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 ملخص البحث:
ول بعضػاا السسػيافب بعػد أف كانػ  تزخر املصادر السراينية كالعربية كغًنها بذكر العديد من قرل ريف املوصل الػ   ػ     

عامرة يف العصور الوسطى كحافلة بسشا اا االقتصادم كالعلميب فاندرس  كمل يبقى من رمساا كامساا إال صػدل مػن صػي ة 
إمساػػا الميػػدل ٓنملػػا ا  اػػا أك الػػت ؿ اتسريػػة الػػ  تسػػتبطسااب أك أف الإىلػػًن مساػػا اسػػتياؿ إأ صػػي ة ممياربػػة نسػػبيانب أك  ػػرأ 

ا عػػارض مػػن ةػػاهرة الميلػػو املإػػاو كاالبػػداؿ كاالعػػ ؿ الل ػػوم بػػٌن حركفاػػاب لإػػن بميػػي مػػن كصػػف كاقعاػػا ا  ػػرايف علياػػ
كموقعاا على شوا ئ هنر دجلة أك زابىيااب أك يف موضع من إحدل كورها كمميا عاهتا املتعددةب ما أسام يف تميريو الصورة 

لسصية التأرطميػة كا  رافيػةب فضػ ن عػن رأيػي كٔنرصمػي كاسػتستاجي يف كصوالن إأ ٓنمييق موضعاا كمإاهنا من خ ؿ الشواهد ا
تىاي .   املطابمية كالتيمييق . كمن هسا بىن البيث ُليمى

 : قرلب ريف املوصلب ٓنمييق ب بلدانياتب جماولة  الكلمات ادلفتاحية
Abstract  

Syriac and Arabic sources are rich in information about many 

villages in Mosul's countryside. Those villages were thriving economically 

and scientifically during the Middle Ages, but now some of them have been 

consigned to oblivion, and there are just ruins and archaeological hills 

bearing their old names remaining. The names suffered from corruption of 

the letters of words and from attributing names to some sites wrongly, and 

the reverse is true. Nonetheless, the description of their geographical 

position on the Tigris banks and both Zabs the Greater and the Lesser or 

their positions in their Kawars and their multitude of districts made the 

picture clearer and contributed to pinpointing their position according to 

geographical and historical texts, besides the researcher's views and 

conclusions. 

Keywords: Villages, Mosul Countryside, Investigation, Buldanies, 

Anonymous  

 ادلقدمة 
لعػػل مػػن دكاعػػي كدكافػػع كتابػػة هػػذي الدراسػػةب هػػي عبػػارة كردت يف ُنػػث لصػػديميسا الباحػػث االسػػتاذ املسػػاعد الػػدكتور 

ميسػػتىدرؾه علػػى معلػػم البلدافثبأسػػتأسر كحػػث كح ػػز  -يوسػػف جػػرجيط ألطػػووب يف ُنىلػػا املوسػػـو : ا قػػرل ريػػف املوصػػل 
سرار اتايـ ملواقع تلك الميػرل يف يومسػا هػذاب كمطابميتاػا مػع الباحث على املضي يف التيدمب لإشف غموض كاستل ء أ

مواقع حملية أك ت ؿ أسرية . حيث قاؿ يف مميدمة ُنىلا املتميدـ الذكر : " كهساؾ قرل كردت يف هذا املسػتدرؾب ال كجػود اػا 
ب مىلػػل : .....ب كمىلػػل هػػذي الميػػرل قػػد انػػدسرتب كقامػػ  علػػى انمياضػػاا أك إأ جوارهػػا قػػرل أخػػرل م لػػ  غًنهػػا مػػن اليػػـو
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اتمسػػاء "ب كقبلػػا كػػاف املػػلرخ املوصػػلي ايسػػٌن بػػن خػػًن ة العمػػرم مػػن ال ػػ ة ا ليليػػةب كمىللػػا كػػذلك الباحػػث  ػػور يط عػػواد 
 كاالستاذ أمد الصويف كاملطراف سليماف صايغ كغًنهمب أغلبام كرركا ذات العبارة . 

ولة املوقعب كمػا أنػا ٕنإػن مػن ٓنديػد أمسػاء الػبع  كلإن الباحث ٕنإن من كشف كٓنمييق العديد من تلك الميرل جما
اآلخػػر مػػػن الميػػػرل الػػ  اكت ػػػى بعػػػ  البػػػاحىلٌن بتيديػػد عا ػػػديتاا ككقوعاػػػا يف كػػػورة معيسػػة كمل ضمسػػػم أمػػػر تسػػػميتاا أك 

 مطابميتاا .
 منهج وأسلوب الباحث  اخلاص يف التحقيق البلداين

 ابتباع اخلطوات كالميواعد االتية :درج الباحث يف ُنوسا ذات الصلة ابلتيمييميات البلدانية  
االتيػػاف ابلشػػواهد السصػػية كالإتابيػػة املسػػمارية كالإ سػػيإية االيوننيػػة كالركمانيػػةث كالعايػػة كالساسػػانية كالسػػراينية  -ُ

 كالعربية كغًنها من ال  جاءت على ذكر املوقع.
لتأكد من أف املوقع حػاف  علػى اعلم أصوؿ أمساء املدفث كحماكلة ا Toponymsكنيميا پاالستعانة بعلم الطو -ِ

تسميتا االصلية اـ اع اي ٓنوير اك خضع لت يًن دظموغرايف كالركمسػة كالت يػك كالت ػريط كالتإريػد كالتعريػو كغًنهػا 
 سياسية كااليدكلوجية عا العصور. -من اتسباب ا يو

 الزايرات امليدانية للمواقع موضوع الدراسة كالوقوؼ علياا. -ّ
املصػػادر كاملراجػػع التأرطميػػة ككتػػو الرحالػػة كاملستشػػرقٌن كمػػن مػػر كاجتػػاز ابملوقػػعب فضػػ ن عػػن  الرجػػوع للمضػػاف ك -ْ

 االفادة من كتو االدب ا  رايف العريب كعلم اشإاؿ اترض كا يمورفولوجي كاايدركلوجي.
 مػن خػ ؿ املفل ػات اتسريػة مىلػل اآلجػر املفتػـو ككسػر Archeological Surveys مسػ  املوقػع أسػراين  -ٓ

 ال فار كالسصو كالتماسيل كقطع السميود كغًنها كهي تشإل هوية املواقع كالتلوؿ اتسرية كحسم شفصيتاا.
 GPSكنغػػػاـ ٓنديػػػد املوقػػػع ا  ػػػرايف  GISاالفػػػادة مػػػن تميسيػػػات العصػػػر اُلػػػديث كأنغمػػػة املعلومػػػات ا  رافيػػػة  -ٔ

بوسػا ة اتقمػار   Satteliteكبػرنم  السػت ي   Aerobic imagesكالصػور ا ويػة   Mapsكاخلػرا   
 الصساعية.

العودة اأ ا الط ككشػافات املواقػع االسريػة يف العػراؽ كغػًني مػن الػدكؿ موضػوعة الدراسػةب كمطابميتاػا مػع الػت ؿ  -ٕ
 االسرية كرقم االضابًن كاتريخ االع ف عن اسرية املوقع يف جريدة الوقا ع العراقية كغًنها من الصيف الرمسية.

 مواد الدراسة : 
تمػػػدت الدراسػػػة علػػػى العديػػػد مػػػن املصػػػادر السػػػراينية كالعربيػػػة يف حميػػػوؿ التػػػأريخ كا  رافيػػػة كال هػػػوت ك ريػػػخ اع 

 االدب ا  رايف العريب.
 حماور البحث

 اقتض   بيعة الدراسة تميسيماا إأ حمورين شما : 
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قب ابنػػػرقطب اب سػػػا احملوووور ا ول :  القوووراي ال ووور  ية ايب اب ر ػػػرب بيػػػث رىٌكامب پىرخػػػوب  كهػػػي كمػػػا حال : ابح فػػػاب ابسػػػيمش
 كملولوخيب مردمب ابعىمٌياب ك ر قوراب  يمونةب ُنوااثب حبوشتاب ابكايتاب ابكىرداب ابسا اب ابج ب ابعيىلمب دح ف كغًنها 

وجاءب املويليةب كهي كما حال :  العبيديةب الزَّرٌاعةب قىبيصةب اُلميمةب الشٌَّياجيةب العمييبةب الع احملور الثاين : القراي العربية
 كاسطوب اُلرجيةب الزرقافب كغًنها.

  -كال يسع الباحث يف هناية هذا البيث اال اف يتوجا ِنالص الشإر ككافر العرفاف اأ كل من :  
–كليػة ال بيػة للعلػـو االنسػانية -ب كالدكتور عمر الميصاب / قسم ا  رافيا UCLالدكتور مارؾ الطويل / جامعة لسدف  

ػػي/ ر ػيط قسػم التيػرايت چكفاف إحساف ايسٌن / دا رة آاثر دهوؾ ب كالسيد خليل علي برزنػػ ل ب كاالستاذ جامعة املوص
ػػلة العبيػدم/ م تشػية آاثر كركػوؾ ب السػيد گدا رة آاثر أربيل ب السيد ركيػد الليلػة / م تشػية آاثر نيسػول ب السػيد را ػد عػػػ –

اايػأة العامػة لػ اثر كالػ اث بب ػداد ب كالسػيد عمػر ليػث / -ملعلومػاترايض حامت دمحم / ر يط قسم التيسط السا ي كنغم ا
ث ك الوصػػػػف GPSصػػػػ ح الػػػػدين ب لمييػػػػامام ّنسػػػػاعدة الباحػػػػث يف ٓنديػػػػد االحػػػػداسيات املإانيػػػػة ا –مراقبيػػػػة آاثر اشػػػػور 

إجػراء عمليػة ب ...ث ك QGISب  GISالطوبوغرايف كا يولوجي ب كاعتمادها كمدخ ت لاام  نغم املعلومات ا  رافية ا
 التيليل البياو كاملإاو للمواقع االسرية كع قتاا بطوبوغرافية املسا ق احمليطة هبا يف مسطمية الدراسة .

 القراي ال ر  ية :  - أ
  ابحالفا : ܒܚܠܦܐ -ٔ

ـث يف معػرض حديىلػة عػن َُٔٗ /هػػ  ْٖٗمن قرل املوصلب ذكرها امللرخ ابن االسػًن يف حػوادث سػسةا  الشاهد النصي:
قواـ الدكلة أيب سعيد كربوغا كهو من دماليك السلطاف السللوقي ملإشػاي كقيامػا ُنصػار املوصػل كٓنركػا مػن مديسػة اتمًن 

كػمث. اإبػن االسػًنب ٔبلد اأسإي موصل حاليانث ابْناي املوصل كنزكلا بميرية ابح فا ال  تبعػد عػن املوصػل مسػافة فرسػخا 
 ث.َُٖ. ص ٖ. جُٔٔٗ

كتعين بي  اك  بܚܠܦܐ ܒܝܬبيث ح فا  السراينية من : –صي ة خمتزلة من الل ة االرامية إف صي ة االسم اابح فاث هي 
 موضع شلرة اخللو اك اخل ؼ.

 ث كيبدك اف هذي الشلرة  كان  مستشرة يف تلك املسطمية.َِٔ.صُٕٓٗامسا.  –ضرب كنوع من الص صاؼ  -
بػػٌن املوصػػل كالبال ػػة فرسػػفا ك الػػذم يسػػاكم يف كحػػدات اف الواقػػع ا  ػػرايف للمسػػافة بػػٌن هػػذي الميريػػة ك  رأي يف ادلطابقووة :

ث لوجود صدل يف بميية االسم الميدلب ܚܠܝܐܠكمثب يدفع الباحث ملطابميتاا مع قرية ااحليلة   ٖ,ٓمسافات ذلك العصر ا
ي ػػيث كهػذچفض  عن كجود تل اسرم. ا يدعى تل السيد دمحم كتػل الشػيخ غػزاؿ كخربػة الػدكخيٌن الميريبػة مػن مسطميػة الػدامر

 ث.ِْْ.صَُٕٗكم عن املوصلااملديرية العامة للىلار كال اث. ٔ الميرية تتبع اداراي لساحية اُلميدات كتبعد ُندكد 
لإن اذا ما نغرن اأ بميػااي كصػدل االسػم الميػدل كضػربسا صػ يان عػن املسػافة املػذكورة يف كتػاب الإامػل يف التػاريخ         

للموقػػع االسػػرم املعػركؼ ِنرا ػػو احلبيػػاث الواقعػػة يف نحيػة ميػػدات .فبعػػد تػػدقيق البػن االسػػًن فػػرف الػػرأم اف يإػوف ال شػػي  
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الباحث يف نٌص ابن االسًن صمد فيا احتمالية اضػطراب اك رّنػا قصػر املسػافة بػٌن مديسػة بلػد اأسػإي موصػلث كقريػة ابح فػا 
ة العلػوز كخربػة عػٌن حلبيػة كنإبػة خربػػة احلبيػاث كهػذي الميريػة فياػا مواقػع اسريػة عديػدة مساػا: خػاف حلبيػا كحلبػة كخربػة قلعػ

 ث.ِْٔب ِّْ. ص َُٕٗحلبيا ااملديرية العامة لآلاثر كال اث. 
كاذا عػػدن اأ اصػػل تسػػمية احلبيػػاثب فػػ  يوجػػد اػػا حػػل مميسػػع كأكيػػد إال بردهػػا اأ جػػذرها السػػامي املشػػ ؾ كمسػػا          

موصػػلث كحميطاػػا ّنػػا فياػػا حلبيػػا -اقػػع اف مسطميػػة بلػػد اآسػػإياتكػػدم كاآلرامػػي كالعػػريب كالػػ  تعػػىن احلػػارة بيضػػاءث كالو 
ليبٌػو  ث االكديػػة haluppuمعركفػة ّنميالعاػا اُللريػةب إضػافة ملعػىن آخػر هػو االػاكدة كا ليػدث اك مػن ل غػة مشػاهبة هػي اخى

لىبيػا ث بعػد ْنريػدها  مػن الباد ػة اآلراميػة ال  تميابل ابلسػراينية حل ػا ب بوسػع الباحػث ترشػي  ك مطابميػة ابح فػا مػع قريػة احى
 اابث مع ٓنوير نسيب كإبداؿ  رأ بٌن ال اء كالباء.

