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الممخص :

مف مدف ببلد الرافديف قد أزدىرت بالمعابد الفريدة مف

كانت مدينة أريدو ( أبو شيريف ) خبلؿ
العصر السومري تقع عمى الحد الجنوبي لشاطئ البحر

ضمف قوس دائرة نصؼ قطرىا  052ميؿ إلى الشماؿ
الغربي مف تمؾ النقطة تجمعت المراكز الكبير مف الثقافة
والسمطة السومرية آنذاؾ .وكانت الظروؼ الجغرافية
والمناخية ليذه اإلقاليـ تشكيؿ طريقة الحياة التي ينبغي

إتباعيا ىناؾ ،ولكف ليس مف قبيؿ المبالغة أف نقوؿ إف

األصؿ الشائع مف األفكار والمواد والمعدات أعطى تعريفا
جغرافيا بدال مف العكس .في حيف أف الثقافات المبكرة
لعصور ما قبؿ التاريخ والتي بابؿ مف ضمنيا لدييا
ممحقات واسعة مختمفة فالعصر األوؿ في التاريخ كاف
عصر السبلالت وتمريره ضمف حدود عمى األغمب ضمف

نطاؽ ضيؽ .
مدينة أريدو أو ( أريدوؾ  /أوري دوؾ  /وردت مف
الصيغة السومرية ( أيري دوؾ ) Uri.DUG.GAوتعني

" المدينة الجيدة " وىي تقع عمى بعد سبعة أمياؿ جنوب

نوعيا في سومر ،في القسـ الجنوبي مف ببلد ما بيف
النيريف .وقد عرؼ اسـ أريدو ألوؿ مرة في المقاطع

المسمارية السومرية " "NUN.KIوتعني (المكاف العظيـ) ،
وفي وقت الحؽ أصبح المقطع السومري " "NUN.KIمف
مفيومو لمداللة عمى مدينة بابؿ  " .وفقاً لجداوؿ المموؾ

السومرية سميت أريدو بمدينة المموؾ األولى ،وتعتبر أريدو

المدينة األولى في العالـ القديـ عندما المموكية ىبطت مف

السماء قد حمت في مدينة أريدو .
زقورة أريدو أفضؿ مف أي زقورة أخرى ،وقد وصفيا
الكتاب المقدس بأنيا أفضؿ مف زقورة بابؿ التي لـ يكتمؿ

برجيا  .كما نق أر في جداوؿ المموؾ السومرية .

طبقاً لجداوؿ المموؾ السومرية فقد سميت أريدو

بمدينة المموؾ األولى وتستمر جداوؿ المموؾ بالذكر أف
في أريدو حكـ الكار مدة  63عاماً وىناؾ ممكاف حكما

مدة  30822عاماً بعد ذلؾ سقطت مدينة أريدو وأنتقمت
مموكيتيا الى مدينة " بادتبي ار " .

غرب مدينة أور .كانت مدينة أريدو كما ىو حاؿ غيرىا
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المقدمة :

الف الغرض مف ىذه الحفريات كاف نيب
عممية وذلؾ ْ
تعد مدينة أريدو ( أبو شيريف ) الواقعة بالقرب

مف ضفة نير الفرات القديـ والتي تبعد مسافة ( 05كـ )
جنوب غرب أور أحدى المدف الخمس التي حكمت فييا
سبللة في أزماف ما قبؿ الطوفاف  .حيث أكتشؼ فييا
عمى سمسمة متعاقبة مف المعابد الصغيرة المشيدة مف المبف

تعد معابد اكتشفت لحد اآلف  ،البعض مف ىذه المعابد
شيدت فوؽ مصاطب مرتفعة وقد اعتبرت األصؿ الذي
تطورت عنة ما يسمى باألبراج المدرجة ( الزقورة ) في

حضارة وادي الرافديف .

قُ ًس َـ البحث إلى خمسة مباحث شمؿ المحور األوؿ
عمى لمحة تاريخية عف مدينة ( أريدو ) وتطورىا عبر
مراحؿ العصور التاريخية مف دور السكنى وازدىار المدينة
مف حيث البدايات األولى لبلستيطاف ىذه المدينة والمتمثمة
بالكوخ واالنتقاؿ مف التخطيط العشوائي و شبة المنتظـ

إلى ظيور عمارة األبنية السكنية والتي بنيت بالمبف
المنتظـ إضافة إلى عرض نظرة بسيطة عف طبوغرافية
المدينة وحجميا  ،أما المحور الثاني فقد تطرؽ الباحث
فيو إلى التنقيبات األثرية التي جرت في المدينة ودورىا في
أبراز معالميا األثرية فقد أوجز البدايات األولى لمحفر في
()1

ىذه المدينة والمتمثمة بحفريات ( لوفتس
()6

وكامبؿ تومبسوف

()0

وتايمر

) فقد كانت حفريات سريعة وغير

كنوز المدينة ناىيؾ ما تـ تدميره مف المقى األثرية نتيجة
لعدـ الدقة في الحفريات ولمحصوؿ عمى أكبر عدد مف
القطع وشحنيا إلى ببلد ىؤالء المنقبيف حتى جاءت بعثة

التنقيب الموفدة مف قبؿ مديرية اآلثار العامة برئاسة
األستاذ المرحوـ ( فؤاد سفر ) عاـ  1903والتي أماطت
المثاـ عف مخططات عمارة المعابد والزقورة ( البرج المدرج
) والتي كشفت عف التاريخ الحقيقي لممدينة .

فيما خصص المحور الثالث الى عمارة المدينة مف

حيث بدايات العمارة وطرز عمارة المعبد وعمؿ مقارنة مع
معابد أخرى في مواقع ( الوركاء والعقير ) وتطور المعبد
مف المعابد البسيطة والتي كانت قائمة عمى مصطبة حتى
وصولة إلى ذروة التطور وىو البرج المدرج ( الزقورة )
التي شيدىا الممؾ ( أمار سيف ) إضافة إلى ذكر عمارة

قصر المدينة الذي يعرؼ بالمبنى المزدوج
بينما استعرضنا في المحور الرابع إلى تاريخ الفف
في ىذه المدينة والذي شمؿ صناعة األواني الفخارية مف

جرار وكؤوس وصحوف وأطباؽ وأسموب الزخارؼ المعمولة
عمى سطح األواني واأللواف التي لونت بيا ىذه األواني
المختمفة وكذلؾ النقوش المسمارية التي عثر عمييا مدونة
عمى قطع اآلجر والحجر والتي تدوف أعماؿ المموؾ أمثاؿ
( أور نمو وشو لگي ونور أدد ونبوخذ نصر ) حيث يذكر

ىؤالء المموؾ أعماليـ فيما يخص أنشاء المعابد وتجديدىا

السماء وكاف أوؿ ممؾ حكـ فييا قبؿ الطوفاف يحمؿ أسماً

أللو المدينة ( أنكي – أيا ) إضافة إلى وصؼ( أسد
أريدو ) مف الناحية الفنية والذي كاف أحد األسود التي

سامياً ىو ( آيمولـ ) حكـ  08222سنة وحكـ بعده (
الكار ) 63222سنة المجموع ممكاف حكما  30822سنة

تحرس بوابة المعبد في المدينة والتي تدعى بػ (

وتشير األسطورة السومرية لمخميقة  (( :أف البقاع جميعيا

 ) Tamenousووصفة بشكؿ دقيؽ وعقد مقارنة مع
األسد الفخاري المكتشؼ في ( تؿ حرمؿ ) .

وأيضاً تناولنا في المحور الخامس الديانة في المدينة

كانت بح اًر ثـ خمقت أريدو )) (.)7

أريدو أوؿ مدينة خمقتيا األليو كما تذكر أسطورة

الخميقة عندىـ (( لـ تكف الحياة موجودة ولـ يكف معبد (
()8

والمتمثمة باإللو ( أنكي – أيا ) ألو المياه الجوفية وألو

األيگور )

المدينة وأىـ معابدىا (( األبسو )) ومعناه ( المياه العميقة

يكف معبد ( أبسو )

) وذكر أىميتو في ديانة وادي الرافديف بشكؿ عاـ وفي

مدينة أريدو بشكؿ خاص

كما أحتوى البحث عمى

األشكاؿ التوضيحية والمخططات وخارطة المدينة .

المحور األول :

مشيداً وال معبد (أي ػ أنا )
()12

()9

مشيداً ولـ

مخموقاً وال ( أريدو )بنيت عمى

الغمر ))  .وال نعمـ ىؿ أف المياه أمف الفرات أـ مف

األىوار الصالحة لمزراعة أال أف السومرييف ذكروا أف

أريدو كانت تقع عمى البحر(.)11

أف أطبلؿ مدينة أريدو عالية وواسعة لـ يستطع
المنقبوف أف يحفروا فييا حف اًر واسعة وذلؾ لعدـ وجود

لمحة تأريخية :
تقع مدينة أريدو ( أبو شيريف ) اآلف في شبة
()0

صحراء رممية ،وأسميا القديـ ()nun – ki

أال أنيا لـ

تكف كذلؾ في العصور القديمة  ،إذ تشير األدلة اآلثارية
إلى أف مجرى نير الفرات القديـ أو فرعاً منو كاف يروييا

مف بعد مروره بمدينة أور القريبة منيا نحو  05كـ إلى
الشماؿ الشرقي ( أنظر خريطة أريدو شكؿ رقـ  ) 1و ما

يشاىد اآلف مف بقايا المدينة بضعة مرتفعات تغطييا
()5

الرماؿ وبقايا البرج المدرج الزقورة

الذي يرجع في أصمو

البعيد إلى العصر الشبيو بالكتابي ،ولكف شيد باآلجر
بشكمو التاريخي سبللة أور الثالثة ( 0220-0110ؽ .

ـ) كما يدؿ عمى ذلؾ اآلجر المختوـ بأسماء مموؾ ىذه

السبللة  .واشتيرت مدينة ( أريدو ) في تأريخ حضارة
وادي الرافديف بمآثرىا الدينية التي جعمت منيا منا اًر يحتذى

نحوه ىو أنيا مركز عبادة اإللو الشيير ( أنكي ػ آيا ) ،
ألو الحكمة والمعرفة الذي ذكرتو النصوص المسمارية

والمصادر التاريخية عمى أنو أشتير في العقائد الدينية
وفي اآلداب واألساطير بكونو اإللو المحب لمخير ولو

مواقؼ ايجابية تجاه البشر السيما في أحداث الطوفاف(.)3

تعتبر ( أريدو ) أقدـ مدينة في سومر معبدىا

المؤسس لؤللو ( آيا ) كاف أقدس ىيكؿ في الجنوب وقد
جاء في أثبات المموؾ السومرية ما يؤيد قدـ المدينة فروت
أف مدينة ( أريدو ) كانت مركز المموكية التي ىبطت مف

مصدر الماء والعماؿ فييا أو قريباً منيا ولكثرة األعاصير
وشدتيا وخصوصاً في فصؿ الصيؼ والتي تركت رماليا
تغطي معظـ أنحاء المدينة وكذلؾ تكثر عمى أطبلليا قطع

مف حجر المرمر وحجر المستماز( البازلت ) وأنواع أخرى
مف الحجارة ولـ يعرؼ مدينة سومرية أخرى فييا قطع
الحجر بيذه الوفرة  ،فمف المحتمؿ أف يكشؼ التنقيب فييا
في المستقبؿ عف تماثيؿ آدمية ألشخاص ومموؾ
ولحيوانات عممت مف قطع الحجر البديع الصنع كانت

تزيف معابد المدينة يضاؼ إلى ذلؾ أف ألنكي ألو أريدو
مرك اًز سامياً ورفعو بيف األليو السومرية القديمة فمف

المنتظر أف كاف في أريدو مدرسة تعمـ فييا الديانة
()10

واآلداب مدونة عمى ألواح مف الطيف

.

