ISSN 2304-103X

هجلت

أ
رلهح عهًٍح زلكًح ذثحث يف آثاس انعشاق و انششق الدَى انمذٌى
ذصذس عٍ كهٍح اَثاس يف جايعح ادلىصم

البريد االلكتروني E_Mail:ali_aljuboori@yahoo.com

المجلد 5

1441هـ 0202 /م

الٌذاع يف داس انكرة و انىثائك تثغذاد
سلى إ
( )7171نغُح 1171

هٍأج انرحشٌش
أ.د .عهً ٌاعني اجلثىسي

سئٍظ انرحشٌش
أ.و.د .فٍاٌ يىفك سشٍذ انُعًًٍ

أ.د .صفىاٌ عايً ععٍذ انشفاعً

عكشذري انرحشٌش

َائة سئٍظ انرحشٌش
العضاء

أ.د .شعالٌ كايم امساعٍم
ُ

أ.د .عايش عثذاهلل جنى اجلًٍهً

أ.و.د .صهري ضٍاء انذٌٍ ععٍذ انشفاعً

أ.و.د .عثذ انعضٌض انٍاط عهطاٌ اخلاذىًَ
اخلثري انهغىي

أ.و.د .يعٍ حيٍى زلًذ انعثادي
كهٍح اَداب  -جايعح ادلىصم

اذلٍأج االعرشاسٌح
أ.د .هاشى حيٍى ادلالح

أعرار

جايعح ادلىصم

أ.د .غاصي سجة زلًذ

أعرار

جايعح تغذاد

أ.د .عثذ انىاحذ رَىٌ

أعرار

جايعح ادلىصم

أ.د .جضٌم عثذاجلثاس اجلىيشد

أعرار

جايعح ادلىصم

أ.د .رَىٌ ٌىَظ انطائً

أعرار

جايعح ادلىصم

أ.د .عثاط احلغًٍُ

أعرار

جايعح انمادعٍح

أ.د .يُزس عهً عثذادلانك

أعرار

جايعح انكىفح

لىاعذ انُشش يف اجملهح
ُ
ٌ شرتط أٌ ٌكىٌ انثحث ضًٍ االخرصاصاخ انرً ذعىن تها اجملهح
ٌ شرتط عهى انثاحث االنرضاو تادلىضىعٍح و ادلُهج انعهًً يف انثحث و
انرحهٍم ،و أٌ ٌهرضو تششوط انثحث انعهًً يٍ حٍث انرثىٌة و اعرعًال
الشاسج إإىل ادلصادس و ادلشاجع وفك طشٌمح يُهجٍح و احذج ،و يف
اذلىايش و إ
آخش انثحث
ٌ شرتط عهى انثاحث يشاعاج اجلىاَة انشكهٍح و االهرًاو تغاليح نغح
أ
انثحث يٍ الخطاء انهغىٌح و ادلطثعٍح

ٌ مذو انثحث اىل اجملهح تانغح انعشتٍح أو االَكهٍضٌح تُغخرني عهى وسق A4
ٌ شافك انثحث يف أونه يهخص تانهغح االَكهٍضٌح عهى أٌ ال ٌضٌذ عذد كهًاذه
عهى  751كهًح
ٌ شرتط أٌ ال ٌكىٌ انثحث لذ َشش او لثم نهُشش يف أٌح دوسٌح عهًٍح داخم
انعشاق أو خاسجه
ٌ شرتط عهى انثاحث أٌ ال ذرجاوص عذد صفحاخ حبثه عٍ  15صفحح
ٌ شرتط يف انثحث أٌ ذكىٌ ادلشاهذ و الشكال انفٍُح ادلشافمح نه عانٍح اجلىدج
ُ

 أصىل انثحث ادلمذيح إىل اجملهح ال ذشد أو ذغرتجع عىاء َششخ أو مل ذُشش
 ذعرًذ اجملهح يثذأ انرًىٌم انزاذً وحتذد أجىس انُشش يف ضىء الععاس
انغائذج

ثبت المحتويات
الصفحة
1

اسم الباحث

أ.د .عمي ياسين الجبوري

5-3

أ.د .جابر خميل إبراهيم

33-7

أ.د .عمي ياسين الجبوري

11-33

أ .خالد سالم اسماعيل
د .شيماء وليد عبدالرحمن

77-13

أ .خالد سالم اسماعيل
هجار محمد احمد

75-77

أ.د .حسين ظاهر حمود
د .هيفاء أحمد عبد

137-77

أ .د .عامر عبد اهلل الجميمي

 157-137أ.د .صفوان سامي سعيد
أ.د .صفوان سامي سعيد
171-111
عفراء يحيى قاسم

د .عبد الستار أحمد حسين
312-171
م .م .منذر عمي قاسم
 337-315د .نبيل خالد شيت سميمان
م .نسرين أحمد عبد
317-331
أ.د .سالم يحيى الجبوري
 322-317م .آرام جالل حسن الهموندي
 317-327م .وسن عبد المطمب حسن
 332-317م .غسان صالح الحميضة
 313-335م.م .دريد سميم بولس

العنوان
توطئة

نعي  -الراحل األستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار مصطفى
الشيخمي
ممحمة كمكامش  :االصالة والتأثير

نصوص اقتصادية غير منشورة من عهد الممك شو – سين
معالجة رقم طينية من متحف السميمانية
تسويق المنتجات الزراعية بين مدن العراق القديم
دراسة جغرافية وتحقيقات بمدانية في مقاطعة خبخ  ḫabḫuفي
ضوء المصادر اآلشورية
مظاهر الحرية واالستبداد في نظم اإلدارة المركزية في المممكة
اآلشورية الحديثة
شخصية المموك اآلشوريين وصفاتهم القيادية
تاريخ التنقيبات األثرية في مدينة نينوى
طقوس الوقاية من الشر نامبوربي  NAM.BÚR.BIعند
العراقيين القدماء
الزواج بين النص المسماري والقرآني-دراسة مقارنة
عقود قرض غير منشورة من مدينة الگابا من العصر البابمي
القديم
الشـ ـ ـ ـ ـكـل واإلعجام في الخط العربي

تل الحويش (مدينة أوباسي؟) في الكتابات المسمارية والتحريات
األثرية
المواقع الجغرافية النتشار فخار العبيد الشمالي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
توطئة

أ.د .علي ياسين الجبوري
رئيس هيأة التحرير

يصدر العدد الخامس من مجمة آثار الرافدين التابع لكمية اآلثار  -جامعة الموصل

المجمة التي تيدف إلى تشجيع األبحاث العممية المقدمة من اآلثاريين المتخصصين بمغات بالد