  ابسحاق / ٰب ٰحق: ܒܤܚܩ -ٕ
 من قرل املوصل يف جااهتا ا سوبية الشرقية

يسب ػػي اف نعلػم قبػل كػػل شػيء اف هػذا املوقػػع اتسػرم ضممػل ادكاران حضػػارية كىلػًنة فميػػد  الشوواهد النصوية واوامووت الت ومية: 
 šiaquث من ا ذر الل وم اتكدم شػياقو šuqaquالعصرين اآلشوريٌن الوسي  كاُلديث اشمياقو كاف يطلق عليا يف 

 ث.ُُٓ. ص ََِٗاحسوف. 
الوسيطةب بل أف من الطريف   قبل اف ٓنل هذي الصي ة اابسياؽث يف العصر الساساو كالعصور العربية االس مية        

ميطن يف هذا املإافب حيث ذمد اف الرحالة الايطاو اكلوديوس جيمط هو أف عشًنة عربية تدعى األبو اسياؽث  كان  ت
ـ. ُُِٖآذار  ٕري ث يشًن يف رحلتا انا شاهد خياـ تلك العشًنة عسػدما مػرَّ فػيام الإلػك الػذم اسػتميلا مػن املوصػل يف 

اػم م ككػة يف العػراء يف  كيغار أهنم تركوا املإاف بعد ذلك نتيلة ض   قوات الدكلة العىلمانية كبميي  بيوت الشعر العا ػدة
قرية املٌسيقب كسإسوا الض اؼ الشمالية لسار الزاب اتس ل يف قرية مل  معاا ن ػط االسػم األبػو اسػياؽث قػرب قضػاء 

 ث.ِِّ.ص َُِْاُلوصمة جسوب غريب كركوؾ اعز الدين. 
االبػػػو إسػػػياؽث  كنسػػػو أحػػػد البػػػاحىلٌن اسػػػم الميريػػػة ااملٌسػػػيقث اأ العشػػػًنة الػػػ   كانػػػ  تسػػػإساا سػػػابميا كهػػػي

 ث.ّ.ص ُٗٗٗاجرجيط. 
كهو ما طميل كذلك ملن ب سر الصي ة السراينية اا اابسيقث بي  كموضع إسياؽب كتبميى كل تلػك التػأكي ت ضػرب    

من قبل الت سًنات ا ماهًنية كاالسطورية كالشعبيةب لإن اُلمييمية الل وية تميوؿ اهنا مجيعا تعود للص ة الطوبوغرافية للمسطمية 
ث كتعػػػين الزقػػػاؽب املمشػػػىب الشػػػارع الضػػػيق Saquكسػػػاقو  Suqaqu ا لػػػق علياػػػا اتكػػػديٌن كاالشػػػوريٌن اشػػػمياقو كالػػػ 

ث كهو  ابع هذي الميرية الطبوغرايف ابل عل من ضيق مسالإاا كمسػاحتاا احملػدكدة بػٌن جبػل ّٓٓ. ص ََُِاا بورم. 
 مإيوؿ كهنر دجلة.
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ن االسم السابق  بل مإيوؿ ابسم االشميوؽث يف كتاابت ث مšugagaا  ا كهساؾ دليل على موقع مديسة اشػ
ث كال زاؿ سإاف نحية الزاب اتس ل يصركف على ُُٔ. صََِٗ؛احسوف. ثُٔٓا  رايف العريب ابن حوقلاد.ت .ص

 الشٌقث.گ/ تسمية بلدهتم بػاالشػ
هػػػ/  ّّْوىف سػػسة ث تيب زكػػراي اتزدم ااملتػػِج-كهػػي مػػن قػػرل املوصػػلب جػػاء ذكرهػػا يف كتػػاب ا ريػػخ املوصػػل

ـث بصػػػي ة ابسػػػياؽ اترة أك ابسػػػيق اترة أخػػػرل بككانػػػ  تميػػػع علػػػى هنػػػر الػػػزاب اتسػػػ لب كقػػػد تإػػػرر ذكرهػػػا يف هػػػذا ْٓٗ
الإتاب يف اكىلر مػن موضػع ب مساػا مػا يتعلػق هبزظمػة مػركاف بػن دمحمب آخػر خل ػاء اتمػويٌنب يف معركػة الػزاب اتعلػىب حيػث 

ارث بن كعو عن اشياخامب أف مركاف بن دمحمب آخر خل اء بين أمية كاف إأ الزابب جاء فيا " كأخاو مجاعة من بين اُل
 ث.ُُّ.صِ.جُٕٔٗبٌن ابسيق كتل كي ا ااالزدم.

 ܒܥܬܝܩܐܐܐܐܐكقػػػػد أخطػػػػأ الباحػػػػث الػػػػدكتور يوسػػػػف جػػػػرجيط ألطػػػػووب حيسمػػػػا عػػػػدىها صػػػػي ة مػػػػن صػػػػيغ بليػػػػدة 
ث تف ٗ-ٖ. ص ََِٓاألطػػوو.  -بيػػث عشػػيميا /بيػػث عشق/شػػاحاؽ/ شػػاهاؽ ܥܬܝܩܐܐܐ ܒܝܐܐܬ -بعشيميا/ابعشػػيميا

 بعشيمية تميع يف كورة نيسولب بيسما هذي الميرية تتبع كورة السن /سٌن ابرٌماث.
كغالبان ما يشار الياا عسد اتزدم عرضان عسد ذكري السإاف الميبا ل العربية كخططام كأمساء الميرل ال  استو سوها 

 ث.ٔٗب ْٗ.ص ُٕٔٗدم.كال  تميع على هنر الزاب اتس ل أبهنا قرب ابسيق ااتز 
 سيسػػا علػػى مػػا تميػػدـ مػػن الواقػػع ا  ػػرايف للموضػػع الميريػػو مػػن هنػػر الػػزاب اتسػػ ل  رأي يف ادلطابقووة واوامووت الت وومية:

االص ًنث بعد مصبًا دجلة  كبميااي صدل االسم الميدل اأ يومسا هذاب فض ن عن جماكرتا ملواضع كقرل كدايرات جاء ذكرها 
 ث.ِْٕ. ُٕٔٗزدم. يف املصادر العربية ااال

كػػػذلك السػػػراينية الػػػ  إشػػػارة اأ عا ديػػػة تلػػػك الميػػػرل بػػػٌن الػػػزاب اتسػػػ ل كدجلػػػة كاأ مرعيػػػث كأبرشػػػية السػػػن 
 ث.َُٗ -َُٖ. ص َُُِث ؛ افيياب ٔٗب ْٗص. ُٔٔٗاملسييية يف العصور الوسطى ااملرجي. 

ؼ بػػاخربة املٌسػيقث الػ  تميػع يف قريػة ٓنمػل االسػم كل ذلك كغًني يدفع الباحث ملطابميتاا مع املوقع اتسػرم املعػرك          
 ث ّٔ. ص َُٕٗذاتا ااملسٌيقث على الض ة ال ربية لسار دجلة يف قضاء الشرقاط ااملديرية العامة لألاثر كال اث.

 اب رقس:  ܒܢܪܩܥ -ّ
" بيث  رقوس ܩܘܣܢܪ ܒܝܬ من قرل نيسولب ذكرها توما املرجي يف كتابا السرايو االرؤساءث بصي ة "الشواهد النصية: 

يف معرض حديىلا عن املدارس ال  أسسػاا رابف ابابم كامسا اػا ب ككػذلك جػاء ذكرهػا يف كتػاباذخًنة اتذهػاف يف تػواريخ 
املشػػارقة كامل اربػػة السػػػرايفث لبطػػرس نصػػرم الإلػػػداو كمل يػػتمإن حمميػػق الإتػػػاب اتكؿ كمعربػػا اتب البػػًن أبػػػون مػػن ٓنديػػػد 

 ث.ٖٓ. صَُٓٗموقعاا يف الوق  اُلاضرا
إستسادان لبميااي كصدل اتسم احمللي املسيوؿ من الصي ة السراينية كاعتمادان على الواقع ا  رايف ملسا ق مرج  رأي يف ادلطابقة:

مىر ػػػا  كقراهػػػا الػػػواردة يف هػػػذا الػػػسص التػػػأرطميب كمػػػن بيساػػػا هػػػذي الميريػػػةب كمػػػا يراهػػػا الباحػػػث إال قريػػػة  ܡܪܓܐܐܐܐاملوصػػػل 
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شػػػػػػػػػػػًنة اُلديػػػػػػػػػػػدين كتميػػػػػػػػػػػع إأ الشػػػػػػػػػػػماؿ مػػػػػػػػػػػن حمافغػػػػػػػػػػػة نيسػػػػػػػػػػػول كتتبػػػػػػػػػػػع قضػػػػػػػػػػػاء ثب كهػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػرل عزليوووووووووووةگ ووووووووووورا
موضػػػػػع زهػػػػػرة السػػػػػرجط يف الل ػػػػػات ال ارسػػػػػية كالسػػػػػراينية كالعربيػػػػػة بيػػػػػ  ك ث إشػػػػػارة إأ ٖٓ.صَُٓٗالشػػػػػيفافاالإلداو.

 ث.ِِٖ.صََُِكالإورديةاحداد.
  ابمشنا  ܒܬܡܢܝܐ -ْ

امعلػػػػم البلػػػػدافث كقػػػػاؿ عساػػػػا اهنػػػػا تميػػػػع شػػػػرقي الػػػػ  ذكرهػػػػا ايقػػػػوت اُلمػػػػوم يف مػػػػن قػػػػرل املوصػػػػل  :الشووووواهد النصووووية
 ثب لإسا مل ضمدد لسا موضعاا ابلدقة.ّٖٓ.صُ.جَُٗٗاملوصلا

 يذهو الباحث إأ احتمالية ترشيياا مع أحد املوقعٌن اتسريٌن اآلتيٌن:  رأي يف ادلطابقة واوامت الت مية:
بشػػمووث يف قضػػاء اُلمدانيػػة  ܘܢܝܒܬܡܐܐ)خربػػة بشػػمونا د شػػيىلاث ففػيب نحيػػة بر لػػةب أك تػل ܫܝܐܐܬ  ܕ ܒܬܡܘܢܐܐܐا 

كالصػػػيغ اتربػػػع تعػػػين يف املشػػػ ؾ السػػػامي: موضػػػع السػػػمن أك بيػػػ  ث ِّٕ. ص َُٕٗااملديريػػػة العامػػػة لػػػألاثر كالػػػ اث.
 ث. ٖٕٗ.صُٕٓٗالسمافامسا.

 -ساما و  )كما أنا من احملتمل اف تإوف هذي الميرية هي ذاهتا تستبطن يف أدكارها الس لى موضع كرد ذكري بصي ة          
 ( Samanu ،اسم مديسة اشورية دخل يف تركيو امساء شفصية مذكورة يف نصوص من العصر االشورم  كهو

الوسي ب كذكر ايضا يف اسستٌن من كاث ق العصر االشورم اُلديثب احداشما من تل بي ب يف هذي الوسيمية يذكر اسم مسانو 
ث موقع N.Postgateتلك الوسيميةب حدٌد انيإوالس بوست ي   ضمن قا مة أبمساء عدد من املدفب كيف ضوء ما يرد يف

ثب كلإسا مل يع  سببا لذلكب اما الوسيمية املسمارية الىلانية n.7 ب135 ب1970 بIraq32مسانو ضمن حمافغة شيبانيبا ا
. ص ََِٗاحسوف. ثب فتشًن اأ اف مسانو رّنا  كان  على مسافة قصًنة اأ ا سوب من نيسولADD 1169ا

  ث.ُُٖ-َُٖ
 ترتر: –ابطرطر/ ابترتر / تراتر / بيت  ܒܛܪܛܪ -٘

قرية من اعمػاؿ نيسػولب يف شػرقي املوصػلب كردت مصػٌي ة يف اتريػخ املوصػل اليب زكػراي االزدمب الػذم الشواهد النصية : 
حميميا علي حبيبةب فضبطاا بصي ة سراثرب كما تصيف لدل احملميقب لإن السص الدقيق هو كما صييا الباحث السرايو 
يوسف جرجيط ألطوو كما حال: "كدمن سإن املوصلب كلد مالك بن فامب مث كلد عدم بن عمرك بن مالك كبسو سوابفب 

 ثِٓ.صََِٓكهم أهل ابسا اب... فسزؿ قريةب يمياؿ اا تراترب كُنوااث كالعركبةبمن اقليم نيسول" االطوو.
اسػػع املػػي دم يف معػػرض حديىلػػا يف ال صػػل الىلالػػث كمػػا كرد ذكرهػػا يف كتػػاب الرؤسػػاء لػػػ تومػػا املرجػػي مػػن الميػػرف الت

ػااكاف حيػان حػوا  سػسة  ـثب كاآليػة َِٖعشر عن كاقعة ري  السمـو كاجملاعة ال  حدس  اايـ الطوابكم الميػديط مػارف عمى
املسػاكٌن ال  اجراها بعصايب بعد ذهابا اأ حصن عاااي ااملوصلث ك وافا فياا  البان الصدقة من امللمسٌن ليميي  اليتػامى ك 

الذين يف مميا عتا احدايبثب كملػا مجػع فضػة كىلػًنة كخػرج ليعػودب سػبميا اأ بيػث ترتػر يف ضػواحي نيسػول بعػ  اللصػوصب 
رقبوي من املوصل ككمسوا لا يف كادو يرصدكف مركريب كملا مر كهو يسشد مزموران عرفوا أنا لػيط حػام ن شػي ان كملػا دخػل ت ميػذي 
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ؽ كأكق وا دكاهبػم. فاسػت اث بػا الت ميػذب فالت ػ  كاذا ابللصػوص يتايػأكف لسػلو كػل مػا ذلك الوادمب انمي  عليام السرا
عسػدهمب فميػاؿ لت ميػذي: "اعطػوو عصػااي" كملػا نكلػوي اايهػػاب شػد عمامتػا يف رأس العصػى كقػذفاا رمػو السػماء ُنػدة كشػػرع 

سميلػين فػ  أرل السػي ةب فاػو ذا املػاؿ الػذم يبإي قا  ن: "مىٌل  ن سي يف جاادهاب كما أكىلر ضيمياالب فإم هي أايمي كال ت
اسػػتعطيتا للمعػػوزين أسػػلمتا بيػػدم السػػاهبٌن"ب فػػرذا ابلعصػػى ترت ػػع بػػٌن اترض كالسػػماءب مث هػػو عليػػا نسػػيم عليػػل كبػػدأت 
شرارات نر تتطاير من حواشي العمامة كترشق كجوي السراؽب كملا رأكا هذي االعلوبة حل هبم خوؼ شديد كارخوا اايديام 

الب اؿب كجاءكا يطلبوف الصدقة خمذكلٌن كهػم قػا لٌن: "أياػا الطػوابكمب احسػبسا رمػن أيضػان مىلػل أكل ػك املسػاكٌن الػذين عن 
تسميػػل إلػػيام هػػذي ال ضػػةب كأعطسػػا مساػػا صػػدقةب تنسػػا إسمػػا فعلسػػا ذلػػك ل ػػرط ا ػػوع" فػػأمر ت ميػػذي أف يعطػػوهم شػػي انب كعػػاد 