وفي أطبلؿ مدينة أريدو بقايا واسعة لمسكنى مف

عصور ما قبؿ التاريخ فقد كانت أريدو في تمؾ العصور

مف أقدـ المدف وأوسعيا حيث ال يزاؿ ىناؾ مف األمور
الكثيرة الغامضة عف منشأ الحضارة في العراؽ وتطورىا
وعف أصؿ السومرييف الوافديف إلى أرض وادي الرافديف

والذيف انصيروا في بودقة واحدة مع السامييف في وضع
المبنات األساسية لحضارة وادي الرافديف  .وفي ذلؾ رأي
يذىب الى أف عدـ كوف السومرييف أقدـ المستوطنيف في
الببلد  ،وكذلؾ عدـ كونيـ مبتكري الحضارة المدنية  ،ىو
تحميؿ المغة السومرية ؛ حيث يستعرض قائمة بأسماء

وح ػػرؼ وصناعات زراعية ميمة  ،وأوؿ ما يقدـ مف أدلة

الماء أصبح شحيحاً ال يكفي إلرواء أراضييا الزراعية

 ،أدب  ، Adabلگش  ، Lagaزمبار =( Zimbar

الجنوب .

ىو أسماء المدف القديم ػػة مثؿ أور  ، Urimالرسا larsa

ولعؿ خميج البصرة في ذلؾ الوقت بعيداً بتراجعو إلى
وىكذا أصبحت أريدو مدينة المعابد وأقتصر أمرىا

سيبار  )Sipparوالتي يعتقد فييا األستاذ بينو الندسبيرگر

بأنيا راجعة إلى لغػػة األقواـ األصمييف( .)16يرد األستاذ

عمى مركزىا الديني ال يسكنيا أال السدنة والكينة ومف

وتاريخية وبواقعية تاريخية ففيما يخص الجانب المغوي يرى

تتجاوز مساحة أحياء المعابد في المدف السومرية األخرى

األستاذ فاضؿ عبد الواحد باف المغة السومرية منذ اكتشافيا

كمعبد (( أي – أنا )) في الوركاء  ،ومعبد سف في أور (

والى وقت قريب تعد لغ اًز صعباً لذا فاف البحث في

( أنظر

فاضؿ عبد الواحد عمى رأي األستاذ الندسبيرگر بأدلة لغوية

الكممات الدخيمة عمى المغة السومرية ليس باألمر السيؿ .

تبعيـ مف الطمبة  .وأحيطت بسور وأصبحت مساحتيا ال

خارطة أريدو حيث تشاىد جدراف المدينة )

شكؿ رقـ . )0

()15

وعميو فقد تبيف إف بعض أسماء الحرؼ التي قرأىا

لـ يكف ألريدو أي مركز سياسي إذ لـ يظير فييا

الندسبيرگر لـ تكف دقيقة مثؿ كممة تاجر= DAM-

مموؾ بسطوا نفوذىـ عمى المدف السومرية األخرى كما

 GARAوكممة راعي  NA-GA-Dوالتي ظيرت بأنيا

كانت الحاؿ في ببلد سومر وأكد إال ما وجد في جداوؿ

كممات سومرية وكذلؾ الحاؿ بالنسبة إلى كممة U-KA

أثبات المموؾ التي خمفيا لنا السومريوف وغيرىـ مف األقواـ

بمعنى صياد وىي كممة سومرية بحتة تتكوف مف مقطعيف

التي سكنت العراؽ مف بعدىـ  ،وقد ورد في أحدىا (

 Uبمعنى يد KA ،بمعنى سمكة  ،وبذلؾ يكوف المعنى

عندما نزلت المموكية مف السماء كانت في أريدو) وثـ

ماس ػ ػػؾ السمكػة ( صياد)  .وكذلؾ بعض الحرؼ التي

أثبات أخر وجد في مدينة ( الرسا ) فيو أف السبللة

اعتبرىا سومرية وظير بأنيا تعود إلى أصؿ أكدي وذلؾ

الممكية األولى كانت في سبللة مموؾ مدينة ( شوبارو )

بحكـ التعايش واالستعارة المغوية بيف االكدييف والسومرييف

وكبل الوثيقتيف أف أسمي ممكيف كؿ منيما حكـ ألوفاً مف

في عصر الوركاء التالي لعصر العبيد في ىذه

جوار أريدو إلى الشماؿ منيا  .وميما يكف مف األمر فأف

المدينة مباف ومعابد شاىقة مف الحجر والجص جدرانيا

ظيور أقدـ سبللة حاكمة مف سبلالت ما قبؿ الطوفاف في

()10

ومدينة أريدو خير مكاف لمتثبيت عف صحة ىذا الرأي

()13

السنيف

ولعؿ ( شوبارو ) االسـ القديـ لمتؿ الواقع

ضخمة مزينة بمخاريط بعضيا مف الطيف المفخور

مدينة أريدو ليو دليؿ عمى أف ىذه المدينة كانت في

والبعض اآلخر مف األحجار ذات األلواف المتنوعة منيا

عصور ما قبؿ التاريخ مف أعظـ المدف في جنوبي العراؽ

األخضر واألبيض واألسود والتي كانت تغرز في الجدار

وأكثرىا نفوذا وازدىا ار  .وال يعمـ بالضبط متى تقيقر

المممط بالطيف مشكمة بذلؾ زخرفة ىندسية بديعة وكاف كؿ

الخميج عف أريدو وقد كانت المدينة في زمف ( گوديا )

معبد قائماً عمى مصطبة فييا أدراج لبلرتقاء أليو مف

حاكـ لگش في نحو ( 0622ؽ .ـ ) ال تزاؿ عمى ساحؿ

أرض المدينة وقد تـ الكشؼ عف أحد تمؾ المعابد فوجدت

البحر أال أف بعد ذلؾ بقرف مف الزمف قؿ الماء فييا

أجمؿ وأضخـ مف المعابد المعاصرة لو المكشوفة في

فأضطر أور نمو أف يشؽ قناة مف الفرات ألييا إلرواء

المدف التاريخية األخرى ولذا ففي عصر الوركاء أي في

حقوليا الزراعية وأسقاء أىميا والستمرار الحياة والسكف
()17

حدود (  6522ؽ .ـ ) كانت أريدو ال تزاؿ مف أشير

فييا

العراؽ في حدود (  0522ؽ.ـ ) حتى أخذت المدينة

أريدو وكاف أسمة (آدابا) وىو خباز أعتاد أف يصطاد

تتقمص فأصبح ذرعيا في منتصؼ األلؼ الثالث قبؿ

السمؾ وفي أحدى مغامراتو البحرية ترؾ أريدو مف مرساىا

الميبلد (  172 × 002ـ ) وأحيطت بسور مبني

الذي كاف يدعى (بمرسى القمر الجديد ) ولعمة كاف يقع

بالحجارة وال تعمـ السبب لذلؾ غير أنة مف المحتمؿ أف

في جنوب شرقي المدينة وأبتعد كثي اًر بقاربو عف الساحؿ

المدف في العراؽ القديـ أال أنو ما حمت بداية التاريخ في

.

(( وفي أحد األساطير السومرية قصة عف أحد رجاؿ

وىبت عمية ريح الجنوب العاتية وأغرقت قاربو  ،فقبض

ثـ اختفى النفوذ السومري وظير في جنوب العراؽ

آدابا عمى أجنحة الريح وحطميا فانفكت تمؾ الريح عف

سبللتاف أحدىما في مدينة ( أيسف ) واألخرى في مدينة (

اليبوب )) (.)18

الرسا) وبسط مموؾ السبللة االولى نفوذىـ عمى المدف

وتعود أقدـ اإلشارات إلى أريدو في الكتابات القديمة

السومرية ومنيا أريدو كما يظير ذلؾ مف كتابات مموكيا (

إلى مؤسس سبللة لگش المعروؼ ( أور نانشو ) وقد حكـ

أشمي -دگاف )  ،و(لبت عشتار) المذاف أدعيا بأنيما شيدا

السبللة ذاتيا وىو ممؾ ذو حنكة سياسية وقد أشتير في

أريدو خاضعة لسبللة الرسا المدينة المعادية أليسف كما

الصراع الذي دار بينة وبيف حاكـ مدينة ( أوما ) فقد

يستدؿ عمى ذلؾ مف كتابات مموكيا ( سف أدناـ  ،ونور

في حدود (  0722ؽ.ـ )  .وفي زمف (أأناتـ ) أحد مموؾ

خضعت المدف السومرية لحكمة ويحتمؿ أف أريدو

أصبحت تحت نفوذه السياسي  .ويخبرنا أبنو ( أنتمينا )
()19

بأنو أقاـ في أريدو حوضاً واسعاً ألنكي ألو أريدو

ولعؿ ىذا الحوض رم اًز (ألبسو) المحيط قاـ مقاـ الخميج
الذي أخذ يتقيقر الى الجنوب .

ثـ بسط األكاديوف في حدود (  0522ؽ  .ـ )

نفوذىـ عمى مدف العراؽ ومف جممتيا أريدو ويبدو أنيـ

في أريدو بعض المباني لـ يكشؼ عنيا بعد ثـ أصبحت

أدد  ،وورد سيف  ،وريـ سيف ) (.)00

أال أنو لـ يعثر في خرائب المدينة عمى آثار مموؾ

ىاتيف السبللتيف ماعدا الممؾ نور أدد في حدود ( 0122
ؽ.ـ ) الذي وجد كامبؿ تومبسوف مف كتاباتو آجره مكتوبة
بأسمو

()06

أو مف المحتمؿ سيعثر عمى آثارىـ بالمستقبؿ

بدليؿ ذكر مموؾ ىاتيف السبللتيف أعماليـ في مدينة

اريدو .لقد دمرت أريدو قديماً فأنشأىا الممؾ ( نور أدد )

شيدو بعض المباني فييا بداللة األجر الخاص بسبللتيـ
الذي يكثر عند سور المدينة مف الجية الجنوبية الشرقية

ليكوف حكمو سعيداً وجدد أبنيتيا  .و بنى ألنكي مقره
الطاىر ومكانة المحبوب  .وأعاد خططيا إلى ما كانت

منة  .ويخبرنا ( گوديا ) حاكـ مدينة ( لگش ) بأنة نقؿ

عمية سابقاً ))  .ويبدو أف الممؾ نور أدد أدعى أكثر مما

حتى تـ تشييد المعبد في لگش طبقاً لما أوحاه بو اإللو

الزقورة التي شيدىا أمار سيف مف قبمة  .وألىمية اإللو (

إلى أريدو تمثاؿ اإللو ( ننگرسو ) ألو مدينتو وأبقاه فييا

أنكي(.)02

وجاءت النيضة السومرية في حكـ سبللة أور الثالثة

فعؿ ويحتمؿ أف أعمالو في أريدو أقتصرت عمى ترميـ

انكي – أيا ) لكونو مف األليو الرئيسية في حضارة وادي
الرافديف نجد أف الممؾ حمورابي قد ذكره في مقدمة شريعتو
()00

في نحو ( 0220-0110ؽ.ـ ) فانتعشت العموـ والفنوف

ولقب نبوخذ نصر األوؿ ( 1126ؽ.ـ )

وأنتشر العمراف فشمؿ جميع المدف القديمة ومنيا أريدو.

