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 نص مسماري ومنحوتة

 تكشف موقع معبد عشتار و أسوار أربيل المجهولة

 

 

 

 

 

 مقدمة

 

  تلة أثرية قديمة تسمى )تل شيخ أحمد(دراسة لملتقطات اثرية وجدت في يتناول البحث 

من   اذا ما اتجهنا اليهامنطقة التل صول الى ويمكن الو في قرية قالجوغان في أربيل، 

 .(قالجوغان)ثم  (كزنة)ثم الى قرية  (بحركة)طريق 

بقايا آثاره تتبع  يمكنو ، جواره مجرى مائي مندثرهذه القرية طريق قديم بد في ويوج 

الطريق الكثير من التالل األثرية والمواقع القديمة  في، واالعلىالى ان نصل الزاب 

على قدم االستيطان في هذه  مما يدل  (1)العصر الحجريعضها الى يرقى بوالتي 

 المنطقة المهمة.

اال أنها اآلشوري،  آلن تحوي الكثير من الفخارالقرية وتاللها األثرية الزالت الى  وهذه

قديم  المجرى ث الحي (كزنة)تلة  هارواج تو. حمد(قبر أ)فيها مزار يسمى   مقبرةاليوم 

 نهر باستوره. ل

العالم ، ملك بالد  نحاريب ملك س)وهو . (2)النصلقد كتبنا في بحث سابق عن هذا و      

مياه كوينبي جبال خاني وهي من اعالي مدينة اربيل من  ارا ثالثةأنهآشور، حفرت 

والتي الى اليمين والشمال ومن جوانب انهار شاديتو حفرتها وضممت بعضها الى 

يل موطن االلهة عشتار، السيدة العظيمة،  وحفرت لها قناة الى اواسط مدينة ارببعض 

 .(3) .وجعلت مجاريها مستقيمة(
 

الزاب الكبير، وكرد علي أغا الذي عثر فيه على تمثال االلهة االم، وادوات من   مثل تل كرد مامك على  - 1

الطور المستري، وحسونة، وحلف، والعبيد، والوركاء، والعصور اآلشورية، واالسالمية من خالل )تنقيبات 

 (. 1954البعثة األمريكية تقرير مديرية اآلثار ، بغداد ، 
ي: اكنشاف موقع جبل االلهة المقدس كوينبي عند اللولوبيين حسب نص بروين بدر النص منشور في بحثنا - 2

 ع سد سنحاريب. ونحت على حجر في قال مورتكة موض  2019، 62مسماري جديدـ مجلة رديا كلدايا  العدد 
، عدد 1975طه باقر: جوالت تأريخية في مواطن اآلثار في شمال العراق ، مجلة المجمع العلمي الكردي  -  3

 ، بغداد.139، ص 1
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الوثائق الكلدانية في  وقد سمتهموجودة فعالً، وجدناها بعد تتبعنا مجرى القناة الى كزنة 

أمالك شمعون الباصيدي   عهدذاك من  كانو (وادي السماق)أو  (بستوادي ال )م. 15ق 

ثم   ،باستورةليأتي اليه من المجرى الرئيسي  اءمألن ال ( بستالوادي )سمى و( 1)  1437

 القريبة من قال جوغان الى الزاب.  (كزنة)ثم  (بحركةبـ)يمر 

ان هذا الموقع وجريان قناة باستورة الى قرية كزنة جعلنا نبحث في هذه المنطقة كونها 

ر  ق.م. كما بحثنا في المصاد 705حسب نص سنحاريب في  (2) معبد عشتار اربيلتضم 

في  الن نبحث  مما دفعنا  عن تاريخ تل كزنة وقال جوغان. نجد أي معلومات تخبرنا  لمف

فوجدنا  (3)  (الهيئة العامة لآلثار والتراثمديرية اآلثار القديمة )في األرشيف ملفات قسم 

ً ملف يضم  و  1945في عام  مؤرخ ، والتقريرعن )تل شيخ أحمد في قرية قالجوغان( ا

وقد نقلت الى   ،ي وجدت على سطح التل من قبل كاتب التقريرللموقع واآلثار الت اً صور

وجدها كاتب التقرير عند رئيس القرية التي  للقىبعض افضال عن  ،لمتحف العراقيا

 وصورها أيضاً وأرفقها بالتقرير.

 تل هوية عن كشف للدراسة هذا التقرير وما أرفق به للقيام باعتمدنا على ما ورد في 

ً بي قريقع نه اذ علمنا ، وإوتأريخه شيخ احمد المتصل مجرى باستوره حيث كزنة من  ا

عن ذلك وفضال  .هلى تعيين موقعانتوصل صار في وسعنا أن  ( عشتار اربيلو)معبد ب

كم،  5بحوالي عنكاوه يبعد عن وهو  ،وتصويره وقمنا بتفحصه إلى التل نفسه،ذهبنا  ثدف

مقبرة تسمى مقبرة شيخ  وعلى سطحه  ،م وله قمة شبه مدورة12والتل على ارتفاع 

 وال تعرف هوية شيخ أحمد. وبني القبر من الطابوق اآلشوري.  ،أحمد وهو مزار

 