الرافدين وحضارتيا ونشرىا وفق المعايير العممية .نقدم في ىذا العدد مجموعة متميزة من

اإلسيامات العممية كتبيا أساتذة يعممون في حقل آثار بالد الرافدين وحضارتيا في عصورىا
الممتدة من االلف السادس قبل الميالد مرو ار بالحضارات السومرية واألكدية واآلشورية وفترات

الحكم االجنبي ثم العصور اإلسالمية .نممل ان يجد القار الكريم ما يصبو إليو من معرفة آثارية
وحضارية .ان نشر ىذه البحوث سيسيم في تعزيز الثقافة اآلثارية التي تساعد في توعية االنسان

بمىمية اآلثار والتراث ،كما انيا ممك لإلنسانية ودروس يفاد منيا االن ومستقبال ،مع االخذ

بالحسبان اليجمة الشرسة التي حمت بآثارنا من عمميات نيب واعمال حفر عشوائية وغير

مشروعة اسيمت في تشويو الموقع األثري اوال ومن ثم نيب محتوياتو وتيريبيا خارج العراق.
وأخي اًر ما حل بآثار مدينتي نينوى والنمرود ومحتويات متحف الموصل كميا دليل قاطع عمى
وجود أيد خفية ممنيجة ومدربة عممت عمى تدمير الحضارة اآلشورية والتي امتدت لما يقرب من

 2000الف سنة قبل الميالد.

نممل أن يكون لمبحوث المقدمة والتي ستقدم مستقبالً دو اًر في نشر منجزات تمك

الحضارات وأثرىا في بمدان الشرق األدنى القديم في مجال الكتابة والتدوين والقانون والفمك
والتنجيم واليندسة والرياضيات والطب واآلداب بكل مجاالتيا.

االعداد القادمة ستنشر الكترونيا ،وىذا ما يسيل التواصل بين ىيمة التحرير والباحثين

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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ﻋﻘود ﻗرض ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻻ ﮔﺎﺑﺎ ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘدﯾم
 آرام ﺟﻼل ﺣﺳن اﻟﻬﻣوﻧدي.م
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻼح اﻟدﯾن- ﻗﺳم اﻵﺛﺎر

Old Babylonian Loan Contracts from City of Lagaba
Abstract
The loan contracts study and their analysis is one of the most
important economic documents that shed light on the understanding of the
economic system that prevailed in the old Babylonian period (2002-1595). It
helps to know the motherlands of economic concentration and the authorities
in the economic system, and to know commercial activities and economic
level of the population at large.
This research consists of the reading and analysis of four unpublished
cuneiform texts from the old Babylonian period from the city of Lagaba
from the Iraqi Museum. All four texts reached the Iraqi Museum by way of
confiscation in the middle of the last century. , Two of them dating back to
the king (Hammurabi-Hammamrabi) (1792- 1750 BC), while the other two
texts was back to the king (Samsu-iluna) (1750-1712 BC).
The nature of the texts, three of them are in good condition, the fourth
is broken and slightly distorted, but with this I was able to read it based on
information in the other texts. Three of the four texts bear stamp of cylinder
seals with cuneiform inscriptions.
The importance of this research first, is that it consists of reading and
analyzing unpublished cuneiform texts. Second, these texts are back to the
city of Lagaba, whose place has not been discovered to this day, which is
considered one of the flourishing economic cities of Kings Hammurabi and
Samsu-iluna.

اﻟﻣﻘدﻣﺔ

ﺗﻌد دراﺳﺔ ﻋﻘود اﻟﻘرض وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ واﺣدة ﻣن أﻫم اﻟوﺛﺎﺋق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻓﻬم

 ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ،(م.ق١٥٩٥-٢٠٠٢ ) اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋداً ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘدﯾم
 ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ وﻓﻬم،ﻣﻌرﻓﺔ ﻣواطن اﻟﺗﻣرﻛز اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي

.اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺎﺷﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺑﻌﺎﻣﺔ

٢٦٩

ﻣﺠﻠﺔ آﺛﺎر اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ  /اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠٢٠ / ٥

ﯾﺗﺄﻟف ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻋﻣن ﻗراءة وﺗﺣﻠﯾل أرﺑﻌﺔ ﻧﺻوص ﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣن اﻟﻌﺻر

اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘدﯾم ﺗﻌود إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻻﮔﺎﺑﺎ ﻣن ﻣﻘﺗﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣف اﻟﻌراﻗﻲ ،و ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺻوص وﺻﻠت اﻟﻰ
اﻟﻣﺗﺣف اﻟﻌراﻗﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ أواﺳط اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،و ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻧﺻوص اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻘود

ﻗرض ذي ﻓﺎﺋدة ،أﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺻوص  ،ﻓﺎﺛﻧﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﺗرﺟﻊ اﻟﻰ اﯾﺎم ﺣﻛم اﻟﻣﻠك )ﺣﻣوراﺑﻲ –
١٧٥٠ -١٧٩٢) (Ḫammurabiق.م( ،وﻓﯾﻣﺎ ﯾرﺟﻊ اﻵﺧر اﻟﻣﻠك )ﺳﻣﺳو-اﯾﻠوﻧﺎ – Samsu-

 ١٧١٢-١٧٥٠ ) (ilunaق.م(.

ﻗﻠﯾﻼ وﻟﻛن ﻣﻊ ﻫذا
أﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺻوص ،ﻓﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺟﯾدة  ،واﻟراﺑﻊ ﻣﻛﺳور و ﻣﺷوﻩ ً

اﺳﺗطﻌﻧﺎ ﻗراءﺗﻪ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺎء ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻻﺧرى ،ﻣﻊ اﻻﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن أن
ﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص ﺗﺣﻣل طﺑﻌﺎت اﺧﺗﺎم اﺳطواﻧﯾﺔ ذات ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ.

