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ب منذ القدم فقد ارتأينا في هذا     التي تمتعت بها منطقة حل     ةنظرا لألهمية اإلستراتيجي  
القرن الثـامن عـشر وحتـى       (البحث إجراء دراسة تتضمن التعريف بتاريخها السياسي من         

مع ذكر ألهم األدوار واألقوام الذين توالوا على حكمها، والتركيز علـى            ) م.القرن السابع ق  
ين، وعالقة األشوريين   الفترة التي حصل فيها االختالط العرقي ما بين الحثيين الجدد واألرامي          

في مجال اللغة والكتابة وحصل اقتبـاس       ) تأثير وتأثر (بهم، والتي نتج عنها تفاعل حضاري       
في بعض الممارسات االجتماعية كاحتفاالت الزواج، أما التأثير األكبر فقد حصل في المجال             

 حيث تـصميم    الفني كالطرز المعمارية وفن النحت بأنواعه المتعددة، وفي المجال الديني من          
  . المعابد وعبادة بعض اآللهة

Abstract 

           In view of the strategic importance enjoyed by the kingdoms that 
arose in north Syria, this research paper aims at conducting a study of 
Aleppo and its relationship with the Assyrian kingdom as an example of 
these kingdoms with an explanation of its rise and political history 
between the 18th century and the 7th century B.C. also, reference is made 
the roles of the nations that ruled them with emphasis upon the period in 
which the racial mixture happened between the neo_Hittites and 
Armeans, and the Assyrian’s relationship with them. Such a relationship 
resulted in civilization interaction in the field of language and writing. 
Moreover, an imitation of some social practices such as ceremonies of 
marriage took place. This most considerable impact showed itself in the 
artistic area like the architectural styles, sculpture of its different kinds, 
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and finally in the religious field through the design of temples and the 
worship of some gods. 

 
 

استقرار بالد أشور اقتصاديا كان يستند بشكل دائم على ما تقدمه منطقة شـمال              إن  
سورية من ضمنها حلب منتجات ومواد أولية خاصة األخشاب التـي تجلـب مـن جبـال                  

 يجلب مـن     كان االمانوس وطوروس وجبال لبنان فضالعن المعادن كالحديد والقصدير الذي        
  . جنوب شرق أسيا الصغرى

منطقة حلب ألسباب منها كونها تقع على طـرق المواصـالت           وقد انتخب البحث    
التجارية فمنها يتفرع طريق أشور إلى الغرب إلى فرعين األول يصل إلى سـواحل البحـر                

م . المتوسط والثاني يؤدي إلى األناضول، وازدادت أهمية هذه المنطقة خالل األلف األول ق            
مما خلـق التنـافس بـين اإلمبراطوريـة     ) ياتعادل الثروة البترولية حال(ليكسبها ثروة هائلة    

  . األشورية واالورارتيين للسيطرة عليها
وتميزت منطقة حلب بزراعة وتصدير القمح والزيوت والخمور حيـث اشـتهرت            
الخمور بكونها ذات نوعية ممتازة تنافس عليها األمراء والملوك، فقد درت ارباحـا طائلـة،            

 مثل االموريين، الحوريين، الميتانيين، الحثيين، وشهدت ارضها مجيء موجات بشرية متعددة     
االراميين، االشوريين، االورارتيين والمصريين، فهي بذلك ارضا منفتحـة علـى الـشعوب        
وكانت بمثابة البودقة التي انصهرت فيها الحضارات، فضال عن ما تمتلكه من خزين هائـل               

  . من المخلفات واللقى االثرية المتنوعة
هذا البحث الحديث عن منطقة حلب موجزين االدوار التاريخيـة   سنحاول من خالل    

   .التي مرت عليها منذ القرن الثامن عشر
 Yamhad   

يبدأ تاريخ يمخد مع ظهور الهجرات االمورية الى بالد سورية واقدم ملوكها يدعى             
ـ            ) سومو ايبوخ ( وريين ضـد   الذي حاول مد نفوذه الى شرق الفرات في صراعه مـع االش