الجدران والطابوق وجرار   اوقد رأينوقد تجاوزت عليه، (4)تحيط بالتل بيوت القرية

الفخار اآلشورية، وذكر سكان القرية أنهم كانوا يعثرون على غرف وجدران عند حفر 

 جفرة[.وتسمى   لخزن الحبوب ] ، وكانوا يحفرون الحفر ر لموتاهمالقبو

 

 

 

 

 .44، ص 2010بطرس حداد: الوثائق الكلدانية، بغداد،  -  1
هذا البحث ينفي فكرة الباحثين ان معبد عشتار اربيل في القلعة الحالية، ألن مجرى باستورة يتجه الى بحركة  -  2

لنصوص وكزنة وليس القلعة الحالية، لذلك اهتممنا بالموضوع لكشف موقع معبد عشتار اربيل الصحيح وحسب ا

 المسمارية. 
وذكر اسم التل في الكشاف األثري  2311، اعلن في جريدة الوقائع 1949تقرير ارشيف دائرة اآلثار بغداد  -  3

. مفتش اآلثار القديمة سامي الصفار الملحق بمديرية اآلثار العامة، 1970آلثار العراق قسم محافظة أربيل، بغداد 

 . 2311وفي الجريدة الرسمية الوقائع رقم   11ص  1970آلثارية  اعلنت آثرية التل في دليل المواقع ا
كم، تل شيخ مصري، كرده مسينة، وسكنة القرية هم عشائر 2القرى المجاورة للتل هي: سبيران للغرب  - 4

 كارشي، وتل دار بند أي ]الممر[ أو المدخل وفيه تلة خزنة تبة 
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 دراسة الملتقطات االثرية  

بما أنه ال توجد أي معلومات تأريخية في المصادر عن المنطقة وهذا التل، وال يوجد  و

مصورة في التقرير, هي و العراقي، محفوظة في المتحفالاللقى لدينا من آثاره سوى 

 : وهي دراسة الملتقطاتب قمنافقد 

 شكل زوايا قائمة. له مستطيل، وآجر والمكعب، ال ، منهآجر بأشكال مختلفة -1

وعليه إشارات  ،ولونه مائل للصفرة ،انج  3انج وسمكه  18 هضلعآجر مربع طول  -2

 كالقوس وبصمة ألصابع اليد. 

 .انج مائل للحمرة وعليه آثار حروق 1,5انج سمك  8آجر بطول  -3

 رات فخارية من بقايا أشكال اسطوانية مجففة.كس -4

 فخار على شكل دوائر تحتوي على ثقوب. -5

 مفلطحة. آوان -6

قطعة أثرية تشبه الجرة ولها قاعدة أنبوبية مجوفة وهي منقوشة بزخارف لونها تبني  -7

وزخارفها بشكل خطوط متقاطعة ودوائر كأسنان  ،ونقوشها بخط أسود ،مائل للخضرة

سم، طول  6وحلقة فتحة الزهرية من االعلى قطر  14قات بالعرض عدد المشط وحل

سم،   20سم، سمك قشرتها 30سم وطول االنبوب الذي أسفل قاعدتها  90الزهرية 

 سم وفي البحث صورتها.  17وطولها الكلي 

وهي  ،أهم ما وجد في التل ، وتعدعليها كتابة مسماريةسم  9سمكها من اآلجر قطعة  -8

ها، وكل هذه اآلثار التي منتحف العراقي، وقد اعتمدنا على نسخة مصورة اآلن في الم

لم يطلع عليها أي من الباحثين منذ كتابة تقرير  ،اآلجرة المكتوبةبضمتها في التل و

 أي دراسة أو بحث عن هذه المنطقة  ولحد اآلن. ولم نر  1949اآلثار عام 

 

 وصف االجرة المكتوبة

وعليها  ،سرليها كتابة من أربعة أسطر في حافتها العليا ك  وع ،سم9. يبلغ سمك اآلجرة 

ألنها تبدو مقتطعة من أحد ( 1) آثار حرق وسواد، ويظن أنه كان لها جزء آخر متصل بها 

 الجداران.

 

ببناء آجرة مكتوبة أخرى في حافة البئر وهي  ئها قام أحد أبنا بئر قديم في القرية أخبرني أهل القرية أن هناك  - 1

 تستلزم البحث واخراجها فهناك احتمال وجود نص مهم آخر.
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 تحليل األدلة األثرية:  

وخاصة اآلجرة المكتوبة التي عليها آثار  ،موقع التلعلى أهمية وجود هذه اآلثار يدل 

 ابع يد. وطبعة أص

، ومن قياس اآلجر تبين بأن   ،لمعرفة عصرهولونه بدراسة حجم اآلجر وقد قمنا أوالً 

نصر الثالث ، فهو آجر يعود لفترة الملك شلماولونه أصفر ،انج 3انج وسمك  18الطول 

 انج.  5،1أنج، وسمكه  8وهناك آجر طوله  ق.م. 858-824

نفس شكل هذا  على آجر له  العثور بغية  ر اآلشورية المهمةقمنا بالبحث في المصاد

التي  تلك آلجرة تشبه صورة ( 1) والقوس الذي فيه، فوجدنا في كتاب أندريه فالتر  ،اآلجر

