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 لىاعذ انُشش يف اجملهح
 

  انثحث ٌ ٌكىٌأٌشرتط  
ُ
 عىن  تها اجملهحضًٍ االخرصاصاخ انرً ذ

  ٌشرتط عهى انثاحث االنرضاو تادلىضىعٍح و ادلُهج انعهًً يف انثحث و

ٌ ٌهرضو تششوط انثحث انعهًً يٍ حٍث انرثىٌة و اعرعًال أو ، انرحهٍم

يف و ،ىل ادلصادس و ادلشاجع وفك طشٌمح يُهجٍح و احذج إإ شاسج اذلىايش و الإ 

 آخش انثحث

  ٌشرتط عهى انثاحث يشاعاج اجلىاَة انشكهٍح و االهرًاو تغاليح نغح

 خطاء انهغىٌح و ادلطثعٍحلأ انثحث يٍ ا

  
 
ٌ 

 
 A4و االَكهٍضٌح تُغخرني عهى وسق أو انثحث اىل اجملهح تانغح انعشتٍح مذ

 فك انثحث اٌش 
 
نه يهخص

 
ٌ ال ٌضٌذ عذد كهًاذه أتانهغح االَكهٍضٌح عهى يف أو

 كهًح  751عهى 

 أانثحث لذ َشش او لثم نهُشش يف  ٌ ال ٌكىٌأ  ٌشرتط 
 
دوسٌح عهًٍح داخم  حٌ

 و خاسجهأانعشاق 

  صفحح  15ٌ ال ذرجاوص عذد صفحاخ حبثه عٍ أٌشرتط عهى انثاحث 

  ه عانٍح اجلىدجنفمح اشكال انفٍُح ادلشأٌ ذكىٌ ادلشاهذ و الٌشرتط يف انثحث 

 أىل اجملهح ال ذشد إصىل انثحث ادلمذيح أ 
ُ
 و مل ذُششأغرتجع عىاء َششخ و ذ

  ععاس أجىس انُشش يف ضىء الذعرًذ اجملهح يثذأ انرًىٌم انزاذً وحتذد

 انغائذج
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 توطئة

 علي ياسين الجبوري أ.د.
 رئيس هيأة التحرير

 
جامعة الموصل  -ثار ة اآليمكيصدر العدد الخامس من مجمة آثار الرافدين التابع ل

بحاث العممية المقدمة من اآلثاريين المتخصصين بمغات بالد لى تشجيع األالمجمة التي تيدف إ
وفق المعايير العممية. نقدم في ىذا العدد مجموعة متميزة من الرافدين وحضارتيا ونشرىا 

ثار بالد الرافدين وحضارتيا في عصورىا آساتذة يعممون في حقل أسيامات العممية كتبيا اإل
شورية وفترات الممتدة من االلف السادس قبل الميالد مرورا بالحضارات السومرية واألكدية واآل

ثارية آليو من معرفة إمية. نممل ان يجد القار  الكريم ما يصبو سالالحكم االجنبي ثم العصور اإل
ثارية التي تساعد في توعية االنسان وحضارية. ان نشر ىذه البحوث سيسيم في تعزيز الثقافة اآل

نسانية ودروس يفاد منيا االن ومستقبال، مع االخذ ثار والتراث، كما انيا ممك لإلىمية اآلمب
ثارنا من عمميات نيب واعمال حفر عشوائية وغير آالتي حمت ب بالحسبان اليجمة الشرسة

ثري اوال ومن ثم نيب محتوياتو وتيريبيا خارج العراق. الموقع األ مشروعة اسيمت في تشويو
ثار مدينتي نينوى والنمرود ومحتويات متحف الموصل كميا دليل قاطع عمى آما حل ب       ً وأخيرا  

شورية والتي امتدت لما يقرب من مى تدمير الحضارة اآلمدربة عممت عخفية ممنيجة و            وجود أيد  
 الف سنة قبل الميالد.  2000

في نشر منجزات تمك      ً دورا                                           ً ن يكون لمبحوث المقدمة والتي ستقدم مستقبال  أنممل 
القديم في مجال الكتابة والتدوين والقانون والفمك  األدنىثرىا في بمدان الشرق أالحضارات و 

 بكل مجاالتيا.  واآلدابوالتنجيم واليندسة والرياضيات والطب 
 االعداد القادمة ستنشر الكترونيا، وىذا ما يسيل التواصل بين ىيمة التحرير والباحثين 

 لييا. ن شاء اهلل. وستزود المجمة الباحثين بموقعيا الجديد وكيفية التقديم اإ
 

 ومن اهلل التوفيق
 
 



 



3 

 نعي 
                                                   ستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار مصطفى الشيخمي  الراحل األ

5491  _9154 
 براهيم إأ.د. جابر خميل 

 جامعة الموصل  –كمية اآلثار 
 سبق رئيس هيأة اآلثار والتراث األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غادر الدكتور عبد القادر مطار بغداد الدولي  0207يمول أ 02في يوم الجمعة الموافق 
، يرافقو نجمو  تتعمق بالقمب في إحدى مشافييا فحوصات إلجراءمتوجيا الى مدينة اسطنبول بتركيا ، 

أنس . بعد إجراء الفحوصات الطبية قرر االطباء المختصين إجراء عممية جراحية كبرى في القمب . 
ونقل جثمانو إلى بغداد ووري  0207الثاني من تشرين االول  حياة فيايام معدودات فارق ال وبعد

 .  0207الثرى في مقبرة الكرخ االسالمية في السادس من تشرين االول 
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ن كان تفسيره ىو والفقد حالة مؤلمة ، والفراق ىاجس مرعب يبقى      ً                                   كامنا  في ذىن اإلنسان وا 
 انتقال من حياة زائمة إلى أخرى دائمة مستقرة . 

 (باب الشيخ )سم افي حي عريق من أحياء مدينة بغداد معروف ب 0723ولد الفقيد عام 
الذي فيو مرقده ومسجده  (الكيالني)نسبة إلى الشيخ الزاىد عبد القادر بن موسى بن عبداهلل الجيمي 

 الجامع . 
ثار عدىا بقسم اآلواإلعدادية في مدارس بغداد ثم التحق ب االبتدائيةمل المرحوم عبدالقادر دراستو كأ 

في االثار القديمة . وأىمتو شيادتو  البكالوريوسبجامعة بغداد وحصل عمى شيادة  اآلدابفي كمية 
ثار . ونسب بدرجة منقب آ (                ً ار والتراث حاليا  الييأة العامة لألث)ين في مديرية االثار العامة يلمتع

                                                                                           لمعمل في دائرة التحريات وحماية المواقع االثرية . والتحق يومئذ  بالمجان التي كانت تعد مؤلفين 
بغداد  - ثريةأطمس المواقع األ)و  (0752بغداد  - المواقع االثرية في العراق)ميمين ىما : كبيرين 
ً                                                . فضال  عن الواجبات االخرى المتعمقة بإجراء الكشوفات عمى (0754 مواطن االثار وتفقدىا من      

 جل حمايتيا من التجاوزات . حين آلخر ، من أ
رشحت مديرية االثار العامة يوميا المرحوم عبد القادر  0753ذار من سنة في بداية شير آ

ثرية التي كان يجرييا عالم االثار االمريكي روبرت ادمز االستاذ في ممثال عنيا في المسوحات األ
عة شيكاغو لممنطقة الواسعة المساحة الواقعة بين قضائي عفك في محافظة المعيد الشرقي بجام

ثاري لغاية النصف االول من شير القادسية والنعمانية في محافظة واسط واستمرت عمميات المسح اآل
االنيار  يس من العام نفسو . واليدف من ىذه المسوحات ىو استكمال الدراسات الخاصة بمجار ر ما

والتي كانت تروي المدن والقرى والحقول والبساتين في العصور القديمة ، والتي  ، ةوالجداول الدارس
 غدت في القرون المتأخرة الماضية شبو صحراوية .