مدينة أريدو )  .وجاء في أحدى حجارات الحدود ألحد

وال يعرؼ بالضبط ىؿ شيد أور نمو صرحاً ومعبداً ألنكي

مموؾ القطر البحري المدعو شمشي شيباؾ (  1203ؽ.ـ

أـ أنة بدأ بناء ذلؾ وجاء أجمة قبؿ أف يتـ عممة  .وقد

يدىش المرء كيؼ أف أور نمو يشيد صرحاً مدرجاً في

نفسو ( بوالي

) بأنو نصب كاىناً ألريدو  .وتدلنا المصادر التاريخية

والكتابات المسمارية بأف أريدو كانت ال تزاؿ باقية كمدينة

مدف بعيدة عف أور كمدينتي ( الوركاء ونفر ) ولـ يبف

أو مكاف مقدس في النصؼ األوؿ مف األلؼ األوؿ قبؿ

زقورة في أريدو أقرب المدف لعاصمة ممكة والتي كانت

الميبلد فقد بسط سرجوف الممؾ األشوري نفوذه عمييا في

أقدس المدف لدى قومو .

حوالي (  712ؽ.ـ ) بعد احتبللو لمدف القطر البحري

حكـ سومر وأكد بعد شولگي أبنو ( أمار سيف )

الذي يعود أليو الفضؿ في تشييد زقورة أنكي كما ىو مثبت
بالكتابة المكتشفة عمى األحجار والعائدة ليذا الممؾ (

ودرج مف بعدة سنحاريب أسـ أريدو في جممة المدف التي
استولى عمييا في جنوبي العراؽ .

()05

وقد ورد في الوثائؽ التاريخية مف زمف الكمدانييف

أنظر األجرة ج في الشكؿ رقـ  ) 9التي الزالت قائمة في

ذكر ( رجاؿ أريدو ) و ( رئيس الخبازيف ) فييا .

أريدو ولعمة شيد مباف أخرى في ىذه المدينة ولـ يكشؼ

والجدير بالذكر أف اآلثار المكتشفة في مدينة أريدو سواء

عنيا بعد(.)01

ما كاف منيا مبعثر عمى سطح الخرائب أـ مطمو اًر فييا

فظير بالحفر والتنقيب يعود جميعيا في الزمف الى ما قبؿ
األلؼ الثاني قبؿ الميبلد ىذا رغماً عف أننا نعمـ مما

التي عممت في الموقع األثري لـ تشمؿ عمى األغمب أال

عمى الطبقات العميا مف المدينة األثرية (.)09

سبؽ ذكره في ىذا البحث أف أريدو بقت مسكونة أو

بدأت المؤسسة العامة لآلثار والتراث التنقيب في

كمدينة مقدسة إلى سقوط الدولة الكمدية أف لـ يكف بعد

الموقع األثري في السنوات (  ) 1909 -1903ونشرت

ذلؾ .

نتائج تنقيباتيا في تقرير عاـ في سنة 1981ـ ويستدؿ مف

فيؿ مف المحتمؿ أف كانت دور السكنى في أماكف

نتائج تمؾ التنقيبات أف أريدو كانت واحدة مف أقدـ أماكف

أخرى خارج حدود المدينة ؟ فبالقرب مف أريدو وعمى

االستيطاف في السيؿ الرسوبي أذ وجدت فييا مخمفات

مسافة ال تتجاوز الكيمومتريف منيا ثبلثة نجاد يظف أنيا

تسع عشر طبقة أثرية تمثؿ كؿ منيا دو اًر سكنياً وتمثؿ

تعرؼ أيضاً بأريدو  .وأوؿ ىذه النجاد واقع إلى الغرب مف

وفجر التاريخ وعصر السبلالت وأما بقية الطبقات مف (

كانت بالتناوب مواطف السكنى منذ زمف حمورابي وكانت

الطبقات الخمس العميا منيا (  ) 5 – 1عصر الوركاء

المدينة وفيو قبور عديدة وفخار متنوع مف عصر حمورابي

 ) 19 – 3فتمثؿ عصر العبيد بأقسامو األربعة ومنيا (

والسبللة الكشية  .ويقع ثاني النجاد وىو أكبرىا في الجية

العبيد األوؿ ) والذي عرؼ بػ (عصر أريدو )  ،ويظير

الجنوبية الشرقية وفيو أسس وقبور آثار تعود الى النصؼ

مف نتائج التحريات أف استيطاف الفبلحيف في ىذه القرية

األوؿ مف األلؼ األوؿ ؽ.ـ ولعمة كاف موطف السكنى

أنقطع تقريباً مف عصر الوركاء وأقتصر حياة القرية في

أما النجد الثالث واقع إلى الشماؿ مف المدينة ومعظـ آثاره

رسمي وديني تعيدىا الموظفوف والكينة التابعوف لممعبد

ألىؿ أريدو في زمف القطر البحري أو العصر الكمداني .
مف عصور ما قبؿ التاريخ )) (. )03

والزقورة وما يتبعيما وقد تبيف أف طبلئع القروييف سكنوا

المحور الثاني :

في األكواخ وذلؾ ألكتشاؼ أقدـ قرية تأسست في الطبقة

التاسعة عشر في المدينة فوؽ أرض كانت خالية مف

التنقيبات األثرية في مدينة أريدو :
كاف مف أوائؿ المنقبيف الذيف حفروا في أريدو (
()07

لوفتس )

سنة  1850ثـ أعقبة في عاـ ( – 1850

 1855ـ ) كاف المعتمد البريطاني في البصرة ( J.E.
 ) Taylarقد كشؼ مجموعة مف المواقع األثرية التي تقع
بالقرب مف حدود مدينة ( أور ) ومنيا أريدو ( أبو شيريف
) الواقع إلى الجنوب مف مدينة أور  .وكذلؾ أكتشؼ

بعض النقاط مف المدينة فكشؼ عف أسميا وعف نظاـ
تصريؼ المياه المشيد باآلجر وقد عرؼ بعدئذ ( بدعامة
 ) J.E. Taylarوأستظير كذلؾ جزًء مف بناية كانت
مشيدة مف المبف المنتظـ واف جدرانيا زينت بنقوش ممونة
.وبعد الحرب العالمية األولى بدأ (

Cambul

 ) Tombsonتنقيباتو في أور وأريدو لحساب المتحؼ
وبناء عمى ماحققو ( ) Tombsonبأرساؿ
البريطاني
ً
أنكمتر نظـ المتحؼ
ا
مجموعة مف القطع األثرية القيمة إلى
البريطاني بعثة أثرية برئاسة (ىوؿ) Hall

العصور التاريخية البلحقة عمى جممة بنايات ذات طابع

()08

مف أجؿ

التنقيب في نفس ىاتيف المدينتيف أف جميع ىذه الحفريات

المباني .أما مباني القرى األخرى في الطبقات التالية فقد
شيدت مف الطيف ثـ مف المبف وكشفت التنقيبات بالقرب
مف الزقورة عف جممة معابد متتالية شيد بعضيا فوؽ

بعض  ،وكاف المعبد السادس عشر قد سمـ مف التمؼ
وبقى محافظاً عمى عناصره العمارية والزخرفية الحضارية

رغـ أف تشييده كاف بالمبف المنتظـ ويتألؼ ىذا المعبد مف

حجرة مربعة الشكؿ تقريباً يوجد فييا دكة لمقرابيف ومذبح

المعبد وتتميز جدراف المعبد بالطمعات والدخبلت وىي
الميزة المعمارية والزخرفية في نفس الوقت والتي ظمت

مبلزمة لبناء المعابد العراقية الى أخر عيودىا التاريخية
القديمة  ،وبمرور الزمف أزداد تطور البناء في المعابد
وظيرت بداية الزقورات أو األبنية الدينية المرتفعة التي

تميزت بيا حضارة العراؽ منذ العصور التاريخية في
المعبد الحادي عشر والعاشر والتاسع حيث شيدت ىذه
المعابد بالمبف وأقيمت فوؽ مصطبة منحدرة األرتفاع يرقى
()62

ألييا بمنحدرات ترابية

.

تـ اختيار عدة نقاط لمعمؿ قرب الزقورة  .وقد تركز

وعند سبر التموؿ الصغيرة المنتشرة تبيف أف معظميا كانت

العمؿ في نقطتيف  ،األولى بيف الدرج الوسطي والدرج

راكبة عمى جانبي مجرى قديـ لنير عريض مندرس يقطع

الشرقي لمزقورة  ،وأما نقطة العمؿ الثانية فشممت الزاوية

منخفض أريدو .

الجنوبية لمزقورة وأطرافيا حتى سور المدينة وبعد إزالة

و كذلؾ جرى التنقيب في تؿ يقع عمى الشماؿ

األنقاض تـ الكشؼ عف بقايا سبعة معابد متتالية  ،شيد

مف تؿ أبو شيريف إذ تـ اختيار بقعة منة شوىدت فييا

المعابد مغمفة مف مادة الحجر والجص في المعبد األوؿ

تتابع ىذه الجدراف واحداً واحداً تبيف أنيا تكوف قص اًر فخماً

كبلً منيا عمى بقايا المعبد السابؽ وقد كانت مصاطب ىذه

معالـ جدراف عديدة تؤلؼ غرفاً بامتداداتيا وتقاطعيا وعند

والثاني مف العصر الشبيو بالكتابي ولـ تعرؼ أزمانيا عمى

جداً مستطيؿ الشكؿ يعود إلى منتصؼ األلؼ الثالث قبؿ

وبدأ الموسـ الثاني في تشريف الثاني عاـ 1907ـ

القصراف بسعة المساحة والعناية بالبناء والتصميـ وىما

وانتيى في أيار  1908ـ وكاف منياج ىذا الموسـ

مشيداف بمبف ذي شكؿ واحد وأطمؽ عمى ىذا القصر بأنو

أستأنؼ البحث عف مباف مف العصور التاريخية  .وبدأ

القصر ذو البناء المزدوج لتشابو تصميـ بناءه بحيث يكفي

العمؿ بقطع جزء مف الزقورة مشيد بالمبف وعند البحث

وصؼ أحد أقسامو لينطبؽ الوصؼ عمى القسـ الثاني

وجو الدقة وقد عرفت ىذه المنطقة ( بحي المعابد ) .

()61

تحتو عف بقايا بنائية ظيرت أنفاؽ وحفائر

الميبلد كما كشؼ عف بناء آخر مشابو لو وقد تميز ىذاف

()60

يتصؿ

في عاـ 1903ـ اكتشفت مديرية اآلثار العامة في

تمؾ األنفاؽ بحثاً عف الكنوز الثمينة واآلثار النفيسة  ،التي

تايمر ألريدو ووجد األسد مضجوعاً عمى جانبو مطمو اًر في

بعضيا بالبعض اآلخر ويبدو أف أحد المموؾ القدماء حفر

موسميا األوؿ أسد أريدو الشيير عمى ما جاء في خريطة

كانت تزيف أحد قاعات أحد معابد ما قبؿ التاريخ وبعد أف

الرماؿ خارج أريدو وبالقرب مف جدارىا الشمالي الشرقي ،

ناؿ بغيتو مؤل األنفاؽ والحفائر باألجر المتساقط مف زقورة

في موضع يقع في استقامة الضمع الجنوبية الشرقية

بمبف المعموؿ مف الجص مما كاف مألوؼ في عصر

واحد  .ولـ يعثر عمى أسد أريدو في موضعو األصمي وقد

الوركاء يقارب طولو الثبلثيف مت اًر وعرضو الثبلثة أمتار.

