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 اوكن  الثاني-اثر االعتقاد الديني على شخصية الملك شرو
 سرجون االشوري

 
 د.نبيل نورالدين حسين

 قسم االثار –كلية االثار 
 

 ملخص

عند  لبحثدو للبصي دد  لد  لبمددلكلو لبإلندكن للانعددان  للبعمكلند  للبععددنكن 
 لمجمل لبنشاط لبثضداكن لبد ن خلإلدن بندا ملدلو لب لبدر ل شدلكصر لخ ل داة لبث ص در

ق.م لإننا نكى لحشنل للضح لجل  صإلالت حصن ه ل لبملو ل لو  299 – 299منها 
لد  لهصماماصدن لصلجهاصدن لنهكصدن بلثصدا  لهددل عمدك طحصعد  بد ى لبحشدك   لصصجلد  نددل 
 بددو لدد  عددللنصر نددل للثدد  مددنهم حمددا صكندددن مددن علددللل لعلعددال عددلل  لحددل لع نددا  لصدددك  

صاحددر للبصددد لصن لصددكو بندددا منصحددر ضدددخمر ثنمددن   لمدد ت لهدددصم لثدد هم حدددصعلم لبل ددر للبن
لامددر لبعدد ل  ل كلعددر  خا در حددن   لدد  ثددصن لهددصم لخددك حشددق لبصددك  لحنددا  لبيندداطك لل 
لبث لئق للب احات مخلإلا ث مر من لبمشاكصع لبص  ال لبت ل اكها حالصر ثص  صلمنا ه ل 
  لعدجل  ابدو كةحددر للضدثر حمماكعددر لبكصاضدر للب دص  للبيددنص لصكحصدر لبثصللنددات 

صد  لنشدده بهدا ث صيددر خا در صثندد  مشدداه  لبنثدت لبحدداك  للبمجعدم ل ددصها لهدد  ال لب
 ص لل ص صن ج كلن م نهم لمعاح هم لمعهم مصاثف لبعابم لبث صو .

ثيددداق لبثدددق لنلمددات لبكثمدددر ل ددداث        لن صثيصددق لبع لبدددر للب دد ق لل 
شددحا  لبجدائع لمعدداع   لبمثصدا  لصث صدد  ل عدد عاك لبندتم لبطصدد  لصي د  لبثيددائق لل 

ن دداف لبمهلددلم مدددن  لصثيصددق لبعددعا   بلنددا  لنشددك لبحهجددر للبعدددكلك لدد  نإللعددهم لل 
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لبهابم لحنا  معانن ) معاح  ( ل بهر لصخ صص لبهحات بها لصثيصق كةحاصها لصنإلص  
  ندددل  بددو صدددنم عدددن  (9)عللمكهددا لحابصددداب   ثنددام جمصدددع ععمابددن حدددابعل   اكل   ل بهددر 

للنددن لب دان  ليدد  نانددت صلدو لبمإلددك لت جمصعهددا -لبصده صك لاصمددان  لدد  شخ دصر شددكل
للضدددددثر لددددد  مجمددددددل ععمابدددددن لنصاحاصددددددن لبصددددد  عدددددجلت نشدددددداطاصن لبإلنكصدددددر للبعمكلنصددددددر 

 للبععنكصر .
 

The exploration of the human, intellectual, military, 

architectural and cultural literatures of the Assyrian kings 

particularly the New Assyrian ones 911-612 B.C reveals 

prominent differences between one king and another with regard 

to interests, concerns and views which is considered natural 

among humans. This variance is evident in the behavior and 

legacy of each of them before and during their reigns. One of 

those kings for instance was primarily interested in learning and 

writing and hence left a big library. Another king was interested in 

building channels and dams and in agriculture leaving a number of 

projects the ruins of which can still be seen today. The interests of 

another were all about sports, hunting and animals rearing for 

which he built ranches and stables telling the story of the relief 

decorating the ancient temples, palaces, cities and the walls of the 
world museums today.     

