
 : األشوريون

 قسمه فً واستقرت العراق الى هاجرت التً الجزرٌة األقوام من فرع وهم    

 مع ٌؤلفون االشورٌون كان وربما التأرٌخٌة العصور من مبكرة فترة منذ الشمالً

 الغرب طرٌق عن جاءت واحدة جزرٌة موجة الجنوب فً استقروا الذٌن االكدٌٌن

 .القدٌمة االكدٌة اللهجة بعٌد حد الى تشابه ، القدٌمة االشورٌة اللهجة وان خاصة

 الثالثة اور ساللة سقوط بٌن الواقعة الفترة التسمٌة على الباحثٌن وٌتفق   

 االشوري بالعصر( م.ق1221 حدود) م.ق الثانً االلف واواسط( م.ق2002)

 ولتباٌن. تقرٌبا   معه ٌتزامن الذي القدٌم البابلً العصر تسمٌة على قٌاسا القدٌما

 استغرق الذي العصر هذا خالل اشور بالد بها مرت التً العامة السٌاسٌة الظروف

 مراحل ثثال بٌن ٌمٌز خالله اشور بالد عن الحدٌث فان قرون خمسة من ٌقرب ما

 الملك لحكم السابقة الفترة فً المبكر االشورٌٌن تارٌخ االولى المرحلة ضمت رئٌسة

 المرحلة اما نفسه، ادد – شمشً حكم الثانٌة المرحلة وضمت ، االول ادد - شمشً

 . القدٌم االشوري العصر من الباقٌة البقٌة فتشمل الثالثة

 فٌها استقر التً المراكز اسم من مأخوذة تسمٌة فهً األشورٌٌن اسم أما   

 التسمٌة وهذه((أشور)) القومً إلههم بها وسمً أشور عاصمتهم أي األشورٌٌن،

 الموطن فً م.ق الثالث األلف مطلع فً حلوا عندما أنفسهم على األشورٌون أطلقها

 االسم ٌكون أن ٌرجح األشورٌٌن لموطن اخر اسم وٌوجد ، باسمهم عرف الذي

 القوم إلى نسبة ،((سوبر))أو(( شوبارتو))أو(( سوبارتو))وهو منه ألقدم األصلً

 قبل التارٌخٌة العصور ابعد منذ العراق شمالً من الجزء هذا استوطنوا الذٌن

 على(سوبارتو) كلمة ٌطلقون ظلوا البابلٌٌن ان اذ .ألٌه الجزرٌٌن األشورٌٌن مجًء

 .موطنهم وعلى األشورٌٌن

 

 



