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 الرافدينقواعد النشر يف جملة آثار 

 تقبل المجلة البحوث العلمية التي تقع في تخصصات: -1

 . اإلسالميو  القديم بفرعيهعلم االثار  -
 بلهجاتها و الدراسات المقارنة. القديمة اللغات -
 . القديمةو الخطوط  المسمارية الكتابات -
 . والحضارية التاريخية الدراسات -
 .     ةياالثار  الجيولوجيا -
 . اآلثاري المسح  تقنيات -
 . ةياالنثروبولوج الدراسات -
 . والترميم الصيانة -

 تقدم البحوث الى المجلة باللغتين العربية أو االنكليزية . -2

(، وبمسافات مفردة بين Microsoft Word(، وبنظام )A4يطبع البحث على ورق ) -3
للغة   Times New Romanللغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 (، وبنسختين ورقيتين. CD)االنكليزية، ويسلم على قرص ليزري 

(، يليه اسم الباحث ودرجته العلمية ومكان 16يطبع عنوان البحث وسط الصفحة بحجم ) -4
 (، وباللغتين العربية واالنكليزية.15(، بحجم )e-mailعمله كامال والبريد االلكتروني )

( 100غتين العربية واالنكليزية على ان ال تزيد عن )يجب ان يحتوي البحث ملخصا بالل -5
 كلمة.

 تضمين البحث كلمات مفتاحية تتعلق بعنوان البحث ومضمونه. -6

(، لكل من 12جم )تكتب ارقام الهوامش بين قوسين وترد متسلسلة في نهاية البحث بح -7
 واالنكليزية. المصادر العربية

( سم، واليمين واليسار 2.45من االعلى واألسفل )تكون أبعاد الصفحة من كل االتجاهات  -8
 ( سم.3.17)



ان ال يكون البحث قد تم نشره سابقا أو كان مقدما لنيل درجة علمية أو مستال من ملكية  -9
 فكرية لباحث أخر، وعلى الباحث التعهد بذلك خطيا عند تقديمه للنشر.

 ه.يلتزم الباحث باتباع االسس العلمية السليمة في بحث -10

 يلزم الباحث بتعديل فقرات بحثه ليتناسب مع مقترحات الخبراء واسلوب النشر في المجلة. -11

(، صفحة وفي حال تجاوز العدد المطلوب يتكفل 25ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -12
 ( دينار.3000الباحث بدفع مبلغا اضافيا عن كل صفحة اضافية قدره )

 دمة للمجلة الى اصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.ال تعاد اصول البحوث المق -13

ترقم الجداول واالشكال على التوالي وبحسب ورودها في البحث، وتزود بعناوين،  وتقدم  -14
 بأوراق منفصلة وتقدم المخططات بالحبر االسود والصور تكون عالية الدقة.

بين قوسين في يشار الى اسم المصدر كامال في الهامش مع وضع مختصر المصدر  -15
 نهاية الهامش.

 يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثه من اخطاء لغوية وطباعية. -16

(، 100000)تعمل المجلة وفق التمويل الذاتي، لذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة  -17
 (، الف دينار.15000مائة الف دينار عراقي فقط، يضاف لها أجور االستالل البالغة )

د كل باحث بمستل من بحثه، أما نسخة المجلة كاملة فتطلب من سكرتارية المجلة لقاء  يزو  -18
 ثمن تحدده هيأة التحرير. 

 ترسل البحوث على البريد االلكتروني للمجلة: -19
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 )**(ياسمين عبد الكريم محمدعلي                            )*( مصطفى يحيى فرج

                                    
 25/7/2021تاريخ قبول النشر:                          22/6/2021: تاريخ تقديم البحث 
 

 :الملخص
روائيىىت ايوىىوريت عىىد الوشىىاري  اإت  إذ  ،ن الىىرو والارا ىىت اماواكىىاا  ب ىىراا َأولىىا الوكىىوش ايوىىوريو 

وساموت بشكل  ب ر في د م الاوسى   ،ن لوهوت الاي حققها الوكوش ايووريو واحدة كن الونجاات ا
ال ىىىىىىىىىىىىىا الوكىىآ ووور ابر ىىىىىىىىىىىىىىىىىمالاىىي ا ش  الويىىا اة ىىىىىىىىىىىىعىىد قنالسىىكا ي والعورا ىىي لكوىىدن ايوىىوريت، وت  

، وقىد  ىان الهىد  كىن مى   الوشىاري  الوهوىتواحىدة ق.م في كدينت  وىرود  (859-883)ي ىىىىىىىىىىىالثا 
رواء األراضي الاراعيىت فىي سىهل  وىرود بشىكل دائوىي وا شىاء البسىات ن، وسى اناول كن م   القناة إ

