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“Summary in Economic organizations of the
State of Ur III according to cuneiform texts”
Abstract
The Economy in Ancient Mesopotamia was depending on
Agriculture and Domestication of Animals and their Products
leading to the establishment of Urban settlements, in addition
to Industries and trade which depend on them. Economic
activities were continued throughout Historical periods,
therefore the documentation inhabitants and daily records were
very important for the Mesopotamians, not only for economic
activities but for their daily life, because of the increasing of
these population and the commercial activities.
The research “Summary in Economic organizations of the
State of Ur III according to cuneiform texts “contains three
sections, the first section dealt with Agriculture, including the
labor force, divisions and classes , functions performed by
each class The second section dealt with industry and
terminology contained in the cuneiform texts, which pointed to
the character and primary industries such as textiles, leather
and other crafts while third section addressed trade in both its
internal and external trade and dealt to the professions and
prominent names from the merchants that reminded them
cuneiform texts.

:الملخص
 فنجد، تعد التنظٌمات االقتصادٌة من الجوانب المهمة فً ازدهار دولة أور الثالثة
أن قسما ً كبٌراً من الوثائق التً وجدت كانت تخص اقتصاد المعبد وإدارته وقوائم القرابٌن
التً كانت تقدم إلى معابد اآللهة وكذلك سجبلت مصروفاته إلى ؼٌر ذلك من الشؤون
 وهناك السجبلت الخاصة بالحكام والموظفٌن والطبقة الحاكمة وعلى،الخاصة بإدارته
 كما شهد، ثم سجبلت الطبقة الوسطى وطبقة الفبلحٌن وعامة الناس،رأسها الملك وأتباعه
ًالعراق قدٌما ً بداٌات الزراعة بعد التحول التدرٌجً الذي طرأ على حٌاة اإلنسان ف
العصر الحجري الوسٌط حٌث أنتقل اإلنسان فٌه من مرحلة جمع القوت إلى مرحلة إنتاج
القوت من خبلل عملٌة االستزراع ومن العناصر المهمة ذات العبلقة بالفعالٌات الزراعٌة
 فهً من الطبقات االجتماعٌة التً كان لها دور،هً طبقة العمال على اختبلؾ أصنافهم
 وفً عصر أور الثالثة بشكل،مهم فً الحٌاة االقتصادٌة فً العراق القدٌم بشكل عام
 سواء فً المجتمع السومري أو البابلً أو اآلشوري على حد السواء فمنهم،خاص

الحرؾ والمهن
المزارعون والعاملون فً المزارع والحقول من جانب والصناع وأصحاب َ
من جانب أخر .
مع تطور الحٌاة االقتصادٌة وانتقال السلطة من المعبد  ،الذي تقلص نفوذه إزاء تطور
سلطة القصر  ،شاعت الملكٌة الفردٌة ونشاط القطاع االقتصادي الخاص وأصبحت
الحرؾ والمهن المختلفة بأٌدي بعض األسر أو وإفراد معٌنٌن ربما أنهم اقتطعوها من
َ
الحرؾ سمة خاصة لبعض األسر العراقٌة القدٌمةبالمقابل
المعبد أو القصر وأصبحت هذه َ
الحرفٌٌن اإلفراد اخذوا ٌنتظمون ضمن تنظٌم خاص لهم  ،وكل حسب حرفته أو
نجد إن َ
مهنته وكان ٌقوم هذا التجمع باختٌار ابرز شخص من بٌنهم من اجل تمثٌلهم أمام السلطة
لذا فقد شبه هذا التجمع بالنقابات الموجودة فً الوقت الحاضر  ،أما فٌما ٌتعلق بالنشاط
التجاري فأن التجارة حتى نهاٌة سبللة أور الثالثة كانت من اجل تلبٌة مصالح اإلفراد
وحاجات الفبلحٌن لذا فهً كانت حكراً للدولة  ،فالتاجر ٌستلم بضاعته المستوردة أو
المحلٌة من القصر أو المعبد  ،أي من قطاع اإلدارة الكبٌرة للدولة والتً كان ٌسٌطر
علٌها الملك بصورة ؼٌر مباشرة .

المقدمة :Introduction
عند الحدٌث عن حضارة ببلد الرافدٌن من قرٌب أو من بعٌد  ،ال بد من اإلشارة إلى أهم األقوام التً
صنعت هذه الحضارة  ،وبالتالً فان السومرٌٌن ٌحتلون مركز الصدارة بالنسبة لؤلقوام التً سكنت العراق
القدٌم  ،فضبلً عن األقوام المختلفة األخرى ٌ .رجع الفضل فً ظهور اسم السومرٌٌن فً كتب التارٌخ إلى
العلماء المختصٌن باللؽات القدٌمة فبعد إن تم العثور على لؽة مسمارٌة جدٌدة تختلؾ عن اللؽة األكادٌة ،
اعتقدوا بأنها لؽة خاصة بالكهنة تستعمل فً الطقوس الدٌنٌة( ، )1كما هو الحال بالنسبة إلى أنواع الخطوط فً
الحضارة المصرٌة  .إال أن بعد فحص وتدقٌق قام به األستاذ ٌولٌس أورت  9681تم تحديد تسمية هذه المغة
وأصحابها السومريين وربطها مع لغات معاص ـ ـرة مثل التركيـ ـ ــة والفنمندية والهنغاريـ ـ ــة لوجـ ــود صفة اإللصـ ـ ــاق (

