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 قواعد انُشر يف جمهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل المجمة البحوث العممية التي تقع في تخصصات: -ٔ

 يعمم االثار بفرعيو القديم واإلسالم . 
 بميجاتيا و الدراسات المقارنة. المغات القديمة 
 . الکتابات المسمارية و الخطوط القديمة 
 . الدراسات التاريخية والحضارية 
 . الجيولوجيا االثارية 
  يتقنيات المسح االثار . 
 . الدراسات االنثروبولوجية 
 . الصيانة والترميم 

 تقدم البحوث الى المجمة بالمغتين العربية أو االنكميزية . -ٕ

(، وبمسافات مزدوجة بين word – 2010(، وبنظام )A4عمى ورق ) يطبع البحث -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 ، وبنسختين ورقيتين. (CD)االنكميزية، ويسمم عمى قرص ليزري 

يطبع عنوان البحث في وسط الصفحة يميو اسم الباحث ودرجتو العممية ومكان عممو  -ٗ
 (.e-mailوالبريد االلكتروني ) كامالا 

( ٓٓٔيجب ان يحتوي البحث ممخصا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كممة.

يحتوي ممخص البحث باإلنكميزية عمى عنوان البحث واسم الباحث ودرجتو العممية  -ٙ
 والبريد االلكتروني لو. ومكان عممو كامالا 

 تتعمق بعنوان البحث ومضمونو. تضمين البحث كممات مفتاحية -ٚ

من ممكية  ان ال يكون البحث قد تم نشره سابقا أو كان مقدما لنيل درجة عممية أو مستالا  -ٛ
 عند تقديمو لمنشر. فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطياا 

 يمتزم الباحث باتباع االسس العممية السميمة في بحثو. -ٜ

ليتناسب مع مقترحات الخبراء واسموب النشر في يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو   -ٓٔ
 المجمة.



(، صفحة وفي حال تجاوز العدد المطموب ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٔٔ
 عن كل صفحة اضافية. اضافياا  يتكفل الباحث بدفع مبمغاا 

 ال تعاد اصول البحوث المقدمة لممجمة الى اصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. -ٕٔ

كال عمى التوالي وبحسب ورودىا في البحث، وتزود بعناوين،  وتقدم ترقم الجداول واالش -ٖٔ
 بأوراق منفصمة وتقدم المخططات بالحبر االسود والصور تكون عالية الدقة.

 تكتب ارقام اليوامش بين قوسين وترد متسمسمة في نياية البحث. -ٗٔ

في اليامش مع وضع مختصر المصدر بين قوسين في  يشار الى اسم المصدر كامالا  -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغوية وطباعية. -ٙٔ

تعمل المجمة وفق التمويل الذاتي، ولذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة  -ٚٔ
 (، مئة الف دينار عراقي.ٓٓٓٓٓٔ)

من بحثو، أما نسخة المجمة كاممة فتطمب من سكرتارية المجمة  يزود كل باحث بمستل  -ٛٔ
 من تحدده ىيأة التحرير. لقاء  ث

 ترسل البحوث عمى البريد االلكتروني لممجمة:  -ٜٔ

uom.atharalrafedain@gmail.com  
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٢٦٣  

  نصوص اقتصادیة غیر منشورة من ساللة اور الثالثة

  حنان عبد الحمزة بعیوي                               م.د مهند خلف جمین الشمري   
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  ٢٧/١/٢٠٢١تاریخ قبول النشر:                 ٢٩/١١/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  :الملخص

، وكان لهذا  ق.م)٢٠٠٤_٢١١٢عصر اور الثالثة(ص المسماریة التي تعود لتنوعت النصو لقد 

االقتصادیة  نصوصضارة بالد الرافدین ، وتعد الالتنوع اهمیة كبیرة في معرفة الكثیر من اوجه ح

اذ شكلت النصوص  اور الثالثةها شیوعا في عصر واحدة من أهم أنواع التداول  واكثر 

هو ما یدل على ازدهار النشاط االقتصادي لبیة العظمى من بین تلك النصوص و االقتصادیة الغا

كما زودتنا بمعلومات عن االوضاع السیاسیة التي وصلت الیها ساللة  ،المتزاید في هذا العهد

  .اور الثالثة في ذلك الوقت  والتي ادت في النهایة الى زوالها

تاریخیة ، نصوص اقتصادیة ، مضمون نصوص مسماریة ، الصیغ الالكلمات المفتاحیة : 

  النص ، شرح المفردات . 

