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 تمهيد:

صيب منذ األلف الخامس ظير الساميون في منطقة اليبلل الخ
تمك الخاصة وكانت اليجرة األولى ىي  (1).بشرية عديدة ىجراتبييئةق.م

انتشروا في  نالذيوالثالثة ىي ىجرة اآلراميين ىجرة األموريين،  والثانية ينديااألكب
في منتصف األلف  )ببلد الشام( وسوريا ما بين النيرين )العراق القديم(ببلد 

أن شبو  راء ترجحآلأغمب اوطن األصمي لمساميين فإن أما عن الم (2).الثاني ق.م
 (3).الموطن األصمي لمساميين كافة الجزيرة العربية

األلف الثاني  آخرفي  -اليجرة اآلرامية–وجائت اليجرة الثالثة لمساميين 
د الشام إلى ق.م من شبو الجزيرة العربيةوتوزعوا في المنطقة التي تمتد من ببل

وقد  . دجمةنير ى الخميج العربي ومنطقة شرق حت ما بين النيرينببلد  أعالي
حاول اآلشورييون و البابميون صد ىذه القبائل اآلرامية ومنعيا من اإلستقرار في 

، بل إن اآلراميين استطاعوا تأسيس ايفمحالنيرين وسوريا ولكنيم لم  ببلد مابين
ممالك ودويبلت صغيرة في مناطق مختمفة وكان من أىميا: مممكة بيت عدن في 

النيرين، مممكة بيت بيخاني وعاصمتيا مدينة جوزانا، مممكة ما بينأعالي ببلد 
التي قامت عمى سفح جبل  سمعالفدان آرام وعاصمتيا مدينة حران، ومممكة 

                                                           

* اٌثذث ِغرخٍض ِٓ ِٛضٛع سعاٌح اٌذورٛساٖ ذذد االػذاد تؼٕٛاْ:  ٍِّىح عّؼاي ا٢سا١ِح 

دساعح ذاس٠خ١ح دضاس٠ح، ذذد اششاف أ.د ػالء اٌذ٠ٓ ػثذ اٌّذغٓ شا١٘ٓ ٚأ.د ِذّذ تٓ طالح 

 اٌخٌٟٛ ، و١ٍح ا٢ثاس، جاِؼح اٌما٘شج
1
-   ٛ  101َ، ص1333ا١ٌّٓ، ٚ اس٠خ اٌششق اٌمذ٠ُ عٛس٠ا)أدّذ أسد١ُ(، ذ ٘ث
2
- Kraeling, E. G. H., Aram and Israel; or the Aramaeans in Syria and 

Mesopotamia, Columbia University Oriental Studies 13, New York p.15. 
3
 .101، اٌّشجغ اٌغاتك، ص (أدّذ أسد١ُ)٘ثٛ  -
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تأسست مممكة  إضافة إلي ذلك. مدينة زنجيرلي الحالية وعاصمتيا األمانوس
 (1).(1)انظر الخريطة رقم سورياحماة ومممكة دمشق في 

 كثيراً  ق.م(1776-1116بداية من عصر الممك تجبلت بمسر األول )اآلشوريونحاول 
 السمطةتمك عمىأحيانًا كانت  ان انقمبتو نفوذىم لإخضاع المدن اآلرامية في سوريا 

إستقبلليا كمما أتيحت ليا الفرصة، ولكن في النياية خضعت الممالك  معمنةاآلشورية 
اآلرامية لمسمطة اآلشورية عمى يد الممك تجبلت بمسر الثالث الذي إحتل مممكة دمشق 

ق.م مع بقية الممالك اآلرامية وفرض سيطرتو عمى سوريا وفمسطين حتى 732عام 
 (2).مصر

القرنين الحادي عشر والعاشر ق.م، وفي مممكة  بمغ إزدىار اآلراميين في
الحالية( قامت سبللة  *في الجزء الشمالي الغربي من سوريا )زنجيرلي سمعال
ويذكر نص فينيقي منسوب لمممك  . حاكمة في أواخر القرن التاسع ق.ممحمية 
، وىذا النص أتاح ***والذي كان أوليم الممك جبار سمعالأسماء مموك  **كيبلموا

                                                           
1
 .30، ص ، دِشك2فشح، )ٔؼ١ُ(، ِٛجض ذاس٠خ اٌششق األدٔٝ اٌمذ٠ُ، ج -
2
 .31، صاٌغاتك اٌّشجغ فشج )ٔؼ١ُ(، -

*
صٔجشٌٟ  اعُ ٌمش٠ح طغ١شج فٟ ذشوثا ذمغ ػٍٝ أطالي اٌرً األثشٞ ٌٍّذ٠ٕح األثش٠ح " عّؼاي" ػٕذ  

فٟ  تاٌمشب ِٓ اٌذذٚد اٌرشو١ح اٌغٛس٠ح، ٚلذ وأد عّؼاياٌغفخ اٌششلٟ ٌجثاي األِأٛط ٚتاٌرذذ٠ذ 

اٌثذا٠ح ذاتؼح ٌذضاساخ تالد ٌشافذ٠ٓ ثُ أطثذد تؼذ رٌه ذاتؼح ٌٍذٌٚح اٌذث١ثح اٌمذ٠ّح فٟ ػٙذ اٌٍّه 

خاذٛشٍٟ األٚي ثُ فٟ ػٙذ خ١ٍفرٗ اٌٍّه ِٛسش١ٍٟ األٚي، ٚلذ ػاشد ِذ٠ٕح عّؼاي ػظش٘ا اٌز٘ثٟ 

اٌذىُ ا٢شٛسٞ ثُ اٌذىُ خالي اٌمش١ٔٓ اٌراعغ ٚ اٌثآِ لثً ا١ٌّالد ٌٚىٕٙا ٚلؼد فٟ إٌٙا٠ح ذذد ١ٔش 

 اٌفاسعٟ
**
اٌٍّه و١الِٛا ٘ٛ خاِظ ٍِٛن عّؼاي اٌّؼشٚف١ٓ، ٚواْ أوثش اٌٍّٛن اٌزٞ إصد٘شخ فٟ ػٙذٖ  

عّؼاي إلرظاد٠ا ٚاعرطاع اصاٌح اٌفٛاسق اإلجرّاػ١ح فٟ اٌّجرّغ اٌغّؼاٌٟ، ٚوأد اٌٍّّىح فٟ ػٙذٖ 