ﺗﺎن اﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺗﻛﻣن اوﻻ ﻓﻲ ﻗراءة و ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻧﺻوص ﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،واﻷﻫﻣﯾﺔ

اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫو ان ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﺗرﺟﻊ اﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻻﮔﺎﺑﺎ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻛﺗﺷف ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌد

ﻣن اﻟﻣدن اﻷﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣزدﻫرة اﯾﺎم اﻟﻣﻠك ﺣﻣوراﺑﻲ و ﺳﻣﺳو-اﯾﻠوﻧﺎ.
ان اﻟﻌﻘﻮد اﻻرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﺧﺘﯿﺮت ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ) (٥٤ﻧﺼﺎ ﻣﺴﻤﺎرﯾﺎ ذات ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺣﯿﺚ ان ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﺮﺟﻊ اﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻻﮔﺎﺑﺎ ،وﻗد وردت اﺳم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﺳطر  ٢٩ﻣن اﻟﻧص رﻗم ) ٦٢٩٧٠م.ع(  ،ﻓﺿﻼ ﻋن وﺟود اﺳﻣﺎء اﻋﻼم ﻛﺛﯾرة ﻣرﻛﺑﺔ ﯾﻛون اﺳم
ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﮕﺎﺑﺎ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ،وﻣن اﻻﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

اﻟﻧص م.ع ٦٢٨٥٣

ki

INANNA-la-ga2-ba

اﻧﺎﻧﺎ-ﻻﮔﺎﺑﺎ

d

م.ع ٦٢٩٣٩

ﺑﺎﻻط
اﻧﺎﻧﻨﺎ -ﻟﮕﺎﺑﯿﺘﻢِ -

INANNA-la-ga-bi-tum-ba-la-ṭi2

d

م.ع ٦٢٩٩٠
][ki

I3-li2-la-ga-bi-tim

اﯾﻠﻲ –ﻻﮔﺎﺑﯿﺘﻢ
م.ع ٦٢٩٤٣

اﻧﺎﻧﺎ-ﻻﮔﺎﺑﺎ-أُ ّﻣﻲ

ki

INANNA-la-ga-ba -um-mi

d

وﻣﻣﺎ ﯾﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﯾﻪ ﻫو وﺟود ﺗﺟﺎر او ﺷﺧﺻﯾﺎت وردت اﺳﻣﺎﺋﻬم وطﺑﻌﺎت اﺧﺗﺎﻣﻬم ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ

ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ،وﻣن اﻻﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

٢٧٠

ﻋﻘود ﻗرض ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻻﮔﺎﺑﺎ ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘدﯾم

م .آرام ﺟﻼل ﺣﺳن اﻟﻬﻣوﻧدي
m

ŠU-dAmurru(dMAR.TU) DUMU Im-gur-E2.BI.AN.NA
ﺷﻮ -اﻣﻮررو اﺑﻦ اﻣﻜﻮر -اي -ﺑﻲ -اﻧّﺎ
Be-el-šu-nu
ﺑﯿﻠﺸﻮﻧﻮ
ﻓﺿﻼ ﻋن وﺟود اﺳﻣﺎء اﺧرى ﻛﺛﯾرة.

اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳم ﻣدﯾﻧﺔ ﻻﮔﺎﺑﺎ ﻓﯾﻼﺣظ اﻧﻪ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺻﯾﻐﺗﻪ

اﻻﻛدﯾﺔ اﻟﻣﻘطﻌﯾﺔ) (La-ga-bakiوﻟم ﺗﺟد اي ﺻﯾﻐﺔ ﺳوﻣرﯾﺔ ﻻﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ .ﻓﺿﻼ ﻋن ان
ﺗﺎرﯾﺦ اﻗدم ﻧص ﺗرﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺛﻼﺛون ﻣن ﺣﻛم ﺣﻣوراﺑﻲ و آﺧرﻩ ﺗرﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﻌﺷرون ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺳﻣﺳو-اﯾﻠوﻧﺎ ،اﻻّ ان ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠك ﺳﻣﺳو-اﯾﻠوﻧﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ ان

ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﮕﺎﺑﺎ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣدن اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺿﻣت اﻟﻰ ﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﺎﺑن اﺑﺎن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺳوﻣو-

ﻻ-اﯾﻠو وﻫو اﻟﻣﻠك اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻠوك اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،وﻫذﻩ اﺷﺎرة واﺿﺣﺔ اﻟﻰ ان

ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﮕﺎﺑﺎ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺻر اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘدﯾم و ازدﻫرت ﻓﻲ اﯾﺎم ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺳﻣﺳو-
اﯾﻠوﻧﺎ.

واﺧﯾ ار ﯾﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﯾﻪ ﻫو ان ﻧﺻوص ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﮕﺎﺑﺎ ذات اﺳﻠوب ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ،ﻓﺿﻼ

ﻋن ذﻟك ﺗﺧﺗﻠف ﺑﻌض اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔس اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة

وﻟﻛن ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ او ﻣدﯾﻧﺔ اﺧرى وﻣن اﻻﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻌﻼﻣﺎت :

)  ( TIﺣﯾث ﺗﻛﺗب ﺑدون وﺿﻊ زاوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط

ﺗﻛرار اﻟﻌﻼﻣﺔ ) (NIﺣﯾث ﯾﺑدوا ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻓﻲ اول ﻣرة اﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺳﻣﺎرﯾن اﻓﻘﯾﺗﯾن اﻟواردة ﺗﻠو
اﻻﺧرى و ﯾﻼﺣظ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟرﻗم) ٣م.ع  (٦٢٨٨٥اﻟﺳطر اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﺣث.

No.1
اﻟرﻗم اﻟﻣﺗﺣﻔﻲ  :م.ع ٦٢٩٤٢

اﻟﻣوﺿوع  :ﻋﻘد ﻗرض ﺷﻌﯾر ﺑﻔﺎﺋدة
اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت :

 ٢,٦× ٤,١ × ٤,٧ﺳم

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧص  :ﻛﺎﻣل ) .اﺧﺗﻔﺎء ﺑﻌض اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺑﺳﺑب طﺑﻌﺎت اﻟﺧﺗم اﻻﺳطواﻧﻲ اﻟﻣوﺟودة
ﻋﻠﯾﻬﺎ(

اﻟﺧﺗم  :ﻣﺧﺗوم

اﻟﺗﺎرﯾﺦ :اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺷﻬر ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك

ﺣﻣوراﺑﻲ.

