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المحتويات
نعي:

بھنام أبو الصوف ،برھان شاكر سليمان

كاريل نوفاتشيك و ميروسالف ملتشيك :مدينة من القرون الوسطى وسط جدران آشورية :استمرارية مدينة أربيل في شمال
العراق )بالد ما بين النھرين(.
تق'دم ھ'ذه الدراس'ة محاول'ة أول'ى ف'ي الطبوغرافي'ة األثري'ة لمدين'ة أربي'ل ) .(Arbela, Urbilum, Arbailت'ل وقلع'ة
أربيل الكبيرين ھما من المواقع األكثر شھرة في شمال العراق رغم أن التنقيب'ات الت'ي تج'ري عل'ى الموق'ع ابت'دأت من'ذ
فترة وجيزة فقط .دراسة المنطقة المحيطة بالتل والمراجع المدونة والتحسس اإللكتروني والمسوحات المكملة لھ'ا ت'وفر
لنا صورة عامة للتطور الطويل األمد للمدينة السفى التي طم'رت بقاياھ'ا العمراني'ة بأكملھ'ا تح'ت التط'ورات العمراني'ة
الحديثة .رغم الثغ'رات العدي'دة ف'ي المعلوم'ات وھيمن'ة النظري'ات غي'ر المباش'رة ف'إن الھيك'ل الم'دني ألربي'ل اآلش'ورية
أص''بح مفھوم''ا ض''من فح''وى بقي''ة العواص''م اآلش''ورية األخ''رى .ج''رت تغي''رات جذري''ة عل''ى المدين''ة خ''الل الفت''رة
اإلسالمية فاندمجت العاصمة الساسانية الغنية للمقاطعة مع المجتمع األسالمي المتوسع.
بيتير أي .مجلس ،أولريكا برجر ،رفال أي .فتنر ،سيمون م ودل و أليكساندر صولي :حفريات أثرية في بكر آوه 2010
و2011
يقع موقع بكر آوه في الشمال الشرقي من العراق في سھل شھرزور .ابتدأت الحفريات في عام  1961-1960من قبل
مديرية اآلثار وفي عام  2011-2010من قبل جامعة ھيدلبرج األلمانية .تم اكتشاف طبقات اإلستيطان من بداية
العصر البرونزي المبكر الى العھد العثماني في المدينة السفلى وعلى القلعة نفسھا .تبين لنا األدلة األثرية بأن فعاليات
اإلستيطان والرخاء الظاھر في بكر عوا كانت على أشدھا خالل األلف الثاني قبل الميالد .االشكال العديدة من الفخار
واللقى الصغيرة والعمران تشير الى الفعاليات الديناميكية والتغيرات الثقافية والسياسية في الموقع الذي كان يقع في
منطقة تحول بين شمال وجنوب بالد ما بين النھرين )العراق( وغرب إيران.
جيسون أور ،ليدافيد دي يونج ،جسيكا جيرود ،جيمس ف .أوزبورن و جون ماجينيس :المدن والمشاھد الطبيعية القديمة في
منطقة كردستان العراق :موسم المسح األثري لسھل أربيل عام 2012
أقامت ھيئة المسح األثري لسھل أربيل  EPASموسمھا الحقلي األول في عام  .2012الھدف من المشروع ھو إكم'ال
تخطيط المشھد األثري ألربي'ل م'ع التركي'ز عل'ى الفت'رات اآلش'ورية الحديث'ة والھلنس'تية ،وب'ذلك تختب'ر الفرض'ية الت'ي
تق''ول ب''أن المش''ھد اآلش''وري الح 'ديث ك''ان دقي''ق التخط''يط .يؤك''د التقري''ر األول''ي طريق''ة المس''ح الحقل''ي الت''ي يتبعھ''ا
المشروع خصوصا استخدام التصوير التحسسي بعي'د الم'دى بواس'طة االقم'ار الص'ناعية .تش'ير نتائجن'ا األولي'ة ال'ى أن
الس''ھل ك''ان ج''ز ًء م''ن الع''الم المتحض''ر ل''بالد م''ا ب''ين النھ''رين م''ع تميي''ز وج''ود م''دن م''ن العص''ر البرون''زي والعص''ر
الحديدي والفترة الساسانية كذلك.
