


 



ISSN 2304-103X 

 

 

 

 

 

 انششق االدَى انمذٌىيف آثبس انعشاق و  بحثرلهت عهًٍت زلكًت ح

 حصذس عٍ كهٍت اَثبس يف جبيعت ادلىصم

 

 

 

 

 E_Mail:atharal_rafidyn@yahoo.comالبريد االلكتروني 

 م8192هـ /  9331(                                                     3المجلد)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سلى االٌذاع يف داس انكخب و انىثبئك ببغذاد

 1171( نغُت 7171)

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 



 هٍئت انخحشٌش

 أ.د. عهً ٌبعني اجلبىسي

 سئٍظ انخحشٌش

 أ.د. صفىاٌ عبيً ععٍذ انشفبعً

 َبئب سئٍظ انخحشٌش
 أ.و.د. فٍبٌ يىفك سشٍذ انُعًًٍ

 عكشحري انخحشٌش

 
األعضبء

 
 جنى اجلًٍُهًأ.د. عبيش عبذاهلل 

 أ.و.د. صهري ضٍبء ععٍذ انشفبعً
 أ.و.د. عبذ انعضٌض انٍبط عهطبٌ اخلبحىًَ

 

 اذلٍئت االعخشبسٌت 

 جبيعت ادلىصم                       أعخبر             أ.د. هبشى حيٍى ادلالح                      
 جبيعت بغذاد                        أعخبر             أ.د. غبصي سجب زلًذ                     

 جبيعت ادلىصم                  أعخبر                 أ.د. عبذ انىاحذ رَىٌ                       
 جبيعت ادلىصم             أعخبر                      أ.د. جضٌم عبذاجلببس اجلىيشد            

 جبيعت ادلىصم                أعخبر                            أ.د. رَىٌ ٌىَظ انطبئً           
 جبيعت انمبدعٍت               أعخبر                    أ.د. عببط احلغًٍُ                         
 جبيعت بغذاد                 أعخبر                 أ.د. يُزس عهً عبذادلبنك                   

 



 



 لىاعذ انُشش يف اجملهت
 

 ضًٍ االخخصبصبث انخً حعىن  بهب اجملهت انبحث اٌ ٌكىٌ ٌشرتط 

  ٌشرتط عهى انببحث االنخضاو ببدلىضىعٍت و ادلُهج انعهًً يف انبحث و

انخحهٍم و اٌ ٌهخضو بششوط انبحث انعهًً يٍ حٍث انخبىٌب و اعخعًبل 

شٌمت يُهجٍت و احذة و يف اذلىايش و االشبسة اىل ادلصبدس و ادلشاجع وفك ط

 آخش انبحث

  ٌشرتط عهى انببحث يشاعبة اجلىاَب انشكهٍت و االهخًبو بغاليت نغت

 انبحث يٍ االخطبء انهغىٌت و ادلطبعٍت

  مذو انبحث اىل اجملهت ببنغت انعشبٍت او االَكهٍضٌت بُغخخني عهى وسق
ً
ٌA4 

 ٌضٌذ عذد كهًبحه  ٌشفك يف بذاٌت انبحث يهخصًب ببنهغت االَكهٍضٌت عهى اٌ ال

 كهًت  751عهى 

 ٌشرتط  انبحث اٌ ال ٌكىٌ لذ َشش او لبم نهُشش يف اي دوسٌت عهًٍت

 انعشاق او خبسجه

داخم

 

  ٍصفحت  15ٌشرتط عهى انببحث اٌ ال حخجبوص عذد صفحبث حبثه ع 

 ٌشرتط يف انبحث اٌ حكىٌ ادلشبهذ و االشكبل انفٍُت ادلشفمت فٍه عبنٍت اجلىدة 

 ث ادلمذيت اىل اجملهت ال حشد او حغرتجع عىاء َششث او مل حُششاصىل انبح 

  حعخًذ اجملهت يبذأ انخًىٌم انزاحً وحتذد اجىس انُشش يف ضىء االععبس

 انغبئذة
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اٌذوزٛس ػبدي  ثبسزشٙبدخ االصبس ثغبِؼخ اٌّٛصً ، فغؼذ االسشح اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ و١ٍ             

ػبسف اصٕبء ػ١ٍّبد رحش٠ش ِذ٠ٕخ اٌّٛصً ِٓ داػش . ٚلصخ اسزشٙبدٖ رض١ش ػٕذ اٌّشء االسٝ 

صبسٚخب سمظ ػٍٝ ث١ذ لش٠ت ِٓ ِسىُٕٙ ثحٟ اٌحذثبء ثأ٠سش  ٚاٌحضْ ٚاالٌُ ، ٍِٚخصٙب اْ

فأٔسً  6106اٌّٛصً ، فٟ اٌسبػخ اٌخبِسخ ِٓ فغش اٌضبٌش ٚاٌؼشش٠ٓ ِٓ شٙش رشش٠ٓ اٌضبٟٔ 

ٌٚٚذ٠ٓ ، ٚلجً اْ ٠صً ِٓ صٚعخ  اٌّىٛٔخػبدي ِٓ فشاشٗ ، دْٚ اْ ٠ؼشف ثٗ احذ ِٓ ػبئٍزٗ 

بْ ، ٚشجذ إٌبس فٟ رٌه اٌج١ذ ، صُ سمظ اٌضبٌش، ِىبْ سمٛط اٌصبسٚخ ، سمظ اٌضبٟٔ ثٕفس اٌّى

فأصبثذ شظ١خ ِٕٗ فٟ سبلٗ ٚلغؼذ ٚس٠ذٖ ، ٚفمذ ٚػ١ٗ فٟ اٌحبي ، فحبٌٚذ صٚعزٗ اٌغج١جخ 

 اسؼبفٗ ِٚبٟ٘ اال دلبئك ٚفبسق اٌح١بح . ٚدفٓ ػصش رٌه ا١ٌَٛ فٟ ِمجشح ػبئٍزٗ فٟ اٌّٛصً . 

رس١ً ػ١ٍٗ اٌؼ١ْٛ ، ٚرزصبػذ أفبط لصخ اسزشٙبد ػبدي ف١ٙب ِشٙذ ِأسبٚٞ ِحضْ      

اٌشغْٛ ، ٠ٚصبة وً ِٓ شب٘ذ اٌحذس أٚ سّؼٗ ِٓ اٌز٠ٓ ٠ؼشفٛٔٗ ، ثأٌُ اٌّص١جخ اٌزٟ رفغشد 

 ٌٙب اٌمٍٛة . 

، ٚاٌزٟ ٔشأ  0974وبْٔٛ اٌضبٟٔ  4ٚاٌذوزٛس ػبدي ػبسف ِٓ ِٛا١ٌذ ِذ٠ٕخ اٌّٛصً فٟ      

فٟ لسُ االصبس ثى١ٍخ  اٌجىبٌٛس٠ٛطػٍٝ شٙبدح زٙب ، ٚحصٌٛٗ ف١ٙب ، ٚرؼٍُ فٟ ِذاسسٙب ، ٚعبِؼ

. ٌٚغّٛحٗ اٌؼٍّٟ شذ سحبٌٗ اٌٝ ِذ٠ٕخ ثغذاد ١ٌذسط االصبس االسال١ِخ ثغبِؼزٙب . ٚثؼذ  ا٢داة

ػٓ سسبٌزٗ اٌّٛسِٛخ  6116سٕز١ٓ ، اوًّ ػبدي دساسزٗ ٚحصً ػٍٝ شٙبدح اٌّبعسز١ش ػبَ 

 ّٛصً (( . )) اٌٛاعٙبد اٌف١ٕخ ٚاٌؼّبس٠خ ٌٍذٚس اٌزشاص١خ فٟ اٌ



 ب
 

 فٟ لسُ األصبس . اإلسال١ِخٚأٌزحك ثغبِؼزٙب ٌزذس٠س ِبدح األصبس ػبد ػبدي اٌٝ اٌّٛصً ،      

اال أْ عّٛحٗ ٌُ ٠زٛلف . ِٚب أْ فزحذ دساسخ اٌذوزٛساٖ فٟ اٌغبِؼخ رارٙب , رمذَ ػبدي ٚلجً 

 ١خ . , ٠َٛ أصجحذ ٌألصبس و١ٍخ , ٟٚ٘ أٚي و١ٍخ فٟ اٌغبِؼبد اٌؼشال 6119فٟ اٌؼبَ 

اٌزٟ وبْ ِٕٙغٙب ِىشسب ٌذساسخ ( اإلسالِٟوٕذ ٠ِٛٙب أدسط ِبدح )ػّبسح ششق اٌؼبٌُ       

رجمٝ  , ِٚب اإلسال١ِخثؼذ أْ شٍّزٙب اٌفزٛحبد , مبع اف١خ ٌٍجٍذاْ اٌٛالؼخ فٟ رٍه األصاٌج١ئخ اٌغغش

 ف١ٙب ِٓ ػّبساد ِضً اٌّسبعذ ٚاٌّشب٘ذ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّجبٟٔ .

فٟ إٌٙذ ثشغف وج١ش , ٌّٚسذ أْ ٌذ٠ٗ سغجخ ػب١ٌخ  اإلسال١ِخوبْ ػبدي ٠ذسط اٌؼّبسح        

اْ ٠خزص فٟ س٠بصرٙب , الس١ّب ٚأْ ٘زا اٌّٛضٛع , ٌُ ٠ىٓ ف١ٗ ِخزصب فٟ ألسبَ األصبس 

 ثغبِؼبد اٌؼشاق .

