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مقدمة

ملاين يف 28 �سباط/فرباير 1955،  ثار الأ تاأ�س�س ق�سم بغداد التابع ملعهد الآ
املوعد  اأن هذا  احتفالت خا�سة كما  اأية  هذا  التاأ�سي�س  ترتبط مبوعد  ومل 
الق�سم  اأ�سبح هذا  ملانية يف العراق، واإمنا  ثرية الأ بحاث الأ مل يكن بداية للأ
مد يف العراق، والتي ابتداأت عام 1998  ملانية الطويلة الأ عمال التنقيب الأ لأ
تاأ�سي�س  البلد. لذلك فاإن  إليه يف نف�س  ا تعود  بحاث يف بابل، مقراً  مع الأ
ملانية يف العراق ونهاية خلطط  ق�سم بغداد هو بحقيقته تدعيم للم�ساهمة الأ
تاأ�سي�س فرع للمعهد هناك منذ ثلثينّيات القرن الع�رشين، ول يفهم هذا 

التاأ�سي�س على اأنه بداية جديدة. 

على  نظرة  لنلقي  منا�سبة  بغداد  ق�سم  على  عاماً  خم�سني  مرور  اإن 
اأننا لن�ستطيع  �سف  املوؤ ومن  اخلارجي،  بغداد  فرع  واأهداف عمل  نتائج 
وعر�س  باحتفال  نقوم  اأن  العراق  يف  احلالية  ال�سيا�سية  الظروف  هذه  يف 
ب�سل�سلة  ذلك  عن  ون�ستعي�س  ونخطط.  ناأمل  كنا  كما  عمال  الأ لهذه 
الكتيب  بـهذا  وكذلك  برلني  يف  اخلارجية  وزارة  يف  املحا�رشات  من 
معهد  بني  طويلة  اأعوام  منذ  يجري  الذي  التعاون  اأملانيا،  يف  هنا  لنظهر، 
ثار والتاريخ.  �س�سات العلمية يف العراق يف جمال علم الآ ملاين واملوؤ ثار الأ الآ
ثرية  بحاث الأ عمال والأ وهكذا فاإننا �سن�ستعر�س يف هذه املنا�سبة كل الأ
مكان  ملاين يف اخلم�سني عاماً املن�رشمة قدر الإ ثار الأ التي قام بها معهد الآ

للنتائج.  يف �سوء تقومي جديد 

كبري  ب�سكل  العراقيون  والزملء  العراقية  الثقافة  وزارة  �ساعدت  لقد 
يتكثف  الوقت  ذلك  ومنذ  عاماً.  خم�سني  منذ  بغداد  ق�سم  تاأ�سي�س  يف 
العراقيني  بالزملء  الطيبة  العلقات  وتتمنت  العراقية  �س�سات  املوؤ مع  التعاون 
حتى يف الظروف ال�سيا�سية القا�سية. ويعود ذلك من ناحية اإىل الهيئة العامة 
ثار والرتاث يف العراق والعاملني فيها، الذين مل يعطوا موافقتهم وح�سب  للآ

بحاث على مدى عقود  بحاث فرع بغداد اخلارجي واإمنا تابعوا هذه الأ لأ
ومن  املمكن.  ال�سخ�سي  الدعم  كل  لها  وقدموا  كبري  وباهتمام  طويلة 
ق�سم  مع  وثيق  بتعاون  يرتبط  بغداد  يف  اخلارجي  الفرع  فاإن  اأخرى  ناحية 
تبادل  اإىل  اأدى  الذي  التعاون  هذا  بغداد،  جامعة  يف  الفنون  كلية  ثار،  الآ
ونتقدم  م�سرتكة.  اأثرية  باأبحاث  القيام  واإىل  واملن�سورات  للباحثني  مكثف 
على  ثار  الآ وق�سم  الفنون  كلية  يف  والعاملني  املديرين  لكل  بال�سكر  هنا 
�ستاذ الدكتور عبد  ملاين العراقي. وللأ اهتمامهم الكبري بالتعاون العلمي الأ
اأن التعاون  �سورية، ف�سل كبري يف  له فا�سل، املخت�س يف الدرا�سات الآ الإ
مد والذي مت التفاق عليه عقدياً عام 2000، قد وجد طريقه اإىل  طويل الأ

خرية.  عوام الع�رشة الأ التنفيذ الفعلي يف الأ

البداية  منذ  لينت�سن  هـ. ي.  بغداد  لق�سم  �س�س  الموؤ المدير  و�سع  لقد 
لل�سرق  القديم  التاريخ  مجال  في  واأبحاثه  درا�ساته  في  بعيداً  علمياً  هدفاً 
�سك،  ولا  يزال،  وما  كان  الاأبحاث  هذه  ثقل  مراكز  اأهم  واأحد  الاأدنى، 
هو الدرا�سة الوافية لاأوروك، عا�سمة العراق ومركزه في ع�سوره الاأولى. 
اأبحاثه الحقلية في بابل بين  اإلى ذلك، فقد ا�ستاأنف فرع بغداد  وبالاإ�سافة 
بوهمر  �سميث و ر.م.  المديران ي.  عامي 1962 و 1973. وقد و�ّسع 
وقد  للاأبحاث.  جديدة  خطوطاً  بذلك  وو�سعا  وزمنياً  جغرافياً  الاأبحاث 
اأدت اأعمال الم�سح في �سمالي العراق وفي ال�سحراء اإلى الغرب من نهر الفرات 
وكذلك بع�س اأعمال التنقيب الاإنقاذية في مناطق م�ساريع ال�سدود المائية 
تاريخ  ال�سوء على  اإلقاء  اإلى  اأمكنة مختلفة،  في  اأخرى  ودرا�سات �سغيرة 
بالح�سارات  العلاقة  على  الاأبحاث  هذه  ركزت  كما  ب�سموليته،  العراق 
المجاورة وعلى الطيف الزمني منذ الع�سور الاأولى في بلاد ما بين النهرين 

حتى ع�سر الاإ�سلام الو�سيط. 
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ثار  الآ معهد  و�سعها  علمية جديدة  بخطط  التوجهات  هذه  تدعيم  مت 
ملاين وق�سم امل�رشق. فالتبادل احل�ساري مع املناطق املجاورة وعمليات بناء  الأ
املدن والدول وكذلك اإدارة املوارد يف املناطق اجلافة، كلها تقف يف مقدمة 

بحاث التاريخية.  الهتمامات بالأ

بحاث يف فرع بغداد  للدرا�سات والأ داء اجليد والناجح  مل يكن هذا الأ
اخلارجي ممكناً لول ال�سداقة الطيبة لعدد كبري من الزملء والعاملني العراقيني. 
ثار والرتاث وجامعة بغداد  ونذكر بهذه املنا�سبة، اإىل جانب الهيئة العامة للآ
 )†( �سفر  اد  فوؤ الدكتور  الزملء  خا�س  ب�سكل  ذكرهما،  �سبق  اللتني 
ر�سيد  اأنور  �سبحي  الدكتور  �ستاذ  والأ ر�سيد  فوزي  الدكتور  �ستاذ  والأ
ا�سماعيل  خليل  بهيجة  والدكتورة  دامرجي  �س.  يد  موؤ الدكتور  �ستاذ  والأ
والدكتور دوين جورج يوحنا والدكتورة نوال املتويل والدكتور �سلح رمي�س 
معهد  مع  العراقيني  العاملني  جميع  اإىل  �سافة  بالإ كامل،  اأحمد  والدكتور 

ملاين يف بغداد ويف اأوروك.  ثار الأ الآ

بغداد ولوزارة  ملانية يف  الأ لل�سفارة  اأي�ساً  اجلزيل  بال�سكر  نتقدم  اأن  نود 
متاه من دعم وم�ساعدة وما اأبَدتاه من اهتمام ومتابعة  ملانية ملا قدَّ اخلارجية الأ
بحاث فرع بغداد اخلارجي. وقد كانت زيارات العديد من الدبلوما�سيني  لأ
مد وارتباط  ثري عامًل لن�سوء �سداقات طويلة الأ ملان اإىل موقع اأوروك الأ الأ
ملانية، وهذا ما ج�سد بو�سوح وب�سكل منوذجي  وثيق مع وزارة اخلارجية الأ
الطاقة ال�سيا�سية على الربط بني ال�سيا�سة الثقافية اخلارجية والعلوم احل�سارية 

ملانية.  الأ

لعملهم  خا�ساً  �سكراً  اأيدينا  بني  التي  املوا�سيع  كّتاب  ي�ستحق  كذلك 
عوام اخلم�سة الفائتة عامًل مثبطاً  القّيم. لقد كانت الظروف ال�سيا�سية يف الأ
يف  �سبباً  كان  مما  العلمية،  والدرا�سات  بحاث  الأ من  املقرر  الوا�سع  للطيف 

اأو خمطط.  اإنهاء الكثري من م�ساريع فرع بغداد اخلارجي قبل ما هو متوقع 
�سميت  ي.  الدكتور  �ستاذ  الأ بغداد،  لق�سم  ولن  الأ املديران  اأبدى  وقد 
�ستاذ الدكتور ر.م. بوهمر، ا�ستعدادهما بكل رغبة وحما�سة للحديث  والأ
بعد  الراحة  ي�ستحقان  ن  الآ كونهما  من  الرغم  على  املا�سية،  اأبحاثهما  عن 

تقاعدهما عن العمل. 

