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 الملكية في نينوى مسالت الشوارع

 بين النص الكتابي والمشهد الفني

 

 د. نوالة احمد المتولي أ.م.
 كمية اآلثار/ جامعة بغداد                                                                                     

 
ل لحىى لات  ىى،ل ،نتل ىى لط،مىىيلامن،احمىى لحىى لهلحسىى:::9اقتنىىالاتحت ىىعلاتي،اقىىنهليىىنلن تمىى لنىى ،لتحىى  لحىى ل ىىت ل

 ىىنلاتحى ا، م لقىىنل  ىى،لأنىىت للإذت نىى بلاتنىى،قنلحى لتىى لاتن،ىىنلمى ن هلالإتىايىنلاتحنطةىى لات اقيىى للح تيظى لنمنىى تل ت نمىىنا ل
ل.(9) لم تل،تتصني لأ نتءلقمتحهل، ،ا  لاأل،ض

لمتسىتت تق(هل لع918741ت فىنلتت،ق لاتح،ىيىنلحت ىعلاتح صى لات  ىت، هللس لتلاتحسىل لأ ى، هل اتحي،  ى ل تتمىت ل
 حىىى للإتىىىا،ىىىتتاطلاتحسىىىحت، لميىىى نللنتت،مىىىت للتت ىىىح لنصىىىت لله هىىىنلحسىىىتطمل لاتنىىىن ل ح ن،ىىى لحىىى لاأل لىىىاهل)سىىى 76× 999

اتحنىى نلمح ى لصى ،ةلاتحلى ليىىنل،تتن ىتلات،ىت، ليىىنلات ى ءلاتيلى  لحى لاتحسىل هللذاتيصى،لاشنى ، لات ىنمثلحىهلحنىى نلحنفى
 أحتحىهل ىننلحى ل،حى  لاشت ى هللإ ىنتلمنمىههل ت،ت لاتى،أ لاتحةى، هل،اييىت للاتط م همئ ل ق عل ه لم،تن لاتل،ت لات،سحنل

  لىىالحىىتلم،ىىن لحىى لات ىى ءلاتسىىفلنلتلحسىىل لأن ىىتلنتنىىتلح ،تىى ليىىنللت ىى لسىىم،متن.،حىى لاشاتنىى،اتلاتسىى،ي لتىى لم،ىىيلحن ىىتلسىى تل
لاأل،ض.

 
 النص الكتابي

) هى لحىهلاتحنى نللسىط،أل7هلاأل  لمتىأتعلحى ل ، ى لحةىتطههلاتحةطىلإتاحةسح للسط،ا لل47تأتعلاتنصلاتنتت،نلح لل
اتىنصلميى نلسىط،هلأل8اتحةطىهلاألامى،ليمت ىح للأحتلسط،ا لل91 ات تننلح للاتفننلينلات  ءلاتيل  لاتح نبلح لاتحسل (

غل،هلحفة نل ت لم،ىيلحنىهلسى تلحةطىهلأاس لاتحل للأ ي. (هل لالات،غ لح لل799-801اتحل لاشن ، لسن ت،مبل)لإتا
سى للامتىه"لا،م،ىت"ل مينىن-ااىن-"سى ن:لتىش لىالاتن ى لااسى لاتحلى لسىن ت،مبلمنتىبللأ لإذحةطىهلا،م،ىتهل ا نليةطلهى لات

ل".لن ،لاما ةم
 

 :تقسيم النص
ل) هذالحتلا تتنل لمهلاتحل  لاشن ،م  لينلنتت،تت  لاتحلنم ل ات،نتئم (.لمت ح لاس لاتحل ل أتةت،ه.ل:المقطع األول
تألحى،اءليىنل  ىتتللا ىت هإ ،نن لحاتص،ل  ليت  تتهل أ حتتهلاتيسن،م هل مذن،ل:لم ،نل نمثلاتحل لالمقطع الثاني

لاتيتت لاأل،،ي .
حىتل ىتءل ى  ل حى لحسى،تل لىالل تحى ل ىحنلح لأ حتتهلاتيح،انم ليىنلحنمنى لنمنى تهلمذن،لاتحل ل تن،ت لل:المقطع الثالث

 لاتنىت،عهل اتية ،ى لاتحت،ت،ى لاتت ىت  ل لىالذتىلأ هل اتت ىذم،لحى لاتحسىت لت لحلنمىاتذ ل يلىهلاتنت،عل تن،نل
لاتنت،ع.ذت ل لالح لمتينتل لال

 رموز اآللهة:

لات م ا لاتحة، :ل،ح لامتهلح،ن خ.
لاتا ذلات ،ثلاتحة،ن :ل،ح لن لح لامتهلآن ل انلم ل آمت.

لاتة،صلاتنتح ل ات ، :ل،ح لامتهلسم 
لاتة،صلاتح نح:ل،ح لامتهلآن ،
لامنتءلذ لاتل ب:ل،ح لاتهلاتنت،

لن ح :ل،ح لاشت  ل نتت،ات
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ل.(4)اتن،اتلاتس،ي :ل،ح لامت  لسم،متن
 

 

Transliteration of The text 

First part 

1.  su’en-ah (E me
) eriba. 

2.  arru (LUGAL) rabû (GAL) arru dan-nu  ar kiati (u) 

3.  ar (LUGAL)  
mt

 a-urar  kib-rt-irrib-ti 

4.  mi-gir ilâni 
m e 

(DNGIR)
 
 rubuti

 me
(GAL)

   
a-ur 

5.  u itar  
gi

kakkia la  ma-ar 

6.  u-at-li-mu-in-ni-ma 

 

 second part 

1.  a-na  ra-sa-at  nak-ru-t i 
mt

A-u ip-tu-u. 

2.  i-da-ia  i-na  tu-kul-ti-u-un  rabitim(tim) (GAL
tim

). 

3.  ul-tu i-tar  a-d i il-la-an  um-ma-na-ti-ia. 

4.  al-me  lu  at-tab-bal-ma  gim-ri  mal-ki  a-ib. 

5.  a  kib-rat   ar-ba-im e- pu-u-a  u-ka-ni-ma. 

6.  i-u-t u ap-sa-a-ni  i-na  u-mi-u-ma. 

7.  a  l  ni-nu-a l be-lut-ti-ia  u-bat-su. 