 

Unpublished Economic Texts from Ur III Dynasty 

Dr. Mohanad  Khalaf Jamen  Al shamari 
Tikrit University /College of Arts 

Department of Archaeology 

Hanan Abdul-Hamzah Beuawe 

State Board of Antiquities and 
Hertage 

Abstract: 

The various cuneiform texts dated back to Ur ш dynasty 
(2112_2004B.C) this period have varied greatly in the knowledge of 
many aspects of Mesopotamia , and economic texts are one of the most 
important  types of economic circulation and the most common in the Ur 
ш dynasty as economic texts formed the vast majority of those texts, the 
thing that indicates the prosperity of the increasing economic activity in 
this period as it provided us with information about the political 
conditions that the Ur ш dynasty underwent  at that time and which 
ultimately led to its demise . 
Keywords: cuneiform texts , date formula , economics texts , texts 
content , explain vocabulary.  
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٢٦٤  

  
  :المقدمة 

) على ید االقوام الكوتیة وذلك م ق. ٢٢٣٠ - ٢٣٧١االكدیة ( المملكة عهد تالشى        

وقد عرفت مرحلة  )١(ة االكدیة في اواخر حكمها المملك ا التي مرت به نتیجة للفوضى السیاسیة

سیطرة  الكوتیین لدى الباحثین المختصین بالفترة المظلمة إذ استمرت زهاء قرن من الزمان 

ق.م)  كما یكتنف هذا العهد الكثیر من الغموض في االوضاع السیاسیة ٢١٢٠_٢٢٢٠(

 )٢(واالقتصادیة وقلة في الكتابات التاریخیة وتوقف عجلة التقدم الحضاري في مختلف المجاالت 

إذ  )٣(وانتهى عهد االحتالل الكوتي لبالد الرافدین عندما قام الملك اوتو_حیكال بحرب التحریر

ویعد هذا النص من ناحیة  )٤(خلف لنا نصًا تاریخیّا یروي خبر طرد الكوتیین وتحریر البالد منهم

  . )٥(االسلوب واحد من افضل ما وصل الینا من االدب السومري 

ق.م) ملك مدینة ٢٠٩٥_٢١١٢(انتقلت السلطة الى الملك اور نمو )٦(_حیكالبعد وفاة الملك اوتو

التي دام حكمها زهاء القرن الواحد   الذي عرف لدى المختصین بمؤسس ساللة اور الثالثة اور 

- نمو ، شولكي ، امار -وهم بالترتیب: اور ها خمسة ملوكفیوحكم  )٧()م ق. ٢٠٠٤- ٢١١٢(
 

-سین ، شو
وتمیز هذا  )٨(اعادوا وحدة البالد السیاسیة الى ما كانت علیه سین - سین ، و ابي 

العهد بكثرة االنجازات  السیاسیة والعسكریة واإلداریة واالجتماعیة واالقتصادیة العمرانیة بدلیل ما 

 )٩(وصل الینا من ملوك هذه الساللة من مدونات واهمها النصوص االقتصادیة والقانونیة واالدبیة

 دل علىلعظمى من بین تلك النصوص و هو ما یاالقتصادیة الغالبیة ا النصوص تشكلاذ 

كما زودتنا تلك النصوص، الى جانب هد ، في هذا الع النشاط االقتصادي المتزاید ازدهار

النواحي االقتصادیة بمعلومات عن االوضاع السیاسیة التي وصلت الیها ساللة اور الثالثة في 

  یة الى زوالها .ذلك الوقت  والتي ادت في النها

  : النصوص االقتصادیة

ثالثة بسبب ما تحویه غیر المنشورة من عصر اور ال برز اهمیة دراسة النصوص االقتصادیةت 

النظام االقتصادي في ذلك الوقت فضًال عن المكاییل واالوزان ووحدات  عنمة اهمن معلومات 

القیاس واالسعار واصناف العمال والعامالت واالعمال الزراعیة وانواع االراضي الزراعیة كذلك 

ضمت الجوانب الصناعیة ومراحل التصنیع والقائمین علیها ناهیك عن االسماء الشخصیة 

ا یكتنفها الغموض لذلك نالت النصوص ذات المضمون التي ال یزال بعضه )١٠(والمدن

ءة النصوص المسماریة التي تعود االقتصادي مكانة مهمة لدى الباحثین المختصین في قرا

فرة حالیًا في اشأنها شأن بقیة العصور فضًال عن ان النصوص المسماریة المتو  لعصر اور الثالثة

الثة ومعظمها ذات مضمون اقتصادي اور الث عراقي هي نصوص تعود الى عصرالمتحف ال



  م.د مهند خلف جمین الشمري   اقتصادیة غیر منشورة من ساللة اور الثالثة نصوص

  حنان عبد الحمزة بعیوي                                                               

٢٦٥  

وان اختلفت  هي اكبر نسبة بین النصوص المكتشفة في المدن والمواقع االثریة في بالد الرافدینو 

  . مضامینها

  عائدیة النصوص :