كما يعود الف�سل باإخراج هذا الكتيب يف موعده اإىل اجلهد الكبري الذي 
يبذله العاملون يف ق�سم امل�رشق. فقد و�سعت ال�سيدة املهند�سة كلوديا بوريغ 

خراج واخلرائط.  تفا�سيل م�سودة الإ

واجلداول  الر�سوم  عالية  ة 
َّ
بِحرفي اأعدت  فقد  فاغنـر  اإرمغارد  ال�سيدة  اأما 

للطباعة، كما اأ�رشفت ال�سيدة فريينا دايرب على الرتجمة اإىل العربية. وقامت 
نكليزية. اأما ال�سادة  ال�سيدة الدكتورة اإميلي �سالك برتجمة الن�سو�س اإىل الإ
هاين �سالح وع�سام بلوز ونبيل حفار فقد تولوا الرتجمة اإىل العربية. ونحن 
على  بريوت،  م،  ل  �س  للطباعة  درغام  ولدار  لهم  اجلزيل  ب�سكرنا  نتقدم 

اإخراجها ال�رشيع واجليد لهذا الكتيب. 

الدكتورة مارغريت فان اإ�س 
ون العلمية يف ق�سم ال�رشق مديرة ال�سوؤ

واملديرة املفو�سة لفرع بغداد 



اأوروك / الوركاء
Uruk-Warka
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اأعمال التنقيب واحلفريات 
فـي اأوروك / الوركاء

ثرية يف بلد ما بني النهرين، التي مت  اأوروك / الوركاء من اأوائل املواقع الأ
ال�سومري  »اأونوغ«  القدمية  ها  اأ�سماوؤ وتنعك�س  القدمي.  ا�سمها  اإىل   التعرف 
ا�سمها  يف  »اأَرك«  التوراة  يف  ورد  الذي  ال�سم  مع  كادي  الأ »اأوروك«  و 
احلايل »الوركاء«. وقد قام ال�سري و.ك. لوفتو�س يف عام 1853 باأوىل اأعمال 
التوابيت  بع�س  منها  ي�ستخرج  اأن  ا�ستطاع  التي  ثرية  الأ واحلفريات  التنقيب 
ال�سب�سبية البارثية وبع�س القطع املك�سورة من البيوت البارثية، وكذلك بع�س 
التعرف  ومع  اإنكلرتا.  اإىل  معه  اأخذها  التي  املختوم  جر  والآ ال�سغرية  اللقى 
اأن  معرفة  اإىل  التو�سل  مت  كلكام�س  ملحمة  من  ع�رش  احلادي  اللوح  على 
�سطوري كلكام�س والذي كانت اأعماله  هذه املدينة كانت مدينة امللك الأ

البطولية مو�سوع هذه امللحمة. 

زار  اأن  بعد   1912 عام  يف  ابتداأت  فقد  املنهجية  ثرية  الأ بحاث  الأ اأما 
ثري مرة اأخرى يف عام 1902 وطلب باإحلاح من عامل  اأندريه املوقع الأ و. 
التاريخ اإدوارد ماير، على وجه اخل�سو�س، اأن يعمل على هذا املوقع الذي 
لتاريخ بلد ما بني  القدمية  الع�سور  املعرفة حول  الكثري من  ياأمل منه  كان 
النهرين. وقد اأر�سل ر. كولدواي من بابل جوليو�س جوردان اإىل اأوروك، 
التنقيب  باأعمال  للقيام  ملانية،  الأ امل�رشق  جمعية  من  ومتويل  بتكليف 

واحلفريات اللزمة. 

على  اأ�سا�سي  ب�سكل   1913/12 �ستاء  حفريات  يف  الهتمام  ان�سب 
جر املطلي كما  ثرية يف »بيت ري�س« حيث عرث على قطع من الآ ن�ساب الأ الأ
هي احلال يف بابل، كما قد ح�سلت �رشقات �ساملة قبل وقت لي�س بالطويل، 
ال�ستاء  عمال بعد  اإكمال هذه الأ اأعاق  وىل  العاملية الأ اندلع احلرب  اأن  اإل 
يف  اإل  بحاث  الأ هذه  يف  ال�ستمرار  مكان  بالإ يكن  ومل  فيه،  بداأت  الذي 
اأن  اأندريه كل ما يف و�سعه وبعد  اأن بذل و.  �ستاء عام 1929/1928 بعد 

دنى يف برلني، للح�سول على م�ساعدة جمعية  اأ�سبح مديراً ملتحف ال�رشق الأ
�رشاف  ملانية، ومن جديد عاد جوليو�س جوردان ليتوىل الإ زمات للعلوم الأ الأ
على اأعمال التنقيب. وقد تركز الهتمام يف البداية على مركز املدينة حيث 
إاأّنا.  ا ومعابد  دارية  الإ واملقرات  والهياكل  املحيطة  وال�ساحات  الزقورة  تقع 
ول والثاين قبل  لفني الأ بنية وال�ساحات التي تعود اإىل الأ وهنا ظهرت حتت الأ
وروك  التي كانت ول تزال ت�سكل خ�سائ�س مميزة لأ بنية  امليلد، بقايا الأ
لف الثالث قبل امليلد مع تعاقب  ومنها بقايا املعبد املركزي الذي يعود اإىل الأ
بنية التي تعود اإىل نهاية  �سافة اإىل بع�س الأ من الطبقات ومن�ساآت متنوعة، بالإ
احلديث«.  اأوروك  ع�رش  »معابد  بـ  عرفت  والتي  امليلد  قبل  الرابع  لف  الأ
ا�ستمرت اأعمال التنقيب يف املركز حتى عام 1977 واأمكن الو�سول ب�رشعة 
ن�سبية اإىل زقورة املدينة الثانية والتي تعرف بـ »زقورة اآنو« والواقعة اإىل اجلنوب 
إاأّنا التي متت فيها اأعمال بحث وتنقيب على مدى اأعوام  الغربي من منطقة ا
طويلة. اإن اأهم ما ميتاز به هذا املوقع هو عمره القدمي، اإذ ثبت وجود هذا 
لف اخلام�س قبل امليلد(. كما  املعبد منذ ع�رش ُعبيد احلديث )يف اأواخر الأ
بنية الرتميمية واجلديدة التي طراأت على هذه الزقورة يف ع�رش اأوروك  اأن الأ

اللحق تدل على ا�ستمرارية هذا املوقع الديني. 

»اإيريغال« )1932- مثل  معابد  اأخرى يف  اأبحاث �سغرية  اأي�ساً  جرت 
الرابع قبل امليلد حتى  القرن  البارتي ) من  ال�سلوقي –  الع�رش  1936( من 
ول بعد امليلد (، ومعبد »غاريو�س« البارتي الذي اأ�س�س يف القرن  القرن الأ
ول بعد امليلد )1934/33 و 1968-1973(، وكذلك اأي�ساً يف ق�رش  الأ
�سافة اإىل بع�س  »�سني-كا�سيد« البابلي القدمي )1912، 58 – 1964(، بالإ
املناطق ال�سكنية ب�سكل حمدود. كما اأن الدرا�سات الق�سرية التي جرت على 
1936( والتوثيق الزمني  لف الثالث ق م )34 –  �سور املدينة ال�سهري يف الأ
لدار الحتفال بعيد راأ�س ال�سنة ) بيت اأكيتو ( من اأيام البابليني احلديثني اإىل 

 > اأوروك، الق�سم ال�سمايل ال�سرقي من املدينة، ال�سورة اجلوية غ. غر�سرت / 
   / Uruk, nordöstlicher Stadtbereich, Luftbild G. Gerster 

Uruk, northeastern area of the city, aerial photograph G. Gerster
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ال�سلوقيني يف ال�سمال ال�رشقي خارج املدينة )1933، 54 – 1955(، بينت 
اأهميتها العلمية الكربى، ولبد من ال�ستمرار بها. 

