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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 توطئة

 علي ياسين الجبوري أ.د.
 رئيس هيأة التحرير

 
جامعة الموصل  -ثار ة اآليمكيصدر العدد الخامس من مجمة آثار الرافدين التابع ل

بحاث العممية المقدمة من اآلثاريين المتخصصين بمغات بالد لى تشجيع األالمجمة التي تيدف إ
وفق المعايير العممية. نقدم في ىذا العدد مجموعة متميزة من الرافدين وحضارتيا ونشرىا 

ثار بالد الرافدين وحضارتيا في عصورىا آساتذة يعممون في حقل أسيامات العممية كتبيا اإل
شورية وفترات الممتدة من االلف السادس قبل الميالد مرورا بالحضارات السومرية واألكدية واآل

ثارية آليو من معرفة إمية. نممل ان يجد القار  الكريم ما يصبو سالالحكم االجنبي ثم العصور اإل
ثارية التي تساعد في توعية االنسان وحضارية. ان نشر ىذه البحوث سيسيم في تعزيز الثقافة اآل

نسانية ودروس يفاد منيا االن ومستقبال، مع االخذ ثار والتراث، كما انيا ممك لإلىمية اآلمب
ثارنا من عمميات نيب واعمال حفر عشوائية وغير آالتي حمت ب بالحسبان اليجمة الشرسة

ثري اوال ومن ثم نيب محتوياتو وتيريبيا خارج العراق. الموقع األ مشروعة اسيمت في تشويو
ثار مدينتي نينوى والنمرود ومحتويات متحف الموصل كميا دليل قاطع عمى آما حل ب       ً وأخيرا  

شورية والتي امتدت لما يقرب من مى تدمير الحضارة اآلمدربة عممت عخفية ممنيجة و            وجود أيد  
 الف سنة قبل الميالد.  2000

في نشر منجزات تمك      ً دورا                                           ً ن يكون لمبحوث المقدمة والتي ستقدم مستقبال  أنممل 
القديم في مجال الكتابة والتدوين والقانون والفمك  األدنىثرىا في بمدان الشرق أالحضارات و 

 بكل مجاالتيا.  واآلدابوالتنجيم واليندسة والرياضيات والطب 
 االعداد القادمة ستنشر الكترونيا، وىذا ما يسيل التواصل بين ىيمة التحرير والباحثين 

 لييا. ن شاء اهلل. وستزود المجمة الباحثين بموقعيا الجديد وكيفية التقديم اإ
 

 ومن اهلل التوفيق
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 نعي 
                                                   ستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار مصطفى الشيخمي  الراحل األ

5491  _9154 
 براهيم إأ.د. جابر خميل 

 جامعة الموصل  –كمية اآلثار 
 سبق رئيس هيأة اآلثار والتراث األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غادر الدكتور عبد القادر مطار بغداد الدولي  0207يمول أ 02في يوم الجمعة الموافق 
، يرافقو نجمو  تتعمق بالقمب في إحدى مشافييا فحوصات إلجراءمتوجيا الى مدينة اسطنبول بتركيا ، 

أنس . بعد إجراء الفحوصات الطبية قرر االطباء المختصين إجراء عممية جراحية كبرى في القمب . 
ونقل جثمانو إلى بغداد ووري  0207الثاني من تشرين االول  حياة فيايام معدودات فارق ال وبعد

 .  0207الثرى في مقبرة الكرخ االسالمية في السادس من تشرين االول 
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ن كان تفسيره ىو والفقد حالة مؤلمة ، والفراق ىاجس مرعب يبقى      ً                                   كامنا  في ذىن اإلنسان وا 
 انتقال من حياة زائمة إلى أخرى دائمة مستقرة . 

 (باب الشيخ )سم افي حي عريق من أحياء مدينة بغداد معروف ب 0723ولد الفقيد عام 
الذي فيو مرقده ومسجده  (الكيالني)نسبة إلى الشيخ الزاىد عبد القادر بن موسى بن عبداهلل الجيمي 

 الجامع . 
ثار عدىا بقسم اآلواإلعدادية في مدارس بغداد ثم التحق ب االبتدائيةمل المرحوم عبدالقادر دراستو كأ 

في االثار القديمة . وأىمتو شيادتو  البكالوريوسبجامعة بغداد وحصل عمى شيادة  اآلدابفي كمية 
ثار . ونسب بدرجة منقب آ (                ً ار والتراث حاليا  الييأة العامة لألث)ين في مديرية االثار العامة يلمتع

                                                                                           لمعمل في دائرة التحريات وحماية المواقع االثرية . والتحق يومئذ  بالمجان التي كانت تعد مؤلفين 
بغداد  - ثريةأطمس المواقع األ)و  (0752بغداد  - المواقع االثرية في العراق)ميمين ىما : كبيرين 
ً                                                . فضال  عن الواجبات االخرى المتعمقة بإجراء الكشوفات عمى (0754 مواطن االثار وتفقدىا من      

 جل حمايتيا من التجاوزات . حين آلخر ، من أ
رشحت مديرية االثار العامة يوميا المرحوم عبد القادر  0753ذار من سنة في بداية شير آ

ثرية التي كان يجرييا عالم االثار االمريكي روبرت ادمز االستاذ في ممثال عنيا في المسوحات األ
عة شيكاغو لممنطقة الواسعة المساحة الواقعة بين قضائي عفك في محافظة المعيد الشرقي بجام

ثاري لغاية النصف االول من شير القادسية والنعمانية في محافظة واسط واستمرت عمميات المسح اآل
االنيار  يس من العام نفسو . واليدف من ىذه المسوحات ىو استكمال الدراسات الخاصة بمجار ر ما

والتي كانت تروي المدن والقرى والحقول والبساتين في العصور القديمة ، والتي  ، ةوالجداول الدارس
 غدت في القرون المتأخرة الماضية شبو صحراوية .

في عام  روعو ىذا عمى مراحل . كانت االولىالجدير بالذكر أن االستاذ ادمز بدأ مشومن 
             ً                در قد أعد بحثا  قيما عن نتائج . وكان المرحوم عبدالقا 0753 في والثالثة 0751والثانية في  0746

. أما االستاذ ادمز فقد  47 – 40ص  (0755) 11لك المسح نشره في مجمة سومر المجمد ذ
عمال االثارية ىذه عالوة كانت األ( Heartland Cities , Chicago 1981) أصدر مؤلفو الشيير

التنقيب التي ، قد أكسبت الفقيد ميارة في التحري و رسوبي عمى أعمال المسوحات في منطقة السيل ال
ثار العراقية ، جعمتو يعقد العزم عمى إكمال تحصيمو العممي . فسافر رحمو تضطمع بيا مؤسسة اآل

طروحتو في ااهلل إلى المممكة المتحدة والتحق بجامعة كالسكو والتي منحتو شيادة الدكتوراه عن 
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الواقعين  (السيب وحداد)مرين ىما في تميين مشيورين بحوض سيل حالنصوص المسمارية المكتشفة 
 . م ق 0373 – 0222ن إلى العصر البابمي القديم في محافظة ديالى والعائدي

The Old Babylonian Tablets From ME – TURAN (Tell AL SIB and Tell 

HADAD) Univiersity of Glasgow June 1983 
ثار التي منحتو اجازة دراسية إلكمال إلى العراق والتحق بمؤسسة اآلعاد الدكتور عبدالقادر 

بن رشد اتحصيمو العممي . وبعد مدة غير طويمة وبناء عمى طمبو نقمت خدماتو إلى كمية التربية 
دائرة  بجامعة بغداد لتدريس تاريخ العراق والوطن العربي في العصور القديمة إال انو لم ينقطع عن

في  اآلدابثار بكمية كانت صالتو العممية مع قسم اآل العراقي وفي الوقت نفسوثار والمتحف اآل
                      ً       ً        ً                                               الجامعة ذاتيا ، محاضرا  ومشرفا  ومناقشا  لطمبة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه . 

لم يقتصر نشاطو العممي عمى كميتو بل كان يمبي دعوات الجامعات العراقية لمناقشة أطاريح 
اسات العميا وفي مقدمتيا جامعة الموصل . إذ تحمل أعباء السفر ومخاطره في أوقات طمبتيا في الدر 
نخبة  كتبتيا وسوعات الحضارية التينشير إلى جيود الفقيد في المشاركة في المكما  أمنية حرجة .

