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 لىاعذ انُشش يف اجملهح
 

  انثحث ٌ ٌكىٌأٌشرتط  
ُ
 عىن  تها اجملهحضًٍ االخرصاصاخ انرً ذ

  ٌشرتط عهى انثاحث االنرضاو تادلىضىعٍح و ادلُهج انعهًً يف انثحث و

ٌ ٌهرضو تششوط انثحث انعهًً يٍ حٍث انرثىٌة و اعرعًال أو ، انرحهٍم

يف و ،ىل ادلصادس و ادلشاجع وفك طشٌمح يُهجٍح و احذج إإ شاسج اذلىايش و الإ 

 آخش انثحث

  ٌشرتط عهى انثاحث يشاعاج اجلىاَة انشكهٍح و االهرًاو تغاليح نغح

 خطاء انهغىٌح و ادلطثعٍحلأ انثحث يٍ ا

  
 
ٌ 

 
 A4و االَكهٍضٌح تُغخرني عهى وسق أو انثحث اىل اجملهح تانغح انعشتٍح مذ

 فك انثحث اٌش 
 
نه يهخص

 
ٌ ال ٌضٌذ عذد كهًاذه أتانهغح االَكهٍضٌح عهى يف أو

 كهًح  751عهى 

 أانثحث لذ َشش او لثم نهُشش يف  ٌ ال ٌكىٌأ  ٌشرتط 
 
دوسٌح عهًٍح داخم  حٌ

 و خاسجهأانعشاق 

  صفحح  15ٌ ال ذرجاوص عذد صفحاخ حبثه عٍ أٌشرتط عهى انثاحث 

  ه عانٍح اجلىدجنفمح اشكال انفٍُح ادلشأٌ ذكىٌ ادلشاهذ و الٌشرتط يف انثحث 

 أىل اجملهح ال ذشد إصىل انثحث ادلمذيح أ 
ُ
 و مل ذُششأغرتجع عىاء َششخ و ذ

  ععاس أجىس انُشش يف ضىء الذعرًذ اجملهح يثذأ انرًىٌم انزاذً وحتذد

 انغائذج
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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 



 



٣٠٩ 

  ثریةاأل  تحریاتوال كتابات المسماریةالفي  تل الحویش (مدینة أوباسي؟)

  م. غسان صالح الحمیضة                                                               

   جامعة سامراء –ثار كلیة اآل                                                               

  الملخص

یطلـــق علـــى موضـــعها المحلیـــون اســـم (الحـــویش) وهـــو  )١(بحـــث یتعامـــل مـــع مدینـــة دارســـة

ــحنه)، ویطابقهـــا قســـمٌ  مـــن المختصـــین بمدینـــة (اوباســـي) وینســـبها  تصـــغیر حـــوش (البیـــت أو صـ

. وترتســم بقایــا هــذه المدینــة علــى  األزمنــة االقــدم منهــا الــى العصــور االشــوریة، وربمــا الــىبعضهم 

القدیم . وتشــغل ربوة تعلو سلسلة من المرتفعات التي تماشي الضفة الغربیة من حوض نهر دجلة 

  مساحة منبسطة تطوقها تالل واطئة تشكل سورها القدیم .

ــم) شـــمالي قلعـــة شـــرقاط (آشـــور)، عنـــد مصـــب وادي ١٦تـــل الحـــویش  علـــى نحـــو (یقـــع  كـ

الجرناف بحوض دجلة . وعلى الرغم من أهمیته الحضاریة وغیره من الــتالل الواقعــة الــى الشــمال 

عـــن نشـــاطات المنقبـــین . اال ان ســـیول االمطـــار الشـــدیدة فـــي هـــذا العـــام  اً زال بعیـــدیـــال إنـــهفمنـــه، 

م) جرفت اقسامًا منه وبخاصــة المطلــة علــى وادي الجرنــاف العمیــق، كاشــفة عــن ٢٠١٩-٢٠١٨(

ن آنیة فخاریة متعددة االشكال واالحجام، تناولتها وسائل االعالم، كانــت المحفــز للكتابــة كمیات م

ـــة والتعریـــف بهـــا، وشـــد األنظـــار لالهتمـــام بهـــا وبغیرهـــا مـــن مـــدن شـــمالي آشـــور  عـــن هـــذه المدین

   العاصمة . 

Abstract 
A search dealing with a city whose remnants have been removed is 

referred to by the locals as (Al-Huwaish), which is a miniaturization of 
the Courtyard (house or its courtyard). Some of the specialists in the city 
(Ubase) match it and attribute it to the Assyrian ages, and perhaps to the 
oldest times. The remains of this city are located on a hill above a series 
of highlands that line the West Bank from the ancient Tigris basin. It 
occupies a flat area surrounded by low hills forming its old wall. 

Tell Al-Huwaish is located about (16 km) north of Qalat Sharqat 
(Ashur), at the mouth of Wadi Al-Jirnaf in the Tigris basin. Despite its 
cultural importance and other hills to its north, it is still far from the 
activities of prospectors. However, the torrential rains of this year (2018-
2019) swept away parts of it, especially overlooking the deep valley of 
the Jirnaf, revealing quantities of pottery vessels of various shapes and 
sizes, which were covered by the media, which was the catalyst for 
writing about this city and its attention and drew attention to it And other 
cities north of Assyria, the capital. 

 
 



 ٢٠٢٠/  ٥مجلة آثار الرافدین / المجلد 

٣١٠ 

   : المقدمة

االثریــة فــي قضــاء الشــرقاط وفــي منطقــة  مواقــعالواحــدًا مــن بــین أهــم االثــري  )٢(تــل الحــویش

التي تعود بتاریخها إلــى  “أوباسي” یضم على األرجح بین طبقاته المدینة اآلشوریةتحدیدًا. و  آشور

نتـــائج وص المســـماریة و صـــلیـــه النإبحســـب مـــا تشـــیر  ایضـــًا، العصـــر اآلشـــوري الوســـیط والحـــدیث

هــذه  ة فــي دراســةتبیــان وتوضــیح النقــاط الرئیســ الــىن ســعینا قــدر اإلمكــاولقــد األثریــة،  التحریــات

ال القلیــل إر عنهــا یتــوافوال  حتى وقتنا الحاضــر لم تحصل فیها أعمال تنقیبیة المدینة لكونها مدینة

  . من المعلومات

الطوبــوغرافي  وتحدیــد موقعهــا توضــیح تســمیة المدینــة ومــدلوالتها ینحصــر فــي الهــدففكــان 

مــن اجــل  المصــادر المســماریة الوقــوف عنــد اآلراء التــي قیلــت فیهــا بحســب مــا جــاءت بــهو  واهمیته

عالقة المدینة بمسالك الطرق في العصور االشوریة ومــا  الوصول الى أهمیتها السوقیة فضًال عن

األزمنــة التــي  والكشــف عــن المدینــة وتحدیــدل واهم اللقــى األثریــة وصف التثم نتناول بعدها  بعدها

ـــان القطـــع (االنیـــة) االثریـــة ل التـــي جرفـــت قضـــاء ظهرتهـــا الســـیو أالتـــي  مـــرت بهـــا .... واخیـــرًا بی

 فرت عنــه مــنســومــا ا )م٢٠١٨الثالــث والعشــرین مــن شــهر تشــرین الثــاني العــام ( الشــرقاط بتــاریخ

فضـــًال عـــن مجموعـــة كبیـــرة مـــن االوانـــي والصـــحون  مشـــیدة بـــاللبن ســـوارأبنیـــة و أ ثـــارآ اســـتظهار

  . المعادنواالحجار الكریمة واللقى المعمولة من  واالحجام الفخاریة بمختلف االشكال

    : التسمیة والمدلول. ١

 ،خــر هــو تــل وادي الجرنــافآ باســمعــرف هــذا الموقــع فضــًال عــن تــل الحــویش (األحــویش) 

لوقــوع المدینــة علــى حافــة  ،وهذه التسمیة متعارف علیها بین السكان المحلیین والقــرى المحیطــة بــه

ویمكن ان یكون هذا الموقع (الحویش) هو مدینــة (أوباســي) المــذكورة فــي  ،الوادي الشمالیة مباشرة

 URU  ú – ba – seي =  –سي  –َب  – ٢بالمقاطع (ُاُر . اُ  النصوص االشوریة، والتي كتبت

- e()ي =  –ســي  –َب  – (اُ  او بالمقــاطع )٣U – ba – si - e()یعنــي اســمها علــى األرجــح   )٤

على نهر دجلة في ذلك المكــان (قبالــة او َمّعبر ) لوجود َعّبارة او الَمّعبر في اللغة االكدیة (الَعّبارة

، اال ان هذا المعنى ال یمكــن البــت بــه بصــورة نهائیــة لعــدم ن كانت الترجمة دقیقةإمدینة أوباسي) 

مــدن اشــوریة أخــرى أســماء األدلة الكافیة لتأكیده ویبقى معنى اسم أوباسي مبهمًا شــأنه شــأن  وجود

فیمــا یخــص مــا ذهبنــا الیــه و  ،من بینها مدینة كلخو (نمرود) التي لم یعرف المعنــى الــدقیق الســمها

بهــذه یتمیــز أن هنــاك مكانــًا  ظــنال ن) فــاو الَمّعبــر االكدیــة (الَعّبــارةعن كون االسم یعني فــي اللغــة 

قریـــة الخضـــرانیة فـــي  الـــذي یتوســـط غیـــر المكـــان ))٥((مخاضـــة عبـــور النهـــر فیـــه وهـــي خاصـــیةال

وهذا المكان یقع الى الشمال قلیًال  .الجانب األیمن وقریة السورة في الجانب األیسر من نهر دجلة

لیهــا التــي أشــارت إ اآلشــوریةالعبــارة مكــان وربما انه یمثل بقایــا  (مدینة أوباسي) من موقع الحویش
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. وهــذا المعنــى ینطبــق )٦(كمــا ذكرنــا ذلكبــ قاطعــة أدلــة أثریــة وجــودعلــى الــرغم مــن عــدم  ،الترجمــة

 سپوهــي مدینــة أو باالسم نفسهوالتي عرفت  بالقرب من بغداد بالكامل على المدینة الثانیة الواقعة

)Opis( ) المذكورة في النصوص االشوریة بالمقاطعURU.ú-pi-a()اء فــي (التي اختلفــت اآلر  )٧

ال أن الــرأي األرجــح یحــدد موقعهــا علــى نهــر دجلــة وقریبــة مــن مدینــة تحدید موقعها بصورة دقیقــة إ

كانتــا فــي موقــع واحــد ومتقــاربتین  سپفــي حــین أن الــرأي األخــر یشــیر الــى أن طیســفون وأو ،ارپّ س