شمال سورية،  ) تل ليالن (م في موقعة شوبات انليل      . ق) ١٧٨١–١٨١٣(شمشي ادد االول    
السلطة معاصرا حمورابي ملك بابل وزمري ليم ملك مـاري،          ) ياريم ليم (ومن ثم تولى ابنه     

وقد امتدت مملكة يمخد في عهده من قطنا حتى كركميش ثم اورشو وخشو فـي االناضـول        
قـرب  (م شرقا على مقربة من اشور، وكانـت االالخ وميناؤهـا المينـا            شماال والى اكالتو  
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وقد . )١(نافذة حلب على البحر كما ان اوغاريت شكلت جزءا هاما من مساحة نفوذها        ) انطاكيا
بتجارة ما بين الخليج العربي والبحر المتوسـط وفلـسطين امـا اهـم     ) ياريم ليم (تميز عهد   

ذات المواصفات العاليـة  ) Tadditumm Mu.Duتوم تدي(الصادرات فهي الثياب اليمخدية 
 وقـد   )٢(فضال عن الزيوت خاصة زيت الزيتون والخمور والعسل واالصـواف واالوانـي           

استمرت هذه المملكة الى ان بدأ الحثيون بالظهور حيث دخلت المنطقة تحت حكمهم ، ومـن       
ل وثائق بوغـازكوي    من خال ) حلب(الجدير بالذكر ان الحثيين كانوا قد وصفوا مملكة يمخد          

بمملكـة يمخـد   ) م. ق١٦٢٠-١٦٥٠(حاتو شـيليش االول    وقد اصطدم  )٣(بالمملكة العظمى 
وتمكن من السيطرة عليها وجعلها تابعة له، وسيطر على المناطق المحصورة فـي أعـالي               

 Mersilis 1(وحكـم بعـده مرسـيليس االول    . )٤(الفرات وسواحل البحر االبيض المتوسط
واحتـل شـمال    ) حلب(معتمداً على سياسة التوسع نفسها فدمر يمخد        ) م. ق ١٥٩٠ -١٦٢٠

م وقد واجه اثنـاء  . ق١٥٩٥سورية وقام بهجوم مفاجئ على بالد بابل منهية ساللتها االولى      
 في اعالي الفرات حيث امتدت مملكتهم مـن جبـال      )٥(زحفه هذا عددا من االمراء الحوريين     

-ادر(بالمملكة الميتانية، وعثر في نص يعود للملك زاكروس شرقا الى نهر الخابور وسميت       
 )٦(م باعتباره سيدا لـه    .ق١٥٠٠ملك االالخ القريبة من يمخد على اسم بارتانا الميتاني          ) مي

 ١٣٤٦-١٣٨٠(لكن الوضع لم يستقر لصالح الميتانيين فبعد مجيء الملك الحثي شوبيلولوما            
 الثاني من عبور الفرات واالسـتيالء       الى العرش غزا شمال سورية وتمكن في الهجوم       ) م.ق

وسارع االمراء المحليون الى تقديم الخضوع      ) رأس العين (على العاصمة الميتانية واشوكاني     
له واكتفى بان جعل نهر العاصي حدا له مع مصر وواصل زحفـه جنوبـا حتـى دمـشق                   

  .)٧(واصبحت حلب واالالخ تحت السيطرة الحثية
  

م ظهرت مجموعة من الممالك الـصغيرة       . ق ١٢٠٠لكة الحثيين   بعد ان سقطت مم   
في شمال سورية، بلغ عددها احد عشرة مملكة عرفت بالممالك الحثية الحديثة، وأحيانا تسمى          

، منها مملكة ارباد وتقـع الـى الغـرب مـن        )Syro-Hittite) ( حثي -سوري(بالمصطلح  
  . )٨(لب كم شمال ح٣٥كركميش في مكان يعرف بتل رفعت على بعد 

  
يعتقد الباحثين ان منطقة حلب وما يجاورها انتقلت الى الهيمنة االرامية في نهايـة              

م عندما اسس فيها االراميون ساللة حاكمة بقيادة شخص يدعى اكوشي، وقد    .القرن العاشر ق  
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  كم الى الشرق من حلـب      ٧التي تبعد   ) حلب ونيراب (ضمت فضال عن ارباد ارض خلمان       
  . )٩()ارباد(وسفيرة في جنوب شرق حلب وقد عرفت عاصمتها بـ 