               ً                    والتي غدت مصدرا  لمطمبة والباحثين . ، من الباحثين العراقيين
ً   وفضال  ع ثاريين والمؤرخين في العراق فأصبح الفقيد العديد من اآللك فقد تخرج عمى يدي ن ذ   

 بعض تالميذه يقودون العممية التربوية في المدارس والجامعات العراقية . 
وفي جامعة بغداد يحق لنا أن  ثثار والتراومن خالل سنوات زمالتي مع الفقيد في ىيأة اآل

 دب والخمق الحسن . ثره وحسن شمائمو . فقد كان بحق حميد الشيم واألآنذكر م
 وترك عند عائمتو وزمالئو وأصدقائو ةخر اآل غادرنا المرحوم الدكتور عبدالقادر إلى عالم

ندعو اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمتو ، وأن يسكنو محبيو لوعة الحزن وألم الفراق . ومعارفو و 
 أعمى فراديس الجنان . 

 
نا إليه راجعون نا هلل وا                            وا 
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  ة في مدینة نینوى                     ّ تاریخ التنقیبات األثری  
  

  م. م. منذر علي قاسم                                     حسین د. عبد الستار أحمد 

  جامعة الموصل - كلیة اآلثار                                  جامعة الموصل -كلیة اآلثار

  

  الملخص

كان لورود اسماء بعض المدن القدیمة ومنها مدینة نینوى في اخبار التوراة وروایات 

، Xenophon فونو وزین Herodotus المؤرخین الكالسیكیین الیونان والرومان امثال هیرودوتس

الیهودي االسباني    ّ                              سی اح االوربیین نحو الشرق كالحاخامالة وال                            ّ األثر االكبر في اتجاه بعض الرح  

 الشرق مدنالعدید من م، الذي زار  ١١٦٠في عام  Benjamin of Tudelaطیلي    ُ الت   بنیامین

 The Itinerary of Benjamin of( اخبار رحلته مذكراته و مدینة نینوى وسجل ومنها 

Tudela (  التاسع عشر فأرسلت بعثاتها االوربیة في القرن التي اثارت نشاط المؤسسات العلمیة

في  Paul-Ēmile Bottaبوتا میل     ِ ول ا  پالفرنسیة برئاسة القنصل الفرنسي االستكشافیة كالبعثة 

في عام  Austen Henry Layardرد ایهنري الن     ِ اوست  لیزیة برئاسة نگالبعثة االو  ١٨٤٢عام 

ّ                    إال  ان  عملیات الكشف عن اآل ١٨٤٥    ّ ثار التي قامت بها تلك البعثات كانت اقرب ما تكون الى  

هو الحصول على    ُ       الم غامرینو  القناصل إذ كان الهم االكبر لدى اولئكالنبش منها الى التنقیب، 

اهمیة للتوثیق العلمي للقطع  ة ّ ی   َ أ  عار                                 ُ تزیین متاحف الدول الغربیة، فلم ت  القطع الثمینة والجمیلة ل

  ة. َ م   ِّ ی                                                   َ المكتشفة، فنتج عن تلك االخطاء ضیاع معلومات اثریة ق  

أما طور التنقیبات العلمیة في العراق بصورة عامة فلم یبدأ حتى مطلع القرن العشرین 

(عام  وآشور )١٩١٧- ١٨٩٩(عام حینما بدأت البعثات األلمانیة بالتنقیب في مدینتي بابل 

ّ              إال  ان  بدایة الحرب ) ١٩٠٦-١٨٨٨                           ُ ّ        والبعثات األمریكیة في مدینة ن ف ر (عام  )١٩١٤-١٩٠٤    ّ  

  حالت دون استمرار اعمال التنقیب االجنبیة في العراق . العالمیة االولى

 ١٩٣٨بالتنقیبات الوطنیة في عام  ت المرحلة االخیرة من تاریخ التنقیبات والمتمثلة     ّ ثم حل  

          ً  األجنبیة مرة  عادت بعض البعثات  ثم،  ١٩٣٦ثار في عام وذلك بعد تشریع قانون خاص باآل

وعلى هذا االساس تم تقسیم هذا البحث المتواضع  بین الحین واآلخر. أخرى للتنقیب في العراق

من حیث التسمیة والموقع الجغرافي  بإیجاز الى عدد من المحاور تناول االول منها مدینة نینوى

اح، اما الثالث فقد تناول          ّ الة والسی                                       ّ بینما تناول المحور الثاني نشاطات الرح   مخطط المدینةو 

میة العلحین تناول المحور الرابع طور التنقیبات ، في عشرالقرن التاسع  يفاآلثاریة نشاطات ال

  .الوطنیةاألجنبیة و في القرن العشرین على ید البعثات 
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Abstract 

Mentioning the names of some ancient cities, including the city of 
Nineveh in the Bible and the historical narrations of Greek and Roman 
classical historians such as Herodotus and Xenophon, had the greatest 
influence in the movement of some European travelers and tourists to the 
East, such as the Jewish tourist of Spain, Benjamin of Tudela, in 1160. 

The former, who visited Nineveh and recorded the activities of his 
journey that stimulated the activities of the European scientific 
institutions in the nineteenth century  and sent its exploratory expeditions 
such as the French mission headed by the French consul Paul-Ēmile Botta 
in 1842 and the English mission headed by Austen Henry Layard in 1845. 
But, the archaeological discoveries carried out by those was closer to 
rummage rather than, namely, excavations. The biggest concern of these 
amateurs was to obtain precious and beautiful pieces to decorate the 
museums of the Western countries. However, no importance was attached 
to the scientific documentation of the discovered pieces. What resulted 
from those errors, the loss of valuable archaeological information. 

The scientific excavations phase in Iraq, in general, did not begin 
until the beginning of the twentieth century when the German missions 
began drilling in the cities of Babylon and Ashur, but the beginning of 
World War I prevented the continuation of the foreign exploration works 

in Iraq. 

Then, the final stage of the history of excavations was represented 
by the national excavations in 1938 after the enactment of a law 
concerned with archeology in 1936. On this basis, this modest research 
was divided into a number of chapters. The first of which discussed the 
city of Nineveh in terms of its geographical location, the importance of 
the city, its naming, history and layouts. The second chapter dealt with 
the activities of travelers and tourists. The third chapter dealt with the 
activities of the amateur prospectors. And, the fourth which is the final 
chapter studied the scientific exploration phase. 
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  ةالمقدم
        ً          ، وتحدیدا  الى عصر لتاریخیعود اقدم استیطان في مدینة نینوى الى عصور ما قبل ا

البعثة البریطانیة                                  ُ ، بدلیل الخندق العمیق الذي أجرته  س قبل المیالد)داساأللف الحدود (حلف 

 Max Mallowanومساعده ماكس ملوان   Campell Thompsonسون مپتو کامپلبرئاسة 

د من النزول الى األرض البكر بع سونمپتوکامپل تمكن  ، إذ ١٩٢٧في عام  في تل قوینجق

                                           ً     حفریاته التتابع المتسلسل للطبقات األثریة بدءا  من استظهار أسس معبد عشتار فأظهرت 

فاألكدیة فالسومریة ثم حضارات جمدة نصر                              ً               الطبقات اآلشوریة في األعلى ونزوال  الى البابلیة 

عبارة عن مستوطنة  عصور ما قبل التاریخ انت مدینة نینوى فيوك .)١(والوركاء والعبید وحلف

َ       ا دد ثم -                       ً                    زاد االهتمام بها وتحدیدا  منذ زمن الملك شمشي وبعد مجيء اآلشوریینبسیطة زراعیة 

- ١١١٥ بلیزر األول (-تگالتن في عهد الملك  یی    ً        عاصمة  لآلشور ذها ااتخبعد  ها   ُ شأن  عال 

، لتكون بذلك ثالث العواصم اآلشوریة من حیث التسلسل الزمني بعد مدینتي ق.م. ) ١٠٧٧

َ    مرود)، ووصلت مدینة نینوى أو ج ع ظ م تهاآشور وكلخو (الن  َ  َ    َ                     ُ     وازدهارها في عهد ما ی عرف                            

