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 قواعد انُشر يف جمهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل المجمة البحوث العممية التي تقع في تخصصات: -ٔ

 يعمم االثار بفرعيو القديم واإلسالم . 
 بميجاتيا و الدراسات المقارنة. المغات القديمة 
 . الکتابات المسمارية و الخطوط القديمة 
 . الدراسات التاريخية والحضارية 
 . الجيولوجيا االثارية 
  يتقنيات المسح االثار . 
 . الدراسات االنثروبولوجية 
 . الصيانة والترميم 

 تقدم البحوث الى المجمة بالمغتين العربية أو االنكميزية . -ٕ

(، وبمسافات مزدوجة بين word – 2010(، وبنظام )A4عمى ورق ) يطبع البحث -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 ، وبنسختين ورقيتين. (CD)االنكميزية، ويسمم عمى قرص ليزري 

يطبع عنوان البحث في وسط الصفحة يميو اسم الباحث ودرجتو العممية ومكان عممو  -ٗ
 (.e-mailوالبريد االلكتروني ) كامالا 

( ٓٓٔيجب ان يحتوي البحث ممخصا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كممة.

يحتوي ممخص البحث باإلنكميزية عمى عنوان البحث واسم الباحث ودرجتو العممية  -ٙ
 والبريد االلكتروني لو. ومكان عممو كامالا 

 تتعمق بعنوان البحث ومضمونو. تضمين البحث كممات مفتاحية -ٚ

من ممكية  ان ال يكون البحث قد تم نشره سابقا أو كان مقدما لنيل درجة عممية أو مستالا  -ٛ
 عند تقديمو لمنشر. فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطياا 

 يمتزم الباحث باتباع االسس العممية السميمة في بحثو. -ٜ

ليتناسب مع مقترحات الخبراء واسموب النشر في يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو   -ٓٔ
 المجمة.



(، صفحة وفي حال تجاوز العدد المطموب ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٔٔ
 عن كل صفحة اضافية. اضافياا  يتكفل الباحث بدفع مبمغاا 

 ال تعاد اصول البحوث المقدمة لممجمة الى اصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. -ٕٔ

كال عمى التوالي وبحسب ورودىا في البحث، وتزود بعناوين،  وتقدم ترقم الجداول واالش -ٖٔ
 بأوراق منفصمة وتقدم المخططات بالحبر االسود والصور تكون عالية الدقة.

 تكتب ارقام اليوامش بين قوسين وترد متسمسمة في نياية البحث. -ٗٔ

في اليامش مع وضع مختصر المصدر بين قوسين في  يشار الى اسم المصدر كامالا  -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغوية وطباعية. -ٙٔ

تعمل المجمة وفق التمويل الذاتي، ولذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة  -ٚٔ
 (، مئة الف دينار عراقي.ٓٓٓٓٓٔ)

من بحثو، أما نسخة المجمة كاممة فتطمب من سكرتارية المجمة  يزود كل باحث بمستل  -ٛٔ
 من تحدده ىيأة التحرير. لقاء  ث

 ترسل البحوث عمى البريد االلكتروني لممجمة:  -ٜٔ

uom.atharalrafedain@gmail.com  
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٢٣٥  

  الت انجاز اللبن من مدینة بیكاسي " تل ابوعنتیك"و وص

    غیر منشورة "مسماریة دراسة تحلیلیة لنصوص  "

  آرام جالل حسن الهمونديد.

  كلیة اآلداب –مدرس في قسم اآلثار 

  أربیل -جامعة صالح الدین

aram.hassan@su.edu.krd 

 

  ١١/١١/٢٠٢٠: تاریخ قبول النشر    ٤/١٠/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  

  الملخص : 

فـــي مدینـــة بیكاســـي والمحفوظـــة حالیـــا فـــي خـــزائن المتحـــف  المكتشـــفات األثریـــةمـــن بـــین 

رقم طینیة صغیرة ابعادها في الغالب التتجاوز ثـالث سـنتیمرات ، ذات لـون اسـود غـامق  ،العراقي

ــــرى العالمــــات المســــماریة المكتوبــــة علیهــــا، والتــــي اكتشــــفت اثنــــاء التنقی بــــات فــــي تــــل " تكــــاد ال ُت

  ابوعنتیك" في المواسم الخمسة.

ویبــدو ان معظــم الـــرقم الطینیــة قیــد الدراســـة فــي هـــذه البحــث تعــود لشـــخص واحــد اســـمه 

عمـال فـي مجـال  تـأجیررشیفه الخاص ، حیـث انـه قـام ب) اي اdMAR.TU-i-biایبي ، -(مارتو

.  لصـناعة اللـبن يلالمثـوهـو الوقـت ا كمیـة كبیـرة مـن اللـبن طیلـة شـهر تمـوزإلعـداد صناعة اللـبن 

وفي العصر البابلي القدیم كان لصناعة اللبن والطابوق اهمیة كبیرة حیث وصلتنا معلومات مهمة 

في هذا المجال من خالل النصوص المسماریة ، ویبدو لنا ان هذه النصوص عبـارة عـن مـذكرات 

ث تعود الیـام مختلفـة البح اایبي ) اذ نالحظ ان معظم نصوص الدراسة في هذ –یومیة لـ (مارتو 

