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 املقدمة

ُيعدد ا عرعدداعم عر ددوط  عدو  دمدد ي عر جددافيي عرعلاعايدد و اع ددد عارددة ورددع  عمدد ي  ايطدد   
 عاوادد  ر عدداري اددا عر رددااع  عرم ي دد و ل ددا  ر اددن رلددا عرعاعميددو  عرمدد  اف عمدد ي  ايطدد   اع يدد  اددا 

عو  عردداو وعرمددال وعرطددام تدديايح  ردداان عنلرددا  ُاردد     يزددا  مددو   اع يدد  و ع و دد   دد  عدد 
  د عرل و عرذو ُتاري اية  اعئطلدا عر  يةد و وُتعد  فدذخ عر ايطد  عمد ي  دا واد  عريلدا  د  عر جدافيي 

ردددل  وفددا تورددا طدداع  عر يدددان  0033عرعلاعايدد  عرم ي دد و يعددو  تياي زددا عردددد  ددا م دد  علةددا  دد  
ر اع يد  وعرمدالك ل دا ع  فلدا  عرايجي  عرم ي   وليجي  تلظديي عد عو  عرداو وتة يد    ليدا  عر مدو  ع

 ايط  طو وغاعاي  وردع  ادا عرمدا  عر دا ر  بدا م د  عر ديع   ةدا   يزدا ادا  لطمد  لالدو  
ع ا   ا ايزدا علزدا تبديا عردد عنتعافدا  عرعلاعايد   د  بد ا  وبدام وغداو ع دا عرعلدوو  لزدا امد  

 ر ااي  عر لتبج  اا  دع  ةُ ي عرمري عرذو لال  عرلتا     يةك واا  اعرتلا ر را ي  عرلاوص عر
عراعا ي و لع   ع و ا  علاعاي  غ يدان ي لد  ع  تلدو  عراردا ر دا  دان اي دا  عد   ع دي عرعلاعايد ك 
عذ تؤل  فذخ عرلاوص ع  عرعاعميي  عرم  اف ٌ لوع  ت وي   عض عر جدافيي عرعلاعايد  ورلد   يرد و زي 

وعنتعافدددا  عنا دددتو وة تدددوع عرددد اف عر ددداصو اارددد وع عر ددداعئط ر  ددد   وعناعرددداو و ددد  وع عن عدددا  
عر    وعر  اا وعنلزاا وعرد غيا ذر     عر ع و ا  عرتا تمت ر    م  عرعلاعاي و و  ا تع ا 
عنبدداان عريددة فلدداو ع  فددذخ عر ع و ددا  تعدد   ع و ددا  علةددا ادد ما و مدد   دد  غيافددا  دد  عر ع و ددا  

يددا   ن  مدد ا   دد و  عدد ع وعلزددا عرتددا ذلددا  اددا عرلاددوص  يددح علزددا ن ت ت دد  عر  ارلدد  عو عر 
تعلر تاوا عرعاعميي  عرم  اف  د   وعمدت عر د   و اعل فدا  ارلرد   ر عردزا عرد عض و ارلرد   عردد 
عنلزاا وعر  اا وعرع دا  وتة يد  عر ردااا و اردع  د   عدض عر مدائم عن دال ذع  عرععمد و وردي 

 تل  تز ن  يي   ا     عن وع  عرد عإل عيك
دددا لالددد  عر   عددداان عرعلاعايددد  ادددا عر ردددااع  عرم ي ددد  لار اددداي  وعريولاليددد  وعراو اليددد  ور ا

وعراددديلي  وعرزل يددد  وعرعا يددد  عنردددع ي  ت ظدددد  افت ددداي ل يدددا  ددد  رددد   عر دددا ةي  عرٌ  ددد ةي   ا ددد  
وعر ؤا ي  وعرعلاعايي   بل   اصك رذع عاف فذع عر عزو  عر توعرت ريل   عر طد   دد عرطايدم 

   دد  عر ددا ةي و وريردد  ااعغددا لبددعا  وعددو خ اددا عر لت دد  عرعا يدد  عرعلاعايدد ك عرددذو ع تطتددة رلددا ل  دد
ويدديتا عرتادد و رزددذع عر ورددوع عرددتل ان ر عزددو  عرع  يدد  عرتددا تلاوردد  عر عدداان وعرع ددوي عإللرددالي  
عن ال عرد عالو عرع وي عرااا  اا  راان  ع  عراعا ي  عرم ي  ك وتيليد ع   دد مف يد  عر اعردا  

ر  ا ددح اددا ع ةدداا وعرتدديايح نرددتل ا  ارددي عراددوان عرع  دد  رو دد عح عرتااي يدد  وتجردديا عرعلاعايدد  
ط يعدددد  عرلتاعددددا  عر ا يدددد  رعلرددددا ك و دددد  عرردددداواو عنبدددداان عرددددد ع   عر عدددداان عرعلاعايدددد   لدددد  
عرعاعميي  عرم  اف(  وروع  اعرتلاو و ا لتو  لة ن يبل  رول  بااع   ا ان عداف   تلداةان ادا 



 ط  

عرتا تلاورد   عدض عوعدة و لاادا عر رداان عرعاعميد  عرم ي د   ن مللدا لعد  ميردا م   د  عر اا ا 
عر ورددو ي    لددا  ع  لمددا  وعددو  اواع و ععالددو و دداو ردد مولا اددا فددذع عر عددا و عرددز وع اددا علدداان 
عرطايم وت  ي   عار ة روعف ملا   لزي  رْ  مران لت دا مي ملعد  ع  اةدا  ت ااد  ادا فدذع عر مد و 

وبدتيلل ا  Edzardا فذع عر ماي   د ر ي  عر ةا  ن عر اا عرد عزو  عر دا ةي  ع  عا  ولبيا ا
Steinkeller  ونلددددددددد   يالاLandsberger  ولدددددددددوت خGoetze  ريجددددددددداي  وLevine  و ليردددددددددد ا

Kessler   و  ع وZadok   و اوريدددددددRollig   واوبددددددديRussell  وفددددددداوليلرHawwkins 
و دد  عر ددا ةي  عرعدداو  Nemet – Nejatع دد  لعددان ول Parpolaو دداا ون  Graysonلايردد  و 

اددااوم عردداعوو ولائدد   لاددو  و اردد  عرلابددن وغيددافي غيددا ع  عر ع ددظ   ددد ع يددت  ؤرجددا  وع  دداح 
عورئددد  عر دددا ةي  علزدددا ردددي تدددي  عن   دددد  عدددض عوعلدددو عرعلاعايددد  وردددي تلدددطا ع يدددت  مو دددا  عرجلدددا 

ا فدذخ عر اعردا  ل زدا  لاد ا   دد عدال ي   د  عرعلاعاا عرعاعما عرم ييك ولدا  عنفت داي وعرتيليد  اد
مد ي ا  وعر وعمدت عرعلاعايد  ومدوعئي  Cartographyعوعلو عر عاا  عرعلاعايد  وف دا اد  اردي عر داعئط 

عنردد اف عرعلاعايدد    ددا ايزددا عرعلاعايدد  عرتياي يدد و وفددذع  عنتعافددا  اددا عر اعرددا  عرعلاعايدد  ملرددو 
  وعر عاادد  عرعلاعايدد  مدد ي ا و  يل ددا لددال ع   عددض عر جددافيي عردد  دد ف  عااالددا وت دد يةزا  دد  عرعلاعايدد

عرعلاعايدد  عد ددال  لدد  عرعدداعميي  عرمدد  اف لجدداوع عرعلاعايدد  عر بدداي  وعرط يعيدد  و لزددا   ددي مبددلا  
عناض  عرعي واواوروعيددا( و ع ددا رددطا عناض  عرطو وغاعايددا( وغيافددا  دد  عر ظددافا عرعلاعايدد  

 رو ا مي  يلتلجزا عرل وضك ري ير ط   يزا عرروف  بل   لا
   ع اددام عر  لددان ر جلددا عرعلاعاددا عرعاعمددا عرمدد ييو مدد  عتا ددذ  لددذ عر  عيدد  عتعددافي  ائيرددي و  

عنتعاخ عدو   رتام  اداض وعنتعداخ عرةدالاو ظد  با ادا  ل دو عررد افك وي لد  ترد ي  عنتعداخ 
وعنتعدداخ عرةددالاو  ارج دد  وعرتلعدديي عنو    ددد رددوف عر  ددا ى عنورددد ر جلددا عرعلاعادداو  ارعلاعايدد و 

و  ددد رددوف ذردد  رددتلو   تا عتلددا رتطددوا عرجلددا عرعلاعاددا  تا عدد  رعتعددافي  و ددا يتردد لا   دد  
عالااو اا يد و اجدا  عدا  عرعلاعايد  تالد  عفت داي عرعداعميي  عرمد  اف   دد ع دوا   يد ن  لزدا  دا وا  

ة عر ردداان عرعاعميدد  عرم ي دد  م ددا ردد   عنرددر عر بددتال  ر  رددااع  عرم ي دد  و لزددا  ددا ع تادد   دد
ردددا   وعنرددد وع عردددد رددد ع  عيددداي اردددع  ددد   21ادددا  عدددا  عرج ددد  امددد  مرددد وع عر يددد  وعرلزددداا عردددد 

 راف تزي عرجعار  اا عااا  ترعي  بداوم وغداوو لولدو عر فدان  دت عربد ر و  داونتزي رااد  
  وعمت عرلعوي عر  ت ج ك

لر ةوع   عادار  عرجلدا عرعلاعادا عرعاعمدا عرمد يي وط ام عرلت   عرعاعميو  عرم  اف  لزعا  يع 
دد م عر ع ظدد  و اع دد  ع تيدداا عر  عدداييا عرع  يدد  عرردد ي   رارددي عر دداعئط عرتددا اددا  مادد  عر بدداف ن وام

را      د تم اي عرع دي ومادا ر عرعدارير  لزداك ومد  عردان عرعاعميدو  عرمد  اف  دا ن غ يدان  د  عر عااد  
عرعلاعايدد    لددي عتردداع عامزددي عرعلاعاددا وط يعدد   عتمدد عتزي عر يليدد  ل ددا تدد     ددد ذردد  لاواددزي 

لص عرددددذو عاددددط ا   يددددة عر ددددا ةو  عر عاادددداو  لمادددد  عر  يمدددد  عر ا  يدددد  و    دددد  ل لددددا   وعردددد



 و  

ولي   رددداعو ( عدلددد و وعر وريدددا  عر  ليددد  عنبدددواي  و  ططدددا   عدددض عردددا ع    علاعايددد  بددداا
 و رااعتزا وموعئي عر اف عر وعمت عرعلاعاي  ولاوص عنااا  ولتاو عرجع   وغيافاك

عر ورددوع  و دد  فلددا و دد  ععدد  تمدد يي اددوان وعردد    دد  فددذخ عر عدداان عدداف ع تيدداا فددذع
ر   دددحو ومددد  اةالدددا ع ت دددا   دددلزا عرت ميدددم عر  ددد علا رددد عض عر وعردددت عر عزورددد  عر ومدددتو وعرت  يددد  
عر جظددا ر  جددا ع  وعر اددط  ا  عرعلاعايدد   ددار لتي  عررددو اي  وعنل يدد  و  اوردد   رددافان  عرددزا 

عرد و عي الددا   جدا ع   ا يد  ل ا دا م لدد  ذرد و ر دا رزدذع عر ددلزا  د    عيدا ادا عرتعدداطا  دت فدذخ عر ا 
لددا  ددا  عر اعردد  ن تمتاددا امددط   ددد رددا  عراوعيددا  وعرلاددوص عر ردد ااي    رددا يلزا عر  ت جدد و   م
    اورلا  لامب  وتجريا        عر جافيي ذع  عرععم  عرد عالو ت  ي  مر ا زا وت ايعزدا  ليد  

عرعاعمددا عرمدد ييك عرواددو  عرددد عرددت عص عرلتددائا و ددا عاا تددة عر اعردد   دد   ظددافا ر جلددا عرعلاعاددا 
ادددا لتا دد  عرددد اف عر وعمددت عرعلاعايددد  وعردد اف عن دددعي  (2 ارددع  دد  ت لدددا  ددلزا عر  ارددد  عرعاعميدد 

ادد  م ددديع ادددا عرتدددواعنك   ددار ان عرعا دددا ون ردددي ا عرددد اف عر  ددو  عرعددداعميي  عرمددد  اف عرتدددا وا     اا
دددع عر لتدددي  رتتجدددم  دددت عرلطدددم عنلددد و ول دددا واددد تلا ادددا عرلادددوص عر رددد ااي  وعي الدددا  لاددد ا  ددداا  لم

دددد و وع دددد ن ويعددددو ع  رددددذع  عناو دددد  وفددددا عر لدددد  عرعاا دددد   عنل يدددد  وعرعا يدددد  ف ددددا ُغاددددلا   دددد   رو ر
يا ( عنيك   عرراا م

 وعمتر  ط يع  عر اعر  تمري زا عرد   ر  ااو : 
 وم  عبت     د اؤي  عرعداعميي  اتجاهات الفكر الجغرافي العراقي القديم وآفاقهري عرجا  عنو  

ارددع  دد   قيأأاا المفأأافاتو تنظأأيم الوقأأت والتقأأويمو معرفأأا اجتجأأا و نشأأ ا الكأأو عرمدد  اف رددد 
 كِفَعا اجفق الجغرافيور  الرِّحالت
ومد   فروع الجغرافيا التأي ررفاأا العراقيأو  القأدما ع ا عرجا  عرةالا ام  تا ل ر اعر   

ا عر ز د   ةد : عرعلاعايد  عرج ليد  وااو زد الجغرافيأا البييعيأاتي عرتعاعض عفدي فدذخ عر مدو   لزدا: 
المنأأا  وعرايارددي  و  ددي عبددلا  عناض  عرعي وااورددوعا( و ع ددا رددطا عناض  عرط وغاعايددا( و

الجغرافيأأأا ور رااعلدددا   دددد مفدددي عوعل زدددا وعرتدددا  ددد   يلزدددا:  الجغرافيأأأا اليشأأأرياو واجنأأأوا  الجويأأأا 
 تيبا )النمب الريفأي والأنمب الحيأر  جغرافيا اجفو الجغرافيا الفيافياو اججتماريا والثقافيا

 جعاارياتزدا وم عا فدا عدا عد و وفدا:  الجغرافيأا اجقتاأادياو الجغرافيأا الت ريييأاو جغرافيا المد و
ك اددا  ددي  تلدداو  الجغرافيأأا الاراريأأا  والاأأناريا وجغرافيأأا النقأأ  والتجأأارا والجغرافيأأا اجقميميأأا

و امدددد   ااددددوع علوع ددددا  دددد  عر دددداعئط الميببأأأأاتاهتمأأأأام القأأأأوم يرفأأأأم اليأأأأرا ب و عرجادددد  عرةارددددح 
اليأأأأأرا ب التأأأأأي تيأأأأأي  الملمكيأأأأأا او التفاأأأأأيميا وعر  ططدددددا  عبدددددت      دددددد عر وعرددددديت عنتيددددد : 

واليرا ب الاراريا وتمأ  التأي تييأيم  مالمأح فأبح اجرط )البويوةرافيأا  ومأ   –)الكادفتراليا  
                                           

عر ع ت عرع  ا عرعاعما  (  وفا علعا ع  و راف ا  ي او  تاري زا عدرتاذ عر لتوا  ا ا ر ي ا   رو2 
رل  اا  عارا عرتاايح وع ةاا وفا اا  03وعدرتاذ اا مري ع ةاا/ل ي  ع  عو عا ع  عر وا   لذ 

 طايمزا عرد عرتط يم اا   وي عرعا عا  عرعاعمي  وعر ؤررا  ع لا ي ي     باف عهللك  



    

التاأأأميم اجفأأأاا لممأأأد   ييناأأأا التيأأأاريا الأأأا جانأأأن يأأأرا ب المأأأد  والمأأأد  الميببأأأا او
ارع     ايط  عرعداري عر ا  يد  وعر داعئط عرج ليد ك وعرمدد عرجاد  عراع دت عرردوف  ولموحدات الينا يا

عرتدا   اجزدا عرلت د  عرعاعميدو  عرمد  اف وعرتدا رد   مدوعئي  ارد اف  القوا م المعجميأا الجغرافيأا  د 
بردلل    دا  لقنوات والمعايد واجقأوام والشأعونالمد  واجقاليم واليمدا  والجيا  واليحار واجناار وا

 ي ل  تر يتة اا  اط  ا  عرعاا  د  عنط ر( ر وعمت   ي ن     لطم  عربام عن لد عرم ييك
عرتددا  اجثاريأأا واألرمأأا  الفنيأأا الميممفأأاتالِحأأام الجغرافأأي رمأأا و ددارا عرجادد  عر ددا ر  

 بداف  عر يئدا  عرط يعيد  عر  ت جد  وط وغاعايتزدا  واام ايزا عرجلا  وعرل ا  عرعاعما عرم يي ادا ت ةيد 
و ظافافا عرعلاعاي  عن الو وم  ُ  ا  عرجا   ابلا  وعروعح ت ي ا لمتاج عرعاعميي  عرم  اف ادا فدذع 
عر عددا ك ومدد  تطامدد  عر اعردد  عرددد تدديةيا عرجلددا عرعلاعاددا عرعاعمددا عرمدد يي اددا عرجلددا عرعلاعاددا  لدد  

ئدد ن امدد  ع دد  عر ا ددح لبددااا   ددار جا ع  عرعلاعايدد   ددار لتي  عررددو اي  عن ددي عن ددالك وعرددتل ان ر جا
وعنل يدد و عرتددا وا   اددا لاددوص ع  عو عرعلاعايدد   لدد  عرعدداعميي  عرمدد  افو ارددع  دد  عدد عو  
 اادد   ارو دد ع  عرعلاعايدد  وعنم ي يدد و وعرعع ددا  عر ردد ااي  عر اعرادد  ذع  عر عدد  عرعلاعادداو وع ددال 

عفا عرعوي  عرعلاعاي كون يرعلا اا عر تاي  ن م  عتم ي  اربلا وعرعاادا  عردد  رز  عر ظافا وعرظو 
عنردددتاذ عرددد لتوا  دددا ا رددد ي ا  عردددذو تجرددد   انبددداعن   دددد فدددذخ عر اعرددد و امددد  لدددا  رعزدددو خ 
وتوعيزاتددة عرمي دد  عنةددا عرل يددا اددا تمدد يي فددذخ عر اعردد  وعلعا فددا   ددد فددذخ عراددوانو ل ددا م  وععددو 

  ددداا ع  عردددع  بدددلاو وع تلدددالا رعرددداتذن ادددا ممرددد راا عنةددداا وعر اعردددا  عر رددد ااي  عرواددداف ُي دددتميا 
وع ص  لزي  ارذلا عنرتاذ عر لتوا   ا ياردي  ع  د و وعنردتاذ  ارد  رداري عرد ا ي  ائدير مردي 
عر اعرددا  عر ردد ااي  وعنرددتاذ عر رددا   عردد لتوا  رددي  ظددافا   ددو  ائددير مرددي ع ةددااو وعردد لتوا 

لاوا    مري عرعلاعاي  اا ل ي  عرتا ي  وعنرتاذ عر را   عر لتوا يوردن عداعير او و يولا   
وخ  ددد   ع ظدددا     يددد  عغلددد  عرطدددولا  ددد   الددد   اعردددا  عر واددد /عا ع  عر واددد  ر دددا ع ددد 

 عر  حك
 ومن اهلل التوفيق 

 
 
 

 الباحث
 
 



 1 

 الفصل األوَّل 
ٌّ القديه وآفاقه (1)اجتاٍات الِفكر اجلغرايف  العراق

 

احتػػ ا اكر ػػج اكفيجالػػا اكاجادػػا اك ػػابـ مشػػك ج انػػو نبػػتج ر نػػبف ف اةػػ  اكناجلػػر اكن تشرػػر 
كشر ػػج اكفيجالػػا.  بػػ ا نحػػا  اتػػا باػػا نوبػػجاك بػػامـ  ػػ ف اكر ػػج اكفيجالػػا ةت فػػ  م كنبػػ  نػػج   لبػػا 

تناػػ ك كنػػ  تبهػػج كةػػ  نػػف ناػػ جؼ اهػػت انتة  لػػا نفػػ ؿ توػػ بج بػػ ا ناػػا اكحرػػ جا  ا ف ابجبػػ  
اكر ػػج لتن بةػػ  نجا  بػػ  تناػػ  كتنػػ بف اهػػت ااـ تشػػؾ اكناػػ جؼ.  فػػ ل اكر ػػج اكفيجالػػا اكاجادػػا اك ػػابـ 

 نف اة  نتاااة نف اكناجلر اكفيجالبر  اكتا بن ف ابف  ب  ن كة  و ادتبر: 

 ض أواًل: العياية مبشألة خلق الشنىات واألر

تنثؿ ادجا اكام نر اد كػك اكتػا نةػا مشبةػ  اكر ػج اكفيجالػاع لفنبػر اكحرػ جا  مةبػ   
نن ر ع  شػؽ ادجاع  مذدتةػ  ن كام نػر اكث ةبػر اكتػا تتنثػؿ ن كهػن ل  نػ  لبةػ ع  دهػبن  اكبػن  
ع  لبنػ  بتاشػؽ ن كحرػ جة اكاجادبػر اك ابنػر ل ػا اةا هػ  بػ   اكاة بػر مشػك ا فػا بػ     اك نج  اكةفػـ 

 اكحر جة اكابةبر  ادفتن مبر  اددتص ابر.

ك ا   ف اكاجادب ف اك ان ل  نة  اكاص ج اكه نجبر  جنن  اداـ نف  كؾ دا تصّ ج ا ادجا  
 نػػ  لبةػػ  صػػ جة ا  ةهػػ ر كنػػ  لػػا اكهػػن ل لػػ كرجا   افشػػر  فنبػػر ادجااا  اكنشػػااف  حتػػك اكنا نػػا 

 .(2)ص جة ث ةبر دص ؿ ن ف اة لا اكهن ل

صػػ ج ا  ف ادجا مشػػك ببػػ ة ةصػػؼ  ػػجة ن ش نػػر ا  دنػػر و لبػػر لػػا اكنحػػبو  تاشػػ   نػػ  ت 
(  بػػ  نػػ  بتوػػ نؽ tikpuا  ت  ػػ    tikbuادجا اكهػػن ل  بػػا نهػػنر ون ػػ  ع )لػػا اد ابػػر ت  ػػ   

                                           

( اكػػك اصػػؿ ااجب ػػا .  بػػا  شنػػر دتبةبػػر ن  ةػػر نػػف ن واػػبف Geography( تجفػػر  شنػػر فيجالبػػر )1)
نػر تاةػا:  صػؼ ( نناةػك: اك صػؼ.   : اف اك شGraphia( نناةك ادجاع  اجالبػر )Geoفب  )

ادجا. ل كاجاهػػػػػ   اكفيجالبػػػػػر ت اةػػػػػك ناجاهػػػػػر اكيػػػػػ ابج اك  ةبػػػػػر  اكرش بػػػػػر اكن تشرػػػػػر.  نةةػػػػػ  ادجا 
 اكنفن مر اكبنهبر   و و اكوػ ؿ  ا ارػج اكاػجا  ن ادػر ناػا اكةفػـ   ابجبػ .  مشػك اكػجاـ نػف 

ك اف هػػوا ادجا  ثػػجة اكنرػػ ببـ اكفيجالبػػر  تة مةػػ  اد اف نبةةػػ  د اهػػـ نبػػتج ر لفنباةػػ  بترػػؽ مشػػ
نبػػااف اكاجاهػػر اكفيجالبػػر.  اف اكيػػ ابج اكتػػا تبػػيؿ بػػ ا اكهػػوا ننث نػػر ن رػػ م تة . كشن بػػا بةيػػج: 

ع ااج اك تػ  كشون مػر  اكةبػجع -  ه   تونب     –)اكهن ؾع نحنا ا بج هابا: اكفيجالبر اكهب هبر 
 (.21ع ص1988اكن صؿع 

ع 1991كفنػػػػ ج: اكر ػػػػج اكفيجالػػػػاع ف ناػػػػر نيػػػػاااع ( لرػػػػبؿع منػػػػا  شبػػػػؿ  اكنبػػػػةااةاع انػػػػجاببـ منػػػػا ا2)
 .71ص
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  ػػػ كؾ نػػػر نػػػ  فػػػ ل لػػػا اك ػػػج ف اك ػػػجبـ لػػػا ن ارػػػر مابػػػاة نػػػف  بػػػ   هػػػ ج اك ػػػج ف اك ػػػجبـ نػػػثذ: 
ـ  تَػَج  ا َ ب ػَؼ  َ  َن دكػ (( هػ جة ةػ    بػػر )))َ َكػ (  بػا  ػ كؾ مشػك ببػ ة اك نػػر 15َشػَؽ اكشهػا  َهػػن َر َهػَنَ ا ا و 

 ت ػػـ  اكهػػن ل   كنبػػ  لػػ ؽ ادهػػ  ع  دهػػن ا دبػػجة ادجا اكػػك ثػػذع ون ػػ  ع اكون ػػر اكاشبػػ   بػػا 
اكيػػ بجة اكتػػا بهػػ ف لبةػػ  اكنبػػجع  اكون ػػر اك هػػوك ن رػػر اكنبػػ  ع  اكون ػػر اكهػػرشك ن رػػر ناػػا 

 .(1)  ج ا  اكن تك اةكةر

 نػػ  ن رػػ ع  شػػؽ ادجا  نػػ  بحػػبو نةػػ  لببػػ ج اكػػك ن تصػػج دصػػر اك شب ػػر اكتػػا تنثػػؿ  
اكر ج ادانا اك    صػشة  نػف تػ جبل اكاػجاؽ اك ػابـع س  ب هػتاؿ نػف دصػر اك شب ػر اكن نشبػر اف اكنبػ   

رػوجنر نب بػر اد كك   ة  اكن اة اد كك اكتػا  كػا  نةةػ  فنبػر ادبػب لع    ةػ  بػ   اكنبػ   ن
 نوكرػػػػر نػػػػف مةصػػػػجبف نػػػػف نػػػػ َلبف ن تشوػػػػبفع اكنػػػػ ل اكاػػػػ   )اكاةصػػػػج اكنػػػػ  ج(  اكنػػػػ ل اكنػػػػ كا 

أبسو    )اكاةصج اكنوةع(ع  دا فهـ اكن نشب ف ب بف اكاةصػجبف نػف اكنػ ل  مػّا بن  سكةػبفع  بنػ  
 ػ ف    تياموةفهػـ  مودُك  نػف بػ بف احكةػبف ادنػ بف  كػا  فنبػر احكةػرع  دػا لصػؿ احكػا  تيامة

نف ةصرا اد ؿ اكهن ل  نف ةصرا اكث ةا ادجاع ثػـ  شػؽ اك  ا ػ   اكةفػـ  ن دبػتجاؾ نػر  نبػا 
ع ثـ  شؽ ادةه ف نف اـ احا احكةر.  لا ج ابر ا جا مف اك شب ػر اف ادةهػ ف  شػؽ نػف ايااحكا 

ةنػ  ع اـ سكا  نف تػجا  ادجاع  اكيػ بج اف  شػؽ ادةهػ ف دػا فػ ل ناػا  شػؽ اك ػ ف  اكحبػ اف  اك
 .(2)ثـ  ش   ادبب ل اد جا اك  صر ن كانجاف اكنبج  نف  جع  نااف  نة ل

 دػػػا احتػػػ   اةاا  اكهػػػ نجبر اكاابػػػا نػػػف اةجال مػػػف اصػػػؿ اك فػػػ اع  فػػػ ل  بػػػ   اةجال  
مشػػػك بػػػ ؿ اهػػػ وبج ابةبػػػر  ك ػػػف ا ا ا جفػػػ  نػػػف اذلةػػػ  ادهػػػو ج  كػػػـ ت ػػػف تشػػػؾ اةجال نااربػػػر 

هػربر ت ػص اصػؿ اك ػ ف  اصػؿ اك فػ اع  بػ   اةجال هػن   نػ  فػ ل ه  فرع نؿ اةةػ  ناػ اد  لش
 .(3)نا اكب ة ةب ف نتنثذ نننا  اكاة صج ادجنار اد كبر )اكة الع اكن لع  اكتجا عاكة ج(

 خلووا اه وود موودُك   ل ووا   نػػف ادهػػ وبج اك صػػبجة اكتػػا تتاشػػؽ ن ك شب ػػرع دواػػر اانبػػر مػػف  
( بجفػػر ت جب ةػػ  اكػػك Bilingualرع   : اةةػػ  ثة ربػػر اكشيػػر ) دػػا ا ةػػ  نػػ كشيتبف اكهػػ نجبر  اة ابػػ

"لػا اكنػال كػـ ب ػف ن فػ اا     ػ رفع  ؽ.ـ(   ذصتة  اةػا: 539-626اكاصج اكن نشا اكحابع )
لػػذ نبػػ   ن انػػر كتكةػػرع  د احػػجاا دصػػ   ابػػف جع  كػػـ تصػػةر  فػػجة  كػػـ ب ػػنف نبػػ   كػػـ تبػػبا 

                                           

 .276ع ص1973ع نونار ادجب اع نياااع 1( ن دجع وا: ن انر لا ت جبل اكحر جا  اك ابنرع ج1)
 .213( اكنصاج ةرهاع ص2)
 . 86ع ص1976ن دجع وا: ن انر لا اا  اكاجاؽ اك ابـع ااج اكحجبر كشون مرع نياااع  (3)
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KURج نابةػػر. لشػػـ ت ػػف ةرّػػج دػػا  فػػا   د نانػػا  ػػ  
 اّةػػ  كػػـ توهػػ  ا ج ؾ   كػػـ ببػػبا نانػػا  (1) 

ANNA   ابس  كـ ت ـ اجبا ع  د ناناب ABSU  اديُ .   ة  ادجا اكب نهر نحجا. ثـ بػبا 
ع  بػّبا  ن نػؿ نػف دنػؿ نػجا ؾ.  ادػ ـ احكػا نػجا ؾ د مػاة )اجرػبر( SAGILA هػ  بذ ادبـ نانا 

اكنبػػج ك ػػا بػػجبا احكةػػر لػػا نا نػػاب ع  نػػف اك صػػ   صػػةر تجانػػ  ةثػػج  مشػػك د مػػاة اك صػػ ع   شػػؽ
  شػػػؽ اكحب اةػػػ    فنبػػػر ادحبػػػ ل لػػػا اكنجبػػػرع   شػػػؽ افشػػػر  اكرػػػجا   ام بنػػػ  ن هػػػنبةن ع  ا فػػػا 

ادػػ ـ نػػجاؾ هػػاا لػػا هػػبؼ اكنحػػج  حػػ ؿ ادبػػ اج … اكحبػػ را  احػػجاا ادبػػ اج  ا نػػ   اكبػػفج
 .(2) اجر  ب نهر"

يػػػبـ احكػػػا اة ػػػا كش ػػػ ف اوشػػػؽ مشبةػػػ   نػػػ  ف لتةػػػ  دواػػػر اانبػػػر ن كشيػػػر اكهػػػ نجبر تصػػػؼ تة 
  ذصر ادهػو جة اف احكػا اة ػا دػ ـ نجحشػر  انكي  تنظي  ا ك ناكن حث ف اكن تص ف مة اة  ب  

لػػػا ادػػػ كبـ ادجا اكناج لػػػر  ةػػػ اؾ انتػػػاالك نػػػف نػػػذا هػػػ نج كبهػػػن  مشبةػػػ  نج  تػػػا  بةبػػػج مة صػػػج 
دجا  اةة جبػػػ   نح جبػػػ ع لنػػػج اكانػػػجاف  اكحرػػػ جة لبةػػػ .  ارػػػوشر نػػػف ناػػػا  كػػػؾ نتةيػػػبـ احػػػ اؿ ا

ةةػػج  افشػػر  اكرػػجا  ن كنبػػ   اكا نػػر  ن دهػػن ؾع  ا فػػا احػػجاا اك صػػ   ادفػػج   ثػػج اكحب اةػػ  . 
بتػ كك  ػؿ نةةػ  ة حبػر نابةػر نػف اكةبػ و  (3) نػف افػؿ تةيػبـ بػو ف اكنفتنػر ادةهػ ةا مػبف سكةػر

 ابة ةػػا انبش كػػ   احكػػا  اكحرػػ ج . لنػػثذ  صػػص كذبػػجاؼ مشػػك ادةةػػ ج  بػػو ف اكػػج  سكةػػ  اهػػنا
ENKINDU  بػػػة فكشرذحػػػر  اك جامػػػر  احكةػػػر  AŠNAN  ُكمووو   كش رػػػ ج  اكيػػػذؿع  احكػػػا 

DUMUZI  (4))تنّ  ( كشن ببر  اكيةـ  اكجما  ابجب. 

 تصىر العراقًني القدماء للكىٌ

ك ػػػا تصػػػ ج اكاجادبػػػ ف اك ػػػان ل ادجا نهػػػوحرع هػػػ نحر مشػػػك هػػػوا ةةػػػج ميػػػبـ نب بػػػا  
شػك هػوا نحػبو  ػ ةاع تةػّ  نةػا اكنبػ   اكف لبػر لػا ادنػ جع  لػا ن ػ ف نػ  نػف ةة بػر م نػرع ا  م

ادجا لػػػا بػػػ   اكفةػػػر نػػػف اكنحػػػبو ب فػػػا هػػػّا ا  اهػػػ   اكهػػػن ا  تهػػػت ج مشبػػػا دنػػػر اكهػػػن ل ا  
نتانبػػج ااؽ بهػػت ج مشبػػا مػػاا نػػف اك نػػ   اكهػػن  برع  كػػؾ اف  ػػؿ ةفػػـ ا     ػػ  هػػ جا لػػا  احػػاة 

                                           

حكػػا )اةشبػػؿ( لػػا ةرػػج  )  . اةػػ ( حػػ جة اكنا نػػا اكن اهػػر لػػا اك ج ػػ ل اكن صصػػر ( )  .  ػػ ج( نانػػا ا1)
 كان اة اة   مبت ج )اة ة (  )  . ه  بذ( نانا احكا نجاؾ لا ن نؿ.

 .87( ن دج: ن انر لا اا  ع ص2)
 (.6( ت ةيج د رنر سكةر اكي ابج اكف بر  اكني بج اكفيجالبر )نشحؽ جدـ 3)
 .91 - 91  اكاجاؽ اك ابـع اكنصاج اكه نؽع ص( ن دجع ن انر لا اا4)
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نتػػاع  احكػػا بػػنا لػػا دنتػػا   ػػّؿ نػػف احكةػػر مبػػت ج )اك بػػجة(  ابػػج  نػػف احكػػا هػػبف لػػا د –نةةػػ  
 .(1)اك  ا   لا دنتا  ت اا هن ل احكا  ة  امشك دنر نبف دن   اكةفـ  اكث نتر

اكتػػ  ـع فنػػؿ ن بػػ  ن نةنػػ  اكتػػا بنػػج نػػف  خكةػػ   – مشػػك ح لػػر ادجاع بةػػ ؾ اكفػػنذف  
.  ا هػتة ااك اكػك  فػ ا دػ اج  احب ةػ ع لػا اكنػاالف بنا )سكػا اكبػن ( ع  بػ  ب وػر وجب ػا  ػؿ بػـ 

اكه نجبر اك ابنرع بن ف اك  ؿ اف ثّنر امت  ا لا نثؿ ب   اكنجحشػر اكت جب بػرع ادكػؼ اكث كػع ؽ.ـع 
نرػػ ا  اةػػا بةنيػػا مشػػك ادنػػ ا  اف بت فةػػ ا اكػػك نابةػػر ابجببػػب  ؿ منػػج اكةةػػج اكايػػبـ  منػػج نبػػ   

 ػػ ف ب ػػـ  نةػػ   اكجحشػػر  بػػ  ب وػػر كػػبذك بػػ ا اكوجبػػؽ اكنػػ  ع  ااشػػ  اكيػػف اف بػػناع سكػػا اكبػػن  
منج اكا كـ ادهرؿ نف اكنيب  اكك اكنبػجؽع   كػؾ مشػك اكػجاـ نػف اف اكةصػ ص اكنهػن جبر اكتػا 
تا ا اكك تػ جبل احػاع كػـ تحػتري ننػ  ببػبج اكػك  كػؾ  اف وجبػؽ اكبػن  دػا تػـ تصػ ج  مشػك ةحػ  

ة كةػ ا اكتصػ ج اكاػ ـ كش ػ فع  لبنػ  بػ تا ا ج.  د ـ اكػناا نػف اكاشنػ ل اكنت صصػبف نجهػـ صػ ج 
 .(2)  ةن  ج ن وو ثحا تشؾ اكتص جا 

 

 

 

 

 

                                           

 .6ع ص1991( اكجا  عاكنة خ لا اكةص ص اكنهن جبر)ادا (ع نحع ابج نةب جع ف نار نياااع 1)
 كشترصػػػبؿ حػػػ ؿ نرػػػ ببـ اكاػػػجادببف اك ػػػان ل لػػػا بػػػ ا اكنفػػػ ؿ  7 – 6( اكػػػجا  ع اكنصػػػاج اكهػػػ نؽع ص2)

 .1986نذا  اا  اكجالابف اك ابنرع نياااع بةيج: حة فعة رؿ: م  را ن  ناا اكن   لا حر جة
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نن  ت ّاـ نف اكنن ف افن ؿ ناا اكف اة  اكتا تنثؿ نش ص  ةجال اكاجادببف اك ان ل لػا 
 ن ر ع ةب ة اك  ف:

ف مةصػػج .  ػػ ف لػػا اكنػػال مةصػػج اكنػػ ل  دػػا  ػػ فع مةصػػجاك ا كبػػ  سكةػػ ك لػػا اك دػػ   اتػػاع  ت كػػا نػػ1
 اكن ل مةصج ا ج ب  مةصج ادجا  اكهن ل نتحاتبف    ة  ادجا  اكهن ل سكةبف   كؾ.

. ت كػػػا نػػػف اكهػػػن ل  ادجا اكنتحػػػاتبف مةصػػػج اػػػ    بػػػ  اكةػػػ ال اكنتنػػػاا اكػػػ   لصػػػؿ نتنػػػاا 2
اكهن ل مف ادجا  فهن ا سكة ال  ات     سكةػ   بػ  احكػا اةشبػؿ.  دػا ت كػا نػف سكةػ ال اك نػجع 

 كا اكبن ع  فهن ا  ذك نف اك نج  اكبن   مّا بن  سكةبف. اك نج   

. ناا اةرص ؿ ادجاع مف اكهػن ل ةبػ   اةػ اع اكحبػ ة اد ػجا نػف ةنػ    حبػ اف  اةهػ ف مشػك 3
ادجاع  دػػا تصػػ ج ا اف اصػػؿ اكحبػػ ة  ادبػػب ل دػػا فػػ ل نػػف اتحػػ ا سكةػػ ال  اكتجنػػر )ادجا( 

 .(1) صج ادجنار اكن ل ننه ماة اكبن ع  ب   با ةيجبر اكاة

 ثاىًًا: معرفة االجتاه:

تاػػػا ناجلػػػر ادتفػػػ   ف ةنػػػ  نةنػػػ  نػػػف ف اةػػػ  اكناجلػػػر اكفيجالبػػػر مةػػػا اكاػػػجادببف اك ػػػان لع   
   ةػػ  اكبػػن  ا ؿ اكيػػ ابج اكتػػا اهػػت ان  كناجلػػر ادتفػػ   لاػػف وجب ةػػ  ان ػػف تحابػػا اكفةػػ   

بة    ةػ  ا ؿ اكفةػ   اكتػا ابتػا ا اده هبر ل كفةر اكتا تبجؽ نةة  اكبن   اكفةر اكتا تيج  ل
اكبةػػ  ثػػـ دهػػن ا امشػػك اكبػػال نػػ  نػػبف اكبػػجؽ  اكيػػج  لهػػن   بػػن د  اهػػرؿ اكبػػال نػػ  نػػبف اكبػػجؽ 
 اكيج  لهن   فة ن ك.  مشك ب ا اده   ابتا ا اكك ناجلر اكفة   اده هبر ةة جاك.  ن ب  نب شر 

لةتبفػػػػر كحج ػػػػر ادجا  تيبػػػػج اكن دػػػػر ناجلػػػػر اكفةػػػػ   كػػػػبذك  دهػػػػبن  لػػػػا اكشبػػػػ كا ابػػػػج اكن نػػػػجة. 
اكيػػػ بج  كشةفػػػـ  تيةػػػج نبػػػ شر تحابػػػا ادتفػػػ    ارػػػحرع  تنػػػا  اكنهػػػ كر ا ثػػػج تا بػػػااك لػػػا اكنحػػػ ج 
 اكصػػح ج ع  دػػا اهػػتا ة  نايػػـ اكحرػػ جا  اك ابنػػر نيػػ بجة ثنػػ   اتفػػ   اكجبػػ   ل هػػتانشتة  لػػا 

 .(2)تحابا ادتف  

جا  اك ابنػر  بػا تنثػؿ د مػاة نةنػر كشناجلػر تتب نا ب   اده  اكر جبر لا نايـ اكحر  
اكفيجالبػػر ن صػػرة  نػػف اكناػػ جؼ اده هػػبر  ادصػػشبر ل ثػػ ج  لبػػا اكنحػػع مػػف اك هػػ رؿ اكتػػا نػػف 
ب ةة  اف ت ؼ لا  فا تشؾ اكنحر ا  لهن   ابجب  لا اكر ج اكفيجالا.  نر اف اكر ػج اكفيجالػا 

ناػػا اكنفن مػػ   اكنبػػجبر دػػان  ا ثػػج نػػف  بنثػػؿ ةت فػػ ك م كنبػػ ك هػػ بن  لبػػا نايػػـ ادنػػـ سّد اف
                                           

( ن دجعوػػا: نػػ ف  لػػا تػػ جبل اكاشػػـ   اكناػػ جؼ لػػا اكحرػػ جا  اك ابنػػر  اكحرػػ جة اكاجنبػػر ادهػػذنبرع 1)
 .82عص1981نونار ف نار نياااع 

 .68( لربؿع   نبشاع اكنصاج اكه نؽع ص2)
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ابجبػػ  كشر ػػج اكفيجالػػا اكاػػ كناع  نةةػػ  اكاجادبػػ ف اك ػػان ل.  بػػ ا نػػ  هػػ ؼ ةتوػػجؽ اكبػػا نػػف  ػػذؿ 
اهتاجاا ا جبـ  نه بنتةـ لا اكناجلر اكفيجالبر اكتا امتنا مشبةػ  اكر ػج اكفيجالػا اكاػ كنا لػا 

 .  (1)ح رج .  نةة  ا جبـ لا نرن ج ناجلر ادتف  

 نػػف بةػػ  ةفػػا اف ادتف بػػ   دػػا  فػػا  صػػااب  لػػا حبػػ ة اكاػػجادببف اك ػػان ل  نات ػػااتةـ  
اكابةبػػر  اانبػػ تةـع حبػػع اف بػػ ا ادهػػت ااـ باػػ ا اكػػك ادكػػؼ اد ؿ ؽ.ـ.  بن ػػف مػػ    اكػػك ا ا ػػج 

انةر َبّج  بف  انخيُ  اناادكؼ اكث كع ؽ.ـ ن ه ور ةص نف نفن مر اة ببا اكنانا اكتا فناتة  
لت ػ ؿ: "   بػ  ةّن ج مشػك بػاؾ اكبنةػك  بػاؾ  (2)ف ف( اث ا . ا  تتحاع مف ةّنػ ج )ة رّػج ح كبػ ك()هج 

اكبهػػػجا هػػػ نج  ا ػػػا )مشػػػك اكتػػػ اكا("ع    اف هػػػ نج ت ػػػر اكػػػك بنػػػبف ة ّنػػػ ج )ة رهػػػج(  ا ػػػا ت ػػػر اكػػػك 
اكبػجدا اكبػجدا نػف ة ن،ػجع    ػا اكػك اكبػن ؿ  -به جب ع  نادر ا ثج    اف ه نج ت ر اكك اكفةػ   

نةةػػ . اد اف اكناةػػك بنػػا   ارػػح   بػػ : اف اكبنػػبف بػػ  اكفةػػ   مبةػػا  اكبهػػ ج بػػ  اكبػػن ؿ مبةػػا 
 ادتف   ب  لا اكح ب ر اتف   اكبجؽ  ب ا ن   ب  اكبا ناػا اكنػ حثبف لػا ن  نشػر ا  ن  جةػر بػ   

شبةػػ  لػػا نػػذا اكتهػػنب   اكون اجالبػػر  اكادكػػر ادانبػػر نػػ ك جارو  اكن ووػػ   اكراشبػػر اكتػػا مث ػػج م
اكجالػػابف  اكا رػػاة اكػػك اكاصػػ ج اك ابنػػرح ا   فػػا  حػػا اكنػػ حثبف نػػف  ػػذؿ اجاهػػتا كش جبوػػر اد ابػػر 

)بةيػج كةػ  ن كترصػبؿ لػا اكرصػؿ اكث كػع ننحػع اك ػجارو اكتػا انػبف اكترػ جب (  نو   اك ابنر نف 
 ة  نػ كجدبـ مشػك ةحػ  اف اكبجؽ نن  د ب نؿ اكبؾ ب ر  لا امشك )دنر( اكجدبـع مشك اددؿ ا ا انهػ

تنػا  لبػا اهػوج اك ت نػر اكنهػن جبر نػف اكبهػ ج اكػك اكبنػبف. نػف بةػ  لػ  ا  ػ ف كةػ  اف ة ػج  ادهػػوج 
نػػف ادمشػػك اكػػك ادهػػرؿ  نػػ  بػػا اكحػػ ؿ لػػا اكاصػػج اكهػػجف ةا )هػػجف  اة ػػا (ع لػػ ف اكبػػن ؿ 

 .(3)هب  ف لا امشك اكجدبـ

ع بتوػػ نؽ بػػان  ن )سوودج ن( ادكووُ جغدافيووة ُروودككي لػػا اكػػةص اكنهػػن ج  اكناػػج ؼ نػػػ  
ػػػػج،  نػػػػ ةةـ "بػػػػا   amurruانػػػػ ّج   ك ك نػػػػ  نػػػػر ادتف بػػػػ  ع ا  بحػػػػاا كةػػػػ  اك  تػػػػ  ادنػػػػ جببف ان 

اكفة  ) جننػػػػ  دصػػػػا ا اكفةػػػػ   اكيجنػػػػا ثف  نػػػػج، تاةػػػػا اكيػػػػج   بػػػػ  اكنػػػػ وف اكػػػػ   دػػػػاـ نةػػػػا 
                                           

 .68( اكنصاج ةرهاع ص1)
 ـع  نابةر 7 ترر ن ك ج  نف در ل مرؾ  تناا مةة  ننه لر  (  ةرج: نف اكناف اكه نجبر اكبةبجة2)

ةرج   ة  نج  اك كان اة ادكا سةشبؿ  تشري ن كشير اكه نجبر )ةنج (  ن د ابر )ةنج (ع )جبباع ل   : اكبجارر 
 (. 228عص1987ع3اكاجادبر اك ابنرع نيااا عو

(3) Hallo, W. Origins,  “The Ancient Near Eastren Background of Some 
Modren Western Institusion”,E.J.Brill,Leiden,New York KOLN,1996,P. 84. 

تةونػػؽ بػػ   اكح كػػر نػػر اكصػػبير اكاجنبػػر ا  اف اكبهػػ ج بػػ  اكبػػن ؿ  اكبنػػبف بػػ  اكفةػػ    نػػ  ج ا 
 ناػػا اكفيػػجالببف اكاػػج  اكنهػػشنبف اف )اكبػػ ـ( اةنػػ  ه ػػنب   ػػ كؾ دةةػػ  ت ػػر اكػػك بهػػ ج )بػػن ؿ( اكحفػػ  

  )اكبنف( دةة   دا  اكك بنبف )فة  ( اكحف  .
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ج بػػ ا اكػػك ةيػػ ـ تحابػػا ادن جبػػ ف("ع لػػا حػػبف بحػػاا اكش كػػ نببف نػػ ةةـ "بػػا  اكبػػن ؿ"ع  جننػػ  ببػػب
 نػػػ  ةشنػػػ  بػػػ ا اكةيػػػ ـ اكنػػػ ف  نبػػػ ؿ ن تصػػػج لػػػا اكػػػةص  (1)ن ادػػػر اكبػػػا   ن كفةػػػ   ادجنػػػر

اكتةفبنا اةتا: "فةر اكفة  ع نذا مبذـع فةػر اكبػن ؿع نػذا ا ػاع فةػر اكبػجؽع نػذا هػ ن جت  
 .(2)   تبـ  )بجؽ  جاهت ف اكاجاؽ(ع فةر اكيج ع نذا  ن ج "

     صػر نثػؿ بنػبف  بهػ ج تػا ؿ رػنف اك ػذـ مػف اكبػن ؿ  اكفةػ  ع   كؾ ةفا تهػنب 
مشػػك ةحػػ  نػػ  نػػثذ ةفػػا لػػا ةصػػ ص نابةػػر نػػ ج  "تػػؿ اكحجبػػج "ع  نػػ  بػػ  نتاشػػؽ نفةػػر اكبنػػبف 
 اكبهػػ ج ل ةةػػ  لػػا اك ادػػر د ةاػػجؼ لػػا ادصػػؿ تنببػػ ا   صػػ   نرة نػػ  نابةػػ  كنػػ  بػػجاا نفةػػر اكبهػػ ج 

اكبنػػبف ب صػػا نػػا نػػثذ جبػػا اكفةػػ    بػػا جبػػا نو بػػر نبةنػػ   لػػا حرػػ جة نػػذا اكجالػػابفع لػػ  ج جبػػا
اكجبا نف اكبهػ ج  بػجاا نةػ  جبػا اكبػن ؿ ت ػ ف جبحػ  مشبشػر "وبنػر". مشبةػ  ناػا  كػؾ اف ةرةػـ ابنبػر 
ت هػػبـ اكحبػػ  اكن ػػ ةا ا اكررػػ را لػػا نفػػ ؿ  رػػابر اكنػػاف  اكنةو ػػر اك احػػاةع   : نػػاف لػػا فةػػر 

بػػا اكحػػ ؿ ن كةهػػنر كشح ػػ ؿ اكن ج مػػر  بذحػػي لػػا فةػػر  اكبهػػ ج  ا ػػجا لػػا فةػػر اكبنػػبف.  ػػ كؾ
 .(3)اكح ؿ  نبر اكرجبنر اكنال مر  با ةهنر اكابج

 ػػػ كؾ اكحػػػ ؿ لػػػا مشػػػـ اكوػػػ   تبػػػ بص ادنػػػجاا ا  ةرةػػػـ نػػػف اجاهػػػ   اكن حػػػع جبةبػػػا  
دن  : اف تب بص نجا ن  لا اكفةر اكبهػجا نػف فهػـ اكنػجبا بن ػف اف بحنػؿ ترهػبجا ا ثػج 

نجا نب ص  لا فةر اكنجبا اكبنةك.  ا بجا ل ف لةـ فةر اكبهػ ج نةػ ا اكنرةػـ  نن  ك    ف اك
 .(4)بن ف اف ب  ف نت ثبج اجاه تةـ كش  ا    ادلذؾ  نف ت ثبج مشـ اكتةفبـ  اكاجالر  اكر ؿ ابر 

اف نهػ كر اتفػػ   اك ػجارو د بن ػػف لصػشة  مػػف ادتفػػ   لػا اكننػػ ةا  دهػبن  ننػػ ةا اكنا نػػا  
اكنػػػ حثبف لػػػا اد ةػػػر اد بػػػجة انػػػا ا نػػػبذ ا نػػػج كشتا نػػػؿ مشػػػك ةحػػػ  نهػػػة  نػػػر بػػػ ا ا  اف ناػػػا 

اكن رػػػػ عع  اكنهػػػػ كر اكنناربػػػػر بػػػػا لبنػػػػ  ا  ا   ةػػػػ  اتف بػػػػ   اكننػػػػ ةا ت حػػػػاا مشػػػػك  لػػػػؽ ة ػػػػ و 
ادتف بػػ   ادجنػػر ا  مشػػػك  لػػؽ اكة ػػػ و اك هػػوك نػػػبف بػػ   ادتف بػػػ  .  ناػػا  كػػػؾع تػػ تا نهػػػ كر 

كنا نػػا   جبػػا مةػػا سةبػػ رة  اف ت افػػا اكبػػن  اكو كاػػر اـ ت افػػا اكبػػن  ا ػػجا بػػا لبنػػ  ا ا   ةػػ  ا
اكي جنػػر ا  اف تهػػ و مشبةػػ  ابػػار اكبػػن  لػػا ا دػػ   نابةػػر لػػا اثةػػ ل اكةةػػ ج ا  لػػا اثةػػ ل اكهػػةر. 

                                           
(1) Horowitz, Wayne “The Sargon Geography in Mesopotamia Cosmic 

Geography”, Eisenbrauns Winona lake, Indiana, 1998, P. 90. 
(2) AFO. 19, P.33, Ao 8196 IV, 31 – 32. 

 اا  اكجالػػابف اك ػػابـع تجفنػػر:  كبػػا اكفػػ اجع نفشػػر (   هػػ فع نػػااـ ابشبةػػ : نرةػػـ  اك نػػ ف  اكن ػػ ف لػػا 3)
 .343ع ص1975ع 31ه نجع ع

 .343( اكنصاج ةرهاع ص4)
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 بنػػا  اف بةػػ ؾ ادرػػؿ مشػػك اف ادتفػػ    ػػ ف صػػ   اكبػػن   اف بػػ ا ادتفػػ   بةونػػؽ ابرػػ ك مشػػك 
    .(1)جة اف كـ ة ؿ  شة ناا اك جارو اكاجادبر اكنن 

 دػػا  صػػشة  اكاابػػا نػػف اكنصػػوشح    ا  اكاذدػػر ن دتف بػػ  ع ل ػػا منػػج ا مػػف ادتفػػ   
لا اكشير اث ابر ع لبنػ  نبػ  ا نػبف اكفةػ     kibruلا اكشير اكه نجبر ب  نشة    نج    UBنصبير 

ػػػػػػػػػػػػن ؿ نصػػػػػػػػػػػػبير سكتَػػػػػػػػػػػػ ف    لػػػػػػػػػػػػ وش  ا مشػػػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػػػؿ فةػػػػػػػػػػػػر تهػػػػػػػػػػػػنبر نابةػػػػػػػػػػػػر لاجلػػػػػػػػػػػػ ا فةػػػػػػػػػػػػر اكبه
  iltānu  سَبػػػت ف /ُ ištānu     ع لبنػػػ  منػػػج ا مػػػف فةػػػر اكفةػػػ   نػػػػ بػػػ šūtu  فةػػػر اكبػػػجؽ 

. لػا حػبف منػج ا amurru (2)ع  ا بجا اوش  ا مشك فةر اكيج  صبير  ن ػج،  šadûنصبير َبا  
 kibrātمػػػف اكفةػػػ   ادصػػػشبر ادجنػػػر ا  نػػػ  تاػػػجؼ نػػػ ك  ال ؽ نصػػػبير   نػػػجا  اجنػػػ   /  جنرػػػ  

erbetti /  arb a
,
ti

ننرجابػ .  نػ   جا  لػا اكةصػ ص اكنهػن جبر منػ جة    kibrātuا    نػجا      
ا يموين .  ن  نب  ا نبف ادتف ب    فػ ةنا (3)من كل ا جهاتنناةك   battu battu / eَن ، ن   
ع  مػػف اتفػػ   اكبهػػػ ج )اكّبػػن  ؿ( ب ػػػنبؿ   imnuع لانػػج ا مػػػف اتفػػ   اكبنػػػبف نصػػبير سنػػف   ا يسوواد

šumēlu  
(4) . 

   فةػر ن  نشػر    mehretu لرذ مف اكاابا نف اكنرجاا   ا  اكاذدر نثؿ: ن ػج    
IGI    لػػا اكشيػػر اكهػػ نجبر  نػػ فpānu      ا  ن ةػػpānātu   ا  سَف نػػ فina pāni   لػػا اكشيػػر

نناةػػك: نحػػبو اكبػػال ا     limītu  كنبػػ    جوو اد  :  ţehû ػػ  ب  و امووا اث ابػػر  نناةػػك: 
   اؿع اَف نػػػػػػل   اسوووووو لنناةػػػػػػك:    aplu َبػػػػػػنؿ   (5)جانوووووو  :    šidduفػػػػػػ اج    بػػػػػػا  

i, eluhhina mu   :  3َب    ف ا، على، في االعلىŠÀ    ، لا اكشيػر اكهػ نجبر   ك ػ libbu 
   خلوو ، ب ووُ،  دا   :   a/warku  ا/َ جؾ   فووي  سووط، فووي  لوو لػػا اكشيػػر اد ابػػر نناةػػك: 

 صيا أ  صيتك    (6)ب يُنناةك:  rūquج ؽ       ullānu    ّدف    د ،  دي   :   qerbuدج   

                                           
(1) Hallo, Origins, Op, Cit, P. 84. 
(2) CDA, P. 156, P. 135, P. 391, P. 345, P. 16. 

 اة امةػػ   بػػا  اهػػت اـ اكاجادبػػ ف اك ػػان ل كشتانبػػج مػػف ادتف بػػ   اكاذنػػر ةرهػػة  اكنانػػجة مػػف اكجبػػ   -
 (.7اكه نجبر ب ةيج: فا ؿ اكاذن   اكااكر  ا  اكناا اكفيجالاع )نشحؽ جدـ   IMمذنر 

(3) CDA, P. 156, P. 41. 
(4) CAD, P. 129, P. 384. 
(5) CDA, P. 206, P. 263, 182, P. 371. 
(6)CDA, P. 358, P.71, P. 181, P. 434, P.  
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 مغود   :   šillān  بَذف   erēbu   اجب    مردالا اكشير اث ابر    :    şia, şētu صيتك 
بـ ešdu ن  مجل ا ادلؽ  منج ا مةا نصبير ابا    ildi šame   اكا 

(1). 

 ب  نجاالػػر  نػػف اكفػػابج ن كػػ  ج اف اكفةػػ   ادجنػػر بػػيش  مة بػػر اكاػػجادببف اك ػػان ل ا  مػػا 
كش  ف ا  اكا كـع ك ا لػ ف ح ػ نةـ  نشػ  ةـ  نػر توػ ج ةيػ ـ اكح ػـ كػابةـ  ػ ف بػيشةـ اكبػ اؿ اف 
ب ها ا ةر  بـ دهن   بتك   كؾ نرـ ا نػج نهػ حر نن ةػر كشةبنةػر مشػك اجااا  ادػ كبـ  اصػ  ع 

جبل اكاػجاؽ ب هار نف نة وؽ اكبجؽ اداةك اك ابـع كػ كؾ  فػاة  نشػ  ةـ  لػا لتػجا  نن ػجة نػف تػ 
اك ػػػابـع برت ػػػج ف نهػػػبوجتةـ مشػػػك نةػػػ  وػػػؽ ب هػػػار نػػػف اكاػػػ كـ اك ػػػابـ  بانػػػج ف مػػػف  كػػػؾ نفػػػ  ا 

ؽ.ـ( حربػػػا َبػػػّج  بف  2255 – 2291 نصػػػبير د ت شػػػ  نػػػف اكنن كيػػػر احب ةػػػ كع لةػػػ ا ةجاـ هػػػبف )
ملو  ا جهوات ؽ.ـ( اك   باا ا ؿ نف  شر مشك ةرهػا ك ػ   2334 – 2371)هجف ف( اد ا  )

ع ةفػػا  برػػرا مشػػك ةرهػػا بػػ ا اكش ػػ  اكػػ    صػػشة  نصػػبيتبف: اد كػػك لػػا اكشيػػر اكهػػ نجبر االدبوو 
LUGAL. AN. UB. LIMMU. BA   اكث ةبر لا اكشير اث ابر ب ج  نجاتـ اجنر ـ šar. Ki 

– ib – ra – tim ar – ba – im
(2). 

اكش ػ ع ا  ةفػا   ه ج مشك ةةج ةجاـ هبف اكنش ؾ  اكح  ـ اكاجادب ف اك ان ل نإت   بـ كة ا 
 -ؽ.ـ(  نشػػػ ؾ هػػػذكر ابهػػػف 2116-2113بػػػ ا اكةاػػػ  بت ػػػجج مةػػػا نشػػػ ؾ هػػػذكر ا ج اكث كثػػػر )

ػػػَج   )حنػػػ جانا( )هػػػة ا  1157-1595دجهػػػ  ) ؽ.ـ(  نشػػػ ؾ اكاصػػػج اكنػػػ نشا اك ػػػابـ  نػػػةةـ َ ن 
 اهػػتنج حتػػك اصػػنا ت شبػػاا بػػ را  رػػنف هشهػػشر  (3)ؽ.ـ(  اكنشػػ ؾ اك بػػببف1751-1792ح نػػا

ؽ.ـ(  دهػػبن  نشػػ ؾ اكهػػذكر اكهػػجف ةبر  بػػ ا 612-911 ؾ اكاصػػج اةبػػ ج  اكحػػابع )اك ػػ   نشػػ
. ا  بهػػػتةش ف (4)نػػػ  بترػػػا فشبػػػ  لػػػا ح كبػػػ تةـ اكتػػػا  شػػػا ب   هػػػو جب  مشػػػك نةح تػػػ تةـ  ة صػػػن ةـ

                                           
(1)CDA, P. 288, P. 420, P. 307, P. 337, P. 77, P. 372, P.82,126. 
(2) Hallo. William. W, “Early Mesopotamian Royal Titles: A philologic and 

Historical Analysis”, American Oriental Society, New Haven, Connecticut, 

1957, P. 49. 
كاصػػػج اد ػػػا  نػػػف ا  kibrātum arba’um( اهػػػتنج  اكةاػػػ    ادصػػػ ؼ ادتبػػػر نػػػر صػػػبير 3)

   "فػّ ا  اددوػ     mutallik kibrāt erbetim  اكاصػ ج اكذح ػر ا  ا كنػ  نػ  ة ػج  منػ جا :
    LUGAL mu – uš – te – eš – mi / ki – ib – ra – tim ar – ba – imادجنػر"  

 (..Hallo, Op. Cit, P. 54"اكنشؾ اك   فاؿ اكفة   ادجنر َوّبار"  ابجب . )بةيج 
ك حي اف اكةص  اةب جبر  اكن نشبرع   ذل ك كةص  ا جن  اكيجنبر د تتفا اكك فة   اكن صػشر ادجنػرع نػؿ ( ك ا 4)

نؿ اكك فة   لجمبرع    نثذ اكك اكبن ؿ اكيجنػا بػاؿ اكبػن ؿع  اكػك اكفةػ   اكبػجدا نػاؿ اكفةػ  .  بات ػا 
اكحبػ ة اكب نبػر لػا نػذا ن نػؿ   بػ جع  اف ب ا اكت فا بجتنو ن تف   اكجب   لا نػذا اكجالػابف. )  ةتبةػ ع فػ جج:

ع 1986تجفنر هشبـ وا اكت جبتا  نجب ف مشا اكت جبتاع ااج اكبو ف اكث  لبر اكا نػرع اكوناػر اكث ةبػرع نيػاااع 
 (.375ص
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نشػػػػؾ اكفةػػػػ   ادجنػػػػر بػػػػّجـ  بػػػػ ج  نػػػػجا  اجنبػػػػت ـ …. اكح كبػػػػر ن كانػػػػ جة اكت شبابػػػػر ادتبػػػػر: "اكنشػػػػؾ 
šarrum šar kibrāt 4-tim (1) . 

 كػػـ ب تصػػج بػػ ا اكش ػػ  مشػػك اكنشػػ ؾ اكاػػجادببف اك ػػان ل لحهػػ  نػػؿ هػػجا بػػ ا اكت شبػػا اكػػك  
نشػػػ ؾ  ح ػػػ ـ اددوػػػ ج اكنفػػػ  جة كػػػنذا اكجالػػػابف ل ػػػا اهػػػتا ج   ات ػػػ   اكاابػػػا نػػػف اكح ػػػ ـ اك ػػػ تببف 

 نر. ابجبـ نف فنشر ن  اهتا ج ا نف مة صج اكحر جة اكاجادبر اك اب (2) اكابذنببف

 نػػف اكصػػ ج اكنبػػجدر  اكااكػػر مشػػك اصػػ كر اكحرػػ جة اكاجادبػػر اك ابنػػرع تنػػج  اك جبوػػرع لػػا  
ن انر تشػؾ اكصػ جع تشػؾ اثااة اكتػا انت ج بػ  كتنثبػؿ هػوا ادجا  ت رػبا ني بجبػ  اكونبابػرع 
ا  كػػـ برػػ  نحػػجج   نةبػػر  تشػػؾ اك ػػجارو اف بحػػاا ا  ببػػبج ا اكػػك ادتف بػػ  ع بػػ ا اكف ةػػ  اكنةػػـ 

اده  اكجربهر لا اةب ل اك جبوػر  باػا نػف ابػـ مة صػج جنػ   اك جبوػر  كيتةػ ع  بترػا  رنف
 كؾ نب ؿ دلػ  كشةيػج لػا  جبوػر ةػ    )  هػ ج( نػ ك ج  نػف  ج ػ ؾ  اكتػا بجفػر ت جب ةػ  اكػك 

ؽ.ـ(ع  اكتػػػػػػا تاػػػػػا ادػػػػػاـ  جبوػػػػػػر تر جبهػػػػػبر تيةػػػػػج مشبةػػػػػػ   2231-2371اكاصػػػػػج اث ػػػػػا  )
اكفػػ ل اكػػ    تػػ  مةػػا  اتفػػ   اكفةػػ  .  نػػج   ادتف بػػ   اكثذثػػر  ادتف بػػ   ادجناػػرع  دػػا ث شػػـ  

 اد جاع  دا  جا  اك شن   ادتبر:

  رر اهرؿ اك  جور. ا غد =  IM. MAR. TU سـ. ن ج. ت 

  رر لا امشك اك  جور. ا ردا=  IM. KUR سـ.   ج

. (3)جوػػر رػػر اا ػػؿ اكنهػػتوبؿ لػػا اكف ةػػ  ادبهػػج نػػف اك   ا روومال=   IM. MIR سـ. نبػػج
 )تةيج:  جبور ة    لا لصؿ اك جارو(.

 نػػف اكرتػػجة ةرهػػة ع   : نػػف اكاصػػج اد ػػا   صػػشتة   جبوػػر تنثػػؿ اجنػػ ا  جبػػؼ نابةػػر  
 جه  )تّش  ح كب ك(   دا حاا   اب ج  اكك ادتف ب    كـ بتنؽ نةة  ه ا اتف ببف ل ػو  بنػ  نػ  

ننػػ  ابػػبج نػػف ادتف بػػ   اكنرػػجاا  هػػشن  نػػف اك هػػج س   صػػشتة  اك جبوػػر نةبػػنر  ابػػج ن تنشػػر   
IM. MIR  :لػػا اكشيػػر اث ابػػر ابػػت ف   ا رووماللػػا اكشيػػر اكهػػ نجبر  تاةػػاištānu    IM. 

MAR. TU  ،تاةا اكيج  لا اكشيػر اكهػ نجبر  ت  نشةػ   شنػر  ان ػج amurru  لػا اكشيػر اث ابػر
اكشير اكهػ نجبر لا  IM. KUR. RA ا رداع  نف اكنحتنؿ اف اك جبور   ة  ترـ نرجاا : 

  šūtuلػا اكشيػر اكهػ نجبر = هػ      IM. U18. LUلا اكشير اث ابػر ع  اكفةػ    šadû=با  

                                           
(1) RIMA,2/I, P. 210. 
(2) Hallo, “Early Mesopotamian Royal Titles”, P. 52. 

 .21عص1988 تو ج   نن اراعف نار نياااعنب  اكح نرع ةب تا –( اه اعلذ  ب  ج:مشـ اك جارو3)
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لػػػػا اكشيػػػػر اث ابػػػػر  )تةيػػػػج:  جبوػػػػر اجنػػػػ ا  جبػػػػؼ نةو ػػػػر  جهػػػػ  لػػػػا لصػػػػؿ اك ػػػػجارو(   شتػػػػ  
 .(1)اك  جوتبف اكنت اـ   جبن  تببجاف اكك اكبن ؿ نشري اكبه ج

 بػػػ   لػػػا  جبوػػػر اكاػػػ كـ اكن نشبػػػر نبػػػ ؿ نثشثػػػ   تجنػػػ  اكػػػك  نػػػ  تنػػػ  ادبػػػ جة اكػػػك ادتف 
اكنة وؽ اكناباة فااع  نف اكوجبؼ اف ةجا اكنثشع اكبػن كا  دػا  تنػ  لػا اا شةػ  نذحيػر ت ػ ؿ 

 .)ت ةيج:  جبور اكا كـ اكن نشبر لا لصؿ اك جارو(.(2)ا بالُ ا تي ال ٌتُدى فيها ا رمس  ط

ف اك ػان ل نػف ناجلػر ادتف بػ  ع بػا تحابػا ادجااا  نف ادن ج اكتا الػ ا نةةػ  اكاجادبػ   
نف اكفة   ادجنر ن دج  مذنر ااكر نثؿ حا ا اجا ا جا ا  دة ة ن ربر  ابجبػ ع ا  باػا تحابػا 

ُكد  ادجا نػػػف ابػػػـ اكصػػػب  اكا نػػػر دحفػػػ ج اكحػػػا ا اكناج لػػػر نػػػػ  kudurruككووو
.  ة تػػػن  بةػػػ  (3)

 –ااا  –مشك حفج   ا ج، نػف لتػجة ح ػـ اكنشػؾ اك بػا   ةن  ج بنثؿ تحابا دوار اجا ف ل نا ة ك 
نتػا  شصػة ع اكوػ ؿ اد نػج  –ن نشوػ    –نبش   –ؽ.ـ(: "ا ج  1189 – 1218اصج ) –ب ـ 

ا  ] [ع اكوػ ؿ ادصػيج )كش واػر( ن تفػ   اكفةػ    –ا    –)كش وار( ن تف   اكبن ؿ نف  ج نب  
  اكيػػػج  مشػػػك رػػػرر دةػػػ ة ةبةبػػػ ع اكاػػػجا ] [ اكاػػػجا اد نػػػج )كش واػػػر( ن تفػػػ  –نفػػػ  ج نبػػػ  تػػػا 

اصػػج  تنةػػ   –بػػـ  –ادصػػيج )كش واػػر( ن تفػػ   اكبػػجؽ ن تفػػ   ا نػػر )اَفَنػػر( اك صػػ . اكنشػػؾ ااا 
 .(4)ابشبب  امو ب " –اة   –نتا نف ه نا اكاجاؼ ا   ت  ؿ  –ن نشو    –نبشب   –اكك ا ج 

                                           
(1) Salvini, B. A., “Une Carte Topogrhphique des environs de la ville de Girsu 

(pays de Sumer), Geographia Antique 1/ 1992,  P. 58. 
 .375(   ةتبة ع اكنصاج اكه نؽع ص2)
مػف ابػ  ؿ ن ج وبػر دػا ت ػ ف نػف اكحفػج ا  نػف اكوػبف با من جة kudurru( احف ج اكحا ا   ا ج، 3)

اكنر ػػ جع  اكحفػػجة اك احػػاة نةةػػ  ا كنػػ  نػػ  ت هػػـ اكػػك دهػػنبف  صػػص دهػػنة  اد ؿ )ادمشػػك( كجنػػ   
اةكةػػر انػػ  دهػػنة  اكثػػ ةا )ادهػػرؿ( لبحتػػ   مشػػك اكػػةص اك تػػ نا اكنػػا ف نػػ ك و اكنهػػن ج ع    ةػػ  

   ادجااا اكننة حػػػر نػػػف دنػػػؿ اكنشػػػؾ اكػػػك ناػػػا اكي بػػػر نػػػف بػػػ   ادحفػػػ ج بػػػا ت ثبػػػؽ ة ػػػؿ نش بػػػ
ادبػػ  صع ا  نػػف بػػ ص اكػػك ا ػػجع  لػػا ااشػػ  ادحبػػ ف د ب بػػا اجترػػ ع بػػ   ادحفػػ ج مشػػك نتػػج 
 احػػػاع  ادصػػػك دوػػػج كةػػػ  نحػػػا ا ةصػػػؼ نتػػػج. كشن بػػػا نػػػف اكناش نػػػ   مػػػف احفػػػ ج اكحػػػا ا بةيػػػج: 

جاهػر تحشبشبػرع جهػ كر ن فهػتبج ابػج اكانبا ع   كا حباج مثن فع احف ج اكحا ا اكن نشبػر ) ػا ج (. ا
 .2111نةب جةع ف نار اكن صؿع 

 .98( اكانبا ع اكنصاج ةرهاع ص4)
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 ثالجًا: معرفة قًاس الزمً )تيظًه الىقت والتقىيه(:

د بؾ لبا اف كش دػ   اكن ادبػ  ابنبػر ن كيػر لػا حب تةػ  اكب نبػرع  د بيبػ  مػف  بػف نن   
   نة ع كن  كش د  نف ت ثبج لا هبج امن كة   تةيبـ حج ر اكة  ع ك ا ل ةة  ةهبج مشك  لؽ ةيػ ـ 
ادبؽ   ص ن ب   اك د   تحابا   جنو  ؿ ن  بحاع نف احػااع ن دػ  ناػبف.  ا ا اجاةػ  اكاػ اة 

ب ا اكةي ـ  اكك اده  اكتا اجت ػ  مشبةػ   فػ  ج  اكتػا اهػتنا  نةةػ  نرػجاا  ت دبتةػ   اكك اص ؿ
نػ اؽ تر صػػبشاع ةفػا اةػػا  ػ ف كشاػػجادببف اك ػان ل اهػػة ن   نةنػر لػػا  رػر مػػاا نػف تشػػؾ ادهػػ ع 
ل ا  ػ ف ةيػ ـ اكت دبػ  ن رػر مة بػر اكاػجادببف اك ػان لع  نػف ناػ جلةـ تحابػا مػاا ادبػ ـ  حهػ   

اكػػاد رؽ اكتػػا ترصػػؿ نػػبف  ػػؿ امتػػااؿ  اة ػػذ  بنهػػاع  ك ػػف مشػػك  لػػؽ اكهػػةر اكةيجبػػر اكهػػ م     
 ب ن ك ل و. 361اكتا بنش  ماا اب نة  

 بن ػػػف اف تاػػػا يػػػ بجة تا دػػػ  اكشبػػػؿ  اكةةػػػ ج نػػػف ا ؿ اك هػػػ رؿ اكتػػػا اهػػػت انة  ادةهػػػ ف  
بج الاتػا كشنحػػع ك بػ   اكػ نفع تذبػ  تنػػ بف حج ػر اك نػج اكبػػةجبر  تيبػج اكرصػ ؿع  ػؿ بػػ   اكيػ ا

 .(1)مف ناجلر اك هبشر اكتا بتـ نن فنة  تحابا اكاذن   اك نةبر نبف تشؾ اكي ابج كذحتب و كة 

 اك ادػػػر اف ابػػػؿ اكناجلػػػر لػػػا اكاػػػجاؽ اك ػػػابـ دػػػا مةػػػ ا نجصػػػا ادفػػػجاـ اكهػػػن  بر نةػػػ  ادػػػاـ  
نذحيػػػػ تةـ  اد نػػػػ ف كحػػػػ فتةـ اك ثبػػػػجة اكػػػػك رػػػػنو اكرصػػػػ ؿ  اكن اهػػػػـ اك جامبػػػػرع  ا ػػػػ  ا بػػػػا ة ف

 اجصػػ ااتةـ نةػػ  نوشػػر ادكػػؼ اكثػػ ةا ؽ.ـ لػػ ةت ش ا نػػف وػػ ج اكناػػ جؼ اكانشبػػر اكػػك وػػ ج اكنحػػع 
 .(2) اكاشـ اكنةيـ لا اكرشؾ

 نػػ  اف اكرشػػؾ لػػا اكاػػجاؽ اك ػػابـ  ػػ ف ا ؿ لشػػؾ جب رػػا لػػا تػػ جبل مشػػـ اكرشػػؾع س  اهػػت اـ  
اك ج ف اد بجة نػ  دنػؿ اكنػبذا مػف  اكرش ب ف نا جلةـ اكجب ربر اكنت انر نحبع اةةـ اهتا ر ا لا

ادجصػػػ ا اكنن بػػػجة  اكحهػػػ ن   اكرش بػػػر نثػػػؿ رػػػنو ا دػػػ   ا فػػػا اك نػػػج  اكبػػػةج اك نػػػج   ن امبػػػا 
ع  نػػ  اةةػػـ اهػػتا ة ا نن امبػػا يةػػ ج (3)اك هػػ ؼ  اك هػػ ؼ  حهػػ   اكرصػػ ؿ  اوػػ اؿ اكشبػػؿ  اكةةػػ ج

اكتػػا بن ػػف جوبػػر يةػػ ج سكةػػذؿ  سكةػػذؿ  ا تنإكػػا كشتح ػػؽ نػػف اكن ادبػػ  مشػػك  لػػؽ اجفػػ   اك  ابػػ 

                                           

 .66( لربؿع   نبشاع اكنصاج اكه نؽع ص1)
 ( مف  ذصر اكرشؾ اكن نشا  اكنح ع ادصشبر اكتا ةبج  مةا بةيج: 2)

Neugebauer.O,“The Exact Sciences in Antiquities”,2
nd

ed.,New york1957,P.7ff. 
ع اكنصاج اكه نؽع ص3)  .87( ن دجع ن ف  لا ت جبل اكاشـ 
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 ا تر را ن ه وتة .  كجهؼ د بن ةة  اكاث ج مشك اد  اكجصا   ا اتا اكتا   ة  تهتانؿ  اكتػا 
 .(1)جنن    ة  نصة مر نف اك ب 

( Astronomy( نػػػف اكةتػػػ رج اكث ة بػػػر كاشػػػـ اكرشػػػؾ )Astrologyك ػػػا  ػػػ ف مشػػػـ اكتةفػػػبـ ) 
 اكت ػػػ بـ  اكػػػ نف  دب هػػػا.  دػػػا هػػػ مابـ ت ػػػانةـ لػػػا  اكػػػ   ةبػػػ  نػػػف اكح فػػػر اكػػػك رػػػنو اكرصػػػ ؿ

اكجب رػػب   مشػػك توػػ بج اكناش نػػ   اكرش بػػر  فاشةػػ  مشنػػ  نةينػػ  نرػػن و كع  اكنػػجفا اف اكرش بػػبف 
اكنػػ نشببف  ػػ ة ا ا ؿ نػػف جاا اف اكبػػن  نج ػػ  اك ػػ ف  ادفػػجاـ اكهػػن  بر اد ػػجاع  اف كش نػػج تػػ ثبج 

ن نشبػػػر اكرش بػػػر اةةػػػ  اوػػػ ؿ اجصػػػ ا لػػػا فنبػػػر اكحرػػػ جا  .  ننػػػ  ب ػػػ ؿ مػػػف ادجصػػػ ا اك(2)لػػػا اكنػػػاّ 
اك ابنر  اكتا نا   نة  نوشر ادكؼ اكث كع ؽ. ـ  اهتنج  اكك ا ج مة ا حر جة نذا اكجالػابفع 

اكرجبػػػاة ادهػػػ  اكتػػػا دػػػ ـ مشبةػػػ  مشػػػـ اكرشػػػؾ.  نػػػف حهػػػ ن تةـ اكرش بػػػر اكنةنػػػر  (3)ل  ةػػػ  ادجصػػػ ا
 354كهةر اكبنهبر س  تة ص اكهةر اك نجبػرع  ناػاؿ و كةػ  اكت لبؽ نبف نفن ع ادبةج اك نجبر  ا

ب ن كع ل  ة ا ب نه ف بػةجاك دنجبػ  ث كػع مبػج كشت لبػؽ نػبف  11 4/1ب ن ك مف اكهةر اكبنهبر  ب ل 
هػػةر  19بػػةجا دنجبػػ  تهػػ     325 ت صػػش ا اكػػك نا اكػػر اف  (4)ادبػػةج اك نجبػػر  اكػػا جة اكبنهػػبر

هػػػةرع  دػػػا صػػػ ج بػػػ ا اكت ػػػ بـ  ةن  فػػػ ك  19ا جة ن ػػػااجب   بػػػةج  نبهػػػر لػػػا  7بنهػػػبرع ل رػػػ ل ا 
 اه ه  كت  بـ با   ا جا   كت  بـ اكانجاةا  اكب ة ةا  اكج ن ةا دنؿ اا  ؿ اكت  بـ اكب كب ةا )لا 

 .(5) ؽ.ـ( 45م ـ 

ه مر نف ه م تةـ ) اكه مر اكن نشبرع ته     12دهـ اكرش ب ف اكن نشب ف اارجة اكهن ل اكك  
( اكػك اثةػا مبػج Eclipticر نف ه متة (ع  دهن ا هػن  اكبػن  ا  اارػجة اكنػج ج )ه مر نر مر

                                           

( اكجا  ع ل ج ؽ: ةي ـ اكت دب  لا اكاجاؽ اك ابـع نحع نةبػ ج رػنف انحػ ع اكةػا ة اك وجبػر اكه اهػر 1)
 .372ع ص1991كت جبل اكاشـ  مةا اكاج ع نج   احب ل اكتجاع اكاشنا اكاجناع ف نار نياااع 

ع اكنصاج اكه نؽعص( ن دج: ن ف  2)  . 88لا ت جبل اكاشـ 
(  نف اكنجا   اكجربهر كجصا اك  ا    اكتا تجا لا اكةص ص اكنهن جبر اجنبؿ  اك ج  ل  ن نؿ  هػن ج 3)

 .Neugebauer. O, OP. Cit.P.14كشن با نف اكتر صبؿ مف اكنجاصا بةيج: 
 بف ادمشك ناكبؿ اف بة ؾ (    ة  نةنر ار لر اكبةج اكث كع مبج نحص جة لا اكنشؾ ا  اك 4)

جه كر نف اكنشؾ حن جانا اكك م نشا مشك نابةر دجه  ب  ؿ لبة  "اكبةج اك  اـ بف  اف باتنج بةجاك 
   ار لة .  نة لاك مشك  كؾ ل ا ت جج اف تفش   -اكث ةا- نبه ك    مشب ـ امتن ج  بةج  بش ؿ 
بةيج: اك جداع نحهفع  ص كر اكاشـ  ابش ؿ" . كشن با 24فنبر اكرجار  اكهة بر اكك ن نؿ بـ  

اكنحتر  اكتونب بر لا نذا اكجالابف  ت ثبجب  مشك نذا اكب ة فع او جحر ا ت جا  ابج نةب جةع ف نار 
 . 51عص 1997اكن صؿع 

ع اكنصاج اكه نؽع ص5)  .91 – 89( ن دجع ن ف  لا ت جبل اكاشـ 
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دهن ك ن ه ور نفن مر نف اكةفـ  اكث ان  اوش ػ ا مشبةػ  اهػن ل حب اةبػر ا  اانبػر ا   جالبػرع  بػا 
( حبػػع تنػػج اكبػػن  لػػا  ػػؿ بػػةج نػػف ادبػػةج ادثةػػا Zodiacنػػ  تاػػجؼ نػػ كنج ج ادثةػػا مبػػج )

  ن حاا تشؾ اكنفن م  ع  ب ا اصػؿ اكنػج ج ادثةػا مبػج اكنهػتانؿ اكػك مبج لا نااجب  اكهة  
اجفػػر توػػ نؽ مػػاا ابػػ ـ اكبػػةج اكنث كبػػرع  بترػػؽ اكنػػ حث ف  31بػػ ا اكبػػـ   دهػػن ا  ػػؿ نػػجج نةةػػ  اكػػك 

لػػا بػػ ا اكنفػػ ؿ مشػػك  ف اكاػػجادببف اك ػػان ل كةػػـ دصػػ  اكهػػنؽ لػػا ناجلػػر دبػػ   اكنهػػ ل   اك اداػػر 
  اهػػتا ف اكرش بػػ ف اكنػػ نشب ف نناش نػػ تةـ اكجب رػػبر اكنت انػػر لػػا حهػػ ن تةـ نػػبف اكةفػػـ  اكث نتػػر.  نػػ

اكرش بر حتك اةةـ اهتانش ا اكنت اكب   اكحهػ نبر سكةةاهػبر لػا تابػبف اد دػ    اوػ اؿ اكشبػؿ  اكةةػ ج 
نحهػػ  لصػػ ؿ اكهػػةر اكن تشرػػرع   ػػ كؾ اهػػتانش ا اكنت اكبػػ   اكحهػػ نبر اكنتصػػ ماة  اكنتة دصػػر لػػا 

 .(1) ف وش ع اك نج  اج ناع  لا جصا ناا اك  ا   نثؿ      اك بجةناجلر ا ن

تجفػػر اكػػك اصػػؿ ب ةػػ ةا اد اف اكر ػػجة  اكننػػا  بجفاػػ ف اكػػك  (2) نػػر اف  شنػػر ادهػػوجد  
لش بػػا اكاػػجاؽ اك ػػابـع ل ػػ ف ادهػػوجد  اكنػػ نشا ا ؿ نح  كػػر مشنبػػر لػػا اكتػػ جبل ك رػػر اكناش نػػ   

لػػا اكرصػػ ؿ اكن تشرػػر نػػف اكهػػةر لػػا ةيػػ ـ  تجتبػػ  مشنػػاع   ػػ ف اكرش بػػر مػػف اكةفػػـ  اكتػػا تيةػػج 
ادهػػوجد  اكنػػ نشا مشػػك بػػ ؿ فػػا ؿ )هػػفؿ( ناػػاا نػػف اك  ا ػػ  اكتػػا تيةػػج لػػا ادبػػةج ادثةػػا 

 ةفن ك. 36مبج  دا  صص ا ك ؿ ثذثر ةفـ  تيةج لبا  ماا ةفـ  ابةج اكهةر 

بف  د انةػ  دػجص اارػج  جتنػ   دا  شر ا كة  ةن  ج نػف بػ   ادهػوجدن   مشػك اكػ ا  اكوػ 
اكةفـ  لبا مشك ب ؿ ثذع ا ارج  ا  نج    احا  دهـ اك جص اكك اثةػا مبػج دو مػ   صػص 
  ػػػػػػػػؿ دوػػػػػػػػ ع اكػػػػػػػػك بػػػػػػػػةج نػػػػػػػػف ادبػػػػػػػػةجع   رػػػػػػػػر لػػػػػػػػا  ػػػػػػػػؿ دوػػػػػػػػ ع اكةفػػػػػػػػـ  اكثذثػػػػػػػػر اكتػػػػػػػػا 

 .  (3)تيةج لبا

                                           

ع اكنصاج اكه نؽ ع ص1)  .91(ن دجع ن ف  لا ت جبل اكاشـ 
(  كػػػر ك بػػػ   اجترػػػ ع اكةفػػػػـ  ا  جصػػػاب .  بتػػػ كؼ نػػػف دػػػجص ناػػػػاةا ا  Astrolabe( ادهػػػوجد  )2)

 بػػنا نػػاجج اكنحػػبو  ناشػػؽ لػػا  رػػر جاهػػا نحش ػػرع  لػػا نج ػػ   نوبػػج نتحػػجؾ بهػػنك اكارػػ اة 
 . 61(  اك جداع اكنصاج اكه نؽعص91)ن دجع اكنصاج اكه نؽع ص

 .91(اك جداعاكنصاج اكه نؽع ص3)
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( Clypsydra)( 1)اكن ربر ن  اهتانؿ اكن نشب ف اد    صر ك ب   اك نفع با اكه م   
 GIŠ. DIB. DIBاكتػػػػا مجلػػػػ  لػػػػا اكشيػػػػر اكهػػػػ نجبر نصػػػػبير 

 لػػػػا اكشيػػػػر اث ابػػػػر   (2)
نا      dibdibbuا 

   ة  اكي بر نف ب   ادكر دب   اكه م   لا اكشبػؿ لرػذ مػف اهػت اانةـ  (3)
 اكه م   اكبنهبر)اكن  كر(ةة جاك.

مةػػػا اكاػػػجادببف  مشبةػػػ  اف ةتػػػ  ج  ف ادثةتػػػا مبػػػجة هػػػ مر اكتػػػا بػػػا مػػػاا هػػػ م   اكبػػػـ   
ادب ػرع  بػ ا ببػبج اكػك ن بػ   اك بػؿ اكتػا بػا اك  ةػرع  اك  ةػر تهػ     361اك ان ل  اكتا تهػ    

ّنة ع  بػ ا نػ  باػ اؿ   ف اةهػب   اكنػ ل لػا اكهػ مر اكن ربػر اكتػا   ةػ  تهػت اـ ك بػ   اكػ نف  61
ابرػػ ك ن ب هػػ  ( بػػا bēruانػػ ف افتبػػ   ةفنتػػبف  ػػو نةتصػػؼ اكةةػػ جع نحبػػع تيػػا  اكهػػ مر )نبػػج  

 .(4)نتف دك 

 حػػبف ات ػػ  اكاجادبػػ ف اك ػػان ل  نبػػ ؿ ةةػػ راع ناابػػر تػػ جبل اكاػػ ـ اكفابػػا ن كرػػ تا نػػف بػػةج  
بػةجاكع  12ب نػ  ن هػنر اكػك  361ةبه فع   : لا ادمتااؿ اكجنبااع  اكهةر اكنث كبر اكن  ةػر نػف 

بػةج  ػؿ هػ  هػة ا ع ب ن ع   ة  ب   اكهةر دصبجة فااع ا   ػ ف ثنػر ة ػص  31 لا  ؿ بةج 
 . (5)هةر 36ادنج اك   هبا   لصشا اكبت ل  اكصبؼ  ذؿ 

كػػ ا ارػػ ل ا بػػةجاك ا ػػج  ػػؿ ثػػذع هػػة ا ع   ػػ ة ا برػػبر ف بػػ ا اكبػػةجع انػػ  لػػا اكبػػةج  
اكهػػ ا ع   : مةػػا ن هػػـ فةػػا اكتنػػ جع ا  لػػا اكبػػةج اكثػػ ةا مبػػجع   : مةػػا ن هػػـ اكحصػػ ا. 

                                           

كن حث ف لا ب   اكنه كر اةةػ ع   : اكهػ مر اكن ربػر   ةػ  تانػؿ ن بػ    نبػر اكنػ ل اكنػ ا  نػف ( ا جا ا1)
ع  بة ؾ نف د ج  نبةةػ   نػبف  MA. NA ن ة     GÍN ذؿ اكث   اك   بت هوة   ب    ن كبب ؿ 

اكه م   اكن ربر اكتا اهت ان  مشك ةو ؽ  اهر ن  جن  لا اكاص ج اك هوكع لرػذ مػف اك صػؼ 
بػػا منػػ جة مػػف و هػػر نث  نػػر نػػف  –   اكهػػ مر  –موػػ   كةػػ  اكن حػػع هػػاةا هػػنبع ))ن ةةػػ  اكػػ   ا

 ( كشن با بةيج:-ةنج ا  –اك هو   كتا مثج مشبة  لا نابةر )َ شل  
Smith. Sidney, “Babylonian Time Reckoing, Iraq, 31/(1969), PP. 74 – 81. 

كػااؿ مشػك ادبػب ل اكتػا   ةػ  تصػةر نػف نػ اة ا GIŠ( بذحي اف  ت نر اهـ اكه مر دا هػنؽ نن وػر 2)
اك بػػ   بػػ ا باةػػا نونباػػر اكحػػ ؿ اف اكهػػ مر اكن ربػػر اكن نشبػػر   ةػػ  نصػػة مر نػػف اك بػػ ع لةػػا د 
بن ف اف ت  ـ  اكيج ؼ اكونبابر اكصانر   ةة  نف اكن اا اكار بر اكتا تتاجا كشتشؼع نن  حجنة  

 نب ؿ اكه مر اكتا اهت ان  اة اؾ. نف اكاث ج مشك اثج ن ا   ارا اكنا كـ باجلة 
(3) CDA, P.59. 

( ج ثػػػفع ن جاجبػػػ : مشػػػـ  اكنػػػ نشببفع تاجبػػػ   ابرػػػ ح  ع ب هػػػؼ حنػػػاع ااج اكجبػػػبا كشةبػػػجع نيػػػاااع 4)
 .87ع ص1981

 .85( ج ثفع اكنصاج اكه نؽع ص5)
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ر نحصػػ ا اك نػػا ا  ب جةػػ ف اكػػناا نةةػػ  ن هػػن ل امبػػ ابـ  ا كنػػ  نػػ    ةػػ  اهػػن ل بػػة جبـ ن تجةػػ
 .(1)اكابةبر

 بات ػػػا نايػػػـ اكاشنػػػ ل  ف اكنػػػ نشببف بػػػـ ا ؿ نػػػف ا فػػػا اكةيجبػػػر اك   نبػػػر ا  اك نجبػػػر اكتػػػا  
مشػك  Neugebauerن ةتةـ نف تحابا  نف ية ج سكةذؿ لا ا ؿ  ؿ بةج دنج .  بو ػا اكن حػع 

ف ادةفػ  ا  لػا اكاصػ ج اك ابنػر  بن ػف ادجاةةػ  ن منػ ؿ  ف حه   حج ر اك نج ب  نف نبف احهػ
مشن ل اكرشؾ نف اكب ة ف  اكج ن ف.  نف اكب رر اف اكاجادببف بـ ا ؿ نف اهتو ع ت هبـ اكهةر اكػك 
لصػػ ؿع   ػػ ة ا مشػػك مشػػـ ن دمتػػااؿ اكجنباػػا   دػػ  حصػػ كا لػػا ةبهػػ ف  لػػا  كػػؾ ة ػػج  نذحيػػر 

 ؽ.ـ(: 612 – 911 ج  اكحابع )ن فةر اكك اكنشؾ  نوج ر نف اكاصج اةب

 "لا اكبـ  اكه ا  نف بةج ةبه ف

 بته  ا اكةة ج  اكشبؿ

 .(2)ه  ه م   ةة جاك  ه  ه م   كبذك"

هة ا ع  مشك اكجاـ  3بةجاك  ار ل ا بةجاك   ج  ؿ  12دهـ اكاجادب ف اك ان ل اكهةر اكك  
 لػػػا  (3)لػػػا اكبػػػـ  اكهػػػ نر نةػػػانػػػف ناػػػجلتةـ ن دهػػػن ع  ادػػػ نتةـ ادحترػػػ د  لػػػا ناابػػػر  ػػػؿ بػػػةج   

نةتصرا  لا اكبـ  اد بج نةاع اد اةةـ   ة ا با ا ف اكك اكبـ  اد ؿ نف ادهن ع مةػا ناابػر  ػؿ 
 .(4)بةج فابا

(    ةػ   ػؿ هػ مر ن نشبػر تهػ    رػاؼ bērûهػ مر )نبػج   12   ف اكبـ  ن هػن  اكػك  
اؿ لا ت هبـ اكشبؿ  اكةة ج اكنتهػ  ببف اكه مر نف ه م   ب نة  اكح كا.    ف اكنةوشؽ نف ادمتا

ادب ػػر ك ػػؿ نةةػػ   61لػػا تشػػؾ اكرتػػجةع اكػػك مػػاا نتهػػ   نػػف اكهػػ م  .    ةػػ  اكهػػ مر ن هػػنر اكػػك 
)   تهػػػ    اكادب ػػػر رػػػاؼ اكادب ػػػر اكح كبػػػر(ع  اكػػػاد رؽ اكػػػك ثػػػ اف.  ةحػػػف اكبػػػـ  مشػػػك اكػػػجاـ نػػػف 

                                           

يػػػػاااع ع ااج اكحجبػػػػر كشون مػػػػرع ن2( اكػػػػجا  ع لػػػػ ج ؽ ة صػػػػج: اكجب رػػػػب    اكرشػػػػؾع حرػػػػ جة اكاػػػػجاؽع ج1)
 .321ع ص1985

 .86( ج ثفع اكنصاج اكه نؽع ص2)
 tum ūseb (, P. 319CDA.)( مجؼ اكبـ  اكه نر ا  بـ  اكهن  ن د ابر هبن تـ 3)
 .322( اكجا  ع اكجب رب    اكرشؾع اكنصاج اكه نؽع ص4)
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لن بةػػػ   اكح كػػر بػػػ    جثػػػر  12جدـ هػػػ مرع احتريةػػػ  لػػا م ػػػ ج  اكهػػ مر نػػػ ك 24ت هػػبنة  اكبػػػـ  اكػػك 
 .(1)كشن نشببف

 نةنػػ  ب ػػف وػػ ؿ اكةةػػ ج  اكشبػػؿ    دصػػجبن ع ل ػػا دهػػـ اكاجادبػػ ف اك ػػان ل  ػػؿ نةةنػػ  اكػػك  
 اكتػػػا ا كنػػػ  نػػػ    ةػػػ  ت تشػػػؼ لػػػا  ػػػؿ ن هػػػـ نػػػف اكن اهػػػـ  (2)ثذثػػػر ن ادبػػػ  مجلػػػ  نإكةفاػػػ  

ناػا اكيػج   نإكةفاػر اد كػك ا   كشةفا   لا ن نػؿ تهػنب     صػر لتهػنك بفاػر نػ   (3)ادجنار
كشادكػر مشػك تجكػو    maşşārtu مجل  لا اكشير اث ابر  نصبير َنَص ج    ج   من ا ليلبفار 

اكةفـ  اكتا ترال  تهور لػا كبػؿ اكبػجؽ اكصػ لاع  اكةفاػر اكث ةبػر بػا بفاػر نةتصػؼ اكشبػؿع 
اكتا م نج مةة  نصػبير َةن جبػ   .  اكث كثر بفار اكرفج šāt urriاكتا م نج مةة  نصبير ب   ا ج  

namārītu  ع  تببج اكػك ا كػك تن بػبج اكةةػ ج اكتػا تفاػؿ نػف اكهػن ل بػ حنر  تاشػف مػف اةتةػ ل
اكشبػػؿع  بفاػػر اكةةػػ ج اد كػػك بػػا بفاػػر بػػج ؽ اكبػػن ع  تشبةػػ  اكهػػ م   حبػػع اكبػػن  اكبػػاباة 

 .(4)يج  تةبج اباتة ع لةا بفار اكهن ل اكنحجدرع  اكةفار اد بجة با بفار اك

   ف اكاجادب ف اك ان ل بنب  ف ه م   اكشبػؿ مػف هػ م   اكةةػ جع لثنػر ةصػ ص نتػ  جة  
تاوبة  ناش ن   نهت  ة نف ا ن ج تهفؿ كة  اكه مر اكتػا حػاع لبةػ   هػ ؼ نػ ع  تػاكؿ مشػك اف 

 31(   ػؿ هػ مر  اكػك bērûهػ مر )نبػج   12اكاجادببف اك ان ل   ة ا ب هػن ف اكشبػؿ  اكةةػ ج اكػك 
نػف  1بهػ     GÍŠ  ػانػف اكبػـ   اكػػ  12نػف  1بهػ     bērû(    ػ ف  ػؿ نبػج  GÍŠدب ر )ا

bērûنف نبج   31
 12ب نػ    361.  نف اكَنَابا اف ت هبـ اك نف اكك هةر نث كبر ن  ةر نػف (5)

 بةجاع  ار لر ابةج ار لبر نتاا شرع   ف بشـ  اكرش ببف نتحابا نوشر  ؿ بةج.

ةةػػ    نػػ  اهػػت اـ اك نػػج  نجفػػر  نةػػـ كتحابػػا اكػػ نفع ا   ػػ ف نػػف اكهػػة كر نن ػػ ف نجادنتػػا.  ا 
 ةفا لا دصر اك شب ر اب جا  تاؿ مشك  كؾع ل ف احكا نجا ؾ:

هشو اك نج مشك اكشبؿ  فاشا  بةػر لػا اكشبػؿع نػا باػجؼ اكةػ   ن مػا ادبػ ـع  لػا نػال اكبػةج "… 
اكبػن ع ب ػ ف نػاجاكع بةحهػج  بوؿ اك نجع بحاا ادهن عع  ناا اهن مبفع لا ةصػؼ اكبػةج ب افػا

اك نػج  –ر ل اكبن  مف  فةا بصرجع باج ا اكنح ؽع با ا ث ةبر اكك ادجا.   ف مشػك احكػا 
                                           

 .86( ج ثفع اكنصاج اكه نؽع ص1)
ناك ؿ اكاجادببف اك ان ل تاةا لتجة نف اك د  ( اكةفار لا اكشير اكاجنبر با نناةك اكةـ   ك ةة  لا 2)

  .  ةة جا  كبذ    اةة  كبه  نحااة ل و لا اكنه ل  ب   د  اكةـ 
 .371 – 371( اكجا  ع ةي ـ اكت دب ع اكنصاج اكه نؽع ص3)
 .86( ج ثفع اكنصاج اكه نؽع ص4)
 .86( اكنصاج ةرهاع ص5)
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ع  بات ػػا  ف ا تبػػ ج  نهػػن  نث كبػػر اكبػػةج اك نػػج   اف بػػاكؿ مشػػك 31اكػػ   ببػػ ج اكػػك اهػػنا نػػ كجدـ 
ادبػػةج اكنهػت انر لذنػػا  . انػػ  تهػنب  (1)اكنجاحػؿ اكن تشرػػرع   كػؾ نررػػؿ تيبػجا  دجصػػا اكنجربػر

نػػف ادبػػ جة اكػػك اف نايػػـ تهػػنب   ادبػػةج اكنتاا كػػر ادف لػػا اكاػػجاؽ  ناػػا اددوػػ ج اكاجنبػػػر 
اكنف  جة  اكتا تهنك  وػ  ن دبػةج اكج نبػر ا  اكهػجب ةبر ا  اكانجبػرع اةنػ  تجفػر اصػ ؿ تهػنب تة  

بةػ ا  مشػك بػ ا اك فػا توصػشة  اكك تجاع اكاجاؽ اك ابـع  دا  صش  اكبة  مػف وجبػؽ اكهػجب ف ا  اك
اكناػػ فـ اكاجنبػػر.  كاشػػا نػػف اكنربػػا ابػػجاا اهػػن ل ادبػػةج اكاجادبػػر اك ابنػػر  نػػ  مػػـ اهػػتانإكة  لػػا 
اكت  بـ اكن نشا نف ناا ت حباب   فاشة  نوجاة ادهتان ؿ نة  اكاصج اكن نشا اك ابـ )نوشػر ادكػؼ 

 -به ف:اكث ةا ؽ.ـ(  با انتاال نف اكهةر اكن نشبر لا بةج ة

 )اكبةج اد ؿ اكن نشا ب ر ن  نبف   اج  ةبه ف(.  nisânnu. ة ه ف  1

 (.-ن ب   –)اكبةج اكث ةا اكن نشا نبف ةبه ف   ب ج   ayāru.  ّب ج  2

ن ف  3  ا  هب اف )اكبةج اكث كع اكن نشا ن  نبف اب ج  ح بجاف(.  simânu. ه 

 بجاف  تن  (.)اكبةج اكجانر ن  نبف ح    dûzu. تّن   ا  او    4

5     .ābu .)      اكبةج اك  ن  اكن نشا ن  نبف تن( 

 )اكبةج اكه ا  اكن نشا ن  نبف     ابش ؿ(.  ulûlu. ا ك ؿ  6

 )اكبةج اكه نر اكن نشا ن  نبف ابش ؿ  تبجبف اد ؿ(.  tāšritu. ت بج    7

 ف اكث ةا(.)   اكبةج اكث نف ن  نبف تبجبف اد ؿ  تبجب  arahsaman. اجخ  هنف 8

ـ  9 ش  )اكبةج اكت هر اكن نشا ن  نبف تبجبف اكث ةا    ة ف اد ؿ(.  kislmu.   ه 

 )اكبةج اكا بج ن  نبف   ة ف اد ؿ    ة ف اكث ةا(.  ţebetu. ون   11

 )اكبةج اكح ا  مبج ن  نبف   ة ف اكث ةا  بن و(.  šabaţţu. َبَنو  11

ن  نبف بن و    اج(. لرذ مف  كػؾ ب فػا بػةجاف )اكبةج اكث ةا مبج   addaru. ااهج  12
 KIN.II.KAM( ع )SE (.KIN.KU5).DIR نبهػػ فع ابشػػ ؿ اكثػػ ةا    اج اكثػػ ةا )

(.MA):) 

                                           

 .87( ج ثفعاكنصاج اكه نؽع ص1)
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 arhu marhu šá addaru. َاجخ  َنجخ  َا ااهج  13
)1(

) ب  اكبةج اكث كع مبػج اك نػب   
اك نجبػػػر  هػػػةتةـ اكػػػ   برػػػبر ةا اكػػػك هػػػةتةـ نػػػبف  ػػػؿ هػػػةتبف ا  ثػػػذع كتترػػػؽ ابػػػةجبـ 

أ  اذاد  addaru arku.  بهػػػنك ابرػػػ ك  ّاج  اجؾ (2) اك نجبػػػر نػػػر اكهػػػةر اكبنهػػػبر(
 .(3)ا ثاني ا  ادتي

 مصطلحات ىظاو التىقًت

كشاجادببف اك ان ل اكررؿ لا امو ل تهنب   كش دػ ع  رػنو ت هػبن تا نادػر نتة ببػرع  كةػ   
 ,GIŠاكتػا مجلػ  لػا اكشيػر اكهػ نجبر نػػ  قوةا ُ ياف ةنا  ن صيج  حاة كش د  مجلة  اك ػـ   بػا 

UŠ   فػ لاك نػف اكهػ مر  بػا  61نػف  1 اكتا تاةا   كؾ )اجفر دب هبر( نف اكرشػؾ.  بػا تبػ ؿ
 نر مرر مف اكادب ر لا دب   اك د  اكح كا.

فػ لاك نػف  12نػف  1اكتػا تبػ ؿ  ا سواعةتشا اكادب ر  حاة  نةبػر ا ػجا ا نػج نةةػ   بػا  
 بػا هػ مر نرػ مرر  ن كشيػر اكهػ نجبر DANNA   اةػ ه كاجادببفع ل ا مجل  ت هبن   اكبـ  مةا ا

                                           

  ع جبةبا: د ن   اكاذن   اكنهن جبرع تجفنر:  ن ة ع اث  اكنبج   كبا اكف اجع ( ة ذ مف : دن1)
 2114   كا ه كـ اهن مبؿع نجافار  ابجاؼ م نج هشبن فع نةب جا  اكنفنر اكاشناع نياااع

 (.4)نشحؽ جدـ
صػػ ج (  نػػ  نػػ  ةاجلػػا مػػف ناش نػػ تةـ ن صػػ ص اكهػػةر اكبنهػػبر ل كيػػ بج اةةػػـ كػػـ بةتنػػ ا  ثبػػجاك لػػا اكا2)

اد كػػك ن كت دبػػ  اكبنهػػا ا  ن بفػػ ا مذدػػر نػػ  نػػبف اكهػػةر اك نجبػػر  اكهػػةر اكبنهػػبر.  ك ػػف دػػا بتنػػ اج 
اكك اك بف ار لتةـ كبةج )ث كع مبج( اكك اكت  بـع  اكح ب ر ل ف  كؾ حاع كرػنو ن امبػا اك جامػر 

رػػنف  ػػؿ نةةػػ  كػػب  اد. انػػ = =كذهػػت اان   اكجهػػنبر ل كيػػ بج اةةػػـ امتنػػا ا اثةػػا مبػػج بػػةجاك بت
ثذثػػػػػػبف ب نػػػػػػ كع  ات ػػػػػػ    ت  بنػػػػػػ    ةن  فبػػػػػػ ع     مػػػػػػاة بػػػػػػج ف اكبةػػػػػػ  كتثنبػػػػػػ  ا دػػػػػػ   م ػػػػػػا اك ثػػػػػػ رؽ 

 ن  تصػػػ ج اهػػػت اـ بػػػ ا اكت ػػػ بـ كذنػػػ ج … اددتصػػػ ابر انجانة   ن امبػػػا الػػػر اكجنػػػ   نػػػ  اكػػػك  كػػػؾ 
كت دبػػ ع اكنصػػاج اددتصػػ ابر  اكتف جبػػرع   نػػ  بن ػػف مػػّا  ت دبػػ  ا  ت ػػ بـ تفػػ ج ع )اكػػجا  ع ةيػػ ـ ا

 (.373اكه نؽع ص
ع نوناػػر اكنفنػػر اكاشنػػػا -نػػػ  بهػػنك لػػا اكاجنبػػر ن كػػا بؿ  –( نػػ دجع وػػا: نػػف تجاثةػػ  اكشيػػ   اك ػػابـ 3)

. كشن با نف اكتر صبؿ مف ادبةج لا اكاػجاؽ اك ػابـع ب ةيػج: 32 – 31ع ص1981اكاجاداع نياااع 
رػػ جة  اا  اكجالػػابف  اثجبػػ  مشػػك اكنشػػااف اصػػ كة   تهػػنب تة  لػػا ح –اهػػن مبؿع   كػػا هػػ كـ: ادبػػةج 

اكنفػػػ  جةع نحػػػع نةبػػػ ج رػػػنف  دػػػ رر اكةػػػا ة اكاشنبػػػر كػػػاارجة ادثػػػ ج  اكتػػػجاعع نةجفػػػ ف ن نػػػؿ اكػػػا كا 
 .62 – 59ع نياااع ص1999تبجبف اد ؿ  258 – 23اكح ا  مبج كشرتجة نف 
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 بيوووووووود مػػػػػػػػف دبػػػػػػػػ    دػػػػػػػػ  اكهػػػػػػػػ مر اكنتاػػػػػػػػ جؼ مشبػػػػػػػػا نت دبتةػػػػػػػػ  اكحػػػػػػػػ كا:    اف  ػػػػػػػػؿ  احػػػػػػػػا 
 1 bēru (1)با اؿ ه متبف نحه ن تة  اكح كبر. 

 بػ اف اكفػ الاف د  ا ليول ناػتـ  بػ   ا نهوادل هػن   اكػك فػ لبف: نرػال  بػ   ا ي  انػ   
ع  اكفػػػ ل اد ؿ (2)بتهػػػ  ب ف اد مةػػػا ادة ذنػػػبف اكبنهػػػببف اكبػػػت    اكصػػػبراع  ادمتػػػااؿ اكجنباػػػا

 اكنرػجاة اد ابػر ادػج  نػ  ت ػ ف اكػك   ūmuاكنرال نػف اكبػـ   دصػا نػا اكةةػ ج اكػ   م ػجؼ ا  ـ  
جة نثػؿ ع  بػا  ثبػا ي   ثنر نرجاا  توشؽ مشك اكف ل اد ؿ نػف  (3)ي  نجاالتة  لا اكشير اكاجنبر 

د اكشريػر اد ابػر ب  نشةػ  لػا اكشيػر اكاجنبػر   šēruاكػ   مػجؼ نصػبير بػبج   ا  جد َُ .  نػ  م نػج ُسو
  : رػػب ل اكبػػن   ن  اةػػ   صػػب     şī šamšiمػف  دػػ  بػػج ؽ اكبػػن  نصػػبير صػػا بػػنا  

şītu  :   نا َب    رد اع   pī šatti  نصػبير  ا صوباح م ج َؼ  ضيا  ا صباح   ن  غ اكرفج
ػػػػػػػػػػػػػػػنجا   ا ػػػػػػػػػػػػػػػجا ل  رػػػػػػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػػػػػػف اكصػػػػػػػػػػػػػػػبير اكنجاالػػػػػػػػػػػػػػػر كشرفػػػػػػػػػػػػػػػجع ا  منػػػػػػػػػػػػػػػج مةػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػ ه 

şippa ( r) rātu  ع لرػذ مػف  ج ا نرػجاا  ا ػجا نثػؿ َةػ  جnawir 
عنوُ ا صوباح، نناةػك (4)

. انػ  لتػجة muşlāluنصػبير ن صػذؿ   منتصو  ا نهوادا   ا ظهودلبن  منج مػف  دػ    بل ا ظهد
/  ةهكػؾ،  ما ب ُ ا ظهد   qiddat ūmi  دػا  ا  ـ    kinsigu / kinsikkuلف ل  نصػبير   ةهؾ 
ػػؿ  اكنرػػجاة  muşlāluنصػػبير ن صػػذؿ   ا قيل  ووة.  نػػ  منػػج مػػف  دػػ     ūm mašil  ا ـ  َنب 

موووا  بووول اد ابػػػر بػػػا  اتةػػػ  اكنانػػػجة مػػػف  دػػػ  اكيةػػػج  نةتصػػػؼ اكةةػػػ ج . لبنػػػ  منػػػج مػػػف  دػػػ  
.  نػ  فػ ل   ME ana ŠÚ šamášَبػَنا  بػ   اَف  نػانصػبير  ا غود  ،  بول نهايوة ا نهواد
 نصػػػػػػػػػػػػػػبير اجبػػػػػػػػػػػػػػ  َبػػػػػػػػػػػػػػنا   غوووووووووووووود   ا روووووووووووووومس )االصوووووووووووووويل(ادبػػػػػػػػػػػػػػ جة اكػػػػػػػػػػػػػػك  دػػػػػػػػػػػػػػ  

  ereb šamši    اجبػػػ   erēbu   ػػػذف لفػػػ ل نصػػػبير كػػػبذ    ا غسوووا. انػػػ   دػػػ   šillān  ب 
lilātu نصػبير  كل ا نهواد. لبن  منج مفkal ME, DÚ u4 me     نصػبير َ ػؿ ا  ـ    كول ا يو
ūmi  kal

(5). 

                                           

ةػ  ةذحػي ت ثجةػ   ت بػاة  نػ كتجاع هػ مرع اد اة 24( مشك اكجاـ نف اةة  ة هـ اكبـ  ن دتةػ  اكح رػج اكػك 1)
 بػػ ا ةػػ نر نػػف اكت هػػبـ اكنػػ نشا كشبػػـ   12اكاجادػػا اك ػػابـع ا  ةفػػا م ػػ ج  اكهػػ مر تنػػا   تةتةػػا نػػ كجدـ 

 اك  نؿ نااا نته  ا نف اكه م    صص ةصرة  اد ؿ كشةة ج  ةصرة  اكث ةا كشنه ل.
 .371( اكجا  ع ةي ـ اكت دب ع اكنصاج اكه نؽع ص2)
بؿع   كػػػا هػػػ كـ: تاشب ػػػ   حػػػ ؿ نصػػػوشح   اكت دبػػػ  لػػػا اكنصػػػ اج اكنهػػػن جبرع نفشػػػر ااا  ( اهػػػن م3)

 .317ع ص1998ع ف نار اكن صؿع 31اكجالابفع ع 
(4) CDA, P. 368, P. 339, P. 363, P. 339, P. 247. 
(5)CDA, P. 220, P. 159, P. 422-3, P. 354, P. 372, P. 77, P. 182, P. 423. 
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ـ   şalāmuاكػ   مػجؼ نػػ َصػذـ   ا ليولل  ف  ا ي  ةا نف ان  اكف ل اكث   ع şalmu ا  َصػش
 تاةػػا: اكيػػذـ  اكاتنػػرع  بػػا توػػ نؽ اكناةػػك  اكشرػػي ةرهػػبةن  لػػا اكشيػػر اكاجنبػػر.  نػػ  منػػج مةػػا 

   كػبذتـ     līlum  كػبش ـ  mūšu  نػ ا    tamhûع س   جا لػا اكةصػ ص نػػ َتنػل  مسا نصبير 

līlâtum     ٌ(1)على ا ت ا ي  يٌل أ   يلة. 

  دػػػا فػػػ ل نصػػػبير  ا ليووول نػػػف اكنصػػػوشح   اكتػػػا تةهػػػح  مشػػػك اكفػػػ ل اكثػػػ ةا نػػػف اكبػػػـ   
 SAG. GE6   :  بُايوة ا ليول  kal GE6, DÚ mušu   :   كول ا ليول GE6. ZAL  

 .(2)إ ه ي  االخيد من ا ليلا   ا صى ا ليل  : 

/ جخ   لػػػػػػا اكشيػػػػػػر اكهػػػػػػ نجبر  ITI, ÁBل ػػػػػػا مػػػػػػجؼ نصػػػػػػبير  ا رووووووهدانػػػػػػ     َ جخ 
 arhu / warhu   نػػػ اجخ  ابػػج   بووُ  ا رووهد لػػا اكشيػػر اث ابػػر   نػػ  مػػجؼ اكبػػةج اكننتػػا ع 
 arhu ēribu نػ اجخ   ه  نهاية ا رهد ع لبن  مجؼ اكبةج اكنةتةاعarhu āsû

(3). 

 نػػػػف لصػػػػ ؿ اكهػػػػةر ادجناػػػػر     دػػػػ  نػػػػف اكهػػػػةر نصػػػػبير اَف سبػػػػ   ا  صوووول  نػػػػ  مػػػػجؼ  
ana ištu  مػجؼ نصػبير  فا روتا ب   مشػك  ػؿ لصػؿ نػف لصػ ؿ اكهػةر ادجنػرع  اوش ػ  تهػن

 . kūşû/kuşşû   ص  /   ص    

dīšu / dišلاػجؼ نػػ ابػا  ا دبيو  انػ  
,
u   نػػ ان رػ  ا صوي . لبنػ  مػجؼebūû   ػ كؾ نػػ  

harpūنصبير َ جن   ا خدي  ا بجا مجؼ   يض  :    qēşuدب ص  
(4). 

/ َبػػَة    ا سوونةاد  بػػا   ا ا نػػ  اةت شةػػ  اكػػك ا نػػج  حػػاة كش دػػ   ةفػػاب  مجلػػ  نصػػبير َبػػ  
šattu / šanatu    ف اكاػجادببف اك ػان ل دػا دهػن ب  بػا اد ػجا اكػك دهػنبف ا  فػ لبف مػجؼ  ا 

 اكنصوشحبف باةبػ ف   pān šatti  ن ف َب    reš šatti  ؿ نةةن  نتهنبر نابةر نثؿ:جا َب   
 .بي دأس ا سنة ا  بُ  ا سنة ا  مطل  ا سنة = ا د 

  mūşi šattiنصبير ن ص  َب    نهاية ا سنةلبن  مجل  
. ب ا لرذ مف اكاابا نػف (5)

ووةع   :   timālu نػػف اكنصػػوشح    ا  اكاذدػػر ن كت دبػػ  نثػػؿ: ت نػػ ؿ     ابػػ    أمووس، ا باَد
eššetu :   ـ ا  اَف اجؾ   االن، ا سواعة، ا   وت، ا َاضودعana arki U4 me   ، :    االيوا

                                           
(1)CDA P. 332, P. 224, P. 396, P. 182. 
(2)CDA, P. 224. 
(3)CDA, P. 434. 
(4) CDA, P. 135, P. 170, P. 61, P. 65, P. 288, P. 108. 
(5)CDA, P. 220. 
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 ina U4 meššuma  اَف ا  نّبـَ امُ، ُهد، ابُية   :   dāru  ااج    مستقبلا مقبلة،  في ا

 .(1)ا ماضي ا ب يُ، في تل  االيا ، في ذ   ا   ت  : ،  

  :   šat urriانػ  ا دػ   اكجصػا ل ػا  صػشة  مةةػ  مػاا نػف اكنصػوشح   نثؿ:َبػ  اج  
، baraitu  ن جب ػ    ا مدا بوة عنوُ رود ا ا رومسنناةػك  ina ZALAG ا مدا بة   ت ا  جد

 .(2)ا مدا بة عنُ منتص  ا نهادنناةك   qablītu  َدنشب    ا مدا بة في ا ليل  : 

 رابعًا: قًاس املشافات وأدب الرحالت
 أ. قياس المسافات

امتنػػػا ادةهػػػ ف اد ؿ لػػػا دبػػػ   اكنهػػػ لر مشػػػك حج تػػػا اك  صػػػر اكن  هػػػر نوػػػ ؿ اداانػػػا 
  ت تشػػؼ حهػػ  ا ػػتذؼ وػػ ؿ اك وػػ ا   وػػ ؿ اددػػااـ   جامػػا   و اتػػا.  كػػ كؾ   ةػػ  اكنهػػ ل 

 نػػ  اةةػػـ اهػػت ان ا اكػػ نف لػػا دبػػ   اكنهػػ ل   لاجلػػ ا هػػجمر ادةهػػ ف  اكحبػػ اف.  ن ػػااج نػػ  ب وػػر 
. اف ت ابػا (3) ؿ نةةن  لا اكبـ  حتػك اصػنح  بػ   اك هػبشر بػ رار لػا نايػـ اكحرػ جا  اك ابنػر

لػػػابف اكػػػك تػػػا بف اكناػػػ نذ   اكبػػػو ف اكتف جبػػػر ح فػػػر ادةهػػػ ف ناػػػا ةبػػػ ل اكحرػػػ جة لػػػا نػػػذا اكجا
اكنتاش ر ن كنا نا  اكنن ةا اكا نر. ام  اكك ت حبا اكن ا بف  اكن  ببػؿ  اك بػ  ع  انتػااع وجب ػر كشاػا 
 د اما حه   اكنا نذ ع    ة  ناابر  كؾ لا مص ج ن  دنؿ اكت جبلع  ب يف اف ادةه ف اه  

ات ػػ  ادةهػػ ف لػػا اكي كػػ  وجب ػػر اكاػػا اكابػػجبر اد اف  وجب ػػر مػػا  مشػػك مػػاا اصػػ نر بابػػا  كػػ كؾ
اكهػػ نجببف اهػػت ان اع اكػػك ف ةػػ  اكوجب ػػر اكابػػجبرع اكهػػتبةبر  ت ػػـ  اكوجب ػػر مشػػك اهػػ   اف اكاػػاا 

ع 15ع 12ع 11ع 6ع 5ع 4ع 3ع 2تر ؽ د نشبتا كش هنر ن بػر ادمػاااع لةػ  ب نػؿ اك هػنر مشػك  61
 .(4)31ع 21

نةػػػ  مصػػػج لفػػػج  (5)جالػػػابف اك ابنػػػر  حػػػاة اكن ػػػ بب  اكو كبػػػر نػػػ  اهػػػت اـ هػػػ  ف نػػػذا اك 
  bērû بيود انت جع  ن  مجل ا  6دان ك ا   21اك   به     GAR كاداكهذد   اكتا مجل  نػ 

لػػا اكشيػػر اكهػػ نجبرع   : هػػ مر نرػػ مرر  بػػا  حػػاة دبػػ     DANNAلػػا اكشيػػر اث ابػػر    

                                           
(1)CDA, P. 406, P. 421, P. 83, P. 422-3, P. 57, P. 422-3. 

 .2( اكجا  ع اكنة خع اكنصاج اكه نؽع ص2)
 .67 ( لربؿع   نبشاع اكنصاج اكه نؽع ص3)
 .67( لربؿع اكنصاج اكه نؽع ص4)
( كشن بػػاع بةيػػج فػػا ؿ  حػػاا  دبػػ   اكوػػ ؿ  نػػ  ب  نشةػػ  نػػف  حػػاا  لػػا  دتةػػ  اكح رػػج لػػا ادبػػ  ؿ 5)

 .294(ع ص1 اكنذحؽ)نشحؽ جدـ 
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تهػػػ    رػػػاؼ  نػػػف اكهػػػ مر اكح كبػػػر.  ت ػػػاج  اكػػػ نف  اكن صػػػ ا نةػػػ  اكهػػػ مر اكن نشبػػػر اكتػػػا   ةػػػ 
 اكنهػػػػػػػ لر اكتػػػػػػػا بهػػػػػػػتوبر ادةهػػػػػػػ ف دواةػػػػػػػ  لػػػػػػػا اكنهػػػػػػػ لر اكن نشبػػػػػػػر ننػػػػػػػ  ب ػػػػػػػج  نػػػػػػػف لجهػػػػػػػ بف 

ا  صوا ع لرذ مف  حاا  ا جا تجا لا اانبػ   اكجحشػر لػا نػذا اكجالػابف نثػؿ (1)  ـ( 11.8)= 
لوة ا   ابػر   ػ كؾ لػا اكشيػر اث  nindānnuلػا اكشيػر اكهػ نجبر   ةّةػااف    NINDA ِننوُا ا مَد

 ابجبػػ . ا   تتةػػ  ةصػػ ص مابػػاة  UŠ اكشمسووافة بديووُ  هووي مووا عدفووت فووي ا لغووة ا سوو مدية بووو 
بػػ جا  اكػػك دبػػ   اكنهػػ ل    ا  مذدػػر ن جتنػػ و نػػذا اكجالػػابف اك ابنػػر ن ددػػ كبـ اك  جفبػػر مػػف   ا 

  اكةصػػػ ص تشػػػؾ نػػػف  ػػػذؿ مػػػاة وػػػجؽ ت جب بػػػرع ا   ثبػػػجا نػػػ  تة  كػػػ (2)وجبػػػؽ اكحػػػج    اكتفػػػ جة
اكوجؽ.  كاؿ ابةج اكوجؽ دا اةحصج  نثذع نفن م   ن كةهنر دتف ب تة   اكنشااف اكتػا تػوا  

 اكبة   با: 

 . اكوجؽ اكنوابر اكك ادد كبـ اكيجنبر.1

 . اكوجؽ اكنوابر اكك ادد كبـ اكبجدبر.2

 .(3). اكوجبؽ اكنحج 3

كفيجالبػػر اكر تػػ ك كشاة بػػر  اكػػجحذ  اكتػػا تنػػا  لػػا نةيػػ ج  ػػ ص ا ثػػج اكةصػػ ص ا  
 اكنتار نف  ؿ اكةص ص اد جاع  ب بة  ل ةة  ا ثج اةنػ لك ن كناش نػ    ننػ  تتبحػا نػف ادهػتادؿ 
اكرنةا مشك اددؿع ا  تهفؿ اكنحو   اكنتا دنر منػج نهػ ج اكجحشػر ا  اكنهػبجة ا  اك حػؼ.  دػا 

احر ا  نػػجانوع  ت ػػ ف اكجحشػػر ت ػػ ف بػػ   اكنحوػػ   نػػاة   نبػػجة ا  دػػجا صػػيبجة ا  نفػػجا ا ج اهػػتج 
انػػ   صػػربر ا  ت جبجبػػرع  اكنحوػػ   ا  اكنػػجانو دػػا ت ػػ ف ناجفػػر  شةػػ  ن هػػة   ا  د ت ػػ ف  ػػ كؾع 
 دػػػا ت ػػػ ف نهػػػ  بر احػػػاابن  كذ ػػػجا لػػػا اكنهػػػ لر ا  لػػػا اكػػػ نف اكػػػ   بهػػػتيجدا اكنهػػػ لج ف نػػػبف 

                                           

( كػػـ بترػػؽ اكنػػ حث ف حتػػك ادف مّنػػ  ب  نػػؿ اكنبػػج  نػػف  حػػاا  اكوػػ ؿ لػػا اك دػػ  اكح رػػج لنػػةةـ نػػف 1)
 ػػػـ  بػػػ  اكنػػػجفا كشن بػػػا نػػػف  11.8 ػػػـ  ث كػػػع بجابػػػ   11.6ا ػػػج بحػػػااب  نػػػػ  ػػػـ    7,3بحػػػااب  نػػػػ 

 .,P. 467 RLA ,7اكترصبؿ ب ةيج: 
(  بػػ  نػػ  توشػػ  دبػػ ـ اكنشػػ ؾ  اكح ػػ ـ اكاػػجادببف اك ػػان ل  نةػػ  ادػػاـ اكاصػػ ج ن ةبػػ ل اكوػػجؽ  اكنهػػ كؾ 2)

اف اكتػا تنػج نةةػ  ا  ت ػر اكاا شبر  اك  جفبر   رر د ارـ فيجالبر كتحابا نه ك ة   اكنجاحؿ نبف اكنػ
مشبةػػ ع  كػػابة  اك ثبػػج نػػف اكةصػػ ص اكنهػػن جبر اكتػػا ت رػػا تشػػؾ اكنهػػ كؾ  اكوػػجؽ اكتػػا اهػػت انة  
اكه  ف اةػ اؾ لػا ن اصػشتةـ اكاا شبػر  اك  جفبػرع    ةػ  ناػا تشػؾ اكوػجؽ ن ربػ ك لبنػ   ػ ف اكػناا 

ل ا ت ـ مصج  اك ج ػ ل  فنػاة اد ج نجب ك )ب ة ع جب  منا اكج اؽ: لفج اكحر جة اكه نجبر لا ر  
 .11ع ص 1998ةصجع جه كر ا ت جا  ابج نةب جةع ف نار نياااع 

 .31ع ص1( ن دجع وا: ن انر لا ت جبل اكحر جا  اك ابنرع ج3)



 24 

بػا ادػج  اك ػجارف اكػك ع  مشك اكجاـ نف  ؿ ب   لػ ف ةصػ ص  اا  اكػجحذ  (1)اك احاة  اد جا
اك جارو اكحابثر  الرؿ نص ج كػابة  كجهػـ  جبوػر دهػن ل فيجالبػر مابػاة  اكتػا ت بػرة  نصػ اج 

. بنثؿ ة م  نف اكجحشر كـ بوباب  اك ثبج نػف (2)ا جا.  اف اكر جة اك  رشر ن ف "اوش  انذ اكفيجالا"
 اكن حثبف.

  ػػ ف اكنشػػ ؾ  (3)شفػػو ف اكػػك اكهػػرج ػػ ف اكتفػػ ج  اكجهػػؿ )اكن لػػ ا ف(  اكفبػػ ا  اكنشػػ ؾ ب 
( ا  مشػػك بػػ ؿ  بشفػػو ف اكبػػا كيػػجا اكنتاػػرع  بن ػػف اف ت ػػ ف اكجحشػػر كشنهػػ لج مشػػك جهػػشا )نتػػ ف 

 . (4)حنشر مه جبر

 كاؿ انش  اكبػؿ مشػك مة بػر اك ػـ  ن كهػرج  وػجؽ اكن اصػذ  اك  جفبػر اةةػـ  رػا ا ااكػر 
با اكنجاحؿ  اكنه ل    اكناف اكتػا تنػج نةةػ  ا  ا  اثن ت  فيجالبر ن كوجؽ  اكنه كؾ اكنبة جة  تحا

ع  دػا ف لتةػ  ةنػ  ج وجبرػر كاػؿ Itineraryت ر مشبة ع ن  بصا تهنبتا نػاكبؿ اكوػجؽ  اكنهػ كؾ 
 .(5)ابةجب   ادانة  ن  بجفر اكك اكاصج اكن نشا اك ابـ مجل  نجحشر اكوجبؽ اكك سبن ج

 ػػـ نهػػ كر ابػػج ن ك لػػرع  لػػا  31 – 25 لػػا ادكرػػبف اد ؿ  اكثػػ ةا ؽ.ـ كػػـ ت ػػف نهػػبجة  
 ػـ لػا اكبػـ   لػا اكةهػ ر  41 – 21ادكؼ اد ؿ ؽ.ـ   ة  فب ا اكا كر اةب جبر تهػبج دجانػر 

 151ب نػػ  بػػا  45اةبػػ جبر اكحابثػػر كنشحنػػر  ش ػػ نا تنشػػ  اكنهػػ لر اكا ابػػر اكن و مػػر لػػا نػػاا 
 ػـ لػا  31ا  ب  نػ  باػ اؿ نبج  لا اكبـ  اك اح 3 ـ ت جبن ع   :)1621نبج  )ه مر نر مرر(=

(  دا تن ف  ش  نا  اة با  نف دور   ػـ ا ا نػ  تجتػ  مشبةػ  اف  511نبج  ا  ا ثج نف  51اكبـ 
 .(6)ةصاؽ اكنشحنر

                                           
(1) Hallo, “Origins”, Op. Cit, P. 20, 90. 

ر انػذ نػ ك ج  (  با نهتةه ر ونؽ ادصؿ مػف د رنػر انػا اكصػذنبل اكفيجالبػر مثػج مشبةػ  لػا نابةػ2)
نف حش  لا ه جب   دا رن   ا  اكن ادر اكفيجالبر اك اجاة لػا د رنػر انػ  اكصػذنبل اد اف اكػةص 
ادنذرا بتنب  ن ةػا ةػص ناجهػا  نت  نػؿ    ةػا ببػ ؿ اوشهػ  ننتػ  ا كنةو ػر اكبػجؽ اداةػك اك ػابـ 

د جةػ  نػر اكصػبير اكهػ نجبر   ن  بنب   ا ثج اةا نا ة  ن ت نػر نهػن جبر ن وابػر هػةشر اك ػجالة ا ا نػ 
اكتص بجبر نف لتجة لفج اكهػذد  اكتػا  فػا  مشبةػ  د رنػر انػ  اكصػذنبل اكفيجالبػر )تةيػج اك  رنػر 

 Pomponio, F., “Notes on the Lexical Texts from Abuلػا لصػؿ اك ػ ارـ اكفيجالبػر( 

, 42, 1983, pp.92.JNESSalabikh and Ebla”, . 
ج لػػا نػػذا اكجالػػابف اك ابنػػر ااجهػػا اكناػػ جؼ اكفيجالبػػر حػػابث ك ن ثػػ رؽ  ةصػػ ص ( جلػػا   ثػػ رؽ اكهػػر3)

 نةنر   نبجةع ك  ةة  نف اكنا جؼ اكنةينر نة  مص ج دابنر نف ت جبل نذا اكجالابف.
(4) Hallo, “Origins” Op. Cit, P. 78. 

 .31ع ص1( ن دجع اكن انرع ج5)
(1) Hallo, “Origins” Op. Cit, P. 79. 
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ملو  لػا اةبػ اة  (1) ب   اكهجمر لا ادهو جة كبهػ  لجبػاة نػف ة مةػ ع ا  ب نجةػ  بػ ك ا 
 صػػنر اكابةبػػر ةبّنػػج )ةرّػػج(  مػػ ا نةةػػ  اكػػك اكا (2)نترػػ  جا ن ةػػا دػػا ج ػػا نػػف م صػػنتا ا ج ا طديووا

 15اكك ا ج لا بـ   احا كبحترؿ ننةجف ف اك نج لا اكنابةتبف لا اكبـ  ةرهػاع  اكنهػ لر بةػ  بػا 
 .(3) ـ كشجحشر  شة  321 ـ اب ن      161 ـ  ب ن     161ه مر ا  ح اكا 31نبج =

 بتػجؾ اثػجا بتػجاا لػا  اف اةف   ب ك ا ه الك    ف صاد  اـ ابج  كؾ بةتهػ  اكػك مصػج  
-2112مصػػػػػ ج دح ػػػػػر دنػػػػػؿ مصػػػػػج هػػػػػذكر ابهػػػػػف اد كػػػػػك اكتػػػػػا ام نػػػػػ  هػػػػػذكر ا ج اكث كثػػػػػر )

-1953ؽ.ـ( لا اكهب اة مشك ه نجع ا  ب ػاـ كةػ  ابػنا اا ػ ف جانػر نشػ ؾ هػذكر سبهػف )2114
ؽ.ـ( ةصػػ  مشػػك تنثػػ ؿ بصػػ ج اكنشػػؾ جا رػػ  تفػػ   ة ّنػػج )ة رّػػج(ع  بنػػا   ف ابػػنا اا ػػ ف دػػا 1935

هػػ مر )هػػػ مر  31نبػػج =15َدشّػػص ن امنػػا ا  ب ػػ ؿ اةػػا فػػجا اجنػػ   احػػػاا  كػػب  اجنػػبفع نناػػاؿ 
نرػػػ مرر( لػػػا اكبػػػـ  ترػػػنةتة  جحشتػػػاع  بػػػ  اكػػػ نف  اتػػػا اكػػػ    منػػػا  ش ػػػ نا  اة بػػػا  لػػػا جحشػػػر 

 ع  نػػػػ  تترػػػػنف جحشػػػػر بػػػػ ك ا اموػػػػ ل اهػػػػن ل نحوػػػػ  (4)م اتةنػػػػ  اكػػػػك نابةػػػػر ا ج ؾ )اك ج ػػػػ ل(
 (É. DANNA  اةػػ .   )  لػػا اكشيػػر اكهػػ نجبر   نبػػ  نبػػجbīt bēri      لػػا اكشيػػر اث ابػػر

نحور اهتجاحرع  ب   اكنحو   ت ر مشك نه لر نبج  )ه مر نر مرر( ك ػؿ نحوػر ا  اهػتجاحرع 
بحتػػ   مشػػك   É. GAL أ . كووال دػػا نةػػك لػػا  ػػؿ نةةػػ  نبػػ  اهػػتجاحر ا  نبػػ   نبػػج )دصػػج( 

  اكجاحػر  اكواػ ـ  اكبػػجا ع  ابػ ج نشػ ؾ ا ػػج ف انػ  ف اهػتجاحرع  اكنهػ لج بفػػا لػا بػ   اكنحوػػ 
 اكػػا بػػ ك ا اكػػ    ػػ ف ا ثػػج ت ارػػا  نػػف انةػػا  ةّن  -اكك نثؿ ب   اكجحذ  اكرجابر    ج 

 لا  صرا كجحشتا اكك ة ّنج لا اكهةر اكجانار نف ح نا
(5) . 

  نػػ  اتػػ  اكةصػػ ص اكتػػا م كفػػ  انتػػااا ةرػػ   اكاػػجادببف اك ػػان ل مشػػك اكنشػػااف اك  جفبػػر 
مشػػػك   ػػػج اكنهػػػ ل    نهػػػ حر ناػػػا اكنةػػػ وؽ  حػػػا اب ع  بن ػػػك اكػػػةص اكنترػػػنف ثنتػػػ  نيػػػ  ا  

                                           

ؽ.ـ  بػػػ  انػػػف  2148 – 2195هػػػةر نػػػبف هػػػةر  48 ك ا: ثػػػ ةا نشػػػ ؾ هػػػذكر ا ج اكث كثػػػر ح ػػػـ ( بػػػ1)
 ا جةن  نوه  اكهذكرع ابتةج   اكا  نتبببا اكنا نا  تانبج اكناف  لتا اك ة ا .

(   ج: نابةر ه نجبر  نبجة   ة  ت ر مشك ةةج اكرجا ع د ّا  لبة  اكا اك نج ةة ج )هبف( تاجؼ 2)
بر نػ )تؿ اكن ّبج(ع )ن هتيب ع ةب  د : حر جة اكاجاؽ   ث ج ع تجفنر هنبج منا اكجحنف ن  ب ب  اكح ك

 (142عص1991اكفشناع نياااع
(3) Hallo, Origins, Op. Cit, P. 79. 
(4) CDA, P. 80. 

اك ج ػػ ل: نػػف ا نػػج اكنػػاف اكهػػ نجبر لػػا اك هػػـ اكفةػػ نا نػػف اكاػػجاؽع    ةػػ  نج ػػ ا كانػػ اة ادكػػا  ةػػ  اكػػا 
 ـ ت جبن  اكك اكبجؽ نف ة حبر اك رج اكح كبر لا نح لير 15 ل  ادكَا سبة ة  )مبت ج ت ر مشك ناا اكهن

 (225(ع )جبباع اكبجاررع اكنصاج اكه نؽع ص-اكهن  ة-اكنثةك 
(5)CDA, P. 81. 
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اكنشؾ َبّج  بف )هجف ف( اد ا   بج نث ؿ مشك  كؾع س  ةو كر لا ب ا اكةص ناا تا بف اهػن ل 
اكنشااف  اكناف اكتا لتحةػ   حج تػا نػف نابةػر اكػك ا ػجا نػ  ةصػا: "مةػان  اػ ا َبػج  بف )هػجف ف( 

نبػج   121: "نهػبجة (1)ف منػـ  اكػنذا اكتػا تحػ  اكهػن لع جهػـ حػا اب   دػ   نهػ حتة نشؾ اك ػ  
 نػذا نبش  ػ   ن  ػ ف  (2) ـ نبف  بؿ اكرجا  )ةة بتا مةا جا  اك شبج( 1296)ه مر نر مرر( = 

)م ن ف(ع اكحا ا اكتا حااب  ن ك ب ه   اكتػا ثنتةػ "ع  ناػا  كػؾ بػا ف اك تنػر ثنتػ ك ن ناػ ا حػا ا  ػؿ 
نبػػػػج   marhaši   61 ػػػػـ  بػػػػا نهػػػػ حر نػػػػج ا  432نبػػػػج  )هػػػػ مر نرػػػػ مرر( = 41: "نشػػػػا
 ػـ 972نبػج  = 91)ك جهت ف ح كب ك فة   اج  ابػجاف(     tukriš ـ  با نه حر ت  جا 648=

 ػػػـ نهػػػ حر 1296نبػػػج = 121 ػػػـ نهػػػ حر نػػػذا ا ػػا" 1944نبػػج  =  181نهػػ حر نػػػذا مػػػبذـع 
 ػػـ بػػا نهػػ حر انػػ ج  )نػػذا اكبػػ ـ( نػػف كنةػػ ف اكػػك 1296نبػػج  =  121هػػ ن جت  )نػػذا  بػػ ج(ع 

 ػػـ بػػا نهػػ حر ك كػػ نا )اكنةو ػػر اكفنشبػػر لػػا 972نبػػج = 91ت جدػػا )تػػؿ اكابػػ جة مشػػك اكرػػجا (ع 

                                           

 -  apsu -(  بػػ  بن ثػػؿ ا ج احكػػا نػػجاؾ لػػا تحابػػا اناػػ ا اكهػػن ا   نبػػ   اكنحبوػػ   )ادمنػػ ؽ( 1)
 (.Ee. IV, 141 – 144)بةيج: 

( ا ا  ػػػ ف  بػػػؿ اكرػػػجا  بػػػ  نػػػا ؿ اكةةػػػج لػػػا فةػػػ   نػػػذا ن نػػػؿ هب رػػػر بػػػ اف اكنشػػػااف نػػػ  ثج نػػػف 2)
 اداػ  لػا ادصػك فةػ   نػذا ن نػؿ دػج  ن انػر )جا ( اك شػبجع  ذيول ا  ودات ـع ان  ا ا  ػ ف 1.311

جبن ع مةاب  تهنا ب    ـ ت 1944نبج     ن  ن ااج   181 ثف نه حر ا ا   ن  هةجا دح   تنش  
اكنهػػػ لر نتو بػػػؽ نبرػػػ   ا  نهػػػتوبؿ كاػػػجا نػػػذا اكجالػػػابف ن وػػػ و حا ابػػػر نجهػػػ نر نػػػبف  بػػػ ج 

تبػػنؿ  ػػذ نػػف هػػ نج  ا ػػاع ا  اف هػػ نج  اكووُ هػػ نجال لػػا اكبػػن ؿ حتػػك هػػ حؿ اك شػػبجع ا ا   ةػػ  
 181نػػػػػػف اكػػػػػػةصع  مشبػػػػػػا لػػػػػػ ف نهػػػػػػ حر ا ػػػػػػا اكن كيػػػػػػر  42اكػػػػػػك  33كػػػػػػب  ناجفػػػػػػر لػػػػػػا ادهػػػػػػوج 

 ػػـ ت ػػ ف نا  كػػر نةػػ ل مشػػك  كػػؾ.  دنػػا ابرػػ ك اف ت ػػ ف ن ػػ ف  نبش  ػػ   اداتػػبف ننهػػ لر 1944 =نبػػج 
 ػػػـ اهػػػرؿ اك شػػػبج اكاجنػػػاع  بػػػ  نػػػ  بػػػتذلـ نػػػر ن دػػػر ن  ػػػ ف )م نػػػ ف(  اكنػػػ ف 1296نبػػػج = 121

)اكنحػػجبف( لػػػا نشػػااف نػػػ   جال اكنحػػج اداةػػػك اهػػػتة اا اكػػك ج ابػػػر اكػػةصع اد اةػػػا بتاػػ جا نػػػر ن دػػػر 
لا اكف ل اد ؿ نػف فيجالبػر هػجف فع س  ت ػ ف نبش  ػ   اداػر لػا اكيػج  دػج  نصػج   ػ كؾ نبش    

 –ابػابة   –ا ػا  – اكح كب   اةب جبر  ن  ة ج  لػا احػاا ح كبػ    بػ ج  تل ا  مادنةلا ةص ص 
)اهجحا ف( اكتا  شا  حنشتا مشك نصج  اكتا ب  ج لبة  اةا مه ج لا نبش    ناا نيػ اجة نصػج 

 .Borger Esarhة: "نػػف نصػػج َدّ رػػ  اك بػػ ـ   اصػػش  ت ػػانا اكػػك نبش  ػػ " بةيػػج: )نرتػػجة  فبػػ  

(  بػ  نػ  بترػؽ نػر نػ   بػ  اكبػا Horowitz, Op. Cit, P. 86( كشن بػا ب ةيػج: ) 115 :112
 ,Kramer. S. Nاكن حػػع  جبنػػج نػػف اف نبش  ػػ  ت ػػر مشػػك هػػ حؿ اكصػػ ن ؿ  اكحنبػػر بةيػػج: 

“Sumerians” Chigago, 1963, PP. 261 – 277  ع لػا حػبف تػجفا اداكػر اكنتػ الجة تحابػا
بنا اك ػ جة اكةةابػرع  دػا ب ػ ف مشػك هػ حؿ ن ػجاف ادبجاةػا ا  جننػ  بنتػا  =ن رر نبش    ننة وؽ= 

اكػػك اكػػاا ؿ لػػا ادجارػػا سكةةابػػر كتبػػنؿ نجا ػػ  اكحرػػ جة اكهػػةابر اك ابنػػر )ن ب ةفبػػااج ( لػػا  اا  
 اكهةا  ) جاّن ( بةيج: 

Leemans, S.W.F, “Foreign Trade in the Old Banylonia Period, Leiden, 
1960, PP. 161 – 162.  
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-تؿ انشّب ف احا اد كبـ نذا مبذـ – ـ  با نه حر اةب ف 972نبج = 91بن ؿ بجدا اكاجاؽ(ع 
اػا اكػنذا اكنفػ  جة كةػ   نػف  كػؾ   ػج  ".  ناػا  كػؾ ب نجةػ  اكػةص ن كحػا ا اكا نػر  ت صػبص ن

)اكنحػج اكنت هػو(  ناػا اكنشػااف منػج  كػؾ اكنحػجع  اكنحػج   A. AB. BA. elītiكشنحػج اكاشػ   
)اك شػػبج اكاجنػػا( ن تجةػػ  نػػاكن ف )اكنحػػجبف(  َن ػػ ف )م نػػ ف(   A. AB. BA. šaplītiاكهػػرشا 

 .(1) بنرا لب نجة  ن دد كبـ نف اكبجؽ اكك اكيج 

ؽ.ـ( نػػػػف  1113 – 1124ةػػػػ  اكنشػػػػؾ ةن   ػػػػاج،  اّصػػػػج )ةن  ػػػػ  ةصػػػػج( اد ؿ ) نػػػػ  ب نج  
 ػذؿ حنشتػػا اكبػةبجة مشػػك نػذا مػػبذـ اكتػا بػػال  ث ػ  اكثػػ ج ث ػا اف اكناج ػػر نػا   نػػف نابةػػر 

)تؿ اكا ج لا ناجة بجؽ اكاجاؽ ح كب ك(  لػا ابػا ابػةج اكصػبؼ حػجاجة  بػ  بػةج تنػ     derُيد 
نػػف اكحػػج  ة ػػص اكنبػػ    نػػ  بػػ  ج اكػػةص اةػػا: "نبػػك نػػف نابةػػر اكػػابج  دػػا مػػ ةك اكفػػبا اكنػػ نشا 

 ـ( نف بةج تن   حبػع نػاا  اكحنشػر  324نبج  )ه مر نر مرر =  31نابةر احكا اة  نهبجة 
اكرػػ   احتجدػػ    كةػػ ج  اكوجدػػ   احتجدػػ    كشةػػ   كػػـ ب ػػف بةػػ ؾ نػػ ل لػػا ادنػػ ج  تفةبػػ  ]…[ 

 .(2)اكبج  اة ور"

ؽ.ـ( لبػػػ  ج لػػػا احػػػاا 669-681ابػػػابة  )اهػػػجحا ف –ا ػػػا  – ج   بػػػ ج انػػػ  اكنشػػػؾ اةبػػػ    
)لبػؽ  apeqح كب تا  ب  بصؼ  حرا كناا اكناف اك ادار ح كبػ ك لػا فةػ   لشهػوبف  نةةػ   نػؽ 

)جلػا ح كبػ ك لػا لشهػوبف( اف   rapīhuح كب ك فة   اجنا هػ جب  بػجؽ نحبػجة ونجبػر(  اكػك َجنػبل  
  ـ(. 7.3 ـ ا    ف نبج  =  221نبج  =  31ة اكنه لر نبف اكنابةتبف با )نهبج 

-668 نػػ  ت رػػا ج ابػػر نن ثشػػر تبػػبج اكػػك  حػػؼ اكنشػػؾ  بػػ ج نػػ ف  انػػؿ  ) بػػ ج ن ةبنػػ ؿ 
 ش شػػر بػػن ؿ نح ليػػر اكهػػ باال )  hulhulītuؽ.ـ( نػػف نابةػػر انبػػؽ اكػػك نابةػػر  ش بػػ   627

نبج ع ل  ا نػ  صػاؽ  6)نهبجة ح كب ك( ع ا  ب  ج اكةص اف اكنه لر نبف اكنابةتبف   ة  لا ه جب  
 ػػـ اكػػك  51اامػػ ل   تػػ  اكح كبػػر ل ةةػػ  ت ػػ ف نو ن ػػر نػػر ن دػػر تػػؿ اثػػج   بناػػا نػػ  ب ػػج   نػػف  

 7.3 ػـ  كػب   8.3اكفة   نف ن در اكنابةر اد بجةع سد اف ب ا بصا ؽ لا ح كر فاؿ نبػج  = 
 .(3) ـ

                                           

ع ص 1985ع نيػػاااع 1ع حرػ جة اكاػجاؽع ج-اكفيجالبػػر  –( اكػجا  ع لػ ج ؽ ة صػػج: اكاشػـ   اكناػ جؼ 1)
 . بةيج   كؾ:282 – 281

Horowitz, Wayne “The Sargon Geography”, Op. Cit, PP. 67 – 95. 
 .66اكانبا ع اكنصاج اكه نؽع ص( 2)

(3) RLA. 7, 1987, P. 467. 
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حػػاع مػػف سكةفػػـ  اد بػػج  ت ػػاـ كةػػ   ت نػػر ا ػػجا كشنشػػؾ  بػػ ج ا ػػا  بػػابة  )اهػػجحا ف( تت 
 دفووو ؽ.ـع ل ػػػجة مػػػف اكنبػػػ  ؿع ل كنشػػػؾ بتحػػػاع مػػػف اكت ػػػاـ اكػػػك  671اكةػػػ فا مشػػػك نصػػػج مػػػ ـ 

نف ةػػ   اا  نصػػج )اكاػػجبا ح كبػػ ك( ع حبػػع كػػـ ب ػػف بةػػ ؾ ةةػػجع كػػ ا  ػػ ف مشبػػا اف بهػػت ا اكنػػ ل 
  كػػػا ك وا ةػػػا نػػػف اكنرػػػج ن هػػػ ور اكحنػػػ ؿ  اكهذهػػػؿع    ةػػػ   هػػػ رو ة شػػػا بػػػا اكفنػػػ ؿ اكتػػػا  لجبػػػ

 ػذؿ ي مين  ذؿ اك ثن ف اكجنشبػر   ي ما 15مسيدة حشر و  اكاج ع  دا  فا اكجحشر لاذ ن مفر 
رووهدا  ثاػػ نبف نج هػػبف د تشػػر  بةػػ ؾ نهػػ ل   ا ػػجا ك واةػػ ع  تهػػتيجؽ  شةػػ   هكووذا يقوو لادشػػبـ لبػػا 

 .(1)ع ا ا   ة  ادجد ـ تجفن  نب ؿ صحبا نص 

اج اكنهػ ل   اكن و مػر لػا اكوػجؽ اكنجبػر لحهػ ع  كـ ب تؼ  تنر اكػجحذ  نت  بػاة  نن ػا 
نؿ   ف كن ااج اكنه ل   منج اكوجؽ اكةةجبر  اكنحجبر ةصب  لا  ت ن تةـ   كؾع لاشك اكػجاـ نػف 
اف ادبػػ جا  دشبشػػر فػػاا مةةػػ ع  نػػر  كػػؾ ل ػػا   ػػج لػػا ةػػص اف جحشػػر اكهػػرف نػػف نابةػػر ك ػػا اكػػك 

موون سووتة  ػػـ(   ةػػ  تهػػتيجؽ  135نػػ  باػػ اؿ نػػبذ )    85نابةػػر ةرّػػجع  بػػا نهػػ لر ت  ػػاج نةحػػ  
لػػا حػػبف  ػػ ف  عكووس اتجوواا تيوواد ا ميوواامةػػا اتفػػ   اكهػػربةر بػػن د  عروود ا ووى تسوو ة عروود ي مووا

 .(2)ادب ة ا ى خمسة ايا ن  با اؿ  م  تياد ا ما بهتيجؽ دور ب   اكنه لر ن تف   اكفة   

ح كب تػػػا لػػػا ناػػػجا   نػػػ  بحػػػاثة  اكنشػػػؾ اةبػػػ ج  َبػػػّج  بف )هػػػجف ف( اكثػػػ ةا لػػػا احػػػاا 
اكنشػػؾ اكػػ   ا رػػر هػػنار نشػػ ؾ نػػف نشػػ ؾ ابنػػ " "….. تاػػااا اك  نػػا  نةف اتػػا اكحجنبػػر  اكهب هػػبر: 

 با ادشبـ نف اد كبـ اب تة ة  )دنجص(  اكتا تناا نه لر جحشػر هػنار ابػ ـ لػا مػجا اكنحػج )اكنحػج 
 يوووا يقووو  م سوووكداَدف" مةػػػان  هػػػنر ا نبػػػج  نشػػػؾ ابشنػػػ ف )اكنحػػػجبف( اكػػػ   ب وػػػف …. اكنت هػػػو( 

 ػػػـ( لػػػا مػػػجا اكنحػػػج )اك شػػػبج  324نبػػػج  )=  31  كهػػػنؾ ) ة بػػػر مػػػف اكف بػػػجة(ع مشػػػك ناػػػا 
 .(3)اكاجنا( ن تف   نبجؽ اكبن ع ن اجتا اكايبنر اتك نةااب   كا"

 نػػ  يةػػج  اكنهػػ ل   مشػػك ناػػا اك ػػجارو اكتػػا  شرةػػ  كةػػ  اكاجادبػػ ف اك ػػان لع ا   رػػر  
نه ل   مشػك اكفػ ج اكتػا جنػ  كةػ  ن كنثشثػ  ع  اكتػا  رػاة   ػ جج نحجج  جبور اكا كـ اكن نشبر اك

اكنحػػبو اكهػػن    )اوػػجاؼ اكنحػػبو(  هػػفؿ اكنهػػ ل   مشػػك بػػ   اكنثشثػػ  ع  لبنػػ  نبةةػػ  ن كهػػ مر 
اكن نشبػػر اكنرػػ مرر )نبػػج (  دهػػبن  لػػا اكنثشػػع )اكف بػػجة( اكجاناػػر  اك  نهػػر  اكه اهػػر  ابػػبج اكػػك 

                                           

 .157ع ص 1999ه   عب ج :د ة  ب جعتجفنر م نج هشبن فعنةب جا  اكنفنر اكاشناع نياااع  (1)
(2) Leemans. W.F, “The Old Babylonian Merchant, Leiden, 1950, PP. 1 – 2. 
(3) ARAB, Vol. II, P. 99. 
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 ػـ(  د باشػـ مشػك    بػال اهػتةا اك  تػ   64)=  (1)نبػج  6اةةػ  اكنه لر نبف  ػؿ ف بػجة  ا ػجا 
 . )تةيج  جبور اكا كـ اكن نشبر لا لصؿ اك جارو(.(2)لا تحابا ب   اكنه لر نبف ب   اكف ج

 ب. الرحالت

ناان  يةج  اةينر اكح ـ اد كك لا نذا اكجالابف اك ابنر  د ن  اكنن كػؾ نػج   اهػن    
 كنجبر  اكنحجبر. ثبجة كت هبر اكحنذ  ا

 لػػا ن انػػر ادنػػ ج اكتػػا اهػػتفا ع اتهػػ ع جداػػر اكا كػػر  يةػػ ج ببنػػر اد ػػاببف ل كنػػ نشببف  
ل ةبػػػ جببف  نػػػج   رػػػج جة جنػػػو ة احبةػػػ   اد كبنةػػػ   ن  وا تةػػػ  ادتصػػػ اب   اااجبػػػ   افتن مبػػػ  ننػػػ  

ك ػابـ  ابنبتةػ  اهتامك اهتحص ؿ ادت  ةع  ة ؿ اكنجبا.  كيجا نت نار ا ج اكجحذ  لػا اكاػجاؽ ا
اكفيجالبر دنا نف تحابا اكنجاحؿ اكتا نج  نة  تشؾ اكجحذ   اكتا بػجاا نةػ  اف ت ػ ف  ا  وػ نر 
لةا لا ادهش    نتػ ثجة نػ كي ابج اكونبابػر  اكنبػجبر  بت دػؼ  كػؾ مشػك اصػح   اكجحشػر اةرهػةـ 

ت هػػبـ اكػػجحذ    نػػاا اوذمةػػـ مشػػك اكنشػػااف اكتػػا بج نػػ ف  صػػرة ع  نةػػ لك مشػػك نػػ  ت ػػاـ بن ػػف
 اكفيجالبر لا اكاجاؽ اك ابـ اكك اكنجاحؿ ادتبر:

 المرحلة االولى: -

تبنؿ نػف اكة حبػر اك نةبػر ادكػؼ اكث كػع ؽ.ـ  دػا انتػ    اكجحشػر لػا بػ   اكنجحشػر ننػج    
باؼ  احا نف اكجحشر  ب  اكنحع مف اجا اكحب ة  اك ش ا  اكامػر  اكجاحػرع  نػف  صػ رص بػ   

اكػجحذ  ادهػو جبر ا   ف  صػؼ تشػؾ اكػجحذ  بيشػ  مشبةػ  اكوػ نر ادهػو ج ع اكنجحشرع نػج   
 ةتبفر كويب ف ادا  اكشي   مشك اكر ج اكفيجالا.

