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 قواعد انُشر يف جمهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل السجمة البحهث العمسية التي تقع في تخررات: -ٔ

 . اإلسالميو  القديم بفرعيوعمم االثار  -
 بميجاتيا و الدراسات السقارنة. القديسة المغات -
 . القديسةو الخطهط  السدسارية الكتابات -
 . والحزارية التاريخية الدراسات -
 .     ةياالثار  الجيهلهجيا -
 . اآلثاري السدح  تقشيات -
 . ةياالنثروبهلهج الدراسات -
 . والترميم الريانة -

 تقدم البحهث الى السجمة بالمغتين العربية أو االنكميزية . -ٕ

(، وبسدافات مفردة بين Microsoft Word(، وبشظام )A4يطبع البحث عمى ورق ) -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 (، وبشدختين ورقيتين. CD)االنكميزية، ويدمم عمى قرص ليزري 

(، يميو اسم الباحث ودرجتو العمسية ومكان ٙٔيطبع عشهان البحث وسط الرفحة بحجم ) -ٗ
 (، وبالمغتين العربية واالنكميزية.٘ٔ(، بحجم )e-mailعسمو كامال والبريد االلكتروني )

( ٓٓٔيجب ان يحتهي البحث ممخرا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كمسة.

 تزسين البحث كمسات مفتاحية تتعمق بعشهان البحث ومزسهنو. -ٙ

(، لكل من ٕٔجم )تكتب ارقام اليهامش بين قهسين وترد متدمدمة في نياية البحث بح -ٚ
 واالنكميزية. السرادر العربية

( سم، واليسين واليدار ٘ٗ.ٕكهن أبعاد الرفحة من كل االتجاىات من االعمى واألسفل )ت -ٛ
 ( سم.ٚٔ.ٖ)



ان ال يكهن البحث قد تم نذره سابقا أو كان مقدما لشيل درجة عمسية أو مدتال من ممكية  -ٜ
 فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطيا عشد تقديسو لمشذر.

 تباع االسس العمسية الدميسة في بحثو.يمتزم الباحث با -ٓٔ

 يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو ليتشاسب مع مقترحات الخبراء واسمهب الشذر في السجمة. -ٔٔ

(، صفحة وفي حال تجاوز العدد السطمهب يتكفل ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٕٔ
 ديشار.( ٖٓٓٓالباحث بدفع مبمغا اضافيا عن كل صفحة اضافية قدره )

 ال تعاد اصهل البحهث السقدمة لمسجمة الى اصحابيا سهاء نذرت أم لم تشذر. -ٖٔ

ترقم الجداول واالشكال عمى التهالي وبحدب ورودىا في البحث، وتزود بعشاوين،  وتقدم  -ٗٔ
 بأوراق مشفرمة وتقدم السخططات بالحبر االسهد والرهر تكهن عالية الدقة.

امال في اليامش مع وضع مخترر السردر بين قهسين في يذار الى اسم السردر ك -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحسل الباحث ترحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغهية وطباعية. -ٙٔ

البالغة  واالستالل تعسل السجمة وفق التسهيل الذاتي، لذلك يتحسل الباحث اجهر الشذر -ٚٔ
 الف ديشار عراقي فقط. وخسدة عذر (، مائةٓٓٓ٘ٔٔ)

يزود كل باحث بسدتل من بحثو، أما ندخة السجمة كاممة فتطمب من سكرتارية السجمة لقاء   -ٛٔ
 ثسن تحدده هيأة التحرير. 

 ترسل البحهث عمى البريد االلكتروني لمسجمة: -ٜٔ

E-mail: uom.atharalrafedain@gmail.com 
  



 ثثد احملروٌاخ
 

 العنهان اسم الباحث الصفحة
 تهطئة إسساعيلخالد سالم  ٔ

 زىراء محسهد دمحم نظام ٖٙ-ٖ 
 اآلمثال الخاصة بالحيهان في السرادر السدسارية الدهمرية خالد سالم إسساعيل

 -ٜٓٛنشهرتا )الثاني( -الحس التاريخي عشد السمك اآلشهري تهكمتي احسد زيدان الحديدي ٓٙ-ٖٚ
 ق.م ٗٛٛ

 حدشين حيدر عبد الهاحد ٓٛ-ٔٙ
 مؤيد دمحم سميسان

السدسارية عمى طبعات َأختام حكام السدن من عرر أور الكتابات 
 الثالثة

ٛٔ-ٜٛ 
 دمحم أحسد دمحم

 سالم يحيى الجبهري 
 أثر الحهاس في الرهرة الذعرية عشد أدباء بالد الرافدين

 نجاة عمي دمحم التسيسي ٕٙٔ-ٜٜ
 فاتن مشرهر دمحم الغانسي

 ٕٛٓٓ-الفخار الفرثّي من تل مدكن السهسم اأَلول

 دراسة مقارنة مع المغة العربّية القمب السكانّي في المغة األكدّية عباس إبراهيم صابر ٛٗٔ-ٕٚٔ

ٜٔٗ-ٔٙٙ 
 مشاىل أسامة جارهللا الخيرو

 شكيب راشد آل فتاح
 مرويات عّز الدين ابن األثير عن معارك قهات السهصل

 م(٘ٚٔٔ-ٗٚٔٔىـ/ٔٚ٘-ٓٚ٘مع صالح الدين األيهبّي )

ٔٙٚ-ٕٔٛ 
 دمحم عميسميسان 

 سفيان ياسين إبراهيم
 ممكية األراضي الزراعية وجبايتيا في اليشد

 م(ٗٔ –م ٓٔىـ /ٛ -ىـ ٗ)القرن 
 عمم الفمك في الترهير العثساني شيساء جاسم البدري  ٕٙٓ-ٖٛٔ
 "دراسٌة لشرهص مدساريَّة غير مشذهرة من العرر الدهمرّي الحديث" حدين دمحم رضا الِحْسَيري  ٕٕٙ-ٕٚٓ
 اإلنكميزي القدم 

 إليهنهرا مارياني ٗٔ-ٖ
نساذج فخار من العرر البرونزي السبكر )الدور الرابع( من ام 

 الحفريات في جشهب بالد الرافدين

نظرة عمى الريف االشهري الحديث: مدتهطشة العرر الحديدي الثالث  كابراييل جاكهزا ٕٗ-٘ٔ
 لسشطقة تل تاسمي جيدك في وادي اصالحية )تركيا(
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 تهطئة

          خالد سالم إسماعيل  . أ

    رئيس التحرير                                                                

 

ثار الرافدين الذي يتزامن مع آن ُأقدم الجزء األول من السجمد الثامن من مجمة أيدرني  

التي تردرها  2112عام  السجمد األول مشها  صدور ذكرى مرور عذر سشهات عمى 

 إلىثار بجامعة السهصل، فزال عن حرهل السجمة عمى مهافقة لالنزسام اآلكمية 

وهه انجاز هام من ضسن الخطهات  22/8/2122العالسي بتاريخ  DOAJمدتهعب 

 لسهاكبة التطهر الدريع الحاصل ؛لتي رسسشاها لمشههض بهاقع السجمةالطسهحة والدديدة ا

في الشذر العمسي وااللكتروني في العراق والعالم. نذكر كل من ساهم ودعم وساند في 

 ثار الرافدين.آالتقدم الذي حرل في مجمة 

 ن يهفقشا ويددد خطانا.أندأل هللا                 
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 ور الثالثةختام حكام المدن من عصر أأَ ط�عات �ة على الكتا�ات المسمار 
 

 **مؤ�د دمحم سل�مان                              *حسنین حیدر عبد الواحد       
 

 ٥/١/٢٠٢٢تار�خ قبول النشر:                     ٢٣/١١/٢٠٢١تار�خ تقد�م ال�حث للمجلة: 
 

 :لخصالم
ختام األسـطوان�ة علـى النصـوص المسـمار�ة المكتشـفة فـي مختلـف مـدن أمدتنا ط�عات األَ   

