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يف ضىء  عمان " Majanاملزاكش التجاريت يف " اخلليج العزبي جمان 
التىقيباث االثاريت واملصادر الكتابيت املسماريت يف بالد الزافذيه 

 مىذ العصىر املبكزة اىل وهايت عصز اور 
 أ. م. د. سياد عىيذ سىيذان احملمذي 

 جامعت االوبار. كليت اآلداب
 املستخلص

( , عماف ,  Majanاستعرض البحث المراكز التجارية في الخميج العربي مجاف )    
في ضوء التنقيبات االثارية والمصادر الكتابية المسمارية في بالد الرافديف , منذ 
العصور المبكرة حتى نياية عصر اور الثالثة  , وقد  عكست التنقيبات االثارية 
والمصادر الكتابية المسمارية طبيعة العالقات االقتصادية والسيما التجارية بيف مجاف 

وبينت حجـ التبادؿ التجاري بيف البمديف ونوع المواد المنقولة عبر طريقيف  وبالد الرافديف
المصادر  -الشواىد االثارية وثانياا  -البري والبحري , وقسـ البحث عمى محوريف , اوالا 

الكتابية التي قسمت عمى المصادر الكتابية التاريخية واالقتصادية والمصادر الكتابية 
المصادر الى انواع المواد المنقولة بيف البمديف وقسمت عمى  االدبية , وقد اشارت ىذه 

 االخشاب  ومواد اخرى.  –االحجار  –النحاس  -
 

Abstract 

     This research spot light on the  Commercial Centers in The 

Arabian Gulf ( Majan) Oman . In Light Of Archaeological 

Excavations And Cuneiform Sources In Mesopotamia , Since early 

times until The age of third Ur dynasty. Archaeological 

Excavations And Cuneiform Sources reflected the nature of 

economic and commercial relations between Majan and 

Mesopotamia, It showed the scale of trade exchange between the 

two countries and the type of materials transported by land and sea 

routes .  The research is divided into two  parts; firstly, according 

to the Archaeological Excavations , and secondly, Cuneiform 

Sources In Mesopotamia which was divided into historical 
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bibliographic sources and literary sources . These sources pointed 

to the types of materials transported between the two countries 

such as : Copper , Stones , Wood and Other materials. 
 

 
 المقدمة: 

اف اىمية الخميج العربي قد انعكست ومنذ العصور المبكرة عمى الصالت التجارية      
بيف المراكز الحضارية القديـ )دلموف )البحريف(, ومجاف)عماف( ,و مموخا( وبالد 
الرافديف فقد كاف موقع بالد الرافديف مالئماا لمتجارة حيث يمر مف خاللو طرؽ 

ما بيف البحر المتوسط والخميج العربي وبحر العرب . اف المواصالت التي تصل 
البضائع القادمة مف الغرب باتجاه اليند وبالعكس, كانت البد واف تمر عف طريق اسيا 
الصغرى او البحر المتوسط عبر شماؿ سوريا ومنيا الى الخميج العربي , كما يقع بالد 

رقي والجنوب الغربي السيما واف الرافديف عمى خطوط الموصالت البرية بيف الشماؿ الش
سمسمة جباؿ ارمينية باتجاه الشماؿ والصحراء العربية باتجاه الجنوب تشكل صعوبة 
بالغة بالنسبة لمتجار الذيف يقصدوف الطرؽ البرية , إذ شيدت بداية االلف الرابع قبل 

مما ساعد الميالد عالقات تجارية واسعة ما بيف بالد الرافديف وسواحل الخميج العربي و 
في ىذا النشاط التجاري عوامل عدة منيا طبيعة متمثمة بضحالة مياه الخميج قرب 
الساحل الغربي فضالا عف انتشار التعرجات الكثيرة التي ساعدت في ظيور عدد مف 
الجزر القريبة مف الساحل مف جية وافتقار منطقة الخميج العربي الى المنتجات الزراعية 

لؾ افتقار بالد الرافديف الى المواد االولية مف االحجار ومعادف والحيوانية اضف الى ذ
 مف جية اخرى .

فعند تحديد الموقع الفمكي لمخميج العربي تواجينا صعوبات عدة منيا امتداد 
الخميج في جنوب العراؽ او في المممكة العربية السعودية في الغرب ولكف سوؼ يكوف 

الخميج العربي فقط , اذ اف موقع ىذا الحوض يقع التحديد الفمكي قائماا عمى حوض مياه 
( درجة شماؿ خط االستواء وبيف 519.92درجة شماالا و) 5(12ما بيف خطي عرض )
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درجة شرقاا ويمكف تحويل ىذه االبعاد الى  5(57درجة و) 5(27خطي طوؿ تقريباا )
 (. أ )حقائق جزئية اكثر منيا بالفمكية 

استراتيجية .اذ يعد مف الناحية  الطبيعية اف موقع الخميج العربي لو اىمية 
سمسمة جباؿ  (ب )الحاجز الطبيعي الذي يفصمو عف اراضي الكتمة الفارسية القديمة

زاجروس وامتدادىا الى الشرؽ ابتداءا مف منطقة الخميج العربي, التي ال تمتقي بسواحمو 
سواحل مياه الخميج اال , الى الجنوب مف شبة الجزيرة بوشير وىي تأخذ امتداد موازيا ل

العربي حتى خميج عماف , في حيف اف المناطق المحددة التي  الابئئ تمتقي عندىا 
السالسل الجبمية)جباؿ زاجروس( , لسواحل مياه الخميج العربي فاف ىذه السواحل ذات 
طبيعة صخرية وتبدو كجرؼ مرتفع , تختمف بشكل كبير مما يقابميا مف سواحل الجزيرة 

سواحل الخميج العربي الشمالية والشمالية الشرقية التي تكثر فييا ظاىرة العربية او 
االحواض وااللسنة الصخرية واشباه الجزر وتمتد مثل ىذه الظاىرة لمئات الكيمو مترات 
والتي تمثل ميزه ينفرد بيا الساحل العربي لمنطقة الخميج العربي بل ال يوجد مثيل لو في 

  (9)أي ساحل مف العالـ
البد مف االشارة الى اف موقع الخميج العربي ىو الذي يفرض طرؽ ىنا 

المواصالت االستراتيجية العسكرية منيا او التجارية اضف الى ذلؾ انو يمثل الحاجز 
االرضي لمنافذ الجزيرة العربية وبالد الرافديف واقميـ االحواز وبذلؾ يحدد االىمية 

. لذا ُميز موقع (2)ة الخميج العربي ذاتوالتجارية واالستراتيجية ليذه المناطق ومنطق
الخميج العربي ألنو يشرؼ عمى مياه الخميج العماني والبحر العربي التي بدورىا تتصل 

 بالمحيط اليندي والمحيطات االخرى .
كما كاف لمعامل السياسي دوراا بارزاا في توسيع حمقة التبادؿ التجاري ما بيف  

ربي وبالد الرافديف ال سيما االضطرابات السياسية عمى المراكز الحضارية في الخميج الع
الجية الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية لبالد الرافديف التي تؤدي الى قطع 
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الطرؽ التجارية المارة عبرىا , لذلؾ اضطر مموؾ بالد الرافديف الى االعتماد بالدرجة 
ـ مف والى الشرؽ عبر الخميج العربي . االولى عمى طريق الخميج العربي لنقل بضائعي

وقد لعبت )مجاف( عماف , دور الوساطة التجارية في نقل السمع مف بالد السند وسواحل 
تارة وبشكل مباشر  (5))البحريف(  Dalmumبالد عيالـ الى بالد الرافديف عبر دلموف  

 تارٍة اخرى . 
التجارة وخطوط مواصالتيا وكاف ليذا الموقع اىميتو الكبيرة وال سيما لحركة 

الرئيسة, فقد مكنت وسائل النقل مف تأميف االتصاؿ مع سائر البمداف المحيطة وتسنى 
لمسكاف معرفة ما تمتاز بو بيئتيا مف موارد تجارية وما تفتقر اليو البالد , فكاف ذلؾ 

 .  (6)دافعاا ميماا لالىتماـ بشؤوف النقل والتجارة وتنظيـ حركتيا وتسييميا
( (A.AB.SIGد ذكرت المصادر السومرية واالكدية الخميج العربي بصيغة لق

( بمعنى البحر االسفل (Tamtum šaplitumويقابميا بالصيغة االكدية تامتوـ شابميتوـ 
( (U4.E.Aكما ذكر باسـ بحر شروؽ الشمس والذي جاء بالصيغة السومرية)و.ي.ا( 

( والبحر الكبير ( Tamti šašit šamšiوبالصيغة االكدية تامتوـ شاشيت شمشي 
( والنير المر )المالح(  ( Tamtum Rapitumبالصيغة االكدية تامتوـ رابيتوـ 

( وبحر بالد الكمدانييف )تامتوـ شا مات Nar Marratبالصيغة االكدية نار ماررات )
 Nar marrat ša bitونير بيت يقيف المر )  (Tamitum ša mat kaldi )كالدي 
Iaqin ) (7) . 