بريت ثورن و دومينيك كولون :مجموعة الدكتور لي من األختام اإلسطوانية
كان الدكتور لي معروفا كجامع لألختام أألسطوانية فقط بسبب ان ستة منھا قد تم نشرھا من قبل كاليمور عام .1843
ولكن أعيد اآلن اكتشاف عشرين ختما في متحف محافظة بكينجھام في أيلزباري في انجلترة وتم تسجيلھا .بعض
الرسوم التوضيحية األولية التي رسمت للناشر كاليمور ال تزال موجودة كذلك وألقت الضياء على طريقة تسجيل
األختام لغرض نشرھا في أوائل األربعينات من القرن التاسع عشر .تتضمن ھذه المقالة سجل كامل مع تقييم لمجموعة
لي الى جانب أدلة عن الطريقة التي تم بھا تسجيل األختام لسجل كاليمور.

ليزا كوبر :علم اآلثار واإلنفعال :جرترود بيل ،إرنست ھيرزفيلد ودراسة بالد ما بين النھرين قبل الحداثة
رسائل بعثت من قبل الباحث األلماني إرنست ھيرزفيلد الى جرترود بيل ما بين عام  1909و  1912تتضمن
معلومات قيمة عن المعرفة التي يتمتع بھا كل من ھاتين الشخصيتين المتميزتين وھم يستكشفون امورا تتعلق بتطور
الفنون والعمارة اإلسالمية المبكرة في بالد ما بين النھرين .فمن خالل تبادل أفكارا يعمھا الحماس وغالبا ما يصحبھا
اإلنفعال تتعلق بنطاق من المواضيع عن الفنون والعمارة تشمل طرق العقد القنطري للسقوف وتصاميم اشكال
المساجد والقصور في األزمنة المبكرة ،يمكننا مالحظة وتقصي تأثير معرفة كل منھما على معرفة اآلخر ودرجة
تأثير وجھات نظر كل منھما على استنتاج اآلخر حول مواقع الفترات اإلسالمية المھمة مثل سامراء واألخيضر.
جي .سي .فينك" :اذا تحولت نجمة الى رماد  "...سلسلة من الطوالع السماوية الغريبة
سلسلة من الطوالع حيرت المتخصصين بالحقبة اآلشورية منذ عام  1866عندما قام ھنري سي .رولنسون بنشر اول
نسخة من ھذه النصوص التنبؤية الغريبة .لھذه الطوالع ھيكل )" ،(DIŠ MUL ana . . . GURإذا تحولت نجمة
الى  ،"...حينما يكون الشيء الذي تتحول اليه النجمة اما حيوانا أو معدنا أو حجرا أو ثمة شيء آخر .اعتبر ھذا النوع
من التحول بأنه يعود الى عالم األحالم ،أو أكثر عموما ،الى حدث أرضي بدال من فلكي .ولكن في الحقيقة أن ھذه
الطوالع تشير الى ظواھر فلكية معينة ،تحول الـ"نجمة" الى نيزك يمكن التقاطه من على األرض بعد سقوطه ،كما
نرى من تعابير طقوس نامبوري ) (namburbi-ritualالمماثلة التي يضيفھا بعض الكتاب الى مراجعتھم لتسلسل
ھذه الطوالع.
آر .برنجروبر :األقسام التاريخية من اليوميات الفلكية في سياقھا الصحيح :تطورات في كيان النص العلمي في الفترة البابلية
المتأخرة.
تخاطب المقالة التطورات الحاصلة في اليوميات الفلكية ،فيما يتعلق بھيكلھا الشكلي ومحتويات أقس'امھا التاريخي'ة ،م'ع
تركيز خاص على التنبؤات المتشائمة فيھا .رغم ان ك'ل م'ن الع'دد الكل'ي لألقس'ام التاريخي'ة وطولھ'ا ازداد تزاي'دا مھم'ا
بم''رور ال''زمن ،لك''ن ع''دد اإلش''ارات او التنب''ؤات المتش''ائمة ق''د انخف''ض .م''ن الممك''ن تميي''ز عالق''ة ب''ين ھ''ذا التط''ور
والتغيرات المستمرة في صورة العالم العلمية السائدة ف'ي بل'د باب'ل ف'ي األل'ف األول قب'ل الم'يالد .ك'ان ت'دوين اليومي'ات
عادة متأصلة في التقاليد البابلية في إنتاج المعرفة مما يجع'ل م'ن الص'عب ال'دفاع ع'ن التقييم'ات الت'ي تنك'ر أثرھ'ا عل'ى
العلم البابلي في التنبؤ؛ في نفس الوقت فإن وصف اليوميات ھذه بأنھا نوع من قاع'دة معلوم'ات للمتنبئ'ين ھ'و توص'يف
قصير النظر كذلك.
