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ُ
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انثحث يٍ الخطاء انهغىٌح و ادلطثعٍح

ٌ مذو انثحث اىل اجملهح تانغح انعشتٍح أو االَكهٍضٌح تُغخرني عهى وسق A4
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إن شاء اهلل .وستزود المجمة الباحثين بموقعيا الجديد وكيفية التقديم الييا.

ومن اهلل التوفيق
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نعي
الراحل األستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار مصطفى الشيخمي
9154 _ 5491

أ.د .جابر خميل إبراهيم
كمية اآلثار – جامعة الموصل

رئيس هيأة اآلثار والتراث األسبق

في يوم الجمعة الموافق  02أيمول  0207غادر الدكتور عبد القادر مطار بغداد الدولي
متوجيا الى مدينة اسطنبول بتركيا  ،إلجراء فحوصات تتعمق بالقمب في إحدى مشافييا  ،يرافقو نجمو
أنس  .بعد إجراء الفحوصات الطبية قرر االطباء المختصين إجراء عممية جراحية كبرى في القمب .

وبعد ايام معدودات فارق الحياة في الثاني من تشرين االول  0207ونقل جثمانو إلى بغداد ووري
الثرى في مقبرة الكرخ االسالمية في السادس من تشرين االول . 0207
3

والفقد حالة مؤلمة  ،والفراق ىاجس مرعب يبقى كامناً في ذىن اإلنسان وان كان تفسيره ىو

انتقال من حياة زائمة إلى أخرى دائمة مستقرة .

ولد الفقيد عام  0723في حي عريق من أحياء مدينة بغداد معروف باسم (باب الشيخ )

نسبة إلى الشيخ الزاىد عبد القادر بن موسى بن عبداهلل الجيمي (الكيالني) الذي فيو مرقده ومسجده
الجامع .

أكمل المرحوم عبدالقادر دراستو االبتدائية واإلعدادية في مدارس بغداد ثم التحق بعدىا بقسم اآلثار

في كمية اآلداب بجامعة بغداد وحصل عمى شيادة البكالوريوس في االثار القديمة  .وأىمتو شيادتو
لمتعيين في مديرية االثار العامة (الييأة العامة لألثار والتراث حالياً) بدرجة منقب آثار  .ونسب

لمعمل في دائرة التحريات وحماية المواقع االثرية  .والتحق يومئذ بالمجان التي كانت تعد مؤلفين

كبيرين ميمين ىما ( :المواقع االثرية في العراق  -بغداد  )0752و (أطمس المواقع األثرية  -بغداد
 . )0754فضالً عن الواجبات االخرى المتعمقة بإجراء الكشوفات عمى مواطن االثار وتفقدىا من

حين آلخر  ،من أجل حمايتيا من التجاوزات .

في بداية شير آذار من سنة  0753رشحت مديرية االثار العامة يوميا المرحوم عبد القادر

ممثال عنيا في المسوحات األثرية التي كان يجرييا عالم االثار االمريكي روبرت ادمز االستاذ في
المعيد الشرقي بجامعة شيكاغو لممنطقة الواسعة المساحة الواقعة بين قضائي عفك في محافظة
القادسية والنعمانية في محافظة واسط واستمرت عمميات المسح اآلثاري لغاية النصف االول من شير

مارس من العام نفسو  .واليدف من ىذه المسوحات ىو استكمال الدراسات الخاصة بمجاري االنيار
والجداول الدارسة  ،والتي كانت تروي المدن والقرى والحقول والبساتين في العصور القديمة  ،والتي
غدت في القرون المتأخرة الماضية شبو صحراوية .

ومن الجدير بالذكر أن االستاذ ادمز بدأ مشروعو ىذا عمى مراحل  .كانت االولى في عام

 0746والثانية في  0751والثالثة في  . 0753وكان المرحوم عبدالقادر قد أعد بحثاً قيما عن نتائج

ذلك المسح نشره في مجمة سومر المجمد  )0755( 11ص  . 47 – 40أما االستاذ ادمز فقد

أصدر مؤلفو الشيير ( )Heartland Cities , Chicago 1981كانت األعمال االثارية ىذه عالوة
عمى أعمال المسوحات في منطقة السيل الرسوبي  ،قد أكسبت الفقيد ميارة في التحري والتنقيب التي

تضطمع بيا مؤسسة اآلثار العراقية  ،جعمتو يعقد العزم عمى إكمال تحصيمو العممي  .فسافر رحمو

اهلل إلى المممكة المتحدة والتحق بجامعة كالسكو والتي منحتو شيادة الدكتوراه عن اطروحتو في
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النصوص المسمارية المكتشفة في تميين مشيورين بحوض سيل حمرين ىما (السيب وحداد) الواقعين

في محافظة ديالى والعائدين إلى العصر البابمي القديم  0373 – 0222ق .م
The Old Babylonian Tablets From ME – TURAN (Tell AL SIB and Tell
HADAD) Univiersity of Glasgow June 1983
عاد الدكتور عبدالقادر إلى العراق والتحق بمؤسسة اآلثار التي منحتو اجازة دراسية إلكمال
تحصيمو العممي  .وبعد مدة غير طويمة وبناء عمى طمبو نقمت خدماتو إلى كمية التربية ابن رشد
بجامعة بغداد لتدريس تاريخ العراق والوطن العربي في العصور القديمة إال انو لم ينقطع عن دائرة

اآلثار والمتحف العراقي وفي الوقت نفسو كانت صالتو العممية مع قسم اآلثار بكمية اآلداب في
الجامعة ذاتيا  ،محاض اًر ومشرفاً ومناقشاً لطمبة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه .

لم يقتصر نشاطو العممي عمى كميتو بل كان يمبي دعوات الجامعات العراقية لمناقشة أطاريح

طمبتيا في الدراسات العميا وفي مقدمتيا جامعة الموصل  .إذ تحمل أعباء السفر ومخاطره في أوقات

أمنية حرجة  .كما نشير إلى جيود الفقيد في المشاركة في الموسوعات الحضارية التي كتبتيا نخبة
من الباحثين العراقيين  ،والتي غدت مصد اًر لمطمبة والباحثين .

وفضالً عن ذلك فقد تخرج عمى يدي الفقيد العديد من اآلثاريين والمؤرخين في العراق فأصبح

بعض تالميذه يقودون العممية التربوية في المدارس والجامعات العراقية .

ومن خالل سنوات زمالتي مع الفقيد في ىيأة اآلثار والت ارث وفي جامعة بغداد يحق لنا أن

نذكر مآثره وحسن شمائمو  .فقد كان بحق حميد الشيم واألدب والخمق الحسن .

غادرنا المرحوم الدكتور عبدالقادر إلى عالم اآلخرة وترك عند عائمتو وزمالئو وأصدقائو

ومعارفو ومحبيو لوعة الحزن وألم الفراق  .ندعو اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمتو  ،وأن يسكنو

أعمى فراديس الجنان .