Justice, law enforcement, social support and insurance for 

the poor, price control, nation welfare, the establishment of 

temples and the fulfillment of the gods desires and instructions are 

all evidences of the religious effects on the personality of Sargon 

II. These interests can be clearly seen in his inscriptions, deeds and 

annals.   
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 مي مر
عندد  لبحثددو للبصي دد  لدد  لبمددلكلو لبإلنددكن للانعددان  للبعمكلندد  للبععددنكن      

لمجمل لبنشاط لبثضاكن لب ن خلإلن بنا مللو لب لبر ل شلكصر لخ ل اة لبث ص ر 
م لإننددا نددكى لحشددنل للضددح لجددل  صإلددالت حددصن هدد ل لبملددو ق. 299 – 299منهدا 

ل لو لددد  لهصماماصددددن لصلجهاصددددن لنهكصددددن بلثصددددا  لهدددل عمددددك طحصعدددد  بدددد ى لبحشددددك   
لصصجل  نل  بو ل  عللنصر نل للثد  مدنهم حمدا صكندن مدن علدللل لعلعدال عدلل  لحدل 

بنا منصحر  لع نا  لصك  ثنمن   لم ت لهصم لث هم حصعلم لبل ر للبنصاحر للبص لصن لصكو
لامدر لبعد ل   ضخمر خا ر حن   ل  ثدصن لهدصم لخدك حشدق لبصدك  لحندا  لبينداطك لل 
ل كلعر لبث لئق للب احات مخلإلا ث مر من لبمشاكصع لبص  ال لبت ل اكها حالصر ثص  
صلمنا ه ل   لعجل  ابو كةحر للضثر حمماكعر لبكصاضر للب ص  للبيدنص لصكحصدر 

خا دددر صثنددد  مشددداه  لبنثدددت لبحددداك  للبمجعدددم لبثصللندددات لبصددد  لنشددده بهدددا ث صيدددر 
 ل صها له  ال ص لل ص صن ج كلن م نهم لمعاح هم لمعهم مصاثف لبعابم لبث صو .

-لبعام بجمصع مللو لب لبر ل شلكصر حمن لصهم شكل م ننا هنا ال ننإل  لالهصما     
  ( نهعمال لبحنا  لصشصص9ق . م )لنهك لبشنل كلم  127 – 199 (9)للنن لب ان  

لبمد ن للبمعاحد  للصدا   لبعملصدات لبععدنكصر بثماصدر لمدن للعدصيكلك حدت  لشدلك عل لدد  
لامددددر لبعددد ل  لمماكعددددر لبكصاضدددر لةصكهدددا مددددن لبنشددداطات لبثضدددداكصر  شدددق لبصدددك  لل 
لبنننددا ل دد نا لن بنددل للثدد  مددنهم نددان بددن صلجددن خدداص ةلدد  علدد  مددا عددلل  مددن 

صلجدددن للضدددثا لددد  عددددللنن لعابصدددات لنشددداطات عخدددكى ليددد  حددد ى  بدددو لالصجدددا  لل لب
 لعكف حن من ختل ما صكنن من ل اك لشلله  الص لل حالصر لب  صلمنا ه ل .
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ثيدداق لبثددق لنلمددات لبكثمددر ل دداث  لبنددتم       لن صثيصددق لبع لبددر للب دد ق لل 
شدددددحا  لبجددددائع لمعددددداع   لبمثصددددا  لصث صددددد  ل عدددددعاك  لبطصدددد  لصي ددددد  لبثيددددائق لل 

بعدكلك لد  نإللعدهم للن داف لبمهلدلم مدن لصثيصدق لبعدعا   بلندا  لنشدك لبحهجدر لل
لبهددابم لحندددا  معدددانن ) معاحدد  ( لالبهدددر لصخ دددصص لبهحددات بهدددا لصثيصدددق كةحاصهدددا 

  نل  بو صدنم  (9)لصنإلص  عللمكها لحابصاب   ثنام جمصع ععمابن حابعل   الكل   لالبهر 
للنددن لب دددان  ليدد  نانددت صلددو لبمإلدددك لت -عددن لبصدده صك لاصمددان  لددد  شخ ددصر شددكل

ا للضدددددثر لددددد  مجمددددددل ععمابدددددن لنصاحاصدددددن لبصدددددد  عدددددجلت نشددددداطاصن لبإلنكصددددددر جمصعهددددد
 للبعمكلنصر للبععنكصر .

