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 أدينا  بنينوى –أخي  –"قصر الملك آشور 

ِة "  قراءةٌ وتحليٌل في الكتاباِت التذكاريَّة واألَدلِة األَثريَّ

 
 خالد سالم إسماعيل  أ.                                                           

 ش والمغات العراقية القديمة قسم النقو                                                                
 جامعة الموصل-كمية اآلثار                                                                              

 
اعتادت المباحث اآلثارية عند الحديث عن مدينة نينوى القديمة التركيز واألطناب بالحديث عن األعمال والمكتشفات 

 ،أ: 1أعني: " تل النبي يونس )الشكل –دون الحديث باإلسياب  نفسو عن التل اآلخر  ،(1)قوينجقاألثرية في موقع تل 
سوى ذكر اسمو وقدسيتو وانو يشكل مـع التـل األول المركـزين الرييسـين  .(2)بـ "تل التوبة" أيضاً و كما ُيعرف أ جـ ( " ،ب

عــام  ((C.J.Richلبــاحثون منــذ أعمــال كموديــوس ريــ  درج عميـو ا (، وىــو مــا2)الشــكل  لمبـاني العامــمة اآلشــورية نينــوى
)الشـكل  ىـو تربـع جـامع النبـي يـونس أىميـاعديـدة  مـرأل. ولعل األسباب التي فّعمت ىذا ا(3)وحتى وقتنا الحاضر1821

 فضـًم عـن المقبـرة المجـاورة ،ُيشـكمو ىـذا المعمـم اإلسـممي مـن ُقدسـية د( عمى الجزء األكبر من التل ومـا ،ب، جـ : أ،3
السـكنية الُمنتشـرة حـول الجـامع والمرقـد وامتـداداتيا حاليـاً   الشرق من الجامع وكـذلك الـدور إلى( التي تقع قميًم 4)الشكل

 رباتجاه األطراف الجنوبية والجنوبية الشرقية من التل. كل ىذه األسباب مجتمعةً  حالـت وتحـول دون القيـام باعمـال تحـ
، لـذا نجـد المعمومـات المتـوافرة عـن أعمـال (4)الـذي نالـو موقـع تـل قوينجـق والتركيز واستكشاف وتنقيب فيو بالسعة ذاتيا 

 اقتمرت عمى أعمال تحـِر ٍ  إذ ،(5)مرتبكة ومتداخمة وأحياناالتحري والتنقيب األثري في تل النبي يونس جاءت ُمقتضبة 
تنقيبات إنقاذية ُمستعجمة  أو، (7)نةأعمال ميا أو .(6)نبش بعضيا  اعتمدت عمى الخديعة والسرية أويسيرة  وُحفر جس 

. (9)القيام باعمال ترميم وتوسـعة فـي جـامع النبـي يـونس وُمحيطـو أو (8)ربيلأ –بسبب شق طريق مومل  ماإ ،ومحدودة
 فـي أيضـاً )الُمكتشـفة والمعروفـة لحـد اآلن( والـذي ُذكـر  اآلشوري الحـديث لذا آِثرُت التعرض ألىم معالم التل من العمر

، فضًم عن التحريات التي (11)1851يارد عام  . وكذلك من حفريات ال(11)لمسمارية الُمكتشفة من التل نفسوالممادر ا
قمــد ىنــا أ، و 1986و عــن طريــق  تنقيبــات ســريعة عــام يــقامــت بيــا دايــرة اآلثــار والتــراث فــي استكشــاف بعــِض مــن أجزا

 ق.م. (669-681حدون( ) )اسر (12)أدينا -أخي  -شورآقمر الممك 
فـــي موشـــوره  أدينـــا -أخـــي-آشـــورذكـــره الممـــك  باالعتمـــاد عمـــى مـــاقياســـات القمـــر  إيجـــادي األول ىـــو محاولـــة وىـــدف

الُفخاري ومدى مطابقة ذلك عمى األرض التي يعتمييا جامع النبي يونس مفترضاً  أن تكون ُمخططاتو وقياساتو معمومة 
وبحث فوجيـت بعـدم وجـود قياسـات واضـحة ودقيقـة ومدونة في المباحث الخامة بالتراث العربي اإلسممي وبعد تقمي 

 . ماعدا ُمخطط لُمممى الجامع )بيت الممة((13)اإلسممية المتوافرة لجامع النبي يونس في ُمعظم ُكتب التاريخ واآلثار
. فضــمً  عــن ُمخطــط ُمختمــر (14)( الــذي قدمــو الباحــث شــريف يوســف وىــو اآلخــر يخمــو مــن مقيــاس رســم5)الشــكل 

 .(15)25/11/1986وضعو السيد  لؤي عبد الخالق بتاريخ  (6 لمجامع )الشكل
المبنــى  عــن طريــقإن ىــذا األمــر جعــل مــن محاولــة االســتدالل عمــى مســاحة المبنــى القــديم لمقمــر بقياســات تقريبيــة 

الجـامع تُتـي  القيـام بدراسـة ميدانيـة جـادة لموقـع  السـيما أّن الظـروف الحاليـة ال غير ممكِن، اً مر أقمد الجامع أ األحدث،
 والتل.
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بعمـــل محـــدود أثنـــاء الحفـــر فـــي القســـم غيـــر المشـــ ول بالســـكن فـــي تـــل النبـــي  1851قـــام اوســـتن ىنـــري ليـــارد عـــام 
 ص ِ تــرخي أو نقبــوا فــي مدينــة نينــوى عمــى موافقــةِ حمــل ليــارد الــذي ُيعــد مــن أوايــل الــذين  1851. وفــي عــام (16)يــونس

مدينة المومل بحثاً عن اآلثار القديمة في تل النبي يونس، وحينيا قام بالحفر في سرداب لبيت غير مسكون لمحفر في 
ليــارد مــن الكشــف عــن ُغرفــة ذات   اســتطاع ُمشــيد فــي موقــع تــل النبــي يــونس وبيــذه الوســيمة )الحيمــة( إن مــ  التعبيــر