لتي ا ُتعد هذه النصوص من ضمن مجامیع النصوص المصادرة المحفوظة في المتحف العراقي 

علمیة النظامیة انما تم ضبطها طریق التنقیبات العن  ال یعرف مصدرها كونها لم تأت

دراسة هذه عبر اور الثالثة  عصر  لمتحف العراقي ویرجح تاریخها الىا ومصادرتها لصالح

كانت سین واالخر  - منها تعود للملك شولكي وواحد للملك شو ةثالث النصوص وتحلیلها تبین ان

    .الصیغة التاریخیة مخرومة بشكل كامل

  االشهر :أسماء 

مركزیًا  ااور الثالثة لكنها لم تتخذ تقویمًا واحدَ  عصردونت اسماء االشهر في معظم نصوص  

 )١١(بل اخذت كل مدینة تقویمًا خاصًا بها یختلف عن المدینة االخرى وان تشابه البعض منها

 )١٢(ایلي– تورام التاجر وهناك تقاویم نسبت الى رجال االعمال ومنهم على سبیل المثال ال الحصر

وقد دونت اسماء االشهر بأسماء عدة منها ما له عالقة باألعمال الزراعیة او تلك التي تعبر عن 

الصناعات والمهن او ذات العالقة بالطقوس الدینیة واالحتفاالت واالعیاد واخرى تعبر عن اسماء 

هنالك  االلهة واسماء النباتات والحیوانات ومنها ما ارتبط بأسماء الظواهر الطبیعیة في حین

  اسماء ال تزال غیر مفهومة الحدث الذي یشار الیه.

  ي اسماء االشهر التي وردت ضمن نصوص هذا البحث وهي على النحو االتي: اتوفیما ی 

١ _ITI EZEM[xx] :  .لم نتمكن من تحدید اسم الشهر بسبب الكسر الحاصل في النص  

٢ _ITI ŠE.SAG.KU5  :الشائعة االشھر من ویعد اوما، مدینة تقویم في االول الشھر وھو 

  )١٣() دریھمو  اوما،  (منھا المدن من عدد تقاویم بین والمشتركة

٣ _ITI ŠE.KAR.GAL2.LA  :الشــعیر  ومعنــاه  وهــو الشــهر الثالــث فــي تقــویم مدینــة أومــا)

  )١٤(الذي یوجد في المیناء)

  دون اسم الشهر _ ب٤

٥ _ITI  NÍG.E.GA  : اريوهو الشهر العاشر في تقویم 
  )١٥(ساكرك –

) او كما یسمیها البعض بنظام  Date Formulaeتعرف الصیغ التاریخیة ( الصیغ التاریخیة : 

عبارة عن اشتقاق اسم لكل سنة یستقى وهي   ) The Year Name System( تسمیة السنین 

ي فالعراقیون القدماء وكانت هذه احدى الطرائق التي اتبعها  من ابرز حادثة وقعت في تلك السنة

على بقیة  وتعمیمها وقد كانوا یؤرخون السنة بأهم حادثة وقعت )١٦(حسب الحوادثبتاریخ السنین 

یقع االختیار على الحادثة االشهر التي یتفق  المدن التابعة للمملكة لتؤرخ بموجبها ، وغالبا ما
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622 

والسجالت والوثائق الرسمية عميها لتسمية تمك السنة بها ومن ثم تؤرخ بها جميع المعامالت 
حدث هام تؤرخ به تمك السنة يمجأ الكاتب الى اما في حالة عدم وجود  (17)والشخصية لتمك السنة

الذي  MU.ÚS.SA استعمال حدث سبق استعماله في السنة الماضية ويعبر عنه بالمصطمح 
 . (18))السنة بعد سنة الحدث ( او )السنة الالحقة ( :بمعنى

2- (IM.203736) 

mu ḫa-[ar-ši
ki
] ba-ḫul 

 )

 ميرسر يشير الباحثا نمبي (19)حكمه 
Mercer

 
3- (IM.204290) 

mu us2-sa ḫa- ar-ši
ki
  ba-ḫul 

)  

4- (IM.183038) 

mu ki-maš
ki   

ba-ḫul 

ن من حكم الممك السادسة واالربعو وهي السنة  (
(61)شولكي

 

5- (IM.221798) 
mu 

d
šu- 

d
suen lugal urim5

ki
 -ma-ke4

 
 e2 

d
š ara2  

umma
ki 

 mu-du3 

 (معبد االله شارا )في( مدينة اوما ممك اور  سين- بنى )فيها(  شو )التي(سنةال)
    (66)سين– وهي السنة التاسعة من حكم الممك شو

 : تحليل بعض المفردات الىاردة فيهاوفضال عن  وترجمتهاالنصىص المسمارية وفيما يأتي قراءة 

 

1- (IM.203736)  

Obv.  