اشـارة الــى مـدة االیجــار او المـواد المســتلمة مقابـل ایجــارهم .فضــال  ةدون ایــمـن مـن شــهر(تموز)، 

تـاریخ هـذه النصـوص  فیما یخص تبین الحركة العمرانیة التي شهدتها مدینة بیكاسي. اما اعن انه

مـــــن حكـــــم الملـــــك  ق.م)١٧٢٤ن اى(یللســـــنة الخامســـــة والعشـــــر التـــــي قمنـــــا بدراســـــتها فانهـــــا تعـــــود 

  .ق.م)١٧١٢-١٧٤٩سمسوایلونا(

،  : نصوص مسماریة ، بیكاسي " تل ابوعنتیك" ، العصر البابلي القدیم ، اللبنالكلمات المفتاحیة

  .ایبي –مارتو 

  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

  ٢٣٦

The Brick Completion Receipts from the City of Pekasi,  
"Till Abu-Antik" 

“An Analytical Study of Unpublished Cuneiform Texts” 
 

Dr. Aram J. Hassan Hamawand 
Lecturer At Archaeology Department 

-College of Arts 
University of Salahaddin-Erbil 

  
Abstract: 

Between the finds discovered in the city of Pekasi and currently 
preserved in the treasuries of the Iraqi Museum was numbers of small 
tablet, its dimensions usually not exceeding three centimeters, with a dark 
black color, often invisible to the cuneiform signs written on it, all of it 
discovered during the excavations in Pekasi, "Till Abu-Antik" during five 
seasons. 

It seems that most of the tablets under study in this research 
belong to one person named (dMAR.TU-i-bi),that is meaning his own 
archive, as he hired workers in the Brick industry from different people, 
and it seems that he needed a large number of bricks, where we notice 
that he hired workers to manufacture brick throughout the month of July. 
The manufacture of bricks was of great importance from old Babylonian 
Period, as important information in this field reached us through 
cuneiform texts. It seems to us that these texts are daily diaries of 
(dMAR.TU-i-bi), as we note that most of the texts of the study in this 
research date back to different days of The month of (July), without any 
indication of the duration of the lease or the materials received in return 
for their rent. In addition, it shows the urban movement witnessed by the 
city of Bekasi. As for the history of these texts that we have studied in 
this research, they go back to the twenty-fifth year (1724 BC) of the reign 
of King Samsu-iluna (1749-1712 BC). 
Keywords: Cuneiform texts, Pekasi, "Till Abu-Antik", Old Babylonian 
period, Bricks, dMAR.TU-i-bi. 

  

  : الموقع

خـط مسـتقیم علـى أبو عنتیك موقع اثري لم یسجل سابقا في قائمـة المواقـع األثریـة ، یقـع 

ـــة الحالیـــة و (27( مایقـــارب مـــن یبعـــد ـــة الكوف ـــل  كـــم)٥٠كـــم) شـــمال شـــرق مدین ـــة باب جنـــوب مدین

 ویحــادد الموقــع ثــالث محافظــات وهــي، )٢(كــم) عــن مدینــة مــرد األثریــة١٥، وبحــدود ( )١(التاریخیــة

، فــي منطقــة )٣(كانــت مغمــورة ســابقا بمیــاه هــور "ابــن نجــم" بابــل والقادســیة والنجــف ضــمن أراضٍ 

التـل بیضـوي  )٤(محصول الشلب واشـجار النخیـل السیماالیا بزراعة المحاصیل الزراعیة و تشتهر ح



  د.آرام جالل حسن الهموندي         وصوالت انجاز اللبن من مدینة بیكاسي " تل ابوعنتیك"   

   غیر منشورة "ة مسماریدراسة تحلیلیة لنصوص  "

٢٣٧  

م)  وارتفاعـــه فـــي أعلـــى نقطـــة بموجـــب الخارطـــة ١٨٠ Χ م٣٠٠الشـــكل تقریبـــا ابعـــاده الحالیـــة ( 

  .)٥(م) عن مستوى السهل المجاور١,٢٥الكنتوریة (

  

  :التسمیة

" التي تعني Antiquityأبو عنتیك تسمیة محلیة محرفة من الكلمة األنجلیزیة "

ها اهل الجنوب لمعكلمة العامیة "عنتیك " التي یستمن ال، وربما یكون األسم مشتقا )٦(""القدیم

 ي، اما عن التسمیة القدیمة للموقع فه)٧(تحدیدا عن األلواح ( الرقم الطینیة) أو المخلفات األثریة

"بمعنى "فم ، pûأصلها " "Pi4 إذ أن " )٨(" والتي تعني "فوهة الكأس"-ka-siki Pi4"بیكاسي 

  . )١٠(الكأس"" بمعنى " kāsu، و ")٩("فوهة

  :)١١(م هذه المدینة بعدة صیغ هيوقد كتب اس

     Pi4-ka-siki, Pi4-ka-si-iki, Pí-ka-si-iki, Pí-i-ka-si-iki, Pi4-ka-asi(GÌR)ki,Pi4-
ka-as-iki   

  تاریخ الموقع :

یمكننــا القــول ان المدینــة كانــت موجــودة فــي زمــن حكــم امــا بخصــوص تــاریخ المدینــة ، 

