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أمساءذاملدنذواملواقعذاجلغرافوةذاملتشابهةذلػظًاذواملختلػةذموقعًاذ

يفذالنصوصذاملدماريةذ

ذعامرذعبدذاهللذاجلمولي.ذد.م

ذ30/12/2008:ذتاريخذالؼبولذ27/9/2008:ذتاريخذالتؼديم

ذتوطئــــة

تحظى دراسة المدف بأىمية قصوى لدى اوساط الباحثيف المعنييف بالجغرافية 
التاريخية، وتتأتى ىذه االىمية مف دورىا في تحديد المسرح الجغرافي لمعديد مف 
الوقائع والحوادث التاريخية، فضال عف رسـ وتحديد المسار الصحيح والمنطقي 

.  لمحطات القوافؿ والحمالت والرحالت عبر العصور التاريخية

:ذدوافعذكتابةذالبحث

لدى قراءة العديد مف البحوث والمصادر التاريخية ذات العالقة بتاريخ 
العراؽ القديـ عمى وجو الخصوص، وتاريخ الشرؽ االدنى القديـ بشكؿ عاـ ومف 
بينيا رسائؿ الماجستير واطاريح الدكتوراه، تبيف اف بعض الباحثيف قد وقعوا في 
وىـ وخمط في تعييف وتحديد بعض المواضع والمدف مف غير عمـ أو تمحيص، 

 الجغرافية جزافا ومف دوف اف يجيدوا انفسيـ عناء تفراحوا يطمقوف بالمعموما
وفاتيـ اف المدف شأنيا في ذلؾ . التحديد السميـ لموقع المدينة موضوعة البحث

، فيطمؽ االسـ الواحد عمى غير مسمّيى، وعمى (سَسمِميّي )شأف اسماء الناس ليا 
الباحث ىنا تقع مسؤولية استنتاج وتحديد موقع المدينة المعنية والمقصودة بالبحث 

.  والدراسة

                                                 
 جامعة الموصؿ/ كمية اآلثار/ قسـ اآلثار .
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وساستشيد ببعض االمثمة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر مما وقع فيو 
فمف ذلؾ ما ورد في احدى البحوث التي يتحدث فييا . اولئؾ الباحثيف بالخطأ

ايشارّيا -ابؿ-الباحث عف الرسـو الجدارية في قصر الممؾ االشوري توكمتي
ا أو بارسسّي )فنراه يحدد موقع القصر في - ـ.ؽ727-744- الثالث  (تجالتبميزر)

جنوس بابؿ في العراؽ، في  (برس نمرود)التي تتطابؽ مع ( barsippa بورسيبا
( til-barsipتؿ بارسس )حيف اف مف المعروؼ اف موقع قصر ىذا الممؾ في 

عمى نير الفرات شمالي  (تؿ احمر)الذي اظيرت نتائج التنقيبات انو يتطابؽ مع 
ويبدو اف ىذا الخطأ مف كاتس البحث، مدعاه التشابو النسبي لالسميف، . سوريا

كما اف بعض الباحثيف مف اليميز مثال . **وىو ما اوقعو في ىذا الوىـ المحض
ويعتبروىما موقعا واحدا، فالمعمـو اف  (kesكيش )و (kisكِمش )بيف مدينتي 

شرقي بابؿ اكدت  (تميّي االحيمر وانغره)النصوص المسمارية المكتشفة في موقعي 
لـ يتوصؿ الباحثوف ( كيش)، في حيف اف مدينة (kisكِمش )اف اسـ المدينة ىو 

تؿ ابو )بعد لمطابقة وتعييف موقعيا عمى وجو التأكيد مع اف البعض يرشح 
في محافظة ( تؿ جدر)شماؿ شرقي الدغاره في محافظة القادسية أو  (الصالبيخ

 (ايكاالتو)وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لػ . ذي قار جنوس العراؽ موقعا ليذه المدينة
.  وغيرىا وقس عمى ذلؾ (اوقني)و (اونقي)و (ايكالتي)و

وما يقاؿ عف اسماء المدف القديمة، يصدؽ عمى اسماء التالؿ والمواقع 
الحديثة والمحمية ألسماء تمؾ المدف وكمثاؿ عمى ذلؾ، المواقع االثرية التي تعرؼ 

والتي تطمؽ عمى العشرات إف لـ نقؿ المئات في كؿ مف العراؽ  (تؿ الذىس)بػ 
تؿ )و (تؿ الفخار)وكذا الحاؿ بالنسبة إلى . وسوريا وغيرىا مف البالد العربية

مف القرف ( تؿ العمارنو)و(. تؿ الصواف( )مشرفو ومشيرفو)و( تؿ احمر)و (اسود
                                                 

مدخؿ إلى ادوات الكتابة عند العراقييف القدماء، مجمة افاؽ عربية، : ذنوف، يوسؼ:  ينظر**
مف جية  (تؿ بارسس)و  (بارسيبا) ومنيـ مف خمط مثال بيف 57، ص1999، 4-3العدد
: حسيف، نبيؿ نور الديف: ينظر مثال. مف جية اخرى (تؿ االحيمر)و  (تؿ احمر)وبيف 

دوافعيا ونتائجيا في ضوء النصوص المسمارية المنشورة : الحمالت العسكرية االشورية
 . 123، ص2006وغير المنشورة، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الموصؿ، 
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ـ والذي .مف االلؼ الثالث والثاني ؽ (تؿ العمارنو)ـ في مصر و.الرابع عشر ؽ
وىي بقايا  (كوؿ تبّيو)و. في محافظة حمس شمالي سوريا (جرابمس)يقع جنوس 

مف العصر االشوري القديـ والتي تقع شماؿ غربي  (كانش)المدينة القديمة 
وىي بقايا مقاطعة ( كوؾ تبّيو)و. في االناضوؿ في تركيا (- قيصرية –كيساري )
كـ 10االشوية مف العصريف االشوري الوسيط والحديث، والتي تبعد  (ارزوخينا)

شمالي  (تؿ يارمجو)و. شماؿ غربي كركوؾ في العراؽ (التوف كوبري)جنوس 
جنوس  (ياـر تبّيو)وكالىما في العراؽ و. شرقي الموصؿ (تؿ يارمجو)كركوؾ و

في جنوس شرقي تركيا ال بؿ اف  (ياـر تبّيو)تمعفر غربي الموصؿ في العراؽ و
وىو بقايا المدينة المعروفة بػ - بالمفرد -(تؿ عقر)بعض الباحثيف مف يتوىـ اف 

- بالجمع -(تموؿ العقر)و. قرس بمدة بدرة في محافظة واسط شرقي العراؽ (دير)
 توكمتي –كار )التي تردنا في نصوص العصر االشوري الوسيط وىي بقايا مدينة 

( توكمتي ننورتا االوؿ)وىي العاصمة التي بناىا الممؾ االشوري  (ننورتا- 
جنوبي ( قمعة الشرقاط)ـ وتقع شرقي نير دجمة قبالة اشور .ؽ (1204-1208)

الموصؿ في العراؽ ويعدوىما موقعًا واحدًا والصحيح انيما مدينتاف متباينتاف في 
وألولئؾ الباحثيف . وغيرىا الكثير مف المواضع. الموقع والعصر الذي وردتنا منو

عذرىـ في ىذا الوىـ لعدـ معرفتيـ انيا مف متشابو االسماء اوال، ولقمة معرفتيـ 
.  بالجغرافية التاريخية ثانيا

ف ىذه الينات التي وقع فييا اولئؾ الباحثيف، فضال  والح لمباحث اف يدوّي
عما تـ جمعو مف المصادر كالحوليات االشورية واالطالس الجغرافية وتمؾ 

المواقع االثرية في العراؽ الصادر عف مديرية : المتعمقة بالمواقع االثرية مثؿ
ـ، واطمس المواقع االثرية في العراؽ الصادر عف 1970االثار العامة ببغداد عاـ 

ـ، والكتس ذات العالقة بالجغرافية التاريخية، فضال 1976المديرية ذاتيا، بغداد، 
عف الخرائط كخريطة العراؽ االثرية الصادرة عف مديرية المساحة العامة ببغداد 

ـ، وخرائط حديثة اخرى عف المواقع االثرية في الشرؽ االدنى القديـ، 1970عاـ 
ف لمباحث بعد مدة مف الزمف عددا غير يسير مف متشابو المواقع وبخاصة  فتكوّي
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ارتؤي اف يجمع شتاتيا في بحث يعيف الباحثيف ويرشدىـ ويمقي الضوء . المدف
عمى المتشابو مف اسماء المدف والزالة المبس والغموض الحاصؿ في المشترؾ مف 

.  مع اختالؼ مواقعيا الجغرافية( 1 )االسماء
: ومن هذه المواقع

وىو اسـ مدينة تشترؾ فيو ثالثة مواضع، األوؿ ويرد في  (apquأبقو ) .1
-ـ-أبقو)نصوص مف العصريف البابمي واالشوري القديميف وىي مدينة 

apqu-m-)  والذي يميّيز بالالحقة( شا إيشكورsa iskur) ( أبقو)مدينة : أي
الو العواصؼ والمناخ عند السومرييف والذي  (إيشكور)العائدة إلى االلو 

دَسد)عند االكدييف و (أدد)يضاىي االلو  . عند الفينيقييف واآلرامييف (ىَسدَسد)أو  (حَس
وىذه الصيغة . (2)ويبدو اف ىذه المدينة كانت احد مراكز عبادة ىذا اإللو

وردت في نصوص العصر البابمي القديـ اما في نصوص العصريف البابمي 
وترد في نصوص . (3)(apquأبقو)واالشوري الوسيطيف فترد فقط بصيغة 

ويتطابؽ ىذا الموضع مع . (apkuأبكو )العصر االشوري الحديث بصيغة 
شرقي قضاء تمعفر إلى الغرس مف الموصؿ شماؿ غربي  (تؿ ابو ماريّيا)

 . (4)العراؽ

                                                 

: ينظر مثال. وىي ظاىرة طبيعية في تشابو اسماء المواقع الجغرافية مع اختالؼ مواضعيا (1)
، وستنفيمد اعادت طبعو يؽالمشترؾ وضعًا والمفترؽ صقعاَس، تحؽ: الحموي، ياقوت

وتجدر االشارة إلى أف ياقوت قد احصى لنا في . ت. باالوفسيت مكتبة المثنى ببغداد، د
عمى سبيؿ المثاؿ اكثر مف سبعة أسماء لمواضع تحمؿ ىذا  (دور)ىذا الكتاس وفي مادة 

 (. 184 – 183المصدر نفسو، ص)االسـ

رموز اىـ اآللية في العراؽ : الشاكر، فاتف موفؽ: لممزيد عف ىذا االلو ومركز عبادتو ينظر (2)
 . 2002القديـ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الموصؿ، 

(3) Repertoire Geographique des Texts Cuneiform, Wiesbaden, (1974-

(RGTC), Band.5, p.335.  

