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 :املقذمــــــة

1.IM.(239877) 

 -القراءة :

Obv. 

   13  (gur)  1(pi)   3(ban2)  še-gur-lugal 

    še    gu7     šagan(gir3- Гnita2 )                             

   lu2-
dnanše        din 

    šug     sa2-du11     lugal 

    5.   mu    bala      ensi2(pa-te-si) 

   munu5    uš   sa2-du11  

Rev. 

  ki    za-li2-a    ta    

lu2-
 dingir-ra    ugula-ta 

šu-ba-ti 

10. gaba-ri      kišib  lu2-dingir-ra    ugula-ta 

iti       u5-bi2-gu7 

     mu     us2-sa   ki- Гmaš ki    ba-ḫul 

 -الترجمة :

 )ؾىجى( قعحر باليىع اإلاليي  3( )باهى1)وىع(  13

 قعحر )لـ ( ألاول   للحاهم  

ل  هاوكت    اإلافدل  -اٍو

 َعام  كغبان اعخُاصي مليي 

ت )الى( الامحر -5 بت الباال الؿىٍى  يٍغ

 من عهذ امللك شولكي sa2-du11نص قرابين اعتيادية 

 *وليذ سعذي دمحم امليالي

 كلية الاثار/ جامعة القادسية 

 امللخص  معلومات املقالة

: ثاريخ املقالة -sa2( ق.م ، ومنها ههىم )2004-2112حعضصث مًامحن الىهىم التي وعصجىا في عهغ ؾاللت اوع الثالثت )         

du11 والتي جغحمذ باللغابحن الاعخُاصًت ،وهظا الىو هى يمً هظه الىىع مً الىهىم وهى مً الىهىم )

سه الظي ًغحع الى عهض  اإلاهاصعة التي اعُضث للمخدف العغاقي ، وبعض صعاؾدىا للىو ، جمىىا مً جدضًض جاٍع

 في الؿىت الؿابعت والاعبعىن مً خىم2046-2094اإلالً قىليي )
ً
هظا اإلالً، و هى زاوي ملىن  ( ق.م ، وجدضًضا

ؾاللت أوع الثالثت ، و واخض مً اقهغ ملىن بالص الغافضًً ، أط جىىعذ مًامحن الىهىم مً عهض هظا اإلالً 

 عً ههىم اللغابحن والىهىم طاث اإلاًامحن الازغي ، وفُما ًسو 
ً
ومنها الاكخهاصًت بأهىاعها ، فًال

مً عهض اإلالً قىليي" فلض كؿمىا بدثىا الى كغاءة  sa2-du11مىيىع بدثىا اإلاىؾىم " هو كغابحن اعخُاصًت 

غه ،  الىو وجغحمخه وجدلُله بكيل مفهل ، زم زخم البدث باالؾخيخاحاث ، جلتها اؾخيؿار الىو وجهٍى

 كائمت اإلاهاصع العغبُت والاحىبُت.
ً
 وازحرا

جىمً اهمُت هظا الىو لِؿذ في وىهه مً ههىم اللغابحن الاعخُاصًت ، واهما في الاشخام الظًً كضمذ        

لهم هظه اللغابحن وهم ول مً )الحاهم ، الامحر ، مفدل اللهغ و اإلاغافم ( ، وهى ما خاولىا أن هبِىه في جدلُلىا 

 لهظا الىو.

ش الاؾخالم:   1/9/2022 جاٍع

ش الخعضًل   8/9/2022  : جاٍع

ــــغ: ـــٌى اليــكــ   12/9/2022 كبــ

  22/9/2022 مخىفغ على الىذ:
   

  الكلمات املفتاحية :

،  sa2-du11هو كغابحن اعخُاصًت ، 

 .  اإلالً  قىليي
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 قعحر مجفف )الى( الحاحب كغبان اعخُاصي  

 مً ػالُا  الى 

 عا    الىهُل  -صهىغ -لى

 اؾخلم 

 عا -صهىغ -وسخت زاهُت زخم لى -10

 قهغ  اوبُيى 

 الؿىت )التي( بعض الؿىت التي صمغث فيها مضًىت هُماف.

 -املعنى العام للنص :

 1وىع و  13هو ًخًمً جلضًم همُت مً الكعحر ملضاعها )          

ت ليل مً ؾىجى (باإلالُاؽ اإلاليي ، هلغابحن اعخُاصً 3باهى و 

الحاهم ومفدل اللهغ ، والامحر واإلاغافم ، وكض كام ػالُا بدؿلُم 

عا الظي زخم الىو بسخمه  -صهىغ-همُت الكعحر الى الىهُل لى

الخام ، والىو مإعر في قهغ اوبُيى في الؿىت الالخلت لخضمحر 

مضًىت هُماف ، وهي الؿىت الؿابعت والاعبعىن مً خىم اإلالً 

 قىليي . 