في عام  روعو ىذا عمى مراحل . كانت االولىالجدير بالذكر أن االستاذ ادمز بدأ مشومن 
             ً                در قد أعد بحثا  قيما عن نتائج . وكان المرحوم عبدالقا 0753 في والثالثة 0751والثانية في  0746

. أما االستاذ ادمز فقد  47 – 40ص  (0755) 11لك المسح نشره في مجمة سومر المجمد ذ
عمال االثارية ىذه عالوة كانت األ( Heartland Cities , Chicago 1981) أصدر مؤلفو الشيير

التنقيب التي ، قد أكسبت الفقيد ميارة في التحري و رسوبي عمى أعمال المسوحات في منطقة السيل ال
ثار العراقية ، جعمتو يعقد العزم عمى إكمال تحصيمو العممي . فسافر رحمو تضطمع بيا مؤسسة اآل

طروحتو في ااهلل إلى المممكة المتحدة والتحق بجامعة كالسكو والتي منحتو شيادة الدكتوراه عن 
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الواقعين  (السيب وحداد)مرين ىما في تميين مشيورين بحوض سيل حالنصوص المسمارية المكتشفة 
 . م ق 0373 – 0222ن إلى العصر البابمي القديم في محافظة ديالى والعائدي

The Old Babylonian Tablets From ME – TURAN (Tell AL SIB and Tell 

HADAD) Univiersity of Glasgow June 1983 
ثار التي منحتو اجازة دراسية إلكمال إلى العراق والتحق بمؤسسة اآلعاد الدكتور عبدالقادر 

بن رشد اتحصيمو العممي . وبعد مدة غير طويمة وبناء عمى طمبو نقمت خدماتو إلى كمية التربية 
دائرة  بجامعة بغداد لتدريس تاريخ العراق والوطن العربي في العصور القديمة إال انو لم ينقطع عن

في  اآلدابثار بكمية كانت صالتو العممية مع قسم اآل العراقي وفي الوقت نفسوثار والمتحف اآل
                      ً       ً        ً                                               الجامعة ذاتيا ، محاضرا  ومشرفا  ومناقشا  لطمبة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه . 

لم يقتصر نشاطو العممي عمى كميتو بل كان يمبي دعوات الجامعات العراقية لمناقشة أطاريح 
اسات العميا وفي مقدمتيا جامعة الموصل . إذ تحمل أعباء السفر ومخاطره في أوقات طمبتيا في الدر 
نخبة  كتبتيا وسوعات الحضارية التينشير إلى جيود الفقيد في المشاركة في المكما  أمنية حرجة .

               ً                    والتي غدت مصدرا  لمطمبة والباحثين . ، من الباحثين العراقيين
ً   وفضال  ع ثاريين والمؤرخين في العراق فأصبح الفقيد العديد من اآللك فقد تخرج عمى يدي ن ذ   

 بعض تالميذه يقودون العممية التربوية في المدارس والجامعات العراقية . 
وفي جامعة بغداد يحق لنا أن  ثثار والتراومن خالل سنوات زمالتي مع الفقيد في ىيأة اآل

 دب والخمق الحسن . ثره وحسن شمائمو . فقد كان بحق حميد الشيم واألآنذكر م
 وترك عند عائمتو وزمالئو وأصدقائو ةخر اآل غادرنا المرحوم الدكتور عبدالقادر إلى عالم

ندعو اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمتو ، وأن يسكنو محبيو لوعة الحزن وألم الفراق . ومعارفو و 
 أعمى فراديس الجنان . 

 
نا إليه راجعون نا هلل وا                            وا 
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  تسویق المنتجات الزراعیة بین مدن العراق القدیم

  أ.د. حسین ظاهر حمود

  جامعة الموصل -كلیة اآلثار
  د. هیفاء أحمد عبد  

  جامعة الموصل -كلیة اآلثار

  

  الملخص

                                               ً                            ان دراســة موضــوع تســویق المنتجــات الزراعیــة یعــد مؤشــرًا لتقــویم جانــب مهــم مــن اقتصــاد 

                                               امین النصــوص المســماریة ان البنیــة االقتصــادیة كانــت                                   العــراق القــدیم. إذ یتضــح مــن دراســة مضــ

                                                                                    قائمة على االنتاج الزراعي آنذاك. وان نشـاط حركـة التسـویق كـان یعتمـد علـى جملـة مـن العوامـل 

                                                                                        األساسیة منها ما یرتبط بنوعیة المنتجات الزراعیـة وكمیـات االنتـاج الفـائض والنقـل الجیـد، وحریـة 

                                                    عریفــات االســعار وثباتهــا بعامــة. كمــا كــان للظــروف البیئیــة                                  التبــادل التجــاري، إلــى جانــب تنظــیم ت

ً               المالئمة وتنظیم الملوك وحكام المدن لشؤون التسویق فـي العـراق القـدیم، فضـًال عـن دور مؤسسـة                                                                      

                                   المعبد في عملیات التبادل التجاري.

  

The Agricultural Products Marketing in Ancient Iraqi Cities 
 
Abstract 

Tackling the topic of agricultural products marketing at the ancient 
ages refers to the evaluation of economy in Iraq at that time. Throughout 
the study of cuneiform texts, it is clear that structure of Iraqi economy 
was based on the agricultural production. The marketing activity depends 
on a group of essential factors, like the ones that are related to the type of 
agricultural products, the quantities of surplus products, the perfect 
transporting, and freedom exchanging and fixed tariffs for prices, the 
adequate environmental conditions and the marketing organized by kings 
and rulers of the Iraqi cities at that time and basically related to the 
foundation of temple which was responsible for all transactions and the 
processes of trading exchange.  

  



 ٢٠٢٠/  ٥ة آثار الرافدین / المجلد مجل

 ٨٠

        مقدمة:  ال

        ً وحــدیثاً        ً قــدیماً        وتطــوره                   مــو اقتصــاد البلــدان  ن   فــي       بمكــان                   التســویق مــن االهمیــة            یعــد موضــوع  

                                                                                     فهــو یــرتبط بدرجــة اســاس بتلبیــة متطلبــات المســتهلكین ومــدیات اقبــالهم علــى شــراء المنتجــات التــي 

                                                                      قدم عملیات التسویق في التاریخ القدیم الى نحو ثمانیة االف سنة ماضیة عند  أ    عود  ت              یتم تسویقها و 

   ،                    مــن المنتجــات الزراعیــة       ً نواعــاً  أ                                       نیة االولــى للقــرى التــي عاشــوا فیهــا وزرعــوا  ا    الســك              نشــوء التجمعــات 

                                                                             الكتفـاء الـذاتي قـاموا باسـتخدام فـائض االنتـاج لمبادلتـه وتسـویقه الـى القـرى المجـاورة  ا            بعد تحقـیقهم 

       بــاطراد    )                التجهیــز والتصــریف (                         ثــم تطــورات عملیــات التســویق    ،                            لســد حــاجتهم مــن المنتجــات االخــرى

                    نشـــاطات حركـــة التســـویق        اصـــبحت    حتـــى        المـــدن                         ازدیـــاد الســـكان وظهـــور طالئـــع   و       القـــرى        مـــع نمـــو 

     .                     بین مدن العراق القدیم        شؤونها                                                         منظمة ویتم االشراف علیها لتحقیق الفائدة لجمیع العاملین في 

