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... ملخص البحث ...

السياسية  االح��داث  دراس��ة  يف  املهمة  املصادر  احدى  التارخيية  الصيغ  تعد 
البحث تعود  املدروسة يف هذا  الزمن، والصيغة  التي وقعت خالل مدة معينة من 
السادس عرش يف تسلسل  امللك  الثاين )1850-1813 ق.م(،  ادد  ايبق  امللك  اىل 
حكام وملوك اشنونا، وهو احد امللوك االقوياء ضمن ملوك العرص البابيل القديم 

)2000-1595 ق.م(.

تقع مملكة اشنونا يف منطقة دياىل، اسستها القبائل االمورية التي دخلت اىل وادي 
الرافدين خالل االلف الثاين قبل امليالد، وهي من املاملك القوية التي حكمت رشق 
البالد ونافست سالالت بابل، اشور وماري للسيطرة عىل مجيع ارايض بني النهرين.

االقتصادي رقم )92033 م.ع( والذي محل سنة حكم جديدة  النص  وجد 
هلذا امللك الذي يعني اسمه )هدية االله ادد( يف تل السيب احد التالل التي تتالف 
منها مدينة ميتوران الواقعة يف منطقة حوض سد محرين املشمول بعملية االنقاذ التي 

قامت هبا املؤسسة العامة لالثار والرتاث عام 1977 م.

االستقالل  والقوة،  الضعف  بني  سياسية  مراحل  بعدة  اململكة  هذه  مرت 
والتبعية حتى وصلت اىل عهد االزدهار والتوسع يف زمن ملكها ايبق ادد الثاين ابن 
امللك ايبال بيل االول، ولقب نفسه بالقاب سياسية تدل عىل قوته مثل )ملك العامل، 
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ملك اجلهات االربع، ملك بالد سومر واكد(.

احلكم،  سنوات  من  القليل  سوى  امللك  هلذا  نعلم  نكن  مل  1996م  عام  قبل 
النصوص  ق��راءة  مع  التنقيب  يف  واالستمرار  احلديثة  الدراسات  بظهور  ولكن 
املسامرية املكتشفة، كل ذلك اسهم يف اضافت صيغ جديدة ومن ثّم سنوات حكم 
جديدة، منها الصيغة املدروسة هنا والتي تتحدث عن احتالل مدينة الدير الواقعة يف 
بدرة احلالية ضمن حمافظة واسط، لنصل يف هناية البحث اىل حتديد اكثر من عرشين 

عاما من حكمه، تنوعت بني االعامل العسكرية، السياسية، العمرانية والدينية.
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... Abstract...

Chronology considered as one of the important sources 

used in studying the historical political events happened in a 

specific period belonged to the king Ipiq-Adad II of Eshnunna 

(1850-1813 B.C). He was the 16th  in dynasty of the rulers of 

Eshnunna.

The site of the kingdom of Eshnunna lies in Diyala dis-

trict and established by the Amorite people who had entered 

Mesopotamia during the second millennium B.C. It was one of 

the strongest kingdom ruling the Eastern Mesopotamia. It was 

a rival to dynasties of Babylon, Ashur and Mari in controlling 

the whole land between the two rivers.

The economic text ,No. 92033 IM, on which a new ruling 

year recorded, was found in the AL-Seeb hill, one of the hills of 

which the city of Meturan consist  and lies which lies in Hemrin 

dam included in the process of rescue carried out by the State 

Foundation for Archaeology and Heritage 1977.
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Before 1996, the Archaeologists knew very little about the 

reign of this king. But the new archaeological investigations 

and the new findings of excavation have shown the presence 

of a new ruling year which is the focus of the present research 

paper. Such a ruling year revealed new information about 

the invasion of the city, AL-Der extending in the same site of 

Badra, Wasit, the present Wasit province.

Ultimately, it is to reach to pinpoint more than 20 years of 

his reign ramified into deeds various, military, political, archi-

tectural and religious.



إيبق أدد الثاين ملك أشنونا )1850-1813ق.م( “سنة حكم جديدة”

326

ُتعد الصيغ التأرخيية )Date-Formulae()1( إحدى املصادر املهمة يف دراسة 
األحداث التأرخيية التي وقعت خالل مدة معينة من الزمن، وعىل الرغم من مئات 
النصوص املؤرخة التي ‘عثر عليها يف خمتلف املواقع من مملكة أشنونا فإن معلوماتنا 
ال تزال مشوشة حول تسلسل األحداث التي وقعت إبان عهد حكم ملوكها أو مدد 

حكمهم التي مازال معظمها غري معروف)2(.

وعىل الرغم من مساعدة الدراسات احلديثة التي ظهرت يف معرفة معظم اسامء 
حكام هذه اململكة وملوكها الذين حكموا خالل العرص البابيل القديم )2000-
مقارنتها  إىل  استنادًا  بعضهم  حكم  ملدد  التقريبي  الزمن  وكذلك  1595ق.م()3(، 
التأريخ  املدونة، فإن من الصعوبة بمكان فهم  بقية املصادر  الواردة يف  باملعلومات 
عدم  علمنا  إذا  السيام  وامللوك،  احلكام  بتسلسل  املتمثل  أشنونا  ململكة  السيايس 
استكامل أعامل التنقيب من جهة، وعدم استكامل قراءة النصوص املسامرية املكتشفة 

البالغة باآلالف من جهة أخرى.

 )D.F( التأرخيية  الصيغة  اكثر من ملك  استخدام  فإن  تقدم ذكره  عاّم  وفضاًل 
ألكثر من مّرة ولسنوات عّدة، وعدم ذكر اسم امللك ضمن الصيغة جيعل األمر يف 
كثري من األحيان صعبًا ويف أحيان نادرا مستحياًل، السيام ان ملوك أشنونا مل يرتكوا 
لنا إثباتًا بسنوات حكمهم مدونة عىل الواح الطني اال ما ندر، ومنها رقيم محل عددًا 

من سنوات حكم امللك إيبال–بيل الثاين )1785- 1773ق.م()4(.

إن فرتات الضعف التي حّلت بأشنونا أّدت إىل انسالخ العديد من املدن عنها، 
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وأضحى كل حاكم يؤّرخ بسنوات حكم خاصة به، ويطلق عىل نفسه لقب ملك 
مثل )سني آبو شو، شقالنوم وعبدي- أرخ()5( ونتج عن ذلك ظهور صيغ تأرخيية 
مللوك مل حيكموا أصاًل يف أشنونا)6(، كل ذلك فضاًل عاّم فعلته الطبيعة واإلنسان)7(، 
جعل املعلومات الصحيحة واحلقيقية عن مملكة أشنونا يف العرص البابيل القديم حالة 
يكتنفها الغموض مع صعوبة إعادة ترتيب تسلسل األحداث وامللوك بشكل أكيد، 
وقبل أن نتعمق بدراسة السنة اجلديدة املضافة يف حكم امللك إيبق أدد الثاين، جيد 
الباحث رضورة ملّحة يف تناول املحاور اآلتية التي جيد فيها استكاماًل ملتطلبات بحثه:

أشنونا )املوقع والتسمية والتنقيبات األثرية(. 1 .

موجز لتأريخ مملكة أشنونا السيايس. 2 .

