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يعػػؾد رشرفػػلى توػػم اػػؾررـ رجرػػا رو ػػف ف  روػػوص أػػفؼ وػػا روشرػػؾ   يزػػف  ؾ لػػ       
(ugula-dam-gàr)رو جفر

وا د ره هور وه سرظة  لؽ رو جفر وا مج سعػه)مج س   ،(1)
 وقػػف  ؼ أػػؽ طفلػػا روؾرر ػػة  رك دػػ ؾر ف رو جػػفر لفو ػػف مػػف  (Garfinkle)جػػو ف ،رو جػػفر(

  .(2)حدفبفت روسؤسدفت روعفمة تومذوػ قد يسشح رو جفر حا رودخؾؿ 
 ػػفف اػػؾررـ رجرػػا اػػف فر  ذػػلظف وػػا  أسػػفؿ قػػف   رودزػػة وػػا   رخػػف أ ػػؾد سػػ وة      

مؽ رودشة روفربعة مؽ حكؼ روسرػػ  مفرسػؽ   أ  فرر ) سفف أذفة( سشة وسدة ،(3)  ر روثفوثة
ػ   ػا ؽ وقػد  ػفف  كثػف  ػف زر وػا أ ػد روسرػل ح م رودشة روثفوثة مؽ حكػؼ روسرػػ   ػا سػ

 .(4)ؽلس
مؽ مؾق  اػ   ، ف  رفلى اؾررـ رجرا جشحدر مؽ فسفؿ سؾمف (Mieroop) ق فح      

. وأرفػلى اػؾررـ رجرػا (5)كػؼ  شػؾا روحدػلشلة وػا رو ػؾت45بعػد روؾالية  رووص يق  أرػم 
 رالسػػسفو  هػػور جػػؾحا روػػم  ف  أػػدة وػػا مدػػفدرت( روفرأػػا(SI.A-aأرشيي  يذػػفبه 

 .(6)ةك هسف يعؾدرف توم  دس روسشظق
 ه سػػ خدـ ولػػ  رفػػلى اػػؾررـ رجرػػا وقػػدروػػؾررد وػػا روشرػػؾ  روعفىػػدة روػػم  قػػؾلؼ رو مػػف      

وفبسػػػف رف مؤرفػػػى)كفاا( اػػػؾررـ رجرػػػا  ػػػفف يدػػػ خدـ  ،(7) كثػػػف مػػػؽ  غػػػفـ اقػػػؾلسا  رحػػػد
اقػػف لؼ   ش لة)لفل ػػة( مع سػػدر أرػػم  الػػؾؿ روعسػػ و وػػا روشرػػؾ  وػػا روسػػدف رو ػػا اػػؼ 

 . (8)اللفلة روعقؾد ول ف
 ،روشرؾ  روسرفدرة وا روس حى روعفرقػامجسؾأة مؽ اؼ دررسة رو حث  وا هور      

  رخػػم مػػػؽ رودػػػشة رو فسػػػعة مػػػؽ  ،رق رػػػفديةذرت مزػػػفملؽ (  رػػػؾ  5ج رػػع أػػػددهف )

غير منشورة من  ةاقتصادي نصوص

 تورام ايلي أرشيف

 م.م وفاء هادي زويد
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 ازػػؼ الػػشدلؽ مػػؽ  ،حكػؼ روسرػػػ فؾسػػلؽ ح ػم رودػػشة روثف لػػة مػػؽ حكػؼ روسرػػػ   ػػا سػلؽ
 روشرؾ :

 (2-0الظصهص رقم ) šu – ba – ti التسلم .0
 حسلفو عفـط ادرؼ -
 الؾؼ مسذط  ادرؼ -

 (5-3الظصهص رقم ) zi – gaالظفقات  .2
  دقفت حدفو -
  دقفت  عة  خ ز -
  دقفت حدفو  سسػ -

1(IM. 212871) 

 : القراءة
Obv. 
  1.     6 anše - kúnga (BAR-AN) 2(pi) 3(bán) 

   ta -           2 KA. KU  1(pi) 1(bán) 3sìla  
                                  iti   1   kam  

          iti  12  šè 
  5.     še - bi   42  gur  
          šà - gal   anše - kúnga (BAR-AN) 
          zi - gu5 - um  
Rev. 
          é - sag - da - na 
          igi - nim - ma 
 10.    an - za - gàr  d.Nergal 
          ki  ku- ru- ub- ma- ma  ta  
              d.šul - gi - dan  kuš7 
          šu - ba - ti  
          mu  en - d.innana - unuki/  

  pà      ga  máš - e  ì -/                          

 :الترجطة
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 :الهجه 
 )بفف( )فعلف(3) ا( 2حسلف  6.   1