                                                                                                                                                                                                                                    

  تسویق المنتجات الزراعیة بین مدن العراق القدیم

                                   یم اقتصــاد البلــدان القدیمــة والحدیثــة  یــ                                هــم الموضــوعات التــي یــتم بموجبهــا تق أ           لعــل مــن بــین 

                  ة أیضـا فـي نمـو تلـك                       الذي كان والزال لـه أهمیـ   ه                                        ومدیات  تطورها ما یخص التسویق ونشاط حركت

ـــین ـــة ب ـــدا أعمـــال تســـویق المنتجـــات الزراعی          أن مفهـــوم    .             المـــدن القدیمـــة                                                           االقتصـــادیات ومنهـــا تحدی

         وتجهیزهـا                                 علـى نشـاط نقـل المنتجـات الزراعیـة                                ً العراق القدیمة كـان یعتمـد اساسـاً                 التسویق بین مدن 

        نها دعـم  أ    مـن شـ                                          تحقیـق ذلـك یتوقـف علـى جملـة مـن العوامـل التـي    ، و      واخـرى          بین منطقة          وتصریفها 

         نـواع تلـك  أ   عـن    ً الً  ضـ               مـن حیـث الجـودة ف                   المنتجـات الزراعیـة             یـرتبط بنوعیـة          منها مـا              حركة التسویق

ً    فضـًال عـن                                                         المنتجات وبما كان یحقق سد الحاجة الیها من متطلبات السكان                  وسـائل تصـریف تلـك     

          واق المـــدن                                                                            المنتجـــات وبمـــا یحقـــق الفائـــدة للمـــزارعین أو المســـتثمرین عنـــد نقلهـــا لتصـــریفها فـــي اســـ

     .       القدیمة

                                                            ربــاح المتحققــة للمــزارعین والمتــاجرین بالمنتجــات الزراعیــة ونشــاط         ن نســب األ إ        دون شــك فــ

                                                                  بهـــا فـــي اســـواقها كانـــت تعتمـــد علـــى المتطلبـــات الحیاتیـــة ایضـــا لســـكان المـــدن    ة               عملیـــات المتـــاجر 

         مناســب مــن                         شــرائها یتطلــب بلـوغ مســتوى  ل               الحاجــة متزایـدة      كانــت      اذا                          واالقبـال علــى تلــك المنتجـات فــ

                                                                                االنتـــاج أو تحقیـــق نســـب مـــن الفـــائض فـــي االنتـــاج لـــدعم الطلـــب والحیلولـــة دون التجـــاوز أو رفـــع 

                                 ان یســـبب نوعـــا مـــن اإلربـــاك فـــي اقتصـــاد    ه ن أ          ن ذلـــك مـــن شـــ أل   ؛                        االســـعار المعروضـــة فـــي الســـوق

     .     السوق

                                                                        ومــن الطبیعــي ان تحقیــق المســتویات المطلوبــة مــن فــائض االنتــاج كانــت تــرتبط بظــروف 

   رض  عـــ   و ت أ          و الحرائـــق  أ        و الغـــزو  أ                                              ومـــدیات تعرضـــها الـــى الحـــاالت الطارئـــة مـــن الفیضـــانات        البیئـــة 

               مـــام عجـــز الســـكان  أ             مســـاحات شاســـعة                                ى أســـراب الجـــراد التـــي كانـــت تلـــتهم                   االراضـــي الزراعیـــة الـــ

     .                 في العصور القدیمة                         بخاصة في مواجهة أخطارها     منهم            والمزارعین 
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  د. هیفاء أحمد عبد                  

 ٨١

                االراضــي المعتمــدة           فیمــا یخــص       المیــاه                                        ذلــك مــن الضــروري اإلشــارة الــى مــدیات تــوافر    الــى 

            مشاریع الري      عبر                             أو التي كانت تعتمد على السقي                         قسام الشمالیة من العراق           مطار في األ      على األ

              راعــــة انــــواع مــــن                                   قســــام الوســــطى والجنوبیــــة مــــن الــــبالد لز                              االصــــطناعي التــــي كانــــت تقــــام فــــي األ

     . ) ١ (                 المحاصیل الزراعیة

           سـواق المـدن  أ                   ثـره الواضـح فـي بلـوغ  أ            ان والزال لـه                                  كذلك یمكن اضـافة عامـل النقـل الـذي كـ

                  القـوارب والسـفن أو          عـن طریـق                                                             القدیمة وتصریف المنتجات الزراعیة فیها سـواء منهـا النقـل النهـري 

   . ) ٢ (                               ات وتسویقها الى جهاتها المقصودة                                   طة قوافل الحمیر في نقل حموالت المنتج ا   بوس

                             ن الحبـوب فـي العـراق ومنـذ عصـور       صـناف مـ أ                                       وتشیر الدالئل االثریة المتیسرة الى زراعة 

        ولـى بعـد                                     غراض التسویق فـي التجمعـات الزراعیـة األ                            ریخه وتحسین نوعیة المنتجات أل أ          مبكرة من ت

     . ) ٣ (                       كثر من عشرة االف سنة مضت أ                                                      ظهور الحیاة المستقرة في القرى وازدیاد السكان فیها قبل 

                 ن تحـوالت اقتصـادیة               وما تبع بعده مـ                                           فیما اصطلح على تسمیته بالعصر الحجري الحدیث 

     .                                                  واجتماعیة مهمة في تطور مسیرة المجتمع البشري القدیم

                                                                              وقد ربط المتخصصون في دراسة االثار والحضارات القدیمة ذلك التحول بممارسة االقتصـاد           

                                               نـواع مـن منتجـات الحبـوب وتسـویقها بـین المجـامیع فـي  أ               ساسا علـى زراعـة  أ                   االنتاجي الذي اعتمد 

         فــراد الــى                                                    ن زاد عــدد الســكان فــي تلـك القــرى ثــم تبعــه زیـادة حاجــة األ  زم  الـ   ور   ر  مــ  وب   ، ) ٤ (   ولــى        القـرى األ

ـــــ د    فقـــــد    ،                                           تـــــوفیر الكمیـــــات المطلوبـــــة مـــــن المنتجـــــات الزراعیـــــة                             ت االثـــــار المادیـــــة المكتشـــــفة فـــــي ّ  ّل

            م عـــن ممارســـة          الثــامن ق.  –                                                           المســتوطنات الزراعیـــة القدیمــة التـــي تعــود الـــى حـــدود االلــف التاســـع 

  و                        وكـان ذلـك یـتم بالتبـادل ا   ،   نهـا  بی                                       نواع من منتجـاتهم الزراعیـة الفائضـة فیمـا  أ                  السكان نقل وتسویق 

    .  ) ٥ (                              تبادل سلعة او منتوج بمنتوج آخر     عبر                  ما یسمى بالمقایضة 

                       نســبة عالیــة مــن البــروتین       علــى                            نــواع مــن الحبــوب التــي تحتــوي أ                     فقــد عثــر المنقبــون علــى 

                      والـذي یعـود تاریخـه الـى    )         قـرب الحضـر (  ة                   فـي موقـع ام الدباغیـ          والبـازالء                       مثل بذور الكتان والعـدس 

                         ال یمكــن ان تنمــو فــي النطــاق                              م  ومــن المعــروف ان هــذه البــذور    .     ســنة ق      ٦٠٠٠             مــا یقــارب مــن

    كمـا    ،           رواء مسـتمرة إ                                                     یقع في سـهل جـاف بینمـا تحتـاج نمـو تلـك البـذور الـى عملیـات      ألنه   ؛       المذكور