النصىىىىو  مىىىى ا البحىىىىث ترابىىىى ل الىىىىرو والارا ىىىىت با  اوىىىىاد  كىىىىا الوعكوكىىىىات الىىىىواردة  نهىىىىا فىىىىي 
 .ا ثريتر األقوار الصناعيت والوسوحات بالوقار ت ك  األدلت الواديت وبو الوسواريت 
 

 وجرة، ،الثا ي،  ورود، حدائق، بسات ن، زرا تووور ابر ال ووور، : الكلمات المفتاحية
 كنحوتات جداريت

 
Irrigation and Cultivation of Nimrud City during the Reign 

of the King Ashurnasirpal II (883-859 B.C): 

A Study in the Light of the Cuneiform Texts and the Results 

of Archaeological Excavations 
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Abstract: 

The Assyrian kings paid great attention to irrigation and 

cultivation. The irrigation projects were one of the important 

achievements of the Assyrian kings, which contributed greatly to 

supporting the population and urban expansion of the Assyrian cities. The 

water canal established by King Ashurnasirpal II (883-859 BC) in the city 

of Nimrud is an important project. The purpose of this canal was to 

permanently irrigate the agricultural lands in the Nimrud plain in addition 

to establishing orchards. 

This research deals with the details of irrigation and cultivation 

based on the information from the cuneiform texts as with physical 

evidence and archaeological surveys. 

 

Keywords: Assyria, Ashurnasirpal II, Nimrud, Gardens, Orchards, 

Cultivation, Tree, Reliefs. 

 

  :المقدمة
كىىن واجبىىات  اا كهوىى اا  شىىاء البسىىات ن والحىىدائق يوثىىل جىىاءد  ىىان ا ماوىىام بىىالرو والارا ىىت و لقىى

ومىىي تعكىىع ولىى  ووىىك  الوكىىوش ايوىىوري ن فىىي الارا ىىت ، الوكىىوش ايوىىوري ن الىى ين حربىىوا  كيىى 
واتسىا   و رىوذ  قىوة الوكىآ ايوىورو  كدىوالبسانت حاا ابحبت م   الحدائق والبسات ن تعبر  ن 

ة وزرا اهىا كوككا   ن طريق جكب النباتات والح وا ات الكريبت كن األراضي وا قاليم البع ىدحدود 
 .(1)وتدج نها في بالد ووور 

يعىىود وهىىور أ ولىىا الحىىدائق الوككيىىت ايوىىوريت إلىىا العصىىر ايوىىورو الوسىىي  وتحديىىداا إلىىا و 
( ق.م ال و  ان كولعاا بجو  النباتىات والح وا ىات 1076-1114 صر الوكآ تجالبك ار األول )

فقد جاء في أحد  صوب  أ   قام بجو  أوىجار األرز والىبقع والبكىون كىن األراضىي الاىي سىي ر 
، ويىىى  ر أي ىىىاا فىىىي (2)أن مىىى   النباتىىىات لىىىم تكىىىن كوجىىىودة كىىىن قبىىىل فىىىي ووىىىور   ك هىىىا، وي ىىىي 

ور و ىد   صوب  اماواك  بالارا ت وت ويرما إذ ي  ر ا   جعل الوحاريث تعول في  ل بالد وو
وي  ىىىىىىىىىىر الوكىىىىآ ووىىىىور ب ىىىىىىىل  ىىىىىىىا   ،(3)ق عىىىىىىىىان ال  ىىىىول والواوىىىىيت والحو ىىىىر  الحبىىىىون وا شىىىىىىىىىىىىىىىىاء

( ق.م أ   قام باجديد قناة قديوت في كدينت ووور  ا ت كاوقرت  ىن العوىل ألرثىر 1073-1056)
 .(4)كن ثالث ن سنت وا   قام بارا ت الحدائق 

 ويعىىىىىد الوكىىىىىآ ووور ابىىىىىر ال الثىىىىىا ي واحىىىىىداا كىىىىىن أبىىىىىرز ككىىىىىوش العصىىىىىر ايوىىىىىورو الحىىىىىديث
ارو الكرىوء والبنىاء قد جو  في و صى ا  بىرات القائىد العسىكرو القىوو واإد( ق.م ف911-612)

فىىىي   العىىىرل الىىىا بدايىىىت  صىىىر جديىىىد فىىىي بىىىالد ووىىىور لىىىم يسىىىبق لىىى  كث ىىىل ؤ ويشىىى ر ا ىىىاال ،الكب ىىىر
( كجىا ت الرىن والعوىىارة وات اذمىىا  ابىوت واحىىداا  (5)، ويعىد كشىىرو  إ ىادة بنىىاء كدينىت  وىىرود )َركىخ 



 الثىا ي    بىىىال - ابر   -شىىرو  رو كدى نىت  ىورود وزرا اىها فىىي  هىد الوكآ ووورك     كص را يح ا فرج
 ق.م( دراست في ضوء النصو  الوسواريت و اائج الانق بات ا ثريت 859-883)      ياسو ن  بد الكريم 

167 
 

الوىىاء وزرا ىىت الحىىدائق كىىن امىىم الوشىىاري  العواريىىت الاىىي اضىى ك  بهىىا مىى ا الوكىىآ، و ىىان  وىىل قنىىاة 
 والبسات ن كن أولويات إ ادة بناء الودينت وجعكها بالحت لكسكن.