الرغم  على   ،1928 عام  ا�ستئنافها  مت  التي  بحاث  الأ متويل  اأمكن  لقد 
من ال�سعوبات القت�سادية، وال�ستمرار بها حتى �ستاء 1939/38 )حملة 
التنقيب احلادية ع�رشة(. وقد اأ�رشف جوليو�س جوردان على حملة التنقيب 
وىل حتى الثالثة، بينما اأ�رشف اأرنولد نولِدِكه على احلملت الرابعة حتى  الأ
احلادية ع�رشة، اإل اأن اإرن�ست هايرنيخ اأ�رشف على احلملة ال�ساد�سة خلل 
ذلك، وقد �ساعد يف كل احلملت تقريباً كل من هايرنيخ ياكوب لينت�سن 
ت�رشين  منذ  ال�ستاء  اأ�سهر  يتم عادة يف  العمل فكان  اأما  واإرن�ست هايرنيخ. 
الثاين حتى اآذار. وكان طاقم العمل ال�سغري ن�سبياً يتاألف من اثنني اإىل ثلثة 
مواقع  على  ي�رشفون  كانوا  الذين  وهم  العمارة،  تاريخ  يف  اخت�سا�سيني 
اخت�سا�سياً  اأن  كما  املكت�سفة.  قى  ِللُّ التوثيقي  بالر�سم  ويقومون  احلفريات 
اللقى  كل  وفهر�سة  اجلرد  اإجراء  عن  وًل  م�سوؤ كان  القدمي  امل�رشق  بتاريخ 
لء كان  �سافة اإىل هوؤ ال�سغرية، وب�سكل خا�س لقى الكتابات امل�سمارية. بالإ
قى  �سافة اإىل اخت�سا�سي بالرتميم و�سنع اأ�سكال ِللُّ هناك م�سور للتوثيق بالإ
ة جيدة كما هي احلال مع عدة واجهات 

َّ
ونقل املكت�سفات املعمارية بِحرفي

دنى يف برلني.  حجرية نقلت اإىل املتحف العراقي يف بغداد ومتحف ال�رشق الأ
وهكذا فقد كانت اأعمال التنقيب يف اأوروك، مثل �سابقاتها يف بابل واآ�سور، 
فارقاً  هناك  اأن  اإل  العمارة.  بتاريخ  اخت�سا�سيني  اأيدي  يف  رئي�سي  ب�سكل 
اأ�سا�سياً فنياً واحداً عن بابل هو اأننا هنا يف اأوروك نتعامل مع عمارة وهياكل 
تكون  ل  رمّبا  متلحقة  طبقات  يف  بع�س  خلف  بع�سها  تتتابع  جر  الآ من 
�سماكة اإحداها اأحياناً اإل �سنتمرتات معدودة. لذلك كان من ال�رشوري اأن 
يجري تطوير طرق درا�سة الطبقات عما كانت عليه يف بابل واآ�سور لت�سبح 
جر ب�سكل  اأعمال ترميم الآ اأوروك ولتكون  على �سكل مراقبة تف�سيلية يف 
بنية املعمارية يف اأوروك  اأدق. وتعترب عمليات التوثيق بقلم الر�سا�س لبقايا الأ
ن. اإل  من اأدق عمليات التوثيق التي جرت يف مواقع تنقيب كبرية حتى الآ
اأنه كان هناك نق�س منهجي بالغ جتلى يف اأن عدد الباحثني كان قليًل بالن�سبة 

 > خريطة مدينة اأوروك، و. اأندريه 1902/
Plan of the city of Uruk, W. Andrae, 1920 / Stadtplan von Uruk, W. Andrae 1902 
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لعدد العمال الكبري الذي كان يبلغ اأحياناً املئتني واخلم�سني، وهذا ما نتج عنه 
عدم اإمكانية فهر�سة اللقى ال�سغرية ب�سكل مف�سل وحتديد موقع اكت�سافها 
ثرية مع  دوات الأ ب�سكل دقيق، وقد اأدى ذلك اإىل فقدان �سلة الكثري من الأ

املواقع املعمارية. 

ا�ستمرت اأعمال التنقيب يف اأوروك بعد احلرب العاملية الثانية حتت اإ�رشاف 
هـ.لينت�سن منذ �ستاء 1954/53 واأمكن ال�ستمرار بها �سنوياً حتى 1977. 
عمال  وكان لبد من تاأهيل عمال جدد لهذا املو�سوع واإيجاد التوا�سل مع الأ
التي متت قبل احلرب وبقيت متقطعة ل�سنوات طويلة. وقد مت تو�سيع مناطق 
التنقيب القدمية، وخا�سة يف ال�سمال الغربي والغرب ولحقاً اإىل ال�رشق من 
املناطق  اإىل طبيعة  ا�ستناداً  ِّباع خمططات علمية متغرية وذلك  بات إاأّنا،  ا منطقة 
املختلفة يف املدينة كالبيوت اخلا�سة والعامة واملقابر ومناطق احلرف اليدوية، 
اأهمية  التنقيب مع هذه اخلطط. واأعطيت  اأي�ساً ملءمة منهجية  ا�ستلزم  ما 
اإ�سافية ملراقبة التوافق بني الكت�سافات املعمارية والطبقات التي يتم التنقيب 
فيها مع اللقى ال�سغرية والفخاريات املتعلقة بها. وقد �ساركت ال�سيدة اإيفا 
عمال احلقلية عام 1959،  ثار، يف الأ �سرتومنغر، كاأول اخت�سا�سية يف علم الآ
وذلك يف اأعمال التنقيب التي تدل على ا�سرتاتيجية البحث املختلفة يف كل 

املدينة، وكذلك يف  العمرانية خارج  الطبقات  من ق�رش �سني-كا�سيد ويف 
البيوت البابلية القدمية واحلديثة يف املركز، ومن ثم يف الهياكل التي تعود اإىل 
وىل يف اأوروك يف مناطق k/L 12/11 و I13 �سمن املدينة  ال�سللت الأ
واأي�ساً يف مقابر فريحات النوفجي ال�سلوقية خارج جدران املدينة. وقد قام 
ي. �سميت بالرتكيز على الت�سل�سل الزمني للمراحل العمرانية القدمية واحلديثة 
يف اأوروك، حينما ابتداأ يف عام 1968 بدرا�ساته يف زقورات اآنو ويف اأعمال 
البارثية احلديثة  البارثية والعمارات  ال�سلوقية  البيوت  التي جرت يف  التنقيب 
ومعلومات  مرتابطة  نتائج  درا�ساته  اأعطت  وقد  املدينة.  خارج  وال�سا�سانية 

جديدة هامة حول تاريخ مدينة اأوروك وعمرانها ومعابدها. 

بعد ذلك اأدى خروج ي. �سميت وانخراط ق�سم بغداد يف اأعمال التنقيب 
نقاذية يف منطقة حمرين، ثم ا�ستعال احلروب منذ عام 1980 بني العراق  الإ
واإيران ويف اخلليج، اإىل توقف اأعمال التنقيب املنتظمة يف اأوروك / الوركاء. 
  1982 عامي  بني  ما  الهادفة  احلقلية  عمال  الأ بع�س  ا�ستمرت  ذلك  مع 
و1984 وقام اأو. فينكبايرن، بتكليف من الق�سم، باإجراء م�سح منهجي لكل 
منطقة مدينة اأوروك اأ�سفر عن ر�سم خرائط كاملة لكل البقايا العمرانية التي 
اأمكن التعرف اإليها، مما اأدى اإىل فهم جديد لهيكلية هذه املدينة. واعتماداً 

اأعمال التنقيب واحلفريات فـي اأوروك / الوركاء

 > و.ك. لوفتو�س، ك�سر من خ�سبات بناء من اأوروك/
W.K. Loftus, fragments of entablature from Uruk / W. K. Loftus, Gebälkfragmente aus Uruk

Temple G, Late Uruk period / Tempel G (Späte Uruk-Zeit) /)املعبد غ )ع�سر اأوروك احلديث <
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على نتائج هذا امل�سح جرت اأعمال تنقيب باإ�رشاف ر.م. بوهمر يف العامني 
معروفاً  يكن  مل  التي  العمرانية  املراحل  درا�سة  1985 و1989، حيث متت 
لف  عنها حتى ذلك الوقت اإل النَّزر الي�سري : املراحل العمرانية يف نهايات الأ
كادي حتى ع�رش اإي�سن / لر�سا( وكذلك  الثالث قبل امليلد )من الع�رش الأ

و�سط. ثم بعد ذلك ت�سببت حرب اخلليج  الطبقات العائدة للع�رش البابلي الأ
)1991/90( واحل�سار الذي �رشب على العراق بفرتة انقطاع جديدة طويلة 
بحاث احلقلية. ويف عام 2001 ح�سل الفرع اخلارجي يف بغداد على  لكل الأ
ثري الذي جرى يف  الرتخي�س مبتابعة اأعماله احلقلية. وا�ستكماًل للم�سح الأ
العراقية،  ثار  الآ دائرة  قبل  من  مميزة  ومب�ساعدة   ،1984  – عوام 1982  الأ
اأمكن اإجراء قيا�سات مغناطي�سية وحفر اآبار جيومورفولوجية يف عامي 2001 
اأحيائها  وهيكلية  املدينة  لهيكلية  واأدق  اأف�سل  تعريف  اإىل  اأدت   2002 و 
تلبث  مل  كانل  ولكن  اإ�سافية.  حفريات  اإىل  اللجوء  دون  ومهامها  املختلفة 
عمال،  احلرب التي اندلعت جمدداً يف عام 2003 اأن اأوقفت م�سرية هذه الأ
مني بذلك.  ولكن من املقرر اأن ت�ستاأنف مرة اأخرى حاملا ي�سمح الو�سع الأ