  -وامللحوظات العامة : ثحليل النص

هىف هظا الىو يمً ههىم اللغابحن الاعخُاصًت ، التي          ًُ

( ، وجىمً اهمُت هظا الىو لِـ في sa2-du11وعصث باإلاهُلح )

مًمىهه ، وإهما في ألاشخام الظًً كضمذ لهم هظه اللغابحن 

وهم ول مً ) الحاهم والامحر ومفدل اللهغ واإلاغافم ( وكض كام 

عا باؾخالم همُت الكعحر ، وهظا ما هداٌو ان -صهىغ-لىالىهُل 

هىضحه في جدلُلىا لهظا الىو، لظا ؾجرهؼعلى اإلافغصاث اإلاهمت 

 بكيل مفهل مع الخعلُلاث على اإلافغصاث الازغي.

  -السطر الاول:

gur :-  عض اليىع أهبر وخضة للُاؽ اإلاياًُل و ًغاصفها في اللغت ٌُ

 -،ًىظغ: kurru)الاهضًت ) 

-CAD , K , P.564 : b ; Labat, R., MDA , P.89 : 111 . 

( لتر 300ؾُال( ، أي بدضوص ) 300بان ( أو )  30و ٌؿاوي )     

 وفم مياًُل الؿعت الحالُت ، ًىظغ :
ً
با الجبىعي ، وؾام     -جلٍغ

خمُض نباح حاع ، اإلاياًُل واإلالاًِـ في العغاق اللضًم في يىء 

ت ، عؾالت م احؿخحر غحر ميكىعة ، حامعت اإلاهاصع اإلاؿماٍع

 .15،م2011اإلاىنل ، ولُت الاصاب ،

والبض مً الاقاعة الى ان اؾخسضام مىُاٌ اليىع اإلاليي وعص في 

ههىم عهغ ؾاللت اوع الثالثت ، في ػمً اإلالً قىليي ) الظي 

ش هظا الىو الى عهضه( ، ، وكض ًيىن اإلالً الاهضي  ًغحع جاٍع

أٌو مً اؾخسضم هظ ا  ق.م( ،2217-2193قغي )-والي-قاع

 ان اليىع اإلاليي ًسخلف عً اليىع 
ً
بضو واضحا اإلاىُاٌ ، ٍو

( لتر وفم مياًُل الؿعت الحالُت، 180الاعخُاصي الظي ٌؿاوي )

 -ًىظغ:

.16-15الجبىعي ، وؾام خمُض نباح حاع ، اإلاهضع الؿابم ،م  

وبما أهىا هخدضر عً اإلاياًُل ، فالبض مً الاقاعة الى ان اإلالىحن 

همى و قىليي ( ، واهىا  -ٌو والثاوي لؿاللت اوع الثالثت وهم )اوع الا 

 -كض اعاصوا جغجِب هظام الاوػان واللُاؾاث ، ًىظغ:

  Gomi, T., “A Note on Gur, Capacity Unit of the Ur III 

Period” ZA- 83, 1993 P. 31. 

pi :- ( ت و ًغاصفها في اللغت الاهضًت ( ،  pānuوخضة هُل ؾىمٍغ

 -ًىظغ:

CDA , P. 263 : a ; CAD , P , P. 100 : b .  

 60وعص هظا اإلاىُاٌ في عهغ ؾاللت اوع الثالثت ، وهى ٌعاصٌ )

 ( وفم مياًُل الؿعت الحالُت،  60ؾُال ( اي ما ًلاعب مً )
ً
لترا

واؾخسضم لىُل اإلاىاص الجافت والُدحن والكعحر وغحرها، مع 

ازخلف مً عهغ ألزغ ، ففي الاقاعة الى ان هظا اإلاىُاٌ كض 

( وفم مياًُل  50.52العهغ البابلي اللضًم أنبذ ٌؿاوي )
ً
لترا

 -الؿعت الحالُت، ًىظغ:

. 46-45الجبىعي ، وؾام خمُض نباح حاع ،اإلاهضع الؿابم ،م  

ban2:-  وخضة للُاؽ اإلاياًُل وهي مً احؼاء اليىع ًلابلها

 -( ًىظغ:sūtuباالهضًت )

CAD ,S, P. 420:a.  

للض اؾخسضم هىعان مً هظا اإلاىُاٌ في ػمً ؾاللت اوع الثالثت ، 

ؿاوي   لتراث وفم مياًُل الؿعت  6الاٌو هى البان الاعخُاصي ، َو
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 ban2  lugalالحالُت ، والثاوي هى البان اإلاليي )
ً
با ؿاوي جلٍغ ( َو

( لتراث وفم مياًُل الؿعت الحالُت ، وكض ازخلف هظا 8.42)

الخلت ،أط انبذ في العهغ البابلي اللضًم اإلاىُاٌ في العهىع ال

 -لتراث وفم مياًُل الؿعت الحالُت، ًىظغ: 10ٌؿاوي 

 .25الجبىعي ، وؾام خمُض نباح حاع ،اإلاهضع الؿابم ،م  

وبدؿب ألاعكام الىاعصة في الىو وملاعهتها بالىكذ الحايغ،  

الىمُت اإلاؿخلمت مً الكعحر ، حؿاوي ما ًلاعب مً  فأن 

 ، وفم مياًُل الؿعت الحالُت ، وهظه الىمُت  (3985.26)
ً
لترا

عا  مً ػالُا ،وهى اخض مؿإوٌ –صهىغ  –اؾخلمها الىهُل لى 

املخاػن هدهت بىنفها كغابحن اعخُاصًت ليل مً الحاهم 

 ومفدل اللهغ والامحر و الحاحب. 