 :المبحث األول: الري 
بالرو، وتوااز كن قت  ورود والسهل الوحي  بها بنسب كاراوتىت  ترتب  الارا ت بشكل أسا 

 فيىىىىىىىىىت لنوىىىىىىىىىو النباتىىىىىىىىىات وأحيا ىىىىىىىىىاا تكىىىىىىىىىون كىىىىىىىىىن ا ك ىىىىىىىىىار بىىىىىىىىى ن سىىىىىىىىىنت وأ ىىىىىىىىىرى أحيا ىىىىىىىىىاا تكىىىىىىىىىون  ا
كىن الويىا  بشىكل دائوىي  ىان   بىد كىن تىوفمر كصىدر كىائي  راضىياألقك كت، ولكرض ت ك ن حاجىت 

كساور لكىرض رو البسىات ن والحىدائق، ولهى ا أ شى  الوكىآ ووور ابىر ال الثىا ي كشىرو  قنىاة كائيىت 
))حفــرت  ( 6) وكىىآ فىىي  ىىل الوسىىكت الصىىرراءإرواء األراضىىي الوحي ىىت بودينىىت النوىىرود، ويىى  ر ال

 . ( 7) ((قناة الوفرةقمته وأطلقت عليها اسم  عندالزاب األعلى بالقطع عبر الجبل نهر قناة من 
ت  ىى  مىى   القنىىاة  ،( 8)الىىوفرة   قنىىاةوتعنىىي    egalliḫpattiأسىىوا الوكىىآ مىى   القنىىاة باسىىم 

تعىىىد مىىى   القنىىىاة اول كشىىىاري  الىىىرو و كيامهىىىا كىىىن  هىىىر الىىىاان لىىىرو السىىىهل الوحىىىي  بودينىىىت  وىىىرود، 
ق.م، وقىىد كثمىىل كشىىرو  مىى   القنىىاة  (612-911)ايوىىوريت الكبىىرى فىىي العصىىر ايوىىورو الحىىديث 

فىي د ىم ا سىاي ان  ، وقىد سىاموت مى   القنىاةفىي كجىال مندسىت الىرو لىدى ايوىوري ن اا  ب ىر  اا ت ور 
ل فىىي وىوال بىىالد الرافىدين،  وىىا والاوسى  السىكا ي والعورا ىىي لودينىت  وىىرود بشىكل لىىم يسىبق لىى  كث ى

 .( 9) ورود  كن قتو ا ت م   القناة الر  اة األساسيت لكارا ت الكثيرت في 
اراشىىى  مىىى   القنىىىاة الونقىىىب اإ كك ىىىاو منىىىرو  يىىىارد اثنىىىاء تنق باتىىى  فىىىي كدينىىىت النوىىىرود  ىىىام 

ويقصىىد بهىىا ون گوتسىىوا كحكيىىاا باسىىم النىىى ،( 10)م ح ىىث اروىىد  ال هىىا أحىىد السىىكان الوحك ىى ن 1845
بىىدر القنىىاة الىى و تىىم حرىىر   كىىا وجىى  الجىىر  الصىى رو الو ىىل  كىىا ال ىىرت اليونىىا لنهىىر الىىاان 

 قرابىىىت وىىىرود، وتبعىىىد  ىىىم جنىىىون وىىرق كدينىىىت  14 قرابىىىتعىىىد ويىىر وتبگا  كىىا والىىى و يقابىىىل قريىىىت الىىىى
 .(1 شكلال)  ( 11) م ووال كصب  هر الاان األ كا بنهر دجكت  12

 قا كن كيا  ر كيا  القناة مو أن كيا  الاان أليكون كصد وسبب ا ايار الاان األ كا
،  وا إن ألن النهر يجرو في كن قت حصويت تقل ف ها  سب ال  ن وال وي والعوالق هر دجكت 

 .( 12) كا كن كناس ب  هر دجكت كوا يسهل جريان الويا  في القناة كناس ب كيا   هر الاان أ 

م لنا تراب ل  اوم القناة توضيح   في  ل الوسكت ووور ابر ال الثا ي لوا ذ ر  الوكآوتقدم
رىر  رىق  نىد الواجهىت الشىرويت لكبىروز الصى رو  الصرراء ب    حرر القناة بىالق    بىر الجبىل، إذ ح 

ح ىىث تصىى دم الويىىا  بوىىد ل النرىىق ف نىىدف  الوىىاء بقىىوة إلىىا دا كىى  ومىى ا يوثىىل  ىىاوم القنىىاة ويحاىىوو 
م دا ىىل الصىى ور ويناهىىي  8م وتواىىد لوسىىافت  1كىىن   كىىا فاحىىات يبكىىا  ىىرض الواحىىدة كنهىىا اقىىل

