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12/6/2013ريخ القبول:أت  9/5/2013ريخ التقديم:أت  
التة  يةتم دعةدادها مةن الما ةي   جبات من األطعمة نصوص هذا البحث الحديث عن و  تاولتن 

    الرسةا ا ةتترت واعتمةد ااتصةادها علةي تربية  الموا ة التابع  لحظائر التسمين ومن المعلوم بأن مدين
، مدينةة للتةةذا ا نةةرأ َّنأ َّهميةة  تلةة  النصةةوص تةمةةن بصةةورو رئيسةة  سةة  ةونتةةا تم ةةل سةةج   عائةةدا  لةةذل  

. َّمةا عةن مضةامين هةذا النصةوص (BA.ZI)النفقةاتنصةوص نصوص ضةمن هذا ال نفتلذل  سقد ص  
لةةذل  نجةةد َّن الةاتةةل َّو المسةة ول عةةن  .الما ةةي  وَّنواعتةةا دذ تةةذةر َّعةةداد ،سإنتةةا ةانةةت مت ةةابت  تقريبةةا  

َّر ةةيه هةةذا الحظيةةرو يسةةجل َّدي التفاصةةيل عةةن َّعةةداد الحيوانةةات وَّصةةناستا مةة  بيةةان جتةة  اسةةت متا 
 .والغرض من ذل 

لذا ي عّد ذل  نوعا  من جم  الجباي  َّو دحصائيات ااتصادي  ل روات مملة  الرسا والمدن             
سين األول تجاا تل  المدن ومحاول   -ا دلي جانل األبعاد السياسي  الت  انتتجتا المل  ريمالتابع  لت

 ةسل رضا حةامتا عن طريي التدايا والتبات الت  منحتا لرسلتم.
 :المقدمة

لنصوص مسماري  غير من ورو من العصر البابل  القديم من تناول هذا البحث دراسة             
 رجح َّن هذا النصوص من ضمن َّر يه يعود لمدين  الرسا.المتحه العراا ، وي  

ذةرت هذا النصوص َّسماء رسل َّ رسلوا دلي عدد من المدن م ل َّور والورةاء ونفر وا نونا          
وعي م واست متم نفقات حظيرو التسمين ب ةل دوري، ويعّد ذل  نوعا  من جم  الجباي  َّو دحصائيات 

رسا والمدن التابع  لتا  دلي جانل األبعاد السياسي  الت  انتتجتا المل  ااتصادي  ل روات مملة  ال

                                                 

 جامعة الموصل. /قسم النقوش واللغات العراقية القديمة اآلثار/ كلية 
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سين األول تجاا تل  المدن ومحاول  ةسل رضا حةامتا عن طريي التدايا والتبات الت  منحتا  -ريم
 لرسلتم.

سقط  naptanumَّما عن الما ي  الواردو ذةرها س  هذا النصوص سلم ت نفي علي َّنتا وجبات طعام 
دن هذا النصوص طغي عليتا طاب  التوزي  وهو ما يتم  ممتلةات القصر ةأر يه لتسجيل ، بل 

عدد الما ي  الت  َّ نِففت، لذل  نجد َّن الةاتل َّو المس ول عن َّر يه هذا الحظيرو يسجل َّدي 
 .(1)التفاصيل عن َّعداد الحيوانات وَّصناستا م  بيان جت  است متا والغرض من ذل 

لبحث      نصوص مسماري  غير من ورو، األول وال ان  منتا  مل وجبات تضمن ا           
 طعام، وتبين من دراس  النص ال الث بأنه وصل تسليم مواد مختلف  ومن ضمنتا ال عير.