)اســرحدون(، وألقابــو  أدينــا -اخــي -آشــورالممــك  ُجــدران حجريــة ممــفوفة بــالواح مــن الرخــام )حجــر الحــمن( تحمــل اســم
السمطات أّن  إال، (17)لمممك اآلشوري  في تل النبي يونس ن ليارد من التحقق من وجود قمرِ ونسبو، وبيذه الطريقة تمك

 . (18)حرمتو من القيام باكتشافات إضافية لمبنى القمرفدينية  أوقفتو عن العمل لدواعِ المحمية 
ديرية اآلثار العامة آنذاك عمى موافقة لمقيام بتنقيبـات محـدودة فـي الـُركن الجنـوبي الشـرقي حممت مُ 1954وفي عام 

نشاء طريق )موملبس ،من التل ( الذي يُمر من تمك المنطقة، وقـد جـرت التنقيبـات 7)الشكل ربيل(أ -بب أعمال شق وا 
ول نجحـت فـي الكشـف عـن مـدخل القمـر موسـميا التنقيبـي األ وأثناء ،حينيا بقيادة المرحوم السيد محمد عمي ممطفى

 وعدة ُغرف ُغمفت جدرانيا بالواح حجرية تعود لقمر ضخم.
جـــ( شــبو كامــل تحــت  ،ب ،أ :8)الشــكل  وفــي الســنة المحقــة تمكنــت اليييــة العراقيــة مــن الكشــف عــن موشــور طينــي

يــذا االكتشــاف أىميــة كــان للقمــره، وقــد  أدينــا – أخــي – آشــور أقاميــاأرضــية القمــر أي عمــى الممــطبة التــي كــان قــد 
ن الكتابـــات المســـمارية الُمدونـــة عمـــى ىـــذا الموشـــور حـــددت ىويـــة المبنـــى وىـــو قمـــر الممـــك اآلشـــوري وذلـــك أل ،بال ـــة

ضافة (ekal māšarti)  الذي أطمق عميو ،اسرحدون في نينوى  تيُأُنشـن ىذه البناية أو  ،(bittānu)اه سمّ  إليوجزِء جديِد  وا 
 (19)لسكن الممك وحاشيتو ُخمص فيو جناحٌ و لجيوشو،  لمممك اسرحدون ومستودعِ  داري  لتكون بمثابة مركِز إ

والتراث بالتنقيـب فـي تـل النبـي يـونس بعـد ظيـور بدايـة مقدمـة مـدر ثـور ُمجـن   اآلثارقامت دايرة  1986وفي عام 
 ُمجــن  كشــف عــن ثــورم( مــن الجانــب الشــرقي لجــامع النبــي يــونس، وقــد تمكنــت اليييــة آنــذاك مــن ال23وعمــى مســافة )

المكعبات الحجرية الميندمة الُمترامة بعضيا عمى شكل ُمستطيل  أو:أ، ب( تالف جسمو من عدد من الُكتل 9)الشكل 
ُتمثـل الشـطر األيسـر  أظنيـانحـو الشـمال ال ربـي  المنحوتـة(، وتتجو مقدمة 11وبعضيا اآلخر عمى شكل ُمربع )الشكل 
الـذي ُعمـل  والحجـر ذاتـومـن نـوع  وبـالحجم نفسـوأخـرى  لمنحوتـةي منـو بـدايات من مدخل القمر، ويتمل بالقسم الخمف

  .(21)ادينا -آخي-واجية ضخمة ألحد أقسام قمر الممك آشور إلىمنو الثور الُمجن  األول، وربما يؤدي ىذا الجزء 
 القصر في ضوء الكتابات التذكارية 

راحــل التحــري والتنقيــب التــي أجريــت فــي تــل النبــي عبــر م عمــى أكثــر مــن نــص مســماري يــؤرخ ليــذا القمــر ُعثــرلقــد 
عمــى المــدونات القديمــة لمنمــوص قامــت حتــى وقتنــا الحاضــر، وســنعرض الدراســات التــي  ( 21)1851يــونس منــذ عــام 

وىـي  ،التـي تمقـي الضـوء بشـكل مباشـر وتفمـيمي عمـى قمـره فـي نينـوى، ادينـا -آخي-آشورالمسمارية الخامة بالممك 
 عمى التوالي:

عـرض فييـا قـراءة قـد و  1888 فـي عـام (bert Francis Harper)ميا الباحـث روبـرت فرانسـيس ىـاربرة التي قـدّ الدراس -1
 .(22)سطوانة تذكارية من نينوى لمممك اسرحدونأوترجمة لمكتابات المسمارية عمى 

 أدينــا -يآخــ-ور الممــك آشــورلموشــ مــع ترجمــة  (Alexandar Heidel)ىايــدل  أليكســاندر األمريكــيدراســة الباحــث  -2
والــنص محفــوظ فــي المتحــف 1955الباحــث اوبنيــايم بعــد وفــاة األول قبــل نشــر المقالــة فــي عــام  مــن إعــداد  تكانــ

وقــد عثــرت عميــو ىييــة تنقيــب عراقيــة، ويتمتــع ىــذا الــنص باىميــة بال ــة كونــو  (M.59046)العراقــي وموســوم بــالرقم 
تحـت األرضـية وعمـى ممـطبة المـبن التـي ( (in situخـاص بقمـر الممـك اسـرحدون وُعثـر عميـو فـي مكانـو األمـمي 

 .(23)ق.م 676كما انو مؤرخ بالعام  اسرحدون عمييا قمره. ى  بن
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لُمعظـم نمـوص  1967و1956عـام  (Rekele Borger)الدراسة الشاممة التي قـدميا الباحـث االلمـاني ريكيـل بـوركر -3
 .(24)(Afo)الممك اسرحدون في السمسمة المعروفة 

فـي مجمـة  1971التـي قـام بيـا الباحـث جيفـري ترنـر فـي نمـوص الممـك اسـرحدون،المقارنة والفريدة ل وأخيرا الدراسة -4
(IRAQ)(25). بعده  أتىنموص الممك الذي سبق اسرحدون الذي  قارنيا مع  إذ. 