م ولعكها  ا ىت  1سم وطول  30النرق بق    اكودو ي م فاحات كاناورة يبكا  رض  ل كنها 
وجىد سكسىكت كىن (، و عىد مى   الراحىات ت2شىكل ال) ( 13)حجريىت لكىاحكم با سىيان الويىا   اا ت م أبوابى
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م كىى  وجىىود  5إلىىا  4م وياىىراوع  وقىى  كىىن  4م و رضىى   15ا  رىىاق الكب ىىرة اربرمىىا يبكىىا طولىى  
ىى 1.5طبقىىت كىىن الكىىرين فىىي قا ىى  تبكىىا  م ياكىىون كىىن  ىىدة كم م، و  يىىاال يحىىارا مىى ا النرىىق ب ثىىار س 

 درجىىات ر وىىا اسىىا دم فىىي النىىاول والصىىعود إلىىا النرىىق اثنىىاء الحرىىر و نىىد ال يىىام ب  وىىال الان يىى  
(14 ). 

 م  حو الجنون الكر ي وبىو ا إلىا قريىت  10ت تس ر القناة بووازاة  هر الاان األ كا لوساف
 ىىم الىىا الشىرق  هىىر دجكىىت  3.5 ىىر وتبعىىد قرابىت الواقعىىت  كىىا ال ىرت الكر يىىت لنهىىر الىاان الكب رب بىت

 ىم وبىو ا إلىا جنىون مىرن كدينىت  9 بقرابىتوكن ثم ياج  كجرى القناة  حو الشوال لوسافت تقىدر 
 وىىىال الاحىىىرو وبىىىور  ىىىم، وقىىىد  شىىىرت أ  19 قرابىىىتلكقنىىىاة   وىىىرود، ويكىىىون طىىىول الوجىىىرى الىىىرئيع

، إذ بكىىا األقوىىار الصىىناعيت لوجىىرى القنىىاة والون قىىت الوحي ىىت بهىىا ترابىى ل أرثىىر  ىىن مىى ا الوشىىرو 
رى القنىاة ىىىىىىىىىي كجىىىىىىىىىىىىم و ككىت أ وىق  ق ىت ف 100فىي أوسى   ق ىت لى    رض كجرى القناة الىرئيع

ة إلا وجود جداول ثا ويت وفرعيت لرو األراضي الاراعيت إوار الصرراء م، ويرد في  ل الوسكت  8
ي ـــــــاء فــــــــوم السمـــــــدد نجــــــعداول المياه العديدة بــــتتدفق ج))ت    كيامها كن القناة الرئيسيت 

ويبىىدو أن مىى   الجىىداول الثا ويىىت  ا ىىت  ث ىىرة ليصىىرها الكاتىىب بعىىدد  جىىوم ، ( 15)(( حــدائق الســرور
النشىىىان الارا ىىىي فىىىي  ف ىىىالا  ىىىنالسىىىواء، ولكىىىن بسىىىبب بىىىكرما وتىىى ث ر  واكىىىل الاعريىىىت والونىىىا  

م فقد توكم ، و كا تحديدماأدى إلا فقدان كساراتها وأببح كن الصعو ت الون قت  نت الرمم كوا تقدم
 ىم الوعكوكىات الجكرافيىت كىن تو  ىا واسا دام تقنيىات الاحسىع النىائي و   بور األقوار الصناعيت 

و كىا كجوىو  طىول القنىاة  ،( 16)بعض م   الجداول الثا ويت والاي ت    كيامها كن القنىاة الرئيسىيت 
 ىىم، وقىىد بكىىا كجوىىو  كسىىاحت األراضىىي الورويىىت بواسىى ت مىى   القنىىاة  24كىى  الجىىداول الررعيىىت لهىىا 

 (.3شكل ال) ( 17) 2 م 25أرثر كن 

 قريىىىت وردش قىىىرنتشىىى ر الدراسىىىات إلىىىا وجىىىود قنىىىاة أ ىىىرى ت  ىىى  كيامهىىىا كىىىن  هىىىر ال ىىىازر و  
  ىىىىم وىىىىوال قنىىىىاة 16 قرابىىىىت وتبعىىىىد مىىىى   القنىىىىاة األ كىىىىا،الواقعىىىىت  نىىىىد الاقىىىىاء  هىىىىر ال ىىىىازر بىىىىالاان 

م، ويعاقىىىد  550رما لوسىىىافت ت، وقىىىد أككىىىن تابىىى  كسىىىاتصىىىب كيامهىىىا فىىىي القنىىىاة الرئيسىىىو ون، گالنىىىى
ق.م الى و قىام  (669 – 680)ن ا ها أ ضيرت  حقاا وتحديىداا فىي  صىر الوكىآ اسىرحدون الباحثو 

