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 قواعد انُشر يف جمهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل السجمة البحهث العمسية التي تقع في تخررات: -ٔ

 . اإلسالميو  القديم بفرعيوعمم االثار  -
 بميجاتيا و الدراسات السقارنة. القديسة المغات -
 . القديسةو الخطهط  السدسارية الكتابات -
 . والحزارية التاريخية الدراسات -
 .     ةياالثار  الجيهلهجيا -
 . اآلثاري السدح  تقشيات -
 . ةياالنثروبهلهج الدراسات -
 . والترميم الريانة -

 تقدم البحهث الى السجمة بالمغتين العربية أو االنكميزية . -ٕ

(، وبسدافات مفردة بين Microsoft Word(، وبشظام )A4يطبع البحث عمى ورق ) -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 (، وبشدختين ورقيتين. CD)االنكميزية، ويدمم عمى قرص ليزري 

(، يميو اسم الباحث ودرجتو العمسية ومكان ٙٔيطبع عشهان البحث وسط الرفحة بحجم ) -ٗ
 (، وبالمغتين العربية واالنكميزية.٘ٔ(، بحجم )e-mailعسمو كامال والبريد االلكتروني )

( ٓٓٔيجب ان يحتهي البحث ممخرا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كمسة.

 تزسين البحث كمسات مفتاحية تتعمق بعشهان البحث ومزسهنو. -ٙ

(، لكل من ٕٔجم )تكتب ارقام اليهامش بين قهسين وترد متدمدمة في نياية البحث بح -ٚ
 واالنكميزية. السرادر العربية

( سم، واليسين واليدار ٘ٗ.ٕكهن أبعاد الرفحة من كل االتجاىات من االعمى واألسفل )ت -ٛ
 ( سم.ٚٔ.ٖ)



ان ال يكهن البحث قد تم نذره سابقا أو كان مقدما لشيل درجة عمسية أو مدتال من ممكية  -ٜ
 فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطيا عشد تقديسو لمشذر.

 تباع االسس العمسية الدميسة في بحثو.يمتزم الباحث با -ٓٔ

 يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو ليتشاسب مع مقترحات الخبراء واسمهب الشذر في السجمة. -ٔٔ

(، صفحة وفي حال تجاوز العدد السطمهب يتكفل ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٕٔ
 ديشار.( ٖٓٓٓالباحث بدفع مبمغا اضافيا عن كل صفحة اضافية قدره )

 ال تعاد اصهل البحهث السقدمة لمسجمة الى اصحابيا سهاء نذرت أم لم تشذر. -ٖٔ

ترقم الجداول واالشكال عمى التهالي وبحدب ورودىا في البحث، وتزود بعشاوين،  وتقدم  -ٗٔ
 بأوراق مشفرمة وتقدم السخططات بالحبر االسهد والرهر تكهن عالية الدقة.

امال في اليامش مع وضع مخترر السردر بين قهسين في يذار الى اسم السردر ك -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحسل الباحث ترحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغهية وطباعية. -ٙٔ

البالغة  واالستالل تعسل السجمة وفق التسهيل الذاتي، لذلك يتحسل الباحث اجهر الشذر -ٚٔ
 الف ديشار عراقي فقط. وخسدة عذر (، مائةٓٓٓ٘ٔٔ)

يزود كل باحث بسدتل من بحثو، أما ندخة السجمة كاممة فتطمب من سكرتارية السجمة لقاء   -ٛٔ
 ثسن تحدده هيأة التحرير. 

 ترسل البحهث عمى البريد االلكتروني لمسجمة: -ٜٔ

E-mail: uom.atharalrafedain@gmail.com 
  



 ثثد احملروٌاخ
 

 العنهان اسم الباحث الصفحة
 تهطئة إسساعيلخالد سالم  ٔ

 زىراء محسهد دمحم نظام ٖٙ-ٖ 
 اآلمثال الخاصة بالحيهان في السرادر السدسارية الدهمرية خالد سالم إسساعيل

 -ٜٓٛنشهرتا )الثاني( -الحس التاريخي عشد السمك اآلشهري تهكمتي احسد زيدان الحديدي ٓٙ-ٖٚ
 ق.م ٗٛٛ

 حدشين حيدر عبد الهاحد ٓٛ-ٔٙ
 مؤيد دمحم سميسان

السدسارية عمى طبعات َأختام حكام السدن من عرر أور الكتابات 
 الثالثة

ٛٔ-ٜٛ 
 دمحم أحسد دمحم

 سالم يحيى الجبهري 
 أثر الحهاس في الرهرة الذعرية عشد أدباء بالد الرافدين

 نجاة عمي دمحم التسيسي ٕٙٔ-ٜٜ
 فاتن مشرهر دمحم الغانسي

 ٕٛٓٓ-الفخار الفرثّي من تل مدكن السهسم اأَلول

 دراسة مقارنة مع المغة العربّية القمب السكانّي في المغة األكدّية عباس إبراهيم صابر ٛٗٔ-ٕٚٔ

ٜٔٗ-ٔٙٙ 
 مشاىل أسامة جارهللا الخيرو

 شكيب راشد آل فتاح
 مرويات عّز الدين ابن األثير عن معارك قهات السهصل

 م(٘ٚٔٔ-ٗٚٔٔىـ/ٔٚ٘-ٓٚ٘مع صالح الدين األيهبّي )

ٔٙٚ-ٕٔٛ 
 دمحم عميسميسان 

 سفيان ياسين إبراهيم
 ممكية األراضي الزراعية وجبايتيا في اليشد

 م(ٗٔ –م ٓٔىـ /ٛ -ىـ ٗ)القرن 
 عمم الفمك في الترهير العثساني شيساء جاسم البدري  ٕٙٓ-ٖٛٔ
 "دراسٌة لشرهص مدساريَّة غير مشذهرة من العرر الدهمرّي الحديث" حدين دمحم رضا الِحْسَيري  ٕٕٙ-ٕٚٓ
 اإلنكميزي القدم 

 إليهنهرا مارياني ٗٔ-ٖ
نساذج فخار من العرر البرونزي السبكر )الدور الرابع( من ام 

 الحفريات في جشهب بالد الرافدين

نظرة عمى الريف االشهري الحديث: مدتهطشة العرر الحديدي الثالث  كابراييل جاكهزا ٕٗ-٘ٔ
 لسشطقة تل تاسمي جيدك في وادي اصالحية )تركيا(

  

 2023 ـــــ ـــــ كانهن الثاني4 



1 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 تهطئة

          خالد سالم إسماعيل  . أ

    رئيس التحرير                                                                

 

ثار الرافدين الذي يتزامن مع آن ُأقدم الجزء األول من السجمد الثامن من مجمة أيدرني  

التي تردرها  2112عام  السجمد األول مشها  صدور ذكرى مرور عذر سشهات عمى 

 إلىثار بجامعة السهصل، فزال عن حرهل السجمة عمى مهافقة لالنزسام اآلكمية 

وهه انجاز هام من ضسن الخطهات  22/8/2122العالسي بتاريخ  DOAJمدتهعب 

 لسهاكبة التطهر الدريع الحاصل ؛لتي رسسشاها لمشههض بهاقع السجمةالطسهحة والدديدة ا

في الشذر العمسي وااللكتروني في العراق والعالم. نذكر كل من ساهم ودعم وساند في 

 ثار الرافدين.آالتقدم الذي حرل في مجمة 

 ن يهفقشا ويددد خطانا.أندأل هللا                 
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 ق.م ٨٨٤ -٨٩٠(الثاني) ننورتا -تو�لتي شوري اآلالملك  التار�خي عند الحس
 

 *احمد ز�دان الحدیدي
 

 ٢٧/٢/٢٠٢٢تار�خ قبول النشر:                      ١٣/١/٢٠٢٢تار�خ تقد�م ال�حث للمجلة:
 

 الملخص:
ر�ز ال�حث على دراسة تار�خ �الد اشور لمدة س�ع سنوات فقط من تار�خها الطو�ل وتحدیدًا ا�ان 

ق.م فوسع حدود  ٨٨٤حتى العام  ٨٩٠ننورتا (الثاني) الممتدة من العام  -سنوات حكم الملك تو�لتي
�تبته تدو�ن  الى فأوعزمملكته الجغراف�ة مض�فًا الیها مدن وممالك في الجبهتین الغر��ة والجنو��ة 

المنجزات المتحققة ا�ان سنوات حكمِه داخل �الد اشور وخارجها �أسلوب منهجي وعلمي ال جدال 
ف�ه، والس�ما اذا ما قورَن مع المنهج المت�ع بوقتنا الحاضر في �تا�ة التار�خ فقد ارخ الملك االشوري 

انجازاتِه العمار�ة والس�اس�ة في نصوصه مكان وزمان وقوع الحدث �الیوم والشهر والسنة فحافظ على 
 فضًال عن حفاظه على ارث اسالفه الذین س�قوه على التاج االشوري.

ننورتا (الثاني)، �الد آشور، �تا�ة  -الحس التار�خي، الملك االشوري، تو�لتيالكلمات المفتاح�ة: 
 التار�خ.

The Historical Sense of the Assyrian king  Tuklti-Ninurta (II) 
890-884 BC 

 
Ahmed Zidan Al-Hadidi 

Abstract: 

The research focused on the study of the history of Assyria for only seven 
years of its long history, specifically during the years of the reign of King 
Tawaklti-Nanurta (II) extending from the year 890 until the year 884 BC. 
Recording the achievements made during the years of his rule inside and 
outside Assyria in a systematic and scientific manner that is indisputable, 
especially when compared with the method used today in writing history. In 
his texts, the Assyrian king chronicled the place and time of the event by
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day, month and year, so he preserved his architectural and political 
achievements, in addition to preserving the legacy of his predecessors who 
preceded him on the Assyrian crown. 

Keywords: Palpitations, Assyrian King, Tuklti-Ninurta (II), Assyrian, Write 
History. 