أي رسم القوس وبصمة  ،على اآلجرالذي ، وذكر أندريه أن هذا النقش شيخ احمدفي 

صابعه، م بأوهي بمثابة خت ،نصر الثالثالعالمة الوحيدة آلجر الملك شلماهي  ، االصبع

هذا الملك يضع اآلجر المختوم بختمه على جدران البوابة والسور الذي يشيده. في  كان و

( 2)  فالتر وعرض أندريه  ,أعلى جدران السورفي جد مثل هذا اآلجر قد ومدينة آشور و

على هذا أول أدلتنا كان في تل شيخ أحمد، و ناه به ما وجدشصورة لهذا اآلجر فإذا به ي

ق.م   858أي في  (3)نصر الثالث لك شلمابناء يخص الممن  هوأن ،معرفة عصر التل

أو بوابة في الموقع، فهو يخلد   اً ووجود آجرة تخص هذا الملك، يعني أنه أقام سور

المكون من أعماله كما في آشور، أما اآلجرة األخرى والتي فيها النص المسماري 

وهو مختص بالتاريخ  ، نزون مكالستعانة باالستاذ الدكتور ج أربعة أسطر. فقد قمنا با

ً آثاري االنص المترجم كشف ، فترجم لنا النص مشكوراً، وجاءالقديم واللغة المسمارية  ا

قمنا فلد كنزو[ ب –فالنص هو ]الى ابن الملك  . بالنسبة لتاريخ أربيل وشمال النهرين  امهم

جداً ألنه  ة ]الى[ والشخص مهممموجهة الى شخص بكلفظهر أنها  ،بتحليل هذه العبارة

ضع عليها اسم  التي تخص تشييد موقع مهم بحيث ي ابن الملك، أي أنه يكتب على اآلجرة

وجود اسم البلد بعد اسم ابن  والحظنا يكرس ويخلد هذا البناء، من أجل أن ابن الملك، 

وعليه   ، اسمه االصلي، فاآلجرة وجدت في التل نفسهيحمل أي أن هذا المكان  ،الملك

لمدينة آشورية لم  جديد وهذا اكتشاف أثري  ، يخ احمد هو مدينة كنزوموقع تل شفإن 

وجود قرية مجاورة باسم كزنة اآلن يدل على ويعرفها أحد ولم تذكرها المصادر أبداً، 

، وهذان  (كزنة)تحول بمرور االف السنين الى ، لكنه ان الموقع فعالً كان اسمه كنزو
 

فشكل القوس على اآلجر هو من ضغط   1987، بغداد 238-243، 39اندريه فالتر: استكشافات آشور ص  - 1

 أصابع اليد وكأـنه رسم دائرة أو مثلث.
ترجمة  1987وكتابه استحكامات آشور  1914-1903لم آثاري الماني نقب في آشور عام اندريه فالتر عا - 2

 .234 –  76  -54عبد الرزاق كامل ص 
الملك شلما نصر الثالث هو الملك اآلشوري الثاني بعد المئة في قائمة ملوك آشور وهو الملك الرابع من بني  - 3

  859-882ة وذلك بعد أبيه آشور ناصر بال الثاني سن 35ملوك امبراطورية العصر اآلشوري الحديث حكم 

 . 221-114/ ص   1988ق.م ساكز/ عظمة بابل/ بغداد  811-853ق.م، ثم حكم بعده ابنه شمى ادد الخامس 
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الموقع لآلن يسمى و .قة أو مقاطعة واحدةمنطيمثالن الموقعان كزنة وقالجوغان كانا 

ونستطيع تكملة النص األصلي  . جزء من حصن أو بوابةمما يؤكد أنه  ،]قال[ أي قلعة

]من الملك، اسمه ولقبه[، ثم ماوجدناه ]الى ابن على النحو االتي دون نقصان كامال 

 . [الملك[ ثم المدينة ]كنزو

هو من أقام البناء، ومن اآلجرة وأنه نستنتج انه في زمن الملك شلما نصر الثالث 

 . (1) األخرى كرس هذا البناء البنه ]شمى ادد الخامس[

 لماذا يكرس الملكوهل هو سور أو بوابة أو قصر؟.  ،السؤال اآلن ماهو هذا الموقعو

 ؟..  البنه هذا المبنى  ويهديه   شلما نصر الثالث

هذا المتصلة بسيرة التاريخية تتبع الحوادث من خالل هذا السؤال نجيب على ويمكن أن 

  (اشور دان ايلي ) هذا التمرد ابنه بوقاد  ،جرى تمرد في منطقة أربيلففي عهده الملك. 
استمر بعد أن خماد التمرد مهمة إ (شمش ادد الخامس)بنه النصر الثالث فأوكل شلما( 2)

القضاء  فقام الجيش اآلشوري ب ،قرية 27 في تمردها وكان يشارك اربيل ،اربعة اعوام

نصر الثالث عيَّن ابنه على هذه المنطقة من المؤكد أن شلماو ،على هذه الثورة في اربيل

  دشمس اد )بدأ حكم بذلك و  ،للجيش اآلشوري  اً المهمة وبنى فيها معسكر (كنزو)