٢٧١

٢٠٢٠ / ٥  اﻟﻤﺠﻠﺪ/ ﻣﺠﻠﺔ آﺛﺎر اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ

Obv.
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U4.BURU5.ŠE3
ŠE U3 MAŠ2.BI
I3.AG2.E
ITI APIN.DU8.A U4 2 └KAM┘
MU eš3-nun-naki A [GAL.GAL]

U.edg.
MU.UN.GUL.LA
:اﻟﺗرﺟﻣﺔ
)ﺳوﺗو( ﻛور ﺷﻌﯾر٢ ( )ﺑﺎﻧو٣ ( )ﻛور١٠

: وﺟﻪ

 ﻋﺷﺗﺎر-ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ! ﺧﺗم اﻧﻧﻲ

(دﯾن )ﻣﻊ(اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ)اﻟﺷرﻋﯾﺔ
ﻣن اطل ﺑﻲ ﻧﺎﺑﯾوم
 ﻣﺎرﺗو-ﺷو

-٥

اﺑن اﻣﻛور اي ﺑﻲ اﻧﺎ
ﺗﺳﻠم

ﻓﻲ وﻗت اﻟﺣﺻﺎد
اﻟﺷﻌﯾر وﻓﺎﺋدﺗﻪ
ﺳﯾﻛﯾل

٢٧٢

: ﺣﺎﻓﺔ ﺳﻔﻠﻰ

-١٠

ﻋﻘود ﻗرض ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻻﮔﺎﺑﺎ ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘدﯾم

ﻗﻔﺎ :

م .آرام ﺟﻼل ﺣﺳن اﻟﻬﻣوﻧدي

اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺷﻬر ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ اﺷﻧوﻧﺎ ﻛﺎﻟﻔﯾﺿﺎن
ﺣﺎﻓﺔ ﻋﻠﯾﺎ:

دﻣرت

اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم

) ﻋﻘد ﻗرض ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﻌﯾر ﺑﻔﺎﺋدة اﺳﺗﻠﻣﻬﺎ ﺷو -اﻣورو اﺑن اﻣﻛور -اي -ﺑﻲ -اﻧﺎ ﻣن اطل-
ﺑﻲ -ﻧﺎﺑﯾوم ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ اﻧﻧﻲ -ﻋﺷﺗﺎر ،ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻓﻲ وﻗت اﻟﺣﺻﺎد ،ﺳﯾﻛﯾل اﻟﺷﻌﯾر و ﻓﺎﺋدﺗﻪ  ،وﻗد اﺑرم

اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺷﻬر ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺛﻼﺛون ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺣﻣوراﺑﻲ(

ﻣﻼﺣظﺔ  :ﻻﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﺳم اي ﺷﺎﻫد ،وﻗد ﻋوض ﻋﻧﻪ ﺑطﺑﻌﺔ ﺧﺗم اﺳطواﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷﺧص

اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺗﻼم )دﯾن( اﻟﺷﻌﯾر  ،ﻟﻛﯾﻼ ﯾذﻛر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻻ ﯾﻧﻛر اﺳﺗﻼﻣﻪ اﻟﺷﻌﯾر و وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﻘط
ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﻘد.

ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺮدات

ﺷﻌﯾر " .ﯾراﺟﻊ :
ًا
  : ŠEﻣﻔردة ﺳوﻣرﯾﺔ  ،وﯾرادﻓﻬﺎ ﺑﺎﻷﻛدﯾﺔ " ، " še'uوﺗﻌﻧﻲ "CAD, Š̸ II, p.345:a ; AHw, p.1222:a ; ARN, 001:15
 : GIRI3 -ﻣﻔردة ﺳوﻣرﯾﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ ) (šēpuوﺗﻌﻧﻲ ﺣرﻓﯾﺎ ﺗﻌﻧﻰ )اﻟﻘدم ( وﻟﻛن ﻫﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ

ﺑﻣﻌﻧﻰ ) ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  ،ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ (  .ﯾﻧظر :
MVN, vol.6, no.144:2 ; CAD, Š, p.294 ; DCS ,no.58:2
  : KIŠIBﻣﻔردة ﺳوﻣرﯾﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ )  (kunukkuﺑﻣﻌﻧﻰ )ﺧﺗم ( .ﯾﻧظر:; Abz, p.129G ; AAS, 53:2 ; AUCT 2, 138:6 ; OSP, vol.2 , no.65:1
  : MAŠ2.GI.NAﻣﺻطﻠﺢ ﺳوﻣري ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ ) (ṣibtum kīniﺑﻣﻌﻧﻰ ) اﻟﻔﺎﺋدةاﻟﺷرﻋﯾﺔ  ،اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ( .ﯾﻧظر :
SLB, Vol.1, no.111:2 ; CAD, Vol. Ṣ, p.158.
  : DAḪ.ḪE.DAMﻣﻔردة ﺳوﻣرﯾﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ )  (uṣṣabوﻫو ﻓﻌل ﻣﺿﺎرع ﺗﺎم ﻣناﻟﺻﯾﻐﺔ ) (Dﻟﻠﺷﺧص اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﻔرد اﻟﻣذﻛر ﻣن اﻟﻣﺻدر ) (waṣābu ; aṣābuﺑﻣﻌﻧﻰ ) ﯾزﯾد ،

اﻟﻔﺎﺋدة( .ﯾﻧظر :
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ﻣﺠﻠﺔ آﺛﺎر اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ  /اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠٢٠ / ٥

BPOA, Vol.7, no.2605:5 ; CAD, A2, p.352
  : KIﺣرف ﺟر ﺳوﻣري ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ " "ištuﺑﻣﻌﻧﻰ " ﻣن " .ﯾﻧظر :MSL, vol.5, p.17 ; SL, p.137
  : DUMUﻣﻔﺮدة ﺳﻮﻣﺮﯾﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎﻷﻛﺪﯾﺔ " " mārumﺑﻤﻌﻨﻰ " اﺑﻦ "  .ﯾﻨﻈﺮ:CAD, M1, p.308.
-

 : ŠU BA.AN.TIﺻﯾﻐﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺳوﻣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﻌﻧﻲ " اﺳﺗﻠم " وﻫو ﻣن اﻷﻓﻌﺎل

اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﯾﺗﺄﻟف ﻣن ﺟذر اﻟﻔﻌل " " ŠU …. TIو ﯾرادﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ "  ، " ilqiﻓﻌل ﻣﺎض

ﻟﻠﺷﺧص اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﻔرد اﻟﻣذﻛر ﻣن ﺻﯾﻐﺔ " "Gﻣن اﻟﻣﺻدر " "leqûﺑﻣﻌﻧﻰ " أﺧذ " او " اﺳﺗﻠم
" .ﯾﻧظر :
; CAD , L,p.131:a
GA ,p.144 ; MSL , 5,p.18 .
Al-A’dhami, K.: “Some Tablets from Sippar”,Sumer, 5, (2001- 2002).
P.9
أﺣﻣد ﻣﯾﺳر ﻓﺎﺿل  :ﻧﺻوص ﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘدﯾم -ﻣدﯾﻧﺔ ﻻرﺳﺎ  ،رﺳﺎﻟﺔ