ّ  ا خ ي-سین السیما في عهد الملك، و باإلمبراطوریة اآلشوریة الثانیة  - ٧٠٤( )سنحاریب( ِ     ا ریبا-َ 

  ِ ل  پ َ ا  - باني- َ  ُّ ا ش روحفیده  ق.م.) ٦٦٩-٦٨٠) (سرحدون َ ا  ِ ّ      ا د ینا (- َ  ُ ا خ  - َ  ُّ ا ش رق.م. ) وابنه  ٦٨١

، إذ تعود معظم األبنیة واآلثار المكتشفة في المدینة إلى ق.م.) ٦٢٧-٦٨٨) (الݒباني- آشور(

ق.م. على أیدي  ٦١٢عهود هؤالء الملوك الثالثة. أما نهایة مدینة نینوى السیاسیة فكانت عام 

السیما في ، و                  ً                          غیر أنها ظلت بلدة  بسیطة في الفترات التالیة ،     ّ            الكلدی ة المتحالفة -             ّ  الجیوش المیدی ة

ِ    ثم ه ج رت  ،)٢(فترة االحتالل الفرثي  ُ    ً      ً                                        شیئا  فشیئا  حتى تراكمت األتربة على أبنیتها فلم یعد المدینة    

ً              فضال  عن سلسلة من  قوینجقتل و ) (النبي یونس  األتربة أبرزها تلتلول من سوى منها ُ    ی رى    

ّ                                       إال  أن  ذلك ال یعني أن مدینة نینوى باتت في طي  .التلول التي تضم في داخلها أسوار المدینة    ّ  

ْ                                                               و رود ذ ك رها في كتاب العهد القدیم ( التوراة ) بأنها " المدینة العظیمة "  ّ ن  ، إذ االنسیان على  – ُ     ِ 

وایات   - اعتبار المكانة السیاسیة التي احتلتها هذه المدینة آنذاك ّ      ِ       فضال  عن م دو نات ور    ُ     ً   

فون والبلدانیون العرب أمثال ابن حوقل ویاقوت و الكالسیكیین أمثال هیرودوتس وزین     ِّ    المؤر خین 

، فتوالت         ُ   ّ                           أنظار الم نق بین والمهتمین باآلثار إلیها  ت          ً                  َ  أكسبها شهرة  وأهمیة بالغتین ل فتقد ، الحموي

الستكشاف األوربیة                           ً  ِ    ِ                    منذ القرن التاسع عشر مدعومة  م ن ق بل المؤسسات العلمیة  البعثات التنقیبیة

  .هذه المدینة العظیمة

ّ          وقد مر ت عملیات  نت فكا مراحلعدد من الفي مدینة نینوى األثریة ب والتنقیب االستكشاف     

ن  ِ م        ُّ        والتعر ف علیها لزیارة أطالل مدینة نینوى األثریة تتمثل برحالت استكشافیة  البدایات األولى

الة األجانب أمثال بن ِ ق    Pietro Dellaلي  ڤا    ّ دیال  یترو پاإلیطالي لي و یط         ُ یامین الت            ّ                    بل بعض الرح 
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Valle،  ثم )أو العشوائیة القرن التاسع عشر (التنقیبات غیر العلمیةتنقیبات اعقبتها مرحلة ،

هذه البعثات  مغادرةبعد و على ید البعثات األجنبیة،  تنقیبات القرن العشرین (التنقیبات العلمیة)

ثم عاودت ، رشوامالبعثات الوطنیة ال  ْ ت  أكمل ١٩٣٩لحرب العالمیة الثانیة عام أثر اندالع ا لبالدا

ْ                     بعد أن  وضعت الحرب أوزارها إلى جانب البعثات الوطنیة لتنقیب البعثات األجنبیة ا لكن في هذه      

ٍ    ِّ                                   المرة كان التنقیب بنطاق  ضی ق وتحت إشراف دائرة اآلثار العراقیة.                          

عن       ً موجزا   عدد من المحاور تناول األول منهاإلى  هذا البحث              ُ  ِّ  على هذا األساس ق س م و 

الثاني فتناول نشاطات المحور أما تسمیتها وموقعها الجغرافي ومخططها  مدینة نینوى شمل

الة والسی اح القرن التاسع عشر، أما الرابع  اآلثاریة فيالثالث النشاطات ناول في حین ت ،   ّ          ّ  الرح 

  .الوطنیةفالعلمیة في القرن العشرین على ید البعثات األجنبیة فتناول طور التنقیبات 

من الزمن  الذي استمر ألكثر من قرن ونصف القرن المضنينتیجة ذلك العمل وكانت 

مع ما                                 ُ         ً   ِ         بقصورها ومعابدها الواقعة في ما ی عرف حالیا  ب تل قوینجق مدینة نینوىاستظهار  هي

وكذلك  مزینة بالنحت البارز والكتابات المسماریة یةمرمر من ألواح حجریة تلك البنایات اشتملته 

ً     فضال  عن آالف من األلواح المسماریة  : المدینةب ن المحیطین  َ  سور یالاجزاء كبیرة من استظهار   

الذي ) (، أما تل النبي یونس اللبن والخارجي المبني من الحجارة المهندمةالداخلي المبني من 

 ة ّ ی   َ أ  فیه  ِ ّ      َ                  ا د ینا (ا سرحدون)، فلم تجري-َ  ُ ا خ  -           َ  ُّ قصر الملك ا ش ر –بحسب المعلومات االثاریة  -یضم 

ه الم كت س بة م ن باستثناء بعض االنفاق الجانبیة، بسبب  تنقیبات
َ    ِ   ق دسیة التل وح رمت   َ  ُ     ِ   ُ وجود جامع ُ            

على اقسام التل الشرقیة كذلك وجود دور سكنیة الواقعة  والمقبرة الحدیثة )النبي یونس (

ب ل عصابات داعش و       ُ    ً  ، لكن م ؤخرا  مأهولة حول الجامع
(عام                        ِ   ِ َ               بعد احتالل محافظة نینوى م ن ق 

َ                                                                           تعر ضت المواقع األثریة والتراثیة في هذه المحافظة، ومنها العاصمة اآلشوریة نینوى،  م) ٢٠١٤   

وقد طال التخریب اجزاء كبیرة من                     ُ                                     تخریب حالها حال الب نى التحتیة والمرافق األخرى في المدینة.لل

، كما قام الدواعش بعمل )٣( عبر تجریفها باآللیات سور مدینة نینوى األثریة وعدد من بواباتها

متر بهدف  ٤٠٠         ُ       لها ما ی قارب مناطو أ) یبلغ مجموع أنفاق عشوائیة داخل تل النبي یونس (

                                                         ٍ              ً   ّ              استخراج اآلثار للمتاجرة بها عبر تهریبها خارج البالد، في خطوة  ال تختلف كثیرا  عم ا فعله هرمزد 

ُ        ٍ                                   ّ                    قبل ما یقر ب من قرن  ونصف القرن من الزمان، األمر الذي أد ى إلى ضیاع معلومات  )٤( ّ   رس ام          

           ِّ                                                آثاریة قی مة ال یمكن استرجاعها أو حتى تعویض قیمتها اآلثاریة.
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  مدینة نینوى

  التسمیة:

ی غ  اسم مدینة نینوى في ا  َ د   َ ر   َ و  
ِ َ  ٍ لنصوص المسماریة بص  د ة       ٍ مقطعیة                                 ً كثرها شیوعا  أ ،ِ ّ  ع 

ً      ُ فضال  عن و  ، ) ٥(Ni-nu-wa-aو   Ni-nu-aالصیغتان :                          ً          رود اسم مدینة نینوى مكتوبا  بالعالمة   

ّ         وفي الحقیقة ان  العالمة  )٦(  Ninuaوباألكدیة:  NINA    ُ  َ   وت قر أ:  الرمزیة المركبة :              

التي من معانیها:  AB هما: مؤلفة من عالمتین مسماریتین،المسماریة المذكورة 

  . )٨(وتعني: ((سمكة، حوت)) ḪA :العالمةفي داخلها و  )٧(بیت، مسكن، موطن، بحر))((

اسم قدیم یكتنفه الغموض ه  ّ ن  إذ ا )٩(وقد اختلف الباحثون في أصل تسمیة مدینة نینوى

ّ                     فث م ة مدینة سومریة قدیمة ً      ماثال  السم         ً   تحمل اسما  م                ً                     تقع بقایاها حالیا  ضمن محافظة ذي قار،  ، َ     

َ َ             و ر د  اسمها بصیغة یالدول من األلف الثالث قبل المریخها إلى النصف األمدینة نینوى ترقى بتأ  َ 

ثین إلى ویرتبط هذا االسم باسم اآللهة السومریة نینا ، مما دعا بعض الباح NINNA.A       َ نینا.ا  

أو من اسم اآللهة السومریة  السومریة نیناوى مشتق من اسم المدینة اسم مدینة نین            ّ االعتقاد بأن  

ّ                                                    ُ     ومن الجدیر بالذكر ان  تحلیل العالمة المسماریة المعبرة عن اسم مدینة نینوى ی شیر  ،  )١٠(نینا                    

بدوره بقصة النبي یونس رنا   ِّ ذك              ُ النون الذي ی   / الحوت بمعنى السمكة /اسمها یرتبط        ّ إلى ان  

)( النون أو صاحب الحوت الذي أرسله اهللا تعالى إلى مدینة نینوى ذي.  
  

