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يصدر العدد الخامس من مجمة آثار الرافدين التابع لكمية اآلثار  -جامعة الموصل

المجمة التي تيدف إلى تشجيع األبحاث العممية المقدمة من اآلثاريين المتخصصين بمغات بالد

الرافدين وحضارتيا ونشرىا وفق المعايير العممية .نقدم في ىذا العدد مجموعة متميزة من

اإلسيامات العممية كتبيا أساتذة يعممون في حقل آثار بالد الرافدين وحضارتيا في عصورىا
الممتدة من االلف السادس قبل الميالد مرو ار بالحضارات السومرية واألكدية واآلشورية وفترات

الحكم االجنبي ثم العصور اإلسالمية .نممل ان يجد القار الكريم ما يصبو إليو من معرفة آثارية
وحضارية .ان نشر ىذه البحوث سيسيم في تعزيز الثقافة اآلثارية التي تساعد في توعية االنسان

بمىمية اآلثار والتراث ،كما انيا ممك لإلنسانية ودروس يفاد منيا االن ومستقبال ،مع االخذ

بالحسبان اليجمة الشرسة التي حمت بآثارنا من عمميات نيب واعمال حفر عشوائية وغير

مشروعة اسيمت في تشويو الموقع األثري اوال ومن ثم نيب محتوياتو وتيريبيا خارج العراق.
وأخي اًر ما حل بآثار مدينتي نينوى والنمرود ومحتويات متحف الموصل كميا دليل قاطع عمى
وجود أيد خفية ممنيجة ومدربة عممت عمى تدمير الحضارة اآلشورية والتي امتدت لما يقرب من

 2000الف سنة قبل الميالد.

نممل أن يكون لمبحوث المقدمة والتي ستقدم مستقبالً دو اًر في نشر منجزات تمك

الحضارات وأثرىا في بمدان الشرق األدنى القديم في مجال الكتابة والتدوين والقانون والفمك
والتنجيم واليندسة والرياضيات والطب واآلداب بكل مجاالتيا.

االعداد القادمة ستنشر الكترونيا ،وىذا ما يسيل التواصل بين ىيمة التحرير والباحثين

إن شاء اهلل .وستزود المجمة الباحثين بموقعيا الجديد وكيفية التقديم الييا.

ومن اهلل التوفيق
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نعي
الراحل األستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار مصطفى الشيخمي
9154 _ 5491

أ.د .جابر خميل إبراهيم
كمية اآلثار – جامعة الموصل

رئيس هيأة اآلثار والتراث األسبق

في يوم الجمعة الموافق  02أيمول  0207غادر الدكتور عبد القادر مطار بغداد الدولي
متوجيا الى مدينة اسطنبول بتركيا  ،إلجراء فحوصات تتعمق بالقمب في إحدى مشافييا  ،يرافقو نجمو
أنس  .بعد إجراء الفحوصات الطبية قرر االطباء المختصين إجراء عممية جراحية كبرى في القمب .

وبعد ايام معدودات فارق الحياة في الثاني من تشرين االول  0207ونقل جثمانو إلى بغداد ووري
الثرى في مقبرة الكرخ االسالمية في السادس من تشرين االول . 0207
3

والفقد حالة مؤلمة  ،والفراق ىاجس مرعب يبقى كامناً في ذىن اإلنسان وان كان تفسيره ىو

انتقال من حياة زائمة إلى أخرى دائمة مستقرة .

ولد الفقيد عام  0723في حي عريق من أحياء مدينة بغداد معروف باسم (باب الشيخ )

نسبة إلى الشيخ الزاىد عبد القادر بن موسى بن عبداهلل الجيمي (الكيالني) الذي فيو مرقده ومسجده
الجامع .

أكمل المرحوم عبدالقادر دراستو االبتدائية واإلعدادية في مدارس بغداد ثم التحق بعدىا بقسم اآلثار

في كمية اآلداب بجامعة بغداد وحصل عمى شيادة البكالوريوس في االثار القديمة  .وأىمتو شيادتو
لمتعيين في مديرية االثار العامة (الييأة العامة لألثار والتراث حالياً) بدرجة منقب آثار  .ونسب

لمعمل في دائرة التحريات وحماية المواقع االثرية  .والتحق يومئذ بالمجان التي كانت تعد مؤلفين

كبيرين ميمين ىما ( :المواقع االثرية في العراق  -بغداد  )0752و (أطمس المواقع األثرية  -بغداد
 . )0754فضالً عن الواجبات االخرى المتعمقة بإجراء الكشوفات عمى مواطن االثار وتفقدىا من

حين آلخر  ،من أجل حمايتيا من التجاوزات .

في بداية شير آذار من سنة  0753رشحت مديرية االثار العامة يوميا المرحوم عبد القادر

ممثال عنيا في المسوحات األثرية التي كان يجرييا عالم االثار االمريكي روبرت ادمز االستاذ في
المعيد الشرقي بجامعة شيكاغو لممنطقة الواسعة المساحة الواقعة بين قضائي عفك في محافظة
القادسية والنعمانية في محافظة واسط واستمرت عمميات المسح اآلثاري لغاية النصف االول من شير

مارس من العام نفسو  .واليدف من ىذه المسوحات ىو استكمال الدراسات الخاصة بمجاري االنيار
والجداول الدارسة  ،والتي كانت تروي المدن والقرى والحقول والبساتين في العصور القديمة  ،والتي
غدت في القرون المتأخرة الماضية شبو صحراوية .

ومن الجدير بالذكر أن االستاذ ادمز بدأ مشروعو ىذا عمى مراحل  .كانت االولى في عام

 0746والثانية في  0751والثالثة في  . 0753وكان المرحوم عبدالقادر قد أعد بحثاً قيما عن نتائج

ذلك المسح نشره في مجمة سومر المجمد  )0755( 11ص  . 47 – 40أما االستاذ ادمز فقد

أصدر مؤلفو الشيير ( )Heartland Cities , Chicago 1981كانت األعمال االثارية ىذه عالوة
عمى أعمال المسوحات في منطقة السيل الرسوبي  ،قد أكسبت الفقيد ميارة في التحري والتنقيب التي

تضطمع بيا مؤسسة اآلثار العراقية  ،جعمتو يعقد العزم عمى إكمال تحصيمو العممي  .فسافر رحمو

اهلل إلى المممكة المتحدة والتحق بجامعة كالسكو والتي منحتو شيادة الدكتوراه عن اطروحتو في
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النصوص المسمارية المكتشفة في تميين مشيورين بحوض سيل حمرين ىما (السيب وحداد) الواقعين

في محافظة ديالى والعائدين إلى العصر البابمي القديم  0373 – 0222ق .م
The Old Babylonian Tablets From ME – TURAN (Tell AL SIB and Tell
HADAD) Univiersity of Glasgow June 1983
عاد الدكتور عبدالقادر إلى العراق والتحق بمؤسسة اآلثار التي منحتو اجازة دراسية إلكمال
تحصيمو العممي  .وبعد مدة غير طويمة وبناء عمى طمبو نقمت خدماتو إلى كمية التربية ابن رشد
بجامعة بغداد لتدريس تاريخ العراق والوطن العربي في العصور القديمة إال انو لم ينقطع عن دائرة

اآلثار والمتحف العراقي وفي الوقت نفسو كانت صالتو العممية مع قسم اآلثار بكمية اآلداب في
الجامعة ذاتيا  ،محاض اًر ومشرفاً ومناقشاً لطمبة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه .

لم يقتصر نشاطو العممي عمى كميتو بل كان يمبي دعوات الجامعات العراقية لمناقشة أطاريح

طمبتيا في الدراسات العميا وفي مقدمتيا جامعة الموصل  .إذ تحمل أعباء السفر ومخاطره في أوقات

أمنية حرجة  .كما نشير إلى جيود الفقيد في المشاركة في الموسوعات الحضارية التي كتبتيا نخبة
من الباحثين العراقيين  ،والتي غدت مصد اًر لمطمبة والباحثين .

وفضالً عن ذلك فقد تخرج عمى يدي الفقيد العديد من اآلثاريين والمؤرخين في العراق فأصبح

بعض تالميذه يقودون العممية التربوية في المدارس والجامعات العراقية .

ومن خالل سنوات زمالتي مع الفقيد في ىيأة اآلثار والت ارث وفي جامعة بغداد يحق لنا أن

نذكر مآثره وحسن شمائمو  .فقد كان بحق حميد الشيم واألدب والخمق الحسن .

غادرنا المرحوم الدكتور عبدالقادر إلى عالم اآلخرة وترك عند عائمتو وزمالئو وأصدقائو

ومعارفو ومحبيو لوعة الحزن وألم الفراق  .ندعو اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمتو  ،وأن يسكنو

أعمى فراديس الجنان .

وانا هلل وانا إليه راجعون
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اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت
ّ
م .م .ﻣﻧذر ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳم

د .ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺣﻣد ﺣﺳﯾن

ﻛﻠﯾﺔ اﻵﺛﺎر -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل

ﻛﻠﯾﺔ اﻵﺛﺎر -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل

اﻟﻣﻠﺧص

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

اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﯾن اﻟﯾوﻧﺎن واﻟروﻣﺎن اﻣﺛﺎل ﻫﯾرودوﺗس  Herodotusوزﯾﻧوﻓون ،Xenophon
ﺳﯾﺎح اﻻورﺑﯾﯾن ﻧﺣو اﻟﺷرق ﻛﺎﻟﺣﺎﺧﺎم اﻟﯾﻬودي اﻻﺳﺑﺎﻧﻲ
اﻟرﺣﺎﻟﺔ واﻟ ّ
اﻷﺛر اﻻﻛﺑر ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض ّ
ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن اﻟﺗُطﯾﻠﻲ  Benjamin of Tudelaﻓﻲ ﻋﺎم  ١١٦٠م ،اﻟذي زار اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣدن اﻟﺷرق
وﻣﻧﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى وﺳﺟل ﻣذﻛراﺗﻪ واﺧﺑﺎر رﺣﻠﺗﻪ ) The Itinerary of Benjamin of

 ( Tudelaاﻟﺗﻲ اﺛﺎرت ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻻورﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻓﺄرﺳﻠت ﺑﻌﺛﺎﺗﻬﺎ
اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ ﻛﺎﻟﺑﻌﺛﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﻧﺻل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﭘول ِاﻣﯾل ﺑوﺗﺎ  Paul-Ēmile Bottaﻓﻲ
ﻋﺎم  ١٨٤٢واﻟﺑﻌﺛﺔ اﻻﻧﮕﻟﯾزﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اوﺳﺗِن ﻫﻧري ﻻﯾﺎرد  Austen Henry Layardﻓﻲ ﻋﺎم

ان ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻛﺷف ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺑﻌﺛﺎت ﻛﺎﻧت اﻗرب ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻰ
ّ ١٨٤٥إﻻ ّ
اﻟﻣﻐﺎﻣرﯾن ﻫو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﺑش ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺗﻧﻘﯾب ،إذ ﻛﺎن اﻟﻬم اﻻﻛﺑر ﻟدى اوﻟﺋك اﻟﻘﻧﺎﺻل و ُ
اﻟﻘطﻊ اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ واﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﻟﺗزﯾﯾن ﻣﺗﺎﺣف اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،ﻓﻠم ﺗُﻌﺎر أَّﯾﺔ اﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻘطﻊ
اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ ،ﻓﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻠك اﻻﺧطﺎء ﺿﯾﺎع ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺛرﯾﺔ ﻗَﱢﯾ َﻣﺔ.
أﻣﺎ طور اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻠم ﯾﺑدأ ﺣﺗﻰ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن

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

ان ﺑداﯾﺔ اﻟﺣرب
 (١٩١٤-١٩٠٤واﻟﺑﻌﺛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ُﻧﻔّر )ﻋﺎم ّ (١٩٠٦-١٨٨٨إﻻ ّ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻوﻟﻰ ﺣﺎﻟت دون اﺳﺗﻣرار اﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻘﯾب اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق .

ﺛم ﺣﻠّت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺧﯾرة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٣٨

وذﻟك ﺑﻌد ﺗﺷرﯾﻊ ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﺑﺎﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم  ، ١٩٣٦ﺛم ﻋﺎدت ﺑﻌض اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣرةً
أﺧرى ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺑﯾن اﻟﺣﯾن واﻵﺧر .وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗواﺿﻊ
اﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺣﺎور ﺗﻧﺎول اﻻول ﻣﻧﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ واﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ

اﻟﺳﯾﺎح ،اﻣﺎ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد ﺗﻧﺎول
اﻟرﺣﺎﻟﺔ و ّ
وﻣﺧطط اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺷﺎطﺎت ّ
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻵﺛﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ طور اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ.
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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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د .ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺣﻣد ﺣﺳﯾن

اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت
ّ

م .م .ﻣﻧذر ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳم

اﻟﻣﻘدﻣﺔ

ﯾﻌود اﻗدم اﺳﺗﯾطﺎن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻟﻰ ﻋﺻور ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﺗﺣدﯾداً اﻟﻰ ﻋﺻر

ﺣﻠف )ﺣدود اﻷﻟف اﻟﺳﺎدس ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد( ،ﺑدﻟﯾل اﻟﺧﻧدق اﻟﻌﻣﯾق اﻟذي أﺟرﺗﻪُ اﻟﺑﻌﺛﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ
ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﮐﺎﻣﭘل ﺗوﻣﭘﺳون  Campell Thompsonوﻣﺳﺎﻋدﻩ ﻣﺎﻛس ﻣﻠوان Max Mallowan

ﻓﻲ ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق ﻓﻲ ﻋﺎم  ، ١٩٢٧إذ ﺗﻣﻛن ﮐﺎﻣﭘل ﺗوﻣﭘﺳون ﻣن اﻟﻧزول اﻟﻰ اﻷرض اﻟﺑﻛر ﺑﻌد
اﺳﺗظﻬﺎر أﺳس ﻣﻌﺑد ﻋﺷﺗﺎر ﻓﺄظﻬرت ﺣﻔرﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﺗﺳﻠﺳل ﻟﻠطﺑﻘﺎت اﻷﺛرﯾﺔ ﺑدءاً ﻣن

اﻟطﺑﻘﺎت اﻵﺷورﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ وﻧزوﻻً اﻟﻰ اﻟﺑﺎﺑﻠﯾﺔ ﻓﺎﻷﻛدﯾﺔ ﻓﺎﻟﺳوﻣرﯾﺔ ﺛم ﺣﺿﺎرات ﺟﻣدة ﻧﺻر
واﻟورﻛﺎء واﻟﻌﺑﯾد وﺣﻠف) .(١وﻛﺎﻧت ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﻓﻲ ﻋﺻور ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺳﺗوطﻧﺔ

زراﻋﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ وﺑﻌد ﻣﺟﻲء اﻵﺷورﯾﯾن زاد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ وﺗﺣدﯾداً ﻣﻧذ زﻣن اﻟﻣﻠك ﺷﻣﺷﻲ-اَدد ﺛم

ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﻌد اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻋﺎﺻﻣﺔً ﻟﻶﺷورﯾﯾن ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻣﻠك ﺗﮔﻼﺕ-ﺑﻠﯾزر اﻷول ) -١١١٥
ﻋﻼ ُ
 ١٠٧٧ق.م ،( .ﻟﺗﻛون ﺑذﻟك ﺛﺎﻟث اﻟﻌواﺻم اﻵﺷورﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻧﻲ ﺑﻌد ﻣدﯾﻧﺗﻲ
آﺷور وﻛﻠﺧو )اﻟﻧﻣرود( ،ووﺻﻠت ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى َأوج َﻋظَ َﻣﺗﻬﺎ وازدﻫﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد ﻣﺎ ُﯾﻌرف
ﺑﺎﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻵﺷورﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ،وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻣﻠك ﺳﯾن-اَ ّﺧﻲِ-ارﯾﺑﺎ )ﺳﻧﺣﺎرﯾب( )-٧٠٤
 ٦٨١ق.م ( .واﺑﻧﻪ اَ ﱡﺷر-اَ ُخِ-ا ّدﯾﻧﺎ )اَﺳرﺣدون( ) ٦٦٩-٦٨٠ق.م (.وﺣﻔﯾدﻩ اَ ﱡﺷر-ﺑﺎﻧﻲ-اَﭘ ِل

)آﺷور-ﺑﺎﻧﻲݒال( ) ٦٢٧-٦٨٨ق.م ،(.إذ ﺗﻌود ﻣﻌظم اﻷﺑﻧﯾﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ
ﻋﻬود ﻫؤﻻء اﻟﻣﻠوك اﻟﺛﻼﺛﺔ .أﻣﺎ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻋﺎم  ٦١٢ق.م .ﻋﻠﻰ أﯾدي

اﻟﻛﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﺔ ،ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ظﻠت ﺑﻠدةً ﺑﺳﯾطﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ،وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﯾدﯾﺔ -
اﻟﺟﯾوش
ّ
ّ
ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﺛﻲ) ،(٢ﺛم ُﻫ ِﺟرت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺷﯾﺋﺎً ﻓﺷﯾﺋﺎً ﺣﺗﻰ ﺗراﻛﻣت اﻷﺗرﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻧﯾﺗﻬﺎ ﻓﻠم ﯾﻌد
ُﯾرى ﻣﻧﻬﺎ ﺳوى ﺗﻠول ﻣن اﻷﺗرﺑﺔ أﺑرزﻫﺎ ﺗل اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﻧس ) (وﺗل ﻗوﯾﻧﺟق ﻓﺿﻼً ﻋن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن
أن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﺑﺎﺗت ﻓﻲ طﻲ
اﻟﺗﻠول اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻓﻲ داﺧﻠﻬﺎ أﺳوار اﻟﻣدﯾﻧﺔّ .إﻻ ّ
اﻟﻧﺳﯾﺎن ،إذ ا ّن ُورود ِذ ْﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻌﻬد اﻟﻘدﯾم ) اﻟﺗوراة ( ﺑﺄﻧﻬﺎ " اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔ " – ﻋﻠﻰ
دوﻧﺎت ِ
ورواﯾﺎت
اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ آﻧذاك  -ﻓﺿﻼً ﻋن ُﻣ ّ
اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﯾن أﻣﺛﺎل ﻫﯾرودوﺗس وزﯾﻧوﻓون واﻟﺑﻠداﻧﯾون اﻟﻌرب أﻣﺛﺎل اﺑن ﺣوﻗل وﯾﺎﻗوت
ﱢ

اﻟﻣﻧﻘّﺑﯾن واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻵﺛﺎر إﻟﯾﻬﺎ  ،ﻓﺗواﻟت
اﻟﺣﻣوي ،ﻗد أﻛﺳﺑﻬﺎ ﺷﻬرةً وأﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺗﯾن ﻟَﻔﺗت أﻧظﺎر ُ
اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻣدﻋوﻣﺔً ِﻣن ِﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻷورﺑﯾﺔ ﻻﺳﺗﻛﺷﺎف
ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔ.

ﻣرت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف واﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻣراﺣل ﻓﻛﺎﻧت
وﻗد ّ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ِﻣن
اﻟﺑداﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﺑرﺣﻼت اﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ ﻟزﯾﺎرة أطﻼل ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ و ﱡ
ِ
دﯾﻼ ﭬﺎﻟﻲ Pietro Della
اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻷﺟﺎﻧب أﻣﺛﺎل ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن اﻟﺗُطﯾﻠﻲ واﻹﯾطﺎﻟﻲ ﭘﯾﺗرو ّ
ﻗﺑل ﺑﻌض ّ
١٩٣

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

 ،Valleاﻋﻘﺑﺗﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر )اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ( ،ﺛم
ﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن )اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ( ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،وﺑﻌد ﻣﻐﺎدرة ﻫذﻩ اﻟﺑﻌﺛﺎت

ت اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷوار ،ﺛم ﻋﺎودت
اﻟﺑﻼد أﺛر اﻧدﻻع اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎم  ١٩٣٩أﻛﻣﻠ ْ
أن وﺿﻌت اﻟﺣرب أوزارﻫﺎ ﻟﻛن ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾب إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻌد ْ
ٍ
ﺑﻧطﺎق ﱢ
ﺿﯾق وﺗﺣت إﺷراف داﺋرة اﻵﺛﺎر اﻟﻌراﻗﯾﺔ.
اﻟﻣرة ﻛﺎن اﻟﺗﻧﻘﯾب

وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻗُ ﱢﺳم ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺣﺎور ﺗﻧﺎول اﻷول ﻣﻧﻬﺎ ﻣوﺟ اًز ﻋن

ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﺷﻣل ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ وﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﻣﺧططﻬﺎ أﻣﺎ اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺗﻧﺎول ﻧﺷﺎطﺎت
اﻟﺳﯾﺎح ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﺎول اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻵﺛﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،أﻣﺎ اﻟراﺑﻊ
اﻟرﺣﺎﻟﺔ و ّ
ّ
ﻓﺗﻧﺎول طور اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﺎﻟوطﻧﯾﺔ.
وﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺿﻧﻲ اﻟذي اﺳﺗﻣر ﻷﻛﺛر ﻣن ﻗرن وﻧﺻف اﻟﻘرن ﻣن اﻟزﻣن

ﻫﻲ اﺳﺗظﻬﺎر ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﺑﻘﺻورﻫﺎ وﻣﻌﺎﺑدﻫﺎ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ُﯾﻌرف ﺣﺎﻟﯾﺎً ﺑِﺗل ﻗوﯾﻧﺟق ﻣﻊ ﻣﺎ
اﺷﺗﻣﻠﺗﻪ ﺗﻠك اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻣن أﻟواح ﺣﺟرﯾﺔ ﻣرﻣرﯾﺔ ﻣزﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺣت اﻟﺑﺎرز واﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ وﻛذﻟك
ﺳورﯾن اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ:
آﻻف ﻣن اﻷﻟواح اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن اﺳﺗظﻬﺎر اﺟزاء ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟ َ
اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻣن اﻟﻠﺑن واﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻣن اﻟﺣﺟﺎرة اﻟﻣﻬﻧدﻣﺔ ،أﻣﺎ ﺗل اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﻧس ) (اﻟذي
ﯾﺿم  -ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺛﺎرﯾﺔ – ﻗﺻر اﻟﻣﻠك اَ ﱡﺷر-اَ ُخِ-ا ّدﯾﻧﺎ )اَﺳرﺣدون( ،ﻓﻠم ﺗﺟري ﻓﯾﻪ أَّﯾﺔ
ِ
اﻟﻣﻛﺗَ َﺳﺑﺔ ِﻣن وﺟود ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﻧﻘﯾﺑﺎت ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ،ﺑﺳﺑب ﻗُدﺳﯾﺔ اﻟﺗل ُ
وﺣرﻣﺗﻪ ُ
اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﻧس ) (واﻟﻣﻘﺑرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺳﺎم اﻟﺗل اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻛذﻟك وﺟود دور ﺳﻛﻧﯾﺔ
ﻣﺄﻫوﻟﺔ ﺣول اﻟﺟﺎﻣﻊ ،ﻟﻛن ُﻣؤﺧ اًر وﺑﻌد اﺣﺗﻼل ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻧﯾﻧوى ِﻣن ِﻗَﺑل ﻋﺻﺎﺑﺎت داﻋش )ﻋﺎم
ﺗﻌرﺿت اﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﯾﺔ واﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻵﺷورﯾﺔ ﻧﯾﻧوى،
 ٢٠١٤م( َ

اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻣراﻓق اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ .وﻗد طﺎل اﻟﺗﺧرﯾب اﺟزاء ﻛﺑﯾرة ﻣن
ﻟﻠﺗﺧرﯾب ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺎل ُ
ﺳور ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ وﻋدد ﻣن ﺑواﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر ﺗﺟرﯾﻔﻬﺎ ﺑﺎﻵﻟﯾﺎت ) ،(٣ﻛﻣﺎ ﻗﺎم اﻟدواﻋش ﺑﻌﻣل
أﻧﻔﺎق ﻋﺷواﺋﯾﺔ داﺧل ﺗل اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﻧس ) (ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع أطواﻟﻬﺎ ﻣﺎ ُﯾﻘﺎرب ﻣن  ٤٠٠ﻣﺗر ﺑﻬدف
ٍ
ﻋﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻫرﻣزد
اﺳﺗﺧراج اﻵﺛﺎر ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻬﺎ ﻋﺑر ﺗﻬرﯾﺑﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد ،ﻓﻲ ﺧطوة ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾ اًر ّ
)(٤
ﯾﻘرب ﻣن ٍ
أدى إﻟﻰ ﺿﯾﺎع ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻗرن وﻧﺻف اﻟﻘرن ﻣن اﻟزﻣﺎن ،اﻷﻣر اﻟذي ّ
ّ
رﺳﺎم ﻗﺑل ﻣﺎ ُ
آﺛﺎرﯾﺔ ﱢﻗﯾﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ أو ﺣﺗﻰ ﺗﻌوﯾض ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻵﺛﺎرﯾﺔ.
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د .ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺣﻣد ﺣﺳﯾن

اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت
ّ

م .م .ﻣﻧذر ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳم

ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى
اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ:

ٍ
ورَد اﺳم ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ِ
ﺑﺻ َﯾ ٍﻎ
ﻣﻘطﻌﯾﺔ ِﻋ ّدة ،أﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎً
ََ
)(٥
اﻟﺻﯾﻐﺗﺎن  Ni-nu-a :و  ، Ni-nu-wa-aﻓﺿﻼً ﻋن ُورود اﺳم ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﻣﻛﺗوﺑﺎً ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ

اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ :

ﻘرأ NINA :وﺑﺎﻷﻛدﯾﺔNinua :
وﺗُ َ

اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﻋﻼﻣﺗﯾن ﻣﺳﻣﺎرﯾﺗﯾن ،ﻫﻣﺎ:

))ﺑﯾت ،ﻣﺳﻛن ،ﻣوطن ،ﺑﺣر((

)(٧

وﻓﻲ داﺧﻠﻬﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ:

)(٦

ان اﻟﻌﻼﻣﺔ
وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ّ

 ABاﻟﺗﻲ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ:

 ḪAوﺗﻌﻧﻲ)) :ﺳﻣﻛﺔ ،ﺣوت((

)(٨

.

