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 ق.م(ٖٔٛٔ -ٓ٘ٛٔ) إيبق أدد الثاني ممك أشنونا

 " سنة حكم جديدة"
 أ.د. أحمد مجيد حميد

 قسم اآلثار /كمية اآلداب /جامعة بابل
أحدل المصادر الميمة في دراسة األحداث التأريخية التي كقعت خبلؿ  )ُ()Date-Formulae( تيعد الصيغ التأريخية

كعمى الرغـ مف مئات النصكص المؤرخة كالتي عثر عمييا في مختمؼ المكاقع مف مممكة أشنكنا فإف ، مدة معينة مف الزمف
معمكماتنا ال تزاؿ مشكشة حكؿ تسمسؿ األحداث التي كقعت أباف عيد حكـ ممككيا أك مدد حكميـ التي الزاؿ معظميا غير 

 .)ِ(معركؼ
عرفة معظـ إسماء حكاـ كممكؾ ىذه المممكة الذيف حكمكا كعمى الرغـ مف مساعدة الدراسات الحديثة التي ظيرت في م

ككذلؾ الزمف التقريبي لمدد حكـ بعضيـ استنادان إلى مقارنتيا ، )ّ( ؽ.ـ)ُٓٗٓ-َََِ( خبلؿ العصر البابمي القديـ
متمثؿ بتسمسؿ فأف مف الصعكبة بمكاف فيـ التأريخ السياسي لمممكة أشنكنا ال، بالمعمكمات الكاردة في بقية المصادر المدكنة

كعدـ استكماؿ قراءة النصكص المسمارية ، السيما إذا عممنا بعدـ استكماؿ أعماؿ التنقيب مف جية، الحكاـ كالممكؾ
مف قبؿ أكثر مف  (D.F( إضافة لما تقدـ ذكره فأف استخداـ الصيغة التأريخية، شفة البالغة باآلالؼ مف جية أخرلالمكت

كما أف عدـ ذكر اسـ الممؾ ضمف الصيغة يجعؿ األمر في كثير مف األحياف صعبان ، ممؾ كألكثر مف مٌرة كلسنكات عٌدة
، السيما كاف ممكؾ أشنكنا لـ يترككا لنا إثباتان بسنكات حكميـ مدكنة عمى الكاح الطيف اال ما ندر، كفي أحياف نادرة مستحيؿ

 .)ْ(ؽ.ـ)ُّٕٕ -ُٖٕٓ( بيؿ الثاني -كمنيا رقيـ حمؿ عدد مف سنكات حكـ الممؾ إيباؿ 

                                                           

تأريخية كضع نظاـ تسمية سنكات حكـ الممكؾ أم كضع تأريخ لمنصكص بتدكيف حادثة ميمة كمشيكرة كبناء ) يقصد بالصيغة الُ( 
معبد أك سكر مدينة أك تدمير مدينة ما أك صنع تمثاؿ أك عربة لئللو أك حفر قناة كغيرىا مف ىذه األعماؿ الكبيرة العائدة لبعض 

مان في ببلد الرافديف، كتفيد ىذه الصيغ في تحديد أزماف الرقيـ الطينية كالطبقات ممكؾ كحكاـ العراؽ القديـ كأعتمد ىذا النظاـ قدي
األثرية فضبلن عف ككنيا مادة تأريخية ميمة تفيد في التحقؽ مف صحة المعمكمات المعركفة سابقان أك اإلتياف بمعمكمات جديدة 

، كتمثؿ السنة األكلى، أما السنة الثانية فتخبرنا بحادثة )(MU ; Šattu تضاؼ لتأريخ أكلئؾ الممكؾ الحكاـ كتبدأ عادةن بكممة سنة
جديدة كفي حالة عدـ كجكد حدث ميـ ليٌدكنكا بو السنة الثانية فيقكمكا بإعادة استخداـ السنة األكلى، كيشار إلييا (السنة بعد السنة، 

ؼ بالقكائـ التأريخية، لكنيا محدكدة في مممكة كما اعتمدت طريقة ثانية تعر  ); MU ÚS.SA) MU 2السنة التالية أك السنة الثانية
أشنكنا، كالتي تضـ سنكات الحاكـ ابتداءن مف السنة األكلى، حتى السنة األخيرة. ينظر: أحمد مجيد حميد، " دراسات في نصكص 

ـ، َُٗٗسـ اآلثار، اآلداب/ ق ، جامعة بغداد، كميةرسالة ماجستير غير منشكرةغير منشكرة مف العيد البابمي القديـ/ تؿ حرمؿ، 
أطركحة دكتكراه غير سعد سمماف فيد، "نصكص مسمارية غير منشكرة مف العصر البابمي القديـ/ تؿ بزيخ كأبك عنتيؾ"، ؛ ّٓص

 .ِْـ، صََُِ، جامعة بغداد، كمية اآلداب/ قسـ اآلثار منشكرة
، أطركحة دكتكراه غير منشكرةالعيد البابمي القديـ"، أحمد كامؿ محمد، "رسائؿ غير منشكرة مف  لممزيد عف ىذا المكضكع، ينظر:) ِ( 

 .ُٔـ، صُٔٗٗجامعة بغداد، كمية اآلداب/ قسـ اآلثار، 
 (3) AS, 22, PP. 23-33. 
 (4) Baqir, T., " Date Farmulae from Harmal", sumer 5 (1949), pp. 61-71. 
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كأضحى كؿ حاكـ يؤٌرخ بسنكات حكـ ، ف فترات الضعؼ التي حٌمت بأشنكنا أٌدت إلى انسبلخ العديد مف المدف عنياإ
كنتج عف ذلؾ ظيكر صيغ تأريخية  )ُ(أرخ) -شقبلنـك كعبدم، سيف آبك شك( كيطمؽ عمى نفسو لقب ممؾ مثؿ، خاصة بو

جعؿ المعمكمات الصحيحة كالحقيقية ، )ّ(فضبلن عٌما فعمتو الطبيعة كاإلنساف كؿ ذلؾ، )ِ(لممكؾ لـ يحكمكا أصبلن في أشنكنا
عف مممكة أشنكنا في العصر البابمي القديـ حالة يكتنفيا الغمكض مع صعكبة إعادت ترتيب تسمسؿ األحداث كالممكؾ 

يجد الباحث ضركرة ممٌحة في ، كقبؿ أف نتعمؽ بدراسة السنة الجديدة المضافة في حكـ الممؾ إيبؽ أدد الثاني، بشكؿ أكيد
 تناكؿ المحأكر اآلتية التي يجد فييا إستكماالن لمتطمبات بحثو:

 التنقيبات األثرية).، التسمية، المكقع( أشنكنا -ُ
 مكجز لتأريخ مممكة أشنكنا السياسي. -ِ
 .)ْ( ؽ.ـ)ُُّٖ -َُٖٓ( أدد الثاني ممكان ألشنكنا –إيبؽ  -ّ
 .)(D.F دراسة الصيغ التأريخية -ْ

 
 والتقيبات األثرية(:، التسمية، الموقع) أشنونا

كـ إلى الشماؿ  َٖتقع عاصمتيا عمى بعد ، مممكة أشنكنا مف الممالؾ اآلمكرية التي قامت في العصر البابمي القديـ
كض ح/ الشرقي مف بغداد كتشغؿ أراضييا ما يعرؼ بالمثمث المحصكر ما بيف دجمة كنير ديإلى ضمف حدكد منطقة ديإلى

، تؿ الضباعي، تكتكب، خفاجي، شادكٌبـك، حرمؿ( ) تتبعيا عدة مراكز حضارية كػ-ُ-ينظر خارطة رقـ (، )ٓ(سد حمريف
كاألخيرة تيمنا  )ٔ()Me.Turankiمدينة ميتكراف ( دكرريمكش) كتٌمي السيب كحداد /تؿ أجرب، نريبتـك، تؿ إشجالي، زارا لكلك

كالتي أضافة سنة حكـ ، )ٕ( المسمارم الذم حمؿ الصيغة التأريخية حيث جاء منيا النص، تيمنا ألنيا مكضكع البحث
 ؽ.ـ). ُُّٖ-َُٖٓ( أدد الثاني –جديدة لمممؾ إيبؽ 

إف مكقع مممكة أشنكنا ال غرك كاف يمثؿ حمقة كصؿ بيف شبكة مف الطرؽ الداخمية كالخارجية التي أستخدمت 
عبلكةن عمى إتصاليا ، ؿ كبببلد أكد كسكمر مف الجنكبفارتبطت بآشكر مف جية الشما، لؤلغراض السممية كالحربية

، كؿ ذلؾ جعميا ممتقى لمتيارات الثقافية كالحضارية القادمة إلييا مف تمؾ الجيات، الخارجي مع ببلد عيبلـ مف ناحية الشرؽ
 .)ٖ( فضبلن عف الطابع العاـ لمحضارة العراقية القديمة، ككسميا بطابع محمي خاص

                                                           

 (1) OBTI, P. 21, No: 105 ; Harris, R., JCS 9/ 2 (1955), P. 52 f. 
 (2) AS, 22, P. 22 ; Raschid. F., Nur-Šamaš, pp.2-6. 