 لػػا بػػ   اكنجحشػػر نػػج   ناػػا اكػػجحذ  اكتػػا بػػنش  ادلػػؽ اكفيجالػػا اكنػػج   اكنحػػج .  
دهػػو ج   تػػ تا  ابػةج اكػػجحذ  اكتػػا نػػج   لػػا بػػ   اكنجحشػر و ررػػر نػػف اكػػجحذ   ا  اكوػػ نر ا

لػػا ن ػػانتة  ا ّجة ادا  اكاجادػػا اك ػػابـ نشحنػػر  ش ػػ نا اكتػػا ون ػػ  بػػةجتة  ادلػػ ؽع  اكػػ   بةنةػػ  
نةة  با جحشتا اكك اجا اكحب ةع  تا ج احااثة  ن كاجفر اد كك مشػك نيػ نجة ك ش ػ نا لػا فنػ ؿ 

                                           

نبج (  اكنه لر نبف ف بجة   ةبر  ا جا برتجا اف ب  ف اكناا نبف ف بػجة  ا ػجا  6)( د جف ب ا اكجدـ 1)
لا  جبور اكا كـ اكن نشبر ارا ؼ ب ا اكجدـ ن  جةػر نػر اكنهػ لر اكتػا   ػج  اةرػ  مػف ن ػااج اكنهػ لر 
اكتا   جب  بّج  بف اةب ج  نف بػ و  اك شػبج اكاجنػا حتػك ف بػجة ابشنػ ف )اكنحػجبف ح كبػ ك(   بػا 

 نبج (. 31ه لر )ن
( ه هػػرع احنػػا: اكاػػجاؽ لػػا اك ػػ اجو اك ابنػػرع نون مػػ   اكنفنػػر اكاشنػػا اكاجادػػاع نوناػػر اكناػػ جؼع 2)

 .5ع ص 1959نياااع 
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 ش ػػ نا  دػػا ااجؾ اف ادج  )لػػا كنةػػ ف(  ك  رػػا نػػر حػػ ج  اكي نػػرع اكارجبػػ   نن نػػ  ) ػػ ا ا(. لػػ ف 
نصبج  اكك اكن   نثؿ اكنبج اد جبفع مـ  مشػك اتبػ ف ناػا ادمنػ ؿ اكتػا ت شػا اهػنا دنػؿ اف 
ع ل جج اف ب ب  اكػك اجا اكحبػ ة  ب ػـ  ابرػ ك ن وػر ابػف ج ادج .  ناػا  بحؿ نا ادفؿ اكنحتـ 

  )بػػػنا( اف انشػػػ  م نػػػا بػػػ ا اكػػػك صػػػاب ا  صػػػ حنا اة بػػػا  ةصػػػحا بػػػ ا اف بهتبػػػبج احكػػػا ا تػػػ
 بشتن  نةا اكاػ ف دف ا نػ   ادج  تحػ  هػشو ةا  حن بتػا. ل نػاا ا تػ  اكاوػؼ مشػك  ش ػ نا 

 .(1)َ َدّاـ كا اكا ف لا هرج  اكنحر ؼ ن د و ج منج اكفن ؿ

 فنػػػر  ش ػػػ نا لػػػا حنشتػػػا  نهػػػبف نتو مػػػ  نػػػف ابػػػؿ اك ج ػػػ ل ننػػػف د تػػػجنوةـ جانوػػػر  
ؿ بػب خ نابةػر اك ج ػ ل  ف بثةػ ا  ش ػ نا مػف ج ػ   م رشبرع ناا اف ببػ  اهػشحر ن تشرػرع  دػا حػ   

تشؾ اكن  وجع ل  ك ا كا نف نبف ن  د ك ا: "ب  ش  نا اة  لتػك  دػا حنشػؾ دشنػؾ نػااك نابػااكع  اةػ  
د تاشـ م دنر ن  اة  ن اـ مشبا. اةة  هناة  مف  نن ن  اف نةبتا ن برػرع  د بػال بصػنا ان نػاع 

مرر لا  ؿ اكفة  "  ك ف  ش ػ نا كػـ بهػنر ةصػا بػب خ  اكي نر تنتا نه لر مبج ه م   نر 
نابةتػػػاع  مةارػػػ  امػػػ ا كػػػا نهػػػذنر اكاػػػ اة    ا   ن كةصػػػ را.  دنبػػػؿ اف ببػػػجع لػػػا اكهػػػرج  اج نػػػر 
اة بػػػػا  نانػػػػا احكةػػػػر ةةهػػػػ فع   ـ  ش ػػػػ نا كبهػػػػ ؿ نةةػػػػ  اكنج ػػػػر  اكةفػػػػ  ع لصػػػػشك كةػػػػ     ونةػػػػ : 

ا نابااع اكك ن وف  نن ن . اةةا ن اـ مشك ةػ اؿ "ب ةةه فع سر ةا كا اف ا نجؾ ن ةا امت ن  هرج 
د امجؼ م دنتػاع  اكهػبج لػا وػجؽ د امػجؼ نهػ ك ة . لحتػك اكبػـ  اكػ   ا بػ  لبػا  امػ ا  اكػك 
اف انشػػ  ا نػػر ادج   ا نػػا  نن نػػ  اكنػػ جا  انحػػ  نػػف مشػػك  فػػا ادجا  ػػؿ بػػج تن تػػا اكبػػن ع 

ن متػػا هػػنر هذهػػؿ نػػف اكفنػػ ؿ.  د تبػػراا كػػا مةػػا بػػنا" ل هػػتف ن  كػػا ةةهػػ ف.  منػػج بػػ   ف
.  ناػػا اف بصػػنا اكػػةص  ارػػح  (2)باشػػـ هػػبج اكحنشػػر نػػف ناػػا افتبػػ   تشػػؾ اكفنػػ ؿ دة ػػجاـ اكػػةص

ةفػػا اف  ش ػػ نا دػػا َاػػّو لػػا هػػن   منبػػؽ ام دػػا مػػف ن اصػػشر هػػرج ع  ك ةػػا ح كنػػ  اهػػتب ي ادهػػـ 
اب ا اة بػػا  اهػػتاورا اف ن نػػا احكةػػر ةةهػػ ف  انبػػا ك  ػػ ؿ نةػػاا اةػػا هػػبا ؿ اجا اكحبػػ ة  ك ػػف صػػ

ػاه  بااؿ مف م نا تفةن  كشنة كؾ  اد و جع ل ف ح ج  ا نػ   ادج   نن نػ  د د نػَؿ دحػا اف َبص 
بف نا.  ناا اف بفر  ش  نا صاب ا  صؿ ادثة ف اكك ا نر ادج   ادتوا  هنر ابف ج نةة ع 

 ػ نا  ترػجع اكبػا  اكػك احكػا  ادتج   ش  نا نف نجنا  نن نػ   ك ػف بػ ا اكنػ جاع َفػن َف ا ال  ش
  ت  اف بن ب  مشباع    ا  ش  نا اف بار مةاع  ك ف اة با  حجرا مشك دتشاع ل تشا  دور ج هاع 
 دججا اف ب   ا فثتا بابر اكك احكا اةشبؿ    فتػا احكةػر ةةشبػؿع  بنػا  اف نػ  با ػ  بػ ا اكن رػر 

. لرػذ مػف بػ ا اكػةصع بةػ ؾ ةػص ا ػجع بػ  جحشػر احكػا اة ػا (3)نف اك صر ة دص ابج  ارا
                                           

 .128( ن دجع وا: ن انر لا اا  اكاجاؽ اك ابـع اكنصاج اكه نؽع ص 1)
 .129( اكنصاج ةرهاع ص2)
 .129( ن دجع ن انر لا  ا ع اكنصاج اكه نؽع ص3)
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 تةيبـ اك  ف  با دوار اانبر ن كشيػر اكهػ نجبر تصػؼ تةيػبـ احكػا اة ػا كش ػ ف  دػا اوشػؽ مشبةػ  
  ذصر ادهو جة اف احكػا اة ػا دػ ـ نجحشػر لػا  انكي  تنظي  ا ك ناكن حث ف اكن تص ف مة اف 

ل نػف نػذا هػ نج كب هػن َ  مشبةػ  نج  تػا  بةبػج مة صػج اكانػجاف اد كبـ ادجا اكناج لر  ة اؾ انتاا
 اكحر جة لبة ع  اروشر نػف ناػا  كػؾ نتةيػبـ احػ اؿ ادجا  اةة جبػ   نح جبػ ع لنػج ةةػج  افشػر 
 اكرػػجا  ن كنبػػ   اكا نػػر  ن دهػػن ؾع  ا فػػا احػػجاا اك صػػ ع   دفػػج   ثّػػج اكحب اةػػ  .  نػػف افػػؿ 

ّبف  كةػػر بتػػ كك  ػػؿ نةةػػ  ة حبػػر نابةػػر نػػف اكةبػػ و اكحرػػ ج . تةيػػبـ بػػو ف اكنفتنػػر ادةهػػ ةا مػػ
لنػػثذ  صػػص كذبػػجاؼ مشػػك ادةةػػ ج  بػػو ف اكػػج  سكةػػ  اهػػنا اةنبش كػػ   احكػػا ابة نػػا  كشرذحػػر 

 .(1) اك جامر  احكةر ابة ف كش ر ج  اكيذؿع  احكا ان    تن   كشن ببر  اكجما  ابجبـ

 المرحلة الثانية: -

نػػف اكة حبػػر اك نةبػػر نػػ دكؼ اكثػػ ةا ؽ.ـ  ت تػػجف نػػر ابػػـ اكنجاحػػؿ اكتػػا  تحػػاا بػػ   اكنجحشػػر 
توػػػ ج لبةػػػ  اكر ػػػج اكفيجالػػػاع ل ػػػا تػػػـ تػػػ كبؼ اكاابػػػا نػػػف ناػػػ فـ  دػػػ ارـ ادهػػػن ل اكفيجالبػػػر اكتػػػا 
ترػػػنة  اهػػػن ل نػػػاف  ادػػػ كبـ اا ػػػؿ نػػػذا اكجالػػػابف    جفةػػػ ع  اكتػػػا ارػػػ ل  نػػػا جب   اداػػػ ك فابػػػااك 

ب  ناش ن   ار لبر  فاباة مف تشؾ اددو ج.  لبن  بػ تا ابػـ اكػجحذ  كشجحذ  لرذ مف ت لبج 
 اكتا نج   لا ب   اكنجحشر:

لووة ملوو  ا َوود   ة ػػج  لػػا اكنشحنػػر اكتػػا تحنػػؿ  ا  اثهػػـ ابػػ جة اكػػك اكوػػجؽ  اكنهػػ كؾع لنػػف  َد
  purushanda ػػذؿ بػػ   اكنشحنػػر ةفػػا اف نفن مػػر نػػف اكتفػػ ج اد ػػاببف لػػا نابةػػر ن جبػػ ةاا 

( دا ة كةـ ناػا اكيشػـ نػف حػ  ـ اكنابةػر ننػ  الاةػـ -تج ب  ح كب ك -ب ب ؾ لا اهب  اكصيجا ) فـ
اكػػك وشػػ  اكةفػػاة نػػف اكنشػػؾ َبػػّج  بف )هػػجف ف( اث ػػا    مةػػا مػػـ  اد بػػج مشػػك تفةبػػ  حنشػػر 
كةفاتةـع ح  ؿ احا نهتب جبا  ف بثةبا مف م ناع كنص م  اكوجبؽ اد اف َبّج  بف دا جّا مشبػا 

 د رذك:

"بؿ ب تا اكهػذـ اكبةػ  نػف  اتػا  ةحػف ف كهػ ف مشػك اك جهػاع دنػا كػا نػف اكػ ب   اكػك بةػ ؾ  -
ّدل  ع   ػػّؼ كةفػػاة اكتفػػ جع ا  وشػػ  نػػف اا  حتػػك كػػ   ػػ ف اكوجبػػؽ نتانػػ  كةػػ "ع  نرػػك كنػػ  مػػـ 

 اكوجؽ  اكجحذ  ناش ن   كذهتوذع اكانبؽ مف اكنةو ر د رذك: 

وجبؽ اكنوابر اكبة   مف ن جب ةاا  ن  ة مبر اكفن ؿ اكتػا هػةنج "اجبا اكناش ن   اك  لبر مف اك -
نةػػػ "ع   ػػػ ف اكفػػػ ا : "اكوجبػػػؽ اكػػػك ن جبػػػ ةاا بػػػ  هػػػبا ع وجبػػػؽ صػػػا   نجبػػػؽ مةػػػا اكهػػػرج 
 بهتيجؽ  دت  و بذ ك واا  اكفن ؿ اكتا هت افةة  فن ؿ ر نر  تحت   مشك ادثنا )اك حػؿ( 

                                           

 .91 – 91( اكنصاج ةرهاع ص 1)
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. (1)كتر    اكتبف   بػ  اكػن    نشبرػر نػ دحجاا" حفج اكذ  جا  اك ب   تةن  مشبة  ابف ج ا
 ناا هن ع َبّج  بف كة   اكناش نػ   ت فػا اكػك ن جبػ ةااع  مةػان   صػؿ اكػك اكنةو ػر اكفنشبػر 
اكتا  صر  كاع بجع لا دور ادبػف ج اكتػا تاتػجا وجب ػا كبرػتا نػ كؾ وجب ػ  ننةػااك كنهػبج 

كػا   بػجا لػتا اكنابةػرع   مػ ا اكحػؽ كشتفػ ج فبباع نااب  منج ةةجاك مشك اكجاـ نف لبر ةاع  تـ 
 .(2)اد اببفع ثـ مرك مف ح  ـ اكنابةر

 ك ػػػف الرػػػؿ   ةنػػػ  ج  ا ثػػػج اكػػػجحذ  ابنبػػػر لػػػا بػػػ ا اكصػػػةؼ نػػػف ادانبػػػ   اكفيجالبػػػر  
لة بابلية  ُيمةاك ابنرع ةص ن نشا دابـ با ا اكك ادكؼ اكث ةا ؽ.ـع م جؼ نػػ  ا طديا ا  ع  (3)َد

(  ب نػػػ   اب نػػػ ع نػػػر   ػػػج Itineraryتػػػ   مشػػػك نهػػػ جا  ا  ن ووػػػ   جحشػػػر )ع  بحا وووى ايمووواد
اكنهػػ لر نػػبف نابةػػر  ا ػػجا  اكػػ نف اكػػ   تهػػتيجدا اكجحشػػر نػػبف بػػ   اكنػػافع حتػػك اف احػػا اكنػػ حثبف 

ع  بصؼ ب ا اكةص وجب ػ  نػف نػذا اكجالػابف  تحابػااك (4)مدرُ ا مسافدا   ُ يل ا سائ  صرة  نػ 
 جة( اكػػك نػػذا  بػػ ج نػػج جاك نبػػن كا هػػ جب   نةةػػ  اكػػك فةػػ نا تج بػػ     ةػػ  نػػف نابةػػر دجهػػ  )اكهػػة

تناػا احػااب  مػف اد ػجا نهػبجة بػـ   احػاع  ا ا نػ   ا دئيسة  ا ثان يوة ؿ تشؾ اكنحو   اكن   جة 
 عنُما انكسدت ا  دبوةاهتيجد  ا ثج نف كبشر  احاة لا ن  ف ن ع تتـ نذحير  كؾ نان جا  نثؿ 

 ػػـ  31 – 25   ةػػ  جحشػػر  ػػؿ بػػـ  تهػػتيجؽ   جنووُ  لداَووة علووى مووُى يوو مينعنووُما ت  وو  اا  
 . (5)ت جبن ك 

                                           

 .56( جبباع ل   : هجف ف اد ا ع اكن ه مر اك بنبرع   اجة اكثر لر  ادمذـع نياااع ص 1)
 .58( اكنصاج ةرهاعص2)
( باػػجؼ بػػ ا اكػػةص لػػا ثػػذع ةهػػل ن تشرػػر ن كناوبػػ    ادجدػػ ـ ننػػ  ب رػػا ا  بهػػنا كشن  جةػػر  ادلػػ اة 3)

ع  كػػ ا (2كن رػػحر كشػػةص اكنهػػن ج  كشجحشػػر لػػا اكنشحػػؽ جدػػـ )اةيػػج ادبػػ  ؿ ا احػػااب  نػػف اد ػػجا
بوج  هواؿ ن ص ص ن  ا ا   ةػ  تنثػؿ اثةنػ  ج اكةصػا اكنتن ثػؿ مبةػاع  اكنػجفا مشػك ابػر حػ ؿ 
اف  ف ا اكةص ص اكنت  نشػر ا  اكنت ا بػر  اد ػتذؼ لبنػ  نبةةػ  اةنػ  بن ػف ترهػبج  نػ دلتجاا اك  رػؿ 

لوة هوي جو   مون َملوة ملكيو  ,Goetze, albrecht. ة فوي طديقهوا الن تصوب  نصوا اُبيوا  ان ا َد

55 .-, Vol. 7, no.2, 1953, P. 54JCS“An Old Babylonian Itinerary”,  
 .31ع ص1( ن دجع وا ن انر لا ت جبل اكحر جا ع ج4)
( ب      تحريػ  حػ ؿ ادػر ناوبػ    ناش نػ   بػ ا اكػةص  ابػج  ا  Edzard( اناا اكن حع اا اجا )5)

 ع  –اف ب   اداكر د ت را نه ل   ن ث در دةا مةان  ب جا   ت  اكةص )هػنار ابػ ـ نػف   بجا 
ج لػػ ف اكػػ نف دػػا بترػػنف ابػػ ـ ت دػػؼ لػػا جحشػػر نػػ  ا  د بترػػنف  كػػؾع لرػػذ  – نهػػر ابػػ ـ نػػف   

مف اف ام اة صب ار ااكر اكهرج اكتف جبر اةب جبر اك ابنر نػبف  بػ ج   ػ ةا  بػا اكةصػ ص اكتػا 
  : اجلر تف جةع ا  جصبؼ تحنبػؿ لػا   karumف ا نهت وة    ب جبر مجل  نػ   ـج  رح    

 نػػا  ب  لػػا اهػػب  اكصػػيجا ن كاصػػج اةبػػ ج  اك ػػابـع  بػػا ااكػػر نهػػتةاة اكػػك جهػػ رؿ   صػػر لجابػػر 
  كب  اكك نحع فيجالا. كشن با بةيج:

Edzard, D. O., “The Ideas of Babylonian Geography”, SUMER, Vol. 21, 1985, 
P. 11 
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 .  (1) ب ا بو نؽ اكهرج مشك اددااـ ا  لا اكةةج ن ه ور اك  ج 

  تهتةؿ اكجحشر ن كان جة ادتبر:

ا اج حتػك اكجانػر  –بػن و  -  addaruنف نه ل اكبـ  اكه ا   اكابػجبف نػف بػةج  اهج   
ابػػ ـ )كاػػؿ اكنػػجاا نػػف   ػػج بػػ    8ابػػ جع اكنفنػػ ع بػػةج    –ةبهػػ ف  -  aiaru نػػف بػػةج ابػػ ج  

 اكحصبشر اكنفن مر با اكنه لر نف دجه  اكك  ب ج(.

لة اال  ى:  نحو    تبتنؿ مشك اكنه لر نبف اكنحوتبف اكجربهتبف: 7تترنف  أ. ا َد

 نف دجه  )اكهة جة ح كب ك(  اكك هن ج. -

اكنهػػ لر نػػف دجهػػ  اكػػك ن نػػؿ نػػر   ػػج ثػػذع نحوػػ   اكػػك برتػػجا اف ب ػػ ف دػػا ترػػنة   
 ف ة  اكنحو   ادتبر:

 .hūmmaاكك   ـّ  baia’uنف نابةر نب ل  

ع  ا ف اك  تػ  مػاا sippar dûrimهػن ج ا ـج  - sippar şêrimنػف هػن ج صػبـج 
هػبجة ادب ـ اكتا دواة  اكفبا نف ن نؿ اكك هن ج نهبجة  نهر اب ـ  نف ن نؿ اكػك هػن ج صػبـج ن

 .(2) نهر اب ـ ابر 

لة ا ثانية:  نحورع  تبتنؿ مشك اكنه لر نبف اكنحوتبف اكجربهتبف: 12 تترنف   . ا َد

 نف هن ج )ان  حنر ح كب ك دج  اكب هربر( اكك  ب ج: -

َنػجتـ   dur apil – sinهػبف  – نػؿ  –نػف ا ج  دوػ ج  نحوػر – hibaritumتحج ةػ  اكػك )  
هػنب رع )هػنبفر ح كبػػ ك(  دوػ ج نحوػر  -  kar  kakkulatim(  ػ ج  ذتـ -اكتػ فا ح كبػ ك 

( ـ امشك لتحر ةةػج 25-21مشك ناا ح اكا ) )تؿ اكنو   ح كب ك( -  kar šamaš  جبنا 
 .(3) اكايبـ مشك ةةج افشر

                                           
(1) Nemet – Negat, Karen Rhea, “Daily Life in Ancient Mesopotamia”, 

Hendrckson Publishers, 2002, P. 95. 
(2) Goetze, OpCit., P. 51 . 

ابػػ ـ نبةنػػ  اّ ف اكنهػػ لر نػػبف  11هػػبف نػػػ نهػػبجة -( اّ ف اك  تػػ  اكنهػػ لر نػػبف هػػن ج  صػػبـج  ا ج انػػؿ 3)
 بف  ػػػػػؿ نحوػػػػػر نػػػػػف اكنحوػػػػػ   اكذح ػػػػػر نػػػػػػ نهػػػػػبجة بػػػػػـ   احػػػػػا ك ػػػػػؿ  احػػػػػاة اكنحوػػػػػر اد بػػػػػجة  نػػػػػ

(Ibid, P. 51.) 
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ا بقوووا  ا  ا مكووو ث  بةػػػ  ا ف اك  تػػػ  نذحيػػػر مشػػػك ةةػػػج افشػػػر )تػػػؿ   ػػػّج(  mankisiَنػػػة      -
بينمووا تجموو  كةػػ  نػػ  بهػػ اة  نػػف  ػػذؿ ادبػػ جة اكتػػا ارػػ لة  اك  تػػ    بػػا نذحيػػر ادب ووة ايووا 

 .(1)نن  باةا اف َنة     با نبة ل  اف اكجحشر اهتوةر  نوجبؽ اكةةج ا جيش   صلت ا ق اد 

بػػتـ    -(جننػػ  تتوػػ نؽ نػػر اكابػػع) hišatumثػػـ بهػػتوجا اك  تػػ  نػػ بجاا ن بػػر اكنحوػػ  :   
َبَ ّنػػػػػَؿ  –(اج  ابػػػػػ جح كبػػػػػ  (2)نػػػػػ  توػػػػػ نؽ نػػػػػر اكنذكػػػػػبج)جن pulukkûن ش ّ ػػػػػ   – -دن كػػػػػر ت جبػػػػػ 
iahappila (  نػػػف اكنرتػػػجا اف ن رػػػر ب نػػػؿ بػػػ  نػػػ ك ج  نػػػف هػػػ نجال  ك ػػػف اكػػػةص اكنهػػػن ج

اكرتحػػر ح كبػػ  نػػبف ثرػػ ل نبفػػا جننػػ  تنثػػؿ ) mārma/enûة   بَ نػػ جن –(  ؟!ا جا  بةػػ  ناػػا ت جبػػ 
اكفن ج ن ك ج  نف فنؿ ن حػ ؿ مشػك ةةػج  تؿ ن جن   ح كب ك دن كر دشار فنؿ ن ح ؿ  جنن  تنثؿ 

–) جنػػػر اكنهػػػّحؽ  – suqaqûه ػػػَ      لػػػا ةهػػػ ر ا ػػػجا  [....-هػػػ ت  ] –(افشػػػر فةػػػ    بػػػ ج 
ن ك ج  نف فنؿ ن ح ؿ ح كب ك(  ا جا اك  ت  اكنه لر نبف  ؿ نحور نف بػ   اكنحوػ   -اكنهحؾ
 .سيدة ي مينمن هتثة ل اكنه لر نبف ن جَنة   ه   ؽ  بومسيدة ي    اَُاك ن  

اف نةبػػر بػػ ا اكػػةص تبػػ ؿ  ج فػػ  مػػف اكنػػ ك ؼ ع لػػا امذبػػ  برتػػجا  فػػ ا ا كػػر تناػػا 
حبػع  باةػا اكجهػّ   [u-zu-ub-b]e-e   اف ادهػـ )ا  نبرػا( برتجا اكن حع   ت  نه لر ب نبف 

تتجؾ اك  اج  اكك اكفة   نف تح ؿ اكةةج لا نةو ر فنشبر تاػجؼ ن كرتحػر دف اةػال ع اكتبػ ج بةػ  
 برتػػجا مشػػك اكػػجاـ نػػف اكتبػػ ب   لػػا  –فاػػؿ نػػف اكنهػػتحبؿ مشػػك اكػػ  اجؽ اف تهػػتنج بػػن دك ب

   .(3)اب ج اكتا بجاا اك ص ؿ اكبة  بااكةص اف اكنحور 

( نػػ -دشاػر اكبػجد و ح كبػ ك  –ثـ بحاا اك  ت  اكنه لر نبف نابةر ه ػ ؽ  نػبف نابةػر ) بػ ج  
 )نهبجة بـ   احا(.

ب ا ادهـ تبتجؾ لبا نػابةتبف لػ ف  جا ) ekallatum ذتـ سبةر ثـ ب تتـ ب   اكجحشر ننا 
ابػػػ ج اف   ةػػػ  بػػػجدا بػػػن ؿ  -تشػػػ ؿ اكةب ػػػؿ –نصػػػبير اكفنػػػر ل كن صػػػ ا نػػػا نابةػػػر اب ػػػ دتا 

نػػػ ك ج  نػػػف فنػػػؿ  -اكػػػ ب تػػػؿ  -ل كن صػػػ ا نػػػا نابػػػر اب ػػػ دت    جا  نصػػػبير اكنرػػػجانػػػ ك  اجؽ   
مسيدة يو   اكنه لر نبةة   نبف  ب ج اكتا ت ر دنشة  (   نهبجاك اف   ة   ح كب ك فة   اب ج ن ح ؿ 

ع  نػػف اب ػػ دتـ  ت  ػػ  اكجحشػػر نهػػ جا د ببػػ و  ةةػػج افشػػر  هػػش   وجب ػػ  نجبػػ  لبنػػ  باػػجؼ (4) اَووُ
 ن كف بجة اكرجاتبر )نبف افشر  اكرجا (.

                                           
(1)Goetze, OpCit, P. 51. 

 (بةيج : ب د   اكحن   ع نافـ اكنشااف )ن اة نذكبج(.2)
(3)Ibid, P. 57. 
(4) Halo, w.w, “The Road to Eamr”, JCS 18, 1964, P. 63. 
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لة ا ثا ثة  نحور  تبتنؿ مشك اكنه لر نبف اكنحوتبف اكجربهتبف: 13 تترنف  :ج. ا َد

 ب ج اكك  بة  ـ نر   ج اكنحو   ادتبر:نف   -

 –(لػػا اكاػػجاؽ اكن صػػؿة حبػػر اكبػػ جة لػػا نبف اةبػػر فةػ    جنػػر )جننػػ  تتوػػ نؽ نػػر  binanūنةةػ  
( لػػا اكاػػجاؽ اكن صػػؿبػػجؽ اكنحشنبػػر لػػا )جننػػ  تتوػػ نؽ نػػر دجبػػر اك ج ػػا ح كبػػ  فةػػ    saqāهػػ   
ان ػـ  –(لػا اكاػجاؽ اجنػا اكن صػؿن ا ا بن ؿ تتو نؽ نر تؿ اكجب  لا جنن  ) s/zalipa  نبهش

apqum    ب ا  –ح كب ك(اج  اكن صؿ لا اكاجاؽ )ان  ن جب kiškiš
تػؿ ))جنن  توػ نؽ نػر  (1)

تػؿ اك ػ   ) iapturumب نت ج ـ  –(نح لير اكحه ر بن ؿ بجدا ه جب  ب ر لا نج    ب ب ؾ( 
اػػج  ر جنباػػر بػػن ؿ اكبػػ ج نػػ ك ج  نػػف ة حبػػ لجننػػ  تتوػػ نؽ نػػر دجبػػر انوػػبػػن ؿ بػػجدا هػػ جب     

هػػػػ جب  ح كبػػػػ ك(   بػػػػ  ج اكػػػػةص  بػػػػن ؿ)تػػػػؿ َدػػػػ     tārhūšتػػػػ ج  ػػػػ ا  –(لػػػػا اكاػػػػجاؽ اكن صػػػػؿ
نبف  ؿ نحورع  نػف تػ ج  ا اكػك بػ ن   اةشبػؿ  مسيدة ي    اَُتج  ا  -اكنه ل   نف هش  

   مسيدة يو  šunā نف ب ن   اةشبؿ اكك بػ ة   مسيدة ثالثة ايا ه جب  ح كب ك(  بن ؿ )تؿ كبذف 
 – مسيدة ثالثة ايوا ه جب  ح كبػ ك(  بن ؿ )تؿ ب اج ن  اج   ašnakki نف ب ة  اكك ابةؾ    اَُ
alān دف 

(2). 

(  اكنهػػ لر mamagiri)َنَن  ػػج   (panāhzūثػػـ تػػ تا ن بػػر اكنحوػػ   اد ػػجا: )نةػػ      
 .(3)مسيدة ي    اَُاكتا ب جاب  اك  ت    كؾ نبف  ؿ نحور 

لة ا داب ة:  رنف ثذع نحو  ع  تبنؿ مشك اكنه لر نبف اكنحوتبف اكجربهتبف:تت ُ. ا َد

                                           
ب ن  نة   21اب ج اكك اةةـ دا دوا ا حتك  كؾ اكن  ف  kiškišةر  ب ا ( مةان   صؿ اك  ت  اكك   ج ناب1)

 اةوذؽ اكجحشر.
 اب ـ. 11دا نش  نهبجة  kiškiš(باوبة  اكةص بة  نذحير ا جا  با اف افن كا اكنحو   اكه ن ر نف2)

(3) Halo, w.w, “The Road to Emar”, Op. Cit, P. 63. 
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 نر   ج اكنحو   ادتبر: (1)نف ابة ـ  اكك ّ جاف -

 libbiك ػّ   ػّجاف  – samueهػن را  – libbi šad asam u abāك ػّ  َبػا اهػ ـ ا   َنػ   

harranu . )حجاف لا تج ب  ح كب ك( 

لووة ا خامسووة: ؿ مشػػك اكنهػػ لر نػػبف اكنحوتػػبف اكجربهػػتبف: نػػف نحوػػر  تبػػتن 11تترػػنف  هووو. ا َد
  ّجاف اكك ابن ج نر   ج اكنحو   ادتبر:

هػػ جب  ح كبػػ ك(  صػػ  ذد   بػػن ؿ)مػػبف اكاػػج   ا  تػػؿ فاكػػا  abqu ša baliha نػػؽ  َا نػػ ك َل 
şāhlala –  اكنػػػ خ zālpāh  (  نػػػف هػػػج ج لػػػا ا  نػػػ ك ج    كنػػػ  مشػػػك ةةػػػج اكنشػػػبل بػػػن ؿ هػػػ جب

ػػَف  –صػػبجؽ   –تج بػػ  ح كبػػ ك(   )هػػجبف لػػا هػػ جب  ح كبػػ ك(   اكنهػػ لر نػػبف  ػػؿ  – şērqi ahunaا  
َف اكػك ت تػ ؿ )تػؿ (2)مسيدة ي    اَُنحور  ا جا  ببج اكبة  نػ  ع ثـ ب  ج اكنه لر نف صبجؽ ا  

 .مسيدة ي مين( (3) اكنبار ن ك ج  نف اكجدر لا ه جب 

 ahا: نف ت تػ ؿ اكػك اخ ن ػَجت ـ  بنرا اك  ت  لا َه ؽ اكنه ل   نبف اكنحو   اد ج  

purattim ( ) خ  – نػػف  نػػ تـ  مسوويدة يوو مين نػػف اخ ن ػػجاتـّ اكػػك انػػ تـ  مسوويدة يوو  رػػرر اكرػػجا 
  نف اخ نَجتـ اكك اب ج مسيدة ي    اَُ  كل منهما على ا ت ا ي خ نجاتـ  – نف  خ نجاتـ  –ن َجتـّ 

 نػف اكنحوػر اد بػجة اكػك ابنػ جكن،ـ  مسيدة ي مين ašār BA. AH. RA izihuا خ  ن .  خ. جا.
emar libbum –  ) ع  نػ  مسيدة يو    اَوُ) ه ا نه ة  ح كب ك ا  تؿ مربنر اجنبر لا ه جب

 نػػػ  ت فػػػا نذحيػػػر لػػػا اكح لػػػر اكهػػػرشك  (4)ب نػػػ  19بػػػ  ج اكػػػةص اف اكفػػػبا ن ػػػع لػػػا ابنػػػ ج 
 .(5)ب ن ك  27)اكح ببر( كشجدبـ تببج اكك نفن ع ادب ـ  با بةجاف  

 بهتنج اكةص كب نجة  مف وجبؽ ا ج كشا اة نيػ بج كوجبػؽ اكػ ب   نػف بػ   اكجحشػر اكػك  
]… نػف … نهػبجة  -اكة ور ) (  با ة ور اةوذؽ  ناابر اكجحشر اد  با نابةػر دجهػ ع ا  ة ػج : 

                                           
ننػػ  باةػػا اةةػػ    ةػػ   ا طديووات ػػر نػػ ك ج  نػػف نابةػػر ا جلػػ  باةػػا اهػػنة  ن د ابػػر ( َ ػػّجاف  )حػػّجاف ح كبػػ ك( نابةػػر 1)

نحوػػر نةنػػر مشػػك نػػج اكاصػػ ج كش  الػػؿ  اكحنػػذ ع  دػػا ا ابػػج  لػػا اكاصػػج اكنػػ نشا اكحػػابع ن  ةةػػ  نج ػػ اك 
 =ابػػػـ كانػػػ اة احكػػػا هػػػبفع  ا دبػػػ  اكنشػػػؾ اكنػػػ نشا ةن ة ربػػػا مة بػػػر  نبػػػجة ن ت   بػػػ  نج ػػػ اك ابةبػػػ     ةػػػ  احػػػاا

اكن  واػػ   لػػا اكاصػػج اةبػػ ج  اكحػػابع. كشن بػػا بةيػػج ادوجدفػػاع جن بػػر نحنػػا: حػػجاف نابةػػر كةػػ  تػػ جبلع =
ع 1991نحػػػع نةبػػػ ج ن ػػػاـ اكػػػك اكةػػػا ة اك وجبػػػر اكهػػػ نار لػػػا نج ػػػ  احبػػػ ل اكتػػػجاع اكاجنػػػاع ف ناػػػر نيػػػاااع 

 .333 – 317ص
(2) Hallo, “The Road to Emar”, Op. Cit, P. 64. 

 نابةر ا جا تحنؿ ادهـ ةرها  با ت ت ؿ=بب  اكح كبر.  (  بة ؾ3)
 ( بػػػا ا ػػػج نحوػػػر لػػػا بػػػ   اكجحشػػػر اكبػػػةبجة اكتػػػا حنشػػػ  اهػػػنة  ا  اصػػػوشا اكنػػػ حث ف مشػػػك تهػػػنبتة  4)

 اكوجبؽ اكك ابن ج.  با نابةر بن ؿ اج  ه جب  ت اجؼ ن  ب ب  اكبـ  نػ )اه ا نه ة (.
(5) Hallo, Op. Cit, P. 64. 
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نػػف اد بػػجة اكػػك ) ( نػػ تـّ …  نهػػبجة  ah purattumاكػػك اخ ن ػػَجتـّ …  lāttu [m]دتػػػ، )ـ( 
bāttum  (a لػػا هػػ جب  بنػػ ك ج  نػػف هػػا اكرػػجا  انػػج نابةػػر اكجدػػر ا  دشاػػر اكػػةفـ ( )دشاػػر فانػػج

 şērqi –نػػف ت تػػ ؿ اكػػك صػػبجؽ    ػػ َف … نػػف اد بػػجة اكػػك ت تػػ ؿ  نهػػبجة … ح كبػػ ك(   نهػػبجة 

ahuna  -  تػػؿ ح فػػ     تػػؿ اكهػػبن ف لػػا هػػ جب  ح كبػػ ك(   نهػػبجة بػػـ  نػػف اد بػػجة اكػػك  اكنػػ خ(
zālpāh -  نف اد بجة اكػك … نف  اكن خ اكك ان ـ َا َنش ل )تؿ فاكا ح كب ك(   نهبجة …  نهبجة
 sahuldaنػػف حػػجاف اكػػك َهػػ شا  … تج بػػ  ح كبػػ ك(   نهػػبجة  فةػػ  )حػػّجاف  – harranum ػػّجاة ـ 

شَا اكك َ  ج   ح كب ك(   نهبجة ب نبف نف  تج ب هشو ف تّنا لا ) – haziri نهبجة بـ   احا نف ه  
ـع  به ؽ كة    ت  اكةص ن بر اكنحو   اكتا ت  ف اكنه لر نبف  ؿ نحور  ا ػجا اكك  ا/ت   َ  ج  

 PA. MIR. UŠ نػ . نبػج. ا ا – huburmeš بػا مشػك اكتػ اكا:  نػجنبا  مسيدة ي    اَوُ

  نب ػػػـ  –tūndaت ةػػػَا  –هػػػ جب  ح كبػػػ ك(   بػػػن ؿ بػػػا صػػػبير هػػػ نجبر دهػػػـ    اةػػػ  )تػػػؿ حشػػػؼ  –
kūbšum –   نػػ  َتفpaktanu  َ ف   شػػkulzalanu   )ع ثػػـ بػػ  ج (1))تػػؿ نػػ ـج لػػا هػػ جب  ح كبػػ ك

ه جب  ح كبػ ك(  اكػك نثشع اك  ن ج بن ؿ )تؿ ب اج ن  اج لا  –اب ـ نف ابة  ،ـ  11اك  ت  نهبجة 
  šunāه جب  ح كب ك(   نهبجة بـ   احا نف ا ج با اكػك ب ػة   بن ؿ)تؿ م ن اا   urgešا ج با 

نػػ ك ج   – harsinب نػػ  نػػف بػػ ة  اكػػك )َ جهػػبف  26كبػػ ك(   نهػػبجة هػػ جب  ح  بػػن ؿ)تػػؿ اكحنبابػػر 
 šupāt اةشبػؿانف ةصبنبف لا تج ب (  نهبجة بـ   احا نف   جهبف اكػك ب ػن   

d
En. LÍL  تػؿ(

تؿ دػ    ) tarhūšاب ـ نف ب ن   اةشبؿ اكك ت ج  ا  8ه جب  ح كب ك(   نهبجة  بن ؿ بجداكبذف 
اك  تػػ  لػػا هػػجا و ررػػر ا ػػجا نػػف اكنحوػػ   اكتػػا ت ػػ ف اكنهػػ لر هػػ جب  ح كبػػ ك( ع  بهػػتوجا  بػػن ؿ

)جا  girrum تػجا احب ةػ  نصػبير  mamagīrri)نهبجة بـ   احػا( نػبف نحوػر  ا ػجا: نَن ّبػج 
نبػج م شػر ا  فشنػ جا  بػن ؿ اػج  اكن صػؿ  بػا جننػ  تتوػ نؽ نػر ا  هػ جب  ح كبػ ك( بػن ؿ اكابف 

 اكشري ف اد ػا   ادجانػا بػادف مشػك ن هـ )نجدابا( اكتا مجل  لبن  ناا لا اكاص ج ادهذنبر 
ادهت جاج  اكثن    اك اػ ا  باةبػ ف )انػف اك اػ ا ا  ادهػت جاج ع ننػ  باةػا اةةػ    ةػ  تنثػؿ نحوػر 

)جننػ  تتوػ نؽ  lādā اكن ادر اكت كبر ت ر رنف اكاجاؽ لا اك د  اكح رجع داا دهتجاحر اك  الؿ( 
جننػػ  تتوػػ نؽ نػػر دجنػػر اكفبهػػ ج  )  kālizi ػػ ك     – صػػؿ ( نػػر تػػؿ انػػ  يػػ بج بػػن ؿ اػػج  اكن

تػػػ   –(  بػػػن ؿ ة حبػػػر  ّنػػػ ج بػػػن ؿ اجنػػػا اكن صػػػؿ )جننػػػ  تتوػػػ نؽ نػػػر  اا  اكنػػػج  marratāنجه
 ا  (بػجؽ اكن صػؿ جنن  تتوػ نؽ نػر نرػجا ح كبػ  ) zalipāةن  ك َ  –ن ك ج  نف نشا )اه ا ن صؿ((

adū ( صػػػج بػػػجدا اكن صػػػؿجننػػػ  تتوػػػ نؽ نػػػر دجبػػػر اكناجبػػػر ا  اك )–   جننػػػ  ت ػػػ ف صػػػبير   نبشل(
 –… dur… ا ج –)…(  –)…(  – kāmīlhu (( ش ػػػ )ةنج ادابنػػػر دهػػػـ اكنابةػػػر ادبػػػ جبر 

اكػك ن نػؿ  sipparنػف هػَنج   مسويدة يو مينع al. ka. mi. ni. aاك  نبةبػ   – magalāَن ػذ 

                                           
(1) Goetze, “An old”, Op. Cit, P. 54. 
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babilum  نف ن نؿ اكػك َ نَ ػّ   ي ما 13 مسيدةhaphappi نػبف نحوػر  يو    اَوُ  مسويدةع
َكجَهػػػػػػػـ )دجهػػػػػػػ (  – razamaَجَ ـَ  – sanasapiَهَةَهػػػػػػػ    – iplah ا ػػػػػػػجا ك ػػػػػػػؿ نػػػػػػػف: ا نَشػػػػػػػل

larsamا مجموو ع سووتة ارووهد ن هػػرشا. نذحيػػر:  (1)ع  نػػ  اّ ف كةػػ  اك  تػػ  لػػا  تػػ ـ كػػ   اكجحشػػر
 .(2) ادب ة عرد ي ما ذهابا   ايابا  

اكػػ اجاة لػػا اكجحشػػر ننػػ  بوػػ نؽ اكفيجالبػػر اكحابثػػر  دػػا تػػـ ت  بػػا اكن ادػػر اكفيجالبػػر اك ابنػػر  
 :(3)ا تداث ا جغدافي في ا نص ص ا مسماديةمن ن  لبة . اف نفجا ةيجة اكك نافـ 

 61هتيةج ناا امتن ا اكفيجالبر اكت جب بر لا تشؾ اكرتجة مشك اا  اكجحذ : لنػف نػبف  
ك ةحػػ  نودػػ  لػػا  جبوػػر اهػػن  دػػابن  كنػػاف  نػػجا  صػػيجا نحػػاا ن داةػػ  نصػػ جة دوابػػر ا  مشػػ

اهػػن   51اهػػن  بت ػػجج لػػا اكجحشػػرع  بن ػػف تحابػػا ن ادػػر  15نةو ػػر اكبػػجؽ اداةػػك اك ػػابـع بةػػ ؾ 
اف تتنر  جارو ادجا باؿ مشػك اف اك ثبػج ننػ  كػـ ب ػف ناج لػ   (4)ا ج ن كجف ع اكك اكجحشر  بر ك 

اك ثبػج نػف اكن ادػر ؾ نف دنؿ اصنا ادف ناج ل  نن  باوا ص جة ا را كشناجلر اكفيجالبػر لةةػ 
اكتػػا بن ػػف اكػػت ةف ن ن  ةةػػ  مشػػك ادجاع   كػػؾ نػػ  تنػػ  ناجلتػػا ناػػا ون مػػر ادانبػػ   اكفيجالبػػر 
اكحابثػػرع  ك ػػا تترػػا اكصػػ جة ا ثػػجع حػػاا احػػا اكنػػ حثبف اكنا صػػجبف مشػػك  فػػا اكادػػر اف نهػػ لر 

شػػك  جبوػػر ادجا  ػػـ لػػا اكبػػـ  اك احػػا  بػػ ا نػػ  تػػـ تحابػػا  م 31 – 25اكجحشػػر جننػػ  تتػػجا   نػػبف 
لووة فووي ا مالَووا(( )بةيػػج: Itineraryاكتػػا امتنػػا  ن ووػػ    نهػػ جا  اكجحشػػر )  مخطووط ا َد

 اةا مف اك  ؿ بة  اف اثةبف نف ا ثج اكن ادر ابنبر  ت ثب   امتن اا مشك اكجحشر دا ت  اا نصػ جة 
 šubat اةشبػؿنحه نر نػف  ػذؿ اكتة بنػ   اد بػجة لػا نػ داا )تػؿ كػبذف( = ب ػن   

d
ENLÍL 

                                           

(  شػػ  اكجحشػػر نػػف   ػػج تػػ جبل اكػػةص كػػ ا  ػػ ف مشػػك اكنػػ حثبف اكػػت ةف نػػا امتنػػ اا مشػػك اكػػةص ةرهػػا ا  1)
-apil – sin  (1821 با دشار ا ػ   اهػنة  نػف   dur apil – sinهبف -ب تا   ج ا ج انؿ

نػػف دجهػػ  اكػػك ن نػػؿ  ؽ.ـ(نشػػؾ ن نػػؿ اكػػ   ح نةػػ  دنػػؿ اكنشػػؾ اكػػ   هػػنؽ حنػػ جاناع  اكجحشػػر1813
 هػػن ج كػػـ تتفػػ    نػػذا اكجالػػابف منػػج حػػا ا نشػػا ا ػػجع نػػف بةػػ  لػػ ف اكػػةص ببػػبج اكػػك اف فةػػ نا 

كػػنذا اكجالػػابف لػػا  نػػ جانا )حنػػ جانا( اكاػػجاؽ  ػػ ف ا كػػر ن حػػاةع  بػػ ا كػػـ ب ػػف نتح  ػػ  دنػػؿ ت حبػػا 
ابػػة ة  ثػػـ بػػ تا      اكػػك اجااا   ةػػ  فػػ لاك نػػفبنػػف ح نػػا  تهػػتنج اكجحشػػر اكػػك نػػ ة  31اكهػػةر 

بػػن دك اكػػك افشػػر ثػػـ تنػػج ن بػػ ج ثػػـ ت تػػجؽ امػػ كا نػػذا اكجالػػابف  اكػػك نةػػ وؽ   ةػػ  تحػػ  ح ػػـ 
 نػػجبشـع  د تجبةػػ  اكجحشػػر    ةرػػ   كش بػػببف لػػا  اا  افشػػر نػػف ن ة بهػػـ   حتػػك ةبةػػ اع س  كػػـ ب ػػف 

 (. Ibid,P.54اك  بب ف دا احتش ا اجارا اكاجاؽ ناا )
(2) Ibid, P. 54 – 55. 
(3) Rollig, W, (ed.), RGTC = Repertoire Geographique des Textes 

Cuniformes, Wiesbaden, (1974 –       ). 
(4) Hallo, “Origins”, Op. Cit, PP. 91 – 92. 
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( = ا ذتػـ -اكةبفػؿ  –( ةرهة ع  ث كث  ب ر لا )تش ؿ اكةب ػؿ EMAR )اه ا نه ة ( = ابن ج 
ekalātum)(1) . 

نػػف افشػػر اكػػك اكرػػجا  نػػر اكجحشػػر  (2) كاػػؿ نػػف اكنربػػا ن  جةػػر اكوجبػػؽ منػػج نػػذا اكجالػػابف 
ا  ػ ةا اكتػ نر  اكوجبؽ نف  ب ج اكك   ةا اك   هش ة  اكتف ج اةبػ جب ف اكػ بف  ػ ف نج ػ بـ لػ

ع  د نػا اف ت ػ ف ا طديوا ا وى ايموادددشبـ  نا  ب  لا  هب  اكصيجا دنؿ دجف  ةصػؼ نػف جحشػر 
 بةػػػػػػػ ؾ نح ػػػػػػػـ ونباػػػػػػػر ادنػػػػػػػ ج مذدػػػػػػػر نػػػػػػػبف اكوػػػػػػػجب بف.  كهػػػػػػػ ل اكحػػػػػػػي كػػػػػػػب  كػػػػػػػابة  لػػػػػػػا جدػػػػػػػـ 

 اهػتة اا اكػك ناوبػ   تشػؾ اكةصػ ص  Goetzeن وو كنه ج جحشر اد اف اكن حػع  (3))  ؿ تنّا(
ة تة  تن ف نف سم اة نة لب   ت ابـ ص جة ف ربر  ن  لا اكن وو اكػ   ب رػا وجبػؽ اك  الػؿ  نب 

(  تبػػػبج اكةصػػػ ص 3)بةيػػػج ن وػػػو اكوػػػجؽ لػػػا اكنشحػػػؽ جدػػػـ  (4)لػػػا اكاصػػػج اةبػػػ ج  اك ػػػابـ
اكن تبػػرر لػػا دػػ ةا نػػف جهػػ رؿ  ابجبػػ  اكػػك اف اكنػػاة اكتػػا تهػػتيجدة  اكجحشػػر تتفػػ    اكبػػةجبف انػػ  

 ػػػـ ع  بػػػا جحشػػػر و بشػػػر فػػػاا حتػػػك ن كةهػػػنر ك هػػػ رو اكة ػػػؿ 1414نبػػػج  = 131نػػػػ اكنهػػػ لر لت ػػػاج 
اكن ف جة ح كب ع ثةة  تفت   نة وؽ  مجة  صانرع  تحت ج اكػك احتب وػ   انةبػر  ثبػجةع بو ػا  كػؾ 
اف ناا اكتف ج   ة ا ب ور ف  بـ لػا وػجب ةـ اكػك نػذا ادة رػ ؿع  نػ  تبػبج اكػك  كػؾ ناػا 

اك جا اك ادار مشك اكوجبؽ تةب  كش  لشػر اكتف جبػر نهػتش ن تة  نػف اكنػ اا اكةص ص.    ة  اكناف   
اكي اربػػر  اكنػػوف  نػػ    ةػػ  بةػػ ؾ نحوػػر لػػا  هػػو اكوجبػػؽ بتػػ الج لبةػػ  مػػاا نػػف اث فػػجال اكػػ بف 
بجال  ف اك  لشرع    ف مشك اك  لشػر اف تػالر اكرػجار  )م بػ ج اكتفػ جة( اكػك فنػ ة اكنشػااف اكتػا تنػج 

ف بة ؾ وجؽ لجمبر بهش ة  ناا اكنةجنبف نػف اكتفػ ج اكػ بف بتح بػ ف اكنػج ج نػف نة ع  جنن    
 .(5)طديا ا مكُهّدبيننجاصا  نجالؽ اكن   ع ا   جا   ج 

                                           
(1) Hallo, W.W, “The Road to Emar”, PP. 81. 

اكةةجبر اكتػا هػش ة  اكاجادبػ ف اك ػان ل ( كشن با نف اكتر صبؿ مف ابـ اكوجؽ  اكنه كؾ اكنجبر  اكنحجبر   2)
ع 34 – 31ع ص 1وػػػػ اؿ مصػػػػجبـ بةيػػػػج: نػػػػ دجع وػػػػا: ن انػػػػر لػػػػا تػػػػ جبل اكحرػػػػ جا  اك ابنػػػػرع ج

 اكحنػػػااةاع ب هػػػج ب بػػػـ:  هػػػ رو اكة ػػػؿ لػػػا اكاػػػجاؽ اك ػػػابـع جهػػػ كر ن فهػػػتبج ابػػػج نةبػػػ جةع ف ناػػػر 
 .23 – 18ع ص 2112اكن صؿع 

  نر نبةة  بةيج:( مف ونبار ب   اكج،دـ اكنهن جبر 3)
Larsen, M. T, “Old Assyrian Carvan Procedures”, Istanbul, 1967. 
(4) Goetze, “AN old”, Op. Cit, P. 64. 

ع 1ادصػػ كر  اكتػػ ثبجع ج –( هػػشبن فع مػػ نج: اكػػةيـ اكن كبػػر  اددتصػػ ابرع اكاػػجاؽ لػػا ن  ػػ  اكحرػػ جة 5)
 .385ع ص 1988ااج اكحجبر كشون مرع نياااع 
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 المرحلة الثالثة: -

تحاا ب   اكنجحشر نف اكة حبر اك نةبر ن دكؼ اد ؿ ؽ.ـع  لا ب   اكرتجة ا    اكػجحذ   
بـ اكفيجالبػػر   لػػجة اكناش نػػ  ع ل صػػنح  تتنبػػ  نيةػػ ج اكر ػػج تةنػػ   تتوػػ ج ةتبفػػر كتوػػ ج اكنرػػ ب

ادانػػاع اكػػ   تنثشػػا دصػػر اكجحشػػر ا  اكحنشػػرع  نػػ كؾ نػػا   اكجحشػػر ت تػػج  نػػف اكت  نػػؿ  اكةرػػ   
لبػػػػنش  ا صػػػػ ؼ اكنػػػػاف  ح فتةػػػػ   مػػػػ اا  اكةػػػػ  ع     ةةػػػػ  ا ػػػػ   تبػػػػنؿ اكفػػػػ ةنبف اكونباػػػػا 

اكنشػػػ ؾ اةبػػػ جببف اكتػػػا هػػػّوج ب  مشػػػك اكػػػ ا   (1) اكنبػػػج ع  نػػػ  ةشنهػػػة  لػػػا اكاابػػػا نػػػف ح كبػػػ  
فااجبػػر  شّػػا  حنذتةػػـ مشػػك اصػػ  ع ب هػػار نػػف نشػػااف اكبػػجؽ اداةػػك اك ػػابـ لشػػـ تاػػا اكحنػػذ  
اةبػػ جبر  شةػػ  دتػػ دك. لرػػا اددػػؿ  ػػ ف ناػػا اةبػػ جببفع  ن كت  بػػا ناػػا اكنشػػ ؾع بحصػػش ف مشػػك 

فنشبػػرع نبػػ ؿ نهػػت ؿ تن نػػ  مػػف امتنػػ جا  نتاػػر  نبػػجة لػػا بػػ   اكحنػػذ  اكاهػػ جبر اكػػك اكنةو ػػر اك
فوووي ادبػػػتجاؾ لػػػا اكناج ػػػر. ل ػػػا   ةػػػ  اكفنػػػ ؿ بػػػجدا  بػػػن ؿ نػػػذا  بػػػ ج نػػػف حبػػػع اكنبػػػ با  

نػػػف حبػػػع اكنةػػػ خ وبنػػػر فػػػاا  دػػػا هػػػفؿ ناػػػا اكنشػػػ ؾ جا ا الاػػػإكةـ تفػػػ    كػػػؾ   ػػػ ف  ا صوووي 
  ػ كؾ  ػ ف ؽ.ـ( نةاببػ  فػاا ننةػ يج فنػ ؿ  ا ػج   715-721َبّج  بف )هػجف ف( اةبػ ج  )

ؽ.ـ( انةػػا   شرػػاع  اكػػ    فػػا نتاػػر لػػا اكنيػػ نجة 681-714ابجبنػػ  )هػػةح جب   –ا ػػا  –هػػبف 
ن كفنؿ. لاةا تهش ا فنذك م كب  كتا   ناا اكفنشببف اكنةػ  ربفع  تػ  كةػ  ةنػ ة نهػبور: "ك ػا دنػ  

اكهػػة ؿ ن ك بػ اة نثػؿ ثػػ ج  حبػا بػػ رج نػر حجهػػا اكنةت نػبف  دػ ا  اكنبػػ ة. ك ػا منػػج  اك ابػ ف   
 اكننػػجا   اكنةحػػاجا  اك وػػجة نةػػ افا.  مةػػان    ةػػ  صػػانر فػػاا كشهػػبج نػػ كة اج نبػػب  مشػػك 
دػػانّا   بنػػ  اتا ػػ  اكػػك امشػػك اك نػػـ نثػػؿ اكيػػ اؿع  مةػػان  تانػػ  ج ن تػػ  ع فشهػػ  مشػػك صػػ جة 

سودج ن .  دػان  كةػ  حنشػر اكنشػؾ َبػّج  بف (2)فنشبر  بػجن  نػ لك نػ جااك نػف دجنتػا دورػ ل ينرػا"
اكث نةر مشك ا جاجت   اكتا ل ر  ن صؼ و ن اجالبر  ونباػر )نػذا اجنبةبػ   ا جنبفػ ف(   د ادر

ؽ.ـ( اكػ    صػؼ كةػ  بػ   669-681ابػابة  )اهػجحا ف -  ػا  -لرذ مف حنشر اكنشؾ  بػ ج 
ع اكػك ف ةػ  اكاابػا نػف اكحنػذ  اد ػجاع (3)اد ج صحجال  ن اا  اكاج  لا نذا اكب ـ  هػبة ل

ر لػػا بػػ ا اكاصػػج ا ػػ   تنبػػؿ اكػػك ف ةػػ  اكت صػػص اكفيجالػػا  تنتاػػا دشػػبذك مػػف  نػػ  اف اكجحشػػ
 اكنةةج اكت جب ا.  ابـ اكجحذ  اكتا نج   لا ب   اكنجحشر با:

                                           

تة  ؿ ف اة  مابػاة نػف بػ   اكح كبػ    د هػبن  نػ  بتاشػؽ نةةػ  ن كنرػ ببـ اكفيجالبػر اكتػا رػنتة  ( هة1)
 منهوا ا طب غدافيوة بطبي وة تشؾ اكح كب   كة  لا اكرصؿ اكث ةا  دهبن  اكني بج اكنبػجبر  اكونبابػر 

 .ا َال
 .361 – 359( ه   ع د ة  ب جع ص2)
 .6ع ص1ع ج( ن دجع وا: ن انر لا ت جبل اكحر جا 3)
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لة ا طديا ا ى  ام أ: -  َد

 صشتة  ب   اكجحشر نف اكاصج اةب ج  اكحابع  نف ن تنر اكنشؾ  ب ج ن ف انؿ ) بػ ج  
اكتػا  با طديا ا وى  امو أذ ك ّوّا هرج  ب جّببفع  مجؼ ب ا اكةص ن ةبن ؿ(  بنثؿ ب ا اكةص اكب

تنثػػؿ ح كبػػ ك نةو ػػر اكهػػشبن ةبر  هػػةؿ بػػةج  ج اكػػك نحبػػجة  بجبنػػ ج اا ػػؿ اكحػػا ا احبجاةبػػرع  هػػ ما 
ب ا اكاكبؿ مشػك تحابػا وجبػؽ نػج  بتفػا نػف نةو ػر افشػر ةحػ  اكبػجؽ اكػك اكن  واػر اكتػا تاػجؼ 

 .(1)ر نصبير ) ان  (لا اكةص ص اةب جبر اكحابث

 ت جا اكجحشر اهن ل اكاابا نػف اكنػاف  اك ػجا  اكنحوػ   اك اداػر مشػك وجبػؽ اكجحشػرع  نػ   
اةةػػ  تػػ  ج اكنهػػ لر نػػبف  ػػؿ ن دػػر ن  هػػر ن حػػاا  نتة مػػر نػػف ن ػػ بب   حػػاا  اكنهػػ حر اكو بشػػر 

ن ك لػا ن ػػ ف   كرجهػل اكنرػ مؼ )نبػج (  اكاصػ   اكنجحشػرع اد اف اكنذحػي اف بةػ ؾ  هػجاك  تةبػ
ع ادنػج اكػ   بػوا   اكح كػر بػ   اكػك (2)اكجدـ اك   بهنؽ  حاة اكنه لر اكو كبر لا ااش  ادهوج

اجنػػ ؾ  صػػا نر لػػا احتن كبػػر ت ػػابج اكػػجدـ مشػػك اكةحػػ  اكػػادبؽ  بتػػجؾ اكنػػ   نرت حػػ  انػػ ـ اكت ػػابج 
 ف نوبرػػ  اـ اكنة هػػ  نػػر  فػػ ا اكنحوػػ    اكنػػافع ا  د هػػنبؿ اكػػك ناجلػػر ونباػػر اكنهػػبج بػػؿ  ػػ

 هجبا  نر تجفبا ادحتن ؿ اد ؿ كصا نر تر جب  اكنةو ر:

 ا  جد

1- ×[KASKAL.KID ) نبػػج( beru  × نجاحػػؿ ]+ × مبػػجUŠ (  نػػف نابةػػر َنَ ػػ ج ) مصػػ
baqari   تنا با    فة    ج  ؾ ح كب ك( حتك َهج(sarē. 

ػػػػَف   نجحشػػػػر  مصػػػػ  نػػػػف[ َهػػػػج  )اكتػػػػ ف  ػػػػ نج  ح كبػػػػ ك(   حتػػػػكberu نبػػػػج ]×  -2 نابةػػػػر اج    
arzuhina . )ؾ تّنا فة   اك ا  ادهرؿ ح كب ك  ( 

َف. baqārriمص  نف َن  ج  × )نجحشر(   beru ×NINDA نبج × ]اكنفن ع  -3   حتك اج    

 اكنحو ]ػر اد كك[ هتر اب ـ )نف اكبةج(. -4

( )َت  ،ػؿ - جاةػ ع اكحنػ–)حصػف اد ت ػف   dur atānāte ت ة    –]نف اج   بة [  حتك ا ج  -5
 ننح لير اب كك. ا  تؿ دج  ف غ ح كب ك( . -بةجن ف-بن ؿ در ل اكن ااابر

[ اكه نر ])نف اكبةج([ع اكنحور اكث ةبر.× نجاحؿ  ×  beru نبج  -] -6  مص [ ]اكبـ 

                                           
(1) Frayne, D. R., “The Early Dynastic List of Geographical Names”, New 

Haven, Connexticut, 1992, P. 74. 
 اكااكر مشك  هج  تشؼ اكةص لا اكةص ص اكنهن جبر. × ( ك ا جن ة  كشن  ف اك  كا نف اكجدـ ناذنر 2)
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 .maturaba ت [ ة    حتك ن ت جان   –]نف ا ج  -7

 نفن ؿ ننح لير اكهشبن ةبر ح كب ك(.)دشار ف dur talite]) ( نف ن ت جانػ[ حتك ا ج تش    -8

 مص ع نف ا ج ات ة تا  حتك ا ج تش  . ×  نجحشر  beru نبج ]×  -9

 ]اكبـ  اكث نف )نف اكبةج(ع اكنجحشر ]اكث كثر[. -11

 )ن  ب ف ح كب ك    ن رر لا هةؿ بةج  ج(. babite]نف ا جتػَ[ ك    حتك ن نب    -11

)دجبػػر ا ك نػػ دغ ح كبػػ  مشػػك اكرػػرر اكيجنبػػر كةةػػج  lāgalagi]) ( نػػف َننػػ    حتػػك[ د شػػؾ   -12
 ت بة ؿ(.

. –مص  نف ا ج × نجحشر  ×  beru نبج ]×  -13  تػ[ ػش   

[ ]اكبـ  اكت هر )نف اكبةج(ع اكنحور اكجانار[. -14  ] حتك د شؾ 

[  حتك َجااف   -15  ]نف د شؾ 
id

radāni  .)ةةج اكايبـ( 

[  حتػك ا ج   -16 ( فنػؿ ا نػج بػجؽ اكهػشبن ةبر)   ج ا  بػ   ج ح كبػ ك   azari ]) ( نف ة ج جااف 
. 

 مص ع نف د[ د شؾ.× نجحشر  ×  beru نبج ]×  -17

[ ]مبجة اب ـ )نف اكبةج( اكنحور اك  نهر[. -18  ] حتك ا ج 

 لا هةؿ بةج  ج ن كهشبن ةبر(. –نة جا ح كب ك -)  arrākdi]نف ا ج   حتك   [ جا ا  -19

 مص [ ]اكبـ  اكح ا  مبج )نف اكبةج( اكنحور اكه اهر[.× نجحشر  ×  beru نبج ]×  -21

 مص  نف  ّجا ا ا ] .× نجحشر  ×  beru نبج ]×  -21

22-  .   حتك نػ[ ػ ج  ةا 

 .bārzūndiمص  نف ن ج  ةا  21نجاحؿ   beru  5 نبج ×  -1   ا ا ل ح

 .napigi حتك ةػ ]ػنػ[ؾ   -2

]حتػػك[ ا ج  بػػ ج حصػػف  بػػ ج )ن ػػج    ح كبػػ ك لػػا ة حبػػر مصػػ  نػػف َةن  ػػؾ   21نجحشػػر  ]×  -3
 اكهشبن ةبر( .فة   بجؽ نح لير هبج اف در ل حشنفر 
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. 21 نجحشت ف  beru [ نبج 1]2اكنفن ع  -4  مص  نف  ّجا ا 

 لا اكبـ  اكجانر مبج )نف اكبةج( اكنحور اكه نار. -5

  ك( .ب ب اةا ح كب)  sizini] بػ[  ج  حتك ه   ف   –]نف ا [ج  -6

 banbala]نف هب بف[  حتك َنَةنؿ  -7
(1).  

  ب ج  حتك َنَةنؿ. –مص  نػ ]ػف ا ج × نجحشر  ×  beru نبج ]×  -8

 اكبـ  اك  ن  مبج )نف اكبةج( اكنحور اكث نةر. -9

 .gurraia]نف نةن د[  حػ ]ػّتك دشػ[ ػار   ّجاب   -11

 (.utu'uا دنبشر ا ت ل  ] نف دشاػ[ ػر اك  جببف )دنبشر نا بر جنن  تر ب -11

نجاحػؿ  beru 5 نبػج ×[  حتػك فرةػ   )مػجارا اكاةػ ( نبػؿ  ػّج ]اف )تػؿ منوػر ح كبػ ك(   -12
 مص . 51 

 GIŠ. Gupni šá]نف َنَةنؿ  حػ[ ػتك مجارا نؿ  ّجاف  -13
d
EN. KASKAL. 

 ]اكبـ  اكه ا  مبج )نف اكبةج([ اكنحور اكت هار. -14

 .]نف مجا[را نؿ  ّجاف  حتك -15

 URU. halşu šáج َنف   –]دشار[  اا  -16
md

IM. Remani. 

انػؿ سببػ جا )حصػف ت ذتنشبػ ج اكث كػع )تػؿ ن جهػ  ا  تػؿ  – حتػك ا ج ت  ػ كتا …[ ] نف  -17
 ح كب ك(  اكنفن ع.بجدا اكرجا  بن كا ه جب  احنج 

 مص ع نف مجارا نؿ  ّجاف.× نجحشر  + × beru بيد × نفن ع  -18

 ابب جاع اكبـ  اكه نر مبج )نف اكةةج( اكنحور اكا بجة[. –انؿ  –  [ كتا ] حتك ا ج ت   -19

 ن بر اكهوج ت كؼ  نةبـ. -21 

                                           

(1) Levin, Louis. D. SAAB,3,1995=K 4675,1989,Vol. XI, PP. 11 – 12.   بةيػج
  .SAA, XI, pp.11-12  كؾ 
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 ((.2)اةيج ن وو اكجحشر لا اكنذحؽ )جدـ  (1)ن بر اكهوج ت كؼ  نةبـ -21

 خامشًا: ِسَعُة ااُلُفُق اجُلغرايف:

نػرع لبػنؿ نةػ وؽ  اهػار نػف اتهر ادلؽ  اكناا اكفيجالا لا حر جة نذا اكجالابف اك اب 
اكبػػجؽ مػػف وجبػػؽ اكتفػػ جة  اكيػػ  ا  اك  جفبػػر  ادهػػر ج ل ػػا مجلػػ ا نايػػـ افػػ ال اكف بػػجة اكاجنبػػر 
 دهػػبن  اكن  واػػ   اكبػػجدبرع نثػػؿ اكنحػػجبف اكتػػا م جلػػ  نصػػبير )اكنػػ ف(  م نػػ ف نصػػبير )ن  ػػ ف( 

اكفة نبر نف نػذا ادة رػ ؿ  ه احؿ اكنحج ادحنج  هن  لا اكبنفع  نصج  نذا اكب ـ  ادف ال 
 نػػذا مػػبذـ  ادفػػ ال اكبػػن كبر اكيجنبػػػر نػػف نػػذا لػػ ج  )سبػػػجاف ح كبػػ ك(  نايػػـ اكهػػ احؿ اكبػػػجدبر 

 . (2)كشنحج اكنت هو  ف ج   نةة  دنجص   جب 

  ػػ ف ادلػػؽ اكفيجالػػا اكاجادػػا اك ػػابـ ببػػنؿ اكنػػج  اكنحػػجع لةػػ ا اكنشػػؾ َبػػّج  بف )هػػجف ف(  
ـ(  ب نجةػ  لػا اكػةص اكنترػنف ثنتػ  نرت ح تػا اف حػا ا ننش تػا اكا نػػر ؽ.2279-2334اد ػا )

(   : اكنحػػج اكنت هػػو  ناػػا اكنشػػااف منػػج  كػػؾ A. AB. BA elītiتنتػػا نػػف اكنحػػج اكاشػػ   )
(   : اك شػبج اكاجنػا ن تجةػ  نػاكن ف )اكنحػجبف( A. AB. BA. šaplītiاكنحػجع  اكنحػج اكهػرشا )

 .  (3)ادد كبـ نف اكبجؽ اكك اكيج   ن   ف )م ن ف(  بنرا لب نجة  مف

                                           
(1)SAA,XI,OP.Cit, PP. 12 – 13. 

 . 73( لربؿ   نبشاع اكنصاج اكه نؽع ص 2)
تةيػػج ترصػػبؿ  كػػؾ نػػف   ػػج كذدػػ كبـ  اكنشػػااف  اكحػػا ا لػػا  – 282( اكػػجا  ع اكاشػػـ   اكناػػ جؼع ص 3)

 ننحع اكفيجالبر اددشبنبر نف اكرصؿ اكث ةا. 



 45 

 ب نجة  لا ةص ث ف اةا  ّحا فنبر نذا ه نج  ا ا   صؿ اكك ه احؿ اك شػبج اكاجنػاع 
 د ـ نيهؿ اهشحتا لا نب   اك شبجع ثـ ت فا َبػّج  بف ناػا  كػؾ نةبػ و تا اكاهػ جبر اكػك اكفنةػ   

اكحجبػػج  دػػج  اكنػػ   نػػ ؿ(  اد ػػجاع ا  تػػ  ج اكةصػػ ص اةػػا رػػـ نابةػػر ابتػػ  )ببػػ (  نػػ ج  )تػػؿ
 فنػػ ؿ ادج  )فنػػ ؿ ادنػػ ة  (  فنػػ ؿ اكررػػر )فنػػ ؿ وػػ ج  (  نػػ جن تا )فنػػؿ فنبػػؿ(  نابةػػر 
ابنذ )تؿ نجابل ن ك ج  نف حش (ع  ن  ت  ج ةص ص ا جا اةا  صػؿ اكػك ف بػجة  رتػ جا )ف بػجة 

 .(1) جب (

كفيجالػػػا نػػػاا ؽ.ـ( ل ػػػا نشػػػ  ادلػػػؽ ا 612 – 911انػػػ  لػػػا اكاصػػػج اةبػػػ ج  اكحػػػابع )
اناا كببنؿ اد كبـ  نة وؽ كـ ت ف دا  رػا  نػف دنػؿ كهػبوجة اكنشػ ؾ اكاػجادببف اك ػان ل ا  بػ  ج 

ؽ.ـ( لػا احػاا ح كب تػا ناػا اف بهػتةشة   859 – 884اكنشؾ اةب ج   ب ج ة صج ن ؿ اكثػ ةا )
ا رػر مةػا اكنشػؾ اكػ   … نتنفبا احكةر  ب ج  بنا  ااا  ابجاا ناا ادك ػ   اكنش بػر  نةةػ :

اكنحػج  –دانبا )ادجااا اكننتاة( نف اكرػرر اد ػجا نػف افشػر  حتػك فنػؿ كنةػ ف  اكنحػج اكايػبـ 
لػػا نػػذا  ػػ تا  –فػػجانش  ح كبػػ ك  –حتػػك نابةػػر  ػػج نبا  –) لػػا ةػػص نن ثػػؿ ا ػػج  –اكنت هػػو 

 –مةػػا  اوجالةػػ   –ن  نشةػػ   نػػذا هػػ     –اػػج  اكجدّػػر  -)   ػػج( حتػػك نػػذا  ػػ تا  نػػذا ددػػ  
. اكػػ   اػػ ا ]اكػػنذا[ نػػف نةنػػر ةةػػج هػػ ةن و  حتػػك دشػػ  نػػذا -اكجنػػ ا  ح كبػػ ك  –نرػػنةة  جان ػػؽ    

"  ا ػػػج "حتػػػك نرػػػبؽ فنػػػؿ –اجنبةبػػػ   ا جنبفػػػ ف  –ةبجبػػػ  ) لػػػا ةػػػص نػػػ ا ا "حتػػػك نػػػذا ا جاجتػػػ  
  ػػج ج    بهػػةفؽ  جاةبػػ     حجبػػج ح كبػػ ك " ا ػػج "حتػػك نػػذا ا ج نػػ  نتجانبػػر ادوػػجاؼ"    ػػج نػػذا 

   دش  نذا ةبجن "  ا ج "حتك نذا ب نج "(  رنن   اكك حػا ا نػذا  )ادجااا اكننتػاة( ب نج 
نف نربؽ فنؿ   ج ج   حتك نذا  بش اة ع  نػف اكرػرر اد ػجا كةةػج اكػ ا  ادهػرؿ حتػك نابةػر 

 نتػػ تا  –َا  –َا  نػػااةاع  تػػؿ  –نػػ ج  اك اداػػر لػػا امػػ كا نػػذا  انػػ ف  حتػػك نػػابةتا تػػؿ  –تػػؿ 
 امتنج  اكةػ    –نذا ن نؿ  – بجبن     ج  ع اكشت ف بن  دشات ف نف دذع   جا ةب ا   نابةتا

   ا نج لا اكهشبن ةبر بن ؿ )فنؿ اجنةا  ف نف  اا  نابةر ]ا  فنؿ[ ن نبت   حتك نذا   بنج 
 .(2)نف اكبا   اكت نار كا"ح كب ك( بجؽ اكاجاؽ 

ةػػػ وؽ ا ػػػجا ا  تبػػػبج احػػػاا ح كبػػػ   ثػػػـ تتػػػ اكك اكنػػػاب   اكفيجالبػػػر ن دتهػػػ ع كتصػػػؿ ن 
"… اكػػػػك حػػػػا ا ننش تػػػػػا:  –ؽ.ـ(  715 – 721اكنشػػػػؾ اةبػػػػ ج  َبػػػػّج  بف )هػػػػػجف ف( اكثػػػػ ةا )

بج  بف هجف ف اكنشؾ اك   ا رر  نا ف نف احكةر  ب ج ة ن   نجا ؾ نشػااة  مابػاة تحػ  ح ػـ 
بػ  اكبػن  حتػك ت ػـ   احا انتاالك نف نذا اب تة ةػ  )دنػجص( اك اداػر لػا مػجا اكنحػج ن تفػ   ني

                                           

ع 1992ع اكن صػػػػؿع 1شبن فع مػػػػ نج: اكاػػػػجاؽ لػػػػا اكتػػػػ جبل اك ػػػػابـ )نػػػػ ف  اكتػػػػ جبل اكهب هػػػػا(ع ج( هػػػػ1)
 . 154ص

(2) RIMA, Vol. 2. P.54. 
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نػػذا اك ػػ تببف  نػػذا  –نػػذا انػػ ج  اك اهػػار   ػػ تا ن  نشةػػ    ػػؿ  ػػ بتـ  –نصػػج  نػػذا ن هػػ ا 
 اكنبػػػػػػػػػاببف اكنابػػػػػػػػػػاة مشػػػػػػػػػػك ح لػػػػػػػػػػ   فنػػػػػػػػػػ ؿ نب ةػػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػػذا ابنبشػػػػػػػػػػا  جابػػػػػػػػػػا اك اداػػػػػػػػػػر مشػػػػػػػػػػك 
ت ـ  نذا مبذـع  فنبر نة وؽ ادجانببف اك   ب وةػ ف مشػك رػرتا افشػر  ةةػج  هػ جانا  ادةػ  

فنبػر اةحػػ ل هػػ ت   صػػحجال ابػ تن ج    ػػؿ نػػ  لبةػػ   نابةػر تػػؿ   ننػػ  اكت ناػػر دجااا اكابذنبػػبف   
 بن ؿ نػذا ن نػؿ  فة نةػ  )  جا ةبػ ا(   ػؿ نػاف اك شػاّببف  نػذا نبػ  بػ  بف مشػك هػ حؿ اكنحػج 
اكّنج )اك شبج اكاجنا(  حتك ت ػـ  اكنػ ف )اكنحػجبف(ع  ةصػ  ن يربػا ح  نػ  مشبةػ   نهػو هػشور 

 .(1)    مشبةـ"ةر

 سادسًا: رسه اخلرائط واملخططات: 

  ب  ن  هةتة  كا دح   ن كترصبؿ لا اكرصؿ اكث كع نف اكاجاهر.

                                           
(1) ARAB, II, 96. 



 ٗٚ 

 الفصل الثاني
 فروع اجلغرافية اليت عرفها العراقيون القذماء

 

أمدتنا النصوص المسمارية مف ادبيات جغرافيػة وووليػات ميةيػة ووقػاقؽ ادتصػادية ومتانػدات 
سياسػػػية وهيرنػػػا مػػػف النصػػػوصة بقػػػروة ةبيػػػرة مػػػف المتيومػػػات والممػػػانيـ الجغرافيػػػةة والتػػػ  يمةػػػف اف 

ماء دػد ررفػوا ضػروبان مػف الجغرافيػةة وتتػد الملوظػة الش صػية نستشؼ مف بتضها اف الترادييف القػد
ة فضػػل رػػف المصػػادرا  ر . والتػػ  تتمقػػؿ فػػ   انػػـ مصػػدر مػػف مصػػادر الجغرافيػػة التػػ  ررفهػػا القػػـو
تػػػراث ا نسػػػاف الػػػذع يترةػػػم بتػػػد وفاتػػػم مضػػػافا اليػػػم مػػػا تترةػػػم الطبيتػػػة مػػػف  قػػػار متدا يػػػة ا سػػػباب 

 .(ُ)والنتاقج

ف القػػدماء يتيشػػوف فػػ  بيقػػة ممتووػػة لػػذلؾ جػػاءت اوصػػافهـ واسػػتة ةسػػتة ولمػػا ةػػاف التراديػػو 
افقهـ الجغراف ة الى جانب سػتة ا فػؽ الػذع امتػازت بػم اليغػة ا ةديػة والتػ  تتػد مػف اليغػات الواسػتة 

 ف  اشتقاؽ ا لماظ لوصؼ الظانرة الواودة.

تيجػػة  تسػػاع ا فػػؽ ودػػد بػػرزت نػػذل الوالػػة فػػ  المةػػر الجغرافػػ  بالتصػػر ا شػػورع الوػػديث ون 
الجغراف  ا شورع الذع نيأتم المتووػات التػ  دػاـ بهػا الميػوؾ ا شػوريوف والتػ  شػميت منػاطؽ واسػتة 
مػػػف الشػػػرؽ ا دنػػػى القػػػديـ فقػػػد امتػػػدت دولػػػتهـ مػػػف ايػػػراف شػػػردا وتػػػى مصػػػر هربػػػا ومػػػف ارمينيػػػا واسػػػيا 

د امتػػاز الوصػػؼ الجغرافػػ  الصػػغر  )بػػلد ا ناضػػوؿ( شػػما  وتػػى شػػماؿ الجزيػػرة التربيػػة جنوبػػا. ودػػ
ليتػػػرادييف القػػػدماء بتأةيػػػدل ريػػػى الجانػػػب البشػػػرع والجانػػػب الطبيتػػػ ة ونػػػذا بوػػػد ذاتػػػم وفػػػر ليجغرافيػػػة 
التراديػػػة القديمػػػة جانبػػػا ريميػػػان مهمػػػانة  ف الظػػػروؼ الجغرافيػػػة البشػػػرية متغيػػػرة فػػػ  وػػػيف اف الجوانػػػب 

 .(ِ)زمف دورل المهـ ف  ارطاء ا وصاؼالطبيتية قابتة نسيبا ودد فرضت نذل التغيرات اف يةوف لي

  

                                           

 .ُٕٔ( فضيؿ وزمييمة صُ)

 .ُٕٔ( المصدر نمسمة صِ)



 ٗٛ 

ولـ يةف بمقدور ا دب الجغراف  الوصم  الت يص مما  ـز ا دب التراد  القػديـ جميتػا مػف 
. بػػػد  مػػػػف التػػػرض الممصػػػؿ ليمنػػػػاطؽ (ُ)نػػػزوع الػػػى الوصػػػؼ الشػػػػامؿ فضػػػل رػػػف التةػػػػرار وا رػػػادة

ة ا دب الجغرافػػ  فػػ  مجػػاؿ الوصػػؼ المتروفػػة ريػػى اسػػاس الملوظػػة المباشػػرة. ولػػذا فقػػد ةانػػت مػػاد
مادة هنية ومتتددة الجوانػب. ودػد تضػمف اسػيوب الوصػؼ الجغرافػ  ليتػرادييف القػدماء جوانػب متتػددة 
تمقيت ف  وصؼ المدف وصمان ممضلن ودديقانة مؤةدا ريى وصػؼ الوالػة ا جتماريػة ةتػادات وتقاليػد 

لت  اصة تيؾ الت  مرت بهػا الرويػة ومتتقدات الشتوب ا  ر ة فضل رف وصؼ الطرؽ والمواص
او الوميةة وتضمف الوصؼ جوانب ا ػر  ةالزرارػة والمتػادف والقػروات الطبيتيػة والويوانيػة وا وػواؿ 

. ومػا الػرولت التػ  اتينػا ريػى ذةرنػا فػ  المصػؿ (ِ)ا دتصادية مع ا شارة الى الوصؼ الطوبوهراف 
 رف تمقييها ريػى منووتػاتة فةػانهـ وققػوا وصػمهـ ا وؿ الى جانب ووليات الميوؾ ا شورييفة فضل

بنمػػاذج منووتػػة تتنػػاوؿ طبيتػػى المنطقػػة التػػ  يتوػػدقوف رنهػػا مقػػؿ متػػارؾ  شػػور بانيبػػاؿ فػػ  منطقػػة 
.وبا مةػػػاف ارػػػادة (3)ا نػػػوار والمسػػػتنقتات ا  امقيػػػة واضػػػوة ريػػػى نػػػذا الػػػنمط مػػػف البوػػػث الجغرافػػػ 

وؿ الجغرافية الم تيمةة والت  يمةف اف تقع فػ  اطارنػا صياهة والواؽ بتضها بوقيها المناسب مف وق
:  ونطاؽ بوقها ومف نذل المروع الت  ررفها القـو

 :  (4)أواًل: اجلغرافية الطبيعية

اوتوت النصوص المسمارية ريى الةقير مف اسس الجغرافية الطبيتيةة واف رنايتها بالجوانب 
جػػاءت ضػػمف الجغرافيػػة الوصػػمية او الجغرافيػػة الوصػػمية لػػـ يبتػػدنا رػػف ذةػػر الجوانػػب الطبيتيػػة التػػ  

التامػػة فػػاذا رجتنػػا الػػى مػػا جػػاء فػػ  النصػػوص الدينيػػة وا رصػػادات الميةيػػة ونصػػوص المػػأؿ البابييػػة 
والملوػػـ وا سػػاطير وهيرنػػا مػػف النصػػوص وويينػػا مػػا جػػاءت بػػم نصوصػػهـة نجػػد فيهػػا اسسػػان طبيتيػػة 

                                           

 .ْٓمة مقدمة ف  ادب التراؽ القديـة ص( بادرة طُ)

 . .Leverani, Op. Cit. ينظر ةذلؾ:ّٕٕة ّٓ( ساةزة دوة  شورة صِ)

(  الطاق ةإبتهاؿ رادؿ: أصالة الوضػارة التراديػة القديمػة وأقرنػا فػ  الوضػارات ا  ػر  فػ  مجػاؿ التيػـو 3)
 . ٖٖةصُٔٗٗا نسانيةة رسالة ماجستير هير منشورةة جامتة الموصؿة

( الجغرافيػػػة الطبيتيػػػة: الدراسػػػة الجغرافيػػػة ليظػػػوانر هيػػػر الويػػػة ريػػػى سػػػط  ا رضة ومػػػف قػػػـ فػػػل تشػػػمؿ ْ)
)الجغرافيػػة الويويػػة( ولةنهػػا تتضػػمف دراسػػة المظػػانر الطبيتيػػة ليظػػانرة وتػػدرس ةػػؿ مػػا يػػر  مػػف منظػػر 

لمويطػػات ( ةالصػػ ور والتربػػة والتضػػاريس والمنػػاخ والجيمورفولوجيػػا والبوػػار واLand Scapeا رض)
 .(ُٔٓوالغلؼ الجوع واويانان التلدة بيف ا نساف والبيقة الطبيتية)تون ةالمصدر السابؽةص
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  القديـ امتاز بتوجهاتم الطبيتية ف  جميػع المجػا ت متةاميةة ويمةف القوؿ اف المةر الجغراف  التراد
 الت  تناولتها الجغرافية الطبيتية ومنها:

 . الجغرافية الفلكية والرياضية:1

ورد التديػػد مػػف ا شػػارات والنصػػوص التػػ  تشػػير الػػى رنايػػة المةػػر الجغرافػػ  الترادػػ  القػػديـ  
ة الميةيػة والرياضػيةة ويػأت  فػ  مقػدمتها تتبػع بالدراسات الميةية وبرزت روامؿ ةقيرة شدتهـ الى المترف

. (ُ)والة المناخ وا نواء الجوية فضل رف دورل ف  التامؿ الػدين  لتوديػد ا ريػاد وا وتمػا ت الدينيػة
فمجهودات البػابيييف التيميػة  (ِ)"والتناية بالجغرافية الميةية يستدر  مترفة جيدة ف  الميؾ والرياضيات"

 .(ّ)ذا التيـ الجغراف  وتقدمم ف  التصور اللوقةساردت ريى ازدنار ن

ودد تناولت الدراسات الميةية ليتػرادييف القػدماء جوانػب متتػددة ارتبطػت بويػاتهـ اليوميػة. وفػ   
مقدمػػة ذلػػؾ وسػػاب الودػػت الػػذع ةػػاف نػػدفا مػػف انػػداؼ الوضػػارات القديمػػة جميتػػاة سػػتت الػػى توقيقػػم 

  منذ بداياتم ا ولى.

دسػػما وةػػؿ دسػػـ يسػػاوع بيػػرو  ُِالػػى  اليوو و  الاروو ربػػابييوف اليػػـو الميةػػ  وبػػذلؾ فقػػد دسػػـ ال 
)سارة مضارمة( مف ساراتنا الواليةة ودسموا السارة الى قلقػيف جػزءة ةػؿ جػزء يسػاوع دديقتػاف مػف 

 دداققناة ودد جاء نذا التقسيـ منذ التصر ا ةدعة أع: ف  منتصؼ القالث ؽ.ـ.

 ُِودسػموا داقػرة البػروج الػى  oَّٔسارة مف سػاراتهـ و ُِوةذلؾ دسموا داقرة السماء الى  
. وبموجػػػب نػػػذا النظػػػاـ دسػػػـ  دسػػػما بوسػػػاطة النجػػػـو القوابػػػتة وسػػػموا ةػػػؿ دسػػػـ بػػػنجـ مػػػف تيػػػؾ النجػػػـو

دسػػمان يقابػػؿ ةػػؿ دسػػـ منهػػا شػػهرانة وتةػػوف الشػػمس فػػ  بػػرج ذلػػؾ الشػػهر. قػػـ  ُِالبػػابييوف السػػنة الػػى 
ة الػػى رػػدد ايػػاـ الشػػهرة ودػػد اسػػتتمؿ البػػابييوف فػػ  نػػذا درجػػة ونػػ  مسػػاوي َّدسػػموا ةػػؿ بػػرج الػػى 

المجػػػػاؿ ادصػػػػى مػػػػا توصػػػػيت اليػػػػم الرياضػػػػيات البابييػػػػة وتػػػػى انهػػػػـ اسػػػػت دموا المتواليػػػػات الوسػػػػابية 
 .  المتصاردة لمترفة اودات طيوع القمر وظهور بقية النجـو

                                           

( رػػػف ا ريػػػاد والمناسػػػبات الدينيػػػػة انظػػػر: النتيمػػػ ة راجوػػػة  ضػػػػير ربػػػاس: ا ريػػػاد فػػػ  وضػػػػارة وادع ُ)
 .ٓٓ – ُٗة صُٕٔٗالرافديفة رسالة ماجسيتر هير منشورةة جامتة بغدادة 

ةو فسػػة ة اهنػػاطيوس يييونػػوفيتش: تػػأريل ا دب الجغرافػػ  التربػػ ة ترجمػػة: صػػلح الػػديف رقمػػاف ( ةراتشػػِ)
 .َِة صُّٔٗناشـة موسةوة 

 .ٕٗ(الطاق ة المصدر السابؽة صّ)
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ظهػػػػػر فػػػػػف ودػػػػػد اسػػػػػتتمؿ البػػػػػابييوف ا سػػػػػطر ب ووسػػػػػبوا ابتػػػػػاد النجػػػػػـو بالػػػػػدرجاتة ورنػػػػػدما  
ا سػػطر ب رنػػد البػػابيييف منػػذ التصػػر البػػابي  القػػديـ بػػدأ التهػػد التيمػػ  فػػ  الميػػؾ البػػابي ة ةمػػا انهػػـ  

امػػا فيمػػا يتتيػػؽ بظػػانرت   ة  ات الماقية والرميية لوساب الودتاست دموا السارات الشمسية والسار
ؽ بػلد الرافػديف القديمػة ال سوؼ والةسوؼة فقد ةانتا مف الظوانر الت  ترصد وتتابع فػ  جميػع منػاط

 .(ُ)سواء اةاف ذلؾ ف  التصر البابي  القديـ اـ ا شورع الوديث

ونناؾ ما يؤةد ريػى انػم ةػاف  نػؿ بابػؿ مترفػة بػالنجـو وورةػات الةواةػب السػيارة وةػاف لهػـ  
رػف ا رصػادات الميةيػة  Wisemanفضؿ السبؽ ف  ا تراع منازؿ القمػرة إذ يػذةر الباوػث وايزمػاف 

لد بابػػػؿ مػػػا نصػػػم: "ويوجػػػد منػػػذ رهػػػد نبوةيوديرثاوصر)نبو دنصػػػر( القػػػان  ووتػػػى اوا ػػػر التهػػػد فػػػ  بػػػ
الهنيست  اةقر مف الؼ ممةرة وةؿ مف نذل النصػوص يشػمؿ مػدة نصػؼ سػنة مػع دسػـ مهةػرس لشػهر 
ػػدد مودػػع القمػػر بالنسػػبة  واوػػد مػػع سػػجؿ بيػػـو للرصػػاد الميةيػػة يتضػػمف بيانػػات تتتيػػؽ بػػا نواء. ودػػد وي

ـو ا رتيادية والموادع القمرية بشةؿ منمصؿ نصوص السنة والهدؼ الذع يسجؿ التنبػؤ بػالظوانر لينج
المكرسة بصفة خ صوة لسسوليم م ا ول الك اكول  الخسو   الةوةبية والقمرية لتاـ متيف وف  التقاويـ 

ـ متينػة. وفػ  التقػاويـ الميةيػة التػ  تتضػمف الموادػع اليوميػة ليشػمس والقمػر والةواةػب ونجػو   الكس  
الػػل والتػػ  يمةػػف ايجػػاد مةػػاف اع جسػػـ سػػماوع  يػػة وقبػػة مػػف الػػزمف وبالتػػال  التنبػػؤ بظهػػور القمػػر 
الجديػػد وامةانيػػة رؤيتػػم   ػػر مػػرة وةسػػوفم ةػػاف لتيػػؾ النصػػوص تػػأقير رميػػؽ فػػ  ريػػـ الميػػؾ ا هريقػػ  

 .(ِ)ديقة"ومف  لؿ النصوص التربية فيما بتد ريى الجداوؿ الميةية الغربية والملوية الو
  ي لز أحد الب حثين اهو اال زات الب بميين الفمكية ب الم ر االسية:

 اياـ. ٕسارة وا سبوع الى  ُِ. تقسيـ الييؿ والنهار الى ُ
 . ارصاد تسجيؿ شروؽ وهروب ةوةب الزنرة مع الشمس.ِ
 .(ّ). مواو ت لرصد موادع النجـو الم تيمةّ

                                           

 .َّٖ( بادرة مقدمة ف  تأريل الوضاراتة صُ)

طػػم: مػػوجز فػػ   . وليمزيػػد رػػف مترفػػة البػػابيييف بالميػػؾ ينظػػر: بػػادرةٖٗ( الطػػاق ة المصػػدر السػػابؽة صِ)
 . وةذلؾ:ِٗ – ٖٔتأريل التيـو والمتارؼة ص

Neugebauer, Op. Cit, PP. 97  – ُّٖ.  

. ليمزيػػػػد مػػػػف التماصػػػػيؿ رػػػػف َُة صُٓٔٗ( اومػػػػدة امػػػػاـ ابػػػػرانيـ: تػػػػأريل الميػػػػؾ رنػػػػد التػػػػربة القػػػػانرةة ّ)
 . ُٔ-ُُالجغرافية الميةية ينظر الزرد ة المصدر السابؽةص
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 :(1)( . علم أشكال االرض )الجيموروفولوجيا2

اذ اوردت النصوص المسمارية ذةران لػبتض جوانػب واوجػم الجيمورفولوجيػاة ومنهػا ريػى سػبيؿ  
ة ويػػث رنيػػت تيػػؾ النصػػوص بمتابتػػة مجػػر  بتػػض ا نهػػار وبالتمصػػيؿة االاروو رالمقػػاؿ   الوصػػر 

 ووردنا ف  نذا ال صوص التديد مف الشواندة وتأت  الووليات الميةية ف  مقدمة تيؾ النصوص التػ 
اتػػت ريػػى ذةػػر نػػذا الجانػػب فػػ  متػػرض وػػديقها رػػف ودػػاقع ومػػلت الميػػوؾ ريػػى البيػػداف التػػ  دػػاموا 
بمتوهػػػاة مقيمػػػا اوردت بالنسػػػبة لنهػػػرع المػػػرات ودجيػػػة إذ تابتػػػت مراوػػػؿ جريانهمػػػا مػػػف المنػػػابع ووتػػػى 

تػػا ننور -المصػػبة مػػع ذةػػر الجػػزر الوادتػػة فيهمػػا والموادػػع والمػػدف ريػػى جانبيهمػػا. فهػػذا الميػػؾ تةيتػػ 
 ؽ.ـ( يوػػدد لنػػا موادػػع بتػػض المػػدف مػػف ا نهػػار فػػ  اوػػد  وولياتػػم التػػ  جػػاء  ْٖٖ-َٖٗالقػػان  )
وتقػػع  نػػدانو  –وادمػػت متسػػةران وامضػػيت الييػػؿ دبالػػة مدينػػة  نػػدانو )تػػؿ الجابريػػة والتنقػػاء( "… فيهػػا: 

لييػؿ فػ  ريى الضمة ا  ر  )اليسر ( ليمرات .. قـ هػادرت مدينػة  نػدانو فأدمػت متسػةرا وامضػيت ا
شػػاب  دبالػػة مدينػػػة  –جبػػؿ رنػػد المػػرات قػػػـ هػػادرت الجبػػؿ وأدمػػت متسػػػةرا وأمضػػيت الييػػؿ بػػيف بيػػػت 

 – ارديػػدو و اريػػد ) ربػػة الدينيػػة( التػػ  تقػػع ريػػى الضػػمة ا  ػػر  مػػف المػػرات. وبتػػد مغػػادرت  بيػػت 
[ شػػػاب  ادمػػػػت متسػػػةرا وامضػػػػيت الييػػػػؿ دبالػػػة مدينػػػػة  نػػػات )رنػػػػم( التػػػػ  تقػػػع ريػػػػى جزيػػػرة فػػػػ   نهػػػػر

 .(ِ)المرات"

ػػر(د )شيمنصػػر( القالػػث فػػ  اوػػد  ةتاباتػػم: "ا ضػػتت توػػت دػػدم    فيمػػا يشػػير الميػػؾ شػػيمىف اشى
(مػف منػابع دجيػة شماؿ ايػراف (و وبوشةيا)سهؿ  ان  شماؿ شرد  التراؽاراض  ةيزافي )سهؿ ةيييش 

                                           

مػروع المهمػػة ليجغرافيػة الطبيتيػػة ونػو ريػػـ اشػةاؿ ا رضة ودػػد رػٌدل الجيولوجيػػوف ( الجيمورفولوجيػا: مػػف الُ)
والجغرافيوف ريما منمضل ويجمع بيف ا قنيف )الجيولوجيا والجغرافية( والتديد ممف ا تصوا بهذا التيـ دد 

قػؿ ريػى نشػوء ارتبطوا بدراسة التميياتة مقؿ البراةيف والز زؿة ودد ترةزت الدراسات ا ولػى فػ  نػذا الو
ريػى وفػؽ اشةاؿ سط  ا رض وتوزيتهاة ودد تضمنت وصؼ مترفة وتصنيؼ شػةؿ وتةوينػات ا رض 

منشأنا وطردػة تةوينهػا فيمػا اذا ةانػت مػف اصػؿ رمييػات التتريػة او  رسػاب ريػى سػبيؿ المقػاؿ: النظػاـ 
و   الشػةؿة لوجػوس النهرعة الجييدعة او رمؿ الرياح والةيمة مشتقة مف ا هريقية جيػو   ارضة مورفػ

 (.ِٓ  التيـ. )فضيؿ وزمييمة المصدر السابؽة ص

(2)RIMA, Vol. 2, P.42. 
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الػى  رة ايريبو رربم  المقص د بر  بحيوالى منابع المرات مف البور ف  ارض زاموأ الذع ف  )الدا ؿ( 
 .  (ُ)البور ف  اراض  الةيدييف )ال ييج الترب (

وتظهػػر النقػػوش المطرودػػة والمنمػػذة ريػػى الصػػماق  البرونزيػػة التػػ  ةانػػت تغيػػؼ بوابػػات دصػػر 
نػػذا الميػػؾ فػػ  أمةهػػر بيػػؿ)بلوات واليػػان(  بتقػػة  اصػػة بالميػػؾ لتتبػػع منػػابع نهػػرع دجيػػة والمػػرات ودػػد 

 .  (ِ)ف نذل المنابع ف  الجباؿوددت واظهرت نذل النقوش اماة

 .(ّ)و يع الميؾ ريى نمسم ف  نص ا ر لقب "مةتشؼ منابع دجية والمرات"

ةمػػا ذةػػرت النصػػوص المسػػمارية البيػػداف التػػ  تمػػر بهػػا ا نهػػار ودػػد اةػػدت التلدػػة بػػيف تيػػؾ  
ر فيػم: ا نهار والمواضع الوادتة رييهاة اذ نقرأ ف  نذا ال صوص نصا ليميؾ شيمنصػر ال ػامس يػذة

التػػ  يطيػػؽ رييهػػا  إصووب ط –اُسوور  –آشوو ر  –أاوو  "دػػاـ ميػػؾ بػػلد امػػورو با سػػتيلء رنػػوة ريػػى مدينػػة 
)تؿ أوشر ف  سوريا واليان(  والت  تقع ريى نهػر سػاةور )السػاجور  بيسر شتب  ات  )الوقيوف( اسـ 

مورتةينػو )تػؿ رػابير  واليان( )اوػد روافػد المػرات( ريػى الضػمة ا  ػر  )اليسػر ( لنهػر المػراتة ومدينػة
ػٌرا )تةلتبييػزر(  ف  سوريا( الوادتة ريى نذا الجانػب مػف نهػر المػرات التػ  اسػتقر فيهػا تيػوةيت  أبػؿ ايشى
القالث سيم  الذع وةـ دبي . استتدت السيطرة ريى تيؾ المدف واردتها الى والتها الطبيتية واسػةنت 

 .(ْ)اناسا ف  بلد  شور فيها"

بػػػيف الجغرافيػػػة اليغويػػػة )التسػػػمية الموييػػػة الشػػػاقتة( ريػػػى الػػػرهـ مػػػف وننػػػا ربػػػط ةاتػػػب الػػػنص  
استوداث اسـ جديدة وبيف الظوانر الطبيتية )ا نهار( والظػوانر البشػرية ممقيػة بجغرافيػة المػدف. ةمػا 
اشارت بتض النصوص الى اسػتقرار بتػض ا دػواـ ريػى شػواطه ا نهػار والبوػارة ةمػا ي برنػا الميػؾ 

 شػػػورع فػػػ  اوػػػد نصوصػػػم: "بقػػػوة ادتػػػدار  شػػػور ونػػػابو ومػػػرديؾ   لهػػػة التظػػػاـ شػػػٌروةيف )سػػػرجوف( ا
اسػػػيادع الػػػذيف نشػػػروا جيوشػػػ ة صػػػررت ةػػػؿ ارػػػداق . فػػػ  بػػػلد اياتنانػػػا )دبػػػرص( الػػػذيف يقطنػػػوف فػػػ  

وبيػػت يػػاةيف )مػػف … وا راميػػيف الػػذيف يقطنػػوف ريػػى ضػػماؼ نهػػر دجيػػة … رػػرض البوػػر )جزيػػرة( 
                                           

(1)ARAB, 32. 686, P.247 . 
(2)King, L. W“ .The Bronze reliefs from the Gates of Shalmaneser, King of 

Assyria,B.c.860  – 825 .”ondon Trustes of the British Meseum, 1915, Pl. 109. 
(3)ARAB, Vol. 3. 674. 
(4)ARAB, Vol. 2. 663. 
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ريػػػػػى سػػػػػاوؿ البوػػػػػر المػػػػػٌر )ال يػػػػػيج التربػػػػػ ( والػػػػػى وػػػػػدود دلمػػػػػوف  القباقػػػػػؿ الةيديػػػػػة( الػػػػػذيف يقطنػػػػػوف
مما يدؿ ريى دػدرة الةاتػب ريػى ايجػاد التلدػة بػيف الظػوانر الطبيتيػة ةا نهػار والبوػار  (ُ))البوريف("

 والظوانر البشرية و  سيما ا ستيطاف وجغرافية ا ستيطاف ممقية بالمدف وا داليـ وجغرافية السةاف.

يػؾ )تػوةيت  ننورتػا( القػان  فتمػدنا نػ  ا  ػر  بشػواند واشػارات مهمػة ا ػر  اما نصػوص الم 
ةمػػا  –والتػػ  تقػػع   sikânuرػػف نػػذا الجانػػب إذ أشػػار فػػ  اوػػد  ةتاباتػػم الػػى د ولػػم لمدينػػة سػػةاف 

)نهػر ال ػابور(ة امػا اذا انتقينػا الػى رويتػم الشػهيرة الػى جنػوب  haburف  منبع نهر  ابور  –ي برنا 
والمػػرات ا ريػػىة فانهػػا تز ػػر نػػ  ا  ػػر  بمػػا لػػم رلدػػة بهػػذل الظػػانرة الجغرافيػػةة وفيمػػا وادع القرقػػار 

 يمػػػة )فسػػػطاطان(  ْٓا ػػػذت الػػػى الصػػػوراء "… يػػػأت  ادتبػػػاس لػػػبتض نصػػػوص الرويػػػة او الوميػػػة: 
ووصػيت …   tartâruودضيت الييية ف  وادع القرقار و ربتة اياـ تتبتت ضماؼ وادع القرقار ترتىاري 

" )نيػت( ورنػػد وصػمم نػذل المدينػة دػاؿ بأنهػا "تقػػع ريػى الضػمة ا  ػر  مػف المػرات" قػػـ  îduدي مدينػة اً 
ساؽ لنا بتد ذلؾ اسماء بتض المدف الت  ذةر انها "تقع ف  جزر ف  نهر المرات" مقؿ مدف "سػ رت 

sahiritu  و )تيميش او تيبػيش talmiš / talbiš  ديمػة )قيوقػا وقلبػوس أو السػوارع أو السػبيرتم الق
ةيـ الى الجنوب مف رانػة ُِةيـ مف وديقة وبنوو ٔةيـ رف درية السوارع وريى بتد ِِتبتد ووال  

)رنػم(. ةمػا وصػؼ لنػا نػوع المػاء الػذع سػوبم مػف ا بػار فػ  وادع القرقػار بانػم  آاو تواليان(  وةذلؾ 
 . (ِ)"ةاف مٌران و  يروع الجنود"

 بظووووووووووووو هرة ات رلدػػػػػػػػػػػػػة ووردت ةػػػػػػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػػػػػػ  النصػػػػػػػػػػػػػوص المسػػػػػػػػػػػػػمارية مصػػػػػػػػػػػػػطيوات ذ 
 أع الٌسػػػػػػػػػػوج )اجتػػػػػػػػػػراؼ التربػػػػػػػػػػة وازالػػػػػػػػػػة اجػػػػػػػػػػزاء مػػػػػػػػػػف  âbbuةمصػػػػػػػػػػطي  أبث سعريووووووووووة السربووووووووووة 

ػػرث  (ّ)سػػط  ا ض بوسػػاطة الريػػاح او المػػاء او الجييػػد(   ا ةديػػةفػػ  harru وةػػذلؾ ورد مصػػطي   ى
 

                                           

(1)ARAB, Vol. 2, 82. 
(2)RIMA, Vol. 1, PP. 152, 173  – 174. 
ولتػؿ سػػبب مػػرارة المػػاء راقػػد الػػى ةقػػرة الجػػبس المتبيػور والميػػ  الصػػ رع ونتيجػػة لهػػذا يةػػوف المػػاء فػػ  ا بػػار 

بداهلل رطية: بلد سو و ف  الةتابػات المسػماريةة الضوية التديدة نناؾ ذا مذاؽ مال  ومٌج )الزيدعة ةاظـ ر
 (. ّٔةصََِٔاطرووة دةتوارل هير منشورةة جامتة بغدادة 

(3)CDA, P. 2. 
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SÙRو 
 ػٌر: بالسومريةة ون   اصٌية جيمورفولوجية تتنػ  ان مػاض او مجػر  مػاء فػ  التربيػة ال (ُ)

مجػػػر  المػػػاء. ةمػػػا ذةػػػرت النصػػػوص المسػػػمارية والقػػػواقـ المتجميػػػة للسػػػماء الجغرافيػػػة اسػػػماء بتػػػض 
 .(ِ)( ةما ذةرت اسماء البوار-دواقـ اسماء ا نهار والقنوات  –ا نهار )ينظر المصؿ الرابع 

ودد وصؼ الزلزاؿ )فػ  اليغػة  (3)الحرك ت السكس اية لالرضةما اشارت بتض النصوص الى  
( ةػأنموذج لتيػؾ الورةػات ريػى ضػوء شػدتها ا  انهػا لػـ تتطػرؽ الػى طػوؿ المػػدة  rîbuألةديػة ريػب ا

الزمنية الت  استغردتها تيؾ الورةات الزلزاليةة ةما ذةرت النصوص ما سببتم تيؾ الػز زؿ مػف اضػرار 
ةهػػدـ بتػػض البنايػػات ولػػدينا فػػ  نػػذا الصػػدد نػػص مسػػمارع يتوػػدث رػػف زلػػزاؿ ضػػرب نينػػو  والػػنص 

الػى الميػؾ الػذع وػدث فػ   ا كين –ش م   –ا ب  ربارة رف تقرير او رسالة موجهة مف ةاتب يػدرى 
ػػػيمف أشػػػرد )شيمنصػػػر( األوؿ ويسػػػتهؿ الةاتػػػب الرسػػػالة بػػػػ: "الػػػى الميػػػؾة  رهػػػدل الزلػػػزاؿ ونػػػو الميػػػؾ شي

ػػر  –شػػوما  –سػػيدعة ربػػدؾ نػػابو  ديؾ اوةػػيف الةاتػػبة سػػلـ الػػى مػػو ع الميػػؾة لػػيومظ ا لهػػيف نػػابو ومى
سػػيدع الميػػؾة مػػو ع: "فػػ  الوػػادع والتشػػريف مػػف شػػهر اييػػوؿ وػػدث زلػػزاؿة واف الجػػزء ال يمػػ  مػػف 
المدينة بةاميم انهار )ورفيا ميقى ريى ا رض(ة اما سػور الجػزء ال يمػ  مػف المدينػة فبػاؽو )باسػتقناء( 

متبػد مهػدـ ا  ذراع مف ذلؾ السور والذع تنػاقر وسػقط فػ  الجانػب المجػاور ليمدينػة. واف ال َّ ُ/ِ
مػف رواؽ المتبػدة ومػػف ذراع … انػ  مسػرور )اف( ا لهػة ةيهػـ سػالموف. وامػا اطػار )ة( نافػذة المتبػد 

مف نذا المتبػدة بالنسػبة ليجػدار ال ػارج  مػف البوابػة التظيمػة … إنهار. انهار اود … واود )ة( مف 
 انهارا. … المجاورةة ومف البوابة التظيمة 

 
 

                                           

(1)CDA, P. 109. 
 ( ينظر ريى سبيؿ المقاؿ المصدر ا ت :ِ)

Schrader,Eb ,Die Namen der Meer in deen Assyrischen Inschriftenm Berlin, 1877. 
: نػػ  الورةػػات التػػ  تنشػػأ رػػف دػػو  ا رض  Tectonic Movementesت التةتونيػػة او الباطنيػػة ( الورةػػا3)

الباطنية فتؤقر ف  مظانر القشرة ا رضػية. وتصػنؼ ورةػات القشػرة رػادة الػى نػوريف رقيسػيف: ورةػات 
ؿ ةػػالز ز -تبػػدو  قارنػػا ريػػى ةقيػػر مػػف السػػواوؿ والشػػواطهة وورةػػات فجاقيػػة -ةا رتمػػاع والهبػػوط-بطيقػػة

و  َّينشػػػأ رنهػػا تغيػػػرات واضػػػوة فػػ  المظػػػانر التضاريسػػية )الصيادةالمصػػػدر السػػػابؽةص -والبػػراةيف
 (. ُِٖالتون ةالمصدر السابؽةص
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سجف المدينةة انهار دسـ او دسماف منمة ليأًت ةبير  المتمػارييف )ة(  )ب صوص( بيت )وب صوص(
 .(ُ)ويمتش رسميا"

موجهػػة الػػى اوػػد الميػػوؾ  ايووريش –شوو م   –ايسوو ر ةمػػا وصػػيتنا رسػػالة ا ػػر  لةاتػػب يػػدرى  
شػػروةيف ) رسػػباد( مػػف  –ا شػػورييف رػػف زلػػزاؿ ا ػػر ضػػرب مدينػػة نينػػو  وا ػػر ضػػرب مدينػػة دور 

 .(ِ)رجوف( القان رصر الميؾ شروةيف )س
ةما وصينا نػص قالػث رػف زلػزاؿ ضػرب مدينػة  شػور وجػاء الػنص ريػى شػةؿ رسػالة موجهػة  

 الى الميؾ اسرودوف نقرأ فيها:
الصوة الجيػدة ليميػؾة مػو ع. فييبػارؾ نػابو  الك سلأوةيف  –شومو  –"الى الميؾة سيدعة ربدؾ نابو 

التشػريف مػف اييػوؿ. البيػدة ال ارجيػة ديمػرت تمامػا ومرديؾ الميؾة مو ع ةاف نناؾ زلزاؿ يػـو الوػادع و 
ذراع ادتيتػػػت منػػػم  ٓ.َّ)ورفيػػػا: ويطمػػػت( لةػػػف جػػػدار المدينػػػة ال ػػػارج  نجػػػا بالةامػػػؿ )فقػػػط بطػػػوؿ( 

وسػػقطت فػػ  وسػػط المدينػػة. بيػػت ا لػػم )المتبػػد( دمػػر وأنهػػار بالةامػػؿ لةػػف جميػػع الهػػة الميػػؾ ب يػػرة 
… منػػزؿ … والػػ )…( )مةسػور(. ليزدػػورات )…(. ادد نػػابو و …( رتبػات فتوػػات نوافػذ منػػزؿ ا لػم و)

انهػػػار مػػػف منزلػػػم. انهػػػارت ابػػػراج المرادبػػػة ليبوابػػػة الوسػػػطى تقريبػػػان والبوابػػػة ال ارجيػػػة )…( سػػػقط: اوػػػد 
وانهار منزؿ  ارج وامية المدينة وا ر دا يها. يجب اف يات  اود اتبػاع الميػؾ وييقػ  )….(. واود  
نػػم يشػػير الػػى ذات الزلػػزاؿ الػػذع وردنػػا فػػ  الػػنص ا وؿ الػػ  ضػػرب ". ويبػػدو مػػف نػػذا الػػنص ا(ّ)نظػػرة

 مدينة نينو . 
ودد ارتقد التراديوف القػدماء اف وػدوث الػز زؿ يتػود ألسػباب الهيػة تتػز  توديػدان لللػم ادد اذ 
يػرد فػ  النصػوص الدينيػة ربػارة "رنػدما يةػػوف ا لػم ادد هاضػبا تهتػز ا رض" ممػا يػوو  بتػرابط بػػيف 

 –الػم المػاء وا رض  –)أيػا(   ENKIًاينةػ رد وانتزاز ا رضة ةماارتقػدوا ايضػان أف ا لػم ذبذبة الر 
 .  (ْ)نو المسؤوؿ ايضان رف الز زؿ

                                           
(1)A. A. A Vol. 19, 1932, P. 95  

نناؾ اشارة مف رصر شيماف اشػٌرد )شيمنصػر( ا وؿ تػذةر اف متبػد ا لهػة رشػتار فػ  نينػو  ةػاف مػدمرا و  
البوابػػة التظيمػػة التػػ   ايشػػ  ريػػى نوػػو مماقػػؿ الػػى تػػدمير –ريشػػ   –تػػد ذلػػؾ يشػػير  شػػور مػػف جػػراء زلػػزاؿة ب

تضـ رؤوس ا سود والتابتػة ليمنػاء الةبيػر لمتبػد رشػتارة فػ  رهػد شيمنصػر )مػف الموتمػؿ اف تةػوف الوادقػة 
ؽ.ـ(  َُُٓ – ُُٕٖبوػدود  –داف  –المشار اليها ارلل(ة ويقوؿ انها انتزت ليمرة القانيػة فػ  رهػد  شػور 

(Ibid, P. 97.) 

(2)SAA, Vol. 10, P. 11. 
(3)SAA, Vol. 16, 100, P. 93. 
(4)Thompson, Campil “ ,A New Record of An Assyrian Earthquaks”, IRAQ, Vol. 

4, Part. 2, 1937, PP. 186 – 188. 
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 : (1)مالمح سطح االرض )الطوبوغرافيا( -

اولػػػى التراديػػػوف القػػػدماء رنايػػػة ةبيػػػرة بالناويػػػة الطوبوهرافيػػػة فوصػػػموا لنػػػا الجبػػػاؿ والصػػػوار   
ة وا نهػػػار والبوػػػار ودٌونػػػوا دػػػواقـ باسػػػماقها )تنظػػػر داقمػػػة المصػػػطيوات الجغرافيػػػة والمسػػػطوات الماقيػػػ

( والقػػواقـ الجغرافيػػة ال اصػػة بتيػػؾ القنػػوات وا نهػػار فػػ  المصػػؿ الرابػػع(. فضػػل رػػف مػػا ٖ)ميوػػؽ ردػػـ 
ترةم لنا بتػض الميػوؾ مػف منووتػات تصػور تيػؾ الجبػاؿ وا نػوار وهيرنػا. و يػر مقػاؿ ريػى ذلػؾ مػا 

سػيف والمنووتػات البػارزة التػ  ةانػت تغيػؼ جػدراف  –مشاند مرسومة ريى مسية النصر لنراـ  نرال مف
الوػػس الجغرافػػ  ريػػى  –دصػػور الميػػوؾ ا شػػورييف فػػ  مػػدينت  نينػػو  وةىيػػله )ينظػػر المصػػؿ ال ػػامس 

( وةػػذلؾ التديػػد مػػف ال ػػراقط الطوبوهرافيػػة التػػ  رقػػر رييهػػا فػػ  التديػػد مػػف الموادػػع -ا رمػػاؿ المنيػػة 
ا قريػػػة فػػػ  بػػػلد الرافػػػديف ة ريطػػػة ةاسػػػور )نػػػوزع( بػػػالقرب مػػػف ةرةػػػوؾ التػػػ  مقيػػػت رييهػػػا الجبػػػاؿ 

ة وةػػذلؾ  ػػراقط اربػػاض مدينػػة ةرسػػو )تيٌػػو واليػػان( وهيرنػػا (ِ)وا نهػػار والطػػرؽ وبتػػض المػػدف واسػػوارنا
 مف ال راقط )تنظر: ال راقط الت  تظهر التضاريس )الطوبوهرافيا( ف  المصؿ القالث(.

 تضاريس:ال -

لػػـ يتػػرؾ التػػرادييف القػػدماء مظهػػرا طبيتيػػا ا  ودمػػوا رنػػدل ووصػػمول لنػػا ودػػد رفػػدتنا النصػػوص  
ونصػػوص ادب الػػرولت  (ّ)المسػػمارية مػػف ووليػػات ميةيػػة وبتػػض النصػػوص ال اصػػة بالطوبوهرافيػػة

وبتػػػض دػػػواقـ ا سػػػماء الجغرافيػػػةة بالتديػػػد مػػػف المصػػػطيوات ال اصػػػة بالطوبوهرافيػػػةة منهػػػا مػػػا نػػػو 
متروؼ والبتض ا  ر لـ يتمةف دارؤو النصوص المسمارية مف توديػدل ريػى وجػم الددػة. ولتػؿ مػف 
انـ ما جيب انتبال مدٌون  تيؾ النصػوص والػذيف ةػاف الػبتض مػنهـ مرافقػا لػبتض الومػلت التسػةرية 

لجوا و  سػيما ظػانرة الجبػاؿ التػ  وصػمها نػؤ ء الةتبػة ورػاسضّرس االرض او الرولت التجاريةة نػو 
اةقػػر مػػف جانػػب فيهػػاة اذ ذةػػرت تيػػؾ النصػػوص اسػػماء التشػػرات مػػف الجبػػاؿ منهػػا مػػا يقػػع فػػ  بػػلد 

                                           

نػػػت او مصػػػنورة )الصػػػيادة . بيػػػاف الملمػػػ  او الهيقػػػة التامػػػة لسػػط  ا رض طبيتيػػػة ةاُ( الطوبوهرافيػػا: ُ)
 (.ْٔالمصدر السابؽة ص

. الوصػػؼ التمصػػيي  )و  سػػيما ريػػى ال ريطػػة( ليمةػػافة بمػػا فػػ  ذلػػؾ تضاريسػػم واع ظػػانرات داقمػػة ِ 
نسػػبيا سػػواءن ةانػػت طبيتيػػة أـ مػػف صػػنع ا نسػػاف. ودػػد يطيػػؽ ا صػػطلح  طػػأ ةمػػرادؼ لةيمػػة جغرافيػػة 

 (.َّّ)تون ة المصدر السابؽة ص

 .ِّٖ – ِِٖالتيـو والمتارؼة ص( الراوعة ِ)

 ( ينظر ريى سبيؿ المقاؿ المصدر ا ت :ّ)
George, A.R“ .Babylon Topographical Texts, Louvain, 1992. 
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الرافديف والبتض ا  ر ونػو ا رػـ ا هيػب يقػع فػ  البيػداف التػ  فتوهػا الميػوؾ التراديػوف القػدماء. اذ 
ا ةديػػة فػػ  اليغػػة    saduفػػ  اليغػػة السػػومرية وشػػدو   KUR ةػػورريػػرؼ الجبػػؿ رنػػد القػػـو بصػػيغة 

 والسووووووووو مرية فػػػػػػػػػ  اليغػػػػػػػػػة  HUR.SAG  ورسػػػػػػػػػاؾفيمػػػػػػػػػا ررفػػػػػػػػػت السيسػػػػػػػػػة الجبييػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػيغة 
ونػػو المصػػػطي  نمسػػم الػػػٌداؿ ريػػى اديػػػيـ الجبػػاؿ. ووصػػػموا لنػػا الجبػػػاؿ  (ُ)با ةديػػػة hursanuُخرشوو نُ 

 َشوود دّاوو توالجبػػاؿ القويػػة   sade GIM ziqib ِز وول   كوووَشوود باوصػػاؼ رديػػدة ةالجبػػاؿ الوػػادة 
dannute sade

ة  uban sadi اُبو ن شو دِ ة ةمػا ررفػوا ادسػاـ الجبػؿ فترفػت دمػة الجبػؿ بصػيغة (ِ) 
 gisallat sadi saqutiَكِسووّمت َشووِد شووُقِت القمػػة التاليػػة الشػػانقة  uhummuُاخووُو 

ة امػػا سػػم  (ّ)
 urhu sadiارُخ َشوِد ورػرؼ الش(ػتب او الطريػؽ فػ  الجبػؿ بػػ   uban sadiالجبػؿ فتػرؼ بصػيغة 

امػػا ا  اديػػد   nerbi sa sadiِايوورِل َش َشووِد   او سيسػػية مػػف صػػ ور الجبػػاؿ بػػػ والممػػر الجبيػػ
 srumصو ُرواو   kapu كو لُ ورػرؼ الجػرؼ الصػ رع بػػ  huddudu  خوّددُ والتترجػات فترفػت بػػ 

ة امػػا الةهػػؼ او الغػػار  hanqu َخاوو ُ . ةمػػا رػػرؼ ال ػػانؽ او المضػػيؽ )مضػػيؽ الجبػػؿ( بصػػيغة (ْ)
امػا الشػل ت او   nahal َاَخوماو  hipu  خيولُ يما ررؼ الوادع بصيغة ة ف hurru  ُخرُ  فترؼ بػ

natbaku sa sadeا سبُك َش َشد سيوؿ الجباؿ فجاءت بصيغة 
(ٓ) . 

ةما وصيتنا التديد مف النصوص فػ  وصػؼ الجبػاؿ وارتمارهػا ونقتػبس ريػى سػبيؿ المقػاؿ    
بػػاؿ( القػػان  الػػذع ٌ يػػد فيػػم  ابػػؿ ) شػػور ناصػػر –ناصػػر  –الوصػػر مػػا يػػأت  مػػف نػػص الميػػؾ  شػػور 

دمػػت بتوشػػيد رربػػات  ودػػوات  وربػػرت ممػػرات صػػتبة وجبػػاؿ "… اوػػد  وملتػػم ريػػى منػػاطؽ جبييػػة: 
ورػػرة   تػػتلءـ مػػع سػػير التجػػلت والقػػوات وزومػػت الػػى بػػلد تومػػو وهػػزوت ليبػػا مػػدينتهـ الموصػػنة 

. وذبوػت (ٔ)تيػؾ الجبػاؿ التظيمػةارونػ  وايتينػ   –ومدف سورا واروا واروبا الت  تقع بيف جباؿ اورين  
التديػػد مػػنهـ ووميػػت اسػػر  وممتيةػػات وقيػػراف مػػنهـ )بينمػػا( ذهرػػرت دػػواتهـ وارتصػػمت بالجبػػاؿ الػػوررة 

                                           
(1)CDA, P. 345. 

(2)CDA, P. 448, 359, 56. 
(3)CDA, P. 417, 419, 94. 
(4)CDA, P. 371, 425, 250, 119, 148, 342. 
(5)ARAB, Vol. 2, 9,88. 

( اف ذةر الةاتب ليمدينة الموصنة وتوديدل لمودع المدف القلث المتقدمة بيف الجبييف المػذةوريف انمػا يػدؿ ٔ)
ريػػى ددرتػػم ريػػى ايجػػاد التلدػػة بػػيف الظػػوانر الطبيتيػػة ةالجبػػاؿ والظػػوانر البشػػريةة و  سػػيما ا سػػتيطاف 

 .RIMA, Vol. 2, 1: 9ممقية بالمدف. انظر: 
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و ف الجبؿ ةاف شديد الورورة )تىرٌيقت( دبؿ اف اطػاردنـ فيػم. وةػاف الجبػؿ شػديد ا نوػدار مقػؿ طػرؼ 
انػػت ديتػػتهـ تشػػبم رػػٌش طػػاقر ا ودينػػو فػػ  ال نجػػر ولػػـ يةػػف فيػػم طيػػر ذو جنػػاح يويٌػػؽ فػػ  سػػماقم وة

 ديػػػػػػػػػػػػػب الجبػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػذع لػػػػػػػػػػػػػـ يتسػػػػػػػػػػػػػيقم أع مػػػػػػػػػػػػػف الميػػػػػػػػػػػػػوؾ مػػػػػػػػػػػػػف اجػػػػػػػػػػػػػدادع وامضػػػػػػػػػػػػػى البطػػػػػػػػػػػػػؿ 
(ة سػرت الػى مدينػة … )أع الميؾ( قلقة ايػاـ فػ  استةشػاؼ الجبػؿ وبتػد مغػادرت  مدينػة بيػدارا )بيتػورى

دنهـ الموصػنةة ولينقػذوا ارباةو الوادتػة فػ  مػدا ؿ مدينػة  نجػو فػذرروا امػاـ تػألق  الميةػ  ونجػروا مػ
ونػػو جبػػؿ شػػانؽ. فطػػاردتهـ وذبوػػت المػػا مػػف  مقػػاتييهـ[ المسػػيويف فػػ   –ويػػاتهـة تسػػيقوا جبػػؿ مػػاتنو 

 .(ُ)اوراش الجبؿ وصبغت الجبؿ باليوف ا ومر مف دماقهـ وميقت اودية الجبؿ وجداولم بجققهـ

وصيوا اليها نو تقريػر الوميػة ومما يزيد التاةيد ريى رناية ا شورييف بجغرافية المناطؽ الت   
القامنػػػػة ليميػػػػؾ شػػػػٌروةيف )سػػػػرجوف( ا شػػػػورع ريػػػػى بػػػػلد اورارتػػػػو )ارمينيػػػػا واذربيجػػػػاف( والتػػػػ  تٌوجػػػػت 

الوادتة الػى الجنػوب مػف بويػرة وافة اذ اف التقريػر ال ػاص بهػذل الوميػة دػد  مُص صيرُ باوتللم لمدينة 
لت  سػيةها الجػيش ا شػورع. والمتيومػات اوتو  بنوو  اص ريى وصؼ دديؽ لطبوهرافية المناطؽ ا

الجغرافية التػ  وردت فػ  التقريػر المػذةور ةانػت ريػى دػدر ةبيػر مػف الددػةة واف دلػت ددػة المتيومػات 
ريى ش ء فانما تدؿ ريػى ايمػاف ا شػورييف بػاف المتيومػات الجغرافيػة  بػد لهػا اف تيقػٌدـ ريػى وقيقتهػا 

 طػلؽة  ف المبالغػة او المغالطػة   ت ػدـ الجػيش فػ  مف دوف اضماء رنصر المبالغة رييها ريػى ا
وملتم التسةريةة ودد تةيمم الةقير مف ا رواح والمتدات اف ةانت متيوماتم  اطقػة رػف طوبوهرافيػة 

اقبػت فيهػا  بو مرالمناطؽ الت  ينوع الوصوؿ اليها. ودد تأةدت نذل الوقيقة مف  ػلؿ دراسػة ليباوػث 
لجيش ا شورع ف  الومية القامنة ليميػؾ شػٌروةيف )سػرجوف( ا شػورع اف وصؼ الطريؽ الذع سيةم ا

ود ولم الى مدينة مصاصير )مجيًسر واليان(  انـ مػدف اورارتػوة ةػاف وصػما صػويوانة وينطبػؽ تمامػا 
 .(ِ)مع الطوبوهرافية الوقيقية ليمنطقة

ا )دنػػديؿ وبتػػد اف يجتػػاز نػػذل الممػػرات يصػػؿ بجيشػػم الػػى سيسػػية جبييػػة وتوديػػدا جبػػؿ سػػميري 
فيػػم دػاقلن: "إف لجبػػؿ سػػميريا دمػة رظيمػػة تنتصػػب مقػػؿ الَسَضوور س واليػان(  الشػػانؽة ليصػػؼ لنػا ظػػانرة 

                                           

(1) RIMA,Vol.2, P. 106, 122, 117, 264. 
ة ُُٗٗة الموصػػػػػؿة ُ( رشػػػػػيدة فػػػػػوزع: التيػػػػػـو ا نسػػػػػانية والطبيتيػػػػػةة موسػػػػػورة الموصػػػػػؿ الوضػػػػػاريةة جِ)

دػػػد وقٌػػػؽ وميػػػة شػػػٌروةيف ا شػػػورع  Levineومػػػف الجػػػدير بالملوظػػػة اف ا قػػػارع  – ّٕٗ – ّٖٕص
منتهانػا مسػتندا فػ  ذلػؾ  القامنة رمييانة إذ تتبػع مسػار الوميػة ريػى ددميػم مػف اوؿ انطلدػة ليوميػة وتػى

ريى رواية النص المسمارع ونػو مػا تأةػد بالمتػؿ مػف الودػاقع ريػى ا رض ومطابقػة طوبوهرافيػا المنطقػة 
مػػف طػػرؽ وجبػػاؿ ومػػدف ومسػػالؾ مػػع متطيػػات نػػص تقريػػر الوميػػة ممػػا يشػػير بددػػة متنانيػػة الػػى صػػدؽ 

 وصوة رواية النص المسمارع. ليمزيد ينظر:
Levine, Louis, D“ ,Geographical Studies in Neo  – Assyrian Zagros”, IRAN, Vol. 

XI, 1973, PP. 1 – 27. 
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وٌد الرم  وترتمع فوؽ الجباؿ وف  نهايتها تسةف بيييت ايلن  )سيدة ا لهة ولتؿ المقصود بها اإللهة 
واديػم السػويؽ م يػؼ لدرجػة    رشتار( واف داردتم تمتد منودرة لتصؿ الى مرةػز التػالـ السػمي  واف

 .(ُ)يقدر المرء ريى النظر الى رمقم"

ةمػػا نقتػػبس بتػػض المقػػاطع مػػف تقريػػر الوميػػة ذاتهػػا والتػػ  تتجيػػى فيهػػا التديػػد مػػف المظػػانر  
اف تيػػؾ الجبػػاؿ )التػػ  تقػػع وراءنػػا منػػابع الػػزاب ا سػػمؿ( ةانػػت راليػػة ومغطػػاة بنػػوع "… الطوبوهرافيػػة: 

الػػرهـ مػػف وجػػود الوديػػاف المرربػػة بظلمهػػا الػػذع يشػػبم ظػػلـ هابػػة ا رز ةقيػػؼ مػػف ا شػػجارة وريػػى 
وبتػد التبػور النػاج  ليتديػد مػف الشػل ت )ورفيػا الميػال … ويث لػـ ييػر أع ضػوء ننػاؾة فقػد تقػدمتي 

 .(ِ)….."الماقرة( الجارفة والواستةة وةقير مف الممرات الجبيية التالية 

ة الهجػػـو ريػػى اوػػد  المػػدف التػػ  تػػدرى تشػػباش وبتػػد اف اضػػطر شػػٌروةيف الػػى تغييػػر  طػػ 
وتقدـ الى شماؿ بويرة فاف وارػاد الجػزء ا رظػـ مػف الجػيش الػى  شػور بينمػا رافػؽ شػٌروةيف الػؼ مػف 
المرسػػاف ورجػػاؿ السػػهاـ الػػذيف ةػػانوا يشػػةيوف ومايتػػم ال اصػػة وتقػػدموا نوػػو شػػرؽ وادع )بوتػػاف جػػاع 

يػة ورنػد ترةػم ليػوادع تقػدـ بتربتػم ورجالػم فػوؽ جبػؿ الوالية( وتى وصػيوا وسػط سيسػية الجبػاؿ الودود
ارسػيو والػػذع ةانػت دمتػػم   يمةػف الوصػػوؿ اليهػػا ونػزؿ الػػى وادع الػزاب ا ريػػى واجتػازل ملديػػا طريقػػا 
ورػػرا   ػػر يوػػدقنا رنػػم شػػٌروةيف دػػاقلن: "بػػيف الوديػػاف التاليػػة ودمػػـ الجبػػاؿ الػػوررة   يوجػػد طريػػؽ لتقػػدـ 

الهاقيػة مػف المػاء تجتػاز وسػط الجبػاؿ واف اصػوات الشػل ت تسػمع مػف  ورس  ال ػاص واف التيػارات
ة اف ةػػؿ ا شػػجار المقمػػرة والةػػرـو النظػػرة تغطػػ  نػػذل (ّ)مسػػيرة سػػارة مضػػارمة مقػػؿ صػػوت ا لػػم ادد

المنطقةة ولةف ف   وانقها )مضاققها( يةمف ال وؼة ولـ يمر ميؾ او امير دبي  مف ننا او رأ  نػذا 
دويػػة ودػػاموا ةػػذلؾ  (ْ)ودع الجػػذوع التظيمػػة وا شػػجار التاليػػة بمػػؤوس نواسػػيةالطريػػؽة ودػػد دطػػع جنػػ

                                           

 .ِِٔ( ةونتينوة المصدر السابؽة صُ)

ؽ.ـ(رسػػالة ماجسػػتير هيػػر منشػػورةة جامتػػة بغػػدادة  َٕٓ – ُِٕ( ريػػ ة مومػػد داسػػـ: سػػرجوف ا شػػورع)ِ)
ة اذ يقػوؿ: "ويبػدو اف سػرجوف ويتيؽ الباوث سػاةز ريػى نػذا الوصػؼ المتقػدـ ليطبيتػ – ٖٓةصُّٖٗ

 ةػػػػػػػاف إٌمػػػػػػػا شػػػػػػػارران او انػػػػػػػم ةػػػػػػػاف ننػػػػػػػاؾ ةاتػػػػػػػب شػػػػػػػاررع ضػػػػػػػمف واشػػػػػػػيتم ويػػػػػػػث اف ةاتػػػػػػػب التقريػػػػػػػر
( يقطر مػف ابياتػم صػد ن ويػان برورػة تجاوبػم ليمشػاند الجبييػة. انظر:)سػاةزة دػوة  شػورة  )نابو شييمشوفي

 (.ُّٕص 

تتقػػػدات التػػػرادييف القػػػدماء )تنظػػػر داقمػػػة الهػػػة ( ونػػػ  ةنايػػػة رػػػف الررػػػد  ف ا لػػػم ادد نػػػو الػػػم الررػػػد فػػػ  مّ)
 ( .ٔالمظانر الجوية ميوؽ ردـ 

 ( واف ةاف النص يقوؿ انها مف النواس ولةف ربما ةاف المقصود نو سبيةة البرونز.ْ)
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بتةسػػير صػػ ور الجبػػاؿ الشػػانقة الػػى دطػػع صػػغيرة وةأنهػػا وجػػر ةيػػس وفتوػػوا طريقػػا ةػػ  يمػػر رجػػاؿ 
ومػػايت  ولةػػ  تتقػػدـ دطتػػات  بينهػػاة ةمػػا وضػػتت رربتػػ  ال اصػػة فػػ  مقدمػػة دػػوات ة اف جنػػودع مػػع 

 .(ُ) ط واود وجتيتهـ يتبرونم بصتوبةالمرساف ةانوا يسيروف ف  

ومػػػف ا دلػػػة ا  ػػػر  ريػػػى صػػػدؽ ا شػػػورييف فػػػ  تقػػػديـ المتيومػػػات المتتيقػػػة بالطوبوهرافيػػػة  
ايريبػػػا )سػػػنواريب( ال ػػػاص بػػػرع مدينػػػة أربيػػػؿة اذ اف  –ا ػػػ   –والجغرافيػػػة نػػػو مشػػػروع الميػػػؾ سػػػيف 

ة ةانػػػت (ِ)د نهػػػر باسػػتورل بالميػػػالالمتيومػػات التػػػ  ذةرنػػا الميػػػؾ رػػف الجبػػػاؿ والتيػػػوف التػػ  ةانػػػت تػػزو 
متيومات دديقة وليس فيها ما يمةف اف يوصؼ بال طأ او المبالغةة وفيمػا يػأت  نػص الةتابػة ال اصػة 

ايريبا )سػنواريب( ميػؾ التػالـة ميػؾ بػلد اشػورة ومػرت قلقػة  –ا    –بالمشروع المذةور: "انا سيف 
بيػػػؿ واضػػػمت ميػػػال التيػػػوف التػػػ  فػػػ  اليمػػػيف انهػػػار فػػػ  جبػػػاؿ  ػػػان ة ونػػػ  جبػػػاؿ فػػػ  ارػػػال  مدينػػػة ار 

واليسار مف جوانب تيؾ ا نهارة قـ ومرت دناة تمتػد الػى اواسػط مدينػة اربيػؿ مػوطف السػيدة التظيمػةة 
 .(ّ)ا لهة رشتار وجتيت مجرانا مستقيمان"

ولتوضػػي  صػػوة مػػا جػػاء فػػ  ةتابػػة الميػػؾ ييشػػار الػػى انػػم فػػ  ارػػال  سػػهؿ اربيػػؿ توجػػد جبػػاؿ  
الديف وبنم باو ة ومف نذل الجباؿ تنبع فتل ميال نهػر باسػتورل. ونػذل الجبػاؿ ةمػا يبػدو  سميف وصلح

مف ةتابة الميؾ سنواريب ةانت تسمى مف دبؿ ا شورييف بجباؿ  ػان . وفػ  اوديػة نػذل الجبػاؿ رػدد 
زلة مف الروافد متجهة الى وادع نهر باستورلة إذ تتجمػع فيػم بػالقرب مػف القػر  مػف: سوسػمة زيػارل ودػر 

التيػػوف التػػ  اضػػافت ميانهػػا الػػى تيػػؾ ا نهػػار ةتابػػة الميػػؾ. امػػا  منػػٌول رنهػػا فػػ ونػػ  الروافػػد القلقػػة ال
فهػ  ةقيػػرة التػػددة فيهػػا رػػيف تقػع الػػى القػػرب مػػف دريػػة  ػػوراف وا ػر  بػػالقرب مػػف نانػػاف والقالقػػة جػػوار 

 .(ْ)درية ننجير  ول

                                           

اف نذا الوصؼ الدديؽ ليجباؿ يؤشر اسػتيتاب الةاتػب لتمارػؿ  – َٗ – ٖٗ( ري ة المصدر السابؽة صُ)
 والتتقيد وا نودار وا متداد ونو ما تؤةدل اودث الدراسات الجيمورفولوجية. متغيرات مقؿ المستو 

 ( ذلؾ النهر الذع جيب منم الميال التذبة الى مدينة اربيؿ.ِ)

ؽ.ـة رسػالة ماجسػػتير هيػر منشػػورةة  ُٖٔ – َْٕسػػيرتم ومنجزاتػمة  –( وبيػبة طالػب مػػنتـ: سػنواريب ّ)
 وما بتدنا. ُْٓة صُٖٔٗجامتة بغدادة 

 .ّٕٗ( رشيدة التيـو ا نسانية والطبيتيةة المصدر السابؽة صْ)
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لتديػػػػد مػػػػف الممػػػػانيـ والمظػػػػانر ةمػػػػا دػػػػدمت لنػػػػا نصػػػػوص الميػػػػؾ )تػػػػوةيت  ننورتػػػػا( القػػػػان  ا
)تػػػؿ ف اريػػػة واليػػػان(    sikanuود يػػػت مدينػػػة ًسػػػةافي "… الطوبوهرافيػػػة إذ نقػػػرأ فػػػ  اوػػػد  وولياتػػػم: 

  busuة ونصبت الم ػيـ ودضػيت اليييػة فػ  جبػاؿ بػوسي …  haburوالت  تقع ف  منبع نهر  ابور 
haburوالتػػػ  تةػػػوف بقػػػرب نهػػػر  ػػػابور 

بػػػيف ظػػػانرتيف طبيتيػػػتف نمػػػا . وننػػػا ربػػػط ةاتػػػب الووليػػػة (ُ)
وف  اليغة األةديػة   EDINالت  ررفت ف  اليغة السومرية بصيغة  السر مالتضاريس وا نهار. اما 

فهػػػػ  ايضػػػػان ةانػػػػت مظهػػػػرا تضاريسػػػػيا طبيتيػػػػا نالػػػػت رنايػػػػة ةتبػػػػة   edinnuاو إدفث   seruصػػػػيري 
فػ  رويػة الميػؾ )تػوةيت  ننورتػا( النصوص المسمارية ذات التلدة  نميتهػا بالنسػبة للنسػافة اذ نقػرأ 

القػػان  الػػى منػػاطؽ وادع القرقػػار والمػػرات ا ريػػى اشػػارات لهػػذل الظػػانرة الطوبوهرافيػػةة ويػػث يػػرد فػػ  
المرويػػػة السػػػابتة مػػػف الرويػػػة: "ورنػػػد التوػػػرؾ مػػػف مصػػػب وادع القرقػػػار واصػػػيت المسػػػير ربػػػر  مػػػاةي 

hamatu انت ا بػار وولهػا مػدمرة  مػع ون  منطقة صتبة ف  ارض الوشاقشة شاندت جداوؿة وة
ورنػد التوػرؾ مػف مدينػة "… ذلؾ[ ةاف المػاء وفيػران" وفػ  المرويػة الواديػة والتشػريف مػف الرويػة يػذةر 

وف  منطقة جبيية مهجورة لـ يةف نناؾ نبات انطيقت باتجال الجػزء …  ربو سرتي ربر مروج المرات 
  qaqqar  ّقور ُصوَمِميتاؿة ارض الظمػأ المهجور مف السهؿ وادمت الم يـ ودضيت اليييػة فػ  الجبػ

summamete (ِ ) ورنػػد التوػػرؾ مػػف ارض الظمػػأ )التطػػش( ادمػػت الم ػػيـ ودضػػيت لييػػة فػػ  مػػروج
 .(ّ)…" hudubilu خد بممدينة 

ةما وصمت النصوص المسػمارية الصػمات الجيولوجيػة لػبتض ا راضػ  فمػ  الػنص المػذةور  
ونػو ( ْ))نيػت( ذةػر انػم شػاند فيهػا "ينبػوع القػار"  iduدينة ايػدأنما ليميؾ توةيت  ننورتا ورند اجتيازل م

مػػا تشػػتهر بػػم نػػذل المدينػػة بالمتػػؿ مػػف انتػػاج القػػار فضػػل رػػف التيػػوف والومػػـ الةبريتيػػة الوػػارة والمػػٌوارة 
KÚM.MA أموويوememu 

أع hapu خوو ب . ةمػػا جػػاء وصػػؼ بتػػض انػػواع ا راضػػ  بصػػيغة (ٓ)
أع: ا رض البرةانيػػة السػػوداء. ةمػػا ررفػػت بتػػض  الَحوور ةبهػػا ا رض السػػوداء التػػ  ربمػػا ةػػاف يقصػػد 

التػ  تتنػ  ا رض الوجريػة او الصػتبة وربمػا ضػانت نػذل الممػردة   ezennû ازا ا راض  بصيغة 
ونو ضػد السػهؿ او مػا هيػط مػف ا رض. وبنػاءن ريػى مػا تقػدـ يتضػ  اف  َحْزن  ا ةدية الةيمة التربية 

                                           

(1)RIMA, Vol. 1, P. 152. 
 ( ون  ةناية رف منطقة تنتدـ فيها الميال.ِ)

(3) RIMA, Vol. 1, PP. 173  – ُْٕ.  

