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هٍئت انخحشٌش
أ.د .عهً ٌبعني اجلبىسي

سئٍظ انخحشٌش
أ.د .صفىاٌ عبيً ععٍذ انشفبعً

أ.و.د .فٍبٌ يىفك سشٍذ انُعًًٍ

َبئب سئٍظ انخحشٌش

عكشحري انخحشٌش
األعضبء

أ.د .عبيش عبذاهلل جنى اجلًٍهً
ُ
أ.و.د .صهري ضٍبء ععٍذ انشفبعً

أ.و.د .عبذ انعضٌض انٍبط عهطبٌ اخلبحىًَ

اذلٍئت االعخشبسٌت
أ.د .هبشى حيٍى ادلالح

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .غبصي سجب زلًذ

أعخبر

جبيعت بغذاد

أ.د .عبذ انىاحذ رَىٌ

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .جضٌم عبذاجلببس اجلىيشد

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .رَىٌ ٌىَظ انطبئً

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .عببط احلغًٍُ

أعخبر

جبيعت انمبدعٍت

أ.د .يُزس عهً عبذادلبنك

أعخبر

جبيعت بغذاد

لىاعذ انُشش يف اجملهت
ٌ شرتط اٌ ٌكىٌ انبحث ضًٍ االخخصبصبث انخً حعىن بهب اجملهت
ٌ شرتط عهى انببحث االنخضاو ببدلىضىعٍت و ادلُهج انعهًً يف انبحث و
انخحهٍم و اٌ ٌهخضو بششوط انبحث انعهًً يٍ حٍث انخبىٌب و اعخعًبل
اذلىايش و االشبسة اىل ادلصبدس و ادلشاجع وفك طشٌمت يُهجٍت و احذة و يف
آخش انبحث
ٌ شرتط عهى انببحث يشاعبة اجلىاَب انشكهٍت و االهخًبو بغاليت نغت
انبحث يٍ االخطبء انهغىٌت و ادلطبعٍت

ً
ٌ مذو انبحث اىل اجملهت ببنغت انعشبٍت او االَكهٍضٌت بُغخخني عهى وسق A4
ً
ٌ شفك يف بذاٌت انبحث يهخصب ببنهغت االَكهٍضٌت عهى اٌ ال ٌضٌذ عذد كهًبحه
عهى  751كهًت
ٌ شرتط اٌ ال ٌكىٌ انبحث لذ َشش او لبم نهُشش يف اي دوسٌت عهًٍت داخم
انعشاق او خبسجه
ٌ شرتط عهى انببحث اٌ ال حخجبوص عذد صفحبث حبثه عٍ  15صفحت
ٌ شرتط يف انبحث اٌ حكىٌ ادلشبهذ و االشكبل انفٍُت ادلشفمت فٍه عبنٍت اجلىدة
 اصىل انبحث ادلمذيت اىل اجملهت ال حشد او حغرتجع عىاء َششث او مل حُشش
 حعخًذ اجملهت يبذأ انخًىٌم انزاحً وحتذد اجىس انُشش يف ضىء االععبس
انغبئذة

ثبج احملخىٌبث
الصفحة

اسم الباحث

العنوان

أ-ج

أ.د .خبثر خًٍٍ إثراهٍُ

ٔعً اٌشهٍذ اٌذوتىر عبدي عبرف فتحً اٌّعبضٍذي
6142 – 4791

4

أ.د عًٍ ٌبسٍٓ اٌدجىري
رئٍس هٍئخ اٌتحرٌر

تىطئخ

47-6

أ.د عًٍ ٌبسٍٓ اٌدجىري

ِىتجخ آشىرثبٍٔجبي  :اٌّبضً واٌحبضر
bīt țuppi ša Aššur-bān-apli

17-61

أ.د .صفىاْ سبًِ سعٍذ

إِخفبلبد ٍِىن ثالد آشىر اٌعسىرٌخ

91-01

أ  . َ .د  .سبٌُ ٌحٍى اٌدجىري

اٌهّسح فً اٌٍغخ االوذٌخ  -دراسخ صىتٍخ

76-94

ا.َ.د احّذ زٌذاْ اٌحذٌذي

اٌدٍش االشىري واٌعىائك اٌّبئٍخ ( 246 -744ق)َ.

441-79

أ .َ.د فٍبْ ِىفك رشٍذ إٌعًٍّ

اسبٌٍت اٌتسمٍف وتطىرهب فً ِجبًٔ ِذٌٕخ اٌّىصً خالي
اٌعصىر االسالٍِخ

499-440

أ َ.عثّبْ غبُٔ ِحّذ

أسٍىة اٌخطبة فً رسبئً ِٓ اٌعصر اَشىري اٌحذٌث
( )246-744قَ.

404-491

أ .َ.حسٍٕٓ حٍذر عجذ اٌىاحذ

اٌتىوٍذ فً اٌٍغخ األوذٌخ

492-406

أ .َ.خبٌذ عًٍ خطبة اٌدجىري

ِذٌـٕخ وـــبر -تىوٍتًٕٔ -ـىرتب فـً ضــىء ٔتبئح اٌتٕمٍجبد
واٌّصبدر اٌّسّـبرٌـخ

619-499

د .خٍف زٌذاْ اٌحذٌذي

ِراسٍُ اٌذفٓ اٌٍّىً اٌحثً خالي األٌف اٌثبًٔ قَ.

642-611

دٌ .بسر خبثر خًٍٍ

عمىد إٌدبر غٍر ِٕشىرح ِٓ عهذ اٌٍّه اٌجبثًٍ سّسى-إٌٍىٔب
ِٓ ِذٌٕخ ثٍىبسً

د .هبٌخ عجذ اٌىرٌُ سٍٍّبْ اٌراوي

اٌجعذ اٌىالعً فً تدسٍذ هٍئخ اٌٍّه اٌجبثًٍ حّىراثً عٍى
ِٕحىتبته

629-691

د .رؤك خٕذي صجري

ظبهرح اإلثذاي فً اٌٍغتٍٓ األوذٌخ واٌعرثٍخ -دراسخ ِمبرٔخ

629-621

َ ِ .حّىد حبِذ احّذ اٌّعّبري

ٔص أوذي لذٌُ غٍر ِٕشىر ٌحبوُ خذٌذ ِٓ ِذٌٕخ أوِب

699-647

949-621

َ .احّذ ٍِسر فبضً

991-941

َ .غسبْ ِرداْ حدً إٌدبرّي

911-994

عجذ هللا أٍِٓ أغب

دالٌخ األفعبي فً ِضبٍِٓ اٌصٍغ اٌتبرٌخٍخ ِٓ اٌعصر اٌجبثًٍ
اٌمذٌُ
األصبٌخ واٌتأثٍر فً فٓ اٌسخرفخ إٌجبتٍخ ثٍٓ اٌعراق وِصر
اٌمذٌّخ دراسخ ٌّٕبرج ِٕتخجخ
لصخ (ِعدسح) إٌجً ٌىٔس ( )دراسخ تحٍٍٍٍخ ورؤٌخ
عصرٌخ فً أِبوٓ وزِٓ وِسبر أحذاثهب؟!