8.  u- ra-ab-bi  su-ki u mi-ti-iq  gir-riarri. 

9.  u-a-an-dil-ma  u-nam-mir  ki-ma  u-me  dra. 

10.  u-al-u-u nak-li u-e-pi-ma  u-zak-kir. 

11.  ur-a-ni i-na  60  ammati  rabiti (tim)  a ri-u-u. 

12.  u-rap-pi  a-ra-ta  um  gir-riarri (LUGAL) a-na. 

13.  la u-u-u-ri  abnu  na-re 
me 

 u-e-pi-ma. 

 

Third part 

1. a  a-i  ul-le-e  i-na  mi-ir-li-u  iz-za-zu. 

1.  i-na52  ammati  rabitia  gir-ri arri. 

2.  am-su-u  ru-pu-us-su  ma-ti-ma  ni 
me.

 

3.  a-i-bu-ut ali a-a-uabt-su la-bi-ru. 

4.  i-na-ak-ka-ru-ma  e-u  i-ban-nu-u. 

5.a  u-e biti-u a-na  gir-ri  arri  i-ru-ba. 

6.i-I r biti-u  a-na  ga-i-I  i-la-lu-u. 

 لمنص  الترجمة العربية
 األولالمقطع 

ل.سن ت،مب.ل9
ل.اتحل لاتيظم هلاتحل لاتة  هلحل لاتيتت .ل4
ل.األ،،ي  تتل حل ل،،نلآن ،هلحل لات.ل1
ل.آن ،لامتهاتيظت .للاشت   ،مبل.ل1
ل.)س، ت(لاللمة ،لأسل   نتت،هللت  اش ل.ل6
ل.)سلح نن(أ ط ننل.ل7
ل
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ل
 المقطع الثاني

ل. يت  المن لتتنحم،لأ ناءل،،نلآن ،.ل9
ل.)ا تحنت(ل لالق ت  لاتيظمح لاتنلت.ل4
ل.اشا،اتط،عللإتالاأل،ضقنتلات م شلح لط،عل.ل1
ل.اتستننم لينلاتةص ،لاألح،اءن ل.ل1
ل.أا يت ننلقنحنللاأل،،ي ينلات  تتل.ل6
ل.ذت لات قتلنيل قنلت حل ال  ، هل.7
ل. سيتلحنمن لنمن تهلحنمن ل نحن.ل8
ل. تل لالنت،علحلننلت  يلأ سه،نن للأس اق ت حلتلن ا،عل.ل9
ل.ت تلح مئ لن  ءلاتن ت،.لاتس ،ل ي.ل:

ل) تح،(.لهل تتمت للتات نا،لاتات، نل،ح ت،ةل،نمتل  ي.ل90
ل.،ةذ،اعلن،مل70 سيتلاننق تلاتحتئنلاتال.ل99
ل.)تلحستة، (هلاتنت،علاتحلننلاتةتنح لتألمت .ل94
ل.حس،تل حلتلهت ميلتلنت،علاتحلنن ننحتلاللمن  لهنت ل.ل91
ل

 المقطع الثالث
ل.ت  هل يلت تلحتةت،ل ل   ت ل.ل9
ل. ،ضلاتنت،علاتحلننل(1)ن،م،ةلت لذ،ا ل64.ل4
لل.ح لاتنت لتقستهل ام.ل9
ل.اتستننم لينلاتحنمن هل،متهلاتةنم لم ن .ل4
ل.ا،ل نمنلح لهآ م،ننل.ل1
ل.)تتينت(ل لالاتنت،علاتحلننل،متهلتت ت  ل أس .ل1
ل.،متهلأحت سأ لةهل لال تنل.ل6

 

 نينوى  مدينة 
 لالات تنبلاتن،ينلتن ى،لن لى لق،تتى لحنمنى لاتح صى لاتةنمحى هل نىت لت ىذالاتح قىهليىنلاتيصى ،لاتةنمحى للل(1)تةهلنمن ت

أن تلتت سطل،،نلآن ،ل ننلحلتةالاتط،يلاتت ت،م لاتتنلتص ل،ى،نل،ت،ى ل،ى،،نلاتنىت لأهحم لت ت،م ل است،اتم م لن،م،ةهلإذل
هل نتنىىتليىىنلاأل حنىى لاتةنمحىى لتطىى ل لىىالنىىتطيلاتن ىى،لتىىذت لنىىمنل(6) سىى ا  لات، ىى،لاأل،ىىمضلاتحت سىىطل آسىىمتلاتصىى ،ت

أ،يىنهتل ى لنىتطئهلحسىتي للاتس ،لاتح تذ لتلن ى،ل لىالنىن لحسىنتةلتحةت حى لتمىت،اتلاتحىتءلإاللأ لت ممى،لح ى،تلاتن ى،لقىن
ن ل تتمت هلمات،ق تلن ،لاتا ص،لح ل  ت تلاتن،قم لحت،ا ل،ح تذاةلت لق من يلح لنت م لات ن بلتمصبلينلل4ت منل لال

اتت ،مىىتتلاتتىىنلأ ،مىىتليىىنلحنمنىى لنمنىى تل،ىىأ لتىىت،مللاتحنمنىى لميىى نلإتىىال حىى للهلأنىىنت(7)حىى لنمنىى تن ىى،لن لىى ل،يىىنلا،  ىىهل
األتفم لاتاتح ل ات،ا،ىهلق،ى لاتحىم،نهل اسىتح،لاتسىن ليىنلاتحنمنى ليىنل حى ل صى،لاتسى،التلل ص ،لق، لاتتت،ملل السمحت

ل.ل(8)اتس ح،م ل اتيص،لاألنن ل ح ل  ل ح لس،ت لأ ،لات تت  
ي.ل (ل ننحتلاتاذهتلل9088-9996ا تلتلحنمن لنمن تلحنتن لح،ح ق ل ح ل ن لاتحل لاشن ، لت ،ت،لم ،لاأل  ل)