gur-lugal:-  ش مهُلح ؾىمغي ٌعني اليىع اإلاليي، و الػاٌ الخاٍع

ا الىىع مً اإلاياًُل غحر مإهض ، الا ان بعٌ الضكُم ليكأة هظ

( 300الباخثحن ًإهض بأن اإلالً قىليي  هى الظي خضص اليىع بـ )

وهظا ( gur-lugal( او ) gur-šulgiؾُال ، الظي ًُلم علُه ) 

 على خض حعبحر جىم حىمي )
ً
( ، Tohm Gomiاللٌى ًبضو معلىال

 300وان ٌؿاوي ( gur a-ga-de3مع الاقاعة الى ان اليىع الاهضي ) 

ؾُال ، والظي اؾخسضم في العهغ الاهضي كبل عهض قىليي  ، 

 -ًىظغ:

Salonen, A., AASF-149, P. 248. 

-ZA, 83, P. 31. 

وعبما أن ول ما كام به اإلالً قىليي هى حغُحر الاؾم مً اليىع 

 الاهضي الى اليىع اإلاليي . 

 -السطر الثاني:

-، ًىظغ :  šeʼu  ت حعني غاصفها باللغت الاهضًتمفغصة ؾىمٍغ قعحر ٍو  

-:še 

-CAD, Š/II,p.346. 

gu7:- ( حظع فعل ؾىمغي بمعنى ًأول و ًلغأ أًًاku2 و  ًغاصفه )

 -، ًىظغ: akāluفي اللغت الاهضًت 

Foxvog , D.A. , ESG , P.21 : a ; Scharmm,W.,GAAL-4  , 

p.93. 

šagan :-  غاصفها باللغت ت حعني )الحاهم( ٍو الاهضًت  وظُفت ؾىمٍغ

(šakkanakku ) 

ومً معاهيها الازغي ، ) خاهم عؿىغي ، مىظف عفُع اإلالام ، 

 -مفىى مليي( ، ًىظغ:

CAD,Š/II , p. 170:a. 

وهظا الللب اؾخعمل للضاللت على الصخو الظي ًدىم مضًىت ما 

 عً اإلالً 
ً
وجيىن جابعت للملً ، وهظا ٌعني ان الحاهم وان ممثال

لُه اللُام باالعماٌ اإلاهمت اإلاىولت الُه في مضًيخه ووان ًخىحب ع

ت أهمُت  والاهخمام بىيع اإلاضًىت ، وكض اقاعث الىهىم اإلاؿماٍع

ت واإلاياهت اإلاغمىكت التي خظي بها وىهه ممثل  هظا الللب الاصاٍع

  -اإلالً ، ًىظغ:

-Goetze,sumer,vol,14,pp.5-6. 

ث ، وكض وعص اٌو اؾخعماٌ لهظا الللب في عهغ فجغ الؿالال      

أط ًهف اإلالً لىواٌ ػاهحزي هفؿه بأهه خاهم قمل ، هما 

-اؾخعمل اإلالىن الاهضًىن هظا الللب ،ومنهم ماوكخىؾى و هغام

  -ؾحن هفؿه بأهه خاهم أهلُل، ًىظغ:-ؾحن ، أط للب اإلالً هغام

دمحم ، هُفاء أخمض عبض الحاج ، اللاب خيام وملىن العغاق 

ة ، حامعت اإلاىنل ، ولُت اللضًم ، عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىع 

 .134-133،م2007الاصاب ، 

بضو ان اؾخعماٌ للب الحاهم مً كبل بعٌ اإلالىن ، هما        ٍو

مغ طهغه ، هي اقاعة الى أن هإالء اإلالىن هم مفىيىن إلصاعة هظه 

اإلامالً مً كبل الالهت وهم ٌعملىن بأوامغها ، وكض اقاعث 

ل لىنف خيام الىهىم الى ان هظا الللب وان كض اؾخعم

عُالم وماعي ، الخابعحن للملىن الاهضًحن وملىن ؾاللت اوع 

الثالثت ، أط وعص هظا الللب للضاللت على الحيام الخابعحن إلالىن 

لم بأهه  ؾاللت اوع ، وكض حاء في اخض الىهىم طهغ فُه ػاٍع

-خاهم اقىع ، الظي هغؽ هظا الىو مً احل خُاة اإلالً أماع

 -ؾحن، ًىظغ:
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-RIME,vol.1,p.9.                                                                              

 -السطر الثالث:

din :-  ت بمعنى  اإلافدل و ًغاصفها في اللغت الاهضًت وظُفت  ؾىمٍغ

dajālu   : ًىظغ ،-                      

- CAD ,D, p.27. 