نعي
الشهيد الدكتور عادل عارف فتحي المعاضيدي
6142 – 4791

فغؼذ االسشح اٌزؼٍ١ّ١خ ف ٟوٍ١خ االصبس ثغبِؼخ اٌّٛصً  ،ثبسزشٙبد اٌذوزٛس ػبدي
ػبسف اصٕبء ػٍّ١بد رحش٠ش ِذٕ٠خ اٌّٛصً ِٓ داػش ٚ .لصخ اسزشٙبدٖ رض١ش ػٕذ اٌّشء االسٝ
ٚاٌحضْ ٚاالٌُ ٍِٚ ،خصٙب اْ صبسٚخب سمظ ػٍ ٝث١ذ لش٠ت ِٓ ِسىٕ ُٙثح ٟاٌحذثبء ثأ٠سش
اٌّٛصً  ،ف ٟاٌسبػخ اٌخبِسخ ِٓ فغش اٌضبٌش ٚاٌؼشش ِٓ ٓ٠شٙش رشش ٓ٠اٌضبٔ 6106 ٟفأٔسً
ػبدي ِٓ فشاشٗ  ،د ْٚاْ ٠ؼشف ثٗ احذ ِٓ ػبئٍزٗ اٌّىٔٛخ ِٓ صٚعخ ٌٚٚذٚ ، ٓ٠لجً اْ ٠صً
ِىبْ سمٛط اٌصبسٚخ  ،سمظ اٌضبٔ ٟثٕفس اٌّىبْ ٚ ،شجذ إٌبس ف ٟرٌه اٌج١ذ  ،صُ سمظ اٌضبٌش،
فأصبثذ شظ١خ ِٕٗ ف ٟسبلٗ ٚلغؼذ ٚس٠ذٖ ٚ ،فمذ ٚػ ٗ١ف ٟاٌحبي  ،فحبٌٚذ صٚعزٗ اٌغج١جخ
اسؼبفٗ ِٚب٘ ٟاال دلبئك ٚفبسق اٌح١بح ٚ .دفٓ ػصش رٌه اٌ َٛ١فِ ٟمجشح ػبئٍزٗ ف ٟاٌّٛصً .
لصخ اسزشٙبد ػبدي فٙ١ب ِشٙذ ِأسبِ ٞٚحضْ رس ً١ػٍ ٗ١اٌؼٚ ، ْٛ١رزصبػذ أفبط
اٌشغ٠ٚ ، ْٛصبة وً ِٓ شب٘ذ اٌحذس أ ٚسّؼٗ ِٓ اٌز٠ ٓ٠ؼشف ، ٗٔٛثأٌُ اٌّص١جخ اٌز ٟرفغشد
ٌٙب اٌمٍٛة .
ٚاٌذوزٛس ػبدي ػبسف ِٓ ِٛاٌ١ذ ِذٕ٠خ اٌّٛصً ف 4 ٟوبٔ ْٛاٌضبٔٚ ، 0974 ٟاٌزٔ ٟشأ
فٙ١ب ٚ ،رؼٍُ فِ ٟذاسسٙب ٚ ،عبِؼزٙب ٚ ،حص ٌٗٛػٍ ٝشٙبدح اٌجىبٌٛسٛ٠ط ف ٟلسُ االصبس ثىٍ١خ
ا٢داة ٌٚ .غّٛحٗ اٌؼٍّ ٟشذ سحبٌٗ اٌِ ٝذٕ٠خ ثغذاد ٌ١ذسط االصبس االسالِ١خ ثغبِؼزٙب ٚ .ثؼذ
سٕز ، ٓ١اوًّ ػبدي دساسزٗ ٚحصً ػٍ ٝشٙبدح اٌّبعسز١ش ػبَ  6116ػٓ سسبٌزٗ اٌّٛسِٛخ
(( اٌٛاعٙبد اٌفٕ١خ ٚاٌؼّبس٠خ ٌٍذٚس اٌزشاص١خ ف ٟاٌّٛصً )) .
أ