أستطاع األستاذ الراحؿ فؤاد سفر في ترجيح تاريخو إلى

أمار سيف ومع ىذه الصعوبات تـ الكشؼ عف جدار مشيد

أما الموسـ الثالث فقد بدأت أعمالة بنياية تشريف

لمزقورة ويبمغ ارتفاعو حوالي  130سـ ويزف عمى الطف

عصر سبللة أور الثالثة في عيد ممكيا ( أمار سيف

الثاني 1908ـ وحتى نياية 1909ـ وكانت الييئة برئاسة

وبناء عمى المكاف الذي وجد فيو
 0267 – 0205ؽ.ـ )
ً
األسد  .ومع ذلؾ فمف المحتمؿ أنة منقوؿ مف طبقة أوطأ

التنقيب في ىذه المدينة البحث عف مقومات الحضارة
الجديدة التي اكتشفت في حارة المعابد في الموسـ الثاني

أو أنو مستخدـ أستخداماً في عصر الحؽ مف قبؿ سبللة

أور بوضعو عمى بوابة أسوه باألسود المكتشفة في تؿ

في أماكف أخرى مف تؿ أبو شيريف فتـ أختيار بقعة مف

حرمؿ .

عمى بعد (82ـ ) مف الزقورة وتـ أجراء التنقيب في طبقات

يحويو مف سمات ومميزات عف ىذه المدة ولدى المقارنة

ىذه البقعة طبقة طبقة حتى انتيى العمؿ بأقدميا وىي

السريعة لمسمة صيدا األسود ولبعض القطع الفخارية

الطبقة الرابعة عشرة التي كانت بقاياىا مقامة عمى رماؿ

األخرى التي تحمؿ صورة ( األسد ) فقد أتضح وجود

عدد مف أجزاء دور السكنى ومستوطنات ما قبؿ التاريخ

حاؿ فأنو ال يمكف الجزـ عمى أف تمثاؿ أسد أريدو يعود

األستاذ ( فؤاد سفر ) وكاف مف أىـ أىداؼ مواصمة

سطح التؿ في ىذا الموسـ مربعة الشكؿ ضمعيا (7ـ) تقع

خالصة ضاربة في لونيا إلى الخضرة وكشؼ كذلؾ عف

وفي الطبقة العاشرة تـ اكتشاؼ كوخ مشيد بالمبف قد
شبعت جدرانو بالطيف وىو يعد أقدـ كوخ مكتشؼ في
جنوبي العراؽ ولذلؾ سمي ىذا المكاف ( بحفرة الكوخ )

ومف الجدير بالذكر أف التمثاؿ بعيد كؿ البعد بما

تشابو كبير فيما بيف ( المسمة وتمثاؿ األسد ) وعمى أية

إلى سبللة الوركاء(.)66

المحور الثالث :

النصؼ األوؿ مف عصر الوركاء  .ولذا فأف تمؾ البناية قد
شيدت في بداية ذلؾ العصر أي قبؿ حموؿ (  6522ؽ.ـ

العمارة في مدينة أريدو :
أف الدالئؿ المادية تشير إلى أف االستيطاف األوؿ
في جنوبي العراؽ يرتبط بسكاف حضارة العبيد ولكف بعض
بلعتقاد بأف السكنى في جنوب العراؽ
الباحثيف يميموف ل ْ
()60

سبقت ىؤالء

لقد كشؼ لنا عف مجتمع زراعي حقؽ

تطو اًر ممموساً في جوانب مختمفة مف الحياة المادية

والفكرية بفضؿ الجيود المادية التي استظيرتيا لنا جيود
()65

المنقبيف األثرييف في أقدـ طبقات االستيطاف في أريدو

في البداية العمؿ بدأ حوؿ زقورة المدينة فشؽ
خندؽ ابتداء مف الزاوية الشرقية لمزقورة وممتداً حتى جدار

المدينة باستقامة الجانب الجنوبي الشرقي لمزقورة ( يشاىد

امتداده بخارطة أريدو شكؿ رقـ  ) 0حيث أعتقد أف تمؾ
الزقورة قد شيدت عمى أنقاض وبقايا معابد أحدث زمناً مف

البقايا المنتشرة في أطراؼ المدينة وفي الوقت ذاتو أنتخب

نقاط أخرى مف الخرائب القريبة مف الزقورة وقد كشؼ

الخندؽ عف أربع طبقات مف األبنية واقعة بالقرب مف
الزقورة كانت آثارىا تعود لعصور ما قبؿ التاريخ  ،وكاف
يغطييا منحدر مف المبف المستوي المحدب ( Plano
) Convex Bricks

()63

السومرية .

ىو مف عصر السبلالت

وظير عند النياية الثانية لمخندؽ بقايا ألبنية منيا
ما ىو مشيد بمبف مف الػ () Remshen
مستطيؿ الشكؿ مربع المقطع

()67

وىو لبف

الذي عدة األلماف مف

ممي ازت عصر جمده نصر ومنيا وىو القسـ األكبر كاف
مف أبنية عصر الوركاء وتـ تتبع جدراف بناية مستطيمة
الشكؿ الموازية لمضمع الشمالي الشرقي لمزقورة تقوـ
جدرانيا بأرتفاع  82سـ وىي تتألؼ مف ثبلث حجر
مستطيمة ( شاىد ذلؾ في خارطة أريدو ) قد جزءت ىذه

البناية الحقاً بجدراف قاطعة إلى غرؼ صغيرة  .والبناية
كانت مممؤه بالرماؿ التي طمر فييا بعض حجاج أريدو
جرار ذوات مصاب واسعة مف الفخار وأقداح مصنوعة
باليد طينتيا حمراء خشنة ممزوج فييا الشيء الكثير مف
التبف وكاف في البعض منيا وجوار البعض اآلخر عظاـ

) (.)68

وقبؿ النفاذ إلى بقايا عصر العبيد وتركز العمؿ
في الزاوية الجنوبية لمزقورة أوقؼ العمؿ في ذلؾ الخندؽ

حيث ظيرت جدراف ثخينة مشيدة بالحجارة والجص قريبة

مف حدود المدينة ( خارطة أريدو ) وىذه البقعة مف
الخرائب مقعرة الوسط جانبيا المبلصؽ لمزقورة أعمى مف
جانبيا الثاني وكشطت الرماؿ مف سطحيا كشطاً كامبلً
فبدت صفوؼ مف المبف لـ تكف عمى شاكمة واحدة ،

وظيرت أيضاً بعممية الكشط ىذه جدراف عند زاوية الزقورة

أخذ أرتفاعيا يزداد شيئاً فشيء كمما تـ التوسع بالحفر نحو
الجية الشمالية الشرقية وتألؼ مف تمؾ الجدراف غرؼ

وتصاميـ واضحة  ،وقد عرؼ أنيا بناية معبد  .وقد لوحظ

أف صفوؼ المبف وجدراف الجص تتوازى في اتجاىاتيا مع

جوانب ذلؾ المعبد مما جعؿ االعتقاد بأنيا لمباف أخرى
شيدت لمغرض الذي ألجمو بني المعبد ( تشاىد أمتدادات
صفوؼ المبف وجدراف الجص في الشكؿ رقـ (. )0

المعبد السادس :

بناية المعبد السادس تقوـ عمى مصطبة مف المبف
وقد وجد كبلىما – المعبد والمصطبة – مدفونيف بمبف مف
نوع خاص بمونو وحجمو ومبلطو شبيو في كؿ ىذه األمور
بالمبف المحيط بالمصطبة ومتصؿ بو تماـ االتصاؿ .

األمر الذي يمكف تفسيره  ،بمقايسة ذلؾ مع المعبد

المصبوغ المكتشؼ في تؿ ( العقير )

()69

لذلؾ فأف

غرؼ ىذا المعبد في أريدو ومصطبتو قد دفنت بالمبف بعد
أف تضعضعت جدرانو وىوت سقوفو  ،ووسعت المصطبة
وشيد عمييا معبد جديد ىو المعبد الخامس .

وتـ تحديد عدد مف المعابد بالمقارنة بيف مادة البناء

وحجوـ المبف وتـ تعييف في تمؾ البقايا ستة معابد وتـ
ترقيميا تسييبلً لئلشارة ابتداء مف المعبد األحدث وىو

المعبد األوؿ ( الشكؿ رقـ  0حيث تشاىد المعابد السبعة
الواحد منيا مشيدا فوؽ األقدـ منو ) .

المعبد السابع :

لحيوانات مما يدؿ عمى أنيا كانت تقدـ كنذور إلى ألو

المعبد السابع أقدـ معبد معروؼ في جنوب العراؽ

المدينة  .وتعود الجرار واألقداح بأشكاليا وصناعتيا الى

يمتاز بأف جدرانو وجدت قائمة بأرتفاع نحو متر واحد

مشيد عمى مصطبة صغيرة وىو مبف بتبف رممي قميؿ
التبف  ،وجدرانو مطمية بطبلء أبيض مف الجص وشكمو

(  ) Iاإلفرنجي ( الشكؿ رقـ  ) 6ويتألؼ أيضاً مف قاعدة

مركزية فييا المذبح وقدمة القرابيف ومف صفيف مف الغرؼ

عمى ىيئة الحرؼ (  ) Iاإلفرنجي ( الشكؿ  ) 6ويتألؼ

 .وجدرانو مطمية بطبلء أبيض  .وأرضيتو مسيعة بالطيف

مف قاعة مركزية مستطيمة الشكؿ كانت تقاـ فييا الشعائر

وقد تراكـ عمييا عظاـ الحيوانات وغالباً األسماؾ  ،ورماد

عضادتي باب لغرفة ( قدس األقداس ) التي امتازت بيا

أرضيتو ثانية فوؽ ذلؾ الركاـ .

الدينية وفي أحدى نيايتييا مذبح يحد فسحتو بروزاف بمثابة

وكسر مف الفخار قدمت فييا القرابيف والزيوت وقد بمطت

المعابد في األزماف المتأخرة  .وفي نياية ىذه القاعة يوجد

وقد وجدت جدرانو قائمة بارتفاع ( 1,82ـ ) أال

باباف صغيراف أماميما في القاعة قدمو لمقرابيف ارتفاعيما

أف البعض منيا وىو ما كاف قريباً مف زاويتي المعبد

القرابيف المقدمة لئللو وتسكب بالقرب منيا الزيوت النذرية

والرياح ( الشكؿ رقـ . ) 0

كارتفاع المذبح أربعوف سنتمتر  ،كانت توضع عمييا

الغربية والجنوبية قد ضاعت معالميا بتأثير األمطار

 .وعمى كؿ مف جانبي القاعة صؼ مف خمس غرؼ

وقد كاف ىذا المعبد مزيناً مف الخارج بآظار وتتجو زواياه

تسع درجات صغيرة عمى جانبية شرفات ثـ يدخؿ إلى

المعبد وسقطت سقوفو سويت بقاياه ودفنت غرفة

يدخؿ ألييا مف القاعة وكاف الزائر لممعبد يرتقي سمماً مف

نحو الجيات األربع الرئيسة  .وبعد أف تصدع بناء ىذا

أحدى غرؼ المعبد ( الشكؿ رقـ  ) 0ومنيا إلى القاعة

ومصطبتو بالمبف وشيد المعبد الخامس فوقو .