لوج�ستية  مب�سورة   1913/12 عام  اأوروك  يف  التنقيب  اأعمال  ابتداأت 
اخلربة  ذوي  والتنقيب  احلفر  عمال  اإح�سار  مت  بابل، كذلك  بعثة  قبل  من 
من بابل اإىل اأوروك، كما مت تدريب عمال من ع�سائر جبري وطوبه العربية 
املقيمة بالقرب من اأوروك. وقد ُطلب اإىل �سيوخ هذه الع�سائر ت�سمية حرا�س 
قدر  بالت�ساوي  جور  الأ لتق�سيم  وذلك  ثري  الأ املوقع  هذا  عن  ولني  م�سوؤ
حيان  مكان. وعلى الرغم من وجود بع�س اخللفات الب�سيطة يف بع�س الأ الإ
فقد ا�ستمر هذا النظام �سارياً حتى اأعوام الثمانينات. اأما اليوم فع�سرية الطوبه 

ثرية.  ولية حرا�سة هذه املنطقة الأ هي التي تتوىل اأمر م�سوؤ

وقد �ساهم ثلثة من العاملني العرب يف بعثة الوركاء ب�سكل خا�س ومميز 
ثري :  عمال احلقلية واحلفاظ على هذا املوقع الأ يف جناح الأ

كان ا�سماعيل بن جا�سم من احلّلة اأوثق العاملني العرب �سلة بهذه البعثة 
منذ عاَمي 1913/12 وقد �ساهم قبل ذلك باأعمال التنقيب يف بابل، وقد 
وًل عن التنظيم  حل حمله بعد احلرب العاملية الثانية ابنه علي الذي كان م�سوؤ
مانتهما يف العمل و�سدقهما ووفائهما اأثر  عمال احلفر. وقد كان لأ املحلي لأ

Expedition House complex, 1928 / Das Grabungsgehöft 1928 /192� خميم احلفر <Preparation of mudbricks / Lehmziegel-Präparierung / جر الطيني > معاجلة الآ
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ال�سعبة. علي بن  مام ويف جتاوز احلالت  الأ اإىل  البعثة  اأعمال  كبري يف دفع 
ا�سماعيل كان هو اأي�ساً الذي اكت�سف موهبة موهار رَمنينْ من ع�سرية الطوبة 
واأخذ بيده. وما يزال موهار رمني هو وعائلته مرتبطني ب�سكل وثيق ببعثة 
ات �ُسّمي من قبل 

َّ
ال�سبعيني اأكرث من خم�سني عاماً. ويف نهاية  الوركاء منذ 

إليه الف�سل يف اأن هذا  ا وروك. ويعود  ثار العراقية حار�ساً ر�سمياً لأ اإدارة الآ
املوقع بقي �سليماً طيلة حرب العراق مع اإيران واأثناء حرب اخلليج 1991/90 

(MvE) .ويف فرتة احل�سار الطويل التي تلت ذلك

اأعمال التنقيب واحلفريات فـي اأوروك / الوركاء

جور /   > هـ. لنت�سن : عند دفع الأ
H.J. Lenzen, paying the workmen, 1963 / H. Lenzen 1963: Lohnauszahlung
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ال�سماوة،  بلدة  �سرقي  ونحو 15 كم  بغداد  جنوبي  م�سافة 300 كم  على 
كانت تقوم ذات يوم العا�سمة العتيقة اأوروك على الطرف الغربي من مركز 
بلاد �سومر، في الاأهواز بين نهري الفرات ودجلة. ومنطقة الاأهواز بين بغداد 
والب�سرة تمتد على م�سافة 600 كم لا ي�سوبها �سوى انحدار ب�سيط يعادل 
إلا اأن بقايا �سفاف النهرين القديمة  40م، فهي اإذاً تكاد اأن تكون م�ستوية تماماً. ا
الرغم من  كد، على  توؤ النظر كثيراً  لا تلفت  التي  الرملية  المرتفعات  وبع�س 
ذلك، اأن الاأر�س متدرجة الارتفاع ب�سورة ب�سيطة. والنهران اللذان ي�سكلان 
كما منذ 4 اآلاف �سنة ق م نظام قنوات ري متزايد التعقيد، مّكنا الاإن�سان من 
ال�ستيطان والزراعة يف اأ�سد اأماكن الاأر�س حرارة. وفي اأوروك كان الفرات 
خراً �سار اأحد فروعه المهمة هو الم�سدر. م�سدر الاإمداد ال�سروري بالماء، وموؤ

اأو من عدة قرى  قريتني كبريتني  غلب من  الأ اأوروك على  ن�ساأت  لقد 
لف اخلام�س ق.م، اأي يف ع�رش ُعَبيد  �سغرية متقاربة ُوجدت يف اأواخر الأ
مكنة بحيث زاد ات�ساعها يف الن�سف  املتاأخر. اإذ �رشعان ما تو�سعت هذه الأ
�سلية بحيث  لف الرابع ق م عن 19 م متجاوزة م�ساحتها الأ الثاين من الأ
لف الثالث  بلغت م�ساحتها 5.2 كم2. وبعد مدة ق�سرية عند منعطف الأ
ق.م ازداد ات�ساع املدينة حتى بلغت م�ساحتها الق�سوى 5.5 كم2. وهذه 
بابل  اأن احتلت  اإىل  القدمي  العامل  اأكرب مدن  امل�سورة �سارت حينذاك  املدينة 

م�ساحة اأو�سع يف القرن ال�سابع ق م.

لف الثالث ق م مل تكن امل�ساحة الرئي�سية للمدينة م�ستديرة  مع بدايات الأ
متاماً، اإل اأن �سكلها كان قوي التعبري بف�سل �سور املدينة الذي ل يزال ظاهراً 
امليلدي(  الثالث  )القرن  املدينة  ا�ستيطان يف  اآخر مرحلة  اليوم. وحتى  حتى 
كان هذا ال�سور يف�سل املدينة عن ال�سواحي واملنطقة املحيطة، من دون اأن 

يتخذ دائماً طابعاً حت�سينياً.

لف  بعد منذ الأ كان مركز املدينة منطقة مقد�سة، اإذ وجد فيه، على الأ
اإله  إنانا، وكذلك معبد  ا اإلهة احلب واحلرب ع�ستار /  الثالث ق م، معبد 
ال�سماء اأنو على الطرف اجلنوبي الغربي. وهذا املركز هو اأعلى نقطة يف املدينة، 
إاأّنا  العايل والذي ما زال باقياً حتى اليوم.  لي�س فقط ب�سبب متركز زقورات معبد ا
كرث انخفا�ساً يف جميع اجلهات كانت مق�سمة اإىل  فاملنطقة املحيطة باملركز والأ
اأحياء خمتلفة يتميز ارتفاعها بع�سها عن بع�س ح�سب مدة ال�ستيطان بتلل 
مت�سعة، كانت تف�سلها بع�سها عن بع�س قنوات عري�سة تخرتق املدينة، ما 

زالت اآثارها ظاهرة يف الرتبة حتى اليوم كاأخاديد طولنية ممتدة.

وقد جرى بني عام 1982 – 1984 م�سح ملنطقة املدينة، مت يف اأثنائه توثيق 
ثرية على خريطة، فتبنّي بجلء من دون حفريات، العمر  جميع املخلفات الأ
املوقع  امليادين  بع�س  تبنّي يف  املدينة، كما  اأحياء  من  لكل حي  ال�ستيطاين 
 2002  – الذي �سغله كل حي. وبني عامي 2001  الجتماعي والوظيفي 
ا�سُتخدمت اأجهزة م�سح مغناطي�سية يف جزء من املدينة للك�سف عن طبقات 
العمران املطمورة حتت التلل، فلم تظهر فقط البنية الداخلية لكل حي من 
كما  والقنوات،  ال�سوارع  طريق  عن  وترابطها  توزعها  اأي�ساً  بل  حياء،  الأ
تو�سحت اأي�ساً البنية املركبة ل�سور املدينة. اأ�سف اإىل ذلك تبيانها امل�ساحات 
التي ُخ�س�ست داخل املدينة من اأجل احلدائق واحلقول. اإن عمليات امل�سح 
والطرق اجليوفيزيائية ل ت�سمح اإل يف �رشوط معينة بالتعرف على تفا�سيل 
املنقولة كاأدوات ال�ستخدام  ثار  بنية وبتحديد تواريخ ن�ساأتها. وقطع الآ الأ
عمال الفنية ال�سغرية والكبرية التي تزودنا  واين اخلزفية والُرقم والأ اليومي والأ
ثار  باملعلومات عن حياة املدينة ل ميكن الك�سف عنها بهذه الطرائق. اإن الآ
الفائقة  واملراقبة  تاريخي،  تقييم  اإىل  للو�سول  ال�رشورية  والثابتة  املتحركة 
غرا�س  ال�رشورة للعلقة ما بني البقايا املعمارية وعمليات احلت، وكذلك الأ