 

 تسميات القصر 
تجديـده  أوىـذا المبنـى توسـيع  أوتجديـد  أوالـذين تعـاقبوا عمـى بنـاء  يات التي أطمقيا المموك اآلشوريوناختمفت التسم

 أندرجـة  إلـىتمـك،  أوفـي تـرجي  ىـذه التسـمية  آراؤىـم تتباينـاألمر الـذي انعكـس عمـى تفسـيرات البـاحثين ف، توسيعو أو
 حد مرافق القمر، ليطمقيا  عمى المبنى ككل.أ أوبعض الباحثين قد وقع في لبس عند اعتماده تسميةً  لجزء 

 إلــىشــرنا أوقــد  ،(26)اســتظياره بشــكل كامــل أوع مــن كــون المبنــى لــم يــتم تنقيبــو ولعــل الســبب المباشــر ليــذا األمــر نــاب
ممــادر عمــى أســباب ذلــك فــي بدايــة حــديثنا عــن موقــع القمــر، وحتــى الترجمــات العربيــة الســم القمــر التــي اعتمــدت 

األثريــــة بالــــداليل  إقرانــــوتــــدقيق الــــنص اآلشــــوري وعــــدم  أوأجنبيــــة جــــاءت ترجماتيــــا غيــــر دقيقــــة بســــبب عــــدم مراجعــــة 
تقــدم وجــدُت مــن  مــا وبنــاًء عمــىحتــى مناقشــة األســباب الموجبــة إلنشــاء ىــذا المبنــى وعمقتــو بالتســمية.  أو، (27)المتــوافرة

وفــي  ،كديــة التــي وردت فــي الــنص المســماريألالضــروري اســتعراض الترجمــات األجنبيــة المقدمــة وُمقارنتيــا بــالمفردات ا
 في موشوره الشيير وقد جاءت في النص المسماري: هقمر ادينا عمى  -ياخ -لتي أطمقيا آشورُمقدمتيا التسمية ا

É .GAL   pa-qi -da -at   ka-la -ma 
(28) 

 وترجمتو 
  عمــى الــرغم " وأظنيــا األدق مــن بــين الترجمــات  الُمقدمــة ليــذا الســطر مــن الــنصكررل  رريء (59)القصررر الررذي يح ررد"

القصررر الررذي نجــد البــاحثين ىــابر ولوكنبيــل عرفــاه بعبــارة " تقــارب بعــض البــاحثين فــي رؤيــتيم عــن ُمســمى ىــذا القمــر ف
 . (31)"يحرس )يحمي( كل  يء

مـن الترجمـة االنكميزيـة وقـدموىا بمـي ة: "القمـر الـذي يجمـع كـل شـيء"  األخيـرخذ معظم الباحثين العراقيين عـن أو 
)  أوالقصرر الرذي يجتمر  دون تدقيق اسم القمر في النص المسماري األممي . فـي حـين عرفيـا ىايـدل وفـق اآلتـي: "

الــذي أرخ لممــدن اآلشــورية فــي  – (Reade)، بينمــا اعتمــد الباحــث االنكميــزي جوليــان ريــد (31)" يحت ررد( فيررو كررل  رريء
وىـي: "القمـر الـذي يـنظم كـل  (Borger)ترجمـة الباحـث األلمـاني بـوركر عمى  - (RLA)معجم اآلشوريات  أوموسوعة 

الجيش، كون ىذا القمر كان مكاناً  لتنظـيم واسـتعراض الجـيش اآلشـوري لقواتـو شيء"، وُقمد بيا إعادة تنظيم وحدات 
 . (33)لوظيفة ىذا القمر (porter). وكذا انطوى تفسير الباحثة بورتر (32)ىناك في كل سنة جديدة

يسـة يعمقـة بالوظيفـة الر  ولو استعرضنا التسميات اآلشورية األخرى التي أطمقت عمى ىذا القمر لوجدنا ُمعظميـا ذا
ادينـا  -اخـي-آشـور -عرَّف كل من الممكـين إذ"، ترسانة لمسالح أو ا ً مستودع"أن يكون  وىي التي ُشيد ألجميا القمر

بانو "     ekal māšartiكدية أل( ق.م. ىذا البناء بالتسمية ا627-668بانيبال( ) -اشور) (34)ابمي  -باني -وابنو آشور
 ÈŠ. GAL . ŠID. DÙ. DÙ . A É.GAL pa-qi-da-atمتعـارف عميـو والشـايع:"، واالسـم ال ترسرانة" أو" مستودع أسمحة

ka-la-mu :714)سنحاريب( ) (36)اريبا -اخي -الممك سين أشاربينما  ،(35)" القصر الذي يحت د فيو كل  يء" أي-
. وربمـا ىـذه (37)(الظيرر الرذي يسرند" )حرفيـًا: الساند" أو" القصر الظييرويعني " "ekal kutalli" باسم إليوق.م.  ( 681

وبما اليبتعد كثيرًا  التسمية ليا عمقة بقمره الرييس في تل قوينجق، لكننا نرج  ممتيا الوثقى ببوابة السمح في نينوى.
 "ekal kutalli/ māšartiعن التسميات فإننا نجد الباحثين أحيانًا يشيرون إلى القمر بالتسميتين مجتمعـة

ك مـن وىنـا (38)
نينــوى الــذي يعــود لمعاىــل ب  bīt kutallīالــنص الــذي ُعثــر عميــو فــي إلــىمســتندًا لممبنــى نفســو ر تســميات أخــ إلــىيشــير 

والعايــد   bīt šahūriاهســمّ أعــاد بنــاء بيــت و أّنــُيــذكر  إذ( ق.م. 1115 -1132ل )األو  أيشــي - ريشــا -آشــوراآلشــوري 
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 (1133-1178) األولدان  -الممك آشـور بان حكمإالذي تيدم أثر ىزة أرضية ضربت مدينة نينوى  bīt kutallīلبناية 
  .(39)ق.م