المذبح  .ويقابؿ الدرج في الصؼ الثاني مف الغرؼ باب

أنة يختمؼ عنة في األمور التالية :ػ ػ

المركزية  .أو أنة يدور يسا اًر فيدخؿ غرفة إلى جوار

والمعبد السادس مف حيث األسس كثير الشبة بسابقة أال

ويظف أف ىذا الباب والبابيف الواقعيف في نياية القاعة

 )1ىو أوسع مف المعبد السابع وأضخـ منة وأقؿ

كانت نوافذ اإلضاءة داخؿ المعبد وكانت أرضية المعبد

زينة إذ أف آظاره قميمة متباعدة ( الشكؿ رقـ 6

مسيعة بالطيف ثـ أعيد تبميطيا ثانية وعمى مستواىا بمقدار
ارتفاع القدمة وشيد فوؽ التبميط الثاني قدمة ومذبح
جديديف وأضيفت في القاعة دكاؾ صغيرة وجدت أحداىما
عند باب الغرفة الواقعة في الزاوية الشمالية لممعبد .

وكانت بناية المعبد مزينة مف الخارج بآظار ( دعائـ ) كما

ىي الحاؿ في المعابد السومرية والبابمية(.)02

حيث يمكف المقارنة بيف المعبديف ) .

 )0مادة البناء فيو لبف لونو رمادي مصنوع مف
الطيف الممزوج بكثير مف التبف .
 )6ليس لو مف األبواب أال باب واحد  ،وقد حؿ
فيو محؿ البابيف الواقعيف في نياية القاعة

لممعبد السابع  ،مشكاتاف .

المعبد يعتبر أقدـ معبد موجود في جنوبي العراؽ حيث

 )0وجوار قدمة القرابيف حوض مف الطيف (

تتجو زواياه إلى الجيات األربع الرئيسة وقد وضعت عمية

الشكؿ رقـ  ) 6لعمة كانت تسكب فيو زيوت

قاعدة توجيو المعبد  .تمؾ القاعدة التي لـ يحد عنيا

القرابيف  .ويحتمؿ فيو أف يكوف أوؿ حوض قد

أبنيتيـ لؤلماكف المقدسة ودور العبادة .

أنتمينا ) حوضاً لآللو أنكي في أريدو  .ولـ

السومريوف والبابميوف وغيرىـ مف سكاف العراؽ القديـ في
شيد المعبد السابع بأطوال مختمفة من المبن أهمها -:

(  3 × 06 × 08سـ  3 × 00 × 08 ،سـ × 07 ،
 3 × 01سـ ).
وقد سقطت سقوؼ المعبد بعد أف تصدع بناءه

وسويت بقاياه وشيدت فيو أسس لممعبد السادس في

صنع لمغرض ذاتو الذي مف أجمة أىدى (

يكف الحوض شبيياً بيذا المعبد السابع(.)01

 )5أف ىذا المعبد عمى أكثر االحتماؿ ىو المعبد
الرئيسي لمعالـ السومري قبؿ أف تتحوؿ زعامتو
إلى حرـ ( أنف ) الرئيس في ( أأنا ) في
الوركاء

()00

 .ويتشابو المعبد الذي يدعى

األماكف التي لـ تكف جدراف ىذا المعبد الجديد واقعة عمى

بالمعبد األبيض عمى زقورة أو منصة أنو في

جدراف المعبد القديـ  .وشكؿ المعبد السادس بييئة الحرؼ

الوركاء مع تمؾ األبنية المكتشفة في أريدو

والتي تعود إلى عصر ما قبؿ التاريخ وبكؿ

الشكؿ تطؿ عمى المدينة وجدت في جوانبيما ثقوب ىي

تفاصيميا  .ولذلؾ فأف مف المعقوؿ أف نفترض

أماكف قضباف الخشب (شكؿ رقـ  ) 3ولمغرفة رقـ ( ) 1

بأنة كانت لو سمسمة طويمة مف السوابؽ

مدخؿ أخر جانبي وجدت في أحدى جدرانو أماكف ألواح

المماثمة حتى ولو لـ يتأيد ىذا االفتراض

األخشاب التي كاف بيا يثبت باب ذلؾ المدخؿ .

بالتنقيبات (.)06

وكانت غرفة ىذه البناية مممؤه برمؿ خشف ضارب في

ووجد أف سمؾ الجدراف ال يتجاوز النصؼ متر .

لونو إلى الخضرة جاءت بو األعاصير بعد أف ىجرت

أف استظيار ثماني عشر طبقة سكنية في مستوطف أريدو
توضح فييا خطط العمارة في الوحدات المخصصة لمعبادة

البناية لسبب غير معروؼ ولعؿ المناخ أصبح سيئاً عمى

أثر محؿ حؿ بتمؾ الديار فأضطر أىؿ تمؾ البناية أف

وكاف تطور التخطيط أو الشكؿ العماري فييا يتسمسؿ مف

يتركوىا بيذه الحالة الحسنة التي تدؿ عمى أنيا لـ تسكف

المعبد المستطيؿ عمى شكؿ الحرؼ (  ) Lالبلتيني

األرضية آثار مواقد في بعض الغرؼ وفي بعضيا اآلخر

فالمعبد عمى شكؿ الحرؼ ( ) Iوأخي اًر المعبد الثبلثي

أقداح ( شكؿ رقـ  ) 7مصنوعة باليد مف طينة حمراء

الشكؿ المربع ثـ عمى ىيئة الحرؼ (  ) Tالبلتيني ثـ

التقسيـ ( شكؿ رقـ ) 0

()00

قصر أريدو :

.

طويبلً وكاف في الرمؿ عمى ارتفاع نحو نصؼ متر مف

خشنة وجرار واسعة فوىتيا ضيقة ليا مصب وضع فييا
زوار أريدو نذورىـ وطمروىا في الرمؿ بعد أف ىجرت

وىو األكثر غرابة ألنو يتكوف مف جناحيف متشابييف

تماماً في كؿ التفاصيؿ والساحات بحيث يكفي وصؼ
أحدىما لينطبؽ الوصؼ عمى الجناح الثاني ( شكؿ رقـ (

 . ) 5وىناؾ قاعة كبيرة مبلصقة لمضمع الشمالي لمساحة
الكبيرة وليا مدخبلف جانبياف لربما كانت الغرفة الرئيسية

في القصر  ،وأف لـ يمنع ىذا وجود أربعة قاعات أخرى
ليا مواصفات مقاربة أال أنيا ال تطؿ عمى الساحة الكبيرة
 .ومما يمفت النظر في ىذا القصر وجود ثبلث غرؼ

مصفوفة جنب بعضيا يحيط بيا ممر حمقي ويعزليا بذلؾ
مف التصاؽ جدراف البناء الجنوبية لمجناح الواحد وتتكرر
()05

في كبل الجناحيف الشمالي والجنوبي

.

وتتألؼ ىذه البناية مف قاعة وسطية مستطيمة الشكؿ
أماميا غرفتاف في أحدىما ( وىي الرقـ  1في الشكؿ رقـ
 ) 3المدخؿ الرئيسي لمبناية ووراء القاعة غرفتاف

البناية وطمر زوار أخروف في تمؾ الرماؿ نذورىـ في

أقداح ( شكؿ رقـ  ) 7واسعة الفوىة مصنوعة باليد يختمؼ
شكميا عف األقداح األنفة الوصؼ أال أنيا قد تطورت
عنيا أما النقاط األخرى التي شمميا التنقيب فكانت بقعة
صغيرة في المنخفض وسط المدينة حيث كانت آثار
عصر العبيد منتشرة عمى السطح فشؽ خندؽ قميؿ الغور
وجدت فية مئات مف قطع الصواف والزجاج البركاني
واألوبزيدي والزجاج الطبيعي الشفاؼ بينيا سكاكيف
ومقاشط تتبع حدود الزقورة مف بعض جوانبيا كذلؾ
المستوطف الواقع إلى الجية الجنوب الشرقي في تؿ
()03

صغير منفرد حيث كثرت القبور مف العيد الكمداني

المحور الرابع

.

الفن في مدينة أريدو :
وقد وجد في أريدو عشرات مف اآلجر المختوـ بأسـ

صغيرتاف أخريتاف بينيما فسحة كاف فييا منحدر يتجو

الممؾ أور نمو جاء فييا ( أورنمو ممؾ أور الذي بنى معبد

السطح  .وقد ىدـ المنحدر بعد أف ىجرت البناية وأنشئ

لصؽ الجانب األيسر لمدرج الوسطي مف الزقورة ووجد

باتجاه الجنوب الغربي ثـ الشماؿ الشرقي فيؤدي الى
مكانة كوره لصير القار.

اإللو أنكي في أريدو) ( .)07وكاف ىذا اآلجر في النقض
كامبؿ تومبسوف آجره واحدة مف النوع ذاتو ( .أنظر شكؿ

والى جانب ىذه البناية ممحقات تتألؼ مف ثبلث

رقـ  ) 9وجاء في أحد كتابات الممؾ ( شولگي ) أبف

الوسطية نافذة واسعة يعموىا قوس شبيو بقوس النافذة

كانت عمى ساحؿ البحر وقد كاف لرئيس كينتيا مركز

غرؼ ( األرقاـ  . ) 5،0،6وفي أحدى نيايتي القاعة
السالؼ الذكر ولكؿ مف الغرفتيف (  ) 6،0نافذة مستطيمة

الممؾ أور نمو أنو عني عناية فائقة بمدينة أريدو التي
()08

رفيع ونفوذ مرموؽ في زمنو

 .وتـ العثور عمى سطح

الخرائب بعيداً عف الزقورة عمى حجرة ألور نمو بالقرب مف

األبنية الواقعة عند الزاوية الشرقية لممدينة جاء فييا ( إلى

طينة نقية تبنية أو حمراء ومغطى بقشرة رقيقة مف الطيف

(. )50

أنكي ممكو أور نمو الرجؿ القوي ممؾ أور ممؾ ببلد سومر

تتميز التصاميـ الزخرفية المنفذة عمى فخاريات

وأكد قد بنى معبداً ) إذ ترى كسرات األجر المختوـ بأسـ

العبيد األوؿ ( أريدو ) بأكساء أكبر جزء مف سطح اإلناء

الممؾ أمار سيف في معظـ نقاط الخرائب ويحتمؿ أف

يكوف سور المدينة المشيد بالحجارة مف منشآت ىذا

بالوحدات الزخرفية والمشاىد تكوف معقدة ومتنوعة بشكؿ

كبير ولكف شكؿ مف أشكاؿ األواني تصميـ زخرفي خاص

العاىؿ  .وآجره مختوـ بكتابة واحدة وىي ( أمارسف

بو والصحوف الضحمة تتميز بمشاىد مركزية وبتصاميـ

المدعو أسماً مف قبؿ اإللو أنميؿ في مدينة نفر وحامي

زخرفية تكسو السطح الداخمي لجوانب اإلناء  .وتزيف

معبد أنميؿ  ،الممؾ القوي  .ممؾ مدينة أور  ،ممؾ األقطار

الزخارؼ الطاسات العميقة عمى السطح الخارجي فقط

األربعة لئللو أنكي ممكة المحبوب قد بنى معبد أبسو

ومف الوحدات الزخرفية الشائعة جداً ىو الزگزاؾ بيف أنطقة

النقض بالجانب الشمالي الشرقي لمزقورة وجاء فييا (( نور

ىندسية وأحياناً تكوف طبيعية( .)55وقد عثر في قصر

المحبوب) وقد عثر عمى آجره أخرى لمممؾ نور أدد في

أفقية وبشكؿ عاـ أف الزخارؼ في فخاريات العبيد األوؿ

أدد الرجؿ القوي  ،ومروي مدينة أور  ،وممؾ مدينة الرسا

أريدو األوؿ عمى تمثاؿ رخامي ولكنة محطـ وىو يمثؿ

(

شخصاً سومرياً لعمة أمير القصر وساكنة وىو واقؼ عاري

وتتألؼ الكتابة عمى اآلجر التي وجدت في مدينة أريدو

متمنطؽ بحزاـ ومكسو بثوب ممتد حتى األرض مشابو

والعائدة لمممؾ نبوخذ نصر مف أربعة أسطر ىذه ترجمتيا

لبعض التماثيؿ المكتشفة في تؿ خفاجي وحاجباه مطعماف

األبف

بالبلزورد وعيناه مطعمتاف بالصدؼ والبلزورد وينتيي

وقد عثر في المعبد (  ) Aوىو ذو أربعة أدوار
بنائية  ،عمى مخاريط كبيرة مف الجص غمفت قواعدىا