(4) Parpola, S & Porter, M, "The Helsinki Atlas of the Near East in the 

Neo Assyrian Period", Finland, 2001, p.6.  
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( apqu-m- sa balihaشا باليخا - ـ-أبقو)اما الموضع الثاني فيو    
الكائنة عمى رافد البميخ احد روافد نير الفرات شمالي سوريا  (أبقو)مدينة : أي

عمى رافد  (تؿ ابيض)والتي اظيرت الدالئؿ والقرائف انيا تتطابؽ حاليا مع 
والموضع الثالث . (1)البميخ في محافظة الرقّية في سوريا عمى الحدود مع تركيا

وىو اسـ مدينة ترد في نصوص العصر االشوري الحديث  (apquأبقو )ىو 
  .(2)شماؿ شرقي يافا في فمسطيف (تؿ افيؽ)وتتطابؽ إلى حدّي ما حاليا مع 

اسـ تشترؾ فيو مدينتيف ترداف في نصوص مف العصريف  (apumابـو ) .2
– تشير الدالئؿ والنصوص انيا ربما تكوف ىالبابمي واالشوري القديميف، االوؿ

( apumـ واس)والثانية ( 3)في مثمث الخابور شماؿ شرقي سورية- تؿ ليالف
 . (4)التي تقع في موضع في محافظة حماة غربي سورية

وىو اسـ قرية وردت في نصوص مف العصر االشوري  (apsiaأبسيا ) .3
. شماؿ نصيبيف جنوس شرقي تركيا (أبشي)الحديث ويتطابؽ حاليا مع 

( تؿ آفيس)اسـ مدينة مف العصر ذاتو تتطابؽ حاليا مع  (apsuابسو )و
أبشو )و. جنوس شرقي ادلس شماؿ غربي سوريا استنادا إلى نتائج التنقيبات

apsu)  اسـ بمدة ايضا ترد مف العصر ذاتو وتقع عمى الضفة اليمنى لنير
 . (5)دجمة في محيط بغداد وسط العراؽ

اسـ قبيمة وبالد ترد في نصوص العصر االشوري الحديث  (arubuأروبو ) .4
اروبي )أو  (arubuأروبو )وتقع في موضع في محيط القدس بفمسطيف، و

                                                 

(1) RGTC, Band.3, p.327..  

(2) The Helsinki Atlas, p.6.  

(3) RGTC, Band.4, p.159.  

(4) Dalley, S., et al., "Old Babylonian Tablets from Tell AL-Rimah "., 

British School of Archaeology in Iraq, 1976, p.43.  

(5) The Helsinki Atlas, p.6.  
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arube ) وىي اسـ مدينة ترد في نصوص مف العصر ذاتو وتقع في محيط
 . (1)راوندوز في محافظة اربيؿ شماؿ شرقي العراؽ

وىو اسـ يشترؾ فيو بضعة مواضع تربو عمى الخمس وىي  (aribiأريبي ) .5
 (العرس)صيغة وردتنا في نصوص مف العصر االشوري الحديث لتدؿ عمى 

وحؿّي اسـ ىذه القبائؿ والتجمعات العربية محؿ مواضع  (القبائؿ العربية)أو 
متعددة ومتباينة مف المواقع الجغرافية، فغمس اسـ القبائؿ عمى ىذه المناطؽ، 

والتي تتطابؽ  (assur-hindanuخندانو - اشور)وىي تشتمؿ عمى مناطؽ 
عمى الضفة اليسرى لنير الفرات إلى الشماؿ  (تؿ الجابرية)إلى حدّي ما مع 

وشرقي سوريا وعمى . الغربي مف القائـ في محافظة االنبار غربي العراؽ
منطقة بادية الرصافة في محافظة الرقّية السورية حتى شرقي مدينة حماة، 

شرقي البحر الميت  (موآس)وكذلؾ المناطؽ التي تقع إلى الشرؽ مف منطقة 
 . (2)جنوس غربي االردف وامتدادا إلى شماؿ غربي المممكة العربية السعودية

وىو ما استحدثو اآلشوريوف  (assur-nasir-apli ابمي – ناصر –آشور ) .6
 التي تقع عمى جبؿ عاقوباف في محيط nistunعمى اسـ مدينة نيشتوف 

 –ناصر–آشور–كار)و. قضاء شقالوة في محافظة اربيؿ شماؿ شرقي العراؽ
وىو اسـ حامية قاـ ببنائيا الممؾ آشور  (kar-assur-nasir-apliابمي 

( laqeالقي )ناصر باؿ الثاني إبّياف حممتو التي انتصر فييا عمى حكاـ اقميـ 
ويقع في موضع عمى الضفة اليمنى مف نير الفرات االوسط في محيط منطقة 

 . (3)دير الزور في سوريا

اسـ يشترؾ فييا موضعاف وردا في نصوص ترقى إلى  (allabriaاالَّبريا ) .7
العصر االشوري الحديث، األوؿ اسـ مدينة تقترس الدالئؿ والنصوص عمى 

مركز محافظة كردستاف شماؿ غربي ايراف،  (سنندج)مطابقتيا مع مدينة 
والثاني ىي مقاطعة اشورية مف العصر االشوري الحديث ايضا تقع جنوس 

                                                 

(1) Parpola S., “Neo-Assyrian Toponyms”AOAT. 6. NeuKirchen-Vlyun: 

Kevelaer, 1970, p.p34-35.  

(2) The Helsinki Atlas, p.6.  

(3) Parpola, “Neo-Assyrian Toponyms, p.54, p.196.  
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التي ترد في كتابات البمدانييف - سيمره -(كوخو شيخ ماريت)منطقة 
يمرة)والجغرافييف العرس بصيغة   . (1)شماؿ غربي ايراف ايضا (الصَّ

 وىو اسـ مدينة وردت في نصوص العصر االشوري (ammanaأمّيانا ) .8
 (جبؿ القمعة)حاليا أو - عاصمة االردف -(عَسمّياف)وتتطابؽ مع مدينة  الحديث

أمانانا )تحديدا فييا وىي مف المدف التي احتفظت بالتسمية القديمة نفسيا و
ammanana)  شماؿ ( جبؿ النصيرية)الذي يشترؾ فيو موضعيف، األوؿ
ايضا الذي يقصد بو تحديدا منطقة  (ammananaأمانانا )غربي سوريا و

 . (2)شماؿ غربي سوريا (جباؿ النصيرية)في  (ُقصير)

التي اظيرت نتائج التنقيبات انو  (urakkaاوراكّيا  = )(urgešاوركيش ) .9
تؿ موزاف قرس عامودا شماؿ غربي القامشمي في سوريا عمى )يتطابؽ مع 

المدينة السومرية  (URUKاوروؾ )و( 3)في الشماؿ (الحدود مع تركيا
إنانا )الو السماء واإللية  (anuآنو )المعروفة وكانت مركزا لعبادة االلو 

inanna- تموؿ )باعتقاد العراقييف القدماء والتي تتطابؽ مع  (-عشتار
كـ إلى الشرؽ مف ناحية الخضر جنوس شرقي مدينة  (15)تبعد  (الوركاء

 . (4)السماوة في محافظة المثنى جنوبي العراؽ

السومرية التي نالت شيرة وكانت مركزا لثالث مف  المدف احدى اىـ( urاور) .10
السالالت السومرية الحاكمة وازدادت اىميتيا في عيد ساللتيا الثالثة 

إلو  (sinسيف ) وكانت مف اىـ مراكز عبادة االلو ـ.ؽ( 2113-2006)
كـ جنوس غربي  (17)وتبعد  (المقيّير)حاليا بػ  القمر والتي تعرؼ بقاياىا

موضع  (urraُاورّيا )و( 5)مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوس العراؽ
                                                 

(1) The Helsinki Atlas, p.5.  

، دار 3فريد عبد العزيز الجندي، ج: الحموي، ياقوت، معجـ البمداف، تحقيؽ: وينظر أيضاً 
 . (الصيمرة)، مادة 499، ص1990الكتس العممية، بيروت، 

(2) The Helsinki Atlas, p.5.  

(3) RGTC, Band.2, p.303.  

(4) RGTC, Band.2, p.304.   
(5) The Helsinki Atlas, p.18.  
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قرس العمادية شمالي العراؽ بالقرس مف الحدود مع  (برواري باال)في منطقة 
 . (1)تركيا

وىي مف المدف الميمة الواقعة عمى الجانس  (اوبس بابؿ)= ( upîاوبي ) .11
الغربي لنير دجمة جنوس شرقي بغداد وسط العراؽ ويطابقيا بعض الباحثيف 

، ويطابقيا اخروف بموضع عمى الضفة الغربية لنير (2)(تؿ عمر)مع موقع 
( = ubašêأو اوباشي  ubasêاوباسي )والثانية . دجمة قبالة نير العظيـ

جنوس القيارة  (تؿ الحويش)التي يرجح الباحثوف تعيينيا بموقع  (اوبس اشور)
 . (3)(قمعة الشرقاط)وشماؿ مدينة آشور 

حيث يقع بعض الباحثيف بالوىـ فيجعموف  (uqnuاوقنو )و (unquاونقو ) .12
ىذيف الموضعيف وكأنيما موضعا واحدا، مع االختالؼ الواضح قميال في رسـ 

وال يعمموف اف الموضعيف بينيما بَسوف شاسع في مواقعيما الجغرافية . الكممتيف
ىو اقميـ يرد في نصوص العصر االشوري  (unquاونقو )حيث اف األوؿ 

الذي يقع اغمبو حاليا في لواء  (سيؿ الُعُمؽ)الحديث ويتطابؽ حاليا مع 
االسكندروف في تركيا استنادا إلى نتائج التنقيبات، فيما يقع القسـ المتبقي منو 

فيو اسـ نير يرد في النصوص  (uqnuاوقنو )اما الموقع الثاني ( 4)في سوريا
الذي  (نير دويريج)العائدة لمعصور البابمية واالشورية ويرشحو الباحثوف مع 

ينبع مف االراضي االيرانية ويصس في مدينة الطيس شماؿ شرقي مدينة 
 . (5)العمارة جنوس شرقي العراؽ

اسـ نير يرد في نصوص مف العصور االشورية وتقترس  (ulaiaأواليا ) .13
 (نير الكاروف)موقعا لو احد روافد  (نير الكرخو)الدالئؿ االثرية إلى ترشيح 

                                                                                                                       

رسالة ماجستير  (ـ. ؽ1208-1244)توكمتي ننورتا األوؿ : احمد، كوزاد محمد: وينظر كذلؾ
 . 173، ص1992غير منشورة، جامعة بغداد، 

(1) Neo-Assyrian Toponyms, Opsit, p.374.  

(2) RGTC, Band.3, p.329..  

(3) RGTC. Band.5, p.337  
(4) The Helsinki Atlas, p.18.  

(5) RGTC, Band.5, p.335.  
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وىو اسـ جبؿ  (ulaianأوالياف )أو  (ulaiauأوالياو )و. جنوس غربي ايراف
يرد في نصوص العصر االشوري الحديث ويقع في موضع ما عمى الضفة 

 . (1)اليسرى لنير الزاس االسفؿ شمالي العراؽ

اسـ مدينة يرد في نصوص العصر االشوري الحديث ولعؿ  (ullubaأولّيوبا ) .14
 (ولوبو)المعطيات التي وردت في الحوليات االشورية تقّيربيا إلى منطقة 

جنوس غربي السميمانية شماؿ شرقي العراؽ فضال عف احتفاظيا باسميا 
اسـ جبؿ يرد في نصوص العصر  (ullibaاولّييبا )القديـ حتى اليـو و

–في سيؿ زاخو  (معبر ممّيو ميركي)االشوري الحديث ويرشح الباحثوف 
 . (2)في دىوؾ شمالي العراؽ موقعا لو– العمادية 

وىي اسـ مدينة سومرية قديمة كانت في اعتقاد العراقييف ( ERIDUإريدو ) .15
القدماء انيا اوؿ مركز لممموكية بعدما نزلت مف السماء استنادا إلى جداوؿ 

واستمر ظيورىا في النصوص المسمارية مف مختمؼ . المموؾ السومرييف
( 40)تبعد  (تموؿ أبو شيريف حالياً ) العصور والتي شخصت بقاياىا حاليا بػ

اسـ مدينة  (ariduأريدو)و( 3)كـ جنوس غربي الناصرية في جنوس العراؽ
ورد ذكرىا في نصوص العصر االشوري الحديث والتي تتطابؽ إلى حد ما مع 

يُد )و( 4)في مثمث الخابور شمالي سوريا عمى الحدود مع تركيا (تؿ عرادا) ارّي
irridu)  مدينة ترد في نصوص العصريف البابمي واالشوري الوسيطيف والتي

عمى احد  (-اوردي-أو معريدواف )اقترح الباحثوف موقعيا حاليا مع كؿ مف 
روافد الخابور قرس حراف إلى الجنوس الشرقي مف اورفا جنوس شرقي تركيا 

شماؿ شرقي  (تؿ خاف بندر)ومف الباحثيف مف رشّيح ( 5)عمى الحدود مع سوريا
( 6)شرقي راس العيف شمالي سوريا عمى الحدود مع تركيا موقعا ليذه المدينة

                                                 

(1) RGTC, Band.5, p.335.  