ومعرس  صيغ   ،وصيغتا التاريخي  ،ومضامينتا ،تناول البحث الحديث عن عائدي  النصوص
(BA.ZI) ،  واآلراء الت  ايلت عن وجب( الطعام النبتان مnaptanum.م  الترجيح ) 

 م  دراس  موجزو عن َّهم األسماء الواردو س  البحث.  تناول البحث ترجم  النصوص :وَّخيرا  
 

 : عائدية النصوص

ت عد هذا النصوص من ممتلةات المتحه العراا  التَ  صودرت من الحدود األردني                 
( اطع ، بين را م طيني  واط  1016، والبالغ عددها )1999ز،عام وَّعيدت دلي العراي س   تر تمو 

 حجري  ومخاريط ود مي، وةانت الر ام الطيني  ت ةل َّةبر مجموع  منتا.  
 وهذا النصوص يرج  تاريختا دلي العصر البابل  القديم وه  تعود لمدين  الرسا وذل  لسببين هما:

ين يأتون الست م الما ي  م ل سفير د نونا والورةاء يرد س  هذا النصوص ذةر جمي  السفراء الذ -1
 وعي م باست ناء سفير الرسا وهذا ي ةد بأن الرسا ه  مةان التسليم.

من خ ل موازن   النصوص المدروس  سابقا  م  هذا النصوص والت  تتضمن دخراج َّعداد من  -2
 . (2)ااتصادها علي تربي  الموا   الما ي  التابع  للحظيرو ومن المعلوم بأن الرسا ا تترت واعتمد

                                                 

ساضل، َّحمد ميسر، نصوص بابلي  اديم  غير من ورو ت عني بحظيرو  تسمين الما ي ، بحث مقبول للن ر،   (1)  
  .2موصل، مجل  آ ار الراسدين، ص

سعدي محمد، نصوص مسماري  غير من ورو من العصر البابل  القديم )مصادرو(، رسال  الميال ، وليد   (2)  
  .9، ص2010ماجستير غير من ورو، بغداد، 
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 مضامين النصوص:
 ( الت  تعن naptanumبدليل المفردو األةدي  )وذل   جبات من األطعم و  تضمنت النصوص

) التقدمات َّو النذور والقرابين( غير َّننا نرأ َّنأ َّهمي  تل  النصوص تةمن بصورو رئيس  س  ةونتا 
 BA.ZIنفت نصوص هذا العمل ضمن النفقات ، لذل  سقد ص  رسامدين  التم ل سج   )َّر يفا ( عائدا  ل

دذ تذةر َّعداد الما ي  الموزع   ،. َّما عن مضامين هذا النصوص سإنتا ةانت مت ابت  تقريبا  ( (
 . (1)ما تحص  مجموع الما ي  وَّنواعتا، وغالبا  

لنص األول نجد َّن ( سف  ا 1،2وهذا الوجبات اد تةون َّسبوعي  َّو  تري  وهذا ما َّةدا النصان )
تسليم الما ي  ةان س  اليوم السادس ع ر من  تر نيسان بينما س  النص ال ان  ةان تسليم الما ي   

 س  اليوم ال الث من   تر َّيار.
وجاء س  نصوص َّخرأ َّن هذا الوجبات منتا ما ي سلم وات الصباح بدليل المفردو األةدي  )  

naptanu  šēri عام صباحي  ( ومنتا ما يسلم وات المساء بدليل المفردو ( والت  تعن  ) وجب  ط
. واد تةون هذا الوجبات (2) ( والت  تعن  ) وجب  طعام مسائي ( naptanu  lilâtiاألةدي  )

  .(3)سنوي 
وهذا األطعم  ت عطي لبعض الرس ل م  ذةر اسم ة ل رسول والمدين  التاب  لتا، وي عد  المعبد واحدا  من 

 لملةي  الت  ت قدم له وجبات األطعم  بدليل النص اآلت :َّحد األمةن  ا
1  UDU É  

giš
GU.ZA 

 خروه لممتلةات القصر) حرسيا : لعرش المعبد( ". 1" 
( المعبد الرئيس لمدين  الرسا ومن الم ةد َّن توزي  É.BABBAR)وي عد معبد اإلله  مش المسمي 

 .(6)هذا النفقات منه
 من حظيرو تسمين الما ي  ةما س  السطر اآلت :دذ نجد َّن هذا الوجبات َّ نفقت 

ŠÀ  É.GU4UDU.NÍGA [BA.ZI]   
 "َّنفقت حظيرو الما ي  المسمن ".