. إيبق – أدد الثاين ملكًا ألشنونا )1850- 1813ق.م()8(. 3

.)D.F( دراسة الصيغ التأرخيية
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أشنونا
)الموقع والتسمية، والتنقيبات األثرية(

تقع  القديم،  البابيل  العرص  يف  قامت  التي  اآلمورية  املاملك  من  أشنونا  مملكة 
عاصمتها عىل بعد 80 كم إىل الشامل الرشقي من بغداد وتشغل أراضيها ما يعرف 
باملثلث املحصور ما بني دجلة وهنر دياىل ضمن حدود منطقة دياىل / حوض سد 
محرين)9(، )ينظر خارطة رقم -1-( تتبعها عدة مراكز حضارية ك�)حرمل، شادوّبوم 
وخفاجي وتوتوب وتل الضباعي وزارا لولو وتل إشجايل ونريبتوم وتل أجرب/ 
دورريموش( وتيّل السيب وحداد )مدينة ميتوران Me.Turanki()10( واألخرية هتمنا 
ألهنا موضوع البحث، حيث جاء منها النص املسامري الذي محل الصيغة التأرخيية)11(، 
– أدد الثاين )1850-1813 ق.م(. التي أضافت سنة حكم جديدة للملك إيبق 

الطرق  من  شبكة  بني  وصل  حلقة  يمثل  كان  غرو  ال  أشنونا  مملكة  موقع  إن 
الداخلية واخلارجية التي استخدمت لألغراض السلمية واحلربية، فارتبطت بآشور 
من جهة الشامل وببالد أكد وسومر من اجلنوب، عالوًة عىل اتصاهلا اخلارجي مع 
بالد عيالم من ناحية الرشق، كل ذلك جعلها ملتقى للتيارات الثقافية واحلضارية 
القادمة إليها من تلك اجلهات، ووسمها بطابع حميل خاص، فضاًل عن الطابع العام 

للحضارة العراقية القديمة)12(.
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التسمية

سميت مملكة أشنونا نسبة إىل اسم عاصمتها)أشنونا( التي تعرف حاليًا باسم 
)تل اسمر Tell Asmer( وهذا التل الذي يقع عىل اجلهة الرشقية من هنر دياىل، وهو 
اكرب التلول األثرية املوجودة باملنطقة، وقد أثبتت التنقيبات التي أجريت فيه حتت 
وقد  اسمها)13(،  ململكة محلت  اسمر عاصمة  تل  أن  فراكفورت(،  )هنري  إرشاف 
ورد اسمها يف النصوص املسامرية من داخل منطقة دياىل وخارجها وُكتب بثالث 

.)Eš-nun-naki; Aš-nun- naki; Iš- nun- naki( :)14(صيغ خمتلفة هي

يعتقد  الذي  أشنون  األصل  يف  مشتق  أشنونا  اسم  أن  الباحثني  بعض  ذهب 
استخدم يف  أو  األمري”، ظهر  “هيكل  بمعنى  اشتقاق شعبي سومري  إىل  برجوعه 
عرص ساللة أور الثالثة )2113-2006ق.م(، ولعل أقدم ذكر السم أشنونا ورد 
يف املصادر األكدية زمن ملكها نرام سني، بصيغة Ašnunnaki، يف حني ورد بعرص 
أور الثالثة بزمن ملكها شولكي بصيغة Išnunki، الذي يرى بعض الباحثني انتقاله 

عىل هيأة أشنونا)15(، وربام أطلق اسم )وارم Warum( عىل كل اململكة)16(.
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التنقيبات األثرية لتل السيب

املهم  اجلزء  يمثل  ألنه  حتديدًا؛  السيب  تل  هو  التنقيب  موضوع  من  هيمنا  ما 
من مدينة ميتوران وكام أسلفنا أن الصيغة التأرخيية اجلديدة )D.F( وجدت ضمن 
منطقة حوض سد محرين  الواقعة يف  التالل  يقع ضمن  الذي  السيب  تل  نصوص 
آنذاك  وال��رتاث  لآلثار  العامة  املؤسسة  هبا  قامت  التي  اإلنقاذ  بعملية  املشمولة 
األجنبية)17(،  اآلثارية  العلمية  واملعاهد  واملؤسسات  البعثات  من  عدد  بمساعدة 
جاور هذا التل املسمى بالسيب – نسبة إىل شخص محل هذا االسم ُدفن فيه، وهي 
القديم  تسمية حملية- تل حداد ليشكل معه مدينة واحدة هي ميتوران)18(، االسم 
هلذه التالل يف العرص البابيل القديم، وتقع عىل اجلهة الغربية من هنر دياىل، وُعرفت 

باسم ميتورنات يف العرص اآلشوري احلديث)19(.

قامت دائرة اآلثار بالتنقيب يف تل السيب عام 1977م وعىل موسمني بإدارة 
السيدين حازم النجفي ونائل حنون)20(، وكشفت فيه عن ثالث طبقات، تعد الطبقة 
الثالثة أمهها وأكثرها وضوحًا وأوسعها امتدادًا، )ينظر شكل رقم -1-(، بسبب ما 
ُعثر فيها من ُرقم )ألواح( الطني التي بلغ عددها حوايل )1000( رقيٍم)21(، وكرسٍة 
جمموعة  من  وتألفت  القديم،  البابيل  العرص  إىل  مجيعها  تعود  كامل،  غري  أغلبها 
األخرى  املجموعة  ومتثل  األلواح،  جمموع  ثلث  حوايل  شّكلت  مدرسية  نصوص 

نصوصًا اقتصادية)22( مع نصوص رياضيات)23( ورسائل قليلة)24(.
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موجز تأريخ أشنونا السياسي
)2026-1726ق.م(

تقسيمه  برضورة  نعتقد  نسبيًا،  أشنونا  ململكة  السيايس  التأريخ  لطول  بالنظر 
إىل مراحل، باالعتامد عىل دراسة الصيغ الواردة إلينا مع قراءة األحداث السياسية 
برمتها لبالد الرافدين خالل العرص البابيل القديم ليتسنى لنا فهم الوقائع واألحداث 
التأرخيية وحماولة إعادة ترتيبها من جديد للوصول إىل صورة تكاد تكون واضحة 
بشكل  وتعريفها  بتعدادها  سنقوم  مراحل،  بخمس  مّرت  التي  اململكة  عن  املعامل 
موجز ورسيع مع الرتكيز عىل املرحلة التي يتوىل فيها إيبق- أدد الثاين عرش اململكة 

املسامة بمرحلة االزدهار والتوسع، وهذه املراحل هي:

االستقالل. عهد التبعية – . 1

مرحلة الضعف األوىل. 2 .

املرحلة الثالثة وتقسم عىل قسمني: 3 .

أ. عهد السيادة والبناء.

ب. عهد االزدهار والتوسع.

مرحلة الضعف الثانية. 4 .
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املرحلة اخلامسة وتقسم عىل قسمني: 5 .

أ. عهد النهوض األخري أو )صحوة املوت(.

ب. عهد املوت والفناء أو )التاليش واالنتهاء(.

: مرحلة التبعية – االستقالل )2026- 1977ق.م()25(. 1

عن  انشقَّ  الذي  احلاكم  وهو  وخلفائه  أتوريا  عهد  أو  االستقالل  بعهد  سّمي 
الثانية  السنة  يف  أشنونا  استقالل  وأعلن  )2113-2004ق.م(،  الثالثة  أور  سلطة 
)أيب سني 2028 -2004ق.م()26(، وهناك نص  األخري  السومري  امللك  زمن  من 
ألتوريا يدعو نفسه فيه بامللك العظيم، ملك بالد واروم )Warum()27(، وتعد أشنونا 
للدولة  الرسمي  بالتقويم  العمل  وتبطل  أور  سلطة  عن  استقالهلا  تعلن  مدينة  أول 
السومرية األخرية وبدأت باستخدام تقويم حميل)28(، لكن االستقالل احلقيقي الكامل 
ar-kibrat-( الذي إختذ ألقابًا لنفسه تدل عىل االستقالل )ينسب لولده )شو- أيلّيا
erbetim; šar-mat-warrim; šarru-dannu š()29( مثل )امللك الق���وي، م��لك 