  الموقع:

                                               ُ                                 تقع مدینة نینوى على الجانب الشرقي من نهر دجلة ق بالة مدینة الموصل القدیمة، وكانت 

ّ                                 في العصور القدیمة تطل على شاطئ النهر، إال  ان  تغیر مجرى النهر أبعدها عن شاطئه    ّ                                         

بمسافة تزید على الكیلو متر في الوقت الحاضر ویخترق المدینة نهر الخوصر من جهتها 

           ًّ                                       ِ                                   الشرقیة مار ا  بمحاذاة تل قوینجق من الجهة الجنوبیة ل یصب في نهر دجلة بعد خروجه من مدینة 

نینوى، ونتیجة للتوسع العمراني الكبیر الذي شهدته مدینة الموصل في الوقت الحاضر، طوقت 

                                  ً  داخلها فغدت مدینة نینوى األثریة جزءا   إلى                                    ّ         ة الحدیثة مدینة نینوى األثریة بل وامتد  البناء األبنی

ن الجهة الشمالیة مدینتان آشوریتا مناألثریة یحد مدینة نینوى ، و  )١١(من مدینة الموصل الحدیثة

وكین (خ رسباد) - هما مدینة دور ُ       شر         ّ كم  ٨     ُ   على ب عد             ُ ومدینة تربیص   شمال شرق كم ١٨    ُ    على ب عد   

        ً  كم تقریبا   ٣٧    ُ    على ب عد         َ             مدینة ك لخو (النمرود)ّ    د ها ح، أما من الجهة الجنوبیة فتشمال غرب

لقة ح كونهاأهمیة استراتیجیة  ، وقد أكسبها هذا الموقع          ً كم تقریبا   ١١٠                ُ    ومدینة آشور على ب عد 

  .ن تلك المدنبسبب وقوعها على الطریق الرابط بی بین تلك العواصم والمدن اآلشوریة وصل
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  مخطط المدینة:

ف ت مدینة نینوى في كتاب العهد القدیم بأنها  ِ َ                                          و ص  )) المدینة العظیمة ((ُ 
وهذا ما ال ، )١٢(

ودورها على  ها العاصمة الثالثة للدولة اآلشوریةالسیاسیة بوصف یتناقض مع اهمیة هذه المدینة

ً     فضال  عن  ،مسرح األحداث السیاسیة والعسكریة آنذاك  الشاسعة التي تقدر مساحتها   

الداخلي مبني من  : ، ویحیط بالمدینة سوران)١٣(آالف دونم ةاي ما یعادل ثالث )٢كم٨.٣٢٥بـ(

في مناطق                 ً           عن خمسة عشر مترا  ویصل عرضهسمكه في أضیق منطقة فیه ما یزید  ویبلغ اللبن

 المهندمة ویبلغالخارجي فمبني من الحجارة السور  أما،  )١٤(                            ً أخرى إلى اكثر من أربعین مترا  

وران الس، و )١٥(ارتفاعه نحو ثمانیة امتار، ویعلوه صف من الحجارة المسننةسمكه ثالثة أمتار و 

ّ                     إال  في الجزء العلوي منه ملتصقانالداخلي والخارجي                       ّ        حیث یفصل بینهما ممر ضی ق یبلغ  ما 

د  لسیر الجند والعرباتعرضه ثالثة أمتار  ِ  َّ                    أ ع  قریبة الشكل من  اضالعأربعة والسور ذو  ، )١٦(ُ 

ً  ا  اثنا عشر كیلومتر  یبلغ مجموع أطوالها )١٧(شبه المنحرف
بوابة ثمانیة عشر  لیهاع    ّ  تتوز ع )١٨(

  : )١٩( كاآلتي - عقارب الساعة  بخالف -ترتیبها و 

، ویضم بوابتین فقط هما  )٢٠(م) ٨٠٠یبلغ طوله (هو أقصر أضالع السور إذ :  الضلع الجنوبي .١

 (وهي غیر مكتشفة)  وبوابة آشور . بوابة خندوري

بوابة خلزي وبوابة شمش هي  )٢١(ویضم ست بوابات، كم)  ٤.١٧یبلغ طوله ( : الضلع الشرقي .٢

س ي (
ّ    وبوابة م ل  ِّ ُ        dMullissi بوابة شیبانیبا وبوابة                                      ُ   ُ     ) (موقعها غیر محدد بشكل دقیق) وبوابة م شالل م و

 .َ   ُّ خ الخ  

ل گا      َ             بوابة ا دد وبوابة نرویضم ثالث بوابات هي ، كم)  ٢.٠٦٢یبلغ طوله ( : الضلع الشمالي .٣

 .)٢٢(وبوابة سین 

ویضم سبع بوابات هي ، كم)  ٤.٩٩٠هو أطول أضالع السور إذ یبلغ طوله ( : الضلع الغربي .٤

(لم یحدد موقع هذه البوابة بصورة دقیقة  الحدیقة وبوابة المسناة القصر وبوابة بوابة المسقى وبوابة

ٍ     في مكان  ما ع ذلك فهي تقع مو  وبوابة قصر االستعراض  بین نهر الخوصر وتل النبي یونس)      

وبوابة موقع بالد بارخلزي (تقع هذه البوابة إلى الجنوب من تل النبي یونس أما موقعها بصورة 

 . )٢٣(      ً                        وأخیرا  بوابة مدباري (الصحراء) دقیقة فهو غیر محدد)

م السور بأبراج دفاعیة مدمجة مع بدنه تبرز ِ                                         كما د ع                      ٍ  ال تقل المسافة بین برج   )٢٤(        ً عنه قلیال       ُ 

  وآخر عن عشرة امتار.

               ً                تین تؤلفان حالیا  تل قوینجق وتل في منطقتین رئیس أما قصور المدینة ومعابدها فقد شیدت

ن في الجهة الغربیة من المدینة، الم   )٢٥()( النبي یونس ، )٢٦(ة على السور َّ ل   ِ ط                ّ                                  ُ ویقع هذان التال 

                  ً                                         وهو األكبر فیضم عددا  من المعابد اهمها معبد عشتار ومعبد آشور  )٢٧(فبالنسبة لتل قوینجق



  حسین د. عبد الستار أحمد                                ّ                 تاریخ التنقیبات األثری ة في مدینة نینوى

  م. م. منذر علي قاسم    

 

١٩٧ 

                                                                               ً  ومعبد كدموري ومعبد سیبیتي ومعبد نابو ومعبد سین وشمش ومعبد أدد، كما یضم التل عددا  

-آشوروالقصر الشمالي (قصر  )نحاریبالقصر الجنوبي الغربي ( قصر س من القصور اهمها

ٍ           االبنیة قد شیدت على اطالل مبان  اقدم منها، وفي الحقیقة فإن هذه )الݒباني                            )٢٨(.  

