
 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 
 

1837 

 ص توزيع غري منشورة من تل ابو عنتيكنصو
 

 م. عمي هاشم معضد
 قسم التاريخ /كمية التربية األساسية  /الجامعة المستنصرية 

Journalofstudies2019@gmail.com 

 : الممخص
التوزيع ىو عنصر ميم في تركيبة النظام االقتصادي في حضارة بالد الرافددين و قدد انسكدس 

.  تبسدًا لممدادة الموزعدة و نصدو  متتمةدة لمتوزيدعدت سجالت متنوعة ، إذ ور ذلك عمى النظام االداري 
درست فدي ىدذا  و غيرىا من المواد . و قد أ أو ماشية و طحين أ و شسيرأبذور  مثل  نصو  توزيع 

عبدارة عدن  ىدو (  IM.212624)   م المتحةدي الذي يحمل الرق البحث ثالثة نصو  ، الن  األول
توزيددددع جرايددددات بددددين السمددددال كدددد جور عمددددل ، فيمددددا يمثددددل الددددن  الثدددداني الددددذي يحمددددل الددددرقم المتحةددددي 

(IM.174428 .  توزيددع مددادة الطحددين عمددى مجموعددة مددن األشددتا ) أمددا الددن  الثالددث الددذي يحمددل
 .و شسير و طحينتوزيع طسام  (  فيمثل   IM.163712الرقم المتحةي  )

 الكممات المفتاحية: )تل ابو عنتيك، النظام االقتصادي، حضارة بالد الرافدين (.
Unpublished distribution texts from Tel Abu Anteek 

Ali Hashem Moaded 

Al-Mustansiriya University / College of Basic Education / Department of History 

Abstract : 

Distribution is an important element in the composition of the economic 

system in the civilization of Mesopotamia, and this was reflected in the 

administrative system. Various records and different texts for distribution 

were received according to the distributed material, including texts for 

distributing livestock, seeds, barley, flour and other materials. Three texts 

have been studied in this research. The first text that bears the museum 

number (IM.212624) is the distribution of stipends among workers as labor 

wages. The second text, which bears the museum number (IM.174428), 

represents the distribution of flour to a group of people. As for the third text, 

which bears the museum number (IM.163712), it represents the distribution 

of food or barley and flour. 

 Keywords: (Tel Abu Antik, the economic system, the civilization of Mesopotamia).                                                                                                                                                                                                                 
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 مختصرات المصادر األجنبية :
Archives Royales de Mari ARM 
The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute 
of the University  of  Chicago 

CAD 

Journal of Cuneiform Studies. JCS 
L. W. King, The Letters and Inscriptions of 
Hammurabi 

LIH 

Labat, Manuel Debigraphie  Akkadienne MDA 
Textes Cuneiformes du Louvre. TCL 
Texts in the Iraq Museum TIM 
Texts in the Iraq Museum. TIM 
Ur Excavations, Texts UET 

    Yale Oriental Series, Babylonian Texts YOS 
 

قراءة و ترجمة النصو  :   
No.1(=IM.212624) 

Obv.  
 ┌ITI KIN.dINNIN.NA ┐        U4.3.KAM   U4.4.KAM [---

---] 
    U4.2.KAM 

 2X60+10        2X60+10    2X60+10  ib-na-tum 
 1/2                  2X60+10    2X60+10  be-el-šu-nu 
                        2X60+10     2X60+10  zi-iz-za-tum 
5.                         2X60+10     2X60+10  awīl(LU2)-
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sîn(30) 
                        2X60+10     2X60+10  ib-ni-

dsîn(dEN.ZU) 
 2X60+10        2X60+10     2X60+10  gi-na-bi-li 
 [X]                  2X60            3X60 DUMU i3-li2-i-

din-nam 
 4X60+10       4X60+10   4X60+10   U4 ḫa-am-ri-tum 

 
10. 2X60+10       2X60+10   2X60         U4 ˹ḫa˺-am-˹ri˺-

tum 
 60+10           60+10        60             ┌

ḫa┐-am-ra 
URU[----] 

 ┌X┐               1/2X60!      2/3             bīt(E2)-wa-
aq-rum 

 ┌2X60┐         ┌X┐            ┌X┐            
                                           
kaspum(KU3.BABBAR)-ma-˹gir˺ 

Rev.  

