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 المحاضرة الثالثة 
 سورية في النصف األول من األلف الثاني قبل الميالد

 ) العصر األموري( 
ةالكمم لل-ةالكمم لاليي ل-ياحممك لل–فمم لرمم ال لهمم ل لةممكا لأهممالممااكمممملمية المم لممتمم ل  مم  ل

لةالك لحكص ا(.ل-ةالك لجبيلل-ةالك لم جكالتلل-ةالك لكركايشل-قطن 

 
 مملكة ماري 

ةنلأشهرلممادنلممقديا لفم لمم مرالممقمدياعليعمرقلة قعهمكلممحمكم ل كرمال لتمللممحرلمر (لتعدلةكا لل
لمد لممب كامكالممحكميم علو حم لمم مقعلعلىلممضف لمميانىلمنهرلممفرم لعلمىل عمدلأحمدلع مرلكيلم لةتمرم ل ر م ل 

لةكئ لوع رلنلجن بلشرق لديرلممزوال كمقربلةنلممحدودلممعرمقي لممس ال .
ملعثممرلجاكعمم لةممنلممبممدولوهمماليق ةمم نل كم حمم ل1933تممالمشت ممكقلةممكا لةفممكدف لففمم لشممهرلالبل

عممنلقطعمم لح رلمم لمتبطيمم لقبممرلأحممدلة تممكهالفمم لتممللممحرلممر علعلممىلتاثممكالاجمملل ممدونلاأ ليحاممللكتك مم ل
سمماكال لورممرعكنلةممكلوصممللممابممرلتمممىلممسمملطك لممفر سممي لف ممملتل عثمم لأبرلمم لةممنلةتحمم لمملمم فرل رئكرمم لة

ل.Andre Parrotأ دالهل كاول
أظهممر لممحفرلممك لممتمم لتاممتلأنل ممدميك لميرممتيطكنلمم  ممر لفمم لةنطقمم لةممكا لتعمم دلتمممىلم ممم ل

مماتحمال طمرالممت مكا لومما مصمال ل مينل مالدلمماكةسلقبللممايالدعلوقدلركعدهكلة قعهكلمم برمف لممااتكزل
ممرمفدينلور ال علو ينلهضم  لم  كوم الوجنم   ل مالدلممرمفمدينعلعلمىلأنلتفم يلقم  لريكرمي لولمقتفمكدي لل

لةها لوهدفك لمحاال لممااكمملمما كوا لممعسمرل ل هدقلممسيطر لعليهك.
حام ام  لمم مك ل لوكك متلترتفمعلفم لورمطهكلةكا لةدين لعكةر لتبلغلةسكحتهكلقبللتمدةيرهكلعلمىليمدل

ُجددل نكئهكلةمرم لعديمد علوشميد ل مكمقربلةمنلممزقم ا لل42xزق اتهكلممت ل نيتلعلىلقكعد لةستطيل لمم ملل
لةعك دلةتعدد لةتافف لمآلمه علوقدلوجدلف لةعبدلع تكالممعديدلةنلم م محلممنذال لوتاكبيللمالمه .
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ا  لممينب علل-ميم لشكةك كنل  

 

 
تفايالممدمئر لمم  

 
 المحفوظات الملكية:   
علممممىلل115ل-108ملفمممم لممقسممممالم دما لةممممنلممقفممممرلممالكمممم لوممقكعتممممكنل1935عثممممرلممانقبمممم نل

ةحف ظك لةلكي لةؤمف لةنل ح لخاس لوع رلنلأم لم حلطين لُكتبتل مكما لمماسماكا لومملبم لم شكديم ل ل
لممله  لمم ك لي لممقديا (.
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ةمممنلوبمممكئالمقتفمممكدي لويدمالممم لوريكرمممي لودينيممم لوارمممكئللوةعكهمممدم لتتممم م لممااط طمممك لممالكيممم ل

وتقكالرلو ف صلةاتلف علتعط لةعل ةك لميسلفق لعنلتكالخلةكا لوأووكعهكلميقتفمكدي لةمعلممااكمممل
وممبلمممدمنلم خمممرنلفممم لةنطقممم لمم مممرالممقمممديالكلهمممك.لوهمممذولممااط طمممك لأعطتنمممكلصممم ا لومومممح لعمممنلةمممكا عل

