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  ١٨/٥/٢٠٢٠قبول النشر:  تاریخ  ٢٥/٢/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  

  : البحث ملخص

تناول البحث دراسة َأربعة نصوص مسماریة غیر منشورة من ساللة أور الثالثة فضًال 

عن تحلیلها وترجمتها، وهي من مقتنیات متحف السلیمانیة، یعود تاریخها تحدیدًا الى زمن 

ق.م)، وذلك عن  ٢٠٠٤- ٢٠٢٨( سین - بي أق.م) و  ٢٠٢٩-٢٠٣٧( سین - شو الملكین 

طریق االعتماد على الصیغ التأریخیة التي وردت في النصوص، أما مضامینها فتتعّلق بوصول 

 في صناعة الخبز. المستعملةالتوزیع  لمجموعة من الخراف والحبوب –االستالم 

 م.نصوص، أور الثالثة، گرشانا، تسل مسماري، كلمات افتتاحیة:
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Abstract: 

The research dealt with the study, analysis and translation of four 
unpublished cuneiform texts from the third dynasty of Ur. The texts 
belong to the Museum of Suleimaniya. The history of the texts came back 
to the time of the two kings Šu-Suen (2029-2037 BC) and Ibi-Suen 
(2028-2004 BC) and that's based on the historical formulas that are 
mentioned in the texts. The contents is about the delivery receipts- to 
distribute a group of sheep and grain which was used in the manufacture 
of bread. 
Keywords: Cuneiform, texts, Ur III ,Garšana, received. 



  ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٩٦  

  المقدمة:

خر ما آحكمت بالد الرافدین، و تعد ساللة أور الثالثة واحدة من أهم السالالت التي 

توصلت الیه الحضارة السومریة من رقي وتقدم وازدهار في جمیع مناحي الحیاة السیاسیة، 

والعسكریة، واالقتصادیة. وبانهیارها في أواخر األلف الثالث قبل المیالد انتهى الدور السیاسي 

ذلك الیعني انتهاء دورهم الحضاري الذي لعبه السومریون لفترة زمنیة طویلة في المنطقة، اإل أّن 

  وتأثیرهم في الحضارات التي تلت حكمهم.

نمو مؤسس -ر. ویعد أو )ق.م ٢٠٠٤- ٢١١٢(حكم هذه الساللة خمسة ملوك زهاء قرن 

ق.م، والذي كان من الملوك االقویاء، إذ استطاع نقل الملوكیة من  ٢٠٩٥- ٢١١٢هذه الساللة 

ا یعرف أورنمو بأنه اول مشرع في العراق القدیم فشریعته . كم)١(مدینة الوركاء الى مدینة أور

. وبما ان نظام الحكم في بالد الرافدین منذ نشأته كان )٢(مدونة بالخط المسماري وباللغة السومریة

 ٢٠٤٧- ٢٠٩٤ Šul-gi، فبعد وفاة الملك أورنمو خلفه في الحكم ابنه األكبر شولكي )٣(وراثیاً 

ق.م وتعد مدة حكمِه األطول بین الملوك الذین حكموا الساللة، وخصصت له جداول الملوك 

. فقد اهتم الملك شولكي من بدایة حكمه بإقامة )٤(السومریین حكمًا دام ثمانیة وأربعین عاما

د المشاریع العمرانیة، الى جانب ذلك ففي عهده أنشئت وحدات اقتصادیة كانت مهمتها توحی

ومراقبة المقاییس والمكاییل وتنظیم األوزان الرسمیة، كما استحدث مكیاًال جدیدًا سّماه الكور 

  . )٥(الملكي

 ٩ق.م خلفًا للملك شولكي، ودام حكمُه مدة  ٢٠٣٨ - ٢٠٤٦سین  -مارأتولى الحكم 

الملك سنوات، خطى على خطوات والده باالهتمام بالعمارة، وخاصة في مدینتي أور ونیبور. اما 

ق.م ، فقد خلف الملك امارسین ،وهناك  ٢٠٢٩- ٢٠٣٧سین  - الرابع لساللة أور الثالثة شو 

آراء مختلفة عن صلته بالملك امارسین فقد ذكر في اثباتات الملوك السومریین انُه ابنه، وبعض 