 3X60             3X60          2X60   ┌----┐ 
 6X60             8X60          8X60   kaspum-wi-du 
 ˹ITI˺ [BAR2.ZA3].GAR U4.5.˹KAM˺ 
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 -الترجمة:
 شير ايمول،اليوم الثاني اليوم الثالث ----اليوم الرابع  
  

031(2X 61 +01 )
 )الى( ابناتوم

031(2X 61 +01) 031(2X 61 +01) 

 031(2X 61 +01 )
 )الى(بيمشونو

031(2X 61 +01) (0/2نصف) 

 031(2 X  61 ()الى( 01+ 
 ززاتوم

 

031(2X 61 +01)  

5)  
031(2X 61 +01 )الى()
 سين-اويل

031(2X 61 +01)  

 031(2X 61 
 سين-()الى(ابني01+

031(2X 61 +01)  

 031(2X 61 +01 )
 بيمي-)الى(كينا

031(2X 61 +01) 031(2X 61 +01) 

 081(3X 61 ابن )الى( )
 ايدينام-ايمي

021(2X61) ------- 

 251(4x 61 + 01) 
)في(يوم)االحتةال بد(المكان 

 المقدس لإللو ادد

251(4x 61 + 01) 251(4x 61 + 01) 

01) 021(61x 2) 
)في(يوم)االحتةال بد(المكان 

 المقدس لإللو ادد

031(2x 61 + 01) 031(2x 61 + 01) 

)الى( المكان المقدس 61 
---لاللو ادد )في (مدينة 

-- 

71(61+01) 71(61+01) 
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 --------- ! x 61 0/2 )الى(بيت واقروم 2/3 
-)الى(كاساب------ 

 ماكر
-------- 021(61 x 2) 

 021(2x 61) ------  081(3 x 61) 081(3 x 61) 
05) 481(8 X 61)    )الى(

 ويدي-كاسبوم
481(8 X 61) 311(6 X 61) 

 ،اليوم التامس)منو(شير نيسان 

 
ن  يمثل صورة من احدى السجالت االدارية التي تنظم عممية توزيع :  المعنى العام 

 . فييا االشتا  بحسب االيام التي استؤجروا جرايات او اجور عمل بين عدد من 
 -:شرح المةردات 

9 )U4 ḫa-am-ri-tim :-   كممةḫamritim أدد   لإللو  المقدسة ) المنطقة  تسني
 -ينظر: ، لممزيد ḫamruمن المصدر  (  

CAD,Ḫ,p.70:a 
NO.2(=IM.174428) 

Obv.  
 1(BAN2) DABIN(ZI3.ŠE) <ma>-an-nu-ki 
 2(BAN2) DABIN(ZI3.ŠE) šu-mi-a-ḫi 
 2(BAN2) ŠE na-bi-dsîn(dEN.ZU) 
 1(BAN2) DABIN(ZI3.ŠE) MAŠ2.ŠU.GID2.GID2 
 

 -الترجمة:
 كي-مانو )لد( ري)سوتو( طحين شس0(0
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 اتي-)سوتو( طحين شسير شومي2(2
 سين-)سوتو( شسير نابي2(3
 )سوتو( طحين شسير)لد( السراف0(4

 ن  يتسمق بتوزيع مادة الطحين بين مجموعة من االشتا المسنى السام : 
 -:شرح المةردات 

0) DABIN(ZI3.ŠE) :-  مصطمح سومري يسني طحين شسير ويرادفو باالكدية
tappinnu نظر،ي:- 

 CAD,T,p.182:b;JCS,11,78:10;ARM,7,263,i:8;TIM,2,145:4 

4) MAŠ2.ŠU.GID2.GID2:- مصطمح سومري يسني عراف ويرادفو باالكدية
bārû :ينظر،- 

CAD,B,p.121:a;LIH,56:23;YOS,2,83:5 

No.3(=IM.163712) 