للىلذكرهك.وخكص لةنلخالال قكطلرنردلع
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 تاريخ عمارة ماري: 
ت وممحتلةممنلخمممالالقفممرلزةممر لممممياعلوا ممالدةكاهممكلةمممنلقبممللحامم ام  لتيلأ مممهل قمم لممكثيممرلةمممنل
شن زهكلممفني علوهنككلعد لديئللراحتل إعكد لارالص ا لدقيق لعمنلممقفمرلممالكم لممقمديال.لا مالت نمكليل

ممثمممك  لقمممدلخفمممملم مممقالممالمممملممسممممني لويدماتمممهعل سمممتطيعلتحديمممدلطرمئمممالتننيامممهعلتذل علمممالأنلممطمممك ال
ولت رمم لممقفممرلةعبممدلذولةاطمم ل سممي علوهمم لللللوخفممملممطممك الم والملااممكزنلومماممؤنلورمممنلمماممدم.

ع ممكا لعممنل كحمم لائيسمم لكبيممر علوقكعمم لومماا ليحممي ل هممكلح ممر لصممبير علوةاممرم لة هممز ل اممذ يلةممنلأجمملل
قلممبنكءعلولضالعددم لةنلمماذم يلمماتتكمي .لولضكقلم جرمءم لممطقسي علوهنككلةارلالخرلينته لتمىلطرل

لتمىلذمملمماعبدلةن  تكنلةعاكالتكنلأخرلتكنلهاك:ل
 ةرتفعلةسطيل ن لمبكيك لتعبدي علو ع دلمألم لممثكم .ل •
ممثك ي له ل قكيكلزق ا ل نيتلعلىلةفط  لةرتفع ل اعبدلم مهلدجنلحي لعثرلوممان   لل •

 علىلم ردلممبرو ز لمم هير.

 
 قفرلزةر لميال

 
 الثماثيل الجصية: 

 ينم لل-مشمتكام لل-علىلتاكبيللفني لكك تلة زعم لفم لة ا عم لةعك مدلهم ل:لمشمتكاللعثرلف لةكا ل
زمزم.لتاثممللأعاممكالممنحممتلمم فممي لهممذولجاكميمم لخكمفمم لمفممنلةممكا لممتمم لأصمم حتل ياممكل عممدلةحمم الممفممنل

لممعرمق لممس ا لومم رق .
ول هدلعليهلممررالمم دما لمم هيرلمماعروقل كحتفكالممتنفيبلشاكلتط الفنلممتف لرلف لةكا ل

لوعندةكل ت ةللهذملمما هدلفإ هليدالعلىلأنلهنككلكثيرم لةنلممفكي لممالكي لممت لزلنتل رر ملة ك ه .
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ممتف لرلل-ممتاكبيللمم في ل  

 التجارة الدولية الواسعة:   
ورماحتلمنمكلتلمملممنفم صل اعرفم لةمدنلللممنف صلممت كال ل اعرفم لأرماكءلممام مدلم وميم عللتفيد ك

م ت ممكالم عاممكالممت كالمم لمادينمم لةممكا لممتمم لشممالتلممعممرمالورمم ال لومبنممكنلوفلسممطينلوم  كومم الوميممرمنل
ومم حممرلنلعلممىلممالمميبلممعر مم لوكرلممتلوقبممرصلفمم لمم حممرلممات رمم علكممللهممذملممن ممكطلممت ممكا لرمم للفمم لل

لممنف صلوخكص لف لعهدلشا  لأددلوزةر لميا.
حدبتلممنف صلعنلت كالوق مفللت كال لو عثك لت كال لكك تلتقفمدلةمكا لأولتعبرهمكل لمىلوتلل

ةدنلأخرنعلفاكا لكك تلةحطم لةهام لأيضمك لملسمعك لمممذينليررملهالممالم كلوممحممكملفم لةهامك لد ل ةكرمي ل
لأولمقتفكدي لفكمت كا لوممد ل ةكري لكك كلةرت طينلةعك ل  مللوبيا.

