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المحاضرة الرابعة    
 آالالخ 

الحرريلبوسي رر ولررشوالععنرريلمورىررلوالي رر روالعرري بولىررر والعي رربوسرريل   وقرر ووالالخآيعرر موقع رر و
وقليىموألعيكيموفبولعاءوا كىلرون.

كنررياوالحي ترريهوعيرربوررر و ررق ورنرر  ومق ررموأخ تررمويياررلوليرترررريوقرر و لايررموالع ررعروال  ول تررمو و
ال اسر و  رشوالير( حتو اراو لايرموال رر نوالرريلبورنر وي. و و لايرمور ر والحليرلتو قر و رر واهوأواخر وال ر نو

قع رر وآالالخولعررروحوراطوقاعيس رريطوقرر و (رر ووشرعع والقحرر والارربوحقرر هوآالالخوو ( لرريوقرر واليرلنوالعرري  يم.
 األلييموفبوالع عروال لييموكييوفبوالع عروالحليرم.

و
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اليكانييهواألخ تموفبوالاشولللور اولععروالعكينوالر يفبووال رارب,وف لوُ  شور راوحقيرموليررشو
ال برررمواأل و,وولررربوقررر والح ررر والررر حولحررراوسي رررشوآلرررمو ررريح وقررر و  ررر وال رررعان.ووررررر وفررربوالارررشوور ررراو

خ راوأنوفريرتيهويلوتموخنىم.وخ وريلوالعكينوإلاوإلايجوفريروق ت وقنيسبوليرريروالير اهوالياعرعر,وو رلوأ
الانرريرولرر اواليررريروفرربوقىرريمىووا ررعمو ارراواألليتررعلوألرربوكررينويىرراطوسعرر رمور رراوالررلوال وو رراعي وأنو

ويحاشوقكيلمول يرتمووا عم.و
وا راعي ووولربوLeonard wooly  وا راعيراوالقعررمووالاى ( يرموسديريح ول(علريرحووولربواالل  (ر حو
الا ت(ىيرررموالرىل ررريم,ووألرررريوليررررشو رررلاييهوأنويحظررراو رررقعاواألخاررري والي رررىعرموقررر والعظررر و اهوالعقعررريهو

والانيرواألخاي وال اي يمووجييعريول ( والاععرواليىب.
وق وألر واليكانرييهواألخ ترمو  ر والحريك وسريرت ولري والر حو ىربوفرعيو  ر وأ رل وقىرب.وولعر موقر و

يرمووا راي والي يحروالحريموأنوشييلبو رعرتم,ووقر وتريىبوآالالخوس ربوخيترعيطوا ريييطول ي  رموالحريرموال لي
ل اوالر ع و ااوظررعروامق  امعرترموالحعرترموالي(ايليرموفربوقىع رموال  تر  وولع رعريوسيل ريلوال ر  و  راو

العيئرلوإلراولر لوالحدقرموو ووIdrimi عا شوالقح والياع طوالن قيموو لوأرخاول لواليا  ور اول شوإحرتيبو
ق كوآالالخواليىحعهوق و   وك عبوسألييموخي موولعوعقير ور و (  و اليمول ناور اوليريلواحرتيبو

سيرليي وقار ووخيعرمو رىايا اهولاحرل ورر و يري واحرتيربوليعربوخر وير ك ولير حاطو رل وفربو  رروق ر و كر و
وأ يبوأر يبولعووأخعلبور اوالر  وإلاوقليىموإيييرو ( ويدي وأخعالب.و
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 المضمون الحضاري لنصوص آالالخ:
والعيي رربوخي ررموق رررعالطوفرربور رر وخ يرريءو يررعرا بو  ررشواكانرريمووكررينولرريرترو ررعرتموالح رريرحو

ل عصوقليىموآالالخ,ووكيلاو  رو لولع اوحوراطو  يرتيطوقرييطوفبور  و يعرا بوالقري  ب,وكنرياورر و
لررر اوالرررلورووخررريئىوقليىرررموقررريرح,ووبعرررلو ررر ع.وقررريرحور ررراويرررلو يرررعرا ب.ووكرررينوالع يررريءويعا رررلونوسي ررراي ارو

يرريوالياىيفعررينوال عتررينوالع (ررلانوفرربوأر رراواليرر اهووجررريهوال رر  وقىررب,ووجرريءواالل رريلو رر( وسي ررشوو  رررول
واكانيمول عصوآالالخوالايسعمول عي يمو  روإخقيليولر اواالرا يح.

