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أَولىىا الوكىىوش ايوىىوريون الىىرو والا ار ىىت اماواك ىا ب ى ار ،إذ تعىىد الوشىىاري اإروائيىىت ايوىىوريت
واحدة كن الونجاات الوهوت الاي حققها الوكوش ايووريون ،وساموت بشكل ب ر في د م الاوسى

السىىكا ي والعو ار ىىي لكوىىدن ايوىىوريت ،وتعىىد قن ى ى ى ى ى ىاة الويىىا الاىىي ا ش مى ى ى ى ى ى ى ى ىا الوكىىآ ووور ابر ى ى ى ى ى ى ىال
الثا ى ى ى ى ى ىي ( )859-883ق.م في كدينت وىرود واحىدة كىن مى الوشىاري الوهوىت ،وقىد ىان الهىد

كن م القناة إرواء األراضي الاراعيىت فىي سىهل وىرود بشىكل دائوىي وا شىاء البسىات ن ،وسى اناول
م ى ى ا البحى ىىث تراب ى ى ل الى ىىرو والا ار ى ىىت با

اوى ىىاد كى ىىا الوعكوكى ىىات ال ى ىواردة نهى ىىا فى ىىي النصى ىىو

الوسواريت بالوقار ت ك األدلت الواديت وبور األقوار الصناعيت والوسوحات ا ثريت.
الكلمات المفتاحية :ووور ،ووور ابر ال الثا ي ،ورود ،حدائق ،بسات ن ،ز ار ت ،وجرة،
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
Yasmin Abdul Kareem Mohammed Ali

Mustafa Yahya Faraj
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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:

لقىد ىىان ا ماوىىام بىىالرو والا ار ىىت و شىىاء البسىىات ن والحىىدائق يوثىىل جىىاءا كهوى ا كىىن واجبىىات

الوكىىوش ايوىىوري ن ال ى ين حرب ىوا كيى  ،ومىىي تعكىىع ول ى ووىىك

الوكىىوش ايوىىوري ن فىىي الا ار ىىت

والبسانت حاا ابحبت م الحدائق والبسات ن تعبر ن كدى قىوة الوكىآ ايوىورو و رىوذ واتسىا

حدود كوككا

ن طريق جكب النباتات والح وا ات الكريبت كن األراضي وا قاليم البع ىدة وز ار اهىا

وتدج نها في بالد ووور (.)1

ويعىىود وهىىور أولىىا الحىىدائق الوككيىىت ايوىىوريت إلىىا العصىىر ايوىىورو الوسىىي وتحديىىدا إلىىا

صر الوكآ تجالبك ار األول ( )1076-1114ق.م ال و ان كولع ا بجو النباتىات والح وا ىات

فقد جاء في أحد صوب أ قام بجو أوىجار األرز والىبقع والبكىون كىن األ ارضىي الاىي سىي ر
ك ه ىىا ،وي ىىي

أن مى ى النبات ىىات ل ىىم تك ىىن كوج ىىودة ك ىىن قب ىىل ف ىىي وو ىىور ( ،)2ويى ى ر أي ى ىا ف ىىي

صوب اماواك بالا ار ت وت ويرما إذ ي ر ا جعل الوحاريث تعول في ل بالد ووور و ىد

الحبى ىىون وا شى ى ى ى ى ى ى ىىاء ق عى ى ى ىىان ال ى ىىول والواوى ىىيت والحو ى ىىر ( ،)3وي ى ى ى ى ىىر الوكى ىىآ ووى ىىور ب ى ى ىىل ى ى ىىا

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

ويع ى ىىد الوك ى ىىآ ووور اب ى ىىر ال الث ى ىىا ي واح ى ىىدا ك ى ىىن أب ى ىىرز كك ى ىىوش العص ى ىىر ايو ى ىىورو الح ى ىىديث
( )612-911ق.م فقد جو في و صى ا بىرات القائىد العسىكرو القىوو واإدارو الكرىوء والبنىاء