                                    ً ن امكانیة سقي تلك البذور كـان بعیـداً                                                        ان طوبوغرافیة الموقع ال تسمح باستخدام تقنیة الري فیها وا

          خـر اسـتخدم  آ           موقع زراعـي                           هذه البذور تم تسویقها من   ن       ر الى ا ش       مما یؤ    ، ) ٦ (                 في ذلك الوقت ایضا

     بهـذا   Diana Kirkbrid               ، وتـرى المنقبـة  ) ٧ (                               ء كمستوطنة تـل الصـوان قـرب سـامراء               فیه تقنیة االروا

   ، د   لو                           لحبـوب مـن خـالل مبادلتهـا بـالج                                                  الخصوص ان سكان موقع ام الدباغیة قد حصلوا علـى تلـك ا

ــة التــي تؤ    ن إ فــ      كــذلك  .  ) ٨ (             ها فــي منــاطقهم  و                          جلــود الحیوانــات التــي اصــطاد       ر الــى  شــ                      هنــاك مــن االدل



 ٢٠٢٠/  ٥ة آثار الرافدین / المجلد مجل

 ٨٢

           جــات الحبــوب  ت  من ب                               تــل الصــوان وجرمــو وحســونة وشمشــارة                                   تســویق المنتجــات الزراعیــة بــین مواقــع 

    .  ) ٩ (                واالدوات الزراعیة       واآلالت      فائضة   ال

                                                مـــن المؤشـــرات علـــى تســـویق المنتجـــات بـــین مواقـــع العبیـــد                         ومـــن العصـــور الالحقـــة هنـــاك

   . )  ١٠ ( ه                             والوركاء في جنوب العراق وشمال

                                                                                    الى ذلك تزداد معرفتنا عن حركة التسـویق وعملیاتهـا المختلفـة بـاطراد فـي العصـور التاریخیـة           

ــا الــى عصــر فجــر  ن       وعنــدما      م)   ق      ٢٤٠٠  -    ٢٨٠٠     حــدود  (              ســالالت الســومریة   ال                           صــل فــي متابعتن

ـــــة ضـــــ   ن م      تلمس مـــــ نـــــ ـــــى الشـــــؤون الزراعی                                                                امین بعـــــض النصـــــوص المســـــماریة ســـــیطرة المعابـــــد عل

    فــي       ومنهــا                                                        فضــال عــن حصــول جملــة مــن التطــورات فــي مختلــف الشــؤون االقتصــادیة   ، )  ١١ (      تحدیــدا

                                                                                  اتساع مساحات االراضي الزراعیـة وتنـوع المحاصـیل فضـال عـن تقـدم االسـالیب الزراعیـة وادواتهـا 

                            التسـویق كمـا تعكـس تلـك النصـوص        ألغـراض                 حقیـق الفـائض منهـا                زیـادة االنتـاج وت    فـي     ساعد      مما

                                    فقــد كانــت الســالالت الحاكمــة فــي كــل مدینــة    ،                                          تفاصــیل حركــة المبــادالت بــین مــدن العــراق القــدیم

    .  ) ٢ ١ (                                       سومریة تشرف على عملیات التسویق وتنظیمها

      ات فـي                                                                      ولم یستمر هـذا الـنمط االقتصـادي فـي العصـور الالحقـة بـل حـدثت فیـه بعـض التطـور           

      وكانــت        ً محرمــاً                    كــان بیــع االراضــي فیــه                    العصــر الســابق الــذي                             شــؤون بیــع االراضــي بالمقارنــة مــع 

ً    فضًال عن              ها بید المعبد   یع         االراضي جم     إلـى                                          المحاصیل الزراعیة اكثر وما صاحبه من نشاط       تنوع    

    قبـل                                                   ار لسـقي المزروعـات فضـال عـن حریـة مبادلـة المنتجـات مـن   ألنهـ                  مشاریع الري وكـري ا      جانب

            دارة شـــــؤونهم  إ   ي   ة فـــــ                                                            زارعین وتســـــویق منتجـــــاتهم الزراعیـــــة وبمـــــا یحقـــــق لهـــــم االربـــــاح المرجـــــو    المـــــ

     . )  ١٣ (          االقتصادیة 

                                                                             وبــذلك اختفــت كثیـــر مــن القیـــود التــي كانــت تحـــد نشــاط االفـــراد مثلمــا كــان علیـــه الحــال فـــي           

      ن قبـــل                          الشـــؤون االقتصـــادیة تحدیـــدا مـــ              ً      المعبـــد تحدیـــدًا یـــدیر                                العصـــر الســـومري القـــدیم عنـــدما كـــان

                                                        ر فیما بعد بحلول العصر االكدي ومن ثم العصور التالیة وسـاد                        ّ اال ان هذا التوجه قد تغیّ    ،     معابد ل ا

             اعطـاء الحریـة     عـن         صـور فضـال ق   وال      فـراد                               دارة الشـؤون االقتصـادیة مـن قبـل اال إ                 نوع من الحریة فـي 

   مـن      نواع  أ    هـا بـ                                                                 المزارعین الذین كانت لهم اراضیهم الخاصة ولهم حـق التصـرف بهـا وزراعت  و         لألفراد

     . )  ١٤ (              راعیة وتسویقها             المنتجات الز 

  )  م   . ق      ١٥٩٥  – ٤   ٢٠٠                           ة فـي العصـر البـابلي القـدیم (                                    هذا ویتضـح تنظـیم شـؤون الحیـاة االقتصـادی

                              اذ كــــان لــــذلك التنظــــیم انعكاســــاته    ،                             دراســــة مضــــامین النصــــوص المســــماریة         عــــن طریــــق      بوضــــوح 

                     الواضح فـي تنظـیم شـؤون          تأثیرها    درة                                                      االیجابیة على نشاط حركة التسویق كذلك كان للقوانین الصا

       ة وكمـــا                                                           ت تعریفـــات اســـعار المنتجـــات الزراعیـــة االساســـیة فـــي الحیـــاة الیومیـــ   ثبیـــ                  التجـــارة والتجـــار وت

    .  )  ١٥ (                        یتضح ذلك من قانون اشنونا
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 ٨٣

            علـى تطویرهـا                                                                    كما یفهم من مضامین مواد قـانون حمـورابي تنظـیم شـؤون الزراعـة والمحافظـة           

                                          فراد لتنظیم االنتاج الزراعي وتكثیفه وتوسـیع               مام مبادرات األ أ            وفسح المجال                     ودعم االنتاج الزراعي 

     . )  ١٦ (                             ق وتوفیر جمیع مستلزمات نشاطها                نطاق حركة التسوی

                                              سـاهم فـي كـل مدینـة مـن مـدن العـراق القـدیم برخائهـا  ی                                لقد كان تسـویق المنتجـات الزراعیـة 

   ،                               لمحلیة في كل مدینة من تلك المدن                                                     وتحقیق نوع من التكامل االقتصادي فیها نتیجة سد الحاجة ا

     . )  ١٧ (                             د المالیة للعاملین فیها جمیعا                   ومن ثم تحقیق الفوائ

              ق القـــدیم تنــــوع                                         هـــم عوامـــل نشــــاط حركـــة التســـویق بـــین مــــدن العـــرا أ       كـــان مــــن            الـــى ذلـــك

                              او تسـویق نـوع معـین مـن المحاصـیل         بإنتـاج        و منطقـة  أ                     ، فقـد تمیـزت كـل مدینـة                  المنتجات الزراعیـة

                          ا كانــت ذات اهمیــة كبیــرة فــي    ألنهــ   ؛                                      ســاهم فــي اقبــال ســكان كــل مدینــة علــى شــرائها       مــن ثــم   و      الیهــا 