والســ�َّما  ،العــراق القــد�م �معلومــات ق�مــة عــن طب�عــة الوظــائف التــي �انــت قائمــة فــي العــراق القــد�م
أن ) ق.م، الذي شهد عودة األقوام السـومر�ة لسـدة الحكـم �عـد ٢٠٠٤ -٢١١٢عصر ُأور الثالثة (

عنــه لمــدة تز�ــد عــن مئتــین ســنة، ومــع عــودة الســومر�ین للحكــم ظهــر التخصــص �الوظــائف غابــت 
ددة و��الء الهـرم اإلداري أهم�ـة �بیـرة، ومـن بـین أهـم الوظـائف التـي حمـل شـاغلیها مسـؤول�ات متعـ

)، الـــذي انفـــرد �ـــإدارة القضـــا�ا ensi2وتعـــود �جـــذورها لعصـــور أقـــدم هـــي وظ�فـــة الحـــاكم المـــدني (
المدن�ـــة فقـــط فـــي إدارة المـــدن، لقـــد قـــدَّمت لنـــا ط�عـــات أختـــام الحكـــام معلومـــات واف�ـــة عـــن ��ف�ـــة 
صــ�اغة الــنص المســماري المــدون علــى ســطح الخــتم وموقعــه مــن المشــهد الكلــي للخــتم فضــًال عــن 

 اجة الخاصة �الحكام الَّتي میزت وظائفهم عن �ق�ة الوظائف استناًدا للمعلومات الواردة فیها.الدی�

 اور الثالثة. ،حكام المدن، ط�عة ختم، أختام اسطوان�ة، الكتا�ة المسمار�ة الكلمات المفتاح�ة:

 
Cuneiform Writings on the Seals Impressions of City Rulers 

from the Ur III Period 
 

Hassanein Haydar Abdulwahed   Moayed Mohammed Suleiman 
                
  
 Abstract: 

The editions of cylinder seals on the cuneiform texts discovered in 
various cities of ancient Iraq provided us with valuable information about



٢٠٢٣/  ٨/ مجلد  ١مجلة اثار الرافدین / ج  
 

٦٢ 
 

the nature of the jobs that existed in ancient Iraq, especially the era of Ur 
III (2112-2004) BC, which witnessed the return of the Sumerian peoples 
to rule after being excluded from it for a period of more than  Two 
hundred years ago, and with the return of the Sumerians to rule, 
specialization in jobs appeared and the administrative hierarchy was 
given great importance.  Editions of the seals of the ruler's Adequate 
information on how the cuneiform text inscribed on the surface of the seal 
was formulated and its location in the overall view of the seal, as well as 
the preamble for the rulers that distinguished their functions from the rest 
of the functions based on the information contained therein. 
 Keywords: Cuneiform Writing, Cylinder Seals, Seal Impression, Rules 
of Cities, Ur III. 

 

 توطئة:

ensi2 : (حاكم مدني) :(ابلها في اللغة األكد�ة المفردة:، �ق)١(وظ�فة سومر�ة تعنيiššiakum (
)، و�عني: en)، تتكون من مقطعین ، األول: (ensi2. و�رى �عض ال�احثین أن لفظة: ()٢(

) ensi2)، �معنى: (قرن)، و�ذلك �كون المعنى الحرفي لكلمة (si، والثاني ()٣((الحاكم الدیني) 
م الدیني المقرن"، وأن هذِه التسم�ة تدل على أن الحاكم الدیني قد بدأ یتحول إلى قائد هو "الحاك
، إال أن )٤(من أن ل�س الخوذة المقرنة �انت من ممیزات اآللهة دون ال�شر  على الرغمعسكري، 

 .   )٥(وظ�فة مدن�ة ول�ست عسكر�ة  �انت)، ensi2الدالئل تشیر إلى أن وظ�فة الـ (

)، وقــد فســر المقطعــان pa- te- si)، مــدونًا �العالمــات التــي تقــرأ: (ensi2لـــ (ورد مصــطلح ا
)pa- te ـــى  دفـــع ال�ـــاحثین)، �أنهمـــا مقطعـــان صـــوت�ان لتحدیـــد الق�مـــة الصـــوت�ة لالســـم، ممـــا إل

االفتـراض أن المصــطلح یرقــى إلـى عصــور م�كــرة جـدًا تســبق الســومر�ة، وأن المصـطلح ر�مــا �ــان 
)، ثــم اختصــر الســومر�ون المصــطلح ل�صــ�ح nin- si)، و (ensi2( ). الــى جانــبtensiیلفــظ: (

)en) معنى: (سید)، و� ،(si ٦()، في حالة المضاف إل�ه( . 

)، �أنه الكـاهن الـذي �خطـط منطقـة المعبـد، pa- te- siوهناك من فسر معنى المصطلح: (
)، للداللة على siالمقطع ()، تعني: (منطقة المعبد)، یل�ه te)، �معنى: (كاهن)، و (paفالمقطع (

القد�مــة  )٨()، فكــان فــي نصــوص أورensi2. أمــا أقــدم ورود للقــب الـــ ()٧(الــذي خطــط ذلــك المعبــد 
 ذاتهــا ورد فــي النصــوصو ، )٩(كمــا ورد فــي أحــد النصــوص القد�مــة مــن مدینــة شــرو�اك (تــل فــارة) 

 .)١٠()، نفسه ensi2: ()، والذي �ظنه أحد ال�احثین أنه �عني اللقبgar- pa- te- siمصطلح: (

، )١١(انــاتم)  -هــو مــن عهــد (اي)، بوصــفِه حاكمــًا مســتقًال ensi2وأول ذ�ــر لحامــل لقــب (
 .   )١٢(حاكم مدینة لكش



 الكتا�ات المسمار�ة على ط�عات َأختام حكام المدن من عصر أور الثالثةحسنین حیدر عبدالواحد                
 مؤ�د دمحم سل�مان

٦٣ 
 

ور الثالثــة �ــان الملــك هــو المسـؤول نظر�ــًا عــن ســن القــوانین وتطب�قهــا، إال أن وفـي عصــر أ
ن اسم الحاكم �ظهـر مـع أسـماء القضـاة تنفیذها من الناح�ة العمل�ة �ان مناطًا �حكام المدن، إذ �ا

 .)١٣(الذین ینظرون في القضا�ا 

وعلى الرغم من �ون الحاكم هو المسـؤول األول عـن المدینـة أمـام الملـك، إال أن الحـاكم لـم 
 .)١٤(دون الرجوع إلى الملك من �كن �استطاعته اتخاذ أي قرار س�اسي 

 

 تنظ�م الكتا�ة ومضمونها على أختام حكام المدن:

قــــراءة الكتا�ــــة المســــمار�ة علــــى ط�عــــات اختــــام حكــــام المــــدن مــــن عصــــر أور الثالثــــة  ِعبـــرَ 
�اإلمكـــان القـــول إن تنظـــ�م الكتا�ـــة ومضـــمونها علـــى ط�عـــات  وتحلیلهـــا ق. م)، ٢٠٠٤ -٢١١٢(

 األختام �ان �اآلتي:
 ختام الحكام على حقلین من الكتا�ة.وزعت الكتا�ة المسمار�ة في أغلب ط�عات أ .١

 سطر.)، أ٥-٣األول اسم الملك وألقا�ه الملك�ة موزعة على (ضم الحقل  .٢

ــــُه موزعــــة علــــى خمســــة أســــطر مــــن الكتا�ــــة تضــــمن الحقــــل الثــــاني  .٣ اســــم الحــــاكم یل�ــــه وظ�فُت
 المسمار�ة.