-٨٨٣(وردت هذه المملكة في نصوص الملك االشوري اشور ناصـربال الثـاني        
، وذكر الملـك  )١٠(م. ق٨٥٥اثناء حملته على شمال سورية التي قام بها في عام           ) م. ق ٨٥٩

اثنـاء  ) ارامـي ( المـدعو    االشوري شلمنصر الثالث انه تسلم الجزية من حاكم بيت اكوشي         
الفضة ، الذهب ، قطيع مـن الحيوانـات   "حملته المتوجهة الى البحر المتوسط والمتكونة من    

  . )١١("والخمور
م توجه نحو دمشق وحماه وتسلم الجزيـة مـن          . ق ٨٥٣وفي سنة حكمه السادسة     

ـ             ى سنكارا الكركميشي وكاونداشوا الكوموخي وارامي حاكم بيت اكوشي، وقد اشـتملت عل
) حلـب ( وقد أصبحوا خاضعين له وعندما اقترب شلمنصر الثالث من           )١٢(أنواع من المعادن  

خافه الناس وخشوا دخول الحرب معه فقدموا له الجزية من الذهب والفـضة بعـد ان قـدم              
علـى ضـفة   (الموجود في المنطقة ليتوجه بعدها الى القرقار     ) ادد(االضاحي الى معبد االله     

 –لمواجهة الحلف الذي ضم الممالك في الجنوب السوري بقيـادة ادد    ) نهر العاصي في حماه   
  . )١٣(ادري ملك دمشق وارخلوني ملك حماة مع اثني عشر حاكما

وقد ورد ذكر مملكة بيت أكوشي في السنة الخامسة والعشرين من حكم شلمنـصر              
 بيت اكوشـي    اتخذت سور المدينة المحصنة الرامي حاكم     "الثالث اثناء عودته من قوي قائال       

 نيراري  - أما الملك ادد     )١٤(معقال واعدت بناء مداخلها وأسست هناك قصرا إلقامتي الملكية        
فقد اهتم بفرض السلطة االشورية من جديد على الممالك السورية          ) م. ق ٧٨٣-٨١٠(الثالث  

وقد تبوأت مملكة ارباد الشهرة في عهد ملكها اتار شومكي بن ارامي قائد الحلف المتكـون                 
:  نيراري الثالث حيث ورد في حولياته ما يلـي  –ن ثمانية ملوك في شمال سورية ضد ادد         م
خضت معركة ضارية ضد اتارشومكي بن ارامي ملك ارباد فضال عن ثمانية ملوك كـانوا        "

  ". )١٥(معه
عبـرت  " وهناك نص اخر له يؤكد سيطرة االشوريين على ملك ارباد جـاء فيـه             

فضال عـن ملـوك   ( .. ) اتارشومكي بن ارامي  .  بونا ٤٠٠ى  الفرات اثناء فيضانه نزلت ال    
وقام الملك االشوري اشور نيـراري      . )١٦(حاتي خالل عام واحد اخضعت بالد حاتي برمتها       

الخامس بحملة عسكرية ضد مملكة ارباد ألستعادة طرق التجارة في الغرب مجبرا حاكمهـا              
ايلو الوالء  -اعالن ماتع   : هم بنودها ايلو على قبول السلم وفرض عليه معاهدة كانت ا        –ماتع  
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–التام لملك اشور وتوجب عليه االشتراك بالحرب مع االشوريين ضد اعدائهم إال أن مـاتع           
ايلو تجاهل اللعنات ونقض اتفاقه مع اشور بعد ان دخل معاهدة مع ساردوري الثـاني ملـك       

ـ      . )١٧(ضد االشوريين ) م. ق ٧٣٥ – ٧٥٣(االورارتيين   رت مملكـة   ففي ذلـك الوقـت ظه
اورارتو كقوة ذات نفوذ متزايد يهدد بالد اشور في السيطرة على الطرق التجارية االساسـية       

 الرئيسية التي تمثلها الممالك في شمال سورية ممـا اكـسبها ثـروة             ةوالممرات اإلستراتيجي 
وبذلك ظهر التنافس ما بين اشور واالورارتيين لسيطرة عليها واستطاعت اورارتو ان تهيمن             