 .ذاتؼح ٌٍإلِثشاطٛس٠ح ا٢شٛس٠ٗ فىأد فٟ أٚج إصد٘اس٘ا
***
اٌٍّه جثاس ٘ٛ أٚي ٍِٛن عّؼاي اٌزٞ ٚسد روشٖ فٟ لائّح و١الِٛا، ٌٚىٓ ٌُ ٠رُ ذغج١ً أٞ  

 أػّاي ذزوش ٌٗ.
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وكان (1).ومعرفة تسمسميم التاريخي التقريبي سمعالتكوين الئحة ممكية لمموك 
 وبعد أبيبراكيب الذي تولى الحكم  ىو الممك سمعالمموك  ممك معروف منآخر 

 .موضوع ورقة البحث الحالية تأصيبل لعيده ومبلمحو الحضارية بناموا الثاني

 عهد الممك براكيب وتوليه الحكم

تتوفر المعمومات عن نياية حكم الممك بناموا الثاني وبداية حكم الممك 
 منحوتة عمى تمثالخاصة تمكالالتي تركيا الممك براكيب براكيب من خبلل الكتابات

من البازلت تكريمًا لروح والده الممك بناموا الثاني والذي يخبر بالوضع  لو
 عمى لوح منقوشةالوالثانية  (2)في منتصف القرن الثامن ق.م سمعالالسياسي في 
 (3).من البازلت

عن ثورة  أوليا يتحدث إلى ثبلثة أقسام،  في النص األولوتنقسم الكتابة 
وصول الممك بناموا إلى العرش، ة ، والجزء الثاني يحكي كيفيسمعالقامت في 

وفاة الممك بناموا الثاتي وتولي إبنو اشارة الي  الجزء الثالث في حين تضمن 
 الحكم من بعده. براكيب

 ويبدأ النص بالتالي:

                                                           
1
- Sader, H., Les étesaraméens de Syria depuisleur Foundation jusqu a leur 

Transformation en provinces Assyriennes, Beirut,1987, p.153. 
2
- Dupont- sommer, A., lesAraméensl’Orient ancient illustré 2, Paris, 1949, 

p.40. 
3

- Orthmann, W., Untersuchungenzurspaethetitischenkunst, 

SaarbrueckerBeitraegezurAltertumskunde, Band 8, Bonn, 1971 p. 64. 
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" ىذا الثمثال نصبو براكيب ألبيو بناموا بن برصورممك يأدي، آلية يأدي أنقذتو من 
تل أبي برصور، أبي، وقُ دماره، قد كانت ىناك مؤامرة في بيت أبي، وقد جاء الدمار لمنزل 

المدن الخربة  وأصبحت .بالفعللباقين منيم ممؤا السجون رجبل من أقارب أبي، وا نسبعو تل وقُ 
أكثر من العامرة، وتناقصت]...........[، الحبوب، الذرة، القمح، الشعير، وصار 

 (1)البريز)نصف كيمة من القمح( يقف ثمنو بشيكل، والشعير يقف بشيكل، والزيت بشيكل".

ولكن لم  سمعالداخل القصر الممكي في  تمرد وقوع من النص ويستنبط 
ي أدى لقتل الممك برصور وسبعين يذكر النص من ىو المتآمر الرئيسي والذ

ىم لؤلسرة الحاكمة، وكثير منيم تم إعتقاليم في السجون، ءممن كان والشخصًا 
قد أدت ىذه الفوضى و  .من ىذه المؤامرةقد استطاع اليرب إال أن بناموا الثاني 

د وزيادة تكاليف المعيشة بشكل كبير اإلقتصافي  انتكاسة ممموسةلى سمعاإلفي 
 وكذلك وجود حروب داخمية في المممكة.

ق.م 745ولجأ بناموا الثاني لمممك اآلشوري تجبلت بمسر الثالث عام  
 ويذكر النص ىذا الحدث قائبًل:سمعاللمساعدتو في إستعادة عرش 

ر في " جمب أبي ىدية إلى ممك أشور فجعمو حاكمًا عمى منزل أبيو، وقتل الدما
منزل أبي، وفتح السجون، وأطمق مساجين يأدي وحرر النساء، وأعاد منزل أبي وجعمو أفضل 

األسعار، وقد جمس توفي عيده عادح، الشعير والحبوب، وكانت ىناك وفرة في القم .مما كان
عمى شور آسيده ممك سيده ممك آشور، وفضمو  أبي بناموا بين المموك األقوياء، وتعمق بذيل

حمبلتو من شروق الشمس إلى غروب الشمس المموك األقوياء، ورافق سيده تجبلت بمسر في 
 (2)].........[ أركان العالم األربعة". و

                                                           
1
- kraeling, E. G. H., op. cit., p.91. 
2
- ibid., p.91. 
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بالممك اآلشوري تجبلت بمسر استنجد الممك بناموايصف النص أن 
الثالث  تجبلت بمسروقدم  .وكان تابعًا لمممك األشوري سمعالالثالث إلستعادةعرش

إستطاع فتح السجون وتحرير  من أنوالنص  سطورمثمما عكستو  لو المساعدة 
وبدأ عصر  . بالدمار والخرا لحق بيا بناء المدينة التي المعتقمين والنساء وأعاد

نتعش اإلقتصاد في  ، واصبح ىناك وفرة في سمعالاإلزدىار مرة أخرى وا 
بدأت أسعار السمع في ثورة، و شحت قبل ذلك أثناء الالمحاصيل التي كانت قد 

اإلنخفاض وعودتيا كسابق عيدىا قبل الثورة. ويوضح النص أيضًا وفاء الممك 
ومرافقتو لو في جميع  بناموا الثاني لمممك تجبلت بمسر الثالث وخضوعو لو

، والتي الشمس غروبإلى من شروق الشمس معاركو التي وصفيا النصبكممة 
ربما تدل عمى المعنى الزمني أي انو كان يحارب مع سيده ممك أشور منذ طموع 
الشمس حتى غروبيا، أو أنيا تدل عمى المعنى المكاني أي من أقصى األرض 

 فضمو ممك أشور عمى سائر المموك، وليذا وىو األكثر ترجيحاإلى أخرىا
 الخاضغين لمنفوذ اآلشوري.

 الثاني قائبًل:الممك بناموا موت يصف ص لجزء الثالث من النأما ا

"بعد ذلك مات أبي بناموا في الحرب بينما كان يتبع سيده تجبلت بمسر ممك آشور 
].......[ وقد ندب األقرباء الممك، وندب كل معسكر ممك أشور الممك، وأخذ سيده ممك أشور 

 (1)جثتو وأقام لو رثاء في الطريق، وجاء بأبي من دمشق إلى ىنا".