التمثاؿ يمثؿ نحتاً خاصاً بأريدو كما تـ اكتشاؼ رأس
تمثاؿ آخر شبيو برأس التمثاؿ السابؽ

بصفيحة مف النحاس ووجد فييا مخاريط مف الحجر

لقد عرؼ عف مدينة أريدو أنيا كانت مركز النسيج في

وكرات مف الفخار بينيا مصب بييئة ثعباف وانية محطمة
مف الفخار وجزء مف دمية لآللة األـ  ،وأجزاء ثبلث

وصناعة المبلبس ومثؿ ىذه الورشات كانت تابعة أدارياً

واقتصاديا لممعبد

مجامر لحرؽ البخور  ( .أنظر شكؿ رقـ  ) 8ومف أبرز

1903ـ أسد أريدو (شكؿ رقـ  )10ويظف أف ىذا األسد

وأغرب ما كشؼ عنة في مقبرة أريدو أثراف  :بجسـ رجؿ

أحد أسديف يحرساف باباً مف أبواب أريدو المسماة

)  .أما األثر الثاني فيو نموذج مف الفخار لقارب شراعي

حوالي نصفو  ،مرمية عمى سطح التؿ الصغير الواقع

في وسطو قاعدة لمصارية وفي جوانبو ثقوب لربط األشرعة

عمى بعد كيمومتريف مف أريدو الى الجية الجنوبية الشرقية

(شكؿ رقـ  . )11يرجع

 .وجد ىذا األسد مضجوعاً عمى جانبية مطمو اًر

 ،والكاىف الذي زيف معبد (أي – ببار) في الرسا

ينظر شكؿ رقـ ) 9

()09

.

()52

( نبوخذ نصر ممؾ بابؿ باني أيساكئيبل وأزيدا
()51

البكر لنبوخذ نصر ممؾ بابؿ)

.

األسود  .كما عثر في بعضيا األخر عمى منجؿ كامؿ

ال امرأة فيو ليس مف صورة الطيف المعروفة ( األليو األـ

()50

ولعمة أقدـ أثر لقارب شراعي

زمنو بموجب تسمسؿ الطبقات األثرية إلى ( 0222ؽ .ـ)
()56

وطوؿ القارب حوالي ضعؼ عرضو

الصدر ويداه مجتمعتاف عمى بعضيما عمى صدره

الرأس بمخروط لعمة يمثؿ خوذة لـ تبرز حافتيا وىذا
()53

.

وادي الرافديف والمتخصصة في صناعة نسيج الكتاف
()57

 ،اكتشفت مديرية اآلثار العامة

( ) LAMASUإذ وجدت قطع مف األسد الثاني تؤلؼ

منيا

()58

في الرماؿ خارج أريدو بالقرب مف جدارىا الشمالي الشرقي

وينبغي اإلشارة

في موضع يكاد يقع في أستقامة الضمع الجنوبية الشرقية

ىنا الى أف الفخار الذي عثر عمية في حارة المعابد قد

لمزقورة  .وقد كاف قبؿ عاـ 1911ـ مرمياً عمى سطح

تميز بنقوش خاصة وأشكاؿ معينة وىو يختمؼ عف غيرة
مف فخار ما قبؿ التاريخ إذ كاف فخار أريدو مصنوع مف

األرض وحاوؿ في ذلؾ العاـ أحد شيوخ المنتفؾ نقمة فمـ

يفمح وحاوؿ ثانية قطعة إلى أجزاء تسييبلً لنقمة فمـ يقو
عمى ذلؾ لصبلبة حجرة فطمره في الرماؿ (. )59

وينتيي عند القاعدة مما كوف أنطباعاً لموقع العمود
()32

الفقري

.

أف أسد أريدو مصنوع مف حجر المستماز الصمب

كشؼ في أريدو عف حضارة جديدة سبقت

جالساً عمى عجزه وبوضع شاقولي خالي مف أية انحناءه

حضارة عصر العبيد دعتيا مديرية اآلثار بأسـ حضارة

تقربو مف الوضع الطبيعي لؤلسد  .ويشكؿ الرأس ثمث

الجسـ تقريباً تتباعد فيو حفرتا العينيف أكثر مما ىو مألوؼ
خاصة عند النظر أليو مف األماـ يضاؼ إلى ذلؾ أف

أريدو لما ليا مف مميزات خاصة بيا ممحوظة بشكؿ

األواني وأصباغيا ونقوشيا وفي المبف وحجومو .
وكشؼ جوار التؿ الرئيسي عف مقبرة واسعة مف عصر

أسموب حفر محاجر العيوف ال يمكف أف يجزـ بأنيما كانا

العبيد تتألؼ مف نحو ألؼ قبر كاف فييا بييئة صندوؽ

مطعمتيف بمادة أخرى أما الفـ الذي تبدو نسبتو طبيعية

مف المبف وضع داخمة الميت واألواني والطعاـ البلزـ

وبزاوية تتجو إلى األسفؿ بدالً مف األعمى الذي نفترضو

أحد مشاىير عمماء األنثروبولوجيا بدراسة اليياكؿ

مف األماـ فأنة مف الجانب يبدو صغي اًر خالياً مف القوة
كي يطابؽ مدلوؿ وىو مزمجر مف منظوره األمامي خاصة

النتقالو إلى ما بعد الممات  .وقد قاـ الدكتور ( كوف )
العظمية المنقولة مف مقبرة أريدو التي ترجع إلى ما قبؿ

عندما نقارنو بأسد ( تؿ حرمؿ ) ( شكؿ رقـ  ) 16الذي

األلؼ الرابعة ؽ  .ـ فدلت دراستو ىذه عمى أف سكاف

جاء عمى العكس تماماً إذ بالغ النحات في حركة الفكيف

العبيد وأريدو الذيف يمثموف أوؿ مف أستوطف جنوبي

كذلؾ استدارة واتجاه زاوية الفـ كي يعطي أعمؽ تعبير

العراؽ ىـ مف أجناس البحر األبيض المتوسط الذيف

لمشراسة والييجاف وأما الجسـ فيشكؿ نقطة ضعيفة في

منيـ الساميوف العرب الذيف نزحوا مف جزيرة العرب

تنفيذ العمؿ مف حيث النسب أو التفاصيؿ المبسطة حد

ويكوف أقدـ أدوار العبيد الجنوبي في العراؽ ىو دور
()31

التجريد أذ نفذ بأسموب النحت البارز مف حيث أختيار

مدينة أريدو القديمة

الفواصؿ ويبدو ذلؾ أكثر وضوحاً في الفخذيف خاصة أما

مف الفخار ( وىما الرقماف  6،5في الشكؿ رقـ ) 8

عمؽ السطوح نسبة إلى األطراؼ والذيؿ بحيث قاربة

اليداف فقد أمتدتا شاقولياً مف نياية المبدة وقد أختزؿ الكفاف

.

وقد وجد في المعبد السابع عمى أرضية غرفة أنائيف

والجزء األكبر إلناء مف الحجر وعثر عمى منجؿ كامؿ

وذابا في الشكؿ العاـ لممخالب التي اتخذت أيضاً رصفاً

وكس ار عديدة مف الفخار بينيا مصب بييئة ثعباف  ،وىذه

بالشكؿ األسطواني لمحجر خاصة عندما نبلحظ مقدمة

صناعة عصر العبيد  .أما في المعبد السادس فقد عثر

الوجو بمستوى نياية المخالب نفسو تقريباً وىي حالة ال

بيف التبميطيف عمى آنية محطمة مف الفخار ( األرقاـ

شاقولياً كأستمرار ألمتداد اليديف لـ تخفيا تقيد النحات

تطابؽ الواقع في كؿ الحاالت .

وتشكؿ األرجؿ بناء موفؽ لرسـ الحركة واضفاء

المقى ىو كؿ ما عثر عمية في ىذا المعبد وجميعيا مف

 11 – 3،0،0،1في الشكؿ رقـ  ) 8وجزء مف دمية
لؤلليو األـ وعمى كسرات آلنية مف الحجر ( الصورة العميا

مدلوليا إذ بدت كتمة مستطيمة تمتد حافتيا السفمى لتشكؿ

في الموح  ) 8ووجد في الغرؼ الواقعة عند الزاوية

القدـ محتضنة زاويتيا مع الفخذ ذيؿ األسد الذي أرتفع

الشمالية أجزاء ثبلث مجامر لحرؽ البخور ( شكؿ رقـ 9

شاقولياً مف الجانب األيمف  ،حيث أنتيى بالتفافة حمزونية

) وجميع ىذه المقى بأشكاليا وطينتيا وأصباغيا ونقوشيا

متجاوبة مع دوائر الشعر التي تماثميا وبذلؾ أستطاع

مف صناعة عصر العبيد  .وقد جمع مف المعبد السادس

باختيار ذكي ومسحة مف الجماؿ في التعبير .أما الظير

وصنفت بحسب أشكاليا وأنواعيا في جدوؿ خاص (

فقد جسده النحات بسطح أممس ذا مستوييف يمتقياف عند

يشاىد ذلؾ الجدوؿ في الشكؿ رقـ  ) 7أف الكسر المزينة

الوسط بأرتفاع قميؿ ليشكبل خطاً شاقولياً يبدأ مف الشعر

باألصباغ جميعيا مف عصر العبيد والكسر الغفؿ مف

النحات معالجة بناء الذيؿ في حدود الشكؿ العاـ لمحجر

كافة كسرات الفخار التي وجدت مرمية عمى أرض الغرفة

النقوش واألصباغ معظميا مف طينة العبيد والباقي ليس لو

أي شبة بفخار عصر الوركاء أو العصور التالية وعمية أف

منة مع دكة لمعبد  .وحوؿ اإللو أنكي عدد مف األساطير

جميع المقى في المعبد السادس تعود في زمنيا إلى عصر

 ،أىميا األسطورة المعروفة بأسـ أنكي واألليو ننخرساؾ

العبيد وليس بينيا ما يمكف عده مف عصر آخر(. )30

المحور الخامس :

أنكي أله مدينة أريدو :
إف المصطمح (إنكي )ENKI
()30

المقطع ""EN

()35

الكممة ""belu

()37

"سيد األرض"

()36

مركب مف مقطعيف ىما

والمقطع ” “KIويعني بالسومرية "األرض"

ويقابميا باألكادية الكممة

" "ersetuفيكوف معنى االسـ

اإللو أنكي وىو ألو األرض وألو المياه

الجوفية ومرتبتو بيف أإلليو تأتي بعد مرتبة اإللو أنميؿ وليذا

اإللو ضمف المغة األكادية تسمية أخرى تختمؼ عف تسميتو
السومرية وتمفظ ( أيا ) وسبب ذلؾ ربما يعود إلى أف أقواـ

الجزيرة العربية قد قدسوا األرض كإلو قبؿ مجيئيـ إلى ببلد
وادي الرافديف ولذلؾ كانت لو في لغتيـ تسمية والبد ليذه
التسمية السومرية وذلؾ لمفرؽ الكبير الموجود بيف المغتيف