النهــر فــي تلــك یــة الــى وجــود َعّبــارة أو ممــر فــوق أشــارت المصــادر التاریخ قــدضــمن بــالد بابــل) و 

ان المدینة المذكورة تقع في نقطة مــا الــى الشــمال  الى . اال ان باحثًا آخر یشیرالمدینة كما أسلفنا

  .)٨(فیها هذه المدینة تقع من بغداد بعد أن اجرى تحقیقًا طوبوغرافیًا للمنطقة التي

  

  : غرافیةو طوبالواهمیته  . الموقع٢

فــي قضــاء  ،یقــع التــل األثــري الحــویش (أو األحــویش) علــى الجانــب األیمــن مــن نهــر دجلــة

وتحدیــدًا فــي شــمال مركــز  ،محافظــة صــالح الــدینفــي الوقــت الحاضــر الــى التابعة أداریــًا  الشرقاط

الى  ،)٩(كم)٢٠-١٦عة شرقاط) بمسافة تتراوح بین (وشمال مدینة آشور (قل ،كم)٦القضاء بنحو (

وعلــى الجانــب األیمــن مــن الطریــق  ،كــم)٩٦بنحــو ( وهــي الموصــل محافظــة نینــوىمركــز جنــوب 

  .)١ (لوح العام المعبد الذي یربط قضاء الشرقاط ببلدة القیارة

دیمــة ویحــیط بــه مــن الشــرق نهــر وتل الحویش في الوقت الحاضر واقع في قریة الحوریة الق

الــذي أكــل (جــرف)  ،عنــد مصــبه فــي ذلــك النهــر الجرنــاف ومن جهتي الغرب والجنوب وادي دجلة

لجدیــدة والــى الجنــوب وعلــى مســافة قصــیرة مــن الموقــع قریــة الحوریــة ا ،)١٠(جــزءًا مــن أطــراف التــل

وعلــى  .)٢(لــوح رقــم  باسم قریــة ُشــكرًا) ومــن الشــمال قریــة الخضــرانیة (المعروفة في الوقت الحالي

ضــمن القطــع  األثریــة الحــویش مدینــةتقــع  ،بمقاطعــات قضــاء الشــرقاط الخاصــةخــرائط الكادســترو 

  حوریة الجزیرة ). ٤( المرقمةمقاطعة ال) من ٦ ،١(

لعب العامل الجغرافي والطوبوغرافي الى جانب وجود نهر دجلة وروافده دورًا فاعًال لدى 

في اختیار مواقع مدنهم، فكانت األمكنة التي تتمتع بتضاریس وعرة ووقوعها على  یینشور اآل

باألودیة العمیقة ذات المیاه الموسمیة تعطي بطبیعة الحال  األنهر ومحاطة من جهات أخرى

لتلك المدن استحكامًا دفاعیًا طبیعیًا الى جانب استحكاماتها األخرى من اسوار وابراج وبوابات 

. وهذا التحصین الطبیعي ربما ساعد في اختیار وتحدید شكل او تخطیط )١١(وخنادق وغیرها

جمیع الجهات كما حدث في تخطیط مدینة اشور (قلعة  فيالمدینة كونه حد من اتساعها 

شرقاط)، كذلك أصبح تخطیط المدینة خاضعًا لطبیعة األرض التي شیدت علیها فال تستطیع 

و كانت مشیدة على سن او مرتفع أ  و وادٍ أو سلسلة جبلیة أالتوسع في حال كانت محاطة بنهر 
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وغرافي من بین اهم العوامل المؤثرة في صخري. وبهذا یتضح لنا ان العامل الجغرافي والطوب

اختیار المدن لمواقعها، وبطبیعة الحال لم یكن اختیاره محض صدفة بل ألفضلیته عن 

سواه من العوامل األخرى، على أن یكون هذا الموقع محصنًا ومنیعًا بشكل طبیعي أو في 

ل وحتى اخطار األقل یكون في موقع یسهل الدفاع عنه وحمایته ضد الغزوات الخارجیة ب

في األقسام الجنوبیة من بالد الرافدین  یؤخذ بالحسبانن هذا العامل أولو  ، الفیضانات

  أكثر من الشمالیة كونها أكثر ارتفاعًا عن مناسیب نهر دجلة وروافده.

لقد كان للطبوغرافیة وعواملها المؤثرة دور فاعل في اختیار موقع مدینة أوباسي،   

زیادة استحكاماتها  فيقدمة تلك العوامل، إذ ساعدت أرض المدینة فعامل األمن كان في م

نهر دجلة لتتوسط بذلك من الدفاعیة، لذا جاء اختیار موقع المدینة على الضفة الیمنى 

المنطقة الواقعة بین مصب الزابین في النهر نفسه، فضًال عن ذلك أن امتداد حوض نهر 

ة العصور االشوریة یمر من جانبها وبشكل دجلة القدیم والذي كان على االغلب في فتر 

مستقیم عند حافتها الشرقیة مع جریانه السریع وعمق وادیه وسعة امتداده شكل تحصینًا 

طبیعیًا للمدینة من جهة الشرق والى جانب ذلك كان یوجد أیضًا وراء ذلك النهر سهل 

محصور بین واسع وفسیح عرف في األوساط االثاریة باسم سهل مخمور وهو السهل ال

من جهتي الجنوب والغرب ، أما )١٢(دجلة والزابین األعلى واالسفل وجبل قره جوق من الغرب

ومن بعده سالسل ،  خر مانعًا طبیعیًا فالمدینة محاطة بوادي الجرناف العمیق الذي شكل هو اآل

منبسطة  من المرتفعات والهضاب واألراضي الصخریة، اما الجهة الشمالیة فكانت تحدها أراضٍ 

  راضٍ أوزراعیة في اغلب نواحیها تتخللها مجموعة من االودیة من بینها واهمها وادي المر و 

متموجة قلیلة وهذه االودیة واألراضي المتموجة شكلت هي األخرى حمایة طبیعیة ولو انها لم 

سوار طبیعیة وهي األالتكن بمناعة الجهات األخرى لكنها دعمت التحصینات األخرى غیر 

ضمن محیط مدینة آشور وقریبة منها لذلك هي  كانت المدینةیرها، والى جانب ذلك كله وغ

  محمیة بقوة آشور العاصمة.

وفیما یخص الجهة الشمالیة التي اشرنا الیها وامتداد مساحات واسعة من األراضي 

ن شكل ضعفًا مت تكان اانهمن حتى یومنا هذا فعلى الرغم  التي استغلت بالزراعة المنبسطة

 قد من الناحیة االقتصادیة والمعیشیة ااال انه للمدینة ناحیة االستحكامات الدفاعیة الطبیعیة

كان محصورًا بعوائق طبیعیة  ، وال سیما أّن موقع المدینة المدینة ت بصورة كبیرة اقتصاددعم

 فرة المصادر المائیة الدائمیةو  ذلك اشرنا الیها فلم یكن لها متنفسًا غیر الجهة الشمالیة فضًال عن

بحسب ما یذكر إبراهیم  ولو ان األراضي الواقعة على ضفة النهر الیمنى ،المتمثلة بنهر دجلة

اال ان سكان  ،)١٣(فادة من میاه النهرعملیة اإلمن  ب مما یصعّ  تكون عادًة مرتفعة شریف
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فضًال عن ذلك  ،الزراعیة ضيبطبیعة الحال كان لهم وسائلهم في نقل المیاه وسقي األرا المنطقة

یقع الى الشمال  بحسب الخارطة التي نشرها البروفیسور البریطاني دیفید اوتس ان موقع المدینة

وهذا  ملم)٢٠٠والذي یصل فیه مستوى االمطار الى ( من الحد الجنوبي التقریبي لخط المطر

   .   )١٤(للزراعة الدیمیة في المنطقة من االمطار وفر كمیات كافیة

جراء حفریات إلعدم ، اما ما یخص تخطیط المدینة فمن الصعوبة البت في هذا الموضوع 

و تخطیطها وامتداداتها من أاثریة في الموقع اال انه باإلمكان إعطاء تصور تقریبي عن شكلها 

) ٣ شكلالخالل ما تقدم من طبیعتها الطوبوغرافیة وكذلك اعتمادًا على مخططها التقریبي (

  .حث للبفق االمر 

أن المظاهر الطبیعیة هذه كان لها األثر المباشر في اعطاء مدینة أوباسي اذ یبدو 

شكلها شأنها شأن آشور العاصمة والمدینة كذلك الحال في تل قوینجق الذي حدد ابنیته 

بشكل التل وهو اقرب في شكله من أوباسي، لذلك نجد ان تخطیط المدینة كان خاضعًا 

طة بها فلم تتمكن من االتساع ال من الشرق وال الجنوب وال الغرب للمظاهر الطبیعیة المحی

لذلك اكتفت بالتوسع من جهة الشمال فقط ویشیر سكان القرى الواقعة شمال تل الحویش 

ان صح قولهم على وجود بقایا جدران من اللبن ولقى فخاریة في انحاء كثیرة من قراهم 

من جدران ولقى فخاریة من فترة مدینة أوباسي ومن المرجح ان تكون تلك البقایا االثاریة 

  وامتداد لها وتدعم بصورة اكبر تحدید موقع المدینة بتل الحویش االثري.   