ومً الىاضح اإلالهىص هىا باإلافدل ، هى مفدل اللهغ ولِـ 

مفدل اللىىاث او ما قابه ، وطلً العجباٍ هظه الىظُفت مع 

وظُفت الحاهم الظي ًلُم في اللهغ ، وهظا الصخو هى 

اإلاؿإوٌ عً جفخِل الىاؽ التي جضزل الى اللهغ، فلض وعصث 

   -اقاعة عً اإلافدكىن وعملهم وهما في الىو ألاحي :

( issurri    LU2.GAL.MEŠ   ina    ekalli      iqabbi-ū      mā   

LU2.DIN.MEŠ    iptûgunāši)   

" ال ًيبغي للمؿإولحن في اللهغ أن ًلىلىا ، للض ظلمىا  -وحعني:

 اإلافدكىن "

ًخضح مً زالٌ الىو اعاله ، ان احغاءاث الخفخِل في       

ر اؾدُاء العاملحن فُه ، اللهغ عبما واهذ مكضصة ، وهى ما كض ًثح

لىً مع طلً ال ًدم لهم الخظمغ والكيىي مً هظه الاحغاءاث ، 

َاإلاا وان الهضف منها خماًت خُاة اإلالً او الحاهم مً اي زُغ 

او اي عمل ٌؿتهضفه ، أط انهم ًلىمىن بضاء واحبهم همفدكحن ، 

 -ًىظغ:

YOS,7,p.19:7.                         

، جسخلف معاهيها بازخالف   dinوهظه الىظُفت وهلهض هىا      

مًامحن الىهىم ، أط جغص الاقاعة الى انها حعني الىكاف الظي 

ًغافم الجِل والحاهم ، عىضما جغص في الىهىم طاث اإلاًامحن 

ت ،  ت ، اما عىضما جغص مع الىهىم طاث اإلاًامحن الاصاٍع العؿىٍغ

 مفدل اللهغ، وفي فأنها حعني اإلافدل والظي هما 
ً
طهغها ؾابلا

هظا الؿُاق البض مً الاقاعة الى الازخالف بحن مفدل اللهغ عً 

( lu2.gu2.galمفدل اللىىاث الظي طهغجه الىهىم بالهُغت )

 -، ًىظغ: gugalluوالظي ًغاصفها باللغت الاهضًت 

CAD,G,p.121.                                                                          –  

 -السطر الرابع:

šug:-  لابلها ت حعني )جلضمت، خهت  ، َعام ( ٍو مفغصة ؾىمٍغ

 ما جأحي مع اإلاىاص kurummatuباالهضًت 
ً
، وهظه اإلافغصة غالبا

 -الىباجُت والكعحر واللمذ وما قابه ، ًىظغ:

- CT, 17, p. 3:8.;CAD, k, p. 573. 

وهىان مً ًغي ، بأن الخلضماث الىباجُت جسخلف عً        

 (šugالخلضماث او اللغابحن الحُىاهُت ، أط ٌعخلض بأن اإلافغصة )

( siskur2حكحر الى الخلضماث الىباجُت ، بِىما أؾخسضم اإلاهُلح )

 عً ان الىهىم كض أًضث هظه 
ً
لللغابحن الحُىاهُت، فًال

  -الش يء، ًىظغ:

" كغابحن الخىعاة وجىظُفها الضًني" ، مجلت  عبض ، فىغي حىاص ،

،  2008،  4، العضص 11اللاصؾُت ، حامعت اللاصؾُت ، مج 

 . 117م

ت غحر ميكىعة مً  اإلاُالي ، ولُض ؾعضي دمحم ، ههىم مؿماٍع

العهغ البابلي اللضًم )مهاصعة( ، عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ، 

 .111-101،م 2010حامعت بغضاص ، ولُت آلاصاب ، كؿم الازاع ، 

sa2-du1:-  مهُلح ؾىمغي ٌعني كغبان اعخُاصي ،جلضمت مىخظمت

غاصفه باللغت    -ًىظغ: sattukku الاهضًت ،، ٍو

-CAD,S,pp.198-199   

ت  وكض وعص هظا اإلاهُلح في الىزائم الاكخهاصًت بلغاءاث ؾىمٍغ

( الا ان اللغاءة , sa2-de/di , sa2-sag , sa2-dug4مسخلفت منها )

 هي )
ً
( ، غحر ان الباخثحن فؿغوا هظا sa2-du11الاهثر قُىعا

اإلاهُلح بخفؿحراث عضة ، أط ًظهغ اوبنهاًم و اوبغححر وؾالىهحن 

وازغون على اهه "هىع مً اللغابحن" ، في خحن فؿغه لُىغاًً و 

صاهُاٌ و هلىغث و قغام و بىعهغ على اهه " كغبان اعخُاصي " ، اما 

معاوي مسخلفت لهظا اإلاهُلح منها ) الباخث ؾىَغؿذ فلض طهغ 

ض ًىظغ :   -كغبان ، هبت ، خهت ( وغحرها ، خٌى طلً وللمٍؼ

( في يىء  Sa2.Du11عبض الغخمً ، قُماء ولُض ، ههىم )

