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 انتقال ملكية الختم في العراق القديم

 د. ريا محسن الحاج يونس
ظهررراالختام رررالخضررر ختعرارررااوختعراتفيرررلخاالخاررراوخضررر ختاعررر ختع رررا  خف رررلخ
تعايال .خاكانخت  كااهاخن يجلخر ايلخعل طااختاف صا يخ ر خ رللختعزاتعلخاتا  قاتاخ

خ،نخ ر يرر هاخا اييزهرراضرر ختعقررام.خهررلخظهررااخضكرراوختعالكيررلختعاا يررلختع رر خكررانخا رر خارر
ضكانررالخضكرراوختعمرر لختعرربيختصرر زخ ارراااختعررزانخعالاررلخماصررلخ صررار  خيه ررالخهاي رر خ
تعشمصيلخ ااااضلختعىخ ر ي خالكي  ختعاا يرل.خها رانختعاظيا رانخجرل راختعمر لخعزيرزتخ
افيااخعن خصار  خماصلخ رر ختنخ ر يخيرنقلخعلير خعالاراالخااارازخ ر لخعلرىختضكراا خ

رير خ ر يخير انخ ار مخضاعلي هراخضر خراايرلخاا لكا ر خخ،انخ هرااار ق ت  ختع  خكانخير خ
هربتخاراخجررلخعلمر لختهايرلخارنايرلخع ير خخ.ارااي ر خشمصرياخارنختعاشراكلخ،تعشمصيل

ضررراعخعلررىختنخيكررانخاصررناعاخاررنخترجررااخااررات خهاينررلخاهنرراختصرر زخعلمرر لخفياررلخ
اعكرلخبعرررخررراعخااعرررختعمر لخكررلختعررراعخعلررىخم ارر خخ.تمرامخاهرر ختعقياررلختعاا يررل

خاعلىخت  ااتا خار .
عكنخانخمراللختع ات رلخاتع رر خخ،اانختعارلالختنخعكلخم لخااعرخاتر خضقط

ي  ررينخعنرراخهنررارختم اارراخفرر خالكهرراختكهرراخاررنخشررمعخضرر خافررالخاتررر ختاخضرر ختافرراالخ
ا راف لخاعرلناخن  طيعخرصاخاهلخهب ختعرااالخارنخ ات رلخاشراه ختام رالختع ر خفر خ

عهررراخجاتنررر خع يررر وخارررنختعريررراوختاج ااعيرررلخ رطينررراخارلااررراالخ فيقرررلخن  رررينخارررنخمال
خاياكنناخت اتجخاهلخهب ختعرااالخاكااخيل :خ.علراتقختعق يل

 امتالك االختام من اكثر من شخص :
عائلل(خ)اهلختاماوخ، جارهلخفات لخ،تا لرختعم لخانخع وختشماعخض خافالخاتر  -

ختاخصناعلختاختاالر خ،اش اكاخضيكانخعهلخم ااخ، ينهلخاصاعزخاش اكلخك جااو
ختا رلخ خنقلخعلي  ختعق يال ختع ا ليل خعلا او خيرا  ختعا ر ختعراتف  خان خاهال اع ينا

                                                           
ا ا /خف لختآلهاا/خكليلختآل ت .خخ 
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ضابنخهبتختعم لخير  اخم ااخعائلياخخ.(*.)ت طاخانختعك ا لخه خت ااءخعهالهلختماو
 .اكان خياهلخشاكلختهليل

ريررر خنجررر خعلرررىخخ،(†).ختا لررررختعمررر لخشمصرررانخفررر خاخ ج ارررعخ ينهاررراخعالفرررلخفا رررى1
 اررالخت ررلخشمصررينخام لاررينخعرلهارراخشررايكينخ اصررلرلخارراخاارراخي ررازخ ررراختام

خ.ايخانهااخت  م تلخنا ختعم لخاا تلخ ينهااختعاااخااصاعزخاشاكل
اهربتخي رينخعنراختاراخاهرلخاهراخخ(‡)ا اج ختم اااخ بكاخت رلخصرار هاخات رلخع ر ختعر ،خ-

ااعر خاضر ختع ااحخعلر  خ ا ر م تلخمر لخ ري وخضر خراعرلختاع ارا خعلير خضر خت تاوختع
خ.هب ختعراعلخيكانختعم لخالكاخعل ي 

