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اقميم ديالى في العصور القديمة
أ.د.حتسني محيد رليد

يقديت :

كنا قد نشرنا سمسمة مف البحوث عف عمماء ديالى في العصر العباسي في

مجمة ديالى  ،وكانت كاالتي :
 .1القسـ االوؿ عمماء بعقوبة عدد  2 :سنة .1997
 .2القسـ الثاني عمماء البندنيجيف عدد 11 :سنة .2001
 .3القسـ الثالث عمماء شيراباف – باجس ار – بيرز عدد  12:سنة .2002
 .4القسـ الرابع عمماء الخالص – الدسكرة – باصيدا – باقبة – اسكاؼ.عدد 14
سنة 2002
 .5القسـ الخامس عمماء مدينة النيرواف وقرية الختؿ عدد  19 :سنة .2005
 .6القسـ السادس عمماء عكب ار عدد  21سنة .2006
 .7القسـ السابع عمماء المدائف عدد 23سنة .2006
 .8القسـ الثامف ديالى والنيرواف عبر التاريخ عدد25سنة .2006
 .9القسـ التاسع عمماء حمواف عدد 28سنة .2008
 .10القسـ العاشر عمماء دير قنى عدد 33سنة .2008
– اف مف المفيد تقديـ صورة مختصرة

وقد وجدت  -بعد نشري ليذه البحوث

عف حضارة اقميـ ديالى في العصور القديمة  ،خصوصاً واف ىذا االقميـ يعتبر اوؿ
استيطاف سامي في العراؽ ويتميز بخصائص تختمؼ عف حضارة السومرييف الذيف

سبقوىـ  ،فكاف القسـ الحادي عشر والذي يفترض اف يكوف القسـ االوؿ انسجاماً مع
التسمسؿ التاريخي .

ومف الجدير ذكره بيذا الصدد إنني سأنشر أقساما أخرى عف عمماء ديالى
ستظير تباعاً في مجمة ديالى أف شاء اهلل .
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االدوار احلضاريت

 .1دور انعبيد ( 4000قبم ادليالد) :

اف مكتشفات االستطالع االثاري السطحي المكثؼ الذي جرى في اقميـ ديالى

ابتداءاً مف سنة

 1937وانتياءاًَ في سنة

 1958/1957تكوف المرجع الرئيس

لمعرفة بداية اوؿ استثمار زراعي شيده اقميـ

ديالى

في االلؼ الرابع قبؿ الميالد

()1

اف االستثمار البشري القميـ ديالى ال يستأثر
باىتماـ الدارسيف اال في دور العبيد  ،وىو دور يمكف اف ينسب
تاريخو الى حوالي بداية االلؼ الرابع قبؿ الميالد .
وقد وجدت بقايا ىذا الدور في سيوؿ ديالى جنوب جبؿ حمريف في اكثر مف
اثنيف وعشريف موقعاً  ،اال انو لـ يعثر عمى مثاؿ واحد في أي مكاف مف ىذا السيؿ

لموضع مف دور العبيد يظير فيو االستيطاف نيائياً كما في االقميـ المجاور ألكد الى

الجنوب مف رأس العمية وتؿ عقير (عكبر) وغيرىا(.)2

وفي الوقت الذي توجد فيو شظايا مف دور العبيد في تؿ اسمر وتؿ
عقرب(اجرب) وخفاجي في سياؽ طباقي  ،ولكنيا جميعاً كانت في حاؿ اقتراف ثانوي

مع مواد ادوار متأخرة .

واذا اردنا اف نوجز القوؿ  ،فأف االستيطاف في دور العبيد يتكوف عمى ما
يبدو مف مستوطنات صغيرة تنزع لمتجمع بصورة مفككة في مواضع طولية منعزلة ،
تشكؿ الجزء الجنوبي مف حوض ديالى االسفؿ  ،وليس باالمكاف تخميف عدد السكاف
بصورة مباشرة  ،سواء أكاف ذلؾ لالقميـ كمو  ،اـ أي مف مكوناتو الفردية  ،وكانت
المستوطنات في بعض الحاالت تتجمع بصورة متقاربة جداً  ،مما يوحي بوجود

تعاوف بيف سكانيا في مياـ الري  ،بؿ حتى درجة مف التكامؿ السياسي  .كانت
القرى عمى كؿ حاؿ تبعد عف بعضيا مسافة تتراوح مف عشرة الى عشريف كيمو متر

 ،وىو تباعد يعزز في ضوء صغر حجميا الظاىر الرأي القائؿ بوجود روابط سياسية

واقتصادية وثيقة بينيا (. )3
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 .2ادوار انىركاء وانشبيه بانتارخيي :

شيد ىذا الدور زيادة سكانية كبيرة  ،واصبحت معظـ المراكز الحضرية اكثر

ازدحاماً بيـ  .واف ىذه الزيادة الظاىرة في حجـ المدف كؿ عمى انفراد كاف ليا الى
درجة عمى االقؿ ما يوازييا عمى ما يبدو مف زيادة عدد المستوطنات الضرورية

البعيدة ايضاً .

ولعؿ اىـ توسع حدث كاف في الجزء الغربي مف االقميـ عمى امتداد االنيار

القديمة التي تجري بيف نير دجمة وديالى الحالييف .
ويمكف القوؿ باختصار وفقاً لما تـ الحصوؿ عميو مف دليؿ اثناء عممية

المسح  ،اف عدد مواضع االستيطاف خالؿ دور الوركاء والشبيو بالتاريخي قد ازداد
مف  22الى  43موضعاً  ،اال اف صورة التوسع لـ تكف منتظمة تماماً  ،بؿ لعميا
تشمؿ بعض ما ترؾ محمياً ىذه الزيادة العددية الكبيرة كانت نتيجة رئيسة لظيور
مستوطنات جديدة في الجزء الغربي مف االقميـ .

فيناؾ امتدت منطقة االستطياف وصغر معدؿ المسافة الفاصمة بيف المواضع
الواقعة عمى امتداد ديالى االسفؿ الى حوالي خمس كيمو مترات  .ومما ال شؾ فيو
اف ىذا يعني اتصاالً اجتماعياً واقتصادياً اعظـ او قد يعكس درجة مف الوحدة

السياسية بينيما .

ومما يعد ابداعاً ميماً اخر في ذلؾ االقميـ ىو اف يكوف لنير ديالى مصباف

جديداف عمى دجمة  ،ولعؿ ىذا يعكس قدرة المزارعيف الذيف عاشوا قريباً منيا عمى

شؽ قنوات يتراوح طوليا مف  8-6كيمو مترات .

وىكذا فاف تغيرات توزيع االستيطاف التي حدثت في ادوار الوركاء والشبيو
بالتاريخي كانت مسألة تتعمؽ بالدرجة ال النوع  .فالمستوطنات المنعزلة التي اقيمت
سابقاً اتحدت وامتدت  ،اما الجديدة فقد ظيرت الى الشماؿ عمى مسافة

(.)4

منيا

وقد عثر المنقبوف في اقميـ ديالى عمى صنفيف مف االختاـ االسطوانية في
العيد الشبيو بالكتابي مف مجموع اربعة اصناؼ وجدت في وادي الرافديف  ،وىو
الصنؼ الثالث والرابع  ،اـ الصنؼ الثالث فقد انتشر في منطقة ديالى  ،وىي اختاـ
3
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صغيرة صنعت مف مواد تختمؼ عف تمؾ المستخدمة في الصنؼ االوؿ  ،ويصور
طرازىا تخطيط حيوانات  ،غالباً ما تظير بصفوؼ فقط منيا االسماؾ والسفف

واشكاؿ خنازير ذات ذيؿ  ،ومخموقات غريبة تشبو العناكب  .واسموب تنفيذ االختاـ
سمج  ،وقد حفرت المشاىد حف اًر دوف صقؿ كاؼ.

وىناؾ صنؼ رابع شائع في منطقة ديالى والقسـ الشمالي مف بابؿ ايضاً ،

يتميز بحفر زخرفة تجريدية حف اًر عميقاً كالورقة الرباعية او الصميب ،ونجد في

المنحوتات طر اًز مشابية لتمؾ الموجودة عمى الصنؼ االوؿ مف االختاـ االسطوانية ،

حيث يظير الحاكـ وىو يقاتؿ االسود بالقوس والسيـ او عمى رأس موكب يحمؿ
قرابيف الى كاىنة االلية (انانا

 (Inannaاو الى االلية انانا نفسيا  .واف النحت

البارز يظير غالباً عمى االواني الحجرية  ،حيث تتوفر لمفناف الحرية في تحقيؽ

رغبتو في النحت البارز ذي المستوى الرفيع (.)5
 .3دور فجر انسالالث :

يعد دور فجر السالالت بالموازنة مف االدوار السابقة والالحقة منيا  ،دو اًر

مفيوماً بصورة جيدة ومحدداً بشكؿ واضح  .فقد اخذت مف تؿ اسمر وتؿ عقرب

وخفاجي نماذج عمى نطاؽ واسع كما تمت دراسة مقدار لـ يسبؽ لو مثيؿ مف فخاره
الذي عثر عميو في سياؽ تنقيبات طباقية دقيقة  ،وتـ نشر تفاصيميا .
وقد تمت مشاىدة

 97موضعاً ووجد اف ما يزيد عمى خمسيا يتميز بوجود

طبقات فجر السالالت  ،اف طبقات دور فجر السالالت عمى ما يبدو قد شيدت مف
ناحية العدد والحجـ نمواً جوىرياً عمى مر االدوار  ،ولكنيا ظمت الى حد كبير ضمف
المنطقة التي سبؽ استيطانيا مف قبؿ(.)6

وبحموؿ عصر فجر السالالت الثاني يمكف اف نفترض وجود مستوطنات
سامية مكثفة في منطقة ديالى  ،خصوصاً واف وجود السامييف في منطقة حوض
نير ديالى اقدـ مف االكدييف  ،وقد ظمت ظاىرة وجود السامييف في الشماؿ

والسومرييف في الجنوب ممحوظة مف تمؾ الفترة فصاعداً .