وبالصبغة االكدية كما ذكرت النصوص الكتابية السومرية واالكدية )مجاف( 
(Ma-ga-an والتي تعني ارض السفف او ميناء السفف )(8)  وذلؾ , الف سكانيا

اشتيروا بالمالحة وصناعة السفف . وقد اجمع الباحثوف في تاريخ الشرؽ القديـ عمى اف 
( 516اسـ مجاف يتطابق مع االسـ الحديث لػ)عماف( , التي تقع ما بيف خطي العرض )

( درجة شرقاا ,  وبشكل 562( درجة و)515( درجة شماالا وخطي طوؿ )518درجة و)
مع منطقة شبو جزيرة رؤوس الجباؿ بمعنى انيا تقع عمى الطريق الذي دقيق تتطابق 

يربط بيف قطر ومضيق ىرمز بل ويتطابق بشكل كبير مع مدينة )مكراف ( الحالية وىذا 
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. في حيف يرى )ثابير( في المغة ما قبل (9)تتطابق مف حيث التشابو بالتسمية ايضاا 
ل الفيل ومقطع )جاف( يعني اسـ مكاف الدرفيدية اف مقطع )ما( يعني حيواف كبير مث

وربما اف ىذا التفسير بعيد عف اصل  (12)لذلؾ تصبح معنى التسمية مكاف الفيمة 
التسمية السومرية لػ)مجاف (. وقد اتصل سكاف بالد الرافديف بمنطقة الخميج العربي 

بابل  الطريق البري الذي يبدا مف مدينة –والسيما بمجاف )عماف( عبر طريقيف .اوالا 
منيا الى الجزيرة العربية ماراا عبر جباؿ شمر ومف ىناؾ يتفرع الى عدة طرؽ منيا 
يذىب الى مكة وجده ومنيا الى ينبع ويثرب ومنيا الى ساحل الشرقي لمخميج العربي 

الطريق البحري الذي يبدا مف فـ الفرات الى  –وصوالا الى مجاف )عماف( . اما الثاني 
, اذ كاف ىذا  (11) الى دلموف )البحريف( ومنيا الى مجاف )عماف ( الخميج العربي وصوالا 

الطريق االكثر ذكراا بالمصادر الكتابية بل االكثر استخداماا في نقل البضائع مف بالد 
 الرافديف والى مجاف . 

 الشواهد االثارية. -
لقد اثبتت التنقيبات االثارية في مختمف المواقع القديمة في بالد الرافديف والسيما 
المواقع التي تعود الى عصور ما قبل التاريخ باف سكاف بالد الرافديف كانوا عمى اتصاؿ 
تجاري مع البمداف المجاورة منذ العصور التاريخية المبكرة وذلؾ مف خالؿ اكتشاؼ 

يفتقر الييا بالد الرافديف والسيما االحجار والمعادف , اذ اعطت  العديد مف المواد التي
ىذه المكتشفات دليالا اكيداا عمى وجود مبادالت تجارية ما بيف المواقع والمستوطنات 

فقد عثر عمييا في مواقع العصر  ( .11)العراقية القديمة ومناطق تواجد المواد االولية 
, اوؿ قرية زراعية في شماؿ العراؽ ,  (19)جرمو  الحجري الحديث والسيما في موقع قرية

عمى محار واصداؼ استخدميا سكاف القرية في عمل األدوات التي استخدموىا في 
حياتيـ اليومية مما تؤكد ىذه المخمفات اف سكاف قرية جرمو قد جمبوىا مف مناطق 

 . (12)الخميج العربي 
, مف  (15)ا في موقع حسونةكما وتؤكد المخمفات االثارية , التي تـ اكتشافي

اصداؼ بحرية التي استخدمت في صنع الحمي مف قبل سكاف قرية حسونة تؤكد عمى 
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في  (17) . في حيف عثر في موقع )تبة كورا((16)استيرادىا مف منطقة الخميج العربي 
الطبقة العائدة لعصر الوركاء عمى كميات كبيرة مف الخرز التي البد واف تـ جمبيا مف 

اذ اف ىذه االنواع مف الخرز ال توجد سوى في مناطق الخميج  (18)الخميج العربي  مناطق
العربي .في حيف تؤكد المخمفات االثارية , التي عثر عمييا في اور ومف عصر جمدت 

ؽ ـ( , مف انواع الحجر الكريـ المعروؼ باسـ )أمازونايت( الذي يعود  9222نصر )
ار الكريمة ومراكزه ما ىي اال دليل عمى العالقات مركزه في وادي السند , فيذه االحج

التجارية ما بيف بالد الرافديف ووادي السند ولكف كانت ىذه التجارة عف طريق المراكز 
( ثـ Majan( و)مجاف  Maluḥالحضارية في الخميج العربي ابتداءا مف )مموخا

 .(19)( ومنيا الى جنوب بالد الرافديف  Dalmunالى) دلموف 
التحريات االثارية , وما خمفتيا مف نتائج , عمى عناصر الوحدة  لقد دلت

الحضارية التي جمعت المراكز الحضارية , ال سيما مجاف مع بالد الرافديف عمى مر 
العصور وبسبب موقع الخميج العربي الذي يمثل االمتداد الجنوبي لسيل بالد الرافديف , 

معوقات طبيعية. لذا نجد اشتراؾ المراكز  وألنو ينفتح عمى منطقة الجزيرة العربية دوف 
الحضارية في الخميج العربي في كثير مف مقومات الحضارة مع بالد الرافديف واقساـ 
واسعة مف شرؽ الخميج العربي ال سيما مجاف .اف مجمل ىذه الشواىد خمقت عناصر 

تمؾ الوحدة الحضارية في منطقة الخميج العربي في العصور القديمة , فقد اصبحت 
الشواىد التي تؤكد يوما بعد اخر بمزيد مف االكتشافات االثارية وما تقدميا مف مخمفات 
ولقى اثارية توضح االسس المشتركة لعناصر الحياة بيف سكنة الخميج العربي القدماء 

 وبيف سكاف بالد الرافديف .
 المصادر الكتابية . 

لقد ذكرت المصادر الكتابية المسمارية االقتصادية المتمثمة بالمعامالت التجارية     
والوثائق القروض والكتابات السياسية المتضمنة حوليات المموؾ والكتابات االدبية 
والقصص واالساطير التي ارتبطت بالفكر الديني مدينة مجاف كأحد المراكز التجارية 

 .الميمة في الخميج العربي 
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وجاءت اوؿ اشارة في النصوص االكدية الى مجاف )عماف( مف عيد الممؾ االكدي     
ؽ ـ( إذ يذكر انو عزز انتصاراتو عمى بالد  1971-1916)  sharru-kinسرجوف 

سومر بإخضاع مناطق الخميج العربي لسمطتو العسكرية وبالتالي تمكف مف السيطرة عمى 
 اىـ المنافذ طرؽ التجارة الخارجية . فيشير النص 

 (12)كانت ترسو في ميناء اكد( Dalmonودلموف  Majanومجاف  Maluh)سفف مموخا  
ف النص اف الممؾ االكدي فرض سيطرتو عمى مراكز التجارة في الخميج العربي ال يبي    

سيما مجاف )عماف( وامف طرؽ التجارة ما بيف اكد ومجاف وجعل سفنيا تصل بالد اكد 
وضمف وصوؿ البضائع مف والى بالد اكد . كما يبدو مف لنص اف الممؾ سرجوف عندما 

موخا , مجاف , دلموف( فأنيا تتطابق مع اغمب ذكر المناطق مف االبعد الى االقرب )م
النصوص السومرية التي ذكرتيا والتي اكدت عمى وقوعيا باتجاه جنوب بالد الرافديف 
وكأنو يتفاخر في تاميف وصوؿ السفف التجارية مف ابعد نقطة ربما خارج الخميج العربي 

الى ميناء بالد اكد . وىي مموخا ومنيا الى راس الخميج العربي )مجاف( والى دلموف ثـ 
-Manshtusu (1926اما النصوص الكتابية العائدة الى الممؾ االكدي مانشتوسو 

ؽ ـ( ذكر انو جرد حممتو العسكرية عمى مناطق الخميج العربي بأسطوؿ مف  1191
السفف وبعد اخضاع المنطقة تحت سمطتو العسكرية جمب االحجار السوداء )الجيدة( مف 

وراء البحر االسفل )الخميج العربي ( وجمبيا الى العاصمة اكد ونحت الجباؿ الواقعة ما 
عمى الرغـ مف اف الممؾ لـ يذكر اسـ ( 11) منيا لنفسة تمثاالا وقدمة الى االلو )انميل(.