الكب ىىر ،ويش ى ر ا ىىاالؤ العىىرل الىىا بدايىىت صىىر جديىىد فىىي بىىالد ووىىور لىىم يسىىبق ل ى كث ىىل فىىي
(ركىخ)
كجىا ت الرىن والعوىىارة ،ويعىد كشىىرو إ ىادة بنىىاء كدينىت وىىرود َ
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()5

وات اذمىىا ابىوت واحىىدا

كص را يح ا فرج

كشىىرو رو كدى نىت ىورود وز ار اىها فىىي هىد الوكآ ووور-

ياسو ن بد الكريم

( 859-883ق.م) دراست في ضوء النصو

الثىا ي

ابر-ب ىىال

الوسواريت و اائج الانق بات ا ثريت

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

المبحث األول :الري:

ترتب الا ار ت بشكل أسا

بالرو ،وتوااز كن قت ورود والسهل الوحي بها بنسب كاراوتىت

كى ى ى ىىن ا ك ى ى ى ىىار ب ى ى ى ى ن سى ى ى ىىنت وأ ى ى ى ىىرى أحيا ى ى ى ى ا تكى ى ى ىىون افيى ى ى ىىت لنوى ى ى ىىو النباتى ى ى ىىات وأحيا ى ى ى ى ا تكى ى ى ىىون
قك كت ،ولكرض ت ك ن حاجىت األ ارضىي كىن الويىا بشىكل دائوىي ىان بىد كىن تىومفر كصىدر كىائي
كساور لكىرض رو البسىات ن والحىدائق ،ولهى ا أ شى الوكىآ ووور ابىر ال الثىا ي كشىرو قنىاة كائيىت
إرواء األ ارضىىي الوحي ىىت بودينىىت النوىىرود ،ويى ر الوكىىآ فىىي ىىل الوسىىكت الصىىرراء

() 6

((حفــرت

قناة من نهر الزاب األعلى بالقطع عبر الجبل عند قمته وأطلقت عليها اسم قناة الوفرة))

() 7

.

أسىىوا الوكىىآ م ى القنىىاة باسىىم  patti ḫegalliوتعنىىي قنىىاة الىىوفرة ( ،) 8ت ى م ى القنىىاة

كيامهىىا كىىن هىىر ال ىاان لىىرو السىىهل الوحىىي بودينىىت وىىرود ،وتعىىد م ى القنىىاة اول كشىىاري الىىرو

ايوىىوريت الكبىىرى فىىي العصىىر ايوىىورو الحىىديث ( )612-911ق.م ،وقىىد كمثىىل كشىىرو مى القنىىاة
ىر فىي كجىال مندسىت الىرو لىدى ايوىوري ن ،وقىد سىاموت مى القنىاة فىي د ىم ا سىاي ان
ور ب ا
ت ا
والاوسى السىكا ي والعو ار ىىي لودينىت وىىرود بشىكل لىىم يسىبق لى كث ىل فىىي وىوال بىىالد ال ارفىدين ،وىىا

و ا ت م القناة الر اة األساسيت لكا ار ت الكثيرت في كن قت ورود (.) 9
اراش ى

م ى القنىىاة الونقىىب اإ كك ىىاو منىىرو يىىارد اثنىىاء تنق بات ى فىىي كدينىىت النوىىرود ىىام

1845م ح ىىث اروىىد ال هىىا أحىىد السىىكان الوحك ى ن ( ،) 10وتسىىوا كحكي ىا باسىىم النى ىﮔون ويقصىىد بهىىا
بىىدر القنىىاة ال ى و تىىم حرىىر كىىا وج ى الجىىر الص ى رو الو ىىل كىىا ال ىىرت اليونىىا لنهىىر ال ىاان

ا

كىىا وال ى و يقابىىل قريىىت الى ىﮔويىىر وتبعىىد ق اربىىت  14ىىم جنىىون وىىرق كدينىىت وىىرود ،وتبعىىد ق اربىىت