 
 :لمقدمةا

 في احدى دراساتهِ ستاذ صموئیل نوح �ر�مر األ الشهیر عالم السومر�اتع�ارة ل، )) هنا بدأ التار�خ ((
 �الد سومرمن وتحدیدًا  ,جنوب العراق القد�ممن انطلق  بدا�ة التدو�ن التار�خي نأ لىمشیرًا إ �ةالعلم

تار�خ  دون  ق.م عندها فقط ٣٥٠٠حدود العام عالمات الصور�ة االولى في الن �عد ان ابتكر السومر�و 
جنوب العراق القد�م  مواقع المكتشفة فيالمسمار�ة  النصوص ان بدلیل اقدم حضارة عرفتها ال�شر�ة

�شق�ِه الس�اسي  تار�خ العراق ظَ فَ حُ فبذلك  ،من المدن وغیرها شورسومر واكد و�ابل وآ �الدمثل  وشمالهِ 
 فيحداث التار�خ�ة تدو�ن األنقرأ على سبیل المثال شور�ة فة ومنها اآله التار�خ�عصور والحضاري عبر 

المتعارف عل�ه  العلمي وفق منهج ال�حث ننورتا (الثاني) -تو�لتيعائدة للا الملك�ة كتا�اتال مضامین
على  هواعلمنا بوقت ثالحدوقوع  نزم ننورتا (الثاني) -تو�لتياالشوري الملك  ارخ في وقتنا الحاضر فقد

س�ع سنوات من  لكتا�ة متنوعة سالیبقد ات�ع أ هذا الملك �كون  فبذلك الیوم والشهر والسنة�نحو دقیق 
 -٩١١شوري الحدیث (وهي جزء الیتجزأ من التار�خ اآل ق.م) ٨٨٤ -٨٩٠(مابین  ارخت تار�خ �الده

في  ننورتا (الثاني) -تو�لتيالملك ب�ان دور تلك االسالیب فضًال عن  برازومن أجل إق.م)،  ٦١٢
 لذا اخترنا هذا الموضوع للدراسة. ،�حس تار�خي�ملك حداث التي عاشها توثیق األ
 

 مصادر ال�حث:
 مصادر(الثاني) من اهم  ننورتا -ومنها �تا�ات تو�لتي شور�ةالملك�ة اآل نصوصالتعد 

ن ل�احثی�ل ااستسقى منها ف سنة مضت ة اآلر�علـ أكثر من أ شوروحضارة �الد آعن تار�خ معلوماتنا 
 هااستقراؤ فتم  لذا اعتمدنا علیها في دراستناالتار�خ القد�م وعلم االثار  مصادر معرفتهم في المعاصر�ن

السجالت الملك�ة  م�ة سا�قة مثل �تابنشرت في دراسات عل سبق وان التيوتحلیل مضامینها 
 Ancient Records of Assyria والمعنون بـ: ,Luckenbill, D.D االشور�ة وال�ابل�ة لل�احث

and Babylonian ، ًة لملوك العراق القد�م الذي تناول الكتا�ات الملك كتاب الثانيعن ال فضال�
 The Royal Inscripions ofوالموسوم بـ: (الثاني)ننورتا -تو�لتيشوري ومنهم اآل



                  ق.م ٨٨٤ -٨٩٠(الثاني)  ننورتا-الحس التار�خي عند الملك اآلشوري تو�لتي             احمد ز�دان الحدیدي     
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Mesopotamia Assyrian Periods , Vol.2 Assyrian Rulers of the Early First 
Millennium BC I (1114-859 BC),   لل�احث Grayson,A.K ،فضًال عن مجموعة 

 المصادر والمراجع المنشورة في دراسات علم�ة ذات صلة �موضوع ال�حث. اخرى من
 

 :صرات المصادر المعتمدة في ال�حثمختثبت � �أتيف�ما اخیرًا و 

Luckenbill, D,D,Ancient Records of Assyria and Babylonian  
, Vol. I, (New York,1926).  ARAB 

Luckenbill, D,D ,Ancient Records of Assyria and Babylonian 
, Vol. II, (New York, 1927). ARAB 

The Assyrian Dictionary of the University of Chicago ( 
Chicago, 1956). CAD 

Journal of Near East Studies . JNES 

Grayson, A.K ,The Royal Inscriptions of Mesoptamia 
Assyrian Periods , Vol 2, : Assyrian Rulers of the Early First 
Millenium B.C. I (1114-859B.C), II ,(Toronto,1991). 

RIMA 

 
 :التار�خ لغًة واصطالحاً علم 

 arḫu ارخو من المصدر شور�ة)لهجاتها (ال�ابل�ة واآلمصطلح التار�خ في اللغة االكد�ة باشتق 
warḫu  رخو او وurḫu ١(القمراو  بدا�ة الشهر اي: او القمر ول یوم من الشهرًا، أ، شهر اً قمر  لتعني( 

وفي  )٢(تحدید الزمن واالعالم �الوقتوفي معاجم اللغة العر��ة اشتقت الكلمة من مادة ارخ یؤرخ اي 
اما المعنى والمستمد من االصل الیوناني القد�م،  Historyاللغة االنكلیز�ة عرَف التار�خ �كلمة 

وب وض�ط االصطالحي لعلم التار�خ فهو ال�حث واالستقصاء عن حوادث الماضي لالفراد والشع
ول: الوثائق المكتو�ة �الخط األ والمستن�ط من مصدر�ن )٣(تار�خهم �الزمان والمكان منذ اقدم العصور

داب واآل ساطیرت القد�مة التي دونت المالحم واألغیره من الخطوط واللغاالمسماري اوالهیروغل�في و 
ع�ان ثار الماد�ة الشاخصة لألاآلفهي ، اما المصدر الثاني: اشتهرت بها حضارات العالم القد�مالتي 

مثل الم�اني والمنحوتات وهنا تقع على المؤرخ مسوؤل�ة ال�حث والتحري عن المصادر �غ�ة الوصول 
 )٤(الى الحقائق التار�خ�ة وفق قواعد ال�حث العلمي للتدو�ن التار�خي.
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 :ننورتا (الثاني) -شوري تو�لتيسیرة المؤرخ اآل
 mGISKIM.dMAŠ�الص�غة السومر�ة  في النصوص المسمار�ة ننورتا-اسم تو�لتي ورد

 المحراث والصولجان منهارموز عدة  قد اتخذ االسمو  tukulti- dninurtaاالكد�ة في اللغة وتقابلها 
االسم مرتان في ، ذ�ر )٦(اله الحرب عند االشور�ین التو�ل على االله ننورتاومعناه  )٥(فضًال عن السهم

ق.م) عندما اعتلى الملك  ٩١١ -١٥٩٥عصرها الوس�ط ( �انإ ولىاأل ،شور�ةتار�خ المملكة اآل
وتكرر االسم للمرة الثان�ة في العصر  )٧()ق.م ١٢٠٧ - ١٢٤٣(مابین العرش  ننورتا (االول) -تو�لتي

 )٨(ق.م) ٨٨٤ -٨٩٠( ننورتا (الثاني) -تو�لتي عهد الملك ق.م) في ٦١٢ -٩١١شوري الحدیث (آلا

 ،، الملك القويّ الملك العظ�م ،ننورتا -(( تو�لتي -�ِه ومنجزاتِه في النصیین االتیین :الذي افتخر بنس
، ملك الكون، القويّ  الملك ، الملك العظ�م،)٩(نیراري (الثاني) -ابن ادد ،شورملك �الد آ ،ملك الكون 

النص  وفي، )١١(. ملك الكون، ملك �الد اشور))..)١٠(دان (الثاني) -ابن اشورملك �الد اشور، 
 )١٢(.))...انا العظ�م... انا ال�طلانا الملك ...  ...(( -:خراآل

 

 :ننورتا (الثاني) -الملك تو�لتي لدىالحس التار�خي 
(الثاني) وتحلیل مضامینها نجدها  ننورتا -استقراء النصوص الملك�ة لــ تو�لتي عن طر�ق

 على وهذا دلیل )١٣(تتوافق �ل�ًا مع تعار�ف علم التار�خ �ما وضعه علماء عصرنا في الوقت الحاضر
 )١٤(ننورتا (الثاني) �ان �متلك حسًا تار�خ�ًا فدون منجزاتِه العمار�ة والفن�ة -ان الملك تو�لتي نحو �قین

التي و  ,ا سیرد �التفصیل في صفحات ال�حث التال�ةسكري �متار�خُه الس�اسي والع مسیرة فضًال عن
 قسمت الى ثالث محاورة هي:

 
 :تحدید الزمن واالعالم �الوقتاوًال: 

حداث التي عاشها داخل �الدُه وخارجها ننورتا (الثاني) أبرز األ -اآلشوري تو�لتيرخ الملك أ
 ٨٩٠فق ول من حكمِه المواففي العام األ )١٦(حسب تسلسل موظفي الل�مو والسنة )١٥(�الیوم والشهر
في وظ�فة الل�مو ل�شرف على احتفاالت عید  كینو -ال –شور اتعین وامره الملك�ة في ق.م أصدر أ

ننورتا (الثاني) مهام الوظ�فة في  -بینما مارس الملك تو�لتي (عید راس السنة االشور�ة) )١٧(اكیتو
 ملوكسالفه من ملك اآلشوري قد خالف أو�ذلك �كون ال )١٨(ق.م ٨٨٩العام الثاني من حكمِه الموافق 

ول من حكمهم لالشراف على مراس�م االحتفال في العام األ موكانوا یتولون وظ�فة الل�شور الذین آ�الد 
مًا ومن ثم تنتقل مهام �عید اكیتو الذي یبدأ مع مطلع شهر ن�سانو (ن�سان) و�ستمر لمدة اثني عشر یو 
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 -ال -ننورتا (الثاني) فسح المجال لــ اشور -ن تو�لتيأ، اال شور�ةي المملكة اآلموظفمو الى وظ�فة الل
شوري الموافق فس العام الذي اعتلى �ه التاج اآلشور�ة في نلیرعى احتفاالت بدا�ة السنة اآل )١٩(كینو
ق.م فوثق المنجزات  ٨٨٤بتدون تار�خ �الده حتى انتهاء عهده �حدود العام  فبدأ )٢٠(ق.م ٨٩٠

عهد االجداد  المشیدة ا�انالم�اني ِه ملكًا ل�الد اشور فأهتم �بوصفمار�ة التي جرت تحت اشرافِه الع

مبتدًا   )٢١(سسعلى تماثیل األ ه البنائ�ةعار�مشم اجزائها المهدمة فسجل تفاصیل وترم� فأعاد تجدیدها
(( [ في  -تي:ما ورد في النص اآل بنوع البناء واسم الملك الذي اشرف على تشیدِه حتى اكتمالِه بدلیل

اص�ح عندما [الذین س�قوني بناه الملوك  ]الذيالفخم  لقصري  ةالكبیر المصط�ة سور ذلك الوقت 
(اي:  نائب العرش لالله اشور قد اعاد بنائه ثم تداعى مرة اخرى  �اال –بیل  –اشور  فان متداع�اً 

نیراري -ابن ادد  (الثاني) نائب العرش لالله اشور ننورتا –[ انا تو�لتي السور الكبیر لقصري)...
وجعلته اوسع من قبل . حفر اساسه شور الذيهو ا�ضًا نائب العرش لإلله آ (الثاني) ] الذي