(2) RGTC, Band.4, p.159.  

(3) RGTC, Band.2. p.304.  

(4) The Helsinki Atlas, p.6.  

(5) RGTC, Band.5, p.335.  

(6) RGTC, Band.5, p.337.  
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مدينة يرد ذكرىا في نصوص العصر االشوري الحديث  (ariduأريدو )و
إلى الشماؿ  (راوندوز)وربما يقترس ترشيحيا مف قِمبؿ الباحثيف مع موقع بمدة 

 . (1)الشرقي مف اربيؿ شماؿ شرقي العراؽ

اسـ يشترؾ فيو موضعيف يرداف في نصوص مف العصر  (artuluارتولو ) .16
االشوري الحديث كالىما يقعاف في تركيا، االوؿ يرشحو الباحثوف مع مدينة 

جنوس شرقي بحيرة الممح والثاني يشيروف إلى انو ربما  (ak sarayسرايآؾ )
 . (2)في ىضبة االناضوؿ في تركيا موقعا لو (kaisaryقيصرية )تكوف مدينة 

تو) .17 اسـ مدينة ترد في نصوص مف العصريف البابمي ( ekallatuايكاالّي
واالشوري الوسيطيف وترد في نصوص العصر االشوري الحديث بصيغة 

 (النير- فتحة–قصر فـ : )ويعني حرفيا (ekal-pi-nariناري –بي –ايكاؿ )
وىو موضع عند مصس نير العظيـ في دجمة قرس بمد شمالي بغداد أو لعميا 

شماؿ الفتحة عمى الضفة اليسرى لنير  (تؿ الذىس)تتطابؽ إلى حدّي ما مع 
تي )و( 3)(قمعة الشرقاط)دجمة قبالة جبؿ مكحوؿ جنوس اشور  ايكاالّي

ekalate)  التي ترد في النصوص مف مختمؼ العصور البابمية واالشورية
عمى  (قمعة الشرقاط)شماؿ شرقي مدينة اشور  (تموؿ الييكؿ)وتتطابؽ مع 

والفارؽ بيف المدينة ( 4)الضفة اليسرى لنير دجمة ايضا جنوس شرقي الموصؿ
ايكالتو )االولى والثانية اف االولى ترد في النصوص بصيغة المفرد 

ekallatu)  بينما ترد الثانية بصيغة الجمع (القصر)وتعني بالمغة االكدية ،
ايكالتي )و(. مدينة القصور)أو ( القصور: )أي (ekallateايكاالّيتي )

ekalti)  تؿ )اسـ مدينة مف العصر االشوري الحديث والتي رشح الباحثوف

                                                 

(1) The Helsinki Atlas, p.6.  

(2) Ibid, p.6.  

(3) RGTC, Band.5, p.338.  

(4) RGTC, Band.4, p.159.           

   RLA, Band.2, pp.319-320: ينظر كذلؾ
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عمى الضفة الشرقية لمفرات قرس الرقّية في سوريا موقعا - ممباقو– (منباقو
 . (1)ليا

الذي يرد في نصوص مف العصر البابمي القديـ  (idmaraz/sص /ايدماراز) .18
احد فروع نير الخابور شمالي  (-اليرماس-نير جغجغ)ويراد بو تحديدا 

الذي يرد في نصوص مف العصر  (idmaraz/sص /ايدماراز)و. (2)سوريا
ومنصورية - شيرباف–بيف المقدادية  (قناة ميروت)ذاتو ولكف يقصد منو ىنا 

الجبؿ جنوس شرقي ديالى شرقي العراؽ استنادا لمدالئؿ االثارية والدراسات 
 . (3)المتعمقة بتاريخ مشاريع الري في العراؽ القديـ

وىو االسـ القديـ لسيؿ بتويف قرس رانية في ، utim) أو أوتيـ ituإيتو ) .19
 او ituأما الموضع االخر فيو ايتو ، (4)السميمانية شماؿ شرقي العراؽ

حاليا والتي تقع عمى الضفة اليمنى  (ىيت)الذي يتطابؽ مع مدينة  iduايدو
لنير الفرات شماؿ الرمادي في االنبار غربي العراؽ وىي مف المدف التي 

فيو اسـ مقاطعة ( iduايدو )والموضع الثالث ، (5)احتفظت بتسميتيا القديمة
في محافظة كردستاف شماؿ غربي  (زري بار)اشورية تقع حاليا شمالي بحيرة 

، اما الموضع الرابع فيو (6)ايراف مقابؿ قضاء حمبجة عمى الحدود مع العراؽ
وىو اسـ قبيمة آرامية بدوية وردت في نصوص مف العصريف  (itu'uايتوئو )

االشورييف الوسيط والحديث واستطاعت الدولة االشورية استمالتيا إلى جانبيا 
بعد اف كانت تشكؿ مصدر خطر وقالقؿ ليا واستخدمتيا كقوة ضاربة ورديؼ 

ومساند لمجيش االشوري ضد المتمرديف واالنفصالييف عف الدولة االشورية 
                                                 

(1) Neo-Assyrian Toponyms, p.117.  

(2) RGTC, Band.3, p.326.  

(3) RGTC, Band.3, p.327.  

كردستاف العراؽ في التاريخ القديـ في ضوء المصادر المسمارية مف : القرة داغي، رافدة( 4)
ـ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة السميمانية، . ؽ612ـ حتى .اإللؼ الثالث ؽ

 . 131، ص2008

(5) The Helsinki Atlas, p.10.  

(6) Ibid, p.10.  
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وغمس اسميا عمى المنطقة التي استوطنتيا عمى مدّي الجانس الغربي لنير دجمة 
 . (1)في المنطقة المحصورة بيف تكريت وبغداد في العراؽ

التي ترد في نصوص العصر االشوري  (eb'ala أو ايبئاال eblaايبال ) .20
الحديث وتقع في موضع في محيط منطقة الحويجة إلى الجنوس مف مدينة 

والتي ترد كمدينة ومركز اداري ميـ  (iblaابال )، و(2)كركوؾ شماؿ العراؽ
ـ واستمر ظيورىا في .في النصوص المسمارية منذ االلؼ الثالث ؽ

ويقع قرس ادلس  (تؿ مرديخ)النصوص في مختمؼ العصور والتي تتطابؽ مع 
 . (3)كـ جنوس مدينة حمس السورية40عمى مسافة 

التي حكمت  قديمة وكانت عاصمة لساللة ايسف مدينة سومرية( isinايسف ) .21
 واستمر ظيورىا في النصوص مف مختمؼ ـ.ؽ( 1732-1969)حوالي مف 

كـ إلى الجنوس  (20)وتبعد  (ايشاف البحريات)العصور وتعرؼ بقاياىا حاليا 
فُّ )، ومدينة (4)مف بمدة عفؾ جنوس شرقي الديوانية في جنوبي العراؽ سِم

sinnu)  التي ترد في نصوص العصر االشوري الحديث والتي تعرؼ في
لقربيا مف جبؿ حمريف  (سف بارمّيا)أو  (السّيف)كتابات البمدانييف العرس بػ 

وتقع عند مصس نير  (بارمّيا)الذي استمدت اسميا منو والذي كاف يعرؼ بػ 
قمعة )الزاس االسفؿ في نير دجمة عند قرية الشجرة جنوس مدينة اشور 

والتي رشح ( isanaايسانا )ومدينة ( 5)في محافظة صالح الديف (الشرقاط
حاليا عمى نير الساجور  (تؿ ايساف)، أو (إيساف كوي)البعض مطابقتيا مع 
بينما يذىس الباحث نائؿ حنوف إلى االعتقاد . (التركية– عند الحدود السورية 

                                                 

(1) The Helsinki Atlas, p.11.  
(2) Ibid, p.8.  
(3) Ibid, p.8.  

(4) Ibid, p.11.  

(5) Jabir Khalil Ibrahim, “Pre-islamic settlement in Jazirah”, (Ph. D 

Thesis), Printid at Dar Al-Kutub organization for Printing and 

Publishing, University of Mosul, 1986, pp.57-58, Plan7, P.255.    
 “The Helsinki Atlas”, P.16.   ينظر كذلؾ  
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جنوس ناحية حماـ العميؿ او تؿ الرمانة بالقرس  (تؿ امنَسْيرة)انيا ربما تكوف 
مف ناحية القيارة وكال الموضعيف يقعاف عمى الضفة اليمنى لنير دجمة جنوبي 

الموصؿ شمالي العراؽ الف بعض النصوص االشورية تشير الييا بما يفيد 
، ويرى كاتس ىذه السطور انو ربما (1)انيا في منطقة قريبة مف مدينة اشور

ىو االقرس إلى االحتماؿ والترشيح الف موقعو ليس بعيدا  (تؿ الُخفساف)يكوف 
 . القديـ( إيسانا)، كما اف االسـ فيو بقايا وصدى مف اسـ (منَسيرهاتؿ )عف 

اشير مدف العالـ القديـ والمدينة المعروفة وسط العراؽ، ومف  (babilبابؿ ) .22
اشير مدف العصر البابمي القديـ والحديث، وكانت عاصمة ساللة بابؿ االولى 
وكذلؾ عاصمة الساللة الكمدية في العصر البابمي الحديث وتقع شمالي مدينة 

، وبابؿ (2)كـ إلى الجنوس مف بغداد (90)الحمة بمسافة يسيرة وعمى بعد 
babil اسـ مدينة اخرى تقع في موضع قرس جزيرة بف عمر جنوس شرقي 
 . (3)تركيا

بمدة ترد في النصوص : ويشترؾ فييا موضعيف، االوؿ (balihuباليخو ) .23
عمى نير البميخ في  (تؿ ابيض)العائدة لمعصر االشوري الحديث وتتطابؽ مع 

 (نير البميخ)اسـ :محافظة الرقّية شمالي سوريا عمى الحدود مع تركيا، والثاني
 . (4)احد روافد نير الخابور في سوريا

، اما االولى فاختمؼ الباحثوف في (halziخمزي )و (bar halzi برخمزي) .24
 وطائفة مف الباحثيف إلى إنيا Parpolaتعيينيا، فبينما يذىس الباحث باربوال 

وىنا يرجح الباحث إستناداً  - تقع في موضع شماؿ تمعفر غربي الموصؿ 
موقعا ليا لقربيا  (قرية البرغمية)وتأسيسا عمى ىذا التحديد واالحتماؿ 

الجغرافي مف المكاف المرشح ولتقارس مخارج االسـ الحديث مع اسـ الموقع 
                                                 

(1) Hannoon, Na’il, “Studies in the Historical Geography of Northern 

Iraq During the Middle and Neo Assyrian Periods”, (Ph. D. thesis), 

Toronto, 1986, p.117.  