 تشیر الى انه أخوه.  ریخیةألدلة التأا

خر آق.م  ٢٠٠٤-٢٠٢٨سین  - بي أسین تولى السلطة ابنُه  - بعد وفاة الملك شو 

ملوك ساللة أور الثالثة، ودام حكمه خمسة وعشرین عامًا. ومن اهم االعمال العمرانیة التي 

انجزها هذا الملك هو بناء سور مدینتي أور ونفر، وهو ما ذكرته في الكتابات الملكیة، مؤرخًة به 

  .)٦(سنوات حكمه السادسة والسابعة والثامنة

اللة أور الثالثة بكثرة النصوص المسماریة، فقد امدتنا تلك الساللة ویتمیز عهد ملوك س

بنصوص تمثل عقود تجاریة وقانونیة تعد باأللوف، بینما قلت المصادر الرسمیة، اي الكتابات 

  .)٧(الملكیة، فهي قلیلة جدًا مقارنتٌة مع النصوص االقتصادیة

تي اعتمدت علیها حضارة العراق. لقد كانت الزراعة والتزال احدى المقومات األساسیة ال

وأشتهر بهذه الصفة على مّر العصور والیزال یتمتع  فقد كان العراق بلدًا زراعیا بالدرجة االساس،
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. فأصبحت الزراعة المهنة االساسیة الى جانب المهن األخرى )٨(بشهرة واسعة في مجال الزراعة

  . )٩(للسكان

العصر الحجري الحدیث المبكر فقد كشفت وتعود بدایة االهتداء الى الزراعة في 

االصول البریة للحبوب  ٢٠١٢في صیف وربیع  *موقع بیستان سور التنقیبات االثریة في

.حیث إّن الظروف )١٠(واالعشاب والبقولیات التي هجنها االنسان وطورها في مراحلة الحقة

ومن خالل دراسة علماء المناخیة مساعدة في العراق على نمو العدید من المحاصیل الزراعیة، 

االثار والمختصین بعلم النبات فقد تمكنوا من خالل دراسة النصوص المسماریة وما صّور على 

المنحوتات والقطع الفنیة من تحدید المحاصیل التي كانت تزرع في العراق القدیم. ویبدو انها 

ي ادخلت في عصور كانت ال تختلف كثیرًا عن ماهي علیه الیوم باستثناء بعض النباتات الت

  . )١١(متأخرة كاألرز واألشجار الحمضیة

تعّد الحبوب وعلى وجه الخصوص، الحنطة والشعیر أساس الحضارة في العراق 

. وقد كانت زراعة األول منهما غالبة في شمال العراق، وكان منه نوعان األول برّي )١٢(القدیم

د النهرین في سوریة وفلسطین، اما زراعة والذي یعرف بثنائیة البذرة، ویزرع الى جانب شمالي بال

  .)١٣(حنطة الخبز فقد كانت بنوعین من الحنطة البري والوحشي

اما في جنوب العراق فكانت زراعة الشعیر اكثر شیوعًا، ویعود السبب في ذلك تحمله 

 یسةللملوحة وارتفاع درجات الحرارة. كما تعددت استخداماته الى جانب اتخاذه مادًة غذائیة رئ

تدخل في صناعة الخبز وهو عنصر َأساس في غذاء سكان بالد الرافدین فقد استخدم ایضًا 

قوة اقتصادیة في عملیات البیع بوصفه ، كما استخدم )١٤(بوصفه مادًة اولیة في صناعة الجعة

.واختلفت طریقة زراعة هذین المحصولین ما بین شمال العراق وجنوبه، فقد اعتمد في )١٥(والشراء

على میاه االمطار الوفیرة بالدرجة االساس وتعرف بالزراعة الدیمیة بینما في الجنوب الشمال 

. مما جعل الحاجة الى بناء قنوات مائیة وانظمة )١٦(اعتمدت زراعة الشعیر على الري (السیح)

  ري منذ بدایة ظهور المدن في العراق القدیم.   