وقد استقرت ذروة الموجة القادمة في منطقة ديالى واالجزاء الشمالية مف بالد

بابؿ(.)7
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ويبدو مف التنقيبات التي اجريت في المنطقة اف ىناؾ خمسة مدف كبيرة قد
ظيرت في ىذه الفترة تقع مباشرة الى الشرؽ والجنوب الشرقي مف تؿ اسمر  ،مع
خمس مدف اصغر اضافة الى  31مستوطنة اصغر منيا مما يمكف اعتبارىا قرى .
ىذه المواضع سوية تكوف منطقة مبنية تشغؿ مساحة قدرىا حوالي

133

ىكتا اًر مف مجموع مساحة االقميـ كمو البالغة  384ىكتا اًر والذي يقع الى الجنوب مف

جبؿ حمريف .

اما مساحة المنطقة المبنية الواقعة عمى امتداد الجدوؿ الذي يجري عمى
مقربة مف المجرى الحالي لنير ديالى االسفؿ فال تقؿ عف سابقتيا اال بقدر ضئيؿ :
مدينتاف كبيرتاف وسبعة صغيرة اخرى و  18قرية تشغؿ مساحة قدرىا

 18ىكتا اًر

تقريباً  .وبينيما كاف اقميـ تؿ اسمر عمى ما يبدو يمسؾ بزماـ االولوية في االستيطاف
االصمي  ،اال انو لـ يبؽ منطقة بارزة تتجمع في المدف و القرى المحيطة بيا بعد اف

تقمص الى درجة كبيرة عند نياية دور فجر السالالت ( .)8ومجمؿ القوؿ اف دور فجر
السالالت كما يبدو قد شيد زيادة كبيرة في عدد السكاف  ،وفي حجـ مراكز
االستيطاف  ،وفي الوقت نفسو بقيت مواضع ىذا الدور مجتمعة في مناطؽ منعزلة
مشابية في الواقع لتمؾ التي شغمت في وقت سابؽ ،واف شبكة المجاري التي كانت
مصد اًر لمياه الري لـ تتغير اال قميالً منذ ادوار العبيد وفجر السالالت  ،وتظير

بوضوح بيف المستوطنات رتب وفقاً لحجميا .

ولعؿ ذلؾ يتطابؽ تقريباً مع اختالفات اىميتيا السياسية والوظيفية وتتراوح

مساحة المدف الكبيرة مف  33-10ىكتا اًر  ،وفي بعض الحاالت اف لـ تكف كميا

كانت مدناً مسورة  ،ومف المفروض اف ىذه المدف كانت تكوف المراكز السياسية

الرئيسة لالقميـ  ،حيث كانت تتجمع حوليا وتعتمد عمييا كثير مف المدف الصغيرة

والقرى بدرجات متباينة .
ويمكف القوؿ في الختاـ بأف المناطؽ المنعزلة المحددة التي توجد فييا مواضع
االستيطاف وحساب عدد السكاف بصورة تقريبية جداً  ،واستثمار االراضي اعتماداً

عمى سعة االطالؿ .تجتمع كميا معاً لمداللة عمى اف ثمث او اقؿ مف االرض والمياه
مروية اثناء دور فجر السالالت  ،وال بد بقاء
المتيسرة كانت تستثمر لمزاولة زراعة ّ
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عدد قميؿ جائؿ مف السكاف عمى اساس المعايير الحديثة  ،وعمى االخص في الجزء
الشمالي مف حوض ديالى االسفؿ.
ويبدو اف مجموع السكاف اقؿ مف خمس ما ىو عميو االف  ،حتى لو اعتبرنا
التركز االولي لالستيطاف في مفازة النيرواف التي تقع فيما وراء حدود الزراعة

حالياً(.)9

 .4االدوار االكديت وانكىتيت :

لعبت سيوؿ ديالى دو اًر استراتيجياً ميماً في العيد االكدي  ،ولعميا تكاممت

بصورة اكثر مع سويداء السيؿ الرسوبي عما كانت عميو سابقاً  ،او ما ستكوف عميو

ثانية بعد مضي وقت طويؿ .

وقد سميت قمعة باسـ (ريمش) ثاني مموؾ الساللة  ،ومع اف موقعيا لـ ُيحدد
بدقة  ،ولكف يفترض انيا تقع قريبة مف (اشجالي) او (نريبتـ) القديمة  ،الف ذكرىا
يرد م ار اًر في النصوص التي وصمتنا مف ىناؾ واضافة الى ذلؾ  ،اف اخر حكاـ
ساللة اغادي (شو-دوروؿ) يحمؿ االسـ الذي اطمؽ عمى نير ديالى في حينو ،

ولعؿ ذلؾ يدؿ عمى اىتماـ خاص بالمنطقة  ،ويبمغ مجموع مواضع الدور االكدي
 97موضعاً  ،تغطي اطالليا مساحو قدرىا  403ىكتا اًر  ،وىي مساحة تماثؿ في
الواقع مساحة مواضع دور فجر السالالت(.)10

تـ كشفيا
وأكبر ما ظير لمعياف منيا ىو ( تؿ اسمر ) حيث تتابع طبقات ّ
تضـ عمارة ضخمة ووحدات سكنية خاصة(.)11
وتعزز المعمومات االثارية الحاضرة الرأي التاريخي القائؿ بأف المدف الكبيرة
قد مرت بدور مف االزمات والدمار اقترنت بغزوات الكوتييف التي حدثت في نياية
الدور االكدي  .اف االثر الرئيس الذي تركو انتصار الكوتييف قد عمؿ عمى عزؿ
اقميـ ديالى بصورة دقيقة عف بقية السيؿ الطموي  ،دوف اف يجيد نفسو باالغارة

لتحقيؽ ذلؾ (.)12
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 .5االستقالل االقهيًي نسهىل دياىل

اخلضىع واالفىل ( 2100ق.و –  626ق.و)

اف الطور الرئيس الثاني مف اطوار تغير انماط االستيطاف في اقميـ ديالى

االسفؿ  ،ىو الطور الذي تمتع فيو االقميـ في بداية االمر باستقالؿ سياسي محمي
عمى االقؿ  ،وكاف ذلؾ في اوقات سيادة اشنونا القديمة  ،ولكنو فيما بعد اخذ يقع
شيئاً فشيئاً تحت سمطة احدى القوى الخارجية .

ونتيجة لذلؾ اصبحت بدايات الضعؼ واضحة في العصر البابمي القديـ  ،ال

في معدؿ حجـ المستوطنات فحسب  ،بؿ وفي مجموع السكاف الذي كانوا يعيشوف
في المدف والقرى المركزية ايضاً  ،وفي النصؼ الثاني مف الفترة الكشية لـ يعد

االقميـ خاضعاً لنفوذ الدولة البابمية المجاورة فحسب  ،بؿ اصبح بدالً مف ذلؾ مباحة

 ،تتنافس عمييا البابمية والعيالمية واالشورية وتقتسميا .

ويبدو اف مجموع السكاف المقيميف في االزمنة البابمية الوسيطة قد تناقص الى
جزء يسير مما كاف عميو خالؿ فترات االستقالؿ والرفاىية النسبية السابقة .
ولما عادت السيطرة السومرية في ظؿ ساللة اور الثالثة ظير اقميـ ديالى
االسفؿ والوؿ مرة في مضاف التاريخ المدوف.
وتزودنا نصوص االبنية والوثائؽ المكتشفة في مواضع مثؿ تؿ اسمر
وخفاجي واشجالي وتؿ حرمؿ بتسمسؿ السالالت المحمية التي يمكف وضعيا
باطمئنا ف تقريباً  ،ضمف التسمسؿ التاريخي العاـ لمجزء الجنوبي مف بالد وادي
الرافديف(.)13

وباختصار فاف ىذه المصادر الكتابية تكشؼ اوالً اف اشنونا ظمت تحت ادارة

حاكـ يعينو مموؾ  ،ثـ انيا حصمت عمى استقالؿ متذبذب في اواخر حكـ تمؾ
الساللة  ،بالتالي يبدو اف اشنونا سيطرت احياناً عمى مدف بعيدة نسبياً مثؿ سبار

ورافيؽ الواقعة عمى نير الفرات  ،في حيف اصبحت في احياف اخرى تابعة لحكاـ

مثؿ شمش – ادد االوؿ في بالد اشور  ،او ربما سمبت في احدى المرات مف قبؿ (
آنو -موتابيؿ) ممؾ دير.
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ثـ وقعت في نياية االمر تحت سيادة بابؿ في السنوات االخيرة مف حكـ

حمواربي(.)14

 .6انعصر انبابهي انقديى

اف حوض ديالى االسفؿ ظؿ خاضعاً لسيادة بابؿ االولى مدة تقؿ كثي اًر عما

كاف معروؼ عنو قبؿ ذلؾ  ،وىناؾ اشارات لحدوث تمرد لمدة قصيرة في عيد
(سمسو -ايموتا) والى قياـ ذلؾ الممؾ فيما بعد بتشييد حصف جديد في خفاجي ،
وكانت المنطقة بعد انقضاء ثماني سنوات ال تزاؿ تحت سيطرتو  ،فقد نسب السنة
الثانيو والثالثيف مف حكمو الى اعماؿ قاـ بيا لتعميؽ او تطيير نيري ديالى و داباف
،وفيما عدا ذلؾ لـ يعثر عمى سجالت تاريخية .
وفي الواقع اف تنقيبات طبقات العصر البابمي القديـ في اقميـ ديالى االسفؿ
تمثؿ اوؿ التنقيبات التي اجريت ىناؾ .
وربما سبقتيا تنقيبات (جونس) عاـ 1848ـ  ،كما حضر(الريارد) لفترة وجيزة في تؿ
محمد عاـ 1850ـ  ،وقد وجد الريارد عدة كراة برنزية مجوفة او رؤوس دبابيس
تحمؿ اشارة النصر ( الممكية ) قصر حمورابي(.)15