ان احـد  ألنق.م) وذلـك  ١٨٤٣ــ١٨٤٩ملـك الرسـا ( )١٢("dSin-idinnamام نـیالملـك " سـین ـ اد

نصـــین  فضـــال عـــن ،)١٣(الـــى ذلـــك الملـــك تعـــودالنصـــوص التـــي عثـــر علیهـــا  فـــي تـــل ابـــو عنتیـــك 

 هــذا الموقــع. امــا الغالبیــة العظمــى مــن النصــوص المكتشــفة مــن )١٤(یعــودان الــى الملــك حمــورابي

ق.م)  ١٧١٢-١٧٤٩(  )١٥(" - Samsu-ilunaایلونافكانــت تعــود الــى زمــن حكــم "الملــك سمســو 

ان  ویعتقـد. )١٦(ق.م) ١٦٨٤ــ ١٧١١" ( Abi-ešuḫحكم الملك " ابـي ـ ایشـوخ  مدةحتى اواسط  

ال یمكــن الوصــول الــى طبقاتهــا الســفلى و  اقــدم مــن العصــر البــابلي القــدیم ، ولكــن اللمدینــة تاریخــ

   .)١٧(بزل الحفار الذي یقطعها الى نصفینذلك بسبب ارتفاع مناسیب المیاه الجوفیة بسبب م

 

 : طبیعة نصوص الدراسة

ال تتجاوز ثالثة والتي  صغیرة جداً ها الباحجام یز النصوص المسماریة قید الدراسةتمت

سطوانیة متكررة و أختام ابني غامق، علیها طبعات  ، اوتها ذات لون اسودی، غالبتسانتیمترا

اءة العالمات المسماریة و فهمها. كثیر من االحیان قر متداخلة لدرجة انه صعبت علینا في 

وفي بعض األحیان نرى سمك  ،: بعضها مربعة او مستطیلةالرقم الطینیة اشكال یما یخصوف

ي جدول بالنصوص المنشورة في هذا البحث و اتو طوله. و فیما ی همع عرض یاالرقیم متساوٍ 

  حسب تسلسل دراستها :بذلك 

  

    



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

  ٢٣٨

  

  كاآلتي: في نصوص الدراسةتسلسل ال وكان

  ).الطابوقصانعي اللبن (عدد العمال   -١

 .المستأجر اسم الشخص  -٢

  .المؤجر اسم الشخص -٣

 فعل انجاز العمل  -٤

 تاریخ الیوم والشهر والسنة.   -٥

ـــى الســـنة الخامســـة والعشـــر  تعـــود بتاریخهـــاجمیـــع هـــذه النصـــوص  ـــك یال ن مـــن حكـــم المل

  ق.م) . ١٧١٢-١٧٤٩( لوناای-سمسو

  بالشكل اآلتي: هتحلیلو  النصنستعرض قراءة  ویمكن ان 

 No. 1 (IM.183865) 
                 Obv. 
                        4 ERÍN la-bi-ni  
                                                      A-wi-il-dNa-bi-um  
                                  a-na dMAR.TU-i-bi                                          
                Lo.ed. 
                                  il-li-ik 

  
رقم 

  النص

  
  متحف العراقي رقم ال

  
  رقم الحفریات

  القیاسات

  سمك  عرض  طول 

  سم١,٥  سم٢,٧  سم٢,٧  أبوعنتیك ٢٨٥٩   م.ع ١٨٣٨٦٥  ١

   ٢٨٣٧  م.ع ١٨٣٨٤٧  ٢
  أبوعنتیك

  سم١,٩  سم٢,٩  سم٢,٦

   ٢٨٣٠  م.ع  ١٨٣٨٤٠  ٣
  أبوعنتیك

  سم٢  سم٣,١  سم٣

   ٢٨٣٩  م.ع ١٨٣٨٤٩  ٤
  أبوعنتیك

  سم١,٨  سم٢,٧  سم٢,٧

   ٢٨٤٣  م.ع ١٨٣٨٥٣  ٥
  أبوعنتیك

  سم١,٩  سم٢,٨  سم٢,٥

   ٢٨٣٤  م.ع  ١٨٣٨٤٤  ٦
  أبوعنتیك

  سم١,٥  سم٢,٧  سم٢,٧

   ٢٨٣١  م.ع  ١٨٣٨٤١  ٧
  أبوعنتیك

  سم١,٨  سم٢,٩  سم٢,٧

  سم١,٩  سم٢,٧  سم٣  أبوعنتیك  ٢٨٣٣  م.ع١٨٣٨٤٣  ٨

   ٢٨٥٣  م.ع ١٨٣٨٥٩  ٩
  أبوعنتیك

  سم١,٧  سم٢,٦  سم٢,٧

أ  ٢٨٤١  م.ع  ١٨٣٨٥١  ١٠
  أبوعنتیك

  سم١,٧  سم٢,٩  سم٢,٨



  د.آرام جالل حسن الهموندي         وصوالت انجاز اللبن من مدینة بیكاسي " تل ابوعنتیك"   

   غیر منشورة "ة مسماریدراسة تحلیلیة لنصوص  "

٢٣٩  

                    Rev.                                                           
                         5-     ITU ŠU.NUMUN.A U4 1 KAM 
                                  MU ALAM gišTUKUL SÌG.GI 

  : الترجمة

  الوجه:

 لبنصانعي ال (عمال)) ٤بــ ( -١

 نابیوم–اویل  -٢

 ایبي –مارتو ــ لِ  -٣

  

 الحافة السفلى :

  أنجزَ عمل او   -٤

  

 : القفا

 الیوم األول من شهر تموز  -٥

  السالححامل  سنة التمثال -٦

  " المعنى العام" 

نابیوم"   -عمل (ما) باربعة عمال من صناع اللبن من قبل "آویل )انجاز(مذكره (  

  ایبي"، النص مؤرخ بالیوم والشهر والسنة ) - "مارتولى ا

 " شرح المفردات" 

١- ERÍNاالكدیة "في "  یرادفها ا، اجیر  " عامال :: مفردة سومریة تعنيṣābu")١٨( .  