شـــغل الـــنص المســـماري المحفـــور علـــى ســـطح الخـــتم االســـطواني الجـــزء الجـــانبي مـــن المشـــهد  .٤
 من المشهد الفني.  وأستند في أغلب األح�ان على الشخص�ة الرئ�سة

وزعــت األســطر الزوج�ــة علــى الحقــل األول مــن الــنص المســماري فــي حــین وزعــت األســطر  .٥
 الفرد�ة على الحقل الثاني منه.

، �ثـرة عـدد )١٥( لوحظ على النص المسـماري المحفـور علـى ط�عـات أختـام حكـام مدینـة (ُنفـر) .٦
 ) سطرًا.١٦أسطره إذ وصل عددها إلى (

ـــده علـــى ط�عـــات حكـــام مدینـــة نفـــر دون غیـــرهم مـــن اقتصـــر ذ�ـــر نســـب الحـــاكم  .٧ ووظ�فـــة وال
 الحكام.

 .  )١٦((خادمك)، للداللة على ت�ع�ة الحاكم للملك :ي)، أir11- zuینتهي العمود بذ�ر مفردة ( .٨

ومن األمثلـة علـى ورود ط�عـات أختـام حكـام المـدن السـومر�ة فـي عصـر أور الثالثـة، نـورد المثـال 
 اآلتي: 

Col. I 

 ur- dnammu 1 نمو -ورأ ١

 nita- kala- ga 2 الرجل القوي  ٢

 lugal – uri5 ki- ma 3 ورملك مدینة أ ٣



٢٠٢٣/  ٨/ مجلد  ١مجلة اثار الرافدین / ج  

٦٤ 

 Col. II 

 ḫa-aš2-ḫa-me-er 4 ار -مي -خا -اش -خا ٤

 ensi2 5 حاكم ٥

 iš-ku-un-den-zu 6(17) سین -�ون  -(مدینة) اش ٦

 ir 11- zu7(18)خادمك  ٧

من الط�عات النادرة، إذ تعد الوحیـدة حسـب إحصـائ�ة الدراسـة  المذ�ور آنفاً تعد ط�عة الختم 
نمــو، اذ دون نــص الط�عــة علــى حقلــین  -مــن ط�عــات أختــام الحكــام التــي تعــود لعصــر الملــك اور

نمـو  -أسـطر ابتـدأ األول منهـا بـذ�ر اسـم الملـك اور ةمن الكتا�ة المسمار�ة ضم الحقل األول ثالث
اني فضم أر�عة أسطر من الكتا�ة المسمار�ة جاء في السطر األول ثم ألقا�ه الملك�ة، أما الحقل الث

 اسم الحاكم ثم وظ�فُتُه الملك�ة فاسم المدینة التي �حكمها واختتم �مفردة (خادمك).

علـى نصـوص مســمار�ة  احتــوت)، ur- dnanibgalوثمـة ط�عـة خـتم لحــاكم مدینـة نیبـور (
)، إذ ضــمت ط�عــة الخــتم نصــًا مســمار�ًا )، مــن حكــم الملــك (شــولكي٤٤ -٣٦مؤرخــة �الســنوات (

مؤلفًا من حقلین، جاء الحقل األول �أر�عة أسطر ضم اسم الملك وألقا�ُه الملك�ة، أما الحقل الثـاني 
فضــم ســ�عة أســطر، ضــمت اســم الحــاكم ووظ�فتــُه ونســ�ُه ووظ�فــة والــدُه الــذي شــغل وظ�فــة حــاكم 

 ذ نقرأ ما نصُه:مدینة نیبور أ�ضًا في بدا�ات حكم الملك (شولكي)، إ
Col. I 

 dšul- gi 1 لكي -شو ١

 nita- kala- ga 2 الرجل القوي  ٢

lugal  uri5 ورملك مدینة أ ٣
ki- ma 3 

 lugal- [ki- en- gi]- ˹ki˺ - [ur]i 4 ملك �الد سومر وأكد ٤

Col. II 

 ur- dnanibgal 5 نانی�كال -اور ٥

 ensi26 حاكم ٦

 nibru ki 7 مدینة نیبور ٧

 dumu lugal- engar- du108دو  -اینكار -ابن لو�ال ٨

 ensi29 حاكم ٩

 nibruki - ˹ka˺ 10 مدینة نیبور ١٠

 11 [ir 11- zu](19) خادمك ١١



 الكتا�ات المسمار�ة على ط�عات َأختام حكام المدن من عصر أور الثالثةحسنین حیدر عبدالواحد                
 مؤ�د دمحم سل�مان

٦٥ 

، الـوز�ر األعظـم )٢٠(كما ورد اسم ذات الحاكم على ط�عـة خـتم نـذري موجـه لإللـه (نوسـكا) 
)، وتعـد ط�عــة الخـتم هــذه مــن الط�عـات النــادرة، إذ قلمـا وردت ط�عــة خـتم نــذري لح�ــاة لإللـه (انلیــل

سـطرًا  سـتة عشـرأحد ملوك أور الثالثة، فضًال عن احتواء الط�عة علـى نـص مسـماري مكـون مـن 
أســطر، ُذِكــَر فیهــا اســم اإللــه  تســعةمــن الكتا�ــة المســمار�ة موزعــة علــى حقلــین، ضــم الحقــل االول 

ِه والع�ــارات النذر�ــة فضــًال عــن اســم الملــك (شــولكي)، وألقا�ــُه الملك�ــة، فــي حــین (نوســكا) ومنصــ�
أسطر ُذكر فیها اسم الحاكم ووظ�فتُه ونس�ُه ووظ�فة والـدُه، وأنتهـى الـنص  س�عةضم الحقل الثاني 

�مفــردة (مكــرس)، وهــي مــن الع�ــارات نــادرة الــورود علــى ط�عــات أختــام مــوظفي ســاللة أور الثالثــة 
، إذ نقرأ في نص ط�عة الختم اآلتي:  )٢١(مع األختام النذر�ة فقط  تعملتاسوالتي 

Col. I 

 اإلله نوسكا ١
dnuska 1 

 sukkal- maḫ 2 الوز�ر األعظم ٢

 لإلله انلیل ٣
den- lil2- la23 

 lugal- a- ni 4 ملكه ٤

 nam- ti 5 لح�اة ٥

 dšul- gi 6 لكيشو  ٦

 nita- kala- ga 7 الرجل القوي  ٧

lugal  uri5 ورملك مدینة أ ٨
ki- ma 8 

 lugal- ki- en- gi- ki – uri- ka- še3 9 ملك �الد سومر وأكد ٩

Col. II 

 ur- dnanibgal 10 نانی�كال -اور ١٠

 ensi211 حاكم ١١

 nibru ki 12 مدینة نیبور ١٢

 dumu lugal- engar- du1013 دو -اینكار -ابن لو�ال ١٣

 ensi214 حاكم ١٤

 nibruki – ka415 مدینة نیبور ١٥

 a mu- na- ru 16 له كرَس  ١٦

وثمــة مثــال آخــر علــى صــ�اغة الكتا�ــة المســمار�ة علــى ط�عــات أختــام الحكــام مــن عهــد 
 ، إذ نقرأ ما نصه:)٢٢( الملك (شولكي)



٢٠٢٣/  ٨/ مجلد  ١مجلة اثار الرافدین / ج  

٦٦ 

Col. I 

 dšul- gi 1 لكيشو  ١

 nita- kala- ga 2 الرجل القوي  ٢

 lugal – urim5 ki- ma 3 ورملك مدینة أ ٣

 lugal – an- ub-/ da- limmu2-ba- ke4 4 ر�عملك الجهات األ ٤

Col. II 

 şi- lu- uš- d/da- gan 5 �اندا  –صیلوش ٥

 ensi26 حاكم ٦

 si- mu- ru- um ki- [ma] 7 )٢٣(موروم�مدینة س ٧

 ir11- zu da- ni- [ir] 8 المتعبد خادمك ٨

 in- na- [ba] 9 هدىأ  ٩

نجــد أن الحقــل األول قــد تضــمن أر�عــة أســطر بــدأ  المــذ�ور آنفــاً ومــن قــراءة نــص الط�عــة 
الالحقـة، أمـا الحقـل الثـاني  ةالسطر األول بذ�ر اسم الملك ت�عته ألقا�ِه الملك�ة فـي األسـطر الثالثـ