 امتالك الختم من قبل عدة اشخاص في فترات متعاقبة :
انخخ.تعااتهرلخ،تهلخراعلخ نقرلخ هراخالكيرلختعمر لخارنخشرمعختعرىخشرمعختمراخهر خ-

ام ررررالخ ر  رررراخاررررنختعاررررات ختعشمصرررريلخبتالخفياررررلخارنايررررلخعاعيررررلخريرررر خ  اتاههرررراخ
امصاصرراختبتخخ.  خافرر خي رر ااختعااراررا  ختيارراكررانخيررا ختا ررنخمرر لخاتعررخ.تاجيررال

خ.(§)كانخعشمعخع خاكانلخاااافلخاتعم لخاصناعخانخاا وخهاينل
ارنخف ررلخاتاهر ختاخر ررىخخ.فر خيكرانختن قررالختعمر لختعررىخااعررخج يرر خعرنخطايرقختع يررعخ-

خ.صار  ختنخعلخياغ خ اار ااظخ  ختاختر ياج ختعىخهانخرجا خاهال
تاختعرهرااخعلير خ رر خارياع خارنخف رلخييخخ.تع رافلخا ااخ ن قرلختعالكيرلخعرنخطايرقخ-

خ.شمعخهلخ ير خعقيالختعاا وختعاصناعخانها
ختنخنقالختعم لخكانالخ اهلخار ق تالخااعك  خبكانا اض خراعلخ اتاه ختاخخ.اكاا

خ لرختعنقالخاار ق تالختعااعرختعج ي  خاخ  الئل ختعىخشمعخهانخا اا خ.تن قاع 
اا ااخياكنناخخ.  خ طايقلخااخعلىخم ا اف خيراالختعااعرختامياخته االخشمصي

                                                           
خ،غيررراخانشرررااوخ،ا ررراعلخااج ررر ياخ،تعك ا رررلخعلرررىختام ارررالختا رررطاتنيلخ،ايررراخار رررنخع ررر ختعرررازتق*

خ.167عخخ،1987
.167عخخ،تعاص اختع ا ق†

‡ Al Gailani , L. Sumer , 1982 vol xxx v iii , p 37 
§ Collon,D.First Impressions Cylinder Seals in The Ancient Near 

East.1987,p.120 
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خاشه خ خ جان خا نا ق خع ل خاالرظل خان خا اييزها ختعرااال خهب  خاهل اراضل
خ.تعم ل

 ويمكن حصره هذه الحاالت كما يلي :
.خت ررر رلاالخ رررراختام رررالخ رررر ختاررراضلخاارررازتخاتشررركااخج يررر وخيررر انخ هررراختعااعررررخ1

اهناخنج ختعنقالخي  غلخخ.ترياناخنج هاخاقاطعخا ااايلخه خت ا خاعق  خ،تعج ي 
خ.(1)تيلخا ارلخماعيلخ ينخعناصاختعاشه ختاصل ختنظاخشكلخافل

.خضررر خنارررابجخهرررانخرررراالختعنقرررالخا رررزخجرررزءخاررررينخارررنختعاشررره ختاصرررل خاراررراخ2
اهب ختعطايقرلخغاع راخ كرانخعلرىختام رالختع ر خراراخعليهراخخ.عناصاخج ي وخارل 

تعااعررررختعقررر يلخايارررالختعارررات خت رررااءخااعكيهررراخضي قصررر ختعااعررررختعج يررر خا رررزخت رررلخ
خ.(7)تنظاخشكلخ. رناصاخج ي و

خ.خاض خراعلخهاعهلخا رالخجايعخعناصاختعاشه ختاالخانقلخاشه خج ي .3
.خت رر الالخ ررراختام ررالخاررنختعارراعكينختعجرر  خا رر انخا ررزختاخ غيرراخضرر ختعاشرره خ4

اياكررنخخ.تاصررل خ ررلخعلررىختعركرر خاكررانهلخفصرر اتخاررنخبعرررخت رر ااتاختا رر م تل
بعررررخارررنخاقاانرررلخض ررراوخصرررناعلختعاشررره خاض ررراوختا ررر م تلخا كرررانخهرررب خخاالرظرررل