 12م ووال كصب هر الاان األ كا بنهر دجكت

() 11

(الشكل .)1

وسبب ا ايار الاان األ كا ليكون كصدر كيا القناة مو أن كيا الاان أ قا كن كيا

هر دجكت ألن النهر يجرو في كن قت حصويت تقل ف ها سب ال ن وال وي والعوالق ،وا إن
كناس ب كيا هر الاان أ كا كن كناس ب هر دجكت كوا يسهل جريان الويا في القناة (.) 12

وتقدم لنا تراب ل اوم القناة توضيح لوا ذ ر الوكآ ووور ابر ال الثا ي في ل الوسكت
م
بىر الجبىل ،إذ حرىر رىق نىد الواجهىت الشىرويت لكبىروز الصى رو
الصرراء ب حرر القناة بىالق
ح ىىث تصى دم الويىىا بوىىد ل النرىىق ف نىىدف الوىىاء بقىىوة إلىىا دا كى ومى ا يوثىىل ىىاوم القنىىاة ويحاىىوو
كىىا فاحىىات يبكىىا ىىرض الواحىىدة كنهىىا اقىىل كىىن  1م وتواىىد لوسىىافت  8م دا ىىل الص ى ور ويناهىىي

النرق بق

اكودو ي م فاحات كاناورة يبكا رض ل كنها  30سم وطول  1م ولعكها ا ىت

ت م أبوابىا حجريىت لكىاحكم با سىيان الويىا (( ) 13الشىكل  ،)2و عىد مى الراحىات توجىد سكسىكت كىن
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ا رىىاق الكب ىرة اربرمىىا يبكىىا طول ى  15م و رض ى  4م ويا ىراوع وق ى كىىن  4إلىىا  5م ك ى وجىىود

طبقىىت كىىن الك ىرين فىىي قا ى تبكىىا  1.5م ،و ي ىاال يحىىارا م ى ا النرىىق ب ثىىار س ىمكم ياكىىون كىىن ىىدة
درجىىات ر وىىا اسىىا دم فىىي النىىاول والصىىعود إلىىا النرىىق اثنىىاء الحرىىر و نىىد ال يىىام ب وىىال الان ي ى

(.) 14

تس ر القناة بووازاة هر الاان األ كا لوسافت  10م حو الجنون الكر ي وبىو ا إلىا قريىت
رب بىت الواقعىىت كىىا ال ىرت الكر يىىت لنهىىر الىاان الكب ىىر وتبعىىد ق اربىت  3.5ىىم الىىا الشىرق هىىر دجكىىت
وكن ثم ياج كجرى القناة حو الشوال لوسافت تقىدر بق اربىت  9ىم وبىو ا إلىا جنىون مىرن كدينىت
وىىرود ،ويكىىون طىىول الوجىىرى ال ىرئيع لكقنىىاة ق اربىىت  19ىىم ،وقىىد شىىرت أ وىىال الاحىىرو وب ىىور

األقوىىار الصىىناعيت لوجىىرى القنىىاة والون قىىت الوحي ىىت بهىىا ترابى ل أرثىىر ىىن مى ا الوشىىرو  ،إذ بكىىا
رض كجرى القناة الىرئيع فىي أوسى

ق ىت لى  100م و ككىت أ وىق ق ىت ف ى ى ى ى ى ىي كجى ى ى ى ىرى القنىاة

 8م ،ويرد في ل الوسكت الصرراء إوارة إلا وجود جداول ثا ويت وفرعيت لرو األراضي الاراعيت
ت

كيامها كن القناة الرئيسيت ((تتدفق جــــداول المياه العديدة بعــــــدد نجـــــــوم السمــــــــاء فـــــــي

حــدائق الســرور)) ( ،) 15ويبىىدو أن مى الجىىداول الثا ويىىت ا ىىت ث ىرة ليصىىرها الكاتىىب بعىىدد جىىوم
الس ىىواء ،ولك ىىن بس ىىبب ب ىىكرما وتى ى ث ر واك ىىل الاعري ىىت والون ىىا ف ى ىالا ىىن النش ىىان الا ار ىىي ف ىىي