 )مؽ( روذ ف رش ؿ      
 روذ ف روثف ا أذف روم      

 )سل ( مؽ )روذعلف(3)بفف( 1) ا( 1سفىا )روحسفر(  2  
  ؾر  42.   فعلفهؼ 5

 حسفر  طعفـ     
  يجف روعفبة رووص     

 القفا:
 دفكدر ف ري      
  مف - ؼ –ريكا        

 زركفر رإلوه  ف فؿ  –آف       
 مفمف  –. مؽ  ؾر ا 10

 رودفىس  درف  –فؾو ا       
 ادرؼ       

 .  ا سلؽ( 2  شف وا روؾر فو  ؾرسظة رودأؿ) رآلو ةرودشة )رو ا(  خ لف )ول ف(  فهؽ 
 
 
 

 ؽ(ل  ا س2.)مفمف -مؽ  ؾر ا حسلفو طعفـ درف -فؾو ا ادرؼ :الطضطهن العام
 :الطالحظات

1- anše - kúnga (BAR – AN)(9):  ؾع مؽ روحسلف. 
(parû) بفالكدية  بسعشم )بغ ( (anše – kúnga) لفد روسرظرح     

(10).     
2- KA. KU: )(11)ع فت وا  رؾ  مدجشة   ر م شة سؾمفلة اعشا )سفىا. 
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6- šà - gal )بفالكدية  : مرظرح سؾمفص يعشا )أرى/طعفـ(ukullû)
(12). 

zi-ku–um  :(13)فر رووص يجف روعفبةالدة ورحس.  
8- é-sag-da-na : كػػػفف  رد ذ ػػػفه وػػػا  رػػػؾ    ر روثفوثػػػة وػػػا  دػػػف  و ػػػش  سػػػؼ م

  .(14) فؾربفؾ
9- igi-nim - ma: )بفالكدية  مرظرح سؾمفص يعشا )روسفاد /روعفوا(elû)

(15).  
10- an-za - gàr: يعشا )رشر  روسفادعة( بفالكدية (dimtu)

(16). 
d.
Nergal :  أ ػػد وػػا مع ػػد ,روػػه روعػػفوؼ رودػػدرا هػػؾ ، ف ػػفؿرالوػػه (meslam- é)  وػػا

 .(17)وا بف    مدجشة  ؾ ف
11- : ki----ta  اع لػف عفوػا جػفد وػا روشرػؾ  رالق رػفدية  لعشػا )مػؽ مكػفف/مؽ

   .(18) فخص(
ku-ru-ub-ma-ma: (19) سؼ أرؼ  كدص. 

12- :d.
šul – gi – dan (20) سؼ أرؼ  كدص. 

kuš7 : بفالكدية  عشا )رودفىس(م شة سؾمفلة ا(kizû)
(21). 

13- šu-ba-ti : الػػػلغة وعرلػػػة ا ػػػأوى مػػػؽ رودعػػػ  روسف ػػػا((šu---ti )بسعشػػػم )ادػػػرؼ 
(lequ)بفالكدية 

(22).  (ba)  درة روجسرة رودعرلة .  
" رودشة )رو ا( رخ لف )ول ف(  ػفهؽ رآلو ػة   شػف  ؾرسػظة رودػأؿ"  :رو فرلخلةرورلغة  -14
  .(23)ؽ حكؼ روسرػ   ا سلؽ ها رودشة روثف لة م ،
 
 

2(IM. 212880) 

 :القراءة
Obv. 
    1.      1[---] [siki] - gišga/ 

                               zum - ak   túgguz - za - DU 
ki - lá - bi  6   5/6  ma - /               



     م.م وفاء هادي زويد...................نصهص اقتصادية غير مظشهرة من أرشيف تهرام ايلي

 (2104( لسنة )44العدد )              430مجلة دراسات في التاريخ واالثار               

                                        na 
             níg - U.NU - a  siki - ud5 - bi /  
                                           1 ma - ma  
             [kuš]- udu  úḫáb  bi - 2 
Rev. 
   5.       [giš]ZA.AN.KA.  ná  

                     [-] é - ba - an  bi - 2  
ki  ku - e - la - ak /               

                                        ta  
             [-----] šu - ba -  ti  
             iti ˹giš˺apin 
             [mu] d.šu- d.súen  lugal / 
             [šeš] - abki (urím)ki - ma   é 
             [d.]šara (giš-ùhki) ummaki  ka 
                                           mu - dù  