بنايرة " أو (41)" البنايرة الداخميرةوُقمـد بـو " bīttānnuاه سـمّ ادينـا جناحـاً  آخـر لمقمـر و  -اخي -روقد استحدث آشو 
ىــذين  أن"، ويبــدو جنرراح الممرر وتعنــي "  bīt šarriأطمقــت عميــو تســمية، وفــي كتابــة الحقــة (41)"خاصررة داخررل القصررر

ن، إحـــداىما أرســـمت إلـــى الممـــك اســـرحدون ياســـتنادًا إلـــى رســـالتين آشـــوريتين متـــاخريعمـــى مـــمة ببعضـــيما الممـــطمحين 
    ka-ta–niš  ú  -si-is  bīt šarriina  pān  É.KI .NA .MEŠ     ni-tan -bit ina  pān-معظميـا مخـروم لكـن نقـرأ فييـا:

mu-ni   الممـطم  المـواطل لمبيتـانو  أنلك يعنـي . وبـذمعـاً وما ييمنا من الـنص أعـمه ىـو ذكـر التسـميتينbīttānu  ىـو
ُقمــد بــو الجنــاح الخــاص بســكنى الممــك، فضــًم عــن رأي منفــرد يجعمــو قاعــة عرشــو وقمــر   bīt - šarriشــري -بيــت
كدية التي تعني ألىو بناء ذو طراز غربي، وان المفردة ا bīttānu أن (oppenheim)الباحث اوبنيايم رأى . وقد (42)سكنو

كدية لتعنى ألن ليجة سامية غربية بمعنى "بيت م ير"، بينما وّظَف استعماليا في الم ة ام" ىي مفردة معارة ًً  اداخمي"
 .(43)"مبنى الرفاىية الم ير "وىي وحدة سكنية مستقمة خامة بالممك وولي العيد

 
  وصف القصر في الكتابات الممكية 

ألســس األمــمية لمقمــر فــي أي مــن النمــوص المســمارية ا إلــىمعمومــات ُتشــير بوضــوح  ةاآلن أيــ حتــىلــيس لــدينا 
 إلــىأســمفو الممــوك لكنــو لــم يتطــرق ده يلتمــميم الســابق لممبنــى الــذي شــو اعتمــد عمــى اّنــيب أيــذكر ســنحار  إذالُمكتشــفة 

وبعــد  يسـتند عمييـا المـبن الجديـد لـذا ىـدميا، أنأسـماييم، ويمـف سـنحاريب أسسـو بانيـا كانـت ضـعيفة ورخــوة وال يمكـن 
في ضواحي المدينة اقتطعيا من مساحات خضراء،  متروكة ) بور( أراضيقام بتوسعة القمر وامتد ببنيانو ليشمل  ذلك

 É.GAL"  الترسانة أوقصر السالح " أو" القصر الظييروعمى ىذا الموقع شيد " والسور وخارجوحددىا بانيا تقع داخل 

kutalli / māšarti  كديـة رتفعـة مـن المـبن باألو فـوق ممـطبة مُ ينشـاإنـو قـام بأويـذكر"tamlū "  دكـة أووتعنـي "ممـطبة  "
، وبمــا يــوازي ارتفــاع ســور "tipku"كديــة ألطبقــة با أو( مــف 211-181)ُيقــارب مــن  مــان عــدد مــفوف المــبن بم ــت أو 

 . (44)(11المدينة ) الشكل
مـك اسـرحدون فـي إعـادة بنـاء مـا قـام بـو الم أما. (45)" يقف عند أعمى مستوى لسور المدينة قمر السمح وعميو فإن "

ـنُ  نأ إالوال يسـعنا ىنـا  الكتابيـة،ن بحسب المكتشفات األثرية والمـدونات آلاحتى ىذا القمر وتوسعتو فُيعد األكبر  ل فم 
ورد فيــو مــن فقــرات غايــة فــي الدقــة والتشــويق وىــو  وتحميــل مــا أدينــا -أخــي -بالحــديث عمــا جــاء فــي نــص الممــك آشــور

في تنـاول ىـذا الـنص فقـد سـبقني العديـد مـن  األولوبالتاكيد لست  ،عماره ليذا القمر الشييرإ يتحدث عن مراحل إعادة
تحميمـي ُمقـارن مـع  باسـموبأتنـاول الـنص  نأالبحث، لكني وجدُت من الُمفيـد  أولعمى ذكر معظميم في  أتيتالباحثين 

ســات الســابقة قــدمت ترجمــة عامــة لمــنص ن ُمعظــم الدراأل ؛يخــرج عــن اإلطــار العــام لمــنص الواقــع عمــى األرض وبمــا ال
دون مناقشة األفكار والمفاىيم التي وردت فيو ماعـدا الدراسـة الفريـدة التـي قـدميا الباحـث جيفـري ترنـر من حرفية  وأحياناً 
، وىـــي األخـــرى لـــم تبتعـــد 1993عـــن القمـــر التـــي قـــدمتيا الباحثـــة باربـــارا بـــورتر عـــام  يســـيرة، واإلشـــارات ال1971عــام 

 دود الترجمات الُمقدمة لمنص المسماري. كثيرًاعن ح
دًا عــن أســاليب الُمبال ــة التــي تتضــمنيا الكتابــات التذكاريــة اآلشــورية فــي عــلنــا لمــنص ســيكون أكثــر تجــردًا وبُ ولعــل تناو 

بعض األحيان، ومحاولة إيجاد قراين بين فقرات الـنص المسـماري مـع واقـع األبنيـة الموجـود حاليـاً عمـى تـل النبـي يـونس 
النممك القياسات الدقيقة التي كان عمييا قمر اسرحدون بسبب عدم الكشف وال سيما أننا  ، ييرات التي طرأت عميياوالت

وىــو جــامع النبــي يــونس وال  الأالنممــك قياســات دقيقــة لمبنــاء األحــدث عمــى التــل و التنقيبــات الســابقة،  فــيعنــو بالكامــل 
يونس نفسو ليس لدينا بالضبط الحجم المحي  لو مع عدم إغفال  قياسات التوسعات التي أضيفت إليو، وحتى تل النبي