 انجازات الحكام: 
فمم لقفممرلزةممر لمممياعلوتبممينلأ هممكلارممكئللل135لممىلة ا عمم ل فمم صلفمم لممفممكم لاقممالمقممدلعثممرلع

حمكملم قكميالأول  مبلممالملف لممادنلوممقرنلممتك ع لمه.لوتففيلاركئلهالعنلم عاكالمما كلم لتمميهالةمنل
لقبللة يها.

فكدلأولوتتاثلل إدما لةنطقتهالف لة كالميقتفكدلوتننيالمرتادمملمميدلممعكةل لف لة مرالممح .1
 ممسهرلعلىلتقكة لميحتفكي لممديني عل

وككنلعليهالأنليف   ملممان آ لوممبنىلممتحتي علفقدلككنلتصالحلممقن م لف لة مرالممفيضك ك للل .2
 ةنلأشبكمهالم ركري علوهنككلاركئللةتعدد لتتعلالف لهذملمما و ع.

وتتعلال كمحمكملأة الأخرنلةثللممقضكءلومم رط لوممحرمر لوةنعلممسرق لوةالحق لمما رةينلل .3
 وممقتل .
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تلبي لطلبلممالملف لحكجتهلةنلممح كا لممقكري لملنحتلوممحي م ك ل    معهك.للوككنلعلىلممحكشالل .4
 شاكلككنليطلبلةنهالتاركالمماهنيينلوممفنك ينلتمىلممقفر.

 .لبرلممالملعنلممطقسلوممفيضكنلو يرولةنلممك ماثلممطبيعي ول جدلاركئللتال .5
اتعلق ل كمق كئللأنل فهاللاركئللتابرهالعنلتحركك لممسمكنلوخكص لممبدوعلوراحتلمنكلممرركئللمم .6

 للطبيع لممعالق لمم  رل لممسيكري لوميقتفكدي .
ومماالصمم لأنلةرمرممال لممحمممكملتضممانتلممكثيممرلةممنلممتفكصمميللممافيممد لوتعمممسلطل ممكتهالمماتكممرا ل
ملت جيهك لممالكي علةدنلتخالصهالملعرشعلوكذمملفقدمةهالمما كدا لممحمر علوع مزهالعمنلة ك هم لم خطمكال

همممددلمماالكمم لو اكصمم لومممب لممبممدولممممدمئالوأطامممكعل ك ممللوةلكهممكلحاممم ام  لممممذ لكممكنلرمممببلممتمم ل ممدأ لت
لمختفكئهك.ل

:  المرأة في نصوص ماري   
دوالممامممرأ لفممم للي وممميأشثمممرلةمممنلةاتممم لارمممكم لعلمممىلأمممم محلطينيممم لتتعلمممال ا وممم عل سممم  للهنمممكك

مما تاعلوممديك  لوممسيكر علوكك تل عضلممنس  لممابنيك للة و علاركئللتفضيلعنلاغ  لممالممل ابنيم ل
ةرة قمم لأولمةممرأ لجايلمم لتمممىلجك ممبلممزوجمم لم ومممىلعلوكممكنلممممزومولممات ممكدال ممينلممع مهممللوممالمم كلوممحمممكملل

يالبك ي لةنلم ن لممالملممحلبم لممقم  لشمبت علكامكلدميللتحكمفك لريكري لومقتفكدي علوهمذملفقدلتزوولزةر لم
دفممعل نكتممهلكزوجممك لمن م ممهل ك قممكمياعلوكك ممتلممعالقمم لتسمم ءل ممينلممحامم لوصممهروللةاممكليممنعمسلعلممىلريكرمم ل

لممالم.
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 ممزومولممد ل ةكر ل

 
 

شاكلتنلتحدنل نك لزةر لميالومراهك لماشت لأيك(لُزوجتلةنلةلملري كالف لممعرماعلومالتكنلف ل
علتحسدلعليهعلفرمرلتلوممدهكلترج ولمماالصلعد لةرم علوخكص لأنلشمقيق لحام ام  لقمدلوجمد لفم لة و

لممامكنل فسهعلا اكلككنلهذملرب ك لمتفكعدلممعدمءل ينل ك للوةكا .