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﺻل ،٢٠٠٧ ،ص.٩٠

  : U4.BURU5.ŠE3ﻣﺻطﻠﺢ ﺳوﻣري ﺑﻣﻌﻧﻰ ) ﻋﻧد ﯾوم اﻟﺣﺻﺎد ( وﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ ) ana(ūmim ebūrim
ﻋن ذﻟك ﯾﻧظر :
ARM, 8, p.166, no: 73
وﯾذﻛر ان اﻟﻌﻼﻣﺔ " "BURU14ﻗراءة ﺟدﯾدة وﻛﺎﻧت ﺗﻘ أر ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق " ، "EBURﻟﻛن ﻫﻧﺎك
ﻋﻼﻣﺎت اﺧرى ﻟﻬﺎ ﻗراءات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل "  " gur7, gur16وﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗﺎﺗﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ "اﻟﺣﺻﺎد"  .ﻋن

ذﻟك ﯾﻧظر :

MSL 1, p.34

;

CAD, E, p.16

ﻋن اﻟﻘراءة اﻟﺟدﯾدة  BURU14ﯾﻧظر :
UET 3, 1407:4
;
SAOC 44, 65:6
Glassner, J.: “Texts et Fragments”, JCS 35, (1983), p.214, 7:7
أﻣﺎ ﻣﻧطﻘﺔ دﯾﺎﻟﻰ و ﻻ ﺳﯾﻣﺎ " ﺗل ﺣرﻣل " ﻓﻧرى اﻧﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ " "BURU5ﺑدﻻ ﻣن "، "BURU14

وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﺎن " "BURU5ﺗﻌﻧﻲ " طﯾر " وﻟﻛن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ دﯾﺎﻟﻰ ﺟﺎءت " "U4.BURU5ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ
ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ " ،"ūm ebūrimﺑﻣﻌﻧﻰ " ﯾوم اﻟﺣﺻﺎد " وﻋن ذﻟك ﯾﻧظر :
”Simmons, S.: “Old Babylonian Tablets from tell Ḥarmal and Elsewhere
JCS 13, (1959), p.87
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م .آرام ﺟﻼل ﺣﺳن اﻟﻬﻣوﻧدي

ﻋﻘود ﻗرض ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻻﮔﺎﺑﺎ ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘدﯾم

  : MAŠ2.BIﻣﻔردة ﺳوﻣرﯾﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ ) ،(ṣibat-šuﺣﯾث إن ) (ṣibatﺑﻣﻌﻧﻰ )ﻓﺎﺋدة(واﻟـ) (šuﺿﻣﯾر ﻣﺗﺻل ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺷﺧص اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﻔرد اﻟﻣذﻛر  ،ﻟﯾﻛون اﻟﻣﻌﻧﯽ )ﻓﺎﺋدﺗﻪ( .

ﻟﻠﻣزﯾد ﯾﻧظر :
ARN, no. 1:2 ; AUCT, Vol. 2, no. 60:2

;

AbB, Vol. 13, no.126:6

  : Ì.ÁG.Eﺻﯾﻐﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺳوﻣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣﺿﺎرع وﺗﻌﻧﻲ "ﺳﯾﻛﯾل " ﺣﯾث ان "  " Ìاداة ﺟﻣﻠﺔﻓﻌﻠﯾﺔ و "  " ÁGﺟذر اﻟﻔﻌل و " "Eاﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر او اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﺷﺧص اﻟﺛﺎﻟث

اﻟﻣﻔرد "ﻫو" ،وﯾرادف ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛدﯾﺔ " ، "imaddadﻓﻌل ﻣﺿﺎرع ﻟﻠﺷﺧص
اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﻔرد اﻟﻣذﻛر ﻣن ﺻﯾﻐﺔ " "Gﻣن اﻟﻣﺻدر " . "madāduﯾﻧظر :
UCP 10/1, p.32 ; MSL 1 , P. 26 ; AHw , p. 571 ; GAG , paradigmen
, p.9.
Al-A’dhami, K.: "Some Tablets from Sippar", Sumer, 51, P.9
ﺷﻬر " .ﯾﻧظر :
 : ITI -ﻣﻔردة ﺳوﻣرﯾﺔ ﺗرادﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛدﯾﺔ "  " warḫuوﺗﻌﻧﻲ " اً

ﻋﻠﻲ ﯾﺎﺳﯾن اﻟﺟﺑوري  :ﻗﺎﻣوس اﻷﻛدﯾﺔ –اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،ص٥٩
NG, 3, p.125 ; ASJ 2, 007 10:rev.2
 : APIN.DU8.A -ﺻﯾﻐﺔ ﺳوﻣرﯾﺔ ﻷﺳم اﻟﺷﻬر اﻟﺛﺎﻣن و ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ " ) "araḫsamanaﺗﺷرﯾن

اﻟﺛﺎﻧﻲ( ﻣن اﻟﺷﻬور اﻟﺑﺎﺑﻠﯾﺔ  ،وﻣﻌﻧﺎﻩ " ﻓﺗﺢ اﻟﺗرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣراث " .ﯾﻧظر :
BMSC, pp.129-139
; Calindars, p.229
ﻋﻠﻲ ﻫﺎﺷم ﻣﻌﺿد  :ﻧﺻوص اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻘروءة ﻣن اﻟﻣﺗﺣف اﻟﻌراﻗﻲ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر

ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ، ٢٠٠٩،ص.١٣٦

  : MUﻣﻔردة ﺳوﻣرﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ) ﺳﻧﺔ ( ﯾرادﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻛدﯾﺔ " . "šattuﯾﻧظر :MDA, p.95 : no,124 .
  : A GAL.GALﻣﺻطﻠﺢ ﺳوﻣري ﯾﺗﺄﻟف ﻣن ) (Aﺑﻣﻌﻧﻰ  ) :اﻟﻣﺎء( واﻟـ) (GALﺗﻌﻧﻲ ) :ﻛﺑﯾر  ،ﻋظﯾﻣًﺎ ( واﻟﺗﻛرار ) (GAL.GALﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺟﻣﻊ اﻷﺳم ﺑوﺳﺎطﺔ ﺗﻛرار اﻟﺻﻔﺔ ،وﻓﻲ
ًا

ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ) ( A GAL.GALﻛﻠﻪ ﺗﻌﻧﻲ ) اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻌظﯾﻣﺔ  ،اﻟﻔﯾﺿﺎن ( ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ

) (Mīluﺑﻣﻌﻧﻰ ) اﻟﻔﯾﺿﺎن( ﯾﻧظر:
CAD, M2, p.69 . SL, p.3
)د ّﻣرت ( .ﯾﻧظر :
  : MU.UN.GUL.LAﻓﻌل ﺳوﻣري ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ ) (I’abbatﻟﯾﻌﻧﻲ ُCAD, A1, p.41.