ػٍٝ  اٌسٕخ اٌزحض١ش٠خ ثزفٛق , ٔسجزٗ و١ٍخ األصبس ألوْٛ ِششفبٚثؼذ أْ أعزبص ػبدي        

أعشٚحزٗ اٌّٛسِٛخ )) خصبئص ػّبسح اٌّسبعذ فٟ إٌٙذ خالي اٌؼصش اٌّغٌٟٛ حزٝ ٔٙب٠خ 

 َ (( . 0658-0566\٘غش٠خ 0169-936ػصش شبٖ ع١ٙبْ 

رحٛي رسغ١ً ػبدي اٌٝ األسزبر اٌذوزٛس أحّذ لبسُ اٌغّؼخ , ١ٌزٌٛٝ األششف ػٍٝ        

 ِزٛاصال ِؼٟ . أعشٚحزٗ , ح١ّٕب أصجح ظشفٗ ِٕبسجب ,اال أْ ػبدي ثمٟ

اٌّصٍحخ اٌؼ١ٍّخ أْ ٠سبفش ػبدي اٌٝ إٌٙذ ٚػٍٝ ٔفمزٗ اٌخبصخ , ١ٌجحش فٟ  الزضذ      

اٌّسبعذ ٚربس٠خٙب ٚػّبسرٙب ِٚٛاد اٌجٕبء . ٚأِضٝ ٕ٘بن أشٙشا حزٝ أٔغض اٌّٙبَ اٌّغٍٛثخ 

د اٌزٟ . ٚعٍت ػ١ٕبد ِٓ اٌّٛابئظ اٌزٟ رٛصً ا١ٌٙب ٚػبد ػبدي اٌٝ اٌّٛصً , ِٚؼٗ إٌز. ِٕٗ

وبٔذ ِسزخذِخ فٟ أث١ٕخ اٌّسبعذ اٌزٟ وبْ ػبدي ٠جحش ػٕٙب , وّب عٍت ِؼٗ اٌّصبدس ٚاٌىزت 

 ٚاٌجحٛس غ١ش اٌّزٛفشح فٟ ِىزجبرٕب .

أٔغض ػبدي أعشٚحزٗ , ٚلذِٙب اٌٝ اٌى١ٍخ , ٚشىٍذ ٌغٕخ ػ١ٍّخ ٌّٕبلشزٙب , ٚوٕذ سئ١سب        

ٌؼ١ٍّخ اٌّض١ٕخ اٌزٟ ثزٌٙب اٌجبحش , ٚاٌزفشد ِّٚب ٠غت روشٖ , أْ اٌٍغٕخ أشبدد ثبٌغٙٛد ا ٌٙب.

ثذسعخ اِز١بص , وّب اٚصذ أ٠ضب عجغ  اٌذوزٛساٖفٟ ٘زا اٌزخصص. ٚأٚصذ ِٕحٗ شٙبدح 

 األعشٚحخ ػٍٝ ٔفمخ اٌغبِؼخ ألصبٌخ ِؼٍِٛبرٙب .

ِإ٘ال ٌزٍه اٌذسعخ اٌشف١ؼخ . ِٚٓ اٌغبٔت األخش ػشفزٗ ػٓ  ػبدي ٘ىزا وبْ اٌّشحَٛ      

اْ ٠زوش  ال ٠حت, ٚأٔٗ  ٚاإل٠ضبس ٚاالسزمبِخش اٌزّسه ثبٌم١ُ , ٚثبألِبٔخ , ٚإٌضا٘خ لشة, فٙٛ وض١

, ح١ٍّب , س١ٍُ اٌمٍت ,  ال رفبسلٗأِبِٗ أحذ ثسٛء , ٚأٔٗ رٞ سىْٛ , ٚل١ًٍ اٌىالَ , ٚاثزسبِزٗ 

 فس١ح اٌصذس , وض١ش اٌزٛوً ػٍٝ اهلل فٟ وً شإٚٔٗ .

اٌىش٠ّخ , ٚثغبٔجٙب ِىبٔزٗ اٌؼ١ٍّخ , ٚفٛلٙب سمظ ش١ٙذا ٚث١ٕزٗ  صبيخسعً عّغ ٘زٖ اٌ       

ػٕذ سثٗ اٌىش٠ُ اٌشح١ُ , أْ ٠ىْٛ ِٓ ثذِٗ إٌمٟ , فغضاؤٖ ع١شأٗ , فأِزضط ِذاد لٍّٗ  ئغبصخ

 أً٘ اٌفشدٚط األػٍٝ ثأرٔٗ رؼبٌٝ .



 ج
 

سزجمٝ روشٜ اٌش١ٙذ اٌذوزٛس ػبدي ػبسف ٚس١شرٗ خبٌذح فٟ ٚعذاْ وً ِٓ ػشفٗ         

صاٍِٗ . ٚأْ فمذٖ ثٙزٖ اٌغش٠مخ اٌّأسب٠ٚخ خسبسح فبدحخ ألسشرٗ ٚعبِؼزٗ ِٚذ٠ٕزٗ ٚػشالٗ , ٚاْ ٚ

 ِأصشٖ األخالل١خ , سزجمٝ ِؼ١ٕب ٌألع١بي اٌمبدِخ . 

سحُ اهلل ػبدي أثب ٠ٛسف ٚػجذ اٌشحّٓ ٚأسىٕٗ فس١ح عٕبرٗ , ٚاٌُٙ ػبئٍزٗ ٚر٠ٚٗ ٚصِالءٖ      

 اٌصجش ٚاٌسٍٛاْ . 

 ١ٌٗ ساعؼْٛئٔب هلل ٚئٔب ا

 عبثش خ١ًٍ ئثشا١ُ٘ أ.د.

 األسزبر اٌّزّشط

 عبِؼخ اٌّٛصً -فٟ و١ٍخ األصبس
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 توطئة                                                             
 

 د. علي يبسين الجبوريأ.                                                                     

 رئيس هيئة التحرير                                          
 

ٗاىضقبفٞخ صالس طْ٘اد ػجبف شيذ اىحٞبح اىؼيَٞخ  رطو ٍجيخ آصبر اىزافذِٝ ثؼذدٕب اىضبىش ثؼذ اّقطبع داً

 .قجو ٗاصْبء رحزٝزٕب جبٍؼخ اىَ٘صواىذٍبر اىذٛ حو ثَذْٝخ ٗ ٚٗاالجزَبػٞخ ٗاالقزصبدٝخ إضبفخ اى

 ٖبٗث٘اثبر ّْٞ٘ٙ  فقذ دٍزد مبفخ اىَ٘اقغ االصزٝخ اىشبخصخ اىقذَٝخ ٍْٖب ٍضو ميخ٘/ َّزٗد ٗط٘ر 

غٞز  اٍب االصبر .اىحضزٗمذىل ٍحز٘ٝبد اىَزحف اىحضبرٛ ٗخبصخ رَبصٞو ٍي٘ك ٗطذّخ ٗمزجخ ٍَينخ 

ثشنو ٍْظٌ فٞٔ  حفزدٗاالّفبق اىزٜ  ثبىجبٍغ أٗالٜ ّٝ٘ض ٗحجٌ اىذٍبر اىذٛ حو جزو اىْثَضو فززاىشبخصخ 

اىذٛ ىٌ رَزذ اىٞٔ ٍؼبٗه  طزقخ قصز اىَيل االش٘رٛ اطزحذٍُِٗ اجو  ثزذٍٞزٓ ٍٗذرٗص قجو اىشزٗع

ٌ اىَذْٝخ اإلطالٍٞخ ٍِ ج٘اٍغ ٗمْبئض ٍؼبى فضال ػِ اىقزُ اىزبطغ ػشز،اىجؼضبد االجْجخ فٜ ٍْزصف 

  اىحذثبء. رٔػيٚ رأطٖب اىجبٍغ اىْ٘رٛ ثَْبر ٝقفدْٝٞخ ٗادٝزح ٍٗشاراد 

اىصؼبة فقذ اررأد ٕٞئخ رحزٝز اىَجيخ اطزئْبف صذٗرٕب ٗدػ٘ح مو اىَؤطظبد  ػيٚ اىزغٌ ٍِٗ

ٗرٝبدح أٍال فٜ اثزاس دٗر  اىزافذِٝ ىيَظبَٕخاىؼيَٞخ اىزٜ رؼْٚ ثزبرٝخ ٗاصبر ٗحضبرح ثالد االمبدَٝٞخ ٗ

ط٘آءا جذٝذ ٍِ امزشبف آصبرٛ ٗرٖذف اىَجيخ ىْشز مو ٍب ٕ٘  .اىزٜ طبَٕذ فٜ ثْبء ٕذٓ اىحضبرح االق٘اً

مبىفخبر ٗاىَْح٘ربد ٗاالخزبً اىخ... اٗ اىْص٘ص اىَظَبرٝخ اىخبصخ ثبىحٞبح اىظٞبطٞخ ٗاالقزصبدٝخ  ٍبدٝب مبُ

إضبفخ اىٚ اىذراطبد اىيغ٘ٝخ ٍغ ٍزاػبد اىؼص٘ر ثالد اىزافذِٝ اىقذاٍٚ  ُٗاالجزَبػٞخ ىظنبٗاىذْٝٞخ ٗاىضقبفٞخ 

ٗاىؼزة ٗاىجبّت ٍِ اىَٖزَِٞ ثبىززاس اإلّظبّٜ مَب رشجغ اىَجيخ اىجبحضِٞ اىؼزاقِٞٞ  اإلطالٍٞخ أٝضب.