(4)RIMA, Op. Cit, P. 174. 
(5)CDA, P. 172. 
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ف ةانػػت   ت يػػو اويانػػا مػػف المبالغػػة ورػػدـ الددػػة فػػ  ارطػػاء المتيومػػاتة ةتابػػات التػػرادييف القػػدماء وا
 .(ُ)فانها ةانت باستمرار امينة ف  تقديـ المتيومات الطوبوهرافيا والجغرافية والتناية بها

 . علم المناخ:3

ػػد المنػػاخ فػػ   (ِ)تنػػاوؿ التراديػػوف القػػدماء دراسػػة ا وػػواؿ المنا يػػة والتوامػػؿ المػػؤقرة فيهػػاة اذ ري
التراؽ القديـ انػـ وػافز طبيتػ  للنسػاف ليبوػث رػف الوسػاقؿ والسػبؿ التػ  يقيػؿ بهػا مػف اقػارل القاسػية 
وف  مقدمة التناصر المنا ية المؤقرةة الوػرارة وا مطػارة فقػد اوػس التراديػوف القػدماء بػذلؾ منػذ القػدـ 

وامػاةف تجمتها.وةػاف واوتاطوا لها و  سيما التنصر ا  ير رف طريؽ مترفة مواسـ سػقوط ا مطػار 
مػػف نتيجػػة ذلػػؾ اف وجػػم القػػـو رنػػايتهـ منػػذ ادػػدـ التصػػور نوػػو مترفػػة ا نػػواء الجويػػةة ومواسػػـ نبػػوب 
الرياح واتجاناتها ومواسـ سقوط ا مطار وبدايات المصوؿ ونهايتهػاة وتػى انتةػس ذلػؾ ريػى ادبيػاتهـ 

لنصػوص مػف ذةػر الريػاح وا مطػار ومتتقداتهـ الدينيةة فػل ت يػو ميومػة او اسػطورة او هيرنمػا مػف ا
والغيـو والتواصػؼ. وتبػرز فػ  نػذا المجػاؿ جوانػب جغرافيػة رديػدةة و  سػيما دراسػة المنػاخ ورناصػرل 
ومترفة  صاقصم والتوامػؿ التػ  تػتوةـ فيػم والتػ  رنػى فيهػا ا نسػاف الترادػ  منػذ القػدـ. ريػى الػرهـ 

منػاخ بػلد الرافػديف لػـ ت تيػؼ جونريػا رمػا ةانػت  ؿمف اف ا دلٌػة ا قاريػة الةتابيػة تشػير الػى اف اوػوا
 .(ّ)رييم دبؿ رشرة ا ؼ سنة دبؿ الودت الواضر

                                           

 .َّٖ – ّٕٗ( رشيدة التيـو ا نسانيةة صُ)
بأنػم: متوسػط والػة الجػو ريػى مػدار السػنةة او متػدؿ اوػواؿ الطقػس لمةػاف مػا  Climate( يترؼ المناخ ِ)

او اديػػػيـ مػػػا  ػػػلؿ فصػػػوؿ السػػػنة. )الصػػػيادة مومػػػد مومػػػودة المتجػػػـ الجغرافػػػ ة الهيقػػػة التامػػػة لشػػػؤوف 
 (.َْٗ(  )التون ة المصدر السابؽة صُْٕٗالمطابع ا ميريةة القانرةة 

ذلؾ: الوسن ة فاضؿ بادر: تطػور منػاخ التػراؽ ربػر ا زمنػة الجيولوجيػة ة ينظر ةُص( الراوعة المناخة ّ)
وةػػػػذلؾ  - ّٖٓةصُٖٕٗةَُوالتصػػػػور التأري يػػػػةة مجيػػػػة الجمتيػػػػة الجغرافيػػػػة التراديػػػػةة بغػػػػدادة التػػػػدد

 )الزورت ننتجف( ينظر :
 Huntington, E., Civilization and Climate, New Haven, 1920.  
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وطبيتػة  يقهػا ونشػاطاتهاة  (ُ)وارتبطت متارؼ الترادييف القدماء بما لم رلدة بالمناخ با لهػة
فػػ  ارسػػاء ا سػػس ا  انهػػـ ريػػى الػػرهـ مػػف نػػذل النظػػرة الغيبيػػة لتمسػػير الظػػوانر الجويػػة نجػػدنـ بررػػوا 

الصػػػيدة  دامػػػة المتػػػارؼ الجغرافيػػػة المتسػػػمة بػػػالنظرة الوادتيػػػة فػػػ  تمسػػػير بتػػػض الظػػػوانر الطبيتيػػػة 
و سيما ما يتتيؽ منها باست داـ المصطيوات ال اصة بالمناخ والطقػس. و  يوتػاج الباوػث الػى اةقػر 

 شػػػػػوريات مػػػػػف نظػػػػػرة فاوصػػػػػة فػػػػػ  بتػػػػػض النصػػػػػوص المسػػػػػمارية او المتػػػػػاجـ المت صصػػػػػة بتيػػػػػـ ا
(Assyriology  ليتأةػػد مػػف متػػارؼ التػػرادييف القػػدماء بالجغرافيػػة والمنػػاخ ومةانػػة تيػػؾ المتػػارؼ فػػ )

ارسػػاء ا سػػس التػػ  ادػػيـ رييهػػا ريػػـ الجغرافيػػة. وبػػدءان فقػػد اطيقػػوا ريػػى الجػػو او النػػوء او الهػػواء اسػػـ 
(LÍL( ف  اليغة السومرية  و صصوا ليجو والهواء الها در  بػ )EN. LÍL أع سيد الهواء والجػو )

والػػػري  ونػػػو مػػػف ا لهػػػة الرقيسػػػة فػػػ  التػػػراؽ القػػػديـ وةػػػاف مرةػػػز ربادتػػػم فػػػ  مدينػػػة نيمٌػػػر التػػػ  ةانػػػت 
 .(ِ)( أع مدينة ا لم انييؿEN. LÍL.KIتدرى)

فيتدي طمرة ف  ريـ المناخ وننا تجدر ا شارة  الري حاما ما جاء ف  النصوص المسمارية رف  
ع الريػػاح واتجاناتهػػا إذ دسػػمونا وسػػب ورةتهػػا ومسػػمياتها ويػػث ررفػػت الػػري  الػػى متػػارفهـ فػػ  انػػوا

فػػ  اليغػػة األةديػػة ووصػػيتنا انػػواع رديػػدة  saruً  شوو رُ فػػ  اليغػػة السػػومرية ويقابيػػم  IMرنػػدنـ باسػػـ: 
ون : الريػاح الجنوبيػة   sar erbettiً   ش ر اربت  منها ف  النصوص المسمارية مقؿ: الرياح ا ربتة 

والريػاح   sar   ًistanuً  َشو ر اشوس نُ والريػاح الشػمالية  sadu َشود والريػاح الشػردية   sutuً   شُ تُ 
فضػل رػف ورود اوصػاؼ  ةseri sarً  ش ر ِصوِر  وري  الصوراء  sar amurruً  ش ر اُمرُ الغربية 

وريػ  قيجيػة بػاردة  šār turruً  شو ر سُورُ وريػاح ماوقػة  sar eluً  شو ر ِالو ليريػاح ةػػ: الريػاح التاليػة 
 . (ّ) imsuhhuامُسخ  وري  شديد  eriyâtu اري تُ 

                                           

قدماء الهة متتددة ليتديد مف الظوانر الجوية ورزوا تيؾ الظوانر لتيؾ ا لهةة وهالبا ( اذ ات ذ التراديوف الُ)
 ما ريبد ا لم نمسم ف  م تيؼ المدف توت مظانر واضوة التوديد والتمييز ولذلؾ نقرأ:

 أدد مف بيت ةرةارة نو الم المطر. 
  )ةونتينػػوة المصػػدر السػػابؽة نامبػػة( نػػو الػػم الميضػػاف أدد مػػف ويػػب نػػو الػػم الػػري -أدد مػػف متبػػد )أع  

(ة واتمامػا ليماقػػدة فقػػد وضػػتنا داقمػػة  لهػػة المظػانر الجويػػة والظػػوانر الجغرافيػػةة راجػػع ا شػػةاؿ ّْْص
 (.ٔوالملوؽ )ميوؽ ردـ 

( الشاةرة فاتف موفؽ: رموز انـ ا لهة ف  التراؽ القديـة رسالة ماجستير هير منشورةة جامتة الموصػؿة ِ)
 .ِْة صََِِ

(3)CDA, P. 361  – ِّٔ , P. 78, P. 129. 
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وريػػ  راتيػػة  imhullu امُخوومة  tuhullu  سُخووم  وريػػ  نوجػػاءة )ريػػ  صػػمراء(ة ريػػ  رديقػػة  
أع: نبػػت  SI. GINةمػػا وردت فػػ  النصػػوص المسػػمارية ربػػارات مقػػؿ:  sar riqaً  َى شوو ر ريوو ِ 

أع: نبػػػت الريػػػاح  KUR. GINأع: نبػػػت الريػػػاح الجنوبيػػػة وGIN  ULÙالريػػػاح الشػػػمالية و 
أع: نبت الرياح  SI U MAR. GIN. MEŠأع: نبت الرياح الغربيةو MAR. GINالشردية و 

 (ُ)أع: نبػت الريػاح الريػاح ا ربتػة ةيهػا IM. LIMMU. BA. GIN. MEŠالشػمالية والغربيػة و
 umsuُامووووُش و  umu  ُا وُ وانوارهػػػػا ةػػػػػ: راصػػػػمة  (ِ)ةمػػػػا وردت ا شػػػػارة الػػػػى التواصػػػػؼ والزوابػػػػع

و    radu  رادُ وراصػمة ممطػػرة  asamsutu/asmuttu اشمش ُت/اشوومتُ وراصػمة ترابيػة او رمييػػة 
ودػػد ات ػػذ   sibtuصووبُت وراصػػمة دويػػة )ارصػػارة زوبتػػةة دوامػػة نواقيػػة(  tik same سووك شوو م 

التراديػػوف القػػدماء ليتواصػػؼ والزوابػػع والظػػوانر الجويػػة الممزرػػة الهػػا ارتقػػادا مػػنهـ بانػػم المسػػبب لهػػذل 
d با ةدية. addadادد لظانرة ونو ا لم ا

IM  .بالسومرية 

اف الريػاح السػبتة نػ  مػف   enuma elis إُاوَو الوشةما نجد ف  اسػطورة "وينمػا فػ  التيػى"  
tiamat سي متفتؿ و يؽ ا لم مرديؾ ويف تهيأ لصرارم مع ا لهة 

(ّ). 

ةانػػت ةقيػػرةة وريػػى الػػرهـ بشػػةؿ رػػاـ فبوو لوي و  االمطوو ر  االاوو ا  امػػا المصػػطيوات ال اصػػة  
مف ةقرتها فانها دديقة المتان  وتتبر رما يريد الةاتب التتبير رنػم بشػةؿ ريمػ . وارتمػد الراصػد فػ  

 الت   DIRفالغيـو ةتبت بالتلمة السومرية  Ideogramsتتابيرل ريى التلمات الرمزية السومرية 

                                           

 .ّ( الراوعة المناخة صُ)

( ارتقػػد التراديػػوف القػػدماء اف التاصػػمة تسػػببها ورةػػة جنػػاو  طػػاقر يػػدرى انػػزو او الػػزو )الػػم الصػػارقة( ِ)
ويصػور مقػؿ طيػر لػم راس اسػد ذو وجػـ ضػ ـ.  IM. DUGUD امػدوةودويرادفم ف  اليغة السػومرية 

 ينظر: 
Black, Geremy and Green, Anthony“ ,Gods Demons and Symbols of Ancient 

Mesopotamia, British Museum Press, London, 1998, P. 107.   
  .ّّْ( ةاسافة المصدر السابؽة صّ)



 ٙ٘ 

urpatu/ erpetu ُاربُت/اربوتُ ةديػة التػ  يقابيهػا فػ  اليغػة األ IM. DIRا تزلػت مػف التلمتػيف 
(ُ )

بغض النظر رف ةونها وجبت او لـ توجب النجـ او الةوةب المراد صػدل. ورػرؼ التراديػوف القػدماء 
أع الطث ػرور او الط( ػاؼ ونػو سػواب  DIR. AN. ZAانوارا مػف تيػؾ الغيػـو ةػالت  اطيقػوا رييهػا 

ة وربما يتن  المصطي  نذا ايضان )النغَّاص( رديؽ شبيم بالصوؼ المنقور يةوف ريى ارتماع راؿ جدا
 .DIRونو السواب المؤلؼ مػف اةػداس مػدورة ذات دارػدة مسػطوة. وننػاؾ هيػـو اطيػؽ رييهػا اسػـ 

AN. BID والت  است دمها الةتبة ليتتبير رف تيؾ الغيـو الت  توجب رؤية السماء(ِ). 

التػػ  تتنػػ : همامػػة  ahamu/akamu اخ ُو/اكوو وُ او   turbutuسربووتقمػػة نػػوع ا ػػر رػػرؼ  
ويتنػ : هيمػة ايضػان ةمػا    nalbas sameامبش شو م او سوابة مف الغبارة والنوع ا  ر ررؼ بػػ 

 . (ّ)ويتن : اةييؿ مف سواب  agu imbari اك  امبرِ ورد نوع ا ر بػ 

zananu زاوو نُ فجػػاءت متتػػددة ويػػث رػػرؼ المطػػر  بوو لمطرامػػا المصػػطيوات ال اصػػة  
(ْ)

 .

أع: السػماءة وننػا تتنػ : المطػر ةمػا جػاءت فػ  ميومػة ةيةػامش   same شو م وترد ةػذلؾ بصػيغة 
مػػف دبػػؿ الباوػػث انػػدرو جػػورج. وا تػػ   ُٖٓٗفػػ  البيتػػيف الشػػترييف اليػػذيف صػػووت ترجمتهمػػا سػػنة 

 دراءة البيتيف:

                                           

( ف  ا ية القر نيػة )ُ)  و  urpatu( دريبػة مػف اليمظػة ا ةديػة اربػتي وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًاا ( ربما ةانت ةيمة )ريرؼه

ليتتبير رف الوػرؼ الويقػ  )ع( وا بػداؿ ذاتػم  u/eسيما اذا ما ريمنا اف ا ةدية تستتيض بورؼ التية 
و ؼة والتاء ف  ا  ر ليتأنيث )السوابةة الغيمػة(   ةمػا يمسػرنا اهيػب الممسػريف  pينطبؽ ريى ورف  

بينمػا لػو فسػرت اف الريػاح بػ )ريرؼ المرس( اذ ما رلدة الرياح )المرسلت( بارساؿ ري  ةتهػرؼ المػرسة 
ترسػػؿ همامػػػةة هيمػػػة )ريػػػرؼ( لةػػػاف اودػػػع  ف نػػػذل اليمظػػػة فػػػ  اهيػػػب اليغػػػات التاربػػػة )السػػػامية( تتنػػػ : 

فػػ   بالتبريػػة وايربىػػتي  با راميػػة وٍررىافيػػؿ  الغيمػػة او الضػػبابة ينظػػر مػػقل: رػػرفيل 
 –يغة ا راميػةة مطبتػة اوفسػيت نػم وليػر اليغة األةدية وهيرنا ليمزيد ينظر: )ابوناة ا ب البير: دوارد ال

ة َُٕٗالتربػػػ ة مطبتػػػة اوروفة تػػػؿ ابيػػػبة  –( و)دوجمػػػاف: القػػػاموس التبػػػرع ْٓة صََُِاربيػػػؿة 
 (.CDA, P. 426(  و)ٕٗٔص

 . ْ(  الرواعة المناخة صِ)

(3) CDA, P. 9, P. 410, P.9, P. 128. 

(4) CDA, P. 444  
نافي   ية مع لمظة )ميزف( التربية بالمصدر الميم    المطر.ا ةد  zananu وظ تقارب لمظة زى
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ul im  – mar a  – hu a  – ha  – s  

ulu  – la  – ad  – a nis u 
MEŠ

 ina same (AN) 

 ا ال"  "وصار ا خ   يبصر 

 .  (ُ)و  الناس يميزوف بتضهـ البتض ف  المطر"

 . (ِ)(يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًاونذا ما نطؽ بم القر ف الةريـ ف  ا ية ) 

 سو لُ وتتن  مطران مػدراران. ةمػا جػاءت صػيغة   radu رادُ و   zunnuُزنُ ةما جاءت بصيغة 
sabu    ِسووكُ ا ػػر  فػػ  اليغػػة األةديػػة نػػ  وتتنػػ : )نػػزوؿ المطػػر( وتػػرد لمظػػة tiku   سووك  و tikku 

miqtu ِمقووتُ لتتنػػ  رذاذ المطػػر او دطػػرات المطػػر نمسػػم. و
او  (ّ)الػػذع يتبػػر رػػف "وابػػؿ مػػف المطػػر" 

 ةما يقاؿ )ز ات مف المطر المتواصؿ(.

 امػػػػػػػػػػػا المطػػػػػػػػػػػر المتقطػػػػػػػػػػػع )او مػػػػػػػػػػػا نترفػػػػػػػػػػػم باسػػػػػػػػػػػـ المزنػػػػػػػػػػػة( فتبػػػػػػػػػػػر رنػػػػػػػػػػػم بالمصػػػػػػػػػػػطي   
AN. UTAH I-sa  استتمالهـ لةيمات ا ر    نػزاؿ نجهػؿ متانيهػا ومنهػا: فضل رفAN rad 

PISAN. MAH   والمصطيAN dul –hat
(ْ) . 

ومف  لؿ دراسة تقارير ا نواء الت   يمها لنػا التراديػوف القػدماء تبػيف مػد  ددػة التتبيػر رػف  
 انػػػػػػػػػػواع منهػػػػػػػػػػا واسػػػػػػػػػػت دـ ذلػػػػػػػػػػؾ ةػػػػػػػػػػد  ت لتوديػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا سيسػػػػػػػػػػقط مػػػػػػػػػػف مطػػػػػػػػػػر ومػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػؾ: 

 GĺR À ULU u KUR GIR GIR التػ  تتنػ  "ريصػد البػرؽ فػ  الجهػة الجنوبيػة الشػردية يبػرؽ
. بينمػػا ريبػػر (ٓ)لووػػدل ليتتبيػػر رػػف اسػػتمرارية البػػرؽ GIR. GIRباسػػتمرار" ةمػػا اسػػتتمؿ المصػػطي  

                                           

 بينما ةاف ا ستاذ طم بادر دد ترجـ البيتيف: – ٗ(  الرواعة المناخة صُ)
 وصار ا خ   يبصر ا ال 
ة َُٖٗو  النػػػاس يميػػػزوف  مػػػف فػػػ  السػػػماء. ينظػػػر: ميومػػػة ةيةػػػامشة وزارة الققافػػػة وا رػػػلـة بغػػػدادة  

 وما يتبتها. ُٓٓص

 ( مف سورة )نوح(. وانما دصد بالسماء ننا المطر.ُُ( مف سورة )نود( و  ية )ِٓ ية )(  اِ)
(3) CDA, P. 295, P. 406, P. 309, P. 211. 

 .ْ(  الراوعة المناخة صْ)
 .ْ(الراوعة المناخ ة صٓ)
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 ِبور ُ ةمػا ربػر رػف البػرؽ او وزمػة البػرؽ بشػةؿ رػاـ بػػ ،   GU. U. ne –hIرػف البػرؽ الػواطه بػػ 
birqu . 

ونػػو اسػػـ   لػػم ادد نمسػػم   adadاددو   adduاد  فتػػرؼ لػػديهـ باسػػـ ا  الصوو عقة  الرعوودامػػا  
 en- su-2-su GU – su ne-hi-1 إلػم الررػد والتواصػؼ والزوابػع. وورد فػ  النصػوص ربػارة 

SUB   ها ك رعد  اطئ لمرة ا  مرسينوتتن(ٔ). 

طػر او الغػاقـ او ةما جاءت اشارات الى وصػؼ والػة الطقػس اليوميػة اذ ربػر رػف الجػو المم 
بمتنػى هػاقـ او مظيػـة بينمػا رٌبػر رػف الجػو  erpu ارلُ وةػذلؾ بػػ  radu / raddu رادُ /َردُ المررػد بػػ 
ةمػػا وردت ا شػػارة الػػى والػػة البػػرد )البػػرودة( او المةػػاف   dunnuُدن  و   dannatu َدا ووتُ البػػارد بػػػ 
-dis SED7 SIRزوا البػرد القػارص بينما ميػkasu / kissu / kasitu  كصيُت/ُكُص/َكص البارد بػ 

ma اُو  ة ةمػػا ربػػر رػػف الجػػو الوػػار بػػػ ummu  امووُش  ة umsu  بخوور ة bahru  وويصوةػػذلؾ  

qesu ارُ المشػػمس بػػػ  بمتنػػى دػػيض )وػػر( ونػػو اليمػػظ نمسػػم فػػ  اليغػػة التربيػػةة وريٌبػػر رػػف اليػػـوurru  
rutibtu ِرِطبتُ ة بػ ف  ويف اشاروا الى الجو الرطب والرطوب  karru كرُ ورارة الشمس بػ 

(ِ). 

ودد اشار اود النصوص المسمارية الػى تػأقير المنػاخ فػ  البشػرة رنػدما وصػؼ سػٌةاف مييو ػا  
وربمػػػا ارتقػػػد التراديػػػوف القػػػدماء  (ّ))ربمػػػا يةػػػوف وادع السػػػند فػػػ  الهنػػػد أو الوبشػػػة( بػػػالمييو ييف السػػػود

مودتهػا وتػى اليػـو نػؿ نػ  الوبشػة أـ بتأقير الشمس المشردة داقمان ف  منطقػة مييو ػا التػ  لػـ يوسػـ 
 وادع السند ف  الهند ريى البشرة وأسمرارنا.

ومػػف الظػػوانر التػػ  رنػػ  بهػػا التراديػػوف القػػدماء ايضػػانة الضػػباب او السػػديـة والٌطػػؿة والػػرذاذ  
 / imbaru / ibbaruاابُر/امبر/اّبورفػ  اليغػة السػومرية و   IM. DUGUDالػذع رػرؼ باسػـ 

inbaru  ألةديػػة ورػػرؼ منػػم نورػػاف ا وؿ ربػػر رنػػم بػػػ فػػ  اليغػػة اIM .DUGUD i-sa  والػػذع
أع الضػباب   IM. DUGUD. DUGUDيقصػد بػم الضػباب ال ميػؼ امػا النػوع القػان  فتػرؼ بػػ 

                                           

 . ْ(المصدر نمسمة صُ)

(2) CDA, P. 294, P. 62, P. 151, P. 36, P. 288, P. 422-3, P. 426, P. 149, P. 308. 

(3) Nemet, Op. Cit, P. 96. 
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  / akamu اك ُو/اخوو ُو/اكُ  امبوورُ ةمػػا ميػػزوا بػػيف الضػػباب وبػػيف الغبػػار إذ جػػاء بصػػيغة ( ُ)الةقيػػؼ

ahamu / agu imbaru غبارأع همامة مف ال(ِ). 

ٍد )الوالوب( الذع ررؼ بصيغة    آبن شو م وورد ف  تقارير الترادييف القدماء ا شارة الى البىرى
aban same   ٍدة ةمػػا جػػاءت الممردتػػاف السػػومرية وا ةديػػة الػػذع يتنػػ  ورفيػػا )وجػػر السػػماء(   بىػػرى

التربيػة بصػيغة  حو ل ل بيمظتػيف متقػاربتيف لةيمػة

HALAB  خمبو و


halapu  د ة وميػزوا بػيف البػرى

 salguشمكُ وبيف القيج او الجييد او الصقيع الذع ررؼ بصيغة 
ة ةمػا  sa/urbu َشِرُل/ِشورلُ او  (ّ)

أع بيػت الػقيج. ةنايػة رػف موػؿ   bît surîpu ً  بيوت ُشوريلُ اطيقػوا ريػى الجبػاؿ ربػارة مجازيػة ونػ  
 ف  التربية   القيج. ريلض. تقابيها ةيمة (ْ)ومةاف وجودل

    ubuا ُل ةمػػا رػػرؼ التراديػػوف القػػدماء الميضػػاف )الطوفػػاف( الػػذع جػػاء بصػػي  متتػػددة:  
و   usalluُاشووومُ و  mîluميوووُم و rihsu رخوووُص و   bibiluببووومو   ubbuluآَبووومُ و   bibluببووومُ 
 edu اد و  nabakutuابُكتُ 

(ٓ). 

جويػةة الهالػة التػ  توػيط بػالقمر والتػ  يترفهػا ومف المصطيوات الشاقتة ف  تقػارير ا نػواء ال 
أيوػيط   sin. TUR. NIGINالترب باسػـ دارة القمػرة امػا دػدماء التػرادييف فتبػروا رنهػا بالمصػطي  

وورد فػ  . samas TUR. NIGINالقمر بهالة. ةما ررفوا طغاوة الشمس او الهالة الت  توػيط بهػا 
"ةبػر   ma-dis iq tur7 غػاوة الشػمس ا تػ :بتػض النصػوص المسػمارية فػ  وصػؼ دارة القمػر وط

 NIGIN samas"فػت  بابهػا الػى الجنػوب" و KA-su ana      ULU BEانتما هػا أع سػتتها" 

وتشػػير بتػػض ا رصػػادات ال اصػػة بةسػػوؼ الشػػمس و سػػوؼ  …[" "ةانػػت طغػػاوة الشػػمس مقػػؿ  [...]
                                           

 .ٓ( الراوعة المناخة صُ)

(2)CDA, P. 128, P. 9. 

(3)CDA, P. 102. 

ش ا ةػػدع وػػرؼ  sوننػػاؾ دارػػدة للبػػداؿ المةػػان  بػػيف الوػػروؼ فػػ  ا ةديػػة والتربيػػة فاويانػػا مػػا يقابػػؿ وػػرؼ
    edesuاديووُش   قلقػػة و  salsu شوومُش قمػػفة =  sîmuشوويُو   قيػػجة   salguالقػػاء التربػػ  مقػػاؿ شػػيؾي 

وػػدث وهيرنػػا فضػػل رػػف تبػػادؿ وػػرؼ الشػػيف مػػع وػػرؼ السػػيفة وليمزيػػد مػػف التمصػػيؿ رػػف ا بػػداؿ ينظػػر: 
ة وةمػػػاؿة ربوػػػ : ا بػػػداؿ فػػػ  ضػػػوء ُٖٗة ا بػػػداؿة صُُٗٗسػػػييمافة رػػػامر: اليغػػػة ا ةديػػػةة الموصػػػؿة 

 .َُٖٗاليغات الساميةة جامتة بيروت التربيةة 
(4) CDA, P. 351, P. 360. 

(5)Ibid, P. 210, P. 304, P. 43. P. 66, P. 227, P. 429. 
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صػػػطيوات التػػػ  "ةػػػاف ننػػػاؾ لبػػػاس السػػػماء" ومػػػف الم TUG AN-e GAR-i4القمػػػر الػػػى ا تػػػ  
 .(ُ)الت  نجهؿ متانيها الى ود ا ف  ZI. IRوsar-hu  ارتبطت بالدارة والطغاوة 

ةما ررفوا ظانرة دوس المطػر )دػوس دػزح(ة ذلػؾ القػوس الميػوف بتػدة الػواف والػذع يظهػر فػ   
السػػماء فػػ  بتػػض ا يػػاـ المشمسػػة الممطػػرة فػػ  فصػػؿ الشػػتاءة إذ تتسػػادط دطػػرات ديييػػة مػػف المػػاء مػػع 

ذ ضوء الشمس مف  للها مما يؤدع الى تويؿ ضوء الشمس ا بػيض الػى ا لػواف السػبتة فيتةػوف نما
فػ  اليغػة    IM. SES – tumدوس المطرة ودد ررفت نذل الظانرة رنػد التػرادييف القػدماء بصػيغة 

 .(ِ)با ةدية  marratuالسومرية ومرت

 املهاخ يف الهصوص االدبية:  

القدماء بالمناخ ورناصػرل اقرنػا فػ  ادبيػات القػـو فػانتةس ذلػؾ فػ  ةما ترةت رناية الترادييف  
نصوصػػػهـ ا دبيػػػةة ونظػػػران لسػػػتة الموضػػػوعة فقػػػد تػػػـ ا دتصػػػار فػػػ  نػػػذل الدراسػػػة ريػػػى بتػػػض القطػػػع 
ا دبيػػة التػػ  تػػـ انت ػػاب م تصػػرات منهػػا ممػػا يمػػيض فيهػػا مػػف ممػػردات ورناصػػر المنػػاخ ويػػأت  فػػ  

وتوديػػػدان فػػػ  اليػػػوح الوػػػادع رشػػػر منهػػػا والػػػذع يمقػػػؿ اوػػػد  مقدمػػة تيػػػؾ النصػػػوصة ميومػػػة ةيةػػػامش 
ة اذ جاء ف  نذل القطتػة وصػؼ تمصػيي  ليجػوة نقػرأ فيػم "أنيػت الظيمػاء فػ  (ّ)روايات دصة الطوفاف

ا فؽ البتيد واررد ا لم ادد فػ  رنػاف السػماء واوػاؿ ةػؿ نػور الػى ظيمػة ونبػت زوابػع الػري  الجنوبيػة 
وتستمر الميومة ف  ذةر زوابع الطوفاف ورصػمها الػى .….. لجباؿ وازدادت ف  نبوبها وتى هطت ا

 .  (ْ)اف تستةيف وينوسر الطوفاف"

: الماو ظرة بوين الصوي   الشوس  ةما وصيتنا دطتة تمقػؿ أنموذجػا ألدب المنػاظرات ررفػت بػػ  
والتػ   ENTEN انتػيفو  EMES ايمػشونذل القطتػة السػومرية تتػرؼ بػيف البػاوقيف بتنػواف اسػطورة 

دػرر اف يؤسػػس الزرارػة فػػ  الػػبلد ف يػؽ لهػػذا الغػػرض  ااميوومطػػوؿ منػاظرةة و لصػػتها اف ا لػػم نػ  ا
ورػٌيف لةػؿ منهمػا ارمالػم وواجباتػم. ودصػدا  ENTENوالشػتاء  EMES ايمػشا ويف نمػا الصػيؼ 

                                           

 .ٓ( الراوعة المناخة صُ)
(2)CDA, P. 198. 

واسػس(ة انظػر:  –( والقانية وصيتنا مف  لؿ دطتة )ميوػة زايسػودا( امػا القالقػة فمػف  ػلؿ ميومػة )اتػرا ّ)
 .ُْٕبادرة طم: مقدمة ف  ادبة ص

 .َُسابؽة ص( الرواعة المصدر الْ)
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مرة مدينة نمٌػرة يومػؿ ةػؿ منهمػا نػدايا مػف نتاجػم الػى ا لػم التظػيـة ورندقػذ دبػت الغيػرة والتواسػد مػا 
 نهما:بي

صار ايمش يتجنب اينتف ةانم ردولة ولما نمذ صبر ا يم الشتاء اينتػيف بادلػم التػداءة وصػار  
 يما رل ويتدد ميزاتم رييم مقؿ دولم:

وتيتػػزىؼ … ويتػػم ا وتماليػػة وجٌبتػػم الميةيػػة ليقػػـو بشػػتاقر ا لهػػة  سووين -ابوو  "رنػػدما يرتػػدع الميػػؾ 
ا الػػذع يهيػػه لهػػذل ا وتمػػا ت الزبػػدة والػػدنوف" فيجيبػػم الػػذع  يقػػم  نػػوة فأنػػ بيووت الحيوو ةالقيقػػارة فػػ  

 الصيؼ:

"يا ا   الشػتاءة فػ  زمنػؾ تتجمػع الغيػـو الػدةناءة وتصػطؾ اسػناف النػاس ونػـ فػ  دا ػؿ منػازلهـ فػ  
المدفة و  يجرؤ اودنـ اف ي ػرج الػى الطريػؽ وتػى فػ  منتصػؼ النهػار". وا يػرا يوػتةـ الم تصػماف 

م ةػػؿ منهمػػا مزايػػال ومنافتػػمة فيصػػدر انييػػؿ وةمػػم ريػػى الوجػػم ا تػػ : الػػى ا لػػم انييػػؿ ويتػػرض رييػػ
"اجاب انييػؿ الصػيؼ والشػتاء دػاقلن: يسػيطر الشػتاء ريػى الميػال التػ  تجيػب الويػاة الػى ا رضة ونػو 
فلح ا لهة الذع يةدس الغلؿ. فيا بينٌ  الصيؼ ةيؼ تقرف نمسؾ با يؾ الشتاء". ونةػذا يوةػـ انييػؿ 

 .(ُ)المتناظراف وةمم ويتصالواف في ضع الصيؼ ليشتاء ويقدـ لم الهدايا ليشتاء ويتقبؿ

ومف بيف امهات القطع ا دبية الترادية القديمػة التػ  توتػوع ريػى متيومػات جغرافيػة ةقيػرة و   
المدونػة باليغػة السػومريةة  الممك، الضو   الوذب برو ؤل العظموةسيما رف المناخة تبرز الراقتة ا دبيةة 

دل ميػػوؾ سػػومرة الػػذع وفػػر لهػػـ الونطػػة لتوصػػد بػػوفرل مػػف الوقػػوؿة وجيػػب لهػػـ واصػػلت "الػػذع مجػػ
المواةػػم فػػ  الوػػداقؽ والبسػػاتيف الػػذع جتػػؿ الم ػػازف ةػػالتلؿة الػػذع سػػبب ديػػاـ المراةػػز التجاريػػة فػػ  
شػػماؿ بػػلد سػػومرة انػػم ننورتػػاة الزوبتػػة التاصػػمةة التػػ  ارتجمػػت الجبػػاؿ توػػت اددامػػمة المسػػٌير ليريػػاح 

ة "الذع يطيؽ رييم ري  الشرة مقيػر الغبػارة والمسػٌةف لػمة الػذع اجنوتػم (ِ)مانية ضد بيداف ا رداءالق
تومؿ الطوفافة الذع يغط  بوجمم ما بيف السػماء وا رضة الػذع وجػب الشػمس والقمػر رنػد ذنابػم 

اتة ممطػػر الػػى الجبػػاؿة فوػػؿَّ الظػػلـ فػػ  النهػػارة .. دػػالع ا شػػجار الةبيػػرة مػػف جػػذورناة مػػاوؽ الغابػػ
السػػػماء بػػػالموـة مشػػػتؿ النيػػػرافة النيػػػراف التهمػػػت الرجػػػاؿة جمػػػت الميػػػال بوػػػرارة الشػػػمسة الػػػذع مهابتػػػم 

                                           

 .ُٓٔ - ُْٔ( بادرة مقدمة ف   دبة صُ)

(2)J. Van Dijik, LUGAL UD ME  – LءM  – bi NIR. GءL, Tome, 1 and 2. Leiden, 

1983. 
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فػػ  تيػػؾ ا يػػاـة الميػػال … الم يمػػة وميػػت الغبػػار الػػى السػػوب وانزلهػػا ريػػى شػػةؿ ز ػػات ةسػػر الم ػػار 
اليػـو الػذع ذاب التذبة لـ تأت مف ا رض ولـ تهطؿ ريى الوقوؿة وتةدس القيج ف  ةؿ مةافة وف  

امػػػا … فيػػػمة وػػػٌؿ ال ػػػراب فػػػ  الجبػػػاؿة لػػػـ تسػػػؽ الميػػػال ا رض الجػػػرداءة و ػػػرب الطوفػػػاف الوقػػػوؿ 
رنػدما تتبػع البطػؿ منػابع … التاصمة السوداء التػ  ويػت ريػى ا رضة فيقػد نمقػت السػـ ريػى قػدييها 

 .(ُ)…."الميالة ورندما جيبها لهاة الى الوقوؿ ال صبة

 اسيس الذع وسمت القصة باسمم في برنا رػف المنػاخ مػا يػأت : "ادطػع اما بطؿ الطوفاف اترا 
… ولينػػزؿ ادد امطػػارل … شػػونات الطتػػاـ رػػف النػػاسة واجتػػؿ ال ضػػروات شػػويوة بالنسػػبة لجػػورهـ 

اطيػػؽ الريػػاحة ولتجتػػث مػػا ريػػى ا رض وتتريهػػاة ولتجمػػع الغيػػـو ولةػػف مػػف دوف دطػػرة مطػػرة واجتػػؿ 
لتيػىة ا مطػار   تمػل القنػوات فػ  ا سػمؿة   ي ػرج المػاء مػف الوقوؿ تدر مواصيؿ نادصةة ومف ا

التيوفة وروـ ا رض )رقيـ( لف ينجػب ولػف تزنػر ال ضػرواتة الوقػوؿ السػود اصػبوت بيضػاء )مػف 
وانتمض ادد مف بيف الغيـو وقػارت الريػاح مػع انتماضػتمة ووػؿ … الميووة( ونقصت مواصيؿ الوقؿ 

 (.ِ)ظلـ واوجبت الشمس"واطبؽ ال… الطوفافة و ار ةالقور 

التػػ  ةانػػت تتػػرجـ بػػػ  apâti ابوو تِ لػػـ تػػرد سػػو  ةيمػػة واوػػدة نػػ   etana ايووَسنَ وفػػ  اسػػطورة  
(. اما فػ  اسػطورة  داب teeming) ااسلت ا   لدتاما ا ف فير  الباوقوف انها تتن   سمبدت الوي و

adapa   وتؾ ضػدعة مهمػا ةػانواة فسػوؼ فوردت اشارات الى الري  الجنوبية؛ "ايتها الرياح ارسي  ا
ا  انها اويت بػالبور زوبتػة فهػاجة … اةسر جناويؾ لسبتة اياـ لـ تهب الرياح الجنوبية ريى البلد 

 .(ّ)نبت الري  الجنوبية فأهردين "

ومػػػػف القصػػػػص الشػػػػاقتة فػػػػ  ادب بػػػػلد وادع الرافػػػػديف القديمػػػػة دصػػػػة انػػػػزو او طيػػػػر الػػػػزو  
والت  جػاءت فيهػا اشػارات ةقيػرة الػى الجػو والمنػاخ بصػورة رامػةة  )الصارقة( الذع سرؽ الواح القدرة

"اضػػػرب يػػػا طيػػػر الػػػزو بالصػػػارقةة  -و  تػػػ  مي ػػػص لػػػبتض ا شػػػارات التػػػ  ت ػػػص موضػػػوع بوقنػػػا:
اجتؿ الريػاح التاتيػة تػنهض … دع رياوؾ الشريرة تبرؽ رند مسيرنا فودم … اضرب الجهات ا ربع 
ريػػاح الشػػر السػػبتةة الزوابػػع … جيػػب ريشػػم ة بػػر طيػػب واجتػػؿ الريػػاح ت… ضػػدل". ارسػػؿ الضػػباب 

مَّػػر … هيػػـو المػػوت امطػػرتة ابردػػت ةالسػػهاـ … شػػمش ضػػوء ا لهػػةة ويجػػب بالظيمػػة … السػػبتة  ورى

                                           

 . ُُ( الراوعة المناخة صُ)

(2)Grayson. A. K in ANET, (1969), PP. 512 ff. 

 .ُِ( الراوعة المصدر السابؽة صّ)
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ديػػؽ انػػزو وفػػ  … الػػى الريػػاح ا ربتػػة … التاصػػمة … صػػراع التواصػػؼ … ننورتػػا بغبػػار ال ػػراب 
التػػ  تسػػرج التماريػػت السػػبتة ليريػػاحة  …التمريػػت ارسػػؿ الضػػباب … صػػراع التواصػػؼ نشػػر جناويػػم 

 .(ُ)…."زلزلت ا رضة وتمتيةها الررشة … والت  تردصم ف  هبار الزوابع السبع 

" يػؽ  -ومف الشذرات الت  وردت ف  ميومة ال ييقة الت  تشير الى المنػاخ نقتطػؼ مػا يػأت : 
ػػرديؾ ودػػاؿ لػػم يػػا بنػػ  د رهػػا تيتػػب:" صػػنع ا لػػم  نػػو ا لػػم  نػػو الريػػاح ا ربتػػةة ووضػػتها بيػػد ا لػػم مى

انػم  ػالؽ … ة -الميػال الميوػة  –ورمؿ موجة الطوفاف واناج تيامة … الغبارة وجتؿ الزوابع توميم 
انهػا الػري  الجنوبيػة والػري  … جيػس مباشػرة ريػى رربػة التاصػمة … الريػاح ا ربتػةة الريػاح الم يمػة 

ا لػم  نػوة ومظهػا بػالقرب مػف الشػبةة رنػد جانبػم الشماليةة والري  الشرديةة والري  الغربيةة نديػة ابيػم 
ريػ  الشػرة التاصػمةة والزوبتػةة الريػاح ا ربتػة والريػاح   imhulluامُخومُ  يؽ الػري  المتروفػة بػػ … 

السبتة وا رصار والري  الت    تواجم .. اف شمش جتؿ الغيـو تنطيؽة اقار الرياحة ورمػؿ المطػرة 
 .  (ِ)الماء( فتدفقت الميال"فت  ريوف )… ونشر الضباب الةقيؼ 

ة اشارات ةقيرة تتنى بالمنػاخ وا نػواءة وتشػير الػى االله ايرا سيد المعركةةما نجد ف  ميومة  
"نم ػت ةػالري ة ودتقتػت ةػأددة سػتميض الميػال وتغمػر … نبوب الرياح والى المطػر الػذع يتػـ التػالـ 

توجػػػب التاصػػػمة وتوجػػػب نجػػػـو سػػػيتووؿ اليػػػـو المشػػػرؽ الػػػى ظيمػػػةة سػػػتهب التاصػػػمة و … الػػػبلدة 
… سػػادوؿ ألددة … السػػماءة سػػتهب ريػػ  الشػػرؽ وتتوػػوؿ رؤيػػا النػػاس والم يودػػات الويػػة الػػى رتمػػة 

 .(ّ)…"ابتد السوب واوجب سقوط القيج والمطر 

ةمػا ضػمت بتػض دطػع ادب رقػاء المػدف ومراةػػز التمػراف والوضػارة فػ  التػراؽ القػديـ التديػػد  
ؾ الممػردات والصػور الشػترية التػ  ةػاف لهػا ودػع فػ  اضػماء المشػهد مف ممردات ورناصػر المنػاخة تيػ

المأسػػػاوع والموػػػزف لمػػػا  لػػػت اليػػػم مصػػػاقر تيػػػؾ المػػػدفة مػػػف  ػػػلؿ اشػػػتراؾ وتػػػزامف ومواةبػػػة روامػػػؿ 
ورناصػػر الطبيتػػة والمنػػاخ مػػف طوفػػاف ورواصػػؼ وهيرنػػا مػػع هػػزو جيػػوش ا رػػداء التػػ  دٌةػػت تيػػؾ 

مف مرقية بػلد سػومر نقػرأ ةيػؼ يبػدأ نػذا المقطػع بالتوٌسػر ريػى  المدف المتوٌضرةة فم  المقطع الرابع

                                           

(1)Saggs. H, Additions to Anzo ,AFO, 33, PP. 6 – 26. 

(2)Dalley. Stephanie, Myths from Mesopotamia creation, the flood, Gilgamesh 

and others, Oxford University Press, 1989, PP. 1-38. 
 .ُْ( الراوعة المناخة صّ)



 ٖٚ 

ةػػؿ بػػلد سػػػومر؛ ألف ةيمػػة ا لػػػم  نػػو سػػػوؼ يقػػـو بتنميػػػذنا ا لػػم التنيػػػؼ انييػػؿ مػػػف  ػػلؿ الميضػػػاف 
 المدمر الذع ينقض ريى البلد مع جوافؿ التدو المتمقية بالةوتييف والسوبارييف:

 نيةيؾة واوسرتال ريى انسانيتؾ. –سرتال رووؾة واو –" ل يا سومر! واوسرتال  ْ-ُ

 إف ارلف ا لم انييؿ وضع موضع التنميذ. ْ-ّ

 الميضاف المدمر. ْ-ْ

 ا سيوة.…. الةوتيوفة التدو  ْ-َِ

 مقؿ الطوفافة مقؿ السوباريوف تدفقوا ريى بلد سومر. ْ-ِِ

 .(ُ)اف متظـ بلد سومرة تمردوا مقؿ الغبارة )ةٌوموا(" ْ-ِٓ

رنصػػر ا ػػر مػػف رناصػػر المنػػاخ ابتييػػت بػػم مدينػػة اريػػدو مػػف  ػػلؿ التواصػػؼ  ةمػػا نستشػػؼ 
 الت  واةبت  راب المدينة وسقوطهاة فم  مرقية مدينة اريدو نقرأ:

……" 

 ف  اريدو )ةؿ ش ء( تووؿ الى  رابة واصب  ف  فوضى. -ُٖ

 التاصمة الشريرة هادرت المدينةة ون  تةتس  ربر الريؼ. -ُٗ

 الرومة و  الوقدة   تميز بيف ال ير والشر.راصمة   تمتيؾ  -َِ

ُِ- subir  .سقط ةالمطرة اصطدـ بقوة 

 ف  مدينة ويث ةاف المرح اللمع ارتاد اف يشعة اظيـ النهار. -ِِ

 ف  اريدو ويث ةاف المرح اللمع ارتاد اف يشعة اظيـ النهار. -ِّ

 ةانت الشمس دد هابت  يؼ ا فؽ وتوولت الى شمؽ. -ِْ

                                           

ة رسالة ماجستير هير ( ا سودة وةمت بشير: ادب الرقاء ف  بلد الرافديف ف  ضوء المصادر المسماريةُ)
 .ّٔ - ِٔة صََِِمنشورةة جامتة الموصؿة 



 ٚٗ 

 .(ُ)ةاف  ف )الم السماء( دد لتنهاة دمرنا لوودنا" –دينة الم -ِٓ

ة المنػػاخة وا ػػتص اوػػد انػػواع المػػؤوؿ بػػالبرؽ والررػػد وا مطػػارة (ِ)ةمػػا تناولػػت نصػػوص المػػأؿ 
ودػػد تصػػد  القسػػـ ا وؿ مػػف نػػذل المػػؤوؿ لظهػػور البػػرؽة صػػوت ا لػػم ادد الػػذع يسػػمتم ليػػبلدة وبهػػذا 

نػػاس فػػ  المجتمػػع البػػابي  القػػديـة نػػ  اف ا لػػم ادد مسػػؤوؿ رػػف فػػاف المةػػرة المسػػيطرة ريػػى اذنػػاف ال
الدمار والميضانات الت  ت يمها التواصؼ والبرؽ والررد وا مطارة فانتةسػت نػذل المةػرة ريػى المػؤوؿ 
ونتاقجها ون  اف ادد سوؼ يتسبب ف  ودوث الميضانات ف  والة ظهور البرؽ ليلن جنوبانة واذا ةاف 

 .(ّ)لنتيجة نمسها ريى بلد الةوتييفظهورل ف  الشماؿ فا

امػػػا صػػػوت ا لػػػم ادد فهػػػو صػػػوت الررػػػد نمسػػػمة ودػػػد ارطػػػى التراديػػػوف القػػػدماء انميػػػة ليررػػػد  
ويةوف التماؤؿ بم ريى وفؽ الشهر الذع يسمع فيم صوتمة فسماع صػوت الررػد فػ  شػهر نيسػاف يتػد 

نسػاف او الػبلد جيػدان فضػل رػف مف المػؤوؿ الوسػنة  ف نيسػاف مػف ا شػهر التػ  يةػوف فيهػا طػالع ا 
شهر تموز الذع تنضج فيم المواصيؿ الزرارية فهو ايضػان شػهر  يػر ور ػاء ريػى التػرادييف القػدماءة 
امػػا شػػهر اذارة فقػػد ٌرػػدل التراديػػوف القػػدماءة نػػذير شػػـؤ ريػػيهـ لػػذلؾ نلوػػظ اف نػػذل النظػػرة للشػػهر 

ع سوؼ يودػؼ الزرارػة التػ  سػوؼ تزدنػر انتةست بشةؿ واض  ريى ا وداث ونتاقجهاة ةالتدو الذ
بها والبلد الت  سوؼ تقور ريى الميؾة اما اذا ةاف صوت الررد ةصػوت الةيػب الةبيػرة والمػراد منػم 

 .(ْ)صوت الررد الم يؼ المدوٌع بأف ةاف صوتم مرربا فهذا يشير الى ودوث نجـو مف السوبارييف

ت موضػوع السػماء التػ  تررػد مػرتيفة ونػزوؿ اما المجمورة القانية مف المؤوؿ ذاتها فقد رالجػ 
المطػػػر ومجػػػ ء الزوبتػػػة. امػػػا المطػػػر فقػػػد رػػػٌدل التراديػػػوف القػػػدماء فػػػأؿ  يػػػرة ا  انهػػػـ ربطػػػوا ظػػػانرة 
التسػػادط الم تيمػػة بمواسػػـ السػػقوطة أع فػػ  الشػػهر الػػذع يسػػقط فيػػمة فسػػقوط المطػػر فػػ  شػػهر اب يتػػد 

                                           

 .ٖٔ( ا سودة المصدر السابؽة صُ)

( ونػػ  مجمورػػة ملوظػػات ومرادبػػات صػػيغت ريػػى شػػةؿ فأليػػة متنورػػة ودونػػت ريػػى شػػةؿ جػػداوؿ مطولػػة ِ)
رعة نيػػقـ ريػػى الػػواح المسػػمارية ونػػ  بهػػذا ضػػرب مػػف التنبػػؤ والتنجػػيـ. ليمزيػػد مػػف التمصػػيؿ ينظػػر: الجػػوا

اومػػػد وسػػػيف: نصػػػوص المػػػأؿ البابييػػػة فػػػ  ضػػػوء المصػػػادر المسػػػماريةة رسػػػالة ماجسػػػتير هيػػػر منشػػػورةة 
 .ََِٓجامتة الموصؿة 

( األومػػدة سػػام  سػػتيد: متتقػػدات التػػرادييف القػػدماء فػػ  السػػور والترافػػة وا وػػلـة مجيػػة المػػؤرخ التربػػ ة ّ)
 .ٕٖة صُٕٓٗة بغدادة ِردد

 .ٕٖرادييفة ص( األومدة متتقدات التْ)



 ٚ٘ 

راؽ يةػوف اقنػاء فتػرة الصػيؼ وػار جػاؼ و  يمةػف شيقا هير طبيت  دديما ووديقا وذلػؾ  ف منػاخ التػ
اف يسػػقط المطػػر فيػػمة واذا رػػددنا نػػذل الظػػانرة  ارجػػة رػػف نطػػاؽ الطبيتػػةة فػػاف نتاقجهػػا سػػتةوف هيػػر 

 .(ُ)طبيتية ايضانة فه  تشير الى مذبوة ستقع فيها الناس

التةػػػسة  والزوابػػػع مقرونػػػة بالتمػػػاؤ ت الوسػػػنة ريػػػى الػػػدواـ. ا  اننػػػا فػػػ  نػػػص المػػػأؿ نلوػػػظ 
والسبب ربما يتود الى ادتراف جهة الغرب مع الزوبتة ريى ارتبار اف جهة الغرب جهة هير موبوبػةة 
وذلؾ  ف الػري  القادمػة مػف نػذل الجهػة تةػوف جافػة وموميػة بالغبػارة فربمػا اسػتند التػراؼ فػ  تمسػيرل 

الػػى اف مذبوػػة  ليوػػدث ريػػى نػػذا ا سػػاس وارطػػى النتيجػػة ونػػ  اف مجػػ ء الزوبتػػة مػػف الغػػرب يشػػير
 .(ِ)ستقع بيف الناس نناؾ

 وفيما يأت  ترجمة لنصوص المأؿ ال اصة بالبرؽ والررد والمطر: 

. "اذا ةاف نناؾ بردا ليل ف  الجنوبة فاف ادد يسبب فيضاناتة اما اذا ةاف البرؽ ليلن فػ  الشػماؿ ُ
 فاف ادد سوؼ يسبب فيضانات ف  بلد الةوتييف.

صوتم )الررد( ف  شهر اذارة فاف البلد سوؼ تقػور ريػى الميػؾ ورنػدما تررػد . اذا اسمع ا لم ادد ِ
 مقؿ الةيب الةبير )ررد مدوع( فاف السوباريوف سوؼ يهجموف.

. اذا اسمع ا لم ادد صوتم ليجميع ف  ريد نيسافة فاف التدو سوؼ ييودؼ اما اذا ةاف بتمػوزة فػاف ّ
 الزرارة سوؼ تزدنر.

 يفة فاف البلد الت  بتقت اليؾ برسالة رداء سوؼ ترسؿ اليؾ رسالة سلـ.. اذا ارردت السماء مرتْ

 . اذا امطرت السماء ف   بة فسوؼ تقع مذبوة بيف الناس.ٓ

 .(ّ). اذا جاءت زوبتة مف الغرب. فسوؼ تقع مذبوة بيف الناس ف  الغرب"ٔ

                                           

( ري ة فاضؿ ربد الواود: طرؽ الترافة ف  النصوص المسماريةة مجية ةيية ا دابة جامتة بغدادة رػدد ُ)
 .َِٕة صُٕٗٗة ِٓ

 .َِٕة صالمصدر نمسم ( ِ)

 .ِٖ( الجوارعة المصدر السابؽة صّ)



 ٚٙ 

لوظػةة مقػاؿ وربما ارتمدت بتض تقارير التنجيـ والت  توتوع ريى تودتات  اصة ريى الم 
ريػػى ذلػػؾ: "رنػػدما تررػػد فػػ  شػػهر  يػػارة لػػف تةػػوف الونطػػة وال ضػػروات جيػػدة" او "رنػػدما تررػػد فػػ  
د". وفػ  التقريػر ا  يػر فقػد  شباطة سيةوف نناؾ وباء الجراد. رندما تررد ف  شهر شباط سيسقط البىرى

نبػؤ بتلدػة البػرد ذةر المنجـ فأليف م تيميف وجدا فػ  مجمورػة نصوصػم  اصػة بشػهر شػباط. واف الت
د واف التنبػؤ نػو ا ةقػر  بالررد ف  شهر شػباط نػو نتيجػة الملوظػة: فالررػد فػ  شػباط يتقبػم هالبػا بىػرى
اوتمػػا  مػػف رػػدـ صػػوتم ويػػث ننػػاؾ رلدػػة سػػببية: فتوافػػؽ التواصػػؼ الررديػػة ودرجػػات الوػػرارة فػػ  

د شباط ف  التراؽ ترج  الترسيب ريى شةؿ بىرى
(ُ). 

ومات ال اصة بالمواسـ فقد أيشير اليها وبشةؿ ررض  ف  بتػض النصػوص اما بالنسبة ليمتي 
سقو يو ال اصة بالزرارة والملوة و سيما النص الػذع ددمػم لنػا اوػد الةتبػة السػومرييف والػذع رػرؼ بػػ 

ددـ فيم الةاتب شروا وافيا رف مواريد الزرارة والملوة والوصػاد ومواسػمها وا رمػاؿ الواجػب  الفالح
ا رند الزرارة وتبيف ا ودات المناسبة لةؿ رمؿة وذلؾ ريى شةؿ نصاق  ووصػايا دػدمها اب القياـ به

 بنػػم وادرػػى الةاتػػب أف تيػػؾ النصػػاق  ليسػػت مػػف ذاتػػم بػػؿ انهػػا مػػف توجيهػػات ا لهػػة المسػػؤولة رػػف 
 وتضػػـ الوقيقػػة بهيقتهػػا الواليػػة اةقػػر مػػف ماقػػة سػػطر مػػف الةتابػػة المسػػمارية السػػومرية ايسوو ب الزرارػػة 

وتبدأ بتبارة: "ف  ا زماف القديمة زود الملح ابنم بهذل الملوظػات" وممػا دػاؿ  بنػم: "رادػب مػف يبػذر 
بتمؽ اصبتيف بوجم منتظـ" قػـ يقػوؿ: "اذا مػا انتهيػت  الحرثبذور الشتير بويث يجتؿ البذور تت يؿ 

 طػػوط الماقيػػة مػػف وػػرث ال طػػوط المسػػتقيمة فػػاورث بتدقػػذ  طوطػػا ماقيػػةة واذا اتممػػت وػػرث نػػذل ال
وفػػ  اليػػـو الػػذع تشػػؽ فيػػم البػػذور ا رض ييػػـز المػػلح اف يقػػدـ الصػػلة … فػػاورث  طوطػػا مسػػتقيمة 

ال اصة بجرذاف الوقؿ ووشػراتم وديدانػم لػقل تضػر الوشػرات الغيػة الناميػة ةمػا رييػم اف ….. لللهة 
ىػالملح اف يرويػم. ي يؼ الطيػور. ومتػى نمػا الشػتير نمػوا ةافيػا بويػث يمػل  طػوط الوػرث فيجػب ري

واذا تةاقؼ الزرع ف  نمول ومل الوقػؿ وصػار بهيقػة الوصػير فػ  وسػط السػمينةة فتييػم اف يسػقيم مػرة 
ا ر  ومرة قالقػة ييػـز اف تسػق  الغيػة "الميةيػة" واف  وػظ المػلح اومػراران فػ  الػزرع المسػق  فػاف ذلػؾ 

انا المهيةة ليزرع والغية. واذا توسف وػاؿ امارة ريى وجود ا فة الزرارية الم يمة الت  وردت باسـ سى  مى
 الزرع فتييم اف يرويم مرة رابتة وبذلؾ يضمف الوصوؿ ريى زيادة ا نتاج.

                                           

 .ُّٓ( ساةزة دوة  شورة صُ)
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واذا وػػاف مورػػد الوصػػادة فييػػـز المػػلح اف   ينتظػػر وتػػى ينونػػ  الشػػتير ويميػػؿ مػػف جػػراء  
 .(ُ)ققيمة بؿ ينبغ  دطتم ونو ف  اٌباف دوتم

رتقػػػاد اف مػػػف روامػػػؿ انهيػػػار سػػػللة اور القالقػػػة نػػػ  ازديػػػاد وذنػػػب بتػػػض البػػػاوقيف الػػػى ا  
الميووػػة فػػ  ا راضػػ  الزراريػػة لػػبلد سػػومرة ا مػػر الػػذع يقبػػت مصػػدادية الػػرأع القاقػػؿ بػػاقر التبػػد ت 

(ِ)المنا ية ف  سير ا وداث التاري ية
 

 :(ّ)ثانيا: اجلغرافية البشرية 

شػػػرية بمرريهػػػا ا جتمػػػار  وا دتصػػػادع ضػػػمف تنػػػاوؿ التراديػػػوف القػػػدماء ممهػػػـو الجغرافيػػػة الب 
الجغرافية الوصمية والت  فاضت بها ةتابػاتهـة ومػف انػـ جوانػب نػذا الوقػؿ مػف وقػوؿ الجغرافيػة التػ  

 ررفها التراديوف القدماء:

 والدراسات السكانية: (4). الجغرافية االجتماعية1

متػات البدويػة والوضػرية ودػواقـ  يؼ لنا الةتبة التراديوف القدماء مدونات رديدة ت ػص المجت 
باسػػػػماء القباقػػػػؿ وا دػػػػواـ والشػػػػتوب ا  انهػػػػـ لػػػػـ يتوصػػػػيوا الػػػػى بوػػػػث مػػػػا يتػػػػرؼ بجغرافيػػػػة ا جنػػػػاس 

                                           

 .ُِْ – ُّٕرة ص( ةريمرة صموقيؿ نوح: مف الواح سومرة ترجمة طم بادُ)

ورػػػف نػػػذا ا قػػػر ينظػػػر: ال ػػػاتون ة ربػػػد التزيػػػز  – ُٕٓ( سػػػييمافة رػػػامر: مػػػوجز التػػػأريل السياسػػػ ة صِ)
اليػػػاس: اقػػػر البيقػػػة الطبيتيػػػة فػػػ  تػػػأريل ووضػػػارة بػػػلد الرافػػػديفة اطرووػػػة دةتػػػورال هيػػػر منشػػػورةة جامتػػػة 

 ة المصؿ ا وؿ.َََِالموصؿة 

رافيػػة لتيػػؾ ا شػػياء او الظػػانرات مػػف سػػط  ا رض التػػ  تػػرتبط مباشػػرة ( الجغرافيػػة البشػػرية: الدراسػػة الجغّ)
با نساف او تتز  اليم او الى نشاطم )تون ة يوسؼ: متجـ المصطيوات الجغرافيةة دار المةػر التربػ ة 

 .(ُْٓة صُْٔٗالقانرةة 

فػػػات المةانيػػػة لسػػػط  ( الجغرافيػػػة ا جتماريػػػة: الدراسػػػة الجغرافيػػػة ليظػػػانرات ا جتماريػػػة او دراسػػػة ا  تلْ)
( السةف او ِ( دراسة السةاف )ُا رض تبتا لل تلفات ا جتمارية. ويشمؿ نذا المرع مف الجغرافية: )

( الػػنظـ ا جتماريػػة ووظاقمهػػا. ودػػد يطيػػؽ ا صػػطلح  طػػأ اويانػػا ْ( الووػػدات ا جتماريػػة )ّالتمػػراف )
 (.ُّٓةمرادؼ ليجغرفية البشرية )تون ة ص
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. ةمػػػػا انهػػػػـ جتيػػػػوا مػػػػف ال صػػػػاقص ا جتماريػػػػة للمػػػػـ الم تيمػػػػة مهمػػػػة اساسػػػػية (ُ))ا نقروبولػػػػوج (
 ليجغرافية ا جتمارية. ومف مواور نذا الجانب:

 ميات والمجموعات البشرية وطبائع الشعوب:جغرافية القو -

ميزت النصوص المسمارية بيف ا دواـ ا جنبية الم تيمة بؿ ووصػمت تيػؾ ا دػواـ واتػت ريػى  
بػانهـ "شػتب   يتومػؿ النظػاـ" و"افتػى ورقػرب  (ِ)ذةر طباقتها رنػد ا شػارة اليهػاة فوصػمت الةػوتييف
مف  ػلؿ رقاقػم لمدينػة اةػد دػاقل: "بػلد الةػوتييفة الجبؿ" و"ارداء ا لهة" ةما وصمهـ شارر سومرع 

البلد الت    يةب  جماوهػا )نػؤ ء( جػاء بهػـ ا لػم انييػؿ مػف الجبػاؿ وبارػداد ضػ مة فغطػوا ا رض 
والسػػوبارييف بػػػ "رجػػاؿ الت ريػػب" فػػ  ادب الرقػػاء السػػػومرعة -(ّ)ةػػالجراد"ة وةػػاف ييتٌبػػر رػػف التيلميػػيف

منها "التيلم    يرضيم بيت واود ليسػةف فيػم" أع: اف التيلمػ  ريػى  ونناؾ بتض ا دواؿ المأقورة
مػػا يمتػػرض لػػـ يةتػػؼ ببيػػت واوػػد واذا ةػػاف نػػذا التمسػػير صػػويوا فمػػف الواضػػ  اف السػػومرييف ةػػانوا 
ينظروف الى التيلمييف ريى انهـ شتب جشع الى درجػة هيػر ارتياديػة. امػا بالنسػبة للمػورييف الػذيف 

                                           

ومع ذلؾ وصمت النصػوص المسػمارية سيػةىاف مييو ػا بػالمييو ييف  – ُِٗيـو والمتارؼة ص( الراوعة التُ)
يػدرج فػ  ا سػطر  لورافيوة سورل نة ةمػا اف ةاتػب نػص  Nemet, Op. Cit, P. 96السػود( ينظػر: )

 –اسػػػػماء قلقػػػػة شػػػػتوبة ونػػػػ : )السػػػػوتيوف واليولوبيػػػػوف وةوتيػػػػـو )شػػػػرؽ ةردسػػػػتاف التػػػػراؽ( ٓٔ – ِٔ
أنم يتٌبع نمطا انقروبولوجياة مع التيـ اف المجمورة ا ولى ونـ السػوتيوف التػ  نػ  دبييػة ( وة-الةوتيوف 

 رامية أع مف الشتوب التاربػة )السػامية( تقطػف جغرافيػا فػ  المػرات األوسػط )رنػم واطرافهػا( بينمػا تقطػف 
شػػردية)الجبيية( مػػف أوربيػػة  فػػ  المنطقػػة الشػػمالية ال-المجمورػػة القانيػػة والقالقػػة ونمػػا مػػف الشػػتوب الهنػػدو

اإليرانيػػػة. ولتػػػؿ الةاتػػػب دػػػد اراد اف يمهمنػػػا اف القاسػػػـ المشػػػترؾ بػػػيف نػػػذل -التػػػراؽ وريػػػى الوػػػدود التراديػػػة
 التجمتات القلقة انما نو ةونها دباقؿ بدوية وجبيية ريى التوال (. ينظر: 

Horowitz, Op. Cit, P. 76. 
لقادمة مف الهضبة ا يراينػة اسػتطارت اف تةتسػ  بػلد اةػد ( الةوتيوف مف ا دواـ الجبيية هير المتوضرة اِ)

 .(ُِٔوتقض  ريى السللة ا ةدية. )ينظر: سييمافة )موجز التأريل السياس (ة ص 

اوربيػةة ةػاف لهػا منػذ القػرف القالػث ؽ.ـ تػدا ؿ مباشػر مػع وضػارة بػلد  –( التيلميوف مف ا دػواـ الهنػدو ّ)
جنوب هرب  ايراف ) وزستاف واليان(  دضى رييها ةةياف ومميةة الميؾ الرافديف وتأري هاة وةاف مرةزنا 

 . ؽ.ـ ّٗٔابؿ ) شور بانيباؿ(ة راـ  –ا شورع  شور باف 
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فػ  اليغػة ا ةديػة ونػو  amurruفػ  اليغػة السػومرية وامػوٌرو  (ُ)"MARTU مو رس ةانوا يترفوف بػ "
اسػػـ أهطيػػؽ بػػدءن ريػػى البيػػد الوادػػع الػػى الغػػرب مػػف السػػومرييفة أع: هػػرب المػػراتة واطيػػؽ ةنايػػة رػػف 
القػػادميف مػػف الغػػرب ايضػػاة ودػػد نتتػػت النصػػوص السػػومرية منػػذ مطيػػع ا لػػؼ القالػػث ؽ.ـ ا مػػورييف 

وػػػػاربيف   يترفػػػػوف سػػػػةف البيػػػػوت و  الزرارػػػػة والوبػػػػوب ويتتمػػػػدوف فػػػػ  دػػػػوتهـ ريػػػػى بصػػػػمتهـ بػػػػدوان م
. وتشػػػير نػػػذل (ِ)اسػػػت راج الةمػػػأ مػػػف الباديػػػة ويػػػأةيوف اليوػػػـ نيقػػػانة و  يترفػػػوف ةيػػػؼ يػػػدفنوف موتػػػانـ

الصمات الت  وصؼ بها ا موريوف الى نظرة السومرييف المتوضػريف المسػتقريف فػ  المػدف الػى البػدو 
. واطيؽ ريى الموجات البشرية التاربة الت  استقرت شماؿ التػراؽ اسػـ اشػورييف نسػبة الػى (ّ)المتنقييف

مدينة  شور ريى اهيب الظفة ةما استتمؿ اسـ سوبارييف المشتؽ مف اسـ بلد سػوبارتوة ونػو ا سػـ 
 الػػذع ةػػاف يطيػػؽ ريػػى الجػػزء الشػػمال  مػػف بػػلد  شػػور او المنطقػػة الوادتػػة الػػى الشػػرؽ مػػف دجيػػة فػػ 
التصور الت  سبقت مجػ ء ا شػورييف الػى المنطقػةة وةػاف نػذا ا سػـ يقيػر وميظػة ا شػورييف اذا مػا 
نيًبزوا بم مػف دبػؿ ا  ػريف ويػأنموف منػم؛  نػم ةػاف يقيػؿ مػف شػأنهـ  نػم يتنػ : التبيػدة ربمػا  ف بػلد 

ب الػػػنص الجغرافػػػ  . ةمػػػا يبػػػدو اف ةاتػػػ(ْ)سػػػوبارتو ةانػػػت افضػػػؿ ا دػػػاليـ التػػػ  تػػػزود المنطقػػػة بالتبيػػػد
ةػػػاف متنيػػػان بتػػػادات الشػػػتوب ا جنبيػػػة وانمػػػاط ويػػػاتهـة اذ يشػػػير فػػػ   بوووو لورافيوووة سووورل نالمتػػػروؼ 
مػػف الػػنص المسػػمارع الػػى شػػتب بػػدوع يأةػػؿ اليوػػـ ويشػػرب الوييػػب والوبػػوب المومصػػة  ٗٓالسػػطر 

وشػػػاؤل ال بػػػز بػػػد  مػػػف الطتػػػاـ التقييػػػدع فػػػ  بػػػلد الرافػػػديف القديمػػػة ونػػػو ال بػػػز والجتػػػة "  تتػػػرؼ ا
المومػػص بػػالمرفة و )  تتػػرؼ( امتػػاؤل الجتػػة" ويةػػرر وصػػؼ ازدراقػػ  للمػػورييف فػػ  ا لػػؼ القالػػث 
ؽ.ـة ريػػػى سػػػبيؿ المقػػػاؿة يقػػػاؿ اف ا مػػػورييف نػػػـ جهيػػػة بػػػامور الوبػػػوب )او القمػػػ ( رنػػػدما يجيبػػػوف 

الػػذع   يتػػرؼ  :" موريػػو الجبػػؿة الشػػتبلعاووة أكوودويوانػػات ةقػػرابيف لللهػػة إنانػػا فػػ  الػػنص المتػػروؼ 
 .(ٓ)الوبوب )القم (ة جيبوا ماشية ةامية مع ةباش فداء ةامية لها"

                                           

 مػػػػا. أرت. أوأع "ربػػػػد" مشػػػتقة مػػػػف " (ARAD اراد( يػػػر  الباوػػػػث ةريمػػػر اف اصػػػػؿ الةيمػػػػة السػػػومرية )ُ)
MA. ART. Uومرييف دػػد وصػػموا ا مػػورييف بػػانهـ " فػػاذا صػػ  نػػذا الػػراع فػػاف نػػذا يشػػير الػػى اف السػػ

 .ُّْاصواب مزاج ذليؿ يشبم مزاج التبيد. ينظر ةريمرة السومريوفة ص 

 .َْٔ( بادرة المقدمة ف  تأريل الوضاراتة المصدر السابؽة صِ)

وبػػػرزت ريػػػى المسػػػرح التػػػاري   ( السػػػومريوف نػػػـ ا دػػػواـ التػػػ  اسػػػتقرت فػػػ  القسػػػـ الجنػػػوب  مػػػف التػػػراؽة ّ)
 (.ُٖٕاؿ ا لؼ القالث ؽ.ـ )سييمافة موجز التأريل السياس ة صوالسياس  طو 

 .ٓٗ – ْٗ( الطاق ة ابتهاؿة المصدر السابؽة صْ)

(5) Horowitz, Op. Cit, P. 91. 
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مف النص يوو  بأف بتض الشتوب ا جنبيػة ةانػت لػديهـ تقاليػد جناقزيػة  ٖٓةما اف السطر  
هريبة فضػلن رػف ا هذيػة الغريبػةة اذ يشػير التيمػي  الػى النػار فػ  النصػؼ ا وؿ مػف السػطرة مقترنػا 

ا و او كو ا ا يحر و ن وف  النصؼ القان  مف النص ييم  الةاتب الى  الذين ال يعرف ن الدفنبالتبارة: 
. ويمةف مقارنة نذا مع ربارة تتتيؽ با مورييف ف  نص )زواج ماردو(: "بينمػا نػو ريػى لثث م س هو

الػػى  ِٓديػػد الويػػاة   دار لديػػم ورنػػدما يمػػوت لػػيس لديػػم دبػػر". ةمػػا يشػػير ةاتػػب الػػنص فػػ  السػػطر 
"الذيف   يبنوف مناز  لةنهـ بد  مف ذلػؾ يسػةنوف فػ   يػاـ ةالبػدو"  lulubu (ُ)ا مورييف واليولوبييف

منػم يشػير الػى: "الػذع ترةيبػة شػترل م تػارة  ٕٓومف الممترض اف القسـ القػان  مػف الػنص فػ  سػطرل 
مف ترؾ شترنـ ة   بموس ولدة" ون  اشارة الى ادواـ ةانوا يويقوف ريى ا دؿ جزءان مف رأسهـ بد 

 .(ِ)يصب  طويل ةما ن  رادة ا شورييف

اف رنايػػػػة ا شػػػػورييف بمػػػػا وػػػػولهـ جػػػػراء اتسػػػػاع افقهػػػػـ الجغرافػػػػ  اد  بالنتيجػػػػة الػػػػى اتسػػػػاع  
مػػدارةهـة فقػػد ةرسػػوا رنايػػة بأسػػاليب الويػػاة الم تيمػػة لػػبتض ا دػػواـ التػػ  اوتةػػوا بهػػاة وبػػدأوا يتبنػػوف 

ؿ وتػى طيػرزان متماريػة جديػدة مػف ال ػارجة لػذا نجػد مراسػل )ربمػا نػو انماطا متاشية ووياتية جديدةة ب
بابي  ا  انم ف  ال دمة ا شورية ويتةس النظرة ا شورية( ي بر الميؾ رف بتض القباقؿ التػ  التقػى 

ػػػػرثتي   وبػػػػذور سيػػػػنةرتي murrutuبهػػػػا مػػػػف الػػػػذيف ةػػػػانوا يتيشػػػػوف ريػػػػى )طوػػػػيف متمػػػػوؿ مػػػػف نبػػػػات مي
sungirtuالومػر الووشػية. وريػؽ  شػور ناصػر بػاؿ القػان  ريػى اوػد  القباقػؿ الجبييػة  ( الت  تأةيها

ايػػدينا  –أ ػػ   –التػػ  ارسػػيت ا تػػاوة "اف رجالهػػا ةػػانوا يصػػمموف شػػتورنـ مقػػؿ النسػػاء". ودنػػش  شػػور 
)اسرودوف( مف نمط ويػاة المينيقيػيفة الػذيف وصػمهـ "الميػوؾ الػذيف يسػةنوف البوػرة الػذيف ةػاف البوػر 

وصػػنةة وا مػػواج سػػورنـ ال ػػارج  ويرةبػػوف السػػمينة ةمػػا لػػو ةانػػت رربػػة وبػػد  مػػف ال يػػؿ اسػػوارنـ الم
 .(ّ)ربطوا الجذافيف"

ةمػػا أبػػد  الميػػؾ شػػروةيف )سػػرجوف( ا شػػورع ارجابػػم مػػف  بػػراء تربيػػة ال يػػوؿ  دػػواـ تقطػػف  
رة مػػع  يػػوؿ ة فػػل يوجػػد شػػبيههـ فػػ  المهػػا"…فيمػػا وراء جبػػاؿ زاةػػروسة أع: فػػ  بػػلد اورارتػػو دػػاقلن: 

ة التػػػ  تربػػػى ليمػػػرؽ الميةيػػػة. تمسػػػؾ سػػػنوياة وتػػػى تؤ ػػػذ الػػػى بػػػلد سػػػو و )رنػػػم …المرسػػػاف. المهػػػور

                                           

( اليولوبيوف: ادواـ جبيية ذةرتها النصوص السومرية وا ةدية ةانت تستوطف المنطقة الشمالية الشردية مف ُ)
 (.ُٕٓالمهمة لجيب التبيد وا ماء)سييمافة موجز التاريل السياس ةص التراؽ وةانت مف المصادر

(2)Horowitz, Op. Cit, P. 91. 
 .ّٕٕ - ّٕٔ( ساةزة دوة اشورة ص ّ)
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وطرافهػػا( ليتػػدريب ولرؤيػػة مػػاذا تقػػدر اف تتمػػؿة   تسػػم   ع اوػػد اف يسػػتقر ريػػى ظهورنػػاة لػػف تيتيٌػػـ 
ا يتيشػػوف ريػػى جبػػؿ الػػذيف ةػػانو  (ِ)ةمػػا ورد اسػػـ ال ػػورييف (ُ)ريػػى التقػػدـ او التػػدريب ريػػى المترةػػة"

 كّشوو  ػػوروف فػػ  منطقػػة وادتػػة وػػوؿ بويػػرة فػػاف. وةػػذلؾ الةشػػييف الػػذيف اشػػتقت تسػػميتهـ مػػف الممػػردة 
kasu الت  تتن : البأس والقػوةة ولتيهػا نسػبة الػى اوػد الهػتهـ التػ  ةػانوا يتبػدونها ونػو ا لػم ةٌشػو(ّ) 

د مييو ػػا )ربمػػا تمقػػؿ السػػند ةمػػا وصػػمت النصػػوص ا دتصػػادية وةػػذلؾ ا سػػاطير والملوػػـ شػػتب بػػل
 .(ْ)الميم خيين الس داو  سك ن االرض الس دا واليان  ( بأنهـ 

الػػذيف ظهػػروا إلػػى مسػػرح ا وػػداث السياسػػية فػػ  الشػػرؽ ا دنػػى القػػديـ منػػذ  (ٓ)امػػا ا راميػػوف 
القرف القان  رشر ؽ.ـ وانتشروا فػ  منطقػة واسػتة تمتػد مػف نهػر المػرات الػى سػواوؿ البوػر المتوسػط 
وتغيغيوا ف  بلد الرافديف ريى طوؿ نهر المرات ةما تورةوا ايضان الى ا داليـ الوادتة ريى طوؿ نهػر 

   رامػػػػػػػػػػػايو ؿي مػػػػػػػػػػػيش ةػػػػػػػػػػػوربصػػػػػػػػػػػيغة دجيػػػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػػػاوراءلة فةقيػػػػػػػػػػػرا مػػػػػػػػػػػا ذةػػػػػػػػػػػرتهـ الةتابػػػػػػػػػػػات ا شػػػػػػػػػػػورية 
 LU MES KUR

aramaju لرقيسة ف  المجتمػع ا شػورع إذ تمةنػوا مػف التغيغػؿ بصمتهـ مف المةونات ا
 .(ٔ)  م تيؼ نشاطات الوياة ا شوريةف

                                           

 .َِْ( المصدر نمسمة ص ُ)

( ال وريوف مف ا دواـ الت  جاءت ف  ا ساس مف منطقة القوداز وانتشرت فػ  شػماؿ سػوريا وارػال  بػلد ِ)
مةنوا مف تأسػيس مميةػة متراميػة ا طػراؼ ررفػت بمميةػة ميتػان ة امتػد نموذنػا مػف بويػرة فػاف الرافديفة ت

الى نهر المرات ومف جباؿ زاةروس الى الساوؿ السورع وةانت راصمتها تترؼ بػ  انيةيبات )سييمافة 
 (.ُٖٕموجز التأريل السياس ةص

قة جبػاؿ زاةػروس وةانػت لهػـ صػلت مػع منطقػة اوربية ةانوا يقطنوف منط –( الةٌشيوف مف ا دواـ الهندو ّ)
لورسػػتاف ودػػد هػػزوا بػػلد الرافػػديف بسػػبب الضػػغط الػػذع تترضػػوا لػػم مػػف ا دػػواـ ا سػػيوية وشػػةيت وػػرةتهـ 
جزءا مف التورةات السةانية الت  تترضت لها منطقػة الشػرؽ ا دنػى القػديـ فػ  بدايػة ا لػؼ القػان  ؽ.ـ 

 (.ٓالسابؽة صينظر: )التبيدعة  الد ويدرة المصدر 

(4)Nemet, Nejat, Op. Cit, P. 96. 
ؽ.ـ( ونػػػ   َُٕٕ – ُُُٓ( وردت لهػػػـ صػػػيغة ا ػػػر  فػػػ  مػػػدونات توةػػػولت  ابػػػؿ )تةلتبييػػػزر( ا وؿ )ٓ)

أع ا  لمػػو البػػدو هيػػر المتوضػػريفة ومنػػذ نػػذا التػػأريل ي تمػػ  اسػػـ ا  لمػػو مػػف  آراميوو  -أخالموو  
 وف(.الووليات ا شورية ليوؿ مويم )ا رامي

( فاضػػؿة ربػػد ا لػػم: التمػػارلت والتػػأقيرات ا راميػػة باليهجػػة ا شػػورية الوديقػػةة ودػػاقع نػػدوة الوشػػاقج بػػيف ٔ)
 .ُِٓة ص َََِالسريانية والتربيةة منشورات المجمع التيم ة بغدادة 
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اما بالنسبة الى التػرب فػاف ادػدـ ذةػر لهػـ يتػود الػى التصػر البػابي  القػديـ ي برنػا بػذلؾ نػص  
ؽ.ـ( ف  متبد ا لػم شػمش فػ  مػارع  َُُٖ – ُِٖٓليـ  –بناق  )تأسيس (  اص بالميؾ )ي دف 

ةمػف لػم قلقػة "ميػوؾ" مػف ا مػػورييف  رػف وميػة دػاـ بهػا الميػؾ الػى البوػر المتوسػط وفػ  اقنػاء رودتػم
ة ةمػا ورد ذةػر التػرب فػ  الووليػات ا شػورية بصػي  uruba (1)الرٌوؿة ومف بينهـ دباقؿ الترب ايريبى 

ًب  اميؿم تيمة:  ايرًب/اىرًب/ًارى
amel

 urbi / aribi / arabi   و وؿ مرة مف زمف الميػؾ ا شػورع شػيماف
ؽ.ـ( فػ  مودتػم القردػار الشػهيرة ريػى نهػر التاصػ  بػالقرب  ِْٖ – ٖٖٓاشىر(د )شيمنصػر( القالػث )

( التربػ  الػذع جهػز  ُِمف وماة إذ واجم الميؾ ويما مةونا مف  نػدبي اميرا وواةماة ةاف مف بينهـ )جي
ػٌرا  الويؼ بتدد ةبير مف الجماؿ التربيةة قـ يتواتر ذةرنـ بتد ذلؾ ف  ووليات الميوؾ تيوةيت  أبػؿ ايشى

لػث وشػروةيف )سػرجوف( وسػف ا ػ  اريبػا )سػنواريب( و شػور ا ػ  ًادينػا )اسػػرودوف( )تةلتبييػزر( القا
والميؾ الةيدع البابي  نبوناقيذة وةاف مػف بػيف مػف ذةػر مػف التػرب  – شور بانيباؿ  –و شور باف ابؿ 
 .  (ِ)ميةات رربيات

 ةمػػػػػػػا اتػػػػػػػت الووليػػػػػػػات ا شػػػػػػػورية والرسػػػػػػػاقؿ مػػػػػػػف م تيػػػػػػػؼ التصػػػػػػػور ريػػػػػػػى ذةػػػػػػػر شػػػػػػػتوب  
 ذل النصػػػػػػػػػػوص أنميػػػػػػػػػة ةبيػػػػػػػػػرةة اذ انهػػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػدنا بمتيومػػػػػػػػػات هايػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  الددػػػػػػػػػػة ا ػػػػػػػػػر  واف لهػػػػػػػػػ

 وا ومػػػػػػػا نمنػػػػػػػد الػػػػػػػذيف  (ّ)والتمصػػػػػػػيؿ رػػػػػػػف تػػػػػػػاريل نػػػػػػػذل ا مػػػػػػػـ ومػػػػػػػف نػػػػػػػذل الشػػػػػػػتوب ا ورارتيػػػػػػػيف
 

                                           

 . ٕٗ( الطاق ة ابتهاؿة ص1)

ع ووتػى السػادس ؽ.ـة لنػدفة منشػورات مػف القػرف التاسػ –( الةيلن ة لمياء وا لوسػ ة سػالـ: اوؿ التػرب ِ)
 .ُّ – ُِة ص ُٗٗٗنابوة 

اوربيػػة ادػػاموا لهػػـ مميةػػة الػػى الشػػرؽ مػػف جبػػاؿ طػػوروس وةػػاف مرةزنػػا  –( ا ورارتيػػوف مػػف ا دػػواـ الهنػػدو ّ)
رنػػد بويػػرة واف ررفػػت بػػػ )اوراتػػو( ةػػاف لهػػا اقرنػػا فػػ  سياسػػة ا شػػورييف سػػقطت فػػ  إقػػر سػػقوط المميةػػة 

 (.ِِّفة موجز التاريل السياس ةصا شورية )سييما
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ة وا دػػواـ ا يرانيػػة مقػػؿ الميػػديوف والمػػرسة وةػػذلؾ  (2))ا شػػةوزيوف )السػػةيقييف( (1)مػػنهـ: والةميريػػوف
  LU MES KUR خوو س ُم موويش كوو رالوقيػػوف 

hati   يوو ؤد تواليهػػود LU
 ya

,
udutu  والمشػػةو والترةيػػوف

)يػػردوف فػػ  رسػػاقؿ التصػػر ا شػػورع القػػديـ(ة والقػػدريوف والصػػيدونيوف والسػػو و )دبييػػة اراميػػة ةانػػت 
وا رواديػػػوف والميسػػػطينوف  (3)تسػػػةف منػػػاطؽ رنػػػم واطرافهػػػا( والمرجينيػػػوف )الصػػػيغة ا شػػػورية مشػػػةو(

 بيوف والتمونيوف والةوشيوف )سةاف الوبشة والنوبة(.والسامريوف والمو 

اف متيوماتنا رف التوزيع الجغراف  ليطبقات ا جتمارية ف  التراؽ القديـ هير متسػاوية فيػدينا  
مف بتػض المتػرات متيومػات مباشػرة رػف اوجػم الويػاة ا جتماريػةة فػ  وػيف اف متيوماتنػا رػف فتػرات 

التيميوػات فػ  نصػوص نػدفها ا سػاس ي تيػؼ تمامػا رػف ذلػؾ ا ر  موددة بما يمةػف اسػتنتاجم مػف 
فػػاف التيميوػػات التػػ  تقػػدمها هامضػػة. ةمػػا فػػ  أيػػة وضػػارة ا ػػر ة فقػػد مػػر المجتمػػع الترادػػ  القػػديـ 
بتغييػػرات ربػػر التصػػور ومػػا دػػد يةػػوف صػػويوان بالنسػػبة لودػػت متػػيف دػػد   يةػػوف ةػػذلؾ بالنسػػبة لودػػت 

لقديمػة الػى رػرض ليطبقػات ا جتماريػة التػ  يتػالؼ منهػا المجتمػع . واشارت القػوانيف التراديػة ا(ْ)ا ر
الترادػػػ  القػػػديـة والػػػى المقػػػات ا جتماريػػػة الةقيػػػرة التػػػ  ةانػػػت تؤلػػػؼ تيػػػؾ الطبقػػػات ا جتماريػػػة. ودػػػد 
ارترفت القوانيف بطبقتيف رقيستيف فقط وميزت فػ  المتاميػة بػيف افرادنػاة ونمػا طبقػة ا وػرار أوييػـ أو 

ة وضػػمت طبقػػة ardum / wardumوطبقػػة التبيػػد أردـ أو وردـ  awîlum / amîlumأمػػييـ 
ا ورار جميع المقات ا جتمارية مف السةاف ف  المدينة والقرية والريؼ مف هير المميوةيفة أع: مػف 

                                           

: أدواـ جاءت مف المناطؽ الوادتة واليا فػ  روسػيا وظهػرت فػ  نصػوص الميػؾ cimmerians( الةميريوف 1)
سنواريب ودد ربرت نػذل القباقػؿ القودػاز فػ  نهايػة القػرف القػامف ؽ.ـ. الػى اسػيا الغربيػة وبػلد ا ناضػوؿ 

يراف.   وا 

ؽ.ـ( جػػػػاؤا مػػػػف ٗٔٔ-َٖٔواـ ظهػػػػرت زمػػػػف الميػػػػؾ ا شػػػػورع اسػػػػرودوف )(ا شػػػػةوزيوف )السػػػػةيقييف(: ادػػػػ2)
 ishkuzaiالمواطف نمسها الت  جاء منها ا دواـ الةميرية وردت ف  النصوص ا شورية بصػيغة اشػةوزييف 

واف التقػػاء نػػؤ ء ا سػػةوزييف مػػع  -اليونانيػػة والرومانيػػة–فػػ  المصػػادر الةلسػػيةية  scuthiansو سػػةيقييف 
تؿ منها دوة ا ذت تهدد الو يات ا شورية ووامياتها ف  ةييةيا وهيرنا ف   سيا الصغر  فػ  الةميرييف ج

 (ِِٓ-ُِٓؽ.ـ )بادر: مقدمة ف  تاريل الوضارات القديمةة صٕٗٔراـ 

اوربيػػة ةانػػت تسػػةف اسػػيا الصػػغر  ناجمهػػا الميػػؾ ا شػػورع تػػوةيت  ننورتػػا -(  المريجيػػوف: نػػـ ادػػواـ ننػػدو3)
ؽ.ـ وةػػاف يطيػػؽ رييهػػا بػػػ )موشػػة  ُٕٕـ وسػػيطر رييهػػا ايضػػا سػػرجوف القػػان  رػػاـ ؽ.ٖٖٓالقػػان  رػػاـ 

muski( ورد اسمؾ ميؾ لها بصيغة )ميتا( )بادر: مقدمة ف  تاريلة صُٓٓ.) 

 .ُٖٓٗ( ساةزة دوة اشورة صْ)
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هيػػر التبيػػد. وةػػاف التمييػػز بػػيف ا وػػرار متروفػػا فػػ  جميػػع المجتمتػػات. ويػػر  الةقيػػر مػػف البػػاويقف 
مػػع الترادػػ  القػػديـ ضػػـ قػػلث طبقػػات اجتماريػػةة فضػػـ فضػػل رػػف طبقتػػ  ا وػػرار الموػػدقيف اف المجت

والتبيد طبقة قالقػة وسػطى ةػاف افرادنػا مػف هيػر التبيػدة أع مػف ا وػرارة ا  اف وػريتهـ ةانػت مقيػدة 
ف  ويف لـ يةف ليتبيد اية ورية. ودد ارتمد اصواب نذا الرأع ريى ما ورد ف  دانوف اشػنونا ودػانوف 

  مػػف اشػػارات ومصػػطيوات تشػػير الػػى المقػػات ا جتماريػػة الم تيمػػة. فقػػد ورد مصػػطي  أوييػػـ ومػػوراب
awîlum  بمتنى: رجؿ ومار اوييـmâr awîlim  بمتنى: ابف رجؿ وةأنهما يشػيراف الػى افػراد طبقػة

للشػػارةة وسػػب نػػذا الػػرأع الػػى المػػرد مػػف   muskenumا وػػرار التييػػا ةمػػا ورد مصػػطي  مشػػةينـ 
طى مقيػػدة الوريػػةة ا  اف توييػػؿ المػػواد القانونيػػة القيييػػة التػػ  وردت فيهػػا ذةػػر المشػػيةنـ الطبقػػة الوسػػ

ومقارنتهػػا مػػع بقيػػة المػػواد القانونيػػة يؤةػػد بػػأف المقصػػود مػػف ةػػل المصػػطيويف نػػو ا شػػارة الػػى طبقػػة 
قصدت مػف هير اف القوانيف ميزت بيف فقتيف مف ا ورار نسبة الى مةاناتهـ ا دتصاديةة ف (ُ)ا ورار

المصػػػطي  ا وؿة أوييػػػـة رامػػػة النػػػاس ا وػػػرار مػػػف المتمةنػػػيف ادتصػػػاديان. امػػػا المصػػػطي  القػػػان ة أع 
مشػػةينـة فقػػد اسػػتتمؿ بشػػةؿ  ػػاص فػػ  رػػدد موػػدود مػػف المػػواد القانونيػػة فقػػط للشػػارة الػػى المػػرد مػػف 

 .(ِ)طبقة ا ورار مف هير المتمةنيف ادتصادياة أع: مف فقة المقراء والمساةيف

ا  اف التتقيػػػػػد يظهػػػػػر رنػػػػػد ورود مصػػػػػطي  رابػػػػػع فػػػػػ  التصػػػػػر ا شػػػػػورع الوػػػػػديث لجمارػػػػػة  
LU.KURاجتماريةة ونو مصطي   شثػراعي 

asurayu  ا شػورع(. ومػف الواضػ  مػف القػوانيف ا شػورية(
ف  التصر ا شورع الوسيط اف ا شورع ةاف رجل ورانة ولةف طالما اف بتض المػواد القانونيػة تضػع 

amiluتامية ا شورع و ميؿ فرودا ف  م
ونو المصطي  الداؿ ريى الرجؿ الوػر ووسػبة فػل بػد أف  ,

(ّ)ا شورع ةاف رجل وران مف نوع  اص
. 

واذا ترةنػػػا الطبقػػػات ا جتماريػػػة ونظػػػرة القػػػانوف الػػػى افرادنػػػا جانبػػػانة وجػػػدنا المجتمػػػع الترادػػػ   
تماريػػػة متتػػػددة منهػػػا الواةمػػػة القػػػديـة وفػػػ  جميػػػع رصػػػورل التاري يػػػةة مؤلػػػؼ مػػػف فقػػػات وشػػػراق  اج

والمتنمذةة ومنها الموةومة الت  لـ يةف لها ا  تنميذ ما تقررل المقات الواةمةة فضػل رػف ذلػؾة ةانػت 
 نناؾ طبقة التبيد.

                                           

 .ُْٖ( سييمافة موجز التأريل الوضارعة صُ)

 .ُْٗ( المصدر نمسمة صِ)

 .ُٖٔ( ساةزة دوة  شورة ص ّ)
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ويأت  الميؾ او ا سرة المالةةة ف  دمة الهـر الذع يمقؿ المجتمع التراد ة وةػاف يوتػؿ مرةػزان  
دماء واف لػـ يػرؽ ذلػؾ المرةػز الػى مرتبػة التأليػم ا  اسػتقناء. وةػاف ينظػر مقدسان ف  نظر التػرادييف القػ

الػػى الميػػؾ ريػػى انػػم ممقػػؿ ا لهػػة ريػػى ا رض وناقبهػػا فيهػػا. والػػى جانػػب الميػػؾ تقػػؼ ا سػػرة المالةػػة 
التػػ  ضػػمت زوجػػات الميػػؾ واو دلة ودػػد اوتػػؿ افرادنػػا مراةػػز مرمودػػة ودػػد يتػػيف بتػػض ا مػػراء نوابػػا 

مػػا لػػبتض ا دػػاليـ او دػػادة ليجػػيشة و  سػػيما ولػػ  التهػػدة فػػ  وػػيف رينػػت بنػػات الميػػوؾ ليميػػؾ او وةا
وزوجاتهـ اويانا ةاننات ف  المتابد الرقيسةة وبرزت بتػض الميةػات ريػى مسػرح ا وػداث السياسػية. 
ومف الطبيت  ةانت وياة ا سػرة المالةػة ت تيػؼ تمػاـ ا  ػتلؼ رػف ويػاة النػاسة فقػد راشػت ا سػرة 

لةة ف  دصور فارنة مزودة بجميػع وسػاقؿ الراوػة المتيسػرة انػذاؾة وةػاف يقػـو ريػى  ػدمتها ارػداد الما
ةبيرة مػف ال ػدـ والواشػية والتبيػد مػف الػذةور وا نػاث. وييػ  ا سػرة المالةػةة فقػات رػدة مػف المجتمػع 

بيػػرةة ننػػاؾ تؤلػػؼ بمجمورهػػا الطبقػػة المتنمػػذةة فػػالى جانػػب ا مػػراء والنػػبلء واصػػواب ا دطارػػات الة
. ةمػا ةػاف (ُ)دادة الجيش وضباطم وةهنة المتابػد وةبػار مػوظم  المميةػة مػف وةػاـ المنػاطؽ وا دػاليـ

ننػػاؾ فقػػات ذات مرةػػز مرمػػوؽ فػػ  المجتمػػع ةا طبػػاء والقضػػاة والةتبػػة والممتشػػيف والمػػرادبيف والتجػػار 
ياسيا او ادتصػاديان او دينيػان. وةبار المهنييف او الورفييف واصواب رؤوس ا مواؿ وجميع المتنميذيف س

اما بقية السةافة ونـ رامة الناس باسػتقناء التبيػدة فةػانوا يتػألموف مػف صػغار التجػار والةسػبة والبارػة 
وا جػػراء واصػػواب الوػػرؼ والصػػنارات اليدويػػة والتػػامييف فػػ  الوقػػوؿ والبسػػاتيف والمػػزارع وجميػػع ذوع 

ة بسػيطة فػػ  بيػوت صػغيرةة او مػػا يشػبم الصػػراقؼة الػد وؿ الموػدودة. وةانػػت نػذل المقػات تتػػيش ويػا
وتتتمد اساسا ريى جهدنا اليوم  لتأميف متيشتهاة وهالبا ما ةانت توت طاقيػة الػديوفة و  سػيما فػ  

 اودات ا زمات ا دتصادية الت  تمر بالبلد نتيجة الجماؼ او هيرل.

المقػػة ادػػؿ المقػػات وظػػان فػػ   وةػػاف الرديػػؽ يؤلمػػوف المقػػة الػػدنيا مػػف فقػػات المجتمػػع وةانػػت نػػذل 
الويػػػاة مػػػف جميػػػع ا وجػػػم ا جتماريػػػة وا دتصػػػادية. ولػػػـ يةػػػف الرديػػػؽ يؤلمػػػوف نسػػػبة ةبيػػػرة مػػػف سػػػةاف 
المدينة ف  ا زمنة ا ولػى مػف تػاريل التػراؽ القػديـة قػـ زاد رػددنـ تػدريجيان بازديػاد الوػروب والمتػارؾ 

ـى زاد ارداد ا سر  الذيف  لوا ا لى التبوديةة وةػاف رػدد ا نػاث مػف التصػور المبةػرة التسةريةة ومف ق
اةقػػر مػػف رػػدد الػػذةور نظػػرا ليرهبػػة فػػ  الوصػػوؿ ريػػى ا مػػاء لماقػػدتهـ المزدوجػػة ةتػػاملت و ادمػػات 
وةموظيات او سرارع. وةاف يؤتى با ماء مف ا دػاليـ المجػاورةة و سػيما المنطقػة الجبييػةة ةمػا تشػير 

 دمة ليد لػػة ريػػى ةيمػػة امػػة او ربػػد المؤلمػػة مػػف رلمتػػيف ريػػى الػػى ذلػػؾ التلمػػات الصػػورية المسػػت

                                           

 .َُٓالمصدر السابؽة ص ةساةزة دوة  شور (ُ)
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ػػبىلن  شػػةؿ صػػورتيف تتنػػ  ا ولػػى ذةػػران  وذلػػؾ رػػف طريػػؽ التجػػارة. قػػـ ةانػػت  او انقػػىن وتتنػػ  القانيػػة جى
 .  (ُ)الوروب بتد ذلؾ سببا ف  زيادة ردد الذةور مف الرديؽ

 نبيةالجغرافية اللغوية والثقافة والجاليات االج -

ادتضػػت واجػػة المجتمػػع منػػذ فتػػرات مبةػػرة مػػف تػػاريل التػػراؽ القػػديـ الػػى المتػػرجميف ترةيمػػافي  
targumanu  با ةدية  داء مهامهـ ف  تسيير متطيبات الوياة ا دتصادية وا جتماريػة فضػل رػف

ورةة واجػػة البلطػػات الميةيػػة بشػػةؿ  ػػاص لمترفػػة طبيتػػة التوجهػػات السياسػػية لم تيػػؼ ا دػػواـ المجػػا
وبذلؾ ةاف يقع ريى رػاتؽ المتػرجميف بشػةؿ رػاـ ا لمػاـ بيغتػيف او اةقػر ةػ  يػتمةف مػف اداء مهامػم 

. ومػػػع اف ا شػػػارات التػػػ  وردتنػػػا ديييػػػة رػػػف ةيميػػػة مترفػػػة اولقػػػؾ المتػػػرجميف (ِ)ريػػػى الشػػػةؿ المطيػػػوب
بػػػلد الرافػػػديف وتضػػػيتهـ باليغػػػات ا  ػػػر  ا  انػػػم يمةػػػف التاةيػػػد ريػػػى انػػػم منػػػذ اسػػػتقرار ا ةػػػدييف فػػػ  

ؽ.ـ درػت الواجػة الػى  ُِّٔ-ُِّٕوتأسيسهـ ليمميةة ا ةدية بقيادة شروةيف )سرجوف( ا ةدع  
مترفة المترجميف والمامهـ باليغتيف السومرية وا ةدية ونػو مػا درػانـ الػى تػأليؼ المتػاجـ )النصػوص 

لةتبػة ا ةػديوف ريػى ترجمػة المتجمية( لتسهيؿ تدويف التقػود بانوارهػا والرسػاقؿ الش صػيةة فقػد ادبػؿ ا
 الةقير مف المصطيوات السومرية.

وةاف مف نتاقج ا نصهار الققػاف  بػيف السػومرييف وا ةػدييف اف دػاـ المترجمػوف مػف ا ةػدييف  
بنقؿ وترجمة هالبيػة النتاجػات ا دبيػة السػومريةة و  سػيما ذات التلدػة بالمتتقػدات الدينيػةة الػى اليغػة 

اء بتػػض التتػػديلت والتوػػويرات فيمػػا بتػػد وبمػػا ينسػػجـ مػػع ا فةػػار والممػػانيـ ا ةديػػة فضػػل رػػف اجػػر 
ا ةديػة. ةمػػا تػأقر الةتبػػة البػػابييوف فيمػا بتػػد با سػػاليب السػومرية اليغويػػة وا دبيػػة واسػتتميوا ةقيػػران مػػف 

ؽ.ـ( يتبػػػانى بانػػػم َِْٕ-َِْٗ. وةػػػاف الميػػػؾ شػػػولة  )(ّ)المصػػػطيوات السػػػومرية ضػػػمف ةتابػػػاتهـ
مف بيف افراد بػلط دصػرل الػذع يسػتطيع اف يػتةيـ بتػدة لغػات ةالتيلميػة وا موريػة فضػلن رػف الوويد 

 .(ْ)لغتم -اتقانم ةتابة السومرية 

                                           

 .ُٓ – َٓ( ساةزة دوة اشورة صُ)

(2)Sasson  , , J.M“ ,.Civilizations of the Ancient Near East”, Vol. IV, New York, 

1995. P. 2274. 

 .َِٔ( سييمافة موجز التأريل الوضارعة صّ)

(4)Castellino, G.R“ ,Two SULGI Hymns, Unvirsita DI Roma, 1972, PP. 13 – 14. 
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وبقػػدر تتيػػؽ ا مػػر بالوغرافيػػة اليغويػػة فػػ  منطقػػة الشػػرؽ ا دنػػى القػػديـ ومصػػادر متيوماتنػػا  
الػػػى اليغػػػات التػػػ  تةيمػػػت بهػػػا ا دػػػواـ  رنهػػػاة فقػػػد أشػػػارت الووليػػػات الميةيػػػة ا شػػػورية رىرىضػػػان اويانػػػا

ا  ر  مف سةاف البيداف الت  فتوها ا شوريوفة فقد ةػاف ا شػوريوف يترفػوفة مػف وجهػة نظػرنـة اف 
ة ةمػػا ريٌػػؽ ةىتىبىػػة تيػػؾ الووليػػات اويانػػا ريػػى سكممووت بشووكم مضووحك –مػػقل  –ا دػػواـ الجبييػػة وػػولهـ 

ر  ونـ بمتيهـ نذا ةانوا مترجميف امناء لنقؿ التسمية بتض المسميات المويية الساقدة رند ا مـ ا  
المويية الدديقة رند شتورنـ بشيوع المصػطي  المويػ  مقابػؿ مػا اسػتودقم الميػوؾ مػف مسػميات ليمػدف 

قػـ هػادرت مدينػة بػابيتو "…. الت  فتووناة اذ نقرأ ف  اود  ووليات الميؾ  شور ناصر بػاؿ القػان : 
بازياف الجبي ( وشارفت ريى جبؿ نيصير )جبؿ بيػرل مةػروف واليػان سهؿ شهرزور أو )ممر او طريؽ 

اصػبىط  – شػور  –وجقت الػى مدينػة تػوةيت  …. ف  ةردستاف التراؽ( الذع يسميم اليولو جبؿ ةينيبا 
ةمػا جػاءت اشػارة ا ػر  فػ   (ُ)الت  يسميها اليولو اراةدع)بنةرد واليان ف  سهؿ شهرزور بالسييمانية("

ػػيماف اشػػاًرد )شيمنصػػر( القالػػث نصػػها: اوػػد  ووليػػات الميػػ واسػػتوليت ريػػى مدينػػة انػػا  شػػور "…. ؾ شي
صػبط   (ِ)التػ  تقػع ريػى الجانػب ا  ػر مػف المػرات ريػى نهػر سػاةورana asur utur isbat اترا 

( تػؿ … )واليػان  اوشػيريا(  –والت  يسميها سةاف  ات  )الوقٌيوف( بيتػرو  وهيػرت اسػـ )ورفيػاة اسػميتي
واليا شمال  سوريا( الػى ةػار شيمنصػرة واسػـ نػابية  )ممػبج واليػا شػمال  سػوريا(  بارسب )تؿ اومر

. ةمػػػا ي برنػػػا الميػػػؾ (ّ)الػػػى انػػػا  شػػػورة واسػػػـ اليةػػػو الػػػى اصػػػبىط دةونػػػوة واسػػػـ روةػػػوليت  الػػػى ةبػػػت"
شػػروةيف )سػػرجوف( ا شػػورع رنػػد ديامػػم ببنػػاء راصػػمتم الجديػػدة دور شػػٌروةيف ) رسػػباد واليػػان( فػػػ  

متمػدة ريػى مػدا ؿ بواباتهػا ةػػالت   (4)وبنيػتي ارودػة"… ف بنػاء اوػد القصػور فيهػػا : وديقػم رػ متػرض
  .(ٓ)"bit hilaniوجدت ف  اود دصور الويقييف الت  يسمونها باليغة ا مورية بيت  يلًف 

رقػػيس ةتبػػة الميػػؾ شػػروةيف )سػػرجوف( ا شػػورع ونػػو الػػذع  شميمشوو نُ  -اوو ب  ةمػػا ذةػػر لنػػا  
ؽ.ـ اف الةتبػة الػذيف رافقػوا  ُْٕنػذا الميػؾ القامنػة ريػى مميةػة )اورارتػو( رػاـ صاغ ودوف لنػا وميػة 

                                           

(1)RIMA, Vol. 2, 21.30.  

 اود روافد المرات ف  ارال  سوريا. –واليان  نهر ساجور  –( نهر ساةور ِ)
(3)ARAB, Vol. 3,560. 

( المقصود مف نذا النظػاـ الػذع يشػير اليػم شػروةيف )سػرجوف( ا شػورع نػ  ًظيٌػة تقػـو ريػى أرمػدة تتقػدـ 4)
 المد ؿ. 

(5)ARAB, II. 102. 
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الوميػػة والػػذيف ةػػانوا مةيمػػيف باوصػػاء الغنػػاقـ وجػػدوا اف بتػػض الةنػػوز ا ورارتيػػة ةػػاف تيمظهػػا رسػػيران 
 .(ُ)ومسمياتها هريبة واشاروا الى أف اسماقها لـ تةف سهية الةتابة

ف ارادة تشةييم ريى اساس اسػم  او جغرافػ ة وفيمػا ي ػص اف الوضع الجغراف  اليغوع يمة 
نصوص ووقاقؽ التصر ا شورع الوديث التاري يػة فػأف اسػماء الموادػع الجغرافيػة اةقػر وفػرة او هػزارة 
مف ا سماء الش صية ومع ذلؾ فانها ا ةقػر موافظػةة ا  انهػا لػـ تتػد تيمهػـ مػف دبػؿ النػاس بتػد فتػرة 

لؿ القػرف التاسػع دبػػؿ المػيلد والػذع ارقػب مباشػػرة التغيػرات الةبيػرة فػػ  لوػدوث تغييػر رييهػا وذلػػؾ  ػ
الصػػور اليغويػػة الجغرافيػػة لمنػػاطؽ سػػورية وشػػماؿ بػػلد الرافػػديف. الػػى جانػػب ا سػػماء المسػػتودقة التػػ  
ذةػػرت فػػ  الةتابػػات التاري يػػة ةأسػػماء بتػػض المػػدف الوادتػػة فػػ  جبػػاؿ زاةػػروس وفػػ  جبػػاؿ األمػػانوس 

أسماء جديدة مف دبؿ الميوؾ ا شورييف وهالبا ما ةانت تومؿ ف  صياهتها الجديػدة  والت  هيرت الى
أسػػػـ الميػػػؾ الػػػذع هػػػزا تيػػػؾ المدينػػػة فقػػػد تػػػـ تسػػػجيؿ ا سػػػماء المسػػػتودقة فػػػ  وقػػػاقؽ ا ػػػر  فػػػ   ػػػلؿ 
النصػػػؼ ا وؿ مػػػف القػػػرف التاسػػػع ؽ.ـ والنتيجػػػة تظهػػػر ا تلفػػػا مقنتػػػا بػػػيف اسػػػـ المنطقػػػة ا رامػػػ  فػػػ  

 .(ِ)ـ منطقة ف  زاةروس ومنطقة وقية جديدة مشابهة ف  ما وراء المراتالغرب واس

وةػػاف الميػػوؾ ا شػػوريوف يتػػوف اف ننػػاؾ رػػددا مػػف اليغػػات المسػػت دمة فػػ  مػػدنهـ. ومػػع ةػػؿ  
المواو ت لومؿ ا دواـ المروية ريى دبوؿ مودتهـ الجديد ةأفرادن مف ررايا ا مبراطوريػةة فيػيس ننػاؾ 

اض باف تيؾ المواو ت تضمنت ضغطا  ستتماؿ لغة متينة او ل دمػة الػم متػيف. ما يدفع الى ا فتر 
لػػػذا فػػػاف شػػػروةيف )سػػػرجوف( القػػػان  يتوػػػدث رػػػف متاميتػػػم ل يػػػيط ا دػػػواـ التػػػ  اسػػػةنها فػػػ  راصػػػمتم 

داقلن: "ا ذت هناقـ بػامر مػف ا لػم  شػور سػيدعة ادوامػا مػف  حصن سرل نشروةيف  –الجديدة دور 
جتيػػت هػػايتهـ …. لسػػنة هريبػػة ولغػػات م تيمػػةة ةانػػت تسػػةف فػػ  الجبػػاؿ والسػػهوؿ الجهػػات ا ربػػعة بأ

شروةيف[. وارسيت مواطنيف مف بلد  شور اةماء  –واودة وجتيتهـ يسةنوف نناؾ  أع ف  دا ؿ دور 
 ف  ةؿ ش ء مرادبيف ومشرفيف  رشادنـ الى التادات ول دمة ا لم الميؾ".

                                           

( الجمييػػ ة رػػامر: الةاتػػب فػػ  بػػلد الرافػػديف القديمػػةة رسػػالة ماجسػػتير منشػػورةة منشػػورات اتوػػاد الةتػػاب ُ)
 .ِٗة صََِٓالتربة دمشؽة 

(2)Liverani,Mario“Langauge Geography in: Studies on the Annals of Ashurnsarpal 

II. 2: Topographical Analysis Roma, 1992, P. 139. 
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لػؼ ا وؿ ؽ.ـ ةانػت نتيجػة وجػود ا راميػيف ونػـ بػدو واود التناصػر الرقيسػة التػ  طبتػت ا 
مف الصػوراء السػورية. فقػد ةػاف ليغػتهـ ا راميػة تػأقيرات ةبيػرة فػ  ا شػورية التػ  ا ػذت رنهػا ةيمػات 
د يية وربارات ةقيرة. وتػى اف نظػاـ الةتابػة ا راميػة ا ةقػر سػهولةة ريػى ًةسىػر الم ػار وريػى الجيػود 

ة والت  طغت ا يرا )ولةف لػيس دبػؿ (ُ)جانب الةتابة المسمارية ريى الطيفوالبردعة هدا يست دـ الى 
سقوط بلد اشور( ريى ا شورية تماما. وةانت ا رامية ف  الوادع لغة رسمية ف  بلد  شور ف  رهػد 

ػػػٌرا )تةلتبييػػػرز( القالػػػث ) ؽ.ـ( وترينػػػا المنووتػػػات الجداريػػػة مػػػف  ِٕٕ – ْٕٓالميػػػؾ تيػػػوةيت  أبػػػؿ ايشى
 شػػورع الوػػديث مشػػاند لةاتػػب وبيػػدل درطػػاس ربمػػا لةتابػػة اليغػػة ا راميػػة بالطريقػػة ا بجديػػة التصػػر ا

البسػػػيطةة والػػػى جانبػػػم ةاتبػػػاه   ػػػر يومػػػؿ لووػػػا طينيػػػا )ردػػػيـ( يبػػػدو انػػػم يةتػػػب اليغػػػة ا ةديػػػة بالطريقػػػة 
لشػػػتب . ولػػـ يةػػػف ا راميػػوف ا(ِ)المقطتيػػة المسػػمارية المتقػػػدةة وةػػاف ةلنمػػػا يوصػػياف هنػػاقـ الوػػػرب

الوويػػد الػػذع ربمػػا ةػػاف لػػم تػػاقير فػػ  الققافػػة ا شػػورية فػػ  رصػػر المميةػػة الوديقػػةة اذ نجػػد بػػيف الةتبػػة 
مصرييف سيجيوا الى جانب ا شورييف وا راميػيف مػف بػيف مػف ةػاف يسػتيـ الجرايػات لػذا ةػانوا يرتبطػوف 

 .(3)رسميا بالقصر

نهـ فػػ  وػػا ت ةقيػػرة ولةػػف يوتمػػؿ وتػػذةر دػػواقـ الجرايػػات ايضػػان اجانػػب ا ػػريفة لػػـ تػػذةر مهػػ 
انهـ ةانوا ضباطا رسةرييف أو تجارا أو مبتقويف اجانب او ربما رناقف مف ا مراء وجػزوا فػ  الػبلط 
ا شورع لضماف و ء اليهود والمينيقييف والميدييف والمانييف )مف شماؿ هرب ايراف( واداموا ف  شمال  

اف ا دامػة الطوييػة لػبتض المقيمػيف المصػرييف وارتبػاطهـ . ويبػدو (ْ)سوريا واسيا الصغر  وا ناضػوؿ
الرسػػم  بالقصػػرة ةػػاف رػػامل فػػ  امػػتلؾ الػػبتض مػػنهـ املةػػا رقاريػػة انتةسػػت فػػ  رػػدد مػػف التقػػود 
ا دتصادية الت  تبيف نشاطهـ ف  رمييات بيع  ا ملؾ التقارية وشراقها ورننهػاة وةػاف مػف بػيف نػذل 

                                           

ناؾ اشارة الى توبيل وجهم الميؾ ا شورع شٌروةيف )سرجوف( القان  الى اود وةامم ريى اود ا داليـ ( نُ)
لقيػػاـ ا  يػػر بارسػػاؿ رسػػالة ليميػػؾ مدونػػة با راميػػة ا بجديػػة طالبػػا منػػم اف يرسػػؿ رسػػاقيم مسػػتقبل باليغػػة 

بلط الميةػػ  ا شػػورع  ػػلؿ ا ةديػػة وبػػال ط المسػػمارع )اسػػماريؿة شػػتلف ةامػػؿ: الويػػاة اليوميػػة فػػ  الػػ
ؽ.ـ( اطرووػػػػػػػػػػػػػة دةتػػػػػػػػػػػػػورال هيػػػػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػػػػورةة جامتػػػػػػػػػػػػػة ُِٔ-ُُٗالتصػػػػػػػػػػػػػر ا شػػػػػػػػػػػػػورع الوػػػػػػػػػػػػػديث)

 (.ٖٔةصُٗٗٗالموصؿة

 .ُْٖ – ُّٖ( ساةزة دوة  شورة صِ)

 . َٕ(  الجميي  ة المصدر السابؽة ص3)
 .ُْٖالمصدر السابؽة  ص رامرة (الجميي  ةْ)
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ػػػػػػػػرايا ؿي  ا.بػػػػػػػػا.ؿي فػػػػػػػػ  نينػػػػػػػػو  مػػػػػػػػف دبػػػػػػػػؿ ةاتػػػػػػػػب مصػػػػػػػػرع  التقػػػػػػػػودة رقػػػػػػػػد يتنػػػػػػػػاوؿ شػػػػػػػػراء منػػػػػػػػزؿ ميصي
LU

.A.BA.
LU

musuraia
 (ُ). 

اف ارتبػػاط بتػػض الجاليػػات المقيمػػة فػػ  بػػلد  شػػور بالقصػػر وشػػمولهـ بالجرايػػات المتطػػاة لهػػـ  
مف دبؿ القصور الميةية ا شورية يدفع الى القوؿ انهـ ربما ةانوا ةتابا ليرساقؿ او مستشاريف وممقيػيف 

 .(ِ)بيدانهـ او تجاران او مترجميف وةاف مف بينهـ ممسرع اولـلمصال  

وهالبػػػا مػػػا نقػػػرأ فػػػ  النصػػػوص المسػػػمارية نسػػػبة التديػػػد مػػػف اصػػػواب الوػػػرؼ والمسػػػتقدميف  
المقيميف ف  بيداف هير بيػدانهـ او فػ  مػدف هيػر مػدنهـ مقػؿ: فػلف التاقػد الػى مدينػة ةػيش او التاقػد 

او التاقد الى مدينة امةيرًاٌلؿ )بلوات واليان(  او مف مدينة ةػوقى او الى مدينة ةيز او فلف مف نينو  
 .(ّ)مف بورسبا او التاقد الى مدينة أٌرابلى )ةرةوؾ واليان( 

وةػػاف ننػػاؾ رػػددن ةبيػػرن مػػف اليغػػات المسػػتتمية فػػ  الػػبلط. وةػػاف ا مػػراء الميةيػػوف مػػف الػػدوؿ  
جتيهػـ وةامػا تػابتيف طيتػيف فػ  المسػتقبؿ وليةونػوا يجيبوف الػى الػبلط ا شػورع ليتققيػؼ ول –التابتة 

رنػػاقف مقابػػؿ السػػيوؾ الجيػػد ليوػػاةـ التػػابع. وةػػاف ننػػاؾ اداريػػوف ممػػف لػػديهـ  بػػرات اجنبيػػة ومترفػػة 
 بيغات اجنبيةة فضل رف المترجميف الرسمييف.

وننػػػاؾ تيمػػػي  لػػػذلؾ فػػػ  نػػػص ي برنػػػا رػػػف وصػػػوؿ سػػػمير الػػػى  شػػػور مػػػف بػػػلد بتيػػػدةة هالبػػػا  
. ودد مقؿ اماـ الميؾ  شور باف ابؿ  ان لو يكن ها ك بره ن اكيدانها ليديا ف  اسيا الصغر  يمترض 

 ) شور بانيباؿ( داقلن:

 "وصؿ ودود بلدع

 ورندما ر ل شتب بلدعة دالوا لمة

 مف انتة يا هريب!ة

 مف بلد لـ تطأنا ددـ رسوؿ ريى الطريؽ )مف دبؿ(

                                           

 .ّٗ – ّٖ( ستيدة صموافة المصدر السابؽة صُ)

(2)NWL, P. 138. 
 .ُٕ( الجميي ة رامرة المصدر السابؽة صّ)
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 جيبول امام  نناة ف  نينو  راصمت .

 لةف لـ يةف نناؾ مف يترؼ لغتمو 

 مف بيف لغات الشرؽ والغرب

 الت  ارطان  ا لم  شور السيادة رييها

 ةانت لغتم هريبةة

 ولـ يتمةنوا مف فهـ ةلمم.

 …".وجيب متم مف بلدل 

ولـ يبًؽ ما يميػدنا مػاذا جيػب متػمة ولةػف يمتػرض انهػا ةانػت رسػالة مةتوبػة با ةديػةة لتجػاوز 
 .(ُ)واجز اليغة

وربمػػا ةتبػػت بتػػض المتانػػدات بػػيف الميػػوؾ ا شػػورييف وبتػػض الميػػوؾ فػػ  البيػػداف المويطػػة  
ريػػػيهـ بيغتػػػيف و طػػػيفة بمػػػا اف النصػػػب  بػػػبلد  شػػػور او مػػػع الوةػػػاـ الػػػذيف ادػػػروا بالسػػػيادة ا شػػػورية

  رام  مقل( ةانت تنقش بيغة و ط انػؿ الػبلد ا صػيية واليغػة ا ةديػة-والمسلت قناقية اليغة ) ةدع
 .(ِ)بال ط المسمارع

 جغرافية األديان والمعتقدات  -

امػػػػػدتنا المصػػػػػادر المسػػػػػمارية مػػػػػف ارشػػػػػيمات المتابػػػػػد والووليػػػػػات الميةيػػػػػة ا شػػػػػورية وهيرنػػػػػا  
بمتيومػػات هزيػػرة رػػف ديانػػات التػػرادييف القػػدماء و لهػػتهـ ومتتقػػداتهـ والشػػتوب ا  ػػر  المجػػاورة لػػبلد 

 نسبيان رنها. الرافديف القديمة او وتى تيؾ البتيدة

اذ ةاف تتدد ا لهة مف مظانر ديانػة بػلد الرافػديف واهيػب شػتوب الشػرؽ ا دنػى القػديـة واف  
ةػػاف  وػػد ا لهػػة او مجمورػػة مػػف ا لهػػة مرةػػز متمػػرد فػػ  امػػاةف متينػػة ومضػػاميف اجتماريػػة متينػػةة 

يـة ابػ  ا لهػةة وانػو وتذةر ةتابات الميػوؾ ا شػورييف جػداوؿ طوييػة با لهػة مقػؿ "اشػورة السػيد التظػ
                                           

 .ُٖٓ – ُْٖ( ساةزة دوة  شورة صُ)

(2)Dalley, S. and Mecall, H  “ Legacy of Mesopotamia”, Oxford University Press, 

1988, P. 140. 
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وانييؿ واياة وسيف وشػمش وادد ومػردؾ ونػابو ونرةػاؿ ورشػتارة و  لهػة السػبتة التظػاـ التػ  تقػؼ الػى 
جانب الميؾ" ا  اف مقؿ نذل القواقـ ضمت جزءان فقط مف مجمع  لهتهػا ال ػاص فقػطة بػؿ فضػل رػف 

 .(ُ)نر الطبيتية الهتها المقدسةذلؾ ةاف لةقير مف مظانر التالـ المادع والمجتمع البشرع والمظا

ودد جاء مجمع ا لهة الرسم    ل دمة واجػات التتبػد بقػدر مػا ةانػت ليتتبيػر رػف الضػرورة  
 .(ِ)الت  ةاف يشتر بها مققمو بلد بابؿ و شور لوضع نظاـ لجوانب الوياة جميتان 

نـ لبنػاء متبػد ةما اشارت تيؾ النصوص الى تتامؿ الميوؾ مع الهتهـ سواءن مػف  ػلؿ ت ييػد 
مػػس لػػم  (3)او ارػػادة ترميمػػم او ايقػػاؼ مػػزارع وارض ي صػػص ريتهػػا  دامػػة نشػػاط المتبػػد وجمػػع ال ي

او رنػد  أكيسو وتقديـ القرابيف والنذور ف  مناسبات متينة مف السنة ةرأس السنة البابيية الذع رػرؼ بػػ 
 مرور ومية الميؾ مف متبد اود  المدف الوادتة ف  طريؽ الومية.

اف بتض الميوؾ الترادييف القدماء دد مارسوا ددران ةبيران مػف التسػام  الػدين  مػع متتقػدات  ةما 
شػػػتوب وامػػػـ البيػػػداف التػػػ  فتوونػػػاة اذ تػػػذةر بتػػػض الووليػػػات ديػػػاـ بتػػػض الميػػػوؾ ا شػػػورييف بتقػػػديـ 

ميػؾ شػيمافي القرابيف لمتابد الهة نذل الشتوب  ستمالتهـ وةسبا لمشػاررنـ وتأليمػان لقيػوبهـة ةمػا فتػؿ ال
الػم مدينػة ويػب بتػد مترةػة القردػار الشػهيرةة والشػ ء نمسػم  ادد شر(د)شيمنصر( القالث مع متبد ا لم 

ة ونػػػو مػػػا فتيػػػم ةػػػذلؾ الميػػػؾ شػػػٌروةيف (ْ)فتيػػػم مػػػع متابػػػد بابػػػؿ فػػػ  اوػػػد  وملتػػػم ريػػػى بػػػلد بابػػػؿ
الدينيػػػة ليميةػػػة  )سػػػرجوف( ا شػػػورع   مػػػع سػػػةاف مدينػػػة موصاًصػػػر )ميجيًسػػػرة واليػػػان( ونػػػ  التاصػػػمة

ا لػػم القػػوم  للورارتيػػيفة ابػػاف وميتػػم القامنػػة ريػػى تيػػؾ  خ لوودي اورارتػػوة رنػػدما دػػدـ ا ضػػاو  لللػػم 
 ؽ.ـ.ُْٕالمميةة راـ 

                                           

 (.ٔجوية)ميوؽ ردـ تنظر: داقمة الهة المظانر الجغرافية والظوانر ال – ِٖٔ( ساةزة دوة اشورة صُ)
 .ِٖٖ( المصدر نمسمة صِ)

ميػػس: نػػو مػػا يجػػب ريػػى وةػػاـ المقاطتػػات دفتػػم ليمتابػػد الرقيسػػة و صوصػػا فػػ  التصػػر ا شػػورع 3) ( ال ي
الوديث وتوديدا ف  مدينة  شور ويث وصػيتنا رسػاقؿ رديػدة مػف التصػر ا شػورع الوػديث مػف ارشػيمات 

شػػةو  تقػػدـ بهػػا ةػػانف مدينػػة  شػػور الػػى الميػػؾ سػػرجوف المتابػػد موجهػػة الػػى الميػػوؾ ا شػػورييف تتضػػمف 
القػػان  يشػػتة  فيهػػا مػػف تػػأ ر وامتنػػاع وةػػاـ المقاطتػػات مػػف دفػػع  مػػس الواصػػلت الزراريػػة ةػػالوبوب 
والطوػػيف والتػػبف والقػػروة الويوانيػػة ةػػالقرابيف الػػى متبػػد ا لػػم  شػػور. ليمزيػػد ينظػػر: سػػتيدة صػػمواف سػػام : 

 . َْة صََُِريةة رسالة ماجستير هير منشورةة جامتة الموصؿةميةية ا راض  ف  التصور ا شو 
(4) ARAB, Vol. 3. 610, 686. 
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وةانػػت ظػػانرة نهػػب تماقيػػؿ الهػػة الشػػتوب المنػػدورة ونقيهػػا منتشػػرة فػػ  منطقػػة الشػػرؽ ا دنػػى  
فػ  جانػب الطػرؼ ال اسػر فػ  الوػروب نجػدنا رنػد القديـ ون  ةناية رف امتػاف انػزاؿ ا نانػة والػذؿ 

ونػو  – الػديا  –رندما أمػر بػأف يضػـ الػى الغنػاقـ تمقػاؿ ا لػم  –سرجوف  –الميؾ ا شورع شروةيف 
ونػػو مػػا فتيػػم  يمػػم سػػيف ا ػػ   (ُ)ا لػػم القػػوم  الػػرقيس للرواتيػػيف ابػػاف وميتػػم الشػػهيرة ريػػى اورارتػػو

دػػد  telhunu سمخوو نُ   وولياتػػم اف ميةػػة رربيػػة تػػدرى الػػذع ي برنػػا فػػ  اوػػد –سػػنواريب  –ايريبػػا 
ة وةانػت نػذل القبييػة مػف qidari ِ ودرِ ميػؾ دباقػؿ  hazâel خزاِئومتوالمت مع بابؿ وزريـ ا ر يدرى 

اةبر القباقؿ التربية وأدوانا انذاؾة والت  ةانت تقطف ف  مناطؽ جنوب بلد بابؿ وهػرب المػراتة ودػد 
ؽ.ـ  ٖٗٔادثة ممػػا اضػػطر سػػنواريب الػػى القيػػاـ بوميػػة رييهػػا رػػاـ لتبػػت دوران مهمػػا فػػ  سػػير الوػػو 

وبقيػػت الػػى رهػػد  ييمتػػم  (ِ)  ضػػاع تيػػؾ القباقػػؿ وانتصػػر ريػػيهـ ونقػػؿ اصػػنامهـ التربيػػة الػػى نينػػو 
ايدينا )اسرودوف( الذع ارادنا الى زرماء تيؾ القباقػؿ بتػد التمػاس تقػدموا بػم ليميػؾ.  –ا    – شور 

ابػؿ  –بػاف  –بتػد وميػة الميػؾ  شػور  (ّ)الم الةهانة ف  ريلـ –شوشيناؾ  –ر ةما نقؿ الى بلد  شو 
ؽ.ـ والتػػ  دضػػى فيهػػا ريػػى نػػذل المميةػػة نهاقيػػا ويػػث ذةػػر  َْٔ) شػػور بانيبػػاؿ( ريػػى رػػيلـ رػػاـ 

بانيباؿ رهبتم ف  ذلػؾ: "لقػد نبشػت ودمػرت دبػور ميػوةهـ السػابقيف واللوقػيف الػذيف لػـ يوترمػوا - شور
وررضػػتهـ ليشػػمس. ا ػػذت رظػػامهـ لػػبلد  شػػور وجتيػػت اشػػباوهـ … رشػػتار سػػادت ة ا لػػم  شػػور و 

 .(ْ)تتبةة وورمتهـ مف درابيف الطتاـ وسةب الميال"

الػػذع ةانػػت رػػيلـ دػػد نهبتػػم  – إنانػػا –وفػػ  هضػػوف ذلػػؾ اسػػتتاد  شػػور بانيبػػاؿ تمقػػاؿ ا لهػػة  
ل ا لهة الت  ةانت تتطيػع الػى سنةة وريلـ ف  نظر  شور بانيباؿ مةاف هير مناسب لهذ ُّٓٔمنذ 

الباقسػة ليا ػذنا الػى  عويالومج ء الميؾ ا شورع الذع ارينت رنم داقية بانم نو الذع سي رجها مف 
 .(ٓ)أنانامتبد 

                                           

(1)ARAB, Vol. 2, 172. 
ة ودػد اظهػرت المنووتػات ا شػورية مشػاند نقػؿ ا صػناـ ّّ – ِّ( الةيلن ة وزمييهاة اوؿ التربة ص ِ)

 .SAA, I, P.137التربية ريى الجماؿ الى نينو . ينظر: 

الرهـ مف ا وتراـ الشديد الذع اظهرل لم الميؾ ف  البدء ا  انم فيما بتد اذلم ويف ا ذل بيدل داريا  ( ريىّ)
 (.َِٕايال الى الرويؿ قـ اودرم ف  مدينة الورةاء )ةونتينوة المصدر السابؽة ص 

 .ُٓٔ( ةونتينوة المصدر السابؽة صْ)

 .َِٕ( المصدر نمسمة صٓ)
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 السحّ الت السك اية -

 الترحيل والتوطين الجغرافي والتغييرات السكانية )الديموغرافية( : –اوالً 

ضوع التوو ت السةانية ف  منطقة الشرؽ ا دنػى القػديـة اشارت النصوص المسمارية الى مو  
فةػػاف ا شػػوريوف ريػػى سػػبيؿ المقػػاؿ   الوصػػر شػػتبا  ييطػػانة وةػػانوا يترفػػوف ذلػػؾة واف النقػػاء التردػػ  
هير وارد بالنسبة لهـ. فقػد ذةػر هالبػا فػ  الةتابػات الميةيػة اف شػتوبا مػف  ػارج بػلد  شػور ةانػت دػد 

ميت مقيهـ. وف  نذا الجانب ةانت تصب مف دوف تودؼ رناصػر ررديػة اضيمت اليهـ وامتزجت ورو 
متتددة ةػالقو  الم تيمػة التػ  ةٌونػت  شػور فػ  رصػور مػا دبػؿ التػاريل وةػاف انمهػا مجمورػة وسػونة 

. وفيما بتػدة جػاءت التػاقيرات مػف الجنػوبة التهبىيديىػة دبػؿ التػاريل (1)سامراء الوضارية ه مشي   وويؼ و
فػ  فجػر التػاريلة ومنػذ ودػت مبةػر فػ  المتػرة السػومريةة وربمػا دبػؿ ذلػؾة بػدا تػدفؽ  مباشػرة والسػومرية

ض ـ للدواـ الت  تتةيـ باليغات التاربة مف الجنػوب الغربػ  الػذع اسػتمر بالتزايػد. وفػ  ا لػؼ القػان  
د ػػؿ المنطقػػة تػػدفؽ وػػورع دػػوع تػػرؾ بصػػمات داقمػػة ريػػى الوضػػارة ا شػػوريةة وةانػػت نػػذل التناصػػر 

ية المذةورة أنمان دد تدفقت مف  ػلؿ القنػوات الرقيسػة الػقلث ونػ : الهجػرة والترويػؿ والتػزاوج بػيف الترد
اش اص ةالتجار والمقيميف ف  ال ارج. ودد تهودث الهجرات تغييرات ةبيرة ف  الترةيب السةان ة ةما 

ا رامييف وصػػؿ مػػع اةتسػػاح الوػػورييف لػػبتض منػػاطؽ بػػلد  شػػور فػػ  وػػيف اوػػدث القباقػػؿ التاربػػة ةػػ
القادميف مف وراء المرات تغيرات سةانية رقيسة. ودػد يبقػى مقػؿ نػذا النػوع مػف المسػتوطنيف فػ  جيػوب 

 . (ِ)منتزلة لتدة اجياؿة ولةف ريى المد  البتيدة د يوا نـ ايضان ف  ال ييط ا شورع بشةؿ ةامؿ

ديـ والتػ  وصػيتنا وربما ةانت انـ ظػانرة بػرزت فػ  التوػو ت السػةانية فػ  الشػرؽ ا دنػى القػ
مف  لؿ النصوص المسمارية ن  سياسة ترويؿ السةاف ةنتيجة مف نتاقج الوروب )هنػاقـ وأسػر (. 

ؽ.ـ( ُِٔ-ُُٗوةػػاف رػػدد السػػةاف الػػذيف تػػأقروا بالترويػػؿ ا شػػورع فػػ  التصػػر ا شػػورع الوػػديث )
ة الوديقػة الػى مػا يقػرب مػف ةبيران. ودد ديدر التدد ف  القروف القلقة ا  يػرة مػف رهػد المميةػة ا شػوري

. وةانػت سياسػة الترويػؿ اةبػر رامػؿ فػ  التغييػر السػةان  وا ػتلط (ّ)اربتة الى  مسة ملييف إنسػاف
 ف  مؤلمم:  B. Odedالسةاف. ودد رولج الموضوع بةاميم وبشةؿ جيد مف دبؿ الباوث ب. اودد 

Mass Deportation and Deportees in the Neo Assyraian Empire (1979) 

                                           

 . َُٖ(  ساةزة دوة  شورة ص1)

 .ُُٖ – ُٕٗة صالسابؽالمصدر ة(ساةزة دوة  شور ِ)

 .ّٖٕ( المصدر نمسمة صّ)
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 الترحيل الجماعي والمّرحليه في عصر المملكة االشىرية الحديثة

لقػػد مػػارس الميػػوؾ ا شػػوريوف منػػذ القػػرف القالػػث رشػػر رمييػػة ترويػػؿ ا دػػواـ المنػػدورة. ا  اف 
ذلػؾ اصػػب  سػمة رقيسػػة فػػ  سياسػة المميةػػة منػذ القػػرف التاسػػع ؽ.ـ. ودػد اد  ذلػػؾ الػى ايجػػاد مجتمػػع 

ةة ودا ؿ بلد  شور نمسػهاة  يػيط فػ  ةػؿ مػف النػاويتيف الترديػة واليغويػة. ولػـ دا ؿ المميةة ا شوري
يةػػف ليميػػوؾ ا شػػورييف  يميػػة رنصػػرية لنشػػاطاتهـ التسػػةرية وتوسػػتهـ وتػػروييهـ السػػةاف. فقػػد ادمجػػوا 
دػػوات الػػدوؿ الممتووػػة او التابتػػة فػػ  الجػػيش ا شػػورع وتػػى اف  شػػور ناصػػر بػػاؿ القػػان  اسػػةف فػػ  

يػػدة ةيػػل )نمػػرود( ادوامػػا مػػف البيػػداف الممتووػػة. وةػػاف صػػريوا تمامػػا بهػػذا ال صػػوص إذ راصػػمتم الجد
مف جديد. واسةنت فيها ا دواـ الت  دهرتها يداع مف البيداف التػ  وةمتهػاة مػف … يذةر: "بنيت ةىيلي 

 السػػػييمانية –رنػػػد متبػػػر المػػػراتة وزامػػػوأ  سووور  الردػػػة واطرافهػػػا و –و دػػػو  –رنػػػم واطرافهػػػا  –سػػػو و 
بلد ا ناضوؿ وشػماؿ سػوريا –و ات   –ف  مقيث ال ابور  –ادين   –وبيت ….  -وسهؿ شهرزور 

وطالمػػا لػػـ تةػػف نػػذل ا دػػواـ مػػف مجمورػػة ررديػػة واوػػدة بػػؿ انهػػا تمقػػؿ دوميػػات متتػػددةة فػػاف (ُ)…"  -
ميػػة مقػػؿ نػػذا الترويػػؿ دػػد نػػتج رنػػم بمػػرور الودػػت  يػػيط جديػػد. وفػػ  الوادػػع ةانػػت المػػدف ا شػػورية رال

ومتتددة اليغات مع اوتماؿ اف مف بينهـ اديية ممف نـ مف انودار اشورع دديـ. ودػد نػتج رػف سياسػة 
الترويؿ الت  اتبتها الميوؾ ا شوريوف نوع فريد وجديد مف المجتمع وتمازج فػ  اليغػات وانتقػاؿ المنػوف 

ة. فقػػد انتقيػػت الػػى بػػلد ومػػزيج مػػف الجمارػػات القوميػػة إذ لػػـ تةػػف ا  تلفػػات الترديػػة فيهػػا ذات انميػػ
 شػػػور شػػػتوب مػػػف م تيػػػؼ ارجػػػاء الشػػػرؽ ا دنػػػى ورميػػػت ةملوػػػيف أو وػػػرفييف أو تجػػػار أو جنػػػودة 

. اف انميػة ذلػؾ ريػى ا مػد البتيػد نػو (ِ)وبمرور الودت اصبوت متةامية ومندمجة فيما ريرؼ باشػور
مجتمتػػػة مػػػع  –والصػػػوار  التػػػاقير فػػػ  ا  ػػػتلط التردػػػ  فا رتبػػػارات الجغرافيػػػةة الجبػػػاؿ وا نهػػػار 

التوامؿ التاري ية الت  رميت ريى تقسيـ الشرؽ ا دنى القديـ الى منػاطؽ ةقيػرة منمصػية والتػ  ةانػت 
تتجػػػم نوػػػو ا نتػػػزاؿ. ويمةػػػف اف نػػػر  مقػػػا  ممتػػػازا لػػػذلؾ فػػػ  فيسػػػطيف إذ ظػػػؿ الميسػػػطينيوف واليهػػػود 

ٌمػػاف فػػ  ا ردف( وا دوميػػوف  وادػػواـ جبييػػة متنورػػة ظيػػوا ةيهػػـ لمػػدة والمؤابيػػوف والتمونيػػوف )سػػةاف رى
طويية متمازجوف ف  منطقة صغيرة جدا. فجاءت سياسة الترويؿ ا شورية الت  ةانت مف اةقر القػو  

. واستمرت سياسة ترويؿ السةاف وتػى التصػر البػابي  الوػديث (ّ)فاريية ف  بدء رميية ةسر ا نتزاؿ

                                           

 .ُِٖ( ساةزة دوة  شورة صُ)

 .ُِٖ( المصدر نمسمة صِ)

 .ّٕٗ( المصدر نمسمة صّ)
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بو ػػػذ نصػػػر القػػػان ( بػػػبجلء أرػػػداد ةبيػػػرة مػػػف سػػػةاف )الةيػػػدع(ة وػػػيف دػػػاـ الميػػػؾ نبػػػو ةيػػػديٌرع ايٌصػػػر )ن
 .(1)ؽ.ـٖٔٓو ٕٗٓأورشييـ )بيت المقدس( الى بلد بابؿ رند ديامم بمتوها ف  رامٌ  

 لورافية االحص  ات  سعداد السك ن: –ث اي   

لـ تقتصر رميية التوو ت السةانية فػ  بػلد الرافػديف القديمػة ريػى سياسػة الترويػؿ الجمػار   
الديموهرافيػػػة فوسػػػبة بػػػؿ اف ننػػػاؾ  اصػػػية ا ػػػر  تتتيػػػؽ بورةػػػة  –والتغييػػػرات السػػػةانية  والتػػػوطيف

ة وبقػػدر تتيػػؽ ا مػػر بهػػذل التمييػػة فػػ  وضػػارة احصوو   السووك نالسػػةاف وتوزيػػع ا راضػػ ة ونتنػػ  بهػػا 
وتاريل بلد الرافديف القديمة فقد وصيتنا اشارتاف مف رصػريف م تيمػيفة ا ولػى مػف التصػر ا شػورع 

ؽ.ـ( اذ نجػػد اف لشػػدة رنايػػة الميػػؾ شمشػػ  ادد ا وؿ بالشػػؤوف ا دتصػػادية  ُُِٓ – َََِيـ )القػػد
وا داريػػة والتسػػةريةة فقػػد طيػػب فػػ  رسػػالة وجههػػا الػػى ابنػػم يسػػمل ادد الػػذع ةػػاف ناقبػػم وممقيػػم ريػػى 

مة ف  ارال  المػراتة اف يقػـو بتمييػة اوصػاء فػ  المقاطتػات التابتػة لػ –تؿ الوريرع  –منطقة مارع 
  تظهػر أع تسػانؿ فػ  اوصػاقؾ. وبتػد انتهاقػؾ مػف التمػؿ فػ  نهايػة الشػهر "… وورد ف  الرسػالة: 

ودػػد ارػػرب (ِ)اوضػػر الػػى مدينػػة شػػوبات انييػػؿ )تػػؿ لػػيلف واليػػان  ريػػى ال ػػابور( لمقػػابيت "… الوػػال  
. (ّ)فػ  مػارعشمش  ادد بالرسالة نمسها رف ارتياوم التاـ لقياـ يسمل ادد باوصاء ا راض  الزراريػة 

ؽ.ـ(  ُِٔ – ُُٗامػػػا رمييػػػة اوصػػػاء السػػػةاف القانيػػػة فقػػػد جػػػرت فػػػ  التصػػػر ا شػػػورع الوػػػديث )
ة اذ تػـ نػذا ا وصػاء بنػاءن ريػى طيػب  و ائو االحصو   اوشو ريةوتوديدان ف  مدينة ٌوػرافة وتيتػرؼ بػػ 

تػػة وػػرافة ولػػـ الميػػؾ شػػروةيف )سػػرجوف( القػػان  مػػف راميػػم ريػػى وػػراف بالقيػػاـ بػػاجراء تتػػداد فػػ  مقاط
تقتصػػر رمييػػة ا وصػػاء ريػػى السػػةاف فقػػط وانمػػا شػػميت اوصػػاءن للراضػػ  ةػػذلؾة ويبػػدو اف الغايػػة 
ةانػػػت مػػػف وراء نػػػذا التتػػػداد نػػػ  ضػػػراقبية بالدرجػػػة ا ولػػػىة ومػػػف الملوػػػظ اف القػػػواقـ واليػػػواق  التػػػ  

اوين، عبيود، امو  ، اا س، رل م، اس  ، با ت، بوصيتنا رف رميية ا وصاء ضٌمت البيانات ا تيػة: 
ذرية، الى ل ال م  يممكه من لرى عميوه السعوداد مون اربو ل االسور، مون بسو سين  اراضن  حي ااو ت 

والمقػػاؿ ا تػػ  ييتػػد   مسوو حة كووم  طعووة ارض فضووال عوون العبيوود  االموو   العوو ممين فوو  سمووك البسوو سين
 أنموذجا لذلؾ:

                                           

 . َِٓ( سييمافة رامر: موجز التاريل السياس ةص1)
قارنػػػة مػػػع النظػػػاـ الميةػػػ  دراسػػػة م –(الزيبػػػارعة مومػػػد صػػػال  طيػػػب: النظػػػاـ الميةػػػ  فػػػ  التػػػراؽ القػػػديـ ِ)

 . ُِْة ص ُٖٗٗالمصرعة رسالة ماجستير هير منشورةة جامتة الموصؿة 

 .n, 82ARM ,. ينظر ةذلؾ: ُِْ( المصدر نمسمة صّ)
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 دور الملح  –"أدد 
 ًدًلن   –ناشيل 

 ابنم الشاب 
 واودة: المجموع قلقةامرأة 
 مزررة فيها ُٓوودة مف ا رضة  َّ
 بستاف ُ
 بقرة ُ

زوة ف  مقاطتة وٌراف ا دارية"  .(ُ)مجموع مقاطتة  ر(

 (2) . اجلغرافية السياسية2

امدتنا النصوص المسمارية بتماصيؿ رديػدة رػف دػوة المميةػة واتسػارها ومرةزيتهػا فضػل رػف  
نيـ الجيوسياسػية )سياسػة ا رض(ة اذ وصػيتنا ادلػة وشػواند رديػدة متاندات الودود وهيرنػا مػف الممػا

مػػف رصػػور م تيمػػة رػػف ممػػانيـ الجغرافيػػة السياسػػيةة ولنػػا اف نبػػدأ بممهػػـو الوػػدود الػػذع ررفػػم القػػـو 
فػ  اليغػة األةديػة   kisurrûفػ  اليغػة السػومرية وًةسيػٌرو( KI. SUR. RA)بصػي  متتػددة انمهػا  

نػػ : وػػدود او وجػػر وػػدودة الػػى جانػػب مصػػطيوات ا ػػر  مقػػؿ تى ػػوـي او التػػ  تت kudurruوةيػػديرث 
منتهػػػػى ةػػػػؿ دريػػػػة او ارض والجمػػػػع ت ػػػػـو ونػػػػ   الووووُسخووفػػػػ  التربيػػػػة  tahumu/tahhumuتىٌ ػػػػوـي 
misirpulukkuة ون  ةالقغور ف  ا دبيات الجغرافية التربية. وًمًصر بيييؾَّ (3)الودود

(4). 

نظـ التلدػػة بػػيف دولتػػيف او اةقػػر وتتنػػى بالقضػػايا التامػػة ة ونػػ  التقػػود التػػ  تػػالمع هووداتامػػا  
السياسػػية والتسػػػةرية وهيرنػػػاة فقػػد ريرفػػػت فػػػ  بػػلد الرافػػػديف القديمػػػة منػػذ التصػػػور التاري يػػػة المبةػػػرةة 

                                           

(1) SAA, Vol. XI, PP. 122  – 145. 
دا ييػػػة ( الجغرافيػػػة السياسػػػية: فػػػرع مػػػف فػػػروع الجغرافيػػػة البشػػػرية ييتنػػػى بدراسػػػة الوػػػدود والػػػدوؿ ورلدتهػػػا ال2)

)ا داريػػػة( وال ارجيػػػة وتوسػػػتها وقػػػروات الػػػدوؿ ومواردنػػػاة الػػػى جانػػػب دراسػػػة اقػػػر ا فتػػػاؿ السياسػػػية فػػػ  
( ينظػػػػر ةػػػػذلؾ: السػػػػماؾة الجترافيػػػػة السياسػػػػيةة ُٔٓالجغرافيػػػػة البشػػػػرية )تػػػػون ة المصػػػػدر السػػػػابؽة ص

المصػريةة  –نجيػو وةذلؾ الديبة مومد مومود: الجغرافية السياسيةة مةتبػة ا  ُٓالمصدر السابؽة ص
 .ٗة صُٕٔٗالقانرةة 

 .ُِٔة صُٗٗٗة منشورات المجمع التيم ة بغدادة ُ( سييمافة رامر وا روف: المتجـ ا ةدعة ج3)

(4)CDA, PP. 161, 212, 278. 
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اددـ تيؾ ا مقية اذ يػذةر لنػا انتيمينػا اوػد وةػاـ مدينػة لةػش  أ ّم مع دويية  لكشوتمقؿ متاندة دويية 
دا لينػػزاع بػػيف مميةتػػم ومميةػػة أوٌمػػا وذلػػؾ بػػابراـ متانػػدة صػػي  دػػاـ بػػدور الوسػػيط انػػم ةػػاف دػػد وضػػع وػػ

فيها ميؾ يسمى ميسييـة ونو ميؾ مدينة قالقة ون  ةيشة ودد قبتت بنػود المتانػدة ومنهػا القسػـ الػذع 
"سػوؼ  ادال واةـ أوٌما ريى التزامم بالمتانػدة الجديػدة والوػدود التػ  قبتهػا الوػاةـ اينػاتـ بػيف الػدولتيف:

السوو  دػػطة ةمػػا   اتجػػاوز  ريػػى سػػدودل وريػػى دنواتػػم  ااكرسوو   انتهػػؾ الػػى ابػػد ا بػػديف ورمػػة وػػدود 
رندقػذ رسػى اف تيقػ  ريػٌ   عموى الحود دلػو ارتػديت  غيور ااوهةما لػف ادتيػع مسػلتمة   سكّ ن الحد د

مػػػف الوجػػػر " أقبتهػػػا ريػػػى مسػػػلت (1)لااخرسووو كالتاقػػػدة لللهػػػة  ش شوووك ممػػػف السػػػماء الشػػػبةة  أ ّمووو 
ووضتتها ريى الودود بيف المميةتيفة هير اف وػاةـ أوٌمػا نقػض المتانػدة وازاؿ المسػلت وشػف وربػا 
ريى لةش واستمرت الورب بيف المميةتيف سجا  وتى تمةف انتيمينا مػف توقيػؽ ا نتصػارة واف ةػاف 

نا ةبيرة جػدا فمضػل رػف مؤدتا ةما اقبتت ذلؾ ا وداث التاليةة ريى مدنية أوٌما. اف انمية نص انتيمي
ةونم مف اددـ النصوص التاري ية الموجودة لدينا وتى ا ف فهػو يسػجؿ لنػا ا بػار ادػدـ متانػدة دوليػة 
متروفة لدينا ةانت دد رقدت بيف مميةتيف مستقيتيف بتوسط مميةة قالقة. وتتد نذل المتاندة مف اولى 

بط اللزمػة لهػا بويػث تتتػرؼ بهػا ا طػراؼ الجهود البشرية فػ  تنظػيـ التلدػات الدوليػة ووضػع الضػوا
المتنيػػةة لػػذا ةانػػت دراسػػتها ريػػى دػػدر ةبيػػر مػػف ا نميػػة رنػػد دراسػػة تػػاريل القػػانوف الػػدول  والجغرافيػػة 
السياسػػية ةمػػا اف الػػنص يشػػير الػػى بتػػض الطقػػوس والمراسػػيـ وا جػػراءات التػػ  ةانػػت تتبػػع رنػػد رقػػد 

د د ك اووت عمووى شووكم خاوود  محفوو ر يفصووم بووين  الحووالمتانػػداتة منهػػا وضػػع مسػػلت ريػػى الوػػدود 
ة الػػى جانػػب تػػرؾ ارض وػػاجزة بػػيف وػػدود المميةتػػيفة أع ارض ويػػادة واف ةانػػت اراضوو  الوود يمسين

توػػت اشػػراؼ المميةػػة المنتصػػرةة ةمػػا تضػػمنت دفػػع ضػػريبة سػػنوية متينػػة الػػى  لةػػش مقابػػؿ اسػػتغلؿ 
نػػة القانيػػة باسػػتغللمة الػػى  ف المتانػػدة سػػموت لسػػةاف المدي GU.EDINAسػػهؿ لةػػش المتػػروؼ 

جانب اداء القسـ با لهة القومية والى هير ذلػؾ مػف المراسػيـ التػ  ظيػت ملزمػة لتقػد المتانػدات فػ  
سػيف مػع وػاةـ اواف التيلمػ . ومػع  –. ةما وصيتنا متاندة ا ػر  نػ  متانػدة نػراـ (2)المترات التالية

ػٌؿ مػا لػدينا اشػارات ذلؾ فاف ما لدينا مف متاندات رػف التصػور التاري يػة  التاليػة دييػؿ جػداة بػؿ اف جه
الػػى تيػػؾ المتانػػدات التػػ   بػػد وانهػػا ةانػػت مدونػػة ريػػى ردػػـ طينيػػة او مسػػلت. واف ا مقيػػة الموجػػودة 

                                           

؛ ُُٕ – ُُٔة ص ُٖٓٗة بغػدادة ِ(سييمافة رامر: التلدات السياسية ال ارجيػةة وضػارة التػراؽة ج1)
ة شتلف ةامؿة التلدػات الدوليػة فػ  التصػور التراديػة القديمػةة رسػالة ماجسػتير اسماريؿ  ينظر ةذلؾ:

 . َُٗٗهير منشورة مقدمة الى ةيية ا داب جامتة الموصؿة 

 .  ُُٕ( سييماف: التلدات السياسيةة ص2)



 ٜٜ 

لػػدينا رػػف المتانػػدات تاتينػػا بالدرجػػة ا ولػػى مػػف التصػػور ا شػػورية منهػػا متانػػدة ابرمػػت بػػيف الميػػؾ 
ؽ.ـ( والميػػػػؾ الةٌشػػػػ  ةرانػػػػداش ونػػػػ   اصػػػػة  ُُُْ – ُُْٗنشيشػػػػو ) –بيػػػػؿ  –ا شػػػػورع  شػػػػور 

 .(1)بتقبيت الودود بيف المميةتيف

واذا مػػا انتقينػػا الػػى موضػػوع اتسػػاع الردتػػة الجغرافيػػة ليممالػػؾ ومميةػػة القطػػر الواوػػد فنجػػد اف  
الميؾ شروةيف )سرجوف( ا ةدع دد وود جميع بلد سومر واةػد ووصػؿ الػى سػواوؿ ال يػيج التربػ ة 

ة ويبػدو اف نمػوذ شػروةيف بوسوم اسومحسه فو  ميو ل الخموير العربو ا يػذةر اوػد النصػوصة إذ داـة ةم
امتػػػد ليشػػػمؿ بتػػػض بيػػػداف ال يػػػيج ومػػػا وراءنػػػاة فتوجػػػم شػػػٌروةيف بتػػػد ذلػػػؾ بنشػػػاطاتم التسػػػةرية الػػػى 

وجبػاؿ  –تػؿ الوريػرع  –ومػارع  –نيػت  –الجبهات ا  ر  إذ تػذةر النصػوص انػم ضػـ مدينػة ايتػو 
ومدينػػة  –جنػػوب جبيػػؿ  –وبػػارموت   –جبػػاؿ طػػوروس  –وجبػػاؿ المضػػة  – مػػانوس جبػػاؿ ا –ا رز 
ةمػػا تػػذةر نصػػوص ا ػػر  انػػم وصػػؿ الػػى جزيػػرة ةمتػػارة ونػػ  جزيػػرة ةريػػت قػػـ  –شػػماؿ سػػوريا  –ابػػل 

ضػػـ بتػػد ذلػػؾ رػػيلـ. وتؤةػػد نشػػاطات شػػروةيف التسػػةرية ريػػى ضػػمم نػػذل المػػدف الةقيػػرة الػػى وػػدود 
التامة الت  اتبتها الميوؾ ا ةديوف والتػ  وضػع  طوطهػا الرقيسػة شػروةيف مميةتم المتنامية السياسة 

والهادفػػة الػػى ادامػػة مميةػػة القطػػر الواوػػد التػػ  ادارنػػا فػػ  رهػػد شػػٌروةيف مػػف التاصػػمة اةػػد. والتػػ  لػػـ 
تةتشؼ وتى ا ف ا  اف مودتها ليس بتيػدان رػف مدينػة بغػداد الواليػة. واف مودػع التاصػمة فػ  مرةػز 

ػػٌؽ لشػػريةيف وفػػ  وسػػط الػػ بلد يمقػػؿ فػػ  ممهػػـو الجغرافيػػة السياسػػية رنصػػر ونقطػػة دػػوة ليدولػػة ونةػػذا وه
)سػػػرجوف( أف يتمػػػا ر ويقػػػوؿ: "وا ف اينػػػا ةػػػاف الميػػػؾ الػػػذع يػػػٌدر  انػػػم نظيػػػر لػػػ ة فييصػػػؿ الػػػى ويػػػث 

 .(2)موارب ةؿ يـو ف  دصرل" ََْٓوصيت انا!" وةاف يقوؿ ايضان انم ةاف "يطتـ 

سػػيف وميػػد شػػروةيف ا ةػػدع انػػم يبػػدو ةػػاف اوؿ ميػػؾ فػػ  تػػاريل  –اـ وممػػا يػػذةر رػػف وةػػـ نػػر  
التراؽ القديـ ةتب اسمم مسبودا بالنجمةة ون  رلمة دالة ةانت توضع رادة دبؿ اسػماء ا لهػةة ممػا 
يشػػير الػػى انػػم الػػم نمسػػم  لفػػا لمػػا ةانػػت رييػػم التػػادة فقػػد ةػػاف الميػػؾ فػػ  نظػػر التػػرادييف القػػدماء مػػف 

سػػػيف لقػػػب نمسػػػم بميػػػؾ  –ف ممػػػقل لللهػػػة ريػػػى ا رض وناقبػػػا رنهػػػا. ةمػػػا اف نػػػراـ البشػػػر ا  أنػػػم ةػػػا

                                           

ة ليمزيػػػػػد مػػػػػف التمصػػػػػيؿ رػػػػػف المتانػػػػػدات يينظػػػػػر: السػػػػػيابة مومػػػػػد: ُّٓة ُُٖ( المصػػػػػدر نمسػػػػػمة ص 1)
. ََُِالسياسية فػ  تػأريل التػراؽ القػديـة رسػالة ماجسػتير هيػر منشػورة ة جامتػة القادسػيةة  المتاندات

 ينظر ةذلؾ: اسماريؿة شتلف: التلدادت الدوليةة المصدر السابؽ.