اماصرررلختبتخكرررانخصرررار  ختاصرررل خشمصررريلخخ.تعراعرررلخغاع ررراخعنررر خ ررراتا ختعمررر ل
ري خي  ااخت  راالخم ار خارنخف رلخملارا  ختبتخخ.اهالخكالرختاختاياختاخكاهن

خ.(*)كاناتختراا  
خ
انخض خض اتالخا راف لخنالرظخ.خاع ايزخهبتختعناعخانختام الخييختع  خالكهاخشمص2

ختعنقاطختع اعيلخ:
رير ختنر خاكاراخهراخارراا ختنخعكرلخخ،.ختم ال خااتايعخعناصراختعاشره ختعاترر 1

ضابتختج ارالخعناصاخارنخض راتالخخ،ض اوخزانيلخااتايرهاخاعناصاهاختعماصلخ ها
ام لارررلخضررر خاشررره خاترررر خيكرررانخشررريئاخغيررراختع يا يرررا.خكرررانخيكرررانختعاشررره خياهرررلخ

                                                           
* Porada , E. Near Eastern Seals , 1948 , pl. viii , no 48 
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ىخعصراخضجراختع رالاالختاالخ  مللهراخك ا رلخت رلا هاخعرا خضر خزماضلخ را ختعر
خ.(6)تعرصاختاشاايختعر ي 

.خكارراخاتنخعكررلخض رراوخزانيررلخت ررلا خصررناعلخارررينختيارراخيرر ركلخ رر ختنرراتعختا اتالخ2
اتج ارراعختكهرراخاررنخت ررلا خاطايقررلخضرر خنقررلخخ،تع رر خت رر رالالخضرر خرارراختعاشرره 

اارراخيرر لخعلررىختنختعمرر لخفرر خخ،تعمرر لخا شرركلخغيرراخارراعا خضرر خض رراوخزانيررلخاتررر و
خ.نقلخ ا اتالخام لال

.خعنرر ااخيرارراخعلررىختعاشرره خع ررااتالخك ا يررلخات ررااءختشررماعخاررنخض رراتالخام لاررلخ3
اتياراخارنخارران خخ.يكانخ ايزهاخ  هاعلخابعرخارنخاراضرلخت رلا خمرطخكرلخض راو

ت ررااءختاشررماعخاتصرراعهلختعرافيررلخريرر خياكررنخ اييررزختا ررااءختع ررااايلخعررنخ
خااايلخ  هاعل.تاك يلختاختا

خ..خعقرر خصرررنالختم ررالخكررلخض رراوخزانيررلخ رراناتعخارينررلخاررنختارجررااخا اشرركالخاررر  و4
ضرنررر خاشررراه وخمررر لخبتالخشررركلخارررراا خضررر خض ررراوخ اايميرررلخارررر  وخارارررااخعليررر خ
اشرره خاررنخض رراوخ اايميررلختمررامخنرلررلخ ررانخهرربتختعمرر لخفرر ختعيرر خت رر رااع خضرر خض رراوخ

اعكرررنخ رررر خا رررزختعاشررره خخارقرررلخارررنخف رررلخشرررمعختمررراخغيررراخااعكررر ختاصرررل 
خ.تاصل خانقلخاشه خج ي 

.خ ررراعاغلخارررنخارااعرررلختعنقرررالخارررنخا رررزختعرناصررراختع ررر خيايررر خ غياهررراخارررنختعاشررره خ5
تريانرراخ  قررىخ ررراختعهررااختعنقررالختعق ياررلخاارراخ جرررلخ ررطزختعمرر لخمشررناخخ،تعقرر يل

خ.اي  اختعاشه ختعج ي خغيراخاتارزخ اااراخماصرلخعنر خخطارمختعمر لخعلرىختعطرين
 زختعاشه ختعق يلختاخجزءخان خي هاخعلىختعشكلختعرالخعلمر لختاطراتن خكااختنخا

ضي ررر اخ شررركلخت رررطاتن خغيررراخانررر ظلخكاررراخيالررررظخعلرررىخ رررطر ختنرنررراءتالخغيررراخ
خ.(5)تنظاخصااوخافلخ.ا جان ل