للنددن  -لحصد ل ة    ننددا نجهددل لعددمن لبثيصيد  لانددن عطلددق علدد  نإلعدن لعددم شددكل     
لبملو لب ا ق لللبملو لبثق صصمنا حعكجلن لالن ن لبد ن لههدك لهصمامدا حدن ل ندك  

 – Durللنددن -صددن لبصددد  حناهددا  لك شدددكل  لعطلددق علددد  م صن (3)لدد  نصاحاصدددن 

Sharukin  م لنن نان صؤمن حابثه للبصنحؤ  (4) حمعن  م صنر لب ا ق لل لبثق  .
للبنجدلم مددن خدتل مددا صإلعددك  لبنهندر بمعكلددر مللدف ل بهددر منددن لكضداها عنددن لإلدد  
عه   صثييت صنحؤلت ع ص   للنجا لت للنصر عهصمر لي  جكت ععمال بك   لبيمدك 

لبد ن لعد ى عدك ث ص  عللات لب ت  لصعدابصم لبعحدا   لندان كجدل لبنجدلم للبنجلم لص
للصن لل كصن لمكضن لععا صن مكهلن حما صيكك  لابهر لهدل صيدلل )) ... لن ل بهدر 
لبصدد  صمنثنددد  لبيدددل  هددد  لبيدددا ك  علددد  لن صمنثنددد  حثصدددا  طلصلدددر ... ل دددثر لددد  

لن نل  بو مكهلن حما  لبجع  ... لعكلك ل  لبيل  ... لحشاشر ل  لبكلح ... ل 
 (7)صطلعن من شإلاهها لبمي عر ... (( . 
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لنددكل  عندد ما صحدد ع ثنمددن لدد  لبعا ددمر لشددلك صك ددف جاندد  لبمعحدد  لص طددد       
لبطكصدق لبمنثد ك ححتطدات م ججددر لحانصيابدن لبد  لبعا دمر نصنددلى لاندن صدكمم معحدد  

هدا حندا  لثصنمدا صيدكك لصدلث  مدن لابهدر لعللمك   Mardukلمدك ل    Nabuنداحل 
م صنصددن لبج صددد   لانددن ال ص ص ددد  ل كلضدد  مدددن ع ددثاحها لبدددم ص ددا كها لهدددل مدددن 
لبملدددلو لبيتئدددل لبددد ن عكلنددداهم ثصددد  عالن ممدددن صشدددصكن ل ك  مدددن ع دددثاحها ) 
ثامل  عن لصها ل  لصر ( حهععاك عابصدر لمدن بدم صيحدل لبحصدع لاندن صعلضدن حعدخا  

 ثصدان ثصدو نيدكع لد  للثدد   حاكلضد  ح صلدر صعدالن لكضدن لكحمدا عن دك لدد  حعد  ل
 27للندن )) ... لد  منثددت حعد  مدابن  ل كلضدد  -مدن ن ل دن حاندن عن شددكل

 لنمدداة حدددابيك  مدددن م صندددر نصندددلى ... لمددا حابنعدددحر  لبئدددو لبددد صن ال صيحلدددلن صحددد صل 
 ( 2)عكلضصهم لعصنلن لب لع ني لة ... (( . 

للندددن صيددلل مدددا -لثددصن صحندد  معدددانن ) معاحدد  ( ل بهدددر لدد  م صندددر  لك شددكل     
لعلدت هدد ل مدن نإلعدد  لن هدل لال لثدد  صددلث  لبد   )) ... حنددل ثنمصد  لبصدد  هدد  

عص  لبصإلنصك لبعمصق لب ن لعطدان  لبإلهدم للبحكلعدر للبصخطدصط مدن  Eaلمك لالبن لصا 
صإلنددك صإلنصددك لبملددلو ...  عمددل ضدددكصح   Eaخددتل عيلدد  لبم مددك لبدد ن جعلددن لصدددا 
حياة الللمكها لضعت لالع  لبص  عص لم لب  نحصل لعاب  بعنن لالبهر لبعهصمر لط

لللكصدددا  Shamashلشدددم    Nirgalلنكندددال  Sinلعدددن  Eaلالحدد  بمعدددنن لصدددا 
Urta   . )) ...(1) 