ػبد ػبدي اٌ ٝاٌّٛصً ٚ ،أٌزحك ثغبِؼزٙب ٌزذس٠س ِبدح األصبس اإلسالِ١خ ف ٟلسُ األصبس .
اال أْ عّٛحٗ ٌُ ٠زٛلف ِٚ .ب أْ فزحذ دساسخ اٌذوزٛساٖ ف ٟاٌغبِؼخ رارٙب  ,رمذَ ػبدي ٚلجً
ف ٟاٌؼبَ  َٛ٠ , 6119أصجحذ ٌألصبس وٍ١خ  ٟ٘ٚ ,أٚي وٍ١خ ف ٟاٌغبِؼبد اٌؼشال١خ .
وٕذ ِٙٛ٠ب أدسط ِبدح (ػّبسح ششق اٌؼبٌُ اإلسالِ )ٟاٌز ٟوبْ ِٕٙغٙب ِىشسب ٌذساسخ
اٌج١ئخ اٌغغشاف١خ ٌٍجٍذاْ اٌٛالؼخ ف ٟرٍه األصمبع  ,ثؼذ أْ شٍّزٙب اٌفزٛحبد اإلسالِ١خ ِٚ ,ب رجمٝ
فٙ١ب ِٓ ػّبساد ِضً اٌّسبعذ ٚاٌّشب٘ذ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّجبٔ. ٟ
وبْ ػبدي ٠ذسط اٌؼّبسح اإلسالِ١خ ف ٟإٌٙذ ثشغف وج١ش ٌّٚ ,سذ أْ ٌذ ٗ٠سغجخ ػبٌ١خ
اْ ٠خزص ف ٟس٠بصرٙب  ,السّ١ب ٚأْ ٘زا اٌّٛضٛع ٠ ٌُ ,ىٓ فِ ٗ١خزصب ف ٟألسبَ األصبس
ثغبِؼبد اٌؼشاق .
ٚثؼذ أْ أعزبص ػبدي اٌسٕخ اٌزحض١ش٠خ ثزفٛق ٔ ,سجزٗ وٍ١خ األصبس ألوِ ْٛششفب ػٍٝ
أعشٚحزٗ اٌّٛسِٛخ (( خصبئص ػّبسح اٌّسبعذ ف ٟإٌٙذ خالي اٌؼصش اٌّغ ٌٟٛحزٙٔ ٝب٠خ
ػصش شبٖ عٙ١بْ ٘ 0169-936غش٠خ\. )) َ 0658-0566
رحٛي رسغ ً١ػبدي اٌ ٝاألسزبر اٌذوزٛس أحّذ لبسُ اٌغّؼخ ١ٌ ,ز ٌٝٛاألششف ػٍٝ
أعشٚحزٗ  ,حّٕ١ب أصجح ظشفٗ ِٕبسجب ,اال أْ ػبدي ثمِ ٟزٛاصال ِؼ. ٟ
الزضذ اٌّصٍحخ اٌؼٍّ١خ أْ ٠سبفش ػبدي اٌ ٝإٌٙذ ٚػٍٔ ٝفمزٗ اٌخبصخ ١ٌ ,جحش فٟ
اٌّسبعذ ٚربس٠خٙب ٚػّبسرٙب ِٛٚاد اٌجٕبء ٚ .أِضٕ٘ ٝبن أشٙشا حز ٝأٔغض اٌّٙبَ اٌّغٍٛثخ
ِٕٗٚ .ػبد ػبدي اٌ ٝاٌّٛصً ِٚ ,ؼٗ إٌزبئظ اٌز ٟرٛصً اٌٙ١ب ٚ .عٍت ػٕ١بد ِٓ اٌّٛاد اٌزٟ
وبٔذ ِسزخذِخ ف ٟأثٕ١خ اٌّسبعذ اٌز ٟوبْ ػبدي ٠جحش ػٕٙب  ,وّب عٍت ِؼٗ اٌّصبدس ٚاٌىزت
ٚاٌجحٛس غ١ش اٌّزٛفشح فِ ٟىزجبرٕب .
أٔغض ػبدي أعشٚحزٗ ٚ ,لذِٙب اٌ ٝاٌىٍ١خ ٚ ,شىٍذ ٌغٕخ ػٍّ١خ ٌّٕبلشزٙب ٚ ,وٕذ سئ١سب
ٌٙبِّٚ .ب ٠غت روشٖ  ,أْ اٌٍغٕخ أشبدد ثبٌغٛٙد اٌؼٍّ١خ اٌّضٕ١خ اٌز ٟثزٌٙب اٌجبحش ٚ ,اٌزفشد
ف٘ ٟزا اٌزخصصٚ .أٚصذ ِٕحٗ شٙبدح اٌذوزٛساٖ ثذسعخ اِز١بص  ,وّب اٚصذ أ٠ضب عجغ
األعشٚحخ ػٍٔ ٝفمخ اٌغبِؼخ ألصبٌخ ِؼٍِٛبرٙب .
٘ىزا وبْ اٌّشح َٛػبدي ِإ٘ال ٌزٍه اٌذسعخ اٌشف١ؼخ  ِٓٚ .اٌغبٔت األخش ػشفزٗ ػٓ
لشة ,ف ٛٙوض١ش اٌزّسه ثبٌمٚ , ُ١ثبألِبٔخ ٚ ,إٌضا٘خ ٚاالسزمبِخ ٚاإل٠ضبس ٚ ,أٔٗ ال ٠حت اْ ٠زوش
أِبِٗ أحذ ثسٛء ٚ ,أٔٗ ر ٞسىٚ , ْٛلٍ ً١اٌىالَ ٚ ,اثزسبِزٗ ال رفبسلٗ  ,حٍّ١ب  ,سٍ ُ١اٌمٍت ,
فس١ح اٌصذس  ,وض١ش اٌزٛوً ػٍ ٝاهلل ف ٟوً شإ. ٗٔٚ
سعً عّغ ٘زٖ اٌخصبي اٌىشّ٠خ ٚ ,ثغبٔجٙب ِىبٔزٗ اٌؼٍّ١خ ٚ ,فٛلٙب سمظ ش١ٙذا ٚثٕ١زٗ
ئغبصخ ع١شأٗ  ,فأِزضط ِذاد لٍّٗ ثذِٗ إٌم , ٟفغضاؤٖ ػٕذ سثٗ اٌىش ُ٠اٌشح , ُ١أْ ٠ىِٓ ْٛ
أً٘ اٌفشدٚط األػٍ ٝثأرٔٗ رؼبٌ. ٝ

ب

سزجم ٝروش ٜاٌش١ٙذ اٌذوزٛس ػبدي ػبسف ٚس١شرٗ خبٌذح فٚ ٟعذاْ وً ِٓ ػشفٗ
ٚصاٍِٗ ٚ .أْ فمذٖ ثٙزٖ اٌغش٠مخ اٌّأسب٠ٚخ خسبسح فبدحخ ألسشرٗ ٚعبِؼزٗ ِٚذٕ٠زٗ ٚػشالٗ ٚ ,اْ
ِأصشٖ األخالل١خ  ,سزجمِ ٝؼٕ١ب ٌألع١بي اٌمبدِخ .
سحُ اهلل ػبدي أثب ٛ٠سف ٚػجذ اٌشحّٓ ٚأسىٕٗ فس١ح عٕبرٗ ٚ ,اٌ ُٙػبئٍزٗ ٚرٚ ٗ٠ٚصِالءٖ
اٌصجش ٚاٌسٍٛاْ .