 اللسىىمحتل ي. (ل794-816نمنىى تلقحىى لح ىىنهتل ا نهت،هىىتل حىى ل نىى لاتن تىى لاشنىى ،م لات تنمىى ل) تصىىح لت نحىىهل  صىىلتل
 ح ل ن لاتحل لسن ت،مبل ا،نهلاسى، ن  ل  فمىن لآنى ،ل،تنم،ىت ل تيى نلحيظى لاأل،نمى ل اش ىت،لاتحنتنىف ليىنلاتحنمنى لإتىال
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ي. ل  حىى ل نىى ل794ءلاتن تىى لاشنىى ،م ل ىىت لظلىىتل،لىىنةلحسىىن ن ل،يىىنلانت ىىتأ تئى لاتحلىى  لات ، ىى هل لحىىت لأ لحنمنىى لنمنىى تل
أ لتىى لاتننىىعل ىى ل ىىننلحىى لل.ل نىىت لحىى لنتىىتئللأ حىىت لاتتنةم،ىىتتلاأل ،مىى ليىىنلنمنىى ت(9)اتن تىى لات،ت،لمىى لات نم ىى ل اتحتىىأا،ة

اتةص ،ل اتحيت،نلاشن ،م ل س ،لاتحنمن ل ، ا،تت ىتل ن مى،لحى لاتتحت مى ل اتحن  تىتتل اتحسى،تلاتحيح تى لحى لحىتنةلات،اىت ل
 لات  ىى،لاتنلسىىنل)ات ىى، (لي ىى،ل ىى لاتلةىىالاأل ،مىى لاتحتن  ىى ل نىىت لحىى لأهىى لاالنتنىىتيتتلهىىنلحنت،ىى لاتحلىى لاشنىى ، لأ

ل.(:)اتعل،قم لطمننل46ان ،،تنم،ت لاتتنل حتلأن ،لح ل
(sin-ai-eriba)سن ت،مبل

 نت لقنلنة لحة،لات ن لح لل(99) ننحتلت تالات ن لنت لم،لغلح لاتيح،لأ،،يم ل تحت لل(90)
ق،ىى لاتحىىم،نلت،نىى تلل804صىىح لن ،لنىى، نم ل)ا،صىى،تن(ل تصىىح ل اتىىن لسىى،   لات ىىتننلإتىىالنمنىى تل نىى،عليىىنلسىىن لتيات

صىى ،هتل حيت،ىىنهتل أسىى ا،هتل ، ا،تت ىىتل أقىىت ليم ىىتلقأ حىىت لسىىن ت،مبلاتيح،انمىى ل لىىالحنمنىى لنمنىى تلاتتىىنلأ ىىتنل،نتءهىىتل ،نىىتءل
هل نىى،عل،شننىىتءلقصىى،ل نمىىنلتىىهلهىىن لاتةصىى،لاتةىىنم ييحىى ل لىىالات،سىىتتم ل ات ىىنائيل  لىىبلإتم ىىتلاتحمىىت لحىى لحنىىتطيل،يمىىن هل

 ح لينلات قىتلذاتىهل،أ حىت لحن فى ل لسحت لاتحنة،  ل،ينلأ لننفتل نهلأ حت لاتتنةم،تتل،تس ل"اتةص،لات ن ،نلات ،،نهل
 حىى ل لىىال لنحىىتلهل(94)هنتىىت،ل860 لىىالحسىىت  للهلنطىىتيلاتسىى ،ل صىىت،تلاتحنمنىى لتحتىىنيىىنلات،نمىى لاتناالمىى لتلحنمنىى لي سىى
 هىذالحىتلأنىت،لل(91)   ا م تص،علاتحمت ل اتص،علاتص نلتلحنمن ل لاتط،يل أنظح لحتنظم لاتت صمنتتلاتنيت م ل أنظ

لإتمهلاتحل لسن ت،مبلينلاتحةطهلات تننلح لنصلاتحسل ل نذت لينلنتت،تتهلاتحلنم لاألا،ت.
  للتن،نلم ن ل) لمهلاتس، (لي ، ل،س،بل   نلح،قنلالتنةم،تتل اسي ليم تينلحنطة لت لاتن،نلم ن ليل لت ،لأحتلل

 ت،م لاتتنلأ ،ت تلات مئى لاتيتحى لتا ىت،ل اتتى،اثل)نائى،ةلأنت،تلاتت ،متتلاشلإذاتن ،لاتسننم لاتن م،ةلاتحنتن،ةل   لاتح،قن.ل
سىىط ان لحىى لأاش ىىت،لسىىت،ةت (لأ نىىتءليىىتحلاتطىى،يلاتيىىت لاتحىىؤن لإتىىالا،،مىى ل ىى ل،يىىضلأ ىى اءلقصىى،لاتحلىى لاسىى، ن  ل  ىى ل

.لهىىذالي ىى،ل ىى لاتي ىى ،ل لىىال ىى ،ل(91)،ل لم ىىتلنتت،ىى لحسىىحت،م لتت ىىنثل ىى لأ حىىت ل حن ىى اتلاسىى، ن  لاتيسىىن،م اتفاىىت
ح نحلحى لطى،ا لاىتصلحؤتىعلحى ل ىنةلقطىهلن،مى،ةلحى ل  ى،لات ى، لأ نىتءل حلمى لت سىمهل ىتحهلاتن،ىنلمى ن ليىنلاتيىت ل

ل نت لهذالات  ،لم م لحنا لقص،لاتحل لاس، ن  .ل9:89
 

 تحميل النص:
حلىىىىى لاشنىىىىى ، ل نتت،ىىىىىتتلاتلاألاىىىىى،تل ح،ا يىىىىى لاتنصىىىىى صلاتحسىىىىىحت، لاتىىىىىذ ل ،نل لىىىىىالاتحسىىىىىل ل،اسىىىىى لاتىىىىىنص،يىىىىىنلن
ت ىذ لاتحسىل لقىىنللتم حنىىت، أاى،مم ل لمحسىلتلأ ت،ىم للإذهل)97(حنىى،،ةل ،ىت،ةل ى لنسىا ل لاتحسىىل هىذلأ هلت،ىم ل(96)سىن ت،مب

يىىنلله ى لط،مىيلات ،ا ىلإ ىىناهحت ى،ل لىال لهحى لححتلنىتتلاتحت ىىعلات،،مطىتننهحىتلل تتمىىت لهل اتحسىلتت ل  ى،ل لم حىتلسىت،ةت
حت ىعل،،مطىتنن(لل941900تت،ق ل)  نىنلنةل ىتلاتىالاتحت ىعلات،،مطىتننلسى لتل،ىل ات ى ءلاتنىحتتنل نىنلسىفحلتى لق من ىي

