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 ق بالحیواناتمن عصر أور الثالثة تتعلّ  منشورةٍ  غیرُ  یةٌ مسمار  نصوٌص 

  م.د. وفاء هادي زوید

   جامعة بغداد/كلیة االداب/قسم االثار

wafaa.hadi2006@yahoo.com  

 ١٣/٧/٢٠٢٠تاریخ قبول النشر:     ٢٥/٢/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  

   البحث :ملخص 

أدى ذلك الى أستخراج أعدادًا وقد والتخریب، نبشتعرضت المواقع االثریة في العراق الى ال     

- يومن ضمنها نصوص مدینة أر  .العراق خارجالنصوص المسماریة وتهریبها الى كبیرة من 

في  تنشر التي ) نصًا ١١٥٩والبالغ عددها (مجموعة من هذه النصوص  تدرس فقد  ساكرك،

المتحف لصالح ) نصوص مصادرة ٤في هذا البحث قمنا بدراسة ( ).Nisaba 15مجلد (

السنة الثانیة واالربعین من حكم  بینالعراقي ذات مضامین أقتصادیة تتعلق بالحیوانات،ارخت 

تعود النصوص الى مدینة اریساكرك  الملك شولكي وحتى السنة الثانیة من حكم الملك أبي سین،

)Iri-sag̃rigki.(  

 ساكرك-اري- أقتصاد-حیوانات - عصر أور الثالثة -: نصوص مسماریةالكلمات المفتاحیة

 
Unpublished Cuneiform Texts from Ur III Period about Animals 

Lec.Dr.Wafaa Hadi Zwaid 
University of Baghad 

College of Arts 
Depatment of 

Archaeology 
Abstract: 
     The archaeological sites in Iraq was exposed to illegal digging and 
looting which resulted in the extraction of large numbers of cuneiform 
texts and smuggling them abroad including Iri-sag̃rig texts .The scholar 
(David I. Owen) had studied collection of texts amounted (1159) text in 
(Nisaba 15) volume .In this research, we studied (4) economic texts 
confiscated by Iraq Museum concerning animals and were dated in the 42 
year of Šulgi to the 2 year of Ibī-suen reign ,the texts dated back to (Iri-

sag̃rigki ).  

Key words: Cuneiform Texts-Ur III Period –animals –Economic - Iri-
sag̃rig 
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والزراعة فهما عملیتان متالزمتنان وضروریتان تربیة الحیوانات بهتم العراقیون القدماء أ  

ثم برز  قربه،بفي البدایة كان صید الحیوانات المتواجدة  لحیاة االنسان منذ أن عرف الزراعة

فالمنطقة كانت زراعیة  بأنواعها المختلفة ثم حاجته للحیوانات الحیوانات وأستأناسها،تدجین 

بقار والثیران والحمیر من أكثر الحیوانات التي ذكرتها وثائق غنام واألوتعد األ ١بالدرجة االولى

والحلیب اللحم من  ومنتجاتهاصاد العراق القدیم على الحیوانات اذ یعتمد اقت ٢أور الثالثة. عصر

 تلك المجموعات التي ر الوثائق االقتصادیة الى أن أكبرتشیو ،٣وغیرها والشعر والصوف والجلد

- ٢٠١٧(ایرا  - مع الجلود وتصنیعها قد جاءتنا من مدینة ایسن من زمن الملك أشبيتتعامل 

 فادةلإلوكذلك  ٤خر ملوك ساللة أور الثالثةاَ سین  -الذي عاصر حكم الملك أبيق.م)  ١٩٨٥

بواسطة الحیوانات ینتج  جر المحاریثو ودرس الحبوب  كالحراثة والبذارعمال الزراعیة منها باأل

االالت الزراعیة وكذلك  ٥االرض التي تحرث بید االنسان مقارنة بأنتاج% ٤٠٠ مایقارب من

ذكرت  .٦االالت الثقیلةتلك لخدمة االنسان والتخفیف عن كاهله معاناة جر والنقل  والعربات

الوثائق أظهرت ، و ٧المسماریة المعجمیة العدید من أسماء الحیوانات وأصنافها النصوص

زات والتجهی ،وأعدادهاعلى أهمیة الحیوانات تحدیدًا من مدینة أور  التي جاءتنا االقتصادیة

ن على تربیتها وتغذیتها وأدارة وكذلك االشخاص القائمی ،الیومیة المقدمة لها من االعالف

   ٩ائر مدن أور وأوما ولكش ودریهم.كحض ٨ائرهاضح

 جدول بنصوص البحث

تاریخ   القیاسات  الرقم المتحفي  ت

  النص

  مضمون النص

١  IM. 235596 صغیرُه  (و) عقد شراء حیوان  شولكي ٤٢  ٢‚٨×  ٤‚٨×  ٩

الشهود  منالكفیل وعدد بحضور 

  ومنهم القاضي والحاكم

٢  IM. 235525 جلود أبقار وثیرانتسلم   شوسین ٣  ١‚٨×  ٣‚٨×  ٤‚٢   

٣  IM. 235758 أبي سین ٣  ١‚٨×  ٣‚٥×  ٣‚٨   ---  

٤  IM. 235670 (من قبل) عامل  تسلم جثث خراف  امارسین ٣  ١‚٥×  ٣×  ٣‚٥

  الورشة
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  :النصوص وتحلیلها وفیما یأتي قراءة وترجمتها

  - /-شولكي/ ٤٢ریخ النص: تأ

  ساكرك -ريأالمصدر: 

1.(IM. 235596) 