 
 
 

 : الترجطة
 :الهجه

 .    الؾؼ مسذط )وعس (  ؾا 1
 مشف  5/6 ) ( 6ز   ف        
  لزؿ فعف أشزا ف      
 مشف  1      
  2 ر ؾغ رد خف ؼ م      
 : القفا

 مدفش سفلف    .5
  1ز ج          
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   ي ؾ –مؽ  ؾ      
 ادرؼ       
 ف ف   ش آ ؽ      
 فؾسؽ(9  ر مع د ففرة وا   مف )(  شم )ول ف( فؾسؽ مرػ رودشة )رو ا     

 فؾسؽ(9)وعس (  ؾا.) الؾؼ مسذط ادرؼ :الطضطهن العام
 :الطالحظات

1- [siki]- 
giš

ga-zum-ak مرػػػظرح سػػػؾمفص يعشػػػا )الػػػؾؼ مسذػػػط( بفالكديػػػة :
(ḫilşu/pušikku)

(24). 
: 

túg
guz - za  مرظرح سؾمفص يعشا ) ؾا( بفالكدية(i’lu)

(25). 
2- ki - lá - bi  بفالكدية :(šuqultušú) )(26)بسعشم )ز   ف. 
3- níg-U.NU- a (27)م ف مة(/: مرظرح سؾمفص يعشا )مفدة مغز وة. 

:siki – ud5 (28)أشزة( مرظرح سؾمفص يعشا )فعف.  
4- [kuš]- udu)(29): مرظرح سؾمفص يعشا ) رد خف ؼ. 
  ú

ḫáb :( فت ذرت وؾف مر ؾغ/مرظرح سؾمفص يعشا  ) الكدية بف(ḫûratu)
(30). 

5- [giš]
ZA.AN.KA)ع ػػف  ثلػػفر وػػا  رػػؾ   ،: مرػػظرح سػػؾمفص يعشػػا )مدػػفش

 .(31)ريدؽ
ná مدفدة سؾمفلة اعشا )سفلف( بفالكدية :(eršu)

(32). 
 é - ba- an مرظرح سؾمفص يعشا )ز ج( بفالكدية :(tapālu)

(33). 
6- ku-e - la - ak(34):  سؼ أرؼ  كدص. 
8- iti

˹giš˺
apin  :روذػ ف روثػفمؽ  ،(35)اػؾررـ رجرػا اقػؾلؼ  سؼ فػ ف  رد مػسؽ  رفػلى 

 .(36)وا  دف
: " رودشة )رو ا(  شم )ول ف( فؾسؽ مرػ   ر مع د رالوه ففرر وػا  رورلع رو فرلخلة -9

 .(37)رودشة رو فسعة مؽ حكؼ روسرػ فؾسؽ ،ر مف"
3(IM. 212887) 
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 :القراءة
Obv.  
   1.     6sìla  tu7 

                 lú MA. ZAki 

                u4  MA.ZAki  šè  ba - e / 
                                 re - ša - a  
            gìr   nu - ḫi- ilum  lú / 
                            kin - gi4 - a  lugal  
Rev. 
   5.      zi - ga  

               iti   níg - e - ga 
            mu  en - d.innana /  
                  unuki(g) máš e   ì / pà 

                                                                               
 :الترجطة

 :الهجه 
 سل  حدفو  6.     1

 ر   مدجشة مفزر  )مؽ(       
 وا رولـؾ رووص سفر ر مؽ مدجشة مفزر        
 تجرـؾ روس عؾث روسر ا  - ؾخ   روؾسلط       

 :القفا
 .    دقفت 5

  يكف  –ف ف  ػ       
ر ا    2وا روؾر فو  ؾرسظة رودأؿ )   شفرودشة )رو ا( رخ لفت )ول ف(  فهؽ رإلو ة      
 سلؽ(      

رجرػـؾ روس عػػؾث  –روؾسػلط  ػؾخ  )مػؽ( ر ػػ  مدجشػة مػفزر, دقػفت حدػفو  :الطضمطهن العمام
                 ا سلؽ (. 2) روسر ا
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 : الطالحظات
1 - tu7مدفدة سؾمفلة اعشا )حدفو( بفالكدية : (ummaru)

(38).              
lú MA.ZA

KI 
 .: ر   مدجشة مفزر 2 -
   MA.ZA

KI    ردت وا  رؾ  روعرف رالكدص روقديؼ وا ا  سرلسة مدجشة مفزر 
  *.وا حؾ  سد حسفلؽ