(2) RGTC, Band.3, p.326.  
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بينما أعطى الباحث نائؿ حنوف دالئؿ تثبت عمى إنيا تقع في تؿ - القديـ 
الغزالني في معسكر الغزالني في الضواحي الجنوبية لمدينة الموصؿ وترد 

أما المدينة الثانية . (1)(halzi-atbariاتباري – خمزي )المدينة ايضا بصيغة 
التي تقع عمى الضفة ( السّيالمية)فتتطابؽ مع موقع بمدة  (halziخمزي )

كـ إلى الشرؽ مف 30وتبعد  (نمرود)اليسرى لنير دجمة بالقرس مف كمخو 
 . (2)الموصؿ وكال الموقعيف يرداف في نصوص العصر االشوري الحديث

والذي يشترؾ فيو ثالثة مواضع، االولى وىي األشير  (balatu/aا /بالطو) .25
عمى الضفة -( اسكي موصؿ-بمد)وتتطابؽ مع مدينة  (balatu/aا /بالطو)

وىي مف اىـ المصادر  (3)اليمنى لنير دجمة شماؿ غربي الموصؿ في العراؽ
والمقالع التي كاف يجمس منيا االشوريوف الحجارة والصخور لنحت الثيراف 

وكذلؾ . (4)المجنحة والتماثيؿ كما ترد في نصوص العصر االشوري الحديث
اسـ ىذه  (اسكي موصؿ)ليشمؿ مع  (تؿ جيكاف)يرشح بعض الباحثيف موقع 

 (تؿ جيكاف)مع اف . المدينة وىي تقع إلى الشماؿ قميال مف الموضع السابؽ
والموضع ( 5)(tamnunuتمنونو )يرشحو الباحثوف موقعا لممدينة االشورية 

وىو اسـ بمدة ترد في نصوص مف  (dur-balatiبالطي -دور)الثالث ىو 
 (خرائس ُاحيمر)اقترح الباحث موزيؿ . العصريف االشوري الوسيط والحديث

 . (6)عمى الضفة اليمنى لمفرات في محافظة االنبار غربي العراؽ موقعا لو

وىو اسـ مركز مقاطعة مف العصر االشوري الحديث  (barsippaبارسبّيا ) .26
الحتفاظيا النسبي باالسـ القديـ فضال عما  (برس نمرود)وتعرؼ حاليا 

                                                 

(1) Hannoon, op.cit, pp.5-121  

(2) The Helsinki Atlas, p.9.  

(3) The Helsinki Atlas, p.7.  

(4) Ibid, p.7.  

(5) Ibid, p.17.  

صدقي : ، ترجمة"رحمة وصفية ودراسات تأريخية"الفرات االوسط، : موزيؿ، الواموزيؿ،  (6)
صالح احمد العمي وعمي المياح، مطبوعات : حميد وعبد المطمس عبد الرحمف، مراجعة

 . 292،، ص1990المجمع العممي العراقي، بغداد، 
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كـ جنوس الحمة في محافظة 15اسفرت عنو نتائج التنقيبات ويقع عمى نحو 
( tarbusibi تاربوسيبي)أو  (til-barsipتؿ بارسس )و. بابؿ في العراؽ

تؿ )وىو اسـ مركز مقاطعة ايضا يردنا مف العصر ذاتو ويتطابؽ حاليا مع 
استنادا لنتائج التنقيبات التي استظيرت فيو قصر الممؾ االشوري  (احمر

في منطقة عيف العرس عمى الضفة اليسرى لنير الفرات  (تجالتبميزر الثالث)
 . (1)كـ جنوس جرابمس شمالي سوريا20ويبعد 

عمى ( بيرثوف)التي يشترؾ فييا موضعاف، األوؿ يتطابؽ مع  (biratiبيراتي ) .27
والموضع الثاني الذي يرد . نير دجمة جنوس شرقي مدينة بطماف في تركيا

 مع حدّي ماالذي يتطابؽ إلى  (hararati أو خاراراتي biratiبيراتي )بصيغة 
عمى الضفة اليمنى لنير الفرات بمحافظة االنبار غربي  (حديثة)موقع بمدة 

 . (2)العراؽ

وىو اسـ موضع قرس ناحية الحسينية في محافظة  (tarbasuترباصو ) .28
وىو اسـ مدينة اشورية تتطابؽ مع  (tarbisuتربيصو )و. واسط في العراؽ

كـ شماؿ غربي نينوى في 5قرس الرشيدية ويبعد  (شريخاف)شريؼ خاف 
ـ وكال 1968العراؽ استنادا لنتائج التنقيبات التي اجرتيا جامعة الموصؿ عاـ 

 . (3)الموضعاف يريداف في نصوص العصر االشوري الحديث

غربي القدس في  (تؿ بطش) مع حدّي ماالتي تتطابؽ إلى ( tamnaتَسمنا) .29
الذي  (تؿ جيكاف)التي يرشح الباحثوف ( tamnunu/aأ /تمنونو)فمسطيف، و

يقع حاليا تحت غمر مياه سد الموصؿ شماؿ غربي الموصؿ في العراؽ 
 ( 24انظر فقرة ). (4)موقعا ليا وكالىما موقعاف مف العصر االشوري الحديث

                                                 

(1) The Helsinki Atlas, p.8.  

(2) Ibid, p.7.  

(3) Neo-Assyrian Toponyms, p.96.  

اكتشاؼ مدينة تربيصو االشورية، مجمة اداس الرافديف، جامعة : سميماف، عامر: ينظر كذلؾ
 . 49-15، 1971الموصؿ، العدد األوؿ، 

(4) The Helsinki Atlas, p.17.  
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وىي اسـ مدينة مف فترة االلؼ الثاني واالوؿ قبؿ الميالد  (taiduتايدو ) .30
عمى نير جغجغ  (-الحميدية-تؿ حميدي)والتي يرجح الباحثوف اف تكوف 

. جنوس غربي القامشمي في محافظة الحسكة شماؿ شرقي سوريا (اليرماس)
مف العصر االشوري الحديث وربما ( قمعة)وىو اسـ حصف  (tiduتيدو )و

جنوس شرقي تركيا  (ديار بكر)إلى الجنوس الشرقي مف  (-كيره-كرخ )تكوف 
 . (1)موقعا ليا

وىو اسـ جبؿ ورد في نصوص مف العصر االشوري الحديث  (tasتاس ) .31
قرس الشيخاف شماؿ  (بافياف)أو  (باوياف)وتقترس المعطيات مطابقتو مع 

وىو اسـ بمدة مف العصر ذاتو  (tasaتاسا )و. شرقي نينوى شمالي العراؽ
 . (2)الحالية شمالي مالطيا في تركيا (تاشديميف)لعميا تكوف 

وىي اسـ بمدة ترد في نصوص مف العصريف االشوري  (tu'immuتوئيّيمو ) .32
شماؿ شرقي ادلس في سوريا والتي  (تاءوـ)والبابمي الحديثيف وتتطابؽ مع 

وىي اسـ  (tummu/eي /تومّيو)و. احتفظت باسميا القديـ مع بعض التغيير
مقاطعة مف العصر االشوري الحديث وتقع في موضع بيف قضاء رانية 

وتذىس الباحثة رافدة القره . (3)وراوندوز في محافظة اربيؿ شماؿ شرقي العراؽ
التابعة لقضاء راوندوز في  (توتمو)داغي إلى االعتقاد انيا ربما تكوف قرية 

 . (4)محافظة اربيؿ

اسـ موقع مدينة يرد في نصوص مف العصور البابمية  (tilla/eتيمّيي / تيالّي ) .33
واالشورية ويرد كذلؾ في نصوص مف العصر االشوري الحديث كمركز 

شماؿ اليعربية شماؿ غربي سوريا  (تؿ رميالف)ويرشح الباحثوف . مقاطعة
التي ترد في نصوص مف العصر االشوري  (telaتيال )ومدينة . (5)موقعا ليا

وتقع غربي جبؿ  (تيال)الحديث ايضا والتي ربما احتفظت باسميا القديـ 
                                                 

(1) The Helsinki Atlas, pp.16-17.  

(2) The Helsinki Atlas, p.17.  

(3) Ibid, p.17., RGTC, Band.8, p.422.  
 . 95القره داغي، كردستاف العراؽ، ص (4)

(5) The Helsinki Atlas, p.18.  
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بيرماـ في ناحية مزوري إلى الشرؽ مف رافد الكومؿ في محافظة دىوؾ 
وتقع حاليا ( تؿ تولما)اسـ مدينة ربما يكوف  (tiliتمي )و. (1)شمالي العراؽ

 . (2)شماؿ شرقي العراؽ (بحيرة دربندخاف)تحت مياه 

 اسـ مدينة ورد ذكرىا في نصوص مف (taraqu (m) (ـ)تاراقو ) .34
في مثمث الخابور شماؿ  (تؿ ىادي)العصراالشوري القديـ وويقترح الباحثوف 

 وىي اسـ مدينة وردت (terqu (m) (ـ)تيرقو )و. (3)شرقي سوريا موقعا ليا
كما وردت . (4)في نصوص مف العصور البابمية واالشورية القديمة والوسيطة

والتي  (sirquسيرقو )في نصوص العصر االشوري الحديث ولكف بصيغة 
عمى الضفة اليمنى لنير الفرات جنوس شرقي  (تؿ عشاره)تتطابؽ حاليا مع 

تيرقاف أو تيركا /تيرقا. )(5)دير الزور شرقي سوريا استنادا إلى نتائج التنقيبات
tirqa/ tirqan ،TIRGA)  الذي تشترؾ فيو اسماء ثالث مدف في مواقع

 tirqan IGI (šá pān) guti: "جغرافية مختمفة، االولى، ترد بصيغة
KI "

أي ترقاف المواجية او المقابمة لبالد الكوتييف والتي تساوييا، وترادفيا قائمة 
القديمة، التي " لوبدي"والتي تتطابؽ مع  lutiآشور الجغرافية مع مدينة لوتِم 
جنوبي كركوؾ شمالي العراؽ موقعا  (داقوؽ)يرشحيا بعض الباحثيف مدينة 

التي ترد في النصوص بصيغة  (terqaا تيرؽَس ): ، والمدينة الثانية(6)ليا
(tirqán IGI HURSAG 

KI) ( مدينة تيرقاف المقابمة إلقميـ الجباؿ: )أي
والمدينة الثالثة . (7)وتقع قرس قره خار في اعالي نير ديالى شرقي العراؽ

 tirqán šáوالتي ترد بصيغة  (تيرقو)أو كما مرت بنا سمفا بصيغة  (تيرقَسا)

pān suti
 KI او tirqán IGI suti مدنية تيرقَسا التي تقع )والمقصود بيا ىنا

                                                 

 . 109القره داغي، كردستاف العراؽ، ص( 1)
 44المصدر نفسو، ص (2)

(3) RGTC, Band.4, p.159.  

(4) RGTC, Band.3, p.328.  

(5) The Helsinki Atlas, p.16.  

(6) The Helsinki Atlas, p.12.  

(7) Frayne, D "The early dynastic list of geographical names", American 

oriental series, Vol. 74 (1992), p.58.  
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التي كانت تستوطف عمى ضفاؼ الفرات ( sutu/iقبالة مضارس قبيمة سوتِمي 
مف منطقة عانة عمى نير الفرات في محافظة االنبار غربي العراؽ حتى 

تؿ – المقصودة ىنا تقع بقاياىا حاليا في  (ترقاف)مدينة الرقة السورية، و
 . (1)عمى الضفة اليمنى لمفرات جنوس شرقي دير الزور في سوريا– عشاره

التي تشترؾ فييا  (duduliدودولي )أو ( دوؿ. دوؿ)أو  (tutulتوتوؿ ) .35
الحالية عمى الضفة اليمنى لنير  (ىيت)رشح الباحثوف مدينة مدينتيف، االولى 

وىذه ( 2)الفرات شمالي الرمادي في محافظة االنبار غربي العراؽ موقعا ليا
الصيغة أو التسمية جاءت فقط في نصوص ما قبؿ الفترة السرجونية والفترة 

لتحؿ محميا تسمية . السرجونية وساللة اور الثالثة والعصر البابمي القديـ
منذ العصريف البابمي واالشوري ( ituايتو )أو  (iduايدو )اخرى وىي 

والمدينة ( 3)االشوري الحديث والبابمي الحديث والمتأخرالوسيطيف والعصر 
تتطابؽ إلى حدّي ما مع التي ( tuttulتوتّيوؿ )أو  (tultulتوؿ توؿ )الثانية 

 . (4)عمى الضفة اليمنى لنير البميخ شرقي مدينة الرقّية في سوريا (تؿ البيعة)

البحر )ويقصد بو ( البحر العظيـ)الذي يعني  (tamtu rabituتامتو رابيتو ) .36
ففي . ولكف ىذا المصطمح ايضا قد يراد بو احيانا بحارا اخرى (المتوسط

بعض االحياف نرى كتبة الحوليات االشورية يتركوف الصيغة سائبة وال 
كما حصؿ مع . يحددوف مدلوليا وافقيا وموقعيا الجغرافي بشكؿ دقيؽ

في احدى حوليات  (tamtu rabituالبحر العظيـ تامتو رابيتو )مصطمح 
حيث . (ـ. ؽ1077-1115)األوؿ  (تجالتبميز)الممؾ االشوري توكمتي ابؿ 

متسائال فيما إذا  (البحر العظيـ)ناقش الباحث ىاري ساكز ىذا المصطمح 
، (1)(البحر االسود)أـ ( 5)(-واف-بحيرة فاف)أـ  (البحر المتوسط)كاف يعني 

                                                 

(1) RGTC. Band.3, P.328.  

