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طبعات االختام االسطوانيةعمى النصوص المسمارية االقتصادية غير 
 المنشورة من نهاية االلف الثالث قبل الميالد

 أ.د. نوال احمد المتولي
 أفراح جاسم أحمد

 المقدمة
، سواء المنبسطة ام االسطوانية واحدة من الصناعات التي (1)صناعة االختام

القدم، وىي من اىم المقومات الحضارية ، الى انفردت بيا بالد الرافدين من حيث 
جانب اختراع الكتابة )منتصف االلف الرابع قبل الميالد(، فقد عرفت صناعة االختام 
فييا منذ زمن مبكر من تاريخيا، وسبق وجودىا اختراع الكتابة التي عرفت في منتصف 

عصور قبل التاريخ، االلف الرابع قبل الميالد، وكان ذلك في نياية العصور المعروفة ب
وعرف العصر الذي اخترعت فيو الكتابة "بالعصر الشبيو بالكتابي" عممًا ان صناعة 

 .(2)االختام المنبسطة سبقت االختام االسطوانية في تاريخ وجودىا وصناعتيا

عممت االختام من مواد عدة، إالَّ إنَّ االحجار كانت بالدرجة االساس، فقد 
تنوعة منيا الثمينة ومنيا نصف الثمينة ومنيا االحجار عممت االختام من احجار م

االعتيادية، ويتبع ذلك المنزلة االدارية واالجتماعية لصاحب الختم، فقد عممت االختام 
 الممكية عمى سبيل المثال  من حجر الالزورد مثال او من العقيق االحمر او

مت االختام ،  وعم(3)المعرق  او من حجر الديورايت وغيرىا من االحجار 
لمطبقات االدنى من احجار اخرى اقل قيمة وىكذا، وغمف البعض من االختام باطار 

دك الذي عثر عمية ضمن  -من الذىب، وافضل مثال عمى ذلك ختم الحاكم مسكالم
 .(4)موجودات المقبرة الممكية في مدينة اور والعائدة الى عصر السالالت السومرية
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قتنيات الشخصية الضرورية لمفرد في بالد اصبح الختم االسطواني من الم
الرافدين، وىو يعبر عن شخصية وىوية الفرد الذي يحممو، وان فقدانو يعد مسالة قانونية 

. (5)البد من االعالن عنيا بشكل قانوني، لكي ال يتم استعمالو من قبل شخص اخر
ىذا فضاًل ويختمف الختم من شخص الخر باختالف نوع الحجر والمشيد المنفذ عميو، 

، وال (6)عن كونو من المقتنيات الشخصية لمفرد يقوم مقام التوقيع في وقتنا الحاضر
يسعنا ىنا الخوض في موضوع المشاىد النو موضوع واسع وطويل، اال انو يمكن القول 
انيا تنوعت بين المشاىد اليندسية والدينية ومشاىد صراع الحيوان مع الحيوان واالنسان 

 ، ومنيا ما تضمن مشاىد لقصص واساطير عرفتيا ادبيات بالد الرافدين،  (7)مع الحيوان
ما يزيد من اىمية دراسة االختام، فضاًل عن المشاىد الفنية المنفذة عمى قطعة 
الحجر، فقد اضاف الكاتب نصًا مسماريًا  يذكر فيو اسم صاحب الختم ومينتو وبعض 

، تمك الكتبات المقتضبة كان ليا (8)لآلليةالعبارات التكريسية اما لممموك او لمحكام او 
اىمية كبيرة وقيمة في التعريف ببعض المعمومات واسماء االشخاص والمموك والحكام 
واسماء المين والحرف، خالصة القول ان اىمية الختم تكمن ليس فقط في المشاىد 
 المنفذة انما تعد مصدرا ىاما في التعريف ببعض الجوانب الحضارية والدينية

واالقتصادية وغيرىا، فيما ورد عمييا من كتابات وان كانت متقضبة كما قمنا، وبعبارة 
اخرى باتت دراسة طبعات االختام مسالة وموضوعًا ىامًا البد من االخذ بو ومراعاتو 