كاف لمطبيعة دكر ال يستياف بو في عدـ كضكح تمؾ األحداث التأريخية بسبب عكامؿ التمؼ التي أصابت العديد مف المدف  )ّ( 
ف حضارة الرافديف، حضارة ط ينية فضبلن عف عكامؿ التعرية األثرية في ديالى مف جٌراء الفيضانات كسقكط األمطار خصكصان كا 

كتذبذب درجات الحرارة، ككاف لئلنساف دكر أسكء مف الطبيعة فدٌمر اآلثار بسبب الحركب كالحرائؽ كأعماؿ الزراعة كشؽ الطرؽ 
 كأخيران نيب اآلثار.

كاظـ داككد السعدم، "تأريخ مممكة لممزيد عف تأريخ أشنكنا السياسي كنتائج تنقيبات مكاقعيا األثرية، ينظر المصادر اآلتية: أياد ) ْ( 
؛ ـََِٕ، جامعة بغداد، كمية اآلداب/ قسـ التأريخ، ماجستير غير منشكرة رسالةأشنكنا في ضكء تنقيبات منطقة ديالى كحمريف "، 

بؿ، كمية ، جامعة باغير منشكرة رسالة ماجستيرجإسـ شيد كىد، "الصبلت السياسية بيف ممالؾ العراؽ في العصر البابمي القديـ"، 
  P.4 f. ,OBTM ـ. ََِٔالتربية/ قسـ التأريخ، 

 .ِٕٕ، َُِـ، ص ََِٕ، دمشؽ ُنائؿ حنكف، حقيقة السكمرييف، ط )ٓ( 
رسالة ماجستيرغير مممكة أشنكنا في عيد شمش أدد األكؿ كعبلقتيا بمممكتي أشنكنا كمارم"، ”عمي ىاشـ معضد الغراكم، )ٔ( 

 .ٓٔـ، ص  ََِٔداد، ، معيد التأريخ العربي، بغمنشكرة
 .ُُٕ/ ّينظر سجبلت المتحؼ العراقي، سجؿ حفريات السيب/ حمريف (المكسـ الثاني)، ) ٕ( 
 .ُُ، صـ.سأحمد مجيد حميد، رسالة ماجستير،  )ٖ( 
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 التسمية:
) كىذا التؿ Tell Asmerتؿ أسمر ( أشنكنا) التي تعرؼ حاليان بإسـ( ة أشنكنا نسبة إلى إسـ عاصمتياسميت مممك

كقد أثبتت التنقيبات التي أجريت ، كىك اكبر التمكؿ األثرية المكجكدة بالمنطقة، الذم يقع عمى الجية الشرقية مف نير ديإلى
كقد كرد إسميا في النصكص ، )ُ( مممكة حممت إسميا.أف تؿ أسمر عاصمة ل، ىنرم فراكفكرت)( فيو تحت إشراؼ

 ; Eš-nun-naki ; Aš-nun- naki    :)ِ( المسمارية مف داخؿ كخارج منطقة ديإلى ككيتب بثبلث صيغ مختمفة ىي
Iš- nun- naki)(. 

معنى " فٌسر بعض الباحثيف أف إسـ أشنكنا مشتؽ مف األصؿ أشنكف الذم يعتقد برجكعو إلى إشتقاؽ شعبي سكمرم ب
كلعؿ أقدـ ذكر إلسـ أشنكنا كرد في ، ؽ.ـ)ََِٔ-ُُِّ( ظير أك أستخدـ في عصر سبللة أكر الثالثة، ىيكؿ األمير"

في حيف كرد بعصر أكر الثالثة بزمف ممكيا شكلكي بصيغة ، Ašnunna kiبصيغة ، المصادر األكدية زمف ممكيا نراـ سيف
Išnnun ki ،كاـر ( كربما أطمؽ إسـ )ّ(، عمى ىيأة أشنكنا الذم يراه بعض الباحثيف بإنتقالوWarumعمى كؿ المممكة ()ْ(. 

 التنقيبات األثرية لتؿ السيب:
ما ييمنا بمكضكع التنقيب ىك تؿ السيب تحديدان ألنو يمثؿ الجزء الميـ مف مدينة ميتكراف ككما أسمفنا أف الصيغة 

قع ضمف التبلؿ الكاقعة في منطقة حكض سد حمريف كجدت ضمف نصكص تؿ السيب الذم ي )(D.F التأريخية الجديدة
المشمكلة بعممية اإلنقاذ التي قامت بيا المؤسسة العامة لآلثار كالتراث آنذاؾ كبمساعدة عدد مف البعثات كالمؤسسات 

كىي ، نسبة إلى شخص حمؿ ىذا اإلسـ ديفف فيو –جاكر ىذا التؿ المسمى بالسيب ، )ٓ(كالمعاىد العممية اآلثارية األجنبية
كالتي ، اإلسـ القديـ ليذه التبلؿ في العصر البابمي القديـ، )ٔ(تؿ حداد ليشكؿ معو مدينة كاحدة ىي ميتكراف -تسمية محمية

 .)ٕ(كعرفت بإسـ ميتكرنات في العصر اآلشكرم الحديث، تقع عمى الجية الغربية مف نير ديإلى
، )ٖ(ى مكسميف بإدارة السيديف حاـز النجفي كنائؿ حنكفـ كعمُٕٕٗقامت دائرة اآلثار بالتنقيب في تؿ السيب عاـ 

بسبب ، )-ُ-ينظر شكؿ رقـ (، تعد الطبقة الثالثة أىميا كأكثرىا كضكحان كأكسعيا إمتدادان ، ككشفت فيو عف ثبلث طبقات
تعكد جميعيا إلى  ،ككسرةن أغمبيا غير كامؿ، )ٗ() رقيمان َََُ( ألكاح) الطيف التي بمغ عددىا حكالي( ما عيثر فييا مف ريقـ
كتمثؿ المجمكعة األخرل ، كتألفت مف مجمكعة نصكص مدرسية شكمت حكالي ثمث مجمكع األلكاح، العصر البابمي القديـ
 .)ِ(كرسائؿ قميمة )ُ(مع نصكص رياضيات )َُ(نصكصان إقتصادية

                                                                                                                                                                                     

 .ٕٕـ، ص ُّٖٗ، بغداد ِالقديـ، ج سامي سعيد األحمد، العراؽ عف االختبلط بيف سكاف ديالى كتنكع ثقافاتيا، ينظر:
 .َُِ، صـ.سنائؿ حنكف، حقيقة، ) ُ( 

 (2) RGTC, 3, pp. 74-75. 
 .َٔ، صـ.س) أياد كاظـ داككد السعدم، ّ( 

 (4) Goetze, A., Sumer, 14 (1958), P. 9, No:18;   ٔٔعمي ىاشـ الغراكم، ـ.س، ص  
 .ُٓ، صُٖٕٗ، عدد خاص اآلثارمحاـز النجفي، " تؿ السيب "، ) ٓ( 
، أكيقرأ أكديان parṣumكيمكف قراءتو سكمريان بمعنى النكاميس اإلليية كباألكدية  (MEمقطعيف األكؿ ( يتككف إسـ ميتكراف مف) ٔ( 

كيصبح معنى التسمية " النكاميس  (d  . UR.U Lكبالسكمرية ( Turanبمعنى الماء، أما المقطع الثاني فيك إسـ لنير ديالى 
 P. 52. ,OBTMيالى، ينظر:        اإلليية في نير ديالى المقدس"، (تكجد)، أك ماء نير د

كىناؾ رأم آخر لمباحث أٌيده بذلؾ األستاذ الدكتكر نائؿ حنكف بأف اإلسـ مف المكركث العراقي القديـ كغيره مف إسماء المدف 
 كاألنير مثؿ (أريدك، أكر، كيش كنيرم دجمة كالفرات).

 .َِّ، صـ.س) نائؿ حنكف، حقيقة، ٕ( 
 .ٓٔ)، صُٖٖٗ-ٕٖ( ْٓ سكمرالكشؼ عف جزء مف مدينة ميتكرنات "، حاـز محمد النجفي، "  )ٖ( 
 ـ.ُْٖٗ) المؤسسة العامة لآلثار كالتراث، عاـ ُْٖٗ( َْ، ـسكمررسمية رشيد جإسـ، " الرقـ الطينية في تمٌي السيب كحداد "،  )ٗ( 
 .َّٓ)، صُٕٗٗ( ّٓ سكمرنائؿ حنكف، " تؿ السيب "، ) َُ( 
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 ق.م(ٕٙٚٔ-ٕٕٙٓ) موجز تأريخ أشنونا السياسي
نعتقد بضركرة تقسيمو إلى مراحؿ باألعتماد عمى دراسة الصيغ ، ا نسبيان بالنظر لطكؿ التأريخ السياسي لمممكة أشنكن

الكاردة إلينا مع قراءة األحداث السياسية برمتيا لببلد الرافديف خبلؿ العصر البابمي القديـ ليتسنى لنا فيـ الكقائع كاألحداث 
ة المعالـ عف المممكة التي مٌرت بخمس التأريخية كمحاكلة إعادة ترتيبيا مف جديد لمكصكؿ إلى صكرة تكاد تككف كاضح

أدد الثاني عرش  -سنقـك بتعدادىا كتعريفيا بشكؿ مكجز كسريع مع التركيز عمى المرحمة التي يتكلى فييا إيبؽ، مراحؿ
 كىذه المراحؿ ىي:، المممكة المسماة بمرحمة اإلزدىار كالتكسع