 .ُٔٓ – ُْٓ( سييمافة موجز التأريل السياس ة ص2)



 ٔٓٓ 

الجهػػات ا ربػػعة ونػػو لقػػب ةػػاف يسػػتتمؿ فػػ  وصػػؼ ا لهػػة فقػػطة فضػػل رػػف ةونػػم ةنايػػة رػػف اتسػػاع 
 .(1)ورظمة نموذ وردتة مميةتم

نمػػػو وةػػػـ قمػػػان  رشػػػرة سػػػنة وانػػػم مهػػػد  –وذةػػػرت جػػػداوؿ الميػػػوؾ السػػػومرييف اف الميػػػؾ اور  
الطريؽ مف الجهات السميى الى الجهات التييػاة أع انػم سػار مػف البوػر ا سػمؿ )ال يػيج التربػ ( الػى 
البوػػر ا ريػػى )البوػػر المتوسػػط(ة ممػػا يتنػػ  انػػم تميػػز بقػػوة ا دارة المرةزيػػة التػػ  ارػػادت ووػػدة بػػلد 

نوات رػدة مػف نمػو دضػى سػ –الرافديف الى مػا ةانػت رييػم فػ  رهػد المميةػة ا ةديػةة واف الميػؾ اور 
وةمػػم مػػف اجػػؿ توويػػد الػػبلد والقيػػاـ بػػالوملت التسػػةرية   ضػػاع المنػػاطؽ الم تيمػػةة وانػػم ةػػاف مػػف 
نتاقج تيؾ الوملت ايضان تدفؽ الغناقـ الةقيػرة التػ  ةانػت مػف اسػباب الر ػاء ا دتصػادع الػذع يشػةؿ 

 اود دراقـ ورناصر الجغرافية السياسية.

ةػػف ومػػوراب  مػػف صػػهر دوؿ المػػدف الم تيمػػة فػػ  مميةػػة واوػػدة وفػػ  التصػػر البػػابي  القػػديـ تم 
واسػػػتتمؿ فػػػ  جميػػػع ارجػػػاء المميةػػػة لغػػػة واوػػػدة لػػػلدارة والتمػػػؿ ريػػػى الػػػرهـ مػػػف اف السػػػومرية ظيػػػت 
تسػػتتمؿ للهػػراض الةهنوتيػػةة ونظامػػا دانونيػػا واوػػدا ةمػػا يمةػػف القػػوؿ انػػم جتػػؿ لػػبلد بابػػؿ مجمورػػة 

مػػػػردؾ الػػػػم مدينػػػػة بابػػػػؿ القػػػػوم . وظػػػػؿ التنظػػػػيـ ا جتمػػػػار  مووػػػػدة مػػػػف ا لهػػػػة ريػػػػى رأسػػػػها ا لػػػػم 
. ومػا يقػاؿ رػف (2)وا دتصادع الذع فرضم ومػوراب  ريػى الػبلد واضػوا وتػى نهايػة تػاريل بػلد بابػؿ

ادد ا وؿ اذ اصػبوت بػلد  شػور فػ  رهػد نػذا الميػؾ  –رصر وموراب  ينطبؽ ريى رصػر شمشػ  
 (3)ا صػػيية وتتجاوزنػػا الػػى المنػػاطؽ وا دػػاليـ المجػػاورة وألوؿ مػػرة مميةػػة دويػػة تضػػـ جميػػع بػػلد  شػػور

وةػػاف مػػف بػػيف التناصػػر الوضػػارية التػػ  ظهػػرت فػػ  فتػػرة السػػيطرة الةشػػية طريقػػة تقبيػػت ا دطارػػات 
الميةيػػػة مػػػف ا راضػػػ  الػػػى ا فػػػراد والجمارػػػات ريػػػى اوجػػػار  اصػػػة ررفػػػت باوجػػػار الوػػػدود ةيػػػػديرث 

kudurru   ةاف يدوف رييها فضل رف بتض الرموز الدينية ال اصة ربما ةانت تومظ ف  المتبدة و
با لهػػػػػةة إسػػػػػـ الميػػػػػؾ صػػػػػاوب المنوػػػػػة واسػػػػػـ مػػػػػف ادطتػػػػػت ا رض لػػػػػمة ووػػػػػدود ا رض ومسػػػػػاوتها 
وا متيازات ال اصة بها. وةاف شةؿ نذل ا وجار هير منتظـ ونػو اشػبم بمسػلت م روطيػة   يزيػد 

 ارتمارها رف متر واود.

                                           

 .ُٖٓ( المصدر نمسمة ص1)

 .ُٔٗة َُٕ(سييمافة موجز التأريل السياس ة ص2)

 .َِّ( المصدر نمسمة ص3)



 ٔٓٔ 

ؿ التصػػر ا شػورع الوػػديث مػالـ يوققػػم هيػرنـ مػػف ا دػواـ التراديػػة ةمػا وقػؽ ا شػػوريوف  ػل 
القديمة داطبػةة فقػد رميػوا ريػى توويػد بػلد بابػؿ واشػورة ونجوػوا فػ  ذلػؾ اويانػا ةقيػرة واف فشػيوا فػ  
اويػػاف ا ػػػر ة ودضػػػوا ريػػى مميةػػػة رػػػيلـ جنػػػوب هربػػ  ايػػػراف ونػػػ  المميةػػة التػػػ  ةانػػػت وراء المػػػتف 

فػػ  بػػلد بابػػؿة تمػػدنا بػػالتوف المػػادع والتسػػةرع وتهػػ ء لهػػا الميجػػأة وامتػػد  وا ضػػطرابات التػػ  توػػدث
ا شػػوريوف بنمػػوذنـ الػػى بػػلد الشػػاـ وفرضػػوا ا تػػاوة ريػػى جميػػع الممالػػؾ والػػدويلت ا راميػػة وهيرنػػا 
وضمنوا امف طرؽ المواصلت الى ساوؿ البور المتوسط وسلمتهاة ودضوا ريى دويية السػامرة التػ  

هيرنػا مػف الػدويلت ا راميػة ريػى التصػياف والتمػرد ضػد المميةػة ا شػورية يؤيػدنا فػ   ةانت توٌرض
ذلػػػؾ وةػػػاـ مصػػػر مػػػف ا وبػػػاشة ةمػػػا فرضػػػوا ا تػػػاوة ريػػػى دوييػػػة يهػػػوداة ورنػػػدما زاد تػػػد ؿ المميةػػػة 
المصػػرية فػػ  بػػلد الشػػاـ ودرمهػػا المتواصػػؿ ليػػدويلت والممالػػؾ فيهػػا ليودػػوؼ ضػػد المميةػػة ا شػػورية 

ايػػدينا )اسػػرودوف( ريػػى ضػػـ  –ا ػػ   –صػػالوها التجاريػػة فيهػػا رػػـز الميػػؾ ا شػػورع  شػػور وضػػرب م
 – شػور  –وادع النيؿ الى ودود امبراطوريتم وبدأ بتنميذ نذل السياسةة ودد اةمؿ تنميذنا ابنم و ييمتػم 

 ابؿ ) شور بانيبػاؿ( ود ػؿ الجػيش ا شػورع فتػل ا راضػ  المصػرية ووصػؿ الػى مصػر التييػا –باف 
 .(1)ف  ادصى الجنوب

ونذا الميؾ  شور ناصر باؿ القػان  ي برنػا فػ  اوػد  وولياتػم رػف الوػدود الجغرافيػة لمميةتػم  
"الميػػؾ الػػذع ا ضػػع )ا راضػػ   بمضػػؿ هزواتػػم التػػ  شػػميت منػػاطؽ واسػػتة مػػف الشػػرؽ ا دنػػى القػػديـ:

 والمتوسػػط(ة وبػػلد  دػػالممتػػدة( مػػف الضػػمة المقابيػػة لدجيػػة وتػػى جبػػؿ لبنػػاف والبوػػر الةبيػػر )البوػػر 
ريػى نهػر المػرات فػ  ا نبػار  واطرافهػا نػمى ( وبلد سػو و )رى ريى نهر المرات ف  سوريا )الرٌدة واطرافها
(ة ريػػى نهػػر المػػرات هربػػ  التػػراؽ )بػػالقرب مػػف الميوجػػة الواليػػةو ( وبضػػمنها مدينػػة رابيقػػهربػػ  التػػراؽ

 نيريػػػػػػػػػػػػػػػب(الػػػػػػػػػػػػػػػذع هػػػػػػػػػػػػػػػزا مػػػػػػػػػػػػػػػف نهػػػػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػػػػنباط ووتػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػلد اورارتػػػػػػػػػػػػػػػو )ديػػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػػلد 
.  وضمت ودود بلدع ا راض  الممتػدة مػف مضػيؽ  -شماؿ وشرؽ بويرة فاف )واف( شرد  ترةيا –

)تػؿ بػاـر  ووتػى بػلد ةيػزافي )سهؿ ورير شرؽ الزاب ا ريى شػماؿ اربيػؿ شػمال  التراؽ(جبؿ ةيرورو 
ريػػى )بنةػػرد بػػارع  –تػػؿ  –. ومػػف الضػػمة ا  ػػر  ليػػزاب ا ريػػى ووتػػى مدينػػة شػػماؿ شػػرد  سػػوريا(

التػوف ةػوبرع الت  تقع فػ  ارػال  النهػر فػ  بػلد زابػاف )الزاب ا سمؿ شماؿ السييمانية شمال  التراؽ(
جنوب هرب  الستدية  ابتان  )تؿ اسييمم –شى  –(؛ ومف مدينة تؿ ريى الزاب الصغير شمال  التراؽ

بػػف رمػػر فػػ   زبػػدان  )هربػػ  دجيػػة دبالػػة جزيػػرة –ش  –( ووتػػى مدينػػة تػػؿ فػػ  ديػػالى شػػرد  التػػراؽ
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)ممػػر بازيػػاف فػػػ  السػػييمانية شػػماؿ شػػػرد  ترةيػػا(. وارتبػػرت ا دػػواـ القاطنػػػة مػػف مضػػيؽ جبػػػؿ بيبتػػو 
واليػان(  جػزءان أو ازمػر فػ  السػييمانية شػماؿ شػرؽ التػراؽ ووتى جبؿ  اشمر )جبؿ دربند اف التراؽ( 

انوا يػؤدوف لػ  مف سةاف بلدع وف  ا راضػ  التػ  تقػع توػت سػيطرت  ةنػت داقمػا ارػيف وةػام  وةػ
 (2). وف  نص ا ر يقوؿ: "واضمت اراضو جديدة الى بلد  شور وادواما ا ريف الى سػةانها"(1)ال دمة"

ونػػ  اشػػارة الػػى انػػـ رنصػػريف فػػ  الجغرافيػػة السياسػػيةة ا وؿ: التناصػػر الطبيتيػػة والقػػان : التناصػػر 
فيػػػة السياسػػػية ةالوػػػدود البشػػػرية. ةمػػػا نيوػػػظ فػػػ  نػػػص قالػػػث ليميػػػؾ ذاتػػػم التديػػػد مػػػف رناصػػػر الجغرا

( ومرةزيػػة المميةػػة ودوتهػػا واتسػػارها فضػػل رػػف ذةػػر التضػػاريس: " شػػور ناصػػر بػػاؿة الميػػؾ  )الت ػػـو
التظػػيـة الميػػؾ القػػوع وميػػؾ بػػلد  شػػور ميػػؾ الجهػػات ا ربػػع ةيهػػاة ميػػؾ الشػػتوب ةيهػػا ا ميػػرة ناقػػب 

افس بػػيف امػػراء الجهػػات  شػػور الرجػػؿ الباسػػؿ الػػذع يتصػػرؼ باسػػناد  شػػور وا لػػم شػػمش ولػػيس لػػم منػػ
ا ربعة الذع وطػأ دمػـ الجبػاؿ فػ  ا راضػ  المرتمتػة ةيهػاة م ضػتان اولقػؾ الػذيف لػـ ي ضػتوا  شػور 

ة الػػػذع يزوػػػؼ فػػػ  ممػػػرات الجبػػػؿة الػػػذع رأ  اال ووو ليو الشوووم لية  اللا بيوووةفػػػ  الت ػػػـو التييػػػا والػػػدنيا 
سػالؾ صػتبة فػ  الجبػاؿ والبوػارة اصقاع ناقيػة وورػرةة ميػؾ الػبلد المػدنش الػذع واصػؿ تقدمػم فػ  م

الم يػػوؽ المقػػدسة والسػػيد التسػػةرع الػػذع يطػػوح بػػالمجرميفة رارػػ  الجهػػات ا ربػػع الػػذع ضػػـ ا مػػـ 
  .(3)ةيها وجتيها توت سيطة واودةة المنتقـ لبلد اشورة الذع وسع ودود بلدل"

دتتػػػم ويبػػػدو اف الميػػػؾ شػػػروةيف )سػػػرجوف( ا شػػػورع   دػػػد وقػػػؽ توسػػػتا اةبػػػر فػػػ  مسػػػاوة ر 
الجغرافيػػة فهػػػانو يمت ػػػر بوػػدود مميةتػػػم الواسػػػتة التػػ  ضػػػمت ادػػػاليـ وبيقػػات م تيمػػػة ومتباينػػػة جبػػػا نة 
صػػوار ة سػػواوؿة جػػزر: "شػػروةيف )سػػرجوف( الميػػؾ التظػػيـة الميػػؾ المقتػػدرة ميػػؾ الةػػوف ميػػؾ بػػلد 

 شػػور  شػػور وناقػػب ميػػؾ بابػػؿة ميػػؾ سػػومر واةػػدة الميػػؾ الػػذع ا ضػػع واسػػتولى وبتػػوف مػػف )ا لهػػة( 
ونػػابوومردؾ بيػػدانا رديػػدة توػػت وةػػـ واوػػد ابتػػداءن مػػف بػػلد ايتنانػػا )جزيػػرة دبػػرص( التػػ  مػػا إف سػػمع 
سبتة مف ميوةها انتصارات شروةيف ف  اورارتو وةرةميش وتى ارتتػدت فراقصػهـ وجيبػوا الهػدايا اليػم 

البوػػػر والجزيػػػرة نػػػذل تقػػػع ريػػػى مسػػػافة رويػػػة سػػػبتة ايػػػاـ الوادتػػػة فػػػ  رػػػرض بوػػػر هػػػروب الشػػػمس )
 ممو ك  بورصالمتوسط( وننا يشير الميؾ الى ملوظة استراتيجية مهمة ون  اف اسماء نؤ ء الميوؾ 

ةانت مجهولة  سلفم مف ميوؾ  شور وةاردونيػاش )بابػؿ(ة ممػا يشػير بوضػوح الػى اف نمػوذ المميةػة 

                                           

(1)RIMA, Vol. 2, 95. 
(2)RIMA, 2, 15. 
(3)RIMA, 2, 25. 
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الػى وػدودل وتػػى ا شػورية امتػد اةقػر مػػف ذع دبػؿ(ة قػـ يسػتطرد الميػػؾ سػاردا لنػا البيػداف التػػ  ضػمها 
االا ضو م فو  – بالد الحثيوين)و ػات  )بلد الشاـ( بلد امورو الواستة  –ت ـو مصر وبلد موسة  

وبػػػلد الميػػػدييف )شػػػماؿ هػػػرب ايػػػراف( )ةردسػػػتاف شػػػماؿ شػػػرد  التػػػراؽ( باةميهػػػا وةػػػؿ ةوتػػػـو  (-سركيووو 
بػػلد رػػيلـة وجميػػع وراشػػ  الوادتػػة ريػػى ت ػػـو  -وبػػلد ايييبػػ   –البتيػػدة رػػف وافػػات جبػػاؿ بيةيتػػ  

ا رامييف الذيف يقطنوف ضػمت  دجيػة ونهػرع سػوراب  )رود ػان  ةػانةوؿ واليػان( واودنػوة وجميػع انوػاء 
سػػوتو )منػػاطؽ المػػرات ا وسػػط( وصػػوراء ايػػاتبورو وةػػؿ مػػا فيهػػا ومدينػػة تػػؿ  ومبػػا التابتػػة  راضػػ  

وبػػلد بيػػت يػػاةيف ريػػى سػػاوؿ وةػػؿ مػػدف الةيػػدييف  ك رد ايوو شالتيلميػػيف وشػػماؿ بػػلد بابػػؿ وجنوبهػػا 
البوػػر المػػر )ال يػػيج التربػػ ( ووتػػى ت ػػـو دييمػػوف )البوػػريف(. ونصػػب موظميػػم وةامػػا رييهػػا وبسػػط 

 .(1)سيطة نموذنـ رييهـ"

ـ رسػػٌو السػػمف ووػػدود البوػػار والميػػال ا دييميػػةة فقػػد وصػػينا   امػػا فػػ  مجػػاؿ وقػػوؽ الصػػيد ورسػػوي
)اسػػرودوف( مػػع )بتػػؿ( وػػاةـ مدينػػة صػػور المينيقيػػة  ايػػدينا –ا ػػ   –رنهػػا نػػص متانػػدة الميػػؾ  شػػور 
وويث اف مدينة صور ةانت مف الموانه المهمة ريػى سػاوؿ البوػر  مف التصر ا شورع الوديث.

المتوسػػػط واف وياتهػػػا ا دتصػػػادية تتتمػػػد بالدرجػػػة ا ولػػػى ريػػػى تجارتهػػػا البوريػػػة وسػػػمنها الةقيػػػرةة اذا 
ايػػة سػػمف صػػور ورػػدنا مػػف السػػمف التابتػػة لػػمة فػػاذا نصػػت المتانػػدة ريػػى تتهػػد الميػػؾ ا شػػورع بوم

توطمت ف  مةاف ا ر تابع لينموذ المميةة ا شورية يتد ةؿ ا رتداء رييها ارتداء ريى امواؿ الميػؾ 
 ا شورع نمسم وجاء ف  نذل المتاندة: 

اذا ما توطمت أية سػمينة مػف سػمف بتػؿ او مػف سػمف شػتب ارواد فػ  بػلد بييسػتو )فيسػطيف( او "… 
ة فػاف ةػؿ موجػودات السػمينة نػ  اش رة الى حد د المي ل اال ميميوةريى ت ـو ادييـ اشورع بلد  شػور 

يػػػػؾ بػػػػلد اشػػػػورة لةػػػػف يجػػػػب اف   ييوػػػػؽ أع ضػػػػرر بػػػػاع شػػػػ ص  –ا ػػػػ   –مييػػػػؾ  شػػػػور   ايػػػػدينا مى
 ريػػى ظهػػر السػػمينة"ة "بػػؿ" ريػػيهـ تسػػجيؿ اسػػماقههـ  وا بػػار الميػػؾ بهػػا[ة وفػػ  فقػػرة ا ػػر  مػػف المتانػػدة

ايدينا )اسرودوف( الموانه والطرؽ التجارية والمدف الت  يضمف فيهػا لبتػؿ وػاةـ  –ا    –ودد  شور 
ا    –صور الوماية: "نذل ن  انظمة وتتييمات موانه التجارة والطرؽ التجارية الت  رهد بها  شور 

ينييف والمػػػدف ايػػػدينا الػػػى  ادمػػػم بتػػػؿة الػػػى رةػػػا ودور واديػػػيـ الميسػػػطينييف الػػػى دا ػػػؿ مػػػدف الميسػػػط –
الوادتة ريى ت ـو بلد  شور ريػى سػاوؿ البوػر )المتوسػط( جميتػا وجبيػؿة وجبػؿ لبنػاف والمػدف التػ  

ايػدينا ميػؾ بػلد  شػور وبامةػاف  –ا ػ   –ة[  شػور  …ف  الجباؿ جميتانة ةؿ مدنية مف تيؾ المػدف 
                                           

(1)ARAB, Vol. 2, 96. 
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نا يسػم  لسػةاف صػور اد ػاؿ ايدي –ا    –بتؿ اف يد ؿ تيؾ المدف بران وبورانة وطبقا  تمادية  شور 
سمنهـ ف  تيؾ المدف وف  دا ؿ مينػاء بتػؿ التجػارع التػ  رهػد بهػا الميػؾ لػم وةػؿ انسػاف يػد ؿ مػدف 
بتؿ او وصونها رييم دفع المةوس )ضريبة الرثسٌو ف  الميناء(ة ريى وفؽ إتمادية الميؾ )ريػى سػةاف 

 .  (1)مدينة صيدونايا )صيدا(
 ي واحلضري(:. جغرافية االستيطان )الريف3

تتٌد دراسة ا ستيطاف دديمة اذ سػتى ا نسػاف منػذ ودػت بتيػد الػى اةتشػاؼ المنػاطؽ المناسػبة  
للستيطاف ريى ضوء  صاقص تيؾ المناطؽ مف الوجهػة الجغرافيػة. ولتػؿ مػف انػـ المػروع الجغرافيػة 

ا سػػتيطاف الػػػى  ورمومػػا تقسػػػـ جغرافيػػة( 2)ذات التلدػػة المباشػػرة مػػع نػػػذا المػػرع نػػ  جغرافيػػػة السػػةاف
وفيمػػا ي ػػص الجانػػب  الل اوول الحضووربوالقانيػػة  الل اوول الريفوو فػػرريف مػػف الدراسػػات ا ولػػى ت ػػص 

 (3)السوو س ا وؿ التػ  مػف بينهػا نمػػط البػداوة. ذةػرت النصػػوص المسػمارية بتػض القباقػؿ البدويػػة مقػؿ 
ونػػ  مػػف انػػـ   utu’uاسوو  ُ التػػ  ةانػػت تقطػػف فػػ  منطقػػة المػػرات ا ريػػى بػػالقرب مػػف مػػارعة ودبييػػة 

القباقػػػؿ البدويػػػة ا راميػػػة وادوانمػػػا شػػػةيمةة اذ اسػػػتتانت بهػػػا المميةػػػة ا شػػػورية الوديقػػػة وضػػػمتها الػػػى 
صموؼ الجػيش ا شػورع ةقػوات صػدامية مػع السػةاف المتمػرديف فػ  المػدف وةانػت نػذل القبييػة تقطػف 

دبييػػة اراميػػة ةانػػت  labdudu  بيمووة لبوود د   (4)جنػػوب مدنيػػة  شػػور ومنطقػػة الجزيػػرة )وادع القرقػػار(

                                           

(1)SAA, Vol. II, P.25;27 وينظػر ةػذلؾ .  Tadmor, H., “The Campaigns of Dargon”, 

JCS,12,1988, P.34.  

 .ّٖوزمييمة المصدر السابؽة ص ( فضيؿ2)
: ون  دباقؿ بدوية ةانت منتشرة ف  منطقة المرات ا وسػط ويػث أشػير الػيهـ ةبػدو صػوراء Sutu( السوتو 3)

سػػػموا  Suhuسػػػيف( ت تيػػػؼ تمامػػػان رػػػف دباقػػػؿ السػػػو و -فػػػ  وقػػػاقؽ تتػػػود بتاري هػػػا الػػػى ميػػػؾ  رسػػػا )ريػػػـ
نصوص مارع بأنهـ ةػانوا منتشػريف فػ  المنطقػة التػ  ة أشارت اليهـ Sittaceبالةتابات الةلسيةية بأسـ 

)ونػػ  مجمورػػة مػػف  Basarتضػػـ مػػارع )تػػؿ الوريػػر واليػػان( وجبػػؿ بشػػرع أسػػمم القػػديـ ةػػاف جبػػؿ بسػػار 
المرتمتات الممتدة الى الضػمة اليمنػى مػف نهػر المػرات أسػمؿ الردػة( وتػدمر ودطنػا ونػـ ايضػا مػف القباقػؿ 

 ا رامية ليمزيد ينظر: 
Smith, S ,.  “ The Foundation of the Assyrian Empire” in CAH, 3,1960,P.4ff.  

 . ِٖالزيدعة المصدر السابؽة ص
 .َُٖ( ساةزة دوة اشورة ص 4)
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بػالقرب مػف ةمػرع فضػل رػف بيوتػات ومشػي ات القباقػؿ  yasûbuتقطف منطقة دادوؽ ودبيية ياسػوب 
 .(1)وهيرنا ُبُقد و بيت داك ربو بيت ي  ينالةيدية الت  ةانت تقطف ف  جنوب بلد بابؿ مقؿ 

يمػػػػا ي ػػػػص الجانػػػػب ومػػػػف الشػػػػواند التاري يػػػػة التػػػػ  وصػػػػيتنا رػػػػف مترفػػػػة التػػػػرادييف القػػػػدماء ف 
الوضػػرعة نػػ  اشػػارة اوػػد  النصػػوص الػػى اسػػتقرار بتػػض ا دػػواـ ريػػى شػػواطه ا نهػػار والبوػػارة اذ 
تردنػػا اشػػارة فػػ  اوػػد  ووليػػات الميػػؾ شػػٌروةيف )سػػرجوف( ا شػػورع رػػف جغرافيػػة ا سػػتيطاف: "بقػػوة 

ارػداق . فػ  بػلد ادتدار  شور ونابو ومرديؾ ا لهة التظاـ اسيادع الذيف نشروا جيوش ة صررت ةؿ 
وا راميػيف الػذيف يقطنػوف ريػى ضػماؼ … اياتنانا )دبػرص( الػذيف يقطنػوف فػ  رػرض البوػر )جزيػرة( 

وبيػػت يػػاةيف )الةيػػدييف( الػػذيف يقطنػػوف ريػػى سػػاوؿ البوػػر المػػٌر )ال يػػيج التربػػ ( والػػى … نهػػر دجيػػة 
 .(2)ودود دلموف )البوريف(

لتلدة بػيف الظػوانر الطبيتيػة ةا نهػار والبوػار مما يدؿ ريى ددرة ةاتب الوولية ريى ايجاد ا
 والظوانر البشرية و  سيما ا ستيطاف وجغرافية ا ستيطاف ممقية بالمدف وا داليـ وجغرافية السةاف.

 (3). جغرافية املذن4

 مفاهيم في جغرافية المدن -

                                           

 .ّٖ( سييمافة الةتابة المسمارية والورؼ الترب ة ص1)

(4)ARAB, Vol. 2 . 82. 
ة يػػدرس المػػدف مػػف ويػػث ة العموورانلورافيوو( جغرافيػػة المػػدف: او الجغرافيػػة الوضػػارية ونػػ  فػػرع مػػف فػػروع 3)

مودتهػػا ووجمهػػا ونمونػػا ووظاقمهػػا وتوزيتاتهػػا وادييميػػة المػػدف. ولهػػذا التيػػـ انميتػػم ال اصػػة مػػف الناويػػة 
التطبيقية اذ تد ؿ بتػض رناصػرل فػ  الجغرافيػة التطبيقيػة والت طػيط ا دييمػ  )تػون ة المصػدر السػابؽة 

 (.ُٕٓص
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 ومىقعها (1)أواًل: مىضع المدينة

ٌدت  ةقػػر مػػف جانػػب مػػف جوانػػب الجغرافيػػة ريػػى الػػرهـ مػػف اف النصػػوص المسػػمارية دػػد تصػػ 
البشرية مقؿ السةاف ووياتهـ دا ؿ المدف و ارجها فانها ةذلؾ دد اتت ريى الظانرة الوضاريةة ويػث 
جػػذبت المػػدف انتبػػال الةتبػػة التػػرادييف القػػدماءة و صصػػوا لهػػا فيمػػا ةتبػػوا وٌيػػزا ةبيػػراة ممػػا يمةػػف رػػٌدنـ 

تناولوا وبدرجات متباينة مف التمصيؿ مواضػيتا واوجهػا متتػددة  بوؽ مف اواقؿ رواد جغرافية المدف. اذ
وتػػػاريل تأسيسػػػها وروامػػػؿ ادامتهػػػا وفتووهػػػا ومواضػػػتها وموادتهػػػا  (2)مػػػف ةتابػػػاتهـة منهػػػا اسػػػماء المػػػدف

 ومواد بناقها. 

                                           

طروم الباوث مصطمى رباس الموسوع ف  تتبع المصدر اليغوع الذع  ( لتيم مف المميد ننا اف نقتبس ما1)
اشتقت منم لمظة )مدينػة( اذ يجػد بتػد اف يسػتترض تمسػيرات وت ريجػات بتػض اليغػوييف التػرب القػدامى 

( مشػػتقة مػػف -مػػادة ـ د ف-ِٖٗ – ِٖٖ/ ُٕ –مػػف أف )المدينػػة فػػ  نظػػر ابػػف منظػػور )لسػػاف التػػرب 
ػدىفى بالمةػػافة أع: ادػػاـ بػػم ة ومنػم المدينػػة ريػػى وزف فتييػػةة وتجمػػع ريػى مػػداقف بػػالهمز ومػػدف بػػالت ميؼ مى

قػـ ينتقػؿ بتػد ذلػؾ الػى راع اوػد  – ططهػا واسػةنها دومػا  –والتققيؿة وفلف مدف المػداقف يتنػ  مٌصػرنا 
ومػا بتػدنا( الػذع  ُِٔص  –اليغوييف المتاصريف ونو الدةتور مومود وجازع )المد ؿ ف  ريـ اليغػة 

بوث اليغوع المقارف يوض  اف لمظة )مدينة(   ترجع الى المادة )مدف( ريى الػرهـ مػف وجػود ير  اف ال
الةيمات مدف وتمدف ومدينةة بؿ ترجع الى المػادة )د. ع. ف(ة فاليغػات التاربػة )السػامية( ومنهػا ا ةديػة 

  ا ةدية وا راميةة بمتنى القانوف او القضيةة والدياف ف (dînuا شورية( تترؼ لمظة )ديف  –)البابيية 
نػػو مقػػر الوةػػـ والموةمػػة فػػ  ا ةديػػة والتبريػػة   bît dîniوالتبريػػة والتربيػػة نػػو القاضػػ ة وبيػػت ديػػف

وا راميةة وتترؼ ف  التربية الداقف والمديف مصطيويف دانونيف. فالمادة ةيها تتن  القانوف مػا يتتيػؽ بػم 
ا فػػ  ةيمػػة مدينػػة فػػاف مصػػدرنا مشػػتؽ مػػف لمػػظ مػػف ضػػوابط والتزامػػات. امػػا الصػػيغة الميميػػة التػػ  نجػػدن

مػػػدينتا( ويتنػػػ  با راميػػػة مةػػػاف القضػػػاء ونػػػو يمقػػػؿ ووػػػدة اداريػػػة دضػػػاقية نػػػ    ارامػػػ  ونػػػو)
المدينة والقر  المجاورة التابتة لها. وما يػزاؿ لمػظ دضػاء يسػتتمؿ فػ  التػراؽ وتػى ا فة ةمػا فػ  دضػاء 

الموسػػوعة مصػػطمى ربػػاس: التوامػػؿ التأري يػػة  نظػػر: الزبيػػر ودضػػاء سػػامراء والةوفػػة وهيرنػػاة ليمزيػػد ي
 .ُّٓ – َّٓة ص ُِٖٗلنشأة وتطور المدف التربية ا سلميةة دار الرشيد لينشرة بغدادة 

 ( ينظر المصؿ الرابعة القواقـ المتجمية الجغرافية.2)
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واظهرت نتػاقج التنقيبػات التػ  اجريػت فػ  التديػد مػف الموادػع والمسػتوطنات ا قريػةة فػ  بػلد  
اف المدينة ووياتها المدنية ةانت مظهرا اصيل مػف مظػانر الوضػارة التراديػة القديمػة وليسػت الرافديف 

 .(1)والة طارقة رييها ادتبستها مف ا مـ المجاورة لها

وبشػػةؿ رػػاـ فػػاف المصػػادر المسػػمارية لػػـ تقػػدـ وصػػما او شػػروا وافيػػا رػػف ممػػانيـ سػػةاف بػػلد  
لمدينػػة والقريػػةة بيػػد اف تيػػؾ المصػػادر ةانػػت توػػوع بتػػض الرافػػديف بمتػػايير ا  ػػتلؼ والتبػػايف بػػيف ا

 (.ٖو ٓميوؽ ردـ )المسميات ريى ا تلؼ انوارها)تنظر داقمتا الوودات والمصطيوات الجغرافية

المػػدف رنايػػة اولقػػؾ الةتبػػة وةمقػػاؿ ريػػى ذلػػؾ مػػا ذةػػرول رػػف مودػػع مدينػػة م اضوول ودػػد نالػػت  
)رنػم( لتػ   hanaنبػع نهػر ال ػابور" او "مدينػة  انػم )تؿ ف ارية( بأنها "تقػع فػ  م  sikânuًسةافي  

ب لبيئوة السض ريسوية وهيرنا ومف ا مقية الت  توض  رنايػة الةتبػة  (2)تقع ريى جزيرة ف  نهر المرات"
ما ورد ف  اود  ووليات  شور ناصر باؿ القان  رف مدينة ةوةونػو : "هػزوت مدينػة ةوةونػو لممدن 

و" او ةمػػا ذةػػر شػػيماف اشػػاريد )شيمنصػػر( القالػػث رػػف "اسػػتلمم الوادتػػة رنػػد مػػد ؿ مضػػيؽ جبػػؿ مػػاتن
 .(3)أتاوة مف  ايانو ابف ةىٌبارع الذع يقطف ريى سم  جبؿ  مانو )األمانوس("

واقرل ف  نشوء وازدنػار بتػض المػدف  المع دن  الثر ات الطبيعيةاما مف ناوية تأميف رنصر  
ارت التديػػد مػػف النصػػوص المسػػمارية الػػى "ينػػابيع او الموادػػع فيػػدينا فػػ  نػػذا الجانػػب هيػػر مقػػاؿ إذ اشػػ

(" و -اسػػة  موصػػؿ –او "وجػػر الةيػػس فػػ  مدينػػة بىلطػػو )بيػػد  (4)" )نيػػت( îtuايوودُ القػػار فػػ  مدينػػة 
 وهيرنػػػػا. ةمػػػػا اسػػػػتورب ةتبػػػػة (5)"وجػػػػر البريشػػػػة فػػػػ  مدينػػػػة ةابريػػػػدا رةػػػػيل ريػػػػى ت ػػػػـو تػػػػؿ بارسػػػػب"

  

                                           

مجيػػة ةييػػة ( ا رظمػػ ة مومػػد طػػم: ت طػػيط المدينػػة التراديػػة القديمػػة ريػػى ضػػوء النصػػوص المسػػماريةة 1)
 .َِٗة صُٕٗٗا داب/ جامتة بغدادة 

(2)RIMA, Vol. 1. 97  – َُْ , P. 153. 
(3)ARAB, Vol. 2: 1. 37, 3. 601. 
(4)RIMA, Vol. 1, 60, P. 174. 
(5)ARAB, Vol. 2. 411. 
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اذ أٌشروا الى وجود اةقر مف موضع ف   ةالم ضلا سل اط را  من  (1)الم  لالنصوص المسمارية اف 
مودع واود ولدينا ف  نذا الجانب شواند ةقيػرة منهػا ريػى سػبيؿ المقػاؿ   الوصػر مػا جػاء فػ  اوػد  
ووليات الميؾ  شور ناصر باؿ القان : "وزومػت الػى المػدف الوادتػة ريػى سػموح جبيػ  نيبػور وباسػات  

. ويمهػػـ (2) وا وبػػيلزع ورشػػريف مدينػػة ا ػػر  فػػ  جوارنػػاالجبيػػيف التظيمػػيف فغػػزوت مػػدف اتةػػوف واوشػػ
مف المتطيات الت  ميٌقيت ريى  ريطػة التػالـ البابييػة والتػ  مػف بينهػا وضػع موٌررنػاة مدينػة بابػؿ فػ  
مرةز ال ريطة ةناية رف مودتها ف  مرةز التالـة ةما أف ف  الودت ذاتم ةانت تيؾ المدينة بابؿ ايػاـ 

يبػابيييف ونػ  اشػارة ةػذلؾ الػى ممهػـو ورامػؿ المرةزيػة )تنظػر  ريطػة التػالـ انشاء ال ريطػة راصػمة ل
البابييػػة فػػ  المصػػؿ القالػػث(ة ونػػذا الممهػػـو ةػػاف شػػاقتا رنػػد امػػـ ا ػػر  ةالصػػينييف وا هريػػؽ ووتػػى 

 .  (3)الترب الذيف ردوا مدينة بغداد ف  رصورنـ الذنبية )الوسطى( سيٌرة الدنيا

 

 ذن:ثانيًا: الرتتيب اهلرمي للم

مػػف بػػيف المتػػايير التػػ  وجػػدنا اف ةتبػػة النصػػوص المسػػمارية لػػـ يمػػتهـ ذةرليتمييػػز او ا شػػارة  
ذةػرت النصػوص اويانػا تػاريل ادامػة المدينػة ليمسػر ةيػؼ  إذ ةالمعي ر الس ريخ الى مراتب المدف ن  

اؿ القػان  رنػد اف لتاري يتها رلدة بانميتهاة ةما ي برنا بذلؾ ريى سبيؿ المقاؿ الميؾ  شور ناصػر بػ
ارػػادة بنػػاء وتجديػػدنا مدينػػة ةىيػػلي )نمػػرود( والتػػ  ات ػػذنا راصػػمة لػػم: "المدينػػة القديمػػة ةىيػػلي التػػ  ةػػاف 
ػػيماف اشػػاًردي )شيمنصػػر( ا وؿ ميػػؾ بػػلد  شػػور ونػػو اميػػر سػػبقن  دػػد بنانػػاة تيػػؾ المدينػػة اصػػبوت  شي

 .  (4) ربةة وبييت فاردت بناء تيؾ المدينة"

والترةيػػب السػػةان  مسووس ى السووك ن ذع تناولتػػم النصػػوص المسػػمارية نػػو والمتيػػار القػػان  الػػ 
جيبت ادواما ةنت دػد هػزوتهـ "… ليمدينةة ومقاؿ ريى ذلؾ ما وصينا ريى لساف الميؾ المتقدـ ذةرل: 

                                           

( تتبػػػػايف انميػػػػة موادػػػػع المػػػػدف فػػػػ  ضػػػػوء اةقػػػػر مػػػػف رامػػػػؿة مػػػػف انمهػػػػا درجػػػػة المرةزيػػػػة ونظػػػػاـ الطػػػػرؽ 1)
وسػػهولة الوصػػوؿ ممػػا يوػػدد سػػتة التلدػػات التػػ  تػػرتبط فيهػػا المدينػػة ةمةػػاف مرةػػزع مػػع  والمواصػػلت

اداليمهػػا. ليمزيػػد مػػف التمصػػيؿ رػػف انػػـ التوامػػؿ ا  ػػر  لمودػػع المػػدف ينظػػر: )ومػػدافة جمػػاؿ: جغرافيػػة 
 المدفة مةتبة النهضة المصريةة القانرة(.

(2) RIMA, Vol. 2: 1. 12. 
 . ُُّص( األشتبة المصدر السابؽة3)

(4) RIMA.Vol.2,16. 107. 
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مف البلد الت  بسطت رييها نموذع مف بلد سو و )رنم واطرافها(ة ومف بلد  دو ومف مدينة سػرؽي 
واسػةنتهـ … التديػد مػف بػلد  ػات  )بػلد ا ناضػوؿ( … يػان(  التػ  تقػع ربػر المػرات )تؿ التشػارة وال

 .(1)ف  مدينة ةيلي الت  اردت بناءنا"

أع المسػػاوة التػػ  تشػػغيها المدينػػة. وفػػ   معيوو ر السووعةوارتمػػدت النصػػوص المسػػمارية ريػػى  
توسػيع مسػاوة نينػو  ايريبػا )سػنواريب( فػ  اوػد  وولياتػم: "دمػت ب –ا ػ   –ذلؾ يذةر الميػؾ سػيف 

مدينت  الميةية )التاصػمة( وجتيػت سػاواتها واسػتة ومشػردة ةالنهػار. وبنيػت السػور ال ػارج  وجتيتػم 
ةمػا وصػمت مدينػة الورةػاء فػ   (2)بارتماع الجباؿ وادمػت فػ  شػماؿ المدينػة وجنوبهػا متنزنػات وػداقؽ"

يػلي بالوصػػؼ ذاتػم فػ  التديػػد ووصػمت مػػدف  شػور ونينػو  وةى  (3)ميومػة ةيةػامش بػػ )المدينػػة التظيمػة(
 .(4)مف الووليات الميةية ا شورية

ليمدفة فهانو شور ناصر بػاؿ القػان   معي ر الدف ع  السحصينولـ تغمؿ النصوص المسمارية  
ووصػيت مدينػة مػدارا  بتػورو ابػف توبوسػو "… يصؼ لنا ف  اود  وملتػم بتػض المػدف الموصػنة: 

ويةػػػرر ذلػػػؾ بالنسػػػبة " … (5)التوصػػػيف تويطهػػػا اربتػػػة اسػػػوار وةانػػػت نػػػذل المدينػػػة جيػػػدة –الموصػػػنة 
(   اتينا[ مدينة الدرو الموصنة وةانت المدينة صػتبة  لمدينة بيتورا الت  يقوؿ رنها: "مدينة ًبتورا )بتري

. والوصػػػؼ ا  يػػػر ليقيتػػػة يشػػػار الػػػى (6)جػػػداة فقػػػد ةانػػػت مواطػػػة بسػػػوريف ولقيتتهػػػا شػػػةؿ دمػػػة جبييػػػة"
 ض امتها وارتمارها.

 المعيو ر الو ظيف فضل رف تيؾ المتايير فيـ تتجاوز النصوص المسػمارية متيػارا مهمػان ونػو  
ليمدينػػةة فمرتبػػة مػػدف صػػور وصػػيدا ورةػػا ريػػى وفػػؽ نػػذا المتيػػار بالنسػػبة لينصػػوص المسػػمارية فػػ  
التصر ا شػورع نػ  مػدف ريػى سػاوؿ البوػر المتوسػطة ومػف  ػلؿ نشػاطها البوػرع ازدنػرت ورةػة 

                                           

(1)Ibid. 107. 
 ( "وجيبػػػػػػػػت اليهػػػػػػػػا نباتػػػػػػػػات واشػػػػػػػػجار مػػػػػػػػف جميػػػػػػػػع البيػػػػػػػػداف وا دػػػػػػػػاليـ التػػػػػػػػ  وصػػػػػػػػيت اليهػػػػػػػػا جيوشػػػػػػػػ " 2)

(ARAB, Vol. 2, 399). 

 .ْٖ( بادرة طم: ميومة ةيةامشة التمود الرابعة ص3)

(4)RIMA,ARAB, Passim. 
(5)RIMA,Vol.1, 34. 
(6)Ibid, 1, 36. 
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 ا مػػػػػػػػػػػػع البيػػػػػػػػػػػػداف ا  ػػػػػػػػػػػػر  ةمصػػػػػػػػػػػػر وجػػػػػػػػػػػػزر البوػػػػػػػػػػػػر المتوسػػػػػػػػػػػػط مقػػػػػػػػػػػػؿ ًاٌنػػػػػػػػػػػػاةو التجػػػػػػػػػػػػارة فيهػػػػػػػػػػػػ
 .(1))بلد القصدير( )دبرص او اليوناف(ة وةبتارو)جزيرة ةريت(ة وارواد وهيرنا

وةذلؾ الوػاؿ بالنسػبة لمػدف مقػؿ  ةػد وأور الػوادتتيف ريػى شػواطه انهػار وةانػت سػمف دلمػوف  
ةػػػاف )ريمػػػاف( ترسػػػو رنػػػد شػػػوا طقهما موميػػػة بالبضػػػاقعة اسػػػتنادا الػػػى نصػػػوص )البوػػػريف( ومييو ػػػا ومى

. ممػػػا يػػػدؿ ريػػػى وظيمػػػة نػػػذل المػػػدف وهيرنػػػا التػػػ  تشػػػير اليهػػػا (2)التصػػػر ا ةػػػدع وسػػػللة اور القالقػػػة
النصػػوص المسػػمارية بانهػػا امػػا مػػدف بوريػػة او تشػػاطه ا نهػػار وبةونهػػا لتبػػت دورا بػػارزا ريػػى طريػػؽ 

ث مصادر النواس والذنب والمضة وبيف مدف التراؽ بيف  سيا الصغر  ويسل رة المر ر )السراازيت( 
 .(3)القديـ

وتباينػػت انمػػاط المػػدف واوجامهػػا وانميتهػػاة فقػػد تةػػوف مراةػػزا دينيػػة او اداريػػة او رسػػميةة ودػػد 
اطيقت رييها مسميات  اصة بةؿ منها اشتقت اهيبها مف وظيمة المدينػة بالدرجػة ا سػاس. وتػرد منػذ 

 المدياوووة الممكيوووةبمتنػػػى  URUNAM. LUGAL. LAمقػػػؿ  التصػػػر البػػػابي  القػػػديـ مسػػػميات
ػػٌروت  الػػذع ربمػػا ةػػاف يتنػػ :  al-sarrutiويػػرادؼ نػػذا المصػػطي  السػػومرع فػػ  اليغػػة ا ةديػػة  ؿ شى

 .(4)المدياة الممكية اوالع صمة 

ػٌرافي  ظيفسر  ةما ررفت مدف ا ر  مف اصوؿ اسماقها الت  انتةست ربما ريى   مقؿ مدينة  ى
موطػة مهمػة موػؿ التقػاء ةبيػر و ممػا يتنػ  انهػا ةانػت الطريو  يتن  اسمها فػ  ا ةديػة )وٌراف( الذع 

 بػلد الرافػديفالشػمالية مػف بػلد بابػؿ فػ  ريى مر التصور ليقوافؿ والوملت المارة فػ  شػبةة الطػرؽ 
ح . وةػذلؾ مدينػة ةٌرانػا )تػؿ الرمػا(5)مف جهةة ومف مصر والجزيرة التربية وفيسطيف مػف الجهػة القانيػة

ة  شػػػتهارنا  الخمووورواليػػػان(  فػػػ  شػػػماؿ بػػػلد الرافػػػديف والتػػػ  يتنػػػ  اسػػػمها  النػػػاتج مػػػف رصػػػر الةػػػرـو

                                           

(1)ARAB, Vol. 2, 590. 
ةػػاف 2) ( ويشػػير شػػٌروةيف ا ةػػدع بهػػذا ال صػػوص ممت ػػرا بانػػم جتػػؿ مزيػػدا مػػف السػػمف القادمػػة مػػف دلمػػوف ومى

ة ِومييو ػػا ترسػػو فػػ  رصػػيؼ مدينػػة اةػػد. ينظػػر: )الهاشػػم ة رضػػا جػػواد: )التجػػارة(ة وضػػارة التػػراؽة ج
 (.ُٗٗة صُٖٓٗدار الورية ليطبارةة بغدادة 

 .ُٗٗنمسمة ص ( الهاشم ة المصدر3)

 .ُِِ – ُُِ( ا رظم ة المصدر السابؽة ص4)

 .ُٕٔة صُٕٗٗساةزة نارع: رظمة بابؿة ترجمة رامر سييمافة دار الةتب ليطبارة والنشرةالموصؿ(5)
 .ُٕٔص
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. وا مػػر ينطبػػؽ ةػػذلؾ ريػػى تسػػمية مػػدينتٌ  اوباسػػ  )تػػؿ الوػػويش واليػػان(  بػػالقرب (1)بصػػنارة ال مػػور
ؿ مػػػف  شػػػور وأوبػػػس الوادتػػػة ايضػػػان ريػػػى نهػػػر دجيػػػة ولةػػػف دبالػػػة مدينػػػة سػػػٌبار ضػػػمف بػػػلد بابػػػؿ )تػػػ

المجػػيلت بػػالقرب مػػف تػػؿ رمػػر ونػػ  نمسػػها مودػػع سػػيودية واليػػان( ة والػػذع يتنػػ  إسػػميهما فػػ  ا ةديػػة 
ٌبارة ريى نهر دجية ف  ةيتيهما اف ةانت الترجمة دديقة الَعّب رة  .  (2)لوجود رى

دػػد  مراسوول الموودناف وػرص ةتبػػة النصػػوص المسػػمارية ريػػى ايجػػاد المتػػايير المناسػػبة لتوديػػد 
دا ػؿ المدينػةة اذ ةػاف ت طػيط مدينػة بابػؿ مراسل الش ارع ة اذ انهـ تناولوا مكّ ا سر الى تجاوز المدف 

مػػقل ت طيطػػا منتظمػػا يتميػػز بالشػػوارع الواسػػتة المتتامػػدة والتػػ  تنتهػػ  بالبوابػػات الرقيسػػة فػػ  المدينػػةة 
بػػ سػوؽي  ودد ذةرت بتض النصوص المسمارية الشوارع ةالشارع الرقيس الذع ريرؼ فػ  اليغػة األةديػة

شػابو( وةانػت تقػاـ فيػم المواةػب  –ايبػري  –ونػذا الشػارع ةػاف يسػمى )ايػا    sûqu – restuريشػتي 
 .(3)الدينيةة ةما ةانت ةؿ بوابة فيم تومؿ اسـ اود ا لهة مقؿ بوابة ا لم شمش وبوابة رشتار

دينػة وبناياتهػا ودد  يؼ لنا التراديوف القدماء  ريطة لمدينة نٌمر وٌضوت رييها انػـ مرافػؽ الم
 .(4)ةمتابدنا ورمارتها المهمة ووديقتها المرةزية وانهارنا وجداولها واسوارنا وبواباتها

ةمػػا ذةػػرت النصػػوص وجػػود قلقػػة جسػػور ريػػى نهػػر المػػراتة منهػػا جسػػر بػػيف مدينػػة سػػػٌبار 
ةـ ٗة ت بالقرب مف تؿ رمر( دبؿ اف يغير نهر المرات مجرال ويبتتد مسافتاومدينة اوبس )تؿ المجيي

 )تنظر  راقط المدف و راقط المدف الم ططة ف  المصؿ القالث(. (5)الى الغرب مف سٌبار

مراتبهػػػا نػػػ  ا  ػػػر ة فػػػالى جانػػػب المتابػػػد لممع بووود ةمػػػا ت برنػػػا النصػػػوص المسػػػمارية بػػػأف 
متبػدان امةػف الةشػؼ  ُّٓالم صصة لتبادة ا لهة الرقيسة ف  نذل المدينػة )بابػؿ( والتػ  بيػ  رػددنا 

مسػة متابػد ةبيػرة منهػا فقػطة اشػهرنا متبػد سػاةيلة ونػو متبػد ا لػم مػرديؾ ومتبػد ا لهػم ننمػاخ رف  

                                           

(1)OBTR, Op. Cit, P. 102. 
 دسـ الدراسات المسمارية. –( ملوظة افادن  بها مشةوران ا ستاذ الدةتور ري  ياسيف الجبورع 2)

(3)Unger, Op. Cit, P. 253-254. 
 ونذا ما ينطبؽ ةذلؾ ريى بوابات نينو  مقؿ بوابة شمش وادد ونرةاؿ وننييؿ وهيرنا.

 .ُِٔ – ُِٓة صُٗٔٗةمطبتة ا ديبةبغدادةُ( سوسةةاومد:الرع والوضارة ف  وادع الرافديفةج4)

ماجستير هير منشورةة ةييػة ا دابة  ( القرل داه ة رافدة ربد اهلل: نصوص هير منشورة مف سبارة رسالة5)
 .ِ – ُة ص ُٖٗٗا دابة جامتةة 
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وا لهم رشتار وا لم ننورتا وا يرا متبد ا لهم ةو ة فقد ذةرت النصوص المسمارية ومنهػا ريػى وجػم 
 .(1)ال صوص القواقـ المتجمية باسماء المتابد اةقر مف الؼ متبد صغير وةبير

وةشمت التنقيبات ا قريػة التػ  ايجريػت فػ  الموادػع مراسل السكن شارت النصوص الى ةذلؾ ا
التراديػػػة القديمػػػة رػػػف التديػػػد مػػػف ا ويػػػاء السػػػةنية ال اصػػػة بتامػػػة النػػػاس. اذ رػػػرؼ البيػػػت فػػػ  اليغػػػة 

ةمػػا ةشػػمت التنقيبػػات رػػف دصػػور ميةيػػة   E إعوفػػ  اليغػػة السػػومرية   bîtuاألةديػػة بصػػيغة بيػػتي 
ػػػػرؼ القصػػػػر فػػػػ  اليغػػػػة السػػػػومرية وبيػػػػوت فارنػػػػ  إع. ةػػػػاؿة  اصػػػػة بالطبقػػػػة الغنيػػػػة مػػػػف النػػػػاسة وري

GAL E.  أع البيػػت الةبيػػر يقابيػػم اةىيثػػـekallum   فػػ  اليغػػة األةديػػة ونػػ  ةيمػػة مضػػانية ليممػػردة
 .(2)التربية نيةؿ )متبد( او دصر

فػ  مدينػة  شػور ةما اشارت النصوص المسمارية الى منطقة القصور الميةية او الو  القديـ 
فػ    ali lu libbi aاليغػة السػومرية و  ؿي ًلػب(  ًؿ فػ    URU SA URUأورو ّأورو شػابصػيغة 

 .(3)اليغة األةدية وتتن  ورفيا: المدينة الت  ف  دا ؿ )ديبة لٌب( المدينة

ة اذ اف ةػؿ اديػيـ يتةػوف مػف ووػدات مسػاوية مراسل اال  ليوفضل رف ذلؾ ذةرت النصػوص 
ر داقمة الوودات الجغرافية( ةما ميزوا بيف مراتب الطرؽ والت  تربط بيف ا دػاليـ والمػدفة اصغر )تنظ

أع:  harran sarri شىػر( فقد ذةرت النصوص ا دتصادية والرساقؿ نورػا مػف الطػرؽ ريػرؼ بػػ  ػرَّاف 
ؾ الطريػػػؽ الميةػػػ  الػػػذع تقػػػع رييػػػم التديػػػد مػػػف المػػػدف وموطػػػات ا سػػػتراوة والػػػذع يسػػػيةم رػػػادة الميػػػو 

ا شػػوريوف فػػ  وملتهػػـ ريػػى البيػػداف التػػ  يرومػػوف فتوهػػاة ةمػػا أيشػػير الػػى الطػػرؽ ا رتياديػػة التػػ  

                                           

وتجدر ا شارة الى اف ننػاؾ  – MSL, 11. وينظر ةذلؾ: َّٕ( سييمافة موجز التأريل الوضارعة ص1)
مػػدنا متينػػة ا تصػػت بتبػػادة إلػػم ةمػػا اف متبػػدل الػػرقيس يوجػػد فيهػػاة اذ ةػػاف لةػػؿ مدينػػة فػػ  بػػلد الرافػػديف 

لػػم مػػػرديؾ الػػػم مدينػػة بابػػػؿ وفيهػػػا متبػػدنا الػػػرقيس وفػػػ  مػػدينتٌ  اور ووػػػٌراف يوجػػػد الههػػا ال ػػػاص فةػػػاف ا 
المتبداف الرقيساف لللم سيف )القمػر(ة امػا مدينػة سػٌبار فميهػا المتبػد الػرقيس لللػم شػمش )الشػمس( وفػ  

لمسػمارية مدينة نٌمر متبد ا لم انييؿة اما ا لػم نرةػاؿ الػم المػوت والتػالـ السػمي ة فقػد ذةػرت النصػوص ا
انػػػم يتػػػيش )أع اف متبػػػدل( فػػػ  مدينػػػة ةػػػوقى )تػػػؿ ابػػػرانيـ بػػػالقرب مػػػف منطقػػػة الوصػػػوة )المشػػػروع( فػػػ  
موافظة ا نبار( وف  مدينة تربيصي )شريؼ  اف واليان( بالقرب مف نينو ة ةما ةاف ف  ةؿ مف مدينتٌ  

 (.ِٖٗ – ِٖٔة صنينو  واربيؿ متبداف رقيساف لللهم رشتار. ليمزيد ينظر: )ساةزة دوة اشور

 .ُٓٔ( سييمافة موجز التأريل الوضارعة المصدر السابؽة ص2)

(3)CDA, P. 13. 
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 KASKAL ةسػػػػةاؿفػػػػ  اليغػػػػة األةديػػػػة و  harran ػػػػرَّاف تسػػػػيةها القوافػػػػؿ ورامػػػػة النػػػػاس بصػػػػيغة 
 .(1)بالسومرية

 اقسام املذيهة العراقية القذمية:

ادساـ رقيسةة تضػـ رػددا مػف القطارػات وا ويػاء تتألؼ المدينة الترادية بشةؿ راـ مف قلقة  
السةينة وال دمية والدينية وهيرنا مف المرافؽ المدنيةة ةما تنتشر وولها مجاميع مف القر  والضػواو  
او مػػػػا يتػػػػرؼ باسػػػػـ ا ديػػػػيـ الظهيػػػػرة اف اشػػػػةاؿ توزيػػػػع نػػػػذل القطارػػػػات او ا دسػػػػاـ القلقػػػػة الرقيسػػػػة 

دينػػة الػػى   ػػر ة تبتػػا  نميػػة المدينػػة ووظيمتهػػا ومرةزنػػا بػػيف وأنماطهػػا ت تيػػؼ بشػػةؿ او بػػ  ر مػػف م
 المدف. وريى التمـو فاف ا دساـ القلقة ليمدينة تتوزع ةما يأت :

 : المدينة الداخلية. 1

المدينػػة الدا ييػػػة او المدينػػة القديمػػػة او مرةػػػز المدينػػة ويطيػػػؽ رييهػػػا باليغػػة السػػػومرية تسػػػمية 
URU. TUS  أع ديػب المدينػة اوURU. UL  أع: المدينػة القديمػةة امػا فػ  اليغػة ا ةديػة فيطيػؽ

أع: ديػب  libbi âliأع: وسطة مرةز. ةما يطيؽ رييها تسمية ًلػب(  ًؿ  qabaltuرييها تسمية دىبيتي 
المدينػػة. فهػػ  بمسػػمياتها نػػذل تتنػػ  مرةػػز المدينػػة وبػػؤرة التجمػػع المػػدن  فيهػػا. ورنػػدنا تتػػوزع متابػػد 

ان  ا داريػػة وبيػػوت التامػػة مػػف النػػاس وهيرنػػا مػػف المرافػػؽ التماريػػة. وبصػػورة المدينػػة ودصػػورنا والمبػػ
رامة فاف المدينػة الدا ييػة ةانػت توػاط هالبػا بسػور او بتػدة اسػوار توميهػا وتتزلهػا رػف بقيػة ا دسػاـ 

 .(2)والضواو 

مػػف ومػػع تتػػدد دطارػػات المدينػػة وأوياقهػػا فانػػم يمةػػف اجمػػا  تقسػػيـ المدينػػة الدا ييػػة الػػى رػػدد 
القطارات ال دمية وا دراية والسػةنية مػع ا  ػذ بالوسػباف ا ػتلؼ توزيتهػا وتباينػم مػف مدينػة   ػر  
ومػػف فتػػرة   ػػر . امػػا ابػػرز ادسػػاـ المدينػػة الدا ييػػة فهػػ  مرةزنػػا وبػػؤرة تجمتهػػا الوضػػرع ونػػو يضػػـ 

فػ   bît – iliًاًؿ -فػ  اليغػة السػومرية يقابيػم بيػت E.DINGIR ابنيتهػا الدينيػة والمتبػد )بيػت ا لػم(
تـي  U6. NIRاليغة ا ةديةة وزدورة المدينة  وتتوزع  ziqqurratumالت  يرادفها ف  اليغة ا ةدية ًزدير(

                                           

(1)essler, K. E“ .Royal Roads and other Qustions of the Neo  – Assyrian 

Communication System”, in Assyria, 1995, P. 129 – 136. 

 .ُِّ – ُِِ( ا رظم ة المصدر السابؽة ص2)
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فػ  اليغػة ا ةديػة.  ekallumفػ  اليغػة السػومرية يقابيػم  E.GAL ف  بتض المػدفة دصػور الميػوؾ
 .(1)ومقرات افراد السيطة الواةمة وبتض المرافؽ ا دارية الهامة

 أرصفة التحميل:. 2

ػػاـر  KARيطيػػؽ ريػػى مينػػاء المدينػػة فػػ  اليغػػة السػػومرية ةيمػػة   ويقابيهػػا فػػ  اليغػػة ا ةديػػة ةى
kârum  والمرضػػػة فػػػ  ةػػػؿ مدينػػػة ربػػػارة رػػػف مجمػػػع رػػػاـ يضػػػـ ارصػػػمة ومراسػػػ  التوميػػػؿ والػػػزوارؽ

مػػة رػػف طريػػؽ ا نهػػارة ومةانػػان لتقػػد الصػػمقات التجاريػػة وب اصػػة تيػػؾ المتتيقػػة بالتجػػارة ال ارجيػػة القاد
 .(2)ويقاـ فيها رادة مرافؽ  يواء التجار والمسافريف وم ازف لومظ بضاقتهـ

 ضاحية المدينة:. 3

 اطيػػػػػػػػؽ ريػػػػػػػػى نػػػػػػػػذا القسػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف المدينػػػػػػػػة تسػػػػػػػػميات رديػػػػػػػػدة فػػػػػػػػ  اليغػػػػػػػػة السػػػػػػػػومرية منهػػػػػػػػا  
URU. BAR. RA  َي ييمػا لتتنػ : ضػاوية او اد bâruوالت  انتقيت الػى اليغػة ا ةديػة بصػيغة بػاًر

ف  اليغػة السػومرية وترادفهػا  URU6ممتووا او سهوبان. وةذلؾ اطيؽ ريى نذا القسـ مف المدينة لمظة 
 .(3)ف  اليغة ا ةدية pan seri او باف ًصًر  serumةيمة ًصريـ

 :(4). اجلغرافية التارخيية 5

لشػػأف تمقػػؿ ةػػاف ليتػػرادييف القػػدماء فػػ  نػػذا المجػػاؿ بػػاع طوييػػةة إذ ةانػػت ةتابػػاتهـ فػػ  نػػذا ا 
مصدران مف مصادر ظهور الجغرافية التاري يػة وا مقيػة ريػى ذلػؾ ةقيػرةة فقػد ةتبػوا التػاريل مػع التاةيػد 
ريػػى الجانػػب الجغرافػػ ة اذ وردتنػػا التديػػد مػػف نػػذل النصػػوص مقػػؿ الػػنص الػػذع وصػػينا مػػف ارشػػيؼ 

                                           

ف انماط توزيع المراةز الوضرية ف  المػدف التراديػة القديمػةة ينظػر: )سػتيدة مؤيػد: المدينػة فػ  رصػر ( ر1)
 – ِّّة صُٖٓٗة بغػػدادة ّفجػػر السػػل ت وتػػى نهايػػة التصػػر البػػابي  الوػػديثة وضػػارة التػػراؽة ج

 (.ُٖٖٗ( و)ستيدة مؤيد: المدف الدينية والمتابدة المدينة والوياة المدنيةة بغدادة ّّّ

 . ُِٔ(  األرظم ة المصدر السابؽةص2)

 .ُِٕ -ُِٔ( المصدر نمسمةص3)

( تقـو دراسة الجغرافية التأري ية ريى دراسة الظانرة الجغرافية ف  الماض  سواءن اةانت طبيتيػة او بشػرية 4)
( او دراسػػػة التغييػػػرات الجغرافيػػػة ربػػػر التػػػاريلة ةمػػػا نػػػ  الوػػػاؿ فػػػ  الجغرافيػػػة ُْ)فضػػػيؿ وزمييػػػمة ص

 يػػػة لمدينػػػة مػػػا او صػػػنارة مػػػا او دراسػػػة تطػػػور الوػػػدود السياسػػػية وا داريػػػة فػػػ  م تيػػػؼ ا زمنػػػة التأري
 (.ُٓٓوالتصور )تون ة المصدر السابؽة ص 
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 شػور بانيبػاؿ( ابػؿ ) –بػاف  –مف رهػد الميػؾ  شػور   kisir - asur شور  –الةاتب ا شورع ةصر 
ونػػو نػػص يصػػؼ مميةػػة شػػروةيف  لورافيووة سوورل نوالػػذع اصػػطي  رييػػم البػػاوقوف المتاصػػروف بػػػ 

)سػػرجوف( ا ةػػدع. اذ نطػػالع فػػ  نػػذا الػػنص تػػدويف اسػػماء البيػػداف والمػػدف التػػ  فتوهػػا وورةتػػم مػػف 
 مدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌوف الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدود التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فتوهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروةيف ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 

البيػػداف المغطػػاة بالسػػماءة وت صػػيص بتػػض الػػبلد المجػػاورة لهػػا ومػػف التػػالـة رنػػد سػػيطرتم ريػػى ةػػؿ 
)البور المتوسط( وبتض البيداف ربر ذلؾ البور. والبوػر  A.AB.BA elîtiذلؾ ذةرل ليبور التيوع 

)ال يػػيج التربػػ ( مقترنػػا بػػدلموف )البوػػريف( ومةػػاف )ريمػػاف( ويمضػػ    A.AB.BA saplitiالسػػمي  
 .(1)شرؽ الى الغربفي برنا رف ا داليـ مف ال

وتػػات  فػػ  ا نميػػة نمسػػها نصػػوص ووليػػات الميػػوؾ ا شػػورييف ةوميػػة الميػػؾ توةػػولت  ننورتػػا  
دراسػػة الطوبوهرافيػػة الجغرافيػػة ليمػػرات منطقػػة المػػرات ا وسػػط قػػـ نهػػر ال ػػابور ومػػف اجػػؿ القػػان  ريػػى 

ـ.( ريػػى جانػػب ؽ. ْٖٖ-ٖٖٗا وسػػط يتتبػػر سػػجؿ زوػػؼ الميػػؾ ا شػػورع توةػػولت  ننورتػػا القػػان  )
ةبير مف ا نمية . لـ يةف نذا الزوؼ ومية رسةرية ة ولـ يةف قمة رصياف ريػى المػرات ا وسػط ة 
ولةف الميؾ ا شورع ذنب الى نناؾ ليستيـ بنمسم الهدايا وا تػاوة وليقػوع نمػوذل ة لقػد سػار مػف اشػور 

اليػػة( ومػػف ننػػاؾ سػػار باتجػػال )ديتػػة شػػرداط الواليػػة( باتجػػال جنػػوب  الػػى مدينػػة  سػػيبار )ابػػو وبػػة الو
الشػػماؿ الغربػػ  ريػػى الضػػمة اليسػػر  مػػف نهػػر المػػرات الػػى مقربػػة مػػف مصػػب ال ػػابور ومػػف قػػـ سػػار 
بموػػاذاة الضػػمة اليسػػر  لنهػػر ال ػػابور متجهػػا شػػما ة ودػػد مػػر بتػػدة مػػدف ة متروفػػة وهيػػر متروفػػة ة 

يع اف نوػػدد بددػػة بالغػػة واوػػتمظ لديػػم بسػػجؿ لم تيػػؼ امػػاةف الم يمػػات والمسػػتوطنات ؛ وبهػػذا نسػػتط
ةييػو متػرا  ِّاطواؿ مسيراتم اليومية وتقبيت موادع ا ماةف ريػى طريقػم ة وةانػت مسػيراتم فػ  التػادة 

 .(2)وف  وا ت مستقناة فقط ةانت تطوؿ او تقصر رف ذلؾ

 تفاصيل طريق توكوليت نهورتا

والتشػػػريف مػػػف  ػػػرج توةػػػولت  ننورتػػػا القػػػان  بوسػػػب الووليػػػات مػػػف اشػػػور فػػػ  اليػػػـو السػػػادس 
(ة وبتػد ربػورل وادع )نهػر( القرقػار  ػيـ قانيػة tartaruنيساف و يـ فػ  السػهؿ الوادػع شػرد  القرقػار )

                                           

(1) Horowitz, Op. Cit, P. 67. 
يؿة الػػوا: المػػرات ا وسػػطة "رويػػة وصػػمية ودراسػػات تأري يػػة"ة ترجمػػة: صػػدد  وميػػد وربػػد المطيػػب سػػمو  (2)

اجتػػػػػة: صػػػػػال  اومػػػػػد التيػػػػػ  وريػػػػػ  الميػػػػػاحة مطبورػػػػػات المجمػػػػػع التيمػػػػػ  الترادػػػػػ ة ربػػػػػد الػػػػػرومفة مر 
 .  ِٕٖ-ِٖٔة صَُٗٗبغدادة
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واسػػتقى المػػاء طػػواؿ الييػػؿ ةمػػا يمتػػؿ البسػػتان  وفػػ  اليػػـو التػػال  لػػـ يشػػرب نػػذا المػػاء المػػر مطيقػػا اذ 
بقػران فػ  الضػواو  قػـ  َْٕير ةانت ميال نذل ا بار مػرة  سػقاء الجنػود ريػى وػد وصػمم قػـ دػاـ بتػدم

م يمػػػان ة قػػػـ ا تػػػرؽ  ْٓسػػػاروا مسػػػافة ريػػػى ا دػػػداـ ورنػػػد التوػػػرؾ مػػػف ا بػػػار ا ػػػذ الػػػى الصػػػوراء 
الصوراء وناـ بجانب القرقار ة وسار اربتة اياـ  تتبع فيها وادع القرقار واصطاد  تسػتة قيػراف بريػة ة 

اء انطيػؽ يوػث السػير فػ  مجانػؿ سػهؿ قـ  ػيـ رنػد مصػب القرقػار . وبتػد اف تػزود بةميػات مػف المػ
 ماتم وتى وصؿ الى وقوؿ المرةان  ويث وجد جداوؿ ليرع وطتامػا وفيػرا ة ف ػيـ ننػاؾ يومػا ولييػة 
 ف جيشم ةػاف يسػتق  المػاء ورنػد وصػولم الػى نهػر دجيػة ومسػتوطنات ارض القبييػة البدويػة ا راميػة 

يػػة ودتػػؿ ةقيػػرا مػػف السػػةاف ونقػػؿ متػػم بضػػاقع اسػػتولى ريػػى المقػػابر الوادتػػة ريػػى دجutu'u)ا وتػػوءا( 
ولد  مغادرتها لـ يسر ريى الطريؽ بػؿ شػؽ طريقػم  ػلؿ  asusuمتنورة قـ رسةر ف  )اصوصو( 

ورسػةر ننػاؾ ة واسػتمر فػ  رويتػم وربػر  dur kurikalzuا وػراش وتػى وصػؿ )دور ةوريةػالزو( 
ومػػف ننػػاؾ   sippar)سػػبار(  ويػػث دضػػى لييتػػم وبتػػدنا وصػػؿ الػػى patti ENLIL انييػػؿبػػت( دنػاة 

ريػى الجهػة ا  ػر   dur balâti مقابػؿ )دور بلطػ ( salatuذنػب الػى المػرات و ػيـ فػ  )سػلتو( 
ريػػى الجهػة ا  ػػر  ؛ وفػػ   rapiqu مقابػؿ )رابيقػػو( rah immu مػف المػػرات وةػذلؾ فػػ  )ر يمػو(

نػب رػيف ا دػور مقابػؿ وبجا daiâsetu بجانب المػرات ؛ وفػ  )دايػا شػت ( kabsitu وقوؿ )ةبسيتو(
التػػ  ةانػػت ريػػى الجهػػة ا  ػػر  مػػف المػػرات وفػػ  )إدو( توجػػد وجػػارة )او شػػميتا(  îdu مدينػػة )إدو( 

قػػـ فػػ  مػػروج بجانػػب  harbuوننػػاؾ تةيػػـ ةبػػار ا لهػػة ايضػػا ة وبتػػد مغادرتػػم رسػػةر مقابػػؿ ) ربػػو( 
  سيسػػية مقمػػرة مػػف المػػرات ة ويػػث اسػػتقى المػػاء طػػوؿ الييػػؿ والنهػػار ة ومػػف ننػػاؾ انتطػػؼ ود ػػؿ فػػ

الػػػػتلؿ الواطقػػػػة ويػػػػث  يتػػػػوفر طتػػػػاـ و  مػػػػاء بػػػػات لييتػػػػم ننػػػػاؾ قػػػػـ سػػػػار الػػػػى مػػػػروج ) ػػػػدو بييػػػػو( 
hud’bilu  بجانػػػػب المػػػػرات ويػػػػث  ػػػػيـ قانيػػػػة ة ونصػػػػب الم ػػػػيـ التػػػػال  بػػػػيف زاديػػػػدانوzadidânu  
دػػػرب  sûruة ونػػػ  دريػػػة تقػػػع وسػػػط المػػػرات ومػػػف ننػػػاؾ ذنػػػب الػػػى )سػػػورو(  sapirituوصػػػبيريتو 
فػػػ  بػػػلد  anatوةانػػػت تقػػػع ايضػػػا وسػػػط المػػػرات ة ومػػػف سػػػورو زوػػػؼ الػػػى ) نػػػات(  talbis)تيػػػبش( 

سػػو   ويػػث سػػيـ لػػم واةمهػػا ة )اييػػو ابنػػ ( مػػدفورات واتػػاوات مسػػتوقة م تيمػػة وبتػػد اف اسػػتمر فػػ  
ومقابػػؿ  kailitu فػػ  )ةيييتػػو( haradu ة مقابػػؿ ) ػػردو( masqitu زومػػم  ػػيـ فػػ  )مشػػقيتو(

ا بػػا وػػاةـ المدينػػة المػػذةورة ا يػػرا ديونػػا م تيمػػة ولػػد  مغادرتػػم –اٌد  لػػم امػػ  hindanu ) نػػدانو(
التػ  رسػةر فيهػا ة  nagiatu المرات امر بشؽ طريؽ  لؿ الهضاب المؤدية الػى مسػتتمرة )نةيػاتو(

 .(1)ويث سيـ لم )مداد( مف بلد ) دو( ا تاوة المستوقة  aqurbanu ةما رسةر ف  )ادربانو(
                                           

 .ِٖٗ-ِٖٖ( موسيؿ ة المصدر السابؽ ة ص1)



 ٔٔٚ 

ليسػتيـ الػديوف مػف  متػاع مػف  suptuر ف  سيرل وتودػؼ فػ  مسػتوطنة )صػبتو( بتدنا استم
ة ويػػث دفػػع لػػم  زانػػ  مػػف بػػلد  دػػو ا تػػاوة ة وفػػ  مػػاوراء  arbatu بػػلد  دػػو ورسػػةر فػػ  )اربػػاتو(

ويث دفع لم مدادا والػ  سػردو ة مػا رييػم مػف sirqu ارباتو  يـ ف  ةصو ومف قـ مقابؿ بيدة )سردو(
زانػػ  مػػف بػػلد  دػػو الػػديوف ليمػػرة القانيػػة ة وبتػػد مغادرتػػم سػػردو اجتػػاز مػػروج المػػرات ديػػوف ةمػػا دفػػع  

ورسػػةر بػػالقرب مػػف البػػاؿ ةوشػػا نػػار  ػػابور )القنػػاة المتمررػػة مػػف نهػػر ال ػػابور( دبػػؿ دريػػة )رٌمػػو نيػػدو( 
rummunidu  ) ة وبػػالقرب مػػف مسػػتوطنة سػػورو مػػف بيػػت ) ػػالوبhalupê   الوادتػػة ريػػى نهػػر

والتاقػدة الػى ) ػديب ( ويػث دػدـ لػم  متػاع مػف بػلد  دػو الػديوف المطيوبػة ليمػرة haburu )ال ابور(
 القانية وبتد اف سار ابتد  يـ ف  اوسل ويث تسيـ ديونم  وف  دور ةتييمو الوادتة ف   دو الل .

 اعادة حتذيذ طريق توكوليت نهورتا

موتميػػة لتوديػػد طريػػؽ توةػػولت  لقػػد دػػاـ الروالػػة والباوػػث الجيةوسػػيوفاة  الػػوا موسػػيؿ بارػػادة 
 ننورتا وةما يات :

نصب اوؿ م يـ ريى سم  سيسية جبؿ مةووؿ ة ربما بالقرب مف ريف المنجورة وربما ةػاف 
الم يـ القان  رند ابار الوديبة ة ربر الميػؾ مػع واشػيتم مجػر  وادع )نهػر( القرقػار المتنػادص الػذع 

الصػػ رع ة ونتيجػػة لهػػذا يةػػوف المػػاء فػػ  ا بػػار  يجػػرع فػػ  ارض يةقػػر فيهػػا الجػػبس المتبيػػور والميػػ 
الضػػوية المتتػػددة ننػػػاؾ ذا مػػذاؽ مػػػال  ومػػج  ة وريػػى مػػػا يبػػدو فػػػاف الميػػؾ شػػرب فػػػ  ا يػػاـ القلقػػػة 
ا ولى الماء التذب الذع جيبم متم مف دجية فقط ةوربمػا ةػاف الم ػيـ القالػث فػ  الترسػةة وربمػا ةػاف 

الم ػيـ ال ػػامس فػ  الن ييػػةة وربمػا ةػاف الم ػػيـ السػادس فػػ   الم ػيـ الرابػع فػػ  اـ هروبػةة وربمػػا ةػاف
المىرىسة وربما ةاف الم ػيـ السػابع دػرب مصػب نهػر القرقػار فػ  بويػرة )اـ روػؿ( الميويػة . ويوجػد فػ  
نػػػذل المنطقػػػة رديػػػد مػػػف ا بػػػار الضػػػوية توػػػوع مػػػاء ريػػػى مػػػدار السػػػنة ومػػػف الموتمػػػؿ اف الميػػػؾ فػػػ  

ؿ رػػف القرقػػار وتوجػػم شػػردا م تردػػا ارض  ماتػػة ة ونػػذا ا سػػـ موضػػع مػػا دػػرب بقػػر )ال شػػيبة( ارتوػػ
  يزاؿ موتمظان وفيم صد  مف موضع )مردب الوما( .

واوػػػػدد موضػػػػع الم ػػػػيـ القػػػػامف رنػػػػد بقػػػػر ال مػػػػاش. نػػػػذا ووجػػػػد الميػػػػؾ فػػػػ  وقػػػػوؿ المرةنػػػػ  
margani  ابتػد  دنوات ليرع ة وبالنظر الػى الطوبوهرافيػا ة ينبغػ  ا  نبوػث رػف نػذل القنػوات شػما

مف ا رض الغرينية ف  هرب درية  راقػب اصػطبلت )بػالقرب مػف بيػد( الواليػة درابػة  مسػة واربتػيف 
ةييػػو متػػرا شػػرؽ القرقػػار ة فاهيػػب ا وتمػػا ت اف الم ػػيـ التاسػػع نصػػب ننػػاؾ ة وتتنػػ  ةيمػػة مرةنػػ  



 ٔٔٛ 

نبتػة طيبػة  زنرة زةية الراقوة ويػدرى ا ديػيـ هػرب اصػطبلت ا ف )الشػن نات( ونػ  ةػذلؾ تشػير الػى
 الراقوة تترؼ بالشناف.

وةػػاف الم ػػيـ التاشػػر فػػػ  اصوصػػو ة ادتػػرب الميػػػؾ مػػف دجيػػة وانتهػػػب دػػر  القبييػػة ا راميػػػة 
البدويػػة ا وتػػوأ التػػ  تقػػع ريػػى جانػػب النهػػر ة ويمةػػف توديػػد موضػػع اصوصػػو دػػرب )رزيػػز بيػػد شػػماؿ 

 .(1)بغداد( الوالية

ومف اصوصو سار باتجال الجنوب وتى وصػؿ فػ  قلقػة ايػاـ الػى القيتػة الودوديػة دور ةػور 
يةػػالزو ة ونػػ  رقردػػوؼ اليػػـو ؛ واهيػػب ا وتمػػاؿ انػػم لتوقيػػؽ ذلػػؾ هػػادر دجيػػة وتقػػدـ بموػػاذاة سػػموح 
ف نضبة )ردايؼ( ريى الوافة الغربيػة ليمنطقػة الغربيػة فيػو انػم سػار بموػاذاة النهػر لةػاف لزامػا رييػم ا

يشؽ طريقم  ػلؿ وقػوؿ و ػلؿ دنػوات يمػر بتػرع ليػرع متتػددة ة بينمػا لػو سػار بموػاذاة سػم  ردايػؼ 
لةاف طريقم وترع ليرع متتددة بينما ميسوران ة سػو  انػم ةػاف يضػطر فػ  بتػض ا مػاةف فقػط لي ػروج 

يـ الرابػع رف مسارل لتواش   جاـ األةاسيا ة وةاف الم يـ القالث رشر ف  دور ةورةالزوة وةػاف الم ػ
الت  ربرنا ونو متجم جنوبػا ة ربمػا بػالقرب مػف موضػع  patti ENLILرشر بجانب دناة بات  بيؿ 

دريػػة )الزرجػػة( الواليػػة اف ربػػور الميػػؾ التظػػيـ نػػذل القنػػاة دليػػؿ ريػػى انهػػا تا ػػذ مػػف المػػرات ولػػيس مػػف 
ةيػم ريػى ارض اريػى دجية ة اذ اف الطريؽ مف رقردوؼ الى ابو وبة ة ونو مودع الم يـ التال  يقع 

 مف مجر  دجية.

وةاف الم يـ ال امس رشر ف  سبار شا شىمىش ؛ وتتطابؽ نذل البيدة مع  راقب ابو وبػة اف 
المسػػافة مػػف رقردػػوؼ الػػى ابػػو وبػػة  تةػػاد تبيػػ  قلقػػة وقلقػػيف ةييػػو متػػرا ة ا  اف الطريػػؽ ةػػاف يمػػر 

 .(2)المسافة ف  يـو واود متتذرا لؿ اراض مميووة وريى دنوات وترع ةقيرة مما يجتؿ تغطية 

ومف سبار اتبع الميؾ اتجانا شػماليا هربيػا واسػتغردت المسػيرة الػى اد )نيػت( سػتة ايػاـ ونتيػـ 
ةييػو متػرا  َُْانم سار بمواذاة المرات ولػـ يمػارؽ ضػمافم ة اف المسػافة مػف ابػو وبػة الػى نيػت نػ  

قة ورشروف ةييو مترا لمسيرة ةؿ يػـو ة و بػد ولتغطية نذل المسافة ف  ستة اياـ يتطيب متد ن ددرل قل
اف ةانت بتض المسيرات ادصر بقييؿ وا ر  اطوؿ ؛ اذ ةاف مف الضرورع الوصوؿ ريى تجهيػزات 
ةما اف الميؾ ةاف يرهب ف  التماوض مع الرؤساء المويييف الذيف يمر بهـ ف  طريقم ة ولسػوء الوػظ 

                                           

 .َِٗ( موسيؿ ة المصدر السابؽ ة ص1)

 .ِّٗ-ُِٗ( موسيؿ ة المصدر السابؽ ة صِ)



 ٜٔٔ 

اسػػػتقناء واوػػػد ونػػػو )ةبسػػػيتم(( التػػػ  يمةػػػف توديػػػد لػػػـ يومػػػظ لنػػػا شػػػ ء مػػػف ا سػػػماء القديمػػػة )ربمػػػا ب
شػتم( ؛ وةػاف يمةػف اف تميػدنا نػذل ا سػماء ةقيػرا فػ  توديػد ادؽ  طػواؿ المسػيرات  موضػتها فػ  )ةاوَّ
اليوميػػة ة ممػػا يؤسػػؼ نػػذا  اصػػة بالنسػػبة الػػى بيػػدة )رابيقػػو( ة ونػػ  ديتػػة قغريػػة )ودوديػػة( يػػرد اسػػمها 

 يػػذةر اف الم ػػيـ ةػػاف فػػ  الوقػػوؿ نقػػـو بالبوػػث رػػف بقايػػا  ةيػػرا فػػ  النصػػوص المسػػمارية ة وويقمػػا
القػػر  القديمػػة او ال راقػػب مهمػػا تةػػف صػػغيرة وممػػا يػػدرو الػػى ا سػػؼ انػػم لػػـ تػػرد فػػ  النصػػوص دنػػاة 
واودة بيف سبار والطرؼ الشمال  الغرب  للراض  الغرينية البابيية برهـ انم ةاف ريى توةولت  ننورتا 

 رة ة تا ذ الماء مف المرات ةما ن  بالنسبة لقناة )بات  بيؿ(.القان  ربور دنوات متنو 

ومف سبار شا شىمىش او )ابو وبة( سار الميؾ الى المرات ربما ليس بمواذاة ضػمتم اليسػر  ة 
بؿ مواذاة الضمة اليسر  القناة رريضة او فػرع مػف النهػر الػرقيس ة الػى م يمػم السػادس رشػر الػذع 

 القرب مف مجمورة ال راقب الت  تترؼ ا ف باسـ المجٌدـ.ة ربما بsalatuنصب ف  سلتو 

ريػى الضػمة اليمنػى  dur-balatiاما الم يـ السػابع رشػر فقػد ةػاف مقابػؿ ديتػة دور بلطػ  
مػػف المػػرات وربمػػا تشػػير  راقػػب )أيويمػػر( التػػ  تبتػػد مسػػافة اقنػػيف ورشػػريف ةييػػو متػػرا رػػف المجػػدـ الػػى 

 موضع الم يـ المذةور .

مقابػػؿ وصػػف رابيقػػو فيػػو دػػدرنا المسػػيرات  rahimmuلقػػامف رشػػر فػػ  ر يٌمػػو وةػػاف الم ػػيـ ا
اليومية بقلقة ورشريف ةييو مرتا لةؿ منها لوجب اذف البوػث رػف ر يمػو فػ   ربػة )مػاووز( ورابيقػو 
ف   راقب )الرواية( الوادتة درب ضري  صغير ريػى رابيػة صػ رية ريػى الضػمة اليمنػى ليمػرات ريػى 

ابيقو مع مدينة )الرمادع( الت  تبتد سبتة رشر ةييو مترا هػرب الروايػة ة ولةػف انن  افضؿ مطابقة ر 
نػػذا ةػػاف يجتػػؿ  زمػػا ريػػى الميػػؾ اف يقطػػع قلقػػة وقلقػػيف ةييػػو متػػرا يوميػػا فػػ  ا دػػؿ ليصػػؿ مػػف ابػػو 
وبة الى الموضع المقابؿ ليرمادع ف  قلث مسيرات ة بينما يةوف متدؿ المسػيرات اليوميػة مػف ننػاؾ 

)نيت( سػتة رشػر ةييػو متػرا فقػط ة ومػف الناويػة ا  ػر  ة لػو ةػاف الم ػيـ التاسػع رشػر بػد   الى اد
مػػف القػػامف رشػػر دػػد نصػػب مقابػػؿ رابيقػػو لتطابقػػت البيانػػات رػػف موضػػع الم ػػيـ او الرمػػادع بدرجػػة 
ةافيةة وةاف الم يـ التاسع رشر ريى وقػوؿ ةبسػيتة ولتيهػا الوقػوؿ ال صػبة شػرد   راقػب ةوشػتة ة 

فربما ةاف ف  الموضع الػذع تقػع فيػم  ربػة ا سػود ا ف  daiasetuلم يـ التشروف ف  دياشت  اما ا
 .(1)ريى بتد اقنيف ورشريف ةييو مترا مف ةوشتة بيف المرات ودناة دديمة
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وةػػػاف الم ػػػيـ الواوػػػد والتشػػػروف فػػػ  إد ة او نيػػػت الواليػػػة ريػػػى بتػػػد رشػػػريف ةييػػػو متػػػرا مػػػف 
ة وربمػػػا تقػػػـو ريػػػى  راقبهػػػا ضػػػيتة  harbuالتشػػػروف مقابػػػؿ  ربػػػو األسػػػود. وةػػػاف الم ػػػيـ القػػػان  و 

القطبيػػة الواليػػة او  ػػاف البغػػدادع ة وينتهػػ  السػػهؿ ال صػػب درابػػة رشػػرة ةييػػو متػػرات  الػػى الشػػماؿ 
الغربػػ  مػػف ننػػاؾ وتقتػػرب اجػػراؼ شػػديدة ا نوػػدار مػػف مجػػر  نهػػر المػػرات ذاتػػم داطتػػة الطريػػؽ فػػ  

رػػدة مػػرات فػػ  نػػذل المنطقػػة فػػاف الطريػػؽ يمتػػرؽ رػػف المػػرات  بتػػض ا مػػاةف وبمػػا اف النهػػر ينتطػػؼ
ويمتد  لؿ سهؿ ص رع باتجال شمال  هرب  و يتود الى النهػر وتػى نصػؿ الػى السػييمية ريػى بتػد 
اربتػػة و مسػػيف ةييػػو متػػرا مػػف القطبيػػة وتقػػدـ الميػػؾ ريػػى نػػذا الطريػػؽ ايضػػا ونصػػب م يمػػم القالػػث 

 ا ف  )شتيب النهؿ( .والتشريف ف  صوراء  ماء فيها ة وربم

بػػالقرب مػػف مودػػع  hud'biluوربمػػا ةػػاف الم ػػيـ الرابػػع والتشػػروف ريػػى مػػروج فػػ   ػػدوبيي  
السػػييمية الواليػػة ة ريػػى اننػػ  لػػـ ارقػػر ريػػى  راقػػب ننػػاؾ ة ولةػػف المػػرات دبالػػة السػػييمية يشػػةؿ جػػزرا 

 متتددة ؛ فمف الممةف اف تةوف  دوبيي  دد ا تمت ف  مجرال.

اننػ   sapirituوجزيػرة صػبريتو  zadidanu امس والتشػروف بػيف زاديػدان  وةاف الم يـ ال
ارتبر نذل الجزيرة الصغيرة ن  جزيرة السػٌوارع الصػغيرة الواليػة فػ  الودػت الػذع دػد تتطػابؽ زاديػدان  

 مع  راقب )الموددة(.

 talb/misوةاف الم يـ السادس والتشروف دريبا مف سورو مقابػؿ جزيػرة )تيػبش( او )تيمػش( 
اف  راقب )سورو( الوالية الوادتة بجوار جزيرة )تيبس( ريى بتد مسافة اقنػيف ورشػريف ةييػو متػرا مػف 
)السٌوارع او صبريتو( القديمة تقع ف  موضع نذا الم يـة وةاف الم يـ السابع والتشػروف دبالػة جزيػرة 

يػى جزيػرة تبتػد  نات ف  بلد سػو   و نػات نػ  رانػة الواليػة التػ  بنػ  وصػنها ومسػجدنا الجػامع ر
ومػػف  masqitu مسػػافة سػػتة رشػػر ةييػػو متػػرا مػػف سػػورةوةاف الم ػػيـ القػػامف والتشػػروف فػػ  مشػػقيتو

ريى  haraduالموتمؿ انها درية صريصر الواليةةوةاف الم يـ التاسع والتشروف دبالة القرية  رادو 
ة ربمػػا  kailituيييتػػو الضػػمة اليمنػػى وربمػػا تػػدؿ  راقػػب )الدينيػػة( رييهػػاة وةػػاف الم ػػيـ القلقػػوف فػػ  ة

 بػػػالقرب مػػػف )الجتبريػػػة( الواليػػػة فػػػ  سػػػموح روابػػػ  الغيػػػارع وربمػػػا تبينػػػا فػػػ  نػػػذا صػػػد   سػػػـ ةييتػػػم 
 .(1)القديـ 
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ريػػى الضػػمة اليمنػػى ويسػػتدؿ  hindanuوةػػاف الم ػػيـ الوػػادع والقلقػػوف مقابػػؿ بيػػدة  نػػدانو 
يػة والتنقػاء( الواسػتة الػى يومنػا نػذا ريى نذل البيدة بمػا  يقبػؿ الشػؾ ب راقػب الشػيل جػابر )تػؿ الجابر 

ولـ يةف فػ  مقػدور الميػؾ السػير مػف  نػات الػى ) نػدانو( بسػررة تزيػد ريػى قلقػة ورشػريف ةييػو متػرا 
 يوميا.

وتصؿ ا جراؼ مقابؿ الشيل جابر الى ضمة النهر تمامػا ممػا يجتػؿ السػير بمواذاتهػا صػتبا 
مضػػػؿ النػػػاس السػػػمر ريػػػى مسػػػافة مػػػف النهػػػر بػػػؿ مسػػػتويل تمامػػػا فػػػ  موسػػػـ الميضػػػاف ولهػػػذا السػػػبب ي

م تػػرديف سػػهل صػػ ريا ورػػرا ونػػذا مػػا فتيػػم الميػػؾ ايضػػا فقػػد تػػرؾ ضػػمة النهػػر وامػػر ببنػػاء طريػػؽ الػػى 
الت  يمةف القوؿ بانها  ربة اةمة الطاوع ون  تقع فػ   nagiatuالم يـ القان  والقلقيف رند نةياتو 

  طولم ف  نذا الموضع تستيف ةييو مترا ويصػؿ الطرؼ الجنوب  الشرد  لشريط مف سهؿ فيض  يبي
ررضم ف  اماةف ا ر  الى ستة ةييو مترات ودد انتقرت رييػم بقايػا دػر  دديمػة بػيف صػغيرة وةبيػرة ة 

او نقربان  القالث والقلقيف فػ   يربػاف او  راقػب )البهسػنا(  aqurbanuويمةف توديد م يـ ادربانو 
 طاوع.درابة قلقة ورشريف ةييو مترا مف ال

وامػػر بنصػػب الم ػػيـ الرابػػع والقلقػػيف  suptuوفػػ  اليػػـو التػػال  تودػػؼ الميػػؾ فػػ  بيػػدة صػػوبتو
ودػد تةػوف صػبتو مطابقػة ل ربػة الصػماء واربػاتو مطابقػة )ليجغيمػ ( وادػدر مسػيرة  arbatuف  اربػاتو 

 ذلؾ اليـو بستة رشر ةييو مترا وذلؾ لتا ر الميؾ ف  صبتو.

وا تػػرؽ الطريػػؽ اراضػػ  مزرورػػة  gusuوف فػػ  وقػػوؿ ةصػػو وةػػاف الم ػػيـ ال ػػامس والقلقػػ
ومرويَّة فيـ يتسف ليميؾ اف يقطع اةقر مف رشريف ةييو متػرا فػ  ذلػؾ اليػـو ومػف الموتمػؿ اف م يمػم 

التػ   sirquةاف اماـ مودع  ربة )المجتية( الواليةةوةاف الم يـ السادس والقلقوف مقابػؿ بيػدة سػردو 
تتػػػراوح بػػػيف رشػػػريف وقلقػػػة  ةفػػػاذا اوتسػػػبنا مسػػػيرتم اليوميػػػة المنتظمػػػةانػػػت تقػػػع ريػػػى الضػػػمة اليمنػػػى 

ورشريف ةييو مترا فسوؼ نصؿ الى موضع مقابؿ بيدة )المياديف( الوالية الت  يمةػف اف نتػدنا سػردو 
القديمة ريى اف ا سـ سردو يذةرنا بتردة ونو اسـ راصمة دولة  انة الت  تطابؽ )تؿ التشػارة( ريػى 

   سورية واليا او القريَّة .المرات ا وسط ف

ورند سردو هادر الميؾ نهر المرات وتقدـ باتجال شمال  بمواذاة الضمة الغربية لنهػر ال ػابور 
التػػػ   تبتػػػد ةقيػػػرا رػػػف  rummuniduوتػػػى   ػػػيـ الم ػػػيـ السػػػابع والقلقػػػيف دػػػرب دريػػػة رٌمػػػو نيػػػدو 

نػػاة ةبيػػرة واوػػدة تػػدرى )دوريػػف( الموضػػع الػػذع تتشػػتب منػػم دنػػاة مػػف ال ػػابور وتتمػػرع مػػف نػػذا النهػػر د
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اسػػمؿ مػػف دريػػة )السػػجر( الصػػغيرة درابػػة واوػػد ورشػػريف ةييػػو متػػرا شػػماؿ الميػػاديف وشػػماؿ دريػػر طامػػة 
 الت  تقع مقابؿ المياديف ريى الضمة اليمنى .

فػػػاف ةانػػػت سػػػردو مطابقػػػة ليقريػػػة فتةػػػوف ادصػػػر مسػػػافة مػػػف ننػػػاؾ الػػػى مػػػد ؿ دوريػػػف  مسػػػة 
ف توديد موضع الم ػيـ السػابع والقلقػيف فػ  رمونيػدو الػى الشػماؿ مػف دنػاة ورشريف ةييو مترا لذا يمة

 .(1) ال ابور الةبيرة ة او بالقرب مف  راقب )وجنا( الوالية أو )تؿ مشيل(

واسػػتنادا الػػى الػػنص ا شػػورع فػػػاف نػػذا الم ػػيـ ةػػاف  يػػزاؿ فػػػ  )مػػروج المػػرات ( ولتػػؿ نػػػذل 
المػػرات الػػى مػػا بتػػد السػػجر ويوػػدد الباوػػث شػػايؿ  التسػػمية ةانػػت تتنػػ  السػػهؿ ال صػػيب الممتػػد مػػف

موضع رمونيدو بالقرب مف المرات ويظف انػم ةػاف ريػى الميػؾ اف يصػؿ نػذا الموضػع دبػؿ اف يػتمةف 
مف التقدـ شما  بيد اف نذا ةاف امرا مستويل بتضػم بسػبب ذةػر دنػاة ال ػابور الةبيػرة او نقطػة بدايػة 

مف نناؾ الػى الم ػيـ القػامف والقلقػيف الػذع ةػاف فػ  سػورو دناة دوريف وبتضم ا  ر بسبب المسافة 
 وةػػػػػػػاف نػػػػػػػذا الموضػػػػػػػع أع الصػػػػػػػوار الواليػػػػػػػة او  suru bit halupiمػػػػػػػف بيػػػػػػػت  ػػػػػػػالوب  

)تؿ فديف( درابة اربتيف ةييو متػرا مػف المػرات فيػو تامينػا وقيقػة انػم ةػاف ةػاف ريػى جػيش الميػؾ ربػور 
رورػػة لوجػػدنا اف المسػػافة مػػف المػػرات الػػى سػػورو القنػػاة ال ارجػػة مػػف ال ػػابور والسػػير  ػػلؿ ارض مز 

 يمةف اجتيازنا باع واؿ مف ا وواؿ بمسيرة يـو واود ومف الناوية ا  ر  فيو ارترفنا بتطابؽ رمػو 
 نيدو مع وجنا لوصينا ريى المتدؿ ا رتيادع ونو قلقة ورشروف ةييو مترا.

ةييػو متػرا مػف المػرات ويتتبػر وير  شايؿ اف الصوار تقػع ريػى بتػد رشػر سػارات او اربتػيف 
نػػذا ايضػػا مجػػرد مسػػيرة يػػـو واوػػد ةمػػا ورد فػػ  الػػنص ا  انػػم ننػػا  ينػػادض توديػػدل لموادػػع ا مػػاةف 
الم تيمػػة وسػػب بػػؿ يتنػػادض الػػنص مػػع نمسػػم ة  ف الميػػؾ لػػو سػػار بسػػررة اربتػػيف ةييػػو متػػرا يوميػػا 

 لوصؿ الى رمو نيدو مف  نات ب مس سارات وليس رشرة.

واليػا )تػؿ صػٌوار(  usalaار الميؾ شما ن بمواذاة نهر ال ابور مارا بمدف أيسلومف سورو س
 )تػػؿ اشمسػػان (  qatnuودػػتف   laqû)شػػيل ومػػد واليػػان( مػػف بػػلد  دػػو    durkatlimuودورةػػتًيـ 
)تػؿ ابػو   tabitu)تػؿ رربػاف او رجاجػا( وتاًبػت   sadikanu)تػؿ بوػزل( وشػادةاف  latihuو تػيل 

)تػػؿ اسػػود او   guretu)تػػؿ الوسػػةة او تػػؿ متػػراس( وةيريػػت   magarisuتػػا( ومةػػًرس ارزالػػم او قبي
ػػت  فػػ  ترةيػػا شػػماؿ مدينػػة القامشػػي   نصػػيبيف)  nasibina)تػػؿ بػػرع( ونصػػيبيفى   kahatةيػػردل( وةى ى
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( قػـ ادتػرب مػف الجبػاؿ فػ  منطقػة فػس سػوريا )سيطاف تبم او رػامودا huzirina( و وزيرينا السورية
فػػ    piruوقػػـ ينتهػ  الػػنص بػذةر مدينػػة بيػر   muskuس وزوػؼ الػػى بػلد الػػػ ميشػؾي ورػرة التضػػاري

ة وبصػػػورة رامػػػة تتػػػد نػػػذل الرويػػػة ترةيػػػا واليػػػان قػػػـ رػػػاد الميػػػؾ بتػػػدنا الػػػى وطنػػػم بػػػالطريؽ ا رتيػػػادع 
 .(1)التاري يةمصدران ذا ديمة ةبيرة ف  دراسة الجغرافية 

 : (2) . اجلغرافية االقتصادية6

ف القػػدماء افقهػػـ ا دتصػػادع والػػذع يظهػػر فػػ  نصوصػػهـ التػػ  اتػػت ريػػى ذةػػر ةػػاف ليتػػراديي 
ا داليـ والمدف ةما مر بنا رنػد التطػرؽ الػى الجغرافيػة ا دييميػةة او تيػؾ النصػوص التػ  توػدقت رػف 

 هزوات البيداف فضل رف النصوص ا دتصادية.

طبيتيػة والزراريػة وتوزيػع ودد انصبت رناية القـو ف  نذا الجانػب ريػى المنتجػات والقػروات ال
 المواصيؿ وربطها بالبيقة الطبيتية وتوديد ا داليـ المنتجة ريى نذا ا ساس.

ةمػػػػا اف ليمقومػػػػات ا دتصػػػػادية للديػػػػيـ انميتهػػػػا شػػػػأنها فػػػػ  ذلػػػػؾ شػػػػأف المقومػػػػات الوظيميػػػػة  
وطػػرؽ ا دتصػػادية التػػ  سػػنأت  ريػػى انػػـ فرورهػػاة فقػػد ةانػػت الزرارػػة والػػرع والمتػػادف والصػػنارات 

المواصػػػلت ووسػػػاقط النقػػػؿ وهيرنػػػا مػػػف الموػػػاور ا ساسػػػية ليمتالجػػػات ا دتصػػػادية ليةتبػػػة التػػػرادييف 
 القدماء.

 (3)أ. الجغرافية الزراعية

فمػػػ  مجػػػاؿ النشػػػاط الزرارػػػ ة دػػػاـ التراديػػػوف منػػػذ ادػػػدـ ا زمنػػػة بتتبػػػع ال صػػػاقص الطبيتيػػػة  
اؿ الجويػة وموسػـ ةػؿ موصػوؿ مػف المزرورػات وتاقيراتها ريى الزرارة فترفػوا موسػـ الميضػاف وا وػو 

                                           

(1)RIMA, Vol.II, PP. 173-177   .  

يؿة الػػوا: المػػرات ا وسػػطة "رويػػة وصػػمية ودراسػػات تأري يػػة"ة ترجمػػة: صػػدد  وميػػد وربػػد المطيػػب ربػػد سػػمو 
 .  َُٗٗالرومفة مراجتة: صال  اومد التي  وري  المياحة مطبورات المجمع التيم  التراد ة بغدادة

(الجغرافيػػة ا دتصػػػادية: فػػػرع مػػف فػػػروع الجغرافيػػػة البشػػرية يتنػػػى بدراسػػػة انتػػاج القػػػروات وتوزيتهػػػا وتبادلهػػػا 2)
واسػػتهلةها فضػػل رػػف دراسػػة التوامػػؿ ا دتصػػادية التػػ  تػػؤقر فػػ  ا  تلفػػات المةانيػػة لسػػط  ا رض 

 (.ُْٓ)تون ة المصدر السابؽة ص

ث ف  ا راض  الت  تسودنا مواصيؿ متينة ومشاةؿ الزرارة ف  منطقة (الجغرافية الزرارية: نو فرع يبو3)
متينةة وترتبط الجغرافيػة الزراريػة ةػذلؾ بدراسػات ت ػص المنػاخ والميػال والمصػادر وبا سػتيطاف الريمػ ة 

 (.ْْ)فضيؿ وزمييمة ص
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. وةقيػرا مػا ذةػرت النصػوص المسػمارية التديػد مػف المواصػيؿ الزراريػة والقػروات (1)الصيمية والشتوية
 – (3))البوريف( سم ر من ِدلم نمقاؿ ريى ذلؾ -(2)الطبيتية ونسبتها الى بيدانها الت  تشتهر بانتاجها

 خشوول االرز السوو  سفوو ح ك شوول ر  (4)الكسووسا   المػػراد بػػمو ( ةػػوؿ تبػػمبموو ط كوو اش )و صووا بر حموولو
 صوول و اعشوو ل اللبوو مو  بوورص  ماس لوو ت االموو ا س  لباوو ن  السوو  عطرهوو  يخسوور  حسووى القموول

مػف التصػر  سوم حرموم. وورد فػ  لػوح مػف (5)فػ  بػلد الةيػدييف )جنػوب التػراؽ( االه ار  المسوساقع ت
شػػمال   ا غ ريووتوجػػاء فػػ  لػػوح مػػف  سووين اكوودو ين اللبوومسووالبػػابي  القػػديـ اربتػػة انػػواع مػػف التػػيف منهػػا 

بػلد  وأ (-ةردسػتاف التػراؽ-)شػماؿ شػرؽ التػراؽ سوين سو ب رس سوريا ذةرا لصنؼ مف التيف ررؼ بػػ 
 –ا ػػػ   –. وي برنػػػا الميػػػؾ ا شػػػورع )سػػػيف (6)اشػػػورة ممػػػا يػػػدؿ ريػػػى جيػػػبهـ ايػػػال مػػػف شػػػمال  التػػػراؽ

رض وديقم رف اوػد  المتنزنػات التػ  ادامهػا فػ  شػماؿ ايريبا( )سنواريب( ف  اود  وولياتم ف  مت
راصػػمتم نينػػو  رػػف القػػروات الطبيتيػػة ليبيػػداف التػػ  فتوهػػا: "وررفػػت النػػاس بقػػروات الجبػػاؿ والبيػػداف 

ػػٌر ويػػث اف فاقػػدتها ننػػا   –أع فػػ  بػػلد  شػػور  –وبارشػػاب بػػلد  ػػات  )بػػلد ا ناضػػوؿ( وبنباتػػات المي

                                           

ريػى الػػرهـ  ( ةمػا جػاءت اسػماء بتػػض ا شػهر السػومرية مشػػيرة الػى فتاليػة زراريػػة تنجػز فػ  ذلػػؾ الشػهر1)
مػػف ا ػػتلؼ اسػػماء نػػذل ا شػػهر مػػف مدينػػة   ػػر . فسػػم  الشػػهر القػػان  رشػػر بشػػهر وصػػاد الشػػتيرة 
واطيؽ ريػى شػهر اب فػ  مدينػة لةػش اسػـ ريػد اةػؿ الػد ف. وسػم  اوؿ شػهر بالسػنة باسػـ شػهر انتػاج 

القػػة شػػهر الوقػػؿ وةػػاف ريػػى مػػا يبػػدو مطابقػػا لنيسػػاف. وةػػاف اسػػـ اوػػد ا شػػهر فػػ  رصػػر سػػللة اور الق
تذرية الوبوب ومف اسماء ا شهر ا شورية ا ولى ةاف شػهر القػرع وشػهر الػبطـ الػذع يػدؿ )اذا صػوت 
القػػراءة( ريػػى ريػػـ ا شػػورييف بالزرارػػة المت صصػػة منػػذ اودػػات مبةػػرة )ا ومػػدة سػػام  سػػتيد: الزرارػػة 

. ينظػػػر ةػػػذلؾ: (ُٔٓ – ُٓٓة صُٖٓٗة دار الوريػػػة ليطبارػػػةة بغػػػدادة ِوالػػػرعة وضػػػارة التػػػراؽة ج
 الدليم ة ةريـ رزيز: الزرارة ف  التراؽ القديـة اطرووة دةتورال هير منشورةة جامتة بغداد.

( ف  وجر وػدود مػف فتػرة ا وػتلؿ الةشػ  نػر  صػما مػف رجػاؿ يوميػوف منتجػات بلدنػـ التػ  مػف بينهػا 2)
 (.ُٕٔصندوؽ بم نبتة مغطاة با وراد )ا ومدة الزرارة والرعة ص

تول ة نوالة اومد: مد ؿ ف  دراسة الوياة ا دتصادية لمميةة اور القالقة ف  ضوء الوقػاقؽ المسػمارية ( الم3)
 .ْٔة ص ُْٗٗ)المنشورة وهير المنشورة( اطرووة دةتورال هير منشورةة 

(4) RIMA, Vol. 2, 112. 
(5) ARAB, Vol. 2, 797, P. 289, 55, 364. 

تبػول برمػزيف يتنيػاف تمػاح الجبػؿ ممػا يػدؿ ريػى جيػبهـ ايػال مػف منطقػة ( ودد زرع البابييوف المشمش الذع ة6)
 (.ُٔٔ – ُٓٔجبيية )ا ومدة الزرارة والرعة ص
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ع الةػػػرـو وجميػػػع انػػػواع الماةهػػػة مػػػف م تيػػػؼ البيػػػداف وم تيػػػؼ اةقػػػر مػػػف موطنهػػػا الطبيتػػػ  وةػػػؿ انػػػوا
 .(1)ا رشاب واشجار الماةهة"

ةمػػػا يػػػذةر الميػػػؾ شػػػروةيف )سػػػرجوف( ا شػػػورع   انوارػػػا رديػػػدة مػػػف ا شػػػاب ا شػػػجار التػػػ   
: "ونو الذع شػيد القصػور مػف - رسباد  –است دمها ف  بناء دصور راصمتم الجديدة دور شروةيف 

قس والتػوت وا رز والسػرو والتررػر والصػنوبر و شػب اشػجار المسػتؽ"ة وبتػد تتػداد  شب القبقب والب
أع جبػؿ  – hamânuنذل ا نواع مف ا شػجار ي تػتـ وديقػم بالتبػارة األتيػة: "ونػ  مػف نتػاج  مػافي 

 .(2)"–ا مانوس ف  سوريا 

ميتػػم ريػػى ابػػؿ ) شػػور ناصػػر بػػاؿ( القػػان  بانػػم أقنػػاء و –ناصػػر  –فيمػػا ي برنػػا الميػػؾ  شػػور  
الجزيرة )ارواد( ف  البور المتوسط استيـ اتاوة ةاف مف بينها ا شاب شجر ا بنوس والتررػر والسػدرة 

 .(3)قـ ي برنا بزومم بتد ذلؾ الى بلد )اشجار الم رو(

ونقػػرأ فػػ  ميومػػة ةيةػػامش رػػف مشػػاندتم التنػػب ا سػػود أقنػػاء رويتػػم الػػى الغػػرب )بػػلد الشػػاـ(  
اؽ انػػػذاؾ ولػػػـ يػػػد ؿ التنػػػب شػػػمال  التػػػراؽ ا  فػػػ  ا لػػػؼ ا وؿ ؽ.ـ ويػػػث والػػػذع لػػػـ يوجػػػد فػػػ  التػػػر 

شػػارت زرارتػػم. ونتػػرؼ مػػف اوصػػاء وػػراف مػػف التصػػر ا شػػورع الوػػديث اف جميػػع البسػػاتيف ةانػػت 
شػػجرةة وننػػاؾ منطقػػة بيغػػت اشػػجار  َََِٗ – َََِمزرورػػة بالتنػػب الػػذع بيػػ  رػػدد اشػػجارل مػػف 

 .(4)شجرةَََُْشجرة وا ر   َََِِٖالتنب فيها 

ايػػدينا )مػػردوخ بػػلدف( مػػف  –ابػػؿ  –وجاءتنػػا داقمػػة باسػػماء مزرورػػات بسػػتاف ووقػػوؿ مػػرديؾ  
القػػرف القػػامف ؽ.ـ فػػ  جنػػوب  التػػراؽ نجػػد فيهػػا موصػػو ت متروفػػة ا ف مقػػؿ اليمػػت والمجػػؿ والسػػيؽ 

فة وةقػػرت والقػـو والبصػؿ والرشػاد وا ػر  يمةػػف زرارتهػا ولةػف تػزرع بقيٌػػة ةػالةزبرة وال شػ اش والةمػو 
البسػػاتيف فػػ  القطػػاع ال صػػب جنػػوب تػػلؿ سػػنجارة فهنػػاؾ وقيقتػػاف تػػذةراف بسػػاتيف فػػ  منطقػػة وػػوت 

شجرة فاةهة. ودد زرع سنواريب البساتيف فػ  نينػو  التػ  اوضػر اشػجارنا مػف  ََِْاودانما تذةر 
وسػػب دولػػم ال ػػارجة ووتػػى انػػم اطيػػؽ بهػػا طيػػورا وويوانػػات ودػػد تاديمػػت ا شػػجار ليبيقػػة الجديػػدة ريػػى 

                                           

(1)ARAB, 2. 349. 
(2)ARAB, 2. 97. 
(3)RIMA, Vol. 2, 50. 

 .ُٓٔ( ا ومدة الزرارة والرعة وضارة التراؽة ص4)
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بدرجة مدنشة. وبجانب القصر زرع بستانا شبم ةقافة اشجارنا بجباؿ ا مانوس ف  سوريا هرس فيهػا 
انػػػواع الزنػػػور والنباتػػػات التطريػػػة واشػػػجار ا قمػػػار ومػػػا ينبػػػت فػػػ  الجبػػػاؿ والسػػػهوؿ وانشػػػأ فيهػػػا بويػػػرة 

 .(1)اصطنارية اطيؽ دربم طيورا و نازير واياقؿ

ايريبػا )سػنواريب( شػجيرات  –ا ػ   –رييف جيبػوا فػ  رهػد سػيف ومف الطريؼ ذةرل اف ا شػو  
القطف وزررونا ف  وقوؿ نينو  واطيقوا رييها اسـ )اشجار الصػوؼ( او )الشػجرة التػ  تومػؿ صػوفان( 
ةمػػا تبػػانى الميػػؾ ذاتػػم بانػػم جيػػب جميػػع ا شػػجار والنباتػػات التػػ  ةانػػت موجػػودة فػػ  البيػػداف وا دػػاليـ 

ايريبػا نػػو  –ا ػ   –ا فػ  وػػداقؽ ٌهنػاء فػ  مدينػة نينػو . ولػػـ يةػف سػيف التػ  وصػيتها جيوشػم وزررهػ
 . (2)الميؾ الوويد الذع رن  بالوداقؽ بؿ ورد ذةر وداقؽ ميةية ةقيرة و  سيما ف  بابؿ 

ووسػاقيمة ويتػود اتقػاف التػرادييف  الوربةمػا ذةػرت النصػوص المسػمارية مقومػات الزرارػة مقػؿ  
هـ لتوسيع اراضيهـ الزرارية بتد ازدياد رددنـ فشػقوا الجػداوؿ السػيوية القدماء لهندسة الرع الى واجت

 ونقيوا الماء الى ا راض  الزرارية البتيدة.

وتػػذةر النصػػوص المسػػمارية الةقيػػر مػػف اسػػماء القنػػوات وا نهػػار ولةػػف مػػف الصػػتوبة توديػػد  
ؿ ) شػػػور بانيبػػػاؿ( ابػػػ –بػػػاف  –مودتهػػػا بشػػػةؿ دطتػػػ . ودػػػد وردتنػػػا دػػػواقـ باسػػػماقها مػػػف مةتبػػػة  شػػػور 

وهيرنػػػاة فهنػػػاؾ دنػػػوات سػػػميت باسػػػماء ا لهػػػة وا ػػػر  باسػػػماء اشػػػ اص او امػػػاةف او مػػػدف او اسػػػماء 
 .(3) ا ة بيت الحم رو القا ة ال سطىمميزة مقؿ 

رند ا شورييف مرويػة ةبيػرة مػف التقػدـة فارمػاؿ ا رواء التػ  دػاـ بهػا  (4)ودطتت نندسة الرع 
يب( ةانػػت مدنشػػة. فقػػد ا برنػػا رػػف مشػػرورم بػػارواء اربيػػؿ وةيػػؼ انػػم ايريبػػا )سػػنوار  –ا ػػ   –سػػيف 

ومػػر قلقػػة انهػػر فػػ  الجبػػاؿ التػػ  فػػوؽ اربيػػؿ واضػػاؼ لهػػا ميػػال الينػػابيع الوادتػػة ريػػى اليمػػيف والشػػماؿ 
وومر بتدنا دناة تصؿ وسط اربيؿ. فقد اراد الميؾ الماء بمشرورم واداـ ةذلؾ مشرورا قانيػا  يصػاؿ 

                                           

 .ُٔٔ( المصدر السابؽة ص1)

 .َِّتأريل الوضارعة ص( سييمافة رامر: موجز ال2)

. وليمزيػػد رػػف القنػػوات وانوارهػػا واسػػماقها تنظػػر: دػػواقـ اسػػماء ُٕٔ – ُٕٓ( ا ومػػدة الزرارػػة والػػرعة ص3)
 القنوات ف  المصؿ الرابع.

( ليمزيػػد مػػف التمصػػيؿ رػػف الػػرع فػػ  التػػراؽ القػػديـ ينظػػر: سوسػػةة اومػػد: تػػأريل وضػػارة وادع الرافػػديف فػػ  4)
يػػػة والمةتشػػػمات ا قاريػػػة والمصػػػادر التاري يػػػةة بغػػػداد: دار الوريػػػة ليطبارػػػةة ضػػػوء مشػػػاريع الػػػرع الزرار

ُٖٗٔ. 
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السيوية الى نينو . فأنشأ سدان ريى مجػر  نهػر ال وصػر الػذع ي تػرؽ نينػو  ويصػب  الميال بالطريقة
بدجيػػة مقابػػؿ الموصػػؿ فوولػػت ميانػػم الػػى دنػػاة تسػػتمد المػػاء مػػف امػػاـ السػػد وتسػػير موازيػػة لينهػػر هربػػا 
وتػػى بسػػاتيف نينػػو . ةمػػا وسػػع التيػػوف التػػ  تغػػذع الوػػوض فػػ  شػػماؿ نينػػو  واجرانػػا بقنػػواتة تصػػب 

اة الجديػدة التػ  شػيدنا. و وراء مسػاوات اوسػع مػف ا راضػ  دػاـ الميػؾ ذاتػم بسػوب الميػال ا يرا بالقنػ
مف ينابيع نهر الةومؿ ف  جبؿ بادياف واجرانا ف  دنوات اليػمة قػـ شػيد سػدان فػ  مضػيؽ بافيػاف لوجػز 

نهتػ  الميال و زنهاة وشؽ نهران مف اماـ السد يتمرع مف جانب نهر الةومػؿ الغربػ  دػرب دريػة  ػنس وي
بال وصػر فنينػػو  لمسػافة تزيػػد رػف  مسػػيف مػيلن وربطػػت ا وديػة التميقػػة التػ  تتتػػرض مجػر  النهػػر 
ف  طريقم الى ال وصر بقناطر مف الوجارة واجر  فودهػا الجػداوؿة واضػ ـ نػذل القنػاطر ةانػت دػرب 

رشػرة فتوػة جروانة ون  مشيدة بالوجر وطولها قيقماقة متر وارتمارها تسػتة امتػار وتتػالؼ مػف قػلث 
رػػرض ةػػؿ منهػػا  مسػػة رشػػر متػػران وفتوػػة واوػػدة فػػ  الوسػػط ررضػػها قلقػػوف متػػرا مقسػػمة الػػى اربػػع 
فتوات رميقة ف  وسط الوادع. ويظهر اف المتوة الوسطية اردت لمرور الميال الصيمية ليوادع. وف  
ال المشػػػروع مػػػا يقػػػرب مػػػف مييػػػون  وجػػػرة بوجػػػـ نصػػػؼ متػػػر ووزف ربػػػع طػػػف ليواوػػػدة؛ لتصػػػريؼ الميػػػ

دػػرب نينػػو   –شػػريؼ  ػػاف  –الماقضػػةة ويجتػػؿ الباوػػث اومػػد سوسػػة المػػن مض نػػذا دػػرب تػػربيصي 
دنػوؾ ووضػتم قالػث ريػى  –ويطابقم ا ر ف  منطقة من مضة بيف دجية وال وصر وطريؽ الموصؿ 

 .(1)نهر ال وصر درب درية الجيية

ؾة اذ اسػػت دـ المسػػت دمة  نػػذا  سوو ئم الووربةمػػا ذةػػرت النصػػوص ذات التلدػػة التديػػد مػػف  
التراديػػوف القػػدماء وسػػاقؿ شػػتى  رواء اراضػػيهـ منػػذ التصػػور ا ولػػى. وررفػػوا وسػػاقؿ رفػػع الميػػال الػػى 

ونػػ  الػػة سػػق  بسػػيطة تةػػوف مػػف رمػػود  شػػب  يقػػؼ ريػػى  الداليووةا راضػػ  المرتمتػػة. فقػػد اسػػت دموا 
د القصػػير ققالػػة مسػػند فػػاذا ارتمػػع راس مػػف رؤوس التمػػود نػػزؿ الػػراس ونةػػذاة وتشػػد فػػ  جانػػب التمػػو 

متاةسة ويربط وبؿ ف  الجانب الذع يواجم ماء النهر يرتبط فيم وراء مف الجيد. فتندما ينػزؿ المػلح 
الذع يديرل الوراء الى النهر ويضع ققؿ جسػمم ويػث تةػوف الققالػة يرتمػع الورػاء المميػوء بالمػاء ويمػرغ 

 .(2)لة  ةقر مف ستة ادداـماءل بالسادية الت  تدفع الماء الى الوقؿ و  ترتمع نذل ا 

                                           

 ,Jacobsen, Th. and S. Lloyd. ينظػػر ةػػذلؾ: ُُٖ – َُٖ( ا ومػػدة الزرارػػة والػػرعة ص1)

Sennacherib’s Aqueduct of Jerwan, Chicago,1935. ,52.   
 . ُِٖ(األومد: الزرارة والرعة ص2)
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ويتمػػؿ بقػػوة تيػػار مػػاء النهػػر ونػػو ربػػارة رػػف طػػوؽ  شػػب  ةبيػػر ربمػػا يصػػؿ  الاوو ع روننػػاؾ 
دطرل الى رشرة امتار تربطم بمرةزل دطع  شبية ةبيرة ربطت بةؿ اوةاـ ووؿ شػجرة ضػ مة. ويسػتند 

ع سيسػػػية جػػػرار ف اريػػػة النػػػارور الػػػى درػػػاميتف تشػػػيداف رػػػادة مػػػف الطػػػابوؽ امػػػاـ مجػػػر  النهػػػر وتوضػػػ
صغيرة بةؿ نظاـ وتربط بوباؿ دويػة ريػى طػوؿ داقػرة الطػوؽ ال شػب  ال ارجيػة. ويتمػؿ الػدو ب بقػوة 
تيػػار مػػاء النهػػر إذ يتوػػرؾ ويػػدور باتجػػال موػػورل فتصػػتد الجػػرار السػػميى ونػػ  ممتيقػػة بالمػػاء الػػى اريػػى 

تػدور ا لػة وتمتيػه الجػرار وتمػرغ فتسةب ما فيها مف ماء بسادية ومرت اريى مف مستو  مػاء النهػر و 
 .(1)ماءنا ونةذا

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 . ُِٖرارة والرعة ص(األومد: الز 1)
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ونػػ  اةقػػر تتقيػػدا وتطػػورا مػػف السػػابقتيف ويرفػػع بهػػا المػػاء الػػى اريػػى مػػف  الكووردوا لػػة ا  ػػر   
نقطة اةقر رمقا وبةميات اةبر مف ةبير الوراء الموضػوع فػ  النهايػة. ويتػالؼ الجهػاز مػف بةػرة ةبيػرة 

 ميف هالبا ما يةوناف مف جذوع الن ؿ او ال شػب القػوع او بنػاء ورػاء تستند مف جهتيها بتموديف ض
ةبيػػر جيػػدع نهايتػػم ريػػى شػػةؿ انبػػوب يتمػػرع بوسػػاطتم مػػاء الورػػاء الػػى السػػادية بوسػػاطة وبيػػيف يػػربط 
باوػػدنما بػػاريى الورػػاء والقػػان  بنهايتػػم الشػػبيهة بػػا نبوب. فبتوػػرؾ الوبػػؿ ا وؿ ريػػى البةػػرة يصػػتد 

فع القان  النهاية الشػبيهة بػا نبوب رنػد الصػتود فيمنػع  روجػم مػف الورػاء ويوصػيم الوراء وينزلم وير 
الػػػى السػػػادية ويػػػث يمػػػرغ ننػػػاؾ المػػػاء بتوجيػػػم فتوػػػة النهايػػػة ا نبوبيػػػة ليسػػػادية. وننػػػاؾ شػػػ ص يسػػػوؽ 
الويواف رند الصتود الى الطريؽ المنودر وتى ينػزؿ الورػاء الػى مػاء النهػر ورنػد نزولػم لرفػع الورػاء 

 .(1)الساديةالى 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                           

 . ُِٖ(األومد: الزرارة والرعة ص1)
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  من فر ع اللورافية الزراعية يمكن ادراج الفرع الس ل :

 الجغرافية الحيوانية:  -

تصػػػٌدت الةتابػػػات والنصػػػوص المسػػػمارية لػػػذةر الويػػػاة الويوانيػػػة فػػػ  البػػػر وتػػػأت  الووليػػػات  
ةػرت لنػا مػواطف تواجػد الميةية ا شورية ف  مقدمة المصادر الت  تطردت الػى نػذا الجانػب المهػـ اذ ذ

ػػاٌرا  التديػػد مػػف الويوانػػات التػػ  صػػادفت فػػ  طريػػؽ ومػػلت بتػػض الميػػوؾة اذ ي برنػػا تيػػوةيت  أبػػؿ ايشى
ؽ.ـ( الػػػػذع يبػػػػدو انػػػػم ةانػػػػت لػػػػم رنايػػػػة  اصػػػػة بالويوانػػػػات  َُٕٔ – ُُُْ)تةلتبييػػػػزر( ا وؿ )

ا با ػػػذ الويوانػػػات الغريبػػػةة وةػػػاف ذلػػػؾ صػػػمة مػػػف صػػػمات التديػػػد مػػػف الميػػػوؾ ا شػػػورييف الػػػذيف روبػػػو 
الغريبةة مقػؿ القػردة والتماسػي ة اتػاوة وادػاموا فػ  بتػض الوػا تة وةػاف مػف بيػنهـ نػذا الميػؾة وػداقؽ 
ليويوانات ف  رواصمهـ ضمت مقؿ نذل الهدايا الى جانب الويوانات الت  اصطادونا نـ انمسػهـ فػ  

ؽ.ـ(: "اف ا لهػػػيف ننورتػػػا  ُٖٗ – ُُٗنيػػػرارع القػػان  ) –الصػػوراء السػػػورية ةمػػػا ي برنػػا الميػػػؾ ادد 
ونرةاؿ الػذيف اوبػا ةهنوتػم منوػال )مهػارة( الصػيد فػ  الوقػوؿ" ويػذةر انػم "دتػؿ   [ قيػراف ووشػية دويػة 
درب مدينة ارازية  الوادتة دبالة بلد  ات  رند وافػات جبػؿ األمػانوس. واصػطاد قػورا ووشػيا صػغيرا 

  ويػػة جػػاء بهػػا الػػى مدينتػػم مدينػػة  شػػور. ودتػػؿ وجمػػع دطتانػػان منهػػا. وصػػرع فػػيل بقوسػػم وامسػػؾ بػػا ر 
وةانػػت )  لهػػة( دػػد … اسػػدا بشػػجارة وادػػداـ مػػف ريػػى رربػػة الصػػيد او بػػرم  ونػػو ريػػى ددميػػم  َُِ

امرتػػم اف يصػػطاد لهػػا )ا لهػػة( فػػ  الجبػػاؿ الشػػانقة وفػػ  ايػػاـ البػػرد والصػػقيع والػػقيج فػػ  جبػػاؿ ايبػػيل 
يػرع وانةورنػا وبيزتيػا وبػارزاةيش )ة( وةاشػيارع )طػور )جبؿ ومريف( واورشا )جبػؿ ةػوخ ايسػهاند( وازم

رابػديف( جبػاؿ بػلد  شػور فػ  جبػػؿ  انػا ريػى وػدود بػلد لولػػوب  وايضػان فػ  جبػاؿ نػاقيرعة واصػػطاد 
الورػػوؿ ومػػارز الجبػػاؿة وانػػاث وذةػػور األيػػؿ بالشػػباؾ وجمػػع منهػػا دطتانػػا ةبيػػرة وجتيهػػا تتةػػاقر وةػػاف 
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مػػػف دببػػػة  ادهػػػاؿ القصػػػب والنتػػػاـ  َُِ هنػػػاـ. ودتػػػؿ نمػػػوران ويتتنػػػ  بهػػػا ةمػػػا لػػػو انهػػػا دطتػػػاف مػػػف ا
ػػػران ووشػػػية وهػػػز ف وبنػػػات  و  ةمػػػا ارسػػػؿ تجػػػارا لجيػػػب جمػػػاؿ ذات سػػػناميف وادتنػػػى منهػػػا  مي وصػػػرع وي

 .  (1)وجتيها تتةاقر وجتؿ الناس ف  بلدل تشاند دطتانان منها

لياتػػػم دػػػاقلن: "دتيػػػت ؽ.ـ( فػػػ  اوػػػد  وو  ْٖٖ – َٖٗفيمػػػا يػػػذةر )تػػػوةيت  ننورتػػػا( القػػػان  ) 
النتامػات فػ  اقنػاء رولتػ  ليصػيد فػ  الصػوراء. وامسػةت صػغار النتامػات. ودتيػت هػزاؿ ا يػؿ فػػ  

 .(2)رولت  ليصيد ريى ضماؼ المرات

نيػػرازع انػػم:  –ةمػػا ررضػػت النصػػوص المسػػمارية ليويػػاة الويوانيػػة فػػ  البوػػارة اذ ي برنػػا ادد  
الضػػػػ مة والتمسػػػػاح وقػػػػور البوػػػػر )ة( )فػػػػرس البوػػػػر(  ةالقػػػػرد  pagutu"جتػػػػؿ النػػػػاس تشػػػػاند باةػػػػت 

 .(3)وم يودات البور الةبير )البور المتوسط( الت  ةاف ميؾ بلد موصًر )مصر( دد ارسيها"

ػػٌرا )تةلتبييػػزر ا وؿ( دػػاقل: "رةبػػت بسػػمف ارواد فػػ  بػػلد امػػورو   فيمػػا يػػذةر تيػػوةيت  أبػػؿ ايشى
ودتيػػت فػػ  البوػػر   samuruرواد. وتػػى سػػامر ودمػػت برويػػة ناجوػػة لػػقلث سػػارات مضػػارمة مػػف ا

". وبالمناسبة فانم ذةر نذل المغػامرة بتمػا ر إذ يقػوؿ فػ  (4)الذع يسمونم فرس البور  nahiruنا ر 
ػػػٌمف انجازاتػػػم فػػػ  تػػػزييف دصػػػرل: "رميػػػت نسػػػ ا لينػػػا يرو مػػػف البازلػػػت" الػػػذع  مةػػػاف ا ػػػر ةيػػػؼ انػػػم ضى

  بور امورو )البور المتوسػط( وبػأمر مػف ا لهػة يسمونم فرس البورة الذع اصطدتم بصنارة بيدع ف
سادت ". ولتش يص فرس البور نذا ظهرت ةتابات ةقيرة وةانت ا راء المقدمة ووؿ ذلػؾ … التظاـ 

 .(5)متباينة مف القوؿ اف المقصود منم نو الدولميف أو ووت التنبر الى دولهـ بانم نوع مف الويتاف

التديػد مػف المشػاند ال اصػة بالويػاة البوريػة فػ  البوػر ةما اظهػرت لنػا المنووتػات ا شػورية  
المتوسػػط وال يػػيج التربػػ  والتػػ  دػػاد  للهػػا التديػػد مػػف الميػػوؾ ا شػػورييف ومػػلت بوريػػة ريػػى سػػةاف 
بتػض جػزر البوػر المتوسػط والتيلميػػيف ريػى السػاوؿ ا يرانػ  فقػػد اظهػرت المشػاند بتػض الةاقنػػات 

                                           

(1)RIMA, Vol. 1. 4. 
(2)RIMA, 573  – 585 ,P. 175. 
(3)RIMA, Vol. 1. 4. 

 . ٔٗ(ساةزة دوة اشورة ص4)

 .ٕٗ( المصدر نمسمةص5)
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الوػػس  –والسػػرطاف والسػػيوماة وهيرنػػا )ينظػػر المصػػؿ ال ػػامس  والويوانػػات البوريػػة ةػػانواع ا سػػماؾ
 الجغراف  ريى المنووتات وا رماؿ المنية(. 

ةمػػا اشػػارت بتػػض النصػػوص المسػػمارية الػػى مسػػاوة بتػػض البوػػار و يػػر مقػػاؿ ريػػى ذلػػؾ  
المتضػمف قبتػا بمتووػات شٌروةيف)سػرجوف( ا ةػدع إذ نقػرأ اشػارة  بو لورافيوة سورل نالنص المتروؼ 

ةـ( بيف ذيؿ المرات )نهايتػم ُِٔٗبيرو )سارة مضارمة    َُِمساوة ال ييج الترب : "مسيرة  الى
 .(1)"رند راس ال ييج( وبلد مييو ا ومىةاف )ريماف(ة الودود الت  وددنا شٌروةيف بالقياسات

 (:2)ب. الجغرافية الصناعية

ف رناصػػر ا دتصػػادة شػػةيٌت الوػػرؼ والصػػنارات اليدويػػة فػػ  التػػراؽ القػػديـ رنصػػرا مهمػػا مػػ 
وتػػأت  متيوماتنػػا رنهػػا بالدرجػػة ا سػػاس مػػف المصػػادر المسػػمارية فضػػل رػػف المشػػاند المنمػػذة ريػػى 
ا رمػػاؿ المنيػػة ةالمنووتػػات وهيرنػػا الػػى جانػػب التديػػد مػػف الميتقطػػات ا قاريػػة والم يمػػات الماديػػة مػػف 

وهات وهيرنػػاة والتػػ  جاءتنػػا مػػف ا دوات وا  ت والمػػواد ذات ا سػػت دامات الم تيمػػة والويػػ  والمصػػ
 نتاقج التنقيبات لتيق  الضوء ريى نذا الجانب الذع يشةؿ اود ارمدة ا دتصاد والجغرافية متا.

ودػد سػػانـ سػةاف بػػلد الرافػػديف مسػانمة ةبيػػرة فػػ  وضػع ا سػػس لقيػػاـ التديػد مػػف الصػػنارات  
دػت الواضػر بػؿ اصػب  بتػد المتنورة بتضها   يد ؿ اصػل توػت صػنؼ الصػنارات اليدويػة فػ  الو 

مػػػف جميػػػة المنػػػوف ةصػػػنارة التماقيػػػؿ والمنووتػػػات إذ ةػػػاف النوػػػاتوف يمارسػػػوف رميهػػػـ تيبيػػػة لطيبػػػات 
القصػػػر والمتبػػػد بالدرجػػػة ا ولػػػى ومػػػف بتػػػدنـ الطبقػػػات ا رسػػػتقراطية مػػػف المتنمػػػذيف ويتبتػػػوف اسػػػاليب 

ة ا دوات الوجرية التػ  ررفػت فػ  وتقاليد موودة تميزت بها ةؿ فترة مف المترات. واذا تجازونا صنار
رصور ما دبؿ التػاريلة فاننػا نجػد انوارػا ةقيػرة مػف الصػنارات التػ  اشػتهرت فػ  التصػور التاري يػة. 
منهػػػا صػػػنارة الم ػػػار والتماقيػػػؿ والومػػػر ريػػػى التػػػاج التػػػ  اشػػػتهرت بهػػػا التديػػػد مػػػف المػػػدف مقػػػؿ ةيػػػل 

وصػػػػػنارة ا دوات وا  ت الزراريػػػػػة )نمػػػػػرود( و شػػػػػور )ديتػػػػػة الشػػػػػرداط( ودور شػػػػػروةيف ) رسػػػػػباد(ة 

                                           

(1)Horowitz, Op. Cit, P. 86. 
ة ورلداتهػػا الوظيميػػة مػػع بػػاد  الظػػوانر ( توضػػ  الجغرافيػػة الصػػنارية امػػاةف الصػػنارة وارتباطاتهػػا المةانيػػ2)

ا  ر ة وريى الرهـ مف اف الجغرافية الصنارية جيبت بتض اسسػها مػف ا دتصػاد ا  انهػا اساسػان جػزء 
مػػػف الجغرافيػػػة ا دتصػػػادية. وسػػػتبقى مواضػػػيتها مهتمػػػة بالتلدػػػة الوادتػػػة بػػػيف ا رض والػػػزمف والسػػػيوؾ 

 . ْٔ – ْٓ)فضيؿ وزمييمة ص
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ة وننػػاؾ سػػجلت سػػومرية ةقيػػرة  اصػػة بصػػنارة الصػػوؼ ودػػد دػػدر اف (1)وصػػنارة النسػػيج والوياةػػة
سدس ردد الرثدـ الطينية السػومرية المةتشػمة فػ  مدينػة نمٌػر ريػى سػبيؿ المقػاؿ تتتيػؽ بهػذا الموضػوعة 

 اصة بصنارة الصوؼ مف اسػتنتاج متيومػات نذل الٌردـ مةنت اولقؾ القادريف ريى تقييـ ال طوات ال
ة وةانت الصادرات الرقيسة مػف (2)ةقيرة رف دصر وصب  وهزؿ ونسج الصوؼ ف  ا لؼ القالث ؽ.ـ

ةمػػػا اشػػػتهرت مػػػدف ا ػػػر  بصػػػنارة  (3)بػػػلد سػػػومر الػػػى دلمػػػوف )البوػػػريف( نػػػ  المنسػػػوجات والزيػػػوت
 .(4)النسيج مقؿ  شور ومارع وبابؿ وسبار وشمشارة وةرانا

ومػػف الصػػنارات ا  ػػر  نػػ  صػػنارة المػػواد الغذاقيػػة ا ساسػػيةة ةالصػػنارات الغذاقيػػة مقػػؿ  
صػنارة ا لبػافة وتظهػػر لنػا منووتػػة وصػيتنا مػػف متبػد نن رسػػاؾ فػ  مودػػع التبيػد ومػػف رصػر سػػللة 
اور القالقػػة مشػػاند جمػػع الوييػػب وتصػػنيع ا لبػػاف إذ يظهػػر المشػػهد مجمورػػة مػػف ا بقػػار واشػػ اص 

 .(5)الوييب وتووييم الى زبد يقوموف ب ض

فضػػل رػػف صػػنارة ال مػػور والزيػػوت والتصػػير وال ػػؿة ومػػف المػػدف التػػ  اشػػتهرت بصػػنارة  
ال مور ن  ةرانػا )تػؿ الرمػاح واليػان( وجػاءت تسػميتها مػف الةػرـو ورصػرل )ال مػر(ة الػى جانػب مػدف 

  )رانػم واطرافهػا( ا ر  اشتهرت بصنارة ال مر ومنها ةرةميش )جرابيس( وبابؿ ومارع ومدف سو 
 .(6)وهيرنا

ةمػػا يسػػتدؿ مػػف اوػػد  رسػػاقؿ مػػارع رػػف وجػػود ورشػػة فػػ  دا ػػؿ القصػػر الميةػػ  فػػ  المدينػػة  
توتوع ريى ادساـ م تيمة لممارسة مهف متنورػة تشػةؿ مػا يمةػف تسػميتم بػػ )مجمػع ليوػرفييف( وريػرؼ 

تيمػػػارس فػػػ  نػػػذا ( ومػػػف الصػػػنارات التػػػ  ةانػػػت mukannisumمسػػػؤوؿ نػػػذا المجمػػػع بػػػػ )ميةٌنشيػػػـ 
 .(7)المجمع ن  الصياهة وصنارة ا  شاب وا قاث والودادة وا صباغ والنسيج

                                           

 . ِٔٓ – ِٓٓمر: موجز التأريل الوضارعة ص ( سييمافة را1)

 . َِٖ( ساةزة رظمة بابؿة المصدر السابؽة ص2)

 . ُّّ( ساةزة رظمة بابؿةالمصدر السابؽة ص3)

 . َِٖ( الهاشم ة التجارةة ص4)

( اومدة سهيية مجيد: صنارة ا هذية ف  التراؽ القديـة رسػالة ماجسػتير هيػر منشػورةة جامتػة الموصػؿة 5)
 . ْٖة صَُٗٗ

(6)OBTR, P. 102, No. 128. 
(7) ARM. 18 
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ومػػػػف الصػػػػنارات ا  ػػػػر  نػػػػ  صػػػػنارة الم ػػػػار وصػػػػنارة ا  تػػػػاـ ا سػػػػطوانية والمنبسػػػػطة  
وصنارة التماقيؿ والمنووتات والمسلت. ورنػدما انتشػر اسػت داـ المتػادف فػ  التػراؽ وال يػيج التربػ  

ةاف يسػتورد مػف اسػيا الصػغر  وايػراف وهيرنػاة ازدنػرت صػنارة الويػ  الجمييػةة ويؤيػد ذلػؾ  وجميتها
الويػػ  المةتشػػمة فػػ  مقبػػرة اور الميةيػػة وفػػ  القبػػور ا شػػورية فػػ  نمػػرودة وصػػنارة ا سػػيوة وا  ت 

 .(1)وا دوات المنزلية

القصػػػػدير وانتجػػػػوا ةمػػػػا تمػػػػنف التراديػػػػوف القػػػػدماء بتمػػػػؿ السػػػػباقؾ المتدنيػػػػة ف يطػػػػوا النوػػػػاس ب 
البرونػػػػػػزة و يطػػػػػػوا بتػػػػػػض المتػػػػػػادف الر يصػػػػػػة بهػػػػػػدؼ انتػػػػػػاج متػػػػػػادف جديػػػػػػدة قمينػػػػػػة رػػػػػػف طريػػػػػػؽ 
التمويػػم)الطلء(ة ةمػػا تمننػػوا فػػ  صػػنارة ا قػػاث المصػػنورة مػػف ال شػػبة فقػػد اوتيػػت صػػنارة ا قػػاث 

الموجودة لدينا ال شبية مةانة متميزة ف  وضارة بلد الرافديف القديمةة وريى الرهـ مف دية المتيومات 
رف نذل الصنارة فاف متظـ متيوماتنا رف ا قاث ةاف مف  لؿ ما ٌصور ريى المنووتات الجداريػة 
وا لواح مف دطع ا قاثة فضػل رػف النصػوص المسػمارية. وتػرد تماصػيؿ بتػض ا قػاث والموتويػات 

تو  ا جتمػػار  ال اصػة ببيػت جديػد مػف فتػرة النصػؼ ا وؿ مػف ا لػؼ القػان  ؽ.ـ ممػا يوضػ  المسػ
ة  مسػػػة ةراسػػػ ة صػػػندوؽ صػػػغير  وا دتصػػػادع  سػػػرة موسػػػرة مػػػف  ػػػلؿ الػػػنص األتػػػ : "فػػػراش لينػػػـو
لػػلدوات وا ػػر ليواجيػػاتة صػػندوؽ مػػدورة صػػينية مػػف ال شػػب توضػػع فػػوؽ الػػراسة ماقػػدة طتػػاـ مػػف 
ال شبة مشطاف مف ال شب لتمشيط الصوؼ وقلقة امشاط مف ال شب ليشػتر انػاءاف مػف ال شػبة 

 .(2)وؽ صغير مف ال شب"صند

ومف الصنارات ا  ر  الت  انتشرت ف  بػلد الرافػديف القديمػة صػنارة القػواربة اذ يبػدو اف  
مدينػػة مػػارع )تػػؿ الوريػػرع( الوادتػػة ريػػى المػػرات ا ريػػىة ةانػػت مػػف المراةػػز المهمػػة لصػػنارة القػػوراب 

                                           

( ويستدؿ مف المواد وا دوات والتوؼ الت  اوصانا لنا ةتبة شروةيف )سػرجوف( ا شػورع   مػف جميػة مػا 1)
هنمول مف متبد ا لم  الدع الم ا وراتييف القوم  ف  راصمتهـ الدينيػة ميصاًصػر )مجيًسػر واليػان(  مػف 

افوووران حديديوووة يػػػى اورارتػػػو اف تيػػػؾ الػػػبلد إشػػػتهرت بالصػػػنارات المتدنيػػػة  ػػػلؿ وميػػػة الميػػػؾ القامنػػػة ر
 ح  ي ت  مو سم بر ازية  مب خر فضية  اح اض  ا اِن   د ر بر ازية  مس رج حديديوة، فضوال عون 
المصوو غ ت الذهبيووة  الفضووية، الووى ل اوول صووا عة المالبووس الصوو فية  الكس ايووة حمووم صوو فية  رمزيووة 

 (. ARAB. II. 172وهيرنا ينظر: ) اية ارل اايةزاهية االل ان  حمم كس 

.ليمزيػػد رػػف صػػنارة األقػػاث ينظػػر ةػػذلؾ: مومػػد ُُٖ – ُُٕ( سػػهيية مجيػػدة الًوػػرؼ والصػػناراتة ص2)
ؽ.ـ(ة رسالة ماجسػتير هيػر ُِٔ-ُُٗري ة ياسميف ربد الةريـ: األقاث ف  التصر ا شورع الوديث)

 . ََِْمنشورةة جامتة بغدادة



 ٖٔ٘ 

ادد  ا وامػر  –والػدل شمشػ   ادد مػف –يسػمل  –والسمفة وننػاؾ رػدة رسػاقؿ يسػتيـ فيهػا ناقػب الميػؾ 
. ةمػا (1)لصنارة القوارب. ودد اشير ف  اود  المرات الى سػتيف داربػاة هيػر انػم لػـ يشػير الػى الوجػـ

ؽ.ـ بهجػـو بوػرع  ْٗٔايريبػا )سػنواريب( الػذع دػاـ فػ  رػاـ  –ا ػ   –ي برنا الميؾ ا شورع سػيف 
ػناع سػمف مػف صػور وصػي دا ودبػرص فػ  نينػو  ريػى طػراز ربر ال ييج ريى بلد ريلـ انم جيب صي

ف  ارر دلمة الى مك ن بووداد الح ليوة سقريبو   ثوو اقمرو  الرلو م بورا  ببح رة فيايقينبيدانهـ وابور بها 
ومػف قػـ ابوػر نوػو  السو  سسصوم بو لفرات )تؿ رمر(بدحرلسر  عمى اسط اا ت الى  ا ة مدياة ا بس 

منت لها رأس جسر ريى ال ييجة ونناؾ ابورت القوات ا شورية ونقيت الى ال شاطه التيلم  ودد ضى
ومػػػف ننػػػا فتوػػػت وسػػػيبت رػػػدد مػػػف المػػػدف التيلميػػػة الجنوبيػػػة واف لػػػـ يصػػػؿ … الػػػرهـ مػػػف المقاومػػػة 

 .(2)ا شوريوف بالقرب مف التاصمة سوسة

ةما ررؼ التراديوف القدماء صنارات ا ػر  مقػؿ صػنارة ا صػباغ التػ  اشػتهرت بهػا مدينػة  
ة ةمػا ررفػوا صػنارة (3)اليان( ورزاما الت  يستماد منها ف  صباهة الملبس والنسيجدطارل )تؿ الرماح و

الجيود ودباهتم ودد صنتوا منم ا وذية والوقاقب والقػرب وةنانػات السػهاـ واسػت دموا الجيػد ةػذلؾ فػ  
ٌوذ وبتػض  صنارة بتض اجزاء وساقط النقػؿ ةػا ةلؾ وفػ  صػنارة التػدد الوربيػة ورػدة ال يػؿ ةػال ه

زاء المرةبات الوربية فضل رف اهماد السيوؼ وال نػاجر وسػروج ال يػؿ والسػياط والسػيور والجتػب اج
 .(4)والتروس والدروع وهيرنا

وررؼ التراديوف القدماء بتض الصنارات المتقدة والت  توتػاج الػى تمػارلت ةيماويػة متينػة  
والتقػػادير الطبيػػة التػػ   ةصػػنارة الصػػابوف. ويمةػػف اف يضػػاؼ الػػى نػػذل الصػػنارات صػػنارة ا دويػػة

است دمت مواد نباتية وويوانية وا ر  متدنية. ودػد امػدتنا النصػوص المسػمارية مػف جهػة والمنووتػات 
الةقيرة مف جهة ا ر  بمتيومات وافية رف م تيؼ الصنارات الت  ررفت ف  التػراؽ القػديـة و سػيما 

التػػ  ةانػػت تغيػػؼ جػػدراف دارػػات  فػػ  التصػػر ا شػػورع الوػػديث فقػػد صػػورت لنػػا المنووتػػات الجداريػػة

                                           

 . َّّبابؿة ص( ساةزة رظمة 1)

ةمػػا اشػػتهرت بتػػض المػػدف فػػ  جنػػوب بػػلد الرافػػديف القديمػػة مقػػؿ  – ُّٔةُْٖ( سػػاةزة دػػوة اشػػورة ص2)
وةيػل )نمػرود(  –اسػة  موصػؿ  –اريدو واور بصنارة القواربة فيما اشػتهرت مػدف مقػؿ نينػو  وبلطػو 

 (. ُُِبصنارة ا ةلؾ )سهييةة الًورؼ والصناراتة ص

 . َّّص( ساةزة رظمة بابؿة 3)

 .OBTR, P. 102, No. 128ة ينظر ةذلؾ ُِٕ( سهييةة مجيدة الًورؼ والصناراتة ص4)
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القصور مشاند م تيمة رف وياة الميؾ وواشيتم ورف الوروب والمتارؾ ورف المتبد وطقوسػم الدينيػة 
 .(1)والى هير ذلؾ مف المشاند الت  تتةس لنا م تيؼ انواع المواد المصنتة

دونات فقػػػد ةػػػاف لهػػػا نػػػ  ا  ػػػر  نصػػػيبا فػػػ  المػػػالمعووو دن  الثووور ات الطبيعيوووة االخووورى امػػػا 
المسػػمارية و  سػػيما فػػ  النصػػوص التػػ  توػػدقت رػػف نتػػاج ا دػػاليـة اذ ي برنػػا ةوديػػا اميػػر لةػػش رػػف 

واسػػػت رج … جيبػػػم التديػػػد مػػػف المتػػػادف مػػػف منػػػاطؽ متتػػػددة: "رنػػػدما بنػػػى )ةوديػػػا( متبػػػد )ننةرسػػػو( 
ـ   KAGALAD ةاةالدالنواس مف مدينة  ويػث جبػؿ ةيمػاش وجيػب الػذنب بترابػم مػف جبػاؿ  ػا ي

 .(2)ب الذنب بترابم مف جباؿ مييو ا"وجي

ةما جيبت ةميػات مػف النوػاس الػى المراةػز التجاريػة التراديػة القديمػة بتػد مررونػا بمػارع مػف  
ومنها ما ورد ذةرل ف  اود النصػوص الػذع يردػى تاري ػم  ف  دبرص   taggataمناجـ جباؿ )تةاتا( 

مانػػا مػػف النوػػاس المصػػمى مػػف  ُِاييونػػا رػػف وصػػوؿ  –ؽ.ـ( مػػف رهػػد سمسػػو  ُْٕٓالػػى درابػػة )
دبرص. ودد اشارت نصوص مارع الى اددـ ما ذةر رف النواس القبرصػ  فػ  التصػر البػابي  القػديـ 

منػا مػف النوػاس المنقػى مػف  ُِووجودل ف  بلد بابؿ او ف  جػزء منهػا ةمػا جػاء فػ  الػنص األتػ : )
رجوف( اشػارات الػى منػاطؽ تواجػد . ةما نقرأ ف  اود  ووليات الميؾ ا شػورع شػروةيف )سػ(3)  شيا(

الػذع جيبػول فػ  … المتادف فػ  بػلد ا ناضػوؿ: "فػ  ذلػؾ الودػت ةػاف هطػاء جبػاؿ  ػات  ةالسػواب 
اةتشمت ةنوز القصر ف  بػلد  ريسػوقو … نظيمة … فترة وةم  وةدست البضاقع ريى شةؿ اةواـ 

وشػػػػػانيرا فػػػػػ  بػػػػػلد اييبػػػػػو نتػػػػػاج ا لػػػػػم ةوديمػػػػػوت )إيػػػػػا(ة والنوػػػػػاس البػػػػػراؽ فػػػػػ  بػػػػػلد ت… وشػػػػػوروباف 
المرمر الصقيؿ ف  جبػؿ امػوفة … والمغنسيـو البراؽ … ة والوديد ف  بلد  موفة الذع ………..