للندن -للندن لبصد  حناهدا شدكل-لنشإلت لبصنيصحات لال كصر ل  م صنر  لك شكل     
عصحص  عن عحعر معاح   لخل لبي ك لمثصطن حن لبص  حعص لة عنهم معح ن ناحل ل 

-حااضدالر لبدد  معحدد  لالبددن لشددلك لدد  ععلد  لب لددلك  لحدد بو صحدد ل م صنددر  لك شددكل
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للنددن  للبصدده صك لاصمددان  لددد  -للنددن لنهنهددا  لك عحددا   بتبهددن لبصدد  صخشدداها شددكل
  Ashurشخ دن ثصدو صيدلل )) ... كلعدت صد لن لد   دت  مصضدكعاة لبد  لشدلك 

ن نلمدات لبصيددلى لدد  لمدد  لالبهدر لبعهمدد  بنصنددلى ... لل  Shaushbaلشالشدحا 
 جعلصهدددددددا عددددددداك  بتبهددددددددر لعدددددددصا ن لبصدددددددد  لمدددددددكت لن صندددددددلن لبم صنددددددددر محنحدددددددر للبينددددددددا  
مثإللك  ... لثش ت للص  لل مت لالضاث  لعنحت لالشكحر من لجل لالبهن عن 

Sin   للندلAnu  للنلصدلEnlil   للصداEa    لبدم صملد  لالبهدن لللمكهدا علدد )) ...
عم معابمهدا لثعد  حدل لنهدا شداكنت لد  عملصدر للنن ل  صخطصط لبم صنر لك -شكل

لبحندا  لصث صد  ملعد   للبمدلل  لبمعدصخ مر لثإلدل لاللصصداح للبلبصمدر لبخا در حهدا نمدا 
) ل  ( شدهك ند لل   Abuللندن نإلعدن )) .... لد  شدهك لحدل -جا  ل  للل شكل

لبدن لبندداك مد مك لبنحددات لبندام  ) لبمدد كل  ( ... لضدعت لعدد  لبجد كلن ... لمددن 
شدص ت حدداالجك لدد  شدهك ) لالبددن لالجدكن ( ... لحنصددت لبم صنددر   Sinبددن لجدل لال

لناحل  Ashurحعمال لبحنا  من لبشعل  لبص  لخضعصها ص لن ممن  عاهم لشلك  
Nabu  لمك لوMarduk   لن صليلل لنإلعهم عن  ل م  ... لحندل ثنمصد  لحكلعدر

طحيداة  للمكهدا شدص ت صإلنصكن للبهام للح  لبص  منثصن  لصاهدا لالبهدن لبعهصمدر ... ل 
.. لمنثصهدا لعددم   Masriعندد  جحدل م دكن  Maganubaلبم صندر لد  منانلحدا 

لعند  لالنصهدا  مدن عملصدر لبحندا  ندان  Dur- sharukin  .)) (8 )للندن - لك شدكل
لناندت  ددلك   Tashranuللندن صصيدد م ملند  لاللصصدداح لد  شددهك صشدكصن -شدكل

ها لللدام لبصمدر حاعدم لالبدن لبثندصم لالبهن ل  ل خلت حشنل مهص  لمي   لد  معاحد 
   ( 2) لصن مك لو للائ  لالبهن لناصحها .   Nabuناحل 
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للنن لدان -شكل -لثصو لن ل بهر نانت ل  لعصيكت ل  معاح ها  لخل  لك     
للندن لب ددان  لطمدهن لبد  لن لصددك  ثنمدن عدصنلن لمنددر لحدهمكهم عدصنلن مدد ى -شدكل

للالبهددددر   shamashالبددددن شدددم  لبددد هك للن عن شدددخص صخددددك  م صنصدددن لدددان ل
لعددمن مددن لبلجددل    نمدا جددا  لدد  للثدد ل مددن ن ل ددن )) ...  نلبعهصمدر عددصمثلل

لثصو لن لالبهر عصعصيك ل  معاح ها لان لصك  ثنم  عصنلن لمنر لحهمكهم عص لم 
م ى لب هك ... للن عن شخص صخك  عمل  لل صم اب  لل صمثل عجل صشكصإلاص  

عهصمر لبص  صعنن لبم صندر ... عدصمثل لعدمن مدن للالبهر لبshamash لان شم  
 ( 92)لبلجل  ... لصيصص   حابعتعل لصكمصن عن  لل لم خ من... (( . 