انتنىىعلاتحسىىل ل ا تةىىنليىىنل،ىىتنئللحىى هىى لل(Ross)هلمىىذن،لالمىىت،نلأ لات،ت ىىثل،  ل(98)(سىى :×71.6×948.6قمتسىىتت تل)
ن ىتل،،حىتلتنى  لقىنلأ لالمت،نل، ننلا لاألح،ل،أن تلنتهنلق،،ل  لمن  لاتحنىت لاتىذ ل  ىنتليمىهلاتحسىل لهى لحنتن ىتلاألصىلنل اا
  .):9( ل،  له لاتذ لقت ل،نة لاتحسل لإتالاتحت علات،،مطتننأ،لهل ذن،لالمت،نلأم ت ل)99(نةلتلح لحنت لأا،

) هى لل ىح لاأل،ا ىنلات ،ا مى ليىنلاتحنطةى لات ن ،مى لاتنى،قم لحى لتى لاتن،ىنلمى ن لأحتلاتحسل لات تنم ليةنل  ،ل لم ت
(Budge)  ىى ل،ىىنجل(Frahm)ذنىى،لات،ت ىىثليىى،م للإذل(40)ح  ىى علات، ىىث(ل لىىالاتحسىىل اتىىذ ل  ىى،ليمىىهلذاتلاتحي ىى،ل

له(49)
 ىنل ة تىهلات ،ا مى لقىنل  ىنلقطيى لأ نلاتح ا، م لقنلاا،،ل،نجل،أنهل،منحتلنىت لميحى ل لىال ،ا ى لاأل،ضليىنلأأ لمذن،"ل
،حىى  ل نتت،ىى ل طلىىبلحنىىنلنىى،اءهتهل ،تتفيىى لذه،ىىتلإتىىالاتحنىىت ل اسىىتا، ت تل هىىنللحسىىط  لاتنىىن ل لم ىىتن،مىى،ةل  ىى،ل

قىىىى ل،ةلمىىىى لحىىىى لاتحسىىىىل لح  ىىىى علأ لأ لسىىىىل60سىىىى لطىىىى  ل ىىىى،ضل900انىىىىللأ ل ىىىى اتنلل40انىىىىلل  ىىىى،ضلل10،ت،تفىىىىتعل)
حىىى ل،حىىى  لاشت ىىى ليىىىنلأ لىىىالاتحسىىىل ل  ىىىننلحىىى لاسىىىط،لحىىى لاتنتت،ىىى للا ل ،يىىىنلتنظمف ىىىتلات ىىىحلأ لهنىىىت ل ىىىننل(44)(ات، ىىىث
ا،، ل،أنىهلأ لاتح ا،علاتذ ل  نلاتحسل لقنلأت،م ل ت،م لأ لاتحل لسن ت،مبله لح ل  هلهذ لاتحسل هل قنلأ تعل،اتحسح

ل(41)قنل  ،ل لال نةلأ  ت،ل)،،حتلحس،تلحنت،  لأ لنس،لحن ت(ل قنلقتح ال،تنسم،هت
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نمنى تل  يل ىتل لىالل(41)نىهل سىهلنى ا،علأسى ايأذن،لسن ت،مبلينلاتسط،لات تح لح لاتحةطهلات تننلينلنصلاتحسل ل
ل.(46)اتنت،علاتحلنن

 ت،مى ل ،نلينلاتسط،م لاتتتسهل اتيتن،لح لاتحةطهلات تننلذنى،لاتسى ،ل اتسى ،لاتاىت، نهل هىذالحىتلأننتىهلاتتنةم،ىتتلاش
نىهلقىت ل،تيلمى لاتسى ،لاتح ىمطل،حنمنى لنمنى تهلأاتتنل ،تل لالأ  اءلح لس ،لنمن تهل  تءلينلنتت،ىتتلاتحلى لسىن ت،مبل

نىى ل هىى لحؤتىىعلحىى ل ىىنا،م لسىىحمنم لنىىمنلاأل  لحن حىىتهل هىى ل94ط تىىهلم،لىىغل ىى اتنلأ  ت،مىى لاتتنةم،ىىتتلاشاتىىذ لننىىفتل
 هل اللميىى،علا،تفت ىىهل لىىال  ىىهلاتنقىى هلليىىنل ىىم لنىىمنلات ىىنا،لاتاىىت، نل96اتىىناالنل،حىىتنةلاتلىى، ل ،لىىغلسىىحنهلأن ىى،لحىى ل

لهل ينلنص صلأا،لاذل تء:،حتنةلات  ،لاتنلسنلاأل،مضل)ات ، (هل ه لاتذ لذن، لسن ت،مبلينلاتنص
"نىىمنتلسىى ،ل)اتحنمنىى (ل  يلىىتلا،تفت ىىهل،ت،تفىىتعلات ،ىىت ل يىىنلأ لىىالاتحنمنىى ل أسىىفل تلأقحىىتلاتسىىت تتهل   ىىتلت، متىىنل

ل.ل(47) ، ةلات ،ت ل  حمهلات،لنا "
تتالىى لنىى،لات ىىنا،م لأ،ىى،اجلت،تفىىهل ىى لحسىىت تلات ىىنا،لأ ىىنتلألغىى،اضلنيت مىى هلم،لىىغلسىىح لات ىىنا،لاتاىىت، نل ىى اتنل

مفصىى ل،من حىىتلححىى،للإذلهيىىنلات ىى ءلاتيلى  لإال هلملتصىىيلات ىىنا،ا للاتىناالنل اتاىىت، نل8حىىتلم مىنل ىى للإتىىا م،تفىهلل 1.6
، ا،ىىى لح   ىىى ل لىىىالاتسىىى ،لل99 لمحنتنمىىى لتنةىىى لات نىىىنل سىىىم،لاتي،،ىىىتتهل تتاىىى لسىىى ،لنمنىىى تلاتاىىىت، نل1 ىىىميل ، ىىىهل