توكنت
تقدم فقد م
الون قت أدى إلا فقدان كساراتها وأببح كن الصعو ت تحديدما ،و كا الرمم كوا م
بور األقوار الصناعيت واسا دام تقنيىات الاحسىع النىائي و ىم الوعكوكىات الجكرافيىت كىن تو ىا
بعض م الجداول الثا ويت والاي ت

كيامها كن القنىاة الرئيسىيت ( ،) 16و كىا كجوىو طىول القنىاة

كى الجىىداول الررعيىىت لهىىا  24ىىم ،وقىىد بكىىا كجوىىو كسىىاحت األ ارضىىي الورويىىت بواس ى ت مى القنىىاة
) 17( 2

أرثر كن  25م

(الشكل .)3

وتش ى ر الد ارسىىات إلىىا وجىىود قنىىاة أ ىىرى ت ى كيامهىىا كىىن هىىر ال ىىازر قىىرن قريىىت وردش

الواقع ىىت ن ىىد الاق ىىاء ه ىىر ال ىىازر ب ىىالاان األ ك ىىا ،وتبع ىىد مى ى القن ىىاة ق ارب ىىت  16ىىم و ىىوال قن ىىاة

الن ى ىﮔون ،وتص ىىب كيامه ىىا ف ىىي القن ىىاة الرئيسى ىت ،وق ىىد أكك ىىن تابى ى كس ىىارما لوس ىىافت  550م ،ويعاق ىىد
الباحثون ا ها أضيرت حقا وتحديىدا فىي صىر الوكىآ اسىرحدون ( )669 – 680ق.م الى و قىام
باجديىىد القنىىاة الرئيسىىيت وأض ىىا

لهىىا القنىىاة الثا وي ىىت الاىىي ت ىر بشىىكل كباو ىىر هىىر ال ىىازر بقن ىىاة

الىىوفرة ،وكىىا يىىد م مى ا الىرأو ان الوكىىآ ووور ابىىر ال الثىىا ي ذ ىىر ان القنىىاة ت ى كيامهىىا كىىن هىىر

الاان األ كا كن دون اإوارة إلا هر ال ازر (.) 18

المبحث الثاني :الزراعة:

ت ور كرهوم الا ار ت في صر الوكآ ووور ابر ال الثا ي ،ف هرت حدائق و سات ن ذات

كساحت أربر وأرثر تنو ا بالنباتات والح وا ات ( ،) 19وقد اسواما الوكآ ووور ابر ال الثا ى ى ى ىىي
فى ى ى ى ىىي

ى ى ىىل

الوسكى ى ى ىىت

الصرراء

kirûṣīḫtu
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ابر-ب ىىال

الثىا ي

الوسواريت و اائج الانق بات ا ثريت

السرور ( ،) 21واسواما أي ا  ) 22( kirû rišatiوتعني حديقت البهجت ( ،) 23ويقدم لنا ل
الوسكت الصرراء بعض الوعكوكات الوهوت ن الرو والا ار ت والاي ا ت إحدى األمدا ِ الوهوت
لكوكآ ووور ابر ال الثا ي ضون إ ادة بناء كدينت ورود ،ومو كا يعكع ذ اء الوكآ ال و

بشكل دق ق لكل تراب ل إ ادة بناء الودينت وأولا الرو والا ار ت والرو جا با ب ار كن اماواك .
روا ويص

ل الوسكت الصرراء البسات ن الاي ا ش ما الوكآ واألوجار والنباتات الاي قام

بجكبها كن األقاليم البع دة وز ار اها في ورود ((زرعت البساتين بكل أنواع أشجار الفاكهة في