Obv. 
1.  1 anše amar du3-a 
      6 g̃in2 igi 6 g̃al2 ku3-babbar-še3 
      lugal-me-lim4-e 
      lugal-si-NE-e  dumu-ni 
5.   min-a-ne-ne-še3 
      anše amar du3-a 
      šeš-a-ni dub-sar 
        in-ne-ši-sa10 
        inim-bi i3-til 

10.   lugal-dištaran lu2 /gi-na-ab-du-bi 
             mur-dEN.ZU 
        dumu-ni  lam-ma 
         ur-abzu dumu ur-mes 
         lu2 g̃eš-gid2-da-me 

Rev. 
15.        mna-ga-lu5 šitim 

           mur-dda-NI  dumu/ ab-ba-a 

           mšeš-šeš dumu lugal-nig̃2-a-/ni 

          mku5-ku5-du dumu ur-dda-NI  
          mḫe2-g̃al ad-gub5 
   20.  dumu am3-ma  
          ur-li ku3-dim2 
          dumu ma2-gur8-re 
          lu2 ki-enim-ma-me 
          u4-ba bu3-bu3 šagina 
  25.   ki-ag̃2 di-ku5-am3 

          ur-dli9-si4-na ensi2-/kam 

          mu ša-aš-ruki ba-ḫulu 
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  الترجمة:

  الوجه:

 بالغال هُ صغیر و)  (حمار واحد    .١

 من الفضة ُسدس تشیقال ٦  لكل      

 مل- مي- لوكال      

 ،أبنهني- سي- لوكال      

  كالهما ل.   ٥

 بالغال هُ صغیر (و) حمار واحد       

 آني، الكاتب- شیش      

  منهم أشترى      

 تم االتفاق      

 ،الكفیلأشتران - لوكال.  ١٠

  سین- أور         

 ما- ه المأبن         

 میس- أبزو أبن أور- أور         

 السهام اة مرُ          

  القفا:

  البناء كالو- نا   .  ١٥

  داني أبن/آبا- أور         

  آني- نیك- شیش آبن لوكال- شیش         

  داني- دو أبن أور- كو- كو         

  الساللحائك ،خیكال          

  ما- آمأبن   .   ٢٠

  لي،الصائغ- أور         

  كوري- أبن ما         

  الشهود         

  بو الحاكم العسكري- ذلك الیوم بو  في         

  آك القاضي- كي .    ٢٥

  لیسي الحاكم- أور         

  السنة (التي) دمرت (فیها) مدینة شاشروم         
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القاضي منهم عدد من الشهود الكفیل و وبحضور  هُ صغیر  (و) عقد شراء حمار :المضمون العام

  شولكي) . ٤٢والحاكم (

  :شرح المفردات

  :السطر االول 

:amar كدیةاألفي  هالقابیو  مفردة سومریة بمعنى صغیر(w)atmu .١٠   

du3-a ١١.بالغ بمعنى: صیغة سومریة  

  :السطر الثالث

lugal-me-lim4-e: ١٢سم شخص سومري.ا  

  :السطر الرابع

lugal-si-NE-e :١٣سم شخص سومري.ا  

  :السطر السابع

šeš-a-ni  :١٤سم شخص سومري.ا  

dub-sar كدیةاألفي ها لقابیكاتب و  :بمعنى: مهنة سومریة ṭupšarru .١٥   

  :السطر الثامن

in-ne-ši-sa10 صیغة فعلیة سومریة :)i3-ne-ši-sa10(  من لفأتت )i3 أداة الجملة الفعلیة (

)،ne( ١٦لجمع بمعنى هملمفعول به ل) حشوة ضمیر ا،iš١٧ ) حشوة االتجاه للشخص الثالث 

یشتري  :) جذر فعل سومري بمعنىsa10) في الجملة الفعلیة و (e3š( حرف الجر وهي انعكاس

  . أشترى منهم  :معنىالفیكون  ١٨.šâmu كدیةاألفي یقابله 

 :السطر التاسع

:inim-bi i3-til تتألف من ( مركبة صیغة فعلیة سومریةinim-bi…til(  :تم االتفاقبمعنى  

 ١٩.   awat gamāruكدیةاألفي ویقابلها (كلمتهم تمت) 

  :السطر العاشر

lugal-dištaran:٢٠سم شخص سومري.ا  

lu2 gi-na-ab-du-bi:كدیة األفي   الكفیل/الضامن :ة بمعنىسومری مهنةkinātu.ووردت  ٢١

  ٢٢. lu2  gi-na-ab-tumایضا بصیغة اخرى وهي 

 :السطر الحادي عشر

:ur-dEN.ZU٢٣.سم شخص سومريا  

 :السطر الثاني عشر

lam-ma:٢٤سم شخص سومري.ا  
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 :السطر الثالث عشر