 )Agglutinativeفي تمك المغات(. )2
عاش السومرٌون فً الجزء الجنوبً من السهل الرسوبً لببلد الرافدٌن وقد جاءت تسمٌتهم من اسم ببلد
سومر  ،وهً المنطقة التً سكنوها وقد أطلقوا علٌها اسم ( كً إن گً  )KI-EN-GIالتً تعنً حرفٌا ارض سٌد
القصب( . )3وهناك من ٌرى ان مصطلح ( ٌ ) KI-EN-GIرجع الى اسم قدٌم من أسماء مدٌنة نفر والتً تعد من
أهم المدن السومرٌة كونها مركز العبادة واحتوائها على معبد اإلله ( إنلٌل ) EN.LIL2؛ فً حٌن ٌذهب آخر إلى
إن المصطلح هو مقطع مركب ٌتألؾ من الكلمات ( = kiبلد ) و( انكً = اإلله انكً اله مدٌنة ارٌدو ) لٌصبح
المعنى كامبل ً ارض أو بلد اإلله انكً( . )4فً حٌن أسموها األكادٌون مات شومٌرٌم (  )mat umerimوالتً
تقابلها بالسومرٌة كلمة ( كبلم )KA-LAMالتً تعنً ببلد السومرٌٌن( .)5فً حٌن أطلق التوراة على تلك المنطقة
اسم ( سهل شنعار ) ( )6وتؤكد المصادر المسمارٌة بأن الكٌانات السٌاسٌة التً أطلق علٌها تسمٌة (دوٌبلت المدن
 )City stateالموجود فً ببلد سومر  ،لم تكن تزٌد على خمسة عشر دوٌلة مدٌنة  .تشتمل كل واحدة منها على
مركز المدٌنة وهً العاصمة فضبلً عن وجود إله خاص بها ومعبده المستقل بنظمه وإدارته وتقالٌده( . )7وألن
السومرٌٌن كانوا ٌؤلفون العنصر الؽالب فً تلك المراحل فقد عرفت تلك الدول أو الممالك بدوٌبلت المدن
السومرٌة ومع ذلك فأنها لم تقت صر على السومرٌون فقط بل البد وأن هناك دوٌبلت مدن فً األجزاء األخرى من
العراق  ،والسٌما فً ببلد أشور وعلى نهر الفرات  .بٌد إن المعلومات المتوفرة عن تلك المناطق قلٌلة نسبٌا ً نظراً
لقلة النصوص المسمارٌة المكتشفة لؤلزمنة المبكرة (. )8
محة في التنظيمات االقتصادية لدولة أور الثالثة في ضوء النصوص المسمارية
لقد قسم البحث الموسوم " ل ُ َ
" إلى مقدمة وثبلثة مباحث فقد تناول المبحث األول الزراعة بما فٌها القوة العاملة وتقسٌماتها وأصنافها
والوظائؾ التً ٌؤدٌها كل صنؾ فٌما تناول المبحث الثانً الصناعة والمصطلحات التً وردت فً النصوص
الحرؾ األخرى بٌنما
الحرؾ والصناعات األولٌة كالنسٌج والجلود وؼٌرها من َ
المسمارٌة والتً أشارت إلى َ
عالج المبحث الثالث التجارة بشقٌها التجارة الداخلٌة والخارجٌة وتطرقنا إلى المهن التجارٌة واألسماء البارزة من
التجار التً ذكرتهم النصوص المسمارٌة  ،نظراً لسٌطرة المعبد وكهنته على اقتصاد المدٌنة ومجمل نشاطاتها
األخرى  ،فقد انتقلت ملكٌة األراضً الزراعٌة إلى المعبد وٌرى الباحثون األوربٌون أن سٌطرة المعبد على
جمٌع األراضً وتملكه لها جاء نتٌجة طبٌعة لمعتقدات القوم الدٌنٌة حٌث كان االعتقاد السائد أن المدٌنة ومن
فٌها كانت كلها ملكا ً لئللهة التً خلقت البشر لخدمتها وإدارة شؤون أمبلكها والتً فوضت الحاكم وكهنة المعبد
بهذه المهمة لذلك فقد كانت جمٌع أراضً المدٌنة ملكا ً للمعبد كما كان جمٌع أفراد المجتمع  ،وقد أشارت
النصوص المسمارٌة أن أراضً المعبد كانت على ثبلث أنواع ٌمثل النوع األول منها األراضً التً كانت تقطع
إلى األفراد مقابل خدمات معٌنة ٌقدمونها للمعبد  ،أي أشبه بمكافئة لهم على خدماتهم وكان ٌحق لهؤالء استؽبلل
األرض وزراعتها إال أنه لم ٌكن لهم الحق فً بٌعها والتصرؾ بها أما النوع الثانً من أراضً المعبد فكانت
تؤجر إلى الفبلحٌن مقابل أجرة مقطوعة أو نسبة محدودة من اإلنتاج لذا كانت المحاصٌل الحقلٌة تنهال على
عنابر المعبد سنوٌا ً أما النوع الثالث واألخٌر فٌضم األراضً المستؽلة بشكل مباشر من العاملٌن فً المعبد لسد
حاجات المعبد من المحاصٌل الحقلٌة وؼٌرها( . )9أما بالنسبة للتنظٌمات االقتصادٌة فً دولة أور الثالثة فتعد من
الجوانب المهمة فً ازدهار  ،فنجد أن قسما ً كبٌراً من الوثائق( ،)11التً وجدت كانت تخص اقتصاد المعبد
وإدارته وقوائم القرابٌن التً كانت تقدم إلى معابد اآللهة وكذلك سجبلت مصروفاته إلى ؼٌر ذلك من الشؤون
الخاصة بإدارته ،وهناك السجبلت الخاصة بالحكام والموظفٌن والطبقة الحاكمة وعلى رأسها الملك وأتباعه ،ثم
سجبلت الطبقة الوسطى وطبقة الفبلحٌن وعامة الناس(.)11
وفٌما ٌلً موجز لنشأة وتطور الدعائم الرئٌسٌة التً قامت علٌها الحٌاة االقتصادٌة فً العراق القدٌم مسلسلة حسب
أهمٌتها :

المبحث األول :

أوالً:الزراعة :Agriculture

شهد العراق قدٌما ً بداٌات الزراعة بعد التحول التدرٌجً الذي طرأ على حٌاة اإلنسان فً العصر الحجري
()13
الوسٌط( )11حٌث أنتقل اإلنسان فٌه من مرحلة جمع القوت إلى مرحلة إنتاج القوت من خبلل عملٌة االستزراع
وقد مرت هذه العملٌة بمراحل متعددة من التطور كانت القرٌة فً بداٌتها صؽٌرة وبدائٌة ثم تأسست قرى أكثر
أتساع وتنظٌما ً فً المراحل التالٌة حتى ظهرت بوادر المدن فً فجر العصور التارٌخٌة( .)14أن سٌطرة رجال
الدٌن على األراضً الزراعٌة قد ضعفت خبلل الفترة التً ظهر فٌها الصراع واضحا ً بٌن القصر والمعبد( )15ففً
مدٌنة لگش مثبلً نجد باإلضافة إلى معابد اإلله الرئٌسٌة التً كانت تزود البٌت الحاكم  ،كان ٌوجد عدد من المعابد
الثانوٌة تدار من قبل األمراء اآلخرٌن ،وفً مرحلة الحقة نجد إن األراضً الزراعٌة أصبحت تزرع من قبل
عمال ٌرأسهم موظفون مستقلون أطلق علٌهم أسم رؤساء الفبلحٌن ( ساك إنگار ) SAG. ENGAR
وهذا األمر ٌدل على ان الزراعة كانت تتم بشكل جماعً أي إن األراضً الزراعٌة كان ٌتم زراعتها
بواسطة قرى فبلحٌه ٌترأسهم كبٌر الفبلحٌن( ،)16مع استخدام المعادن تطور صنع اآلالت الزراعٌة فظهرت
السكاكٌن والمناجل والفأس ومن دراسة تلك اآلالت الزراعٌة المكتشفة أو المصورة إشكالها على األختام
االسطوانٌة والمنحوتات على ثبلث أنواع منها ما هو مصنوع من حجر الصوان ومنها من الفخار واألخٌر من
المعدن كالنحاس والبرونز وهو النوع الذي ظل سائداً فً العصور التارٌخٌة البلحقة لببلد الرافدٌن(.)17
إن تنوع استخدام اآلالت الزراعٌة ٌمهد إلنتاج أنواع مختلفة من المحاصٌل الزراعٌة ومع ذلك فقد كانت هناك
أنواع من المزروعات ثابتة  ،وشكلت مصدراً مهما ً للؽذاء فً المجتمع الرافدٌن ٌأتً فً مقدمتها الشعٌر الذي ٌعد
أول الحبوب التً وجنتها اإلنسان وزرعها حتى انه حدد له ألها خاصا ً بالشعٌر وهو ( اشنان) كما جاء فً
()19
األسطورة ( . )18ومن الحبوب التً زرعها إلى جانب الشعٌر هً القمح والعدس السمسم وؼٌرها من الحبوب
وفً فترة تالٌة بدأت عملٌة ؼرس األشجار فً البساتٌن وٌأتً فً مقدمتها شجرة النخٌل التً استؽلها العراقٌون
إلى أقصى حد لما تحمله الشجرة من سعؾ وألٌاؾ وأخشاب  )11( ،من العناصر األساسٌة التً ارتبطت بها
الفعالٌات الزراعٌة هً التنظٌمات العملٌة لذلك سنستعرض أنواعها ووظائفها وكالتالً :