ِ      الجنوب من تل قوینجق  ولم تجر  فیه  إلىفیقع  )( تل النبي یونس أما تنقیبات،  ة ّ ی   َ أ                             

عن وجود     ً فضال   ،علیه )( باستثناء بعض االنفاق الجانبیة، بسبب وجود جامع النبي یونس

  .)٢٩(دور سكنیة مأهولة حول الجامعوجود سعة على اقسام التل الشرقیة و مقبرة حدیثة وا

  التنقیب في مدینة نینوى
  

رود ذكرها في الكتب المقدسة مثل                                              ُ اكتسبت مدینة نینوى شهرة واهمیة بالغتین بسبب و  

             ٌ              فلوال كانت قریة  آمنت فنفعها  والقرآن الكریم اآلیة:  )) المدینة العظیمة ((العهد القدیم بوصفها 

. ّ    َ      َ إیمانها إال  قوم  یونس           ..)فضال  عن ذلك و  )٣٠ ، ُ          ً خین            ِّ وایات المؤر        ِ نات ور    ّ دو           ُ كرها في م       ِ رود ذ      

شور زار بالد بابل وآالذي ) ق.م. ٤٢٥- ٤٨٠ خ اإلغریقي هیرودوتس (                      ِّ الكالسیكیین أمثال المؤر  

حملته العسكریة ل اخبار              َّ ق.م.) الذي سج   ٣٥٥- ٤٣٠فون (و ، كذلك زین)٣١(لع على آثارها   َّ واط  

من مشاهدات ووصف للمدن في بالد الرافدین ومنها مدینة نینوى التي لم یذكرها وما صادفه 

التي  Mescilaباسمها بل ذكر بقایا حصون وأسوار ضخمة بالقرب من بلدة ذكرها باسم مسیال 

  .)٣٢(         ً   ّ          یرجح كثیرا  ان ها الموصل

الة والس    ِّ ات   إلى                       ّ   كل ذلك كان عامل تحفیز أد ى  اح لزیارة مدینة نینوى فكان  ّ ی             ّ         ِ جاه بعض الرح 

الة العرب: ابن حوقل الذي زار الموصل سنة (  م )، ویاقوت ٩٦٨ \هـ ٣٥٨                ّ                                           ممن زارها من الرح 

  .)٣٣()                          ً                      الحموي الذي زار الموصل أیضا  ووصف تل النبي یونس (

الة األجانب فأول من زار مد أما لي  یط                              ُ ینة الموصل منهم هو بنیامین الت     ّ                          الرح 

Benjamin of Tudela ) م)، حیث وصف ١١٦٠وهو یهودي من إسبانیا، وكان ذلك عام

     ّ                   ٍ  كما قد ر طول سورها بمبالغة  ُ     ً                    م عتقدا  بأنها مدینة آشور،  آشور العظیمة ) مدینة نینوى االثریة بـ(

الة االیطالي  .)٣٤(     ٍ                         متأثرة  بما جاء في العهد القدیم  Pietro Della ليڤا         ّ یترو دیال  پ         ّ             وكذلك الرح 

Valle )  د ة مدن من بینها مدینة ١٦٢٤- ١٦١٢                               ً   الذي استغرقت رحلته اثني عشر عاما ِ ّ                      م) فزار ع          

أوربا بعض القطع األثریة فكانت في الواقع من أولى  إلىنینوى األثریة ودرس اطاللها وجلب معه 

 إلىم وصل ١٧٨٦وفي عام  أوربا. إلىالمجموعات األثریة من بالد الشرق التي وصلت 

لیزي نگاإل Mignanنان گ ِم الفرنسي و Beauchamp پمرحالتین بوشاوصل كل من الالم

الة األوربیین من           ً                                                         ّ                 وفحصا سویة  أطالل مدینة نینوى، كما زار مدینة نینوى األثریة عدد من الرح 

ور الذي وصل مدینة الموصل في نیپبینهم الراهب االیطالي دومنیكو النزا والدنماركي كریستین 
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الة رورلف (١٧٦٦آذار من عام  ١٨ م) الذي بحث في آثار تلك ١٧٧٦- ١٧٣٥           ّ            م وكذلك الرح 

  .)٣٥(المدینة بعد ان استطلع تلولها من على قمة تل قوینجق

الة هي األخرى من جاء بعدهم بهدف استكشاف المنطقة                           ّ                                                وقد أثارت كتابات هؤالء الرح 

ة في القرن التاسع عشر فأرسلت بعثاتها والتعرف على آثارها، فنشطت المؤسسات العلمیة األوربی

 فتوالت البعثات التنقیبیةباآلثار واستكشافها واقتنائها،  ت العنایةاالستكشافیة، ومنذ ذلك الحین بدأ

لو  
ّ                                إال  ان  التنقیب عن اآلثار في البدء كان  )٣٦(األخرى للتنقیب في مدینة نینوى األثریة          ِ  َ الواحدة ت     ّ  

التنقیب العلمي. وبهذا الصدد وقبل الشروع في موضوع تاریخ التنقیبات  إلىالنبش منه  إلىأقرب 

في مدینة نینوى البد لنا من تعریف علم اآلثار الذي هو "مجموعة التنقیبات الفنیة المیدانیة 

والدراسات واالبحاث العلمیة واالنسانیة التي تتناول اآلثار المادیة والفكریة لنشاط االنسان القدیم 

سس علمیة  ُ أ  طة وسائل فنیة وتقنیة وفق استظهار تلك اآلثار والكشف عنها بو اسعن طریق 

ً                      كادیمي لیتم وصفها وتسجیلها وصیانتها وعرضها، فضال  عن دراستها وتحلیلها ضمن اطار أ                                               

  .)٣٧(نسانیة ومراحل تطورها"نباط المعلومات منها حول ماضي اإلواست

مراحل التي مرت بها التنقیبات التمییز بین ال      ً                             وانطالقا  من هذا التعریف یتوجب علینا 

لنبش، والغایة منه الحصول ثار یتسم باوى، ففي البدء كان التنقیب عن اآلثاریة في مدینة نیناآل

     ً            ا الحقا  فقد اختلف  ّ م  وربیة، أثار المهمة والجمیلة والثمینة لغرض تزیین المتاحف األعلى اآل

ماكن ثریة وأاأل قون القطع ّ ث      َ ا یو  و نقبین عن اآلثار، فأخذاري لدى المذ ازداد الوعي اآلثاألمر، إ

والطبقات االثریة التي تعود الیها واالهتمام بأدق التفاصیل والمعلومات التي  العثور علیها

ّ                    التنقیب في مدینة نینوى قد مر  بمراحل تطوریة ، و                  ّ تخصها. وهكذا فإن     تي :كاآل                           

  

  ):العلمیةالتنقیبات غیر تنقیبات القرن التاسع عشر (
  

الة األجانب  مدن العراق األثریة بصورة عامة ومدینة نینوى  إلى                    ّ            بعد توالي زیارات الرح 

بصورة خاصة، ذاع صیت هذه المدینة في االوساط االوربیة فالقت شهرة كبیرة كان لها األثر 

وربیة الواضح في استقطاب الباحثین والمهتمین باآلثار فشرعت الجمعیات والمؤسسات العلمیة اال

السیما المؤسسات ، و في القرن التاسع عشر بإرسال بعثاتها التنقیبیة واالستكشافیة ودعمها 

عام  إلىتعود األثریة البریطانیة والفرنسیة، فكانت البدایة الفعلیة للتنقیبات في مدینة نینوى 

بعض  Claudius James Richیچ كلودیوس جیمس ر قنصل البریطانيالأجرى  حیث ١٨٢٠

ركة ، وكان هذا المنقب یشغل منصب المقیم البریطاني لش)٣٨(الحفائر المتناثرة في تل قوینجق

شمال العراق في رحلة استكشافیة فزار مدینة الموصل  إلىجه   ّ ات   الهند الشرقیة في بغداد، إذ

ّ                 وتفح ص تل النبي یونس     ) ( وتل قوینجق فحصا  دقیقا  وأجرى تحریات في المدینة األثریة                                 ً      ً              
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فتمكن من الحصول على مجموعة من القطع األثریة مثل األختام االسطوانیة والنصوص 

في عام یچ وقد خطط ر .)٣٩(                                       ِّ                   المسماریة واآلنیة الفخاریة عن طریق التحر ي والشراء من السكان

ّ   ّ                                              للقیام بعمل آثاري في نینوى إال  ان ه أصیب بمرض الكولیرا الذي أودى بحیاته في تلك  ١٨٢٠                             

. )٤٠(جمیع مقتنیاته، ومنها كتبه المخطوطة والقطع األثریة، إلى المتحف البریطاني السنة، فآلت