   : . المدینة في المصادر المسماریة٣

جـــاء ذكـــر مدینـــة أوباســـي فـــي العدیـــد مـــن النصـــوص المســـماریة التـــي تعـــود إلـــى العصـــرین 

-١٣٠٧( نــــراري األول –اآلشــــوري أدد  ومنهــــا عنــــدما قــــام العاهــــل ،اآلشــــوري الوســــیط والحــــدیث

 الكتابیــة ) فــي مدینــة آشــور أورد فــي نصوصــه Kisirtu،(كصــرتو )١٥(بترمیم المسناة ق.م)١٢٧٥

ویــذكر علــى  ،أنه غلف وجه تلك المسناة بــاآلجر والقیــر جــاعًال إیاهــا بســمك أربــع آجــرات ونصــف

وقــد . “بحجر الكلس (الحالن) وبمالط جلبــه مــن مدینــة أوباســي”الوجه الثاني للمسناة أنه قد شیده 

  :آلتيالنص في الوثائق المسماریة بالشكل ا ورد

 المدینــة شــاطئ(دجلــة) ِمــْن  الــذي یواجــه النهــر )حــائط رصــیَف المینــاء( (جــدار المســناة

 نــابو بــاب ، عنــدســفليال المدینــة شــاطئ، إلــى  (Ea sharru)شــرو -أیــا  ةابــو ب عنــد، ويالعل

(Nabu)الــذي تــداعى بفعــل المــاء (مــاء الفیضــان) كــان قــد جرفــه بأحجــاره  ،دجلــة ةابــو ، فــي ب

آجــرات ونصــف.  جعلــت ســمكه مــن أربــع ،وآجــر (قیــر) أنا بنیت نفس الجدار بإســفلت -وآجره 

 ت فیــهأودعــ(أي  أوباســي بنیــت جدرانــه. كــذلك وضــعت فیــه ألــواحي مدینــة بأحجــار وتــراب مــن

  -:الالتینیة للنص المسماري ترجمة الوفیما یلي  .)١٦(التذكاري) نقشي



 ٢٠٢٠/  ٥مجلة آثار الرافدین / المجلد 

٣١٤ 

24) ki-si-ir-ta ša pa-ni ÍD ša iš-tu si-pi URU e-le-e 
25) ša KÁ dé-a-LUGAL a-di si-pi URU šap-le-e 
26) ša KÁ dIDIGNA ša i-na A.MEŠ e-na-ḫu-ma me-lu 
27) a-na ša-a-šu pu-li-šu ù a-gur-ri-šu 
28) it-bal-lu ki-si-ir-ta ša-a-ti iš-tu ku-up-ri 
29) ù a-gur-ri ak-si-ir 4½ a-gur-ri ú-ke-ber 
30) i-na pi-li ù ep-ri ša URU ú-ba-se-e ku-ta-li-šu 
31) ak-si-ir ù na-re-ia aš-ku-un )17(  

 ،أیضاً  “مالط (مونه) مدینة أوباسي”نراري األول یرد فیه ذكر  -وفي نص آخر للملك أدد 

(حین ذاك  حیث یرد في النص انــه: ،وهذا النص یصف ترمیم بنایة بوابة السلَّم لمعبد اإلله آشور

(لمعبــد آشــور ســیدي) المقابــل لبوابــة  (mushlalu)(في ذلــك الوقــت) كــان المشــالل مشــاللو 

ــاتي –ال  –نــش  ــة وطــین) ،ولبوابــة آلهــة القضــاة ،م  ،الــذي شــید فیمــا مضــى (بكســر حجری

بنیتــه بكســر مــن  ،بلغــت أرض األســاس ،إلــى الســقوط. أنــا دعمــت نفــس المكــان متــداعیًا وآیــالً 

أي أكملته وأودعت (أنشأته ثانیة. كذلك وضعت فیه ألواحي  ،أوباسي مدینة الحجارة وتراب من

  -الترجمة الالتینیة للنص المسماري : یأتي وفیما .)١٨(فیه نقشي التذكاري)

35) e-nu-ma muš-la-la ša É daš-šur EN-ia 
36) šá tar-ṣi ba-ab né-eš DINGIR ma-ti 
37) ù ba-ab dDI.KUD.MEŠ 
38) šá i-na pa-na ep-šu e-na-aḫ-ma 
39) iḫ-ḫi-is ù i-nu-uš 
40) áš-ra šá-a-tu ú-pe-ṭé-er 
41) dan-na-su ak-šu-ud 
42) it-ti pu-li ù ep-ri šá URU ú-ba-se-e 
43) e-pu-uš a-na aš-ri-šu ú-te-er 
44) ù na-re-ia aš-ku-un )19(  

 ،مــن العصــر اآلشــوري الحــدیث تینمسماری تینهذا فضًال عن ورود مدینة أوباسي في رسال

ـــى ( آشـــور) الـــى الملـــك اآلشـــوري ســـرجون  –شـــار  –(طـــاب  هـــا) بعثABL 433الرســـالة األول

  .)٢٠(الثاني

فــال نعــرف مــن  ،)  والتــي یظهــر فیهــا أســم مدینــة أوباســيABL 626أمــا الرســالة الثانیــة (

. )٢١(لخــرم (كســر) لیــه بســبب تعــرض نــص الرســالةإبعثــت  نصها أسم المرسل وال أسم الملك الــذي

الخاصـــة بموقـــع  اآلراءالحقـــًا فـــي موضـــوع  ینالرســـالت ینلهـــات وســـنأتي علـــى توضـــیح وشـــرح وافٍ 

  المدینة. 

في وثیقة معاصرة یمكن للباحث أن یستقرى من خاللها حالة  كذلك ورد ذكر مدینة أوباسي

ــالد الرافــــدین بعامــــة  ــكل خــــاص وأعــــالي بــ -٥٣٩( بــــان االحــــتالل األخمینــــيإمنطقــــة الدراســــة بشــ

اال أن المكتشــف منــه یكــون علــى جانــب  ،جــداً   خاصة وان هذا النوع من الوثائق قلیلٌ  ق.م)٣٣١



 م. غسان صالح الحمیضة         ثریةاأل  تحریاتوال كتابات المسماریةالفي  تل الحویش (مدینة أوباسي؟)

٣١٥ 

تاریخهــا الــى القــرن الخــامس قبــل المــیالد مكتوبــة مــن األهمیــة. ومــن هــذه المصــادر وثیقــة تعــود ب

) وكــان تابعــًا الــى Nehtihurباللغة اآلرامیة عثر علیها في مصر تعود لشــخص أســمه نحتحــور (

 . ویـــرد فـــي هـــذه الوثیقـــة أن نحتحـــور ســـافر مـــن بابـــل)٢٢() ســـتراب مصـــر آنـــذاكAršamارشـــام (

الى مصــر إلدارة أعمــال هنــاك وكانــت معــه رســائل الــى مســؤولین فــي المــدن الواقعــة علــى  متوجهاً 

الطـــرق التـــي ســـلكها والمؤدیـــة إلـــى مصـــر. وبـــدًال مـــن أن یســـلك نحتحـــور الطریـــق المحـــاذي لنهـــر 

خــر الــذي یقــع شــمال بــالد الرافــدین. ووردت فــي الرســالة فقد سلك الطریق اآل ،الفرات وهو األقصر

العدیــد مــن المــدن كــان علــى حكامهــا تقــدیم المســاعدة لــه ومــن بینهــا مدینــة أوبــاش  المــذكورة أســماء

Mat – al – Ubaš  ســم المدینــة فــي وثیقــة نحتحــور باســم أوبــاش ا(وردUbaš،  وفــي النصــوص

) وسعى بعض الباحثین الى مطابقــة أســماء هــذه Ubašeالمسماریة اآلشوریة ورد بصیغة أوباشي 

ول آشــوریة التــي كانــت قائمــة فــي أیــام اآلشــوریین فطوبقــت مدینــة المــدن مــع أســماء مــدن ذات أصــ

 ،دي الجرنــاف بنهــر دجلــة كمــا أســلفناأوباس أو أوباسي مع موقع تل الحویش الواقع عند ملتقى وا

ویبدو أن نحتحور سلك الطریق الــذي كــان یعــرف بــالطریق الملكــي الــذي یقطــع ســهل دیــالى ونهــر 

دجلــة لیــرتبط بإحــدى الطــرق الممتــدة مــن شــمال غــرب بــالد الــزاب األســفل بعدئــذ ومــن بعــده نهــر 

  . )٢٣(الرافدین الى سوریا عبر الخابور

أن المـــدن المـــذكورة فیهـــا كانـــت  وبالنتیجـــة النهائیـــة فـــان هـــذه الوثیقـــة تخـــرج بملخـــص مفـــاده

 القرن الخامس قبل المیالد آلت أراضیها إلى ملكیات فارسیة. فيمراكز إداریة 

  : موقع المدینةتحدید . اآلراء التي قیلت في ٤

اال أن الــرأي األرجــح یضــع المدینــة  ،أختلفت اآلراء وتعددت في تحدید موقــع مدینــة أوباســي

 نــه مــن الضــروري أن نبــینتل الحویش (االحویش). أال ا المعروف باسم الموقع األثري اطالل في

  .  وموقعها هذه المدینة لتوضیح الصورة عن علیها استندت والحجج التي هذه اآلراء

نــراري األول یحـــدد فیــه نوعیـــة (ماهیـــة)  –فقــد ورد فـــي نــص مســـماري للملــك اآلشـــوري أدد 

فــي تــرمیم (تجدیــد) وأكســاء مســناة مدینــة آشــور الواقعــة علــى نهــر  الــذي اســتخدم المــالط (المونــه)

ولكــن  ،)٢٤()Kupri ،ري پــبكونــه قیــر (الك دجلة وبوابة الســلَّم لمعبــد اإللــه آشــور فــي مدینتــه آشــور

  .)٢٥(مصدرًا لهبوصفها مدینة أوباسي غیر مذكورة في هذا النص 

التر أندریه (الذي ترأس بعثة التنقیب األلمانیــة �وعلى أیة حال فقد أستنتج اآلثاري األلماني 

أن مدینــة  ،استنادًا علــى مــاورد فــي هــذا الــنص ،)م١٩١٤و  ١٩٠٣بین السنوات  في مدینة آشور

كـــم) إلـــى ٣٠( علـــى بعـــد لواقعـــة كمـــا یشـــیرا ،أوباســـي یمكـــن أن تكـــون فـــي منطقـــة القیـــارة الحالیـــة

  . )٢٦(حیث ینتج القیر فیها على نهر دجلة الشمال من قلعة الشرقاط (آشور)



 ٢٠٢٠/  ٥مجلة آثار الرافدین / المجلد 

٣١٦ 

اال أن موقــع مدینــة أوباســي اآلشــوریة ســبق وحــددت فــي دراســات عدیــدة ســابقة بموقــع تــل 

 ،) تقریبــاً كــم١٨بنحــو ( فنا الــى الشــمال مــن قلعــة الشــرقاط (مدینــة آشــور)الحــویش الواقــع كمــا أســل

ـــك أمیـــل فـــورر )٢٧(وكـــان أول مـــن أقتـــرح ذلـــك األلمـــاني دیلـــتش ثـــم مـــن بعـــدهم  )٢٨(وتبعـــه فـــي ذل

   .)٢٩(البریطاني البروفیسور دیفید أوتس

قــد یلقــي  ،ن مــن العصــر اآلشــوري الحــدیثان مســماریتارســالت وفــي الوقــت الحاضــر نشــرت

  على موقع مدینة أوباسي.  نصاهما ضوءً 

 – Ṭaƅ – šar ،آشــور –شــار  –) بعثــت مــن قبــل (طــاب ABL. 433الرســالة األولــى (

Aššur(،  شــروكین  –وهو كبیر المهندسین المشرفین على بنــاء (تشــیید) العاصــمة اآلشــوریة دور

تتضــمن رســالة هــذا المســؤول تقریــرًا الــى الملــك اآلشــوري ســرجون الثــاني حــول  ،(خرســباد حالیــًا)

لغــرض جلــب ســریر  ،بحســب مــا یســتبان مــن الــنص المخــروم للرســالة ،رحلتــه فــي مهمــة أوفــد فیهــا

 ،ن اســم المكــان الــذي بــدأت منــه الرحلــة غیــر مــذكور فــي نــص الرســالةإ ومــواد أخــرى مــن الــذهب.