3- a – a  --- u4   (39)عفوا يعشا )وا رولـؾ رووص(: مكس. 
ba - e - re - ša   ::اللغة وعرلة سؾمفلة  احرلر ف  فشاا 

ba -(n)- (e) re - ša 

ba: درة روجسرة رودعرلة . 
 (e)re :  ػػػػور وعػػػػ  سػػػػؾمفص بحفوػػػػة روجسػػػػ  يعشػػػػا )سػػػػفر ر( ,  رف مدػػػػفد رودعػػػػ (gin) 
(alāku) بفالكدية

(40). 
(n)---- (e)š   

n)): دفأ  ورذخص روثفوثحذؾة مسلف رو. 
(e)š (41): الحقة رودفأ  ورذخص روثفوث روجس.  

4- gìr م شة سؾمفلة اعشا )روؾسلط /روسخؾؿ بفوشق ( بفالكدية : (šēpu)
(42). 

nu – hi – ilum (43):  سؼ أرؼ  كدص.  
lú

kin - gi4 - a  lugal  :)(44)م شة سؾمفلة اعشا )روس عؾث روسر ا.    
5- zi - ga :سلة اعشا ) دقفت( بفالكدية اللغة  س(şītu)

(45). 
6- : iti  níg - e - ga رفػلى  اػؾررـ رجرػا اقػؾلؼ  سػؼ فػ ف  رد مػسؽ  رفػلى   

(SI.A-a)
 (46).  

IM.208571)) 4 

Obv. 
1.    1(pi) kaš 

            1(pi) ninda  
       lú ḫa – ar - šiki – me  
       ù lú ki - maški - me  
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       u4  ḫa - ar - šiki ta  
5.       ki  lugal šè  ba - e - re - ša - /a                                              
Rev.  
         gìr  tu - ra - am - ì - lí / 

lúkin - gi4 - a  lugal                                                             
         zi - ga   iti  níg  - e - ga  
         mu  en - d. inana  unuki(g) / 
         [máš] - e    ì - pà 

 
 الترجطة :
 الهجه :

 ) ا(  عة 1. 1
 ) ا( خ ز 1    
 )مؽ( ر فؿ مدجشة خفرفا     
   ر فؿ مدجشة  لسفش      

 .  وا رولـؾ رووص سفر ر مؽ مدجشة خفرفا توم روسرػ . 4
 القفا:

 رجرا –روؾسلط   اؾررـ 
 روس عؾث روسر ا 
  ف  –تص  – دقفت ف ف  ػ 

 ة ر شف  ؾرسظة رودأؿ .  رودشة )رو ا( رخ لف )ول ف(  فهؽ رإلو 
  دقػفت  عػػة  خ ػز )مػؽ( ر ػفؿ مدجشػػة خفرفػا  ر ػفؿ مدجشػة  لسػػفش :الطضمطهن العمام

 .ورسرػ
 :الطالحظات

1- kaš ( ثبالكديخ )خعخ/ ثيرح( هفردح سْهريخ رعٌي :šikāru)
(47)

. 

2- ninda ( ثبالكديخ )خجس/طعبم( هفردح سْهريخ رعٌي :akalu)
(48)

. 
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3- :lú ḫa – ar - ši
ki
 – me .ر فؿ مدجشة خفرفا 

ù .) حفؼ أظى )روؾر : 
lú ki - maš

ki
 – me.ر فؿ مدجشة  لسفش : 

6- tu - ra - am - ì - lí سػؼ أرػؼ  كػدص ع ػف وػا روشرػؾ  رالق رػفدية وػا  :
هور روشص ع ف برػد ه أرف   ر روثفوثة مفا ظف بس شة ) رو ف ف    ل  رو جفر(  وا 

 .(49) سلط  م عؾث مر ا
 

5(IM. 212898)  
   :القراءة

Obv.  
   1.      2sìla  tu7  2 ku6 

               šar - ru - um - ba - ni   lúkin /  
                                             gi4 - a  lugal  
            1sìla  tu7  1 ku6 

                  iš - me - ìr - ra  lúkin - gi4 - a  lugal 
   5.      1sìla  tu7  1 ku6   

          šu - d.Adad   lúkin - gi4 - a  lugal  
  1sìla  tu7  1 ku6                 

            a - ḫu - ba - gàr  lúkin - gi4 - a  lugal    
      1sìla  tu7  1 ku6                 

   10.      du - ki -in  lúkin - gi4 - a  lugal  
Rev.    
           u4  dērki (BÁD.ANki) ta  
           ki  lugal  šè   ba - e -  re  /  
                                            ša - a  
           1sìla  tu7  1 ku6 