اخمد  نصر الثالث . وبتفويض من أبيه الملك شلماق.م  814في  لمنطقة كنزو (الخامس

عهد، لذلك ا الق.م واصبح ولي 827-824ستمرت اربعة اعوام ابعد أن شمش ادد الثورة 

ً بوابة ولوضع اسمه على هذا الموقع الذي سيكو التي  تلك االجرةها سور، فبن حتما

ً أن ابنه اصبح و ،نصرأنه بناء من عصر الملك شلماظهر عليها ختمه  على هذه حاكما

 ( حسب النص المسماري.كنزواسمها )  يالمنطقة والت

 ،نصر الثالثوأنه من أعمال شلما ،أن هذا الموقع هو فعالً بوابة وسورؤكد ومما ي 

  ،وجدت في كوينجق معروضة في متحف اللوفرسوار اربيل المزدوجة أل (3)متحوتة

آلشور، تحصينات واسوار مدينة تابعة  في دراسته عن( 4)اندريه فالتر  اكتب عنه قد و

ر، وذكر ان  امعبد داخل االسوصورة  نحوتةالموتمثل  ، اسم المدينةولكنه لم يشر الى 

  .لبوابةومنحدرات ل ،ومجرى مائي ،سور خارجي وسور داخلي وسور واطئ للمدينة 

 

 1979 ترجمة عامر سليمان / الموصل  114هاري ساكز: عظمة بابل /ص  - 1
 . 1435ص 2015بغداد  4االنسان ج عبد القادر عز الدين/ الشرقاط يبين عبقرية المكان ونشاط  - 2

من حكمه والملكية  31سبب تمرد ابن شلما نصر الثالث اشوار دان ايلي، ألن الملك شلما نصر جدد ملكيته سنة 

واصبح شمش ادد ولي العهد الخامس بانتخاب شلما نصر  31( سنة فهي حرب بين أبناء شلما نصر 30محددة بـ)

 قرية حول اربيل للعصيان  27فأعلن الحرب ابنه اشور دان وحرض 
 36اندريه: مصدر سابق ص  - 3

، النحت ورسمه حيث وجدنا بحثه في ملفات المتحف البريطاني  و من اكتشفهاليرد ولكننا وجدنا في بحثنا ان 

)نموذج     tower of a templrالمعروضة في االنترنيت ، بعنوان )ملفات المتحف البريطاني، ملف بعنوان 

 . ولم نجد أي معلومة توضح كيفية وصول المنحوتة الى اللوفر.28871ف للزقورة( المل
 مصدر سابق  114زاكس : ص  - 4
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حيث ،المذكورفي عهد الملك السوار واالبراج الول مرة ع من بناء ا هذا النووقد عرف 

ي،  وفيه كوات للرم ،امام السور الخارجي ليحمي أسفل االسوار  اً واطئاً سور أقام

عالمة المختوم ب واستخدم اآلجر الملون .وأضيفت له أبراج في زوايا السور الداخلي

  (1) . اصابعه

في من ظهور أعمدة  ،سوار أربيلأل ن فيما بعد أن هذه المنحوتة هي وقد عرف الباحثو

اآللهة عشتار أربيل، ولوجود  به ص تخ هذه هي ما تف ،داخل سور المدينةكرات اعالها 

الملك  ق.م تذكر أن هذا 647-668ل امن عهد الملك آشور بانيبنصوص آشورية 

 وعلقه على أسوار أربيل مقابال ( تيومانبانتصاره على العيالميين قطع رأس ملكهم ) 

إذن علينا البحث فعلى السور ، بالفعل  ةالرأس معلقصورة وجدنا قد و . معبد عشتار،ل

  . بد عشتارمع ظهر خلف االسوار ونعني ماع

في  (هاناتمد الماء في )أنه  المتقدم نجده يذكر نص سنحاريبود الى عوحينما ن

والذي سنحدد موقعه على الخط  ،بخط مستقيم معبد عشتارالى ستورة امشروع ب

  ==في قال مورتكة نفق  في نص منحوت على حجر في فتحة  المستقيم الذي وصفه

عشتار في تل  عبد بخط مستقيم الى مسيكون الى بحركة وكزنة وهو مجرى باستورة 

هذا الوادي هو  يثبت أن ( تسبوادي الوألن قرب تل كزنة مجرى ماء يسمى )كزنة 

 قربه قرية شيخ احمد حيث موقع البوابة والسور الممتد باستورة ، وبمجرى ال

ر  ، ولم يشفيه اسماكجداً تظهر  اً ضيق اً نهر (2) اسوار اربيلمنحوتة لقد وجدنا في أسفل 