ب��الد واروم، ملك اجله��ات األربع( وألغى األلقاب القديمة الدالة عىل التبعية مثل 
)خادم ملك أور(، وأوجد لنفسه لقبًا دينيًا إلضفاء صفة الرشعية عىل حكمه، إضافة 
تشباك()31(،  اإلله  )خادم  الديني  لقبه  فأصبح  تشباك)30(،  املحيل  إهله  شأن  إلعالء 
واستبدل بالّلغة السومرية الّلغة األكدية )لغة الشعب اجلزري( يف املدونات الرسمية، 
وبدأ ُيقّدس نفسه، بوضع العالمة الدالة عىل األلوهية )dingir()32( قبل اسمه الذي 
إيلّيا   - بعد شو  به، جاء من  بسنوات خاصة  يؤرخ  اجلميل()33(، وأخذ  )إهلي  يعني 
عدد من احلّكام ساروا عىل خطاه منهم القوي ومنهم الضعيف إىل ان دّب الضعف 
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)1984-1975ق.م()34(،  بيالالما  امللك  حكم  هناية  اململكة  بجسد  واالنحالل 
التي استمرت حوايل مخسني عامًا حكم فيها جمموعة من احلّكام الضعفاء والتابعني 
لغريهم، واسامؤهم غري معروفة)35(، وسميت هذه املرحلة، بمرحلة الضعف األوىل 

يف سّلم التأريخ السيايس ململكة أشنونا.

المرحلة الثالثة وتقسم على قسمين: 3 .

أ. عهد السيادة والبناء:

أخرى  مّرة  أشنونا  فيها  عادت  1885ق.م  عام  حتى  املرحلة  هذه  استمرت 
األحداث  خضم  يف  كبريًا  دورًا  وتلعب  جديد  من  قدميها  عىل  تقف  قويًة  مملكًة 
اجلارية وذلك يف زمن ملكها إيبق – أدد األول )حوايل 1890 ق.م( وعدد آخر من 

ملوك هذه املرحلة)36( الذين جاؤوا من بعده.

ب. عهد االزدهار والتوسع:

استمرت هذه املرحلة حتى عام 1773ق.م وبدأت بظهور امللك إيبال – بيل 
من  واحدة  لتصبح  أشنونا  مملكة  هبم  هنضت  أقوياء)37(  ملوك  ثالثة  أعقبه  األول 
املاملك التي يشار إليها بالبنان، واستطاعت أن تعيد إىل نفوذها ما فقدته من مدن 
إبان فرتات ضعفها، وأضحى هلا دور يف إعادة ترتيب اخلارطة السياسية، وكان يف 
طليعة أولئك امللوك امللك إيبق- أدد الثاين )بحدود 1850ق.م()38( وهو ابن امللك 

إيبال- بيل األول ووريثه عىل عرش أشنونا)39(.



إيبق أدد الثاين ملك أشنونا )1850-1813ق.م( “سنة حكم جديدة”

334

تأثر هذا امللك بملوك سومر وأكد، ولّقب نفسه بألقاهبم السياسية مثل )ملك العامل، 
ملك اجلهات األربع، ملك بالد سومر وأكد وأخريًا ملك كيش()40( والّلقب األخري له 
صبغة دينية؛ ألن كيش من املدن التي نزلت هبا امللوكية بعد الطوفان، فضاًل عن ألقاب 
أخرى كامللك القوي وموسع أشنونا وراعي الرؤوس السود، و حمبوب اإلله تشباك)41(.

استبدل امللك إيبق أدد الثاين بلقب احلاكم الذي يبدو أنه استخدمه يف املرحلة املبكرة 
األوىل من مّدة حكمه لقب امللك، وأمر بأن يسبق اسمه بالعالمة الدالة عىل األلوهية 
)dingir()42(، وبدأ نشاطه العسكري رسيعًا ووّسع نفوذه شاماًل فاستوىل عىل مدينة 
رابيقوم)43( التي تقع عىل الطريق التجاري املوازي لنهر الفرات وبذلك قطع الطريق أمام 
مملكة بابل للتوسع نحو الشامل يف زمن ملكها )آبيل سني 1830- 1813ق.م()44(.

عىل  وسيطر  شيشني()45(،  )تل  يابلّيا  مدينة  إىل  وصل  حتى  غربًا  اندفاعه  وواصل 
استغل  الغرب  نحو  والتوسع  بالفتوحات  انشغاله  أثناء  ويف  البغدادية)46(،  تل  موقع 
أشنونا  عىل  فهجم  االنشغال  ذلك  )1849-1843ق.م(  الرس��ا  ملك  أدّن��ام  سني- 
ودّمرها)47(، لكن ذلك مل يثِن عزم ملك أشنونا الذي َنِصفُه بأقوى ملوك أشنونا وأفضلهم 
)كركوك  أرابخا)48(  إىل  شاماًل  دياىل  وهنر  األوسط  دجلة  هنر  ضفاف  عىل  يسيطر  أن  من 
األوسط)50(. الفرات  منطقة  إىل  ميتوران وغربًا  إىل  الدير)49( ورشقًا  إىل  حاليًا(، وجنوبًا 

برزت يف هناية حكمه قّوة جديدة متّثلت بمملكة آشور، حيث أسس فيها أحد 
اآلموريني األقوياء هو امللك شميش- أدد األول )1813-1781 ق.م()51( ساللة 
جديدة إذ استطاع أن يفرض سيطرته عىل ماري، وبدأ ينازع أشنونا عىل ممتلكاهتا، 
بل مل تسلم أشنونا نفسها من هجوم القوات اآلشورية بقيادة أمينوم)52( الذي متكن 

من احتالل شادوّبوم )تل حرمل()53(.
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خّلف امللك إيبق أدد الثاين وراءه عددًا من امللوك أمثال )نرام – سني ودانوم 
ختاز ودادوشا وإيبال بيل الثاين()54( حاولوا احلفاظ قدر املستطاع عىل مملكة أشنونا 
التي رزحت بني مّد وجزر، بسبب اختالف الظروف السياسية من مدينة ألخرى 
ومن مملكة ألخرى فإذا قويت بابل وآشور ضعفت أشنونا والعكس بالعكس، وما 
زاد أمور ملوك أشنونا تعقيدًا هو اعتالء محورايب عرش بابل )1792-1750 ق.م(
)55( الذي كان يطمح لتوحيد كل املاملك اآلمورية يف مملكة واحدة وقوية كي يستطيع 

احلفاظ عىل حدود أرض الرافدين من االعتداءات اخلارجية.

مرحلة الضعف الثانية: 4 .

بيل  إيبال-  ملكها  وفاة  بعد  االضطرابات  من  ملوجة  أشنونا  مملكة  تعرضت 
الثاين )1785-1773ق.م()56(، إذ تناوب عىل حكمها عدد من احلكام الضعفاء، 
الذين ال نعرف اسامءهم وال شيئًا عنهم، إىل أن تسّنم عرش اململكة امللك صيّل سني 
)1767-1761ق.م()57( الذي مل يكن من األرسة احلاكمة، بل استطاع الوصول 
تأريخ  يف  مرحلة  أفضل  انتهت  وبذلك   ،)58( ومساعدته  اجليش  بتأييد  احلكم  إىل 

أشنونا السيايس لتدخل يف آخر مرحلة أال وهي مرحلة املوت والتاليش.

المرحلة الخامسة وتقسم على قسمين: 5 .