 .7انعصر انكشي :

بقدر ما ىو معروؼ لـ يمعب اقميـ ديالى االسفؿ دو اًر مستقالً في فترة

السيطرة الكشية عمى بالد بابؿ  ،فقد كاف منطقة حدود مفتوحة عمى العراؽ تسمكيا
الجيوش االشورية والعيالمية  ،ولعؿ عالقتيا كانت متغيرة او متعارضة مع القوى
نميز بيف االستيطاف الكشي القميـ ديالى
الخارجية  ،باختصار فاف مف الصعب اف ّ
االسفؿ واستيطاف العصر البابمي القديـ الذي سبقو .
واذا قابمنا ذلؾ مع فترات سابقة اخرى  ،اتضح لنا اف نقصاً كبي اًر قد حدث

في معدؿ حجـ المستوطنات وما صاحب ذلؾ مف قمة كثافة السكاف واف ىناؾ ما
يحمؿ عمى االعتقاد باف االفوؿ في ىذا العصر كاف اسرع مما كاف عميو حتى في
الفترات السابقة  .وبالتالي يبدو اف االقميـ قد عانى مصير الضعيؼ الواقع بيف قوى

الكشييف والعيالمييف واالشورييف المتنفذيف والمتنافسيف عمى حدوده(.)16
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 .8انفرتة االمخينيت :

اف تجدد الحياة المستقرة في اقميـ ديالى االسفؿ بدأ بصورة بطيئة في العصر

البابمي الحديث  ،واستمر خالؿ فترة االخمينية  ،وقد ادعى كورش بانو اعاد تماثيؿ
االلية الى موطنيا االعتيادية في اشنونا وميتورنو  ،وانو في الوقت نفسو جمع شتات
سكاف ىذه المدف.
اال اف ادعاء كورش ال تؤيده التنقيبات الحديثة  ،اذ ليس ىناؾ ما يدؿ عمى
وجود استيطاف في العصر االخميني في اشنونا (تؿ اسمر) فمـ تكشؼ مواسـ
التنقيبات الكثيرة التي اجريت في المواضع شيئاً مف ذلؾ  .وربما اف كورش شيد

ىيكالً صغي اًر عمى تؿ ميدوـ ظؿ ميجو اًر .

وقد كشؼ مشروع حوض ديالى االثاري عف طبقات اخمينية محدودة في

سماكو او اسكاف بني الجنيد سابقاً.
 .9انفرتة انسهىقيت وانفرثيت :

شيد اقميـ ديالى االسفؿ خالؿ الفترة التي بدأت بغزو االسكندر تغي اًر ابعد

مدى مف أي تغير سابؽ ،ويبدو اف حكاـ المنطقة السموقييف والفرثييف عمى االقؿ
واف لـ يصموا الى المنجزات العباسية التالية  ،اال انيـ كانوا مسؤوليف عف ادخاليـ
الكثير مف المبتكرات في ميداف االستيطاف التي اتسمت بيا التطورات المتأخرة
المعروفة  ،فالى سموقس يرجع الفضؿ في تشييد ما ال يقؿ عف  75مدينة.
ونتيجة لترحيؿ معظـ سكاف بابؿ قس اًر الى العاصمة الجديدة في سموقية

الواقعة عمى نير دجمة عند نياية مصب نير ديالى  ،فاف سكاف اقميـ ديالى االسفؿ
ال بد واف يكونوا قد تعرضوا مباشرة وال وؿ مرة الى تاثيرات المراكز العالمية الكبرى
في العالـ القديـ .
وكانت طيسفوف قد بنيت عبر النير مباشرة  ،وقد شيدت اصالً معسك اًر لجند

الفرثييف  ،ولكنيا اصبحت فيما بعد محطة تجارية  ،وعاصمة شتوية عظيمة لمساللة
االرشافية .
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وكاف لمنمط السموقي والفرثي وجو اخر مف انماط السيطرة االمبراطورية
المالئمة القميـ ديالى االسفؿ ىو تركيزىا عمى تحسيف المواصالت والتجارة .
واف الطريؽ الممكي بيف سموقيا الى بكتيريا ( افغانستاف ) كاف يمر مباشرة
عبر اقميـ ديالى الذي سمي فيما بعد بطريؽ خراساف وقد ادى ذلؾ الى اقامة شبكة
مف القرى اتخذت محطات لمقوافؿ عمى الطريؽ البري الكبير الذي كاف يسير شماالً

خالؿ ارتيميتا ( خانقيف ) ومف ثـ شماؿ شرقى اكبتانا ( ىمداف ) .

ويحتمؿ اف جزءاً مف توسع االستيطاف الذي شيده االقميـ فيما بعد عمى االقؿ

يمكف نسبتو الى قربو مف الطريؽ المركزي  .وبتشييد سموقية وطيسفوف انتقؿ اقميـ
ديالى االسفؿ مف وضعو السابؽ كمممكة ميددة  ،او مقاطعة حدودية تجاىد في
سبيؿ صد القوى الغازية الى اقميـ مف اىـ االقاليـ واكثرىا عمراناً في امبراطورية كبيرة

 ،ولما كانت التجارة مع االقاليـ البعيدة مزدىرة بشكؿ رئيس  ،فانيا دوف شؾ حممت

بعض المنتجات المعاشية الى مدف االقميـ مف مناطؽ بعيدة جداً (.)19

 .10تديري انروياٌ دلنطقت دياىل ( انفرتة انساسانيت ) :

شيد العراؽ في فترة السيطرة الساسانية صراعاًَ شديداً مع الدولة الرومانية

(البيزنطية)  .وكاف سير التطورات في منطقة ديالى يتأثر بالعالقات العسكرية بيف
الجيوش الساسانية والبيزنطية عمى الحدود الغربية والشمالية الغربية بشكؿ غير
مباشر  ،اذ تتضح مثالً مف تفاصيؿ تقدـ (جولياف) ضد طيسفوف تاثيرات العداء

الساساني الروماني المدمر والطويؿ االمد التي تركت اثا اًر واضحة عمى طوؿ اواسط

نير الفرات ونير الممؾ وىي مناطؽ تقع في عمؽ الحدود االعتيادية  ،وقد تضمنت

االجراءات الدفاعية الفارسية تدمير السدود عمى نطاؽ واسع واغراؽ االراضي  ،وفي
الوقت نفسو سد الطرؽ المائية الرئيسة لمنع الروماف مف استخداميا في المواصالت
 ،ولـ يقتحـ جيش ( جولياف ) بدوره المدف الرئيسة والنقاط الميمة عمى طوؿ خط
تقدمو فحسب  ،بؿ واحرؽ ايضاً المدف الصغيرة والقرى الميجورة التي ىرب سكانيا .
كما ارسؿ فرقاً صغيرة لقتؿ الماشية وتدمير المزارع  ،وكانت الحمالت

الرومانية حاسمة بشكؿ خاص عمى المدف  ،فقد محيت مف االساس مدينة سموقية ،
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التي ربما كاف قد وصؿ الى  80.000نسمة قبؿ ذلؾ الوقت أي في اياـ (افيديوس
كاسيوس ) عاـ 165ـ.
وقد وجدىا (سبتميوس سفيروس ) ميجورة بعد ثالثيف سنة وكانت طيسفوف قد
ىوجمت ثالث مرات في غضوف القرف الثاني الميالدي عندما ضعؼ الفرثيوف  ،ثـ
احتميا اإلمبراطور اورليانس عاـ 283ـ  ،ثـ اف القوات الرومانية انتشرت بكثافة عمى
شاطئ دجمة االيسر في منطقة ديالى االصمية اثناء تراجع دولياف بصورة مفجعة عاـ
 363ـ بعد اف حاؿ حرؽ اسطولو دوف عودة جيشو بالطريؽ التي تقدـ بيا  ،فضالً

عف الغارة المدمرة التي شنيا ىرقؿ عمى الجزء الشمالي مف المنطقة  628/627ـ .
وباالجماؿ فقد كاف ىناؾ تدمير متكرر وواسع لـ يقتصر عمى المدف والمراكز
الحضرية  ،بؿ شمؿ وسائؿ الزراعة االساسية التي يعتمد عمييا ازدىار االقميـ .
لذلؾ فمف الواضح اف العناية قد وجيت بالدرجة االولى الى تطور طيسفوف باعتبارىا

عاصمة  ،ومنطقة ديالى باعتبارىا اقميماً زراعياً اكثر مف بقية االقاليـ والمدف
المعرضة لمتيديدات العسكرية عمى الجانب االيمف مف نير ديالى .

مممكة اشنونا :

مف الدويالت الميمة التي قامت في العصر البابمي القديـ مممكة اشنونا في

حوض نير ديالى االسفؿ في المثمث المحصور ما بيف دجمة وديالى وسفوح
مرتفعات زاجروس شرقاً  ،وسميت نسبة الى مركزىا او عاصمتيا المسماة ( اشنونا )

تؿ اسمر االف .