الجباؿ التي جمب منيا االحجار لكف التحريات االثارية تؤكد عمى اف ىذه الجباؿ ىي 
جمبيا ىي احجار الدايورانت التي سمتيا  جباؿ مجاف )عماف( واف االحجار التي

 (11)(.  NA4-ESIايسي   –المصادر الكتابية السومرية باسـ )نا 
يبدو اىتماـ مموؾ اكد منذ البداية بالمراكز التجارية في الخميج العربي والسيما مجاف     

ؾ اف التي تمثل حمقة الوصل التجاري ما بيف وادي السند وبالد الرافديف . يتبف مف ذل
) مجاف( كانت منظمة وفق نظاـ سياسي يشرؼ عمى ادارة ىذا المركز التجاري وينظـ 

سيف  –اعمالو التجارية وىذا ما اكدتو النصوص الكتابية , مف عيد الممؾ االكدي نراـ 
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Naram-sin  (1191- 1115  عمى وجود نظاـ سياسي في مجاف بل جرد ,) ؽ ـ
وصل فييا الى مجاف وتمكف مف القاء القبض عمى حممتو العسكرية عمى الخميج العربي 

. يبدو مف ىذا العمل العسكري اىمية مجاف التجارية  (19) ( Maniu'mممكيا )مانيؤـ 
وفي نفس الوقت فأنيا خرجت عف السيطرة االكدية في عيد ممكيا مانيؤـ مما اضطر 

ضماف وصوؿ الممؾ االكدي مف اعادة فرض السيطرة العسكرية عمى المنطقة , وذلؾ ل
المواد االولية الى مدينة اكد ومما يؤكد ىذه الحممة نص كتابي مكتوب عمى كسر مف 

 Namrakسيف وتحمل عبارة ))غنائـ مجاف –اواني حجر الرخاـ مكتوبة باسـ الممؾ نراـ 
majan )) (12) . 

ؽ ـ(  1111-1162اما النصوص الكتابية السومرية مف عيد ساللة لكش الثانية)    
ؽ ـ( انو جمب حجر الدايورانت الذي  1122-1112) Gudiaزمف الممؾ كوديا وفي 

يمتاز بمونو االسود وشدة صالبتو مف مجاف )عماف( كما تؤكد تماثيل االمير كوديا 
المكتشفة والتي تزيد عف ثالثيف تمثاالا عمى اىتماـ المموؾ بحجر الدايورانت , اذ يبيف 

 النص االتي :
مصنوعاا مف معدف ثميف وال مف حجر الالزورد وال مف النحاس وال  ))اف ىذا التمثاؿ ليس

 (.15) مف الزنؾ وليس مف البرنز ال يستطيع احد تثمينو , انو حجر الدايورانت ((

وقد كاف ندرة ىذا النوع مف الحجر وقوتو وصالبتو استخدـ في صناعة االوزاف      
 . (16)ية واالختاـ .اذ كاف مف الصعب التالعب بقيمتو الوزن

كما تؤكد نصوص اخرى مدى اىتماـ الممؾ كوديا بحجر الدايورانت مف مجاف , اذ    
 يشير النص االتي :

 Majan( مف جبل مجاف  NA4-ESIايسي   –)... جمبت حجر الدايورانت )نا  
 وصنع منو تمثاال لو(.

 وفي نص اخر يؤكد جمب الممؾ كوديا االخشاب مف مجاف :  
جاء العيالميوف ومف سوسا السوسيوف , وجمعت مجاف وميموخا  )..... مف عيالـ

 Nngrsu  .) (17)االخشاب مف جباليا الجل بناء معبد ننجرسو
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تبيف ىذه النصوص اف الممؾ كوديا قد جمب المواد االولية مف احجار واخشاب مف    
 مجاف )عماف( لغرض بناء معبد االلو ننخرسو . 

ؽ ـ (  1222 -1111وقد حرص مموؾ سومر والسيما في عيد ساللة اور الثالثة )   
ؽ ـ (( عمى فرض  1111- 1292(  Ur- Nammuنمو  -في زمف الممؾ ))اور

رقابة مشدده عمى تجارة الخميج العربي واخضعيا الى سمطتو العسكرية المباشرة خوفا 
لى المراكز الغير حكومية . وىذا ما منو الى تسرب المواد االولية القادمة مف مجاف ا

 نمو في مقدمة قانونو : –اشار الية الممؾ اور 
).. أمير لكش بقوة االلو ننار , سيد مدينة )اور( واعاد قوارب ))مجاف(( لإللو ننار الى 

 . (18) ))كيمو(( , وىكذا اصبح شييراا في أور  ...(
مى طرؽ التجارة القادمة مف يوضح النص اف الممؾ ىو مف اعاده السيطرة ع      

مجاف)عماف( , اذ يعني اف ىذا التجارة كاف مسيطراا عمييا ربما مف قبل التجار الذيف 
 يعمموف لحسابيـ الخاص .

 -1852ؽ ـ( وبداية العيد البابمي القديـ ) 1222بعد سقوط مممكة اور الثالثة )   
اف)عماف( , بقدر ما ذكرت ؽ ـ( لـ تذكر المصادر الكتابية البابمية مدينة مج 1595

مدينة دلموف )البحريف( ولكف استمرت النصوص الكتابية بذكر المواد االولية المجانية 
)العمانية( مما تبيف النصوص سيطرة تجار دلموف عمى طرؽ تجارة الخميج العربي , اذ 
اخذت تمارس دوراا رئيسا أي كمركز تجاري لمبضائع القادمة مف مموخا ومجاف 

,ثـ يقوـ تجار دلموف في نقل المواد الى بالد الرافديف .ولكف توقف ذكر المواد )عماف( 
ؽ ـ( والسيما بعد اف فقد خمفاءه السيطرة  1752المجانية بعد موت الممؾ حمورابي )

عمى مدف جنوب بالد الرافديف بل حتى دلموف )البحريف( التي استحوذت عمى نقل 
رى توقفت عف تصدير النحاس المجاني وقد البضائع . والسيما نحاس مجاف ىي االخ

اقتصرت صادراتيا عمى توريد بعض المنتوجات الزراعية وبالتالي يبدو اف المراكز 
واخذ سكاف بالد  (19)التجارية في الخميج العربي ومنيا مجاف قد فقدت اىميتيا التجارية

ما النحاس مف الرافديف يستوردوف بضائع الخميج العربي مف مراكز تجارية اخرى والسي
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. او يعزى سبب انقطاع البضائع التجارية مف الخميج العربي الى  (92)بالد االناضوؿ
ؽ ـ( وبالتالي فقدت  1595االضطرابات السياسية التي حدثت بعد سقوط بابل عاـ )

مجاف ودلموف مركزىما التجاري الذي كاف يمثل  سوقاا مركزياا لمتجارة والسيما البضائع 
ادمة مف بالد السند التي ىي االخرى شيد تحوالت سياسية متمثمو بنياية عيد التجارية الق

 . (91)ؽ ـ(  1752الحضارة السندية القديمة بحدود سنة )
ؽ ـ( فقد ذكرت المواد  1159 -1595اما النصوص الكتابية مف العصر الكيشي )    

مت مف بالد مصر التي كانت تستورد مف مجاف)عماف( ولكف ىذه المرة تذكر انيا قد وص
وبالد النوبة , إذ ارسميا فراعنة مصر كيدايا الى مموؾ الكشييف والسيما العاج 

 .  (91)ولالزورد
لقد اختفى اسـ مجاف )عماف( في النصوص االشورية القديمة وربما يعود السبب في    

ترد ولكف  (99)ذلؾ , اعتماد بالد اشور عمى مصادر المواد االولية مف بالد االناضوؿ 
 . (92)بعض االشارات في النصوص المغوية الى اسماء لبعض المواد القادمة مف مجاف 

وقد اشارت النصوص االقتصادية الى السفف والموانئ التجارية المنتشرة عمى طوؿ نير   
طور العراقيوف القدماء وسائط نقميـ النيرية والبحرية منذ  الفرات والخميج العربي , اذ

اريخيـ الحضاري فالقارب الشراعي الصغير كاف يعد الصورة االولى عصور مبكرة مف ت
لواسطة النقل النيرية التي عرفيا العراقيوف في مطمع االلف الرابع ؽ.ـ ومف ثـ تصنيع 

 . (95)القوارب الكبيرة والسفف المختمفة االحجاـ في العصور التالية
النقل النيرية وتكشف لنا المفردات المعجمية بيذا الخصوص انواع وسائط 

والبحرية المستخدمة في العراؽ القديـ وحجوميا وسبل تسييرىا ومواد صناعتيا واساليب 
 .  (96)بنائيا

فقد ظير ىناؾ نوع مف التخصص في صناعة القوارب والسفف لدرجة اف 
ابتكرت انواع مختمفة عف بعضيا مف حيث الوظيفة والشكل والطاقة االستيعابية , فقد 