:ur-abzu٢٥سم شخص سومري.ا  

:ur-mes٢٦سم شخص سومري.ا  

 :السطر الرابع عشر

  :lu2 g̃eš-gid2-da-me و( ٢٧. رامي السهام :بمعنىمهنة سومریةme أداة جمع العاقل (

  المعنى رماة السهام.فیصبح 

  :السطر الخامس عشر

: na-ga-lu5٢٨سم شخص سومري.ا
  

: šitim كدیة األفي مهنة سومریة بمعنى بناء یقابلهاitinnu.٢٩  

 :السطر السادس عشر

:ur-dda-NI٣٠سم شخص سومري.ا  

ab-ba-a: ٣١سم علم سومري.ا  

  :السطر السابع عشر

šeš-šeš:٣٢سم شخص سومري.ا  

lugal-nig̃2-a-ni:ورد بصیغة  شخص سومريسم اlugal-nig̃2-ni  .٣٣  

 :السطر الثامن عشر

ku5-ku5-du :صیغة مقاربة لالسم وهي بایضًا رد و و  سم شخص سومرياku5-ku5-da.٣٤  

  :السطر التاسع عشر

:ḫe2-g̃al2سم شخص.ا  

ad-gub5:  أوad-kab4 كدیة ألفي ا حائك السالل/الحصیر :مهنة سومریة بمعنى

atkuppu.٣٥  

 :عشرونال السطر

am3-ma:٣٦سم شخص سومري.ا  

   :عشرونالو  الحاديالسطر 

   : ur-li٣٧.اسم شخص سومري   

ku3-dim2:االكدیة في صائغ یقابلها  :مهنة سومرسة بمعنىkutīmmu.٣٨
  

 :عشرونالو  الثانيالسطر 

: ma2-gur8-re٣٩سم شخص سومري.ا  
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 :عشرونالو  الثالثالسطر 

 : lu2 ki-enim-ma-meاالكدیة في یقابلها  ،شاهد بمعنى مهنة سومریةšību و( .٤٠me أداة (

والوظیفة التي یؤدیها في  )igiعمله یختلف عن عمل (و جمع العاقل فیصبح المعنى الشهود،

   ٤١االجراءات القضائیة هي أداء الشهادة والقسم.

  :عشرونالو  الرابعالسطر 

 bu3-bu3 :٤٢سم شخص سومري.ا
  

 šagina:كدیة األیقابلها في حاكم عسكري  :مهنة سومریة بمعنىšakkanakku .٤٣  

  :عشرونالو  الخامسالسطر 

ki-ag̃2 :٤٤سم شخص سومري.ا 

nu di-ku5-am3كدیة ألفي اقاضي  ::مهنة سومریة بمعنىdaīanu .٤٥  

 :عشرونالو  السادسالسطر 

:ur-dli9-si4-na حكم أورلیسي منذ السنة الثالثة ٤٦.سم شخص سومري وهو حاكم مدینة اوماا 

  ٤٧ن من حكم الملك شولكي،وهو أبن أورنیكار السائس.یوالثالث

 ensi2-kam:كدیة األفي حاكم/أمیر  :مهنة سومریة بمعنىiššakku .٤٨  

  :عشرونالو  السابعالسطر 

ن من و :"السنة (التي) دمرت (فیها) مدینة شاشروم"،وهي السنة الثانیة واالربعریخیةأالصیغة الت

  ٤٩حكم الملك شولكي.

  -/- شوسین/ ٣النص: تاریخ 

  ساكرك -ريأالمصدر: 

  

 

2.(IM. 235525) 

Obv. 
1.  6 kuš ab2-maḫ2  

        1 gud mu-3 
      1 gud mu-2 

       ki unu3 še-le2-pu-/tum dumu-munus lugal-ta 

5.    MURGU2(eg̃ir6) kurum7-ma-ta 
Rev. 
       bi2-še-a dub-sar-kuš 
       šu-ba-ti 

       nig̃2-kas7-ta a-gu3/ a-na  ba-a-g̃ar 
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        mu si-ma-num2 ba-ḫulu 

  الترجمة:

  الوجه:

 جلود ابقار بالغة  ٦   .١

  ثور واحد بعمر ثالث سنوات     

 ن بعمر سنتیناثور      

 بنة الملكا، تومو لبشِ بقر   اةعمن ر      

  .  من بعد الفحص٥

  القفا:

  آ ،كاتب الجلود-شه-بي      

  تسلم      

  من حسابات المیزانیة لحساب(ـه) وضع       

  السنة (التي) دمرت (فیها) مدینة سیمانوم       

 - ٣: نص تسلم جلود أبقار بالغة وثیران من ُرعاة  البقر لِشلبونوم أبنة الملك (المضمون العام

  سین)-شو

  :شرح المفردات

  :السطر االول

 :kušكدیةاألفي یقابلها  ،اً جلد :مفردة سومریة تعني (mašku).٥٠ 

تشیر الوثائق المسماریة من عصر أور الثالثة الى أن مصدر الجلود هو ما كان یقدم من      

تلك الحیوانات من حكام المدن واالقالیم المجاورة والتابعة لدولة أور الثالثة وأصحاب المهن 

الوالئم الملكیة  والفالحین وغیرهم كهدایا ونذور وقرابین للمعبد وااللهة أو ماینحر منها في

بسبب المرض أو  نفقتأو من بعض الحیوانات المیتة التي قد  واالحتفاالت الرسمیة والدینیة،

   ٥١أسباب اخرى.

ab2-maḫ2:  كدیةألفي امصطلح سومري یعني بقرة ناضجة یقابلها )burtu(ومن معاني  ،٥٢

  .٥٣)upātuكدیة (األفي ) ایضا البقرة الحامل ویرادفها ab2-maḫ2المصطلح (

  :السطر الثاني

gud mu-3: ٥٤ثورعمره ثالث سنوات. :مصطلح سومري یعني 

:gud mu-2 ٥٥ثورعمره سنتین. :مصطلح سومري یعني 

  :السطر الرابع

unu3:كدیة األفي  تقابلها رعاة البقر :مهنة سومریة بمعنىutullu .٥٦  

še-le2-pu-tum :٥٧.سین-بنة الملك أماراوهي  ،أكدي مؤنث شخص سما  

:dumu-munus lugal٥٨.بنة الملكا :مصطلح سومري یعني  
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  :السطر الخامس

:MURGU2(eg̃ir6)-a-ta ٥٩من بعد. :مصطلح سومري یعني  

kurum7: كدیةألفي اتفتیش/فحص یقابلها  :مفردة سومریة تعني (piqittu).٦٠  

  :السطر السادس

bi2-še-a : .٦١اسم شخص سومري  

:dub-sar-kuš ير أمهنة سومریة تعني كاتب الجلود ظهرت هذه المهنة ضمن نصوص مدینة-

  ٦٢یساكرك.