إليها اإل عن طريق التنقيب. املتبقية حتت الروا�سب، ل ميكن الو�سول ا

 اأوروك – نتائج بحث 

 > اأوروك: مركز املدينة، منظر من اجلو، القوات اجلوية الربيطانية 1935 / 
   / Uruk, Zentrum der Stadt, Luftphoto der Royal Airforce 1935 

Uruk, centre of the city, aerial photograph by the Royal Airforce, 1935
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كان  البداية  يف   .1912 عام  منذ  اأوروك  يف  منتظمة  تنقيبات  وهناك 
الثانية  العاملية  احلرب  وبعد  املدينة.  مركز  املعبدين يف  على  مركزاً  الهتمام 
�سني-كا�سيد  البابلي  امللك  لق�رش  وحتليل  فح�س  اأعمال  ذلك  اإىل  اأ�سيف 
البارثي. ويف  البابلي احلديث وال�سلوقي –  اإىل الع�رش  حياء �سكنية تعود  ولأ
حياء مت الك�سف عن معبد �سغري من الع�رش البارثي معروف با�سم  اأحد الأ
ن�سان التو�سل اإىل اأفكار عميقة عن طريق عادات  معبد كاريو�س. وميكن للإ
الدفن، ل �سيما يف الع�رش البابلي احلديث وال�سلوقي – البارثي، حيث غالباً 
ما كان ُيدفن املوتى حتت اأر�س املنازل ال�سكنية. ونظراً لت�ساع م�ساحة املدينة 
فاإن ما يزيد على اأربعني حملَة بحٍث ميدانية عن طريق التنقيبات مل ت�سمل 

�سوى اأقل من %5 من حجم املدينة.

وعلى الرغم من ذلك فاإن اأعمال التنقيب تزودنا ب�سورة �ساملة عن هذه 
 4500 ملدة  انقطاع  دون  من  ماأهولة  اأوروك  كانت  فقد  ال�سهرية.  املدينة 
لف اخلام�س ق م والقرن الثالث ولرمبا القرن الرابع  �سنة تقريباً بني نهاية الأ
بني  مت  وطابعها،  املبكرة  العمرانية  املراحل  تعاقب  فهم  وبهدف  امليلدي. 
طبقة  من  )اجلريي(  الكل�سي  املعبد  م�ستوى  من  انطلقاً   1934–1933
الرابع  لف  الأ من  الثاين  الن�سف  مطلع  اإىل  تاريخه  يعود  الذي   »5  »اأوروك 

ق م، مت التنقيب مبقطِع حفٍر بعمق مرتين حتت م�ستوى �سطح البحر.

فبعمق 19 م مت فح�س �ست طبقات من ال�ستخدام الب�رشي ذات بنيات 
خمتلفة يف كل طبقة. وهي تثبت كيفية ت�سارع ارتفاع مركز مدينة اأوروك يف 

لف الرابع ق.م عن طريق تتابع البناء ب�سكل م�ستمر. الأ

إاأنّا  ا فمعبد  اإىل ظرف خا�س:  اأوروك  تنقيبات  �سهرة  يف  الف�سل  يعود 

إنانا يف مركز املدينة حافظ حتى القرن 22 ق م على  ا املخ�س�س لع�ستار/ 
التغيريات  من  الرغم  على  �سنة،   2500 مدى  على  ا�ستمر  حمدد،  �سكل 
املعمارية اجلذرية التي طراأت عليه. اإذ بنيت يف املركز زقورة حماطة بباحات 
الباحات  هذه  ا�ستخدمت  وقد  متباينة.  وظائف  ذات  اأفنية(  )ُف�سحات، 
على مدى قرون طويلة من دون تغريات تذكر. �سحيح اأن اأ�سوارها الدائرية 
ر  د بني حني واآخر، لكن الف�سحة الداخلية للباحة/ الفناء مل تعمَّ كانت جتدَّ
والثاين ق  ول  الأ لفني  الأ باحات  دنى. ولذلك مل يوجد يف  الأ اإل يف احلد 
مت  ولذلك  عليها.  ُيحافظ  اأن  ت�ستحق  التي  بنية  الأ بقايا  من  القليل  اإل  م 
نهاية  والرابع ق م. ويف  الثالث  لفني  الأ اإىل طبقات  ن�سبياً  الو�سول ب�رشعة 

The city wall of Uruk / Uruk: die Stadtmauer / املبنى احلجري من جهة الغرب / > اأوروك: �سور املدينة < 
 The “Stone Building” from the west / Das Steingebäude von Westen
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لف الرابع، اأي ع�رش اأوروك املتاأخر، مت العثور يف م�ساحات وا�سعة على  الأ
الرابعة.  اأوروك  طبقة  »معبد«  با�سم  ُعرفت  هائلة،  معمارية  �رشوح  بقايا 
ال�رشوح  هذه  مثل  عن  اآخر  مكان  اأي  يف  بعد  ُيك�سف  مل  اليوم  وحتى 
ولذلك،  الوا�سعة.  امل�ساحة  هذه  مثل  ويف  الرفيعة  القيمة  ذات  املعمارية 
املرحلة  هذه  حول  جوهرية  معلومات  اإىل  التو�سل  ميكن  ل  ن  الآ وحتى 

التاريخية اإل عرب تنقيبات اأوروك.

املدينة الكربى فـي حواىل 3200 ق م
 2.5 بلغت  قد  املدينة  م�ساحة  كانت  املتاأخر«  اأوروك  »ع�رش  نهاية  يف 
كم2، وبعد مرور قرابة 1000 عام على عمرانها اأخذت متتد ب�سكل كبري 
التنقيبات يف موا�سع خمتلفة من مركز  هوار املحيطة. وقد ك�سفت  فوق الأ
اإىل  التو�سل  اأطراف املركز مت  اإىل ذلك الع�رش. وعلى  اأبنية تعود  املدينة عن 
فكار حول احلياة اليومية وال�سناعات اليدوية. وكان التطور اللفت  بع�س الأ
بعد اخرتاع القر�س الدوار ال�رشيع ل�سناعة الفخار  هو اأنه يف تلك احلقبة – 

كان اخلزف ي�سنع وينتج باجلملة، مما يفرت�س توفر ت�سكيلت جمتمعية   –
بالغة التنظيم.

يف مركز مدينة اأوروك كانت توجد م�ساحة ممتدة عليها عدة اأبنية فاخرة، 
اأي »معابد ع�رش اأوروك املتاأخر«. اأما وظيفتها – �سواء كانت دينية اأو دنيوية 
– فاإنها مل تتو�سح متاماً بعد، ولكن ل جمال لل�سك يف اأهميتها البالغة للمدينة 

على  العثور  مت  املناطق  بع�س  ويف  اآنئذ.  الوا�سع  اأوروك  ملحيط  اأي�ساً  ورمبا 
فوق  بع�سها  وقائمة   خمتلفة  عمران  طبقات  يف  بنية  الأ هذه  مثل  من  كثري 
حدث  بنية الأ بع�س، ولكن يف نطاق م�ساحة ممتدة مل ُيك�سف بعد اإل عن الأ
ب�سعة  �سوى  ارتفاعه  يتجاوز  ل  اأ�سوارها  من  تبقى  ما  اأن  �سحيح  زمنياً. 
وتتميز  عمارتها.  وخ�سو�سية  �سا�سات  الأ بتوثيق  �سمح  لكنه  �سنتمرتات، 
مكلفة  وبتف�سيلت  دقيق  معماري  وبتخطيط  الوا�سعة  مب�ساحاتها  بنية  الأ

لواجهاتها اخلارجية. 

بنية امل�ستطيلة ال�سكل نظام توزيع للف�ساءات يحيط ب�سالة مركزية،  اإن للأ

اأوروك – نتائج بحث  
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ولها اأحياناً بناء راأ�سي متقدم ب�سكل احلرف T، وقد تتكون من قاعات بالغة 
اإما  الواجهات  وتتبدى  التاأثري.  بالغة  ب�سورة  مرتبة عمرانياً  لكنها  الب�ساطة، 
اأو  �سل�سايل  بف�سيف�ساء  مزينة  تكون  باأن  واإما  الزوايا،  تزيينات  تفا�سيل  يف 

باأقلم حجرية ذات األوان خمتلفة. ويف اأكرب بناء مكت�سف »املعبد C « وجدت 
عوار�س خ�سبية تدل على اأن القاعة الو�سطى التي يبلغ طولها 12 م كانت 
مغطاة. فخ�سب مبثل هذا الطول كان ل بد اأن ُيجلب من اجلبال البعيدة، 

فهو اإذاً ذو قيمة عالية جداً.