وانا هلل وانا إليه راجعون
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Abstract
This collections; is from the new confiscated texts kept in the
Iraqi Museum ; consists of ( 22) cuneiform texts dated to the Ur Ш
period (2012-2002)BC. And the date formulae on them belongs to the
years 6th -7th of the reign of king Shu-Suen (2037-2029) BC. Most of the
texts deal with barley flour expenses. The main personal names
d
mentioned in the texts are : (puzur-Eshtar , ur- lama , e2 – sag – il – la,

lugal-ša3-la2 , ur-dba-ba , ur-al-la ) .
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺷورة اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﺑﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﻰ ﻋﺻر أور اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

) (٢٠٠٢ -٢١١٢ق.م ) (١وﻗﻊ اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ) (٢٢ﻧﺻﺎً ﻣﺳﻣﺎرﯾﺎً ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺻﺎدرة

اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺣﻔوظﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺣف اﻟﻌراﻗﻲ ،اﻟﺗﻲ ذﻛرت اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ )(Date Formulae

اﻟﻣدوﻧﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أَﻧﻬﺎ ﺗﻌود اﻟﻰ اﻟﻣدة اﻟﻣﺣﺻورة ﺑﯾن اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو-
ّ
)(٢
ﺳﯾن )  (٢٠٢٩ - ٢٠٣٧ق.م راﺑﻊ ﻣﻠوك ﺳﻼﻟﺔ أور اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ،وﻗد أظﻬرت دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذﻩ
)(٣

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ ان رﻗﯾﻣﯾن ﻓﻘط

أُرﺧﺎ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن ﺣﻛم ﻫذا اﻟﻌﺎﻫل اﻣﺎ ﺑﻘﯾﺔ

اﻟرﻗم وﻋددﻫﺎ ﻋﺷرون رﻗﯾﻣﺎً ﻓﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر رﻗﯾﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ ﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك

ﯾوﺿﺢ اﻻرﻗﺎم
ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول ادﻧﺎﻩ اﻟذي ّ
ﺷو -ﺳﯾن ،ﻓﺿﻼً ﻋن رﻗﯾﻣﯾن ﺑدون ﺗﺄرﯾﺦ ،وﻛﻣﺎ ﻫو ّ
اﻟﻣﺗﺣﻔﯾﺔ ﻟﻠﻧﺻوص وﻗﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ وﺗوارﯾﺧﻬﺎ:
ّ

ت

اﻟﻣﺗﺣﻔﻲ
اﻟرﻗم
ّ
 - ٢١٤٤٢٨م  .ع

١.٥ ×٢.٩ × ٣.٢ﺳم

٢

 - ٢١٤٣٨٨م  .ع

 ١ ×٢.٢ × ٢.١ﺳم

ﻧﻔﻘﺎت دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

٣

 - ٢١٤٤١٨م  .ع

١.٢ ×١.٩ × ٢ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو– ﺳﯾن

٤

 - ٢١٤٣٤٢م  .ع

١.١ ×٢.٩ ×٣.٢ﺳم

ﻧﻔﻘﺎت دﻗﯾق؟

 ٧ﺷو– ﺳﯾن

٥

 - ٢١٤٤٣٧م  .ع

١.٣× .٢ × ٣.٢ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو – ﺳﯾن

٦

 - ٢١٤٤٣٣م  .ع

١.٢ ×٢.٥ ×٢.٦ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو– ﺳﯾن

١

اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص

ﺗﺄرﯾﺦ اﻟﻧص

ﻧﻔﻘﺎت دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٦ﺷو – ﺳﯾن
 ٦ﺷو– ﺳﯾن

٣٣

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

٧

 - ٢٠٨٩٣٤م  .ع

١.١ × ٢.٤ ×٢.٦ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو– ﺳﯾن

٨

 - ٢١٢٧٨٩م  .ع

١.٦× ٢.٨ × ٣.٥ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو– ﺳﯾن

٩

 - ٢٠٨٩٢٠م  .ع

١.١ × ٢.٦ ×٢.٩ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو– ﺳﯾن

 - ٢٠٨٩٤٥ ١٠م  .ع

١.١ × ٢.٣ ×٢.٥ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو– ﺳﯾن

 - ٢١٤٣٨٤ ١١م  .ع

١.١ × ٢.٤× ٢.٧ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو– ﺳﯾن

 - ٢١٤٣٧٨ ١٢م  .ع

 ١ ×٢.٢ ×٢.٦ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو– ﺳﯾن

 -٢٠٨٨٥٧م  .ع

 ١ × ١.٨×٢.٦ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو – ﺳﯾن

 - ٢١٤٣١٨ ١٤م  .ع

 ١ ×٢.٢ ×٢.٤ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو – ﺳﯾن

 - ٢١٤٣٦٢ ١٥م  .ع

١.١ ×٢.٤ × ٢.٦ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو – ﺳﯾن

 - ٢١٤٣٩٣ ١٦م  .ع

١.٢ ×٢.٩ × ٣.٥ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو – ﺳﯾن

 - ٢١٤٣٧٣ ١٧م  .ع

 ١ ×٢.٢ × ٢.٤ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو – ﺳﯾن

 - ٢١٤٣٩٦ ١٨م  .ع

 ١ ×٢.٦ × ٢.٨ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو – ﺳﯾن

 - ٢١٤٤٤٠ ١٩م  .ع

١.٢ ×٢.٥ × ٢.٨ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو – ﺳﯾن

 - ٢١٤٤٣١ ٢٠م  .ع

١.١ ×٢.٤ × ٢.٦ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

 ٧ﺷو – ﺳﯾن

 - ٢١٤٤١٧ ٢١م  .ع

١.٢ ×٣.١ × ٣.٢ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

-

 - ٢١٤٤٣٨ ٢٢م  .ع

١.٣ ×٣.٢ × ٣.٥ﺳم

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

-

١٣

وﻻﺑد ﻟﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷَرﻗﺎم اﻟﻣﺗﺣﻔﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ

اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ان ﺗﺣظﻰ ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟذﯾن درﺳوا وﯾدرﺳون ﻧﺻوﺻﺎً ﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ
ﻣﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺗﺣف اﻟﻌراﻗﻲ ،وﻧﻘﺻد ﻫﻧﺎ ﺗوﻗﯾﺗﺎت ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ و دﺧوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗﺣف وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺿﻣن

ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﺣف اﻟﻌراﻗﻲ؛ ﻟﻣﺎﻟﻪ ﻣن ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻋﺎﺋدﯾﺔ اﻟﻧﺻوص ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ
واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟواﺣدة ﻣن ﺟﻬﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧﺻوص ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن ﺟﻬﺔ

أﺧرى ،ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺻوص ﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ أﺧرى ﻣﻧﺎظرة ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻣﺗﺣﻔﯾﻪ ﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻛﺎﻧت أم ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ،وﻧﻘﺻد ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺗﺣف اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟذي ﯾﺿم ﺑﺣوزﺗﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻣن

اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ دﺧﻠت اﻟﯾﻪ ﺑﻌد ﻋﺎم  ٢٠٠٦اﻟﺗﻲ ﯾﻌود ﻗﺳم ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻰ ﻋﺻر أور اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ
ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ أو ﺑﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺧرى ﻣﺻﺎدرة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺣف

اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﺗﻲ درﺳت ﻣن ﻗﺑل طﻠﺑﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ وﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌراﻗﯾﺔ ،وﻟو
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻌﻘد ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ أي ﺑﯾن ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﺣف اﻟﻌراﻗﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻟﺗﻲ درﺳت ﻓﻲ
ﻣﺗﺣف اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ ﺳﻧﺟد اﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن ﺗﻌود اﻟﻰ اﻻرﺷﯾف ﻧﻔﺳﻪ أو ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻪ ،وﻫذا ﻣﺎ

٣٤

ِ
اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورٍة ِﻣ ْن َﻋ ْﻬ ِد
ﻧﺻوص
ٌ
ٌ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ُ

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

د .ﺷﯾﻣﺎء وﻟﯾد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن

ﻫو ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﺣﻔﯾﻪ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،أي  :ﺗدرس ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﺣﺗﻰ ﻟو ﻧﺷرت ﻋﻠﻰ
ﺷﻛل أﺟزاء ﻛﻣﺎ ﺣﺻل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﯾﺳﺎﺑﺎ ) (NISABAوﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛرﺷﺎﻧﺎ )(CUSAS
وﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻣﺗﺣﻔﯾﺔ ﻋدﯾدة أﺧرى .