األثر الكبیر في لفت أنظار  )٤١(ومذكراته المنشورة عن مدینة نینوى األثریةیچ كان لتقاریر رقد و 

اآلثار الموجودة في منطقة الموصل، وعلى  إلى                      ً                  الحكومات األوربیة، خصوصا  بریطانیا وفرنسا 

، بل وصل األمر )٤٢(بین األوساط األدبیة والعلمیة للبحث عن اآلثار ت العنایةأثر ذلك ازداد

ُ  ِّ       فتحت لها قنصلیة في الموصل ع ی ن فیها   ْ ن  بفرنسا أ ً  قنصال   Paul Ēmil Botta   ِ          ول ا میل بوتا پ                              

سكرتیر الجمعیة  Julius Mohlعلى أثر توصیة من المستشرق یولیوس موهل  ١٨٤٢عام 

ب ل حكومته بمهام البحث عن اآلثار في نینوى فات جه بوتا  ُ ِّ  ك ل ف ف )٤٣(اآلسیویة الفرنسیة
ِ   ِ َ                                          ّ    م ن ق 

َ                     لكنه ج وب ه  بالرفض الشدید ، إذ  )( للتنقیب في تل النبي یونس  ِ  ُ أجبره السكان على ایقاف      

د ة نقاط للتنقیب فیه إلىفانتقل بسبب قدسیة التل ووجود مقبرة علیه، عمله  ِ  َّ                  تل قوینجق واختار ع                    

ّ        فاستمر  بالعمل ، ّ   ّ            ، إال  ان ه لم یتوصل     َّ           لمد ة ثالثة شهور             ُ  ِ       ُ                نتائج م ثم رة ، فأ صیب بخیبة أمل،  إلى   

م  بوتا من االهالي بوجود موق
ل  َ ِ َ                          وفي هذه األثناء ع  ع أثري في قریة خرسباد التي تقع على مسافة                

ً                ّ     ّ                         میال  شمال نینوى، ولم ا تأك د له ذلك سرعان ما انتقل  ١٤ هذا الموقع فباشر بالتنقیب فیه  إلى  

ل ها من المنحوتات الحجریة التي كانت تزین االقسام الداخلیة من  ُ ّ                                                           حیث عثر على آثار عظیمة ج                         

ّ        ِ ّ               ق.م)، وقد ظن  بوتا ب ان ه كان ینقب في ٧٠٥-٧٢١( )سرجون( كین- َ  ُّ ش ر  السور الخارجي لقصر             

               ّ   تل قوینجق فقد عد ه  أما، )٤٤(حتى أنه قام بإصدار ثالث مجلدات باسم آثار نینوى مدینة نینوى

   )٤٥(مدینة ثانویة

ّ                                                                   إال  ان  نجاحات بوتا لم تدم بعد أن فوجئ بقرار من حكومته بإغالق قنصلیتها في     ّ  

الموصل، وبغیاب فرنسا عن عملیات التنقیب عن اآلثار اغتنمت بریطانیا الفرصة حیث كان 

الذي اصبح قنصلها في الموصل بعدئذ،  Austen Henry Layardاوستن هنري الیارد 

القى ف ١٨٤٥وآشور، فباشر بالتنقیب في مدینة النمرود عام  یستكشف اطالل مدن نینوى ونمرود

    ً      ً          ً                                                                    نجاحا  كبیرا  كان حافزا  له فیما بعد لتوسیع اعماله لتشمل مواقع اخرى منها خرسباد وتل قوینجق 

  .)٤٦(غیاب الفرنسیین عن التنقیب في الموصل      ً مستغال   ١٨٥٠الذي انتقل إلیه في عام 

و ام وه  ّ رس   هرمزد             ً                         بریطانیا تاركا  المواقع األثریة لمساعده  إلىعاد الیارد  ١٨٥١وفي عام 

  .)٤٧(                        ُ                    ي من سكنة الموصل كان والؤه  للحكومة البریطانیةنصران

 Henryصون نلیزي هنري رولنگوبعد ان اعتزل الیارد العمل خلفه في النشاط االثري اال

Rawlinson ٤٨(الذي اسهم في حل رموز الخط المسماري(.  
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     ً      ً                                                     تنافسا  شدیدا  بین المنقبین البریطانیین والفرنسیین وذلك بعد اعادة  ١٨٥٢وقد شهد عام 

كتور ڤاآلثاري یة وتنسیبها شور فتح القنصلیة الفرنسیة في الموصل واستئناف التنقیب في المدن اآل

لیحل محل بوتا في الموصل، ومن صور  ١٨٥١لهذه المهمة عام  Victor Placeس پال

صبح ، فأاالتفاق على تقاسم تل قوینجق بین فریقي هاتین الدولتینالتنافس بین الفریقین ان جرى 

القسم الجنوبي من التل  أما س ،پالكتور ڤالفرنسیة التي یرأسها  القسم الشمالي منه خاص بالبعثة

، وقد احرز الفریق البریطاني  ام  ّ رس   هرمزدصون ومساعده نالبریطانیة برئاسة رول البعثة إلىفآل 

المؤلفة من عشرات اآلالف من األلواح  الݒباني- آشورنتائج كبیرة تمثلت باكتشاف بقایا مكتبة 

  .)٤٩(ام للتنقیب في الجزء المخصص للبعثة الفرنسیة  ّ رس   هرمزدالمسماریة وذلك بعد أن تسلل 

ّ        إال  ان  اعمال     ّ ف ت بالنبش العشوائي ام التنقیبیة  ّ رس   هرمزد  ِ َ                  و ص  ، فلم یكن یهمه سوى جمع  ُ 

س الذي امتازت اعماله بالدقة العلمیة بالمقارنة پالكتور ڤ     ً         . خالفا  للمنقب )٥٠(القطع االثریة الثمینة

  . )٥١(مع معاصریه االخرین

س بإیقاف اعمال پال كتورڤ إلىاصدرت الحكومة الفرنسیة اوامرها  ١٨٥٤وفي عام 

كالك غرق معظمها في نهر دجلة بالقرب من لما شحن مكتشفاته االثریة على األالتنقیب، ف

  . )٥٢(القرنة

فرنسا فأكمل  إلىس پال كتورڤ وهكذا انفردت بریطانیا مرة أخرى بالعمل اآلثاري بعد عودة

  .)٥٤( ١٨٥٢وكان هذا في عام  )٥٣(مسوحاته ألطالل نینوى F. Jonesفیلیكس جونز 

شراء  إلىلتنفیذ طموحاته القدیمة فعمد  )( تل النبي یونس إلىجه         ّ رسام فات   هرمزد أما

ّ       اتها إال  ان  سكان                                 ّ ل سكانها وبدأ بحفر انفاق في ارضی               َّ على التل، ورح  دة                    ّ عدد من البیوت المشی      ّ       

. )٥٥(وقف عمله وسحب اجازته إلىت الحكومة العثمانیة                                  ّ المنطقة أجهضوا محاولته هذه، فاضطر  

ِ  وبعد هذا لم تجر   البریطاني                        ُ                                تنقیبات في مدینة نینوى ق رابة العقدین من الزمن حتى مجيء  ة ّ ی   َ أ                

في  كان یعمل في ترمیم األلواح المسماریة المكسورة الذي )٥٦(George Smith سمیثجورج 

نجح سمیث في تشخیص إحدى األلواح العائدة لملحمة  ١٨٧٢، وفي عام  المتحف البریطاني

، وسرعان ما اعلن عن اكتشافه امام جمعیة اآلثار  والتي تبین انها تروي قصة الطوفان مشگلگا

وجوب استئناف  إلى                           ً      ً                          ، فكان هذا الحدث المهم حافزا  كبیرا  لدى المهتمین الذین دعوا  التوراتیة

في الترجمة  سمیثلكفاءة لة للوح المسماري، و                                           ِّ التنقیب في تل قوینجق للبحث عن األجزاء المكم  

             ً                          اللندنیة مبلغا  من المال قدره ألف باوند  Daily Telegraphراف تلگعرضت علیه جریدة دیلي 

الموصل  إلىنینوى والبحث عن تكملة اللوح، فوافق سمیث على العرض وسافر  إلىلقاء ذهابه 