                                                 

  .2ساضل، َّحمد ميسر، المصدر السابي، ص  (1)  
  (2)   Ali, M, " Naptanu Term in the Texts of Rim-Sin " , Sumer , Vol, 54 , 2009  ,under  

published, pp. 9, 16. 
  (3)   Ibid , pp. 9, 16. 
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وَّن هذا الحظيرو ضمت َّنواعا  من الحيوانات م ل الخراه وال يران ةما س  هذا مذةورو س  هذا 
 .  (1)النصوص

 الصيغ التاريخي :
 عن طريي افا النص علي النحو اآلت : تحدد الصيغ التاريخي  لتذا النصوص عادو  

MU  É
d
EN.KI  ŠÀ  ŠEŠ.[UNUG]

ki 
É  

d
NIN. É.INIM.MAÙ 

 

 

É
d
NIN.MAR.KIÀŠ 

 .   (2) ي.م ( 1763-1822سين ) -وهذا الصيغ  ه  الت  ت  رخ بتا السن  ال امن  من حةم المل  ريم
 (:BA.ZIالصيغ  الفعلي  )

ويقابل  (BA.ZI( والفعل  ) ZI.GAطلحين االسم  )ورد مصطلح النفقات باللغ  السومري  بالمص
 .(3) (ṣituالمصطلحين باألةدي  )

 ( وتحليلتا علي وسي اآلت :BA.ZIتتم ل هذا الصيغ  من الفعل )
BA.(N).ZI 

: BA . َّداو الجمل  الفعلي  َّو السابق  التصريفي 
: N .ح وو ضمير الفاعل لل خص ال الث العاال 
: ZI َّنفي( ويقابله باألةدي  )جذر سعل سومري بمعن( يṣitu) (4). 

 علي النحو اآلت :( ست   BA.ZIصيغ  تحرير )نصوص 
 مواد النفقات والعدد والةمي  والنوع دذا ةانت حيوانات.  -1
 الجت  من الصره. -2
 (.kiاسم ال خص الذي اام باإلنفاي ويةون مسبواا  باألداو ) -3

                                                 

ي.م دراس  تاريخي   وحضاري ، رسال   1763 -1822سين األول   -لزيدي، نعيم عودو صفر، المل  ريما  (1)  
  .30، ص2009ماجستير غير من ورو، بغداد، 

  . 21،18الميال ، وليد سعدي محمد، المصدر السابي، ص   (2)  
  .      30، ص نفسه المصدر  (3)  

  (4)   CDA, P.339: b. 
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 BA.ZIالفعل  -4
 . (1)ال تر والسن  -5

 (naptanumراء عن نصوص النبتان م )آ
 .(3)، واد تةون حيوانا  (2)ا  اد تةون وجب  الطعام طحين -1
 يقدم مذبوحا  لةونِه س مَ  وجب  طعام. ربما دذا ةانت حيوانا  سإنه -2
 .(5)، وَّحيانا  ترد س  سطر آخر(4)( س  السطر األولnaptanumغالبا  ترد النبتان م) -3
 .لعرشلممتلةات   اهذا النصوص دما مواد َّو حيوانات تةون تابع  جمي  ما ذ ِةر س   -4
 .( تةون مختص  بالسطر الواردو سيه سقطnaptanum) من المحتمل َّن النبتان م -5
 

 النصوص:
IM-160698))1-  

 6 x 4 x 1.5 cm                  
1 UDU    na-ap-ta-nu-um          
1  GU4 10 [××ku-un-nu-kum! ] 
1  UDU  in-su-me-en-na 

LÚ  KIN.GI4.A    ELAM
ki

 

1UDU    la-wi-la-AN 

LÚ  KIN.GI4.A     ÉŠ.NUN.NA
ki

 