                                                      كــان لتنــوع خصــائص بیئــة العــراق الطبیعیــة صــلة مباشــرة بتنــوع    ه نــ إ                           حیــاتهم الیومیــة ویمكــن القــول 

                                                         فكمــا هــو معــروف ان بیئــة العــراق تتــألف مــن اربعــة منــاطق طبیعیــة    ،                       انتــاج المحاصــیل الزراعیــة

   ،                                        موجــة والمنطقــة الجبلیــة والمنطقــة الصــحراویة ت                        ســهل الرســوبي والمنطقــة الم        منطقــة ال   :        رئیســة هــي

             التضـاریس كمـا    یـث  ح   مـن                                                           ن مظاهر البیئـة الطبیعیـة تتبـاین فـي ارض العـراق تباینـا كبیـرا  إ       وبذلك ف

                                    مــن حیــث تفــاوت درجــات الحــرارة والبــرودة         ل منهــا                                      تتبــاین مــن حیــث ظــروف المنــاخ الســائدة فــي كــ

                دون شــك كــان لهــذا    مــن     . و  )  ١٨ (                فصــلي اثنــاء العــام                    طــل علیهــا وتغییرهــا ال                     وكمیــات االمطــار التــي ته

           التفـاوت فـي                 نـتج عنـه نـوع مـن                                                              التباین أثره الواضح فـي حیـاة السـكان وتنـوع نشـاطاتهم الزراعیـة اذ 

                                                                                          كمیة ونوعیة المنتجات الزراعیة مما كان له أثره الفاعل في تهیئة الظروف المالئمة لقیام السـكان 

     .                            ق بین المدن في العراق القدیم ی                                الزراعیة ومن ثم نشاط حركة التسو                  بتصریف منتجاتهم

                                                              االشـــارة الیـــه انـــه ورد فـــي بعـــض النصـــوص المســـماریة بعـــض المعلومـــات ذات    ر   تجـــد    مـــا  وم          

      ٢٠٠٤–    ٢١١٣                                                                     العالقة بفعالیات التسویق وحسابات موازن الفضـة مـن عصـر سـاللة أور الثالثـة (

      شـؤون                                وتعـد علـى قـدر مـن االهمیـة فـي دراسـة    ،      ة أومـا                           وقد كشفت هـذه النصـوص فـي مدینـ   م)    . ق

     :                                                   التسویق وتقسم هذه المجموعة من النصوص الى ثالثة أقسام

  نصوص تسمى برأس المال                     ) assist(    وتعرف باللغة السومریة                      Sag.nίg.ga.ra.kam/ak    

  نصوص النفقات             ) Expenditure(    واشیر لها بالسومریة                    zi.ga.am   أو بالمصطلح            ša.bi.ta    

  ص تعــــــرف بالمصــــــطلح الســــــومري     نصــــــو                        lá.ni  عبیــــــر عنهــــــا بمصــــــطلح الرصـــــــید          ویمكــــــن الت                        

    . )  ١٩ (       المتبقي

                                                          على درجة من االهمیة في دراسة حسابات الموازنة في مدینة اوما                    ّ ان هذه النصوص تعدّ 

                                                      اذ یمكــــن ان یســــتدل مــــن تلــــك النصــــوص علــــى طبیعــــة المبــــادالت بــــین    ،                  وحركــــة التســــویق فیهــــا

          و عــن طریــق  أ                                         لبضــائع الــى االســواق بشــكل مباشــر مــن المنتجــین                           المســتثمرین والتجــار ووصــول ا
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 ٨٤

                           كما یفهـم مـن مضـامین بعـض تلـك    ،                                 ذ كانوا المسؤولین عن الصرف والخزن إ                  الوسطاء في الغالب 

                       شــیر فــي نــص منهــا الــى دفــع  أ                                     ار تجاریــة لنقــل المنتجــات الزراعیــة وقــد  ف ســ أ               النصــوص عــن وجــود 

    .  )  ٢٠ (                  كأجرة لقارب التجار                ) سیال من الشعیر     ٢٥٤١ (

  

     :       في اآلتي                                                                              یمكن تقسیم اهم المنتجات الزراعیة التي كانت عرضة للتسویق بین مدن العراق القدیم 

ــــت باللغــــة الســــومریة    :      الحبــــوب  - أ ــــة بمصــــطلح   ŠE                      وعرف ــــین اهــــم   šeum               واالكدی                  وكانــــت مــــن ب

  س                           ا والزالــت تمثــل الغــذاء الــرئی   ألنهــ   ؛                                                       المنتجــات الزراعیــة التــي تــم تســویقها بــین مــدن العــراق القــدیم

    .  )  ٢١ (                            ومنها بشكل خاص القمح والشعیر                        سكان في حیاتهم الیومیة ل ل

                                         بزراعـة هـذین المنتـوجین نتیجـة لخصـوبة تربتـه      كافـة       عصوره     في                      وقد اشتهرت ارض العراق             

                                                                                 والســیما القســـم الجنـــوبي مــن العـــراق الـــذي عـــرف بــارض الســـواد لكثـــرة خیراتــه وأصـــبح هـــذا القســـم 

       الخـامس      قـرن                س الـذي عـاش فـي ال ت     هیـرود   ن         فقـد ذكـر عـ   ،    غریق                           مضرب االمثال عند المؤرخین اال

            الــذي عــاش فــي      بون                                                            ق. م ان المحصــول المنــتج كــان یقــدر بنحــو مــائتي ضــعف كمــا اشــار ســترا

                    ن هــذه االحصــاءات تؤشــر   فــإ       دون شــك    مــن        ضــعف  و      ٣٠٠                                   القــرن االول ان المنتــوج فیهــا یقــدر بـــ 

                     سـاحة االراضـي الزراعیـة              العـراق لسـعة م                  االنتـاج الزراعـي فـي        مـدیات             مبالغتها الى     من     رغم      على ال

    .  )  ٢٢ (   فیه

                         ، فــي مبادلــة منتــوج الشــعیر  )  ٢٣ (                     بــین مــدن العــراق القــدیم                         كانــت حركــة التســویق نشــیطه      لقــد 

               ، وتؤشــر مضــامین  )  ٢٤ (                              ر وبابــل والرســا ومــاري واشــور وكــیش                               والقمــح والســیما بــین مــدن ســبار واو 

      ، علـى  )  ٢٥ (        طة السـفن ا   بوسـ         كل رئـیس                                                   النصوص المسماریة الى تسویق الحبوب التي كانت تنقل بشـ

    تــل (                      بــین مــاري واشــور وكرانــا    ة                                                    نهــري الفــرات ودجلــة كمــا كانــت حركــة التســویق للحبــوب  نشــیط

    .  )  ٢٦ (                 طة القوافل البریة ا   بوس   )      الرماح

                                                                          وقد ذكـر فـي العدیـد مـن النصـوص المسـماریة عقـود شـراء كمیـات الحبـوب ومنهـا الشـعیر 

   _          ١٧٤٩ (        وایلونا  سـ  سم       الملـك        من عهد              في عقد تسویق             ومن ذلك ورد   ،                       ونقلها الى العاصمة بابل

   :    االتي    م)  ؛    ق    ١٧١٢

  

   ma-na6½ gίn 20še (ku-babbar)  1/3حبة من الفضة،  ٢٠الت قشی ٦منا،           

   i-na 2 gur 1 (p I) 4 (bán) se- ta ل قسوتو شعیر للشی ٤، بي ١كور،  ٢قیمة 

   3 (ba) še-gur –sag-bi (gur) 62سوتو شعیر    ٣،  ً ا  كور  ٦٢

   1 (pI)še-gur sag-bi(gur)33بي شعیر، انها مجمل حاصل العاصمة  ١،  ً ا  كور  ٣٣

   i   [11(gur)2(bán)máš-b[ )ربح(سوتو انها فائدة  ٢و   ً ا  كور  ١١

    itu šu-numun-a u4 20 – (kam)الیوم العشرین  ،في شهر تموز

١ 
٣ 

١ 
٢ 
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   mu i7 na-ga-ab-nu-uh-ši nuhsi-nagab) ٢٧(في السنة التي حفر فیها قناة 