  :السطر السابع

šu-ba-ti: تتألف من مركبة صیغة فعلیة سومریةšu…ti كدیةألفي ا اویقابله ،تسلم :ىنبمع 

)leqû(و ٦٣)ba( .اداة الجملة الفعلیة  

  :السطر الثامن

nig̃2-kas7-ta: كدیةألفي ا هویقابل ،حسابات المیزانیة :مصطلح سومري یعني 

)nikkassu(.و ٦٤)ta( : .حرف جر بمعنى من  

a-gu3: كدیةمصطلح سومري یعني لحساب ویقابلها باأل muḫḫu .٦٥
  

a-na: بالسومریةبمعنى لـ/الى  أكدي حرف جرše3  .٦٦ 

ba-a-g̃ar: صیغة فعلیة سومریة تتألف منba) (أ)داة الجملة الفعلیة وg̃ar الفعل ) جذر

  ٦٧).(šakānuكدیة ألفي ا االسومري بمعنى ثبت/وضع ویقابله

  :السطر التاسع

"السنة (التي) دمرت (فیها) مدینة سیمانوم"،وهي السنة الثالثة من حكم الملك  :ریخیةأالصیغة الت

  ٦٨سین.-شو

  -دارا/- آ- /شهر ایزمأبي سین ٢تاریخ النص: 

  ساكرك -ير أالمصدر:  

3.(IM. 235758) 

Obv. 
1. 1 kuš-udu e-ri2-na 
      ka-tab duggir16 
      a-la-pa2-num2 
      ba-ra-keše2 
5.   u4 g̃iri3-lugal 
Rev. 
      [iti] izim-[a]-dara4 

      mu [en-dinana]  unuki/maš2-e [i3]-pa3 



  ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

١٤٠ 

 

  الترجمة:

  الوجه:

 جلد خروف واحد مدبوغ قطعة  .١

 غطاء الجرة الكبیرة/ الجعة     

 لم تربط     

  یوم رحلة الملك     

  القفا:

  دارا- آ- میشهر ابز  .  ٥

  نا في الوركاء بواسطة الفألانألهة سنة (التي) اختیر (فیها) كاهن االال     

  سین)- أبي -٢جلد مدبوغ لغطاء جرة الجعة ( )قطعة( :المضمون العام

  :شرح المفردات

  :السطر االول

kuš-udu:  الكدیة (في ا ، یقابلهخروفجلد  :عنيیسومري مصطلحmask immeri(.٦٩  

e-ri2-na: ٧٠مدبوغ/مادة تستعمل بالدباغة. :مصطلح سومري یعني  

تعد معالجة الجلود وباغتها وتصنیعها واحدة من المهن المهمة عند العراقیین القدماء وأن     

تنا ءَ مراحلها في الوثائق المسماریة التي جا قد وثقتمراحل معالجة الجلود ودباغتها وتصنیعها 

بتداًء من مرحلة تهیئة الجلود والتي تبدأ بنزع الجلد وفصله عن جسم امن ساللة أور الثالثة 

ثم التصنیع ومجاالت  ،الحیوان ثم بعد ذلك مراحل تنظیفها وحفظها مرورًا بأعمال الدباغة

  ٧١لى الجلد من أجل جعله مادة صناعیة جیدة.یضاح العملیات الكیمیائیة عاوبعدها  ،هاعمالستا

  :السطر الثاني

ka-tab: الكدیة (في اغطاء/لجام ویقابله  :مصطلح سومري یعنيkatappû(.٧٢  
duggir16:في  من الفخار/المعدن/الحجر ویقابله جرة كبیرة معمولة :مصطلح سومري یعني

٧٣.)kirruالكدیة (ا
  

a-la-pa2-num2: نوع من الشعیر لعمل مر/ - جعة ذات طعم حلو :كدیة تعنيأ مفردة

  ٧٤.الجعة

  :السطرالثالث

ba-ra-keše2:  صیغة فعلیة سومریة )ba-raعطاء اكأداة نفي عند أداء القسم أو  عمل) تست

) أداة bara(تتألف من  ٧٥وعد بعدم فعل شیًا ما أو نفي االشیاء بصورة مطلقة  بمعنى ال/لن

   ٧٦).rakāsu( ى ربط ویقابله باالكدیةن) جذر فعل سومري بمعkeše2و( نفي

  :السطر الرابع
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  زوید

١٤١ 

u4 : كدیة ألفي ا ویقابلها ًا،مفردة سومریة تعني یومūmu.٧٧  

g̃iri3-lugal: .٧٨مصطلح سومري یعني رحلة الملك  

 :السطر الخامس

:[iti] izim-[a]-dara4 .اسم شهر ظهر في تقویم مدینة اریسارك 
٧٩

   

 :السطر السادس

بواسطة الفأل"،وهي  ءنا في الوركاانی"السنة (التي) اختیر (فیها) كاهن االلهة ا:ریخیةأالصیغة الت

  ٨٠سین. -يالسنة الثانیة من حكم الملك اب

  -/شولكي- /شهر ایزمأمارسین ٣تاریخ النص: 

  یساكرك -ير أالمصدر: 

 