كاثرين ستيفنز :أسرار في المكتبة :معرفة محمية وھوية محترفة في أواخر أوروك البابلية
األوامر الزجرية الداعية إلى السرية في الرمز للكاتب او المؤل'ف عل'ى أل'واح الكتاب'ة المس'مارية العلمي'ة تع'رض رؤى
محتمل''ة ف''ي التبوي''ب المس''تخدم وف''ي طريق''ة حماي''ة المعرف''ة ف''ي ب''الد م''ا ب''ين النھ''رين .ولك''ن معظ''م نم''اذج "المع''ارف
الس''رية" الت''ي عرّف''ت م''ن قب''ل م''ا ي''دعى بإس''م "رم''وز جيھيم''وايزن  " Geheimwissen colophonsوج''دت م''ن
الص'عب تبري''ر مج''اميع النص''وص القانوني''ة المحمي''ة المبعث''رة كم'ا يب''دو .ت''دعو ھ''ذه الدراس''ة اوال ال''ى توس''يع تعري''ف
حماية الملكي'ة الفكري'ة والت'ي ت'ؤدي ال'ى مجموع'ة أكب'ر م'ن النص'وص القانوني'ة المحمي'ة .ھ'ذا ولق'د اقت'رح م'ن خ'الل
دراسة حالة رم'وز الكات'ب او المؤل'ف م'ن أواخ'ر العص'ر الب'ابلي ف'ي أوروك وج'ود عالق'ة قوي'ة ب'ين نص'وص متعلق'ة
باالختص'اص المحت'رف لمال'ك الل''وح وظھ'ور ص'يغة حماي'ة ف''ي رم'ز الكات'ب او المؤل'ف .يعن''ي ھ'ذا ب'أن م'ن الم''رجح
اعتبار ان "المعارف الس'رية" ھ'ي تبوي'ب متغي'ر ذو ص'لة قوي'ة بالھوي'ة الفكري'ة الفردي'ة المحترف'ة اكث'ر م'ن ان تك'ون
مجموعة نصوص قانونية سرية مستخرجة.

ناثان واسرمان :معالجة المالبس في العصر البابلي القديم" :لدى المنظفين" في نظرة مقارنة
تتناول ھذه المقالة  ،UET 6/2, 414الحوار البابلي القديم بين منظف مالبس وزبون ،يشار اليه بصورة عامة "لدى
المنظفين" ،من وجھة نظر التقنية المتوفرة قديما .استنادا الى مراجع تلمودية وكالسيكية كثيرة تذكر تنظيف المالبس
وتقوم على أساس قراءات لغوية للنصوص األكدية ،تقدم ھذه الدراسة مفھوم جديد للمراحل المختلفة لغسيل المالبس
ومعالجة المالبس الفاخرة في العصر البابلي القديم .ويعتقد ان الناحية الفكاھية المحتملة من النص ليس لھا عالقة
بحقيقة كون  UET 6/2, 414ھو انشاء فريد قديم يعرض تسلسل طويل ودقيق لتعليمات تنظيف المالبس .فإجراءات
الغسيل وطرق معالجة المالبس الفاخرة في بالد ما بين النھرين محددة خطوة بعد خطوة؛ وتعرض مصطلحات أكدية
جديدة تتعلق بالمالبس؛ كما تناقش باختصار موضوع اجور عمال تنظيف المالبس في بالد ما بين النھرين .وتختتم
المقالة بعدد وترجمة جديدة لـ .UET 6/2, 414
بعض من األعمال الحقلية التي تمت مؤخرا وجارية حاليا في العراق.