 اإلستقبلؿ. –عيد التبعية  -ُ
 مرحمة الضعؼ األكلى. -ِ
 لمرحمة الثالثة كتقسـ إلى قسميف:ا -ّ
 عيد السيادة كالبناء. -أ
 عيد اإلزدىار كالتكسع. -ب
 مرحمة الضعؼ الثانية. -ْ
 المرحمة الخامسة كتقسـ إلى قسميف: -ٓ
 صحكة المكت).( عيد النيكض األخير أك -أ
 التبلشي كاإلنتياء). ( عيد المكت كالفناء أك -ب

 :(ٖ) ق.م(ٜٚٚٔ -ٕٕٙٓ) اإلستقالل –مرحمة التبعية  -ٔ
، ؽ.ـ)ََِْ-ُُِّ( سٌمي بعيد اإلستقبلؿ أك عيد أتكريا كخمفائو كىك الحاكـ الذم إنشؽ عف سمطة أكر الثالثة

كىناؾ نص ، )ْ(ؽ.ـ)ََِْ- 2028أبي سيف ( كأعمف إستقبلؿ أشنكنا في السنة الثانية مف زمف الممؾ السكمرم األخير
كتعد أشنكنا أكؿ مدينة تعمف إستقبلليا عف سمطة ، )ٓ(( (Warumممؾ ببلد كارـك ، نفسو فيو بالممؾ العظيـ ألتكريا يدعك

لكف اإلستقبلؿ الحقيقي ، )ٔ( أكر كتبطؿ العمؿ بالتقكيـ الرسمي لمدكلة السكمرية األخيرة كبدأت بإستخداـ تقكيـ محمي ليا
-ar-kibrat-erbetim; šar-mat( تقبلؿأيمٌيا) الذم إتخذ ألقابان لنفسو تدؿ عمى اإلس -شك ( الكامؿ ينسب لكلده

warrim; šarru-dannu š()ٕ( مثؿ )ممؾ الجيػػات األربع) كألغى األلقاب القديمة الدالة ، مػػمؾ بػػبلد كارـك، الممؾ القػػػكم
إليو  إضافة إلعبلء شأف، كما أكجد لنفسو لقبان دينيان إلضفاء صفة الشرعية عمى حكمو، خادـ ممؾ أكر)( عمى التبعية مثؿ
 .)ُ(خادـ اإللو تشباؾ)( فأصبح لقبو الديني، )ٖ(المحمي تشباؾ

                                                                                                                                                                                     

يات مف قبؿ رسمية رشيد جاسـ كنشرت في مجمة سكمر، ينظر: رسمية جاسـ رشيد، " الرقـ ديرست بعض نصكص الرياض) ُ( 
 ـ.ََِٗ، الييأة العامة لآلثار كالتراث، بغداد ْٓـ  سكمرـ "، َُٖٗ-ُٕٗٗالطينية في تؿ السيب، المكسـ الثاني 

ئؿ غير منشكرة مف العيد البابمي القديـ في ، "رساديرست ىذه الرسائؿ مف قبؿ د. أحمد كامؿ محمد، ينظر: أحمد كامؿ محمد) ِ( 
 ـ.ُٔٗٗبغداد، كمية اآلداب/ قسـ اآلثار،  جامعة، غير منشكرة دكتكراه أطركحةالمتحؼ العراقي"، 

 إف تسميات كتقسيمات المراحؿ الكاردة في ىذه الدراسة ىي مف إعداد الباحث.) ّ( 
 .ُْٔ، صُّٕٗبغداد ، ُ) طو باقر، مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة، جْ( 

(5) Gwendolyn Leik., Whos Who In The Ancient Near East, London (1999), P.83. 
 .ُُ، صـ.سأحمد مجيد حميد، رسالة ماجستير، ) ٔ( 

 (7) AS, 22, P. 23. 
خابكر بيذا االسـ، كما عرؼ ) يمثؿ اإللو تشباؾ إلو الرعد كالبرؽ كىك اإللو الرئيس في مممكة أشنكنا، عبد في شماؿ العراؽ كالٖ( 

) كيعني البيت الطاىر، كيتطابؽ ىذا اإللو مع اإللو تشكب É.SIKILبكسط العراؽ كجنكبو باسـ أدد، كيسمى معبده في أشنكنا (
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ستبدؿ الٌمغة السكمرية بالٌمغة األكدية بكضع العبلمة ، كبدأ ييقدس نفسو، لغة الشعب الجزرم) في المدكنات الرسمية( كا 
-جاء مف بعد شك، كات خاصة بوكأخذ يؤرخ بسن، )ّ()إليي الجميؿ( قبؿ إسمو الذم يعني )ِ()dingir( الدالة عمى األلكىية

إيمٌيا عدد مف الحٌكاـ ساركا عمى خطاه مف ىـ القكم كمنيـ الضعيؼ إلى اف دٌب الضعؼ كاإلنحبلؿ بجسد المممكة نياية 
كالتي إستمرت حكالي خمسيف عامان حكـ فييا مجمكعة مف الحٌكاـ الضعفاء ، )ْ(ؽ.ـ)ُٕٓٗ-ُْٖٗ( حكـ الممؾ بيبلالما

بمرحمة الضعؼ األكلى في سٌمـ التأريخ السياسي لمممكة ، كسميت ىذه المرحمة، )ٓ(كاسماؤىـ غير معركفة ،كالتابعيف لغيرىـ
 أشنكنا.

 المرحمة الثالثة وتقسم إلى قسمين: -ٖ
 عيد السيادة والبناء: -أ

ديد ؽ.ـ عادت فييا أشنكنا مٌرة أخرل كمممكة قكية تقؼ عمى قدمييا مف جُٖٖٓإستمرت ىذه المرحمة حتى عاـ 
ؽ.ـ) كعدد آخر مف  َُٖٗحكالي ( أدد األكؿ –كتمعب دكر كبير في خضـ األحداث الجارية كذلؾ في زمف ممكيا إيبؽ 

 الذيف جاءكا مف بعده. )ٔ(ممكؾ ىذه المرحمة
 

 عيد اإلزدىار والتوسع: -ب
 )ٕ( ممكؾ أقكياءبيؿ األكؿ أعقبو ثبلثة  –ؽ.ـ كبدأت بظيكر الممؾ إيباؿ ُّٕٕاستمرت ىذه المرحمة حتى عاـ 

كاستطاعت أف تعيد إلى نفكذىا ما فقدتو مف ، نيضت بيـ مممكة أشنكنا لتصبح كاحدة مف الممالؾ التي يشار إلييا بالبناف

                                                                                                                                                                                     

)TISHUP كيشير احد النصكص التي عثر عمييا في اشنكنا الى اف تشباؾ ىك " رمز القمر الجديد المرصع بالفضة، كيتضح ،(
 . ُٕ، صـ سنص انو قد اصبح لئللو تشباؾ كظيفتيف، إلو طقكس األغتساؿ، كالثانية إلو القمر".ينظر: أياد كاظـ، مف ىذا ال

Black, J., & Green, A., Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. British, 1992, 
P.178. 

 .ُْٕ-ُْٔ، صـ.سطو باقر،  )ُ( 
 (2) MDA, P. 49, No; 13. 

سيف كيذىب بعض الباحثيف أمثاؿ (جكرج رك) إلى إف بعض  –كؿ مف أستخدـ عبلمة اإللكىية قبؿ إسمو ىك الممؾ األكدم نراـ اف أ
ممكؾ العراؽ عيبد كإلو مثؿ الممؾ السكمرم شكلكي كلكني أخالفو الرأم فأقكؿ لـ يعبد العراقيكف سكل اإللية كقٌدسكا بعض الممكؾ ربما 

جزات، كما أؤيد الرأم القائؿ إف بعض الممكؾ الذيف قٌدسكا ككضعت قبؿ إسماؤىـ عبلمة اإللكىية أنيـ جاؤا لما قٌدمكه لمشعب مف من
ف مثؿ ىذه األسماء المقدسة  لمدنيا مف خبلؿ مراسيـ الزكاج المقدس، أك أنيـ إستخدمكىا في أياـ أداء طقكس الزكاج المقدس سيما كا 

ىارم ساكز، ؛ ِّّ، صُْٖٗمة حسيف عمكاف، بغداد جكرج رك، العراؽ القديـ، ترج لـ تظير في كؿ مدف العراؽ، لممزيد ينظر:
. كأفضؿ مف ناقش ىذا المكضكع ّٖٔ، صـ.س؛ طو باقر، ُْٓ-ُْْ، صُٕٗٗعظمة بابؿ، ترجمة عامر سميماف، المكصؿ 

 .ُِٓ-ُُٓـ، صُٖٓٗ، بغداد ُج، حضارة العراؽفكزم رشيد، " المعتقدات الدينية "،  :ىك المرحـك الدكتكر فكزم رشيد، يراجع
عمي ىاشـ معضد "، نصكص إقتصادية غير مقركءة مف المتحؼ العراقي "،  ينظر: šu-ili-šuأيميشك  –حكؿ معنى إسـ شك )ّ( 

 P.93.              ,CDA. ُّٕـ، صََِٗ، جامعة بغداد، كمية اآلداب/ قسـ اآلثار رسالة ماجستير غير منشكرة
 )ْ(P.13.                   , PHEMAWu Yuong,  
، كيرم كيرم، بيبلالما، ينظر الجدكؿ التعاصرم لممكؾ  –الحكاـ الذيف جاؤا بعد شك  )ٓ(  إيميشك كندعكىـ بخمفائو ىـ: نكرآخـك

 ).ُالعصر البابمي القديـ، المرفؽ مع البحث، جدكؿ رقـ (
 (6) Harris, H, Op.Cit, p.57 f  ;   ZZB, P.118. 