4.(IM. 235670) 

Obv. 
1. 322 ad7-udu 
     erin2 g̃eš-kig̃-ti 
     šu-ba-ti 
     ugula  ka-la-la 
Rev. 
5.  iti izim-dsul-gi     
     mu en nunki ba-ḫug̃ 

  الترجمة:

  الوجه:

 جثة خروف ٣٢٢ .١

 عامل الورشة     

  تسلم      

  ال-ال-كا  المراقب      

  القفا:

  شولكي- می.   شهر ایز ٥

  السنة (التي) اختیر (فیها) كاهن مدینة اریدو      

  سین)-أمار - ٨جثة خروف من قبل عامل الورشة ( ٣٢٢تسلم نص : المضمون العام

  :شرح المفردات

  :السطر االول

:ad7 ویقابلها باالكدیة ( /جسممفردة سومریة تعني جثةpagru(.٨١   



  ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

١٤٢ 

  :السطر الثاني

erin2 g̃eš-kig̃-ti: یشیر ٨٢.عامل ورشة وردت في نصوص اریساكرك مهنة سومریة تعني 

  ٨٣.) بمعنى ورشةg̃eš-kig̃-ti( المصطلح ) الىLegrainالباحث (

  :السطر الرابع

 :ugula مهنة سومریة تعني المراقب ویقابلها باالكدیة)(w)aklu(.٨٤ 

: ka-la-la  ٨٥.يأكداسم شخص   

  :السطر الخامس

 :iti izim-dsul-gi ساكرك وتقاویم المدن السومریة -يمدینة ار اسم شهر ورد ضمن تقویم

  ٨٦االخرى.

  :السطر السادس

من حكم الثامنة  "السنة (التي) اختیر (فیها) كاهن مدینة اریدو"، وهي السنة  :ریخیةأالصیغة الت

  ٨٧سین.- امار الملك

 

  االستنتاجات:

من  )٤٢( بین السنةور الثالثة أالى عصر  هذه المجموعة من النصوص المسماریةتعود  -١

 سین. -الملك ابي من حكم  )٢(شولكي والسنة حكم الملك 

عالم سماء األأشهر و سماء األأساكرك استنادا الى  -ريأعائدیة نصوص البحث الى مدینة  -٢

الجزء الثاني  في نفسها مع مقارنتها بالنصوص المنشورة من المجموعة الواردة في النصوص

 .)David Owen( نیدیفید او  باحثلل (Nisaba 15) من

 لإلفادة عملتستالقتصاد البالد فهي  اً ساسأَ  اً تعد مصدر ن الحیوانات أالنصوص  هذه تبین -٣

في  عملمن منتوجاتها ومنها الجلود التي تست فادةلإلفضال عن  عمال الزراعیة،ألَ في امنها 

 العدید من الصناعات.

-a-na, a-la) ومنها المفردات والمصطلحات السومریةب كدیة الى جانورود الكلمات األ -٤

pa2- num2)   في عصر أور الثالثةكدیة واألیشیر ذلك المتزاج الحضارتین السومریة.  

-še-le2-pu(ِشلبوتوم بنة الملك أمارسین ا وهيأداریة بارزة في البحث  یةشخصورد ذكر  -٥

tum ( في عملیات تسلم الحیوانات والجلود ویعود النص للسنة الثالثة هامًا التي لعبت دورًا

في النصوص االقتصادیة التي تتعلق بالحیوانات  و یشیر ظهورها  سین-من حكم الملك شو

 تدار من قبلن الحضائر كانت أل ؛أنها كانت مسؤولة عن مؤسسة أو حضیرةالى ربما 

   ملوكها. 
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 شخاصسماء األأَ ثبت 

  االسم  رقم النص  االسم   رقم النص

1:22  ma2-gur8-re  1:20  am3-ma 
1:15  na-ga-lu5,šidim  2:6  bi2-še-a,dub-sar-kuš  
2:4  še-le2-pu-tum,dumu 

munus lugal  
1:24  bu3-bu3,šagina 

1:7  šeš-a-ni,dub-sar 1:19  ḫe2-g̃al,ad-gub5 
1:17  šeš-šeš   4:4  ka-la-la,ugula 
1:13  ur-abzu  1:25  ki-ag̃2,di-ku5 

1:16,18  ur-dda-NI 1:18  ku5-ku5-du 
1:11  ur-dEN.ZU 1:12  lam-ma 
1:26  ur-dli9-si4-na ,ensi2 

  

1:10  lugal-dištaran,lu2 gi-na-
ab-du-bi 

1:21  ur-li,ku3-dim2    1:3  lugal-me-lim4-e 
1:13  ur-mes  1:17 lugal-nig̃2-a-ni 