ئٔب هلل ٚئٔب اٌ ٗ١ساعؼْٛ

أ.د .عبثش خٍ ً١ئثشاُ٘١
األسزبر اٌّزّشط
ف ٟوٍ١خ األصبس -عبِؼخ اٌّٛصً

ج

توطئة
أ.د .علي يبسين الجبوري
رئيس هيئة التحرير
رطو ٍجيخ آصبر اىزافذ ِٝثؼذدٕب اىضبىش ثؼذ اّقطبع داً صالس طْ٘اد ػجبف شيذ اىحٞبح اىؼيَٞخ ٗاىضقبفٞخ
ٗاالجزَبػٞخ ٗاالقزصبدٝخ إضبفخ اى ٚاىذٍبر اىذ ٛحو ثَذْٝخ ٗجبٍؼخ اىَ٘صو قجو ٗاصْبء رحزٝزٕب.
فقذ دٍزد مبفخ اىَ٘اقغ االصزٝخ اىشبخصخ اىقذَٝخ ٍْٖب ٍضو ميخَّ٘ /زٗد ٗط٘ر ّٗ ْٙ٘ٞث٘اثبرٖب
ٗمذىل ٍحز٘ٝبد اىَزحف اىحضبرٗ ٛخبصخ رَبصٞو ٍي٘ك ٗطذّخ ٗمزجخ ٍَينخ اىحضز .اٍب االصبر غٞز
اىشبخصخ فززَضو ثزو اىْجّ٘ٝ ٜض ٗحجٌ اىذٍبر اىذ ٛحو ثبىجبٍغ أٗال ٗاالّفبق اىز ٜحفزد ف ٔٞثشنو ٍْظٌ
ٍٗذرٗص قجو اىشزٗع ثزذٍٞزٓ ٍِ اجو طزقخ قصز اىَيل االش٘ر ٛاطزحذُٗ اىذ ٛىٌ رَزذ اىٍ ٔٞؼبٗه
اىجؼضبد االجْجخ فٍْ ٜزصف اىقزُ اىزبطغ ػشز ،فضال ػِ ٍؼبىٌ اىَذْٝخ اإلطالٍٞخ ٍِ ج٘اٍغ ٗمْبئض
ٗادٝزح ٍٗشاراد دْٞٝخ ٝقف ػي ٚرأطٖب اىجبٍغ اىْ٘ر ٛثَْبررٔ اىحذثبء.
ٗػي ٚاىزغٌ ٍِ اىصؼبة فقذ اررأد ٕٞئخ رحزٝز اىَجيخ اطزئْبف صذٗرٕب ٗدػ٘ح مو اىَؤطظبد
االمبدَٞٝخ ٗاىؼيَٞخ اىز ٜرؼْ ٚثزبرٝخ ٗاصبر ٗحضبرح ثالد اىزافذ ِٝىيَظبَٕخ أٍال ف ٜاثزاس دٗر ٗرٝبدح
االق٘اً اىز ٜطبَٕذ ف ٜثْبء ٕذٓ اىحضبرحٗ .رٖذف اىَجيخ ىْشز مو ٍب ٕ٘ جذٝذ ٍِ امزشبف آصبر ٛط٘آءا
مبُ ٍبدٝب مبىفخبر ٗاىَْح٘ربد ٗاالخزبً اىخ ...اٗ اىْص٘ص اىَظَبرٝخ اىخبصخ ثبىحٞبح اىظٞبطٞخ ٗاالقزصبدٝخ
ٗاىذْٞٝخ ٗاىضقبفٞخ ٗاالجزَبػٞخ ىظنبُ ثالد اىزافذ ِٝاىقذاٍ ٚإضبفخ اى ٚاىذراطبد اىيغ٘ٝخ ٍغ ٍزاػبد اىؼص٘ر
اإلطالٍٞخ أٝضب .مَب رشجغ اىَجيخ اىجبحض ِٞاىؼزاقٗ ِٞٞاىؼزة ٗاىجبّت ٍِ اىَٖزَ ِٞثبىززاس اإلّظبّٜ
ىيَظبَٕخ ف ٜرفذ اىَجيخ ثَب ىذ ٍِ ٌٖٝأثحبس ػَيٞخ.
طزظزَز ٕٞئخ اىزحزٝز ثئصذارٕب طْ٘ٝب ٗرأٍو اُ رأخذ ٍجيخ آصبر اىزافذ ِٝدٗرٕب ٍٗنبّزٖب فٜ
اىَنزجبد االمبدَٞٝخ اى ٚجبّت اىَجالد اىؼيَٞخ اىَحيٞخ ٗاىؼزثٞخ ٗاىؼبىَٞخ.

ومن هللا التوفيق
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نص أكدي قديم غير منشور لحاكم جديد من مدينة أوما
 محمود حامد احمد المعماري. م
 جايعة انًىصم- كهية اآلثار
An Unpublished Old Akkadian Text of a New Governor of
Umma
Mahmood Hamid Ahmed Al-Me'mary
Mosul University, College of Archaeology

Abstract
This unpublished text is under number (IM. 204243) its measurements
(10.8 x 9.5 x 2.5 cm). It is one of the holdings which reached the Iraqi
Museum through confiscation. It is considered as one of the most
important administrative texts of grain records belonging to the city of
Umma during the reign of ŠUL Governor in the Akkadian period (23712230 BC.). What gives this text its extreme importance is that it is
considered as the first cuneiform text discovered belonging to this ruler
who had achieved a highly balanced accounting of the city of Umma in
the field of administrative building (house of the scepter) (É . GIDRU)
which is the centre of local government of the city. Large quantities of
grain crops which came from the territory of the city were recorded in the
text, which was under the supervision of the chief of peasants King
(SAG. APIN. NA LUGAL. KE4. NE) charged of its administration from
the Akkadian King and they have delivered grain crops to the stores city
Umma.