٢٧٥

ﻣﺠﻠﺔ آﺛﺎر اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ  /اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠٢٠ / ٥

وﻋن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﻧظر :
Horsnell, M.: The Year-Names of the First Dynasty of Babylon, Vol. 2,
(1999), p.157.
No.2
اﻟرﻗم اﻟﻣﺗﺣﻔﻲ  :م.ع ٦٢٨٥٧
اﻟﻣوﺿوع  :ﻋﻘد ﻗرض ﺷﻌﯾر ﺑﻔﺎﺋدة
اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت :

 ١,٧× ٢,٨ × ٣,١ﺳم

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧص  :ﻣﻛﺳور ﻣن ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب و ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺳﺑب طﺑﻌﺎت اﻟﺧﺗم اﻻﺳطواﻧﻲ.
اﻟﺧﺗم  :ﻣﺧﺗوم

اﻟﺗﺎرﯾﺦ :ﻣن ﺷﻬر ﻛﺎﻧون اﻷول ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺣﻣوراﺑﻲ.
Obv.
4 GUR 4 (BAN2) ŠE GUR
┌
MAŠ2.GI┐.NA DAḪ.ḪE.DAM
KI E-til-pi2-dNa-bi-um
m
)[ŠU]-dAmurru(dMAR.TU
DUMU Im-gur-E2.BI.AN.NA

5Lo.edg.

ŠU BA.AN.TI
U4.┌BURU5┐.ŠE3
ŠE ┌U3┐ MAŠ2.BI
Rev.
I3.AG2.E
ITI GAN.GAN.E3
><ki
└MU┘ eš3-nun-na
┌
MU ┐. └UN┘.GUL.LA
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10U.edg.

ﻋﻘود ﻗرض ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻻﮔﺎﺑﺎ ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘدﯾم

م .آرام ﺟﻼل ﺣﺳن اﻟﻬﻣوﻧدي

اﻟﺗرﺟﻣﺔ:

وﺟﻪ :

 ٤ﻛور! )٤ﺳوﺗو( ﻛور ﺷﻌﯾر

دﯾن )ﻣﻊ(اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻣن اطل ﺑﻲ ﻧﺎﺑﯾوم
-٥

ﺣﺎﻓﺔ ﺳﻔﻠﻰ :

ﺷو -أﻣوررو

اﺑن اﻣﻛور اي ﺑﻲ اﻧﺎ
ﺗﺳﻠم

وﻓﻲ وﻗت اﻟﺣﺻﺎد
ﻗﻔﺎ :
-١٠
ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ:

اﻟﺷﻌﯾر و ﻓﺎﺋدﺗﻪ
ﺳﯾﻛﯾل

ﺷﻬر ﻛﺎﻧون اﻻول

ﺳﻧﺔ ﻣدﯾﻧﺔ اﺷﻧوﻧﺎ

دﻣرت

اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم
) ﻋﻘد ﻗرض ﻛﻣﯾﺔ ﻣن ﺷﻌﯾر ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺋدة اﺳﺗﻠﻣﻬﺎ ﺷو -اﻣورو اﺑن اﻣﻛور -اي -ﺑﻲّ -اﻧﺎ ﻣن اطل-
ﺑﻲ -ﻧﺎﺑﯾوم ،ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺳﯾﻛﯾل اﻟﺷﻌﯾر ﻣﻊ ﻓﺎﺋدﺗﻪ ﻓﻲ وﻗت اﻟﺣﺻﺎد ،وﻗد دون اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﺷﻬر ﻛﺎﻧون
اﻷول ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺣﻣوراﺑﻲ ،وﻫو ﯾﺧﻠو ﻣن اﺳﻣﺎء اﻟﺷﻬود(.

ﺷرح اﻟﻣﻔردات

 : GAN.GAN.E3ﺻﯾﻐﺔ ﺳوﻣرﯾﺔ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛدﯾﺔ ) (kislimuوﻫو ﺷﻬر اﻟﺗﺎﺳﻊ )ﻛﺎﻧون
اﻷول( ﻓﻲ اﻟﺷﻬور اﻟﺑﺎﺑﻠﯾﺔ .ﯾﻧظر :
, BMCS, pp.135-139

٢٧٧

SLB, Vol.1, no.105:6

٢٠٢٠ / ٥  اﻟﻤﺠﻠﺪ/ ﻣﺠﻠﺔ آﺛﺎر اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ

No.3
٦٢٨٨٥ ع. م: اﻟرﻗم اﻟﻣﺗﺣﻔﻲ

 ﻋﻘد ﻗرض ﺷﻌﯾر ﺑﻔﺎﺋدة: اﻟﻣوﺿوع

 ﺳم١,٩× ٢,٩ × ٣

: اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت

. ﻣﻛﺳور ﻣن ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب: ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧص
 ﻏﯾر ﻣﺧﺗوم: اﻟﺧﺗم

.اﯾﻠوﻧﺎ- اﻟﯾوم اﻟﻌﺷرون ﻣن ﺷﻬر اﯾﻠول ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷر ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺳﻣﺳو:اﻟﺗﺎرﯾﺦ
Obv.
3 GUR ŠE MAŠ2.GI.┌NA┐
DAḪ.ḪE.DAM
KI Ḫu-za-lum
URDU2(mIR3)-I3-li2-┌šu┐
5DUMU URDU2(IR3)- i3-li2-dAmurru(dMAR.TU)
Lo.edg.
┌
ŠU┐ BA.AN.TI
U4. ┌BURU5.ŠE3┐ ŠE U3 MAŠ2. ┌BI┐
Rev.
I3.AG2.E
IGI I3-[li2-]-irṣit(KI)-im
10DUMU [ dAn-]MAR.TU
IGI [dsu’en(dEN.ZU)-i-d]in-nam
[IGI x-x-x]-a-bu-um
IGI ṣil2-li2-dMarduk(dAMAR.UTU)
U.edg
ITI KIN-dINANNA U4 20 └KAM┘
15[MU gišGU.ZA BÁ]RA KU3.SIG17
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ﻋﻘود ﻗرض ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻻﮔﺎﺑﺎ ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘدﯾم

م .آرام ﺟﻼل ﺣﺳن اﻟﻬﻣوﻧدي

اﻟﺗرﺟﻣﺔ:
وﺟﻪ :