ثاني األبرز في حضارة العراق. الى جانب الزراعة كانت الثروة الحیوانیة العنصر ال

ن إخر. حیث آلیمكن دراسة احدهما من دون الرجوع الى ا ویعده الباحثون مكمًال للزراعة، وال

الثروة الحیوانیة مرت بمراحل طویلة على خالف النباتات فعملیة الترویض اخذت وقتا طویًال، 

لحیوان نفسه ومدى قابلیته كان واعتمد االنسان على عدة معایر لعملیة تدجین الحیوان فسلوك ا

. ان المخلفات والشواهد )١٧(والیزال له األثر األكبر في تحدید نوع العالقة بینه وبین االنسان

ومن زمن الى آخر،  االثریة تدل على أن عملیة تدجین حیوان كانت تختلف عن حیوان آخر،

نة ق.م، كما وجدت بقایا س ١٠٨٠٠فأول عملیة تدجین للماشیة كانت في منطقة شانیدار بحدود 
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 ٦٧٥٠هذا النوع من الحیوانات في موقع كریم شهر، إال أن التدجین المنظم كان في قریة جرمو 

  . )١٨(ق.م تقریبا

ویرى بعض الباحثین ان التدجین بدأ بغرض االستمتاع بالحیوان فالنساء واَألطفال كانوا 

ومع مرور الزمن تروضت هذه یحتفظون بصغار الحیوانات الوحشیة في منازلهم للمتعة، 

  .)١٩(الحیوانات في األسر، لتتحول فیما بعد وتصبح قوة اقتصادیة في المجتمعات الزراعیة

ومع تطور المجتمعات وبناء المدن الكبیرة وازدیاد عدد السكان في العراق القدیم 

یرة من والتطورات السیاسیة وسیطرة المعبد على مرافق الحیاة ظهرت الحاجة الى َأعداد كب

الحیوانات، والسیما حیوانات المزرعة والتي كانت تدر على الناس بأكثر من فائدة. فمن خالل 

النصوص المسماریة ورد ذكر بعض هذه الحیوانات بشكل كبیر واستخدمت الى جانب تقدیمها 

بوصفها أضاحَي لإللهة فقد استخدمت كأجور للعمال وكمادة اساسیة في المقایضة، ومن أبرز 

  الحیوانات الماعز واألغنام. هذه

 )٢٠( (enzu)كدیة ألفي اللغة ا اویقابله  (uz3)أو (ud5)بصیغته السومریة ویعّد الماعز 

من أقدم الحیوانات التي دّجنت، وأول ظهور للماعز المدجن في العراق القدیم كان في مستوطنة 

، واستمر مع المجتمعات الى یومنا هذا. اما األغنام فتعد اولى الماشیة التي ربیت بشكل جرمو

قطعان، وكانت األغنام بالدرجة األساس العمود الفقري ألهم منتج حیواني أال وهو الصوف الى 

جانب لحمها، لذلك احتلت المرتبة األولى من بین الحیوانات األخرى، وقد عرف في النصوص 

. الى جانب الماعز )٢١(Immeru في اَألكدیة  اویقابله uduة بصیغته السومریة المسماری

واالغنام فقد كشفت النصوص المسماریة والشواهد االثریة على المنحوتات واالختام العدید من 

  الحیوانات كاألبقار والثیران والحمیر وكثیر من انواع الطیور.

  

   دراسة النصوص المسماریة وتحلیلها:  

متحف السلیمانیة، وصلت إلیه  هي نصوص محفوظة فيان النصوص التي بین أیدینا 

 .لذلك كانت هذه النصوص مجهولة المعثرولم تأت من تنقیبات علمیة ، عن طریق الشراء، 

التي تعود الى تأریخها وسنحاول بوساطة الصیغ التأریخیة التي وردت في النصوص تحدید 

   ثالثة.لأور ا عصر 
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  ١سین  -التأریخ: أبي

  ملمx36x16,5٣٩القیاس: 

 المضمون العام: نفقات شعیر

  )  T-5068 SM 4685رقم المتحف : (

 المعثر: غیر معروف

 
 

No.1 

  

  سین العرش. -توزیع وتسلم حبوب خبز مؤرخ باعتالء ابي : مضمون النص

 :المالحظات

 .)٢٢( sūtu، ویرادفها في اللغة اَألكدیةةوحدة كیل سومری:ban2:السطر االول

še یقابلها في اَألكدیة(اً سومریة تعني: (شعیر : مفردة (še’um(.)٢٣(  

حیث یعد الشعیر واحدًا من اهم المحاصیل الزراعیة في العراق القدیم، فقد استعمل بوصفه وسیلة 

  .)٢٤(لدفع األُجور وعلفًا  للحیوانات أَیضًا الى جانب استعماله في صناعة عدة سلع غذائیة