(2) RGTC, Band.1, p.239.  

(3) RGTC, Band.1, 2, 3, 5, 8. وينظر كذلؾ: The Helsinki Atlas, p.10. 

(4) RGTC, Band.1, p.238.  

شا نائيري -ايميتو-تامتو: كانت النصوص االشورية تشير ليا في الغالس بصيغةف إو (5)
tamtu-elitu-sa na'iri  
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النو يبدو مف سياؽ احداث حمالت ىذا الممؾ وغيره ما يوحي اف مسرحيا 
- واف–بحيرة فاف )الجغرافي قد شمؿ فضال عف البحر المتوسط كؿ مف 

وىو ما يفتخر بو  (والبحر االسود في تركيا وحتى بحر قزويف شمالي ايراف
عادة المموؾ االشوريوف في نصوصيـ لحدود امبراطورياتيـ التي بمغت 

 . جغرافيتيا السياسية حدودا تمتد لتشمؿ ىذه البحار

وىو اسـ يشترؾ فيو موضعيف يرداف في نصوص مف  (targibatتركيبات ) .37
وىو اسـ مدينة تقع  (targibatuتركيباتو )العصر االشوري الحديث، األوؿ 

تركيباتي )و. جنوس غربي ايراف (عيالـ)في موضع في محافظة إيالـ 
targibati)  ( دينارتو)وىو اسـ قبيمة كانت تستوطف في محيط ناحية نيمو

 . (2)في قضاء عقرة التابعة لمحافظة دىوؾ شمالي العراؽ

  التي تشترؾ فييا مدينتيف، االولىgubal (كوباؿ) وgubla (ُكبمة)  .38
جنوس الالذقية عمى ( جبمو)والتي تتطابؽ مع  (gubal/gublaكوباؿ /كوبال)

بال ) أو (gabalaكباال )والثانية . الساحؿ السوري ُُ والتي تتطابؽ  (gublaُؾ
شماؿ بيروت عمى الساحؿ المبناني  (-بيبموس -(بنت جبيؿ)ُجبيؿ )مع مدينة 

 . (3)استنادا لنتائج التنقيبات التي اجريت في كال الموقعيف

 ويشترؾ فييا موضعيف، االوؿ يرد في نصوص العصر االشوري harخار  .39
غربي الموصؿ في  (جبؿ سنجار)ويذىس الباحثوف إلى ترشيحو مع . الوسيط
وىو ايضا جبؿ والذي يردنا في  (harخار )والموضع الثاني . (4)العراؽ

نصوص العصر البابمي الحديث والمتاخر ويضعو الباحثوف مع سمسمة جباؿ 

                                                                                                                       

، 1999قوة اشور، ترجمة عامر سميماف، مطبعة المجمع العممي، بغداد، : ساكز، ىاري (1)
 . 94ص

(2) Neo –Assyara Toponyms, p.p.347-348.   
(3) The Helsinki Atlas, p.9.  

(4) RGTC, Band.5, p.337.  
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والتي ترد في نصوص العصر االشوري . جنوس شرقي تركيا (طور عابديف)
  .(1)(kasiariكاشياري )الحديث بصيغة 

 (تؿ خويره)التي يشترؾ فييا موقعيف، األوؿ ربما يكوف ( harbe/iخاربي ) .40
كـ  (6)ويقع في منتصؼ المسافة بيف بمدتي راس العيف وتؿ ابيض ويبعد 

تؿ )التركية بيف نيري البميخ والخابور في منطقة – جنوس الحدود السورية 
، والثاني رشحو الباحث موزيؿ مع (2)مف محافظة الرقّية شمالي سوريا (ابيض

عمى نير الفرات في محافظة االنبار  (خاف البغدادي)أو  (خربة القطبية)
 . (3)غربي العراؽ

الذي يشترؾ فيو موضعيف، األوؿ يرد في نصوص العصر  (harsiخارسي )  .41
قرس القامشمي في  (تؿ المؤزر) مع حدّي ماالبابمي القديـ ولعمو يتطابؽ إلى 

والثاني يرد في نصوص العصر ( 4)محافظة الحسكة شماؿ شرقي سوريا
اذربيجاف )في محافظة  (بوكاف)س االشوري الحديث ويقع في موضع قر

 . (5)شماؿ غربي ايراف (غربي

وىي جباؿ تقع في منطقتيف  (habhu sa betani 1 1بيتاني-شا-خابخو)  .42
–شرقي سيرت  (يازلجاداغ)متباعدتيف، االولى يرشحيا بعض الباحثيف مع 

العمادية جنوس سيؿ السندي – جنوس شرقي تركيا اوفي سيؿ زاخو - سعرت
 2بيتاني-شا-خابخو)اما الموضع االخر وىو ، في محافظة دىوؾ العراقية

habhu sa betani2)  التركي – االيراني – فيقع في اقصى المثمث العراقي
( habhu- sa-panu-hatiخاتي -باف -شا-خابخو)بيف راوندوز ورانيا و

والتي تقع إلى الشماؿ الغربي  (الحثييف-خابخو المواجية لبالد خاتي )وتعني 

                                                 

(1) RGTC, Band.8, p.422.   
العامة المديرية – معجـ المواقع االثرية في سوريا، منشورات وزارة الثقافة : الشيابي، قتيبة( 2)

 . 67، ص2006لالثار والمتاحؼ، دمشؽ 

 293موزيؿ، المصدر السابؽ، ص( 3)
(4) RGTC, Band.3, p.328. 

(5) Neo –Assyara Toponyms, p.154.  
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، فيما تذىس الباحثة رافدة القره داغي اف (1)مف ديار بكر جنوس شرقي تركيا
ربما تكوف في الموقع المعروؼ بػ - العمادية– التي تقع في سيؿ زاخو 

جنوس شرقي قصبة بيدار جنوس رافد الخابور الذي يصس في  (صمكا خبخ)
 . (2)دجمة إلى الجنوس الغربي مف زاخو شمالي العراؽ

والتي يشترؾ فييا موضعاف، األوؿ بات مف المؤكد انو  (halmanخمماف ) .43
في  (سربولي زوىاس)و (قصر شيريف)بيف  (ُحمواف)يتطابؽ حاليا مع قصبة 

محافظة كرمنشاه عمى حوض نير الوند غربي ايراف، وترد المدينة ايضا 
خمماف )، اما الموضع االخر فيي مدينة (3)(armanأرماف )بصيغة 

halman)  شماؿ غربي ( حمس)وىي احدى الصيغ التي يرد فييا اسـ مدينة
مَسس ): سوريا، والتي ليا صيغتاف اخريتاف ىما د)و (halabخَس ْض - يَسْمخَس - يَسْمخَس

iamhad)(4) . 

رّيانيا ) .44 إلى ( رانية)التي ربما تشير الدالئؿ إلى كونو قضاء  (harraniaخَس
رّيانو )و. الشماؿ الغربي مف السميمانية شماؿ شرقي العراؽ التي  (harranuخَس

يشترؾ فييا موضعيف األوؿ مدينة قديمة ومحطة ميمة عمى مر العصور 
لمقوافؿ والحمالت، ترد في النصوص المسمارية المبكرة وازدىر شأنيا 

الو  (sinسيف )ووضعيا في العصر البابمي الحديث بكونيا مركزا لعبادة اإللو 
رّياف)القمر في اعتقاد العراقييف القدماء والتي تتطابؽ مع مدينة  إلى  (حَس

التي  (harranuخرّيانو )و. (5)الجنوس الشرقي مف اورفا جنوس شرقي تركيا
ترد في نصوص العصر البابمي الحديث والمتاخر ويرشح الباحثوف مدينة 

                                                 

(1) The Helsinki Atlas, p.9, Map 3C, 4B, 4D.  

 . 92القره داغي، المصدر السابؽ، ص (2)
أرماف )كما اف ىناؾ مدينة اخرى ترد في نصوص العصر االشوري الحديث وىي  (3)

arman ) قرس المقدادية في  (أبو صيدا)في ناحية  (تؿ الذىس)التي ربما تتطابؽ مع
  (.Neo –Assyrian Toponyms ،p.30: ينظر)محافظة ديالى في العراؽ 

(4) The Helsinki Atlas, p.9.  

(5) The Helsinki Atlas, p.9.  
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آُؿ شا خاراني )و. (1)شماؿ شرقي انطاليا جنوس تركيا موقعا ليا (التف باشاؾ)
alu sa harani) والتي ( خاراف)أو مدينة ( خاراف)المدينة العائدة إلى : أي

تؿ )ترد في نصوص العصر االشوري الحديث ويرشحيا الباحثوف مع 
 . (2)عمى الضفة اليمنى لنير الخابور قبيؿ مصبو في نير الفرات (خنضؿ

وىي اسـ بمدة ترد في نصوص مف العصر االشوري  (hauraniخاوراني ) .45
. شمالي حمس في سوريا (حوار النير)الحديث وتتطابؽ حاليا مع منطقة 

وىي اسـ مركز مقاطعة مف ( haurinaخاورينا )والموضع االخر ىو 
جنوس شرقي  (حواريف)العصر االشوري الحديث ويتطابؽ حاليا مع منطقة 

حمص في سوريا والموضعيف مف المواقع التي احتفظت باسميا القديـ مع 
 . (3)بعض التحوير

يرداف في ( مدينتيف)والتي يشترؾ فييا موضعيف  (huzirinaخوزيرينا ) .46
نصوص مف العصريف البابمي القديـ واالشوري الحديث، األولى شخصت 

عمى االمتداد الشمالي لنير البميخ إلى الشماؿ  (سمطاف تبّيو)بقاياىا بموقع 
خوزيرينا )والموضع الثاني ىو . الغربي مف حراف جنوس شرقي تركيا

huzirina)  غربي القامشمي في ( تؿ عامودا)ايضا والذي رشح الباحثوف
 . (4)محافظة الحسكة شماؿ شرقي سوريا موقعا ليا

وىي تمثؿ انير وروافد متعددة فضال عف موقع جغرافي ( haburuخابورو ) .47
احد روافد نير ( رافد الخابور)األشيَسر ىو  (haburumخابورـو )معيف، فػ 

فالمقصود  (haburatumخابوراتـ )اما الثاني ( 5)الفرات شماؿ شرقي سوريا
بو رافد الخابور عمى نير دجمة االعمى والذي يصس فيو قرس مدينة زاخو 

فيو فرع مف شط النيؿ  (haburumخابورـو )شمالي العراؽ والخابور الثالث 

                                                 

(1) RGTC. Band.8, p.421.  

(2) The Helsinki Atlas, p.5.  

(3) Ibid, p.10.  

(4) Ibid, p.10.  