 ).ِؽ.ـ) المرفؽ مع البحث، جدكؿ رقـ ( َُٕٔ-ََِٕحكاـ أشنكنا ( ) ينظر جدكؿٕ( 
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 -ككاف في طميعة أكلئؾ الممكؾ الممؾ إيبؽ، كأضحى ليا دكر في إعادة ترتيب الخارطة السياسية، مدف أباف فترات ضعفيا
 .)ِ( بيؿ األكؿ ككريثو عمى عرش أشنكنا -كىك ابف الممؾ إيباؿ )ُ( ؽ.ـ)َُٖٓبحدكد ( أدد الثاني

ممؾ ببلد ، ممؾ الجيات األربع، ممؾ العالـ( تأثر ىذا الممؾ بممكؾ سكمر كأكد كلقب نفسو بألقابيـ السياسية مثؿ
، ت بيا الممككية بعد الطكفافكالٌمقب األخير لو صبغة دينية ألف كيش مف المدف التي نزل )ّ( سكمر كأكد كأخيران ممؾ كيش)

 .)ْ( محبكب اإللو تشباؾ، راعي الرؤكس السكد، مكسع أشنكنا، فضبلن عف ألقاب أخرل كالممؾ القكم
استبدؿ الممؾ إيبؽ الثاني لقب الحاكـ الذم يبدك أنو استخدمو في المرحمة المبكرة األكلى مف مٌدة حكمو بمقب الممؾ 

كبدأ نشاطو العسكرم سريعان ككٌسع نفكذه شماالن فاستكلى ، )ٓ( (dingir( الة عمى األلكىيةكأمر بأف يسبؽ اسمو بالعبلمة الد
التي تقع عمى الطريؽ التجارم المكازم لنير الفرات كبذلؾ قطع الطريؽ أماـ مممكة بابؿ لمتكسع نحك  )ٔ(عمى مدينة رابيقـك

تؿ ( ندفاعو غربان حتى كصؿ إلى مدينة يابمٌياكما كاصؿ ا، )ٕ(ؽ.ـ)ُُّٖ -َُّٖآبيؿ سيف ( الشماؿ في زمف ممكيا
أدٌناـ ممؾ  -كفي أثناء انشغالو بالفتكحات كالتكسع نحك الغرب استغؿ سيف، )ٗ(كسيطر عمى مكقع تؿ البغدادية )ٖ(شيشيف)
وي لكف ذلؾ لـ يثًف عـز ممؾ أشنكنا الذم نىًصف، )َُ(ؽ.ـ) ذلؾ االنشغاؿ فيجـ عمى أشنكنا كدٌمرىاُّْٖ-ُْٖٗ( الرسا

كرككؾ ( )ُُ(مف أف يسيطر عمى ضفاؼ نير دجمة األكسط كنير ديالى شماالن إلى أرابخا، بأقكل كأفضؿ ممؾ ألشنكنا
 . )ُّ( كشرقان إلى ميتكراف كغربان إلى منطقة الفرات األكسط )ُِ(كجنكبان إلى الدير، حاليان)

                                                           

 (1) WU Yuong, Op.Cit, pp. 26-28. 
 (2) Frayne, D., Old Babylonian Period (2003-1595BC), Toronto, (1990), P.160; Clemens.D. 

Reichel., Political Changes And Clutural Continuity In The Palace Of Rulers At Eshnunna 
From The Ur3, vol 1, Chicaco (2001), P.545. 

(3) ZZB, p. 162. 
  ,Op.Cit ,548.-PP.545 ..D.Reichel  Clemens،؛ ِٕ، صـ.سالغراكم،  )ْ( 
 )ٓ(P.548. ,Op.CitP.160; Frayne, D.,  ,Op.CitClemens,.D.Reichel.,  
 .ُِ، صـ.سلفمكجة ككانت تتحكـ بطرؽ التجارة بيف أكاسط الفرات كاألناضكؿ. أحمد مجيد، تقع رابيقـك عمى الفرات بالقرب مف مدينة ا) ٔ( 

 .ُِص
 .ُٕ، ٖ، صـ.سأحمد كامؿ محمد، أطركحة دكتكراه، ) ٕ( 
كـ شماؿ مدينة ىيت، كىك المكقع الذم جاءت منو الصيغة  َٓيقع تؿ شيشيف عمى الضفة اليسرل لنير الفرات عمى بعد ) ٖ( 

لمضافة في ىذه الدراسة مف قبؿ الباحث الدكتكر أحمد كامؿ محمد الذم أثبت بأف يابمٌيا ىك اإلسـ القديـ ليذا التؿ. الجديدة األكلى ا
 .ِّ، ُٕ، صـ.سينظر: أحمد كامؿ محمد، أطركحة دكتكراه، 

ديـ ليذا التؿ، ينظر: يقع تؿ البغدادية عمى الضفة الشرقية لنير دجمة مقابؿ الصكيرة الحالية، كال يعرؼ إسـ المكقع الق) ٗ( 
, 4 (1950), P. 101.  JCSGoetze, A.  

 (10) Wu Yuong, Op.Cit, PP.72-73. 
امتد إلييا  )، كفي زمف العصر اآلشكرم الكسيطgasurأرابخا مركز مدينة نكزم (كرككؾ حاليان) كانت تسمى سابقان بػ (جاسر ) ُُ( 

أنيـ خانيبجمباتيكف (أم ميتانيكف). ينظر: ىارم زاكس، قكة آشكر، ترجمة: د. النفكذ الميتاني، حتى اننا نجد أشخاصان كثر كصفكا ب
 .ٕٔ، ْٗـ، صُٗٗٗعامر سميماف، منشكرات المجمع العممي العراقي، بغداد 

دد أ-ينظر الصيغة الجديدة المضافة الثالثة مف قبؿ الباحثيف العراقييف التي تتحدث عف إحتبلؿ مدينة الدير مف قبؿ الممؾ إيبؽ )ُِ( 
 . ُٔالثاني، ص

 .ِّٗ، صـ.سنائؿ حنكف، حقيقة، ) ُّ( 
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 -حد اآلمكرييف األقكياء ىك الممؾ شمشيحيث أسس فييا أ، برزت في نياية حكمو قٌكة جديدة تمٌثمت في مممكة آشكر
كبدأ ينازع أشنكنا عمى ، سبللة جديدة إذ إستطاع بدكره أف يفرض سيطرتو عمى مارم )ُ(ؽ.ـ) ُُٖٕ-ُُّٖ( أدد األكؿ
تؿ ( الذم تمكف مف إحتبلؿ شادكٌبـك )ِ(بؿ لـ تسمـ أشنكنا نفسيا مف ىجـك القكات اآلشكرية بقيادة أمينـك، ممتمكاتيا
 .)ّ(حرمؿ)

يباؿ بيؿ الثاني)ك  دادكشا، دانـك تخاز، سيف –نراـ ( خٌمؼ الممؾ إيبؽ أدد الثاني كراءه عدد مف الممكؾ أمثاؿ  )ْ(ا 
حاكلكا الحفاظ عمى مممكة أشنكنا قدر المستطاع بيف جزر كمد بسبب اختبلؼ الظركؼ السياسية مف مدينة ألخرل كمف 

نا كالعكس بالعكس كما زاد األمر تعقيدان بالنسبة لممكؾ أشنكنا ىك اعتبلء مممكة ألخرل فإذا قكيت بابؿ كآشكر ضعفت أشنك 
الذم كاف يطمح لتكحيد كؿ الممالؾ اآلمكرية في مممكة كاحدة كقكية كي  )ٓ(ؽ.ـ) َُٕٓ-ُِٕٗ( حمكرابي عرش بابؿ

 يستطيع الحفاظ عمى حدكد أرض الرافديف مف االعتداءات الخارجية.
 مرحمة الضعف الثانية: -ٗ

إذ تناكب ، )ٔ(ؽ.ـ)ُّٕٕ-ُٖٕٓ( بيؿ الثاني -عرضت مممكة أشنكنا لمكجة مف االضطرابات بعد كفاة ممكيا إيباؿت
 إلى أف تسٌنـ الممؾ صٌمي سيف، الذيف ال نعرؼ عنيـ شيء كال حتى أسمائيـ، عمى حكميا عدد مف الحكاـ الضعفاء

بؿ استطاع الكصكؿ إلى الحكـ بتأييد كمساعدة ، كمةعرش المممكة الذم لـ يكف مف األسرة الحا )ٕ(ؽ.ـ)ُُٕٔ-ُٕٕٔ(
 كبذلؾ انتيت أفضؿ مرحمة في تأريخ أشنكنا السياسي لتدخؿ في آخر مرحمة أال كىي مرحمة المكت كالتبلشي.، )ٖ(الجيش