 .(9)عند دراسة النصوص المسمارية

لم تقتصر الكتابات عمى االختام االسطوانية عمى مرحمة او عصر من 
الزمنية التي مرت بتاريخ بالد الرافدين، انما نالحظ ان الكتابات كانت مستمرة العصور 

،  وال تخمو (11)عمى مدى تمك العصور الزمنية وان اختمفت في طريقة تدوينيا
النصوص ذات المضامين االقتصادية،  بشكل خاص، من طبعات االختام عمييا، ومما 

المر عمى  ذكر االسم فقط بل غالبًا ما تحممو من ذكر ألسماء اصحابيا، وال يقتصر ا
تذكر مينة الشخص الوارد اسمو ايضًا، وبعض العبارات التكريسية مع ذكر السماء 
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مموك او حكام او آلية، ولم يقتصر حمل الختم عمى الرجال فقط بل عرفت بعض 
ى ، وبالنظر لما ورد من طبعات الختام اسطوانية عم(11)النساء بامتالكيا لمختم ايضاً 

 نصوص ىذه الدراسة، لذا فقد ارتيأنا ان نخصص مبحثًا ليا. 

في ادناه جدول بارقام الرقم الطينيىة غير المنشورة )موضوع الرسالة( التي 
 تحمل طبعات اختام اسطوانية وىي:

 
 رقم النص رقم المتحف العراقي ت

 2 م ع 214195  .1
 4 م ع 212375  .2
 5 م ع 212452  .3
 7 م ع 214155  .4
 8 م ع 214316  .5
 9 م ع214161  .6
 11 م ع 214466  .7
 17 م ع 212785  .8
 18 م ع 215167  .9

 19 م ع 214835  .11
 21 م ع 214871  .11
 21 م ع 213351  .12
 22 م ع 214152  .13
 23 م ع 214843  .14
 24 م ع 212161  .15
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 25 م ع 214131  .16
 26 م ع 214287  .17
 27 م ع 214879  .18
 28 م ع 212975  .19
 29 م ع 214316  .21
 31 م ع 212739  .21

 طبعات االختام االسطوانية

من المالحظ عمى طبعات االختام االسطوانية التي وردتنا في نصوص الدراسة 
انيا متداخمة مع كتابة النص احيانًا فيذه تعد من ميزات طبعات االختام االسطوانية من 
عصر اور الثالثة، فيصعب احيانا قراءة العالمات الواردة عمى الطبعة لتداخل العالمات 

ميزات طبعات االختام عمى الرقم من ىذه الساللة ان  ن، وممع النص الكتابي لمرقيم 
الطبعة تاتي متكررة عمى وجو الرقيم وقفاه، مما يساعد احيانا عمى قراءة النص الوارد 
عمى الطبعة فيما اذا كان الرقيم ناقصًا او فقد جزءا منو او ان الطبعة في بعض 

 االماكن من الرقيم غير واضحة. 

نفذة عمييا فيي من المشاىد المعتادة الختام ساللة اور اما المشاىد الفنية الم
الثالثة وىي في الغالب مشاىد التقديم  لاللو او لمممك المؤلو من قبل الو او الية 
وسيطو وىي في المعتاد االلية الما المعروفة انيا االلية الداعية التي تظير دائمًا وىي 

عمى اختام الدراسة انيا اما تتألف من ترفع كمتا يدييا لمتوسل او لمدعاء، كما لوحظ 
عمود واحد او من عمودين، وفي ىذه الحالة يكون بداية نص الختم باسم الممك  والقابو 
ومن ثم اسم صاحب الختم ومينتو وفي احيان كثيرة يذكر اسم والده، وىذا النوع من 

 .(12)ممكالكتابات الواردة عمى االختام يعد من الكتابات الممكية او المكرسة لم
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فيما يأتي شرح لمطبعات الواردة عمى النصوص موضوع الدراسة مع قراءات 
 النصوص الواردة عمييا:

 
 م ع( 291462) 2النص رقم 

 وصف الطبعة: 
مشههيد الطبعههة عمههى نصههنا ىنهها غيههر واضههح، والواضههح منيهها ىههو الههنص المسههماري الههذي 

العائهههدة لسهههاللة اور  المنشهههورةيتهههألف مهههن اربعهههة اسهههطر، اال  ان المشهههيد فهههي النصهههوص 
، يشهير الهى ان الطبعهة تتضهمن مشهيد تقهديم لاللهو جهالس عمهى عهرش وتظيهر (13)الثالثة

امامههو االليههة المهها الداعيههة، وىههي ترتههدي التههاج المقههرن وترفههع يههدىا اليسههرى امههام وجييهها 
وتمسههك بشههخص اخههر خمفيهها بيههدىا اليمنههى، وعنههد ركبههة االلههو الجههالس تظيههر انيههة ذات 

دة ورقبهة طويمهة وليها مصهب ىهي مها تسهمى بانيهة السهكب المقهدس، وامهام وجهو االلهو قاعه
الجالس يظير شكل اليالل وقرص الشهمس، وخمهف االلهو الجهالس توجهد كتابهة مسهمارية 

 مؤلفة من اربعة اسطر تتضمن اآلتي :

 
كههال فههي نصههوص ذات مضههامين اقتصههادية  –اب  -ظيههرت طبعههة المههدعو اور

تتعمق بمواد مختمفة، كالجعة والتمور والخبز والقصهب والماشهية وجمودىها ، ومنيها تتعمهق 
، وىههذه النصههوص مؤرخههة بههزمن (14)بعمههال كههوروش مؤرخههة فههي السههنة االولههى شههو سههين

ونفهس اسهم  باالسهم نفسهو. عممًا ان ىناك شخصية اخهرى وردت (15)حكم الممك شو سين

ur-ib-gal كال-اب-اور  
dub-sar الكاتب 
Dumu  ur-gi6-par4 بار-كي -ابن اور  
Guda4  dinanna كاهن اإللهة اينانا 
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االب والمينهههة، اال انههههو لهههم يههههذكر انيهههها كهههاىن االليههههة اينانهههها، وال نسهههتطيع ان نجههههزم انيهههها 
الشخصههية نفسههيا ام ال، وان النصههوص التههي ذكرتيهها او التههي وردت طبعههة الخههتم عمييهها 

( وجميهههع النصهههوص تتعمهههق 48-47مؤرخهههة فهههي السهههنتين االخيهههرتين مهههن حكهههم شهههولكي )
 .(16)بالقصب

فميا معان  (17) (guda4 or gudu4 اما بخصوص السطر االخير، والمفردة )
عدة منيا: "طقس عقائدي"، "ثياب من كتان لمكينة المسؤولين عن طعام االلية"، 

 a low rankingوكذلك من معانييا ىو "نوع من الكينة من طبقة متدنية" )
priest)(18)  ، 

 
 م ع( 242242) 1النص رقم 

 وصف الطبعة: غير واضحة
 

....-اور  Ur-xx 
 dub-sar الكاتب

 Dumu xxxx ابن....
 

 ما تبقى من الطبعة ىو المقطع االول من اسم صاحب الختم، ومينتو. والمفردة ابن.
 

 م ع( 242122) 2النص رقم 
 وصف الطبعة: 

جالس عمى عرش، وفهي الغالهب انهو مشهيد تقهديم، اال ان  تمثل مشيد تقديم اللو
بقية الطبعة غير واضحة، وخمف االلو الجالس كتابهة مسهمارية مؤلفهة مهن سهطرين عمهى 

 االغمب؟ 
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Lu2-e2 اي -لو  
dumu  bi2-du11-ga كا -دك -ابن بي  

 
الههى لههم تشههر طبعههات االختههام الههواردة عمههى الههرقم الطينيههة مههن سههاللة اور الثالثههة 

 -( لههوlu2-e2-mahاسههم ىههذا الشخصههية، ففههي الغالههب وردت صههيغة مقاربههة ىههو )
. اال ان طبعهههات االختهههام (19)مهههاخ، وذكهههر بانهههو الكاتهههب ابهههن اور ليسهههي حهههاكم اومههها -اي