ثانيا ً  :القوة العاملة :Workforce
من الطبقات االجتماعٌة التً كان لها دور مهم فً الحٌاة االقتصادٌة فً العراق القدٌم بشكل عام ،وفً عصر
أور الثالثة بشكل خاص ،سواء فً المجتمع السومري أو البابلً أو اآلشوري على حد السواء هم طبقة العمال على
الحرؾ والمهن
اختبلؾ أصنافهم ،فمنهم المزارعون والعاملون فً المزارع والحقول من جانب والصناع وأصحاب َ
من جانب أخر .فهم قد شكلوا البنٌة األساس والمتٌنة لبلقتصاد العراقً على مر العصور ،إن توفر األٌدي العاملة ٌعد
احد العوامل األساس فً النهوض باقتصاد أي دولة كانت وهذا ما حصل فً العراق القدٌم.
قام العمال ع لى اختبلؾ أنواعهم بانجاز الكثٌر من األعمال الٌومٌة وأهمها كان انجاز األعمال الزراعٌة،
وكان عملهم ٌتم تحت إشراؾ مراقبٌن هم "اوكوال" ( )ugulaوٌقابلها باألكادٌة () aklu; šāpiru
( )11وشملت تلك األعمال ،أعمال الحراثة والبذار والحصاد والتذرٌة وخزن المحصول ،وصنؾ العمال الذي ٌرتبط
بهذه األعمال هم عمال من صنؾ گوروش ()guru
وٌقابلها باألكادٌة ()amtu

()11واألنثى من هذا الصنؾ هً ()geme

( )13وسنأتً على تفصٌل أنواع العمال كاألتً :ـــ

أ ) الگوروش(: )guru
وٌشٌر كل من الباحثٌن گٌلب و اوبنهاٌم إلى إن كلمة گوروش تشٌر إلى نوع معٌن من العمال لكن المنزلة
القانونٌة واالجتماعٌة لهم ؼٌر معروفة( ،)14إال إن اوبنهاٌم أشار إلى إن األعمال التً ٌؤدٌها عمال من هذا
الصنؾ هً أعمال مرتبطة بصورة رئٌسة باألرض والزراعة وتربٌة الحٌوانات ،ابتدا ًء من حراثة األرض
وزراعتها وحصادالمنتج وأعمال تذرٌة المحصول وثم نقله إلى المخازن وأعمال الطحن وقطع القصب ولفه
وجنً المحاصٌل الزراعٌة وكذلك أعمال الري وشق القنوات وتنظٌفها وصٌانتها ولم ٌتعد إطبلق مصطلح
عمال من صنؾ كورش على البالؽٌن من الذكور واإلناث بل أطلق أٌضا ً على الصبٌان منهم مصطلح
( )guru-bndaوأطلق على المسنٌن مصطلح ( )guru/gme u-gi4وقد مارس هذا الصنؾ من
العمال ٌعمل باألرض والزراعة وتربٌة الحٌوان بدءاً من أعمال الحرث و البذار والحصاد والتذرٌة ونقل
المحاصٌل وأعمال الطحن وقطع القصب وحزمه ولفه ،وأعمال الري كشق القنوات وتنظٌفها وصٌانتها (. )15
هناك صنفان آخران ظهرا فً المدة التً سبقت قٌام الدولة األكادٌة (او ما تعرؾ بعصر ما قبل
سرجون) وهذان الصنفان هما ( )e-gub-baواألخر ( )e-tu-aعمال من كبل الصنفٌن ٌعملون فً
الري وتنظٌؾ القنوات من األعشاب والطحالب وكري بواطن األنهار من الطٌن و الطمى  .وهذان الصنفان

ٌعمبلن تحت نظام السخرة (التجنٌد) وهما ٌعمبلن جنبا الى جنب لكن العمل الذي ٌوزع إلى الصنؾ األول ٌكون
اقل من الذي ٌوكل إلى الصنؾ الثانً ،وربما ٌكون هذا الفرق فً نوعٌة العمل الذي ٌوكل إلى كل من الصنفٌن
(.)16

ب) األيرن:erin

لقد أشار الباحث ( )Maekawaفً مناقشة عمال من صنؾ أٌرٌن (ٌ )erinقابله باألكادٌة ()abu
بمعنى ( جند ) الذي ظهر فً زمن سبللة أور الثالثة ومن خبلل ما قدمه اوجد تفسٌراً لعمال صنؾ (erin-
 )bal-gub-baوذكر أنهم أشخاص ٌعملون بالسخرة وان الصنؾ الثانً ( )erin-bal-tu-aهم أشخاص
ٌقٌمون فً مكان العمل أي أنهم ٌلزمون بمواصلة العمل ولٌس كسخرة وإنما هم عمال مأجورون حالهم كحال
عمال من صنؾ ( ،)lu-un-gaوهذان الصنفان هما بالحقٌقة ٌنتمٌان إلى صنؾ أخر هو صنؾ أٌرٌن
( )erinوهم صنؾ من العمال ٌتسلمون أجور تختلؾ عن عمال الكوروش ،ومنهم العمال الذٌن ٌؤجرون
لمدة محددة وهم ٌعرفون بتسمٌات أخرى منها( )erin-bal-dib-baوهم الذٌن ٌنجزون أعماال فً مدة
معٌنة وقد ورد ذكرهم فً اللؽة السومرٌة بصٌؽة ( ، )erin-bal-gub-baوٌعتقد إن هذا الصنؾ من
العمال الذٌن كانوا ٌجندون لمواسم أو لمدة معٌنة ،إذ ورد فً نصوص مدٌنة گرسو (تلو) استخدام هذا الصنؾ
من العمال فً األشهر من ( )11-6من السنة  41من حكم الملك شولگً (ثانً ملوك السبللة) وفً األشهر من
( )11-7من السنة  44من حكمه أٌضا مما ٌجعلنا نعتقد إن هذا الصنؾ كان ٌجند أو ٌدعى للعمل فً مواسم
معٌنة كمواسم البذار أو الحصاد أو الفٌضان مثبلً(.)17
أشار الباحث اوبنهاٌم إلى إن الوضع القانونً لهذا الصنؾ من العمال عرؾ من خبلل احد قرارات
المحاكم السومرٌة والمعروفة ( ،)18()di-til-laكما أشارت النصوص المسمارٌة إلى عمال من صنؾ أٌرٌن
ٌعملون لمدة ثبلثٌن ٌوما ً أي شهراً كامبلً وهم الذٌن ٌشار إلٌهم بالمصطلح ( )erin-bal-gub-baوتوزع
علٌهم جراٌة الشعٌر وال تذكر نسبتها وٌطلق على هذا الصنؾ والجراٌة مصطلح (a-gal-erin-bal-
 ،)gub-baإما إذا اجبر العامل من صنؾ أٌرٌن على العمللمدة تزٌد على الثبلثٌن ٌوما ً فٌصبح عامل أجٌر
ٌشابه العامل من صنؾ ( )lu-un-gaوهنا ٌطلق علٌة مصطلح ()erin-un-ga-bal-tu-a
أو المصطلح ( )erin-bal-tu-aوفً هذه الحالة ٌتسلم أجوراً بعدد األٌام التً ٌعمل فٌها وٌطلق على
عمله مصطلح ( )a-un-erin-bal-tu-aوذكر ( )Maekawaإن عدد األٌام التً ٌنجز فٌها عمال
من صنؾ ( )erin-bal-tu-aهً عشرون ٌوما ً( ،)19ونورد بعض التسمٌات التً أطلقت على عمال من
صنؾ أٌرٌن والتً وردت فً نصوص أور الثالثة( )31منها :
(عامل مؤجر بصٌؽة قانونٌة  )) erin- gan-dib-baعامل إضافً)( ( erin- dirigعمال
لنوع من القصب إلطعام الحٌوانات( )Erin-gi-ziعامل هارب )Erin-zaعامل ال ٌحرث
))erin- nu-uru
(عامل لجمع القصب) )erin-gi-gi-ma-nuعامل ال ٌتسلم أجور ( ( erin-nu-dibعامل فً
خدمة الملك( )Erin-lugalعامل ال ٌعمل بالتراب )erin-im-nu-ilومن أصناؾ العمال الذٌن ٌعملون
على تنظٌؾ القنوات وإزالة الطمى والطٌن وهذان الصنفـان همـا ( )erin-bal-gub-baوالثانً (erin-
.)31()bal-tu-a
ج) العمال األجراء: nu-dib2
وهذا الصنؾ من العمال ال ٌرتبط العمال منه بنوع محدد من األعمال وال بفرقه أو فئة معٌنة إن هؤالء
العمال ٌعملون تحت إشراؾ احد المراقبٌن وٌتسلمون أجوراً تتراوح بٌن  7-6سٌبل من مادة الشعٌر وأشار
المختصون فً نصوص أور الثالثة إلى انه ٌجب على الكاتب ذكر كمٌة الشعٌر المخصصة لكل أجٌر( .)31فً
حٌن ٌشٌر اوبنهاٌم إلى أنها كانت تعرؾ بالمصطلح ( )e-baأي "جراٌة الشعٌر" أو ( )e-galأي
"طعام"( ،)33وان من بٌن هذا الصنؾ من العمال عماالً ال ٌتسلمون أجوراً والذٌن ٌطلق علٌهم ( )nu-dibأو
(" )geme gurue-ba-nu-dib-baالذٌن ال ٌتسلمون أجرهم من النساء والرجال على حد
سواء" ،واؼلب هؤالء الذٌن ال ٌتسلمون أجور أو جراٌة هم من الهاربٌن من خدمة القصر أو المعبد أو
الدولة( ،)34إذ إن معظم النصوص المسمارٌة تشٌر إلى إن عمال من صنؾ( (lu-dib-baأو (lu-
 )un-gaهم من الشباب وان العامل من صنؾ گوروش إذا ما خرج عن نطاق عمل جماعته وكلؾ بانجاز
عمل أخر فانه ٌعامل معاملة األجٌر وٌسمى (.)guru-un-ga
جاءت تسمٌة هذا الصنؾ من العمال باألجٌر من معنى الفعل ( )dibوالذي ٌعنً " تسلم " ،وٌقابله
فً اللؽة األكادٌة ( )abatuومنه تحصل على معنى المصطلح السومري ( )lu-dib-baوالذي ٌرادفه