وﻗد اﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ أﺻل ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى) (٩إذ اّﻧﻪ اﺳم ﻗدﯾم ﯾﻛﺗﻧﻔﻪ اﻟﻐﻣوض
ﻓﺛَ ّﻣﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳوﻣرﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ،ﺗﻘﻊ ﺑﻘﺎﯾﺎﻫﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎً ﺿﻣن ﻣﺣﺎﻓظﺔ ذي ﻗﺎر ،ﺗﺣﻣل اﺳﻣﺎً ﻣﻣﺎﺛﻼً ﻻﺳم
ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﺗرﻗﻰ ﺑﺗﺄرﯾﺧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻷﻟف اﻟﺛﺎﻟث ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد َوَرَد اﺳﻣﻬﺎ ﺑﺻﯾﻐﺔ
ﻧﯾﻧﺎ.اَ  NINNA.Aوﯾرﺗﺑط ﻫذا اﻻﺳم ﺑﺎﺳم اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺳوﻣرﯾﺔ ﻧﯾﻧﺎ  ،ﻣﻣﺎ دﻋﺎ ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ

ﺑﺄن اﺳم ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﻣﺷﺗق ﻣن اﺳم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳوﻣرﯾﺔ ﻧﯾﻧﺎ أو ﻣن اﺳم اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺳوﻣرﯾﺔ
اﻻﻋﺗﻘﺎد ّ
)(١٠
ان ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن اﺳم ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ُﯾﺷﯾر
ﻧﯾﻧﺎ  ،وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ّ

ان اﺳﻣﻬﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻣﻛﺔ  /اﻟﺣوت  /اﻟﻧون اﻟذي ُﯾ ﱢ
ذﻛرﻧﺎ ﺑدورﻩ ﺑﻘﺻﺔ اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﻧس
إﻟﻰ ّ
) (ذي اﻟﻧون أو ﺻﺎﺣب اﻟﺣوت اﻟذي أرﺳﻠﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى.

اﻟﻣوﻗﻊ:

ﺗﻘﻊ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷرﻗﻲ ﻣن ﻧﻬر دﺟﻠﺔ ﻗُﺑﺎﻟﺔ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﺻل اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،وﻛﺎﻧت
ان ﺗﻐﯾر ﻣﺟرى اﻟﻧﻬر أﺑﻌدﻫﺎ ﻋن ﺷﺎطﺋﻪ
ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺗطل ﻋﻠﻰ ﺷﺎطﺊ اﻟﻧﻬرّ ،إﻻ ّ

ﺑﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﻠو ﻣﺗر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر وﯾﺧﺗرق اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧﻬر اﻟﺧوﺻر ﻣن ﺟﻬﺗﻬﺎ
ﻣﺎر ﺑﻣﺣﺎذاة ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻟِﯾﺻب ﻓﻲ ﻧﻬر دﺟﻠﺔ ﺑﻌد ﺧروﺟﻪ ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺷرﻗﯾﺔ ّاً
ﻧﯾﻧوى ،وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﺻل ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ،طوﻗت

اﻣﺗد اﻟﺑﻧﺎء إﻟﻰ داﺧﻠﻬﺎ ﻓﻐدت ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ ﺟزءاً
اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ ﺑل و ّ
ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﺻل اﻟﺣدﯾﺛﺔ) ، (١١وﯾﺣد ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺗﺎن آﺷورﯾﺗﺎن
ﺑﯾص ﻋﻠﻰ ُﺑﻌد  ٨ﻛم
ﺷروﻛﯾن ُ
)ﺧرﺳﺑﺎد( ﻋﻠﻰ ُﺑﻌد  ١٨ﻛم ﺷﻣﺎل ﺷرق وﻣدﯾﻧﺔ ﺗر ُ
ﻫﻣﺎ ﻣدﯾﻧﺔ دورّ -
ﺷﻣﺎل ﻏرب ،أﻣﺎ ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻓﺗﺣ ّدﻫﺎ ﻣدﯾﻧﺔ َﻛﻠﺧو )اﻟﻧﻣرود( ﻋﻠﻰ ُﺑﻌد  ٣٧ﻛم ﺗﻘرﯾﺑﺎً
وﻣدﯾﻧﺔ آﺷور ﻋﻠﻰ ُﺑﻌد  ١١٠ﻛم ﺗﻘرﯾﺑﺎً  ،وﻗد أﻛﺳﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺣﻠﻘﺔ
وﺻل ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻌواﺻم واﻟﻣدن اﻵﺷورﯾﺔ ﺑﺳﺑب وﻗوﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣدن.
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ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

ﻣﺧطط اﻟﻣدﯾﻧﺔ:

وِ
ﺻﻔَت ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻌﻬد اﻟﻘدﯾم ﺑﺄﻧﻬﺎ
ُ
ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ اﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻵﺷورﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻋﻠﻰ
))

اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔ (() ،(١٢وﻫذا ﻣﺎ ﻻ

ﻣﺳرح اﻷﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ آﻧذاك  ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ اﻟﺷﺎﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدر

ﺑـ)٨.٣٢٥ﻛم (٢اي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﺛﻼﺛﺔ آﻻف دوﻧم) ،(١٣وﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺳوران  :اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻣن

اﻟﻠﺑن وﯾﺑﻠﻎ ﺳﻣﻛﻪ ﻓﻲ أﺿﯾق ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻣﺗ اًر وﯾﺻل ﻋرﺿﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق
)(١٤

أﺧرى إﻟﻰ اﻛﺛر ﻣن أرﺑﻌﯾن ﻣﺗ اًر

 ،أﻣﺎ اﻟﺳور اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻣﺑﻧﻲ ﻣن اﻟﺣﺟﺎرة اﻟﻣﻬﻧدﻣﺔ وﯾﺑﻠﻎ

ﺳﻣﻛﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺗﺎر وارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻧﺣو ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻣﺗﺎر ،وﯾﻌﻠوﻩ ﺻف ﻣن اﻟﺣﺟﺎرة اﻟﻣﺳﻧﻧﺔ) ،(١٥واﻟﺳوران

ﺿﯾق ﯾﺑﻠﻎ
اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻠﺗﺻﻘﺎن ّإﻻ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﻌﻠوي ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺣﯾث ﯾﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﻣر ّ
ﻋرﺿﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺗﺎر أُ ِﻋ ﱠد ﻟﺳﯾر اﻟﺟﻧد واﻟﻌرﺑﺎت) ، (١٦واﻟﺳور ذو أرﺑﻌﺔ اﺿﻼع ﻗرﯾﺑﺔ اﻟﺷﻛل ﻣن
)(١٧

ﺷﺑﻪ اﻟﻣﻧﺣرف

ﻛﯾﻠوﻣﺗر
ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع أطواﻟﻬﺎ اﺛﻧﺎ ﻋﺷر
اً

وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ  -ﺑﺧﻼف ﻋﻘﺎرب اﻟﺳﺎﻋﺔ  -ﻛﺎﻵﺗﻲ

)(١٩

:

)(١٨

ﺗﺗوزع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﺑواﺑﺔ
ّ

 .١اﻟﺿﻠﻊ اﻟﺟﻧوﺑﻲ  :ﻫو أﻗﺻر أﺿﻼع اﻟﺳور إذ ﯾﺑﻠﻎ طوﻟﻪ ) ٨٠٠م(
ﺑواﺑﺔ ﺧﻧدوري )وﻫﻲ ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺷﻔﺔ( وﺑواﺑﺔ آﺷور .

)(٢١

)(٢٠

 ،وﯾﺿم ﺑواﺑﺗﯾن ﻓﻘط ﻫﻣﺎ

ﻫﻲ ﺑواﺑﺔ ﺧﻠزي وﺑواﺑﺔ ﺷﻣش

 .٢اﻟﺿﻠﻊ اﻟﺷرﻗﻲ  :ﯾﺑﻠﻎ طوﻟﻪ ) ٤.١٧ﻛم(  ،وﯾﺿم ﺳت ﺑواﺑﺎت
وﺑواﺑﺔ ُﻣﻠﱢ ّﺳﻲ )) (dMullissiﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺣدد ﺑﺷﻛل دﻗﯾق( وﺑواﺑﺔ ُﻣﺷﻼﻟُم وﺑواﺑﺔ ﺷﯾﺑﺎﻧﯾﺑﺎ وﺑواﺑﺔ
َﺧ ﱡ
ﻼخ .
 .٣اﻟﺿﻠﻊ اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ  :ﯾﺑﻠﻎ طوﻟﻪ ) ٢.٠٦٢ﻛم(  ،وﯾﺿم ﺛﻼث ﺑواﺑﺎت ﻫﻲ ﺑواﺑﺔ اَدد وﺑواﺑﺔ ﻧرﮔﺎل
وﺑواﺑﺔ ﺳﯾن ).(٢٢

 .٤اﻟﺿﻠﻊ اﻟﻐرﺑﻲ  :ﻫو أطول أﺿﻼع اﻟﺳور إذ ﯾﺑﻠﻎ طوﻟﻪ ) ٤.٩٩٠ﻛم(  ،وﯾﺿم ﺳﺑﻊ ﺑواﺑﺎت ﻫﻲ
ﺑواﺑﺔ اﻟﻣﺳﻘﻰ وﺑواﺑﺔ اﻟﻘﺻر وﺑواﺑﺔ اﻟﺣدﯾﻘﺔ وﺑواﺑﺔ اﻟﻣﺳﻧﺎة )ﻟم ﯾﺣدد ﻣوﻗﻊ ﻫذﻩ اﻟﺑواﺑﺔ ﺑﺻورة دﻗﯾﻘﺔ

ٍ
ﻣﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﯾن ﻧﻬر اﻟﺧوﺻر وﺗل اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﻧس( وﺑواﺑﺔ ﻗﺻر اﻻﺳﺗﻌراض
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ

وﺑواﺑﺔ ﻣوﻗﻊ ﺑﻼد ﺑﺎرﺧﻠزي )ﺗﻘﻊ ﻫذﻩ اﻟﺑواﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب ﻣن ﺗل اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﻧس أﻣﺎ ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﺑﺻورة
)(٢٣

دﻗﯾﻘﺔ ﻓﻬو ﻏﯾر ﻣﺣدد( وأﺧﯾ اًر ﺑواﺑﺔ ﻣدﺑﺎري )اﻟﺻﺣراء(
ﻛﻣﺎ ُد ِﻋم اﻟﺳور ﺑﺄﺑراج دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻣدﻣﺟﺔ ﻣﻊ ﺑدﻧﻪ ﺗﺑرز ﻋﻧﻪ ﻗﻠﯾﻼً) (٢٤ﻻ ﺗﻘل اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن ﺑرٍج
وآﺧر ﻋن ﻋﺷرة اﻣﺗﺎر.

.