       1:4 lugal-si-NE-e 

 المفردات والمصطلحاتثبت 

 رقم النص المعنى المعنى باالكدي المعنى بالسومري

a-gu3 muḫḫu 2:8 لحساب 

― a-la-pa2-num2 3:3 نوع من الجعة 

ab2-maḫ2 burtu 2:1 بقرة بالغة/ناضجة 

ad7-udu ― 4:1 جثة خروف 

amar (w)atmu 1:1,6 صغیر/عجل 

anše imēru  1:1,6 حمار 

g̃ar šakānu 2:8 یضع/یثبت 

du3-a ― 1:1,6 البالغ 
duggir16 kirru 3:2 جرة كبیرة 

e-ri2-na ― 3:1 مدبوغ/ مادة تستعمل بالدباغة 

g̃iri3-lugal ― 3:5 رحلة الملك 

gud mu-2 ―  سنوات ٢ثور بعمر  2:3 

gud mu-3 ―  سنوات ٣ثور بعمر  2:2 

inim-bi…til awat gamāru 1:9 تم االتفاق 

ka-tab katappû 3:2 غطاء/لجام 



  ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

١٤٤ 

keše2 rakāsu 3:4 ال یربط 

ku3-babbar kaspu 1:2 فضة 

kurum7 piqittu 2:5 تفتیش/فحص 

kuš mašku 2:1 جلد 

kuš-udu mask immeri 3:1 جلد خروف 

murgu2...a-ta ― 2:5 من بعد 

nig̃2-kas7 nikkassu 2:8 حسابات المیزانیة 

sa10 šâmu 1:8 یشتري 

še3 a-na 2:8;1:2 الى/في 

šu ---ti leqû 4:3;2:7 تسلم 

  والحرف المهنثبت 

  السومري  االكدي  المعنى  رقم النص

 dumu-munus lugal ―  أمیرةأبنة الملك/ 2:4

 atkuppu ad-gab5  حائك السالل/الحصیر 1:19

 kinātu lu2 gi-na-ab-du-bi  كفیل/ضامن 1:10

  djjānu  di-ku5  قاضي 1:1:25

 upšarruṭ  dub-sar  كاتب  1:7

  iššakku  ensi2  حاكم  1:26

 kutīmmu  ku3-dim2  صائغ  1:21

 lu2 g̃eš-gid2-da  ―  رامي السهام  1:14

 šību  lu2 ki-enim-ma  شاهد  1:23

 akkanakkuš  šagina  حاكم عسكري  1:24

 itinnu  šitim  بناء  1:15

 itullu unu3  راعي االبقار  2:4

  dub-sar-kuš  ―  كاتب الجلود  2:6

 erin2 g̃eš-kig̃-ti  ―  عامل الورشة  4:2

  aklu  ugula(w)  مراقب  4:4
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Rev. 
 
 
 

5. 

 

 
 
 

               1.(IM. 235596)  

 

 

Rev. 
 

15. 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
25.  

 

 

Obv. 
 

1. 
 
 
 
5. 
 
 
 

 
10. 

  

                                                                                                                                                             

   



  م.د. وفاء هادي زوید             نصوٌص مسماریٌة غیُر منشورٍة من عصر أور الثالثة تتعّلق بالحیوانات

١٤٧ 

   2.(IM. 235525) 

Obv. 
1. 
 
 
 
 
 

5. 

 

 

Rev.  

 
                               

3.(IM. 23578) 

Obv. 
 

1. 

 Rev. 
 
 
 

5. 

 

 
 

                                                     4.(IM. 235670) 

Obv. 
 

1. 

 

 

Rev. 
 

 
 
 

5. 

 

 
 

   



  ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

١٤٨ 

  الهوامش:
                                                           

  ٣٠٦،ص ٢،١٩٧١-١ج  سومر، ولید الجادر،"صناعة الجلود في وادي الرافدین"،  ١

في ضوء الوثائق المسماریة (المنشورة وغیر  مدخل في دراسة الحیاة االقتصادیة لدولة أور الثالثة نواله أحمد المتولي،  ٢

  ٢٠١،ص ٢٠٠٧المنشورة)،بغداد،

  ١١٦،ص ١٩٨٥بغداد، ،١حضارة العراق،ج "الثورة الزراعیة والقرى االولى"، تقي الدباغ،   ٣

   ٤ ٢٧٥ص  مصدر سابق، نواله أحمد المتولي، 
  ١٢٢ص  ،٢٠٠٦ بغداد، دین،ترجمة كاظم سعد ال حضارة وادي الرافدین االسس المادیة، دانیال تي بوتس،  ٥
٦

  ٢٠١ص  مصدر سابق، ،نواله أحمد المتولي  
7 Landsberger,B.,The Fauna of Ancient Mesopotamia, MSL8-1,Roma,1960 

  المصدر نفسه نواله أحمد المتولي،   ٨
  ٢٧٥ص  مصدر سابق، نواله أحمد المتولي،  ٩

10 CAD/A-I,p.479:a 
11 Steinkeller,P.,”Sheep and goat terminology in UrIII sources from Drehem”, PSA/VIII, 

Cambridge,1995,p.60 
12 D’Agostino,F.,Testi Amministrative Della III Dinstia Di Ur Dal Museo Statale Ermitage 
san pieroburgo-Russia,MVN/XX,Roma ,1997,p.74 
13 Koslova,N.,Neusumerische Verwltungstexte aus Umma aus der Salmungder Ermitage Zu. 
St.,(MVN/XXI),Roma,2000,p.127 
14  Watson,P.J. ,Neo-Sumerian Texts from Umma and others sites, BCT/II, England,1993,p.50 
15 CAD,Ţ,p.151:b 
16 Zólyomi,G.,An introduction to the grammar of Sumerian,Budapest,2017,p.193 

اطروحة دكتوراه غیر منشورة،  قواعد اللغة السومریة في ضوء نصوص ساللة لكش االولى، سجى مؤید عبد اللطیف،  ١٧

