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 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)
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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)
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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



 ٙٙ 

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)



 ٙٚ 

 ِ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 
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 .(ُ)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)



 ٚٚ 

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



 ٚٛ 

. 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)
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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
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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.
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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 



 ٔٔ٘ 

 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



 ٔٔٙ 

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)
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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

                                           

 .ِٓٗ-ِْٗ( موسيؿ ة المصدر السابؽ ة ص1)
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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

                                           

 .ِٔٗ( موسيؿ ة المصدر السابؽ ة ص1)
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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)



 ٕٔٙ 

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

ُٖٗٔ. 



 ٕٔٚ 

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 



 ٖٔٗ 

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
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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)
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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)
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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. 
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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)
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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. 
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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)
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 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)
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. (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. 
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. 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)
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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 



 ٔ٘ٛ 

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)
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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 


