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 القصـب عند السومريني

 )دراسة لغوية(

 أ.م.د نوالة امحد املتولي  

  2161/ 1/ 2تاريخ القبول: 2161/ 6/ 63تاريخ التقديم: 

من أهم الموارد الطبيعية في منطقة السهل الرسوبي في  ُيعد القصب 
 (1)القسم الجنوبي من العراق وبشكل خاص في مناطق األهوار

هي تكون جزءا مميزا من سطح العراق وتتميز ، و (2)والمسطحات المائية 
بنباتاتها الطبيعية من البردي والقصب وبحيواناتها الخاصة مثل الجاموس 

                                                 

  /جامعة بغداد. قسم اآلثار/ كلية اآلداب 
تالرتبط  البطالائح( وا)البريالد( او  أجمالة( او )أجمالةباسالم ) اإلسالمميوردت في التراث العربي  ( 1)

ميالالا    "البحيالالرت تغالاليا بهالالا منظالالورور قالالال ابالالن كلمالالة الهالالور بكلمالالة اانهيالالار وفالالي معنالال  اله الال
   الغالالالنم ، والهالالالور قطيالالالاوجمعهالالالا أهالالالوار )بالالالردي وقصالالالب( فتتسالالالا ويكثالالالر ما هالالالا وآجالالالامغيالالالاا 
من كثرته يتساقط بعضه عل  بعا )تاج العروس( وقال ابن منظالور "الهالور  ألنهسمي به 

وهالو مغاليا دجلالة والتالرات )لسالان العالرب( وا نجالد فالي هالال ين  تهمالاء ا يالرط طرفالا  مالن سالع
الال  كيالان  أشالارالمصدرين الهامين ما يتيد تحت كلمة )الهور( من انهيالار الجالرب بقالدر مالا 

، ص 1591ن منظور، لسالان العالرب، المجلالد الخالامس، بيالروت، راجا: اب . "جغرافي محدد
-GIهالالال ا و كالالالرت أجمالالالة القصالالالب فالالالي النصالالالوص المسالالالمارية السالالالومرية بالمصالالالطلح ) 915

DURU:راجا ) 
Sollberger, E. The Business and Administrative Correspondence under 

the Kings of Ur, (TCS, Vol-I), New Haven, 1966, -I, p. 120, 13 
( الالالالب كيلالالالومتر 19( تقالالالدر المسالالالاحة التالالالي تشالالالغلها منطقالالالة األهالالالوار فالالالي جنالالالوب العالالالراق بنحالالالو )1)

مربا. يشير األستا  طه باقر ال  أن منطقة األهالوار قالد ازدادت اتسالاعا منال  القالرن السالادس 
المالالاليمدي )أواخالالالر التتالالالرت الساسالالالانية( حينمالالالا تخربالالالت السالالالدود بعالالالد فقالالالدان السالالاليطرت علالالال  ميالالالا  

األهالوار الشالرقية فالي منطقالة  -1ويال كر اناله باإلمكالان تقساليمها الال  ثالمث مجالاميا:  األنهار،
األهالالوار الوسالالط  )تقالالا  -9دجلالالة وأكبرهالالا هالالور الحالالويزت )شالالرقي نهالالر دجلالالة( وهالالور شالالويجة. 

بالالين مجالالرط النهالالرين( فالالي منطقالالة التالالرات األوسالالط مالالن بعالالد المسالاليب مثالالل الحبانيالالة وأبالالو دبالالس 



 أ.م.د نوالة احمد المتولي                                       السومريين القصالب عند 

 792 

. والقصب مادت نباتية غير نتا ت للرطوبة والماء لدنة المراس مطواعة (1)واألسماك
ا لملتواء وك لك متينة الطبا نظرا لوجود المتاصل العرضية الداخلية التي تكسبه

واألهوار عالم ساحر يتيه بين الحقيقة والخيال فيه تجمعات شحيحة صمبة وقوت. 
من البشر وسط خضرت البردي والقصب وزهور الزنبق المسترخية عل  سطوح 

 الميا . وحركة المشاحيب في موكب عبر ممر مائي، واللون القرمزي للشمس

                                                                                                                       

األهالالالوار الجنوبيالالالة  -3ن كبيالالالران لخالالالزن ميالالالا  التالالالرات. ويشالالالير الالالال  أنهمالالالا منختضالالالان طبيعيالالالا
)منطقة السهل الرسوبي( وأكبرها هور الحمار )جنالوب نهالر التالرات( والال ي تنصالب فياله ميالا  
الترات جنوب سالوق الشاليو . انظالر: طاله بالاقر، مقدمالة فالي تالاريا الحضالارات القديمالة، الجالزء 

سوسالالالة قالالالول طالالاله بالالالاقر بالالالان وبعالالالدها. وي يالالالد الباحالالالث احمالالالد  92( ن 1591األول، بغالالالداد، )
النهالالرين،  ديالالين مالالن جالالراء انبثالالاق ميالالا األهالالوار تكونالالت مالالا بالالين القالالرن السالالادس والسالالابا الميم

ميمدي  195-199وي كر ان هور الحمار كانت ارا يابسة ثم طغ  الرافدان في حوالي 
 رب السالالدود ومشالالارياطغيانالالا هالالائم لالالم يسالالبق لالاله مثيالالل خالال  )العالالام السالالادس والسالالابا الهجالالري(

جنوبيالالالة الالالال  الالالالري الرئيسالالالة وسالالالبب تحالالالول األنهالالالار عالالالن مجاريهالالالا الرئيسالالالة فانقلبالالالت المنطقالالالة ال
ه   األهوار الواسعة بالبطائح، وقد وصالتها  تعرب مستنقعات واسعة وصارتمنطقة أهوار و 

الم رخون العرب وصتا مسهبا ورسموها عل  خرائطهم، ويمحظ ان منطقة األهالوار هال   مالا 
وصالالول مئالالات اآلاب مالالن الرواسالالب الغرينيالالة يليهالالا، ويشالالير سوسالالة زالالالت علالال  وضالالعها رغالالم 

الال  ان هالال ا األمالالر يالالدعم النظريالالة القائلالالة باسالالتمرار الهبالالوط البالالاطني لمنطقالالة السالالهل الرسالالوبي 
الالالال ي يسالالالمح باسالالالتمرار عمليالالالة اإلرسالالالاب السالالالنوي دون ان يالالال دي  لالالالك الالالال  ارتتالالالا  منسالالالوب 

 الحوا. انظر:
ادي الرافالدين فالي ضالوء مشالاريا الالري الزراعيالة والمكتشالتات سوسة، احمد، تاريا حضالارت و        

 53هالام  )د( وص  91( ص 1593اآلثارية والمصادر التاريخية، الجزء األول، بغالداد، )
 . 39هام  

-هلبالالو ، سالالكريد فيسالالتال، "مدينالالة المعالالدان فالالي الحاضالالر والماضالالي"، مجلالالة سالالومر، المجلالالد      
 وبعدها.  98( ص 1592، )الجزء األول والثاني، )13

 131، ص 1551( غالالافن، يونالالل، العالالودت يلالال  األهالالوار، ترجمالالة فالالر يالالد ضالالياء شالالكارت، بغالالداد، 9)
 وما بعدها. 
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تعرجها كلما وهي تهبط للغروب والممرات المائية الضيقة تزداد حركة  
أوغلت في الهور وبيوت القصب المشيدت في الماء وعودت الزوارق عند 

 .(1)المساء
من أقدم النباتات  لقصب نبات طبيعي ومما ا شك فيه أنه يعتبرا

المعروفة في بمد الرافدين حيث وجد المنقبون بقايا  وآثار  في كثير من المواقا 
العامة )قديما( في موقا مدينة اريدو )ابو األثرية ومنها تنقيبات مديرية اآلثار 

. وان أقدم (2)شهرين( حيث وجدوا أقدم نما ج لبيوت السكن  وهي أكوا  القصب
استخدام للقصب في العراق القديم هي تلك البيوت )المضايب( المعمولة من حزم 

الممثلة القصب والتي ا تزال موجودت ال  يومنا ه ا، وأشكال حظائر الحيوانات 
. وقد ورد  كر كو  القصب في النصوص المسمارية (3)  األختام ااسطوانيةعل

 .(4)(utug/ utukku( في السومرية وفي ااكدية )gi-padبصيغة )
القصب من المواد العضوية التي تبل  وا يمكن العثور  أنمن المعروب 

سواء )التي تترك أثرها عل  الطين هي أان، اا ان آثار القصب  عل  بقاياها
بين طبقات البناء او تلك اآلثار عل   أواألرضيات  أوفي المباني كالسقوب 

                                                 

ومالالا  5، ص 9119ولتريالد ثيساليغر، عالرب الهالالور، ترجمالة ساللمان عبالد الواحالالد كيالو ، بغالداد  (1)
يالور بعدها، وتشتهر األهالوار بمياهالا الصالافية وغابالات القصالب والبالردي وأنالوا  األسالماك والط