ضواحيها كما انني عصرت الخمر وقدمت أولى قرابين الفاكهة الى سيدي آشور ومعابد بالدي

كرست هذه المدينة إلى إلهي آشور ،وفي األراضي التي سرت فيها والجبال التي كنت قد
وّ
اجتزتها ،األشجار والنباتات التي رأيتها :األرز ،السرو ،شمشلو ،عرعر براش ،اآلس ،عرعر
دپران ،اللوز ،التمر ،اآلبنوس ،مسكن ،الزيتون ،صصون ،البلوط ،الطرفاء ،دكد ،البطم،

ومّرانو ،مخر ،تيت ،بلوط كانش ،الصفصاف ،صدان ،الرمان ،شّلور ،التنوب ،إنـﮔرش،
الكمثرى ،السفرجل ،التين ،كروم العنب ،االجاص ،صمللو ،تتپ ،صيّپوت ،زنزلق ،تفاح
المستنقع ،خمبقق ،نخرت ،ارزينو ،وكنكت))

() 24

يب ن م ا النل ان الوكآ قام با ار ت البسات ن ب وا األوجار والنباتات الاي ان قد

وامدما في البالد األ رى وتوكن كن جكبها وز ار اها ،وقد بكا ددما  41و ا وكن الووكن بر
م ا النل تصني

النباتات الاي قام با ار اها ك ى ىا أسا

أ وا ها واسا داكاتها ،الا ا تي:

-

 -1أوجار األ شان ومي البقع ،والعر ر ،واألرز ،وا بنو  ،والانون الاي تسا دم ا شابها
في ول األثاث وتد ل في كجال البناء و ول األبوان والسقو .

 -2األوجار الوثورة ومي الن ل ،والركان ،والعنب ،والاياون ،وا جا
والاراع ،والجوز ،والكوز.

 -3النباتات وا وجار الاي تد ل في تح

ر الوبرات ال بيت ،كثل بات تيت  tiatuال و

يسا دم في ا داد الوبرات ال بيت ويعاقد ا
 -4النباتات الاي تد ل في كجال تح
الكبان

(26

 ،والسررجل ،والا ن،

بات صا ال ار ي (.) 25

ر الايوت الع ريت وكنها كنكت  kanaktuومي وجرة

) ،و بات زنزلق  zanzaliqquالاي يعاقد ا ها و كن الك كآ

() 27

او وجرة

ايراسيا ( ،) 28ووجرة مّرانو  murrānuالاي يعاقد ا ها تاب الرص كت الصنو ريت وتد ل
في كجال بنا ت الايوت الع ريت ،و بات اي ال و يسا كل كن زيت يوااز برائحت ز يت
ويد ل في تر ب الع ور ووردت صو

يوسحون أجسادمم بايت اي

اي

كسواريت أ رى تش ر ان العراق ن القدكاء ا وا

بعد ا ساحوام

(29

) ،وا اسا دم العراق ون القدكاء بات

في إ داد الوبرات ال ب ى ى ى ىت لعالج اض رابى ى ى ىات الوع ى ى ى ى ىدة واكى ى ى ىراض الع ى ى ىن (.) 30
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و هى ا الاصىىني

فقىىد ىىان يهىىد

يا ىىح كىىدى د اريىىت الوكىىآ ووور ابىىر ال الثىىا ي بووضىىو الا ار ىىت والبسىىانت

إلىىا ا شىىاء بسىىات ن كاكاككىىت كىىن ح ىىث أبىىنا

النباتىىات الاىىي قىىام با ار اهىىا والاىىي
شان لاك يت الحاجىت الىا

تك ي كع م احاياجات الحياة ال وكيت ،فنجد ا قام با ار ت أوجار ا

ا شان البناء والنجارة و ول األثاث.
أب ى ىىنا

وقام با ار ت األوجار الوثورة لسد حاجت ا ساهالش ال وكي كنهىا ،ومنىا شى ر الىا ان سىبعت