:توطئة
،) سـ5.9 x 5.9 x 8..1( ) وقياساتوIM. 204243( يحمؿ النص غير المنشور الرقـ
 مفخور بصورة.وىو يعد أحد المقتنيات التي وصمت الى المتحؼ العراقي عف طريؽ المصادرة

 فيو بعض الكسور البسيطة في، وذو شكؿ مستطيؿ مسطح الوجو ومحدب القفا والجوانب،جيدة
 وقسـ النص. دوف بالمغة السومرية وبخط مسماري إمتاز بالدقة والجمالية.الزوايا والحافة السفمى
.الى ستة حقوؿ في كؿ مف الوجو والقفا
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يعد ىذا النص مف النصوص اإلدارية الميمة الخاصة بسجالت الحبوب العائدة الى مدينة

أوما ولزمف الحاكـ شوؿ  ŠULحاكـ مدينة أوما أثناء العصر االكدي ( 557.–5738ؽ.ـ).
ومما يزيد مف أىمية ىذا النص كونو أوؿ نص مسماري مكتشؼ يعود ليذ الحاكـ الذي قاـ

بإجراء الحسابات المتوازنة لمدينة أوما في البناء اإلداري (بيت الصولجاف)( )É . GIDRUالذي

يعد مركز اإلدارة المحمية ليذه المدينة .سجمت في النص كميات كبيرة مف محاصيؿ الحبوب

التي جاءت مف أراضي تمؾ المدينة ،التي كانت تحت إشراؼ رؤساء فالحي الممؾ ( SAG .
 )APIN . NA LUGAL . KE4 . NEالموكميف بإدارتيا مف الممؾ االكدي ،وقد قاموا بتسميـ

محاصيؿ الحبوب الى أحد مخازف

()8

مدينة أوما.

الترجمة الالتينية:
Obv. Col. I.
1- [x] + 30? + 2? [ŠE GUR]. SAG . GÁL . DÙL
190 ZÍZ GUR
40 GIG GUR
INIM . ZI . DA
5- 1386 ŠE GUR
30 ZÍZ GUR
LUGAL . AN . NI
1600 ŠE GUR
140 ZÍZ GUR
10- 25 GIG GUR
LUGAL . ÌLDU (NAGAR . BU) . E
1475 (GUR) 2 (PI) [ŠE] GUR
152? ([x] + 120? + 30 + 2) (GUR) 2 (PI) ZÍZ GUR
Col. II.
1- [11] GIG GUR
UR . GIŠ . GÍGIR
650 LÁ 2 ŠE GUR
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60 ZÍZ . GUR
5- UR . LI
344 ŠE GUR
10 ZÍZ GUR
ME . NE
344 ŠE GUR
10- 10 ZÍZ GUR
UR . d INANNA
344 ŠE GUR
20 ZÍZ GUR
NIMGIR . SI
15- 360 LÁ 10 ŠE GUR
4 ZÍZ GUR
AMAR . [GIR / HA]
Col. III.
1- 152

┌

ŠE GUR

┐

4 ZÍZ GUR
KI . KÙ
632 (GUR) 2 (PI) ŠE GUR
5- 75 (GUR) 2 (PI) ZÍZ GUR
LUGAL . ŠE
1050 ŠE GUR
30 ZÍZ GUR
UR . Á
10- 1576 ŠE GUR
165 ZÍZ GUR
466
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14 (GUR) 2 (PI) GIG GUR
LUGAL . KU . LI
360 ŠE GUR
15- [ xx ZÍZ GUR ]
Rev. Col. IV.
1- [ x x x x ]
360? [ŠE GUR ]
60 ZÍ[Z GUR ]
MU . NÌ . DU10
5- 360 ŠE GUR
4 ZÍZ GUR
AD . DA . DUMU
1 GURU7 (3600 GUR) 390 LÁ 3 ŠE GUR
241 ZÍZ GUR
10- 10 GIG GUR
SAG . DU5
360 ŠE GUR
GALA
IŠIP

d

NIN . A . AGA . SÀ . GA14

15- 300 ŠE G[UR ]
60? [ ZÍZ GUR ]
[ SAG? . x x ]
Col. V.
1- 360 ŠE GUR
EN . KU . [ LI ]
270 ŠE GUR
30 ZÍZ GUR
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5- AMAR . dTIR
351 ŠE GUR
10 LÁ 1 ZÍZ GUR
LUGAL . NAM
1050 ŠE GUR
10- 12 ZÍZ GUR
SI . DÙ
366 ŠE GUR
UR . DAM
700 ŠE GUR
15- 8 ZÍZ GUR
ME . SÁG
DUMU LUGAL . ZI
[ 505? ŠE GUR ]
[xxxx]
Col. VI.
(blank line)
1- [ŠU . NÍGIN] 6 GURU7 406 ŠE GUR . SAG . GÁL . DÙL
ŠU . NÍGIN 1471 ZÍZ GUR
ŠU . NÍGIN 100 (GUR) 2 (PI) GIG GUR
ŠE GIŠ . RA . A
5- SAG . APIN . NA LUGAL . KE4 . NE
DI . dUTU
KA . GURU7 . KE4
ŠU BA . TI
ŠUL ÉNSI . KE4
10- É . GIDRU UMMAki. KA
462
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[ NÌ . KAS7 . B]I Ì . AK
][xxxx

الترجمة العربية:
الوجه :العمودI :
75 ]...[ -8؟ [كور شعير] (بمقياس) كور .ساؾ  .كاؿ  .دوؿ
 85.كور حنطة (مف نوع كوناشو ) kunāšu
 0.كور حنطة
(لػِ) إنيـ  .زي  .دا
 8711 -9كور شعير
 7.كور حنطة ( كوناشو )
(لػِ) لوكاؿ  .اني
 81..كور شعير
 80.كور حنطة ( كوناشو )
 59 -8.كور حنطة
(لػِ) لوكاؿ  .ايمدو  .اي
 8039كور ( 5 ،بي) [شعير]
895؟ كور ( 5 ،بي) حنطة ( كوناشو )
العمودII :
 ] 88[ -8كور حنطة
(لػِ) اور  .كيش  .كيكير
 101كور شعير
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 1.كور حنطة (كوناشو)
( -9لػِ) اور  .لي
 700كور شعير
 8.كور حنطة (كوناشو)
(لػِ) مي  .ني
 700كور شعير
 8. -8.كور حنطة (كوناشو)
(لػِ) اور  .إنانا
 770كور شعير
 5.كور حنطة (كوناشو)
(لػِ) نيمكير  .سي
 79. -89كور شعير
 0كور حنطة (كوناشو)
(لػِ) أمار [ .كير  /خا ]
العمودIII :
895 -8