 المرحمة الخامسة وتقسم إلى قسمين: -٘
 صحوة الموت(:) عيد النيوض األخير أو -أ

ٌمي سيف كحكـ فييا ممكؾ آخريف حاكلكا إرجاع شأف أشنكنا لما كانت عميو سابقان في بدأت ىذه المرحمة بحكـ الممؾ ص
كغيرىـ بإتباع سياسة جديدة ىي سياسة التحالفات مع القكل السياسية ، )ٗ(أدد كنراـ سيف كدادكشا –زمف ممككيا إيبؽ

كقد نجحت تمؾ القكل في ، األكلىالممؾ السادس في سبللة بابؿ ، ؽ.ـ)َُٕٓ-ُِٕٗ( األخرل المناكئة لمممؾ حمكرابي
مما دفع ، حتى أف الممؾ األشنكني صٌمي سيف استطاع أف يفرض نفسو كبقكة بكجو حمكرابي، بادئ األمر بعض الشيء

                                                           

 كما بعدىا. ِٗصـ. س، لممزيد عف الممؾ شمشي أدد األكؿ ممؾ آشكر، ينظر: عمي ىاشـ الغراكم،  )ُ( 
 أدد األكؿ، ينظر:  -االبف األكبر أليبلكبكبك كالد الممؾ شمش) ِ( 

Villard, B., Shamshi- Adad and Sons, New York 1995, p. 873. 
قتصاديان كمعرفيان ميمان لمممكة أشنكنا يقع بالقرب مف معسكر الرشيد عمى بعد) ّ(   يعد تؿ حرمؿ (شادكٌبـك اإلسـ القديـ) مركزان إداريان كا 

ـ، أىـ ما عثر عميو كثرة الرقـ  ُْٓٗميؿ إلى الشرؽ مف مركز مدينة بغداد، نقبت فيو مديرية اآلثار القديمة العامة عاـ  ٔبعد 
رقيمان، مف أىميا نص حمؿ قانكف مممكة أشنكنا كنص آخر قراءه األستاذ المرحـك طو باقر  َََّطينية التي تجاكز عددىا ال

 كما بعدىا. ُٖ، ص ـ.سيمثؿ أقدـ نظرية لممثمث القائـ الزاكية بالعالـ، نشر في مجمة سكمر، ينظر: أحمد مجيد، 
 ).ِاـ أشنكنا، رقـ ()، كجدكؿ حكُينظر الجدكؿ التعاصرم، رقـ () ْ( 
 .َُٗٗؽ.ـ، بغداد، َُٕٓ-ُِٕٗلممزيد عف حمكرابي الممؾ السادس في سبللة بابؿ األكلى، ينظر: محمد طو األعظمي، حمكرابي ) ٓ( 

َُٗٗ. 
، أطركحة دكتكراه غير منشكرةأحمد مجيد حميد، "نصكص مسمارية مف العصر البابمي القديـ في المتحؼ العراقي/ تؿ السيب"، ) ٔ( 

 .ِٕـ، صََِِة بغداد، كمية اآلداب/ قسـ اآلثار، ، جامعمنشكرة
(7) Wu Yuong,. Op. Cit, pp. 91-92. 

 213.، صـ.س) نائؿ حنكف، حقيقة، ٖ( 
 ).ُاٌيرا، إقيش تشباؾ، ينظر: الجدكؿ التعاصرم، رقـ ( –ىـ كؿ مف إبني  )ٗ( 
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كيكحد كسط ، )ِ(ليتفرغ لمقضاء عمى الرسا بالجنكب، ليضمف سبلمة حدكد بابؿ مف الشماؿ كالشرؽ، )ُ(األخير لمصاىرتو
 كأخيران جية الغرب لمقضاء عمى صديقو كحميفو ممؾ مارم، أنظاره بعد ذلؾ صكب الشرؽ كالشماؿكجنكب العراؽ ليكجو 

 .)ّ(ليـ) -زمرم(
لـ تقؼ تمؾ االتفاقيات كاألحبلؼ كالمصاىرات حائبلن بكجو حمكرابي المتطمع لكحدة الببلد فاستطاع أف يضـ أشنكنا 

 .)ْ(ؽ.ـُُٕٔلنفكذ مممكتو بابؿ عاـ
 التالشي واالنتياء(:) ناء أوعيد الموت والف -ب

كحاكؿ حكاميا جاىديف التخمص مف ، بدخكؿ أشنكنا تحت سيطرة بابؿ فأنيا عادت إلى المرحمة األكلى عيد التبعية
فجاءه الرٌد ، كاف آخرىـ الحاكـ إيمكني الذم تمرد عمى بابؿ كأعمف استقبللو عنيا كلقب نفسو ممكان ، تمؾ السيطرة دكف جدكل

 .)ٓ(ؽ.ـ ُِٕٔإقتياده) أسيران إلى بابؿ في زمف ممكيا سمسك إيمكنا عاـ ( ـ عميو كأخذهسريعان باليجك 
لى األبد ىذه المممكة المعطاءة بكثرة المكاقع األثرية العائدة ، كىكذا أسدؿ الستار عمى تأريخ مممكة أشنكنا السياسي كا 

 المسمارية.مع كفرة كبيرة جدان في عدد نصكصيا ، )-ِ-ينظر الخارطة رقـ ( إلييا
 (:Date Formulae ; D.F) دراسة الصيغ التأريخية

أدد الثاني في الدراسات كالبحكث  -األكؿ جمع الصيغ التأريخية العائدة لمممؾ إيبؽ، تـ تناكؿ ىذه الدراسة بشقيف
ت في نصكصيـ المسمارية أما الشؽ الثاني فكاف متعمقان بدراسة الباحثيف العراقييف الذيف كرد، السابقة كالسيما األجنبية منيا

السيما ، كمنيا الصيغة الجديدة التي يضيفيا الباحث كالتي قمنا بدراستيا كتحميميا، صيغان تأريخيةن جديدةن لـ تعرؼ سابقان 
 كأنيا تناكلت احتبلؿ مدينة الدير الميمة مف قبؿ ممؾ أشنكنا.

كلكف بظيكر دراسة ، ـ ال تتعدل أصابع اليديفـ لـ نكف نعمـ ليذا الممؾ سكل القميؿ مف سنكات الحكُٔٗٗقبؿ عاـ 
الذم جمع كأضاؼ صيغ كسنكات أخرل أدت إلى مضاعفة ذلؾ  ) ; PHEMAWu Yuong( الباحث الصيني فكيكنج

ـ الذم جمع ما مكجكد سابقان مف ََِِعاـ  ) ; MYNSigrist( ثـ كصمت إلينا أحدث دراسة لمباحث سجرست، العدد
بعد مقارنتيا مع العديد مف صيغ ، ) صيغة ىي التي اعتمدناىا في ىذه الدراسةُِ( ذكر لناصيغ تأريخية كأضاؼ إلييا ف
كمف أىـ كأشير أكلئؾ الباحثيف الذيف اىتمكا كاختصكا بدراسة الصيغ كاعتمدنا عمييـ في ، الباحثيف كاستبعاد المكرر منيا

 ) ,PHEMAWu Yuong( كفك يكنج ),OBTIGreengos( جرينجكس :كىـ، إعداد جدكؿ الصيغ التأريخية المرفؽ
 Simmons ،13, 14. JCS)1959-1960( كسيمنز

أدد قد حكـ ألكثر -لتصؿ بالنياية مع صيغ الباحثيف العراقييف إلى حكالي عشريف صيغة تأريخية كبالتالي فإف إيبؽ
اؿ بقية الصيغ بسبب كمما يؤسؼ لو ىك عدـ استكم، سنة)( مف عشريف عامان بسبب استخداـ بعض الصيغ ألكثر مف مٌرة

باعتقادم) ىك حاجتنا ( كاألىـ بنظرم، عدـ قراءة كؿ النصكص المسمارية المكتشفة ككذلؾ عدـ إنجاز أعماؿ التنقيب
 إلعادة قراءة كتدقيؽ النصكص المسمارية المقركءة سابقان.
إذ جاء بعضيا ، يغ السابقةأجد مف الضركرم التعقيب عمى الص، قبؿ أف أنتقؿ لتناكؿ دراسة الصيغ األخرل المتبقية

بعضيا متأتي ، كفي أحياف أخرل أعطيت لمصيغة الكاحدة أكثر مف ترجمة، مختزؿ)( بشكؿ كامؿ كاألخرل بشكؿ مختصر
                                                           

رسالة ماجستير ى، حكض حمريف، تؿ حداد"، "دراسات في نصكص مسمارية غير منشكرة في منطقة ديالأحمد كامؿ محمد، ) ُ( 
 .ّٗـ، صُٖٓٗ، جامعة بغداد، كمية اآلداب / قسـ اآلثار، غير منشكرة

أرخ حمكرابي سنة تدمير الرسا كأخذ الممؾ ريـ سيف أسيران إلى بابؿ سنة حكمو الحادية كالثبلثكف. ينظر: أحمد مجيد، رسالة  )ِ( 
 .ُٕ، صـ.سماجستير، 

 .َُٖ، صـ.سحكمو الثالثة كالثبلثكف. ينظر: عمي ىاشـ الغراكم، أرخ بيا سنة  )ّ( 
 .ُْٖ، صـ.سطو باقر،  )ْ( 
 P. 305.OBTM ,) ؛َُ، صيغة رقـ (ْٔ، صـ.سأحمد مجيد، أطركحة دكتكراه، ) ٓ( 
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كالصيغة رقـ كاحد في جدكؿ الصيغ ، مف إحتماؿ المفردة ألكثر مف معنى أك إلختبلؼ الباحث كالمصدر الذم كردت فيو
 Wuكلكننا نعتقد بأنيا كردت كاممة في صيغ الباحث الصيني  MYN Sigrist(( الباحث السابؽ جاءت بشكؿ مختزؿ عند

PHEMA)( Young :نصيا ما يمي 
 

    d.        d.    d.    d.      .                   d.               d.   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.                  i d Supur – Šamaš ba - h ul ù éren bal-ria Idigna]X[mu l kam tukul 

Kalag- ga ba-an dab4. 