من ما كشفناه صحة وهذا دليل فعلي على  ،في المنحوتة بوضوحظهر لكنه ه مكنز يلا

يجري قربها مجرى مشروع سنحاريب الذي  أنه و ، لبوابة وسور أربيلهو الموقع أن 

بدأنا بحثنا في مكتشفات اليرد  قد ، و(نهر وادي باستورةاالعلي )يصل الى الزاب 

لذلك رجعنا  ،ي تل قوينجقذكر أن منحوتة األسوار وجدت ففالتر وتنقيباته ألن أندريه 

  فطع لنحت يكمل الم اً رسمعسى أن نجد  للملفات التي وجدت في المتحف البريطاني

وهي في ملفات اليرد وقد رسمها  . االسفل السوار اربيل المعروضة في متحف اللوفر

 ، المتحف لكنه لم يذكر أنها ألربيل وكتب اسمها انها اسوار لمدينة معادية آلشور

ملف اعماله التنقيبية في تل ضمن  ،اليرد في ملفات المتحف البريطاني وحفظت رسوم

هو  أنه أي  ، وان هذه المنحوتة رسمها اليرد منذ اكتشافها في القصر الجنوبي .كوينجق

قسم محفوظات  –أول من وجدها ورسمها وحفظت في قسم المجمع الملكي اآلسيوي 

جدارية اسوار اربيل لكنه لم يكتب غرب آسيا، في المتحف البريطاني. والرسم كامل ل

والمفاجأة أنه اكمل رسم أسوار اربيل بجزء أسفل مكمل لها، ظهر فيه  . انها الربيل

زقورة وبرج مثل بوابة واعالها ثالثة رجال يلوحون لليسار واسفل الزقورة نهر 

 

 وذكر انه نحت عثر عليه في قوينجق  57-36: ص فالتر أندريه - 1
 اشار له اندريه انه مجرى ماء وادي - 2
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وسنعرض صور هذا  عريض وبين الزقورة واسوار اربيل اشجار ومزارع وحقول

 .الجزء المهم

ان هذا الرسم الكامل لمشهد أسوار اربيل جعلنا نخطط من جديد لوضع مخطط لمدينة 

اربيل اآلشورية ونبحث عن موقع مهم آخر وهو المعبد الثاني لعشتار اربيل في ملكية،  

والذي ذكرته النصوص اآلشورية، لكن لم يتوصل أي من الباحثين لموقعه، والزقورة 

اذا اتجهنا من اسوار اربيل ]قال فإننا ب دراستنا حسوب ،في النحت جوار نهر عريض

برج المراقبة حسب ما ظهر في المنحوتة جوغان[ باتجاه الزاب ستكون هناك الزقورة و

د األول بيت سيدة االقاليم أي كشان  فالجزء االول في بحثنا عينا موقع المعب  المتقدمة،

بد الثاني والذي وصف انه ا والذي سيكون في كزنة وحوله سور وابراج، أما المعكالم

[ وفيه زقورة Milkiaالكائن في الريف ملكية ] (1)المعبد وضريح عشتار الملكي 

وهو معبد مجهول لآلن، لكن هذه المنحوتة رسمت لنا الزقورة  (ايكالدينا)ويسمى 

على التي تالل الفي عنه البحث فتوجب ، علىوعينت لنا مكانه على الزاب األ ،والمعبد

، وموقعه يكون اقرب لموقع الجسر الحالي ألن الزقورة كانت قرب  -علىالزاب األ

تو وطقس عشتار التي تأتي ي، وهذا المعبد كان يجري فيه احتفال اكالمعبر القديم للزاب

، وهذه العربة وجدناها في المنحوتات ملكيةمنطقة بعربتها من المعبد داخل المدينة الى 

ربة تحمل عمودين في اعالهما كرتين وفيها لجام التي في المتحف البريطاني، وهي ع

يثبت في االرض بعمود معلق عليه كائنات غريبة مثل أفعى او فرس النهر وهو امام 

منضدة القرابين وعمود البخور، وتفف الكاهنات امامه يؤدين طقوس العيادة وتقديم  

لها سور له القرابين، ونرى العربة تظهر احيانا وهي يجرها حصان، بينما يبدو حو

أبراج، وهذا هو المعبد الذي يقع داخل المدينة، ويظهر رأس الملك العيالمي )تيومن( 

تذكر النصوص انه محل  الذي على الزاب ف الزقورة , أما معبد 2معلقاً على هذه العربة

  أي انها تاتي من المعبد الذي في داخل المدينة الى معبد الزقورة في )ملكية( اقامتها،

باسم  وتلقب عشتار اربيل في معبد الزقورة  . ويقام عندها احتفال الملوك بالنصرأ

بتقديم   -كما وصفته النصوص  -االحتفال  يجريو ( ون اسي) يسمى ولها احتفال (ورشات)

وقد كنا نقرأ في   (3) .مبني بالطابوق المفخور نفسه فهو المعيد , أما الطعام والموسيقى

ولحد اآلن لم يذكر أحد   . نجهل موقعهلكننا و ،المعبد النصوص اآلشورية عن وصف هذا 

 

 10جون مكنز ص  - 1

ومنهم  االعمدة انها لعشتار، وحتى وقت قريب  التي تعرض صورة هذه صادر التاريخ االشوري في م ولم نجد 

ولم يعرف انها تخص عشتار اربيل، وانما اخطأ اذ وضعها  دينية  اليرد الذي وصف االعمدة على انها شعارات 

, بروين بدري، رموز االله ة عشتار، في تنقيبات اليرد في تل قاينجق، في  على انها معبد في )الكيش(.     

  2  ,   , المؤتمر الدولي لجامعة الحمدانية وجامعة الموصل في  2019، اربيل، حول اثار وتراث نينوى.