  ٣٠٤،ص ٢٠٠٤جامعة بغداد،
18 Steinkeller,P.,Sale Documents of the UrIII period , FAOS/17, Stuttgart, 1989,p.156 
19 Steinkeller,P.,FAOS/17,p.32 
20 D’Agostino,F.,MVN/XX,p.74 
21 Steinkeller,P.,FAOS/17,p.80-81 
22 Ibid 
23 Owen,D.I.,The Nesbit Tablets,Nisaba/30,Indiana,2016,p.125 
24 Sigrist,M.,Texts from the the Yale Babylonion collections, SAT/III, Maryland,2000,p.662 
25 Watson,P.J. ,BCT/II,p.53 
26 D’Agostino,F.,MVN/XX,p.79 
27 Falkenstein,A.,Die neusumerischen Gerichtsukunden,München,1957,p.135  
28 Sigrist,M.,SAT/III,p.652 
29 CAD/I&J,p.296:a 
30 Koslova,N., MVN/XXI,p.136 
31 Sigrist,M.,Neo-Sumerian Account Texts in the Horn Archaeological Museum ,AUCT/I, 

USA, 1984,p.3; Balke,The.,Das Altsumerische Onomastikon Namengebung und 
Prosopograhe nach den Quellen aus Lagas,Münster,2017,p.78 
32 Molina,M,Testi Amministrativi Neosumerici dal British Museum BM 13601-14300 , 
MVN/XXII,Roma,2003,p.197 



  م.د. وفاء هادي زوید             نصوٌص مسماریٌة غیُر منشورٍة من عصر أور الثالثة تتعّلق بالحیوانات

١٤٩ 

                                                                                                                                                                                     
33Keiser ,C.E.,Selected Temple Documents of the Ur Dynasty,YOS/IV,New 
Haven,1919,N.264    
34 Watson,P.J. ,BCT/II,p.31 
35 CAD/A-1,p.494:a 
36 D’Agostino,F.,MVN/XX,p.67 
37

 Watson,P.J. ,BCT/II,p.58 

38 GAAL/4,p.94 
39 Molina,M.,Tablills Administratives Neosumerian de la Abadīa de Montserrat (Barcelona) ,   
AUOR/11,Spain,1996,p.116 
40 Steinkeller,P.,FAOS/17,p.108-109 

٤١
جامعة  أطروحة دكتوراه غیر منشورة، ،الشهادة والشهود في القانون العراقي القدیم رامي عبد الحكیم قاسم العبادي،  

  ٧٧-٧٦،ص٢٠١١قسم االثار، كلیة االداب، الموصل،

42 Owen,D.I.,Cuneiform Texts primarily from Iri-Saĝrig/Al-Šarrākri and the Hostory of the 
UrIII period,Nisaba 15/1,Bethesda,2013 ,p.480 

43 Sallaberger,W.,Sumerischer Zettelkasten,Leipzig,2006,p.608 
44 Balke,The.,Op.cit,p.219 
45 Sallaberger,W.,Op.ct,p.103 
46 Molina,M.,AUOR/11,p.127 

ماجستیر غیر رسالة  أوما من عصر فجر السالالت السومریة حتى نهایة العصر البابلي القدیم، باسم محمد حبیب،  ٤٧

  ٧٦-٧٥،ص٢٠١١قسم التاریخ، كلیة التربیة، جامعة واسط، منشورة،
48 CAD/I&J,p.262:a 
49 Frayne,D.,Ur III period (2112-2004 BC.),RIME 3/2,Toronto,1997,p.287 

50 Sallaberger,W.,p.377   
  ٢٧٥ص  مصدر سابق، نواله أحمد المتولي،  ٥١

52 CAD/B,p.334:a;Veldhuis,N.,”Cuneiform Tablets at the Groningen Institute for Semitics ” , 

ZA/93,2003,p.64 

) هي صفة الناث الحیوانات ومنها االبقار واالتان فربما تعبر عن الحمل او maḫ2) الى المفردة (Stepienیشیر الباحث (

 ) صفة لذكور الحیوانات ینظر:g̃ešالوالدة وان (

Stepien,M.,Animal husbandry in the ancient near east A Prosopographic study of third-
millennium Umma,Maryland,1996,p.30 
53 CAD/U&W,p.178:b 

54 MSL8-1, p.47 

55 MSL8-1,p.47 
56 CAD/U&W,p.٣٤٢:b 
57 Frayne,D.,RIME 3/2,p.267;Klein,J.,Šeleppūtum a Hitherto Unknown Ur III Princess , ZA/ 

80 , 1990,p.27 

) من النساء الملكیات البارزة في النصوص االقتصادیة من عصر أور الثالثة خالل še-le2-pu-tumتعد ِشلبوتوم (

ولعبت دورًا هامًا في نصوص التسلیم والنفقات، والسیما النصوص التي تتعلق  سین،- سین وشو-حكم الملكین أمار

ساكرك مع -وغیرها فقد برزت في نصوص مدینة دریهم وأري زیربالحیوانات ومنها الخراف الماعز واالبقار والثیران والخنا



  ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

١٥٠ 

                                                                                                                                                                                     

ساكا فقد -وأبا )maškimسمتي وأرمو مسؤول الحیونات (-عدد من الشخصیات البارزة بالتعامل مع الحیوانات ومنهم أبي

  نات ترسل الى مكان خاص بها ینظر:كانت الحیو 

    Sigrist,M,AUCT/I,N.110; Owen,D.I., Nisaba 15/1,p.526 
58 Owen,D.I., Nisaba 15/1,p.٣٦٨ 

59  Halloran,J.A.,Sumerian Lexicon,Los Angeles,2006,p.181;Watson,P.J. ,BCT/II,p.82 

60  CAD/P,p.388:b 

61  Owen,D.I., Nisaba 15/1,p.479 

62 Owen,D.I., Nisaba 15/1,p.430 
قسم  معة الموصل،اج رسالة ماجستیر غیر منشورة، الفعل المركب في اللغة السومریة، سناریا نبیل محمد الشاروك،  ٦٣