ــى ”إذ یقــول المرســل  ،حــد بواســطة النهــر مــن مدینــة أوباســيولكنــه كــان علــى بعــد ســفر یــوم وا إل

الیــوِم . (فــي) !ســیدي. الصحة الجیدة إلى الملــِك، آشور –شار  –طاب  : خادمكَ سیديالملِك، 

 الیوم التالي، آلهــة الملــك في. المراكب بخیر. أوباسياألوِل َبْعَد َأْن َتركَنا القصَر، ِبتَنا لیلًة في 

 ] إلى......  المدینة]، وأنا َسَأْجلُب الذهب [ أو داخل إلى [وسط َسَنِصُل بسالمة، نحن ناَتْحرسُ 

  -وفیما یلي الترجمة الالتینیة للنص المسماري : .)٣٠(“آشورمعبد 

1) a-na LUGAL be-lí-ia 
2) ARAD-ka mDÙG ―IM― aš-šur 
3) lu DI-mu a-na LUGAL EN-ia 
4) UD-1-KAM ša TA   É.GAL nu-ṣu-ni 
5) ina URU.ú-ba-se-e bé-da-ni 
6) GIŠ.MÁ.MEŠ DI-mu UD-2-KAM 
7) DINGIR.MEŠ [ša L]UGAL i-na-ṣur ina ša-li-in-te 
8) ina! [URU.ŠÀ ― URU?] ni-qar-rib 
9) qa[r-ba-te-ia? ú-ma-ma]-ni KUG.GI 
10) x[x x x ina] [É!] ― aš-šur! ú-še-rab 
11) [x x x x x x].MEŠ-ni  
12) [x x x x x x]-u-te 

13) x[x x x x x x]-bu )31(  

وجــود قصــر فــي المدینــة التــي االول  شــیر إلــى أمــرین،ی المســماري هــذا المقطــع مــن الــنص

أن الرحلــة كانــت بواســطة ســفن فــي نهــر ال یمكــن أن یكــون ســوى نهــر  والثــاني بدأت منها الرحلــة.

  دجلة. 
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: آشور (قلعة شرقاط) أو المدینتین المهمتین إحدىإن القصر المشار إلیه هنا قد یكون في 

آشــور الــى الملــك  –شــار  –ود حالیًا). ویستمر نــص الرســالة لیتضــمن طلبــًا مــن طــاب لخو (نمر ك

لنــا إن الرحلــة كانــت  من هنا یبدو ،لیفوضه بأخذ السریر الى معبد آشور الموجود في مدینة آشور

 لخــوك وهذا یعني أن نقطة انطالقها كانــت علــى األرجــح مدینــة ،نازلة مع مجرى النهر نحو آشور

ن كانـــت هـــي إ) نمــرود(لخـــو ك). وفـــي الحقیقــة إن رحلـــة یــوم واحـــد مـــع مجــرى النهـــر مــن نمــرود(

 ة كفیلــة بــان توصــل الســفن الــى بلــدةالمدینــة المقصــودة فــي نــص الرســالة التــي بــدأت منهــا الرحلــ

ن كانــت ترجمتنــا ورأینــا إكــم) بواســطة النهــر الــى الجنــوب مــن نمــرود ٣٥التــي تبعــد نحــو ( ،القیــارة

   .نتیدقیق

خلصناه من هذه الرسالة على األغلب یتفق مع مطابقــة أندریــه ألوباســي القدیمــة تإن ما اس 

وهــي المطابقـــة التــي تســندها اإلشــارة الــى القیـــر المســتخرج مــن القیــارة. ومـــن  ،مــع القیــارة الحالیــة

المعروف إن القیارة استمرت حتى العصر الحدیث في كونها الموضع الوحید فــي الوقــت الحاضــر 

  ج للقیر في المنطقة.المنت

 ،) التــي عثــر علیهــا والتــي یظهــر فیهــا أســم مدینــة أوباســيABL. 626أما الرسالة الثانیــة (

لخرم لیه بسبب تعرض نص الرسالة إبعثت فال نعرف من نصها أسم المرسل وال أسم الملك الذي 

من مقطعــًا ومــع ذلــك فإنهــا تتضــ ،(كســر) وبدایتــه محطمــة لــذا مــن الصــعوبة ترجمــة بدایــة الرســالة

وهو في الواقع المقطع الوحید الواضــح فــي الــنص بعــد مقدمــة الرســالة الخاصــة بالتحیــة یــرد  ،مهماً 

أن القصــب موجــود فــي  ،)نمــرود(كلخــو  مدینــةالــى حــاكم  ...... دعهــم یتحــدثون” فــي المقطــع

  -الترجمة الالتینیة للنص المسماري : یأتيوفیما .)٣٢( “وادي مدینة أوباسي

3) a-na LÚ  .EN.NAM 
4) ša URU.kal-ha 
5) liq-bi-ú GIŠ.ap-pa-ru 
6) ina na-ah-li 
7) ša URU.ú-ba-se-e  
8) i-ba-áš-ši )33(  

) نمــرود( لخــوكاألول أن العاصــمة اآلشــوریة  ،ن من هذا المقطــعیبإمكاننا أن نستخلص أمر 

واألمـــر الثـــاني یتعلـــق بوجـــود القصـــب فـــي وادي  ،ذكـــرت فـــي الـــنص بـــاالقتران مـــع مدینـــة أوباســـي

  .على كتفه األیسر، وهو في الغالب وادي الجرناف الذي تقع اوباسي أوباسي

دي یصــب فــي نهــر دجلــة یــدعى مــن بلــدة القیــارة وا وفــي الوقــت الحاضــر یمــر الــى الشــمال

اال أن هــذه التســمیة هــي تســمیة  )٣٤( “وادي القصب أو الكصب”باسم لدى السكان المحلیین حالیًا 

 – ١٥٠٠ن كان لهــذا الــوادي وجــود فــي ذلــك الوقــت (العصــر اآلشــوري الوســیط إحدیثة وال یعرف 

وال یســتبعد أن یضــم وادي  ،هل كــان یحتــوي علــى القصــب أم ال ؟فكان له وجود  اذاق.م) و  ٩١١
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٣١٨ 

األثــري القصــب فــي ذلــك الوقــت وربمــا هــو المقصــود فــي نــص  الجرنــاف المجــاور لموقــع الحــویش

علــى  ،الرسالة خاصــة وان الحــویش ومــن خــالل المســوحات األثریــة تبــین أنهــا تمثــل مدینــة آشــوریة

العكـــس مـــن بلـــدة القیـــارة التـــي ال تضـــم موقعـــًا أثریـــًا بهـــذه المواصـــفات أو علـــى األقـــل لـــم تقـــدم لنـــا 

المنطقــة ومحیطهــا معلومــات مؤكــدة عــن تحدیــدهم موقــع  األثریــة فــي تلــك او التحریــات المســوحات

شــوریة یمكــن أن نطابقهــا مــع أوباســي، باســتثناء الموقــع الكــائن الــى أثري یضم بین طبقاته مدینــة آ

، المعــروف محلیــًا باســم (أبــو هــام) كم) على ضفة دجلــة الغربیــة١٢بنحو ( الجنوب من بلدة القیارة

فـــي المتحـــف العراقـــي محفوظـــة م) هـــي اآلن ١٩٦٩م (ُكشـــفت فیـــه تماثیـــل ســـومریة فـــي أیلـــول عـــا

  . )٣٥(ببغداد

األثریــة منهــا أم النصــوص المســماریة أم اآلراء التــي   الرغم من كل هــذه الــدالئل ســواءً على و 

 مع موقع أثــري فــي منطقــة القیــارة قیلت من قبل االثاریین عن موقع المدینة اال أن مطابقة المدینة

والسیما فر من أدلة أثریة خاصة ال ما هو متو غیر دقیق في ظ من األدلة وهو اً منتظرًا مزید یبقى

ن في تحدید وتثبیت ین وال دقیقتیلیستا صریحت المذكورتین آنفاً ) ABL. 433, 626ن (یالرسالت أن

ة التي بدأت ال یظهر فیها اسم المدینة الرئیسموقع المدینة فاألولى یظهر فیها اسم مدینة أوباسي و 

ة التــي بــدأت منهــا الرحلــة یــة یبــین فیهــا أســم المدینــة الرئیســلرحلــة فــي حــین أن الرســالة الثانمنهــا ا

فــي الرســالة الثانیــة  في تحلیل الرسالة األولى على مــاورد مع اسم مدینة أوباسي وقد أعتمد مقروناً 

وهــذه كلهــا أراء جمیعهــا تبقــى فــي حــدود التخمــین واالجتهــاد وال تعتمــد علــى دلیــل مــادي أو نــص 

بلــدة القیــارة ال تضــم أي موقــع اثــري كبیــر یمثــل هــذه  والســیما أن ،مســماري أو رســالة دقیقــة وثابتــه

یة فضــًال عــن مــواد تعــود المدینة باستثناء تل رمانه (وهو تل مرتفع تنتشر على سطحه بقایــا آشــور 

) الواقــع الــى الشــمال علــى مبعــدة قلیلــة مــن القیــارة وهــو قــائم علــى )٣٦(الــى عصــور مــا قبــل التــاریخ

أغلــب اآلراء  فــإنّ فضــًال عــن ذلــك  ،قرب مصبه في نهر دجلــة ،الضفة الجنوبیة من وادي القصب

اال  ،ع األرجــح للمدینــةالتي قیلت عن موقع المدینة تحددها بموقع تل الحــویش األثــري  وهــو الموقــ

جراء تنقیبات فــي موقــع الحــویش وفــي مواقــع بلــدة القیــارة ومــن ضــمنها تــل رمانــه یصــعب إأن عدم 

علینا وعلى المختصین في هذا المجال مــن تحدیــد موقــع المدینــة خاصــة وان مــا لــدینا مــن أدلــة ال 

لیهــا بصــورة یتعــدى كســر مــن نصــوص أثریــة اغلــب كتاباتهــا غیــر واضــحة ال یمكــن االعتمــاد ع

ن تحدیــد موقــع المدینــة إلــذا فــ ،كاملــة ومــا تقــدمنا بــه مــن قبــل هــو مجــرد آراء قــد تصــیب أو تخیــب

  األثریة أوباسي منوط في المستقبل بالتنقیبات األثریة التي نأمل من خاللها تحدید موقع المدینة. 