فضم خمسة أسطر جاء اسم الحاكم في السطر األول ت�عه صـفة وظ�فتـِه االدار�ـة ثـم اسـم المدینـة 
أن الــنص الــذي �حمــل ط�عــة الخــتم مــؤرخ �الســنة الثان�ــة  مــع العلــمتــي �حكمهــا وع�ــارة خادمــك، ال

 ).  ١واألر�عین من حكم الملك شولكي. الشكل (

، علـى نـص مـؤرخ )٢٥(، حـاكم مدینـة (أومـا))٢٤( )ur-dli9- si4ووردت ط�عـة خـتم للحـاكم: (
، واحتـوت الط�عـة علـى حقلـین ضـم �ـل حقـل في السنة الخامسة واألر�عین من حكم الملك شولكي

أر�عة أسطر من الكتا�ة المسمار�ة بدأ السطر األول من الحقل األول بذ�ر اسـم الملـك شـولكي ثـم 
ألقا�ــِه الملك�ــة. أمــا الحقــل الثــاني فبــدأ بــذ�ر اســم الحــاكم ووظ�فتــِه ثــم اســم المدینــة التــي �حكمهــا 

 إذ نقرأ:)، ٢. الشكل ()٢٦(واختتم الحقل �مفردة خادمك 

Col. I 
 dšul- gi 1 لكيشو  ١

 nita- kala- ga 2 الرجل القوي  ٢

 lugal – uri5/ ki- ma 3 ورملك مدینة أ ٣

 lugal – an- ub-/ da- limmu2-ba 4 ملك الجهات األر�ع ٤



 الكتا�ات المسمار�ة على ط�عات َأختام حكام المدن من عصر أور الثالثةحسنین حیدر عبدالواحد                
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٦٧ 

Col. II 

 ur- dli9- si45سي -لي -اور ٥

 ensi26 حاكم ٦

 giš-kušu ki 7 مدینة أوما ٧

 ir11- zu8(27) خادمك ٨

، وردت ط�عــة خــتم لحــاكم ســین) -وعلــى نــص مــؤرخ �الســنة األولــى مــن حكــم الملــك (امــار
)، إذ ضـم الخـتم حقلـین مـن ٣). الشـكل (ib- ni digir، المـدعو: ()٢٨()kazalu -زالـومدینـة: (ك

الســطر الكتا�ــة احتــوى الحقــل األول علــى ثالثــة أســطر مــن الكتا�ــة المســمار�ة جــاء اســم الملــك فــي 
، فـــي حـــین خصـــص الحقـــل الثـــاني �أســـطرِه الســـطر�ن اآلخـــر�ناألول وألقا�ـــِه الملك�ـــة وزعـــت علـــى 

األر�عة ل�ضم اسم الحاكم ووظ�فُتُه واسم المدینة التي �حكمها منته�ًا �مفردة خادمك،  فجاء ف�ه ما 
 نصُه:

Col. I 
 سین -امار ١

d amar- den. Zu 1 

 nita- kala- ga 2 الرجل القوي  ٢

 lugal – urim5 ki- ma 3 ملك مدینة اور ٣

 lugal – an- ub-/ da- limmu2-ba- ke4 4 الجهات االر�عملك  ٤

Col. II 

 ib-ni- digir 5 د�كیر -ابني ٥

 ensi26 حاكم ٦

 ka- za6- luki 7 زالومدینة � ٧

 ir11- zu8(29) خادمك ٨

ســین)، مــؤرخ �الســنة  -وثمــة ط�عــة خــتم وردت علــى نــٍص مســماري مــن عهــد الملــك (امــار
)، فضــًال عــن lugal- me- lam2الرا�عــة مــن حكمــِه، والــنص �حمــل اســم حــاكم مدینــة نیبــور (

أســطر مــن الكتا�ــة المســمار�ة، ســ�قُه اســم الملــك  ســ�عةوظ�فتــُه ونســ�ُه ووظ�فــة والــدُه مــوزعین علــى 
أسطر، إذ نقرأ في نص الط�عة:  أر�عة�ُه الملك�ة موزعین على سین)، وألقا -(امار

Col. I 

 سین -امار ١
damar- den-zu 1 

 nita- kala- ga 2 القوي  الملك ٢



٢٠٢٣/  ٨/ مجلد  ١مجلة اثار الرافدین / ج  

٦٨ 

lugal - urim5 ورملك مدینة أ ٣
ki- ma 3 

an- ub-/da  limmu2-ba 4 [lugal] الجهات االر�عملك  ٤

Col. II 

 lugal- me- [lam2] 5لو�ال م�الم  ٥

 ensi2 nibruki 6 حاكم مدینة نیبور ٦

 ub- sar- ˹za3˺ - ga7[d] كاتب ال ٧

 dumu […] d en- lil28ابن [...] انلیل  ٨

 dub- [sar]- gi4- par39 كاتب الكی�ار ٩

 nibru ki – ka410 مدینة نیبور ١٠

 ir 11- [x] 11(30) ]ـك[خادمـ ١١

 -التاسعة)، من حكم الملك (امـار -وعلى عدد من النصوص المؤرخة �السنوات (السا�عة 
). الشـكل a- <a>- kal- laسـین)، وردت ط�عـة خـتم ذ�ـر فیهـا اسـم حـاكم مدینـة أومـا المـدعو: (

 )، إذ نقرأ ما نصه:٤(

 damar- den-zu 1 سین –امار  ١

 lugal  kala- ga 2 الملك القوي  ٢

 lugal – urim5 / ki- ma 3 رملك مدینة او  ٣

lugal – an- ub-/ da- limmu2-ba- ke4 4 الجهات االر�عملك  ٤

Col. II 

 a-<a>- kal- la 5 ال -كال -آ -آ ٥

 ensi26 حاكم ٦

 giš-kušuki 7 مدینة أوما ٧

 ir11- zu 8(31) خادمك ٨

أ�ضـًا علـى ط�عـات األختـام المنفـذة علـى النصـوص االقتصـاد�ة  نفسـهُ  كما ورد أسـم الحـاكم
إذ ورد  ،سـین) والـذي ورد �قـراءة ثان�ـة -المؤرخة �السنة األولى حتى السا�عة من حكـم الملـك (شـو

)، إذ احتــوت ط�عــة الخــتم علــى حقلــین مــن الكتا�ــة المســمار�ة ٥). الشــكل (a-a-kal-la�صــ�غة: (
ت ما نصُه: ا أر�عة أسطر. وتضمنممنه ضم �لٌ 
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٦٩ 

Col. I 

 dšu- den-zu 1 سین -شو ١

 lugal  kala- ga 2 الملك القوي  ٢

 lugal – urim5 ki- ma 3 ورملك مدینة أ ٣

lugal – an- ub-/ da- limmu2-ba- ke4 4 الجهات االر�عملك  ٤

Col. II 

 a-a- kal- la5 ال -�ال -ا�ا ٥

 ensi26 حاكم ٦

 giš-kušuki 7 مدینة أوما ٧

 ir11- zu 8(32) خادمك ٨

ثمان�ـة أسـطر مـن الكتا�ـة المسـمار�ة توزعـت علـى حقلـین  المـذ�ور آنفـاً ط�عة الختم ضمت  
�التساوي احتوت على اسم الملك وألقا�ِه الملك�ـة واسـم الحـاكم ووظ�فتُـُه واسـم المدینـة التـي �حكمهـا 

 واختتمت �مفردة (خادمك).