كيدخؿ إلى بيت أبيو كيدٌمر مدينة ، أدد لممككية أشنكنا -نميؿ الذم إختار إيبؽ"السنة التي فييا تشباؾ إبف إنميؿ كن
 .)ُ( كييـز الضفة األخرل لنير دجمة في سنة كاحدة"، سكبر شمش

األكلى بإختزاؿ إسـ اإللو كالثانية بعدـ ذكر إسـ ، ) جاءت أيضان بشكؿ مختزؿ كلكف بطريقتيفّ( أما الصيغة رقـ
كيمكف اإلستدالؿ عمى ، سنة تراب زقكرة اإللو شمش)( الصيغة أك مف ىك الممؾ الذم قاـ بيذا العمؿالممؾ الذم تعكد إليو 

عائدية ىذه الصيغة مف خبلؿ الرجكع إلى النص المسمارم الذم حمؿ ىذا الحدث كالبحث عف صيغة القسـ بإسـ الممؾ 
، ي تعكد لنفس الدكر كالطبقة كربما نفس المعثرأك البحث عف مجمكعة أخرل مف النصكص المسمارية المؤرخة كالت، كاإللو

 .)ِ(مع مقارنة الخط كالقكاعد كأسماء األعبلـ كغيرىا مف طرؽ المقارنة التي تساعد عمى تكثيؽ األحداث
كلكف جاء إسـ المدينة ، أدد الثاني -أ) نفس الفعؿ الذم قاـ بو الممؾ األشنكني إيبؽ ٔ-ٔرقـ ( حممت الصيغة

أ) فمٌرة كردت إسـ  ٖ، ٖ( كينطبؽ الشيء نفسو عمى الصيغة، )ّ(أرابخا)، جاسر( ف أنو في أصمو كاحدبالرغـ م، مختمفان 
كما جاءت مٌرة مختزلة كاألخرل كاممة مما ساعدنا عمى ، )ْ(المدينة تكتكب كفي األخرل كارـك ككمييا إسـ لنفس المنطقة

ب دراسة الصيغ التأريخية كتحديد الفعؿ الذم قاـ بو كمما يصعٌ ، إرجاع كتكثيؽ الصيغة المختصرة إلى صاحبيا الشرعي
") "ٖ( إذ تأتي الصيغة بدكنو كما في ىذه الصيغة، الممؾ ىك عدـ ذكر ذلؾ الفعؿ بشكؿ كاضح كصريح ، سنة سكر نريبتـك

أدد كىي سنة -بؽ فعندىا تيقٌنا أنيا تعكد إلى الممؾ إي، كلكف عندما ترد الصيغة كاممةن ، ىؿ الفعؿ بناء أـ تدمير أـ إحتبلؿ
 تدمير سكر مدينة نريبتـك مف قبمو.

تنكعت األفعاؿ الكاردة في ىذه الصيغ بيف السكمرية كاألكدية بؿ كاألجمؿ مف ذلؾ ىك إستخداـ الٌمغتيف إلى جانب 
بعضيا داللة عمى بقاء الٌمغة السكمرية حٌيةن كمستخدمةن عمى الرغـ مف إنتياء أصحابيا كسقكطيـ مف عمى المسرح 

                                                           

 (1) Wu Yuong, Op.Cit, p. 78. No: k.  
أطركحة دكتكراه السكمرم الحديث في المتحؼ العراقي"،  ميند عاشكر شناكة القطبي، "نصكص مسمارية غير منشكرة مف العصر) ِ( 

 .ّـ، صَُُِ، جامعة بغداد، كمية اآلداب/ قسـ اآلثار منشكرة غير
 .َْمف ىذا البحث، ىامش  ُِينظر ص) ّ( 
 ).ِّمف ىذا البحث، ىامش ( ْينظر ص )ْ( 
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كفي صيغة أخرل جاء ، بمعنى ىدـ )iṣ bat( كمٌرة أكديان  )in-bad( فجاء الفعؿ في نفس الصيغة مٌرة سكمريان ، )ُ(السياسي
d  ; di( الفعؿ بنى سكمريان   m(  كمٌرة أكديان )innepšu(. 

مكف لباحث كلكف ي، )ٗرقـ ( أدد إعتمادان عمى التشابو مع الصيغة السابقة–أ) إلى الممؾ إيبؽ ٗ( أرجعت الصيغة
مما دفع بالباحث العكدة ، سيما كأنو لـ يحمؿ إسمان ، آخر أف يقكؿ أنو حدث آخر مغاير كربما ال يعكد ليذا الممؾ بؿ لغيره

كأعطيت ليذه الصيغة ، )ِ(أدد مف خبلؿ صيغة القسـ المكجكد بالنص-إلى النص المسمارم كأٌكد كجكد إسـ الممؾ إيبؽ
 كالثانية، صنع أك تغطية التمثاؿ الذىبي مع بناء سكر شيماخاتك)( فاألكلى، ف بعضياثبلث ترجمات مختمفة نكعان ما ع

حممت ، )ّ(الرائع)/ سنة بناء سكر المدينة الجميؿ( كالثالثة كاألخيرة ترجمة بػ، سنة بناء حصف شيماخاتك مع صنع الفأس)(
تغطية التمثاؿ أك ربما صناعتو كىذا في حقيقتو ، ةعمميف) كنعتقد بأنيا ىي الصيغة الكامم( الصيغة بترجمتيا األكلى حدثيف

لكنني أرجح تغطية التمثاؿ الذم يرد في صيغ أخرل بأنو مصنكع مف النحاس قاـ الممؾ بتغطيتو بالذىب ، عمميف مختمفيف
 سكر( كممكف أف يككف إسـ مكاف، )ْ(معنى الفأس Pašumأما الترجمة الثانية فأعطت لكممة ، مع بناء سكر شيماخاتك
( كال أعمـ المصدر أك األشتقاؽ الٌمغكم الذم إعتمده الباحث ، أما الترجمة األخيرة فجاءت مختمفة تمامان ، شيماخاتك في باشـك

 في ترجمتو. Sigristسجرست 
أم أف صناعة ، )ٗرقـ ( كجعميا مرتبطة كمشابية لمصيغة )ٓ()ُْرقـ ( درس الباحث الصيني فك يكنج الصيغة

كال أعرؼ ما ىي األسباب التي دفعتو لذلؾ مع العمـ أف ، جانب صنع الفأس أك سكر المدينة الجميؿالتمثاؿ الذىبي إلى 
فما ىي عبلقة ذلؾ ، إناٌنا)( Inanna) ترجمت بػ سنة صنع التمثاليف الذىبييف لآللية ُْرقـ ( الصيغتيف مختمفتيف فاألخيرة

كما يمكف ، دليؿ) مقنع( ى الممؾ إيبؽ أدد دكف كجكد مسٌكغإرجاعيا) إل( كاألغرب مف ذلؾ ىك نسبتيا، )ٗرقـ ( بالصيغة
عممان أنني قد ، ترجمتيا إلى السنة الثانية لصنع التمثاؿ الذىبي لآللية أناٌنا كىذا جزء مف صعكبة دراسة الصيغ التأريخية

 ) كجعمتيا صيغة جديدة.ُْ( فصمتيا عف الصيغة التاسعة كأعطيتيا رقمان جديدان 
 أدد الثاني في نصكص الباحثيف العراقييف:-مممؾ إيبؽالصيغ الجديدة ل

أما ، جاءت الصيغة األكلى الجديدة التي سنضيفيا إلى سنكات حكـ ىذا الممؾ مف خارج منطقة ديإلى كىي الكحيدة -ُ
 جميع الصيغ التأريخية السابقة كالحالية فأنيا جاءت مف داخؿ منطقة ديإلى.

ـ.ع)  ُِِّْٕ( الة) مف تؿ شيشيف حممت رقـ المتحؼ العراقيرس( كردت ىذه الصيغة في نص مسمارم 
 نصيا ما يمي:، )ٔ( ـ مف قبؿ الباحث الدكتكر احمد كامؿ محمدُٔٗٗكقرأت عاـ 

 

                 ki m.   d.  MU 2 ša ikam ša iablia  Ipiq- Adad i-bu-ku-u  

 ٌيا.السنة الثانية التي خرب فييا إيبؽ أدد خندؽ مدينة يا بم

                                                           

سقطت عمى يد العيبلمييف زمف ممكيا األخير  ؽ.ـ) كالتيََِْ-ُُِّآخر حكـ سكمرم يعكد إلى زمف سبللة أكر الثالثة ( )ُ( 
فاطمة عباس سمماف المعمكرم، "نصكص مسمارية غير مدركسة مف عصر سبللة  أبي سيف الذم أقتيد أسيران إلى عيبلـ. ينظر:

 .ُِ-ُُـ، صََِٖ، جامعة بغداد، كمية اآلداب/ قسـ اآلثار، أطركحة دكتكراه غير منشكرةأكر الثالثة"، 
 (2) Wu Yuong, Op.Cit. p.76. 