(gur) ،باَألكدیة: وحدة قیاس المكاییلkurru.)٢٥( 

: مصطلح سومري یعني: دقیق الشعیر یقابله في اللغة dabin: السطر الثاني

  .)٢٦(tappinnuاَألكدیة

 .)٢٧(akaluیقابلها في اللغة اَألكدیة  ماً أو طعا اً : مفردة سومریة تعني: خبز inda3:السطر الثالث

  .Obv  الوجه :

 5(ban2) še-gur  (gur)31  .1                                               اً بان شعیر  ٥ اً كور ٣١. ١

 DABIN (zi3-še) (gur) 1  .2كور دقیق الشعیر                                                           ١ .٢

 3(pi) 3(ban2) inda3 gur (gur)1  .3  خبز بان ٣بي  ٣كور  ١ .٣

 še-ba  geme2 arad2  .4  جرایة شعیر (إلى) أمة وعبد (جرایة العبید) .٤

    ki diškur-illat-ta  .5  إالت - من أدد  .٥

 .Rev  القفا :

 ba -zi .6   : أنفقت  .٦

 ša3 gar -ša-an-naki .7  . وسط مدینة كرشانا٧

 iti ezen dšu-dsu’en .8  سین (الشهر التاسع) -شهر ایزن شو  .٨

 سین ملكاً  - السنة التي أصبح فیها ابي  .٩

 

9. mu di-bi2 
dsu’en lugal 

 .le.edgالحافة الیسرى:                                          

 طبقًا لنسخة    . ١٠

  

10. gaba-ri 

  



  ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

١٠٠  

الى جانب استعماله الرئیس في  یعد الخبز من االطعمة الرئیسة المهمة لدى العراقیین القدماء،

األكل فقد ُذِكر في الكثیر من االساطیر القدیمة في بالد الرافدین، وهذا یوكد اهمیته للسكان. 

وكانت هناك انواع مختلفة من الخبز الذي یصنع، اما طریقة صناعته فقد اعتمدت على دقیق 

عنها، ثم تعجن وتخبز في الشعیر او الحنطة حیث یتم دقها في أحواض خاصة، لفصل القشور 

  )٢٨(التنور المصنوع من الفخار.

: صیغة سومریة تعني: جرایة شعیر أو تأتي بمعنى (حصة) ویقابلها في še-ba:الرابع السطر

 )٢٩(.ipruاَألكدیة 

geme2مفردة سومریة تعني: أمة أو عاملة یقابلها في اَألكدیة : amtū)٣٠(.  

مركبة وهي شائعة الورود في نصوص عصر أور صیغة سومریة :ki……ta :السطر الخامس

الثالثة تتألف من مقطعین االول منهما یسبق االسم ، وآالخر یلحقه، الصیغة تعني: من (فالن) 

  .)٣١(او أخذ بعیدا من مكان
dIŠKUR –illat.ه البعض أویقر  )٣٢(: اسم علم سومّري(dAdad-illat)  یرد في نصوص

  یرد هذا االسم ایضا في نصوص كرشانا.و أور واوما ودریهم وكرسو ونیبور،

 ویمكن تحلیلها وفق اآلتي : ba-(n)-zi: صیغة فعلیة سومریة أصلها ba-zi:السطر السادس

(ba)أداة جملة فعلیة:.  

(zi)جذر فعل سومري بمعنى: َأنفق، ویرادفه في اللغة اَألكدیة :sītu)٣٣( .  

ویرادفه في اللغة االكدیة  ،في ،اً ،قلب اً : مفردة سومریة تعني: وسطša3:السطر السابع

(libbu))٣٤(. 

gar-ša-an-naki من المدن التي اختلفت اآلراء في تحدید موقعها فیرى العالم (وولفانك :

هامبل) بأنها تقع الى الشمال الغربي من المقاطعة بالقرب من مدینتي اوما و زاباال اما 

ویعتقد بأنها تقع على القرب من جادل حول موقع المدینة   )Piotr) Steinkellerالعالم

یرى بأنها تقع الى الجزء الشرقي او الجنوب الشرقي  آخربمعنى  الحدود مع مقاطعة كرسو

  .  )٣٦(، على القرب من قناة مائیة یعرف باسم قناة االمیر )٣٥(من مقاطعة اوما

سین، وهو الشهر التاسع في تقویم  -  عني: شهر شوی: و iti ezen dšu-dsu’en:السطر الثامن