لت زخرفه . وجعواكملتهعلى األ سفل الىاأل ده منمن الطابوق واعدت تجدی صف ٣٠٠و�سوت 
وك الذین دهنت �الز�ت الكتا�ات التذ�ار�ه للملوضعت �تابتي التذ�ار�ه] و اكثر فخامه من ذي قبل [ 
 )٢٢(وضعتها في أماكنها)).س�قوني وقدمت األضاحي و 

ننورتا (الثاني) في  -تينوع البناء هو السور الكبیر لقصر الملك تو�ل اعالهمن النص یتضح 
نعرف ا لم ساس للسور لذالذي وضع حجر األ ن �اتب النص لم �كتب اسم الملكالعاصمة آشور إال أ

ننورتا (الثاني) أشار إلى عمل�ات الترم�م للسور  -الملك تو�لتي ال انمن هو صاحب المشروع األول إ
ل تار�خ شور قد سجق.م) و�ذلك �كون ملك �الد آ ١٠٥٦ -١٠٧٣�اال ( -بیل -شراف سلفه اشور�إ

حتى وان لم �كن یذ�ر البناء لنفسه جدادِه للحفاظ على حقوقهم وانجازاتهم ولم ینسب المبنى ونس�ه الى أ
صل و ، و�ذلك فقد أمشیرًا الى الترم�م االول للسورالمعلومات المو�دة تار�خ�ًا  من بناه واكتفى في ب�ان

التوسعة حتى اكتمل المبنى واص�ح عمار و إلعمال اال القادمة شارحًا لهم �التفصیل أ تار�خ المبنى لالج�
�ن الواجهه �المنحوتات ال�ارزة لتكون �مثا�ة دعا�ة كثر فخامة مما �ان عل�ه في العهود السا�قة فز أ

 -في نفوس الوافدین الى القصر الملكي �ما ان تو�لتي جاللفضًال عن فرض الهی�ة واإل )٢٣(واعالم
تار�ًا  ِه وسكب الز�ت المقدسلهتضاحي الم القرابین واأل�قدي تننورتا (الثاني) �ارك منجزه العماري ف

في على العرش متمن�ًا الحفاظ على انجازه حتى �فوز برضا االلهه و�ر�تها  من �عهدهِ وص�ة لمن �خلفه 
وعندما �ص�ح هذا السور  تي من �عدياألمیر الذي �أ (( عسى -تحقیق النصر على االعداء قائًال:

یز�ل �تا�اتي التذ�ار�ة من اماكنها ولكن یدهنها  وعسى ان ال ة�مًا ومتهدمًا یرمم اجزاءه المتداع�قد
... ل�حقق  صلواتهلاشور واالله ادد  �ذلك سوف �سمعها و و�قدم القرابین و�رجعها الى موضع�الز�ت 
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�ل من �حاول تزو�ر تار�خ البناء من مغ�ة  �ما حذر هذا الملك )٢٤())االنتصارات على اعدائه...
الذي ((...  -التي ستصی�ه �الهالك والجوع حسب ماصرح �قولِه: لهةة اسمُه مهددًا ا�اُه �غضب اال�ازال

 اكنها لعل اشور واالله ادد ان �فن�ا اسمه�محو اسمي المكتوب و�ز�ل �تا�اتي التذ�ار�ة من ام
  )٢٥(.))ذر�ته من ال�الدو 

(الثاني)  ننورتا -رخ الملك تو�لتيتم العثور عل�ه في مدینة آشور أ خرآ وعلى نص مسماري 
مو ل (( شهر... الیوم... -فقال: )٢٦(ق.م ٨٩٠حكمه الموافق ول من ء السور �ان في العام األان بنا
 )٢٩(...)).)٢٨( �ینو] -ال–اشور او [  )٢٧((و�اشا) -نویكال  -اشور

مع االسف لوجود تلف فلم �حدد  )٣٠(رخ سنة البناء فقط لكنه لم �ض�ط الیوم والشهرالنص أ
 شهر السنة االثني عشر شهرًا.�ما لم �حدد الشهر وتسلسله بین أ تار�خ الیوم بین ا�ام الشهر الواحد

)٣١(  
�عة سنوات حكمِه الس �انالتار�خ العسكري ل�الدِه إننورتا (الثاني)  -تو�لتي كما ارخ الملك

فعن التار�خ�ة فحدد زمنها �الیوم والشهر والسنة توثیق االحداث  ق.م) عن طر�ق ٨٨٤ -٨٩٠مابین (
فنقرأ على سبیل المثال  )٣٢(الواقعة إلى الجنوب الغر�ي من �حیرة وانتار�خ حملته صوب �الد نائیري 

 )٣٣(ومیلك -�الا ل�مو، مـــن ولفي الیوم اال  تو)ر یشا( ت السا�عشهر ال(( في  -:في احدى حول�اته
  )٣٤(.))... (نائیري) ضرات إلى اوتقدمتحر�ت من نینوى، 

شور�ة ق الحملة العسكر�ة من العاصمة اآلمن تحلیل ما تقدم �مكن الجزم �ان تار�خ انطال
نینوى �عد استكمال االستعدادات الالزمة وجهوز�ة الج�ش عسكر�ًا ومعنو�ًا صوب �الد نائیري في الیوم 

شور�ة االثني عشر بین أشهر السنة اآل )٣٥(االول من شهر تاشیرتو (تشر�ن) الذي �اتي تسلسله السا�ع
وعند الرجوع الى  )٣٦(ول (العاشر) في التقو�م الحاليل شهري ایلول (التاسع) وتشر�ن األوالذي �قاب

قبل  ٨٨٦میلكو الموظف الذي �اشر �مهام وظ�فة الل�مو في العام  -نقرأ اسم ا�القوائم الل�مو 
على ماتقدم �مكن ان ندون  ننورتا (الثاني) و�ناءً  -تو�لتيالموافق العام الخامس لحكم الملك  )٣٧(الم�الد

/ ٧/ ١ة ث في وقتنا الحاضر �الص�غة اآلت�ن اي حدتار�خ انطالق الحملة ضد �الد نائیري �ما ندوّ 
 )٣٨( ق.م. ٨٨٦

 -كما اعلن االرامیون تمردهم ضد الحكم االشوري في الجبهة الغر��ة مما حدى �الملك تو�لتي
االشور�ة في یومین  سكر�ة ضدهم فتمكن من اعادة فرض الس�طرةالى تسیر حملة ع ننورتا (الثاني)

 الیوم السا�ع عشر انطلقت منیرتو [ تشر�ن] شافي شهر ت((  -:فقط فعن احداث الیوم االول نقرأ 
عن اما ...))، لدانو التي س�طر علیها االرامیون،، ثم توجهت نحو مدن أرض  ...،شورا مدینة
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[اي: الیوم الثامن  في الیوم الثاني((...  -شوري :المنتصر اآل الي قالالمتحققة في الیوم التالنتائج 
 [اي االرامیون] ، ثم الحقت فلولهم المهزومة... لحقتهم... حطمت ودمرت وأحرقت مدنهمعشر]

ذ ح�اتهم  وأخذت الكثیر من الغنائم منهم وعبر ال�ق�ة منهم الزاب األسفل إلنقا حتى الزاب األسفل ...
((.)٣٩(  

ننورتا (الثاني) قد ارخ حملتِه ضد االرامیین �الیوم والشهر  -مما تقدم یتضح ان الملك تو�لتي
ق.م) قد حدثت  ٨٨٤ -٨٩٠(  فقط ولم �حدد في اي عام من اعوام حكمه الس�عة المؤرخة مابین

لذلك العام لیتسنى لنا تحدید عام الحملة فعندما  ن �اتب النص لم یذ�ر اسم موظف الل�مواصًال إذ إ
ألي حدث لیومیین متتالیین  حداث بذات طر�قة التدو�ن التار�خي في وقتنا الحاضرهذه األنؤرخ في 

وذلك ألن شهر تاشیرتو (تشر�ن) �أتي تسلسلة السا�ع بین  )٤٠(٧/ ١٨ -١٧نقول  ذاته الشهر من
  )٤١(شور�ة.أشهر السنة اآل

ننورتا(الثاني) حملته صوب الجبهة الجنو��ة قاصدأ عاصمة الكشیین  -لك تو�لتيكما ارخ الم
الیوم السادس  و [ن�سان ]،في شهر ن�سان((  -في الیوم والشهر قائًال:  )٤٢(�ور�كالزو -دور

 -شور�ة تار(�اال وعبرت وادي الثرثار... شورآتحر�ت من العاصمة  )٤٣(الو -مو ناداوالعشر�ن ل
 )٤٤(.�ور�كالزو...)) -وقضیت اللیل في دور �ور�كالزو -... حتى وصلت دور،)ور  -تا

واتجه �عدها صوب  )٤٥(رام�ةاال utuقبیلة وفي صب�حة الیوم الثاني اخضع الملك االشوري 
: الیوم السا�ع والعشر�ن من شهر ي[أ .. في الیوم التالي.(( -اصوصو وعسكر قائًال:مدینة 
واستولیت على ...د منطقة خماتو غادرت مصب الثرثار لنمضي عن تحر�ت...]  )و(ن�سانن�سان

حملت المز�د من ى نهر دجلة. لقد قضیت علیهم و وقراها الواقعة عل utuمنطقة  ستوطناتم
   )٤٦(...)).صوصوات مخ�مًا وأمضیت اللیل في مدینة . أقماالسالب منهم
شور�ة معسكرها في مدینة اصوصو �اتجاه الثالث للحملة غادرت القوات اآل الیومص�اح  وفي

[  . وفي الیوم الثالثصوصوات مدینة تحر�. ((.. -: تيآل�ور�كالزو �ما هو موثق �النص ا -دور
 من غیر مرشد أو دلیل غا�اتعبر ال استمر�ت �التقدم] ومن شهر ن�سان الثامن والعشر�ناي: الیوم 

 )٤٧(.))�ور�كالزو –وصلت دور 

ن ل مضامینها یتضح أالحملة العسكر�ة صوب الجبهة الجنو��ة وتحلیمن استقراء نصوص 
عوام ارة في اي عام من أ ننورتا (الثاني) قد حدد زمنها �الیوم والشهر فقط دون االش -تو�لتي الملك
، )٤٨(همدة حكم الو ضمن قوائم موظفي الل�مو ا�ان -سم موظف الل�مو ناداقد حدثت إذ لم یرد ا حكمهِ 
ننورتا (الثاني) خطة عسكر�ة  -تو�لتي ر�ة واللوجست�ة وضع الملكاكتملت االستعدادات العسكن ف�عد أ
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محكمة بدأت في الیوم السادس والعشر�ن وانتهت في الیوم الثامن والعشر�ن من شهر ن�سانو (ن�سان) 
طقة لتأمین من ٢٦/١مقسمه الى ثالث مراحل لكل مرحلة هدف محدد فالمرحلة االولى بدأت بتار�خ 

للقضاء على تمردات ذاته الشهر  من ٢٧/١مرحلة الثان�ة بتار�خ وادي الثرثار ومنها انطلقت ال
 -�عدها المرحلة الثالثة واالخیرة صوب مدینة دور ن مدینة اصوصو قاعدة عسكر�ة لتبدأاالرامیین واعال

 من٢٨(الثاني) بتار�خ یوم  رتاننو  -شور�ة منتصرة �ق�ادة ملكها تو�لتيالتي دخلتها القوات اآل كور�كالزو
�ام بل�الیها ف�مكن ان نحدد ة أبنجاح �عد ان استغرقت ثالث و�ذلك حققت الحملة نتائجهاذاته الشهر 

�ما نحدد في الوقت الحاضر الي حدث تار�خي �قع  ٢٨/١ -٢٦ �ور�كالزوتار�خ الوصول الى مدینة 
  )٤٩( بثالث ا�ام متتال�ة من الشهر نفسه.