                                                           
1
- ibid.,p.91. 
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يصف النص وفاة الممك بنامواالثاني الذي ظل وفيًا تجاه الممك تجبلت 
وقد أكرمو  . ت في خدمتو أثناء حممتو عمى دمشقحتى أنو ما بمسر الثالث

 .سمعالالممك تجبلت بمسرالثالث وأقام لو عزاء كبيرًا حتي أحضر جثمانو إلى 

الثاني أتاح ذلك مجيء الممك  وبعد ىذا الحدث األخير ووفاة الممك بناموا
 (1)ق.م.732-733سنة  سمعالبراكيب عمى عرش مممكة 

 

 

 هتوليه الحكم وفترة حكم

الجزء األخير من النص يصف كيفية تولي الممك براكيب الحكم وفترة 
 حكمو قائبًل:

"أما أنا براكيب بن بناموا، من أجل إستقامة أبي و إستقامتي، فقد أجمسني سيدي بداًل 
يل وراكيب إيل من  أبي بناموا بن برصور عمى عرش يأدي، وىذا شاىد حتى يكون حدد وا 

 (2)أليتي وشمش وكل آلية يأدي شيود لي أمام اآللية وأمام الناس".

قام الممك تجبلت بمسر الثالث بتنصيب الممك براكيب بن بناموا الثاني 
خبلص بناموا  سمعالممكًا عمى عرش  وذلك عرفانا من الممك اآلشوري بوفاء وا 

بنو براكيب لئلمبراطورية اآلشورية، ويختتم النص بشيادة كل آلية  الثاني وا 
 ليستمد منيم البركة لبداية حكمو. سمعالبتنصيب براكيب حاكمًا لمممكة  سمعال

                                                           
1
- Sader, H., op. cit., p.162. 
2
- kraeling, E. G. H., op. cit., p.43. 
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من ظل الممك براكيب تابعًا لمحكم اآلشوري كما كان أبوه بناموا الثاني 
قبل،  وكان يقوم بتوفير اإلمدادات لمجيش األشوري في حمبلتو وكذلك لدفع 

 (1)الجزية لمممك اآلشوري.

أما النص الثاني الذي ينسب لمممك براكيب والذي نقش عمى لوح من 
دم ففيو يعرف براكيب نفسو عمى أنو خا حجر البازلت مكون من تسعة أسطر

بكل اإلمدادات التي وجييا لو  مفتخرا رشو آبمسر الثالث ممك الممك تجبلت 
اآلشوري لو وألبيو مكافئة عمى خدماتو المخمصة لو، ويشكر الممك الممك  الممك

تجبلت بمسر الثالث عمى قدم المساواه مع اإللو راكيب إيل من أجل ارتقائو 
 (2).سمعالالعرش، ثم يذكر انجازه المعماري في قمعة 

 :ما يمي النص يتضمنو 

، خادم تجبلت بمسر سيد الجيات األربعة، من سمعاليب بن بناموا ممك " أنا براك
أجل والء والدي ووالئي، فإن سيدي راكيب إيل وسيدي تجبلت بمسر جعموني أجمس عمى 

أكثر من أي مممكة أخرى، لقد سرت عمى نيج والدي  عرش والدي، إن مممكة والدي إستفادت
ممك أشور، أقوى المموك، سيد الفضة والذىب، لقد حكمت مممكة والدي وجعمتيا أفضل 

، كان يوجد ليم قصر كيبلموا قصر سمعالئي مموك الممالك القوية، لم يوجد قصر جيد ألبا
 (3)الشتاء وقصر الصيف أيضاً، ولكنى بنيت ىذا القصر".

                                                           
1
- Dupont- sommer, op. cit., p.43. 
2
 .156، ص 2010َ)أٌث١ش(، األسا١ِْٛ فٟ اٌراس٠خ، د٘ٛن،  أتٛٔا -
3
- William, W. H., & Younger, K. L., The Context of scripture: monumental 

inscription from the biblical world, vol. 2, Boston, 2000, pp.160- 61. 
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خبلص والده ىى الممك براكيب في النص أنو من أجل إخبليتبا صو وا 
شورية فإن الممك تجبلت بمسر قد نصبو حاكمًا عمى عرش آلاتجاه السيادة 

مممكتو أصبحت من ضمن ، حتى أنو بسبب الدعم األشوري لو فإن سمعال
 مرة أخرى. سمعالالممالك القوية إقتصاديًا وعاد اإلزدىار لمممكة 

شوري تجبلت بمسر آلقات القوية لبراكيب مع الممك االعبل أتاحتوقد 
ات الداخمية، حيث قام بتوسيع وتجديد ءاإلىتمام باإلنشاالفرصة لو بالثالث 

 القصر الذي كان قد بناه الممك كيبلموامن قبل.

ويبدوا من النص أيضًا أن الممك براكيب قد رفع منزلة اإللو راكيب إيل 
وقد ذكره في ىذا النص . في فترة حكمو سمعالي في حتى أصبح المعبود الرئيس

منفردًا  بدون المعبود حدد بخبلف النص السابق الذي ورد فيو ذكر المعبود 
راكيب إيل في المرتبو الثالثة  بينما ذكر المعبود حدد في المرتبة األولي، ربما 

في فترة رة بين المعبودات يدل ذلك عمى أن المعبود راكيب إيل احتل مركز الصدا
 مك براكيب. محكم ال

ويعني اسم المعبود راكيب إيل قائد عربة المعبود إيل وىو من المعبودات 
براكيب إسم ك بد خارج مدينة سمعال، وحمل الممالمحمية لمدينة سمعال ولم يع

إيل، وأخذ مركزه يتنامى مع مرور  راكيب والذي يعني إسمو إبن المعبود راكيب
وكان يرمز لو برمز النير عمى ىيئة حمقة  (1)الوقت في فترة حكم الممك براكيب.

                                                           
1
- Tropper, J., Die Inschriften von Zincirli. Neu Edition und 

VergleichendeGramatik des Phonizischen.Sam’alischen und 

aramäischenTextkorpus.AbhandlungenzurLiteratur Alt-syrian- palästinas 6, 

Münster, 1993, p.24 
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، وقد ورد في رموز المعبودات أكثر من تعمق في رقبة الحيوان ويتدلى منو حببلن
كل الرموز األخرىن ويرمز بو لممعبود راكيب إيل لسببين: أن ىذا الرمز يرتبط 

إسم المعبود راكيب إيل والذي يعني قائد عجمة إيل، وكذلك أنو لم يعثر  بتفسير
 (1)عمى أي أدلة تشير إلى عبادتو خارج سمعال.