حىى لاشت ىى ل قىىنلتىى لاتننىىعل ىى ل ىىننلحىى لتلىى لل،أسىىحتءل ىىننلأ لحنتسىى،ت للاتحسىىتطم لاتنىىن لت حىى لنىى ل ا ىىنةلحن ىىتلاسىىحت ل
ل.(48)ات، ا،تتل أ ،متلأ حت لاتصمتن لاأل ،م لت،يضلحن تلح  ل، ا، لاتحسةال ، ا، لاننل نحشل ن، ت 

)حىتلمةىت،بللأ ن،مى،ة(هللذ،ا ىت لل70ذن،لسن ت،مبلانىهل سىهلاتانىنيلاتحىتئنلاتىذ لم ىمطل،حنمنى لنمنى تل  يى ل ، ىهل)
ات لهلاتن،قنلتس ،لاتحنمن ل،ىم لاتط،مىيلاتحىؤن لاتىالا،،مى ل اتط،مىيلاتحىؤن للة،ح ا ااننيلاللت ا ل،ةتمتلاتلإذ (ل10ح ل
تلحنمنى ل قىنلننسى الاألت،،ى لاتحسىتا،  لحى للنيت مىت للحنمن لات ه ،ل نت لاشن ،م  لقنل ف، الهذالاتاننيلتمنى  لاطىت للإتا

اتت ىىت  للأ نااى لاتحنمنى للإتىىاتلت،ا،مىتلتنىى لحى لم ىت  لاتتسىل لات فى،ل لىالات تنىبلاتنىى،قنلحى لاتانىنيل تىالمنىى  لحتنيى
ل.(49) لم ت

 KASKAL) تءلينلاتسط،لات تتثل ن،لح لاتحةطهلات تننلذن،لاتنىت،علاتحلنىن:ليةىنلاسىتان لاتحصىطلحلاتسى ح، ل

LUGAL)تالننمى لل،( Akk. arrān arri)
(29)

ح انىبلهىذالاتنىت،علقىنلاصىصلتللأ تإلنىت،ةلاتىالاتنىت،علاتحلنىنهل مظ ى،ل 
لاتحلنم ل اال تفتالتلات،سحم ل اتنمنم لننت،علاتح نبلينل،ت، .

ناحت ىىتل قىىنلننىىفتلاتتنةم،ىىتتلاشلاهىىت لاتي،اقمىى  لقىىنمحت ل  ت،مىى ل ىى ل ىىننلحىى لاتنىى ا،عليىىنلحىىن ل ح اقىىهل،شقتحىى لاتنىى ا،عل اا
هل(10)تنل سل قم ل ات  ، ،ت، ل نمن تل ا،ص،ل آن ، ات ،نتءل ، ،سم،تلل أ ،أ ،م ل لالس،م لاتح ت لت ل ،ح ل انن نتل

ا،هل،غ لأ لتنةم،تتلحنمن لنمن تلت لتظ ى،لآات،جلاألس ا،لأ لت،ت،طلحهلحن ل   اص للإتا نتنتلاتن ا،علاتحلنم لتحتنل
اتحيل حىىتتلاتتىىنلأحىىنتنتل، ىىتلاتنتت،ىىتتلاتحسىىحت،م لتنىىم،لإتىىاللأ لإالهلتةسىىمحتتلاتنىى ا،عل،نىىن لح سىىههلنحنمنىى ل،ت،ىى لحىى ، ل

نىىىهلنىىىيلنىىى ا،عل اسىىىي ليىىنلنمنىىى تلحىىىتل،ىىىم لسىىى ،هتلأ ىىىنلنتت،تتىىهلأهليةىىىنلذنىى،لاتحلىىى لسىىىن ت،مبليىىىنل  ىى نلاتنىىى ا،علاتحلنمىىى 
ننىىفتلاتتنةم،ىىتتللإذ ىى لاتنىى ا،علاتتىىنلنتنىىتلتىى،،طل،ىىم لحنمنىى لنمنىى تل اتحىىن لاألاىى،تهللاتاىىت، نل  سىىطلاتحنمنىى هلي ىى، ل

ن، ت ل)ات اقي ل سطلات ىلهلاتنىحتتنلقس لح لاتنت،علاتحلننلأ نتءلأ حت لاتتنةمبلينل، ا، للأ ،ت تل تحي لاتح ص ل  
.ل،يىنل(19)حنمنى لت،،مصى ل)نى،مات (لإتىاغلبلاتظ لأ لهىذالاتنىت،علنىت لمىؤن لأتس ،لنمن تل اتح من ل،تت م،ا لاتح ن  (ل ل

ل.(14)أ لمح،ل، ان لاتا،ا  ل  ان لاتةت م هل ،،حتلنت لاتنت،علمي،،لهذم لات انمم لي يل س،م ل  ،مم 
 ،م لت لتنح لاتحنطة لات اقي لإتالاتن،يل ات ن بلح لت لاتن،نلم ن هلإاللأ لاتحسل لاتتنل،م ل،غ لأ لاتتنةم،تتلاألل

أمنمنتلتنم،لإتالن ن تلنتنتلح     ل) اتحسل لاألا،تلاتتنليىنلاتحت ىعلات،،مطىتنن(ل،نىن لحتةت،ى ل لىالنىت،علحلنىنهل
تىث(هل ات ى،ضلحى ل  ىي تل)نحىتل ىتءليىنلحى لاتحةطىهلات ىتننل اتسىط،لاأل  لحى لاتحةطىهلات تل91)نحتل تءليىنلاتسىط،ل

ت ىىىت  (ل"تألمىىت لاتةتنحىىى هلتنىىنلاللمنىىى  لهنىىت لت ىىىميلتلنىىىت،عللأ اتىىنص(لتنىىىنلاللمنىى  لهنىىىت لت ىىميلتلنىىىت،علاتحلنىىنل)
 ى لأ لاتحلى لسىن ت،مبلقىنلأ ،نلأ ل ى،ضللت  ىه"لهىذالي ى، للاتحلننهل حلىتلحسى،تل يلت ىتل)  ىيت ت(لحتةت،لى ل   ىت ل

اتىذ،اعلاتن،مى،ليىنلاتيصى،لاشنى ، للأ ن،مى،(هل ،ىتت،  علإتىال ىن  لاتةمتسىتتلمت،ىم لل ذ،اعل64ذت لاتنت،علاتحلننله ل)
 (هلأحىىتلحىىتلت،ةىىالحىى لنىىصلاتحسىىل لي ىىنلاتية ،ىى لاتحت،ت،ىى ل47 ل ىى،ضلاتنىىت،عل،لىىغل ىى اتنل)شسىى (ل  لمىىهليىى6.:1مسىىت  ل)
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ذا لالح لمت ت  ل لالاتنت،علاتحلننهلاتتنلهنلاتتيلميل لال تنلأحت ل،متلاتحت ت  هل اتح انلاتةتن نمى للإتاحتل، ينتلل اا
لللح لاتيص،.