(5) Ibid, p.9.  
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. (1)القديـ ويمتد بيف نير الفرات ودجمة حتى شط الغرّياؼ الحالي وسط العراؽ
تؿ )فيي التي تعرؼ بقاياىا حاليا بػ  (haburatumخابوراتـو )ومدينة 
 . (2)شماؿ شرقي الحسكة في سوريا (كوكس

ويشترؾ فييا موضعيف يرداف في نصوص مف العصر االشوري  (خادالو) .48
وىو اسـ مدينة وجبؿ يقع في موضع في  (hadaluخادالو )الحديث األوؿ 

وىو اسـ قبيمة كانت  (hadalluخادالّيو )و. محافظة ايالـ جنوس غربي ايراف
 . (3)تستوطف في محيط داقوؽ جنوس كركوؾ في العراؽ

الذي يشترؾ فيو موضعيف يرداف في نصوص مف العصر ( dabanداباف ) .49
عمى الضفة  (تؿ خفاجي)االشوري الحديث، األوؿ مدينة رشحيا الباحثوف مع 

رودخاني )والثاني نير ( 4)اليسرى لنير ديالى شماؿ شرقي بغداد في العراؽ
 . (5)شماؿ كفري في محافظة ديالى شرقي العراؽ (كنكر

قضاء )التي يشترؾ فييا موضعاف، االوؿ يتطابؽ مع  (du'ruدوءرو ) .50
التي تقع عمى الضفة الشرقية لنير دجمة جنوس شرقي تكريت في  (الدّيور
اسـ مدينة تقترس الدالئؿ إلى ترشيحيا مع  (du'ruدوءرو ) والثاني العراؽ

شماؿ غربي فمسطيف  (الخضيرة)عمى الساحؿ الفمسطيني قرس مدينة  (دورا)
التي ( duruدورو)والموضعاف يرداف في نصوص العصر االشوري الحديث و

كـ شرؽ اورفا في جنوس شرقي 12وتقع عمى بعد  (اناز)تتطابؽ مع بمدة 
( تؿ عقر)التي تعرؼ بقاياىا اليوـ بػِم  (derدير )أو  (durدور )، و(6)تركيا

، (7)شماؿ غربي بدرة في محافظة واسط شرقي العراؽ عمى الحدود مع ايراف
                                                 

تاريخ حضارة وادي الرافديف في ضوء مشاريع الري الزراعية والمكتشفات : سوسة، أحمد (1)
 . 360، ص2، ج1986، دار الحرية لمطباعة، بغداد 2االثرية والمصادر التاريخية، ج

(2) RGTC, Band.3, p.328.  

(3) Neo –Assyrian Toponyms, pp.140-141.  

(4) The Helsinki Atlas, p.96.  

(5) Ibid, p.8  
(6) Ibid, p.8.  

(7) RGTC, Band.3, p.328.  
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اسـ مدينة وردت في نصوص العصر البابمي الحديث  (duruدورو )و
قرس ناحية  (اـ الواويّية)ويرجح اف يكوف موقع  (االخميني والسموقي)والمتاخر 

( 1)آؿ بدير في قضاء عفؾ في محافظة القادسية جنوبي العراؽ موقعا ليا

التي وردتنا في نصوص مف الفترة ذاتيا واقترح الباحثوف اف  (duraدورا )و
 (ناصريةاؿ)جنوس غربي سوؽ الشيوخ في محافظة ذي قار  (تؿ المحـ)يكوف 

 . (2)جنوبي العراؽ موقعا ليا

وكيف -دور) .51 حصف أو مدينة )وتعني بالمغة االكدية  (dur-sarrukinشرّي
 شروكيف –دور )والتي يشترؾ فييا موضعيف، االولى وىي األشير  (شروكيف

dur-sarrukin)  وىي اخر العواصـ االشورية مف حيث التأسيس واقصرىا
عمرا حيث لـ تتخذ عاصمة لمدولة االشورية اال لمدة محدودة جدا ربما لـ 

-721)االشوري  (الثاني)- سرجوف-وكاف شروكيف . تتجاوز السنة الواحدة
تميّي )فنينوى ( نمرود)ثـ كمخو ( قمعة الشرقاط)قد اتخذ اشور  (.ـ. ؽ705

عاصمة لممكو عمى التوالي ثـ  (النبي يونس وقوينجؽ واسوار المدينة القديمة
وانتقؿ الييا قبؿ . حممت اسمو (.ـ. ؽ715)قرر بناء مدينة جديدة في عاـ 

وبعد وفاة سرجوف ىجرت المدينة تماما حيث انتقؿ ابنو . اف يكمؿ بنائيا
إلى مدينة نينوى وظمت المدينة ميممة كمركز  (سنحاريس) (إيريبا-اخّيي-سيف)

وىي قرية  (خرصباد)وتعرؼ بقاياىا حاليا باسـ . مف المراكز االدارية فحسس
صغيرة تقع بجوار اطالؿ المدينة االشورية ثـ شاع استخدامو لمداللة عمى 

كـ شماؿ شرقي الموصؿ شمالي  (20)اطالؿ المدينة ايضا والتي تبعد 
، وىناؾ مدينة (3)العراؽ، عمى الطريؽ المؤدي إلى مركز قضاء الشيخاف

ساللة )اخرى ورد ذكرىا في النصوص العائدة مف فترة ساللة بابؿ الرابعة 
وكيف – دور )وىي مدينة  (إيسف الثانية البابمية والتي  (dur-sarrukinشرّي

                                                 

(1) RGTC, Band.8, p.423.  

(2) RGTC, Band.8, p.422.  

، الموصؿ، دار الكتس لمطباعة والنشر، 2العراؽ في التاريخ القديـ، ج: سميماف، عامر (3)
 . 384-383، ص1993
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في منطقة ديالى االثرية ويبعد  (تؿ المجيمعات)رشح بعض الباحثيف اف يكوف 
كـ شماؿ قضاء المدائف في المنطقة المحصورة مابيف مجرى النيرواف 16

ويذىس الباحث خالد االعظمي إلى االعتقاد باف . القديـ ونير ديالى موقعا ليا
وكيف) او انيا ىي اسـ بديؿ او  (مدينة اكد)البابمية، يرجح اف تكوف  (دور شرّي

ثاني لعاصمة المممكة االكدية، أي عاصمة الممؾ سرجوف االكدي االوؿ 
التي مازاؿ موقعيا غير معروؼ بالرغـ مف الجيود  (ـ. ؽ2269- 2335)

وكيف -كار)و. (1)والمساعي التي بذليا الباحثوف واالثاريوف -karشرّي

sarrukin)  خرخار )والتي كاف اسميا االصمي قبؿ اف يستحدثو االشوريوف
harhar)  وىي اسـ مدينة وردتنا مف العصر االشوري الحديث ورشحيا

 . (2)جنوس شرقي ىمداف غربي ايراف (مالير)الباحثوف مع مدينة 

زاما ) .52  التي تشترؾ فييا مدينتيف وتميّيز االولى بالالحقة  (razamaرَس
وتقع بالقرس مف razama (sa bu-ra-ma-x )-... ما-را-رزاما شا بو

مدينة تمعفر غربي مدينة الموصؿ بالعراؽ والثانية وتميز بالالحقة رزاما شا 
وتقع في مثمث الخابور شماؿ شرقي razama (sa uhakim )أوخاكيـ 

 . (3)سورية

التي يشترؾ فييا موضعيف، االوؿ يتطابؽ مع مدينة  (rasappaرصابا ) .53
الرصافة جنوس غربي الرقّية في بادية الرصافة في سورية، والثاني يقع في 

. (4)موضع جنوس مدينة سنجار إلى الغرس مف مدينة الموصؿ في العراؽ
 (رصافة واسط)ية منيا اإلسالـفي العصور العربية  (رصافات)وىناؾ عدة 

 (رصافة االندلس)و (رصافة الحجاز)و (رصافة البصرة)و (رصافة بغداد)و

                                                 

وكيف- مدينة أكد أـ دور" االعظمي، خالد، ( 1) ، 1985، بغداد 41، مجمة سومر، المجمد "شرّي
 . 161-152ص

(2) The Helsinki Atlas, p.. 8., RGTC, Band.8, p.421.  

(3) Charpin, Dominique, et nele Ziegler"Florilegium Marinum"  

, V, N. A. B. U. 6, sepoa, Paris, 2003, p.28.  

(4) The Helsinki Atlas, p.15.  



أمســـاءذالـمـدنذواملـواقعذاجلغرافوـةذاملتشابهـةذلػظـًاذواملختلػـــةذموقعـًاذيفذالنصـوصذاملدماريــةذ

 عامرذعبدذاهللذاجلمولي.ذد.م

 556 

التي قامت عمى انقاض  (-رصافة ىشاـ بف عبد الممؾ- رصافة الشاـ)و
آنفة الذكر في بادية الرصافة السورية  (rasappa)المدينة السورية القديمة 

 . (1)والتي احتفظت باسميا القديـ

اسـ بمدة وردت في نصوص مف ( سبأ السورية = )(zabannuزابانّيو ) .54
في  (تؿ اـ العَسقُربّية)العصر االشوري الحديث ولعميا تتطابؽ إلى حد ما مع 

. عمى الحدود مع العراؽ (الشيخ حمد)بادية الجزيرة السورية شماؿ شرقي 
بّياف )و وىو اسـ مدينة ترد في نصوص مف العصور البابمية  (zabbanزَس

في محافظة ديالى شرقي  (كفري)واالشورية وتقع في موضع جنوس قضاء 
 . (2)(جبّيارة)ولعميا تتطابؽ مع منطقة . العراؽ

المدينة العريقة التي كانت مقر احدى السالالت الخمس  (sippar سبّيار) .55
لمموؾ ماقبؿ الطوفاف وازدادت اىميتيا في العصر البابمي القديـ كونيا مركزا 

إلو الشمس باعتقاد العراقييف القدماء واستمر  (samasشَسمَسشَس )لعبادة االلو 
ورودىا في النصوص في مختمؼ العصور ويطمؽ عمييا السكاف المحميوف 

 sipparسبّيار اورورو)وتقع قرس بمدة اليوسفية جنوس بغداد، و (تؿ ابو حبّية)

aruru)  أو(سّيباريخروروـ sippariahrurum)  تؿ )التي رشح الباحثوف
 . (3)جنوس غربي بغداد إلى الشماؿ مف الموضع السابؽ موقعا ليا (الدير

التي يشترؾ فييا موضعيف االوؿ يقع إلى الشماؿ ( sangibutuسنكيبوتو ) .56
سيؿ )في ايراف والتي تقترس المعطيات إلى ترشيحيا مع  (اورمية)مف بحيرة 

شاه )، والثاني لعمو سيؿ اسالـ اباد (اذربيجاف غربي)في محافظة  (خوي
 . (4)(زاجروس)في محافظة كرمنشاه غربي ايراف في منطقة  (آباد

التي تشترؾ في تسميتيا مدينتيف، االولى ىي مدينة محصنة  (suruسوُر ) .57
 (صبيريتا القديمة)أو  (خرائس صور)او  (السواري)بػ حاليا تعرؼ بقاياىا 

                                                 

 . 143، المصدر السابؽ، صالشيابي، قتيبة( 1)
(2) The Helsinki Atlas, p.17.  

(3) RGTC, Band.3, p.326, 328.  