" اذا جاءت في النصوص االقتصادیة، وكذلك مع ااو أجیر  "عامال :تعني  "ERÍN " مفردةالان و 

   .)١٩("redû" التي تعني عامًال من نوع "UKU. UŠمشابه لـِ "اسماء وقوائم العمال وهي بذلك 

، فأذا حذفت او ابقیت فأنها التؤثر في المعنى تسبق بعالمة دالة على المهن ان ومن الممكن

  .  )٢٠("lúوهي تشابه "

lābinī  :المفردة  " lābinī اف الیه "الجر " و ت في حالة المضجاء هذا النص" الموجودة في

  )٢١("اللبنصانع بمعنى " " lābinu "، ومفردها "مع وبذلك یكون المعنى " ُصّناع اللبنبصیغة الج

ظهرت بهذه الصیغة فقط من ضمن نصوص " lābinī " المفردةومما یجدر األشارة الیه ان 

له ، وهذا شيء الصیغة فیه هذه توجدالمدینة "بیكاسي" وحتى انه في قاموس شیكاغو اآلشوري 

  .اهمیته الخاصة

  . "labin ana labinuبصیغة  "یث جاءت في قاموس شیكاغو اآلشوري ح



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

  ٢٤٠

٢ (Awīl-dNa-bi-um اسم علم مذكر مرّكب ، بمعنى " رجل األله نابیوم "وهو من األسماء :

  .)٢٢(الشائعة في العصر البابلي القدیم

٤ (dAmurru(dMAR.TU)-i-bi  ّین األول "ءب،یتكون من جز : اسم علم  مذكر مرك 

dAmurru(dMAR.TU)ه مارتو " اموررو" والجزء الثاني"وهو األل "i-bi " وأصلها "inbi  و"

" وألن الكاتب غیر ملزم بالتضعیف ibbi" فیصبح الكلمة "bحرف ضعیف فیدغم مع " "nألن "

" للشخص الثالث المفرد المذكر من Gمن صیغة " ، وجاءت هنا فعل ماض  "ibiفیكتبها "

  . )٢٣( و بذلك یكون المعنى " األله اموررو سّمى"دعى" ، ، " بمعنى " سّمىnabûالمصدر "

٤( il-li-ik  ٍمن صیغة  " : فعل ماضG للشخص الثالث المفرد المذكر من المصدر "

"alāku ٢٤(" انجز (عمال ما) ، أّدى (خدمة)"" بمعنى( .  

٦ ( ŠU.NUMUN.Aفي  : صیغة سومریة ألسم الشهر الرابع في التقویم البابلي ، و یقابله

 . )٢٥(" وهو شهر "تموز" ، ومعنى اسم هذا الشهر " األبن البار "du’ūzu" او "dûzuاألكدیة "

٨  (  KAM االول، الثاني"" : مفردة سومریة تحول العدد الصحیح الى عدد ترتیبي نحو)٢٦(.  

١١ (: gišTUKUL األكدیة " في سومریة تعني " سالح " و یرادفها مفردة kakkum")٢٧(.  

١٢( SÌG.GI األكدیة "في : مصطلح سومري یرادفهmaḫāṣumحمل ، " بمعنى "ضرب ،

  .)٢٨("مسك

  . )٢٩(" والتي تعطي نفس  المعنىSÀG" تقرأ ایضا بـ" SÌG : ان العالمة السومریة " مالحظة

) صیغة  MU ALAM  gišTUKUL SÌG.GI: ان الصیغة التاریخیة (  مالحظة

  صیغتها الكاملة : )٣٠(ایلونا–حكم الملك سمسو  مختصرة للسنة الخامسة والعشرون من

MU sa-am-su-i-lu-na LUGAL.E URUDUALAN GIŠTUKUL 
KU3.SIG17 ḪUŠ.A SIG3.GE ME.GIM NAM.UR.SAG.GA.KA.NA 
KI SAG IL2.LA MU.UN.NA.AN.DIM2.MA 

ایلونا الملك عمل تمثال من الذهب (بصورة ) واقف (یمثله) حامل السالح -سنة سمسو

  )٣١(طل یمثل القوة األلهیةكالب

No.2 (IM.183847) 
                 Obv. 
                                 2  ERÍN la-bi-ni 
                                                     ma-wi-i[l-dna-b]i-um    
                                  [a-na] dMAR.TU-i-bi                                          
                Rev. 
                                  il-li-ik      
                         5-     ITU ŠU.NUMUN.A U4 3 KAM 
                                 MU ALAM gišTUKUL SÌG.GI  