 المسمارية الى اكثر مف اربعيف نوعا مف السفف.   اشارت النصوص
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اذ كانت ىناؾ سفف مخصصة لنقل المسافريف واخرى لنقل السمع والمنتجات 
ومنيا ما خصصت لالستخدامات العسكرية , وكل نوع مف ىذه السفف صنعت وفقا 

 .  (97)لمعايير معينة
جاري الذي يتصل ويبدو اف وقوع بعض المدف العراقية القديمة عمى الطريق الت

بالخميج العربي وال سيما مدينة اكد ثـ بعد ذلؾ مدينة اور جعميا الميناء الرئيسي لمبالد 
 (98)لمفترات التاريخية المختمفة , وذلؾ الستقباؿ السمع التجارية القادمة مف مجاف )عماف(

, او تصدير المنتجات منيا الى المراكز التجارية في الخميج العربي وما وراءه عف 
طريق البحر وبواسطة السفف , لذلؾ كانت مسألة السيطرة عمى طرؽ ومسالؾ مدينة اور 

 .   (99)تدخل في حسابات السالالت والممالؾ العراقية القديمة
ذ جاءت تسميتيا السومرية كذلؾ ُعرفت بعض السفف بتسمية سفف المموؾ , ا   

( والتي تقابميا الصيغة االكدية)  GIS MA. LUGALبالصيغة ) كش. ما. لوكاؿ . 
( وسفف الحكاـ التي كانت تسمى بالصيغة السومرية ) كش .ما  elep sariيمب سري  

 elep( والتي ترادفيا الصيغة االكدية) يمب يساكي   GIS MA.ENSI.أنسي 
issakiاللية والمموؾ والحكاـ ُتزيف وتطعـ بالذىب وبأنواع مف االحجار (, وكانت سفف ا
 . (22)الكريمة

اما السفف التي استخدمت لألغراض التجارية فقد عرفت بعدة تسميات فمنيا ما 
 سمي باسـ منشئيا او المدف والمناطق التي َقِدمت منيا ما ذكره النص االتي:

فف دلموف وسفف مجاف وسفف )سفف ماري وسفف اشور وسفف اكد وسفف اور وس 
 . (21)مموخا( 

مف خالؿ ىذا النص نجد اف الكاتب حرص عمى اإلشارة الى الموانئ التجارية 
النيرية والبحرية واسماء السفف التي تمر عبرىا ابتداءا مف غرب بالد الرافديف والتي 

اشور اطمق عمييا سفف ماري )تل الحريري( عمى نير الفرات ومف الشماؿ ميناء وسفف 
)قمعة الشرقاط( ثـ ميناء وسفف اكد في وسط البالد ومنيا الى ميناء وسفف اور في 
جنوب البالد ثـ ذكر سفف وميناء البحر عمى الخميج العربي وىي دلموف )البحريف( 
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ومنيا الى ميناء مسفف مجاف اخر الموانئ في الخميج العربي وصوال الى ميناء وسفف 
 مموخا في حوض بالد السند. 

( الى Ḫara- ḥupulmخوبولـ  -كما تشير القوائـ المغوية المعروفة باسـ )خارا
, وىذه اشارة الى الموانئ الرئيسية في جنوب بالد  (21)سفف مجاف الى جانب سفف اور

الرافديف التي تنطمق منيا والييا السفف القادمة مف مجاف عف طريق الرحمة البحرية في 
 الخميج العربي .

سفف وفقاا لنوعية حموالتيا او المواد الني كانت تنقل عمييا , كذلؾ سميت ال
فشممت المواد المنقولة انواعاا مف المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية  والمواد المصنعة , 

 .( 29)فضالا عف المواد االولية ومواد البناء , مثل االحجار والمعادف واالخشاب 
لسفف الخاصة بنقل المواد المتنوعة أذ ووردت في النصوص المسمارية انواع ا

( نوعاا , فمنيا ما كاف مخصصاا لنقل 22بمغ ما ذكر في النصوص منيا حوالي )
االحجار واالخر لنقل االخشاب وىكذا بالنسبة لبقية المواد االخرى التي اعتمد عمييا 
السكاف في حياتيـ اليومية آنذاؾ , ولذلؾ اصبح مف الضروري اف ُيخصص عدد مف 
ىذه السفف لنقل مثل ىذه المواد , ولذلؾ كانت ىناؾ عناية خاصة بتصميميا الداخمي , 

, فقد ورد (22)اذ كاف ىناؾ عدد مف السفف التي تختمف مف حيث الشكل والحجـ والنوع 
 ذكر اسماء ىذه السفف في النصوص المسمارية مف عصر ساللة اور الثالثة كاالتي :

  
 GIS MA2.SE (= eleppu sa se ‘i) ))سفينة الشعير 

 GIS MA2.GI (= eleppu sa qane) سفينة القصب
 GIS MA2.KU6 (=eleppu sa nuni) سفينة السمؾ

(25) سفينة الصوؼ  ((GIS MA2.SIG (= eleppu sa sapati)     
ورد ذكر السفف في النصوص المسمارية مف فترات مختمفة وال سيما النصوص 
التي تشير الى الرحالت البحرية التي قامت بيا سفف عراقية عبر الخميج العربي , ففي 
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 1916 - 1972نص مسماري, يعتقد انو يعود الى فترة حكـ الممؾ سرجوف االكدي )
 ؽ.ـ(, يذكر : 

جباؿ عبر البحر الجنوبي في سفف وارسو بيا في ميناء )استخرج الحجر االسود مف ال
 . (26)اكد(

ؽ.ـ( تشير النصوص  1222 - 1111ومف عصر ساللة اور الثالثة )
المسمارية عف قياـ عدد مف العماؿ بتحميل السفف , وتفريغيا وسحبيا مف مدينة الى 

 اخرى , فقد جاء في بعض مف ىذه النصوص ما يأتي : 
( sa – giكي)-حزمة قصب سا 1612( بػ ma-a-ga-raاـر ))تحميل سفينة ماك 

 ( . gi – ilيل ) -وقد حمميا عماؿ تحميل القصب كي
( حممت gis ma - nuنو) -( وخشب كيش .ما sila se 130سيال شعيرا ) 192)  

 . (27)( ma-a-gar-raرا ) -كار -الى سفينة ما
وبما اف السفف كانت تمثل الواسطة الرئيسة لنقل الحموالت والمواد التجارية بيف     

المدف العراقية القديمة مف جية وبيف مراكز التجارة الخارجية مف جية اخرى , لذا 
, فكانت تمؾ السفف مثال ممزمة بدفع بعض  (28)خضعت ىذه الواسطة إلى رقابة الدولة

الموانئ النيرية والبحرية, وكاف يتـ استيفاء الرسوـ وبعض  الرسوـ في اثناء مرورىا في
الضرائب مف السفف المحممة بالبضائع , فنقرأ في احد المصادر الكتابية مف العصر 

 البابمي القديـ :
)اف الموظفيف االدارييف يقوموف بتفتيش كل سفينة تسافر صعوداا أو نزوالا , ويسمحوف  

 . (29) العبور(لمتاجر المخوؿ مف الممؾ فقط ب
وبالرغـ مف كوف العقود تخص المعامالت التجارية بالدرجة االساس اال انيا 
تتصل ايضا بشؤوف المالحة وحركة النقل وأجورىا آنذاؾ , كما كانت تنظـ المعامالت 
التجارية التي تخص وسائط النقل النيرية والبحرية عمى نطاؽ كبير , وتبرز ىذه العقود 

الت التجارية التي كانت تتجو الى دلموف )البحريف( , ومكاف بشكل خاص في الرح
, اذ شيدت الصالت التجارية والحضارية بيف ىذه  (52))ُعماف( وميموخا )وادي السند( 
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المراكز والمدف العراقية القديمة نشاطا ممحوظا , فترد في العقود معمومات كثيرة تخص 
ق بأجور السفف والقوارب وما لو صمة الجانب االقتصادي , كما اف مف بينيا ما يتعم
 . بشروط وقوانيف المالحة النيرية والبحرية آنذاؾ 

 المصادر االدبية .  -
لقد اشارت المصادر االدبية السومرية والبابمية مف بالد الرافديف مجاف)عماف(      

والسيما في القصيدة السومرية التي جاءت تحت عنواف )انكي ونظاـ الكوف ( , اذ جاء 
 ماجاف{( و))دلمػػػػػػػػػػوف(( }((د (في احد المقاطع ما يمي :                            )بال

 كػػػػػػػػػػػي(-رفعتػػػػػػػا بصرييما الى,))انػ)
 اوثق )؟( سفينة ))دلموف(( باألرض )؟(

 وحمل سفينة ))ماجاف(( الى عمو السماء.
 اما سفينة ))مموخا(( ))الماجيموـ(( ,

 الػػػػذىػػػػب والفػػػػػضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ,فػػػتنقل 
 (51)وتأتي بيا الى ))نفر(( لػ))انميل(( )ممؾ البمداف كميا(                    

( قد ساعدىا       يبيف نص االسطورة اف سفف مجاف وبشكل خاص مف نوع )ماجميـو
القادمة مف مموخا الى مجاف وىو الو المياه وحمل السفف بالذىب والفضة  (51)االلو انكي

أي اف مجاف ىنا لعبت دور المركز التجاري الرئيس ما بيف تجارة وادي السند وبالد 
الرافديف في نقل البضائع .وقد نقمت ىذه البضائع الى مدينة نفر الدينة حيث معبد االلو 

الفضة سيد الكوف . كما اشار النص الى نوع المواد المنقولة وىي الذىب و  (59)انميل 
 عبر تجارة مجاف ودلموف . 