 بعض االمثلة لهذا النوع من االختمام من المتحف العراقي :
 52906الرقم المتحفي :  -1

ختعناعخ:خت طاتن 
خااااخت ياخاراقخختعاا وخ:
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خ.اللخ21×خاللخ35تا را خ:خ
ختعاص اخ:خاصا اخ

ض خي ااختعاشه ختعهلخجاع لخعلىخاقر خيرلراخخ.تعاص خ:خاشه خ ق يلخه تياخافات ين
 رالخ ي هاختعيانىخصاعجاناخااضرالخخ،ات هاخ اجخاقانخ ا  يخها ختاعاهيلختعاه  

عررىخ رارلخ ير هاختعيانرىخكا رراختااخخ، قرر ختاااهراخهرال خن راوخ.تعي رامخع ريرلختعاتضر ين
اتعهاعهرلخ رارلخ ير هاختعي رامخ رطالخصرغياتخخ، ص خان خ ائالخعلىخ كلختارالختاعهرل

ضرر خخ.اتعارراتوختعهاهررلخ راررلخ ررينخيرر يهاخاعررالخصررغياتخ،ا اررلختعيرر ختعيانررىختعررىخصرر اها
كاراخ اجر خهرال خخخ.تعلىختعاشه خ ينختاعهلخاتعااتوختااعىخياج خهراللخ جان ر خنجارل

خI_ku_gal قايخكااخيل خ:خخ، ااايلخرااالخض ختعاات خ ينختاعهلخاتع كلعالااالخا
ييختا رررررلا ختعانررررر خخ،تنخاااررررراعختعاشررررره خات رررررلا ختعنررررررالخاتشررررركالختعشمصرررررياال

جايرهراخ ر لخعلرىخخ. ااااضلختعىختعشكلختعرالخعلم لخانخناريلختعرجرلخانراعختعرجرا
خ.(خق.ل2154خ-خ2371)تنختعم لخياجعخ  اايم ختعىختعرصاختاك ي

تاررراختعرالاررراالختعا رررااايلخضارررنخشررركلختعرالاررراالخات رررلا ختعمرررطخن ررر ن خ انهررراخك ا رررلخ
تارراخخ.(خقخل2004-2112.) رااايلخ اجرعخ  اايمهراختعررىختعرصراختع رااايختعرر ي 

ا اع اكي خهاخت لختعااعررختعج ير خخ.تعرالااالختعاك ا لخه خت لخشمعخي عىختكاكال
ت خ رينختاعهرلخاتع كرلخافر خرراالخانالرظختنختعنقالخف خرصاختا رلخضر ختعاراخخ.علم ل

اعكنرر خعررلخي رر طعختراط رر خ شرركلخكااررلخانخبعرررخكررانخخ،تنخيرر طاختا ررلخ رررزخ فيررق
ي  اج خار ختعررزخضراقخهرا ختاعهرلخاتع كرلخض رارختاطرااخنافصرا.خا ربعرخيكرانخهربتخ

خ.تعم لخف خت  ااخت  رااع خانختعرصاختاك يخاتعىختعرصاختع ااايختعر ي 
 14310الرقم المتحفي :  -2

ختعناعخ:خت طاتن 
خاللخ11×خاللخخ24تا را خ:خ

ختعاص اخ:ختااخ
ضرر خي ررااختعاشرره خريرر خخخ.تعاصرر خ:خاشرره خاهررالخشمصررانختاررالخشمصرريلخائي رريل

 ا ر يخها راخطرايالخخ،تعات خغيراخاتارزخعمر الختصرا الختعمر لخ.جل الخعلىخكا  
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يكشررر خعرررنخك اهررراختاي ررراخاررراالختعيررر ختعيانرررىخ ررررالخصررر اهاخااضررررالختعيررر ختعي رررامخ
تاالخاضررعخيرر  ختعيانررىخعل ريررلخااررلختعهانيررلخخ،اهررلختاااهرراخشمصررانخ. ريررلختعاتضرر ينع

هنرارخخ. ينااخاف ختعشمعختعهان خملا خاف خالخكل اخي ير ختعرىخصر ا خ، رالخص ا 
 ررطاتنخاررنختعك ا ررلختعا ررااايلخفرر خرارراتخضرر ختعاررات ختعا  قرر خ ررينختعشمصرريلختعجاع ررلخ