اﻟﻣﺗﺣﻔﯾﻪ وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑّﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﺑﯾن
إن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ ﻗد ﺗوزﻋت أرﻗﺎﻣﻬﺎ
ّ
)٢١٤٠٠٠م.ع٢٠٨٠٠٠ ،م.ع٢١٢٠٠٠ ،م.ع(  .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻘد وﺟدﻧﺎ ﺑﻌد اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ان ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﻔﻘﺎت ﻟﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق

اﻟﺷﻌﯾر ،ﻟﻛن اﻻﻫم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ان اﺳﻣﺎء اﻟﺷﻬور اﻟواردة ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﺗﻘوﯾم
ﻣوﺿﺣﺔ
ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻫﻲ أوﻣﺎ ) (٤ﻓﻘد وردت أَﺳﻣﺎء ﻟﺗﺳﻌﺔ أَﺷﻬر ﻣن ﺗﻘوﯾم ﻣدﯾﻧﺔ أوﻣﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻲ
ّ

ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻵﺗﻲ :
ﺗﻘوﯾم أوﻣﺎ

ﺗﺳﻠﺳل

رﻗم اﻟﻧص

ﺗﺳﻠﺳل

اﺳﻣﺎء اﻻﺷﻬر اﻟواردة ﻓﻲ

še – kin - ku5
sig4 geš i3-šub-ba-gar
še-kar-ra-gal2-la
nisag
ri

اﻻﺷﻬر
I.
II.
III.
IV.
V.

3:5
4:8 ;5:12
6:7; 7:6; 8:6
9:6; 10:6; 11:7
12:8; 13:8; 14:6; 15:7

šu-numun

VI.

1:8; 16:13

šu-numun

VII.

17:7; 18:7; 19:7; 20:8

min-eš3

7.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

21:7; 22:5

e2-[ iti ]-6

8.

2:8

diri

13.

(ezem-damar- min-eš3
d
)su'en
e2-iti-6
d
li9-si4
ezem – dšul-gi
pa4-u2-e
d
dumu-zi
iti diri

ﻧﺻوص اﻟﻣﺗﺣف اﻟﻌراﻗﻲ
še-kin-ku5
sig4 geš [i3-šub-]ba-ga2-ra
še-kar-ra-gal2-la
nisag
ri

اﻻﺷﻬر
1.
2.
3.
4.
5.
6.

اﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺧص أَﺳﻣﺎء اﻟﺳﻧﯾن )(Year Namesاﻟﺗﻲ أرﺧت ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص أو ﻣﺎ

ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﻓﻘد دوﻧت ﺑﺛﻼث ﺻﯾﻎ ﻫﻲ :
أna-ru2-a maḫ -

mu

)(٥

وﺗﺗرﺟم ﺣرﻓﯾﺎً " :ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺳﻠﺔ اﻟﺷﺎﻣﺧﺔ)اﻟﻌظﯾﻣﺔ("

وﻫﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن ،وﻗد ﺟﺎءت ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻣﺧﺗﺻرة ﻋن اﻟﺻﯾﻐﺔ

اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻔﺎﺻﯾل أﻛﺛر ،وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﺳم اﻟﻣﻠك ﺷو-ﺳﯾن ،وﻫﻲ :
mu šu- en-zu lugal uri2ki-ma-ke4 na-ru2-a maḫ den-lil2 dnin-lil2-ra mu-nedu3
d

٣٥

d

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

وﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ":ﺳﻧﺔ ﺷو-ﺳﯾن ﻣﻠك ﻣدﯾﻧﺔ أور ،أﻗﺎم )ﻓﯾﻬﺎ( اﻟﻣﺳﻠﺔ اﻟﺷﺎﻣﺧﺔ) اﻟﻌظﯾﻣﺔ( ﻟﻺﻟﻪ اﻧﻠﯾل
واﻹﻟﻬﺔ ﻧﻧﻠﯾل" .

)(٦

ب -أَﻣﺎ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻬﻲ :
mu us2-sa na-ru2-a maḫ ba-du3
وﺗﺗرﺟم ﺣرﻓﯾﺎً " :اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﺔ اﻟﺷﺎﻣﺧﺔ )اﻟﻌظﯾﻣﺔ("

وﻫﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو– ﺳﯾن ووردﺗﻧﺎ أَﯾﺿﺎً ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻣﺧﺗﺻرة ﻋن اﻟﺻﯾﻐﺔ

اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻻﻛﺛر ﺷﻬرةًmu us2-sa dsu-den-zu lugal-e na-ru2-a maḫ mu-:
)du3(٧

وﯾﻛﻣن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺻﯾﻐﺗﯾن ﻓﺿﻼً ﻋن اﻻﺧﺗﺻﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﻛذﻟك اﺳﺗﻌﻣﺎل

ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﻌل  baﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺗﺣف اﻟﻌراﻗﻲ ﺑدﻻ ﻋن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  muﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ أو
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ان ﻧﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ.

)(٨

ج -أَﻣﺎ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻛﺎﻧت :

mu ma-da za-ab-ša-liki ba- ḫulu

وﺗﺗرﺟم ﺣرﻓﯾﺎً  " :ﺳﻧﺔ ﺗدﻣﯾر ﻣدﯾﻧﺔ زاﺑﺷﺎﻟﻲ" .

وﻫﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن ،وﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ دوﻧت ﺑﺄﺳﻠوب ﻣﺧﺗﺻر اﯾﺿﺎً ﻋن

أﺻل اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب وﻓق اﻵﺗﻲ :
mu šu- en-zu lugal uri2 -ma-ke4 lugal an ub-da 4-ba ma-da za-ab-ša-liki
mu-ḫulu
)(٩
)اﻟﺗﻲ(دﻣر)ﻓﯾﻬﺎ( ﺑﻼد زاﺑﺷﺎﻟﻲ"
وﺗﺗرﺟم " ﺳﻧﺔ ﺷو – ﺳﯾن ﻣﻠك ﻣدﯾﻧﺔ أور ﻣﻠك اﻟﺟﻬﺎت اﻷرﺑﻊ،
ّ
ki

d

d

وﻟو اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ اﻟﻰ أﺳﻣﺎء أﻫم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص وﻫﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﻫم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن

ﻟﻧﺎ أن ﻧﻌول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﯾﺟﺎد راﺑط ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ،ﻓﻘد
ﺗواﺗر ذﻛر ﺳت ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻫم :

puzur2-eš18-tar2
ur-dlama
e2-sag-il2-la
lugal-ša3-la2
ur-dba-ba6
ur-al-la

ﻓﻠو أَﻧﻌﻣﻧﺎ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺳﻣﺎء ودﻗﻘﻧﺎﻫﺎ ﻟوﺟدﻧﺎ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ذات أُﺻول ﺳوﻣرﯾﺔ
وواﺣد ﻓﻘط اﺻﻠﻪ أﻛدي اﻻ وﻫو  ،puzur2-eš18-tar2ووﺟدﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﯾد ﻫﻧﺎ أن ﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷرح

ﻫذﻩ اﻷﺳﻣﺎء ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد ﻣوﺟز ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ،وﻣدى

اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻪ ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء اﻷﺧرى ،وﻛذﻟك ﻣﻘﺎرﺑﺗﻪ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ وردت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ
ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ أو ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ آﻧﻔﺎً:

٣٦

ِ
اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورٍة ِﻣ ْن َﻋ ْﻬ ِد
ﻧﺻوص
ٌ
ٌ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ُ