واةتشػؼ النوػاس فػ  جبػؿ باقػؿ … والممتيةات الميةية التػ  تشػبم الػلزورود … راقع … انا … )ة( 
ةوامػػػػا مػػػػف تػػػػرابهـ وسػػػػةبت )ريػػػػى( نػػػػذل ا… )ة( فػػػػ  بػػػػلد ميػػػػػ … سػػػػابونا التظػػػػيـ فػػػػ  الودػػػػت نمسػػػػم
                                           

. ليمزيػػػػد مػػػف التماصػػػػيؿ رػػػف الصػػػػنارةة ِٕٓ – ِٔٓ( سػػػييمافة رػػػػامرة مػػػوجز التػػػػأريل الوضػػػارعة ص1)
 . ََِِينظر:  ةجم ج ة صباح: الصنارة ف  تاريل وادع الرافديفة مطبتة ا ديبة بغدادة 

رجػػ  ةػػوف منطقػػة  Leemansوتجػػدر ا شػػارة الػػى اف الباوػػث  – ِْٗة المصػػدر السػػابؽة ص ( المتػػول 2)
فػ  وػيف رجػ  الباوػث وليػد الجػادر اف  Leemans, Foreign, P. 117ةيماش تقع فػ  ايػراف. انظػر: 

جبػػاؿ ةيمػػاش تقػػع فػػ  جنػػوب ةرةػػوؾة ودػػاؿ انهػػا منػػاطؽ جبػػاؿ ومػػريف. ينظػػر: )الجػػادرة وليػػد: صػػنارة 
 (.ِْْة صُٖٓٗة بغدادة ِرة التراؽة جالتتديفة وضا

( اومدة سهيية مجيد: الورؼ والصنارات اليدوية ف  بلد الرافديفة اطرووة دةتورال هير منشورةة جامتػة 3)
 . ْٕة صَََِالموصؿة 
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ة ممتيةات   وصر لها لػـ يتيػؽ مقيهػا  بػاق  جتيتهػا اةوامػا وةػاف النػاس فػ  …رايت … والرصاص 
شػروةيف ) رسػباد( ةمػا لػو انهػا نوػاسة أع: ةانػت  –فػ  مػدينت  دور  (1)بلد  شور يشتروف بالمضة

 .(2)المضة وفيرة ةالنواس"

شةؿ موػدد اف مصػدر بتػض الػذنب الػذع ايدينا )اسرودوف( يذةر ب –ا    –ةما اف  شور  
 (3)است دمم ةاف "نتاج التالـ السمي ة متػادف جبالهػا ولػيس مػواد دديمػة اريػد اسػت دامها لهػذا الغػرض"

 ولتؿ ربارتم ةناية رف المنجـ.

ايريبػػا )سػػنواريب( رػػف انػػواع الصػػ ور والوجػػارة التػػ  اسػػت دمها  –ا ػػ   –فيمػػا ي برنػػا سػػيف  
امػػا الر ػػاـ الػػذع لػػـ يةػػف فػػ  ايػػاـ  بػػاق  الميػػوؾ يةمػػ  "… ومصػػادرنا:  فػػ  تشػػييد دصػػرل فػػ  نينػػو 

جبػػؿ امانانػػا )جبػػؿ النصػػػيرية فػػ  شػػماؿ هػػػرب  (4)لتةميػػت مقػػابض السػػيوؼ انةشػػػؼ لػػ  فػػ  ظيمػػػات
سوريا( ووجر البريشة المست دـ ف  صنارة ةؿ انواع الجرار الةبيػرة والػذع لػـ يةػف متروفػا مػف دبػؿة 

ارةيل ريػػى ت ػػـو تػػؿ بارسػػب )تػػؿ اومػػر(. وبػػارادة ا لػػم اةتشػػؼ وجػػر انةشػػؼ لػػ  فػػ  مدينػػة ةابريػػد
اسػة  موصػؿ(  –)بيػد   balatuالةيس ا بيض )المرش الموصي ( بوفرة درب نينو  ف  بػلد بلطػو 

ونوتث القيراف الضػ مة وتماقيػؿ منووتػة مػف دطتػة واوػدة مػف المرمػر وباوجػاـ م تيمػة منتصػبة بتيػو 
ايضػػػان ا بقػػػار الضػػػ مة ذات مظهػػػر راقػػػع تيمػػػع اجسػػػادنا ةانهػػػا نهػػػار شػػػانؽ فػػػوؽ دوارػػػدناة ونوػػػت 

مشػػرؽة وضػػتت دطتػػا ةبيػػرة مػػف وجػػر البريشػػة ونقشػػت رييهػػا مػػف الجػػانبيف فػػ  الجبػػاؿ وسػػوبتها الػػى 
 .(5)نينو   جؿ بناء دصرع"

فضػػل رػػف ذلػػؾ فقػػد أورد الػػنص التاقػػد للميػػر ةوديػػا ا وجػػار التػػ  جيبػػت منهػػا لغػػرض بنػػاء  
 ماقيػػػػػػػؿة اذ يشػػػػػػػير بهػػػػػػػذا ال صػػػػػػػوص الػػػػػػػى اف مصػػػػػػػدر بلطػػػػػػػة )وجػػػػػػػارة( اسػػػػػػػاس متبػػػػػػػدوصػػػػػػػنع الت

 NINU  بػػارامو)ًننػػو( نػػو مػػف جبػػؿ BARAMU   ومػػف الموتمػػؿ اف تةػػوف بػػارامو نػػ  بػػارا التػػ
                                           

( ةاف التراديوف يطيقوف ريى جبؿ تون  ا داغ مف سيسػية جبػاؿ )طػوروس( جبػاؿ المضػة لوجػود  اماتهػا 1)
 بةقرة فيم. 

(2)ARAB, Vol. 2, 6. 
 . ُِٔ( ساةزة دوة اشورة ص 3)
(اشارة الى الةهوؼ او المقالع وجاء ف  اود  ووليات الميؾ ا شورع سرجوف تسمية جبؿ مػول  )بولةػار 4)

 (.  ARAB. 682داهيرع( بصيغة جبؿ الر اـ ويذةر انم نقؿ منم ةميات مف الر اـة ينظر: )

(5)ARAB, Vol. 2, 411. 
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ابػػؿ ) شػػور ناصػػر بػػاؿ( القػػان  ريػػى منطقػػة زامػػوأ )سػػهؿ شػػهرزور  –ناصػػر  –تبػػرز فػػ  وميػػة  شػػور 
ذل المدينػػػة فػػػ  منتصػػػؼ الطريػػػؽ بػػػيف بػػػارزاف الواليػػػة وبويػػػرة والسػػػييمانية( ويتػػػيف البػػػاوقوف مودػػػع نػػػ

 .(1)زيريبور ف  شماؿ التراؽ

ةمػػا يشػػير انػػم جيػػب ا وجػػار الةبيػػرة مػػف امػػانـو )جبػػؿ النصػػيرية( ومػػف تيػػداتـ جبػػؿ المػػارتو  
)الغرب( جيب الر ػاـ بةتػؿ ةبيػرةة وجيػب وجػر الػديورايت مػف جبػؿ مةػاف )ريمػاف( وصػنع منػم تمقػا ن 

ف  نص ا ر انم وصؿ ريى القار مف مادةػا )جبػؿ القػار(ة ويػث يوجػد القػار  –ي برنا  –ةما . (2)لم
واليان  ف  جبؿ ةومارة ون  سيسية جبييػة تمتػد الػى الجنػوب الشػرد  مػف مدينػة ةمػرع الواليػة. وربمػا 
فػػ  نػػذل الوالػػة يجػػب مطابقػػة جبػػؿ ةومػػار مػػع جبػػؿ القػػار فػػ  نػػص ةوديػػاة ولتػػؿ اسػػـ مدينػػة )ةمػػرع( 

أع القهمػر   kuprumاليةة والوادتة ف  نذل المنطقة مشػتؽ ريػى ا رجػ  مػف الةيمػة ا ةديػة ةيبػريـ الو
 .(3)ةـ شماؿ تؿ السييمة ُْ)السَّمف( او القار ويبتد جبؿ ةومار مسافة 

)نيػػت واليػػان(  مػػف المصػػادر الرقيسػػة  نتػػاج نػػذل المػػادة فػػ  التػػراؽ  îduوةانػػت مدينػػة ًايػػدي  
ا اوردت النصػػوص المسػػمارية ا دتصػػادية ذةػػرا لجيػػب ةميػػات ةبيػػرة منهػػا اسػػت دمت القػػديـ وةقيػػران مػػ

بالدرجة ا سػاس لتسػييع ا بنيػة والجػدراف وا رضػيات والسػقوؼ وا وانػ  المنزليػة و  سػيما المصػنورة 
مػػف الم ػػار او السػػلؿ لةونهػػا مػػادة رازلػػة مػػف الرطوبػػة والتيػػؼة وجػػاء ذةرنػػا فػػ  ا بػػار وميػػة الميػػؾ 

ورع )توةيت  ننورتا( القان  ريى منطقة المرات ا ريى وتوديػدان فػ  المرويػة القالقػة والتشػريف مػف ا ش
 îduمسيرتم التسةريةة اذ ي برنا الميؾ انم اداـ مسية لللهػة التظػاـ فػ  موضػع )ينبػوع القػار( فػ  ًادي 

  .  (4)نيت

                                           

(1)Frayne, Op. Cit, P. 80. 
بينمػػا يػػر  الباوػػث اف جبػػؿ )بػػارامو( ربٌمػػا يطػػابؽ جبػػؿ ومػػريف الػػذع ريػػرؼ فػػ  التصػػور المسػػيوية 

 ووتى ا سلمية بصيغة باٌرما ليمزيد ينظر: )الوموعة يادوت: متجـ البيدافة مادة بارٌما(.

 . ِٓٗ( المتول ة المصدر السابؽة ص 2)

(3)Frayne, Op. Cit, P. 58. 
(4) RIMA, Vol. 1, P. 174. 
وينظػػر ةػػذلؾ: الهيتػػ ة صػػال  فيػػي  وسػػف: "طريػػؽ القيػػر الػػى بابػػؿ"ة دراسػػة فػػ  الجغرافيػػة التاري يػػةة مجيػػة 

 .ُٖٗٗة بغدادة ِّالجمتية الجغرافية التراديةة ع
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لنوػػػػاس ريػػػػى شػػػػةؿ وةانػػػػت واردات دلمػػػػوف )البوػػػػريف( الرقيسػػػػة فػػػػ  النصػػػػوص المسػػػػمارية )ا 
 .îni nûni)(1)دضباف او ادوات مصنتة( واللزورد واليؤلؤ )ورفيا ريوف السمؾ ًايًف نوًف 

 (2)جـ. جغرافية النقل والتجارة

اتػػػػت النصػػػػوص المسػػػػمارية بم تيػػػػؼ مضػػػػامينها ريػػػػى ايػػػػراد وذةػػػػر الممػػػػانيـ الجغرافيػػػػة ذات  
يػػى ا رمػػػاؿ المنيػػة ةا  تػػاـ المنبسػػػطة التلدػػة بجغرافيػػة النقػػػؿ والمواصػػلتة الػػى جانػػػب المشػػاند ر

وا سػػػطوانية والمنووتػػػات والرسػػػـو الجداريػػػة التػػػ  اظهػػػرت التديػػػد مػػػف وسػػػاقط النقػػػؿ التػػػ  اسػػػت دمها 
 التراديوف القدماء ف  وياتهـ اليومية فضل رف است داـ بتضها ف  الوروب الت   اضونا.

 ولتؿ انـ ما وصينا رف القـو ف  نذا الجانب ما يأت : 

 طرق النقل: -

نيأت الطبيتة ليترادييف القػدماء طردػا جيػدة مػف دوف ايػة تةػاليؼ فػ  انشػاقها او صػيانتهاة اذ  
اشػػتهرت ارض بػػلد الرافػػديف ب صوصػػيتها ووفػػرة ميانهػػا وتنػػوع منتجاتهػػا الزراريػػة والويوانيػػة ا  انهػػا 

 وجػػار الجيػػدةة فضػػل رػػف تمتقػػر الػػى ةقيػػر مػػف المػػواد ا وليػػة و سػػيما  امػػات المتػػادف وا  شػػاب وا
بتػػػض المػػػواد الضػػػرورية ا  ػػػر  مػػػف مػػػواد ال ػػػاـة ةمػػػا ادتضػػػت الواجػػػة الػػػى تصػػػريؼ المػػػاقض مػػػف 
المنتجػػػات الزراريػػػة والويوانيػػػة المصػػػنتة فػػػ  بػػػلد الرافػػػديف رػػػف طريػػػؽ التجػػػارةة ونػػػو مػػػا تطيػػػب ديػػػاـ 

مسػػػالؾ الدا ييػػػة وال ارجيػػػة الميػػػوؾ والوةػػػاـ التػػػرادييف القػػػدماء ومنػػػذ ادػػػدـ التصػػػور بانشػػػاء الطػػػرؽ وال
ووضع م ططات ومسارات جغرافية لتوديد مسالةها والمراوؿ بيف المدف الت  تمر منها او تقع رييهػا 
ولػػدينا الةقيػػر مػػف النصػػوص المسػػمارية التػػ  توضػػ  تيػػؾ المسػػالؾ والطػػرؽ التػػ  اسػػت دمها السػػةاف 

ماقيػػا ةمػػا ةػػاف الػػبتض ا  ػػر  وةػػاف بتػػض مػػف تيػػؾ الطػػرؽ الداخميووة  الخ رليووةانػػذاؾ فػػ  تػػنقلتهـ 
 (.ّٗ-ِٕ)ينظر مبوث الرولت مف المصؿ ا وؿ صموة  (3)بريا

                                           

ة ُٕٗٗ( سػػاةزة نػػارع: رظمػػة بابػػؿة ترجمػػة: رػػامرة سػػييمافة دار الةتػػب ليطبارػػة والنشػػرة الموصػػؿة 1)
 . ُّّص

جغرافيػػة النقػػؿ والمواصػػلت: نػػو المػػرع القالػػث مػػف فػػروع الجغرافيػػة ا دتصػػادية المتمررػػة مػػف الجغرافيػػة ( 2)
البشػػريةة ونػػو ييتنػػى بدراسػػة دطػػع المسػػافات وتغيػػر مةػػاف السػػيع او ا شػػ اص مػػف مةػػاف   ػػر. او مػػا 

ية وليتنميػػة يصػػؿ بػػيف مةػػاف وا ػػرة وتشػػمؿ وسػػاقؿ النقػػؿ وطػػرؽ المواصػػلت ونػػ  ا داة ليوضػػارة البشػػر 
 (. َّٓة َّٓوالتقدـ والرفال ا دتصادع )تون ة المصدر السابؽة ص

 . ُٖ( الومدان  ة المصدر السابؽة ص3)



 ٔٗٓ 

وةمػػا نػػو متػػروؼ فػػاف توديػػد مسػػالؾ الطػػرؽ البريػػة والنهريػػة ةػػاف ي ضػػع الػػى رػػدة ارتبػػارات  
وروامؿ طبيتية مهمة منها ما يتتيؽ بتامؿ البيقة الطبيتية مف تضاريس ومناخ ومد  تػوافر المجػارع 

ية الصالوة لينقؿة ومنها مػا ي ػص تػوافر المػواد ال ػاـ اللزمػة وانػواع السػيع التجاريػة التػ  ةانػت الماق
تنقؿ ربر تيػؾ الطػرؽ والمسػالؾة فضػل رػف ال بػرة بمترفػة الطػرؽ والمسػالؾ ذوات المسػافات الطوييػة 

المرشػػػديف وا د ء او المنافػػػذ الػػػوررة والبتيػػػدةة فقػػػد ةانػػػت القوافػػػؿ التجاريػػػة تيجػػػأ اويانػػػا الػػػى اسػػػت داـ 
 .(1)المويييف الذيف ةانت لديهـ مترفة بتتبع الطرؽ والمسالؾ البتيدة والقريبة

وةانت مجارع ا نهار وروافدنا تمقؿ طردا ومسالؾ ماقية طبيتة رميت ريػى تيسػير رمييػات  
التةس ضػد التنقؿ والملوة رييها و سػيما مػف الشػماؿ الػى الجنػوب مػع اتجػال تيػارات الميػال فيهػا او بػ

تيار الماء باست داـ القوارب ذوات المجاديؼ ومما يسر مػف رمييػات الملوػة النهريػة مجػارع ا نهػار 
 الت  تمتاز بضتؼ او بطه جرياف تيار الميال فيها بشةؿ راـ.

 و بد مف تقديـ تمصيؿ  تجانات تيؾ المسارات سواء منها البرية اـ النهرية وةؿ ريى انمراد:

 ة:الطرق البري -

يمهػػـ مػػف موتويػػات النصػػوص الموجػػودة اف الطػػرؽ والمسػػالؾ البريػػة دػػد اسػػت دمتها ريػػى نوػػو  
واسػػػػع فػػػػ  المنػػػػاطؽ المتموجػػػػة والجبييػػػػة والصػػػػوراوية فػػػػ  بػػػػلد الرافػػػػديف القوافػػػػؿ التجاريػػػػة والومػػػػلت 

فػػػ   التسػػةريةة وذلػػؾ لقيػػػة المجػػارع والقنػػوات الماقيػػػة فيهػػا بشػػةؿ رػػػاـ دياسػػا بشػػبةة المجػػػارع الماقيػػة
منطقة السهؿ الرسػوب ة ويمةػف تتيػيف انػـ مسػالؾ الطػرؽ البريةالرقيسػة فيهػا وةمػا ورد فػ  النصػوص 
المسماريةة اذ تـ الةشؼ رف دواقـ جغرافية  اصة برولت التنقؿ ربر م تيؼ ا راضػ  وتبػايف فيهػا 

القػػػواقـ توديػػػد الموادػػػع بوضػػػوح واسػػػماء المػػػدف الوادتػػػة ريػػػى مسػػػالؾ تيػػػؾ الطػػػرؽة ودػػػد سػػػاردت تيػػػؾ 
 .(2)الباوقيف ف  تتييف مساراتها

                                           

. ورػػف أشػػهر طػػرؽ ا تصػػا ت ال ارجيػػة ينظػػر ةػػذلؾ: طػػم بػػادر: ُٗ( الومػػدان ة المصػػدر السػػابؽة ص1)
 . ِّ-ِٗمقدمة ف  تاريل الوضاراتة المصدر السابؽة مف صموة 

 .َِومدان ة ص(ال2)



 ٔٗٔ 

فقد ةانت مسالؾ الطرؽ البرية الت  سيةتها القوافػؿ التجاريػة وبشػةؿ رػاـ طردػا م تصػرة مقػؿ  
 .ومف قـ تتجم الى بلد اشور (3)اشنونا -( 2)ايسف - (1)طريؽ  رسا

منهػػا الطػػػرؽ  ةمػػا ةانػػت ننػػػاؾ طػػرؽ بريػػػة طوييػػة تػػػربط بػػلد الرافػػديف مػػػع ا دػػاليـ المجػػػاورةة 
المؤدية الى ا داليـ الشردية الت  مف اشهرنا ممر راوندور(ة وممر ) ػانقيف( الػذع ةػاف يػرتبط مباشػرة 

نمداف ف  الجهات ا يرانيةة ونذا الطريؽ ا  ير اطيؽ رييم ريمػاء ا قػار اسػـ  –مع مدنية ةرمنشال 
الشػردية فةانػت بشػةؿ رػاـ صػتبة بسػػبب مسػالؾ الطػرؽ البريػة فػ  ا دػاليـ الشػمالية و اما )بوابػة  سػيا(.

طبيتة المنطقة الجبيية الوررة الت  تمتػد فيهػا سيسػية جبػاؿ زاةػروس ةمػا اف سػةاف نػذل المنطقػة ةػانوا 
مػػػف القباقػػػؿ الررويػػػة الشرسػػػة التػػػ  تتوػػػيف المػػػرص داقمػػػا للنقضػػػاض ريػػػى القوافػػػؿ التجاريػػػة وةػػػذلؾ 

 .(4)قديـالمراةز الوضارية ف  المناطؽ الدا يية ليتراؽ ال

وةقيػػػرا مػػػا ورد فػػػ  النصػػػوص المسػػػمارية ديػػػاـ بتػػػض الميػػػوؾ التػػػرادييف القػػػدماء بمػػػت  الطػػػرؽ  
الوررة الت  ةانت تتترض طريؽ وملتهـ وتتيؽ مسيرتهـ و  سػيما فػ  المنػاطؽ الجبييػةة فهػذا  شػور 

لقانيػة ريػى ابؿ ) شور ناصر باؿ( القان  يذةر ف  اود  وولياتػم التػ   يػد فيهػا وميتػم ا –ناصر  –
قػػػـ مةقػػػت سػػػتة ايػػػاـ فػػػ  جبػػػؿ ةاشػػػيارع )طػػػور رابػػػديف( ونػػػو جبػػػؿ رظػػػيـ "… بػػػلد نػػػاقيرع دػػػاقلن 

وتضاريسم وررة و  تصي  لتقدـ الجنػود و  لورةػة التجػلت فقطتػت بمػؤوس الوديػد ونشػمت بمتػاوؿ 
ةػػدع  . فيمػػا يػػذةر شػػٌروةيف )سػػرجوف( ا (5)مػػف النوػػاس وجػػارة الجبػػؿ لمػػت  طريػػؽ فػػ  شػػتاب الجبػػؿ"

                                           

ةػػػـ تقريبػػػان الػػػى الجنػػػوب الشػػػرد  مػػػف مودػػػع  َِ(  رسػػػا: وتتػػػرؼ واليػػػان  باسػػػـ )السػػػنةرة( وتقػػػع ريػػػى بتػػػد 1)
ؽ.ـ( )رشػػيدة فػػوزع: الشػػراقع  ُّٕٔالػػى  – َِِٓالورةػػاء ا قػػرع وةانػػت مرةػػزا لسػػللة  رسػػا وػػوال  )

 (.ِِٕةصُٕٖٗةّالترادية القديمةة بغدادة ط

باسػػـ )ايشػػاف بوريػػات( تقػػع بػػالقرب مػػف مدينػػة نيمػػر وةانػػت راصػػمة لسػػللة ايسػػف   ( ايسػػف: وتتػػرؼ واليػػان 2)
 (ِِٓؽ.ـ.)رشيدة الشراقعةص ُِّٕ – ُٗٔٗالت  وةمت ووال  

: وتتػرؼ واليػان  باسػـ )تػؿ اسػمر( وتقػع ريػى بتػد  3) ةػـ الػى الجنػوب الشػرد  مػف مدينػة بتقوبػة  ِٓ( إشنيفَّ
 (.ِِٓالوالية )رشيدة الشراقعةص

 .َِومدان ة ص(ال4)

(5)RIMA, Vol. II, 33. 



 ٕٔٗ 

انم داـ بقطع التديد مف ا شػجار الوادتػة فػ  اوػد  الطػرؽ الػوررة وتجريمهػا لةونهػا تشػةؿ راققػا امػاـ 
 .(1)تقدـ جيشم ف  وميتم ريى بورش ندا ف  بلد ا ناضوؿ

امػػا مػػػا ي ػػص الطػػػرؽ المؤديػػة الػػػى الجهػػات الغربيػػػة فيبػػدو انهػػػا ةانػػت نشػػػطة ورديػػدةة ومػػػف 
ب سلو ل شور   تنقؿ النشيط نو امتداد ردة ودياف ف  البادية الشمالية ا مور الت  ساردت ريى ذلؾ ال

بصػػػورة رامػػػة ونػػػ  وديػػػاف توجػػػد فيهػػػا الشػػػروط اللزمػػػة  سػػػت دامها مسػػػالؾ ليطػػػرؽ البريػػػةة   غربووو 
ويتضػػ  مػػف المصػػادر المتػػوافرة وجػػود طػػريقيف تجػػارييفة ةانػػا يؤديػػاف مػػف المػػدف التراديػػة القديمػػة نوػػو 

لبوػػػر المتوسػػػط ويتمػػػرع منهمػػػا طريػػػؽ باتجػػػال بػػػلد ا ناضػػػوؿة لقػػػد ةػػػاف نػػػذاف بػػػلد الشػػػاـ وسػػػواوؿ ا
الطريقاف صوراوييف و  يبتتداف ةقيرا رف مراةز المدف الت  يمػراف بهػاة فػالطريؽ ا وؿ ةػاف يبػدأ مػف 

 ويسير مواذيا لنهر المرات مػارا بالمػدف القديمػة مقػؿ "رابػيقـ" )فػ  منطقػة (3)وسبَّر (2)بلد اةد مف بابؿ
ة وةػاف نػذا (4))نيت( ورنم وتػى يصػؿ الػى مدينػة مػارع îduالرمادع واليان( ة ويمر منها بمنطقة ًادي 

الطريؽ يستمر مػف ننػاؾ وسػط الصػوراء فيتصػؿ بػػ "تػدمر" ومنهػا يتجػم شػما  الػى "ومػص" إذ يتمػرع 
 .(5)منها الى المدف الساويية المينيقية ريى البور المتوسط

 ة فةػػاف يبتػػدئ مػػف مدينػػة نينػػو  ويتجػػم صػػوب الجزيػػرة المراتيػػة مػػف امػػا الطريػػؽ البػػرع القػػان 
الشػػرؽ الػػى الغػػرب مػػارا بمسػػتوطنات رػػدة ومػػدف مهمػػة مقػػؿ المدينػػة المسػػماة شػػوبات انييػػؿ "تػػؿ لػػيلف" 
و"ةوزانػػػا" "تػػػؿ ويػػػؼ" ومدينػػػة ايمػػػار )مسػػػةنا واليػػػان(  قػػػـ يقتػػػرب مػػػف مدينػػػة ويػػػب وينتهػػػ  رنػػػد نهػػػر 

تشتب طرؽ ردة تؤدع الى اواسػط سػوريا ومنهػا تتجػم طػرؽ ا ػر  الػى التاص ة ومف نهر التاص  ت

                                           

 .ٖٓ( رشيدة "سرجوف ا ةدع" ة المصدر السابؽة ص1)

( مػػػف أشػػػهر مػػػدف التصػػػر البػػػابي  القػػػديـ والوػػػديث وةانػػػت راصػػػمة سػػػللة بابػػػؿ ا ولػػػى وةػػػذلؾ راصػػػمة 2)
اقعة ةػـ الػى الجنػوب مػف بغػداد وبػالقرب مػف مدينػة الويػة واليا)رشػيدة الشػػر َٗالةيػدييفة وتقػع ريػى بتػد 

 (. ِِٔص

( سٌبر: مدينة ريى نهر المرات شماؿ مدينة بابؿ وتقع بالقرب مف مدينة الموموديةة ةما انها   تبتد ةقيرا 3)
رف مدينة بغدادة وتسمى  راقبها اليـو بأسـ )ابو وبة( وةانت نذل المدينة التريقة مقر اود  السل ت 

 (. َُْالسابؽةصال مس لميوؾ )ما دبؿ الطوفاف( )بوستغيتة المصدر 

(  مارع: تقع مارع ريى نهر المرات ا وسط درب مدينة البو ةماؿ ف  سػوريا وتتػرؼ اطللهػا اليػـو بأسػـ 4)
 (. ُّّةصُِٖٗتؿ الوريرع )النجم ة وسفة متجـ المصطيوات وا رلـ ف  التراؽ القديـة بغدادة

 . َّ. ينظر ةذلؾ: بادرة المقدمةةصُِ-َِ(الومدان ة ص5)



 ٖٔٗ 

فػ  المصػؿ ا وؿ صػموة  –الطريؽ الى ايمػار  –)تنظر الروية المتروفة بػ  (1)سواوؿ البور المتوسط
ُّ-ّْ.) 

ةما ةاف نناؾ طريقاف بريػاف   ػراف يتجهػاف الػى الشػماؿ وةانػا يسػت دماف بشػةؿ داقػـ لينقػؿة  
فػػػ  بػػػلد ا ناضػػػوؿة امػػػا الطريػػػؽ ا وؿ فػػػيمةف  (2)لقوافػػػؿ باتجػػػال مرةػػػز "ةػػػانش"اذ ةانػػػت تجتازنمػػػا ا

 تقسيمم الى المراوؿ ا تية:

 أ. مف  شور الى ال ابور.

.  ب. مف ال ابور الى  دمـو

 ج. مف  دمـو الى المرات.

 د. مف المرات الى ةانش.

لطريػػؽ القػػان ة فةػػاف أع اف نػػذا الطريػػؽ ةػػاف يجتػػاز نضػػبة الجزيػػرة شػػماؿ وادع المػػرات امػػا ا 
. لقػػػد (3)يبػػػدأ مػػػف نينػػػو  الػػػى وػػػراف لييتقػػػ  مػػػع الطريػػػؽ ا وؿ ويتجػػػم صػػػوب دػػػانش بػػػبلد ا ناضػػػوؿ

ارتمػػػدت القوافػػػؿ التجاريػػػة فػػػ  اجتيازنػػػا نػػػذل الطػػػرؽ ريػػػى ميػػػال التيػػػوف وا بػػػار الموجػػػودة فػػػ  منطقػػػة 
شػمالية فةانػت ورػرة و سػيما فػ  الجزيرةة اما الطرؽ البريػة المتجػم الػى المنطقػة الجبييػة فػ  الجهػات ال

موسـ الشتاءة وريى الرهـ مف ورورتها ا  انها ةانت تست دـ اويانا فػ  سػير القوافػؿ التجاريػة. ويػر  
بتض الباوقيفة انم ةاف ننػاؾ طريػؽ بػرع ا ػرة يقػع الػى ادصػى الجنػوب وةػاف يتجػم بموػاذاة سػموح 

ة التيلميػة "سوسػة دػرب الشػوش" وةػاف نػذا جباؿ زاةروس ابتداءن مف منطقة بدرة وصو  الى التاصػم
الطريؽ يمر مف ا راضػ  السػهيية التػ  ي تردهػا نهػر "الةر ػة والةػاروف"ة و سػيما اف نػذا السػهؿ يتػد 

 امتدادان طبيتيا ليسهؿ الرسوب  ف  القسـ الجنوب  مف اراض  الرافديف.

                                           

 .ُِ. ينظر ةذلؾ: بادرة المقدمة ة صُِ-َِدان ة ص(الوم1)

( ةػػانش: مدينػػة ومرةػػز تجػػارع ررفػػت منػػذ التصػػريف ا شػػورع والبػػابي  القػػديـ تتػػرؼ بقايانػػا اليػػـو بػػػ ةػػوؿ 2)
ةػػػـ )النجمػػػ ة المصػػػدر السػػػابؽة َِتبػػمة تقػػػع الػػػى الشػػػماؿ الشػػػرد  مػػػف مدينػػػة ديصػػػرية الترةيػػػة بوػػػوال  

 (. ُُِص

 .ُِص لسابؽ ةالمصدر ا(الومدان ة3)
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التجاريػة لجزيػرة التػرب ودد ةانت نناؾ مسالؾ برية ربػر الصػوراء تتجػم جنوبػا نوػو المراةػز  
و سيما ف  الجهة الجنوبيػة والشػردية منهػا المطيػة ريػى سػاوؿ ال يػيج التربػ  فقػد نشػطت الورةػة فػ  
تيػؾ الطػػرؽ والمسػػالؾ فػػ  المتػػرات المتػػأ رة مػػف التصػػر ا شػػورع واسػػت دمت الوميػػر والجمػػاؿ واسػػطة 

فػػ  بػػلد الرافػػديف لػػـ يةػػف يتودػػؼ رنػػد لينقػػؿ فيهػػا. ويبػػدو اف توديػػد بدايػػة الطػػرؽ والمسػػالؾ او نهايتهػػا 
مدينػػػة متينػػػة بػػػؿ ةانػػػت تمتػػػد جنوبػػػا وشػػػردا باتجػػػال المراةػػػز التجاريػػػة ا  ػػػر ة فمػػػقل مدنيػػػة اور التػػػ  
تمتتػػػت بمرةػػػز تجػػػارع رريػػػؽ منػػػذ التصػػػر السػػػومرع القػػػديـ ةػػػاف يػػػتـ ا تصػػػاؿ رػػػف طريقهػػػا بػػػال ييج 

 ريلـ. الترب  وا دساـ الشردية المتمقية بسهوؿ سوريا وبلد

لقػػد ةانػػت القباقػػؿ البدويػػة تسػػهـ اويانػػا بتػػأميف النقػػؿ التجػػارع وادامػػة الموطػػات التجاريػػة ريػػى  
 .(1)الطرؽ والمسالؾ لتقديـ ال دمات فيها الى القوافؿ المارة بها لقاء فواقد متينة

 الطرق النهرية: -

مػة لينقػؿ المػاق  منػذ مف المتروؼ اف ا نهار والقنوات المتمررػة منهػا ةانػت تؤلػؼ طردػا ملق 
التصػػػػور المبةػػػػرة مػػػػف تػػػػاريل بػػػػلد الرافػػػػديفة ةمػػػػا تشػػػػير الػػػػى ذلػػػػؾ مضػػػػاميف النصػػػػوص المسػػػػمارية 
المتواجػػدةة ودػػد سػػتى التراديػػوف القػػدماء الػػى ا فػػادة منهػػا وتسػػ يرنا ريػػى نوػػو ةبيػػر فػػ  نقػػؿ المػػواد 

النهريػة ةانػت تسػت دـ ريػى  التجاريػة ةمػا افػادوا منهػا لتسػيير وملتهػـ التسػةريةة ةمػا اف نػذل الطػرؽ
نطاؽ واسع ف  منطقػة السػهؿ الرسػوب  بسػبب ةقػرة المسػطوات الماقيػة فيهػاة اذ اف مسػاوات شاسػتة 
مػػف نػػذل المنطقػػة تغمرنػػا الميػػال ةمػػا اف طبيتػػة ا رض فيهػػا هرينيػػة مترديػػة لسػػير ا نسػػاف والويػػواف 

ربر التصور المتتادبة نو تشػييد متظػـ ومما يؤةد ةقرة است داـ الطرؽ النهرية ف  ذلؾ السهؿ  (2)برا
المػػدف المهمػػة لتةػػوف مراةػػز وموطػػات تجاريػػة ريػػى ضػػماؼ نهػػرع دجيػػة والمػػرات وروافػػدنماة اذ ةانػػت 
تيػػؾ المػػدف تتصػػؿ فيمػػا بينهػػا رػػف طريػػؽ مسػػارات النهػػريفة امػػا المػػدف البتيػػدة رػػف ضػػماؼ ا نهػػار 

ات الماقية التػ  تمررػت مػف ا نهػار لتيسػير فةانت تتصؿ مع بقية المراةز التجارية ربر ردد مف القنو 
 .(3)رمييات النقؿ الم تيمة

                                           

 .ِّة صالسابؽالمصدر ة (الومدان  1)

ة ُُٖٗة بغػػدادة ّٕة مػػجِ – ُ( الهاشػػم ة رضػػا: الملوػػة النهريػػة فػػ  بػػلد الرافػػديفة مجيػػة سػػومرة ج2)
 .ّٕص

 .ِّ( الومدان ة المصدر السابؽة ص3)
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ةمػػا اف م ططػػات ومسػػارات بتػػض الػػرولت التػػ  وصػػيتنا مػػف  ػػلؿ النصػػوص المسػػمارية  
ةرويػػة "الطريػػؽ الػػى ايمػػار" و"الطريػػؽ الػػى زامػػوا" فضػػل رػػف البيانػػات والمتطيػػات الػػواردة فػػ  الرسػػاقؿ 

ييف المقيميف ف  دانش ووةلقهـ ف   شور والت  وضوت ف  جانػب ةبيػر المتبادلة بيف التجار ا شور 
منها مسار طريػؽ نػؤ ء التجػار ونمقػات الطريػؽ التػ  مػروا بهػاة ونػذا مػا ينطبػؽ ريػى اوػد  الرسػاقؿ 
التػػػ  وردتنػػػا مػػػف تػػػؿ شمشػػػارة مػػػف التصػػػر ا شػػػورع القػػػديـة الػػػى جانػػػب التديػػػد مػػػف ومػػػلت الميػػػوؾ 

هػػػـ الػػػى الػػػدوؿ التػػػ  فتوونػػػا وهيرنػػػا مػػػف النصػػػوص والتػػػ  اشػػػارت الػػػى انػػػـ التػػػرادييف القػػػدماء ورولت
الطرؽ الت  ةاف يسيةها التراديوف القػدماء فػ  تيػؾ ا زمػافة ةمػا اشػارت بتػض النصػوص المسػمارية 

ػػػر(  ػػػٌراف شى ػػػرؼ بػػػػ " ى " أع: harran sarriمػػػف رسػػػاقؿ وووليػػػات الػػػى وجػػػود طريػػػؽ ميةػػػ   ػػػاص ري
الارريوة  البريوة نذل النصوص ريى ذةر القروات الماقية وانػواع الطػرؽ . ةما اتت (1) الطري  الممك 

الػػى جانػػب ذةرنػػا لوسػػاقط النقػػؿ التػػ  اسػػتقيونا فػػ  الػػرولت ةالتربػػات )المرةبػػات(  سوورمية  لبميووة –
 والزوارؽ والطوؼ وال يوؿ والومير )ينظر مبوث ادب الرولت مف المصؿ ا وؿ(.

 وسائط النقل: -

النقػؿ اللزمػة والجيػدة وطػرؽ الطبيتيػةة رػاملن مهمػا فػ  تشػجيع المبػاد ت يتد تأميف وساقط  
 التجارية وتوسيتها وتطويرنا.

ودػد طػٌور التراديػػوف القػدماء وسػػاقط نقيهػـ ربػػر التصػورة وةػاف لهػػا ا قػر الةبيػػر فػ  م تيػػؼ  
تتمؿ السػػمف نػػواو  الويػػاة فمنهػػا توصػػيوا الػػى ا تػػراع التجيػػة وتصػػنيع التربػػات ةمػػا انهػػـ اوؿ مػػف اسػػ

والقوارب  هراض النقؿ النهرع منذ ما يقرب مف ا لؼ الرابع ؽ.ـة ويظهر ذلؾ واضػوا مػف الشػواند 
الماديػة والنصػػوص المدونػػة المةتشػػمة التػػ  تؤةػػد انميػة وسػػاقط النقػػؿ واسػػت داماتها وتطويرنػػا بوصػػمها 

 التامؿ ا ساس ف  ورةة النقؿ وا تصاؿ التجارع.

 النقل الّبري: -

النقؿ البرع مف اددـ انماط النقؿ الذع ررفػم ا نسػافة اذ تنقػؿ ا نسػاف ريػى ددميػم ونقيػم  يتد 
ليومو ت يتد فػ  الوادػع بدايػة النقػؿ البػرع البػداق  اذ ةػاف النقػؿ يػتـ ربػر مسػالؾ الطػرؽ التػ  نيأتهػا 

ذلػؾ لقػدرتها الطبيتةة قـ تطورت الواسطة الى نجاح ا نساف فػ  اسػت داـ الويوانػات  هػراض النقػؿ و 
ريى نقؿ ومولة اةقر ولمسػافة ابتػد وذلػؾ راجػع الػى ال صػاقص البيولوجيػة واسػتنادنا الػى اربػع دػواقـ 

                                           

(1) Kessler, K. E“ .Untersuchungen Zur Historischen Topographie 

Nordmesoptomiens Wiesbaden, 1980”, pp.183-233. 
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مما يساردنا ريى ومؿ اوزاف اققؿة ودد ارتبط اسػت داـ ا نسػاف ليويوانػات فػ  النقػؿ بمترفػة الزرارػة 
 بتد استقرارل ونجاوم ف  استقناس بتض الويوانات.

 ي:وسائط الهقل الرب
 حيوانات النقل: -

استتمؿ التراديػوف القػدماء ومنػذ رصػور مبةػرة جػدا انوارػا مػف الويوانػات  هػراض النقػؿ مػف 
 انمها الومير والبغاؿ وال يوؿ والجماؿ )اإلبؿ(.

 العربات -

ةانػػػت التربػػػات ذات انميػػػة ةبيػػػرة فػػػ  ورةػػػة النقػػػؿ والتجػػػارةة فقػػػد ةانػػػت تػػػربط ريػػػى اجسػػػاد  
ت الموضورة رييهاة وةانت تيؾ التربات ريى اشػةاؿ متنورػة ومتطػورة منػذ الويوانات لسوب الومو 

. وررفػػػػػت التربػػػػػػة باليغػػػػػػة ا ةديػػػػػة بصػػػػػػيغة نػػػػػػرةبتـي (1)التصػػػػػور المبةػػػػػػرة مػػػػػػف تػػػػػاريل التػػػػػػراؽ القػػػػػػديـ
narkabtum   تقابيهػاGIS GIGIR ةمػا ةانػت ننػاؾ التربػات ال اصػة بنقػؿ  (2)باليغػة السػومرية

تظػػػـ انػػػواع نػػػذل التربػػػات البريديػػػة بتجيتػػػيف ريػػػى هػػػرار التربػػػات الوربيػػػة البريػػػد وا  بػػػارة وةانػػػت م
السػػػريتة الورةػػػةة ودػػػد امتػػػازت نػػػذل التربػػػات البريديػػػة انهػػػا جميتػػػا مػػػف دوف صػػػناديؽة وتتػػػالؼ مػػػف 

 (3)التجػػلت وموورنػػا وفػػوؽ الموػػور يوضػػػع مةػػاف ليسػػاقؽ ونيػػر التربػػػة يمقػػؿ امتػػدادان لمقتػػد السػػػاقؽ
ػػػٌرا )تةلتبييػػػزر( ا وؿ وشػػػٌروةيف )سػػػرجوف( ويػػػذةر بتػػػض الميػػػوؾ ا شػػػ ورييف مقػػػؿ تيػػػوةيت  أبػػػؿ ايشى

ا شػورع فػ  ووليػاتهـ انهػػـ ةػانوا ييجػؤوف فػ  وملتهػػـ ريػى البيػداف الوادتػة فػػ  المنػاطؽ التػ  تةػػوف 
 تضاريسها وررة وصتبة الى مطاردة 

 ُ. )ينظػر الشػةلف  (4)ا رداء بالتربات ويقما تةػوف الطػرؽ سػالةة وريػى ا دػداـ رنػدما تةػوف ورػرة
 (. ِو 

 

                                           

 .ِٓ( الومدان ة المصدر السابؽة ص1)

(2) CDA, P. 242. 

: ينظػػر ةػػذلؾ: رشػػيدة فػػوزع: "وسػػاقط النقػػؿ الماقيػػة والبريػػة فػػ  التػػراؽ القػػديـ"ة مجيػػة ِٓ( الومػػدان  ة ص3)
 .  ُُّة صُُٖٗة بغدادة ٖ – ٕالنمط والتنميةة السنة السادسةة ع

(4) ARAB, II, 42, 245. 
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 مش هد من الاحت الب رز سمثم العرب ت الممكية  - ٔ-الشكم 
 .Madhloom, T. A.: The Chronology  ,..…Plate Vاقال عن: 

مش هد من الاحت الب رز سمثم اا اع   من العرب ت  المركب ت الس  ك ات  –  ٕ –الشكم  
 سسسخدو ك اسطة لماقم
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 النقل النهري: -

ةػػػاف ليبيقػػػة الطبيتيػػػة فػػػ  القسػػػـ ا وسػػػط والجنػػػوب  مػػػف التػػػراؽ اقرنػػػا فػػػ  تشػػػةيؿ الةقيػػػر مػػػف   
ال صػػاقص والمظػػانر الوضػػارية فيهػػاة فػػا رض الميضػػية والتربػػة الر ػػوة ووجػػود المسػػطوات الماقيػػة 

والقنػػوات المتمررػػة ةػػاف لهػػا اقرنػػا فػػ  دفػػع المجػػاميع السػػةانية القاطنػػة  لنهػػرع دجيػػة والمػػرات وروافػػدنما
فيها الى التوجم نوو است داـ تيؾ المجارع النهرية وا رتباط بهاة فقػد ةانػت وسػاقط النقػؿ النهريػة فػ  
التراؽ القديـ الشرياف الرقيس لورةة النقؿ التجاريةة اذ استتمؿ السةاف وساقط سهية الصنع ور يصػة 

ةاليؼ لتسييرنا ريى تيؾ المسطوات الماقية ومنها السمف الصػغيرة والقػوارب وا ةػلؾ والقمػؼة فقػد الت
. وةػاف القػارب الشػرار  (1)ةاف لهذل الوساقط انميتها ف  التنقلت التامة والوربية منهػا بشػةؿ  ػاص

فػػ  مطيػػع ا لػػؼ الصػػغير يتػػد الصػػورة ا ولػػى لواسػػطة النقػػؿ النهريػػة التػػ  ررفهػػا التراديػػوف القػػدماء 
 .  (2)الرابع ؽ.ـ ومف قـ تصنيع القوارب الةبيرة والسمف الم تيمة ا وجاـ ف  التصور التالية

 
 وسائط الهقل الههرية

امدتنا النصوص المسػمارية والمشػاند المنيػة بمتيومػات مهمػة رػف انػواع وسػاقط النقػؿ النهريػة  
 المست دمة  نذاؾ ولتؿ انـ نذل الوساقط ن :

 بالقوار -

تتد القوارب مف وسػاقط النقػؿ النهريػة المهمػة التػ  اسػت دمها التراديػوف القػدماء فػ  تػنقلتهـ.  
واف ادػدـ تسػمية ليقػػارب وردت فػ  نصػوص المرويػػة الصػورية التػػ  يتػود تاري هػا الػػى رصػر الورةػػاء 

ؽ.ـ( ونػػ  توضػػ  شػػةؿ القػػارب المتتمػػد وربمػػا مػػواد صػػنتمة اذ يلوػػظ شػػةؿ وػػـز القصػػب  ََُّ)
مسػػبودة   MA. ودػػد اطيػػؽ ريػػى القػػارب باليغػػة السػػومرية (3)لتػػ  ةانػػت تصػػنع منهػػا القػػوارب  نػػذاؾا

للشارة الى اف صنارتم ةانت مف مادة ال شبة ويرادفها باليغة ا ةدية صػيغة   GISبالتلمة الدالة 
ػػبينىتي  . ةمػػا ررفػػت السػػمينة بصػػيغة(4)" التػػ  اسػػت دمت فػػ  التصػػر البػػابي  القػػديـeleppu"أيييٌبػػو  "سى

                                           

 .ّٕ – ّٔة صُُٖٗ(الهاشم ة "الملوة النهرية"ةالمصدر السابؽة 1)

 .ِٕص المصدر السابؽ ة (الومدان ة2)

 . ُٕ-َٕ( الومدان ة المصدر السابؽة ص3)

(2)CDA, P. 69. 



 ٜٔٗ 

sapinatu  سووفياةُ " فػػ  التصػػر البػػابي  الوػػديث )القػػرف السػػادس ؽ.ـ( ونػػ  تطػػابؽ الممػػردة التربيػػة 
 (.- ّ –.)ينظر الشةؿ (1)ف  ا ةدية Pتقريبان بابداؿ الماء التربية بالباء المهموسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االكالك: -

هػػا اةػػلؾ فػػ  النصػػوص المسػػمارية بالصػػيغة وردت ا شػػارة الػػى اسػػـ الةيػػؾ او الطػػوؼ وجمت 
اسوك  ة ودػد اشػتهرت مدينػة الكموكون  تطابؽ تماما التسمية التربية  kalakkum "(2)ا ةدية "ةىيىةثـ 

الوادتة ريى نهر الػزاب ا ريػى اوػد روافػد نهػر دجيػة بهػذل الصػنارةة فةانػت المةػاف الم صػص  كمك
 .(3)لصنارة ا ةلؾ ف  بلد اشور

ؾ ربارة رف مجمورة مف القرب المنمو ة ونػ  جيػود المػارز مربػوط بتضػها ببتضػها وا ةل 
ا  ر توضع رييها مجمورة مف ا رمدة ال شبية وهالبان جذوع ا شػجارة المربوطػة نػ  ا  ػر  الػى 

                                           

 .  ٗٗ( بادرة مف تراقنا اليغوع القديـة ص1)
(1)CDA, P. 142. 

 .  َُٔ( رشيدة وساقط النقؿة المصدر السابؽة ص3)



 ٔ٘ٓ 

 elep dusimبتضػها ليةػوف سػطوها مسػتويا وسػم  نػذا النػوع باليغػة ا ةديػة ايضػان "ايييػب ديًشػـ 
(1) 

ابػؿ ) شػور ناصػر  –ناصػر  –ع ا ةلؾ يأت  الطػوؼ فػ  مقػدمتهاة اذ ي برنػا الميػؾ  شػور ومف انوا
باؿ( القان  ف  وميتم ريى بلد ناقيرع انم و"بدرـ مف  شور اله  هادرت مدينة توشةا وا ذت مت  

 .(2)رربات دوية و يالة ودوات صولة فتبرت دجية بوساطة جسر مف ا طواؼ"

 

 

 

 

 

 

 

 القٌَفف: -

وساقط النقؿ النهرية المهمة الت  است دمت ف  التصور ا ةدية والبابييػة وا شػوريةة ودػد  مف 
ويبدو اف القمة  (3)ظيت متروفة ومست دمة وتى ودت دريب ف  ا دساـ الوسطى والجنوبية مف التراؽ

 ؽ.ـ( اذ وردت تسػػػػػػػػػػميتها فػػػػػػػػػػ  النصػػػػػػػػػػوص  َِِّ – َِّٕظهػػػػػػػػػػرت منػػػػػػػػػػذ التصػػػػػػػػػػر ا ةػػػػػػػػػػدع )
" ومػػف  ػػلؿ نػػذل التسػػمية ييمهػػـ بػػأف اصػػؿ القيمٌػػة نػػ  سػػية القصػػب quppuديػػبث المسػػمارية بصػػيغة "

 .quppu (4)ديبث 

ادداـة تمتاز بتمقهػا وارضػيتها  ٖ – ٓوالقٌمة بصورة رامةة دارب شبم داقرع دطرل يتراوح بيف  
المسػػػطوةة وتصػػػنع القمػػػة ريػػػى هػػػرار وياةػػػة سػػػلؿ القصػػػب وتسػػػت دـ سػػػتؼ الن يػػػؿ والقصػػػب فػػػ  

                                           

 .  ُٕة ينظر ةذلؾ ومودة المصدر السابؽة صُْ( الهاشم ة الملوةة المصدر السابؽة ص1)

(2)RIMA, Vol. 2, P. 86. 
 .  ُْ( الهاشم ة الملوة ة المصدر السابؽة ص3)

 .  َُٓ( رشيدة وساقط النقؿة ص4)



 ٔ٘ٔ 

. (1)قـ تهطيى بالقار والطيف مف الدا ؿ وال ارجة ةما است دمت المجػاذيؼ لتسػييرنا فػ  النهػراردادنا 
 (.– ٓ –)ينظر الشةؿ 

 

 

 

 

 

 

 القِرب المنفوخة -

ون  شةؿ   ر مف وساقط النقؿ النهريػة "الش صػية" التػ  ظهػر اسػت دامها واضػوا فػ  بػلد  
"ة ودد اسػت دمت فػ  التورةػات maskeruةيره اشورة ودد جاءت تسميتها باليغة ا ةدية بصيغة "مش

التسةرية ليجنود ا شورييف وفػ  التنقػؿ  ػلؿ القنػوات الماقيػةة اذ ةػاف يتتييهػا جنػدع بةامػؿ تجهيزاتػم 
التسػػةريةة بػػأف يضػػتها توػػت صػػدرلة ويمػػد رجييػػم ريػػى طرفػػ  نهايػػة القربػػةة ونػػو يمسػػؾ بيػػدل اليسػػر  

 .(2)ا اشبم بمجذاؼ يورةها باتجال الجهة المطيوبةاود راس  القربةة اما يدل اليمنى فيجتيه

ػػػٌرا   ودػػػد ذةػػػر اسػػػت داـ القػػػرب فػػػ  ووليػػػات الميػػػوؾ ا شػػػورييفة فهػػػذا الميػػػؾ تػػػوةييت  ابػػػؿ ايشى
ؽ.ـ( ي برنػػػا بتماصػػػيؿ اوػػػد  وملتػػػم: "ربػػػرت نهػػػر المػػػرات  َُٕٕ – ُُُٓ)تةلتبييػػػزر( ا وؿ )

. ةمػا ورد ذةػر اسػت داـ القػرب فػ  ووليػات الميػؾ (3)وراءنـ ريى ا ةػلؾ وبوسػاطة القػرب المنمو ػة"
ؽ.ـ( رندما شف وميتػم القامنػة ضػد  ٖٗٓ – ّٖٖابؿ ) شور ناصر باؿ( القان  ) –ناصر  – شور 

القباقػػؿ ا راميػػة باتجػػال الشػػماؿ الغربػػ  ونوػػو سػػاوؿ البوػػر المتوسػػطة اذ ذةػػر نػػذا الميػػؾة انػػم اجتػػاز 
د المػارز: "ربػرت نهػر المػرات فػ  اوج فيضػانم بوسػاطة نهر المرات بوساطة القرب المصنورة مػف جيػ

                                           

 .  ْٓ( الهاشم ة الملوةة ص1)

 .  َُٕ – َُٔ( الومدان ة المصدر السابؽة ص2)

(3)RIMA, Vol. II, P. 14. 



 ٕٔ٘ 

. ةمػػا ورد ذةرنػػا فػػ  ووليػػات الميػػؾ (1)القػػرب المصػػنورة مػػف جيػػود المػػارزة ود يػػت ارض ةػػرةميش"
ػػر(د )شيمنصػػر( القالػػث ) –شػػيمىف  ؽ.ـ( وتوديػػدان فػػ  مودتػػة القردػػار التػػ  واجػػم فيهػػا  ِْٖ – ٖٖٓأشى

امييف وهيػرنـ اذ ذةػر اف الجػيش ا شػورع اسػتتمؿ فػ  ربػورل ميةا مف وقييف وار  ُِويما متةونان مف 
نهر اورنتس )نهر التاص ( "القرب المنمو ة المصنورة مف جيد المارز" وتمةف مف ا ضػاع ا دػاليـ 

. ونقتػػػبس مػػػف نػػػص وميػػػة الميػػػؾ ا شػػػورع شػػػٌروةيف (2)ريػػػى السػػػاوؿ الغربػػػ  لنهػػػر التاصػػػ  ايضػػػا
واذربيجاف( التديد مػف ممػانيـ جغرافيػة النقػؿ والمواصػلت فهػو  )سرجوف( القامنة ريى اورارتو )ارمينيا

يصػػؼ الصػػتاب التػػ  واجههػػا لضػػماف ربػػور ا نهػػار التػػ  ةانػػت فػػ  والػػة فيضػػاف شػػديدة وةيػػؼ اف 
مػػف دوف اف يتتػػرع  االعمووى  االسووفمجيوشػػم ربػػرت تيػػؾ ا نهػػار ةمػػا ربػػرت الػػزابيف الةبيػػر والصػػغير 

قػػـ يػػد ؿ منطقػػة جبييػػة مييقػػة  بوودت لرووو  ك اروو  ا ايووة ضوويقة الجنػػود أع  ػػوؼة بػػؿ اف تيػػؾ ا نهػػار
با شجار الةقيمةة وننا استدرى جنود الهندسة لتشييد الطريؽ وبسبب وجود الميؾ ريػى راسػهـ انطيػؽ 
المرسػػاف والمشػػاة وةػػذلؾ التربػػات الوربيػػة فػػوؽ الجبػػاؿ ةالنسػػور وجػػاء بتػػدنـ بنػػاة المتسػػةرة وجنػػود 

ءت الجمػػاؿ والبغػػاؿ واميػػة ا متتػػة والتػػ  ةانػػت تقطػػع السػػموح ةالمػػارز ا نشػػاءاتة وفػػ  ا  يػػر "جػػا
المولػػودة ريػػى الجبػػاؿ"ة وبتػػد رمييػػة الصػػتود اسػػتمتع الجػػيش باسػػتراوة اسػػتوقها ورسػػةر ريػػى دمػػة 
الجبػػؿ وبتػػد التبػػور النػػاج  ليتديػػد مػػف الشػػل ت )ورفيػػا الميػػال المػػاقرة( الجارفػػة والواسػػتةة وةقيػػر مػػف 

التاليػػةة وجػػب ربػػور الجبػػاؿ مػػٌرة قانيػػةة  ػػلؿ طريػػؽ هيػػر دابػػؿ بطبيتتػػم ألف تجتػػازل  الممػػرات الجبييػػة
التربات الوربية. ولهذا اصب  مف الضرورع ربػط رربػة الميػؾ بوبػاؿة فػ  وػيف اضػطر المرسػاف الػى 

 (.- ٔ –. )ينظر الشةؿ (3)اف يشقوا طريقهـ  لؿ ال وانؽ )المضاقؽ( بشةؿ منمرد

 

 

 

 

                                           

(3)RIMA, Vol. 2, 86. 
ة وسػػػػيف يوسػػػػؼ: الميػػػػؾ ا شػػػػورع شيمنصػػػػر القالػػػػث 2) ؽ.ـة رسػػػػالة ماجسػػػػتير هيػػػػر  ِْٖ – ٖٗٓ( وػػػػاـز

 .ّّة صََُِمنشورةة جامتة الموصؿة 

 .ِٔٔة ِِٔ( ةونتينوة المصدر السابؽة ص3)
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 :جارةجغرافية الت 

رػػرؼ التراديػػوف القػػدماء نػػذا المػػرع مػػف فػػروع الجغرافيػػة ا دتصػػادية الػػذع يتنػػى بتوزيػػع السػػيع 
ودياسػػها وبقنػػوات  (1)ريػػى ا تلفهػػاة اذ انػػتـ القػػـو بتسػػويؽ فػػاقض انتػػاجهـ فضػػل رػػف توديػػد ا سػػواؽ

نػػت ا سػػواؽ التوزيػػع التػػ  مػػف  للهػػا تتوػػرؾ السػػيع الم تيمػػة وتنقػػؿ مػػف المنػػتج الػػى المسػػتهيؾ. وةا
تتضػمف السػيع الم تيمػة وةػذلؾ ال ػدماتة والمتاليػات التجاريػة المتتػددة ومؤساسػاتها ةانػت ذات صػػية 
مباشػػػرة مػػػع ا سػػػواؽ. فهػػػ  تتنػػػى بػػػالتوزيع الجغرافػػػ  ليمسػػػتهيةيف ودػػػدرتهـ الشػػػراقية وبوجػػػـ المبيتػػػات 

لريميػػػة ومنػػػاطؽ المػػػدف المتودتػػػة. امػػػا المنػػػاطؽ التػػػ  ةػػػاف يشػػػميها التوزيػػػع فةانػػػت تتضػػػمف المنػػػاطؽ ا
 كو ُروالةبيرة. ومناطؽ التجارة ومنها تيؾ المجمتات التجارية الت  ررفت ف  التصر ا شورع القديـ بػ 

kârum  او انها تتضمف اداليمان وادطػاران مقػؿ غ ر  السل رةوالت  يمةف تشبيهها ف  ودتنا الواضر بػ .
ؿ تبم( ف  بػلد ا ناضػوؿ وهيرنػاة إذ ظهػر بمػا مناطؽ دييموف )البوريف( ومىةاف )ريماف( ودانش )ةو 

 .(2)يمةف تسميتم بالتجارة ال ارجية

                                           

 وفػػ  اليغػػة السػػومرية bit mahiruِِ أو بيػػت مى يػػرً  mahiru(رػػرؼ السػػوؽ فػػ  اليغػػة األةديػػة مى يػػري 1)
 KI. GAL, KI. LAM (:ليمزيد ينظرCDA,P.190) . 

 ( ليمزيد مف التمصيؿ رف ادتصاد السوؽ ينظر: ومودة المصدر السابؽ. 2)



 ٔ٘ٗ 

بمسػػػػتوياتها الدا ييػػػػة  السلوووو رةةمػػػػا ذةػػػػرت النصػػػػوص المسػػػػمارية و  سػػػػيما ا دتصػػػػادية منهػػػػا 
وال ارجيػػة التػػ  تجػػاوزت البيػػد وا ديػػيـ او ا ديػػيـ الواوػػد الػػى بيػػداف وادػػاليـ ا ػػر  دػػد ت ػػرج رػػف ردتػػة 

ؾ الترادية القديمة بم تيؼ رصورنا. ومف بيف اددـ ا شػارات الػى تجػارة التػراؽ ال ارجيػة تاتينػا الممال
مقل مف ال ييج الترب  نصوص مف مدينة لةش السومرية ف  جنوب  التراؽة يرجػع زمنهػا الػى وػدود 
ف القػػػرف ال ػػػامس والتشػػػريف ؽ.ـ. تتوػػػدث رػػػف مراةػػػز تجاريػػػة نشػػػطة فػػػ  ال يػػػيج التربػػػ  منهػػػا ًدلمػػػو 

)البوػػريف( ومةػػاف )ريمػػاف(ة وتبػػدأ النصػػوص مػػف المتػػرات اللوقػػة تضػػيؼ الػػى نػػذيف المرةػػزيف اسػػـ 
مرةػػز تجػػارع قالػػث نػػو )مييو ػػا(ة فيتمػػا ر الميػػؾ شػػروةيف )سػػرجوف( ا ةػػدع  بانػػم جتػػؿ مزيػػدان مػػف 

 .(1)سمف ًدلموف ومةاف ومييو ا ترسو ف  رصيؼ مدينة اةد

اسػتة مػع منػاطؽ ال يػػيج التربػ  منػذ ا لػؼ القػػان  ؽ.ـة وانهمػؾ التراديػوف بػرولت تجاريػػة و  
ةمػػا سػػانـ ال ييجيػػوف فػػ  ادامػػة نػػذل الػػرولت وتوسػػيتها وازدنارنػػا وتنػػوع موادنػػا فػػ  التصػػر البػػابي  

المسو فر أع    âlik tilmun KI ةػ ؽ.ـ( واصػب  مصػطي   لػؾ ًتيمػوف  ََُٔ – َََِالقػديـ )
 .(2)ادييف القدماءمرادفان ليمظة تاجر رند التر  الى ِدلم ن

اما بلد ا ناضوؿ فاف تجارة التراؽ ال ارجية متها ةانت سػببا رقيسػان فػ  ازدنػار بػلد  شػور  
فػػ  رصػػرنا القػػديـ بوػػدود مطيػػع ا لػػؼ القػػان  ؽ.ـ وريػػى الػػرهـ مػػف وجػػود بتػػض ا شػػارات الػػى ديػػاـ 

سػػيف وا  انهػػا  –نػػراـ  الصػػلت التجاريػػة مػػع ا ناضػػوؿ منػػذ ايػػاـ شػػروةيف )سػػرجوف( ا ةػػدع  ووميػػدل
بيغػػػت اوج ازدنارنػػػا ريػػػى ايػػػاـ المراةػػػز التجاريػػػة ا شػػػورية فػػػ  ا ناضػػػوؿ. ودػػػد ايػػػدت نتػػػاقج ارمػػػاؿ 

ف  ا ناضوؿ ادرػاءات الميػوؾ التػرادييف رػف  –واليان   –ةوؿ تبم  –التنقيب ف  مدينة دانش القديمة 
المسػمارية المةتشػمة مػف دػانشة والتػ   نشاطاتهـ التجاريػة الواسػتة فػ  نػذل الػبلد. وت برنػا النصػوص

 يمها وراءنـ التجار ا شورييفة رف اوجم النشػاطات التجاريػة ووجمهػا ووسػاقط نقيهػا وطػرؽ التتامػؿ 
وا سػتار ومػا الػى ذلػؾة مػف شػؤوف تتتيػؽ بهػذا النشػاط ا دتصػادع الهػاـ وفػ  نػذل المتػرة المبةػرة مػف 

يمػػةة ومنهػػا رسػػاقؿ ورقػػود ومتػػاملت ماليػػة ونسػػل مػػف تػػاريل التػػراؽ القػػديـ. وتميػػدنا النصػػوص الم ت
دوانيف تنظيـ التلدات المالية والتجاريػة فػ  رسػـ صػورة راقتػة لهػذا المرةػز التجػارعة ومػا يمةػف القػوؿ 
با تصػػػار رػػػف نػػػذا المرةػػػز ونشػػػاطاتمة اف مجمورػػػة مػػػف التجػػػار ا شػػػوريوف يقػػػدروف ببضػػػتة ا ؼ 

لتػػػػ  ةانػػػػت بػػػػدورنا مرةػػػػز تجػػػػار وسػػػػودا رقيسػػػػة ليتجػػػػارة سػػػػافروا دصػػػػد ا دامػػػػة المؤدتػػػػة فػػػػ  دػػػػانش ا

                                           

 . ُٗٗة صُٖٓٗة دار الورية ليطبارةة بغدادة ِ( الهاشم ة رضا جواد: )التجارة(ة وضارة التراؽة ج1)

 . ََِة صالسابؽ المصدر ة تجارة(ة وضارة التراؽ )ال ة(الهاشم ة رضا جواد2)
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ا ناضوليةة إذ تنطيؽ منها السيع القادمة مف التراؽ ةالقصدير الػذع ةػانوا يجيبونػم مػف منػاطؽ جبػاؿ 
ك لماسوووو ل ت دػػػػرل داغ ريػػػػى مقربػػػػة مػػػػف تبريػػػػز فػػػػ  ايػػػػرافة وينقينونػػػػم مػػػػع مػػػػوادنـ التجاريػػػػة ا  ػػػػر  

رييػػػم ةبيػػػرا بسػػػبب وفػػػرة النوػػػاس فيهػػػا وواجػػػة النػػػاس الػػػى  الػػػى ا ناضػػػوؿ إذ ةػػػاف الطيػػػب  المالبوووس
القصػػػػدير فػػػػ  صػػػػنارة البرونػػػػز. ةمػػػػا تتجمػػػػع رنػػػػدنا نػػػػذا المرةػػػػز النشػػػػاطات ا ناضػػػػولية الم تيمػػػػةة 
وا شوريوف المقيموف ف  نذا المرةز نـ مف التجار او وةلقهـ ومتهـ ردد مػف القػاقميف ريػى شػؤوف 

وةانت دوافؿ الوميػر نشػطة تنقػؿ نػذل السػيع والبضػاقع بانوارهػا النقؿ التجارع بيف  شور وبيف دانش. 
الم تيمة لتوصؿ ريى اقمانها مػف المضػة والػذنب الػذع ةػاف يضػاؼ الػى القػروات المتراةمػة فػ  بػلد 

 .(1)اشور

جانبا مهما مف جوانب ا دتصاد ومصدرا رقيسا مف مصادر الػد ؿ ليممالػؾ  االس  اتوشٌةيت  
فاضػػت النصػػوص المسػػمارية مػػف رسػػاقؿ ميةيػػة وووليػػات ومتانػػدات والنصػػوص التراديػػة القديمػػةة اذ 

ا دتصػػادية ا  ػػر  بػػذةر ا دػػاليـ والبيػػداف والشػػتوب وا مػػـ التػػ  ةػػاف رييهػػا دفػػع ا تػػاوات ليممالػػؾ 
الترادية القديمة ف  فترات تاري ية متتددةة وضمت نذل ا تاوات انوارا رديدة مف المواد الت  فرضػت 

ت  فػػ  مقدمػػة تيػػؾ المػػواد المتػػادف القمينػػة ةالػػذنب والمضػػة الػػى جانػػب التديػػد مػػف المتػػادف ريػػيهـ ويػػأ
ةالوديػػػػػد والنوػػػػػاس والقصػػػػػدير والرصػػػػػاص فضػػػػػل رػػػػػف التوػػػػػؼ والتػػػػػاج واليؤلػػػػػؤ وا وجػػػػػار الةريمػػػػػة 
وا  شػػػػػاب وا رشػػػػػاب التطريػػػػػة والطبيػػػػػة والويوانػػػػػات والمواصػػػػػيؿ الزراريػػػػػة والجيػػػػػود والمنسػػػػػوجات 

 .(2)وهيرنا

                                           

 . َِٖ – َِٕ( الهاشم ة التجارةة المصدر السابؽة ص1)

( ليمزيػػػد مػػػف التمصػػػيؿ رػػػف ا تػػػاوات الممروضػػػة ريػػػى تيػػػؾ البيػػػداف ينظػػػر ريػػػى سػػػبيؿ المقػػػاؿ المصػػػدراف 2)
 Postgate,J.N. "Taxation and Conscription in the Assyrian.1األتيػػػػاف:

re",Roma,1974.Enpi Passim. RIMA,, ARAB  ينظر ةذلؾ: جمارػة ريمػاء السػوفيت:التراؽ
 . ُٖٔٗالقديـة دراسة ا وواؿ ا دتصادية وا جتماريةة ترجمة وتتييؽ: سييـ طم التةريت ة بغدادة
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   (1)ثًا: اجلغرافية االقليميةثال

مػػف انػػـ انتمامػػات الجغػػرافييفة ولةػػف نػػذا   يقتصػػر ريػػى الجغػػرافييف ووػػدنـة  (2)يتػػٌد ا ديػػيـ 
وانما يشارةهـ ف  ذلؾ الوةاـ ا داريوف وا دتصاديوفة فممهـو ا دييـ نو أية مساوة مف ا رض يتـ 

انهػػا تمتيػػؾ  اصػػية التجػػاذب وا لتقػػاـ التػػ  توديػػدنا وريػػى وفػػؽ متػػايير دياسػػية اظهػػرت تجانسػػها ةمػػا 
جاءت مف التلدات المتطابقػة ومػف الظػوانر المرتبطػة مػع بتضػها الػبتض. ويتمػؽ متظػـ الجغػرافييف 

 .(3)ريى اف الجغرافية ا دييمية ن  ليٌب المترفة الجغرافية

ا نجدنـ ونتيجة ورند الوديث رف رناية الترادييف القدماء بهذا الوقؿ مف وقوؿ الجغرافية فانن 
ليتوسػػع الػػذع طػػرأ ريػػى هػػزواتهـ الةبيػػرةة دػػد اتسػػتت متػػرفتهـ الجغرافيػػة بالنسػػبة ليػػبلد المجػػاورة لهػػـ 

                                           

ـ تهػدؼ ( الجغرافية ا دييمية: الدراسة الجغرافية لمناطؽ او اداليـ متينة مف سط  ا رضة او دراسات ارػ1)
ومػف الجغػػرافييف مػػف  -ُْٓالػى جمػػع ا دػاليـ المتشػػابهة توػػت اديػيـ واوػػد )تػون ة المصػػدر السػػابؽة ص

يػذنب اف الجغرافيػة اإلدييميػة نػ  ليسػت فػرع مػف فػػروع الجغرافيػةة وانمػا نػ  اوػد  السػمات القناقيػة فػػ  
يػػؽ الهػػدؼ وتسػػهيؿ مهمػػة ريػػـ الجغرافيػػة )إدييميػػة ورامػػة(ة ونػػو جػػزء مػػف المػػنهج الجغرافػػ  ووسػػيية لتوق

تنظيـ المتيومات مف  لؿ تجزقة المساوة ا ةبر اما إداريا او رسةريا او أليػة هايػة ا ػر  ويتتمػد فػ  
( او بشػػػػرية ريػػػػى اسػػػػاس المجتمتػػػػات أو ا دػػػػواـ اليغػػػػات او climateالتقسػػػػيـ أسػػػػس طبيتيػػػػة ةالمنػػػػاخ )

ر م يػػػؼ شػػػلؿ مرر /ةييػػػة التربية/دسػػػـ الػػػديانات وهيرنا)ملوظػػػة أفػػػادن  بهػػػا مشػػػةورا ا سػػػتاذ الػػػدةتو 
 الجغرافية((.

( ا تيؼ اليغويوف الترب ف  تأصيؿ ةيمة اداليـ فقد وسبم الةقير منهـ مقؿ ابف دريد )ينظر: جمهرة اليغة 2)
)مادة ادييـ(( انها ليست رربية وذنب البتض ا  ر مقؿ ا زنرع الى انها رربية وديؿ فػ  اشػتقادها انػم 

نم مقيـو أع مقطوع مف ا دييـ الذع يتا مم. ولةف الوادع اف ادرب تأصيؿ ليةيمة انها مف سيم  ادييمان ةا
( ريػى اف Climate(ة )Clime)ةييماتوس( ومنها اليغات ف  ا وربية ) Klima كميم الةيمة اليونانية 

الةيمػة نذا ا صؿ بدورل يرجع ف  ا صؿ الػى التػراث اليغػوع الترادػ  القػديـ وريػى وجػم ال صػوص مػف 
الت  تتنػ  ةػذلؾ: القطػر وا ديػيـ والػبلد )و سػيما بػلد المػتةيـ(ة وات ػذ نػذا  KALAM كالوالسومرية 

)منتصػؼ ا لػؼ القالػث ؽ.ـ(  LUGAL ZAGIZI ل كو م زاكيوزبالمصطي  الميؾ السومرع الشهير 
( LUGAL. KALAM. MA) ل كو م كالمو وفػ  السػومرية  ممك البالد أ  اال ميولقبانة اذ لٌقب نمسػم 

)ينظػػر: بػادرة طػم: مػػف  –ا جػزاء الجنوبيػػة والوسػطى مػف التػراؽ  –ويتنػ  بػذلؾ ميػؾ بػػلد سػومر واةػد 
 .ِٓ – ُٓتراقنا اليغوع القديـة ص 

 .َّ( فضيؿ وزمييمة المصدر السابؽة ص 3)
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وازداد نذا التوسع وتػى وصػؿ ادصػال فػ  ا لػؼ ا وؿ ؽ.ـ رنػدما امتػدت دولػتهـ مػف شػماؿ وجنػوب 
شػما  وتػى شػماؿ جزيػرة هرب  إيراف شردا وتى مصر هربػا ومػف أرمينيػا وأذربيجػاف و سػيا الصػغر   

الترب  جنوبا. ودػد تطيػب ا مػر زيػادة المترفػة بػالبلد الممتووػة لػذلؾ فقػد رةػز التراديػوف القػدماء منػذ 
المروية ا ولى مف مراوؿ نمو فةرنـ الجغراف  ريػى دراسػة نػذل ا دػاليـ ودػد بػرز نػذل التنايػة بصػورة 

الجغرافيػػػة فضػػػل رػػػف القيػػػاـ بالتديػػػد مػػػف  واضػػػوة رنػػػدما وضػػػتوا التديػػػد مػػػف متػػػاجـ ودػػػواقـ ا سػػػماء
الرولت الى جانب ديامهـ بمواولػة ايجػاد نظػـ ةػالوةـ اللمرةػزع اويانػا  دارة تيػؾ الػبلد الممتووػة. 
وةػػػاف المةػػػر الجغرافػػػ  الترادػػػ  القػػػديـ دػػػد اةػػػد ريػػػى دراسػػػة ا دػػػاليـ لضػػػرورات اداريػػػة وادتصػػػادية فقػػػد 

طبيتيػة والبشػرية لةػؿ منطقػة مػف المنػاطؽ الرقيسػة التػ  تتةػوف تطيبت ادارة المميةة مترفة الظروؼ ال
منها المميةػة. ولتػؿ الػنص الجغرافػ  المتػروؼ والػذع اصػطي  البػاوقوف المتاصػروف ريػى تسػميتم بػػ 

يوضػ  لنػا بمػا   يقبػؿ الشػؾ  (1))سورل ن( االكودب ة والذع يصػؼ مميةػة شػروةيف لورافية سرل ن
لتػػرادييف القػػدماءة اذ يوػػػدد لنػػا الةاتػػب وػػػدود ا ديػػيـ بات ػػاذ نقطتػػػيف ممهػػـو الجغرافيػػة ا دييميػػة رنػػػد ا

وػػدوديتيف )مػػودتيف( لتقبيػػت وػػدود البيػػدافة ةمػػا لػػـ يغمػػؿ الةاتػػب ايػػراد ا دػػاليـ والجػػزر التػػ  تقػػع ريػػى 
 ساوؿ البور او ف  ررضم :

ًمػػري  لد أةػػد؛ مػػف )ابػػو وبػػم( نػػ  بػػ  sippar)صػػالوية المػػرات فػػ  سػػوريا( الػػى ًسػػبىر  damiru"مػػف دى
شػػػماؿ شػػػرد  التػػػراؽ )ةردسػػػتاف   gutiumفػػػ  ةوتيػػػـو  شػػػماؿ هربػػػ  ةمػػػرع الواليػػػة tirganًتػػػرةىف 

edmarusالتػػراؽ( الػػى اوزارييولو)تػػؿ الضػػبار ( نػػ  بػػلد ايػػدمروص 
)دنػػاة مهػػروت واليػػان( مػػف   (2)

رلؿ  سػيف  – ن  بػلد مػارع مػف بيػت   bît – sinسيف  –)تؿ الضبار ( الى بيت   uzariluluأوزى

                                           

 ( وصينا نذا النص مف  لؿ نس تيف مف ا لؼ ا وؿ ؽ,ـة ا ولى وجػدت فػ  ارشػيؼ ش صػ  ليةاتػب1)
مػػػف التصػػػر ا شػػػورع الوػػػديث ومػػػف مدينػػػة  شػػػور رقػػػرت رييػػػم البتقػػػة  assur –kisriةصػػػر  شػػػور. 
ة اما النس ة القانية فقد رقر رييها ف  سبتينات القرف التشريف ف  مدينػة بابػؿة ا  َُُٗا لمانية راـ 

-Horowitz, Op. Cit, pp.67انم ربما تةوف اجزاء مف النص ا صػي  ادػدـ مػف نػذا التػأريل بةقيػر )

95.) 

فػػالمتروؼ اف نػػذل التسػػمية نػػ   edamius( ننػػاؾ اشػػةالية فػػ  نػػذا الػػنص فػػ  توديػػد اديػػيـ إيػػدماروص 2)
لمنطقة تقع ف  ارال  ال ابور ف  سوريا وتوديدان رند منطقة نهر جغج  )الهرماس دػديمان( الػذع يصػب 

ديػالى ألف    م فػ  منطقػةف  نهر ال ابورة وةانت تقطنها دباقؿ  مورية. ولةف نص سرجوف ننا يضػت
ا سـ ذاتم يشترؾ فيم نهػر او دنػاة مهػروت واليػا بػيف دضػاء المقداديػة )شػهرباف( ومنصػورية الجبػؿ فػ  

 .tabanموافظة ديالى بالتراؽ واليان وةاف يطيؽ رييها طاباف 
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ادييـ يقع ريػى الضػمة  malgi)تؿ ابو الضوارع( ن  بلد ميًؾ    maskansapirالى مشةف شابر 
الشردية لنهػر دجيػة جنػوب مصػب نهػر ديػالى واويانػا تتػيٌف بمنطقػة السػماوة الواليػة وذلػؾ بربطهػا مػع 

 –( مػػف شػػار )منطقػػة الةػػوت والتمػػارة واليػػان فػػ  التػػراؽ (1)الميػػال" وافػػات" makameمدينػػة ماةػػام  
جبػػؿ سػػنجار ومنطقػػة – emutbalالػػى "مػػ  مػػر" )الميػػال المػػٌرة نػػ  بػػلد اموتبػػؿ   sar – sinسػػيف 

ػػبَّ  الجزيػػرة جنػػوب تيتمػػر هػػرب الموصػػؿ(  bîtمػػف بيػػت  ي

h ubba  مدينػػة تقػػع هػػرب المػػرات ونسػػبت(

raالى القبيية الٌةشية المتروفة بذات ا سـ(الى رى ىبي 

h abu   ن  بلد ايسػفisin   ةابػا  –مػف بيػت

مػف تيػرؾي …[  نػ  بػلد   eriaba)شط الهندية وسط التراؽ واليان( الى ًاريػبى   bit – gabagalةاؿ
turgu  ربمػا المقصػود بػم نهػر ديػالى او -الػى "نهػر الجبػؿ" درل  ار ف  ارال  نهر ديػالى  درب تقع

ػػنػػ  بػػل -نهػػر دويػػريج او نهػػر الونػػد  ؛ مػػف "بوابػػة سوسػػة" الػػى ةيمػػدب mutiabal (2)بػػؿ -ت و د مي
gimdub   ن  بلد امورو رند )ودود مارع(ة ن  بلد سومر وأةد ة أنػاةوanakku   دبػرص او(

 tamti elîtiاليت)جزيرة ةريت(ة البلد الت  تقع ربر البور ا ريى تامت  kaptaraاليوناف( وةبتارا

)ريمػػاف(ة الػػبلد التػػ  تقػػع ربػػر   magan( )البوػػريف( ومةػػاف dimlun)البوػػر المتوسػػط(ة دلمػػوف ) 
)ال يػػيج التربػػ ( والػػبلد مػػف شػػروؽ الشػػمس وتػػى هروبهػػاة ونػػ    tamti saplitiالبوػػر ا سػػمؿ 

المجموع الةي  ليبلدة الت  هزانا شروةيفة ميػؾ الةػوفة قػلث مػراتة مػف أنشػاف الػى مصػر وصػور 
وبػػلد اودانػػ  رنػػد  …[ الػػى  ..[. لولوبػػوفة مػػا ةػػافة بػػازا.  )فػػ  لبنػػاف( وشورشػػتاؿة بيبيػػوس )جبيػػؿ(

 … إيػػػػدـة ةنػػػػريتـ … تيما/تػػػػؿ تيامينػػػػا )فػػػػ  ا ردف( … وػػػػدود سػػػػومرة ةػػػػؿ ذلػػػػؾ موجػػػػودة  مػػػػو[  ب 
 .(3)ة  بو تؿ  لبو  ...[…مون ة 

ابػؿ  –بػاف  –ةما توو  بتض اإلقبات )القواقـ( ا دارية الت  وصيتنا مف مةتبة الميؾ  شور  
ؽ.ـ( مػػف التصػػر ا شػػورع الوػػديث بػػاف القػػـو اةتمػػوا بتوديػػد بدايػػة ا ديػػيـ ِٕٔ-ٖٔٔور بانيبػػاؿ) شػػ

ونهايتػم مػع ذةػر البيػداف والمػدف التػػ  ضػمت ذلػؾ التوديػدة قػـ شػرح انػػـ المواضػع فػ  ةػؿ اديػيـ. مػػف 
                                           

رة ة ؽ.ـ.( ة رسػػالة ماجسػػتير هيػػر منشػػو  َُِٖ-ُِْْ( اومػػد ة ةػػوزاد مومػػد : تػػوةيت  ننورتػػا ا وؿ )ُ)
 .ُٖٔة ص ُِٗٗجامتة بغداد ة 

 بػػاؿ و  يتيػػـ اذامػػا ةانػػت دبييػػة –( اوػػد  القباقػػؿ ا موريػػة ة التػػ  ذةػػرت جنبػػا الػػى جنػػب مػػع دبييػػة يمػػوت ِ)
بػػاؿ اـ انهػػا دبييػػة د يػػت الػػى ا راضػػ  ال اضػػتة لسػػيطرة بػػلد  –بػػاؿ جػػزءان مػػف دبييػػة يمػػوت  –مػػوت  
يػةة ووػدد نػذا ا ديػيـ بالمنطقػة الوادتػة شػرؽ نهػر دجيػة ة باؿ الذع اةتسب اسمم مػف نػذل القبي –يموت 

 وةانت مدينة دير )تؿ التقر( راصمة لم.
(3)Horowitz, Op. Cit, PP. 71-72. 
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دػػاليـ انهػػار وجبػػاؿ مت ػػذة تيػػؾ القػػواقـ الطريقػػة المتجميػػة اساسػػا لػػذلؾ ةمػػا وضػػع مقابػػؿ ةػػؿ اديػػيـ مػػف ا
 .(1)المميةة اسـ الواةـ الذع يتولى ادارة ذلؾ ا دييـ

ومف اجؿ الوصوؿ الى فهـ ارمؽ ليممهـو ا دييم  والجغرافية ا دييمية رند الترادييف القدماء  
مػػف  ػػلؿ دراسػػة الػػنظـ ا داريػػة ليممالػػؾ والػػدويلت التػػ  وةمػػت فػػ  رصػػور م تيمػػة مػػف تػػاريل بػػلد 

لنضػوج وتةامػؿ  –أنموذجػان  –ـ انت ػاب المميةػة ا شػورية فػ  رصػرنا الوػديث الرافػديف القديمػةة فقػد تػ
صورة الهيةؿ التنظيم  ليمميةة اذ رةػس القػـو تصػورنـ بهػذا الصػدد فػ  جميػة اجػراءات ات ػذونا. إذ 
ةانت المميةة ا شورية مترامية ا طػراؼ و  يػتمةف أع ميػؾ مهمػا ةانػت ةماءتػم ودابيياتػم مػف ادارتهػا 

اشرةة لذا فقد ديسمت اراضيها الى ردد مػف ا دػاليـ والمقاطتػات الرقيسػة ودسػـ ةػؿ منهػا الػى بصورة مب
 ة وةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رأس ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ(2)ووػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات اداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغر واصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغر

مقاطتة او وودة ادارية موظؼ ادارع مسؤوؿ يػرتبط بمػف نػو اريػى منػم مػف ويػث التسيسػؿ ا دراع  
 .  (3)ويرتبط بم مف نو بمرتبة ادنى منم

يشرؼ رييها مسؤوؿ رنها ييقب بسيد المقاطتة بيػؿ   pihatuالمقاطتةي تسمى ًب ات  وةانت 
وةػاف يتػيف ةممقػؿ ش صػ  رػف الميػؾ فػ  المقاطتػة ومسػؤوؿ رػف الواجبػات   bel pihatuًب ػات 

  ekallumالدينيػػة والمدنيػػة والماليػػة وا منيػػة. وةػػاف مقػػرل فػػ  راصػػمة المقاطتػػة يسػػمى القصػػر إةيػػـ 
صػػػر ةػػػادر ةبيػػػر مػػػف المػػػوظميف مػػػف الةتبػػػة والرسػػػؿ والمسػػػاويف والمواسػػػبيف والةهنػػػة وةػػػاف ييوػػػؽ الق

وضػػباط التجنيػػد ومرادبػػ  القنػػوات وهيػػرنـ. وةانػػت انميػػة المقاطتػػات تتبػػايف بالنسػػبة لمودػػع المقاطتػػة 
واددميػػة وةامهػػاة فبتضػػها دػػديـ ولػػم امتيػػازات  اصػػة وا ػػر  ودوديػػة تػػدافع رػػف وػػدود المميةػػة وقالقػػة 

صغيرة وانميتها دييية ونةذا. ودد يضطر سيد المقاطتةة أع: واةمها الى ترؾ المقاطتة لمدة وديقة و 
دصػػيرة ليػػذناب الػػى القصػػر الميةػػ  فيتػػرؾ مةانػػم ناقبػػان رنػػم. والػػى جانػػب المقاطتػػةة التػػ  ةانػػت ربمػػا 

ة الػػذع ةػػاف يػػوازع   nagûتمقػػؿ ادييمػػاة أع: ووػػدة جغرافيػػة متينػػةة ننػػاؾ مصػػطي  ا ػػر نػػو نةػػو 
                                           

(1)SAA, XI, PP. 6-11. 
( إتمامػػا ليماقػػدة ارػػد الباوػػث جػػدو ن يمقػػؿ الووػػدات ا دييميػػة مػػف رصػػور م تيمػػة مػػف تػػأريل بػػلد الرافػػديف 2)

(ة مع مراراة التدرج مف اصغر وودة وتجمع سةان  وصو  ٓشةاؿ والملوؽ )ميوؽ ردـ القديمة ف  ا 
 الى اةبر وودة جغرافية بوسب تصور الترادييف القدماء.

)مػوجز التػأريل الوضػارع(ة دار الةتػب ليطبارػة والنشػرة  ِ( سييمافة رػامر: التػراؽ فػ  التػأريل القػديـ ج3)
مف التمصيؿ رف ا دارة ف  التصر ا شورع الوديث ينظر:  ة وليمزيدٔٓة صُّٗٗجامتة الموصؿة 

ة دار الةتػػػػب ليطبارػػػػة والنشػػػػرة ُ)الجبػػػػورعة ريػػػػ  ياسػػػػيف: ا دارةة موسػػػػورة الموصػػػػؿ الوضػػػػاريةة مػػػػج
 (.ِِٔ – ِّْة صُٖٗٗ
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 ديػيـ مػف ويػث السػتة وا نميػةة وةانػت المقاطتػة تقسػػـ الػى رػدد مػف الووػدات ا صػغر رػرؼ ةػػؿ ا
اوػػػد  مػػػدف  qannu. وةػػػاف مرةػػػز ةػػػؿ دػػػفث (1)ة ونػػػ  تتنػػػ  ورفيػػػا ويقػػػة  qannuمنهػػػا باسػػػـ دىػػػفث 

أع رقػيس المدينػة او   rab alaniالمقاطتة الرقيسة وةانت توت ادارة موظؼ يتػرؼ باسػـ رب ا ف 
. (2)ة ولتيهػا تضػان  الةيمػة التربيػة ةىٍمػري kapruةة وةانت نناؾ وودة ادارية اصػغر تتػرؼ ةىبػري البيد

وةانت بتض ا داليـ  تتمتع بش ء مف ا ستقلؿ الذات  فةانت تمن  بتض ا متيازات ال اصػة بهػاة 
ػػزافي  ( ةمػػا ةػػاف فػػ  مقػػؿ نػػذل hazânuوةػػاف يشػػرؼ ريػػى مقػػؿ نػػذل المػػدف موظػػؼ ادارع يسػػمى ) ى

المدف مجيس ليمسنيف يقؼ ريى راس المجيس ال زاف نمسم ويمةف ترجمة اليمظ الػى )موػافظ(ة وةػاف 
نناؾ مف يتاونم ريػى ادارة شػؤوف المدينػةة وةػاف ال ػزاف المسػؤوؿ رػف ومػظ ا مػف وجبايػة الضػراقب 

بييػة ةما يمهـ مف متطيػات  ريطػة التػالـ البا (3)ووماية طرؽ المواصلت والرد ريى أع هزو  ارج 
الت  وصيتنا مف القرف السادس ؽ.ـ اف البابيييف دد تصٌور التػالـ مقسػما الػى ادػاليـ ورػدوا بابػؿ مرةػزان 

ة ويويط بالةوف سبتة جػزر ميقيػت ريػى شػةؿ مقيقػات وقيػـ اقنػاف منهػاة فيمػا وضػتوا ا دػاليـ (4) ليةوف
لتيهػـ دصػدوا بػم سيسػية جبػاؿ المتروفة  نػذؾ موزرػة فػ  ال ريطػة وتوػيط بػبلد بابػؿة فػادييـ الجبػاؿ و 

واليػان( أو ازمػر فػ  السػييمانية شػماؿ شػرؽ التػراؽ )جبػؿ دربنػد اف hasimurأو  شػمر   ebheأبيل
(5) -  ) ومةووؿ وبازياف وزاةروس ووضتول شماؿ بابؿ فيما أشير الى ارارتو )أرمينيػا واذربيجػاف اليػـو

ا نوار فقد وضتول الى الجنوب مف بابػؿة  الى الشماؿ الشرد  وةذلؾ فتيوا مع بلد  شور اما منطقة
وةذلؾ فتيػوا مػع البوػر المػر )ال يػيج التربػ ( وجػاءت ادػاليـ سوسػة و بػاف الػى الشػرؽ مػف بابػؿ فيمػا 

ونػذل د لػة واضػوة ريػى اف البػابيييف  ال سورى الشومس هاو ةتب رند المقيث )الجزيرة( الشمال  ربارة 
الذع يسودل رف طريؽ ا مقػاؿ او الوػدس والت مػيفة فيمػا  ةانوا ريى مترفة بالقطب الشمال  والظلـ

                                           

 .ٕٓ – ٔٓ( سييمافة موجز التأريل الوضارعة المصدر السابؽة ص 1)

 .ٕٓ( المصدر نمسمة ص2)

رقػػد مقارنػػة بػػيف الووػػدات ا دييميػػة المػػذةورة أنمػػان مػػع الواوػػدات فػػ  الودػػت الواضػػر إذ  ( لتػػؿ مػػف الممةػػف3)
دسـ التراؽ الى ردد مف الموافظات ودسمت ةؿ موافظة الى ردد مف ا دضية الى نواحو ونواحو قػـ الػى 

 (.ٖٓ - ٕٓدر  )سييمافة موجز التأريل الوضارعة ص

سار ريى ندانـ التديد مف ا مػـ والشػتوبة ةػؿ امػة تػزرـ بػأف بلدنػا  ( لـ ينمرد البابييوف بهذا التقييدة اذ4)
او راصػػمتها نػػ  مرةػػزان ليةػػوف ةمػػا نػػو شػػأف الصػػينييف واليونػػاف ووتػػى الجغػػرافيف التػػرب فػػ  التصػػور 
الوسػػطى الػػذيف رػػدوا بغػػداد مرةػػزا ليمتمػػورة ومػػنهـ الجغرافػػ  التربػػ  اليتقػػوب . ليمزيػػد ينظػػر: ا شػػتبة 

 .ُُّة ص ُٖٖٗة سيسية نواب  المةر الترب ة دار الشؤوف الققافيةة بغدادة  الص: اليتقوب 

 .َٗٓ–ٖٔٓةصُٕٗٗةّٓ( بوستةيتةج.ف:الجغرافية التأري ية لووض سد ومريفة مجية سومرةمج5)



 ٔٙٔ 

تر  الباوقة جوف اوتس اف المقيقات ال مسة ربما ةانت تشير الى بلد ريلـ )ايراف واليػان(  والقودػاز 
 تنظر: ) ريطة التالـ البابيية ف  فصؿ ال راقط(. (1)واسيا الصغر  ومصر وشبم الجزيرة التربية

الميةيػػة ا شػورية والقػواقـ الجغرافيػة باسػػماء ا دػاليـ والمقاطتػات والمػػدف ةمػا زودتنػا الووليػات  
مف رصور م تيمة مف تاريل بلد الرافديف القديمةة وترد فػ  نػذل القػواقـ اسػماء ادػاليـ فػ  دا ػؿ بػلد 
الرافػػػديف ومنهػػػا مػػػا يقػػػع فػػػ  بيػػػداف مجػػػاورة او بتيػػػدة نسػػػبيا ولةنهػػػا بمجميهػػػا  اضػػػتة لنمػػػوذ المميةػػػة 

ال اضػتة  (2)رية و  نميؾ متطيات نستدؿ مف  للها نؿ اف الترادييف القدماء دػد دسػموا ا دػاليـا شو 
اال مويو الشوم ل  اـ بوسب ا تجانات  ،الخ… اال ميو اال م  الث ا   الث لث لهـ استنادان الى الترتيب 

يمةػػف ا سػػتنتاج انػػم أـ بوسػػب ا نميػػة ا سػػتراتيجية او المتتقػػدات الدينيػػةة ولةػػف  الووخ… اللاوو ب   
ةاف لبابؿ ريى ا دػؿ مودػع الصػدارة ولتيهػا ةانػت ا ديػيـ ا وؿ فػ  اهيػب الممالػؾ التػ  وةمػت بػلد 
الرافديفة  رتبارات متينةة اذ هالبا ما نرانا تتصدر اسػماء دػواقـ المػدف الجغرافيػةة ولطالمػا ةػاف ولػ  

باب وهيرنػػا تػػدفع الػػى ا رتقػػاد بػػانهـ ربمػػا التهػػد ا شػػورع يتػػيف ناقبػػا ليميػػؾ رػػف بابػػؿة ةػػؿ تيػػؾ ا سػػ
دسػػموا ا دػػاليـ الػػى منػػاطؽ ترتيبيػػة او ريػػى ادػػؿ تقػػدير متجػػاورة جغرافيػػاة ورمومػػا سيػػميت ا دػػاليـ امػػا 
استنادان الى الظوانر التضاريسية او الى اسماء القباقؿ الت  تقطنها او الى اسماء ةبار القادة او نسػبة 

ؾ وهيرنػػاة وايػػا ةانػػت اصػػوؿ التسػػمياتة فقػػد رفػػدتنا تيػػؾ المصػػادر باسػػماء الػػى اسػػماء ا لهػػة او الميػػو 
)بابػؿ( والتػ  وميػت اسػما ا ػر  KA. DINGIR. RA. KI. ةػا. دنةػر. را. ةػ انـ ا داليـ مقػؿ: 

ونو اسـ شاع ف  رهد الةشييف قـ اسػتمر وتػى ا لػؼ ا وؿ دبػؿ المػيلدة  ك رد اي ش بالدونو ادييـ 
)سػومر( أع: بػػلد سػيد القصػػب الػذع يضػػـ  KI. EN. GI ة .ايف.ةػ   مقػػؿ قػـ تػات  ادػػاليـ ا ػر 

مجمورػػة مػػف الموادػػع والمػػدف فػػ  جنػػوب التػػراؽ مقػػؿ: اوروؾ واور وةػػيش واومػػا واريػػدو وهيرنػػا وبػػلد 
الػػذع يضػـ مػػدنانة مقػػؿ: اٌةػد وسػػٌبار وبابػػؿ وبورسػبا ودلبػػات ونمػػر ومػػرد  mat akkadiاةػد مػػات أٌةػػًد 

ةنايػػة رػػف منطقػػة ا نػػوار فػػ  جنػػوب التػػراؽة  mât tâmtiيـ البوػػر مػػات تامػػًت و راؾ وهيرنػػا واديػػ
ويشػػتمؿ ريػػى سيسػػية جبػػاؿ تقػػع ضػػمف منطقػػة شػػماؿ التػػراؽ ايبػػيل  hursanuواديػػيـ الجبػػاؿ  رشػػاف 

ebeh  او  شػػػػػػػمرhasimur   ومػػػػػػػريف( وبيسػػػػػػػق(pilasqi و ةيٌػػػػػػػر )مةوػػػػػػػوؿ(kullar  )بازيػػػػػػػاف(
نجؽ ورانيا( وبلد  شور ويضـ مدف  شور ونينػو  وةيػل )نمػرود( )ةويس kirru’riوزاةروس وةرث أًر 

                                           

 .ُٓة صَُٗٗتأريل مصورة ترجمة سمير ربد الرويـ الجيب ة بغدادة  –( اوتسة جوافة بابؿ 1)

رافية الت  ررفنانا رف امـ وشتوب ةاليوناف والترب وهيرنـ بتقسيمهـ ا دػاليـ اسػتنادان ( أسوة بالتقاليد الجغ2)
…. الػػى ادػػاليـ ا نطقػػة المنا يػػة السػػبتة مبتػػدقيف بػػا وؿ والقػػان  ..ة الػػل او ا ديػػيـ الشػػمال  والجنػػوب  و

 الل.



 ٕٔٙ 

وايةػػػا ت  وةػػػارتوةولت  ننورتػػػا والمنػػػاطؽ القريبػػػة منهػػػاة واديػػػيـ زامػػػوأ ويضػػػـ مػػػدف السػػػييمانية واراب ػػػا 
وأطػػراؼ ديػػر الػػزور(ة واديػػيـ  ػػات  )الوقيػػيف(  -تػػؿ رشػػارة واليػػان –)ةرةػػوؾ(ة واديػػيـ  دػػ  )مػػدف سػػرؽي 

بلد ا ناضوؿ( وبضمنها ووض ال ابورة وادييـ لبدودو وياسػوبي نسػبة لقبييتػيف  ويشتمؿ ريى)مناطؽ
اراميتػػيف ةانتػػا تسػػتوطناف منطقتػػ  دادػػوؽ وةمػػرع وجوارنمػػاة واديػػيـ اتوقػػوة واتوقػػو دبييػػة اراميػػة ةانػػت 
تستوطف بيف دجية والمرات وجنوب بويرة القرقارة وادييـ مصػر وةػوش )الوبشػة(ة واديػيـ ميػديا )شػماؿ 

)لبناف( ة وادييـ  زاقيؿ ويشػتمؿ ريػى دمشػؽ واطرافهػاة  –بلد ا رز  –ة وادييـ ايرين  (1)رب  ايراف(ه
واديػػيـ اريبػػ  )التػػرب( ويشػػتمؿ ريػػى ومػػاة ومنػػاطؽ الباديػػة السػػورية واديػػيـ  يمرع)السػػامرة واطرافهػػا(ة 

 ويضـ  (3)د ترتافويضـ مدف ةيميل وسمساط ف  جنوب شرد  ترةياة وادييـ بل (2)وادييـ رب شاد 

                                           

 وينظر ةذلؾ:  ِٔٓ-ِْٔ( تنظر القاقمة المتجمية بالمقاطتات ا شورية ف  المصؿ الرابع صموة 1)

SAA, XI, pp.4-5 وةذلؾ  .Parpola,S&Porter,M“ ,The Helsinki Atlas of the Near East 

in the Neo-Assyrian Peroid", Finland,2001 . 

: المتنػى الورفػ  ليوظيمػة )ةبيػر السػقاة(ة اف طبيتػة نػذل الوظيمػة فػ  التصػر LUrab saqi( رب شػاد 2)
ريػػى المتنػػى الورفػػ  لهػػا. ومػػف الموتمػػؿ أنػػم فػػ  السػػابؽ ةػػاف يشػػرؼ اداريػػا ا شػػورع الوػػديث   تنطبػػؽ 

ريػػى ا رمػػاؿ ال اصػػة بػػالرع والقنػػواتة ولةػػف المرةػػز ا دارع لهػػذل الوظيمػػة ضػػمف القصػػر ا شػػورع بػػدأ 
بالتػػدرج وتػػى اصػػبوت قػػان  انػػـ وظيمػػة فػػ  القصػػر وفػػ  الٌيمػػو ايضػػاة ةمػػا انػػم وػػاةـ مقاطتػػة  اصػػة 

مقاطتػػة الػػرب شػػاد  ةمػػا يػػرد ذلػػؾ فػػ  ووليػػات  pihatu LUrab saqi شػػاؽً -ببوظيمتػػم  ب ػػات ليػػر 
تػػوةيت  ابػػؿ ايشػػارا )تةلتبييػػزر( القالػػثة وتؤةػػد شػػواند نصػػية تاري يػػة رديػػدة مػػف فتػػرات ميػػوؾ اشػػورييف 

دورل التسةرع ف  الدفاع رف المميةة ا شػورية وتجهيػزل وديادتػم لومػلت رسػةرية. )الجبػورعة ا دارةة  
 (. ليمزيد مف التماصيؿ ينظر ةذلؾ:ِْٔ – ِْٓالسابؽة ص المصدر

Mattlia, Raija“ ,.The king’s Mgnates – A Study of the Highest Officials of the Neo 

– Assyrian Empire –“, SAA, Vol. XI. 

م : اريػػى وظيمػػة اشػػورية فػػ  القصػػر ا شػػورع ونػػو داقػػد ليجػػيش فضػػل رػػف ةونػػLUturtanu( الترتػػانو 3)
. )الجبػورعة المصػدر  pihatu sa LUrab-saqiوػاةـ مقاطتػة تيمقػؿ اسػـ وظيمػة  ب ػاتي شى ؿي ترتػافي 

 (.ِْْالسابؽة ص



 ٖٔٙ 

وتضػـ مػدف موصاصػير )مجيسػير واليػان(  (1)مدف ةرةميش )جرابيس( وجوارناة وادييـ بلد ناةر ايةٌي 
والمػػدف التػػ  تقػػع الػػى الجنػػوب الشػػرد  منهػػاة واديػػيـ بر يػػزا ويشػػتمؿ ريػػى مػػدف نيميػػد رشػػتار)تيتمر( 

بػػارسي )بػػلد فػػارس جنػػوب شػػرد  ة واديػػيـ دلمػػوف  )البوػػريف(ة واديػػيـ (2)ومويطهػػاة واديػػيـ  ػػان  ةيبػػات
ٌمػػاف( ومػػواب )شػػرد  ا ردف(ة  ػػاف )لتيهػػا تمقػػؿ ريمػػاف واليػػان(ة واديػػيـ ادـو واٌمػػاف )رى ايػػراف(ة واديػػيـ مىةى

اليهوديػػة اورشػػييـ )القػػدس( واطرافهػػا وبػػلد مييو ػػا )لتيهػػا تمقػػؿ السػػند واليػػان(  التػػ    –واديػػيـ يػػاقودو 
)شػماؿ شػرؽ التػراؽ )ةردسػتاف  –الةػوتييف  –واديػيـ ةػوت  توصؼ ةذلؾ بانها مةاف الشػتب ا سػودة 

)شػػرؽ  –واديػػيـ سػػوبارتو )شػػرؽ ةردسػػتاف التػػراؽ( -التػػراؽ الشػػردية( وريػػى الوػػدود التراديػػة اإليرانيػػة( 
ةمػػا ( 3))جنػػوب هػػرب ايػػراف( وهيرنػػا مػػف ا دػػاليـ والمقاطتػػات-أيػػلـ-دجيػػة(ة اديػػيـ رػػيلـ ) وزسػػتاف(
ػٌرا )تةلتبييػزر( ا وؿ الػى اديػيـ اطيػؽ جاءت اشارة ف  اود  ووليا ت الميؾ ا شورع تيػوةيت  أبػؿ ايشى

بيػدان وامراءنػا مػف اداصػ  الػزاب  ِْرييم اسػـ )اديػيـ الػتلؿ البتيػدة اذ جػاء فػ  الػنص: "دهػرت يػداع 
 .(4)"ا ميو السالم البعيدةا سمؿ ونو 

 

                                           

مف الوظاقؼ القديمة فػ  بػلد الرافػديف ونػ  متصػية  –منادع القصر  – :LUnagir ekalli( ناةر اةؿ( 1)
رػػػف  تصػػػريواتم نيابػػػة رػػػف الميػػػؾ  بالقصػػػر مباشػػػرة ونػػػو الػػػذع يقػػػدـ الوفػػػود والزاقػػػريف الػػػى الميػػػؾ فضػػػل

ةاستدراء الجند او مجيػس المدينػة ليوػرب مػقلة ونػو المسػؤوؿ رػف ةػؿ مػا يجػب اف يسػمتم التامػة مػف 
الناسة اما ف  التصر ا شورع الوديث فنجدل ييةيؼ ليقياـ بارماؿ ا ر  ةقيادة الجيش مقل ليدفاع رف 

مػػػنهـ اصػػبوت لديػػم مقاطتػػػات )ةمػػا نػػر  فػػػ  الػػبلد ممػػا جتػػػؿ لديػػم صػػلويات واسػػػتة وتػػى اف دسػػما 
ارػػلل( تومػػؿ اسػػمم الش صػػ  ممػػا وػػدا بهػػـ الػػى مواولػػة ا سػػتقلؿ الػػذات  )الجبػػورعة ا دارةة المصػػدر 

 (.ِْٔالسابؽة ص

(  انيةيبػػػات: ونػػػو المصػػػطي  الػػػذع اطيقتػػػم النصػػػوص ا شػػػورية ريػػػى مػػػا تبقػػػى مػػػف ارض )واشػػػوةان ( 2)
 (ُٔييها الووريوف فيما بتد )الزيدعة المصدر السابؽةصالتاصمة الميتانية والت  سيطر ر

 . وينظر ةذلؾ: -داقمة  شور ونينو  وهيرنا  –( ينظر: فصؿ القواقـ الجغرافية 3)
Parpola, S., and Porter, M“ ,The Heslinki Atlas Near in the Assyrian Period”, 

Finland, 2001. 
(4) ARAB,Vol.1, P. 245 
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 الفصل الثالث
 رشم اخلرائط واملدّططات

 
مػػػػف   علػػػػـة   م مػػػػ    هػػػػي يمهػػػػ     ي ػػػػ    يػػػػ  مػػػػف  Cartographyُيعػػػػم الػػػػـ    ػػػػ   ط  

  مه صصيف، ة  جغ  في   ذي يهع مؿ مع     يط ، يم ف  ف ي ةف  ةؿ مف يعنى بػ  ةوةؼ الػى 
  م ه ػػت ا  اح حػػي   موػػ  ؽ اػػذ    علػػـ ةمع فػػ   ص  صػػل، ة  هع مػػؿ هعػػ ما محػػهم     ةن ػػ   مػػم 

ػػػ ف  ة  هطبي يػػػ ، ةاػػػي  Map علػػػـ   جغ  فيػػػ ر ف    يطػػػ   اػػػمال   جغ  فػػػي فػػػي م هلػػػؼ م  حػػػ هل   صا
 ام ل  اح حي    هي يمه ج   فػي م  حػهل   ميم نيػ  ة  م ليػ ر ةا يحػهطيع   جغ  فػي إنجػ ت م  حػ هل 

 ن ػػػ  مصػػػم   م مػػػ  مػػػف    ه صصػػػي    طبيعيػػػ  ة  بنػػػ ي  مػػػف مةف  ااهمػػػ م الػػػى     يطػػػ ،  مػػػ 
 ر(1)مص م  بم ل ةمصة ل الى   معلةم ا

 ذ  فأف اذ    فصؿ حػيهن ةؿ الػـ    ػ   ط انػم   عػ  وييف    ػمم ي مػف ميػو ننػأهل ةهطػة    
، ةوػم  حهع هػن  فيػل هطػة     ػ   ط فػي   ف ػ   ةمب م ل  اح حي  ةأنػة ع    ػ   ط   هػي ا ف ػ     ػـة

ه  يػػت الػػى مة    عػػ  وييف    ػػمم ي   بػػ  ت ة اصػػيؿ فػػي  نجػػ ت ه ـ   جغ  فػػي   ع  وػػي    ػػميـ ةهػػـ   
     ػػملر فمهػػ  ل   عػػ  ؽ    ميمػػ    نػػا      ػػمل فػػي اػػذ    علػػـ، ة اهمػػما اليػػل   مهػػ   ا   ام ػػ  

 فيم  هةصلا   يل مف  نج ت ا في اذ    مهم  ر
 اخلريطة لغة واصطالحًا:

 الخريطة لغة: -

ػػم الػػى مػػ  فيػػل، ةمنػػل     يطػػ " عةاػػ يل م ػػؿ    ػػي  ه ػػ دؽ ة امدـ )  جلػػم( ُيند  ػػةف مػػف     
 ػػ   ط  هػػس   حػػلط ف ةُاما  ػػل
ر ة حػػهعمؿ   ممػػم ةف    ػػ   ط  لػػة ؽ   ػػذي ُه حػػـ اليػػل  ا ض  ة (2)

ر ةفػػي  صػػطال  اػػؿ   عصػػ " مػػ  ي حػػـ اليػػل حػػطا    ػػ ل  ا هػػي ،  ة جػػتي (3)ايػػأل  ولػػيـ من ػػ 
 ر(4)منل

                                           

 ر5( أحةم، فال،   مصم    ح بؽ، ص1)
 ر815ا، مرا، ص( أبف منظة "  ح ف   ع س، هم يؽ يةحؼ  يا ط، م    ح ف   ع س، بي ة 2)
 ر169، ص1981معجـ ةحيط   لغ ، م هب   بن ف، بي ةا،  –(   بحه ني،   نيخ ابم  هلل"   ة في 3)
، مجمػػع   لغػػ    ع بيػػ ،   م هبػػ    علميػػ ، ط ػػ  ف، مرا، 1( مصػػطفى، ب  ايـ ة  ػػ ةف"   معجػػـ   ةحػػيط،  4)

 ر227ص
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 أّما اصطالحا فهي: -

أمػػػػػيف  لظػػػػػة ا    طبيعيػػػػػ  ب مػػػػػةت هم ػػػػػؿ هلػػػػػؾ   ظػػػػػة ا    مةجػػػػػةمل الػػػػػى حػػػػػطا م طػػػػػط 
ر أة هم يػؿ حػطا  ا ض  ة (2)ر أة  ةم  ُي حـ الي   حطا    ػ ل  ا هػي   ة جػتي منػل(1) ا ض

 ر(3)جتي منل الى حطا محهٍة  هةهيا   مظ ا    طبيعي   ة   بن ي   ة غي ا 
 ارها:دوافع ظوور علم اخلرائط واملدّططات وابتك

  نػػا   م جػػ    ملمػػ    هػػي ي ههػػي   محػػؾ   حػػجاا امػػاؾ   مع بػػم ة   صػػة    مل يػػ   
ة اوط ايػػػػ ا   هػػػػي  ػػػػ ف يةتا ػػػػ  ةيمنم ػػػػ    ملػػػػةؾ ة  م ػػػػ ـ الػػػػى  هبػػػػ ا ـ،  ػػػػـ همميػػػػم محػػػػ م ا 

 غػػػ ض ه ػػػمي    هػػػ   س ةهعيػػػيف    ي حػػػ ا، مػػػ فت و اه ػػػ ف   حػػػةم ييف ة ا ػػػمييف الػػػـ  (4) ا  هػػػي
 حػػـ    ػػ   طر  ػػذ ؾ يصػػا    ػػةؿ إف   عػػ  ـ مػػميف   ػػـ بمػػ  وػػممة  مػػف مبه ػػ  ا فػػي اػػذ    محػػ م  ة 

  ميم ف، هلؾ   مبه   ا   هي ظؿ   ع  ـ يج ل   مهى هػـ   هنػ ؼ اػمم غيػ  وليػؿ من ػ  فػي     ػس 
 ر(5)  ممف    ميم 

 األصالة يف صناعة اخلريطة العراقية القدمية:
     ميم  ُهعػم مػف  وػمـ    ػ   ط   هػي حػ اما فػي بنػ ي مف   مهفؽ اليل  ف       ط   ع  وي 

  ف ػ    جغ  فػػي    ػميـر إذ ةهػػعا    طػػةط  اح حػي   علػػـ    ػ   طر ف ػػم  ه ػػذة  مػف  حػػم ـ  هلػػؾ 
   ػػ   ط معػػ  ـ  ح حػػي  ههم ػػؿ فػػي م يػػ      حػػـ ة هجػػ      ػػ   ط ة غه ػػ  ة  مظػػ ا    طةبةغ  فيػػ ر 

مػػف    ال ابه ػػ      ػػ   ط   فعلػػي  ف  حػػـ    ػػ   ط   فعلػػي وػػم ة ػػ ف   هصػػة  ة ااه ػػ م   حػػ  م  ػػم  
بمأ مع   مص ييف    مم ي  ذ  ةجم   محا مةف   مص يةف فف  حـ       ط انمم    نة  يبم ةف اف 
ممةم  ا ض في  ا  س مة حـ   فيه ن ا   مة يػ   ن ػ    نيػؿ،  ا  نػل فػي   ةوػا   ػذي وػم ُيفحػ  

 ي  ة اصػػ      ػػم مى   مصػػ ييف فػػي ميػػم ف ويػػ    ا ض )  جيػػةمه ي اػػذ   اجػػ  ي ب اطػػ ي  احػػب
Geometry فػػػ ف  وػػػمـ   يطػػػ  مصػػػ ي  ةجػػػما م حػػػةم  الػػػى ة ؽ   بػػػ مي، اػػػي  ةمػػػ  مػػػنجـ ،)

  ذاس في منط     ناةب ، ةوم ظ   في    اـ مع  ـ   منط   مػف مبػ ٍف ةطػ ؽ ة ن ػ   ةجبػ ؿ، هعػةم 
بينم  يعةم ه  يخ  ةؿ       ط  ا يمل   هي ا   الي ػ  فػي ؽرـ( ،  1321)  ى     ف     بع ان  

                                           

   ػػ   ط، م هبػػ   انجلةمصػػ ي ،    ػػ ا ل،  ( ابػػم   م ػػيـ، مممػػم صػػبمي ةمػػ ا  ابػػم   مميػػم   لي ػػي" الػػـ1)
 ر6، ص1966

 ر34(   صي م،   مصم    ح بؽ، ص2)
 ر198( هةني،   مصم    ح بؽ، ص3)
( اػػف هفصػػيؿ   مػػميو اػػف مل يػػ   ا  هػػي فػػي   عػػ  ؽ    ػػميـ، ينظػػ " حػػعيم، صػػفةف حػػ مي" مل يػػ  4)

 ر2111  مةصؿ،  ا  هي في   عصة   انة ي ،  ح    م جحهي  غي  مننة ل، ج مع  
 ر448( حةح ، ه  يخ مه  ل ة مي     فميف، ص5)



 466 

ؽرـ( ةاي بذ ؾ  ومـ مف     يطػ    مصػ ي   2231 – 2371بام     فميف   ى   عص   ا مي )
Gasurبمة  ي   ؼ حػن ،  ذ ُهصػة   ا  هػي بػ    س مػف   حػة  

الػى   هػة  ير ةبػام  لكششة( 1)
فيل  وػمـ   م ططػ ا  ا هػي  ة  معم  يػ   مع بػم ةمبػ ني     فميف اي  يه و   م  ف   ذي   هنفا 

 ر(2)هعةم   ى   عص  نفحل
ة حهأ  ا     يط  بعن ي    ع  وييف    مم ي، فن ما اذ   ام ل هطة    بيػ  و ة  نػا  مػم  
  م ه ت ا   مع فيػ   مهػ  ل بػام     فػميفر ةوػم جػ يا     يطػ    ع  ويػ  بمة هػيع اميػمل، هم لػا 

ممف ة    ط   من طؽ   مملي  ة      ط   ت  اي  ة  هه  يحي ، فها اػف  ػ   ط منػ طؽ ب    ط   
بعيمل    م  طع ا ة  يط    ع  ـ ةهف اػا اػذ    مة هػيع     يحػ    ػى مة هػيع   نةيػ    ػ    مػ  

( ة ػذ ؾ  ػ   ط   مػمف Land Useاي   م ؿ في     ط   ممف   هػي نػملا  حػهعم اا  ا ض )
 ا   ػػػػ ي ة   ػػػػ   ط   محػػػػ مي  ) ػػػػ   ط  ا  هػػػػي   ع   يػػػػ ( ةم ططػػػػ ا  ا ض   محػػػػ ةن  ةنػػػػب 

ة  مع بػػػػم ة  بيػػػػةا ة   ػػػػ   ط   فل يػػػػ  ةغي اػػػػ ر ة  ػػػػ   ط ـ  اميػػػػ  ب  نحػػػػب   ميػػػػ ه ـ   يةميػػػػ  ان ػػػػـ 
 حه ممةا   احهطاع ة  بن ي ة م  ل   مع ماا   هج  ي  ةفػ ض   هػ   س ة  حػف  ةنػف   ممػاا 

 ر(3)ل  م ـ     نةف  مي ن بؿ مهى في   م  ه 
ةمػػ  ةصػػلن  مػػف    ػػ   ط، ةمػػ  اػػة ممفػػةظ فػػي   مهػػ مؼ   ع  ميػػ  يع ػػ   نػػ  أف   عػػ  وييف  
منػذ فجػ    هػ  يخر ةمػ   (Cartographyكانوا اآلباء الششرييين للمشم اشنايل الئشرا ط     مم ي 

مر إ ػػى ج نػػس ذ ػػؾ،   لا ػػى  ا   يػػ  مػػف  ػػ   ط ةم ططػػ ا، إاا  م ػػ  م ميػػ  معبػػ ل اػػف هلػػؾ   ج ػػة 
ا حا       ط   ع  ويػ     ميمػ   صػ    ا هػت ؿ جة نب ػ   اح حػي  محػهم ل فػي     طنػ  فػي   ةوػا 
  م هػ ر  ذ  ف أي نظػػ ل الػػى ةفػؽ   م حػػ        طيػػ   ل  يطػ    ع  ويػػ     ميمػػ  ه نػؼ  نػػ  مػػم  

  بةحػ ط   مػةت، ةاػذ   اص    مف  اؿ  غ      يط    محهعمل ، فمف   معلـة  ف     يط  هم ا 
    مةت هم ؿ   ظة ا    طبيعي  ة  بن ي  في     يط ر

ة  مامظ أف   ع  وييف    مم ي م فظة  الػى  صػ  ص منػه     لغػ      يطػ  ابػ   اؼ 
 -  حنيف ةنبغة  في اذ    لغ  مف  اؿ م  يأهي"

ما   ممف ة  معح   ا ة  مي ميف بن ؿ مة      مل        ة م1   بع       رر ُ ح 
ما   بلم ف بن ؿ محهطيؿ          ة بيهةي         ر2  ر ُ ح 

                                           

 ب    س مف ية غ ف هبل في    ةؾر   نوزي( ةاة  احـ    ميـ  ممين  1)
(2) Hallo, W.W, “Origins – The Ancient Near Eastern Background of Some 

Modern Western Institution”, E.J. Brill, Leiden. New York. KÖLN, 1996, 

P. 82. 
(3) Nemet, Op. Cit, P. 93.  
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ما   جب ؿ بن ؿ  وة    ة م  ينبل ونة    حمؾ 3  ر ُ ح 
ػػما   جػػت  الػػى ايػػأل م ل ػػ ا      مػػ  فػػي   يطػػ    عػػ  ـ   ب بليػػ ، ة بمػػ    نػػا هم ػػؿ اػػذ  4 ر ُ ح 

   م ل  ا  انط     من  ي   او  يـ   حبع ر
 ر ُم ِّلدػػػػػػا  ان ػػػػػػ   ة   نػػػػػػة ا ب يػػػػػػأل  طاػػػػػػيف مهػػػػػػة تييف مهمػػػػػػةجيف     ة  طػػػػػػ ؽ ب يػػػػػػأل  طػػػػػػةط 5

 محه يم  مهة تي 
عا    ه ب ا م  ؿ    مةت 6  ر ةه 
عا 7 " ةاػذ  ه ليػم ) ػ  هة    في( مركشز الئريطشل  هي   نا ا صم   لمة     ب بلي  فػي  بابلر ةه 

  ػػػػ   ط مػػػػف   فيني يػػػػيف ة  يةنػػػػ ييف ة  صػػػػينييف     طػػػػي حػػػػ   اليػػػػل )   ػػػػ  هة   فييف(  حػػػػ مة  
 ة  ع س فيم  بعم ةا هت ؿ هعهمم  مؤحح ا  حـ       ط في   ع  ـر

نػػا   محػػ ف ا الػػى   جػػت       جيػػ   مػػ  8 ف ػػم ظ ػػ ا الػػى نػػ ؿ  ؤة  هم ػػؿ  االتجاىششاتر مةا
    جة نػس،  اهج ا ا  ا بع    مع ةف  )هنظ    يطػ  ب بػؿ ة   ػ   ط   طبةغ  فيػ ( ةهم ػؿ اػذ

ر ع مػ  ا بػم مػف   هبيػ ف،  ف    ػ   ط   ع  ويػ  إنشاء الئريطشل وتاشميميا اح      يح  في 
   ميمػػ ، هعػػةم فػػي نةايه ػػ    ػػى    ػػ   ط   طةبة ةجيػػ ، ةاػػي مػػف نػػةع    ػػ   ط   اانمحػػي   ة 

مػةت انمحػي ،   ام م  ي  )  ا وليميحي (، ةيهـ في    حـ م طط  لممين   ة  ل وع    جغ  في  ب  
ر ةمػػف   مامػػظ  ف    ػػ   ط   ع  ويػػ     ميمػػ  ُ حػػما ة أن ػػ  ينظػػ  (1) ة هصػػةي ي   ة هج يميػػ ع

ة ػـ  نظشرة يشين الاشار او الطشا ر  ى معطي ه   ةمةهػةا   مػف  الػى بمػ  يطلػؽ اليػل   يػـة 
يػػػػ  ع في ػػػػ    تة يػػػػ   ة   م يػػػػ    ة  اهجػػػػ   ة حػػػػه مما غ  بػػػػ   طةطػػػػ  محػػػػه يم  و حػػػػي ، اف 
   طةط   منمني  يصعس هنفيذا  ةةهع   الى   طيف )م مل    ه ب  في   ع  ؽ    ميـ( ةمهػى 

هملؤاػػ  همةجػػ ا ةاػػة  جػػ  ي مػػ  ت ؿ يعهمػػم مػػمي   فػػي  حػػـ  ُمششزّواة   نػػة ا   نػػا ُه حػػـ بأنػػ  ؿ 
 ان  ؿ   م  ي ، ة  ف  حـ    ن ل يػم ؿ الػى    حػـ  لميلة ػ  مةف مػمةو أي غمػةض يعهػ ي 

 يطػػ   مػػ    مػػمف ة  معحػػ   ا ة  ميػػ ميف ف مػػت   ػػ  بػػمة     ة محػػهطياا  ة م بعػػ ا وػػ  يل    
 مػػ  ه ػػمما  انػػ  ل   يػػل، ة  نػػا   نػػة  ع ة  طػػ ؽ ه حػػـ ب طػػةط مفػػ مل  ة متمةجػػ  )مهة تيػػ ( 
مػػع  ذ ػػ   حػػـ   نػػ  ع م  ػػؿ    طػػيف  ة   ػػى ج نػػس    ػػط   ػػذي ينػػي    يػػلر ة   ػػ   ط   هػػي 

 ل    مب ني ة  م ةؿ ة ذ ؾ  لمب ني   ع م  ة  مع بم ة ػ   ط   م ػةؿ  حما  من طؽ و يب  مب ن
 ة   مي ميف  حه مما  احهطاع ةاي مأ ةفػ  ابػ  هػ  يخ بػام     فػميف    ػميـ، ة  نػا ههػـ 
وطعػػػػػ  مػػػػػف  ا ض  ة اػػػػػمم و مػػػػػف  ا  هػػػػػي  غػػػػػ ض   محػػػػػ س ة  نػػػػػا    حػػػػػـة ابػػػػػ  ل اػػػػػف 

                                           

( مامظػػػ ا أفػػػ مني ب ػػػ  منػػػ ة ُ    ػػػم هة  فػػػةتي يةنػػػ ف منصػػػة ة هم يحػػػي فػػػي وحػػػـ   جغ  فيػػػ ة  ليػػػ  1)
   ه بي ة ج مع    مةصؿر
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م ل ػػػ ا  ة نػػػبل منم فػػػ ا )معينػػػ ا( ه طيطػػػ ا  مػػػ   ا  هػػػي فعلػػػى نػػػ ؿ محػػػهطياا  ة 
ةهههػػمف اػػذ     ػػ   ط  مي نػػ  صػػيغ  ةمامظػػ ا ةصػػفي    اهج اػػ ا ة  محػػ ف ا ةهمميػػم ا 
  مػػمةم   مجػػ ة ل  ػػ   نة ا  ة   مبػػ ني مػػع ذ ػػ  حػػن     حػػـ ة حػػـ   م ػػؿ ة  محػػا   منفػػذ ة حػػـ 

ة لمحػ م ،    ن ص   ذي و ـ ب  محا ةمحه لص مح بي ةغ  ب  م  هههمف م ي حػ   اطػ  ؼ
 ر(1)ة      ط  ا ب  هههمف     ط ممف ة    ط م  طع ا

ةاػػػة ينػػػه  بعػػػض  –ب ػػػؿ صػػػمؽ  –ة  ػػػم أم   اجه ػػػ م   جغ  فػػػي  لعػػػ  وييف    ػػػمم ي مة    
      ط   جيملر ةم  مف نؾ في  نل وم  ه ذ مف اذ        ط   جغ  في  ةحيل ، يصسا في ػ  هعبيػ   

ةمف   ج  ت  ف نم ؾ  يؼ  ح ـ اػذ   اجه ػ م فػي    صػم   فل ػي ةهصة  هل اف جغ  في    م  فر 
ة   ي هي ا، في محف       اذ        ط ةحام  م  هنبئ بل،  ة هعب  انل، ة  ف   ذي ا نػؾ 
فيل،  ف محػف  حػه م ـ   مػ    جغ  فػي فػي   هصػة  الػى   محػهة   ووليمػي  ػة مي     فػميف ةمػ  

 بػػ ت نج مػػل فػػي  حػػـ اػػذ     ػػ   ط ة اػػم ما ، إذ يهػػـ   هػػ  و مة  ػػ ، وػػم  حػػعؼ اػػذ   اجه ػػ م، ة 
  جغ  في  لع  وييف    مم ي،     ط مهعػممل ن نػا مفػ  و الػى   ػة ل مػف   طػيفر ةانػ ؾ  اه ػ م اػ ـ 
 ف   مح مي  في بام     فميف، وم ايأا اف ه ةف       ط معب ل اػف   غػ ض   ػذي ةهػعا مػف 

 يط  ج ي م  ف    ه مـ   مع ف    جغ  في ، ةهأحيح  الى ذ ػؾ فػ ف أف   ه مـ في صن ا      (2) جلل
  عػػ  وييف    ػػمم ي اػػـ   ػػذيف ةهػػعة  ُأحػػ    مع فػػ    علميػػ   ل ػػ   ط، ة ف     يطػػ   به ػػ   ا  وػػي 

  صيؿ ةج م مه  ي مهميتر
 اخلريطة يف النصوص املصمارية:

 مػ   (3)   يط   ة   هصميـفي   لغ   ا مي  اف   م طط  ة   işirtu بم  ابا ا صيغ   
ذ ػػ ا   نصػػةص   محػػم  ي  نةاػػ  مػػف   ػػ يوـ   طينيػػ  يحػػه مـ م ػػياو  ط يػػؽ   ممػػاا   عحػػ  ي   ة 

rikis girriِركشس ِكشر    ػ ماا ُاػ ؼ بػػ  
مػف   ممهمػؿ  نػل  ػ ف يم ػؿ   يطػ   لط يػؽ، ة علػل  (4)
نػػػ   ا   صػػػ   لج ػػػ ا  ة   طؽ   مػػػ  م   تمػػػؼ  ة  لمنػػػ -تضشششاريس –طوبوغرافيشششل هػػػـ  مػػػةت و ة  

  حف   ة   حي  نمةا ،  م  ج ي ذ ػ    هػس  ة ممػ    ة مننػئ    ػ   ط ةمحػ ل   م ػةؿ بصػيغ  

                                           
(1) Nemet, Op. Cit, P. 94. 

 ينظ   ذ ؾ" 
Millard, A. R, “Cartography in the Ancient Near East”, in the history of 

Cartography, eds J. B Harley and D. Woodward, (Chicago, 1987), P. 107.  
حػػػي ل ةمحػػػي ل،   ن نػػػ " مننػػػأل   معػػػ  ؼ ب احػػػ نم ي ،  –(   نػػػ مي، صػػػال   ػػػميف الػػػي"   ف ػػػ    جغ  فػػػي 2)

 ر91، ص1999
(3) CAD, (I), 1960, P. 206. AHw, Band, I, A – L, P. 389. 

 ر173 م ، ة   ةف"   معجـ  ا مي، ص( حليم ف، ا4)
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خ  وؿ   /َسسُّشك   ة بصيغ   maših eqliم ن  اِب  ة  ţupšar zazakku / sassukki ُطبَشر َزَزكُّ
سشش    hmišhu/mišaِمششش ُ ِمَششش /بصػػيغ   مسششا ل االرضر فيمػػ  ا فػػا abi ašli اشششلِ  ِِ وُم
mašahuَمَش ُ بػ  ِقيَس 

 ةيامظ هن بل   لفظ  ا مي مع   لفظ   ع بي )مح م (ر  (1)
ة عػػؿ  وػػمـ مػػ  ةصػػلن  مػػف معلةمػػ ا اػػف ويػػ     محػػ م ا ةهمميػػما  يعػػةم   ػػى منهصػػؼ  

)هػػؿ فػػ  ل( الػػى نصػػةص ه ػػص    ي حػػ ا ة  ػػ   هبػػيف  شششروباك ا ػػؼ      ػػو ؽر ـ  ذ ا ػػ  فػػي 
ر ة ػػ ف   ه صػػص فػػي  حػػـ (2)ع  ةبعػػض   محػػ  ؿ    نمحػػي   ا ػػ  محػػ م ا م ػػةؿ م بعػػ  ة حػػ

 ا  هػػي ةمحػػم   ة اػػم م م ططػػ ا )م هحػػم ا(   ػػ  يعػػم مػػف   علػػـة   صػػ ف    م مػػ   نػػذ ؾ  مػػ  
  ف يم   همف   من ا   اح حي  في مم    بام     فميف    ميم ، ف م  ني    يل فػي   نصػةص 

   هبػ  فػي  يػ ـ م  حػه ـ  اة ػى     يػ  فػي اػذ     صػةص،   هعليمي    ي   ة ذ ؾ مملػا ذ  يػ ا 
ػػػل   ػػػى  مػػػماـ" عأنػػػا ذ اػػػس  ه حػػػيـ  ةمػػػف ذ ػػػؾ مػػػ  ة م فػػػي  مػػػم   نصػػػةص من ػػػ  اػػػف هػػػةبيخ ُةجا
 ا  هي، ة  نؾ غي  و م  الى ه حيم  ، انؾ ميف ه يم  ف همحػا   م ػؿ، اهحػهطيع  ف همحػؾ 

ر (3)مؽ  ةه م   م ػؿ  عجػت  م   ػؾ امػ   نػا ف اػؿعب  ن يط ةا بأم ل    ي   انؾ  ف هحهطيع  ف ه
ةيههػػػا مػػػف   ة ػػػ  ؽ   عميػػػمل   مهعل ػػػ  بع ػػػةم بيػػػةع   هػػػي ع ة  م ػػػةؿ ة  بيػػػةا،  نػػػل   نػػػا انػػػم 

 ر (4)  ع  وييف    مم ي م ج  مهي   مف   مع ف     ي هي   هذ يؿ من  ؿ   محا
 جػػػ    ػػػى ةحػػػيل  ة م ل   ػػػم  ػػػ ف إتماػػػ     ػػػ ي فػػػي مهػػػ  ل   عػػػ  ؽ اػػػ ما   يحػػػ و فػػػي   م 

حػػن  ؽر ـر ة ف نػػب     ػػ ي مػػف  4111 هػػبطل ة  ػػهم ـ فيػػل،  ذ ي جػػع نظػػ ـ   ػػ ي   مم ػػـ   ػػى 
 اظـ  اام ؿ  انن  ي  في   مه  ل   ع  وي     ميم  في   عصة    حةم ي  ر ةوم  نهجا   م ػةؿ 

مػػ  ة   هػػ ، ةاػػذ  مػػ    هػػي انػػة  ب ي ػػ  ةت  اه ػػ  ممصػػةاا ة فػػ ل مػػف   ػػذ ل ة  نػػعي  ة   مػػا ة  ه
يفح   ن    عمم    بي  مف       ط     محه   ي  )  هفصػيلي (   هػي هعنػى ب  مل يػ ا   ت  ايػ  ةه حػيـ 
  م ةؿ   هي  لف    ن  ح  ف ة مي     فميف، مةهم  الي   نب     مجػ  ي   م  يػ  ة  طػ ؽ ة   ػ   

ى غيػػ اـ مػػف  امػػـ  ا ػػ   فػػي  نهػػ   ةغي اػػ ر ةهبػػيف اػػذ     ػػ   ط م ػػم ه ـ   جغ  فيػػ  ةهفػػةو ـ الػػ
مجمةاػػػ   بيػػػ ل ةجيػػػمل مبنيػػػ  الػػػى طػػػ ؽ محػػػا  ا ض ةويػػػ   محػػػ مه  ر ة ػػػذ ؾ  ػػػ   ط   مػػػمف 
ة   ة  ط   ت  ايػ    هػي هةهػا مةوػع    ػ   ةجػم ةؿ   ػ ي ة ان ػ   ة ا  هػي   ت  ايػ ، ة   ػ   ط 

ر (5)ةا حػيم  فػي مجػ ؿ    ػ   ط  طةبةغ  في  مم  يب ت اظـ   مه  ل   ع  وي  في  ػؿ   مجػ اا، 
                                           

(1) CDA, P. 446, P.28. 

(  حػػم ايؿ،    ػػم حػػ  ـ" مظػػ ا    هةمػػم فػػي   علػػـة   صػػ ف ، بمػػو م ػػمـ   ػػى نػػمةل ةمػػمل مهػػ  ل بػػام 2)
 ر5 – 4، ص 2111    فميف،   مجمع   علمي، نب ط، 

(3) Gadd, UET, VI, P. 150.  
 ر374(  ةنهينة،   مصم    ح بؽ، ص4)
 ر11( أحةم،   مصم    ح بؽ، ص5)
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ةهيح ا  ن  مجمةا  غي  وليل  مف       ط    ا   هةي ةةهما بم  ا ي بؿ   نؾ اػف   هطػة  
   بيػػػ  ة اصػػػ    ة ابه ػػػ    ػػػم    عػػػ  وييف    ػػػمم ي فػػػي اػػػذ    مهػػػم  ر ة نػػػهملا    ػػػ   ط الػػػى 

   مة هيع  اهي "
 )    محه   ي (ر –  هفصيلي   –أر       ط   هي هبيف   مل ي  

 سر       ط   ت  اي ر
  ر       ط   هي هبيف   هه  ي  )  طةبةغ  في (ر

 مر     ط   ممفر
 اػر     ط   ممف   م طط  )  هصميـ  اح  (ر
 ةر     ط   هصميـ  اح    لةمم ا   بن  ي ر

 ر(1)تر   يط    ع  ـ
 لر       ط   فل ي ر

ططػػػػ ا   عم  نيػػػػ   اامػػػػ    نهػػػػ  هػػػػ م ف محػػػػه ل   ف    ػػػػ   ط   هػػػػي هصػػػػة   ا ض ة  م  
 ر(2) مم ام  اف  ا    منذ   ع ةم   حةم ي    ممي  

أ. وامنا من اثار الانف االول من الئرا ط التفايميل يدًد من الئشرا ط سشنوردىا اسشتنادا الش  
 تسمسميا الزمني ومنيا:

ػػط لر ةمػػف   عصػػ  ر  حػػ ل مػػف   يطػػ    طعػػ    ض ةصػػلهن  مػػف   حػػة )هلاػػة( بػػ    س مػػ1 ف   ند
ة يف )حػ جةف(  ا ػمي  ة ا ػم  ر بمػمةم سشين –نشرام  ا مي ةيعه م  ن   هعػةم   ػى ا ػم نػ ا

ف  بع ماػػ  الػػى جميػػع    نصػػؼ    ػػ ني مػػف  ا ػػؼ      ػػو ؽر ـ ةمػػمما    محػػ ل ب ػػؿ موػػ  ةمةا
 ر(3)(1 ط  ف   )  م هحـ 

                                           

 ر11(   مصم  نفحل، ص1)
(2) Hallo, W.W, “Origins, Op, Cit, P. 82. 
(3) Thureau – Dangin, RA, VIII. Plate. 415, P. 149. 
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 ػػػ  م  يػػػ و( ةاػػػي مػػػف   نمػػػ ذ     ميمػػػ    ػػػ   ط )هػػػؿ جة  اوّمشششار  مػػػ  ةصػػػلهن    يطػػػ  مػػػف ممينػػػ  2
  هفصيلي ، م حةم  الى  ةل مف   طيف م باه  الي   ممةم   م ػةؿ   ت  ايػ  ةمحػ مه   نهيجػ  
محا م لي ةمح س  ي هػي ا ي هلػؼ مػف ميػو   موػ  اػف  احػ  يس   مهبعػ  م  يػ ور ة  م ػؿ 

عػةم مل يهػل   ػى معبػم  ا  ػ  ن ُنػ    ُ ػُ   ةه  egurua  ت  اي   ذي هم لػل اػذ      يطػ  هحػمى 
ninurra   تةج   و ل ن  دšāra   ر هـ محا اذ    م ؿ بأم    ملؾ ُاوّما و ل     ي   ممين

ؽر ـ( فػػي   حػػن      نيػػ  مػػف  2139 – 2147   ػػو ملػػةؾ حػػا    ة        ػػ  ) سششين –امششر 
حػػيف ممينػػ   – ملػػؾ أمػػ  م مػػل، ةوػػم جػػ ي فػػي صػػيغ  هػػ  يخ     يطػػ " ع  عػػ ـ   ػػذي ممػػ  فيػػل  

ر ُوحاػـ   ػى  نػ  ؿ انمحػي  م هلفػ  مػف   محػهطياا 2  ػؼ ـ 251  بيؿع ةهبلغ مح م    م ؿ 
با مح مه   الى غػ      طػ ؽ   مهبعػ  م  يػ و، ميػو مػمما محػ م   ػؿ نػ ؿ  ة  م ل  ا ةُمح 

نػػا محػػ مهل الػػى  نفػػ  مر ة ُب ػػا  الػػى    طعػػ    محػػهطيل  فػػي أاااػػ   ب ن ػػ  مػػف  انػػ  ؿ ةمةا
مهنػػػ تع الي ػػػ  ة ػػػـ ه بػػػا محػػػ مه  ، ةويحػػػا  بعػػػ م    طػػػع ب  م ػػػ يي    طة يػػػ    هػػػي  حػػػهعملا 

أمهػػ   ةوػػم  حػػه  جا محػػ م    م ػػةؿ  6وػػمم و أة  21  ػػذي يحػػ ةي  GAR كششارآنػػذ ؾ، ةاػػي 
نػا محػ م   ػؿ مػف    طػع  ikuايكشو  2 ة  BUR بشور 4 ة  SAR سشار 7411بػػ  ةوػم مةا

    نمحي   م  يأهي"

 ح  ر 3675(  ةبة = 1(  ي ة + )1( بة  + )2   طع  ؾ   ؽ ي = )ر 1
 ح  ر 1951(  ةبة = 1(  ي ة + )1( بة  + )1ر    طع  ي ـ   اػ = )2
 ح  ر 925(  مش= 1(  ي ة + )2(  يني + )1ر    طع  ـ ؽ   = )3
 ح  ر 251(  ةبة = 1(  ي ة + )2ر    طع  ؿ ص ؼ = )4
 ح  ر  611ي = (  ين1ر    طع  س م ص ؿ = )5

 (ر- 2 –ر )  م هحـ (1)ح   7411(  ي ة = 2( بة  ة)4  مجمةع )
                                           

 ، ينظ   ذ ؾ"123( حةح ،    ي ة  مه  ل في ة مي     فميف، ص1)
Stephen, F. J, “JCS”, Vol. VIII, FIG1, P.1 

 - 4 –المرتسم 
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ذ ه   ةصلهن    يطه ف بمحػ م  وطعهػي   ض مػف   عصػ    حػةم ي   مػميو  اومار ةمف ممين  3
 ر(1)(- 3 –ر )  م هحـ ساللل اور الثالثل يه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
(1) de Genouillac TCL 5, 5677 and 6060. 

 - 3 –المرتسم 

 - 1 –المرتسم  
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 - 1 –المرتسم  

 و( ةاي مف  ػ   ط   مل يػ ا   ت  ايػ ، ا ػ  الػى اػذ  ر   يط  مف ممين    ش )هلةؿ     ب  م  ي4
بجػػة   وهػػ ي   نػػط ل ةاػػي م حػػةم  الػػى  ػػةل مػػف   طػػيف طة ػػل  لكششش    يطػػ  فػػي     ػػس 

حـ ةاػي ممفةظػ  فػي مهمػؼ  حػطنبةؿ فػي   ةوػا   م هػ ، ةوػم  8ر11حـ ةا هل  7ر12
ف هػػ  يخ     يطػػ  الػػى ظ  اػػ  ةاػػي هعػػةم   ػػى حػػا    ة        ػػ  ةمػػف ا  سششين –ابششي  ػػم ُمةا

ؽر ـر هنػػػمؿ اػػػذ      يطػػػػ  الػػػى م  طعػػػػ  مػػػف  ا  هػػػػي هبلػػػغ محػػػػ مه    2116 – 2129
( محما    ط ي   2ـ2511( مةنم  ا  وي  )  مةنـ 921أي" م  ي  س مف ) iku(   ة 641)

نػػا    حػػ ب  ، إذ وحػػما   ػػى  نػػ  ؿ انمحػػي  مػػف   محػػهطياا ة  م ل ػػ ا ةنػػبل   منمػػ ؼ، ةُمةا
ػمدا مػف مح م   ؿ من   بػ  وميف مه ػ  بيف ممػ  يػمؿ الػى  ف اػذ     طػع    نمحػي    نػ ؿ ُمح 

نا وي ح ا  ؿ من م ر )  م هحـ   ر (1)(- 4 –وبؿ مدحد مياف   نيف ةُمةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نااًل ين: سوسل  ا مد: اللراق في الئوارط الاديمل  المادر السابق.

                                           

 ر12( أحةم،   مصم    ح بؽ، ص1)
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  مػف  ػػ   ط همميػم   م ػػةؿ ة ا  هػي   هػػي هلػةا م  يػػ و( ةصػلهن  ط  فػػ    ػ  كرسششو ر ةمػف ممينػ  5
هعػػػػةم  يهػػػػ   حػػػػا    ة        ػػػػ  ُم اػػػػؿ الػػػػى  مػػػػما  ونػػػػ ل ه ػػػػع الػػػػى محػػػػ م ا مػػػػف  ا  هػػػػي 

 ر(2)(- 5 –ر )  م هحـ (1)  م طع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
(1) RLA, Vol. 6, 1980 – 1983, P. 477.  
(2) de Genouillac ITT III t 55 6060 und t78 6604  V t20 6814 und t 61 9312.   
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ـا   مصػػةؿ 6 ر  مػػ  ةصػػلهن   ػػاو  ػػ   ط مػػف مجمةاػػ  مهمػػؼ ج معػػ  اػػ  ف م مج ة ػػ    مع ػػ  هػػ
امليػ    نػ  ي، ةجميع ػ  هعػةم  حػا    ة        ػ ،     يطهػ ف  اة يهػ ف ا ض الي   بةحػ ط  

 لوكشششششال. أي. كشششششار. را  م صصػػػػػ   بنػػػػػ ي بيػػػػػةا،  مػػػػػ        ػػػػػ  ف ػػػػػي  م ػػػػػؿ هعػػػػػةم مل يهػػػػػل  ػػػػػػ  
LUGAL. E. GAR. RA ر(1)(- 6 –ر )  م هحـ 

 

 

 

 

 

 

 –إّدن   مف ا م ا ح  )  عص    ب بلي  اومـ( ةصلهن    يط  مؤ  -ر ةمف حا   إيحف7
 ر(2)(- 7 –ؽر ـ(ر )  م هحـ  1974 – 1954) iddin dagān دّكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
(1) Edzard, D. O, JCS 16, no 47 und 48, P. 81. 
(2) Owen, D. I, JCS Vol. XXIV, P1. 1, P. 149. 

 - 6 –المرتسم

 - 1 –المرتسم 



 416 

 ةصػػػػػػػػلهن  مجمةاػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ   ط مػػػػػػػػف   عصػػػػػػػػ    بػػػػػػػػ بلي    ػػػػػػػػميـ  nippur ِنبُّششششششششرر ةمػػػػػػػػف ممينػػػػػػػػ  8
 ر(1)(- 8 –ؽر ـ(  همميم م  طع ار )  م هحـ  1611 – 2111)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
(1) Clay, A.T, “YOS” 1 n 21 – 25. 
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  1157 – 1595 ممينػ  نفحػ   ة  ػف مػف فهػ ل  امػهاؿ    ناػي  ػبام ب بػؿ )ر  م  ةصلهن  مف  9
 ر(1)(- 9 –ؽر ـ(   يطه ف  ع    )وطع  أ ض(ر )  م هحـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
(1) Hilpreche, BE 1 / II n 144 und 145. 
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ؽر ـ( ةصػػلهن   ػػذ ؾ   يطهػػ ف مػػف  1157 – 1595ر ةمػػف   عصػػ    بػػ بلي   ةحػػيط  يهػػ و )11
 ر(1)(- 11 –نةع     محه ةر )  م هحـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؽر ـ(   يطهػػ ف   طعهػػي   ضر  539 – 626ر  مػػ  ةصػػلهن  مػػف   عصػػ    بػػ بلي   مػػميو )11
 ر(2)(- 11 –)  م هحـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
(1) Donald. CF. T JSS 7(1962), P1. LVI, no 116, 117, PP. 188 – 189. 