   : مسالك الطرقالمدینة وعالقتها ب. ٥

ــة فـــي القـــرن الماضـــيت اعمـــال التنقیـــب التـــي قامـــت بهـــا كشـــف  عـــن بعثـــات اجنبیـــة وعراقیـ

مجموعة من النصوص المسماریة الخاصة بمسالك الطرق سواء البریة منها ام المائیة التي كانــت 
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قـــوائم جغرافیـــة خاصـــة بـــرحالت التنقـــل عبـــر  النصـــوص كمعتمـــدة فـــي العـــراق القـــدیم وضـــمت تلـــ

لمـــدن الواقعـــة علـــى مســـالك تلـــك مختلـــف األراضـــي ویتبـــین فیهـــا تحدیـــد المواقـــع بوضـــوح وأســـماء ا

ولــــو بصــــورة  الطــــرق، وقــــد ســــاعدت تلــــك القــــوائم المختصــــین بهــــذا الجانــــب فــــي تعیــــین مســــاراتها

 .)٣٧(تقریبیة

وبحســب مــا تشــیر بــه النصــوص المســماریة،  وهــو مــا یتعلــق ببحثنــا فــي العصــور اآلشــوریةف

لتــي فیهــا مدینــة منطقــة االكانــت مســالك الطــرق البریــة التــي ســلكتها القوافــل التجاریــة الخارجــة مــن 

أو المــارة مــن خاللهــا وبشــكل عــام طرقــا طویلــة تــربط بــالد الرافــدین مــع األقــالیم المجــاورة،  أوباســي

أهمها الطریق البري المؤدي إلى الشمال وكان یستخدم بشكل دائم للنقل والمواصالت فــي العصــر 

" فــي بــالد األناضــول، ومــن بــین االشــوري القــدیم، اذ كانــت تجتازهــا القوافــل باتجــاه مركــز "كــانیش

ثـــم یمتــد باتجـــاه الشـــمال  مراحــل ذلـــك الطریــق هـــي مـــن مدینــة آشـــور (قلعــة شـــرقاط) إلـــى الخــابور

 فقــة االغربــي حتــى یصــل الــى كبــدوكیا (قــانش حالیــًا) فــي بــالد االناضــول ومــن خــالل الخارطــة المر 

ـــة الدراســـات  وتزهگـــلبحـــث والخاصـــة بهـــذا الطریـــق البـــري والـــذي نشـــره الباحـــث البرخـــت ل فـــي مجل

المســماریة یبــین لنــا مراحــل هــذا الطریــق وامتداداتــه واهــم المــدن والبلــدات الواقعــة علیــه ویشــیر فــي 

الخریطة نفسها الى احتمالیة وجــود طریــق اخــر اال انــه لــم یؤكــده یمتــد مــع الضــفة الغربیــة لحــوض 

یعرف الیــوم بتــل الحــویش  نهر دجلة القدیم من مدینة آشور صوب مدینة نینوى مارًا بالموقع الذي

دون اإلشارة الى اســم هــذه المدینــة وال نــدري هــل  من الذي من المرجح انه مدینة أوباسي االشوریة

ام هو  ؟ وهل كان هناك طریق من آشور الى نینوى؟ كان لهذه المدینة وجود في تلك الفترة ام ال 

قصــود بهــا اوباســي لــم تكــن ذات وربمــا ان هــذه المدینــة والم ؟ وتزهگــمجــرد اجتهــاد او تخمــین مــن 

شأن في تلك الفترة فلم یرد لها ذكــر ولكــن مــا یهمنــا انــه كــان هنــاك طریــق ســالك ورئــیس یمتــد مــن 

اوباسي ضــمن محیطهــا ومتجهــًا الــى كبــدوكیا وربمــا طریقــًا  دسبار في الجنوب مارًا بآشور التي تع

نـــة اوباســي حتـــى وان لــم تكـــن اخــر متفرعـــًا منــه متجهـــًا الــى نینـــوى وهــو بهـــذا یمــر فـــي موقــع مدی

موجودة لكن یدلل هــذا علــى أهمیــة وســتراتیجیة المكــان الــذي فیــه المدینــة وهــو علــى مــا اعتقــد رأي 

  .)٣٨(مقبول

ومن بین النصوص المهمة الخاصة بمســالك الطــرق هــو الــنص المنقــوش بــالخط المســماري 

الرحلــة المعرفــة باســم تنــاول والــذي ی الــذي نشــره ویلیــام هــالو فــي مجلــة الدراســات المســماریة كــذلك،

وهــي رحلــة مــن العصــر  (موقع مسكنه أو مسكنا على الفرات فــي ســوریة حالیــًا) الطریق إلى ایمار

-٢٠٠٠ق.م ( ١٥٩٥ – ٢٠٠٦ إلـــى األلـــف الثـــاني قبـــل المـــیالد بتاریخهـــا البـــابلي القـــدیم تعـــود

مدینــة آشــور  وبمتوجهــًا صــمــن مدینــة الرســا (الســنكرة)  الــذي یبــدأ ، تصــف الطریــقق.م)،١٦٠٠

مدینــة أیگالتُــم (تلــول مــن ثــم یعبــر النهــر الــى (قلعة شرقاط) على الجانب الغربــي مــن نهــر دجلــة و 

كــم) ومــن عنــدها یعــود فیعبــر ٢٥بنحــو ( مــن النهــر وشــمال آشــور الهیكــل) علــى الجانــب الشــرقي
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بشــمال (تــل لــیالن)  بمدینــة شــوبات انلیــلالشــمال الغربــي مــرورًا  الطریــق المتجــه الــى النهــر ســالكاً 

ویستنتج من خالل هذه الرحلة ان  .)٣٩(الى حران ثم توتول ثم ایمار مقصدها االخیرومنها  سوریا

الطریــق الــذي ســلكته الرحلــة یمــر بــالقرب مــن موقــع مدینــة أوباســي (ســواء كــان لهــا وجــود فــي تلــك 

هــا لســببین األول ان الفتــرة ام ال) ان لــم تكــن منطقــة العبــور الــى الجانــب الشــرقي للنهــر مــن امام

ي التــي حــددت المعینــة بتلــول الهیكــل التــي وردت فــي الرحلــة تقــع قبالــة مدینــة أوباســ أیگالُتممدینة 

وال یوجد فاصــل بینهمــا ســوى نهــر دجلــة، والســبب الثــاني احتمالیــة ان یكــون هنــاك  بموقع الحویش

نـــاء عبورهـــا الـــى مدینـــة جســر یـــربط الجـــانبین اتخذتـــه الرحلـــة فـــي تنقلهـــا ســـواء كـــان ذلـــك التنقـــل اث

او خالل عودتها منها والتوجه الى شوبات انلیل في األراضي السوریة او قد تكون الرحلة  أیگالتُم

قد اتخذت اكثر مكان یتمیز بمنسوب میاه منخفض (مخاضة) للعبور منه الى الجهة األخرى مــن 

ًا یتمیــز بهــذه الخاصــیة او فــي نهــر دجلــة فــي تلــك المنطقــة تحدیــد اً النهــر وال نعتقــد ان هنــاك مكانــ

عــن أوباســي وهــو الیــوم یفصــل قریــة الســورة علــى  أیگالتُــمالصفة  افضل من المكان الــذي یفصــل 

  الجانب الشرقي عن قریة الخضرانیة في الجانب الغربي.  

هذا ناهیك عن الطرق المائیة التي اتخذت من نهر دجلة مســلكًا لهــا ففــي الــنص المســماري 

آشور) والنصوص األخرى مــن العصــر االشــوري الوســیط والحــدیث والتــي -رشا-العائد الى (طاب

  بیناها في البحث تذكر مدینة اوباسي على انها من بین المدن الواقعة على نهر دجلة.   

ـــة الرئیســـة التـــي كانـــت تمـــر ب بقـــي موقـــع الحـــویش ان نشـــیر الـــى الطـــرق والمســـالك التجاری

ترة التــي ســبقت اإلســالم فمــن بــین تلــك الطــرق هــو الطریــق السیما بادیة الجزیرة في الف ، ومقترباته

یمتــد شــماًال حتــى یصــل آشــور (قلعــة و الصاعد مــن مســكن (الواقعــة قــرب بلــدة الــدجیل) او ســلوقیة 

مدینــة شرقاط) على ضفة دجلة الغربیة ومن عندها یأخذ شماًال مع نهر دجلة لیمر بتل الحــویش (

نهــر دجلــة باتجــاه الخریبــة ثــم یأخــذ اتجــاه الشــمال وباســي) ثــم ینحــرف مــن الحــویش مبتعــدًا عــن أ

خربة جدالةیصل الغربي حتى 
)٤٠(

   .)٤١(شرق وادي الثرثار 

ـــى خلـــص مـــننو  ان النصـــوص المســـماریة والقـــوائم الجغرافیـــة المختصـــة بـــالرحالت  ذلـــك ال

ولــم تمــر  والطرق التجاریــة والحمــالت العســكریة حتــى وان كانــت ال تــذكر شــیئًا عــن مدینــة أوباســي

فیهــا المدینــة او مقترباتهــا وهــذا یــدلل  تقــع بهــا اساســًا اال انهــا كانــت تمــر مــن خــالل المنطقــة التــي

على أهمیة المكان الذي شیدت به المدینة والواقع على مسالك الطرق البریة والنهریة في العصور 

         االشوریة وحتى العصور التي سبقت اإلسالم. 