وال تظير أي معمومات أخرى عن فترة حكم الممك براكيب حيث أنو ال 
ية األخرى تحمل لو أي سمعالتذكره المصادر األشورية وال حتى النصوص ال

إزدىرت في عيده إقتصاديًا  سمعالإال أنو يمكن القول بأن  (2)إشارة تاريخية.
وجود إستقرار  ىومعماريًا وفنيًا وذلك لدعم اإلمبراطورية اآلشورية لو مما أدى إل

داخمى وخارجي في المممكة مما أتاح لو فرصة اإلىتمام بالشئون الداخمية لممممكة 
 لفني.وأدي إلى اإلتنعاش اإلقتصادي واإلزدىار المعماري وا

وال تتوفر معمومات عن كيفية وفاة الممك براكيب، ولكن بعد نياية فتره 
 سمعالق.م( أصبحت 722-726حكمو  وفي عيد الممك شممانصر الخامس )

 (3)تحكم من قبل حكام أشوريين حتى أصبحت من ضمن المقاطعات اآلشورية.

 العمارة في عهد الممك براكيب

                                                           
1
١٠ٓ اٌؼشب، ِىاٜٚ )ٔاطش(،" اٌرأث١شاخ اٌخاسج١ح ػٍٝ د٠أح عّؼاي "، ِجٍح اإلذذاد اٌؼاَ ٌألثاس -

 .332، ص (2002اٌؼذد اٌراعغ، )
2
- Dupont – Sommer, A., op. cit., p.43. 
3
- Landsberger, B., Sam’al. StudienzurEntdekung der Ruinenstattekaratepe, 

Veroeffentlichungen der TuerkischenhistorischenGeeselschaft 7/16, Ankara, 

1948, p.84. 
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الداخمي في الحكم في عيد الممك براكيب بدأ الممك في إنشاء  بعد اإلستقرار
العديد من األبنية في القمعة أعمى التل، وكان النشاط المعماري في عيد براكيب 
قد إحتل المنطقة الشمالية الغربية من القمعة، وىي الحقبة الثالثة لتطور البناء في 

والمبنيان  IIIت ىيبلني وىي حقبة التبعية اآلشورية، فبني بي سمعالمدينة 
 .(1شكل رقم)انظر NOHو NWHاإلسم اتخذا  مذاناإلداريان ال

 IIIبيت هيالني 

 -ḫilamar- ḫilamإشتق إسم بيت ىيبلني من المغة الحيثية من كممة 

naš وعثر عمى نماذج بيت ىيبلني في الكثير من المدن ( 1).بمعني البناء العالي
نتشر(2)اآلرامية واآلشورية. تصميم بيت ىيبلني في المناطق السورية وىو  وا 

تصميم غير قابل لمتوسعة عن طريق إضافة غرف مجاورة ليا، حيث أنو يحتوي 
 (3)عمى صف واحد من الغرف حول غرفة العرش.

مع طريقة البناء في ببلد مابين النيرين ومصر  يتناقض ىذا البناءو 
بيت ىيبلني محدود لمغاية  حيث يمكن فييا توسعة القصور إلى أبعد مدى، بينما

وال يمكن توسعتو بإضافة أي غرف لو حيث يؤدي ذلك إلى تشويو المنظر 
 (4)المعماري العام.

                                                           
1
)س٠ثش(، اٌؼّاسج اٌّذ١ٔح فٟ ِٕطمح اٌجض٠شج اٌغٛس٠ح خالي اٌؼظش اٌذذ٠ذٞ  خٍفػثذ اٌؼض٠ض  -

 .55، ص 2014اٌما٘شج،  )غ١ش ِٕشٛسج(، جاِؼح)ذطث١ماً ػٍٝ ِذافظح اٌذغىح(، سعاٌح ِاجغر١ش 
2
 .53ٔفظ اٌّشجغ، ص  -
3
- Kantor, H. J., ― Planet Ornament Its Origin and Development in the 

Ancient Near East, OIP (1945), p.756. 
4
- Frankfort, H., ― The Origin of Hilani‖, Iraq 14/2, (1952), p.120. 
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شيد بيت ىيبلني عمى مرتفع من األرض ويتألف من قاعة مستطيمة 
مزودة برواق تميو قاعة مستطيمة أخرى وىي تمثل قاعة العرش ومحاطو 

أما بالنسبة  (1)يحتوي عمى ساحات داخمية.بمجموعة من الغرف الصغيرة، ولم 
لممدخل والواجية فإن المدخل يتكون من رواق ذو أعمدة وىو المدخل الرئيسي 

 .(3)ولو برج عمى يمين المدخل (2)لممبنى ويؤدي إلى غمرفة العرش

وقد زينت الواجية عناصر فنية مرتبطة بالبناء ومتصمة بو تمثمت في 
والتي كان *لؤلعمدة والموحات الجدارية )األورتوستات(تماثل استخدمت كقواعد 

أما بالنسبة  (4)الغرض منيا الحماية من المؤثرات الخارجية وكذك الزينة.
لمتقسيمات الداخمية لبيت ىيبلني فكان لو غرفتان كبيرتان متوازيتان وعدة غرف 

 ويتم الوصول مباشرة إلى قاعة العرش عن (5)أصفر منيا خمف غرفة العرش،
طريق المدخل، وكانت القاعة األولي عبارة عن قاعة طويمة واسعة احتوت في 
بعض األحيان عمى األثاث كالمقاعد والموقد وقد وجدت حجارة مبطنة ألرضية 

                                                           
1
- Ronny, R., Palaces and Residences in the Iron Age, Jerusalemes, 1992, 

p.202. 
2
 .64، ص اٌّشجغ اٌغاتك(، س٠ثش) خٍفػثذ اٌؼض٠ض  -
3
- Von Luchan, F. &Koldewey, R.,Ausgrabungen in Senschhirli, 

Mittheilungenaus den orientalishenSammlungen der könglischenMussenzu 

Berlin, vol.4, 1911, p.262. 
*
األٚسذٛعراخ ػثاسج ػٓ أٌٛاح جذاس٠ح، أعرخذِد وؼٕظش ِؼّاسٞ فٟ ِٕطمح األٔاضٛي ٚ عٛس٠ا  

ِٕز تذا٠ح األٌف اٌثأٟ ق.َ، ٚواْ اٌفشع ِٕٙا ذىغ١ح اٌٛاجٙاخ اٌشئ١غ١ح ٌٍّثٕٝ اٌّؼّاسٞ خاطح 