  



  د.آرام جالل حسن الهموندي         وصوالت انجاز اللبن من مدینة بیكاسي " تل ابوعنتیك"   

   غیر منشورة "ة مسماریدراسة تحلیلیة لنصوص  "

٢٤١  

  : الترجمة

  :الوجه

 لبنالصانعي  )ن منعامال() ٢( -١

 نابیوم–اویل  -٢

 ایبي –مارتو  لِـ  -٣

 : القفا    

 أنجزَ عمل او   -٤

 من شهر تموز  الثالثالیوم   -٥

 لسالححامل اسنة التمثال   -٦

  

  " المعنى العام "

الى نابیوم"  - لین من صناع اللبن من قبل "آویلماعلعمل (ما)  )انجاز(مذكره (  

  ایبي"، النص مؤرخ بالیوم والشهر والسنة ) - "مارتو

No.3 (IM.183840) 
                 Obv. 
                                  2 ERÍN la-bi-ni 
                                                    mzi-na-tum   
                                  a-na dMAR.TU-i-bi                                          
                Rev. 
                                 [i]l-li-ik      
                         5-     ITU ŠU.NUMUN.A U4 20 KAM 
                                 MU ALAM gišTUKUL SÌG.GI  

  : الترجمة

  :الوجه

 لبنصانعي ال )ن منعامال() ٢بــ ( -١

 زیناتوم -٢

 ایبي  –مارتو  لِـ  -٣

  : القفا     

 أنجزَ عمل او    -٤

 من شهر تموز  العشرینالیوم   -٥

  السالححامل سنة التمثال   -٦

  



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

  ٢٤٢

  ""المعنى العام

 -"مارتوالى " زیناتوملین من صناع اللبن من قبل "معالانجاز عمل (ما)  ةمذكر (  

  ص مؤرخ بالیوم والشهر والسنة )ایبي"، الن

  

  ""شرح المفردات

٢ (Zi-na-tum " اسم علم مؤنث ، من المصدر :zinû" بمعنى " تمرة النخلة ")32( .  

NO.4  (IM.183849) 
                 Obv. 
                                  3 ERÍN la-bi-ni 
                                                     mbe-la-nu-um    
                                  a-na dMAR.TU-i-bi                                          
           Lo.ed. 
                                  il-li-ik 
             Rev. 
                        5-     ITU ŠU.NUMUN.A U4 20 KAM 
                                 MU ALAM gišTUKUL SÌG.GI  

  : الترجمة

  :الوجه

 لبنصانعي ال )من لامع() ٣بــ ( -١

 بیالنوم -٢

 ایبي –مارتو  لِـ  -٣

 :الحافة السفلى

 أنجزَ عمل او    -٤

 :القفا     

 من شهر تموز  العشرونالیوم   -٥

  السالححامل سنة التمثال   -٦

  

  " المعنى العام "

ى ال" بیالنوممن صناع اللبن من قبل " عمال ةـثالثلعمل (ما)  )انجاز(مذكره (  

  ایبي"، النص مؤرخ بالیوم والشهر والسنة ) - "مارتو

  

  

  



  د.آرام جالل حسن الهموندي         وصوالت انجاز اللبن من مدینة بیكاسي " تل ابوعنتیك"   

   غیر منشورة "ة مسماریدراسة تحلیلیة لنصوص  "

٢٤٣  

  "شرح المفردات"

٢ (Be-la-nu-um  من األسماء األموریة الشائعة ، وهو صیغة مختصرة لالسم المذكر :

"be-el-a-nu-um"33(" والذي یعني " األله آنو السید(.  

NO.5  (IM.183853) 
                 Obv. 
                                  2 ERÍN la-bi-nu 
                                                     mbe-la-nu-um    
                                  a-na dMAR.TU-i-bi                                          
                Rev. 
                                 il-li-ik 
                        5-     ITU ŠU.NUMUN.A U4 21 KAM 
                                 MU ALAM  giš  TUKUL SÌG.GI  

  

  : الترجمة

  :الوجه

 لبنصانعي ال  )ن منعامال( ٢بــ -١

 بیالنوم -٢

 ایبي  - مارتو لِـ  -٣

 : القفا     

  انجزعمل او    -٤

 الیوم الواحد والعشرون من شهر تموز   -٥

  السالححامل  سنة التمثال  -٦

  

  " المعنى العام "

 - "مارتوالى قبل "بیالنوم"  من صناع اللبن من  نیلامعـلعمل (ما)  )انجاز(مذكره (  

  ایبي"، النص مؤرخ بالیوم والشهر والسنة )

ما جاءت به في في حالة الرفع خالفا ل"  lābinū "  جاءت المفردة :مالحظة

  ." lābinī "جاءت بحالة الجر النصوص السابقة اذ

  

  

  

  



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

  ٢٤٤

NO.6  (IM.183844) 
                 Obv. 
                                  4 ERÍN la-bi-nu 
                                                     mbe-la-nu-um    
                                  a-na dMAR.TU-i-bi                                          
                Lo.ed. 
                                  il-li-ik 
                Rev. 
                        5-     ITU ŠU.NUMUN.A U4 30 KAM 
                                 MU ALAM  giš  TUKUL SÌG.GI  