المهالالاجرت ومنهالالا النالالادرت كمالالا تشالالتهر بعالالدد مالالن الصالالناعات الشالالعبية مثالالل صالالناعة المشالالاحيب 
والحصالران )البالواري( واأللبالان والحياكالة، راجالا: الترطوسالي، قاسالم موسال  جزيالل، الصاليد فالالي 

 وما بعدها.  3، ص9112األهوار، بغداد، 
 

ية"، مجلالالالة سالالالومر، المجلالالالد طالالاله بالالالاقر" دراسالالالة فالالالي النباتالالالات المالالال كورت فالالالي المصالالالادر المسالالالمار  (2)
 11(، ص 1593التاسا، الجزء األول، )

 ج

( الحالالاج يالالونس، ريالالا محسالالن عبالالد الالالرزاق، فجالالر الحضالالارت السالالومرية فالالي ضالالوء أختالالام عصالالري 3)
   1559الوركاء وجمدت نصر، اطروحة دكتورا  غير منشورت، جامعة بغداد، كلية اآلداب، 

(4) CAD (/ III), 1992, p. 411f  
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يتعرب عل   أنجر او عل  القار( ويمكن للمرء عل  اآل أوالمواد التخارية 
 .(1) بقايا . وقد زودتنا التنقيبات األثرية ببعا تلك الشواهد

 مصادر الدراسة
ه وما يتعلق به امواستخدأنواعه و  ،أهم مصادر دراسة مادت القصب ين

من أعمال، هي الكتابات المسمارية و لك ان القصب مادت نباتية طبيعية 
لقد و ، مل الموجودات األثرية اا نادرا  عضوية بالية وا يكمن ااستشهاد به من خ

زودتنا تلك الكتابات ومن خمل مضامينها المختلتة )ومنها ااقتصادية والدينية 
ة وغيرها( ومن عدت مدن عراقية قديمة بمعلومات تتيد في واألدبية والملكي

التعريب به   المادت الحيوية والمهمة في حيات السكان في بمد الرافدين بشكل 
عام وفي القسم الجنوبي منه بشكل خاص. فقد زودتنا نصوص مدينة اور ونتر 
ولك  )الهبة( ودريهم )بوزور  داكان( وبشكل خاص اوما )جوخة( وايسن 

عن ايشان بحريات( ولعل األخيرتين من اكثر المدن التي زودتنا بمعلومات )
( BIN-IX( في م لته )Crawfordالقصب فقد جما الباحث كراوفورد )

مجموعة من النصوص وصنب استخدامات القصب وصناعته من خملها. 
فضم عن ان نصوص أخرط أمدتنا بمعلومات عن العاملين في قطا ولب 

او ال  الموانئ لغرا شحنه المخازن و اليها  ونقله من عهجمالقصب وأعمال 
( فقد عرفنا في Salonenالباحث سالونن ) أماعل  مناطق ومدن أخرط، 

األول عن األثاث والثاني عن األدوات المنزلية بالكثير من المتردات  (2)م لتيه

                                                 

م تلك الشواهد العثور عل  شكل سمل صغيرت من خمل بقايالا القالار الال ي اتخال  شالكل ( من أه1)
فالي موقالا  9111-1555السلة والتي تم العثور عليها في تنقيبات الموسمين األول والثاني 

جوخالالة )اومالالا( والتالالي أجرتهالالا الهيئالالة العامالالة ل،ثالالار والتالالراث، وكانالالت تلالالك الموجالالودات ضالالمن 
ور. راجالالا المتالالولي، نوالالالالة احمالالد، اومالالا )جوخالالة(، تنقيبالالات الموسالالمين المالالواد المدفونالالة فالالي القبالال

 . ، بحث مقدم ال  مجلة سومر9111-1555األول والثاني 
 

(1) Salonen, A, Die Mbel des Alten Mesopotamien, (AASF-127), 
Helsinki, 1963 
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قل واألدوات المصنوعة من مادت القصب فضم عن كتابة الثالث عن وسائط الن
وما فيه من معلومات تتيد صناعة الستن والزوارق وما لمادت القصب  (1)المائية

وا تخلو النصوص األدبية والدينية والرسائل من  كر  من أهمية في  لك.
القصب واستخدامه والمواد المصنعة منه، وك لك كتاب الباحث اوبنهايم 

(Oppenheim)(2)العصرين  ، فضم عن م لتات أخرط تضمنت نصوصا  من
 . السومري القديم والحديث

( 3)(qanuكدية )( و في األGIسمي القصب في اللغة السومرية )

و كر في نصوص مختلتة المضامين أهمها وأوسعها هي مجموعة النصوص 
ااقتصادية، وا يتطلب القصب أكثر من قطعه ولته وعمل الحزم ومن ثم نقله 

( في السومرية KUستخدم التعل )ال  األماكن المطلوب العمل فيها. فقد ا
لقطا ال ي يعني "قطا او حصد" ويستخدم التعل (4(للتعبير عملية قطا القصب

، وورد  كر مصطلح "سكين صانا (5)سواءالقصب وحصاد الشعير عل حد 
                                                                                                                       

     Salonen, A, Die Hausgrte des Alten Mesopotamien, (AASF-144), 
Teil- I &II, Helsinki, 1954 

(2) Salonen, A, Die Wasserfahrzeuge in Babylonie nach Sumerisch-
Akkadischen Quellen, (AtOr 8/ IV), Helsinki, 1939 

)3(Oppenheim, L, Catalogue of the Cuneiform Tablets of the 
Willberforce Eames Babylonian Collection, Eames Collection, AOS-
32, New Haven, 1948 

 
)4)  Labat, MDA, p. 77;  CAD, (Q), p. 85  ; CDA, p. 284 

، امالا Borger, AbZ, p. 59( راجالا: naksu( وفالي ااكديالة )kur( او )kud( وتقالرأ )5)
( راجالا: eeduكديالة التعالل )ر عن عمليالة الحصالاد ويقابلاله فالي األا ا ورد ما المنجل فيعب

CDA, p. 81  ، 
-E-KINااخالالتمب هالالو ان مالالا عمليالالة الحصالالاد يالال كر كلمالالة المنجالالل فيكالالون المصالالطلح ) (1)

KUتي "شالالالالهر لمنجالالالالل" أي "عمليالالالالة الحصالالالالاد" ومنهالالالالا يالالالال ( حرفيالالالالا تعنالالالالي "قطالالالالا الشالالالالعير با
 انظر: (iti-e-kin-kuالحصاد" )

 Hunger, H, ““Kalender”, RLA-V, Berlin, 1976-1980, p. 300              
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( وباألكدية uruduKINالقصب" وربما تكون آلة أخرط غير "المنجل" )
(niggallu)(1)  بصيغة  خاصة" ورد  كرها  لصانا القصب "سكين ينأي 

(GER.AD.KID) كدية يقابله المصطلح وفي األ((Patru 

a)addkupi
المناجل التخارية األول  من  أن، ويشير الباحث بوتس ال  (2)

عصر العبيد )األلب الخامس ق.م( قد استعملت لقطا القصب والبردي أكثر من 
واألدوات المصنوعة من استعمالها في حصاد الشعير. بعدها استخدمت اآلات 

-uruduAوقد عرفت في النصوص السومرية بالمصطلح ) البرونز والنحاس

BU-DA)(3). 
فرق العراقيون القدماء بين القصب األخضر واليابس وبين القصبة الطويلة 

 /GI-BILفورد  كر "القصب األخضر ) تمنها وغير الجيد توالقصيرت والجيد

GIBILوالقصبة الصغيرت  سقصب األصتر أي الياب( أي الجديد او الطري وال
(GI-TUR) ( والطويلةgi

GI-GID( )gi-DU10)(4) اما ينتاج القصب ،
-GI-SIG-A-RAاو )( GI-SIG-Aفعرب بعدت مصطلحات هي كاآلتي:)

                                                                                                                       

Cohen, M. E. , The Cultic Calendars of the Ancient Near East, CDL 
Press, 1993 

( parauوباألكديالة ) ( يعني ليضا قطا القرار أي" قرر او حكالم"،KUعلما ان التعل )     
 راجا:   (dnuومنها قرار )    (dajjanu( وباألكدية )DI-KUومنها تسمية الحاكم )

  ِBorger, AbZ, p. 175  
( وفي التترت URUDU. U. KINدت في التترت اآلشورية الحديثة وفترت نوزي بالصيغة )( ور 9)

 ( راجا:NIG/ NI. GAL. LAالبابلية الحديثة ورد بصيغة )
Limit, H, Le Travail du Metal au pays des Sumer au Temps de la III 

Dynasties d’Ur, Paris, 1960, p. 216f;: CDA, p. 252 
(2) CDA, p. 270 

 Limit, H, Metal…, p. 210وك لك: 191المصدر السابق، ص   بوتس، دانيال،(8(
 Waetzoldt, H, “Rohr’ und Dessen Verwendungsweisen Anhadnd der 

Neusumerischen Texte aus Umma”, (BSA-6), (1992), p. 128  
(4) Eames Collection, p. 234 ; UET-III, p. 84 ; Watson, CCT, Vol-II, p. 