 في  27مكنز ص  - 3
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شلما نصر نص  فوصفالنصوص، أوردته ما لكن النحت وضح لنا كل  ،هذا الموقع

وهي  [ haizaأمامه حقول تسمى ]و ( ملكية)في الريف قرب يفع أنه بالثالث المعبد 

بة نينوى  هي بوا قرب الزقورةتقع هذه البوابة التي ف ،بوابة نينوى باتجاه الزابتقابل 

  وأن  (1) الى اربيل نها تواجه القادمين العابرين الزاب من نينوىونستطيع تعيين موقعها بأ

 ،ووصفت نصوص العصر اآلشوري الوسيط معبد الزقورة .هناك معبر جسر قربها

[ hezianu[ يسكن فيه حاكم أربيل ]rabekalliفيه برج مراقبة يسمى ] اً رصوق

 الذي يراقب القادمين. هو أو  (العراف)أوي  أي الرائ ( الحزانو)

 

،  ق.م 1273شلمانصر االول  في عهد ورد  (ملكية)كان أول ذكر لمعبد الزقورة في و

ق.م سجل أنه بنى  1273ق.م ومن عهد شلما نصر األول  852عهد شلما نصر الثالث 

 الزقورة وأعاد بناءه آشور بانيبال. 

 

 اسنتاجات

األول في داخل أسوار أربيل في تل  كزنة من  عشتارحددنا في بحثنا موقع معبد  -1

في باستوره  مشروعه مد الماء من،عندما ذكر أنه ق.م  705سنحاريب  نصمستدلين ب

 الزاب. صوال الىعشتار و  معبد بخط مستقيم الى 

حددنا موقع منحوتة أسوار اربيل وجدرانها في تل شيخ أحمد لوجود نص مسماري   -2

 سوار اربيل. تحصينات أشيد نصر الثالث هو من أن الملك شلماهذا يؤكد ، وجرةآعلى 

كشٌف أثري لمقاطعة آشورية مهمة  وهو  قاطعة كنزو في قرية كزنة الحالية،وجدنا م -3

 . 2وفيها معبد عشتار اربيل  ،كانت مجهولة

يتجه كيف  ماء باستورة يتجه الى لقلعة الحالية، لكنكان للباحثين تصور بأن مجرى  -4

حيث ال يوجد أي اثر لمجرى ماء من القلعة الحالية  هذا مستحيل لزاب الكبير؟ بعدها ل

 الى الزاب، هذا اذا افترضنا ان مجرى باستوره يصل اليها. 

محفوظة في المتحف البريطاني وهي  ،استانداً لمنحوتة لم تعرف لآلن ، كشف بحثنا -5

معبد  ضريح عشتار )( والزقورة ومعبد وملكية)ان موقع  التي تكمل اسوار اربيلو

تسمى بوابة  التي تل عليه آثار بوابة أربيل بجواره أن و ، االعلىعلى الزاب تقع  ( أكيتو

علينا البحث مع اآلثاريين عن موقع  لذلك و ، القديم (المعبر)وهي قرب الجسر  ،نينوى

تل علي االن حيث يوجد  (كرد مامك)أن موقع  هذه  وفي رأينا أن .تل فيه آثار زقورة

التل تمثال هذا وجدت في  (3) ت البعثة األمريكية قيباألن في تن ،هو موقع الزقورة ،اآغ

 

 15-52مكنز ص  - 1

 2 مكنز ص31

 .1954مديرية االثار القديمة ، نقب فيه بريدود عام   1955تنقيبات البعثة االمريكية عام   - 3



9 

 

وذكر  .فخارالصوان ومن الوفيه آثار  ،وآثار من العصر الحجري ،اللهة األمودمى ل

كان حيث (1)لزاب هو مكان معبر اأقدم استيطان على طريق تجاري  تقرير اآلثار أن

تطورت عند  ، ثم لها قواعدمصطبة أوال االلهة األم كان ان معبد  مؤكدمن الو .جسرثمة 

تحت سيطرة  (ملكية)واصبحت منطقة ـ الزقورةالى أن اصبحت اآلشوريين 

فهم بوص ،الناس لمعبد عشتار بالسخرة فيهايعملزراعية  صار لها أراضو ،اآلشوريين 

 يو. عبد أكنصوص م ، ويوسمون بوشم عشتار حسبما ورد في  يباعون للمعبدقيقاً ر

العصور اآلشورية منذ  ،لم ينقطع عنه السكن ان  ،موقع كزنةفي دراستنا لولقد وجدنا  

يتخذون من  م 13ق في ان سكان وحكام أربيل كانوا والعصر االتابكي،  الفرثية وحتىف

ً  منطقة كزنة ابو   ، منهم الفترةمن هذه ن هذا ما ذكره مؤرخون مهمو، ف(2 )لهم   سكنا

سلطنة تمر بها قناة ماء عهد  حيث ذكر ان دار ا 413البلدان ص  يم الفداء في كتابه تقو