 ر291 – 289(     ةي،   علـة ة  مع  ؼ، ص2)
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 ة ةر ر  مػػ  ةصػػلهن    يطػػ    محػػه   ي    ػػ   ه ػػص  ا  هػػي   مميطػػ  ب  معبػػم مػػف اصػػ  12
ؽرـ( مػف منط ػػ    ػػش هنػػهمؿ  2378 – 2371)  URU. INIM. GI. NA  نم ينػ 

الى م طط ا م  لي  ة   جي  ةجة نس    جي   م ةؿ ة   ٍض، جتي من    ني    ي   ب ن ػ  
 ر(1)(- 12 –   ٍض غي  محهصلم  )بة (ر )  م هحـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب. اخلرائط السراعية:
 ئريطل منطال ُنّفر : -

الي   همف آ    ممين  نفا  ةهعةم   ػى فهػ ل ةاي مف       ط   ت  اي    هي ا     
ؽر ـ(، ةهةهػػا منػػ  يع   ػػ ي ة  جػػم ةؿ ة   ػػ     ت  ايػػ   1157 – 1595  غػػتة    نػػي  ب بػػؿ )

ة يفي  هنظػيـ نػب   جػم ةؿ   ػ ي ةه حػيم ا   ميػ  ، ة بػا الي ػ  مة وػع ةمل يػ ا   م ػةؿ   ت  ايػ  
او   يػػ ل مهصػػل  بػػ   نة ا ة ان ػػ ر  مػػ  ة   ػػ   مػػع ذ ػػ   حػػم    ر ةوػػم  حػػما اػػذ      يطػػ  م ػػة 

ػػمما   امػػ  ف   جغ  فيػػ  ف ػػم  حػػما الػػى نػػ ؿ مة  ػػ ر ة مػػ   هجػػ       يطػػ  ف ػػة غيػػ  ة هػػار ةما
الػػػى     يطػػػ    مة وػػػع   ع مػػػ   ػػػ  ط ؽ ة  م  اػػػي ة ااػػػة     هػػػي ينبػػػا في ػػػ     صػػػس ة  بػػػ مير 

 بيمتشي –نار يميط بل جمةؿ حُمي ة ةهما     يط  مةوع   م ؿ   مل ي في م  ت ممين  نفا ، ة 
مؿ  ة   ن ؿ، ةاػة   جػمةؿ   ػ  ي ر ةوػم  حػما الػى نػ ؿ  طػيف مهػة تييف، ة غلػس  أي" ن     م 
  م ػػةؿ فػػي   منط ػػ  ب حػػـ     يػػ    هػػي ه ػػع في ػػ ر ةيظ ػػ   ف   غ يػػ  مػػف ةهػػع اػػذ      يطػػ  اػػي 

  ةجػما بػيف   حػجاا   مل يػ  ه بيا مةوع   م ؿ   مل ػي ب  نحػب    ػى   م ػةؿ   مجػ ة ل بػم يؿ  ن ػ
  هػػي ا ػػ  الي ػػ  فػػي نفػػ ر ةيامػػظ  ف وحػػـ  ااػػة    ػػ ف يؤ ػػؼ  ػػ ةل  وهصػػ مي  بػػم يؿ  ف منط ػػ  

                                           
(1) Deimel Or, Num. 5, 1930, PP. 58 – 62. 
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  مجػػ ة ل   ػػ ر ةممػػ  يلفػػا   نظػػ   ف  َئمششري ااػػة   فػػي نػػم ؿ     يطػػ  نحػػبا ا  ػػمهي     ػػى بلػػمل 
امػػاؾ   ع مػػ    هػػي ا يمهل  ػػ  انػػ ؾ ط ي ػػ  ا مػػ  يمهػػم   ػػى     يػػ    جنةبيػػ   نػػي    يػػل بأنػػل مػػف  

 (ر- 13 –ر )  م هحـ (1) مم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 ، ة"17، ينظ   ذ ؾ" أحةم،   مصم    ح بؽ، ص5في    ة  ط    ميم ،     يط  ( حةح "   ع  ؽ 1)
Finkelstein. J.J, “JNES”, Vol. XXI, 1962, PP. 73 – 92. 
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 :Relief Mapsج. الخرائط التي تبين التضاريس )الطوبوغرافية( 

 . خريطة تمثل ارباض )الريف المحيط( بمدينة كرسو )تلّو حالياً(:1

ن ػس   ف نحػي أير مير حػ  تؾ هـ   ع ة  الى اذ      ح ل   ن ي   هن يب ا   هي  ج  اػ    م 
E. de. Sarzec  ةهعػةم اػذ      يطػ  فهػا اػف 1895في مةوع   حػة )هالػة م  يػ و( فػي   عػ ـ ،

 2231 – 2371غي ا  مف  ح       ط      ا   الي   في   مةوع ذ هل   ى   عصػ   ا ػمي )
، فهػػػا اػػػف كرسشششوؽر ـ(، ةهنػػػهمؿ اػػػذ      يطػػػ  الػػػى    ٍض ت  ايػػػ  هم ػػػؿ    يػػػؼ   ممػػػيط بػػػػ 

  م ػػةؿ   مم طػػ  بنػػب  ا   ػػ ي، هم ػػؿ اػػذ     ػػ   ط   هػػي هػػـ  حػػم   بصػػة ل م هصػػ ل، مجمةاػػ  
مةجةمل الى  ةل مف  ا ػة ل، ةهمػنا  انػ   ا   م هةبػ    ػى  حػـ م  ػؾ   م ػةؿ مػع   محػ م  فػي 

 ر(1)  خ…ر بعض  امي ف  ة  ن   ا   ى   مة وع ة  ط ؽ ة   ن مؽ 
ف   مع ص يف  ف يعيم ه ةيف اذ      يط  ةهن يل  ،  م  هم ػف مػف ة حهط ع  مم   ب م ي 

حػػـ( ه  يبػػ ، ةهم ػػؿ بمجمل ػػ  مظ ػػ    يفيػػ ، ةهعػػم اػػذ  21×  21 ف يعيػػم  ابعػػ م  اصػػلي  نفحػػ   )
    يطػػػ   وػػػمـ   يطػػػ  طةبةغ  فيػػػ   ة مهػػػى جغ  فيػػػ  ب ػػػذ   ابعػػػ م، ة  مامػػػظ  ف اػػػذ      يطػػػ  

 بم  يأهي" هما ان ص  م م  اميمل نجمل  
 ششارُ ةفػي   لغػ   ا ميػ   IMر  ن   مةج   بن  ط اميمل هممم  حم ي    ي ل فػي   لغػ    حػةم ي  1

šāru ب حػه ن ي   مفػ م ا ،IM. MIR      ششتانُ   نػم  ي  ةي  بل ػ  فػي   لغػ   ا ميػ ištānu 
حػلما  amurru اُمشرُّ ةي  بل ػ  فػي   لغػ   ا ميػ   IM – MAR. TU  هػي هعنػي"   غػ س 

فػي   لغػ   IM. KUR. RAمف    ح ، ةمف   ممهمؿ  ن     نػا ههػـ مفػ م ا  ػػ"   نػ ؽ 
 يػا   جبػ ؿ، أي" حلحػل  ت  ػ ة ،  šadi šārû شارو َشدِ   حةم ي  ي  بل   في   لغ   ا مي  

، šūtu شششوتُ فػػي   لغػػ    حػػةم ي  ر ي  بل ػػ  فػػي   لغػػ   ا ميػػ   IM. U18. LUة  جنػػةس 

يػػةمي بػػذ ؾ  هجػػ     ن ػػةش    ه بيػػ ، فػػي مػػيف  ف   م ػػ  يف  ا ػػ يف ف  نػػم ؿ فػػي  االػػى  مػػ  
ة  حػػػػ دل   يطػػػػ  مػػػػف   حػػػػة ئريطششششل منطاششششل نششششوزي   معػػػػ ةفيف مػػػػف   فهػػػػ ل نفحػػػػ   ه  يبػػػػ   ػػػػػ 

( ةام  م  حنهن ة  م  ام   ةام  مف صنؼ       ط   طبةغ  فيػ   يهػ ، ة له امػ  15)  م هحـ
 هني  ف   ى   نم ؿ الى   يح  ر

االػى الػى طػةؿ   م فػ    عليػ  ننػ ام مجػ   مػ ي م ػـ هػـ هم يلػل ب ا ػ   طػةط مهمةجػ  ر في  2
غػػ س  –مهة تيػػ  ممػػممل،  ػػؿ  هجػػ   ب ػػط محػػه يـ يم ػػؿ   نػػ طئر ةيجػػ ي ب هجػػ    ف ػػي نػػ ؽ 

 ةمنط ػػػػػػػػػػػػػ     ٍض ة حػػػػػػػػػػػػػع ، ةوػػػػػػػػػػػػػم ةهػػػػػػػػػػػػػعا  ه بػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػي م  ل ػػػػػػػػػػػػػ  هممػػػػػػػػػػػػػؿ  حػػػػػػػػػػػػػم   
agar – A – suhur   ةيعني" م ؿ ت  ا    ن لA. SU


H UR

 ر(2 

                                           
(1) Salvini. B.A, “Une carte topographique des environs de la ville de Girsu (Pays de 

sumer”, Geographia Antique 1/1992, P. 57. 
(2) Ibid, P. 58. 
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ر   جتي   حفلي مف   لةل يههمف نب   مع مل مف    نة ا ةبط ؽ  ة بم هفع ا مف  ا ض مػف 3
 جػػؿ  مهبػػ     مػػ ي ) ػػتف   ميػػ  (  ػػـ ه هفػػي   طػػ ؽ فػػي    يػػؼ  مػػ  مجػػ     مػػ ي   ػػذي يجػػ ي 

يط بػ  م هفع ةبممػ ذ ل م فػ  جنػةس     يطػ  ف نػل يمػ A. SUHURبصػة ل مهة تيػ  مػع ونػ ل 
 و ي   ة وصب ر

 ابػيض لالسشد  ة  يمود لم مشارر    صب ا ة  نة مي من     ي   ب  مة   ر ةفي ةحط     يطػ  4
DU6 ANŠE PIRIG BABBAR        ِتشلُّ ةن  أ في مح مtillu   ة  هػي جػ يا من ػ

ر  tell   لم    ممي     هؿا
ي  ةذ ا  نػػػ  ؿ همػػػيط بممػػػيط    نػػػة ا ر  ا  هػػػي     بلػػػ   لت  اػػػ  جػػػ يا ب بعػػػ م غيػػػ  مهحػػػ ة 5

ة  طػػ ؽ   هػػي همػػما ، ةهبػػمة منفصػػل  بصػػة ل  ف يػػ  فػػي   جنػػةس   نػػ وي مػػف      طػػ ر ةفػػي 
غيششر م روثششل او غيششر  NU. URU  محػػ م    ة حػػع  مػػف   جنػػةس   غ بػػي يم ػػف  ف ن ػػ أ" 

  م روثششششششششششششششل او مزريششششششششششششششل URUفػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػػػى   يمػػػػػػػػػػػػػػيف ن ػػػػػػػػػػػػػػ أ  مزرويششششششششششششششل
  ا  ننػػػ  ن ػػػ أ الػػػى   غػػػ س بعيػػػم و اػػػف    نػػػ ل   هػػػي همػػػيط ب  هػػػؿ" ر ?apin – l [áاِبشششن ال 

GIŠ. NU ر ةم ػػةؿ   ػػ   هحػػمى محػػس  حػػـ م    ػػ ر ة فهػػؿ مػػ  هػػـ ب ػػ ي  ال توجششد ئضششرة
  هي هعني ممبةبػ   ا ػل  ػ نش،  هبػا بنػ ؿ م ػ طع   ra – im - ha – ni - išمن   اب  ل 

 (ر- 14 –ر )  م هحـ (1 مف     يط  ا مي  الى    ح ل   صغي ل   ةحطي  في   جنةس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                           
(1) Op.Cit, PP. 59 – 60. 
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 . ِكَسٌر اخرى لخرائط من كرسو )تلّو حالياً(2

ػػ    ػػ     ػػ   ط   صػػ  ب ػػذ    منط ػػ ،  اة ػػى   ةصػػلهن  مػػف   مةوػػع   منػػ     يػػل نفحػػل   حد
هم ؿ  ح ل مف  ةل ينهمؿ الى نب     يف  ةمهنعب  مف    نػة ا هػؤمي   ػى   م ػةؿ ميػو هممػؿ 

  مػػ   يف  ػػـ محػػ س محػػ مه  ، مم طػػ  ببن يػػ  ا هنػػ ؿ  ا ت ةيػػ ر ةان  ػػؾ   جة نػػس هممػػؿ  حػػم ي 
أ (ر ةان  ػؾ  حػ ل  15 حـ  طةط منمني  ة طةط محه يم  مهة تي  ة بم  هنػ ؿ محػةمل )  م هحػـ

ههبػػع   نػػ طئر  مػػ    مػػ ي ف ػػم هػػـ هم يلػػل ب طػػيف  قنششاة ر يسششل ة  نيششرٌ   ػػ   منػػ ب    لحػػ ب   هم ػػؿ 
ممػػػ طيف ب طػػػيف محػػػه يميف مهػػػة تييف ينػػػي  ف   ػػػى   نػػػ ط يفر ةانػػػ ؾ ونػػػ ل   نةيػػػ  بػػػيف مهمػػػةجيف 

 طػػيف مهػػة تييف ميػػو  ن ػػ  هنػػ ؿ ت ةيػػ  مػػ ملر ةونػػ ل   ػػ   منػػه   مػػف ت ةيػػ  يمنػػى هنػػ ؿ ج نػػس 
الػى م فػ    مػ ير ةا يةجػم مػ  ي يػ    مانػ  انػ  ةذ ػؾ انػل  تلّ    و  لم لو ن  أ في م  ل   ابػ  ل 

ن ػػ   م ابػػ  بحػػبس فيهػػ ن ه    ػػ ف يهةجػػس  ف ه ػػع   مػػمف الػػى م  بػػ  مػػف    نػػة ا  ػػة   نػػا  ا
س(  ا  ف     يطػػػ   ا بػػػ   15)  م هحػػػـ  (1     يحػػػ  ةمػػػف   مم ػػػف  ف ه ػػػةف ط وػػػ   لمة صػػػاا

 اميػػ  اػػي  حػػ ل مػػف  ػػةل ة  هػػي يم ػػف هنػػ يص م فه ػػ    يحػػ   ةذ ػػؾ مػػف  ػػاؿ معنػػى   ػػن ش 
مح م  صغي ل ة    يط  بمجمل   هم ؿ م ا مم طػ  هله ػي فيمػ   اح     ممفةظ هـ ةهعل الى 

بين     ي هن ؿ ت ةي  يم ف مامظه   مف  اؿ  طػيف مهمػةجيف مهػة تييف، ةهػـ هةجيػل      طػ  
ف  نػػم ؿ   مةجػػةم الػػى   يحػػ   محػػس  هجػػ     ػػن ش ة  محػػ م  همػػا  IM. MIR  ػػى   نػػم ؿ 

 .Aةونػػ ل   ػػ    lummagimdu ي    نػػة ا ة ػػذ ؾ  مػػم  حػػم (iku 5 ,3 انػػ  ل   ي ػػ  بػػػ )

SUHURر  م  ا   الى  ح ل       حـ الي ػ  مجػ ٍ   عػمل  ن ػ  ةجػم ةؿ  15  م هحـ   ر)  
نحػب    ػى   ملػؾ )أي  نػ هـ(   ملػؾ      ػو  ششار –ايشن  –لومشا  –جشدول ةحمي  مم اذ    جم ةؿ 

م، اػػػ، ة، ت، ل،   15 هحػـ مػف حػا     ػش  اة ػى )بمػػمةم منهصػؼ  ا ػؼ      ػو ؽر ـ(ر )  م
( ة    صػ  ب امػ ؿ 15ة 14  م ومما  ح        ط   مػذ ة ل  نفػ  )  م هحػم ف  (2 ط، ي، ؾ، ؿ(

ة  هػػي ةصػػلا   ينػػ  ة ػػة  كرسششو  ػػ ي، صػػة ل ة هػػم  اػػف هنفيػػذ   عمػػؿ   م ػػـ   حػػـ  ػػ   ط  منط ػػ  
 ل ػ   ط ا  ٍض ه ػع مف  هػ س مه صػص   ورقلبجتي من  ر ة بم    نا اذ     ح  ا هن ؿ إاا 

 ر(3)كرسوالى    ٍض جة   
 

                                           
(1) Salvini, OP. Cit, P. 61. 

(2) Thurea – Dangin, OP. Cit, n 154 – 160, 258, PP. 67 – 68. 
(3) Salvini, OP. Cit, P. 62. 
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 . ئريطل مدنيل نوزي : 3
ةاػػي  وػػمـ   يطػػ  هه  يحػػي  مه  ملػػ    ػػى مػػم مػػ  هنػػمؿ منط ػػ  ة حػػع  هبػػيف في ػػ    جبػػ ؿ 

س ؽر ـ(ر ا   الي ػ  جنػة  2231 – 2371ة ان    ة     ، ي وى ه  ي      ى   عص   ا مي )
ر ةاػػي  طػػاؿ يورغششان تبششو ة  ويششران شششير(  يلػػةمه  ا فػػي هلػػةؿ 8نػػ ؽ ممينػػ     ػػةؾ بمػػة  ي )

ةب  يػػ  ممينػػ  نػػةتي   هػػي  تماػػ ا فػػي   ع ػػم  ا ػػمي ة ػػ ف  حػػم      ػػميـ   حػػة  وبػػؿ هغييػػ   حػػم   
  ى نةتي ةمف ان  ج يا هحمي    يط    حة ر ةههةحط     يط    م  طعػ    مػ  م ه بيه ػ  بنػ ؿ 

 ػػػػ    ة  ي ػػػػة مػػػػف  ا  هػػػػي   ت  ايػػػػ  ةهحػػػػ ةي  354=  6 – 181+  181ما وي حػػػػ ه   )ةمػػػػما 
تلششود الشش  ر ة  ػػى   يمػػيف م  ػػ ل   ػػ    هػػس انػػما  2ـ1151111( مةنمػػ  ا  ويػػ و  ة 461محػػ م  )

الن االسم لم يسبق بلالمل دالشل يمش  ةا يع ؼ م   ذ    ف  ت ا اذ   حـ ن ص  ة ممين    ازاال
ر ةهنػػػي    ػػػمة      ػػػ او  ا ػػػ     ػػػى    ػػػ  ر ةهبػػػ ت فػػػي     يطػػػ  او المشششدن اسشششماء االششششئاص

 اهج اػػػ ا  ا بعػػػ  ةوػػػم  ُل ػػػـ   جػػػتي   ػػػذي  هػػػس انػػػم   هجػػػ     جنػػػةسر ةبػػػ تا  اهج اػػػ ا    ا ػػػ  
 ر(1) ا   

 ةوم ة ما    لم ا  اهي "
 =   غ س ةةهع  حفؿ     يط ر IM. MAR. TU  يـر م  ر هة

 =   ن ؽ في  الى     يط ر IM. KUR  يـر  ة 
 =   نم ؿ م  ؿ   محهطيؿ في   ج نس  ايح  مف     يط ر IM. MIR  يـر مي 

ةانػػ ؾ حلحػػله ف مػػف   جبػػ ؿ الػػى نػػ ؿ  وػػة   مهم  لػػ  هنػػبل ونػػة    حػػمؾر ةاػػي ه مػػت  
  ػػى   م هفعػػ ا، ةاػػي  نػػ  ل ف يػػمل مػػف نةا ػػ   هم يػػؿ   جبػػ ؿ الػػى     يطػػ ، ةوػػم ةهػػعا الػػى 

 ة  المثِمشششر  ػػػذي يعنػػػي  َرِئشششُ م  نػػػ وي  ة  مػػػمةم   غ بيػػػ ر ة حػػػـ مجػػػ   ن ػػػ  يعػػػ ؼ ب حػػػـ   مػػػمةم 
، فهػا اػف هم يػؿ  ن ػ   والمفردة مشتال من الرئاء  أي: الئاشبفي   لغ   ا ميػ ر  المئاب

  ي ل  مت   ػ  بػ   طةط   مهة تيػ    مهمةجػ  ههجػل نمػة   م  ػتر ةاػذ    ن ػ  وػميـ ة ػ ف يجػ ي فػي 
 ةيمهم اذ    ن   مف   ت ةي    يح    حفؿ  ال ويجلب حير ةفي م  نل  اف جمةؿ   عص    ع

                                           

 ر12(ر ُينظ   ذ ؾ" أحةم،   مصم    ح بؽ، ص4( حةح ،   ع  ؽ في    ة  ط    ميم ،     يط  )1)
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 ر(1)    يط    ى   ت ةي    يمنى  الى     يط 
 دور ابشال م   ام  ف ف م  حما بمة   ر ةهع  حـ وحػـ من ػ  ب   ه بػ    محػم  ي ، ف لمػ   

تي فػػػي   عصػػػ   انػػػة ي فػػػي   ج ػػػ    يحػػػ   مػػػف   ت ةيػػػ    حػػػفلى، ة ما فػػػي نصػػػةص ممينػػػ  نػػػة 
ر (2)  ةحػػيطر ةب ػػذ  هعطػػي     يطػػ  ةصػػف  جغ  فيػػ   منط ػػ  نػػةتي ة  ج نػػس   طبيعػػي   ممػػيط ب ػػ 

 أ(ر  16)  م هحـ 
 
 
 
 
 
 
 

   ميمػ   نشوزيةمف  جؿ   ه  ػم مػف موػ    بي نػ ا ة  مظػ ا  ة  عن صػ    ػة  مل فػي   يطػ  
لمحػ م   ة  لمةوػع نفحػل   ػذي ظ ػ  مػمي   بػ ج  ي م   نػ    Douglas R. Frayneوػ ـ   ب مػو 

فػػي     يطػػ     ميمػػ ، بػػأف مػػ     يطػػ  ممي ػػ   لمةوػػع ة  هػػع    لمة صػػف ا   علميػػ    موي ػػ  فػػي 
 حػػـ    ػػ   ط   ممي ػػ ، فجػػ يا   نهيجػػ  مط ب ػػ   لمعطيػػ ا ة  مظػػ ا    طبيعيػػ  ة  هه  يحػػي  فػػي 

مػػػع   يطػػػ  م  يػػػ   نشششوزي  س(   يطػػػ    حػػػة  16 ذ ي ػػػ  ف )  م هحػػػـ       يطػػػ     ميمػػػ  نفحػػػ  
جمػي ُ ػُ ف م  يػ   –، ففي  له       طهيف، ينبع جمةؿ، ةاة    يـؤ    ميمػ  زيريبور منط   بمي ل 

، -جمػي نػي ف م  يػ   –   ػميـ   ru – um – [xx]، مػف   بميػ ل ةيػ هبط بجػمةؿ   ػ ، ةاػة -
 هلػؾ   مةجػةمل الػى  ةالى  ا ج نبي ن      يـؤ هصة      يطػ     ميمػ  حاحػؿ جبليػ  مط ب ػ 

                                           

(ر ةيامػػظ  ف انػػ ؾ  ا ػػ  صػػمة   لجػػم ةؿ ه  ػػذ  ل ػػ  مػػف 4  مصػػم    حػػ بؽ،     يطػػ  ) ( حةحػػ ،1)
  ن     ػ  ي ، ةاػذ  مػ  يهفػؽ ة  ط ي ػ     ميمػ    هػي  ػ ف يعمػؿ ب ػ  انػم نػؽ جػم ةؿ   ػ ي، ةاػي  ف 

 =ـ  ػؿ مػف اػذ    صػمة  فػي مةحػـ معػيفيفها      مف صم  ة مػم  لجػمةؿ، ةذ ػؾ  يهحػنى  حػه م 
فػػي  مهمػػ ؿ  ػػةف اػػذ    جػػمةؿ اػػة   جػػمةؿ   عب حػػي    ػػميـ نفحػػل،  ف  لجػػمةؿ   عب حػػي ةممػػ  يتيػػم =

،  مػ    فػ ع    ػ ني   ػذي يأ ػذ الفيل ا   صمة  اهت ؿ      ا  ب وي  مهى  اف ةيع ؼ   ب ا  بصم  
مػػف   ج نػػس  ايمػػف مػػف   جػػمةؿ ةاػػة   فػػ ع   ػػذي يمهػػم مػػف   ت ةيػػ    يمنػػى فػػي  الػػى     يطػػ    ػػى 

   فمف   ممهمؿ  نل ف ع يهنعس مف   جمةؿ ا ة ي  ا  هي   ة وع  في  حفؿ     يط  مػ  ة  ي  حفل
 ر26حلحل    جب ؿ   غ بي ر ةي     بعض  مهم اا      ا مج ؿ  ذ  ا  )  مصم  نفحل(، ص

 ر22( أحةم،   مصم    ح بؽ، ص2)

 -أ  46 –المرتسم 
 

   ػػػة  ط    ميمػػػ ، ن ػػػا اػػػف" حةحػػػ ،   عػػػ  ؽ فػػػي 
 (ر4    يط   وـ )
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ةفػي   منط ػ   وىي سمسمل جبال  مرين وسمسمل جبشل مك شول او جبشال بازيشان    يط    م  ي  
 بػا   مصػة ل الػى   نػ طئ   جنػةبي  –مة   –  جبلي      يب  مف بمي ل تي يبة ،  م   ف منػ  ف 

 ي   جغ  فيػ  بصػيغ  لبمي ل في   يط    حة  اي الى  ا جا   ممين    هي ه م في وة  ـ  احػم 

 áb - la  ة maš – kan   فػي   نصػةص  ا ميػ     ميمػ   ةBÁD ub – la   فػي نصػةص
نصػةص حػا    ة        ػ  ة  عصػ    بػ بلي    ػميـ ةاػي غيػ   مػف  dur – eb – laنػةتي  ة 

 امػػػ    ػػػذي يػػػمؿ الػػػى موػػػ    (1 بػػػ    س مػػػف ملػػػس فػػػي حػػػة ي  –هػػػؿ مػػػ ميخ  – iblaممل ػػػ   بػػػا 
 س(ر 16ة ؤي  مم       يط     ميم  ةحع   ف ل   جغ  فير  )  م هحـ  معلةم ا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . ئريطل منطال الفرات:1

ػػػ ا )ه اهبليت (  اةؿ   ةمػػػف   عصػػػ   انػػػة ي   ةحػػػيط ةمػػػف م هبػػػ    ملػػػؾ هػػػة لهي  بػػػؿ  يند
  يطػػ  صػػغي ل  منط ػػ    فػػ  ا مم لػػ  هع جػػ و  آشششورؽر ـ( ةصػػلهن  مػػف ممينػػ   1177 – 1115)

ID لن ػػ    ػػذي ةهػػا ب ه بػػ   حػػمل ب  صػػيغ    حػػةم ي  
UD. KIB. NUN

KI  ػػذي ي  بلػػل فػػي  
ن ػػ    فػػ  ا،  مػػ  جػػ يا  نػػ  ل   ػػى ةجػػةم معحػػ    لجػػيش، يمػػيط بػػل =  Puratu ُبششراتُ  ا ميػػ  

  ػػذي ي  بلػػل فػػي  KI. KAL. BADة  ػػذي ةهػػا اػػة  ا ػػ  ب ه بػػ   حػػمل ب  صػػيغ    حػػةم ي  
المشششوح او الشششرقيم = معحػػ  ،  مػػػ  ن ػػ   فػػػي ةحػػػط     يطػػ  ابػػػ  ل"  karāšuَكشششراُش   لغػػ   ا ميػػػ 

مم  يعني  ف ان ؾ مؤ ف  يههمف م  ا ي ؿ اف  مح  ُ ُوـ           ط  ـ يع ػ  الي ػ   السادس
، اػػي م ي ػػ  ةجػػةم مجمويششل مششن الئششرا ط مػػم  افر ة امػػ    ػػذي يػػمفعن    ػػى  ااه ػػ م  ف انػػ ؾ 

                                           
(1) Frayne, Op. Cit, P. 82. 

 -ب  46 –المرتسم 
  أ( ئريطل كاسور  نوزي( بالارب من كركوك

 

  ب( المسا ل ال ديثل 

 ب يرة زيريبور

 ُكُرن َجمي  

َجمي  
 شيان

م   نػػػ     يطػػػ    حػػػة  )نػػػةتي(    ميمػػػ  
مػػػػػػع   يطػػػػػػ  ممي ػػػػػػ  هةهػػػػػػا معطيػػػػػػ ا 

 ذ ه   مف ميو   مة وعر     يط     ميم 
 Frayne, Op.Cit, P.82ن ا اف" 
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ػػ    ػػ     ػػ   ط   صػػ    ػػذ  ة ف وحػػم  من ػػ   منطاششل كرسششو  منط ػػ   مػػ  مػػ  بنػػ  فػػي  ػػ   ط    حد
 (ر- 17 –ر )  م هحـ (1 يههمف صة ل من ب   جم و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . ئريطل من بابل :1

ؽر ـ(   حػػػػ ل مػػػػف  وػػػػيـ طينػػػػي  539 -  626ةصػػػػلهن  مػػػػف   عصػػػػ    بػػػػ بلي   مػػػػميو ) 
همةجػ  ة نػ  ل  ن ػ  ينمػم     يط  مف ممين  ب بػؿ )ب بػؿ   جميػمل(،  حػما الي ػ  ن ػ ط ة طػةط م

الى ايأل مم ج ا ةيج ي      حة    ممين  ةيعه م  نل ن ػ    فػ  ا،  مػ  مةنػا فػي ةحػط   حػ ل 
ةاػػي  مػػم  هػػة مي ممينػػ  ب بػػؿ فػػي   عصػػ    بػػ بلي   مػػميو ةاػػي  tuba تششوبَ     يطػػ   لمػػ  

 بؿ  ) نػة  ب نيبػ ؿ(  –ب ف  – يحا ممين  هةب    عيامي    هي غت ا  ةمم ا    ملؾ  انة ي  نة  
بوابششل االلشششو  مػػ  ذاػػس بعػػض   بػػ م يف، ةفػػي  احػػفؿ ينػػ ام بػػ س  ة بة بػػ  ة حػػع   هػػس انػػما  

ر (2 ) ا ػػػل   نػػػم ( ة  مامػػػظ  ف  هجػػػ       يطػػػ  م حػػػـة  ػػػي  ب هجػػػ     جنػػػةس   نػػػ وي ششششمش
 (ر- 18 –)  م هحـ 

 
 

                                           
(2) Schroeder KAV III, n 25, 19710, 1970, P. 30. 

 .Salvini, OP. Cit, P. 61ينظ   ذ ؾ"   
 
(1) Unger. Eckhard, “Babylon”, Berlin, 1931, P. 253. 

 .CT part XXI, plate. 49 ينظ   ذ ؾ"
 

 - 41 –المرتسم 

 َكراُش = ملسكر 
 

 َم= الرقيم  الموح( -َكم 6ُدب 
 السادس كذلك

 

 ُبراُت = نير الفرات
 

 ئريطل منطال الفرات من اللار اآلشوري الوسيط 
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 د. خرائط املدن:
 . ئريطل مدينل ِسبَّر :4

ممينػػ    يةحػػفي  جنػػةس غػػ س بغػػم م ةهعػػم اػػذ      يطػػ  مػػف  وػػمـ  ػػـ مػػف  611ر2هبعػػم 
    ط   ممف   مع ةف  وميم و، ةاي اب  ل اف ب  ي   ةل صغي  مف   طيف ي جػع   ػى   ع ػم   بػ بلي 
   ػػػميـ، ا ػػػ  الي ػػػ  فػػػي ممينػػػ  م بػػػ ا )هػػػؿ   ػػػميلـ(، ن ػػػؿ   ػػػى   مهمػػػؼ   ب يطػػػ ني  ػػػاؿ هن يبػػػ ا 

ا هف صيؿ   م طط الى اذ    لةل مةوع حػب     هػي  هبػا (، ةهةه1882 – 1881ا مت ح ـ )
UD. KIB. NUNالػى نػ ؿ محػهطيؿ ةجػ يا ب  صػيغ    حػةم ي  

KI  ةجػ ي مةوػع   ممينػ  فػي
    يطػػ  بػػيف مجػػ ييف  لميػػ  "   مجػػ     نػػم  ي   غ بػػي يػػذ      ػػنص الػػى   لػػةل نفحػػل ب نػػل ن ػػ  

ID  فػػ  ا،   ػػذي  هػػس ب  صػػيغ    حػػةم ي  
UD. KIB. NUN

KI ةانػػ ؾ  نػػ  ل   ػػى معبػػ   ة ،
 - tap – pi – išَتاِبششتم جحػ ، ة  مجػ     جنػةبي اػة ونػ ل ههفػ ع مػف ن ػ    فػ  ا ا فػا ب حػـ 

tum   ةيهفػػؽ نػػ ؿ   م طػػط   مػػذ ة  الػػى   لػػةل مػػع مػػ  توسششين نيششرة  هػػي هعنػػي ب  لغػػ   ا ميػػ ،
ف ة   ةمػػػ ف( م ػػػؿ حػػػه  بة جػػػ ي فػػػي مؤ فػػػ ا    م  ػػػ    جغػػػ  فييف ة  مػػػؤ  يف    احػػػي ييف )  يةنػػػ 

upi-اوبششس-اوبِ ةتينفػةف ةغي امػػ ، اػف ةجػػةم جحػػ  بػيف مػػمينهي 
)هػػؿ امػػ  م  يػ و(   هػػي ه ػػع  (1)

(  ػػـ   ػػى   غػػ س 9الػػى ن ػػ  مجلػػ ، ةممينػػ  حػػب   وبػػؿ  ف يغيػػ  ن ػػ  مجلػػ  مجػػ    ةيبهعػػم محػػ ف  )
ب  يػ  حػػم  ة جحػػ  مػف حػػب  ، ةوػػم  بػا ةجػػةم اػػذ    جحػ   ػػاؿ   هن يبػػ ا  ا   يػ ،  ذ ا ػػ  الػػى 

                                           

( هةجػم ممينػػ    ػ   هػػماى  ةبػ  ةاػػي  ػػذ ؾ ه ػع الػػى ن ػ  مجلػػ  بػػيف مػمينهي    يػػ  ل ةآنػة  )ولعػػ    نػػ و ط(، 1)
  م  يػػ و بػػػ )هػػؿ   مػػةيش( ةاػػي مػػف   مػػمف   م مػػ  فػػي   عصػػ   انػػة ي   مػػميو، ةمػػف غ يػػس هعػػ ؼ ب  ي اػػ

   مة ف  ا  ف اذ    ممين    ف في   اابد  ل  يه ر 
 (رRGTC, (V), P. 336 لمتيم ينظ " )

 - 41 –المرتسم 
 ئريطل من بابل من اللار البابمي ال ديث



 414 

منػػيم بػػ اج  ة  نػػة ل فػػي   م ػػ ف ذ هػػل  مػػ  ا ػػ  الػػى حػػة  يمهػػم مػػف  ةبػػ    ػػى حػػب   بنػػ   نبة ػػذ 
 ر(1)نص      ني 

ةيظ ػػ  الػػى اػػذ      يطػػ  حػػة  ممينػػ  حػػب   محػػهطيؿ   نػػ ؿ ه  يبػػ  ة    يػػس مػػف   نػػ ؿ 
   م بع، ة  ذي م  يت ؿ و  م    ى يةمن  اذ ر

  نػػا جػػتي و مػػف   يطػػ   بيػػ ل، ةمػػف   ممهمػػؿ  ف ي ػػةف  هجػػ    ة    يطػػ  بنػػ ؿ اػػ ـ  بمػػ 
 (ر- 19 –ر )  م هحـ (2)    يط  مف   ن ؽ   ى   غ س

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . ئريطل مدينل نّفر: 1

ةاػػي مػػف   ػػ وـ   طينيػػ    هػػي هعهػػت ج معػػ  ينػػ  فػػي   م نيػػ  بمي ته ػػ  ةوػػم  هػػس ان ػػ  بمػػةو  
 ط   مػمف   م مػ  فػي بػام ة مي     فػميف هم ػؿ   جػتي امل ةصم  ان    حـة   ي ل، ةاي مػف  ػ  

 – 1595ر ةي جػػع ه  ي  ػػ    ػػى   عصػػ    بػػ بلي   ةحػػيط )nippur  نػػ وي مػػف ممينػػ  ممينػػ  ن ُبػػ  
ؽر ـ(ر ةاػػذ    ػػ ويـ   طينػػي ُمػػتاا اليػػل   يطػػ  ممينػػ  نفاػػ  ةحػػط ا اليػػل  ه بػػ ا ب  لغػػ   1157

                                           

 (    ػػ   م غػػي،   فػػمل ابػػم  هلل" نصػػةص غيػػ  مننػػة ل مػػف حػػب  ،  حػػ    م جحػػهي  غيػػ  مننػػة ل،  ليػػ   ام س،1)
 ر2 – 1، ص 1989ج مع ، 

 ر18( أحةم،   مصم    ح بؽ، ص2)

 – 41 –مرتسم ال
 ئريطل مدينل سّبار

 

 
IDUD. KIB. NUN    ف  ا 

 

 َعّبارة او جصر

UD. KIB. NUN   ممين    حدبا  

IDtap  – pi – iš  – tum   ون ل ه بنهـ 

 – 11 –المرتسم 
 ئريطل مدينل ُنَفر

 
 ر2ن ا اف"       م غي،   مصم    ح بؽ، ص
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( Land Useفػػي   ممينػػ  ) حػػهعم اا  ا ض   ا ميػػ  هممػػؿ  حػػم ي بعػػض   م  فػػؽ ة  بن يػػ ا
 ةم   ه   ة   نة ا   م  ل في   ةمف   مع  ـ   ظ ا ل في اذ      يط  اي"

 ر مع بم   ممين  ةام   ه     م م ر1
 ر ممي ه     م  تي ر2
 ر  ن   ا  ةجم ة   ر3
 ر  حة  ا  ةبة ب ه  ر4

م ي يػ    هػي ن بػا فػي اػذ    ممينػ  ة مو  اذ      يط   حه مما م يا ح اما   بع ػ   ا 
 ل نػػػؼ اػػػف   عميػػػم مػػػف   م  فػػػؽ   بن  يػػػ  ة  مػػػ ؿ هن يب ه ػػػ   ا  يػػػ   لممينػػػ ر ةوػػػم  حػػػما     يطػػػ  
بم ي    حـ معيف ةبعن ي  ةمو  مذال ، ة عؿ اذ    مو  في    حـ ة ااهن ي بل يني    ػى  مهمػ ؿ 

ةوم مةنا  حم ي  ابنيػ  ة ان ػ   ة احػة   ة  بة بػ ا ب لػيط  (1) حه م م ا اح  ي    ذ       ط 
مػػػػف   لغهػػػػيف   حػػػػةم ي  ة ا ميػػػػ ، ةفػػػػي بعػػػػض   مػػػػ اا نجػػػػم  احػػػػم ي ممةنػػػػ  بعامػػػػ ا  متيػػػػ  

Ideogram   حةم ي  وميم  مع  ف   لغ    حةم ي  في   ةوػا   ػذي  ننػ ا ةمػ  ا فػي     يطػ
محػػػس   ج ػػػ ا   جغ  فيػػػ  ة  ػػػف بمػػػياف ب هجػػػ     نػػػا  غػػػ  م جػػػة لر  ف اػػػذ      يطػػػ   ػػػـ ه حػػػـ 

ف فػػػي ةحػػػط     يطػػػ   حػػػـ   ممينػػػ  ن بػػػ   45  جنػػػةس   نػػػ وي ةبت ةيػػػ  ه ػػػ س مػػػف  م جػػػ ، ةوػػػم مةا
nippur   يػػفر  يػػؿر  ػػي ةوػػم  هبػػا ب  عامػػ ا    متيػػ    حػػةم ي EN. LIL. KI  أي م ػػ   ة

 ر(2)    حةم ي   ل    ة ي ة  جة، ةاة  بي  مجمةا   ا   انميلممين   ا ل 
  م    م  فؽ   مبين  في     يط  ف ي بمحس  ا و ـ   مؤن ل الي  " 

 ر أير  ة  أي"   بيا   جبلي ةاة  ن   معبم في بام حةم ، أي" معبم  ا ل  نليؿر1
 ر  ير  ة ، ةاة معبم و يس مف معبمر  ة  ةاة  مم مع بم  ا      ع  ـ   حفلير2
 ، ةاة بن ي محة  غي  مع ةف  اةيهلرر بن ي حمي ب حـ  ين ين 3
ر   ممي     م  تي   ممين  نيبة    محػم ل ب حػـ  يػ  شد  ة ة   ػذي يعنػي م فيػ  بحػه ف  ة ممي ػ  4

 ولس   ممين ر
 ر بن ي   معبم   محمى  نم ال في هة مي   ممين ر5
 ة  هفرر ن     ف  ا ةاة يؤ ؼ   مم   غ بي  لممين  ةحمي ب  صيغ    حةم ي     ميم  ب6
 ر   جمةؿ   محمى ننب مة، ةاة يمم   ممين  في   ج     نم  ي    غ بي ر7
ر  ة ة، ةيجػػػ ي فػػػي ةحػػػط   ممينػػػ   حػػػمل م فيػػػ  8  –وسشششط  –نيشششر قمشششب ر   ن ػػػ    محػػػمى إمر شد

 رالمدينل

                                           
(1) Nemet, Op. Cit, P. 94. 

 ر126 - 125( حةح ،    ي ة  مه  ل، ص 2)
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 (ر12ة 11ة  11ر حة    ج نس   غ بي  لممين  ة بة بل    ا   ) ا و ـ 9
 (ر16ة  15ة  14 بة بل    ا    يه  ) ا و ـ ر   حة    جنةبي   ن وي ة 13
 (ر18ر   حة    نم  ي   غ بي ةب بل ) وـ 17
ةاػػػي  لمػػػ    ميػػػ  هعنػػػي  ئشششربُتمر    نػػػمؽ   مػػػة تي  لحػػػة    نػػػم  ي   غ بػػػي، ةوػػػم حػػػمي  يهػػػ  19

 رالئندق
  يه ر ئربُتمر    نمؽ   مة تي  لحة    جنةبي   ن وي ةوم حمي 21

ر (1)ع ن     فػ  ا ي هػ ؽ ةحػط   ممينػ  ةيعػ ؼ  اف بنػط   نيػؿفها اف هم يؿ  مم ف ة 
 (ر- 21 –ينظ  )  م هحـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 ر126(   مصم  نفحل، ص1)

 - 11 –المرتسم 
 ئريطل مدينل ُنّفر

عػػػػ  ؽ فػػػػي    ػػػػة  ط    ميمػػػػ ، ن ػػػػا اػػػػف" حةحػػػػ ،   
ة   يمػػػػػػػػػػػ  ، صػػػػػػػػػػػمة يؿ نػػػػػػػػػػػةل  3  يطػػػػػػػػػػ   وػػػػػػػػػػػـ 

هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ي  ـ ةمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ه ـ –"  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةم يةف 
 ر 23ة ص  ص ـ،  مصم    ح بؽ ، ص
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 . ئريطل مدينل بابل :3
ـد الي ػػ  ونػػ ل مػػف ن ػػ    فػػ  ا هػػماى   ةاػػي  حػػ ل مػػف ُ وػػيـ طينػػي    يطػػ  ممينػػ  ب بػػؿ، ُال ػػ
نػم  ي   غ بػي، ة  صػ     صػ  ة  بػ  ، ة ف في   جتي   علةي من  ، ة  ذي ايف ب اهجػ      ارائتو

  ممةم   ع مػ   ل  يطػ  غيػ  ة هػم ، ةوػم مػمما    طعػ    ع  ػمل   ػى    صػ    ة وعػ  الػى هػف  
ن       هة ةاة ن   ب بؿ مم  يمؿ الى  ف اذ     طع  هعةم   ى  مم ملةؾ ب بؿ، ةهنمؿ منط ػ  

 (ر - 21 –ر ينظ  )  م هحـ (1)ت  اي  ممممل  بها  بع ما 
 
 
 
 
 

 

 : -أ  - . ئريطل منطال نفر 1
ا ػػ  الػػى اػػذ      يطػػ    نػػ ي   هن يبػػ ا  ا  يػػ  ةهعػػةم   ػػى  ا ػػؼ    ػػ ني ؽر ـ،  حػػما  

ب طػػةط محػػه يم ، ة حػػـ   نػػ  ع اةؿ مػػ ل ب ػػط ة مػػم ة حػػهعملا   م بعػػ ا الػػى     يطػػ   همميػػم 
 ر(2)من طؽ ة م  ف جغ  في 

 :-ب  -فر . ئريطل ثانيل لمدينل بابل أو ن1
، ةبج نبل  حـ   ن  ع     ي ، ملبد االلو انميلةاي  ح ل طيني   حما في ةحط    بني   

 مػ   هجػ       يطػ  ف ػة الػى   sūqu – reštuرِيششُت  –سشوُق ة  ػذي اػ ؼ فػي   لغػ   ا ميػ  
 –إيشا ةيحػمى   نػ  ع   ػ  ي   –أ  – 4   غـ مف  نل يعني ممين  نف ، ف نل ا    هجػ       يطػ  

 (ر- 22 –ر )  م هحـ (3)  ذي ه  ـ اليل   مة  س   ميني  شابو –ايبُر 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
(1) Unger, OP. Cti, P. 254. 

 ر7( أحةم،   مصم    ح بؽ، ص2)
(2) Unger, Op. Cit, P. 254. 

 – 14 –المرتسم 
 ئريطل مدينل بابل

 - 11 –المرتسم 
 ئريطل ثانيل لمدينل بابل أو ُنّفر
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 . ئريطل مدينل الوركاء:6
ةاي جتي مف  ويـ طيني م حـة اليل   يط   ممين    ة   ي، ةجما في  ن ػ ض هن يبػ ا  

ر (1)غي   حمي  ا نيؼ يعةم   ى   عص    بػ بلي   مػميور ةوػم ننػ ا   ػ  صػة ل ف ػط مهػى  اف
 (ر- 23 –)  م هحـ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ةمػػف  ام لػػ   ا ػػ    م ططػػ ا   مػػمف ة  محػػهةطن ا ، نجػػم  الػػى  ػػةل طينػػي يعػػةم   ػػى 

حػـ يههػمف م ططػ و  ممينػ  م   يػ  9  عص    ب بلي    ػميـ ، ن ػش الػى  ػةل و صػي   نػ ؿ وطػ   
ة مهػ  فػي   ػنص   ن ؿ يميط ب   حػة  ف م   يػ ف ة  م طػط صػة ل هةهػيمي   محػأ هيف  ي هػيهيف 

ههعلػػؽ  اة ػػى من ػػ  بمحػػ س  بعػػ م حػػة  م  ػػ ي  وػػيـ مػػةؿ ممينػػ  مػػ  ،  مػػ    محػػ        نيػػ  فههعلػػؽ 
بمح س حة  جميم  لممين  في م    هةحع مح مه   ةامـ حة ا     ميـ ، ةم  ي منػ  مػف اػذ    لػةل 

ي مػ  ة  لػذيف ةمف  ةل     يههمف صة ل مةوع  ه طيط ممة   يه  اة ن ؿ م طط   مػمينهيف ف
صػػة   ةفػػؽ نمػػط م  ػػ ي يمػػيط ب مػػمام   نػػمؽ ةبػػ ا    حػػة    ة حػػة  ف ةاػػي  نػػ  ل ف يػػمل مػػف 

الػػى  –نةا ػػ  هػػمؿ الػػى  نهنػػ   ةنػػيةع م ػػؿ اػػذ    ػػنمط مػػف   ه طػػيط   مهػػ ي،   ػػنمط   ػػما  ي 
  (1 - اوؿ منذ   عص    ب بلي    ميـ

                                           
(3) Falkenstein UVB 12/13, P. 42. 

 ااظمي ، مممم ،  احة   ة  همصين ا   مف اي  في   عم  ل   ع  وي     ميم ،  ط ةم  م هة    غيػ  مننػة ل ( 2)
 ر331، ص1992، ج مع  بغم م ،

 – 13 –المرتسم 
 مدينل الوركاء ئريطل 
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 هـ. خرائط املدن املدططة:
يطلؽ اليل في   ةوا   م ه ،     ط   هصميـ  اح    لممف، ةالػى   ػ غـ  نػل  ةاة م  

 ـ يع   الى    وـ   طيني    ذ        ط   هي يم ف  احهن م   ي  ،  م  فصػلا   ػ وـ  ا ػ     هػي 
هةها       ط   م هلف    ح ب  ،  ذ يبمة  ف اذ        ط ا يمهفظ ب   بعم  حػه م ؿ بنػ ي   ممينػ  

 نجػػػ ت م  مل ػػػ ر ة  ػػػف مػػػف  ػػػاؿ   مف يػػػ ا ة  هن يبػػػ ا هػػػـ   ع ػػػة  الػػػى مػػػمف   نػػػا و  مػػػ  فػػػي ة 
  م هػػي ة  ن ػػ   نػػم  ار ةوػػم ةهػػع   م هصػػةف مػػف  ا ػػ  ييف ة  من بػػيف بعػػض    ػػ   ط  مػػ   اػػة 
 ػػػ  ف همػػػا حػػػطا  ا ضر ةبعػػػم  اطػػػاع الي ػػػ   ههػػػا  ف اػػػذ    مػػػمف ا يم ػػػف  ف ه ػػػةف وػػػم 

فةيػػ ، ةمػػف مةف ه طػػيط، ة نمػػ  ابػػم  ف ي ػػةف وػػم حػػب    هصػػميـ  حػػ   هطػػة ا ةنمػػا بصػػة ل ا
 ر  (1)ة  يط  ةهعا مف وبؿ   م نمحيف ة  م ططيف  ـ نفذ اذ    هصميـ الى  ا ض

ةمع ذ ؾ ف م ةصلهن  منػ ام مػف   نمػا   بػ  ت مػف   عصػ   انػة ي   مػميو مػف ممينػ   
 –ملػػؾ  انػػة ي نػػ ة يف )حػػ جةف(    ػػ ني ناػػ ة يف )  حػػب م( ةاػػي   ممينػػ    هػػي نػػيما     د –مة 
)فػي  ملمشاراً ةيظ   في  مما  ن ُص بمجمل     مؿ ةمػف   ممهمػؿ  ػ ف  –ؽر ـ  715 – 721

 مػػ    maket(ةاػػة يممػػؿ فػػي  لهػػ  يميػػل ُ نمػػةذجيف مجحاػػميف  šitingallu ِشششتنَكلُ   لغػػ   ا ميػػ  
ل ػػ  ةنػػ ف  سششتلميػػو ُينػػ ام  مدينششل مسششّورةينػػبل  ه   فػػي  ػػؿ يػػم، ة بمػػ   ػػ ف اػػذ   بػػ    مػػع تة غ 

نػػ ة يف )  حػػب م( ة  ػػ   هظ ػػ   جػػ ا يحػػلامةف  –  مجحػػـ يم ػػؿ   م طػػط  احػػ    ممينػػ  مة  

                                           
 ر25( أحةم،   مصم    ح بؽ، ص1)
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 هػػػػػ ة ا ةيظ ػػػػػ  مػػػػػف بين ػػػػػ  ُ نمةذجػػػػػ   م طػػػػػط مػػػػػمينه ـ  ن يػػػػػ  اػػػػػف  حهحػػػػػام   ةهػػػػػم    ػػػػػبام 
 ر (1)( 25آنة )  ن ؿ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ػػمم ي ابػػػم مػػف  ن ػػـ  ػػ نة  يهػػعةف نةاػػ  مػػف    ػػػ   ط  مػػ   نػػل يػػماـ  احػػهنه   بػػ ف   عػػ  وييف 
 ر (2) م طط ا ممن ـ التااميم االساس  مجحم    هي هم ؿ 

 و. خرائط التصميم األشاس للوحدات البنائية : 
ةصػػلهن   ػػ   ط مػػف اػػذ    نػػةع هم ػػؿ   هصػػميـ  احػػ    مع بػػم ةتوػػة  ا ةةمػػم ا حػػ ني  

مػػف هػػ  يخ بػػام     فػػميفر إذ ةصػػلن  مػػف ممينػػ    حػػة ةبن  يػػ  ةم  فػػؽ  مميػػ  مػػف اصػػة  م هلفػػ  
)هلػػة م  يػػػ و( مػػػف    ػػ ةف  ا يػػػ ل مػػػف  ا ػػؼ      ػػػو ؽر ـ  ا ػػػ  نمػػ ذ   صػػػ ل )وصػػػ ( ةةمػػػم ا 
حػػ ني  ة  هصػػميـ جػػ ي بصػػة ل مه  ملػػ  ةهفصػػيلي   له حػػيم ا   حػػ ني  مػػع ةصػػؼ   نة فػػذ ة ابػػة س 

ـ يع   امي   اجت ي   م ومػ  مػع  انػ  ل   ػى    طػع ة  ة ج  ا   م  لي  ة     جي   م   ف    حـ  
 2ـ4ر6ةهعػػما   غػػ ؼ،  بيػػ ل نةاػػ  مػػ ، إذ هبلػػغ محػػ مه   …رر ة  غػػ ؼ  غػػ ؼ  احػػه ب ؿ ة  ب مػػ  

ةم صصػػػ  اػػػ مل او مػػػ   انػػػ  ص ذةي م  ػػػت  جهمػػػ اي م ػػػـ، مػػػع م ػػػ يي   جػػػت ي مغطػػػ ل مػػػف 
  (رأ، س،  – 26 –ر )  م هحـ (3)  بن ي  ةفن ي ا مفهةم 

 
                                           

(1) Botta. P. E, “Monument DE Ninive” Tome I, Paris, 1846, TACADE n. 
   ع  ؽ    ميـر ينظ "( اف ه طيط   ممف في 2)

  ااظمي،   مصم    ح بؽر -
  مب غ، ابم   ن ص  طلعا"   ممف   ممة ل في   ع  ؽ مهى ن  ي  ا ػم    ليفػ    منصػة ،  حػ    م جحػيه   -

 ر2111غي  مننة ل، ج مع    مةصؿ، 
 ر1988مجمةا  مف   ب م يف"   ممين  ة  مي ل   ممني ، بغم م،  -

 

(3) Thureau – Dangin. OP. Cit, P. 66 = CT XXI., P. 13. 

- Bottéru. J,”Babylone Al’aube de norte culture, paris, 1994, P. 100. 
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 مػػ  ةصػػلن  مػػف اصػػ  حػػا    ة        ػػ   ػػةلو مػػع هم يػػؿ انمحػػي    يطػػ  منػػتؿ )نمػػةذ  
 (ر- 27 –ر )  م هحـ (1)بيا مف   طيف( مع فن  ل   م  لي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

(1) LE SIGNE EN MÉSOPOTAMIE, ARELS, 1977, P. 66.  ينظػ   ػذ ؾ Adams and 

Nissen , Uruk countryside,1972.  
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، محػػ ط  أحػػي )هصػػميـ كوديششا مػػ  ةصػػلن  مػػف فهػػ ل حػػا     ػػش     نيػػ  ةمػػف ا ػػم   ملػػؾ 
مػػف ممينػػ    ػػش )هلػػةؿ    بػػ (، صػػمما اػػذ   GATUMDUG ِاالليششلم  حػػ  (  م طػػط معبػػ

جػػ        يطػػ       يطػػ  ةنمهػػا الػػى هم ػػ ؿ  لملػػؾ  ةميػػ ، ةاػػة فػػي ةهػػعي    جلػػة  ة هػػع  فػػي م 
GATUMDUGةهني     ه ب    محم  ي  الى ةت هل ةم عم   ف   هم  ؿ منذة   ا    

 ر(1)
 

                                           
(2) Sasson. J. M, “Civilizations of the Ancient Near East” Vol. III & IV, P. 510. 
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ؽر ـ( هصميـ  حػ    م طػط   ض  1761 – 2111ا ح  ) -ةةصلن  مف اص  حا    يحف 
ا  ػػػػمل  معبػػػػم  ا ػػػػل نػػػػمش ة  هصػػػػميـ جػػػػ ي الػػػػى وفػػػػ   وػػػػيـ طينػػػػي فػػػػي مػػػػيف ُحػػػػطا ا   هف صػػػػيؿ 

 (ر- 29 -ر )  م هحـ (1)ة  ن ةم ا الى ةجل    ويـ
 
 
 
 
 

                                           
(1) Meek, AJSL 33, RFH 28, P. 238. 
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 ي  ةـ  )هؿ   ػمي  – م  ةصلهن  مف   عص    ب بلي    ميـ   يط   ح    منتؿ في حب   
ةاػي ه  يػس م ػـ يةهػا غػ ؼ مػف  isirtu bīt sippar jahrūrumبػ    س مػف بغػم م م  يػ و( 

  مفه ض  ن   محه مم  اغ  ض م ةمي ،  بم  في ممطػ  هج  يػ ، ةهصػناؼ  مػم    غػ ؼ الػى 
 – eširtum،  مػػ   ا ػػ   فهمػػمما ب ن ػػ   ينػػ هـ bīt gallabim بيششت َكاّلِبششم ن ػػ  ممػػؿ ماوػػ  

ـل   – بػ ال –بػ   قشدس االقشداسيبػمة انػ ؾ جػم   مػن فض ةفيػل مػم ؿ مب نػ    ػى  ةالى مػ  –مد د
PAH. PA  ر ة ي  ان ؾ غ ف  فػي اػذ    مبنػى  ػمي   أي م ػ   مةهػار ةيبػمة مػف مجمػؿ اػذ

 (ر- 31 –ر )  م هحـ (1)    يط  أن   هم يف مم حي منجت   ن ي املي  هعليمي   محا ل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  عصػػ  ذ هػػػل م ططػػ  معبػػميف مػػف ممينػػ  نفاػػ  هظ ػػ  الػػػى   ػػى ج نػػس ذ ػػؾ ةصػػلن  مػػف 

 (ر- 31 –)  م هحـ  (2) لي م   جنم    معبم ةغ فل
 
 
 
 
 
 

                                           

(1) KING, LI

H , no 107. 

(2) RLA, Vol. 3, 1957 – 1971, P. 668. 
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 ام  ذ هل يم ف  ف ينطبؽ الػى   يطػ    ػ   غيػ  منجػتل وػم هعػةم   ػى   عصػ    بػ بلي  
م   ةحػػػيط  ة   ػػػى مػػػ  بعػػػم ذ ػػػؾ الػػػى  ا جػػػا ةاػػػي    يػػػ  مػػػف  ابعػػػ م   ممػػػممل  ل يػػػ    ة همميػػػ

ـل  ػ د الػى   a – šer – tu لمم  ؿ،  م   ف    ط غي  م ػ ةي   ػى م جػ   بيػ ل ةوػم ي ػ أ  نػي ُا، مد
حػػط يف، هبػػمة   بن يػػ  فػػي   فنػػ ي ة أن ػػ  ُ نمػػةذ  بحػػيط  مػػـ  معبػػم، ة ف   م طػػط يم ػػف  ف ي ػػةف 

  ج نبيػ    ننأ  معم    بن ي  م ةمي  غي  ممممل مهى  اف ف ف   بن يػ     بيػ ل فػي    صػ  ة  غ فػ 
ر (1) بمػػ  هبينػػ ف  ف اػػذ      يطػػ  اػػي همػػ يف مم حػػي منجػػت   نػػ ي امليػػ  هعليمػػل ةهم يبػػل  محاػػ ل 

 (ر- 32 –)  م هحـ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ةيم ػػف اػػم   منػػ ام   هػػي ةصػػلهن  الػػى   منمةهػػ ا مػػف   عصػػ   انػػة ي   مػػميو ة  هػػي 
ؿ   عة صػػـ  انػػة ي  هنػػهمؿ فػػي بعهػػ   الػػى  ظ ػػ    نػػ  ؿ معحػػ   ا   م ميػػ ا  انػػة ي  م  ػػ

 هلػؾ   معحػ   ا  الئشرا ط االسشاسةفي  اص  ع ة   غة    ه بع   نفةذ   مة    انػة ي ، نةاػ  مػف 
إذ اػ      نمػ ا  انػة ي ةب حػلةس  ػ ص  نفػ م بػل  ئرا ط لميادين الاتالأة   مصةف  ة بم  بػ  

ل     يحػ    حػطبؿ    يػةؿ   فف  انػة ي  بػ  ت   هف صػيؿ  ه حػيـ  جنمػ    معحػ   ة  ن هػل ة وحػ م
نػ    ػى  ل ةغي ا  ة ـ ي ف مهػ مم و اػف ج ا ة  مطبخ ةميم ف  احهع  ه ا ة اب    ة  ن ف ا ة  منصا
م  ػػؿ    يػػ ـ  ي ينػػ  مػػ  فػػي م  ل ػػ   ذ  مػػ  ة ج هػػل منػػ ل   ظ ػػ     جنػػةم   نػػ ي   عمػػؿ ة  مامػػظ  ف 

ت  جميػػع  نػػ  ؿ اػػذ    معحػػ   ار مملػػا   نػػ ؿ   بيهػػةي ة  ػػم   ي  مػػ   ػػـ يفػػا   نمػػ ا  ف ُيبػػ ا
  مظػػػ ا  )  ههػػػ  ي (   طبيعيػػػ   لم ػػػ ف   ػػػذي ي ػػػع فيػػػل   معحػػػ   فدمد اػػػؿ  نػػػ    م هفعػػػ ا ة  منػػػ طؽ 

 أ، س(ر – 33 -ر )  م هحـ (2)  جبلي  ب اوة     مهم  ل    هي ه ةف   نة    حمؾ

                                           
(1) Wiseman ,D.J, “A Babylonian Architect?”, AnSt 22, 1972, P. 146. 

(2) Micale. M.G & Nadali. D, “The Shape of Sennacherib’s Camps: Strategic 

Functions and Ideological Space, IRAQ LXVI, 2004, P. 163. 
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نػػةنة، يهنػػ ةؿ -بيػػؿ-  يا(  ل  هػػس أنػػةةيةهػػا  نػػ  نػػص محػػم  ي يعػػ ؼ ب حػػـ ) وػػيـ  حػػ 

  يطػػػػ  هههػػػػمف أبعػػػػ م   توػػػػة ل،    يطػػػػ   حػػػػ   ا هفػػػػ ع توػػػػة ل ذ ا حػػػػا  ة حػػػػبع طب ػػػػ ا فػػػػي 
 اصؿ، ةه مف   صعةب  فيم   ة   ف اذ    م طط مبنى م ي ي  ة  نل هم يف مم حػي ُ نمػةذجي، 

ُ    KUŠ = 42ةيامظ  ف  جم  ي  ا هف ع ة  طةؿ ة  ع ض انػم     اػمل يبلػغ )  ammatuاَّمت
حػلةويا ، مػف ا ػم  82ؽرـ أي حػن  229)ذ  ا و(( ي جع تمنػل   ػى   عصػ    حػلةوي ةمػؤ ال بحػن  

ر (1)حػػلةو   ػػ  ينة ، ا ػػ  اليػػل فػػي   ة  ػػ ي، ةيبػػمة  نػػل  ػػ ف نحػػ   مػػف  وػػيـ أوػػمـ مػػف بة حػػب 
 (ر- 34 –)  م هحـ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                           

(1) Wiseman, OP. Cit, P. 141.  "جػ ؾ،  ةحػ ـ بم "  توػة ل ظػ ا ل مهػ  ي  مميػتل فػي ينظػ   ػذ ؾ
  ر29،ص1998  ع  ؽ    ميـ،  ح    م جحهي  غي  مننة ل، ج مع  بغم م،
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بػػػػ بلي   مػػػػميو  يهػػػػ  مػػػػف   حلحػػػػل  ة  يػػػػ  و ةصػػػػلن   ػػػػةل   ػػػػ  مػػػػف ب بػػػػؿ ةمػػػػف   عصػػػػ    
  هػي  نجتاػ    هػس   هػع  لهػم يسر   HAR – ra = hubullu I, 11. 114 – 120  معجمي  

ذي  ػػط منفػػ م ربمششا م ششذوف بئششط مششن ٍن َسششِم  فػػي   جػػتي    لفػػي )   فػػ ( انػػ ؾ م طػػط  منػػتؿ 
 ػػ ل  منػػتؿ  ه حػػيـ   غػػ ؼ ةذي  ػػط مػػتمة  محػػهع ض  همميػػم   فهمػػ ا، ةاػػذ    م طػػط ه ليػػم ةمم 

 (ر- 35 –ر )  م هحـ (1)ةم طط ا مح مي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
(1) Wiseman, OP. Cit, P. 145. 
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 ز. خريطة العامل البابلية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ُه ين  اذ      يط  نظ ل ةهصة    ع  وييف    مم ي بؿ ةنعةس   ن ؽ  امنى    ميـ  ل ػةف  

م  حػػما الػػى  ػػةل مػػف   طػػيف ةاػػي  وػػمـ   يطػػ   حػػم   حػػ  ف بػػام     فػػميف    ػػمم ي  لعػػ  ـر ةوػػ
ةهم ػػؿ مملػػ  نػػ ة يف )حػػ جةف(  ا ػػمي الػػى بػػام  حػػي  أة  حػػي    صػػغ  ، ةيمهمػػؿ  ف     يطػػ  
ه جع   ى  ة        ف     مف  ة   ح بع ؽرـ، ةهصة      يط   ا ض الى ايػأل م  ػ ل  ة وػ ص 

اػػذ      يطػػ  ن ػػ   يمػػيط ب ػػ   اةويػػ نة  )  ممػػيط(   حػػم ةي   م حػػـة بمل ػػ  متمةجػػ  ةيظ ػػ  فػػي
  فػػ  ا يجػػ ي فػػي ةحػػط  ا ض ة  ػػذي ي هػػ ؽ ةحػػط   ػػم   ل مػػف   نػػم ؿ   ػػى   جنػػةس الػػى نػػ ؿ 
 طػػػيف مهػػػة تييف،  حػػػما اليػػػل ممينػػػ  ب بػػػؿ ب مػػػت انمحػػػي محػػػهطيؿ   نػػػ ؿ ي طػػػع   ن ػػػ  بصػػػة ل 

 نػػ  ل   ػػى مركششز الئريطششل امةميػػ  فػػي ن طػػ  ه ػػع فػػةؽ ةحػػط   ػػم   ل، أي  ف ب بػػؿ ةهػػعا فػػي 
ر ةاذ  ه ليم  ػ  هة   في )    طػي( حػ   اليػل ممػ  ة ةمننػؤة    ػ   ط (1)في م  ت    ةف مةوع  

ةا هت ؿ هعهمم  مؤحح ا  حـ       ط فػي   عػ  ـر ة ػ ف مف ػـة    ػةف   ػذي هصػة   اػذ      يطػ  
م بػػةاو  فهػػ ل طةيلػػ  مػػف   ػػتمف،  مػػ   ف  ػػؿ  مػػ    نػػا هػػ    ف ا صػػمه   اػػي م  ػػت    ػػةف، ةاػػذ  

 ر(2)اه  م   صينييف      ؿ ب ف   صيف اي م  ت   ع  ـينبل  
                                           

 ر131( حةح ،    ي في مه  ل ة مي     فميف، ص1)
 ر375(  ةنهينة،   مصم    ح بؽ، ص2)

 خريطة العامل البابلية  – 1 –خريطة رقم 

 ša – du – [ú] .1 جبل URU .2 مدينل

 .4 بالد آشور
KUR

aš + šur
KI 3 اورارتو. ú – ra – ár – tu 

[m] 

 6. X – ra [.. 5  بدره(دير. dér (BÀD. 

AN)
KI

 

 سوسل
8. [š] uša [n] 

([m]ÚŠ. 

[EREN]
K[I]?

)   

  ap – pa – r [u] .7 مستنالات

 - bit – ia .10 بيت ياكين
,
 - ki – 

nu   
  bit – qu .9 قناة

  URU .11 مدينل    ha – ab – ban .12 ئّبان

 .17 – 14 م يط
íd

mar – ra  

- tu  
TIN. TIR .13 بابل

KI
 

ميم  اق
 جزيرة

19 – 22. na – gu – 

ú  

قملل 
  BÀD. GU. LA .18 يظيمل

 



 116 

ةُ هػػس فػػي م  ػػؿ نػػ ؿ بيهػػةي   ػػى   يمػػيف ابػػ  ل بػػام  نػػة ، ةانػػ ؾ  نػػ  ل   ػػى بعػػض  
  ممف، ة  ن    يحا مةهػةا  الػى ةفػؽ ه هيػس جغ  فػي، ةُ حػما ب يػأل مة  ػ  ُ هبػا فػي م  ل ػ  

هبػا ابػ  ل   جبػ ؿ   ػى   نػم ؿ، ف ػي هعمػؿ أحم ي   ممف ةاذ    مػمف ه ػع   ػى   يمػيف ة  يحػ  ر ة 
الى هة تف  ا ض ةهمح    اف   ميافر ةه مف في   ةح  ؿ   مي ل ميػو هبعػو    هػ ل ةهممػؿ 
  مػػ ي فػػي  اةميػػ  ةه حػػؿ  امطػػ  ر ةوػػم  حػػما م ل ػػ ا ذ ا هػػلعيف مهحػػ ةييف  مػػ      اػػمل ف ن ػػ  

 النيشر المشر او المشال  نة  ةم فهػل، مميط  ة      ة ة  ي   مميط   حػم ةي الػى  طػ  ؼ  اةويػ
بصػة ل ا مػ   nagû ةيحػه مـ   مصػطلا nagûة  م ُ هس الى  ػؿ م لػو ةفػي    مػ   لمػ  ن ػة 

في   ن ةش   مل ي  في   عصػ   انػة ي   مػميو مػع فػ  ؽ هػ يؿ فػي   معنػى حي حػي   ينػي    ػى 
 ي   صػػػ  )نبة ػػػذ نصػػػ (   م  طعػػػ ا  ام  يػػػ   ة  اوػػػ  يـ ةفػػػي نصػػػةص هعػػػةم   ػػػى ا ػػػم نػػػ بة ُ ػػػمُ 

ه ع فػي   بمػ  )جتيػ ل(  nagûةاذ  يني    ى  ف   nagû ina qereb tiamti    ني ه م اب  ل 
ةوػم   اػػى ممػػ       يطػػ    محػػ ف    موي ػػ  بػػيف اػػذ    جػػت   ذ ُحػػجلا الي ػػ    محػػ ف ا فيمػػ  بين ػػ  

 م هػػ  ةيعه ػػم  ف اػػذ    هػػي ه  بػػؿ حػػ اهيف مػػف ةوهنػػ    bērûب  حػػ ا ا   ب بليػػ    مهػػ اف  بيػػ ة 
 ةاي م    ا   ر (1)  م ل  ا اي   جت     ةني    مميط  ب  ع  ـ

 nagû ذ يهػػيؼ   ػػنص الػػى   ػػ ويـ  ف     يطػػ  اػػي  لجػػت   ة   منػػ طؽ  ة  انجػػ ع  
تامشششُت مشششرَُّت   هػػػي ه ػػػع بػػػيف   ممػػػيط )  بمػػػ (  ا هػػػي   ػػػذي ُأطلػػػؽ اليػػػل   بمػػػ    مػػػ  ( 2)  حػػػبع 

                                           

( ةوػػم هم ػػؽ مػػف  ا هنػػ ف ا  ا يػػ ل صػػم  مػػ  ذاػػس   يػػل   بػػ بليةف مػػف  ف   ي بحػػ  ممفةفػػ  مػػف جميػػع ج  ه ػػ  1)
ةوػػػم   هنػػػؼ   يةنػػػ نيةف ذ ػػػؾ بعػػػماـ،  ب  مػػػ ي، ة  ػػػف   بػػػ بليف  ػػػـ يفلمػػػة  فػػػي   هةصػػػؿ   ػػػى  ف  ا ض   ةيػػػ 

بينمػ  هػذاس   ب م ػ  ) يلينػ    حػ ف(   ػى  ااه ػ م  ف اػذ    م ل ػ ا يػ  م  5)حةح ،   ع  ؽ في    ة  ط(، ص
ب   مف مةف نؾ  ف ه مت   ى   جب ؿ   مميط  ب ا ض )ةاة م  يهط بؽ مع   هم يؿ   م  ي  لجب ؿ في  غػ  

(   ػذي يػ م  حػمل فػي ملممػ   ل ػ مش ةي ػةف اػذ    جبػؿ marhuى )مػ اُل       ط( ةمف بين ػ    جبػؿ   محػم
فػػي  نهظػػ     نػػم   ػػؿ يػػـة فػػي   ةج ػػ  ةم ة  ػػ ، ةذ ػػ   ف ومهػػل هصػػؿ   ػػى مػػم  نمػػم     حػػمة ا ةمػػف 

ةمػػػف غ يػػػس   مة ف ػػػ ا  ف  – 342 احػػػفؿ يامػػػ  صػػػم     جمػػػيـر ينظػػػ "   حػػػ ف،   مصػػػم    حػػػ بؽ، ص
 حبع و   ا، ف ؿ  ف    ـة هةصلة   ن ذ   ى مف ـة      ل ة      ا   حبعرو   ا   ع  ـ   يـة اي  يه  

،   ا  ػػ  7(  عػػؿ  اه ػػ م   عػػ  وييف    ػػمم ي بةجػػةم اػػذ    جػػت    حػػبع  نػػ بع مػػف ة ع ػػـ ة اه ػػ ماـ بحػػم    ػػ وـ 2)
 احػػةم،    حػػبع  ة  حػػمة ا   حػػبع  ة ا ض ذ ا   حػػبع  طب ػػ ا ة  نػػي طيف   حػػبع  ةغي اػػ ر  لمتيػػم ُينظػػ "

، مننػػػة  ا  همػػػ م   ُ هػػػ س  -  ػػػمااا ة   مػػػةت  –فػػػي   مهػػػ  ل   ع  ويػػػ     ميمػػػ   7م مػػػا بنػػػي "   ػػػ وـ 
 مػػػ   ف مػػػف   افػػػا  لنظػػػ  انػػػ    ػػػ بط بػػػيف مػػػ  حػػػ   اليػػػل   عػػػ س فػػػي   عصػػػة   – 2115  عػػػ س، ممنػػػؽ، 

هػػي هم ػػؿ   جػػت  فػػي  اه ػػ م   ةحػػطى مػػف   ه حػػيـ   حػػب اي ةاػػذ    م ل ػػ ا   حػػبع  فػػي     يطػػ    ب بليػػ  ة  
  ب م يفر  م    ه حيـ   حب اي انػم   عػ س ف ػ ف ه حػيم   ا  هػي   معمػة ل مػف حػطا  ا ض، ة  ػذي  هبعػل 
   ة  تمي اةؿ م ل  ـ هبعل   ف غ ني ةح   س ة  بي ةنػير ةي ػـة اػذ    ه حػيـ الػى= = احػ     منػ  ي أي 

 ف يػػػ  هبػػػمأ مػػػف  ػػػط  احػػػهة ي ةم هبػػػ  مػػػف   جنػػػةس   ػػػى  ه حػػػيـ  ا ض   ػػػى حػػػبع   متمػػػ  من  يػػػ  محػػػهطيل 
  نم ؿ بمة ت ل  ط  احهة ي مػف   نػ ؽ   ػى   غػ سر ةانػمم  ةصػؿ اػذ    ه حػيـ   ػى اصػ   ام يحػي جعلػل 
مف   غ س   ى   ن ؽر  لمتيم ينظ " حةح ،  ممم"   ن يؼ  ام يحي في   جغ  في    ع بيػ ، مػف مطبةاػ ا 

 ر357ييف، صن  ب    م نمحيف   ع  و
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tamtu marratu مػػػيط )  بمػػػ (   حػػػم ةير  ف   مصػػػطلا ة  مmarratu  فػػػي     يطػػػ  الػػػى
  م  ػػػػ  الػػػػى  ان ػػػػ    ÍD، ميػػػػو غ  بػػػػ  مػػػػ  ي هػػػػس محػػػػبةو  ب  عامػػػػ  tamtuا ػػػػ    مصػػػػطلا 

 ػ ف يم ػؿ  هلػ  م  يػ  هػي   نحػبي     ػ  مػف  marratuة   نة ار ةاة مػ  يػمفع   ػى  ااه ػ م  ف 
ةوػم مػمم الػى   ج هػيف بػمة   ،  مػ   marratu   بم    ذي ا ممةم  لر ةيظ   الػى     يطػ ،

يههػػا  حػػمل،  ػػـ ي ػػف    ػػ   هحػػ ا  مػػف ن ػػ    فػػ  ار  ف اػػذ     طػػأ فػػي   م يػػ   يع ػػ  ب  ه  يػػم 
امـ   مو  في اذ    جتي مف     يط       مػف  ااه ػ م      ػؿ  ف ممػيط   عػ  ـ  ػ ف ه  يبػ  هػي   

  هػي هنػي    ػى    طػةط   هػي همػمم هػف ؼ ن ػ  ب م  ن    بي ر ةالى نمة من بل، ف ف   م ي   
ا هعنػي ب  هػ ة ل  ف حػ  ف بػام     فػميف  اه ػمة   marratu  ف  ا هام    نػ طئ   ػم  لي  ػػ 

 ر(1) ف ن     ف  ا بمأ انم   بم     ةني
ة انػػػ  ل   ػػػى   بػػػ ة    هػػػي هنهحػػػس   ػػػى   ممػػػيط   حػػػم ةي ة هبػػػا انػػػم   م لػػػو   نػػػم  ي 

ةاػذ  ما ػ  ة هػم   ف   بػ بلييف الػى  ال ترى الششمس ىنشامنط     مح "  مامظ  ةصفي  مةؿ
مع ف  ب   طس   نم  ي ة  ظاـ   ذي يحةم  اف ط يؽ  ام  ؿ   من ة    ة الى  اوؿ اف ط يػؽ 

الب شر  امه  ت  ة   ه  فر ة    يط  بمجمل   جػ يا الػى نػ ؿ وػ ص ممػ ط ببمػ  اػ يض اػة 
يعػػ ؼ ب ػػ  )   لػػي    ع بػػي(ر ة   طػػةط   مهة تيػػ   ن ػػ    فػػ  ا   ػػذي ةاػػي   هحػػمي    هػػي  ػػ ف  الّمششر

ةاػػي وبيلػػ   بيششت يششاقين( ةي ػػةف  هجػػ   appāruفػػي   لغػػ   ا ميػػ  )أباػػ ُ   –يصػػس فػػي  ااػػة   
 م  مػف ج ػ    يمػيف ف ػم  حػما ونػ ل  الغرب   مي    نا هحهةطف جنةس بام ب بؿ، ب هج     يح   

 ر(2) ـ يع ؼ  حم  
اذ      يط   ـ ُيع ؼ   ى مم  اف ة  ف يمهمؿ  ف ي ػةف وػم هػأهى مػف بة حػب    ف مع   

ف  )بػػ   نمػػ ةم( اف معلةمػػ ا   نحػػخ     صػػ  بػػ  لةل هميػػت   ن حػػخ    ػػ ص  احػػـ ذ هػػل   ػػذي مةا
  بػػػػػػػػػؿ  –بيػػػػػػػػػؿ  –  ة مػػػػػػػػػ و مع ةفػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف بة حػػػػػػػػػب  بأنػػػػػػػػػل منمػػػػػػػػػم  مػػػػػػػػػف نحػػػػػػػػػس     هػػػػػػػػػس  يػػػػػػػػػ  

ea – bel –aplu  وهصػ مي   ف ن حػػ    احػـ ذ هػل ُيمياػػت ب ةنػل   هبػػ   اف   معػ ةؼ مػػف ة ي ػ 
 ر(3)ا  م    ى ممين  بة حب 

                                           
(1) Horowitz, The Babylonian Map …., Op. Cit, P. 29 – 30.  

 ر23(  حةم،   مصم    ح بؽ، ص2)

(3) Horowitz, Ibid, P. 26.  
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ةبصمم اذ      يط  ال ا   ب م    ا   ي  جػةف  ةهػ  و  لػ "  ن ػ  صػميم  مػف   ن ميػ  
م  تاػ  ب بػؿ   طةبةغ  في  )  هه  يحي ( ف ذ  ةهعن  فةؽ اذ      يطػ ،   يطػ  مػف  ػ   ط   يػـة 

  محػػ  هنػػي  بةهػػةل ميػػو اػػي هم مػػ    ػػى  يػػ  ف ة   ةوػػ ت ة حػػي    صػػغ   ةمصػػ  فػػ ف   م ل ػػ ا  
(ر - 35 –ر )  م هحػػـ (1)ةنػػبل   جتيػػ ل   ع بيػػ  ةننػػ ام في ػػ   ػػذ ؾ   ن ػػ يف ة  جبػػ ؿ ة  محػػهن ع ا

ةمػػػػف   جػػػػمي  ب  مامظػػػػ   ف معطيػػػػ ا اػػػػذ      يطػػػػ  ههطػػػػ بؽ مػػػػع   ػػػػنص   محػػػػم  ي   جغ  فػػػػي 
)حػػ جةف(  ا ػػمي، ة م ػػ ؿ الػػى   ػػذي يصػػؼ  مب  طة يػػ  نػػ ة يف   معػػ ةؼ بػػػ جغ  فيػػ  حػػ جةف 

ذ ؾ ههط بؽ  مب  طة ي  ن ة يف في اذ    نص، ب حه ن      لبلم ف   هي م  ة  ي   بم  ، مػع    ػ  ل 
الػػى     يطػػ ،  ذ ينػػغؿ   طػػ ؼ   نػػم  ي  ل ػػ  ل منط ػػ  بيهػػةي    نػػ ؿ  اليابسششل او البششر الششر يس

يبػػمأ ن ػػ    فػػ  ار ةا بػػم  ف ه ػػةف اػػذ    منط ػػ  هم ػػؿ جبػػ ؿ ه  يػػ  ، ميػػو جششبالً ُمػػمما الػػى  ن ػػ  
  م  يػػ ، وػػ س منػػ بع   ن ػػ ،  مػػ  فػػي نػػص جغ  فيػػػ  حػػ جةف فهنػػ ؿ اػػذ    جبػػ ؿ جػػتي و مػػف جبػػػؿ 
 ا تر ةنظ  و  عػمـ ةجػةم بلػم ف ة  ي جبػؿ  ا ت فػي   ػنص فمػف   مع ػةؿ  فهػ  ض  ف   هػس نػص 

 ػػ ف ي ػػع ة  ي   جبػػ ؿ،  marratuنػػم  ي  لممػػيط    ػػةني   اه ػػم  ف   لحػػ ف    جغرافيششل سششرجون
هم م  انمم  يج ي   مميط    ػةني بممػ ذ ل   م فػ    نػم  ي   ل ػ  ل الػى   يطػ    عػ  ـر ة بمػ   ػ ف 
ػ ي    ميػ     م  مػ "   بمػ   احػةم ةبمػ  وػتةيفر  مػ   ةصؼ   مميط   نم  ي محهنم و   ى مة وع بمد

مػػػيط    ػػػةني يجػػػ ي   ػػػى مػػػ  ة  ي   مػػػم   بعيػػػم اة   هػػػة )  مينيػػػ  الػػػى   يطػػػ    عػػػ  ـ فنجػػػم  ف   م
ة ذ بيج ف(ر  ف  اوليـ  اوصى جنةبػ  فػي جغ  فيػ  حػ جةف اػة  ولػيـ  ننػ ف، ةاػة جػتي مػف  يػ  ف 
جنػػةس نػػ ؽ بػػام ب بػػؿ  لػػؼ ممينػػ  حةحػػ ،  مػػ  الػػى     يطػػ ، فنجػػم منط ػػ  ه ػػع انػػم   طػػ ؼ 

)ونػػ ل ةمحػػهن ع( فػػي  appartu اَبششارتُ ة  bitqu ِبتششقُ ة  ي   جنػػةبي مػػف   ػػم   ل   م  تيػػ    ػػى مػػ  
 ئريطشل اللشالمب بؿ، ةهنمؿ الى  وليـ حةح ،  مػ  فيمػ  يهعلػؽ ب اهج اػ ا فنجػم  ف   هطػ بؽ بػيف 

في أنػل  يحػا انػ ؾ بلػم ف مم جػ    ػى   نػ ؽ مػف    هػب   اي  نيػ  ةم   نػي  جغرافيل سرجونة
ر ةا ػػذ ، ةوػػم يفهػػ ض   ػػى مػػم مػػ   ف   لحػػ ف   نػػ وي  ة نػػم ؿ نػػ ؽ   بلػػم ف فػػي جبػػ ؿ ت  ػػ ة 

الػػى  marratu لممػػيط    ػػةني  ػػ ف يجػػ ي ة  ي اػػذ   اوػػ  يـ هم مػػ   مػػ  يةجػػم   ممػػيط    ػػةني 
  يطػػػ    عػػػ  ـ ة  ي بػػػام  نػػػة  ةممينػػػ  ميػػػ  )هػػػؿ   ع ػػػ  فػػػي بػػػم ل م  يػػػ (ر ةابػػػم  ف ه ػػػع م  مػػػةف 

 ف ة  ي   بمػ   احػفؿ )   لػي    ع بػي( فػي جغ  فيػ  )  بم يف( ةم  ف )ُام ف(،   بلم ف   لػذ ف ي عػ
 ر(2)ح جةف جنةس ن وي بام     فميف  حفؿ    لي    ع بي

غيػ   – انػة ي  ة  ب بليػ   – ف  اجت ي   غ بي  مف    ػ   ا فػي  ػا   نصػيف )  نحػ هيف( 
 بيلػ     نػي    ممين    هي ا فا نحب    ػى    habbanمةهم  هم م ، فعلى     يط ، ه ع  با ف 

                                           

 ر12 - 11(  ةه ،   مصم    ح بؽ، ص1)

(2) Horowitz, Op. Cit, PP. 93 – 94. 
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ر ة ػـ في   ع  ؽ(   ف  ان   غ س  بم  ههط بؽ مع   مبا ني    bīt habban  مع ةف  ببيا  با ف 
ي ػػف ب ام ػػ ف همميػػم مامػػا   ػػ   الػػى     يطػػ ر فػػ ف   منط ػػ  اا يػػ    نػػ ؿ همهػػم مػػف   هػػف  

فصؿ بػيف بػام  بم  هم ؿ ذ  ع   مميط  يهـ مف  اؿ ذ ؾ    marratu  ن وي   ن     ف  ا   ى 
 – r [ma] ب بؿ جنةب  اف بام اياـ ميػو  ف   ب  يػ    م  ليػ  فػي   نػ ؿ ا يم ػف  حػه ج ا   

ra – [tum] ةالى  ي  م ؿ ف ف اذ     اؿ يفه ض  ف ي ةف ذ  ا   ن     فػ  ا[p] u – ra – 

[tu]   ة ون ل  ة مهى ط ي  ،[ha] r – ra – [nu]  ر(1)ههف ع مف   ن     ى   ح مؿ 
 

ةالػػى نمػػة مم  ػػؿ، يػػم   نػػص جغ  فيػػ  حػػ جةف مػػمن  )مة وعػػ ( اميػػمل نػػ ؽ مجلػػ  ة  ػػف 
 ربازا  ميموئا  ئانو  امورو  بع ممف ف ط اي غ س   ف  ا 

 
ه ػػع بلػػم ف  نػػ  ة )وبػػ ص  ة   يةنػػ ف( ة بهػػ    )جتيػػ ل   يػػا( ةم  مػػةف )  بمػػ يف( ةم ػػ ف 

أي   جتيػ ل، م حػةم  ابػ   –نجػع -  nagû)ُام ف( في )جغ  في  ح جةف( هم م   م  هظ   ن ة 
الػى   يطػ    عػ  ـ،  مػ  فػي جغ  فيػ  حػ جةف، ف بمػ  ه ػع اػذ    بلػم ف  marratu  مميط    ةني 

   محػػ  وػػ س  طػػ  ؼ حػػطا  ا ض، ان ػػ    بلػػم ف  ابعػػم   مههػػمن  فػػي   ػػنص، ةهبػػيف جغ  فيػػ  
،  سشب اّديشاء ششروكين حػم ي ح جةف  ف  مب  طة ي  ن ة يف نملا جميػع   بلػم ف   هػي همػا  

، إذ سششطوانل كوديششاةيػػهايـ ةهػػع م ػػ ف ةميلة ػػ  فػػي  طػػ  ؼ )ن  يػػ ا( حػػطا  ا ض هم مػػ  فػػي  
هجهمػع   بلػم ف  اجنبيػ    E – NINNU" ب حػم    حػـ االفشق  AN. ZÀهةهع اذ    بلم ف في 

 ر(2)مف  افؽر هننأ م  ف ةميلة   مف   ه م 
 
 
 
 
 

                                           
(1) Horowitz, Op. Cit, P. 29.  
(2)Ibid, P. 94. 
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 – 36 –المرتسم 
 ئريطل اللالم البابميل 

  .Unger, “Babylon”,Op.Cit.P.250ن ا اف" 
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 . اخلرائط الفلكية:ح
 ػػػـ ي ػػػؼ ننػػػ ط مننػػػ ي ةممػػػ  ي    ػػػ   ط )   ػػػ  هة   فييف(   عػػػ  وييف    ػػػمم ي انػػػم  حػػػـ  

      ط  ا هي   لممف ة  ع  ـ ة ا  هي   ت  ايػ  ةغي اػ  فمحػس، ة نمػ  هعػما  ذ ػؾ   ػى صػنع ـ 
بي  ةاػي ابػ  ل اػف     ط ذ ا ااو  ب  جغ  في    فل ي  ميو  لافة   نػ   ػ   ط حػماةا  بػػ  احػط ا

 وـ من ةن  ب او مة    ذ ا م  ت ة مم ةم حم  بةح ط    ني ان  نصؼ وطػ  ةفػي  ػؿ وحػـ 
مػػع بعػػض  ا وػػ ـ،  ف   غ يػػ  مػػف اػػذ   بششرجمػػف  اوحػػ ـ   حػػه  ة   ا ػػيف   مؤ فػػ   ػػذ ؾ يةجػػم  حػػـ 

ة نػل  سشماءئشرا ط ال احط اب ا  يحا ة هم  هم م  غي   نل مػف   ة هػا  ن ػ  هنػ ؿ نةاػ  مػف 
ة ف  ا وػػ ـ   مػػذ ة ل فػػي  احػػط اب ا هػػ هبط  دا ششرة البششروجمػػف   ممهمػػؿ  ن ػػ    نػػا هػػ هبط ب صػػؿ 
ر ف ػػػم ةصػػػلهن  مجمةاػػػ  مػػػف    ػػػ   ط   فل يػػػ  فػػػي   عصػػػ  (1)مػػػع بعهػػػ     ػػػبعض بمهة  يػػػ  امميػػػ 

ر (2) فل يػػ  انػػة ي   مػػميو   هػػي همػػمم مة وػػع   نجػػـة ة ابػػ    ةغي اػػ  ممػػ   ػػل ااوػػ  ب  جغ  فيػػ   
(ر ةيهها مم  ه ػمـ  ف   عػ  وييف    ػمم ي  ػ نة   ةؿ مػف ةهػع  حػ  الػـ – 36 – وـ  –)م هحـ 

 ةالـ   مح م  ة  م طط ار Cartographyةفف       ط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 ر525اظم  ب بؿ، ص ( ح  ت، 1)

(2) SAA, 8, P.47, 70. 

RLA, 7, 1987 – 1990, P. 557. 

 - 31 –المرتسم 
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 الفصل الرابع
 الكوائم املعجمية اجلغرافية

 

تعتمد دراسة التضاريس فػ  العوػ ر اليديمػةه  هػ  دراسػة   نهػ  يهوػا فػ  تيسػير تػاري         
المهطيػػػة الػػػ  دررػػػة  نيػػػرة ياػػػ  هػػػ ييف مػػػف الموػػػادر المسػػػماريةه يتػػػ لؼ الهػػػ ع ا  ؿ مػػػف اهػػػ اع 

دية(  ا دارية  الهو ص الت ريخية  الرسائؿ الهو ص المسمارية  افة  ال ثائؽ الترارية )ا قتوا
الػػػ ه نيهمػػػا يتػػػالؼ الهػػػ ع الثػػػاه  مػػػف الموػػػادر مػػػف ا ثنػػػات ا  الرػػػدا ؿ ا  …  ال تانػػػات الهذريػػػة 
Geographical Listsالي ائـ الرغرافية 

 Lexical Texts ه  ينارة يف هوػ ص معرميػة  (1)
ة الشػويرة  ا هوػار  النرػار  نيرهػاه هل يوػا ال تنػة ناسماء المدف  الناداف  ا قاليـ  الم اضع الرغرافي

العراقيػػػ ف اليػػػدماء اهيسػػػوـ  نػػػراض متعػػػددة  دراسػػػة الميػػػردات الاغ يػػػة  التػػػدرب يايوػػػا )هوػػػ ص 
مدرسػػػػية( ا  لعاوػػػػا اسػػػػتخدمت  ػػػػدليؿ لاػػػػررتت التراريػػػػة ا  الرمػػػػتت العسػػػػ رية ه  لتنػػػػراض 

ا  الضػػػرائب  نيرهػػػات   اهػػػت تاػػػؾ المعػػػارـ ه  ا روػػػائية نوػػػدؼ تروػػػيؿ ا تػػػا ات  (2)ا داريػػػة
ا  نرسػب طرييػة  تانػة اسػمائوا  البمدان، االنهار، المددن، غيررادامرتنة اما نرسب الم ضػ يات 

 لسػػ ء الرػػظ   تخنرهػػا هػػذم اليػػ ائـ شػػيئا يػػف  (3)اسػػتهادا الػػ  الميطػػع ا  ؿ مػػف ا سػػـ الرغرافػػ 
رافيػػة  اهػػت مهظمػػة ياػػ   فػػؽ خػػط ا  مسػػار ت مػػا ينػػد  اف نعػػض اليػػ ائـ الرغ(4)الم قػػع الرغرافػػ 

فتدرج مدهًا نمراذاة ممرات نرية خاوة ا  متشاطئة مع مرػار  ا هوػاره رتػ   Itineraryالرراة 
يادتػػػػنه فمػػػػف المرتمػػػػؿ اف يػػػػرد توػػػػهيؼ رغرافػػػػ  يػػػػاـ  يهػػػػدما   يم ػػػػف  وػػػػؼ هػػػػذا الترتيػػػػب  اا

 ت(5)لتسماء

معرفػػة الرغرافيػػة فػػ  نػػتد الرافػػديف قػػديمًاه فيػػد  ػػاف  مػػا تمثػػؿ اليػػ ائـ الرغرافيػػة مػػ ردًا اخػػر لا      
تهظيـ المعرفة ف  قػ ائـ ارػدا ال سػائؿ المميػزة لاتعاػيـ فػ  نػتد الرافػديف مهػذ الندايػةه  قػ ائـ  وػذم 
تتضػػمف اسػػماء امػػا ف رغرافيػػة معر فػػة مهػػذ يوػػ ر متيدمػػة مػػف التػػ ري ه  الرديػػد هػػ  ا  تشػػاؼ 

 قػػد  وػاها العديػػد مػػف  (6)المعػر ؼ مسػػنيا لتلػؼ الثالػػث ؽتـ اليائػؿ ناهوػػا تشػ ؿ رػػزءًا مػػف ا دب
هذم الي ائـ مف م اقع متعددة  مف يو ر مختاية مف تػاري  نػتد الرافػديف اليػديـه  قػد تػـ اهتخػاب 

 هماذج مهوات
                                           

(1) Edzard, “The Ideas of Babylonian Geography”, P.13. 
 ت281( الرا  ه العاـ   المعارؼه ص2)
 ت445( ناقره ميدمة ف  تاري ه ص3)

(4) Nemet, Op. Cit, P. 96.  
(5) Frayne, Op. Cit, P. 53. 
(6) Hallo, “Origins” Op. Cit, P. 85. 
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 قػػد توػػد ا العديػػد مػػف النػػارثيف لدراسػػة تاػػؾ اليػػ ائـ  شػػرروا  التعايػػؽ يايوػػا  مػػهوـ  هػػدز نير ػػر 
Landsberger  ني ػز Biggs  رػيفت رػارلس Jean. Charles      سػايـ Levy. Selim 

معػػػت فػػػ  الساسػػػاة  Steinkeller شػػػتيه ار   نيػػػرهـت  لعػػػؿ اهػػػـ اليػػػ ائـ الرغرافيػػػةه تاػػػؾ التػػػ  ر 
ػػؿ   HAR – ra = hubulluالمعرميػة المعر فػػة نػػػ   فػػ  المراػػد الرػػاد  يشػػر مهوػػاه اذ اف ر 

لرو ؿ يايوا مهنه فضت يف ق ائـ اخرا منث ثػة فػ  د ريػات م ارد هذا اليوؿ  موادرم قد تـ ا
  موادر ارهنية  يرنيةت

 قػػد ته يػػت مضػػاميف تاػػؾ اليػػ ائـ مػػا نػػيف قػػ ائـ ناسػػماء المػػدف  الناػػداف ا  الريػػ ؿ  تاػػؾ         
التػػ  رػػ ت اسػػماء اهوػػار  قهػػ ات ا  معانػػد  اخػػرا ضػػمت اسػػماء ا شػػور  ال  ا ػػب  نيرهػػات  ػػؿ 

 مػػف الريػػائؽ الوامػػة اف  (1)مييػػدة لاغايػػة  هوػػا تعػػد مػػف الميػػاهيـ الرغرافيػػة الرييييػػةهػػذم الميػػردات 
الي ائـ الرغرافية تع د ال  اليئة ا  ثػر شػي يا  تر ينػا مػف اليػ ائـ المعرميػةه  اهوػا تتنػع نهػاًء ياػ  

الايظػ   ذلؾ ار اما  اساليبه مهوا اهوػا مرتنػة طنيػا  سػس  معػايير متعػددة مػف ا قتػراف  الت ػرار
ا  التزمة  اليافية ا  تشانن التورئةه  اهوا مايئة ن سائؿ تيهية ذههية اذ اف رميع هذم اليػ ائـ  ػاف 
مف الميتػرض اسػتظوارها  تعاموػا يػف ظوػر قاػب    تاتػـز اليػ ائـ نالضػر رة ذ ػر مػدف مت اليػة ا  

را مروػ فة انتػػدًه مػػف تعػ د لتقاػػيـ هيسػػن نيهمػا ترػػرص ارياهػػا نعػض اليػػ ائـ ياػػ  ذ ػر المػػدف  اليػػ
 ت(2)ايا  مررا الهور ا  مع اترام مررا الهور

 واختالف مواقعها تشابه امساء املدن
 (3) مما يترظ ايضا اف ههاؾ امثاة يا  تشانن اسماء المدف  الم اضع الرغرافية اليديمة

الما ية  ا ثنات الرغرافية  نيرها مف الهو ص المسمارية ه فالر لياتا  ت رارها ف  ق ائـ 
 )اهع اسوا( ما نيف شماؿ نتد الرافديف  ره نواه ا  رت  خارج  الرسائؿ  المعاهدات السياسية 

 ت الهو ص  مف مختاؼ العو ر  الم اقع ا ثريةتاؾ  الت   ردتها ف  نتد الرافديف 

إف  ؿ ذلؾ التشانن  الانس ف  اسماء الم اضع دفع نعض النارثيف المعاوريف إل  اف يوـ 
 ت(4) ت اب الما ييف ه   تنة الر ليات ا ش رية نياة معرفتوـ نالرغرافيةال

                                           
(1) Edzard. “The Ideas of Babylonian Geography”, P. 13 – 14. 
(2) Ibid, P. 114. 

الرمػ  ه مثت: (  ه  ظاهرة طنيعية ف  تشانن اسماء الم اقػع الرغرافيػة مػع اخػتتؼ م اضػعوات يهظػر3)
ه ترػػؽه  سػػتهيياد ايػػادت طنعػػن نا  فسػػيت م تنػػة المثهػػ  ا  ع الميتػػرؽ وػػي يػػاق ت: المشػػترؾ  ضػػعاً 

فػػ  مػػادة )د ر( ياػػ  ننغػػداده دتتت  ترػػدر ا شػػارة الػػ  هف يػػاق ت قػػد اروػػ  لهػػا فػػ  هػػذا ال تػػاب   
 (ت184 – 183سنيؿ المثاؿ ا ثر مف يشرة هسماء لم اضع ترمؿ هذا ا سـ )المودر هيسنه ص

 ت  يهظر  ذلؾ :173ارمد ه   زاد ه المودر السانؽ ه ص (4)
Munn ,Rankin, "Assyrian Military Power  ", CAH ,Voll,II,Part,2,Cambridge 
,1978,p.285. 
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الي ائـ الرغرافية  يرضوا مضافا اليوا نعض التعاييات  الشر رات التػ    تـ اهتخاب نعض      
تغهػػ  ميػػداف النرػػث  الترييػػؽ الناػػداه   ت ضػػر ريييػػة اسػػتمرار التسػػميات اليديمػػة هيسػػوا  اوػػالتوا 

العراقية اليديمة فضت يف هف المت مؿ ف  نعض اليػ ائـ  اليائمػة المعرميػة لامياطعػات ف  الاغات 
ا ش رية يرد وػ رًا مشػرقة لمػدا اتسػاع الد لػة ا شػ رية فػ  يوػ رها الزاهػرةت  قػد تمػت اضػافة 
نعض الردا ؿ لايائمة ا واية  اسماء الم اقع اليديمة نالررفيف العرن   التتيهػ   ا سػـ الرػديث 

 قػػد ايتمػػدها فػػ  تعيػػيف  مطانيػػة ا سػػماء   المراػػ  الػػذ  يطػػانؽ الم قػػع اليػػديـ اتمامػػا لايائػػدةت ا
 الموادر ا تية: لام اقع الرغرافية اليديمة يا  –الرالية  –الرديثة 

  شاؼ الم اقع الرغرافية ف  الهو ص المسمارية المعر ؼ إختوارًا نػ   ت1

RGTC Beihefte Zum Tübinger Atlas des Vorderen Oreints, ed. W. 

Röllig; Reihe B: Répertoire Géographique des Textes Cunéiformes, 

(Wiesbaden, 1974 –      ). 

2. Parpola, Simo. “Neo – Assyrian Toponyms”, verlag Butzon and 

Bercker kevelaer, 1970.  
3.__________ and Porter, Michael, “The Helsinki Atlas of the Near East 

in the Neo – Assyrian Period”, Finland, 2001. 

4.Hannoon, Na’il, “Studies in the Historical Geography of Northern Iraq 

During the middle and Neo Assyrian Periods”, (Ph. D. thesis), Toronto, 

1986.   

ت والر قرطاف رشيد: ال شاؼ ا ثر  ف  العراؽه المؤسسة العامة لتثػار  التػراثه مديريػة دار 5
 ت1987ال تب لاطناية  الهشره رامعة الم وؿه 

 ت1971ت مديرية ا ثار العامة: الم اقع ا ثرية ف  العراؽه نغداده 6

 ت1976ه ت مديرية ا ثار العامة: اطاس الم اقع ا ثرية ف  العراؽه نغداد7

ه الطنعػػة الثاهيػػةه مطنعػػة ا ريػػاؿه 1ت نانػػافه رمػػاؿ: اوػػ ؿ اسػػماء المػػدف  الم اقػػع العراقيػػةه ج8
 ت1989نغداده 

 ت1961ه 17ت ي اده   ر يس: تريييات ناداهية ت ريخية هثريةه مراة س مره العدد 9

ه 8مػػػػ ت فرهسػػػػيسه نشػػػػير: هنػػػػذة ت ريخيػػػػة فػػػػ  اوػػػػ ؿ اسػػػػماء ا م هػػػػة العراقيةهمراػػػػة سػػػػ مره 11
 ت1952
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الػػػػ  راهػػػػب العديػػػػد مػػػػف ا طػػػػالس  الخػػػػرائط ا ثريػػػػة  الت ريخيػػػػة  النرػػػػ ث  الميػػػػا ت فضػػػػت يػػػػف 
مرػػػػا  ت النارػػػػث الشخوػػػػية فػػػػ  تخػػػػري  نعػػػػض هسػػػػماء الم اضػػػػع الرغرافيػػػػة ا ثريػػػػة  تيسػػػػيرها 

  تريييوا ف  راؿ انياؿ الموادر لذ ر ما ييانؿ اسـ الم قع اليديـ ا  يطانينت

 الجغرافرة من الفترة القدرمة(1)مى ِكسَرة من قائمة الغركاءمالحظات عهت 

ػػرة وػػغيرة مػػف ال ر ػػاء تعػػ د الػػ  فتػػرة هوػػ ص مدرسػػة فػػارم )شػػر ناؾ( ه مرافظػػة ياػػ  (2)ثمػػة   س 
 السطر ا  ؿ مف الهص:

فػ  رػيف هم ػف فػ  اليتػرات  ŠEŠ. AB شػيشت هبمد هػة نوػيغة  أغرإذ تظوػر المديهػة 
 لػػـ يػػتـ  ŠEŠ. UNUG شػػيشت ا هػػ ؾ ه  هبنوػػيغة شػػيشت  أغرالتريػػة  تانػػة اسػػـ مديهػػة 

التػػ  تتنػػع اسػػماء المػػدف  الم اقػػع  KIالت  ػػد فيمػػا اذا  اهػػت هاتػػاف الميردتػػاف مترادفتػػافه  التريػػة 
نررػـ وػغير  KIل تانػة  فد  الدنص لعػؿ ههػاؾ ريػزًا  يردر مغجدغدةالرغرافية لعاوا  اهت نائنػة 

  اثر لوا اف يشاهدت  ما اف الهوػ ص ا داريػة ليتػرة رمػدت ف  هواية السطر ا  اهن   يم ف  
فػػ  أي المغاحددا الجغرافرددة يائبددة فضػػت يػػف اهوػػا  (3)هوػػر   تتضػػمف يػػادة الا ارػػؽ الرغرافيػػة

معظػػـ ا سػػماء الرغرافيػػة المتنييػػة مػػف اليائمػػة فػػ   ػػؿ مػػف موػػادر السػػت ت الرغرافيػػة المن ػػرةه 
لسػػطر الثػػاه  نهينػػر  تديمػػن مستهسػػخة اخػػرا مػػف ال ر ػػاء ت اف اسػػترراع ا(4) الموػػادر اليديمػػة 

                                           

: مديهػػة سػػ مرية مومػػة ياػػ  مرػػرا هوػػر اليػػرات اليػػديـ بالسددغمررة أغنددغكباالكدرددة، اغرغك ( ال ر ػػاء 1)
لػػيس نعيػػدة يػػف شػػمال  شػػرق  ا رت  نعػػد ا تشػػاؼ معانػػد  ايمػػاؿ فهيػػة  اقػػدـ ال تانػػات المعر فػػة فػػاف 
يور ما قنؿ يور فرر الست ت يعرؼ نعور ال ر اءه   اهت ايضا مير الست ت المومػة فػ  

 تيور فرر الست ت
 ـ تيرينا 31(  شر ناؾ:  تعرؼ خرائنوا اليـ  ن سـ )فارة(  ه  مديهة س مرية قديمة تيع يا  نعد 2)

مف الغرب مف مديهة ه ما )تؿ ر خة راليًا( ف  الروة اليرينة مف هور الغر اؼ )مهتوؼ الطريؽ 
العراقيةه المودر ما نيف مديهة الدي اهية  مديهة الهاورية تيرينًا(ه يف ذلؾ يهظر: رشيده الشرائع 

 ت 227السانؽهص
( لتستزادة يف الس انؽ  الا ارػؽ الرغرافيػةه تهظػر الػ  قائمػة العتمػات الرغرافيػة الدالػة )المارػؽ رقػـ 3)

 (ت7
فػػ  هوايػػة اسػػماء المػػدف رروػػا مػػهوـ  KI( يترػػظ اف ال تنػػة النػػاناييف يرروػػ ف ياػػ  الرػػاؽ يتمػػة 4)

ار ياين هقراهوـ ال تنة اآلش ري ف  ذلؾ فػ  العوػر اآلشػ ر  يا  تياليد ال تنة الس مري ف  ه  ما س
هػػ   KIالرػػديث رروػػا مػػهوـ ياػػ  فوموػػا مػػف قنػػؿ  تنػػة نػػتد نانػػؿ  الشػػ ر ياػػ  التػػ ال ت  يتمػػة 

يتمة دالة ت تب    تيره لتردد لايارئ ناهوا تعه  مديهة )مترظة افػاده  نوػا مشػ  را الػد ت ر ياػ  
 مسمارية ف  رامعة الم وؿ(تياسيف ارمد/ قسـ الدراسات ال
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 لػػػيس نػػػػ   É مػػف د ف اسػػػـ اهايػػؿ ههػػػا  مػػا فػػػ  التياليػػػد ال تانيػػة لعوػػػر فرػػر السػػػت ت نالعتمػػة 
KID
ه  ياػػ  الػػرنـ مػػف اف هػػذم المعا مػػة نسػػيطة ا  اف افتتاريػػة الػػهص المعرمػػ   تيسػػيرها ( 1)

تمػػدم تعاقػػب اسػػماء اليائمػػةت اف الهظػػرة الػػ  المػػداخؿ تعػد مسػػ لة معيػػدة اذ مػػا هػػ  ا سػػاس الػػذ  اي
الياياة ا  ل  ا ره هين ره  رساه ا ر ؾه  يشه زنػا ـ تعطػ  د لػة ناهوػا مرتنػة ترتينػا رغرافيػا   
  يم ف اقراهوػا ز ريػا مػع ايػة قائمػة معر فػة ناسػماء ا لوػة ه   يائمػة نالمػدف ازاء قائمػة ناسػماء 

 تتنػػع تعاقػػب المػػدف المهشػػ ة نعػػد الط فػػاف    تاػػؾ التػػ  تػػذ ر الع اوػػـ ا لوػػة الراييػػة لوػػا  مػػا  
السياسػػية ا  لػػ   مػػا هعرفوػػا فػػ  قائمػػة الماػػ ؾ السػػ مرييفت  مػػف المعيػػ ؿ اف ييتػػرض اهوػػا قائمػػة 
رغرافية تضـ افتتاريتوا ا ثر المدف الس مرية اهميةت  ف  الريييػة فػاف اليائمػة تنػده فعػت نػالمرا ز 

زة فػػ  التػػ ري  السػػ مر  ثػػـ تهتيػػؿ مناشػػرة الػػ  م اقػػع  مهػػاطؽ وػػغرا  اقػػؿ ال نػػرا التػػ   نييػػت نػػار 
شػورة  اقوػػر يمػػرًات   اهػػت ا ر  هينػػ ر  اتاهمػػا مر ػػزا اساسػػيا  ديهيػػا معر فػػا فػػ  نػػتد سػػ مر فػػ  
المرارػػػػؿ الت ريخيػػػػة التريػػػػةه ت ػػػػرا هػػػػؿ ييتػػػػرض  ر دهمػػػػا ياػػػػ  راس اليائمػػػػة لػػػػد رهما نوػػػػيتوما 

ذا  ػاف ا رتمػاؿ  ػذلؾ مػا هػ  ا د ار اليياديػة التػ  قامتػا نوػا   ياومتيف ف  فتػرة رمػدة هوػر  اا
 مػػف الرػػدير نالمترظػػة اف المػػديهت  ه ر  هينػػ ر  اتيومػػا لػػـ تػػذ ر فػػ  الهوػػ ص ا داريػػة لايتػػرة 

 ت  (2)اليديمة ف  ال ر اء

 الجغرافرة  (3)ب. مالحظات عمى قائمة ابغ الصالبرخ

مػػػا ف فػػػ  نػػػتد الرافػػػديف فػػػ  ا لػػػؼ الثالػػػث ؽتـ تطػػػ رت  ثيػػػرا نعػػػد اف معرفػػػة اسػػػماء ا         
نيائمػة  Steinkeller. Peterاسػـ مديهػة يرفػت مػف قنػؿ النارػث شػتيه ار  289ا تشػاؼ اسػماء 

  اف قد تعرؼ يا  اليائمة  اياد توميموا )نهاءها(   ؿ مػرة النارػث  LGNا سماء الرغرافية 
مػػف م قػػع انػػ  الوػػتني ه  ههػػاؾ فوػػـ افضػػؿ لايائمػػة مػػف  فػػ  هشػػرم لرقيمػػات Biggs. R.Dني ػػز 

 ه  هسػخة  –تؿ مردي  راليا  –اليديمة   ترريرم لهسخة مف اينت Pettinato. Gتعريؼ نيتيهات  
ػػرات هنػػ  الوػػتني    هوػػا ياػػ  ا ناػػب  مومػػة  هوػػا  اماػػة  تسػػمر نترديػػد م اضػػع يػػدد مػػف   س 

ا نت ناهن هص مدرسػ   مت امػؿ    هػن يشػ ؿ اطاسػا مد هة و تيًا نرم ز و تية  ما يتميز هص 
ممتازا لمهطية الشرؽ ا ده  اليديـ ف  يورم  ن  هن مد ها ن تانة مسػمارية ميطعيػة سػواة اليػراءة 

                                           
(1) Green. M.W, “A Note on an Archaic Period Geographical List From 

Warka”, JNES. Vol. 36, 1977, P. 293. 
(2) Green, Op. Cit, P. 294. 

( انػػ  الوػػتني : م قػػع مديهػػة سػػ مرية لػػـ ت رػػدد رتػػ  ا ف فػػ  رػػيف  يعيهوػػا نعػػض النػػارثيف نػػػ  ػػيش 3)
keš    ايػريش اereš  مػيت شػماؿ شػرق  هيػرت يهظػر:  14تنعػدFrayne, Op. Cit, Map 3, P. 

 ت30
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اذا مػػا ق رهػػت مػػع السػػ مرية التوػػ يرية مػػف فتػػرة فرػػر السػػت ت ممػػا يسػػوؿ قػػراءة ا سػػماء الػػ اردة 
غرافية ف  اليائمة يم ف  ضعوا ف  مهطية نانؿ ه  يؤيػد هػذم ت  ما اف يددا مف ا سماء الر(1)فين

الرييية اف ت ليؼ اليائمة  ػاف فػ  نػتد الرافػديف  لػيس هنػتت  مػا  يشػير شػته ار الػ  اف ا ختيػار 
 ف هػػػذم المديهػػػة  اهػػػت مر ػػػزًا لاتػػػد يف  ذات اهميػػػة فػػػ   كدددرشالطنيعػػػ  لتػػػ ليؼ هػػػذا الػػػهص هػػػ  

ف ا ثريػػة ا سػػماء الرغرافيػػة التػػ  تػػـ التعػػرؼ يايوػػا فػػ  قاػػب ت  (2)يوػػر فرػػر السػػت ت ا  لػػ 
ت اف نربدر  يا  خط طػ ؿ يمػر الػ  الرهػ ب مػف مديهػة  شاركغم  ارسنالمدف ا نعد ال  الره ب: 

فػػ   حدددغدالتػػ  يعهػ  اسػػموا  كرسددغراالرػد د الره نيػػة لامػدف الػػ اردة فػػ  اليائمػة تمػػر خػتؿ مديهػػة 
رتنط هػػذا ا سػػـ ايضػػا نمديهػػة تيػػع فػػ  مهطيػػة الرػػد د الياوػػاة الاغػػة السػػ مريةه  مػػف المم ػػف اف يػػ

ت  اليرضػػية المرررػػة ا خػػرا هػػ  اف (3) ػػيش / سػػ مر /  يسػػ را /  يشػػ را –نػػيف  ػػيش  سػػ مر 
اسػػماء الم اقػػع الرغرافيػػة فػػ  اليائمػػة هػػ  مػػدف تسػػيطر يايوػػا  ػػيش ا  ير موػػا ر ػػاـ لوػػـ يتقػػة 

دها فػػ  اليائمػػة تيػػع فػػ  اطػػراؼ نػػتد الرافػػديف سياسػػية خاوػػة ن ػػيشه  ياػػ  ي ػػس ذلػػؾ هرػػد اف مػػ
لعاوا تمثػؿ مػدها ي رػد نيهوػا  نػيف  ػيش يتقػات تراريػة  ياػ  سػنيؿ المثػاؿ هف العديػد مػف المػدف 

اهػن مػف المعيػ ؿ ا فتػراض  Rowtonف  رػ ض رمػريف تظوػر فػ  اليائمػةه  مػا  يػذ ر النارػث 
ؾ السػػػاطة فػػػ   رػػػدها مػػػف يمتاػػػاهػػػن فػػػ  الراهػػػب ا  نػػػر مػػػف يوػػػر فرػػػر السػػػت ت  اهػػػت  ػػػيش 

ت  مػػػف ارػػػؿ فوػػػـ افضػػػؿ لايائمػػػة (4)مػػػف السػػػيطرة ياػػػ  مهطيػػػة  ػػػيش  رمػػػريفممارسػػػة قػػػدرًا معيهػػػا 
الرغرافيػػة فيػػد رػػرر ارػػد النػػارثيف المعاوػػريف خػػرائط تت افػػؽ مػػع معطيػػات اليائمػػة  نياهاتوػػا تظوػػر 

فيوػاه  قػد هييػد توػميـ هػذم  مرار  ا هوار  اليه ات اليديمػة  م اقػع نعػض المػدف اليديمػة الػ اردة
الم اقػػع ن سػػاطة الدراسػػات ا ثاريػػةه  نتاشػػير م اقػػع المػػدف التػػ  تػػـ التػػييف مػػف م اضػػعوا ثػػـ نػػرنط 
المسػػارات المرو لػػة فيمػػا نيهوػػا   مػػاؿ الرايػػات المييػػ دة  وػػ ً  الػػ  تيػػدير م اقػػع يػػدد  نيػػر مػػف 

ؼ الػ   قػت قريػبت  ت سيسػا ياػ  هػذا ا ما ف ا  الم اقع ا  المدف  ترديدها  الت   اهػت   تعػر 
 (5)ت يػػد ـ الخػػرائط فػػ  هػػذم الدراسػػة م اقػػع هسػػنية فيػػط  لػػيس دقييػػة لتاػػؾ ا سػػماء الػػ اردة فػػ  اليائمػػة

فػػػ  المترػػػؽ(ت  نوػػػ رة يامػػػة فػػػاف الترتيػػػب الرغرافػػػ  لوػػػذم  4ه 3ه 2ه 1)تهظػػػر الخػػػرائط رقػػػـ 
نـ مػف اف   س ػرًا وػغيرة مػف قػ ائـ رغرافيػة اليائمة المعرمية المن رة ه  ترتيب استثهائ ه فعاػ  الػر 

                                           
(1) Frayne, Op. Cit, P. 1. 

 يهظر  ذلؾ:
MEE: Pettinato Giovanni, “Materiali Epigrafici di Ebla” III. 56, Roma. 1978, 

217. ff 
 ت23 زه "يظمة نانؿ"هص(يف مر ز مديهة  يش ف  اضياء الشريية يا  الر ـه يهظر: سا2)

(3) Frayne, Op. Cit, P. 87. 
(4) Frayne, P. 88. 
(5) Ibid, P. 3. 
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سياسػية ا  ديهيػة  –اخرا قد ت  ف مرتنة ترتينا رغرافياه فاهوا تستخدـ يا  العمـ  منادئ مختايػة 
 ا  استهادا ال  ا رتياع الو ت  لتسماء ف  ترديد هظاـ المداخؿ ا  ترتينوات 

اليائمػػة هػػ  تيريػػر ا ترػػام الػػذ  اف ارػػدا المشػػ تت الرئيسػػة فػػ  ترديػػد م اقػػع المػػدف نوػػذم 
تهتورػػػن اليائمػػػة ا  تتنعػػػن فػػػ  ارزائوػػػا الميػػػردة فػػػنعض ا رػػػزاء  ا سػػػطر ينػػػده ترتيػػػب المػػػدف فيوػػػا 
نمرػػاذاة مرػػرا ا هوػػار ا  اليهػػ ات مػػف ايػػتم الػػ  اسػػيان  نعضػػوا ياػػ  الع ػػس مػػف ذلػػؾ اسػػيؿ 

 اقع(تت )قارف المعطيات مع الخرائط الميتررة لام  (1)المررا ال  ايتم

 الجغرافرة: (2)ج. مالحظات عمى قائمة تل حرمل

ترت   قائمة تؿ ررمؿ الرغرافية يا  اطػ ؿ قائمػة ناسػماء ا مػا ف المعر فػة مد هػة ياػ  
خػػتؿ التهيينػػات التػػ  قامػػت نوػػا  1945رقيمػػيف مستهسػػخيف تػػـ ا تشػػافوما فػػ  تػػؿ ررمػػؿ فػػ  يػػاـ 

اسػما  تعػ د  211 ا   سماء ا ما ف المػذ  رة فيوػا المديرية العامة لتثار العراقية  يناغ العدد ال
هذم اليائمة ال  العود المن ػر مػف العوػر النػانا  اليػديـه   ػت الهوػيف همػا ياػ  ا ررػر تمػاريف 

ت  مف المتمر المومة ف  رقيم  تؿ ررمػؿ اهومػا م ر سػاف  سػماء ا مػا ف فضػت يػف (3)مدرسية
راه  اف يػددًا  نيػرا رػدا مػف هػذم ا سػماء يػرد   ؿ مػرة ارت ائوما يا  طائية مف الميػردات ا خػ

 ت(4)ف  هذم اليائمة  تند  ههمية هذم اليائمة راية لاعياف يهد دراسة تضاريس المهطية

                                           
(1) Ibid, P. 3. 

( تؿ ررمؿ: ا سـ الرديث لم قع اثر  شرؽ نغداد الرديدةه هين ت فيػن دائػرة ا ثػار العراقيػة فػ  ا اخػر 2)
وػػر النػػانا  اليػػديـ ضػػمت ال ارػػا العيػػد الخػػامس مػػف اليػػرف العشػػريف  ا تشػػيت فيػػن ناػػدة تعػػ د الػػ  الع

  šá duppumمسمارية  ثيرة مهوا هذم اليائمة الرغرافيةه   اف اسموا اليديـ ش  د ن ـ 
(3) Lévy, Selim. J, “Harmal Geographical List” SUMER. 3, 1947, P. 50. 
(4) Kramer. S.N, “Foreword to the Harmal Geographical List”, SUMER.3, 

1947, PP. 84 – 49. 
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 الجغرافرة: (1)د. مالحظات عمى قائمة )نفر(

 المفظ العرب   المفظ االكدي المفظ السغمري
EN. LÍL. KI Nibru )هينر  )هير 

ŠEŠ. UNU. KI Uri )ا ر  )ا ر 
Í. SI. IN. KI Isin إيسف 

UD. NUN. KI Larsa رسا  
UNU. KI Unug )ا ه ؾ )ال ر اء 

UD. NUN. KI Usaba  ا سانا 
KUL. UNU. KI Kulaba نا    

UD. KIB. NUN. KI zimbir )نار  زمنر )س 

 

  nippurهػ  مديهػة هنػر     EN. LÍL. KI = nibru اهايػؿ  ػ تنده هذم اليائمػة نمديهػة       
  ŠEŠ. URUK = URIهيسوا الت  رمات اسػموا  تسػتمر مػع المديهػة الره نيػة المومػة )ا ر( 

 اسنانا تاريخيةت  Larsa  رسا  Isinاف  نراز م اقع  ؿ مف ايسف أر و

  زمنػػػر  kulaba    نػػػا  usaba ا سػػػانا  unug قػػػد ي ػػػ ف  ر د المػػػدف ا تيػػػة ا هػػػ ؾ 
zimbir ساسػػػؿ ميوػػػ دًا  م ضػػػرا فػػػ  طػػػرييتيفه اف  ػػػت مػػػف ا هػػػ ؾ  نشػػػ ؿ متunug  نػػػا    
kulaba  يرت   يا  العهورUNU  ف  الميانؿ ا  الايظ الس مر  )تهظر اليائمة ايتم(ه   ػت

 تNUN, UDيرت    ذلؾ يا  العهور  zimbir زمنر  usabaمف ا سانا 

متػػ افييف نالسػػرع وػػ ت  usaba ا سػػانا  unugمػػف هاريػػة اخػػرا  ػػاف ا سػػماف ا هػػ ؾ 
ا  اف ال اتب ف  ال قت هيسن فر ؽ نيهوما نالم ػاف ه  فػرؽ نيهومػا نا سػطره  همػا  uالعاة األ ؿ 

 سػػيرارا  ninaالمػػديهتاف التؤامػػاف نا سػػاست  قػػد تػػرد مرػػاميع اقايميػػة م ضػػ ية سػػ ية مثػػؿ هيهػػا 
sirara  ل ػ  يشػار  (2)اليائمػة يػانرؾه  مػا يترػظ نيػاب مديهػة  رسػ  يػف  – يهيرشا  – ل ش 

                                           

مػػيت رهػػ ب شػػرق  نانػػؿ نػػاليرب مػػف ناػػدة ييػػؾ فػػ  مرافظػػة  45( هيػػر: مديهػػة سػػ مرية تيػػع ياػػ  نعػػد 1)
اليادسيةه   اهت مديهػة ا لػن اهايػؿ )الػن الرػ (  قػد هينػت فيوػا نعثػات امري يػة مػف رػامعت  نهسػاياهيا 

  شي ان ت
(2) Edzard, “The Ideas of Babylonian Geography”, P. 114. 
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ا ثػر الػ  د ر ا قتػػراف الايظػ  سػيتـ ا ستشػػواد نييػرة اخػرا مػػف اليائمػة  هػ  ساسػػاة مػداخؿ  ػػاف 
 :URUنالس مرية ا ر   مدرنةيهورها ا  ؿ ه  

 URU. KÙ. KI مديهة ميدسة
 URU. GIBIL. KI مديهة رديدة

 URU. SUMUN. KI مديهة خرنة

  URU – libir – ra. KI المديهة اليديمة

 URU – ul – li – a. KI مديهة قديمة

 – URU مديهة مدمرة

h ul – la. KI 

uh (u) nurih hu –hu – nu – ri. KI 

قػد تت ضػر يػف  URU – ul – li – a. KIنعػد  RU –hul – la . KIفػ  رػيف اف         
 )قاعػػة تػػ ؿ راليػػًا( hu h(u) nuriمديهػػة  طريػػؽ السػػرع ا  التهػػانـه ا  اف الغريػػب هػػ   رػػ د

( فػػ  Date Formula ينػػد  اف السػػنب  اضػػر لايػػارئ المعتػػاد  المطا ػػع ياػػ  الوػػيغ الت ريخيػػة )
 السػػهة السػػانعة   amar – sinر ػػـ سػػتلة ا ر الثالثػػة  ػػ قتراف وػػيغ ر ػػـ  ػػؿ مػػف همػػار سػػيف 

الومػت هػذم  hu h(u) nuri غرِ خدخ  ن دالسػهة التاسػعة نعػد دمػار مديهػة   abi – sinسػيف  –ان  
 ت(1)الرييية فيما يند   اتنا ظرييا  مؤلؼ هذم اليائمة  دراروا

 أبل )آشغربانربال( –بان  –اد. مالحظات عمى قائمة نرنغى من مكتبة الممك آشغر 

انؿ )الش ر ناهينػاؿ( مرم يػة  نيػرة  –ناف  –ليد  اف مف نيف هو ص م تنة الماؾ الش ر 
ء رغرافيػػػةه  هخػػػرا ناسػػػماء ا هوػػػار  اليهػػػ اته  ثالثػػػة ناسػػػماء ا قطػػػار  المػػػدف تمثػػػؿ قػػػ ائـ ناسػػػما

القائمدددة  مػػػف نػػػيف هػػػذم اليػػػ ائـ تػػػـ اهتخػػػاب  (2) المعانػػػد توػػػارنوا فػػػ  نعػػػض ا ريػػػاف ت ضػػػيرات
  لعؿ الدافع فيما يند  مف تاليؼ هذم اليائمة ه  ادار  نرتت المعجمرة لممقاطعات االشغررة

ف اهػػـ اليػػ ائـ المعرميػػة الرغرافيػػة ياػػ  ا طػػتؽ لسػػعة مػػداها  افيوػػا  تعػػد هػػذم اليائمػػة مػػ
الرغرافػػ  فوػػ  تتضػػمف مياطعػػات  اوػػياع رغرافيػػة شاسػػعة  متراميػػة ا طػػراؼه مثاػػت ذر ة هيػػ ذ 

ؽتـ(ه هػذا اذا مػا يامهػا اف  612 – 911المما ة ف  يورها الرديث  هتساع رقعتوا الرغرافية )
اها تـ اخضايوا  ضموا لامما ة ا ش رية  ػ مور  الرنشة ) ػ ش( اليائمة ضمت نيف ثهاياها ناد

                                           
(1) Op.Cit, P. 114. 

( الرمياػػػػ ه قوػػػػ  وػػػػنر : الم تنػػػػات فػػػػ  العػػػػراؽ اليػػػػديـ خػػػػتؿ ا لػػػػؼ ا  ؿ قنػػػػؿ المػػػػيتده رسػػػػالة 2)
 ت211ه ص1989مارستير نير مهش رةه رامعة نغداده 
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 نػػػتد اله نػػػة  اقاػػػيـ فػػػارس  ميػػػديا  نيرهػػػا  هػػػ  مػػػف الناػػػداف التػػػ   نػػػد اف ت ػػػ ف قػػػد ضػػػمت نعػػػد 
ؽتـ  663هنػػؿ  ياػػ  رنوػػات يديػػدة خاوػػة رماتػػن ياػػ  موػػر يػػاـ -نػػاف  -رمػػتت الماػػؾ الشػػ ر

 ف اليائمػػة مت تيػػة  (1)ؽتـ 653خػػتؿ رماتػػن يػػاـ  قيامػػن ناليضػػاء التػػاـ ياػػ  مما ػػة يػػيتـ مػػف 
 نا وؿ مف م تنة الماؾ المذ  ر ههيًات

 هػػذم اليائمػػة تييػػد دارسػػ  التػػ ري  السياسػػ  لامما ػػة ا شػػ رية  تايػػ  الضػػ ء ياػػ  الهظػػاـ 
ا دار  لوػاه  مػػا اهوػػا تمػػيط الاثػػاـ يػػف ريػائؽ فػػ  الرغرافيػػة السياسػػية لامهطيػػة  المما ػػة ا شػػ رية 

  راهػػب اف الم اقػػع الػػ اردة فػػ  هػػذم اليائمػػة تمثػػؿ راهنػػا مومػػا فػػ  دراسػػة مػػا يسػػم  نالرغرافيػػة الػػ
 الت ريخية لمهطية الشرؽ ا ده  اليديـت

ثمة مترظة اخرا تثيػر ا هتنػام  هػ  اف اليائمػة التػ  ه ليػت اوػًت فػ  ياوػمة المما ػة 
نارتوػػا ممػػا يعطػػ  اهطنايػػا يػػف اهميػػة ا شػ رية هيهػػ ا لػػـ تسػػتوؿ نوػػاه  اهمػػا شػػ ات مديهػػة نانػػؿ دي

نانؿ نالهسنة لاما ة ا ش رية مف الهاريتيف السياسية  الديهيةه    نػر   فػ  ذلػؾ فنانػؿ مثااػت دائمػا 
العمؽ ا ستراتير   اليضية المر زية لامما ة ا شػ رية  رنمػا ي ػدت المياطعػة ا  لػ  فػ  ا هميػة 

 ؿ دائما ميتارا لرؿ المسالة الداخاية لامما ػةه  مػا يم ػف ا ستراتيرية اذ  اهت السيطرة يايوا تش
 ālآل شددرغِت تيسػػير نيػػاب هيهػػ ا يػػف الظوػػ ر فػػ  اليائمػػة ن هوػػا  اهػػت تمثػػؿ العاوػػمة الما يػػة 

šarrūti  نا  ديةه فو    تدرج ضمف المياطعات  مف الم اقع الرغرافية التػ   ردت فػ  اليائمػة
 .URU. PÚ. LUGAL. URUالت   ردت نويغة  (2)هة مف المييد ال ق ؼ يهدها ه  المدي

ka? – rašت 

  ه  ما يدي ها ال  انداء نعض المترظات نوددها: 

ت   شػػػؾ فػػػ  قػػػراءة هػػػذا ا سػػػـه  ل ػػػف الغريػػػب اف قػػػارئ الػػػهص المسػػػمار  )اليائمػػػة( قػػػد  ضػػػع 1
 ل هػػػن لػػػـ ي ضػػػر لهػػػا فػػػ  الوػػػامش سػػػنب هػػػذا ا سػػػتيواـ  التسػػػاؤؿ kaيتمػػػة   نعػػػد الميطػػػع 

  ا ستغرابت

فػػ  الاغػػة  karāšuكددراش  ت اههػػا لػػ  سػػا مها رػػد  نػػ ف تاػػؾ الوػػيغة المسػػمارية تعهػػ  معسػػ ًر  2
األ دية  ه  ما   يم ف ارتمالن ألف الويغة ا  دية ل امة معس ر فيوا رر تا )مػد ( لوػ ت 

 ر ا لػػػؼ الثاهيػػػةه اذف رػػػاز لهػػػا اف هسػػػ ؿ  الرالػػػة هػػػذم لمػػػاذا  ضػػػع ال اتػػػب قنػػػؿ  امػػػة معسػػػ

                                           

 –( يف رمتت الماؾ ا ش ر   هشاطاتن الررنية يهظر: الد ر ه رياض يند الػررمفه الشػ ر ناهينػاؿ 1)
 ت2111دار الشؤ ف الثيافية العامةه نغداده  سيرتن  مهرزاتنه

 (ت19ه السطر)- 2 –( تهظر ال  اليائمة المعرمية لامياطعات ا ش ريةه الييا 2)
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يتمة دالػة تسػنؽ اسػماء المػدف  لػـ يرػدث اف   تنػت  امػة معسػ ر تسػنيوا يتمػة دالػة ياػ  
ه ا  قػام س  نػات 149( ل ا غػة ا  ديػة صCDAالمدف يا  هرػ  مػا هػ   ارد فػ  قػام س )

 ت346لاعتمات المسمارية ص

 .URU. PÚت اف  رػػػ د المع طػػػ  ا  ؿ  هػػػ  الميػػػردة السػػػ مرية الرمزيػػػة ا  لػػػ   هػػػ  3 

LUGAL  )الما يػةه الػ  راهػب الميػردة الثاهيػة التػ    الت  مف قراءاتوا مديهة العيف )اليهن ع
مػا هػ  فػ  الريييػة  ka? – raš يدفعها ال  ا يتيػاد اف مديهػة  URU. ka? – rašاردفتوا 

فػػػ   الثددداءا  ػػػد  الػػػ  وػػػ ت  لشدددرنه اذ اف مػػػف الشػػػائع اف يهياػػػب وػػػ ت اكراثددداا  مديهػػػة 
ر لػػػديها هػػػذا التخػػػري  ا  الترييػػػؽ هػػػ  اف  اتػػػب اليائمػػػة العرنيػػػة  ا  راميػػػةت  مػػػا هف الػػػذ  يػػػرر 

ت (1)ساقوا ضمف م اضع تدخؿ ف  هطاؽ مهطية الرزيرة اليراتية ا  قرينة هسنيا مف نتد اش ر
 التػػ  ت عػػد  (2)بقعدداء المغصددل تيػػع المديهػػة ضػػمف مػػا ادررػػن الناػػداهي ف العػػرب المسػػام ف نػػػ  

هيماؿ الم وؿت ذ رها ياق ت الرم   ني لن " راثا: قرية مف قػرا الم وػؿه اردا اهـ     ر   
ه سػػهة (4)ت  مػػر نوػػا ينػػد اي السػػ يد (3)نيهوػػا  نػػيف رزيػػرة نػػف يمػػره تعػػرؼ اليػػـ  نتػػؿ م سػػ 

ـه   اهت قريػة خرنػاء فيػاؿ يهوػا: "تػؿ م سػ ه  هػ  تػؿ يػاؿ مػد ره  ر لػن يػيف مػاء 1744
 ر لػػن قريػػة قديمػػةه  هػػ  ا ف خػػراب  المسػػافة  يػػذب وػػاؼ رػػاره يخػػرج مػػف ترػػت الرنػػؿه
 عددرن مدداء كراثددات  اشػػارة السػػ يد   نيػػرم الػػ  (5)نيهوػػا  نػػيف ن اػػد  )اسػػ   م وػػؿ( هرػػ  نريػػد

 هػػ   URU. PÚ. LUGALتتطػػانؽ مػػع  وػػؼ الػػهص المسػػمار   ت ضػػيرن فػػ  ينػػارة 
                                           

 هويينيها )هوينيف(  خميػد  )المػديديارن ر ا  –( إذ  ردت مع نعض الم اقع مثؿ   زاها )تؿ راؼ( 1)
ـ  )انػ  ماريػا( –العماديػة(  ياػػ  ي  ايسػاها )إيسػاف  ػ   ا  تػؿ ايسػاف –  تػؿ نارسػب )تػؿ ارمػر(  انيػ

ػاـ العايػؿ مثػؿ تػؿ امهيػرة ه  تػؿ -هور السار ر يهد الرد د التر ية م  الس رية ه   التا ؿ المريطة نػػ ر 
الرماهة ناليرب مف هارية الييارة ف  مرافظػة هيهػ ا نػالعراؽ  يهػد  اف تػؿ الخيسػاف هػ  ا قػرب الػ  

: تسػمية اراميػة تعهػ  النوػؿ كراثداا مػف ايسػاها(ت  المعػر ؼ هف ا رتماؿ ألف األسـ فيػن وػدا  نيايػ
 .GA نالسػ مرية  karašuالنػر   ا  ال ػر اث  هػ   ػذلؾ نا  ديػةه ل ػف نوػيغة مغػايرة قاػيت  هػ  

RAŠ. SAR . 
السػػػ ريةه   سػػػيما المهػػػاطؽ ال اقعػػػةه يهػػػد ريػػػ ؿ الػػػهيط السػػػ ريةه  فػػػ  مهطيػػػة اليرطاهيػػػةه  اليامشػػػا ( تتمثؿ نيعاء الم وؿ يا   فؽ التيسيمات ا داريػة الرديثػةه نهػاريت   ز م ػار  رنيعػةه  نعػض مهػاطؽ 2)

فضت يف هارية اليعرنية )تؿ   رؾ(ت لامزيد: يهظػر الطػ ه ه ي سػؼ رػرريسه نيعػاء الم وػؿ فػ  
دراسػػة فػػ  معالمومػػا العمراهيػػةه نرػػث مينػػ ؿ لاهشػػر فػػ  مراػػة الداب الرافػػديفه  –العوػػ ر ا سػػتمية 

 ت2113
 (ه مادة:  راثات1985( الرم  ه ياق ته )معرـ النادافه نير ت دار وادره 3)
( ينداي الس يد : ه  قاض   ررالة مف قضاة نغداد  هيتموا ف  اليرف الثامف يشر الميتد  لن 4)

رراة مشو رة مف نغداد ال  اسطهن ؿ د ف لها فيوا الم اقع الرغرافية الت  مر فيوات لامزيد يهظر 
 (ت 1988يماد يند الستـه يند اي الس يد  سيرتن  رراتن )نغداده  رؤ ؼه

 ت111( رؤ ؼه المودر هيسنه ص5)



 223 

عػػيف المػػذ  رة نوػػذا يػػديـ ا سػػتهتاج مػػف اف هػػذم المديهػػة هػػ  هيسػػوا  راثػػا )تػػؿ م سػػ ( ألف ال
 كراثدا زالت ترر  رت  ا فه  ه  ما تشتور نوا )تؿ م س (  نو رة يامة يند  اف تسػمية 

 قد رؿ  مراوا تسمية اخرا نعد اليرف الخامس الورر ه اذ وارت ت عرؼ نعد هذا التػ ري  فػ 
ه الت  رر فت ه  ا خرا ال  وػيغة اخػرا  هػ  )تػؿ م سػ ( (1)الموادر نويغة تؿ م س 

 ا تيع قرية تؿ م س ه يا  طريؽ ييف زالةه نيف قرية ر  هةه  هارية زم ار الرديثةت يهده

 مف المدف ا خرا الت   ردت ف  اليائمة  لـ تسعيها الموادر ذات العتقػة نػايراد مػا            
 URU. su – ruيطانيوػا هػ  مديهػة 

m
nu – ra – a – ni   ( مػف 18الػ اردة فػ  السػطر )

ه تعهػ  URUنعد العتمة الدالة يا  المػدف   su – ruه اف الميردة ا  ل  - 2 –قيا الا ح 
ت ػػػػػؾ  اآليػػػػػة ) َسدددددِري   هػػػػػ  تطػػػػػانؽ الايظػػػػػة العرنيػػػػػة  (2)رػػػػػد ؿ ا  قهػػػػػاة مػػػػػاء نكػػػػػؾ  ت ر  ػػػػػؿ  ر  ع   ق ػػػػػد  ر 

ػػر ي ا  العتمػػة التػػ  نعػػدها الم ت نػػة نرػػرؼ وػػغير يعاػػ  السػػطر هػػ  يتمػػة دالػػة تسػػنؽ  (3)(س 
ت   nu – ra – a – niالػذ  ر  مػف ثػـ يػات  اسػـ العاػـ الػذ  نعػدها  هػ   اسماء ا يتـ مف

التػ   اهػت تسػم  فػػ   قرردة الندداغران ػؿ تاػؾ المعطيػات تػدفع الػ  ا يتيػػاد ن هوػا رنمػا ت ػ ف 
الزر اعةالعو ر ا سػتمية 

ه اذ يشػير اليوػا يػاق ت الرمػ   فػ  معػرض رديثػن الناعغرةا   (4)
شػر  يف ه : روػف سػرر ف(ت ف قريػة الهػا راف راليػا  -د ر)( 5)صريغن  خرسباديف قرية 

)  راليػػػػػػا تيػػػػػػع قػػػػػػرب رػػػػػػد ؿ مػػػػػػاء اشػػػػػػتورت نػػػػػػنه  مػػػػػػا اف الايػػػػػػظ اليػػػػػػديـ لام قػػػػػػع )سػػػػػػ ر ه راف 
 sūru 

m
nurani   ياػ  التػ ال  الاػذيف  الزر اعة اغ الناعغرةهرد ودام ناقيا رت  ف  ليظت

الذ  رنمػا  ماء النغرانعماؿ ليظة رنما ر ر فا مف الايظتيف األوايتيفه ا  رت  نعد ي دة  است
ارػػتيظ نا سػػـ اليػػديـت  التفػػت فػػ  ا مػػر اف مرػػرر  ارشػػييات المما ػػة ا شػػ رية التػػ  هشػػرت 

                                           
(   اف م س  تر ماهياه  ل  الم وؿ مف قنؿ الستريةه  قتؿ ههاؾه  دفف يا  تاواه فعرفػت نػذلؾه 1)

 ػر انػف ا ثيػر مػا  ذلؾ ف  اياـ  رن نا يا  الم وؿ )الرم  ه معرػـ الناػدافه مػادة:  راثػا(ت  قػد ذ
ـه 1111هػػػ / 495ر ام يػػاق ت الرمػػ  ه يػػف م سػػ  التر مػػاه ه نشػػ ء مػػف التيوػػيؿه فػػ  رػػ ادث 

ني لن " خرج م س ه  ستيناؿ سيمافه فاما  اف م س ه يهد قرية  راثاه  ثب ياينه يدة مف ناماف 
فعػػاد اوػػرانن مهوػػزميفه  اليػػ  ام يف )هسػػنة الػػ  قػػ اـ الػػديف  رن نػػا( فيتاػػ مه رمػػام ارػػدهـ نهشػػاننه فيتاػػن

 ه  نوذا نير  –( 12 دفف يا  تؿ ههاؾ  يعرؼ ا ف نتؿ م س  )الط ه ه المودر السانؽه ص
التػػ  تطانيوػػا  talmūsa/ talmušši)تػػؿ م سػػ ( التػػ  يرفػػت فػػ  الهوػػ ص المسػػمارية نوػػيغة 

افة نػيف اليػػ ش الراليػة التػ  تيػع فػ  مهتوػؼ المسػ الجر احر دة تعيهوػا اناػب الموػادر الرديثػة نيريػة 
  الشيخاف ا    را  ناف"ت لامزيد يهظر:

Hannoon, Op. Cit, PP. 208 – 210.     Nashef, RGTC. V, P. 336. ؾهظر  ذلي  
(2) CDA, P. 329 

 مف س رة مريـت 24( اآلية 3)
ر ايػػة ) تسػػم  رهس الهػػاي ر( قريػػة شػػرق  الم وػػؿ  نيػػرة فيوػػا يػػيف فػػ  ارة يرتمػػع مهوػػا مػػاء 4)  ثيػػر ( "الزا

 (ت332السانؽهصيترن ا ) ذا( فين الايه فر  ه  قرب نايشييا مػف ايمػاؿ هيهػ ا"ت )الرمػ  ه المشػترؾ  ضػعًاه الموػدر 
 ( الرم  ه معرـ الناداف مادة: )خرسناد(  )ورن ف(ت5)
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 التػ   اهػت اليائمػة الرغرافيػة م ضػ ية الدراسػة مػف نػيف  SAAرديثا  المعر فة اختوػارًا نػػ 
ديد ا  ترييؽ لام قع الرديث هذم ا رشيياته قد مر  ا يايوا مر ر ال راـ  تر  ها مف د ف تر

ا  المرا  الذ  يطانيوا يا  ي س ما فعا ا مع نيرها مف الم اقع الرغرافية  المػدف فػ  هػذم 
اليائمة  نيرهاه  ما اف اطاس هاسه   لام اقع الرغرافية ف  العور ا شػ ر  الرػديث  الػذ  

ث ي ف نارن  ت س  قد سػ ت هػ   Porter, M  ن رترت ـ Parpola, Sقاما نترريرم  ؿ مف النار 
 ا خر يف ترديد ا  ايراد اسـ هاتيف المديهتيف ا  م قعومات
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(2)الجغرافية (1) ِكسرة من قائمة الوركاء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 وبالصيغة السومرية )الرمزية(

 اسم المغقع القدرم بالحرف العرب 
 غمارعادله بالصرغة االكدرة 

سم الحدرث اال
 لممغقع

ŠEŠ.AB = ŠEŠ.UNUG = ا ر 

تؿ الميي ر)الم ي ر( 
ف  مرافظة ذ  قار 

 )الهاورية(

È = EN. LÍL  )ه ي ر ناليرب مف نادة  ه نكر )مديهة ا لن اهايؿ
 ييؾ ف  الدي اهية 

UD. AB = UD. UNUG السه رة ف  مرافظة   رسا
 ذ  قار)الهاورية( 

 

 

 

 

  
 

                                           

السماء ل ر اء: مف ا نر المدف الس مرية ف  اليسـ الره ن  مف العراؽه   اهت مر زا لعنادة ا لن اله  الن  ا(1)
- ـ تيرينا ال  الشرؽ مف هارية الخضر الرالية ف  مرافظة المثه  15 ا لن  إيهاها )يشتار تيع يا  نعد 

 (225(ه )رشيده الشرائعه المودر السانؽه ص-السما ة
(2) JNES, Vol. 36. 1977, P. 293. 
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 (1)برخ( الجغرافرةقائمة )أبغ الصال

 ت
اسم المغقع القدرم بالحرف 

 الالترن 
 ت

اسم المغقع القدرم بالحرف 
 الالترن 

1 – 3  Missing     )47  )مفقغدة LA. SÁ
KI

 

14 [K]A. UR4
KI 

48 UR4
KI

 

15 [TI]. NU X
KI 

49 – 58 Missing    )مفقغدة( 
16 DAR. MU

KI 
59 A(?).HÉ

[KI]
 

17 ŠÀ(?). LA. NU. BA4
KI 

60 É. DÙ
[KI]

 

18 KA. [TUR]. TUR
KI 

61 TAR. RÍ X. HU
KI

 

19 KUR. DÚR
KI 

62 ZU. LUM
KI

 

20 RI. DA. NA
KI 

63  LA. DU8
KI 

21 DAR. E
KI 

64 URUDU. URUDU
KI 

22 E
KI 

65 AK. ZI. Ù
KI 

23 ÍB. NIM. LA
KI 

66 LÀL. LUL. UR4
KI 

24 ÍB. AD (?). [X]
KI 

67 É. UR4. AD
KI 

25 ÍB. DA. NI [M
KI

] 68 ŠA. BÀD
KI 

26 ÍB. DA GAL. LA
KI 

69 É. 
d
INANNA

KI 

27 TAR. RI. AN. AN
[KI]

 70 BÀD. GÀR
KI 

28 A NA [(X)
KI

] 71 GI. NU. MA
KI 

29 – 34 Missing    )72 )مفقغدة ŠAKIR
KI 

35 RA X
KI

 73 X X 

36 PÙ X. RÍ
 [KI]

 74 SI X. AD(?)
KI 

37 Ù. AL
[KI]

 75 [D]A(?). MU
[KI]

 

38 BA4. NE ZU
KI

 76 AMBAR
KI 

39 GI. DA. NU
KI

 77 SAL. LA
KI 

40 MÁ. GA
KI

 78 SÀ. MA. NU
KI 

41 SI. DAG
KI

 79 É. Í[B](?) X
[KI]

 

42 Ù. TIL
KI

 80 – 85 Missing    )مفقغدة( 
43 NU. RI

KI
 86 DU [X

KI
] 

44 I. NU
KI

 87 ÁŠ. DI
K[I]

 

45 A. ŠA
KI

 88 KA. SAR
KI

 

46 BAN. GA
KI

 89 EGIR
KI

 

                                           

(1) Biggs.R.D, Inscriptions From Tell Abū Şalābīkh”, The University of Chicago Press, 

Chicago & London, 1974, PP. 72 – 74. 

  ذلؾ يهظر:
Pomponio, F., “Notes on the Lexical texts from Abu Salabikh and Ebla”, JNES 42, 
1983, pp. 92 – 96.  
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 ت
اسم المغقع القدرم بالحرف 

 الالترن 
 ت

اسم المغقع القدرم بالحرف 
 الالترن 

90 É. A. GIGIR
KI

 121 A. X
K[I] 

91 É. BUR. GUL
KI

 122 MA[R]. X. DAR
KI

 

92 KAR
KI

 123 X
KI

 

93 DÙ. – LAK 713
KI

 124 AN. ÚR
KI

 

94 SANGA. NUN
KI

 125 DU
KI

 

95 UB
KI

 126 É. A
KI

 

96 [X] ZI. GAL
KI

 127 LAK. 654
KI

 

97 R[I](?). ŠI X
KI 

128 
UD. Ú


H

KI 
= akšak 

 )سمغقرا( غ عمررتل عمرا 

98 I. ZI. NU
KI

 129 DAG. ME
KI

 

99 É. ŠEŠ + IB
KI 

130 DÚR. DÚR
KI

 

100 ŠI. RI. SI GA
KI

 131 
AŠ. LÀL. 

LAGAB
KI

 

101 URU X. A
KI

 132 GÚ. A
KI

 

102 
LAGAB(?) X SAL. 

DA
KI

 
133 E. SA. MÀ

KI
 

103 GI. ZI. NU
KI

 134 AN. MUŠ
KI

 

104 GA. NI
KI

 135 GU. NIR
KI

 

105 X X. DIN
KI

 136 GIGIR. A
KI

 

106 X SAHAR
KI

 137 MAR. AK. BÚ
KI 

107 [X] GUR
KI

 138 – 140 MISSING (مفقودة) 

108 [X G] AL
KI

 141 Traces ( قاياب ) 

109 MISSING 142 Traces (بقايا) 

110 [X] DI
KI

 143 É [ 

111 X SAR
KI

 144 ÁŠ X
[KI]

 

112 [X] X
KI

 145 MÚŠ. GUNÛ
KI

 

113 [X X]A
KI

 146 X X ZI. A
KI

 

114 MAR. AK. KA
[KI] 

147 A. TAB
KI

 

115 É. DUR. UR4
[KI] 

148 NAM. HI
KI

 

116 GIGIR DÙ
[KI[ 

149 É. SAHAR. É
KI

 

117 HI. GAL
[KI] 

150 É. NIN(?)
KI

 

118 RA. GA. BÀD
KI 

151 [Ù]. LA. M[A](?)
KI

 

119 RA. MA. AD
KI

 152 
KUN. KUL. ABA 

(AB)
KI 

120 A. TÚG
KI

 153 GIŠ. KIN. TI
KI

 

154 [Ü]. GIŠ. DÚR
KI

 201 A. LU. LUM
KI
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 ت
اسم المغقع القدرم بالحرف 

 الالترن 
 ت

اسم المغقع القدرم بالحرف 
 الالترن 

155 
Ú. GIŠ. DÚR KUL – 

ABA(UNUG)
KI

 
202 PIRIG. TUR

KI
 

156 
GIŠ KUL. 

ABA(UNUG)
KI

 
203 EDIN

KI
 

157 RU. RU
KI

 204 X DU
KI

 

158 KU. ME
KI

 205 TAR. RÍ. TIL
KI

 

159 IM. IM
KI

 206 NÁ
KI

 

160 É. LUH. X
KI

 207 GIŠ. [TI]. X
KI

 

161 – 169 Missing    )مفقغدة( 216 – 208 Missing    )مفقغدة( 
170 RAD

KI
 217 Traces (بقايا) 

171 A[N[. X
KI

 218 [X] MU
KI

 

172 SAR. DA
KI

 219 HI. MU. UR4
KI

 

173 TAR. RÍ. ŠUL
KI 

220 KUM. MU. UR4
KI

 

174 TAR. RÍ. DA. ZI
KI

 221 DA. NE
KI

 

175 TAR. RÍ. SAG. DU8
KI

 222 Ú. ŠI
KI

  

176 É. T[A](?)
KI

 223 UD. UD
KI 

177 KUN
KI

 224 
I. ŠÁR × AŠ 

[U]R4(?)
K[I]

 

178 GIŠ AN. ŠINIG
KI

 225 GU. NE
[KI] 

179 DU8. UMBIN
KI

 226 GÍ   D. KALAM
KI

 

180 KA. NU. NI. GI
KI 

227 ŠA. NE
KI

 

181 AD. KID
KI

 228 ŠA. MU
KI

 

182 NUN. GIŠ. ŠID
KI

 229 DU. SI
KI

 

183 AMBAR
KI

 230 É. AD. UR4
KI

 

184 – 192 Missing    )مفقغدة( 241 – 231 Missing    )مفقغدة( 
193  Traces (بقايا) 242 ŠU. SAR X

KI
 

194 Traces (بقايا) 243 NI. LU. LÀL X
[KI]

 

195 GIGIR
KI

 244 Traces (بقايا) 

196 TAR. RÍ. ME
KI

 245 ŠI X[ 

197 
NE. G[IŠ](?) 
GIŠIMMAR(?)

KI 246 DA[ 

198 KA. KA LUM
[KI]

 247 A[D(?) 

199 SAR. RA. LUM
KI

 248 KA X[ 

200 XI. KA
KI

 249 Missing    )مفقغدة( 
250 Traces (بقايا) 309 IL. ÍB

KI 

G
ÍD
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 ت
اسم المغقع القدرم بالحرف 

 الالترن 
 ت

اسم المغقع القدرم بالحرف 
 الالترن 

251 MU[N 310 BA4. RA. MU
KI

 

252 É. PI. UR4
KI

 311 A. GÍR. GUNÛ
KI

 

253 GA. RÍ [ 312 [D] U8. A(?). GUD
KI 

254 É. [ 313 – 322 Missing    )مفقغدة( 
255 MISSING ( دةمفقو ) 323 TÙM. UM

KI
 

256 [X U] NUG
KI

 324 RÍ. SÁ. SAR
KI

 

257 [X X] IGI. NI
KI

 325 
RÍ. SÁ. UD. NI. 

SAR
KI

 

258 – 274 Missing    )326 )مفقغدة M[E]. AK
KI

 

275 SA. NA
KI

 327 TU. BÍL
KI

 

276 MAR. NA
KI

  328 A. LI. LA
KI

 

277 MAR. NA. UR4
KI

 329 MU. RÍ. RÍ
KI

 

278 Ú. AD
KI

   

279 SÁ. MA X
KI

   

280 MA. DAR
KI

   

281 DÚ. GA. RA
KI

   

282 TAB. NU
KI

   

283 É. IR. ERÍM
KI

   

284 TAR. RÍ ŠU. 

H A

KI
   

285 X
KI

   

286 ŠA. NE
KI

   

287 SÁ. MA NU
KI

   

288 ŠI. RI. A SI
KI

   

289 – 298 MISSING (مفقودة)   

299 DA. KA
KI

   

300 AL. HÚL (LAK 183)
KI

   

301 DA. BUR
KI

   

302 SUM. BÀD
KI

   

303 ZA. RA. BÀD
KI

   

304 É. ME TAG
KI

   

305 AZ. A. NI
KI

   

306 UD. UŠ
KI

   

307 A. LU
KI

   

308 PAB. NÀM
KI
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 يف: استهساخ يد   لا ح )قائمة( ان  الوتني  الرغرافية هيتً 
Biggs.R.D, Inscriptions From Tell Abū Şalābīkh”, The University of Chicago 

Press, Chicago & London, 1974, PP. 72 – 74. 
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 (2)الجغرافرة kiš (1)قائمة ِكش
االسم الحدرث لممغقع 

 غداللته
اسم المغقع القدرم 
 بالحرف العرب  

 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

Col. IV 

 ŠÁR KI 1 شار  
 ŠÁR - ? - ? KI 2 شار  
 ŠÁR - ? - ? KI 3 شار  
 ŠÁR – igi – ? KI 4 إؾ –شار  
 a – wa – ab KI 5 هب –    –ه  
 a – wa – ak KI 6 اؾ –ه     
 a – pi – rak KI 7  –ه  –ر ؾ  –ب  –ه  

 a. GA. DE KI 8 )ه د(–د   –ؾ   –ه  تؿ مزيد  ا  تؿ الدير
ت د     PA. DA KI 9 ب 

ت   رت )اقايـ( إقايـ /مياطعة   AN. ZA. KÀR KI 10 هفت ز 
ت   رت لؾ    AN. ZA – KÀR. lik – ku KI 11 ؾ   –هفت ز 

رنمػػػػا اشػػػػارة  –اقاػػػػيـ اهايػػػػؿ 
 ال  مهطية ه ي ر

ت  رت   AN. ZA. KÀR ايفت لؿ د هفت ز 
d
ENLÍL KI 12 

 AN. ZA. KÀR. PU. PU KI 13 هفت زت   رت ن  ه ن  

ت   ت ف  هفت زت   ػػػػػػػػػػػػػرت ؾ 
 تؿ

AN. ZA. KÀR. ku -  na – tíl 
KI   

14 

 BÀD – GU – LA KI 15 ؿ   –ناد ؾ   
ت   SAG. RIG. GA. KI 16 ساؾت رؾت ؾ 

 

                                           

ة الماػ ؾ : مديهة  نيرة ف  شمال  )س مر  ا د(  مير الستلة ا  ل  نعد الط فاف المػذ  رة فػ  قائمػkiš(  ش 1)
الت  لـ يعرؼ م قوا لرػد ا ف  Kešالس مرية تعرؼ نياياها اليـ  نتا   ا ريمر  اهغرةت  ه  نوذا نير  يش 

 إ  اف نعض النارثيف يرددها نتؿ ان  الوتني  ا  تؿ ردرت  
(2) Jean, Charles. F, RA, 32, PP. 164 – 166. 
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االسم الحدرث لممغقع 

 غداللته
اسم المغقع القدرم 
 بالحرف العرب  

 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

ـ   –ه     É – bi –lum KI 17 ل
ـ    –ه  ب     É – bi – lum – ? – tum KI 18 تـ  –ل
 ar – pap KI 19 ن ب  -ار  
 Ar – pap – bal(?) – ri KI 20 نب ن ؿ ) ( ر   -ار  
  ) ( ت  –ؾ   Ka(?) – ni KI 21 ف 
  ) (  Ga(?) – da KI 22 د ت –ؾ 
  ……… …… KI 23 
 A –hu - ? KI 24 ُ  -خ  –ه  
ت –ا ر    ت ؾ   URU – KU– GA KI 25 ؾ 
 URU – UL – A KI  26 ا ر ا ؿت 
 URU –HUL – A KI 27 ات–خ ؿ  -ا ر   
 URU – GUL – GUL KI 28   ؿت –ا ر    ؿ  
    ? KI 29 
ت –ا د) (    Ud(?) – bal KI 30 نؿ 
 GÍR. LUM KI 31  رت ل ـ 
ت  ت ر   GÍR. LUM. GU. LA KI 32  رت ل ـت ؾ 
ت   GÍR. LUM. TUR. RA KI 33   رت ل ـت ت رت ر 
 u – za – ar KI 34 ارت –ز   –ا   
 u – za – ar – ? – ra KI 35 ر   -   -ار  –ز   –ا   
 u – za – ar - ? - KI 36 ت-   -ار  –زا  –ا   
ت  ت ب  ت ات هبا  GÚ. A. AB. BA KI 37 ؾ 
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االسم الحدرث لممغقع 

 غداللته
ع القدرم اسم المغق

 بالحرف العرب  
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

ت إدت د ت   GÚ. ID. DU KI 38 ؾ 
ت د     GÚ. DU8. A KI 39 ت هت8ؾ 
 kar – gu – du8 – a KI 40 ات – 8د   –ؾ   – ار  
ت –ـ   –خ     ز 


h a – ma– zi KI 41 

 tu – lu– um KI 42 ا ـت –ؿ   –ت   
 tibira KI 43 تنيرت 
 kar – tibira KI 44   ار تنيرت 
ت –شؿ د –م   –هش    – is – me ؾ 

d
Šul – gi KI 45 

 شؿت   تد 
d شيشتد

šul. gi. 
d
šes KI 46 

ت  -ت   –إؿ    il – ta – tum KI 47 تـ 
 É KI 48 ه ت 

تػػػؿ النػػػزي  فػػػ  هاريػػػة قاعػػػة سػػػ ر 
قضػػػاء الرفػػػاي  مرافظػػػة ذ  قػػػار 

 ورية(ت)الها
نالـت  zabalam KI 49 ز 

ت لؿتد ات    .KÁ ؿ 
d
LU. LAL KI 50 

ت نانؿت  KÁ. DINGIR. RA KI 51  ات ده رت ر 
 .KÁ ساؾتد ا  

d
SAG. KI KI 52 

 .KÁ  استد ا  
d
KAS KI 53 

ت افت فتد ا    .KÁ اؾ 
d
UG

4
. AN. NA KI 54 

تػػؿ انػػ  رطػػب ييػػع رهػػ ب شػػػرق  
ناػػػدة ييػػػؾ فػػػ  مرافظػػػة اليادسػػػية 

 )الدي اهية(
ت –س ر  –ؾ    ki– sur – ra KI 55 ر 

 me – a – me – a KI 56 هت  -هم  –م   

 
 –ؾ  ) ( هؿ  –ش  
 šu – ku(?) – ul – me KI 57 م ت

ت د  d إيف ت 
én – ti KI 58 

 É – a KI 59 ات –إ   
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االسم الحدرث لممغقع 

 غداللته
اسم المغقع القدرم 
 بالحرف العرب  

 ت القدرم بالحرف الالترن  اسم المغقع

 É – a – gid – da KI 60 د ت–إ  ا د   
 É – a – NE – za – (?)KI 61 ز   (ت –ا ه    –ه   
تد –ا  –إ     – É – a هف 

d
nanna KI 62 

 – É – a ش ؿتد  –ا  –إ   
d
šul – gi KI 63 

ت –ا  –إ     É – a – bal – ri KI 64 نؿ ر 
COL. VI 

 .………………… …………………….. 1-3 
 نػػػػػػػػػػػػػػتد سػػػػػػػػػػػػػػيد اليوػػػػػػػػػػػػػػب 

 ma – da – k[i – en – gi – en ؾ  إيف     –د   –ـ   )نتد س مر(

– ki] 
4 

ز  ]هب ب   ػػ     –نػػ ر  
 bur – zi – [ab – ba – ki] KI 5 )ن رسيا(

d ه ف  د 
nanna ………..  6 

 gír - ……………… 7   ر 
 me – ki ………….. 8 م   
 tum - ………….. 9 تـ  
 ar – IGI  ………… 10 ا ؾ   – هر 
 ga – ta  ………….. 11 ت   –    
 ga – ta – …………….. 12 ت   – ا  
) ( –  ؿ    kul – bi (?) ……….. 13 ب 
 ÈŠ - …………….. 14 إيش 
 ma – a –  15 …-ا  -ما  
 ša – at – ma 16 ـ   –ات  –ش   
 ša – at – ma – ri [KI] 17 ر   –ـ   –ات  –ش   
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سم الحدرث لممغقع اال

 غداللته
اسم المغقع القدرم 
 بالحرف العرب  

 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 ša – at – lá KI 18 ؿ   –ات  –ش   

 
) ( ات  -     -ت   –ب 

 ا خ ) ( ر اش 
WA – ba(?) at – tu – u


h  (?) 

ri – iš KI 
19 

ؿت –خ   –ف    –nu خ 

h u – 


h al KI 20 

 šu(?) – ul – ma – nu 21 ف   –ـ   –ش  ) ( اؿ   
 ba – ga KI 22 ؾ   –ب   
ت –ـ   –س     si – mu –ra KI 23 ر 
ؿ    hal –me – a KI 24 ات –م   –خ 
ؿ   ت –ؿ   –خ   hal – la– ba KI 25 ب 
 hi – GAR KI 26   رت –خ   

 –ف   –ب   –ز   -ز   
 zi – zi – ba – nu – um KI 27 ا ـت

 BU – UŠ KI 28 ا شت –ب   
 URU – SILÁ KI 29 ستت –ا ر   
 MAH KI 30 ماخ 
 UM. MÁH KI 31 ماخ –ا ـ  
 URU. MA. SUM KI 32 ش ـ  –ـ  –ا ر   
 URU. SAG. DU KI 33 د   –سا ؾ  –ا ر   
) (  –ا ر     URU. DARA(?)KI 34 د ر 
 URU. BA. RA. A KI 35 ر   –ب   –ا ر   
 URU. BA. ZI KI 36 ز   –ب   –ا ر   

 hu –ha – nu –ri KI 37 ر   –ف   –خ   –خ   قاع  ت ؿ رالياً 
 hi – ri – tum KI 38 تـ   –ر   –خ   
 hi – zu – ri – tum KI 39 تـ   –ر   –ز   –خ   
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االسم الحدرث لممغقع 

 غداللته
المغقع القدرم  اسم

 بالحرف العرب  
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 

خػ ر  –إؾ   –ؾ   –تر 
 ػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػ   –سػػػػػػػػاؾ  –

)تر ػػػػػػػػا ال اقعػػػػػػػػة قنالػػػػػػػػة 
 ساساة رناؿ رمريف(ت

TIR. GA. IGI. HUR. SAG. 