ك ى ىىن األو ى ىىجار الوثوى ى ىرة ق ى ىىد ذ ى ىىرت ثوارم ى ىىا ف ى ىىي ترابى ى ى ل الوليو ى ىىت الا ى ىىي أقاكه ى ىىا الوك ى ىىآ

ووور ابر ال الثا ي وا ها ا ت كن ضون أبنا

الوواد الك ائيت الاي قدكها الوكىآ ل ى وف فىي

الوليوت الاي أقاكها في كدينت ورود ود ا ال ها بحسب كىا كى ور فىي ىل الوسىكت الصىرراء ارثىر

كن  69ال

و ل واساورت لعشرة أيام ،وم الثوار مي الاور والاياون ودكد  dukduوتيـت

 tīiatuوالركان والعنب وتتپ .) 31( titipu

روىىا جىىد ان العديىىد كىىن األوىىجار والنباتىىات الو ى ورة فىىي ىىل الوسىىكت الصىىرراء تىىد ل فىىي

ا ىىداد ا دويىىت وتح ى رما ،إذ تش ى ر النصىىو

الوسىىواريت ال بيىىت أن  28كىىن النباتىىات واألوىىجار

الاىىي قىىام الوكىىآ با ار اهىىا تىىد ل فىىي تح ى ر الوبىىرات ال بيىىت ومىىو كىىا ومفىىر ل طبىىاء والوعىىالج ن
ايوىىوري ن فىىي كدينىىت وىىرود طيى واسى كىىن األوىىجار والنباتىىات الاىىي يح ىىرون كنهىىا الوبىىرات

ال بيت

(،) 32

وا ار ز ار ت النباتات الاي تد ل في تح

ر الايوت الع ريت وبنا ت الع ور.

موقع الحدائق والبساتين:

لم ت هر لنا الانق بات كوق البسات ن بشكل دق ق فقد تالوت ك كرور الوقت ولم يابق

كنها ويء ي ر ،ومل ا ت دا ل اسوار كدينت ورود ام ارجها ،ولكن يوكن الكجوء إلا أدلت

أ رى لاوضيح كوقعها ،إذ تش ر األدلت الكاابيت لكوكآ ووور ابر ال الثا ي إلا أن كوق البسات ن

الاي ا ش ما الوكآ تق

ارج كدينت ورود ،إذ ي ر في ل الوسكت الصرراء ((رويت مروج نهر

دجلة وزرعت البساتين بكل أنواع أشجار الفاكهة في ضواحيها)) ( ،) 33وم اإوارة تب ن ان

الوكآ أ ش البسات ن ارج كدينت ورود كساكالا السهل الوحي بالودينت.
وكن األدلت األ رى

كا كوق م

البسات ن مو اراشا

الونقب مركا رسام اثناء

تنق بات في ورود ام  1853م أجااء كن كسكت تعود لكوكآ ووور ابر ال الثا ي و رفت لدى
الباحث ن باسم كسكت رسام

(34

) ،ر ت ك ها كشامد بالنحت البارز كا وكل حقول اف يت،

توضح األجااء الوكاشرت كن الوسكت كشامد تقديم الجايت إلا الوكآ ووور ابر ال الثا ي وفي
و م
أحد م الوشامد ي هر الوكآ واقر ا اكام الوفود لاكقي الجايت ،و كر ي هر كشهد سور ذو أبراج
اليت و عد ي هر كشهد

كاان وح وان ورجل يحول القو

ويروم بص د  ،وتحاهم ي هر كجرى

كائي ،وفي سرة أ رى كن الوسكت ي هر الجاء العكوو كن وجرة ،ور وا يوثل م ا الوشهد
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البسات ن وجداول الويا الاي ا ش ما الوكآ ،والاي تق
العاليت و كرها كشهد البسات ن وجداول الويا

() 35

ابر-ب ىىال

الثىا ي

الوسواريت و اائج الانق بات ا ثريت

ارج اسوار الودينت بدل ل وهور األسوار

(الشكل .)4

روىىا تب ى ن ا وىىال الوسىىح ايثىىارو وبىىور األقوىىار الصىىناعيت الاىىي ت هىىر اكاىىداد قنىىاة الىىوفرة