أﻣﺎ ﻗﺻور اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣﻌﺎﺑدﻫﺎ ﻓﻘد ﺷﯾدت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﯾن رﺋﯾﺳﺗﯾن ﺗؤﻟﻔﺎن ﺣﺎﻟﯾﺎً ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق وﺗل
)(٢٥
اﻟﻣ ِطﻠﱠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳور)،(٢٦
اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﻧس ) (وﯾﻘﻊ ﻫذان ّ
اﻟﺗﻼن ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔُ ،
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗل ﻗوﯾﻧﺟق) (٢٧وﻫو اﻷﻛﺑر ﻓﯾﺿم ﻋدداً ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺑد اﻫﻣﻬﺎ ﻣﻌﺑد ﻋﺷﺗﺎر وﻣﻌﺑد آﺷور

١٩٦

د .ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺣﻣد ﺣﺳﯾن

اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت
ّ

م .م .ﻣﻧذر ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳم

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

ﻣن اﻟﻘﺻور اﻫﻣﻬﺎ اﻟﻘﺻر اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ) ﻗﺻر ﺳﻧﺣﺎرﯾب( واﻟﻘﺻر اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ )ﻗﺻر آﺷور-

ﺑﺎﻧﻲݒال( ،وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻻﺑﻧﯾﺔ ﻗد ﺷﯾدت ﻋﻠﻰ اطﻼل ٍ
ﻣﺑﺎن اﻗدم ﻣﻧﻬﺎ).(٢٨

أﻣﺎ ﺗل اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﻧس ) (ﻓﯾﻘﻊ إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب ﻣن ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق وﻟم ِ
ﺗﺟر ﻓﯾﻪ أَّﯾﺔ ﺗﻧﻘﯾﺑﺎت،
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ،ﺑﺳﺑب وﺟود ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﻧس ) (ﻋﻠﯾﻪ ،ﻓﺿﻼً ﻋن وﺟود
ﻣﻘﺑرة ﺣدﯾﺛﺔ واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺳﺎم اﻟﺗل اﻟﺷرﻗﯾﺔ ووﺟود دور ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣﺄﻫوﻟﺔ ﺣول اﻟﺟﺎﻣﻊ).(٢٩

اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى
اﻛﺗﺳﺑت ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﺷﻬرة واﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺗﯾن ﺑﺳﺑب ُورود ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻣﺛل
اﻟﻌﻬد اﻟﻘدﯾم ﺑوﺻﻔﻬﺎ )) اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔ (( واﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻵﯾﺔ  :ﻓﻠوﻻ ﻛﺎﻧت ﻗرﯾﺔٌ آﻣﻧت ﻓﻧﻔﻌﻬﺎ
)(٣٠
ِ
دوﻧﺎت ِ
اﻟﻣؤرﺧﯾن
ورواﯾﺎت
ﻗوم
ﱢ
َ
ﯾوﻧس ، ...ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ُورود ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ُﻣ ّ
إﯾﻣﺎﻧﻬﺎ ّإﻻ َ
اﻟﻣؤرخ اﻹﻏرﯾﻘﻲ ﻫﯾرودوﺗس )  ٤٢٥-٤٨٠ق.م (.اﻟذي زار ﺑﻼد ﺑﺎﺑل وآﺷور
اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﯾن أﻣﺛﺎل
ﱢ
واطﱠﻠﻊ ﻋﻠﻰ آﺛﺎرﻫﺎ) ،(٣١ﻛذﻟك زﯾﻧوﻓون ) ٣٥٥-٤٣٠ق.م (.اﻟذي ﱠ
ﺳﺟل اﺧﺑﺎر ﺣﻣﻠﺗﻪ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
وﻣﺎ ﺻﺎدﻓﻪ ﻣن ﻣﺷﺎﻫدات ووﺻف ﻟﻠﻣدن ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟراﻓدﯾن وﻣﻧﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾذﻛرﻫﺎ
ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ ﺑل ذﻛر ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺣﺻون وأﺳوار ﺿﺧﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺑﻠدة ذﻛرﻫﺎ ﺑﺎﺳم ﻣﺳﯾﻼ  Mescilaاﻟﺗﻲ

ﯾرﺟﺢ ﻛﺛﯾ اًر ّاﻧﻬﺎ اﻟﻣوﺻل).(٣٢
أدى إﻟﻰ اﺗﱢﺟﺎﻩ ﺑﻌض اﻟرﺣﺎﻟﺔ و ِ
اﻟﺳّﯾﺎح ﻟزﯾﺎرة ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﻓﻛﺎن
ﻛل ذﻟك ﻛﺎن ﻋﺎﻣل ﺗﺣﻔﯾز ّ
ّ
اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌرب :اﺑن ﺣوﻗل اﻟذي زار اﻟﻣوﺻل ﺳﻧﺔ ) ٣٥٨ﻫـ \ ٩٦٨م ( ،وﯾﺎﻗوت
ﻣﻣن زارﻫﺎ ﻣن ّ

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

اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻷﺟﺎﻧب ﻓﺄول ﻣن زار ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﺻل ﻣﻧﻬم ﻫو ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن اﻟﺗُطﯾﻠﻲ
أﻣﺎ
ّ
 Benjamin of Tudelaوﻫو ﯾﻬودي ﻣن إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ،وﻛﺎن ذﻟك ﻋﺎم )١١٦٠م( ،ﺣﯾث وﺻف
ٍ
ﺑﻣﺑﺎﻟﻐﺔ
ﻗدر طول ﺳورﻫﺎ
ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻻﺛرﯾﺔ ﺑـ) آﺷور اﻟﻌظﯾﻣﺔ ( ُﻣﻌﺗﻘداً ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ آﺷور ،ﻛﻣﺎ ّ
)(٣٤
دﯾﻼ ﭬﺎﻟﻲ Pietro Della
اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻻﯾطﺎﻟﻲ ﭘﯾﺗرو ّ
ﻣﺗﺄﺛرٍة ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻘدﯾم  .وﻛذﻟك ّ
 Valleاﻟذي اﺳﺗﻐرﻗت رﺣﻠﺗﻪ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎً )١٦٢٤-١٦١٢م( ﻓزار ِﻋ ّدة ﻣدن ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ
ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ ودرس اطﻼﻟﻬﺎ وﺟﻠب ﻣﻌﻪ إﻟﻰ أورﺑﺎ ﺑﻌض اﻟﻘطﻊ اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣن أوﻟﻰ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺛرﯾﺔ ﻣن ﺑﻼد اﻟﺷرق اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﻰ أورﺑﺎ .وﻓﻲ ﻋﺎم ١٧٨٦م وﺻل إﻟﻰ

اﻟﻣوﺻل ﻛل ﻣن اﻟرﺣﺎﻟﺗﯾن ﺑوﺷﺎﻣپ  Beauchampاﻟﻔرﻧﺳﻲ وِﻣﮕﻧﺎن  Mignanاﻹﻧﮕﻟﯾزي
اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻷورﺑﯾﯾن ﻣن
وﻓﺣﺻﺎ ﺳوﯾﺔً أطﻼل ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ،ﻛﻣﺎ زار ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ ﻋدد ﻣن ّ
ﺑﯾﻧﻬم اﻟراﻫب اﻻﯾطﺎﻟﻲ دوﻣﻧﯾﻛو ﻻﻧ از واﻟدﻧﻣﺎرﻛﻲ ﻛرﯾﺳﺗﯾن ﻧﯾﭘور اﻟذي وﺻل ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﺻل ﻓﻲ

١٩٧

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

اﻟرﺣﺎﻟﺔ رورﻟف )١٧٧٦-١٧٣٥م( اﻟذي ﺑﺣث ﻓﻲ آﺛﺎر ﺗﻠك
 ١٨آذار ﻣن ﻋﺎم ١٧٦٦م وﻛذﻟك ّ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻌد ان اﺳﺗطﻠﻊ ﺗﻠوﻟﻬﺎ ﻣن ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق).(٣٥
اﻟرﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻣن ﺟﺎء ﺑﻌدﻫم ﺑﻬدف اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﻧطﻘﺔ
وﻗد أﺛﺎرت ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻫؤﻻء ّ
واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ آﺛﺎرﻫﺎ ،ﻓﻧﺷطت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻷورﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻓﺄرﺳﻠت ﺑﻌﺛﺎﺗﻬﺎ
اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ ،وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن ﺑدأت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر واﺳﺗﻛﺷﺎﻓﻬﺎ واﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﺗواﻟت اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﯾﺔ
)(٣٦
ان اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻵﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﺑدء ﻛﺎن
اﻟواﺣدة ﺗِ َﻠو اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ
ّإﻻ ّ
أﻗرب إﻟﻰ اﻟﻧﺑش ﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻘﯾب اﻟﻌﻠﻣﻲ .وﺑﻬذا اﻟﺻدد وﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت
ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﻻﺑد ﻟﻧﺎ ﻣن ﺗﻌرﯾف ﻋﻠم اﻵﺛﺎر اﻟذي ﻫو "ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
واﻟدراﺳﺎت واﻻﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻻﻧﺳﺎن اﻟﻘدﯾم

ﻋن طرﯾق اﺳﺗظﻬﺎر ﺗﻠك اﻵﺛﺎر واﻟﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ ﺑوﺳﺎطﺔ وﺳﺎﺋل ﻓﻧﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ وﻓق أُﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ

ﺿﻣن اطﺎر أﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟﯾﺗم وﺻﻔﻬﺎ وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ وﻋرﺿﻬﺎ ،ﻓﺿﻼً ﻋن دراﺳﺗﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ
واﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﺣول ﻣﺎﺿﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ").(٣٧

واﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت

اﻵﺛﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ،ﻓﻔﻲ اﻟﺑدء ﻛﺎن اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻵﺛﺎر ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻧﺑش ،واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﻪ اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﺟﻣﯾﻠﺔ واﻟﺛﻣﯾﻧﺔ ﻟﻐرض ﺗزﯾﯾن اﻟﻣﺗﺎﺣف اﻷورﺑﯾﺔ ،أ ّﻣﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﻓﻘد اﺧﺗﻠف
ﯾوﺛّﻘون اﻟﻘطﻊ اﻷﺛرﯾﺔ وأﻣﺎﻛن
اﻷﻣر ،إذ ازداد اﻟوﻋﻲ اﻵﺛﺎري ﻟدى اﻟﻣﻧﻘﺑﯾن ﻋن اﻵﺛﺎر ،ﻓﺄﺧذوا َ

اﻟﻌﺛور ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود اﻟﯾﻬﺎ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺄدق اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ
ﻣر ﺑﻣراﺣل ﺗطورﯾﺔ  ،وﻛﺎﻵﺗﻲ :
ﺗﺧﺻﻬﺎ .وﻫﻛذا ّ
ﻓﺈن اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﻗد ّ

ﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر )اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ(:
اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻷﺟﺎﻧب إﻟﻰ ﻣدن اﻟﻌراق اﻷﺛرﯾﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ وﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى
ﺑﻌد ﺗواﻟﻲ زﯾﺎرات ّ
ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ،ذاع ﺻﯾت ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻻوﺳﺎط اﻻورﺑﯾﺔ ﻓﻼﻗت ﺷﻬرة ﻛﺑﯾرة ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺛر
اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻵﺛﺎر ﻓﺷرﻋت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻻورﺑﯾﺔ

ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺑﺈرﺳﺎل ﺑﻌﺛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﯾﺔ واﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ ودﻋﻣﻬﺎ  ،وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ،ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻘﯾﺑﺎت ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ ﻋﺎم
 ١٨٢٠ﺣﯾث أﺟرى اﻟﻘﻧﺻل اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻛﻠودﯾوس ﺟﯾﻣس رﯾﭻ  Claudius James Richﺑﻌض

اﻟﺣﻔﺎﺋر اﻟﻣﺗﻧﺎﺛرة ﻓﻲ ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق) ،(٣٨وﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﻧﻘب ﯾﺷﻐل ﻣﻧﺻب اﻟﻣﻘﯾم اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻬﻧد اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻐداد ،إذ اﺗّﺟﻪ إﻟﻰ ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ ﻓزار ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﺻل
وﺗﻔﺣص ﺗل اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﻧس ) (وﺗل ﻗوﯾﻧﺟق ﻓﺣﺻﺎً دﻗﯾﻘﺎً وأﺟرى ﺗﺣرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺛرﯾﺔ
ّ
١٩٨

د .ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺣﻣد ﺣﺳﯾن

اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت
ّ

م .م .ﻣﻧذر ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳم

ﻓﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘطﻊ اﻷﺛرﯾﺔ ﻣﺛل اﻷﺧﺗﺎم اﻻﺳطواﻧﯾﺔ واﻟﻧﺻوص

اﻟﺗﺣري واﻟﺷراء ﻣن اﻟﺳﻛﺎن) .(٣٩وﻗد ﺧطط رﯾﭻ ﻓﻲ ﻋﺎم
اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ واﻵﻧﯾﺔ اﻟﻔﺧﺎرﯾﺔ ﻋن طرﯾق
ﱢ

 ١٨٢٠ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل آﺛﺎري ﻓﻲ ﻧﯾﻧوى ّإﻻ ّاﻧﻪ أﺻﯾب ﺑﻣرض اﻟﻛوﻟﯾ ار اﻟذي أودى ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك
اﻟﺳﻧﺔ ،ﻓﺂﻟت ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻘﺗﻧﯾﺎﺗﻪ ،وﻣﻧﻬﺎ ﻛﺗﺑﻪ اﻟﻣﺧطوطﺔ واﻟﻘطﻊ اﻷﺛرﯾﺔ ،إﻟﻰ اﻟﻣﺗﺣف اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ).(٤٠
)(٤١

وﻗد ﻛﺎن ﻟﺗﻘﺎرﯾر رﯾﭻ وﻣذﻛراﺗﻪ اﻟﻣﻧﺷورة ﻋن ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ

اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻟﻔت أﻧظﺎر

اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻷورﺑﯾﺔ ،ﺧﺻوﺻﺎً ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ إﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣوﺻل ،وﻋﻠﻰ