   : )٦و  ٥و  ٤و  ٣  لواح(اال اللقى األثریة. وصف التل واهم ٦

ومعــدل ارتفاعــه عــن  ،التل واسع حیث تصل مساحته إلى ما یقارب أربــع كیلــومترات مربعــة

وهــو یتكــون مــن تــل كبیــر یــدعى الحــویش تحــیط بــه تلــول  ،السهل المحیط به بحــدود الثالثــین متــراً 
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فــي حــین ذكــر مــارك الطویــل ان  ،)٤٢()٦و  ٥و  ٤(لــوح رقــم  أثریة أخــرى فــي وســط ســهل منبســط

) وهــذه المســاحة تبــدو ٢كــم١,٠٢ هكتــار أي مــا یعــادل ١٠٢( بمــا یقــرب مــنمســاحة الموقــع تقــدر 

قلیلة اذا ما قورنت مع مساحة الموقع االثري الذي أشــرنا الیــه فــي بدایــة حــدیثنا عــن وصــف التــل، 

ویظهــر مــن مســاحة  .)٤٣(بأكملــهثــري یس لموقع الحــویش ولــیس الموقــع األوربما قصد بها التل الرئ

وظهــر بنتیجــة التــدقیق وفحــص أجــزاء هــذا التــل  ،هذه التلول أنها كانت مدینة محاطــة بســور وآثار

لم یزال خر اصغر حجمًا و آ وسورٌ  ، خارجيٌ  كبیرُ  بأنه بقایا مدینة صغیرة مندرسة یحیط بها سورٌ 

مــن الضــلع الجنــوبي المطــل علــى وادي  ن الغربــي والشــمالي وقســمامن بقایا السورین  الضلعقائما 

والثــاني متجــه نحــو  والشــمال الغربــي ن واحد منها متجه نحو الشمالاولهذه األسوار باب ،الجرناف 

ویظهر علــى ســطح التــل بقایــا جــدران مشــیدة بــاآلجر وكــذلك  ،)٣ اللوح( والجنوب الشرقي الجنوب

لمبــاني أمــا وبقایــا هــذه ا ،شــید بــالحجرخــر ممنهــا مشــید بــاآلجر والقســم اآل  أطالل دور قدیمة قســمٌ 

وتنحــدر جوانــب التــل بصــورة تدریجیــة باســتثناء  ،بطبقــة خفیفــة مــن التــراب أو ماثلــة للعیــان مغطــاة

الجهة الجنوبیة من جهة الوادي فهي تنحــدر انحــدارًا حــادًا ومشــكله جرفــًا عالیــًا بســبب جــرف وادي 

ت كبیــرة مــن جهتــه الجنوبیــة المطلــة علــى الجرنــاف لهــا حیــث أثــر كثیــرًا علــى الموقــع ورفــع كمیــا

  .)٤٤(أ ، ب) تانصور ال ٦لوح  ال( الوادي

 Bingویتضح لدینا من خالل ما حصلنا علیه من صور فضائیة ذات دقة عالیة من موقع (

mapان مخطط موقع  )أ ، ب تانصور ال ٦اللوح ( ) على شبكة االنترنت والمرفقة مع البحث

مركزي داخلي او ) مكون من قسمین شأنه شأن مدینة آشور قسم الحویش االثري (مدینة أوباسي

خر یحیط بالقسم المركزي من آ ربما خصص للسلطة الحاكمة والسلطة الدینیة في المدینة وقسمٌ 

) ان لكل قسم سور وبوابة خاصة Bing mapجهاته الشمالیة والغربیة ویظهر من خالل صور (

مدینة نینوى  یشبه بصورة كبیرة تخطیطلمدینة المركزي لالقسم به وتظهر تلك الصور ان تخطیط 

     العاصمة االشوریة.  

وورد في أضبارة الموقع أن العمال الذین عملوا (اشــتغلوا) فــي تعمیــر جســر الجرنــاف ذكــروا 

(التـــراب المخلـــوط  أنهـــم بینمـــا كـــانوا یحفـــرون فـــي تـــل الحـــویش الســـتخراج األحجـــار والحصـــحاص

العلیا منها مشیدة بالحجر  مستویات ةمكونة من ثالث ى بقایا مبانٍ اذ عثروا عل بالحصى الصغیرة)

×  ٣٤والوسطى بالحالن والنورة والطبقة السفلى بــاآلجر الــذي هــو مــن نــوع القطــع الكبیــر بقیــاس (

وكذلك ذكر حارس الموقع انه بینما كان العمــال یشــتغلون فــي توســیع الطریــق الــذي یمــر  ،سم)٣٤

ة مــن خمســة أمتــار داخــل طبقــ مــا یقــرب مــن قتــل الحــویش اذ عثــروا علــى عمــ مــن جانــب (ســفح)

على حــب طویــل بیضــوي الشــكل وفــي أثنــاء اســتخراجه تكســر فوجــدوا فــي داخلــه تــراب  مادة صلبة

قطع الطابوق والفخار  مشاهدةكما انه یمكن  ،وجمجمة إنسان أصبحت ترابًا عند مالمستها الهواء

وذكــر  ،ألمر الذي یستدل منه على أنهــا بقایــا مدینــة قدیمــة مندرســةبكثرة على سطح التل ا منتشرة



 ٢٠٢٠/  ٥مجلة آثار الرافدین / المجلد 

٣٢٢ 

 م)١٩٣٦نیســان  ٢٨( من العمال لمفتش اآلثار القدیمة الذي قام بمسح التل في ذلك الوقت  قسمٌ 

أثناء هطول األمطار بغیة العثور  ن یذهبن الى تل الحویشاء القرى المجاورة لهذا الموقع كأن نس

  .)٤٥(على خرز ملون مختلف األشكال فضًال عن قطع الخزف المكسرة والمخلوطة مع التراب

  : لمدینة وتحدید تاریخها. الكشف عن ا٧

الثـــامن والعشـــرین مـــن شـــهر  أعـــدت المـــذكرة األثریـــة الخاصـــة بمســـح الموقـــع األثـــري بتـــاریخ

 الســابع مــن شــهر آیــار مــن العــام وأجرى الكشف علــى هــذا الموقــع بتــاریخ ،)م١٩٣٦( نیسان العام

معلــن أثریتــه  أثــريونشرتها جریدة الوقائع العراقیة كموقع ) من قبل مدیریة اآلثار القدیمة م١٩٣٦(

 بــذلك خاضــعًا ألحكــام قــانون اآلثــار عــدّ و  ،)٤٦(م١٩٣٦/  ٧/  ٢٠الصادر فــي  ١٥٢٧في عددها 

   .م١٩٣٦النافذ لسنة 

) ُســـئَل المشـــاور الفنـــي فـــي تلـــك الســـنة م١٩٣٦( حزیـــرانالرابـــع عشـــر مـــن شـــهر  وفـــي یـــوم

 شــور (قلعــة الشــرقاط) مــن العــامآفــي مدینــة  هعملــاســتمر الــذي  (جوردان) یولیوس یوردانالدكتور 

تر اندریــه مــع البعثــة األلمانیــة التــي ترأســها المنقــب فــال )م١٩١٣( واســتمر حتــى العــام م)١٩٠٣(

عمــا اذا ســبق لــه درس ماهیــة هــذا  ،)٤٧()م١٩١٤ – ١٩٠٣(الســنوات  والتي عملت في آشور بین

فــاطلع مفــتش اآلثــار القدیمــة  ،الموقــع أثنــاء عملــه مــع البعثــة األلمانیــة قبــل الحــرب العالمیــة األولــى

یش) فــي ذلــك الوقــت علــى انــه ســبق لــه أن درس هــذا الموقــع المعــروف باســم تــل الحــویش (االحــو 

ن هــذا التــل هــو عبــارة عــن مدینــة صــغیرة تعــود أالعلمیــة للموقــع بــ وظهــر بنتیجــة تتبعاتــه وتحریاتــه

وتحدیــدًا الــى العصــر اآلشــوري الوســیط والحــدیث بداللــة  ،)٤٨(بفترتهــا الزمنیــة الــى العهــود اآلشــوریة

  ن كانت هي نفسها مدینة أوباسي. إالنصوص المسماریة التي جاءت على ذكر المدینة 

  : . التجاوزات على موقع الحویش٨

 ســنیینال مئــاتلأســتمرت  ،تجــاوزاتال عدیــد مــن) الوباســي(مدینــة أ حــویشموقع تــل ال أصاب

التــل الــرئیس أو التلــول الصــغیرة  ســواءً  فــي تــدمیر أجــزاء مــن الموقــعبصــورة كبیــرة والتــي ســاهمت 

العوامل الطبیعیة األخرى من أمطار وریاح وغیرها  فضًال عن التعریة التي سببتهاهذا  ،التابعة لهُ 

على أجزاء كبیرة من  لك التجاوزاتتوفضًال عن  ،الى تآكل بقایا هذه اإلطالل أدت بال شك والتي

الدفن الحدیث حیث اتخذ سكان القرى القریبة من التل مقبرة لــدفن موتــاهم الموقع من جراء أعمال 

نشــاء جســر الجرنــاف إالتجاوزات التي خلفهــا  الى جانب ،معالم التلوهذا ما أثر كثیرًا على تشویه 

علــى وادي الجرنــاف والطریــق المعبــد المــار بجــوار ســفح التــل والــرابط بــین الشــرقاط وبلــدة القیــارة 

ونقل كمیات من  والذي أنشئ في بدایة الثالثینات من القرن الماضي والذي بال شك أدى الى رفع

كــذلك الحــال بالنســبة لــوادي الجرنــاف الــذي یمــر مــن  ،مــن بــدن التــل األتربــة واألحجــار والحصــى

جوار التل مباشرًة ومن جهته الجنوبیة والغربیة والذي ساهم بشكل فعال في جرف أجزاء مــن التــل 
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حتى نجد أن الجانب المطل على هذا الوادي في الوقت الحالي قد أصبح منحــدرًا بصــورة عمودیــة 

           .وحادة مع الوادي

  : )٧لوح  ال( التي ضربت الموقع االخیرة الفیضاناتنتائج السیول و . ٩

الثالـــث  ة الشـــرقاط بتـــاریخالجارفـــة التـــي اجتاحـــت مدینـــو  العارمـــةنتهـــاء أزمـــة الســـیول ابعـــد 

التابعــة لمفتشــیة  ثار آشــورآمراقبیة أعلنت  )م٢٠١٨( والعشرین من شهر تشرین الثاني من العام 

 في موقع الحویش االثري ریةثالعشرات من القطع اال عن عثورها علىمحافظة صالح الدین  آثار

علــى لســان مــدیر مفتشــیة  )٤٩(عــالم المحلیــة، وقد ذكرت وســائل األ ،أبلغ مواطنون عن ظهورهااذ 

أكثــر مــن  مــن ســكان المدینــة علــى نیمواطنبلغته بعثور أثار آشور آان مراقبیة  اثار صالح الدین

و انتشــلت مــن قبــل الســكان والرعــاة والمــارین أ(هذا فضًال عن القطع التــي ســرقت  ریةثاقطعة  ٨٠

بوجود العشرات من هذه اآلثار  في القضاء الى إبالغ الجهات الحكومیةبدورهم لیسارعوا  بالموقع)

الثــار. وذكــر مــدیر مفتشــیة اثــار الثمینــة لكــي یــتم جمعهــا قبــل أن تتعــرض للســرقة مــن قبــل تجــار ا

او بمعنــى اصــح التــي أظهرتهــا او كشــفت عنهــا الســیول ریــة المكتشــفة ثالقطــع االان دین صالح الــ