-أ  -دوكا، وذكرت طبعتو انو كاتهب وابهن "ال -اشارت الى طبعة ختم والده المدعة بي
(، وجهاءت طبعهة خهتم عمهى bi2-du11-ga dub-sar  dumu la-a-ša6شها" )

نصوص مسمارية مؤرخة بسنوات حكم شولكي  وتحديدًا السنوات ما بعد السنة االربعين 
مههن حكمههو، ومههن ثههم سههنوات حكههم امارسههين وشههو سههين ومضههامين النصههوص ىههي عمههال 

 .(21)الكوروش والقصب
 

 م ع( 291922) 4النص رقم 
 وصف الطبعة:

 
ur-dšara  شارا -اور  
dub-sar الكاتب 
Dumu xxx ......ابن 
 

في الحقيقة ان ىناك اكثر من شخصية وردت في نصوص ساللة اور الثالثة 
fhbsl ktsi (ur-dšara2 ورد ذكرىم مع مين عدة، كما ان طبعات االختام ، )

االسطوانية التني وردتنا عمى الرقم الطينية اشارت كذلك الى اكثر من شخصية اال  
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ان اغمبيم ذكروا عمى انيم "كاتب"، ان التسمية اختمفت من حيث ذكر اسم االب، 
-ur-dšara2 dumu lugalشارا ابن لوكال نيساك" )-فذكر المدعو "اور

nisag( "و"اور شارا ابن نيكاركيدو ،)ur-dšara2 dumu nigar-ki-du ،)
والمدعو  (، ur-dšara2 dumu šeš-kal-laو"اور شارا ابن شيشكاال" )

(،  وكذلك "اورشارا ur-dšara2 dumu ur-en-x"اور شارا ابن اور اين..." )
(، و "اور شارا ابن اورننكال" ur-dšara2dumu ur-nin-xابن اور نن..." )

(ur-dšara2 dumu ur-nin-gal( "و "اور شارا ابن لوكال اتيدا ،)ur-dš

ara2 dumu lugal-iti-da وكل المسميات التي ذكرناىا وردت في نصوص ،)
مؤرخة في السنوات االخيرة من حكم شولكي ومن ثم سنوات حكم الممكين امارسين 

. وعميو ال يمكننا الجزم ىنا بشكل قاطع ابن من يكون اور شارا (21)وشوسين
 المذكور ىنا.

 
 م ع( 291133) 49م ع( و النص رقم  291293) 5النص رقم 

 وصف الطبعة: 
E2-gal-e-si اسي -اي -كال -اي  

dub-sar الكاتب 
dumu  ur-ku3 كو -ابن اور  

 
شهارا" -وردت شخصيتان باالسم ذاتو، احدىما يدعى "ايكال اسي الكاتب ابن لو

(e2-gal-e-si  dub-sar  dumu lu2-dšara2)(22) والثههاني ىههو ،
الشخصههية التههي وردت فههي نصههنا ىنهها،  والطبعههة ذاتيهها التههي وردت بييئههة الههو جههالس 
عمى عرش وامامهو رمهزي القمهر والشهمس ويتقهدم اليهو شهخص او اليهة تسهحب بيهدىا 
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شخص اخر، وىو من المشاىد المعتادة في طبعات اختهام اور الثالثهة، وخمهف االلهو 
ىا حيوان مجهنح وخمهف العمهود تظيهر كتابهة الجالس عمود او سارية يظير في اعال

مسههمارية مؤلفههة مههن ثالثههة اسههطر تضههمن السههطر االول اسههم صههاحب الخههتم والثههاني 
 مينتو اما السطر الثالث فكتب عمية اسم والده.