86 
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KI )أو (GI-RA)(1)( وعرفت عيدان القصب بال ،GI-LA والشعلة المت تية )
وباألكدية  (GI-IZI-LAمن تلك العيدان عرفت السومرية بصيغة)

(gizillu)(2) ،  غير معروب.  ا  من القصب  كرتها النصوص بعضهاوهناك أنو 

 الكتابات األدبية والدينية:

هي واحدت من المدونات التي زودتنا بمعلومات مهمة وقيمة عن مادت   
القصب، فقد أشارت بعا القصص واألساطير والمراثي والتراتيل ال   كر 

، (3)لهة اينانايليه ان حزمة القصب كانت رمز اآل ما نود اإلشارتوأول  ،القصب
كان  التي ومن القصص واألساطير التي  كرت القصب فتي قصة الطوفان البابلية

القصب المادت الرئيسة في بناء الستينة التي اسماها )منق ت الحيات( وتبرز أهميته 
دث اتراخاسيس بطل تينة، فقد ورد  كر  عندما تحسبشكل واضح في بناء ال

lu)، ت كر قصة الطوفان عامل القصب (4)الطوفان عن مواصتات الستينة
AD-

KID( وفي ااكدية )atkuppu)(5)  ل القصب امحيث أشارت القصة "جاء ع
 (6)"وهو يحمل حجر 

                                                 

(1) Watson, CCT, Vol-II, p. 85 ;  
(2) Borger, AbZ, p. 82 

    Labat, R, p. 77راجالا صالورت العممالة فالي التتالرت السالومرية القديمالة والحديثالة فالي: ((3
 (1وصورت رقم )

/ العمالالود 9( الجالزء الخالالاص ببنالاء السالالتينة مالن قصالالة الطوفالان البابليالالة "اتراخاساليس" الالالنص رقالم (4
 (. 89-39) األسطر/ ولاأل
كما  كرت التورات مواصتات الستينة وقياساتها. راجا العهد القديم، سالتر التكالوين واإلصالحاح      

 السادس
(5)  CAD, (A/ II), p.  494ff 

( األدات الرئيسالالالة pau(  )GINكانالالالت )التالالالي أشالالارت النصالالالوص المسالالالمارية الالالال   التالالال س  (6) 
وفي ااكدية  (na ak-ka-ru-uل القصب يحمل حجرا )المميزت للنجارين بينما كان عام

(aban qani وعلال  مالا يبالدو اناله كالان يسالتعملها فالي تسالوية وتشال يب ساليقان القصالب او فالي )
(، 1529عملية بسطها. انظر: فاضل عبد الواحد، الطوفالان فالي المراجالا المسالمارية، بغالداد، )

 CAD, Vol-A/ I), p. 56. 91وهام   29ص 
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 أصل( من القصة  اتها ومن مقطا مهشم من 2-6وجاء في األسطر )
 سطرا ما ي تي: 33

 . ابن ستينة كبيرت..
 وليكن بنا ها كليا بالقصب...

 )1((magurruواجعلها ستينة ماكورو )

  (2)وسمها "منق ت الحيات"
ن ورد  كرهم في مضم عن ما  كر النجارين والمتطوعين من العمال مف

قصة الطوفان في ملحمة كلكام ، و كر القصب والحصران المصنعة منه ضمن 
 .  (3)خشبية ومسامير وقار وزيوت وغيرهاالمواد الداخلة في عمل الستينة من ألواح 

                                                                                                                       

نالاله الحجالالالر هالال ا الحجالالالر يسالالم  "حجالالر القصالالالب"، وأ سالالتا  الباحالالالث طالاله بالالاقر يلالالال  أنويشالالير األ     
المعالالالروب باسالالالم "رغالالالوت البحالالالر" او "ختالالالان"، وانالالاله يسالالالتخدم أيضالالالا لبالالالري أقالالالمم الكتابالالالة وتعالالالديلها. 

 . 19( ص 1593راجا: باقر، طه، مجلة سومر، المجلد التاسا، الجزء األول )
ابالالالات المسالالالمارية بشالالالكل نالالالادر وتعنالالالي "السالالالتينة (  كالالالرت فالالالي الكتmagurruسالالالتينة مالالالاكورو ) ((1

، 93هالالام   21الضالالخمة"، أي التلالالك. انظالالر. فاضالالل عبالالد الواحالالد، المصالالدر السالالابق، ص 
 وجاءت التسمية في اللغة السومرية بصيغة

 (gi MA-GUR. GUR .)    راجالا Von Soden, AHw, p. 577; CAD, (M/ 
I), p. 48; 141ff        . 

 21نظالالر فاضالالل عبالالد الواحالالد، المصالالدر السالالابق، ص ( أnasirat napitimكديالالة )فالالي األ ((2
 98هام  

(3) Salonen, A, Die Wasserfahrzeuge in Babylonie nach Sumerisch-
Akkadischen Quellen, (AtOr 8/    IV), Helsinki, 1939 

د أتالت أمالامي ان اما في التورات فقد ورد في ستر التكوين فقال الرب لنوح "نهاية كل بشالر قال     
األرا امتألت ظلما منهم فها انا مهلكهم مالا األرا اصالنا لنتسالك فلكالا مالن خشالب وجتالر 
تجعالالل التلالالك مسالالاكن وتطليالاله مالالن داخالالل ومالالن خالالارج بالقالالار. . . . وتكملالالة الالالنص بشالالرح فيهالالا 

، وستر التكالوين 192، 28قياسات لستينة. فاضل عبد الواحد علي، المصدر السابق، ص 
سور هالي  كريم فقد وردت كلمة التلك في(. اما في القرآن ال12-1:19س )اإلصحاح الساد
(، وهالالالود )اآليتالالالان 23و 99(، ويالالالونس )اآليتالالالان 18(، واألعالالالراب )اآليالالالة 118البقالالالرت )اآليالالالة 

(، والصالالالالالالافقات )اآليالالالالالالة 115(، الشالالالالالالعراء )اآليالالالالالالة 99و 99(، والم منالالالالالالون )اآليتالالالالالالان32-39
 (. 91(، وغافر )اآلية 181
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ورد  كر كو  القصب في قصة الطوفان عندما أراد اإلله ايا )اله الحكمة( 
اء وهو يح ر اتراخاسيس بطل الطوفان من الخطر المحدق بالبشرية ويحثه عل  بن

ا يتشي السر اخ  بمخاطبة الكو  حيث يقيم  أنجل الستينة  )ستينة النجات( ومن أ
يخاطبه وجها  أناسيس ليشرح له التتاصيل ويعلمه بقرار اآللهة بدا من اتراخ

 :(1)لوجه. فيقول
 الخبر ال ي س قوله لك يل نتبا  "عليك اإل

 يلييا جدار استما 
 كلماتي يل يا جدار القصب انتبه 
 هدم البيت وابن ستينة

 نشد الحياتاترك المال وأ
 نب  المال وأنق  النتسي

 ب رت كل المخلوقات الحية.واحمل في الستينة 
 وقال مكمم:

 الستينة التي ستبن  أما
 فاضبط مقاييسها

 واجعل عرضها مساويا  لطولها.

أجزاء  أنفي قصة الطوفان السومرية وبطلها زيوسدرا، فعل  ما يبدو  أما
ما يتعلق بقرار  363-333كبيرت منها متقودت حيث ورد في العمود الرابا األسطر 

 طوفان وما له عمقة ببناء الستينة فنقرأ منه:اآللهة وخبر ال

 "اآللهة جدارا في.......
 فسما زيوسدرا وهو يقب بجانبه

 كان يقب وال  يسار  الجدار
 يا جدار! أريد ان أكلمك، فاستما ال  كلماتي!

 وصاياي يل وأصل 
                                                 

 وبعدها 29بد الواحد، المصدر السابق، ص علي، فاضل ع ((1
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 سوب تكتسح األعاصير كل المستوطنات؟ في العواصم
توجد معلومات عن مراحل البناء والمواد  النص..وبعد  متقود وا آخروال  
 ..(1)وغيرها

حيث ورد  كر القصب عندما عين  نكي ونظام الكونأ أسطورتفي  أما
اإلله اينبيلولو متتشا للقنوات ومس وا عنها ويدعو اإلله انكي بعدها منطقة األهوار 

 (2)واجمة القصب ويمدها باألسماك والقصب ويعين الها
 
 
 
 . (3)غير واضح في النص يحب السمك اسمه 

ومن األمور الطريتة التي ت كر عن القصب فقد  ورد في وصب مدينة 
 اور )مرثية اور( 

لمت بها بان "يتدل  رأسها مثل قصبة وحيدت"، ومن األمور بعد المحنة التي أ
ط احدهم في المنام األخرط عن القصب فقد ورد حول تتسير األحمم "فا ا ما رأ

 .(1)سوب يتدل  ويموت"رأسه  أن لك يعني  نقصبة متدلية فإ
                                                 

، باقر، طه، ملحمالة كلكالام ، بغالداد، 191علي،  فاضل عبد الواحد، المصدر السابق، ص ((1
 وما بعدها 912، ص 1591

George, A, The Epic of Gilgamesh, A new Translation, (1992), p. 88ff 
( G/ gi( او )األفضالل ان تقالرأ dingir-giحالد البحالوث الال  التسالمية )وردت اإلشارت فالي أ ((2