فً المعنى المصطلح ( )lu-un-gaوٌقابلهما فً األكادٌة ( )agiruاو ( )agaruبمعنى "األجرة
واألجٌر ومؤنثه ( )agirtuبمعنى األجٌرة( ،)35إما عن المنزلة القانونٌة لهؤالء فهً ؼامضة ال سٌما إذا ورد
معهم المصطلح الذي ٌثٌر التساؤل ( )gi-dib-baاو ( )gi-dib-eوالذي ٌجعل بعض الباحثٌن
ٌعتقدون إن المراقب أو المشرؾ ٌستعمل العصا أثناء العمل(.)36
د)العبيد :geme
ذكر صنؾ أخر من العمال وهم صنؾ العبٌد وذكروا فً النصوص المسمارٌة ومن كبل الجنسٌن
() )geme/ arad (IRوقد تعددت مصادر العبٌد فً العراق القدٌم فمنهم من كان ٌأتً عن طرٌق
األسر فً الحروب ومن من انتقل إلى صنؾ العبٌد بسبب تراكم الدٌون وعدم إمكانٌة تسدٌدها( ،)37إما عن
استخدامات العبٌد فقد استخدم الذكور منهم فً انجاز األعمال الزراعٌة وأعمال الري ومنهم استخدموا فً
القصور والمعابد ومنهم من عمل فً المصانع والمعامل ،إما اإلناث فقد استخدموا للعمل فً جمع ونقل المنتج
الزراعٌة من والى المخازن وفً أعمال طحن الحبوب فً المطاحن وفً معامل النسٌج وتحمٌل السفن وتفرٌؽها
إلى جانب العمل فً الحقول والمزارع( ،)38وذكرت النصوص المسمارٌة إن جراٌة العبٌد قد حددت بنسبة 11
سٌبل من الشعٌر ومن اإلماء من ال ٌتسلمن جراٌة أو أجور وعرفن إما بالمصطلح ()geme-nu-dib
أوالمصطلح ( )39(،)geme-nu-e-baومن الضروري إن ال نؽفل صنؾ من العمال اختصت به النساء
وهن ( )geme u-barأي "النساجات" وهذا الصنؾ خاص بالعمل فً مصانع النسٌج العائدة للدولة أو
للمعبد ومن نصوص أور الثالثة لدٌنا معلومات بان هذا الصنؾ من النساء قد عملن فً الهٌكل التنظٌمً لمعامل
النسٌج ومنهن المشرفات والمراقبات(.)41

المبحث ثاني :

الصناعة : Industry
فً عصر السبلالت كان المعبد ٌمثل نواة المدٌنة ومركزها ونواة جمٌع النشاطات االجتماعٌة
الحرؾ والصناعات  ،فقد كان لكل معبد
واالقتصادٌة والسٌاسٌة  .ومن الطبٌعً إن ٌسٌطر المعبد على معظم َ
والحرفٌٌن إلنتاج السلع التً ٌحتاجها المعبد
عدد من المصانع البسٌطة (مشاؼل) ٌعمل فٌها عدد من الصناع
َ
وبٌع الفائض منها كجزء أساس من واردات المعبد  .وكان من بٌن هذه المشاؼل عدة ورشات مختلفة منها
للنجارة والنحت والدباؼة وؼٌرها من الورش التً كانت تحتوي على الصبٌان والنساء فضبلً عن وجود
الرقٌقوٌخضعون جمٌعهم إلى سلطة المراقب العام للمشؽل (.)41
إن ارتباط الصناعات الٌدوٌة بالمعبد جعلها تلبً الحاجات المفروضة على المشاؼل التابعة له فكانت
الحرفٌٌن والصناع بكمٌات معٌنة من المواد الخام لتصنٌعها وفقا ً للشروط وربما إن
إدارة المعبد بالمقابل تجهز َ
()41
المنتج كان ٌصنع خصٌصا ً لتصدٌره إلى الخارج .
مع تطور الحٌاة االقتصادٌة وانتقال السلطة من المعبد  ،الذي تقلص نفوذه إزاء تطور سلطة القصر ،
الحرؾ والمهن المختلفة بأٌدي بعض األسر
شاعت الملكٌة الفردٌة ونشاط القطاع االقتصادي الخاص وأصبحت َ
الحرؾ سمة خاصة لبعض األسر
أو وإفراد معٌنٌن ربما أنهم اقتطعوها من المعبد أو القصر وأصبحت هذه َ
()43
الحرفٌٌن اإلفراد اخذوا ٌنتظمون ضمن تنظٌم خاص لهم  ،وكل حسب
العراقٌة القدٌمة
بالمقابل نجد إن َ
حرفته أو مهنته وكان ٌقوم هذا التجمع باختٌار ابرز شخص من بٌنهم من اجل تمثٌلهم أمام السلطة لذا فقد شبه
هذا التجمع بالنقابات الموجودة فً الوقت الحاضر ( )44وتذكر النصوص العائدة لسبللة أور الثالثة إلى وجود
مشاؼل للحٌاكة والنساجٌن وربما إن عملٌة الؽزل والنسٌج كانت تتم فً البٌوت لٌشارك فٌها إفراد األسرة كافه ،
لذا فان اهتمام األسرة العراقٌة  ،والمجتمع العراقً القدٌم عموما ً ،بالمنسوجات جعله منتجا ً ذو جودة عالٌة
والحرؾ
وٌخصص البعض منه إلى التصدٌرأو إرساله كهداٌا للملوك وحكام البلدان المجاورة ( )45أما المهن
َ
الٌدوٌة التً ٌمكن أدراجه ضمن الجانب الصناعً فهً كالتالً :ـــــ
 )1النساج :Weaver
تعد صناعة الؽزل والنسٌج واحدة من أهم الصناعات فً ببلد الرافدٌن وتعود بداٌاتها إلى عصور ما قبل
التارٌخ  ،إذ عثر على آالت وأدوات خاصة بالنسٌج تضمنت أقراص المؽازل وثقاالت النسٌج فً مواقع تعود
إلى عصور ما قبل التارٌخ( ،)46وكان لهذه الصناعة أهمٌة كبٌرة فً حٌاة الفرد والمجتمع ذلك ألنها توفر واحدة
من أهم احتٌاجات الفرد من المنسوجات الصوفٌة والقطنٌة ( ، )47فقد وردت تسمٌة المرأة التً تؽزل الصوؾ أو
القطن فً المصادر المسمارٌة بالصٌؽة السومرٌة MÍGA.ZUM.AK.Aوٌرادفها باألكادٌة )ālištu(mأو
) ، )48( ālitu(mاقتصرت هذه المهنة على النساء ولم ٌرد ذكر دور الرجال فً مثل هذه المهنة (،)49
وكان عمل الؽزاالت ٌتمثل بتمشٌط الصوؾ أو القطن أوالً لتنظٌفه ولؾ الخٌوط المضعّفة كً تصبح شعٌرات
الصوؾ أو القطن متساوٌة ومتجانسة ومعدة بشكل جٌد للؽزل( ،)51وعادة تستخدم النساء الؽزاالت فً هذه
العملٌة آلة أو أداة كانت لها رؤوس مسننة تشبه الشوكة ،وعاد ًة تكون مصنوعة من الخشب وقد ذكرت فً