          1(BÁN) KAŠ.DU šu-ištar-gud-gaz 

          1(BÁN) KAŠ.SAGA10 5(BÁN) KAŠ.DU  

          šar-ru-ba-ni ŠAGINA 

          1(BÁN) KAŠ.DU lú.
d
nin.líl-na-an-du11  

5        GIRI3 
d
šu- 

d
suen-mu-ba-li-it  

          3 (BÁN) KAŠ.DU 5 SÌLA Ì.GIŠ   

          dsuen-a-bu-šu-du-du8   

          1(BÁN) KAŠ.SAGA10 2(BÁN) KAŠ.DU 

          en-um-ì-lí 

10      1(BÁN)  KAŠ.SAGA10 1(PI) KAŠ.DU  

          [xx] 
d
šu- 

d
suen 
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٢٦٧  

          [xx KAŠ.x GIRI3]
 dšu- 

dsuen -ba-ni  
          [x KAŠ].SAGA10 

lúKIN.GI4.A.LUGAL 
  
         [x] KAŠ.DU 
Rev. 
15     [d]da-mu-šu-nu-e-im 
         GIRI3 ba-la-šu-na-da 
         2(BÁN) KAŠ.SAGA10 2(PI) KAŠ.DU 
         dnin.líl -na-an-du11  
         GIRI3

 dšu- 
dsuen -ba-ni 

20     5 SÌLA KAŠ.SAGA10 
lúKIN.GI4.A.LUGAL 

         GIRI3 puzur4-ḫa-ni  
         1(PI) KAŠ.DU DUMU.LUGAL 
         GIRI3 ta-qú-šu-ba-at 
         1(PI) KAŠ.SAGA10  DUMU.MUNUS LUGAL 
25     5 SÌLA KAŠ.SAGA10 

lúKIN.GI4.A.LUGAL 
         5 SÌLA KAŠ.[SAGA10] [xx] 3(PI) KAŠ.DU 
         NÌ GIRI3 [xxx] 
         [x ù] SAG.[xxx]  
         ZI.GA ITI EZEM[xxx] 
 

  )٢٠٣٧٣٦ –( م.ع  - ١

  الوجه

  القصاب   ارتشعواحد (بان) جعة عادیة الى شو_

  عادیة جعة (بان)جیدة (و) خمسة  جعة (بان)واحد 

  عسكريالالحاكم باني شرو_ـ ل

  عادیة الى لو_ننلیل_ناندو جعة (بان)واحد 

  طسین_موبلشو_الوسیط        ٥

  عادیة (و) خمسة سیال زیت جعة (بان)ثالثة         

  المتشرد  لسین_ابوشو

  عادیة جعة (بان)ثنین أجیدة (و)  جعة (بان)واحد 

  _ایلياینوم(الى) 

  عادیة جعة )بي(جیدة (و) واحد  جعة (بان)واحد      ١٠

  شو_سین )..(الى        

  ي بان.. الوسیط شو_سین_ جعة )..(        

   يلمبعوث الملكالى اجیدة  جعة )..(        



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٦٨  

  الحافة العلیا:

  عادیة جعة )..(       

  القفا:     

  لدامو_شونو_ایم      ١٥

  الوسیط بالشو_نادا        

  عادیة جعة )بي(ثنین أجیدة (و)  جعة (بان)اثنین        

  نلیل_ناندو ـ نل       

  ي بانالوسیط شو_سین_       

  يمبعوث الملكالى الخمسة سیال جعة جیدة     ٢٠

   بوزور_خانيالوسیط        

  عادیة ألبن الملك  جعة )بي(واحد        

  الوسیط تاقو_شوبات        

  جیدة ألبنة الملك  جعة )بي(واحد       

  يمبعوث الملكالى الخمسة سیال جعة جیدة   ٢٥

  عادیة    جعة )بي(ثالثة  )...(جیدة  جعةخمسة سیال      

  عائدة للوسیط ....      

  (....)و     

  ) ...(_مشهر ایز  نفقات     

   . ذات نوعیة جیدة واعتیادیة جعةنفقات لكمیات من ال :مضمون النص

  شرح المفردات:

١ _KAŠ.DU : م�ن او عادیة نوعیة ذات جعة :معنىوب مقطعین من یتكون سومري مصطلح 

  )٢٣(الثانیة الدرجة

 šu-ištar  اســم شــخص أكــدي ، ذكــر مــع العدیــد مــن  أســماء المهــن، كمــا انــه تســنم وظــائف :

   )٢٤(مهمة في عصر أور الثالثة .  