I وربمالالالالالالا يكالالالالالالون المقصالالالالالالود بالالالالالاله هالالالالالالو اإللالالالالالاله الالالالالالال ي  كالالالالالالر فالالالالالالي قصالالالالالالة انكالالالالالالي وتنظالالالالالاليم الكالالالالالالون
 Waetzoldt, H, “’Rohr’ und……       , BSA-6, (1992), p. 125راجا:

 

اسطورت انكي ونظام الكالون وخمصالة ااسالطورت أن اإللاله انكالي قالام برحلالة الال  أقالاليم األرا  ((3
عناصالالالر العمالالالران والحضالالالارت، واضالالالطلا بتنظالالاليم أحالالالوال األرا واألنهالالالار ومالالالن اجالالالل لينشالالالر 

لهالا مالوكم باله. راجالا: طاله بالاقر: مقدمالة فالي ن وأحوال المجتما وعالين لكالل نشالاط تنظيم ش و 
وبعالالالالالالالالدها وكريمالالالالالالالالر، صالالالالالالالالموئيل نالالالالالالالالوح،  51(، ص 1521أدب العالالالالالالالالراق القالالالالالالالالديم، بغالالالالالالالالداد،  )

وبعالدها. وعالالن  933, ص 1519ئلي، السالومريون، تالاريخهم وحضالالارتهم، ترجمالة فيصالل الالالوا
بمد الرافدين، رسالة  اإلله انكي راجا: شيماء صمح احمد الجنابي، اإلله انكي في حضارت

 وبعدها 3( ص 9112ر منشورت، جامعة بغداد، كلية اآلداب، )ماجستير غي
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 النصوص االقتصادية

قتصادية كثيرت ومتنوعة وا يمكن حصرها هنا، حيث أشارت النصوص اإل
الكثير من األعمال المتعلقة بالقصب وقطعه ولته وحزمه فضم  يل تلك النصوص 

م العالية من األماكن المراد العمل فيها، وتشير األرقا يل  أوالمخازن  يل عن نقله 
حزم القصب التي زودتنا بها تلك النصوص المسمارية والتي وصلت في بعا 

 ااستخدامات الواسعة للقصب.  يل آاب الحزم  يل األحيان 
 
 
 

 أعمال قطع ولف القصب

قطا لعدت أغراا منها لتصنيعه )كالسمل والحصران( كان القصب يُ 
قطا قد كان ي، وااهم من  لك فللحيوانات وألغراا البناء ا  واستخدامه علت

وألغراا تنظيب مجاري األنهار والقنوات والجداول و لك ان نمو القصب عند 
فوهات مجاري األنهار كان يسبب عرقلة جريان الميا  وانسيابها بشكل طبيعي وه ا 

ال  نقص كميات الميا  التي توز  عل  الحقول والبساتين  بعد  لك ما ي دي 
حرص الملوك والحكام عل  متابعة مثل ه   األمور  ك ية، ل لواألراضي الزراع
عل  منتج أفضل ووفير.  ديمومة الحيات ااقتصادية و حرصا حرصا منهم عل 

فقد زودتنا النصوص المسمارية ب مور تتعلق بتنظيب مجاري األنهار وقطا 
. القصب والعمال ال ين يقومون ب لك ونسب الجرايات واألجور التي يتسلمونها

وكان العاملون عل  قطا القصب هم من عمال الكورو  وله اء العمال مراقبين 
ه ا من ناحية ومن ناحية أخرط فقد   .(2)ومشرفين ينظمون العمل ويتابعونه

                                                                                                                       

(1) Gorden, E. I. . , Sumerian Proverbs Glimpses of  Everyday Life in 
Ancient Mesopotamia, Philadelphia, (1959). P. 269; 289 

  
2) Eames Collection, E 7; O 19) 
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استخدم القصب ما الطين لسد الثغرات والتتحات التي قد تتسبب أحيانا  في زيادت 
. (1)ا قد يسبب تلب المحصولتدفق الماء عل  األراضي الزراعية والحقول مم

 .(2)( للتعبير عن أعمال تتعلق بالقصبGi-KIN-AGوعرب المصطلح )
تتم عملية قطا القصب يبدأ العمال بحزمه وتعرب الحزمة  أنبعد و 

في ااكدية  (SA-GIاما حزمة القصب فعرفت )( SAبشكل عام في السومرية )
(kiu)(3 )( وعرفت الحزم الصغيرتSA-GIوالكبي )( رتGU-KILIB وكل )

( GI-KEDA/ U، اما المصطلح  )(4)حزمة كبيرت تت لب من عدت حزم صغيرت
، و كر احد النصوص التي درست (5)"قصب ملتوب أوفعبر عن لب القصب 

-GIأربعة مجاميا  من القصب الملتوب ) ، انأوروهو من مدينة حديثا 

KEDA ( 7233)وكانت المجاميا كاآلتي: ( وزعت عل  أربا أشخاص
( والمجموعة الرابعة لم ت كر 0303)السطر مكسور( و 993( و )37603)و

 . (6)عددها ينما  كر النص "المتبقي للوكيل"
الثالثة عن كثير من األعمال المتعلقة بالقصالب ومنهالا  أورعبرت نصوص 

مالن حالزم القصالب فالي  ا   كر أعالدادفاحالد نصالوص مدينالة اومالا )جوخالة( يال :لته وحزمه

                                                 

 Eames Collection, Dو  193( ص 9112حمد، المصدر السابق، )المتولي، نوالالة أ ((1
19  

2) Eames Collection, E7, p. 45) 
3) CAD, (K), p. 460b) 

نهالالا الحالالزم الكبيالالرت فقالالد  كالالرت بعالالا النصالالوص ا يوجالالد تحديالالد فالالي عالالدد الحالالزم التالالي تتالال لب م ((4
 .Hackman, G. , (BIN-V), No.  راجا. ة وعشرينثمثة وخمسة وعشرت وحت  خمس

272 
( وربمالا عبالر هال ا المصالطلح عالن لالب أو ربالط raksu( من المصدر )riksuكدية )وفي األ ((5

باعتقالالادي انالاله ا الحالالزم بعالالد تهيئتهالالا أو عبالالر عالالن ربالالط الحالالزم الصالالغيرت وعمالالل الحالالزم الكبيالالرت. 
 ,CDA ( راجالا معنال  المصالدر. sa-giفرق كبير بين ه ا المصطلح ومصطلح الحزمالة )

p. 296; 304; CAD, (R), p. 91ff   
كبالالالالر، دراسالالالالة نصالالالالوص مسالالالالمارية غيالالالالر منشالالالالورت مالالالالن مدينالالالالة أور، رسالالالالالة مالالالالراد، ناديالالالالة علالالالالي أ ((6

 15النص  198(، ص 9112ماجستير غير منشورت، جامعة بغداد، كلية اآلداب، )
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كالل عامالل  أنمجموعة مالن الحالزم الصالغيرت حيالث يشالير الالنص الال   كل حزمة كبيرت
 :(1)وه ا النص: (gu-kilibأي ) كورو  يحزم ثمثة حزم كبيرت 

 
 
 
 
 
 
 .Text No الترجمة بالعربية التسلسل

 -sa-kilib 1 5+10+60+600 حزمة 623  .3

من قصب كل حزمة فيها   .7
 حزم 6

Gi-zi  gu-kilib-ba-6-ta 2- 

 -60x4+10x4+5 sa-gi-zi 3 حزمة 723  .0

 3كل حزمة كبيرت  فيها   .3
 حزم

Gu-kilib-ba-5-ta 4- 

كل عامل كورو  يحزم   .3
 حزم 0

guru-e  gu-kilib-ba-3-
ta 

5- 

 a-bi  u-x-e أجرتهم في اليوم؟؟  .6
 

6- 

 -Ugula  lugal-murub-e 7 المراقب لوكال موروب اي  .2

  kiib  ur-e-gu-la بختم اور أي كوا 

  a-a ara لحقل اإلله شارا  .2

-Mu bad-mar-tu  ba سنة بناء سور المارتو  .9
du 

 

 
                                                 

(1) Pomponio, F, “ A Neo Sumerian Account about Reeds”, (OrNs- 58), 
(1989), p. 230 



 أ.م.د نوالة احمد المتولي                                       السومريين القصالب عند 

 033 

حد النصوص الم ر   كر أ (1)ومن نصوص موقا دريهم )بوزر  داكان(
الثالثة(، يتضمن  أورمن حكم الملك شولكي )ثاني ملوك سملة  32في السنة 

 . (2)رت الخرابالمتبقي من  حزمة قصب قدمت كقرابين ال  حظي3663النص: 
ومن مجموعة دريهم من عصر اور الثالثة من األرشيب العائد لمتحب 

( والمتضمنة Watsonلدولة في برمنغهام والتي نشرت من قبل الباحث واتسون )ا
 3323ورد نص واحد فقط يتعلق بحزم القصب حيث  كر تسلم و ( نصا  309لال )