ﻋدد اﻟﻣرات

21
ورد ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ ﻧﺻﯾن

22
ورد ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ ﻧﺻﯾن

18
ورد ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ ﻧﺻﯾن
16
ورد ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ ﻧص
واﺣد

10
ورد ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ ﻧص
واﺣد

ورد ﻟﻣرة واﺣدة

ارﻗﺎم اﻟﻧﺻوص
;1:5;2:5 ;3:3;4:5
5:3,8 ; 6:5;7 :3; 9:3
; ;10 :3;11:3 ; 12:2
;13:3 ; 14:3 ;15:2
;16:4,11; 17: 3 ; 18: 2
19:4 ; 20:6
1:4 ; 2:4; 4:4 ; 5:5,10
; 6:4 ;7:4 ; 8:4 ;9:4
; 12:4 ; ;10:4 ;11:4
; 13:4; 14:4; 15:4
; 16:5,10 ; 17:4 ; 18:3
19:5; 20:5; 21:2
1:3 ; 2:2 ; 4:3; 5:4 , 9
;; 6:3; 8:3; 11:5;12:5
13:5 ; 16:
;6,9;17:5;18:5;19:3
; 20:4; 21: 5 ;22:2
; 1:2 ; 2:3 ; 3:2 ; 4:2
; 5:2 , 7 ; 6:2; 7:2
8:2;10:2; 11:2 ; 12:6
;; 15:3;16: 3 ;20:3
21:3
; 9:2 ;12:3 ; 13:2
;14:2; 16:2,8 ; 17:2
18:4; 19:2 ; 20:2

22:3

اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ
ظﻬر ﻓﯾﻬﺎ

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

د .ﺷﯾﻣﺎء وﻟﯾد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن

اﻟﺗﻘوﯾم

ŠŠ06 ;ŠŠ07

; Um 6 ; Um 13
; Um 2 ; Um 3
; Um 4 ; Um 5
; Um 6 ; Um 7

ŠŠ 06;ŠŠ07

; Um 6 ; Um 13
; Um 2 ; Um 3
; Um 4 ; Um 5
Um 7 ; Um 8

ŠŠ 06 ; ŠŠ
07

; Um 6 ; Um 13
Um 2 ;Um
; 3;Um 4 ;Um 5
;Um 7 ; Um 8

ŠŠ 06 ; ŠŠ
07

; Um 6 ; Um 13
; Um 1; Um 2
; Um 3 ; Um 4
; Um 5 ; Um 7
Um 8

ŠŠ 07

;Um 4 ; Um 5
Um 6; Um 7

-

Um 8

اﺳم اﻟﺷﺧص

puzur2-eš18-tar2
ﺑوزور  -ﻋﺷﺗﺎر

1

ur-dlama
أور -ﻻﻣﺎ

2

e2-sag-il2-la
اﯾﺳﺎﻛﯾﻼ

3

lugal-ša3-la2
ﻟوﻛﺎل  -ﺷﺎﻻ

4

ur-dba-ba6
أور -ﺑﺎﺑﺎ

5

ur-al-la
أور ّ -أﻻ

 (١ﺑوزور  -ﻋﺷﺗﺎر  :وﻫو اﺳم اﻛدي ورد ﺿﻣن ﻧﺻوص ﻣدﯾﻧﺔ أوﻣﺎ ،وﻗد ُذﻛر ﻓﻲ ﻧﺻوص

ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  ١٩ﻣرة ،وﻗد أُﺷر ورود ذﻛرﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص ﻣﻧذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن ﻣن ﻣدة ﺣﻛم
اﻟﻣﻠك ﺷوﻟﻛﻲ ) (٢٠٤٧-٢٠٩٤ق.م ﺛﺎﻧﻲ ﻣﻠوك ﺳﻼﻟﺔ أور ) (Nisaba 06, 27وﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك أﺑﻲ – ﺳﯾن ) (٢٠٠٤-٢٠٢٨ق.م وﻫو ﺧﺎﻣس ﻣﻠوك ﺳﻼﻟﺔ أور اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وآﺧرﻫم

) .(Nisaba 27, 132وﻗد ورد ذﻛرﻩ ﻣﻊ اﻟﻣدﻋو أور – ﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ)(Nisaba 15/2 , 776 ; 904

واﯾﺿﺎً ﻣﻊ ﻧﻔس اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن)،(Nisaba16,55
٣٧

ت

6

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

وﻓﻲ ﻧص آﺧر ورد ذﻛرﻩ ﻣﻊ أور – ﺑﺎﺑﺎ وأور – ﻻﻣﺎ وﯾﻌود ﺗﺄرﯾﺧﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن ﺣﻛم

اﻟﻣﻠك أﻣﺎر – ﺳﯾن ).(١٠

ي ورد ﺿﻣن ﻧﺻوص ﻣدﯾﻧﺔ أوﻣﺎ ﻣﻧذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﻌﺷرﯾن
 (٢أور – ﻻﻣﺎ  :وﻫو اﺳم ﺳوﻣر ّ
ﻟﻠﻣﻠك ﺷوﻟﻛﻲ ) (٢٠٤٧-٢٠٩٤ق.م .وﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك أﺑﻲ – ﺳﯾن وﻫو أﻛﺛر
اﺳم ورد ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻣﺟﻣوﻋﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﺣﯾث ذﻛر اﺛﻧﺗﺎن وﻋﺷرون ﻣرة ،ﻛﻣﺎ اﻗﺗرن ذﻛرﻩ ﻣﻊ ﻛل ﻣن
ﺑوزور – ﻋﺷﺗﺎر اﻟذي ذﻛرﻧﺎﻩ آﻧﻔﺎً وﻛذﻟك أور – ﺑﺎﺑﺎ ﺿﻣن ﺛﺑت ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻋﻣﺎل ) AnOr 07 ,

.(١١)(295

 (٣أي – ﺳﺎﻛﯾﻼ  :وﻫو اﺳم ﺳوﻣري ﺗردد ذﻛرﻩ ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻣﺟﻣوﻋﺗﻧﺎ اﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﻋﺷرة

ﻣرة ،وﻫو ﻣن أﺳﻣﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻣدﯾﻧﺔ أوﻣﺎ ﻣﻧذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ

واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷوﻟﻛﻲ ) (Aleppo 292وﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك أﺑﻲ –

ﺳﯾن ،أي اﻧﻪ ﻋﺎﺻر ﻛﺛﯾ اًر اﻟﻣدﻋو أو– ﻻﻣﺎ اﻟذي ﺳﺑق ان ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ ذﻛرﻩ اﻧﻔﺎً ،وﺗﺷﯾر ﺑﻌض

ي ﻣﻊ ﺷﺧص آﺧر ﯾدﻋﻰ ﻟوﻛﺎل – ﺷﺎﻻ) Nissaba 24 ,
اﻟدراﺳﺎت اﻧﻪ ذﻛر ﻓﻲ ﻧص ﻣﺳﻣﺎر ّ
 ،(23ﻛﻣﺎ ورد ﺿﻣن ﻗواﺋم ﻟﻌﻣﺎل ﯾﻌﻣﻠون ﺑﺎﻷﺳﻣﺎك ،ﻛﻣﺎ ﻧود ان ﻧﻧوﻩ ان اﺳﻣﻪ ورد ﻣﻊ ﻛل ﻣن