ِٕٗ، ٚواْ اٌغشع ِٕٗ دّا٠ح اٌّثٕٝ ِٓ اٌّؤثشاخ اٌخاسج١ح ٚاٌض٠ٕح فٟ ٔفظ  فٟ اٌجضء األعمً

اٌٛلد، واْ ٠ظٛس ػ١ٍٙا ِشا٘ذ اٌذشٚب ٚاٌظ١ذ ٚاإلدرفاالخ ٚاألشىاي اٌّشوثح ٚغ١ش٘ا ِٓ 

 1016-1114اٌّٛاض١غ اٌف١ٕح، ألذَ إعرخذاَ ٌٙا فٟ لظش اٌٍّه األشٛسٞ ذجالخ تٍغش األٚي )

 ح اٌفٓ األشٛسٞ ِٚذٜ ذأث١شٖ ػٍٝ اٌفٓ فٟ عٛس٠ا.ق.َ( ٠ٚذي رٌه ػٍٝ أ١ّ٘
4
 .66، ص ، اٌّشجغ اٌغاتك)س٠ثش( خٍفػثذ اٌؼض٠ض  -
5
- Von Luchan, F. &Koldewey, R., op. cit., p.262 
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ربما لتسييل حركة العجبلت الممكية عمييا، وكانت أىم  سمعالالقاعة في 
ة العرش الممكي المواضيع الفنية التي مثمت في ىذه القاعة ىي موضوع أىمي

وفييا تم العثور عمى الموحة البازلتية لمممك براكيب  (1)وفكرة الشرعية الممكية،
والتي عرفت إصطبلحا بغسم لوحة الكاتب والتي عثر عمييا في مدخل القاعة 

وقد إستخدم بيت ىيبلني كمزارًا لؤلشوريين إلى  III،(2)األمامية لبيت ىيبلني 
وقد  (3)خدم ألغراض إدارية بإعتباره مكان إقامة الممك.كونو قصرًا لمممك، وقد إست

ربما في أثناء الغزو األشوري  سمعالفي  IIIدمر حريق كبير بيت ىيبلني 
 (4)وتيجير المدينة. سمعالاألخير عمى 

 NWH, NOHالمبنيان  -1

يشتركان في و ق.م،  757عام إلي   NWH, NOHالمبنيان  يعود تأريخ
عمى نفس ن أمام كل من المبنيي جر األمام وحتى الدنفس مستوي الواجية من 

العمق والعرض والمستوى، والجدران األمامية والخمفيو لكبل المبنيان متصبلن معًا 
 NWHوال يوجد أي دليل يدل عمى إختبلف زمن اإلنشاء بينيما. يتخذ المبنى

محور شرقي غربي ويتكون من غرفة رئيسية ومدخل ذو أعمدة وبعض الحجرات 

                                                           
1
 .62، ص )س٠ثش(، اٌّشجغ اٌغاتك خٍفػثذ اٌؼض٠ض  -
2
- Osborne, ― Comunication power in Bītḫilani Palace’’, BASOR 368 (2012), 

p.60. 
3
- Osborne, op. cit., p.32. 
4
- Pucci, M.,Functional analysis of space in Syro- Hittite Architecture, 2008, 

p.32. 
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يتخذ محور شمالي جنوبي ويحتوي عمى ثبلث  NOHصغيرة غربًا، أما المبنى ال
 (1)غرف، وقد إستخدم المبنيان ألغراض إدارية في المممكة.

 الممك براكيبعهد  الفنية منالعناصر 

 األورتوستات -1

األورتوستات ىنا لمدخل الصالة األمامية  األولى منمجموعةالتنتمي  
، والنقوش في ىذه القاعة قميمة وتتميز بعدة سمات، يظير IIIلبيت ىيبلني 

الوجة بالجبية العالية والعيون الغائرة واآلذان الكبيرة وتتداخل المحية والشعر معًا، 
صورت المحية والشعر في صفوف كثيرة في شكل حمزوني، أما الرداء فيتكون 

رأسي،  من إما مئزر قصير أو رداء طويل مع ثنيات في الخمف عمى شكل
وغالبا يوجد معطف فوق الكتف، ويتم تثبيت طرف الرداء عمى الصدر، أما 
العازفون يرتدون مبلبس مختمفة بحزام ويربطون الشعر برباط، أما غطاء الرأس 

 (2)ة.امبالنسبة لممموك ربما خوذة أو عم

لوح من البازلت لمممك براكيب عرفت وجدت ضمن ىذه األلواح  
ليًا م محفوظة حا1116م وعرضو 1112الكاتب، ارتفاعيا اصطبلحًا باسم لوحة 

تصور الموحة الممك جالسًا (3)(.2)انظر شكل رقم بمتحف برلين لآلثار الشرقية
ًا بأدوات الكتابة عمى العرش وأمامو يقف شخص واضعًا بردية تحت ابطو وممسك

" أنا  وفي أعمى الموحة سطر واحد من الكتابات اآلرآمية في يده األخرى. 

                                                           
1
- Pucci, M., op. cit., pp. 32-33. 
2
-Orthmann, W. op. cit.,, p. 64. 
3
-ibid., p. 545. 
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يتدلى منو  (1)براكيب ابن بناموا" يتوسط النقش ىبلل يعموه بدر عمى حامل،
يظير الممك  (2)شريطان يرمز لمعبود القمر سين الذي كان يعبد في مدينة حران،

براكيب جالسًا عمى كرسي العرش بدون ظير ويتخذ الطراز األشوري المنتيية 
اآلشورية. ويضع الممك قدمو عمى  حوافو برأس ثور، ومزخرف بالزخارف النباتية

مسند القدم الذي يتخذ نفس زخارف كرسي العرش. يرتدي الممك غطاء الرأس 
يظير منو مقدمة الشعر، وتتدلى منو خصمة أمام األذن، ويظير الشعر المجعد 
عمى الرقبة من الخمف في أربعة صفوف، يظير الممك بالشارب والمحية المجعدة 

زىرة رافعًا يده اليمنى أمام وجيو، مرتديًا رداءًا طويبًلعمى  ممسكًا في يده اليسرى
الطراز اآلشوري وشال عمى كتفو، ويقف أمام براكيب الكاتب بدون لحية أو 
شارب، يرتدي قبعة مستديرة، ممسكًا ببردية تحت ذراعو وأدوات الكتابة في يده 

دون زخارف. يظير اليسرى رافعًا يده اليمنى أمام وجيو، يرتدي معطغًا طويبًل ب
في ىذه الموحة تأثي الفن اآلشوري في ىيئة الممك وكرسي العرش، كما يظير 
تأثير الفن المصري في ىيئة الكاتب في وقفتو وطريقة اإلمساك بالبردية وأدوات 

 (3)الكتابة.

