حكمث بشير االسود

انحم ملح االرض

حكمث بشير االسود
اوزم ملح االزض فبذا فعد الملح فمبذا ٔعٕد الًٕ

اهلل َاال فبببببن المببببُمه ٔصببببجح عببببدٔم النببببدَِ

ملُحزً ،اوً الٔعُد ٔصلح لشٓء اال الن ٔطسح

َٔعبببزحل الزالمٕبببر ان ٔطسحبببُا خبزجبببب َل بببه

خبزجب لزدَظً الىبض (مزّ . ):1-31:5

ٔىجوٓ شٕئب صببلحب  ...فلبٕ ه فبٕ م ملبح َلٕعببلم

َثحعببت ريعببٕس مزببّ االونٕلببٓ ٔىجوببٓ ان ٔ ببُن

ثعظ م ثععب ٌَ ،ري ال لمبد ٔم ه ان ونبد لٍبب

المبببُمه ٌبببُ (ملبببح االزض) اْ اوبببً ٔىجوبببٓ ان

ريعبببٕسا عىبببد ثبببُلط السظبببُل فبببٓ ُلبببً (لبببٕ ه

ٔحيظ عبلم الجشس َٔعطًٕ طعمب خالل عٍدي مب

كالم م دائمب لطٕيب مصبلحب ثملبح فزعسفبُا كٕب
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حكمث بشير االسود

انحم ملح االرض

ٔىجوبببٓ ل بببم ان رنٕجبببُا كبببو اوعببببن ) (كُلعبببٓ

ٔطسح خبزجبب َٔدَظبً الىببض اظبزىبدا البّ م بو

. )114

الملح فبٓ (لُ بب )511:1اَ كمبب ٔ بُل ( مبس ط

ٌبري ال لمببد الزببٓ بلٍبب العببٕد المعبٕح لزالمٕببري

 )3:15اومبببب الملبببح جٕبببد َل بببه اذا ف بببد الملبببح

َالزٓ رزعلل (ثبظزعبزح الملح) َالزبٓ لٍبب عال بخ

طعمً فجمبذا رعبد الًٕ ملُحزً  ،اوبً الٔصبلح اال

ثطجٕعببخ العببعبدح الح ٕ ببخ للىبببض الببرٔه ٔزعلمببُن

للزسثخ َللعمبد فٕىطبسح خبزجبب (َل به اذا فعبد

االر ببببل علبببّ اهلل َالمزُاظبببعٕه َالمزعببببمحٕه

الملبببح فببببْ شبببٓء ٔملحبببً ) (معنبببم الالٌبببُد

االطٍبز البرٔه ٔعبعُن َزاء كبو مبب ٌبُ صببلح

ال زبببثٓ

 ، 341-345المسشببد الببّ ال زبببة

َٔعملببببُن علببببّ رصببببحٕحٓ ال طبب ب ٌ ،ببببُالء

الم ببدض

َٔ. ) 134سمببص الملببح فببٓ الشببس

ٔعطُن طعمبب للحٕببح َٔمىعبُن اليعببد َٔىٕبسَن

االَظببا الببّ العببٕبفخ َالمشبببزكخ فببٓ (ال جببص

الطسٔببل  ،كمببب ُٔكببد علببّ ان الملببح الممببصَ

َالملبببح ) (النمٕبببو  ،ال بببُزْ وبصبببس 7::3
. )15

ثبببلزساة ببد ٔي ببد ملُحزببً َال ٔج ببّ مىببً ظببُِ
النببٌُس الزساثببٓ الببرْ الٔصببلح لشببٓء اال الن

لزطجٕببت المبببكُالد (لٕيببٓ :54:

-:-

، )75:

َٔببرَة الملببح فببٓ ثعببط الجحٕببساد المبلحببخ اَ

الملح  ..جاريخ ولغة :
كبببن الملببح معسَفببب فببٓ الطجٕعببخ ثبشب بل عدٔببدح
م و كزلخ ملح ،ملح صب سْ َ ،ثلبُزاد م عجبخ
،حنبببس الملبببح َ ،كببببن عبببم مىٍبببب اللبببُن لٍبببب
َثععبببٍب ملُوبببخ ثببببللُن االصبببيس اَ الجىبببٓ اَ
االشز رجعب للشُائت َ ،كرلك َجبد ثشب و مببء
شبببدٔد الملُحبببخ فبببٓ مببببء الجحبببس َفبببٓ ثعبببط
الجحٕبببببساد كببببببلجحس المٕبببببذ َ ،كببببببن الملبببببح
الصحساَْ مه احعه اوبُا الملبح كمبب عبس
ملببح الىٍببس ثبوببً الملببح الجشببسْ الببرْ ٔعببز د