ل
 االستنتاجات:

  هىىىذالاتنىىى علحىىى لاتحسىىى،تلهىىىنلاتحسىىى،تلاتتىىىنلم ىىىي تلاتحلىىى  لاشنىىى ،م  ليىىىنلنىىى ا،علنمنىىى تل ،،حىىىتليىىىنلاتي اصىىى للإ
ل.(Tombstone) نلات،ت  م ل،أن تل"ن اهنلق، ،"لأاشن ،م لاألا،ت.ل تم لنحتلسحتهتل

  اسىتانحتلتت  ىهليىنلاتنى ا،علاتحلنمى لاتتىنلتسىم،للإنحىتهلا تمتنمىت للاتحس،تلتم لاستاناحت للاستانا لهذالاتن علح لإ
 ت ، ليم تلاال تفتالتلات،سحم ل اتنمنم .أ ليم تلح انبلاتحل  ل

 منىىى  ل،تت ىىىت ل، ا،ىىى لالىىى  للأ لإحىىىت لات ىىىت لاتنىىىت،علأمسىىىتنتللحىىى لحنىىىت ل  ىىى نلاتحسىىىل ل،ىىى(alzi)هىىىنلات، ا،ىىى لاتستنسىىى لل 
)ات، ا،ىى لات  مىىنةلات اقيىى ل لىىالات ىىلهلل(Aur)، ا،ىى لآنىى ،للأ ل)11(ت، ا،ىىتتلات اقيىى ل لىىالات ىىلهلاتنىى،قن األامىى،ةلحىى لا

 حنمن لآن ،ل ،ت تةتن لانهلاال تحت لاألن ،لص  .لإتالتت هلأن تات ن ،نلاتتنلم،ن لح لتسحمت تل

 ذتىى لاللمنىىن للأ لإالطهل،ىىتت،غ لحىى ل،يىىضلاالات،يىىتتلاتطفمفىى ليىىنلقمتسىىتتلاتحسىى،تلاألاىى،تل قىى،اءاتل،يىىضلاتحةىىت
 ات نعلح ل  هل حتهمت ت.لأ ن،م،ةلح لنت م لات ،ضللاات،يت ل

  لأ  لنتنىىتلاتنىىى ا،علاال ىى لاهتحىىىت لاتحلىى  لاشنىى ،مم ل،نىى لح،ايىىىيلاتحنمنىى ل لل  ىىهلتلىى لاتحسىى،تلميطىىىنلانط،ت ىىت للإ
 اتانتني.لأ األس ايل

  هى ل تنىبلحى ل  انىبلتي،مىعللإنحىتاتحسى،تلاتنصلاتحسحت، ل ،ح  لاشت  ل لالح  لتل لاتحسى،تل غم،هىتلحى للإ
،،يضللاتيح،انم لاتتنلمة  ل، تلحل  ل،،نلآن ،ل أ متنت للأ سنت لاتحنمن ل ات ائ،م ل،تالن ت اتلاتحلنم لس اءلاتيسن،م ل

   لحنن  ل ات فتظل لم تل ،نعلاتحت ت  م .لأاتية ،تتلح ل

 

 

 
 

 

ل
ل
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ل

ل
ل
ل
ل

ويىوى صور مه ويىوى جوضح أعمال الصياوة االثارية علي عدد مه بوابات 

وأجزاء مه سورها

ل
ل
ل
ل
ل
ل
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المسلة المكتشفة عند سفح اا

تل قوٌنجق

محفوظة حالٌاً فً المتحف 
البرٌطانً ومسجلة 

124800))بالرقم 

ابعادها
127.5x63.5x9سم 

ل
ل
ل
ل

المسلة المكتشفة  من قبل بدج

 فً الجهة الجنوبٌة الشرقٌة 
من تل النبً ٌونس

 والمحفوظة حالٌاً فً 

المتحف البرٌطانً

 

ابعادها

 عرض انج20و طول  انج 40 )  )

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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صورة المسلة 

المكتشفة فً الجهة 

الجنوبٌة الشرقٌة تل 

النبً ٌونس

 فً صٌف العام 

1999

انقْبسبث

111x65 cm

ل
ل
ل
ل

الجزء العلوي من المسلة الجزء العلوي من المسلة 

وقراءة المقطع األ ولوقراءة المقطع األ ول

Transliteration of The text

First part

.1  su’en-ah ( E
me ) eriba

.2 arru (LUGAL) rabû

(GAL)  a rru d an-nu  
 ar ki  ati ( u)

.3 ar (LUGAL)  m t a -
 ur  ar  kib-r t-irrib-ti

.4mi-gir ilâni m e (DNGIR)
rubuti me (GAL)  a - ur

.5u  i tar  gi kakkia la  
ma- ar

.6u- at-li-mu-in-ni-ma

انخشجًت انؼشبْت

انًقطغ األًل

سنحبسّب•

انًهك انؼظْى، انًهك انقٌُ، يهك انؼبنى•

ىبث األسبؼتجيهك بالد آشٌس، يهك ال•

اإلنو آشٌس. حبْب آنيت انؼظبو•

ال ّقيش( سالحب)ًاإلنيت ػشخبس، أسهحت •

(سلمووي)ووي اعط

ل
ل
ل
ل
ل
ل
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قراءة المقطع الثانًقراءة المقطع الثانً
.1a-na  ra-sa-at  nak-ru-t i 

m tA - u ip-tu-u 

.2i-da-ia  i-na  tu-kul-ti- u -
un  rabitim(tim)(GALtim)