للنن لب ان  عن  لالهصمام حشخص لالبهر لحنا  معداننها ) -لبم صصللف شكل     
معاحد ها ( لصي صعددها لصنإلصدد  لللمكهددا لصثيصددق كةحاصهددا حددل كلح ص دد ق علصهددا لبهحددات 

طاصا لصي م بها لبمؤن لصللف بها لالمتو لي  خ دص لبمدؤن بعدحعر لبهدر هد  للبع
    Ninurta  ننلكصدا  Ea  لصدا   add  ل     shamash  شدم    sin) عدن 
  للثد ى لالبهدات كحمددا هد  لبهدن عددصحص  (   لهد   لالبهدر علدد    Nirrgalنكندال 

  لبثهددله  بكعدد    لبمصدا    لبثددك    مدا حعدد  لبمدلتلبصدللب  ) لبيمددك   لبشدم    ل
 (99)لالشلكصر ( . 

  لهصمامداة ممصد ل عدن حيصدر لالبهدر ليد  للدام بدن  Nabu  (99)للعط  لالبدن نداحل      
معح  خاص حن علد   ندن صشدحن صلدو لبصد  شدص ت علصهدا ل دك  لصلصيد   نصدا لبمعحد  

بثتن الص لل ل اك  حالصر لب  للبي ك عن  لبجنل  لب كح  بصؤبإلان جعكل من ثجك ل
نمددا  (93) صلمندا هدد ل لهددل مددا صشددصك لبدد  لالكصحدداط لبيددلن حددصن لبملددو لعددابم لالبهددر .

جعدل بتبدن نداحل لمددتو خا در حدن   لإلدد  للثد   مدن لبكعددائل لبصد  ل دلصنا صنصدد  
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  Halahللنن لب ان  حاعم -بلملو شكل  Tab–Sil–Esharaلشاكل  –عصل –صا 
للندددن للن م صنددددر -لددد   لك شدددكل  Nabuللإلددداة بمعحدددد  نددداحل بكصددد  بهدددا لن صندددلن 

Halah  للنددن لد  لعدنن لصهددا لعد ل  مدن حندل لعددكلئصل لبد صن جدا  حهددم -ندان شدكل
عند  لصثدن م صندر لبعدامك  بصنلندلل مدن ضدمن لبعحصد  لبد صن صعملدلن لد  م كعدر لالبددن 

 Nabu  . (94)ناحل 

صدق حدن عند ما جعدل نندل   ) لبن لبيمك( مناندا صل  Sinللنن لالبن عن -لخص شكل
كطدت مدن لبد ه  لن صدك مدن لبإلضدر للعدل لبشدع نإلعدن مدع م صنصدن  22ص دل لبد  

مكندد  عحا صدددن لهددل حعدد  لن صثككهدددا ندد لال عندد  كةحدددر لالبهددر لندددل   Haranثددكةلن 
Anu     للAdd   حاشدك  –صعدصن نداحلNabu – pashir   ممد ت شخ دصاة بدن

ق كةحاصدن   لإلد  للثد   مدن لبكعدائل لصثيصد  Sinبصيدف علد  لثصصاجدات لالبدن عدن 
للندن لب ددان  صيددلل )) ... خددك  لالبددن عددن -حاشددك بلملددو شددكل –لبصد  حع هددا ندداحل 

Sin  (  مددن لبم صندر لدد  لبصدلم لبعداحع عشددك ل خدل لبي ددك لبد ن حنددا )لبدن لبيمدك(
للنن ( ل  لبعنر لبج ص   ... لصم صي صم لبيكلحصن لبكعدمصر حعدتم ... لعند ما -شكل

 لبمعحددددددد  مددددددددك   انصدددددددر لاندددددددن عدددددددصيصم حامدددددددان لصمجدددددددد    Sinبدددددددن عدددددددن صددددددد خل لال
  Sinللنن ل  شص  معح  خاص حاالبن عن -لبملو ... (( . لهل ما صعن  لن شكل