  : الترجمة

  :الوجه

 لبنصانعي ال )من (عمال ٤بــ  -١

 بیالنوم -٢

 ایبي –مارتو  لِـ  -٣

 

 :الحافة السفلى

 أنجزعمل او    - ٤

 القفا :

 الثالثون من شهر تموز  الیوم  -٥

  التمثال حامل السالحسنة   -٦

  

  " المعنى العام "

الى ن من قبل "بیالنوم"  عمال من صناع اللبربعة العمل (ما)  )انجاز(مذكره (  

 النص مؤرخ بالیوم والشهر والسنة ایبي"،  - "مارتو

NO.7  (IM.183841) 
                 Obv. 
                                  4 ERÍN la-bi-ni 
                                                     ma-wi-il-dna-bi-um    
                                  a-na dMAR.TU-i-bi                                          

                    Lo.ed. 
                                 il-li-ik 
             Rev. 

                        5-     ITU ŠU.NUMUN.A U4 21KAM 
                                 MU ALAM  giš  TUKUL SÌG.GI  

  



  د.آرام جالل حسن الهموندي         وصوالت انجاز اللبن من مدینة بیكاسي " تل ابوعنتیك"   

   غیر منشورة "ة مسماریدراسة تحلیلیة لنصوص  "

٢٤٥  

  : الترجمة

  :الوجه

 لبن) صانعي المن (عمال ٤بــ  -١

 نابیوم- آویل  -٢

 ایبي–الى مارتو  -٣

  :الحافة السفلى

 أنجزَ عمَل او   -٤

  : القفا    

 من شهر تموز  الواحد والعشرون الیوم  -٥

  السالححامل سنة التمثال   -٦

  

  " المعنى العام "

" الى آویل نابیومن صناع اللبن من قبل "عمال م ألربعةعمل (ما)  )انجاز(مذكره (  

  ایبي"، النص مؤرخ بالیوم والشهر والسنة ) - "مارتو

  

NO.8  (IM.183843) 
                 Obv. 
                                  4 ERÍN la-bi-nu 
                                                     mzi-na-tum 
                                  a-na dMAR.TU-i-bi                                          
                                  il-li-ik 
             Rev. 
                        5-     ITU ŠU.NUMUN.A U4 25KAM 
                                 MU Sa-am-su-i-lu-na LUGAL.E  
                                 ALAM giš TUKUL SÌG.GI  

  : الترجمة

  :الوجه

 لبنال ) صانعيمن عامل( ٤بــ  -١

 زیناتوم -٢

 ایبي–مارتو  لِـ  -٣

 انجزَ عمل او   -٤

  



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

  ٢٤٦

 : القفا    

 والعشرون من شهر تموز  الخامس الیوم  -٥

   السالححامًال إیلونا ( الذي مثَّل في) تمثال  - سنة الملك سمسو  - ٧و٦

  

  " المعنى العام "

الى " زیناتومصناع اللبن من قبل "عمال من ربعة العمل (ما)  )انجاز(مذكره (  

  ایبي"، النص مؤرخ بالیوم والشهر والسنة ) - "مارتو

  في هذه البحث . - ٥ - نظر النص رقم" یlābinī " مالحظة : حول 

  

  "شرح المفردات"

٦- Sa-am-su-i-lu-naشمس الهنا " ، مؤلف من "  :: اسم علم مذكر مرّكب ، بمعنى

فیه تمثل   "na" و المقطع الثاني تعني " الهنا " و " اً المقطع األول " شمس یعني مقطعین،

  .)34(ضمیر التملك للشخص األول الجمع المذكر

   .)35(اآلموریة األسماء في بكثرة   "na" ضمیر المتكلمین وجدی

LUGAL.E: األكدیة " في بلها " و یقا اً " ملك :سومریة تعني مفردة šarrum" " اما ،E" فهي 

  .)36(""الملك لمفرد ، ومعناها العامللفاعل في حالة ا أداة

  

NO.9  (IM.183859) 
                 Obv. 
                                  2 ERÍN la-bi-ni 
                                                     mbe-la-nu-um       
                                 a-na dMAR.TU-i-bi                                                           
Lo.ed. 
                                 il-li-ik 
               Rev. 
                        5-     ITU ŠU.NUMUN.A U4 24 KAM 
                                 MU ALAM gišTUKUL SÌG.GI  

  : الترجمة

  :الوجه

 لبن) صانعي الن منمالعا( ٢ -١

 بیالنوم -٢

 ایبي–مارتو  ِـ ل -٣

  



  د.آرام جالل حسن الهموندي         وصوالت انجاز اللبن من مدینة بیكاسي " تل ابوعنتیك"   

   غیر منشورة "ة مسماریدراسة تحلیلیة لنصوص  "

٢٤٧  

 : الحافة السفلى

 أنجزعمل او   -٤

 : القفا    

 الرابع والعشرون من شهر تموز  الیوم  -٥

  السالححامل سنة التمثال   -٦

  

  " المعنى العام "

 - "مارتوالى ِ " بیالنوممن صناع اللبن من قبل " نیملاعـلعمل (ما)  )انجاز(مذكره (  

  )بالیوم والشهر والسنة ؤرخایبي"، النص م

NO.10  (IM.183851) 
                 Obv. 
                                  2 ERÍN la-bi-ni 
                                                     mzi-na-tum 
                                 a-na dMAR.TU-i-bi                                                                             
il-li-ik 
               Rev. 
                        5-     ITU ŠU.NUMUN.A U4 27KAM 
                                 MU ALAM gišTUKUL SÌG.GI  