┐

┌

كور شعير

 0كوار حنطة (كوناشو)
(لػِ) كي  .كو
 175كور ( 5 ،بي) شعير
 39 -9كور ( 5 ،بي) حنطة (كوناشو)
(لػِ) لو  .شي
422
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 8.9.كور شعير
 7.كور حنطة (كوناشو)
(لػِ) اور  .آ
 8931 -8.كور شعير
 891كور حنطة (كوناشو)
 80كور ( 5 ،بي) حنطة
(لػِ) لوكاؿ  .كو  .لي
 71.كور شعير
 .... [ -89كور حنطة (كوناشو) ]
القفا :العمودIV :
] ......... [ -8
[ 71.كور شعير]
 1.كور حنطة (كوناشو)
(لػِ) مو  .ني  .دو
 71. -9كور شعير
 0كور حنطة (كوناشو)
(لػِ) اد  .دا  .دومو
كورو واحد (و)  713كور شعير
 508كور حنطة (كوناشو)
 8. -8.كور حنطة
(لػِ) ساؾ  .دو
422
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 71.كور شعير
(لػِ) كاال
معزـ االلية نيف  .آ  .اكا  .سا  .كا
 7.. -89كور شعير
1.؟ [ كور حنطة (كوناشو)]
(لػِ)[ ساؾ؟] .... .
العمودV :
 71. -8كور شعير
(لػِ) ايف  .كو  [.لي ]
 53.كور شعير
 7.كور حنطة (كوناشو)
( -9لػِ) امار  .تير
 798كور شعير
 5كور حنطة (كوناشو)
(لػِ) لوكاؿ  .ناـ
 8.9.كور شعير
 85 -8.كور حنطة (كوناشو)
(لػِ) سي  .دو
 711كور شعير
(لػِ) اور  .داـ
 3..كور شعير
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 1 -89كور حنطة (كوناشو)
(لػِ) مي  .ساؾ
ابف لوكاؿ  .زي
[9.9؟ كور شعير]
[ ] ..........
العمودVI :
(سطر فارغ)
[ -8المجموع]  1كورو 0.1 ،كور شعير (بمكياؿ) كور  .ساؾ  .كاؿ  .دوؿ
المجموع  8038كور حنطة (كوناشو)
المجموع  8..كور( 5 ،بي) حنطة
الحبوب المدروسة
 -9بػ ( إشراؼ) رؤساء فالحي الممؾ
دي  .أوتو
الموظؼ المسؤوؿ عف مخزف الحبوب
استمـ
شوؿ الحاكـ الذي
 -8.في البناء اإلداري لمدينة أوما
عمؿ [ىذا الحساب المتوازف]
[ ] ..........
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المالحظات:
 : GUR . SAG . GAL . DÙL -2/ Iوحدة كيؿ لمسعة ،استخدمت لكيؿ المواد الجافة
كالحبوب وظيرت في نصوص مدينة أوما فقط (.)5

 : AMAR . [ GIR / HA ] -83اكممت ىذا االسـ استناداً الى ما تبقى مف أثر العالمة

المكسورة التي إما أف تق أر  GIRأو  HAوكالىما وارد في االسماء الشخصية مع المقطع

.)7(AMAR

 -2/ IVيحتوي الكسر عمى اسـ عمـ.
 : MU . NÌ . DU10 -0اسـ عمـ يرد ألوؿ مرة ،ومعناه  :االسـ الطيب او السنة الطيبة.
 : GURU7 -1وحدة كيؿ لمسعة ،استخدمت لكيؿ المواد الجافة ،وتعادؿ  71..كور( .)0أي ما
يقارب مف  5.5,71.لت اًر وفؽ مكاييؿ السعة المستخدمة في الوقت الحاضر( .)9ونالحظ اف
شكؿ العالمة يختمؼ عف الشكؿ المعتاد لػِ ( )GURU7وىذا الشكؿ نجده في نصوص مدينة

أوما حص اًر.

 : dNIN . A . AGA . SÀ . GA14 -80صيغة جديدة السـ ىذه ِ
اإللية التي ترد عادة

بصيغة  .)1( dNIN . AGA . SAGأما إذا قرأناىا بصيغة  dNIN . A . AGAفتكىى اسـ
إلية معروفة في المصادر المسمارية ( ،)3فإننا النجد تفسي اًر لػِ  SÀ . GA14والتي تق أر ZA . KA
أيضاً ،اال إذا كاف NIN . A . AGA . ZA . KA

في مدينة أوما ،لذا نفضؿ القراءة االولى.

d

اسماً جديدًا مف اسماء االلية المعبودة

 : LUGAL . NAM -2/ Vاسـ عمـ يرد ألوؿ مرة ،ومعناه  :ممؾ المقاطعة.
 : ME . SÁG -81االسـ الوحيد الذي ذكر مقترناً مع اسـ أبيو إما لكثرة شيوعو في ذلؾ
الوقت ،إذ سمي أحد حكاـ مدينة أوما بيذا االسـ وترؾ لنا مجموعة كبيرة مف النصوص
المسمارية التي عرفت بنصوص ME . SÁG

()1

نسبة اليو .أو لوجود اسـ شخص آخر في أحد

أسطر النص المكسورة يحمؿ االسـ نفسو فميز الكاتب االسـ الثاني بذكر اسـ األب( ،)5ويؤيد ىذا

الرأي أف االسـ  ME . SÁGجاء في آخر أسماء االشخاص المذكوريف في النص.
كما يتوجب عمينا توضيح الكيفية التي دوف النص بيا ،فبعد كتابة النص الذي جمعت
معموماتو مف مجموعة نصوص أخرى (وصوالت تسميـ) الشخاص (رؤساء فالحي الممؾ) قاموا

بتسميـ الحبوب الى المخزف نقؿ مسؤوؿ المخزف مالديو مف سجالت تخص الحبوب الى البناء
422
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االداري لِيطمِع حاكـ المدينة عمى كمية المخزوف مف الحبوب وفؽ تمؾ السجالت ،ثـ تنسخ نسخة
ثانية لكؿ نص وتدقؽ وتحفظ في البناء االداري بدليؿ ما نالحظو مف خطوط سحبت عمى طوؿ
كؿ عمود لتدؿ عمى عممية التدقيؽ بيف النص الذي دوف في مخزف الحبوب وبيف النص الجديد