نـص مختـوم �خـتم حـاكم مدینـة  سـین)، ورد -الملـك (شـووفي السنة األولى أ�ضـا مـن حكـم 
)، إذ ضــمت ط�عــة الخــتم حقلــین مــن الكتا�ــة المســمار�ة حفــر lu2-dnannaدار)، المــدعو: ((ســ�مو 

سـین)، وألقا�ـُه الملك�ـة، فـي حـین ُذِكـَر  -في الحقـل األول أر�عـة أسـطر ُذِكـَر فیهـا اسـم الملـك (شـو
اسـم المدینـة التـي مـارس فیهـا وظ�فتـُه وخـتم الحقـل �مفـردة: في الحقل الثاني اسم الحاكم ووظ�فتُه و 

(خادمك)، إذ نقرأ في النص اآلتي: 
Col. I 

 den-zu 1-[dšu] سین -شو ١

 lugal -kala- ga 2 القوي  الملك ٢

lugal -urim5 ورملك مدینة أ ٣
ki- ma 3 

 lugal  an- ub- da  limmu2-ba 4 الجهات االر�عملك  ٤

Col. II 

 lu2- d[nanna] 5 نانا –لو  ٥

 gir3- nita 26 حاكم ٦

 si2- mu- [dar] ki 7)٣٣(دارمدینة س�مو  ٧

 ir 11- zu 8(34) خادمك ٨

وثمة مثال آخر: 



٢٠٢٣/  ٨/ مجلد  ١مجلة اثار الرافدین / ج  

٧٠ 

Col. I 

 سین -شو ١
dšu-den-zu 1 

 lugal - kala- ga 2 القوي  الملك ٢

 lugal – urim5 ki- ma 3 ورملك مدینة أ ٣

 lugal  an- ub- da limmu2-ba 4 الجهات االر�عملك  ٤

Col. II 

-a اب�الشا ٥ pi- la- ša5 

 gir3- nita 3 6 حاكم ٦

 ka- za- lu ki 7 مدینة �ازالو ٧

 ir- zu 11 خادمك ٨
(35) 8 

،)٣٦(وردت ط�عة ختم حاكم مدینة (كازالو)، على �رة مجوفة (ُبلة) المذ�ور آنفاً ففي المثال 
ســین)، وضــم الــنص المســماري المحفــور علــى الخــتم  -مؤرخــة �الســنة الثالثــة مــن حكــم الملــك (شــو

حقلیــین مــن الكتا�ــة المســمار�ة جــاء فــي الحقــل االول اســم الملــك والقا�ــُه الملك�ــة فــي حــین جــاء فــي 
اسم الحاكم ووظ�فتُه ومكان عملُه وختم النص �مفردة (خادمـك)، علـى غـرار ط�عـات الحقل الثاني 

األختام الت�جیل�ة. 

سـین)، إذ  -ُأِرَخ �السنة الخامسـة مـن حكـم الملـك (شـو وثمة ط�عة ختم وثقت نصًا مسمار�اً 
ضــمت ط�عــة الخــتم حقلـــین مــن الكتا�ــة المســـمار�ة، جــاء فــي الحقـــل األول �أســطرِه الخمســة اســـم 

ســـین)، وألقا�ـــُه الملك�ـــة، فـــي حـــین جـــاء فـــي الحقـــل الثـــاني اســـم حـــاكم مدینـــة نیبـــور  -الملـــك (شـــو
)، ووظ�فتــُه ونســ�ُه ووظ�فــة والــدُه الــذي شــغل وظ�فــة حــاكم مدینــة nam- zi- tar- raالمــدعو: (

 ، إذ نقرأ في نص الط�عة:)٣٧(نیبور أ�ضًا في عهد الملك (شولكي) 
Col. I 

 d šu- den-zu 1 سین -شو ١

 ki- aĝ- den- lil2- la2 2 محبوب اإلله انلیل ٢

 lugal - kala- ga 3 القوي  الملك ٣

 lugal – urim5 ki- ma 4 ورملك مدینة أ ٤

 lugal an- ub- da limmu2-ba 5 الجهات االر�عملك  ٥

Col. II 

 nam- z[i- tar- ra] (38) 6 ز�تار -نام ٦

 ensi2 7 حاكم ٧
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٧١ 

 nibru ki 8 مدینة نیبور ٨

 dumu dnanib-gal 9 ابن نانی�كال ٩

 ensi210 حاكم ١٠

 nibru ki 11 مدینة نفر ١١

 ir11- zu 12 خادمك ١٢

 -daسـین)، أ�ضـًا وردت ط�عـة خـتم لحـاكم مدینـة ُنَفـر، المـدعو: ( -ومن عهـد الملـك (شـو

daعلــى اســم الملــك  )، إذ ضــمت ط�عــة الخــتم اثنــي عشــر ســطرًا مــن الكتا�ــة المســمار�ة احتــوت
وألقا�ِه واسم الحاكم ووظ�فتِه واسم المدینة التي �حكمها، �مـا ضـمت ط�عـة الخـتم اسـم والـد الحـاكم 

، الــذي �ــان �شــغل وظ�فــة حــاكم مینــة نفــر أ�ضــًا. و�عــد هــذا )٣٩() ur- nanib- galالمــدعو: (
ة و�عكـس �بـر النص من النصوص الطو�لة نسـب�ا والمدونـة علـى حقـل واحـد مـن الكتا�ـة المسـمار�

حجم الختم االسطواني لهذا الحاكم. إذ نقرأ ما نصُه: 

 šu- den- zu1[d] سین -شو ١

 ag2- [d] en. lil2- la22 -[ki] محبوب االله انلیل ٢

 lugal- kala- ga 3 الملك العظ�م ٣

 Lugal- uri5 ki- ma 4 ورملك مدینة أ ٤

lugal – an- ub-/ da- limmu2-ba- ke4 5 الجهات االر�عملك  ٥

 da -[da] 6 دا [دا] ٦

 en [si2] 7 حاكم ٧

 nibru [ki] 8 مدینة نفر ٨

 dumu ur- dnanib- [gal] 9 �ال - نانیب -ابن اور ٩

 ensi210 حاكم ١٠

 nibru [ki] 11 مدینة نفر ١١

 ir11- zu 12(40) خادمك ١٢

 -األولــى والثان�ــة مــن عهــد الملــك (ابــيوثمــة ط�عــة خــتم وثقــت نصــًا مســمار�ًا ُأِرخ �الســنتین 
، إذ نفــذ الــنص الكتــابي )٤١() da- da- gaســین)، إذ �عــود الخــتم لحــاكم مدینــة (أومــا) المــدعو: (

علــــى ســــطح الخــــتم وضــــم ثمان�ــــة أســــطر مــــن الكتا�ــــة المســــمار�ة وزعــــت �التســــاوي علــــى حقلــــین 
)، إذ نقرأ ما نصُه: ٦متجاور�ن. الشكل (



٢٠٢٣/  ٨/ مجلد  ١مجلة اثار الرافدین / ج  

٧٢ 

Col. I 

 سین -ابي ١
di- bi2/den- zu1 

 lugal-kala- ga 2 الملك العظ�م ٢

 lugal – uri5 ki- ma 3 ملك مدینة اور ٣

 lugal an- ub-/ da- limmu5-ba 4 الجهات االر�عملك  ٤

Col. II 

 da- da- ga 5 �ا -دا -دا ٥

 ensi26 حاكم ٦

giš-kušu2 مدینة أوما ٧
ki7 

 ir11- zu 9 خادمك ٨

)، قـد تـدرج فـي عـدة وظـائف قبـل أن da- da- gaمدینة (أومـا)، المـدعو: (و�بدو أن حاكم 
�صل إلى منصب حاكم مدینة أومـا، إذ وردت ط�عـة ختمـه علـى العدیـد مـن النصـوص المسـمار�ة 

ومـن المـرجح  ،سین)، مع شغلِه لوظ�فة �اتـب -سین)، و (شو -والمؤرخة من عهد الملكین (امار
ســین)، فــي أخــر ســنوات حكمــه  –الملــك إذ قلــده الملــك (شــو أن �كــون مــن الكتــاب المقــر�ین مــن 