ل  م صنر ثكلن لبص  كحما جعلها للإلا خا اة حن ثصو ع دك علد  ندص صندال  لصدن 
)   Tab-Shar-Ashurلشدلك  –شدداك  –للنددن لبمهندد   لبمعمدداكن صددا  -شدكل
للنددن ( عدددن نصإلصددر  لامدددر -ندد   لبمعمدداكن لبددد ن لشددكف علدد  حندددا   لك شددكللبمه

 (97)ل  م صنر ثكلن .   Sinلبكمل  لبمي عر بتبن عن 
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للنن لب ان  مدن خدتل صخطصطدن -لصصضح لبصه ك لالصمان  ل  شخ صر شكل     
بجعل مإلهلم ثنم لبعابم بص  من لحل لبملو لث   حل لبملدو حمعداع   لالبهدر لبصد  

لهائإلها لمناطق عدلطصها طحيدا بلصعلعدل لبد صن  عند ما م دل  لبعدابم لبمدنهم  ل عت
بلنددلن لدد  منطيدددر لبمعاحدد  لبيكصحدددر مددن ل ددك   لخدددل عدداثر لبم صندددر لبصدد  لثصطدددت 
حعلك ضخم مث ن صخصكلن عحعر حللحات لطلق علصها لعدما  عدحعر لبهدر ) لنهدك 

ن خطدك صهد   لبم صنددر ( بصؤبدف لالص دال حابعدابم لبخداكج  ل  لن ع 9لبخاكطدر كلدم 
 صجدددد  لن ص دددد   صلددددو لالبهددددر لبثاكعددددر بلحللحددددات حاالشددددصكلو مددددع لبمابددددو لبثددددداك  

. نمددددا لنددددن نددددان لدددد  لخدددد  حنهدددددك  (92)) لب ددددلك لبمجددددنح ( لبدددد  صيددددف علدددد  عصحاصهددددا 
للندن  عند ما جعددل بمجمدع لالبهددر -لالعصحداك صطحصدق لبعيصدد   لب صنصدر لد   لك شددكل

هددد  لالعلددد  مدددن حدددصن جمصددددع  (91) لدددلك   عددداثر خا دددر حابمعحددد   لخدددل ل دددك  مددددع
لالحنصر بصعهل عملصر  هحلط  لكق لالبهر من لبعدما  لبد  لالك  لللدام لد  لمصهدا 
معحددد  خددداص حاالبددددن لشدددلك لهددددل مدددا صعحددددك عدددن لالكصحدددداط حدددصن لبمنطيصددددصن لالك  

 . (98)للبعما  عن لب نصا للب صن للبنلن للبعابم لالك  
لصدر لثمتصدن لبععدنكصر لبصد  لعدص كلت معهدم للندن لبي-لبم صنن لعمدال شدكل     

عنصن ثنمن لعل  لن ك من جحهر لما ثيين من لنص اكلت بصصم حمع ل عن لصمانن 
حدد لك لالبهددر لمعددان صها لمحاكنصهددا ل عمهددا لمشدداكنصها لدد  صلددو لبثمددتت لهددل مدددا 
صعن  حنل صهنص  لبصه صك لالصمان  ل  شخ صصن   لثصو ال صععنا لبمجال ل  ه ل 

ان لبخل  حصإلا صل لبملضل  علصن لاننا ننصإلد  حاخد  عصندر مدن  بدو لبصلجدن لبمن
للندن لبصد  حع هدا بتبهدر عند  صلجهدن لبد  حدت  للكلكصدل لد  ثملصددن -لد  كعدابر شدكل

للنن لب امنر   لصنص  ) ... -لبععنكصر لبص  عكلت حصن لبحاث صن حاعم ثملر شكل
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صثنمدددر حابيددد ك ... لبددد  لبم صندددر لبدد  لالبدددن لشدددلك لحدددل لالبهدددر ... لبدد  لالبهدددات لبم
 . (92)لعنانها للب  لبي ك ل  لعطها ... ( 

للحل لن نخصم حث نا ه ل الح  من للإلر صهمل لصإلثص بلنص لب ن صثن  لصن      
للنددن لب ددان  شددصئاة ممدا صثملددن مددن لددصم لعخددتق عابصدر صددنم عددن لنددك  صمددان  -شدكل