 ٣ﻛور ﺷﻌﯾر دﯾن )ﻣﻊ(
اﻟﻔﺎﺋدة

ﻣن ﺧوزاﻟوم
-٥

ﺣﺎﻓﺔ ﺳﻔﻠﻰ :

ﻗﻔﺎ :

-١٠

ورد -اﯾﻠﯾﺷو

اﺑن ورد-اﯾﻠﻲ -اﻣورو
ﺗﺳﻠم

ﻓﻲ وﻗت اﻟﺣﺻﺎد اﻟﺷﻌﯾر وﻓﺎﺋدﺗﻪ

ﺳﯾﻛﯾل
اﻣﺎم اﯾـ)ﻟﻲ –( ﻣﺎﺗم

اﺑن ان-اﻣورو

اﻣﺎم )ﺳﯾن اﯾد(ﻧﻧﺎم

)اﻣﺎم  -(....أﺑوم

اﻣﺎم ﺻﯾﻠﻲ ﻣردوك

ﺣﺎﻓﺔ ﻋﻠﯾﺎ:
-١٥

اﻟﯾوم اﻟﻌﺷرون ﻣن ﺷﻬر اﯾﻠول

ﺳﻧﺔ اﻟﻌرش اﻟﻣﻘدس اﻟذﻫﺑﻲ

اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم

) ﻋﻘد ﻗرض ﻛﻣﯾﺔ ﺷﻌﯾر ﺑﻔﺎﺋدة اﺳﺗﻠﻣﻬﺎ ورد-اﯾﻠﯾﺷو اﺑن ورد-اﯾﻠﻲ -اﻣورو ﻣن ﺧوزاﻟوم  ،ﻋﻠﻰ اﻧﻪ
ﻓﻲ وﻗت اﻟﺣﺻﺎد ،ﺳﯾﻛﯾل اﻟﺷﻌﯾر وﻓﺎﺋدﺗﻪ  ،وﻗد اﺑرم اﻟﻌﻘد اﻣﺎم ارﺑﻌﺔ ﺷﻬود ،ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻌﺷرﯾن ﻣن
ﺷﻬر اﯾﻠول ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷر ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺳﻣﺳو –اﯾﻠوﻧﺎ(.

٢٧٩

ﻣﺠﻠﺔ آﺛﺎر اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ  /اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠٢٠ / ٥

ﺷرح اﻟﻣﻔردات

 : KIN-dINANNAﺻﯾﻐﺔ ﺳوﻣرﯾﺔ ﻻﺳم اﻟﺷﻬر اﻟﺳﺎدس ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ "اﯾﻠول – ." ulûlu

وﻣﻌﻧﻰ اﻷﺳم " ﺷﻬر ﻧزول اﻷﻟﻬﺔ ﻋﺷﺗﺎراﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺳﻔﻠﻲ " .ﯾﻧظر:

اﺳﻣﺎﻋﯾل ،ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم ":اﻷﺷﻬر أﺻوﻟﻬﺎ وﺗﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺿﺎرة وادي اﻟراﻓدﯾن و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان
اﻟﻣﺟﺎورة " ،اﻟﻧدوة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣﻬرﺟﺎن ﺑﺎﺑل اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر)،ﺑﻐداد ،(١٩٩٩:ص.٦١

ﺳﻠﯾﻣﺎن  ،ﻋﺎﻣر :اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ) ،ﻣوﺻل  ،(٢٠٠٠:ص.٢٧١
BMSC, p.126-129 ; MDA , P.91, no. 115 ; Calendars, pp.104-106.
 : gišGU.ZAﻣﺻطﻠﺢ ﺳوﻣري ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ ) (kussûﺑﻣﻌﻧﻰ ):ﻛرﺳﻲ اﻟﻌرش  ،اﻟﻛرﺳﻲ

اﻟﺣﻛم( .ﯾﻧظر:

ﻋﻠﻲ ﯾﺎﺳﯾن اﻟﺟﺑوري  :ﻗﺎﻣوس اﻷﻛدﯾﺔ –اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،ص.٢٨٥
AHw, p.515
ﻣﻘدس (  .ﯾﻧظر :
 : BÁRAﻣﻔردة ﺳوﻣرﯾﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ ) (parakkuﺑﻣﻌﻧﻰ ) :ﻣﻧﺻﺔ ّ ،
; CAD, Vol. K, p.587-588
MAD, Vol. 4, no.69:7 ; PDT, Vol. 1,
no.347:5
 : KU3.SIG17ﻣﻔﺮدة ﺳﻮﻣﺮﯾﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻛﺪﯾﺔ ) (ḫurāṣuﺑﻤﻌﻨﻰ ) :اﻟﺬھﺒﻲ(  .ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﯾﻨﻈﺮ:
; SL, p.148
CDA, p.121 ,
ﯾذﻛر ان ) (KU3.SIG17ﻗراءة ﺟدﯾدة  ،ﺣﯾث ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﺎن ﺗﻘ أر ) (KU3.KIاو ) (KU3.GIوﻋﻦ
ذﻟﻚ ﯾﻨﻈﺮ :
AbZ, p.179

No.4
اﻟرﻗم اﻟﻣﺗﺣﻔﻲ  :م.ع ٦٢٨٥١

اﻟﻣوﺿوع  :ﻋﻘد ﻗرض ﻓﺿﺔ ﺑﻔﺎﺋدة
اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت :

 ١,٨ × ٣,٣ × ٣,٧ﺳم

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧص  :ﻣﻛﺳور ﻣن ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب.
اﻟﺧﺗم  :ﺟزﺋﯾﺎ ﻣﺧﺗوم

اﻟﺗﺎرﯾﺦ :اﻟﯾوم اﻟﺛﻼﺛون ﻣن ﺷﻬر ﺷﺑﺎط ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺳﻣﺳو-

اﯾﻠوﻧﺎ.