خاتعشمعختعاتف ختعهان خا قايخكااخيل خ:
-si dub –2nin – nin – 1خ

كارراخياجرر خ ررطاتختمرراخاررنختعك ا ررلختعا ررااايلخفرر خرشرراخضرر ختعاشرره خ ررينختعشمصرريلخ
تنخخ.utu _ pa_ luيقرايخكاراخيلر خ:خخ،تعجاع رلخا رينختعشرمعختاالختعاتفر ختاااهرا

-2371)اااررراعختعاشررره خاتعشررركلختعررررالخعلشمصرررياالخياجرررعختعرررىختعرصررراختاكررر ي
اخاكانهرراخفرر خرارراالخ ررر خت اررالخرارراختعاشرره خ(خفررلخا ررطايختعك ا ررلختااعررىخ  رر 2154

ضررنرنخنالرررظختنختاطررااختعرربيختطرراتخ رر خغيرراخكااررلخاارراخيرر لخعلررىختنهارراخفرر ختارريااخ
خ.اعاختنختعك ا لخ را ختيااختعىختعرصاختاك ي.ضيااخ ر 

خ.تااختع طاختاماختعبيختاالختعشمعختعجاع خيرا ختعرىختعرصراختع رااايختعرر ي 
تعمطختعاك ا خات رلختعشرمعختا ا اعارير خهراخت رلخخاياكنناخ ر ي خبعرخانخت لا 

 ااايختاصل.خاياكنختنخنمانخ ان خف ختاري ختعرىختعاشره ختاصرل خضر خض راوخاراخ
خقخلخييخض خض اوختعرصاختع ااايختعر ي .خ2004-2112 ينخ

 118938الرقم المتحفي :  -3
ختعناعخ:خت طاتن 

ختعاا وخ:خرجاختعالزاا 
خاللخ11×خاللخخ20تا را خ:خ

خاص اخ:ختااتع
تعاصرر خ:خاشرره خصرراتعخت طررالخاررعخرياتنرراالخضرر خي ررااختعاشرره خنررامخ طررالخيا رر يخ
ازاوخفصررررياوخيصررررااعخرياتنرررراخاقانرررراخافرررر خفرررر اخ كل رررراخي يرررر خعلررررىخفررررائا  ختعريرررراتنخ

ضررر خيارررينخخ.تعملاي رررينخافل ررر خعلرررىختاااخضررراا كزختعريررراتنخعلرررىخفائا يررر ختاارررااي ين
افرر خررراالخخ،اخيشررا  ختعريرراتنختاالتعاشرره خ طررلخهررانخعررااخهرراختامرراخيصررااعخرياتنرر
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تعنقالختنخيجرلخااريلختعصراتعخضر ختعاشره ينخ شركلخا نراظاخي ا رطختعاشره خضر خ
كارررراخ اجرررر خك ا ررررلخخ.تاعلررررىخشرررركلخهرررراللخانجاررررلخ ر هارررراخرررررزتنخفصررررياتنخا اتزيرررران

ا ررررااايلخ اررررالختعاررررات خ ررررينخظهررررايختع طلررررينخا كانررررلخاررررنختا ررررعختاخمارررر خعالارررراالخ
خ. ختصرا ختعمر لخياكرنختنخ كرانخت رلخصرار ختعمر لا ااايلخغياخاتاررلخعا رزخفر

تنخاشرره ختعمرر لخياجررعخ  اايمرر ختعررىختعرصرراختاكرر يخاا ارراخخ.تاخت ررلختعهرر ختعشمصرر 
خ.اي  اخاتاراختنخ طاختعك ا لخااا ختعىختعاشه خض خض اوخارقرلخ(*)ي ااخنهاي  .