او  (المقصــود أحــد مرتفعــات الشــرقاط انهیــاربعــد  اكتشــافهاوقــد جــرى  ،تعــود الــى الحقبــة اآلشــوریة

 )،االثــري طــالل موقــع الحــویشأبــه المرتفــع الواقــع علــى حافــة وادي الجرنــاف والــذي یمثــل  المــراد

ثاریــة تعــود اقطــع  فضــًال عــن ذلــكحیث ظهر تحته هیكل قدیم مبني مما ُیعرف بالطابوق الجیري 

مختلفــة األشــكال  القطــع االثاریــة المكتشــفة جــراء الســیول دمــى فخاریــة وأوانٍ ها ومــن بــین للفترة نفس

هب فضًال عن اللقــى المعدنیــة الصــغیرة المعمولــة مــن معــادن ثمینــة كالــذ واألحجام وكؤوس فخاریة

  والبرونز وغیرها كذلك مجموعة من الخرز والعقیق.
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و البحــث مــع عــدد أ) خارطــة طوبوغرافیــة لشــمال العــراق مؤشــرًا علیهــا منطقــة الدراســة ١(  لــوحال

كبیــر مــن المــدن الحدیثــة والمــدن والمواقــع االثریــة والسالســل الجبلیــة واالنهــر وروافــدها فضــًال عــن 

  . ینظر: (تعریب الباحث) منها ام الموسمیة االودیة الدائمیة

Oates, D., Studies in the Ancient History of Northern Iraq, London, 1968, 
P.14, Fig.2. 
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والقــرى الحدیثــة  صــورة فضــائیة لموقــع تــل الحــویش االثــري (مدینــة أوباســي االشــوریة؟) )٢لــوح (ال

  ).Google Earth( . المصدر عن: شبكة االنترنتالمحیطة بها
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العامــة لآلثــار  أة. ینظــر عــن ذلــك: الهیــارضــي تقریبــي لموقــع الحــویش االثــري) مخطط ٣لوح  (ال

  .٣٥/ ٤٢والتراث، قسم التوثیق، أضبارة تل االحویش رقم 
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القسمین األولى شملت لموقع تل الحویش االثري.  صور فضائیة )ب تان أ،صور ال - ٦لوح ( ال

فضمت القسم المركزي والقسم المحیط به، اما الصورة الثانیة وهي السفلى  او الداخلي المركزي

   .)Bing map( . المصدر عن: شبكة االنترنت موقعاالسوار والبوابات بینا في الصورتینو  فقط
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ویظهر في ، صورة فوتوغرافیة لموقع تل الحویش االثري اثناء اجتیاح السیول له )٧( اللوح

  .الصورة االرتفاع والمساحة الكبیرة للتل

  

   هوامشال
                                                             

أتقدم بجزیل الشكر والعرفان الى استاذي الجلیل األستاذ الدكتور جابر خلیل إبراهیم على تفضله باإلشراف  )(١

  . وتقویمها مادة البحث  على بحثي هذا وكان لجهوده الكبیرة وتوجیهاته السدیدة دور فاعل حقًا في اغناء

ما یقع جنوب بالد سنجار وهو تّل بیضوي كبیر، طوق بسور (حائط) طوله  نفسهباالسم هناك موقع أثري  )(٢

متر)، وارتفاعُه بنحو  ٧٥٠كم). وقّمتُه الرئیسة في منتصف الموقع، محیط التل بحدود ( ٢,٥٠( یقارب من

   : متر)، ینتشر على سطحه كسر فخاریة تعود بفترتها الزمنیة إلى العصور اآلشوریة والساسانیة. ینظر ٨(

          Ibrahim, J, Kh, Pre-Islamic settlement in Jazirah, Mosul, 1986, P. 64, 
No.130.         

(3) Parpola, S., Neo - Assyrian Toponyms, Neukirchen-Vluyn, 1970, P.363.  كذلك ینظر

Nashef, Kh, Die Orts – und Gewässernamen der Mittelbabylonischen und 

Mittelassyrischen Zeit, RGTC, Band. 5, Wiesbaden, 1982, P.269.  كذلك ینظر  

Grayson, A, K, The Royal Inscriptions of Mesopotamia Assyrian Periods, RIMA, 
Vol.1, Toronto, 1987, P. 140. No.42. and. P.141. No.30.  

(4) Budge, E, A, Wallis, and, King, L, W, Annals Kings of Assyria, Vol.1, London, 

1902, P.8. Rev.6.   

 كونوخاصة عندما ی تكون ضحلة العمق تعرف بـ (المخاضات أو المعابر المائیة) نهر دجلة فيهناك أماكن  )(٥

 ، وهناك بعض اإلشارات عن المعمرین في منطقة الشرقاط عن المخاضاتمنخفضاً نهر دجلة  میاه منسوب

في نهر دجلة، وربما كانت في العصور القدیمة حلقة وصل بین القرى التابعة للدولة اآلشوریة في الجانب 

األیسر والعاصمة آشور، وفي منطقة الدراسة توجد العدید من األماكن بقیت قلیلة العمق ومن السهل عبورها 
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ي السورة في الجانب األیسر والخضرانیة في الوقت الحاضر لضحالة المیاه فیها، األولى واالهم: تقع بین قریت

   .وهي التي تهمنا في هذه الدراسة كونها تقع قبالة تل الحویش في نهر دجلة المقابلة لها في الجانب األیمن

، الى االعتقاد بأن صیغة ) مشكوراً م١٠/٩/٢٠١٩(فیما یذهب الباحث عامر الجمیلي في لقاء معه بتاریخ  )(٦

شوریون یكتبونها (اوباشي = تفاظ صیغتها االكدیة التي كان اآلمن اح یةمتأت االسم المحلّي (الحویش)

ubāše وینطقوها شفاهًا حوباشي/ حوباسي لسقوط الحروف الحلقیة (ح،ع،غ،ه) في التدوین النعدام وجود (

تعبر عن اصواتها ومنها حرف الحاء على سبیل المثال، الن الكتابة المسماریة وضعت عالمة مسماریة 

عند تبنیهم نظام  یونكد، فاستعان الكتبة األًال لتدوین اللغة السومریة الخالیة أساسًا من الحروف الحلقیةأص

الكتابة المسماریة بلغتهم الجزریة بالحروف األقرب مخرجًا منها فكان الغالب هي الصوائت (حروف العلة 

(a, e, u = أنهم خلفوا االشوریین في استیطان المنطقة  ، وربما حافظ اآلرامیون الذین یبدوفضًال عن الهمزة

عن صیغتها األصلیة وخاصة في اللهجة  قلیالً  بعد سقوط آشور ونینوى على التسمیة، لكن بصیغة محورة

بیشا الى قبله حْ  حرف الباء الُمَسكّن ماالسریانیة الالحقة والتي من أهم خصائصها ظاهرة (التلیین)، أي قلب 

 فيویشا بالنطق دون التدوین لیحورها العرب الذین خلفوهم في استیطان المنطقة الواو لتصبح فیما بعد ح

    العصور الوسطى والحدیثة الى الحویش.

(7) Parpola, S, Letters from Assyria and the west, SAA, Vol.1, Helsinki, 1987, PP. 80-

81, (ABL. 89), P.239. كذلك ینظر Luckenbill, D, D., The Annals of Sennacherib, 

Vol. 2, Chicago, 1924, P. 73. Nos. 61-62.    

(8) Lane, W, H, Babylonian Problems, London, 1923, PP.1-50. جمیل، فؤاد، وانظر ایضًا: 

   .١٧٤ – ١٦٩، ص١٩٦٧، بغداد، ٢- ١، ج٢٣، مج سومرس .. أین تقع، پأو

(9) Reade, J., Studies in Assyrian geography (suite), RA, Vol.72, 1978, P.170.        

بغداد.                                              ،مدیریة اآلثار العامة ،وینظر كذلك: خریطة العراق األثریة  

(10) Oates, D., Studies in the Ancient History of Northern Iraq, London, 1968, P.59.   

إبراهیم، جابر خلیل، تخطیط المدن، عن تخطیط وطوبوغرافیة المدن القدیمة في شمال العراق. راجع:  )١١(

، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ، الطبعة األولى، المجلد األولموسوعة الموصل الحضاریة

 Novák, Mirko, From Ashur to Nineveh: The: . وعن تخطیط العواصم االشوریة. راجع١٩٩١

Assyrian Town-Planning Programme, Iraq, Vol. 66, Nineveh. Papers of the 49th 

Rencontre Assriologique Internationale, Part.1, (2004), pp. 177-185. كذلك ینظر 

Reade, Julian, The Evolution of Assyrian Imperial Architecture: Political 
Implications and Uncertainties, MESOPOTAMIA, Vol. XLVI, Torino, 2011, PP. 

109-125.  

مجلة اثار عن سهل مخمور. راجع: الحمیضة، غسان صالح، مواطن االثار وانماطها في سهل مخمور، ) ١٢(

 ,Postgate, J, N, Maḫmur-Gebiet. كذلك ینظر٢٠١٩، كلیة االثار، جامعة الموصل، ٤مج ،الرافدین

RLA, Siebter Band, Berlin. New York, 1987 – 1990.  

) شریف، إبراهیم، الموقع الجغرافي للعراق وآثره في تاریخه العام حتى الفتح اإلسالمي، الجزء األول، مطبعة (١٣

   . ٨٥شفیق، بغداد، بدون تاریخ، ص

(14) Oates, D, Studies in the Ancient History of Northern Iraq, Op–cit, P.3. fig.1-2.     
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من خالل ما جاء في هذا النص المسماري یتبین لنا ان حدود جدار المسناة في مدینة آشور ینحصر بین (١٥) 

بوابة أیا في األعلى او الشمال وبوابة دجلة في األسفل او الجنوب. كذلك یبین لنا النص ان المدینة قد 

داعى وتهدم كما یذكر النص عرفت قبل عهد العاهل االشوري أدد نراري األول جدار مسناة آخر، اال انه ت

أي أثر لجدار المسناة القدیم وهذا ما بینته  المسماري الذي خلفه ذلك الملك. ولهذا بطبیعة الحال لم یتبقَ 

تنقیبات االلمان (في أوائل القرن الماضي) فیما بعد. اما ما یخص المعلومات األخرى التي جاءت مدونة 

ؤكد ان تغلیف اآلجر كان مكون من أربع آجرات ونصف تتوافق على نفس الرقیم الطیني المفخور والتي ت

عمومًا بحسب ما تشیر الیه بعثة �التر أندریه األلمانیة مع ما كشفت عنه تلك البعثة من مخلفات بنائیة. 