بعض النصوص بالصٌؽة السومرٌة GIŠGA .ZUM .AGوأحٌانا ً ترد بتسمٌة سومرٌة أخرى هً GIŠGA.
ZUM . SI . AKAوٌرادفها باألكادٌة  mašāduاو .)51(mašātu
والنسااج فاً الساومرٌة LÚ UŠ .BARوٌرادفهاا باألكادٌاة ،)51(išparuوأحٌاناا تكتاب ،)53(ušparu
وهً تسمٌة سومرٌة األصل ومنها انتقلت إلى األكادٌة وتعد من الكلماات الدخٌلاة علاى اللؽاة األكادٌاة ( ، )54هاذا
ولم تقتصر مهنة النساجة على الرجال فقط بل كان للنساء دور كبٌر فٌها  ،وقد وردت تسمٌة المرأة النسااجة فاً
المصادر المسمارٌة بالصٌؽة السومرٌة  MUNUS. UŠ.BARوٌرادفها باألكادٌة . )55(išpartu
أن مصانع النسٌج ثابتة فً المصادر المسمارٌة فً سبع مدن فً أثناء حكم سبللة أور الثالثة وتشمل (لگش،
أور ،أومّا  ،الوركاء ،نفر ،ودرٌهم ) وكانت مجموعاة الماوظفٌن األدارٌان تضام مساؤوالً عاماا ً عان العملٌاة ٌلٌاه
المراقبااون وهاام العمااال المسااؤولون عاان كاال صاانؾ ماان العمااال وأخٌااراً الحاكااة والقصااارون وصااانعوا الساابلل
والحمالون والكتبة ومرافقوا الحاكة ( أي الخدم أو الصناع ) (. )56
 )2القصار :Cleaner
والقصااار هااو الشااخص الااذي ٌمااتهن مهنااة القصااارة أي قصاار المنسااوجات وتنظٌفهااا بعااد اكتمااال نسااجها ،
بالساومرٌة  LÚTÚG . UDوأحٌاناا تكتاب LÚ TÚG . KARA . KAوكاذلك  ،)57( LÚ AZLÁGوٌرادفهاا
باألكادٌااة  ،)58(ašlāktuأمااا تساامٌة الماارأة القصاااره فقااد وردت بالصااٌؽة السااومرٌة  MI2TUG .DUوٌرادفهااا
باألكادٌة ،)59( ašlāktuوهً تسمٌة سومرٌة األصل وتعد من الكلمات الدخٌلة على األكادٌة ؼٌر إنها استمرت فً
العصر البابلً القدٌم والعصور البلحقة (. )61
 )3الخ ّياط:Tailor
(،)61
وردت تساامٌة الخٌاااط فااً
هااو الشااخص العاماال فااً خٌاطااة المنسااوجات واألقمشااة ومهنااة الخٌاطااة
()61
المصادر المسامارٌة بالصاٌؽة الساومرٌة  LÚTÚG . KA ., KÉŠوٌرادفهاا باألكادٌاة  ، kāruكماا وردت
تسامٌة المارأة الخٌاطاة بالصاٌؽة الساومرٌة MÍTÚG . KAKÉŠوباألكادٌاة ،)63(kāirtuإذ كاان للنسااء دور
كبٌر فً هذه المهنة ( .)64وٌعاود أقادم ذكار لمهناة الخٌااط إلاى عصار السابلالت األول ( 1711– 1811ق  .م) إذ
كانت من المهن السومرٌة المتعارؾ علٌها فً ذلك العصر والتً تطورت فٌما بعد(.)65
 )4النقاش :Engraver
هو الشخص الذي امتهن مهنة النقش او النقاشاة  ،والانقش هاو اساتخراج بعاض الشاًء مان كلاه وهاو أٌضاا ً
تلوٌن الشًء بأكثر من لون ،ونقش الشاًء ٌنقشاه نقشاا ً أي انتقشاه فهاو منقاوش  ،وٌاراد باه الماادة المنقوشاة حجاراً
كانت ام أٌة ماد ًة أُخرى( ، )66وٌسمى النقاش بالسومرٌة LÚALAM.GU. Úوٌرادفها باألكادٌة alamguوتعناً
النقاش الذي ٌنقش على األختام( ،)67وهً تسمٌة سومرٌة األصل وانتقلت منها إلى األكادٌة (.)68
كما برع العراقٌون القدماء فً صناعة الفخار وقد دخلت هذه الصناعة إلى جمٌع مستوٌات المجتمع كافة
وذلك لرخص ثمنه وسرعة تحضٌره  ،فضبلً عن ذلك فقد كانت لصناعة األختام االسطوانٌة مٌزة خاصة فً
تارٌخ الصناعات الٌدوٌة ( .)69إذ بدأ استخدام األختام االسطوانٌة منذ عصر الوركاء فً أواسط اإللؾ الرابع قبل
المٌبلد وقد أفادت صناعة الفخار واألختام فً تحدٌد األدوار الزمنٌة للطبقات األثرٌة المنتشرة فً ببلد
الرافدٌن(.)71
وردت تسمٌة الفخار أو صانع الفخار فً المصادر المسمارٌة بالصٌؽةالسومرٌةLÚBA-ARوٌرادفها
باألكادٌة )71(paāruوهً تسمٌة سومرٌةاألصل ومنها انتقلت إلى األكادٌة حسب ما أشارت إلٌه اؼلب اآلراء
العلمٌة فً هذا المجال(،)71على الرؼم من وجود بعض اآلراء األُخرى التً ترجح كون هذه التسمٌة ٌعود أصلها
إلى أولئك القوم الذٌن أطلق علٌهم الفراتٌون األوائل علىاعتبار أنهم سبقوا السومرٌٌن فً االستٌطان فً جنوب
العراق ،وان هذه التسمٌة تعد منتراثهم اللؽوي(.)73
 )5صانع الل ّبن والطابوق :Brick Maker
هو المتخصص فً صناعة اللبّن أو الطابوق ،واللبّن هو ماصنع من الطٌن والقش على شكل قطع مربعة
تستخدم فً البناء( )74وٌعود استعمال اللبّن فً البناء إلى عصور ما قبل التارٌخ ،واستمر استعماله فً العصور
البلحقة من حضارة ببلد الرافدٌن( ، )75ووردت هذه المهنة فً المصادر المسمارٌة بالصٌؽة السومرٌة
LÚSIG4.DU8وٌرادفها باألكادٌة )lābinu (mأو ) )76(lēbinu (mوأحٌانا تكتب )libittu (mأو libnatu
).)77((m
الطحان :Miller
)6
ّ
هو الشخص الذي ٌطحن الحبوب وٌحولها إلى طحٌن ،وردت مهنة الطحّان فً الكتابات السومرٌة
 LÚ-AR -ARوٌرادفها فً األكادٌة ) ، ararru (mوٌشار للمرأة الطحّانة  MÍ -AR -ARوفً األكادٌة
) ،)78(ararratu (mوهً مهنة سومرٌة األصل واستمرت فً العصر البابلً القدٌم( .)79وفضبلً عن ذلك فقد
وردت ضمن هذه المهنة مهن أخرى أكثر تخصصا ً فً صنع الطحٌن(. )81
 )7الخ ّباز :Baker