أ. عهد النهوض األخير أو )صحوة الموت(:

بدأت هذه املرحلة بحكم امللك صيّل سني وحكم فيها ملوك آخرون حاولوا 
سني  ونرام  أدد  إيبق–  ملوكها  زمن  يف  سابقًا  عليه  كانت  ملا  أشنونا  شأن  إرجاع 
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القوى  مع  التحالفات  سياسة  هي  جديدة  سياسة  باتباع  وغريهم  ودادوش��ا)59(، 
امللك السادس  املناوئة للملك محورايب )1792-1750ق.م(،  السياسية األخرى 
يف ساللة بابل األوىل، وقد نجحت تلك القوى يف بادئ األمر بعض اليشء، حتى 
أن امللك األشنوين صيّل سني استطاع أن يفرض نفسه وبقوة بوجه محورايب، مما دفع 
األخري ملصاهرته)60(، ليضمن سالمة حدود بابل من الشامل والرشق، ليتفرغ للقضاء 
عىل الرسا باجلنوب)61(، ويوحد وسط العراق وجنوبه ليوجه أنظاره بعد ذلك صوب 
الرشق والشامل، وأخريًا جهة الغرب للقضاء عىل صديقه وحليفه ملك ماري )زمري 
- ليم()62(، ومل تقف تلك االتفاقيات واألحالف واملصاهرات حائاًل بوجه محورايب 
املتطلع اىل وحدة البالد فاستطاع أن يضم أشنونا لنفوذ مملكته بابل عام1761ق.م)63(.

أ. عهد الموت والفناء أو )التالشي واالنتهاء(:

التبعية،  عهد  األوىل  املرحلة  إىل  ع��ادت  فإهنا  بابل  سيطرة  حتت  أشنونا  بدخول 
وحاول حكامها جاهدين التخلص من تلك السيطرة دون جدوى، كان آخرهم احلاكم 
الرّد رسيعًا  بابل وأعلن استقالله عنها ولقب نفسه ملكًا، فجاءه  الذي مترد عىل  إيلوين 
إيلونا عام 1726 ق.م)64(. بابل يف زمن ملكها سمسو  إىل  باهلجوم عليه وأْخذه أسريًا 

وهكذا أسدل الستار عىل تأريخ مملكة أشنونا السيايس إىل األبد، هذه اململكة 
املعطاءة بكثرة املواقع األثرية العائدة إليها )ينظر اخلارطة رقم - 2(، مع وفرة كبرية 

جدًا يف عدد نصوصها املسامرية.
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دراسة الصيغ التأريخية
(Date Formulae; D.F)

ني، األول مجع الصيغ التأرخيية العائدة للملك إيبق  تم تناول هذه الدراسة بشقَّ
ق الثاين  - أدد الثاين يف الدراسات والبحوث السابقة والسيام األجنبية منها، أما الشَّ
فكان متعلقًا بدراسة الباحثني العراقيني الذين وردت يف نصوصهم املسامرية صيغ 
تارخيية جديدة مل تعرف سابقًا، ومنها الصيغة اجلديدة التي يضيفها الباحث التي قمنا 

بدراستها وحتليلها، السيام أهنا تناولت احتالل ملك أشنونا مدينة الدير املهمة.

ال  احلكم  سنوات  من  القليل  سوى  امللك  هلذا  نعلم  نكن  مل  1996م  عام  قبل 
 Wu Yuong;( الصيني فويونج الباحث  اليدين، ولكن بظهور دراسة  تتعدى أصابع 
العدد،  PHEMA( الذي مجع وأضاف صيغًا وسنوات أخرى أدت إىل مضاعفة ذلك 

2002م  عام   )Sigrist; MYN( سجرست  للباحث  دراسة  أحدث  إلينا  وصلت  ثم 
الذي مجع ما موجود سابقًا من صيغ تأرخيية وأضاف إليها فذكر لنا )12( صيغة هي التي 
اعتمدناها يف هذه الدراسة، بعد مقارنتها مع العديد من صيغ الباحثني واستبعاد املكرر 
منها، ومن أشهر أولئك الباحثني الذين اهتموا واختصوا بدراسة الصيغ واعتمدنا عليهم 
يف إعداد جدول الصيغ التأرخيية املرفق، جرينجوس )Greengos, OBTI( وفو يونج 
.Simmons, JCS 13, 14 .(1959-1960) وسيمنز )Wu Yuong, PHEMA(
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لتصل بالنهاية مع صيغ الباحثني العراقيني إىل حوايل عرشين صيغة تأرخيية ومن 
ثم فإن إيبق - أدد قد حكم أكثر من عرشين عامًا بسبب استخدام بعض الصيغ ألكثر 
من مّرة )سنة(، ومما يؤسف عليه هو عدم استكامل بقية الصيغ بسبب عدم قراءة كل 
بنظري  واألهم  التنقيب،  أعامل  إنجاز  عدم  وكذلك  املكتشفة  املسامرية  النصوص 
)باعتقادي( هو حاجتنا إلعادة قراءة النصوص املسامرية املقروءة سابقًا وتدقيقها.
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سنة وفاة خادوم.
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قبل أن أنتقل لتناول دراسة الصيغ األخرى املتبقية، أجد من الرضوري التعقيب 
عىل الصيغ السابقة، إذ جاء بعضها بشكل كامل واألخرى بشكل خمترص )خمتزل(، 
ويف أحيان أخرى ُأعطيت للصيغة الواحدة أكثر من ترمجة، بعضها متأٍت من احتامل 
املفردة ألكثر من معنى أو الختالف الباحث واملصدر الذي وردت فيه، فالصيغة 
 MYN(( الباحث  عند  خمتزل  بشكل  جاءت  السابق  الصيغ  جدول  يف  واحد  رقم 
 Wu Young الصيني  الباحث  بأهنا وردت كاملة يف صيغ  نعتقد  Sigrist ولكننا 

PHEMA(( نصها ما ييل:
 d. d. d. d..
MU Tišpak dumu-Sag En -lil-la Nin-lil-la Ipiq-Adad nam-
 Ki
lugal Ešnunna bi -in- sa4-a é-ad-a-ni-šè i-in-ni-ku4-ra-am
 d. íd
Supur–Šamaš ba–h

ˇ
ul ù éren bal-ria Idigna]X[mu l kam tukul

Kalag-ga ba-an dab4.

أشنونا،  مللوكية  أدد  إيبق-  اختار  الذي  وننليل  إنليل  بن  تشباك  فيها  التي  “السنة 
ويدخل إىل بيت أبيه ويدّمر مدينة سوبر شمش، وهيزم الضفة األخرى لنهر دجلة 

يف سنة واحدة”)65(.

أما الصيغة رقم )3( جاءت أيضًا بشكل خمتزل ولكن بطريقتني، األوىل باختزال 
اسم اإلله والثانية بعدم ذكر اسم امللك الذي تعود إليه الصيغة أو من هو امللك الذي 
قام هبذا العمل )سنة تراب زقورة اإلله شمش(، ويمكن االستدالل عىل عائدية هذه 
الصيغة من خالل الرجوع إىل النص املسامري الذي محل هذا احلدث، والبحث عن 
صيغة القسم باسم امللك واإلله، أو البحث عن جمموعة أخرى من النصوص املسامرية 
املؤرخة التي تعود للدور. والطبقة أنفسها وربام املعثر نفسه، مع مقارنة اخلط والقواعد 
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األح��داث)66(. توثيق  عىل  تساعد  التي  املقارنة  طرق  من  وغريها  األعالم  واسامء 

محلت الصيغة )رقم 6-6 أ( الفعل نفسه الذي قام به امللك األشنوين إيبق- أدد 
الثاين، ولكن جاء اسم املدينة خمتلفًا، بالرغم من أنه يف أصله واحد )جارس، أرابخا(
)67(، وينطبق اليشء نفسه عىل الصيغة )8، 8 أ( فمّرة ورد اسم املدينة توتوب ويف 

واألخرى  خمتزلة  مّرة  وجاءت  نفسها)68(،  للمنطقة  اسم  وكالمها  واروم  األخرى 
كاملة مما ساعدنا عىل إرجاع وتوثيق الصيغة املخترصة إىل صاحبها الرشعي، ومما 
يصّعب دراسة الصيغ التأرخيية وحتديد الفعل الذي قام به امللك هو عدم ذكر ذلك 
الفعل بشكل واضح ورصيح، إذ تأيت الصيغة بدونه كام يف هذه الصيغة )8( “سنة 
سور نريبتوم”، هل الفعل بناء أو تدمري أو احتالل، ولكن عندما ترد الصيغة كاملًة، 
فعندها نتيّقن أهنا تعود إىل امللك إيبق -أدد وهي سنة تدمري سور مدينة نريبتوم من قبله.