ت اكخهاصًت ميكىعة وغحر ميكىعة مً ؾاللت  الىهىم مؿماٍع
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ق.م(، اَغوخت صهخىعاه غحر ميكىعة ،  2004-2112اوع الثالثت )

 . 9-8،م2014ص ، ولُت الاصاب ، كؿم الازاع ،حامعت بغضا

 -السطر الخامس:

mu  ( ًغاصفها باالهضًت )ت حعني )ؾىت (  šattu: مفغصة ؾىمٍغ

 -ًىظغ:

CDA, p. 363; AHw, p. 1201. 

bala:-  غاصفها باللغت الاهضًت بت ٍو ت حعني يٍغ  palûمفغصة ؾىمٍغ

 -ًىظغ:، 

-CAD,P,p.70:a.                                     

وباليؿبت إلاعنى الًغبُت فلض وعصث جفؿحراث مسخلفت لها ، اط        

ًغي )ؾاالبحرهغ ( بأن الباال واهذ مإؾؿت حكبه مإؾؿت 

، أو  šabra، لىً على هُاق اوؾع ، ومؿإولى الباال هم (1)صعيهم

  -، ًىظغ: ensi2اإلاىظف الاصاعي في اإلاعبض 

- Sallaberger , W. , Der kultische kalender der Ur III - zeit , 

Teil-1 , (Berlin ,1993),p.32. 

وهظه اإلافغصة لها  معاوي عضة ، وكض ازخلف الباخثىن في معىاها 

 -)خىم، ؾاللت، فًُان( ًىظغ:

-CAD,P,p.70:a.                                                              

هي مإؾؿت للًغائب ( bala( بان الـ)Forde) غي الباخث فىعصٍو

فحري ( Snell) أو حباًت على عؤوؽ ألامىاٌ ، أما الباخث ؾيُل

ل ٌؿاهم بها الخجاع، أي انها أقبه ما ( bala)بان الـ مهضع للخمٍى

 مً الخأمحن )نىضوق للخأمحن( جابع للضولت, أما الباخث 
ً
جيىن هىعا

-فاهه ًغي بان الخاحغ جىعام( Van de mieroop) فان صي محروب

 بمإؾؿت الـ)ُاًلي وان مغجب
ً
 حضا

ً
 (bala( وعىضما جظهغ الـ)balaا

في الحؿاباث اإلاخىاػهت, فان الخجاع ًؼوصونها بالفًت واإلاىاص 

 -الغظائُت والحبىب ومىاص البىاء ًىظغ:

-Van de mieroop. M., "Turam-ili an Ur III merchant", JCS-

38, (1986), p.13-14.  

 -هظلً ، ًىظغ: 

عبض ،خُضع علُل ، ههىم اكخهاصًت غحر ميكىعة مً عهض 

،عؾالت ماحؿخحرغحر ميكىعة ، ق.م(2004-2028ؾحن )-اإلالً ابي

 .46-45،م2014حامعت بغضاص ، ولُت الاصاب ،كؿم الازاع،

ensi2:-  ت بمعنى  خاهم اإلاضًىت ، الامحر ، و اؾم مهىت ؾىمٍغ

 -( ، ًىظغ: iššakku) ًغاصفها في اللغت

- CAD, (I-J) , p.262 : a.  

اهاجم الظي للب هفؿه أمحر -وعص اٌو طهغ لهظا الللب في عهض أي

لىل ،و جابعىا خيام لىل الظًً اعلبىه على اؾخعماٌ هظا 

الللب ، هما اؾخعمل هظا الللب اإلالً لىواٌ ػاهحزي ، الظي للب 

فلض اَلم ملىن اهض  هفؿه أمحر أوما ، اما في العهغ الاهضي

للب الامحر على الحيام الخابعحن لهم ، و في عهغ ؾاللت اوع 

الثالثت فلض اؾخسضم هظا الللب مً كبل ملىن ؾاللت اوع الثالثت 

في اقاعة الى خيام اإلاضن الظًً واهىا جدذ ؾُاصة ملً مضًىت اوع، 

 -ًىظغ:

.54-51دمحم ، هُفاء أخمض عبض الحاج ، اإلاهضع الؿابم ،م  

وعلى ما ًبضو فأن مً الهعب جدضًض الازخالف أو الفغق بحن         

، أط ًغي البعٌ iššakku والامحر    šakkanakkuول مً الحاهم  

ان الازخالف ًيىن على اؾاؽ اإلاىُلت التي ًدىمها  ،  اط وان 

للب الامحر ًُلم على مً ًدىم مضًىت ما والحضوص املجاوعة لها ، 

م على اللظًً ًدىمىن مىُلت اوؾع ، في بِىما ًُلم للب الحاه

خحن ًغي البعٌ الازغ، أن هال الللبحن بىفـ اإلاجزلت وان 

 في اإلاهام الىظُفُت ، وأن ًيىن 
ً
الازخالف بُنهما وان ازخالفا

ت ، بِىما الامحر يهخم باألمىع  الحاهم ًسخو باألمىع العؿىٍغ

  -اإلاضهُت ، ًىظغ:

 .137هضع الؿابم ،مدمحم ، هُفاء أخمض عبض الحاج ، اإلا

 -السطر السادس:

-:munu5 ، ت حعني قعحر مجفف ، قعحر أزًغ مفغصة ؾىمٍغ

غاصفها باللغت الاهضًت   -ًىظغ:  buqluٍو

CAD,B,p.323:a; CT, 17,p.25:27.  -  
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-:uš  غاصفها باللغت الاهضًت ت حعني مغافم ، جابع ، ٍو وظُفت ؾىمٍغ

rēdû :ًىظغ-   

-CAD,R,p.246:b.;YOS,2,p.140:9. 

ومً اإلاعاوي الازغي لهظه اإلافغصة هي ، ؾائم العغبت ، عئِـ َاكم 

العمل ، حىضي ، زاصم ، غحر أهىا همُل لترحمت هظه اإلافغصة بـ 

)اإلاغافم او الخابع ( خؿب اإلاًمىن العام للىو ، وطلً النها 

اعجبُذ مع طهغ الامحر والحاهم  ومفدل اللهغ، وهي اكغب مً 

 ي وعخلض عبما ًيىن مغافم الامحر.اإلاعاوي الازغي ، والظ

وعلُه كض ًيىن هظا الىو مسهو الؾخالم هظه الىمُاث مً 

الكعحر إلاىظفي اللهغ وهم ول مً )الحاهم والامحر ومفدل 

 اللهغ واإلاغافم(.

   -السطر السابع:

ki..….ta:-  مهُلح ؾىمغي مغهب بمعنى ) مً.......الى( و ًخيىن

( ًلحم الاؾم ، taؾم ، والثاوي )( ٌؿبم الا kiمً ملُعحن ألاٌو )

 ما ًغص مع اؾماء الاشخام ، ًىظغ :
ُ
  -وهى صائما

Halloran, J.A , Sum. Lex . , version- 3 , p.111 .  

ت، صمكم ،   . 73، م 2009عقُض ، فىػي ، كىاعض اللغت الؿىمٍغ

 -السطر الثامن :

lu2-dingir-ra:- بمعنى )عحل اؾم علم ؾىمغي وعص في ههىم اوع الثالثت

 -ؤلاله( ًىظغ:

Oppenheim, L.,AOS, VOL, 32,P. 191. 

ugula:- ت بمعنى  مغاكب أو عئِـ عماٌ أو اؾم وظُفت ؾىمٍغ

،  (  aklu( أو ) waklumوهُل ججاعي ، ًغاصفها في اللغت الاهضًت )

  -ًىظغ :

  AHw , P. 1456 : a ; CAD , (A\1) , P.277 : a.  

وكض عغفذ هظه الىظُفت مىظ العهغ الؿىمغي اللضًم ، أط        

بضأث الحاحت اإلااؾت لظهىعه هدُجت الخُىعاث الاكخهاصًت 

ت ، اط وان اإلاعبض واللهغ ًدخاحىن اًضي عاملت هبحرة ،  والاصاٍع

غاكب  وهظه الاعضاص الىبحرة مً العماٌ جدخاج الى مً ًىظمها ٍو

ض خٌى هظه ا  -لىظُفُت وانىافها ، ًىظغ:ؾحر العمل ، للمٍؼ

ت  الغوابي ، هائل خمىص عيله ، اإلاغاكب في ههىم مؿماٍع

اإلايكىعة وغحر اإلايكىعة مً عهغ اوع الثالثت ، عؾالت ماحؿخحر 

، 2019غحر ميكىعة ، حامعت بغضاص ، ولُت الاصاب ، كؿم الازاع ، 

 .16-14م

 -السطر التاسع:  

šu-ba-ti :- ت مغهبت جخيىن مً اؾم وحظع نُغت فعلُت ؾىمٍغ

 (šu…..tiفعل ) 

( فهي أصاة ba( ،أما )imḫur( أو)ilqeو ًلابله في اللغت الاهضًت)

  -الجملت الفعلُت، ًىظغ:

Edzard , D.O., Sumerian Grammer , (Brill , 2003) , P.145 ;  

Deimel , A , ŠL-3 , P. 656 : 118 ; CAD , L , p.13. ; 

GAG,paradegmen,p.40. 

 -السطر العاشر:

gaba-ri:-  وسخت مىغعة  وسخت زاهُتمهُلح ؾىمغي ٌعني ،

غاصفه باللغت الاهضًت   -، ًىظغ:gabarȗٍو

- CAD ,G, p.2:a. 

kišib:- ( ت بمعنى زخم ، و ًغاصفها في الاهضًت  مفغصة ؾىمٍغ

kunukku ، ) :ًىظغ-  

-Halloran , J.A , Sum Lex. , P.146 : b  . ;  CAD ,K , p. 543 : b.  