 المت يرات التي حممت وتحمل عميو.
ُمعتاد في الكتابات التذكارية فقد استفت  اسرحدون النص بذكر اسمو وألقابو ثم نسبو مع تحديد ماىية المبنى ىو كما 

 حيث يذكر:
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É . GAL 
md

AŠ -  šur - ŠEŠ .SUM.NA 
LUGAL  GAL -ú  LUGAL   dan-nu 
LUGAL kiš-šá -ti  LUGAL  KUR Aš-šur

ki 

DUMU 
md

30 .PAP .MEŠ .SU  LUGAL KUR Aš- šur
ki  (46) 

 

ابــن الممــك  ممــك العــالم، ممــك بــمد آشــور.......... الممــك القــويّ  ا الممــك العظــيم،بــير ا -آخــي -قمــر آشــور وتُتــرجم: "
ثـم نخوض في تفاميميا  أندون لية وأشير أعمالو الحربية من اء اآليبا ممك بمد آشور. وبعد ذكر أسمر ا -آخي-سين

 نمو:   جاء ما إذ( بناء مستودع األسمحة )الترسانة ياتي عمى ذكر
ina  UD –me-šu-ma  E.GAL  ma-šar-ti  
á qí-rib  URU  Ni -na -a š 

šá LUGAL .MEŠ  a-lik  mal -ri   AD.MEŠ-ia  
ú -ša - pi -šu  

(47)
……….." 

 وتُترجم:

ه آبــايي )أجــدادي( الممــوك الــذين ســبقوني االــذي بنــ الــذي يقــع فــي نينــوى (48)فــي تمــك األيــام قمــر األســمحة )الترســانة(
..... وبعد ذكره ألىمية القمر ووظيفتو نقمد ىنا األسباب الموجبة ليذا البناء العظيم. ينتقل إلى مسالة التوسـعة التـي 

مـالحة لمزراعـة ضـمن حـدود  جديدة مـن الحقـول المجـاورة وربمـا كانـت أراضٍ  راضٍ أو قام بضم أنّ ، و أجراىا عمى القمر
 جاء في النص : إذيذكر فييا قياساتو  ا ً كبير  ا ً نو جعمو قمر أو  ،مدينة نينوى القديمة

e - li  tam -le -e  šu -a -tu  
É .GAL .MEŠ    rab-ba-a-ti  
a-na    mu-šal    be-lu-ti-ia 

ab -ta-ni   li -ru -uš-šú 

É  dan-ni   ša  95 ina 1 kuš  GAL -tim   GÍD .DA  

31  ina  1 kuš     GAL – tim    DAGAL  
(49)

      
وشــيد المبنــى  ،ســيادتي إلقامــةعظيمــة )مجمــع قمــور فخــِم( كمــا كــان  اً عمــى ىــذه الممــطبة قمــور  " بنيــتُ  :وتُتــرجم

 1".ا ً كبير  ا ً ذراع 55ضو وعر  ،اً كبير  ا ً ذراع 95الرييس )في القمر( الذي طولو 
a-na  maš-quit  ANŠE .KUR.R.A.MEŠ   qí-rib-ša  
 pat-tu  ú – še-še –ram-ma 

  ú-šal-bi-ba   a-tap-piš 

 وترجمتيا :

)مع استمرار تدفق الماء( كانيـا  اً وجعمت ليا خرير  الخيول بالماء،داخمو )أي القمر( لتزويد  إلى" وجيت قناة  لمري 
 قناة ري".
وىنا البد من اإلشارة إلى  (51)الداخل ليذا ال رض" إلىقناًة  أجريت "ولسقي الخيول بالماء،  حين ترجميا بوركر: في

وال  ،في تل النبي يـونسجرت  تقدم ذكره في النص المسماري لمممك اسرحدون أيدتو التحريات والتنقيبات التي أن كل ما
فـي  اآلثـارعـن مجموعـة مـن  1954شفت تنقيبات دايرة اآلثار عام ، فقد ك1986 -1945العراقية منيا بين عام سيما 
ُعثـر عمـى ثمثـة  إذبينيـا غنـايم ذكـرت فـي الـنص المسـماري  ،بوابات قمره المطمة عمى النياية الشـرقية مـن التـل إحدى

تـل مـن ال، وكـذلك الحفريـات التـي أجريـت بـالقرب (51)والمنشور الفخاري الـذي نحـن بمـدده تماثيل لفرعون ممر طيراقة
يــب مــن تـل النبــي يــونس الـذي يمــر بمحــاذاة الطـرف القر  ،حــد أبــراج سـور نينــوى ال ربــيالتـي اســتيدفت اســتظيار أجـزاء أ
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مـــن بوابـــة الســـمح فـــي ســـور نينـــوى  أيضـــاً ربيـــل وىـــو قريـــب أ إلـــىطـــل عمـــى بدايـــة الطريـــق الـــذاىب جزء الموتحديـــداً  بـــال
تمـت مــيانة  القسـم الشـمالي منـو والمطـل بشــكل  إذمـك اسـرحدون، وكـذلك الجـزء السـاند لممــطبة قمـر الم .(52)القديمـة

جـــل الحفـــاظ عميـــو مـــن التلكـــل بســـبب ســـيول األمطـــار وعوامـــل التعريـــة األخـــرى أعمـــودي عمـــى الشـــارع المجـــاور، ومـــن 
م  (2م عند قاعدة الممطبة وارتفاع ) (141د جدار بطول )وحمايةً لممارة من خطر انييار كتل منو بشكل مفاجل، شيّ 

 .(53)م (2) –( 1,5وعرض ) 
 مــنالمزالــة  تعمــل عمــى إزاحــة أنقــاض الــدور (شــفل ) آليــة، وحــين كانــت 1986 وفــي أواســط  تشــرين األول فــي عــام