يلفت  ومما  واألكدية،  السومرية  بني  الصيغ  هذه  يف  الواردة  األفعال  تنوعت 
النظر هو استخدام الّلغتني بعضها إىل جانب بعض داللة عىل بقاء الّلغة السومرية 
املرسح  عىل  من  وسقوطهم  أصحاهبا  انتهاء  من  الرغم  عىل  ومستخدمًة  حّيًة 
 is( ومّرًة أكديًا )in-bad( فجاء الفعل يف الصيغة نفسها مّرًة سومريًا ،)السيايس)69
ومّرًة   )dù; dím( سومريًا  بنى  الفعل  جاء  أخرى  صيغة  ويف  م،  هدَّ بمعنى   )bat

.)innepšu( أكديًا

الصيغة  مع  التشابه  عىل  اعتامدًا  إيبق–أدد  امللك  إىل  أ(   9( الصيغة  أرجعت 
آخر مغاير وربام  إنه حدث  يقول  أن  آخر  لباحث  يمكن  السابقة )رقم 9(، ولكن 
العودة  اىل  الباحث  دفع  مما  اساًم،  مل حيمل  أنه  لغريه، السيام  بل  امللك  هلذا  يعود  ال 
للنص املسامري وأّكد وجود اسم امللك إيبق-أدد من خالل صيغة القسم املوجود 
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بالنص)70(، وُأعطيت هلذه الصيغة ثالث ترمجات خمتلفة نوعًا ما عن بعضها، فاألوىل 
)صنع أو تغطية التمثال الذهبي مع بناء سور شيامخاتو(، والثانية )سنة بناء حصن 
اجلميل/ املدينة  سور  بناء  ب�)سنة  واألخرية  والثالثة  الفأس(،  صنع  مع  شيامخاتو 
الرائع()71(، محلت الصيغة برتمجتها األوىل حدثني )عملني( ونعتقد بأهنا هي الصيغة 
الكاملة، تغطية التمثال أو ربام صناعته وهذان –يف احلقيقة- عمالن خمتلفان، لكنني 
أرجح تغطية التمثال الذي يرد يف صيغ أخرى بأنه مصنوع من النحاس قام امللك 
 Pašum بتغطيته بالذهب مع بناء سور شيامخاتو، أما الرتمجة الثانية فأعطت لكلمة
معنى الفأس)72(، وممكن أن يكون اسم مكان )سور شيامخاتو يف باشوم(، أما الرتمجة 
األخرية فجاءت خمتلفة متامًا، وال أعلم املصدر أو االشتقاق الّلغوي الذي اعتمده 

الباحث سجرست Sigrist يف ترمجته.

درس الباحث الصيني فو يونج الصيغة )رقم 14()73( وجعلها مرتبطة ومشاهبة 
للصيغة )رقم 9(، أي أن صناعة التمثال الذهبي إىل جانب صنع الفأس أو سور املدينة 
اجلميل، وال أعرف ما األسباب التي دفعته لذلك مع العلم أن الصيغتني خمتلفتان 
فاألخرية )رقم 14( ترمجت ب� سنة صنع التمثالني الذهبيني لآلهلة Inanna )إناّنا(، 
فام عالقة ذلك بالصيغة )رقم 9(، واألغرب من ذلك هو نسبتها )إرجاعها( إىل امللك 
الثانية لصنع  إيبق أدد دون وجود مسّوغ أو دليل مقنع، ويمكن ترمجتها إىل السنة 
التمثال الذهبي لآلهلة أناّنا وهذا جزء من صعوبة دراسة الصيغ التأرخيية، علاًم أنني 
قد فصلتها عن الصيغة التاسعة وأعطيتها رقاًم جديدًا )14( وجعلتها صيغة جديدة.
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الصيغ الجديدة للملك إيبق
أدد الثاني في نصوص الباحثين العراقيين:

جاءت الصيغة األوىل اجلديدة التي سنضيفها إىل سنوات حكم هذا امللك  1 .
السابقة  التأرخيية  الصيغ  أما مجيع  الوحيدة،  دياىل وهي  من خارج منطقة 

واحلالية فأهنا جاءت من داخل منطقة دياىل.

وردت هذه الصيغة يف نص مسامري )رسالة( من تل شيشني محلت رقم 
املتحف العراقي )132427 م.ع( وقرأها عام 1996م الباحث الدكتور امحد كامل 

حممد)74(، نصها ما ييل:
 ki m. d.
MU 2 ša ikam ša iablia Ipiq- Adad i-bu-ku-

ب فيها إيبق أدد خندق مدينة يا بلّيا. السنة الثانية التي َخرَّ

أضافت هذه الصيغة اجلديدة سنتني حلكم امللك إيبق – أدد الثاين، وأثبتت لنا 
امتداد نفوذ أشنونا إىل أبعد من مدينة رابيقوم السيام أن يا بلّيا كانت مدينة حمصنة 

عىل الفرات.

ينظر: سنة،  بمعنى   attumš أو   antumš باألكدية  يقابلها  سومرية  مفردة   :MU

MDA, P. 63, No: 61; CAD, PP. 355, 363.
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ikam: كلمة أكدية بمعنى خندق، حاجز، قناة أو سد، وردت منصوبة من 

املصدر )īku)m، ينظر:

CAD, P. 126.

املذكر من  الغائب  املفرد  الثالث  للشخص   G ماٍض من صيغة  فعل   :ibukū

املصدر abāku بمعنى )يوصل، يؤدي إىل، َيقلب، ُيفسد(، ينظر:

CAD, I/ J, P. 8 b; GAG, paradigmen, p.22.

:صلة املوصول املوجودة يف اجلملة، ينظر ša يف هناية الفعل انعكاس إىل uو

د. عامر سليامن، الّلغة األكدية، طبعة منقحة ومزيدة، املوصل، 2005م، ص196.

األول  املقطع  فهنا جاء  صيغة،  بأكثر من  امللك  اسم  كتب   :m.Ibiq- d.Adad

يف  كام   dingir بعالمة  يسبق  ومل   )m( الذكور  عىل  الدالة  بالعالمة  مسبوقًا   ipiq

عىل  دالة  عالمة  أية  بدون  جميئه  عن  فضاًل  البحث  هذا  يف  ال��واردة  الصيغ  بعض 
صيغة  املبحث  هذا  يف  الالحقة  اجلديدتني  الصيغتني  يف  كام  التقديس  أو  التذكري 
علاًم   b إىل   p بقلب   )ipiq( األول  املقطع  يكتب  أخرى  أحيان  ويف   ،)3  ،2( رقم 
ينظر: واحدة،  عالمة   )bi=p ( فالعالمتان  واحد  هو  املسامرية  العالمة  رسم  أن 

MDA, p. 123, No. 214.

عن عالمة التذكري والتأنيث، يراجع: د. فوزي رشيد، قواعد الّلغة السومرية، 
بغداد 1972، ص52-51.

يتكون اسم العلم )إيبق أدد( من مقطعني، األول ُيعرب عىل أنه فعل ماٍض من 
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بمعنى )هدية،   ipqu املصدر  الغائب من  املذكر  املفرد  الثالث  للشخص   G صيغة 
فِضل، نعمة( أو epēqu بمعنى رؤوف أو رحيم أو أن يكون رحياًم أو كرياًم، ينظر:

CAD, I/J, p. 165; E, p. 184 b; GAG, Paradigmen, p. 20.