رحٌنب كملػا أتػوا اأ مركػز االبرشػية صػاركا يػذيعوف علػى املػأل اتعلوبػة الػ  اللصوص المياميرلب أما هػم فسػاركا يف  ػريميام فػ
 ث.ُْٖ-ُْٕ.صُٔٔٗااملرجي.  صسعاا الطوابكم
: يوحي اسم الميرية من الصي ة كا ذر السرايو ا ت ك ر ث كيعين موضع الدهشة كبي  التعلو كاايلاف اوامت الت مية

 ثّّٖ.صُٕٓٗكالىلورةامسا.
ب لإػن كاقاػا بيوث ترتورمل يتمإن حمميػق الإتػاب كمعربػا الباحػث البػًن ابػون مػن ٓنمييػق موقػع هػذي الميريػة  :رأي يف ادلطابقة 

ث ْمطَْنطَورا  رايف كاتسرم ّنا يستشر على سط  التل من كسر ففارية تعود لتلك اُلميبةب يدفع الباحث ملطابميتاا مػع قريػة ا
ث كما تسمى تت الشعريحل الشرقي لسار دجلة لميرة حديىلة املوصل احاليان كهي من قرل عشًنة السبعاكيٌن كتميع على السا

 ث.ِْٖ. ص َُٕٗااملديرية العامة لألاثر كال اث. نصةثا ث كيسمى التل الواقع فياا بػ دويزات فوقاينا
 بيث َرّواي: ܪܘܐܝ ܒܝܬ -ٙ

مار مارف عمػا مطركفػولي   قرية كرد ذكرها يف كتاب الرؤساء لتوما املرجي عسد حديىلا عن مرض الميديطالشاهد النصي: 
حػدايب كدنػٌو أجلػا فياػػاب كمل يػتمإن معػرب الإتػػاب كحمميميػا حيساػا مػن ٓنديػػد موضػعاا علػى كجػػا الدقػةب لإسػا قػػدرها يف 
موضػػع مػػا بػػٌن ديػػر برقسػػا امرقػػد السػػلطاف عبػػدةث علػػى الضػػ ة الشػػرقية لساػػر دجلػػة يف نحيػػة المييػػارة كجسػػوب غػػريب اربيػػل 

 ث.ُّٖ.ص ُٔٔٗااملرجي.
اسػػتسادا ملػػا تميػػدـ مػػن الواقػػع ا  ػػرايف فانػػا يسب ػػي البيػػث عساػػا يف مسطميػػة الػػزاب االسػػ لب كال ذمػػد موقعػػان أي يف ادلطابقووة: ر 

اقػػرب اأ ال شػػي  مػػن قريػػة االػػراكيٌنث لوجػػود صػػدل مػػن بميػػااي االسػػم السػػرايو الميػػدل الػػذم يعػػين بيػػ  اك موضػػع الػػراكم 
ال كمػػا يميػػاؿ يف الركايػػة الشػػعبية مػػن اف نسػػبتاا لميػػـو مػػن السػػراحسة ث ٕٓٓ.صُٕٔٗامسػػا. كالشػػارب كالىلمػػل كالسػػإراف 

االذين يستسبوف اأ رجل يميػاؿ لػا سػرحافث كيطلػق علػيام "آؿ سٍػػرىٌم" ككػذلك السػواهيل قػدموا مجيعػا مػن بلػدة اراكيث علػى 
سريٌن ضمتمل اف يستبطن ث كيف هذي الميرية تلٌن ا ِّْ.صَُِْعاـ كاستو سوها اعز الدين. ََُال رات يف االنبار قبل 

 احداشما هذي الميرية الداسرة كاملسدرسة كشما:
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كػم مػن مركزهػا ككقػوع التلػاكزات عليػا جعػل مػن ّتل أدبيط: كهو مسػتو ن صػ ًن يف ال ػرب مػن نحيػة الػزاب بعػد  -ُ
 الصعو معرفة مساحتا كيف الوق  ن سا يشتمل على أدكار حضارية.

كػػػم مػػػن مركػػػز نحيػػػة الػػػزابب كتعػػػود للعصػػػور اآلشػػػورية ٔالػػػراكيٌن كعلػػػى بعػػػد  مميػػػاة االتػػػراؾ: كهػػػي تػػػل جسػػػوب قريػػػة -ِ
 ث.ٗ.ص ََُِاشاكر.

 پرخ )فرح(  ܦܪܚ -ٕ
 ػار ب ܦܪܚܐܐ   ܦܐܪܚال ػرؾ كال ىػ  كالسىلػر أمػا عسػد تػركيخ الإػاؼ اأ خػاء: ܦܪܘܟܝܐ  ܦܪܟܐعوامل التسػمية :      

ـى ب كعىبػىرى ك زاؿ ك ن ر كإ أز امسا .   ث َٗٔ-َٖٔ. صُٕٓٗكحا
ذكػرت يف نػص مػن العصػر اآلشػورم اُلػديث عىلػر عليػا يف  dur-parikiػاريإي پ-هساؾ مديسة دكر لشواهد النصية :ا

يتضػمن سبتػان أبمسػاء مػدف كاشػفاص ككميػات مػن اُلبػوب املسػتلمة أك اجمللوبػة امػا  .ثND3469=SAA:7;11ا سمػرك
كان  موجودة على اترج  يف مسطمية كاحدةب كهذي ػاريإي كاملدف اتخرل  پ-من نيسول أك مرسلة اليااب كمن هسا فرف دكر
ػػػػػػػgulgulب كلإػػػػػػل eššuاملػػػػػػدف املػػػػػػذكورة يف الػػػػػػسص هػػػػػػي: إيشػػػػػػو  زمػػػػػػل -ب خمػػػػػػوkapar-diqaratديميػػػػػػارت -ػػػػػػػرپىب كى

muḫḫu-naḫli.فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبانيبا  ثّٔ.صَُِٕباا ميلػػػػػػػػػػػػػػػػػػيšibaniba ث تػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب
 تشفص أك ت  ض موقع هذي املديسػة كاملػدف اتخػرلب ب مع اف املصادر ذات الع قة مل ثُُٗ.صََِٗبعشيميةاحسوف.

الواردة يف السصب إال انسا ٕنإسا من ٕنييز إحدل املدف الواردة يف السص كال  كان  م تاحػا يف تشػفيص مواقػع مػدف أخػرل 
ايث ثب إذ كردت يف إحدل املصادر السراينية كهو كتاب ااتريخ يوسف بوسساkapar-diqartديميارت -ػرپمساا مىلل اكػ

قوراث ضمن رستاؽ عٌن -مللل ا يوحسا بن كلدكف من الميرف العاشر املي دم بصي ة ممياربة نسيبان من الصي ة اآلشورية اك ر
ثب حيث يبدك أهنا كان  diثكتعين: قرية الميبور بعد حذؼ أداة الصلة اآلرامية ادم َُُ.صُْٖٗابن كلدكف .    ببل

 اميةب كتعرؼ حاليا اقاركاث كتميع  اؿ شرقي العمادية يف حمافغة دهوؾ. مسذ العصر اآلشورم اُلديث من الميرل اآلر 
إسػػتسادان اأ قػػرا ن كدال ػػل تميػػدم  آن ػػانب كهػػي مػػا تػػدفع الباحػػث رمػػو التيمييػػق يف موضػػع مديسػػة أك قلعػػة  رأي يف ادلطابقووة:

البيػػث عساػػا يف حمػػي  ثب لػػذا كػػاف علػػى الباحػػث durثب بداللػػة السػػابمية الل غيػػة ادكر dur-parikiػػػاريإي پ -ادكر
املديسة اتكأب مستعيسان هذي املرة ابملصادر العربية اأ جانو املصادر السراينيةب إذ أكرد كل من ايقػوت اُلمػوم كابػن االسػًن 

مػػػن قػػػ ع نحيػػػة الػػػزكزاف -يف ملل يامػػػاب مديسػػػة شػػػبياة نسػػػبيان ابلل ػػػ  اآلشػػػورم كبصػػػيغ متعػػػددة فتػػػارة  ال بصػػػي ة ابرخػػػو
ب  ُُ.صُِ.جُٔٔٗاالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن. ؛ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنْْٔ.صُ.ج.ُٗٗٗاُلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوم.ثايقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحو املوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

ث بكاترة اخػػرل ابسػػم افػػرحث ضػػمن تعػػداد ابػػن االسػػًن جملموعػػة مػػن ِٕ.صََِٓ؛  الطػػوو.ُِٖ.صَُِّ؛العمػػرم.ُٓ
ـثا ُُّّ /قِٖٓادث سػػػػػػػػسة االميػػػػػػػػ ع كاُلصػػػػػػػػوف الػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػتوأ علياػػػػػػػػا االمػػػػػػػػًن عمػػػػػػػػاد الػػػػػػػػدين زنإػػػػػػػػي ضػػػػػػػػمن حػػػػػػػػو 

ثب إذ مػػن املعػػركؼ أف حػػرؼ ال ػػاء العػػريب يف علػػم الصػػوتيات كفميػػا الل ػػة يميابلػػا يف أغلػػو الل ػػات ُُ.صُِ.جُٔٔٗ.
ب ككػػػػذا اتمػػػػر ذاتػػػػا يصػػػػدؽ علػػػػى حػػػػريف الإػػػػاؼ كاخلػػػػاء املػػػػرٌكخ ثpاپ السػػػػامية كمساػػػػا اتكديػػػػة حػػػػرؼ البػػػػاء املامػػػػوس 

mailto:الحموي.1999.ج.@.ص@؛ابن
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 ؛ُْ.صَُٖٗرُنػػػػػػػػػػي.لػػػػػػػػػػك/هلخب أكل/أكخيػػػػػػػػػػلب كغًنهػػػػػػػػػػاث ااحإيم/حاخػػػػػػػػػػاـب حإمة/حفمػػػػػػػػػػةب ملػػػػػػػػػػك / ملػػػػػػػػػػخب ه
ث كاسػػػتسادان ملػػػا تميػػػدـ مػػػن معطيػػػاتب فباالمإػػػاف ُِْ.صُُٗٗسػػػليماف.؛ِٕ.صََِٗ.الػػػزعيب.ُّ.صََِْحػػػداد.

ااملديريػػة العامػػة لػػألاثر اخػػو مطابميتاػػا مػػع موقػػع اخرابػػة بػػرخث اتسريػػة يف قريػػة ابػػرخث اُلاليػػة يف نحيػػة دركػػار التػػابع لميضػػاء ز 
 ث.ُِٕ. ص َُٕٗكال اث.

  كملولوخي: ܟܡܠܘܠܘܚܝ
قريػػة كرد ذكرهػػا يف ال صػػل السػػابع مػػن كتػػاب الرؤسػػاء لتومػػا املرجػػي يف معػػرض ذكػػري للمميا عػػات الػػ  الشووواهد النصووية : 

برشػػػػية حػػػػدايبب اخػػػػذها الميػػػػديط مػػػػار مػػػػارف عمػػػػاب مطركفػػػػالي  حػػػػدايبب مػػػػن املراعيػػػػث االخػػػػرل ككضػػػػعاا ٓنػػػػ  كاليػػػػة ا
كاملميا عات ال  اعطاها عوضااب حيث نميرأ "... كاخػذ ديػر برقػا مػن البػار كالميػديط مػار شػليموف اسػميف اُلديىلػة كاعطػاي 

 ثُّٖ.صُٔٔٗقريتٌن من كالية حدايب شما كملولوخي كمردم ااملرجي.
االعصػػػػر البػػػػابلي كاالشػػػػورم  كلعلاػػػػا ذات الميريػػػػة الػػػػ  كرد ذكرهػػػػا يف نػػػػص مسػػػػمارم مػػػػن فػػػػ ة االحػػػػت ؿ الإٌشػػػػي        

 ػػاؿ حلػػو بسػػوراي مػػركرا بػػب د  اآسػػإي مسػػإساث emarالوسػػيطٌنث يػػلرخ لرحلػػة اببليػػة مػػن الرسػػا بػػب د اببػػل اأ إظمػػار 
آشػػػػػػػػورب إصػػػػػػػػػطل  البػػػػػػػػاحىلوف ذكم الع قػػػػػػػػػة علياػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػمية االطريػػػػػػػػػق اأ اظمػػػػػػػػارثب حيػػػػػػػػػث جػػػػػػػػاءت بصػػػػػػػػػي ة كػػػػػػػػػاميلفو 

Kamilhu).؛ ّٕ.صَُُِثاا ميلػػػػيHallo.1964.p.64 ؛Goetze.1953.p.54  ثإف الواقػػػػع ا  ػػػػرايف
اذي الميرية كّنميارنتاا مع معطيات "الرحلة البابلية" كاحملطات الواقعػة قبلاػا كبعػدهاب تػدفع الباحػث ملطابميتاػا مػع موقػع قريػة 

العربيػةاعز كال  تسػإساا عشػًنة السعػيم  ِٖاكرد كليفاث كهي احدل قرل قضاء خممور كتتبع نحية قراجب ضمن املميا عة 
ثب كَنوار هذي الميرية يوجد موقع اسرم يدعى اخربة كليفةث  حيث يستشر على سط  التل اتسػرم  ْٕٓ.صَُِْالدين.