 . یمكن تحلیلیها وفق اآلتي:)٣٧(في التقویم البابلي kislimuمدینة دریهم فقط ویقابله شهر 

itiمفردة سومریة بمعنى: شهر، ویرادفها في اللغة اَألكدیة :(w)arḫu)٣٨(.  

ezenمفردة سومریة بمعنى: عید، ویرادفها في اللغة اَألكدیة :isinnu.)٣٩(  

  :الصیغة التاریخیة 

mu di-bi-dsu’en lugal 

 .)٤٠(سین ملكًا (السنة أالولى من حكمه) - صبح فیها ابي أالسنة التي 
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mu)مفردة سومریة بمعنى: سنة یقابلها في اَألكدیة :šattu()٤١(.  

lugalمففردة سومریة بمعنى: ملك یقابلها في اللغة اَألكدیة :šarru)()٤٢(.  

:gaba-ri )مصطلح سومري یعني: نسخة مستنسخة یقابلها في اَألكدیةmiḫirtu.()٤٣(  

 
  ٧سین  - التأریخ: شو

  ملم41x38x17القیاس: 

 تسلم حیوانات ماشیةنص المضمون العام: 

  )T-5069 SM 4686رقم المتحف : (

  المعثر: غیر معروف

  

No.2 
 

                                                                                                          

 .Obv  الوجه:

 udu niga (u)1 .1  خراف مسمنة  ١٠. ١

 mu-du lum-[še3] .2  اللحم المملح (المجفف) أو المخلل.٢

 iti (u4) 27- ba-zal .3  یومًا من الشهر ٢٧. بعد مضي ٣

  ki ḫu-na-zi nu-banda3 .4  . من خونازي المشرف ٤

    an-ta-lu2 agrig .5  . انتالو الوكیل٥

 .Rev  القفا:

 šu  ba-an-ti .6  . استلم٦

  . شهر أكل لحوم الطیر٧

سین  - . السنة التي دّمر فیها شو ٨

  ملك مدینة أور بالد زابشالي

7. iti  u5-bi2-gu7 
8. mu dšu-dsu’en lugal uri5

ki ma-ke4 

 ma-da za-ab-ša-liki mu-ḫul 

 

یتضمن وصل تسلم خروف مسّمن بالحبوب في شهر اوبیكو مؤرخ بتدمیر : نص مضمون النص

  بالد زابشالي.

  :لمالحظاتا

بمعنى:  uduالخراف، وهو الخروف السمین، ویتألف من  : نوع منudu- niga:السطر أالول

مفردة سومریة بمعنى: مسّمن، ویرادفها في   niga، و immeruخروف، وفي اَألكدیة

  )٤٤(. marûاَألكدیة

(المجفف) أو المخلل)، وترد  : صیغة سومریة تعني: (اللحم المملحmu-du-lum :السطر الثاني

ربما یقصد هنا الخراف المسمنة  ( .)٤٥(في أغلب األحیان مع النصوص المتعلقة بالحیوانات

  بالملح)، ألن الرعاة یقومون بإعطاء األغنام الملح في موسم الحصاد حتى یومنا هذا.



  ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

١٠٢  

: مصطلح سومرّي یعني: (ما مضى من الوقت، انتهى)، یقابله في ba-zal:السطر الثالث

  )٤٦(.issuḫاَألكدیة

  اسم علم سومرّي نادر ورد في نصوص مدینة دریهم فقط یرافقه دائما ḫu-na-zi ::السطر الرابع

nu-banda3 و مسؤوًال، ویرادفه في اللغة أ: وهو مصطلح سومرّي یعني مشرفًا

  )٤٧(.laputuاَألكدیة

وبصیغ  )٤٨(: اسم علم اكدي ورد في نصوص ساللة أور الثالثة an-ta-lu2 :السطر الخامس

مختلفة من مدینة الى أخرى فقد ورد في نصوص مدینة ایریساكریك بهذه الصیغة بینما في 

في النهایة التي تعني: المشرف   maškimنصوص مدینة كرشانا تأتي معه دائما كلمة 

  المفوض).(

agrigمهنة سومریة یقابلها في اللغة اَألكدیة :mašennu, abarakku  بمعنى: وكیل البالط أو

  .)٤٩(المعبد

و أ) بمعنى: استلم šu…ti: صیغة فعلیة سومریة مركبة َأصلها (šu-ba-an-ti:السطر السادس

.ویمكن )٥٠(maḫāruو  leqûوهما من المصدرین  imḫurاو  ilqeاخذ ویقابلها في االكدیة

  الصیغة  وفق االتي:تحلیل 

šuمفردة سومریة بمعنى: ید ویقابله في اَألكدیة :qatu)٥١(.  