ن المقصود به (كُتلو) المكون من كسر حجریة وتراب من (اوباسي) هو الجزء الخلفي من الجدار أ والبّد من

بأحجار الصمان كمادة أساسیة وبمونة القیر كمادة رابطة. ومن خالل ذلك نحصل على معنى  والذي بني

، ولعبارة (اُیپرَش اوباسي) والتي تعني تراب من نوع القیر الذي ًا خلفی خاص لكلمة (كُتلو) والتي تعني بناءً 

ر، أستحكامات اندریه، �التر: استخدم كمونة في البناء كما أسلفنا ان كانت ترجمة اندریه دقیقة. للمزید ینظ

   .٢٧٥، ص١٩٨٧آشور، ترجمة: عبد الرزاق كامل الحسن، بغداد، 

(16) Luckenbill, D, D., Ancient Records of Assyria and Babylonia, ARAB, Vol.1, 

Chicago, 1926, P.31, No.85. كذلك ینظر   Grayson, A, K, Assyrian Royal Inscriptions, 

ARI, Vol.1, Wiesbaden, 1972, P.63, No.413. كذلك ینظر   Grayson, A, K., RIMA, 

Vol.1, Op – cit, P.141.   ،٢٨٢صالمصدر نفسه، كذلك ینظر: اندریه، �التر، استحكامات آشور  .  

(17) Grayson, A, K., RIMA, Vol.1, Ibid, P. 141.  

(18) Budge, E, A, Wallis, and, King, L, W, Annals Kings of Assyria, Vol.1, Op-cit, 

P.8. وینظر Luckenbill, D, D., ARAB, Vol. 1, Op-cit, P.29, No.79. كذلك ینظر   

Grayson, A, K, ARI, Vol. 1, Op-cit, P.63, No.409.  ,.Grayson, A, K  وینظر ایضاً 

RIMA, Vol.1, Ibid, P. 140.     مصدر سابق ،أستحكامات آشور ،�التر ،كذلك ینظر: اندریه، 

.٢٨٠ص   

(19) Budge, E, A, Wallis, and, King, L, W, Annals Kings of Assyria, Vol.1, Ibid, 

P.8. وینظر ایضًا Grayson, A, K., RIMA, Vol.1, Ibid, P. 140.  

(20) Pfeiffer, Robert. H, State Letters of Assyria, American Oriental Society, New 
Haven, 1935, PP. 100-101. (131. Harper 433)   

(21) Pfeiffer, Robert. H, State Letters of Assyria, Ibid, P.112. (149. Harper 626).   

 ،١٩مج ،سومر ،ألبیر أبونا االب تعریب ،اآلرامیون ،سومر -  نتو ) حول ارشام أو ارشم. ینظر: دوب(٢٢

   .  ١٤٠ – ١٣٨ص ،١٩٦٣

(23) Oates, D, Studies in the Ancient History of Northern Iraq, Op–cit, PP. 59-60. كذلك

إبراهیم، جابر خلیل، منطقة الموصل في فترة االحتالل األجنبي: االخمیني والسلوقي والفرثي،  ینظر:

، المجلد األول، الطبعة األولى، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل الحضاریةموسوعة 

الحمیضة، غسان صالح، مواطن االثار وانماطها في سهل مخمور، وینظر ایضًا:  .١٣١-١٣٠ص ،١٩٩١

    . ٢١٤، صمصدر سابق ،مجلة اثار الرافدین



 م. غسان صالح الحمیضة         ثریةاأل  تحریاتوال كتابات المسماریةالفي  تل الحویش (مدینة أوباسي؟)

٣٣٣ 

                                                                                                                                                                               

مدن قدیمة  .فهي استنادًا إلى ما ذكره نائل حنون في كتابه) Kupri ،فیما یخص هذه التسمیة (الكپري  )(٢٤

ومواقع أثریة (دراسة في الجغرافیة التاریخیة للعراق الشمالي خالل العصور اآلشوریة)، الطبعة األولى، دار 

  .  ١١٧ص ،م٢٠٠٩الزمان، دمشق، 

(25) Grayson, A, K, ARI, Vol. 1, Op–cit, P. 64, No. 418.    

   .٢٧٥ص ،سابقمصدر  ،أستحكامات آشور ،�التر ،اندریه(٢٦) 

(27) Nashef, Kh, Die Orts – und Gewässernamen der Mittelbabylonischen und 

Mittelassyrischen Zeit, RGTC, Band. 5, Op-cit, P.269.    
(28) Forrer, Emil, Die Provinzeinteilung des assyrischen Reiches, Leipzig, 1921, 

P.105. 

(29) Oates, D, Studies in the Ancient History of Northern Iraq, Op–cit, P. 59 . 

(30) Parpola, S, Letters from Assyria and the west, SAA, Vol.1, Op-cit, PP. 50-51, 

(ABL. 433). كذلك ینظر Pfeiffer, Robert. H, State Letters of Assyria, Op-cit, P.101. 

(131. Harper 433).    

(31) Parpola, S, Letters from Assyria and the west, SAA, Vol.1, Ibid, PP. 50-51, 

(ABL. 433). كذلك ینظر    Pfeiffer, Robert. H, State Letters of Assyria, Ibid, P. 100. 

(131. Harper 433).     

(32) Parpola, S, Letters from Assyria and the west, SAA, Vol.1, Ibid, P. 116, (ABL. 

 .Pfeiffer, Robert. H, State Letters of Assyria, Ibid, P.112. (149 كذلك ینظر .(626

Harper 626).   

(33) Parpola, S, Letters from Assyria and the west, SAA, Vol.1, Ibid, P. 116, (ABL. 

 .Pfeiffer, Robert. H, State Letters of Assyria, Ibid, P.112. (149 كذلك ینظر .(626

Harper 626).  

كم) متجهًا إلى ٣٠عین الجرن الواقعة جنوب غرب الموصل على بعد (مقتربات وادي القصب: ویبدأ من  )(٣٤

طریق السیارات بین الموصل الجنوب الغربي مارًا بقریة الجرن ثم الهرم وبعدها قریة دحیلة ویقطع الوادي 

 كم) فیصب في دجلة شمال قریة الحود، میاهه مالحة ینمو فیه القصب. ٥وبغداد شمال القریة بحدود (

  .١٠٨- ١٠١، ص١٩٧٠، ٢٦، مجسومرطه، منیر یوسف، تماثیل سومریة من تل المعتوق،  )(٣٥

  .١٠ص ،١٩٦٦ ،بغداد ،الرحلة الثالثة ،المرشد إلى مواطن اآلثار والحضارة ،فؤاد ،وسفر ،طه ،باقر )(٣٦

 )37( Edzard, D, O, The Ideas of Babylonian Geography, Sumer, Vol.41, No.1-2, 

1985, PP.113-114 . 

(38) Goetze, Albrecht, An Old Babylonian Itinerary, JCS, Vol. 7, No.2, 1953, PP. 66-

68, 72. كذلك ینظر   Beitzel, B, J, The Old Assyrian Caravan Road 

in the Mari Royal Archives, in G. D. Young (ed.) Mari in Retrospect: Fifty Years 
of Mari and Mari studies, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana, 1992, PP.39, 44.    

(39) Hallo, William, W, The Road to Emar, JCS, Vol. 18, No.3, New Haven, 

connecticut, USA, 1964, PP. 57-88. كذلك ینظر OGUCHI, Hiromichi, trade routes in 

the Old Assyrian period, Al-Rafidan, Vol.XX, 1999, P.100. 

میل), وٕالى الشمال ١٣كم أي حوالي ٢٢خربة جدالة: تقع إلى الجنوب الغربي من بلدة القیارة على بعد (  )(٤٠

میل), وهي مؤلفة من سلسلة من االكمات ٣١كم أي ما یقارب ٥١ر األثریة بمسافة (الشرقي من مدینة الحض



 ٢٠٢٠/  ٥مجلة آثار الرافدین / المجلد 

٣٣٤ 

                                                                                                                                                                               

و  ١٩٧٧تشكل سورًا مربعًا, نقبت من قبل بعثة اثاریة عراقیة من الهیئة العامة لآلثار والتراث في السنوات 

 Ibrahim, J, Kh, Theم, وهي تعود بفترتها الزمنیة إلى عهد االحتالل الفرثي. للمزید ینظر:  ١٩٧٨

Excavation of Khirbet Jaddalah, Sumer, Vol.36, 1980, PP.163–168.  كذلك

 ,Ibrahim, J, Kh, The Excavation of Khirbet Jaddalah 1977–1978, Sumerینظر

Vol.39, 1983, PP. 217–234.  

(41) Ibrahim, J, Kh, Pre-Islamic settlement in Jazirah, Op-cit, P.86, 301, PL.53.  

الحمیضة، غسان صالح احمد، مواطن اآلثار في حوض دجلة بین شمالي آشور ومنطقة الفتحة في ضوء ) (٤٢

 ،٢٠١٢المسوحات والتنقیبات األثریة، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، كلیة اآلثار، جامعة الموصل، 

 .٧١ص

(43) Altaweel, M, The land of Ashur: A study of Landscape and settlement in the 
Assyrian Heartland, Vol.1, Chicago, Illinois, August 2004, P.161.  

  .٧١ص ،سابقمصدر  ،مواطن اآلثار في حوض دجلة ،غسان صالح احمد ،الحمیضة )(٤٤

   .٣٥/ ٤٢أضبارة تل االحویش رقم  ،قسم التوثیق ،الهیئة العامة لآلثار والتراث )(٤٥

. كذلك ینظر: المواقع األثریة ٣٥/ ٤٢الهیئة العامة لآلثار والتراث، قسم التوثیق، أضبارة تل االحویش رقم  (٤٦)

 .٢٧٧، ص١٩٧٠في العراق، مدیریة اآلثار العامة، بغداد، 

(47) Andrae. W, Das wiedererstandene Assur, Leipzig, 1938 (2nd edition Munich 

1977, ed. B. Hrouda), P. 8.   المصدر عملهم سنواتوباختالف قلیل في عدد األعضاء و  كذلك ینظر

Andrae, W, Lebenserinnerungen Eines Ausgrabers, Berlin, 1961, P.201. 

المواقع األثریة . كذلك ینظر: ٣٥/ ٤٢العامة لآلثار والتراث، قسم التوثیق، أضبارة تل االحویش رقم أة الهی (٤٨)

 .٢٧٧ص ،، مصدر سابقمدیریة اآلثار العامة ،في العراق

) Al Aan TV(التلفازیة اآلن  قناة واللقاء مع مدیر مفتشیة اثار صالح الدین تبنت نشر تلك االخبار  (٤٩)

  وقناة الفلوجة. وقناة سامراء الفضائیة
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