  ,P.143; No; ic. ,MYNSigristكردت ىذه الصيغة في نصكص حرمؿ، ينظر: ) ّ( 
 (4) CDA, P.270. 

 .َُ)، صٗكصيغة رقـ  ُْينظر جدكؿ الصيغ التأريخية، صيغة رقـ ( )ٓ( 
 .ُٖ-ُٕ، صـ.سأحمد كامؿ محمد، أطركحة دكتكراه، ) ٔ( 
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كما أثبتت لنا إمتداد نفكذ أشنكنا إلى أبعد مف ، أدد الثاني –أضافت ىذه الصيغة الجديدة سنتيف لحكـ الممؾ إيبؽ 
 مدينة رابيقـك السيما كأف يا بمٌيا كانت مدينة محصنة عمى الفرات.

MU مفردة سكمرية يقابميا باألكدية :antumš  أكattumš ينظر: ، بمعنى سنة, P. 63MDA ،, CAD ; : 61No
PP. 355, 363.         

ikamكردت منصكبة مف المصدر ، قناة أك سد، حاجز، : كممة أكدية بمعنى خندؽm)( ku i ، :ينظر  , P. 126.CAD 
ibukū فعؿ ماضو مف صيغة :G  لمشخص الثالث المفرد الغائب المذكر مف المصدرabāku يؤدم إلى، يكصؿ( بمعنى ،
 ينظر:، ييفسد)، يىقمب

CAD, I/ J, P. 8 b ; GAG ،paradigmen, p.22.  
 ينظر:، صمة المكصكؿ المكجكدة في الجممة šaنعكاس إلى Yفي نياية الفعؿ  uك

 . ُٔٗص، ـََِٓ، المكصؿ، طبعة منقحة كمزيدة، الٌمغة األكدية، د. عامر سميماف
 m.Ibiq- d.Adad: فينا جاء المقطع األكؿ ، كتب إسـ الممؾ بأكثر مف صيغةipiq مسبكؽ بالعبلمة الدالة عمى الذككر 
)m)  كلـ يسبؽ بعبلمةdingir  كما في بعض الصيغ الكاردة في ىذا البحث فضبلن عف مجيئو بدكف أية عبلمة دالة عمى

كفي أحياف أخرل يكتب ، )ّ، ِ( التذكير أك التقديس كما في الصيغتيف الجديدتيف البلحقة في ىذا المبحث صيغة رقـ
MDA , :ينظر، كاحدة bi pi (( عممان أف رسـ العبلمة المسمارية ىك كاحد فالعبلتيف bإلى  pبقمب  (ipiq( المقطع األكؿ

p. 123 ،No. 214.  
 .ِٓ-ُٓص، ُِٕٗبغداد ، قكاعد الٌمغة السكمرية، د. فكزم رشيد :يراجع، عف عبلمة التذكير كالتأنيث

لمشخص الثالث المفرد  Gمى أنو فعؿ ماضو مف صيغة األكؿ ييعرب ع، إيبؽ أدد) مف مقطعيف( يتككف إسـ العمـ
بمعنى رؤكؼ أك رحيـ أك أف يككف رحيمان أك  epēquنعمة) أك ، فًضؿ، ىدية( بمعنى ipqu المذكر الغائب مف المصدر

 ينظر:، كريـ
CAD, I/ J ،p. 165; E, p. 184 b; GAG, Paradigmen, p. 20. 

ىك اإللو أدد إلو الجك كمظاىره البرؽ كالرعد كرمزه الشككة عبد في كؿ أما المقطع الثاني فيك إلو معركؼ كمشيكر 
 لممزيد ينظر:، ) كىك ابف اإللو آنكd.IM, d. IŠKUR( يرادفو في الديانة السكمرية اإللو، أرجاء كادم الرافديف كببلد الشاـ

 ؛َُِص، ـََِٓدمشؽ ، ٓج، شريعة حمكرابي، د. نائؿ حنكف
Black, J., and Greem, A., Op.Cit, pp. 110-111. 

كاالختبلؼ يككف ، أدد)-ؽپا، ابؽ، إيبؽ( أدد بالحركؼ العربية بأكثر مف صيغة-كما يبلحظ تدكيف إسـ الممؾ إيبؽ
 في لفظ ككتابة المقطع االكؿ.

 كردت الصيغة الجديدة الثانية مف صيغ الباحثيف العراقييف في نصكص تؿ حرمؿ حمؿ رقـ المتحؼ العراقي -ِ
، )ُ( ـُٕٗٗقرأت مف قبؿ الباحث منشد مطمؾ منشد عاـ ، ـ.ع) كىك عبارة عف نص اقتصادم ُِٓٓٓ(

ضافة سنة حكـ جديدة لزمف الممؾ إيبؽ  كفيما يمي نص ىذه الصيغة:، أدد الثاني -كا 
 

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

 نٌنا. –شكلكي  حصف) مدينة( أدد-السنة التي بنى فييا إيبؽ

                                                           

، جامعة بغداد، رسالة ماجستيرغير منشكرةمنشكرة مف المتحؼ العراقي/ تؿ حرمؿ"، منشد مطمؽ منشد، "نصكص مسمارية غير  )ُ( 
 .ِْ-ُْـ، صُٕٗٗكمية اآلداب/ قسـ اآلثار 
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بمعنى ىٌدـ  (iqiru,innaqru( إلى، بمعنى بنى epēšuكردت ىذه الصيغة ألكثر مف مٌرة كلكف باختبلؼ الفعؿ مف 
   .OBTI ،P. 34 ،No: 60:ينظر، بمعنى إستكلى ṣabātمف المصدر  (iṣbatu( أك (naqāru( أك دٌمر مف المصدر

 ,.P. ( 2/ 9 JCSHarris, R ,(1955:ينظر، ) عمى ضفة نير ديإلىنٌنار أك سيف أك أنزك( تقع مدينة شكلكي نٌنا  
56.  

ipušu فعؿ ماضو لمشخص الثالث المفرد المذكر الغائب مف الصيغة البسيطة :G) ، األكلى) مف المصدرepē 
šum ينظر، بمعنى بنى:           ., E, P. 197 bCAD    ؛.GAG ،paradigmen ،.P. 20 
دة الثالثة مف قبؿ الباحث كجاءت في نص إقتصادم مف تؿ السيب يحمؿ رقـ المتحؼ أضيفت الصيغة الجدي -ّ

 فيما يمي نصيا:، أضاؼ صيغة تأريخية أدت إلى زيادة سني حكـ ىذا الممؾ )ُ( ـ.ع)َِّّٗ( العراقي
 
MU  A  D. AN ki (Dēr) ki d. Ipiq-Adad iṣbatu  

 حصف اإللو).( نة الديرإحتؿ) فييا إيبؽ أدد عمى مدي( السنة التي إستكلى
 A D. ANki: يرادفو ، األكؿ يعني حصف أك سكر، كرد إسـ الدير في ىذه الصيغة بالٌمغة السكمرية كىك يتككف مف مقطعيف
 P.62.CAD, P. 105, No: 152; MDA ,:ينظر، مف الدكراف في الٌمغتيف األكدية كالعربية)( ruūdبالٌمغة األكدية 

كـ إلى الشرؽ مف تؿ أسمر عاصمة أشنكنا عمى الطريؽ المؤدم َُٓحكالي ، ة بدرة ا لحاليةتقع الدير حاليان في مدين
ككانت تتميز بمكانة سياسية ميمة لكقت قصير في العصر البابمي القديـ عندما كانت عاصمة لمنطقة إقميـ ، إلى سكسة
   .OBTM ،          p. 43 :ينظر، يمكت بعؿ

) ككممتي إلو كسماء متطابقة بيف Anuأك اإللو آنك ، šamûسماء ، Iluإلو ( معنى أما المقطع الثاني فمو أكثر مف
 CAD ،MDA;  P. 345 ،P. 49 ،13. :No  :ينظر، األكدية كالعربية

 حصف السماء). ، حصف اإللو آنك، حصف اإللو( كيصبح معنى إسـ المدينة
Dēr ; Diكردت ىذه المدينة بصيغة   r)( ينظر: ، حصفيعني إسميا البمدة أك ال 

1, 50)( , 4JCSGoetze, A.  ،        P. 72.  
، 3RGTC ,  ينظر: ،Ilu-rūDكـ إلى الشرؽ منيا كتسمى باألكدية  ِكتسمى حاليان بتؿ العقير كتبعد عف بدرة 

