نصان مسماريان غير منشورين
من عصر أور الثالثة
د .خالد حيدر الحافظ
كمية اآلثار  /قسم اآلثار

تمهيد
ال شك في أن لساللة أور الثالثة أىمية كبيرة في تاريخ العراق القديم إذ امتدت الرقعة الجغرافية لحكم ىذه الساللة لتضم
منااقق واساعة مان حادود العاراق الياوم وىاذا االمتاداد أثار تاثثي ار واضاحا عما منااحي الحيااة كافاة فقاد أمادتنا تماك السااللة
بمدونات كثيرة ومتنوعة كانت الغالبية العظم منيا اقتصادية ونحن بصدد دراسة نصين مسماريين من تمك الساللة فاألول
منياا وصال تساميم لعادد مان الحميار وىاو ماؤرخ لمسانة األولا مان حكام المماك اباي – ساين وىاذا يعناي أن الانص مادون فاي
الشير الرابع من سنة  0202ق.م وقد دون في مدينة اوما إبان اعتالء ىذا الممك لمعرش وذلك بذكر اسم الشاير وقاد باين
أنواعا من الحمير من ذكور واناث وأعمارىم وسمموا إل أحد فالحي مدينة أور.
اماا الانص الثااني فكاان قائماة عما توزياع المحاصايل مان شاعير وقما إلا مادن وبمادات مجااورة لمديناة اوماا وقاد ذكار
النص أسماء تمك المدن والبمدات وىي في أغمب الظن بمدات تقع ضمن محيق مدينة اوما وقد قسمت تمك المحاصيل عم
البمدات وأرخ النص في الشير الثامن من السنة السابعة والعشرين من حكم الممك شولجي وىو مادون أيضاا فاي مديناة اوماا
استنادا إل صيغة تاريخ النص.
والنصان عموما ىما من النصوص المصادرة والمسجمة في المتحف العراقي والنص األول مكون مان عشارة أساقر وىاو
يتثلف من احد جوانبو بابعاد  4*3.5*1.5أما النص الثاني فيو بقياس 5.3×5.3×4سم ،وىو بحالة جيدة مكون من ستة
عشر سق ار.
(م .ع)7.1332-
4x3.5x1.5
Rev.
]4 DUSÚ MÍ.[X
]1 DUSÚ MÍ.MU[X
]4 DUSU NÍTA[X
]1 DUSU MÍ.[X
GUB.BA. ÁM

5.
Rev.

LU.DINGIR.RA ENGARI. DAB5
KIŠIB UR.dMA.MIŠABRA
ITU NÍSAG
MU d I.BÍ
EN. ZULUGAL
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(م.ع)7.1332 -
الوجه:

 4حمار بسرج أنث
 5حمار بسرج أنث سنة (بعمر ])[X
 4حمار بسرج ذكر ][X
 5حمار بسرج أنث ][X
أعداد موقوفة
][X

.3

القفا.

لو  – 0دنكر الفالح تسمم
ختم اور – مامي
شير موروب
سنة ابي
سين ممك

المعنى العام لمنص
نص يتضمن تسمم عدد من الحمير من قبل الفالح لو  – 0دنكر والنص مان مديناة أوماا ماؤرخ فاي الشاير ال ارباع مان سانة
اعتالء الممك ابي – سين العرش.
شرح المفردات:
 السطر األول:تقر أيضا بصيغة  ANŠE. Úويقابميا باألكدية agalu
 :DUSÚمفردة سومرية تعني حمار مع سرجو وقد أ
ينظر:
CAD, AL, p.141; CDA, p.6
وتقر أيضا  SALأو  MUNUSويقابميا باألكدية sinništu
 :MÍمفردة سومرية تعني أنث وتعد كذلك عالمة دالة عم اإلناث أ

.
ينظر:

CAD, S. p.286

 السطر الثاني: : MUتعناي سانة أو عمار إذ يقابمياا باألكدياة  Šattuويبادو أن العالماات التاي تارد بعادىا ىاي أعاداد إذ تحادد عمار ىاذه
الحيوانات غير أنيا مكسورة وتعذر قراءتيا.
ينظر:
CAD, SI,p.201: 4

 السطر الثالث: :NÍTAوىي مفردة سومرية وتعني ذكر وتعد أيضا عالمة دالة عم الذكور ويقابميا باألكديةzakaru.
ينظر:
CAD,z,p.110
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 السطر الخامس: :GUB.BA.ÁMوتعني خاضع لمتصفية أو تترجم باألعداد الموقوفة
ينظر:
stepien, M, AH, p,41

القفا:
 -السطر األول:

 : Lú. DINGIR.RAاسم عمم.
ينظر:
Oppenhein, AOS, vol. 32, p.191

 :ENGARيقابميا باألكدية  ikkaruوىي تمثل مينة االسم السابق وتعني الفالح
ينظر:

Labat, MDA, p.61

 :Í.DAB5صيغة فعمية سومرية يقابميا باألكدية  şibtuبمعن تسمم وتتثلف من أداة الجممة الفعمية  Íمع جذر الفعل DAB5

ينظر:

CAD, K,P.5; Labat, MDA,p.223

 السطر الثاني: KIŠIBمفردة سومرية وتعني ختم ويقابميا باألكدية Kunakkum
ينظر:

CAD, K, p.167;AHW, p.507

 :UR. dMA. MIاسم عمم.