, ومـن المؤ�ـد أن الحـاكم �عـد )٤٢(سـین)، -حكـم الملـك (ابـي ِإ�ـانوظ�فة (حاكم)، وأستمر بوظ�فتـه 
ســین) للحكــم عمــد إلــى اســتبدال ختمــه بداللــة تغییــر الــنص الكتــابي والمشــهد  –تــولى الملــك (أبــي 

)، حـاكم gu-du-du)، هـو بـن (da-da-gaأ).  و ( ٦على سطح الختم، الشـكل ( المنفذینالفني 
 .)٤٣(مدینة أوما أ�ضا

 )۱المرفق (

 بأسماء حكام المدن السومریة الواردة طبعات أختامھم في الدراسة ثبت

عدد  المصدر
اسطر 
 النص

.No اسم الحاكم المدینة الملك السنة

RIME, Vol.3/ 2. 1. 
1. 2001

7 ? UN iškun- den-
zu 

ḫa- aš2- ḫa- 
me- er 

1 

RIME,Vol.3/2.12.20
22; RIME, 
Vol.3/2.12.2023 

11/16 36-
44 

Š nibruki ur-dnanibgal 
dumu lugal-
engar-du10

2 
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٧٣ 

SIDD ,No. 279; 
RIME, Vol.3/ 
2.6.104.6 

9 42 Š simmumm 
ki

si- lu- uš- d 
da- gan 

3 

AUCT, Vol.3: 285; 
AnOr, Vol. 7, 194. 

8 45 Š giš-kušu ki ur- d li- si4 4 

SIDD, No. 103. 8 1 AS kazalu kiib- ni- digir 5 
RIME, Vol. 3/ 2. 1/ 
3.2002. 

11 4 AS nibrukilugal-me-
lam2 dumu 
[…]-den-lil2

6 

Mayr. R., No.4: 1; 
MVN, Vol. 11: 508. 

8 7, 9 AS giš-kušu ki a- kal- la

7 
Sigrist, 
Ducument…..,p, 99. 

8 1-7ŠS 

RIME, Vol. 3/ 2. 1. 
4. 2010.

8 1 ŠS si-mu-darkilu2-
dnanna 8 

Kutscher, JCS,Vol. 
22, pp. 63- 65. 

8 3 ŠS ka-za-lukia-pi-la-ša9 

RIME, Vol.3/ 2. 1. 
4. 2005.

12 5 ŠS nibru ki nam-zi-tar-ra 
dumu 
dnanib-gal 

10 

RIME, Vol.3/ 
1.4.2007-2008-2009. 

12 6-9ŠS nibru ki da-da dumu 
ur- dnanib-
gal 

11 

RIME, Vol.3/ 
1.5.2007- 2008- 
2009- 2010. 

12 1-5IS 

Mayr, R., No. 120. 4 8 1-2IS giš-kušu kida- da- ga 12 

 )٢المرفق (

 الصور واألشكال

 )١الشكل (

 SIDD, No. 334نقال عن: 
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٧٤ 

)٢الشكل (  

 Mayr, R., 1997, No. 779.2نقال عن: 

 )٣الشكل (

 SIDD, No. 103نقال عن: 

 )٤الشكل (

 Mayr, R., 1997, No. 4.1نقال عن: 
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٧٥ 

 )٥الشكل (

 Mayr, R., 1997, No. 4.2نقال عن: 

 )٦الشكل (

 Mayr, R., 2005, No. 142. Eنقال عن: 

 )أ-٦الشكل (

 Mayr, R., 1997, No. 120.3نقال عن: 
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٧٦ 

 الهوامش:المصادر و 

)1(  Halloran, J. A., Sumerian Lexicon, Los Angelos, 2006, P. 63.
 )2( CDA, P. 134:b; AHW, P. 399: a; CAD, I, P. 262: a.

، ص ٢٠١٧، بیـروت، ١المحجوب، عبد المنعم، مصدر سابق المحجوب، عبد المنعم، المعجـم السـومري، ط) ٣(
، ص ٢٠١٣األكد�ــة، �غــداد،  -. �ــذلك ینظــر: عبــد المالــك، منــذر علــي، قــاموس المصــطلحات الســومر�ة٦٥
٤٤. 

 ٢٠٠٤ -٢١١٢(الش�الوي، دمحم رافع صالح، نصوص مسـمار�ة غیـر منشـورة مـن العصـر السـومري الحـدیث  )٤(
�ــذلك ینظــر: ینظــر:  ١١٢، ص ٢٠١٩ق. م)، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، �ل�ــة اآلداب، جامعــة �غــداد، 

موســـى، مـــر�م عمـــران، الفكـــر الـــدیني عنـــد الســـومر�ین فـــي ضـــوء المصـــادر المســـمار�ة، اطروحـــة د�تـــوراه غیـــر 
 .٢٥٠، ص ١٩٩٦منشورة، �ل�ة اآلداب، جامعة �غداد، 

ي المتحــف شــور شــناوة، نصــوص اقتصــاد�ة غیــر منشــورة مــن العصــر الســومري الحــدیث فــالقطبــي، مهنــد عا) ٥(
 ینظر:. �ذلك ١٩٦، ص ٢٠١١داب، جامعة �غداد، طروحة د�توراه غیر منشورة، �ل�ة اآلالعراقي، أ

حمـــد عبـــد، القـــاب حكـــام وملـــوك العـــراق القـــد�م، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، �ل�ـــة اآلداب، الحـــاج دمحم، ه�فـــاء أ
 �ذلك ینظر: .٤٠، ص ٢٠٠٧امعة الموصل، ج

Hallo, W. W., The Ensis's of the Ur III Dynasty, A Dissertation submitted, Chicago, 
1953, P. 81- 83. 
)6(  MSL,Vol. V, P. 51.

 .١٨٧ص  ،١٩٨٤رو، جورج، العراق القد�م، ترجمة: حسین علوان حسین، �غداد،  )٧(
) �م جنـوب شـرق العاصـمة �غـداد، وعلـى مسـافة ٣٦٥ور: تعرف حال�ًا بـ (تل المقیر)، تقع على �عد (مدینة أ )٨(

هــم المــدن مر�ــز محافظــة ذي قــار. وتعــد مدینــة أور مــن أ لــى الجنــوب الغر�ــي عــن مدینــة الناصــر�ة إ) �ــم ١٧(
ر�ة حكمت فیها، ثالث سالالت سومالسومر�ة التي نالت شهرة واسعة على مختلف العصور، و�انت عاصمة ل

ور. آثارهـا ال�اق�ـة زقـورة أهـم أ له القمـر (ننـار)، ومـن ر الثالثة، �ما �انت مر�زًا رئ�سًا لع�ادة إو وأشهرها ساللة أ
. �ذلك ینظـر: صـالح، ١٢، ص ١٩٧٦ینظر: الصیواني، شاه دمحم علي، اور بین الماضي والحاضر، �غداد، 

 .٢٥٧-٢٥٣قحطان رشید، المصدر السابق، ص 
) �ــم جنــوب شــرق مدینــة الدیوان�ــة، و�طلــق ٦٤مدینــة شــرو�اك: االســم المحلــي لهــا (تــل فــارة)، تقــع علــى �عــد () ٩(

ق.  ٢٣٧١ -٢٦٠٠ول مــن عصــر فجــر الســالالت الثالــث ((عصــر فــارة)، غال�ــًا علــى النصــف األالمصــطلح 
 ینظر: لى الكتا�ات التي عثر علیها هناك.ادًا إم)، استن

 و�نظر: ١٣١، ص ١٩٩١العراق القد�م، ترجمة: سمیر عبد الرح�م الجلبي، �غداد، یت، حضارة ن�كوالس، بوستغ
DANE, P. 271. 