اتع رر  خهرراختنختعك ا ررلخعلررىختام ررالخضرر ختعرصرراختاكرر يخكانررالخغاع رراخارراخ رصرراخ
هرررلختنختعرالاررراالختعاك ا رررلخ ررراعاغلخارررنخعررر لخاارررارهاخاعكرررنخت رررلا ختعمرررطخخ.طررراا ا

خ(خقخل2004-2112)ياجعختعىختعرصاختع ااايختعر ي 
 56504الرقم المتحفي :  -4

ختعناعخ:خت طاتن 
ختعاا وخ:خ يااتيال

خاللخ8×خاللخخ22تا را خ:خ
.خيا ر يختعاص خ:خاشه خ ق يلختعىختع .خض خياينختعاشه خيق خشمعخا ااخهراختعر 

ها رراخفصررياتخيارراخيرر  ختعيانررىخ رررالخصرر ا خايا ررلختعي ررامختعررىخجان رر خاياررعخف ارر خ
 ق ختااا ختعهلخات هاخغياخاتازخ ااااخ ا  يخها اخطايالخخ.تعيانىختعىخ كلخصغياو

يكش خعنخك اهاختايان،خ اضعخير  ختعي رامخعل ريرلخا ا ر ختعيانرىخع قرا خشرجاوخااتئهراخ
تاعر ختعاتفر خاتارراخف ار خعلرىخ كرلخارنختعااتاريعختنخخ.عهاخ اع خاا  خنراختاعهرل

كاررراختنخت رررلا خ ري ررر خي رررينختنررر خارررنختعرصررراخخ،تع ررر خظهررراالخضررر ختعرصررراختاكررر ي
تارررراختاعهررررلخضهرررر خ شرررر  ختعررررىخررررر خك يرررراختاعهرررراالخخ.(خقخل2371-خ2371)تاكرررر ي

تعا ررريطلختع ررر خظهررراالخضررر ختعرصررراختع رررااايختعرررر ي ختع ررر خ ا ررررختعا ر ررر ينخارررنخ
تارراختعشررجاوخضهرر خاررنختعرناصرراختع رر خظهرراالخضرر خخ.عهررلختعائي رريل رراتع هلخع قرر يهلخعال

اعلررىخاراخي رر اختنختصررلختعمر لخياجررعختعررىختعرصراختاكرر يخهررلخطررايخخ.تعرصراختاكرر ي

                                                           
* Collon , D.s Catalogue of The Western Asiatic Seals In the Britsh 

Museum , 1982 , pl. xxxv- xxxvii 
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اي  اختنختعنراالخخ،علي خ غيياخض ختعرصاختع ااايختعر ي خضنقشالختاعهلختعا يطل
ضظهاختعاشره خخ.علخيكالختعاشه خض ارختعشجاوخكااخه خ  اختنخيجرلخاكانهاختعا ر  

خاكانختعهلخ قا خشجاوخع ق اهاختعىختاع .
 18907الرقم المتحفي :  -5

ختعناعخ:خت طاتن 
ختعاا وخ:خرجاخصا ان خ

خاللخ12×خاللخخ21تا را خ:خ
ختعاص اخ:ختاا

ضر خجهررلختعياررينخيقر خشررمعخعررااخخ.تعاصر خ:خياهررلختعاشرره خعر وخعناصرراخام لاررل
ي ر اخخ،اارلختعي رامخ ررالخصر ا خ،عيانرىاضرعخير  ختخ،يرلاخات  خف رلخ ياايلختعشركل

تااارر خاجااعررلخاررنختعرياتنرراالخريرر خنشرراه خضرر ختاعلررىخخ.اكانرر خا جهرراختعررىختعي رراا
 رررالختعرقررا خ اجرر خعجلررلخخ.عقا رراخيليرر خشرركالخغيرراخاتاررراخ ااارراخا ارراخياهررلخطررائات

ا رالختعطائاختعغياخاتازخطائاتختماخيش  ختعطااا خض خنهايلختعاشه خياجر خشركلخ
ي  اخاكان خي ج خنراختعي ااخ شكلخعالخيش  خاشاه خ ا الخضر خخشمعخغياخكاال

علاررراختنختعاشررره خي ررر اخاكانررر خغيررراخط يرررر خاعناصرررا خغيررراخخ.تعرصررراختع رررا ل ختعقررر يل
كاررراخيالررررظخ شرررايهاخا ررراكالخعلرررىخ رررطزختعمررر لخفررر خيكرررانخ  ررر  خا رررزخخ.ا جان رررل