 ىذا ويشير نص ادبي اخر مف اسطورة )جمجامش واجا(:  
 )بعد اف غرقت سفينة ))ماجاف((   

 ماجيموـ(( –بعد اف غرقت السفينة ))قوة 
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 (52) االحياء جميعيـ يقيموف في سفينة االحياء(
يبدو مف النص الذي أشار الى مدينة مجاف كمركز تجاري واألخطار التي تتعرض      

ليا سفف مجاف اثناء رحمتيا التجارية في الخميج العربي . اذ اف السفينة غرقت ولكف يبدو 
اف مف يعمل عمى سطحيا قد نجا اضافو الى االشارة مره اخرى الى نوع السفينة التي 

وما يؤكدىا نص مف اسطورة )جمجامش وارض االحياء( ,اذ  كانت مف نوع )ماجيموـ(.
 يذكر النص : 

 )بعد اف غرقت , بعد اف غرقت 
 بعد اف غرقت , السفينة ))ماجاف((
)  (55) بعد اف غرقت السفينة))قوة ماجيمـو

 ويذكر نص مف اسطورة )انكي وننخورساؾ( ما يأتي:
 (56) ) ليكف ننتوال سيداا عمى ماجاف( 

ا النص اف االلو انكي عيف االلو )ننتوال( الذي يحمل االسـ السومري الياا يوضح ىذ    
 عمى مجاف مما يعكس عمى العالقة القوية ما بيف بالد النيريف ومدينة مجاف وسكانيا . 
 كما ويشير نص اخر مف نفس االسطورة )انكي وننخرساؾ( الى مدينة مجاف , اذ يذكر:

(( النحاس الجبار , قوة .....  Maganالد ))ماجاف)تجمب)؟(( اليؾ ب )).... وعسى اف
   (57) ( وحجر ))شوماف(( U Uوالحجر البركاني , وحجر )او 

نستقرأ مف نص األسطورة انواع المواد المنقولة مف مدينة مجاف الى بالد الرافديف      
اني عف طريق التجارية البحرية عبر الخميج العربي, والتي كانت النحاس والحجر البرك

 ( وحجر شوماف . UUونوع مف االحجار التي يطمق عمييا حجر )او 
 المواد المنقولة بين مجان وبالد الرافدين .  -

 النحاس. -1
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اشارت المصادر الكتابية االقتصادية العائدة الى االلف الثالث قبل الميالد الخاصة     
( وبالصيغة URUDUببالد الرافديف الى النحاس الذي ورد بالصيغة السومرية )ورودو

ضمف المواد االولية التي وصمت الى بالد الرافديف عبر الخميج  eru) (58)يرو  (االكدية
العربي مف مجاف . اذ تعتبر األخيرة سوقاا مركزياا رئيسياا في منطقة الخميج العربي 
والسيما اف مركزىا اخذ يتغير في بداية االلف الثاني قبل الميالد فاخذت المصادر 

ابية بذكر دلموف )البحريف( وتجارتيا عمى الرغـ اف دلموف تفتقر الى النحاس, إال الكت
. اذ تتجمع فييا المواد القادمة مف مموخا وادي (59)أنيا اصبحت المركز التجاري الرئيسي

بالد الرافديف عبر الخميج السند و مجاف )عماف ( ثـ يقوـ تجار دلموف بنقميا الى 
 .العربي

ي النصوص الكتابية االقتصادية السومرية صيغة نحاس مجاف) ورودو. كما وردت ف    
. واف عممية شحف النحاس مف URUDU. MA2 .GAN.KI  )(62)ما. كاف. كي  . 

مجاف الى بالد الرافديف كانت اما بصورة مباشر او عف طريق تجار دلموف ,حيث تنقل 
ؽ والسيما في عصر فجر كميات النحاس الى دلموف ومنيا الى موانئ مدف جنوب العرا

ؽ ـ( , اذ سجمت النصوص االقتصادية السومرية كميات  1971-1822السالالت )
كغـ( لمنقمة 122النحاس المستور مف مجاف)عماف( في احد الرحالت قد وصل بحدود )

. وقد (61)الواحدة .وربما جاءت ىذه الكميات الكبيرة الى سيولة نقميا عبر الخميج العربي 
ة نحاس مجاف عمى البالد, لذلؾ اخذ السومريوف يطمقوف جبل النحاس انعكست شير 

عمى مدينة مجاف . بل كانت ايضا مصدراا لممواد المصنعة , وقد اثبتت التحريات 
االثارية )االمريكية وااليطالية وااللمانية( التي عممت في عماف )مجاف( منذ سبعينيات 

ؽ ـ( . كما واثبتت  1522) القرف المنصـر , إف نحاس عماف كاف يصير منذ
الدراسات العممية في بالد الرافديف اف النحاس المستخدـ في بالد الرافديف والسيما في 
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مدف جنوب العراؽ قد جمب مف عماف)مجاف( ,اذ يحتوي عمى نسبة مف القصدير تصل 
 .(61)%( 2119الى )

ـ ( الى اف ؽ  1222- 1111ىذا وتشير المصادر الكتابية , مف اور الثالثة )   
النحاس احتل المرتبة االولى في صادرات بالد الرافديف مف مراكز الخميج العربي وبشكل 
خاص مف مدينة مجاف . وفي الوقت نفسة كانت سفف أور محممة بالثياب والجمود 

 والنسيج والحبوب تذىب الى ميناء مجاف وىذا ما يؤكد النص االتي :
 ى وخمسة اخر  guzza) خمسة ثياب جوزا  

 مف النوعية الجيدة وخمسة usbarوسبار 
؟ 9/1مف اور شولكبوا  Usbarنوع وسبار   وزنة )طالنت( مف الصوؼ المزـو

 مف المخزف )جميعيا( استمميا
 انميل ألغراض شراء النحاس Luلو 

 مف مجاف لحساب معبد االلو
 Dayaننار المسؤوؿ االداري دايا 

 (11)النص المؤرخ( في شير اذار )
 الرابعة مف حكـ مف السنة

 Ibb – Sin ) (69)سيف  –ابي 
كما يشير نص كتابي آخر, مف أور يبيف كميات المواد المنقولة مف بالد الرافديف    

 مقابل جمب كميات مف النحاس بواسطة سفف مجاف,
 أي استمميا  Sulbaجمدا مف اور شولبا 182)  

 الغراض شراء النحاس لحساب  Lu – anlilانميل  –لو 
 معبد االلو ننار

 )النقي  Lipur – biliبيمي  –المحمل بالنقل ليبور 
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 (11)النص مؤرخ ( في شير اذار )
 مف السنة الثانية مف حكـ

 Lipur – biliبيمي  –مختوـ بختـ ليبور   Ibbi – sinسيف  –ابي 
 وضعت في حاوية المشتريات

 (62) في السفينة الى مجاف .(
يتبيف مف النص اسماء التجار الذيف كانوا يجمب النحاس مف مجاف الى بالد       

 –سيف وىـ كل مف ) لو  –الرافديف في عيد مممكة اور الثالثة اباف حكـ الممؾ ابي 
ناصر( وقد كاف ىذا االخير يتمتع بعالقات حميمة مع سكاف مجاف  –انميل( و) ايمي 

, كما ذكرت النصوص الكتابية اسـ تاجر يدعى  وتجار النحاس في دلموف )البحريف(
دلموف   –( ومجموعة مف التجار وقد اطمقت عمييـ المصار تسمية )أليؾ Aila)ايال 

alik – Dilmun KI .)كما نستشف مف النص  (65) ( والتي تعني )الذاىب الى دلموف
ذ بعد اف كانت اصبح تبدؿ في طبيعة العالقات التجارية ما بيف مجاف وبالد الرافديف , أ

الدولة تشرؼ عمى التجارة بشكل مباشر ولكف نجد ىنا مف يقوـ بممارسة التجارة  وىـ 
لـ التجار الذيف اصبحوا ىـ المسؤولوف عمى أقامة العالقات التجارية ما بيف البمديف . 