الذي دوف في البناء االداري ،وبموجب تمؾ السجالت ينظـ حاكـ المدينة عمميات الصرؼ واجراء
الميزانية الخاصة بالحبوب.
وبعد حساب كميات الحبوب المذكورة في النص ومقارنتيا مع المجموع الكمي لكؿ نوع مف
انواع الحبوب وجدنا اف ىناؾ نقصاً حاصؿ بسبب ك ِسر بعض أسطر النص ،وتـ توضيحيا كما
يأتي:

نوع المادة

شعير ŠE

المجموع الكمي

 55..1كور

حنطة  8083 ZÍZكور

الموجود

المفقود بسبب الكسر

 81391كور

 7501كور

 8789كور

 891كور

حنطة  8.. GIGكور و 5بي  15كور و 5بي

 88كور

مكاف الكسر
عمود

سطر

8

8

9

81

8

85

0

81

5

0

89

7

8

5

المحاصيل الزراعية وادارة الحقول:
تضمف النص ثالثة أنواع مف الحبوب ىي الشعير ()ŠE
()GIG

()24

()kunnāšu

()22

باالكدية ()še'u

باالكدية ( ،)22()kibtuوالنوع الثالث الحنطة المعروفة بػ ()ZÍZ

()89

()22

()80

والحنطة
باالكدية

وعرفت بالمغات االوربية ومنيا االنكميزية وااللمانية بػ ( ،)81()emmerويعد ىذا

النوع مف الحنطة البرية أوؿ النباتات الميمة التي توصؿ االنساف الى تدجينيا ويتميز بأف
صنوؼ سنابمو كانت ثنائية ورباعية وأصبحت بعد تدجينيا سداسية ،وىو مف أوؿ أنواع الحبوب

التي زرعيا االنساف العراقي القديـ في قرية جرمو أولى القرى الزراعية في العالـ(.)83
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كما نالحظ اف أنواع الحبوب كانت متفاوتة مف حيث الكمية إذ كانت لمشعير الصدارة وبنسبة

عالية مقارنة بالحنطة .ويعد تفضيؿ زراعة الشعير عمى بقية الحبوب انعكاساً لتحممو المموحة

العظيمة وغمتو الكثيرة ،كما اف ىذه الزيادة الممحوظة في نسبة الشعير فسرت بأنيا عالمة عمى
تقدـ المموحة في جنوب بالد الرافديف( .)81ويشير االنتاج الوفير مف الحبوب الى االزدىار

والتطور الواضح في القطاع الزراعي إِباف العصر االكدي ،وقد جاء ىذا التطور حصيمة العناية
بمشاريع الري وشؽ القنوات وبناء السدود واتساع مساحة االراضي الزراعية .وىي بالضرورة

نتيجة الستقرار االوضاع السياسية فضالً عف وجود إدارة مركزية قوية تقوـ بمراقبة شؤوف المممكة
وتنظيميا.

لقد أشير الى كميات الحبوب التي درست بالمصطمح السومري ( )GIŠ RA . Aوالذي يعني

(الذي ضرب بالعصا)( ،)85وفيو إشارة الى عممية فصؿ الحبوب عف سيقاف النباتات وقشورىا
بالضرب( .)5.وعممية الدرس ىذه فضالً عف أعماؿ زراعية اخرى كانت تتـ باشراؼ رؤساء

فالحي الممؾ ،ىؤالء االشخاص كانوا معينيف مف الممؾ الدارة االراضي التابعة لممممكة كما ىو

واضح في الجممة اآلتية  )SAG . APIN . NA LUGAL . KE4 . NE( :التي تعني
(رؤساء فالحي الممؾ) ،منِح ىؤالء االشخاص مسؤولية اإلشراؼ عمى األعماؿ الزراعية واجراء
الحسابات االولى الخاصة بالحبوب ،إذ كانوا يقتطعوف نفقات معينة مثؿ كمفة البذور وكمفة
الحبوب التي عمفت بيا حيوانات العمؿ؛ ألف ىذه النفقات يتحمميا عادة الشخص الذي يتمثؿ

المالؾ لألرض .فضالً عف االقتطاعات المدفوعة الى األشخاص المستأجريف ،واف الربح المؤشر

المدفوع الى المؤجر يحوؿ فيما بعد الى اإلدارة المركزية ويودع في المخزف( .)58كما يمكف اف
نستشؼ مف ىذه الجممة جانباً مف اإلجراءات اإلدارية التي اتخذىا الممؾ لتعزيز اإلدارة المركزية

المتبعة في تنظيـ شؤوف المممكة اإلدارية وخصوصاً في المدف البعيدة عف مركز الحكـ.

إدارة المخزن :
لعؿ ما يرشدنا الى إدارة المخزف وجود وظيفة المسؤوؿ عف مخزف الحبوب في النص ،ىذه

الوظيفة وردت بالصيغة السومرية ()KA . GURU7

)kugurru

()57

()55

ويقابميا باالكدية ( kagurru /

وىي تسمية سومرية االصؿ ومنيا انتقمت الى االكدية ،وتعد مف الكممات الدخيمة

عمى المغة االكدية( .)50فيكوف الػ ( )KA . GURU7مسؤوالً عف المخزف الذي تخزف فيو

الحبوب عمى اختالؼ أنواعيا مف شعير وحنطة وغير ذلؾ.

إف معظـ األعماؿ التي يقوـ بيا (مسؤوؿ مخزف الحبوب) كانت إدارية ،فيو مسؤوؿ عف

تنظيـ دخوؿ الحبوب وخروجيا مف المخزف واليو .وتسجيؿ المعمومات الخاصة بكميات تمؾ
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المواد وأنواعيا مف شعير أو حنطة في سجالت خاصة تحفظ في إدارة المخزف ،كما أنو مسؤوؿ
عف صحة تمؾ السجالت ودقتيا( ،)42والسيما إذا عممنا أف تمؾ الكميات كانت كبيرة وتحتاج الى

دقة في العمؿ إذ بمغ المجموع االجمالي لمحبوب في ىذا النص ( 57933كور) و( 5بي)
بمكياؿ ( )GUR . SAG . GAL . DÙLوىو المكياؿ الشائع في مدينة أوما( .)51ونتيجة ىذا
التدقيؽ نجدىا في تصحيح الخطأ الذي م ِسح وكتب مف جديد في السطريف األوؿ والثاني مف
العمود االخير.