٢٨٠

ﻋﻘود ﻗرض ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻻﮔﺎﺑﺎ ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘدﯾم

م .آرام ﺟﻼل ﺣﺳن اﻟﻬﻣوﻧدي

Obv.
2/3 (GIN) 6 QA KU3.BABBAR
MAŠ2.┌GI┐.NA DAḪ.ḪE.DAM
KI A-wi-il-dNa-bi-um
md
Šamaš(dUTU)-e-pi2-re
ŠU BA.AN.TI
U4.BURU5.ŠE3

5Lo.edg

KU3.BABBAR U3 MAŠ2.BI
Rev.
I3.AG2.E
IGI li-pi2-it-iš18-tar2 DUMU u-bar-rum
IGI Sin(30)-i-din!-nam DUMU tab-ba-wi-di-im
ITI ZIZ2.A U4 30 KAM
]MU Sa-am-su-i-lu-na [LUGAL.E

10 -

U.edg.
>A2.AG2.GA2 dEN.LIL2-LA2-<KA

اﻟﺗرﺟﻣﺔ:
وﺟﻪ :

 ٣/٢ﺷﯾﻘل و  ٦ﻗﺎ ﻓﺿﺔ
دﯾن ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ

ﻣن اوﯾل-ﻧﺎﺑﯾوم
ﺷﻣش-اﯾﺑﯾري

-٥
ﺣﺎﻓﺔ ﺳﻔﻠﻰ :
ﻗﻔﺎ :

ﺗﺳﻠم

وﻓﻲ وﻗت اﻟﺣﺻﺎد
اﻟﻔﺿﺔ و ﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ
ﺳﯾزن

اﻣﺎم ﻟﺑت-ﻋﺷﺗﺎر اﺑن اوﺑﺎروم

-١٠

طﺑﺎوﯾدﯾم
اﻣﺎم ﺳﯾن-ادﯾﻧﺎم اﺑن ّ
اﻟﯾوم اﻟﺛﻼﺛون ﻣن ﺷﻬر ﺷﺑﺎط

٢٨١

ﻣﺠﻠﺔ آﺛﺎر اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ  /اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠٢٠ / ٥

ﺣﺎﻓﺔ ﻋﻠﯾﺎ:

-١٥

ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻣﺳو-اﯾﻠوﻧﺎ
)ﺑـ(ـﺄرﺷﺎد ﻣن اﻷﻟﻪ اﻧﻠﯾل .

اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم

)ﻋﻘد ﻗرض ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺿﺔ ﺑﻔﺎﺋدة اﺳﺗﻠﻣﻬﺎ ﺷﻣش-اﯾﺑﯾري ﻣن اوﯾل ﻧﺎﺑﯾوم  ،ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻓﻲ وﻗت

اﻟﺣﺻﺎد ﺳﯾزن اﻟﻔﺿﺔ وﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ  ،وﻗد اﺑرم اﻟﻌﻘد اﻣﺎم ﺷﺎﻫدﯾن  ،ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺛﻼﺛﯾن ﻣن ﺷﻬر ﺷﺑﺎط ﻓﻲ
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك ﺳﻣﺳو -اﯾﻠوﻧﺎ( .
ﺷرح اﻟﻣﻔردات

 :LUGAL.Eﻛﻠﻣﺔ ﺳوﻣرﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ " :ﻣﻠﻛًﺎ " و ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ "  ، " šarrumاﻣﺎ " "Eﻓﻬﻲ

ﻟﻠﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻔرد  ،وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎم " اﻟﻣﻠك "  .ﯾﻧظر :
ŠL ,p.364 ,151:2 MDA ,p.103:151
 :A2.AG2.GA2ﻣﺻطﻠﺢ ﺳوﻣري ﯾرادﻓﻪ ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ " "têrtumﺑﻣﻌﻧﻰ " أرﺷﺎد  ،أﻣر " .ﯾﻧظر :
CAD, T, p.357:b ; SBYF, p.41, no. 578 ; MYN, p.80. no.28
 : dEN.LÍL.LA.KAأﺻﻠﻪ ﻫو " " dEN.LIL2.AK.Aﺣﯾث إن :
 : dEN.LÍLاﻷﻟﻪ اﻧﻠﯾل
 :AKأداة اﺿﺎﻓﺔ

 : Aﺣرف ﺟر "ﻣن" ﯾﻧظر :
SL, p.1
آرام ﺟﻼل ﺣﺳن اﻟﻬﻣوﻧدي  ،ﻧﺻوص ﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﯾﻛﺎﺳﻲ  ، ...ص ١٥٣

٢٨٢

ﻋﻘود ﻗرض ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻻﮔﺎﺑﺎ ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘدﯾم

م .آرام ﺟﻼل ﺣﺳن اﻟﻬﻣوﻧدي

No.1

Obv.

Lo.edg.
Rev.

٢٨٣

٢٠٢٠ / ٥  اﻟﻤﺠﻠﺪ/ ﻣﺠﻠﺔ آﺛﺎر اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ

U.edg.

No.2
Obv.

Lo.edg.

Rev.

Up.edg.

٢٨٤

ﻋﻘود ﻗرض ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻻﮔﺎﺑﺎ ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘدﯾم

م .آرام ﺟﻼل ﺣﺳن اﻟﻬﻣوﻧدي

No.3
Obv.

Lo.edg.

Rev.

U.edg.

٢٨٥

ﻣﺠﻠﺔ آﺛﺎر اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ  /اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠٢٠ / ٥

No.4
Obv.

Lo.edg.

Rev.

Up.ed.

٢٨٦

 آرام ﺟﻼل ﺣﺳن اﻟﻬﻣوﻧدي.م

ﻋﻘود ﻗرض ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻻﮔﺎﺑﺎ ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘدﯾم

اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 رﺳﺎﻟﺔ،  ﻣدﯾﻧﺔ ﻻرﺳﺎ- ﻧﺻوص ﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘدﯾم:  أﺣﻣد ﻣﯾﺳر ﻓﺎﺿل
.٢٠٠٧ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﺻل،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة

، ﻧﺻوص ﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﯾﻛﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﺑﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘدﯾم:  ارام ﺟﻼل ﺣﺳن اﻟﻬﻣوﻧدي
.٢٠١٧ ،دﻣﺷق

،" "اﻷﺷﻬر أﺻوﻟﻬﺎ وﺗﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺿﺎرة وادي اﻟراﻓدﯾن و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺟﺎورة:  ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل
.٦١ ص،١٩٩٩،ﺑﻐداد،اﻟﻧدوة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣﻬرﺟﺎن ﺑﺎﺑل اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر

٢٠٠٠:  ﻣوﺻل،  اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ: ﻋﺎﻣر ﺳﻠﯾﻣﺎن

، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،  ﻧﺻوص اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻘروءة ﻣن اﻟﻣﺗﺣف اﻟﻌراﻗﻲ:  ﻋﻠﻲ ﻫﺎﺷم ﻣﻌﺿد
. ٢٠٠٩،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد

.٢٠١٠،  اﺑوظﺑﻲ،  ﻗﺎﻣوس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛدﯾﺔ –اﻟﻌرﺑﯾﺔ:  ﻋﻠﻲ ﯾﺎﺳﯾن اﻟﺟﺑوري

: اﻟﻣﺻﺎدر اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ
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