                        ip - qú - ša  lúkin - gi4 - a  lugal  
           u4  ki - ensí(PA.TE.SI) - ˹ka˺  šè/ 
                                       im - gin - na - a  
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           1sìla  tu7  1 ku6  
           bu - lu - lu   kuš7  
           u4   anše - kvnga(ŠÚ - AN)   zi - gu5 - um  šè    
           im - gin - na - a  
           zi - ga  iti  ezem  d.šul - gi    
Lo.edg. 
            mu  en - d.innana /  
            unuki(g) maš e   ì- / 
                                        pà  
Le.edg . 
            U4   11 - kam 

 :الترجطة
 :الهجه

 سسػ  2سل  حدفو  2.    1
 بف ا روس عؾث روسر ا  –ففرـ         
 سسكة  1سل  حدفو  1      
 تجف روس عؾث روسر ا  – فسا        

 سسكة  1سل  حدفو 1.    5
 فكؾر روس عؾث روسر ا   –فؾ        
 سسكة  1سل  حدفو  1      
 ر روس عؾث روسر ا فقبف –آخؾ        
 سسكة  1سل  حدفو  1.   10

 د  لؽ روس عؾث روسر ا         
 

 : القفا
 رولـؾ رووص سفر ر مؽ مدجشة رودجف وا        
 توم روسرػ        
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 سسكة  1سل  حدفو  1      
  بقؾفف روس عؾث روسر ا        

 وا رولـؾ رووص سفر ر مؽ )مقف ( مكفف روحفكؼ   .   15
 سسكة  1سل  حدفو  1       
 وؾوؾ رودفىس  – ؾ          
  عفبةرويجف  رووص حسفرفووا رولـؾ رووص سفر ب         
 فؾو ا  –ف ف رجـز     دقفت         

 :  الحافة العليا
 .  ا سلؽ(2) ؾرسظة رودأؿ    شفرودشة )رو ا ( رخ لف )ول ف(  فهؽ رإلو ة          
 :يطظىالحافة ال
 رولـؾ روحفدص أذف         

 ر ا سلؽ(2).ورسرػ )مؽ( روس عؾ لؽ روسر للؽ  دقفت حدفو  سسػ :الطضطهن العام
 :ظاتالطالح

1- ku6 مدفدة سؾمفلة اعشا )سسكة( بفالكدية :(nūnu)
(50). 

2- šar-ru-um-ba-ni(51):  سؼ أرؼ  كدص. 
4- iš - me - ìr - ra(52):  سؼ أرؼ  كدص.  
6-  :šu-

d.
Adad (53 )ع ف وا  رؾ  ر مف  ػ)م عؾث مر ا(  سؼ أرؼ  كدص.  

8- a-ḫu-ba-gàr(54):  سؼ أرؼ  كدص. 
10- du-ki-in(55) رد وا  رؾ  درل ؼ أرؼ  كدص :  سؼ. 
11- dēr

ki
 (BÁD.AN

ki
        اقػ  فػفؽ مدجشػة  ػدرة  ،: اعػفؼ حفولػف بأسػؼ )ارػؾؿ روعقػف((
 .(56)كؼ(2أرم بعد ) روحفولة

12- ki----šè( وػ /توم: اع لف عفوا يعشا)(57). 
lugal  : بفالكدية(šarru) )(58) اعشا )مرػ. 

04- ip-qú-ša(59):  سؼ أرؼ  كدص. 
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05- ki مدفدة سؾمفلة اعشا )مكفف/مؾق ( بفالكدية :(ašru)
(60). 

ensí(PA.TE.SI) - ˹ka˺-k بفالكدية :(aššakku) )(61) اعشا )روحفكؼ. 
im - gin - na - a:اللغة وعرلة سؾمفلة  احرلر ف  فشاا : 

ì- (b) - gin - na - a 

ìدرة روجسرة رودعرلة  :. 
(b) فكؼ(: حذؾة للف روعفق  )مؾق  روح. 

gin:  ور وع  سؾمفص يعشا )سفر( بفالكدية (alāku)
(62). 

