
 ۱۴۰۰بهار و تابستان  ،  ۳۰، شماره  یازدهم پژوهش در تاریخ، سال 

 

 1اورشلیم خانۀ ِاگیبی در  ای از تجارت نوشته ِگل
 

 2کاثلین آبراهام 

 3بزرگی ترجمه استوار کاظمی جامع 

 

 ۱۴۰۰/ ۰۲/ ۰۴تاریخ دریافت: 

 ۱۴۰۰/ ۰۲/ ۲۷تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده 
های خصوصی از  ترین مجموعه از میان بایگانی نوشته، بزرگِگل  ۲۰۰۰با حدود  ،بایگانی خانداِن ِاگیبی از بابل

اند. امروزه ق.م. نوشته شده ۴۸۶-۶۰۶های  ها( بین سالنوشته)ِگل  است. آنهاهزارۀ اوِل قبل از میالد در بابل  

اند و بیش از همه در  موزۀ بریتانیا در لندن و موزۀ شرِق نزدیک در های سراسِر جهان پراکندهاین الواح در  موزه 

خود دارد. در مقالۀ پیِش  های شوند. موزۀ اورشلیم ]نیز[ یک لوح از ِاگیبی در میان مجموعه برلین نگهداری می

طوِر کامل    نوشته برای اولین بار منتشر شده و همچنین دربارۀ جایگاه آن در بایگانِی بزرگ ِاگیبی بهرو، این ِگل

 بحث شده است. 
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استنوشتهِگل منتشر شده  پایین  در  که  اندازه۱-۲)تصاویر    ای  به سانتی  ۵.۳×۴ها:  ؛  متر( 

دراصل،  1تعلق دارد.  (۶۹.۷۴.۲۹۶)شمارۀ اثر: ی میخِی موزۀ اورشلیم هانوشتهمجموعۀ ِگل

]تجارت  خصوصِی  بایگانِی  شناختهبه  خانداِن  است. خانۀ[  بوده  متعلق  بابل  از  ِاگیبی   2شدۀ 

که در این لوح با شیوه و سبِک نگارِش معموِل آن زمان ثبت شده است، با    ،رسیِد دریافِت نقره

  های دیگر که بهکدام از تراکنشهیچ
ً
شناسیم،  لوِح موجود در بایگانی می  ۲۰۰۰واسطۀ تقریبا

 برانگیز را واکاوی کنیم.کوشیم تا این نکتۀ تأملارتباطی ندارد؛ در پایین می
 

 ( ۳)شکل    نویسی حرف 
 

 نوشته ِگل روی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
از  می  .1 از  خاطر اینکه مرا متوجه این گلبه  O. Tammuzخواهم  آثار  Laura A. Periنوشته کرد و همچنین  ، مسئول 

 .W  توسط  ۱۹۶۹نوشته در سال  باستانی آسیای غربی در موزۀ اورشلیم، برای اجازۀ انتشار آن سپاسگزاری کنم. این گل

Herz  ای و کوزۀ قبرسی، به موزه وقف شده  لوح میخی دیگر )بیشتر از اور سوم(، تعدادی ُمهر استوانه  ۱۶همراه    از لندن، به

 نو یا هخامنشی در مجموعۀ موزه وجود ندارد.  است. بر اساس آخرین اطالع من، هیچ متن افزودۀ حقوقی یا اقتصادِی بابلی
    Jursa 2005: 65-66بنگرید به  ،تر دربارۀ بایگانِی اگیبیشناسی کاملی اطالعات و کتاببرا .2
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 نوشته پشِت ِگل 

 

 

 ترجمه 

پلیـناصیرـَمردوک وسیلۀ    شده بهدادهاز نقرۀ قرض
َ
ِاگیبی،  از نسل  بالطو،  ـمردوکـ، پسِر ایّتیا