حداث معر�ته ات اللیل والنهار فعندما استعرض أوقننورتا (الثاني) أَ  -تو�لتي الملك كما حدد
في مدینتي نصیبین وخوز�ر�نا نه قضى اللیل داخل معسكره اطق آس�ا الصغرى أشار إلى أفي من
ًا وأمضیت اللیل في مدینة أقمت مخ�م((...  -ولى قال:هجومه في النهار فعن المدینة األ نفل�ستأ

أقمت مخ�مًا ((...  -:عها قالفالمدینة الثان�ة  اما، )٥٠( ...))تحر�ت من مدینة نصیبین. نصیبین
. خ�مًا وأمضیت اللیل في مدینة ..، أقمت مخوز�ر�نا. تحر�ت من خوز�ر�نا وأمضیت اللیل في مدینة

�ام ة أر�عو�عد مرور أ )٥١())...�الد المشكو وزحفت الى، �ت من الج�ال ذات الممرات الصع�ةواقتر 
في الیوم و ((...  -:موضحًا ذلك �القول ننورتا (الثاني) مدینة بیرو -بل�الیها اخضع الملك تو�لتي

 اعداد التحصى أخذت غنائمهم وممتلكاتهم وثیرانهم واغنامهم وقتلت منهم الرا�ع غزوت مدینة بیرو
في و  )٥٢())...السخرةاالتاوات والضرائب واعمال وفرضت علیهم  .وأحرقت مدنهم وحصدت مزارعهم..

   )٥٣(...)).معسكر وقضیت اللیلة في مدینة اصوصو((... واقمت ال-موضع اخر قال:
وذلك لراحة  ،�الً لم �كن �خوض المعارك ل (الثاني) ننورتا –الملك تو�لتي ن �أَ مما تقدم یتضح 

في المدن التي اخضعها لذا فقد �ان الج�ش �عسكر ل�ًال  ،عداء ومعرفتهم ثان�اً األ ، ولتمییزالمقاتلین اوالً 
... في �تا�اته الملك�ة ل�ستكمل اقمت مخ�مًا وامضیت اللیلساعات النهار بدلیل تكرار ع�ارات  في
شور�ة منطقة الثرثار دون �اتب الملك یوم�ات الحملة فكان دق�قًا له نهارًا فعندما وصلت القوات اآلقتا

وفي منتصف النهار ...  ...(( -شوري ساعة �ساعة قائًال:ر�ات الج�ش اآلفي تحدید وثوثیق تح
 )٥٤()).بئرًا ... ٤٧٠دمرت
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 :دنى القد�مصري لملوك الشرق األعاث�ات التار�خ التإثان�ًا: 

العسكر�ة  هحمالتتا (الثاني) حدود مملكته الجغراف�ة والس�اس�ة �فضل ننور  -وسع الملك تو�لتي
دنى القد�م موثقه �النص المسماري �عالقات دول�ة مع ملوك الشرق األ التي قادها فارت�طت �الده

ننورتا  -زودتنا �معلومات تار�خ�ة عن الملوك والحكام الذین عاصروا الملك تو�لتي )٥٥(والمشهد الفني
تحر�ت ... (( -:تياآل �خصوصهِ  شوري قال الملك اآل )٥٦(زماني -�عل حاكم بیت -(الثاني) فعن امي

زماني،  -، رجل بیت�عل –مي الى الى مدینة �اتشكوم العائدة اواقتر�ت  ...تتقدممن نینوى، 

 شع�ه وقتلت العدید منهم )٥٨(ورحلت )٥٧(حملت حبوب وشعیر �الدهو  اقتر�ت... دمرت مدینتین
الحدید... خیول  لقصدیر... البرونز اخضع ليجل الحفاظ على ح�اته وال . �نت رح�مًا عل�ه.�الس�ف
  )٥٩(...)).اخذتها لنفسي مام موظفي �غال ا

ننورتا (الثاني) غادر عاصمته نینوى متجهًا صوب –ن الملك تو�لتي من النص أعاله یتضح �أ
زماني فكانت النتائج تدمیر المدن  -�عل االرامي حاكم بیت -الجبهة الغر��ة لضرب تمرد امي

شور�ین �عد ضمن أمالك اآلمن  ص�حت هذه المنطقة برمتهانها فأل سكایرحتواالست�الء على خیراتها و 
 -:شوري قائالً استالم االتاوات المفروضة علیهم أما عن مصیر رأس التمرد فقد اخبرنا المنتصر اآل

و�ذلك  )٦٠(،))وجعلته �قسم �اشور سیدي... زماني ... -�عل رجل من بیت -عن امي تعفو ((... 
عن عدوه االرامي وا�قى على ح�اته واكتفى  وس�اسة التسامح والعف قد ات�ع شوري الملك اآل �كون 

زماني  -�إعالن والئه المطلق للتاج االشوري ودفع االتاوات التي تعكس االمكان�ات االقتصاد�ة لبیت
االرام�ة و�س�طرته �كون قد احكم ق�ضته على منافذ التجارة الدول�ة انذاك صوب مناطق ساحل ال�حر 

تعامل مع خصومه ذ �ان یإننورتا (الثاني)  -تو�لتيالحنكة الس�اس�ة للملك  وهذا مایدل على ،سطالمتو 

 )٦١(ماكن التمردات.حسب ما تقتض�ه األوضاع في أ
ني الذي اب -ایلو )٦٢(ننورتا (الثاني) حاكم مدینة انات -شور تو�لتيكما عاصر ملك �الد آ

من الذهب  ثالثة وزنات من الفضة عشر�ن مانا...  (( -:�ما قال ولدفع االتاوة وهو صاغر لأل
من الكتان  والبرونز ث�اب من العاج واثاث مصنوعة من الخشب...صنادیق  ةوسر�ر من العاج وثالث

، �ما خلد انتصاراته )٦٣( ))لون االرجواني وثیران واغنام...ذات الوان زاه�ة والصوف المصبوغ �ال
 (( -:والمشتملة على الال�ا -تاوة من حاكمها اميالفرات فتسلم اإلالواقعة على نهر على مدینة خندانو 

من المعدن ..... من البرونز  عشرة مانات من الذهب وعشرة مانات من الفضة واثنین وزنة... 
�طة ومئتین من االغنام والخبز والجعة  ةعشر  ار�ع ... ثالثین جمًال وخمسین ثورًا وثالثین حمارًا وو
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شور�ة ي االرام�ة امام ضر�ات القوات اآل، �ما لم تصمد اسوار مملكة الق)٦٤( والقش والعلف ......))
 -مما اجبر ملكها حراني على دفع اتاوته المتنوعة المشتملة على الحیوانات والمعادن و�كم�ات �بیرة :

من  وزنة ٤٠انا من الفضة م ٧منا من الذهب  ٣ .. حبوب ..ثورًا . ٥٠من االغنام ، ٢٠٠( ... (
 )٦٥()).الرصاص... من وزنات ٦...  و البرونز

والذین ارت�طوا �عالقات دنى القد�م لملوك الشرق األ )٦٦(مما تقدم �مكن عقد جدول تعاصري 
مادة مهمة لكل  ) و�ذلك وفرت النصوص المذ�ورة انفاً ننورتا (الثاني -شور وملكها تو�لتيمع �الد آ

ننورتا (الثاني)  -عهد الملك تو�لتي �انالعالقات الدول�ة ل�الد آشور إال�احثین المهتمین بدراسة تار�خ 
 الذي استمر لمدة س�عة اعوام مع ممالك العالم في العصور القد�مة.

 
 :دنى القد�مشرق األ�خ�ة لمنطقة الالجغراف�ة التار وصف ثالثًا: 

دنى القد�م طب�عي والجغرافي لمناطق الشرق األننورتا (الثاني) التنوع ال -وصف الملك تو�لتي
كما شاهدها في طر�ق حمالته العسكر�ة فذ�ر السالسل الجبل�ة الشاهقة االرتفاع ذات المسالك الصع�ة 

على شوري سلك طرقها سیرًا على االقدام تي تصعب حتى على الطیور الجارحة إال أن الملك اآلال
... صعدت (( -:ورتها �أنها ارض من�سطة لمطاردة االرامیین حسب ماورد في النص عالرغم من 

 نسرالیها حتى  الوصول�ستط�ع ال ةالمنطقة وعر  ن �عبرلم �كن �إمكان المرء أ على جبل اشرون 
هم وصعدت خلف حقتهمارسلت قواتي وعر�اتي والفرسان لالذي �طیر في السماء  السموات المجنح
، ثم الحقت فلولهم ... حطمت ودمرت وأحرقت مدنهم جبل اشرون وهي منطقة وعره على االقدام الى

نهم حتى الزاب األسفل ...وأخذت الكثیر من الغنائم منهم وعبر ال�ق�ة م [اي االرامیون] المهزومة
  )٦٧(.))الزاب األسفل إلنقاذ ح�اتهم 

ص�ح التدر�ب �حیث أ رجة عال�ة منالذي �ان على دشوري ي اآلمما تقدم یتبین قوة الجند
ر على عالن النصلصع�ة حتى یتحقق الهدف المنشود �إعلى القتال في المناطق الوعرة والطرق ا اً قادر 

ننورتا  -ن الملك تو�لتيحت مأوى لمن یر�د ان ینجو بنفسه إال أص�مدن المحصنة �الج�ال التي أ
میین وامتد النفوذ اآلشوري إلى نهر ى مدن االراعلن �امل س�طرته علأن أ  (الثاني) تعقب الفار�ن �عد

سقط القاعدة المتعارف علیها في تار�خ الزاب األسفل وهنا البد من اإلشارة إلى أن الملك اآلشوري أ
 الحروب الحدیثة والتي مفادها ان االرض تقاتل مع ابنائها.
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ت �ت من الج�ال ذااقتر ((...  -شوري عن ج�ال �الد المشكو االتي:كما قال الملك اآل
ارسلت قواتي ((...  -، �ما قال في نص اخر:)٦٨(...))�الد المشكو وزحفت الى، الممرات الصع�ة

 )٦٩(.... الى الج�ال وهي منطقة وعره...))