وردت ىذه الطبعة عمى نصهوص اقتصهادية مؤرخهة فهي السهنة االخيهرة مهن حكهم  
حكههم امههار سههين والسههنة الثانيههة مههن شههولكي ومههن ثههم السههنتان السادسههة والسههابعة مههن 

حكم شو سهين والثالثهة والرابعهة والسهابعة مهن حكمهو تضهمنت النصهوص موضهوعات 
 .(23)تتعمق بالعمال والسيما عمال كوروش

 م ع( 291434) 6النص رقم 
 وصف الطبعة: 

من مشيد الطبعة اال النص الكتابي عمى الطبعة تألف من  لم يتضح شىء
 ثالثة اسطر، تضمن اسم صاحب الختم واسم والده ومينتو، وىي كاآلتي:

 
 
 
 
 

ظيرت ىذه الطبعة عمى نصوص اقتصادية مؤرخة في سنوات حكم امارسهين ) 
(، امههها 3و 1( وابهههي سهههين )السهههنتان 9و  4-3و 1( وشوسهههين )السهههنوات 9-7السههنوات 

مضامين النصوص التي ذكرتو فتتضمن  الجعة والقصب، وتشير طبعات االختام عمهى 
االلههههو الجههههالس ذو التههههاج الههههرقم المنشههههورة الههههى ان مشههههيد الطبعههههة ىههههو مشههههيد تقههههديم الههههى 

 .  (25)المقرن
 

ني -مو  mu-ni 
ال-كال-أ-ابن أ  dumu  a-a-kal-la 

را-اور-كاهن االلهة نن  guda4  dnin-ur4-ra (24)
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 م ع( 242452) 44النص رقم 
 وصف الطبعة:

 

 
وردت طبعة الختم عمى نصين احدىما بال تاريخ والثاني مؤرخ في السهنة الثانيهة مهن 

سهههين،  عممههها ان الطبعهههة االولهههى غيهههر كاممهههة وال يعهههرف اسهههم والهههده الن االسهههم  حكهههم شهههو
مفقههود بالكامههل، امهها الطبعههة الثانيههة فقههد ذكههرت انههو ابههن أأبهها كههاىن شههبرا، وعمههى مهها يبههدو 
ىناك اختالف بين ىذه الطبعهة والطبعهة التهي بهين ايهدينا، إذ  إنَّ الطبعهة المنشهورة  ذكهرت 

 -با -أ -با"، بينما ورد في نص طبعتنا انو ابن "أ -أ -و "أننتو ىو ابن المدع -ان اور
 . (26) (šabraني"، ولم تذكر كاىن "شبرا" )

 
 م ع( 242642) 25م ع( و النص رقم  292934) 45النص رقم 

 : وصف الطبعة
 ال يتضح وجهود مشهيد الطبعهة باسهتثناء العالمهات المسهمارية التهي تؤلهف الهتص

الكتابي عمى  الطبعة والتي تداخمت مع النص الكتابي الوارد عمى الرقيم، ونص الطبعهة 
 مؤلف من عمودين ورد عمييما اآلتي:

 
Col. II Col. I 
da-da-ga dšu-dsu'en 
Ensi2 lugal-kal-ga 

تو -نن -اور  ur-dnin-tu 
 dub-sar الكاتب
ني -با -أب -ابن  أ  dumu  a-ab-ba-ni 
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Ummaki lugal  uri5ki-ma 
Ir-zu lugal  an-ub-/ Da-limmu-ba 

 
 العمود االول العمود الثاني

كا -دا -دا سين-شو   
 الممك القوي حاكم

 ممك اور مدينة اوما
 ممك الجهات االربعة عبدك

(، da-ga-gaذكرت نصوص اور الثالثة اكثر من شخصية باسم "داداكا" )
، وطبعة الختم ىنا إالَّ  إنَّ اىم تمك الشخصيات ىو المعروف بانو حاكم مدينة اوما

ىي من االختام الممكية المكرسة الى الممك شو سين، والمعروف ان لو ختمان 
االول مسجل تحت اسم الممك شو سين والثاني ذكر فيو اسم الممك ابي سين، 
والختمان تتالف من عمودين يرد في االول اسم الممك والقابو، وفي العمود الثاني 