  ٢١،ص ٢٠١٦النقوش واللغات القدیمة،

64 CAD/N-II,p.223 

  ١٥٤،ص ٢٠١٤ ،٦٠ سومر،مجنص مسماري جدید من ساللة أور الثالثة في المتحف العراقي"،" نواله أحمد المتولي،   ٦٥

  وللمزید عن المصطلح ینظر:) g̃arهذا المصطلح في أغلب االحیان مع الفعل (یأتي 

Al-Mutawalli,N.,”Administrative cuneiform texts from Umma in Iraq Museum excavation of 

Shara temple (1999-2000)”,Sumer/LV,2010,p.60 

66 GAAL ٤/ ,p.146 

  ١٥٤،ص ٢٠١٤مصدر سابق، نواله أحمد المتولي،   ٦٧

68 Frayne,D.,RIME 3/2,p.287 
69 Landsberger,B.,The Series ḪAR-ra=ḫubullu Tablets VIII-XII,MSLVII /,Roma, 1959 , 

p.123  
70 Owen,D.I., Nisaba 15/1,p.369 

) یشیر الى أن الجلود تمت معالجتها بمستخلص الجذور e-ri2-naالى مصطلح ( (Van di Mieroop)یذكر الباحث 

  ینظر:

Van di Mieroop,M,Crafts in the early Isin period:A study of the Isin craft archive from the 

reigns of Išbi-erra and Šū-ilišu,OLA/24,Leuven,1987,p.145 
  ٢٧٥ص  مصدر سابق، نواله أحمد المتولي،  ٧١

72 CAD/K,p.303:a;Ferwerda,G.,A Contribution to the early Isin craft archive,Leiden,1985,p.8 
73 CAD/K,p.408:a; 
74 CAD/A,p.335:a;Owen,D.I., Nisaba 15/1,p.357  

  ١٣٢،ص ١٩٧٣قواعد اللغة السومریة،بغداد، فوزي رشید،  ٧٥
76 CAD/R,p.91:a;Wood,Ch.,The Grammar of Perspective,CM/3٢,Leiden,2008,p.344 
77 GAAL/4,p.163 
78 Owen,D.I., Nisaba 15/1,p.٣٨١ 

 ) ینظر:ēpuš) هي الوسیط/المخول ویقابلها باالكدیة (g̃iri3ومن معاني المفردة (

    ٦٤،،ص٢٠٠٧مصدر سابق، نواله أحمد المتولي،

79 Ozaki,T.,”On the Calender of Urusag̃rig”,ZA/106-2,2016,p.131 
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80 Frayne,D.,RIME 3/2,p.362 
81 CAD/P,p.12:a 

)  عصر اور الثالثة بصیغة اخرى وهيبالنصوص من  )ad7المفردة ( وترد   ad3) :ینظر  

Keiser,C.E., Neo-Sumerian Account Texts from Drehem, BIN/III, New 
Haven,1971,p.N.243:21 

82 Owen,D.I., Nisaba 15/1,p.433 
83  Legrain,L.,Business Documents of the third dynasty of Ur, UET/III,London,1947,p.39 

  ینظر:) kiškattû) بمعنى حرفي ویقابلها باالكدیة (g̃eš-kig̃-ti) الى مصطلح (Sigristحین یشیر الباحث (في 

Sigrist,M.,AUCT/I,p.3 

84 GAAL/4,p.165 
85 Owen,D.I., Nisaba 15/1,p.٤٩٩;Watson,P.J.,BCT/II,p.31 
86 Ozaki,T., ZA/106-2,p.130 
87 Sigrist,M.,&Damero,P.,Mesopotamia Year Name,Berlin,2001,p.26 

  

  المصادر:

  المصادر العربیة:

 أوما من عصر فجر السالالت السومریة حتى نهایة العصر البابلي القدیم، باسم محمد حبیب، .١

 ٢٠١١قسم التاریخ، كلیة التربیة، جامعة واسط، رسالة ماجستیر غیر منشورة،

 ١٩٨٥،بغداد،١حضارة العراق،ج والقرى االولى"،"الثورة الزراعیة  تقي الدباغ، .٢

 ٢٠٠٦ترجمة كاظم سعد الدین،بغداد، حضارة وادي الرافدین االسس المادیة، دانیال تي بوتس، .٣

أطروحة دكتوراه  الشهادة والشهود في القانون العراقي القدیم، رامي عبد الحكیم قاسم العبادي، .٤

 ٢٠١١االثار، قسم كلیة االداب، جامعة الموصل، غیر منشورة،

اطروحة  قواعد اللغة السومریة في ضوء نصوص ساللة لكش االولى، سجى مؤید عبد اللطیف، .٥

 ٢٠٠٤دكتوراه غیر منشورة، جامعة بغداد،

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، الفعل المركب في اللغة السومریة، سناریا نبیل محمد الشاروك، .٦

 ٢٠١٦قسم النقوش واللغات القدیمة، معة الموصل،اج

 ١٩٧٣قواعد اللغة السومریة،بغداد، فوزي رشید، .٧

مدخل في دراسة الحیاة االقتصادیة لدولة أور الثالثة في ضوء الوثائق  نواله أحمد المتولي، .٨

  ٢٠٠٧المسماریة (المنشورة وغیر المنشورة)،بغداد،

 ٢٠١٤ ،٦٠ مج ،سومر،،"نص مسماري جدید من ساللة أور الثالثة في المتحف العراقي" ــــــــــــــــــــــ .٩

 ١٩٧١، ٢- ١ج  سومر، ولید الجادر،"صناعة الجلود في وادي الرافدین"، .١٠
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