ننورتا (الثاني) �انجازاته العسكر�ة في المناطق الجبل�ة واتساع  -وقد تفاخر الملك تو�لتي
على العرش  م تطأها أقدام أجداده الذین س�قوهل �اس�ة لمملكته �عد أن وصل الى مناطقالخارطة الس
ن جبل وصلت جبل �یر�رو وعند التحرك م...((  -ضاف لنفسه مجدًا اكبر من امجادهم:اآلشوري فأ

جدادي ة التي لم �ستط�ع احد من الملوك أاشرون الج�ال الشاهقة القو�كیر�رو دخلت جبل اور�انو و 
...  تي لم �صلها احد من اسالفي الملوكوزحفت على االرض الصع�ة... ال خوض المعر�ة فیها...

 )٧٠(.))من مدنهم بین الج�ال... ٣٠وغزوت 

 ةسیر م في ن والمواقع الجغراف�ة التي مَر بهاننورتا (الثاني) طو�وغراف�ة المد -كما شرح تو�لتي
((...  -قائًال: كور�كالزو اق القد�م حتى وصل الى مدینة دورـــحملته العسكر�ة صوب جنوب العر 

بئرًا ... ثم غادرت مصب الثرثار  ٤٧٠... دمرت، شور�ة تارتارو )آل(�ا )٧١(عبرت وادي الثرثار
على من الود�ان و�انت اآل�ار حولها مخر�ة ... ( و  ...د منطقة خماتو وأراضیها الوعرةلنمضي عن

.. اقتر�ت من نهر دجلة واستولیت .اللیلفیرًا فأقمت مخ�مًا وأمضیت ذلك ) �ان الماء و  من رغمال
... ت. لقد قضیت علیهم وأخذت أسالبهم . أقموقراها الواقعة على نهر دجلة على مراكز منطقة أتوء

من غیر مرشد أو دلیل حتى  غا�اتمضیت عبر ال.. صوصو.ات مدینة . غادر صوصوافي مدینة 
    )٧٢(.))�ور�كالزو –وصلت دور 

لس�طرته حسب ماورد في  المواقع الجغراف�ة للمدن الخاضعةشوري كما ض�ط الملك اآل
ممو والتي تقع قبل مدینة راخا ..خرى ینة دور �االتا تقع على الضفة األ(( مد -ت�ة:النصوص اآل

وعن تحدید موقع مدینة ، )٧٣( خرى من الفرات...))تقع مدینة را�اقو على الضفة األمدینة را�اقو و 
انات على الفرات وتقع  )٧٤(((... مدینة انات في ارض سوخو -شور:انات وموضعها قال ملك �الد ا

مدینة روموننا التي تقع عند قناة ((...  -:عنه شوري فقال الملك اآلموقع مدینة روموننا  أما )٧٥(...))
والتي  خالو�ي -نهر خابور وعند التحرك من مدینة روموننا اقتر�ت من مدینة سورو العائدة الى بیت

  )٧٦( تقع على نهر خابور ...))

ننورتا (الثاني) �اتساع الخارطة الجغراف�ة والس�اس�ة لمملكتِه والتي  -وقد تفاخر الملك تو�لتي
لى إارض سوخو  ،ارض نائیري  لىإلى ارض حاتي إب االخر من دجلة ((... من الجان -حددها: بـ:

لى إلزانو ... من مدینة خابوشكا ... لى ارض �إ من شعب جبل �یروري ... الى مدینة راب�قو مدینة
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دجلة الى مدینة اصوصو التي تقع على نهر من مدینة سورو و زاب... ال�ارا الواقعة على  -مدینة تل
 )٧٧(.زو الى مدن س�ار...))كال��ور  -الى... دور

(الثاني) قد امتد من الجبهة الغر��ة  ننورتا -شوري تو�لتيیتضح �أن نفوذ الملك اآل مما تقدم
 وهذه المعلومات التار�خ�ة توفر مادة غن�ة كور�كالزو -حتى مدن الجنوب العراقي �ـ س�ار ودور

 .شور�ة خاصةً العصور القد�مة عامًة واآل �انالس�اس�ة إ في مجال علم الجغراف�ة نلدارسیوا لل�احثین
 

 :الخاتمة
سلسل العددي للیوم والشهر حسب الت حداثاأل تار�خ (الثاني) ننورتا -الملك تو�لتيض�ط 

فقد حددتها  والسنة عشر شهراً  فذ�رت أسماء األشهر وتسلسها حسب السنة اآلشور�ة المؤلفة من اثني
وقات هار مورخًا لألحداث فذ�ر أقسام النم �غفل الوقت فأشار إلى أ�ما انه ل مو،سماء موظفي اللأ

ننورتا (الثاني) قد  -وذ�ر اللیل للسكون و�ذلك �كون الملك تو�لتي ،وقت الظهیرتحر�اته عند الص�اح 
�ما عرفُه علماء وقاتها فبذلك �كون قد طبق تعر�ف علم التار�خ حدد زمن األحداث التار�خ�ة وأعلمنا �أ

ننورتا  -دونها �ت�ة تو�لتي حداث الماض�ةألل فالتار�خ سجلُ  عالم �الوقتعصرنا �أنه تحدید الزمن واإل
مصدرًا مهمًا من مصادر  لذا عدت ،النصوص المسمار�ةلنا وفق منهج�ة علم�ة حفظتها (الثاني) 

 .�الد اشور وحضارتها العر�قة معلوماتنا عن تار�خ
في العام األول  ي) عمارة سور قصره داخل العاصمة آشورننورتا (الثان -لملك تو�لتيرخ اأ

في الیوم والشهر والسنة مثل الحملة  حداث التار�خ�ةق.م، �ما أرخ �عض األ ٨٩٠لحكمِه الموافق 
رخها في الیوم ق.م، بینما هناك أحداث أ ٨٨٦/ ٧ي في ا/ العسكر�ة التي قادها صوب �الد نائیر 

 ولغا�ة ٢٦مابین �ام أَ ة ثالثالتي استغرقت �ور�كالزو  -�الحملة العسكر�ة صوب دور فقط والشهر
 .٧/ ١٨ -١٧یومین متتالین رامیین لضد اآل فضًال عن حملتهِ  ١/ ٢٨

 اً وصفقدم ف وصلها الجغراف�ة التار�خ�ة للمناطق التي� ننورتا (الثاني) -لملك تو�لتياهتم أ 
�الض�ط لكثیر من  التي تتوافق مواقعها حدد المواقع الجغراف�ة انه �ما ها،سهولها و ج�الًا ذ�ر لطب�عتها 

�ان إ التار�خ�ة مادة وفیرة للمهتمین بدراسة الجغراف�ة شوري الملك اآل فقدم في وقتنا الحاضر المدن
 العصور القد�مة.

هة ننورتا (الثاني) الجغراف�ة الس�اس�ة ل�الدِه التي امتدت من الجب -كما حدد الملك تو�لتي
الوالء ودفعت اتاوتها للخرانة االشور�ة وهي صاغرة رام�ة �الطاعة و الغر��ة �عد ان دانت المدن اآل
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�ور�كالزو  -حتى وصلت الجبهة الجنو��ة معلنًا س�طرته العسكر�ة على مدن الجنوب العراقي �ـ دور
 وس�ار وغیرها.
له شارحًا لالج�ال  المعاصر�ن والحكام سماء الملوكأ ننورتا (الثاني) -ملك تو�لتيالذ�ر 

تار�خ العالقات الدول�ة معلومات لل�احثین في مجال دراسة  قدم فبذلك معهم القادمة طب�عة العالقات
 .العصور القد�مة خاصة عبر شور�ةعامة واآل
لملوك �الد آشور �كل دقة وأمانه �ما ننورتا (الثاني) المنجزات العمار�ة  -رخ الملك تو�لتيأ

 ل�ص�ح ل البناء من اساسه الى قمتهًا تفاصیرحاشمشار�عه العمار�ة فدون اسمه ونس�ة علیها  خلدنه أ
ضفاء لمسة فن�ة على المنجز العماري المز�ن �مشاهد وأكثر هی�ة من ذي قبل �عد إ فخمأ �عد اكتماله

انذاك  وسیلة دعائ�ة واعالم�ةبوصفها  ال�ه لمنحوتات ال�ارزة لبث الخوف والرعب في نفوس الوافدینا
ننورتا (الثاني) فعمت الفائدة التار�خ�ة  -�ان سنوات حكم الملك تو�لتين تار�خ العمارة إوهكذا دوّ 

 .للدراسین والمهتمین بهذا المجال
 ن على البناء متشفعًا �االلهةه من ازالة اسمه المدوّ ننورتا (الثاني) خلفاءَ  -لك تو�لتيحذر الم

ه العماري وخاصًة تار�خ الذي �حاول تزو�راقصى العقو�ات على المتعدي  نزالآشور وأدد ونر�ال �إ
ى ملوك �الد اشور وصو�أنه أ ضاحيلز�ت المقدس وتقد�م القرابین واألالبناء �سكب ا ة�ار�م �عد

حتى �صل  يجدادما سبق ان حافظت أنا على إرث أرثي الحضاري �القادمین �عده أن حافظوا على إ
 .دون تشو�ه او تحر�فمن ج�ال القادمة التار�خ الحق�قي لأل

ا�ان حكمه التي ننورتا (الثاني) تار�خه العسكري ومنجزاته العسكر�ة  -لملك تو�لتيد اخلّ 
نها �انت غن�ة إال أوعلى الرغم من قلة المدة زمن�ًا  ق.م) ٨٨٤ -٨٩٠( دامت س�ع سنوات

 شوري وتار�خ �الده الس�اسي والحضاري.منجزات التي تحسب لصالح الملك اآل�ال
 

  -١- الجدول
 شهر السنة في وقتنا الحاضر�المقارنة مع أ شور�ةتسلسل الشهور في السنة اآل نیبیّ 

 :الجدول نقًال من
ARAB, Vol. II, No: 1197, P. 499.   