وقد ازدىرت في ىذه المنطقة حضارة وادي الرافديف في عصر فجر
السالالت الذي اطمؽ عميو الحجري المعدني  .ولما قامت الدوؿ الكبيرة في العصر
االكدي  ،وفي عيد ساللة اور الثالثة كانت ىذه المنطقة مف اغنى االقاليـ التابعة
ليما .
وباالضافة الى المراكز الرئيسة التابعة الى ىذه المنطقة مثؿ تؿ اسمر
وخفاجي واشجالي وتؿ اجرب وغيرىا ظيرت مف تحريات مديرية االثار العراقية اف
ىناؾ جممة مف مراكز اخرى ميمة تمتد الى مدينة بغداد الحالية  ،والسيما ضواحييا

الشرقية  ،مثؿ تؿ حرمؿ في منطقة تؿ محمد  ،او ما يسمى االف بغداد الجديدة(.)20
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وقد اظيرت التنقيبات التي اجريت في الموضع (

 )1962-1945نتائج ميمة

في معرفتنا بحضارة وادي الرافديف في العصر البابمي القديـ  ،وقد تبيف مف
النصوص المكتشفة فيو اف اسـ الموضع القديـ (شاديـ) وكاف بيف المراكز االدارية
التابعة الى مممكة اشنونا مف بعد استقالليا في نياية ساللة اور الثالثة  ،ووجدت في
تؿ حرمؿ مجموعات كثيرة مف الواح الطيف ( ما بيف  5000-4000لوح ) المتنوعة
في محتويتيا  ،مثؿ العقود والوثائؽ التجارية والقانونية واالقتصادية والمعامالت
االخرى والرسائؿ  ،وجممة مف الواح رياضية ميمة  ،ونسخة مف الشريعة العائدة
لمممكة اشنونا يرقى زمانيا الى اوائؿ العصر البابمي القديـ ( في حدود  1900ؽ  .ـ

– 185 0ؽ  .ـ ) أي تسبؽ شريعة حمواربي بنحو قرف ونصؼ(.)21

وينسب بعض عمماء االثار ىذه الشريعة الى الممؾ بالالما او (دادوشا

 (Dadashaاخو نراـ – سيف ممؾ اشنونا( .)22وقد قاـ بنشرىا ( أي كوتزة )

()23

سنة

 1952-1951وىي مجموعة مف التعميمات الخاصة باالسعار واالحكاـ القانونية تبدأ
بتثبيت اسعار معظـ المواد الرئيسة في الحياة االقتصادية ( الشعير والدىف عمى
اختالؼ انواعو  ،والشحـ والصوؼ والممح و التوابؿ والنحاس  ،ويتبعيا مواد خاصة

بتحديد اجور العربات والقوارب واجور العماؿ الزراعييف عمى مختمؼ انواعيـ)(.)24
وكاف لمتشابو الكبير في المضموف بيف قانوف اشنونا وقانوف حمواربي سبب
في اثارة تساؤالت ونقاش حوؿ ما اذا كاف ىناؾ دليؿ عمى االقتباس المباشر ،
ويستنتج العمماء بعد دراسة مفصمة لمموضوع بانو ليس ىناؾ دليؿ واضح عمى اف

بعض مضموف كال القانونيف مشتؽ اصالً مف اصوؿ قديمة واحدة (.)25

ومف المواضع الميمة التابعة الى مممكة اشنونا التؿ المسمى تؿ الضباعي

وىو قريب مف تؿ حرمؿ السالؼ الذكر  ،وقد تحرت فيو مديرية االثار العراقية
( )1963-1960ووجدت مجموعة ميمة مف الواح الطيف الميمة بمختمؼ
المعامالت والشؤوف الحياتية  ،مف بينيا بضعة الواح رياضية ميمة  ،وتبيف مف
دراسة ىذه االلواح اف اسـ تؿ الضباعي القديـ كاف بييئة ( وزارز الولو ) او ( ازرلو
)  .ووجد في الموضع معبد صغير شيد لعبادة الو المدينة الذي ورد في االلواح
المكتشفة بييئة ( الصميـ ) .
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اف موقع دولة اشنونا الجغرافي ومجاورتيا لبالد عيالـ وبالد اشور ،وبالد اكد
في الوسط جعميا ذات اىمية خاصة في تاريخ حضارة وادي الرافديف  ،باالضافة الى
تاثيرىا الحضاري واالقتصادي مف الجيات الشمالية والشرقية وببالد سومر واكد مف
الجنوب  ،حيث تاثيرات حضارة وادي الرافديف تمتقي بالتأثيرات الثقافية االتية مف
الجيات االخرى  ،ولذلؾ تميزت حضارة ىذه المممكة بخصائص محمية باالضافة الى
طابع حضارة العصر العامة .
فمف الخصائص المحمية اسماء بعض االلية  ،وعمى رأسيا كبير االلية
المسمى ( تشباؾ ) الذي يطابؽ االلو الحوري ( تشوب ) واسماء مموكيا وحكاميا ،
والسيما في فترة العيد البابمي القديـ فبعضيا اسماء سامية  ،وبعضيا مف اصوؿ

غير سامية(.)26

وقد تنازع مموؾ اشنونا بعد تدىور امبراطورية اور الثالثة  ،لكف انتصارات
حمورابي قد عرقمت تقدـ طموحاتيـ

()27

 ،فقد كانت منطقة اشنونا تابعة اوؿ االمر

الى مموؾ الدولة االكدية ثـ بعد فترة الحكـ الكوتي الى مموؾ اور الثالثة حيف شيدت
المعابد لعبادة مموؾ ىذه الساللة  ،والسيما الممؾ (شوسيف ) .
وقد كشؼ عف المعبد المشيد لو تؿ اسمر  ،ويبدو اف منطقة اشنونا كانت
اولى الواليات التي انفصمت عف امبراطورية اور الثالثة في عيد اخر مموكيا (آبي-
سيف) في حدود  2028ؽ.ـ وكاف اخر الحكاـ التابعيف الى اور الشخص المسمى
(أتوريا) فأخذت اشنونا تستبدؿ التقويـ السومري الخاص بساللة اور الثالثة واسماء
االشير والحوادث المتخذة لمتاريخ بتقويـ خاص بيا  ،كما برز شأف ،الييا (تشباؾ)
السالؼ الذكر  ،وصار مموؾ ىذه الدويمة المستقمة يمقبوف انفسيـ ( عبد تشباؾ) بدالً

مف ( عبد ممؾ اور ) وحوؿ المعبد الذي شيد لعبادة ممؾ اور (شوسيف) الى بناء ذي
وظيفة دنيوية  ،وشيد بجانبو قصر كبير كما حمت المغة االكدية السامية محؿ المغة

السومرية بصفتيا لغة التدويف الرسمية( ،)29وبذلؾ لـ تعد اشنونا منذ السنة الثالثة مف

عيد ابي سيف عمى اتصاؿ اداري مع اور منذ عيد ( اتوريا . )Ituriya
وكاف (ايموشا

– ايميا  (Iishu-Iliyaابف اتوريا قد بدأ كاتباً في خدمة ابي

سيف ،وبعد ذلؾ فأف ىناؾ نصاً يدعوه ( الممؾ العظيـ  ،ممؾ بالد واريوـ Wariwm
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) وكاف االسـ واريوـ ىو االسـ المحمي لممنطقة التي كانت اشنونا عاصمتيا  ، ،ومع
ذلؾ فقد كاف خمفاء ( الشو-ايميا) قانعيف بالعودة الى لقب (انسي) اال ( ابؽ-ادد
 )Ipiq_Adadحدود  1840ؽ.ـ الذي حمؿ المقب الممكي مرة ثانية ،وفضالً عف
ذلؾ فيناؾ عدد مف االختاـ االسطوانية مف وقت ( الشو-ايميا ) مف اشنونا تنقؿ
الصفات الممكية الى الو المدينة (تشباؾ.)Tishpak
ويضيؼ احد ىذه االختاـ المقب االمبراطوري (ممؾ الجيات االربعة) وبذلؾ

فقد ادعت اشنونا السيطرة العالمية مف خالؿ الو مدينتيا(.)29

وقد خمؼ لنا مموؾ اشنونا االوائؿ طائفة مف كتابتيـ الرسمية  ،ونصوصاًَ

اخرى متنوعة خاصة بالشؤوف االدارية واالقتصادية  ،والكثير فييا مؤرخ بطريقة
التاريخ مف الحوادث الميمة  ،وبعد نيميـ االستقالؿ عمى اثر انحالؿ امبراطورية اور
صاروا يوسعوف رقعة مممكتيـ  ،ودخموا في العالقات الدولية يوسعوف مف رقعة
مممكتيـ  ،ودخموافي العالقات الدولية المختمفة مع الدويالت المجاورة  ،وقد استوطف
بعض الجماعات االمورية منطقة اشنونا االقميـ المسمى (يموت-بعؿ) المتاخـ
الشنونا والذي يكوف جزءاً مف ىذه المنطقة الخصبة ما بيف دجمة غرباً وديالى
شرقاً(.)30

وقد استطاعت دولة اشنونا بمساعدة المجاميع االمورية بالييمنة الكاممة لوادي

نير ديالى االسفؿ بضمنو المركز الميـ لمدينة (توتب) خفاجي  ،وربما امتدت
سمطتيـ ابعد نحو الشماؿ لتشمؿ منطقة كركوؾ ايضاً(.)31

وبمغت مممكة اشنونا في الفترة االولى مف استقالليا مستوى ممحوظاً في االزدىار
السياسي واالقتصادي  ،والمرجح انو حكـ في ىذه الفترة المموؾ االتية اسمائيـ :

ايميشو-ايميا  ،ونورآخـ  ،وكير يكيري  ،وابنو بالالما  ،الذي شيدت في زمنو المدينة
الجديدة التى اطمؽ عمييا اسـ (توتب) خفاجى،وىو الذى قوى تحصينات مدينة
اشنونا العاصمو ويرجع الى عيده تاسيس اخرى اسميا ( تابي

– تشابؾ ) واقامة

معبد اللو المدينة تشباؾ باسـ (أي – سكؿ ) ويدؿ الموح الذي وجد في اشنونا عمى
اف (بالالما) كاف معاص اًر لممؾ دويمة دير ( تمو العقر االف قرب بمدة بدرة ) المسمى

( آنومتبؿ ) وحمت مف بعد حكـ (بالالما) في تاريخ مممكة اشنونا فترة مظممة ال يعمـ
14
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مقدار طوليا بوجو التاكيد  ،صارت فييا مرة تحت نفوذ دويمة ايسف  ،ومرة اخرى
تحت نفوذ ممؾ دير  ،ثـ سمطة كيش الى اف ظير فييا سمسمة جديدة مف الحكاـ
اوليـ (ابؽ-ادد) الثاني في حدود