نگوایدین، پسر نیقودو ـبه بیل
َ

ه[]ـ، از نسل ش
َ
َیه ، دختر  نوپَتَی ، و همسرش  گول -ـَمردوک ،  خدَّ

پلی از ـناصیر
َ
 ایدین ده ِشِقل نقره دریافت کرد.ـنوپَتَی، همسر بیلا

 اند. از این سند را گرفتههر کدام از طرفین یک نسخه 

 شاهدان: 

ل
َ
لیم، پسر موشیزیبـِنرگ

َ
 ، از نسل ]َنّپا[خو ]مردوک]ـاوش

 لومور، از نسل ایشَپروـایَبَیه، پسر ِائا

 َنبو ـَنبو اوَبلیط، پسِر ایدین 

نگوـَبالسوـگوزانو، پسر نبو کاتب: 
َ

َمش ـ ایگبی، از نسل ش
َ

 ش

 )مکان+زمان( 
 

 نوشته شرح ِگل 

از نوپَتَی،    1شدۀ خانوادۀ ِاگیبیاعضای شناختهاز  وسیلۀ یکی    این سند دریافِت ده ِشِقل نقره به

بیل تاریِخ    ، ایدینـهمسِر  به  بابل  سال    ۱۸در  نقره    ۵۱۵ژانویۀ  این  است.  کرده  ثبت  را  ق.م. 

بیل که  بود  کالن  بدهِی  یک  از  اگیبی میـبخشی  خانوادۀ  به  باید  مقدار  ایدین  اما  پرداخت؛ 

 
 Abraham,2004 :از خانوادۀ اگیبی، بنگرید به اپلیـناصیرـمردوکبرای اطالعات بیشتر دربارۀ  .1
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، بیل
ً
  ، هاییایدین ُمرده بود و همسرش با پرداخِت بدهیـاصلی آن مشخص نشده است. ظاهرا

به او در طول زندگی  روبه  که  آورده،  اشارهبار  بود. سند هیچ  برای  رو  نقره  اضافِی  به مبلغ  ای 

به بنابراین  آینده نکرده است؛  رسد که اکنون تمام بدهی تسویه شده  نظر می  بازپرداخت در 

)پیشین( به عنوان مدرِک    است. رسیِد پرداخت در دو نسخه صادر شده است؛ یکی برای بدهکار

خانه[. هیچ شکی  )پیشین( برای کارهای محاسباتِی ]تجارت  نکارپرداخت و دیگری برای بستا

دهنده( است که ]تا نوشته متعلق به طلبکار است، چراکه از بایگانِی او )وامنیست که این ِگل

گیرنده باقی که هیچ لوحی از ]جانِب[ وامنوشته به دست ما رسیده، در حالیُکنون[ هزاران ِگل

 نمانده است. 
 

 

نوشته : روی ِگل1شکل   
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نوشته:پشت ِگل2شکل   

 

: رونویسِی کتیبه 3شکل   
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بیل بدهِی  کامِل  مردوکـماجرای  به  بهـناصیرـایدین  را  آرشیوِی   اپلی  اطالعاِت  نبوِد  دلیل 

نمی درکافی  کرد.  بازگو  بیلقرضحقیقت،    توان  ناشناخته ـگیرندگان،  همسرش،  و  ایدین 

زماِن با این نوشته، نامی  های موجود، از آنها در هیچ متن بابلِی همهستند. بر اساس دانسته

برده نشده است. همچنین از میان شاهدان سند، تنها یکی از آنها نامش در جایی دیگر آمده  

قرِض   1است.  دلیِل  بازشناسِی  امکاِن  مردوک ـبیل  بنابراین  از  سابقۀ ـناصیرـایدین  یا  اپلی 

 پرداخِت آن، وجود ندارد. 