 أشور بالد في التاريخية األدوار

 :  القديم األشوري العصر

 األلف منتصف حدود فً وٌنتهً( الثالثة أور) ساللة نهاٌة من العصر هذا وبدأ   

 اغتنام السامٌٌن األشورٌٌن استطاع إذ ، م.ق1000 حدود فً أي م.ق الثانً

 تحطٌم اثر على الثالثة أور سلطة زوال بعد سٌاسٌا كٌانا وتكوٌن الفرصة

 . والعالمٌٌن االمورٌٌن جانب من إمبراطورٌتها

 الملك هو أشور مدٌنة أسوار وضع من أول أن األشورٌة اإلثبات وتذكر    

() شوما ٌلو) الملك هو العصر هذا مولوك أهم ،ومن(الثالث شٌلمنصر) األشوري

( عشتار)و( ادد)و( أشور)  اإللهة معابد تشٌد على عمل الذي(م.ق1621 ـ1692

 فً المدن دول مابٌن نزاع فً ٌدخل أن فٌه استطاع القوة من مبلغا( اٌلوشوما) وبلغ

 اشتهر الذي( م.ق 1602 ـ 1621 األول اٌرٌشم) الحكم على خلفه ثم ، بابل بالد

 ادد ـ شمسً) األشوري الملك ظهر ثم ، أشور بالد فً العمران البناء بأعمال

 الملك هذا استطاع آذ أخٌه من السلطة اغتصب انه ٌبدو الذي( م.ق1812 ـ 1112

 إلى اتسعت آذ أشور بالد فً سلطته توطٌد بعد من واسعة مملكة له ٌقٌم أن القوي

 مدٌنة ومركزها األوسط الفرات منطقة من مهمة أجزاء شملت حتى إمبراطورٌة

 بٌن مملكته تقسٌم على عمل ثم الشام بالد من مهمة أجزاء ضم كما الشهٌرة، ماري

 الذي حمورابً بابل ملك ٌعاصر كان الذي(ادد ـ ٌسمح)و( دكان ـ اشمسً) ولدٌه

 بعد أخرى مرة تستقل أن استطاعت أن إلى سلطته تحت أشور بالد ٌضم أن استطاع

 .حمورابً عهد

 وبالد أشور بالد بٌن ما الصالت اتساع هو العصر هذا فً ٌذكر ما أهم أن   

  أشورٌٌن لتجار التجارٌة والمستعمرات المستوطنات من حملة قامت آذ األناضول

 فً ترجع التً( كبودكٌة)باسم عرفت البالد تلك من الشرقٌة األجزاء فً تركزت

 لمراكز بعض اشتهرت كما( األول اٌرشم) األشوري الملك إلى الزمنً تارٌخها

 بهٌئة( تبة كول) فً المكتشفة المسمارٌة النصوص فً ذكرها ورد التً التجارٌة



 تعود التً واالسطوانات الحجرٌة النصوص من عدد على فٌها عثر  آذ( كانٌش)

 . الرافدٌن وادي حضارة إلى

 :الصغرى اسٌا فً االشورٌة التجارٌة المراكز

 فً( قدٌما كانٌش)تبه كول موقع فً اجرٌت التً االثرٌة التنقٌبات كشفت لقد  

 المسمارٌة النصوص من كبٌر عدد عن كبدوكٌا اقلٌم ، الصغرى اسٌا شرق جنوب

 النصوص هذه قراءة وبعد. القدٌمة االشورٌة لهجتها االكدٌة باللغة المدونة

 التجار من عدد فٌها ٌقٌم كان التً التجارٌة المراكز احد تخص انها تبٌن وترجمتها

 االولى المرحلة فً اي المٌالد قبل عشر والتاسع العشرٌن القرنٌن خالل االشورٌون

 عن المهمة المعلومات ببعض النصوص هذه امدتنا وقد القدٌم، االشوري العصر من

 تؤكد اذ عامة بصورة االشورٌٌن حٌاة من جانبا لنا عكست كما التجار اولئك حٌاة

 التجار ان رقٌم، الف عشر اربعة من اكثر عددها بلغ التً النصوص هذه

 حٌاتهم االشورٌة التجارٌة المراكز من وغٌرها كانٌش فً ٌعٌشون ظل االشورٌٌن

 الخاصة الدٌنٌة طقوسهم وٌقٌمون االشورٌة والتقالٌد العادات وٌتبعون االشورٌة

 اشعاع مراكز المراكز هذه كانت لذا. االم الموطن بأنها اشور بالد الى وٌنظرون

 الى االشورٌة الحضارٌة والمقومات العناصر من العدٌد خاللها من انتقل حضاري

 فلم االشورٌٌن من حضارة اقل كانوا االناضول سكان ان سٌما االناضول بالد

 الخط واستخدام  وتقالٌد نظم من االشورٌون اتبعه بما تأثروا انهم بل فٌهم ٌؤثروا

 .ذلك بعد من الصغرى اسٌا فً وانتشاره المسماري

 كانت المحلٌٌن االمراء مع المراكز هذه فً االشورٌٌن التجار عالقة  ان وٌبدو   

 اشور بالد وعلى الطرفٌن على االرباح تدر تجارتهم كانت طالما ووطٌدة طٌبة

 من ٌظهر كما.  اشور بالد فً االقتصادٌة الرخاء اسباب من سببا   كانت بل نفسها

 اسرا ٌمثلون كانوا المراكز تلك فً عاشوا الذي االشورٌٌن التجار ان المكتشفة الرقم

 وبٌن بٌنها االتصال وكان  ، اشور بالد فً تقٌم تجارتها فً عرٌقة اشوٌة تجارٌة

 الهٌئة وكانت. المتبادلة الرسائل خالل من مستمرا الصغرى اسٌا فً ممثلٌها



 كاُرم وكان( Karum كاُرم)  باالكدٌة تسمى تجاري مركز كل ادارة على المشرفة

 متعددة وواجباته الكاُرم وظائف وكانت. الحاكم قصر من بالقرب ٌقع خاص مكان

 بٌن تنشب التً الخصومات فً تنظر التً الخاصة محاكمه له فكان. ومتنوعة

 فً التجار نقابة او التجارٌة الغرف مقام ٌقوم الكاُرم كان اخرى وبعبارة.  التجار

 .الحاضر الوقت

 وتالفة ردٌئة حالة فً الرقم بعض على كانٌش من الطٌنٌة الرقم بٌن عثر وقد   

 الباحثٌن لدى عرفت وقد التجار نشاط بتنظٌم خاصة قانونٌة مواد تضم بأنها تبٌن

 .القدٌمة االشورٌة بالقوانٌن

 