 الحال�ة في السنة االشهر االشهر في السنة االشور�ة ت
١ Nisanu  )ن�سانو( March )اذار(-  April )ن�سان( 

٢ Ai(a)ru (ا�ارو ) April )ن�سان(-  )  May ما�س)او ا�ار 
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٣ Simanu �س)(مانو May  ا�ار او)ما�س(-   June )حز�ران( 

٤ Duzu (دوزو) June  )حز�ران(-  July )تموز( 

٥ Abu (ابو) July )تموز(-  August) اب(  

٦ Ululu (یولیو) August  )اب(- ) September ایلول( 

٧ Tašritu ر (تاش�(تو September  )ایلول(-  October )تشر�ن االول( 

٨ Araḫsamna اراخ)(سامنا October  )تشر�ن االول(- ) November(تشر�ن الثاني 

٩ Kislimu � )�سال�(مو November )تشر�ن الثاني(-  December)كانون االول( 

١٠ Tebelu �َت )(الو December )كانون االول(- ) Januaryكانون الثاني( 

١١ šabalu و(شا�ال( January )كانون الثاني(- ) Februaryش�اط( 

١٢ Addaru (اددارو ) February )ش�اط( - ) Marchاذار( 

 
  -٢- جدولال

 ننورتا (الثاني)  -شوري تو�لتيإ�ان سنوات حكم الملك اآل مون تسلسل موظفي اللیبیّ 
 ق.م) ٨٨٤ -٨٩٠(

 ن:الجدول نقًال م
ARAB, Vol. II, No: 1197, P. 430.    

تسلسل سنوات حكم الملك  ت
ننورتا (الثاني)  -تو�لتي

 ق.م) ٨٨٤ -٨٩٠(

 مواسم موظف الل

 )كینو-ال –شور (ا Aššur- la – kinu  ق.م ٨٩٠السنة االولى  ١

 او 

Aššur-lakinu- ubasa اشاو أ-الكینو -اشور� 

ق.م ٨٨٩السنة الثان�ة  ٢ )الملك  ننورتا –تو�لتي (   Tukulti – Urta, the king  
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ق.م ٨٨٨السنة الثالثة  ٣ �ا ) -ب�ال-انا-الك -(تاك   Tak-lak- ana– bel- ia  

ق.م ٨٨٧السنة الرا�عة  ٤ ) ا -ا -ا�ال -(ابي   Abi– ili- a- a  

ق.م ٨٨٦السنة الخامسة  ٥ ) لكيیم – وایل(    Ilu- milki 

 او

كومیل -ایلو   Ili-milku    

 )(ادري   Iari ق.م ٨٨٥السنة السادسة  ٦

 ) شیز�اني -(اشور Aššur- šezibani ق.م ٨٨٤السنة السا�عة  ٧

 
 :ما �أتي نستنتج -٢- الجدول استقراء المعلومات الواردة في من

س السـنة االشـور�ة مـو وأشـرف علـى احتفـاالت رأ�ینو مهـام وظ�فـة الل -ال -شورى آتول اوًال:
 شور.العرش في �الد آ (الثاني) ننورتا -تو�لتي ق.م التي وافقت اعتالء الملك ٨٩٠في العام 

 -�ینو �امر من الملك تـو�لتي -ال -ق.م انتهى تكل�ف الموظف اشور ٨٨٩ثان�ًا: في العام 
مــو بنفســِه فضــًال عــن مهامــه الملك�ــة التــي اســتمرت حتــى نها�ــة (الثــاني) لی�اشــر مهــام وظ�فــة الل ننورتــا

 ق.م. ٨٨٤حكمه �حدود العام 
ول مـن حكـم الملـك مـو فـي العـام األموظف الذي تـولى وظ�فـة اللسم الالن ثالثًا: هناك ص�غتا

 �صــ�غة Luckenbill, D,D لو�ونبــل ولــى لألســتاذق.م األ ٨٩٠ننورتــا (الثــاني) الموافــق  -تــو�لتي
Aššur- la – kinu كر�سـون  �ینو، اما القراءة الثان�ـة لألسـتاذ -ال -شورآ  Grayson, A.K  فقـد

 .الكینو ی�اشا-اشور Aššur-lakinu- ubaša�ص�غة ذاته االسم  قرأ
مــو فــي العــام الخــامس مــن حكــم ســم الموظــف الــذي تــولى وظ�فــة اللالن هنــاك صــ�غتا ًا:را�عــ
 ,Luckenbill, D, D لو�ونبــل ســتاذلأل ولــىاأل ق.م ٨٨٦ننورتــا (الثــاني) الموافــق  -الملــك تــو�لتي

فقـد قـرأ  Grayson, A. Kسـتاذ �ر�سـون لأل القـراءة الثان�ـة امـا، مالكـي -ایلـو Ilu- milki�صـ�غة 
 حملـةالمیلكو �ما ورد في متن ال�حث عند الحدیث عن تـار�خ  -ایلي Ili- milku�ص�غة ذاته سم اال

 ضد �الد نائیري ولمز�د من التفاصیل ینظر: العسكر�ة
RIMA, Vol.2, No: 11- 29, P.171. 
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  -٣- جدولال
 شوري في مدة حكم الملك اآل في الیوم والشهر والسنة ر�خ�ةن تسجیل األحداث التأیبیّ 

 ق.م)  ٨٤٤ -٨٩٠ننورتا (الثاني) مابین ( -تو�لتي
 الجدول من اعداد ال�احث.

 السنة الشهر الیوم الحدث التار�خي ت
  ق.م ٨٩٠ .... ... شورتجدید بناء سور القصر الملكي في آ ١
 ق.م ٨٨٦ (تشر�ن) ٧ ا الحملة العسكر�ة ضد �الد نائیري  ٢
 ... (تىشر�ن) ٧ ١٧ رامیینالحملة العسكر�ة ضد اآل ٣
 ... (تشر�ن) ٧ ١٨ رام�ةإعالن النصر على القوات اآل ٤
 ... (ن�سان)١ ٢٦ االنطالق �حملة عسكر�ة صوب جنوب العراق القد�م ٥
 ... )(ن�سان ١ ٢٧ رام�ةإخضاع قبیلة اتوء اآل ٦
 ... ن)(ن�سا ١ ٢٨ �ور�كالزولى مدینة وصول الج�ش اآلشوري إ ٧
 

 

 

  -٤- الجدول
 )ق.م ٨٨٤ -٨٩٠(بین  مادنى القد�م لملوك وحكام الشرق األن التار�خ العاصري یبیّ 

 .عداد ال�احثالجدول من إ 
 وحكامه دنى القد�مملوك الشرق األ شوري الملك اآل

 �عل حاكم بیت زماني االرام�ة -امي ننورتا (الثاني) -تو�لتي
 ابني حاكم مدینة انات (عانه) -ایلو 
 الال�ا حاكم مدینة خندانو -امي 
 حراني ملك مملكة القي االرام�ة 
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خارطة االمبراطور�ة االشور�ة 612-911 ق.م
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 المصادر:

                                           
(1) CAD, A2, P.259a. 

 .، مادة ارخ)١٩٥٠بیروت ، ( ، ١لسان العرب ، مج، ابو الفضل جمال الدین دمحم بن مكرم ، ابن منظور )٢(
 . ١٢)، ص١٩٦٤عثمان، حسن، منهج ال�حث التار�خي، ( القاهرة،  )٣(
 .٢٧ -٢٦)، ص٢٠٠٤طه، عبد الواحد ذنون، اصول ال�حث التار�خي، الط�عة االولى، ( لیب�ا، )٤(

(5) Black,J.&Green,a.,Gods,Demons And Symbols Of Ancient 
Mesopotamia,(Austin,2003), P.142-143. 

، �حــث منشــور فــي وقــائع المــؤتمر شــوري الحــدیثآلننورتــا ثــاني ملــوك العصــر ا -�لتيتــو الحدیــدي، احمــد ز�ــدان،  )٦(
والمنعقـد تحـت شـعار �ـاقالم �احثینـا نصـنع الح�ـاة، ٢٠١٢ن�سـان  ١٤ -١٣العلمي الخامس لكل�ة التر��ة جامعة واسط 

 .٥٧٧ص
ق.م) تمكــن مــن توســ�ع الخارطــة الس�اســ�ة لــ�الده   ١٢٠٧ -١٢٤٣مــابین ( شــورآ(االول) حكــم �ــالد تــو�لتي ننورتــا  )٧(

فــي ضــوء  شــوري ومنجزاتــه ینظــر: �ــوزاد ، دمحم احمــد ، تــو�لتي ننورتــا منجزاتــهآل�ــد مــن االطــالع علــى ســیرة الملــك المز 
   .١٩٩٣ب جامعة �غداد داآلمقدمة الى �ل�ة ا الكتا�ات المسمار�ة المنشورة وغیر المنشورة ، رسالة ماجستیر غیر منشوره

(8) Poebel, A . The Assyrian King List Form Khorsabad , JNES, , Vol.II ,1943, P.88. 
ننورتــا (الثــاني) ومنجزاتــِه الس�اســ�ة والحضــار�ة ینظــر:  -لمز�ــد مــن االطــالع عــن ســیرة الملــك والمــؤرخ االشــوري تــو�لتي

 .  ٥٨٧ -٥٧٧، صالحدیدي، احمد ز�دان، مصدر سابق
ق.م) امتـــد نفـــوذ مملكتـــه ل�شـــمل جهـــات العـــالم القـــد�م �فضـــل  ٨٩١ -٩١١شـــور (آنیـــراري (الثـــاني) حكـــم �ـــالد  -ادد )٩(

ق.م) لمز�ــد  ٧٤٥ -٩١١ولــى التــي امتــدت مــابین ( شــور�ة األآلالتــار�خ القــد�م مؤســس المملكــة ا الحمــالت العســكر�ة فعــده
شـور ا�ـان حكـم آالعالقات الخارج�ة ل�الد  مد ز�دان،سیرة الملك االشوري ومنجزاته ینظر: الحدیدي، اح نمن االطالع ع

�حــث منشــور فـــي مجلــة ال�حــوث والدراســـات االثر�ــة الصــادرة عـــن  ،ق.م) ٨٩١ -٩١١نیــراري (الثـــاني) ( -الملــك ادد
 .٣٤ -١٨، ص٢٠١٩جامعة المن�ا مر�ز ال�حوث والدراسات االثر�ة العدد الخامس سبتمبر 

ق.م) و�عّد آخـر ملـوك �ـالد آشـور فـي  ٩١٢ -٩٣٤االشوري مابین ( تر�ع على العرش دان (الثاني) -شورآ )١٠(
 ق.م) ولمز�د من االطالع على منجزاتِه ینظر: ٩١١ -١٥٩٥(  عصرها الوس�ط

ARAB, Vol. I,P. 107- 108; RIMA, Vol.2, P.131- 141. 
(11) RIMA, Vol.2, No: 26-27, P. 166; 1-10a, P.179; No:1-3, P.183. 
(12) RIMA , Vol.2, No:28-34, P.166. 