اأوروك واملنحوتات  التي ُعرث عليها يف  الكبرية  املنحوتات  اأن قطع  كما 
واين احلجرية التي نحتت  احلجرية البارزة واحليوانات احلجرية ال�سغرية والأ
�سطوانية امل�سغولة باأ�سلوب رائع، ل تدل  ختام الإ بجهد وكلفة كبرية اأو الأ
فح�سب على غنى من اأمر ب�سنعها ونفوذه، بل على القيمة املده�سة والقدرة 
ة العالية ل�سانعيها. ومن اأهم ما ُعرث عليه ميكن ذكر »امللك ال�سغري«، 

َّ
احِلرفي

�سود«  وجه من جزاأين باحلجم الطبيعي: »�سيدة الوركاء«، »م�سلة �سيد الأ
ناء النذري ذو امل�ساهد الطقو�سية. اأو الإ

�سافة اإىل هذا قامت اأوروك بخطوة ح�سارية متتد نتائجها املهمة اإىل  بالإ
يومنا هذا: اخلطوة التي اأدت اإىل اخرتاع الكتابة.

الر�سومات  اأوىل  فيه  ظهرت  الذي  الع�رش  القدمي،  احلجري  الع�رش  منذ 
امللونة اأو الر�سومات املنقو�سة يف ال�سخر ومواد اأخرى متبقية منه، مت العثور 
ن�سان  على ر�سومات جتريدية ومتكررة وعلى اأغرا�س رمزية توحي باأن ذاك الإ
قد بداأ مبكراً بت�سجيل »ملحظات« لنف�سه اأو بنقل اأخبار اإىل اآخرين. وهذه 
معاين  معينة  رموٍز  منِح  على  تعتمد  الذاكرة  تقوية  تقنيات  امل�سماة  الُنظم 
حدد  الذي  املجتمع  ذاك  اإل  يفهمه  ل  الرموز  معلومات  وفحوى  حمددة. 
املعنى – حتى لو بدت لنا �سورٌة مفردة، ولرمبا حيوان اأو اأي غر�س اآخر، 
مفهومة اليوم. فمع اندثار املجتمع الذي يتوا�سل بهذه الطريقة ت�سيع اأي�ساً 
مقولت ال�سور. اأما مع اخرتاع الكتابة فاإن تطور تقنيات املعلومات قد خطا 

مام. خطوة حا�سمة اإىل الأ

فنظام املعاين يزداد جتريداً؛ ثمة رموز تنوب عن غر�س اأو مقطع، وعن 
حرف يف ما بعد، ولكن لي�س عن اأمٍر بكامله متعلٍق بق�سة ما. ونظام الكتابة 
التجريدية يتابع تقنيات تقوية الذاكرة امل�ستخدمة يف بلد الرافدين منذ قرون 

Cult vessel from Warka / Kultvase aus Uruk / اإناء الوركاء النذري <
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عديدة ولرمبا منذ اآلف ال�سنني. وهناك كما يف منطقة �سو�سه )اإيران حالياً( 
لف اخلام�س ق م اأدوات  قل منذ اأواخر الأ الواقعة اإىل ال�رشق توجد على الأ
اأو  واين،  الأ اأ�سكال  مثل  اليومية  احلياة  اأغرا�س  ت�سور  �سل�سالية  منمنمة 
لف الرابع ق م كانت حوامل املعلومات  اأ�سكاًل هند�سية. نحو منت�سف الأ
هذه وما �سابهها تو�سع داخل كرات �سل�سالية مفرغة، وبناًء على درا�سات 
دوات املنمنمة كان ُي�ستخدم  منتظمة تبني اأن نظام العلمات املت�سكل من الأ
دارية. ويف حال ال�سك كانت  عمال الإ غرا�س وُي�ستفاد منه يف الأ لتعداد الأ

ُتك�رش الكرة ال�سل�سالية لفح�س م�سمون معلومة ما. 

غرا�س موجودة داخل الكرة ال�سل�سالية،  ويف خطوة لحقة مل تعد الأ
ن  ن�سان الآ بل �سارت تطبع على ال�سطح اخلارجي للكرة. ف�سار باإمكان الإ
قراءة معلومة على �سطح الكرة اخلارجي؛ ويف احلالت ال�ستثنائية، بهدف 

مر، ميكنه ك�رش الكرة. التحقق من الأ

اإن اخلطوة املتبقية حتى اخرتاع الكتابة مل تعد كبرية، والف�سل يف اتخاذها 
غلب  داريني الذين كانوا يعملون على الأ ين�سب اإىل جمموعة من املوظفني الإ
يف اأوروك. و من الوا�سح اأن اإدارة اإقليم اأوروك والعلقات الدولية قد بلغت 
كافياً  املنمنمة  الرموز  من  القليل  العدد  يعد  مل  بحيث  التعقيد،  من  درجة 
عمال احلكومية. فبدًل من ذلك مت تطوير عدد اأكرب  ل�ستذكار وحفظ الأ
اإثبات  ميكن  التي  والكتابة  لوائح.  يف  نِّفت  �سُ التي  املنقو�سة  العلمات  من 
البداية ح�رشاً  ت�ستخدم يف  م كانت  نحو 2200/2300 ق  وىل  الأ ن�ساأتها 

عمال احلكومية. لتوثيق الأ

متداولتان  لغتان  امليلد  قبل  الثالث  لف  الأ يف  الرافدين  بلد  يف  كان 
من  قية  َل�سنْ لغة  وهي  ال�سومرية،  والنتماء:  البنية  حيث  من  خمتلفتان 
كادية  ال�سوابق واللواحق، ل ميكن ن�سبها بعد اإىل اأ�رشة لغوية معينة؛ والأ
بنظام  اللغتني  ال�سامية. وقد مت تدوين كلتا  اللغوية  �رشة  الأ اإىل  تنتمي  التي 
حينذاك.  تكتب  مل  فاإنها  النحوية  التفا�سيل  اأما  اآنذاك،  املطور  الكتابة 
كان.  لغة  اأي  يف  اخلرب  لفهم  العلمات  لوائح  معرفة  اإذاً  تكفي  فكانت 

اللغة ح�سب  تدوين  يف  الرافدين  بلد  منطقة  تاأخرت  م�رش  نقي�س  وعلى 
ُبِدئ  فقط  الثالث ق م. وعندئذٍ  لف  النحوية، وكان ذلك نحو الأ بنيتها 
مور التي ل بد من حفظها، وبتدوين  با�ستخدام الكتابة لتدوين خمتلف الأ

دب اأي�ساً.  الأ

حداث. ف�سواء  يف العديد من امللحم ال�سومرية تقع اأوروك يف مركز الأ
اأبطال ملحمة كلكام�س اأو ملحمة لوغالباندا اأو ملحمة اإمنركار، كلهم ملوك 

اأ�سطوريون من مدينة اأوروك.

لف الثالث ق م، وهي  نت نحو نهاية الأ ُيرجح اأن هذه امللحم قد ُدوِّ
مت  تاريخياً،  يبدو  خر  الآ وبع�سها  اأ�سطوري  بع�سها  اأحداثاً  وتعالج  ت�رشد 
تداولها �سفهياً عرب مئات ال�سنني. اإن بع�س نقاط الرتباط – النادرة يف هذه 
لف الثالث  امللحم – باأحداث تاريخية، تتعلق بجنوبي بلد الرافدين يف الأ
اأقرب مبعطيات  ب�سورة  تت�سل  املو�سوفة  احلياة  اأن جمالت  م، يف حني  ق 
لف  لف الرابع ق م باجتاه النتقال اإىل الأ حتدد اآثارياً يف الن�سف الثاين من الأ

الثالث.

التنويهات  بع�س  لوغالباندا  ملحمة  وكذلك  كلكام�س،  ملحمة  تقدم 
وهي  �سورها،  باين  كلكام�س  يعترب  اإذ  املعمارية:  املدينة  بنية  اإىل  الق�سرية 
متّجد اأفعال لوغالباندا من اأجل تاأمني املاء ل�سكانها وحمايتهم من الفي�سان. 
بارز  واحد  معبد  على  ت�ستمل  ل  املدينة  اأن  ُيذكر  كلكام�س  ملحمة  ويف 
حياء ال�سكنية حقول وحدائق يحميها �سور  فح�سب، بل فيها اإىل جانب الأ
امل�سح  عمليات  من  املعطيات  هذه  مثل  على  التعرف  اأمكن  وقد  املدينة. 
املغناطي�سي التي اأجريت عام 2001 – 2002، وبربطها مع معطيات امل�سح 
نهايات  اإىل  تعود  مدينية  معمارية  هيكليات  اإىل  ت�سري  بداياتها  فاإن  ثري  الأ

لف الثالث ق م. لف الرابع وبداية الأ الأ

يرانية  �سافة اإىل ذلك تذكر امللحم العلقات الكثيفة مبناطق اجلبال الإ بالإ
يف  اأي  املتاأخر،  اأوروك  ع�رش  يف  �سيما  ل  �سحتها،  ثار  الآ علم  اأثبت  التي 
املنتجات  واأنواع  اخلزفية  فاملنتجات  م.  ق  الرابع  لف  الأ من  الثاين  الن�سف 

اأوروك – نتائج بحث  
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ختام احلجرية املنقو�سة ت�سمح باإعادة ت�سور  اليدوية والفنية، مبا يف ذلك الأ
العلقات الوطيدة بني املنطقتني.