 1850ؽ.ـ ابف (ابالبيؿ) االوؿ فاستعادت ىذه

المممكة في عيدىـ استقالليا وازدىارىا ( .)32واندفع (ابؽ-ادد  )Ipiq Adadنحو

الغرب الى (رابيقـ –  )Rapiqumعمى نيرالفرات وبذلؾ قطع أي توسع لبابؿ نحو

الشماؿ(.)33

وخمؼ ابؽ ادد ابنو المسمى ( نراـ سيف ) الذي وسع نفوذ المممكة الى الفرات
االوسط في المدينة المسمات (رابيقـ) مف منطقة الرمادي  ،والى مدينة اشور ،
و(قبا ار) في سيؿ اربيؿ ومدينة ( اشتاكـ ) عمى الخابور  ،ولقب نفسو ( ممؾ بالد
اشور ) والمرجح كثي اًر اف ( نراـ – سيف ) اشنونا و ( نراـ – سيف ) المذكور في
اثبات المموؾ االشورييف عمى انو السمؼ الثاني لشمش ادد كاف شخصاً واحداً

فتذكر جداوؿ المموؾ االشورية ممكاً باسـ نراـ

(.)34

– سيف الذي يمكف اف يكوف نراـ –

سيف المعروؼ حاكـ دويمة اشنونا عمى نير ديالى  ،وذلؾ يفترض قياـ مممكة اشنونا

بغزو بالد اشور  ،غير انو ال يوجد وثائؽ منطقة اشنونا المتوفرة حالياً ما يشير الى
مثؿ ىذا الحادث  ،عمى الرغـ مف انيا تشير الى اف اشنونا كانت في اوائؿ االلؼ

الثاني قبؿ الميالد دولة قوية وواسعة النفوذ  ،وعمى كؿ حاؿ  ،فاذا كانت بالد اشور
قد وقعت فعالً تحت نفوذ اشنونا  ،فاف ذلؾ لـ يكف لفترة طويمة حيث وقعت الدويمة

اخي اًر بيد زعيـ اموري اخر ىو الحاكـ القدير شمشي ادد ( حوالي

 1872ؽ.ـ )(.)35

وجاء الى حكـ اشنونا بعد نراـ

 1814ؽ.ـ -

– سيف اخوه المسمى (دادوشا) وكاف ممكاً قوياً

طموحاً في حقؿ الفتوح الخارجية  ،فقد شف الحرب عمى مدينة ( ماري ) حيث كاف

يحكـ فييا ( أشمي دكاف –  ) Ishme Daganنيابة عف ابيو ( شمش – ادد االوؿ

) المشيور  ،وقد اسيـ دادوشا في انياء الحكـ االشوري في ماري ( .)36وظمت اشنونا
عامالً ميماً في العالـ السياسي في وادي الرافديف حتى في ظؿ حكـ ( اباؿ-بيؿ

الثاني  ) Ibul pial IIخميفة دادوشا في حدود 1790ؽ.ـ(.)37
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كانت العالقات بيف اشنونا وماري ( تؿ الحريري قرب البوكماؿ ) اقرب ما
تكوف الى العالقات العدائية  ،فكانت مممكة اشنونا في عيد ممكيا دادوشا تحرض
االقاليـ والقبائؿ المجاورة لمثورة عمى ماري وبالد اشور التابعة ليا  ،الف ظيور
(شمش -ادد) القوي في اشور ضيؽ الخناؽ عمى مممكة اشنونا  ،وقد استطاع بعض
مموؾ ىذه المممكة وبوجو خاص ( نراـ – سيف ) اف يبسط حمايتو عمى بالد اشور .
ولما توفي الممؾ شمش ادد في العاـ السابع مف حكـ حمواربي (

 1786ؽ.ـ)

وفي الخامس والسادس مف حكـ ممؾ اشنونا ( ابابيؿ ) الثاني اعقب في حكـ اشور
ابنو القوي ( اشمي-دكاف)  ،وظؿ اخوه ( يسمح ادد ) يحكـ ماري نائباً عف اخيو ،
ولكنو لـ يستطع المحافظة عمييا عندما ظير احد االمراء مف اىؿ ماري المسمى (

زمري-لـ) .
وازاء المحاوالت الخطيرة التي بدرت مف مممكة اشنونا لالستيالء عمى منطقة
الجزيرة العميا  ،وال سيما اقميـ حراف  ،الف االستيالء عمى ىذه المنطقة معناه قطع
االتصاالت التجارية الحيوية لممكمة ماري ومممكة بابؿ  ،اضطر حمواربي اف يقضي

عمى مممكة اشنونا ويضميا الى مممكة بابؿ الموحدة(.)38

وبذلؾ اصبح اقميـ ديالى تابع الى االمبراطورية البابمية  ،وقد وجد ( الرياد ) خالؿ
تنقيبو في تؿ محمد عاـ  1850عدة كراة برنزية مجوفة  ،او رؤوس دبابيس تحمؿ
اشارة النصر ( ممكية ) في قصر حمواربي(.)39

بدأ التنقيب في اقميـ ديالى االسفؿ في وقت مبكر منذ اياـ جونس

1848ـ واليرد

1850ـ.
واستمر التنقيب بعد اليرد طيمة ثمانيف سنة  ،وىي مدة اصبح خالليا عمـ
االثار عمماًَ ناضجاً  ،وقد قاـ المعيد الشرقي التابع لجامعة شيكاغو برئاسة االستاذ

فرنكفور ) (H.Frankforخالؿ الثالثينات (  )1937-1930بتنقيبات ىامة اسفرت
عف نتائج باىرة  ،كما ساىمت مديرية االثار العراقية بتحريات في معظـ المواقع
االثرية  ،فاضافت معمومات ىامة عف حضارة ىذا االقميـ  ،خصوصاًَ في منطقة

تؿ محمد (.)40()1962-1945
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وقد اعطت نتائج التنقيبات في تؿ اسمر وخفاجي وتؿ محمد وتؿ عقرب
وغيره مف المواقع عمماء االثار معمومات قيمة عف عصر فجر السالالت اغزر مف
تمؾ المعمومات التي استخرجت مف المدف السومرية نفسيا  ،ففي المدف السومرية
القديمة تتواجد قواعد بنايات قديمة جداً مدفونة تحت اطالؿ نصب وبنايات اكثر
حداثة منيا اما في تؿ اسمر وخفاجي فبامكاننا متابعة عممية اعادة بناء مستمر

لممعابد وفؽ تصاميـ متنوعة  ،ولكف بنفس المواد االنشائية عمى الدواـ أي باآلجر او
المبف ( المستوي المحدب  (Planoconvexالمرتب بنحو منحرؼ او مائؿ والذي
يشكؿ السمة المميزة ليذا العصر ( ،)41والذي انتشر في منطقة ديالى  ،وىو ليس

كالشكؿ المستطيؿ االعتيادي  ،بؿ انو مسطح احد الوجييف  ،في حيف يكوف الوجو
االخر محدباً  ،وكاف يوضع عمى منحدر بحيث تكوف زاوية احد االطراؼ مقابمة
لزاوية المبنة السابقة  ،فتشكؿ ط ار اًز عمى شكؿ ىيكؿ عظمة السمكة في الجدار.
اف جميع ىذه المبتكرات تشير الى وصوؿ اقواـ جديدة  ،وىي بالتأكيد االقواـ

االكدية  .وعمى ىذا يجب استثناء اليد السومرية في مبتكرات عصر فجر السالالت
الثاني عمى فف مواقع ديالى .
ويظير فخار منطقة ديالى ايضاً استقالالً عف التاثير السومري بشكؿ اواف

فخارية ممونة باالحمر ومزخرفة باشكاؿ ادمية  ،ويسمى ىذا الطراز مف الفخار (

االواني القرمزية )(.)42

وقد امتاز فخار وادي ديالى القرمزي برسومو المعبرة عف الحيوانات والبشر
التوىج االخير لفف الفخار المموف العائد الزماف ما قبؿ التاريخ  ،وبوسعنا – عمى حد
قوؿ جورج رو – اف نمعب بدمى العربات الطينية التي كانت تستخدـ كمعب لالطفاؿ
الذيف عاشوا في تمؾ االزمنة الغابرة ( .)43اما المنحوتات المكتشفة في حوض ديالى

في خفاجي ( توتب ) Tutub -وتؿ اسمر ( اشنونا  ) Eshnunnaوتؿ اجرب عف
طبقات عصر فجر السالالت الثاني تعطي انطباعاً غريباً  ،فيي قاسية وخشنة

وتميؿ الى التجريد  ،لذلؾ فيي ليست كاالعماؿ السومرية مف العيد الشبيو بالكتابي

اطالقاً  .كما انيا ال تشبو الفف السومري  ،في عصر فجر السالالت الثالث باشكالو
المدورة الطبيعية التي ربما اشتقت مف العيد الشبيو بالكتابي(.)44
17
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ادلىاقع االثريت يف ينطقت دياىل

.1تم امسر:

وىو موضع المدينة القديمة ( اشنونا ) عاصمة المممكة التي عرفت بيذا

االسـ ايضاًَ  ،وقامت في المثمث المكوف مف االراضي الخصبة ما بيف ديالى شرقاً

ودجمة غرباً  ،وتقع اطالليا عمى بعد نحو  50ميالً شماؿ شرقي بغداد.