٢ _KAŠ.SAGA10  : ٢٥(من النوع الجید جعةمصطلح سومري بمعنى جعة أو(   

٣ _ŠAGINA ٢٦(: اسم مھنة سومریة بمعني الحاكم العسكري(  

٥ _GIRI3 :  الش�خص"وتعن�ي   الثالثة اور عصر نصوص من العدید فيمفردة سـومریة وردت 

 ونقل تفریغ في االداریة المسؤولیة ایضا اعمالھ ومن ،"والمشتري البائع بین التعامل في الوسیط
    )٢٧(آلخر شخص من الملكیة
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٢٦٩  

٧ _du-du8  : اسم مهنة سومریة ترد بهذه الصیغة:lú-du-du  بمعنى المتشرد ،الذي ینتقل من

  )٢٨(،المسافرمكان ألخر

٢٠ _lúKIN.GI4.A.LUGAL :٢٩(يمبعوث الملك: ال اسم مهنه سومریة بمعنى(  

٢٢ _ZI.GA  :االكدیةفي اللغة  الصیغة األسمیة لعملیة الصرف أو االنفاق یقالها ṣitu )٣٠(  

 
2- (IM.202538) 

Obv.  
          27 2/3 MA.NA URUDA  
          SAG.NÍG.GUR11.RA.KAM  
          ŠÀ.BI.TA 
          140 URUDA.KIN  
5        KI.LÁ.BI  26 ½ MA.NA 4 GÍN URUDU  
           2/3 MA.NA URUDA IZI.KÚ.BI Ì.ZI   
           É.GAL.LA KU4.RA  
          ½ MA.NA 6 GÍN URUDA  
          SI.Ì.TUM  
10      lugal-é- ┌ maḫ-e ┐ 
Rev. 
          ITI ŠE.SAG.KU5 
          MU ḫa-[ar-šiki] BA.ḪUL 
 

  )٢٠٢٥٣٨ –( م.ع  - ٢

 الوجه:

  النحاس )من(وثلثان مانا  ٢٧

  رأس المال 

  من ضمنها 

  ال نحاسیامنج  ١٤٠

  نحاس تشیقال مانا واربعونص  ٢٦وزنها        ٥

  النحاس اثناء عملیة صنع النحاس  )من(ثلثان مانا ُفِقد          

  تم ادخالها الى القصر  

  نحاس تنصف مانا (و) ست شیقال

  المتبقي

    لوكال_اي_ماخ_اي     ١٠

  القفا:   



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٧٠  

  شي_ساك_كو(الشهر االول في تقویم مدینة اوما) شهر        

   مدینة خارشي رت (فیها)(التي) دمسنة ال     ١٥

  
لسنة السابعة الى القصر ومؤرخ با : نص یتضمن ادخال كمیات من النحاس مضمون النص

  والعشرین من حكم الملك شولكي .

  شرح المفردات:

٢ _SAG.NÍG.GUR11.RA.KAM  : مصطلح سومري یرد بكثرة في النصوص االقتصادیة     

  )٣١(  sagniggarû) (األكدیة رأس المال، أموال متاحة) یقابله في اللغة ( بمعنى

٤ _URUDU.KIN : مصطلح سومري یقابلھ في االكدیةniggallu ٣٢(نحاسي جلبمعنى: من(  
٥ _KI.LÁ.BI  مصطلح سومري یقابلھ في االكدیة :šaqlu ٣٣(وزنھا او زنتھا: بمعنى(  
٦ _IZI.KÚ.BI Ì.ZI :  اكلتھ  فقد اثناء عملیة تكریر النحاس (ما  بمعنى:مصطلح سومري

اكل  :بمعنى akalu: تقابلھا في االكدیة  KÚنار ،  بمعنى: išatu: تقابلھا في االكدیة  IZIالنار) 
، BI  ، ضمیر لغیر العاقل :Ì.ZI  صیغة فعلیة تقابلھا في الكدیة :is-sa-aḫ  من المصدر

nasaḫu ، ٣٤(بمعنى فقد ، سقط(  
٧ _KU4.RA وتقرأ ایضا  : TUR.RA او LIL.RA  وتقابلھا في االكدیة :erebu بمعنى: 

   )٣٥()when the king entered TUR.RAدخل، وعادة ما تأتي بھذا المعنى :(
٩ _SI.Ì.TUM : مصطلح سومري یقابلھ في االكدیةšittu )(من الحساب) ٣٦بمعنى المتبقي(   

١٠ _lugal-é-maḫ-e  :والسیما الثالثة أور  نصوص فيورد   سومري شخص اسم 
 الراعي( ومنھا الوظائف من العدید معھ ظھرت وقد وأوما أور مدینتي نصوص في

  )٣٧(اإلداري( والمسؤول والمراقب
١٢_ ḫa-[ar-šiki] ٣٨(:تقع ھذه المدینة شمال مدینة دیالى وقد خضعت لملوك ساللة اور الثالثة(  

  