07- bu - lu - lu(63) رد وا  رؾ  درل ؼ :  سؼ أرؼ  كدص. 
19-  iti ezem 

d.
šul - gi(64)اؾررـ رجرا اقؾلؼ :  سؼ ف ف  رد مسؽ  رفلى، 

 .   ر  ر مف  و ش (65) ا  روؾالية
 االستظتاجات:

د توػػػم أرػػػف   ر روثفوثػػػة  مؤرخػػػة مػػػؽ رودػػػشة  ف روشرػػػؾ  مؾمػػػؾع رو حػػػث اعػػػؾ  -1
رو فسعة مؽ حكؼ روسرػ فؾسؽ ح م رودشة روثف لة مؽ حكؼ روسرػ   ا سػلؽ آخػف مرػؾؾ 

 رود وة.
وػػػػأف رشفػػػػ ف روػػػػؾرردة وػػػػا ،  ف أفىديػػػػة روشرػػػػؾ  توػػػػم  رفػػػػلى اقػػػػؾلؼ اػػػػؾررـ رجرػػػػا-2

 .روشرؾ  قد  ردت مسؽ هور رو قؾلؼ
رػػػػؾ  هػػػػا  سػػػػسفو  كديػػػػة بدػػػػ ا رو ػػػػأ لف  ف  سػػػػسفو رشفػػػػخف  روػػػػؾرردة وػػػػا روش -3

رالكدص وا هور روعرف  خفالة  ف هور رشرفلى محدد وا   فية حكؼ روسر لؽ فؾسؽ 
   ػػػا سػػػلؽ,  ررا ظػػػم بعػػػض  سػػػسفو رشفػػػخف  بس شػػػة )روس عػػػؾث روسر ػػػا(  سػػػف وػػػا 

 ( ربسف يكؾف م عؾث مر ا مؽ مشفطا مجف رة ورعفالسة   ر. 4-3روشرلؽ رقؼ )
( برػد ه مخػؾؿ 4 رد وا روشص رقؼ) tu - ra - am - ì - lí)) ف  سؼ روذخص  -4

بفوشقػػػ   م عػػػؾث مر ػػػا, ربسػػػف يكػػػؾف هػػػؾ رو ػػػف ف      لػػػ  رو جػػػفر اػػػؾررـ رجرػػػا الػػػفحا 
 رشرفلى وقد ا ؾف م شة  دجدة ع ف   ف اؾررـ رجرا.  
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1(I.M 212871) 

   

 
  

                            
 

2(IM. 212880) 

 

 

 

3(IM. 212887) 
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5(IM. 212898) 
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1(IM.21288) 

 
 

2(IM. 212880) 

 

                                

 
 

 

 

3(IM. 212887) 
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4(IM. 208571)                                        

        

 
 

 

5(IM. 212898) 
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 الههامش:
                                                 

(1) Sallaberger,W.,&Westenholz,A.,OBO 160-3, p.211 

(2)  Garfinkle,S.T.,"Turam-ili and Community of Merchants in 

the UrIII Period",JCS/54,2002,p.30 

(3) Widell,M., "The UrIII Calender(s) of Tūram-ilī", CDLI-2, 

2003,p.4 

(4) Garfinkle,S.T., JCS/54,p.29  

(5) Mieroop,van De.,"Turam-ili:An UrIII 

Merchant",JCS/38,1986,p.6 

فففي هْ ففم ي)ففو  )فثففْ خففبهْش(  روفرأػػا((SI.A-aاكزشفففذ ًصففْش ف  ففي   (6)

 ثبلقرة هي هديٌخ ثبثل يٌظر:

Steinkeller,P., FAOS/17 ,p.305 

)7) Widell,M., CDLI-2, p.2  

(8) Widell,M., Op.Cit, p.2    

(9) Salonen,A.,AASF/100,p.47 

 ع ف وا روشرؾ  روسدسفرلة وا   ث حفالت: (kúnga) مة روسقظ   ف رسؼ أ 

(BAR.AN ) – (ŠÚ.AN ) – (Mul .AN ) 

 يٌظر:

Zarins,J.,"The Domesticated Equidae of the third Millennium 

B.C Mesopotamia",JCS/30.1978,p.13 

(10) CAD/P, p.206:b 

(11( Legrain,L.,UET/III,p.108  

(12) CAD/U&W,p.58:a ; Salonen,A.,AASF/149,p.285 

(13) Hallaran,J.A.,Sumerian Lexicon,Los Angeles,2006,p.313 

فيضب ضوي  ْائن فسوبء الوْاضم ّالوْا م في ًصْش فّ    ((zi-ku-umيرد 

 الثبلثخ يٌظر:

  Watson,P.J., ,BCT/II,p.76 

صر فّ  الثبلثخ في ًصْش ع (anše–kúnga zi-ku-um)ّعي ظِْ  هصطلح 

 يٌظر:

 Sigrist,M.,SAT/III,p.562 
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الثبلثففخ فففي  فّ هففدخل فففي د اسففخ الاليففبح اال زصففبديخ لدّلففخ ،فحود ًَْالفف،الوزْلي (14)

 لآل ففففب الِيئففففخ العبهففففخ ، ضففففْء الْ ففففبئر الو)ففففوب يخ )الوٌشففففْ ح ّ يففففر الوٌشففففْ ح(

  280ش، 2007،ثغداد،ّالزراس

(15)CAD/E,p.111:a; AHw,p.206:a  

(16) CAD/D,p.114:a  

(17)Black,J.&Green,A.,Gods,Demons and Symbols of Ancient 

Mesopotamia ,London,1992,p.135 

 ْاعفففد اللغفففخ ال)فففْهريخ ففففي ضفففْء سففف لخ ل ففف   ،سفففد  ه يفففد،عجفففد اللطي  (18)

  171ش، 2004،ثغداد،فطرّحخ دكزْ اٍ  ير هٌشْ ح،األّل 

 يٌظر: د في كثير هي األسوبء االكديخ ّ (kurub)فى الوقطم األّل هي االسن (19)

Hilgert,M., Akkadisch in der Ur III –Zeit , Band/5, Münster, 

2002,p.588f. 

 ( يعٌي اآللِخ )هبهب( ُّي هي اآللِخ االكديخ.ma-maّالوقطم الثبًي)

(20) Keiser,C.A,BIN/III,p.24    ;Weidell,M.,The Administrative 

and     Economic UrIII from the city Ur, USA, 2003,p.180 

  

(21) CAD/K,p.477; Sigrist,M.,AUCT/II,p.52  

(22) CAD/L,p.131:a  

(23) Sigrist,M.,&Damero,P.,Mesoptamia Year 

Name,Berlin,2001,p.28 

(24) CAD/Ḫ,p.187:b; CAD/P,p.541:b 

(25) CAD/I&J,p.90:a; MDA,p.233 

صطلح الو إل يشير )فّثٌِبين( 
túg

guz – za)فًَ  فْة هصفٌْم هفي القوفبخ ال شفي ) 

 يٌظر:

Oppenhiem,A.L.,AOS/32,p.239 

(26) CAD/Š-III,p.335:a  

(27) Foster,B.R.,&Mieroop,D.,"Early Isin Text in the Autralian 

Institute of Archacology",ASJ/5,1983,p.52; 

Hallaran,J.A.,Sumerian Lexicon, p.203 

NU  :سل ( ثرم( ثبالكديخ )/فعل سْهري يعٌيṭamu                     :يٌظر ) 
CAD/Ṭ,p.45:b 
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(28) Kleinerman,A.&Owen,D.I., CUSAS/4,p.162 

(29) Watson,P.J.,BCT/II,p.95  

(30) Kleinerman,A.&Owen,D.I., CUSAS/4,p.203  

  بػس  رشخذػفاكؾ  ػف الػ ع  مػفدة دربغػة رسػ خدمم  يزػف ورػ ع روس ((ú -ḫábاعػد 
 جشغف:
 280ش ،هصد  سبثر ،ًْالَ،الوزْلي

(31)Crawford,V.E.,BIN/IX, N.348:7 ,N.351:4; 

Foster,B.R.,&Mieroop,D., 

Op.Cit,p.51  

(32) AHw,p.246:b  

(33) CAD/T,p.177:a ; AHw,p.1320:a 

(34) Sigrist,M.,AUCT/II,p.9 ;Hilgert,M.,Akkadisch….,p.588 

(35) Widell,M., CDLI-2, p.1 

(36)  Hunger,H.,"Kalender",RIX/5,1976-1980,p.300 

(37) Sigrist,M.,&Damero,P.,Op.Cit,p.28 

(38) AbZ,p.161; AHw,p.1414:b 

ف دم ال زبثبد الو)وب يخ الو زشفخ في حْض سد   يد ،فْزي، *

 124،ش1981،ثغداد،حوريي

(39) Foxvog,D., Introduction to Sumerian Grammar, 2008,p.99  

(40) Thomsen,M., The Sumerian Language, 

Copenhagan,1984,p.134    
 212ش،هصد  سبثر ،سد  ه يد،عجد اللطي  (41)

 64ش،هصد  سبثر ،ًْالَ،الوزْلي (42)

