
 ثانيةال: النصف الثاني    المحاضرة      لسومريةاللغة ا   :        لرابعةالمرحلة ا

 أباذر الزيدي. د.م: أستاذ المادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 سين -شو/ السنة التاسعة : التأريخ :رقم النص   

204859 مصروفات: المضمون العام :رقم المتحف العراقي   

مصادر: المعثر أوّما : التقويم  

رقيم من الطين: المادة  أوّما  :العائدية  

 سم 1.4×4×4.4 :القياس مختوم: الختم

 Transliteration الترجمة الحرفية  

Obv.   الوجـه 

1. 1 tugu-bar 1  ثوب نوعbar- u .1 

2. 5  tugu-bar tur 5 نوع ثوب صغير u-bar .2 

3. ki a-bi-tu-/ni-ta 3. من أبي توني 

4. ba-zi  4. صرفت 

Rev.   القفـا 

5. kiib a-at-e-tar 5. ختم شات أشتار 

 (Uninscribed Space) غير مكتوب مساحة   

6. iti li-si الشهر )االلهة ليسي  شهر

(تقويم مدينة أوّما  /التاسع   

.6 

7. mu eara umma 

(GI./U) ba-du   
السنة التي بني بها معبد األله 

في مدينة أوّما( شارا )   

.7 

 

 

 

http://umma.ki/
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Seal Impression 

 

 

 

 

 

 

 :المضمـون العـام 

أشتار  -شات  توني َتَسلُمتها -ب من قبل آبي يانص يتضمن صرف كمية من الث)                     

 (. سين– السنة التاسعة لحكم الملك شواسع من  في الشهر الت وأرخ النص 

 :السطر األول 

tugu-bar  : أحد أنواع األقمشة الثمينة وهومصطلح سومري  . 

ب يامن الث ا  جلبن أنواع تسجل نساء   عدة المادة المحاكة أستعملت ككساء لأللهة وهناك نصوص     

البيوت وأستعملت لألستهالك المحلي وأذا كان هن الى األلهة وقد تركزت أعمال النسيج في داخل نوقدم

 . هناك أعمال خاصه بالمعبد أو القصر فقد كرسوا لها ورشات خاصة

 :السطر الثاني 

 tugu-bar tur : مصطلح سومري وهو نوع من(u-bar ) ثوب صوفي )بحجم صغير بمعنى

  .( صغير محاك

 

. (eēru) األكدية ويقابلها ب( صغير ) كلمة سومرية تعني :   tur  

 Transliteration الترجمة الحرفية  

1. [a-at-e-tar] 1. ت أشتارشا 

2. dumu lugal  2. أبنة الملك 

3. dam ara-kam 3. زوجة شارا كام 

4. dub-sar 4. الكاتب 
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العصر السومري الحديث  السيماأتخذت حرفة النساجة مكانة متميزة في المجتمع السومري و           

ق الرفيع ودلت النصوص المكتشفة في عصر أور الثالثة على أن صناعة النسيج أستلزمت الدقة والذأذ 

 . لهة والكهنة في المعبد اآللقصر وتلك التي يتم أنتاجها من أجل ا السَيمافي أعداد القطع المنسوجة و

أن مصانع النسيج ثابتة في المصادر المسمارية في سبع مدن في أثناء حكم ساللة أور الثالثة       

وكانت مجموعة الموظفين األدارين تضم ( لگش، وأور، وأوّما ، والوركاء، ونفر، ودريهم )وتشمل 

العمال المسؤولون عن كل صنف من العمال وأخيرا  المراقبون وهم  همسؤوال  عاما  عن العملية يلي

( أي الخدم أو الصناع ) الحاكة والقصارون وصانعوا السالل والحمالون والكتبة ومرافقوا الحاكة 

  .،2006، ترجمة كاظم سعد الدين، بغداد حضارة وادي الرافدين األسس المادية دنيال تي بوتس: ينظر

-ni)مدينة أوّما  أن هناك نساجين معروفين أشتهروا بحرفة النساجة وهم  وذكرت نصوص. 151ص

kal-la ) و(i-kal-la .) 

 : سادسالسطر ال

    : iti dli9-si4 

هو الشهر التاسع في تقويم مدينة أوّما ، ومن حسن الحظ فأن الشهر التاسع ورد لنا بصورة جيدة جدا  

 اقتصاديةوالتي تضم بعض كرات الطين ونصوص (   Alulus) من النصوص التابعة اْلرشيف الـ 

) احتفالأخرى كما أن 
dli9-si  ) يتم فيه تقديم حيوانين فقط  ،إذوالذي تم تسميته على أسم ذلك الشهر

 .كقرابين

نن )واإللهة ليسي هي ابنة اإللهة  كانون األول( kislimu)ويقابل هذا الشهر في التقويم البابلي 

في المعبد  Lisiليسي  هةوقد عبدت اإلل (دموزي)وأم اإلله الشاب  (ي گأش ( وأخت اإلله( خورساك

 . في مدينة أوما (e-ur5-a-ba)المسمى 

 :السطر السابع

mu   : ويقابلها باألكدية ( سنة ) مفردة سومرية تعني (attu  .) 

e   : ويقابلها باألكدية ( بيت ) مفردة سومرية تعني(bītu)  . 
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 .( banû ويقابلها باألكدية ( ى بنَ ’) سومرية بمعنى  كلمة(  :ba-du 

.أداة الجملة الفعلية تفيد المبني للمجهول :  ba 

du : جذر الفعل السومري يقابله باألكدية(ban ) ىبنَ ’"بمعنى." 

 :طبعة الختم

ي ترد اْلول ومما يالحظ على هذا الختم أنه من األختام الملكية الت ختم ظهر ألول مرة خاليا  من المشهد

وقد تبوئن  خالل زمن ساللة أور الثالثة نمن العائلة الملكية ظهرأن هناك نساء  تبين لنا  ومرة 

 (  .  Geme- Enlil) و       (Ab-simt) و ( ulgi- simt )مثل  مناصب أدارية في الدولة آنذاك 

 :السطر األول

: a-at-e18-tar  

:a-at ومزيد وهو شائع في زمن ساللة أور   من نصوص مدينة أوراسم علم مؤنث أكدي ورد ض

وغالبا  ما يرد هذا األسم مع أسماء ( العائد الى عشتار ) ومعنى األسم الكامل هو " العائد"بمعنى الثالثة 

 .(  a-at. dul-gi a-at.den-zua-at. dBA.U2)مثل  األلهه

Dumu  : دية ويقابلها باألك( أبن) مفردة سومرية تعني   (maru  ) .  

lugal : يقابلها باألكدية " ملك"كلمة سومرية بمعنى(arru .) 

dam  : ويقابلها باألكدية ( زوجة ) مفردة سومرية تعني   (aatum  ) .  

 dub-sar : أسم مهنة يقابلها باألكديةupšarru  كاتب"بمعنى" 
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