هو الشخص المتخصص فً صناعة او عمل الخبز ( ،)81وردت مهنة الخباز فً المصادر المسمارٌة
بالصٌؽة السومرٌة  LÚNINDAوٌرادفها باألكادٌة  ، ēpûأما المرأة الخبازة فقد وردت بالصٌؽة السومرٌة
MÍNINDAوٌرادفها باألكادٌة ) )81(epitû (mوٌرجع أقدم ذكر لمهنة الخباز إلى العصر السومري القدٌم عندما
ظهرت التسمٌة السومرٌة الخاصة بهذه المهنة فً النصوص السومرٌة القدٌمة ( ، )83تشٌر النصوص المسمارٌة
الى أن العراقٌٌن قد عرفوا صناعة الخبز بنوعٌه المخمر وؼٌر المخمر وكان األخٌر ٌخبز على رماد النار أو على
أحجار ساخنة وٌسمى هذا النوع من الخبز (  ) akal tumriأما الخبز المخمر فكان ٌوصؾ على أنه من النوع
الطوٌل (  ) ninda-gi2-daوالمجفؾ (  )ninda-duru2-duru2-naوالمدور (  ) kakkartuوكانت عملٌة
الخبز تتم فً التنور الذي ورد بصٌؽة (  ) trru-naكلمة سومرٌة األصل استعارها األكدٌون بصٌؽة ( )tinuru
.
 )8الدباغ: Tanner
انتشاارت أٌضااا صااناعة الجلااود إذ اتخااذ الاادباؼون ماان جلااود المواشااً مااادة أولٌااة لعدٌااد ماان الصااناعات المحلٌااة
كالمبلبس واألحذٌة والعدد الحربٌة  ،كما استخدموا الجلود كأؼلفة وزنٌه لبوابات الادور فضابلً عان اساتخدماها فاً
حفظ المواد الثمٌنة وٌرجع تارٌخ اساتخدام الجلاد إلاى فتارة سابللة أور الثالثاة حٌاث عثار فاً المقبارة الملكٌاة أؼلفاة
إطارات خاصة بالعربة الملكٌة وٌرجع تارٌخها إلى حدود اإللؾ الثالث قبل المٌبلد ( )84وٌبلحظ التشابه اللفظً مع
كلمة (اسكافً) الدارجة فً الوقت الحاضر والتً تعنً صانع أو مصلح األحذٌة ،وقد أطلق على المتخصصون فً
صاااناعة الجلاااود فاااً مختلاااؾ األزمناااة التارٌخٌاااة فاااً العاااراق القااادٌم لفاااظ ) (aškāpuالماااأخوذة مااان اللفاااظ
). )85((ašgab
السومري
وردت مهنة الدباغ فً المصادر المسمارٌة بالصٌؽة السومرٌة  LÚAŠGABوٌرادفها باألكادٌة
 )86(aškāpu ša maškiوأحٌانا تكتب  )87(aškāpuاو  )88(aškappeوكان للدباؼٌن أماكن عمل
خاصة بهم ،وقد وردت تسمٌة مشؽل الدباؼٌن او مكان عملهم فً المصادر المسمارٌة بالصٌؽة السومرٌة É
 .AŠGABوٌرادفها باألكادٌة  bit aškābiوتعنً مشؽل الدباؼٌن وأحٌانا ً تكتب  bīt aškāpūtuوتعنً
مشؽل الدباؼة( ،) 89وؼالبا ما كانت تلك األماكن تقع خارج المدن لما ٌنتج عن عملٌة دباؼة الجلود من رائحة
كرٌهة  ،كما إنها كانت تقع بالقرب من مصادر المٌاه الن تلك األعمال كانت تحتاج إلى كمٌات كثٌرة من
الماء( .)91وكانت مشاؼل الدباؼة متقاربة وال تبعد كثٌراً عن بعضها( )91وقد أهتم ملوك سبللة أور الثالثة
بنظام المقاٌٌس والمكاٌٌل واألوزان ،فٌشٌر الملك (أورنمو) فً مقدمة شرٌعته إلى إعادة تنظٌم الحٌاة االقتصادٌة
فً الببلد ( ...أَقرَّ السٌبل البرونزي وثبتَ وزن ال َمنا وثبت وزن الشٌقل الحجري والفضً بالنسبة إلى
ال َمنا)( .)91وقد أُنشأت فً زمن الملك (شولگً) وحدات (دوائر) اقتصادٌة مهمة مثل وحدة (دائرة)
المقاٌٌسوالمكاٌٌل المسؤوله عن تنظٌم األوزان و المكاٌٌل الرسمٌة ومراقبتها وقد ظل معموالً بهذا النظام فً
()93
ُرؾ بأسمه ()gur-lugal ،gur-d.šulgi
األدوار التارٌخٌة البلحقة  ،وأستحدث الگور الملكً الذي ع َ
وٌساوي ( 311سٌبل)( )94كما قام شولگً فً سنته التاسعة والثبلثٌن( )95بتأسٌس حظٌرة للحٌوانات فً مدٌنة
(بوزورش -دگان  )puzuriš-daganوالتً ُتعرؾ الٌوم بإسم (درٌهم) وتقع جنوب مدٌنة (نفر) ببضعة أمٌال
وهً من المراكز اإلدارٌة واالقتصادٌة( )96المهمة والتً كانت تمثل جزء مهم من دخل الدولة فقد كانت مركزاً
كبٌراً لحظائر الماشٌة العائدة لملوك هذه السبللة فكانت الماشٌة تخصص من درٌهم لمعابد نفر وللمركزٌن
الرئٌسٌن اآلخرٌن أور و الوركاء ،أو ُترسل إلى مختلؾ الموظفٌن بوصفها رواتب أو هداٌا أو ٌزود بها أفراد
العائلة المالكة(.)97وهناك (سجبلت ٌومٌة) لتدوٌن ما ٌُستلم من المقاطعات وما ٌُبعث من الماشٌة إلى المعابد ،فإذا
ما فقد حٌوان سوا ًء بالهرب أو الموت الطبٌعً فإن ذلك ٌسجل ،وفً أؼلب األحٌان ٌُسجل أسم الموظؾ
المسؤول عن العملٌة بكاملها ،ولم ٌكن هناك شًء ال ٌستحق التسجٌل .وقد أبتدع كتبة أور الثالثة (صحٌفة
موازنة ٌومٌة) ٌسجلون فٌها الوارد الٌومً مع ما تبقى أو ما ٌنقص فً نهاٌة كل ٌوم (ٌسجل ذلك فً أسفل
الرقٌم) ،وقد كانت الفضة هً المعٌار االعتٌادي للقٌمة (إي أن قٌمة الشًء كانت تثبت بوزن معٌن من
الفضة)( .)98باإلضافة إلى ذلك كان اقتصاد دولة أور الثالثة معتمداً على الثروات الناتجة من المحاصٌل
الزراعٌة ،فكانت الزراعة تحت أدق أنواع األشراؾ فكانت تسجل كمٌات البذار وحجم الحصاد وكمٌة الؽبلل
وكل شًء ٌحفظ فً سجبلت .إضافة إلى هذه المحاصٌل كانت هناك مشاؼل ومصانع تابعة للدولة مثل مصانع
طحن الحبوب ومصانع الصوؾ والنسٌج والجلود والمعادن وصناعة الخمور وؼٌرها الكثٌر من الصناعات
الٌدوٌة( ، )99ومن أجل ذلك كان البد من توفر قوة عمل كبٌرة متمثلة بمئات العمال من الرجال والنساء (guruš