:ba أداة الجملة الفعلیة وn ٥٢(حشوة الفاعل الغائب المفرد(.  

tiجذر فعل سومري بمعنى: استلم أو اخذ ویقابله في اللغة اَألكدیة :leqû)٥٣( 

تقویم مدینة أور، والشهر الرابع في : هو الشهر الثالث في iti u5-bi2-gu7(ku2):السطر السابع

  )٥٤(تقویم مدینة دریهم، ویعني: شهر اكل الطیر.

، )٥٥(سین -: سنة تدمیر مدینة زابشالي هي السنة السابعة من حكم الملك شو الصیغة التأریخیة

و یقع هذا اإلقلیم في المناطق الوسطى من غرب ایران، وتعد واحدة من أهم المدن التي ذكرت 

 .)٥٦(العیالمیة في النصوص

 
 

  4سین  - التأریخ: شو

  ملم32x29x15 القیاس:

 المضمون العام: تسلم حیوانات ماشیة

  ) T-5093 SM 4697رقم المتحف : (

  المعثر: غیر معروف

  

No.3  
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 .Obv  الوجه:

 1udu-niga ba-be(šur2) .1  خروف واحد مسّمن ١ . ١ 

 mu-du-lum-še3 .2   .  اللحم المملح (المجفف) أو المخلل٢

 iti-u4-28-ba-zal .3  یومًا من الشهر ٢٨. بعد مضي ٣

 ki ia-a-ab-ta .4. من یا أب                                             ٤

 an-ta-lu2 agrig .5  . انتالو الوكیل ٥

 .Rev  القفا:

 šu ba-an-ti .6  . استلم٦

 iti u5-bi2-gu7 .7  . شهر أكل لحم الطیور٧

سین  - التي) بنى فیها شوالسنة (بعد . السنة ٨

  ملك أور سور موریق تدانیم

8. mu us2-sa-dšu-dsu’en lugal uri5
ki 

 -ma bad3-mar-tu mu-[ri]iq-ti-id-
ni-im mu-du3  mu-us2-sa 

 

 

 لبناء سور مارتو الالحقةخراف مسّمنة مؤرخ بالسنة  تسلم: نص یتضّمن وصل مضمون النص

  .٥سین  - تدانیم شو  -موریق 

  :المالحظات

، یأتي مع )٥٧(: اسم سومرّي ورد في نصین منشورین من مدینة كرسوia-a-ab:السطر الرابع

، وهي الصیغة األقرب الى االسم الذي ورد في هذا النص، baالنصین في النهایة عالمة الـ 

  .ول مرةألخر یرد آالى آخر اللفظ أو قد یكون اسم  baوربما سها الكاتب عن اضافة عالمة الـ 

سین،  - یعّد بناء سور مارتو من األحداث المهمة في مدة حكم الملك شو  الصیغة التأریخیة:

وقد وردت السنة ، ٦-٥- ٤وألهمیته ُأرخت بهذا الحدث ثالث سنوات من حكمه، وهي السنوات 

ذكرت الصیغة الكاملة (اسم الملك، اسم ما في النصوص منها عدة صیغ ب الخامسة من حكمه 

ویمكن تحلیل الصیغة .)٥٨(فقط  بشكل مختصر أي اسم السورالصیغة ذكرت  خرىالسور)، وأ

  ألتي:وفق ا

us2-sa) مصطلح سومري یقابله باالكدیة :emēdu(التالي) واصله )٥٩() بمعنى ،

(us2-a)و .(us2) ٦٠(یتبع أو یتلو مفردة سومریة تعنى(  .  

mu-ri-iq(صاد) ٦١(: مفردة أكدیة وهي اسم فاعل بمعنى(. 

ti-id-ni-imاآلموریین اصله ( لى: اسم یطلق عTidinu()٦٢(. 

mu-du3 :جملة فعلیة سومریة تتالف من : mu٦٣(: أداة جملة فعلیة(.  



  ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

١٠٤  

du3كدیة (باأل ذر فعل سومري بمعنى (بنى) یقابله: جbanû()٦٤(. 

 
 

  ١سین  -التأریخ: أبي

 ملم 34x31x16 القیاس:

  المضمون العام: نفقات شعیر

  )SM 4699)  T-5095رقم المتحف : 

 المعثر: غیر معروف

                        N0.4   
 
Obv. : الوجه  

1. 30 še-gur اً شعیر  اً كور  ٣٠.  ١ 

2. mu-na-num2 مونانوم٢ . 

3. šu-ba-ti  استلم  ٣ . 

4. ki a-a-i3-li2-šu-ta لیشو -آ - .  من آ٤ 

Rev. : القفا 

5. ba-zi انفقت٥ . 

6. iti ezen dšul-gi شهر ایزن شولكي (الشهر الثامن)  ٦ . 

7. mu di-bi2 
dsu’en lugal 

 
 سین ملكاً  - . السنة التي أصبح فیها ابي ٧

Le.edg. : الحافة الیسرى 

8. gaba-ri طبقًا لنسخة٨ . 

 
 

  سین العرش. - : وصل استالم حبوب مؤرخ باعتالء ابي مضمون النص

  :المالحظات

سومري ورد بهذه الصیغة في نصوص كرشانا ، كما :  اسم علم mu-na-num2:السطر الثاني

. وربما السبب في اختالف كتابته وقرأته یعود الى )٦٥( (ma-na-nu-um)ورد بالصیغة المقاربة

  كتابته في نصوص مدن مختلفة حیث یختلف اللفظ والكتابة من مدینة إلى أخرى. 

وربما  ،تمت كتابتها بشكل غیر كامل tiالعالمة  :اي ،نجد هنا أن نهایة الصیغةالسطر الثالث : 

 یعود السبب في ذلك الى ان الكاتب قد سها عن تكملتها.

: من األسماء النادرة في ساللة أور الثالثة. وردت في ستة  :a-a-i3-li2-šu: السطر الرابع

  نصوص من مدن  دریهم واوما وكرسو ونفر .
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:  هو الشهر السابع في تقویم مدینة أور، والشهر العاشر  ezen-dšul-gi  iti:السطر السادس

  .)٦٦(في تقویم أوما
dšul-gi) شولكي. ): هو اسم الملك شولكي، فیكون معنى: الشهر عید 

 

  

 الخاتمة : 

أور الثالثة بدلیل الصیغ الواردة فیها، و المؤرخة من زمن  رتعود النصوص إلى عص .١

 .سین - ابي و  سین - شو الملكین 

 ونفقات. تسلمثمَّة تنوع في مضامین نصوص الدراسة ما بین نصوص  .٢

الخراف الثاني ذو صلة بالشعیر و  االول یخص مادة انوضوعفي نصوص الدراسة م ورد .٣

 المسمنة، وهذا یدل على اهمیتهما في الحیاة الیومیة والتبادالت التجاریة.

وقلیلة  ،من المدن المهمةالتي تعّد T.5068) ) (١ورود اسم مدینة كرشانا في النص ( .٤

الورود في النصوص المسماریة. وبناًء على االسماء المعروفة التي وردت في النصوص 

 لى مدینة كرشانا .إ، ربما  تعود هذه النصوص 
 

 

   



  ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

١٠٦  

  :امشو اله
                                                           

نوالة احمد محمود المتولي، مدخل في دراسة الحیاة االقتصادیة لدولة أور الثالثة في ضوء الوثائق المسماریة  )١(

 .٢٤)، ص٢٠٠٧(المنشورة والغیر منشورة)،(بغداد:

 .١١)، ص١٩٧٩فوزي رشید، الشرائع العراقیة القدیمة، (بغداد: )٢(

 .٣٧)، ص١٩٩٣وصل:، (الم٢عامر سلیمان، العراق في التاریخ القدیم،ج )٣(

(4) Jacobsen , Th., The Sumerian King List, Chicago, 1939.p.175. 