يقتصر ذكر النحاس المجاني) العماني( عمى المصادر الكتابية االقتصادية بل ذكر 
لمصادر االدبية وألساطير السومرية بشكل خاص في اسطورة )انكي ايضاا في ا
 (66)وننخرساؾ(. 

 االحجار .  -
لقد اشارت المدونات الكتابية االقتصادية الى تجارة االحجار والتي وردت بالصيغة     

فاألحجار كانت مف بيف المواد التي اىتـ  (67) ( a – ba –anأف  –با  -االكدية ) أ
بيا مموؾ بالد الرافديف والسيما ىناؾ انواع مف الحجر الذي استخدـ في نحت التماثيل 
الخاصة باإللو او بالممؾ وفي صنع المجوىرات , اذ اف نقمو لـ يكف سيالا بل كاف مكمفاا 
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تصل في بعض  وذلؾ لصعوبة نقل كميات كبيرة منو ولمسافات طويمة ربما كانت
 .  (68) االحياف مئات الكيمو مترات عبر الممرات والموانئ البحرية والنيرية

( الذي امتاز بمونو االسود  NA4 . ESIوقد جمب مموؾ اكد حجر الدايورانت )     
وشدة صالبتو مف مجاف )عماف( وىذا ما تعكسو و بشكل دقيق التماثيل التي تركيا لنا 

راسيـ الممؾ سرجوف , اذ وصف في مدوناتو باف حجر المموؾ االكديوف وعمى 
الدايورانت افضل مف المعادف المعروفة بل افضل مف الذىب. كما واستخدمو سكاف بالد 
الرافديف في صناعة االختاـ االسطوانية واالوزاف وربما يرجع استخدامو الى ندرتو 

ف والمزوريف باألختاـ وصعوبة الحصوؿ عمية وبالتالي يساعد عمى قمة التالعب باألوزا
 .  (69)االسطوانية

وذكر الممؾ االكدي مانشتوسو انو جمب االحجار )الدايورانت( عمى ظير السفف         
مف مناطق الجباؿ بعد اف عبر البحر االسفل والتي قصده بيا جباؿ مجاف)عماف( 

ي حيف اف ف (72)ونقميا الى اكد وامر بنحت تمثاالا لو ووضعو في معبد االلو انميل.
 . (71)( مف جباؿ مجاف  UUسيف ذكر عمى جمب حجر ) او  –المممؾ االكدي نراـ 

اما المدونات االقتصادية العائدة لساللة أور الثالثة فتشير الى وصوؿ كميات مف       
العاج والخرز المقطوع مف االحجار الثمينة الى اور في حيف اخذت السفف بشحف المواد 

 . (71)والصوؼ مف اور الى مجاف  المصنوعة مف الجمد
وتذكر مدونات الممؾ كويا ممؾ لكش انو جمب احجار الدايورانت مف مجاف وما     

يؤكد ىذه النصوص ما خمفة لنا مف تماثيل والتي تزيد عف ثالثيف تمثاالا , والتي تعكس 
يل مدى اىتماـ ىذا الممؾ بفف النحت عمى حجر الدايورانت وقد كتب عمى احد التماث

 العبارة االتية :
)اف ىذا التمثاؿ ليس مصنوعاا مف معدف ثميف وال مف حجر الالزورد وال مف النحاس  

 (79) وال مف الزنؾ وليس مف البرنز وال يستطيع احد تثمينو, انو مف حجر الدايورانت (
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 االخشاب .  -
ناطق مختمفة نستقرأ في المدونات االقتصادية لبالد الرافديف جمب االخشاب مف م        

ومف بيف ىذه المناطق منطقة الخميج العربي وبشكل خاص مف مجاف والسبب ىو افتقار 
بالد الرافديف الى االخشاب التي تدخل في صناعات مختمفة ,كما وذكرت انواع االخشاب 

( وخشب ) خالوببو   Mesالتي استوردىا مموؾ بالد الرافديف فكاف منيا خشب ) ميسو 
Haluppu  اب ( وخشب(–  باab – ba   )(72) اذ يذكر سرجوف االكدي انو جمب ,

االخشاب مف مجاف )عماف( وربما ألخير كانت تصميا مف السواحل الغربية لبالد 
مف ساللة اور الثالثة  Ibbi- Sinسيف  –. في حيف يذكر الممؾ السومري ابي  (75)اليند

نفسو قاـ بتصدير الصوؼ ( مف مجاف وفي الوقت Me –Suانو جمب اخشاب الػ)ميسو 
 .  (76)والزيت والسمسـ مف أور الى مجاف )عماف( بالسفف عف طريق الخميج العربي

فقد زودتنا بطبيعة العالقات  (77)اما المصادر الكتابية الخاصة بمممكة الرسا      
التجارية ما بيف بالد الرافديف ومجاف , اذ يذكر احد النصوص اسـ تاجر يدعى)لو انميل 

Lu - Anlil والذي كاف يتاجر لحساب المعبد وىنا قد لمسنا ىذا التبدؿ في نياية ساللة )
أور الثالثة ولكف اصبح ىذا النظاـ التجاري في الرسا أي بعد اف كاف الممؾ ىو مف 
يشرؼ عمى أمور التجارة اصبحت االف بيد التجار الذيف يتعامموف مع المعبد أي بأشراؼ 

 . (78)المعبد 
اشارت نصوص ماري الى استخداـ االخشاب المجانية )العمانية( في صناعة كما و    

االخشاب ولكف بكميات قميمة ربما لصعوبة الحصوؿ عمييا او ربما الرتفاع اسعارىا 
. كما جمبت سفف (79)بسبب بعد المسافة فيما بينيا, لذلؾ تتطمب كمفة عالية في نقميا 

اطمقت عمية النصوص الكتابية )قصب بالد الرافديف مف مجاف انواع مف القصب 
 . (82)مجاف ( وانواع مف الثمار عرؼ باسـ , ترجمة مف قبل الباحثيف , )بصل مجاف( 
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 الخاتمة.
فضالا عما تقدـ اف العالقات الحضارية ما بيف بالد الرافديف ومجاف )عماف( قد       

فة في بالد الرافديف ثـ بدأت منذ عصور مبكرة وىذا ما أكدتو المخمفات االثارية المكتش
اشارت اليو النصوص الكتابية مف عصر فجر السالالت ثـ مف العصر االكدي وعصر 
ساللة أور الثالثة والعصر البابمي القديـ والعصر الكيشي والعصر االشوري القديـ وقد 
امتازت ىذه العصور بالعالقات التجارية الواسعة , لذلؾ كانت قد اسيمت في امتزاج 

الوحدة الحضارية التي جمعت بالد الرافديف بمجاف )عماف( التي كاف سببيا ىو عناصر 
موقع الخميج العربي الذي يمثل امتداد لسيل بالد الرافديف وألنو ينفتح عمى الجزيرة 
العربية دوف معوؽ طبيعي , لذلؾ اشتركت مدف الخميج العربي بكثير مف المقومات 

وعكست العالقات التجارية حجـ التبادؿ الحضاري الحضارية منذ العصور المبكرة. كما 
بيف بالد الرافديف ومجاف )عماف( بل وساىمت في تبادؿ العناصر الحضارية بيف مراكز 
المنطقة ونقميا الى المراكز حضارية اخر سوأ عمى ساحل الخميج العربي او خارجة 

 وصوال الى سواحل بحر العرب ومنيا الى سواحل بالد اليند. 
 

 الهوامش.

( المشيداني , ابراىيـ عبد الجبار, صبري فارس الييتي , دمحم سعيد عمر , جغرافية الخميج العربي ) أ )
 . 12ـ( ص 1979بغداد, مكتبة جامعة بغداد,

( شريف , ابراىيـ , الموقع الجغرافي لمعراؽ في العراؽ واثره في تاريخ العالـ حتى الفتح االسالمي) 1)
 .7, ص 1ـ( ج 1961,بغداد, مطبعة شفيق

 .   11-7شريف , الموقع الجغرافي . ص ص  (9)
 . 19( المشيداني واخروف ,جغرافية الخميج العربي , ص2)
( يؤكد جميع الباحثيف اف دلموف تتطابق مع البحريف والسيما منطقة البحريف وجزء مف االحساء 5)

. او تمموف da-la-mu-nالتي كانت تؤلف قطراا واحداا جاء في المصادر المسمارية باسـ دلموف 
Ta-la-mu-n مزيد مف التفاصيل ينظر : باقر, طو , مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة .
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الروماف )بغداد ,بيت الوراؽ –االغريق -وادي النيل وبعض الحضارات القديمة فارسحضارة 
 . 119-116, ص ص 1ـ( ج  1211لمطباعة والنشر والتوزيع ,

( الياشمي , رضا جواد , "تجارة القوافل في التاريخ العربي القديـ" , معيد البحوث والدراسات العربية 6)
 .12-19( ص1982,) بغداد , 

(7 )D.D.Luckenbill.,The Annals of Sennacherib ,(AS) ,Chicago.1924) P 38.; 
J.Pritchard., Ancient Near Eastern Texts,(Newyourk,1969) 

PP267,278,281,297.       
(8)CAD. M .P.  وبصدد تعيف )مجاف( السومرية بمنطقة )عماف( الحالية, وىو وجود موقع اليـو .