 نصوص آالالخ:   
ول واكانيموقيوي تلور وأربعييئمولصوقعييرحواكيححوفبواليقيلبوالي  يم.

 

 
كيلراوالعررييح وكيريولعكررووالى رعصوللقرر اءوالح  (ر( وقرر وأ رشوأكررعرح,وأقريوال يل يررموقر والعرركينو
ف لوكيلاول عى  واألقعرحواألكيحح,ووالولع  وشبءورر ووا ر و رعرتمواللاخ يرمووال ىعبيرموفربوفار  ول رعصو

الخور  موقيرحووالول لوفبول عصوآالو-أوجيرتاوو–آالالخ.وإالوألىيول لوأ ييءوقلنووأقيك وقرشو عىمو
وي. .1720سيلركععسوال حوييا ضوألر وا ا عاوحلايوالى(شوفبو عالبو

لظر ولىيوالى عصوظرعرورريح ول رليشوإ عري وسروخ ووالررلمولرعوالحيرياوور راوالعر عموالي ك ترمو
ووق اققموم يوالا ير وولح كيهوال عرواليعيحيموأووربييوكينوأي يطو لاف ولح (شوال  ع ووال  ائر.
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عصوحوروالحيك وفبوفاوالى ريهوور لوال (عليهوف لو ي وأق(ا ع وسياوخ رعقمولعكوولىيوالى 
 ( واق أ وللراوأشيهووأسيلع وق وأجشوقيوي تلور وأربع( وك( عو  ا وقر والي رمو وألريوولر او  ليلريطور راو

وال ىاولر لوالع(ل وفبو لكوالع  ت.
 مراتب المجتمع:   

رتررموأ ررييءو رركينوأربرر ورنرر  و  تررمو راعيررموتررياوال ررعائحوام  رريئيمولررر  ووخيعرر( ولع ررموفري
لر  وققيش  وليليىرموآالالخوفربوال ر نوالرريقوورنر وي. .وو رلولظيراولر لوالي الررواالجاييعيرموق الئرمو

وسيلي لقمواألحلا:
الي لقمواألحلاووتحىولر واقا كوك  ورىروأوو  شووو Sabe nameلعيسبوليقبو .1

 ييلوالعر  .  ( ,ويعينعنور اوأم امواليليىموأووي عقعاوسأر
الي لقموالريليموولبو ىبو يألوأوو كينوال يمواليع رول ي اه.وhani ahu خيلبوأخعو .2

 كينولر ول يرلر والري موأوو  ا يطوفبوال   .و
لر صوويي  عنور بيهوالى شوالابوكيلاووMarianuالي لقمواألولاولعياوقيرتيلعو .3

 اليللب.أل  اضو  بيموأووكيلاولعارل وأل  اضوالى شوال راربو
ي. وفإلريولنقبوإلاو لوك ( و  تمو عرتموقعي   ,ووو18وإ او يولىيور  و عر وآالالخوفبوال  نو

 عيب,وو عافشو يحقموق و  رووإييير,وو ائ ت ,ووأرلاحاطو ( ول رو عيوال  تموسحعال(ابووبيئعيبوو يلعيبوو 
 ق والع (لووال كعروواملي .و

 
سأرلاحوك (  وق والنرعحووكر( اطوقيوخاياوسريل والي ك,وا ا قاوالع عحوأحور عحوال ي ووو عاوو-

 ول اوحل(شور او  عرلور لوال ي يهوالا يرتم.
 