م إلــى ال ــرب مــن جــامع النبــي يــونس، امــطدمت بجســم  (111ســط  تــل النبــي يــونس وتســوية األرض عمــى مســافة )
اك بعمـل متوامـل ودقيـق ولمـدة يـومين متتـاليين فظيـر تمثـال كبيـر مخري كبير فاوقف العمل، وبـدأت دايـرة اآلثـار آنـذ
ن ىـذا الثـور ُنحـت مـن أجـاء عمـى ذكـره اسـرحدون فـي نمـو آنفـًا، و  الحجم لثور ُمجن  ضخم من حجر الحمن، وىو ما

)شــكل( وتتجــو مقدمــة التمثــال نحــو  عــدة ُكتــل حجريــة عمــى شــكل ُمكعبــات، وىــو يقــوم عمــى قاعــدة ضــخمة مــن الحــمن
حتّـى اآلن، وجـدُت عمـى األرضـية مجموعـة شمال ال ربي، كما ُعثر عمى أجزاء من ثور آخر لم يستظير بشكل كامل ال

 المون األبيض واألزرق واألمفر. من الطابوق المزج  ذي
فـي منتمـف القـرن التاسـع عشـر حـين كانـت حمـى   وقـع)شـكل( قـد  وربما يكون فقدان األقسام العميـا مـن جسـم الثـور

عنـد حفـره 1851النحت اآلشوري سايدة، وُنرج  أيضا أنيا ذات النقطة التي نبش فييا ىنـري اليـارد فـي عـام نيب قطع 
 .(54)حجرية ىناك ألواحنو استدل عمى إحدى مداخل قمر اسرحدون وُعثر عمى أذكر  إذحد المنازل أفي سرداب 

مســاحة جــامع النبــي  أوســاحة التــل ولــو قمنــا بحســاب مســاحة القمــر التــي ذكرىــا اســرحدون فــي نمــو ومقارنتيــا بم
 .(55)نظري افتراضي باسموبيونس ألمكننا إعطاء مساحة تقريبية لمقمر ولو 

، وقـد يكـون المقمـود بـو bīttānu ُ  اهسـمّ لقمر لـم يكـن موجـوداً  فـي السـابق ا إلىوقد أضاف اسرحدون جناحًا آخر 
ُمطابقــة إلــى حــد كبيــر  قياســات القمــور اآلشــورية  الــذي ربمــا كانــت قياســاتو   bīt šarriالجنــاح الخــاص بُســكنى الممــك

ـــذكر بشـــكل مـــري  وُمفمـــل فـــي جميـــع آىنـــاك أكثـــر مـــن ســـتة أجنحـــة  إنكمـــا  (56)الُمتـــاخرة خـــر مضـــافة لمقمـــر لـــم ُت
 بل اقتمر ذكرىا عمى بعض النموص دون أخرى. النموص،

مـم الطرايـق  التـي اعُتِمـدت فـي رفـع الميـاه عفم تُ  ليا خريراً  أنّ القمر وذكر  إلىماء التي أومميا وفيما يخص قناة ال
نو إلى األعمى،  ذكـره  مـا إلـىيفوتنـا التنويـو  اسرحدون لم يذكر عمى أي ممدر) نيـر( اعًتمـد فـي جمـب الميـاه، وىنـا ال ا 

 ابن بطوطة في رحمتو:
ثررم  ،فييررا نرو أمررر قومررو برالتطيرأُيقررال ، وعمررن نحرو منررو العررين المنسروبة إليررو ،"وىنالر  تررل يررونس عميرو السررالم

بقرررب منيررا خررراب ُيقررال انررو موضرر   وبمقربررة منررو قريررة كبيرررة فك ررف اع عررنيم العررذاب. ،صررعدوا التررل ودعررا ودعرروا
ثر السور المحيط بيا ظاىر، ومواض  األبواب التي ىري منرو أمدينة يونس عميو السالم، و  ،المدينة المعروفة بنينوى

 .(17)ثيرة، ومقاصر ومطاىر وسقايات"متبقية، وفي التل بناء عظيم ورباط فيو بيوت ك
وحتــى  ،ق تكــون معرفتنــا بــالموقع القــديم ليســت ذات قيمــةدون تنقيــب شــامل وموثّــمــن نــو أونخِمــص فــي ختــام حــديثنا 

إذ يمعب التنقيـب األثـري الـدقيق دورًا ميمـًا  ،بوجود مجموعة الباس بيا من النموص الكتابية كما في حالة مدينة نينوى
 فـــي وظـــايف ىـــذه المبـــاني ومســـاحاتيا وتـــواريخ تاسيســـيا وتحديـــد أماكنيـــا الدقيقـــة واســـتظيار معالميـــا وحاســـمًا فـــي البـــت

فـي  والسـيما  ،ألول مـرةاألسـاس عنـد بنايـو  أو سرحدون في تل النبي يونس لم يكـن ُممكنـًا تحديـد موقعـو األولا، فقمر
حدون كانــا قــد ذكــرا أنيمــا قامــا بيــدم البنــاء القــديم العــاىمين ســنحاريب واســر  إنإذ التــي تســبق األلــف األول ق.م.  حقبــة ال
جــاء مــن أومــاف فــي  ن مــاأق.م. و  (783-811نيــراري الثالــث ) -ُوجــد الطــابوق المختــوم باســم الممــك ادد إذاألول( )

 -الكتابــات المســمارية ُتمثــل عممــين  لممكــين يمــفان بنايــة واحــدة وىــذا مــا أشــرتو الحقــاً  كتابــات حفيــدىم الممــك آشــور
 .(58)ق.م. (627 -668) يبالبان
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 اليوامش
مرن  أمرا ،إلن ال مال من نير الخوصر بينما يحده سرور نينروى مرن جيرة الغررب ،يق  ىذا التل عمن الجانب ال رقي من نير دجمة (5)

تبمر  و  (كرم 5/5×  كرم 5تبمر  ابعراده )  إذوترل قوينجرب بيضروي ال ركل  ،الجية ال رقية فتظير ب كل جمري انحنراءة نيرر الخوصرر
 مترا تقريباً . 55أعمن نقطة فيو 