 . (3)حزمة قصب
من حكم  36م ر  في السنة  ومن مدينة كيرسو )تلو( ورد في نص

شولكي عمال يعملون في حزم القصب والخشب وأعمال أخرط بلل مجموعهم 
عدد  أنمن صنب كورو  في اليوم الواحد حيث  كر النص  عامم   6623

  :(4)عامل. ومنه نقتبس 3303العمال ال ين يعملون في حزم القصب بلل 

                                                 
تعد نصوص دريهم فيما يختص بالقصب وأعمال قطعه وحزمه واستخداماته قليلالة نسالبة الال   ((1

نالاله رغالالم  لالالك فقالالد أ نصالالوص المالالدن األخالالرط مالالن زمالالن أور الثالثالالة مثالالل أور واومالالا ولكالال . يا
 ا النصوص التي تتضمن  كر القصب، راجا:وردت بع

Sigrist, M, Drehem, (1992), p. 394 
ولقالالالد كانالالالت النسالالالبة األكبالالالر مالالالن نصالالالوص دريهالالالم تتعلالالالق بالحيوانالالالات والماشالالالية واألغنالالالام. أمالالالا      

ثمثالالة  نجالالد 1111تعالالد قليلالالة فمالالن بالالين حالالوالي  كالال لك بالنسالالبة لنصالالوص مدينالالة نتالالر فهالالي
 نصوص فقط تتعلق بالقصب: راجا:

Owen, D. I. New Sumerian Archival Texts Primarily  from Nippur, 
Indiana, (1982) . 

(2) Hilgert, M. Drehem Administrative Documents from the Reign of 
ulgi, (OIP-115), Chicago, (1998). No. 498 

(3) Watson, P. J. , Catalogue of Cuneiform Tablets in Birmingham City 
Museum, Neo-Sumerian Texts from Drehem, Vol-1, (1986), p. 34, 

No. 128. (CCT-I) 
(4) Englund, R, Organisation und Verwaltung der UR III_ Fischrei, 

Berlin, (1990), p. 72 
( او 3111يشالالير الالال  ) 1أي ان الالالرقم  (15 .51 .1حيالالث تشالالير األرقالالام الالال  اآلتالالي: )    

ن مضالروبا فالي الالرقم، والالرقم األخيالر يعبالر عال 11يعبالر عالن  91ه، والرقم الثاني مضروب ب
( وفالالالالالالالالالالالالالالي التقالالالالالالالالالالالالالالرت الثانيالالالالالالالالالالالالالالة 19+91×11+3111بعبالالالالالالالالالالالالالالارت أخالالالالالالالالالالالالالالرط ) الالالالالالالالالالالالالالالرقم  اتالالالالالالالالالالالالالاله اي
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عامل كورو  في  6623المجمو   
 داليوم الواح

u-nigin 1.51.15 (6675) 
guru  u-1-e 

 Sag-nig-gur11-ra-kam رأس المال
 a-bi-ta منهم

 sa-gi (39.390) 10.56.30 حزمة قصب ال  مدينة نتر 09093
 a-nibru 

حزمة قصب ال  مدينة اور  33933
 والوركاء

4.25.04  sa-gi 
  a-uri u unug 

 guru-e  10-sa-ta حزم 33حزم كل عامل كورو  ي

ناقص نصب عامل كورو   3303
 في اليوم الواحد

a-bi  1.32.10   la ½ 
guru  u-1-e   

  

 kilibثم يبدأ النص بتعداد حزم الخشب )
gi

nu)(1) 

                                                                                                                       

 ,Schneider, N( وهكالالال ا. حالالالول كتابالالالة األرقالالالام راجالالالا:   91+31×11+11×3111)
AnOr- 30   

 
 

ة واحالالالدت مالالالن الخشالالالب فالالالي اليالالالوم حيالالالث يشالالالير الالالالنص يلالالال  أن كالالالل عامالالالل كالالالورو  يحالالالزم حزمالالال ((1
    Englund, ibidالواحد. راجا:
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الملك شولكي  كر ان شي   حكممن  02م ر  في السنة  آخروفي نص 
حزمة صغيرت من  30ب من حزمة قصب كبيرت كل حزمة تت ل 0233كاا تسلم 
 . (1)لوكال تيدا

"e-kal-la  received 3840  gu-kilib  (bundles of reed in 

packages 13 bundles each (gu-kilib-ba 13 sa) from lugal-ti-da" 

 أن كرت نصوص من زمن سملة اور الثالثة ان كل عامل يتمكن من 
حزمة صغيرت  73-2تت لب من ( كل منها Gu-KILIBيحزم حزمتين كبيرتين )

(SA-GI)(2) من مدينة لك  ) آخر. و كر نصGU-NIGIN-NA 25-SA-

TA (3)حزمة صغيرت 73( أي انه في كل حزمة كبيرت وضعت. 

 صانع القصب:

                                                 

(1) Oppenheim, Eames, H 34 
(2) Keisetr, C. E. , YOS-IV, No. 240; An. Or-I, 85:80, 96 
(3) Oppenheim, L, Eames Collection, E 7, p. 45; ITT V, 6868:3 

-gu( بالالالدا مالالالن )gu-niginوالممحالالالظ ان الكاتالالالب قالالالد اسالالالتخدم هنالالالا المصالالالطلح )      
kilib .وي يالالالد  لالالالك  ( وعلالال  مالالالا يبالالالدو ان المصالالالطلحين يعبالالران عالالالن المعنالالال   اتالالاله

الباحالالالث سالالاللربيرجر ويشالالالير الالالال  ان المصالالالطلحين قالالالد اسالالالتخدما للتعبيالالالر عالالالن الحالالالزم 
 3111أي " ((sa-gi gu-kilib-ba 15-ta 3600الكبيالرت حيالث اور مثالاا: 

 6950ورد فياله ) ومثال اخر حزمة" 19حزمة قصب  حزمة كبيرت في كل واحدت 
 sa-gi-izi  gu-nigin-ne 10 sa  ba-an-du" حزمالة  1591( أي

حالالالالالالالالالزم. راجالالالالالالالالالا:                                      11( حزمالالالالالالالالالة كبيالالالالالالالالالرت فالالالالالالالالالي كالالالالالالالالالل واحالالالالالالالالالدت وضالالالالالالالالالعت iziقصالالالالالالالالالب )
Solleberger, TCS-I, p. 122:251 

 Sollberger, TCS-I, p. 122 ( بمتردها تعني "حبالل" راجالا:guن معن  )ه ا وأ      
 ; Eames Collection, p . 
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عمل المواد واآلات واألدوات من مادت  أورفي ال ي يقوم بصنا هو الح    
( AD.KIDالمصطلح )كرته النصوص المسمارية السومرية بالقصب، وقد    

( وعرفت مهنة صناعة القصب atkuppuوجاء  كر  في ااكدية بصيغة )
، فقد  كرته قوائم أسماء الوظائب والمهن مسبوقا (1)(atkupputuبالمصطلح )

( وبين مهنة "الجلتاظ" وعرب في ااكدية akapu/ agabبمهنة صانا الجلود )
(kapiru( وبين الممح )malau (2)و ال ي يعمل عل  جلتطة" واألول ه 

الستن والقوارب وسد ثقوبها لمنا تسرب الميا  اليها وبين( والمهنتان  ات عمقة 
 .(3)بصناعة الستن

، كما  كر احد (4) ( في نصوص فارت )شروباك(AD-KIDورد مصطلح )
نصوص مدينة لك  توزيا شعير عل  عدد من أصحاب المهن والحرب اليدوية 

وصانا الجعة  (NAGAR)( والنجار AD-KIDا القصب )وكان من بينهم صان
(lu-BAPPIR وكان المجمو  الموز  من الشعير ،)كور، وبلغت أ 033

كما وردت تسمية صانا القصب  .(5)ونصب كور 90حصة صانا القصب 
و كرت أجرت صانا القصب في احد ، (GURU-AD-KIDبصيغة )

 E-GUR  2 /1)كور شعير لكل عامل قصب"  3/ 7النصوص فكانت "

SAG-GAL AD-KID( ولم يكن صانا القصب .)atkuppu ي دي )
أعمال القطا واللب فقط ينما هو في الوقت  اته يعمل عل  حياكة الحصران 

                                                 

(1) CAD, (A/ II), p. 49 
 )را اهلل عنالاله(السالالتينة: أي سالالد مالالا بالالين ألواحهالالا وقيرهالالا وفالالي حالالديث ألحالالد الصالالحابة جلتالالط ((2

قال: ا أحمل المسلمين عل  أعواد نجرها النجار وجلتطها الجلتاط، واألخير هو ال ي يقوم 
مصطت ، يبالراهيم وآخالرون، المعجالم الوساليط،  تينة ويقيرها. راجا:عل  سد ما بين ألواح الس

  131الجزء األول، ص
(3) CAD, (A/ II), p. 494, CDA, p. 147 

 /CAD, (Aواستمر ورودها في النصوص المسمارية  ال  العصر البابلي الحديث. راجا:  ((4
II), p. 495 

(5) Bauer, J, Altsumerische Wirtschaftstexte aus Lagash, Rome, (1972), 
p. 166, No. 40 
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بمادت القار لتمنا تسرب المواد السائلة التي تحمل  أحياناوالحاويات التي في تسييا 
فقد عرفت في النصوص  مهنة صانا القصب أما. (1)تنقل بها أوبداخلها 

، اما (2)(atkupputuااكدية )وفي  (luAD-KIDالسومري ) بالمصطلح
 وبااكدية (GI-ILحامل القصب فقد  كرته النصوص المسمارية بصيغة )

(tupikku) (3). 