الـى ان   . )١٨(م.ياسيا وعسكريا على شمال سورية في النصف االول من القرن الثـامن ق            س
 ايلو وعاصـمته    –استطاع الملك االشوري تجالتبليرز الثالث ان يفرض حصارا على ماتع           

  .  )١٩(م. ق٧٤٠وربما سقطت مملكة ارباد على يد االشوريين عام . ارباد مدة ثالث اعوام
  

 
 

كان للمظاهر الحضارية العراقية القديمة حضوراً مبكرا لدى سكان الممالك القديمة           
مملكة ابال التي امتدت من الفرات شـرقاً الـى سـواحل    (التي نشأت في شمال سوريا، مثل    

البحر المتوسط غرباً ومن جبال طوروس شماالً حتى سهول حمص جنوباً، فقد عثـر علـى          
 ألف رقيم وكسرة طينية تعود الى النصف الثـاني مـن األلـف    ١٦يف ملكي يتألف من   أرش

م واستخدم فيه نظام الكتابة المسمارية لكتابة لغتهم وتدوين وثـائقهم ومعـامالتهم،           .الثالث ق 
على عدد من الرقم الطينية مدونة باألكدية يعود تاريخها الى          ) تل العطشانة (وعثر في االالخ    

  . )٢٠(م. عشر قالقرن الرابع
وعلى الرغم من أنها توضح مراسيم الزواج السياسي إال أنها تحمل في طياتها كون          

  . المجتمع في يمخد لم يكن إال جزءاً من المجتمع األشوري والبابلي
وقد حصل العكس بمرور الزمن عندما اقتبس األشوريون نظام الكتابـة األراميـة             

 على الجلود والبردي مستخدماً الى جانب المـسمارية        وهو األكثر سهولة ومن الممكن كتابته     
الى أن أصبحت األرامية لغة رسمية في بالد أشور منذ عهد تجالتبلرز الثالث فقد اظهـرت                
أحدى المنحوتات كاتبين أحدهما برقيم طيني واألخر تتدلى من يديه مادة ربما صـنعت مـن       

  . )٢١(الرق أو البردي
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هرت مجموعة من الرسائل كتبت باللغة األكديـة وبلهجـة مـاري أن بعـض               أظ

الممارسات االجتماعية التي وجدت في بالد الرافدين قد انتقلت الى مناطق شمال سوريا منها              
 nudunnumنـودونم  (المجتمع في يمخد، فقد وجدت بعض المـصطلحات األكديـة مثـل        

لعروس التي تحملها من بيت أبيها الى بيـت        أي هدية ا  ) مصطلح اكدي يعني الهبة او المنحة     
اي جهاز العـروس    )  مصطلح اكدي يعني مهر الزوجة     Terhatu(m)ترخاتوم  (الزوجية، و 

، وقد دونت هذه النصوص من قبل وفد ملكي أرسل من قبـل ملـك مـاري      )٢٢(عريسها من
  . )٢٣(زمري ليم الى قصر ياريم ليم ملك مملكة يمخد لطلب يد ابنته شيبتو زوجة له

  
 

ازداد التفاعل الحضاري مع أقوام شمال سوريا السيما بعـد أن ظهـرت مملكـة               
م، وحاولت السيطرة على األقاليم المجاورة مع اقتباس كل ما          .األشوريين في األلف األول ق    

لة هو جديد ومفيد من المقومات الحضارية فقد عمد الملوك االشوريين الى جلب األيدي العام             
 ادين وبالد –بلدان (كان ألقوام شمال سوريا   ومن صناع وفنيين مهرة أثناء حمالتهم الحربية        

 أما شلمنصر الثالث    )٢٤(نصيبا من ضمن الذين اسكنهم اشور ناصربال الثاني في كلخ         ) خاتي
وقد اظهرت تحـصينات   . )٢٥() من بالد حاتي جلبتهم الى مدينتي اشور       ٢٢٠٠رحلت  (فيذكر  

تـأثيرات  )  امكرانليل –بلوات  (الث في مدينة اشور وفي بوابة بلوات البرونزية         شلمنصر الث 
يـذكر  . )٢٦(فنية سورية ال بد انها جاءت على ايدي الصناع والبنائين الذين جلبوا من سورية             