   :شحنت باالسفن الى بابل االتي )الشعیر(استالم حبوب  صخر یخآكما ورد في عقد 

   še –gur  na-ah-lum 300 )تنظیفها(كور شعیر تم غربلتها  ٣٠٠

    2 (p1) 3 (bán) gur giš ŠID-gal (gur) 1                      سوتو بالمكیال الكبیر    ٣    بي و   ٢     كور و   ١

    gisba -rί-ga 1 (pI) 1(bán) 27 sila   ا ق    ٧٢   )        وحدة كیل (        باركستو 

    ši-iq me-še-qί-im ka- ba-ri    ساس          لمكیال األ ا    وفق 

   sa se gun a –sa egir (or NE)   ) ؟ (               نملة الحقل خلف   –              قسم من الشعیر 

Ša  pa –hu –ú pa -huu  

   D1 (or kI) UDTU.UD.KA.DINGIR.RAKi            .. الى بابل  . )             یستحق الدفع ؟

    šabra dmarduk-na-sir     ناصر    ك            باشراف مردو 

 ma-ni-dub kar  kA-DINGIR.RAki(٢٨)  في میناء السفن على طول جانب رصیف

  المیناء ببابل.

   ى  الـ  yasim –samu    مو  سـ    سـم  یا        یـدعى     شـخص                                   الـى ذلـك یفهـم مـن مضـمون رسـالة ارسـلها 

         حیانا من  أ                طراف مملكة ماري  أ          عن معاناة    ) م   ق.       ١٧٦١  -    ١٧٧٩ (  zimri-lim  م  ی ل      زمري      الملك 

                                                                                    الحبوب لذا تم تبلیغه فیها عن تسویق كمیة كبیرة من الشعیر كانت في طریقها الى ماري وان      قلة

  د  حـ           خـر عـن نقـل ا آ              كمـا ورد فـي نـص    ، )  ٢٩ (                              احتاج الى عشـرة قـوارب وسـتین رجـال                نقل هذه الكمیات 

                                               كــور مــن الشــعیر الــى بابــل وفــي رســالة اخــرى عــن تســویق       ١٠٠٠  wakil tamkari       الــوكالء 

     ودفــــع           مـــن الحبـــوب    ً اً     كـــور      ٤٥٠                                  شـــعیر وفـــي رســــالة ثالثـــة ذكـــر عـــن تســــویق          كـــور مـــن ال       ١.٨٠٠

    .  )  ٣٠ (               لنقلها الى بابل   ب   رائ ض               مستحقاتها من ال

   ة                                     وكانت زراعته بالمقارنة مع الشعیر قلیل   ،                                              اما القمح فقد كان له اهمیة قصوى في حیاة السكان

                قمــح لظهــور مشــكلة                                                         زراعــة الشــعیر فــي القســم الجنــوبي مــن العــراق اكثــر مــن زراعــة ال   ت          لــذا انتشــر 

       زراعـة                                                         اذ ان زراعـة الشـعیر ال تحتـاج الـى عنایـة كبیـرة كمـا الحـال مـع   ،                      ملوحة التربة فـي الجنـوب

             ارتفـاع درجـات     مـن                                                 ن تعرض البالد في بعض االحیان الـى ظـروف مناخیـة قاسـیة  إ      كذلك ف   ،     القمح

              أكثـر مـن القمـح                                                فـي شـمال العـراق سـببا فـي اللجـوء الـى زراعـة الشـعیر       منهـا                    الحرارة وشدة الجفـاف 

     جهیـــز  ت                                                   النصـــوص الـــى الشـــعیر اكثـــر مـــن القمـــح فـــي حركـــة التســـویق مـــن   ي                   لـــذا تتكـــرر االشـــارة فـــ

               الحـال فـي الوقـت    ي                                          سعار الشعیر دائما كانت ارخـص مـن القمـح كمـا هـ أ  ن  إ  ذ  إ  ،  )  ٣١ (            وتوزیع وشراء

            اكثــــر فــــي وقــــت                                                             ً الحاضــــر كمــــا كانــــت اســــعاره متذبذبــــة مــــن فصــــل الخــــر وكــــان ســــعره منخفضــــاً 

                 فــراد والحاجــة الــى                             ر فیهــا الــى الطلــب علیــه بــین األ ی                         وهنــاك العدیــد مــن النصــوص اشــ   ) ٢ ٣ (     حصــاده

          ق م ) الى     ١٧٨٢ _    ١٨١٤ (        االول                                               ومن ذلك ورد في نص رسالة ارسلها الملك شمشي ادد   ،     شرائه

                ابنه یسمخ ادد:
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 ٨٦

               كـذلك ذكـر فـي نــص    )  ٣٣ (                                  شـراف علـى تنظـیم عملیــات نقـل القمـح "                      ان یـذهب علـى الـدوام لإل    " 

                         شـراء الكمیـات المطلوبـة مـن         بیـه عـن أ        شـمش الـى   –                           خرى مرسـلة مـن شـخص یـدعى اویـل  أ      رسالة 

    .  )  ٣٤ (     القمح

                         تي الیها من مختلف االرجاء  أ                                                      لقد كانت شؤون التجارة مزدهرة في بالد بابل وكانت السفن ت              

    شكل      على                                                                             والمدن لتستقر في میناء بابل الذي ثبت على رصیفها اسعار جمیع المنتجات الزراعیة 

                    فقـــد ورد فـــي احـــد نصـــوص    ،                            رصـــفة مـــوانئ نفـــر (نیبـــور) وســـبار أ         الحـــال فـــي    ت               تعریفـــات كمـــا كانـــ

                                              طة السفن مـن المـدن الشـمالیة ومنهـا ورد عـن ارسـال  ا                                       الرسائل عن نقل مواد متنوعة الى بابل بوس

   . )  ٣٥ (                                                                    ر من الطحین بالسفن فضال عن تسویق شحنات من الحبوب ومنها القمح الى بابل ا   كو  أ    ١٠

                            دد عــن حاجـة مدینــة اور الماســة  صــ                  مكــن االشــارة بهـذا ال ی                        مــن بـین اهــم الرســائل التـي       ولعـل              

  _     ٢٠٢٩ (   ن                                                        والســـیما الشـــعیر نـــص الرســـالة التـــي تتحـــدث عـــن قیـــام الملـــك ابـــي ســـی   ،          الـــى الحبـــوب

                       الذي كان احد المسؤولین    ا                      صدار امر الى اشبي ایر  إ                           آخر ملوك ساللة اور الثالثة ب   )     ق م      ٢٠٠٦

                                                                 لشــراء كمیــات مــن الشــعیر مــن مــدینتي آیســن وكزالــو وتســویقها الــى العاصــمة                  العــاملین فــي بالطــه 

                     علـى امـر سـیده ابـي سـین                           ً                                    ً اور بحسب نص الرسالة ذاكـرًا اشـبي ایـرا فـي مقدمـة نـص الرسـالة بنـاءً 

      الفضـة    مـن      وزنـة   )   ٢٠                                                                    فانه ذهب الى مدینة كزالو في سومر لشراء الشعیر ودفع ثمنه بمبلـغ قـدره (