 )1936-1930ونتجت الكشؼ

وقد استغرقت التحريات فييا ستة مواسـ (

عف جممة مباف ميمة كالمعابد القصور مف مختمؼ االدوار التاريخية  ،مف بينيا ما
يعود الى عصر فجر السالالت .
 2000ؽ.ـ1500-ؽ.ـ ) اخر ما

وكانت اثار العصر البابمي ( في حدود

وجد في ىذا الموضع  ،وعثر في اثناء التنقيبات عمى مجموعات ميمة مف
18
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النصوص والوثائؽ المدونة  ،بعضيا يرجع الى العيد االكدي ( زىاء مائتي لوح مف

الطيف ) واكثر مف الؼ لوح مف زمف ساللة اور الثالثة والعيد البابمي القديـ(.)45
ومف بيف ما كشؼ عنو التنقيبات في تؿ اسمر الذي سبؽ اف عرفناه سمسمة

مف المعابد الميمة  ،يرجع عدد منيا الى عصر فجر السالالت  ،منيا ما اطمؽ
عميو اسـ المعبد القديـ الذي شيد في الطور االوؿ مف عصر فجر السالالت ومعبد
اخر سمي ( المعبد المربع ) يرجع الى الطور الثاني مف ىذا العصر  ،ووجد معبد
ثالث يرجع زمف تاسيسو الى اوائؿ الطور الثالث مف العصر نفسو  ،سمي بالمعبد (
ذي المزار الواحد ) وامكف تعييف االلو الذي خصص لعبادتو بانو االلو المسمى (

آبو) او (أيا) بداللة بعض النقوش الكتابية  ،كما وجد فيو عدد مف المنحوتات(.)47
وىناؾ معبد اخر

– الذي يعتمد مبدأ الغرفة الطويمة ذات المدخؿ الجانبي –

وجد في تؿ اسمر الى عصر اور الثالثة وىو معبد شوسيف الذي بقي منفرداً في
ط ارزه  ،حتى جاءت ساللتا ايسف و الرسا  ،فانتشر بشكؿ واضح واصبح ط ار اًز

ثابتاًَ لمعابد وسط وجنوب العراؽ حتى نياية العصر االكدي(.)48

 .2تم خفاجي :

يقع التؿ المسمى ( خفاجي ) او خفاجة عمى بعد نحو

 7امياؿ شرؽ بغداد ،

او نحو  12ميالً جنوب شرقي تؿ اسمر  ،وىو موضع المدينة المقدسة المسماة

(توتب

 ( Tutubوقد استمرت التحريات فيو ثمانية مواسـ (

 )1938-1930تـ

الكشؼ فييا عف جممة معابد منيا ما يرجع في عيده الى عصر فجر السالالت مثؿ
المعبد ( البيضوي ) ومعبديف لاللو ( سيف ) وااللية ( ننتو )  ،كما وجدت
مجموعات ميمة مف الواح الطيف بعضيا مف العصر االكدي والبعض االخر مف
العصر البابمي القديـ  ،وتؿ خفاجي منطقة اثرية واسعة تتالؼ مف اربع مجموعات
مف التموؿ  ،اطمؽ عمييا المنقبوف تؿ ( )Aوتؿ ( )Bوتؿ ( )Cوتؿ (. )D
فاالوؿ مف ىذه التموؿ اوسع موضع استمر االستيطاف فيو مف العيد الشبيو
بالكتابي  ،وكشؼ فيو عف ثالثة معابد ميمة ىي المعبد ( البيضوي ) والمعبد
19
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المخصص لاللو (سيف) والمعبد الثالث لاللو المسماة (ننتو) وعثر المنقبوف في التميف
 Bو  Cعمى حصف شيده الممؾ البابمي ( سمسو ايمونا ) ابف الممؾ حمورابي ،
وكشؼ في التؿ (  )Dعف مجموعات مف بيوت السكنى يتوسطيا معبد اخر لاللو (
سيف ) ووجدت في ىذه المنطقة مجموعة ميمة مف الواح الطيف(.)48
معابد االله سين في خفاجي :
مر فييا المعبد الذي شيد
سجؿ المنقبوف في خفاجي عشرة ادوار مف البناء ّ
لعبادة الو القمر الشيير في حضارة وادي الرافديف المعروؼ باسـ ( سيف ) واسمو
السومري ( ننا او ننار ) حيث عبد فى جممة مراكز اخرى اشيرىا مدينة اور ومدينة
حراف .
ّ
شيد فيو معبده في خفاجي مف دور جمدة نصر  ،واخر ادواره
ويبدأ اقدـ دور ّ
يرجع الى نياية عصر فجر السالالت  ،قبيؿ العصر االكدي الذي تاله .
اما ادوار ىذا المعبد التي ترجع الى عصر فجر السالالت باطواره الثالثة
فتبدأ مف المعبد السادس الى المعبد العاشر  ،حيث تمثؿ المعبداف السادس والسابع
الطور االوؿ مف ىذا العصر ،ويمييا المعبد الثامف الذي يعود في زمنو الى الطور
الثاني مف عصر فجر السالالت  .وقد اتسـ المعبد في دور الثامف بضخامة جدرانو
 ،بيد انو بني مرفؽ المخطط والتصميـ الخاصيف بالطور السابؽ .
وتفرد المعبد الثامف بما وجد فيو مف المنحوتات  ،اما المعبد التاسع فقد أُرجع
الى ما بيف الطوريف الثاني والثالث ويميو دور المعبد العاشر الذي خصص الى
الطور االخير أي الطور الثالث مف عصر فجر السالالت .
وجد في المعبد مف ىذا الطور مجموعات مف قطع التماثيؿ الجميمة واصاب
المعبد في دوره التاسع حريؽ بالغ  ،كما تشير الى ذلؾ االثار الواضحة التي سجمت
فيو  ،وكسر التماثيؿ المحطمة .
وقد عزي ىذا الحريؽ الى تخريب المنطقة عمى يد حاكـ مدينة لجش المسمى

(ايا ناتـ) الذي اشتير بحروبو الداخمية والخارجية(.)49
معبد االلهة ( ننتو ) في خفاجي
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ومف المعابد التي كشفت عنيا التحريات االثرية في خفاجي معبد نسب الى
احدى االليات المسماة ( ننتو ) احدى االليات الخاصة بالوالدة واالنجاب  ،وقد
سجمت لو سبعة ادوار بنائية كاف اخرىا المعبد السابع الذي وجد فيو لوح مف الحجر
منقوش باسـ ىذه االلية التي لـ يسبؽ ليا ذكر في العصور القديمة قبؿ ساللة اور
االولى  ،ولذلؾ حدد زمف الدور السابع مف المعبد بانو يرجع الى عصر فجر
السالالت الثالث .
اما المعبداف السادس والخامس المذاف يسبقانو في الزمف فقد ارجع عيدىما
الى الطور الثاني مف ىذا العصر  ،وشغمت ادوار المعبد االوؿ والثاني والثالث
()50

والرابع الطور االوؿ واوائؿ الطور الثاني مف عصر فجر السالالت .
المعبد البيضوي في خفاجي

شيد المعبد في ثالث فترات بنائية  ،كميا مف عصر فجر السالالت  ،وتعتبر
المرحمة االخيرة ىي االكثر اكتماالً.

ويتكوف المعبد مف شرفة ( مصطبة ) رباعية الشكؿ مع سمـ عمودي عمى

ضمعيا الغربي  ،ويفترض اف المعبد شيد فوؽ ىذه الشرفة  ،وتحيط بيا ساحة شبو
مستطيمة  ،ويطوؽ الساحة والمعبد مف الخارج جدار بيضوي  ،وتبمغ مساحة الشرفة
25ـ×38ـ  ،وتنحصر في الساحة بيف جدار الفناء والجدار البيضوي
معظميا غير منتظمة بسبب تقوس جدرانيا الخارجية(.)51

 20غرفة

اما شكؿ المعبد الخارجي  ،فيو بيضوي  ،ويشغؿ حارة مقدسة واسعة
مساحتيا  8000متر مربع مسورة بجداريف ضخميف يحيطاف مزار المعبد ويقع
المزار المقدس في احد طرفي الساحة الكبيرة .
وقد كشفت التنقيبات في ىذا المعبد عف طريقة غريبة اتبعت في تشييده ،
فقبؿ اف تقاـ اسسو حفر خندؽ كبير عميؽ استمزـ حفره رفع ما يقارب (

)64000

متر مكعب مف التراب  ،ثـ وضع بدالً منو رمؿ نظيؼ صاؼ القامة اسس المعبد
فوقيا .

وقد جدد بناء ىذا المعبد في ثالثة ادوار رئيسة في عصر فجر السالالت
االوؿ والثاني ،وجدد مرتيف في الطور الثالث في ىذا العصر .
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وعثر فيو مف مختمؼ ادواره عمى اثار نفيسة  ،مف بينيا مجموعة ميمة مف
المنحوتات  ،بعضيا الواح مف الحجر مربعة ومنحوتة بالنحت البارز بمشاىد مختمفة
 ،منيا ما يمثؿ موضوعات دينية فسرت بانيا تصور موكب ما سميناه بالزواج
االليي او الزواج المقدس .
 .3تم اشجايل ( نريبيتىو انقدميت )

يقع ىذا الموضع الثالث مف التموؿ االثرية في منطقة ديالى عمى بعد

 3امياؿ

جنوب شرقي خفاجي  ،واستمرت التحريات فيو طواؿ موسميف مف العمؿ ( -1934
 )1936ورجح اف يكوف موضع المدينة القديمة المسماة (نيريبتـ او نيربيتوـ )
 Neribtumبيف ما كشفت عنو التحريات فيو معبداف خصص احدىما لعبادة االلية
عشتار الممقبة ( كتيتـ او كيتيتوـ  (Ishtar Kititumوالثاني االلو ( شمش ) .
تبمغ مساحة معبد عشتار المستطيمة الشكؿ (

60ـ×106ـ ) ويتكوف مف معبد

رئيس يحتؿ النصؼ الغربي مف مجموع الساحة تقريباً  ،ومف معبديف صغيريف يقعاف
عمى التوالي عمى امتداد الضمع الشمالي الغربي الطويؿ  ،اما الساحة الجنوبية

الشرقية الكبيرة فانيا ذات مدخؿ كبير ومييب مزيف بابراج عمى الجانبيف  ،ينفتح
عمى الزاوية الشرقية مف الساحة .
ومف الساحة يتقدـ المرء باتجاه المغرب الى مدخؿ اخر بابراج يرتقى اليو
بسمـ  ،ثـ الى ساحة ثانية اصغر مساحة  .تمتد ىذه الساحة باتجاه شمالي جنوبي
تقريباً  ،وليا مدخؿ اخر ذو ابراج تكتنفو في الزاوية الجنوبية لممعبد  ،وعمى الطرؼ
المقابؿ ليا شماالً تقع صومعة االلية المزدوجة ذات الوضعية العرضية  ،وتنتيي

الغرفة الثانية لمصومعة بمحراب عميؽ يقع عمى محور الباب  ،وبالتالي عمى محور

المدخؿ الجنوبي لممعبد  .وبذلؾ يستطيع الواقؼ في الشارع اذا ما فتحت االبواب
امامو رؤية تمثاؿ االلو فوؽ الدكة مباشرة .
اما المعبداف الصغيراف  ،فاف االوؿ منيما لو مدخؿ في زاوية المبنى الشمالية
الشرقية  ،ومنيا الى غرفة مجاز ذات مداخؿ غير متقابمة عمى محور واحد مما ال
يتيح لمناظر مف الشارع رؤية ما يجري في الداخؿ .
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ومف غرفة المجاز الى ساحة مستطيمة تحيط بيا غرؼ تنتيي بصومعة
عرضية مفردة وبمحراب عميؽ نسبياً .