 -السطر الحادي عشر:

iti u5-bi2-ku2 :- م مضًىت أ وع و هغؾى ُوهى الكهغ الغابع في جلٍى

م مضًىت بىػوعف )صعيهم( ، و ٌعني  قهغ  صاوان-و الثالث في جلٍى

 )أول الُحر ، وكض وعص بعضة نُغ في ههىم صعيهم و اوع ، منها

u5-bi2
mušen-ku2) (izim-u5-bi2-ku2) ( u5-bi2

mušen) : ًىظغ ،)- 

Whiting, R.M., " Some Observations On The Drehem 

Calender" ZA-69 , ( 1979) , P. 13.;  Nesbit , W., M. , 

Sum.Rec.Dreh. , p. 15.  

 -هظلً ًىظغ:
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م الكهىع في عهغ اوع  أؾماعُل ، زالض ؾالم ، " حعضص جلاٍو

،  2019، بغضاص ، 66، مج  4الثالثت " ، مجلت املجمع العلمي ، ج 

  .206 -197م

 -السطر الثاني عشر:

us2:-( حظع فعل هاكو ًغاصفه باللغت الاهضًتemēdu بمعنى )

 -"الخم ، ًلي "ًىظغ:

Falkenstein, A., NG.III, P. 173; CAD, E , P. 188. 

kimaški:-  ًصمغث هظه اإلاضًىت في الؿىت الؿابعت والابعىن م

خىم اإلالً قىليي ، وكض طهغث اإلاهاصع بأن ول مً اإلاضن 

 مع هُماف، وكض عثر 
ً
بت وؿبُا ضاهىم ، زاعش ي ، زىمىعحي( كٍغ )ٍػ

 على زخم اؾُىاوي ًظهغ فُه اؾم شخو هداهم لىُماف

عخلض بأنها جلع يمً خضوص  ٌُ والحاهم العؿىغي لعُالم ، أط 

  -عُالم ، ًىظغ :

 -Sigrist,M., & Damerow,P., Mesopotamian Year Names 

Neo-Sumerian and Old Babylonian , (Maryland , 2001) , 

pp. 23-25.   RGTC,2,p.100.;Frayen,R.,AOS-74,pp.57-90.- 

ba-ḫul:- ت بمعنى  صمغ ،خُم وهي جخيىن مً حملت فعلُت ؾىم ٍغ

ba-(n)-ḫul  خُث الـ ،ba  أصاة الجملت الفعلُت والـn   خكىة

 -يمحر الفاعل  ، ًىظغ:

ت في يىء  ض ،كىاعض اللغت الؿىمٍغ عبض اللُُف،ؾجى مٍإ

ههىم ؾاللت لىل الاولى ، اَغوخت صهخىعاه غحر ميكىعة 

 .249 -248م، 2004،حامعت بغضاص، ولُت الاصاب، كؿم الازاع، 

غاصفه باللغت الاهضًت  ḫulو   -، ًىظغ: lapātuحظع الفعل ٍو

Scharmm ,W., GAAL-4 , P. 73 ; Labat, R., MDA , P. 203 : 

45. 

 :الاستنتاجات

بعض أجمام البدث و صعاؾدىا للىو وجدلُله جىنلىا لبعٌ         

 -الاؾخيخاحاث وهي واالحي :

زالٌ كغاءجه خضصث الىو مً الىهىم اإلاهاصعة ، ومً -1

سُت ،  عائضًخه لعهغ ؾاللت اوع الثالثت ومً زالٌ الهُغت الخاٍع

خضص الىو في الؿىت الؿابعت والاعبعىن مً خىم اإلالً قىليي ، 

 زاوي ملىن هظه الؿاللت.

هىف هظا الىو يمً ههىم اللغابحن وهى مً هىع -2 ًُsa2-

du11 .والتي حعغف باللغابحن الاعخُاصًت 

اللغابحن وهي همُاث مً الكعحر جلضع بدىالي كضمذ هظه  -3

 وفم مياًُل الؿعت الحالُت ، الى ول مً الحاهم 3985.26)
ً
( لترا

 والامحر ومفدل اللهغ واإلاغافم.

ُؾلمذ هظه الىمُاث مً الكعحر مً كبل شخو ًضعى ػالُا -4

وهى أخض مىظفي املخاػن ، أو عبما ًيىن مؿإوٌ املخاػن وكض 

 عا. -صهىغ-اؾخلمها الىهُل لى
 

 :الاستنساخات والصور 
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 : الهوامش
                                                           

وهي اهبر واهم مإؾؿت خيىمُت لتربُت اإلااقُت في عهغ ؾاللت اوع الثالثت -1

، وواهذ اصاعتها بأقغاف مباقغ مً كبل ملىن هظه الؿاللت ، أط وان لهظه 

ض ، ًىظغ   في الحُاة الاكخهاصًت لؿاللت اوع الثالثت ، للمٍؼ
ً
 باعػا

ً
اإلاإؾؿت صوعا

ت الحُاة الاكخهاصًت لضولت اإلاخىلي ، هىالت اخمض مدمىص ، مضزل في صعاؾ -:

ت )اإلايكىعة وغحر اإلايكىعة ( ، مُبىعاث  اوع الثالثت في يىء الىزائم اإلاؿماٍع

 . 203،م2007الهُئت العامت لألزاع والترار ،بغضاص ، 

 قائمة املصادر

:
ً
 املصادر العربية -أوال

م الكهىع في عهغ اوع  -1 أؾماعُل ، زالض ؾالم ، " حعضص جلاٍو

  .2019، بغضاص ، 66، مج  4الثالثت " ، مجلت املجمع العلمي ، ج 

                                                                                                  

الجبىعي ، وؾام خمُض نباح حاع ، اإلاياًُل واإلالاًِـ في -2

ت ، عؾالت ماحؿخحر غحر  العغاق اللضًم في يىء اإلاهاصع اإلاؿماٍع

 .  2011ُت الاصاب ،ميكىعة ، حامعت اإلاىنل ، ول

ت، صمكم ،  -3  . 2009عقُض ، فىػي ، كىاعض اللغت الؿىمٍغ

ت -4 الغوابي ، هائل خمىص عيله ، اإلاغاكب في ههىم مؿماٍع

اإلايكىعة وغحر اإلايكىعة مً عهغ اوع الثالثت ، عؾالت ماحؿخحر 

 .2019غحر ميكىعة ، حامعت بغضاص ، ولُت الاصاب ، كؿم الازاع ، 

علُل ، ههىم اكخهاصًت غحر ميكىعة مً عهض عبض ،خُضع  -5

،عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ق.م(2004-2028ؾحن )-اإلالً ابي

 .2014، حامعت بغضاص ، ولُت الاصاب ،كؿم الازاع،

( في يىء  Sa2.Du11عبض الغخمً ، قُماء ولُض ، ههىم )-6

ت اكخهاصًت ميكىعة وغحر ميكىعة مً ؾاللت اوع  ههىم مؿماٍع

ق.م(، اَغوخت صهخىعاه غحر ميكىعة ،  2004-2112الثالثت )

 .2014حامعت بغضاص ، ولُت الاصاب ، كؿم الازاع ،

عبض ، فىغي حىاص ، " كغابحن الخىعاة وجىظُفها الضًني" ، مجلت -7

 .2008،  4، العضص 11اللاصؾُت ، حامعت اللاصؾُت ، مج 

ت في يىء -8 ض ،كىاعض اللغت الؿىمٍغ عبض اللُُف، ؾجى مٍإ

ؾاللت لىل الاولى ، اَغوخت صهخىعاه غحر ميكىعة  ههىم

 .2004،حامعت بغضاص، ولُت الاصاب، كؿم الازاع، 

اإلاخىلي ، هىالت اخمض مدمىص ، مضزل في صعاؾت الحُاة -9

ت  الاكخهاصًت لضولت اوع الثالثت في يىء الىزائم اإلاؿماٍع

)اإلايكىعة وغحر اإلايكىعة ( ، مُبىعاث الهُئت العامت لألزاع 

 .2007لترار ،بغضاص ، وا

دمحم ، هُفاء أخمض عبض الحاج ، اللاب خيام وملىن العغاق -10

اللضًم ، عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ، حامعت اإلاىنل ، ولُت 

 .2007الاصاب ، 

ت غحر ميكىعة مً -11 اإلاُالي ، ولُض ؾعضي دمحم ، ههىم مؿماٍع

ميكىعة ، العهغ البابلي اللضًم )مهاصعة( ، عؾالت ماحؿخحر غحر 

 .2010حامعت بغضاص ، ولُت آلاصاب ، كؿم الازاع ، 
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Abstract: 

      The contents of the texts that we received 

in the era of the third dynasty of Ur (2112-

2004) B.C have varied, including the texts 

(sa2-du11), which were translated by regular 

offerings, This text is among this type of text, 

and it is one of the confiscated texts that were 

returned to the Iraqi Museum, and after our 
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study of the text, we were able to determine 

its history, which dates back to the reign of 

King šulgi (2094-2046) B.C, Specifically in 

the forty-seventh year of the reign of this king, 

and he is the second king of the third dynasty 

of Ur, and one of the most famous kings of 

Mesopotamia, as the contents of the texts 

from the era of this king varied, including the 

economic All kinds, as well as offering texts 

and texts with other contents, and with regard 

to the subject of our research tagged "the text 

of regular offerings sa2-du11 from the reign 

of King šulgi ", we divided our research into 

reading the text, translating and analyzing it in 

detail, then closing the research with 

conclusions, followed by copying the text and 

picture, Finally, a list of Arab and foreign 

sources. 

       The importance of this text lies not in the 

fact that it is one of the texts of regular 

offerings, but rather in the Persons to whom 

these offerings were made, namely (the ruler, 

the prince, the palace inspector and the 

follower), which is what we turned to show in 

our analysis of this text. 

 