وجداولها الثا ويت إلا أن م البسات ن تق
يؤ د ذلآ أن السهل الوحىي بالودينىت

ارج كدينت ورود وتحديدا مرن وجنون الودينت ،وكا

يىاال بىالح لا ار ىت ك اكى

أ ىوا النباتىات إذ تاسىم تر اى

ب صو اها العاليت جدا (.) 36

الحدائق والبساتين في ضوء المنحوتات الجدارية:

أن كوق القصر الشوالي الكر ي في الااويت الشواليت الكر يت كن كجو القصور والوعابد

ويرتر

ن األرض الوجاورة إذ أن الواق

الودينت ومر ها في كن ر با وراكي

في ورفات القصر يشامد م الحدائق الواقعت جنون

حدود ل  ،وتعد م الوحاولت األولا في وارة بالد الرافدين

أل شاء اتصال كرئي ب ن البناء والوساحات ال
جاحا ب ار ،ومو دل ل كا كدى ت ور الا

تكك

راء ،وقد جح الوهند

ي الح رو لودينت ورود (.) 37

ايوورو في ذلآ

وكا يب ن اماوام الوكآ اوور ابر ال الثا ي بالا ار ت مو الونحوتات الجداريت الاي ا ت

جدران قا ات القصر الشوالي الكر ي والاي ت م كشامد لشجرة الحياة ايووريت ،ويعود

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.
وتاكون م

ا وجار كن الج

ال و يناهي ند قوا بثالث شرة سعرت ،وكن ج

الشجرة تارر امصان ثا ويت تناهي بوجوو ت بك رة كن السعرات بكا ددما  29سعرت تحي

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

 rašrêوتعني وجرة الكنا

() 38

و جد ان م الاسويت لشجرة الن ل كشاب لاسويت قناة الويا

الاي ا شئها الوكآ ووور ابر ال الثا ي.

وقد بكا دد ا لواع الجداريت الوكاشرت ارثر كن  350لوحت جداريت ،ارثر كن ص

م الجداريات ( 190لوحت جداريت) ت م كشامد لشجرة الحياة ايووريت ( ،) 39وفي القا ت I

وحدما تكرر كشهد الشجرة  96كرة

() 40

(الشكل .)5

وفي قا ت العرل  Bومي والجاء األمم في القصر الحا أن كشهد وجرة الحياة

ايووريت و كا جا ب ها ي هر الوكآ ووور ابر ال الثا ي قد تكرر في كوقع ن األول كا الجدار
الشرقي لكقا ت و ك

د ت العرل كباورة وتكرر الوشهد رس

كا الجدار الجنو ي واكام الود ل

تكرر كشهد الشجرة
 EDإذ ان م الونحوتت ساكون اول كا يشامد الدا ل إلا القا ت ،و لآ م
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في زوايا القا ت األر عت ،و كا الرمم كن إن م ا الوشامد الو ورة و ر ا كرتب ت ب قو
زالت م ر واضحت بالنسبت لنا إذ لم تكش

و ق ديت

دينيت

الانق بات ن ل يوضح كعنا م

الشجرة وطبيعاها وكاذا توثل ( ،) 41ا أن كوقعها في القصر وتكرارما يع ي د لت واضحت كا

تجسد كرهوم الا ار ت وال صب والر اء والوفرة في كدينت ورود وأن الوكآ مو
إن م الشجرة م
ماوام الوكآ بالا ار ت والاشج ر والبسانت ومو تجس د لكوفرة
ال ار ي والحاكي لها ومي ا عكا
وال صو ت الاي تواعت بها الودينت في هد

() 42

(الشكل .)6

وقد حا الوكوش ايووريون الالحقون كنحا الوكآ ووور ابر ال الثا ي بإقاكت كثل م

الحدائق في قصورمم و وابوهم ،إذ قام الوكآ سرجون الثا ي ( )705-722ق.م بعول حديقت
واسعت في ابوا الجديدة درو-ورو ن وجكب ك اك