3- (IM.204290) 
Obv.  
          5 (GUR) ŠE GUR LUGAL  
          dnanna-gal-zu  
          3 (GUR) ŠE.BI ku-da-lum 
          3 (PI) UR5.KIŠ  
5        3 (PI) DUMU KUR.GÁ.RA  
Rev. 
          ŠE GUB.BA A.ŠÀ  d/ nanna-gú-gal   
          3 (PI)  NAR  Ì.DAB5  
          ITI ŠE.KAR.GÁL.LA  
          MU ÚS.SA  ḫa-ar-/ šiki BA.ḪUL        

  )٢٠٤٢٩٠–( م.ع  - ٣

 الوجه:

  ملكي الكور ال )بمقیاس( اشعیر  )راكو (اخمسة 

  ة الى) ننار_كال_زو (عائد
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٢٧١  

  ر (الى) كودالوم اكو امجموع الشعیر: ثالثة 

  ثالثة بي (الى) اوركیش

  مؤدي الطقوسثالثة بي (الى) ابن        ٥

  القفا:   

  _كال) حقل ننار_كوإلجل( موقوف، معزولالشعیر         

   هاالمغني قبض )بي(ثالثة         

  شهر شیكار_كال_ال (الشهر الثالث في تقویم مدینة اوما)        

  السنة الالحقة بعد السنة (التي) دمرت (فیها) مدینة خارشي         

  

ومؤرخ زعة على عدة اشخاص مو  ار شعیر اكو انص یتضمن زراعة خمسة  مضمون النص :

  لسنة الثامنة والعشرین من حكم الملك شولكي .با

  شرح المفردات:

٧ _Ì.DAB5 علیة سومریة وتقابلھا في االكدیة :  صیغة فiṣbāt ٣٩(قبض، تسلم بمعنى(  
  
  

4- (IM.183038) 
Obv.  
          1 (GUR) NUMUN SUM.SIKIL GUR  
          1 (GUR) SAG SUM.SIKIL GUR 
          3 (BÁN) 3 SÌLA GÚ.GAL 
          3 (BÁN) GÚ.TUR 
5        3 (BÁN) 6 SÌLA ŠE.LÚ 
          4 SÌLA Ú.TIR.BABBAR  
          1 SÌLA Ú.TIR.GÍG 
Rev. 
         KI ur-e11-e TA  
         NUMUN.ŠU  BA.A.GÁ.AR  
10     A.ŠA3.DU6 

dNIN.ḪUR.SAG  
         GIRI3 lú-dingir-ra  lu2<DUB>-SAR  
         MU ki-maški BA.ḪUL  
 

  )١٨٣٠٣٨ –( م.ع  - ٤

 الوجه:

  بذور البصل  )كور(واحد 

  رؤوس البصل )كور(واحد 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٧٢  

  (بذور) الحمص  (بان)ثالثة 

  (بذور) العدس (بان)ثالثة 

  ، ستة سیال (بذور) الكزبرة  (بان)ثالثة        ٥

  اربعة سیال كمون ابیض         

   واحد سیال كمون اسود         

  القفا:           

    _أيمن اور        

   بذوره تم وضعها في مكانها        

  نینخور_ساك ـ في الحقل العالي ل      

  الكاتب  را  - دنكر -الوسیط لو      

  كیماش مدینة  (التي) دمرت (فیها)سنة ال      

  

 لمحاصیل الزراعیة من قبل اور_أينص یتضمن زراعة مجموعة متنوعة من ا مضمون النص :

  . ومؤرخ للسنة السادسة واالربعین من حكم الملك شولكي

  شرح المفردات:

١ _SUM.SIKIL : االكدیة مصطلح سومري یقابلھ في اللغةšamaškillu ٤٠(البصل بمعنى(  
٣ _GÚ.GAL  االكدیة في اللغة : مصطلح سومري یقابلھḫalluru ٤١(حمص بمعنى(  
٤ _GÚ.TUR  االكدیة في اللغة : مصطلح سومري یقابلھkakkutu ٤٢(عدس بمعنى(  
٥ _ŠE.LÚ  االكدیة في اللغة : مصطلح سومري یقابلھkisibirru ٤٣(الكزبرة  بمعنى(  
٦ _Ú.TIR.BABBAR  االكدیة في اللغة : مصطلح سومري یقابلھkamunu piṣu  :بمعنى

االكدیة في اللغة كمون اسود یقابلھ  بمعنى: مصطلح سومري Ú.TIR.GÍG كمون ابیض و
kamunu zibu )٤٤(   

٨ _ur-e11-e د ذكره في عھد الملك امار_سین المھمة ور السومریة : من االسماء الشخصیة 
) التي تعني KUŠ7مع مھنة ( للسنة الثامنة من حكم الملك شو_سین ورد في نص اخر مؤرخو