وعبلوة عمى أف اإللو أنكي ىو ألو األرض وسيد
المياه الجوفية فقد اعتبرتو النصوص المسمارية عمى أنو
ألو الحكمة أيضاً وبحوزتو القوى اإلليية التي تسمى

سومرياً (  ) MEولذلؾ كانت األليو تستشيره في المواقؼ
الصعبة وتطمب منو النصح والمساعدة ومف أبرز األمثمة

عمى ذلؾ ىو ما جاء في أسطورة نزوؿ األليو أنانا إلى
العالـ السفمي حيث أرادت أنانا بيذا النزوؿ السيطرة عمى
العالـ المذكور وتخميص البشرية مف الموت  .وأف خوؼ

األليو أنانا مف فشؿ ميمتيا لئبل تميتيا أختيا (أيرش –
گيگاؿ )

()38

الفردوس والى مكاف وجودىا (. )39

مف األليو الميمة التي لعبت دو اًر بار اًز وبناء في

وتعني بالسومرية "سيد" ويقابميا باألكدية
()33

حيث ليذه األسطورة عبلقة بنظرة العراقييف القدامى الى

ممكة العالـ السفمي جعميا تحتاط لؤلمر

فأوصت وزيرتيا األليو ( ننشوبير ) وقالت ليا أف لـ أفمح
في العودة مف العالـ السفمي بعد ثبلثة أياـ فعميؾ أف

تسألي اإللو أنميؿ ليقوـ بمساعدتي وأف رفض فاسألي اإللو
ننار  ،ألو القمر وأف رفض فاسألي اإللو أنكي وبالفعؿ فأف
األسطورة قد بينت بأف اإللو الذي تدخؿ فعبلً في مساعدة
األليو انانا ىو اإللو أنكي وأنقذىا مف موت أكيد.

ومدينة أريدو مف أقدـ المدف السومرية في عبادة ىذا

اإللو ومعبدة فييا يسمى ( األبسو ) أو ( األيگور ) ورمز
ىذا األلو ىو كائف مركب مف صخمة وسمكة وتمثؿ
الصخمة الجزء األمامي منة والسمكة تمثؿ الجزء الخمفي

أحداث الطوفاف أيا (  ) EAألو الحكمة وألو مياه ( العمؽ
) أي المياه السفمى التي سماىا السومريوف والبابميوف (
 . ) APSUوقد تصوره األقدموف مف خبلؿ ماتركوا مف
قصص وأساطير بأنو ألو محب لفعؿ الخير ولتقديـ يد

العوف لسائمة وألنو ألو الحكمة فقد كاف مبلذاً لؤلليو

ولمبشر عمى حد سواء إلنقاذىا مف ورطتيا عند األزمات .

واذا كاف اإللو أنكي قد أنقذ البشرية مف دمار محقؽ فأنة
يشخص في قصة الطوفاف وفي قصة الخميقة البابمية بدور
اإللو الخالؽ لئلنساف  .فنحف نق أر في الرقيـ األوؿ مف

قصة الطوفاف البابمية ( أتراخاسيس ) وفي الرقيـ السابع

مف قصة الخميقة البابمية أف أصوات األليو قد تعالت
مطالبة بخمؽ بديؿ يحمؿ عف األليو مشقة العناء والعمؿ
مف أجؿ أعمار األرض  ،وأف األليو الذت باإللو أنكي

لتدبير األمر وأنو توصؿ بحكمتو ودىائو إلى خمؽ اإلنساف
()72

مف الطيف الممزوج بدـ ولحـ احد األليو

األستنتاجات :

مف خبلؿ ما تـ استعراضو في فصوؿ ىذا البحث نكوف قد
توصمنا الى جممة مف الحقائؽ ندرجيا وكاآلتي:

 )1تعتبر ( أريدو ) أقدـ مدينة في سومر معبدىا
المؤسس لؤللو ( آيا ) كاف أقدس ىيكؿ في
الجنوب وقد جاء في أثبات المموؾ السومرية ما
يؤيد قدـ المدينة فروت أف مدينة ( أريدو ) كانت
مركز المموكية التي ىبطت مف السماء ووفقاً
لجداوؿ المموؾ السومرية سميت أريدو بمدينة

المموؾ األولى.
 )0أصبحت أريدو مدينة المعابد وأقتصر أمرىا عمى
مركزىا الديني ال يسكنيا أال السدنة والكينة ومف
تبعيـ مف الطمبة .

 )6لـ يكف ألريدو أي مركز سياسي إذ لـ يظير فييا
مموؾ بسطوا نفوذىـ عمى المدف السومرية األخرى
كما كانت الحاؿ في ببلد سومر وأكد إال ما وجد

في جداوؿ أثبات المموؾ التي خمفيا لنا السومريوف
وغيرىـ مف األقواـ التي سكنت العراؽ مف بعدىـ .
 )0أف ظيور أقدـ سبللة حاكمة مف سبلالت ما قبؿ

الهوامش :
 )1لوفتس :عمؿ في لجنة الحدود العثمانية-الفارسية
بيف عامي  1809و  1850بصفة جيولوجي

الطوفاف في مدينة أريدو ليو دليؿ عمى أف ىذه

ضمف الوفد الذي ترأسو الميجر جنراؿ وليامز

المدينة كانت في عصور ما قبؿ التاريخ مف أعظـ

، W.F.Wiltiamsوفي اواخر عاـ  1856ارسمو

المدف في جنوبي العراؽ وأكثرىا نفوذا وازدىا ار .

صندوؽ التنقيبات اآلشورية في ميمة التنقيب عف

 )5ويستدؿ مف نتائج التنقيبات األثرية أف أريدو كانت

اآلثار .قاـ بعدة تنقيبات في ببلد آشور وبابؿ

واحدة مف أقدـ أماكف االستيطاف في السيؿ

فضبلًعف عممو في لجنة الحدود المذكورة خبلؿ

الرسوبي أذ وجدت فييا مخمفات تسع عشر طبقة

أثرية تمثؿ كؿ منيا دو اًر سكنياً .

 )3أف استظيار ثماني عشر طبقة سكنية في
مستوطف أريدو زودنا بمعمومات وافية عف خطط
العمارة في الوحدات المخصصة لمعبادة في العراؽ

عامي 1850ـ و 1855ـ  .ينظر :

William K.Lothus, Travels and Reseachs in

London-Re

susiana,

and

chaldea

published, 1977 ,pp.130-133.
 )2تايمر  :وىو ميدوس تايمر ضابط بريطاني شاب

القديـ وكاف تطور التخطيط أو الشكؿ العماري فييا

مف أوائؿ المنقبيف الذيف نقموا بوضوح صورة

 ) Tالبلتيني ثـ المعبد المستطيؿ عمى شكؿ

:

يتسمسؿ مف الشكؿ المربع ثـ عمى ىيئة الحرؼ (
الحرؼ (  ) Lالبلتيني فالمعبد عمى شكؿ الحرؼ
( ) Iوأخي اًر المعبد الثبلثي التقسيـ ويعتبر المعبد
السابع أقدـ معبد معروؼ في جنوب العراؽ .

 )7تتميز التصاميـ الزخرفية المنفذة عمى فخاريات

صادقة عف المواقع األثرية التي نقب فييا  .ينظر

الدباغ ،تقي  ،ووليد الجادر ،وأحمد مالؾ الفتياف ،طرؽ
التنقيبات اآلثرية ،مطبعة جامعة بغداد  ،1986،ص. 00
 )3كامبؿ تومبسف، )1901-1873( :عالـ آشوريات
نقب في نينوى وعمؿ سنوات كثيرة في المتحؼ

العبيد األوؿ ( أريدو ) بأكساء أكبر جزء مف سطح

البريطاني أصبح بعد ذاؾ مدرساً في عمـ

اإلناء بالوحدات الزخرفية والمشاىد تكوف معقدة

ومتنوعة بشكؿ كبير .

 )8لقد عرؼ عف مدينة أريدو أنيا كانت مركز النسيج
في وادي الرافديف والمتخصصة في صناعة نسيج
الكتاف وصناعة المبلبس ومثؿ ىذه الورشات كانت
تابعة أدارياً واقتصاديا لممعبد .

 )9اكتشفت مديرية اآلثار العامة 1903ـ أسد أريدو
ويظف أف ىذا األسد أحد أسديف يحرساف باباً مف
أبواب أريدو المسماة (. ) LAMASU

اآلشوريات في جامعة اكسفورد .ينظر:

نيكوالس بوستغيت ،حضارة العراؽ واثاره ،ترجمة سمير عبد

الرحيـ

الجمبي

،دار

المأموف

لمطباعة

والنشر

،

،1991،ص.101

Labat,R. "Manuel Dpigraphie

)4

Akkadienne", MDA, Paris,1999,p.88.

 )5حوؿ الكممة االكدية  Ziqquratuومعانييا ينظر:
CAD, Z, Vol,21, P.129-131

وكذلؾ  .ينظر :

 )12كشؼ في مدينة أريدو عف حضارة جديدة سبقت

Lambert, W.G., "An Address of Marduk to

حضارة أريدو لما ليا مف ممي ازت خاصة بيا

Germany, 1959- 1960, P.115-A-5.

حضارة عصر العبيد دعتيا مديرية اآلثار بأسـ

the Demons New fragments" AFO-19,

ممحوظة بشكؿ األواني وأصباغيا ونقوشيا وكذلؾ

 )6باقر  ،طو  ،مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة

مف خبلؿ المبف وحجومو المستخدـ في أنشاء
الوحدات البنائية في المدينة .

 ،ط ، 1بغداد  ، 1976 ،ج ، 1ص(.)006

 )7سوسة  ،أحمد  ،حضارة وادي الرافديف بيف
السامييف والسومرييف  ،دار الحرية لمطباعة بغداد ،
 ، 1982ص ( 97ػ .) 98

 )16لقد بحث دوغرتي في كتابة ( The Seal and
) of Southern Arabiaص179-172في
أىمية اإللو (أيا) عند سكاف القطر البحري في

 )8األيگور  :وىو معبد اإللو أنميؿ في مدينة (نفر)
ومعنى األسـ ( بيت الجبؿ ) وىو كذلؾ أحد ألقاب

اإللو أنميؿ .

جنوب العراؽ  .ينظر :سفر  ،فؤاد  ،حفريات
مديرية اآلثار  ، .......ص. )000

 )17وذكر الممؾ أور نمو األقنية التي أمر بحفرىا في

ينظر :

ببلد سومر وأكد ومنيا قناة في أريدو أسميا

يحيى ،أسامة عدناف  ،اآللية في رؤية اإلنساف العراقي

(جوبي) .ينظر :

القديـ :دراسة في األساطير ،أطروحة دكتوراه غير منشورة

 ،بغداد  ، 0227 ،ص . 010

 )9أي – أنا  :ويعني معبد السماء وىو معبد األليو (
أينانا ) ( عشتار ) في مدينة الوركاء  .ونفس

Barton, G. A., The Royal Inscriptions of

Sumer and Akkad, New Haven,p.363 .

 )18سفر  ،فؤاد  ،حفريات مديرية اآلثار.......
ص. 000

االسـ يطمؽ كذلؾ عمى منطقة المعابد الواقعة حوؿ

 )19سفر  ،فؤاد  ،نفسو  ،ص. 006

الزقورة ( البرج المدرج ) في الوركاء  .ينظر :رشيد

 )21سفر  ،فؤاد  ،نفسو  ،ص.006

الحرية لمطباعة بغداد  ، 1979،ص . 060

 )22سفر  ،فؤاد  ،نفسو  ،ص. 000

 ،فوزي  ،الشرائع العراقية القديمة

،ط، 0دار

 )11أبسو  :وىو معبد اإللو أنكي ( أيا ) آلة الماء
والحكمة في مدينة أريدو ومعناه بيت مياه العمؽ .