GA KI 
40 

تػػػػػؿ العشػػػػػارة ياػػػػػ  اليػػػػػرات 
 tir – ga KI 41 ؾ   –ت ر  األ سط ف  س ريا

 zag – na – a KI 42 ات –ف   –ز ؾ  
نػػػػػاليرب مػػػػػف  تػػػػػؿ المطػػػػػاب

اياػػػػ  فترػػػػة العظػػػػيـ ياػػػػ  
 دراة شماؿ نغداد

 - kar شمشتد ار 
d
šamas KI 43 

Col. 5 

 
 –ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  –ت   –إؿ 

]  ت –نؿ) (   ر 
Il – ta – tum – bal(?)-r[i?] 

KI 
1 

 im  KI 2 إـ  
 ………… …………… KI 3-4 
 Zi – ib – ba – tum KI 5 تـ   –ب   –ا ب  –ز   
 zi – ib – na – tum KI 6 تـ   –ف   –اب  –ز   
 ka – id – da KI 7 د   –إد  –ؾ   
 ka – id – da – didili KI 8 ددؿ   –د   –إد  –ؾ   
ت ف  دل  اؿت    LUGAL افت ز 

d
EN. ZU. NA KI 9 

 ÍD. UZ KI 10 إدت ا ز  
ت ن ر    ÍD. UZ. SU. BIR4 KI 11 إدت ا زت س 
 ÍD. UZ. EDIN. NA  12 ت ايدفت هاإدت ا ز 
ت ماش    GA. MAŠ KI 13 ؾ 
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االسم الحدرث لممغقع 
 غداللته

اسم المغقع القدرم 
 بالحرف العرب  

 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

ت ماش    KI. MAŠ KI 14 ؾ 
ينعػػػػػػػد رػػػػػػػ ال  تػػػػػػػؿ مايػػػػػػػاف 

 AN. ŠA4. AN KI 15 ت اف4افت شا ت ـ شماؿ مديهة شيراز46

 nu – kár (?) KI 16   ر ) (  –ف   
 sa – bu – um KI 17 ا ـ –ب   –س   
 ka – ba – la – tum KI 18 تـ  –ؿ   –ب  –ؾ   
 ŠU. TAB KI 19 ش ت تاب  

تػػؿ ال  يػػة فػػ  هاريػػة الرسػػيهية 
 la – ra – ak(?) KI 20 اؾ ) ( –ر   –ؿ   ف  مرافظة  اسط

 LAM. KUR. RU KI 21  ـت   رت ر  
 su – kur – ru KI 22 ر   –  ر  –س   

)تػؿ العيػر( فػ  قضػاء نػدرة فػػ  
مرافظػػػػػة  اسػػػػػط ياػػػػػ  الرػػػػػد د 

 ا يراهية-العراقية
 BÀD KI 23 ناد    )دير/د ر(

 BÀD. KUR. KUR KI 24 نادت   رت   ر 
سػػػػػػػػػرن ؿ رهػػػػػػػػػ ب شػػػػػػػػػرق  

 .BÀD هها دنادت  الدي اهية
d
NANNA KI 25 

 .BÀD ش ؿت ؾ  دنادت  
d
SUL. GI KI 26 

 BÀD. GÍR. ŠU. TUR KI 27 نادت  رت ش ت ت ر  
 HUR. SAG KI 28 خ رت ساؾ  

 ػػش ي تػػؿ ا ريمػػره اهغػػر م 
 نانؿف  مرافظة 

 HUR. SAG. KALAM. MA خ رت ساؾت  ا ـت ما 

KI 
29 

 ma – kin – ti KI 30 ت   – ف  –ـ   
É. MA ه ت ماخ 


H KI 31 

 É. GU. LA KI 32    ه ت   ت 
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 (1)قائمة تل حرمل الجغرافرة
االسم الحدرث لممغقع 

 غداللته
اسم المغقع القدرم 
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن  بالحرف العرب 

تػػػػػػػػػػؿ الم يير)الم ايػػػػػػػػػػر( فػػػػػػػػػػ  
 URI 1 ا ر  )ا ر( الهاوريةت

ه يػػػػػر  تيػػػػػع نػػػػػاليرب مػػػػػف ناػػػػػدة 
 ػـ شػماؿ 25ييؾ ياػ  نعػد 

  اهيةتشرق  الدي
 nibru 2 ه نر  

ايشػػاف نرريػػات فػػ  مرافظػػة 
اليادسػػػية قضػػػاء ييػػػؾ هاريػػػة 

 النديرت
 i – si – in 3 ا ف )ايسف( –س   –ا  

ال ر ػػػػاء فػػػػ  هاريػػػػة الخضػػػػر 
ه ا ر ؾ(ت مرافظة السما ةت ( )ا هؾ   unu 4 ا ف  )ؾ 

سػػػػػػػه رم تيػػػػػػػع ياػػػػػػػ  مسػػػػػػػػافة 
 ػػػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػػػرق  السػػػػػػػػػػػػما ة 55
 ػػػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػػػماؿ نرنػػػػػػػػػػػػ  46 

 الهاوريةت

 larsam 5 ) رسا(تل رس ـ 

تاػػػػػ ؿ الونػػػػػا تيػػػػػع ياػػػػػ  نعػػػػػد 
 ػػـ شػػماؿ شػػرق  الشػػطرة 21

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مرافظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ذ  
 قار)الهاورية(ت

 la – ga – aš 6 هش )ل ش(ت –ؾ   –ؿ  

 Kisal(?) 7   س ؿ ) (ت 
ت ا   ييع شماؿ شػرق  الشػطرة 
فػػػػػػػػػػػػ  مرافظػػػػػػػػػػػػػة ذ  قػػػػػػػػػػػػػار 

 )الهاورية(
 GIR – SU 8 س   -  ر  

تػػؿ نسػػماية ييػػع فػػ  مرافظػػة 
 adab 9 هد بت يادسيةتال
ت –ف   –ا     u – ni – nu 10 ف 
 URU(?) – IM(?) 11 ا ـ ) (ت –ا ر  ) (  

)!(  معس ره مخيـ  KI(!) – GAL 12   ؿ  –ؾ 
 unu – di – gul 13   ؿ   –د   –ا ف   
ت –ش  –د   –ا ر     URU – di – ša – unu 14 ا ف 

ت –ه   مرطة طريؽ  É – danna 15 دفا
ؿ) (ت –ش   ه   – É – šu خ 


h al(?) 16 

ؾ   –سؾ   -د   –ا ر    ت –س   URU – di – sig7 - sig7 – gi 17 ؾ 
  ) (  tu(?) – ba – al 18 هؿت –ب   –ت 
ت   É(?) – ba 19 ه ) ( ب 
ت –ه  –ه ) ( ؾ     É (?) – ga – a – ba 20 ب 
 

                                           

(1) Levy, Selim. J. , SUMER, “Harmal Geographical List”. 3, 1947, PP. 56 – 58. 
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االسم الحدرث لممغقع 
 غداللته

المغقع القدرم اسم 
 بالحرف العرب 

 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 –مخزف الرديػد ا  مخػزف 
 يهنار

 É – AN – BAR 21 نر ت –اف  –ه  

 ؿ  –ل  اؿ  –ه   -قور –نيت الماؾ 
  É – LUGAL – LA 22 

تػػػػػػػػػػػػػؿ يمػػػػػػػػػػػػػر ه  يميػػػػػػػػػػػػػر 
 )سا قيا(

س ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئيفي  –ش   –ه  
 – É – šu )ا شاؾ(ت

d
SUEN 23 

ت –ف هد –ه     – É م ر ؾ  ؾ 
d
NIN – MAR

ki ki
 24 

 - É ت4ب   – 4ب   –ز  ده   
d
za – ba4 – ba4 25 

رهػػػػػػػ ب شػػػػػػػرق  تػػػػػػؿ فػػػػػػػارم 
 تالدي اهية ره ب العراؽ

 šuruppak 26 ش ر ناؾ )شر ناؾ(ت

تػػؿ انػػ  رطػػب ييػػع رهػػ ب 
شػػػػػػػػرق  ناػػػػػػػػدة ييػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػ  

 مرافظة اليادسية
( –س ر  –ؾ    ki – sur – ra 27 ر  )  س را

ت –ه  –…ت    a – ra 28 – .… ر 
 29 ..… …ت 
 30 .… …ت 
 EZEN – DA(?) - …. 31 …ت-د ) ( –ايزيف  

 
–اب  –ب   –ا   –ايػػػػػػزيف 
 EZEN – I – BI – IB – (?) 32 ) (ت

 –ل  ػػػػاؿ  –مػػػػ   –ايػػػػزيف  
ت  EZEN. M I. LUGAL. LA 33 ؿ 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ) (  –) (   –) ( س 
 sig(?) – (?) 34 – (?) ) (ت

ت –تت    ga 35 – .. ؾ 
 36 (?) – (?) ) (ت –) (  
 …… ….. 37 
 a – bi – a 38 ه –ب   –ه  

 
 –ف   –هر)!(  –ا ر  ) ( 

ت  ش 
URU(?) –  

ar (!) – na – ša 
39 
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االسم الحدرث لممغقع 
 غداللته

اسم المغقع القدرم 
 بالحرف العرب 

 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 a – ku – uš 40 ا شت –ؾ   –ه  
)ديػػر( )تػػؿ العيػػر( فػػ  
قضػػػػػاء نػػػػػدرة مرافظػػػػػة 

  اسطت
 BÀD 41 ناد )د ره دير(ت

ت –ت     ti – unu 42 ا ف 

 
 –ؾ   –ل ػػػػـ  – نػػػػؿ) ( 

ت  ؿ 
GIBIL(?). LUM. GU .LA 43 

ت –  ؿ  -ه –ناد  روف ال  يؿ   BÀD. U. GUL. LA  44 ؿ 

 
 –ؾ   –ل ػػػػـ  – نػػػػؿ) ( 

ت  GI BIL(?). LUM. GU .LA 45 ؿ 

 
 –ت ػػر  –ل ػػـ  – نػػؿ) ( 

ت  ر 
GI BIL(?). LUM. TUR. 

RA 
46 

 ar – bad 47 ن دت –هر  
 mu – (?) 48 ) (ت –ـ   
ت –ز ؾ     zag – bi 49 ب 
 ka – du 50 د ت –ؾ   

ػػػػػؿ) (    –ت   –ب   –ش 
 šul(?) – pa – ta – e (?) – a 51 هت –ه ) ( 

ػػػػػػػػػر  –ز   –هف   ا ر  –  
ت –زر) (  –  ر 

an – za – kar – ur – zir5 – 

ra 
52 

) ( –م ر    mar – (?) – utu (?) 53 ) ( ا ت 
 KÁ. DINGIR. RA 54 ر   –ده ر  –ؾ   نانؿت

نػػػػػػػػػػػرس همػػػػػػػػػػػر د فػػػػػػػػػػػ  
 مرافظة نانؿت

ب   –س   –هر  –ب  
 pa – ar – si – pa 55 )نارسن ا(

 (… ) – ) ( …(?) – (?) 56 
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االسم الحدرث لممغقع 
 غداللته

لقدرم اسم المغقع ا
 بالحرف العرب 

 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 Kiš 57  ش  األرمير اهغر م
 58 (?).…  (…ت) 

ـ فػػػػ  اػػػػتػػػػؿ دلػػػػيوـه تػػػػؿ دي
ؿ  مرافظة اليادسية   dil – bat 59 ن ت )دلنات( –د 

 aš 60 – (?) هش –) (  
 u – ni – ne 61 ه  –ف   –ا   
 AN – ZA – KAR – MEŠ 62 ميش – ر  –ز   –اف 
 mar – du8 – du8 63 د   –د   –م ر  
 ab – sa – an 64 الف –س   –هب  
 ab – bi – sal 65 س ؿ –ب   –هب  
ت –ا ف   –ب     bu – unu – unu 66 ا ف 
( –ـ   –خ    م ز  ت )خ   ha – ma – zi 67 ز 
 ši – tu – um 68 ا ـت –ت   –ش   

 –شػػػػػػػؿ د –) (  –) (  
  ُ  – (?) – (?) ؾ 

d
šul – gi 69 

 a – (?) – de 70 د  –) (  –ه  

 
ـ   –د   –هر )!(  –ه 
 a – ar (!) – da – ma – an 71 الف )هردماف( –

 ga 72 – (?) ؾ   –) (  
 um 73 – (?) ا ـ –) (  

 a – ra – ab –hu 74 خ   –هب  –ر   –ه  )يرفة( ف   ر  ؾت
 gan – daš 75 دش -  فه  
 ni – qum 76 ق ـ –ف   

ػػػػػيب فػػػػػ   تػػػػؿ رػػػػػد اده تػػػػػؿ الس 
 مهطية هور ديال  

هف  –ر  –ت   –مػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 me – tu – ra – an 77 )ميت راف(

 - LUGAL ا ت  )شمش(تد –ل   اؿ  ماؾ ا لن الشمس
d
UTU 78 
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االسم الحدرث لممغقع 
 غداللته

اسم المغقع القدرم 
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن  بالحرف العرب 

ضػػػػرة( ه  )  ت رػػػػد خ
مهطيػػػػة نػػػػ ر قاراػػػػة ا  

 نير مزر ية
  – nu – kiri سار(ت – ر ) ش –ف  

(GIŠ – SAR) 
79 

 ta – ši – il 80 ا ؿ –ش   –ت   
ت –ـ   –اؿ  –ش     ši – il – mu –hu 81 خ 
ُ   –ش ؿ د  تد –ؾ  d ه فا

ŠUL – GI – 
d
NANNA 82 

تػػػؿ هسػػػمر فػػػ  مرافظػػػة ديػػػال  

 ف  العراؽت

ف   –ه ػػػػػػػػػػػػػػػػف   –ايػػػػػػػػػػػػػػػػش 
 eš – nun – na 83 ايشه ف(ت)

 – (?) – mi إـتد –) (  –ـ   
d
im 84 

d ) (ت…… د 
…..(?) 85 

 ši– ma – (?) 86 ) (ت –ـ   –ش   
ـ   –ر     ri – im – ili 87 إ ؿ   –ه
 muš – sag5 88 ساؾت –م ش  

ػػػػػػػش    –ط   –سػػػػػػػاؾ  –م 
 MUŠ – SAG5 – ţa – ab 89 هبت

ت –ـ   –ؾ     ki – ma – ili 90 اؿ 
 ki – ma – (?) 91 ) (ت –ـ   –ؾ   

 mar –ha – ši  92 شت –خ   –م ر  مديهة مريش ره ب تر يا
ينعػد رػػ ال  تػؿ اماي ػاف 

 ػػػػـ شػػػػماؿ مديهػػػػة  46
 ف  إيرافتشيراز 

 an – ša – an 93 الف  )اهشاف(ت –ش   –هف 

)تػػؿ العير(فػػ  قضػػاء نػػدرة 
 BÀD – AN 94 الف )دير(ت –ناد  تمرافظة  اسط

ت –) (  –( )    na 95 - (?) – (?) ف 
 a – li – ku – um 96 ا ـت –ؾ   -ؿ   –ه  
  ) ( ت –ش   –ب   ba (?) – ši – mi 97 ـ 
 ba – ni – in 98 ا فت –ف   –ب   
) (  –ب     ba – di (?) – ir 99 ارت –د 
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االسم الحدرث لممغقع 
 غداللته

اسم المغقع القدرم 
 ت القدرم بالحرف الالترن اسم المغقع  بالحرف العرب 

 ) (  –ف) (  –ب 
) (ت  pa(?) – na(?) – na(?) 100 ف 

 ) (  –ف   –ب   –ت 
 ta(?) – pa – ni – qum 101 ق ـت

  ) (  –) (  –ت 
ta(?) – (?) – še (?) – i ش ) ( إخ) (ت


h  (?) 102 

 
 ) (  –هب) (  –ت 

 -شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    –) ( 
 اخ) (ت

ta (?) – ab (?) – (?) – še (?) 

– ih (?) 
103 

   ُ ت –م ؿ  –ؾ   gi – mil – li 104 ؿ 
   ُ ت –ه ـ  –م ؿ  –ؾ   gi – mil – nim – li 105 ؿ 
 kur – uš 106 ه شت –  ر  
 šakanak (?) 107 ش   ه ؾت 

لم ف )ساؿ +  اب(ت النرريف  dilmun (SAL+KAB) 108 د 

ػػػػػػػػػ  )ف(  –ـ   ي ماف هف) (  –  
 ma – ga (n) – an (?) – na 109 م اف(تف  ) –

ت –ل    –م     me – luh –ha 110 خ 
 – (?)LUGAL ز ايفتد –ل  اؿ) (  

d
ZUEN 111 

 112 (?).……  (ت……) 

  ) ( ) (  –هب  –ب  ب 
 pa(?) – ap – pa(?) – aš (?) 113 اش) (ت –

  ) ( س  –هخ) (  –س 
 sa(?) – ah (?) – si – e- bad 114 نادت –إ   –

 
ػػػػػر  –لػػػػػؿ  –ايػػػػػف د   – 

ت  ر 
d
en – lil – gur – ra 115 

 kar – rum 116 ر ـت –  ر   ار ـهميهاءهرويؼ
 kun – de – a 117 هت –د   –  ف  
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االسم الحدرث لممغقع 
 غداللته

اسم المغقع القدرم 
 بالحرف العرب 

 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

ت –ت     t`i – pi 118 ب 
) (  –ا     u – ru(?) – ma 119 ـ ت –ر 

 
 –ؿ   –هت  –ت  
 ta – at – la – aš 120 هشت

 dul – um 121 هـت –د ؿ  
 ša – am – mu 122 ـ  ت –اـ  –ش   سماء

(  ضاريةه اقايـ ميت ح  ت نالعاميػػػػػػػة )نػػػػػػػرا ن ػػػػػػػر 
 bara 123 م خ ذة مف اآلرامية

 ku – za – ma – at 124 هت –ـ   –ز   –ؾ   

 –ب   –هر)!(  – ز   
 za – ar(!) – bi – lum 125 ل ـت

 ki (?) – gir (?) 126   ر) (ت –ؾ) (  

 –ش   –) (  –) (  
 ši – am 127 – (?) – (?) هـت

 – 4ب   –ز  د –ا ر  
 4ب  

ur – 
d
za – ba4 – ba4 128 

 ab – aš – an 129 اف –هش  –هب  
 a (?) – (?) – (?) 130 ) (ت –) (  –ه) (  
 zi – (?) – (?) 131 ) (ت –) (  –ز   
 zi – (?) – (?) 132 ) (ت –) (  -ز   
 zimbir 133 زمرت 
 134 (?) ) (ت 

مديهػػة ا لػػن اشػػ ر الػػن 
الرػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػماء 
 يػػػػرادؼ ا لػػػػن هدد الػػػػن 

 الع اوؼت

ت –إش ر  دا ر   – UR ر 
d
IAKUR – RA 135 
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االسم الحدرث لممغقع 
 غداللته

رم اسم المغقع القد
 بالحرف العرب 

 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 u – pi5 – i  136 ا ت –ب  –ه  ا نس )تؿ يمر راليا(

 سمي ة راليًا شماؿ نغداد
) (  –ؾ    –ؿ   –ؾ 
ت  ka – ku(?) – la – tum 137 تـ 

 
 –) ( –) ( –إـ  –ر  
 ri – im – (?) – (?) – i 138 إت

   ؿ تنن ف  تر يات
إش  –ف   –ؾ  

 ka – ni – iš 139 ) اهش( ا  قاهش

ت –د   –ـ     mu – di – in 140 ا ف 
 di(?) – ki – li – pa4(?) 141 هت –) (  –د   
 ha – at (?) – tam (?) 142 تـ) (ت –هت) (  –خ   

إيػػػتـ )يػػػيتـ( رهػػػ ب 
 نرب ايرافت

ا ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ) (  –ه  ) ( 
 e (?) – alam (?) 143 )ييتـ(ت

ؿ   ؿ  –خ  ت –خ   hal –hal – la 144 ؿ 
 bu – ku /lu(?) – qum 145 ق ـت –  /ؿ) (  –ب   النتلي )نرن  الش ر(

  ) ( ت –نخر   bahar(?) – ra 146 ر 
تػػػػػػػػػػػػػؿ ررمػػػػػػػػػػػػػؿت )ذات 
األلػػػػ احه نيػػػػت المػػػػاؿه 
دي اف الرساب(ييع ف  

 نغداد الرديدةت

 šá – du – pu – um 147 ا ـ  –ب   –د   –ش  

 EZEN. RI. MUŠ 148 مشت –ر   –هيزيف  
 .EZEN ات –إ  د –هيزيف  

d
E – A 149 

 EAEN – AN 150 الفت –ايزيف  
ت ده رت   LÚ – DINGER 151 ؿ 

ب  –ه   –ب  –هب  
 ab – bi – e – bi – ib 152 هبت –

 …… ……. 153 
 



 248 

االسم الحدرث لممغقع 
 غداللته

اسم المغقع القدرم 
 بالحرف العرب 

 ت رف الالترن اسم المغقع القدرم بالح

ت –س   –ؾ   –خ     ha – gi – sa – al 154 هؿ 

 
 –ب   –ز   –ز   –ا  
ت  zi – zi – bi – mi 155 ف 

   ؿ تن ن ف  تر يا
إش  –ف   –ؾ  

 ka – ni – iš 156 ) اهش(ت

ت –ر   –ؿ   –ش     ša – lu – ra – ba 157 ب 

 هخيؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػر  –إش   –ؾ   -م 

 ki – iš – mar 158 ت-  شم ر

ت –ا ر  –ش     šu – ur - ba 159 ب 
تػػػػػػػػؿ ا شػػػػػػػػرال  ييػػػػػػػػع فػػػػػػػػ  

ت –إب  –ر   –ه   مهطية هور ديال   ne – ri – ib – tum 160 تـ 

ت –هؾ    ak – ku 161 ؾ 
ت –ؿ     lu – lu 162 ؿ 
 .AN. ZA. KAR ل ؿت .إيفد .  ر .ز   .هف 

d
EN. LIL 163 

ت .هر . ر -ز   .هف   AN. ZA. KAR. IR. RA 164 ر 
 AN. ZA. KAR. DA. DA 165 د ت .د   . ر .ز   .هف 
 AN. ZA. KAR 166  رت .ز   .هف 

 ÍD. UR. dZUEN 167 ز  هيفت د .هر .إد هور مديهة إلن اليمر س  هيف
 

 هور ا لن ش ل  
 
ت .ش ؿد .إد  ؾ 

ÍD. dŠUL. GI 168 

ت .ه  .]ه  د   I| D. NE. ZA 169| ز 
 ÍD| - NE 170| ه ت .]إد  

 ÍD. ŠA. DI. I 171 ت -ُ   .د .ش   .إد الرنؿهور 

ُ   .إؿ .إد   .) ( .ش 
 ل ـت .) (

ÍD. IL. ŠU. (?). (?). LUM 172 

 MAŠ. GAN. LUGAL 173 ل  اؿت . ف .مش مس ف الماؾ
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االسم الحدرث لممغقع 
 غداللته

اسم المغقع القدرم 
 بالحرف العرب 

 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 MAŠ. GAN. SAL 174 سؿت . ف .مش ةمس ف المره
تػػػؿ انػػػ  الضػػػ ار  )مسػػػ ف 
الرسػػػػ ؿ( ييػػػػع فػػػػ  قضػػػػاء 
 ييؾ ف  مرافظة اليادسية

 .ب   .ش   . ػػػػػػػػػف .مػػػػػػػػػش
 إرت

MAŠ. GAN AŠ. BI. IR 175 

 مس ف سيدة السماء
افت  .هػػػػػف – ػػػػػف .مػػػػػش
 يشتار

MAŠ– GAN. NIN. AN 176 

 
 .ش) ( .ش   . ػف   .مش
 ت ـت

MAŠ. GAN. SI. SI(?). 
TIM 

177 

 MAŠ. GAN. GA. GI. A 178 هت .ؾ   .ؾ   . ف .مش 
 MA. GAN. DAR. A 179 د رت ا . ف .مش 

 MAŠ. GAN. A. BI. IM 180 إـت .ب   .ه . ف .مش مس ف ا ب
 U. ZA. BI. IŠ. A 181 ه شت .ب .ز   .ا   
ت .ؿ   .ز   .ا     U. ZA. LU. LU 182 ؿ 
ت .ه ـ .ز   .ا     U. ZA. NIM. MA 183 ـ 
 U. ZA. LU. BI. DA  184 د ت .ب .ؿ   .ز   .ا   

 .هؾ .ت   .هش .ز   .ا   
ت  U. ZA  - UŠ. TA. AK– BI 185 ب 

ت .إش .ؾ   .ز   .ا     .(?) .U. ZA. KA. IŠ. KA ؾ 

IM(?)  
186 

ت .ن ر .ز   .ا     U. ZA. BAR. RA 187 ر 
ت .ؾ   .إش .ؾ     KI. IŠ. KA. TU 188 ت 
 ES. MAH 189 ماخت .هيش 
ت .ب   .ز   –د –هر   .UR ب 

D
ZA. BA4. DA4 190 

 i – zi – šar – rum 191 ر ـت –ش ر  –ز   –ا   
 e (?) 192 ه ) (ت 
 um 193 – (?) ا ـت –) (  
 du – um (?) 194 … ا ـ) (ت –د   –…تت  
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االسم الحدرث لممغقع 
 غداللته

اسم المغقع القدرم 
 بالحرف العرب 

 ت ترن اسم المغقع القدرم بالحرف الال 

  ) (–  ) (  bu – um (?) 195 – (?) ا ـ) (ت –ب 
 si 196 - (?) – (?) ) (ت –س   –) (  
ت –إؾ  –ف   –د     di – ni – ik – tum 197 تـ 
 a – pi – (?) 198 ) (ت –ب   –ه  
 A. ŠA. (?) 199 ) (ت .ش .ه 
 KA. AŠ - (?) 200 ) (ت .هش .ؾ   

 –سػػػػػػوؿ ا لػػػػػػن )رهػػػػػػة 
 ا لن( –يدف 

 ر   .ده ر .هيدف) (… 
… - EDIN(?). DINGIR. 

RA 
201 

 A. AŠ (?) 202 … هش) (ت .ه -…  

) (  .د ) ( -…  
) (  ا ـت .ؿ 

… - DA(?). (?). LU(?) - 

UM 
203 
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 (1)قائمة ن ف ر الجغرافرة 

اسم المغقع القدرم بالحرف  االسم الحدرث لممغقع غداللته 
 العرب  

 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 nibru 1 هنر  )ه نكر( ف  مرافظة اليادسية ه ي ر
تػػػػػؿ الميي ر)الم يػػػػػر( فػػػػػ  مرافظػػػػػة ذ  

 urī 2 ه ر  )ا ر( قار)الهاورية(

 i – si – in  3 اف )إيسف( –س  –إ  هيشاف نرري ات ف  مرافظة اليادسية
 larsam 4 ) رسا(ل ر س ـ  سه رم ف  مرافظة ذ  قار 

 unu 5 ؾ( –ه ف  )ا ف   ال ر اء ف  السما ة
 adab 6 هد ب  نسماية ف  مرافظة اليادسية

 kul – aba4  7   4هب   –  ؿ  اردا ض ار  ال ر اء
 simbir 8 سمنرت 
ت –ايدف   –زمنر    zimbir – edin – na 9 ف 
 bir – u – ul – li – a 10 [zim] ؿ  هت  -ا ؿ  –]زمػ  ػنرا   

 éš – nun – na 11 ف  )هشه ه ا( –ه ف   –إيش  تؿ اسمر ف  مرافظة ديال ت
 BÀD 12 ناد )دير(ت تؿ العير )ندرة( ف   اسط

 BÀD 13 ناد )دير(ت ي
 BÀD 14 ناد )دير(ت ي
 BÀD. AN 15 نادت الف )دير(ت ي
ت ي  BÀD.AN.NI 16 نادت الفت ف 
 ī – LUL 17 ل ؿت -إ  
 a – LUL 18 ل ؿ   –ا   
 ab – za – ab 19 هب –ز   –هب  

.A ا ت خ    اسطتؿ العيير ف  مرافظة 

H A = urum 20 

.A ا ت خ   ي ي

H A = = 21 

ت ا   ي ي  خ 

H A. A 22 

 ašte 23 هشت  
ت   sugi 24 س ؾ 
ت   abbara 25 هن ر 
 ú – te – aš – bi  26 ب   –اش  –ت   – ا   

                                           
(1) Landsberger, MSL, XI, PP. 101 – 106. 
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اسم المغقع القدرم بالحرف  االسم الحدرث لممغقع غداللته 
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن  العرب  

 ú –ha – za – bu – ur 27 ا ر –ب   –ز   –خ   –ا   
 ú – ša(?) … 28 ش  ) ( –ه  
 destroyed 29 الهص موشـ 
 I[M]…. 30 …تإ]ـ  
 IM….. 31 …إـ 
 a …… 32 ………ه 
 a …... 33 ………ه 
 a ….. 34 ………ه 

 akšak 35 ه ش ؾ  تؿ يمر ا  يمير )سا قيا(
تػػػؿ ر خػػػا ييػػػع فػػػ  هاريػػػة قاعػػػة سػػػ ر فػػػ  

 umma 36 ه ـات مرافظة ذ  قار
رن ؿ ره ب شرؽ الدي اهيةت   nina 37 ه ف   س رن ؿ/ز 

رن ؿ يت ت س رن ؿ/ز  رار   sirara 38 س 
 ـ شماؿ شرق  الشػطرة 21تا ؿ الوناتنعد  

 lagaš 39 ل  شت ف  الهاوريةت
ت –هر  –ؾ     ki – nir – ša 40 ش 
 ki – ab – rig4 41 ت4ر ؾ   –هب  -ؾ   

 É – lugal 42 ل  ا ؿ ت –ه   نيت الماؾيقور
 É – DUMU – SAL – lagal 43 ساؿ ت –د م   –إ   نيت ا نهة الماؾي قور األميرة

ت  ة طريؽمرط  É – danna 44 ه  دفا
 – É ت   ؿ ت  شه  مخزف الستح

giš
tukul 45 

ـ –ش   -ه     É – šu – dim4 46 4د 
 É – sa – ad – da 47 د ت –هد  –س   -ه   
 .LUGAL د   دت –اـ د -ل  اؿ  

d
IM. DUGUD 48 

D ن ن رت –د   د   –إـ د 
IM. DUGUD. BABBAR 49 

ر    zar – bu4 – bu4 50 4ن  – 4ن  –ز 
 – zar ـ   –ـ  د –زار  

d
ma – ma 51 

 URU – su4 – lum – ma 52 ـ   –ل ـ  – 4س   –ا ر   
 ú – za – ar – pa – ra  53 ر   –ب   –هر  –ز   –ه  
 ú – za – ar – zu – hu – ur 54 ا ر –خ   –ز   –هر  –ز   –ا   
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لقدرم بالحرف اسم المغقع ا االسم الحدرث لممغقع غداللته 
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن  العرب  

 ú – za – ar – ia – u  55 ا   –    –هر  –ز   –ا   
 56 ?..…?..…?  … -تت   -   
 Destroyed 57 ( موشمة66 – 59السط ر ) 
 – ká ل ت رؾتد –ؾ   

d
latarak  58 

 KÁ. DINGIR. RA  59 را )نانؿ(ت - اتده ر  نانؿ
ت -ه مف دات     - ká ب 

d
imin – bi 60 

 me – ki – el – tun 61 ت فت –ايؿ  –ؾ   –م   
ت –ؾ   –ر     ra – ga – tum 62 تـ 

اليا رػػػػة ه  الرمػػػػاد  فػػػػ  العػػػػراؽ ا  مديهػػػػة 
 ra – bi – qum 63 ق ـت –ب   –ر   الرافية ناليرب مف مديهة الرق ة الس رية

d د ت –ر   –شر  –هش د 
aš – šir – RU4 – da 64 

 mà – al – gi – a 65 هت –ؾ   –هؿ  –ـ   
 URU – GÁ – UŠ. 66 ا شت –ؾ   -ا ر   
ت سؿت ؿ    ت ؾ   URU. GU. SIL. LÁ 67 ا ر 
 URU – kug 68   ؾ –ا ر   
 URU – gibil 69  نؿ –ا ر   

 URU – sun 70 س ف  -ا ر   مديهة خرنة
 URU – libir – ra  71  ر   –لنر  -ا ر   مديهة ذات اثار قديمة

 URU –hul – a 72  –خ ؿ  -ا ر   مديهة مدمرة
ت –ف   –ا خ  –خ   قاعة ت ؿ  hu – uh – nu – ri 73 ر 

ت –  ب  –هت  –ب     bi – it – kib – bi 74 ب 
 ku – pi – in 75 افت –ب   –ؾ   
ت –ر   –ه    a – ra – pi 76 ب 
ت –ش   –هب  –ز     za – ab – ša – li 77 ؿ 

ي مػػػػػػػاف  ا  مديهػػػػػػػة م  ػػػػػػػراف ياػػػػػػػ  
 الشاطئ ا يراه 

 ma – gan 78   فت –ـ  
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اسم المغقع القدرم بالحرف  االسم الحدرث لممغقع غداللته 
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن  العرب  

ت –ل    –م   السهد ف  الوهد ه  الرنشة  me – luh –ha  79 خ 
فظػػػػة تػػػػؿ انػػػػ  الضػػػػ ار  فػػػػ  مرا

 اليادسية )الدي اهية(
ػػػش  ػػػف –م  ػػػنر  )مشػػػ ف   -   ش 
 maš – gan  - šabra 80 شانر(

ر   ـ ت –ب   –ز   zar – bi – lum 81 ل
ر    zar – bàd 82 ن دت –ز 

 ar – bàd 83 نادت -هر  رزيرة هر اد قنالة السارؿ الس ر 
تػػؿ ا ريمػػره اهغػػرة فػػ  مرافظػػػة 

 kiš 84   شت نانؿ

 – lugal  ايفدز –  اؿ ل ماؾ الن اليمر
d
zuen 85 

 e – mu – ut – ba – lum 86 ل ـت –ب   –ا ت  –ـ  –إ  
 mu – ti – a – ba – al 87 هؿت –ب   –ا   –ت   –ـ   
ت –إ ) ( ش ؿ    I(?) – šim(?) – šul – gi 88 ؾ 
ت –هف  –ف   –ؾ   –ش ؿ   šul – gi – na – an – na  89 ف 
ت –ه  –ؾ     gú – a – ba  90 ب 
 si – mu – ru – um 91 هـت –ر   –ـ   –س   

 an – ša – an 92 افت – 4ش   –هف  إيراف ف قرب شيراز تؿ ماياف 
 DU- .. 93 … -د   
 ib – ra – t[um(?)] 94 ت ػ ]ػمػ ) ( ت –ر   –اب  

شػػػػماؿ رهػػػػ ب شػػػػرؽ ادلػػػػب تػػػػؿ مػػػػردي  
 ib l[a] 95 إنت راب ف  س ريا

 
)!(  -د    – ( ]ا ؾ) –ف 

 di – ni(!) – [ik(?) – tum(?)] 96 تـ) ( 

 ne – ri – ib – [tum] 97 ]تـ  ت –هب  –ر   –ه   اشرال  تيع ف  مهطية هور ديال 
ت -هنز     abzu – si 98 س 
ت   -خ   –ـ     ma – hi – li 99 ؿ 

 la – ba – an – e 100  ت-اف  –ب   –ؿ   لنهافت
نػػػػرب  ػػػػـ شػػػػماؿ 21 ه ػػػػة  الوػػػػدـ  تنعػػػػد 

 már – da 101 د ت –م ر  الدي اهية
ت -ف     ni – ku 102 ؾ 
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اسم المغقع القدرم بالحرف  االسم الحدرث لممغقع غداللته 
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن  العرب  

ت -ز ؿ  –ؾ     ka – zal – lu 103 ؿك
 gir - lum 104 ل ـ – ر   
ـ   – ر    gir – lum – tur 105 ت ر –ل
ـ   – ر    gir – lum – gu – la 106 ؿ   –ؾ   -ل
ر    zar – gi 107 4ؾ –ز 
 za – ar – ra – ma 108 ـ   –ر   –ار  –ز   
 É – a  109 ا –ه   
 É – a – nig – gi – na  110 ف   -ؾ   –هؾ   –ا  –إ   
 É – a – ba – za  111 ز   –ب    -ا  –إ   
 É – a – NE – sa 112 س   –ف   –ا  –إ   
 É – a – da – NE – KU  113    –ه   –د  –ا  -إ  
 tin – tir 114 ترت –تف  
 – ki د ت -مش  د   

d
maš – du  115 

 pad – da 116 د ت –ناد  
 an – za – kàr 117  ر –ز    -هف  مهطيةه اقايـ

ه ي ػػػر )نػػػتد الػػػن الرػػػ   اهايػػػؿ( فػػػ  
 مرافظة اليادسية 

ػػػر  –ز   –ايػػػف   –إيػػػف د د   –  
ت –لؿ   an – za – kàr – da – lil – la 118 ؿ 

 an – za – kàr – da – da 119 د ت –د   – ر  –ز   –هف  
 an – za – kàr – BU – BU 120 ن ت –ن   – ر  –ز   –هف 

ػػػػػػر  –ز   –اف    –ف   –ؾ   –  
ت –تؿ   ؿ 

an – za – kàr – gu – na – til – 
la 

121 

 an– za – kàr – ur – zir(!?) 122 ! (زر) –ه  –  ر  –ز  –اف 
 nu – kará 123   ر  ت –ف   نتد ارهنية

 su – kú – me 124 م ت -  ؿ  –س   
ت –هب  –ز   –ناد    bad – zi – ab – ba 125 ب 

ب   –هب  –ز   –نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   نرس همر د ف  نانؿت
 bur – zi – ba – ba  126 )ن رسنا(
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اسم المغقع القدرم بالحرف  ه االسم الحدرث لممغقع غداللت
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن  العرب  

 kaš – bur – zi – kurun(?) – bur 127   ر ف) ( ن رت -ز   –ن ر – ش  
 na – an – na 128 ف   –اف  –ف   

 ša – ga 129 شا ا  ريؿ
 id – uz 130 ا ز –إد  
 id – uz – edin – na 131 ف   –هيدف  –ا ز  –إد  
 id – uz – su(!) – bir4(!) 132 )!(ت4س  )!( ن ر -هز   –إد  

 ma – da 133 د  ت –ـ   نتد

 –ؾ   –ا ف  –ـ   –د   –ـ   
 ma – da – mu – un – gi – en 134 ايفت

هن  رن ة تيع ناليرب مػف الي سػيية 
)!(  –د   –ـ   ترها  نرب نغداد  ma – da – su(!) – bir 135 4نر –س 

 ma – da – uri 136 ا ر  )نتد ا ر( -د    –ـ   -نتد ا ر–تؿ ال ميي ر )الم ي ر( 
اليسػػـ الرهػػ ن  مػػف العػػراؽ )نػػتد 

ت –ايف  –ؾ   –د   –ـ   س مر( –نتد  –سيد اليوب   ma – da – ki – en – gi – en 137 ؾ 

 ka – id – da 138 د ت –اد  –ؾ   
 kun – id – da 139 د ت –إد  -  ف  

 HUR. SAG 140 خ رت ساؾت ساساة رناية

 ما –خ رت ساؾت  ا ـ  تؿ اهغرة ناليرب مف نانؿ
 HUR. SAG. KALAM. MA 141 (kiš)اقايـ  ش 

ـ     HUR – SAG – GUM – MA 142 ما –خ رساؾ   
نػػرب  ػػـ شػػماؿ 51تػػؿ فػػارم تنعػػد 

 suruppak 143 ش ر ناؾ ال ر اء ف  مرافظة اليادسيةت

تا ف ف  إيرافتتخت سايما  aratta 144 ار 
 KUR 145   رت نتده رنؿ

 KUR 146   رت 
 KUR 147   رت 

 KUR. KUR 148   رت   رت نتده رناؿ
 KUR. U. SAL. LA 149  ت -  ر ا ت ساؿ  

 KUR. MAR. TU 150   رت مارت ت  س ريا  فاسطيف )ا  نتد الشاـ يم مًا(ت
تد –      .GU هف 

d
NANNA 151 
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 (1)(Bilingual Listقائمة بأسماء قنغات )ثنائرة المغة( )

 اسم المغقع القدرم بالحرف العرب  غداللته
 اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 ت
 أكدي سغمري

 PA5 [pal – gu] 1 ؾ  )قهاة( ف  العرنية )فا ( –ن ؿ 
ب   )فػػرع وػػغير مػػف قهػػاةه قهػػاة وػػغيرةه  –ت ػػب  –]ه 

 PA5. LAL [a- tap – pu] 2 رنية يطية هورترد ؿ( ف  الع

 PA5. [SIG] MIN 3 ي
 PA5. ŠITA MIN 4 ي
ط  )ساقية المػاءه رػد ؿ وػغير( فػ  العرنيػة  –ال  –ر  
 PA5. ŠITA3 ra – a – ţu 5 راطت

 PA5. ŠITA3 mi – iţ – ru  6 ر  )قهاة رد ؿ(ت - -إط  –ـ  
 – PA5. ŠITA3 mi – ţi – ir ت  )قهاة رد ؿ(ت –هر  –إط  –ـ  

tu  
7 

 PA5. ŠITA3 nam – ga – ri  8 ر  )خزافه قهاةه ر   سي (ت –ؾ   –ه ـ 
ت  )مػػػػػػ رده نػػػػػػديره مرػػػػػػؿ السػػػػػػي ه فػػػػػػ   –ؽ   –ش  

 PA5. MIN ši – qi – tu 9 مسي (ت –العرنية 

 .[PA5.A] فا  ماء(ت –]   )قهاة  –م   –لؾ   –ب  

BAL 
pa – lag me – 

[e ] 
9-A 

 SU MIN MIN 9-B .[PA5.A] ]   )قهاة الماء( –م   –لؾ   –ب  
 .PA5. A. DE ؿ ت –م     ا ب   –ؾ   –ن ؿ 

A
e- ta – a

 

pal – gu me – 

e ub – lu 
10 

(ت –ب   –ه ب  –ت   –م    إت –ؾ   –ن ؿ   .PA5. A. DE ؿ 

DE. A  

Pal – gu MIN 

it – ta – nab – 

ba – lu 

11 

    [ [PA5.X.G]I.N

A 
[                  ] 11-A 

 .PA5    )قهاة الرديية ا  النستاف(-ر  ] –ؾ   –ل ؾ  –ب  
GIŠ

kiri6 
Pa – lag – ki – 

r[i – e] 
12 

  [ [PA5.X].[X].B

I 
[                  ] 12-A 

 
 

                                           
(1)  Landsberger, MSL, XI, PP. 28 – 29. 
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 اسم المغقع القدرم بالحرف العرب  غداللته
 اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 ت
 أكدي سغمري

ػػػػػػػػػػػػف  – لػػػػػػػػػػػػؾ –ب   ]ؿ   )قهػػػػػػػػػػػػاة المػػػػػػػػػػػػدخؿ(  –خ   –م 
 ت-قهاة ال اد  -)المهوؿ(

PA5.NÍG.GIL

IM.MA 

MIN lag man 

–

h a – [li] 13 

 PA5. APIN ]ش   )قهاة الرراثة( –ر   –ه   –ل ؾ  –ب  
MIN e – ri - - 

[še] 
14 

 PA5.GID. DA ar – [k]u 15 هر] ػ  ػ  )اليهاة الط ياة(
 PA5.Nu.MIN NU MIN 16 ي ه  ي 
 .P[A5] ]   )اليهاة اليويرة( –ر   –ؾ  

GUDA4. DA 
ku– ru – [u] 17 

 .P[a5].ŠIG ش  )قهاة(ت

GA 
ŠU – ú 18 

 PA5.SIG. GA ر ]   )قهاة(ت –ا  –ت   –م ت 
mut – ta – a – 

r[u] 
19 

 PA5. ENSI2 ن اؾ  إشاا ]ؾِّ  )قهاة را ـ المديهة(
PA5 iš – ša – 

a[k – ki] 
20 

ؾ   )اليهػػاة العائػػدة لررػػر  –]س ػػؾ  –ا ]سػػػ   –ن اػػؾ  ش  
 الميتع(

PA5.ŠÀ. 

[SUG5] 

PA5 šà – a[s] 

–  

[suk – ki] 

21 

ػػػػػػػؿ  ه  )قهػػػػػػػاة م ظػػػػػػػؼ المعنػػػػػػػد(  –ر   –ؾ  شػػػػػػػب  –ن 
 PA5. SABRA )ميسر ا رتـ(ت

pal – gu šab – 

ri – e 
22 

 .PA5 (تم ؾ )قهاة ا لوة( )هف ه م ؾ -هف دؾ   –ن ؿ 
d
NIN. 

mugi
ni–mu– gu 

pal gu 
d
nin -

mug 
23 

ف  قهػػػػاة تسػػػػتخدـ لاتخميػػػػر ا   –ت   –لػػػػ    –ؾ   –نػػػػؿ  
 الونانة ا  الدنانةت

PA5 

LA

H TAN 

(DAG.KISIM

5xLA) 

pal – gu la

h - 

ta – ni  
24 

 .PA5. MU ………(ت)قهاة  ػ  ×  -×  -ن اؾ  ػ  

UN. DÙ 
PA5 ki –x– x 25 
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 (1)(Bilingual Listقائمة اخرى ثنائرة المغة )

 اسم المغقع القدرم بالحرف العرب  غداللته ت
 اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 سغمري أكدي
 [                  ] [ki] [   ] ]    ]ؾ   1
ت× ه ]    ]×  2  [                  ] ki [x.x.ri].[ ] ه ر   ؾ 

ت×  ه ]×  3  – ki [   ] – NU [x.x] ؾ 

R[U] 

ت 4 ت ؾ  ت  افت ف   ma. gan. na ـ 

KI 
[MA] – 

KAN 

 .ME. LUH [SU] ش     هرض ميا خات 5

HA KI 

ت مرطة استرارة –]    –ن    –ات  –]ب   6  [bi – it be] ر 

[e] – ri 

É. 

KASKAL. 

GID
DA – NA 

KI 

 – MIN aš] الخاف ا  الراهةتـ      –ت   ـ  –]ي هش  7

ta] m – mu É. DAM KI 

 .MIN É. ÁŠ [MIN] ]ي  ي                  ي ي 8

DAM KI 

 MIN É. A.RI .A [MIN] ]ي  ي                  ي ي 9

[KI] 

ت نيت ا لن    ت –ؾ  د –هت  –ب   11  bi – it ؿ 
d
gu – 

la 
É. ŠA. BAD 

KI 

 MIN sar –ri É. LUGAL ر     نيت الماؾت –ي ش   11

KI 

12 
تػػػػػػػػػػ  ي    نيػػػػػػػػػػت نهػػػػػػػػػػت الماػػػػػػػػػػؾ  –ر ت  –ـ  = 

 )ا ميرة(
MIN ma – 

rat –te MIN 
É.DUMU. 

SAL. 

LUGAL KI 

 [                  ] ]    ت 13

[É. AMAR. 
d
SI]N(EN. 

ZU). NA KI 

 [                  ] ]    ت 14

[É. ŠU. 
d
SI]N. NA 

KI 

 KI [            ] [                  ] ]    ت 15

                                           

(1) Landsberger, MSL, XI, PP. 13 – 15. 
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 اسم المغقع القدرم بالحرف العرب  غداللته ت
 اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 سغمري أكدي
 K[I] [          ] [                  ] ]    ت 16

 اناك خمسة اعمدة مهشمة.

 KI [           ] [x] – [         ] ]       ]× ت 22

نػػػػػػػػ   23 ػػػػػػػ ف شػػػػػػػانر(ت  –]ػػػػػػػػر    –مشػ]ػػػػػػػػ ف ش    )م ش 
  تعرؼ راليا نػ )تؿ ان  الضار (ت

maš – [ka – 

an šab] – 

[ri] – e 

MAŠ. GAN. 

[ŠABRA] 

KI 

 bu – [uš] ]ا ش ت –ب   24
MAŠ. GAN. 

BU. [U] S 

d إلن الع اوؼ( –د ت )مس ف ا لن هدد  –د   إؿ 25
[da – da] 

MAŠ. GAN. 
d
[D]A.DA 

KI 

د د ت –د   –]إؿ  ]ش   26 ] د (ت مس ف ا لن ش 
d
] [ši – da –

da] 

MAŠ. GAN. 
d
SI.DA. DA 

KI 

 [ŠU] ]ش  ت 27

MAŠ. GAN. 

AM. ME. 

DI. TA. NU 

K[I] 

 [ŠU] ]ش  ت 28

MAŠ. GAN. 

AM. ME. 

SÁ. DU11. 

GA[KI] 

 [ŠU] ]ش  ت 29

MAŠ. GAN. 

SÁ. AM. 

SU. DI. TA. 

NU. K[I] 

ت –الف  –]ش    31  – an – [ŠU] ف 

na 

DIN. TIR 

K[I] 

 bi – lu – [ba] ؿ  )نانؿ( يت –ب   –]نا   31
DIN. TIR 

K[I] 

 [MIN] ي 32

KA. 

DINGIR. 

RA. K[I] 

 e – bir şa[n] ُ  )معنر الرهد (ت–ب   –ن ر ص   –   –]ف   33

– bi – i 

KI. BAL. 

MAŠ. DA 

K[I] 
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 اسم المغقع القدرم بالحرف العرب  غداللته ت
 اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 سغمري أكدي
ت           × ؾ   34  ka – x – bu [           KI] ب 

ـ    35 ف  نػػػػػػػػتد شػػػػػػػػرر ا رز  –ر    –هت ]ايػػػػػػػػ  –]
 )لنهاف(

ma – at  

[e –re] – nu 

[KUR. 

ERIN KI] 

 – IN pa[M]  )نتد فارس(   –ش   –ر   –ب  ي  36

ra – ši – i 

[KUR. 

MAR. HA. 

SI KI] 

37 
ت ػػـت نػػتد سػػ نارت  )نػػتد اشػػ ر  –نػػر   –]ي  س  

  مهاطؽ شرؽ دراة(ت
[MIN] su – 

bar – tum 

KUR. S[U. 

BIRA4 KI] 

نػػػػػتد يػػػػػيتـ )خ زسػػػػػتاف  -   –ـ   –ؿ   –]ي  ه   38
 ره ب نرب ايراف(

[MIN] e – la 

– mi – i 

KUR. 

ELAM [KI] 

39 
نػػػػػػػػػػػػتد ال ػػػػػػػػػػػػ تييف )ا اسػػػػػػػػػػػػط  -ُ  –ت   –]ي ؾ   

  ردستاف(
[MIN gu] – 

ti – i 

KUR. GU. 

TI. [UM KI] 

 1هط  ي –]ب   41
KUR. ZA. 

GU. TI. 

U[M KI] 

[pa – aţ] 

MIN 

41         [ KUR. ŠI. 

RUM. KI 
[                  ] 

42         [ KUR. ŠI. 

RUM. KI 
[                  ] 

43         [ KUR. ŠIR. 

RUM. KI 
[                  ] 

 .KUR. BIT ] ي   44

TA. LÁ KI 
[MIN] [      ] 

 .KUR. HE ] ي   45

A. NA KI 
[MIN] [      ] 

] ي   نػػػتد الا لػػػ نييف  تيػػػع فػػػ  سػػػوؿ شػػػورز ر  46
  السايماهيةت

[KUR LU. 

LU]. BU KI 
[MIN] [      ] 

 

صرغتان مقطعرتان مختمفتان 
 لكتابة االسم نفسه
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 (1)(Bilingual Listقائمة بأسماء بمدان غأنهار )ثنائ  المغة( )

 اسم المغقع القدرم بالحرف العرب  غداللته
 اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 ت
 أكدي سغمري

KUR.KI.[BA تـ  )نتد هرهنية( –  ر  –ف   –   ر 

L] 
KUR nu – 

kur– tum 1 

KUR.IGI.NI تـ  )النتد العايا(  -ؿ   –  ر إ  

M 
Kur e – li – 

tum 
2 

 KUR.IGI.SIG KUR  šap – li تـ  )النتد السيا ( –ؿ   –  ر ش ب 

– tum 
3 

ـ  )النتد( –ا  –ت   –ـ    – KUR.KUR ma – ta – a ت

tum 
4 

 ID na – a – ru 5 ر  )هور( –ا  –ف  
ت ػػـ )الهوػػر ال نيػػر(ه )هضػػنة ه  مػػا يرتيػػع  –هر  –ص  

 ÍD – MAH şi – ir – tum 6 اء(مف ا رض( )ورر 

ÍD لت  )هور دراة( –ا ؾ  –د   –ا  
DIGNA i – di – ig – lat 7 

ÍD تـ  )هور اليرات( –رت   –ب  
BURANUN pu – rat – tum 8 

فػػػرع مػػػف اليػػػرات(  –ت ػػػـ )هوػػػر اراخػػػتـ  –اخ  –ر   –ه 
 ) ه  هور نانؿ(

ÍD
GU.HA. 

AN.DE 
a – ra – ah – 

tum 
9 

   ؿ )هور اترا ه ؿ( –ا ف  – ر   –ت   –ا  
ÍD

ZALAG2. 

GA 
i – tu – ru – 

un – gal 
10 

 ÍD ش ـ )هور اترا ه ؿ( –إؿ  –هر 
A-LA-AD 

 
D
ALAD3 ÍD – 

d
i1 – šum 11 

.ÍD (-تم  ز –د م ز  )هور ا لن د م ز   –إؿ  –ه ر 
ŠUBA

ŠUBA ÍD – 
d
dumu – 

zi  
12 

 .ÍD. EDIN ؾ  )هور س س ؾ( –س   –ه ر س  

NUN
KI

 

ÍD su – su – 

ka 
13 

( –ز   –ايز  -ه ر يتـ   ÍD –HUŠ. A تـ  )هور ايز 
ÍD  ez – ze – 

tum 
14 

( –ف   –ار  –إؿ  –ه ر  ÍD.A.GI6.GA ف  )هور ا لن ا رهيف 

L.GAL. LA! 

ÍD 
d
ir – ni – 

na 
15 

 ÍD. UD. UD ÍD el – le – tu 16 ت  )الهور ا يا ( –ل   –ايؿ  –ه ر 
 

                                           
(1) Landsberger, MSL, XI, P. 28, P. 56. 
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 ع القدرم بالحرف العرب  غداللتهاسم المغق
 اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 ت
 أكدي سغمري

 .ÍD      )هور ا لن     (تا ؿه ر 
D
NIN. I. 

SI. IN. NA 
ÍD 

d
gu – la  1 

.ÍD ش 

H AR. 

GU. LA 
ŠU 2 

 ÍD. LUGAL ID šar – [ru] 3 ]ر   )هور الماؾ(ت –ه ر ش ر  
 ÍD. EN. NA Min be – [lu] 4 ه ر ن  ]ؿ   )هور السيد(ت

 ÍD. ENSÍ ؾ  )هور را ـ المديهة(ت –]ش ؾ   –ه ر إش 
MIN is – [šak] 

– ku 
5 

 ÍD. É. BAR (blank) 6 فارغت
 ÍD. ŠABRA (blank) 7 فارغت
 -ؿ   )هوػػر قاػػب   –ال  -ُ  -نػػػ ] –ل ػػب  –ر   –ا  –ف  

 ÍD. ŠÀ. URU المديهة( ت- سط
na – a – ri – 

lib–b[i a– li] 
8 

 .ÍD. NIN. NE ش  )هور                  (

NE 
ŠU 9 

 ÍD. SAL. LA ŠU 10 ش  )هور المرهة(
 ÍD. SAL. LA ÍD el – li– tû? 11 ت    )الهور األيا (ت –ؿ   –هر إيؿ 
 + ÍD. MÁ ل ـ )هور                 ( –  ؿ  –ه ر ت ر 

MUG 

MIN tar – kul 

– lum 
12 

ـ    )هور                         (  ÍD GAMBI ه ر ]  

(MÍ.ÚS. SÁ) 
[MIN] [kumu] 13 

 .ID. UD. DU]    )هور طير الماء(تُ   –ب   –ر   –ه ر ]ه 

BU
MUŠEN

] 

[MIN]  

[a–ra–bu–ú?] 
14 
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( )سػػ مريةه ا ديػػة( لم اقػػع رغرافيػػة مػػف مديهػػة Bilingual Listقائمػػة ثهائيػػة الاغػػة )
  (1)الش ر

 أكدي سغمري ت

اسم المغقع القدرم 
بالحرف العرب  

 غداللته

1 
ma – da – ki. Ma. 

[a.ki.in! .gi] in! – gi  

[KUR šú–me–

ri] [  ] 
 ]  رش مير   )نتد س مر(ت

2 ma. da. ki. in gi. uri ki 

MIN s[u – me – 

ri u ak – ka – di 

– e  

  ر ش ػ ]ػميرا  ه ػدا   )نػتد 
 (س مر  ا دا 

3 ma. da. ki. in. gi. sag. 
KUR e – mu [t 

– ba – l]i 

لػػػػ ] -ب  -ػمػػػػ   ت   – ػػػ ر ايػػػػ 
 ػ  ) (

4 
[ka – ar] – du – ma. da. kar 

ni – aš 
d
dun. ia. aš. Ki 

[MIN] KUR ak 

– [ka – di – e]  

–د  -]ؾ   -ا ؾ-]ي   ػػػػػػػػػػػ ر
 )نتد ا  د(ت   

5 
[?] – as – sa – ma. da. an. 

Ša4. An 

KUR el – la[m – 

tu] 

 [ت   –لػػػػػ  ]ػػػػػـ  – ػػػػ ر إيػػػػؿ 
 )نتد ييتـ(

6 ma. da. su. bir4 ki  

<KUR> su – 

bar – ti  KUR aš 

– [šur] 

ت   –ن ػػػػػػػر  –> ػػػػػػػ ر  س  
]شػػػ ر  )نػػػتد  – ػػػ ر الش 

 س نارت ه نتد اش ر(

7 KUR. mar. tu. Ki 

KUR a – mur – 
rim KUR aš – 
šur GÁ X KAL. 
NA 

 ر ر ـ  ػػػػػ –مػػػػػر  – ػػػػػ ر ه 
ػػػػػػػاؿ هػػػػػػػا  –الش  شػػػػػػ ر ؾ    

)نػػػػػػػػتد اآلمػػػػػػػػ رييفه نػػػػػػػػتد 
 اش ر(

8 KUR. gu. Ti. Um. Ki  
KUR gu – ti – i  
KUR ab! – da – 
da – ni 

ت     ػػػػػػػػػػػ ر  – ػػػػػػػػػػػ ر ؾ  
ف  )نػػػػػتد  –د   –د   –هب! 

ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تييفه ا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
)  ُ   ردستاف(ه نتد اندداف 

9 
KUR – ur – ha – KUR He. 
A. [na] ki 

KUR ha – ni – i 
ka [š] – ŠU– u 
LUGUD2. DA. 
MEŠ 

   ػػػػػػػ ر  –ف   – ػػػػػػػ ر خ  
ت 2ل  ػػػػ د -ُ  –ش   –]ش  

–دات مػػػػيش )نػػػػتد خػػػػاه  
 ه نتد ال شييف(-يهن

10 KUR. erin ki  KUR e – ri – ni   ف   ػػػػػػ ر  –ر   – ػػػػػػ ر ه
                                           

 رؼ نياياها اليـ  نياعة الشرقاطت ( اش ر: العاومة ا  ل  لاد لة ا ش رية  مر ز ينادة إالووا ت ع1)
Landsberger, MSL, XI, P. 35. = VAT10260 
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 أكدي سغمري ت

اسم المغقع القدرم 
بالحرف العرب  

 غداللته

KUR hat – ti    ت  )نػػػػػػػػػػػػػػػتد ا رز  –خ– 
 ه نتد الرثييف-لنهاف

11 ma. ri. Ki ŠUKUR hat – ti 
ت   – ػػػػػػػػػػ ر خػػػػػػػػػػت  –ش  

 )نتد الرثييف(

12 [a] – ra – tu aratt ki  
ŠUKUR su – u 

hi   

خ  )نػتد  -   –ش    ر س  
 (  -يهن  اطرافوا –س خ  

13 KUR. ma. gan. Na ki 
KUR şi – it hur! 

– ri ša – du – u 

ر   -ات خػػػ ر – ػػػ ر ص  
)نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتد  -ُ  –د   –ش 

 الشر ؽه ال ديافه الرناؿ(

14 
tir. Qa. An. Igi gu. Ti. Um 

ki 

tir – qa – [na] ša 

pa – an gu – ti – 

i  URU LU – ti 

اف  –ؽ  ]ف   ش  ب   –ت ػػػر 
ت   –  ا ر  ؿ   –ت   –ؾ  
  )ترقػػػاف  ال ائهػػػة قنالػػػة  –

 نتد ال  تييف( مديهة ل ت 

)تتطػػػػػػػػػػػانؽ مػػػػػػػػػػػع ل نػػػػػػػػػػػد  
يعتيػد ناهوػا  )ترقػا( اليديمة(

فػػػ  م ػػػاف مػػػا نػػػيف ار انخػػػا 
اهػػػػػػػػ ا ) ر ػػػػػػػػ ؾ(  هوػػػػػػػػر رد

شماؿ نػرب  )هور العظيـ(
  ير  الرالية

15 tir – qa. an. igi. 

h ur. sag ki 

tir – qa – an ša 

– di – i sá 
d
bu – 

la [la] 

 –د   –الف ش   –ؽ   –تػػػر 
ؿ  ]ؿ    –نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دش   –ا  

نػػػاليرب مػػػف قػػػرم خػػػار فػػػ  
 ايال  هور ديال 

16 tir. qa. an ki  
ŠUpu – qu šá 

IGI su – ti 

ؽ  ش إ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   –ش  ب  
 -ت  )ترقا( ) –)ناه ( س  
راليػػػػا ياػػػػ   -تػػػػؿ يشػػػػارم 

  هور اليرات ف  س ريا(

17 
si – ra – ra UD. MA. NINA 

ki 

ŠUURU A. 

MEŠ DUR. AN 
 ش  ا ر  ات ميشت د رت الف 

18 SI. Ú. RU. KI 
ŠU. URU za – 

ban 

ش  ا ر  هت مػيش د رت اف شػ  
زانػػػػػػػػاف نػػػػػػػػف )اقاػػػػػػػػيـ  –ا ر  ز  

يمثاػػػن اليػػػـ  رنػػػؿ رمػػػريف ا  
الػػػػػػػزاب(ت تيػػػػػػػع فػػػػػػػ  مهطيػػػػػػػة 
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 أكدي سغمري ت

اسم المغقع القدرم 
بالحرف العرب  

 غداللته

هضػػنية نػػيف  يػػر   قػػرم تنػػن 
فػػػػ  ديػػػػال   رنمػػػػا تيػػػػع ياػػػػ  
هور ديال ه ا  الزاب ا سػيؿ 
فػػػػػػ  مهطيػػػػػػة  يػػػػػػر   التػػػػػػ ف 

   نر 

19 BAL. TIL ki 
ŠU. URU. ŠÀ 

URU 

شػػػػػػػػػػػػػػ  ا ر  ش  ا ر  )المديهػػػػػػػػػػػػػػة 
 –ال اقعػػػػة فػػػػ  قاػػػػب المديهػػػػة 
 الرػػػػػػػ  اليػػػػػػػديـ  فػػػػػػػ  مدهيػػػػػػػة

   -اش ر 

20 zimbir. 
d
UTU. ki 

sip – par šá 
d
UTUURU sip – 

par   

ب  ا ت  ا ر  سػب دن ر ش   –س 
نػػػػػػػػر )سػػػػػػػػنار مديهػػػػػػػػة الػػػػػػػػن  –

 الشمسه مديهة سنار(

21 zimbir. am. na nu ki 

sip – par šá 
d
a[m] na – nu – 

URU [MIN] 

ػب   –ف   –ا ]مػػ دن ػر ش   –س 
ف  ا ر  ي )سػػنار العائػػدة لتلػػن 

  ه مديهة ي(امهاه

22 
he –[kal] – zimbir. UL. LI. 

A. ki la. a  

sip – par šá ş  

[a – a – t] i 

URU [MIN]  

ػػػب  ن ػػػر ش  ص ]ػػػػيا ت    -س 
ا ر  ي ]سػػػػػػنار ذات الضػػػػػػياءه 

 مديهة ي 

23 [tu]. ul. tu. ul ki  ŠU. URU. I 
i-tú

id  
 ت   –ش  ا ر  ا  

 )مديهة هيت(

24 

 ereš2 ki  
اياهػػػػػا اليػػػػػـ  نتػػػػػؿ انػػػػػ  رنمػػػػػا تعػػػػػرؼ ني

(1)الوتني 
 

ŠU. URU. ŠÀ 
pa

ap – zi ! 

! –اب  –ش  ا ر  ل ب   ز 

 

 

 

 

 

25 
aratta ki 

 تعرؼ نياياها اليـ  نػ  تخت سايماف

ŠU– ri – [ip] – 

pak URU MIN 

ن ػػػػػػػؾ  –]اب   –ر   –شػػػػػػػ  
تػػػػػػػػػػػؿ -ا ر  ي )شػػػػػػػػػػػر ناؾ( 

 -فارة

26 [KÁ]. DINGIR. [ra] ki  
URU ba 

u-la-ba-şi
  

şi URU MIN 
 ا ر  ب  ؿ  ب  ص  ا ر  نانؿ 

                                           

(1) Frayne, Op. Cit, P. 30. 
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 أكدي سغمري ت

اسم المغقع القدرم 
بالحرف العرب  

 غداللته

27 [k] i   
ŠU. URU. KÁ. 

DINGIR. MEŠ 

شػػػػػػ  ا ر  ؾ  ده ػػػػػػرت مػػػػػػيش 
 )مديهة نيت ا لوة( 

28 [   ]  [ŠU] URU MIN ش  ا ر  ي مديهة ي 

29 [   ]  [  ] [URU] [  ] ا ر   ]  مديهة ي[   [ 

Gap 

1 [   ] x. tur.x  
[ ]. a – g[a –[dè] 

KI 

د   مديهػػة ا  ػػد  – ػػػ ]ػػػا  –ه 
 )تؿ مزيد ا  تؿ الدير( 

2 [   ] a – ga [dè] KI 
 ]   ا 

  ا ]د      ي ي ي –

3 [   ] EN. T[I]       ايفت تػ ]ػ 

4 [   ] 
KUR. TI. KI. 

par [sa – a] 

 ػػػػ رت تػػػػ   ػػػػ  ن ػػػػر ]سػػػػن ا  
 )نتد فارس(

5 [   ] UNUG [ ] 
 –ا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾ )ا ر ؾ 

 -ال ر اء

6 [   ] KIŠ [ ] )ش )تؿ ا ريمر  
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ابِل -بان-قائمة معجمرة بالمقاطعات اآلشغررة من مكتبة الممك االشغري آشغر
 )آشغر بانربال(

 االسم الحدرث لممغقع
اسم المغقع القدرم 
بالحرف العرب  

 غداللته
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 (1)- 1 -الغجه 

شػػماؿ الراػػة  سػػط نانؿت
 العراؽ

ه ػػػرت رات  ػػػ   ػػػات د
 )نانؿ(

KÁ.DINGIR [x x x (x)R] 

A. KI 1 

تػػػفت تػػػرت   ت ػػػ ت  ي  ي
 )نانؿ(

TIN.TIR.K 

[I]x x(x). KI 
2 

بارسددب، بددغر سددب = بددرس 
 تنمرغد بالقرب من بابل

ػػػػػب  –نػػػػار  :  –س  ؾ 
ب -ن ر  bar – sip. KI :bur–sip. KI 3 س 

.شدددمال شدددرا نرب دددر = نف ر
، الدرغانردددة جندددغب العدددراا

شدمال ابدراارم  كغثى = تل
 بابل.

إيػػػػػػػػػفت ل ػػػػػػػػػؿت  ػػػػػػػػػ  د
)ه نكػػػػػػػػػػػر(  ػػػػػػػػػػػ ت د ت 

 ه)  ث (

d
EN.LÍL.KI GU. DU8. 

A.KI 
4 

ا ر ؾ ي تاػػػػػػػػػػ ؿ ال ر ػػػػػػػػػػاء 
 السما ة نالعراؽتشرؽ 

ا هػػػػػػػػػؾ )ا ر ؾ(ه ا ه ػػػػػػػػػؾ 
 UNUG.KI TE. UNUG. KI 5 )ا ر ؾ(

الرارك= تل الغالرة ف  محافظة 
 غاسط بالعراا، الرسا= السنكرة

جنددغب  شددمال يددرب الناصددررة
 العراا.

 UD.UD – ak. KI UD 6 ل ر ؾه ل رس  ) رسا(

رهػػػػػػػػ ب ا ريتػػػػػػػػؿ الميي ػػػػػػػػر 
الهاوػػػػػػػػرية رهػػػػػػػػ ب شػػػػػػػػرؽ 

العػػػػػراؽه  ػػػػػ  ب ي ارػػػػػدا 
 ض ار  ال ر اء 

-شػػػػػيشت ا ه ػػػػػؾت  ػػػػػػ  
ا ر  -اخػػػػػػػػػػػػت ال ر ػػػػػػػػػػػػاء

 )ا ر( ه   ااب  

ŠEŠ. UNUG.KI kul – 

UNUG.KI kullabu 
7 

ن ػة  ن ري انػ  ر  رهػ ب نػرب س 
 ـاي تؿ دينغداده دلنات 

ػػػػػػبت هػػػػػػ فت  ػػػػػػ   ا دت   
ؿ  يار(ه د   ن ت –)س 

UD.KIB. NUN.KI dil – 

bat. KI 
8 

                                           
(1) SAA, XI, P. 4 = K4384. 
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 االسم الحدرث لممغقع
اسم المغقع القدرم 
بالحرف العرب  

 غداللته
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

د ي  ه ن  الودـ   شػماؿ م ر 
شػػػػرؽ الدي اهيػػػػة )اليادسػػػػية( 
نػػػػػػػػػػػػػػػالعراؽه  سػػػػػػػػػػػػػػػخريها ي 

الراػػة رهػػ ب م ضػػع قػػرب 
 العراؽ نرب نانؿ ف 

ده س     ف   –ر–م ر 
MARAD. DA. KI: URU. sa 

h
 

– ri – na 
9 

ي تػػػػػػػػػػؿ  -ا نػػػػػػػػػػس  –ا ب 
رهػػػػػػ ب شػػػػػػرؽ  عػػػػػػاتالمريا

 نغداد ف  العراؽ
ه ا   –هب   –ب   –ش 

 ) ذا   ر دت( ي ه نس
URU.ap – šu URU. ú – pi – 
i,  

10 
اريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ي انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

نػػػػػػػػرب تره ب شػػػػػػػػوريف
ه الهاوػػػػرية فػػػػ  العػػػػراؽ

 دلم ف ي النرريف

 ه فت    ي هر د  
ت تػػػػػػػػػػػػػػ ؾت  ػػػػػػػػػػػػػػ   ف 

لم ف(  )د 
NUN.KI NI. TUK. KI 11 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
رهػػػػػػػػػػػػ ب سػػػػػػػػػػػػ ؽ الارـت

الشػػػػػػػػػػػػػػي خ نالهاوػػػػػػػػػػػػػػرية 
 ره ب العراؽ

ػػػػس - ػػػ  ػػػؾه    -س 
ت    سؾت ر 

Ki – sik – KI: kis – sik?– 
ru.KI 

12 

 ايسف ي إيشػاف نرري ػات
ترهػػػ ب شػػػرؽ الدي اهيػػػة 

   العراؽف
نػػػات شػػػ ت  ػػػ : نػػػات 
ت  ػػػػػػػػػػػػػػػ   تػػػػػػػػػػػػػػػ ت س 

ف( ف(ه )إس   )إس 
PA.ŠE.KI: PA.TE.SI. KI 13 

د ر )دير( ي تػؿ العيػر 
ه تشػػػػػػرؽ العػػػػػػراؽ )ندرة(

تيا  ايػػػػػػػػػػػػػت  ي هيػػػػػػػػػػػػػت
اليػػػػػػػرات شػػػػػػػماؿ نػػػػػػػرب 

  الرماد  ف  العراؽ

نػػػػػػػادت ده ػػػػػػػرت  ػػػػػػػ  
 )دير(

 ُ   –  ر إت  
BAD.DINGIR.KI KUR. i – 
tu –

,
u 

14 

 د ( تؿ زيف العانديف  )لند
قنياػػػػة اراميػػػػة  اهػػػػت تسػػػػ ف 
مهطيػػة داقػػ ؽ فػػ  مرافظػػة 
وػػػػػػػػػتح الػػػػػػػػػديف نػػػػػػػػػالعراؽ 
 ناػػػػػب اسػػػػػـ الينياػػػػػة ياػػػػػ  

 المهطية

 KUR. la – ba – du – du 15 د ت –د   –ب   –ؿ  

قنياػػػػة اراميػػػػة  اهػػػػت تيطػػػػف 
رنػػؿ رمػػريف  هوػػر  ديػػال  
 طغػػػػ  اسػػػػـ الينياػػػػة ياػػػػ  

 المهطية

 –س   –    – ػػػػػػػػػػػػػػػ ر 
ت  KUR – ia. su – pu 16 ب 

ت ا ـ   ت إؾ   KUR – LÚ. IGI.UM 17 )نتد ال ه ز(ت ػػػػػػػػػػػػػػ رت ؿ 
 – 611 ػػػػػػػػػػػػػ رت ؿ   

 KUR – LÚ. 600 – É. GAL 18 إ ت  اؿت
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 االسم الحدرث لممغقع
اسم المغقع القدرم 
بالحرف العرب  

 غداللته
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 
ػػػػػػػػػػػرت  ت ه     ػػػػػػػػػػػ رت ؿ 

 KUR – LÚ. NIGIR – KUR 19   رت
راب شػػػػػػػػػػػػاق  ي قاػػػػػػػػػػػػيـ ا

يمتػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػ  المهطيػػػػػػػػػػػة 
المروػػػػ رة نػػػػيف مديهػػػػػة 
سػػػػػػػػػػػػػػػػػعرت )سػػػػػػػػػػػػػػػػػيرت( 
 روػػػػػف  ييػػػػػا )هاسػػػػػاف 

ياػ  هوػر دراػة    يؼ(
 ره ب شرق  تر يا

ت  ػػػػػػػػاؿ   – ػػػػػػػػ رت ؿ 
 ػػػػػاشت لػػػػػ ؿ )نػػػػػتد 
راب شػػػاق  مسػػػػؤ ؿ 

 الر (ت

KUR – LÚ. GAL – KAŠ – 

LUL 
20 

اررددداؤ ات = بدددالقرب مدددن 
 تل حمف ف  سغررا

ت ه   –    –ر   –ا ر 
 URU. a – ri – ia – u – a – te 21 ت ت –ا  – ا  

 U.GU – AN[UR] …………تتإيؿ  

………(il) 
22 

ايػػػػزاؿ  ي قسػػػػـ مػػػػف ساسػػػػاة 
شػػماؿ رنػػاؿ طػػ ر يانػػديف 

 ره ب تر يامارديف 
 i – zal – lu 23 .[KUR] ل ت –ز ؿ  –إ 

 ػػػػػػػػػػػ ر سػػػػػػػػػػػه ار ي رنػػػػػػػػػػػؿ 
سػػهرار فػػ  مرافظػػة هيهػػ ا 

 نالعراؽ
ف   x: KUR. sin – gar 24[x x]   ارت –  رت س 

تت ]… ت    x ši x[x x] 25[x x x] ]… تش 
 الغجه – 2 -

 اناك عدد من االسطر مهشمة

 ػػار هر ػػاؿ ي الوػػ يرة فػػ  
 مرافظة  اسط نالعراؽ

ت  ػػػػػػػػار  شػػػػػػػػيشت د –ا ر 
  اؿ ي 
هيػػػػػػر ] ػػػػػػاؿ    إؿ - ػػػػػػار

مديهة ا  )ميهػاء( ا لػن 
هر ػػػػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػػػػن العػػػػػػػػػػالـ 

 السيا 

URU. kar – 
d
ŠEŠ. GAL –  

(kar – nergal) 
1 
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 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

 – ػػار اهايػػؿ ي تػػؿ ييسػػ  
نػػاليرب مػػف  –هوػػر ييسػػ  

الوػػػػػػيت ية فػػػػػػ  مرافظػػػػػػة 
 األهنار نالعراؽ

ت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار   إؿت  –ا ر 
 لػ  ]يؿ 

)مديهػػةه ميهػػاء ا لػػن 
 اها ؿ(

URU. kar – dEN.L[IL] 2 

م شػػؾ ي نػػد  يا فػػ  تر يػػاه 
 تاناؿيقيسارية ف  تر يا

 –ا س  – ػػػػػػػػػػػػ رت ـ  
 ؾ  

ت م ر   ]× ×  –ا ر 
KUR. mu – us – ku: URU. 

mar – [x x] 
3 

مػػػزاـ )زامػػػػ ا( ي السػػػػايماهية 
 سػػػػػػػػػػػوؿ شػػػػػػػػػػػورز ر فػػػػػػػػػػػ  

شػػػػػػػػػماؿ شػػػػػػػػػرؽ  ردسػػػػػػػػػتاف 
 العراؽت

ت ـ    –ـ   –ز   –ا ر 
ت  ُ URU. ma – za – mu – u – a  4 

رز  خػػػيف  ي  ػػػ ؾ تنػػػن شػػػماؿ ا
 ر  ؾ)رهػػػػػػػػ ب الػػػػػػػػزاب شػػػػػػػػرؽ 
 ا سيؿ(

ت هر  خ   –ز   –ا ر 
 ف   –

URU. ar – zu – 

h i – na 5 

 ػػػػػػػػ  ه  ي  اهػػػػػػػػ  ا  تػػػػػػػػؿ 
تعييهػػػػػػػػػػػػات اليرينػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف 

 اهطا يا ف  تر يا  
ت   ػػػػػػػؿ  ف   –ؿ   –ا ر 

ت –  ُ URU. kul – la – ni – i  6 

 سػػػ خ  ي شػػػ اع نػػػاليرب مػػػف
ه تػػؿ الرانريػػة  يهػػنه خهػػداف 
فػػػ  هاريػػػة ال راناػػػة التانعػػػة 
ليضػػػػػػػاء اليػػػػػػػائـ نمرافظػػػػػػػة 

 نرب العراؽ ا هنار

ت س   خ   –ُ   –ا ر 
ت خ   د   –ا ف  –ا ر 

ت –  ف 
URU. su – u –hu URU. hi 

– in – da – na 
7 

فػ  تر يػا  خيتؾ  ي  ياي يا
هييػػػػػػػػػػػػػػه  شػػػػػػػػػػػػػػماؿ شػػػػػػػػػػػػػػرؽ 

 تر يا ره ب طرس س 

 –ل ػػػػػػؾ  – ػػػػػػ رت خ  
ا  – ػػػػػػػػػػػ ر     –ؾ  
ت –  ف 

KUR. hi – lak – ku KUR. 

ia – e – na 
8 

ميايػػػػػديا ي اسػػػػػ   متطيػػػػػا 
 اوػتف تنػػن رهػ ب تر يػػاه 

 ناشت  ي فاسطيفت

د    –ؿ   –  رت م  
ت ب    –ؿ  ]    –ا ر 
ت  –]هش    ت 

KUR. me – li – di URU. pi 

– l[i?] – [iš?] – tú 
9 

ػػػػرد س مديهػػػػة  شػػػػينارت  ي س 
ه تر يػػػػػػا فػػػػػػ  فػػػػػػ   نػػػػػػد  يا

اسػػػػػػػػػيا ها  يسػػػػػػػػػيتف فػػػػػػػػػ  
 فاسطيف

ت ش   ت   –ن ػػر  –ا ر 
ت إس  – قػػػػػ ]ػػػػػا  –ا ر 
 ف   –ؿ   –

URU. ši – bar – tú URU. Is 

–  

q [a – lu – na] 

10 
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اسم المغقع القدرم 
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 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

هدـ  فػػ  ا ردف نػػاليرب 
 ف ال رؾم

ت     –ُ   –د   –ا ر 
 ـ : ا ر  

 ]× × ت
URU. U– du – u – mu: 

URU. [x x] 
11 

ت هـ  ام اف  ي ي م اف  –ال  –ـ   –ا ر 
 URU. am – ma –a – [na] 12 ]ف  ت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ س  ي الرنشػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 )  ش(  نتد اله نةت

س   -   – ػػػػػػػػػػػ رت ؾ  
 KUR – ku – ú – su  13 ]ت ت

ماتايػػػػػػا )ميػػػػػػديا( شػػػػػػماؿ 
 …ته نرب ايراف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ا –ا  –م 
× ]× )ميديا(:  ػ ر 

 × × 
mat – a – a: KUR. X  

[x x x] 
14 

 –س   – ػػػ رت نػػػار  نارس  ي نتد فارس
 )× ×( ×[ KUR. par – su – [x(x x)] 15 

]× × × ×  ػػػػػػػػػػػػ رت  نتد ]تت 
 KUR. [x x x x x] 16 × ت

]× × × ×  ػػػػػػػػػػػػ رت  نتد ]تت 
 KUR. [x x x x x] 17 × ت

قل عن ثمانية اسطر مهشمةوهناك ما ال ي  

 (1)– 1-القفا 
 البدايات مهشمة

سػػػػػػػػػػامريف ي السػػػػػػػػػػامرةت 
 شماؿ نرب هاناست

ػػػر  – ػػػ رت سػػػػ  ]ػػػػا  م 
 KUR. s[a – mir – i – na] 1 ف  ت –يػ  –

شػػعارة رهػػ ب سػػاءار ي 
شػػػػػػرق  دمشػػػػػػؽ ضػػػػػػمف 

 مهطية الاراة الس رية
ت س   هر  –]ئػػا  –ا ر 

]URU. sa ر   ت –
,
a – ar – ri

?
] 2 

 
 
 

                                           
(1) SAA, XI, P. 5. 
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اسم المغقع القدرم 
بالحرف العرب  

 غداللته
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

رهػػ ب خػػائ ريف ي رػػ اريف 
 رمص ف  س رياشرؽ 

   –ا   –  رت خ  
 KUR. ha – a – u – [ri – na] 3 ف  ت –]ر  

 ػػػػ ر تػػػػامتـ ي  هايػػػػة يػػػػػف 
مهطيػػػػػػػػة ا هػػػػػػػػ ار رهػػػػػػػػ ب 

 العراؽ

]× ت ػػػػـ  – ػػػػ رت ت ػػػػـ 
 KUR. tam – tim [x x] 4 )اقايـ النرر(ت×  

 –ا ص  – ػػػػػػػػ رت ـ   م ور ي مورت
ت ت  KUR. mu – uş - r[i 0] 5 ر ] 

ت د   دمسؽ  ي دمشؽت ػػػػس  –ا ر  ؽ   –م 
 URU. di – mas - qa [0] 6 ]ت ت

قػػػرهيف ي قػػػرهيـ مهطيػػػة فػػػ  
رهػػػػػ ب نػػػػػرب سػػػػػ ريا فػػػػػ  
مهطيػػػػػػػػة رػػػػػػػػ راف  تطػػػػػػػػانؽ 

 شي  سعد رالياً 

ت ف   -ف   –ق ػػػػػػػػر  ا ر 
 URU. qar – ni - ni [0] 7 ]ت ت

ُ  ي رماة ت خ   خمات  ا   –ـ   –ا ر 
 .URU ت  ت –]تػ 


ha – ma - a[t - tu] 8 

ختاريؾ  ي خدراؾ / رػزرؾ 
مديهػػػػػػة قرينػػػػػػة مػػػػػػف مديهػػػػػػة 

 رماةت

ت ت   ت خ  ر ؾ  –ا ر 
 .URU ]ؾ  ت –


ha – ta – rik – [ka] 9 

مهس ئات ي مس ياسه سوؿ 
النيػػػػػاعه موػػػػػياؼه شػػػػػماؿ 

 نرب س ريا

ػػػػػػف  ت م  ا  –س   –ا ر 
 URU. man - su - a – te 10 تت –

د ر  ي د را مديهػػػػػػػػػػػة تيػػػػػػػػػػػع 
 ػػـ شػػرؽ  21ياػػ  مسػػافة 
 ا رفن ف  تر يا

ت د   ت –ؤ  –ا ر  URU. du – u ر 
,
 – ru 11 

نات ي رمص ا  مديهػة  و 
 وافيتاه خمات  رماةت

ت ا   ت نػػػػػػػػػت ا ر  ت ص  ر 
 -ا    –ـ   –خ  
 ]ت  ت

URU. şu – bat URU. 

ha – 

ma – a
?
 – [tú?] 

12 
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 االسم الحدرث لممغقع
اسم المغقع القدرم 
بالحرف العرب  

 غداللته
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

د ر  سػػ اؿ ي نػػاليرب مػػف 
 رافد الناي ت

ت نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد )د ر(   –سػػػػػػػػػػ اؿت  ػػػػػػػػػػ ر دا ر 
 الي ت –)نالي ( 

URU. BAD
d  

KASKAL. 

KUR – a – a 
13 

سػػػػػػػػػم ؿ ي زهررلػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػ  
 ره ب تر يات

ت س   هؿ  –هـ  –ا ر 
ت –  URU. sa – am – al – la 14 ؿ 

قػػػػ  ي نػػػػاليرب مػػػػف ديػػػػر  
ت ؿ   الز ر ف  س ريا  URU. la – qe – e 15 ات–ؽ  –ا ر 

تابددددددال = قرسدددددداررة فدددددد  
كبددددددغكرا، قدددددغي = سدددددهل 

مركرددددا اغ مدرنددددة ا ددددنه كر
 ف  تركرا

ت  – ػػ رت ت   ن ػػؿ ا ر 
 ]  ت –ؽ  

KUR. Ta – bal URU. Qu – 

[e ?] 
16 

كدددركمرش = جدددرابمس فددد  
 شمال  سغررا 

ػػػر  ت    مػػػػ   –ؾ   –ا ر 
 URU. gar – ga – mi[š] 17 ]ػش 

 مػػ  ي مديهػػة سمسػػاط فػػ  
ت ؾ   تر يا ]URU. ku - mu ]خ  ت –ـ   –ا ر 


h i] 18 

ت   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ي   ي  –ـ   –ا ر 
] – URU. kum – mu ]خ  ت


h i] 19 

تػػػػؿ نرنػػػػارة  تػػػػؿ الغػػػػهـ فػػػػ  
 ػػػػػػػػػرمايس شػػػػػػػػػرق  هيهػػػػػػػػػ ا 

 نالعراؽ
 – URU – kar م ؿ ]ل سِّ  –ا ر    ر 

d
NIN [LIL] 20 

- 2 - 
 البدايات مخرومة

ت    URU. x [x x x x] 1 × ]× × × × ا ر 
ي اسػػػػ    اػػػػؾ فػػػػ   اديػػػػاف

 مرافظة هرنيؿ نالعراؽ
هف  –د   –ه  –ا ر  

 URU. a – di – an URU. x x 2 × ×ت)نيت اديف(ه ا ر  
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 االسم الحدرث لممغقع
اسم المغقع القدرم 
بالحرف العرب  

 غداللته
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

لػػػػػؿ  ينػػػػػػت ات شػػػػػػرق   هيه اه ايهاف ي تػؿ نارسػب ام راا
 س ريا شمال 

ت ا ـ  إلِّػػػػػػػؿ  –  ػػػػػػػر  –ا ر 
)المديهػػػػة المين لػػػػة مػػػػف 
ت هيػػػف   ا فت –ا لػػػن اهايػػػؿ(ه ا ر 

URU. im – gúr 
d
BE URU. EN – an 3 

هميػػػد يشػػػتار ي تاعيػػػر فػػػ  
مرافظػػػة هيهػػػ ا نػػػالعراؽ ا  

 تؿ الخميرةت
ت ف   –ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  –ا ر 

 ميره استرارة يشتارإس ػػار )هميػػد يشػػتار( إؿ
URU. ne – med – 

d
15 4 

شػػػػػؿ ي الييػػػػػارة  رهػػػػػ ب شي
ت ش  الم وؿ نالعراؽ  URU. ši – iš – lu 5 ل  –هش  –ا ر 

مديهػػػػػة ا نػػػػػس ياػػػػػ  دراػػػػػة 
 ره ب الشرقاط )اش ر(الت  ت رد د فػ  تػؿ الرػ يش 

ت ه   –سػػػػػػ   –ب   –ا ر 
 URU. ú – ba – se - e 6  ت

ا ػػػػػػػػتت يتاػػػػػػػػ ؿ الويرػػػػػػػػؿ 
)الوي ػػػؿ( قنالػػػة الشػػػ ر فػػػ  
قضاء الشػرقاط  رنمػا تمثػؿ 

تػػػػػؿ الػػػػػذهب شػػػػػماؿ ايضػػػػػا 
اليترػػػػػػػػػػػػػة رهػػػػػػػػػػػػػ ب قريػػػػػػػػػػػػػة 
الرنار يا  الضية اليسرا المسػػػػػػػػػػػر ؽ ميانػػػػػػػػػػػؿ قاعػػػػػػػػػػػة 
لهوػػػر دراػػػة ضػػػمف مهطيػػػة 
رنػػػػػػػؿ م رػػػػػػػ ؿه  المديهػػػػػػػة 
التػػػػػ  تػػػػػرد فػػػػػ  الهوػػػػػ ص 
المسػػمارية فػػ  رالػػة الرمػػع 

فػ   ateه  تهتو  نوػيغة 
هػػ  المرشػػرة ا  لػػ  نيهمػػا 
الت  ت  ف ف  رالػة الميػرد 
هػػػػػ  المرشػػػػػرة الثاهيػػػػػة ه  

 هػػ  تػػؿ  ekallatuمديهػػة 
 الذهبت

ت ات  ػػػػػت ت )مديهػػػػػػة   URU. É. GAL. MEŠ 7 اليو ر(ا ر 

سػػػػػػ رم رات
 رها )سامراء(تي س ػػػػػػر  مػػػػػػف  (1)

ت س    –م ر  –ا ر  –ا ر 
 URU. su – ur – mar – ra – a – te 8 تت –ا  –ر  

م ضع يا  هور الخ وػر ار انخػػا ي ) ر ػػ ؾ(ه خػػتخ  
شرق  هيه ا رنمػا يمثػؿ تػؿ 

 ةالعناسي
ت هر اب   –خ   ا ر   –ا ر 

ت –ل    –خ    .URU.arrap –ha URU خ 

h a – lah–hu 9 

 

                                           

( يػػػذهب النارػػػث ن سػػػت يت الػػػ  ا يتيػػػاد اف نعػػػض الم اقػػػع الرغرافيػػػة التػػػ   ردت فػػػ  الهوػػػ ص المسػػػمارية 1)
ه الل ػػت فػػ  الاغػػة العرنيػػة فيمػػا نعػػد الػػ  اسػػـ يهتوػػ  نػػالومزة )مومػػ زًا(  سػػاؽ لهػػا ياػػ  سػػنيؿ  ate  المهتويػػة نػػالميطع

لػت  الػ  سػامراء    رنتتػ   surmarrateالمثاؿ اسماء مدهًا مثؿ س ر م ر اتػ   التػ  اوػنرت  karbalateالتػ  تر  
جت ف : الرغرافية الت ريخية لرػ ض سػد الت  ن د ت را  ء ت لامزيد يهظر: ن ست يته  gananate رنتء   هاهات  

 ت588رمريفه المودر السانؽه ص
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 االسم الحدرث لممغقع
اسم المغقع القدرم 
بالحرف العرب  

 غداللته
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

روػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ا ي الروػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافة 
)سػػػرري ن ليس( رهػػػ ب الرق ػػػة 

 ف  س ريا 

ت ر    –هب  –ص   – ا ر 
ت  URU. ra – şa – ap – pa 10 ب 

تمػػػهف ي تػػػؿ ري ػػػافت يسػػػتير 
راليػػػًا ترػػػت نمػػػر  ميػػػام سػػػد 

 الم وؿت

ت تػػػػػػػـ  ت  –ف   –ا ر  : ا ر  ف 
)مديهػػػػة  6ؾ   – 6ؾ   –تػػػػـ 

 السمؾ(

URU. tam – nu – nu: 

URU. tam – ku6. ku6 
11 

تا ػػػػػ  ي مديهػػػػػة فػػػػػ  مثاػػػػػث 
الخػػان ر تعػػرؼ اليػػـ  نػػػ تػػؿ 

  )اني ػػـ( قريػػة ارمػػيتفه ان ػػ
انػػػػػػ  ماريػػػػػػا شػػػػػػماؿ نػػػػػػرب 

 الم وؿ 

ت تؿ       –ل   –ا ر 
ت اب   ؾ  )اني ـ( –ا ر 

URU. til – le – e URU. ap – 

ku 
12 

ايساف  ي ايسػاف  ػ  ه  تػؿ 
ايػػػزاف ياػػػ  هوػػػر السػػػار ر 
ف  س رياه ه  تؿ امهيػرة ه  
الخيسػػاف نػػاليرب مػػف رمػػاـ 

 العايؿ ره ب الم وؿ

ت ا    –ف   –س   –ا ر 
 URU.i – sa – na 13 يسف(ت)ا

شػػػػػػانيريش ي م ضػػػػػػع فػػػػػػ  
 ردسػػتاف العػػراؽ نػػيف رنػػؿ 
نيخيػػر  زاخػػ  يعػػرؼ راليػػًا 

 ناس ريف

ت   ر   –ب   –ش   –ا ر 
ت -     –  URU. ša – bi – ri – i – šú 14 ش 

شػػػػ د  ي نران ت ميػػػػاه ت شػػػػػخاف ي 
 ز يار ت تن نه  رخ ف  تر يا

ت ش   ت  –ُ   –ا ر  د   ا ر 
 تاف –خ   -ت ش 

URU. šu – u – du URU. tuš 

– 

ha – an 

15 
 ػػ زاف  ي تػػؿ راػػؼ فػػ  سػػ رياه 

 هوينيها ي هوينيف ف  تر يا
ت ؾ   ت  –ز   –ا ر  : ا ر  ف 

ت –ب   –ص   –ف    ف 
URU. gu – za – na: URU. 

na – şi – bi – na 
16 

خمػػػػدا ي المػػػػد)ديار ن ػػػػر( فػػػػ  
 تر يا

ت خ    URU. ha – me – de – e 17 ا –د  –ـ  –ا ر 
سػػػ ر  هػػػ راف ي رنمػػػا تمثػػػؿ قريػػػة 
الهػػػػػػػػػا راف نػػػػػػػػػاليرب مػػػػػػػػػف هوػػػػػػػػػر 

 الخ ور شماؿ هيه ا

ت س   ر   –ف   –ر   –ا ر 
ت –ه  –  ف 

URU. su – ru –
 m

nu – ra – 

a – ni 
18 
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 االسم الحدرث لممغقع
اسم المغقع القدرم 
بالحرف العرب  

 غداللته
 ت الترن اسم المغقع القدرم بالحرف ال

ػػػر ش  الؿ  ايػػػف شػػػر  ت اللػػػ    
ي رنمػػا تمثػػؿ )مديهػػة  راثػػا 

(ت ناليرب مف -تؿ م س   –
ػػػار نرنػػػ  الم وػػػؿ فػػػ   زم 
العػػػػػػػػػراؽ  ييهوػػػػػػػػػا  زالػػػػػػػػػت 

 ترر  ال  ا فت

ت ن   ش رِّ  )مديهػة  –ا ر 
ت ؾ   اليهن ع الما ية( ا ر 

 ر ش  –

URU.PU-LUGAL URU. 

ka
?
 – raš 

19 

ػػػػػػػػػػػػا يه ه   ماهػػػػػػػػػػػػات ي   م 
   تر ياسمسات ف

ت ؾ   ا  –ف   –ـ   –ا ر 
 URU. ka – ma – na – a – te 20 ت ت –

 ػػار شػػػاماف  ي تػػػؿ نارسػػػب 
)تػػػػػػؿ ارمػػػػػػر( فػػػػػػ  شػػػػػػماؿ 

 س ريا

ت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ر   –]ا ر 
ا ش ػر د   –ف   –ش ام ف اميؿ

)مديهػػػػػػػػػػػػػػػة ا  ميهػػػػػػػػػػػػػػػاء 
شامهوػػر(  هػػ  ا سػػـ 
الرػػػػػديث لمديهػػػػػػة )تػػػػػػؿ 
نارسػػػػػػػػػػػػػػػب( نعػػػػػػػػػػػػػػػد اف 
اسػػػػتندؿ اسػػػػموا الماػػػػؾ 

عػػػػد شامهوػػػػر الثالػػػػث ن
 معر ة اليرقارت

[URU. ka] r –
m[d] 

[DI] - nu 

– MAŠ 
21 

د ر شػػػػػػػر   يف ي خ رسػػػػػػػناد 
 شمال  هيه ا ف  العراؽ

ػػػف  ت نػػػاد  ل  ػػػاؿت    ]ا ر 
( ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   يف  )د ر ش 

 )روف سرر ف(

[URU. BAD] - LUGAL – 

GIN 
22 

 (1)جزء آخر من قائمة المقاطعات االشغررة – 2 -
 البدايات مهشمة

نارسػػػػب( ي ترنارسػػػػب )تػػػػؿ 
 تؿ ارمر

ت ت ػػػػػر!  !  –ا ر  س   –ب 
!ت )تؿ نارسب(ت –  1 [!URU. tar! – bu! – si – ba] ب 

 
 
 
 

                                           
(1) SAA, XI, P. 7 = K2658, P. 463. 
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 االسم الحدرث لممغقع
اسم المغقع القدرم 
بالحرف العرب  

 غداللته
 ت اسم المغقع القدرم بالحرف الالترن 

اؼ ف  شمال  س ريا ت ؾ   تؿ ر  ت –ز   –ا ر   URU. gu – za – na 2 ف 
م ضػػػػػػع شػػػػػػماؿ رخػػػػػػاز ي ن

تاعيػػر نرنػػ  الم وػػؿ فػػ  
لعاوػػػػا تتطػػػػانؽ مػػػػع العػػػػراؽ 

 قرية النرناية

ت ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ز   –خ   –ا ر 
(ت از   URU. bar –ha – za 3 )ن رخ 

سػػػيئيه  ي تػػػؿ رترػػػا تيػػػع 
فػػػػػػ  ايػػػػػػال  الخػػػػػػان ر فػػػػػػ  

 س ريا 

ت س   مػػػػػ   –ئػػػػػ   –ا ر 
 – URU – si  ت –

,
i – me – e 4 

تياػػػػػ  ي تػػػػػؿ ارمػػػػػيتف فػػػػػ  
رزيػػػرة نػػػف يمػػػر  سػػػ ريا ه 

فػػ  تر يػػا فػػ  شػػماؿ شػػرق  
 س ريا

ت تؿ   URU. til – le – e 5  ت –ل   –ا ر 

روػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ا ي الروػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافة 
)سػػػػػػػػرري ن ليس( نػػػػػػػػاليرب مػػػػػػػػف 

 الرقة ف  س ريا 
ت ر   ت –و ب  –ا ر   URU – ra – şap – pa 6 ب 

ايسػػػػػاف ي ايسػػػػػاه   ه ايػػػػػزاف ا  
تػػػؿ ايسػػػاف ياػػػ  هوػػػر السػػػار ر 
ه  فػػػػػػػ  سػػػػػػػ ريا ا  تػػػػػػػؿ امهيػػػػػػػرة 

الخيسػػػػػاف  نػػػػػاليرب مػػػػػف رمػػػػػاـ 
 العايؿ ره ب الم وؿ

ت إ  ت –س   –]ا   ر   RU. i – sa - na 7[U] ف 

ه اد افه تػػػػػػػػؿ  خهػػػػػػػػداف ي رػػػػػػػػداف 
الرانريػػػػػػػة نػػػػػػػاليرب مػػػػػػػف اليػػػػػػػائـ 

 نرن  العراؽ

 –د   –اف  –]ا ر   خ  
ت  hi – in – da – na  8 .[URU] ف 

 البقية مهشمة تمامًا
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 الفصل اخلامس
 اآلثارية واألعنال الفنّية املخّلفات احِلسُّ اجُلغرايّف على 

 ِعند الفّنان العراقّي القديه
 

يبػػػان اف الوممنوػػػمف نالواػػػمايـ اللتيانيػػػل ال ػػػن نقػػػؼ لميتػػػم نن ػػػف نقػػػي   نليػػػمف الومػػػنؾ  
مل وػػػف المػػػيانييف القػػػاوم  ال ػػػن جمءػػػاف نػػػن لػػػه  وػػػف ننم متػػػم  وس تػػػـ لمػػػ  بمػػػااف نا ػػػقمع  م ػػػ

هف بوػػم يػػالـ يناي تػػم نينصػػ  اللنانػػت وػػف ال ػػني ال ػػيايل ل مػػؾ  ال ػػيؽ انانػػ  القػػايـُ نػػا لاػػهء
ال وسفُ ي ص  ذلػؾ وػف جػسؿ المايػا وػف انلوػمؿ الانيػل ال ػن ل ػي لميتػم نػن وج مػؼ الونانػ  

ي الػ  ان ييل نن بسا اليانايفُ نال ن صوف و مااًا طبيميل نبي ػمف لتيانيػل و بمينػل  ػن ن ن  ػي
 و يح ال اث الذي َ ِتا نانمل ان وميكل ان  يطية لم  ونطقل ومينل.

ناػػػذال انلوػػػمؿ اف الػػػف لمػػػ   ػػػن  نانوػػػم  ػػػاؿ لمػػػ   نانػػػؽ الوممنوػػػمف الػػػناياة نػػػن  مػػػؾ  
ال وسف و  ينايل النص الو وميي ل ومل الومؾُ نال ن انياف ذكيًا لممايػا وػف الونانػ  اللتيانيػل 

مػؾ الننػم  ُ نلػم ف الوػمؿ انل ػؾ الانػمنيفُ ناػن وجماػمف ناالػل ومايػل ال ن ويف ان  ػا ف نيتػم  
ُ ل ؤكػػا  ػػ ل  مػػؾ الوممنوػػمف نان تػػم نل مبػػي لػػف  ػػاؽ (1)ن يينػػ  اليتػػم ال ػػؾ ان الطمػػف نيتػػم

 و ػػػػيمتـ نابػػػػياهاـ ل صػػػػمييل نبي ػػػػمف وج ماػػػػل وػػػػف الو ػػػػماا ال ػػػػن  ظتػػػػي   م ػػػػًس ن ػػػػااث  مػػػػؾ 
. نلمػؿ ال وسفُ نصس لف  و   انل ػؾ الن ػ م يف الػذيف انلػهنا  مػؾ انلوػمؿ ب ػل لتيانػن لػمؿ 

 مػػؾ ال وػػسف كمنػػف  صػػـ نيوػػم  صػػـُ الانػػمنيف )الن ػػم يف( الػػذيف كػػمف  نالػػااـ نوػػيانق تـ لم ومػػل 
نيوػػم يبػػان اػػن نجػػذ اننطبػػمع  قيقػػن نلػػنا  الونػػمطؽ ن ػػم ل الوميكػػل ال ػػن نناػػنا لميتػػم ويػػاانيمُ 

ل ومػػػلُ نم ػػػ طمع انل ػػػؾ الانػػػمننف نيوػػػم بمػػػا  نظيػػػؼ لنم ػػػي نالونػػػمطؽ نالطػػػيؽ ال ػػػن وػػػيف بتػػػم ا
الطبيمػػػػل نواياا تػػػػم نوػػػػنايا البي ػػػػل نب ػػػػكؿ يػػػػالن لماا ػػػػلُ كمللبػػػػمؿ ناننتػػػػمي نالنايػػػػمف نالميػػػػنف 
نال ػػسنف ناناػػناي نالو ػػ نقممف نالنلػػـن نالتمبػػمف نانػػناع ان ػػلمي نالطيػػني نان ػػومؾ ن يياػػم 

بمػاًا   ػنيييًم نلػنا  ال ػاث نوكمنػع وػياليف نػن الننػف نا ػع نابياهام نن الموؿ الانػن نلطم تػم 
بمض ننالا الن ف كمل ناهف نال يكل نال ل يا بينوم  ػمت الونظػني نالن ػت نالوقػمييل نػن  و يػؿ 
بمض اػذال المنم ػي. نلممتػـ كػمننا يصػمنف   ػمويوًم انليػل نوس ظػمف ل مػؾ الو ػمااُ نيبػان اف 

                                           

( اف وػػم ا ػػيي وػػف نبػػؿ البػػم  يف بج ػػنص الوبملتػػل نػػن ال نليػػمف الومكيػػل نم قػػا انػػع ن ينطبػػؽ لمػػ  الو ػػماا 1)
البي ػػلُ نانوػػم الوبملتػػل نالتػػاؼ انلسوػػن نػػن اػػذال الن ػػنص اػػن نػػن  صػػجيـ  لػػـ ال ػػن  نصػػ   صػػمييل 

 ج م ي المان ن قميمتم لنا الطيؼ اآلجي.
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ن ػػيؽ وػػ  الك بػػل الومكيػػيف الػػذيف اػػـ بػػانياـ كػػمننا يصػػمنف ن ػػجم اػػذا انوػػي كػػمف يػػ ـ بمل مػػمنف نال 
انليلُ اذ كمننا نبا اف يك بنا ان ينق نا )يصػمنا  جطيطػًم( لمػنص ان الو ػتا لمػ  لػنح وػف الطػيف 
انن  ػػػـ يقنوػػػنف نيوػػػم بمػػػا ب نايػػػذال ننقمػػػع لمػػػ  الو ػػػمل ان ال و ػػػمؿ ان الون ن ػػػل نػػػن المنا ػػػـ بمػػػا 

كوػػم يامػػؿ الن ػػم نف اليػػـن لنػػاوم يييػػانف ن ػػف  و ػػمؿ ان ن ػػت ذي  لػػنا تـ وػػف ال ومػػلُ  وموػػم
 ام ػيؿ ك يػية ن لػـ كبيػي قذ يقػـن الانػمف بموػؿ  نوػنذ  الو ػتي لمػ  الطػيف نوػف  ػـ يػ ـ  كبيػػي 
الموػػؿ بػػمل لـ الوطمػػنت. ننػػا ل ػػي نمػػًس لمػػ  الػػناح وػػف الطػػيف وػػف لتػػا الومػػؾ ا ػػني بػػمِف  بػػِؿ 

لميتم وجططمف لون ن مف بميهة ناجيى لميتػم ك مبػمف اييػا ؽ.ـ(  626 – 669)آ ني بمنيبمؿ( )
ُ  ش  طخ طِ نقمتم ال  الون ن ل. نكمف اذا الننع وف النوػمذ  الطينيػل ي ػو   nis ِنسخ


h u šá titi 

 2255 – 2291 ػػيف ) –لنػػياـ  مسخخ ا نصن خخرنلمػػؿ انػػاـ وػػم ن ػػمنم وػػف  مػػؾ انلوػػمؿ اػػن  (1)
 ػيف نػن و ػم ع اػذال  –نكاي الومينصل نن و  ؼ المننيُ لقا  ني نػياـ ؽ.ـ(  ايا  ينكيف ا

نػػن وميكػػل  جمػػا ان  ػػميا ع لمػػ  انػػناـ المنلػػنبيف لمػػ  ال ػػانا ال ػػومليل  قمخخا نصل خخل ناػػن يي قػػن
لميػع ك مبػل و ػومييل يظتػي  ل خلو ػمل نػنؽ  نلوماال ينيل لبسا اليانايف ننن الم  الو مل نػيى 

 قاـ ب لـ اكبي وف  ييال ي وؿ ا م  ع نيي اي جنذة ذاف نينيف الػيًس  يف بنصميل  –نيتم نياـ 
ل ومع  ال انلنايل نان يطأ بيلمع الاا   ػمنطيف ي ػال  وػف يؤن ػتـ ظايػية نا ػاة وػف ال ػميُ 

 الذي نص  بجطنط وم مل نو ميلل. منحدر نصل لنلنناًا ي  مقنف  نشلارن  نالو تا يصـ 
ي ننؿ وػية بوػالنؿ  قيقػنُ نػا ا ػب  لػه ًا وػف اػذا اف الونظي الطبيمن ذا ػع الػذي  ػن 

ال يكيػت الػػاا ـ ال يكػػل. نػػملجطنط انيبمػػل ا ػػاام نػنؽ انجػػي  و ػػؿ اي اػػمع انيض ا ػػبع بػػمنونا  
ب كؿ وم ؿ وف القمي نن ي مي ال نية ال  الم  اليوػيف نػن القوػل. اوػم لمػ  لتػل اليوػيف نتنػمؾ 

 (.- 1 –)المنح ( 2)ينطيل ال كؿا لمي. ننا  ن  الونظي كمع بذينة لبؿ وج
 
 
 
 
 

                                           

 .152(  ميومفُ لموي: المتل انكايلُ ص1)
( وني كػػػمفُ انطػػػػنف: الاػػػف نػػػػن المػػػياؽ القػػػػايـُ  يلوػػػػل لي ػػػ   ػػػػمومف ن ػػػميـ طػػػػع ال كيي ػػػنُ وطبمػػػػل انايػػػػت 2)

 .181ُ ص1972البتااايلُ بتاااُ 
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نوف الم ي نا ع ن م نم ولونلل وػف انج ػمـ ان ػطنانيل يظتػي نيتػم انلػع  ػو  )الػع  
وماًا  منع اليون  ال  انومـ بما اف ينمتم  ل   نال ول( نن اك ي وف و تا نان يجي  وف بيف 

الػ  انلمػ ُ نيظتػي نػن و ػماا اج ػمـ اجػيى  نالشخةاننػا جيلػف وػف بػيف ك ايػع  قما نصل خلوف 
ايػم  –( ننن و ػتا اجػي يس ػظ الػع الوػم  - 2 –نان نانًؼ يم من  منمف ننووًم  جييل )ال كؿ 

ومن  ال يمة نويػمال اللػاانؿ   ػانؽ ن ن ػمت وػف ك ايػعُ اػن يلمػل نػن وكػمف  ػبيع بملتينػل نػنؽ  -
ن ػم نم و ػماا و مػااة يظتػي نيتػم انلػع ( . كوم - 3 –)المنح  (1)جطنط و ونلل  يوه ال  الوم 

ااا )الع اليلا( الذي كمف   ت ال قما الميانييف القاوم  ي يي التيـن نيو ؿ اليلػا نالبػيؽ نالييػمح 
نالهناب  نان  يا كؿ الظنااي الطبيميل نبوم انع كمف يو ؿ وظماي انننا  اللنيل لذا نلاال وم كم 

 (.- 4 –.)ال كؿ (2)لال ن  و ؿ يوهال الي ي حزما نص رقبياال 
 
 
 
 

                                           

 .71 – 77ُ 26( ال مكيُ نم فُ الو اي ال مبؽُ ص1)
 .376( بن يينُ الو اي ال مبؽُ ص2)

س ن تخ د ننت ارنتو ع ى نالقونم  - مثل مس ا نصن ر ص م ك نالكدي نرنم  – 2 –نص وح 
 نصل   ا. 

 . )تمث ل نصل ل رمزن  صلغرنف ا نصسكان وىم نألقونم نصل   ا(272عن: مورتكات، نصم در نصسا ق، ص
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 خرج من  ط ةا ختم نسطونني  مثل مشيد نالصو شمش )نصو نصشمس( وىو – 1 –نص وح 
   ن ل   ن 

 67عن: نصشاكر، نصم در نصسا ق، ص

 ط ةا ختم نسطونني  مثل مشيد نالصو ننكي )نصو نالرض ونصماء( – 2 –نص وح 
 25عن: نصشاكر، نصم در نصسا ق، ص

 -ج  - -ب  - -أ  -
 رموز نصظونىر نص رنقا في نصسماء

 نصنلما نصثمان ا. –أ. نالصيا عشتار )نلما نص  اح( 
 (.ب. نالصو شمش )نصو نصشمس

 ج. نالصو س ن )نصو نصقمر(.
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ؽ.ـ(ُ نمننػػم نموػػل ا ػػ وياي  612 – 911ناذا وػػم ان قمنػػم الػػ  الم ػػي ان ػػنيي ال ػػايث ) 
 و يػػؿ يوػػنه آلتػػل الوظػػماي اللتيانيػػلُ كوػػم نػػن  مػػؾ انلػػناح ال ػػتيية الو ػػننلل وػػف المػػم  ال ػػن 

 (.- 5 –. )ال كؿ (1) كؿ الق ـ ان اؿ وف ل وع بتيأة لبؿ ُ نناِنالصو نصل ل و ؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .376( بن يينُ الو اي ال مبؽُ ص1)

مشيد  مثل نالصو ندد )نصو نصرعد ونصمظاىر ونالنونء نصلو ا( و ظير ف و وىو  – 3 –نص وح 
 ونقف ع ى ح وننو نصخاص نصثور، حامال    ده شوكا نو حزما نص رق

 275عن:  وت ر، نصم در نصسا ق، ص

نصة ر نالشوري نصحد ث تمثل )نالصو نصل ل( تتدفق منو نصونح من نصةاج من  – 4 –نص وح 
نص نا  ع نو نالنيار وقد غطى نصنحات سطح نصل ل  زخارف مكررة  ي أة قشور نصسمك وىو 

 م ط ح ورمزنستخدمو نصنحات نصةرنقي نصقد م ص دالصا ع ى نالرض نصوعرة ونصل ل
 228عن: مورتكات، ص
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كوم اف ون ن مف اذا الم ي نا هجيف بو ماا ل اف لنم ي البي ػل الطبيميػل ن بيه تػم  
ب كؿ ننف لمنظػيُ نوػف ن ػية  ػسلل  ػينكيف ان ػنيي   ايػاًا ن ػم نم المايػا وػف اػذال انلوػمؿُ 

نوممبػاال بػملناح  ػومف  –ؽ.ـ  775 – 722يي  ينكيف ان نيي نقا هنا نم ن ني الومؾ ان ن 
وناصي  ن  يل وج مال ل اف ن نيف الومؿ الومؾ ننممليمف الننم   ال أييجيل الوج مالُ كوم 

ؽ.ـ لمػ   714وػف الون ن ػمف ال ػن جمػاف  وم ػع ال مونػل ال ػن ننمػف لػمـ  (1)نن  مؾ الولونلل
يػػـن ايوينيػػم. ننػػيى نػػن ا ػػا و ػػماا اػػذال الون ن ػػمف الومػػؾ ونطقػػل انياي ػػن الونيمػػل ال ػػن  و متػػم ال

ناػػن يقػػنا ليب ػػع الومكيػػل نػػن ونطقػػل   اتػػم ا ػػلمي ال ػػننبي  –ان ػػنيي  – ػػيلنف  – ػػينكيف 
(ُ  ـ ين قؿ الو تا ال  و تا  مف  ناػن وػم ي طػمبؽ وػ  الينايػل الو ػومييل لم ومػل قذ - 6 –)المنح 

مل بما لبنيال الػهابيف ن ػييال و ػمنل اجػيى اجػؿ ونطقػل يذكي النص اف  يلنف بما و يي ايمـ طني
اللبمؿُ نبما لوميػل ال ػمنا ا ػ و   اللػي  بيا ػل ا ػ  قتم نل ػكي لمػ  نوػل لبػؿ نن ػماا نػن 

يبػػان انػػع ا ػػا الوممنػػؿ المم ػػاة لومػػؾ انياي ػػن نال ػػن  ػػقطف لمػػ  يػػا  (2)ا ػػاى الون ن ػػمف   ػػنمً 
(ُ - 7 –نػن الننػف نا ػع لمػ  نتػي )المػنح   ينكيف نان كػم ف لمػ   م ػمل وػف اللبػمؿ الو ػينل

كوػػػم ن ػػػماا نػػػن و ػػػتا اجػػػي ونظػػػي لبمػػػيف يممناوػػػم   ػػػنيفُ ناللػػػبسف و اننػػػمف بم ػػػلمي اا وػػػل 
( ننيى ايصم نن و ػتا اجػي  ػنية - 8 –ان نتي )المنح  شاللالجصية نين مت وف ا ا اللبمؿ 

و وػػػية لممتػػػم  ػػػلية ان لبػػػؿ  ػػػتيي وتطػػػ  بم ػػػلمي ال ػػػننبي كوػػػم ن ػػػماا بمػػػض ان ػػػلمي ال تخخخل
(  - 9 –الا  ؽ ان المنه نبملقيت وف اذا اللبؿ نتي  ا ماا نيع ان ػومؾ نبمػض الػهنايؽ )المػنح 

نانػػػمؾ و ػػػتا اجػػػي يبوػػػم ي اػػػؽ وػػػ  ينايػػػل الػػػنص الو ػػػوميي الػػػذي يػػػذكي انػػػع لنػػػا ان ػػػيات اللػػػي  
منيػػل جػػسؿ نلػػت لمػيتـ لبػػني اللبػػمؿُ وػية   م ا خخ ر  ان ػنيي وػػف اللبػمؿ الو ػػينل لمػػ  واينػل 

الطييؽ  يي القمبمل بطبيم تم نف  ل مهام الميبمف ال يبيل. نلتذا ا ب  وف الصينيي يبط ليبػل 
الومػػػؾ ب بػػػمؿُ نػػػن  ػػػيف اصػػػطي الاي ػػػمف الػػػ  اف ي ػػػقنا طػػػييقتـ جػػػسؿ الجنانػػػؽ ب ػػػكؿ وناػػػياُ 

  قنصخخخخانبػػػيف اللبػػػمؿ نالنتػػػي ناػػػن وػػػم ي ػػػو  بػػػػ  مضخخخ قا  نبملامػػػؿ نػػػيى نػػػن الو ػػػتا وكمنػػػًم صػػػيقًم 
قذ ي ماا الوقم منف ان نيينف ناـ يمبينف الجمنؽ اللبمن نيقػم منف الوػاانميف لػف  hanquخنق  
 (.- 17 –)المنح  م ا  ر  واينل 

                                           

 (  جذف و ماا ون ن مف الومؾ  يلنف لف الو اي ان ن:1)
Botta. P. E, “Monument DE Ninive” Tome I, 1846 – 50. 

نػػم ( كػػمف الن ػػمف اذا وػػم نالت2)  ػػع و ػػكمل اظتػػمي اللنػػنا ا نػػم  الموػػؿ نػػن وم ػػكي ان نممػػلُ نمنػػع ن ي ػػياا لػػف ليء
الػػ  ااجػػؿ الجيػػمـ لييينػػم وػػم نػػن ااجمتػػمُ ان انػػع نػػا يي ػػـ وجططػػم ا م ػػم للػػاياف القممػػل الجميليػػل ال ػػن يبػػيه 

لب ػمي ان لنا ػؿ البي  نن جميلتم. ناػذال ال ملػل  نطبػؽ لمػ  ابػياه ان ػومؾ نالكم نػمف الب ييػل نػن اننتػمي نا
الو وػػيايف الوج ب ػػيف ااجػػؿ ا ػػيا  الق ػػت نكػػذلؾ الجنػػمهيي نالظبػػم  كوػػم  ػػيوي بنػػم ن قػػًم. اوػػم نػػن الاػػياغ 

 الطميؽ الو ينؾ ااجؿ القممل نمنع يظتيال بمن موع ال ن  صـ اليلمؿ ناـ ونتوكنف بملطبخ.
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الشوري شّروك ن )سرلون( آالشوري وىو  قود عر تو نصم ك ا في  مثل منحوتا تخ د نصم ك ن – 5 –نص وح 
   ئا ل   ا محفوفا  اشلار نص  وط ونص نو ر إّ ان حم تو نصثامنا ع ى نورنرتو

 مثل منحوتا الحد ح ون نصل ش نالشوري في منطقا ل   ا  اصقرب من  – 6 –نص وح 
 نورنرتو )تمثل مخططا  صح ن(

نالشوري تمثل منطقا ل   ا  –سرلون  –ر شّروك ن منحوتا من ع  – 7 –نص وح 
 تغط يا نالشلار في نورنرتو و شاىد شالل  نساب من نحد نصل ال 

 )تمث ل ط وغرنف ا نألرض وتضّرسيا(
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من ع ر شّروك ن )سرلون( نالشوري  مثل منطقا ل   ا مغطاة  أشلار  – 8 –نص وح 
منطقا نورنرتو )نصم ادر نصط  ة ا  نص نو ر ونص  وط ونصفستق كما  شاىد نير  غ ر في

 ص منطقا(

منحوتا تمثل مشيد مةركا ِصل ش شروك ن )سرلون( نآلشوري  اصقرب من  – 27 –نص وح 
 ع ى مشارف منطقا مو ا  ر )نصموننع نصط  ة ا نصمائ ا( (خانق)مض ق ل ل 

 Botta, Op. Cit نقال  عن:  
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ؽ.ـ( نيا نػم المايػا  681 – 774اييبػم ) ػن مييت( ) –اجػن  –نوف ل ػي الومػؾ  ػيف  
ال ػػن كمنػػف  تمػػؼ لػػاياف ن ػػني الومػػؾ  ػػيف اجػػن ايييبػػم ناػػن  صػػـ  (1)الون ن ػػمف اللااييػػلوػػف 

و ػػماا  جمػػا  وػػسف الومػػؾ لمػػ  اللت ػػيف اللننبيػػل نالتيبيػػلُ نكمنػػف و ػػماا  وم ػػع لمػػ  اللبتػػل 
ااينػػم )وػػياند بػػساف( ن هلءوػػع الكمػػاييف نبمػػض  –ابػػؿ  –اللننبيػػل ا ػػي  وػػيا الػػهليـ الكمػػاي وػػيااؾ 

انياويػػػل ن  ػػػنلع لمػػػ  صػػػومنمف ال أييػػػا الميسوػػػن نػػػن نلػػػع اآل ػػػنيييفُ نكػػػمف يا نمػػػؿ القبم ػػػؿ 
ؽ.ـ ننصػػ  لمػػ  ال وػػيا البػػمبمن ناي ػػؿ اللػػي   773 ػػن مييت  ػػاياًا ننػػمـ ب وم ػػع ال ػػتيية لػػمـ 

ان ػػػنيي نػػػن لوػػػؽ ونطقػػػل اناػػػناي نالو ػػػ نقممف لمب ػػػث لػػػف يؤنل ال وػػػيا ن مام ػػػع وػػػف انف 
ن ػػػنيي طبيمػػل لتيانيػػل بػػسا بمبػػػؿ نػػأبيه لنم ػػي  البي ػػل نونايااػػػم لػػانى. ننػػا ل ػػا الن ػػمف ا

(ُ نبمػػا اف اظتػػي لنػػم - 11 –كم ػػلمي النجيػػؿ ننتػػي الاػػياف نلػػااًا وػػف اللػػاناؿ نالقنػػناف )المػػنح 
و ػػتا  طتيػػي واينػػل بمبػػؿ الو ءػػنية نقمنػػم الػػ  و ػػتا نيػػع الػػنا  بي يػػل نييبػػل  صميي ػػيًم نلتيانيػػم وػػف 

ال تؿ الي ػنبن ناناػناي نالو ػ نقممف نال ػن  ػيا نػن الن ػنص الو ػومييل بسا بمبؿ نان ونطقل 
ُ قذ  ػػني الن ػػمف و ػػتا  ػػ ؽ الو وػػيايف نػػن māt tiāmti مخخات ت امخختِ ب ػػيتل بػػسا الب ػػي 

اناػػنايُ نانػػم ا ػػ جاـ الن ػػمف ا ػػمنت ال قػػنؿ اننقيػػل ناصػػمم قيماػػم لنبػػم الػػ  لنػػت وػػ  طييقػػل 
الوو مػػل بػػملجطنط الو ونلػػلُ م خخاه نصيخخور مكومػػع. نتنػػم نػػيى الو ػػتا الوا ػػنح الػػذي ي ػػوؿ المػػنح ب

كوػم ابػيه بمػض ال ينانػمف كملجنػمهيي نالصػبم  نصػس لػف ان ػومؾ ال ػن  نلمات نصق خب ك ناتم 
  ػػب  نػػن اناػػناي ني ػػماا كػػذلؾ اللنػػنا ان ػػنيينف ناػػـ يطػػميانف الو وػػيايف الػػذيف  ػػنينا ناػػـ 

اف الن ػػمف ان ػػنيي لػػـ يػػنل   ػػنيي لنا ػػؿ  . كوػػمحخخزم نصق خخبو ػػننلل وػػف   خخأكالكيتيبػػنف 
. نالن ػمف ب نظياػع (2)نمبميف ن ط  ـه و اناة وف الق ت نالحرنشالو ويايف ننا اج بأنا ااجؿ 

لكػػؿ اػػذال المنم ػػي ال ػػن   ػػاا انطػػمي اللتيانػػن نالبي ػػن لمونصػػنع الو ػػني نػػا لمػػؿ وػػف الموػػؿ 
 (3)ااومف نن ون ن مف القػيف ال م ػ  ؽ.ـالانن يت ـ بملونصنلمف البي يل الو يطل ال ن كمنف نا 

ؽ.ـ( لمػػ  اللبتػػل  771(ُ نيوػػم ابمنػػف و ػػماا الومػػؾ نػػن لػػمـ )- 14ُ 13ُ 12 –)انلػػناح ينػػـ 
التيبيػػل ا ػػي  وػػيا  هنيػػم ومػػؾ يتػػنذاُ نل ػػيمف الوػػاف ال ػػم ميل النانمػػل لمػػ  الب ػػي الو ن ػػط ومػػع 

اػػذال ال ومػػل نب ػػكؿ  طتػػ  لميػػع نبػػالـ وػػف و ػػيُ  ػػنيف اػػذال المن ػػمف اللااييػػل ا ػػمنبم يجمػػا 

                                           

 ( اجذف و ماا ون ن مف ل ي  ف اجن ايييت وف الو اييف ان ييف:1)
1. Thomason, Allison. Karmel, “Representations of the North Syrian Landscape in 

Neo – Assyrian Art, (B.A.S.O.R), n 321, 2001. 

2. Barnett, R.D., Bleibreu, E., “Sculptures from the Southwest Palace of Sennacherib 

at Nineveh, British Museum.  
ُ الو اي ا2)  .86ل مبؽُ ص( وظمـن
( لكم ػػلُ  ػػينف:  ػػأييخ الاػػفُ الاػػف الميانػػنُ  ػػنوي نبمبػػؿ نآ ػػنيُ الوؤ  ػػل الميبيػػل لمايا ػػمف نالن ػػي بتػػاااُ 3)

 .582ُ ص1967
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الو ػػ ل النانميػػل نان  ػػمل بملطبيمػػل نونمظياػػم الوج ماػػل. لقػػا نػػ   ن ػػمف  ػػن مييت نلػػع المػػنح 
  ػػمي نجػػي  اليتنايػػل  بمكومػػع لونصػػنع اػػذال ال ومػػل و ػػنيا لويػػ  ال ػػنااث ال ػػن   ػػمف لنػػا

ع بو تا نا ػا نيك اػن ) ؿ الانيي لننت القال(ن قنطتمُ ننياال نا  طء  المنح بأكومنن نم طيف 
 ُ كوػػػػم  طػػػػي اػػػػذا (1)بواػػػػيااف  ا ػػػػيميل ن  ػػػػيل   ػػػػوؿ ان ػػػػجمص نالنبػػػػمف ن ػػػػم ي الو ػػػػنياف

الونصنع وف انلم  ب قؿ نا ا وف ان لمي نال سؿ. كوم نيى اف ين يل الوممللػل لتػذال انلػناح 
الانػمف لػف  نا  كييف نػن كػؿ انلػناح ال ػن و مػف الننػم   ال أييجيػل نػن  صػمييل نلػيةُ نقػا لبػي

انيض النلية ال ن  ق  لميتػم اػذال الواينػل بهجينػل وكػيية  تطػن  ػط  المػنح ناػن بتيػأة  يا ػؼ 
ننا ااجؿ ونصنع ان ػلمي كوػماة  رمز نصنحات نصةرنقي نصقد م صالرض نصوعرة ونصل لال وؾ نان 

 ػميًا نػن وسهول ل مػؾ انيض كم ػلمي ال ػننبي نالكػيـن نالهي ػنفُ ناػن وػف ان ػلمي انن ػ  ان 
( ناػػػػذال ان ػػػػلمي الوػػػػذكنية  ناػػػػًم طملوػػػػم - 15–)المػػػػنح  (2)بػػػػسا ال ػػػػمـ ن ػػػػنض الب ػػػػي الو ن ػػػػط

ا ػػػػ جاوتم الانػػػػمف الميانػػػػن القػػػػايـ يوػػػػهًا ل ػػػػومؿ بػػػػسا اليانػػػػايف ن يبتػػػػم نػػػػن ون ن م ػػػػع بينوػػػػم يوػػػػه 
لػنح  . كوػم ن ػماا نػن(3)بمن لمي النجيؿ نالومف نا يا  الق ت نالبياي ال  اللننت اللتيانػن

اجي الونمطؽ ال م ميل الوطمل لم  الب ػي الو ن ػط نبمػض اللػهي نان ػومؾ نال ينانػمف الب ييػل 
نن ػػم ط النقػػؿ الجم ػػل بػػملقناف الب ييػػلُ نبمػػا ذلػػؾ نػػمـ الانػػمف ب نهيػػ  انػػناع و بمينػػل وػػف ان ػػلمي 

جييطػل نن و م مف و مااة وف الو تا نكمنع بمومػع اػذا يقػـن بوتوػل ي ػمـ الجػيا ط الػذي ي ػوـ 
 (.- 16 –لم نهي  النبم ن لونطقل ومينل نن نن نم ال مصي. )المنح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

ُ الو اي ال مبؽُص1)  . 85( وظمـن
 .85( الو اي نا عُ ص2)
اي ال ػؤنف ال قمنيػل المموػلُ ( كنن يننُ لني : ال يمة الينويل نن بسا بمبؿ نآ نيُ  يلوػل  ػميـ طػع ال كيي ػنُ ا3)

 .392ُ ص1986الطبمل ال منيلُ بتاااُ 

 ر  ا )سنحار ب( أ ّرز ف يا نصنحات منحوتا من ع ر نصم ك س ن نخي ن – 22 –نص وح 
عنا ر   ئا  ا ل نصلغرنف ا ح ث نشلار نصنخ ل ونير نصفرنت ص وحي ص مشاىد نن نلونء 

 )نصطو وغرنف ا ونصثرونت نصط  ةا ونصمائ ا(حم ا نصم ك ننما لرت في ت ك نصمنطقا 
 Botta, Op. Cit نقال عن:
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 ر  ا )سنحار ب( أ ّرز ف يا نصنحات مشاىد من حم ا نصم ك س ن نخي ن – 21 –نص وح 
عنا ر   ئا نالىونر ونصمستنقةات كاصق ب ونص ردي ونالسماك ونصخناز ر ونصظ اء نصى لانب 

 وسائط نصنقل نصمةروفا  اصمشاح ف

 - 22 –نص وح 
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صوح رقم 
– 

23
 – 

مسطحات مائ ا )منطقا نالىونر ونصمستنقةات( وألمات نصق ب ونص ردي ووسائط نصنقل نصمح  ا )نصمشاح ف( 
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 - 25 –نص وح  

مشاىد من ع ر س ن نخي ن ر  ا )سنحار ب( أ ّرز نصنحات ف يا   ئا  – 24 –نص وح 
خالل تمث ل ن ناف نالشلار كاصكروم ونشلار نصز تون ونص نو ر منطقا  الد نصشام من 

 فضال عن نصمرتفةات وسونحل ولزر نص حر نصمتوسط )نصتوز ع نصن اتي ص منطقا(
 Botta, Op. Citنقال عن: 
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كوػم ن ػػم نم ون ن ػػل اجػػيى وػػف ل ػػي  ػػف اجػػن ايييػػت ايصػػم  جمػػا  وم ػػع لمػػ  اللبتػػل اللننبيػػل 
ؽ.ـ(  يػػث نػػما  ومػػل ب ييػػل لبػػي الجمػػي   694يصػػم نلكػػف اػػذال الوػػية لمػػ  بػػسا لػػيسـ لػػمـ )ا

الميسوػػن نالو ػػتا نػػن اػػذال الون ن ػػل يتػػض ب ػػني نيوػػنه نواػػيااف لػػملـ الب ػػمي وػػف ال ػػناط  
نانوػػنا  ال ػػن يوػػه لتػػم الن ػػمف الميانػػن القػػايـ بمل ػػكؿ ال مهننػػنُ نصػػس لػػف ان ػػومؾ نالكم نػػمف 

 .(1)(- 17 –يى )المنح الب ييل انج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .392( وني كمفُ الو اي ال مبؽُ ص1)

ي منحوتتان من ع ر س ن نخي ن ر  ا )سنحار ب( ت خ دنن مةركا ع ى سونحل نصخ  ج نصةر  – 26 –نص وح 
وتحد دن  ع ى نصشاطئ نصة المي، أظير نصنحات ف يا نصح اة نص حر ا كام ا من خالل نصةنا ر )م اه نصخ  ج، 

 Botta, Op. Citلغرنف ا نصنقل: نقال عن:  –نمونج، كائنات  حر ا ووسائط نقل  حر ا( 
 

 قا ص م ك س ن نخي ن ر  ا  مثل منحوتا من ع ر نصم ك نشور  ان ن ِل )نشور  ان  ال( ت ظير حد – 27 –نص وح 
)سنحار ب( فضال عن قنونت نصسقي وننونع عد دة من نالشلار وقد عاصج نصنحات نصمنظور من خالل  فوف 

 نالشلار ونصقنونت
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 ظير مشاىد مةركا ص ل ش نآلشوري و  دو ف يا مقاتل نو ي )من لنوب م ر( ونظير نصنحات  -28–نص وح 
نآلشوري مالمح ىذن نصشخص من خالل سحنتو )نص ون نألسمر( و نصشةر نصملةد. )لغرنف ا نصسكان( نقال عن 

 :SAA,Vol.IV, P.96  . 
 

نلػػػػـ ياػػػػف الن ػػػػمف اآل ػػػػنيي ناػػػػن ينظػػػػؼ لنم ػػػػي البي ػػػػل نال صػػػػمييل الطبيميػػػػل لمػػػػ  
ون ن م ع اف ياجؿ لن يًا آجي وػف لنم ػي اللتيانيػل ننمنػن بػع انػم لتيانيػل ال ػكمف ناػن المػنح 

 ن يبوػم  (  لسال نياال نا بيءف لنم  ا نل وقم ؿ وف اننناـ الننبيل ناـ  ػكمف لنػنت و ػي19ُينـ )
 ذني لنف   وي ن ػمي ولمءػاالذيف نهالنا ال  ينونم اذا )ان ناي(  ف وف  كمف  ني انياف يكن 

ق ػاى الومػميؾ ال ػن جمصػ تم . نالو تا يو ػؿ ني امع ايلل ال ياية كننتم اجاض بقمل نن المملـ 
نالليػػن  اآل ػػنييل بقيػػماة الومػػؾ  ( نػػن نم ػػطيف نيبػػان اف الوميكػػل اآل ػػنيي ػػيلنف )كػػيف  -َ ػػيء

. ناػػذا وػػم نػػياال ايصػػم نػػن (1)نػػف  صػػـ نػػن  ػػانؼ الطػػيؼ اآلجػػي  ماػػم و كػػنف وػػف لػػاة  لنػػملكم
ون ن ل اجيى لم  المم  وػف واينػل كمػخا )نوػينا( ناػن الون ن ػل الوميننػل بػػ )المبػنة ال ػن  ا ػيل 
اليلػػػؿ النػػػنبن( قف كػػػمف الموػػػؿ الانػػػن آ ػػػنيي ب ػػػف  ن انػػػع و ػػػأ يًا بملواي ػػػ يف الاني ػػػيف الاينيقيػػػل 

 .(2)(27 ييل )ينظي  كؿ نالو
 
 
 
 
  

                                           
(1 ) Botta and Flandin, Monument de Ninive II,88; SAA, Vol.IV, P.96  

 . 145( و وا لمنُ يم ويف لبا الكييـُ الو اي ال مبؽُص 2)
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ُ  )نمخخرود( تظيخخر ص خخوة تفتخخرس شخخاب نخخو ي )لنخخوب م خخر( وتظيخخر  -17–نص خخوح  صخخوح مخخن نصةخخاج مخخن مد نخخا ك خخ
سحنا ومالمح نصشخص   ونو نالسمر وشةره نصملةد. )لغرنف ا نصسخكان( نقخال عخن: محمخد ع خي،  اسخم ن ع خد 

 .  218نصكر م، نصم در نصسا ق،شكل 
 

كوم جمءا لنم الن مف ان نيي ايصًم لن يًا اجػي وػف لنم ػي اللتيانيػل ان ناػن لتيانيػل 
 يكػػل ن  ػػننف ال ػػكمف ن ػػي يمتـ وػػف وكػػمنتـ ان ػػمن الػػ  اوػػمكف اجػػيى ُ ناػػن  يم ػػل ا بمتػػم 
الومنؾ ان نيييف لم  اننناـ نال منت الونا ية نالجميلل لم  طملل الوومكل ان نييل نكن يلػل 

وػػف بي ػػمف نالنػػمل ناهيػػم  وػػف ن ػػم   ال ػػيت ُ نػػمظتي لنػػم الن ػػمف المايػػا وػػف اػػذال الو ػػماا ايصػػًم 
ن  نمف وج مال نلكنع الط  لتم نيينًل ناص ل وف جسؿ التطم  النبم ن لمونطقل ال ن لن  بتػـ 

لمػػ  الميبػػمف اف كػػمننا ونتػػم ناػػـ و ػػاايف نػػن ان ػػسؿ اف كػػمننا يلػػمًن ان ي ػػيينف ان ياكبػػمف 
. كػػأف يصػػ  ا ػػلمي المنػػت نالهي ػػنف نال ػػننبي كسهوػػل ان اطاػػمًن ناػػـ نػػن طييػػؽ ان ػػي ن ػػم ًا 
نجمايل لمو تا ليمط انطبملػًم لمو مقػن نالو ػماا اف اػذال ال ػمنت انوػم لػن  بتػـ وػف بػسا نلسول 

ُ ان اف يصػػ  ا ػػلمي هيالػػل  مػػؾ ان ػػلمي   ػػ تي  مػػؾ الونػػمطؽ ب يػػث ال ػػمـ ان بػػسا اننمصػػنؿ 
ان لننبتػم وف بػسا بمبػؿ لين ن لمو ماا اف اؤن  اننناـ لن  بتـ  ت ننتي الاياف النجيؿ نالق

 (.21)ينظي المنح ينـ ان  يت الاياف 
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 منحخخخوتت ن  خخخارزت ن  ظيخخخرنن مشخخخاىد حركخخخا وتحخخخوالت نصسخخخكان وتخخخرح  يم مخخخن مكخخخانيم نأل خخخ ي -12–نص خخخوح 
 :نقخخخخخال  عخخخخخن.( نصخخخخخى  خخخخخالد آشخخخخخورومنخخخخخاطق نصفخخخخخرنت نالوسخخخخخط  ا خخخخخلنو  خخخخخالد  ) خخخخخالد نصشخخخخخام نو نألناضخخخخخول 

SAA,Vol.XV.Opcit   
اف ال و يؿ الطبيمػن لو ػماا لػبسا ال ػمـ لمػ   ػبيؿ الو ػمؿ نالػذي و ءػؿ اػانم انميويػم انليػم 
لموومكػػػػل ان ػػػػنييل ال اي ػػػػل  ػػػػـ   ػػػػنييام نػػػػن نمػػػػت الوومكػػػػل لمػػػػ   ػػػػكؿ و ػػػػنياف  لػػػػاف لمػػػػ  

 يػػػث هينػػػف لػػػاياف الق ػػػني الومكيػػػل نػػػن كمػػػخا )نوػػػينا(  ناني الون ن ػػػمف البػػػميهة لمػػػ  ال لػػػي 
 ػػػينكيف )جي اػػػبما( ننينػػػنى ) ػػػؿ ننينلػػػؽ(. ني ػػػيي ال  ميػػػؿ لتػػػذال ال ػػػني الػػػ  اف  مػػػؾ الو ػػػماا 
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الطبيمل نا  ني تم انااة نالن يمل الومكيل ان نييل نن ل يام ال ايث بو مبل لملـ ونيؽ ننانػي 
 .16ن 15ينظي ال كسف (1)ننع الطبيملومن  بمل يمة ال ينانيل التييبل ن 

كوػػػػم اف اػػػػذال الون ن ػػػػمف  بػػػػيف لنػػػػم كيػػػػؼ اف ان ػػػػنيييف  ػػػػنينا ولونلػػػػمف لايػػػػاة وػػػػف  
ال ػػػػمنت نالوػػػػاف نالونػػػػمظي الطبيميػػػػل ال ػػػػن نالتناػػػػم قبءػػػػمف  وس تػػػػـ الم ػػػػكييل الجميليػػػػل ان نػػػػن 

 .(2)ا  امن تـ الااجميل
لونػػمظي طبيميػػل نػػن ونػػمطؽ جػػمي   نصػػس لػػف اف اػػذال الون ن ػػمف ال ػػن   صػػوف  ام ػػيؿ 

بسا اليانايف نا ا ػ  نذف لمػ  نػاي بػمل  وػف اناويػلُ   ػ  اف ا مػت البػم  يف ا ػ متونا نانػمانا 
وػػف اػػذال الونػػمظي الطبيميػػل لمػػ  الون ن ػػمف اللااييػػل نػػن  ا ػػيي  ػػاث ان نانمػػل ومينػػل نػػن  ملػػل 

 .  (3) يمت الن نص الك مبيل
الو ػػماا الطبيميػػل نػػا ا ػػ جاوف نػػن  ا ػػيي بمػػض اوػػم نػػن  ػػمنف  جػػيىُ نػػمف لنم ػػي  

 .(4)الوظماي الب ييل لم  الون ن مف البميهة
اف ال ام ػػػيؿ الومقػػػاة ال ػػػن  ظتػػػي لمػػػ  الون ن ػػػمف البػػػميهة ال ػػػن  جمػػػا ن ن ػػػمف الومػػػنؾ  

ان نيييف نن بمض ونمطؽ ال يؽ انان  القايـ نن الم ي ان نيي ال ايثُ  قاـ وػماة ن م قيػل 
ي  اف ناتػػـ وػػف جسلتػػم الاػػف ان ػػنيي ال ػػايث. ناكػػذا نػػمف ال  ميػػؿ الجػػمص لويالػػ  كبيػػية ن ػػ ط

الن ػػنص نالونػػمظي الو ممقػػل بملو ػػتا الطبيمػػن لم يػػمة النبم يػػل نال ينانيػػل نػػن اػػذال الونطقػػل   ػػيي 
ال  اف اناناف نالن م ؿ الومكيل ان نييل نا و مف اذا الو تا نن  مؾ الػبسا بػهجـ وػف لنم ػي 

الو ننلػػل. نكػػمف اػػذا الو ػػتا و ػػننم لػػااُ انوػػي الػػذي لمػػؿ الومػػنؾ يمك ػػنف اػػذال الػػننية  الطبيمػػل
النبم يل نال ينانيػل لمػ  ايػأة  ػاا ؽ ومكيػل ن ػاا ؽ  ينانػمف نكػذلؾ و نهاػمف كوػم   ػيي الػ  ذلػؾ 
ن ػػػنص ال نليػػػمف الومكيػػػل نالو ػػػمااُ كوػػػم اف  مػػػؾ الو نهاػػػمف كمنػػػف نػػػا  اػػػياف ل كػػػنف اوػػػمكف 

ل نالو مػػل نوج  ػػل لمومػػنؾ ان ػػنيييف. نلمػػ  ايػػل  ػػمؿُ نػػمف   ػػنيي نانمكػػمل ن ػػياض اليا ػػ
بي ػػػػل بػػػػسا ال ػػػػمـ وػػػػ سُ لػػػػـ يكػػػػف يتػػػػاؼ بملصػػػػينية الػػػػ  ا ػػػػمية ا ػػػػنييل ا لػػػػمال الو مكػػػػمة ال ػػػػنييل 

 .(5)لمطبيمل
نوػػف البػػم  يف وػػف ذاػػت الػػ  انل قػػما بػػمف انن ػػم  نال كػػنيف نػػن الاػػف ان ػػنيي  لػػبمض  

  القػػايـ كػػمف ولػػيا و ػػألل   ػػنيي جيػػملن ي ػػ وا وػػف الايا ػػمف الو ج  ػػل ونػػمطؽ ال ػػيؽ انانػػ
                                           

(1) Thomason, A.K., ”Representations of the North Syrian landscape in Neo – 

Assyrian Art”, Southern Illinois University Edwardsville, 2001, P. 63.  
(2) Marcus, M.I, “Geography as an Organizing Principle in the Imperial Art of the 

Shalamanser III, IRAQ 49, 1987, P. 77. 
(3) Reade, J. E., “Studies in Assyrian Geography”, Part 1 and Suite: Sennacherib and 

the Waters of Nineveh, 1978, P. 48. 
(4) Albenda, P., “Monumental Art of the Assyrian Empire: Dynamics of Composition 

Styles.Monographs on the Ancient Near East 3: 1”. Malibu: Undena, 1998, P. 63. 
(5) Thomason, Op. Cit, P. 65.  



 188 

نن اللتيانيل ال يم يل. قذ ينلا جهيف نيؤيل لمول ننا ػمل نيوػم ي ممػؽ بملو ػتا الطبيمػنُ ان انػع 
( نقػػط لػػذلؾ الو ػػتا الػػذي ياناػػذ. ان اف Backgroundينظػػؼ نيق ػػبل الطبيميػػل المانيػػل كجمايػػل )

أييا نن ان مط وؤيجن الاف ننع ن ا مل لع وف النان  نن يام ا بع. ننا ا يػي اذا الي ي لـ يمؽ ال 
 اذا النقم  ا مية كبيية ننن  نقاا كبييًا.