خانۀ ِاگیبی  ایدین در بایگانی تجارتـشاید یکی از دالیلی که هیچ متن دیگری دربارۀ واِم بیل

ایدین ـوجود ندارد، پرداخِت تماِم قرض مذکور باشد. اگر بپذیریم که سرانجام تمام بدهِی بیل

بایست همۀ اسناِد مربوط به آن از جمله اصِل  اپلی پرداخت شده است، میـناصیرـبه مردوک

 قرض
ً
به خانوادۀ بیل  نامه احتماال یا  این یک فرآینِد  ـیا معدوم و  باشد.  بازگردانده شده  ایدین 

 2معمول و رایج در هزارۀ اول قبل از میالد در بابل بود. 

  
ً
نسبتا تاریخ  به  توجه  بایگانی میبا  به  دادن  سروسامان  ادوارِی  فرآینِد  سند،  تواند  قدیمِی 

بیل به  مرتبط  اسناِد  نبوِد  برای  ما میـعامِل دیگری  باشد.  ِاگیبی  بایگانِی  در  که  ایدین  دانیم 

دادند، اسنادی که دیگر در امور جاری طور مرتب مجموعۀ خود را سروسامان میها بهاگیبی

از را  نداشتند  کوزه  کاربردی  در  یا  و  انداخته  را دور  آنها  یا  سپس  و   کرده  خارج  های بایگانی 

اپلی با  ـناصیرـدادند. بنابراین، ممکن است که اسناِد مربوط به ارتباِط مردوکدرَبسته قرار می

بهـبیل اخیر،  بدهِی  به  مرتبط  اسناِد  ازجمله  بی  ایدین،  مسائِل  دلیل  و  تجارت  برای  اهمیتی 

خانۀ ِاگیبی دور انداخته شده باشد. آنها اهمیت خود را از دست داده بودند؛   تجارتخانوادگِی 

باید گفته شود که تاریخ سنِد   الخصوص که بدهی کاماًل تسویه شده بود. در این خصوص،علی

 
ل.  1

َ
مطالعه، بارها در میاِن شهوِد اسناِد مربوط    سنِد مورِد مردوک، از نسل َنّپاخو، اولین شاهد در  ـاوشلیم، پسر موشیزیبـِنرگ

مردوک دورۀ  میـناصیرـبه  دیده   BM 41449,Dar 182,Dar213,dar338 & Dar 345, see)  شوداپلی 

abraham2004 .) 
 : این اثربرای اطالعات بیشتر در مورد قرض و وام در دورۀ بابلِی نو و اوایل دورۀ هخامنشی، بنگرید به  .2

M. Jursa & C. Wunsch in Hudson and van de Mieroop 2002: 221-256. 
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-ناصیرـهای اولیۀ فعالیِت مردوکنظر سال ششم سلطنت داریوش است؛ در نتیجه به سال  مورد

گردد، فعالیتی که از ساِل اوِل پادشاهِی داریوش آغاز شد و تا سال  واِن تاجر بازمیعن  اپلی بهـ

 وپنجم ادامه یافت. سی

 این لوح یک رونوشت از ِگل 
ً
ماندِن آن در  نوشتۀ اصلی بوده است. شاید دلیِل باقیاحتماال

کار در  اِن تازهدانیم که الواح برای آموزِش دبیر طوِل زمان در همین مطلب نهفته باشد. ما می

ی ِگلبایگانی نگهداری می
ّ
نوشته، مشخص است که فردی که آن  شدند. با نگاهی به شمای کل

ریزی کرده  )امضاها( را از پیش برنامه  هاگرفتن خطوط و  نشانه  را به دقت نگاشته، موقعیِت قرار

  ۸ـ ۷در سطرهای  طور که  همان -است. این اثر یا یک نسخۀ المثنی بوده که به هنگاِم معامله  

  تنظیم شده و یا به   ، شمشـایگبی از نسل شنگوـبالّسوـتوسط گوزانو، پسِر نبو  -بدان اشاره رفته

در طول    ،کاردسِت یک دبیِر تازه  احتماِل بیشتر، یک رونوشت از نسخۀ گوزانو بوده است که به

 1دورۀ آموزش کتابتش، نوشته شده است. 
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