 
شبت لل-أوا ينك  
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 العرافة والتنبؤ:  
فمكعتبروملممنس ل لعنلأحالملواؤنلو ب ءم علوهذملةكلةيزلةكا لعنل يرهكلللتتحدثل عضلممرركئل

ممنب ء لوممتنبؤلك رمكط ل مينلتدما لمهمهم لولم  سمكنل اسمكعد لممكهنم علمممذينليتاثلم نلحمكي لممحلمالوقمدةتل
لأةثل لمذمم.

وخكص لهنككلأا ع لاركئللةررل لةنلممالك لممحلبيم لم صمللشميبت لتممىلزوجهمكلزةمر لممياعلحيم ل
أ   يت مل  ركط لممككهنلمماتبئعلوعندةكليرنل حدلم فمرمدلتنقللتميهلةحت نلممرركئللممت لأوحتل هكلمهمه ل

لحلاك ليتعلال كمالملفإ هلررعكنلةكليهرعلعليهلولابرول اضا  ه.
 نظام اإلدارة في ماري:  

 ف صلةكا لم دمال لعلىلفهالةؤرسك لم دما لوممتننيالف لوقتلة مرلةنلم م لمقدلركعدتنكلل
لةعنالةدنلمم كملوممعرما.لممثك  لقبللممايالدلمدنلم ة الينلف 

ولنهممرلمنممكلةممنلخممالالقممرمء ل فمم صلممعقمم دلوممتسمم يللوممارمرممال لممالكيمم لةعل ةممك لفمم ل كيمم ل
م هاي علوه لتزود مكل  رماكءلك مكالوصمبكالممام ظفينلوأةمكشنلوجم دهالوأوومكعلمما تامعللوتننياكتمهلةمنل

المممذ لي خمذلشممال لمجتاكعيمك لوقفمك لولنهمرلمنمكل نمكملممقضمكءلوممقسمل دولوةزماعينلوصنكعلوةالكلوةالشمين.
علىلمما تامعلم ةم ا علتذلأنلممقسمالفم لممقضمكءلوأةمكملممالمملأولفم لممعقم دلأولممررمكئلليمدمنكلعلمىلممننمكمل

لممقضكئ لمما تركل يالةدنلمم كملوممعرمالممقدياين.
وهمذمل لايلوج دل نكملتدما لةلك لةركز ليلتانيل يهلممسلط لم ة ال لر نلممقليللةنلتةمك يم ل
ممتفممرقلمحمممكملم قممكمياعلوهنممككلارممكم لمحممكشالفمم لمم زلممر لي ممم لفيهممكلتمممىلممالممملشا مم لأددلعممدملتةمك يمم ل

لفضلممنزمعلعلىلةيكولممبليخل  هلميسلصكحبلممسلط لمم حيد .لل
كئلهالأةكملممسلط لممالكي لوككنلعلىلجايعلهؤيءلت ةينلرميرلم عامكالممزامعيم لومم ي  لياثل نلق 

لوافعلحف لممقفرلدونلت خير.
وككنلممحكشالأعلمىلرملط لقمكدا لعلمىلت ايمعلممقم نلممعكةلم لأولممطلمبلتميهمكلتنفيمذلممرغ مك لممالكيم ل

م عامممكالة مرمممالممحفمممكدلمماتعلقممم ل  اشمممك لممعامممللفممم لممقفمممرلوممعكصممما لوم قمممكمياعلولممم ت لفممم لاأ لهمممذول
لوممفالح لوشالممقن م لويقكة لممسدودلوممتحفينك .
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وهنككل كحي لةها لي دلةنلممتن لهلتميهكلوه لح بلمماعل ةك علفاللي بلح بهكلعنلممالمل م  ل
طرلقمم .لويخطممكالممالمممل مممللشمم ءلومجممبلكممللة ظمم لصممبيرلأولكبيممرلولتمم مىلممحمممكملوممقممكد لممعسمممرلينل

لاكال لةبلق لوةات ة لةسطر ل كمكتك  لمماساكال .تيفكالممرركئللممف
وقدلتحدثلحكي لةنلح بلمماعل ةك ل  نليق ملممقكئدلممعسمر ل ح بهكلةمنلممكهنم لوخكصم لتذمل
شك ممتل بمم ء .لفكمقكئممدلقممدليلير ممبل ممذمملخ ممي لمطممالعلممعكةمم لعلممىلمماعل ةممك لوعممدملةعرفمم لاجممكالممممدينل