نيقميف كؿ وف البم ث )كن كينؼ ناانيمله( الو تا الطبيمػن نالومينػل اللتيانيػلُ نذكػيا  
كوػػم يػػذابمف الػػ  القػػنؿ بػػأف بػػمف كساوػػم يطػػني ذلػػؾ الو ػػتا ني يمػػع الػػ   ػػنية  قمنيػػل ان يوػػه. ن 

ِا ااث نياغ نن كمول ان  نية ليل  قيقل  لييبيل بؿ ك مػل   ػنيياف. ناكػذا نػمف لتػل اللتيانيػل 
نالونظي الطبيمن نكػذلؾ ان ػ ممياف ال ػن ا ػ جاوف كمتػم ل  ػؼ انوػمكف ن  ػنيام اػن ايمكػؿ 

ـ وػف وظتياػم الػذي ين ػأ بقػنة لانيل  ا اءا ن  ػ نا الػ  البي ػل ال قمنيػل ال ػن ن ػأف لنتػم لمػ  الػي 
نػػن ال قيقػػل البنينيػػل. اف الو ػػتا الطبيمػػن نيوػػم لػػن كػػمف و ػػااا نػػن جييطػػل ان نػػن  ػػيتل وػػمُ ان 
ي ـ وميفُ نمنع يو ؿ َوَمكل لمجيمؿُ ن كنيف لاكي انن مف اك ي ووػم لػن كػمف   ػنييا انيقػم ل قيقػل 

 .(1)طبيميل وم
نيوكػف لتػػذال الو ػػماا الطبيميػػل الو جيمػػل اف  اػػيى نكأنتػم ونػػمظي طبيميػػل ن ػػييل  ا ػػيي الػػ   

نم ػػال الانلػػل ان ػػنييلُ كوػػم انتػػم االػػاف ناػػااؼ بػػث ينح القػػنة نال ػػيطية انوػػي الػػذي ي ػػ الن 
ال أوػػؿ نال ػػانيؽ ننتػػم لػػايية بػػذلؾ نمػػًس. نلمػػ  ايػػل  ػػمؿُ نػػمف انؿ وػػم ينبتػػن لمينػػم  و ي ػػع اػػن 

وممنن اللتيانيل نالطنبن يانيل نال أييجيل ال ن ي  قؽ وػف جسلتػم ال و يػؿ ان ػنيي لو ػماا بػسا ال
 .(2)ال مـ الطبيميل

نبينوم ي  ؼ انوي بمل تنلل نػن ن ػؼ ونػمطؽ و ػؿ بػسا ال ػمـ ن وييهاػم لػف الونػمطؽ  
الن ػػػؼ  انجػػػيى نػػػن ال ػػػيؽ انانػػػ  القػػػايـُ نػػػمف ال ػػػمنبل  كوػػػف نػػػن نتػػػـ  قيقػػػلُ وامااػػػم اف

ال لييبن نن  وملن  نييم الوناذة لم  اذال انلومؿ يكنف نميس لف انن يات وػف الاتػـ ان ػنيي 
لتذال الو ماا. ناكذا نمف َوَمكػل ال ءجيػؿ ان ػنيي ن و يػؿ  مػؾ الػبسا يوكػف   بمػع وػف ال ػني ال ػن 

الجم ػػل ب  ميػػؿ  و ػػؿ  مػػؾ الو ػػماا ن  ػػاتم. ن كوػػف الو ػػكمل الويكهيػػل ال ػػن ينالتتػػم البػػم  نف ن 
الو ماا الطبيميل نن الق ػص ال ػيايل لموميكػل نػن الم ػي ان ػنيي ال ػايث نالو ػماا الو ممقػل 
بػػان  ان ػػمنة نػػن   ايػػا وكػػمف ننػػنع ال ػػاث ان ن ػػنت الوميكػػل. ان اف البػػم  يف ا ػػ  وينا ن ػػؼ 

تػينف نػن ال جنص ن لتيها تـُ ناـ وف  يي ان نيييف  ي وف  ػكمف البمػااف انجػيى الػذيف يظ
الو ماا ل  ايا ونن  ان ااث نػن  مػؾ الون ن ػمفُ الػ  لمنػت ذلػؾ نقػا انػيهنا لنم ػي الو ػماا 

                                           
(1) Cosgrove, D. and Daniles, S., “The Iconography of Landscape: Essays on the 

Symbolic Representation Design and Use of Past Environments”, Cambridge 

Studies in Historical Geography 9. Cambridge: Cambridge University, 1988, P.1.  
(2) Thomason, Op. Cit, P. 66.  
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الطبيميل و ػؿ ال ػننبي نالهي ػنف نالمنػت نػن البمػااف ال ػن  قػ  الػ   ػومؿ ن ػيت بػسا اليانػايف ان 
ـء ا  ػػ جااوتم ا ػػلمي النجيػػؿ ن لوػػمف الق ػػت نػػن بػػسا بمبػػؿ ناناػػناي نػػن لنػػنت بػػسا اليانػػايف.  ػػ

 .(1)كيوه ل  ايا ونن   اث جمص
ننػػا لمػػؽ لػػاا وػػف البػػم  يف بػػمف   ػػنيي الو ػػماا الطبيميػػل كػػمف نمػػيس نػػن وطمػػ  ن ػػياف  

الوومكل ان نييل  ـ ا ب  اك ي  ا يس ناهااا  مقياا بم لمال جػط النتميػل نجم ػل نيوػم ي ممػؽ نػن 
(. ننػػن ن ػػية  كػػـ اػػذا الومػػؾُ ؽ.ـ 681 – 774ايييبػػم ) ػػن مييت( ) –اجػػن  – كػػـ الومػػؾ  ػػيف 

بػػػا   تيػػػي ونصػػػ  الجػػػط انيصػػػن )اننػػػؽ( ناجػػػ سؼ ال لػػػـ بػػػيف الجمايػػػل نال ػػػنيُ نقػػػا  ظتػػػي 
(ُ لػػذا Isometricالن ػػم نف  يكيػػها اك ػػي لوقػػم لمػػ  الو ػػتا الطبيمػػنُ بو منلػػل اظتػػمي الونظػػني )

يي الو ػػماا نقػػا ابػػالنا نػػن ال ػػيايمف وػػ  وس ظػػل  ج ػػيص  يءػػه كبيػػي وػػف ال ام ػػيؿ نػػن   ػػن 
ي صػػػ  ووػػػم  قػػػاـ اف الانػػػمف الميانػػػن القػػػايـ نػػػا ا ػػػ متـ وظػػػماي نلنم ػػػي البي ػػػل  .(2)الطبيميل

الطبيميل اللتيانيل ننظءاتم نن بمض الوملعُ نمايؾ لػف  صػوينع يوػنهًا لينػف بتػم بمػض انلتػل 
نااي بوظػػػػماي اننػػػػنا  اللنيػػػػل نالظػػػػ –  ػػػػت ال قػػػػمااـ  –الميانيػػػػل القايوػػػػل نن يانتػػػػم ن  كوتػػػػم 

الطبيميل. كوم كمف نبػا ل مػؾ انلوػمؿ الانيػل نجم ػل و ػماا الون ن ػمف البػمهية نالي ػـن اللااييػل 
ُ اف  ا ػاث ننمػم نانمكم ػم لوػف -نال ن يوكف لاام ننلم وػف الوم ػقمف اللااييػل ان ال يم ػيل  –

ذي ي مومتػػم ني ػػػمااام ناػػن و صػػػونل واػػيااف نلنم ػػػي ذاف بمػػا  صميي ػػػن نلتيانػػنُ انوػػػي الػػػ
 يؤاي بمل مكيا ال   كنيف انطبمع  قيقن لف وظػماي الطبيمػلُ نصػس لػف  ػيل بمػض اننكػمي 
ػػػف يػػػهنينف نيي ػػػمانف  مػػػؾ الق ػػػني  نالواػػػمايـ نال قمنػػػل اللتيانيػػػل نػػػن ناػػػنل نذانيػػػل الو مقءػػػن ووء

 الاميال.     ليوكف  ف نماء  مؾ الون ن مف بو مبل )ن يمل ايصمح(  مميويل لتيانيل.

                                           
(1) Marcus, M.I., “Geography as Visual Ideology: Landscape, Knowledge and Power 

in Neo – Assyrian Art”, 1995, PP. 193 – 202, in Neo – Assyrian Geography, ed. 

Liverani. M., Quaderni di Geografia Storica 5. Rome: Universitá di Roma. 
(2) Russell, J. M., “Sennacherib’s Palace without Rival at Nineveh”, Chicago: 

University Chicago, 1991, P. 209. 
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 ر اجلغرايف العراقي القديه يف الفكر اجلغرايف عند األمه االخرىأثر الفك
كػػمف ن ػػتمـ  ػػكمف بػػسا اليانػػايف نػػن ولػػمؿ اللتيانيػػل ا ػػيال الكبيػػي نػػن انوػػـ انجػػيى نقػػا  

نصػػمنا  لػػي ان ػػمل لتػػذا الممػػـ. نيمػػنا لتػػـ الاصػػؿ نػػن ي ػػـ انؿ جييطػػل لينتػػم المػػملـ نموػػاف 
ال ػياث الصػػجـ نانصػمنل اليػػع. نووػم  لػػاي ان ػمية اليػػع اف ال ػمنت انجػػيى الػ  اننػػماة وػف اػػذا 

الو ػػػماي لػػػـ  هنانػػػم بوممنوػػػمف لػػػف  ػػػأ يياف بػػػسا اليانػػػايف نػػػن البمػػػااف انجػػػيى بج ػػػنص اػػػذا 
الويااف بؿ ان  يف لم  ذكي   ي الاينقيػيف نبػسا اليننػمف نيتػمُ نيبػان اف  مػؾ اننكػمي اللتيانيػل 

ل الػػها  انيبػػم لػػف طييػػؽ الاينقيػػيف الػػذيف ان ب ػػنا وػػف انف  ػػؾ نػػا ان قمػػف الػػ  بػػسا اليننػػمف نبقيػػ
وممنوػم تـ وػػف واػمايـ  ػػكمف بػسا اليانػػايف اللتيانيػل بانلػػل ا ػ ممنل ان ػػنيييف بتػـ نبجبػػيا تـ نن 
 ػػيوم  نػػن ولػػمؿ بنػػم  ال ػػاف نالوس ػػل نػػن الب ػػمي ل ن ػػي  وممنوػػم تـ اللتيانيػػل لػػف الػػبسا ال ػػن 

 .(1)ي أ ينا بمننكمي اللتيانيل الميانيلن  نام نكمف طبيميم اف 
ننيوػػػم ي ممػػػؽ بي ػػػـ الجػػػيا ط لنػػػا اليننػػػمنييف نلػػػا انػػػع وػػػف ال مبػػػف انتػػػـ لػػػـ يب كػػػينا نكػػػية  

 .(2)الجييطل بؿ ان ب نام وف البمبمييفُ نلذلؾ كمنف باايم تـ لمجيا ط  كييا لوم ني نال وف البمبمييف
ان ييػؽ نػا طػنينا الجػيا ط الوقمينػل ا نػم   نينلا اليؿ نان نص ي يي ال  اف اللتيانييف 

الػ  الجػيا ط الوػانية لممػملـ  نصكتخاب نصرن خع مخن تار خخوانا ط ال قبل اننلػ . قذ ي ػيي ايػينان ل 
 نبؿ  هنيانم بن اع لممملـ الو كنف: وصةل منيا خر طا نصةاصم نص ا   ا نصمدورة

يكػف ا ػا نػا ي ػوتم ب ػكؿ ومقػنؿ "اننن اصػ ؾ لنػاوم ايى جػيا ط ي ػـ لايػاة لػسيض نال ػن لػـ 
 يػػث انتػػـ يي ػػونف الو ػػيط يلػػيي نػػن اا ػػية  ػػنؿ انيض كوػػم لػػن كمنػػف وي ػػنول ببن ػػمل ل ي ػػـ 
نمية ا يم و منيل لقمية انيبمُ لكننن انم نا ػن  ػنؼ ا ػيح كيػؼ اف كػؿ نا ػاة ونتػم  ػ كنف كبيػية 

يػػػل ويننصػػػل وػػػف نبػػػؿ . نل ػػػن  ال ػػػظُ نمػػػـ  كػػػف ايػػػل جييطػػػل ا ييق(3)ال لػػػـ نكيػػػؼ  ػػػي ـ ي ػػػوتم"
ايػػػػينان ل نػػػػا بقيػػػػف   ػػػػ  ذلػػػػؾ ال ػػػػمييخ. نيا ػػػػيض اف ا ػػػػاى الجػػػػيا ط ال ػػػػن يوكػػػػف اف يكػػػػنف 

ؽ.ـ(.اف اػػػػػذال  617-546)Anaximanderايػػػػػينان ل نػػػػػا ي اػػػػػم كمنػػػػػف جييطػػػػػل انك ػػػػػمومناي
الجييطػػػل نجػػػيا ط اجػػػيى  ػػػبيتل بتػػػم نال ػػػن  امػػػا ا ييػػػل نػػػا ننن ػػػف نػػػن القػػػيف اليابػػػ  ؽ.ـ وػػػف نبػػػؿ 

نانجيػي اػن اننؿ الػذي  Anaximander نانك ػمومناي Agathemenusم وننينل اللتيانن اك
ني ػػـ القػػاوم  المػػملـ الوػػأانؿ ن ػػـ نصػػ  اليننػػمف نػػن الن ػػطُ … ي ػػـ المػػملـ الوػػأانؿ لمػػ  لػػنح 

كذلؾ اليننمف نن ن طتم نلاام  يءة انيض نصس لف نص  اا ػية  ػنؿ  Delphiننص  ايمان 
 انيض  و ؿ انننيمننل.

                                           

 .173( الطم نُقب تمؿ ُ الو اي ال مبؽُ ص1)
 .46ُ ص1983( ج بمؾُ  مكي نالويمحُ لمن: الاكي اللتياننُ بتاااُ 2)

(3) Horowitz, The Babylonian Map …., Op. Cit, P. 19 – 20.   
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كػػذا نػػمف كػػس وػػف الجػػيا ط ان ييقيػػل ال ػػن ن ػػاتم ايػػينان ل نانك ػػمومنايُ نالجييطػػل نا 
البمبميػػل   ػػمطي انل قػػما اف المػػملـ الوػػأانؿ كػػمف و مطػػم بملويػػمال. ن وػػل   ػػمبع اجػػي يوكػػف ايصػػم ع 

 صغخا نصخر طخابيف الجييطل ان ييقيل نالجييطل البمبميل ناػن ان ػ جااـ الو ػ يؾ لميوػنه التنا ػيل 
ن  و ػػػؿ ال ػػػومف الطنبن يانيػػػل. ناػػػن جييطػػػل انك ػػػمومنايُ كمنػػػف الػػػاا ي مف الو  ػػػا م الويكػػػه ال ػػػ

نوؤ ػػػي البن ػػػمل )اللتػػػمف انيبػػػ ( يوػػػ سف الجػػػط المػػػمـ ل ػػػط  انيضُ وػػػ  جييطػػػل ايماػػػن نػػػن 
نصشخخخخكل ن نصخخخخدنئرةالن ػػػػط. اوػػػػم لمػػػػ  الجييطػػػػل البمبميػػػػلُ ن نلػػػػا ا ػػػػكمؿ انا ػػػػيل نيم ػػػػيل   صػػػػوف 

 .(1)نال ن  و ؿ  ومف وج مال ل ط  انيض تمولات نصنيرن نصمث ثُ ننص  ضوي
ن ػػميف الاكػػية الميانيػػل القايوػػل بم جػػمذ بمبػػؿ ويكػػهًا لممػػملـ  قميػػاًا  ػػمي لميػػع كػػؿ ي ػػمون  

الجيا ط نيوم بما نال وا ع الوياكه الكمي نكيانيػل )الجيا طيػل( ال مليػلُ كوػم نموػل ذلػؾ نػن جييطػل 
لمملـ البمبميل نن الا ؿ ال ملث(ُ قذ ظؿ ون  ن الجػيا ط نو ييناػم المملـ البمبميل ) نظي: جييطل ا

    القيف ال مال ل ي الوػيساي يلممػنف ويكػه المػملـ لنػااـ بمػااـُ نمليننػمف لممػنا انلوبػنل 
ويكه المملـ نالينومفُ ينوم كوم اف نكية ي ـ جييطػل كمنػف وميننػل نػن ومي ػنل )وسطيػم  مليػًم(  

ؽ.ـُ ننػػا ا ػػ ممينام انف  ػػؾ وػػف  Anaximander 546نبػػؿ انك ػػومناي الواينػػل اليننمنيػػل وػػف 
بأنع انؿ وف ي ـ جييطل لممملـُ  يي انيؽ نقػا  ننكساماندربسا اليانايف يقنؿ اناله "اف االم  

لاينػػف الجػػيا ط الوج ماػػل اننػػناع نبػػؿ لتػػا انك ػػوناي بوػػاة طنيمػػل نلقػػا كمنػػف  مػػؾ الجػػيا ط جػػيا ط 
 بػػػيف كيايػػػل الن ػػػنؿ الػػػ  ونطقػػػل ومينػػػل نلمػػػ  الػػػي ـ وػػػف  نصػػػي تم ومكيػػػل ان ولػػػيا ي ػػػنومف 

لمو ػػمنمف نالونػػمطؽ ان انتػػم  ملبػػم وػػم جصػػمف لوقيػػمل ومػػيف ناف لػػـ  كػػف انلػػها  الوميننػػل نػػن 
المػػملـ هوػػف انك ػػوناي كبيػػية ان  ػػمع نػػمف ي ػػـ جييطػػل لػػع كمنػػف و ػػينلم صػػجوم نجطػػنة لظيوػػل 

 . (2)ليقـن بتم يلؿ نا ا"
لؾ وف ان بم تـ لاكية لتل الجييطل نن  يوم   و يمتـ لمويمال بجطيف و وػنليف كوم نمول ذ 

 و ناهييف ننص  الواف ااجؿ الاا ية.
كوػػم نلػػا اف اليننػػمنييف وػػ س لػػـ يصػػيانا  ػػي م يػػذكي الػػ  وػػم لػػم ف بػػع ال صػػمية الميانيػػل  

ُ نلػػا وػػم لػػم  بػػع القايوػػل نػػن ولػػمؿ جمػػؽ انيض نن ػػأة الكػػنف ناذا  ػػذكينم ن ػػل الجميقػػل الميانيػػل
طػػمليل نالػػانال نظييػػل يننمنيػػلُ وػػم اػػن ان  يايػػا لوػػم اكػػاف لميػػع ال صػػمية الميانيػػل القايوػػل. ناذا 
  بمنم  يػمة طػمليل ناػن  مويػذ ني ػم نيل الايم ػنؼ اليننػمنن ال ػتيي نػن ون  ػؼ القػيف ال ػمال 

 525 – 624وػػم بػػيف  ؽ.ـ نلػػاال و ػػأ يا ننػػمنس لماكػػي الميانػػن القػػايـ ننػػا لػػم  طػػمليل نػػن الا ػػية
ؽ.ـ نيقنؿ ايينانفُ الوؤيد اليننمنن اف طمليل وف ا ؿ نينيقن ناذا يمنن انع   ػب  بملومينػل 
ال ن  منا لذنيام ال  ال صمياف القايول نونتم الميانيػل نكمنػف ال صػمية الميانيػل نػا  ػااف نكػية 

                                           
(1) Horowitz, The Babylonian Map …., Op. Cit, P. 19 – 20.   

 .173(  الطم نُاب تمؿُ الو اي ال مبؽُص2)
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يننػػمف  ػػمنؿ الاس ػػال لػػف  ػػكؿ انيض ن كنينتػػمُ نلنػػاوم ا ػػب ف نيػػماة الاكػػي اللتيانػػن بيػػا ال
 .(1)اليننمنييف  طنيي انيا  ال مبقل ننم ا تم  بمم لطبيمل ل ياـ الذي  ماف بع نم ال الممـن

كوم اف انكمي طمليل نانك ػوناي نايك ػنل لػف انيض بمنتػم ونب ػطل لمػ   ػكؿ نػيص  
 . (2)نن الكنف ن  يكل لتم ان اننكمي البمبميل نا تم

انػػن الميانػػن القػػايـ نيوػػم يجػػص الونػػمد نال تيػػياف الطبيميػػلُ اذ ني صػػ   ػػأ يي الاكػػي اللتي 
انػػع نبػػؿ انك  ػػمؼ الػػذي   ػػؿ نػػن نااءػػي كنػػم نمػػيؼ ي ػػمل يف نػػن وبػػما  الاس ػػل نالهيالػػل كمن ػػم 

ن ػػػومام  فرل خخخلومػػػينن يف وػػػف انهوػػػمف القايوػػػل انناوػػػم انياليػػػه ال ػػػمييل الهياليػػػل ال ػػػن نظوتػػػم 
ناػػن انػػاـ وػػف ان ػػي  نصةمخخل ونال خخاماػػن وؤلءػػؼ اهيػػنا الو ػػتني بػػػ نالوؤلءػػؼ ال ػػمنن  فالحخخا نالرض

اننؿ نلممع ك ت نن القيف ال موف نبؿ الويسا نلكف اذا نمينمال بملنص ال نويي الوك  ؼ نػن ناءػي 
ف نن  انا   - قنيـ الاسح  -نالذي لايؼ بػ   ؽ.ـ نأنع ي بؽ اهينا بن ػن الػؼ  1777الذي انء

 د نن الا ؿ ال منن(.)يال  وب ث الونم (3)لمـ
نوػػف اللتػػيانييف الػػذيف  جيلػػنا وػػف واي ػػل  صػػمية الوػػاف ان ييقيػػل نػػن بمبػػؿُ المملوػػمف 

المػػذاف  عط خخا ن خخز س ي:  Isidorosنهويمػػع اي ػػيا نينل  Dionysiosاللتيانيػػمف اينني ػػينل 
 .(4)يبنكمنم وف  كمف واينل الو وية ال مليل لم  ال مط  ال ينن ل ط الميت  وملن الجمي  الم

ي ص  ووم  قاـ اف  ػكمف بػسا اليانػايف كػمننا انؿ وػف ا ػل لمػـ اللتيانيػل ننػف  ػنملل 
نووػػػم ن  ػػػؾ نيػػػع انػػػع كػػػمف لماكػػػي اللتيانػػػن الميانػػػن  (5)نلمػػػـ الو ػػػم ل Cartographyالجػػػيا ط 

ف القايـ نن لمـ اللتيانيل نالامؾ نالييمصيمف  أ يي وموػنل نػن  ػيي  اكيػي الاينيقيػيف نالقيطػملنيي
 ـ اليننمف نالينومف نان قمف ال  انيبم نن الم ني الن ػط  نيوػم بمػاُ نالػذيف اجػذنا لػف البػمبمييف 

 .(6)نن ك يي وف اللنانت الو ممقل بلتيانيل المملـ
 

                                           

 .177 – 99( نصيؿ نهويمعُ الو اي ال مبؽُ ص1)
 .174( الطم نُ الو اي ال مبؽُ ص2)
 .  175ذلؾ الطم نُ الو اي ال مبؽُص. نك138( كييويُ ال نويينفُ الو اي ال مبؽُ ص3)
( الونل ُ لم ـ لبمل: ا ناؿ المياؽ ابءمف ان  سؿ ال منننُ ي ملل ومل  يي  يي ون نيةُ لمومػل الون ػؿُ 4)

 .67ُ ص2775
 .7(  ن لُ المياؽ نن الجنايط القايولُ الو اي ال مبؽُ ص5)
 . 175( الطم نُاب تمؿُ ص6)
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 اخلامتة واالستنتاجات
شككل ل اككلب ب ميككن  لككابة   ا بهككا بيككا باككم ب   بيككلر ب ييكك  لا دكك   كك  ل  مكك ا ب  بدككالن  

 قكا  كم  هك لل ب يك ى ا ك  باكم  ق     ك   المعارف الجغرافية عند  العدرايييا المد ما ب قال ا  اك  
ن أاكم ب ة ك  ا ب  ك   ج بةم    دك    ب جر بدلكا ب  ك  ا د اك ع  ةبك ج م لجك ا دك  ذ   كا اكلب ب ميك

 بهف ت اة   ب ا بهاع ب     ن ب   لن بج      م   ل   :
. بن شكككل   ب  حكككل ي ت ب جر بدلكككا   هكككل     كككك ب  ككك   ذكككخ ب ل م و بدلككك   ب  ةككك    ب  ف ككك م 1

 ب ق ل  ع ا لل ا   ب ه ى ب يج  ب ه س  ق  ا ا م ب جر بدلا  يقً .
 ى   حككك  ام اكككن ب لككك ن  ةشككك ىالع م    كككاع ب  بن ل كككك . ا ككك  ب ككك وم  كككن  مكككل ب بككك بقللن ب قكككا 2

ب  حككك   لشككك مي ب ل لككك   كككن ب  فككك الم ب  بقبلكككاع ل قهكككل  م  قشككك   ب  ج ب ككك   ككك ن لمقككك تع 
  ب ه  ى ب   همر لمق ت  ول ا .

.  يقق  ن ب لش ف ب جر بدلا ب يال ا حيا    لاب ب لي ب م م للن  ن بن ب ل مها  يف دكا  كن 3
   ككك ىع ل ككك  ل ج ككك  ل كككك دككك  ذ للكككا ب بككك  م ب م م لكككا ب  ككك  ذ ف اككك   ةككك ع   كككن ج لكككر ج    ككك  م

  ح  ام    ج م ل   ةحف ل    ق  ما ب  قم ا ل دلا د  ب  يلل. 
. ب   ان ب دق ب جر بد ع   ب دا ب  جع دقا ش ل ب دق ب جر بدك  دك  ييك    مك ا ب  بدكالن 4

اككككن ل لككككق ب  جكككك     ب ف كككك   ب ذ  جلككككا  ب قال ككككاع  ةكككك لق  بهككككبا  ككككن ب شكككك ق ب اةكككك  ب قككككالم
 ب هف  ع دقا ا د ب شك  ل ب جالك   ب ب ملكا  شك ق   م ك  دل ك   كن شك بلخ ا ك  ب ذ كلا ب ب مك  
  ة ككك  ا  ككك ن يب ميككك لنع   لككك ن ياو ككك نعع   حككك   مككك ا ب شككك م  ب جكككابى ب جة ملكككا  كككن مككك ا 

يشكك  ل إلكك بن  جةكك ب و م كك ع ب ة يكك ل  مكك ا ب  لككاللن  ب م  هكك  يب فكك سع  مكك ا ب بل  لككلن 
 مككك ا ب   ب  لكككلن يب  لةلككك   بل ملجككك نع   بلكككم ب هككك بيل ب شككك قلا   ميككك  ب    هكككل م ككك  دل ككك  

 ب ل ة ن  جال    قم خ  ل لت. 
.  د   ج ل  ب دا ب  ج ال دقا قه  ب ب  ج ب   ب مر ج  ت به هلا  ا د ب ب كم ا ب  ك   ق مكل 5

 الال ب ج  ت.
ب بككك بقللن ب قكككا  ى  كككر بو كككب يقككك ل ب جر بدلكككا ب   لهكككا   كككل ب جر بدلكككا  . بمككك ا ب ميكككن  بككك ل 6

ب ق ل لككككا  ب مشكككك لا  ب لملبلككككا  ب ف للككككاع ب كككك  ج ةككككب د  ا كككك  ب   ة لككككا   ككككل جر بدلككككا ب هككككل ن 
 ب جر بدلا ب هل هكلا  ب    لذلكا  ب ق حك الاع ب ك  دك   جك ل  بك  د م    ةك   دذلك    ك ل ا ك  

حككككل ي ت ل لكككك     فكككك الم  ةحكككك خ  ذككككخ ب ةكككك بى ب ج لككككا ل ككككك اكككك   كككك  ذ فكككك ال  ةكككك   ككككن  
لةحكك خ ب  حكك اع  بذكك   ذ حككا م  بالككا ب ككا    ب يحكك اع   كك ل ا كك  ل ككك ب ككةخ ب ككل  

 كن  الةككا ةف ك ع اا ا ك  ل كك  بكك  د م  كتدا  الالحةدةبحكل   ا لكي ب مك ي  ن ب  ب حك  ن مككك 
ةكك   لكك  ي  ب   ب  لكك   م كك  لهكك   مكك  ةق ب ب شكك     ب حككلف ع   ةكك    م  اككم اة حكك  ب  
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 بيكك بل ب فحكك ل  ب  لكك    ب ب بحككف  ب ا بمككر  ب ا حككل   ب فليكك ة ت  ب ل دكك ن  ب  هككلي ت 
ب    لككا  ب جفكك ف  ب    يككا  شككيا ب  لكك ال ب   د   كك   ب ةكك بى  ب جكك   ب رلكك م  ب يككم ب  ل  د ككي 

 ب ب ق ب بلما.  ب   ا  ب َمَ ْا  ي ب   ب ج  ب  م  ا ي  ب بل ن  ب  ل ال ب ج دلا   ل ال
. ب م ككككت ب  قكككك  ر ب  ا ةككككا  ب  ذ فكككك ت ب   الككككا  ب  م يككككن ب    لككككا  حككككابقلا ب كككك أ  ب ق  ككككل مكككك    7

 ب  ما ت ب  ة ذلا د  هل  ب يابن ب    لذلا. 
. ل كككككككك   مككككككككا  ةكككككككك   ككككككككن ب شكككككككك    ب كككككككك  بلكككككككك ى ب بكككككككك بقللن ب قككككككككا  ى   لكككككككك ا  هككككككككل  ب  ج 8

ا  حككف ب  ةكك  ب جمكك ل  ب هكك  ل  ب حككي     ب  هككلي ت   ب   ككييب ل م و بدل عع اة لككا لملكك ب دقكك
ب    لككا  ب ة كك    ب ميكك    ا ةكك ب قكك ب م م هكك     . ديكك  اككن  كك    لكك ال  ككن  ةي  كك ت جاب لككا 

  ح     ك ب جم ل  ب ا ب   ب مي    ب ة     ب ش  ت  ول ا .
قحككب ب هككمق دكك   . ب كك  دكك   جكك ل  ذلككلل ب  ككان دكك   جكك ل   شككك دكك  بيكك با ب بكك بقللن ب قككا  ى9

 كن احك    ك  قمكل ب  ك  ل    ل كر دجك ال.  ا ل ةك  ا ك   المد االب ب  جك لع ب كللن اةك ب ممةك ى 
ل ك بقام ب ق    ب  ان  بل    كن ل كك ا ك   ب  ةقمكلن ا ك  ذك ب ل  كن ب بحك  ب مك م   ب قكالم 

   الة   ةف    هوم   ب   لن ي    بام   بدق   يابت ب  الةا.
ر بدلا ب ف للا  ب  ل يكلاع دقكا  ة   كت ا بهك   م  ةح حك م ج بةكب   بكاا  . ب   د   ج ل ب ج11

ب  ملككككت ميلكككك   م ب ل  لككككاع  دكككك   قا ككككا ل ككككك يهكككك ب ب  قككككت ب ككككل  لكككك ن اككككاد   ككككن باككككابف 
ب يي  بت ب قال ا ج لبك ع هكبت   يقلقكي  ةكل مكابل     ب   ك .   بكل باكم بةجك ا   حك  ب ب لكي 

 كك   ب كك  ب ة كك  اشكك   هكك اا  ب هككم   ب كك  هككمبا بلكك مع دكك  اككلب ب  جكك ل اكك   قهككلم ب  لككل  ب ة
 ب حككك ا  هكككجلل شككك  ق  وككك  ب ل لكككب ب ااككك    كككر ب شككك سع   ي   كككا   حكككا   بقكككر ب ةجككك م 

 ب  ذ  فا. 
.   ن ب ة   ا ب    ا ب ذ   ب    بد اا  ب ميكن بن  كن مكلن ب  بك  ف ب جر بدلكا ب  ك  با ةكت 11

ذككك ب ل  ب  ذللككك تع بل لبككك ا  ككك  ل  ب ل ب ذككك ب ل م ككك  ب ييككك    ب ب بقلكككا ب قال كككا اككك   هكككم ب 
ق.مع  اك  2231 – 2371ب  ؤلا   ب    او   ا ل   د  م ا ب  بدالن ب   ب بح  ب لكا  ي

مل ك  همق بقام ذ للا  ح لا  ب  دا مي ب   ب ف هةا.  ب   يل بن ب بك بقللن ب قكا  ى قكا 
 كككن باكككم اة حككك  بحككك  ا ب  ككك   بكككا  -يككك دل ب ا ككك  ذحككك  خ  شككك  لا دككك   ركككا ب ذ للكككا 

ِام  آ ف ب هةلن  ةمر ب د  الال ب  ركا  كن ذك ل ب ج بةكب ب فةلكا  –ب يي    ب ب بقلا ب قال ا 
 ب م  ا  ب  لا:

 .  وِهَ ت ب  ان  ب  بهل بت  ب  ل الن مشلل ا ب   ل   ا        ب    مبا      .1
 .   .  وِهَ ت ب م ابن مشلل  ه للل         ب  ملي        2
 .  وِهَ ت ب جم ل مشلل بق بس ب     لشمي قش   ب ه ك 3
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ِهككَ ت ب جككا  ا كك  الكك       كك ت     ل كك  دكك  ذ للككا ب بكك  م ب م م لككاع   م كك  ل ةككت    ككل اككلال 4 .  و
 ب      ت ب ةلقا ب  ة ذلا   ق  لم ب همبا.

ق م لكك   ذلكك ل  هكك قل ا .  و   ككت ب ة كك    ب قةكك بت م لكك   ذلككلن   كك باللن    كك جلن      ب لكك  5
    بالا

 .  ِيبت ب ل  م ت ابذل ب    ا 6
:  اكككلب  ق لكككا ذ ب لككك  مركدددل الطار دددةب  ككك  ل ةكككت ا حككك ا   ا  كككا ب م م لكككا دككك   بابددد .  ِيكككبت 7

يلكك    بل بد ع هكك   ا لككي  هكك    ب ذكك ب ل يب لكك    ل بدل نع  ككن ب فلةلقلككلن  ب ل ةكك ن  ب حككلةللن 
   اال  ؤهه ت  هم ب ذ ب ل د  ب ب  م. ب ب ب دل   مباع     ابل  ب

ب  ك   Lexical Texts. ل   ا اة  ب ل ما ب ب بقلك ن ب قكا  ى م  بالكا  كن ب ةحك خ ب  بج لكا 12
بي ككك ت ا ككك  قككك ب م بهككك  ى جر بدلكككا    كككل ب م كككابن  ب قككك  لم  ب  كككان  ب ة ككك    ب ميككك     م ككك  

 ب اب لا ب  ب بهل لا. به ذا ت   ك ب ق ب م لا لل    ي ت ب  ج  لا ب        
  ككك  ل يكككل بليككك  أن اةككك ك  شككك م ً  دككك  بهككك  ى ب  كككان  ب   بيكككر ب جر بدلكككا ب قال كككا ب   

 ل ب اككك  دككك  اكككلال ب قككك ب م  بةبل هككك    ككك  مكككلن شككك  ل مككك ا ب  بدكككالن  جة م ككك ع ب  ي ككك  ذككك    مككك ا 
  بقكر االكا  دك  ب  بدالن.     ت   ك ب ق ب م    ل لن  ه ل ي م حل ي ت ب بحك  مكك يب ل كسع  

ب شكك ق ب اةكك  ب قككالم.   بككل ب قكك   كك    حككل ب لككي ب ل مككا ب قككا  ى دكك  اككلب ب  جكك ل   ككك ب ةحكك خ 
 ب    ا  جت وا بت ب م ابن.

  م كك    حكك ت ب ا بهككا ب كك   يقلككق م ككابة     بقككر مبككج ب  ككان ب كك ب ا  دكك  قكك ب م بهكك  ى  
 –مك ن  –  يالاب  ن  ل ما ب   كك آشك    ب  ان ب جر بدلا    هل   ب ق   ا ب     ح  ة   ن ةلة  

ك    هك     –ل ب ك   –بمل يآشك   م ةلمك لعع   كل  كالة   لك ب   ي كل   هك ع مك  ق ب  كن ة يلكا ا  
ة  بة  يب ا  باا ب  ب ةك ا   ع    ك ى ب ةك   بن شك  ل شك ق ةلةك    ب  ك  هكل ت اكن  يالكا   بقب ك  

 ب  ح ا  ب يال ا لبت ب ب قا.
بها ألي  بةي لك ن سهك    ت هكل ن مك ا ب  بدكالن ب قال كا دك   جك ل ب فلك  . ل    يلت ب ا  13

ب جر بدكك  ب كك ال ب لملكك   ككا  ب  ككم ب ذكك   لكك  فلةقللن  ب ل ةكك ةللن ب ككللن بق مهكك ب  ككن ا ن شككك 
 ب      م  ن  ف الم هل ن م ا ب  بدالن ب جر بدلاع   هل   د   ج  ت ةشك   ب لك ن   هكم 

  حا م   ة   دي  ان ب جر بدلا ب ف للا  ول ا .ب ذ ب ل  ب  ب  ف ب ذ
.     كك  للككن  ككن ب كك ع دقككا يقككق ب فلكك  ب جر بدكك  ب ب بقكك  ب قككالم بةجكك ابت  فلككا ع   فككت ب ةلكك  14

ب  قككال ع  للككف    اككلال ب ةجكك ابت اكك  بهكك  م حكك اق  ذ حككا  –ملككل   للككا  –  هكك يق 
اام ب ييك    ب ب لكق  قل  كيع دل  لل ع دج  ال يس  جر بدك  لقكل  كر اكام با ك ل ا  كل ب ك

ب ككل  أل ككا اككلب ب ج  كك ا ب جر بدكك   لكك َاَ الوع  اكك  لةلككب  ا كك  بابى ا  ال ب كك للف .   ككلس  ككن 
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قملل ب   بدقا بن  ل ن الال ب ةج ابت  مة ت هك لا دك  مةلكا ب فلك  ب جر بدك  ب قكالم  ق اكا    
ب ب بقلا ب قال اع ب    بهكف  ب ب ليا. مل   لس  ن قملل ب   بدقا بلي  أن  وياِّا ب ي د ت 

اة كك  ب ج  كك ا ب جر بدكك   بكك  م ب ل لككق ب  كك  هكك  ت دل كك   هككل   ب فلكك  ب جر بدكك  ب قككالم دكك  
هككمل    ب هكك لا.   لككن ب  ؤلككا م  فبككل بن اككلب ل ككي لكك ن   لككا ب ةجكك ا ب ييكك   ع دكك  ييككن 

 ب ه ق ب  د  ه  ل ب  بدالن.



 ٖٓٛ 

 ثبت املصادر واملراجع العربية واملعربة 
 القرآف الكريـ  -ٔ
 . ٕٔٓٓأربيؿ ،  –أبونا ، األب البير: قواعد المغة األرامية ، مطبعة اوفسيت وه ولير  -ٕ
األحمػػد ، سػػامي سػػعيد: معاقػػدات العػػراقييف القػػدماا فػػي السػػحر والعرافػػة واألحػػ ـ ، م مػػة  -ٖ

 .  ٜ٘ٚٔ، بغداد ،  ٕالمؤرخ العربي ، ع
 .  ٜ٘ٛٔ، بغداد ،  ٕػػػػػ : الزراعة والري ، حضارة العراؽ ، جػػػػ -ٗ
احمد ، سىيمة م يد : صناعة األغذيػة فػي العػراؽ القػديـ ، رسػالة ما سػاير غيػر من ػورة  -٘

 .  ٕٜٜٔ،  امعة الموصؿ ، 
ػػػػػػػػػ : الِحَرْؼ والصناعات اليدويػة فػي بػ د بابػؿ وا ػور ، اطروحػة دكاػوران غيػر من ػورة ،  -ٙ

 .  ٕٓٓٓالموصؿ ،   امعة
ؽ.ـ( رسػػػالة ما سػػػاير  ٕٛٓٔ – ٕٗٗٔاحمػػػد ، كػػػوزاد محمػػػد : اػػػوكماي ننوراػػػا األوؿ   -ٚ

 .  ٕٜٜٔغير من ورة ،  امعة بغداد ، 
إسػػماعيؿ ، لالػػد سػػالـ : اعميقػػات حػػوؿ مصػػطمحات الاوقيػػت فػػي المصػػادر المسػػمارية ،  -ٛ

 .  ٜٜٛٔ،  امعة الموصؿ ،  ٖٔم مة آداب الرافديف ، ع
أصولىا واسميااىا في حضارة وادي الرافديف واثروا عمى البمداف الم ػاورة  –ػػ : األ ىر ػػػػػػػػ -ٜ

، بحػػث من ػػور ضػػمف وقػػاة  النػػدوة العمميػػة لػػداةرة ا ثػػار والاػػراث، 
 .  ٜٜٜٔمىر اف بابؿ الدولي الحادي ع ر ، بغداد ، 

حدة حضػارة بػ د الرافػديف ػػػػػػػػػػ : مظاور الاوّحد في العمـو الصرفة ، بحث ُمقدـ الى ندوة و  -ٓٔ
 .  ٕٓٓٓ، الم م  العممي ، بغداد ، 

،  امعػػػة  ٖٛػػػػػػػػػػػػػػ: الع مػػػات الّدالػػػة فػػػي الكاابػػػات المسػػػمارية ، م مػػػة آداب الرافػػػديف، مػػػ  -ٔٔ
 .  ٕٕٓٓالموصؿ ، 

اسماعيؿ،  ع ف كامؿ: الع قات الدولية في العصػور العراقيػة القديمػة، رسػالة ما سػاير  -ٕٔ
 .ٜٜٓٔمعة الموصؿ، غير من ورة،  ا

ؽ.ـ(، ٕٔٙ-ٜٔٔػػػػػػػػػػػػػ: الحيػػاة اليوميػػة فػػي الػػب ط الممكػػي فػػي العصػػر ا  ػػوري الحػػديث  -ٖٔ
 . ٜٜٜٔاطروحة دكاوران غير من ورة، 

األسػػود ، حكمػػت ب ػػير : أدب الرثػػاا فػػي بػػ د الرافػػديف فػػي ضػػوا المصػػادر المسػػمارية،  -ٗٔ
 .  ٕٕٓٓرسالة ما ساير غير من ورة ،  امعة الموصؿ ، 



 ٖٜٓ 

، من ػػػورات ااحػػػاد -الػػػد  ت والرمػػػوز -فػػػي الحضػػػارة العراقيػػػة القديمػػػة   ٚػػػػػػػػػػػػػ : الػػػرقـ  -٘ٔ
 .  ٕ٘ٓٓالكااب العرب ، دم ؽ ، 

ن ػػػػواه واطػػػػورن ومبادةػػػػه ،  امعػػػػة بغػػػػداد ، بيػػػػت  –أسػػػػود ، فػػػػ ح  ػػػػاكر : عمػػػػـ اللػػػػراةط  -ٙٔ
 .  ٜٛٛٔالحكمة، بغداد 

كػر العربػي ، دار ال ػؤوف الثقافيػة ، بغػداد األ عب ، لالص : اليعقوبي ، سمسمة نوابػ  ال  -ٚٔ
 ،ٜٔٛٛ   . 

األطرق ػػػي ، رمزيػػػة : َحػػػّراف مدينػػػة لىػػػا اػػػاري  ، بحػػػث من ػػػور مقػػػدـ الػػػى النػػػدوة القطريػػػة  -ٛٔ
 .  ٜٜٔٔالسابعة في مركز إحياا الاراث العممي العربي ،  امعة بغداد ، 

، لعراقيػػػة القديمػػػةا سػػػوار والاحصػػػينات الدفاعيػػػة فػػػي العمػػػارة ااألعظمػػػي ، محمػػػد طػػػه :  -ٜٔ
  ٕٜٜٔ،  امعة بغداد ، اطروحة دكاوران غير من ورة 

األعظمي ، محمد طه : الطيط المدينة العراقية القديمة عمػى ضػوا المصػادر المسػمارية،  -ٕٓ
  ٜٜٚٔم مة كمية ا داب ،  امعة بغداد ، 

، ، ار مػػة : سػػمير عبػػدالرحيـ ال مبػػي ، بغػػداد  -اػػاري  مصػػور  –أواػػس ،  ػػواف : بابػػؿ  -ٕٔ
ٜٜٔٓ   . 

، الطبعػػة الثانيػػة ، مطبعػػة  ٔبابػػاف ،  مػػاؿ : اصػػوؿ أسػػماا المػػدف والمواقػػ  العراقيػػة ، ج -ٕٕ
 .  ٜٜٛٔاأل ياؿ ، بغداد ، 

: الػػػػو يز فػػػػي اػػػػاري   ٖ، ط ٔبػػػػاقر ، طػػػػه : مقدمػػػػة فػػػػي اػػػػاري  الحضػػػػارات القديمػػػػة ، ج -ٖٕ
 .  ٖٜٚٔحضارة وادي الرافديف ، بغداد 

 .  ٜٙٚٔديـ ، دار الحرية لمطباعة ، بغداد ، ػػػػػ : مقدمة في أدب العراؽ الق -ٕٗ
 .  ٜٓٛٔػػػػػ : مف اراثنا المغوي القديـ ، مطبعة الم م  العممي العراقي ، بغداد ،  -ٕ٘
ػػػػػ : مو ز في ااري  العمـو والمعارؼ في الحضارات القديمة والحضارة العربيػة اسسػ مية  -ٕٙ

 .  ٜٓٛٔ، مطبعة  امعة بغداد ، 
 .  ٜٓٛٔمش ، وزارة الثقافة واسع ـ ، بغداد ، ػػػػػ : ممحمة كمكا -ٕٚ
مع ػـ وسػيط ّلممغػة العربيػة ، مكابػة لبنػاف ، بيػروت،  –البسااني ، ال ػي  عبػدا: : الػوافي  -ٕٛ

ٜٔٛٓ  . 
 .  ٜٔٚٔبوايرو ،  اف : الديانة عند البابمييف ، ار مة : وليد ال ادر ، بغداد ،  -ٜٕ



 ٖٔٓ 

 ٖ٘ض سػػد حمػػريف ، م مػػة سػػومر ، مػػ  بوسػػاكيت ، ج . ف : ال غرافيػػة الااريليػػة لحػػو  -ٖٓ
 .  ٜٓ٘ – ٙٛ٘( ، ص ٜٜٚٔ السنة 

 . ٜٗٙٔاوني ، يوسؼ : مع ـ المصطمحات ال غرافية ، دار ال كر العربي ، القاورة ،  -ٖٔ
 .  ٜ٘ٛٔ، بغداد ،  ٕال ادر ، وليد : صناعة الاعديف ، حضارة العراؽ ، ج -ٕٖ
، دار الكاػػػب  ٔارية ، مػػػ ال بػػػوري ، عمػػػي ياسػػػيف : اسدارة ، موسػػػوعة الموصػػػؿ الحضػػػ -ٖٖ

 .  ٜٜٔٔلمطباعة ، الموصؿ ، 
 رؾ، اوساـ بحر:الزقورة ظػاورة حضػارية مميػزة فػي العػراؽ القػديـ، رسػالة ما سػاير غيػر  -ٖٗ

 .ٜٜٛٔمن ورة،  امعة بغداد،
ال ميمػػي ، عػػامر : الكااػػب فػػي بػػ د الرافػػديف القديمػػة ، من ػػورات ااحػػاد الكاػػاب العػػرب ،  -ٖ٘

 .  ٕ٘ٓٓدم ؽ ، 
، قصي صػبحي : المكابػات فػي العػراؽ القػديـ لػ ؿ ا لػؼ األوؿ ؽ.ـ ، رسػالة  ال ميمي -ٖٙ

 .  ٜٜٛٔما ساير غير من ورة ،  امعة بغداد ، 
ال ػػواري ، ويػػثـ احمػػد : نصػػوص ال ػػوؿ البابميػػة فػػي ضػػوا المصػػادر المسػػمارية ، رسػػالة  -ٖٚ

 .  ٕ٘ٓٓما ساير غير من ورة ،  امعة الموصؿ ، 
ؽ.ـ ، رسػػػالة  ٕٗٛ – ٜ٘ٛا  ػػػوري  ممنصػػػر الثالػػػث حػػػاـز ، حسػػػيف يوسػػػؼ : الممػػػؾ  -ٖٛ

 .  ٕٔٓٓما ساير غير من ورة ،  امعة الموصؿ ، 
ؽ.ـ ، رسػالة ما سػاير  ٔٛٙ – ٗٓٚحبيب ، طالػب مػنعـ : سػنحاريب سػيراه ومن زااػه  -ٜٖ

 .  ٜٙٛٔغير من ورة ،  امعة بغداد ، 
لعصػور الاوريليػة، الحسني، فاضػؿ بػاقر: اطػور منػاخ العػراؽ عبػر ا زمنػة ال يولو يػة وا -ٓٗ

 . ٜٛٚٔ،ٓٔم مة ال معية ال غرافية العراقية، بغداد، العدد
 .  ٕٜٙٔحمداف ،  ماؿ :  غرافية المدف ، مكابة النىضة المصرية ، القاورة ،  -ٔٗ
الحمداني ، ياسر وا ـ : وساةط النقؿ في العراؽ القديـ ، رسالة ما ساير غير من ورة ،  -ٕٗ

 .  ٕٕٓٓ امعة الموصؿ ، 
يػػاقوت  ػػىاب الػػديف بػػف عبػػدا: الحمػػوي الرومػػي البغػػدادي : مع ػػـ البمػػداف ،  الحمػػوي ، -ٖٗ

 .  ٜ٘ٛٔبيروت ، دار صادر ، 
حمػػػػود ، حسػػػػيف طػػػػاور : الا ػػػػارة فػػػػي العصػػػػر البػػػػابمي القػػػػديـ ، اطروحػػػػة دكاػػػػوران غيػػػػر  -ٗٗ

 .  ٜٜٚٔمن ورة،  امعة الموصؿ ، 



 ٖٔٔ 

  وحضػػارة بػػ د الرافػػديف ، اللػػااوني ، عبػػد العزيػػز اليػػاس : أثػػر البيةػػة الطبيعيػػة فػػي اػػاري -٘ٗ
 .  ٕٓٓٓأطروحة دكاوران غير من ورة ،  امعة الموصؿ ، 

 .ٖٜٛٔلصباؾ،  اكر والمّياح، عمي: ال كر ال غرافي، بغداد،   -ٙٗ
الػػػػدباغ ، عبػػػػد الناصػػػػر طمعػػػػت : المػػػػدف المػػػػدورة فػػػػي العػػػػراؽ حاػػػػى نىايػػػػة عىػػػػد اللمي ػػػػة  -ٚٗ

 .  ٕٓٓٓ المنصور، رسالة ما ساير غير من ورة ،  امعة الموصؿ ،
الػػػدليمي ، كػػػريـ عزيػػػز : الزراعػػػة فػػػي العػػػراؽ القػػػديـ ، أطروحػػػة دكاػػػوران غيػػػر من ػػػورة ،  -ٛٗ

 .  ٜٜٙٔ امعة بغداد ، 
، بغػداد  ٕالراوي ، فاروؽ ناصر : ال غرافية في  العمـو والمعارؼ( ، حضارة العراؽ ، ج -ٜٗ

 ،ٜٔٛ٘  . 
 .  ٜ٘ٛٔ، بغداد ،  ٕراؽ ، جػػػػػ : الرياضيات وال مؾ في  العمـو والمعارؼ( ، حضارة الع -ٓ٘
ػػػػػ : نظاـ الاوقيت في العراؽ القديـ ، بحث من ور ضػمف أبحػاث النػدوة القطريػة السادسػة  -ٔ٘

لاػػػاري  العمػػػـو عنػػػد العػػػرب ، مركػػػز أحيػػػاا الاػػػراث العممػػػي العربػػػي ،  امعػػػة 
 .  ٜٜٓٔبغداد ، 

عػػػة بغػػػداد، ػػػػػػػػ : المنػػػاخ فػػػي النصػػػوص المسػػػمارية  األدب( ، بحػػػث غيػػػر من ػػػور ،  ام -ٕ٘
ٜٜٔٔ  . 

سػػعيد، صػػ واف سػػامي: ممكيػػة ا راضػػي فػػي العصػػور ا  ػػورية، رسػػالة ما سػػاير غيػػر   -ٖ٘
 . ٕٔٓٓمن ورة،  امعة الموصؿ،

 المديريػػة  –ال ػػىابي ق قايبػػة : مع ػػـ المواقػػ  ا ثريػػة فػػي سػػوريا ق من ػػورات وزارة الثقافػػة  -ٗ٘
 . ٕٙٓٓالعامة ل ثار والمااحؼ ق دم ؽ 

عمـو اسنسانية والطبيعية " ، موسوعة الموصؿ الحضارية ، الموصػؿ، ر يد ، فوزي : " ال -٘٘
ٜٜٔٔ  . 

 ػػػػػ : سر وف األكدي ، الموسوعة الذوبية ، وزارة الثقافة وا ع ـ ، بغداد .  -ٙ٘
ػػػػػ : وساةط النقؿ الماةية والبرية في العراؽ القديـ ، م مػة الػن ط والانميػة ، السػنة السادسػة  -ٚ٘

 . ٜٔٛٔ، بغداد ،  ٛ– ٚ، ع 
روثػػػف ، مارغريػػػت : عمػػػـو البػػػابميف ، اعريػػػب وايضػػػاحات : يوسػػػؼ حّبػػػي ، بغػػػداد : دار  -ٛ٘

 .  ٜٓٛٔالر يد لمن ر ، 
 ( . ٜٛٛٔ بغداد ،  –سيراه ورحماه  –رؤوؼ ، عماد عبد الس ـ : عبد ا: الّسويدي  -ٜ٘



 ٖٕٔ 

  الزيبػػػاري ، محمػػػد صػػػالل طيػػػب : النظػػػاـ الممكػػػي فػػػي العػػػراؽ القػػػديـ ، دراسػػػة مقارنػػػة مػػػ -ٓٙ
 .  ٜٜٛٔالنظاـ الممكي المصري ، رسالة ما ساير غير من ورة ،  امعة الموصؿ ، 

الزرقػػي، محسػػف، أصػػالة العمػػـو البحاػػة والاطبيقيػػة فػػي بػػ د الرافػػديف واوثيروػػا عمػػى بػػ د  -ٔٙ
 . ٜٜٚٔاليوناف، اطورحة دكاوران غير من ورة،  امعة الموصؿ، 

ابػات المسػمارية، اطروحػة دكاػوارن غيػر الزيدي، كاظـ عبدا: عطيػة: بػ د سػولو فػي الكا -ٕٙ
 .ٕٙٓٓمن ورة،  امعة بغداد، 

سػػػاكز ، وػػػاري : عظمػػػة بابػػػؿ ، ار مػػػة عػػػامر سػػػميماف ، مؤسسػػػة دار الكاػػػب لمطباعػػػة  -ٖٙ
 .  ٜٜٚٔوالن ر، الموصؿ ، 

 .  ٜٜٜٔػػػػػ : قوة آ ور ، ار مة : عامر سميماف ، من ورات الم م  العممي ، بغداد ،  -ٗٙ
لػػديف : نظػػاـ ا اصػػا ت فػػي بػػ د آ ػػور ، رسػػالة ما سػػاير غيػػر سػػعيد ، زويػػر ضػػياا ا -٘ٙ

 .  ٕٔٓٓمن ورة ،  امعة الموصؿ ، 
سػػعيد ، صػػ واف سػػامي : ممكيػػة األراضػػي فػػي العصػػور ا  ػػورية ، رسػػالة ما سػػاير غيػػر  -ٙٙ

 .  ٕٓٓٓمن ورة ،  امعة الموصؿ ، 
مي الحػػديث، سػعيد ، مؤيػػد : المدينػػة فػػي عصػػر ف ػػر السػػ  ت حاػػى نىايػػة العصػػر البػػاب  -ٚٙ

 .ٜ٘ٛٔ، بغداد، ٖحضارة العراؽ، ج
 .ٜٛٛٔ، بغداد،  المدينة والحياة المدنيةػػػػػ : المدف الدينية والمعابد،  -ٛٙ
 .  ٕٜٛٔسميماف عامر : الكاابة المسمارية والحرؼ العربي ، الموصؿ ،  -ٜٙ
بغػداد ، ، دار الحرية لمطباعة ،  ٕػػػػػ : الع قات السياسية اللار ية ، حضارة العراؽ ، ج -ٓٚ

ٜٔٛ٘  . 
،  ٔاألصػالة والاػوثير ، ج –ػػػػػ : النظـ المالية وا قاصادية ، العػراؽ فػي موكػب الحضػارة  -ٔٚ

 .  ٜٛٛٔدار الحرية لمطباعة ، بغداد ، 
 .  ٜٜٔٔػػػػػ : المغة ا كدية ، دار الكاب لمطباعة والن ر ، الموصؿ ،  -ٕٚ
 .  ٕٜٜٔ، الموصؿ ،  ٔياسي( ، جػػػػػ : العراؽ في الااري  القديـ  مو ز الااري  الس -ٖٚ
 مػػػو ز الاػػػاري  الحضػػػاري( ، دار الكاػػػب لمطباعػػػة  ٕػػػػػػػػ : العػػػراؽ فػػػي الاػػػاري  القػػػديـ ، ج -ٗٚ

 .  ٕٜٜٔوالن ر ،  امعة الموصؿ ، 
 . ٜٜٜٔد( الم م  العممي ، بغداد ،  – أ  ٔػػػػػ  وآلروف : المع ـ ا كدي ، ج -٘ٚ
 .  ٕٔٓٓمطباعة والن ر ،  امعة الموصؿ ، ػػػػػ : الكاابة المسمارية ، دار الكاب ل -ٙٚ



 ٖٖٔ 

 ٕٕٓٓ،  -عػدد لػاص –ػػػػػ : المدرسة العراقيػة فػي الدراسػات المسػمارية ، م مػة األسػااذ  -ٚٚ
. 

سوسة ، احمد : العراؽ في اللوارط القديمة ، من ورات الم م  العممي العراقي ، مطبعػة  -ٛٚ
 .  ٜٜ٘ٔالمعارؼ ، بغداد ، 

ل غرافيػػػة العربيػػػة، مطبوعػػػات نقابػػػة المىندسػػػيف العػػػراقييف ػػػػػػػػ : ال ػػػريؼ ا دريسػػػي فػػػي ا  -ٜٚ
  د.ت(.

 .ٜٜٙٔ، مطبعة األديب ، بغداد ،  ٔػػػػػ : الري والحضارة في وادي الرافديف ، ج -ٓٛ
ػػػػػػػ : اػػاري  حضػػارة وادي الرافػػديف فػػي ضػػوا م ػػاري  الػػري الزراعيػػة والمكا ػػ ات األثريػػة  -ٔٛ

، ٖٜٛٔريػػػػػػػػة لمطباعػػػػػػػػة ، ، بغػػػػػػػػداد : دار الح ٔوالمصػػػػػػػػادر الااريليػػػػػػػػة ، ج
 . ٜٙٛٔ،ٕج

، مديريػػة دار الكاػػب  -أسػػس واطبيقػػات  –السػػماؾ ، محمػػد أزوػػر : ال غرافيػػة السياسػػية  -ٕٛ
 .  ٜٛٛٔلمطباعة والن ر ،  امعة الموصؿ ، 

السػػّياب ، محمػػد : المعاوػػدات السياسػػية فػػي اػػاري  العػػراؽ القػػديـ ، رسػػالة ما سػػاير غيػػر  -ٖٛ
 .  ٕٔٓٓمن ورة ،  امعة القادسية ، 

ال ػػػاكر ، فػػػػااف موفػػػػؽ : رمػػػػوز اوػػػػـ ا لىػػػػة فػػػي العػػػػراؽ القػػػػديـ ، رسػػػػالة ما سػػػػاير غيػػػػر  -ٗٛ
 .  ٕٕٓٓمن ورة،  امعة الموصؿ ، 

سػػػػيرة ومسػػػػيرة ، النا ػػػػر : من ػػػػوة  –ال ػػػػامي ، صػػػػ ح الػػػػديف عمػػػػي : ال كػػػػر ال غرافػػػػي  -٘ٛ
 .  ٜٜٜٔالمعارؼ با سكندرية ، 

المؤسسػػة العامػػة ل ثػػار والاػػراث، صػػالل ، قحطػػاف ر ػػيد : الك ػػاؼ األثػػري فػػي العػػراؽ ،  -ٙٛ
 .  ٜٚٛٔمديرية دار الكاب لمطباعة والن ر ،  امعة الموصؿ ، 

الصياد ، محمد محمود : المع ـ ال غرافي ، م م  المغػة العربيػة ، الىيةػة العامػة ل ػؤوف  -ٚٛ
 .  ٜٗٚٔالمطاب  األميرية ، القاورة ، 

قيػػة القديمػػة وأثروػػا فػػي الحضػػارات الطػػاةي ، اباىػػاؿ عػػادؿ إبػػراويـ : أصػػالة الحضػػارة العرا -ٛٛ
ا لػػػري فػػػي م ػػػاؿ العمػػػـو اسنسػػػانية ، رسػػػالة ما سػػػاير غيػػػر من ػػػورة ،  امعػػػة الموصػػػؿ ، 

ٜٜٔٙ  . 
دراسػة فػي معالمىػا  –الطوني ، يوسؼ  ر يس : بقعاا الموصؿ في العصور اسس مية  -ٜٛ

 .  ٖٕٓٓالعمرانية ، بحث مقبوؿ لمن ر في م مة آداب الرافديف ، 



 ٖٔٗ 

 –كيـ ، محمد صبحي وماور عبد الحميد الميثي : عمـ اللػراةط ، مكابػة ا ن مػو عبد الح -ٜٓ
 .  ٜٙٙٔمصرية ، القاورة ، 

دراسػة احميميػة ، رسػالة  –العبيدي ، لالد حيدر عثماف : أح ار الحدود البابمية  كدوّرو(  -ٜٔ
 .  ٕٔٓٓما ساير غير من ورة ،  امعة الموصؿ ، 

المؤسسػة العربيػة  –سػومر وبابػؿ وآ ػور  –ف العراقػي عكا ة ، ثروت : اػاري  ال ػف ، ال ػ -ٕٜ
 .  ٜٚٙٔلمدراسات والن ر ، بغداد ، 

عمي ، فاضؿ عبد الواحد : طػرؽ العرافػة فػي النصػوص المسػمارية ، م مػة كميػة ا داب،  -ٖٜ
 .  ٜٜٚٔ،  ٕ٘ امعة بغداد ، ع

ؽ.ـ ( ، رسػػػالة ما سػػاير غيػػػر  ٘ٓٚ – ٕٔٚعمػػي ، محمػػد قاسػػػـ : سػػر وف ا  ػػوري   -ٜٗ
 .  ٖٜٛٔ ورة ،  امعة بغداد ، من
، م مة سومر ، العدد في سرؽ الموصؿعواد ، كوركيس : احقيقات بمدانية ااريلية اثرية  -ٜ٘

ٔٚ  ،ٜٔٙٔ . 
فاضؿ ، عبد اسله : الا اع ت والاوثيرات ا رامية بالمى ة ا  ورية الحديثة ، وقاة  نػدوة  -ٜٙ

 .  ٕٓٓٓلعممي ، بغداد ، الو اة  بيف السريانية والعربية ، من ورات الم م  ا
: نبػػذة ااريليػػة فػػي اصػػوؿ أسػػماا األمكنػػة العراقيػػة،  و عػػواد ، كػػوركيس فرنسػػيس ، ب ػػير  -ٜٚ

 .  ٕٜ٘ٔ، ٛ،م ٕم مة سومر،ج
فضػػيؿ ، عبػػد لميػػؿ والم ػػىداني ، إبػػراويـ عبػػد ال بػػار : ال كػػر ال غرافػػي ، وزارة الاعمػػيـ  -ٜٛ

 .  ٜٜٓٔة األولى  ابف ر د( ، العالي والبحث العممي ،  امعة بغداد ، كمية الاربي
القػػرن داغػػي ، رافػػدة عبػػد ا: : نصػػوص غيػػر من ػػورة مػػف سػػّبار ، رسػػالة ما سػػاير غيػػر  -ٜٜ

 .  ٜٜٛٔمن ورة ، كمية ا داب ،  امعة بغداد ، 

ؽ.ـ ،  ٕٔٙػػػػػػػػ : كردسااف العراؽ في المصادر المسػمارية مػف ا لػؼ الثالػث ؽ.ـ حاػى   -ٓٓٔ
 .ٕٛٓٓ،  امعة السميمانية ،  اطروحة دكاوران غير من ورة

 .  ٜٓٚٔالعربي ، مطبعة أوروف ، اؿ أبيب ،  –قو ماف : القاموس العبري  -ٔٓٔ
كاسػػػاف ، مػػػداـ ايمينػػػا : م ىػػػـو الزمػػػاف والمكػػػاف فػػػي وادي الرافػػػديف القػػػديـ ، ار مػػػة وليػػػد  -ٕٓٔ

 .  ٜ٘ٚٔ،  ٖٔال ادر، م مة سومر ، ع
 . ٕٕٓٓمطبعة ا ديب، بغداد، ك ه  ي، صباح: الصناعة في ااري  وادي الرافديف،   -ٖٓٔ
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كراا كوفسػػػػكي ، اغنػػػػاطيوس يوليػػػػا نػػػػوفاش : اػػػػاري  ا دب ال غرافػػػػي العربػػػػي ، ار مػػػػة  -ٗٓٔ
 .  ٖٜٙٔص ح الديف عثماف وا ـ ، موسكو ، 

 ( ، ار مة : طه باقر .ٜٙ٘ٔكريمر ، صموةيؿ نوح: مف ألواح سومر ،  يكاغو   -٘ٓٔ
( ، ار مػػة : فيصػػؿ ٜٗٙٔ، ػػيكاغو  صىـاػػاريلىـ وحضػػاراىـ ولصاة-ػػػػػػػػػػػػػ: السػػومريوف -ٙٓٔ

 . ٖٜٚٔالواةمي ، الكويت ، 
 . ٜٓٛٔكماؿ ، ربحي : اسبداؿ في ضوا المغات السامية ،  امعة بيروت العربية ،   -ٚٓٔ
كوناينو ،  ورج : الحياة اليومية في ب د بابػؿ وآ ػور ، ار مػة سػميـ طػه الاكرياػي ، دار  -ٛٓٔ

 .  ٜٙٛٔال ؤوف الثقافية ، الطبعة الثانية ، بغداد ، 
مف القرف الااس  وحاى السػادس ؽ .ـ  –الكي ني ، لمياا وا لوسي ، سالـ : أوؿ العرب  -ٜٓٔ

 .  ٜٜٜٔ، من ورات نابو ، لندف ، 
يه : قاموس الع مات المسػمارية ، ار مػة : أبونػا ، األب البيػر ووليػد ال ػادر  بات ، رين -ٓٔٔ

، و لالػػػد سػػػالـ، إسػػػماعيؿ ، مرا عػػػة وال ػػػراؼ عػػػامر سػػػميماف ، من ػػػورات الم مػػػ  العممػػػي ، 
 .  ٕٗٓٓبغداد ، 

الماػػولي ، نوالػػة احمػػد : مػػدلؿ فػػي دراسػػة الحيػػاة ا قاصػػادية لدولػػة أور الثالثػػة فػػي ضػػوا  -ٔٔٔ
 . ٜٜٗٔسمارية  المن ورة وغير المن ورة( ، أطروحة دكاوران غير من ورة ، الوثاةؽ الم

 .  ٜٛٛٔم موعة مف الباحثيف : المدينة والحياة المدنية ، بغداد ،  -ٕٔٔ
-ٜٔٔمحمػػػػػد عمػػػػػي، ياسػػػػػميف عبػػػػػد الكػػػػػريـ: األثػػػػػاث فػػػػػي العصػػػػػر ا  ػػػػػوري الحػػػػػديث   -ٖٔٔ

 .ٕٗٓٓؽ.ـ(، رسالة ما ساير غير من ورة،  امعة بغداد،ٕٔٙ
 .  ٜٓٚٔا ثار العامة : المواق  األثرية في العراؽ ، بغداد ،  مديرية -ٗٔٔ
 . ٜٙٚٔػػػػػػػػػػ : أطمس المواق  ا ثرية في العراؽ ، بغداد ،   -٘ٔٔ
، م مػػػ  المغػػػة العربيػػػة ، المكابػػػة  ٔمصػػػط ى ، إبػػػراويـ وآلػػػروف : المع ػػػـ الوسػػػيط ، ج -ٙٔٔ

 العممية ، طىراف ، د.ت . 
ف محمد بف مكـر ا فريقي : لساف العػرب ، احػؽ : ابف منظور ، ابو ال ضاةؿ  ماؿ الدي -ٚٔٔ

يوسػػػؼ ليػػػاط ، مرا عػػػة ال ػػػي  العّ مػػػة عبػػػد ا: الع يمػػػي ، مػػػ    خ ( ، دراسػػػات العػػػرب ، 
 بيروت ، د . ت . 

موراكػػػػات ، انطػػػػواف : ال ػػػػف فػػػػي العػػػػراؽ القػػػػديـ ، ار مػػػػة : عيسػػػػى سػػػػمماف وسػػػػميـ طػػػػه   -ٛٔٔ
 .  ٕٜٚٔ، الاكرياي ، مطبعة أألديب البغدادية ، بغداد 
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موزيػػؿ، الػػوا: ال ػػرات ا وسػػط، "رحمػػة وصػػ ية ودراسػػات اوريليػػة"، ار مػػة: صػػدقي حميػػد   -ٜٔٔ
وعبػػد المطمػػب عبػػد الػػرحمف، مرا عػػة: صػػالل احمػػد العمػػي وعمػػي الميػػاح، مطبوعػػات الم مػػ  

 .  ٜٜٓٔالعممي العراقي، بغداد،
ما سػػاير غيػػر المػػولى ،  اسػػـ عبػػاس : أحػػواؿ العػػراؽ إبػػاف ا حػػا ؿ السػػموقي ، رسػػالة  -ٕٓٔ

 .  ٕ٘ٓٓمن ورة ،  امعة الموصؿ ، 
الموسوي ، مصػط ى عبػاس : العوامػؿ الااريليػة لن ػوة واطػور المػدف العربيػة اسسػ مية،  -ٕٔٔ

 .  ٕٜٛٔدار الر يد لمن ر ، بغداد ، 
 . ٕٜٛٔالن  ي، حسف : مع ـ المصطمحات وا ع ـ في العراؽ القديـ، بغداد،    -ٕٕٔ
: األعياد في حضارة وادي الرافػديف ، رسػالة ما سػاير  النعيمي ، را حة ، لضير عباس -ٖٕٔ

 .  ٜٙٚٔغير من ورة ،  امعة بغداد ، 
الىا ػػمي ، رضػػا  ػػواد : العػػرب فػػي ضػػوا النصػػوص المسػػمارية ، م مػػة كميػػة ا داب ،  -ٕٗٔ

 .  ٜٛٚٔ، بغداد ،  ٕٕع
بغػػداد ، ،  ٖٚ، مػػ   ٕ– ٔػػػػػػػػػػػػ  : الم حػػة النىريػػة فػػي بػػ د الرافػػديف ، م مػػة سػػومر ، ج -ٕ٘ٔ

ٜٔٛٔ  . 
 . ٜ٘ٛٔ، دار الحرية لمطباعة، بغداد، ٕػػػػػػػػػػػ:  الا ارة(، حضارة العراؽ، ج -ٕٙٔ
ونػػػػػاس ، فػػػػػالار : المكاييػػػػػؿ واألوزاف اسسػػػػػ مية ، ار مػػػػػة : كامػػػػػؿ العسػػػػػمي ، ال امعػػػػػة   -ٕٚٔ

 .  ٜٓٚٔاألردنية ، عماف ، 
يػة الااريليػة ، م مػة دراسػة فػي ال غراف –الىياي ، صالل فمػّيل : " طريػؽ القيػر الػى بابػؿ  -ٕٛٔ

 .  ٜٜٛٔ، بغداد ،  ٖٕال معية ال غرافية العراقية ، ع
يونس، ريا عبد الرزاؽ: ف ر الحضارة السومرية في ضوا الاػاـ عصػري الوركػاا و مػدة   -ٜٕٔ

 . ٜٜٛٔنصر، رسالة دكاوران غير من ورة،  امعة بغداد، 
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 (ٔ)( جدول وحدات قياس الطولٔممحق رقم )

 UŠ ÉŠÈ NINDA GI KÙŠ ŠU. SI الحديث

 القراءة

 السومرية االكدية العربية العالمة

 ubanu ŠU. SI اَُبنُ  اصبع )شبر(       سم6ٙٚٔ
 
 

 ammatu KÙŠ َامَّتُ  ذراع ٖٓ      سمٓ٘
 
 

 qanû GI َقنو قصبة ٓٛٔ ٙ     مٖ
 
 

 nindānnu NINDA ِنَندان   عصا  ٖٓٙ ٕٔ ٕ    مٙ
 
 

 ašlu ÉŠ(E) َاشلُ  حبل ٖٓٓٙ ٕٓٔ ٕٓ ٓٔ   مٓٙ
 
 

 UŠ ?  مرحمة ٕٓٓٙٔ ٕٓٚ ٕٓٔ ٓٙ ٙ  مٖٓٙ
 
 

 ٓٓٓٛٗٙ ٕٓٓٙٔ ٖٓٓٙ ٓٓٛٔ ٓٛٔ ٖٓ كم6ٛٓٔ
فرسخ مضاعف 
او ساعة 
 مضاعفة

  bēru DANNA بيرُ 

                                           

 .ٕ٘ٛ – ٕٗٛ، ص ٕٔٓٓكتابة المسمارية، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل، ( عن: سميمان، عامر: الٔ)
كنم(، البريند = مندلول السّْنكة ٕٗ – ٕٔميل أي ما يقرب منن ) ٕٔ – ٙكم، السكة = ٕكم تقريبًا، الميل = ثُمث الفرسخ أي ما يقرب من ٙبينما استخدم العرب المسممون الوحدات اآلتية: الَفرَسخ =  -

لمرحمننة القياسننن نفسننو. )ىنننتس، فننالتر: المكاييننل واةوزان اةسننممية، ترجمننة كامننل العسننمن، الجامعننة كننم(، اليننوم = منندلول آٙ – ٕٗفرسننخ أي مننا يقننرب مننن ) ٓٔ – ٚالقياسننن نفسننو، المرحمننة = 
 (.  ٜٓٚٔاةردنية، عمان 
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ية الى مدينة ايمار في بالد الشام ( يؤرخ لرحمة من مدينة الرسا العراقيمارالنص المسماري المعروف بـ)الطريق الى ا( ٕممحق رقم )
  Goetze: An Old Babylonian Interne Op.cit.pp:52-54عن :  نقالمن العصر البابمي القديم 
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 Frayne, Op.Cit.P75نقم عن: 
 )تعريب الباحث(

 )تعريب الباحث( 

 )تعريب الباحث( 
 (ٖممحق رقم )



 

ٖٕ
ٚ

 

 ( توضح المعطيات الواردة في قائمة أبو الصالبيخ الجغرافية6ٗ،ٖ،ٕ،ٔ( خرائط )ٗممحق رقم )
 )تعريب الباحث( Frayne, Op.Cit, pp.5,8,30,43عن :  نقال
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 (٘ممحق رقم )
The Helsinki Atlas, P.19. 
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 (ٙممحق رقم )
 -من اعداد الباحث– جدول يمثل الوحدات الجغرافية )اإلقميمية( والتجمعات السكانية في عصور مختمفة من تأريخ العراق القديم

المفظ السومري أو األكدي  ت
 المفردة العربية المضاهية  المعنـــى المفظ األكدي بالحرف العربي بالحرف الالتيني

 لها إن وجدت
 شاعت العصر الذي 

 فيه المفردة

ٔ kapru (URU ŠE) 
É. DURU5   .َكبُر 

قرينننة، كفنننر. وىنننن عنننادة أصننن ر منننن 
المدينة وأكبر من الِعزبة وتوجد غالبًا 

 فن الريف.

َكفٌر. )بإبدال حرف الفاء البائينة أو 
والننننننذي يقابننننننل  pالبنننننناء الميمننننننوس 

حننننننرف الفنننننناء العربننننننن(. وىننننننن أداة 
تتصدر العديد من أسماء القرى فن 

د الشننام ومصننر كننن )كفننر قاسننم، بننم
 وغيرىا.… كفر الزّيات 

 آشوري حديث.

ٕ MAŠ. GA. NA. SAG  بابمن قديم.  قرية رئيسة او ميمة.  مشكانا ساك 

ٖ 
mat,

bīt
am/wēlu, 

 
مشنننننننننيخة، قبيمنننننننننة، بينننننننننت، منطقنننننننننة،   أميُل/أويُل بيتمات 

 مثل:بيت ياكين وبيت داكوريبمد.
بيننننننت. وىننننننن أداة تتصنننننندر أسننننننماء 

 اكدي، آشوري حديث. وتات والقبائل واألقوام.البي
(URU)

bīt
am/wēlu, (LÚ) اكدي، آشوري حديث. = مشيخة، قبيمة، بيت، منطقة، بمد. أميُل /أويلَ بيتآل 

ٗ illatu/ellatu (ILLAT) .)اكننننندي قنننننديم، بنننننابمن قنننننديم،  عائمة. عشيرة، قبيمة، جماعة. إلَُّت )إلَُّت
 آشوري قديم.

٘ gawu  ُقبيمة، قوم. .مَكو 
بالعامّيننننننة العربّيننننننة والعراقّيننننننة  قننننننوم.

)َكننوم(. بإبنندال حننرف الجننيم الكافيننة 
 (g.بالقاف العربن ) 

آشننننننننننوري حننننننننننديث، بننننننننننابمن 
 حديث.

ٙ 
tawwerutu/ tamertu 

(GARIM = LAGAB10 

.KÙ ) 
ضنناحية، أو األطننراف المزروعننة مننن  َتوَّرُت، َتّمرُت.

 المدينة.
 الثمننننننار، )ارض( الميننننننرة، )ارض(.

 بابمن قديم، آشوري حديث. (taأو األرض المرويننننة. ومقطنننن  )



 

ٖٖ
ٓ

 

المفظ السومري أو األكدي  ت
 المفردة العربية المضاهية  المعنـــى المفظ األكدي بالحرف العربي بالحرف الالتيني

 لها إن وجدت
 شاعت العصر الذي 

 فيه المفردة
 بمثابننننة السننننابقة أو البادئننننة المفظيننننة

  .لصياغة اةسماء
ٚ qerbetu .آشوري حديث.  ضواحن المدينة. قيربيُت 

ٛ ahāt āli .ضواحن المدينة. آخات آِل  
آشننننننننوري وسننننننننيط، آشننننننننوري 

 حديث.

ٜ 
kawû, 

(GARIN,AN.AŠ.A.A

N,BAR.(.RA)) 

 بابمن قديم. قوم. ضاحية المدينة، جوار. .وئُ َكوْ 

ٔٓ Şēru / pan şēri URU6  ِبننننننننننابمن حننننننننننديث، اشننننننننننوري  ظاىر المدينة. خارج المدينة، اطراف المدينة.  صيُر بان صير
 حديث

ٔٔ rabītu .بابمن قديم. رابية، ربوة، رحبة. ضاحية. َربيُت 
ٕٔ bāru URU. BAR. RA  ُبابمن حديث بالعامية )َبّره(. يول.ضاحية، اقميم مفتوح، س بار 

ٖٔ nawû, p: nawāē 

(A.RI.A,A/Á.DAM) 
 ناحية والجم  نواٍح. َنُوُء، َنوائن.

 eناحية، نواح )بإبندال حنرف الّعمنة 
 والذي يقابل حرف الحاء العربن(.

 بابمن قديم.

ٔٗ tarbişu .َتْرِبُص 

ربنننض المديننننة ومنينننا جننناءت تسنننمية 
شننريف  –( المدينننة اةشننورية )تننرِبُص 

. المننننننناطق الفسننننننيحة -خننننننان حاليننننننا 
والمتوسنننننننعة والممتننننننندة خنننننننارج سنننننننور 
المدينة.)لمنزىنننة والتنننرويض والتنننروي  

 واةستعراضات العسكرية(.

ربنننننننض، أربننننننناض. بإبننننننندال حنننننننرف 
الصنننننننناد األكنننننننندي بحننننننننرف الضنننننننناد 
العربننننن وىنننننن أداة تتصننننندر العديننننند 
مننننننن اربنننننناض المنننننندن العربيننننننة فننننننن 
العصننننننور اةسننننننممية كننننننن: )ربننننننض 

 وصل، ربض قرطبة وغيرىا.الم

آشننننننننوري وسننننننننيط، آشننننننننوري 
 حديث.
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المفظ السومري أو األكدي  ت
 المفردة العربية المضاهية  المعنـــى المفظ األكدي بالحرف العربي بالحرف الالتيني

 لها إن وجدت
 شاعت العصر الذي 

 فيه المفردة

ٔ٘ qannu (GI) . قصنننبة. تعننننن حرفينننًا )حمقنننة(، مركنننز  َقنُّ
  مديرية.

قنننننننننا، قننننننننناة، قصننننننننبة. وىننننننننن مننننننننن 
مرادفنننات القصنننب والرّمننناح أو مالنننو 
)أنبنننننوب( ومنننننا ينننننزال ىنننننذا التقسنننننيم 
الج رافننن يسننتخدم حتننف اآلن فيقننال 
قصنننننننننبة سننننننننننجار، قصنننننننننبة حمنننننننننام 

ا فننن األدبينات الج رافيننة العمينل. أمن
العربية تعننن )مركنز( األقمنيم فيقنال 
الموصنننننل، قصنننننبة أو قاعننننندة أقمنننننيم 

 الجزيرة الفراتية.

 آشوري حديث.

ٔٙ nagû .قضاء، نج .  َنكو 

والننذي  uنجنن . بإبنندال حننرف العمّننة 
يقابل حرف العين العربن وىن أداة 
تتصدر أو تسبق العديد منن أسنماء 

رية )نجنننن  القصنننبات والمنننندن المصننن
ّحمنننادي ونجننن  البنننارود ونجننن  عبننند 

 وغيرىا(..… السمم 

 آشوري حديث.

ٔٚ nēmedu .نيميُد 
مكان استراحة، مقر الحاكم، منتجن ، 

 عزبة.

مياد = )مستقر(، ىمد: )إضنطج  
وتمنننندد( وىننننن اداة تتصنننندر بعننننض 
اسننننننماء منننننندن العننننننراق القننننننديم كننننننن: 
)نيميننننننند عشنننننننتار( وتمثمينننننننا مديننننننننة 

دتوكولتن ننورتننا تمعفننر حاليننًا، ونيمينن
سننننابقا التننننن تمثميننننا قريننننة القاضننننّية 

والقصنننننور الرئاسنننننية فنننننن الموصنننننل 

 آشوري حديث.
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المفظ السومري أو األكدي  ت
 المفردة العربية المضاهية  المعنـــى المفظ األكدي بالحرف العربي بالحرف الالتيني

 لها إن وجدت
 شاعت العصر الذي 

 فيه المفردة
 حاليًا.

ٔٛ birtu/bištu, halşu 

(HA.RA.AN.KA) 
حصننن. قمعننة، موقنن  اسننتراتيجن بننين  ِبرُت، َخْمُص.

بابمن قديم، آشوري حنديث،   المدن والقرى.
 بابمن حديث.

ٜٔ adaššu .  ة حديثة النشأة.بمدة، بمد أَدشُّ

الحديثنننة. وىنننن أداة تتصننندر العديننند 
مننن اسننماء المنندن العربيننة الُمحدثننة 
كنننن: )حديثنننة الموصنننل )تقنننوم عميينننا 
حالينننننا قرينننننة تنننننل الشنننننعير(، حديثنننننة 

 اةنبار وغيرىا(.

 بابمن حديث.

ٕٓ kāru (KAR) .كاُر 

مركنننز تجننناري. غرفنننة تجنننارة، مينننناء، 
رصننننيف. وىننننن أداة تتصنننندر العدينننند 

مننننندن العنننننالم القنننننديم كنننننن  منننننن اسنننننماء
ننورتنننننا( وتمثمينننننا قرينننننة  )كنننننارتوكولتن

تمنننننول العقنننننر،  كنننننار شنننننمماُن اشننننناريد 
)شممنصنننننننر( أي قاعننننننندة شممنصنننننننر، 
وتمثميا مدينة تل بارسب )تل احمنر( 
وكننننننننار نركننننننننال = قضنننننننناء الصننننننننويرة 
حاليا، وكاردونياش = بابل فنن الفتنرة 
الكشية أي بمد اةلو الكّشن دونايش 

 وكار موليّس = كرمميس.

خنننننننننور. بإبننننننننندال الكننننننننناف خننننننننناًءُ ً  
(وىننننن أداة oاأللننننف واوا مفتوحننننة )و 

تتصننندر العديننند منننن أسنننماء منننوان  
الخمنننيل العربنننن كنننن )خنننور عبننند ا ، 

 الخ(. … خور العمّية، خور فّكان 

 آشوري قديم
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المفظ السومري أو األكدي  ت
 المفردة العربية المضاهية  المعنـــى المفظ األكدي بالحرف العربي بالحرف الالتيني

 لها إن وجدت
 شاعت العصر الذي 

 فيه المفردة
ٕٔ āl şihrūti  اشوري حديث إيالة ص يرة  مدينة ص يرة او تابعة آل صخروتن 
ٕٕ ālu elû يةإيالة عال مدينة عالية فوق رابية آُل إيمو  

ٕٖ ālu (URU) .)مدينة. آُل )ُأرو 

إيالة.وةينننننننننننة والمفظنننننننننننة السنننننننننننومرية 
تتصننننندر العديننننند منننننن أسنننننماء مننننندن 
العنننننننننننننننالم القنننننننننننننننديم كنننننننننننننننن )أوروك = 

 .=)القدس(شاليم، اور (الوركاء)

 بابمن قديم، آشوري قديم

ٕٗ pāţu ZAG  .باُط 
المديننننننة وجميننننن  األراضنننننن الزراعينننننة 

 التابعة ليا.

حنننننناء( لعننننننل أقننننننرب كممننننننة ليننننننا )بط
وجمعيا )بطائ ( أو )بطاح( ومنينا 
)بطحننناء مكنننة( و )بطنننائ  العنننراق( 
= قصنننبات وقنننرى السنننيل الرسنننوبن 

 المستصمحة فن منطقة األىوار.

 بابمن قديم.

ٕ٘ É . BÀD  

URU. BÀD 
   مدينة مسّورة او محّصنة. ُارو باد

ٕٙ āl paţi URU. ZAG  ِاشوري حديث  مدينة حدودية )ث ر، ث ور(. آل باط 

ٕٚ 
ālu libbi āli  
(URU ŠÀ URU) 
URU. TUŠ, URU. UL 

 آُل ِلبَّ آِل. ُأُر.َش.ُأُر.

مدينننة داخميننة، مركننز المدينننة، الحننن 
القننننننديم فننننننن مدينننننننة آشننننننور، المدينننننننة 
الواقعننة فننن داخننل المدينننة ىننن الننّب، 
أي: )قمننننننننننننب المدينننننننننننننة( أو منطقننننننننننننة 
القصنننننننننور الممكينننننننننة فنننننننننن العواصنننننننننم 

 اآلشورية.

 آشوري حديث. 
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المفظ السومري أو األكدي  ت
 المفردة العربية المضاهية  المعنـــى المفظ األكدي بالحرف العربي بالحرف الالتيني

 لها إن وجدت
 شاعت العصر الذي 

 فيه المفردة

ٕٛ dūru (BÀD) .)مدينة، سور، حصن. دوُر )باد 

دور، دينننننننننار. وىنننننننننن أداة تتصننننننننندر 
العديد من اسماء مدن العنالم القنديم 
كنننن : )دوركوريكنننالُز( وتمثمينننا مديننننة 
عقرقنننوف، دوّرّ شنننروكين )حصنننون 
سننننننرجون( وتمثميننننننا قريننننننة خرسننننننباد 
وربمنننننننا انتقمنننننننت المفظنننننننة السنننننننومرية 

(BÀD كمحقنننننة لفظينننننة بصننننني ة )
العديند منن المندن )آباد( فنن أسنماء 

فننننننن ايننننننران واليننننننند وباكسننننننتان كننننننن: 
حينندر أبنناد، رسننتم ابنناد، فيننروز أبنناد 

 وغيرىا.

اكننننندي قنننننديم، بنننننابمن قنننننديم، 
آشننننننننننوري قننننننننننديم، آشننننننننننوري 

 حديث، بابمن حديث.

ٕٜ URU. SAG  

URU.SAG. MA

H    مدينة كبيرة او رئيسة ُارو ساك 

ٖٓ 
āl šarrūti, nam/n 
kūrru NÍG.GA 
URU.NAM. LUGAL. 
LA 

. وِت، َننننننننننننننم/ن ُكنننننننننننننورُّ  آُل َشنننننننننننننرّّ
 آشوري حديث.  عاصمة )مدينة ممكية(. نك. َكا.

ٖٔ pihātu (NAM) .)بابمن قنديم، آشنوري وسنيط،   مقاطعة. ِبخاُت )نام
 آشوري حديث.

ٖٕ māt (KUR)  بمد، قطر. .، ِمصرمات 

ميننننننننننننننننننننناد. أي األرض والمفظنننننننننننننننننننننة 
يننننننننة السننننننننومرية أنتقمننننننننت إلننننننننف العرب

بصننني ة كنننورة وجمعينننا )ُكنننَوْر( كمنننا 
تنننننننرد فنننننننن كتنننننننب األدب الج رافنننننننن 

اكننننندي قنننننديم، بنننننابمن قنننننديم، 
آشنننننننننننوي حنننننننننننديث، بنننننننننننابمن 

 حديث.



 

ٖٖ
٘

 

المفظ السومري أو األكدي  ت
 المفردة العربية المضاهية  المعنـــى المفظ األكدي بالحرف العربي بالحرف الالتيني

 لها إن وجدت
 شاعت العصر الذي 

 فيه المفردة
كنننورة مثنننل كنننورة الجزينننرة و العربنننن. 

،مِصنننننننٌر الشنننننننام وكنننننننورة سجسنننننننتان 
 .والجم  امصار =بمد،بمدان

ٖٖ huršānu  
(HUR.SAG) 

 ث.بابمن وسيط، بابمن حدي  اقميم الجبال. ُخرشاُن.

ٖٗ māt tiāmti 
KUR.A.AB.BA 

 مات تيامِت.

اقميم البحر كناية عن القسنم الجننوبن 
مننننننن بننننننمد الرافنننننندين مشننننننتمًم عمننننننف 
مننننناطق اةىننننوار والمسننننتنقعات حتننننف 

 الخميل العربن.

 
اكننننندي قنننننديم، بنننننابمن قنننننديم، 
آشنننننننننننوي حنننننننننننديث، بنننننننننننابمن 

 حديث.

ٖ٘ KALAMMA .بحنرف  اقميم. )بإبندال حنرف الكناف إقميم، بمد. كاةّما
 أكدي. القاف العربن.

ٖٙ kiššātu (KIŠ, ŠÚ, 
ŠAR,KI, ŠÁR,RA 

 العالم. ِكّشاُت.

الُكنننننننناش )المجمنننننننوع( أو المجمننننننن . 
نمننننننا ُشنننننندد حننننننرف الشننننننين لوقننننننوع  وا 
حرف النون السناكن الضنعيف قبمنو 
فنننننأدمل وأُدغنننننم وُشننننندد ومنينننننا ُيقنننننال 
لمجموعة األشياء )ُكناش( كما ىن 
الحنننننال فنننننن مجمنننننوع الكتنننننب كنننننذلك 

كنننننان النننننذي يجتمننننن  فينننننو النننننناس الم
لمعبننننننادة )كنيسننننننة أو كنننننننيس وىننننننن 
لمنصننننننننننننننارى والييننننننننننننننود كالجننننننننننننننام  

 لممسممين.

آشننننننننوري وسننننننننيط، آشننننننننوري 
 حديث.

ٖٚ kibrātu  

(PIŠ10 = KI.A) 
 بابمن حديث. )ُكبرى( = الدنيا. العالم. ِكبراُت.



 

ٖٖ
ٙ

 

المفظ السومري أو األكدي  ت
 المفردة العربية المضاهية  المعنـــى المفظ األكدي بالحرف العربي بالحرف الالتيني

 لها إن وجدت
 شاعت العصر الذي 

 فيه المفردة
ٖٛ adnātu .بابمن قديم. عدن، الدنيا. العالم، سعة وسكانًا. أدناُت 
ٖٜ kullatu .اكدي قديم، بابمن قديم. ُكل )العالم(. كّل، جمي . ُكمَُّت 

ٗٓ gimru .بابمن قنديم، آشنوري وسنيط،   مجموع )العالم(. ِكمُر
 آشوري حديث. 

ٗٔ  irşetu (KI) .)إرصيُتم )كن 
أرض، بنننننننننننننننننمد، األرض بنننننننننننننننننالمعنف 

 الكونن.
)بإبنننننننندال حننننننننرف  أرض، عرصننننننننة.

 الصاد بحرف الضاد العربن(.
، آشوري حديث، اكدي قديم

 بابمن حديث.

ٕٗ Pu

h ur 

(KI.BA.GAR.RA) 
بنننابمن قنننديم، بنننابمن وسنننيط،   كل األرض. ُبُخُر.

 آشوري وسيط.

ٖٗ AN. KI الكون )السماء واةرض(. آنكن  
اكننننندي قنننننديم، بنننننابمن قنننننديم، 

 آشوري قديم.
 



 

ٖٖ
ٚ

 

 من إعداد الباحث     )*(( قائمة بآلية المظاىر الج رافية والظواىر الجويةٚممحق رقم )

 شكل الرمز الرمز الوظيفة االسم بالعالمات المسمارية  أسم اإلله بالمغتين السومرية واالكدية ت

إلننننننو المينننننناه العذبننننننة )إلننننننو اعمنننننناق   ABZU ابزود apsû= أبسوِالُ  ٔ
   البحر(.

 إت  ِالُ  ٕ
ilu

ittu ادِ د d
ÍD  

   اإللو النير. 

ٖ 
=أدد ِالُ 

ilu
adad ِامد 

d
IM =ِاشكور د  

d
IŠKUR    إلنننننننننو الطقنننننننننس والنننننننننري  والزوابننننننننن

  ٓٔحزمة البرق أو الرقم  والعواصف والظواىر الجوية.

iluإشَتر ِالُ  ٗ
ištar=/إناناد d

INANA  .النجمنننننننننة الثمانينننننننننة داخنننننننننل  إلية نجمة الصباح
  .٘ٔ قرص أو الرقم

d كالد=iluištaranإشتران ِالُ  ٘
GAL  

اةلنننننننو الخننننننناص بترسنننننننيم الحننننننندود 
وتسويتيا وىو فنن ذات الوقنت النو 
مدينننننة ديننننر )تننننل العقننننر فننننن بنننندرة 

 حاليا(

  

ilu آنُ ِالُ  ٙ
anu =َآند d

AN  .ٓٙالتاج المقّرن أوالرقم  إلو السماء  

ilu اياِ ِاُل  ٚ
ea= انكيد d

EN.KI  المياه العذبة. إلو األرض وسيد 
المنننناء المتنننندفق مننننن كتفننننن 
اإللنننننننو أو منننننننن بنننننننين يدينننننننو 

 )اإلناء الفوار(.
 



 

ٖٖ
ٛ

 

 شكل الرمز الرمز الوظيفة االسم بالعالمات المسمارية  أسم اإلله بالمغتين السومرية واالكدية ت

d إنميلدُ  ٛ
EN.LÍL  .ٓ٘التاج المقّرن أو الرقم  إلو اليواء والجو  

ٜ 
iluانزو او الزو ِالُ 

anzu, 
ilu

alzu  =
d ِام6دوكودد

IM. DUGUD   الو الصاعقة 
)نسننر اليننن( طيننر لننو راس 

ناشننرًا  اسنند ذو حجننم ضننخم
 جناحيو

 

ٔٓ 
ilu تياَمتِالُ 

tiāmat  .إلو المياه المالحة، اإللو البحر   

iluِاُلتموز ٔٔ
tammuz  ُدموزيد d

DUMUZI    ) إلننو الخصننب والرعننن )إلننو الربينن
 وىو رمز النبات والخضرة.

 
  

ٕٔ 
ilu سينِالُ 

SIN /سوئينال ilusu
,
ēn  =

d ننارد
NANNAR /اين6 زودزو6اين=د 

ZU.EN,
d

N.ZU=E
d
 d3O ٖٓال ,

اليننمل أو القننرص النندائري  إلو القمر. 
  ٖٓأو الرقم 

iluَشمَش ِالُ  ٖٔ
šamaš =اوتود d

UTU   .إلو الشمس 
القنننننننننننننننننننرص ذو النجمنننننننننننننننننننة 
الرباعينننة الممتيبنننة أو النننرقم 

ٕٓ. 
 

، ِالُ  ٗٔ ilu لميتُ ِالُ ِلل 
lillu, 

ilu
lilītu   .إلية الميل   

ٖٕ
ٖ

 



 

ٖٖ
ٜ

 

 شكل الرمز الرمز الوظيفة االسم بالعالمات المسمارية  أسم اإلله بالمغتين السومرية واالكدية ت

ilu أُمر  ِالُ  ٘ٔ
amurru  =مارتود d

MAR.TU  
   إلو ال رب والجبال.  

ٔٙ 
d ننُخرساكَ د

NIN. 

H UR.SAG 

 )اإلله الجبل(
 

 إلية الجبال.
 

 اإللو الجبل.

رمننننننننز الحننننننننرف اةغريقننننننننن 
 )األوميكا(

اإللو الجبل ُيصنور يحيطنو 
 إناءان فواران.

 

ilu نيسابَ ِالُ  ٚٔ
nisaba =ناكا، دشى6 ناكا،د 

d ِنداباد
ŠE.NAGA,

d
NAGA, 

d
NIDABA 

إليننننننننننننننننة الحشننننننننننننننننائش والقصننننننننننننننننب  
   والحبوب.

 )*( ُأخذت أشكال رموز اآللية فن ىذا الجدول من المصدر اةتن: 
Black, Jeremy and Green, Authony, “Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia”, British Museum Press, London, 

1998. 

وخالد سالم اسماعيل،  العممات المسمارية المعبرة عن اآللية من المصدر: ةبات، رينيو : قاموس العممات المسمارية، ترجمة: اةب البير ابونا ووليد الجادر فيما أخذت
 .ٕٗٓٓمراجعة واشراف عامر سميمان، منشورات المجم  العممن، ب داد، 

 ؤر

ٖٕ
ٗ

 
ٖٕ

ٗ
 



 

ٖٗ
ٓ

 

 ذات البعد الج رافن )*(( العممات المسمارية الّدالةٛممحق رقم )

 أ6 العالمات التي تسبق الكممات:

 المعنى المالحظات ت
الكممة 
 باألّكدّية

الكممة 
 بالّسومرّية

 العالمة
 في العصور المبكرة في العصر اآلشوري الحديث

  nâru I7,ÍDناُر  نير، قناة تسبق أسماء األنيار والقنوات. ٔ
  

تسبق أسماء القصب والمواد المصننوعة مننو  ٕ
   qanû GIَقنو قصب وكذلك أجمات القصب.

تسننننبق أسننننماء األشننننجار واألخشنننناب والمننننواد  ٖ
   işu GIŠِاُص  شجرة، خشب المصنوعة منيا، وال ابات.

و/أرُخ  شير تسبق أسماء األشير. ٗ
w/arhu 

ITU,ITI 
 
  

 جبل، بمد بال والبمدان.تسبق أسماء الج ٘
َشذو، 

 ,šadûيبُت
mātu 

KUR 
 
  

 رجل تسبق أسماء القبائل والسّكان. ٙ
اويُم،اييُم 

awīlu, 
amīlu 

LÚ 
 
  

َككَُّت  كوكب، نجمة تسبق أسماء الكواكب والنجوم واألبراج. ٚ
kakkabu 

MUL 
 
  



 

ٖٗ
ٔ

 

 

 المعنى المالحظات ت
الكممة 
 باألّكدّية

الكممة 
 بالّسومرّية

 عالمةال
 في العصور المبكرة في العصر اآلشوري الحديث

ٍُ حجر تسبق أسماء األحجار بأنواعيا. ٛ  abnu NA4,ZÁَاث
 
  

تسننننننننبق أسننننننننماء العطننننننننور والشننننننننجيرات ذات  ٜ
 الرائحة الزكية.

عطر. فن 
 riqqu ŜEMِرقُّ  العربية رحيق

 
 

 

ٔٓ 
 šammu Úَشىُّ نبات تسبق أسماء النباتات واألعشاب.

 
  

 ālu URUآُل مدينة تسبق أسماء المدن. ٔٔ
 
 

 

 šāru IMَشبُر رعد، رياح تسبق أسماء الرياح وأنواعيا. ٕٔ
 
  

 جية تسبق اسم الجيات اةصمية اةرب . ٖٔ
ِكجرات ارةءَِ 

kibrāt 

arba
,
i 

AN.UB.DA

.LIMMU2 

(.BA) 

 
 

 

 

ٖٕ
ٙ

 
ٖٕ

ٙ
 

ٖٕ
ٙ

 



 

ٖٗ
ٕ

 

 

 ب6 العالمات التي تمحق الكممات:

الكممة  المعنى المالحظات ت
 باألّكدّية

 الكممة
 بالّسومرّية

 العالمة
في العصر اآلشوري 

 الحديث
 في العصور المبكرة

 ašaru KIَاَشُر مكان، مدينة تمحق أسماء المدن واألماكن. ٗٔ
 
  

 تمحق أسماء البساتين والحدائق والخضار. ٘ٔ
   arqu SARارقُ  خضار 

 
 ىننن تمننك العممننات أو الرمننوز الخاصننة التننن توضنن  قبننل األسننماء أو بعنندىا مننن دون أن ُتمفننظ فننن سننياق الكننمم، وال ننرض منيننا ىننو تحدينند أو تمييننز: العالمــات الّدالــة)*( 

ت ثمنرة محناوةت ت كانناألختيار الصحي  لممعنف المراد من بعنض الكممنات التنن لينا أكثنر منن معننف مؤّكند. أي تحديند صنفة أو نوعينة الكممنة أو اةسنم. وىنذه العممنا
 ة التعبير ثانيًا. ّجادة قام بيا الكتبة السومريون لمرقن بأسموب ونظام كتابتيم )السومرية( ونظاميا ليتمكنوا من استيعاب مفردات ل تيم أوًة ولرف  قدر 

 ولجعميا خالية من صعوبة الفيم )قدر اإلمكان( ثالثًا.
 .ٚٙ – ٘ٙ، صٕٔٓٓتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل، سميمان، عامر: الكتابة المسمارية، دار الك -ٔعن:
 .ٕٗٔ – ٕٔٓ، ص، صٕٗٓٓ، جامعة الموصل، ٖٛإسماعيل، خالد سالم: العممات الّدالة فن الكتابات المسمارية، مجمة آداب الرافدين، مل  -ٕ

ٖٗ
ٗ

 



 

 ٖٖٗ 
ٖٗ

ٖ
 

 من إعداد الباحث كّشاف بالمفردات الجغرافية السومرية واألكدية وما يقابمها بالمغة العربية6
 المفظ األكدي المفظ السومري المعنى ت

ٔ  
مكننننان، موقنننن ، محننننل، أثننننر ومنننننو 

 جاءت تسمية مدينة آشور
KI ašru / išru  ُأ/ُا شر 

  إحصاء، تعداد.  ٕ
ebēbu,manû اببنننننننننننُب،  
  َمنو

ٖ  
وتعرجننات الجبننال، أخنندود، أخادينند 

 HAR خِر/وادي تجري فيو المياه

udduduh


, padanu, 

irruh


ُخُدُد، َبَدُن، ِخرُّ    

ٗ  
تربنننة سنننوداء قاتمنننة، فنننن العربينننة  

أدينننم ومننننو جننناءت تسنننمية منطقنننة 
 أدوم فن اةردن

IM.GUN.NA 
adamātu,adumātu 
 ادماُت، اُدماتُ 

٘  
مجدبننننة، أرض  أراِض قفننننر، أرض

 نابُل  PA.RI.IM nābalu جافة )بور(. 

ٙ  
أرض البحننننر )كنايننننة عننننن مننننناطق 
األىوار والمسنتنقعات حتنف الخمنيل 

 العربن(
KUR.A.AB.BA Māt tiāmti    مات تيامِت 

 إقميم الجبال، سمسمة جبال.  ٚ

H UR. SAG urh


šānu    ُُخرشان  

kīdu/kiddu  خارج المدينة، خارج.أقميم   ٛ   كيُد/ِكدُّ  

ٜ  

األرض )بننالمعنف الكننونن(، العننالم 
السنننفمن، أرض، منطقنننة، حنننن فنننن 
المديننننننة، مسننننناحة، تربنننننة أرضنننننية، 

 أرض يابسة)أرض( عرصة.

KI erşetu    ُارصت  

ٔٓ  
 األرض الحجريننننننننننننة أو الصننننننننننننعبة. 

مـا لمُـظ ضـد السـهل او  في العربيـة )َحـزْن(
 من األرض6

 ezennû   ازنو 

ٔٔ  
األرض الســوداء6 ربمــا هــي الحــّرة )األرض 
البركانيــــــــة الســــــــوداء( أو )الخيــــــــف( أي 

 األرض المرتفعة دون الجبل6
  hāpu     ُخاب 

ٕٔ  
البحننننر السننننفمن )الخمننننيل العربننننن(. 
ويرد كذلك في النصوص المسمارية أحيانًا 
بصــيغة )البحــر المــّر( وكــذلك بصــيغة بحــر 

 شروق الشمس6
A.AB.BA.SIG 

tiāmtu šaplīti  ِتيامُت
 (marratu) ِشبميُت )َمرَُّت(

(şi šamši) ( ٍِص َشمش) 

 A.AB.BA.DU6 tiāmtu elīti (rābiالبحنننر العمنننوي )البحنننر المتوسنننط(.   ٖٔ

 (ٜممحق رقم )



 

 ٖٗٗ 
ٖٗ

ٗ
 

 المفظ األكدي المفظ السومري المعنى ت
وكذلك ُيشار إليه بالبحر العظيم أو األكبر6 

 وكذلك بصيغة بحر لروب الشمس6
 erēb) تيامت اليِت )راِب 

šamši ) َشمشِ  أربب   

 

 اقَدماتُ  aqdamātu  يب من النير.الشاط  القر   ٗٔ

ابر نارِ     Eber nâri  الضفة البعيدة، ما وراء النير.  ٘ٔ  

 .SAG.GÍL,SAG القمة العالية )شاىقة(.  ٙٔ

ÍLA 

gisallat šadi šaquti 
  ِكسمت َشِد َشِقِت 

ٔٚ  

لعــــل الكممــــة الســــومرية بحنننر، بحيننننرة. 
قريبة من كممـة )ُلـّب( العربيـة التـي تعنـي 

ــي 6 أو مــن كم ــاب( = بحــر، أو خم مــة )ُعب
مـــن كممـــة )يعبـــوب( = نهـــر، أمـــا الكممـــة 
األكديـــة فربمـــا قريبـــة مـــن الكممـــة العربيـــة 
)تهامـــه( او )دأمـــاء( او )اِلّطـــم ( وجميعهـــا 

 تعني البحر6

A. AB. BA, 

TI. AM. AT 

tâmtu/tiāmtu تَمُت/  
 ِتياِمتُ 

 خاِبرُ  LÚ.SA.GAZ hāpiru بدو، رُّحل.  ٛٔ

ٜٔ  

واســـــتعمل بشنننننر، الجننننننس البشنننننري. 
البابميون أيضًا اصطالحا آخـر هـو َصـمَمت 

ـــــه şalmat qaqqadiققَّـــــِد ) ( وترجمت
الحرفية )ذوو الـرؤوس السـوداء( ومعناهـا 
مقــارب لقولنــا الحــالي بنــو آدم أو الســواد 

 األعظم6

NAM.LÚ. LÚ 
amīlūtu/awīlūtu 

 اِميموُت/ أويمُوتُ 

ٕٓ  
ــد بمنند )بننمد(.  أمــا المفظــة الســومرية فق

العربيـة بصـيغة )كـورة( = بـالد انتقمت إلى 
 )مهاد(6

KUR,GAM, 

MA(.A)DA mātu ماُت    

ٕٔ  

بمنننننندة . فننننننن العربيننننننة )الحديثننننننة(= 
البمنننننندة الجدينننننندة والحديثننننننة النشننننننأة 
ومنو جاءت تسنمية مندينتن حديثنة 
الموصنننننننل )تنننننننل الشنننننننعير حالينننننننًا(  

 وحديثة اةنبار )حديثة حاليًا(.

 adašu  اَدُش 

birīt nârî  بين النيرين.  ٕٕ ريت ناريبِ     

ٕٖ  
في العربية الُتخم منتهـى ُتخوم، حندود. 

كــــل قريــــة أو أرض والجمــــع ُتخــــوم وهــــي 
ـــــات  ـــــي األدبي ـــــالثغور ف الحـــــدود، وهـــــي ك

 الجغرافية العربية6
 

tahūmu/ 

tahhūmu  َُتخوُم/ َتّخوم 

 فـــــــي العربيـــــــة  6ُتربنننننننة، عفنننننننر، ُغبنننننننار  ٕٗ
)عفر( ومنهـا جـاء أسـم مدينـة )تمعفـر( جنـوب 

SA

H AR. 


H I.A ep (e)ru ابن)   (رُ    



 

 ٖٗ٘ 
ٖٗ

٘
 

 المفظ األكدي المفظ السومري المعنى ت
 لربي مدينة الموصل6

 DUL تل.  ٕ٘
tillu/tillû. Labāru 

   ِتُل/ِتّمو. لَبارُ 

)ُتطمـــق عمـــى البحـــر بوجـــه عـــام تيامنننة.   ٕٙ
 وعمى سيف البحر أي ساحمه مجازًا(6

TI.AMAT, 

A.AB.BA 
tiāmtu تيامتُ     

 َشمكُ  šalgu  ثمل.  ٕٚ

العربيــة )شــاهد( جبــل أو تـــل  فــيجبننل.   ٕٛ
SA.TU,KUR,  šadû شديد االنحدار6 َشدو   

ٕٜ  
ــــة )إصــــر( جبيننننة، حنننندود.  ــــي العربي ف

و)َحْضـــر( أي منـــع أو حـــد  وتضـــييق ضـــد 
 اإلباحة6

 işru  ُِاصر 

 نَخلُ  nahlu  في العربية )منهل(6وادي، مورد.   ٖٓ

ٖٔ  
ــة )األبطــح( = مســيل جنندول.  ــي العربي ف

لجمـــع مـــاء واســـع فيـــه دقـــاق الحصـــى وا
 (.الفتحةأو ))األباطح( و)البطاح( 

PA5 pattu  َُّبت 

ربمـا ُجرف صخري. سنن صنخري.   ٕٖ
 كابُ  kāpu  كانت المفظة العربية قريبة من )كهف(6

 .DAL.BA(.AN) جزيرة، شبو جزيرة، بّر.  ٖٖ

NA,MURUB4 

birītu, qablû, nagû 
 ِبريُت، قَبمو، نكو

ٖٗ  
 6جميننننننند. فنننننننن العامينننننننة )حنننننننالوب(

ـــــة مـــــن  ـــــين الســـــومرية وهـــــي قريب المفظت
 واالكدية6

HALAB halpû   َخمبو 

ٖ٘  

جميننند، صنننقي ، ثمنننل، َبنننَرّد، تّجمننند، 
كمــا ُأطمــق عمــى الجبــال ننندى ُمتجمنند. 

ــثم   bīt šurīpuأحيانــًا عبــارة أي بيــت ال
ــــة  ــــي العربي ــــة عــــن محــــل وجــــود 6 ف كناي

 )ضريب(6 

AŠUGI, ŠEG 
šarbu, šurīpētum   

 َسرُب، ُشريبيتُم

مية األربنن ( جيننات )الجيننات األصنن  ٖٙ
 )الخوافق(.

[UB.DA.LIMMU 
(.BA)],UB.MEŠ 

kibrāt erbett
,
i 

arba
,
i  ِِكبرات  ِارِبِت َارَبء 

  kibrātum او ِكبراُتم

 بمفردىا

 ُاومَ  LÍL ūma جو، نّو )أنواء(.  ٖٚ

  جّو بارد.  ٖٛ
dannatu,dunnu  ،َدنَُّت
  َدنُّ 

حدود.ومنننو جنناءت تسننمية المدينننة   ٜٖ
 ِكسُرو  Ki.SUR(.RA) kisurrû كيسورا السومرية 

حننننننندود. أحجنننننننار حننننننندود، مؤشنننننننر   ٓٗ
وتــأتي أحيانــًا بمعنــى أقمــيم كــذلك  حنندود.

NÍ.DU 
kudurru,mişir 

pulukku  ُِمِصر ِبُمك ،   ُكُدرُّ



 

 ٖٗٙ 
ٖٗ

ٙ
 

 المفظ األكدي المفظ السومري المعنى ت
 مقياس طول، حدود لألضالع الزراعية6

ٗٔ  

فــي العربيــة )جنينــة = حديقننة مسننّيجة. 
حديقـــة(6 ولعـــل المفظـــة قريبـــة مـــن لفظـــة 

ّعـدها معظـم المغـويين  فردوس )جنة( التـي
العــرب مـــن الفارســـي المّعــرب وهنـــا يتبـــين 
خطــــأ هــــذا الــــرأي إلن ورود هــــذ  المفظــــة 
ــــى المغــــات  ــــة يؤصــــمها ويرجعهــــا إل األكدي

 العاربة )السامية(6

 
gannātu, pardēsu 

 َكناُت، بَردبسُ 

 َكرُ  KAR karru حوز الميناء.  ٕٗ

نـوع مـن الـرقم يسـتخدم خارطة طريق.   ٖٗ
 لحممة أو الرحمة6دلياًل لطريق ا

 Rikis girri ِرِكس ِكرّْ    

 َخنُق/ َخق hanqu/ haqu  خانق )مضيق(.  ٗٗ

ٗ٘  
خربننننننننة، صننننننننحراء، مكننننننننان غيننننننننر 
منننننننأىول، مكنننننننان ميجنننننننور، أرض 

 في العربية )خربة(6خراب، صحراء. 
E.RI.A 

harību/ harbitu  
 َخريُب/َخرِبتُ 

ٗٙ  
خريطننة، مخطننط، خطننة، تصننميم، 

 خط حدود.
 

işirtu/mişratu 
ُت/ِمصَرتُ ِاِصر   

 َخربو harpū  خريف )فصل(.  ٚٗ

 ُدركُ  KASKAL durku في العربية )طريق(6درب.   ٛٗ

دلينننننننننل الطنننننننننرق، دلينننننننننل السنننننننننفرة،   ٜٗ
 َكّشاف.

GIR,TIR,LÙ. 

DIN 

LÙ.dajjālu, mude 

geri šá şābit pani     
ديَاُل، مُد ِكِر َش صاِبت بَنِ 2ُل  

 LÚ.UŠ دليل، مرشد القوافل أو الطرق.  ٓ٘
radiu, rādi kibsi 

 رَدِيو، راِد ِكبسِ 

)األراضي المحاذية لشاطئ ذراع النير.   ٔ٘
 النهر وُتعرف عاميًا بكتف النهر(6

 
ušallu/ usallu nâri 

/ اَسُل نارِ   ُاَشلُّ

Ù.EÙR.AR dīšu/ diš ربي  )فصل، موسم(.  ٕ٘
,
u  ُديُش/ ِدش 

ٖ٘  

رصننننيف، رصننننافة جانننننب الطريننننق 
فـــــي العربيـــــة )رصـــــيف، المرصنننننوف. 

جنناءت تسننمية منندن ومنيننا رصــافة(6 
فنننن ب نننداد وبنننمد الشنننام  الرصـــافة
 واةندلس.

 raşāpu  َُرصاب 

 َادُ  U.UD GU.U addu رعد، صاعقة.  ٗ٘



 

 ٖٗٚ 
ٖٗ

ٚ
 

 المفظ األكدي المفظ السومري المعنى ت

٘٘  

 –الرقنننننننة )جنننننننرف النينننننننر  –َرقّنننننننة 
رقــــاق األرض التــــي يغطيهــــا الحنننناوي(. 

ــم ينحســر أو ينضــب عنهــا ومنهــا  المــاء ث
 جاءت تسمية مدينة )الرّقة( السورية6

 
raqqatu, raqqat 

nâri  ََقَ ُت، رَقَّت نَارِ ر  

  EDIN ريف.  ٙ٘

ru  َزَبْد البحر )أمواج ورغوة(.  ٚ٘
,
ut tâmti  رُُءت تامِت 

٘ٛ  

ولعننننننل المفننننننظ زلننننننزال، ىننننننزة أرضننننننية. 
اةكنننننندي األول قريننننننب مننننننن المفننننننظ القرآنننننننن 

ـــا ) ـــا َعَمْيَه َذا َأْنَزْلَن ـــِْ ـــَدًة َف ـــَرْل اأْلَْرَض َهاِم َوَت
ــــــتْ  ــــــزَّْت َو)َرَب  (، أو مننننننن لفظننننننةاْلَمــــــاَء اْهَت

 )رعب،رىب(.

 
rību,râdu, erşetu, 
qaqqar  ،ريُب، راُد، ِارصُت

 قَقَّر

 ِامسُخُّ  imsuhhu [IM.SÙH] زوبعة )ري  ُدّوامية(.  ٜ٘

 .NINDA زّوادة طريق، مؤونة طريق.  ٓٙ

KASKAL 
şidītu  ُصديت 

 ِشِكتُّ  KI.GAR(.RA) šikittu في العربية )سكة(6ساحة، بيدر.   ٔٙ

 .E ساحة، شارع كبير.  ٕٙ
SÍR.DAGAL.LA 

sūqu rapšu  ُسوُق رَبش 

 GÚ.A.AB.BA ساحل البحر.  ٖٙ
šidu šá tiamati ِشدُ َش   

 تيامِت 

سنننننناحل البحننننننر، أعمنننننناق البحننننننر،   ٗٙ
  ظمم البحر.

sapnnu, sapan 
tâmti   سَبَنُ ، سَبَن تامِت  

 GÚ ساحل، ضفة، شاط ، جانب.  ٘ٙ

a

h ātu, kišad،  

kibru/kipru  َِشد، َاخاُت، ك
 ِكبُر/ِكبرُ 

سنناقية المنناء أو الجنندول الصنن ير،   ٙٙ
 في العربية )راط(6سيل. 

RAT, ŠÌTA rāţu  ُراط 

 سبيل، طريق.   ٚٙ
( الطريق في الرمل6 KASKAL hūlu,hulāni في العربية )الُخل  ُخوُل، ُخمنِ    

 E في العربية )ِسكر(6 سد.  ٛٙ
sikru, īku , hīštu 

 ِسكُر، ايُك، ِخشتُ 

ٜٙ  
سر، ممنر، طرينق سد، رصيف، ج

في العربية )ّعِرْم( = )سـّد( وبـه منحدر. 
  نطـــــــــــــــــــــــق القـــــــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــــــريم6

 َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم()
 arammu ارَمُ    

ٚٓ  
)كنايننننننننننة عننننننننننن  سننننننننننرير الراعننننننننننن.

إذ كــان البــابميون يطمقونهــا عمــى األرض(.
األرض ألن الراعــي يســتمقي عميهــا عنــد رعيــه 

 ًا وشتاًء6األلنام طوال النهار صيف
 āl reim  آل رئم 



 

 ٖٗٛ 
ٖٗ

ٛ
 

 المفظ األكدي المفظ السومري المعنى ت
GÌR KUR šidu šá šadi سف  الجبل.  ٔٚ ِشُد َش َشدِ      

ٕٚ  
 سّكان، قوم، رعايا. 

ربما قريبـة مـن الكممـة العربيـة معـّرة ومنـه 
 جاءت تسمية َمعرَّة النعمان في سوريا6

 mưirtu            ُمُئرت  

ٖٚ  

في العربية )ذريـة(6وربما سملة، جيل. 
قريبـا مـن المفـظ القرآنـي كان المفظ األكدي 

 فــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــورة نــــــــــــــــــــــــــــوح 
ــــاِفِريَن  ــــَن اْلَك ــــى اأْلَْرِض ِم ــــَذْر َعَم )َربِّ اَل َت

 َديَّاًرا(6

 dāru  داُر 

ٚٗ  
 سيل، أرض سيمة وخصبة. 

فــي العربيــة )عــدن( )جنــة( = أرض النعــيم 
 والرلد6

EDIN edinnu     ُّ اِد  

ٚ٘  
سنننننيل، أرض مسنننننتوية، مقاطعنننننة، 

ـــة )القرقـــر( تربنننة.  = الســـهل6 فـــي العربي
ومنه جاءت تسـمية موقـع القرقـار الشـهير 

 بالقرب من حماة في سوريا
KI qaqqaru      ُقّقَّر  

EDIN.MEŠ/NA şēri سيل، برية، سيب )سيوب(.  ٙٚ َطجِر       

سور المدينة )الداخمن(. أستحكام،   ٚٚ
BÀD, BÀD.KI dūru السور الداخمن، سور التحصين. دوُر      

  سيل، سيول الجبال، شمل.  ٛٚ
natbaku šá šade  

 ََتَجُك َش َشذ 

  شاط  نير حافة، ضفة، رقية.  ٜٚ
kišādu,  

qipir nâri ِكشبُد، ِقِجر َبِر     

HUB,EN.TE(.EN) شتاء، برد.  ٓٛ

.NA,ŠE12, ŠED7 

kuşû,kuşşītu    ،ُكظو

 ُكظُِّت

ٛٔ  
فـــــي العربيـــــة عـــــيص، شنننننجر كثينننننف. 

)لضــى او ليضــُة(، أجمـــة وهــي مغـــيض 
 جر6ماء يجتمع فنبت فيه الش

GIŠ işu ِاصُ     

 َشُذ  IM.KUR.RA šadu شرق )جية(.  ٕٛ

ٖٛ  
ِشننننننننْعب )ِشننننننننعاب( )سمسننننننننمة مننننننننن 
صنننننخور الجبنننننال أو الطرينننننق فنننننن 

 الجبل( ممر جبمن.
 

nerbi šá šadi 

(erasure) ََِرِة َش َشِذ  

 )اَرُسِر(

فـــي العربيـــة )ُأمـــة( أو َشنننَعْب، قبيمنننة.   ٗٛ
 UR5 )ناس(6

ummatu, nešu, 

ammu/ hammu ُامَُّت،  
ُش، أمُ/َخمُّ نِ   



 

 ٖٜٗ 
ٖٗ

ٜ
 

 المفظ األكدي المفظ السومري المعنى ت

ٛ٘  
شننننننّمل أو مسنننننناقط المينننننناه .وىننننننن 
نفننننس الكممننننة والمعنننننف فننننن الم ننننة 

 الكردية
 gulli نيكّو  

َشننننننمال )أحنننننند الجيننننننات األربنننننن (،   ٙٛ
 الري  الشمالية، البمد الشمالية.

IM.SI.SÁ 
ištānu/ iltānu  /ِاشتاُن

 ِالتانُ 

 GÙB šumēlu, şapūnu ِشمال )يسار(.  ٚٛ
ٌُ  َشًجُم، َطجو

UTU šamšu شمس.  ٛٛ َشًُش    

ITI, ÁB ar شير، قمر جديد.  ٜٛ

h u/ warhu أرُخ/ َوِرخُ    

É.MUN bīt ţabi صحراء مالحة.  ٜٓ ثيت َطِت    

 طجُر EDIN şēru صحراء، أرض مفتوحة.  ٜٔ

ZÚ.KUR kāpu,aban šadî صخرة.  ٕٜ كبُة،   

 أَثٍ َشذي

 صدع )شق فن األرض(.   ٖٜ
 في العربية نفق أو نقب6

SAG.KI  

KI. IN.DAR 

saţāţu, nakkaptu, 

nigişşu َططبُط، ََكَّجُت، َِِكضُّ   

malaku  َصّف، طريق، مجرى.  ٜٗ مََمكُ    

EMEŠ ebūrû صيف.  ٜ٘ ابورو   

 ,IM.DUGUD ضباب، سديم، طّل، رذاذ.  ٜٙ

MURU9 
in/mbaru ِاَـ/يَجُر 

 ZAG šidu šá nâri, patu ضفة نير.  ٜٚ
 ِشُذ َش َبِر، َثُت

 اُدرو È.DURU5 edurû ضيعة، إكارة.  ٜٛ

urhu, šadî  طريق جبمن.  ٜٜ ُارُخ، َشذي   

SILA sūqu طريق، شارع.  ٓٓٔ سوُق   

)وردت في النصـوص الحوريـة(6 طريق.   ٔٓٔ
surritu  في العربية )صراط(6 ُسرُِّت   

ٕٔٓ  
ممــــر، رحمــــة، قيــــروان، كــــروان طريننننق، 

رحمـــــة تجاريـــــة، حممـــــة عســـــكرية، بعثـــــة 
ـــر ســـفر، مســـار )مخطـــط(  عســـكرية، تقري

 رحمة6
KASKAL girru ُِّكر 

šiknu šá nari  طين النير )غرين(.  ٖٓٔ ٍُ َش    ِشك

 َبري 

 IM طين.  ٗٓٔ
Ţentu= ţīdu, ţiţu 

 ِطنُت=طيدُ، ِططُ 



 

 ٖ٘ٓ 
ٖ٘

ٓ
 

 المفظ األكدي المفظ السومري المعنى ت
ِطمُّ  GISSU,SÍL şillu ظّل.  ٘ٓٔ  

ٔٓٙ  
فــي العربيــة )ُلطــاش( وقــد نطــق ُظممننة. 

ــــة  ــــة الكريم ــــي اآلي ــــريم ف ــــرآن الك بهــــا الق
 (6َأْلَطَش َلْيَمَها)

GANSIS eţūtu  ُاطيت 

ٔٓٚ  
في العربية )ُحمكة( وبـين ظممة، ظمم. 

ــــي إبــــدال وقمــــب  المفظــــين األكــــدي والعرب
 مكاني بين الحروف6

KÚKKU ekletu اكِهُت 

ٔٓٛ  
ومنها جاءت اسـم مـدينتي أوبـس َعّبنارة. 

(upi, upaši الـواقعتين عمـى نهـر دجمـة )
 في بالد بابل وآشور عمى التوالي6 

 id, upi ِاد، ُاِة 

ٜٔٓ  

فــــي العربيــــة  رمننننة.عننننرائش عنننننب، ك
جفنـــــة والجمـــــع جفنـــــات ومـــــن المفظتـــــين 
ــة  ــة جــاءت تســمية مدين الســومرية واالكدي
ــــــــل خــــــــرّاُن  ــــــــبن ب ــــــــا )قطــــــــارة( و ك  كرّان

 )تل عبطة حاليًا(6

GAŠ. KA. RA. 
AN 

iş
gupni   ٍِِاص ُكج  

Ú.EBUR.AR dīšu/ dīš عشب الربي ، مرعف الربي ، ربي .  ٓٔٔ
,
u ديُش/ ِدُش   

ٔٔٔ  

، َعقنننننننننننر، َعقنننننننننننار، سنننننننننننيل، ارض
منطقننننننننة، حقننننننننل، عقننننننننارات أراِض 
وحقول. ومنو جاءت تسنمية مديننة 

ــــــت  )رأس شننننننمرا( والمفظننننننة اولاري
و  قريــــة قريبننننة كننننذلك مننننن لفظننننة 

ـــر =المديننننة وىنننو اةسنننم القنننديم َهَج
 البحرينلمدينة 

A.GÁR ugaru/ uqaru ُاَكُر/ٌاَقُر   

ٍُ IGI īnu عين )ينبوع(، حفرة، عين ماء.  ٕٔٔ  اي

 ZÁ.NÍR.IGI عين ماء.  ٖٔٔ
hulāl īni, hulālu ُخمل  

 ايِن، ُخملُ 

عيننننون المدينننننة. ربمننننا كنايننننة عننننن   ٗٔٔ
enâte āli  مراصد أو ُشرفات المدينة. انات آلِ    

عيننننون كبريتيننننة حننننارة فننننّوارة، مينننناه   ٘ٔٔ
 َايجُى KÚM(.MA) emēmu فّوارة. فن العربية )ِحَمْم(.

GIŠTIR qištu,h albu غابة، مرادف غابة.  ٙٔٔ ِقشُت، َخمبُ    

HABRUD(.DA) hurru كيف. فن العربية غارم ارة،   ٚٔٔ ُخرُّ    

غننننننندير، محنننننننل السنننننننقن، مسنننننننقف،   ٛٔٔ
È.NAG mašqu مورد. َيشُق   

TU15.3, amurruغنننننننرب، النننننننري  ال ربينننننننة، النجمنننننننة   ٜٔٔ َاُيرُّ   



 

 ٖ٘ٔ 
ٖ٘

ٔ
 

 المفظ األكدي المفظ السومري المعنى ت
 IM.MAR.TU ال ربية.

ٕٔٓ  

ربمــــا كانــــت غمننننام، غيمننننة، سننننحاب. 
ــاَلِت  ــة )َواْلُمْرَس ــة القرآني ــْرف( فــي اآلي كممــة )ُع

( وال urpatuة من المفظة االكدية )ُعْرًفا( قريب
ــــة تســــتعيض  ســــيما اذا مــــا عممــــت ان االكدي

( لمتعبير عن الحرف الحمقي u/eبحرف العمة )
ــي  ) ــى حرف ــه ينطبــق عم ــدال ذات و  p)ع( واالب

ـــاء فـــي االخـــر لمتأنيـــث )الســـحابة او  ف( والت
ليمـــة( ال كمـــا يفســــرها ألمـــب المفســـرين بـــــ 
ـــــــاح  ـــــــة الري ـــــــا عالق ـــــــرس( إذ م )عـــــــرف الف

المرســالت( بأرســال ريــح كعــرف الفــرس بينمــا )
 –لــو ُفســرت ان الريــاح ترســل لمامــة ليمــة 

ـــي  ـــرة ف ـــع ألن الكممـــة األخي ـــْرف( لكـــان أوق )ُع
 ألمب المغات العاربة )السامية( تعني الغيمة6

IM.DIR – DIR urpatu/erpetu ُارَثُت/  

 ارَثُت

غننننننور. )المطمننننننئن مننننننن األرض(،   ٕٔٔ
hurruru  قعر. ُخّررُ    

ٕٕٔ  

 ير مننن قننناة، قننناة رئيسننة، فننرع صنن
ولعـــل  جننندول قنننناة صننن يرة، خنننندق.

المفظة االكدية قريبة من لفظـة )عطفـة النهـر( 
أي ميالنه أو إنعطافه أو جانبيـه ومنهـا ُأشـتق 
ــــة )العطيفيــــة(6 أو لفظــــة )أثفيــــة(  أســــم مدين
والجمع )أثافي( وهو ما يوضع عميه القدر مـن 

 حجارة6

PA5  
atappu,adappu   ، اتَبُّ

 اَدبُّ 

فصنننننننننننل )منننننننننننن فصنننننننننننول السننننننننننننة   ٖٕٔ
ٌَ ِاشُت ana ištu  األربعة(، وقت من السنة.  ا

  فضاء.  ٕٗٔ
burūmû, 

šammamu ًَُى  ُثرويو، َش  

ٕٔ٘  
فـــي العربيـــة )فمـــ ( ومنهـــا قنننناة، شنننق. 

( pallukkatuأسم مدينة الفموجة )َبم كَّـُت 
ــــا األرض المستصــــمحة  ــــن معانيه ــــي م الت

 لمزراعة6
PA5 palgu َثهُك 

بمننا كانننت كنايننة عننن فننم المدينننة. ر   ٕٙٔ
 ِب آلِ  pi āli  مدخل المدينة.

فيضنننان )طوفنننان(، فيضنننان مننندمر   ٕٚٔ
 NÍG.DÉ.A,U4 )يوم غياب واختفاء القمر(.

bibbulu, bibbilu, 

rihşu, mīlu, 

nabalkutu ِبُبُل، ِبِبُل،  
 ِرخُص، ميُل، ِنبَمُكتُ 

 ُمشِبلُ  mušpalu  قاع، قيعة، المستوي من األرض.  ٕٛٔ

وتأتي أحيانـًا  ت )قنا(.قصب المستنقعا  ٜٕٔ
 قَنو GI qanû بمعنى لابة أو أَجمه )مزرعة القصب(6
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 المفظ األكدي المفظ السومري المعنى ت

ٖٔٓ  

قصننننبة )وحنننندة إداريننننة وج رافيننننة(. 
ــــة وســــطها وقصــــبة الســــواد  قصــــبة القري
ـــة  مـــدينتها والزالـــت تســـتعمل الكممـــة كدالل

 عمى وحدة جغرافية6 

GI qanû قَنو 

 قصبة.   ٖٔٔ
 قَنو GI qanû أمتار(6 ٖ)وحدة قياس الطول= 

ٖٕٔ  
)تطمق بالدرجة األسـاس عمـى الحـدود ر. قط

وكما تأتي بمعنى قطر أو أقميم أو مقاطعة كما 
ــة  ــة مــن المفظــة العربي ــة قريب أن المفظــة األكدي

 )قطر(6

 kudurru ُكُدرُّ    

 ŠU.SI قمة الجبل.  ٖٖٔ
uhummu, ubān, 

šadi ُاُخُى، ُاثبٌ، َشِذ 

 ُسئٍ، سيٍ NINAR, (EN.ZU) Suen,sin قمر.  ٖٗٔ

ٖٔ٘  

هـــا جـــاءت تســـمية مدينـــة خـــرّاُن الطريـــق6 ومن
)َحرّان حاليًا(، قيـروان )كـروان(، معسـكر ومنـه 
جــــاءت تســــمية مدينــــة القيــــروان فــــي تــــونس 

أوربيـــة  –ولعمهـــا انتقمـــت إلـــى المغـــات الهنـــدو 
ولفطـة )كـروان( ال  (karavanبصيغة )كرفان 

تســـتخدم إذ يوجـــد طريـــق جنـــوب مدينـــة  زالـــت
)آشـــور( يســـميه الســـكان المحميـــون )طريـــق 

 الكروان(6

KASKALHA.RA.

AN  
harrānu َخرّانُ    

 قبصُ  qēşu  قيض، حّر، صيف.  ٖٙٔ

libbi šâme  كبد السماء، وسط السماء.  ٖٚٔ ِلبَّ شامِ    

 ِتالٌ tilān  كثيب )كثبان رممية(.  ٖٛٔ

ٖٜٔ  

قمعننننننننة، حصننننننننن، جنننننننندار، سننننننننور، 
األرض المحصنننة ضننمن المدينننة، 
منطقة ضنمن المديننة. فنن العربينة 

مننننندن  ومنننننو جننننناءت تسننننمية َكــــرخٌ 
 الكرخ فن ب داد وكركوك والَكَرك

 karhu  َُكرخ 

ٔٗٓ  
 فــــــــــــــــــــــــي العربيــــــــــــــــــــــــة قريننننننننننننننننننننننننة. 

هـي أداة تصـدير لمعديـد مـن كفر = قريـة6 
قرْل بالد الشام ومصر كـ )كفر قاسم، كفـر 

 الخ(6… الزّيات 
URU. 

ŠE, É.DURU5 
kapru َكجُر 

 َكَمكُ  kalakku  كمك )واسطة نقل نيرية(.  ٔٗٔ

 ِكّشُت AN. KI kiššatu .كون، عالم )السماء واةرض(  ٕٗٔ

ٌُ EME lišānu ل ة، لسان.  ٖٗٔ  ِنشب

 .NINDA مؤن لمطريق )زاد الطريق(.  ٗٗٔ

KASKL 
akal harrāni  ٌِ اَكم َخّرا  
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 المفظ األكدي المفظ السومري المعنى ت

ٔٗ٘  
فــي العربيــة ربـــض مننا حننول المدينننة. 

ــــة  المدينــــة6 ومنــــه جــــاءت تســــمية المدين
االشــــورية َتــــرِبُص )شــــريف خــــان حاليــــًا( 

 وربض الموصل وربض قرطبة6  

 tarbişu, rubşu  ،َترِثُض

 ُرثُض 

 و ََقِت me naqbi  ماء األعماق.  ٙٗٔ

 و ّيُر A. MEŠ. ŠEŠ me marru ماء مّر.  ٚٗٔ

 ُو/و AMEŠ mu/me ماء.  ٛٗٔ

 ُخرُّ  hurru  مجرى مائن )خّر(.  ٜٗٔ

 يبَنُك mālaku  مجرى نير، درب.  ٓ٘ٔ

ÍD eli šidi nâri محاذاة النير.  ٔ٘ٔ اِل ِشِد نارِ    

 mārdītu, kalliu  محطة بريدية.   ٕ٘ٔ
 َيبرديُت، َكِمُء

 محطة طريق.   ٖ٘ٔ
É.KASKAL.GÍD, 

È. DAN . NA  
bēl bēri ثجم ثجِر     

GIŠ.MÁ.DIRI.G مخاضة، معبر.  ٗ٘ٔ
A 

nēberu/ nēbaru   /َججُر
 َجَجُر

َ  š  مدينة قافمية، مدينة صحراوية.  ٘٘ٔ á  şeri َش ِطِر     

ٔ٘ٙ  
مديننننننننة كبينننننننرة، ضننننننناحية، سننننننناحة 
 مكشنننننننوف، أرض غينننننننر مسنننننننيجة.

لفظة )رابية أو ربـوة( أقـرب إلـى ربما كانت 
 المفظة األكدية6

 rabītu َرثيُت   

È.BÀD bīt dūri مدينة محصنة.  ٚ٘ٔ بيت دورِ    

ٔ٘ٛ  
 مدينة ممكية. 

ـــــة عـــــن  ـــــت هـــــذ  المفظـــــة كناي ـــــا كان ربم
 )العاصمة(6

NÍG.GA 
ālu šarrūti, nam/ n 

kūrru  ُّآلُ  َشّروِت، ََى/َكور 

ٜٔ٘  
ــــردة مدينننننة.  ــــه( والمف ــــة )إيال ــــي العربي ف

كدية قريبة من كممـة واليـة أو ايالـة أمـا األ 
الكممة السـومرية فهـي أداة تتصـدر العديـد 
من أسماء مدن العالم القديم مثل أورشـميم 
 أي مدينة السالم )القدس( وأوروك وأور6

URU ālu آُل   

ٔٙٓ  

مديننننننة، مكنننننان مقننننندس أو منننننرتبط 
ببئر أو ُبركة، ىيكل، معبند. ولعنل 
الكممة قريبة من كممة حنوز، حنوزة 

احننننواز أو حننننوض. ومنننننو جنننناءت و 
 تسمية مدينة اةحواز= اةىواز. 

KI.ŠU.PEŠ/ 

PEŠ11 

mā

h āzu يبخبُز   

ٍُ A. ŠÀ marganu َمرج.  ٔٙٔ  َيرَك

 ŠU.TAP في العربية )مساحة(6مساحة أرض.   ٕٙٔ
mišhu,mišah, 
uppu  ُِّمشُخ، ِمَشخ، ُاب 



 

 ٖ٘ٗ 
ٖ٘

ٗ
 

 المفظ األكدي المفظ السومري المعنى ت

ٖٔٙ  
سـاعة زمنيـة مسافة )مقياس زمنان(. 

مـــن اليـــوم )وحـــدة قيـــاس  ٔ/ٕ )مضـــاعفة
ــومترات أو  ــر مــن عشــرة كيم ــم  6ٛٓٔأكث ك

 ُأستخدم لقياس المسافات الطويمة((

KASKAL.GÍD, 

DANNA,DA 
bēru/bīra ُثجر/ثيَر   

ālik urhim  مسافر.  ٗٙٔ آِلك ُارِخم   

ٔٙ٘  
مسننننننننننتنق ، مسننننننننننتنقعات، مزرعننننننننننة 

فـــي العربيــــة  قصنننب، سنننبخة، ىننننور.
 )أجمة( والجمع )آجام( و)خبرة( = نبات6

UMAH, AGAM 
agammu,bârtu, 

hammu, hibarītu 
 اَكُى، ثبرُت، َخىُّ، ِخجريُت

ٔٙٙ  
مستودع بيدر. ومنو جاءت تسمية 

)تنننننل ابنننننو  َمشـــــَكن شـــــاِبرمديننننننة 
 الضواري حاليًا( 

MAŠ.KÁN,É.KI. 

GAL 
maškan َيشَكٍ   

ٔٙٚ  
ـــــــة مسنننننننتوطنات ريفينننننننة.  ـــــــي العربي ف

مساكن6 ومنه جاءت تسمية مدينة مسـكنا 
 في سوريا6  )ايمار قديمًا( 

KUR maškanāte  َيشَكُبِت  

ٔٙٛ  
فــي العربيــة )مثابــة( و)مثــوْل( مســكن،  مقعنند.

والمفـظ االكـدي  مستوطن، مأوْل، ُممتقى، مستقر6
قريـــب مـــن المفـــظ العربـــي )مثابـــة(6 ومنـــه ُســـمي 
المنـــزل فـــي العربيـــة )مثابـــة( وبـــه نطـــق القـــرآن 

ْذ َجَعْمَنا اْلَبْيَت َمثَاَبًة ِلمنَّاسِ )الكريم   6(َواِ 
KI.TUŠ 

mušabu,šubātu, 

šuptu  ُيَشُت، ُشجبُت، ُشجُت  

 آِص aşi  مشرق.  ٜٙٔ

KA. ÍD pû nâri مصّب النير. حرفيًا )فم النير(.  ٓٚٔ ثو َبِر   

 UGU piate šá nâri  َمصّب، وادي.  ٔٚٔ
 ثيبت َش َبِر 

 ِكشو gešû  في العربية )ليُث(6مطر.   ٕٚٔ

ٖٔٚ  

في العربية )ُمزن( وهي قريبة من مطر. 
االكدية وترد كذلك بصـيغة )سـماء(  المفظة

كما في ممحمة كمكامش6 وهو ما نطـق بـه 
ُيْرِســــِل القــــرآن الكــــريم فــــي قولــــه تعالى:)

نمـا قصـد بالسـماء  السََّماَء َعَمْيُكْم ِمْدَراًرا( وا 
 هنا المطر6 

ŠUR.AN,IM. 
ŠÈG, ŠÉG 

zanān šamê, zunnu 
َزنَان َشمف، ُزنُّ    

 َكراشُ  KARAŠ, KI.GAL karāšu ُمعسكر، ُمخّيم.  ٗٚٔ

 ارة ereb  م رب.  ٘ٚٔ

 SILA.LÍM مفترق الطرق.  ٙٚٔ

.MA/BA 
sūq erbetti سوق ارِثتِّ   

 ِثخبُت NAM pihātu مقاطعة.  ٚٚٔ

 َرداُد radādu  ُمقتفن األثر.  ٛٚٔ

مكنننننننان أسنننننننتراحة، مقنننننننّر، عزبنننننننة،   ٜٚٔ
 ضننننننيعة، منتجنننننن . ومنيننننننا جنننننناءت 

nēmedu/nemudu, 

nēmettu  ًُُُِّذ، َجًت  َجًُذ/َ
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 المفظ األكدي المفظ السومري المعنى ت
 nēmedتسمية مدن نبمند ِاشنتار 

ištar تمعفنننننننننر حالينننننننننًا( و نبمننننننننند( 
 nēmed tukultiتوكمتن نّنورتنا 
d
ninnurta  

 مكان اإلقامة، محل الراحة.   ٓٛٔ
manahtu  في العربية )ناخ( إذا نزل وأستراح6 مَنَخُت    

ٔٛٔ  

مكننان ضننيق، مضننيق جبننل، بثننق، 
فـــي العربيـــة الخـــانق مضنننايق )النينننر(. 

ــــة ال ــــه جــــاء اســــم تســــمية القري ــــة ومن معروف
ـــر دجمـــة  ـــين جبـــل مكحـــول ونه والمحصـــورة ب

والتي تقع جنوب مدينة أشـور خـُق 

haqu 

 6)الخانوقة حاليًا(

PAP.HAL haqu/hinqu, pušqu 
ِخُُق ، ُثشُق/َخُق  

ٕٔٛ  
 مكان فيو حفر أو تجاويف. 

ـــة  ـــة مـــن الكممـــة العربي ولعـــل الكممـــة قريب
 )أخدود(6

 hadādu  َخذاُد 

ة. )ةحنننننظ تقنننننارب المفظنننننين مموحننننن  ٖٛٔ
 العربن واةكدي(

NAM.(NA4)AN.N

E 

miľūtm/mi

h ūtum 

 يهؤوتى/ِيخوُتى

KI.UŠ kibsu ممشف، طريق، درب.   ٗٛٔ ِكجُس   

ٔٛ٘  
منبننننن  النينننننر. )حرفينننننا رأس عنننننين 

reš eni šá nâri  النير( ِرش    

ٌِ َش َبِر  ا

ٔٛٙ  
منطقننة القصننور الممكيننة، حننّن مننن 

ننننة، المديننننة التنننن فنننن أحيننناء المدي
 قمب المدينة.

URU ŠÀ URU  ālu libbi āli آُل ِنِت آِل    

ašar hulqiti  منطقة وعرة.  ٚٛٔ اَشر ُخمِقِت    

ٔٛٛ  
فـي العربيـة )َنَجـْع( وهـي منطقة، أقميم. 

ــــد مــــن أســــماء المــــدن  أداة تتصــــدر العدي
المصرية )َنَجع ّحمـادي، َنَجـع عبـد السـالم 

 ونجع البارود وليرها(6
 nagû كوََ   

 ادو edû  موج، فيضان )طوفان(.  ٜٛٔ

 ثيت ثجِر È.DANNA.KI bīt bēri موض  مرحمة، محطة استراحة.  ٜٓٔ

 َشمُ  Ú ŠAM šammu )بوجه عام(6 عشب، خضار، عقار6 نبات.  ٜٔٔ

namba  نب ، منب ، ينبوع.  ٕٜٔ
,
u ًََتُء 

 Ì. napţu, šamnu iţţi.(I(.GIŠ).ESIR)حرفيـــًا )َســـمن هيـــت( وهـــي  نفنننط، قنننار.  ٖٜٔ
ٍُ اطِّ  َثجُط، َشً
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 المفظ األكدي المفظ السومري المعنى ت
منطقة تشتهر بانتاج )القار(6 ومنه جاءت 

)هيثثثثث   īduمية مدينـــــة إيـــــُد/ايُط تســـــ
 حالياً(

ESIR 

GÚR,BÙR pilšu نفق.  ٜٗٔ ِثهُش    

في العربية )النقب(، الطريق منب  نير.   ٜ٘ٔ
 IDIM nagbu/ naqbu nâri   في الجبل )الشعب(6

 َكُت/ََقُت َبِر

ME urru نيار او ضوء النيار.  ٜٙٔ ُارُّ   

I7,ÍD nârum نير، قناة، جدول.  ٜٚٔ نارُم   

ٜٔٛ  
 نوع من المستنقعات. 

)الحـــظ أســـم نهـــر الخـــازر(، وربمـــا كانـــت 
 قريبة من لفظة )لزير(، او لدير6

 hazru/ hasru خزُر/َخسرُ    

فــي العربيــة )ضــهر( مــا أرتفــع ىضننبة.   ٜٜٔ
şēru  من األرض6 طجُر   

 LÍL zermandu, šāru ىواء.  ٕٓٓ
 زرَيُُذ، َشبُر

AMBAR appāru ىور.  ٕٔٓ اّثبُر   

 ََجُُِت UKTIN nabnitu ىيئة )شكل(.  ٕٕٓ

ٕٖٓ  
فـــــي جننننندول، قنننننناة، نينننننر صننننن ير. 

العربيــة )ســرّي( وقــد نطــق بهــا القــرآن فــي 
ــِك َســِري اقولــه تعــالى: ) ــِك َتْحَت ــَل َرب  ــْد َجَع ( َق

 وهو نهر صغير كالجدول6
SÙR sūru سوُر 

 َََخم nahal  وادي )فن العربية منيل(   ٕٗٓ

 ِشدُ  ÚS šiddu .وادي عميق  ٕ٘ٓ

 خنَ/ُخنرِّ  ha/ urru  وادي، سيل ماء، قناة عريضة.  ٕٙٓ

ٕٓٚ  
ــي العربيــة )الخيــف(: وادي، قطيعننة.  ف

مـــا أنحـــدر عـــن لمـــظ الجبـــل وأرتفـــع عـــن 
 مسيل الماء6

GAZ  hīpu خيبُ    

GÙB šumēlu يسار، ِشمال.  ٕٛٓ ُشًجُم   

 ِامنُ  ZÀ imnu يمين )إتجاه(، الجانب األيمن.  ٜٕٓ

 رش انِ  reš eni  أس العين(.ينبوع. حرفيًا )ر   ٕٓٔ

 قمنننننننننننننننننننننة الجبنننننننننننننننننننننل أو التنننننننننننننننننننننل.   ٕٔٔ
gab  في العربية )ُقبة(6

,
u  َُكب 

du  في العربية )ُدهمة(6مظمم جدًا.   ٕٕٔ
,,
umu,da

,
āmu دئُى،  

 َدئبُو 
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ABSTRACT 

 

Cuneiform texts from ancient Iraq confirm the fact that ancient 

Iraqis had been interested in Geography and that their knowledge of 

Geography had been documented by them in their own style. They drew 

maps of cities and territories, determined distances, fixed the four 

cardinal points, located names of cities, seas and rivers; let alone diverse 

other information subsumed under the Geographical domain. Needless to 

mention the fact that this sort of Geographical information is more 

precise and reliable than other data coming out from other similar 

sources. Being so, is mainly due to the fact that those texts are 

unimaginative and only partially exaggerated. Moreover, ancient Iraqi 

scribes employed a peculiar approach which reflects the originality of 

ancient Iraqi Geographical thought that has its manifestations in the 

accuracy of observation, skill of choice of sound scientific criteria for 

drawing the maps which contributed to the scientific knowledge and 

man’s progress, as well as in the quanture of Geographical literature that 

testifies to their broad Geographic horizon and mythological outlook.  

Tackling this topic comes as a complement to the scientific 

scholarship on Iraqi civilization encompassing both humanities and pure 

science in ancient Iraq, and, at the same time to bring into spotlight the 

significance of Geographical studies to the scholars of archaeology and 

history for such studies help dovetail historical events and facilitate the 

interpretation of various artifacts. However, we have to stress the fact that 

the scope of our thesis does largely encompass widely scattered 

references that only touched upon ancient Iraqis’ Geographical 

Knowledges in the course of tackling some other major topics of ancient 

Mesopotamian civilization.  
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The thesis is accordingly divided into five chapters:  

The First Chapter encompasses the ancient Iraqis  perception of the 

formation of the universe, knowledge of orientation, chronology and 

chronograph, distance measurement, itineraries and the breadth of the 

Geographic horizon.  

The Second Chapter tackles the various Geographical disciplines 

navigated through by Ancient Iraqis such as Regional Geography, 

Demography, Nature Geography and cosmic Geography or astrology 

besides sub -branches of Geography as National Geography, political 

Geography, Historical Geography, and Economic Geography. As for their 

knowledge of climatology suffice it to mention the kaleidoscopic 

panorama of terms and concepts Negarding meteorology in texts dealing 

with such subjects as astronomy (star observation),timing of planting and 

harvesting, knowledge of timing of planting and harvesting, knowledge 

of climatological element such as temperature, precipitation, seasonal 

shifts, wind movements, storms, tempests, hurricanes, floods, the deluge, 

water, bodies, draught, salinity, water scarcity, water profusion, 

meteorology, weather shifts, clouds, fog density, snow and hail, coldness, 

chilliness, heat of weather, water springs, subterranian waters and sweet 

underground water.  

Ancient Iraqis had also cared for land’s terrain, the so named 

Topography to which they paid a great attention for we find in their texts 

reference to various lands features such as their description of mountains, 

plains, deserts, water courses, rivers, seas besides their provisions of 

names denoting these geographical features. Their sculpture and relief 

also project mountains, marshes, seas, falls and rivers, etc.  

The Third Chapter entitled “Interest of the Ancient Mesopotamians 

in maps and Charts’ Drawing”, deals with the various cartographic 

concerns of Ancient Iraqis as they were acquainted with various kinds of 



 C 

maps and schetches which included property or detailed maps termed as 

cadastra, Agricultural maps, Topographic maps, city maps, Foundation-

plan maps besides the Babylonian World Map and astrological maps.  

The Fourth Chapter entitled “The Geographical Lists”, expounds 

these lists which have been left to us by the Mesopotamian scribes and 

which provide lists of names of the cities, regions, countries, mountains, 

seas, rivers, channels, temples, tribes and nations formulating what we 

may term as an Atlas of many sites of the Ancient Near East.  

The Fifth Chapter tracks Geographical perceptions in the 

Mesopotamian works of art, for the ancient Iraqi artist succeeded in 

representing various natural scenery which projects the natural 

environment, the topography and lands’ Geographical features. The 

chapter is supplemented by figures and plates showing the contribution of 

ancient Iraqi artists to this domain.  

This chapter is conclude by reference to the impact of the ancient 

Mesopotamians Geographical thought on the Geographical thought of 

other nations such as Greek and Phoenicians. To end with, the researcher 

added the further benefit of providing a list of the Geographical terms in 

Sumerian and Akkadian as mentioned in the texts on Geographical 

Literature of the Ancient Iraqis besides tables of the Geographical and 

Regional entities, Sumerian Geographical signification signs and 

Meteorological Geographical deities.  

It emerges from the discussion we advanced so far that Iraq is the 

cradle of the most ancient Geographical studies and Civilizations. 
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