بجانب بعضيم  لموسيقيين عبارة عن ثبلث وحدات فنيةلوحة وتتضمن  
 ظةمحفو )م 1153م وعرضيا 1114لت، إرتفاعيا البعض منقوشة عمى لوح الباز 

                                                           
1
-Tropper, J., op. cit., p. 144. 
2
-Theuer, G., ― DerMondgott in den Religionen Syrian-Palästina. OBO 173, 

Freiburg (2000), p.259. 
3
-Pritchard, J. B., Ancient Near East in pictures relating to the old testament, 

New Jersey, 1954 p. 302. 
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أربعة موسيقيين (1)(3)انظر شكل رقم ( بمتحف اسطنبول لآلثار الشرقية حاليا
يرتدون نفس الزي عبارة عن رداء طويل يصل إلى الكاحل بأىداب من أسفل 
مربوط من الوسط بحزام عريض يتدلى منو ثبلث زىرات، العازف األول والثالث 

لعازفان الثاني ارىم إلى الكتف عمى شكل خيط مموجة. ويتدلي شعر يصل شع
عمى الكتف، وكل الموسيقيين ليم لحى وشوارب مجعدة، األول  والرابع األممس

يعزف بيمناه قيثارة ذات إثنى عشر وترًا، والثاني يمسك بيمناه ريشة العزف 
 ربان عمى الدفوبيسراه قيثارة ذات ستة أوتار، والعازفان الثالث والرابع يض

 (2).ويتضح التأثير الفني اآلشوي في الزي والمبلمح

م 1114 إضافة إلي ذلك يتضمن لوح من البازلت بمغ في  ارتفاعو 
ا بارز  انقش (3)(4شكل رقم ()انظر بمتحف برلين لآلثار الشرقية )محفوظ حميا

يخفي يضربان عمى الدف يقفان بجوار بعضيم البعض، العازف األمامي لعازفين 
جزء من العازف الذي يقف بجواره، يرتدون نفس مبلبس الموسيقيون في الموحة 

 .ويتضح التأثي األشوري فييا السابقة، ونفس ىيئة المحى والشعر

ان العثور عمييا عند مدخل القصر ممكمن األورتستاتالمجموعة الثانية تنتمي و 
، حواف ىذه الموحات ليست ذات زوايا بارزة كما في المجموعة IIIىيبلني 

الثالثة، تتميز ىذه المجموعة بمحاولة تصوير األشكال اآلدمية بمنظور أمامي 
إلى حٍد ما، يتراجع الكتف لمخمف ويظير الصدر وكمتا اليدين، جزء كبير يرتدي 

بعص  غطاء الراس والمبلبس عبارة عن رداء طويل وشال عمى الكتف وفي
                                                           

1
-Orthmann, W., op. cit., p. 546. 
2
-Pritchard, J. B., op. cit., p. 272. 
3
-Orthmann, W., op. cit., p. 545. 
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األحيان يتم ارتداء صندل في القدم، أما عن مبلمح الوجو فالوجوه عريضة 
 (1)والعيون غائرة.

م 7179ارتفاعو  البالغ في لوح من البازلت وتتضمن المناظر عمي          
شكل انظر ) حاليا بمتحف اسطنبول لآلثار الشرقية(محفوظ )م 7173وعرضو 

أول الكتف في إلى  ايصل شعرىمشارب، رجبلن آراميان بدون لحى أو  (5رقم
ثبلثة صفوف حمزونية، األول يرتدي قبعة مدببة والثاني ال يرتدي غطاء لمرأس، 
يقفان خمف بعضيم، يرتديان معطفان طويبلن ميدبان وشال عمى الكتف 
يمسكان عصاه بيدييم اليسرى، مبلمح الوجو أكثر دقة ووضوح من مبلمح الوجوه 

 (2).السابقةفي المجموعات 

الذي  تفاصيل األلواح التالية نفس تفاصيل النقش السابق في ربما تمثل وفد لمممك
 (3).يرجح بالطبع كونو الممك براكيب

م محفوظة حاليًا بمتحف 7158م وعرضو 7179لوح بازلتي ارتفاعة  
( يصور رجبًل يرتدي الزي األرامي المكون 6اسطنبول لآلثار الشرقية )شكل رقم

ممسكًا بالشال بيده اليسرى ويضع اء الطويل وشال بأىداب عمى الكتف، الردمن 
الشعر من تحتيا عمى شكل  يده اليمنى جانبًا، ويرتدي القبعة المخروطية يظير

 .بدون لحية زوني، والرجلحم

                                                           
1
-ibid., pp. 64-65. 
2
-Pritchard, J. B., op. cit., p. 257. 
3
-Orthmann, W., op. cit., pp. 548-49. 
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م محفوظ حاليًا بمتحف برلين 7139م وعرضو 7.79لوح بازلتي ارتفاعة  
فس مواصفات الموحة السابقة لرجل غير ممتحي ( ن7لآلثار الشرقية )شكل رقم

 يرتدي الزي األرامي والرداء ذو أىداب من األسفل، وكذلك القبعة المخروطية. 

م محفوظ حاليُا بمتحف برلين 1117م وعرضو 7177لوح بازلتي ارنفاعو  
رجبلن يرتديان الزي اآلشوي المكون من رداء طويل ل( 8لآلثار الشرقية )شكل رقم

رف من األسفل وشال عمى الكتف، مع القبعة المخروطية التي يظير ذو زخا
 منيا الشعر في الشكل الحمزوني، إال أن الرجل األول ممتحي والثاني بدون لحية.

م محفوظ حاليًا بمتحف 7171م وعرضو 7187لوح من البازلت ارتفاعو  
إال أنو يبدوا ( مبلمح الشكل غير واضحو نسبيًا 9برلين لآلثار الشرقية )شكل رقم

أنيما رجبلن آراميان بدون لحى، يرتديان القبعة المخروطية والتي يظير منيا 
الشعر عمى شكل حمزوني، ويرتديان الرداء اآلرامي الطويل مع الشال عمى 

 الكتف.

