
 أوركيش )كري موزان(

 بنحو الحسكة من الشمال وإلى كم 20 بحوالي قامشلو مدينة غربي, عامودا بلدة من بالقرب ,الخابور حوض مناطق في  موزان تل يقع

 .كم 64

  .الميالد قبل الثالث األلف لفترة العائدة األثرية المواقع أكبر من واحدا انزمو تل يعتبر

 ممرا شكلي كونه إلى باإلضافة ,األعلى الخابور مثلث ضمن دارا وادي بجانب جيد بشكل مروي سهل في قعي كونه من أهميته كمنت

 .طوروس جبال سفوح عند الواقعة الجبلية الممرات عبر بالعكس و بالد خاتي إلىوميزوبوتاميا   ايبال من التجارية القوافل لمرور

 .م 27 به المحيط السهل عن ويرتفع هكتارا 120 بـ تقدر مساحة هب المحيطة المنخفضة المدينة مع التل يشكل

 إلى تعود التي الفخارية الكسر من العديد على عثر حيث ,الميالد قبل السادس األلف أواخر إلى موزان تل في طانياالست آثار أولى عودت

 الديني بمركزها تتميز ,وريينهال يد على الميالد قبل (3500) الرابع لفاأل منتصف في مرة ألول كمدينة اوركيش ظهرت .حلف حقبة

 Tubkish توبكيش أصبح الميالد قبل الثالث األلف من األخير الربع في.  (كبرا تل( ناغار جانب إلى الخابور حوض منطقة كل في

 سوبارتو بالد من واسعة أجزاء لتشمل نفوذها متدتاو سومر بالد مناطق معظم على سيطرت قد أكاد كانت وقت في للمدينة حاكما

 المدينة وحدة على الحفاظ خليفته بعده ومن توبكيش  استطاع األكادي التوسع هذا ظل في حوض الفرات والخابور السفلي من وأجزاء

  .واستقالليتها

 من Taram Agada أغادا تارام Naram Sin سين نارام أبنة بزواج الحلف هذا وتوج أكاد مع حلفا الفترة هذه خالل أوركيش أبرمت

 . إشاركينوم توبكيش خليفةو أوركيش حاكم

 دورها اضمحالل من بالرغم الخابور حوض مناطق في أساسية كقوة مركزها على أوركيش حافظتفي بدايات األلف الثاني قبل الميالد 

 .ميزوبوتاميا شمال في المهمة الدينية المراكز من بقيت أنها إال قتصادياال

 من جعلوا الذين حكمهم يةار تحت الخابور حوض مناطق كل وتوحدت وريينهال قوة تعاظمتفي منتصف األلف الثاني قبل الميالد 

  .التوسعية النطالقاتهم مركزا مثلثه

قادش  بعد ما حتى شماال ) دياربكر – آمد( ومدانآ مناطق ومن غربا المتوسط سواحل إلى شرقا مناطق جبال زاغروس  من همنفوذ دامت

  .الميالد قبل الثاني فلاأل في توسعية إمبراطورية عظمأ بذلك مشكلين  )جنوبا مند )تل النبي

 التنقيبات

 ألسبار إجرائه عبر Max Mallowan مالوان ماكس االنكليزي الباحث قبل من م 1937 عام التل في نقيبتال عمليات أولى بدأت

 .بازار جاغر موقع هو اخر موقع إلى ينتقل ان قبل صغيرة

 Giorgio بوتشالتي جيورجيو بإدارة االمريكية المدرسة يد على المرة وهذه ثانية مرة التل في التنقيبات بدأت م 1984 عام في

Buccellati بوتشيالتي كيلي مارلين الباحثة جتهووز Marilyn Kelly Buccellati. إلى الجاد العمل من سنين بعد البعثة توصلت 

 وتاريخها معالمها من والكثير أوركيش الكتشاف التوصل

=============== 

 األسد معبد

 اسطةبو بالقصر يتصل المعبد هذا وكان ,م 27 األرض سطح مستوى عن رتفعي ضخمة مصطبة ىعلبني   مستطيل شكل وهو ذو 

 .عريضة ساحة

================ 

 توبكيش:  قصر

 وكانت الخدم جناح يمثل منخفض جناحالجناح األول:  .الرسمي بالجناح حيطت تكان خارجية وباحة ثنينا جناحين من هذا القصر لفيتأ

رابع )لم يتعرف  وقسم الملك احتياجات تلبي خدمة وقسم المالكة بالعائلة الخاصة التموينية للمواد ومخزن المطبخ :أقسام أربعة إلى مقسمة

 .الحكم مورأ تدار ومنه وعائلته الملك فيه يعيش كان م 2.5 بحوالي الخدم جناح عن مرتفع رسمي جناح فهو على وظيفته بعد( أما الثاني

=============== 

 اآلبي :

 . المعبدو القصر كان مرتبطا مع لوجه وجها الرب ومخاطبة رواحاأل استحضار عملية فيه تتم عميق مظلم دائري بناء عن عبارة وهو



=================== 

 األختام : 

عود معظمها إلى فترة األلف الثالث قبل المصنوعة من الطين والحجر تاالسطوانية مئات من األختام وطبعات األختام عثر على ال

الميالد وجدت في أرضيات القصر ومستودعاتها كما وجدت طبعاتها على الجرار والصناديق الخشبية والسالت )سلة( واألبواب 

 .سم 2سم وقطر  3-2بأحجام يتراوح بين ارتفاع 

قدمت لنا تلك األختام تفاصيل دقيقة من خالل طرحها لمواضيع كثيرة تعلقت بطبيعة العالقات االجتماعية بين األسرة الحاكمة 

يدولوجية الساللة الحاكمة وفكرة الخالفة والتعاقب على العرش وطبيعة االسماء واأللقاب الملكية  والمصاهرات السياسية وا والحاشية

تلك األمور ودورها في عملية االشراف على  ةواضيع إدارية كثيرة أظهرت دور المرأة الرئيس في متابعكما طرحت األختام م

البضائع وصرفها والتعاون مع أشخاص ينوبون عنها في المراقبة والتسجيل ومن بين تلك المواضيع اإلدارية دور مطبخ القصر 

كما  ورية واآللهة ورموزها ودور الكهنة وواجباتهم تجاه المعبدوجية الهاضيع ذات الصلة بالميثيولالمو إضافة إلى ونوعية الوجبات

لغوية من خالل النقوش الكتابية القصيرة ذات إلى جانب تقديمها لمادة  األختام مواضيع اقتصادية كثيرة متعلقة باإلنتاج تطرح

 تي كانت تقدم للملك والملكة وللقصر في تلك الفترة.عن نوعية اللباس والهدايا الوكذلك افكارا الصيغة التعريفية للمشاهد المصورة 

==================== 

 أسد أوركيش أو لوحة عامودا:

 لوحة برونزية تصور أسداً فاغر الفم يثب فوق لوحة التأسيس التي تتضمن النص الكتابي المسماري 

لوبغادا يحمي هذا المعبد وليقضي على كل من يخربه, تيش أتال ملك أوركيش بنى معبد نيرجال, ربما اإلله . ،وريةباللغة اله

 و...... ليكن كل من سيدة نغر وإله الشمس وإله الطقس...... هم يدمرونه.

 التمثال محفوظ في متحف لوفر بـ فرنسا.

 

 