ريف يسمى )ميجاف( او )مجاف( قرب ساحل في فـ وادي طويل يسمى وادي يقع ما بيف عماف والبح
 )شيبة( .,

Makela.T.T., Ships and Shipbuilding in Mesopotamia (C.A.3000- 2000 
B.C) ,(Helsinki ,2002) pp.12-19.   

 .79ـ( ص 1992( فوزي رشيد , سرجوف االكدي ) بغداد , وزارة الثقافة واألعالـ , 9)
(12 )P.B.Cornwell." Two Letters of Dilmun" Journal of Cuneiform Studies 

(JCS) vol.6  (1952) pp 137ff.     . 
, 1( ج1211( باقر , طو , مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة,) بغداد , شركة بيت الوراؽ , 11)

 .115ص
, 1ـ( ,ج 1985الحرية لمطباعة,( الياشمي , رضا جواد : التجارة, حضارة العراؽ )بغداد, دار 11)

 .   195ص
( سمية بيذا االسـ نسبة الى قمعة جرمو الحديثة تقع اليـو الى الشرؽ مف بمدة جمجماؿ في كركوؾ 19)

كـ( شرقي مدينة كركوؾ اكتشفت خرائبيا المؤسسة العامة لألثار والتراث 95كـ( وعمى بعد ) 12بنحو )
ـ واستمرت حتى  1928لجامعة شيكاغو بالحفر فييا منذ عاـ  ثـ شرعت بعثة مف المعيد الشرقي التابع

ـ .لممزيد انظر : الدباغ , تقي , الثورة الزراعية والقري االولى ,حضارة العراؽ )بغداد, دار 1955عاـ 
 .112 -112, ص ص1ـ( ج1985الحرية لمطباعة, 

)الموصل , دار الكتب  ( الدباغ, تقي . مف القرية الى المدينة , موسوعة الموصل الحضارية 12)
 .96, ص1ـ( مج 1991لمطباعة والنشر, 
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كـ ( جنوب بمدة 95( يقع موقع حسونة في شماؿ العراؽ في نينوى بناحية الثورة وعمى بعد )15)
ـ .لممزيد 1922-1929الموصل .جرت فيو التحريات بإدارة المؤسسة العامة لألثار والتراث بيف 

 . 116-112القري االولى , ص ص انظر: الدباغ, الثورة الزراعية و 
 .96, ص1( الدباغ . مف القرية الى المدينة  مج16)
( تقع قرية تبة كورا في شماؿ شرؽ الموصل  كشفت بقاياىا مف قبل دائرة االثار الغراقية في اوائل 17)

االربعينيات .انظر : ابو الصوؼ , بيناـ, مف الكيف الى القرية ., موسوعة الموصل الحضارية  
 .91-92, ص1ـ( مج 1991)الموصل , دار الكتب لمطباعة والنشر, 

 . 91-92( ابو الصوؼ, مف الكيف الى القرية, ص ص18)
(19 ) G.Bibby.,Looking for Dilmun (London,1973) pp36-37 .                                                                    
(12 ) J.Pritchard., Ancient Near Eastern Texts Relating to the old 

testament3rd .ed (New Jersey,1969)    (ANET) P 268.  
(11) D.T.Potts. , Distant Shores : Ancient Near Eastern Trade With South 
Asia and Northeast and          Northeast Africa , in Sasson , et at , 
(DANT)VOL . 4 ,( New York, 1995) p1455.  

(11  ) PP1-8.      ( Gelb., "Makkan and Meluhha I early Mesopotamian 
Sources"  , RA,64,(1970 

 (19 ) Potts., DANT,PP1455-1456 . 
 1229( باقر , طو , مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة )بغداد, شركة بيت الوراؽ, 12)

., االحمد, سامي سعيد , تاريخ الخميج العربي مف اقدـ االزمنة حتى التحرير 222,ص1ـ(,ج
 . 15ـ( ص 1982العربي )البصرة, مطبعة جامعة البصرة ,

 . 77-76ـ( ص ص  1992ية لمطباعة , ( رشيد , فوزي, االمير كوديا )بغداد , دار الحر 15)
 . 77( رشيد, االمير كوديا , ص16)

(17) D.O.Edzrd., " Gudea and his Dynasty " ( Londnn,1997) p.39 . 
(18) G.J.Gadd., "Babylonia c.2120- 1800" , CAH ,Vol I, Part 2(1971)       
PP600-602.; G.J.Gadd., " The Dynasty of Agade and the Gurian 
invasion " (CAH),Vo l ,I,Part.II,P.P444,454.   

  . 16ـ( ص  1979رشيد , فوزي , الشرائع العراقية القديمة ) بغداد, دار الرشيد , 
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 96ـ( ص 1982( الياشمي , رضا جواد , المدخل ألثار الخميج العربي )بغداد ,مطبعة االرشاد,19)
  . 

(92) Gadd., Babylonia ,c.2120-1800.B.C ……..p 597                                 
  96(  الياشمي, المدخل , ص 91)

)بغداد , وزارة الثقافة  99(  االحمد , سامي سعيد, فترة العصر الكيشي ,سومر, مج91)
 .129- 198,ص ص 1,ج1( ج1989والعالـ,

بالد االناضوؿ ينظر: االحمد , سامي سعيد, المستعمرات ( عف المستعمرات االشورية في 99)
 .  119-72, ص ص 1ـ( ج 1977االعالـ, ) بغداد , وزارة الثقافة و 99االشورية ,سومر ,مج

 .  97( الياشمي , المدخل , ص 92)
 .  119, ص1( جـ 1985( الياشمي , التجارة , حضارة العراؽ )بغداد , دار الحرية لمطباعة ,95)
 لمصدر نفسة . ( ا96)
)  8-7( رشيد , فوزي , وسائط النقل المائية والبرية في العراؽ القديـ ,مجمة النفط والتنمية , مج 97)

 .   122ـ(  ص 1981بغداد,
( ادزاد , اوتو , "عصر فجر السالالت" , الشرؽ االدنى والحضارات المبكرة , تر : عامر سميماف 98)

ىاري , عظمة بابل , تر:عامر سميماف, )الموصل ,  ؛ ساكز,  82ـ( , ص 1986) موصل , 
  919ـ(, ص1979

)  بغداد, وزارة الثقافة  95( ـ. ت , الرسف , "اشور القديمة والتجارة الدولية" , سومر, مج 99)
 .   925, ص1,ج1ـ( ج1979واالعالـ, 

الثة في ضوء الوثائق ( المتولي , نوالة احمد , مدخل في دراسة الحياة االقتصادية لدولة اور الث22)
ـ ,  1992المسمارية , اطروحة دكتوراه غير منشور , جامعة بغداد , كمية اآلداب , قسـ االثار , 

 .911ص
(21) W.F.Leemans : Foreign Trade in old Babylonian Period (Leiden,1960)  , 
P.10.                           

 .98الياشمي , المدخل  , ص (21)
 .911المتولي , مدخل  , ص (29)
 .112, الياشمي , التجارة , ص122رشيد , وسائط النقل , ص (22)
 . 228( المتولي, مدخل , ص 25)
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( طو , منير يوسف , اكتشاؼ العصر الحديدي في دولة االمارات العربية المتحدة, مركز دراسات 26)
 .,  119ـ(, ص1989الخميج العربي )البصرة,  

Rao, S.R., "Shipping in Ancient India's ".India's contribution to World thought 
an Culture .edited by C . Lokesh , Madras: Vivekananda Rock Memorial 

committee.(1970) pp83-99.      
 , . 919( المتولي , مدخل , ص27)

Weisberger.G., " Makan and Maluhh – Third Millennium B.C. Copper 
production in Oman and the Evidence of contact with the Indus Valley " in 
South Asian Archaeology , edited by B.Allchin,(Cambridge,1981) pp.196-

201.   
 . 51( المتولي , مدخل , ص28)

(أ )  CAD. , E, P.91. 
 .118 – 115( طو, اكتشاؼ العصر الحديدي في دولة االمارات العربية المتحدة, , ص ص 29)
( كريمر , صموئيل نوح, السومريوف, تاريخيـ وحضارتيـ وخصائصيـ , تر: فيصل الوائمي 52)

 . 192ـ( ص 1979)الكويت, وكالة المطبوعات,
تأتي بعد مرتبة االلو انميل وليذا االلو  ( االلو انكي ىو الو االرض والو المياه الجوفية ومرتبتو51)