 ذلك ینظر التار�خ لغًة واصطالحًا. عن )١٣(
ننورتا (الثاني) ینظـر: الـراوي، هالـة عبـد الكـر�م  -لمز�د من االطالع عن المنجزات الفن�ة للملك اآلشوري تو�لتي )١٤(

االداب جامعــة فن�ــة، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة مقدمــة الــى �ل�ــة  -المســالت الملك�ــة فــي العــراق القــد�م دراســة تار�خ�ــة
 .١٦١ -١٥٧، ص٢٠٠٣الموصل لسنة 
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ــــدأ الســــنة ا )١٥( ــــاني عشــــر اددارو(ن�ســــان)  (Nisanu)ول ن�ســــانو شــــور�ة �الشــــهر األآلتب   وتنتهــــي �الشــــهر الث

(Adduru)  (اذار) فــي وقتنــا  شــور�ة تسلســلها ومــا �قابلهــا مــن شــهور الســنةآلســماء الشــهور اأولمز�ــد مــن االطــالع علــى
 نها�ة ال�حث. -١-  الجدولالحاضر 

االحتفـــاالت الرســـم�ة فـــي بدا�ـــة العـــام عنـــد  مـــو تســـم�ة تطلـــق علـــى الموظـــف الـــذي �شـــرف علـــى: لمـــوقـــوائم الل )١٦(
حـول اي  من ثم یت�عه ��ار المسوؤلین �التناوب لكل واحـد مـنهم سـنةو  اول من یتولى وظ�فة الل�مو و�ان الملكاآلشور�ین 

ن قائمـة ، و�ـذلك فـإسـم الـذي �شـغل الوظ�فـةو�انت السنة تعرف رسـم�ًا �ا ترتیبخرون �الفالملك في سنة حكمه األولى واآل
)، ١٩٨٤(لنـدن،  ،لسل السنین وتار�خ �ل أحداث تلك السـنة. عـن ذلـك ینظـر : سـاكز، هـاري، قـوة اشـورالل�مو تعطي تس

 .٣٨٨-٣٨٦ص )،١٩٩٩ترجمة عامر سل�مان، (�غداد، 
لــم لكــن  بتقــد�م الحیوانــات �قــرابین وهــدا�ا لاللــه بهــا ن و ســومر�احتفــل ال ع�ــاد العراق�ــة المهمــةعیــد اكیتــو مــن األ )١٧(

نهـا حـددت مكـان االحتفـال فـي مدینـة ال إالعیـد  إ�ـانالتـي �انـت تجـري  لطقـوسة عـن ا�معلومـات واف�ـالمصادر تزودنا 
ر السـادس فـي الشـه�كـون  ولاأل حتفـالاأل �ان االحتفال مـرتین �عیـد اكیتـو فـي السـنة .اور وفي زمن ساللة اور الثالثة

 -٢٠٠٦وفي العصر ال�ابلي القد�م ( في العراق شهر حصاد الشعیر �كون في الشهر الثاني عشر لثانيااما االحتفال 
العصـر  �ـانإ وتقـدم القـرابین مدن �ثیـرة وا�ضـًا �ـان االحتفـال مـرتین فـي السـنةاحتفل ال�ابلیون �العید في  ق.م) ١٥٠٠

مجموعــة مــن  رســالا �طلــب منــه حــاكم مدینــة مــاري ) رســالة الــى االول(ادد  -شمشــي ارســل الملــك وري القــد�م فقــدشــآلا
شــوري الــى آلیــد اكیتــو علــى ان �عیــدها الملــك اللحاجــة الیهــا فــي احتفــال ع الــى مدینــة اشــور ال�غــال والحمیــر والعر�ــات

االحتفــال �عیــد اكیتــو �شــرح مراســ�م العصــر االشــوري الوســ�ط ورد نصــًا دین�ــًا  �ــانإمــاري �عــد انتهــاء االحتفــاالت مدینــة 
ول قبــل لــف األاأل فــيو ق.م)  ١٢٠٧ -١٢٤٣ننورتــا (االول)(  -لملــك تــو�لتيمــدة حكــم ا�عــود لالخــاص �االلــه مــردوك 

اي فـي  و (ن�سـان)بدا�ـة شـهر ن�سـان اشـور مـع مدینـةتجـري فـي بیـت اكیتـو خـارج اسـوار  الم�الد فقد �انت االحتفـاالت
 المقامـة واالحتفـاالت والطقـوس الخاصـةعیـد راس السـنة عیـد اكیتـو  عـنفاصـیل ولمز�د من الت. سنةول من الالشهر األ

ینظــر: النع�مــي، راجحــة خضــر ذاتــه  الشــهر حتــى الیــوم الثــاني عشــر مــن و ( ن�ســان)شــهر ن�ســان ول مــنمنــذ الیــوم األ
 . ١٣٠ -٦١)، ص٢٠١١ع�اس، االع�اد في حضارة �الد وادي الرافدین، (سور�ة، 

 -لمز�د من االطالع على اسماء موظفي الل�مو االشور�ة وتسلسـلهم التـار�خي حسـب سـنوات حكـم الملـك تـو�لتي )١٨(
 نها�ة ال�حث. -٢- ق.م) ینظر الجدول ٨٨٤ -٨٩٠) (ننورتا (الثاني

 الجـدول الكینو و�اشـا لمز�ـد مـن االطـالع ینظـر -كما ورد ذات االسم ضمن قوائم الل�مو االشور�ة �ص�غة اشور )١٩(
 نها�ة ال�حث. -٢-
 نها�ة ال�حث. -٢- لمز�د من االطالع ینظر الجدول )٢٠(
ســس المعروفــة الــى عصــر فجــر الســالالت الثــاني ،اذ عثــر علیهــا فــي أســس المعابــد یرجــع تــار�خ اقــدم تماثیــل األ )٢١(

 ن علیهـــا �تا�ـــات خلـــدت منجـــزات الملـــوك العمار�ـــة .ولمز�ـــد مـــن االطـــالع علـــىوالقصـــور والبوا�ـــات فـــي أمـــاكن مخف�ـــة دوّ 
، ١٩٨٠یــل االســس الســومر�ة ، �غــداد، كتا�ــات  االســس فــي الحضــارة العراق�ــة القد�مــه ینظــر: رشــید، صــ�حي أنــور، تماث

ا�مـــان هـــاني، �تا�ـــات االســـس المســـمار�ة فـــي �ـــالد الرافـــدین ، رســـالة ماجســـتیر غیـــر  ،العلـــوشو�ـــذلك ینظـــر: ١٤-٥ص
    ٢٠٠١منشورة مقدمة الى �ل�ة االداب ، جامعة الموصل ،



 ٢٠٢٣/  ٨/ مجلد  ١مجلة اثار الرافدین / ج
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(22) RIMA , Vol.2, No: rev 7-13a , P.168; No: rev. 1-11, P. 167. 

والــذي بنــاه امیــر قــد ســ�قني وحــددت منطقتــه  (اشــور) (( ... فــي ذلــك الوقــت تــدمر ســور... -وفــي نــص اخــر قــال:
كثـر فخامـة مـن قبـل...)) أى األسـفل وأكملتـه ، وجعلـت زخرفـه على المن األ وحفرت الى األسفل أساسه، واعدت بناءه

   ذلك ینظر:حول 
RIMA, Vol. 2, No: rev 1-11, P.167. 

 ٦١٢ -٩١١لمز�د من التفاصیل ینظر: شیت، ازهار هاشم، الدعا�ة واالعالم في العصـر االشـوري الحـدیث  )٢٣(
 .  ٢٠٠٠ق.م، اطروحة د�توراه غیر منشورة مقدمة الى �ل�ة االداب جامعة الموصل 

(24) RIMA , Vol.2, No: rev. 13b- 15a, P.168; No: 142b- 145a, P.178.  
(25) RIMA , Vol.2, No: rev .15b- 17, P.168. 

ــاتي تــي: آلننورتــا (الثــاني) ا -لملــك تــو�لتيخــر ذا صــلة برســائل التهدیــد والوعیــد �قــول اآوفــي نــص  ((... و�تبــت �تا�
وعسـاه یـدهنها التذ�ار�ة هناك عسى أن �أتي ملك �عدي یرمم أجزاءه المدمره. وعسى أن یرى �تابتي التذ�ار�ة و�قرأها 

لـى إعشتار سیدة نینـوى  ةلهشور السید العظ�م واإل آها الى مكانها. و�عد ذلك  س�صغي �الز�ت و�قدم األضاحي و�رجع
 :حول ذلك ینظر صلواته ل�حقق االنتصارات على اعدائه...)).

RIMA, Vol.2, No: rev 1-11, P.167. 
(26) RIMA , Vol.2, No: 2,P.166. 

-Aššurق.م �صـ�غة  ٨٩٠اسم الموظف الذي تولى وظ�فة الل�مو فـي العـام  Grayson, A.Kلقد قرأ ال�احث  )٢٧(

lakinu- ubaša ذلك ینظر عن�اشا و الكینو  -شورآ: 
   RIMA , Vol.2, No: rev. 12, P.167. 

 نها�ة ال�حث. -٢- و�ذلك ینظر الجدول
 �ینو حول ذلك ینظر: -ال -اشور Aššur- la – kinuذات االسم �ص�غة   Luckenbillبینما قرأ ال�احث  )۲۸(

ARAB, Vol.I, No:426, P.135. 
 نها�ة ال�حث. -٢- و�ذلك ینظر الجدول  

(29) RIMA , Vol.2, No: rev. 12, P.167. 
 نها�ة ال�حث. -٣- عن ذلك ینظر الجدول )٣٠(
 نها�ة ال�حث. -١- لشهور وتسلسها ینظر الجدوللالطالع على اسماء ا )٣١(
 .١١١) ، ص ١٩٧٩ ،) ، ترجمة عامر سل�مان ، (موصل١٩٦٢’ ،(لندن ١طساكز ، هاري ،عظمة �ابل ،  )٣٢(
 م�الكو) حول ذلك ینظر: -(ایلو Ilu- milkuاالسم �ص�غة  Luckenbill, D, Dقرأ ال�احث  )٣٣(

ARAB, Vol. I, No:405, P.126- 127. 
 في نها�ة ال�حث.  -٢-ر الجدول و�ذلك ینظ

(34) RIMA, No:11-29, P.171. 
(35) ARAB, Vol.II, No:1197, P.430. 

  نها�ة ال�حث.  -١- ر السنة االشور�ة ینظر الجدولشهعن تسلسل الشهر السا�ع (تشر�ن) في أ
(36) ARAB, Vol.II, No:1197, P.430.   