ا وا األوجار كن األقاليم الاي وبل

ال ها ،وا فعل الشيء ذات الوكآ سنحاريب ( )681-705ق.م ندكا اقام حدائق في نوى
وأضا

لها النباتات واألوجار الكريبت ،وكنها وجرة الق ن الاي قال نها (الشجرة التي تحمل

الصوف) (.) 43
الخاتمة:

ااكا لووضو الرو والا ار ت في كدينت ورود ش ر إلا الناائج ا تيت:

 -1ان كشرو

قناة الوفرة مو اول كشاري

الحديث ،و ان الهد

ا رواء ال

-

وت في العصر ايوورو

كن ارواء األراضي الاراعيت الوحي ت بودينت ورود بوصدر كيا

دائوي لاكون بالحت لكا ار ت الوكثرت.

 -2رشرت بور األقوار ا ب ناعيت ن بقايا الجداول الررعيت لكقناة ومو ي ابق كا ورد في
ل الوسكت الصرراء ان جداول الويا ث رة بعدد جوم السواء.

 -3توضح األدلت الكاابيت والواديت والاحريات ا ثريت أن كوق الحدائق والبسات ن ارج كدينت
ورود وتحديدا جنون الودينت ومر ها.

 -4س ىىاناج ف ىىي ض ىىوء كع ي ىىات مى ى الد ارس ىىت أن الوك ىىآ ووور اب ىىر ال الث ىىا ي ا ىىت لى ى ماي ىىات
اقاصاديت وراء ا شائ له البسات ن والحدائق ومو الوبول إلا ا راراء ال اتي و ثراء الودينىت
وسكا ها وتوف ر الوحاب ل والكالل والوناجات النباتيىت بو اكى

أ وا هىا وجعكهىا كاىوفرة ،ومى ا

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

 -5إن تكرار كشهد وجرة الحياة ايووريت في كنحوتات القصر الشوالي الكر ي يع ي د لت
واضحت كا ان م الشجرة تجسد كرهوم الا ار ت وال صب لدى ايووري ن ويعكع اماوام

الوكآ بالا ار ت ومو ا عكا

لكوفرة وال صو ت الاي تواعت بها الودينت في هد .

 -6أول كثال كا الحدائق الوككيت ايووريت الاي ت ورت بشكل أربر في نوى.
172

كص را يح ا فرج
ياسو ن بد الكريم

كشىىرو رو كدى نىت ىورود وز ار اىها فىىي هىد الوكآ ووور-
( 859-883ق.م) دراست في ضوء النصو

ابر-ب ىىال

الوسواريت و اائج الانق بات ا ثريت

االشكال

(الشكل  )1سهل ورود وكسار القناة الوائيت ،تعريب الباحث وتعديك
Jason, Ur and Julian Reade, 2015, Op. Cit., Fig. 5.
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(الشكل  )3بورة جوية للجداول الفرعية لقناة الوفرة
Scardozzi, Giuseppe, 2011, Op. Cit., Fig. 8.

(الشكل  )2ناظم قناة الويا
Davey, Christopher J, 1985, Op. Cit., Plate IV.

(الشكل  )4كشهد كن كسكت رسام الوكاشرت في ورود ،الواح البري ا ي ،الرقم الواحري ()118800
https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1856-0909-206
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توزي الجداريات وتكرار كشهد وجرة الحياة في القا ت )(ɪ
(الشكل  - 5أ) ك
Russell, John Malcolm., The Program of the Palace of Assurnasirpal II at Nimrud,
AJA, Vol 102, 1998, Fig. 17.
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(الشكل  - 5ن) كشهد وجرة الحياة ايووريت ،القصر الشوالي الكر ي ،الواح

البري ا ي ،الرقم الواحري

()124581
https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1849-1222-20

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

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