  

  : الترجمة

  الوجه:

 لبنصانعي ال )ن منعامال( ٢  -١

 زیناتوم -٢

 ایبي–مارتو  لِـ  -٣

 أنجزَ عمل او   -٤

 : القفا    

 السابع والعشرون من شهر تموز  الیوم  -٥

 السالححامل سنة التمثال   -٦

  

  

  

  



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

  ٢٤٨

  " المعنى العام "

 - "مارتوالى من صناع اللبن من قبل "زیناتوم"  املینعـلعمل (ما)  )انجاز(مذكره (  

  ایبي"، النص 

 مؤرخ بالیوم والشهر والسنة )

 

  :الهوامش
امل : "مالحظات عامة على النصوص المسماریة من تل أبوعنتیك الموسمین الثاني والثالث محمد ، أحمد ك )١(

 .١)، ص٢٠٠٠ -١٩٩٩، (بغداد: ٥٠،مج سومر" ، ٢٠٠١-٢٠٠٠
  . ٢ص، ٢٠٠٧ سنة  ( الموسم الخامس)، تقریر البعثة التنقیبیة لموقع ابو عنتیكحول ذلك ینظر :  )٢(
  .١ص ،٥٠سومر، مج  ،بقالمصدر السامحمد، أحمد كامل :  )٣(
مسماریة غیر منشورة من العصر البابلي القدیم من تل بزیخ( زابالم) و نصوص الشویلي ، سعد سلمان فهد :  )٤(

  .٢١)، ص٢٠١٠، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، (بغداد:  أبو عنتیك( بیكاسي)
لبابلي القدیم من مدینة بیكاسي انصوص مسماریة غیر منشورة من العصر الهموندي ، آرام جالل حسن :  )٥(

، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى جامعة صالح الدین، (اربیل: تل ابو عنتیك) من المتحف العراقي(

 ٢١) ، ص٢٠١٢
تقریر أعمال التنقیب لموقع ابوعنتیك للمواسم ، كذلك ینظر :  ١، ص المصدر السابقمحمد ، أحمد كامل:  )٦(

 ١،ص "٢٠٠١"و لغایة عام" ١٩٩٩"الثالث من نهایة عام 
 .٢٠، اطروحة دكتوراه ، ص المصدر السابق:  سعد سلمان فهد الشویلي، )٧(
ابق اسم المدینة مع موقع ابو عنتیك ونبه الى هذا المعنى هو الباحث الدكتور  أحمد كامل ن طمان أول  )٨(

  ذلك ینظر : عنمحمد ، 

 . ٤- ٣، ص ٥٠ ، سومر، مجالمصدر السابقمحمد ، أحمد كامل: 
 (9) Labat,R.: Manuel D’épigraphie Akkadienne, (Paris:1976), MDA ,  p.492, no: 15 
(10) Gelb & Others : The Chicago Assyrian Dictionary, (Chicago :1956f), CAD, K, 
p.253: b. 

  حول صیغة كتابة اسم مدینة بیكاسي ینظر :  )١١(

  . وكذلك ینظر : ٤- ٣، ص٥٠،سومر،مج السابق المصدرمحمد ، احمد كامل : 

، اطروحة دكتوراه  نصوص مسماریة غیر منشورة من العهد البابلي القدیم من (تل أبوعنتیك)عبد، باسمة جلیل : 

 .٣-٢) ، ص٢٠٠٣غیر منشورة ،(جامعة بغداد : 
"في الحكم و nur-dAdad " تاسع ملوك مملكة الرسا ،خلف ابوه "نور ـ أددdSin-idinnamادّنام  -"سین  )١٢(

  ق.م) ، للمزید حول هذه الملك ینظر : ١٨٤٣ـ١٨٤٩حكم لمدة سبع سنوات (

Fitzgerald, M.: The Rulers of  Larsa  p.98. 
  ١٤، صتقریر بعثة التنقیب لموقع ابوعنتیك ، الموسم الخامس )١٣(
 .٢، ص٥٠، سومر، مج المصدر السابقمحمد ، احمد كامل :  )١٤(
ق.م) وهو ابن الملك ١٧١٢-١٧٤٩سنة ( ٣٨ایلونا : سابع ملوك ساللة بابل األولى، حكم لمدة  -  سمسو )١٥(

  ایلونا و معاركه ینظر  :-العظیم حمورابي ، للمزید من المعلومات حول الملك سمسو
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 . ٢٢ص ، ٢٠٠٣سنة   ، التقریر السنوي لبعثة موقع ابوعنتیك ، الموسم الرابعینظر :  )١٧(
 ینظر الى: )18( 

Civil, M. & Othors:  Ea a=nâqu, Aa a=nâqu, with their Forerunners and related texts, 
(Roma :1979), MSL 14 ,p.257, 2:228   

Grégoire, J.-P.  :  Archives administratives sumériennes, (Paris 1970) AAS, no.177:4            
،  مدخل في الحیاة االقتصادیة لدولة أور الثالثه في ضوء الوثائق المسماریة :المتولي، نوالة أحمد محمود  )19(

 ٢٥٤- ٢٥٣)، ص ٢٠٠٧(بغداد: 
  ینظر الى:  )20(

of workers in the Sippar region at the Some  Aspects of Hiring Weitemeyer , M ., 
, pp. 29, 58  . )1962 ( Copenhagen:, Time of Hammurabi 

Adams, R.: “An Interdiciplinary Overview of a Mesopotamian City and its inter 
, 2008, p.20CDLIlands”,  

، رسالة ماجستیر البابلي القدیم (مصادرة)نصوص مسماریة غیر منشورة من العهد  المیالي، ولید سعدي محمد :

  .١٦٣،٢٩:١)، ص٢٠١٠غیر منشورة ، (جامعة بغداد :
(21) CAD, L, p.25:b. 