 مملكة قطنه
فبو عىبو ولشوالين فمتوقى واأللفوالريل وي. وو ااولرييمواأللفوالريلر وي. و.وا الأواال ايعينوو

ر  ررموقرر وقرريرحووبي ررشوو  رررووايرر  ,وخرر وررريحهول ظرررعروفرربو لايررمواأللررفواألولوي. ,ووكيلرراو عىرربور رراو
ووكيلاوق والي اك واال ا يحيموالريقموفبوال ىع ,ووكيلاوآالالخوقر ريوفبوالنييل.
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 ك و عىبوأ   ول رلأوسيلي ركو وأشرربوأححتوخر وا ىرب وأقرعنو (ع(رشتوورىرلوالريريرو عىربولنر حو ركيلريو
ووقىر وق وو شوإلاوق  و.

 

 
 

 مملكة كركميش 
اليرر اهواألر رراوإلرراوالنررييلوال  برربوقرر وقرريرحووإلرراوالنرر يوقرر وييحرريض,وفرربواليع رر وفرربوقىع ررمو

ال حولعجلوعيبوج ا  ووالحيليم.واكاع اوألييموك (  وقى ولأ يعرريولع عررريوسريل   وقر وأ رلوقعري  والير اهو
ووق و يسيهوجقيلومعروسوال ىيموسيألش يروال ىعب تم.
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بوحولرمول يرترموسيللرجررمواألولراولرر لكو يفظراور رراوُ كر هوفربوقحيعظرريهوإ ر والي  يررمووقريرح,وفررر
ر  يهوم(قموق وج( الريووخي موفبوقىع موالي اهواألو طوو لكولارأق( والعر قمولا رير والع رعر.وو يقراو

و (ىريووب( وآالالخوأي يطور  يهول يرتموق وخ لوالى عصوالابو (ىاوالعارحاهووال يحراه.
 

 
 

لابو ى حو ك ليوسيلاي (شتوولياعاوسع  يهول يرتموليقموو=ووفبول كواليا  وظر هوأوجيرتاو ا
 ق وقيرحووتيحيضووك كييش.و

=ولىيكوج (شوفبوشييلو ( وهوأي يولياعاوسع  يهول يرتمووم(قموق وج( الريوفبول كواليا  .وو
 كييوأ يقاور  مووخي موق وق  وفبوق يلول ير والرنروحونوأنولر  ولري.و

ل  (شواألر اوشييلبوف عع( و,ووكيلاوق  لول ا يروق وو=ولىيكو ي عروفبولشوال لحوفبوا
قيرح,ووكيلاوقي  موقعا  م,ولريور  يلريوالعا عموق واليييلكواليرا يم,وف لوكيلاوقحعموقريمور اوو

 م تىول بطو  حوال افلي وق واليلنوالععرتمواليرا يموق و  ر.
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 الحوريون ومملكة حوري ميتاني
سن تمولريج هوإلراوشرييلو ر حوال افرلي وقر وقىع رموال  تر  وفربوالر ر واألخ(ر وووالحعرتعنوجييريهو

واألكيحيم.و–ق واأللفوالريل وي. و يحقموق ول قمواألليتعل,وولأخ واوكر( اطوسيلر يفموالععرتمو
ولظر ول عصوآالالخوالابولععحول   نوالريق ورن ووالعيس ورن وي. وأ ييءو عرتموقاعلح .و

الان واوسعلو  ع.وقيرحور اويلو يعرا بوالقي  بوسنكشو  ت وفبوقىع موالي اهووووتعا لوأنوالحعرتعنو
 األو طووو  عاوإلاوواححوالعي ب.و

ليك والحعرتعنوق و ىيءوقي  موك (  و   اوأوجو علريوفبوقىا فواأللفوالريلبوي. وولبوقي  رمو
 ررعرحوالارربوحخ رراوفرربولىرريفووقرر وامق  امعرتررموالي رر تم,ولر  ررريوفارر  و رر  ول رر وال ررعفوح وو-ق(ارريلب

وور اول لواليي  مولاي مو  اريهوحاخ يمور اوالع شوولاي موللخ هوالحر(( .وو
 

 
 و
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