(4) The Helsinki Atlas, p.16.  
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عمى الفرات بالقرس مف عنو في محافظة االنبار غربي  (جزيرة تمبس)بجوار 
 suru sa bitبيت خالوبي- العائدة إلى-سورو )العراؽ، والثانية ىي 

halupi)  عاصمة بيت خالوبي وىي قبيمة آرامية ورد ذكرىا في نصوص مف
عمى نير  (تؿ فديف)أو  (تؿ الصوّيار)العصر االشوري الحديث وتتطابؽ مع 

 . (1)الخابور في محافظة دير الزور في شرقي سوريا

وىو اسـ مدينة ومركز مقاطعة مف العصور البابمية  (simirraصيميرّيا ) .58
كـ جنوس طرطوس  (28)ويبعد  (-سميرا-تؿ كزيؿ)واالشورية ويتطابؽ مع 

يا )و. غربي سوريا عمى ساحؿ البحر المتوسط االّيبريا )أو  (simirriaسيميرّي
allabria) وىو اسـ جبؿ ومدينة ورد في نصوص مف . كما مرت بنا سابقا

في  (-سيمره-كوىو شيخ ماريت)العصر االشوري الحديث ويتطابؽ مع 
كما كانت تسمى وترد عند  (الصيمرة)محافظة لورستاف جنوس غربي ايراف أو 
  .(2)البمدانييف العرس وخاصة ياقوت الحموي

وىي اسـ مدينة ترد في نصوص العصر البابمي القديـ  (tabatumطاباتـو ) .59
وىي اسـ  (tabanطاباف )و. (3)شماؿ شرقي سوريا (تؿ ترتاس)وولعمو يكوف 

مقاطعة ترد كثيرا في نصوص مف العصور البابمية واالشورية القديمة وتشتمؿ 
نير ابو )و (نير كنعاف احد فروع قناة ميروت): عمى عدة قنوات وانيار مثؿ

وكميا تقع في محافظة ديالي شرقي ( قناة بمدروز)و( نير ابي نفط)و (كنكر
اسـ مدينة ترد في نصوص مف العصريف  (tabataiuطاباتايو )، (4)العراؽ

 (-تعباف-تؿ طاباف)االشوري والبابمي الوسيطيف ويتطابؽ إلى حدّي ما مع 
عمى الضفة الشرقية لنير الخابور االعمى جنوس شرقي الحسكة شمالي 

 . (5)سوريا

                                                 

(1) Ibid, p 16.  

(2) The Helsinki Atlas, p.15-16.  

(3) RGTC, Band.3, p.328.  

(4) RGTC, Band.3, p.326.  

(5) RGTC, Band.5, p.337.  
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وىو اسـ مدينة ورد ذكرىا كثيرا في نصوص مف العصريف  (qatanقَستاف ) .60
( 18)الذي يبعد  (تؿ المشرفة)البابمي واالشوري القديميف وتتطابؽ حاليا مع 

وىو اسـ مدينة ورد  (qatanقتنا )، و(1)كـ شماؿ شرقي حمص غربي سوريا
 (تؿ اشمساني)ذكرىا مف العصر االشوري الحديث وتتطابؽ إلى حدّي ما مع 

 . (2)الذي يقع غربي نير الخابور في محافظة الحسكة شماؿ شرقي سوريا

تؿ )التي يشترؾ فييا اسـ مدينتيف، االولى تتطابؽ مع  (qarqar قرقار) .61
في سيؿ الغاس شماؿ غربي حماة شماؿ غربي سوريا وىي ( قَسرقَسور)أو  (قَسرقَسر

مف المواضع التي احتفظت باسميا القديـ، والثانية إلى الجنوس منيا وتشير 
شماؿ مدينة حماة السورية والموضعاف  (تؿ العشارنة)االدلة االثارية اف يكوف 

 . (3)كالىما يقعاف عمى نير العاصي موقعا لو

التي يشترؾ فييا موضعيف قريبيف مف بعضيما، االوؿ يرشحو  (quweقوي ) .62
وكالىما يقعاف جنوس  (كوه)والثانية يرشحوىا مع  (أدنو)الباحثوف مع مدينة 

 . (4)تركيا بالقرس مف خميج االسكندروف

، ىو اسـ تشترؾ فيو ثالث مدف، تقع االولى (kar-samasشمش –كار) .63
بالقرس مف اعمى فتحة نير العظيـ  (تؿ الُمطسّي )وشخصت بػ  عمى نير دجمة

عمى نير  (تؿ ُكرّي )بيف مانكيسـو التي طوبقت مع  عمى دجمة وسط العراؽ
توـ التي تتطابؽ مع ( 5)دجمة قرس بمد شمالي بغداد في العراؽ وكاركاكوالّي

عمى فتحة نير العظيـ  (كـ25-20)حاليا عمى بعد  (محطة قطار سميجة)
، وتقع المدينة الثانية في موضع عمى الفرات بالقرس مف (6)عمى نير دجمة

                                                 

(1) RGTC, Band.4, p.160.  

(2) RGTC, Band.3, p.327.  

(3) The Helsinki Atlas, p.14.  

(4) The Helsinki Atlas, p.14.  

(5) Getze, Albrecht, "An Old Babylonian Itinerary ", JCS; Vol. 7, No. 2, 

1953, p.51.  

(6) RGTC, Bnad, 3, p.328.  
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، وتقع قرس اليوسفية جنوبي بغداد عمى قناة  (تؿ ابو حبّية)مدينة ُسبار  صيريتـُ
 . (1)المدينة الثالثة في موضع عند مصس الخابور في نير الفرات في سوريا

التي تردنا في نصوص فجر السالالت والعصر السرجوني ( kešكيش ) .64
اسـ مدينة سومرية قديمة وكبيرة في وساللة اور الثالثة والعصر البابمي القديـ 

بالد سومر ومقر الساللة االولى بعد الطوفاف المذكورة في قائمة المموؾ 
 والتي عادت الممكية الييا ثانية بعد مدينة اريدو وىبطت مف السومرييف

 (الجزرييف)السماء ومع انيا تقع في بالد سومر اال اف المالحظ اف االكدييف 
كانوا يألفوف العنصر الغالس فييا بدليؿ اسماء اغمس مموكيـ جاءت مف 

( 2)اشتقاؽ اكدي، مما يشير إلى االختالط العنصري بيف السومرييف واالكدييف

ابو )ال تعرؼ بقاياىا إلى اليـو في حيف يرشح بعض الباحثيف موقع والتي 
( تؿ جدر)والذي يقع شماؿ شرقي الدغارة في محافظة القادسية أو  (الصالبيخ

 يجنوس غربي قمعة سكر في قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار جنوس
اسـ مدينة اخرى تقع في بالد اكد وترد في  (kisكِمش )، و(3)العراؽ موقعا ليا

تؿ )النصوص المسمارية مف مختمؼ العصور والتي تعرؼ بقاياىا حاليا بػ 
وتقع إلى الشرؽ مف بابؿ شماؿ شرقي الحمة وسط ( تؿ انغرّيه)و (االحيمر
 . (4)العراؽ

التي تشترؾ فييا اربع مدف ومواضع،  (kisiri/kisuraكيسورا /كيسيري) .65
االولى في جنوس بالد الرافديف في بالد سومر والتي شخصت اطالليا في 

شماؿ شرقي الواقع جنوس شرقي بمدة عفؾ  (5)(ابو حطس)التؿ المسمى 

                                                 

(1) RLA, Band.5, pp.453-454.  

، دار الكتس لمطباعة والنشر، جامعة 1العراؽ في التاريخ القديـ، ج: سميماف، عامر (2)
 . 142، ص1992الموصؿ، 

(3) The Helsinki Atlas, p.304.  

(4) RGTC, Band.3, p.329 :           لممزيد عف ىاتيف المدينتيف ينظر  

RLA, Band.5, Berlin-New York, 1976-1980, pp.607-620.  

(5) RGTC, Band.2, p.303.  
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أو  (kisiriكيسيري )الثانية ىي مدينة المدينة و( 1)الديوانية جنوبي العراؽ
في شماؿ بالد الرافديف في بالد آشور والتي يذىس الباحث  (kisuraكيسورا )

إلى  (-انثى–تؿ يمثا )جاكبسوف إلى االعتقاد أنيا تتطابؽ إلى حدّي ما مع 
شرؽ مف تمكيؼ شرقي نينوى شمالي العراؽ، في حيف يرشح الباحث جولياف اؿ

قرس منطقة الشالالت شماؿ شرقي نينوى موقعاً  ليذه  (تؿ الماماف)ريد 
حيث تذىس الباحثة ( kisraكيسرا )والمدينة الثالثة تاتي بصيغة . (2)المدينة

بيف  (قو سري)رافدة القره داغي انو ربما يكوف الجبؿ المعروؼ حاليا بػ 
والمدينة الرابعة ىي التي تأتي ( 3)راوندوز وحاجي عمراف شماؿ شرقي العراؽ

ويقع عمى  (تؿ شدّيادا)تتطابؽ مع والتي ( kisiri/sikiriكيسيري )بصيغة 
الضفة الغربية لنير الخابور في محافظة الحسكة في سوريا استنادا إلى نتائج 

 . (4)التنقيبات

التي يشترؾ فييا موضعيف، االوؿ يرشحو الباحثوف مع  (lahiruالخيرو )  .66
جنوس شرقي كفري في محافظة ديالى  (اسكي كفري) = (تؿ قره اوغالف)

دولة )شرقي العراؽ والثاني يعتقد الباحثوف انو كاف يشتمؿ عمى محيط 
 . (5)حاليا في الخميج العربي (الكويت

الذي يشترؾ فيو موضعيف، األوؿ يرد في النصوص ( makanماكاف ) .67
 (مصروالسوداف)السومرية والبابمية واالشورية والذي رشحو بعض الباحثيف بػ 

في حيف يذىس اغمس الباحثيف انو ربما تكوف ُعماف الحالية وتحديدا موقع 
بيف عماف والبحريف عمى ساحؿ  (وادي شيبة)في  (مجاف)أو  (ميجاف)

                                                 

(1) RGTC, Band.5, p.337.  

 : ينظر كذلؾو. 408سوسة، المصدر السابؽ، ص (2)
Jacobsen, Th. and Llyod, S. “A guide to the Babylonian and Assyrian 

Antiquities”, 3
rd ed., British Museum, 1922, p.33.  

 . 95القره داغي، كردستاف العراؽ، ص (3)

(4) The Helsinki Atlas, p.12.  

(5) Ibid, p.12.  
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عمى  (ميناء مكراف)، في حيف يرشحو البعض االخر مع (1)الخميج العربي
والثاني يرد في نصوص العصر االشوري الساحؿ االيراني في الخميج العربي 

 . (2)شماؿ غربي ايراف (بحيرة اورميا)الوسيط ويقع في موضع غربي 

والذي يشترؾ فيو خمسة مواضع فيأتي احيانا مجردا مف  (marratuمرّياتو ) .68
الخميج )ويقصد بو تحديدا  (البحر الُمرّي )أية الحقة لفظية والذي يعني حرفيا 

( marratu saplituمرّياتو شبميتو )ويأتي احيانا بصيغة اخرى ىي . (العربي
مراتو )أي البحر المر االسفؿ وليدؿ ايضا عمى الخميج العربي وياتي بصيغة 

البحر االسود أو ) أي البحر المر االعمى كناية عف marratu elituايميتو 
ايضا ىي صيغة مف الصيغ التي تأتي  (marratiمرّياتي )، و(بحر قزويف

كورمَسرّياتي )مجردة مف اية بادئة لفظية لممدينة التي ترد بصيغة 
gurmarrati)  أو( سورمَسرّياتيsurmarrati ) ُسرَّ )والتي تتطابؽ مع مدينة

والموضع . ولعميا تعني حرفيا النبع أو الجدوؿ الُمرّي . (3)-سامراء -(مف رأى
الذي ورد في النصوص العائدة إلى  (marirtuماريرتو )الخامس ىو 

 (-اليرماس-نير جغجغ)العصريف البابمي واالشوري الوسيطيف لمتعبير عف 
 . (4)احد فروع رافد الخابور شماؿ شرقي سوريا

التي  (muşruُمصُر )و (5)(بالد مصر)التي يقصد بيا  (muşurُمُصر ) .69
قرس بعشيقة شماؿ شرقي نينوى  (جبؿ مقموس)طابقيا اغمس الباحثيف مع 

في حيف ترى الباحثة رافدة القره داغي انيا ربما تشتمؿ كذلؾ ( 6)شمالي العراؽ
شماؿ بارزاف في محافظة اربيؿ شمالي العراؽ  (مزوري)كذلؾ عمى سيؿ 

                                                 

(1) RGTC, Band.5, p.333.  