 ( ىكتار عن تفاصيل ىذا التل ُينظر:51( تقريباً ومساحتو )51تل النبي يونس ارتفاعو ) (5)
Turner,J., "Tell Nebi Yunus : The ekal māšarti of Nineveh ",Iraq ,Vol.32/1,1970,p.68; -Reade , J. ,RLA , Vol . 9, 2001, 

P.390.  
 ممزيد ُينظر أيضاً  :ول     

   59-51، ص 5975بغداد،  نينوى، عمي محمد، وميدي، طارب عبدالوىاب، مظموم،    

 ، وجرونز،رولنسرون ،ليرارد، روس، رسرام ،تتاب  العديد من الرحالة االجانب عمن زيارة نينوى والتنقيب فييا ومن ا يرىم رير،، بوترا (5(
 لممزيد ُينظر : 5991رىم االمريكي سترون . عام بي،،كين ، وكامبل تومبسون  وكان آخ لوفتس،

Reade , J., RLA , Vol .9 ,2001, pp.392-4   
نررو يحرروي مررا يقررارب مررن  إمعادلررة حسررابية حررول حجررم تررل النبرري يررونس وقررال 5115فمرريكس جررونز قرردم فرري عررام  أنومررن الطريررف ( 5(

ذا ما كمف ألف عامل5.111111) مائة وع رين ألرف طرن مرن الترراب ( 551111بنقل ) ( ستة ماليين ونصف طن من التراب، وا 
 ( سنة تقريبًا.15في السنة فستكون المدة الكافية إلزالة كامل أنقاض تل النبي يونس من األتربة )

 ُينظر:    
 .55المصدر السابب، ص  ،عمي محمد ،وميدي ،طارب عبدالوىاب ،مظموم    

                                                                                        ,Fagan ,B . M , Retutn to Babylon                             ُينظر :( 1(
          Colorado .2007 , pp .115-116    ;  

      Reade , J ., The Assyrian  Sculptur , London , 2006 , p.14   
(6) Porter ,B ., P. 73 

  (، 5917)51فاضررررل عبرررراس،" أعمررررال التنقيررررب والصرررريانة االثاريررررة فرررري نينرررروى والموصررررل الُتراثيررررة"، مجمررررة سررررومر،  ،حمرررردأ (7(
 .55-59ص 

8) AL-Asil , N., "A new Hexagonal prim of Esarhaddon " , Sumer , 12 (1956), p . 9 )  

 . 91-95، ص5917، 51سومر،  " ظيور الثور المجنح في تل النبي يونس" ،عبدالستار ،العزاوي( 9)
(10) Turner , J.,Iraq,Vol .32 (1970) PP.68-85  

       Heidele ,Sumur , (1954) , PP. 10-37   

       Harper ,R.F. ,Hebraica ,Vol .4/2 (1888),PP.99 - 11    

(15) orter,B.,P.8;P.73  

       Reade ,  J . ,Assyrian Sculpture, p . 14   

 المم  اآل وري اسرحدون.وىو المفظ اآل وري السم  (55)
  ررريف،تاريص فررن العمررارة العراقيررة مختمررف ،، وكررذل  يوسف519، ص5915-، موصررل 5ج ،الررديوه جي،سررعيد، ترراريص الموصررل (55)

 .557-555، ص 5915-الكويت العصور،
  555،ص ، ريف،المصدر نفسو،يوسف( 55)
  95ص ،اببالمصدر الس ،عبد الستار،العزاوي( 51)
                                                                           Lioyd, S. ,Foundations in the Dust ,London -1980,P.100( ُينظر:55)

، رسررالة ماجسررتير  يررر 5195 -5157وكررذل : النحرراس، مررروة زىيررر، ىنررري اليررارد ون رراطو األثرراري ودوره السياسرري فرري العررراب
 .  551، ص5155من ورة، جامعة الموصل،

(57) Porter , B. , op . cit  , PP .73-74   

 Reade, J. , op. cit , p. 14 ;                                                                                             Fagan , B.M. ,  Return        : ُينظر( 51)

to Babylon , Colorado , 2007 , PP. 115-116                                                 

(19) Porter , B . , op . cit  , P . 74   
  .91ص  ،المصدر السابب عبد الستار، ،العزاوي( 51)

   .551-555ص  ،5995 ،بغداد ،ظالل الوادي العريب ،بينام ،ابو الصوف       
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لرم تعثرر عمرن  أوبعضًا من الوثائب الخاصة بيذا العاىل التي اكت فيا اليارد ىي مفقرودة  أن  Borterاحثة بورتر وقد افترضت الب( 55)
الغرف التي حفر فييا في تل النبري  إحدىمن حجر الحالن )مرمر في  ألواحنو عثر عمن أاليارد ذكر:  أنمكان ليا عمن الر م من 

ونسربو فييرا وىري تطرابب كثيررًا الكتابرات  ألقابروقصر يعود لممم  اسررحدون وقرد ذكرر تخص مبنن  أنيايونس التي استدل بيا عمن 
 الموجودة في القصر الجنوبي الغربي . واألسودالموجودة عمن خمفيات الثيران 

       Porter , B , op . cit  , P . 163  
(22) Harper , R.F. , '' Transliteraton and  Translation of Cylinder a  of  the Esarhaddon Inscriptions ,Hebraica , Vol .   