1UDU    É  
giš

GU.ZA 
ŠÀ  É.GU4  UDU.NÍGA   [BA.ZI]  

 
ITU  BÁR.ZÀ.GAR  UD.[16].KAM 

MU  É    
d
EN.KI  ŠÀ  ŠEŠ.[UNUG]

ki 

                                                 

ي.م(، رسال    ماجستير  2004-2112زويد، وساء هادي، نصوص النفقات من العصر السومري الحديث ) (1)  
   .       14، ص2012غير من ورو، بغداد، 

 . 20المصدر نفسه، ص   (2)  
البابل  القديم من تل بزيخ  )زاب م(  ال ويل ، سعد سلمان ستد، نصوص مسماري  غير من ورو من العصر  (3)  

  .172، ص2010وَّبو عنتي  )بيةاس (، َّطروح  دةتوراا غير من ورو، بغداد، 
  (4)  Ali, M, Op.cit, p.16.  
  (5)  Ibid , p.16.  

Rev. 

Obv.

. 
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    É  
d
NIN.[É.INIM.MA]Ù 

É
   d

NIN.MAR.KI    ki-[ ××× ]  

 

 الوجه:
 خروه وجب  طعام 1
 مختوم  []××  10 ور  1
 خروه دنسومينا 1

 رسول مدين  عي م
 ديل  -خروه الوي  1

 رسول مدين  د نونا
 خروه)لة( لممتلةات العرش  1

 َّنفقت حظيرو الما ي  المسمن 
 القفا:

  تر نيسان اليوم السادس ع ر 
 سن )بناء( معبد اإلله دنة  وسط مدين  َّور

 دين َما -لت  ننومعبد اإل
 ة  -مار -]......[ معبد  نن

IM-160671))2-  

                                                            8.5 x 5.5 x 1.5 cm 

[1 UDU ]   na-ap-ta-nu-um 

[××××] u-bar .
d
IM 

LÚ  KIN.GI4.A      UNUG
ki
 

1  UDU  in-su-me-en-na 

LÚ  KIN.GI4.A      ELAM
ki 

1  UDU   la-wi-la-AN 
LÚ  KIN.GI4.A    ÉŠ.NUN.NA

ki 
1  UDU É  

giš
GU.ZA 

ŠÀ  É.GU4  UDU.NÍGA [BA.ZI] 

ITU  GU4.SI.SU   UD.3.KAM 

MU  É
     d

EN.KI  ŠÀ  ŠEŠ.[UNUG]
ki 

Obv. 

Rev. 
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Ù    É  
d
NIN.É.INIM.[MA] 

    É
   d

NIN.MAR.KIÀŠ[×××××  ]          
 الوجه:

 وجب  طعام [خروه 1 ]

 َّدد  -َّ وبار  [......]
 رسول مدين  الورةاء

 خروه دنسومينا  1
 رسول مدين  عي م

 ديل  -خروه الوي  1
 رسول مدين  د نونا

 خروه)لة( لممتلةات العرش 1
 َّنفقت حظيرو الما ي  المسمن 

 القفا:
  تر َّيار اليوم ال الث

 سن  )بناء( معبد اإلله دنة  وسط مدين  َّور
 دينَما -ومعبد اإللت  نن

 ة  -مار -عائد) لةِ( معبد نن [......]

 

 3- (IM-160717)  

                                                                               6.5 x 4.5 x 5.5 cm  

[ ××××× 6 (PI)  1 (BÁN)××××ŠANABI×× ] 

[××-sim  2 (BÁN  ) zì.še(DABIN) 1 (PI) ŠANABI   Ì.[…..] 
[×××××1(BÁN)  a-tir(EŠA)  LÁL GUR! 
1 (BÁN) [××××××××××] 
2 (BÁN) [×××××××××× ] 
5 (BÁN) [××××××××××] 

1 (PI) 2 (BÁN) [×××] 
1 (PI)  3 (BÁN) [×××] 