)و(

 ) gémeالذٌن كانوا ٌعملون لقاء أجور عٌنٌة ؼذائٌة(.)111

المبحث الثالث :التجارة Trade
هً عملٌة تبادل السلع والبضائع على اختبلؾ أنواعها سواء كان ذلك على المستوى المحلً الداخلً أم الخارجً،
وبؽض النظر عما إذا كانت تلك البضائع والسلع تعوّ ض بالنقد أم ببضائع أخرى وهو ماعرؾ بمبدأ المقاٌضة(.)111
أما فٌما ٌتعلق بالنشاط التجاري فأنها تتولد فً معظم المجتمعات من خبلل تفاعل عوامل عدة  ،تأتً فً مقدمتها
البٌئة الطبٌعٌة التً تؤهل المنطقة للقٌام بالتعامبلت التجارٌة وأٌضا وجود كمٌات من الفائض اإلنتاجً وبمختلؾ
أنواع المنتجات  ،السٌما المحاصٌل الزراعٌة ( . )111ففً العراق القدٌم نجد انه عندما اتسعت مساحات األراضً
المزروعة وتنوعت المحاصٌل وتطورت أسالٌب الزراعٌة ظهر ذلك الفائض فً اإلنتاج( )113مما دفع البعض إلى
المقاٌضة مع إنتاجالبعض األخر مع وجود االختبلؾ فً المحصولٌن ( ،)114ونتج عن ذلك سرٌعا ً ما عرؾ
التخصص فً العمل  .فظهرت هناك جماعات اختصت بزراعة الحبوب وإنتاج كمٌات كبٌرة منه من اجل المقاٌضة
مع الجماعات التً اهتمت بصناعة األدوات واآلالت فً حٌننرى جماعة أخرى اهتمت بصناعة الفخار والمبلبس
الحرفٌة والتً أخذت تؤسس بداٌات التعامل التجاري (. )115
إلى ؼٌره من التخصصات َ
إن الحدٌث عن النشاط التجاري ٌنقسم إلى قسمٌن أساسٌن هما التجارة الداخلٌة والتجارة الخارجٌة  ،والرتباط
التجارة الداخلٌة بالواقع االجتماعً للعراق القدٌم  ،ولكونه أكثر مبلمسة لجمٌع طبقات المجتمع آنذاك من خبلل
عملٌات المجتمع والشراء واألسواق والقروض وؼٌرها  ،فان البحث ركز هنا على هذا النوع من التجارة (الداخلٌة)
دون الحدٌث عن التجارة الخارجٌة ،كما إن التجارة بشكل عام حتى نهاٌة سبللة أور الثالثة كانت من اجل تلبٌة
مصالح اإلفراد وحاجات الفبلحٌن لذا فهً كانت حكراً للدولة  ،فالتاجر ٌستلم بضاعته المستوردة أو المحلٌة من
القصر أو المعبد  ،أي من قطاع اإلدارة الكبٌرة للدولة والتً كان ٌسٌطر علٌها الملك بصورة ؼٌر مباشرة  .بمعنى
إن احد كبار الموظفٌن ٌقوم بدور التاجر األكبر فً القصر وٌعمل باسم السلطة ٌساعده فً ذلك مجموعة من
الموظفٌن الذٌن ٌنخرطون ضمن سلسلة الوكبلء التجارٌٌن  .وإذا ما أخذنا مثال على أخر حكام سبللة أور الثالثة
(أبً سٌن) نرى ان احد الموظفٌن الكبار وهو ( لو – انلٌبله  )Lu – Enlilaقد استحوذ على جزء كبٌر من تجارة
(. )116
السلطة المركزٌة آنذاك
كان على الدولة فً عهد أور الثالثة أن تلتزمبتوفٌر احتٌاجات المعبد ولعل الدهون والعطور والتوابل والبخور من
أهم المواد الضرورٌة للمعبد التً كانت الدولة تتولى استٌرادها ألؼراض أقامة الشعائر والطقوس الدٌنٌة أثناء
مراسٌم االحتفاالت وكذلك ألؼراض تطهٌر وتعطٌر أماكن أقامة تلك الشعائر والطقوس  ،أن كتابات ملوك أور
الثالثة تشٌر الى مبلػ الثراء والرخاء االقتصادي واالجتماعً التً وصلت ألٌه تلك السبللة وحالة الترؾ والرفاهٌة
التً عاشها ملوكها والطبقات المتمٌزة وكهنة المعابد من المهن التجارٌة التً شاعت فً العصر السومرٌبلسٌما فً
عصر سبللة أور الثالثة هً :
 )1التاجر: Merchantهو الشخص الذي أمتهن مهنة التجارة ،أي بٌع وشاراء السالع والبضاائع المختلفاة،وردت
مهنة التاجر بالصٌؽة السومرٌة  ،)117(LÚDAM .GÀRوٌرادفها باألكادٌة ) tamkaru(mاو )tamkarru(m
 ،وهً مهنة سومرٌة األصل( ،)118وإن وجدت بعض اآلراء التً ترجح أنها من الكلمات الدخٌلة من األكادٌة(،)119
()111
ؼٌر أن الدراسات التً اعتمدت التحلٌل اللؽوي للكلمة أثبتت أن أصل الكلمة سومري ،ثم انتقلات إلاى األكادٌاة
وقد زودتنا النصوص المسمارٌة من عصر سبللة أور الثالثة من مواقع عدة ( أوما  ،درٌهم  ،گرشاانا  ،نفار  ،أور
 ،تلو ) بمجموعة من التجار كان أبرزهم ( شات أشاتار ،أگاتٌاا ،أباً تاونً ،وشاولگً ماوداد ) وقاد تعامال هاؤالء
التجار مع مختلؾ المواد كالنسٌج ،الطحٌن ،الحٌوانات ،المعادن ،واألخشاب وؼٌرها من المواد .
 )2الوكيل التجاري :Commercial agent
هو الشخص الذي تو ّكل إلٌه أعمال معٌنةٌ ،تكفل بها وٌنجزها نٌاباة عان صااحبها ،والوكٌال هاو الكفٌال وقٌال
الحافظ ،وردت مهنة الوكٌل التجاري فً المصادر المسامارٌة بالصاٌؽة الساومرٌة UGULA DAM . GÀR
و ٌقابلها باللؽة األكادٌة  .)111(wakil tamkāriوهً مهنة سومرٌة استمرت فً العصر الباابلً القادٌم والعصاور
البلحقااة( )111كمااا ورد الوكٌاال التجاااري بصااٌؽة ( ) giriوهااً مفااردة سااومرٌة ،تقابلهااا فااً األكادٌااة (،)pu
حرفٌا تعنً "قدم" ،إما فً النصوص االقتصاادٌة فتعناً "بإشاراؾ" او "باإمرة فابلن" إي "بعهدتاه أو بمساؤولٌته"،
( ،)in chargeوكثٌرا ما وردت فاً نصاوص أور الثالثاة  ،و(ٌ )giriكاون وساٌطا فاً التعامال باٌن مساوؤلً
المخازن واألشخاص الذٌن ٌتسلمون المواد .
 )3البائع المتجول:Hawker
ً
هو الشخص الذي ٌباٌع السلع والبضائع أي ٌتاجر بها ،كان ٌطلق على البائع المتجول أحٌانا حامل
وٌرادفها باألكادٌة  LÚŠAGAN.LÁاو LÚŠAMÁN .LÁالكٌس ،وقد وردت هذه التسمٌة بالصٌؽة السومرٌة
 ،وهً تسمٌة سومرٌة األصل انتقلت إلى األكادٌة ،إذ كانت هذه المهنة معروفة ) šamallū(mأو )šamalū(m
منذ العصر السومري القدٌم واستمرت فً العصر البابلً القدٌم(. )113
 )4بائعة الخمر:Seller Wine
وهً تسمٌة أطلقت على المرأة التً تعمل على بٌع الخمر وؼٌره من المشروبات الكحولٌة األخرى،
وتسمى أٌضا ً صاحبة الحانة نسبة إلى مكان عملها وهً الحانة أو الدكان الذي تباع فٌه تلك المشروبات( )114وقد