ود، ، فلم تمضي سوى سبعة ایام للتنقیب في تل قوینجق حتى عثر على اللوح المفق ١٨٧٣عام 

كمال التنقیب في إل ١٨٧٤اخرى في عام                                                  ً ولنجاحه في هذه المهمة أوفده المتحف البریطاني مرة  

الموصل للتنقیب  إلىللمرة الثالثة  سمیثرسل                                ُ بعد ذلك عاد المتحف البریطاني فأ   ،)٥٧(تل قوینجق
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مات بالقرب من مدینة حلب  رانگلتا إلىفي تل قوینجق، وبعد اكمال مهامه وفي طریق عودته 

   ِ               ، ل یستأنف التنقیب ١٨٧٧الموصل عام  إلى ّ    رس ام  هرمزدعاد  سمیثوبموت جورج  ، ١٨٧٦عام 

  .)٥٨( ١٨٧٩لغایة  ١٨٧٨في تل قوینجق والنمرود، واستمرت تنقیباته من 

  

  التنقیبات العلمیة ): تنقیبات القرن العشرین (
  

ّ                  الرغم م ن ان  األلمان لم یجروا على  اعمال تنقیبیة في مدینة نینوى األثریة (موضوع  ة ّ ی   َ أ        ِ    

ّ                                        البحث)، إال  ان ه البد من ذكر ان  تنقیبات البعثات األلمانیة في مدینة بابل                ّ   ّ  األثریة ( في المدة          

       ُ                              ) كانت ت عد البدایة الفعلیة للتنقیبات ١٩١٤-١٩٠٣ة وفي مدینة آشور (في المد )١٩١٧-١٨٩٨

ن فت تنقیبات القرن العشرین في العراق  العلمیة في العراق بصورة عامة، وعلى ُ  ِّ                                   هذا األساس ص            

  .)٥٩(بالعلمیة مقارنة بسابقتها

عمل  ١٩٠١ام                                                      ً      في مدینة  نینوى االثریة، ففي مطلع القرن العشرین وتحدیدا  في ع أما

بعض المسوحات األثریة في تل من المتحف البریطاني  W.L.Kingکینگ ویلیام  اآلثاري

 شملت اجزاء مختلفة من التل نفسه ١٩٠٤و  ١٩٠٣اعقبها اعمال تنقیب في عامي  قوینجق

  .)٦٠(الشمالي ) ( الݒباني- آشور) وقصر  الجنوبي الغربي تركزت في قصر سنحاریب (

) توقفت اعمال ١٩١٨- ١٩١٤وبسبب الظروف الخاصة بالحرب العالمیة االولى (

على ید عدد من الضباط  -عقب انتهاء الحرب-                   ُِ                التنقیب في العراق ل ت ستأنف مرة اخرى 

 Campellسون مپتوکامپل  و Leonard Woolleyلیز، أبرزهم لیونارد وولي نگاإل

Thompson   وماكس ملوانM. Mallowan  امریكیة –أس وولي بعثة بریطانیة ، حیث تر

مدینة نینوى بعد ان  إلىفقد انتقل  سونمپتو أما                                   ً      ً   للتنقیب في موقع مدینة أور وحقق نجاحا  باهرا ، 

وست پم منگهایزیة التي قادها وولي، وبتمویل من جریدة برنگلعمل ضمن البعثة اال

Birmngham Post  لمعرفة  ١٩٢٧في عام  بحفر خندق عمیق في تل قوینجق سونمپتوباشر

یة للحصول على شور ما إذا كانت هناك طبقات سكنى لعصور ما قبل التاریخ تحت الطبقات اآل

ً            في ذلك ك ال  من هتشنسن  سونمپساعد تو  ّ                                        أدل ة تخص عالقة منطقة نینوى بالطوفان، وكان ی  ُ       

Hutchinson   وهاملتونHamilton   فضال  عن ملوان الذي التحق بهم في سنة                                 ً   ١٩٣١ ،

) االرض البكرقاع الموقع ( إلىاستمر العمل بحفر الخندق لمدة سبعة اسابیع حتى تم الوصول و 

                             ً       متر )، منها اثنتان وسبعون قدما  تعود  ٢٧الذي قدر تومبسون عمقه بمائة قدم (اي ما یقارب 

) في ٥) في القعر وتنتهي بـ(نینوى ١ازمنتها لعصور ما قبل التاریخ ، تبدأ من عصر (نینوى  

  .)٦١(ق.م) ٣٠٠٠- ٦٠٠٠قمة، وتغطي هذه الطبقات فترة زمنیة تقدر بثالثة االف سنة (ال
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بت بعثة       ّ حیث نق   ١٩٨٧نوى حتى عام تنقیبات أجنبیة في مدینة نی ة ّ ی   َ أ         ِ لم تجر   وبعد هذا

تل القسم الشرقي من في  David Stronachاألمریكیة برئاسة دیفید ستروناك جامعة كالیفورنیا 

  .)٦٣( ١٩٩٠واستمرت اعمالها حتى عام  )٦٢(قوینجق

  

  التنقیبات الوطنیة :
  

ّ                                      شر ع أول قانون لحمایة اآلثار العراقیة في  ١٩٢٠بعد تأسیس دائرة اآلثار في العراق سنة   

                  ٍ                                            المتحف العراقي بعام  واحد. وكان دور دائرة اآلثار آنذاك ینحصر في  نواةبعد افتتاح  ١٩٢٤عام 

  .)٦٤( تطبیق ذلك القانون على البعثات األجنبیة

    ً  تاركة  ، بسبب اندالع الحرب العالمیة الثانیة ، وبعد مغادرة البعثات األجنبیة البالد 

ُ    ً المواقع األثریة بصورة عامة ومدینة نینوى األثریة بصورة خاصة، ع رضة   ِ  لمختلف  العوامل                                                                      ِ      

       ِ         ِ                                                                              الطبیعیة  والبشریة  القاسیة، كان على دائرة اآلثار القیام بواجباتها واستكمال ما بدأته تلك البعثات 

. وبقدر تعلق التنقیبات الوطنیة بموضوع )٦٥(االجنبیة، فأسهمت في حقلي التنقیب والصیانة

واستظهار تفاصیل مرافقها  ١٩٤١عام  لگاالبحث، قامت دائرة اآلثار بتحریات في بوابة نر

ء واجهة البوابة بحجر الحالن وفق البنائیة وعمل الصیانة لألقسام المتبقیة منها، فعملت على بنا

بتنقیبات ١٩٥٤، كما قامت دائرة اآلثار في عام )٦٦( ١٩٥٦لطراز اآلشوري وكان ذلك في عام ا

                               ّ  الموصل والزحف العمراني الذي امتد  وبسبب توسع مدینة  )٦٧()( تجریبیة في تل النبي یونس

على  ١٩٦٥المناطق األثریة، عملت دائرة االثار برئاسة االستاذ طارق مظلوم في عام  إلى

 .)٦٨(وضع الحلول المناسبة والمعالجات السریعة للحیلولة دون التجاوز على مدینة نینوى االثریة

ت دائرة اآلثار بالتنقیب في عدد من                  ُ                                  فكانت هذه األعمال ت عد البدایة الحقیقیة لها، إذ اضطلع

، وهنا البد من اإلشارة )٦٩(بوابات المدینة مثل بوابة شمش وبوابة سین وبوابة المسقى وبوابة أدد

دور جامعة الموصل في التنقیب في بوابة أدد وصیانتها واستظهار اجزاء من سور المدینة  إلى

م ه  بر  ١٩٦٨- ١٩٦٦            ً                      وصیانتها أیضا ، وكان ذلك في األعوام 
َ ُ  ئاسة األستاذ عامر سلیمان (ر ح   ِ َ                          

  .)٧٠(اهللا)

كلیة اآلثار برئاسة األستاذ علي یاسین الجبوري  -     ً        ِ                  ومؤخرا  باشرت ب عثة جامعة الموصل 

 الݒباني- آشورالذي یضم قصر الملك                              ً                       بالتنقیب في تل قوینجق، وتحدیدا  في القسم الشمالي منه 

تعود  عن اكتشاف آثار مواسم أسفرت ةلثالث، واستمرت التنقیبات  ٢٠١١/  ١٠/  ٢٤بتاریخ 

س ر 
َ   لفترات متأخرة مثل ك  بشریة، كما استظهرت البعثة في انیر وهیاكل عظمیة تنیة و فخار                   ِ 