 .٣٣٢)، ص١٩٨٤جورج رو، العراق القدیم، ترجمة: حسین علوان حسین، (بغداد: )٥(

- ٢٠٣٨سین ( - سین وابي  - صابرین قاسم الالمي، نصوص اقتصادیة غیر منشورة من زمن الملكین شو )٦(

 .١٩)، ص٢٠١٢ق.م)، رسالة ماجستیر غیر منشورة، (جامعة بغداد: ٢٠٠٤

، (دار الوراق ١طه باقر، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة الوجیز في تاریخ حضارة وادي الرافدین، ج )٧( 

 .٤١٧)، ص٢٠١٢للنشر:

 .١٧٧نوالة احمد محمود المتولي، المصدر السابق، ص )٨(

  .١٥، ص١٩٨٨،بغداد١تقي الدباغ، من القریة الى المدینة"، المدینة والحیاة المدنیة،ج )٩(

 ٥٥٠كم جنوب محافظة السلیمانیة شرق العراق، ویرتفع  ٢٤*یقع تل بیستان سور في سهل شهرزور على بعد 

 ٢٠١٢بدأت في ربیع  فوق مستوى سطح البحر. اسنمر التنقیب في هذا المواقع لمدة خمسة مواسم والتيتقریبًا م 

. وتم تسجیل هذا الموقع االثري ألول مرة في دلیل المواقع األثریة العراقیة من قبل مدیریة ٢٠١٤حتى ربیع 

هاوار نجم الدین هواس، العصر الحجري الحدیث  هذا الموقع ینظر:عن م.للمزید ٢٠/١/١٩٤٧اآلثار العامة في 

  .٤٣-٤٢،ص٢٠١٥غیر منشورة، جامعة القاهرة المبكر في اواسط زاغروس ، رسالة ماجستیر 

 .٦٦المصدر نفسه، ص )١٠(

 .١٢٧، ص٢باقر واخرون ، تاریخ العراق القدیم، ج )١١(

 .١٨١نوالة احمد محمود المتولي، المصدر السابق، ص )١٢(

 .٢١، ص٩،١٩٥٣طه باقر، دراسة في النباتات المذكورة في المصادر المسماریة، سومر مج )١٣(

حمودي الصفار، زراعة الشعیر في العراق القدیم من األلف الثالث (ق.م) حتى نهایة العصر حسن مهدي  )١٤(

 ١٥،٤٠، ص٢٠١١البابلي القدیم (دراسة تاریخیة حضاریة لغویة)، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد،

  وما وراها.

، ١٩٨٨، الجزء االول ، بغداد، عامر سلیمان، "النظم المالیة واالقتصادیة"، العراق في موكب الحضارة)١٥(

 .٣٥٢ص

 .١٨١نوالة، المصدر السابق، ص )١٦(

 .١١٤، ١٩٨٥، بغداد ١تقي الدباغ ، "الثورة الزراعیة والقرى االولى" في حضارة العراق، ج )١٧(

 .١٥، ص١٩٧٤، ٣٠عصام المالئكة ، "تطور علم الحیوان في الحضارات القدیمة" سومر مج )١٨(

  .٢٨٢، ص١٩٨١، ٣٠"تدجین الحیوان" مجلة كلیة االداب ،جامعة بغداد، ع تقي الدباغ ،  )١٩(

(20) CDA,p.74. 

باسل ایاد سعید، الثروة الحیوانیة في العراق القدیم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الموصل،  )٢١(

 .٥٥-٥٤، ص٢٠٠٨

(22) Black, J., and Other , A concise Dictionary of Akkadian , p.329, Wiebaden, 2000. 



  ئاري خلیل كاملأ.م.د.       مسماّریٍة غیر منشورة من عصِر ساللة أور الثالثة  َاربعُة نصوصٍ 

 راشد داود جندي           ) ق.م من متحف السلیمانیة ٢٠٠٤- ٢١١٢(        

١٠٧ 

                                                                                                                                                                      

(23) Gelb ,I.J.and Others , The Chicago Assyrian Dictionary ,CAD, Š / II, 
p.346.;Labat ,R. ,Manuel D’ ÉpigraphirAkkadienne , MDA , Paris (1994) p.169. 

.١٨٢، ص٢٠٠٧اد،نوالة احمد محمود المتولي، مدخل في دراسة الحیاة االقتصادیة لدولة أور الثالثة، بغد (24) 
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