وردت فً المصادر المسمارٌة بالصٌؽة السومرٌة  MÍKAŠ .TIN . NAأو MÍKURUN . NAوٌرادفها
باألكادٌة ) .)115(sābītu(mورؼم أن النساء هن أكثر من مارس هذه المهنة ،فأن الرجال كان لهم دور فٌها
أٌضاً ،إذ وردت تسمٌة الرجل صاحب الحانة بالصٌؽة السومرٌة LÚKŪRUN.NAوٌقابلها باألكادٌة
) ،sābû(mوتعنً صاحب الحانة أو بائع الخمر(.)116
 )5مسؤول السوق:Official Market
وٌسمى أٌضا مفتش األسواق ،وهو الشخص المساؤول عان تنظاٌم العملٌاات التجارٌاة التاً تحادث
داخل السوق من بٌع وشراء وؼٌر ذلك( ،)117وهً مهنة ارتبطت بوجود األسواق التً نشأت ماع نشاوء المادن مناذ
عصور مبكرة من تأرٌخ ببلد الرافدٌن()118وردت هذه المهنة بالصٌؽة الساومرٌة  LÚKI.LAMوٌرادفهاا باألكادٌاة
 )119(rab mairوهااً مهنااة كاناات معروفااة فااً العصاار السااومري وكاناات األسااواق أماااكن تجمااع التجااار فقااد
وردت فاااً الساااومرٌة بصاااٌؽة (  ) sila2وباألكادٌاااة (  ) suquلؽااارض البٌاااع والشاااراء أو ي
النجااااز ماااا ٌتعلاااق
بالصفقات التجارٌة  ،واألسواق كانت تعقد فً الساحات المحٌطاة بماداخل بواباات المادن أو سااحات المعاباد وربماا
كانت ؼالبٌة األسواق هً من نوع األسواق المؤقتة التً تتبع موسم معٌن فً السنة .
 )6جابي الضرائب:Publican
وجبااً الشااًء جباااهُ أي جمعااه واالجتبااء افتعااال ماان الجباٌااة وهااو اسااتخراج األمااوال ماان
الجاابً هااو الجااامع َ
مضااامٌنها( . )111وجااابً الضاارائب هااو الشااخص المسااؤول عاان عملٌااة جمااع الضاارائب المفروضااة علااى الساالع
والبضائع التجارٌة وٌسمى أٌضاا ً موظاؾ الضارائب ( )111وقاد عارؾ العراقٌاون القادماء جباٌاة الضارائب كوساٌلة
لتموٌل النفقات العامة للسلطة المركزٌاة الحاكماة ،وكاان هاذا النظاام معروفاا ً مناذ العصار الساومري القادٌم ،وردت
LÚ
تسمٌة جابً الضرائب فً المصادر المسمارٌة بالصٌؽة السومرٌة  )111(LÚNÍG . KUD . DAاو NÍ.KUD
 .DAوٌرادفهااا فااً األكادٌااة) )113(mākisu(mكمااا وردت صااٌؽة أخاارى للضاارٌبة وهااً "گونااا "gu-naماان
المصاادر االكاادي ( ،)gunmبمعنااى "مسااتودع" ( ،)114بٌنمااا ٌعتبرهااا بعااض الباااحثٌن ،ماانهم ()Oppenheim
و(" ،)Snellضارٌبة" ( )taxأو "نوعاا ً ماان الضاارائب" فااً األكادٌااة ( ،)biltuوتاارد مااع الكثٌاار ماان المااواد ،مثاال
النسٌج  ،tug gu-naكما ترد مع الحٌوانات  udu gu-naوكذلك ماع الطحاٌن ،)115(e gu-naأماا
الـ ( باال )"  "bal-aفتعنً "تعوٌض أو ؼراماة" ()116وهاً ناوع مان الضارائب وتعارؾ "بالضارائب الحكومٌاة"
وهً على أنواع منها:
 .1ضرٌبة التسلٌم وتفرض على المقاطعات التابعة للدولة آنذاك وحسب إنتاجها وموردها االقتصادٌة من
حٌوانات وموارد زراعٌة.
 .2ضرٌبة تعرؾ باسم "ضرٌبة رأس المال" ( )bala-landsوتفرض على رأس المال حسب الطلب
واالحتٌاج بالنسبة للمقاطعات من السلع والمواد الؽذائٌة والحٌوانات والمنتجات الزراعٌة الخاصة
بالمعبد.
 .3ضرٌبة تعرؾ باسم "ضرٌبة اإلنتاج ( )bala-Liestungenوالتً تؤخذ على المنتجات الزراعٌة
والحٌوانات وقد عرفت هذه الضرٌبة على وجه الخصوص فً مدٌنة درٌهم (بوزرش داگان) (.)117
ضرٌبة العشر وهً الضرٌبة التً كان ٌدفعها التجار إلى معبد اإلله ننار وزوجته ننگال فً أور وتساوي 11/1
من المادة المتاجر فٌها ول م تقتصر ضرٌبة العشر على مادة معٌنة ففً نصوص أخرى من أور تشٌر الى أنها
دفعت حبوب وزٌوت وسمسم وتمور وطحٌن وبعض الحٌوانات واستمرت تدفع الى العصر البابلً القدٌم كما
ذكرت نصوص عصر سبللة أور الثالثة بأن صٌادي السمك دفعوا ضرٌبة العشر إلى معبد اإللهة أٌنانا فً
الوركاء والتً تساوي عشر السمك الذي اصطادوه (.)118
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