 ر   بشىىىكل كباوىىىر  هىىىر ال ىىىازر بقنىىىاةباجديىىىد القنىىىاة الرئيسىىىيت وأضىىىا  لهىىىا القنىىىاة الثا ويىىىت الاىىىي تىىى
الثىىا ي ذ ىىر ان القنىىاة ت  ىى  كيامهىىا كىىن  هىىر  ووور ابىىر الالىىوفرة، وكىىا يىىد م مىى ا الىىرأو ان الوكىىآ 

 .( 18)دون اإوارة إلا  هر ال ازر كن الاان األ كا 
 :الزراعة :المبحث الثاني

في  صر الوكآ ووور ابر ال الثا ي، ف هرت حدائق و سات ن ذات  ت ور كرهوم الارا ت
لوكآ ووور ابر ال الثا ىىىىىىىىي ، وقد اسواما ا( 19)كساحت أربر وأرثر تنو اا بالنباتات والح وا ات 

  ( 20)وتعني حديقت او بساان  tuḫīṣûkirفىىىىىىىىىىي  ىىىىىىل الوسكىىىىىىىىت الصرراء 
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ويقدم لنا  ل  ،( 23) البهجتوتعني حديقت  rišati ûkir  (22 )،  واسواما أي اا ( 21) السرور
الوسكت الصرراء بعض الوعكوكات الوهوت  ن الرو والارا ت والاي  ا ت إحدى األمداِ  الوهوت 
لكوكآ ووور ابر ال الثا ي ضون إ ادة بناء كدينت  ورود، ومو كا يعكع ذ اء الوكآ ال و     

 كن اماواك . ا ب ر  ابشكل دق ق لكل تراب ل إ ادة بناء الودينت وأولا الرو والارا ت والرو جا ب
الاي ا ش ما الوكآ واألوجار والنباتات الاي قام  لبسات نروا ويص   ل الوسكت الصرراء ا

زرعت البساتين بكل أنواع أشجار الفاكهة في )) قاليم البع دة وزرا اها في  ورودبجكبها كن األ
 انني عصرت الخمر وقدمت أولى قرابين الفاكهة الى سيدي آشور ومعابد بالدي كماضواحيها 

والجبال التي كنت قد  سرت فيها التياألراضي  وفي ،آشور إلهي إلى كّرست هذه المدينةو 
 عرعراآلس،  ،راش  عرعر ب   ،لوش  م  ش   ،السرو ،األرز :رأيتهاالتي  والنباتاتاألشجار اجتزتها، 

  ،البطم ،كد  د   ،الطرفاء ،البلوط ،صون  ص   ،الزيتون  ،ن  سك  م   ،اآلبنوس ،التمر ،اللوز ،ران  پد  
 ،ش  ر   گـنإ ،التنوب ،ور  لّ ش   ،الرمان ،دان  ص   ،الصفصاف ،بلوط كانش ،ت  تي   ،خر  م   ،انورّ م  و 

تفاح  ،ق  ل  نز  ز   ،وت  پّ صي ،پ  ت ت   ،لومل  ص   ،االجاص ،كروم العنب ،التين ،السفرجل ،الكمثرى 
  ( 24) ((كت  ن  ك  و  ،رزينوا   ،رت  خ  ن   ،ق  مب ق  خ   ،المستنقع

  وا  األوجار والنباتات الاي  ان قد بيب ن م ا النل ان الوكآ قام بارا ت البسات ن 
 ا وكن الووكن  بر و  41 مابكا  دد وزرا اها، وقدجكبها األ رى وتوكن كن البالد في  وامدما

 -ي: الا ا تا أسا  أ وا ها واسا داكاتها، ىىىىم ا النل تصني  النباتات الاي قام بارا اها  ك
والانون الاي تسا دم ا شابها  ،وا بنو  ،واألرز ،والعر ر ، شان ومي البقعأوجار األ -1

  ول األثاث وتد ل في كجال البناء و ول األبوان والسقو .في 
 ،والا ن ،والسررجل ،وا جا  ،والاياون  ،والعنب ،والركان ،األوجار الوثورة ومي الن  ل -2

 والكوز. ،والجوز ،والاراع
ال و  tiatu تي ت   النباتات وا وجار الاي تد ل في تح  ر الوبرات ال بيت، كثل  بات -3

 .( 25)يسا دم في ا داد الوبرات ال بيت وي عاقد ا    بات  صا الرا ي 
ن كت   وكنهاالنباتات الاي تد ل في كجال تح  ر الايوت الع ريت  -4 ومي وجرة  kanaktu ك 

او وجرة  ( 27) الاي يعاقد ا ها  و  كن الك كآ zanzaliqqu ز نز ل ق  و بات  ،( 26)الكبان 
الاي ي عاقد ا ها تاب  الرص كت الصنو ريت وتد ل  murrānu م ّرانو ووجرة ،( 28)ايراسيا 