ﻧص ﻣؤرخ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﻣدة ﺣﻛم اﻟﻣﻠك اﻣﺎر –
اﻟﻣدﻋو ﻟوﻛﺎل – ﺷﺎﻻ و اور– ﻻﻣﺎ ﻓﻲ ّ
)(١٢
ﺳﯾن ) (٢٠٣٨-٢٠٤٦ق.م
 (٤ﻟوﻛﺎل – ﺷﺎﻻ  :وﻫو اﯾﺿﺎً ﻣن اﻷَﺳﻣﺎء اﻟﺳوﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻛﺛﯾ اًر ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻫذﻩ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﯾث ورد ذﻛرﻩ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻣن أرﺑﻊ ﻋﺷر ﻣرة ،وﻗد ذﻛر ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻧﺎظرة
ﺳﺑق ﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷوﻟﻛﻲ وﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم

اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن ) (AUCT 1, 146ﺣﯾث ذﻛر ﻣﻊ اﻟﻣدﻋو أور – ﺑﺎﺑﺎ ﺿﻣن ﻧص ﻣدﺧوﻻت

ﺧﺎص ﺑﺟﻠود ﺣﯾواﻧﺎت )  (MCS 1 , 54 , BM. 106045واﯾﺿﺎً اﺳﻣﻪ اﻗﺗرن ﺑﺎﻟﻣدﻋو ﻟوﻛﺎل –

ﺷﺎﻻ وﻛذﻟك أور – ﻻﻣﺎ ﺿﻣن ﺛﺑت ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻋﻣﺎل )  ، ( gurušوﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻋرﺿﻧﺎﻩ ﻣن
ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﺗﺧص اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺗﻘﺎوﯾم اﻟﺷﻬور وأﻫم أﺳﻣﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟواردة ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻫذﻩ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ اﻛدت وﺑﺷﻛل ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﺷك ﻋﺎﺋدﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ أوﻣﺎٕ ،وان وﺗﺄرﯾﺧﻬﺎ
ﯾﻘﻊ ﺑﯾن اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن راﺑﻊ ﻣﻠوك ﺳﻼﻟﺔ أور اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ).(١٣
ﺧﻠو ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن طﺑﻌﺎت اﻻﺧﺗﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ان ﻧﻔﯾد
وﻣن اﻟﻣﻔﯾد ﻫﻧﺎ ان ﻧﻧوﻩ اﻟﻰ ﱢ

ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻛﺛر ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص .

وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻗراءات اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ وﺗرﺟﻣﺎﺗﻬﺎ واﺳﺗﻧﺳﺎﺧﺎﺗﻬﺎ وﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﯾﻬﺎ :

٣٨

ِ
اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورٍة ِﻣ ْن َﻋ ْﻬ ِد
ﻧﺻوص
ٌ
ٌ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ُ

اﻟوﺟﻪ:

١

Obv.
 ٣ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

.٢
.٤

 ٢ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

.٥

اﻟﻘﻔﺎ:

.٦
.٧
.٨
.٩

د .ﺷﯾﻣﺎء وﻟﯾد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن

) 1. ( IM. 214428

ﻟوﮔﺎل – ﺷﺎﻻ

.٣

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

 ٣ﺳﯾﻼ إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ
 ٢ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر

3 sila3 dabin

1.

lugal-ša3-la2

2.

3 sila3 e2-sag-il2/-la

3.

d

2 sila3 ur- lama

4.

2 sila3 puzur2-eš18-tar2

5.
Rev.

ﻧﻔﻘﺎت

اﻟﯾوم ] × [ واﻟﻌﺷرون
ﺷﻬر ﺷو]ﻧوﻣن[

ﺷﯾدت ﻓﯾﻬﺎ( اﻟﻣﺳﻠﺔ اﻟﺷﺎﻣﺧﺔ )اﻟﻌظﯾﻣﺔ(
اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ّ

zi - ga

6.

u4 [ 20 xx- k]am

7.

]iti š[u-numun

8.

mu n[a-ru2-a m]aḫ

9.

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص  :ﻧص ﺗﺿﻣن ﻧﻔﻘﺎت ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد

أُّرخ اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)1.(IM.214428

٣٩

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣
.٤
.٥

اﻟﻘﻔﺎ:

.٦
.٧
.٨
.٩

) 2 . ( IM. 214388
Obv.
 ٣ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر
إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ

 ٢ﺳﯾﻼ ﻟوﮔﺎل – ﺷﺎﻻ
 ١ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

3 sila3 dabin

1.

e2-sag-il2-la

2.

2 sila3 lugal-ša3-la2

3.

d

 ١ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر

1 sila3 ur- lama

4.

1 sila3 puzur2-/eš18-tar2

5.

ﻧﻔﻘﺎت

اﻟﯾوم اﻟﺧﺎﻣس
ﺷﻬر دﯾري

ﺷﯾدت ﻓﯾﻬﺎ ( اﻟﻣﺳﻠﺔ اﻟﺷﺎﻣﺧﺔ )اﻟﻌظﯾﻣﺔ(
اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ّ

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﻧص ﺗﺿﻣن ﻧﻔﻘﺎت ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق

اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن
ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)2.(IM.214388

٤٠

[zi]-ga

Rev.
6.

[u4-]5-kam

7.

i[ti] diri

8.

[m]u na-ru2-a /maḫ

9.

ِ
اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورٍة ِﻣ ْن َﻋ ْﻬ ِد
ﻧﺻوص
ٌ
ٌ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ُ

اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣
.٤

اﻟﻘﻔﺎ :

.٥

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

د .ﺷﯾﻣﺎء وﻟﯾد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن

) 3. ( IM. 214418
Obv.
 ٣ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر
ﻟوﮔﺎل – ﺷﺎﻻ

 ٢ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر
اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺷرون

3 sila3 dabin

1.

lugal-ša3-la2

2.

2 sila3 puzur2-/eš18-tar2

3.

u4-29-kam

4.
Rev.

ﺷﻬر ﺷﻲ – ﻛن  -ﻛو

>iti še-kin-<ku5

5.

space
.٦

ﺷﯾدت )ﻓﯾﻬﺎ(
اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ( ّ
اﻟﻣﺳﻠﺔ اﻟﺷﺎﻣﺧﺔ )اﻟﻌظﯾﻣﺔ(

mu us2-sa /na-ru2-a maḫ/ ba-du3

6.

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)3.(IM.214418

٤١

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

اﻟوﺟﻪ :

،١
،٢
.٣
.٤
.٥

) 4. ( IM. 214342
Obv.
 ٢ﺳﯾﻼ ﻧوع ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر
ﻟوﮔﺎل – ﺷﺎﻻ

 ٣ﺳﯾﻼ إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ
 ٢ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

2 sila3 zi3-kum4 zabar

1.

lugal-ša3-la2

2.

3 sila3 e2-sag-il2-la

3.

d

 ٢ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر

2 sila3 ur- lama

4.

2 sila3 puzur2 -eš18-tar2

5.

space
.٦

اﻟﻘﻔﺎ:

.٧
.٨

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﯾوم اﻟراﺑﻊ

[ z]i-ga u4-4-kam

6.
Rev.

ﺷﻬر ﺳگ  -اﯾﺷوب  -ﺑﺎ  -ﮔﺎر

i3-šub-ba-gar

ﺷﯾدت )ﻓﯾﻬﺎ(
اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ( ّ
اﻟﻣﺳﻠﺔ اﻟﺷﺎﻣﺧﺔ )اﻟﻌظﯾﻣﺔ(

geš

[iti s]ig4

7.

mu u[s2-sa] na-ru2-a ma[ḫ ba]-du3

8.

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﻧص ﺗﺿﻣن ﻧﻔﻘﺎت ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد
أُّرخ اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)4.(IM.214342

٤٢

ِ
اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورٍة ِﻣ ْن َﻋ ْﻬ ِد
ﻧﺻوص
ٌ
ٌ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ُ

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

د .ﺷﯾﻣﺎء وﻟﯾد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن

) 5. ( IM. 214437
اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧

اﻟﻘﻔﺎ :

.٨
.٩

Obv.
 ١ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر
ﻟوﮔﺎل – ﺷﺎﻻ

ا ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر
 ٢ﺳﯾﻼ إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ
 ١ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

1 sila3 puzur2-eš18-tar2

3.