 . 173احمد، كوزاد، المصدر السابؽ، ص (2)

(3) Neo-Assyrian Toponyms, p.240-241..  

(4) RGTC, Band5, p.336..  

(5) The Helsinki Atlas, p.13.  

(6) Ibid, p.13.  
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الذي يرد في نصوص مف  (misruمِمْصُر )و. (1)لتقارس وتشابو المفظيف
العصر االشوري الحديث ويشار لو عمى انو جبؿ في موضع ما مف حوض 

 . (2)الفرات االعمى شمالي سوريا عمى الحدود مع تركيا

ويشترؾ فيو موضعيف، وكالىما يرداف في نصوص  (mansuatiمنصواتي ) .70
جنوس غربي  (مصياؼ)العصر االشوري الحديث، األوؿ يعتقد انيا مدينة 

الذي ربما ُيراد ويقصد بو  (mansuatiمنصواتي )حماة في سوريا، والثاني 
  .(3)تحديدا شماؿ شرقي لبناف (سيؿ البقاع)

اسـ مدينة ترد في نصوص العصر اآلشوري ( nampagateنامباكاتي ) .71
الحديث وتقع في موضع بيف جبؿ بعشيقة ونينوى ويرى كاتس ىذه السطور 

نامبيكو )و( 4)شماؿ شرقي الموصؿ في العراؽ (بايبوخت)انيا ربما تكوف قرية 
نابّييكي )أو  (nanpigiنانبكي )أو تأتي بصيغة  (nampiguنامبيكو )و

nappigi)  اسـ مدينة ترد في نصوص العصر ذاتو وتتطابؽ مع مدينة
التي تقع عمى الضفة الغربية مف نير الفرات في محافظة  (منبج أو ممبج)

 . (5)حمس شمالي سوريا

إلو  (ENLILإنميؿ )مدينة سومرية قديمة ومركز عبادة اإللو  (nippurنِمبُّر) .72
وترد في النصوص مف مختمؼ . اليواء والجوّي باعتقاد العراقييف القدماء

كـ شماؿ عفؾ شماؿ شرقي 10وتبعد  (ُنفّير)العصور وتعرؼ بقاياىا حاليا بػ 
جودي )الذي طابقو الباحثوف مع  (nipruنِمبُر )، و(6)الديوانية جنوبي العراؽ

 . (7)شماؿ سيؿ سيموبي جنوس شرقي تركيا (جبؿ الجودي– داغ 

                                                 

 . 81كردستاف العراؽ، ص: رافدة, القراه داغي (1)

(2) RGTC Band.8, p.422.  

(3) The Helsinki Atlas, p.13.  

(4) Neo Assyrian Toponyms, p.257.   
(5) The Helsinki Atlas, p.13.  

(6) RGTC, Band.3, p.327.  

(7) The Helsinki Atlas, p.14.  
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 التي تشترؾ فييا اربعة مواضع، االولى ترد بصيغتيف  (nerebنيريس ) .73
التي وردت في نصوص مف  (nerebtuنيربتو )أو  (nerebuنيريبو ) 

 (أشجالي)العصر البابمي القديـ كمدينة ومركز اداري ميـ وشخصت بموقع 
، (1)عمى الضفة اليسرى لنير ديالى شماؿ مصبو بنير دجمة في العراؽ

والتي احتفظت باسميا القديـ  (niribiنيريبي )أو  (nerabنيراس )والثانية 
اسـ  (nirbuنيربو)، والثالثة (2)وتقع جنوس شرؽ حمس في سوريا (نيراس)

مدينة ورد في نصوص مف العصر االشوري الحديث ولعميا تتطابؽ مع 
شماؿ شرقي برادوست في محافظة اربيؿ شماؿ شرقي العراؽ  (نيروه ريكاف)

 والتي وردت مف الفترة ذاتيا nirabuوالرابعة نيرابو ( 3)عمى الحدود مع ايراف
في موضع في مثمث البميخ والفرات االعمى  (بيت ايديني)وتقع في مقاطعة 

 . (4)شمالي سوريا

األوؿ يرد في : اسـ موقع يشترؾ فيو ثالث مواضع: (nissaiaنيسّيايا ) .74
قرس ىمداف غربي  (نَسساَس )نصوص العصر االشوري الحديث ويتطابؽ مع 

التي تقع في  (نَسسا)ايراف التي احتفظت باالسـ القديـ نسبيا وىي غير 
، والثاني يرد في نصوص العصر البابمي الحديث والمتأخر (5)خراساف

إلى الشرؽ مف  (ىَسرسيف)ويرشحو الباحثوف مع بمدة  (االخميني والسموقي)
في نصوص مف  (nisaia)كما ترد ىذه الصيغة . كرمنشاه غربي ايراف

 . (6)شمالي ايراف (بحر قزويف)العصر ذاتو لتشمؿ كذلؾ 

                                                 

(1) RGTC, Band.3, p.327.  

(2) The Helsinki Atlas, p.14.  

 . 112قره داغي، كردستاف العراؽ، ص (3)
(4) Neo Assyrian Toponyms., p.268  
(5) Ibid, p.652.  

(6) RGTC, Band.8, p.422..  
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ؿ ُمُصر ) .75 ويشترؾ ( وادي مصر)ويعني بالمغة االكدية  (nahal musurنَسخَس
فيو موضعيف يرداف في نصوص مف العصر االشوري الحديث، األوؿ يتطابؽ 

عمى البحر المتوسط شماؿ شرقي جزيرة سيناء  (وادي العريش)إلى حدّي ما مع 
ؿ ُمُصر )في مصر والموضع الثاني  والذي توحي  (nahal musurنَسخَس

عمى البحر المتوسط في  (وادي غزّية)المعطيات والدالئؿ انو يقصد بو تحديدا 
 . (1)فمسطيف

أي مدينة نينوى احدى اشير مدف العالـ  (ninuaنينوا )أو  (ninuaنِمُنأ ) .76
القديـ وثالث العواصـ االشورية مف حيث التسمسؿ وتقع عمى الجانس الشرقي 

تؿ قوينجؽ وتؿ )لنير دجمة وتتكوف اطالؿ نينوى في الوقت الحاضر مف 
التي و( 2)شرقي الموصؿ شمالي العراؽ (النبي يونس واسوار المدينة القديمة

التي  (NINAنينا )كاف ليا ما يشابييا في الجنوس السومري أال وىي مدينة 
 . (3)شماؿ شرقي الناصرية جنوس العراؽ (زرُغؿ/ تؿ سرُغؿ)شخصت بػ 

اسـ مدينة ترد في نصوص مف العصر البابمي القديـ  (iapturuيبطورو ) .77
شوبات شمش )والتي رشح بعض الباحثيف موقعيا ىي ومدينتيف اخريتيف ىما 

subat samas) و( ترخوشtarhus)  (4)شماؿ شرقي سوريا( تؿ القوز)مع .
قرس  (تؿ ابطخ الشور)بينما يرى الباحث انيا ربما تتطابؽ مع . (4)سوريا

ناحية ربيعة شماؿ غربي الموصؿ عمى الحدود مع سوريا لورود ما يقرّيبيا إلى 
الترشيح في الرحمة والنص المسماري المعروؼ لدى الباحثيف اصطالحا بػ 

يبطورو )مف العصر البابمي القديـ إذ يرد ذكر مدينة  (الطريؽ إلى إيمار)
iapturu)  بعد محطة ومدينة معروفة وىي( ابقـوapqum)  التي تتطابؽ

شرقي تمعفر إلى الغرس مف الموصؿ غربي العراؽ وباتجاه  (تؿ ابو ماريا)مع 

                                                 

(1) Ibid, p.13.  

(2) Ibid, p.14.  

(3) RGTC, Band.1, p.239.  

(4) RGTC, Band.3, p.328.  
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العمؽ السوري إلى محطات اخرى تقع شماؿ شرقي سوريا، كذلؾ لوجود 
اسـ مدينة وردت  (iaptiruيبطيرو )، و(1)صدى وبقايا مف اسـ الموقع القديـ

في نصوص العصر االشوري الحديث وتقع في موقع عمى ضفاؼ نير 
 . (2)جنوس شرقي العراؽ( نير دويريج)الذي يعتقد انو  (uqnuاوقنو )

وىي اسـ مقاطعة  (mutiabalموتيباؿ )أو  (iamutbalumياموتبالـو ) .78
وردت في نصوص مف العصر االشوري الحديث كانت تمتد مف حوض نير 

ديالى في محافظة ديالى حتى بدره شماؿ شرؽ محافظة واسط شرقي 
الذي يردنا في نصوص العصر  (emutbalumايموتبالـو )و .(3)العراؽ

ومنطقة  (جبؿ سنجار)البابمي القديـ والذي تشير المعطيات إلى كونو يشمؿ 
 . (4)الجزيرة جنوبي تمعفر إلى الغرس مف الموصؿ شماؿ غربي العراؽ

 والتي ترد في النصوص المسمارية مف عصر ساللة اور  (iabradيبرد ) .79
وترد كذلؾ في نصوص مف العصر البابمي . الثالثة كمدينة ومركز اداري ميـ
قرس عفؾ بيف ناحيتي  (تؿ ابو الضواري)القديـ وتتطابؽ إلى حدّي ما مع 

في حيف يرد اسـ ( 5)الشوممي والنعمانية في محافظة القادسية جنوبي العراؽ
-maskanشابير -مشكف)الموقع في نصػوص العصر البابمي القديـ بصيغة 

sapir)(6)، و( يبرودiabrud)  وىو اسـ بمدة ترد في نصوص العصر
في  (يبرود)والتي تتطابؽ مع . االشوري الحديث والتي احتفظت باسميا القديـ

                                                 

 ,Hallo, ww, "The Road to Emar", JCS, 18: لممزيد عف ىذه الرحمة ينظر (1)

1964, pp.57-87 

(2) Parpola: Neo-Assyrian-Toponyms, p.184.  
(3) The Helsinki Atlas, p.10  
(4) RGTC, Band.3, p.326.  
(5) RGTC, Band.2, p.304.  
(6) RGTC, Band.3, p.327. 

 : ينظر (تؿ ابو الضواري)ولممزيد عف موقع 
Elizabeth C. stone and paul Zimansky, "The Tell Abu Duwari". project, 
1988-1990, Journal of Filed Archaeology 21 (1994), pp.437-455.  
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كـ شماؿ شرقي دمشؽ  (90)منطقة القمموف في محافظة ريؼ دمشؽ وتبعد 
 . (1)في سوريا

   إف كؿ ذلؾ التشابو والمبس في اسماء المواضع دفع بعض الباحثيف 
المعاصريف إلى اف يصـ الكتّياس الممكييف أو كتبة الحوليات االشورية بقمة معرفتيـ 

.  (2)بالجغرافية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) The Helsinki Atlas, p.10. 

 : وينظر كذلؾ. 173احمد، كوزاد، المصدر السابؽ، ص (2)
Munn, Rankin, "Assyrian Military Power", CAH, Voll.II, Part2, 
Cambridge, 1978, p.285.  
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Names of Cities and Geographical Sites Similar 

in Pronunciation and Different in Position in  

the Cuneiform Texts 

Dr. Amir Abdullah Al-Jumaili

 

Abstract 

Study the names of cities is of a great importance for 

those researchers specializing in the field of historical 

geography. This importance is clear through its role in 

detaining the geographical theatre of many historical facts and 

events as well as determing the correct and true course of the 

caravans stations, campaigns and travels across historical 

periods.  

This research considers and deals with significant 

phenomenon in this filed that is the similarity of names of 

cities included in the cuneiform texts with the difference of 

their geographical sites in the near east, because many of the 

researchers are in a case of an illusion and mixture to assign 

the site of the considered city because they do not realize that 

the names of cities are same names like those of people know 

that can be given to more than one.  

Here, the researcher has to take the responsibility of 

determing the site of the considered city in the study.  
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