االٌببُاز

 salinessاَ ٔ ببُن داخببو الىجبربببد

المبلحببخ  َ ،ببد َم ببذ معبملببخ الىجبربببد الملحٕببخ
الجبببو اظبببز ال

الملبببح لالظبببزٍال الجشبببسْ

ثصببُزح جٕببدح فببٓ افسٔ ٕببب َل ىٍببب عملٕببخ شببب خ
( . ) Potts,1997,p.104
عس

ظب بن ثبالد السافبدٔه اظبز دا الملبح مىبر

ا بببد العصبببُز َذكبببس الملبببح ثبلعبببُمسٔخ ثبظبببم
( MUNالثبد 7::1

 45العالمبخ ) 53

َمسادفبببً ثبللوبببخ االكدٔبببخ (طجببببرُ اَ طببببثزُ
ٌَ ) CDA,p. 412 ( ) tabatu \tabtuبُ

4
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حكمث بشير االسود

انحم ملح االرض

اصببطالح ٔشببٕس الببّ مببب ٌببُ لرٔببر َطٕببت ثيعببو

الملح وظبسح مٍمبخ فبٓ الدزاظببد ال دٔمبخ لوبراء

الملببح (اْ رعىببٓ المطٕجبببد) كمببب َزدد ثعببط

ثالد السافدٔه َا زصبدٔبرٍب َ ،ظٍبس الملبح فبٓ

)(CDA,p.14

رشبب ٕلخ َصبببيبد طجٕبببخ َفبببٓ الط بببُض الدٔىٕبببخ

المصبببطلحبد للملبببح مىٍبببب

 amanuالرْ ٔعىٓ الملح العبزة للحمسح .

َالُججبد الزعجدٔخ َمىٍب ر دمبد مه الملبح البّ

َشَدرىببب المصبببدز مببب جببو العببسجُوٕخ االكدٔببخ

عبببببدد مبببببه االلٍببببببد م بببببو عشبببببزبز َوىببببببْ

ال بلبم .

( َ . )Beaulieu 2003 p. 159علبّ ٌبرا

مه فببزح – حبُالٓ مىزصب

االلب

ثبظمبء اخزصبصٕٕه ثنمب الملبح (مٍمبخ جببم

االظبض ف د كبن للملح اظزعمبالد ك سح ٌَٓ 1

الملبببح) البببرٔه عسفبببُا ثبللوبببخ العبببُمسٔخ ثبظبببم
715

 .:كبن الملح مه اك س المُاد الورائٕخ ظسَزح

( MUN .UR 4الثببببد 7::1

العالمببخ َ )351فببٓ المصبببدز المعنمٕببخ َجببد

لالوعببببن ل ُوبببً احبببد العىبصبببس االظبظبببٕخ

LU.MUN

لوبببراء ال بببدمبء َظببببسَزح ال ىبببّ عىٍببببب

اظبببم زجبببو الملبببح ثبلعبببُمسٔخ

(الثببد العالمببخ . )55:كمبب ذكببس فبٓ وصببُ

للُجُد االوعبوٓ – كو ٌبري االمبُز جعلبذ

اَز ال بل بببخ مصبببطلح مجبببس الملبببح – الزبببٓ ٌبببٓ

مه الملح ان ٔ ُن مشُثب ثىُ مه ال دظبٕخ

عجبببزح عببه كزببو علببّ ش ب و االجببس مببه الملببح

(لٕيٓ

ر ط مه الممبلح فٓ ثحٕساد العمبَح الزٓ ٌبٓ

م زليبببخ مبببه الُصبببيبد َالشبببعبئس الدٔىٕبببخ

َاحدح مه اٌم الجحٕساد المبلحخ فبٓ جبُاز اَز

ََججبببد طعببب العجبببدح (ثببُرط

):4:

(.) Potts,p.105

َٔالحظ مب ٔشبثً ذلك فبٓ ظبيس أبُة 414

 )75:حٕم ٔسد الملح فبٓ اوبُا

-7-

حٕببم ٔعطببٓ الملببح االطعمببخ و ٍببخ َطعمببب

اسحعماالت الملح في بالد الرافذين :

كمببب ٔنعببو الملببح الطعببب م جببُال فٕ ىببّ ثببً

ٔعزجس الملح مبه اٌبم َاوبدز المعببدن الميٕبدح فبٓ
الجٕئخ الطجٕعٕخ َٔ بد ٔ ُن المعدن الُحٕد البرْ
رعببمه صببيبد َاٌمٕببخ رائٕببخ  َ ،ببد اكزعببت

عه ال داظخ َالطٍبزح (مصمٕس . )513
َ .7زدد االشببببزح البببّ اظبببز دا الملبببح فبببٓ
رطٕٕببببت الطعببببب علببببّ ا ببببد الىصبببببُ
اوبً

العُمسٔخ حٕم ذكبسد ٌبري الىصبُ

ٔعببعد علببّ المحبفظببخ علبّ ادامببخ االشببٕبء
المجلذ الثالث – العذد السادس 1021 -
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حكمث بشير االسود

انحم ملح االرض

َرحعبببٕس الطعبببب اْ اوبببً اظبببز د كمببببدح

اوُا الىبظُز اَ كح ىخ شسجٕخ مب الصٔبذ

حبفظخ مبه جبو العبُمسٕٔه خبصبخ العبمك

. )43

(لٕيٓ

.)43

َ ٕسٌب َكرلك لوعو اليم (لٕيٓ

 .4اظبببببز د الملبببببح فبببببٓ رصبببببيٕخ المعببببببدن

 .5كببن الملببح معسَفببب ثصببُزح جٕببدح فببٓ ثببالد

 cupellationمىر ربزٔخ مج س َذلك مبه

السافببدٔه كعبمببو َ بببئٓ حببم كبببن المىببب

خبببالل ر ىٕبببخ فصبببو البببرٌت عبببه اليعبببخ ،

الحبببز ٔزطلببت م ببو ٌببري الُ بٔببخ َ ،رُظببح

فعىدمب ٔلمط الملح اليعبخ ٔزعبسة كلُزٔبد

زظبلخ ٔعُد ربزٔ ٍب البّ االلب

االَل .

اليعببخ الببّ جببدزان الجُر ببخ ربزكببب الببرٌت

ٌببرا االمببس (اللحببم المسظببو الٕببك ظببعً فببٓ

ف ببا  ،كمببب َظ ب

الملبح) َ .كببن لحبم العببن َالعبمك ٔحيبظ

النلببببُد

فٓ الملح م لمب كبوذ الن م الجشبسٔخ رحيبظ

.taning

فًٕ

)

الملببح أعببب فببٓ دثب ببخ

105

(Potts,1997,p.