في كجال بنا ت الايوت الع ريت، و بات اي  ال و يسا كل كن  زيت يوااز برائحت ز يت 
وا ويد ل في تر  ب الع ور ووردت  صو  كسواريت أ رى تش ر ان العراق  ن القدكاء  ا 

ن القدكاء  بات سا دم العراق و ا وا  ،( 29)ا ساحوام  يوسحون أجسادمم بايت اي  بعد
 .( 30)ن ىىىىىراض الع ىىىىىىىدة واكىىىىىىىىىىات الوعىىىىىىىت لعالج اض رابىىىىىىىى داد الوبرات ال ب اي  في إ 
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يا ىىح كىىدى درايىىت الوكىىآ ووور ابىىر ال الثىىا ي بووضىىو  الارا ىىت والبسىىانت  الاصىىني  و هىى ا
 ىىث أبىىنا  النباتىىات الاىىي قىىام بارا اهىىا والاىىي فقىىد  ىىان يهىىد  إلىىا ا شىىاء بسىىات ن كاكاككىىت كىىن ح

تك ي كع م احاياجات الحياة ال وكيت، فنجد ا   قام بارا ت أوجار ا  شان لاك يت الحاجىت الىا 
 .ان البناء والنجارة و ول األثاثا ش

شى ر الىا ان سىبعت ومنىا    ، وقام بارا ت األوجار الوثورة لسد حاجت ا ساهالش ال وكي كنهىا
 فىىىىىي ترابىىىىى ل الوليوىىىىىت الاىىىىىي أقاكهىىىىىا الوكىىىىىآأبىىىىىنا  كىىىىىن األوىىىىىجار الوثوىىىىىرة قىىىىىد ذ ىىىىىرت ثوارمىىىىىا 

ل ى وف  فىي  وا ها  ا ت كن ضون أبنا  الوواد الك ائيت الاي قدكها الوكىآ ووور ابر ال الثا ي
اء ارثىر فىي  ىل الوسىكت الصىرر  كى  ورالوليوت الاي أقاكها في كدينت  ورود ود ا ال ها بحسب كىا 

كد  ال  و ل واساورت لعشرة أيام، وم   الثوار مي الاور والاياون و 69كن   تي ـت  و dukdu د 
tīiatu پ  ت ت  والركان والعنب و titipu (31 ). 

تىىد ل فىىي  جىىد ان العديىىد كىىن األوىىجار والنباتىىات الوىى  ورة فىىي  ىىل الوسىىكت الصىىرراء روىىا 
كىىن النباتىىات واألوىىجار  28ن الوسىىواريت ال بيىىت أالنصىىو  تشىى ر إذ  ،وتح ىى رما ا دويىىتا ىىداد 

الاىىي قىىام الوكىىآ بارا اهىىا تىىد ل فىىي تح ىى ر الوبىىرات ال بيىىت ومىىو كىىا وفمىىر ل طبىىاء والوعىىالج ن 
األوىىجار والنباتىىات الاىىي يح ىىرون كنهىىا الوبىىرات ايوىىوري ن فىىي كدينىىت  وىىرود طيىى  واسىى  كىىن 

  ر الايوت الع ريت وبنا ت الع ور.تح  وا  راا زرا ت النباتات الاي تد ل في ،( 32)ال بيت 
 :موقع الحدائق والبساتين

 قد تالوت ك  كرور الوقت ولم يابقبشكل دق ق ف كوق  البسات ن لم ت هر لنا الانق بات
دلت م  ارجها، ولكن يوكن الكجوء إلا أومل  ا ت دا ل اسوار كدينت  ورود ا ،كنها ويء ي  ر

ي إلا أن كوق  البسات ن األدلت الكاابيت لكوكآ ووور ابر ال الثا أ رى لاوضيح كوقعها، إذ تش ر 
 مروج نهررويت )) الصرراء ما الوكآ تق   ارج كدينت  ورود، إذ ي  ر في  ل الوسكتالاي ا ش 

م   اإوارة تب ن ان و  ،( 33) ((بكل أنواع أشجار الفاكهة في ضواحيها زرعت البساتينو  دجلة
 د كساكالا السهل الوحي  بالودينت. ارج كدينت  ورو  البسات نالوكآ أ ش  

اراشا  الونقب مركا رسام اثناء مو  البسات نكوق  م    وكن األدلت األ رى  كا
م أجااء كن كسكت تعود لكوكآ ووور ابر ال الثا ي و رفت لدى  1853في  ورود  ام   تنق بات

بالنحت البارز  كا وكل حقول اف يت،   ر ت  ك ها كشامد  ،( 34)الباحث ن باسم كسكت رسام 
ح األجااء الو  و  كاشرت كن الوسكت كشامد تقديم الجايت إلا الوكآ ووور ابر ال الثا ي وفي توضم

اج أبر  و كر  ي هر كشهد سور ذو ،أحد م   الوشامد ي هر الوكآ واقراا اكام الوفود لاكقي الجايت
وتحاهم ي هر كجرى  ،القو  ويروم بص د وح وان ورجل يحول  اليت و عد  ي هر كشهد   كاان 