أﺛر ذﻟك ازدادت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﯾن اﻷوﺳﺎط اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻵﺛﺎر) ،(٤٢ﺑل وﺻل اﻷﻣر
ﺑﻔرﻧﺳﺎ أ ْن ﻓﺗﺣت ﻟﻬﺎ ﻗﻧﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺻل ُﻋﱢﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﭘول ِاﻣﯾل ﺑوﺗﺎ  Paul Ēmil Bottaﻗﻧﺻﻼً
ﻋﺎم  ١٨٤٢ﻋﻠﻰ أﺛر ﺗوﺻﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷرق ﯾوﻟﯾوس ﻣوﻫل  Julius Mohlﺳﻛرﺗﯾر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
اﻵﺳﯾوﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ) (٤٣ﻓ ُﻛﻠﱢف ﺑوﺗﺎ ِﻣن ِﻗَﺑل ﺣﻛوﻣﺗﻪ ﺑﻣﻬﺎم اﻟﺑﺣث ﻋن اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﻧﯾﻧوى ﻓﺎﺗّﺟﻪ

ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﺗل اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﻧس ) (ﻟﻛﻧﻪ ُﺟوﺑِﻪَ ﺑﺎﻟرﻓض اﻟﺷدﯾد  ،إذ أﺟﺑرﻩ اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﯾﻘﺎف
ﻋﻣﻠﻪ ﺑﺳﺑب ﻗدﺳﯾﺔ اﻟﺗل ووﺟود ﻣﻘﺑرة ﻋﻠﯾﻪ ،ﻓﺎﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق واﺧﺗﺎر ِﻋ ﱠدة ﻧﻘﺎط ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب ﻓﯾﻪ
ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬور ّ ،إﻻ ّاﻧﻪ ﻟم ﯾﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣ ِ
ﻓﺎﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﻌﻣل ﱠ
ﺛﻣرة  ،ﻓﺄُﺻﯾب ﺑﺧﯾﺑﺔ أﻣل،
،
ّ
ُ
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺛﻧﺎء َﻋﻠِ َم ﺑوﺗﺎ ﻣن اﻻﻫﺎﻟﻲ ﺑوﺟود ﻣوﻗﻊ أﺛري ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ ﺧرﺳﺑﺎد اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ
ﺗﺄﻛد ﻟﻪ ذﻟك ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﯾﻪ
وﻟﻣﺎ ّ
 ١٤ﻣﯾﻼً ﺷﻣﺎل ﻧﯾﻧوىّ ،
ﺣﯾث ﻋﺛر ﻋﻠﻰ آﺛﺎر ﻋظﯾﻣﺔ ُﺟﻠّﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺣوﺗﺎت اﻟﺣﺟرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗزﯾن اﻻﻗﺳﺎم اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن
ظن ﺑوﺗﺎ ﺑِ ّﺎﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻧﻘب ﻓﻲ
اﻟﺳور اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻘﺻر َﺷ ﱡر-ﻛﯾن )ﺳرﺟون( )٧٠٥-٧٢١ق.م( ،وﻗد ّ
)(٤٤
ﻋدﻩ
ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺈﺻدار ﺛﻼث ﻣﺟﻠدات ﺑﺎﺳم آﺛﺎر ﻧﯾﻧوى  ،أﻣﺎ ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق ﻓﻘد ّ
)(٤٥

ﻣدﯾﻧﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ

ان ﻧﺟﺎﺣﺎت ﺑوﺗﺎ ﻟم ﺗدم ﺑﻌد أن ﻓوﺟﺊ ﺑﻘرار ﻣن ﺣﻛوﻣﺗﻪ ﺑﺈﻏﻼق ﻗﻧﺻﻠﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ّإﻻ ّ
اﻟﻣوﺻل ،وﺑﻐﯾﺎب ﻓرﻧﺳﺎ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻵﺛﺎر اﻏﺗﻧﻣت ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ اﻟﻔرﺻﺔ ﺣﯾث ﻛﺎن
اوﺳﺗن ﻫﻧري ﻻﯾﺎرد  Austen Henry Layardاﻟذي اﺻﺑﺢ ﻗﻧﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺻل ﺑﻌدﺋذ،
ﯾﺳﺗﻛﺷف اطﻼل ﻣدن ﻧﯾﻧوى وﻧﻣرود وآﺷور ،ﻓﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻧﻣرود ﻋﺎم  ١٨٤٥ﻓﻼﻗﻰ

ﻧﺟﺎﺣﺎً ﻛﺑﯾ اًر ﻛﺎن ﺣﺎﻓ اًز ﻟﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﺗوﺳﯾﻊ اﻋﻣﺎﻟﻪ ﻟﺗﺷﻣل ﻣواﻗﻊ اﺧرى ﻣﻧﻬﺎ ﺧرﺳﺑﺎد وﺗل ﻗوﯾﻧﺟق

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

رﺳﺎم وﻫو
وﻓﻲ ﻋﺎم  ١٨٥١ﻋﺎد ﻻﯾﺎرد إﻟﻰ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﺗﺎرﻛﺎً اﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﻩ ﻫرﻣزد ّ
ﻧﺻراﻧﻲ ﻣن ﺳﻛﻧﺔ اﻟﻣوﺻل ﻛﺎن وﻻؤﻩُ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ).(٤٧
وﺑﻌد ان اﻋﺗزل ﻻﯾﺎرد اﻟﻌﻣل ﺧﻠﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺛري اﻻﻧﮔﻟﯾزي ﻫﻧري روﻟﻧﺻون Henry

 Rawlinsonاﻟذي اﺳﻬم ﻓﻲ ﺣل رﻣوز اﻟﺧط اﻟﻣﺳﻣﺎري).(٤٨
١٩٩

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

وﻗد ﺷﻬد ﻋﺎم  ١٨٥٢ﺗﻧﺎﻓﺳﺎً ﺷدﯾداً ﺑﯾن اﻟﻣﻧﻘﺑﯾن اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﯾن واﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن وذﻟك ﺑﻌد اﻋﺎدة

ﻓﺗﺢ اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺻل واﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻵﺷورﯾﺔ وﺗﻧﺳﯾﺑﻬﺎ اﻵﺛﺎري ﭬﻛﺗور
ﭘﻼس  Victor Placeﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﺎم  ١٨٥١ﻟﯾﺣل ﻣﺣل ﺑوﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺻل ،وﻣن ﺻور

اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﻔرﯾﻘﯾن ان ﺟرى اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳم ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق ﺑﯾن ﻓرﯾﻘﻲ ﻫﺎﺗﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن ،ﻓﺄﺻﺑﺢ
اﻟﻘﺳم اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧﻪ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﻌﺛﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرأﺳﻬﺎ ﭬﻛﺗور ﭘﻼس  ،أﻣﺎ اﻟﻘﺳم اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻣن اﻟﺗل

رﺳﺎم  ،وﻗد اﺣرز اﻟﻔرﯾق اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ
ﻓﺂل إﻟﻰ اﻟﺑﻌﺛﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ روﻟﻧﺻون وﻣﺳﺎﻋدﻩ ﻫرﻣزد ّ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺑﯾرة ﺗﻣﺛﻠت ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣﻛﺗﺑﺔ آﺷور-ﺑﺎﻧﻲݒال اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﻋﺷرات اﻵﻻف ﻣن اﻷﻟواح
رﺳﺎم ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺑﻌﺛﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ).(٤٩
اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ وذﻟك ﺑﻌد أن ﺗﺳﻠل ﻫرﻣزد ّ
ّإﻻ ان اﻋﻣﺎل ﻫرﻣزد رﺳﺎم اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﯾﺔ و ِ
ﺻﻔَت ﺑﺎﻟﻧﺑش اﻟﻌﺷواﺋﻲ  ،ﻓﻠم ﯾﻛن ﯾﻬﻣﻪ ﺳوى ﺟﻣﻊ
ّ
ّ
ُ
اﻟﻘطﻊ اﻻﺛرﯾﺔ اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ) .(٥٠ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﻣﻧﻘب ﭬﻛﺗور ﭘﻼس اﻟذي اﻣﺗﺎزت اﻋﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟدﻗﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
)(٥١

ﻣﻊ ﻣﻌﺎﺻرﯾﻪ اﻻﺧرﯾن

.

وﻓﻲ ﻋﺎم  ١٨٥٤اﺻدرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اواﻣرﻫﺎ إﻟﻰ ﭬﻛﺗور ﭘﻼس ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻋﻣﺎل

اﻟﺗﻧﻘﯾب ،ﻓﻠﻣﺎ ﺷﺣن ﻣﻛﺗﺷﻔﺎﺗﻪ اﻻﺛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﻼك ﻏرق ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬر دﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن
)(٥٢

اﻟﻘرﻧﺔ

.

وﻫﻛذا اﻧﻔردت ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻣرة أﺧرى ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻵﺛﺎري ﺑﻌد ﻋودة ﭬﻛﺗور ﭘﻼس إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﺄﻛﻣل
)(٥٣

ﻓﯾﻠﯾﻛس ﺟوﻧز  F. Jonesﻣﺳوﺣﺎﺗﻪ ﻷطﻼل ﻧﯾﻧوى

وﻛﺎن ﻫذا ﻓﻲ ﻋﺎم .(٥٤) ١٨٥٢

أﻣﺎ ﻫرﻣزد رﺳﺎم ﻓﺎﺗّﺟﻪ إﻟﻰ ﺗل اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﻧس ) (ﻟﺗﻧﻔﯾذ طﻣوﺣﺎﺗﻪ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻓﻌﻣد إﻟﻰ ﺷراء
اﻟﻣﺷﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗل ،ﱠ
ان ﺳﻛﺎن
ورﺣل ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ وﺑدأ ﺑﺣﻔر اﻧﻔﺎق ﻓﻲ
ﻋدد ﻣن اﻟﺑﯾوت
ّ
ّ
ارﺿﯾﺎﺗﻬﺎ ّإﻻ ّ

ﻓﺎﺿطرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ وﻗف ﻋﻣﻠﻪ وﺳﺣب اﺟﺎزﺗﻪ).(٥٥
اﻟﻣﻧطﻘﺔ أﺟﻬﺿوا ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﻫذﻩ،
ّ
وﺑﻌد ﻫذا ﻟم ِ
ﺗﺟر أَّﯾﺔ ﺗﻧﻘﯾﺑﺎت ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﻗُراﺑﺔ اﻟﻌﻘدﯾن ﻣن اﻟزﻣن ﺣﺗﻰ ﻣﺟﻲء اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ
ﺟورج ﺳﻣﯾث  (٥٦)George Smithاﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﺗرﻣﯾم اﻷﻟواح اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺳورة ﻓﻲ
اﻟﻣﺗﺣف اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ  ،وﻓﻲ ﻋﺎم  ١٨٧٢ﻧﺟﺢ ﺳﻣﯾث ﻓﻲ ﺗﺷﺧﯾص إﺣدى اﻷﻟواح اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﻠﺣﻣﺔ

ﮔﻠﮕﺎﻣش واﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن اﻧﻬﺎ ﺗروي ﻗﺻﺔ اﻟطوﻓﺎن  ،وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﻋﻠن ﻋن اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ اﻣﺎم ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻵﺛﺎر

اﻟﺗوراﺗﯾﺔ  ،ﻓﻛﺎن ﻫذا اﻟﺣدث اﻟﻣﻬم ﺣﺎﻓ اًز ﻛﺑﯾ اًر ﻟدى اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن اﻟذﯾن دﻋوا إﻟﻰ وﺟوب اﺳﺗﺋﻧﺎف
اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠوح اﻟﻣﺳﻣﺎري ،وﻟﻛﻔﺎءة ﺳﻣﯾث ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ
اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻷﺟزاء
ﱢ

ﻋرﺿت ﻋﻠﯾﻪ ﺟرﯾدة دﯾﻠﻲ ﺗﻠﮕراف  Daily Telegraphاﻟﻠﻧدﻧﯾﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎً ﻣن اﻟﻣﺎل ﻗدرﻩ أﻟف ﺑﺎوﻧد

ﻟﻘﺎء ذﻫﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﻧﯾﻧوى واﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟﻠوح ،ﻓواﻓق ﺳﻣﯾث ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض وﺳﺎﻓر إﻟﻰ اﻟﻣوﺻل
ﻋﺎم  ، ١٨٧٣ﻓﻠم ﺗﻣﺿﻲ ﺳوى ﺳﺑﻌﺔ اﯾﺎم ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق ﺣﺗﻰ ﻋﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻠوح اﻟﻣﻔﻘود،

وﻟﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ أوﻓدﻩ اﻟﻣﺗﺣف اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻣرةً اﺧرى ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٨٧٤ﻹﻛﻣﺎل اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ
ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق) ،(٥٧ﺑﻌد ذﻟك ﻋﺎد اﻟﻣﺗﺣف اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻓﺄُرﺳل ﺳﻣﯾث ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوﺻل ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب
٢٠٠