 واستخداماته: صناعة القصب

عرب العراقيون القدماء القصب وفوائد  واستخدمو  بكثرت وفي مجاات 
، كما سبقت اإلشارت يفترت مبكرت من استيطان منطقة السهل الرسوب شت  ومن 

ال  ان العراقيين عرفوا القصب من  زمن مبكر، واستخدمو  في مجاات عدت، 
لمنا وفي صناعة الستن والقوارب الصغيرت والمشاحيب بعد ان تطل  بمادت القار 

اقيون كمادت عازلة صناعة السمل واألطباق كما استخدمه العر  تسرب الميا ، وفي
ما القار بين طبقات الزقورات )مثل زقورت الوركاء واور وعقرقوب( والمباني 
فضم عن ااستخدامات األخرط في صناعة الحصران )البواري( والسمل 
ولألغراا الزراعية وصناعة أقمم الكتابة وصناعة اآلات الموسيقية ومنها 

 المزمار.

 :عمال البناءأ

زال يستخدم ال  يومنا ه ا كمادت أساسية للبناء وخاصة وا استخدم القصب  
بناء األكوا  وتسقيب أماكن السكن وحظائر الحيوانات فقد وجد المنقبون في كثير 
من المواقا األثرية وادوار السكن بقايا اثار القصب ال ي استخدم بين طبقات 

شاهق الزقورت حيث البناء. وكان استخدامه واضحا بين طبقات البناء في الصرح ال
صتوب من  9-3استخدمت بواري او حصران القصب حيث كانت توضا بين كل 

                                                 

(1) CAD, (A/ II), p. 495 
(2) CAD, (A/ II), p. 495 
(3)  CAD, (T), p. 479; Labat, MDA, p. 77; CDA, p. 410; Eames, D25 

K27;; 
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اللبن والغرا منها لربط البناء وتقويته وتختيب الرطوبة الحاصلة عن طبقات 
اللبن وك لك لخلق سطح مستو لصتوب اللبن المحقة، كما يعمل القصب عل  

اللبن، وأكدت  لك تنقيبات الهيئة العامة دعم الثقل المتراكم للبناء دون تتتيت كتلة 
مثل  ( في عدد من المدن العراقية القديمةل،ثار والتراث )مديرية اآلثار العامة سابقا

. (1)كي  والوركاء واور وعقرقوب )دور كوريكالزو( وبورسيبا )برس نمرود( وآشور
كسين وكان القصب يتر  بهيئته الطبيعية دون ان يحاك ويوضا باتجاهين متعا

مما يوحي للناظر من بقايا  اليوم وك نه حصيرت محاكة، وغالبا ما استخدم اما ما 
السقوب  حصران القصب عل  آثارالقار او ما الطين، كما لوحظ وجود 

اكتشتت أجزاء  المتساقطة في يحدط غرب معبد اإلله شارا في اوما )جوخة( وال ي
ولوحظ وجود  . (2)(7333-3999) كبيرت منه في تنقيبات الموسمين األول والثاني

طبعاته عل  اآلجر المستخدم في مدينة بابل األثرية وزقورت  أوآثار القصب 
 بورسيبا.

  ( 3)صناعة احلصران: او البواري

هي عملية ناتجة عن نسج وتقضيب للقصب المشظ  ال  مجموعة من 
  عدت شظايا المساطر الرقيقة ونسج الحصيرت بعد تقطيا القصبة بامتداد طولها ال

                                                 

طالالاله بالالالاقر" دراسالالالة فالالالي النباتالالالات المالالال كورت فالالالي المصالالالادر المسالالالمارية"، مجلالالالة سالالالومر، المجلالالالد  ((1
وجالالالرك، أوسالالالام بحالالالر، الزقالالالورت  ظالالالاهرت حضالالالارية  11(، ص 1593ول، )التاسالالالا، الجالالالزء األ

، 1559مميزت في العراق القديم، رسالة ماجستير غير منشورت، جامعة بغداد، كليالة اآلداب، 
 وما بعدها 119ص 

 ( المتولي، نوالالة، تقرير تنقيبات الموسمين األول والثاني مقدم ال  مجلة سومر(2
زعالالم ان  العراقيالالة القديمالالة رغالالم ان بعضالالهم وهالالي كلمالالة مصالالدرها اللغالالاتالباريالالة جمعهالالا بالالواري  ((3

( bur( )bur’un، فقالالالد وردت فالالالي اللغالالالة ااكديالالالة بصالالاليل متقاربالالالة مثالالالل )فارسالالالي أصالالاللها
نهالالالالا تسالالالالتخدم burnوجمعهالالالالا ) (  "بالالالالورو، بالالالالورا ، بورانالالالالو" وتعنالالالالي "باريالالالالة مالالالالن قصالالالالب"، وا 

 لها في السومرية:واص لألغراا الزراعية وللبناء والتسقيب وفي القوارب
GI-GID-MA-U-A( )-NIGIN-NAGI-GID-MA( )GI GID-

MA-MA(Black, J, et-at, CDA, 48 
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ات المحصورت بين شقائقها التي تعتبر الح اقة يحاول صانا البواري ان يلغي التراغ
. وتتم ه   العملية من قبل صانا القصب ال ي (1)هابها مصدر فخر صناع

 يستخدم الحجر للغرا  اته.
ان استخدامات البواري او الحصران في العراق القديم وال  يومنا ه ا كثيرت 

أننا سنستشهد ببعا النصوص المتضمنة  ياا يمكننا حصرها هنا ومتنوعة و 
ألنواعها واستخداماتها وتسمياتها فقد عرفت الحصيرت او البارية في النصوص 

وعرب نو   (2)(kittumاو ) (ktum( وفي ااكدية )GI-KIDالسومرية بصيغة)
ارية من وقد زودتنا النصوص المسم ،(3)(kium( وباألكدية )GI-SAبال ) آخر

عدد من المدن القديمة بتسميات عدت ألنوا  من الحصران وحسب استخداماتها 
 .(4)ومنها مدينة اوما

                                                 

عمالاني: ويسالتخدم فالي الن -1وفي الوقت الحاضر تعرب البواري بعدت تسميات وابرز أنواعها  ((1
 -3. جنكلالالي ويسالالتخدم فالالي تسالالقيب البيالالوت الكبيالالرت -9الكبيالالرت والمضالالايب. تسالالقيب البيالالوت 

سالالتر وتسالالتخدم فالالي  -8متالالر  وتكالالو  كبيالالرت عالالادت وتسالالتخدم فالالي فالالر  أرضالاليات المضالالايب. 
طريالد  وتكالون  -9ستر البيوت عند الجوانب القريبة من األرا ترفالا صاليتا وتسالدل شالتاءا. 

بعالالالرا متالالالر واحالالالد أو اقالالالالل وبعالالالرا متالالالرين تقريبالالالا وتسالالالالتخدم فالالالي فالالالر  األمالالالاكن الصالالالالغيرت 
ظ الشاللب منقوعالا بالمالاء قبيالل شالتاله ويكالون لهالا شالكل كعيالدت وتسالتخدم فالي حتال -1والضيقة. 

يشبه شالكل التنالور. راجالا: ولتريالد ثيساليغر، عالرب الهالور، ترجمالة ساللمان عبالد الواحالد كيالو ، 
 . 1هام   9، ص 9111بغداد، 

(2) Landesberger, B. , MSL-VII, p. 286ff; AHw, p. p. 495.  
(3) Hackamn, G, Temple Documents of the Third Dynasty of Ur from 

Umma, BIN-V, (1937); Goetze, A, ”Umma Texts Concerning Reed 
Mats”, JCS-II/ 3, (1948), p. 165ff; Yildis, F. , et-al, Die Umma 
Texcte aus den Archaologischen Museen zu Istanbul, Nr 1-600, 
MVN-XIV, Roma, 1988 

(4) Watson, P. J. , Catalogue of Cuneiform Tablets in Birmingham City 
Museum, Vol-2, New-Sumerian Texts from Umma and Other Sites, 
(1993), p. 85f.  
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نصوص   كرت الحصران ما النصوص المتعلقة بالقوارب والستن حيث  كرت
( "حصيرت لتغطية GI-KID-MA-U-A) مدينة اوما )جوخة( المصطلح

ر القصب (، وفي نص اخر  كburu(m)( وباألكدية )MURUوتقرأ ) القارب"، 
-GI-U-EIR-QUالعشب والقار لتغطية القارب بالصيغة ) ما

MA-A أ( وتقر (AZAD( وباألكدية )aau)(1).   كما  كرت حصيرت
رسائل سومرية تحدثت عن تسليم أعداد من  وفي ثمث أرضية القارب وبدنه.