  ىيَظبَٕخ فٜ رفذ اىَجيخ ثَب ىذٌٖٝ ٍِ أثحبس ػَيٞخ.

 ٍٗنبّزٖب فٜاىزافذِٝ دٗرٕب  ٍجيخ آصبراُ رأخذ ثئصذارٕب طْ٘ٝب ٗرأٍو  ٕٞئخ اىزحزٝز طزظزَز

 اىَحيٞخ ٗاىؼزثٞخ ٗاىؼبىَٞخ. اىؼيَٞخ اىَنزجبد االمبدَٝٞخ اىٚ جبّت اىَجالد 

 

  

 

 

 ومن هللا التوفيق                                                                 
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 الجبوري خالد عمي خطابم. أ.
 جامعة تكريت                                           

 :الممخص
-كـــار مديـنة

 

 المسمـاريـة والمصادر التنقيبات نتائج ضــوء فـي ننـورتا -توكمتي
" ومعابدا" قصورا ننورتا -توكمتي -كار المسماة مدينتوِ  في األول ننورتا – توكمتي الممك أنشأ

 مسمارية نصوص عمى مقتموِ  بعد فييا وُعِثرَ  أبراج،  ذات بأسوار المدينة بإحاطة وقام" وزقورة
 والنحاس، والفضة كالذىب وأنفسيا المعادن من المصنوعة النصوص أروع من كانت ممكية

 جصية بزخارف جدرانيا بزخرفة الممك ىذا وقام ننورتا،  -توكمتي الممك كختم األختام فييا ووجدت
 من كثير عمى فييا عثر كما األلوان، وبمختمف الجص من الزخارف ىذه عممت وحيوانية نباتية

 بمكان وُبنيت المذكور، الممك قبل من وصف بأروع ووصفت. العامة قبور من وعدد الفخاريات
 زاروىا الذين الرحالة قبل من ذكر موضع موقعيا جعل مما التجارية القوافل طريق عمى وىو ميم
 واألكبلك القوارب بواسطة دجمة نير خبلل ومن والجمال والبغال الحمير بواسطة البر طريق عن

 من الكثير عمى وعثروا فييا فنقبوا األلمان ومنيم المنقبون إلييا قدم إذ لؤلنظار" ممفتة واستمرت
 .ىناك اآلن محفوظة وىي برلين متحف إلى ونقموىا اآلثار

Abstract 

The City of Kȃr-Tukulti-Ninurta in the Light of Excavation 

and Results Cuneiform Resources 

   In his city Kȃr-Tukulti-Ninurta, King Tukulti-Ninurta I established 

palaces, temples, and a ziggurat. He surrounded the city by walls with 

towers. After the king being killed, royal cuneiform texts were found. 

These were of the most magnificent texts made of the most precious 

metals like gold, silver, and copper. Seals were found, such as the one of 

King Tukulti-Ninurta. This King ornamented the walls of the city with 

plant and animal plaster decorations in various colors. Many potteries and 

a number of common people graves were found. The city was greatly 

described by the aforementioned King; it was built in a strategic location 

on the trade caravans' routes, making its location a well-known mentioned 

one by travellers who visited it overland by donkeys, mules and camels 

- دابآ��� ا�
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and through the Tigris River by boats and rafts. The city continued to draw 

attentions as excavators, including Germans, came to it for excavation, 

found a lot of ancient monuments, and transferred them to Berlin Museum 

in which they are preserved now. 

 
 المقدمة:

 ُيعد من األمور الميمة والشيقة لما ليا من تاريخٍ  ننورتا -تيتوكم -ارإن الحديث عن مدينة ك   
لى يومنا ىذا منُذ العصر عريقٍ   -ىا الممك توكمتيناب ،كونيا معممًا آثاريًا ميماً  اآلشوري الوسيط وا 
بأسوار  قام بإحاطة المدينةو  يا القصور والمعابد وزقورةفأنشأ في ق.م(4421-4411)األول ننورتا

من كانت من أروع النصوص المصنوعة  يا عمى نصوص مسمارية ممكيةوعثر في ،ذات أبراج
ننوتا، وقام  -ختام كختم الممك توكمتياأليا ، ووجدت فيوالفضة والنحاس الذىبكالمعادن وأنفسيا 

نباتية وحيوانية عممت ىذه الزخارف من الجص جصية  ىذا الممك بزخرفة جدرانيا بزخارف
 .العامة قبور يا عمى كثير من الفخاريات وعدد منعثر فيوبمختمف األلوان، كما 

طريق القوافل  المذكور، وُبنيت بمكان ميم وىو عمىمن قبل الممك ووصفت بأروع وصف     
الحمير البر بواسطة  عن طريق تجارية مما جعل موقعيا موضع ذكر من قبل الرحالة الذين زارواال

قدم إذ  رانظؤلل ة القوارب واألكبلك واستمرت ممفتةواسطبو من خبلل نير دجمة الجمال و  والبغال
ا عمى الكثير ونقبا فييا وعثر  قبون األلمان ومنيم المنقب المشيور فالتر أندريو وباخمانإلييا المن

، 4141 -4141وكان تنقيبيم عام ف برلين وىي محفوظة اآلن ىناك من اآلثار ونقموىا إلى متح
 ، بعد ذلك قامت الييئة العامة لآلثار والتراث4111ديتمان عام األلماني  ثم نقب فييا المنقب

بعد ذلك العام حيث تركت من غير سور فأدى ذلك إلى ب فييا ولم ُينقَ ، 4224ب فييا عام يقبالتن
اآلن مبعثرة من طابوق وكسر  ، وبقاياىاكالتجاوزات الزراعية  بنائية وغيرىاحدوث عدة تجاوزات 

 رية. آج
، بسبب 4141ننورتا في أسفار طويمة بعد انتياء العمل عام  -توكمتي -رحمت آثار مدينة كار  

في إسطنبول ولندن وبرلين  –الحرب العالمية األولى، فانتيت آثارىا عبر آشور والبصرة وِلَسابون 
 .الشرقية والغربية

وألىمية ىذا المدينة عدىَا بعض الباحثين عاصمة من العواصم اآلشورية ومنيم: ىاري ساكز،     
 بينما ذىب األكثرون إلى أنيا ليست عاصمة.
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البعثات التنقيبية ذه المدينة من خبلل المصادر المسمارية و وأخيرًا تطرق البحث، الحديث عن ى
، كما اتصف البحث بالدراسة 4224 عام إلى 4141 -4141عام التي عممت فييا بدءًا من 

 الميدانية لممدينة من خبلل التقاط عدد من الصور الحديثة لممدينة ووضعيا في البحث .
 تسجيميا في دائرة اآلثار:

 اإلضبارةأثري وذلك في  ننورتا كتلٍ -توكمتي-كار قامت مديرية اآلثار العامة بتسجيل مدينة   
 4114جريدة الوقائع العراقية ذات العدد اسديرة عميا ونشرتيامن مقاطعة من ض 11ذات الرقم 

 .(4)م12/42/4112بتاريخ 
 بناء المدينة:

ننورتا األول مدينتو الجديدة  عمى الضفة الُيسرى )الشرقية( لنير  -شيد الممك اآلشوري توكمتي  
 .(4)الخارطةة المقابمة لمعاصمة القديمة آشور، وكما ىي مبينة من خبلل دجمة، في الجي

 

 
من تشييد تمك المدينة الجديدة جعميا محبًل إلقامتو ومركزًا دينيًا جديدًا، وقد أطمق  دفوىوكانت  

ء ىذه آشور ىو الذي أمره ببنا ننورتا بأن -توكمتي قال الممكو  ،(1)ننورتا -توكمتي -عمييا اسم كار
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كما في  ،الممك ليا ووصفو لطبيعتيا ءسبب بنا، وجاء في بعض النصوص المسمارية العاصمة
 النص:

88-i-na  u4-mi-šu-ma  e-ber-ti 

89-URU-ia  URU    ba-it   DINGIR.MEŠ   
d
aš-šur 

90-EN ma-ha-za    i-ri-šá-ni-ma   e-peš 

91-at-ma-ni-šu    iq-ba-a   a-na   si-qir 

92-
d
aš-šur     DINGIR   ra-i-mi-ia   mu-ḫur-ti 

93-URU-ia
     d

aš-šur   i-ta-at   ÍD.
d
IDIGNA 

94-i-na  na-me-e    A.GÀR.MEŠ  ar-bu-ti 

95-a-šar   É ùš    ub-tu   la   ba-šú-ú 

96-ti-lu    ù   e-pe-ru    la   šap-ku-ma 

97- SIG4.MEŠ   la   na-da-at   URU   
d
aš-šur 

98-i-na   e-ber-ta-a-an   lu    e-púš 

99-URU  kar-
m
GIŠ- tukul-ti-

d
nin-urta   MU-šu 

100-ab-bi    áš-ri    be-ru-ti    ki-ma   qe-e 

101-lu-se-lit    pu-šuq    ḫur-šá-ni     si-ru-ti 

102-i-na    NA4   pa-li-ši    lu-še-ti-iq 

 103- mi-tí-ir-ta  mu-kín-na-at  ZI-ti 

104-ma-a-ti   a-bi-la-at   nu-uḫ-ši 

105-uš-pél-ka-am-ma   qar-bat   URU-ia 

106-a-na   tam-ki-ri   lu    aš-kun   ina   ḫi-si-ib 

107-Á.MEŠ   pa-at-ti    šu-a-t[i  g]i-na-a 

108-a-na   
d
aš-šur   ù     DINGIR.M[EŠ   GAL.M]EŠ    EN.MEŠ-ia 

109-da-riš  lu  ar-ku-ús   ina   u4-mi-šu-ma 

110-ina URU-ia  URU. kar-
m
GIŠ. tukul-ti-

d
nin-urta 

111-ma-ḫa-az   ab-nu-ú    É   el-la 

112-at-ma-na   ra-šub-ba   a-na   šu-bat 

113-
d
aš-šur   EN-ia   e-pu-uš 

114-é-kur-me-šár-ra    MU-šu   ab-bi 

115-ina   qer-bi-šu   É   si-qur-ra-ta 

116-GAL-ta   a-na   né-me-ed   
d
aš-šur 

117-EN-ia  ú-še-ek-lil 

118-ù  na-re-ia   aš-ku-un 

119-NUN  EGIR  e-nu-ma   É   si-qur-ra-tu 

120-ši-i ù  É
   d

aš-šur   EN-ia 

121-e-na-hu an-hu-su-nulu-di-iš 
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122-na-re-ia   Ì   lip-šu-uš   ni-qa-a 

123-liq-qi a-na   aš-ri-šu-nu    lu-ter 

124-
d
aš-šur

    d
BAD   ù

    d
šá-maš    ik-ri-be-šu 

125-i-še-em-mu-ú
(4) .

 

مركزًا دينيًا، في الضفة األخرى المقابمة لمدينتي آشور، طمب مني سيدي  في ذلك الوقت، " 
مام مدينتي آشور، الذي يحبني، بنيت أتنفيذًا لرغبة اآللية وأمرني ببناء مزاره وبأمر آشور، 

الزرع   ةعديم أودية   دجمة، في نير المقابمة، بجانب النير فةضمدينة لإللو آشور عمى 
وال أحجار يمكن إحصائيا وال طابوق  لتل  حيث ال ركام واليت وال مسكن، ب ، من دونومروج

الوتد من خلل المنطقة قطعت بخط مستقيم مثل ، ننورتا -توكمتي-أسميتيا كار ،موضوع
بواسطة أزامير حجرية، وقطعت ممراً  الجبال الشاىقة الوعرة الصخرية، نحت طريقًا من خلل

مدينتي إلى الحقول  ونقمت بساتين المياه لدعم الحياة في البلد وجمب الوفرة،عريضًا لجدول 
إلى  سماك  )وأنتجت(األواآللية العظيمة،  شورآ ية إلى أسياديظاملنا ت القرابين، ورتبالمروية

المركز وأقمت ننورتا،  -توكمتي -كار في ذلك الوقت بنيت في مدينتي، مياه تمك القناة األبد من
 Ekal-mešarra وأطمقت عميو الديني المعبد المقدس، المزار المييب إلقامة سيدي آشور

آشور وأودعت فييا نقشي  وبداخمو أكممت الزقورة العظيمة كمصطبة دينية لسيدي معبد العدالة
، ويدىن ميدمًة أن يعيد بنائيا رسيدي آشو  زقورةعندما تصبح  اللحقالتذكاري، وعسى األمير 

وشمش  وانميل نقشي التذكاري بالزيت، وُيقيم األضاحي وُيعيدىم إلى أماكنيم، وبذلك فإن آشور
 ."سوف يصغون لصلتو  

 وجاء في نص آخر:
39-ina  u4-mi-šu-ma  e-ber-ti  URU-ia  

d
aš-šur

   d
BAD  EN  ma-ḫa-za 

40- e-ri-šá-ni-ma    e-peš   at-ma-ni-šú   iq-ba-a 

41-i-ta-at   ba-it   DINGIR. MES  ma-ḫa-za   GAL-a  šu-bat    MAN-ti-ia 

42-ab-ni  URU  kar-
m
GIŠ-tukul-ti-

d
MAŠ  MU-šu  ab-bi 

43-ina   qer-bi-šú  É   
d
a-šur  

d
IŠKUR

   d
UTU   

d
nin-urta

    d
nusku 

44-
d
U.GUR   

d
7-bi  ù    

d
iš8-tár  DINGIR.MEŠ  GAL.MEŠ  EN.MEŠ-ia 

 45- ú-šék-lil   pa-at-tu  me-šá-ri   a-na    iš-re-ti-šú 

46- uš-pél-ki   ina   ḫi-si-ib   A.MEŠ  pa-at-ti   šu-a-ti 

47-gi-na-a    ana    DINGIR. MEŠ  GAL. MEŠEN. MEŠ-ia   ana  da-ri-iš 

48- lu   ar-ku-us    ina   qé-reb  ma-ḫa-zi   šá-a-tu   qa-qa-ra-te 

49-ma-da-te   i-ta-at
     d

IDIGNA   aṣ-bat   2    šu-ši    ti-ik-pi 

50-a-na   e-le-na    lu-be-lit   e-le-en    ti-ik-pi   šá-tu-nu 
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51-é-gal-me-šár-ra   É   kiš-šá-ti   šu-bat   MAN-ti-ia  ab-ni 

52- ina u4-mi-šu-ma   BÀD URU kar-
m
GIŠ-tukul-ti

d
MAŠ   ma-ḫa-zi   

GAL-i 

53-ri-ši-ib-tu   be-lu-ti-ia   e-pu-uš   iš-tu    uš-še-šú 

54- a-di   gaba-dibi-šú   ú-šék-lil   ù   na-re-ia    áš-ku-un 

55-a-na   EGIR UD.MEŠ   NUN   ar-ku-ú    e-nu-ma   du-ru 

56-šu-ú   ú-šal-ba-ru-ma   e-na-ḫu   an-ḫu-su   lu-di-iš 

57- na-re-ia   Ì  lip-šu-uš   ni-qa-a   liq-qi 

58-a-na   áš-ri-šú   lu-ter
   d

a-šur   ik-ri-be-šú   i-še-me 

59-šá   BÀD   šá-a-tu   i-a-ba-tu-ma    na-re-ia 

60- ù  MU   šat-ra  ú-šá-sa-ku   URU   kar-
m
GIŠ-tukul-ti-

d
MAŠ 

61- ma-ḫa-az    be-lu-ti-ia    ú-maš-šá-ru-ma 

62- i-na-du-ú
    d

a-šur    EN   MAN-su   lis-kip 

63-GIŠ.TUKUL.MEŠ-šú    lu-še-bir   a-bi-ik-ti  ÉRIN.MEŠ-šú 

64-liš-ku-un   mi-is-re-ti-šú     lu-se-ḫi-ir 

65-ù  qi-ìt    BALA.MEŠ   li-ši-ma-šú    UD.MEŠ-šú 

66-lu-ut-tí    MU.MEŠ-šú    lu-le-mi-in   MU-šú  ù     NUMUN-šú 

67- i-na   KUR    lu-hal-liq
(5) .

  

لمدينتي  عمى الضفة المقابمةوانميل طمبا مني بناء مركزًا دينيًا  في ذلك الوقت سيدي آشور" 
لسكني الممكي وأطمقت عميو آللية، بنيت مركزًا دينيًا كبيرًا ة ابًا إلى رغنبه،  جني ببناء مزار وأمر 
بتي  وُنسكو وننورتا آشور وأدد وشمش ننورتا، وأكممت بداخمو معبد -توكمتي-كار ونركال وص 

( كجدول عريض المياه)( وجرت pattu-mēšari)العدالة ، وأقمت قناةأسيادي العظام عشتار،و 
العظام، والوفرة من إنتاج األسماك من  ت( القرابين النظامية إلى أسياديونظمت)أقم إلى مزاراتيا

مياه تمك القناة وبداخل ذلك المركز أخذت موقعًا من أكثر المناطق مجاورة لنير دجمة، وأقمت 
طبقة من الطابوق وعند أعمى تمك الطبقات من الطابوق أقمت معبد 021)مصطبة( بارتفاع 
Ekal-mešarra كار ت سور مدينةوفي ذلك الوقت بني ( سكني الممكي،)بيت الكون- 

وأودعت  تو  قمسيادتي، أكممتو من ُأسسو  إلى ل لمركز الديني، ُيمي م الخشيةننورتا ا-توكمتي
نقشي التذكاري فيو، في المستقبل عسى األمير الذي يأتي الحقًا عندما يصبح ذلك السور 

يده إلى ميدمًا أن يعيد بناءه، وعسى أن يعطر بالزيت نقشي التذكاري ويقيم األضاحي ويع
الذي ُيدمر ذلك السور، ينبذ كتاباتي ر سوف يصغي لصلتو والشخص موضعو وعميو فإن آشو 

عسى سيدي  ننورتا، عاصمتي، ويميميا: -توكمتي -ييجر كار التذكارية واسمي المنقوش،)و(
لجيشو، وُيبيد حدوده، وُيقرر  وُييشم أسمحتو، ويجمب القيرسمطانو،  آشور، سيدي أن يقير