ينظر

رشيد

،

فوزي

،

الشرائع

العراقية

 ،............ص . 060

 )21سفر  ،فؤاد  ،نفسو  ،ص. 006
23) Thompson Campbell R.,” The British

Museum Excavations at Abu Shahrain

in1981”,

-+Series),

Mesopotamia

(Second

in

Archaeologia

 )11سفر  ،فؤاد " ،حفريات مديرية اآلثار القديمة

Volume 70 / January 1920, pp 116-

العامة "  ،مجمة سومر ،مج،5ج ،1بغداد ،

117 .

 ،1909ص. 001

 )12سفر  ،فؤاد ،نفسو ،ص .002

ووردت قراءة ىذه الكتابة وتعريبيا في :

Barton, G. A., The Royal Inscriptions of

 )13بينو الندسبيرگر " ،بدايات الحضارة في ببلد
وادي الرافديف"  .ترجمة صالح حسيف الرويح ،

Sumer……..,p.313 .

 )24نبوخذ نصر األوؿ  :وىو ممؾ بابؿ الذي حكـ في

مجمة كمية التربية  ،جامعة البصرة ع ،1979 ، 1

نحو (  1126 – 1100ؽ ـ ) عاصر ( آشور

 )14عمي  ،فاضؿ عبد الواحد  ،مف ألواح سومر إلى

العيبلمييف وسكاف الجباؿ الشرقية والببلد الغربية وقد

ص  – 185ص . 197

التوراة  ( ،بغداد –  ،)1987ص . 03

15) Epeling, E, & Meissner, “Realexikon

der Assyriologie” RIA-2, Berlin und
Leipzig, 1938,pp.460-466.

وأيضاً أنظر سفر  ،فؤاد  ،حفريات مديرية اآلثار
،.......ص. 000

ريش آشي االوؿ ) ممؾ آشور وجرت لو حروب مع

كاف فييا موفقا بعض التوفيؽ االاف الدولة اآلشورية
كانت في نمو مستمر جعؿ ببلد بابؿ في الدرجة
الثانية عمى مسرح السياسة العالمية وحدث في زمف

(مردوخ نادف اخى) أحد مموؾ بابؿ أف حكـ في آشور
( تجبلتببلسر االوؿ الممؾ االشوري القوي الذي رغـ
مقاومة ممؾ بابؿ تمكف مف فرض سيطرتو عمى بابؿ
وممتمكاتيا  .ينظر  :بصمجي  ،فرج  ،كنوز المتحؼ

العراقي ،مديرية اآلثار العامة ،بغداد،1970 ،
ص. 03
 )25الكمدانييف  :وىـ سبللة بابؿ التاسعة التي حكمت
لممدة (  307 – 761ؽ.ـ ) وىذه األقواـ عاشت
بيف المستنقعات والبحيرات عمى طوؿ نيري دجمة

والفرات السفمييف وكاف تنظيميـ قبمياً وأكبر قبائميا

ىي بيت – داكوري تقيـ جنوب بورسيبا  .لممزيد :
ينظر :

Archaeology of Early Mesopotamia,

Chicago, 1959, P.87.

 )32صالح  ،قحطاف رشيد

الرحيـ الجمبي  ،بغداد  ، 1992 ،ص. 170

ويستثنى مف ىذه اآلثار اآلجر المختوـ بكتابة
نبوخذ نصر  .والجدير بالذكر أف أعماؿ نبوخذ
نصر قد شممت حتى المدف الدارسة التي لـ تكف
مسكونة في زمنو إذ أف مديرية اآلثار قد وجدت

 ،الكشاؼ اآلثري في

العراؽ  ،دار الحرية لمطباعة بغداد 1987

،ص. 059

 )33صالح  ،قحطاف رشيد  ،نفسو ،ص. 059
 )34صالح  ،قحطاف رشيد

أوتس،جوف  ،بابؿ تاريخ مصور  ،ترجمة سمير عبد
)26

Comparative

The

A.,

Perkins,

 ،نفسو  ،ص- 032

. 031

 )35ساكز،ىاري  ،عظمة بابؿ  ،ترجمة د .عامر
سميماف  ،جامعة الموصؿ  ،1979،ص 60وما
بعد .
 )36المبف المستوي المحدب

Plano Convex

 : Bricksوىو نوع مف المبف مستطيؿ الشكؿ

آجره في تؿ العقير حيث لـ يكف فييا مف آثار

مستوي القاعدة ومحدب مف األعمى وأستخدـ في

السكنى مما ىو أحدث مف منتصؼ األلؼ الثالث

العمارة بحجوـ مختمفة وىو صفة مميزة ألبنية

قبؿ الميبلد  .أنظر :

عصر السبلالت السومرية ( لممزيد مف المعمومات

سفر  ،فؤاد  ،حفريات مديرية اآلثار  ،......ص- 005

. )003

 )27الدباغ ،تقي  ،ووليد الجادر ،وأحمد مالؾ الفتياف،
طرؽ التنقيبات  ، ......ص. 50
 )28ىوؿ )1962-1876( :مؤرخ وعضو في قسـ

حوؿ ىذا الموضوع  .ينظر  :الجادر  ،وليد "،
العمارة حتى عصر السبلالت"  ،حضارة العراؽ ،

بغداد  ،1985 ،ج ، 6ص. 85 - 80

 )37ريمشف  : Remshenوىو لبف مستطيؿ الشكؿ
مربع المقطع وأبعاده (  13 × 3 ×3سـ ) والذي

اآلثار المصرية واآلشورية في المتحؼ البريطاني

عده األلماف مف ميزات عصر جمده نصر  .ينظر

ثـ أصبح مدي اًر لو (، )1962-1900ارسؿ لمعمؿ

 :مورتكات ،أنطواف  ،الفف في العراؽ القديـ ،

في اور والعبيد عاـ  .1919ينظر :نيكوالس

بوستغيت

،حضارة

العراؽ

،................ص.160

 )29سوسة  ،أحمد  ،حضارة وادي الرافديف بيف ……،
ص. 98
 )31سفر  ،فؤاد  ،حفريات مديرية اآلثار ، .......
ص. 002

ترجمة سمماف  ،عيسى و التكريتي  ،مطبعة
األديب البغدادي  ،بغداد  ، 1975 ،ص . 00
 )38الياشمي  ،رضا جواد  "،تاريخ الري في العراؽ

القديـ"  ،سومر مجمد  ، 69 ،ج  ، 0مطبعة

جامعة الموصؿ  ، 1986 ،ص . 35
 )39سفر  ،فؤاد  ،حفريات مديرية اآلثار ،......
ص. 007

 )31الدباغ  ،تقي  " ،الثورة الزراعية والقرى الزراعية "

 )41حفريات مديرية اآلثار القديمة في ( تؿ العقير )

 ،حضارة العراؽ ،دار الحرية لمطباعة بغداد ،

الموح ( . )0حيث يشاىد كيؼ أف غرؼ المعبد

 ، 1985ج، 1ص (  168ػ . )169

المصبوغ ومصطبتو قد دفنت بالمبف ووسعت

وكذلؾ  .ينظر :

المصطبة لتشييد معبد أوسع عمى المعبد المصبوغ
 (.أنظر سفر  ،فؤاد  ،نفسو  ،ص.)008

 )41سفر  ،فؤاد  ،نفسو ،ص.)061 - 009

الذي ختمت فيو كتابتو  .ينظر  ،سفر  ،فؤاد ،

 )42مورتكات ،انطواف ،الفف في العراؽ  ،.....ص 07

حفريات مديرية اآلثار  ،......ص. 005
 )52صالح  ،قحطاف رشيد  ،الكشاؼ األثري في

 . 08 )43وقد تأيد ذلؾ بعد نشر كتاب ( الفف في العراؽ
القديـ ) بالتنقيبات التي أجرتيا البعثة األلمانية في

 ،............ص. 059
 )53الياشمي  ،رضا جواد " ،المبلحة النيرية في ببلد

مجس بجانب زقورة أنو  .ينظر  :مورتكات،

الرافديف "  ،سومر  ،مجمد ، 67،ج، 1981 ،1

انطواف ،الفف في العراؽ  ،.....ص . ) 08

ص . 00

 )44الجادر  ،وليد  " ،العمارة حتى عصر السبلالت"
،حضارة العراؽ ،دار الحرية لمطباعة والنشر بغداد

 ، 1985 ،ج، 6ص.92

 )54صالح  ،قحطاف رشيد ،

الكشاؼ األثري في

 ،.....ص. 031 - 032

 )55كسار  ،أكرـ محمد عبد  " ،فخار عصر العبيد

 )45سعيد  ،مؤيد  " ،العمارة مف عصر السبلالت الى

في العراؽ القديـ "  ،سومر  ،مجمد  ،00مطبعة

دار

جامعة الموصؿ  ،بغداد  ، 1981 ،ج،1ص 02

العصر البابمي القديـ "  ،حضارة العراؽ،

الحرية لمطباعة والنشر بغداد  ، 1985 ،ج، 6
ص . 100 – 102

 )46سفر  ،فؤاد  ،حفريات مديرية اآلثار ،......
ص. 060 - 060

.
 )56صالح  ،قحطاف رشيد  ،الكشاؼ األثري في......
،ص. 031

 )57الجادر  ،وليد  " ،األزياء واألثاث"  ،حضارة العراؽ

 )47وقد أستنسخ (كامبؿ تومبسوف ) كتابات أور نمو

 ،دار الحرية لمطباعة والنشر بغداد ، 1985،ج0

وأمار سيف ونور أدد .ينظر :سفر  ،فؤاد  ،حفريات

 ،ص. 667

48) Epeling, E, & Meissner, “Realexikon

 ،ص. 059

مديرية اآلثار  ،......ص. 006

der Assyriologie” RIA-2, Berlin und
Leipzig, 1938, p.466 .

 )49سفر  ،فؤاد  ،حفريات مديرية اآلثار ،......
ص. 000

 )58صالح  ،قحطاف رشيد  ،الكشاؼ األثري في......
 )59سفر  ،فؤاد ،

حفريات مديرية اآلثار ،......

ص. 060

 )61الطائي  ،ثامرة عبد األمير  ،أسد أريدو ،…….
ص. 617 – 615

 )51أسماف لمعبديف شيدىما الممؾ نبوخذ نصر أوليما
في مدينة بابؿ وثانييما في بورسبا وىي المدينة
المعروفة اليوـ (ببرس نمرود )  .أنظر  ،سفر ،

فؤاد  ،حفريات مديرية اآلثار  ،......ص. 005

 )61سوسة  ،أحمد  ،حضارة وادي الرافديف بيف ……،
ص. 125 - 120 ، 99
 )62سفر  ،فؤاد ،

حفريات مديرية اآلثار ،......

ص. 060 - 061

 )51تتراوح كتابة نبوخذ نصر عمى أجرة بيف السبعة
والثبلثة أسطر ولعؿ ىذا الفرؽ ناجـ عف الزمف

D'Epigraphie

1988,

Paris,

Manuel
MDA,

"R.,

65) Labat,

Akkadienne",
P.832.

66) Borger, R. "Assyrisch- babylonische

Zeichenliste", AbZ, Germany, 1978,
P.84.

63) Schneider, N., "Die Gotternamen Von

Ur III " AnOr19, Roma, 1939, P.20.

64) Leick, G., A Dictionary of Ancient

Near Eastern Mythology, London and
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