Obv.  
 1(BAN2) ZI3.GU 
 2(BAN2) DABIN( ZI3.ŠE) 
 na-ap-ta-nu-um 
 2(BAN2) ŠE GALA(LU2.UŠ.KU) 
5. 5 SILA3 ZI3.ŠE NIG2.KA.[SI2] 
 1(BAN2) 3 SILA3 ŠE KA2.[------] 
Rev. E2 dNIN.IN.SI.NA 
 1(BAN2) DABIN( ZI3.ŠE) ┌X┐ 
 ŠUG KI.NIG2.GA.ŠE3 
10. 1(PI) 1(BAN2) 6 SILA3 
 ITI KIN.dINANNA 
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 الترجمة

 بان طحين 0 
 بان طحين شسير 2 
 حصة طسام  
 بان شسير )الى( المرتل 2 
 قا  طحين شسير ممتمكات 5 5
 ------قا شسير )الى( بوابة  3ا بان )و(  
 سينا-اين-مسبد االلية نن 
 ------ا بان طحين  
 حصة طسام متصصة)الى( المتزن 

 سيال 6بان )و( 0 بي 0)المجموع(  01
 شير اب 
 

 المسنى السام : ن  توزيع حص  من الطحين عمى بسض األشتا  .
 :شرح المةردات 

0) ZI3.GU مصطمح سومري يسني نوع من انواع الطحين او تبز مسمول من :
 -،ينظر: isqūquالطحين ويرادفو باالكدية 

CAD,I/J,P.202:a;Iraq,7,51,A.950. 
2) DABIN  مةردة سومرية تسني طحين شسير ويرادفيا باالكدية :tappinnu 

 :ينظر 
MDA,P.221 
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3) naptanum :- كممة اكدية تسني طسام ،ينظر: 
UET,5,447:2;CAD,N/1,P.391:a 

 
4) GALA(LU2.UŠ.KU):-ويقابمو  ( ،المنشد المرتل ) مصطمح سومري يسني

 -:ينظر  kalûباالكدية 
MDA,P.121:201 

5) ZI3.ŠE:-  ويرادفو باالكدية  (شسير،طحين )  مصطمح سومري يسني
tappinnu :ينظر- 

 
MDA,P.221,536;TCL,18,110:32 

مكاتممت حساباتد،) مصطمح سومري يسني ، ممكية ( يرادفو في   : ŠE . 
NIG2.KA.SI2      

 -نظر:ي     Nikkasuاألكدية 
CAD,N/2,P.223:b;LIH,39:9;TIM,2,81:12 

9 ) KI.NIG2.GA.ŠE3   ( مكان الطسام  ، : مصطمح مكون من عدة مقاطع  يسني
فقد  GAيسني طسام اما  NIG2يسني مكان والمقطع الثاني  KIالمقطع االول  متزن ( 

: أداة تةيد  ŠE3تكونت من اداة االضافة ويسني حرفيا مكان الطسام اما المقطع االتير 
 .( نحو)  ،اإلتجاه بمسنى 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 االستنتاجات
قد  دون لضبط حقوق السمال لكنو بال شك أن الن  األول ىو ن  إداري  -0

و  في مضمونو ىو ن  رياضي واضح تظير فيو األعداد و عممية الجمع 
 ن  مركب .  انو ن نقول يمكن أ

نصو  التوزيع  ىي نصو  شائسة في حضارة بالد الرافدين تصنف ضمن  -2
 قتصادية .اإلالنصو  

المتالحقة في بالد  التأريتيةفي الحقب النصو  اإلقتصادية  استمراريةإن  -3
 :الرافدين يسكس 

الضرورية لديمومة  قتصادية بمسنى أن السممية اإل :  اإلنتاج استمرارية -أ 
 السراقي القديم اإلنسان النتاج الحضاري كانت تدور عمى وفق إرادة 

  السنصر الرئيس في الةساليات اإلقتصادية .  القديم السراقي كان   -ب 
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 صور النصو :

NO.1(=212624) 
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NO.2(174428) 
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NO.3 (163712) 
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