تسميات عده منيا باسـ )أيا( كما اعتبر سيد الحكمة .لمزيد مف التفاصيل ينظر: رشيد, فوزي , 
,ص 1ـ( ,ج 1985الديانة , المعتقدات الدينية , حضارة العراؽ ) بغداد , دار الحرية لمطباعة , 

 . 196-125ص 
ء ويأتي بالمرتبة )الثانية( بعد االلو انو الو السماء ولقد لقبة بعدة القاب (.االلو انميل وىو الو اليوا51)

منيا سيد جميع البمداف وابي جميع االلية وبالجبل الكبير .مزيد مف التفاصيل ينظر : عمي , فاضل 
, ص ص 1ـ( ,ج 1985عبد الواحد  , االدب ,حضارة العراؽ ) بغداد , دار الحرية لمطباعة , 

919-985. 
 .179( كريمر , السومريوف , ص 59)
 ( المصدر نفسة.52)
 .222( كريمر , السومريوف , ص 55)
 .221( كريمر , السومريوف , ص 56)

(57) Wolfram Von Soden., Akkadisches Handworterbuch .(Wiebaden, 1985)  
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Band I, (AHW) P.1436.; CAD,E,P.321.  
(58) Moorey, P.R .: “ Pictorial Evidence for the History of Horse  Riding in   

(59) Iraq before The Kassite Period”, Iraq, Vol. XXXII, (1970) p245. 
Potts.,DANT, P.1505.; CAD,E,P.321 .                                                                                                                               

 .      115, ص 1(  لممزيد مف التفاصيل ينظر: طو باقر , مقدمة , ج62) 
 .   925 – 922( المتولي , مدخل , ص ص 61) 

 .925( المتولي , مدخل , ص 61)  
  (69)  Potts.,DANT, P.1502 .                                                            

(62) Potts.,DANT, P.1502 .                                                               
مف البحث .  16-12( ينظر ص ص65)     

( اسماعيل, خالد سالـ, االحجار في المدونات العراقية القديمة , ندوه االحجار والمجوىرات , 66)
. 9ـ( ص 1999اث العممي العربي , ) بغداد , مركز احياء التر   

 . 521ـ( ص  1979( ساكز, ىاري, عظمة بابل , تر: عامر سميماف ) الموص, 67)
 . 79ـ ( ص  1992( رشيد , فوزي, سرجوف االكدي )بغداد, وزارة الثقافة واالعالـ , 68)

Potts.,DANT, .1455 
.                                                                             (69)  

 . 15االحمد, تاريخ الخميج , ص ( 72) 
 ( المصدر نفسة  .71) 
 مف البحث .  7( تـ تكرار النص لالستشياد. ينظر: ص 71)
 . 18, االحمد , تاريخ الخميج , ص26( الياشمي , المدخل , ص 79)

G.Barton., The Royal Inscription of Sumer an Akkad (Newhaven ,1929)  
(72)  p190.;                                 

  18-12ارنولد ولسف, الخميج العربي , تر: عبد القادر يوسف ) الكويت, بال. ت( ص ص
M. Ahmad., Commercial Relations of Indi with the Arab World (Sind, 
1964) 75)  pp146-147 .  

مف المدف السومرية وتعرؼ اليـو اطالليا باسـ )سنكره( تقع عمى الجانب الشرقي لنير الفرات  -(76)
 ( كـ شماؿ غربي الناصرية .26( كـ شرقي بمدة السماوة و )55وعمى مسافة )
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 L. Oppenheim ., "The seafaring Merchants of ur .(TAOS) n.I(1974 ) P 15. ;                                                                                              
B.Leemans., " Les printures du palais de Mari " ,Syria,18(1937) pp325 –77 
354 . 

 . 16, االحمد , تاريخ الخميج , ص98( الياشمي , المدخل , ص 78)
B.Leemans., " Les printures du palais de Mari "  pp325 – 354. (79 )-                                                                

 . 16, االحمد , تاريخ الخميج , ص98( الياشمي , المدخل , ص 82)
 

 المصادر العربية. 

)الموصل , دار ابو الصوؼ , بيناـ , "مف الكيف الى القرية " , موسوعة الموصل الحضارية   .1
 .1ـ( مج 1991الكتب لمطباعة والنشر, 

) بغداد , وزارة الثقافة واالعالـ, 99االحمد , سامي سعيد," المستعمرات االشورية " , سومر ,مج .1
 .1ـ( ج 1977

)بغداد , وزارة الثقافة  99االحمد , سامي سعيد, "فترة العصر الكيشي" , سومر, مج .9
 . 1,ج1( ج1989والعالـ,

سامي سعيد , تاريخ الخميج العربي مف اقدـ االزمنة حتى التحرير العربي )البصرة, االحمد,  .2
 ـ(1982مطبعة جامعة البصرة ,

ادزاد , اوتو , "عصر فجر السالالت" , الشرؽ االدنى والحضارات المبكرة , تر : عامر سميماف  .5
 ـ( . 1986) موصل , 

 ارنولد , ولسف , الخميج العربي, تر: عبد القادر يوسف) الكويت , بل. ت ( .  .6
اسماعيل, خالد سالـ , "االحجار في المدونات العراقية القديمة " , ندوه االحجار والمجوىرات ,  .7

 ـ( . 1999مركز احياء التراث العممي العربي , ) بغداد , 
 .,1ـ(, ج 1229مة ) بغداد, شركة بيت الوراؽ, باقر , طو , مقدمة في تاريخ الحضارات القدي .8
باقر , طو , مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة حضارة وادي النيل وبعض الحضارات القديمة  .9

 .1ـ( ج  1211الروماف ) بغداد ,بيت الوراؽ لمطباعة والنشر والتوزيع ,–االغريق  -فارس
الموصل الحضارية  )الموصل , دار  الدباغ , تقي , " مف القرية الى المدينة " , موسوعة .12

 .1ـ( مج 1991الكتب لمطباعة والنشر, 
الدباغ , تقي , " الثورة الزراعية والقري االولى" , حضارة العراؽ ) بغداد, دار الحرية لمطباعة ,  .11

 .1ـ( ج1985
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-7رشيد , فوزي, " وسائل النقل المائية والبرية في العراؽ" , مجمة النفط والتنمية , مج  .11
 ـ( .  1981) بغداد , ,8

 ـ( . 1992رشيد , فوزي, االمير كوديا ) بغداد , دار الحرية لمطباعة ,  .19
 . 79ـ ( ص  1992رشيد , فوزي, سرجوف االكدي ) بغداد, وزارة الثقافة واالعالـ ,  .12
رشيد, فوزي ," الديانة , المعتقدات الدينية" , حضارة العراؽ ) بغداد ,دار الحرية لمطباعة ,  .15

 .1ـ( ,ج 1985
 .919ـ(, ص1979ساكز , ىاري , عظمة بابل , تر: عامر سميماف, )الموصل ,   .16
شريف , أبراىيـ , الموقع الجغرافي لمعراؽ في العراؽ واثره في تاريخ العالـ حتى الفتح  .17

 .1ـ( ج 1961االسالمي) بغداد, مطبعة شفيق,
عربية المتحدة, مركز طو , منير يوسف , اكتشاؼ العصر الحديدي في دولة االمارات ال .18

 ـ(.1989دراسات الخميج العربي )البصرة,  
 1985عمي , فاضل عبد الواحد  ," االدب" , حضارة العراؽ ) بغداد , دار الحرية لمطباعة ,  .19

 .1ـ( ,ج
كريمر , صموئيل نوح, السومريوف, تاريخيـ وحضارتيـ وخصائصيـ , تر: فيصل الوائمي  .12

 ـ(. 1979)الكويت, وكالة المطبوعات,
)  بغداد, وزارة الثقافة  95ـ. ت , الرسف , "اشور القديمة والتجارة الدولية" , سومر, مج  .11

 .1,ج1ـ( ج1979واالعالـ, 
المتولي , نوالة احمد , مدخل في دراسة الحياة االقتصادية لدولة اور الثالثة في ضوء الوثائق  .11

 1992مية اآلداب , قسـ االثار , المسمارية , اطروحة دكتوراه غير منشور , جامعة بغداد , ك
 .911ـ , ص

المشيداني , ابراىيـ عبد الجبار, صبري فارس الييتي , دمحم سعيد عمر , جغرافية الخميج  .19
 ـ(. 1979العربي ) بغداد, مكتبة جامعة بغداد,

 .1ـ( ج 1985الياشمي ," التجارة ", حضارة العراؽ )بغداد ,دار الحرية لمطباعة , .12
 ـ( . 1982واد , المدخل ألثار الخميج العربي )بغداد ,مطبعة االرشاد,الياشمي , رضا ج .15
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