سنحاريب انه رحل الكثير من القبائل االرامية الى بالد اشور وربما اسـتخدموا فـي بنـاء                 
  . )٢٧(قصره في نينوى

اثنين وعشرين ملكا من حاتي     "بأنه استخدم   ) م. ق ٦٦٩ – ٦٨٠(وتباهى اسرحدون   
  .)٢٨("والساحل الى مدينتي ومعهم مواد لبناء قصري) شمال سورية(

  
 

 Bit( )بيـت خيالنـي  (اقتبس الملوك االشوريون طرازا معماريا اطلقوا عليه اسم 

Hialani (   م، وهـو  .رية خالل القرنين التاسع والسابع قكان سائدا في القسم الشمالي من سو
عبارة عن قصر يمتاز بمدخل تتقدمه سقيفة محمولة على اعمدة تتكـون بـشكل عـام مـن          
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غرفتين طويلتين ضيقتين توازي بمحورها العرضي واجهة القصر وتؤلف السقيفة المحمولة            
ـ             امودين او ثـالث    على اعمدة الواجهة يرتقي أليها بعدة درجات، وابرز ما يميزها وجود ع

وتؤدي هذه الغرفة الى الغرفة المهمة االخرى وهي قاعة العرش اما درجات المبنى المؤدية              
  الى الطابق الثاني ان وجدت فتقع في احدى نهـايتي الجانـب الـضيق مـن الـسقيفة ذات                   

  . )٢٩(االعمدة
 اعلى الخابور مـن القـرن     ) تل حلف (وابرز نماذج هذا الطراز جاءتنا من كوزانا        

م وهي تمثل قصر يعود للملك كابارا يتميز بواجهته الفريدة فقد احتـوت تماثيـل               .التاسع ق 
اللهة عمالقة مقام االعمدة، فا آللهة عشتار تقف فوق االسد، واالله ادد فوق الثور، وقد أكد                

شـمال  (أي  ) حـاتي (الملوك االشوريون انهم بنو قصورهم الملكية على طراز قصور بالد           
 ٧٢٧–٧٤٥(وقد ورد ذكر بيت خيالني في كتابات الملك تجالتيليـرز الثالـث              )٣٠()سورية

لسكن ملكي بيت خيالني بنيت على طراز قصور بالد حاتي من اجل راحتي في كلخ                ) "م.ق
"...)٣١( .  

الـرواق ذو  ) (.. خرسباد(ويذكر سرجون في حولياته عند بناء مدينة دورشروكين   
بنيـت  )) بيت خيالنـي ((الذي يسمونه باالمورية ) وريالس(االعمدة على نمط القصر الحثي     

 طن مـن  ٤٦١٠امام ابواب القصر اربعة قواعد لدعم ابوابها باربعة ازواج من االسود تزن          
ولم ينسى ملوك اشور ان يجلبوا حتـى  . )٣٢(.."البرونز الالمع اربعة اعمدة من خشب االرز  

 في حوليات سنحاريب وهو يتحدث عن       ، جاء )سورية(النباتات التي وجدت في بالد الحثيين       
في اعلى المدينة وأسفلها اقمت الساحات وزرعت لرعيتي ثـروة الجبـال            "بناء مدينة نينوى    

وجميع البلدان جميع انواع النباتات من بالد الحثيين ثمارها اكثر من ثمارها فـي مواطنهـا                
  .)٣٣("ةجميع انواع الكروم الجبلية وجميع الفواكه من شجيرات واشجار مثمر

  
 
 

انتشرت  هذه  المنحوتات في بالد سورية وجنوب االناضول لتغطي مداخل المدن             
والقالع، االانها اصغر حجما من مثيالتها االشورية والتي كانت تغطي اسفل جدران القصور             

 الشمالي الغربي في كلخ     والمعابد االشورية خاصة في العصر االشوري الحديث، ففي القصر        
زينت الجدران بالواح مرمريـة بارتفـاع       ) م. ق ٨٥٨-٨٨٤(العائد الشور ناصربال الثاني     
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سبعة اقدام وبعرض اقل ورصفت هذه االلواح مؤلفة جدارا لمواضيع توضـح لنـا الحيـاة                
االشورية ايام الحرب والسلم، ومشاهد الصيد واالحتفاالت، وهي تتشابه بشكل تقريبـي فـي        