  هذا االسم ینظر: عن  )٢٢(

Ranke, H.: Early Babylonian  Personal Name, (Philadelphia:1906), EBPN , p. 70:a 
Dangin ,Th.: " Letters et Contracts De L' époque de la Premiere Dynastie 
Babylonienne ", Paris (1910), TCL 1, 147:24 
Goetze, A.: “Thirty Tablets from the Reigons of Abī-ešuḫ and Ammī-ditānā”, (New 
Haven :1948), JCS 2, p.105, 9:4 
 

 
 :ینظر  )٢٣( 

King, L. W.: Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum, 
33, 47a:8 CT(London: 1912),  

7 , 76:1 AbBKraus, F.: Briefe aus dem British Museum, (Leiden:1977),   
Sigrist, M.: Old Babylonian Account Texts in the Horn Archaeology Museum, 
(Michigan: 1990), AUCT 4 , p.42, 8:8 

  :ینظر )٢٤(

Birot, M.: LETTRES DE YAQQIM-ADDU, Gouverneur DE Sagarâtum, 
14 , 4:12 &17:9 ARM(Paris:1974) ,  

Pfeiffer, R.H.: Excavations at Nuzi 2: The Archives of Shilwateshub, Son of the 
9 , 2:8 HSSKing. (Cambridge:1932),   

  :ینظر  )٢٥(

Langdon, S.: The Babylonian Menology and the Semitic Calenders " (London :1933), 
, p.110BMSC 

Al-Rawi ,F. & Dalley ,S.: Old Babylonian Texts from Private Houses at Abu Habbah 

Ancient Sippar ", (London:2000) . E.DUBBA 7, p.156 
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 3, P.170      NG 

  :ینظر )٢٧(

Leemens, W. F.: Legal and Economic Recoede from the kingdom of Larsa , (Leiden: 
½, p. 47 SLB1954),   

 
 :ینظر )٢٨( 

CAD, k, p.50:a  
Peat, J.: “A Collection of UR III Tablets”, JCS 28, (USA:1976), p.221, 44:2 
Roth, M.: “Reading Mesopotamian Law Cases PBS 5 100: A Question of Filiation”, 
(Leiden: 2001), JESHO 44, p.285 
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Genouillac, H.: Textes de l’epoque d’Agadé et de l’epoque d’Ur, (paris:1910-11), 
ITT 2, 3820:2 
Legrain, L.: Business Document of the Third Dynasty of Ur, (London: 1947), UET 3, 
985;2 
Halloran, J.:Sumerian Lexicon, ( USA: 2006), SL, p.231 

  حول هذه الصیغة التاریخیة ینظر: )٣١(

, p.40, SBYFondon:1946), Formula, (L-Babylonian Year-Mercer,S.A.B: Sumero
no.575 
Sigrist, M.: Mesopotamian year name, p.80 

4, p.66, 32: 8,9 AUCT  
 :ینظر )٣٢( 

3,  CUSASOwen, D. I. & Mayer, R. H.: the Garšana Archives, ( Bethesda: 2007), 
346:col.2:12  
Gelb, I. J.: Sargonic Texts in the Ashmolean Museum,Oxford (Chicago :1970), MAD 
5, 73:5 

  :ینظر )٣٣( 

Schorr, M.: Urkunden des Altbabylonian Zivil – und prozessechts, (Leipzig: 1913), 
VAB 5, p.466   
 
Sulaiman, A.: Astudy of Land Tenure in Old Babylonian period with Special 
Reference to the Diyala Region Based on published and unpublished Texts , ph.D 
Thesis, university of London, (London:1966), SLTOB, p.406 
 
Greengus,S.: Old Babylonian Tablets from Ischchali and Vicinity, (Istanbul: 1979), 
OBTI, p.81 
 
Delitzsch, F.: Vorderasitische Schriftdenkmaler der Koniglichen Museen zu Berlin, 
(Leipzig: 1909), VS 8, 93:14 

  :ینظر  )٣٤( 
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Grégoire, J.-P.  :  Contribution à l’Histoire Sociale, Économicue Politique et Culturelle 

du Proche- Orient Ancien, (Paris :1996)  AAICAB 1/1, pl. 015, 1930-40  
Durand, J. M.: Documents Cunéformes de la IVe Section de l’Ecole pratique de 
hautes, etudes, tomi I: Catalogue et Copies Cunéformes, (Paris:1982), DoCu 1, 495 : 
r. col.2:7 
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Huffman, H.B.:Amorite Personal Names in the mari Texts, (USA:1961), APN ,p.235. 
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