(43) Sigrist,M., AUCT/III,p.14 

(44) Sharlach,T.M.," Diplomacy and the Rituals of Politieces at 

the UrIII Court ", JCS/57, 2005,p.18; Kleinerman,A.&Owen,D.I., 

Op.Cit.p.101 

 

(45) CAD/Ṣ,p.215:b; AHw,p.1106:b 

(46) Sallaberger,W., UAVA 7/1, p.11 

  

(47) AbZ,p.111; CAD/ Š -II,p.420:a   
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(48) MDA,p.245; AHw,p.26:a   

(49) Garfinkle,S.T.,Op.Cit., ,p.48 

(50) CAD/N-II,p.336:b; AbZ,p.203  

ًصففففْش ه)ففففوب يخ  يففففر هٌشففففْ ح هففففي عصففففر فّ  ،سففففرخْى ًديت،ثٌِبم (51)

 102ش،2010،الوْصل، سبلخ هبخ)زير  ير هٌشْ ح،الثبلثخ

(52) Keiser,C.A,BIN/III,p.18; Hilgert,M.,Akkadisch….,p.586 

(53) Tohru,G.,&Yildiz,F.,UTI/VI,p.83,N.3723 
(54) Watson,P.J.,BCT/II,p.19; Vito,R.A.,Studies in Third 

Millennium Sumerian and Akkadian Personal Names, 

Roma,1993,p.232 

(55) Nies,J.B.,UDT,p.90 

-53ش،1951 ،1ج،7هفح ،سفْهر،"ثد ح رأ ي ِب ّفُويزِب األ ريخ"،ف اد،سفر (56)

54 

(57) Sollberger,E.,TCS/2,p.140 

(57) MDA,p.103 

(59) Garfinkle,S.T.,Op.Cit.,p.46 

(60) MDA,p.209 

(61) AbZ,p.121 

(62) Thomsen,M.,Op.Cit,p.99 

(63) Politi,J.,&Verderamel,L.,Nisaba/8,p.300 

(64) Sallaberger,W., UAVA 7/1, p.11 

(65) Postgate , N.J.," Inscription from Tell Al - Wilayah ", 

Sumer/XXXII , N.1 & 2 , 1976,p.90 
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 :المصادر العربية

ه)ففوب يخ  يففر هٌشففْ ح هففي عصففر فّ   ًصففْش ،ساارنىن يجياا  ،بهنااا  -1

  2010 ،كليخ اآلداة ،الوْصل، سبلخ هبخ)زير  ير هٌشْ ح ،الثبلثخ

ف فففففدم ال زبثفففففبد الو)فففففوب يخ الو زشففففففخ ففففففي حفففففْض سفففففد ،رشااااايد ،فاااااى   -2

 1981،ثغداد،حوريي

 1591 ،1ج،7هح ،سْهر ،"ثد ح رأ ي ِب ّفُويزِب األ ريخ" ،سفر,فؤاد -3

 ْاعفد اللغفخ ال)فْهريخ ففي ضفْء ًصفْش سف لخ  ،مؤيد ساج  ،عبد اللطيف -4

 2004،ثغداد,كليخ اآلداة،فطرّحخ دكزْ اٍ  ير هٌشْ ح ،ل   األّل 

هفدخل ففي الاليفبح اال زصفبديخ لدّلفخ فّ  الثبلثفخ  ،يىاله أحمد محماىد ،المتىلي -5

اد الِيئففخ هٌشففْ ،فففي ضففْء الْ ففبئر الو)ففوب يخ الوٌشففْ ح ّ يففر الوٌشْ ح

 2007،العبهخ لآل ب 

 :المصادر األننبية

1-Black,J.&Green,A.,Gods,Demons and Symbols of Ancient 

Mesopotamia ,London,1992,p.135 

2-Borger, R., Assyrisch – babylonische Zeichenliste, (AbZ) , 

Germany , 1979 

3-Crawford,V.E.,Sumerian Economic Texts from the first 

Dynasty of Isin, (BIN/IX), New Haven, 1954 

4-Foster,B.,&Mieroop, D., "Early Isin Texts in the Autrailan 

Institute of Archacology ", ASJ/5,1983 

5-Foxvog,D., Introduction to Sumerian Grammar, 2008  

6-Garfinkle,S.T.,"Turam-ili and Community of Merchants in the 

UrIII Period",JCS/54,2002 

7-Halloran , J,P., Sumerian Lexicon , Los Angeles , 2006 
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8-Hilgert, M., Akkadisch in der Ur III – Zeit , Band/5, Münster, 
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9-Hunger,H.,"Kalender",(RIX/5),1976-1980 
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