أن ھذه المھنة تختص بتدریب الحیوانات التي ظھرت منذ العصر السومري القدیم علماً  السائس،
   :نحو واستمرت في بقیة العصور

Lú-dḪa-ia3  dub-sar  dumu ur-e11-e  KUŠ7 
()45()
   

١٢_ ki-maški  :٤٦(ككركو  مدینة جنوب تقع كیماش مدینة(  

 
5- (IM.221798) 

Obv.  
          24 GEME2 10 GIN2 TA 
          I3.GIŠ.BI 4 SILA3  
          I3.BA GEME2.KIKKIN   
          ŠU.BA.AB.TI 
5        KI a-kú-šu-ni  
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٢٧٣  

Rev. 
         ZI.GA 
         ITI  NIG2.E.GA 
         MU dšu- 

dsuen 
         LUGAL URIM5

ki.MA.KE4
   

10     E2 
dŠARA2 UMMAki  

         MU.DU3
 

  )٢٢١٧٩٨ –( م.ع  - ٥

 الوجه:

  (من الزیت) تعشر شیقال  عاملة (لكل واحدة) ٢٤

  سیال  ةاربع نزیته

  جرایة الزیت للطحانة 

  تسلمها

   شونيو من اك       ٥

  القفا:      

  نفقات        

  ) اري_ساكركالعاشر في تقویم شهر نیك_اي_كا (الشهر         

  سنة شو_سین ملك اور (التي) بنى (فیها) معبد االله شارا (في) مدینة اوما         

  

تســــلمها مــــن اكاشــــوني لمجموعــــة مــــن العــــامالت  مضــــمون الــــنص : نــــص یخــــص جرایــــة الزیــــت

  لسنة التاسعة من حكم الملك شو_سین .الطاحنات ومؤرخ با

  شرح المفردات:

٣ _GEMÉ.KIKKIN االكدیــة  غــةالل :مصــطلح ســومري یقابلــه فــيamtu ararru بمعنــى: 

)٤٧(الطحانة (عاملة طحن)
   .  

٥ _a-kú-šu-ni  اســـم علـــم مـــذكر ورد اســـمه فـــي وثیقـــة تعـــود للســـنة التاســـعة مـــن حكـــم الملـــك :

شو_ســین وكــذلك ورد بصــفة وكیــل للطحــین فــي نــص اخــر مــؤرخ للســنة الســابعة مــن حكــم الملــك 

  )٤٨(امار_سین 

  



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٧٤  

  

Rev. 

Obv. 

1- (IM.203736) 

1- (IM.203736) 

Lo.edge. 

5 

10 

15 

20 

25 
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٢٧٥  

  

space 

space 

space 

2- (IM.205020) 

 

2- (IM.205020) 

Obv. 

5 

10 

Rev. 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٧٦  

  
  

space 

3- (IM.204290) 

Obv. 

5 

  

3- (IM.204290) 

space 

4- (IM.183038) 

4- (IM.183038) 

Obv. 

5 

10 

Rev. 

Rev. 

space 
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٢٧٧  

  
   : الھوامش

                                           
،شركة دار الوراق للنشر المحدودة ،بیروت ١،ط ١باقر ، طه ، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة ، ج )١(

  ٤٠٧)، ص ٢٠٠٩(

، ٢٠٠٧المتولي،نوالة أحمد محمود، مدخل، في دراسة الحیاة االقتصادیة لدولة أور الثالثة ،  بغداد ، )٢(

 ٢٤-٢٣ص

      ٥٠)، ص١٩٧٤، (٣٠عرفها التاریخ"، مجلة سومر، العدد ، "أقدم حرب للتحریر  الواحد عبد فاضل ، علي )٣(

(4) Gadd, A Sumerian Reading – Book, Oxford (1924) ; 

  ٤١٤باقر ، طه ، المصدر السابق ،ص  )٥(

): هو الحاكم الوحید لساللة الوركاء الخامسة التي أسسها بعد إنتصاره على d.utu-hegalأوتوحیگال ( )٦(

ق. م)  ٢١١٤ – ٢١٢١وقد خصصت له جداول أثبات الملوك السومریة مدة سبع سنوات في الحكم ( الگوتیین

  ینظر:

Jacobsen, Th., The Sumerian King List, Chicago (1939) p.202 

جین بوترو، أوتو ادزارد، ادام فلكنشتاین، جین فیركوتر، الشرق األدنى الحضارات الُمبكرة، ترجمة: عامر  )٧(

   ١٣٧)، ص١٩٨٦، جامعة الموصل، (سلیمان

(8)  Jacobsen, Th., Op.cit, p.123 

   ٢٢٤  ، ص  )،١٩٨٦( بغداد،  2 ،ط  علوان، حسین ترجمة القدیم ، العراق  ، جورج ، رو )٩(

      ٢٠٨ - ١٧٣، المصدر السابق ،صالمتولي،نوالة أحمد محمود )١٠(

5- (IM.221798) 

5- (IM.221798) 

Obv. 