لمنحوتات الجدارية التي وجدت في كوزانا وزنجرلي وكركميش، مع ان لكل منه مدرسـته              ا
الفنية الخاصة فكل مملكة اسلوبها المييز في طرق التعبير، فالمدرسة االشورية تنحو منحـا               

ظهر التأثير الفني االشوري واضحا في      . تعبيريا واقعيا مع التأكيد على التبسيط في السطوح       
  : هدكثير من المشا

           وجدت منحوتة في صرين وهي محفوظة االن في متحف حلب  نقش عليهـا 
يظهر فيهـا انهـا مـشابهة للمنحوتـات         ) ١(رمز اله القمر ورمز اخر لالله مردوخ الشكل       

  .)٣٤(االشورية
       تأثر الفن الحثي السوري بالمشاهد الفنية التي صـورت

اآللهة والعظمة التي بدت على كرسي العرش االشوري وبايديهم شارات الحكم من عـصى              
وصولجانات فهناك مسلة أظهرت الملك بار راكب في سمأل وهو جـالس علـى العـرش                 

 الصنوبر وماسـكا    كما تنتهي بقواعد تشبه كوزان    ) ٢(المكون من مساند وأربع أرجل الشكل     
  .)٣٥(بيده عصى ويرتدي ثيابا ملكية تشبه مالبس الملك نجالتبليرز الثالث

          ونالحظ التأثير االشوري واضحا على فكرة نحت العربات الملكية مـع
خيولها تم الكشف عن نحت بارز لعربة حربية مع خيولها في كـركميش وزنجرلـي وهـي     

عربات الملك االشوري اشور ناصر بال الثاني سواءا المـستخدمة فـي            تشابه الى حد بعيد     
الحرب او الصيد كما وجد في متحف حلب منحوتات من حجر البازلت عثـر عليهـا عـام                  

ضمت احدهما مشهد عربة يقودها رجـالن       ) ٣( في صرين قرب عين العرب الشكل      ١٩٨٣
  .)٣٦(وقد تأثر اسلوب نحتها بالنحت االشوري

  يحتفظ متحف حلب بالعديد من المنحوتات التي
بالفن والحضارة االشـورية    ) سوءا االرامي او الحثي الجديد    (تظهر مدى تأثر الفن السوري      
يستدل من طريقة تصفيف الـشعر والمالبـس وحتـى          ) ارباد(فهناك منحوتة من تل رفعت      

رغم كونها تعود الى االراميـين اال انهـا      ) ٥،٤(شكالناالثاث المنزلي الذي يجلسون عليه ال     
  . )٣٧(متأثرة باالسلوب االشوري الحديث

            تظهر هذه الوحدة الزخرفية بشكل واسع في المنحوتات التي شـاعت
في العصر االشوري الحديث خاصة في القصر الشمالي الغربي الشـور ناصـربال الثـاني         
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وتظهر الـشجرة المقدسـة     . )٣٨(خص يحمل رأس طائر ويكون مجنحا     يظهر على جانبيها ش   
على منحوتات كوزانا فاحداها تظهر الشجرة المقدسة في الوسط وعلى جانبيها شخص يمسك             
عصا بكلتا يديه وعلى كتفيه اجنحة وكالهما يرتديان مالبس على الهيئة االشـورية والتـي               

  .)٣٩()٦(م وتحتها تنورة اخرى الشكلتتكون من تنورة مشرشبة طويلة مفتوحة من االما
  

 
دمج فيها الفنان االشوري بين القوى البشرية       ) الالماسو(عرفت عند االشوريين بـ     

والحيوانية في قطع مركبة تتكون عادة من رأس انسان وجسم حيوان وجناحي طائر فـضال               
لتيجان التي تغطي رؤوسـها بـالقرون،       عن كونها تحمل صفة االله من حيث تزين مقدمة ا         