أما املقطع الثاين فهو إله معروف ومشهور هو اإلله أدد إله اجلو ومظاهره الربق 
والرعد، ورمزه الشوكة، وقد عبد يف كل أرجاء وادي الرافدين وبالد الشام، يرادفه 

يف الديانة السومرية اإلله )d.IM, d.IŠKUR( وهو ابن اإلله آنو، للمزيد ينظر:

د. نائل حنون، رشيعة محورايب، ج5، دمشق 2005م، ص210؛

Black, J., and Greem، A., Op.Cit, pp. 110-111.

ويالحظ تدوين اسم امللك إيبق-أدد باحلروف العربية بأكثر من صيغة )إيبق، 
ابق، اپق-أدد(، واالختالف يكون يف لفظ املقطع االول وكتابة.

نصوص  يف  العراقيني  الباحثني  صيغ  من  الثانية  اجلديدة  الصيغة  وردت  2 .
نص  عن  عبارة  وهو  م.ع(   52551( العراقي  املتحف  رقم  محل  حرمل  تل 
وإضافت  1997م)75(،  عام  منشد  مطلك  منشد  الباحث  ق��رأه  اقتصادي، 
الصيغة: ييل نص هذه  وفيام  الثاين،  أدد  إيبق-  امللك  لزمن  سنة حكم جديدة 

 d. d. d. 
MU Šulgi – Nanna Ipiq–Adad ipušu

السنة التي بنى فيها إيبق-أدد )حصن( مدينة شولكي – نّنا.

وردت هذه الصيغة أكثر من مّرة، ولكن باختالف الفعل من epēšu بمعنى 
 )isḅatu( أو )naqāru( بمعنى هّدم أو دّمر من املصدر )iqiru, innaqru( بنى، إىل
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من املصدر sạbātu بمعنى استوىل، ينظر:

OBTI, P. 34, No: 60.

تقع مدينة شولكي نّنا )نّنار أو سني أو أنزو( عىل ضفة هنر دياىل، ينظر:

Harris, R., JCS 9/2 (1955), P. 56.

ipušu: فعل ماٍض للشخص الثالث املفرد املذكر الغائب من الصيغة البسيطة 

)G، األوىل( من املصدر epē šum بمعنى بنى، ينظر:

CAD, E، P. 197 b.

GAG, paradigmen, P. 20.

اقتصادي  نص  يف  وج��اءت  الثالثة،  اجلديدة  الصيغة  الباحث  أض��اف  3 .
أضاف  )92033م.ع()76(  العراقي  املتحف  رقم  حيمل  السيب  تل  من 
نصها: ييل  فيام  امللك،  هذا  حكم  سني  زي��ادة  إىل  أّدت  تأرخيية  صيغة 

MU BÀD. ANki (Dēr)ki d.Ipiq-Adad isḅatu

( فيها إيبق أدد عىل مدينة الدير )حصن اإلله(. السنة التي استوىل )احتلَّ

BÀD. ANki: ورد اسم الدير يف هذه الصيغة بالّلغة السومرية وهو يتكون من 

مقطعني، األول يعني حصن أو سور، يرادفه بالّلغة األكدية dūru )من الدوران يف 
الّلغتني األكدية والعربية(، ينظر:

MDA, P. 105, No: 152; CAD, P.62.
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تقع الدير حاليًا يف مدينة بدرة ا حلالية، حوايل 105كم إىل الرشق من تل اسمر 
عاصمة أشنونا عىل الطريق املؤدي إىل سوسة، وكانت تتميز بمكانة سياسية مهمة لوقت 
قصري يف العرص البابيل القديم عندما كانت عاصمة ملنطقة إقليم يموت بعل، ينظر:

OBTM, p. 43.

 )Anu أو اإلله آنو ،šamû سامء ،Ilu أما املقطع الثاين فله أكثر من معنى )إله
وكلمتا إله وسامء متطابقتان بني األكدية والعربية، ينظر:

CAD, P. 345; MDA, P. 49, No: 13.

ويصبح معنى اسم املدينة )حصن اإلله، حصن اإلله آنو، حصن السامء(.

وردت هذه املدينة بصيغة )Dēr; Dīr( يعني اسمها البلدة أو احلصن، ينظر:

Goetze, A. JCS, 4 (1, 50), P. 72.

وتسمى حاليًا بتل العقري وتبعد عن بدرة 2 كم إىل الرشق منها وتسمى باألكدية 
Dūr-Ilu، ينظر:

RGTC, 3, PP. 33, 55; MDA, P. 298, No: 152.

isbatu: فعل ماٍض للشخص الثالث املفرد املذكر الغائب، من الصيغة األوىل 

، استوىل، ينظر: )G( من املصدر )sạbātu( بمعنى قبض، احتلَّ

CAD, s,̣ P. 5 a; GAG. paradigmen, P.12.

عىل  وّزعت  صيغة   )19( بلغت  الدراسة  هذه  يف  ال��واردة  الصيغ  جمموع  إن 
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الشكل االيت:

سيمنز   ) )Sigristأ.  سجرست  الغربيني  للباحثني  صيغة  عرشة  إحدى 
.)Greengus( وجرينحوس )Simmons(

ب. صيغتني للمرحوم الدكتور فوزي رشيد.

.) صيغتني للباحث الصيني فو يونج )Wu Youngج. 

د. صيغة واحدة للمرحوم العاّلمة طه باقر.

ه. صيغة واحدة للباحث الدكتور أمحد كامل حممد.

و. صيغة واحدة للباحث األستاذ منشد مطلك منشد.

ز. صيغة واحدة لكاتب البحث.

وباملحصلة النهائية فإن امللك إيبق أدد الثاين )1850-1813ق.م( قد حكم 
استخدم  بعضها  ألن  ال��واردة  الصيغ  عىل  باالعتامد  وذلك  عامًا  عرشين  من  أكثر 
سنتني مع فقدان وتلف العديد من النصوص، فضاًل عن عدم قراءة كل النصوص 
املكتشفة التي تنتظر رؤية النور، وقد تبقى املّدة التي حكمها احلاكم السادس عرش 
يف  جاء  ما  عىل  وباالعتامد  الباحثني  فبعض  ورد،  أخذ  بني  أشنونا  حكام  بتسلسل 
قوائم سنّي ملوك آشور وماري التي أشارت إىل أنه حكم مابني )36-37( عامًا)77(، 
وآخرون أعطوه )25( سنة حكم باالعتامد عىل الصيغ التأرخيية واملعلومات الواردة 
التأرخيية علم  الصيغ  دراسة  أن  نؤكد  القديم)78(، وأخريًا  البابيل  العرص  يف رسائل 
مهم، جديد، ال خيلو من صعوبات مجة ال سيام أنه يعيد كتابة التأريخ بطريقة أخرى، 
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وأمامه طريق طويل ما زال يف بداياته األوىل، لعلنا خطونا خطوة يف ذلك الطريق 
الصيغ  دراسة  اآلثار عمومًا ويف علم  جديدة يف علم  إضافة  قدّمناه  ما  يكون  وأن 

التأرخيية خصوصًا، ومن اهلل التوفيق.



إيبق أدد الثاين ملك أشنونا )1850-1813ق.م( “سنة حكم جديدة”

352

... المالحق...