ينظر:

LAS, p.552

 :ŠABRAنوع من أنواع الكينة ويقابميا في األكدية sabrù

ينظر:

Labat, MDA, p.137; Oppenheim, AOS, vol.32, p,p.143

 السطر الثالث: :ITUمفردة سومرية بمعن شير يقابميا باألكدية  arhuوتعتبر أيضا عالمة دالة عم األشير.
ينظر:
CAD, A2, p.25;AHW, p.146

 :NISAG2ىو الشير الرابع من تقويم مدينة اوما وقد ق أر قديما بصيغة  MURUB4وليذا الشير ققوس معينة في مدينة اوما
إذ تقدم فيو القرابين لإللو شا ار اإللو الرئيسي في مدينة اوما ويقابمو في العصر البابمي شير . da'uzu
ينظر:
Cohen, M.E, p.167

السطر الرابع والخامس:
 :dI.BI .dEN.ZUوىو اسم الممك ابي– سين  LUGALوتعني ممك ويقابميا باألكدية  Šarruويترجم السقر في السنة األول
لتولي الممك ابي – سين الحكم .
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(م .ع)761312 -
abv.
99(GUR) 2 (PI) ŠE GUR. LUGAL
ŠÁ DU10 – ba – dal – tum
23(GUR) 3 (PI) ŠE. GUR
5(GUR)2 (PI) ŠE.GUR
ŠÁ U- Sar- La wa- bu- umki

5.

67 (GUR) 20(PI) ŠE. GUR
ŠÁ Be-hu-ri-tum- NIDABAki
3 (PI) ZÍZ. GUR
ŠÁ ta-im-a-ne-har
85 (GUR) 2(PI) ŠE. GUR
ŠÁ mu-Še- BE2-bi
ŠU. NIGIN 48(GUR) I (PI) ŠE. GUR
ŠU .NIGIN 5(GUR) 4(PI) ZÍZ. GUR
Í. DUB. DUB ur-nigin-gar
Ka-tum-ra-a-àm
ITU É.ITI6
MU Ha-ar-Šumki BA.HUL

(أ.ع)761312 -
الوجه:

.3

القفا:

 ( 99كور) ( 0بي) كور ممكي من الشعير
وسق دو– با-كال -توم
 ( 05كور) ( 5بي) كور من الشعير
( 3كور) ( 0بي) كور من الشعير
وسق مدينة أو -سار -ال -وا -بو -اوم
( 67كور) ( 0بي) كور من الشعير
وسق مدينة دو -خو -ري -توم -نيدابا
( 5بي) كور من الحنقة
وسق تي-إم-آ -ني-خار
( 23كور) ( 02بي) كور من الشعير
وسق مو -شي -بي -بي
المجموع ( 42كور) ( 5بي) كور من الشعير
المجموع ( 3كور) ( 4بي) كور من الحنقة
311

rev.

.3

حقل اور -نياﮕن -تحار
كا-توم -ار-5-ام.5
شير اي-0ايتي .7
سنة تدمير مدينة خا-ار-شوم

المعنى العام:
قائمة لتوزيع كميات من الشاعير والحنقاة عما مادن وبمادات تماك المادة وقاد أرخ الانص بشاير  É.ITI6وىاو الشاير الثاامن
لمدينة اوما وكذلك يؤرخ بالسنة  06من حكم المماك شاولجي عان قرياق الساقر األخيار وىاو تادمير مديناة خاارشاوم .وبماا أن
الممك شولجي اعتم العرش سنة 0294ق .م فإن تاريخ تدوين ىذا النص سنة  0236ق.م.
السطر األول:
 :GURوحدة قياس مكاييل (كمية) وىو يعادل  030,7لتر تقريبا يقابميا باألكديةkurru .
ينظر:
CAD, K, P.54; Labat, MDA,p.89
 :PIوحدة قياس مكاييل (كمية) وىي أجزاء من الكور يقابميا باألكدية  pānuوىي تعادل  32,30لتر تقريبا.

ينظر:

CAD, p,p.263; Labat, MDA,p.177
 :SEكممة سومرية تعني شعير ويقابميا باألكدية séu

ينظر:

Labat, MDA, p.169

 :GUR.LUGALمكيال سومري الممك السومري اور -نمو واستخدمو بعده الممك شولجي وىو يساوي  030,7لتر.

ينظر:

Gomi,T., ZA, 83,1993, p.31

السطر الثاني:
 :ŠÁوتعني وسق أو داخل ويقابميا باألكدية libbu
ينظر:
CAD, L, p.164, AHW,p.549

السطر السادس:
 :'Uحرف عقف بمعن و
ينظر:
Labat, MDA, p.455

السطر التاسع:
 :ZÍZمفردة سومرية ويقابميا باألكدية  Kunasuوىو نوع من أنواع الحنقة
ينظر:
CAD, K, p.536
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القفا:
السطر الثالث:
 :ŠU.NIGINوىو مصقم يعني المجموع ويقابميا باألكدية napharu
ينظر:
CAD, nl, p.238

السطر الخامس:
 :Í.DUB.DUBصيغة سومرية تعني حقل وقد تعني المحصول ويقابميا باألكدية  išupkuوقد كرر الجذر  DUBلمتوكيد.
ينظر:
Labat, MDA, p.138

 :Ur-nigin-garاسم عمم
ينظر:
SAT, VOL. l, p.60
 :Ka-tum-ra-a-àmاسم عمم.

السطر السادس:
 :É. ITI6وىو الشير الثامن من أشير مدينة اوما
ينظر:
Hunger, H.,"kalender", RIV-V, p.300

السطر السابع:
 :Ha-ar-Šukimاسم مدينة خاارشو
 :BA.HULفعل ساومري بمعنا دمار إذ إن  BAأداة جمماة فعمياة وال ا  HULىاو جاذر الفعال يقابماو باألكدياة  Lapātuبمعنا
دمر.
ينظر:
Labāt, MDA, p.456
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