وهي بهذا االعتقاد تطرد االرواح الشريرة من المباني فضال عن كونها صـممت لغـرض                
معماري لتزيين مداخل القصور والمعابد، كما انتشرت في بعض ممالك سوريا كالمخلوقـات       

 سـوريا   شمال) تل العطشان (، وجدت نماذج من االسود في االالخ        )٤٠(المركبة في كركميش  
مع وجود فارق في كون جسم المنحوته بشكل واطىء في الممرات الوسيطة وكأنـه ينظـر                

  .)٤١(باتجاه القدمين
 

وصلت الينا إعداد قليلة من المنحوتات المجسمة منها تماثيل للملوك اشور ناصـر             
راكب المكتـشفة فـي    –مسلة بار بال وشلمنصر الثالث ويظهر التاثير االشوري واضح على         

سمأل فتسريحة الشعر مرصوفة بطريقة اشورية وطريقة ضم اليدين بحيث توضـع اليمنـى          
  . داخل اليسرى

شكل الرداء المزركش بأهداب حيث عثر علـى        ) السوري(كما اقتبس الفنان الحثي     
هرة مشابهة  تماثيل اشورية تعود الى فترة تجالتيليرز الثالث من ارسالن تاش وزينت يده بز            

. للزهرة االشورية كما يظهر الملك منتعال في قدميه صندل او حذاء مشابه لألحذية االشورية           
  .)٤٢( راكب جالس على كرسي عرش حسب التقليد االشوري–ويظهر الملك بار 

 
ـ .ارتبطت هذه الحرفة بصناعة االثاث الملكي االشوري منذ القرن التاسـع ق    د م فق

استعملوه في تزيين كراسي العرش واالسرة واالرائك وفي صناعة مـواد الزينـة والحلـي               
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واالدوات المستعملة في زينة النساء من االميرات وفي عدة ورباط الخيل كالقطع التي تغطي              
  . جانبي عين الحصان او التي تزيين جبين او صدر الحصان

ا على أالف القطع العاجية فربمـا       من اشهر المدن التي عثر فيه     ) نمرود(وتعد كلخ   
كان االثاث والحاجيات المصنوعة من العاج جزء من الغنائم والجزية التي استحصلوها مـن             

  . االراميين والفينقيين في سورية وجنوب بالد االناضول
انه جلب اريكـة    ) م. ق ٧٨٣ – ٨١٠( نيراري الثالث    –فعلى سبيل المثال ذكر ادد      

منصر الثالث فذكر انه استقدم اثاثا عاجيا مموه بالذهب والفضة من   اما شل . عاجية  من دمشق   
تل بارسب عاصمة بيت اديني وربما صنعت من قبل حرفيين مهرة سوريين وفينقيـين مـن         
مشاغل محلية في كلخ ألن بعض المشاهد على المنحوتات االشورية اظهرت حلـب انيـاب               

الثالث او التي صورت على المـسلة       الفيلة كتلك التي صورت على قاعدة العرش لشلمنصر         
السوداء وقد تم تمييز ثالث مدارس فنية للنحت على العاج وهي المدرسة االشورية والفينقية              
فظهرت فيها عناصر فنية من الفن المصري والمدرسة السورية  ذات التاثيرات المستمدة من            

حيث نجد في احـد     ) ةالسورية الشمالي (اصول ارامية وحثية واشورية وقد سميت بالمدرسة        
القبور الملكية في كوزانا على قطعتين من العاج لرأسي امرأتين يعلوهما قبعة او اكليل يشابه               

والتي يعتقد ان مصدر قـسم منهـا        ) القصر المحروق (احد نماذج العاجيات التي وجدت في       
  . )٤٣(منقوش على بعض تلك العاجيات) حماث ولعش(مدينة حماة بسورية حيث ورد اسمها 

 
 
           تأثرت معابد سورية بتصاميم وعمارة معابد بالد الرافدين فهنـاك شـبه

كبير مع وجود بعض االختالفات فقد اوضحت مخططات المعابد انهـا تـشترك معظمهـا               
ـ         ت بمجموعة خصائص من حيث الشكل والواجهة والقاعة الرئيسة ودكة القرابين واحيانا كان

وقد انتشرت عبارة بعض اآللهـة      ) مثل الزقورة (تقام على شكل مصاطب او اماكن مرتفعة        
 .ويأتي في مقدمتها اإلله ادد