 .3جبببببء ذكببببس الملببببح فببببٓ َججبببببد الطعببببب
- 5-

َالحصببا الورائٕببخ الزببٓ ذكببسد فببٓ ثببالد

 .1أعببب ،ف ببد كزببت مشببُز ثبوٕجبببل عببه ملببك

السافبببدٔه  ،فيبببٓ وبببا صبببالح ٕلبببذ علبببّ

اظببٕس مببب وصببً (َظ ب جعببم وبببثُ – ثٕببو-

شس

الملك االشبُزْ مشبُز-أزبو-أالوبٓ

شببُمٕذ فببٓ الملببح م ب زاض حبمببو رسظببً

 . 475 – 474عىبببدمب ادِ البببّ االلٍبببخ

)(لٕيٓ

َججببخ طعببب رعجدٔببخ ( ٌببُ الببرْ عمببو ٌببرا

. )757

َ .3اظببز د الملببح فببٓ العببال الطجببٓ َكبببن

الطعببب الببرْ جٍببص الطعببب َالشببساة الببّ

ُٔخببر لالظببزعمبل الببداخلٓ َال بزجٓ،ف ببد

االلٍخ  ،مىح ثببن ٔ بٕم العبدل فبٓ كبو م ببن

كبببن ُٔكببو ثش ب و ط ب لعببال اظببطساة

الّ االثبد  ،لعلبً ٔمببزض (مىصبت) ال ببٌه

المعببببدح اَ كمبببببدح م ٕئببببخ َ ،اظببببز د مبب ب

االعلببببّ فٕببببّ (مشببببُز) َظببببٕبدح الممل ببببخ

رسثىزٕه (وُ مبه شٔبذ الصبىُثس) َالبُزد

َال بببببُن لعلبببببً ٔصبببببو مبببببه العمبببببس البببببّ

مب المبببء المببساض الببساض َكببرلك للزى ببٕا

الشٕ ُخخ  ،مه ٔىزجً البّ ٌبري ال لمببد ان

فببٓ االذن م ب شٔببذ العببسَ اَ شٔببذ شببنس

ٔ بببببُن (لبببببً) الشبببببعٕس ،اليعبببببخ ،الصٔبببببذ

االزش كببرلك اظببز د مبب الطنببٕه لببجعط

 ،ملببح  Barikaلطعبمببً – ٌَببُ

6

،الصببُ
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حكمث بشير االسود

انحم ملح االرض

ملبببببببببح مٍبببببببببم (َ ) CDA,p.39شٔبببببببببذ

َالىببجالء ثبببل ساثٕه ) َ ،فببٓ وببا ط ُظببٓ

لمصببببثٕحً َان ٔح بببل ونبببببح فبببٓ حٕبرببببً

مخببببس و ببببسم (كزلببببخ مببببه الملببببح َاعشبببببة

َٔىعم ثحظ جٕد لعو َججخ السجببل اال ُٔببء

َ kulkulaniاالزش َكزلخ مبه الحنبس مبه

فببٓ ثببالد مشببُز ر ببُن اثدٔببخ  ،لعببو مشببُز

الجُاثببخ السئٕعببٕخ رببسثا فببٓ حصامببً (لٕيببٓ

ٔجبببز السجببو الببرْ ٔنٍببص ٌببرا الطعببب ،

. )757

مشببببببببببببببببببببُز-أزببببببببببببببببببببو-أالوببببببببببببببببببببٓ

امبببب فبببٓ الزبببُزاح َثحعبببت ط بببُض االظببببحٓ

( َ . )Foster,1995,p.273د ظنلذ لىبب

ال دٔمببببببخ فٕىجوببببببٓ ان ر ببببببُن كببببببو الز ببببببدمبد

وصُ

(ال ساثٕه) مملبخ (الَٔبٕه  ، :51 7حص ٕببل 15
- 1-

 ، 711مصامٕس َ ) :51 5كرلك كو ذثٕحخ رملبح

 .4رشببٕٕد معجببد أ ببُز  e-kurفببٓ وٕجببُز فببٓ

ثملببح (مببص َ . ) 151 5كمببب فببٓ حبلببخ الج ببُز

العصبببس االكبببدْ الحصبببا الزبببٓ اعطٕبببذ

(خببسَ  ) 531 5:اَ كمببب ذكببس (فعببخ َملببح

للعمبببل المٍبسح َ ٕببس المٍببسح حٕببم َظ ب

َخمس َشٔذ ) (عص . ) 5 14

المئبببد مببىٍم َمببه ثٕببىٍم صببجب الببرٌت ،

َٔجدَ رمبمب اوً كبن للملح َظٕيبخ رطٍٕبس – ف بد

الىحبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرٕه

جسد العبدح علّ ردلٕك المُلُد ثملبح (حص ٕببل

،الىنبزٔه،الحدادٔه،ال زجبببببخ،الجىبئٕهَ،العمب

ٌَ )111 :4بببٓ ثم بثبببخ حسكبببخ ط عبببٕخ لطبببسد

ل العبببدٕٔهَ،مسا جٕه العمببو – َطج ببب لٍببري

الشببببسٔس اك ببببس مىٍببببب عىبٔببببخ صببببحٕخ َ ،ثٍببببري

ف ببببد كبوببببذ الىعببببت الشببببٍسٔخ

الُظٕيخ المطٍسح ٔم ه زثا كلمخ العٕد المعبٕح

َالملببح)