كاررراخنالررررظختنختعشرررمعختعاتارررزخضررر ختعاشررره خفررر خخ.عناصررراخكانرررالخانقاشرررلخعليررر 
 ينخمزينخا  خاتنهااخكاناخض ختاصلختطااخع طاخانختعك ا لخا ااخعلخ ك  خخرصا

اكررربعرخشررركلختعرجلرررلخي ررر اخغاي ررراخارررعختعرناصررراخ.تاخا ررررالخعيررررلخارلهررراختعشرررمع
تامامخضا ااخه خجرزءخارنختعاشره ختعقر يلخعلمر لخعرلخ ا رزخك راف ختعاشره .خاا اراخفر خ

اوخزانيلخاتر وخاه خ  تيلخت  رالخهبتختعم لخانخف لخشمصينخ شكلخا اتع خض خخض 
خ.(قخل1750-2006اا ا)خ–تعرصاختع ا ل ختعق يلخيطلقخعليهاخعصاختي ن

 69729الرقم :  -6خ
ختعناعخ:خت طاتن خ
ختعاا وخ:خها ايال
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خاللخ9×خاللخخ20تا را خ:خ
ختعاص اخ:خ لختعاااح

ضررر خجهرررلختعي رررااخ قررر ختعهرررلخ تعيرررلخ اضرررعخيررر يهاخخ،تعاصررر خ:خراررراختعمررر لخ اشررره ين
يقرر خخ،اتعصررالوخيرلرراخات ررهاخ رراجختاعاهيررلختعاقررانخ ا رر يخها رراخطررايالخاهرر  اخعلرر عاء

تاااهررراخ طرررلخارررراا خيا ررر يخيز ررر ختعر ررركايلخاارررعخيررر  خعلرررىخ رررالر ختعا ررر ع خارررنخ
ات ررر لختعيانرررىختعرررىخجان ررر خضررر ختعلرررىختعاشررره خياجررر خهررراللخانجارررلخفاصررريلخخ.مصرررا 

ياجر خشمصرانخنقشراختاراخضر ختعجهرلختعيانرىخخ، ر هاخافاالختااتوخعاايلخصغياوختعرجل
تعشمعختاالخا ااخياهلختعهلخنقشالخ شكلخاركرا خييختنخات رهاخخ. شكلخا راك 
يرلاخات هاخف رلخصغياوخ ا  يخها اخطايالخاه  خ الخكل راخير يهاختعرىخخ،تعىختا ال
تعشرررمعختعهررران خي ررر اخكارررراا خافررر خافارررلخت ررر ر ت ختا ررر مخها ررراخفصرررياتخخ.مصررراها

  ختعيانرررىختعرررىخمصرررا خااضرررعختعي رررامخارررلخيرررخخ.اارررعخعلرررىخات ررر خغطررراءخامااطررر 
تنخاااعختعاشه خاشمصيا  خياجعخ  اايم ختعىختعرصاختع ا ل خخ.رااالخ هاخ الرا

اتعاشه ختاصل خكانخا كانراخارنختعجرزءختعربيخضر ختعي رااخاي ر اخاتارراختنر خخ.تعق يل
فرر خمصررعخضرر ختعجهررلختعيانررىخاكانرراخعك ا ررلخهالهررلخت ررطاخ ظهرراختطاات هرراخاتارررلخ

 ررر خعررنقلختعشمصررينختعا راك ررينختعلرربينخ رر الختزيررائهلخ م لرر خاتزيرراءخت رر غلالخضيارراخ
تاعهلخاتع طلخض خجهلختعي ااخاعختنهاراخياجررانخضر خض ا هاراختعزانيرلختعرىخنار خض راوخ

اعكرنخا اراخكرانختعنقرالختعربيخراراختعاشره ختعربيخخ.تااعينخييختعرصاختع را ل ختعقر يل
نخا ينررلخ ا ررلخنا ررهاختاخاررنخضرر خجهررلختعي ررااخاررنخ رركانختات ررطخ ررال خ ا ررلخاا ارراخارر

اف خيكانختعنقالختعبيخنقلختعاشه ختعهران خارنخ ركانختعانراطقخخ،تعا نختعاجاااوخعها
خعلااختنختعم لخكانخف خعهاخعلي خض خانطقلخ لختعاااح(.)تاشاايلخ