د .ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺣﻣد ﺣﺳﯾن

اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت
ّ

م .م .ﻣﻧذر ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳم

ﻓﻲ ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق ،وﺑﻌد اﻛﻣﺎل ﻣﻬﺎﻣﻪ وﻓﻲ طرﯾق ﻋودﺗﻪ إﻟﻰ اﻧﮕﻠﺗ ار ﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﺣﻠب
رﺳﺎم إﻟﻰ اﻟﻣوﺻل ﻋﺎم  ،١٨٧٧ﻟِﯾﺳﺗﺄﻧف اﻟﺗﻧﻘﯾب
ﻋﺎم  ، ١٨٧٦وﺑﻣوت ﺟورج ﺳﻣﯾث ﻋﺎد ﻫرﻣزد ّ
ﻓﻲ ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق واﻟﻧﻣرود ،واﺳﺗﻣرت ﺗﻧﻘﯾﺑﺎﺗﻪ ﻣن  ١٨٧٨ﻟﻐﺎﯾﺔ .(٥٨) ١٨٧٩

ﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ) اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ (:

ِ
ان اﻷﻟﻣﺎن ﻟم ﯾﺟروا أَّﯾﺔ اﻋﻣﺎل ﺗﻧﻘﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ )ﻣوﺿوع
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ّ
ان ﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺑل اﻷﺛرﯾﺔ ) ﻓﻲ اﻟﻣدة
اﻟﺑﺣث(ّ ،إﻻ ّاﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن ذﻛر ّ

 (١٩١٧-١٨٩٨وﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ آﺷور )ﻓﻲ اﻟﻣدة  (١٩١٤-١٩٠٣ﻛﺎﻧت ﺗُﻌد اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻘﯾﺑﺎت
ﺻﱢﻧﻔت ﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻌراق
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ُ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ).(٥٩

أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻻﺛرﯾﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن وﺗﺣدﯾداً ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٠١ﻋﻣل

اﻵﺛﺎري وﯾﻠﯾﺎم ﮐﯾﻧﮓ  W.L.Kingﻣن اﻟﻣﺗﺣف اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺳوﺣﺎت اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗل
ﻗوﯾﻧﺟق اﻋﻘﺑﻬﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٠٣و  ١٩٠٤ﺷﻣﻠت اﺟزاء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗل ﻧﻔﺳﻪ
ﺗرﻛزت ﻓﻲ ﻗﺻر ﺳﻧﺣﺎرﯾب ) اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ( وﻗﺻر آﺷور-ﺑﺎﻧﻲݒال ) اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ().(٦٠

وﺑﺳﺑب اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻوﻟﻰ ) (١٩١٨-١٩١٤ﺗوﻗﻔت اﻋﻣﺎل
اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻟِﺗُﺳﺗﺄﻧف ﻣرة اﺧرى -ﻋﻘب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب -ﻋﻠﻰ ﯾد ﻋدد ﻣن اﻟﺿﺑﺎط
اﻹﻧﮕﻟﯾز ،أﺑرزﻫم ﻟﯾوﻧﺎرد ووﻟﻲ  Leonard Woolleyو ﮐﺎﻣﭘل ﺗوﻣﭘﺳون

Campell

 Thompsonوﻣﺎﻛس ﻣﻠوان  ، M. Mallowanﺣﯾث ﺗرأس ووﻟﻲ ﺑﻌﺛﺔ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ –اﻣرﯾﻛﯾﺔ

ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻣدﯾﻧﺔ أور وﺣﻘق ﻧﺟﺎﺣﺎً ﺑﺎﻫ اًر ،أﻣﺎ ﺗوﻣﭘﺳون ﻓﻘد اﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﺑﻌد ان
ﻋﻣل ﺿﻣن اﻟﺑﻌﺛﺔ اﻻﻧﮕﻠﯾزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﻫﺎ ووﻟﻲ ،وﺑﺗﻣوﯾل ﻣن ﺟرﯾدة ﺑرﻣﻧﮕﻬﺎم ﭘوﺳت

 Birmngham Postﺑﺎﺷر ﺗوﻣﭘﺳون ﺑﺣﻔر ﺧﻧدق ﻋﻣﯾق ﻓﻲ ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٢٧ﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك طﺑﻘﺎت ﺳﻛﻧﻰ ﻟﻌﺻور ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣت اﻟطﺑﻘﺎت اﻵﺷورﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ

أدﻟّﺔ ﺗﺧص ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﯾﻧوى ﺑﺎﻟطوﻓﺎن ،وﻛﺎن ﯾﺳﺎﻋد ﺗوﻣﭘﺳون ﻓﻲ ذﻟك ُﻛﻼً ﻣن ﻫﺗﺷﻧﺳن
 Hutchinsonوﻫﺎﻣﻠﺗون  Hamiltonﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﻠوان اﻟذي اﻟﺗﺣق ﺑﻬم ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ،١٩٣١

واﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﺣﻔر اﻟﺧﻧدق ﻟﻣدة ﺳﺑﻌﺔ اﺳﺎﺑﯾﻊ ﺣﺗﻰ ﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗﺎع اﻟﻣوﻗﻊ )اﻻرض اﻟﺑﻛر(

اﻟذي ﻗدر ﺗوﻣﺑﺳون ﻋﻣﻘﻪ ﺑﻣﺎﺋﺔ ﻗدم )اي ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  ٢٧ﻣﺗر ( ،ﻣﻧﻬﺎ اﺛﻧﺗﺎن وﺳﺑﻌون ﻗدﻣﺎً ﺗﻌود
ازﻣﻧﺗﻬﺎ ﻟﻌﺻور ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ  ،ﺗﺑدأ ﻣن ﻋﺻر )ﻧﯾﻧوى  (١ﻓﻲ اﻟﻘﻌر وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑـ)ﻧﯾﻧوى  (٥ﻓﻲ

اﻟﻘﻣﺔ ،وﺗﻐطﻲ ﻫذﻩ اﻟطﺑﻘﺎت ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑﺛﻼﺛﺔ اﻻف ﺳﻧﺔ ) ٣٠٠٠-٦٠٠٠ق.م().(٦١

٢٠١

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

وﺑﻌد ﻫذا ﻟم ِ
ﺗﺟر أَّﯾﺔ ﺗﻧﻘﯾﺑﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  ١٩٨٧ﺣﯾث ﻧﻘّﺑت ﺑﻌﺛﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ دﯾﻔﯾد ﺳﺗروﻧﺎك  David Stronachﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺷرﻗﻲ ﻣن ﺗل
)(٦٢

ﻗوﯾﻧﺟق

واﺳﺗﻣرت اﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم .(٦٣) ١٩٩٠

اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ :
ﺷرع أول ﻗﺎﻧون ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻓﻲ
ﺑﻌد ﺗﺄﺳﯾس داﺋرة اﻵﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺳﻧﺔ ّ ١٩٢٠
ﻋﺎم  ١٩٢٤ﺑﻌد اﻓﺗﺗﺎح ﻧواة اﻟﻣﺗﺣف اﻟﻌراﻗﻲ ٍ
ﺑﻌﺎم واﺣد .وﻛﺎن دور داﺋرة اﻵﺛﺎر آﻧذاك ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ

ﺗطﺑﯾق ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ).(٦٤

ﺗﺎرﻛﺔ
وﺑﻌد ﻣﻐﺎدرة اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺑﻼد  ،ﺑﺳﺑب اﻧدﻻع اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،
ً
ِ
ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌو ِ
اﻣل
اﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﯾﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ وﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔُ ،ﻋرﺿﺔً
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷر ِ
ِ
ﯾﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﺎن ﻋﻠﻰ داﺋرة اﻵﺛﺎر اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ واﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺎ ﺑدأﺗﻪ ﺗﻠك اﻟﺑﻌﺛﺎت
اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻓﺄﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺣﻘﻠﻲ اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ) .(٦٥وﺑﻘدر ﺗﻌﻠق اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻣوﺿوع

اﻟﺑﺣث ،ﻗﺎﻣت داﺋرة اﻵﺛﺎر ﺑﺗﺣرﯾﺎت ﻓﻲ ﺑواﺑﺔ ﻧرﮔﺎل ﻋﺎم  ١٩٤١واﺳﺗظﻬﺎر ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣراﻓﻘﻬﺎ
اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ وﻋﻣل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻸﻗﺳﺎم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ،ﻓﻌﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء واﺟﻬﺔ اﻟﺑواﺑﺔ ﺑﺣﺟر اﻟﺣﻼن وﻓق

اﻟطراز اﻵﺷوري وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﻋﺎم  ،(٦٦) ١٩٥٦ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت داﺋرة اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٥٤ﺑﺗﻧﻘﯾﺑﺎت
)(٦٧
اﻣﺗد
ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗل اﻟﻧﺑﻲ ﯾوﻧس ) (وﺑﺳﺑب ﺗوﺳﻊ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﺻل واﻟزﺣف اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟذي ّ
إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺛرﯾﺔ ،ﻋﻣﻠت داﺋرة اﻻﺛﺎر ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺎذ طﺎرق ﻣظﻠوم ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٦٥ﻋﻠﻰ

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

ﻓﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﺗُﻌد اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻬﺎ ،إذ اﺿطﻠﻌت داﺋرة اﻵﺛﺎر ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﻋدد ﻣن
ﺑواﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺛل ﺑواﺑﺔ ﺷﻣش وﺑواﺑﺔ ﺳﯾن وﺑواﺑﺔ اﻟﻣﺳﻘﻰ وﺑواﺑﺔ أدد) ،(٦٩وﻫﻧﺎ ﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة

إﻟﻰ دور ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﺑواﺑﺔ أدد وﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ واﺳﺗظﻬﺎر اﺟزاء ﻣن ﺳور اﻟﻣدﯾﻧﺔ
وﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ أﯾﺿﺎً ،وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ اﻷﻋوام  ١٩٦٨-١٩٦٦ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺎﻣر ﺳﻠﯾﻣﺎن ِ
)رﺣ َﻣﻪُ
َ
اﷲ().(٧٠
وﻣؤﺧ اًر ﺑﺎﺷرت ﺑِﻌﺛﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل  -ﻛﻠﯾﺔ اﻵﺛﺎر ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻲ ﯾﺎﺳﯾن اﻟﺟﺑوري

ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق ،وﺗﺣدﯾداً ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧﻪ اﻟذي ﯾﺿم ﻗﺻر اﻟﻣﻠك آﺷور-ﺑﺎﻧﻲݒال

ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ، ٢٠١١ / ١٠ / ٢٤واﺳﺗﻣرت اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت ﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣواﺳم أﺳﻔرت ﻋن اﻛﺗﺷﺎف آﺛﺎر ﺗﻌود
ﻟﻔﺗرات ﻣﺗﺄﺧرة ﻣﺛل ِﻛ َﺳر ﻓﺧﺎرﯾﺔ وﺗﻧﺎﻧﯾر وﻫﯾﺎﻛل ﻋظﻣﯾﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ اﺳﺗظﻬرت اﻟﺑﻌﺛﺔ ﻓﻲ
آﺛﺎر آﺷورﯾﺔ ﻛﺟدران ﺣﺟرﯾﺔ وأرﺿّﯾﺎت ﺣﺟرﯾﺔ ،وﻋﺛرت ﻋﻠﻰ ِﻛ َﺳر ﻓﺧﺎرﯾﺔ ﻓﺿﻼً
اﻟطﺑﻘﺎت اﻷدﻧﻰ اً
ﺻور ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺣﺗﺎً ﺑﺎر اًز ُﯾﻣﺛل أﻗدام ﺷﺧص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﯾر ،وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
ﻋن ِﻛﺳرة ﻣن اﻟﻣرﻣر ُﻣ اً
٢٠٢

د .ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺣﻣد ﺣﺳﯾن

اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت
ّ

م .م .ﻣﻧذر ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳم

أن ﻫذﻩ ِ
اﻟﻛﺳرة ﺗﻣﺛل اﻟﺟزء اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻟﻠوح ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣرﻣر ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺷﻬداً ﻣﺗﻛﺎﻣﻼً ُﯾزﯾن إﺣدى
ﻣﺗﻌﻣد ﻣن
ﺗﻌرض ﻟ ٍ
ﻠﻘطﻊ اﻟ ﱠ
اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠك آﺷور-ﺑﺎﻧﻲݒال ،وﯾﺑدو أن ﻫذا اﻟﻠوح ﻗد ّ
ﻗﺑل ُﻣﻧﻘﱢﺑوا اﻟﻣﺗﺣف اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ،اﻟذﯾن ﻧﻘﱠﺑوا ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،ﻟﯾﺳﻬل ﺣﻣﻠﻪ وﻧﻘﻠﻪ ،ﻏﯾر
ﻣﻛﺗرﺛﯾن ﺑﺎﻵﺛﺎر وﻻ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ).(٧١

اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ واﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت

ﺧﻠﺻت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣوﺳوﻣﺔ )ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى( إﻟﻰ ﺑﻌض

اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ :

 .١ﻟم ﯾﻛن اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻵﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﺑدء ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻠم اﻵﺛﺎر ٕواّﻧﻣﺎ ﻛﺎن ذا أﺑﻌﺎد دﯾﻧﯾﺔ
وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑِدﻟﯾل ا ّن اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ورد ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻌﻬد
ان ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﻘﺑﯾن اﻟذﯾن أوﻓدوا ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب ﻛﺎﻧوا إﻣﺎ رﺟﺎل دﯾن أو
اﻟﻘدﯾمُ ،ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ّ
ان اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻷوﻟﻰ اﺗﺻﻔت ﺑﺎﻟﻧﺑش اﻟﺳرﯾﻊ اﻟذي ﯾﻬدف
ﺿّﺑﺎطﺎً ﻓﻲ اﻟﺟﯾش ،ﻛﻣﺎ ّ
ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن أو ُ
إﻟﻰ ﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺟﻣﻌﻪ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ واﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﻟﻌرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻬدف
اﻟﻛﺳب اﻟﻣﺎدي دون اﻻﻛﺗراث ﺑﺗوﺛﯾق اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺳﺑﺎق اﻟذي ﺣدث
ﺑﯾن اﻟﻔرﯾﻘﯾن اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ واﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق ِﻣن أﺟل ﺟﻣﻊ أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن

اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ ﻣن دون ﺗوﺛﯾق ﻟﻠﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲ ُﻋﺛر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻵﺛﺎر وﻻ اﻟطﺑﻘﺎت اﻷﺛرﯾﺔ
أدى إﻟﻰ ﺿﯾﺎع ﻣﻌﻠوﻣﺎت آﺛﺎرﯾﺔ ﱢﻗﯾﻣﺔ ٕواﻟﻰ اﻷﺑد.
اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻬﺎ اﻷﻣر اﻟذي ّ

 .٢ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺻﻔت ﺑﻬﺎ ﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ّإﻻ ّاﻧﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟك ﻟم
ﺗﺧل ﻣن ﺑﻌض اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻣﺛل ﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﻘﻧﺻل اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻛﻠودﯾوس ﺟﯾﻣس رﯾﭻ ﻋﺎم
ﺗﻛن ُ
١٨٢٠وﻛذﻟك ﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﻣﻧﻘب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﭬﻛﺗور ﭘﻼس ﻋﺎم  ١٨٥١اﻟﻠﺗﺎن اﺗّﺻﻔﺗﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،أﻣﺎ
ان ﻋﻠم
ﺳﺑب وﺻف ﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر  ،ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ  ،ﺑﻐﯾر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﯾرﺟﻊ ﻟﻛون ّ

ان اﻟﻣﻧﻘﺑﯾن اﻷواﺋل ﻟم ﯾﻛوﻧوا آﺛﺎرﯾﯾن – ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً –
اﻵﺛﺎر آﻧذاك ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﺗﺑﻠور ﺑﻌد و ّ
ﻓﻠم ﯾﻛوﻧوا ﻗد ﺗﻌﻠّﻣوا اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻘﯾب وﻟﻬذا ﻛﺎﻧت ﺗﻧﻘﺻﻬم اﻟﺧﺑرة ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء

ﻓﺈن ﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻏﯾر
ا
اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﻣﻣن ﻛﺎن ﯾﺗﺣﻠّﻰ
ﺑﻣﻬﺎرت ذاﺗﯾﺔ  ،وﻫﻛذا ّ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﻌد ﻣرﺣﻠﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻧﺷوء ﻋﻠم اﻵﺛﺎر وﺗطورﻩ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة .
ٍ
ﺑﻣﻌزل ﻋن ﻣﺟرى اﻷﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
 .٣ﻟم ﺗﻛن أﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﻌراق
أدى إﻟﻰ
ان ﺳﯾطرة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ّ
ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻌراق ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ  ،إذ ّ
ﻗﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌﻘد اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗﻘﺎﺳم اﻵﺛﺎر اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن دون أن
ﯾﻛون ﻟﻠﻌراق أي دور أو ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ذﻟك  ،وﻛﺎن ﻻﻧدﻻع اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ١٩١٤
٢٠٣

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

م أﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗوﻗف أﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﻌراق  ،وﺑﻌد ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻫدة ﺳﺎﯾﻛس-
ﺑﯾﻛو ) (١٩١٦اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺣرب  ،ﺗﺄﺳﺳت داﺋرة اﻵﺛﺎر اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ، ١٩٢٠وﺑﻌد

ﺗﺄﺳﯾس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ُ ١٩٢١ﺷﱢرع أول ﻗﺎﻧون ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،١٩٢٤وﻛﺎن دور داﺋرة اﻵﺛﺎر آﻧذاك ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﺑﻧود ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌﺛﺎت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺷرت ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﯾب ﺑﻌد ﺗوﻗف اﻟﺣرب  ،وﺑﻌد ﻧﺷوب اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎم
 ١٩٣٩ﺗوﻗﻔت اﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻘﯾب ﺛﺎﻧﯾﺔً ﻟﺗﺳﺗﺄﻧف ﻣرة أﺧرى ﺑﻌد ﺗوﻗف اﻟﺣرب  ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

اﻟﺣرﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ آﺛﺎرﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﻔرﺻﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾب ،
ﻓﻔﺎزت اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺻرة ﻓﻲ اﻟﺣرب ﺑﻔرﺻﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﺳﺗُ ِ
ﺑﻌدت
اﻟدول اﻟﺧﺎﺳرة  ،ﻓﻛﺎن اﻟﻌراق ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻛﻌﻛﺔ أو اﻟﺟﺎﺋزة اﻟﺗﻲ ﯾﻔوز ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺻر.

أﻣﺎ اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ُﯾوﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﻓﻬﻲ:
 .١إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺟﺎوزات ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﯾﺔ ٕوازاﻟﺗﻬﺎ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن.

ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﺗﺧرﯾب وﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ.
 .٢ﺗرﻣﯾم اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ّ
 .٣إﺟراء ﺗﻧﻘﯾﺑﺎت واﺳﻌﺔ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ أراﺿﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ ﺑﺿﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ُﯾﻌﺗﻘد
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻬﻣﺔ  ،وﻻﺳﯾﻣﺎ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن اﻟﺻدﻓﺔ ﻗد ﻟﻌﺑت دو اًر ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن آﺛﺎر
ﻣﻬﻣﺔ ﺟداً وﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﻣﺛل ﻣﺳﻠّﺔ ﺳﻧﺣﺎرﯾب اﻟﺗﻲ ُﻋﺛِر ﻋﻠﯾﻬﺎ ِﻣن ِﻗَﺑل ﻓﻼح
أﺛﻧﺎء ﺣراﺛﺔ أرﺿﻪ ﻋﺎم . ١٩٩٩

اﻟﻣﺗﺎﺟرﯾن ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺷرطﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.
وﻣﻼﺣﻘﺔ ُ
 .٤اﻟﺣد ﻣن ﺗﻬرﯾب اﻵﺛﺎر ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد ُ

٢٠٤

د .ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺣﻣد ﺣﺳﯾن

اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت
ّ

م .م .ﻣﻧذر ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳم

اﻟﺷﻛل )(١

ﻣﺧطط ﻋﺎم ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ
ﻋن /ﺳﯾف ﻟﻘﻣﺎن ﻋﺑداﻟرزاق  ،ﺗﺧطﯾط ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺎت
اﻷﺛرﯾﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل . ٢٠١١ ،

٢٠٥

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

اﻟﺷﻛل )(٢

ﯾﺿﻣﻬﺎ
ﻣﺧطط ﻋﺎم ﻟﺗل ﻗوﯾﻧﺟق واﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ّ

ﻋن /ﺳﯾف ﻟﻘﻣﺎن ﻋﺑداﻟرزاق  ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .

٢٠٦

د .ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺣﻣد ﺣﺳﯾن

اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت
ّ

م .م .ﻣﻧذر ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳم

٢٠٧

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

٢٠٨

اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت
ّ

NP

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

Ali Y.
Aljubouri

) (

* 2011 -2013

اﻟﺷﻛل )(٣

اﻟﻣﻧﻘﺑﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﻧﻘﺑوا ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻣﻧذ
ﺛﺑت ﺑﺄﺳﻣﺎء ُ
أول ﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺣﺗﻰ اﻵن
ﻋنReade ,J. E., op. cit., P. 392-394 /
)*( ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻧﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘل اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﺟدول.

٢٠٩

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

ﺑواﺑﺔ اﻟﻣﺳﻘﻰ

ﺑواﺑﺔ ﻧرﮔﺎل

ﺟﺎﻧب ﻣن ﺳور اﻟﻣدﯾﻧﺔ

ﺑواﺑﺔ أدد
اﻟﺷﻛل ) ( ٤

ﺑواﺑﺎت ﻧﯾﻧوى وﺳورﻫﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺧرﯾب وﺑﻌدﻩ

٢١٠

د .ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺣﻣد ﺣﺳﯾن

اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت
ّ

م .م .ﻣﻧذر ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳم

اﻟﻬواﻣش:
(1)Thompson, C., “The British museum excavation on the temple of Ishtar
at Nineveh 1930-1931”, Annals of Archaeology and Anthropology, 20 (1932),
Liverpool, pp.100-110 .
ﻛذﻟك ُﯾﻧظر  :ﺗﻘﻲ اﻟدﺑﺎغ وآﺧرون ،طرق اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻷﺛرﯾﺔ ،ﺑﻐداد ،١٩٨٣ ،ص . ٣٠١

) (٢ﻋﺎﻣر ﺳﻠﯾﻣﺎن" ،اﻵﺛﺎر اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ" ،ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻣوﺻل اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻷول ،اﻟﻣوﺻل ،١٩٩١ ،ص . ٥١٩
)ُ (٣ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ) . ( ٤
رﺳﺎم ُﯾﻧظر :ﻋﯾد ﻣرﻋﻲ ،رﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻵﺛﺎر ،دﻣﺷق ،٢٠١٠ ،ص٣٥-٣٤
) (٤ﻟﻠﻣزﯾد ﻋن ﻫرﻣزد ّ
Reade, J.E, "NINIVE(NINEVEH)", Reallexikon der Assyriology und

)(5

Vorderasiatischen Archȁologie, IX, 1998-2001, Berlin, P. 389.
(6) Ibid.
ﻛذﻟك ﯾﻧظر:

ﻻﺑﺎت ،رﯾﻧﯾﻪ ،ﻗﺎﻣوس اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ،ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺑﯾر اﺑوﻧﺎ ووﻟﯾد اﻟﺟﺎدر وﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل ،ﻣراﺟﻌﺔ
واﺷراف  :د .ﻋﺎﻣر ﺳﻠﯾﻣﺎن  ،اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ  ،٢٠٠٤ ،رﻗم اﻟﻌﻼﻣﺔ ٢٠٠
) (٧اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،رﻗم اﻟﻌﻼﻣﺔ .١٢٨
) (٨اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،رﻗم اﻟﻌﻼﻣﺔ .٥٨٩

) (٩ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻵراء ﺣول ﻣﻌﻧﻰ اﺳم ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ُﯾﻧظر :

ﺻﺑﺎح ﯾوﻧس ﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد ،ﻧﯾﻧوى ﺧﻼل ﻋﺻر اﻟﺳﻼﻟﺔ اﻟﺳرﺟوﻧﯾﺔ )٦١٢-٧٢١ق.م( ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر

ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل ،٢٠٠٣ ،ص ٩-٧
) (١٠ﻋﺎﻣر ﺳﻠﯾﻣﺎن" ،اﻵﺛﺎر اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص .٥١٧
) (١١اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ .

) (١٢اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟرب ُﻣﺧﺎطﺑﺎً ﯾوﻧس ): (

 ١ :٣ﺛم ﺻﺎر ﻗول اﻟرب اﻟﻰ ﯾوﻧﺎن ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻗﺎﺋﻼ

 ٢ :٣ﻗم اذﻫب اﻟﻰ ﻧﯾﻧوى اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔ و ﻧﺎد ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎداة اﻟﺗﻲ اﻧﺎ ﻣﻛﻠﻣك ﺑﻬﺎ
اﻟﻌﻬد اﻟﻘدﯾم ،ﺳﻔر ﯾوﻧﺎن .