ولـ يكف مسؤوؿ المخزف ينجز تمؾ االعماؿ لوحده ،بؿ كاف يساعده في ذلؾ مجموعة مف

الكتبة والحماليف العامميف في المخزف .ويتـ تعييف مسؤوؿ المخزف مف السمطة الحاكمة في
المدينة .ومف شروط تعيينو أف يجيد القراءة والكتابة وأف يكوف حريصاً عمى أداء عممو بشكؿ
صحصح(.)53

المركز االداري لممدينة:
إف األعماؿ التي تنجز في المخزف تكوف تحت إدارة عميا مقرىا البناء اإلداري لمدينة أوما
الذي عرؼ بػِ ( )É . GIDRUوالذي يترجـ أيضاً بػِ (بيت الصولجاف) ،ويعد ىذا البناء المركز
اإلداري لممدينة ،وفيو يظير دور حاكـ المدينة الذي قاـ بإجراء الحسابات المتوازنة في مدينة
أوما( ،)51التي أشير الييا بالفقرة اآلتية:

ŠUL ÉNSI . KE4
É . GIDRU UMMAki. KA
[ NÌ . KAS7 . B]I Ì . AK
شوؿ الحاكـ الذي
في البناء اإلداري لمدينة أوما
عمؿ ىذا الحساب المتوازف.
وسجالت الحبوب ىذه تمثؿ أعمى مستوى في المسؤولية االدارية .وسواء قدـ الحاكـ أو لـ
يقدـ المحاسبة الفعمية ،كما تنص عمى ذلؾ الكتابات فإنو إدعى المسؤولية الحسابية الخاصة
بالحبوب المدرجة في النص .واف الشخص الذي خوؿ الحاكـ مسؤولية الحسابات الخاصة بيذه

الحبوب كاف كما يفترض ممؾ أكد .وىذا واضح مف ذكر الممؾ مقترناً مع رؤساء الفالحيف(.)55
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شول حاكم مدينة أوما :
ظير لدينا في ىذا النص اسـ حاكـ جديد لمدينة أوما لـ يعرؼ مف قبؿ إال عف طريؽ ختـ

أحد عبيده ،ذكر فيو :

ŠUL ÉNSI UMMAki nir – gál – d/an – [x] IR11 – šú
شوؿ حاكـ مدينة أوما نيركاؿ  ........ -عبده
ىذا الختـ مصنوع مف حجر الالزورد وبقياسات (  8.1 x 5.39سـ ) وىو محفوظ في

المتحؼ البريطاني ويحمؿ الرقـ ( .)7.()BM 12285لذا يكوف ىذا النص ىو أوؿ نص

مسماري يذكر فيو اسـ الحاكـ شوؿ بوصفو حاكماً لمدينة أوما.

ثبت الباحث ( )Frayneفي كتابو Sargonic and Gutian Periods (2334-2113 (( :

 )BCىذا الحاكـ المحمي لمدينة أوما إستناداً لمختـ المذكور آنفاً بالتسمسؿ ( )88مف مجموع

( )87حاكماً كانوا قد حكموا مدينة أوما إباف العصر االكدي واالحتالؿ الكوتي .إال أننا ال نعمـ
عمى أي دليؿ أعتمد في وضع ىذا الحاكـ في ىذا التسمسؿ عمى الرغـ مف أنو لـ يعرؼ إال مف

خالؿ ختـ أحد عبيده .إف ىذا التسمسؿ يقودنا الى التساؤؿ والبحث عف أدلة تبيف زمف حكمو ولو
بصورة تقريبية ،ىؿ حكـ إباف العصر االكدي أـ تحت وطأة االحتالؿ الكوتي ؟.

إف االجابة عمى ىذا السؤاؿ مستعينيف بنص واحد قد تكوف صعبة ،لكف إذا دققنا في كتابات

الحكاـ االخريف والسيما مف حكـ منيـ إباف االحتالؿ الكوتي نجدىـ يذكروف بشكؿ واضح
وصريح أنيـ حكموا عندما كاف فالف ممكاً لمكوتييف ،أمثاؿ الحاكـ نماخني ( NAM . MAH .

 )NIو الحاكـ لوكاؿ انناتـ ( .)22()LUGAL . AN . NA . TUMكما إف االشارة التي

ذكرت في النص ( )SAG . APIN . NA LUGAL . KE4 . NEبمعنى (رؤساء محاريث

الممؾ) وردت أيضاً في النصوص العائدة لحكاـ مدينة أوما الذيف حكموا في العصر االكدي

أمثاؿ الحاكـ ( )ME . SÁGأثناء حكـ كؿ مف الممكيف نراـ سيف ( 5550 – 551.ؽ  .ـ)
و شار كالي شاري ( 5851 – 5557ؽ  .ـ)( .)75فضال مف اف البناء اإلداري ( É .

 )GIDRUالوارد ذكره في النص كاف قد دمر

()77

في وقت سادتو الفوضى السياسية

()70

بعد

حكـ الممؾ (شار كالي شاري) ،إذ حكـ في ذلؾ الوقت ثالثة مف المموؾ االكدييف ىـ ( ì - gi4 -
 )gi4 / na - ni - um / i - miلمدة تقارب ثالث سنوات ( 5859 – 5851ؽ  .ـ)

()79

 -وربما

حصؿ ذلؾ التدمير عند دخوؿ االحتالؿ الكوتي لمبالد -وقد ذكر لنا الحاكـ (لوكاؿ انناتـ) الذي

حكـ عندما كاف شيؤـ ممكاً لمكوتييف بأنو أعاد بناء ذلؾ المبنى
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مضت مف التفرؽ (والعرقمة والتشويش) الحاصؿ في مدينة أوما( .)73فضال عف ما يعكسو االنتاج

الكبير مف الحبوب مف تطور وازدىار في القطاع الزراعي الذي ال يمكف اف يكوف إال في ظؿ

مممكة قوية تتمتع باستقرار سياسي وتطور حضاري .كؿ ىذه الدالئؿ تمكننا مف القوؿ إف ىذا

الحاكـ كاف قد حكـ مدينة أوما إِباف حكـ أحد المموؾ االكدييف وليس إِباف االحتالؿ الكوتي.
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