اهرربتخيرنرر ختنختعمرر لخفرر خت رر رالخاررنخف ررلخشمصررينخام لاررينخضرر خنارر ختعرصرراخييخ
خقخل.خ1595خ–خ2004تعرصاختع ا ل ختعق يلخ

خ
خ
خ
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 10758الرقم :  -7
ختعناعخ:خت طاتن 

خاللخ13×خاللخخ27تا را خ:خ
ختعاص اخ:خاا ا

خ ين الوصف :  خعل عاءخ،اشه  خاضرالخي يها خ تعيل ختعهل ختعي ااخنشاه  خ،ض خجهل
ياج خهاللخض ختعلىختعاشه خخ،يرلاخات هاخ اجاخاقانا،ختن ص ختاااهاخت  تخاجنرا

 ينهااخفا تخصغياتخض خت الختعاشه .خانامختناءخخكااخياج خ. ينخات ختاعهلخاتا  
خصغياتخمل خخات ختاعهلخ ر  خض خت الختعاشه خياج ختناءخطايلخا ااخهاخا ماو.

ارلخكل راخي ير خ ررالخخ.ياينختعاشه خنرامختعهراخعاايراخيرلراخات ر خ راجختاعهايرلختعاقران
خ،شره ص ا خاتنر اخاجايانخعلااءخانخكلخ اع خانخ راع ي خيصرالنختعرىخت رالختعا

خ،يرلاخات  خف رلخصغياوخ،ض خجهلختعي ااخنامخ طالخعااياخاتكراخعلىخاك   ختعي ام
خ.الخي  ختعيانرىخ ررالخصر ا خااضرعختعي رامخنرراختاعر خ،يريطخمصا خنطاقخاز اجخ

ض ختعلىختعاشه خنامخاراعزتخصرغيات،ختنخاجرا ختعاراعزخارعختاعر ختعربيخينرر اختعاراءخ
ياينخختاع خ ي نر خا رينختا ر ختعاجرنزخخ.ييا()انخ اع ي خا ااخي لخعلىختنختاع خها

خ.عرل خاازختاع خناكالخ،ياج خشكلخاازيخع ااوخات خت  خاج  ختضرى
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
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ي لخعلىختنختعم لخياجعخ  اايم ختعىختعره خخ،تنخت لا ختعنرالخاتشكالختعشمصياال
(خقخلخاي  اخاتاراخت  راالختعم لخانخف لختكهاخانخ1595-2004)تع ا ل ختعق يل

ختعك ا لخري خخ،شمع خنقلخضاقخ طاينخان خف  ختعاجنز ياكنختنخنالرظختا  
خك ا يلخ خت طا خنرا ختعا جهل ختع تعيل ختاع  خري ختن ختعاشه  تع  خكانالخانختصل
ختع ا ل ختعق يل.خاكبعرخنامختنخاازختا  خ ير  اخانختعااتايعختعشائرلخض ختعره 

اهبتخيرن ختنخخ.تاضرىخف خجاءالخنهاي  خضاقخاجامختعااءختعانر اخانخ اع ختاع 
خنقلخ خهل ختعنقالخبعر خراال خاف  ختعق يل ختعااعر خت ل خا ز ختات  ختعج ي  ختعم ل ااعر

ختعج ي  ختعااعر ختم ااها خا اا ختع   ختعج ي و خبعرخ.تعرناصا خان خ اعاغل  قيالخخاعكن
انخختجزتءخانختعرالااالختعا ااايلخ ااااضلختعىختطااختعك ا لختع  خكانالخا كانل

ختعرناصاخ. طاين ختن ختع ا ل خخعلاا ختعرصا ختعى خ را  ختامام خه  تعج ي و
خ(خقخل.1695-2004.)تعق يل
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
خ
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Abstract 

Seals’ Ownership Exchange in Ancient Iraq 
  

Dr. Raya M. Al-Hājj Yunis 

 

 
The present  paper deals with the making of  the seals by 

the ancient Iraqis. Normally, the seal is owned  one person. 

However, sometimes it may be owned by more than one 

person. These people may be related to each other through, for 

example, brotherhood and inheritance heritance and so on. In 

this study we are trying to study some of the cases of  

exchange of seals ownership in ancient Iraq.  

خ
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