اما المعبد الثالث فانو يقع خمؼ صومعة المعبد الصغير االوؿ والدخوؿ اليو

مف غرفة في الساحة الكبيرة لممبنى  ،ومنيا الى الساحة الداخمية  ،ثـ الى صومعة
تمتاز بغرفة طولية تنفتح عمييا ثالث غرؼ صغيرة وتنتيي في الضمع المقابؿ
لممدخؿ بمحراب عميؽ .
اف ىذا المعبد يمتاز بظيور المخطط الكامؿ والقابؿ الحتواء عدة مرافؽ دينية
وخدمية تابعة ليا مع تخطيط دقيؽ لمحركة باتجاه صوامع العبادة االخرى كما
يستطيع استقباليـ مباشرة مف الخارج بواسطة البوابة الجنوبية .
اما المعبد الصغير الشمالي فانو ايضاً يتمتع بمقدرة عمى استيعاب الداخميف

اليو مف الخارج بمدخؿ مستقؿ  ،بينما يتقبؿ الحركة مف الداخؿ عبر غرفة مجاز
تنفتح منو عمى الزاوية الشمالية لمساحة الكبرى .
اما االشارة االىـ ىنا فيي الحمية العمارية التي تزيف ابراج المدخميف الخارجي
والداخمي وابراج الصومعة في المعبد الرئيسي  ،وىو عبارة عف شقوؽ طولية ذات
اعماؽ متدرجة الى الداخؿ بدرجتيف  ،وتقع ىذه الشقوؽ الطولية ( الدخالت )
متوازية عمى مسافات متساوية مف بعضيا البعض .
اما االبواب االخرى ذات االبراج شرقاً وشماالً فانيا كانت اقؿ زينة وخالية مف

ىذه الدخالت  ،وذلؾ النيا لـ تكف لتؤثر المداخؿ المباشرة الى صومعة المعبد

الرئيسي  .نالحظ اف ىذا االمتياز المعماري الخاص بااللية يتكرر في واجيات
مداخؿ الصوامع الثانوية في المعبد كما في صومعة المعبد الرئيسي .
 .4تم حريم

كاف تؿ حرمؿ

– ويدعى شادوبوـ – الواقعة بالقرب مف بغداد  ،احد المراكز

االدارية الميمة التابعة لممكمة اشنونا  ،والتي جرى االحتفاظ فييا بنسخة مف القوانيف
الممكية في قاعة المدينة لمرجوع الييا في وقت الحاجة بسيولة .
وقد اعطى ىذا الموقع عدداً كبي اًر مف الرقـ الميمة  ،وخصوصاً القوائـ

التاريخية  ،والمسائؿ الرياضية .

23

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

وقد عثر في تؿ حرمؿ عمى معبد ميـ يعود تاريخو الى العصر البابمي القديـ
 ،وىو قريب الشبو الى المعبد الرئيسي في اشجالي  ،اال اف الغرؼ ال تحيط بضمعي
الفناء الطويميف  ،وانما بضمع واحد ( الشمالي )  ،بينما بقى الضمع الجنوبي متحر اًر

مف اية اضافات عميو .

ويقع مدخؿ المعبد المدرج الذي تحرسو ابراج مزينة بشقوؽ طويمة تنتيي
بساللـ تقود الى مدخؿ لو ابراج بنفس الشقوؽ الطويمة  ،ثـ غرفتيف عرضيتيف
تشكالف الصومعة المزدوجة ذات محراب في صدر الغرفة االخيرة .
ويقع المحراب وبقية االبواب كميا عمى محور واحد قبالة الباب الخارجي
لممعبد .
وقد عثر المنقبوف عمى سمـ الصومعة  ،وعمى جانبيو عمى اسديف مف الفخار
( حالياً في المتحؼ العراقي ) كما عثر المنقبوف ايضاً عمى بقايا اسود فخارية مف
ىذا النوع في معبد تؿ محمد القريب مف بغداد الجديدة  ،وتموؿ حطاب قرب خاف

بني سعد ايضاً  ،اال انيا غير كاممة كما ىو الحاؿ في اسود تؿ حرمؿ .

وىناؾ صومعة مزدوجة اخرى اقؿ عرضاً مف الصومعة الرئيسة تنفتح عمى

الساحة بباب مدرج الحافات ومف غير ابراج في زاوية الساحة  ،عمى يميف مدخؿ

الصومعة الرئيسة (.)55

امتازت مدينة تؿ حرمؿ ببيوتيا المختمفة التخطيط وحسب المساحة المتاحة
لكؿ بيت  ،والنموذج االمثؿ و البيت الذي يقع جنوب الزقاؽ الفاصؿ بينو وبيف
المعبد الكبير آنؼ الذكر  ،وىو بيت محاط بساحات وازقة مف كؿ الجيات  ،ولو
ثمانية مداخؿ تمر كميا عبر غرفة مجاز تنفتح عمى ساحة وسطية  ،ولذا وبالرغـ
مف النظاـ الجيد والمنتظـ في توزيع الغرؼ حوؿ الساحة  ،والشكؿ المربع المخطط
عموماً فانو باالمكاف القوؿ باف ىذا البيت لـ يحتوي عمى غرفة خاصة واحدة  ،واف

كاف عمى عبارة عف مجمع بػ (  )22غرفة تستخدـ لالغراض العامة  ،وانو ذو اىمية
اجتماعية وال شؾ  ،النو يقع بمحاذات المعبد ومستقالً عف كؿ البيوت االخرى .

24

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

اما اسوار المدينة  ،فانيا امتازت بابراجيا التي يبمغ عرض الواحدة منيا
حوالي  6امتار  ،والتي تبرز مف اسوار يبمغ ثخنيا حوالي

 5امتار تاركة بيف برج

واخر دخمة جدارية بنفس عرض البرج تقريباً .

وقد دعـ مدخؿ بوابة السور ببرجيف يزيداف مف متانة الجدار في ىذه المنطقة

 ،اال انيا ال تزيد عمى سمؾ الطمعات االخرى حوؿ السور  ،ولقد حاوؿ سكاف تؿ
حرمؿ تحصيف فتحة البوابة مف داخؿ السور باضافة جدراف ثانوية تضيؽ الشارع

(.)57

خمؼ البوابة وترتبط بيا غرؼ حراسة  ،اال انيا لـ تكف في اصؿ مخطط السور

 .5تم اجرب ( او عقرب )

 15ميالً شماؿ شرقي تؿ اسمر  ،وال يعمـ

يقع ىذا الموضع االثري عمى بعد

اسمو القديـ  ،كما اف التحريات لـ تكف كاممة (  ) 1937-1936وأىـ ما كشؼ عنو
في الموضع المعبد الذي خصص لعبادة االلو ( شا ار  ) Sharaكما تدؿ عمى ذلؾ
الكتابة المنقوشة عمى اناء مف الحجر وجد في المعبد مف عصر فجر السالالت
الثالث.
ومع اف التحريات في ىذا المعبد لـ تكف كاممة  ،بيد اف المنقبيف استطاعوا
اف يتتبعوا مخططو مف طور عصر فجر السالالت الثاني والثالث  ،فوجد انو يحيط
بو جدار خارجي ضخـ سمكو

 5,50متر  ،وتتخممو الطمعات والدخالت المميزة

لجدراف المعابد الخارجية منذ اوؿ ظيور المعابد في حضارة وادي الرافديف(.)58
()59

اهى ادلىاضع االثريت يف اقهيى دياىل
تؿ الكاوور

– تؿ إسماعيؿ – تؿ الرحى – تؿ سميماف الصغير – آؽ تبة –

تؿ نبي إسماعيؿ – تؿ شياب – تؿ منيثر  0تؿ البخترية – تؿ الحفاير – تؿ
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الوشاع – تؿ عبارة خيط ىواس –تموؿ شوكاريف – تؿ غاسمجي – تؿ ييودي – تؿ
خنجر – تؿ جعارة – تؿ بمغاش – تؿ ابو حرمؿ – تؿ نزرعيداؾ – تؿ اماـ شيخ
جابر – بنت االمير – اسكي بغداد ( دسكرة ) – زنداف – تؿ عبارة – الصبينحي
الصغير – تؿ منداؽ – تؿ ابوف قبور ( ابو كبور ) – تؿ اـ عياش – تؿ محاويمي
– تؿ ابو حالوة – تؿ الضباع – كاراستيؿ (ارتيميتا القديمة) -تؿ ابو بصؿ – تؿ
مجيميبة – تؿ احمر – تؿ حور – اماـ ابو ادريس – تموؿ ابو صخوؿ – تؿ ابو
ىالؿ – اماـ شيخ تميـ – تؿ شجير – تؿ عضوه – او راسيف – تؿ ابو اجمالو -تؿ
ابو ثالبيخ = تؿ سعد – تؿ ابميؿ – تموؿ الجفحاؼ – تؿ الشطيط – تؿ الدبيحة –
تؿ ابو فياض تؿ ابو حسف