 نها�ة ال�حث. -٢- ذلك ینظر الجدول عن )٣٧(
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 نها�ة ال�حث. -٣- ذلك ینظر الجدول عن )٣٨(

(39) RIMA, Vol.2, 30-40, P.172-173. 
 نها�ة ال�حث. -٣- عن ذلك ینظر الجدول )٤٠(
  في نها�ة ال�حث. -١- ) ینظر الجدولتشر�نتاشیرتو( لالطالع على تسلسل شهر  )٤١(
زو (االول) واتخــذها عاصـــمًة لـــه سســـها الملـــك الكشــي �ور�ـــالكور�كــالزو احـــدى مــدن جنـــوب العــراق أ -دور  )٤٢(

لعــل اســم المدینــة مر�ــب مــن �ــم غــرب العاصــمة �غــداد و  ٣٠الیــوم �اســم عقرقــوف التــي تقــع علــى �عــد  هــاتعــرف �قا�ا
 عقرا ومعناها الخر�ة وفوقا ومعناها االعمدة قض�ان الخشب. لمز�د من التفاصیل ینظر: كلمتین آرامیتین هما

Bagr, T, Iraq gavernment Excavation at Aqar- quf , Iraq Vo.l VII, 1946, P. 73- 93.  
حـث منشـور فـي مجلـة سـومر المجلـد األول اق�ـة فـي عقرقـوف، ��اقر، طه، نتائج تنقی�ـات الحكومـة العر و�ذلك ینظر:  

 . و�ذلك ینظر الخارطة نها�ة ال�حث.٧٥ -٣٦،ص١٩٤٥ول لسنة الجزء األ
 ذلك ینظر: ایلو عن -نادي Nadi- iluاسم موظف ال�مو �ص�غة  Luckenbill, D, Dقد قرأ االستاذ ل )٤٣(

ARAB, Vol. I, No: 407, P. 128. 
 نها�ة ال�حث. -٢- ئم موظفي الل�مو عن ذلك ینظر الجدولضمن قوالكن اسم الموظف لم یرد 

(44) RIMA, Vol.2, No: 41- 51, P. 173; ARAB, Vol. I, No: 407-408, P. 128- 129. 
 .١٠٨ص  مصدر سابق، ،، قوة اشور ، هاري ساكز )٤٥(

(46) RIMA, Vol.2, No:41-15, p.173. 
(47) RIMA, Vol.2, No:41-15, p.173. 

ننورتـا (الثـاني)  -شوري تـو�لتيوتسلسهم حسب سنوات حكم الملك اآل سماء موظفي الل�مولالطالع على قائمة أ )٤٨(
 نها�ة ال�حث.  -٢- ق.م) ینظر الجدول ٨٨٤ -٨٩٠ن (مابی

 نها�ة ال�حث. -٣- حول ذلك ینظر الجدول )٤٩(
(50) RIMA, Vol.2, No:115b-120, P.177. 
(51) RIMA, Vol.2, No:120- 127,P.177. 
(52) RIMA , Vol.2,No.120- 127,P. 177- 178. 
(53) RIMA, Vol.2, No:41-15, p.173. 
(54) RIMA, Vol.2, No: 120- 127,P. 178. 

ننورتـــا (الثـــاني) ینظـــر: الـــراوي، هالـــة عبـــد  -لمز�ـــد مـــن االطـــالع عـــن المنجـــزات الفن�ـــة للملـــك االشـــوري تـــو�لتي )٥٥(
 .١٦١ -١٥٧الكر�م، مصدر سابق، ص

عالي نهر دجلة عاصمتها امیدي (د�ار �كر) حول ذلك ینظر: سـومر، دو�ونـت ، االرامیـون أ  بیت زمانيتقع  )٥٦(
، و�ذلك ینظر الخارطة نها�ـة ١٠٦،ص١٩٦٣، لسنة١،٢، العدد ١٩لد االب البیر ابونا ، مجلة سومر، مج:، تعر�ب 

 ال�حث.
فقـد صـادروا خیـرات اراضـیها  ننورتـا (الثـاني) المـدن المزدهـرة اقتصـاد�اً  -شور ومنهم تو�لتيقهر ملوك �الد آ )٥٧(
عـن  ة�عیـد ةش االشـور�و صـ�ح الجیـتوخاصـة عنـدما  م�غـذاء لمحـار�یه من المحاصیل الزراع�ـة الكم�ات الالزمةتأمین ل

شـــور علـــى مشـــكلة �عـــد المســـافة آحیوانـــاتهم فهكـــذا تغلـــب ملـــوك �ـــالد مخـــازن العاصـــمة فضـــًال عـــن تـــوفیر االعـــالف ل
لتغط�ــة نفقــات  تحمــل عنــاء التمــو�ن غیــر عــالف مــنواأل لمحاصــیل الزراع�ــةرة مــن امین الشــحنات الكبیــألتــ  الجغراف�ــة
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 -ومـنهم تـو�لتي ن اآلشـور�و ملـوك الحكـم ألـذا فقـد  دنى القد�مالمحار�ة في مناطق الشرق األ شو لجیل الیومي ستهالكالا

وقــت المعــارك ولمز�ــد مــن مــن خیراتهــا  وادادها ل�ســتفو علــى االراضــي الزراع�ــة الخصــ�ة فحصــ ق�ضــتهم ننورتــا (الثــاني)
االطــالع ینظــر: الحدیــدي، احمــد ز�ــدان، اســتنزاف اقتصــاد المــدن الخاضــعة للحكــم االشــوري، �حــث منشــور فــي مجلــة 

 .  ٣٠٥ -٣٠٣، ص٢٠١٥سومر المجلد الواحد والستون لسنة 
النصــوص الملك�ـــة  ســالح وقــد فصــلتتجــاه المــدن المفتوحــة �قــوة الن س�اســة الترحیــل و شــور�آلالملــوك اات�ــع  )٥٨(
سـبیل التقلیـل  شور او اي مدینة تكون خاضـعة للحكـم االشـوري الم�اشـر فـيآلى �الد إم عداد المرحلین ونقلهأ شور�ة آلا

من المشـاكل والتمـردات لسـكان المنـاطق المغلو�ـة �مـا نفـذت عمل�ـات الترحیـل علـى المشـاهد الفن�ـة االشـور�ة والبـد مـن 
�عاملون �ـاحترام اذ ینقلـون مـع ممتلكـاتهم وقـد �سـتفاد مـن خبـراتهم او�عملـون فـي القطـاع  االشارة الى ان المرحلین �انوا

 الزراعي او یدخلون ضمن تشك�الت الج�ش االشوري فهم ال�عاملون �اسرى الحرب. لمز�د من التفاصیل ینظر:
  Oded, B, Mass Deportations and Deportees in the New Assyrian Empire, (London, 
1978). 
(59) RIMA, No:11-20, P.171- 172. 
(60) RIMA, No:20-29, P.172. 

ء �قــاء علــى ح�ــاتهم �مجــرد ان �علــن العــدو الــوالعــدائهم واإلاتســم أغلــب ملــوك �ــالد آشــور �صــفة التســامح مــع أ  )٦١(
ا همـــون فیهـــســـفار العهـــد القـــد�م (التـــوراة) والتـــي یتل�ـــاحثیین الغـــر�یین التـــي وردت فـــي أراء اوالقســـم لاللـــه اشـــور وهنـــا تفنـــد آ

نهم �سفكون الدماء لمز�ـد مـن التفاصـیل ینظـر: الحدیـدي، احمـد ز�ـدان، الس�اسـة االشـور�ة تجـاه ملـوك الشـرق اآلشور�ین �أ
ق.م، �حــث منشــور منشــور فــي مجلــة دراســات فــي التــار�خ واالثــار جامعــة �غــداد �ل�ــة االداب  ٦١٢ -٩١١االدنــى القــد�م 

 .٦١٧ -٦١٣، ص٢٠١٧لسنة  ٦٢العدد 
 على الضفة ال�سرى لنهر الفرات ینظر الخارطة نها�ة ال�حث.انات (عانة) احدى مدن �الد سوخو تقع  مدینة )٦٢(

(63) RIMA, Vol.2, No: 70- 73a, P.174- 175. 
(64) RIMA, Vol.2, No: 73b- 80,P. 175. 
(65) RIMA, Vol.2, No:85b- 95a, P.167. 

 في نها�ة ال�حث. -٤ - لمز�د من االطالع ینظر الجدول )٦٦(
(67) RIMA, Vol.2, 30-40, P.173. 
(68) RIMA , Vol.2,No.115b-127, P.178. 
(69) RIMA, Vol.2, No:1- 9,P.170. 
(70) RIMA, Vol.2, No:30- 35, p.172. 

 .ق.م) ٦١٢ -٩١١شوري الحدیث (لوادي الثرثار في مصادر العصر اآلولى تعد هذه اإلشارة األ )٧١(
(72) RIMA, Vol.2, No:41-15, p.173. 
(73) RIMA, Vol.2, No55- 60, P.174. 

خو غر�ي �ـالد الرافـدین فـي منطقـة الهضـ�ة الغر��ـة التـي تعـرف �منطقـة الفـرات االوسـط ولمز�ـد مـن تقع �الد سو  )٧٤(
التفاصیل عن الموقـع الجغرافـي لـ�الد سـوخو وعالقاتهـا مـع �ـالد اشـور ینظـر: الز�ـدي، �ـاظم عبـد هللا عط�ـة، �ـالد سـوخو 

 .  ٢٠٠٥داب جامعة �غداد، سنة مقدمة الى �ل�ة اآلاه غیر منشورة في الكتا�ات المسمار�ة، اطروحة د�تور 
(75) RIMA, Vol.2, No:64b- 70, P.174. 
(76) RIMA, Vol.2, No:95b- 100, P.176. 
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(77) RIMA, Vol.2, No: 1- 10a, P.179 -180. 
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Preface  

 
I am pleased to present the first part of the eighth volume of Athar 

Al-Rafedain Journal which coincides with the tenth anniversary of 

publishing the first volume of Athar Al-Rafedain Journal in 2012. 

This journal is issued by College of Archeology at the University 

of Mosul and the journal has acquired the approval to join the 

DOAJ Global Container in 27/8/2022, which is considered an 

important achievement among the ambitious and correct steps that 

we have drawn to advance the reality of the Journal to keep the 

pace with the rapid development in scientific and electronic 

publishing in Iraq and worldwide. 

We would like to thank everyone who contributed and supported 

the progress that took place in Athar Al-Rafedain Journal. 

 

Prof. Khalid Salim Ismael 

                                                                   Editor-in-Chief    

                                                                                      1
st
 -Jan-2023  
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