         أوضحت النصوص المسمارية ان مدينة حلب عاصمة مملكة يمخد كانـت
بيته عبـر  م، وازدادت شع.مركزا لعبادة ادد اله العواصف السوري منذ بداية االلف الثاني ق          

سورية والبلدان المحيطة بها ألنه باعتقادهم مثل المحارب القوي والمانح الكـريم والحـامي،    
وكان له معبد مشهور في حلب ورد ذكره في كثير من النصوص حيث توقف لـه الهبـات                  
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ليسمخ ادد بن شمشي ادد ملك اشور القوي قدم له تمثال يمثله عرفانـا              . ")٤٤(والعطايا إذ نقرأ  
  ". يل وامتنانا لهبالجم

لقد كان لالله ادد حلب مكانه هامة في شمال سورية منذ القرن الرابع والعـشرين                
م وهذا يعود الى اهمية حلب ومملكة يمخد، وكثيرة هي النصوص التي تحدثت عنـه اال                .ق

اننا نقتصر بالذكر على ما يخص ما جاء في نصوص الملوك االشوريين فقد ورد ذكـر ادد                 
مع ماتع ايلو حاكم بيت اكوشـي  ) م. ق ٧٤٦-٧٥٣(دة اشور نيراري السادس     حلب في معاه  

وورد فـي حوليـات الملـك       . م.واستمرت شهرة حلب كمركز لعبادته حتى االلف االول ق        
شلمنصر الثالث أنه توقف في حلب عند ذهابه الى إحدى حمالته لتقديم األضاحي لاللـه ادد                

  . )٤٥(حلب
  القديمة قد أشارت الـى وجـود       ) اليمخدية(ران أن الوثائق    أوضح دو

طرق خاصة بالتنجيم بوساطة الطيور او بجرع أشربة أو من خـالل عـراف متخـصص                
وبعد أن ينتهي العراف من فحص األحشاء يعلـن         " خادم االله "بفحص األحشاء وأخر يسمى     

 واضح ومفصل وبنبرة    التشخيص من فم الخادم الذي يفصح باعتقادهم عن رغبة االله بشكل          
  . )٤٦(غنائية خاصة

 
 

أوضح البحث العالقات التي ارتبطت بها بالد أشور مع ممالك شمال سوريا منـذ                
م والى سقوط اإلمبراطورية االشورية، فـرغم الحـروب والحمـالت    .القرن الثامن عشر ق   

لناحية االقتصادية كونها تقع   العسكرية االشورية التي شنتها للسيطرة على أغنى المناطق من ا         
على الطرق التجارية الستراتيجية آنذاك اال انها كانت بالدرجة األولى عالقات جوار وروابط             
ومصاهرات بين شعوب المنطقة، أدت الى حصول تفاعل حضاري بين البلدين اقتبس ونهـل   

مجـال  كل طرف من األخر المقومات والعناصر الحضارية في كافة المجـــاالت منهـا             
اللغة والكتابة حيث استخدم الطرف السوري في البداية الكتابة المسمارية وحـصل العكـس              

م وهناك دالئل تشير الى اقتباس بعـض  .عندما اقتبس العراقيون الكتابة األرامية في األلف ق    
الممارسات االجتماعية كمراسيم الزواج أما التأثير األكبر فقد حـصل فـي المجـال الفنـي                

ويمكننـا القـول أن التـأثير    . وفن النحت ووجد تأثير متبادل في المجـال الـديني   كالعمارة  
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حتى طريقة تصفيف الـشعر     (الحضاري بين االثنين امتد ليشمل كافة تفاصيل الحياة اليومية          
  ). واالثاث المنزلي

  : األشكال 
  
  

خياطة ، محمد وحيد ، المصدر ) ٤(الشكل 
 منصور ، ماجدة حسو) ٥(الشكل 

خياطة ، محمد وحيد ، المصدر ) ٥(الشكل 
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 منصور،ماجدة حسو،المصدر السابق)٢(الشكل خياطة،محمد وحيد،المصدرالسابق) ١(الشكل 

 خياطة،محمد وحيد،المصدرالسابق)٣(الشكل
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