 ث.َُ.صَُٕٗكسر من ففار ال  ة الإشية كاالدكار اُلضارية لسشوء اململإة اآلشوريةااملديرية العامة لآلاثر كال اث.
 مردي: ܡܪܕܝ -ٖ

ثب كهػو مػا يػدفع ٖٛٔص.ُٔٔٗملرجي كربطاا مع قرية كملولوخي املتميدـ ذكرها آن ان ااملرجي.قرية كرد ذكرها عسد توما ا
يف قضاء خممور / نحية الميراج كهي احدل قرل ففذ العبطاف  ِٗالباحث ملطابميتاا مع قرية اكر مردمث ضمن املميا عة 

ثب كيستشػر علػى سػط  ِْٕ.صَُِْدين.من عشًنة اللايو العربية كللميرية اسػم حملػي عػريب آخػر كهػو ااالغػًنث اعػز الػ
تلاا اتسرم املعركؼ بػ اكرد مردمثب أم: تل مردمب كسػر مػن ففػار ال  تػٌن الإشػية كاالدكار اُلضػارية اآلشػوريةااملديرية 

 ث.َّ.صَُٕٗالعامة لآلاثر كال اث.
 : ابَاّقا ܒܥܩܐ -ٗ

يسإساا آنذاؾ بسو مالك بن فامب  ـثب حيث كافْٕٔهػ /  ُِٗمن قرل املوصلب ذكرها اتزدم يف حوادث سسة ا
الميػرف العاشػر املػي دمث ب كقػد اشػار اتزدم إأ أهنػا   /العميا من االزدب كما كاف يسإساا بسػو العميػا يف الميػرف الرابػع االػرم

 ث.ْٗ. صِ.ج ُٕٔٗكان  تميع على هنر الزاب قرب ابسيق ا

mailto:ربحي.1980.ص@؛
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ىلػا عػن ريػف املوصػلب كمػا سػبق لػا أف أخطػػأ يف ككػأف الباحػث يوسػف جػرجيط ألطػوو قػد أخطػأ يف ٓنديػدها يف ُن      
ٓنديػػد قريػػة ابسػػيق آن ػػة الػػذكرب حيػػث يميػػوؿ مػػا نصػػا: " كيبػػدك أف ٓنديػػد موقػػع ابعمٌيػػاب كمػػا جػػاء يف اتريػػخ اتزدم غػػًن 
دقيقب تف ابسيق هي اابعشيمياثب كال ع قػة اػا بساػر الػزاب كأسمػا تميػع قريبػة مػن هنػر اخلػازر الػذم هػوب احػد ركافػد الػزاب 

 ث.ٗب صََِٓإبًن األطووب ال
كالذم يراي الباحث أف اابعمٌيػاث يف تصػوري مػا هػي يف اُلمييميػة اال ذلػك املوقػع االسػرم الػذم يعػرؼ بػػ االميعميعيػة / 
الإعإعيةثب الواقع جسوب قرية صػبي  ٓنتػاوب كإأ الشػرؽ مػن قريػة ادبػيطب كتواجػا قلعػة البسػ  يف ا انػو االخػر مػن هنػر 

لشػػرقية مػػن الساػػر يف املسعطػػف الػػذم ي ػػًن جمػػراي مػػن اْنػػاي جسػػويب إأ اْنػػاي شػػرقي رمػػو قريػػة الشػػٌق / دجلػػةب ام علػػى ا اػػة ا
ب كقػػػد رأل ُٖٔٗالشػػػگب كيتبػػػع هػػػذا املوقػػػع لميضػػػاء الشػػػرقاط كمػػػن مث ارتػػػب  بساحيػػػة الػػػزاب العا ػػػدة حملافغػػػة كركػػػوؾ عػػػاـ 

لإسا مل يستبعد أف يإوف اصل التسمية كمعساي متأتو الباحث عبدالميادر عزالدين اسم موقع االمٌيعميعيةث هو غريو الداللةب 
. َُِْمػػن  بيعػػة اترض كحإايػػة صػػوت قعميعتاػػا كجعلعتاػػا كمل يسػػتبعد حػػخ ضػػيق تلػػك اترض كخشػػونتاا كغلغاػػا ا

ثب لإن من خ ؿ التدقيق يف التسمية احمللية كاُلديىلة االميعميعية / الگعگعيةث صمد الباحث أف هساؾ اق ب مإاو ُّّص
ل بٌن حريف االمياؼ كالعٌنث فض  عن إبداؿ جرل بٌن حريف المياؼ كا يم يف الصي ة كسسن اللالة الري ية احمللية قد حص

 اؽ < گث.
يف  ّٓ/  ْٖٗكقػػػػد سػػػػلل  امللسسػػػػة العامػػػػة لػػػػآلاثر فياػػػػا موقعػػػػان أسػػػػراين يعػػػػود إأ العصػػػػر االسػػػػ مي ٓنػػػػ  رقػػػػم         

سػػػػػمى خربػػػػػة الميعميعيػػػػػة اك تػػػػػل العلاميػػػػػة ااملديريػػػػػة العامػػػػػة لػػػػػ اثر ب كيميػػػػػع غػػػػػريب قريػػػػػة صػػػػػبي  ٓنتػػػػػاو كيُِْٗ/ُِ/ِّ
ث كي حػ  يف التسػمية احملليػة اتخػًنة االعلاميػةث صػػدل نسػيب مػن اسػر التسػمية الميدظمػة اعميػػا / ِٖٕ. صَُٕٗكالػ اث.
 ابعمياث.

 كفر قورا ܩܒܪܐ ܟܦܪ -01
 (Parpola .1970. p. 287ا quraniكفر قورا =  قوراين 

 حيث تشًن اأ كقوعاا يف مميا عة خٌلفو ),(ANL 480.6 )ُّ-ْلة اآلشورية املرقمة امديسة كردت يف الرسا
ḫalaḫḫu   كم  اؿ شرقي املوصل يف َُال   ابمياا الباحىلوف مع تل العباسية يف قرية العباسية على هنر اخلوصر حوا

ب كما -كاو ماصي–ية اعٌن نون ث كم جسوب شرقي نحَُالعراؽب كقد  ابمياا بع  الباحىلٌن مع قرية أقرم ال  تبعد 
ثب لإػػن َُٗ.صََِِ؛ا ميلػػي.َُٗ-ُٖٗ.صََِٗأف الباحػػث ن ػػل حسػػوف قػػد  ابمياػػا مػػع اتػػل الرهبػػافثاحسوف.

يبدكا أف املطابمية االكأ هي اتقرب للصواب كالواقػع ا  ػرايف لوجػود تميػارب نسػيب يف الل ػ  يف صػي تا احملليػة اُلاليػةب كمػا 
السراينية بصي ة ك ر قورا: كتعين قرم الميبورب كتميػع  ػا  شػرقي العماديػةب ذكرهػا يوحسػا بػن كلػدكف  أهنا كردت يف املصادر

  يف  رطماب ضمن رستاؽ عٌن ببلب كلعلاا قرية قاركا اُلاليةب الواقعة يف تلك ا اات
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 طيمو ة ܛܝܡܘܢܐ -00
 مري ذكرها عليسا يف معرض حديىلسا عن قرية اُلميمة 

 حبوااث  ܒܚܘܬ  -01
 ثِِّ.صُٕٓٗالسراينية: االحتواء كالغاورب كاُلياة كاملإاف املشرؼ. امسا.-كتعين يف الل ة اآلرامية   مية :اصت الت

ـث حيػػػث كػػػاف ْٕٔهػػػػ/ ُِٗكرد ذكرهػػػا عسػػػد اتزدم يف كتابػػػا ا ريػػػخ املوصػػػلثب يف حػػػوادث سػػػسةاالشوووواهد النصوووية:  
.ص ِ.ج ُٕٔٗؿ نيسػول شػرقي املوصػل ااتزدم.يسإساا بسو سوابفب مػن أكالد مالػك بػن فاػم اتسػدمب كهػي مػن أعمػا

 ثْٗ
اسػػتسادا للواقػػع ا  ػػرايف للميريػػة يف كػػورة نيسػػول شػػرقي املوصػػلب كاذا مػػا قمسػػا بتلريػػد الباد ػػة اآلراميػػة اابث رأي يف التحقيووق: 

اا مػػع خربػػة يتبميػػى لسػػا احػػوااثثب كلطاملػػا تبادلػػ  الىلػػاء مػػع الشػػٌن يف فميػػا الل ػػات السػػاميةب كهػػو مػػا يػػدفع الباحػػث ل شػػيي
ث َّٗااُلوشث يف قرية أبزخ/اتبزخ العا دة لساحية السمركد ضمن قضاء اُلمدانيةب كضممػل هػذا املوقػع اتسػرم رقػم إضػبارة ا

ب كٓنمػل املفل ػات االسريػة فػوؽ ُُْٗ-ُُ-َّث بتػأريخ ُٔٔٗكمعلن عن اسريتا يف جريدة الوقا ع العراقية ذات الػرقم ا
ب َُٕٗلتميطات ككسر ففار من ال  ات االس مية الوسطى ا.املديرية العامة ل اثر كال اث السط  التل كاخلربة االسرية م

  ث.ِّٖص 
 سر  ية  -حبوشتا : قرية آرامية  ܚܒܘܫܬ  -02

لإلشػػارة إأ قريػة كردت يف احػػدل الرسػا ل كالواث ػػق  ḫabiašuأقػدـ ذكػػر اػا كردن بصػػي ة خابياشػو  الشوواهد النصووية :
 عميػػػػرة –العماديػػػػة  -ث كمسػػػػا ق سػػػػال زاخػػػػوullubaديسػػػػة سمػػػػركد ّنػػػػا يشػػػػًن إأ كقوعاػػػػا يف اقلػػػػيم االػػػػ  عىلػػػػر علياػػػػا يف م

 .  ث Parpola.1970.p.149ا
كمػػا كرد ذكرهػػا يف كتػػاب الرؤسػػاء لتومػػا املرجػػي مػػن الميػػرف التاسػػع املػػي دم بميولػػا : " كهسػػاؾ قريػػة أخػػرلب إمساػػا          

ث معػػىن كداللػػة االسػػم : يعػػين امساػػا ابآلراميػػة كالسػػراينية : الت احػػة  ُّْ.  ص ُٔٔٗحبوشػػتاب كاقعػػة ابلميػػرب ابشػػوش ا
  ثُِٕ.صُٕٓٗامسا. ܚܒܘܫܬ 

إستسادا للشواهد السصية كالواقع ا  رايف يف سياؽ السصٌن املتميدمٌن كمعػىن كأصػل كداللػة االسػمب يبػدك رأي يف ادلطابقة :  
 غػ  ابلتسػمية اآلراميػة كالسػراينية إأ اليػـو حيػث تعػرؼ اليػـو من امل  م مطابميتاا مع قرية حبوشتاب حيث يبػدك أهنػا احت

قرية حبوشتا ابُلاليػة  كيػذهو الباحػث ألبػًن أبػون ابلميػوؿ : " كضمػددها التميليػد احمللػي بميريػة اسػي فث الميدظمػة الواقعػة  ػاؿ 
  (ُٓٓص . ُٔٔٗا املرجي. كتميع قرب قلعة شوش غريب قضاء عميرة -شرمن –شرقي امار ساكيث يف اشلمثث 

يف قريػػة الشػػوشب كمعلػػن عػػن اسريتاػػا َنريػػدة  ُٕكيوجػػد اليػػـو موقػػع اسػػرم يعػػرؼ بػػػ ا تلػػوؿ شػػًنمن ثب ضممػػل االضػػبارة رقػػم 
  ؛ِٕٖب ص َُٕٗااملديرية العامة ل اثر كال اث.  ُّٓٗتشرين االكؿ  ُٕيف  ُْٓٔالوقا ع العراقية ذات الرقم 

) Tadmur & Shigeo . 2011 . p.37 , 16 , 33 , 35 ث 
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  ابكربيتا : ضيعة من  واحي ادلوصت ܒܟܒܪܝܬ  -ٗٔ
مل يرد ذكرها يف املصادر التأرطميةب ابستىلساء إشارة عابرة عساا يف كتاب  ريخ املوصل تيب زكراي اتزدم   الشاهد النصي :

اخللي ة العباسي  ـ ثكذلك حيسما ريًفعى خراج املوصل إأّٖٕهػ/  ُٕٔـث تعود إأ سسةا  ْٔٗهػ /  ّّْااملتوىف سسة 
؛ ألطوو. ِْٗ.صِ.جُٕٔٗاملادمب حيث مل يدرج خراجاا فياب تنا كاف قد دم  مع خراج ضيعة أخرل ااالزدم.

 ثْٖ.ص ََِٓ
 . إف سميوط ذكرها دليل على ضآلة شأهنا كص رها كإُلاقاا مع قرية أخرل  : رأي يف التحقيق وادلطابقة

كتعين : بي  كموضع  السراينيةب  -كاض  أهنا من الل ة اآلرامية  يتابابكا  ܒܟܒܪܝܬ هذي الصي ة   : أصت الت مية
كيبدك أف تسميتاا ُلمي  هبا من انبعاث غازات كايتيد اايدركجٌن املشبع يف  ث بُْٓص  بََُِ الإاي  احدادب

كال أجد  ما يدعو الباحث للبيث عن موارد كجود خامات الإاي  يف أ راؼ جسوب املوصل ال  تشتار باب جوهاب
موضعان أقرب للمطابمية ك ال يزاؿ يسميا السإاف احملليٌن ا الچايتا / الإايتا ث أم بذات ا ىرس اآلرامي كالسااية اآلرامية 

 كيبدك أنا حاف  على تسميتا الميدظمة كاتصليةب ُنرؼ اتلف املطلق املفتتم الذم يعد أداة التعريف يف الل ة اآلراميةب
لذا يرش   كيطلق عليا كذلك ا اخلربة ثب  اسرم كادكاري من العصور العربية االس مية الوسطىب فض ن عن كونا موقع

كالچايتا اليـو هي كاحة كايتية  الباحث هذا املوقع اتسرم الذم يعد تركيز انبعاث ال ازات الإايتية فيا اتقول يف املسطميةب
كقرية اجايسة ث الواقعة على الض ة  ا الميرية ال  أُلمي  هبا ابكايتابال  يبدك للباحث أبهن َنوار قرية جايسة كخرا بااب

 ث.ِْٖ.ص َُٕٗاليمىن لسار دجلة اليـو تتبع نحية ماـ العليل جسوب غريب املوصل املديرية العامة ل اثر كال اث.
 ابساطا : من قراي ادلوصت .  ܒܤܛܐ -01

نيةب كرّنػػا تعطيسػػا معػػاو كدالالت : بيػػ  كموضػػع السػػطو سػػراي -كاضػػ  مػػن صػػي ة االسػػم أهنػػا آراميػػة أصووت الت وومية :  
 ث ُّْ.صُٕٓٗكال واية كاالرمراؼ كاملي ف ا مسا. 

ـ ثعسػد حديىلػا عػن اسػتميرار بعػ  الميبا ػل ْٕٔ /ػ ه ُِٗكرد ذكرهػا عسػد اتزدمب يف حػوادث سػسة االشواهد النصية : 
كلد مالك بن فامب مث كلد عدم بن عمرك بن مالػكب  العربيةب يف مسا ق املوصلب حيث قاؿ : " كدمن سإن املوصلب من

بسػػػػو سػػػػوابفب كهػػػػم أهػػػػل ابسػػػػا اب الػػػػذين كفػػػػدكا مػػػػن البصػػػػرةب كملإػػػػوا ابسػػػػا ا مػػػػن أهػػػػل ابجربػػػػقب كمل تإػػػػن خطػػػػة اػػػػم " ا 
ب ص ََِٓثب كيف مستصف الميرف الرابع االرمب كاف مجاعة مسام يمييموف هبا ا ألطووب  ْٗ. ص ِ.جُٕٔٗاتزدم.