.3ul-tu   i-tar a-d i  il-la-
an  um-ma-na-ti-ia

.4 al-me lu  at-tab-bal-ma  
gim-ri  mal-ki  a- ib

.5 a  kib-rat   ar-ba-im   e-
pu-u -a  u -ka-ni -ma

.6i- u -t u ap-sa-a-ni  i-na  
u -mi- u-ma

.7 a   l  ni-nu-a   l be-lut-ti-
ia   u-bat-su

.8u -ra-ab-bi  su-ki   u mi-ti-
iq  gir-ri   arri

.9u - a-an-dil -ma  u -
nam-mir  ki-ma  u -me  dra

.10u - al- u-u nak-li u -
 e-pi -ma  u -zak-kir

.11 ur- a-ni i-na  60  ammati 
rabiti (tim)   a ri- u-u

.12u -rap-pi a -ra-ta um
gir-ri   arri (LUGAL) a-na

.13la   u-u - u-ri  abnu  na-re 
me u - e-pi -ma

انًقطغ انثبنِ

ًفخحٌا ّذُ نخذيْش أػذاء بالد آشٌس•

ػهَ قٌحيى انؼظًْت( اػخًذث ) احكهج•

ث انجٌْش ين طشف األسض انَ انطشف االخشوقذ•

كم االيشاء انسبكنْن فِ انقصٌس•

فِ انجيبث األسبؼت ػنذ قذيِ اخضؼج•

 ًقذ ححًهٌا ًصسُ، فِ رنك انٌقج•

ًسؼج يذّنت نْنٌٍ، يذّنت حكًِ•

ػًهج شٌاسع اسٌاقيب بشكم اًسغ ًجؼبحيب ػهَ شبسع يهكِ•

انسٌس. جؼبحيب يضْئت كضٌء اننيبس•

انجذاس انخبسجِ بًيبسة بنْج ًجؼبحو ػبنْب•

 رساع كبْشة60ًسؼج خنذقيب انًبئِ انَ •

، انشبسع انًهكِ(نهًسخقبم) نالّبو انقبديت•

للكي ال يكون هىاكحضيق للشارع ،مسالت عملث•
ل
ل

قراءة المقطع الثالث واألخٌرقراءة المقطع الثالث واألخٌر

.1 a  a- i  ul-le-e  i-na  
mi- ir-li- u  iz-za-zu

.2i-na  52  ammati  rabiti 
 a gir-ri   arri

.3am-su -u ru-pu-us-
su  ma-ti-ma  ni  me

.4a- i-bu-ut ali  a-a- u 
 a  b t-su la-bi-ru

.5i-na-ak-ka-ru-ma  e -
 u  i-ban-nu-u

.6 a  u - e biti- u a-
na  gir-ri   arri  i-ru-ba

.7 i-I r biti- u  a-na  ga-
 i- I  i-la-lu- u

انًقطغ انثبنث

جؼهخيب يخقببهت ًجيب نٌجو•

 رساع كبْشة ػشض انشبسع انًهك52ِ•

قسج، ًاُ ين اننبس •

انسبكنْن فِ انًذّنت، بْخو انقذّى ّيذو•

ًّبنِ اخش جذّذ يحهو•

ػهَ انشبسع انًهكِ( حخؼذٍ)ًاسس بْخو حخجبًص•

سأعلقه على وتد امام بٌته•

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 بٌابت نشكبل ًاحجبه 

شبسع نشكبل 

انًؤدُ انَ يذّنت 

حشبْصٌ

ل
ل
ل

االحجبه انًقخشح نهشبسع انزُ  

ًضؼج فْو انًسهت انًكخشفت 

1999ػبو 

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 وامشاله

 ها.وما بعد 616، ص 6777-6666، 67، المجمد ، مجمة سومر"مسمة من نينوى"المتولي، نواله،  (6)
  راجع: اآللهةحول رموز  (6)

Krecher, J., “Gttersymbole und attribute”, RLA, vol-3, 1957-1971, Berlin, pp. 483-498. 

 

سيم، بينميا يسياوي الي راع الريغير 66.6ن الي راع الكبيير يسياوي ينيو  (Akk. ammatu( )KU) فيي العرير اآلريوري أريبذ الي راع (6)
 .م محمد( 67حوالي  اً  را  66وما بعدها ) 61، ص6666زي، الررائع العراقية القديمة، بغداد، رريد، فو  يراجع: سم. 66.6

، لممزيد  ين تياريا التنقيبيات األجنبيةالرحالة والمستررقين وقنارل الدول  أنظارمحط  اآلروريةكانت مدينة نينوى وبقية العوارم  (6)
"، موسو ة الموريل الحايارية، المجميد اآلثارثارية، التنقيب  ن اآل األنرطةيل، "، جابر خمإبراهيمثارية في مدينة نينوى يراجع، اآل

 .وما بعدها 666، ص 6666، األول
 .وما بعدها 661، ص 6666، جامعة المورل، األولموسو ة المورل الحاارية، المجمد  ،الباقية،" اآلثارسميمان،  امر، " (6)
 .666سميمان،  امر، المردر السابق، ص (1)
 ،666، ص 6666العراق في التاريا القديم، موجز التاريا الحااري، جامعة المورل،  سميمان،  امر، (6)
 وما بعدها 666، ص 6666سميمان،  امر، المردر السابق،  (6)
 666، ص 6666سميمان،  امر، المردر السابق  (6)
ن أنه لم يكن االبن الوحييد لسيرجون و أ إ إلله سين اإلخوة"، ن معنى االسم هو "لقد  وض اأرباوم ب - كرت الباحثة ايفا كانجيك (67)

 .66ص  القديم، مترجم اآلروريينا ير اتكيررباوم، ايفا،  -، ينظر: كانجيككبر منه ماتوا مبكراً أ أخوةله 

 .كيرربا، ايفا، المردر السابق -كانجيك (66)
 .66كيررباوم، ايفا، المردر السابق، ص  -كانجيك (66)
 .وبعدها 66صكيررباوم، ايفا، المردر السابق،  -كانجيك (66)
 .666، ص 6666سميمان،  امر، المردر السابق،  (66)

(15) Luckenbill, D, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol II, U.S.A., 1975, p. 165-196. 