2 sila3 e2-sag- il2-la

4.

d

ا ﺳﯾﻼ ﻟوﮔﺎل – ﺷﺎﻻ

1 sila3 ur- lama

5.

u4-8-kam

6.

1 sila3 lugal-ša3-la2

7.
Rev.

 ٢ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر
 ٢ﺳﯾﻼ إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ

.١٠
.١٢

ﺷﻬر ﺳگ  -اﯾﺷوب  -ﺑﺎ  -ﮔﺎ ار

.١٣

lugal-ša3-la2

2.

اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻣن

 ٢ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

.١١

1 sila3 dabin

1.

2 sila3 puzur2-eš18-tar2

8.

2 sila3 e2]-[sa]g- [il2]/-la

9.

d

اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﺳﻊ

2 sila3 ur- lama

10.

u4-10 la2 1-kam

11.

]i3- šub-]ba/-ga2-r[a

ﺷﯾدت )ﻓﯾﻬﺎ( اﻟﻣﺳﻠﺔ اﻟﺷﺎﻣﺧﺔ
اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ( ّ

ge[š

iti sig4

12.

mu us2-sa na-ru2-a /maḫ ba-du3

13.

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)5.(IM.214437

٤٣

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣
.٤
.٥

اﻟﻘﻔﺎ :

.٦
.٧
.٨

)6. ( IM. 214433
Obv.
 ١ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

1 sila3 dabin

1.

lugal-ša3-la2

2.

1 1/2 sila3 e2-sag/-[i]l2-la

3.

ﻟوﮔﺎل – ﺷﺎﻻ

 ١ ٢\١ﺳﯾﻼ إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ
 ١ ٢\١ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

d

 ٤ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر

1 1/2 sila3 u[r]- lama

4.

4 sila3 puzur2/-eš18-tar2

5.
Rev.

اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر

ﺷﻬر ﺷﻲ – ﻛﺎ ار – ﮔﺎﻻ

دﻣرت )ﻓﯾﻬﺎ( ﻣدﯾﻧﺔ زاﺑﺷﺎﻟﻲ
اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ( ّ

ki

u4-18-kam

6.

iti še-kar-ra-/gal2-la

7.

mu ma-da za/-ab-ša-li /ba-ḫulu

8.

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن
)6.(IM.214433

٤٤

ِ
اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورٍة ِﻣ ْن َﻋ ْﻬ ِد
ﻧﺻوص
ٌ
ٌ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ُ

اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

اﻟﻘﻔﺎ:

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

د .ﺷﯾﻣﺎء وﻟﯾد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن

) 7. ( IM. 208934
Obv.
 ٢ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

1. 2 sila3 dabin

ﻟوﮔﺎل – ﺷﺎﻻ

2. lugal-ša3-la2

 ١ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر

3. 1 sila3 puzur2-eš18-tar2

 ١ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

d

1 sila3 ur- lama

اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻌﺷرون

4.

5. u4-22-kam

ﺷﻬر ﺷﻲ – ﻛﺎ ار – ﮔﺎﻻ

6. [it]i še-kar-ra-gal2-la
Rev.
space

.٧

دﻣرت )ﻓﯾﻬﺎ( ﻣدﯾﻧﺔ زاﺑﺷﺎﻟﻲ
اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ( ّ

7. mu ma-da za/-ab-ša-li/ki ba- ḫulu

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)7.(IM.208934

٤٥

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

اﻟوﺟﻪ :

.١
.٢
.٣
.٤

)8. ( IM. 212789
Obv.
 ٢ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

1. 2 sila3 dabin

ﻟوﮔﺎل – ﺷﺎﻻ

2. lugal-ša3-la2

 ٢ﺳﯾﻼ إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ

3. 2 sila3 e2-sag-il2/-la

 ٢ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

d

4. 2 sila3 ur- lama
space

.٥

اﻟﻘﻔﺎ :

.٦

اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرون

u4-28-kam

5.
Rev.

ﺷﻬر ﺷﻲ – ﻛﺎ ار – ﮔﺎﻻ

6. iti še-kar-ra/-gal2-la
space

.٧

دﻣرت )ﻓﯾﻬﺎ( ﻣدﯾﻧﺔ زاﺑﺷﺎﻟﻲ
اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ( ّ

7. mu ma-da za-ab/-ša-liki ba/- ḫulu

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)8.(IM.212789

٤٦

ِ
اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورٍة ِﻣ ْن َﻋ ْﻬ ِد
ﻧﺻوص
ٌ
ٌ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ُ

Obv.

.١

 ٥ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

.٣

 ٢ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر

.٤

د .ﺷﯾﻣﺎء وﻟﯾد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن

)9. ( IM. 208920

اﻟوﺟﻪ:
.٢

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

5 sila3 dabin

اور – ﺑﺎﺑﺎ

d

 ١ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

1.

ur- ba-ba6

2.

2 sila3 puzur2-eš18-tar2

3.

d

4.

1 sila3 ur- lama
space

اﻟﻘﻔﺎ :

.٥
.٦
.٧

اﻟﯾوم ] × [

ﺷﻬر ﻧﯾﺳﺎك

دﻣرت )ﻓﯾﻬﺎ( ﻣدﯾﻧﺔ زاﺑﺷﺎﻟﻲ
اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ( ّ

ki

[u4-x -k]am

Rev.
5.

[iti] nisag

6.

m[u ma]-da za/-ab-[ša-l]i /ba- ḫulu

7.

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص  :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)9.(IM.208920

٤٧

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣
.٤

اﻟﻘﻔﺎ :

.٥
.٦
.٧

) 10. ( IM. 208945
Obv.
] × [ ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

1. [x] sila3 dabin

ﻟوﮔﺎل – ﺷﺎﻻ

] × [ ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر

lu[gal]-ša3-la2

2.

[x] sila3 puzur2/-eš18-tar2

3.

] × [ ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

d

[x] sila3 ur- lama

4.
Rev.

اﻟﯾوم اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر

5. u4-17-kam

ﺷﻬر ﻧﯾﺳﺎك

iti nisag

اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ( دﻣرت )ﻓﯾﻬﺎ( ﻣدﯾﻧﺔ زاﺑﺷﺎﻟﻲ

ki

mu ma-da za/-ab-ša-li/ ba - ḫulu

6.
7.

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص  :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)10.(IM.208945

٤٨

ِ
اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورٍة ِﻣ ْن َﻋ ْﻬ ِد
ﻧﺻوص
ٌ
ٌ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ُ

اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣
.٤
.٥

اﻟﻘﻔﺎ:

.٦
.٧
.٨

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

د .ﺷﯾﻣﺎء وﻟﯾد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن

) 11 . ( IM. 214384
Obv.
 ٢ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر
ﻟوﮔﺎل – ﺷﺎﻻ

 ٢ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر
 ٢ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

2 sila3 dabin

1.

lugal-ša3-la2

2.

2 sila3 puzur2/-eš18-tar2

3.

d

 ١ﺳﯾﻼ إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ

2 sila3 ur- lama

4.

1 sila3 e2-sag-il2/-la

5.
Rev.

اﻟﯾوم اﻟﻌﺷرون

u4-20-kam

6.

iti nisag

7.

[m]u ma-da/ za-a[b-š]a-lik[i]/[ba]- ḫulu

8.