5 

10 

Rev. 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٧٨  

                                                                                                                         
)، ١٩٦٨،بغداد،(٢٤الحدیث"،مجلة سومر،مجلد ،"نصوص إداریة من العصر السومري  فوزي رشید )١١(

  ٦٥ص

(12) Miroop,Van,De,"Turam i-li An UrIII Merchant" JCS-38,(1988),p.6 
(13) Sallaberger ,W.,Der Kultische Kalender der Ur III Zeit,Teil-I ,Berlin 
(1993),p.9 
(14) Cohen, M.A. The Cultic Calenders of the Ancient Near East, Maryland, 
(1993),p.166 

  

 

،مجلد ٤أسماعیل،خالد سالم ، تعدد تقاویم الشهور في عصر أور الثالثة ، مجلة المجمع العلمي ،ج    ١٥

 ٢٠٧، ص٦٦،٢٠١٩

 

مهند خلف، نصوص مسماریة غیر منشوره من العصر البابلي القدیم_مدینة ایسن ، رسالة الشمري، )١٦(

  ٣٥)،ص٢٠١٣غیر منشوره ، كلیة االثار، جامعة الموصل، ( ماجستیر

(17) Postgate, J.N., Early Mesopotamia Society and Economy at The Dawn of 
History, London, (1992),p.42f 

تلول خطاب –أسماعیل،خالد سالم، نصوص مسماریة غیر منشورة من العصر البابلي القدیم منطقة دیالى   )١٨(

 ٥٤-٥٣)، ص  ١٩٩٠لة ماجستیر  غیر المنشورة ،كلیة االداب، جامعة بغداد ،( ، رسا

(19) Sigrist,M.,and Damerow,P.,Mesopotamian year names, Berlin,(2001),p.21 
(20) Mercer, S.A., Sumero-Babylonian Data Formulae, London, (1946), p.9 
(21) Sigrist,M.,and Damerow,Op.cit ,p.24 
(22) Sigrist,M.,and Damerow,P.,Op.cit,p.28 
(23)Halloran , J.A. Sumerian Lexicon a Dictionary Guide to the Ancient Sumerian 
Language, Los Angeles, (2006), p. 304 

وهو من االسماء االكدیة یرد كثیرًا في نصوص أور الثالثة للمزید  šu-ištarحول اهمیة اسم الشخص  )٢٤(

  : ینظر

أسماعیل ،خالد سالم ، وخورشید ،أسامة محمد،صیغ اكدیة في نص مسماري جدید من عصر أور الثالثة محفوظ 

  ١٤-  ٩، ص ٢٠٢٠، ٥، مجلد ٢في المتحف العراقي ،مجلة أثار الرافدین ، ج 

(25) Labat, R., Manual D'epigraphie Akkadienne, MDA, p.123;203 
(26) Halloran, J. A., Op.cit,p.66 
(27) Foster,B.R.& Mieroop,V.D.,"Early Isin Texts in the Australian of Archaeology", 
ASJ-5,(1984),p.46 
(28) Halloran, J. A., Op.cit,p.115; Sallaberger ,W.,Op.cit,p.111 
(29) Scharlach, T.M., "Diplomacy and the Rituals of Politics at the Ur III Court", 
JCS-57, (2005), p. 18 
(30) CAD,ṣ,P.215 
(31) CAD,S,P.26 
(32) CAD,N, II, p. 213 
(33) Sigrist, M., Neo-Sumerian Account Texts in the Horn archeaological Museum, 
(AUCT), Vol. II, U.S.A, (1988), p. 52 
(34)  CAD,N,2,P.1  
(35) James, B. & Nies, D.,Ur Dynasty Tablets, (UDT),Leipzig, (1920), No,100,p.69 
(36) CAD,Š,3,P.136 



  م.د مهند خلف جمین الشمري   اقتصادیة غیر منشورة من ساللة اور الثالثة نصوص

  حنان عبد الحمزة بعیوي                                                               
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 ) م.ق (2112-2004الثالثة  اور عصر من منشورة غیر اقتصادیة نصوص دراسة النعیمي،صفا عبدالكریم، )٣٧(

  ٨٠)،ص ٢٠١٥رسالة ماجستیر غیر منشورة،كلیة االداب،جامعة بغداد،( ،

(38)Edzard, D, A. و& Fober ،G. Répertoire Géographique des Texts Cunéiformes 

,RGTC-II, Weisbaden, (1974),P.75  
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46Edzad, D.O., & Fober, G., Répertoire Gégraphique des textes Cunéiformes, RGTC, 
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