 ث. ِّٗ. ص ََُِ؛ حداد .  ّٖ
إستسادا للواقع ا  رايف كقريسة أخرل بوسع الباحث مطابميتاا مع قريػة ا ابسػطإي ث العا ػدة   آراء يف التحقيق وادلطابقة :

لساحية ابتيل ضمن قضاء مسيل يف حمافغة دهوؾ  ا  العراؽ . إستسادا لبميااي كصدل االسم الميدلب كيف هذي الميرية يوجد 
كمعلػػن عػن أسريتػػا يف جريػدة الوقػػا ع العراقيػة ذم العػػدد  َُّْا  ػػر ابسػطإي عليػػا ثب رقػم االضػبارة  موقػع اسػرم يعػػرؼ بػػ

 ث ِٗٔ.ص َُٕٗااملديرية العامة ل اثر كال اث . َُٓٗتشرين الىلاو  ُِبتأريخ  َِٕٗ
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تميػػع ٓنتاػػػا يف ذات الوقػػػ  ادكار  لإػػن هػػػذي الميريػػة الػػػ  جػػػاء ذكرهػػا يف هػػػذا املصػػػدر العػػريب كهػػػو اتريػػخ املوصػػػل لػػػ زدمب
سوية ك بميةب كمساا بطبيعة اُلاؿب الطبميتٌن اآلشوريٌن الوسطى  ُِحضارية أقدـب كأعين هبا اتدكار حضارية آاثرية ُندكد 

مىردىمػػػػاف   كاُلديىلػػػػة ب كتبػػػػٌن مػػػػن خػػػػ ؿ الػػػػرةقيم الطيسيػػػػة املسػػػػمارية املإتشػػػػ ة يف املوقػػػػع  أف إمساػػػػا الميػػػػدل كػػػػاف يعػػػػرؼ بػػػػػ ا 
Mardamān  ث كهػػذا مػػا كشػػ تا عساػػا أعمػػاؿ تسمييػػو البعىلػػة اآلاثريػػة اتملانيػػة يف املوقػػع احمللػػي املعػػركؼ بػػػ تػػل ابسػػطإي

  لى زاخو يف حمافغة دهوؾ/ نوهدراب  ا  العراؽ.  -الذم يميع على الطريق املبل  بٌن مسيل 
 ابوردا من قراي مرج ادلوصت  ܒܘܪܕܐ -ٙٔ

ـثكيف معرض حديىلة عن أم ؾ إمساعيػل بػن ّٕٔ /هػ  ُْٔدم يف حوادث سسة اكرد ذكرها عسد اتز الشواهد النصية: 
علي بن عبد ة بن العباسب حيث عدها من ضياعا يف املرج: "كما ابملرج من الضياع:  كالعبيديػة كابكردا كغػًنهنب يعػرؼ 

 ث.ُٕٗ. ص ِ.جُٕٔٗذلك با" ا
ن كهػو مػ جم اكتػاب الرؤسػاءث لتومػا املرجػي يػذهو اأ انػا على الرغم مػن اف الباحػث االب البػًن ابػو رأي يف التحقيق:  

صمػو التمييػػز بػػٌن بيػػث كردا هػػذي عػػن غًنهػػا مػػن اتمػػاكن الػػ  يطلػػق علياػػا هػػذا االسػػم. كيػػرل اف يف سػػياؽ هػػذا الػػسص اف 
ب ُٔٔٗبيث كردا هي إشارة اأ رحا تميع ابلميرب من قرية شلمث اشرمن اُلاليةث يف مسطمية س س ا قرب عميرة ااملرجيب 

ث. اال اف الباحث يرش  اف ابكردا هذي هي اال قرية كردؾ الواقعػة علػى الساػر اخلػازر كيسػمى املوقػع االسػرم حاليػا ُّٔص 
 ث ُِْ.ص َُٕٗاخربة كادم الص اث ااملديرية العامة ل اثر كال اث. 

الميػديط مػارف عمػا فػور  كما جاء ذكرها عسد توما املرجي يف معرض حديىلة عن املعلزة كاالعلوبػة الػ  اةارهػا 
توليا مسصو مطركفولي  حدايب كمساا اختبار ن ر من العرب ا سورين ال زاة يف املسطمية انتزعوا رحى لطين اُلبػوب مػن 

 ܒܝܐܬدملإتا اآلابء مستازين ف ة كفاة املطركفالي  الػذم سػبميا كهػو امػار أحػاث كاسػتولوا علياػا ككانػ  يف موضػع يػدعى ا 
اع اف يعيدها بعد أف  لو من تلك الرحى إف كان  العػرب اف تطيػن  ييسػان نمييػان كإف كانػ  بيث كرداث كاستط ܘܪܕܐ

من دمتلإات اآلابء فليغار الطيٌن بشإل رمادان أسود كٓنميمي  االعلوبة ففلل أكل ك الس ر كن طوا أيديام من املطالبػة 
عميػػػرة كيسػػػمى املوقػػػع اتسػػػرم تلػػػوؿ  ثب كيتضػػػ  اف هػػػذا املوضػػػع يميػػػع اليػػػـو يف قضػػػاءُّٔب ص ُٔٔٗابلرحػػػى ااملرجػػػيب 

ااملديريػة العامػة  ُّٓٗ-َُ-ُٕيف  ُْٓٔيف قرية الشوشب رقػم جريػدة الوقػا ع العراقيػة  ُٕشًنمنب كفق رقم االضبارة 
 ث.ِٕٖ. ص َُٕٗل اثر كال اث. 

 ابجال: من قراي ادلوصت  ܒܓܐܠ -01
ـ ثبميولػػا " ّٖٗ /هػػػ  ّّٕخث يف حػػوادث سػػسة اكرد ذكرهػػا عسػػد ابػػن اتسػػًن يف كتابػػة االإامػػل التػػأريالشوواهد النصووي:  

 ؛ث.ّٓ.صٗ.جُٔٔٗابج اي: على خابور اُلسيسية من بلد كواشي"ا
.  ُٕٓٗمسػا . )  كاض  أف االسم سرايو كيعين : بي  كموضع ا  ء كالإشف كالغاػور كالميػوة كالبػأس أصت ا سم : 

 ث ُٕٕص
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 بوقوعاا على هنر خابور دجلة يف اُلسيسية ازاخوثب كبميااي كصدل استسادا لوصف ابن اتسًنرأي يف التحقيق وادلطابقة : 
كالت يف نحية  كالت يف قرية اب االسم الميدل يف االسم احملليب بوسع الباحث مطابميتا مع املوقع االسرم املعركؼ ِنربة اب

ب َُٔٗ-ُُ-َٕيف  ّْٕب رقػػم ا ريػػدة َُٓٔ . رقػػم االضػػبارة  دركػػار االسػػسدمث العا ػػدة لميضػػاء زاخػػو يف نحيػػة 
 ثِّٕ. ص َُٕٗااملديرية العامة لآلاثر كال اث. 

 ابايثم : من قراي ادلوصت ܒܥܝܬ  -01
مل يرد ذكرها يف مصادر مػا قبػل ال ػزك امل ػو ب كقػد ذكرهػا صػ ي الػدين اُللٌػي يف قصػيدتا مػن فػن الإػاف الشاهد النصي: 

 ككافب حيث قاؿ يف أحد أبيات هذي الميصيدة: 
 رايموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا يف اذلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواي اباووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

 
 موووووووووووووووووووووووووووووون كووووووووووووووووووووووووووووووان اّبايووووووووووووووووووووووووووووووثم وصووووووووووووووووووووووووووووووت 

 
 وإالّ يبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات اّبزوايووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي

 
 وووووووووووووووووووووال ويزّكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي ا قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

  ثُُٓ. ص ُُٖٗااُللي.                     
 

بيث  ܥܕܬ  ܒܝܬالسراينية كتعين: بي  كموضع الإسيسة ا  -كاض  من التسمية أهنا من اآلرامية أصت الت مية :
 ثِّٓ.ص ُٕٓٗعيتاث امسا.

توجد قرية يف جسوب املوصل اأ الشماؿ من الشرقا ػب كتسمى االعيىلةث كيعتميد أف تسميتاا متأتية من  رأي يف التحقيق : 
ية موقعٌن أسريٌن: اتكؿ يسمى اخربة جسزارث كالىلانية اممياة ع راثب كهذي الميرية صي ة االإسيسةب الديرب البيعةثب كيف المير 

-ْيف  ِِّْب جريدة الوقا ع العراقية ٕٔٓتتبع لميضاء الشرقاط يف حمافغة ص ح الدين ااملواقع اتسريةب رقم االضبارة 
 ثِٕٕ.صَُٕٗ.ااملديرية العامة لألاثر كال اث.ِٕٕب ص ُْْٗ-ُِ
 من قراي ادلوصت َدحالن: ܕܚܠܢ
جػػػاء ذكرهػػػا عسػػػد البإػػػرم يف كتابػػػا امعلػػػم مػػػا أسػػػتعلمث الػػػذم اكت ػػػى بميولػػػا :"كمػػػن قػػػرل املوصػػػل  الشووواهد النصوووي:   

 ث ِْٓ. ص ِ. ج ُُٓٗادح فب كأهلاا أكرادب كمل ضمدد موقعاا. 
تسػم فيعطيسػا جػذر االسػم لديسا قريستٌن كدليلٌن للبيػث هسػاب اتكؿ هػو اتسػم كإذا عػدن تصػل معػىن ارأي يف التحقيق: 

 ّ. ج ََِٖاد ح ؿث كداللتا يف الل ة العربية: الميصًنب السمٌن كاملس خي البطن كاخلبيث الداهية كاخلٌداع اابن الزبًن . 
 ث .ُّٕٓ. ص

ث كيف الل ػػة َُب ص ُٕٓٗأمػػا يف الل ػػة السػػراينية فلػػا دالالت  : خػػاؼ اتلػػاب عبػػد اتلػػاب خػػدـ اتلػػا امسػػاب 
ث . أمػا الميريسػة الىلانيػة هػو ُٖٗ. ص َُِٔي حلث حرش ب دىغىػلى ب شػلرة ب العليػق بتػوت شوكيادكسػإي . الإردية ادى 
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كجود موقعٌن أسريٌن ضمم ف شبا نسيب تسم الميرية الميدظمػةب اتكؿ: يسػمى كاػوؼ ادحلػة نػولث يف نحيػة مػزكرم/ قضػاء 
 ث.ِٖٓ.ص َُٕٗالشيفاف يف حمافغة دهوؾ ااملديرية العامة ل اثر كال اث. 

 ّْٕكاملوقع الىلاو هو اخربة دحلةث يف قرية ٓنمل ن ط اتسم ادحلةث يف قضاء اُلمدانية كٓنمل االضبارة رقم 
ااملديريػػة العامػػة لػػ اثر كالػػ اث.  ُُْٗ-ُُ-َّبتػػأريخ  ُٔٔٗكمعلػػن عػػن أسريتاػػا َنريػػدة الوقػػا ع العراقيػػة ذات الػػرقم 

ة هػي اتكىلػػر ترشػييان لتتطػابق مػػع هػذي الميريػة كتميػػـو علػى أنميػاض الميريػػة ث كيػرج  اف تإػوف الميريػػة الىلانيػِّٖ.ص َُٕٗ
 الميدظمة.

 : من قراي ادلوصت  ܫܚܪܝ.شحري ٜٔ 
كتعػين تسػػفم ب ت يػم ب ت ػػًٌن ب خلػػ  ب  ܫܚܐܐܪܐٍشػػيرا    ܫܚܐܐܪٍشػيىر  عوامػل التسػػمية : شػيرم مػػن املصػدر السػػرايو

 ث .ْٖٕ. ص ُٕٓٗر ب هزئ ب أحتمير امسا . جعل زاجا يف املداد كغًني ب تضايق كاغتٌم ب شق عليا ب سف
الشػاهد السصػي : جػػاء ذكػر هػذي الميريػػة عسػد تومػا املرجػػي يف كتابػا االرؤسػاءث يف معػػرض حديىلػا عػن عػػودة الطػوابكم مػػارف 
إيليا اأ داير أهلا يف مسطمية حديىلة املوصل ب كذكري عن إةااري ملعلزة كإخراج جن متلبط يف جسم امرأة عربية ب إذ نميػرأ 

ٌ ػػوا إأ اسػتميبالا مػػن هػػذي الميريػة ب ك لبػػوا إليػػا أُلػاح أف يػػدخل بيػػ  امػػرأة اا كملػا كصػػلسا إأ قريػػة شػيرم ب رآن السػػاس فىفى
عربية كاف الشيطاف يعذهبا ب فيصلي علياػا ب فأجػاب إأ رغبػتام ب كملػا دخلسػا ب أمػرو أف أسػلم ب أمػا فصػلى كرسػم إشػارة 

يطاف قػد أكقعاػا يف ضػيق شػديد كاضػطراب عغػيم ب حػخ أف أربػع نسػاء كػن ظمسػإساا الصليو أماـ تلك املرأة ب ككػاف الشػ
.  ُٔٔٗجالسػػػػات علياػػػػا ب لػػػػ   يميضػػػػي علياػػػػا ذلػػػػك الشػػػػيطاف يف غمػػػػرة االضػػػػطراابت . كبػػػػدأ الشػػػػيطافثث ااملرجػػػػي . 

 ث.ِِٖص
ا مع املوقع االسرم املعركؼ إف الواقع ا  رايف اذي الميرية يف هذا السص كصدل االسم احمللي احملور نسبيان ل شييا 
كبة ال  يذهو الباحث امػد الصػويف أهنػا هػي  املسػ ة الزاكية اجملاكرة لميريةفًنث كهو مرت ع صفرم كلسي يف قريبصي ة اش

ث. كالواقعػػة علػى الضػػ ة ٖٗصِ.ج.ُّٓٗن سػاا الػ  كانػػ  تعػرؼ يف العصػػور الوسػطى العربيػة االسػػ مية بااملعركبػةثا
 ب قباؿ قرية تل الشعًن بميااي بلدة حديىلة املوصل يف العصور االس مية .  ال ربية لسار دجلة

كبػػػة  ارث يف قريػػػة املسػػػػ اخربػػػة السػػػػاتػػػل الرقبػػػةث يف قريػػػة الزاكيػػػةب كاأ جػػػواري كيف هػػػذي الميريػػػة موقػػػع أسػػػرم يعػػػرؼ ب 
 ُِْٗشػػػػباط  ِّيف  ُٗٗٗد كاملعلػػػػن عػػػػن اسريتاػػػػا َنريػػػػدة الوقػػػػا ع العراقيػػػػة يف العػػػػد َٔٓابالسػػػػتساد اأ رقػػػػم االضػػػػبارة 
 ثُِٓ.صَُٕٗااملديرية العامة ل اثر كال اث.