الجامع ودار السلطنة، وكذلك الى وان قناة الماء تدخل  (م1232م 1153) كوكبريمظفر 

 رح ص إذ م، 13وهو مؤرخ اربلي من ق  (وفيات االعيانكتابه )ابن خلكان االربلي في 

والى الزاب،  في دار السلطنة سط اربيلالماء و ايجري فيهكان  (بست ال)ان قناة وادي ب

ولم يذكر  بست( ال)قرب قناة كانا ان دار السلطنة والجامع على فاتفق هذان المؤرخان 

اال  في القلعة الحالية أو قربها كانت سواء  ،ن معلومة عن موقع هذه االثاراً من الباحثيأي

تؤكد أن وادي نهر ( 3)دادالتي نشرها بطرس ح و ، م14في ق المدونة الوثيقة الكلدانية أن 

وهذا نفس ما ذكره أبو الفداء  ،عيون ماء أن فيهو (السماق)( ووادي البستكزنة يسمى )

)القرن   في العصر االتابكي كانت المقبرة وخلكان أي ان دار السلطنة والجامع ابن و

جوار كانت دار السلطنة أن صف هذان المؤرخان م. وو 13-12(  في كزنة ق13 -12

ان قرية شيخ أحمد قال ما توصلنا اليه من جزء من سورها، وهذا يؤكد وهي  ،القلعة

 . (قالة(، لذلك بقي اسمها لآلن )أي مكان القلعة القديمهي أسوار اربيل ) نجوغا

أو  الحالية أن دار السلطنة والجامع هو في القلعةبتتصور فثمة في الكتابات الحديثة أما  

تجري وسط الجامع وال أي آثار او اي نهر يصب في  مع أنه ال توجد قناة ماء ـقربها

المنشآت   ، ويعين يعيد خطط اربيل القديمةأن هذا البحث من شأن ان فالزاب. لهذا 

على  نرى الجامع والمقبرة والتكية فيها ومجرى باستورة حيث المهمة في منطقة كزنة

 . ما وصفه األقدمون. 

 

 التوصيات

 

ان العبور على حدود العدو هي دليل وجود الجسر [ اآلشورية التي تعني مكhaptoبات ]ح قد تكون منطقة  - 1

 القديم. 

 .1999/ بغداد 182عامر سليمان: المعجم األكدي ص 
 . 27وبنهايم ص  ليوأ  - 2
   2010بطرس حداد وثائق تاريخية كلدانية بغداد  - 3
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لتثبيت هذه النصوص   لمختصين باالثار والتاريخمن ا توصي الباحثة بأن تشكل لجان

 المهمة في تاريخ اربيل وخططها وتصحيح االخطاء في تعيين مواقغها االثرية

 قائمة المصادر:

 

 الخرائط والتقارير -أ

 

فصل عن  1970المواقع األثرية في العراق وزارة االعالم مديرية اآلثار العامة بغداد  -

 محافظة أربيل. 

 ائط األثرية قسم محافظة أربيل بغداد مديرية اآلثار العامة.دليل الخر -

مفتشية اآلثار القديمة، موقع قرية قالجوغان، تل الشيخ أحمد، تقرير: صبري شكري،   -

 محفوظ في أرشيف اآلثار في بغداد: مفتشية اآلثار القديمة.  1949تشرين الثاني  1

 

 الكتب  -ب

 

لكية والعسكرية في المدنية والحياة المدنية، ( المدن الم1988األحمد سامي سعيد ) -

 بغداد، وزارة الثقافة واالعالم. 

( آشور ، ترجمة سليم زارازير، بيروت ، المكتبة الشرقية، بغداد  2011بارو اندريه ) -

 وزارة الثقافة واالعالم. 

 ( عظمة بابل ترجمة عامر سليمان، الموصل، جامعة الموصل.1979ساكز هنري ) -

( العصر اآلشوري ، العراق في التاريخ القديم، بغداد وزارة 1988عامر )سليمان  -

 الثقافة االعالم. 

: الجيش والسالح،  ي( الجيش والسالح في العصر اآلشوري، ف1988سليمان عامر ) -

 بغداد وزارة الثقافة واالعالم. 

 .1999، بغداد  1عامر سليمان، المعجم االكدي والبابلي واالشوري، ج -

 

 ( سيرة شهداء المشرق، اربيل، وزارة الثقافة.2007ادي )شير  -

 ( الفن العراقي القديم، لندن 1977عكاشة ثروت ) -

( استحكامات آشور، بغداد، وزارة الثقافة واالعالم، المؤسسة 1987فالتر اندريه ) -

 العامة لآلثار والتراث.

بد الرزاق كامل، بغداد ( معابد عشتار القديمة في آشور، ترجمة ع1986فالتر اندريه ) -

 وزارة الثقافة واالعالم، المؤسسة العامة لآلثار والتراث. 

( مكتشفات اطالل نينوى وبابل، ترجمة شيرين ايبيش،  2011اليارد اوستن هنري ) -

 االمارات دار الكتب الوطنية. 
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 اليارد اوستن هنري  -

 2018نينوى واثارها، ترجمة محمد حسن عالوي، بيروت 

( آثار بالد الرافدين من العصر الحجري حتى االحتالل الفارسي،  1980ن )لويد ستي -

 بغداد وزارة الثقافة واالعالم. 