ل سنينو، وُيدمرظلحكمو، و بنياية   .(6)" اسمو، ونسمو من البلد م أيامو، ُيبط 
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 المدينة: اسم
 ( ويعني:KARمن ثبلثة مقاطع، فالمقطع األول) ننورتا -توكمتي -كارالمدينة  اسميتألف   

،أما (1)المتوكلالثقة أو  ( ويعني:TUKUL، والمقطع الثاني )(7)أو حصن مستوطن ميناء أو
 مستوطنى االسم بمقاطعو الثبلث:)، فيكون معن(1)( ويعني: ننورتاNINURTAالثالث )المقطع 
 المتوكل عمى ننورتا(. أو حصن

 :بقايا المدينة
كم  1تطل عمى مدينة آشور األثرية من الجية الشمالية الشرقية من قمعة الشرقاط عمى ُبعد   

، ومن الممكن دجمة نير،في الجانب الشرقي من (42)باسم تمول العقر تقريبًا أطبلل ُتعرف اليوم
البعثة  دجمة عند مركز ناحية الشرقاط، وقد أظيرت التحريات التي أجرتيا نير زيارتيا بعبور

م البعثة األلمانية التي كانت تنقب في آشور أن تمول العقر ىي 4141-4141في عام  األلمانية
ق.م( 4471-4127ننورتا األول ) -ي توكمتيموضع المدينة القديمة التي أسسيا الممك اآلشور 

عمى ببلد بابل في عيد ممكيا  انتصارهننورتا " ولقد أسسيا بعد  -توكمتي -وسماىا باسمِو" كار
مدينة جديدة  وقام الممك اآلشوري بتشييد ق.م(  4411 -4414) الرابعالكشي " كاشتمياش" 

 -توكمتي ممحمة باسم، والفت عن ىذه المناسبة قطعة أدبية ُتعرف ننورتا -توكمتي -دعاىا كار
 .(44)ننورتا

)األكرح( الذي  منيا تل األقرحأخرى منطقة تمول العقر توجد تمول أثرية ميمة من  كم41وبحوالي 
وبالقرب منو إلى الشرق قرية األكرح وقرية أيضًا اسميا عزيز دجمة نير الضفة الشرقية ليقع في 

بسبر  4111. وقد تحرت فيو مديرية اآلثار العامة عامبيوتيا مشيدة فوق مستوطن آشوريا عبد
 .بسيط ووجدت فيو بقايا مستوطنات آشورية، تبدأ من منتصف األلف الثاني قبل الميبلد

ننورتا، ولكنيا استمرت باعتبارىا مركزًا دينيًا  -لم تستمر ىذه المدينة مقرًا لمممك بعد وفاة توكمتي
دا ففي ذلك العصر ورد ذكرىا في عدٍد من الوثائق  ريًا خبلل العصر اآلشوري الحديث.وا 

ننورتا عمى المسمة  -توكمتي -. لقد ظير اسم كار(44)المسمارية لعل أىميا مسبلت مدينة آشور
يتو( م11رقم ) واحد ىو  اخو، عمى أنيا جميعًا تتبع حاكمُرقو  ع المدن المجاورة ليا: أيكبَلتي وا 
( 17وتظير مجموعة المدن ىذه نفسيا ثانية عمى المسمة رقم ) ق.م. 121إَتيا في عام  -إيمي

 .(41)ق.م711آشور، في عام  كائن، حاكم -بيلُ  -عمى أنيا تتبع أدد
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 .(41)وىذه صورة توضح مخطط مسبلت مدينة آشور
 

 
 

 التنقيبات األثرية:
العقر أن مساحة المدينة بمغت  في أطبلل تمول اآلثارياألثرية ودراسات المسح  التقنياتبينت   
، وكانت أجزاء  منيا محاطة بسور ضخم. وتم الكشف فييا عن بوابات (41)ىكتار 412األقل  في

قصور وبقايا دور سكنية، وبات واضحًا  مخصص لعبادة آشور، وكذلك أسس ومجمع ديني ضخم
دينة آشور، بعد شواىد العصر اآلشوري ة في محيط ميالعمار شاىدًا من الشواىد أنيا تمثل باآلن 
 -كور ، فقد سمي المعبدمختصًا بوالقصر الممكي اسمًا و حمل كل من معبد آشور لقد  القديم.

 ". مشرا " قصر العدالة -مي القصر إكال"، وس أو الكون العدالةمشرا  " مزار 
من السجبلت الدقيقة لئلدارة اآلشورية.  ننورتا -توكمتي -يمكن معرفة تفصيبلت األعمال في كار

 .(41)ومما نعرفو منيا أن أسرى الحمبلت العسكرية إلى بابل ُسخروا في أعمال بناء المدينة الجديدة
 

 م:0101-0101عام  البعثة األلمانية تنقيباتأواًل: 
فييا أعمال التنقيب من قبل  ثاني مدينة من حيث القدم جرت ننورتا -توكمتي -كار مدينةُتعد 

 . (47)م(4141-4141) مانية العاممة في آشور سنةالبعثة األل
-4141( في الفترة )W.Bachman) خمانابو  أندريو الترف مدينةاللقد نقب في موقع    

وذلك بعد ورود  م(.وكانت تمك التنقيبات جزءًا من أعمال البعثة اآلثارية االلمانية في آشور،4141
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انية العمل إلى إذن السماح بالتنقيب فييا من قبل السمطات العثمانية حيث عيدت البعثة األلم
ا. ووضعت خطة العمل بعد تحديد مواقع مآنفًا وتحت إشرافي ينخمان المذكور ابو التر ف ياعضوي

م 4141عام  تشرين األول 41فقد بدأ باخمان عممو في  ن قصيراً االحفر لكن الوقت المتاح ك
وقد أسفر التنقيب آنذاك عن  .(41)م ومع ذلك كانت النتائج مثمرة4141آذار عام  41وختمو في 

ننورتا فضبًل عن الكشف عن  -توكمتي وزقورتِو المذكورة في نصوص الممك اكتشاف معبد آشور
 .(41)القصور وبعض أجزاء المدينة

ننورتا األول  -توكمتي يحمل اسم الممك أساس وىذا الحجروخبلل تمك التنقيبات اكتشف حجر   
سم سمكًا وجد ىذا 11سم عرضًا و11سم طواًل و1191لوٍح من المرمر، أبعاده  وىو عبارة عن

نقيب وكشف الت الحجر في السور عندما حفر نفق فيو، والموح محفوظ في متحف برلين حاليًا.
موازية لضفة دجمة حيث تطل ين وىي أيضًا عن مدينة صغيرة يقسميا السور الداخمي إلى قسم

واآلخر في شماليا شيد عمى  أحدىما في جنوب المدينةوىي قصرا الممك  عمييا المباني الميمة
 .مترًا تجاوره الزقورة ومعبد آشور42عن مستوى ماء النير  مصطبة ترتفع

ذين مر ذكرىما وقد حرص ملقد عثر المنقبون عمى لقى منقولة من القصرين والمعبدين ال  
ممونة وجدت  لوحات جدارية اإلثاريةتمك المقى  المنقبون عمى توثيقيا بشكل مفصل، ومن أفضل

عمى  الجدارية عمى جدران معبد آشور والقصرين الشمالي والجنوبي، وقد حافظت تمك الموحات
التالف منيا عمى وفق  أندريو وباخمان في معالجةفالتر ألواِنيا دون أن تتمف، ويعود الفضل إلى 

كمال النقص فيما بينيا، وكانت النتائج  سموبأ لوحات جدارية جميمة تعود مبدأ تجميع األجزاء وا 
 .(42)الرافدين دإلى العصر اآلشوري الوسيط ينُدر وجودىا في موقع آخر من ببل

 

 :تخطيطيا
يي تنقسم بواسطة أسوار التخطيط ف ذروتيا في ننورتا -توكمتي -كار بمغت المدينة اآلشورية 

. وفي القسم المحصور بين النير والجزء الثاني نرى المعبد والقصر، قسمين متوازية طويمة إلى
وبالرغم من أن التنقيبات لم تكمل فإن الصورة العامة لممدينة تتضح من خبلل التخطيط الواضح 

 .(44)ألسوار المدينة المستقيمة والموازية لخط النير
ارًا في تصميميم بدون أي البكر، لذا كان المصممون أحر لقد شيدت المدينة عمى التربة   

تقريبًا بسور من ثبلث جيات، بينما  4م 122×  122، فإنيم قد أحاطوا مساحة تبمغ تحديدات
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. وقد تؤدي لمدخول إلييا بوابات 1 ربي متمثبًل بنير دجمة نفسو. ويوجد في المدينةكان الحد الغ
ريبًا، بسور داخمي يمتد باالتجاه الشمالي والجنوبي. وبدت تق ين متساويينفقسمت المنطقة إلى نص

الشرقي. ولعميا  ُيعرف شيء تقريبًا عن النصفال فييا شاخصة في الجزء الغربي. و األبنية المنقب 
 في الوقت الحاضر دمرتيا تدميرًا كامبًل،اعية احتوت أحياء سكنية، ُيحتمل اآلن أن األنشطة الزر 

ثًا من البوابات تميد الطريق لموصول إلى الجزء الشرقي فييا، بينما ومما يكتسب أىمية أن ثبل
شرقي احتوى مناطق سكنية، يبدو أن ذلك ُيفترض أن الجانب الو  جد بوابة واحدة باتجاه الغرب،تو 