                    مــن الشــعیر بســعر شــیقل     ین                                     ) كــور مــن الشــعیر وكــان قــد اشــترى كــل كــور        ١٤٤,٠٠٠   ً         ثمنــًا لشــراء (

                                        .... وقـد طلـب اشـبي ایـرا مـن الملـك ابـي سـین  .         بنصـف شـیقل     واحـد                         واحد من الفضة أي كـل كـور 

                                      ، اال ان وقــائع االحــداث فیمــا بعــد بینــت ان  )  ٣٦ (   كــور     ١٢٠                     ) قــارب حمولــة كــل منهــا    ٦٠٠        بارســال (

                                       سكانها من مجاعة شدیدة تسببت في النهایـة    ي   عان      وكان ی    اور       مدینة                بوب لم تصل الى          كمیات الح

   .       بسقوطها

    اعـة   ر                   الـذرة كمـا عرفـوا ز    ة عـ ا                                                      ومما یرتبط بموضوع الحبـوب فقـد عـرف العراقیـون القـدماء زر 

                                         قبــل التــاریخ امــا الــرز فقــد دخلــت زراعتــه الــى                     والــدخن منــذ عصــور مــا       المــاش               العــدس والحمــص و 

   . )  ٣٧ (                    رن الخامس قبل المیالد   الق          العراق في 

              كمـــا كانـــت مـــادة    .              لعـــراقیین قـــدیما ل   ة    رئیســـ        غذائیـــة                      النخیـــل ومنتجاتهـــا مـــادة            : لقـــد شـــكل      التمـــور  - ب

                                 " انهــــا تجهــــز الســــكان فــــي العــــراق بكــــل    :                                كثیــــر مــــن المــــواد حتــــى قیــــل فــــي النخلــــة   ا هــــ       صــــنعت من

       )  ٣٨ (              مادة الحیاة "                    " انها خبز البالد و    :         وقیل ایضا .                                    احتیاجاتهم من الغذاء ما عدا الحبوب "

   .  )   ٣٩ (             فائدة للنخلة      ٣٦٥                                    بهذا الصدد ذكر في نص مسماري عن وجود   و 

    فــي         ممــا ســاعد   gisimmar                                                    وقــد اشــتهرت منطقــة الســهل الرســوبي بكثــرة زراعــة النخیــل   

                الخصـبة علـى ضـفاف       تربـة                                     مـة البیئـة الطبیعیـة مـن تـوفر المیـاه وال ء  مال   ا     شـجاره أ     عـدد       وكثـرة   ا    نموه

                    واسـتخدم ایضـا لصـناعة    ، )  ٤٠ (                                            استخدم مادة غذائیة ودخل في صناعة الدبس والخل          ار والتمر    ألنه ا

                      امــا اجــزاء شــجرة النخلــة    ،                        للحیوانــات بعــد جرشــه وســحقه   ا                                  الخمــر امــا نــوى التمــر فقــد اســتخدم علفــ
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 ٨٧

                       وصناعة االثاث والحصران                                                            االخرى مثل سعفها ولیفها وجذوعها فقد استخدمت في صناعة الحبال

        الـى ذلــك    . )  ٤١ (                              منتجـات النخیـل فــي معالجـة االمـراض                    لتسـقیف كمــا اسـتخدمت                   وفـي اعمـال البنـاء وا

                     محصــول التمــر بامكانیــة                                                                احــتفظ هــذا المنتــوج بأهمیتــه بــین المنتجــات الزراعیــة االخــرى اذ یمتــاز 

                                                                                       حفظه وخزنه ونقله لذا كانت عملیات تسویقه بین مدن العراق القدیم والزال الى درجة من االهمیـة 

     . )  ٤٢ (            ارباحا جیدة                     وتحقق المتاجرة بها

                                                   شــجار البســاتین وقــد كثــر زراعتهــا فــي الجنــوب وكانــت محــور  أ   هــم  أ                   لقــد كانــت النخیــل مــن 

                                    امــا اســعار التمــور فكانــت تختلــف بــاختالف    ،                                             الحیــاة االقتصــادیة لفوائــدها التــي اشــیر الــى بعضــها

     . )  ٤٣ (   خرى                قل عن المواسم األ ت     كانت                       سعارها في موعد قطافها  أ  ن  أ  ال  إ       نواعها  أ

                ومـن ذلـك ورد فــي   ،                                   النصـوص اشـارت الــى تسـویق كمیـات التمــور                 رد فـي العدیـد مــن      لقـد و 

                                     مــن العصــر البــابلي القــدیم اشــیر فیــه الــى       م)     ق          ١٧٦٣ _      ١٨٢٢ (                مــن عهــد ریــم ســین    نــص

     :            احد البساتین   من                     كمیات التمور لمنتجة 

) (1) 7  (gur) 1 (b) gur ú – hi –in zú- lum-bi  

            تمور جافة    )        كمیة الـ (    لتي                    بي تمور نصف ناضجة ا   ١   كور  - ٧

 3 (b.) gur i-na(?) šu-ri-a-bi (gur)8      النصف    )  أي (   بي    ١     كور  - ٨

     ni-gar gis kiki6 mdšamaš-ma(gir)  ر  گ                 بستان مثمر شمش ما

  ki dsamas-ma-gir            من شمش ماكر 

  lugal-giš kiri6-ke4   )       المنتوج (           مالك الثمر 

  mpi-ir-hu-um       بیرخوم 

  ίb-ta-è              التي استأجرها 

    warah samua      itu gišapin –du8 – a              الثاني من شهر    في 

  3 (b.)gur zú-lum i-ag-e (gur) 8   )  ٤٤ (       بي تمور   ٣  و    ر ا   كو  أ  8      سلمها  ّ یّ      وسوف 

                                                                               كذلك ورد  في العدید من النصوص عن تسویق كمیات من التمور على ارصفة المدن القدیمة 

                      ن ارســال الملــك حمــورابي                     ففــي احــد النصــوص ذكــر عــ    ،  )  ٤٥ (          واشــور ونفــر      وبابــل    ر             بــین مــاري وســبا

          ذه الكمیــة                                                            كــور مــن التمــور مــن بابــل اذ قــام موظفــوا الملــك باالشــراف علــى شــحن هــ      ٣٦٠٠    حــدود ب

                                          تجمـع مـن التجـار عـن المنتجـات الزراعیـة ومنهـا     ئب  را ضـ                     وبطبیعة الحال كانـت ال  ،  )  ٤٦ (         على السفن

          وكـان یشـرف        تحدیـدا            مدینـة بابـل     فـي                                                         التمور التي كان یتم تسویقها في جمیع مدن العراق القـدیم و

     . )  ٤٧ (šatammu                         على جمعها موظف اطلق علیه 

              عــدة مـــن الزیـــوت                                                              ً ورد فـــي النصـــوص المســماریة عـــن اســتخدام العـــراقیین القــدماء انواعـــاً    :      الزیــوت

                                                                                         النباتیة لحاجة السكان المتزایدة لها فـي مطـابخ القصـور والمعابـد والبیـوت العامـة العـداد االطعمـة 



 ٢٠٢٠/  ٥ة آثار الرافدین / المجلد مجل

 ٨٨

               ، كـذلك اسـتخدمت  )  ٤٨ (                     الفخاریـة ولالنـارة ایضـا                  مواشـیر لالسـطوانات                          كما استخدمت لتزییت ومسح ال

   )  ٤٩ (                    لجة العدید من االمـراض     لمعا                                                       الزیوت النباتیة بانواعها وحسب ما ورد في مضامین النصوص 