 واسطو :   ܘܣܛܐ  -ٕٓ
 قرية كبًنة يف الزاكية الشمالية ال ربية من العراؽب قريبة من بلدة فيشفابور اُلالية .

ربطاػا الػسص ث كي masituكردت يف نصوص ككتاابت امللػك اآلشػورم سػسياريو بصػي ة  : ماسػيتوالشواهد النصية :  
  banbakabna أخرل هي ابنباكابسا  ّنديسة
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 (parpola.1970. p. 242; see more: 1-14) SN 79. 8) 
كمػػن سػػياؽ كقريسػػة املديسػػة الػػ   ال َنوارهػػا يف الػػسص املسػػمارم املػػذكورة آن ػػان فإػػاف يسب ػػي قراءهتػػا ابلػػواك كلػػيط ابملػػيمب تف 

ث كي كاػا للمتلميػي لإػي ظميزهػا مػن سػياؽ -ـ / ك / ب  –)اتصػوات الشػ ويةالإاتو اتكػدم كػاف ال ظميػز ابلإتابػة بػٌن 
الإ ـ كالسماعي الشا ع كاملتداكؿ بػٌن السػاسب فػرف كػاف كػذلك فلعلاػا هػي  ذاهتػا الػ  جػاء ذكرهػا يف املصػادر السػراينيةب 

كلػػة اململوكيػػةب يف ـ بصػػي ة اكاسػػطوثب حيػػث هامجتاػػا بعػػ  جيػػوش الدُِٖٗحيػػث ذكرهػػا ابػػن العػػام يف حػػوادث سػػسة 
ب د الشاـ كمصر كاعتدت على أهلااب كحػدد ابػن العػام موقعاػا أبهنػا قبالػة بلػدة فػيع خػابور علػى الضػ ة اتخػرل لساػر 

ث كمػػػا كردت يف كتػػػاب أخبػػػار بطارقػػػة كرسػػػي املشػػػرؽ لعمػػػرك بػػػن مػػػخ الطًنهػػػاو ّّٗ. ص ُٔٓٗدجلػػػة اابػػػن العػػػام . 
 .ثُُِ.صُٖٔٗبصي ة اكاسطةث االطًنهاو.

 ب. القراي العربية: 
 العبيدية: -ُ

ـثب عسػدما ٓنػدث عػن ضمػٍن بػن ِٕٓهػػ/ ُّٓمن ضياع املوصلب ذكرها اتزدم يف اتريػخ املوصػل يف حػوادث سػسة ا
اُلرَّ بن يوسف االمػومب امػًن املوصػل كصػاحو قصػر املسميوشػة ابملوصػلب حيػث أسػتدرؾ: "ككانػ  ضػياعاي يف الايػة: رأس 

ـث لإسػا يسسػباا هػذي املػرة تحػد ُٕٔهػػ/ ُْٔكغًن ذلػك"ب كمػا جػاء ذكرهػا يف حػوادث سػسة ااتيل كالعبيدية ك اب كردا 
أعياف ااا يٌن كهو امد بن امساعيل بن علي بن عبدة بن العباسب كبعد اف ضمصى لسا ام كا يف داخل املوصل افسدؽب 

اب كردا كغػػػػػػػًنهن يعػػػػػػػرؼ ذلػػػػػػػك بػػػػػػػا"ب مػػػػػػػاـب مسػػػػػػػلدثب حيػػػػػػػث يسػػػػػػػتطرد قػػػػػػػا  ن: كابلايٌػػػػػػػة مػػػػػػػن الضػػػػػػػياع:  كالعبيديػػػػػػػة ك 
ث كيبػػدك اف االسػػرة اُلاكمػػة العباسػػية قػػد اسػػتول  يف هػػذي السػػسوات علػػى امػػ ؾ ُٕٗب ُٔٓ.ص ِ.جُٕٔٗااتزدم.

كرسػػػة االمػػػويٌن كانتميلػػػ  كآلػػػ  اأ ااػػػا يٌن الف هػػػذا العػػػاـ يػػػدخل يف كاليػػػة جع ػػػر ابػػػن أيب جع ػػػر املسصػػػور علػػػى املوصػػػل 
 كاعمااا.

اأ امػػ ؾ احػػد أعيػػاف السػػادة ااػػا يٌن كهػػو اامػػد بػػن امساعيػػل بػػن علػػي بػػن عبػػدة بػػن العبػػاسثب  اف إشػػارة اتزدم
كمساا ضياعا يف الاية الميريبة من املوصلب يػدفع الباحػث اأ البيػث عساػا يف املوضػع ا  ػرايف املعػركؼ بػػ اكادم إحليلػةثب 

يف كتابػػا اأشػػور املسػػيييةث يف معػػرض اعتميػػادي اف ذلػػك كهسػػا نميػػرأ نػػص للباحػػث االب جػػاف فٌييػػا الػػدكمسيإيب حيػػث يػػرد 
الوادم يضم يف احد مواقعا اآلاثرية الإىلًنة ديرا للراهباتب حيث نميرأ ما حال: "كهساؾ كعلى بضعة كيلوم ات عن دير مار 

سػػت لة علػػى نطػػاؽ ميفا يػػل كيف الساحيػػة ال ربيػػة مسػػا كمػػن موقػػع غػػًن بعيػػد عػػن هنػػر دجلػػة نشػػاهد جممعػػان مػػن االاثر املبعىلػػرة م
فػردم  كانػػ  كاأ كقػػ  قريػػو مواضػػع لتلميػع حاصػػل الرقػػي اك البطػػيخ الػػذم يستلػا اهػػا  املوصػػلب كاملوقػػع حاليػػا يعػػرؼ 
بػاسيد امدث نسبة اأ الشفصية املدفونة يف هذا املوقع كمبىن الضري  ن سا مدمران كانمياضان مبعىلرةب كيوجد حوؿ هذا الميا 

اب سة كالبميااي االاثرية املستشرة على مساحة كبًنة من هذي االراضي تعود اأ العصور االس مية بع  املساكن تعود لضيعة 
لإن حػخ االف مل يػتم ٓنديػد هويتاػا ابلضػب  املرت ػع االرضػي الواقػع يف ا اػة ا سوبيػة مػن املوقػع جلػو امسػا انتبػاهيب تنػا 
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هػذا التػل هػو لػدير نسػاء كػنَّ يعػرفن بػػابسات العاػدث"ب مث يعػود يسمى اتل العبيدات/العبداتث كيتسطرد قا  : "لعل بميااي 
الباحػث ليشػػإك يف ٔنرصمػا ذلػػك فيميػوؿ "أةػػن اف تسمييبػات آاثريػػة مسغمػػة اك حػخ مػػن خػ ؿ رفػػع ركػاـ الإسػػر املإومػػة يف 

بساايتب كما قد املوقعب ككفق خطة مساليةب لعل ذلك سيساعدن على العىلور على ما تبميى من ا دراف اتكىلر أشمية بٌن ال
نسػتطيع العىلػػور علػػى أاثر كسيسػة اذا مػػا كػػاف يوجػػد فيػا كسيسػػة يف اتصػػلب سػستأكد أيضػػا اذا مػػا كػػاف هػذا املبػػىن يعػػود لػػدير 

ثب كهػػو مػا يػػدفع الباحػث اأ احتماليػػة اف يإػوف هػػذا َُٕ-ََٕ.ص ِ. ج َُُِ" افييػا.-انتاػى االقتبػػاس -حمييميػي
اتزدم يف اترطمػا. كمػا ظمإػن كػذلك اف يرشػ  الباحػث اف يإػوف ديػر ملإػي سػاكا التل هو بميػااي تلػك الضػيعة الػ  ذكرهػا 

الذم كرد ذكري عسػد املػلرخ ايسػٌن العمػرم يف كتابػا امسيػة االدابء...ثبميولػا :ااانػا يميػع علػى دجلػة يف اعلػى مديسػة املوصػل 
كمار مسعاف ث الواقعة قرية حػاكم  كعلى مسافة فرسخ كنصف يف ذات الميرية كاملوقع االسرم املعركؼ ب اخربة السيد امد

  ثِْْ. ص َُٕٗااملديرية العامة لآلاثر كال اث . ْٖٔالإسيسة ابالستساد اأ االضبارة ذات الرقم 
مػػن قػػرل املوصػػل يف العصػػور العربيػػة االسػػ مية الوسػػيطةب جػػاء ذكرهػػا هبػػذي الصػػي ة كبصػػي ة أخػػرل هػػي  الَزرّااووة:-ٕ

.ص ِ.جُُٗٗاايقػوت اُلمػوم. صوروونك خرسوباداُلموم يف معرض حديىلػا عػن قريػة اذ يشًن الياا ايقوت االساعورةث 
شرككٌن أم: حصن سرجوف الىلػاو اآلشػورمث. قػا  ن: الزىرٌاعػة اكتسػمى رأس  -ث.الإلشارة اأ العاصمة اآلشورية دكرَُْ

يػػا الليسػوفرب كهػػي قػػرب ابعشػػيميا مػػن السػاعورث قريػػة شػػرقي املوصػػل كبػػًنة فياػا عػػٌن فػػٌوارة صمتمػػع مساػػا مػاء كىلػػًن يػػ اٌب اكػػذاث ف
ث. كضمتمػػل اف تتطػػابق مػػع قريػػة السػػاكرافب تف قريػػة السػػاكراف حاليػػا تميػػع ُُٓ.ص ُُٗٗاعمػػاؿ نيسػػول". اايقػػوت اُلمػػوم.

 قرب خورسبادب كما أف فياا جدكؿ ماء اشتارت با. 
  الميػػدل للموقػػع اسػػورينوراًفث فضػػ  عػػن أف الباحػػث يعتميػػد اف الصػػي ة احملليػػة اُلاليػػة انكرافث قػػد احت غػػ  ابلل ػػ

sūru mnurani  كالػػذم سػػبق للباحػػث اف حميميػػا ك ابميػػا مػػع هػػذي الميريػػة يف ا ركحتػػا للػػدكتورايب لإلشػػارة اأ هػػذا
املوضػػع اآلشػػورم الػػذم كرد ذكػػري يف قا مػػة معلميػػة ج رافيػػة للمميا عػػات االشػػورية عىلػػر علياػػا ضػػمن حمتػػوايت ريقيػػم مإتبػػة 

على  الزرّااة او النااورةنيباؿث يف تل قويسلق شرقي املوصل. كذمد صداي ابقيا حخ يف ل غ  اب –امللك االشورم اآشور 
الػذم رّنػا احػت   ابالسػم  مواء النوورانالتوا  اللذين رّنا حهرٌفا من الل غتٌن اتصليتٌنب اك حخ بعد عودة كاستعماؿ ل غة 

 ث ِِّ.ص َُُِالميدل. اا ميلي. 
 قبيصة:-ٖ

 رة نيسػػػػػػػػػػػػػولب ذكرهػػػػػػػػػػػػػا ايقػػػػػػػػػػػػػوت اُلمػػػػػػػػػػػػػوم ضػػػػػػػػػػػػػمن الميػػػػػػػػػػػػػرل اجملػػػػػػػػػػػػػاكرة لتػػػػػػػػػػػػػل التوبػػػػػػػػػػػػػةقريػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػػػرل كػػػػػػػػػػػػػو 
اتػل السػيب يػػونطث فميػاؿ عساػا: "أهنػػا مسسػوبة إأ رجػل امسػػا قبيصػة اابل ػت  مث الإسػػرثب مػن أعمػاؿ شػػرقي املوصػلب بيسامػػا 

 .ثُّٔ.صٓ.حُُٗٗمميدار فرسفٌن ا
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قريبة نسبيانب حيث شاع يف العاػد العىلمػاو كالذم ي حغا الباحث أف الل   قد حور قلي ن كاستياؿ إأ تسمية 
ثب تلػػك الميريػػة اجملػػاكرة لميريػػة تػػل السػػيب يػػونطب كيػػدخل يف نطاقاػػا كػػذلك مػػدخل سػػوؽ السػػيب يػػونط ْمووُبصُگاتخػػًن بصػػي ة ا

 كدكرة اُلماـ حاليان.
ق الػذكرب كيبدك أف الباحث كاآلاثرم املوصلي الدكتور امد قاسم ا معػة مل يطلػع علػى نػص ايقػوت اُلمػوم سػاب

كمادتا البلدانية إذ ذهو بتفري  ك كيل ذك  ابع تراسي حملي اقرب إأ الت سًن الشعيب ا ماهًنم اتسطورمب حيسما قاؿ 
مبص يف املوصلث: "أهنا مسسوبة إأ شفص عاش قبػل سػبعٌن  يف مدكنتا على ال يسبوؾ اس ل ؟ فعميب !ث عن اسوؽ 

ٍمبيصث تنػا كػاف قػد شػيد حمػ ن صػ ًنان كمتواضػعان للي قػة يتإػوف  ان اصاحل عامان كهو صاحل يونط عمرب ككاف يسمى أيض
ٍمبيصثب  من س سة جدراف من اللنب كمسميوؼ من جذكع الشلر كألواح املعدف قبالة اخلافب فأ ًلق عليا من يوماا اصاحل 

صػػ يتا يف  .علػػىَُِٗ.ا معػػةٍمػػبيص ٕنىلػػل جلسػػة الميرفصػػاء فأ لميػػ  عليا"!.ا مػػبىصى ّن ػػردي يف املإػػافب كل غػػة  تنػػا 
 ث -رقمي–ال يط بوؾ 

كلػػيط اػػذا التأكيػػل أصػػلهب كاُلمييميػػة الل ويػػة فيمػػا يعتميػػد الباحػػث هػػي مػػا تميػػدـ مػػن ٔنػػري  الباحػػث سػػالف الػػذكر 
 املعتمد على نص ايقوت اُلموم.