وعبر الجانب الشرقي في المدينة تمتد قناة كبيرة تنقل الماء من أألماكن الجبمية. ومع المجيء من 
يا تتجو جنوبًا عند السور الداخمي لتجري جريانًا متواز لذلك عبر مساحة تقدر بــــ جية الشرق، أن

 .(44)متر 122

 :معابد المدينة
 معبد آشور:  -0

خارج مدينة آشور،  المعبد الوحيد آلشور آشور، وُيعدُشيد معبد في العصر اآلشوري الوسيط     
المعبد عمى دكة من المبن تتألف من طبقتين، وىناك وسط القسم الغربي من المدينة وقد ُبنَي ويقع 

الشرقي من البناية، وىذا المدخل ليس -سمم يقود إلى مدخل المعبد الموجود في الضمع الشمالي
عمى المحور نفسو الذي وضعت عميو المداخل المؤدية من غرفة المدخل )أ( إلى الساحة الداخمية 

)الخموة ومقدمة  الغرفة المقدسةمن المعبد يخمو ــــــ(، و )ج ى الغرفة المقدسة)ب(  ومن األخيرة إل
، ودكة العبادة تقابل مدخل (41)العريضة" " الغرفمن نوعويحتوي عمى غرفة مقدسة وىي  ،الخموة(

خمف المعبد ممتصقة  عميقًا في بدن الزقورة التي شيدتالغرفة، أما دخمة المحراب فإنيا تغور 
 الغربي.-بجدارِه الجنوبي

والجزء الثاني الذي يميو م، 1م ويغور إلى عمق 1ين يبمغ عرض أوليما الدخمة تتألف من جزأ وىذه
ويتألف السمم الذي يتقدم دكة العبادة من ثماني  م أيضًا.4م  وعمقو 4منو، إذ يبمغ عرضو أصغر

 موجية نحو االتجاىات الصحيحة، وىناك طمعات ودخبلت أركان البناية كميا مع الزقورة درجات. 
متفرقة وقميمة في الواجيات الخارجية لمجدران، وأوضح ىذه الطمعات والدخبلت موجود في األوجو 

 :(41)وىذا المعبد موضٌح بالشكل اآلتي .(41)الخارجية لمزقورة
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  ننورتا: -توكمتي -معبد كار -2
بية قاعة الجانيتكون المعبد من قاعة وسطية طولية صفت عمى طول كل ضمع من أضبلعيا   

وتنفتح ىذه الممرات أو القاعات بأبواب متقابمة وجانبية عمى  متتالتينطويمة عمى شكل غرفتين 
ليا تنفتح عمى غرفة مجازية عرضية  أساسيةالقاعة الوسطية الرئيسية كما تمتاز بوجود مداخل 

 تقع مباشرة أمام القاعة الوسطية وتنفتح عميو وعمى مدخل المعبد الرئيسي.
 أعطيتن أىم ما يمتاز بو المعبد في بنائو فضبًل عن المخطط ىو أن زواياه الخارجية األربع إ

األضبلع  عفة بحيث يمكن لمن يواجو أيًا منعمييا بأبراج مضا التأكيدم عمارية خاصة ت أىمية
 .(41)كاممةربعة لممعبد رؤية واجية الضمع األ
 

 :ننورتا -توكمتي -في كار آشور زقورة
 -في أحد نصوص الممك توكمتي جاء إذ. ننورتا -توكمتي-في مدينة كار شيدت زقورة آشور   

 ننورتا األول، بخصوص تشييدِه لممعبد والزقورة في المدينة الجديدة التي حممت اسمو، ما يأتي:
 ina  u4-mi-šu-ma BÀD URU  kar-

m
GIŠ-tukul-ti

d
MAŠ  ma-ha-zi   GAL-i  

ri-ši-ib-tu be-lu-ti-ia e-pu-uš  iš-tu  uš-še-šú  a-di  gaba-dibi-šú ú-šék-lil  ù  

na-re-ia
(27) 

. 

، شيدت أسستو ، المركز الديني الذيننورتا -توكمتي -كار مدينتي في ذلك الوقت بنيت في" 
                    را-شارم-كور ، وأسميتوآلشورزارًا فخمًا، مقامًا معبدًا مقدسًا، م

É.KUR.ME.ŠAR.RA   وأودعت كمصطبة مقدسة آلشورعظيمة الزقورة ال خمو أكممتابدو ،
 .(41)")نقوشي التذكارية(ىناك مسمتي
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 ماا ويمسح مسبلتيمثم ُيوصي األمير الذي يأتي بعده بترميم المعبد والزقورة في حالة سقوطي
بالزيت ويقدم القرابين حتى تسمع  صمواتو، ومن ثم يستعرض العواقب الوخيمة التي سيتعرض ليا  

 .(41)من ال يعمل عمى ترميم المعبد والزقورة
في تخطيط مدينتو عمى غرار ما ىو سائد  في تخطيط المدن ننورتا األول  -سار الممك توكمتي

اآلشورية األخرى المتمثل بدمج األبنية الدينية والدنيوية في منطقة معزولة عن بيوت السكن وتكون 
 قرب النير عمى مرتفع طبيعي أو اصطناعي كما ىو الحال في مدينة آشور.

الغربي من معبده الذي يعرف في  شور، وىي ترتبط بالضمع الجنوبيآلكرست ىذه الزقورة 
 يعني: بيت(الذي É.KUR.ME.ŠAR.RAرا )-شار-مي-رالمصادر المسمارية باسم كو 

 . (12)الكون
اكتشفت ذلك المعبد وزقورتو  ننورتا -توكمتي -وعندما أجريت التنقيبات في موقع مدينة كار

والزقورة الجزء الوسطي من القسم المذكورة في النص الذي أوردنا ترجمتِو أعبله. ويحتل المعبد 
الغربي من المدينة. وقد شيدا فوق دكة من المبن تتألف من طبقتين، وكان يصعد إلييما بواسطة 

م، ويبمغ ارتفاع البقايا 14×14سبللم صغيرة، تبمغ قياسات الزقورة، ذات المخطط المربع الشكل،
-ضبلعيا فيما عدا الضمع الجنوبيم. وليذه الزقورة طمعة واحدة في كل ضمع من أ1المكتشفة 

الغربي الذي توجد فيو دخمتان مدرجتان. وىذا الضمع يقابل الضمع المبلصق لبناية المعبد وتغور 
وتقترب ىذه الزقورة في عدة خصائص من  .حراب المفتوحة من جية غرفة المقدسةفيو دخمة الم

عبد وينزل في قمبيا ثقب عمودي زقورة مدينة كرانا )تل الرماح(، فيي لصق الجدار الخمفي لمم
مشابو لما وجد في زقورة كرانا. وقد عثر في ذلك الثقب عمى لوح من المرمر يحمل نقشًا بنائيًا 

الواضح مع معبد مدينة كرانا وزقورتو ناتج عن تأثر الممك  لعمارياإن ىذا التشابو  .(14)تذكارياً 
األول بالثقافة البابمية وميمو إلى التراث البابمي بحكم السنين التي عاشيا في  ننورتا -توكمتي
 . (14)بابل

وىي  أما عدد الطبقات الذي لم يتطرق إليو أحد من الباحثين نعتقد انو ال يتعدى الثبلث طبقات 
متسع لتشييد معبد  -العميا –أشبو بزقورتي آنو وأدد في آشور ليبقى في الطبقة األخيرة 

 .(11)الترحيب
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 :المدينة قصور
( حيث ظيرت لمبعثة بقايا جدران مبنية بالمبن ومجاميع A)الجنوبي بدأت التنقيبات في القصر   

من غرف صغيرة عند الزوايا األربعة ويظير فناء واسع عند الجية الجنوبية لمقصر، وقد شممت 
البعثة عمى بناء كبير يضم ثبلث ( حيث عثرت M)ة األلمانية كذلك القصر الشماليتنقيبات البعث

حجرات رئيسية كبيرة ومجموعة من الغرف، أما جدران البناء فسميكة جدًا وتحوي من جيتيا 
رة ثانية بة تؤدي إلى حجرة كبيرة وضخمة، وحج، والبواالشمالية عمى بوابة رئيسية مدعمة بأبراج

خمسة غرف الواحدة بجانب  غرب فيناك-تظير إلى الشرق من الحجرة األولى، أما باتجاه شرق
األخرى، ومن الجية الغربية تحد البناية ضفة نير دجمة التي أدت إلى إحداث كسر في جزء 

لى الشمال وعمى مسافة من القصر ، وا  األساسيات، وتعتقد البعثة أن ىذا البناء ربما يكون معبداً 
ومن أىم القصور التي  .(11)خاصالمسكن البناية  يبدو أنيا كانت( تظير بناية كبيرة M)الشمالي 

أما جدران ساحة القصر فغمفت بحجر  .(11)ننورتا -اكتشفت في ىذه المدينة قصر الممك توكمتي
 : كما تظير الصورة ،(11)الحبلن

 
 
 
 
 
 
 
 

 :أسوار المدينة
عمى أرٍض حصوية مباشرة، أي ننورتا سور خارجي مشيد بالمبن  -توكمتي -حيط بمدينة كاري    

ُتحفر لو ُأسس، وكان عرضو سبعة أمتار، وىو ُمدعم بأبراج دفاعية عرض كل واحدة دون أن 
منيا خمسة أمتار، وتبرز ىذه األبراج عن واجية السور بحدود ثبلثة أمتار، تفصل بينيا مسافات 
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وىو يحيط المدينة من جيات ثبلث وىي الشمالية .(17)تبمغ خمسة وعشرين مترًا بين كل برجين
 الغرب فيحدىا نير دجمة.  من والجنوبية، أماوالشرقية 
أمكن استظيار اثنتين منيا عند الضمع الجنوبي واثنتين عند الضمع الشرقي عدة بوابات ولمسور 

السياسية  الممتدة غرب  –مركزىا  ونواتيا الحضرية الدينية يحيط بمنو ولممدينة سور داخمي 
 .ابد وزقورة المدينةوالمع يةلممكر او قصالمدينة بموازاة نير دجمة والذي يضم ال

والسور الداخمي أصغر حجمًا وأقل ارتفاعًا من السور الخارجي، وىو عبارة عن سور أو جدار 
يمتد عمى طول المدينة ابتداًء من منتصف السور الخارجي الشمالي وينتيي عند منتصف الضمع 

الديني عن باقي  -السياسيالجنوبي لمسور الخارجي، وىو بامتداده ىذا يفصل مركز المدينة 
 األحياء السكنية الممتدة شرقي المدينة.