(كببو امببسْء ظببٕملح ثبلىبببز ) (مببس ط )151 5

الىصببببُ

كبببالرٓ (الشببعٕس ،العببمك المنيب
(. ) Potts,p.105

فبلىبز ٔ زجس َٔطٍس (كُزوزط . ) :51 5

 َ .5ببد ذكببس الملببح فببٓ الزعبَٔبر أعببب (فلببٕ ه
لعبوٍب ملحب )  ،كمب فٓ رعُٔرح اخبسِ رجبٕه
اٌمٕببخ الملببح ( اوببك ملببح مُلببُد فببٓ ث عببخ
مشس خ  ،مه دَوك الرعد َججخ فٓ المعجد ،
مببببه دَوببببك الٔزمزببب االلببببً َالملببببك َالٕببببد
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حكمث بشير االسود

انحم ملح االرض

ثببدَوك الٔىشببل الج ببُز الببً اَ ملببك اَ ظببٕد اَ

الملح كائن حي :
َصبب

العسا ٕببُن ال ببدمبء الظببُاٌس المحٕطببخ

امٕس

ثٍم َصيب حعىب  ،فبلملح م ال ٌُ لىب مبدح جمببد

اوب فالن اثه فالن

اَ معدن  ،امب للعسا ٓ ال دٔم فٍُ كبئه

َ عذ محمُمب فٓ احبثٕلً
أٍب الملح ،حو علٓ الع دح
ازف العحس عىٓ ! َك بل ٓ

- 3حٓ لً ان ٔلن الًٕ اذا َ ظبحٕخ للعبحس فٍبُ
عىدئر ٔ بطت الملح علّ الُجً االرٓ 1

ازف ب المنببد َالزعببجٕح لببك (جبكُثعببُن :54:
):37-:3:

أٍب الملح ٔ ،ب مه خل ذ فٓ م بن وظٕ
طعبمب لاللٍخ جعلك اولٕو
ثدَوك الرمد مبئدح فٓ أ ُز
8

ٌَ را فبن كال ال مح َالملح لٕط ثبلمبدح النمبد
الزبببببٓ وعسفٍبببببب ثبببببو ان كلٍٕمبببببب حبببببٓ ذَ ازادح
المجلذ الثالث – العذد السادس 1021 -

حكمث بشير االسود

انحم ملح االرض

َش صبببٕخ ٌَ ،بببرا ٔىطجبببل علبببّ أبببخ ظببببٌسح

الحٕبببح الُٕمٕببخ العملٕببخ العبدٔببخ كمببب فببٓ العببحس

اخسِ فٓ العسا ال دٔم كلمب وظس الٍٕب االوعبن

) 33

َالبببببدٔه َالي بببببس الزببببببملٓ (الطعببببببن

ثسَح ٕس رلك السَح الزٓ ٔىظس ثٍب البّ امبُز

المصادر
 -:ال زبة الم دض
 -7المسشد الّ ال زبة الم دض – ثٕسَد 7:::
 -5معنم الالٌُد ال زبة – اشس

علّ الزسجمخ َوظمٍب علمٕب المطسان اوطُوُٕض ونٕت – ثٕسَد . :55:

 -1جبكُثعُن ،مُزكُد  1مب جو اليلعخ –رسجمخ ججسا اثسإٌم ججسا – ثٕسَد . :54:
 -3النمجو  ،ال ُزْ وبصس  1السمُش المعٕحٕخ – ثٕسَد . 7::3
 -4الطعبن ،عجد السظب  1الي س العٕبظٓ فٓ العسا ال دٔم – ثوداد . :54:
 -3الثبد  ،زٔىًٕ  1بمُض العالمبد المعمبزٔخ – رسجمخ االة الجٕس اثُوب  ،دَ .لٕد النبدز  ،خبلد ظبلم
اظمبعٕو – مساجعخ د .عبمس ظلٕمبن – ثوداد . 7::1
 -4لٕيٓ ،مبزره  1ال ٕمٕبء َالز ىُلُجٕب ال ٕمٕبئٕخ فٓ َادْ السافدٔه – وسجمخ َرعلٕل َر دٔم د.محمُد فٕبض
المٕبحٓ ،د.جُاد ظلمبن الجدزْ  ،د .جلٕو كمبل الدٔه –ثوداد . :54:
Bealieu,P.A:The Pantheon of Uruk During the Neo-Babulonian Period, LeidenBosten,2003 .
Foster,B.R;/From Distant Days , Maryland,1995 .
Potts,D.T; Mesopotamia Civilization, The Material Foundation, New york,1997
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