السطر االخير الى انو "خادم او عبد الممك"، اسم الشخصية ولقبو ويشير في 
وتفسير وجود الختمين ىو ان الختم االول ذكر اسم شو سين وورد عمى  نص 
مؤرخ في السنة التسعة واالخيرة من حكمو، وعندما توفي شو سين وتسمم ابي سين 
الحكم، اضطر الحاكم داداكا الى تغيير ختمو وكتابة اسم الممك الجديد عميو، 

. (27)طبعة الختم عمى نصوص مؤرخة في السنة الثانية من حكم ابي سينوظير 
 . (28)( حاكم مدينة اوماgu-du-duوداداكا ىذا ىو ابن كودودو )

 24-46النصوص من 
 م.ع( 214835) 19رقم النص 
 م.ع( 214871) 21رقم النص 
 م.ع( 213351) 21رقم النص
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 م.ع( 214752) 22رقم النص 
 م.ع( 214843) 23رقم النص 
 م.ع( 212161) 24رقم النص 
 م.ع( 214131) 25رقم النص 
 م.ع( 214287) 26رقم النص 
 م.ع( 214879) 27رقم النص 

 
 وصف الطبعة:

مشهههيد لممهههك او حهههاكم جهههالس عمهههى عهههرش وامامهههو االليهههة الداعيهههة )فهههي الغالهههب 
االليههة المهها( وبينيمهها يتوسههط فههي االليههة رمههز الههو القمههر والشههمس، وخمههف الشههخص 
الجالس توجد سارية او عمهود يعموىها صهورة اسهد، وخمهف المشهيد توجهد كتابهة مؤلفهة 
مهههن عمهههود واحهههد بثالثهههة اسهههطر، كتهههب فهههي االول اسهههم صهههاحب الخهههتم وفهههي الثهههاني 
مينتههو، واسههم والههده فههي السههطر الثالههث،  واسههفل الههنص الكتههابي توجههد صههورة اسههدان 

 متقاطعان عند منطقة البطن، والنص المسماري ىو:
 

 
 
 

شارا -راو   ur-dšara2 
 dub-sar الكاتب
ني -لو -ابن لو  dumu  lu5-lu5-ni 
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و  2شارا )ينظر النص -سبق القول ان ىناك اكثر من شخصية باالسم اور
(، اال انيا ليست ذات الشخصية من خالل اسم االب عمى الرغم من انيم ذكروا مع 7

 مينة الكاتب.
ظيرت ىذه الطبعة في نصوص مؤرخة في السنتين االخيريتين من حكهم الممهك 
شولكي وسنوات حكم امار سين والسنوات االربع االولى من حكم شو سين في نصوص 
التسههمم التههي تتعمههق باالخشههاب والقصههب والجمههود، وفههي نصههنا ىنهها تظيههر فههي نههص مههؤرخ 

ه الشخصههية قههد اسههتمرت فههي فههي السههنة الرابعههة مههن حكههم ابههي سههين، وىههذا يعنههي ان ىههذ
عمميهها حتههى حكههم اخههر ممههوك سههاللة اور الثالثههة فيمهها تسههمم مههواد مختمفههة مههن اشههخاص 

 .  (29)عدة
 

 45م ع( ينظر طبعة النص  242642) 25النص رقم 
 

 م ع( 291243) 26النص رقم 
 الطبعة : 

فقط ظيهرت الكتابهة فهي  توجد اي داللة لوجود مشيد نحت،عمى ما يبدو انو ال 
طبعة الختم عمى الرقيم وتتضمن ثالثة اسطر ورد في االول اسم صاحب الخهتم والثهاني 
مينتو واسم والهده فهي الحقهل الثالهث، ومهن خهالل النصهوص المسهمارية وطبعهات االختهام 
الههواردة عمييهها ظيههر ان ىنههاك اكثههر مههن شخصههية تحمههل اسههم "اور سههين" ذكههرت احيانههًا 

 الده، وفي احيان اخرى ذكر اسم والد الشخصية فقط. مينتو واسم و 
 
 
 
 

 

