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 -: التسمية والموقع

 اوال: التسمية ) االنبار (

  ـ لغة : 1

 ...،االنبار هي بيت التاجر الذي يجمع فيه المتاع والغالل واكداس البر 

واحداها ) نبر ( انابير ، اي ان االنبار هي جميع الطعام من الحبوب والتمور 

وغيرها ، ونبر الشىء رفعه ومنه المنبر بكسر الميم ، والمنبر هو مرقاة 

 الخطيب وقد سمي منبرا الرتفاعه وعلوه .

واالنبار اهراء الطعام واحدها )نبر( على انابير وسمي الهري نبرا الن 

ذا صب من موضعه انتبر اي ارتفع وفي رواية ان الملوك تم االطع

الساسانيون قد اختاروا هذه المدينة القامة دور الصنعة واالنابير ، النها 

تتوسط اخصب اقاليم الدولة كما ان ترتبط بعاصمتهم ) طيسفون ( المدائن 

بواسطة قناة مائية صالحة للمالحة وان كثرة هذه االنابير هي التي جعلت 

 يتها بهذا االسم .تسم

 ـ اصطالحاً :2

تعد االراء التي تناولت تسمية مدينة االنبار شانها في ذلك شان اغلب تسميات 

المدن االخرى فقد ذكر الطبري ان نزول العرب ارض العراق وثباتهم فيها 

واتخاذهم الحيرة واالنبار منزالً ان الملك البابلي نبوخذ نصر امر جنوده ان 

ووطا بالدهم وقتل رجالهم واستباح اموالهم ... فخرجت  يغزو العرب ...

منهم طوائف سالمين فانزلهم نبوخذ نصر السواد على شاطىء الفرات فابتنوا 

موضع عسكرهم فسموه االنبار ... وقد تعددت الرويات في اصل التسمية 

د سفر ... ان المكان سمي اولكننا نرجح ماذهب اليه االستاذ طه باقر وفؤ

في القرن السادس الميالدي لن قلعته اصبحت مخزناً كبيراً للساسانيين  االنبار

وان كلمة االنبار تعني ما تعنيه المفردة العامية ) عنبار ( ومعناها المخزن 

 او مكان خزن الحبوب .

وعلى االرجح ان العرب هم من اطلق كلمة االنبار على المكان الذي كان 

ح هو االسم الرسمي ز ـ شابور ( واصباسانيين بـ ) فيرويعرف من قبل الس

له ومنذ ذلك الحين ) القرن السادس الميالدي ( بدات تختفي كل التسميات 

 ) االنبار (القديمة للمدينة واصبحت تعرف باسمها الجديد 

 



 الموقع الجغرافي :ـ 

الموقع الجغرافي تعد عامالً مهما من عوامل االزدهار الي منطقة اذكان 

النبار وموضعها الجغرافية المتدة دوا بارزا في عناية لموقع محافظة ا

العراقيين القدماء من حكام وملوك ،وذلك بسبب وقوع اغلب مناطقها مع 

ضفتي نهر الفرات ... كما تاتي اهميتها لوقوعها على طريق التجارة المهمة 

 البرية والنهرية مذ عصور موغلة في القدم .

لذلك عدت المنطقة الشريان الحيوي لبالد بابل واشور وهي منفذهم الرئيس 

لبالد الشام ، يضاف الى ذلك عامالً اخر وهو احتوائها على ثروات طبيعية 

في بعض مناطقها لها شديد المساس في الحياة اليومية لسكان بالد الرافدين 

المناطق ، ومن هذه مما دفع سكان المنطقة الوسطى والجنوبية لالهتمام بهذه 

الخامات ) القير ( المتوفر بكثرة في مدينة ) هيت ( حيث يستخدم في 

الحمامات وكمادة عازلة للرطوبة وكذلك في المجاري وطالء القوارب وغير 

ذلك كما كان لخصوبة التربة على ضفتي النهر وغزارة انتجها الزراعي 

ا تحتاجه الدول من واالقتصادي له اهمية في دعم النشاط االقتصادي وم

  الحبوب والخضروات واالغنام والخيول وغيرها .

كانت االنبار قديما عبارة عن اقليم كبير سمي اقليم ) سوخي ( او ) سوخو 

(  ق.م2004ـ2114( وقد ورد هذا االسم في نصوص ساللة اور ـ الثالثة )

القائم وكذلك في العصر االشوري والبابلي الحديث على المنطقة الممتدة من 

 الحالية الى قضاء الفلوجة ومركزها  )عانه ( او ) انات ( ) خانات ( ويعني

االسم في االكدية ) الثورة او الهيجان او التمرد ( ، اي ان امتدادها القديم 

 خندانو ـ القائم ( الى ) رابيقو ـ الفلوجة (  من ـ

تقع اطاللها على ومن اطالل االنبار االثارية مدينة االنبار التاريخية التي  

 مسافة 

كم ( شمال غرب مدينة الفلوجة ، على مقربة من الضفة الشرقية لنهر 5) 

 الفرات .

 

 

 

 



 نبار في النصوص المسمارية:ـالا

 ـ المصادر االشورية :1

االشوريون من االقوام الجزرية التي نزحت من شبه الجزيرة العربية الى 

ك االقوام االخرى ) الكنعانية مناطق الهالل الخصيب المختلفة شانهم في ذل

، االرامية ، المورية ...( في بالد سورية واالقوام ) االكدية ، البابلية ، 

االصل نفسه الذي تنتمي اليه الكلدانية ( في العراق ، وحاضرتهم تنتمي الى 

حضارات تلك االقوام ، فال غرابة ان نجد التشابه كبيرا بين المظاهر 

المختلفة التي انتشرت في هذه المنطقة من العالم ، غير ان  الحضارية

االشوريين زادوا في تعميق وتركيزهذا التشابه عن طريق االتصال السلمي 

 او العسكري .

وتقدم الفترة الممتدة من ظهور االشوريين كقوة سياسية على مسرح االحداث 

د وحتى انهيار في الشرق االدنى القديم في مطلع االلف الثاني قبل الميال

كيان االشوريين السياسي في القرن السابع قبل الميالد من الفترات المهمة 

 والمزدحمة باالحداث السياسية .