ؤل  بصثيصددددق لبكلاهصدددددر لكلح مإلعمددددر حابخشددددصر مددددن ل بهددددر لثددددد  لبنددددا  لعمددددل  
شاعر كلح لبحهجر حصن عحنا  شعحن عن ما صيلل :  للبععا   لل 

للنن لبملو لبحاثو لبمعصي   ... لثمل نلمات لبكثمدر... -) ... لنا شكل     
 دداث  لبندددتم لبطصددد  ... لجدد   لبمعدددصلطنات لبصددد  ل دداحها لبخدددكل ... للجعدددل 

للت ... لللددكت لب د ل  لالم ددل لب دثكل  صندصا لبددللصك مدن لب لددر حمدا ثإلكصدن مددن لند
... للشدحعت لبجدائع ... لإلد  لصدك  ثنمدد  ال صلجد  ني داة لد  لبثحدل  ... لللددكت 
لب صدددت للبعمعددددم ... لنانددددت لالعدددعاك  احصددددر لمثدددد    ... لدددانعم لبنددددا  حابكلاهصددددر 

للندن -للبخصك للبععا   ... لصعمع ع للت لبإلكح للبحهجر لد  ندل مندان ... شدكل
لبعالل لبمملؤ حابطصحر ... صثم  لبمثصا  من لبعل  لصن ف لبملو لبث صف ... 

لبمهللم من لبهابم ... للجعل عا دمص  مد ى حابندا  لبد ن ععصد  حهدم مدن جمصدع 
علا ددددد  ل ك  ... للعمددددددل علدددددد  ص كصعدددددهم علدددددد  عصدددددد ن معلمدددددصن مهددددددك  حثصددددددو 
 صعدددددددددددددددصطصعلن جمدددددددددددددددصعهم عن صصنلمدددددددددددددددلل ب دددددددددددددددر للثددددددددددددددد  ... هددددددددددددددد  لبخشدددددددددددددددصر مددددددددددددددددن 

 . (92)ل بهر ... ( 
 

 لبخاصمر
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عن هدد ل لبملدددو لل دددإلن  نصصضددح بندددا عن مددا نيلدددن حعددد  لبحدداث صن لب دددكحصص
حهل دددداف ع صددددد   صصنددددال  مدددددع مدددددا لك  بنددددا لددددد  لبم دددددا ك لبمعددددماكصر لبصددددد  صعددددد  
لبم دا ك ل ن ددك  لددر ممدا نصحددن هددؤال  لبحداث صن لدد  ل ددف هد ل لبملددو لةصددك  مددن 

 نحدك لد  لصدكلت ثنمهدم لبمللو ل شلكصصن   للن لبمللو ل شلكصصن نان شداةلهم ل
هدل لعمددام لبعددتم لد  عكجددا   لبددصهم لبد ن عدداهمت عدد   عللمدل لدد  عدد م لعددصيكلك 
لبهدكلف لبصدد  مددكت علصهددا للضددطك حعدد  ملددلنهم  بدد  لبيصددام حهجمددات لعددصحالصر 

للنن لب ان  -بمناطق نانت صن ك حابصمك  للبع صان نما هل لبثال مع لبملو شكل
ن صثيصيددن عثصانددا حددد لن لبيصددال   لصيصنددا عن هددد ل لبدد ن نددان صدد كو عن لبعدددتم الصمندد

لبملو ج صك حان صنال لبم ص  من لب كلعات ل  لبمعصيحل بللللف عل  ثيحدر مهمدر 
 من صاكصخ حت  لشلك خا ر لحت  لبكلل صن عامر .
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 9خاكطر كلم 
  لك  لضائصر لمخطط بم صنر  لك شكلنصن

 خطصط لبحاثولص  لالبنصكلن Google earthلب لك  من مللع 
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  9شنل كلم 
 للنن صعط  صعلصماصن  ب  لث  لا صن  صنهك:-لبملو شكل

Strommenger.E.The Art of Mesopotamia.London-1964.p224 
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 :لبصعلصيات للبم ا ك
شمل عه   ح لصر ثنم عتبر ج ص   عكلت حاعم لبعتبر لبعكجلنصر صصاحع عل   -9

شدهك ملدلو لبعدكلق لبيد صم حشدنل عدام للب لبدر ل شدلكصر حشدنل ثنمها عكحع مدن ع
  لشدلكحانصحال   بلإلصدك  مدن  نخاص لهم عكجلن لب ان    عنثاكص    لعدكث ل 

ق.م لحانصهددا  لصددك  ثنمهددم لنصهددت لب لبددر ل شددلكصر مددن لبلجددل   299 – 199
 لبعصاع  بعابم لبشكق ل  ن  لبي صم .