اإن منقو�سات ع�رش الُعبيد –  نتوقع هنا اأختاماً اأو طبعات ختم عنها – مل 
اإىل  �سطوانية تعود حتماً  ختام الأ يوجد عنها اأي اأثر يف اأوروك. فاإنَّ اأقدم الأ
مرحلة اأوروك اخلام�سة ولرمبا اأقدم قليًل. اأما يف عيلم فهناك على العك�س 
على وجود  اأدلة  وهناك  التاريخية،  قبل  ما  ختام  الأ �سكل  نق�س يف  تقاليد 
ال�سل�سالية  الكرات  تثبت  الو�سيط.  اأوروك  ع�رش  منذ  �سطوانية  الأ ختام  الأ
املختومة وغريها وجود علقات جتارية بني عيلم واأوروك )ال�سكل 1(. ول 
�سطوانية من عيلم ور�سًة  ختام الأ ي�ستبعد يف البداية اأن يدير معلٌم يف نق�س الأ
ر�سادات، وهذا ما يدل عليه  نتاجها يف اأوروك اأو اأن يكون قد زودها بالإ لإ
)ال�سكل 2(. ولكن �رشعان ما تو�سلت اأوروك اإىل اأ�سلوبها وت�سكيلها اخلا�س 

)ال�سكل 3(، الذي ا�ستمر لحقاً يف منقو�سات اأوروك الرابعة )ال�سكلن 4 
(RMB) .)6 و5( والثالثة )ال�سكل

تطور الزقورات النظامية
اإن �سكل بناء الزقورة،حيث ينت�سب معبد على �سرفة اأو عدة �سرفات، 
إليه الاإن�سان عن طريق درج خارجي، يعود اإلى ع�سر اأوروك، والدليل  ي�سل ا
على ذلك زقور ة اآنو في اأوروك. وخلال قرون كثيرة وبتراكم الطبقات الجديدة 
بع�سها فوق بع�س، فاإن اأحدث و�سع لل�سرفات ال�سخمة هو زقورة اأنو في نهاية 
الاألف الرابع ق م، على ارتفاع 12 م تقريباً فوق ال�سهل. واإذا كانت مثيلاتها في 
اأماكن اأخرى قد تدمرت، فاإن اأ�سا�سات المعبد على هذه ال�سرفة المرتفعة هنا قد 

بقيت كاملة، وب�سبب الطلاء الاأبي�س، ُعرف المعبد با�سم »المعبد الاأبي�س«.

 > اأوروك: اإعادة بناء زقورة ـ اإاأّنا التي اأمر بها اأورناّمو  / 
   / Uruk, Rekonstruktion der Eanna-Zikkurrat von Urnammu 
Uruk, reconstruction of the Eanna ziggurat built by Urnammu
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كد وجود هذا ال�سكل من املعابد – بناء مقد�س  يف حني مل يعد من املوؤ
اإذ  الرافدين،  لحقاً، عرب عدة قرون يف جنوبي بلد  على �رشفة مرتفعة – 
�س�س  حل حمله معبد على �رشفة منخف�سة اأ�سبه باملن�سة، فقد ا�ستعاد اأورمَنّو موؤ
ال�سللة الثالثة يف اأور، �سيغة البناء القدمية وبنى نظائر جديدة لها، يف الوقت 
نف�سه تقريباً، يف عدة اأماكن يف بلد الرافدين. واأف�سل مثالني هما زقورتا اأور 
واأوروك حيث يوجد يف كل منهما �رشفتان م�ستطيلتان مرتفعتان بع�سهما 
ن�سان اإىل ال�رشفة ال�سفلية التي  فوق بع�س، ينت�سب املعبد فوقهما. وي�سل الإ
يزيد ارتفاعها عن 11م من طريق درج/ �سلم على �سكل احلرف T يتفرع 
و�سط اإىل درجني جانبيني م�ستندين على جدار ال�رشفة.  حمورياً عن الدرج الأ
فاإن  واإن مل تلتزم املقايي�س نف�سها –   – ونظراً لتباعها قانون ن�سب �سارماً 
بعدة  حماطة  فهي  الت�سابه.  �سديدة  اأور  يف  الثالثة  ال�سللة  زقورات  عمارة 
من  موجودة  قل  الأ على  اأوروك  يف  متباينة، وهي  وظائف  ذات  ف�سحات 
البناء اجلديد ملعبد  اإن  ال�سنني.  نف�سه كما قبل مئات  املكان  املبداأ يف  حيث 
حرى اإعادة ترتيب  اإذاً ل ي�سكل بداية جديدة متاماً، بل بالأ إاأّنا يف اأوروك  ا

لتقاليد عبادة قدمية.

اإن تطور طراز الزقورة الذي جرى يف عهد اأورمّنو، مل ُيلحظ يف جنوبي 
اأو يف  )زقورة عقرقوف(  م  الثاين ق  لف  الأ منت�سف  اإل يف  الرافدين  بلد 
حتى  عدداً  تزداد  املرتفعة  املعابد  �رشفات  بداأت  حني  ق.م،  ول  الأ لف  الأ

بلغت العدد ال�سحري »�سبعة« يف برج بابل.

اأ�شاليب معمارية خا�شة فـي الع�شر الكا�شي
اإذا ا�ستند الاإن�سان اإلى اأخبار »لائحة الملوك ال�سومريين« التي ُجمعت نحو 
ال�سلالات  لملوك  م�سِللاً  ت�سل�سلاً  تت�سمن  والتي  م  ق  الثالث  الاألف  نهاية 
القديمة، فقد لعبت اأوروك في المرحلة المبكرة من تاريخ جنوبي بلاد الرافدين 
دوراً مهيمناً �سيا�سياً. منذ منت�سف الاألف الثالث حتى نهاية ع�سر ال�سلوقيين 
إنانا/ ع�ستار  في القرن الثاني قبل الميلاد تمحور دور المدينة الخا�س حول معبد ا

ذي الاأهمية الدولية والذي احترمه معظم الملوك واهتموا به وجّددوه.

وهذا ي�سري اأي�ساً على الملوك الكا�سيين الذين قدموا اإلى بلاد الرافدين 
كحكام غزاة اأجانب، لكنهم �سرعان ما تكيفوا ب�سورة كاملة مع الاأ�سكال 
الثقافية ال�سائدة. فاثنان منهم، هما كرا اإندا�س وكوريكالزو الثاني لهما ف�سل 
إاأّنا، ولا �سيما الزقورة، في القرن 15 و14 ق م، علماً باأنه لم  تجديد معبد ا
إلا اأن كرا اإندا�س اأمر ببناء معبد �سغير على  ُتلحظ تجديدات معمارية جوهرية. ا
اإحدى ف�سحات المعبد لا مثيل له في بلاد الرافدين من حيث الاأ�سا�س والتزيين. 
وهو بناء م�ستطيل بقاعة واحدة ملت�سق محورياً ببناء المعبد الرئي�سي عند �سلعه 
الق�سيرة، اأُبرزت زواياه معمارياً وُزينت واجهته بطبقة من الاآجر المنحوت 
تعر�س بالتناوب اآلهة المياه الذكورية والاأنثوية. وتوجد حالياً اأجزاء من هذه 
الواجهة في المتحف العراقي ومتحف برلين. وحتى الاآن لا نعرف �سبيهاً لهذا 

إلا في مدينة �سو�سه من القرن 12 ق م. التزيين الاآجري لواجهة معبد ا

�شوري احلديث والبابلي احلديث   قاعدة ال�شلطة فـي الع�شر الآ
)ق6 – 8 ق م(

بعد مرحلة جفاف مناخية طويلة حدثت في جنوبي بلاد الرافدين حركة 
نزوح على م�ستوى ال�سكان، اأدت اإلى 
الجنوب  الكلدانيون  ا�ستوطن  اأن 
مجموعة  وهم  للعراق،  الاأق�سى 
قبائل �سبه بدوية. وكان موقع اأوروك 
ولا  القبائل،  هذه  بين  الو�سط  في 
اأموكاني  بيت  مناطق  في  �سيما 
وبيت ياكين وبيت داكوري. ولهذا 
مهمة  المدينة  �سارت  ال�سبب 
في  الاآ�سورية  الغزوات  مرحلة  في 
�سواء  ومرت  الرافدين  بلاد  جنوبي 
الكلدانيين  الملوك  حكم  تحت 
الملوك  الاحتلال تحت حكم  وبعد 