 [×××]    3  (PI) 1(BÁN) 
KI  LÚ    

d
MAR.TU 

Obv. 
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BA.ZI     
ITU  KIN.

d
INANNA   UD.26.KAM 

MU  É    
d
INANNA

   d 
ŠEŠ.KI    

      d
EN.KI  ŠÀ    UD.UNUK

ki
-maÙ 

 MU.UN.DÙ.A 

  

 الوجه:
 )بان(].....[ و ل ان]...... [1)ب (  6]...[  
 )ب ( و ل ان]......[1)بان( طحين ال عير 2]....[ 

 ) بان ( طحين ناعم وزن ةور]...... [ 1
 بان ]....................[ 1
 . [   بان ].................. 2
 بان ]................... [ 5
 بان ]...... [ 2و(  ) ب  1
 بان  ]...... [ 3ب  )و(  1
 بان ].......[ 1ب  )و(  3

 اإلله َّمورو
 القفا:

 َّ نفقت 
  تر َّيلول اليوم السادس والع رون

 ( معبد اإللت  ع تار)و( اإلله نَنارالت  بني سيتاسن  )ال
 واإلله دنة  وسط مدين  الرسا

 نيب
 دراس  األسماء الواردو س  النصوص:

 . u-barَّدد  -َّوبار -
d
IM ) :) جاء س  هذا  دذوهو من األسماء الت  ترد س  العصر البابل  القديم

ه رسوال  لمدين  الورةاء سعند البحث تبين َّن هذا ال خص هو الذي  اام بإعادو بناء معبد صفالنص بو 

Rev. 
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ةوب  بان   -َّدد هو ابن َِّبل -وَّوبار (1)رةاء( حاةم الو Ilum-gimālد ةور َّ ناء حةم )
 .(2)دريبام -ةاِمل ستو ابن سين -(، َّما المل  ديلمEsaggianiduمعبد)

dاإلله َّمورو: ورد ذةر اسم هذا اإلله س  النصوص السومري  بصيغ  ) -
MAR.TU وَّ ير دلي ،)

يل األسماء (، ودخل اسم َّمورو س  ترةa-mur-ru-umاسمه س  النصوص األةدي  بصيغ  )
ال خصي  األةدي  منذ العصر السرجون ، وَّايمت عبادو هذا اإلله ب ةل واضح س  المعابد س  

يسن ودلبات وبابل ونيبور،  1595 -2006العصر البابل  القديم ) ي.م( س  مدين  ماري والرسا وا 
و دله الجو وَّبدأ السةان تقديسا  ةبيرا  له علي الرغم من َّنه وصه ببعض سمات دله العواصه، َّ

 س  النصوص السومري  الذي يدمر المدن ويعصه بعضتا، وورد ذةرا س  المواا  المحيط  بماري.
وذةر َّيضا  ضمن اوائم اآللت  البابلي  مما ي ير دلي مةانته المقدس  س  الديان  العرااي  القديم  

س  حين ةانت زوجته َّ رات م آنذا ، سقد ةان اإلله َّمورو وعلي وسي اعتقادهم ابنا  لإلله األعظم آنو 
(ašratum( َّو بيليت صيري )belet-ṣeri) وي عد اإلله َّمورو من اآللت  الت   (3) ()سيدو البري

 .  (4)ع ِبدت س  مدين  الرسا
d) ة  -مار -نن - 

NIN.MAR.KI) :اسم آلت  سومري  مرةز وه   (5)لت  المستنقعات الجنوبي آ
ة  ِعدو معابد س  مدين   -مار -لةش ولآللت  نن ن ٌمقاطع )ةوابا( وتق  ضم عبادتتا ه  مدين 

( والذي يعن )وسط البحر(، والمعبد ال ان  ع ره é-ab-šà-ga-laالمعبد األول ع ره باسم  )، ةوابا
 بينما ع ره المعبد ال الث، الحاةم ٌَّوربابا س  مدين  ةوابا ااالذي بنو ( (èš-gú-túr سماب

                                                 