, P. 298, No: 152.MDAPP. 33, 55;  
iṣbatuمف الصيغة األكلى، : فعؿ ماضو لمشخص الثالث المفرد المذكر الغائب )G) مف المصدر )ṣabātu)  بمعنى

 paradigmen, P.12.GAG, P. 5 a; ṣ, CAD .  ينظر:، إستكلى، إحتؿ، قبض
 :صيغة كٌزعت عمى الشكؿ التالي ُٗإف مجمكع الصيغ الكاردة في ىذه الدراسة بمغت  
 .)Greengus( كجرينحكس )Simmons( سيمنز )Sigrist( إحدل عشرة صيغة لمباحثيف الغربييف سجرست - أ
 صيغتيف لممرحـك الدكتكر فكزم رشيد. - ب
 .)Wu Young( صيغتيف لمباحث الصيني فك يكنج - ت
 صيغة كاحدة لممرحـك العبٌلمة طو باقر. - ث
 صيغة كاحدة لمباحث الدكتكر أحمد كامؿ محمد. - ج
 صيغة كاحدة لمباحث األستاذ منشد مطمؾ منشد. - ح
 صيغة كاحدة لكاتب البحث. - خ

                                                           

 مف ىذا البحث. 2)، ص11ينظر اليامش رقـ ( )ُ( 
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ؽ.ـ) قد حكـ ألكثر مف عشريف عامان كذلؾ باألعتماد ُُّٖ-َُٖٓ( د الثانيكبالمحصمة النيائية فإف الممؾ إيبؽ أد
فضبلن عف عدـ قراءة كؿ النصكص ، عمى الصيغ الكاردة ألف بعضيا أستخدـ لسنتيف مع فقداف كتمؼ العديد مف النصكص

، ردك  اـ أشنكنا بيف أخذكقد تبقى المٌدة التي حكميا الحاكـ السادس عشر بتسمسؿ حك، المكتشفة التي تنتظر رؤية النكر
) ّٕ-ّٔ( فبعض الباحثيف كباألعتماد عمى ما جاء في قكائـ سنٌي ممكؾ آشكر كمارم التي أشارت إلى أنو حكـ مابيف

) سنة حكـ باألعتماد عمى الصيغ التأريخية كالمعمكمات الكاردة في رسائؿ العصر البابمي ِٓ( كآخريف أعطكه، )ُ(عامان 
ال يخمك مف صعكبات جمة ال سيما كأنو يعيد كتابة ، جديد، د بأف دراسة الصيغ التأريخية عمـ ميـكأخيران نؤك، )ِ(القديـ

لعمنا خطكنا خطكة في ذلؾ الطريؽ كأف يككف ما ، كأمامو طريؽ طكيؿ ما زاؿ في بداياتو األكلى، التأريخ بطريقة أخرل
 كمف ا التكفيؽ.، التأريخية خصكصان  قدٌمناه إضافة جديدة في عمـ اآلثار عمكمان كفي عمـ دراسة الصيغ

 
 
 
 

 المصادر العربية 
، غير منشكرةأطركحة دكتكراه ، "رسائؿ غير منشكرة مف العيد البابمي القديـ في المتحؼ العراقي"، حمد كامؿ محمدأ .ُ

 ـ. ُٔٗٗ، قسـ اآلثار /كميةاآلداب، بغداد جامعة
رسالة ، تؿ حداد"، حكض حمريف، رة في منطقة ديالى"دراسات في نصكص مسمارية غير منشك ، أحمد كامؿ محمد .ِ

 ـ.ُٖٓٗ، قسـ اآلثار/ كمية اآلداب، جامعة بغداد، ماجستير غير منشكرة
رسالة ماجستيرغير ، تؿ حرمؿ"، "دراسات في نصكص غير منشكرة مف مرحمة العيد البابمي القديـ، أحمد مجيد حميد .ّ

 ـ. َُٗٗ، قسـ اآلثار/ كمية اآلداب، جامعة بغداد، منشكرة
، حكض حمريف" /تؿ السيب /"نصكص مسمارية مف العصر البابمي القديـ في المتحؼ العراقي، أحمد مجيد حميد .ْ

 ـ.ََِِ، قسـ اآلثار/ كمية اآلداب، جامعة بغداد، أطركحة دكتكراه غيرمنشكرة
، ة ماجستير غير منشكرةرسال، " تأريخ أشنكنا في ضكء تنقيبات منطقة ديالى كحمريف "، أياد كاظـ داككد السعدم .ٓ

  .ـ ََِٕ، قسـ التأريخ/ كمية اآلداب ، جامعة بغداد
جامعة ، رسالة ماجستيرغير منشكرة، "الصبلت السياسية بيف ممالؾ العراؽ في العصر البابمي القديـ"، جاسـ شيد كىد .ٔ

  .ـ ََِٔ ،قسـ التأريخ/ كمية التربية ، بابؿ
  ـ.ُْٖٗ، بغداد، مكاف حسيفحسيف ع، ترجمة، العراؽ القديـ، جكرج رك .ٕ
     ـ. ُٖٕٗ، عدد خاص، مجمة اآلثارم، " تؿ السيب"، حاـز النجفي .ٖ
 ـ. 1987-1988، ْٓـ، سكمر، "الكشؼ عف جزء مف مدينة ميتكرنات"، حاـز محمد النجفي .ٗ

 ـ. ُْٖٗ، َْسكمر، "الرقـ الطينية في تؿ السيب كحداد"، رسمية رشيد جاسـ .َُ
الييأة العامة ، ْٓسكمر ـ ، ـ "َُٖٗ-ُٕٗٗالمكسـ الثاني ، الطينية في تؿ السيب"" الرقـ ، رسمية جاسـ رشيد .ُُ

 ـ.ََِٗبغداد ، لآلثار كالتراث
 ـ. ُّٖٗ، بغداد، ِج، العراؽ القديـ، سامي سعيد األحمد .ُِ

                                                           

  P.54. ,Op.CitD.,  ,Frayne؛    ُِِ، صـ.س) نائؿ حنكف، حقيقة، ُ( 
 )ِ(               75.    -, pp.72Op.CitWU Yuong,        

1. WU Yuhong., A Political History of Eshnunna, Mari and Assyria, During The Early Old 
Babylonian Period, China, (1994).= (PHEMA). 
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اه أطركحة دكتكر ، تؿ أبك عنتيؾ" /"نصكص مسمارية غير منشكرة مف العصر البابمي القديـ، سعد سمماف فيد الشكيمي .ُّ
 ـ.ََُِ، قسـ اآلثار/ كمية اآلداب، جامعة بغداد، غير منشكرة

 ـ). ُٖٔٗ، بغداد(، ُج، مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة، طو باقر .ُْ
، جامعة بغداد، رسالة ماجستيرغير منشكرة، "نصكص اقتصادية غير مقركءة مف المتحؼ العراقي"، عمي ىاشـ معضد .ُٓ
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 ـ. ََِٖ، قسـ اآلثار/ كمية اآلداب ، معة بغدادجا، منشكرة
 ـ. ُِٕٗ، بغداد، قكاعد المغة السكمرية، فكزم رشيد .ُٖ
 ـ. ُٖٓٗ، بغداد، ُج، حضارة العراؽ " المعتقدات الدينية "، فكزم رشيد .ُٗ
 ـ. َُٗٗ، بغداد، ؽ.ـَُٕٓ-ُِٕٗحمكرابي ، محمد طو األعظمي .َِ
جامعة ، رسالة ماجستيرغير منشكرة، العيد البابمي القديـ" "نصكص مسمارية غير منشكرة مف، منشد مطمؾ منشد .ُِ

 ـ. ُٕٗٗ، قسـ اآلثار/ كمية اآلداب، بغداد
أطركحة دكتكراه غير ، " نصكص إقتصادية غير منشكرة مف العصر السكمرم الحديث"، ميند عاشكر شناكة القطبي .ِِ

 ـ.َُُِ، قسـ اآلثار/ كمية اآلداب، جامعة بغداد، منشكرة
 ـ. ُٕٗٗ، بغداد، ّٓـ، سكمر، "تؿ السيب"، نائؿ حنكف .ِّ
 ـ. ََِٕ، دمشؽ، ُط، حقيقة السكمرييف، نائؿ حنكف .ِْ
 ـ. ُٕٗٗ، المكصؿ، ترجمة: عامر سميماف، عظمة بابؿ، ساكزىارم  .ِٓ
 ـ.  ُٗٗٗ، بغداد، منشكرات المجمع العممي العراقي، ترجمة:عامر سميماف، قكة آشكر، ىارم ساكز .ِٔ
 .ُُٕ/ ّالمكسـ الثاني)( حمريف/ فريات السيبسجؿ ح، سجبلت المتحؼ العراقي .ِٕ
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 تؿ أسمر)( ) تمثؿ مكقع أشنكناُ( خارطة رقـ
 نقبلن عف:

At  Rulers Palace Of Political Changes And Clutural Continuity In TheD.Reichel., .Clemens
Eshnunna From The Ur3 ،2001), p.190( vol 1, Chicaco 
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 )، يمثؿ مخطط الطبقة الثالثة في تؿ السيبُ( شكؿ رقـ
 .ِّٕ، صََِٕ، نقبلن عف: نائؿ حنكف، حقيقة السكمرييف، دمشؽ
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جدكؿ ممكؾ 
 أشنكنا

)ََِٕ-
 ؽ.ـ)َُٕٔ

 نقبلن عف: 

At  Rulers Palace Of Political Changes And Clutural Continuity In TheD.Reichel., .Clemens
na From The Ur3Eshnun ،2001), p.16.( vol 1, Chicaco 

 
 
 
 
 
 