 ني السور الداخمي  من المبن بنفس حجم وقياسات المبن المستخدم في بناء السور الخارجيبُ 
الصخرية مباشرة دون أسس، سمك السور يقرب  األرض، فوق (11)1191×  11.1× 1.1 والبالغة

 491م وتتقدم عن واجيتو الخارجية مسافة  191ية والدفاع بطول م تتخمل بدنو أبراج لمتقو  191من 
 م تقريبًا. 4191أبعاد متساوية عند كل م تقريبًا ُمقامة عمى 

وقد تعززت الوظيفة الدفاعية لمسور الداخمي من خبلل حفر قناة مائية امتدت بموازاة من الجانب 
تقريبًا شيد لمحد من تأثير المياه والرطوبة الشرقي، يفصل بينيا وبين السور رصيف بعرض مترين 

  . (11)عمى أسافل السور
 .(12)يحيط بالمدينة خندق دفاعي لحمايتيا من جية الشرق ويبُعد عن قاعدة السور بضعة أمتارو 
 الجدارية: رسومال
 المادةتمف . ويعود سبب ذلك إلى قميل جداً  عن الرسومات الجدارية اآلشورية إن ما ىو معروف  

الطبقات ىناك احتمال أنو يمكن الكشف عن  وىي الطين، ومع ذلك ،المستخدمة التي رسم عمييا
في لمون، كما ىي الحالة الرقيقة التي تتمثل في مادة النقش الجصي، التي ال تزال تحمل آثار ا

 .ننورتا -توكمتي -كار
الممك، قد احتوت كمتاىما  آشور، وقصرمعبد ، وىماالمتين تم اكتشافيما  وىكذا نجد أن البنايتين

ن في المعبد يتحدد الرسم في حمية ضيقة مسطحة لجص الممون عمى الجزء الداخمي. وأرسومات ا
رة بينما في القصر توجد وف سوداء المون تحيط األسس، مع رواسب سطحية حمراء وحيدة المون.

 غنية تتمثل في القطع الزخرفية. 
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رسومات الجصية في القصر تمثمت في الجانبين الجنوبي الرئيسة التي تشمل ال االكتشافاتإن 
والشمالي الموجودين في دكة القصر الضخم التي استند عمييا البناء نفسو. وحتى ىذا اليوم فإن 

لى منخفض من الماء فوق نير دجمة عند  م تقريباً 42بقايا ىذه الدكة ترتفع إلى  م فوق 44، وا 
 بالقصر.المستوى األرضي المنخفض الخاص 

األمتار. ومن ىذا االرتفاع الشاىق  لعميا كانت ال تزال ترتفع إلى عدد منن األرض اإ يمكن القول
. كما في خرائب عند أسفل الدكةعمى بقايا القصر وجدت  كانت الجدران اآلجرية الطينية مترسبة

ديدة لمغاية ، وىذه الِكسر ممونة حيث تظير ج تم العثور عمى كسر قميمة ُتمثل رسمًا جدارياً 
 .(14)ومشرقة وبراقة ويخفت لونيا عند ساعات قمة في الظبلل

ُعِرف في ىذا القصر األلوان السوداء والبيضاء والحمراء والزرقاء، وكما في الحاالت السابقة 
 متشابية واألشكالاستخدم األبيض لؤلرضيات واألسود لتحديد األشكال المرسومة. ولم تكن الرسوم 

 بل إنيا رسمت بيد حرة لم تمتزم بنموذج قياسي واحد. واألحجامومتناسقة في القياس 
لونت أسافل  م إلى ثبلثة مستويات فوق بعضيا. ففي المستوى األسفل وكانت الجدران عادة تنقس

يعقبو في المستوى الذي يعموه لون أحمر إلى  ، سم بالمون األسود القيري 12 ارتفاعالجدران وحتى 
ثم تعموىا مساحات جدارية بيضاء جصية تستخدم كأرضيات لمزخارف النباتية  ،سم 412فاع ارت
 .(14)حيوانيةوال

عمى  يبين غزالتين متقابمتين تقفان من دكة القصر وتم العثور في ىذه المدينة عمى رسم جداري
لى اليسار  ، وكما في الشكل اآلتي:(11)سعفتين تمتدان من نخمة إلى اليمين وا 

 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
الثالث عشر  ننورتا وىو يعود إلى القرن -وكمتيت -كما تم العثور عمى رسم جداري في مدينة كار

 .(11) قبل الميبلد
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وىو  ننورتا -توكمتي -عمى جزء من كسرة من الفخار مرسومة من مدينة كار تم العثور كذلك
باألشجار، بطريقة يرتفع بيا  مشيد يمثل حيوان ذي أربعة أطراف، يقفز في أرض جبمية مغطاة

 وكما في الشكل اآلتي: ،(11)عاليًا في اليواء مع ذيمواأليمن  طرفو الخمفي
 
 
  

 
 
 
 

 .(11)ننورتا -قصر توكمتيفي   لرسم جداريجزء من صورة كما تم العثور عمى 

 
قرد من  عمى ىيئة  تمثال من الحجرفضًل عن الرسوم الجدارية المكتشفة، تم العثور عمى 

 .(17)ننورتا -توكمتي -مدينة كار

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Assyrian_painting.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Assyrian_painting.JPG
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 :0191تنقيبات البعثة األلمانية عام ثانيًا: 
وىو من جامعة برلين الحرة حيث عمل في كل من  ترأس البعثة األلمانية الدكتور رينيارد ديتمان  

، ففي القصر الجنوبي عثرت البعثة عمى جدارين يمتدان من 4111وذلك عام  آشور وتمول العقر
 .(11)ك عثرت عمى كسر قميمة من الفخارالشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، كذل

كشفت البعثة عن طبقة أولى ُمخربة وفقيرة لم يبق منيا سوى بعض  أما القصر الشمالي فقد
المنقبون أسفل ىذه الطبقة عمى طبقة ثانية تضم جدران مشيدة بالمبن األرضيات المقتطعة، وعثر 
، وىذه األبنية عبارة عن وحدات سكنية يعود تاريخيا ُبمطت بالطابوقوالطين وبعض األرضيات 

ط والحديث بداللة المقى والكسر الفخارية، وأسفل الطبقة الثانية عثرت اآلشوري الوسي ينإلى العصر 
وفوق الطين طبقة خفيفة من  البعثة عمى جدران عريضة من المبن منتظمة الشكل مسيعة بالطين

ألوان مختمفة من الطابوق المفخور، وىذه ، أما األرضيات فقد رصفت بأشكال وأحجام و الزفت
سم إال قياس  11حيث بمغت قياساتيا من جميع جوانبيا المزجج  صورة من صور طابوق المدينة

 .سم 1، أما الُسُمك بمغت قياساتو سم 77الطول بمغ 
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الشكل وكما مبين  ،(11)أرضيات القصر وساحتوذا النوع من اآلجر)الطابوق( رصفت بيوقد 
 اآلتي:

 
 

 
 
 
 

بالطابع ننورتا  -ننورتا في زمن الممك توكمتي -توكمتي -و في كارآشور في العمارة  لقد اتسمت
الديني، حيث يمكن اقتفاء أثر العمارة الدينية في عيده بسيولة وىي تعبر عن شخصية الممك 
أكثر مما تعبر عن مرحمة معينة في تاريخ العمارة اآلشورية، ونتيجة لنشاط ىذا الممك في الجانب 

العقر عمى العديد من القصور التي امتازت بموقعيا العماري فقد كشفت التنقيبات في آشور وتمول 
 . (12)المطل عمى النير وتخطيطيا وزخرفتيا عمى الرغم من انييار الجزء األكبر منيا

الوسيط  يناآلشوري ينطبقي من العصر التتابع بأن ىذه المنطقة امتازت بالأوضحت النتائج  
 والحديث.