خارطة رقم )1( متثل موقع أشنونا )تل اسمر(

نقاًل عن:
Clemens.D.Reichel., Political Changes And Clutural Con-

tinuity In The Palace Of Rulers At Eshnunna From The Ur3, 
vol 1, Chicaco(2001), p.190



أ.م.د. أمحد جميد محيد اجلبوري

353 املجلد الثاين /العددان الثالث والرابع... ذواحلجة 1433# /ترشين الثاين 2012م

تل حالوة 7 )
تلول خطاب 9 )

تل اسمر 10 )
تل الضباعي 13 )

تل حرمل 14 )
تل حممد 15 )

تلول خفاجي 16 )
تل اشجايل 17 )
تل أجرب 21 )

)تل السيب(

)تل حداد(
ميتوران

خارطة رقم )2(

مواقع األلف الثاين ق.م يف رشقي بغداد )منطقة دياىل وحوض محرين(

بترصف، نقاًل عن: نائل حنون، حقيقة السومريني، دمشق، 2007، ص206.
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شكل رقم )1(
يمثل خمطط الطبقة الثالثة يف تل السيب

نقالً عن: نائل حنون، حقيقة السومريني، دمشق، 2007، ص327.
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جدول رقم )2(
يمثل ملوك أشنونا )2070-1760ق.م(

نقالً عن:
 Clemens.D.Reichel., Political Changes And Clutural Continuity In The

.Palace Of Rulers At Eshnunna From The Ur3, vol 1, Chicaco(2001), p.16
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.................................................
يقصد بالصيغة التأرخيية وضع نظام تسمية سنوات حكم امللوك أي وضع تأريخ للنصوص  1 )
بتدوين حادثة مهمة ومشهورة كبناء معبد أو سور مدينة أو تدمري مدينة ما أو صنع متثال 
العراق  ملوك  لبعض  العائدة  الكبرية  األعامل  قناة وغريها من هذه  أو حفر  لإلله  أو عربة 
القديم وحكامهم وأعتمد هذا النظام قدياًم يف بالد الرافدين، وتفيد هذه الصيغ يف حتديد 
أزمان الرقيم الطينية والطبقات األثرية فضاًل عن كوهنا مادة تأرخيية مهمة تفيد يف التحقق 
أولئك  لتأريخ  تضاف  جديدة  بمعلومات  اإلتيان  أو  سابقًا  املعروفة  املعلومات  صحة  من 
امللوك احلكام وتبدأ عادت بكلمة سنة )MU; Šattu(، ومتثل السنة األوىل، أما السنة الثانية 
فتخربنا بحادثة جديدة ويف حالة عدم وجود حدث مهم يدونون به السنة الثانية، فيقومون 
بإعادة استخدام السنة األوىل، ويشار إليها )السنة بعد السنة(، السنة التالية أو السنة الثانية
MU ÚS.SA( MU 2;( واعتمدت طريقة ثانية تعرف بالقوائم التأرخيية، لكنها حمدودة يف 
مملكة أشنونا، التي تضم سنوات احلاكم ابتداًء من السنة األوىل، حتى السنة األخرية. ينظر:
أمحد جميد محيد، “دراسات يف نصوص غري منشورة من فرتة العهد البابيل القديم/تل حرمل”، 

رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب/قسم اآلثار، 1990م، ص53.
سعد سلامن فهد، “نصوص مسامرية غري منشورة من العرص البابيل القديم/ تل بزيخ وأبو عنتيك”، 
ص42. 2010م،  اآلثار  اآلداب/قسم  كلية  بغداد،  جامعة  منشورة،  غري  دكتوراه  أطروحة 

للمزيد عن هذا املوضوع. ينظر: 2 )
أمحد كامل حممد، »رسائل غري منشورة من العهد البابيل القديم«، أطروحة دكتوراه غري منشورة، 

جامعة بغداد، كلية اآلداب/قسم اآلثار، 1996م، ص16.
. 3 )AS, 22, PP. 23-33 

. 4 )Baqir, T., “Date Farmulae from Harmal”, sumer 5 (1949), pp. 61-71 
. 5 )OBTI, P. 21, No: 105; Harris, R., JCS 9/2 (1955), P. 52 f 

. 6 )AS, 22, P. 22; Raschid. F., Nur-Šamaš, pp.2-6 
عوامل  بسبب  التأرخيية  األحداث  تلك  وضوح  عدم  يف  به  يستهان  ال  دور  للطبيعة  كان  7 )
التلف التي أصابت العديد من املدن األثرية يف دياىل من جّراء الفيضانات وسقوط األمطار 
خصوصًا وان حضارة الرافدين، حضارة طينية فضاًل عن عوامل التعرية وتذبذب درجات 
بسبب احلروب  اآلثار  بتدمري  اسهم  الطبيعة حيث  احلرارة، وكان لالنسان دور أسوء من 

واحلرائق وأعامل الزراعة وشق الطرق وأخريًا هنب اآلثار.
اآلتية:  املصادر  ينظر  األثرية،  تنقيبات مواقعها  ونتائج  السيايس  أشنونا  تأريخ  ( 8 للمزيد عن 
تنقيبات منطقة دياىل ومحرين«،  »تأريخ مملكة أشنونا يف ضوء  السعدي،  داوود  أياد كاظم 



أ.م.د. أمحد جميد محيد اجلبوري

357 املجلد الثاين /العددان الثالث والرابع... ذواحلجة 1433# /ترشين الثاين 2012م

رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب/قسم التأريخ، 2007م.
رسالة  القديم«،  البابيل  العرص  يف  العراق  ممالك  بني  السياسية  »الصالت  وهد،  شهد  جاسم 

.OBTM, P.4 f ماجستري غري منشورة، جامعة بابل، كلية الرتبية/قسم التأريخ، 2006م. 
. نائل حنون، حقيقة السومريني، ط1، دمشق 2007 م، ص210، 277( 9

مملكة أشنونا يف عهد شميش أدد األول وعالقتها بمملكتي أشنونا  عيل هاشم معضد الغراوي، “( 10
وماري”، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد التأريخ العريب، بغداد، 2006 م، ص 65.
. ينظر سجالت املتحف العراقي، سجل حفريات السيب/محرين )املوسم الثاين(، 117/3( 11

. أمحد جميد محيد، رسالة ماجستري، م.س، ص11( 12
عن االختالط بني سكان دياىل وتنوع ثقافاهتا. ينظر:

سامي سعيد األمحد، العراق القديم، ج2، بغداد 1983 م، ص77.
. نائل حنون، حقيقة، م.س، ص210( 13

. 14 )RGTC, 3, pp. 74-75 
. أياد كاظم داوود السعدي، م.س، ص60( 15

 Goetze, A., Sumer, 14 (1958), P. 9, No: 18; عيل هاشم الغراوي، م.س، ص66( 16
. حازم النجفي، »تل السيب«، اآلثاري، عدد خاص 1978، ص15( 17

النواميس  بمعنى  سومريًا  قراءته  ويمكن   ) 18 )ME( األول  مقطعني  من  ميتوران  اسم  يتكون 
اإلهلية وباألكدية parsum، أويقرأ أكديًا بمعنى املاء، أما املقطع الثاين فهو اسم لنهر دياىل 
Turan وبالسومرية )dÍD.DUR.ÙL( ويصبح معنى التسمية »النواميس اإلهلية يف هنر دياىل 

.OBTM, P. 52 املقدس«، )توجد(، أو ماء هنر دياىل. ينظر: 
العراقي  املوروث  من  االسم  بان  حنون  نائل  الدكتور  األستاذ  أّيده  للباحث  آخر  رأي  وهناك 

القديم كغريه من اسامء املدن واالهنر مثل )أريدو، أور، كيش وهنري دجلة والفرات(.
. نائل حنون، حقيقة، م.س، ص230( 19

. حازم حممد النجفي، »الكشف عن جزء من مدينة ميتورنات«، سومر45 )87-1988(، ص65( 20
( املؤسسة  رسمية رشيد جاسم، »الرقم الطينية يف تيّل السيب وحداد«، سومر، م 40 )1984( 21

العامة لآلثار والرتاث، عام 1984م.
. نائل حنون، »تل السيب«، سومر 35 )1979(، ص503( 22

ينظر:  سومر.  جملة  يف  ونرشت  جاسم  رشيد  رسمية  الرياضيات  نصوص  بعض  درست  23 )
رسمية جاسم رشيد، »الرقم الطينية يف تل السيب، املوسم الثاين 1979-1980م«، سومر 
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م45، اهليأة العامة لآلثار والرتاث، بغداد 2009م.
درست هذه الرسائل د. أمحد كامل حممد. ينظر: 24 )

العراقي«،  املتحف  يف  القديم  البابيل  العهد  من  منشورة  غري  »رسائل  حممد،  كامل  أمحد  25 )
أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب/ قسم اآلثار، 1996م.