 .(2)لمكاييلحصران القصب، في يحداها  كر الغرا منه وهو لعمل سلة ا
( وهو من اجزاء GIN( او )SARتقاس الحصيرت او البارية بالسار )

( وهي من وحدات قياس KU(  والكو  )GAr. او تقاس بالكار)(3)السار
ومن النادر  كر قياسات الحصران او البواري اا انه من نصوص  (4)األطوال

  :(5)حيث وردمدينة اوما نقرأ عن قياسات الحصيرت 

 األول: المثال
 را  العرا المساحة  3كار  3الطول 

 شقيل 73سار وتساوي  3/ 0
Length 1 gar  width  4 ku  
area: 1/ 3 sar = 20 gin 

 
 

                                                 

(1) Goetze, JCS-II, p. 177 
 :( بزمن والد  شولكي راجاH 24اثنتان م رخة بحكم امار سين والثالثة ) ((2

 Oppenheim, Eames Collection, H 24; H 35; I 43 
 63متالالالر مربالالالا( ويسالالالاوي ) 06السالالالار وحالالالدت قيالالالاس المسالالالاحة ويسالالالاوي حاليالالالا مالالالا يقالالالارب مالالالن ) ((3

( Eأي عشالرت دوائالر" وأصالغرها هالي )  ( SAR. Uشاليقل( وان اكبالر وحالدت مسالاحة هالي )
 وك لك: 03(، ص 3929أي "حبة" راجا، فوزي رشيد، الشرائا العراقية القديمة، بغداد،ت )

Goetze, A, ”Umma Texts Concerning Reed Mats”, JCS-II/ 3, (1948), p. 
180 

( وهالالالي وحالالالدات قيالالالاس األطالالالوال ويسالالالاوي حاليالالالا مالالالا ammatuالكالالالو  وهالالالو الالالال را  )بااكديالالالة  ((4
ر حاليالالالالا: فالالالالوزي رشالالالاليد، امتالالالالا 6( أي حالالالالوالي ا   راعالالالال37سالالالالم، امالالالالا الكالالالالار ويسالالالالاوي ) 3يقالالالالارب 

 06المصدر السابق، ص 
(5) Goetze, JCS-II, p. 181 
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 المثال الثاني

 را  العرا  3 را   33الطول 
 7/ 0سار وتساوي  3/ 32المساحة 

 شيقل 36

length 10 ku  width  4 
ku  area: 5/ 18 sar = 16 2/ 

3 gin 

 

  (1)الحصران أبعادعن  أيضا   ومن نصوص مدينة كيرسو )تلو( نقرأ
 را   2كار العرا  3 3/ 7الطول 

 37 3/ 7سلر وتساوي  2/ 2المساحة 
 شيقل

Length 1 ½ gar  width  7 
ku  area  7/ 8 sar = 52 ½ 
gin 

 

ول هو القياس قياس الحصيرت الوارد في المثال األ أن يل ويشير الباحث كوتزت 
عتيادي في المثال الثاني فهو اقل من اإل القياس أماااعتيادي وهو القياس الجيد، 

كبير لكن ه ا القياس قد ظهر في أماكن أخرط  ا ان القياس في المثال الثلث ا
ية القوارب والستن المستخدم في تغط الحصيرتقياس   أن يل  أيضا. ه ا ويشير (2)

( هو أحيانا  GI-KID-NIR-RUMالنصوص بصيغة )ها في والواردت تسميت
 33عتيادي أي انه نصب قياس المثال األول )أصغر بنصب القياس من اإل

يطلب حسب الحاجة  أمرشيقل( وان زيادت القياس ألغراا الستن والقوارب فهو 
 :(MA-GURلستينة "ماكورو"، ) أوحصيرت لقارب :فعل  سبيل المثال

 
 أ ر  2العرا  أ ر  33الطول 

 03وتساوي اقل من  03/ 27المساحة 
 شيقم  

Length 10 ku  width  7 
ku  area  72/ 35 sar = 
under 30  gin 

 

                                                 

(1) ITT-V, 8214 
(2) Goetze, JCS-II, p. 181 
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( فقد وردت قياساتها في نص من gi-kid-maاما الحصيرت المسمات )
 :(1)نصوص مدينة كيرسو )تلو( كاآلتي

 را  المساحة   2كار العرا  7الطول 
 شيقل  23سار وتساوي 6/ 2

Length 2 gar  width  7 ku 
 area  7/ 6 sar = 70 gin 

 

 وفي نص اخر: 

كار  العرا نصب كار   7الطول 
 شيقل 63سار وتساوي  3المساحة 

Length  2 gar  width ½ gar  
area 1 sar = 60 gin 

 
 ومن نص اخر نقرا عن مساحات الحصران حيث ورد:

 سار 3 3/ 0حصيرت مساحتها  36
 شيقل 33سار و  33حصيرت مساحتها  363
 (2)شيقل3ونصب سار و  36حصيرت مساحتها 323

 

وفي نص أشار ال  مدخوات من سمل وحصران ومناخل )واألخيرت 
خصصت للمطحنة(، اما بخصوص الحصران ف كر احد النصوص التي درست 

 حديثُا:
 . (3)لخبز"سار لوضا ا 7/ 0 3")العدد متقود( حصيرت نو   نيروم  قياسها 

                                                 

(1) Goetze, Ibid; ITT-V, 6876; 8230 

(2) Goetze, JCS-II, p. 180f 
( النص من المجموعالة المصالادرت مالن أرشاليب المتحالب العراقالي. راجالا: عشالتار سالمير ظالاهر، 3)

ق. م(،  9118-9119دراسالالالة نصالالالوص مسالالالالمارية غيالالالر منشالالالورت مالالالالن عصالالالر اور الثالثالالالالة )
 19النص رقم  51، ص 9112تير غير منشورت، جامعة بغداد، كلية اآلداب، رسالة ماجس

( وانه قد جلب منالة مدينالة كرشالانا الال  gi-ziالقصب وقصب نو  ) 91كما  كر النص رقم 
( وبااكديالالالالة gi-zi( الالالال  ان المصالالالطلح )Pomponioمعبالالالد االالالاله شالالالارا. ويشالالالير الباحالالالث )

(sippatu:هو "قصب جديد او صغير". انظر ) 
 Pomponio, Or(Ns), Vol-58, p. 230f; Cooper, ASJ-7, (1985), P. 114 
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سار من فمن صانا القصب لتوضا في قارب محمل  3/ 7"حصيرت سعة 
 (1)بالطحين"

أشار الباحث سالونن ال  العمقة بين قياسات الحصران والحزم وبين أجور العمال 
( )وهو مصطلح يشير ال  KI-LAوالوقت المطلوب انجاز العمل، ف كر ان )

 الحزم ايضا  ولكن من حيث الوزن(، 
"ki-la of  1 sar takes 36 reed bundles and 6 workdays" 

 أيام عمل".  6حزمة قصب وتحتاج ال   06أي "ان زنة السار الواحد فيها 

متر تحتاج ال  ستة أيام عمل لحياكتها"، اما  6×6ان حصيرت بمساحة 
. فضم (2)متر فهي تحتاج ال  يوم واحد عمل لحياكتها" 7×0حصيرت بمساحة 

  كر  فقد استخدمت الحصران ألغراا أخرط، حيث جاء  كر استخدامها عما ورد

-GI-KID-DUR) للمناضد حيث وردت بالصيغة السومرية

giBANURA)(3)
-GI-KIDوللمقاعد ) 

gi
GU-ZAغراا (، وك لك أل

(4) (GI-KID-DUR  E-MUHALDIM-E)المطبا 
 

اكن منها لوضا اما لألغراا الزراعية فقد ورد  كر الحصيرت في عدت أم
او لوضا المواد الغ ائية المراد تجتيتها، حيث ورد  كر   المحصول او المنتوج

وضا الشعير المحصود عل  حصران القصب من اجل ان تتم عملية الت رية وان 
واستخدمت هذا  الشعير باألتربة.وجود الحصران مما يعمل عل  عدم اختمط 

عدت الجلوس والنوم، حيث ورد  كرها الحصران لألغراا العائلية والمنزلية ك
وك لك جاء  كر الحصران لعمل  (5) (GI-GU-ZA-ZAG-BI-USبصيغة )

                                                 

(1) The John Frederick Lewis Collection, Part II, MVN-XIII, Roma, 
1984, No. 648 

(2) Salonen, Wasserfahrzeuge 12 
(3) Salonen, A, AASF-127, p. 200 

(4) Salonen, A, AASF-127, P. 231 

(5) Salonen, , Die Mobil…, AASF-127, p.  
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-PISANحاويات الرقم الطينية الني  كرتها النصوص المسمارية بصيغة )

DUB-BA) ( وفي األكديةaduppu)(1)  

في الستن والقوارب فقد ورد  كر الحصران بشكل واسا واستخدمت   أما 
يتطلب  أولتر لنقل الحبوب  63صناعة قتة بسعة  أناا عدت، حيث جاء ألغر 
 3/ 0جريد وتستغرق  3/ 0كغم( من القصب ولتر واحد من القار و  0-3.3من )