  .172ال ويل ، سعد سلمان ستد، المصدر السابي، ص  (1)  
  (2)  Black, J.,and Green, A., Gods Demons and Symbols of Ancient    Mesopotamia, 

London, 1998,p . 
  (3)  FRAYNÈ, D, Old Babylonian Period (2003-1595 BC), London, Vol. 4, 1991, p.469  

ال ان   ي.م،  ال اةر، ساتن موسي ساضل عل ، جوانل من المعتقدات الديني  س  ب د ال ام حتي نتاي  األله  (4) 
  .68، ص2008غير من ورو، موصل،  َّطروح  دةتوراا

 .33الزيدي، نعيم عودو صفر، المصدر السابي، ص   (5) 
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و َّن هذا المعبد خاٌص بالنساء ويق  س  مدين  ةرسو) تلو( وه  ( ويبدmunus-gi16-sa) -éسماب
 .(1)َّيضا  تق  ضمن م قاطع  لةش

 É ) ) دين َما -ننمعبد -
d
NIN.É.INIM.MAنن .دينما، ويسمي: لت : معبد اآل 

(2)ويعّد هذا المعبد المصلي المقّدس، الذي ب نَ  وسط معبد ننمارة ، ()المعبدالعال 
. 

d ادين مَ  -ننلت  اآل-
NIN.É.INIM.MA):)   لت  مدين  َّور، ورد ذةرها س  العديد منآوه 

dالرسائل البابلي  سوي  م  اإلله  مش
UTU وَّحيانا  يطلي عليتا ، d

NIN.LÍL.ELAM.MA وهو 
 uruE.NIM.MAاسم م اِبه لب د عي م

(3). 

 
 الصور واستنساخها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

                                                 

مدين  الرسا، رسال  ماجستير  -ساضل، َّحمد ميسر، نصوص مسماري  غير من ورو من العصر البابل  القديم  (1) 
 . وللمزيد ينظر:30، ص2007غير من ورو، موصل، 

RLA, Vol.9, PP.463-468. 
 . 29، َّحمد ميسر، المصدر السابي، صساضل  (2)
  . 30المصدر نفسه، ص  (3)

Obv. 
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Obv. 
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 الخاتمة:
من خ ل دراس  هذا النصوص تبين لنا َّنتا تعود للعصر البابل  القديم وه  محددو س  السن   -

 .سين -البابل  ريمال امن  من حةم المل  
( دذا ورد س  النصوص البابلي  سإنتا ت خص  naptanumومما توصل دليه البحث َّن مصطلح ) -

 بالسطر الواردو سيه.
 Éبما َّن مصطلح ) -

giš
GU.ZA ) يعن  لممتلةات العرش  سمن الم ةد َّن المعبد هو معبد اإلله

 ( والذي ي عد المعبد الرئيس لمدين  الرسا.É.BABBAR مش المسمي )
 وَّخيرا  ت عد مدين  الرسا من َّ تر المدن الت  اهتمت بتربي  الما ي  وحظائر التسمين. -
 

Un Published Cuneiform Texts from Ancient Babylonian Era from the 

Iraqi Museum 
Khalid Ali Khattab 

Abstract 

      The texts studied in this research had tackled the foods prepared from the 

cattle of the fattening pens. It is well known that the city of Larsa had been 

famous for its economy that relied on livestock. Therefore, we see that the 

importance of those texts lies mainly in being a record for this city. Thus, 

these texts have been classified under expenditure texts (BA.ZI). As for the 

content of these texts, they were almost the same, mentioninglivestock 

numbers and types. 

        Thus, we find that the author or responsible for this hangar archive 

records the accurate detail on animal numbers and types, as well as stating 

therecipient and purpose. 

         For this reason, this is considered asa kind of tax collection or 

economic statistics for the riches of the Kingdom of Larsa and its cities, 

along with the political dimensions of King Rim-Sin I towards those cities, 

trying to gain the consent of their rulers through gifts and grants awarded to 

their messengers. 

 
 