4/2 ( 1888) , pp. 99- 117.    
23) AL .Asil , N . , op.cit,12 ( 1956), p.9  ) 

 وكذل : 
       Heidel , A ., Sumer , 12 (1956) , pp.10-37  
(24) Borger, R. " Die Inschriften Asarhaddons konigs von Assyrien ", Afo , Vol . 9, (1956) / 1967 , Oenabruch p.62 
(25) turner, J. , " Tell nebi  yunus : The ekal  masarti of Nineveh, Iraq, Vol . 32 / 1 ( 1970 ), PP.68_85 
(26) porter, B.N, op .cit , p.73 ; 

       Reade, J., op . cit , p.14  

ىررذا  أنعمرن أحرردىا كتابرات مسررمارية أسرتدل بيررا عمرن   ّوني ُعثرر عمييررا  ليرارد ىرري ألرواح حجريررة دُ مرن أىرم األدلررة األثريرة الترر( 57)
ة عند وكذل  النص المسماري المدون عمن المو ور الذي عثرت عميو بعثة عراقي ،ادينا-اخي-القصر يعود لممم  اآل وري آ ور

بوابرات مدينرة نينروى  إحردىبنرن اليبتعرد كثيررًا عرن بوابرة السرالح عميرو اسرم المبنرن، وكرذل  فرمن الم أحد مداخل القصر الرذي ُدّون
 الرئيسة 

 ُينظر:      
        Reade , J. , RLA , P .402                                                                             
(28) Heidel , A., op .cit ,PP .34-35   

                          Borger , R., op .cit , P.62  

حرفيًا: "يحت د فيو "وُيقصد بو المقر الذي يتمركز فيو الجريش وعدترو مرن األسرمحة والخيرول والبغرال بحسرب ماجراء فري اسرتيالل ( 59)
 اسرحدون عند ذكره استخدامات ىذا القصر  

 ُينظر:      
Porter , B.N., op . cit , P . 73; 
Reade , J.,RLA , P.419; 

Turner , J., op .cit , P.68. 

    

    ;Harper , R.F. , op .cit , P.115                   ُينظر:                                                                   (  51)

    Luckenbill , D.D., ARAB , Vol . 2 , P.269  
(35) Heidel , A ., op.cit , P.35  

(32) Reade , J., RLA , P.419 ; 

       Borger , R., op . cit , P.62  

(33) Porter , B.N, op . cit , P.73  

 بانيبال. –وىو المفظ اآل وري السم المم  آ ور ( 55)
وقصررر السررالح  ،نررذكر أن أ ررير وأوسرر  قصرررين فرري مدينررة نينرروى ىمررا قصررر سررنحاريب فرري تررل قوينجررب أنمررن الُمفيررد ىنررا  (51(

 من استدل عمييما ىو الُمنقب االنكميزي اوستن ىنري ليارد. ُينظر: أولن أو  ،حدون في تل النبي يونسالسر 

 .559ص  ،المصدر السابب ،مروة زىير ،النحاس       
 .لمفظ اآل وري السم المم  سنحاريبوىو ا( 55)

 ; Turner , J., op . cit , PP.69                                ُينظر:                                                              (57)

        CAD , K , PP.603-604 : b 

(38) Reade   , J , RLA , P. 419  

 عن تفاصيل ىذا النص والتسمية ُينظر :( 59)

Grayson, A.K., RIMA, Vol . 1, 1987, P. 314 
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(40) Parpola , S., Letters  from priests to the kings Esarhaddon and Assurbanipal SAA,Vol .B , Finland , 1998 , P.181 ; 

P . 63 , No . 71 :9 .  
(45) CAD , B , P . 274: b  .  

(42) Turner , J. , op .cit , P .79 .   

(43) Ibid .   

(44) Turner , J ., op . cit , P .70   

(45) Ibid , P .71  

46) Heidel , A . , op . cit , p . 10 ) 

47) Ibid, P .26)  

ىنا  عالقة متبادلة بين اسم ىذا القصر وأىميتو م  اسم البوابة السادسة ع رة بحسب نص سرنحاريب التري ُ ريدت برين عرامي ( 51)
 قصر السالح وقد تغير اسميا الحقاً . ُينظر : أو( ب.م. وُسميت بوابة قصر االستعراض العسكري 597-595)

Reade , J .  , RLA , P.402 .  
(49)  Heidel , A . , op . cit , PP .30 - 31   .    

(50) Heidel , A . , op .cit , pp .34-35 ; 
Borger , R . , op .cit , p . 62 .   

  .559المصدر السابب، ص  ،الصوف، بينام أبو( 15)

  .59حمد، فاضل عباس، المصدر السابب، ص أ( 15)
 .55فاضل عباس، المصدر السابب، ص حمد، أ( 15)

 .557ص  -555المصدر السابب، ص  ،الصوف، بينام أبو( 15)
(55) Turner , J ., op . cit , P . 79   

ربررط مرابين موقرر  ترل النبرري يرونس وعررين المراء الترري موضرعيا  عنررد سرور المدينررة والتري ُعرفررت حرديثًا بعررين  العديرد مررن الرحالرة( 17)
الخنردب  أووىري عرين مراء عنرد الروادي  ،تسرمية جراءت عرن لفظرة تركيرة )دمرل ماجرة( وتعنري"العين الرا رحة "وىري  ،"الدممماجة"

رابطراً  منطقيراً  يربطيرا مر  قنراة المراء التري وصرفيا  أرى( كرم تقريبراً عرن ترل النبري يرونس، وال 5,1المحيط بسور نينروى وتبعرد )
 ت بقصيرة عن التل. لممزيد ُينظر:كما أنيا عممياً  تبعد بمسافة ليس ،اسرحدون في نصو

 ،،بيررروت5ط ،، حققررو وعمررب عميررو:عمي المنتصررر الكترراني5تحفررة النظررار فرري  رائررب األمصررار وعجائررب األسررفار، ج ،ابررن بطوطررة
 . 511، ص 5911

 .  51وعن عين الدممماجة  ينظر: مظموم، عبدالوىاب، وميدي، المصدر السابب، ص      
58) Ibid , P . 84 ) 

Reade, J ., op. cit, p. 419  

 مساحة التل: 
 5م511111=   5م 51111× ىكتار  51
 

 :مساحة جام  النبي يونس
 م 755م  =  55× م 55

 مساحة القصر : 
 القياسات وفب النص اآل وري :

 ذراع كبير  91× ذراع كبير  55
91  ×59.1  =57.151  
 م  51.551=  59.1×  55

 م  755.19=  51.551×  57.151
 فاع المصطبة:ارت
 ( صف 511-511)

 سم( بالُمقارنة م  ُسم  ما ُعثر عميو من طابوب مرب  وأحجار تبميط في قصر المم  اسرحدون: 7ولو اعتمدنا ُسم  المبنة الواحدة )
  .م55.51=  7×  511
 .م00.22=  7×  022
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