مقكئدل بر ل لمماعل ةك لأولح بهكلعنلممسلط لممالكي علوهذملممتالعبل كمعالقك لأولمملع  لممسيكري عل يق ملم
لقدليؤد ل لىلخطرلكبيرليعكقبلعليهلةنلممسلط لممالكي .لل

 تدمير ماري ونهايتها: 
أهايممم لةمممكا لو نكهمممكلومزدهكاهمممكلمممماليممممنلخك يمممك لعلمممىلأعمممينلةلممم كلوحممممكمل مممالدلممرمفمممدينلورممم ال عل

لأددلةلملالش الوحا ام  لةلمل ك ل.لوخكص لعلىلأعينلممال كلممك كالك ا  
فقدلككنلحا ام  لينتهزلممفرص لمال قضك لعليهكلو هبلكن زهكعلوقدلرمنحتلممهلممفرصم ل عمدلأنل
لقضىلعلىلخف ةهلف ل الدلممرمفدينعلوهكجالزةمر لمميالا مالوق فمهلةعمهلومدلأعدمئمهلوأةمرل همدملأرم ماهك.

ممياعلمكمنليبمدولأنلممسمببلمممرئيسليحمتالالةمكا للويلي جدلاركئللتذكرلأر كبلممنزمعل ينلحا ام  لوزةمر ل
وتدةيرهكلةنلقبللحا ام  له لا بتهلف لجعلل ك للأولتحمدنلةمدنلةالكتمهلم خمرنلتحملل امك همكلكاحطم ل
ائيسممم لملا مصمممال لممت كالممم لمم مصمممل لةمممكل مممينلممرمفمممدينلورممم ال لو كمتمممكم لجنممم لم ا مممكحلممكبيمممر لممتممم لكمممكنل

لي نيهكلةل كلةكا .
 

ض مملكة يمحا  
ا.معلعكصماتهكلحلمبلومةتمدل ف ذهمكل1650ل-1800قكةتلف لشاكالر ال لةكل ينلللةالك لأة ال 

تمممىلةنممكطالامفديمم لتقممعلشممرال هممرلممفممرم لةسممتفيد لةممنلذمممملة قعممكلميرممترمتي  لممممذ ليممر  ل ممينلهضمم  ل
ت رم لم  كو الف لمم اكالوجن   لرم ال لوةنمكطال مالدلممرمفمدينلوممفمرم لم ورم لفم لمم مرالومم حمرلمما

لف لممبرب.لل
مكممنلمما مممل لفمم لةعرفمم لتممكالخلهممذولمماالكمم لهمم لةفممكدالخكاجيمم لتمم ت لةممنلةممكا لواليي لوةممنل
ممعكصا لممحثي علأةكلةنلياحك لأولةنلحلبلفاللتت مفرلأي لةعل ةك لةمت   لأولأبرل لوذممل سببلتعذال
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وكثكف لةنذلأقدملممعف ا.لفاللشم ءلممقيكمل حفرلك لأبرل لف لحلبل تي  لمرتارمالميرتيطكنلمم  ر لفيهكل
ولاحمك لمرمالممق كئمللومم اكعمك لممتم لأرسمتللةعروقلعنلةحف ظكتهكلممالكيم لوكمذمملةعك مدهكلو ي تهمك.

 مماالك لوتعن لممرجكالم شدمءلأولم ق لكء
 نهاية مملكة يمحاض: 

كعك لهندولت رستلمماالك لممحثي لممقديا لف لور ل الدلم  كو العلىلأيد لممحثيينلوهالجالل
وقممدلمرممتطكعتلحلممبلخممالاللأوا يمم لكك ممتلقممدلهممكجر لتمممىلهممذولممانطقمم لةنممذل ممدميك لم ممم لممثممك  لا.م.

قممر يينلةممنلممممزةنلمةممتالكلممنفمم ذلوممسمميطر لوقكوةممتلطمم لاللممنفمم ذلممحثمم لعلتيلأ ممهلزمال ف ذهممكلعلممىلأيممد ل
لا.م.للل1595ممحثيينلعكمل
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