اأوروك – نتائج بحث  

Stela of king Nabonid(?) / Nabonid(?)-Stele / ساهدة امللك نابونيد� <
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الاآ�سوريين مراحل تو�سع واإعادة بناء متعددة، ثبت وجودها اآثارياً، خا�سة معبد 
اإن  المعبد.  جوار  في  مبا�سرة  المتو�سعة  ال�سكنية  المناطق  في  كما  إاأّنا  ا
اأول علمية اإعادة بناء كبيرة هي التي اأمر بها عام 718 ق.م الملك مردوخ 
إّدينا، وذلك �سد �سرجون الثاني الاآ�سوري، ونفذها في اأثناء حملات  – اأبال – ا
فقام  الاآ�سورية،  ال�سيطرة  تحت  اأوروك  وقعت  ق�سيرة  مدة  بعد  الاحتلال. 
ومن  با�سمه.  ولكن  المعبد،  بناء  اإعادة  عملية  بمتابعة  اآنئذٍ  الثاني  �سرجون 
المحتمل اأن اأوروك حينذاك كانت تتبع المع�سكر المعادي للاآ�سوريين، اإذ 
يبدو اأن �سنحاريب قد دمر المدينة عاَمي 694/ 693 ق م. ولم تتم اإعادة 
�سوري اأ�َسرَحّدون. ومنذئذ اتخذت اأوروك موقفاً  إلا في عهد الآ بناء المعبد ا
اأي�ساً  ا�ستمر  واقت�سادياً،  �سيا�سياً  ازدهاراً  بذلك  فعرفت  للاآ�سوريين،  موالياً 
ر ونبوخذ ن�رشَّ  نابوبولا�سَ الحكام  الحديث في ظل  البابلي  الع�سر  اأثناء  في 
الثاني ونابونيد، بل اأي�ساً بعد الاحتلال الفار�سي لبابل عام 539 ق م. ثمة اآلاف 
الزمن  ذلك  وفعاليات  الاقت�سادية  الاأ�س�س  ت�سيء  التي  الم�سمارية  الُرقم  من 
البابلية من وجهة  والعا�سمة  اأوروك  بين  اأحيانًا،  الوطيدة،  العلاقات  وتبّين 

نظر �سيا�سية، ولا �سيما من منظور الاقت�ساد الخا�س.

النه�شة »البابلية« فـي الع�شر ال�شلوقي
على  م�سجعاً  ملكاً  ول،  الأ قور�س  فار�سي، وهو  اأول حاكم  برز  لقد 
واملعابد  الزقورات  فتم جتديد  اأوروك.  ومنطقة  إاأّنا  ا مبعبد  يتعلق  ما  البناء يف 
اإ�سافة اإىل ذلك عن ق�رش ملكي بالقرب من  املنخف�سة، وحتكي الن�سو�س 
إليه من اأوروك. ويف ع�رش احلكام الفر�س حدثت  د مبا يحتاج ا اأوروك كان ُيزوَّ

إاأّنا الذي ا�ستخدم يف احلد  اأي�ساً تغريات جذرية يف العبادة يف اأوروك. فمعبد ا
اإقامة طقو�س العبادة  لف الثالث قبل امليلد، ا�ستمرت فيه  ق�سى منذ الأ الأ
والثاين فقد  ول  الأ اأرتاِخرِخ�س  اأما حتت حكم  حتى فرتة حكم داريو�س. 
إله ال�سماء اأنو بنه�سة عارمة. ومع التو�سيع ال�سخم ملعبد اأنو امل�سمى  حظي ا
»بيت -ري�س« يف الع�رش ال�سلوقي وتوطيد عبادة ع�ستار يف املعبد – املجمع 
»اإريغال« فقَد املعبد املقد�س يف مركز املدينة الكثري من اأهميته؛ وقد انتقلت 

اأمكنة العبادة اإىل الطرف اجلنوبي من مركز املدينة. 

اأ�س�سها  فاإن  ال�سلوقي  الع�رش  يف  املعابد  هذه  ت�سييد  من  الرغم  وعلى 
املعمارية ذات منوذج بابلي �رشف. فكل البنائني ي�ستملن على من�ساأة املعبد 
املركز ت�سبقها  القدمي: قاعة وا�سعة مفتوحة  املعروف منذ  برتتيب م�ساحاته 
دي  اإليها عرب ف�سحات عديدة حميطة بها، وتوؤ الو�سول  اأ�سغر، ميكن  قاعة 
لوحدات  اأماكن  املجمع كانت   – املعبد  اأخرى. ويف هذا  قاعات  اإىل  اأي�ساً 

�رشاف.  دارة والإ ونة وللإ املوؤ

ا�ستمرت  التي  هي  البابلية  التقاليد  ذات  املعمارية  �سكال  الأ لي�ست 
فح�سب، بل اأي�ساً العبادات نف�سها. اإن معظم الُرّقم امل�سمارية التي عرث عليها 

 > زينة قرميدية مطلية مبادة ملاعة من بيت ِر�س /
Glazed decorative brickwork from the Bit Resh / Glasierter Ziegelschmuck aus dem Bit Reý 

 > تاج ذهبي من التل ال�سرقي فـي فريحات النوِفجي / 
   / Goldkranz aus dem Osthügel der Frehat en-Nufe%i 

 Golden wreath from the eastern tumulus at Frehat en-Nufeji
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يف معبد بيت-ري�س ويف منازل خا�سة اأثناء اأعمال التنقيب U/V18 مكر�سة 
دبية؛ مما يدل  عمال الأ ملتابعة تقاليد اأدبيات العبادة القدمية والعلوم البابلية والأ
همية الذي قامت به اأوروك على هذا ال�سعيد.  بجلء على الدور الفائق الأ
على  الكهنة حتتوي  بع�س  بعائلت  اخلا�سة  املكتبات  بع�س  هناك  وكانت 

دبيات العلمية باأو�سع ما تعنيه الكلمة من معنى. جمموعات وا�سعة من الأ

ختام على ظروف �سل�سالية،  ر بع�س الأ وعلى العك�س من ذلك، ت�سوِّ
والظاهر اأّنها كانت حتتوي بني ن�سو�س مكتوبة على مواد زائلة، �سور حكام 
�سلوقيني باأ�سلوب هيليني. وميكن التعرف على وجود �سخ�سيات اإغريقية 
على ظهور القبور عند اجلهة ال�سمالية من املدينة مبا�رشة، والتي ي�سم كل 

منها �سخ�سية بارزة ُزّودت مبتاع القرب ح�سب التقاليد الهيلينية ال�رشقية.

اآخر مراحل العمران فـي مدينة اأوروك
البارثيني.  احلكام  اإىل  الرافدين  بلد  ال�سلطة يف  انتقلت  منذ 141 ق.م 
الفار�سي  اأهم الطرق التجارية بني اخلليج العربي –  اأحد  واأوروك تقع على 
و�سورية، مما جعلها تعي�س مرحلة ازدهار اأخرى يف تاريخ عمرانها الطويل. 

لقد متت ال�ستفادة من جميع �سواحي املدينة، اإذ و�سلت اأوروك يف زمن 
املجمعات   – املعابد  اأن  اإل  تاريخها.  �سكني يف  ات�ساع  اأق�سى  اإىل  البارثيني 
يدل  ما  هناك  ن  الآ دنيوية. وحتى  دي خدمات  توؤ و�سارت  دينياً  ُهجرت 
على وجود معبدين جديدين يف الع�رش البارثي: معبد كاريو�س يف جنوب 
�سافة اإىل ملحق �سغري تابع ملعبد اأنو – اأنتوم القدمي )القرن  �رشقي املدينة بالإ
الثاين امليلدي(. ومن الوا�سح اأن �سكلهما املعماري م�ستعار من طراز بناء 
الرومانية. حتى على �سعيد احلياة اليومية ُيلحظ يف هذه  املعابد الهيلينية – 
واين  مر الذي يتجلى يف اأ�سكال الأ �سلوب الغربي، الأ احلقبة التغلغل القوي للأ

دوات املعدنية. والتماثيل الطينية والأ

الثالث  القرن  منت�سف  يف  اأوروك  على  ال�سا�سانيون  �سيطر  عندما  حتى 
انتقال  ُيلحظ  ما  �رشعان  ولكن  ال�سكان.  كثيفة  اأوروك  بقيت  امليلدي 
القرنني  املنطقة يف  ا�ستيطان  يتقل�س  اأن  ال�رشقية، قبل  ال�سواحي  اإىل  العمران 

الرابع واخلام�س امليلديني حتى ُهجرت املدينة نهائياً.

اأوروك – نتائج بحث  

 > معبد كاِريو�س فـي جنوب �سرق املدينة / 
   / Der parthische Gareus-Tempel im Südosten der Stadt 

 The Parthian Gareus temple in the southeast of the city

 > تاج ذهبي من التل ال�سرقي فـي فريحات النوِفجي / 
   / Goldkranz im Osthügel der Frehat en-Nufe%i 

 Golden wreath in the eastern tumulus at Frehat en-Nufeji