-GIحصران لتغطية القوارب والستن حيث وردت بالصيغة )الو كرت  ،(2)يوم عمل

KID-U-MA)(3)، من  ستخدامات التي وجدناهاوعل  الرغم من كل اإل
ن الحصران قد صنعت من سعب النخيل أيضا  ا  ا يخت  ما للنخيل القصب فإ

غ ائية، وح  التجارية. وقد ورد  كر  أمصناعية كانت  ،من أهمية اقتصادية
 GI-KID-GIIMMARالحصيرت المصنوعة من سعب النخيل بصيغة )

(4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السالل واحلاويات

                                                 

(1) CAD, (/ I), 1989, p. 61 
(2) BSA, Vol-VI, p. 131 

(3) Goetze, JS-II, p. 177 
فقالالط بالالل ورد   تلحصالالير وعة مالالن النخيالالل ومنتجاتالاله علالال   كالالر ا( ولالالم يقتصالالر  كالالر المالالواد المصالالن(4

و "بالالاب مالالن خشالالب النخيالالل  (ig-gi-kid-gimmar كالالر "بالالاب مالالن سالالعب النخيالالل"، )
  ( راجا:giig gigimmarمن ج و  النخيل" ) أي

Salonen, A,  Die Turen…, AASF-124 
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-GIبعدت صيل وجاءت الصيغة )عرفت السلة في النصوص المسمارية   

GUR)(1)
وعرفت  من أكثر التسميات شيوعا  وأطلقت بشكل عام عل  السمل،  

( كما GI-GUR-TURوالسلة الصغيرت ) ،(2) (GI-GUR-DAالسلة الكبيرت بال )
(. وعرفت القتة المعمولة من القصب GI-GUR-SAL-LAوردت التسمية )

(GI-GUR-UB( )uppuوفي ااكدية )(3)،  من جانب اخر فقد سميت
ة ام مواد يالسمل والحاويات ب سماء المواد التي تحمل فيها سواء أكانت مواد عين

-GIغ ائية. عل  سبيل المثال "سلة التمر" و "سلة األسماك" و "سلة الخبز")

GUR-NINDA ) ( وسلة الشعيرGI-GUR-E "و سلة الماء )(GI-GUR- 

A-BAL-LA) ( "وسلة األختامGI-GUR-KIIB( "و سلة الرقم )GI-

GUR/ PISAN-IM-SAR-RA) 
-GI-GUR. وك لك "سلة القار" )(4)

EIR-UB-BA) (5)(6)، وفي الحقيقة القائمة طويلة وا يسعنا يدراجها هنا. 
 قطعة مجوهرات وضعت في سلة من نو  خال" 333"

                                                 

  CDA, p. 92; Labat, MDA, p. 77. (. انظرgigurrumكدية )( وفي األ(1
 (وهي كلمة مستعارت في السومرية انظر:mass( أو )gurd/ gigurdكدية )( وفي األ(2
 CAD, (G), p 70; Labat, MDA, p. 77  

 ( وتعنالي ساللة كبيالرت راجالا:massu/ mauويشير الباحث بوركر ال  انهالا تالرد فالي ااكديالة )
Borger, AbZ, p. 81 

, بالاقر، طاله، الالدخيل. . ، ص ( وهي التسمية األقرب ال  العربيالة انظالر:silluكدية )( وفي األ(3
 Labat, MDA, p. 77 وراجا:

 :( راجاmar-pisan-dub-baصطلح )وعرب المس ول عن سلة الرقم في السومرية بالم ((4
Keiser, C. E. , Cuneiform bullae of the Third millennium B. C. , New 

York, (1914), BRM III, p. 14f 
(5) Legrain, UET, Vol-III, p. 84, No, 858, Salonen, A, ASSF-139, Teil-

I, p. 306ff 
(6) Eames Collection, p. 234f; Tinny, Index…. . , p. 70ff; UET, Vol-III, 

p. 84f 
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 (1)"لم اجلب كل صنا  القصب هنا ألنهم معك ا تهمل القار لعمل دلو القصب"

 73( وسلة التمر في GI-AL"فمن وفمن عامل القصب يعمل سلة من نو  )
 (2)يوم عمل"

 (3)( غطاء مطلي بالقار"siga( ما )GI-KURسلة طحين ) 7"
 03لقياس سلة حيث جاء "طلب عمل  ا   كر  أورأورد احد نصوص مدينة 

( وخوص gi-idحزمة قصب من نو  ) 333سم لحمل األلواح و 33سلة بارتتا  
 (4)غصن صتصاب" 323جريد نخل و 63سعتة نخل و 63لال 

فرق السومريون بين السمل الجيدت الصنا وغير الجيدت حيث ورد  كر 
( أي GI-E-EN/ ANالسلة المصنوعة بشكل رديء او المهلهلة بصيغة )

ن قائمة أسماء السمل طويلة وا يسعنا سلة مهلهلة غير جيدت الصنا. ه ا وأ
. ه ا وصنعت من القصب أيضا أقمم الكتابة عل  الطين وجاء (5) ا كرها هن

وهناك (6)كدية ( في األqan uppi( و)GI. DUB.BA-(A) كرها بصيغة )
( او "رغوت القصب" كان aban qaniحجر القصب" )“نو  من الحجر سمي 

فضم عن استخدام القصب لعمل  .(7)يستخدم في بري أقمم الكتابة وتعديلها
الموسيقية )الهوائية( ومنها ما عرب بالمزمار ال ي ورد في السومرية  تاآلا

                                                 

(1) BSA-6 p. 125f 
(2) ITT-III, No. 5552 

" gi-al kin-gi-a كر ه ا النو  من السمل ما المراسلين حيث جاء في احد النصوص "
 ,Yildis, F. Et-al, MVN, Vol-XIV. ( للمراسلين". راجا:alأي "سلة من نو  )

No. 473, p. 104: 
(3) Eames Collection, p. 28; 
(4) Yildis, F. Et-al, MVN, Vol-XIV:229:4ff 
(5) Salonen, A, AASF-139, Teil-I, p. 306ff 
(6) Borger, AbZ, p. 82; CAD, (Q), p. 79f 

 19، ص 1593باقر، طه، مجلة سومر، المجلد,  ((7
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( mallu) أو  (ebbbu/ embbuكدية )(. وفي األGI-GIDبصيغة )
 غتل استخدامه ألغراا الشعل للمواقد والتنانير، وا ي(1)أنبوب" أوبمعن  "مزمار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصور والرسوم

 

 

 

 

                                                 

(1) Borger, AbZ, p. 82; Labat, MDA, p. 77 
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 ( عن:3ت رقم )صور 
Labat, R., Manual D’Epigraphie Akkadienne, MDA, Paris, 

1999, p. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7صورت رقم )
 انمو ج من الطين المتخور يمثل القصبة المعقوفة
 ورمز االهة اينانا )عشتار( وجد في مدينة الوركاء

 عن: 
Black, J, & Green, A, Gods, Demons and Symbols of Ancient 

Mesopotamia,                        London, 1998, p. 154 
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 (1صورة رقم )
 صورت القصبة المعقوفة كما وردت عل  اإلناء الن ري من الوركاء. عن: 

Roaf, M., Cultural Atlas of Mesopotamia and Ancient Near 

East , 

                           Spain, p.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3صورة رقم )
 صورت تمثل حظيرت الحيوانات المعمولة من القصب. عن:

      Black, J, & Green, A, Gods, Demons and Symbols 

of Ancient Mesopotamia, London, 1998, p. 154 
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 ( عن:3صورت رقم )
، ص 3923األول والثاني، ، الجزء 02الهاشمي، رضا جواد، مجلة سومر، المجلد 

39 
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 ( قوارب القصب الممثلة عل  األختام ااسطوانية عن:6صورت رقم )
 393، ص 7336بوتس، دانيال، حضارت وادي الرافدين، األسس المادية، بغداد، 
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ا الحاضر وباعتقادي انها ال تختلف كثيرا عن ( نقل القصب في وقتن2رقم ) صورة

 الماضي، عن:

    Roaf, M., Cultural Atlas of Mesopotamia and Ancient Near 

East, Spain, p. 122 
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 ( عمل الحصران وكيتية لتها ونقلها، عن:2صورت رقم )
      Roaf, M., Cultural Atlas of Mesopotamia and Ancient 

Near East, Spain, p. 50 
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 ( تبين بيت الشعر المبني من القصب، عن: 9صورت رقم )
      Roaf, M., Cultural Atlas of Mesopotamia and Ancient 

Near East, Spain, p. 51 
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Reed upon the Summerians A linguistic study 

Nawala A.AL-Mutwali, M.A 
 
 

Abstract 

Reed one of the important materials in  southern  part of 
Mesopotamia,  specially in the area of Marches, the 
Mesopotamians used reed since earlier periods, reed was use 
for  architecture, canal works, fuel,  various crafts (reed mats, 
reed baskets, etc.),  and also as fodder for various animals. The 
most important sources for studying reed, is the cuneiform 
inscriptions,  these cuneiform inscriptions records a number of 
reed bundles, and the names of various who were responsible 
of their production, several  activities of reed work, and also 
reed workers, especially the cuneiform texts dated to the Ur III  
and the Old Babylonian Periods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