ان تسميات وتقسيامت املراحل الواردة يف هذه الدراسة هي من إعداد الباحث. 26 )
. طه باقر، مقدمة يف تأريخ احلضارات القديمة، ج1، بغداد 1973، ص416( 27

 28 )Gwendolyn Leik., Whos Who In The Ancient Near East, London  
.(1999), P.83

. أمحد جميد محيد، رسالة ماجستري، م.س، ص11( 29
. 30 )AS, 22, P. 23 

العراق  شامل  عبديف  أشنونا،  مملكة  يف  الرئيس  اإلله  وهو  والربق  الرعد  إله  تشباك  اإلله  يمثل 
أشنونا  يف  معبده  ويسمى  أدد،  باسم  وجنوبه  العراق  بوسط  عرف  كام  االسم،  هبذا  واخلابور 
)É.SIKIL( ويعني البيت الطاهر، ويتطابق هذا اإلله مع اإلله تشوب )TISHUP(، ويشري احد 
النصوص التي عثر عليها يف اشنونا اىل ان تشباك هو” رمز القمر اجلديد املرصع بالفضة، ويتضح 
من هذا النص انه قد اصبح لإلله تشباك وظيفتني، إله طقوس األغتسال، والثانية انه إله القمر”. 

ينظر: أياد كاظم، م س، ص71.
Black, J., & Green, A., Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopota-

.mia. British, 1992, P.178

. طه باقر، م.س، ص417-416( 31
. 32 )MDA, P. 49, No; 13 

– سني، ويذهب بعض  ان أول من استخدم عالمة األلوهية قبل اسمه هو امللك األكدي نرام 
السومري شولكي  امللك  ُعبد كإله مثل  العراق  ان بعض ملوك  إىل  أمثال)جورج رو(  الباحثني 
الرأي فأقول مل يعبد العراقيون سوى اإلهلة ولكنهم قّدسوا بعض امللوك ربام ملا  ولكني أخالفه 
قّدموه للشعب من منجزات، وأؤيد الرأي القائل ان بعض امللوك الذين قّدسوا ووضعت قبل 
اسامئهم عالمة األلوهية قد جاءوا للدنيا من خالل مراسيم الزواج املقدس، أو اهنم استخدموها 
مدن  كل  يف  تظهر  مل  املقدسة  االسامء  هذه  مثل  ان  السيام  املقدس  الزواج  طقوس  أداء  أيام  يف 
 العراق، للمزيد ينظر: جورج رو، العراق القديم، ترمجة حسني علوان، بغداد 1984، ص233؛ 

هاري ساكز، عظمة بابل، ترمجة عامر سليامن، املوصل 1979، ص414-415؛
طه باقر، م.س، ص386. وأفضل من ناقش هذا املوضوع هو املرحوم الدكتور فوزي رشيد، يراجع:
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فوزي رشيد، “املعتقدات الدينية”، حضارة العراق، ج1، بغداد 1985م، ص152-151.
حول معنى اسم شو– أيليشو šu-ili-šu( 33 ينظر:

عيل هاشم معضد«، نصوص اقتصادية غري مقروءة من املتحف العراقي«، رسالة ماجستري غري 
.CDA, P.93 منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب/ قسم اآلثار 2009م، ص137 

. 34 )Wu Yuong, PHEMA, P.13 
إيليشو وندعوهم بخلفائه هم: نورآخوم، كريي كريي، بيالالما،  احلكام الذين جاؤوا بعد شو–( 35
ينظر اجلدول التعارصي مللوك العرص البابيل القديم، املرفق مع البحث، جدول رقم)1(.

. 36 )Harris, H, Op.Cit, p.57 f; ZZB, P.118 
.) ينظر جدول حكام أشنونا )2070-1760 ق.م( املرفق مع البحث، جدول رقم )2( 37

. 38 )WU Yuong, Op.Cit, pp. 26-28 
 39 )Frayne, D., Old Babylonian Period (2003-1595BC), Toronto, (1990), 
P.160; Clemens.D. Reichel., Political Changes And Clutural Continu-
ity In The Palace Of Rulers At Eshnunna From The Ur3, vol 1, Chi-

.caco(2001), P.545

. 40 )ZZB, p. 162 
41 )Clemens,.D.Reichel.PP.545-548., Op.Cit.,;72ص م.س،  الغراوي، 

. 42 )Clemens,.D.Reichel., Op.Cit, P.160; Frayne, D., Op.Cit, P.548 
بني  التجارة  بطرق  تتحكم  وكانت  الفلوجة  مدينة  من  بالقرب  الفرات  عىل  رابيقوم  تقع  43 )

أواسط الفرات واالناضول. أمحد جميد، م.س، ص12.

. أمحد كامل حممد، أطروحة دكتوراه، م.س، ص8، 17( 44
يقع تل شيشني عىل الضفة اليرسى لنهر الفرات عىل بعد 50( 45 كم شامل مدينة هيت، وهو 
املوقع الذي جاءت منه الصيغة اجلديدة األوىل املضافة يف هذه الدراسة من الباحث الدكتور 
أمحد كامل حممد الذي أثبت بان يابلّيا هو االسم القديم هلذا التل. ينظر: أمحد كامل حممد، 

أطروحة دكتوراه، م.س، ص17، 23.
اسم  يعرف  احلالية، وال  الصويرة  مقابل  لنهر دجلة  الرشقية  الضفة  البغدادية عىل  تل  يقع  46 )
.Goetze, A. JCS, 4 (1950), P. 101 املوقع القديم هلذا التل. ينظر: 

. 47 )Wu Yuong, Op.Cit, PP.72-73 
(، ويف زمن  48 )gasur أرابخا مركز مدينة نوزي )كركوك حاليًا( كانت تسمى سابقًا ب� )جارس
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العرص اآلشوري الوسيط امتد إليها النفوذ امليتاين، حتى اننا نجد أشخاصًا ُكُثر وصفوا باهنم 
سليامن،  عامر  د.  ترمجة:  آشور،  قوة  زاكس،  هاري  ينظر:  ميتانيون(.  )أي  خانيبجلباتيون 

منشورات املجمع العلمي العراقي، بغداد 1999م، ص49، 67.
احتالل  عن  تتحدث  التي  العراقيون  الباحثون  أضافها  التي  الثالثة  اجلديدة  الصيغة  ينظر  49 )

امللك إيبق-أدد الثاين مدينة الدير، ص16.
. نائل حنون، حقيقة، م.س، ص293( 50

للمزيد عن امللك شميش أدد األول ملك آشور. ينظر: عيل هاشم الغراوي، م. س، ص29( 51 
وما بعدها.

االبن األكرب أليالكبكبو والد امللك شمش- أدد األول. ينظر: 52 )
. 53 )Villard, B., Shamshi- Adad and Sons, New York 1995, p. 873 

يعد تل حرمل )شادوّبوم االسم القديم( مركزًا إداريًا واقتصاديًا ومعرفيًا مهاًم ململكة أشنونا  54 )
يقع بالقرب من معسكر الرشيد عىل بعد 6 ميل إىل الرشق من مركز مدينة بغداد، نقبت فيه 
مديرية اآلثار القديمة العامة عام 1945 م، أهم ما عثر عليه كثرة الرقم الطينية التي جتاوز 
عددها 3000 رقياًم، من أمهها نص محل قانون مملكة أشنونا ونص آخر قرأه األستاذ املرحوم 
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