كائي، وفي  سرة أ رى كن الوسكت ي هر الجاء العكوو كن وجرة، ور وا يوثل م ا الوشهد 
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سوار ارج اسوار الودينت بدل ل وهور األما الوكآ، والاي تق   وجداول الويا  الاي ا ش  البسات ن
 (.4شكل ال) ( 35)وجداول الويا   البسات نالعاليت و كرها كشهد 

تبىى ن ا وىىال الوسىىح ايثىىارو وبىىور األقوىىار الصىىناعيت الاىىي ت  هىىر اكاىىداد قنىىاة الىىوفرة روىىا 
وجداولها الثا ويت إلا أن م   البسات ن تق   ارج كدينت  ورود وتحديداا مرن وجنون الودينت، وكا 

لارا ىت ك اكى  أ ىوا  النباتىات إذ تاسىم تر اى  ل الوحىي  بالودينىت   يىاال بىالح يؤ د ذلآ أن السه
 .( 36)ب صو اها العاليت جداا 

 :المنحوتات الجداريةالحدائق والبساتين في ضوء 
أن كوق  القصر الشوالي الكر ي في الااويت الشواليت الكر يت كن كجو  القصور والوعابد 
رفات القصر يشامد م   الحدائق الواقعت جنون  ويرتر   ن األرض الوجاورة إذ أن الواق  في و 

ين م   الوحاولت األولا في  وارة بالد الرافد عدفي كن ر با وراكي   حدود ل ، وت  ومر ها الودينت 
أل شاء اتصال كرئي ب ن البناء والوساحات ال  راء، وقد  جح الوهند  ايوورو في ذلآ 

 .( 37)ومو دل ل  كا كدى ت ور الا  ي  الح رو لودينت  ورود  جاحاا  ب راا، 
مو الونحوتات الجداريت الاي  ا ت بالارا ت الوكآ اوور ابر ال الثا ي  اماوام يب نكا و

يعود و ،والاي ت م كشامد لشجرة الحياة ايووريتتكك  جدران قا ات القصر الشوالي الكر ي 
وهور اول الوشامد الرنيت لشجرة الحياة ايووريت إلا القرن الراب   شر قبل الو الد، إذ  شرت 

 .الانق بات  ن ا اام اس وا يت تحول كشامد له   الشجرة

سعرت، وكن ج    ة شر  الج   ال و يناهي  ند قوا  بثالثكن  تاكون م   ا وجارو 
سعرت تحي   29الشجرة تارر  امصان ثا ويت تناهي بوجوو ت بك رة كن السعرات بكا  ددما 

بالشجرة كن اليو ن واليسار وكن األ كا تكون  كا وكل قو ، و  راا ألمويت وجرة الن  ل 
 iṣوتعني وجرة الوفرة و رفت أي اا  iṣ mašrêرفت بالككت ا رديت وفوائدما الواعددة فقد  

rašrê  الويا  و جد ان م   الاسويت لشجرة الن  ل كشاب  لاسويت قناة  ( 38)وتعني وجرة الكنا
 .الاي ا شئها الوكآ ووور ابر ال الثا ي

لوحت جداريت، ارثر كن  ص   350 ا  دد ا لواع الجداريت الوكاشرت ارثر كنوقد بك
 I، وفي القا ت ( 39) ايووريت لوحت جداريت( ت م كشامد لشجرة الحياة 190م   الجداريات )

 (. 5شكل ال) ( 40)كرة  96 الشجرةوحدما تكرر كشهد 
ومي والجاء األمم في القصر  الحا أن كشهد وجرة الحياة   Bوفي قا ت العرل

ايووريت و كا جا ب ها ي هر الوكآ ووور ابر ال الثا ي قد تكرر في كوقع ن األول  كا الجدار 
  كا الجدار الجنو ي واكام الود ل رس  الشرقي لكقا ت و ك  د ت العرل كباورة وتكرر الوشهد 

ED شجرة الر كشهد ، و  لآ تكرم القا ت إلا الدا ل شامد كا ي   اولساكون ان م   الونحوتت  إذ



 2022/  7كجكد  / 2كجكت اثار الرافدين / ج 
 

172 
 

ة و راا كرتب ت ب قو  دينيت الرمم كن إن م ا الوشامد الو  ور ر عت، و كا في زوايا القا ت األ
ديت   زالت م ر واضحت بالنسبت لنا إذ لم تكش  الانق بات  ن  ل يوضح كعنا م   و ق

ا  أن كوقعها في القصر وتكرارما يع ي د لت واضحت  كا  ،( 41)الشجرة وطبيعاها وكاذا توثل 
د كرهوم الارا ت وال صب والر اء والوفرة في كدينت  ورود وأن ا لوكآ مو إن م   الشجرة تجسم