�ة دور الور�اء، رسالة ماجسـتیر مهدي، علي دمحم، دور المعبد في المجتمع العراقي من دور العبید حتى نها) ١٠(
 . و�نظر:١٤٥، ص ١٩٧٥غیر منشورة، �ل�ة اآلداب، جامعة �غداد، 

 . و�نظر:٤٣حمد عبد، مصدر سابق، ص الحاج دمحم، ه�فاء أ
EMRT, P. 35- 36. 

ق. م، و�ــان معاصــرًا لملــك اوروك  ٢٤٧٠�ــال، حكــم مدینــة لكــش حــدود العــام  -انــاتم: هــو بــن اكــور -آي) ١١(
و�ــالت المــدن ن مــن القضــاء علــى الفــتن واالضــطرا�ات التــي �انــت تثیرهــا ضــده دكــانــا). تم -اكوششــ -(ابــن
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ومـا التـي �انـت تناصـ�ه العـداء قـاد الحمـالت العسـكر�ة علـى مدینـة أن یوسع رقعة حكمِه فالسومر�ة المجاورة وأ
الشـهیرة  فـُه هـو مسـلتهُ اكاال). �ما دخل في حروب مع (أور) و (ك�ش). اهم مـا خل -نوانتصر على ملكها (اب

 المعروفة �مسلة (العق�ان)، التي خلد فیها انتصاراتِه على أوما. ینظر:
 ینظر:كذلك . ٦١، ص ١٩٨٢، �غداد، ١عالم في العراق القد�م، طالنجفي، حسن، معجم المصطلحات واأل

 .٦٦٥، ص مصدر سابقرو، جورج، العراق القد�م،  
ار. ورد اسم المدینة �قـراءتین قا�اها في قضاء الشطرة ضمن محافظة ذي قتقع �(تلول اله�ة)، مدینة لكش: ) ١٢(

او  )، الســومر�ة وتعنــي: (طــائر الغــراب)، او (الجماعــة)šir- bur- lakiقــدم وردت �صــ�غة: (األولـى وهــي األ
تسـم�ة ). �مـا وردت La- gašški)، او (Lagaški( :كد�ـة(القبیلة)، أما الثان�ة وهـي األحـدث فهـي التسـم�ة األ
)، �معنـى: (المدینـة المقدسـة) وهـي احـدى uru- ku- kugثالثـة للمدینـة فـي النصـوص المسـمار�ة و�صـ�غة: (

دنـى ورتكـارت، انطـوان، تـار�خ الشـرق األم هـا. ینظـر:شـهر حكام، و�عـد األمیـر �ود�ـا مـن أصفات مدینـة لكـش
ـــ ـــد�م، ترجمـــة: توفی ید، لح،  قحطـــان رشـــصـــا . �ـــذلك ینظـــر:١١٥-١٠٩، ص ١٩٦٧ق ســـل�مان، دمشـــق، الق

 . �ذلك ینظر:٢٤١-٢٣٥، ص ١٩٨٧ثري في العراق القد�م، الموصل، الكشاف األ
ق. م)، رسـالة  ٢١١٤-٢٢٥٠ق. م) الثان�ـة ( ٢٣٧٠ -٢٥٥٠ولى (ي، رجاء �اظم عجیل، ساللة لكش األالعكیل

 �ذلك ینظر: .٧٤ -٧٢، ص ٢٠٠٦ماجستیر غیر منشورة، �ل�ة اآلداب، جامعة �غداد، 
Growford, V., ''Lagash'' Iraq, Vol. 36, No. 1, 1974, P. 35; DANE, P. 173.  

، ١ف�صــل الــوائلي، طد. تــار�خهم وحضــارتهم وخصائصــهم، ترجمــة:  -موئیل نــوح، الســومر�ون كر�مــر، صــ) ١٣(
 .١٤١، ص ٢٠١٢بیروت، 

 .٣١٧ -٣١٦ص ، ٢٠٠٩ط�عة دار الوراق، ، ١ط، ١جمقدمة في تار�خ الحضارات القد�مة، �اقر، طه، ) ١٤(
سـم ). و (نفر)، هو االnippur( :كدیین �اسم) وعند األnibruki( :نفر: عرفت عند السومر�ین �اسممدینة  ) ١٥(

رض). ) وتعنـي: (ر�ـاط السـماء واألdur- anki( :دب�ـة �صـ�غةة. �ما عرفت المدینة بتسمیتها األالحدیث للمدین
وتمثل المدینة مكانـة دین�ـة  ،وان�ة مر�ز محافظة القادس�ة) �م شمال شرق مدینة الدی٣٥تقع المدینة على �عد (

ـــرافوس�اســـ�ة مهمـــ ـــد ینظـــر: �الســـلطات الممنوحـــة لحكـــام ولمـــوك العـــرا ة �ونهـــا مصـــدر االعت ـــد�م. للمز� ق الق
لــف منــذ األ -آشــور) فــي العــراق القــد�م -�ابــل -�ــاد �ــاظم، طو�غراف�ــة المــدن الدین�ــة والس�اســ�ة (نفــرالســعدي، أ

، ص ٢٠١٢طروحة د�تـوراه غیـر منشـورة، �ل�ـة اآلداب، جامعـة �غـداد، ق. م، أ ٥٣٩سقوط �ابل الثاني حتى 
، ٥، م٢قــدمین"، ســومر، جر العــراق فــي نظــر الُكتــاب العــرب األ�ــور��س، عــواد، "اثــا�ــذلك ینظــر:  .٧٧-٧٥

 �ذلك ینظر: .٢٤٩، ص ١٩٤٩
Kelin, J., "Nippur AI" (RIA), vol. 9, Berlin, 1998- 2001, P. 533; Jacobsen, Th., "Some 

Sumerian City Names", JCS, Vol. 21, 1967, PP. 102- 1143; Diakonoff, I, M., The 
City- Seats of Sumer- in Early Antiquity, London, 1991, P. 73. 

)16(  CUSAS, Vol. 3, P. 438; AUCT, Vol. 3: 285.

)17(  RGTC,V ol. II, P. 87.

 )18( RIME, Vol. 3/ 2.1.1. 2001.
)19(  RIME, Vol.3/ 2. 12. 2022
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شغل هذا اإلله العدید من الوظائف فهو الـوز�ر األعظـم والحـارس ونـاظر الخزانـة ومقـ�م العـدل  اإلله نوسكا: )٢٠(
كمــا اقتــرن اســمه �ع�ــادة النــار، وتمــت ع�ادتــه فــي �ــل مــدن الور�ــاء ونفــر و�ابــل ومدینــة حــران. للمز�ــد ینظــر: 

هة في ضـوء النصـوص الجمیلي، عامر عبد هللا، وحسین، هیثم احمد،" مدن ومواضع جغراف�ة حملت أسماء آل
 .٣٦١، ٢٠٢١، ٤٠المسمار�ة"، مجلة آلرك للفلسفة واللسان�ات والعلم االجتماع�ة، ع: 

)21( RIME, Vol.3/ 2. 12. 2021.

 )22( SIDD, No. 334; RIME, Vol. 3/2.1.6.1046.

موضع لمدینة قد�مة تقع �قا�اها في قضاء التون �و�ري شـمال   si-mu-ru-umki-ma: -مدینة س�موروم) ٢٣( 
 غرب مدینة �ر�وك. ینظر:

 RGTC, Vol. II, P. 167. 
)٢٤ (ur-dli9- si4: ) ٢٠٩٥ذ�ــر فــي المصــادر المســمار�ة منــذ الســنة الثالثــة والثالثــین لحكــم الملــك شــولكي-

) ق.م، إذ تـــوفي فـــي الســـنة ٢٠٣٨-٢٠٤٧ســـین ( –) ق.م، وحتـــى الســـنة الثامنـــة لحكـــم الملـــك أمـــار ٢٠٤٧
الثامنة من حكم الملك آنف الـذ�ر، إذ شـغل فـي ح�اتـه عـدة مناصـب إدار�ـة حتـى وصـل لمنصـب حـاكم مدینـة 

 أوما. للمز�د ینظر: 
، ص ٢٠١٧، ٦٣) ق.م"، مجلـة سـومر، م: ٢٠٣٩-٢٠٦٢سـعدون، أ�ـا ذر راهـي، " أورل�سـي حـاكم مدینـة أومـا (

١٩١ -١٦٩  . 