– تؿ ابو خزؼ – ابو عقميف – تؿ ابو جاوف – تؿ

الدوية – تؿ ابو تبف – تؿ لمموـ – ابو مجارش – تؿ الحمفايا – تؿ الشمالسية –
بيرعوف – تؿ مصبغة – تؿ عزير حسنة – تؿ صالح – فريجي – ابو برابخ – ابو
ثعمب – تؿ اماـ االبيض – بدير – العجير ( عكير ) = حاجي بيض – بيرزاوي –
تؿ طويـ – تؿ ابو دراغ – تؿ شيميؼ – تؿ خركوشات – تؿ اسود – تؿ كرجيشاه
– ابو سدرة – مرجانيات – تؿ مجيد – تؿ ابو خنازير – تؿ صخر – تؿ حميب –
ضميع – تموؿ خطاب – تؿ عطش – تؿ حالوة – تؿ ذىب – تؿ الباغي – تؿ
الطياف – تؿ المدار – تؿ الزعيتر – تؿ محيسف – تؿ اسمر ( اشنونا القديمة ) –
تؿ اممح – تؿ الوف – تؿ ابو جعري – اماـ حميد – تموؿ دربانجي – عالوي
الحومر – تؿ سبع – تؿ اـ جرف – تموؿ ضباع – تؿ ابو جيت – تؿ جرجور – تؿ
زنجاليؾ – تؿ الديمي – تيمر – تؿ ابو مشمش – تؿ ابو سمادة – تؿ ابو رخاف –
تؿ ابو ضباع تؿ ممداية

– تؿ منيصيؼ – تؿ اشيري ( وكاف يسمى سابقاً بتؿ

صفوة ) = اما ابو عروج – تؿ مياح الصغير – تؿ مياح الكبير – تؿ المجردـ –
تؿ اـ الطارش – عالوي بسمار – تؿ جمعة – تؿ حويش – مويؿ – تؿ ابو صخير
– تموؿ شمبيات – تؿ سميمة – تموؿ رغاث – تموؿ راد  0تؿ مخيريج – ابو زنبيؿ –
تؿ ابو ضبيع – تؿ العريض – تؿ ابو يوالؾ – تؿ اما بجمي – تؿ ابو سجمة ( سيمة
) تؿ المدخر – تؿ فضيمية – تؿ حرمؿ ( شادوبـ ) تؿ محمد – خفاجي ( توتب
القديمة ) – ابو جالي – اشجالي – (نيربتـ القديمة ) – تؿ التويـ – ابو عبيدة – تؿ
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ابراز – تؿ مدار حمود – تموؿ مدر محيسف – تؿ درر داعود – تؿ ابو خنيزيرة –
تؿ بيرزمبور – عموة حسيجة – عموة الحمرة – تؿ ابو طيور – تؿ ابو جيت – عموة
حامي – ابو جميج – تؿ جفوؼ – عموة البدعية – تؿ جعرة – تؿ عقرب ( اجرب )
تؿ ابو كبير – تؿ عميوات اليتامي – تؿ العيد – تؿ ديمات العودة – تؿ امحمود –
تؿ الرشاد – تؿ ختمة – تؿ رشيد – تؿ حماف – بسماية – تموؿ ابو ثيمة – تؿ
سريج – تؿ الجرزية – تؿ الجالب – تؿ جبيبة – تؿ مدر السالمة – تؿ مويمح –
تموؿ مجيمع – تموؿ ابو الشوؾ – ابو يبسة – ابو جاوف – تموؿ مدر البعير – تموؿ
مدر رميمي – ابو شوكة – تؿ ابو فيادة – تؿ ابو داؿ – عبرتا – تؿ جوالت عزيز
– تؿ طبؿ – خشـ الواوي – ابو جزرات – تؿ جبيؿ – ابو ترجية – تؿ زىرة (
مدينة ) تؿ مرىج – مزرور رحيمة ( مزيرير ) تؿ المجصص – تؿ اـ قالخانة –
تؿ ضالع – تؿ محيشيش – تموؿ باوي – سمماف باؾ ( طيسفوف ) تموؿ المجدادي
– تؿ ابو شبيبة – تؿ حميدات حسيف – تؿ اـ منجؿ – تؿ ابو خنصرة – تؿ
شعالف – تؿ معبود – القنطرة – تؿ شاىيف = اـ ظفرية – سماكة ( اسكاؼ بني
الجنيد القديمة ) – تؿ الخارـ – تؿ معالـ بروي – تؿ جريات – تؿ المكرـ – تؿ
الدير ( دير العاقوؿ القديـ ) حمدت شيرزاد – تؿ الالمي – تموؿ المواحي – تموؿ
الشعيمة – تؿ الميج – تؿ ابو دبس – تؿ ابو طيور – تؿ قماز – تؿ ابو غريب –
تؿ المعالـ – تؿ نزوز – تؿ الصواف – تؿ الخربة – الضموعية .
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ادلراجع

 .1ادمز  ،روبرت ماؾ  ،اطراؼ بغداد او تاريخ االستيطاف في سيوؿ ديالى ،
ترجمة صالح احمد العمي واخروف  ،المجمع العممي العراقي .1984 ،
 .2اوبنيايـ  ،ليو  ،بالد ما بيف النيريف  ،ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاؽ ،
بغداد .1981 ،
 .3بوترو  ،جيف واخروف  ،الشرؽ االدنى والحضارات المبكرة  ،ترجمة عامر
سميماف  ،الموصؿ .1986 ،
 .4رو  ،جورج  ،العراؽ القديـ  ،ترجمة حسيف عمواف حسيف  ،بغداد .1984 ،
 .5طو باقر  ،مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة  ،بغداد .1973 ،
 .6مؤيد سعيد  ،العراؽ في التاريخ  ،ط  ،بغداد  ،و ازرة الثقافة .
 .7ىاري ساكز  ،عظمة بابؿ  ،ترجمة عامر سميماف  ،بغداد .1978 ،
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اذلىايش

( )1آدمز  ،االستيطاف في سيوؿ ديالى ص .114
( )2المصدر السابؽ  ،ص .117 -116
( )3المصدر السابؽ  ،ص .123 -112
( )4المصدر السابؽ  ،ص .127
( )5بوترو  :الشرؽ االدنى  ،ص .53-52
( )6آدمز  ،االستيطاف في سيوؿ ديالى  ،ص .129
( )7بوترو  ،الشرؽ االدنى  ،ص.72
( )8آدمز  ،االستيطاف في سيوؿ ديالى  ،ص.135
( )9المصدر السابؽ  ،ص .142-141
(  )10المصدر السابؽ  ،ص.145-144
(  )11المصدر السابؽ  ،ص. 146
(  )12المصدر السابؽ  ،ص.151
(  )13المصدر السابؽ  ،ص.154-153
(  )14المصدر السابؽ  ،ص.155
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(  )15المصدر السابؽ  ،ص.169
(  )16المصدر السابؽ  ،ص.187
(  )17المصدر السابؽ  ،ص.202-198
(  )18المصدر السابؽ  ،ص.205-203
(  )19المصدر السابؽ  ،ص.218
(  )20طو باقر  ،مقدمة في حضارة وادي الرافديف  ،ج.414 ،1
(  )21المصدر السابؽ  ،ص ، 415-414وانظر كذلؾ جورج رو  ،العراؽ القديـ
 ،ص.254
(  )22بوترو  ،الشرؽ االدنى  ،ص.191
(  )23ليو اوبنيايـ  ،بالد ما بيف النيريف  ،ص.488
(  )24ىاري ساكز  ،عظمة بابؿ  ،ص.224
(  )25المصدر السابؽ  ،ص.231
(  )26طو باقر  ،مقدمة  ،ص.416-415
(  )27اوبنيايـ  ،بالد ما بيف النيريف  ،ص.488
(  )28طو باقر  ،مقدمة  ،ص ،417جورج رو  ،العراؽ القديـ  ،ص.253
(  )29بوترو  ،الشرؽ االدنى .162 ،
(  )30طو باقر  ،مقدمة  ،ص.417
(  )31جورج رو  ،العراؽ القديـ  ،ص.254
(  )32طو باقر  ،مقدمة  ،ص.418-417
(  )33بوترو  ،الشرؽ االدنى  ،ص.194
(  )34طو باقر  ،مقدمة  ،ص ،418بوترو  ،ص.194
(  )35ىاري ساكز  ،عظمة بابؿ  ،ص.87
(  )36طو باقر  ،مقدمة  ،ص.418
(  )37بوترو  ،الشرؽ االدنى .194 ،
(  )38طو باقر  ،مقدمة .420 ،
(  )39آدمز  ،االستيطاف في سيوؿ ديالى  ،ص .169
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(  )40المصدر السابؽ  ،ص.170-169
(  )41جورج رو  ،العراؽ القديـ  ،ص.183
(  )42بوترو  ،الشرؽ االدنى  ،ص.74
(  )43جورج رو  ،العراؽ القديـ  ،ص .183
(  )44بوترو  ،ص.74-73
(  )45طو باقر ،مقدمة  ،ص.266
(  )46المصدر السابؽ  ،ص.266
(  )47مؤيد سعيد  ،العراؽ في التاريخ  ،ج  ،3ص .142
(  )48طو باقر  ،مقدمة  ،ص.263
(  )49المصدر السابؽ  ،ص.265-264
(  )50المصدر السابؽ  ،ص.265
(  )51مؤيد سعيد  ،العراؽ في التاريخ  ،ج  ،3ص .116
(  )52طو باقر  ،مقدمة  ،ص.266
(  )53مؤيد سعيد  ،العراؽ في التاريخ  ،ج ،3ص.143-142
(  )54المصدر السابؽ  ،ج ،3ص.144
(  )55المصدر السابؽ  ،ج ،3ص.145-144
(  )56المصدر السابؽ  ،ج،3ص.146
(  )57المصدر السابؽ  ،ج،3ص.339-338
(  )58طو باقر  ،مقدمة  ،ص.267-226
(  )59آدمز  ،تاريخ االستيطاف  ،ص.543-419
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