ﺷﻬر ﻧﯾﺳﺎك

دﻣرت )ﻓﯾﻬﺎ( ﻣدﯾﻧﺔ زاﺑﺷﺎﻟﻲ
اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ( ّ

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)11.(IM.214384

٤٩

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

اﻟﻘﻔﺎ :

.٧
.٨

) 12. ( IM. 214378
Obv.
 ٢ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

1. 2 sila3 dabin

ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر

2. puzur2-eš18-tar2

 ٢ﺳﯾﻼ اور – ﺑﺎﺑﺎ

3. ur-dba-ba6 2 sila3

 ٢ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

d

4. 2 sila3 ur- lama

 ١ﺳﯾﻼ إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ

5. 1 sila3 e2-sag/-il2-la

 ١ﺳﯾﻼ ﻟوﮔﺎل – ﺷﺎﻻ

6. 1 sila3 lugal-ša3-la2
Rev.

اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻌﺷرون

7. u4-22-kam

ﺷﻬر ري

8. iti ri
space

.٩

دﻣرت )ﻓﯾﻬﺎ( ﻣدﯾﻧﺔ زاﺑﺷﺎﻟﻲ
اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ( ّ

9. mu ma-da za/-ab-ša-li/ki ba- ḫulu

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)12.(IM.214378

٥٠

ِ
اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورٍة ِﻣ ْن َﻋ ْﻬ ِد
ﻧﺻوص
ٌ
ٌ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ُ

اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣
.٤
.٥

اﻟﻘﻔﺎ:

.٦

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

د .ﺷﯾﻣﺎء وﻟﯾد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن

) 13. ( IM. 208857
Obv.
]×[ ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

1. [x] sila3 dabin

اور – ﺑﺎﺑﺎ

d

2. ur- ba-ba6

 ٣ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر

3. 3 sila3 puzur2/-eš18-tar2

 ١ ٢\١ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

d

1 1/2 sila3 ur- lama

 ١ﺳﯾﻼ إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ

4.

5. 1 sila3 e2-sag/-il2-la
Rev.

اﻟﯾوم اﻟﻌﺷرون

.٧

ﺷﻬر ري

.٨

دﻣرت )ﻓﯾﻬﺎ( ﻣدﯾﻧﺔ زاﺑﺷﺎﻟﻲ
اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ( ّ

7. u4-20-kam
8. iti ri
space
ki

mu ma-da za/-ab-ša-li /ba- ḫulu

9.

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)13.(IM.208857

٥١

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣
.٤

اﻟﻘﻔﺎ:

.٥
.٦
.٧

) 14. ( IM. 214318
Obv.
٥؟ ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

1. 5? sila3 dabin

اور  -ﺑﺎﺑﺎ

d

2. ur- ba-ba6

 ٣ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر

3. 3 sila3 puzur2-/eš18-tar2

 ١ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

d

4. 1 sila3 [u]r- lama
Rev.

اﻟﯾوم اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرون

5. u4-24-kam

ﺷﻬر ري

6. iti ri

دﻣرت )ﻓﯾﻬﺎ( ﻣدﯾﻧﺔ زاﺑﺷﺎﻟﻲ
اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ( ّ

ki

7. mu ma-da/za-ab-ša-li/ ba- ḫulu

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)14.(IM.214318

٥٢

ِ
اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورٍة ِﻣ ْن َﻋ ْﻬ ِد
ﻧﺻوص
ٌ
ٌ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ُ

اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣
.٤
.٥

اﻟﻘﻔﺎ :

.٦
.٧

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

د .ﺷﯾﻣﺎء وﻟﯾد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن

) 15. ( IM. 214362
Obv.
 ٢ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

1. 2 sila3 [da]bin

ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر

]2. pu[zur2-eš18-tar2

 ٥ﺳﯾﻼ ﻟوﮔﺎل – ﺷﺎﻻ

]3. 5 sila3 lu[gal-ša3-la2

 ١ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

d

4. 1 sila3 ur- [la]ma

 ١ﺳﯾﻼ إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ

]5. 1 sila3 e2-s[ag-il2-la
Rev.

اﻟﯾوم اﻟﺧﺎﻣس واﻟﻌﺷرون

6. u4-25-kam

ﺷﻬر ري

7. iti ri
space

.٨

دﻣرت )ﻓﯾﻬﺎ( ﻣدﯾﻧﺔ زاﺑﺷﺎﻟﻲ
اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ( ّ

mu ma-da za/-ab-ša-li ki /ba- ḫulu

8.

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)15.(IM.214362

٥٣

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧

اﻟﻘﻔﺎ:

.٨
.٩

) 16. ( IM. 214393
Obv.
 ٥ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر
اور – ﺑﺎﺑﺎ

d

 ٤ﺳﯾﻼ ﻟوﮔﺎل – ﺷﺎﻻ

 ٢ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر
 ٢ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

ur- ba-ba6

2.

4 [si]la3 lugal-ša3-la2

3.

2 sila3 puzur2-eš18-tar2

4.

d

 ٢ﺳﯾﻼ إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ
اﻟﯾوم اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻟﻌﺷرون

2 sila3 ur- [la]ma

5.

2 sila3 e2-sag-il2-la

6.

u4-27-kam

7.
Rev.

 ٥ﺳﯾﻼ أور – ﺑﺎﺑﺎ

d

 ٢ﺳﯾﻼ إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ

.١٠

 ٢ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

.١٢

اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرون

.١١

5 sila3 dabin

1.

5 sila3 ur- ba/-ba 6

8.

2 sila3 e2-sag/-il2-la

9.

d

 ٢ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر

2 sila3 ur- lama

10.

2 sila3 puzur2-eš18-tar2

11.

space
.١٣
اﻟﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

١٥-١٤

ﺷﻬر ﺷو – ﻧوﻣن

u4-28-kam

12.

iti šu-[nu]mun

13.

mu ma-da za-ab/-

14
U.e.

دﻣرت )ﻓﯾﻬﺎ( ﻣدﯾﻧﺔ زاﺑﺷﺎﻟﻲ
اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ( ّ

ki

ša-li ba- ḫulu

15.

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)16.(IM.214393

٥٤

ِ
اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورٍة ِﻣ ْن َﻋ ْﻬ ِد
ﻧﺻوص
ٌ
ٌ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ُ

اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣
.٤
.٥

اﻟﻘﻔﺎ :

.٦
.٧

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

د .ﺷﯾﻣﺎء وﻟﯾد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن

) 17.( IM. 214373
Obv.
 ٥ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

1. 5 sila3 dabin

اور  -ﺑﺎﺑﺎ

d

2. ur- ba-ba6

 ٢ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر

3. 2 sila3 puzur2/-eš18 -tar2

 ٢ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

d

4. 2 sila3 ur- lama

 ٢ﺳﯾﻼ إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ

5. 2 sila3 e2-sag-il2/-la
Rev.

اﻟﯾوم اﻷول

6. u4 1 kam

ﺷﻬر ﻣن  -اﯾش

7. [iti] min-eš3
space

.٨

دﻣرت )ﻓﯾﻬﺎ(
اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ( ّ
ﻣدﯾﻧﺔ زاﺑﺷﺎﻟﻲ

mu ma-da za/-ab-ša-liki /ba- ḫul

8.

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)17.(IM.214373

٥٥

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

) 18. ( IM – 214396

اﻟوﺟﻪ:

Obv.

.١

 ٣ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

.٣

 ٣ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

.٢
.٤
.٥

اﻟﻘﻔﺎ:

ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر

3 sila3 dabin

1.

puzur2-eš18-tar2

2.

d

3 sila3 ur- lama

 ٥ﺳﯾﻼ أور – ﺑﺎﺑﺎ

d

 ١ﺳﯾﻼ إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ

3.