اســـم المدینـــة �عـــدة صــــ�غ فـــي النصـــوص المســـمار�ة منهــــا:  داالســـم المحلـــي لهــــا (جوخـــة) ور مدینـــة أومـــا: ) ٢٥(
)GIŠ.UḪ3

ki, GIŠ. KUŠU3
ki, ŠAR. DIŠ, UB.MEki, UḪ3

ki ـم  ٥٠). تقـع المدینـة علـى �عـد�
شرق نهر الفرات ضمن قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار. ینظر: 

RGTC,Vol. II, p. 204; 
، ٥٤"، ســومر، م: ٢٠٠٠-١٩٩٩ول والثــاني �ــات الموســمین األ"جوخــة (أومــا)، نتــائج تنقیحمــد، المتــولي، نوالــة أ

 .٥٣، ص ٢٠٠٩
 )26( Mayr, R., The Seal Impressions of Ur III Umma, U. S. A, 1997, No. 779.2;

MVN, Vol.14:46. 
نص مسماري مؤرخ �السـنة  في)، قد ورد اسمه على ط�عة ختم ur- li9- si4من الجدیر �الذ�ر أن الحاكم () ٢٧(

ســین)، إال أن الخــتم �حمــل اســم الملــك (شــولكي) ومــن المحتمــل أن الحــاكم لــم  -األولــى مــن حكــم الملــك (امــار
یتمكن من تغییر ختمِه في حینها. ینظر: 

MVN, Vol.11:197. 
سین). للمز�د  -)، من حكم الملك (امار٨-٤وردت ط�عة ختم ذات الحاكم على نصوص مؤرخة �السنوات (كما 

ینظر: 
 IAMB, Vol. III: 1627, 1719, 1756, 1766, 2100, 2209, 2248; CUSAS, Vol. 3: 1436- 
1437 

: من المدن العراق�ة القد�مة المهمة والتي تعود بتار�خها إلى عصر فجر السالالت، بلغت اوج مدینة �زالو )٢٨( 
شهرتها عندما أتخذت �مع�ة مدینة مرد �عاصمة لساللة آمور�ة حكمت �التعاصر مع ق�ام ساللة �ابل 

هما. للمز�د ینظر: األولى. تقع المدینة بین مدینتي مرد في الجنوب و��ش في الشمال ولها حدود مشتر�ة بین



 الكتا�ات المسمار�ة على ط�عات َأختام حكام المدن من عصر أور الثالثةحسنین حیدر عبدالواحد                
 مؤ�د دمحم سل�مان

٧٩ 

الحسیني، ع�اس علي، "مدینة �زالو الهم�ة والتار�خ والموقع الجغرافي في ضوء المصادر المسمار�ة   
 .٢٥٤-٢٥٣، ص ٢٠١٧، ٦٣والمسوحات األثر�ة"، مجلة سومر، المجلد: 

 )29( SIDD, NO. 103.

)30(  RIME, Vol. 3/ 2. 1/ 3. 2002.

)31(  Mayr, R., 1997, No. 4.1
)32(  Sigrist, M., Documents tablet Collections, Maryland, 1991, P. 99; Molina, M.,
Tablilas Administrative As Neosumerias de La Abadia DC Montserrat, Barcelona, 
1996, No. 221; Mayr, R., 1997, No. 4.2 ; MVN, Vol. 11: 508; 

 �القرب من مدینة د�الى على نهر دجلة. ینظر:مدینة س�مودار: موقع مدینة تقع  )٣٣(
RGTC, Vol. II: P. 166. 

)34(  RIME, Vol. 3/ 2. 1. 4. 2010.

 )35( Kutscher, R., " Apillaša – Governor of Kazallu" (JCS), Vol. 22,No. (3/4),
(1968/1969), pp. 63- 65. 

مـن  اً ) سـم، تضـم داخلهـا عـدد٧-٥غ قطرهـا بـین (: وهي �ـرات صـغیرة مـن الطـین مجوفـة یبلـbullae -ُبلة) ٣٦(
شــكال هندســ�ة تمثــل فــي حمــل علــى وجههــا الخــارجي ط�عــة خــتم او أكثــر واح�انــا ط�عــات أالــدالالت الطین�ــة وت

لـــف الرا�ـــع ق. م، ومـــن لها، و�عـــود تـــار�خ اســـتخدامها الـــى أواســـط األالواقـــع ط�عـــات الـــدالالت المحفوظـــة بـــداخ
والتـــي �ســـتحیل فتحهـــا مـــن اك�ـــاس الجلـــد التـــي اســـتخدمت فـــي حفـــظ الـــدالالت  المحتمـــل انهـــا اســـتخدمت بـــد�الً 

 ر:و�خراج محتو�اتها إال �كسرها. ینظ
 �ذلك ینظر: .٤٠، ص ٢٠٠٠سل�مان، عامر، الكتا�ة المسمار�ة، الموصل،    

    Al- Mutawalli, N,A., & Ismael, Kh, S., & Sallaberger, W., Cuneiform Texts from 
the Iraqi Excavation at Umma(Jokha)," Bulla from the Shara Temple, Vol. 2, 
Wiesbaden, 2019. P.21-24. 
)37(  RIME, Vol.3/ 2. 1. 4. 2005.

)، ت�عــُه lugal- melamولهــم (ســین)، خمســة مــن الحكــام �ــان أ -(شــو عهــد الملــك فــيحكــم مدینــة نیبــور ) ٣٨(
)lu2- dnanna) ثـم الحـاكم ،(namzi- tara) ثـم عـاد للحكـم الحـاكم ،(ur- nanibgal،(  الـذي �ـان حاكمـا

)، ینظر: da- daثم الحاكم (للمدینة في عهد الملك (شولكي)، 
  RIME, Vol.3/ 2. 1. 4. 2005.

)39(  RIME, Vol. 3/ 2.1.4.2005.
)40(  Maeda, T., "Father of kala and dadaga, governors of umma, (ASJ), vol. 12,

Hiroshima, 1990, P. 71- 79; RIME, Vol.3/2.1.4.2007 
 -)، قــد شــغل منصــب الحــاكم المــدني لمدینــة نفــر مــن عهــد الملــك (شــوda-daن الحــاكم (ومــن الجــدیر �الــذ�ر أ

سین) �حسب النصوص المسمار�ة المؤرخة �عهدي الملكین والمختومـة �ختمـِه.  -سین). حتى حكم الملك (ابي
ینظر: 

 RIME, Vol.3/ 2.1.4.2007-2008-2009; 3/2.5.2007-2008-2009-2010. 
)41(  Mayr, R., 1997, No. 120.4

)42(  Kang, Sh. T., Sumerian Economic Texts from the UMMA Archive, (SACT),
Vol. II, London, 1973, P. 61. 



٢٠٢٣/  ٨/ مجلد  ١مجلة اثار الرافدین / ج  

٨٠ 

ــــام األســــطوان�ة ) ٤٣( ــــه أحمــــد، وأحمــــد، أفــــراح جاســــم، "ط�عــــات األخت ــــى النصــــوص المســــمار�ة المتــــولي، نوال عل
االقتصــاد�ة غیــر المنشــورة مــن نها�ــة األلــف الثالــث قبــل المــ�الد" مجلــة اآلداب، �ل�ــة اآلداب، جامعــة �غــداد، 

 .٢٠٠.، ص ٢٠١٦)، حز�ران، ٥٤ملحق العدد (
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