 ( مع اختالف طفيف في القياسات وبعض المقاطع.61)

(17) Turnur, G., “Sennacherib’s Palace At Nineveh: the Drawings of H.A.Churchill and the Discoveries of H.J. Ross”, 

Iraq, vol LXIII, 2001, p. 123; Frahm, E, Einleitung in Dei Sannehrib-Inschriften, AfO-26, 1997, p. 137f 
(18) Layard, A.H, Nineveh and its Remains: With An Account of A Visit to the Ahaldean Christans of Kurdistan, and 

The Yezidis Vol –II, London, 1849, 

 ينظر رورة المسمة في.  (66) 
Kataja, L. & Whiting, R., Grants, Decrees and Gifts of the Neo-Assyrian  Period, (SAA -12), Helsinki, 1995, p. 101. 

)20  ( Frahm, Op-Cit, p. 137f  
(21( Frahm, Op-Cit, 138 

وجيدت  أنهيا إليى أيايا وأرارسم سمك( 67سم  رض، 16يسم ارتفاع،  676بان قياسات المسمة ) (Bezoldt)( بينما  كر بيزولد 66)
 يراجع: دقيقة( 66في حقل زرا ي جنوب روق نل النبي يونس وتبعد  نه مسافة )

Bezoildt, C., “Ein Doplicat zu IR 7, VIIIF”, ZA-4, 1889, p. 284f, Note 1, p. 285 

(23( Budge, E.A.W., By Nile and Tigris, A Narrative of Journeys in Egypt and Mesopotamia on Behalf of the British 

Museum Between The Years 1886-and 1913, Vol-II, London, 1920, p. 77f 

 كيير السييوق قييد ورد فييي  أن إالاألسييواق و مارتهييا فييي بييالد الرافييدين فييي العرييور القديميية، معمومييات وافييية  يين  ( ليسييت لييدينا66) 
الزقياق  ميى  أووكانيت الكممية تعبير  ين السيوق والريارع  (s qu)وباألكدية  (SIL / SILA)بريغة  السومرية النروص المسمارية

 SILA DAGAL-(LA))العيريض برييغة  أورع الكبيير في العموم كانت األسواق تقام فيي الريوارع، و يرف الريا ألنه ؛حد السواء
 (SILA-LIM-(MA))مفيرق طيرق بالرييغة  أو"تقياطع أربيع ريوارع  أيكما وردت رييغة تقياطع الطيرق  (reb tu)وباألكدية 

 ينظر: (s qu lā ā)وباألكدية ( SILA SAG-GI)الرارع المغمق فورد بريغة  أما (s q erbetti)كدية وباأل 
Labat, R, Manuel D’pigraphie Akkadienne, Paris, 1988, no. 12, p. 47 
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 بأسييماء أو اآللهيية ييدد ميين  أسييماء ميهييا  أطمييقمختمفيية منهييا مييا  بأسييماءبييالعموم كانييت الرييوارع فييي بييالد الرافييدين تسييمى  (66) 
البوابيات التيي تتجيه  ماءأسي ميى الريوارع  أطميقالسكان وكي لك  أوالقاطنين في الرارع من العوائل  بأسماء أو آن اكالرخريات 

 17، العيدد اآلداب ظمي، محميد طيه محميد، "الريوارع والطرقيات فيي القيرى والميدن العراقيية القديمية"، مجمية كميية راجع: األ إليها
 وما بعدها. 667، ص6776سنة ل

ن،  يامر، المريدر ، وحول تفاريل أكثر  ين بنياء سيور نينيوى راجيع سيميما666، ص6666( سميمان،  امر، المردر السابق، 61)
 وما بعدها. 666، ص 6666السابق، 

ثارية لعدد من بوابيات ( وجامعة المورل بأ مال الريانة اآل( ساهمت كل من دائرة اآلثار العامة )الهيئة العامة لآلثار والتراث حالياً 66)
 .667، ص6666مدينة نينوى، يراجع، سميمان،  امر، المردر السابق، 

 .666لمردر السابق، ص ( سميمان،  امر ا66) 
 (  gir-ri- arri) ( في النص الحالي والنرين األخريين في المتحف البريطاني ورد  كر الرارع الممكي بالريغة االكدية: 66) 

 .وما بعدها 661، ص 6666، جابر خميل، المردر السابق، إبراهيم( 67)
 إليىويحيط ببقايا المدينة خندق كبير استخدم كقناة إليريال المييا   كم( رمال غرب نينوى،6( تقع أطالل مدينة تربيرو  مى بعد )66)

ليولي العهيد  لمخنيدق، كانيت مدينية تربيريو مقيراً  يحييط بهيا سيور ترابيي ميواز  و المدينة والحقول واألرااي الزرا ية المجياورة لهيا، 
، وقد كرفت أ ميال 6616التنقيب فيها سنة ممك اآلروريين، قامت جامعة المورل بإجراء أ مال تل دينياً  فاال  ن كونها مركزاً 

التنقيب تميك  ين بنيايتين مهمتيين هميا معبيد اإلليه نركيال )الي ي يقابيل بوابية نركيال( وقرير واليية العهيد وبقاييا  بنايية  رفيت فيي 
دون كدية " بيت ريمكي". حول تفاريل أوسع  ن نتائج أ ميال التنقييب فيي تربيريو وترجمية  الينص المسيماري الميالنروص األ 

وكيي لك سييميمان،  6666 مييى االسييطوانتين الفخيياريتين يراجييع: سييميمان،  ييامر، الكتابيية المسييمارية والحييرف العربييي، المورييل، 
 .66-66، ص 6666 امر، "اكتراف مدينة تربيص اآلرورية"، مجمة آداب الرافدين، العدد األول، 

 .666 ظمي/ محمد طه، المردر السابق، ص ( األ32) 
لسينة  66اكبر البوابات  مى ه ا الامع من سور مدينة نينوى، يراجع: مظموم، طيارق، "نينيوى" مجمية سيومر/ المجميد  عد منت( و 66) 

كييم( و ميييه البوابييات خمييزي 6طييول الاييمع الرييرقي ميين سييور نينييوى هييو ) أن إلييىأرييار مظمييوم و ومييا بعييدها،  661، ص 6616
الايمع  أمياكم( و ميه البوابيات ادد ونركيال وسيين، 6لي فيبمغ طوله )الامع الرما أماورمش وانميل ومرالل وريبانيبا وخالخي، 

ركي وكاري ومادباري وايكالمراري وخندوري، ويبمغ طول الامع الجنوبي ال ي تقع  مييه  كم( و ميه البوابات ما6الغربي فطوله )
 م(.677بوابة واحدة فقط هي بوابة آرور فطوله )
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