سين-اور  Ur-dsu'en 
 dub-sar الكاتب
.....-ابن لو  dumu  lu2- x 
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كثيهههرًا فهههي نصهههوص سهههاللة اور الثالثهههة،  اور سهههين مهههن االسهههماء التهههي تنهههورادت
بههالرغم مههن ان غالبيههة االسههماء قههد ذكههرت مههع مينههة الكاتههب، وقههد ذكههرت شخصههيات عههدة 

 منيم:
-ur-dsu'en  dumu ur-dingir-ra  dubاور سهين ابهن اور دينكيهرا الكاتهب )

sar ) 
-ur- dsu'en  dub-sar  dumu  ur-e2اي نونها ) -اور سهين الكاتهب ابهن اور

nun-na ) 
-ur- dsu'en  dub-sar  dumu  ur-e11اي )-اي  -اور سين الكاتهب ابهن اور

e) 
ur- dsu'en  dumu  lu2-d اور سين ابن لو شارا المشرف عمى بيت الممكهة ) 

šara2  nu-banda e-nin ) 
 ( ur- dsu'en  dub-sar  dumu  na-diاور سين الكاتب ابن نادي )

 ( ur-su'en  dumu  gu….- du... دو )اور سين ابن كو
-ur- dsu'en  dub-sar  dumu šeš-kalاور سهين الكاتهب ابهن شهيش كهاال )

la) 
 (ur- dsu'en  dub-sar  dumu ur-dba-u2باو )-اور سين الكاتب ابن اور
 .(31) (ur- dsu'en  dumu  ur-gišgigir) اور سين ابن اور كيكير

، 36، 34ذكرت اسماء  تمك الشخصيات في نصوص مؤرخة بسنوات حكهم شهولكي )  
 .(31)(6، و 3-1( وشوسين )9و  8و  6و 5و 3و 2( وسنوات امارسين )48

اما الشخصية المذكورة ىنا فمن المحتمل انيا اور سين الكاتب ابن لو شارا اال 
متاكدين تمامًا، فربما تكون انو لم ترد في نص الطبعة انو المشرف، لذلك فاننا غير 

 ىناك شخصية اخرى.
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 م ع( 242426) 29النص رقم 
 : غير واضحة وما بقي منيا ىو االتي:وصف الطبعة

 
 -ur-lu -لو –اور 

.......  
 dumu ابن

 
 اهلواهش:

 
 (  حول صناعة الختم واالالت المستعممة في صناعتو ومراحي صنعو ينظر:1

، رسالة ماجستير غير الكتابة عمى  االختام االسطوانيةمحسن عبد الرزاق،  ريا   
، 26وما بعدىا وكذلك  21، ص 1987كمية االداب،  -منشورة، جامعة بغداد

وعن كيفية تعديل الكتابة عمى الحجر بشكل عام وعمى االختام بشكل خاص 
المقى االثرية المكتوبة اكتشافيا ومعالجتيا الساعدي، محمد عيسى جعفر،  ينظر:

، رسالة ماجستير  غير منشورة، جامعة بغداد، كمية ىميتيا في الدراسات االثاريةوا
 وما بعدىا. 59وما بعدىا و  57، ص 2115االداب، 

، بغداد، 4 ، الجزءموسوعة حضارة العراق( ناجي، عادل، "االختام االسطوانية"، في 2
 221، ص 1985

 وما بعدىا 48، ص المصدر السابقالساعدي، محمد عيسى جعفر،    (3
 وما بعدىا 277، ص 1986، المصدر السابق( باقر، طو، 4

5 ) Fadil A. Ali, "Blowing the Horn for Official Announcement", 

Sumer-20, 1964, p. 66ff 

، الجزء االول، فن االختام ، تاريخ الفن في العراق القديم( رشيد، صبحي انور6
  13، ص  1969االسطوانية، بيروت، 
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، بغداد، االختام االكدية في المتحف العراقي( رشيد، صبحي انور وحياة عبد عمي ، 7
  16، ص 1982