) (١٣ﺟﺎﺑر ﺧﻠﯾل اﺑراﻫﯾم" ،ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن" ،ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻣوﺻل اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻷول ،اﻟﻣوﺻل ،١٩٩١ ،ص
. ٤٢٦
) (١٤ﻋﺎﻣر ﺳﻠﯾﻣﺎن" ،اﻵﺛﺎر اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٥٢٠
) (١٥ﻣﺣﻣد طﻪ ﻣﺣﻣد اﻷﻋظﻣﻲ ،اﻷﺳوار واﻟﺗﺣﺻﯾﻧﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﻌراﻗﯾﺔ اطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ،١٩٩٢ ،ص . ٢١٦

) (١٦ﻋﺎﻣر ﺳﻠﯾﻣﺎن" ،اﻵﺛﺎر اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٥٢٠
ِ
ان ﺷﻛل ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻟﻘرﯾب ﻣن ﺷﺑﻪ اﻟﻣﻧﺣرف واﻟذي ﺣددﻩ ﺳور اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗرﯾب
) (١٧ﻣن اﻟطرﯾف ذﻛرﻩ ّ
إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﺑﻌﯾد ﻣن ﺷﻛل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﻻﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،
ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ). (١

٢١١
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) (١٨ﺟﺎﺑر ﺧﻠﯾل اﺑراﻫﯾم" ،ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٤٢٦
أن ﻣﺎ ﻣﻛﺗﺷف ﻣن ﺑواﺑﺎت ﺳور ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى ﺣﺗﻰ اﻵن ﻫو ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺑواﺑﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن
) (١٩ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ّ
أ ّن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﺣﺗواء ﺳور ﻧﯾﻧوى ﻋﻠﻰ ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﺷرة ﺑواﺑﺔ  .ﯾﻧظر:
Reade, J.E. ,op. cit., pp. 401-403 .
) (٢٠ﻋﻣﺎر ﺣﺳﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑداﷲ ،ﺑواﺑﺎت اﻟﻌواﺻم واﻟﻘﺻور اﻵﺷورﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻷﺛرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ،
دﻣﺷق ،٢٠١٧ ،ص .٢٦١
) (٢١ﻣﺣﻣد ﺣﺟﺎج اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ ،ﻧﻣوذج ﺗﺧطﯾط وﺑﻧﺎء اﻟﻌواﺻم اﻵﺷورﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ  ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ،٢٠٠٧ ،ص . ٣٣٧

) (٢٢ﺳﯾف ﻟﻘﻣﺎن ﻋﺑداﻟرزاق ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  ،ص .١٤٣
) (٢٣ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ) .( ١
) (٢٤ﺻﺑﺎح ﯾوﻧس ﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ١٠٢
) (٢٥ﻋﺎﻣر ﺳﻠﯾﻣﺎن" ،اﻻﺛﺎر اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص .٥٢١
) (٢٦ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ) .( ١
) (٢٧ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ) .( ٢
(28) Reade, J.E. ,op. cit., pp. 407-417 .
) (٢٩ﻋﺎﻣر ﺳﻠﯾﻣﺎن" ،اﻻﺛﺎر اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص .٥١٨
) (٣٠اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ،ﺳورة ﯾوﻧس ،اﻵﯾﺔ .٩٨

) (٣١اﯾﻔﺎﻧز ،ا .ج ،.ﻫﯾرودوت ،ﺗرﺟﻣﺔ أﻣﯾن ﺳﻼﻣﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،د .ت ،.ص  ٦٦وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
) (٣٢ﻓؤاد ﺟﻣﯾل ،زﯾﻧﻔون ﻓﻲ اﻟﻌراق وﺣﻣﻠﺔ اﻟﻌﺷرة آﻻف اﻏرﯾﻘﻲ ،ﺳوﻣر ،اﻟﻣﺟﻠد  ، ١٩٦٤ ، ٢٠ص -٢٢٧
. ٢٥٨
ﻛذﻟك ُﯾﻧظر :طﻪ ﺑﺎﻗر ،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،ج ،١اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺿﺎرات وادي
اﻟراﻓدﯾن ،ط ،٢ﻟﺑﻧﺎن ،٢٠١٢ ،ص .٦٤٢
) (٣٣ﻋﻣر ﺟﺳﺎم ﻓﺎﺿل اﻟﻌزاوي ،ﻋﻠم اﻵﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻧﺷﺄﺗﻪ وﺗطورﻩ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻣوﺻل ،٢٠١١ ،ص . ٨٥
) (٣٤ﻫﺎري ﺳﺎﮔز ،ﻗوة آﺷور ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺎﻣر ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﺑﻐداد ،١٩٩٩ ،ص . ٤١٠

اﻟرﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن اﻟﺗُطﯾﻠﻲ ُﯾﻧظر :ﻋﯾد ﻣرﻋﻲ ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٤٣
ﻟﻠﻣزﯾد ﻋن ّ
) (٣٥ﺟﺎﺑر ﺧﻠﯾل اﺑراﻫﯾم" ،اﻻﻧﺷطﺔ اﻻﺛﺎرﯾﺔ" ،ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻣوﺻل اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻷول ،اﻟﻣوﺻل،١٩٩١ ،
ص . ٤٩٠
اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻷﺟﺎﻧب وﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬم ،ﯾﻧظر:
ﻟﻠﻣزﯾد ﻋن ّ
اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻷﺟﺎﻧب" ،ﻣﺟﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻬرﯾن ،اﻟﻣﺟﻠد  ،١٩٧٧ ،٢٠ص
ﺳﻬﯾل ﻗﺎﺷﺎ" ،اﻟﻣوﺻل ﻓﻲ ﻣذﻛرات ّ

.٤٠٥-٣٨٧

اﻟﻣﻧﻘﺑﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى اﻷﺛرﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﻧﻘﺑوا ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺎرﯾﺦ
) (٣٦ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ) (٣اﻟﺧﺎص ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء ُ
اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻣﻧذ أول ﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺣﺗﻰ اﻵن .
) (٣٧ﻋﻣر ﺟﺳﺎم ﻓﺎﺿل اﻟﻌزاوي ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٢٢

٢١٢

د .ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺣﻣد ﺣﺳﯾن

اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾﻧوى
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت
ّ

م .م .ﻣﻧذر ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳم

) (٣٨ﺟﺎﺑر ﺧﻠﯾل إﺑراﻫﯾم" ،اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق :اﻧﺟﺎزات اﻟﻣﺎﺿﻲ وآﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل" ،ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن ،ﻣﺟﻠد
 ،٢٠١٣ ،٢ص . ٣١
) (٣٩ﺟﺎﺑر ﺧﻠﯾل اﺑراﻫﯾم" ،اﻷﻧﺷطﺔ اﻵﺛﺎرﯾﺔ" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٤٩١-٤٩٠
) (٤٠ﺟﺎﺑر ﺧﻠﯾل اﺑراﻫﯾم" ،اﻷﻧﺷطﺔ اﻵﺛﺎرﯾﺔ " ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٤٩١
) (٤١ﻛﻠودﯾوس ﺟﯾﻣس رﯾﭻ  ،رﺣﻠﺔ رﯾﭻ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻋﺎم  ، ١٨٢٠ج  ، ١ﺗرﺟﻣﺔ  :ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻧوري  ،ﺑﻐداد ،
. ١٩٥١

) (٤٢ﺟﺎﺑر ﺧﻠﯾل اﺑراﻫﯾم" ،اﻷﻧﺷطﺔ اﻵﺛﺎرﯾﺔ" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص. ٤٩١
.(43) Fagan, B. M., Return to Babylon ,U.S.A., 2007, p. 98 .
) (٤٤ﯾﻧظر :
Botta, P. E. , Monument de Ninive, tome I, II, III, Paris, 1849 .
(45) George Smith, Assyrian discoveries an account of explorations and
discoveries on the site of Nineveh during 1873 and 1873, New York, 1875,
pp.2-3 .
ﻛذﻟك ُﯾﻧظر :ﺗﻘﻲ اﻟدﺑﺎغ وآﺧرون ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٣٢-٣١

) (٤٦ﺟﺎﺑر ﺧﻠﯾل اﺑراﻫﯾم" ،اﻻﻧﺷطﺔ اﻻﺛﺎرﯾﺔ" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٤٩٢-٤٩١
) (٤٧ﻋﯾد ﻣرﻋﻲ ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص.٣٥-٣٤
) (٤٨طﻪ ﺑﺎﻗر ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ١٣٦

) (٤٩ﺟﺎﺑر ﺧﻠﯾل اﺑراﻫﯾم" ،اﻻﻧﺷطﺔ اﻻﺛﺎرﯾﺔ" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٤٩٣
) (٥٠ﻋﻣر ﺟﺳﺎم ﻓﺎﺿل اﻟﻌزاوي ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص. ١١٦
) (٥١طﻪ ﺑﺎﻗر ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ١٣٦
) (٥٢ﺟﺎﺑر ﺧﻠﯾل اﺑراﻫﯾم" ،اﻻﻧﺷطﺔ اﻻﺛﺎرﯾﺔ" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٤٩٤
) (٥٣اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ.

(54) .Reade, j. E., op. cit., p. 392 .
) (٥٥ﺟﺎﺑر ﺧﻠﯾل اﺑراﻫﯾم" ،اﻻﻧﺷطﺔ اﻻﺛﺎرﯾﺔ" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص. ٤٩٤
) (٥٦ﻟﻠﻣزﯾد ﻋن ﻋﺎﻟِم اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺎت ﺟورج ﺳﻣﯾث ُﯾﻧظر :ﻋﯾد ﻣرﻋﻲ ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٣٧
) (٥٧اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص.٤٩٥
ﻛذﻟك ﯾﻧظر :ﻫﺎري ﺳﺎﮔز ،اﻟﺑﺎﺑﻠﯾون ،ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد اﻟﻐﺎﻧﻣﻲ ،ﺑﯾروت ،٢٠٠٩ ،ص . ٣٠
وﻛذﻟك ﻋﻣر ﺟﺳﺎم ﻓﺎﺿل اﻟﻌزاوي ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ١٢٢-١٢١
) (٥٨ﺟﺎﺑر ﺧﻠﯾل إﺑراﻫﯾم" ،اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ ﺗل ﻗوﯾﻧﺟق :اﻧﺟﺎزات اﻟﻣﺎﺿﻲ وآﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص
. ٣٥

) (٥٩ﻟﻠﻣزﯾد ﻋن اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺗﻲ ﺑﺎﺑل وآﺷور اﻷﺛرﯾﺗﯾن ﯾﻧظر:
طﻪ ﺑﺎﻗر ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ١٤٦-١٤٤
ﻛذﻟك ﯾﻧظر :ﺑﻬﻧﺎم اﺑو اﻟﺻوف" ،دور اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻻﺛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺣﺿﺎرة اﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم" ،ﺣﺿﺎرة
اﻟﻌراق ،اﻟﺟزء اﻻول ،١٩٨٥ ،ص . ٦٧-٦٥

٢١٣
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(60) Reade, J. E., op. cit., P. 392 .
) (٦١ﺑﻬﻧﺎم اﺑو اﻟﺻوف ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٦٩

ﻛذﻟك ﯾﻧظر :ﺟﺎﺑر ﺧﻠﯾل اﺑراﻫﯾم " ،اﻻﻧﺷطﺔ اﻻﺛﺎرﯾﺔ" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٤٩٧-٤٩٦

وأﯾﺿﺎً :ﻋﻣر ﺟﺳﺎم ﻓﺎﺿل اﻟﻌزاوي ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ١٣٧
(62) Stronach, D., Notes On The Fall of Nineveh, Assyria 1995, Helsinki, 1997, p.
307
(63) Stronach, D., "Excavation at Nineveh, 1987", Sumer, 64 (1989-1990), pp. 107108 .
) (٦٤ﺟﺎﺑر ﺧﻠﯾل اﺑراﻫﯾم" ،اﻷﻧﺷطﺔ اﻵﺛﺎرﯾﺔ" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٥٠١
) (٦٥طﺎرق ﻣظﻠوم" ،ﻧﯾﻧوى ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت اﻷﺛرﯾﺔ)  ، "(١٩٦٧-١٩٦٥ﻣﺟﻠﺔ ﺳوﻣر .ﻣﺟﻠد ،(١٩٦٧) ٢٣
ص . ١٤٠-١٣٨
) (٦٦ﺟﺎﺑر ﺧﻠﯾل اﺑراﻫﯾم" ،اﻷﻧﺷطﺔ اﻵﺛﺎرﯾﺔ" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٥٠٣
) (٦٧ﺻﺑﺎح ﺣﻣﯾد ﯾوﻧس ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٣٢
) (٦٨طﺎرق ﻣظﻠوم ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ١٣٨-١٣٧

) (٦٩ﺟﺎﺑر ﺧﻠﯾل إﺑراﻫﯾم" ،اﻷﻧﺷطﺔ اﻵﺛﺎرﯾﺔ" ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص . ٥٠٣
) (٧٠ﻋﺎﻣر ﺳﻠﯾﻣﺎن" ،ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﻔرﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل ﻓﻲ أﺳوار ﻧﯾﻧوى" ،ﻣﺟﻠﺔ آداب اﻟراﻓدﯾن ،اﻟﻌدد اﻷول،
 ،١٩٧١ص  ،٤٧-٤٥واﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،١٩٧١ ،ص . ١٥
)ُ (٧١ﯾﻧظر اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻛﻠﯾﺔ اﻵﺛﺎر-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل :
)(archeology.uomosul.edu.iq
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