2 - Johns, Ch. H. W. Ancient Assyria, London – 1952. P.122 . 
                                                                    

علدد   لاعددم مثمدد  : عددكجلن ل شدددلكن  كعددابر ماجعددصصك ةصددك منشددلك   نلصدددر  -9
 .29. ص9283 –ل  ل   جامعر ح  ل   ح  ل  

 لك لبشدؤلن حالك طن  مي مر ل  صاكصخ لبثضاكلت لبي صمدر   لبجد   ل لل    -3
 . 323 – 329  ص  9282 –لب يالصر   ح  ل  

5- C.H.W.Johns , Ancient … , op . cit , p 121 .               
 

عددامك عدددلصمان   ملعدددلعر لبمل دددل لبثضددداكصر   لبمجلددد  ل لل    لك لبنصددد   -2
 . 22  ص  9282 –بلطحاعر للبنشك   لبمل ل 

7- A . T . Olmsted , History of Assyria , Chicago – 1975, P 
275 .                                                                          

8- Luckenbill,D. D. Ancient Records of Assyria and 

Babylonia, Vol 2, Chicago –p24. 
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9- C.H.W.Johns , Ancient … , op . cit , p 120 .               
 
10- S . Lloyd , Twin Rivers , Oxford – 1943 , p  . 61 .   

 
11- D.D . Luckenbill , Ancient … , op . cit , p.64.              

 
للثدددد لة مدددن ل بهددددر لبكئصعدددصر لدددد  لبعدددكلق لبيدددد صم لهدددل لبددددن  Naboلالبدددن نددداحل  -99

ن لد  لبثنمر للبمعكلر للائ  ل بهر لناصحها لحن  بن ل شلكصصن معح  خاص ح
 للنن .-نل من لشلك لنصنلى لنابح ل لك شكل

: لبإلن ل  لبعكلق لبي صم   صكجمر عصع  علمان لعدلصم طدن  ملكصنات لنطللن -93
 402. ح لن عنر طحع   ص  –  مطحعر ل  ص    ح  ل  

 
14- Olmsted, A. T. History of Assyria, London – 1952. p 277 . 
          

15- Ibid , p 269 .                                                            

نلنصصل جدددلك    لبثصددددا  لبصلمصدددر لدددد  حددددت  حاحدددل للشددددلك   صكجمدددر عددددلصم طددددن  -92
 . 929  ص  9212 –لحكهان عح     لك لبكشص  بلنشك   ح  ل  

صنا  ال صخلل عن من علل م لبعدكلق لبيد صم مدن لجدل  لب لدلك  ) لبحدك  لبمد ك   -91
( لهد  عحدداك  عددن نصلددر  ددلحر محنصددر مدن لبلددحن لبمشددلن لصشددنل منطيددر لدد  

 لبم صنر .
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للندن عددن عكحعددر طحيدات مددن  لددلك  -نشدإلت لبصنيصحددات ل  كصدر لدد   لك شددكل -98
لبم صنر لبمنلنر ع ت من عحعر طحيات حملج  ثعاحات لبمهن   لبمعماكن 

كحعددر حلدددلن لبدد ن عمددل مددع حددت  للدد  بددلن نددل طدداحق مددن هدد   لبطللحددق لال
خداص حددن نددا حص  لل عددل  لل كجددللن  ... للن ندل بددلن مددن صلددو ل بددللن 

 صكم   ب  خطاة من لبخطلط ل شلكصر .
 . 21عامك علصمان : لبم  ك لبعاحق   ص  -92

20- D.D . Luckenbill , Ancient … , op . cit , p . 119 .        