( جوالت تاريخية بين مواطن االثار في شمالي العراق، مجلة 1975باقر طه ) -

 بغداد، المجمع الكردي.  661-625ص 1العدد 1975المجمع الكردي 

ترجمة سليم عبد الرحيم، بغداد، دار المأمون  بوستغ ي.ت حضارة العراق وآثاره،  -

1991. 

( الحرف والصناعات اآلشورية في العصر اآلشوري المتأخر في 1983الجادر وليد ) -

 حضارة العراق، بغداد ، وزارة الثقافة واالعالم. 

( الحرف والصناعات اليدوية في العهد اآلشوري المتأخر، بغداد  1972الجادر وليد ) -

 قافة االعالم. ، وزارة الث

( النحت في عصر فجر السالالت في حضارة العراق، بغداد  1983الجادر وليد ) -

 وزارة الثقافة واالعالم. 

( االزياء واألثاث في حضارة العراق، بغداد وزارة الثقافة 1983الجادر وليد ) -

 واالعالم. 

 . 2010حداد بطرس، الوثائق الكلدانية، بغداد الوقف المسيحي  -

( التحديات التي واجهها اآلشوريون في العراق في مواجهة 1988وي فاروق )الرا -

 التحديات، بغداد، وزارة الثقافة واالعالم. 

( التعبئة وأساليب القتال في الجيش اآلشوري في الجيش 1988الراوي فاروق ) -

 والسالح، بغداد، وزارة الثقافة واالعالم. 

 ميين في الصراع العراقي الفارسي.( الصراع مع العيال1983الراوي فاروق ) -

. اربيل.  بطرس ، ترجمة نور( اربيل في المصادر المسمارية2012، مكنز، جون )  -

 وزارة الثقافة.

 بروين بدري   -

اكتشاف موقع جبل االلهة المقدس ]كوينبي[ عند اللوليبين حسب نص مسماري   -1

 جديد. 

ونشر في مجلة  2018عة سوران بحث القي في المؤتمر الثاني لمركز هندرين في جام

 2019، 62رديا كلدايا، العدد 

 . 1840م، تقويم البلدان، باريس 1332ابو الفداء عماد الدين اسماعيل. ت -2

م، وفيات االعيان وانباء ابناء  1282ابن خلكان ابو العباس شمس الدين االربلي، ت  -3

 . 104-4، ج1948الزمان، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 

 2جون مكنز، اربيل في المصادر المسمارية، اربيل  -
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منحوتة أسوار اربيل المزدوجة كما عرضها أندريه فالتر كما عرضها في كتابه 

 _استحكامات آشور
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 نشيخ احمد في قرية قال جوغاموقع 

 

 النص المسماري الذي وجد في تل شيخ احمد

 

 
خ احمد وتظهر على االجرتين االولى والرابعة ختم  عالمات مرسومة على آجر تل شي

 الملك شلمانصر الثالث.
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 نص مسماري على اجره في تل شيخ احمد
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ويظهر اسفلها النهر الرفيع الذي هوه مجرى باستورا واسفله جداريه اسوار اربيل 

 لى الزاب )برج المراقبه ( الذي يطل عيظهر الزقوره وبوابه نينوى 
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 لموجود في ملفات المتحف البريطاني المخطط لزقوره وبرج المراقبه ا

 

 

 
 

تظهر اعمده االلهه عشتار اربيل ويظهر الملك يتعبد امامها واسوار المعبد واالبراج 

 حول المعبد  
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 عربه عشتار اربيل ويظهر عليها راس الملك العيالمي تيومن  
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ني السيدة وجدان مجيد،  )لقد أجرت الباحثة مراسلة مع مسؤولة المتحف البريطا

واالستاذ جون تن مسؤول الوثائق في المتحف لالستفسار منهما عن رسوم اليرد في 

تنقيباته في قوينجق، وعن وجود رسم لمنحوتة اسوار اربيل الموجودة االن في اللوفر، 

وظهر فعال ان رسوم لهذه المنحوتة موجودة في ملفات المتحف البريطاني في قسم  

في المجمع الملكي االسيوي االشوري، وظهر انه كانت هناك تكملة المخطوطات، 

مرسومة للقسم السفلي من هذه المنحوتة ، وقد رسمها هرمزد رسام الذي كان يرسم ما 

يكتشفه اليرد في تنقبياته، وقد كنب تعليقا في اسفل رسم المنحوتة كاملة بجزأيها االول  

رضته الباحثة في بحثها هذا، ونصه )مدينة  واالسفل الذي لم يعرض في اللوفر، بينما ع

مسورة وزقورة على ضفة نهر(، وقد رأت الباحثة هذه الصور من خالل موقع المتحف 

البريطاني الذي عرض فيه كل رسومات اليرد، واعتمدت عليها في دراستها لكشف 

تعين موقع اسوار اربيل ومعبد زقورة عشتار اربيل، ولم تجد أي اشارة في هذه الملفات 

موقع هذه االسوار وال اسم مدينتها، ولم تجد أي معلومة توضح كيفية وصول هذه  

المنحوتة الى متحف اللوفر، مع ان رسومها االصلية موجودة في ملف المتحف 

 البريطاني.