س ر و  ،حجریة  ّ  ی اتضأر شوریة كجدران حجریة و ً   ا  آآثار  الطبقات األدنى
َ   عثرت على ك  ً  فضال   یةفخار          ِ    

المسیر، وفي الحقیقة أقدام شخص في حالة          ً      ً  ُ     علیها نحتا  بارزا  ی مثل   ً ا  ُ     م صور من المرمر  ِ    ك سرةعن 
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ً  علیه مشهدا  متكامال  للوح كبیر من المرمر مثل الجزء السفلي ت          ِ    أن هذه الك سرة إحدى ُ     ی زین          ً       

ٍ  لقطع  ض ل   ّ تعر   ، ویبدو أن هذا اللوح قدالݒباني- قصر الملك  آشورالقاعات العائدة ل     َّ     متعم د من ال   

، غیر بوا خالل القرن التاسع عشر، لیسهل حمله ونقله                          َّ المتحف البریطاني، الذین نق       ُ   ِّ   قبل م نق بوا

  .)٧١(مكترثین باآلثار وال بقیمتها الحضاریة

 

  واالستنتاجات الخاتمة

إلى بعض  )(تاریخ التنقیبات األثریة في مدینة نینوىخلصت هذه الدراسة الموسومة 

  :تي من أهمها االستنتاجات ال

ن  ی آلثار في البدءمن التنقیب عن اف الهد لم یكن .١ أبعاد دینیة  ذا ما كان                 ٕ  ّ تعلق بعلم اآلثار وا 

التنقیبات اقتصرت على المدن التي ورد ذكرها في كتاب العهد ّ  ن  اِ      ب دلیل  وسیاسیة واقتصادیة

ّ  القدیم، ی ضاف إلى ذلك ان   ل دین أو اإما رج واكان للتنقیبالمنقبین الذین أوفدوا  معظم        ُ              

ّ                 ، كما ان  التنقیبات األولى ً          طا  في الجیشا ّ ب      ُ أو ض   سیاسیین اتصفت بالنبش السریع الذي یهدف         

بهدف  إلى جمع ما یمكن جمعه من اآلثار النفیسة والجمیلة لعرضها في المتاحف العالمیة

 مثال على ذلك السباق الذي حدثدون االكتراث بتوثیق التفاصیل العلمیة،  الكسب المادي

                    ِ                            لتنقیب في تل قوینجق م ن أجل جمع أكبر عدد ممكن من لالبریطاني والفرنسي  بین الفریقین

ُ                                         لمواضع التي ع ثر فیها على تلك اآلثار وال الطبقات األثریة توثیق لدون من  النفیسةاآلثار              

لى األبد.العائدة لها              ّ                             ِّ    ٕ         األمر الذي أد ى إلى ضیاع معلومات آثاریة قی مة وا 

ّ   ّ              بها تنقیبات القرن التاسع عشر إال  ان ها مع ذلك لم  صفتالرغم من السلبیات التي اتعلى  .٢                               

ُ                                                              تكن تخل  من بعض اإلیجابیات مثل تنقیبات القنصل البریطاني كلودیوس جیمس ر عام یچ       

، أما         ّ               اللتان ات صفتا بالعلمیة  ١٨٥١عام  سپالكتور ڤالمنقب الفرنسي تنقیبات وكذلك ١٨٢٠

ّ  العلمیة فیرجع لكون ان  بغیر  ،بصورة عامة  ، سبب وصف تنقیبات القرن التاسع عشر  علم                     

ّ  لم یكن قد تبلور بعد وان  آنذاك اآلثار   –              ً  كما ذكرنا سابقا   –المنقبین األوائل لم یكونوا آثاریین                       

باستثناء ذا كانت تنقصهم الخبرة وله               ّ                                لم یكونوا قد تعل موا األسالیب العلمیة في التنقیب ف

ّ                               ت ذاتیة ، وهكذا فإن  تنقیبات القرن التاسع عشر غیر ابمهار    ّ   یتحل ى كان البعض منهم ممن                    

 العلمیة تعد مرحلة طبیعیة لنشوء علم اآلثار وتطوره في تلك الفترة .

 الجاریة في العالمالسیاسیة  عن مجرى األحداث                        ٍ التنقیب في العراق بمعزل  لم تكن أعمال  .٣

ّ  ، إذ ان  بصورة عامة والعراق بصورة خاصة  إلى               ّ  على المنطقة أد ىالدولة العثمانیة  سیطرة      

دون أن من  البعثات التنقیبیة لتقاسم اآلثار المكتشفة بینهماقیام هذه الدولة بعقد اتفاقیات مع 

 ١٩١٤، وكان الندالع الحرب العالمیة األولى عام  في ذلكأو حصة یكون للعراق أي دور 
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 - بموجب معاهدة سایكسوبعد تقسیم المنطقة  ،في العراق  توقف أعمال التنقیبأثرها في  م

، وبعد  ١٩٢٠سنة  العراقیة دائرة اآلثار تستأس، التي أفرزتها تلك الحرب ) ١٩١٦بیكو (

ثار العراقیة في عام ع أول قانون لحمایة اآل ِّ ر   ُ ش   ١٩٢١تأسیس الدولة العراقیة في عام 

ذلك القانون على البعثات بنود ، وكان دور دائرة اآلثار آنذاك ینحصر في تطبیق ١٩٢٤

الحرب العالمیة الثانیة عام  وبعد نشوب،  بعد توقف الحرب األجنبیة التي باشرت بالتنقیب

لنتائج  ، كما كان رة أخرى بعد توقف الحربلتستأنف م                          ً توقفت اعمال التنقیب ثانیة   ١٩٣٩

،  بفرصة التنقیبما في تحدید الدول التي تحظى الحربین العالمیتین األولى والثانیة آثاره

ِ    است بع دت و  یةالعراقالمواقع األثریة بفرصة التنقیب في في الحرب فازت الدول المنتصرة ف  ُ   

 التي یفوز بها المنتصر.أو الجائزة ، فكان العراق بمثابة الكعكة  لدول الخاسرةا

                    ُ                                   أما التوصیات التي ی وصى بها في هذا البحث المتواضع فهي:

زالتها قدر اإلمكان.إیقاف التجاوزات على  .١                  ٕ                   المواقع األثریة وا 

ّ                     ترمیم اآلثار التي تعر ضت للتخریب وصیانتها. .٢                     

                                                                       ُ      إجراء تنقیبات واسعة تشمل جمیع أراضي مدینة نینوى األثریة بضمنها تلك التي ی عتقد  .٣

                                     ً                   السیما إذا علمنا أن الصدفة قد لعبت دورا  في الكشف عن آثار و ،  بأنها غیر مهمة

ب ل فالح        ً            مهمة جدا  وفي أماكن 
ُ ِ         ِ    َِ       غیر متوقعة، مثل مسل ة سنحاریب التي ع ث ر علیها م ن ق                  ّ                  

 . ١٩٩٩أثناء حراثة أرضه عام 

                                 ُ        ُ                                       الحد من تهریب اآلثار خارج البالد وم الحقة الم تاجرین بها بالتنسیق مع الشرطة الدولیة. .٤
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  )١( الشكل

  مخطط عام لمدینة نینوى األثریة

في ضوء المصادر المسماریة والمكتشفات  سیف لقمان عبدالرزاق ، تخطیط مدینة نینوىعن/ 

  . ٢٠١١األثریة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الموصل ، 
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  )٢(الشكل 

ّ   مخطط عام لتل قوینجق واألبنیة التي یضم ها                                      

  سیف لقمان عبدالرزاق ، المصدر السابق .عن/ 
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  )٣(الشكل 

یها وتاریخ التنقیب منذ التي نقبوا ف قطاألثریة والمنانقبین في مدینة نینوى           ُ بأسماء الم   ثبت

  تنقیب في المدینة وحتى اآلنأول 

  Reade ,J. E., op. cit., P. 392-394 عن/

  أننا قمنا بإضافة الحقل األخیر من الجدول. إلىتجدر اإلشارة  (*)

   

(*) 2011 -2013 Ali Y. 
Aljubouri NP 
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  ) ٤( الشكل 

    وسورها قبل التخریب وبعده بوابات نینوى
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