لكوفرة  تجس دوالاشج ر والبسانت ومو  الوكآ بالارا ت الرا ي والحاكي لها ومي ا عكا   ماوام
 .(6شكل ال) ( 42)نت في  هد  وال صو ت الاي تواعت بها الودي

ن كنحا الوكآ ووور ابر ال الثا ي بإقاكت كثل م    حا الوكوش ايووريون الالحقو  وقد
بعول حديقت  ق.م (705-722) الحدائق في قصورمم و وابوهم، إذ قام الوكآ سرجون الثا ي

الاي وبل  ليمورو  ن وجكب ك اك  ا وا  األوجار كن األقا-واسعت في  ابوا  الجديدة درو
 ندكا اقام حدائق  في   نوى  ق.م (681-705) الوكآ سنحاريب ذات  الشيء ال ها،  وا فعل

)الشجرة التي تحمل وأضا  لها النباتات واألوجار الكريبت، وكنها وجرة الق ن الاي قال  نها 
 .( 43) الصوف(
 :الخاتمة
 -يت: تإلا الناائج ا  الارا ت في كدينت  ورود  ش رالرو و  لووضو  ااكاا 

 ايوورو  ان كشرو  قناة الوفرة مو اول كشاري  ا رواء ال  وت في العصر -1
الحديث، و ان الهد  كن  ارواء األراضي الاراعيت الوحي ت بودينت  ورود بوصدر كيا  

 دائوي لاكون بالحت لكارا ت الوكثرت.
لكقناة ومو ي ابق كا ورد في رشرت بور األقوار ا ب ناعيت  ن بقايا الجداول الررعيت  -2

  ل الوسكت الصرراء ان جداول الويا   ث رة بعدد  جوم السواء.
ن كوق  الحدائق والبسات ن  ارج كدينت بيت والواديت والاحريات ا ثريت أاألدلت الكاا توضح -3

 .ومر ها  ورود وتحديداا جنون الودينت
ا ىىىت لىىى  مايىىىات أن الوكىىىآ ووور ابىىىر ال الثىىىا ي    سىىىاناج فىىىي ضىىىوء كع يىىىات مىىى   الدراسىىىت -4

  له   البسات ن والحدائق ومو الوبول إلا ا راراء ال اتي و ثراء الودينىت اقاصاديت وراء ا شائ
وسكا ها وتوف ر الوحاب ل والكالل والوناجات النباتيىت بو اكى  أ وا هىا وجعكهىا كاىوفرة، ومى ا 

لكوكىىآ فىىي د ىىم ا سىىاي ان والاوسىى  السىىكا ي الكب ىىر يشىى ر إلىىا الركىىر الىى  ي والرؤيىىت الشىىاككت 
 ال و وهدت  الودينت بعد ا اقال كر ا الحكم ال ها وات اذما  ابوت لكدولت ايووريت.

يع ي د لت  ن تكرار كشهد وجرة الحياة ايووريت في كنحوتات القصر الشوالي الكر يإ -5
اماوام يعكع و ايووري ن  واضحت  كا ان م   الشجرة تجسد كرهوم الارا ت وال صب لدى

 .الوكآ بالارا ت ومو ا عكا  لكوفرة وال صو ت الاي تواعت بها الودينت في  هد 
 .ول كثال  كا الحدائق الوككيت ايووريت الاي ت ورت بشكل أربر في   نوى أ -6
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  وتعديك ، تعريب الباحثسهل  ورود وكسار القناة الوائيت( 1شكل ال)
Jason, Ur and Julian Reade, 2015, Op. Cit., Fig. 5. 
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جوية للجداول الفرعية لقناة الوفرة بورة( 3شكل ال)  

         Scardozzi, Giuseppe, 2011, Op. Cit., Fig. 8. 

الويا ( ناظم قناة 2شكل ال)  

Davey, Christopher J, 1985, Op. Cit., Plate IV. 

 

 (118800هد كن كسكت رسام الوكاشرت في  ورود، الواح  البري ا ي، الرقم الواحري )( كش4شكل ال)
https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1856-0909-206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1856-0909-206
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  (ɪ) ( ك    توزي  الجداريات وتكرار كشهد وجرة الحياة في القا تأ - 5شكل ال)
, Russell, John Malcolm., The Program of the Palace of Assurnasirpal II at Nimrud

.Fig. 17, Vol 102, 1998, AJA 
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الكر ي، الواح  البري ا ي، الرقم الواحري  ن( كشهد وجرة الحياة ايووريت، القصر الشوالي - 5شكل ال)
(124581 ) 

20-1222-https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1849 

 

 

 

 
الثا ي، القصر الشوالي الكر ي، الواح  البري ا ي، ( وجرة الحياة و كا جا ب ها الوكآ ووور ابر ال 6شكل ال)

  (124531الرقم الواحري )
15-0502-https://www.britishmuseum.org/collection/object/W1849 

 

 

 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1849-1222-20
https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1849-0502-15
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