5 sila3 [u]r- ba/-ba 6

4.

1 sila e2-sag/-il2-la

5.
Rev.

Space
.٦

اﻟﯾوم اﻟراﺑﻊ

.٨

دﻣرت )ﻓﯾﻬﺎ( ﻣدﯾﻧﺔ زاﺑﺷﺎﻟﻲ
اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ( ّ

.٧

u4-4-kam

6.

]iti min-e[š3

7.

mu ma-da <za – ab >– ša/-li<ki > baḫulu

8.

ﺷﻬر ﻣن  -اﯾش

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)18.(IM.214396

٥٦

ِ
اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورٍة ِﻣ ْن َﻋ ْﻬ ِد
ﻧﺻوص
ٌ
ٌ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ُ

اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣
.٤

اﻟﻘﻔﺎ :

.٥
.٦
.٧
.٨

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

د .ﺷﯾﻣﺎء وﻟﯾد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن

) 19. ( IM. 214440
Obv.
 ٥ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

1. 5 sila3 dabin

اور – ﺑﺎﺑﺎ

d

2. ur- ba-ba 6

 ٢ﺳﯾﻼ إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ

3. 2 sila3 e2-sag-il2/-[l]a

 ٢ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر

]4. 2 sila3 [pu]zur2-/eš18-ta[r2
Rev.

 ١ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

5. 1 sila3 ur-d/lama

اﻟﯾوم اﻟراﺑﻊ

6. u4-4-kam

ﺷﻬر ﻣن – اﯾش

7. iti min-eš3

دﻣرت )ﻓﯾﻬﺎ( ﻣدﯾﻧﺔ زاﺑﺷﺎﻟﻲ
اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ( ّ

ki

8. mu ma-da /za-ab-ša-li/ ba- ḫulu

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)19.(IM.214440

٥٧

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣
.٤
.٥

اﻟﻘﻔﺎ :

.٦
.٧
.٨
.٩

) 20.( IM. 214431
Obv.
 ٥ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

]5 sila3 da[bin

اور – ﺑﺎﺑﺎ

d

 ٣ ٢\١ﺳﯾﻼ ﻟوﮔﺎل – ﺷﺎﻻ
 ٣ ٢\١ﺳﯾﻼ إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ
 ٥ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

1.

]ur- ba-b[a6

2.

]3 1/2 sila3 lugal-[ša3-la2

3.

3 1/2 sila3 e2-[sag]/-il2-[l]a

4.

d

5 sila3 ur - lama

5.
Rev.

 ٢ﺳﯾﻼ ﭘوزور – ﻋﺷﺗﺎر
اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر
ﺷﻬر ﻣن – اﯾش

دﻣرت )ﻓﯾﻬﺎ(
اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﺗﻲ ( ّ
ﻣدﯾﻧﺔ زاﺑﺷﺎﻟﻲ

2 sila3 puzur2/-eš18-tar2

6.

u4-13-kam

7.

iti min-eš3

8.

mu ma-da /za-ab-ša-li/ki ba- ḫulu

9.

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﻗد أُّرخ
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺷو -ﺳﯾن .
)20.(IM.214431

٥٨

ِ
اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورٍة ِﻣ ْن َﻋ ْﻬ ِد
ﻧﺻوص
ٌ
ٌ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ُ

اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣
.٤
.٥

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

د .ﺷﯾﻣﺎء وﻟﯾد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن

) 21. ( IM. 214417
Obv
 ١ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

]1 sila3 da[bin

أور – ﻻﻣﺎ

d

ur- [la]ma

 ١ ٢\١ﺳﯾﻼ ﻟوﮔﺎل – ﺷﺎﻻ

1 1/2 sila3 lugal-ša3-la2

 ١ﺑﺎن ﻧﺎﻗص  ١ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر
إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ

1.
2.
3.

0.0.1 la21 sila3 dabin

4.

e2-sag-il2-la

5.

space
.٦
.٧

اﻟﯾوم اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر

ﺷﻬر إي – إﺗﻲ – ٦

]u4-16-k[am

6.

iti e2-iti-6

7.

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﻏﯾر ﻣؤرخ ﯾﺗﺿﻣن ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن

اﻷﺷﺧﺎص .

)21.(IM.214417

٥٩

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

اﻟوﺟﻪ:

.١
.٢
.٣

) 22. ( IM. 214438
Obv.
 ١ﺳﯾﻼ )ﻣن( دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر

1. 1 sila3 dabin

إي  -ﺳﺎﮔﯾﻼ

e2-sag-[i]l2-la

 ٢ﺳﯾﻼ أور – ﻻﻣﺎ

2.

3. 2 sila3 ur-al-la
space

.٤
.٥

اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺷرون

4. u4 30 la2 1 kam

ﺷﻬر إي – إﺗﻲ – ٦

5. iti e2 – iti - 6

ﻣﺿﻣون اﻟﻧص :ﺛﺑت ﻏﯾر ﻣؤرخ ﯾﺗﺿﻣن ﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دﻗﯾق اﻟﺷﻌﯾر ﻟﻌدد ﻣن

اﻷﺷﺧﺎص .

)22.(IM.214438

٦٠

 ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل.أ

 ﺷﯾﻣﺎء وﻟﯾد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن.د

ِ
اﻟﻣﻠك ﺷو – ﺳﯾن
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورٍة ِﻣ ْن َﻋ ْﻬ ِد
ﻧﺻوص
ٌ
ٌ
ُ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﻬواﻣش
:  ( ﻋن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟدﯾد ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺻر أور اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﯾﻧظر١
Charpin,D.,& Edzard,D.O.,& Stol,M., Mesopotamien , Die altbabylonischo Zeit,
OBO ,/60/4, 2004, p.385.
2
)Sigrist,M.,& Damerow,P.,Mesopotamian Year Names ,Berlin, 2001,p.27.
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ2.(IM.214388) 1.(IM.21448) :  ( ﯾﻧظر اﻟﻧﺻﺎن اﻟﻣوﺳوﻣﺎن ﺑﺎﻟرﻗﻣﯾن٣
:  ( ﻋن اﻟﺟداول اﻟﻣﺣدﺛﺔ واﻻراء اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺑﺧﺻوص ﺗﻘﺎوﯾم اﻻﺷﻬر ﯾﻧظر٤
Sallaberger,W., Derkultische kalender der Ur III- zeit, Teit, Teil.1, Berlin,1993,pp.910.
5
) RIME, 3/2,p.293.
6
) Hackman,G.,BIN-5,Pl.XIII, No.49:10.
. اﻟﺳطر اﻟﺳﺎدس ﻣن اﻟﻧص3.(IM.214418)  ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻣرﻗمDate formulae  ( ﺗﻧظر اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ٧
8
) RIME, 3/2,p.293.
9
) CDLI , Wiki,p.18.
10
) NISABA,19,p.80; NISABA,15/2 , p.347 , No.776; Nisaba 06, 27 ; Nisaba 16 ,
055
11
) NiSABA,11,p.273; AnOr 07 , 295
12
) Schneider , N ., Die Drehem - und Djoha – Urkunden der Strassburger
Universitats – und Landesbibliothek in Autographie und mit systematischen
Worterverzeichnissen herausgegeben , Rome , 1931 ,(AnOr-1 , 088 ; Touzalin, M.,
in ihrer unpublizierten Dissertation " L'administration palatiale a l;époque de la
troisieme dynastie d'Ur " , (1982)(Aleppo 292) ; Nissaba 24 , 23.
13
) MCS, 1,54 ,BM. 106045; AnOr,01,088; AUCT 1, 146
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