تعود لعصر التبعية  فإنياالسابقة،  ىذه األلواح الفنيةبالنسبة لتأريخ  
 (1)وباألخص لفترة حكم الممك براكيب. ق.م777 -957األشورية حوالي سنة 

 قواعـــد األعمــدة -2

أستخدمت تماثيل من األسود أحيانًا أو أشكال مركبة ألبي اليول المجنح 
المكون من جسد أسد ورأس إنسان كقواعد لؤلعمدة التي تحمل السقف في 

وقد كان الغرض من وجود ألعمدة، تقوم مقام اوكانت سمعالالمباني والقصور في 
                                                           

1
-Akurgal, E., SpäthethitischeBildkunst, Ankara, 1949, p. 100. 
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ىذه الكائنات المجسمة ىي الحماية من األرواح الشريرة وىو تقميد متوارث 
  (1).وقديم

م وطولو 1124م وعرضو 7196تمثال ابو اليول من البازلت ارتفاعو  
م محفوظ بمتحف اسطنبول لآلثار الشرقية، عبارة عن قواعد األعمدة في 1155

يأخذ التمثال شكل ابي اليول المجنح يظير ريش األجنحة  III،(2)القصر ىيبلني
في الصدر من األمام فوق األرجل وتظير األجنحة في نحت بارز عمى جانبي 
الجسد بييئة األسد، أما الرأس فيي رأس إمرأة ذات شعر مجعد ينسدل منو 
خصمة أمام األذن. تفاصيل الوجو نحتت بدقة فالعينان غائرتان واألنف بارز 

م متوسط والفم صغير أما الحاجبان طويبلن يمتدان من بداية العين حتى بحج
 (.17شكل رقمانظر  )(3)نيايتيا

 الفنــون الصغــــــرى -3

 كشفت أعمال الحفائر بالمكان عمى ختم يعود لعصر الممك براكيب، 
ين ولكنو كان محفوظًا في متحف برل تاريخ ومكان العثور عميو غير معروفين.

سم فقط، مقسم إلى 1الختم دائري الشكل وقطره و  .(11شكل رقمانظر ) ُفقد اآلن
ىما من اليمين ي نقش عميو رمزين لمعبودات سمعال صفوف، السطر العمو  ثبلثة

 عمى أنو ىبلل Barnettلميسار: الشمس المجنحة والمجام والذي أشار إليو 
والتي  *مجنحةالرمز األول قرص الشمس ال(4)يتوسطو نجمة ولكنيا قراءة خاطئة،

                                                           
1
  .65، ص. )س٠ثش(، اٌّشجغ اٌغاتك خٍفػثذ اٌؼض٠ض -
2
-Orthmann, W., op. cit., p. 548. 
3
-Pritchard, J. B., op. cit., p. 327. 
4
-Barnett, R. D., ― The Gods of Zincirly‖, CRORAI 12 (1964), p. 59.  
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والتى ترمز لمعبود  / زنجيرليتعتبر تأثير مصري واضح في الفن في سمعال
الشمس شمش، أما رمز المجام فإنو يرمز لممعبود راكيب إيل وىو المعبود 

لؤلسرة الحاكمة، والذي يعني قائد عجمة إيل، وقد انتسب إليو آخر مموك  الحارس
إلى النصف الثاني من القرن التاسع األسرة وىو الممك براكيب. ويعود الختم 

أما الصفوف السفمي فقد نقش عمييا نص باآلرامية "الممك براكيب بن  (1)ق.م.
 (2)بناموا".

 الخاتمة

كانت مية في سوريا لنفوذىم التى الممالك اآلراإخضاع  شوريونحاول اآل
شورية أخرى كانت تنقمب عمى السمطة اآل لؤلشوريين وأحياناً  أحيانا تدفع الجزية

وفي النياية خضعت الممالك االرامية  إستقبلليا كمما سنحت ليا الفرصة.  وتعمن
 ق.م732لمسمطة األشورية عمى يد الممك تجبلت بمسر الثالث عام 

زدىرت الممالك اآلرامية في القرنين الحادي عشر والعاشر ق.م، وفي  وا 
ي منسوب لمممك تم معرفة المموك الذين حكموا فييا من خبلل نص فينيق سمعال

ن كانت أغمبيا ال تذكر، كان ىذا  سمعالكيبلموا والذي يذكر مموك  وأعماليم وا 
، وكان سمعالالنص ىو النص الوحيد الذي أعطى تسمسل زمني تقريبي لمموك 

                                                                                                                                                    
*
ٌٗ فٟ ِظش،  لشص اٌشّظ اٌّجٕخ ٘ٛ أدذ اٌشِٛص اٌف١ٕح فٟ اٌفٓ اٌّظشٞ اٌمذ٠ُ ٚواْ أٚي ظٙٛ 

ثُ أرمً إٌٝ اٌفٓ فٟ عٛس٠ا ٚاألٔاضٛي ثُ أرمً تؼذ رٌه ١ٌظٙش فٟ فْٕٛ تالد ِات١ٓ إٌٙش٠ٓ فٟ 

 Black, J. and Green, A., Gods, demonds and symbolاٌؼظش٠ٓ اٌثاتٍٟ ٚ ا٢شٛسٞ. 

of Ancient Mesopotamia, London 1992, p. 185. 
1
-Rahmani, L. N., ― Two Syrian seals‖ IEJ 14/3 (1964), p. 184. 
2
-Tropper, J., "Sama'l", in: Seipel, W. &Wieczorek, A., Von Babylon biszum 

Jerusalem: die Welt der altorientalischenKönigsstädte, vol. II, Berlin (1995) 

Abb. 14a-b 
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المعروفين والذي حكم بعد أبيو بناموا الثاني  سمعالالممك براكيب ىو آخر مموك 
وتوليو  سمعالقتو بآشور والثورة التي قامت في والتي توفرت عنو المعمومات وعبل

نصيين  من خبلل سمعالالحكم ثم وفاة بناموا الثاني وتولي ابنو براكيب عرش 
ى جزء من تمثال ميشم واألخر عمى لوح بازلتي في عثر عمى أحدىما منقوشًا عم

ومن خبلل النص  .سمعالفي  IIIمدخل الصالة األمامية في بيت ىيبلني 
بارصور ومرت  كأدت إلى قتل المم سمعاليتضح أن ىناك مؤامرة قامت في 

بفترة أنتقالية أدت إلي إنييار اإلقتصاد وزيادة تكاليف المعيشة كما يحدث  سمعال
في كل فترات اإلنتقال عبر التاريخ عنما يحدث ثورات داخمية تؤدي إلى انتكاسة 

 في الحالة اإلقتصادية.