 بػين مػاـ مػن االزدب كذكػرهم اتزدم بميولػا: "كانػ  مسػازام يف مػن قػرل املوصػل كمسيػ  بػذلك نسػبة إأ احلَُميَمة:-ٗ
عيمػػاف كقػػدـ بعضػػام إأ املوصػػلب كإأ هػػلالء يستسػػو الشػػاعر اتشػػإل اُلمػػامي... كلبػػين مػػاـ ابملوصػػل ضػػيعة تعػػرؼ 

الرؤسػاء  ث كمػا ذكرهػا تومػا املرجػي يف كتابػاً ٓٗ.صِ.جُٕٔٗابُليمىيمىة كيضاؼ إلٌياا دير  ٌيونةب قريبػة مػن ابسػيق ا
 -ـَّٓاسميف بلدة السن ت: -يف معرض كسياؽ حديىلا عن العلا و كالإرامات ال  اج حاا الميديط مار نرسام 

يف ٔنليص كٓنرير شفص ملميى يف ب ر ميعطلة ببي  يف قرية اميىيمىاث اخلربةب بعد أف اس ؽ السرٌاؽ اموالا كألميويي يف غيابة 
ذ كاهن امسا "ق راين" ككاف هذا يميص قا  : " يف احدل الليرٌ  بيسما كس  أن ا يو حيث نميرأ: " كاف للطوابكم تلمي

ن مػػا يف مسػػزؿ الميػػديط اخلػػارجي كهػػو يف الػػداخلي اذ بػػا طمػػرج اإٌ  بسػػرعة كياػػزو كيػػوقغين قػػا    : كع مػػات االسػػى 
ػا" اخلربػة  ابدية على حمياي: "قيم ايبينب كخذ معك قلي  من اخلبز كجرة مػاء كحػب ن كمػاران  كاذهػو عػاج ن إأ قريػة " ميىيمى

كادخل البي  املادـ الواقع يف املوضع ال  وب كهساؾ ب ر ايبسة قد سمي  فياا رجل مسذ يومٌنب كقد ألميػاي فياػا السػرٌاؽ 
ر فاسػيبا كاصػػعدي كاسػػع ا ابخلبػػز كاملػػاء كضػعا علػػى الدابػػة كهلػػم بػػا إ َّ هاهسػا"ب فأجبػػ : امالػػين اي سػػيدم فأذهػػو فػػو 

 انب ج ال لرب تو اخشى أف ي قيين ضيٌر يف الطريق لي ن".
كأن اضػمن لػػك أبف اال ظمسػك ضػػرر اك  الغريو فأجػابين الميػديط: " اذهػػو عػاج ن اي ابػين قبػػل أف ظمػوت ذلػػك 

   سوء"ب فميم  كاسميا بإلمة الطوابكم كعمل  ّنا امرو باب كدخل  البي  املادـ حسو الع مات ال  اعطانيااب ككق
فوؽ الب رب كصي  فأجابين املسإود اُل  كهو ي ٌن فسيبتا كأصعدتا كاتي  با املديسة عسد ]الميديط مار نرسام[ كمإث 

mailto:الجمعة.السنة@.على
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لديػػػا إأ أف شػػػ ي مػػػن الشػػػٌلات كالشػػػدخات الػػػ  كانػػػ  قػػػد اصػػػابتا فمسيػػػا عطيػػػة كزٌكدي ابلصػػػ ة مث ا لميػػػا" ااملرجػػػيب 
 ث.ِْٕب صُٔٔٗ

د موقع هذي الميريةب ّنا فيام الباحث يوسف جرجيط ألطػوو يف ُنىلػا عػن كمل يتمإن احد من الباحىلٌن من ٓندي
 ث.ُِ. صََِٓريف املوصل الذم اكت ى فمي  ابيراد نص اتزدم سالف الذكر األطوو. 

ك سيسا على الواقع ا  رايفب كاستسادا اأ نص توما املرجي يف اع ي ظمإن للباحث ترشي  هذي الميرية مع املوقع 
كؼ بػػػ اتػػل كمميػػاة اغريٌػػوث الػػذم تميػػع ا  لػػا إأ الشػػماؿ الشػػرقي مػػن قريػػة غريٌػػوب كعلػػى يسػػار هنػػر الػػزاب االسػػرم املعػػر 

االسػػ ل كيطػػل علػػى حػػاكم الميريػػة مباشػػرة كيستشػػر علػػى سػػط  التػػل الميليػػل مػػن كسػػر ال فػػار الػػ  تعػػود إأ عصػػور مػػا قبػػل 
 ث.ِٕٕ.صَُٕٗاالس ـ كالعصر االس مي ااملديرية العامة لآلاثر كال اث.

كقد حاكؿ الباحث عبدالميادر عز الدين أف يبعد اصل تسمية املوقع احمللي اغريو اك إغريوث عن داللة تص ًن غريو كهو 
. َُِْمػػن كػػاف بعيػػدان عػػن ك سػػا اك ال أهػػل لػػاب بػػل ذهػػو إأ أنػػا صػػي ة كاسػػم مسػػتمد مػػن املػػاء كاغ افػػة الب ػػر كنميلػػا ا

 ث.ّٕٖص
ك ال ريػػو يف نػػص تومػػا املرجػػي املتميػػدـ الػػذم يبػػدك لصػػق أبسػػم تلػػك الميريػػة ااخلربػػةث كلإػػن االكىلػػر احتمػػاالن هػػو قصػػة ذلػػ

 كاشتار با ك  ى علياا كتسوسي بعد ذلك اسم اُليمىيمىة يف العصور ال حمية.
ـث   ّّٗق /  ُّٖمػػػن اعمػػػاؿ فػػػرج املوصػػػل يف جااهتػػػا ال ربيػػػة ذكرهػػػا ابػػػن االسػػػًن يف حػػػوادث سػػػسةا الشوووّحاجية: -٘

زعمػاء اخلػوارجب بعشػور تلػك السػسة فطالػو املسػلمٌن بزكػاة امػواامب كالسصػارل َنزيػة رؤكسػام  اابػن  حيث  الباػا بعػ 
ث ب كيف حميبة ما بعد ال زك امل و  كان  احدل حمطات الطريق بٌن املوصل كب د الشاـب َِِ.ص ٖ.جُٔٔٗاالسًن. 

نشػػػاث للميلميشػػػسدم مصػػػي ة بصػػػي ة علػػػى  ريػػػق تلع ػػػر كسػػػسلارب كقػػػد كردت يف كتػػػاب صػػػب  ااتعشػػػى يف صػػػساعة اال
ث  ِِّص .ْبجُِِٗالشلاجيةب حيث قاؿ : " املسافة من الشلاجية إأ تل اع ر مرحلة كاحدة "  االميلميشسدمب 

كيبػػػدك اهنػػػا مسسػػػوبة إأ كا ػػػل ابػػػن الشػػػياج االزدم املوصػػػلي الػػػذم كانػػػ  لػػػا قطػػػا ع كىلػػػًنة يف مسػػػا ق املوصػػػل يف حميبػػػة 
جػػػاامب اسػػػتسادان إأ الباحػػػث يوسػػػف جػػػرجيط ألطػػػوو الػػػذم مل يػػػتمإن مػػػن مطابميتاػػػا العباسػػػيٌن االكأ تنػػػا كػػػاف مػػػن ر 

ثب لإن الباحػث كاسػتسادان لصػدل االسػم الميػدل كالواقػع  ٖٖ. صََِٓكٓنمييمياا يف ُنىلا املستدرؾ من ريف املوصل ا 
املوصػل .كيف الميريػة موقػع اسػرم  ا  رايف للذهاب ملطابميتاا مع قرية السياجي اُلالية العا دة لساحية احمللبية جسوب غػريب

كمعلػن عػن اسريتاػا يف جريػدة  ُُِٔيدعى ا خربة السياجي ث مسللة ضػمن املواقػع اتسريػة يف العػراؽب رقػم االضػبارة 
 ) ِْْ. ص  َُٕٗااملديرية العامة لألاثر كال اث.  ُْٗٗكانوف االكؿ ِٗبتأريخ َُُٖالوقا ع العراقية ذم الرقم 

 العقيبة -ٙ
رهػػا يف رحلػػة ابػػن جبػػًن الإسػػاو االندلسػػيب حيػػث قػػاؿ بعػػد م ادرتػػا عيػػوف بلػػدة المييػػارة : " كأجػػزن تلػػك جػػاء ذك  

العيوف الميارية كنزلسا قػا لٌنب مث رحسػا كسػرن العشػيب كنزلسػا بميريػة تعػرؼ ابلعمييبػةب كمساػا تصػب  املوصػل إف شػاء ة فأسػريسا 
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اار من يـو الىل اثء الىلالث كالعشرين لص رب كاخلامط من يونيا " اابن مساا بعد نصف الليل ككصلسا املوصل عسذ ارت اع الس
ثب كهذي الميرية قريبة من املوصلب على مسًنة أقل من هنارب كمل يتمإن احد من ٓنمييق موضػعاا ب  ُّٖ.صََِّ. جبًن

ثب حيث يبدك أف صي تاا لإن الباحث ٕنإن من مطابميتاا استسادان لصدل االسم الميدل كالواقع ا  رايف مع قرية ا علبة 
الميدظمػػة قػػد ٓنػػورت مػػع الػػزمن كابػػدل  الميػػاؼ جيمػػانب كقريػػة علبػػة تميػػع اليػػـو ضػػمن نحيػػة المييػػارة كهبػػا أربعػػة مواقػػع أسريػػةب 

ب كمعلػػن عػػن َٓٓإحػػداها يػػدعى ا تػػل علبػػة ث مسػػلل يف سػػل ت اايػػأة العامػػة لػػآلاثر كالػػ اث بب ػػدادب رقػػم االضػػبارة 
ااملديريػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػآلاثر   ُِْٗشػػػػػػػػػػػباط ِّب بتػػػػػػػػػػػأريخُٗٗٗع العراقيػػػػػػػػػػػة ذم الػػػػػػػػػػػرقم أسريتاػػػػػػػػػػػا يف جريػػػػػػػػػػػدة الوقػػػػػػػػػػػا 

 ثِٖٕ.صَُٕٗكال اث.
 العوجاء: من قراي برية ادلوصت -ٚ

كرد ذكرهػػا عسػػد االزدم كقػػاؿ أهنػػا مػػن قػػرل بريػػة املوصػػلب كجػػاء ذكرهػػا يف معػػرض حديىلػػة عػػن حػػوادث  الشوواهد النصووي: 
تػػل بػػٌن بػػين سعلبػػة كبػػٌن بػػين أسػػامة ابلميػػرب مساػػا كمػػن قصػػر يػػدعى قصػػر ـ ثكفياػػا كقعػػ  حػػرب كق ُْٖهػػػ/  ُٗٗسػػسةا 

 ث ُٗٗ.ص ِ. جُٕٔٗعريو يف برية املوصل ااتزدم.
ب حيث تعرؼ بميرية االعوجػةث حيػث يبػدك اف   رأي يف ادلطابقة: كيبدك أف هذي الميرية قد احت غ  أمساا الميدل اأ اليـو

يعرؼ اخربة العوجةث كضممل أسم الميرية ن ساا العا دة لساحية الشورة جسوب  بميااي تلك الميرية تميـو على ا  ؿ موقع أسرم
 ث َِٓ. ص َُٕٗااملديرية العامة لآلاثر كال اث.  ُُْٗ-ُُ-َّبتأريخ  ُٔٔٗاملوصلب كٓنمل االضبارة رقم 

 ادلويلحة-ٛ
 نصيبٌن -كان  من حمطات الطريق الواصل بٌن املوصل

ـ ثحيػث يػذكر ُُْٖ /هػػ َٖٓابن جبًن الإساو اتندلسي حيث أجتاز هبا سػسةا  كرد ذكرها يف رحلةالشاهد النصي: 
االإسكث ٓن  جسر معميود اقسطرةث على كادو يسيدر فيا املاءب كذكر أف يف تلك الميريػة خػاف كبػًن جديػد ااخلػوينثب كيف 

قا  ن : "كأسريسا مساا كاصبيسا يـو  حمطات الطريق كلاا خانت كأنا ابت يف تلك الليلة يف تلك الميرية املذكورةب مث أستطرد
 ث.ُٖٔ.صََِّاتحد بميرية تعرؼ ابملويليةب كأسريسا مساا كبتسا بميرية كبًنة تعرؼ َنيٌداؿ اا حصن عتيق".اابن جبًن.

احث استسادان للواقع ا  رايف كمسار الرحلة كاالحت اظ السسيب للصي ة الميدظمة السم هذي الميرية بوسع الب  رأي يف ادلطابقة:
مطابميتاا مع ما تعرؼ هذي الميرية حاليػان ابسػم ااملػواحلثب كتتبػع لساحيػة الميػًنكاف ابلػي ث العا ػدة لميضػاء سػسلارب كيبػدك إهنػا 

 حافغ  على تسميتاا إأ يومسا هذا كفياا تل أسرم يعرؼ بػ اتل املواحلث. 
 احلرجية: من قراي ادلوصت-ٜ

اسػػتعلم مػػن أمسػػاء الػػب د كاملواضػػعث عسػػدما ٓنػػدث عػػن بػػين سعلبػػة بػػن  ذكرهػػا البإػػرم يف كتابػػاامعلم مػػاالشوواهد النصووي: 
مالك بن دكداف بن أسدب كهم بطن من قبيلة إايدب أهنم نزلوا املوصل كتإري  ؛ فلما ملك كسرل أنو شركافب بعث إليام 

اُلصسٌن ا املوصل كنيسػول ث   نسا من بإر بن كا ل مع ال رسب فازموا إايداب كن وهم إأ قرية يمياؿ اا اُلرجيةب بيساا كبٌن
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ب كسػػارت بمييػػتام إأ أرض ُِفرسػػفافاحوا  كػػمثب فػػالتميوا ابُلرجيػػةب كقتلػػ  إايد هسػػاؾ أشػػد قتػػلب كقبػػورهم هبػػا إأ اليػػـو
ب كبعضاا إأ مص " االبإرمب   ث.َُٕ.ص ُبجُُٓٗالرـك

ها اأ اسم رجل كاف ظملإاػا مػن اتمػراء مل تسع سا املصادر التارطمية عن أصل التسميةب أهي مسسوبة ك ًن  أصت الت مية :
أـ اأ أسم بطػن مػن الميبا ػل العربيػة الػ  اسػتو س  املوصػل كمصَّػرهتاب لإػن أاين يإػن مػن أمػرب فلعػل مػن احملتمػل أهنػا صػ ة 
  وبوغرافية للمسطمية فرف كان  كذلك فاي مشتمية من اُلىرىج: املإػاف الضػيق الإىلػًن الشػلر ك سيسػان علػى الواقػع ا  ػرايف
كبعد املسافة التميديرية عن مركز املوصل افرسفٌن / كبميااي كصدل االسػم الميػدلب بوسػع الباحػث ترشػيياا كمطابميتاػا مػع 

يٌيةث كقد كان  عامرة حخ عشريسيات الميرف العشرينب ككان  قبالتاا غابة من اتشلار الإىلي ة كهي ابلميػرب  خربة ااُلرٌا
-َُ-َّيف  ُّٕٔب جريػدة الوقػا ع العراقيػة ُُّْسيف كٓنمل رقم االضػبارة من خربة مودم اتسرية كالصًنموف البو 