 27، ص 1987، المصدر السابق( آل يونس، 8
 وما بعدىا 32، ، ص المصدر نفسو( 9

 وما بعدىا 83، ، ص المصدر نفسو( 11
ابي عمى ثالثة اختام اسطوانية مصنوعة من -( عثر في قبر الممكة  السومرية  بو11

حجر الالزورد يحمل احد تمك االختام اسميا ولقبيا ، ينظر: عقراوي، ثمما ستيان ، 
 .219، ص 1978، بغداد، المرأة  ودورىا ومكانتيا في حضارة وادي الرافدين

كوباتم و ابي سيمتي الزوجات الممكيات تم  و  -أ-كما يشار الى ان لهكل من  سي
من ساللة اور الثالثة قد وردت اسماؤىن عمى طبعات اختام اسطوانية كونين 

 يمتمكن اختام ويعممن في ادارة الشؤون االقتصادية لمدولة انذاك، ينظر
Steinkeller, P., "More on Ur III Royal Wives", ASJ-3, Hiroshima, 
Japan, 1981, p. 77ff 

 121، ، صالمصدر السابق( آل يونس، 12

13) Mayr, R., The Seal Impressions of Ur III Umma,  p. 299 

14) MVN 14: 520; SACT 2, 90 

15) Mayr, op-cit, p. 299 

16) Mayr, op-cit, p. 298 

 ( ينظر: pašīšum( في المغة االكدية يعرف ىذا النوع من الكينة  به )17
CDA, p. 269; Halloren, op-cit, p. 91 

، رسالة ماجستير غير الكاىن في العصر البابمي القديم( حسين، ليث مجيد، 18
 ، ص 1991منشورة، جامعة بغداد، كمية االداب،  

19) Mayr, op-cit, p. 297 
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20) Mayr, op-cit, p. 225f 

21) Mayr, op-cit, p. 477ff 

 9( حول طبعة ختم ىذه الشخصية  والتي وردت عمى نص مؤرخ في سنة امارسين 22
 ينظر:

Tohru, G., Selected Neo-Sumerian Administrative Texts from the 

British Museum, Japan, 1990, p. 168, No. 433 

23) Mayr, op-cit, p.  478 

فييا وفي المدن التابعة لمقاطعة اورا: ىي الية مدينة اوما، وعبدت -( االلية نن24
زوجة لاللو شارا الو المدينة، ذكر اسميا في نصوص العصور السومرية  اوما، وعدت

المبكرة ومن موقع ابو الصالبيخ، وذكرتيا نصوص لكش ونصوص لوكال زاكيزي، 
 لممزيد ينظر: 

A. Cavigneaux - M. Krebernik, "Nin-ura", RlA-10, 2001, p. 510 

25) Mayr. Op-cit, p. 380-f 

26) Mayr, op-cit, p. 459 

27) Mayr, op-cit, p. 233,  

28) Frayne, RIME 3/2, p. xii 

29) Mayr, op-cit, p. 474 ff 

30) Limet, op-cit, p.1118; 559; Mayr, op-cit, p. 469ff 

31) May, ibid 
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 المصادر العربية :

المغههة االثريههة المكتوبههة اكتشههافيا ومعالجتيهها السههاعدي ، محمههد عيسههى جعفههر ،  -1
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 .2115كمية اآلداب، 
، رسههالة الكتابههة عمههى االختههام االسههطوانيةآل يههونس، ريهها محسههن عبههد الههرزاق،  -2

 .1987ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كمية اآلداب، 
 .1973، بغداد، 2، ط1، جمقدمة في تاريخ الحضارات القديمةطو،  باقر،  -3
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، االختهام األكديهة فههي المتحهف العراقههيرشهيد ، صهبحي أنههور وحيهاة عبهد عمههي،  -5

 .1982بغداد، 
، فن االختام االسطوانية، 1، جتاريخ الفن في العراق القديمرشيد، صبح أنور،  -6

 .1969بيروت، 
، 4، ج فههههي موسههههوعة حضههههارة العههههراقنههههاجي ، عادل،"االختههههام االسههههطوانية" ،  -7

 .1985بغداد، 
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