 ينُشيد فوق دفن الطبقة الثانية يعود إلى العصر ُكشف فييا عن بناء (: aالطبقة األولى )-0
 ( قد تضررت كثيرًا.Iالوسيط والحديث، وبسبب حراثة التل فإن معالم الطبقة ) يناآلشوري

ننورتا األول بداللة الطابوق المختوم  –تعود ىذه الطبقة إلى الممك توكمتي (:bالطبقة الثانية )-2
 وىذان صورتان من صور الطابوق المختوم: (. A ,Eالذي ُعِثَر عميو في الطبقة ) ،بختم الممك
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وقسٌم منيا ُطِميت  ي ُرِصفت أرضيتيا بالطابوقكذلك كشفت التنقيبات عن بعض الغرف الت
عممت من أرضياتيا بالقير، كذلك عثرت البعثة عمى بعض الجدران التي زينت بزخارف نباتية 

وىي ُمشابية لما عثر عميو  البلمعواألصفر الداكن  البلمعالجص ممونة بألوان منيا األخضر 
 اندريو في معبد عشتار في آشور. 

 من ثبلث جيات هبناءعددًا من الغرف، وقد ُأحيط  أما المعبد فقد كشفت التنقيبات عن بناء ضم
ت ودخبلت، وقد عثرت التنقيبات عمى جدران )الشمالية والغربية والجنوبية( بسياج ذا طمعا وىي

أوراق نخيل، وعثر في المعبد عمى أعداد من  وأشكالإحدى الغرف عمى زخارف ذات شكل ورود 
 .(14)العصر اآلشوري الوسيطيعود إلى  الرقم الطينية وختم اسطواني من حجر الكريستال

 :2112عام  تنقيبات البعثة العراقيةرابعًا: 
/ 1/ 41يوم الثبلثاء الموافق  ننورتا وذلك -توكمتي -العمل في مدينة كار التنقيبباشرت بعثة 

المدينة من ضمن المواقع التي  مفتتحة الموسم األول، ألنبرىان شاكر سميمان،  برئاسة.4224
غمر في حوض سد مكحول، وقد تركز التنقيب في المقبرة الممكية، إضافة إلى فتح عدد من ستُ 

في مناطق مختمفة من المدينة. وقد ابتدأ العمل أواًل في منطقة ما بين القصرين عمى  المجسات
( متر. ولم تكن النتائج مشجعة إذ لم 42×42متر من شاطئ النير. في مربع قياس) 12بعد 

منقوض. من كسر الطابوق بعضيا  أسسنعثر إال عمى ركام أثري في أرض صمبة جدًا. مع بقايا 
العمل في المنطقة، ألن صبلبة التربة ناجمة عن السقي المستمر والحراثة، لذلك تقرر إيقاف 

 .(14)فأصبحت معوقًا لمعمل. ثم انتقل العمل بعد ذلك إلى الشمال من القصر الشمالي
وبدأت تنقيبات البعثة في المنطقة المعروفة بالقصر الجنوبي فتبين لممنقبين أن ما سمي بالقصر 

، وقد ى شكل مدرج من األعمى إلى األسفلمدة من المبن بنيت عمالجنوبي يتكون من كتمة ص
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كشفت البعثة عن جدار يمتد بموازاة المرتفع من الغرب إلى الشرق عند أسفل التل يضم أنصاف 
أعمدة من المبن والطين وفيو دخبلت وطمعات، وىذه الحمية المعمارية تزين عادة واجيات المعابد 

المعمارية التي تزين المعبد المكتشف في تل الرماح والتشابو اآلخر مع  واألبنية الدينية مثل الحمية
تل الرماح ىو بناء الزقورات المجاور لبناء المعبد من جية الغرب، وسمك الجدران الذي 

سم(، كذلك حصانة الجية التي يفتح منيا المدخل وتدعيميا باألبراج، إال إنو ولسوء 4912بمغ)
 .   (11)لمنقبين لمعرفة تاريخ المعبد في تل الرماحالحظ ال دليل مباشر لدى ا

 

 :الباقية  الموقع أطلل
ت كبيرة سببيا التجاوزات تعرض الموقع بعد تنقيبات األلمان في بداية القرن الماضي إلى تغيرا

 -يي :فاآلن إلى األطبلل الباقية منيا عميو،  أما أبرز المعالم 
 من قبل األلمان. القصر الشمالي الذي نقب -0
 المرتفع الذي أطمق عميو األلمان اسم القصر الجنوبي. -2
 بقايا الزقورة ومعبد آشور المزال تمامًا. -1
بقايا جزء من السور الجنوبي مع البوابة الجنوبية، الكائنة في أقصى الطرف الجنوبي من    -1

 المدينة، وقد شيدت عمى أطبلليا مجموعة من الدور السكنية.
 بقايا قميمة من السور الشرقي التي شيدت عمييا دور سكنية أيضًا. -1
متر بمحاذاة دجمة بين القصر الشمالي  72شريط مرتفع ال يتجاوز عرضو األقصى  -1

 ،(11)متر إال إنو لم يسمم من التجاوزات 4والجنوبي وىو يرتفع عن مستوى المزارع بحدود 
تمول  المتألف من أربعة التجاوز عمى الموقعوىذه صورة من صور  منياالزراعية وخاصة 

 .بصيغة الجمع والذي أطمقت عميو التسمية )تمول العقر(
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 :سبب بناء المدينة
أنو لم يكن يتوافر في  من المعموم أنو ال يعرف سبب بناء المدينة المباشر ويمكن االفتراض 

ة العميا من المنطق جديدة، كما إن قميمة لتنفيذ مبانٍ أمكنة  ضيقة آشور، المدينة القديمة جدًا سوى 
، ولم يكن باإلمكان تشييد مباٍن متميزة إال عمى حساب مباٍن بشكل مكثفمبنية كميا المدينة كانت 

ولكن ىذا كمو ال يمكن أن  أقدم، ولعل المحاولة الوحيدة تتمثل ببناء ما يسمى بـــ " القصر الجديد".
يكون الدافع األساسي، بل يبدو أنو كان من المخطط لو نقل مكان شعائر عبادة آشور من مدينة 

، وىذا أمر يرتبط عمى األرجح بتوتر العبلقات مع المؤسسة ننورتا -توكمتي -آشور إلى مدينة كار
ان ذلك خطوة لم يجرؤ عمييا الكينوتية القوية في معبد آشور في مدينة آشور، في ىذه الحال ك

يجب أن تمارس في مدينة آشور  ، إذ كان من الثابت أن شعائر عبادة آشورمن قبل ممك آشوري
 فقط.

أماكن شعائر منظمة، وعمى الرغم من أىميتو ضمن  مدينة آشور فمم يكن آلشورأما في خارج  
األخرى، التي كان  ة القديمةالمعبودات العراقي الرسمية اآلشورية، وذلك عمى عكس إطار الديانة

 .(11)ليا عدد كبير من المعابد في أنحاء الببلد كميا
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 :في كتابات المنقبين والرحالة ننورتا -توكمتي -كار
 زره وىرزفيمد: -0
وذلك في  ومنيم زره وىرزفيمد ننورتا عدد من المنقبين األجانب -توكمتي -لقد زار مدينة كار   
م أثناء جولتيما النيرية عمى مواقع اآلثار المطمة عمى نير دجمة 4121كانون الثاني عام  1-1

 .(11)والتقطا من أرضيا بعض قطع الفخار
 ابن بطوطة: -2
يتحدث الرحال ابن بطوطة عن رحمتِو من بغداِد إلى الموصِل ووصفو لؤلماكن التي يمر بيا   

ثم رحمنا منيا)تكريت( مرحمتين ووصمنا إلى قرية ُتعرف بالعقر عمى ومنيا مدينة تكريت قائبًل: 
شط نير دجمة، وبأعبلىا ربوة كان بيا ِحصن وبأسفميا الخان المعروف بخان الحديد، لو أبراج 

 .(17)وبناؤه حافل والقرى والعمارة متصمة من ىنالك إلى الموصل
 ابن ُجبير: -1
النيار، وبعده نزلنا قائمين بقرية عمى شط دجمة، ُتعرف :" وتمادى سيرنا إلى أن ارتفع قاال   
كان ليا  ديدة، وبمقربة منيا قرية كبيرة، اجتزنا عمييا تعرف بالعقر، وعمى رأسيا ربوة مرتفعة،بالجُ 

، والقرى والعمائر من ىذا الموضع حصنًا وأسفميا خان جديد بأبراج وشرف، حفيل البنيان وثيقو"
 .(11)إلى الموصل متصمة

 
 الخاتمة:

في المصادر  وبيان ذكر المدينةالعراقية و  ئج التنقيبات األلمانيةالبحث من خبلل ذكر نتايؤكد   
يا مدينة ممكية يرجع تاريخيا إلى الممك اآلشوري أىمية كبيرة بوصف، إنو كان لممدينة المسمارية
 أو ربما أن ضخامة التمول ىو ننورتا األول والذي عاش في الفترة اآلشورية الوسيطة، -توكمتي

سيل المجيء إلييا من خبلل عبور النير فقط  يا، كما أن قربيا من آشوردفع األلمان لمعمل في
 . طويل سفر وال يحتاج إلى

ل التاريخ وال تزاننورتا من المدن التي خمدىا  -توكمتي -ن مدينة كاركما يؤكد البحث أ    
 أن ومن المحتملنير دجمة في الجية المقابمة آلشور عمى أطراف أطبلليا شاخصة إلى أآلن 

 قد تمقي الضوء عمى تاريخيا.آثار متنوعة  ستكشف فييا عن األعمال المقبمة
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