بناموا الثاني بالممك تجبلت بمسر الثالث الذي كان معاصرًا لو  إستعان
آن ذلك في إستعادة عرشو وبالفعل تم ذلك وبدأ اإلستقراريعود مرة أخرى لمممكة 

مما ترتب عميو أن إنتعشت الحالة اإلقتصادية مرة أخرى وعادت األسعار  سمعال
ا الثاني تابعا لمممك ، ظل الممك بنامو والسمع إلى سابقتيا قبل فترة اإلنييار

األشوري تجبلت بمسر الثالث حتى وفاة بناموا في إحدى معارك تجبلت بمسر 
 عمى دمشق.

ق.م واتبع سياسة والده تجاه أشور وظل 732تولى براكيب الحكم عام 
مواليًا لئلمبراطورية اآلشورية وممكيا، بل ورفع منزلو ممك أشور تجبلت بمسر إلى 

ى قدم المساواه مع  المعبود الحامي لؤلسرة حين ذاك وىو منزلة اآلليو وذكره عم
 المعبود راكيب إيل الذي أصبح في عيد براكيب مساويًا لممعبود حدد.
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إقتصاديًا وفنيًا ومعماريًا في عيد الممك براكيب  سمعالوقد إزدىرت 
نتيجة لدعم الئلمبراطورية اآلشورية لو، كذلك الحال عندما تستقر األحوال 

زدىار اإلقتصاد الخارجي ة والداخمية في المممكة فإن ذلك يؤدي إلى إنتعاش وا 
 وتفرغ الممك لئلصبلحات الداخمية.

وفي المجال المعماري تم تعمير المنطقة الشمالية الغربية لمقمعة وبنيت 
و المبنيان اإلداريان  IIIعدة مباني في عيد براكيب ىم بيت ىيبلني 

NOH,NWH. 

لموحات الجدارية من أىم السمات الفنية المتعمقة وكانت )األورتوستات( ا
بالعماره بغرض التزيين وحماية الجدران من العوامل الخارجية، وكذلك قواعد 

، وقد األعمدة التي إتخذت شكل تماثيل أبو اليول من أجل طرد األلواح الشريرة
متأثرًا بالفن األشوري حيث كانت مممكة  تميز الفن في عصر الممك براكيببأنو

تابعة لئلمبراطورية األشورية وليس ذلك فحسب بل إن براكيب وأبيو بناموا  سمعال
كان ليم والء كبير تجاه ممك أشور تجبلت بمسر الثالث، فكان لذلك أثر كبير 

. وظير ىذا التأثير جميًا في زي الممك براكيب وسمات سمعالعمى الفن في 
تسريحة الشعر ةالمحية في الموحة التي عرفت بإسم لوحة الكاتب، وظير الوجو و 

ىذا التأثير أيضًا في في زخارف كرسي العرش ومسند القدم وجمسة الممك براكيب 
تمامًا كما في الفن اآلشوري. وظير ىذا التأثير أيضا في زي العازفين وضاربي 

امي والفن اآلشوري في الدف في لوحة الموسيقيين، ظير المزج بين الفن اآلر 
 لوحة الوفود اآلرامية القادمة لمممك براكيب في الزي وتسريحة الشعر والمحى.
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اليوجد أي معمومات توضح كيف توفى الممك براكيب وال كيف إنتيى و 
ضمن المقاطعات اآلشورية التي  سمعالحكمو، ولكن بعد فترة حكمو أصبحت 

 تحكم من قبل حكام أشوريين.

 

 

 

 

 (1سلُ ) خش٠طح

 اٌمذ٠ُ ِٕطمح اٌششق األدٔٝ اٌذ٠ٚالخ ا٢سا١ِح فٟ 

.2010َأتٛٔا )أٌث١ش(، األسا١ِْٛ فٟ اٌراس٠خ، د٘ٛن،   
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(1شىً سلُ )  

ِٓ اٌمٍؼح اٌّثأٟ اٌرٟ ذضّٙا إٌّطمح اٌشّا١ٌح اٌغشت١ح  

Pucci, M., Functional analysis of space in Syro-Hittite Architecture, 

2008, pl. 11. 
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 (2)رقم  شكل

 لوحة الكاتب لمممك براكيب عمييا صف من النقوش اآلرامية 

Pritchard, J. B., Ancient Near East in pictures relating to the old 

testament, New Jersey, 1954, pic. 640. 
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 (3)سلُ شىً

 ٌٛدح ألستغ ِٛع١م١١ٓ
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Orthmann, W., Untersuchungenzurspaethetitischenkunst, 

SaarbrueckerBeitraegezurAltertumskunde, Band 8, Bonn, 1971, 

Tafel 63 F6-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) سلُ شىً

 اٌذف ٌضاستٟطٛسج 
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Orthmann, W., Untersuchungenzurspaethetitischenkunst, 

SaarbrueckerBeitraegezurAltertumskunde, Band 8, Bonn, 1971, 

Tafel 63 F8a. 
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 (5)سلُ  شىً

 اٌّشجخ وٛٔٗ اٌٍّه تشاو١ة عّؼاي ٌٍّهسجالْ آسا١ِاْ ِٓ اٌٛفٛد ا٢سا١ِح 

Orthmann, W., Untersuchungenzurspaethetitischenkunst, 

SaarbrueckerBeitraegezurAltertumskunde, Band 8, Bonn, 1971,  

Tafel 65 H5. 

  



31 
 

 

 

 

 

 

 

 (   6)رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 (7)رقم شكل
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 (8)رقم  شكل
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(                    9)رقم شكل             
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 ( 3-5)ِٓ  ٌألشىً ِجّغ شىً

 اٌّشجخ وٛٔٗ اٌٍّه تشاو١ة عّؼاي هٌٍّٚفٛد آسا١ِح 

Orthmann, W., Untersuchungenzurspaethetitischenkunst, 

SaarbrueckerBeitraegezurAltertumskunde, Band 8, Bonn, 1971,  

Tafel 65 H6-8. 
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 (17) شكل رقم

 IIIشكل بييئة تمثال ابي اليول قاعدة أحد أعمدة قصر ىيبلني 
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Pritchard, J. B., Ancient Near East in pictures relating to the Old 

testament, New Jersey, 1954, pic. 648. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11) رقم شكل

 طبعة ختم الممك براكيب
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Tropper, j., ―Sama’l‖, in: Seipel, W. &Wieczorek, A., Von Babylon 

biszum Jerusalem: die Welt der altorientalischenKӧnigsstädte, vol.II, 

Berlin, 1995, Abb. 14a-b 
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