 ث .ِّّ. ص َُٕٗب ااملديرية العامة لآلاثر كال اث. ُِٓٗ
 الزرقان-ٓٔ

كردى ذكرهػػا عسػػد أيب ال ػػرج اتصػػ ااو يف كتابػػا ااتغػػاوث كذكػػر: "أهنػػا كانػػ  مػػن أمػػ ؾ اُلػػٌر يوسػػف  الشوواهد النصووي: 
 ث يف أكاخر اُلميبة اتموية.ّٗص  .ُْٔٗ-ُٓٓٗ.ٌن ككاليام على املوصل" ااالص ااواتمومب عامل اتموي
إستسادان اأ الواقع ا  رايف كبميااي كصدل االسم الميدلب بوسعسا ترشي  اتل زريمييث الواقع يف قرية كسػر  رأي يف التحقيق: 

ث. حيث أف هذا املوقع َِٔ. ص  َُٕٗكال اث. حمراب ضمن نحية العياضية يف حمافغة نيسول ااملديرية العامة لآلاثر 
 . ََُٕيضم على سط  التل بميااي كخمل ات أسرية من العصور االس مية ضممل رقم االضبارة 

  تائج البحث 
 افض  هذي الدراسة عن مجلة من الستا  ب ظمإن أمجااا ابلسمياط االتية :

كاحػػػداث كمػػػدكنت الإتػػػاابت امللإيػػػة للملػػػوؾ  جػػػاء ذكػػػر تلػػػك الميػػػرل يف السصػػػوص املسػػػماريةب يف معػػػرض كقػػػا ع -ُ
 ؽ.ـ. ُِٔ-ُُٗاتشوريٌن من العصر االشورم اُلديث 

 مل  بع  تلك الميرل صيغ سراينية كعربية -ِ
إف عوامل تسمية بع  تلك الميرل استمدت أصواا كمسشأها من عساصػر نباتيػة اك مػن أمسػاء شفصػية كاعػ ـب اك  -ّ

 لعساصر الطبيعة. مجاداتب اك  وبوغرافيةب اك حإاية صوت
 احت غ  بع  تلك الميرل أبمسا اا االصلية الميدظمة اك بصيغ نسبية من صدل كبميااي تلك التسميات. -ْ
 مىلل  بع  تلك الميرل حمطات  رؽ كاس احة للميوافل بٌن مراكز ْنارية مامةب -ٓ
ل مراكػػز اتُنػػاث مجيػػع تلػػك الميػػرل هػػي مػػن اكتشػػافات الباحػػث كٓنمييمياتػػا ك الػػ  كانػػ  تعػػد جماولػػة املوقػػع مػػن قبػػ -ٔ

 االكادظمية كالإارتوكرافية كالباحىلٌن من ذكم الع قة اب  رافية التارطمية
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 توثيق قائمة ادلصادر وادلراجع ابللغة العربية
 ث . الإامل يف التاريخ . ابًنكت : دار صادرثُٔٔٗابن االسًن : عز الدين ا زرم . ا -ُ
. ٓنمييق : علي حبيبة . االمياهرة : اجمللط  ِريخ املوصل . جث. اتُٕٔٗاالزدم : ابو زكراي يزيد بن دمحم . ا -ِ

  سة احياء ال اث االس ميث–االعلى للشلكف االس مية 
 ث . االغاو . ابًنكت: دار الىلميافة ثُْٔٗ-ُٓٓٗاتص ااو : ابو ال رج اُلسٌن . ا -ّ
االمياهرة . اء الب د كاملواضع ث. معلم ما استعلم من امسُُٓٗالبإرم : ابو عبيد عبدة بن عبد العزيز . ا -ْ

 :مطبعة  سة التأليف كال مجة كالسشرث
 ث .قاموس الل ة االكدية العربية .اأبو ةيب : هي ة أبو ةيب للىلميافة كال اثثََُِا بورم : علي ايسٌن . ا -ٓ
دار الإتو ث . رحلة ابن جبًن . ابًنكت : ََِّابن جبًن : أيب اُلسٌن دمحم بن امد الإساو االندلسي . ا -ٔ

 العلميةث
 .-رقمي–ث . دراسة علي ص يتا يف ال يط بوؾ ٍمبيص ي ث . سال  فأجب  اقريةَُِٗا. ا معة : امد قاسم  -ٕ
 ث .املعارؼ ا  رافية عسد العراقيٌن الميدماء . ادهوؾ : دار املشرؽ الىلميافيةثَُُِا ميلي : عامر عبدة .ا -ٖ
واقػػػع ا  رافيػػػة ملسطميػػػة  عميػػػرة كحميطاػػػا يف ضػػػوء املصػػػادر املسػػػمارية ث . بعػػػ  املَُِٕا ميلػػػي : عػػػامر عبػػػدة .ا -ٗ

 ث .اب داد : املديرية العامة لآلاثر كال اثثّٔابلعصور االشورية . جملة سومر .اجمللدا
ث  يف ضوء ḫabḫuث .دراسة ج رافية كٓنمييميات بلدانية يف مميا عة خىبخي اََِِا ميلي : عامر عبدة .ا -َُ

 .اكلية االاثر :جامعة املوصلث . ٓ. جملة ااثر الرافدين اجمللد  املصادر االشورية
 ث وصل : ابن االسًن للطباعة كالسشرث . تلوؿ الباج . نشرة اشور . العدد االكؿ. ااملُٗٗٗا ميلي : دمحم علاج . ا -ُُ
. العدد اخلاص هبي ة ث . ةاهرة االبداؿ يف الل ات السامية . جملة اجملمع العلمي العراقي ََِْحداد : بسيامٌن . ا -ُِ

 . اب داد : اجملمع العلمي العراقيث َِالل ة السراينية . م  
 ث .معلم بيث بيتا اكتاب البي ث . ادهوؾ : دار املشرؽ الىلميافية ث .ََُِحداد : بسيامٌن . ا -ُّ
ار الإتو ث . العا ل اُلا  كاملرخص ال ا  .ٓنمييق: كالم هونرابخ اكيسبادف : دُٓٓٗاُللي : ص ي الدين . ا -ُْ

 كالواث قث 
 ابن حوقل . ابو المياسم دمحم السصييب . اد.تث . صورة االرض . ابًنكت : دار كمإتبة اُلياة ث -ُٓ
ث . مدف قدظمة كمواقع اسرية دراسة يف ا  رافية التارطمية للعراؽ الشما  خ ؿ العصور ََِٗحسوف : ن ل . ا -ُٔ

 .ادمشق : دار الزمافث ُاالشورية .ط
كوردم .ا   –عريب  زێرێقاموس سپ –زێرێث . فا رها نگا سپَُِٔأمٌن . ادكسإي : دمحم  -ُٕ

 ث matrisتركيا : - زێرێسپ
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 ث . االبداؿ يف ضوء الل ات السامية . ابًنكت : جامعة بًنكت العربيةثَُٖٗرُني : كماؿ . ا -ُٖ
عرب . ااي ة العلمية سلل أمساء ال-ث . موسوعة السلطاف قابوس المساء العربََِٖابن الزبًن : دمحماإشراؼث . ا -ُٗ

: السيد دمحم بدكم ب ع ء الدين ه ؿ . فاركؽ شوشة ك حممود فامي حلازم . امسمي  : جامعة السلطاف 
 قابوسث .

ث . الت ًن التارطمي ل صوات يف الل ة العربية كالل ات السامية . جملة جامعة تشرين ََِٗالزعيب : امسة صاحل . ا -َِ
 . ادمشق : جامعة تشرين ث  ُّ للبيوث كالدراسات العلمية . م

. اجامعة املوصل : دار الإتو للطباعة  ُاالشورية ث . ط –ث . الل ة االكدية االبابلية ُُٗٗسليماف : عامر . ا -ُِ
 كالسشرث

 ث.تسمييبات عراقية يف حوض سد مإيوؿ . اهايدلبًنؾ: د.م  ث ََُِشاكر : برهاف . ا -ِِ
آلرامية يف اشور دراسة مميارنة . رسالة ماجستًن غًن مسشورة ث . امساء املدف اُٗٗٗصام : ركاء خالد . ا -ِّ

 .اب داد: جامعة ب دادث
 ث . خط  مديسة املوصل . ااملوصل : مطبعة اـ الربيعٌن ث ُّٓٗالصويف : أمد . ا -ِْ
 ُث .قرل ريف  املوصل مستدرؾ على معلم البلداف . جملة املورد . العدد ََِٓالطوو : يوسف جرجيط .ا -ِٓ

 اب داد : دار الشلكف الىلميافية العامة ث. ُّالسسة 
ث . حديىلة املوصل ك أ رافاا يف العصور االس مية : دراسة ٓنليلية يف املعامل َُِْالطوو : يوسف جرجيط .ا -ِٔ

 .ُْْ-ّٖٓب ص ص.  ُب العدد ُّالعمرانية ك التارطمية. جملة أُناث كلية ال بية اتساسية . اجمللد 
ـث . اخبار فطاركة كرسي املشرؽ من كتاب اجملدؿ . اعادت  بعا ابالكفس  ُٖٔٗاالطًنهاو : عمرك بن مخ . -ِٕ

 اب داد: مإتبة املىلىنث عن  بعة ركما .
 ث . اتريخ الزماف . ابًنكت : دار املشرؽثُٔٓٗابن العام :أبو ال رج غري وريوس امللطي .ا -ِٖ
ا كمعساها . ااربيل : هيد الين للطباعة ث . حواضر الشرقاط كقراها بٌن ل غاَُِْعز الدين : عبد الميادر . ا -ِٗ

 كالسشرث
ث . مسية االدابء يف اتريخ املوصل اُلدابء . ٓنمييق: سعيد الديوي جي . َُِّالعمرم : ايسٌن بن خًن ة . ا -َّ

 ابًنكت : الدار العربية للموسوعاتث.
قيق : يوسف توما . اب داد : ث . اشور املسييية . ترمجة : نفع توسا . مراجعة كتدَُُِفييا : جاف موريط . ا -ُّ

 مسشورات جملة ال إر املسيييث .
ث . صب  االعشا يف صساعة االنشا . االمياهرة : دار الإتو ُِِٗالميلميشسدم : شااب الدين امد بن علي . ا -ِّ

 املصريةث
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نطبعة دير  ث . ذخًنة االذهاف يف تواريخ املشارقة كامل اربة السرايف . ااملوصل :َُٓٗالإلداو : بطرس نصرم . ا -ّّ
 االابء الدكمسيإاف ث 

ث . اتريػػخ يوسػػف بوسػػسااي . ٓنمييػػق : حػػونف جػػوالغ . اب ػػداد ؾ مطبعػػة اكفسػػي  ُْٖٗابػػن كلػػدكف : يوحسػػا . ا -ّْ
 املشرؽث 

 ث. ااملوصل : املطبعة العصرية ُط ث . كتاب الرؤساء . عربا ككضع حواشيا: ألبًن أبون .ُٔٔٗاملرجي : توما . ا -ّٓ
 ث . قاموس املطراف أكجٌن مسا . ابًنكت : مسشورات مركز اببلث ُٕٔٗ. ا مسا : يعميوب أكجٌن -ّٔ
 ث . املواقع االسرية يف العراؽ . اب داد : دكف دار نشرثَُٕٗاملديرية العامة لآلاثر كال اث . ا -ّٕ
ـث . املشػػػ ؾ كضػػػعا كامل ػػػ ؽ صػػػميعا . ٓنمييػػػق / فرديسانػػػػد ُْٖٔايقػػػوت اُلمػػػوم : شػػػااب الػػػدين ايب عبػػػدة . ا -ّٖ

 يستس لد . اجوتسلن : ط.املانياثك 
ـث .معلػػػم البلػػداف . ٓنمييػػػق : فريػػد عبػػػد العزيػػز ا سػػػدم . َُٗٗايقػػوت اُلمػػػوم : شػػااب الػػػدين ايب عبػػدة . ا -ّٗ

 ابًنكت : دار الإتو العلميةث
 توثيق قائمة ادلصادر وادلراجع ابللغة اال كليزية 

1- Goetze : A . 1953 . An old Babylonian Itinerary . J.C.S. Vol.7 ( London 
: No.place) 

2- Hallo : William . 1964 . The Road to Emar . . J.C.S. V.18 .  ( London : 
No.place) 

3- Parpola: S . (1970) . Neo-Assyrian Toponyms.(AOAT6). ( Neu Kirchen 
– Vlyun : Kevelear) 

4- Postgate:J.N.1970.A Neo-Assyrian tablet from Tell al Rimah . Iraq 
(journal) .Vol.32.(London : No.place) 

5- Tadmor : H . and Shigeo .Y .2011. The Royal Inscription of Tiglath-
pileser III (744-727 BC ) and shalmaneser V (726-722 BC) , Kings of 
Assyrian , Vol.1 with the additional assistance of Jamie Novotny , winona 
Lake , ( Indiana :  Eisenbrauns) 
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 خريطة تظهر ادلواقع االثرية دلنطقة الدراسة
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 ( للمواقع االثرية دلنطقة الدراسة GPSقائمة بنظام االسقاط اجلغرايف ابإلحداثيات ادلكا ية )

 Decimal Degreeبنظام 
y x Name 

35.201071 43.379349 Khirbat Al -Musahhaq 

35.23616453 43.41433838 Near Upper Zab site 

35.27644017 43.38639244 Humaimia 

35.27989378 43.37237589 Ba'aqqa 

35.350365 43.447354 Tell Merdi 

35.552138 43.653066 Gird Khirbat Kalikhah 

35.630936 43.230037 Khirbat Maqbrat Afra 

35.778169 43.167263 Khirbat 'ijbah 

35.892075 43.357721 Mawq' Shikhir 

35.939139 43.344959 Khirbat Duezat uliah / Mutant-ar 

35.972929 43.031666 Khirbat Al 'ojah 

36.111021 43.281819 Khirbat Juhainah / Al-chibrita 

36.152108 43.529355 Khirbat Al - Hoosh 

36.169195 43.537645 Khirbat Wadi Al- Sufa / Wardak 

36.26629 43.375261 Khirbat Bashmony 

36.285874 42.939378 Khirbat Al Sahhaji 

36.291145 43.162285 Khirbat Al- Harragiyah 

36.320894 42.36793 Khirbat Izreeqi 

36.320894 42.36793 Khirbat Basitki 

36.349935 43.160524 Mawqi' Gumbus 

36.37633 43.051178 Khirbat Al- abdat 

36.479584 42.770281 Khirbat Halabya 

36.540759 43.23726 Tell Al  Sat/Al-Nawaran 

36.603547 43.279247 Khirbat Maqbrat Nargazliya 

36.803352 43.725712 Khirbat Shirmin 

36.922991 43.289754 Khirbat Dahlenawi 

37.196583 42.821289 Darkar/ Bagulat 

37.291236 42.761265 Parakh 

 