            ونظـرا الهمیـة   samnu                       وفـي اللغـة االكدیـة تسـمیة   Igis                                    وقد اطلق على كلمة الزیت في السومریة 

                                      اســعاره فــي الســوق والحیلولــة دون رفعــه فــي        تثبیــت            القــدیم علــى   ي      العراقــ   ع                     الزیــوت فقــد عمــل المشــر 

           إذ نقرأ:   ا  ن  و  ن               ذلك في قانون اش         ، ویتضح  نا           مملكة اشنو 

                واحد من الفضة        بشیقل               كور من الحبوب   ١ "

                واحد من الفضة        بشیقل        زیت نقي    ا ق   ٣

                واحد من الفضة        بشیقل                 قا من زیت السمسم    ٢       سوتو و    ١

                واحد من الفضة       بشیقل                    قا من شحم الخنزیر   ٥       سوتو و    ١

                            سـعار المــواد الزراعیــة المهمــة  أ                                                      وفـي عهــد الملــك سـین كاشــد ملــك الوركــاء أصـدر بــدوره تعریفــة ب

     :        ورد فیها

                واحد من الفضة        بشیقل              كور من الحبوب    ٣

                واحد من الفضة        بشیقل            قا من الزیت    ٣

                واحد من الفضة        بشیقل            اصناف الصوف    ٢

            ســعار فــي بــالد                        ســعار ورد فــي نصوصــه ان األ      مــة باأل   قائ   ول   األ   دد  أ                    كمــا اصــدر الملــك شمشــي 

     :               اشور كانت كاالتي

     )  ٥٠ (             واحد من الفضة       بشیقل              كور من الحبوب    ٢

                واحد من الفضة        بشیقل            قا من الزیت    ٢

                  المحاصـیل الزراعیـة                                   ت فـي النصـوص زیـت السمسـم والسمسـم مـن                      نواع الزیوت التـي ذكـر  أ    ومن 

                ة الجافــة ودرجــات               الظــروف المناخیــ       ومتهــا         غوبــة لمقا                 وكانــت زراعتهــا مر           الرافــدین       فــي بــالد        المهمــة 

       . )  ٥١ (               الحرارة العالیة

                   ا وقلیـل الزراعــة فــي  یــ   غال      ســعره                                                    وعـرف معنــى السمســم فـي الســومریة بـــ حـب شــجرة الزیــت وكـان

            وكانـت قیمتـه    )   ق م     ٦١٢-   ٩١١ (                                                   شمال العراق ثـم تحسـنت زراعتـه فـي العصـر االشـوري الحـدیث 

                     صــناف قیمـة الحبــوب وفــي  أ     ربعــة  أ   )   ق م     ٦٢٦    _      ٦٦٨    ال          اشــور بانیبـ (                     فـي عهــد اشــور بـان ابلــي 

ّ  یسّوق           الغالب كان       . )  ٥٢ (      الجنوب              الشمال من مدن         الى مدن     

                                                                              كذلك عرف االشوریون خصائص الزیتـون مـن البلـدان المجـاورة وجلبـوه وزرعـوه فـي بـالد اشـور 

   ثــل         الزیـوت م             تسـتخرج منهـا    خــرى  أ                                كمـا وردت فــي النصـوص اسـماء نباتـات    ،                 السـتخراج الزیـت منـه

                                  االخرى زیت القصب والزیت النقي وزیت      یوت                ، ومن انواع الز  )  ٥٣ (                 واللفت وحب العزیر           زیت الكتان 

       لحفظهــا                 أو جــرار فخاریــة     وعیــة  أ                        لقــد كانــت الزیــوت توضــع فــي      )  ٥٤ (            وزیــت الصــنوبر      لــوط         شــجرة الب

     . )  ٥٥ (                               ها ومن ثم تنقل الى جهات التسویق    وخزن
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 ٨٩

  ن  أ  ال  إ                            رج منهـــا فـــي العدیـــد مـــن النصـــوص                                           لقـــد اشـــیر الـــى الزیـــوت والبـــذور التـــي كانـــت تســـتخ

        " لیبعـث     ة:  تیـ        رسـالة اآل  ال          ورد فـي نـص     مـا     ذلك   من   و    ،                                 مضامین تلك النصوص مقتضبة بشكل عام

              بــیض مقبــوال لــدى  أ                                                   ً  بمــا قیمتــه منــا مــن الفضــة  ولیــأت رســولكم الــي سأرســل سمســمًا             ً أخــوتي عفصــاً 

     . )  ٥٦ (        اخوتي " 

    مام  أ              لمشعل الموجود  ل     الولى            من الدرجة ا                     " لتر واحد من الزیت   :                       وفي نص اخر ورد عن ارسال

     . )  ٥٧ (     االلهة

                       تسویقها بین مدن العـراق             ت زراعتها و                                    من المنتجات الزراعیة المهمة التي تم   :                 الفواكه والخضروات

                                                                                  القــدیم منــذ العصــور الســومریة القدیمــة اشــجار العنــب فــي ضــالل النخیــل ولــم تــدخل زراعــة العنــب 

                         فیما بعـد الـى درجـة فـي بـالد                     ، اذ انتشرت زراعته م   .    ول ق      االف اال    في                       الى مدن شمال العراق اال 

                      ال فــي العصــور الســومریة  م                                                ممــا یؤشــر الــى ان منتــوج العنــب كــان یســوق الــى مــدن الشــ  ،  )  ٥٨ (    اشــور

   )                اورفـه جنـوب تركیـا (                                                     الحصائیة اجراها الباحثون للنصوص المكتشفة في موقع حـران       ً تبعاً         القدیمة 

         وبلـــغ عـــدد                                    ع البســـاتین كانـــت تـــزرع باشـــجار العنـــب                               العصـــر االشـــوري الحـــدیث تبـــین ان جمیـــ    مـــن

    ٤١      واخـرى               الـف شـجرة عنـب     ٢٨٢                                 الف شـجرة وفـي منطقـة اخـرى تـم احصـاء     ٢٩             اشجارها بنحو 

     . )  ٥٩ (            ألف شجرة عنب

           ســنحاریب (           اریبــا-   اخــي- ن       نصــوص ســی     احــد                                  االشــوریون بزراعــة الكــروم اذ ورد فــي  ُ   ُعنــي    وقــد 

      ها في  س  ر  غ                              لم تسبق زراعتها في بالد اشور و                      عددا من االشجار التي   ه      عن جلب   )   ق م   ٦٨١  _    ٧٠٤

     :                    ومما ورد في هذا النص   ،                لیة المحیطة فیها  سه         االراضي ال   عند       حدائقه 

          كانت علیه           أكثر مما                                        صبحت الكروم واالعشاب تنمو في تلك الحقول أ                       " وبقدرة االلهة العظیمة 

                      في مواطنها االصلیة " 

 Karánu      الكدیة    وبا  GEŠTIN                                     وكانت فائدة العنب الذي عرف بالسومریة

                        حبهـا سـكان العـراق القـدیم  أ                                                            تتركز بالدرجة االسـاس لعمـل النبیـذ فضـال عـن كونـه مـن الفواكـه التـي 

                                                              وفیما یخص تسویق المشروبات ومنها النبیذ فقد اشیر فـي النصـوص الـى    )  ٦٠ (                    لذا اعتنوا بزراعتها 

  ن  إ           وبشـكل عـام فـ                                         جرار ولـیس وفـق كمیـات خاصـة بمقـاییس السـوائل  ل                          ان عملیات بیعه كانت تتم با

   ، )  ٦١ (                                                     قا / لتر إذ كانت الوحدة الشائعة لقیاس النبیذ فـي مـاري     ١٠                            الجرة الواحدة كانت تحوي نحو 

      نواعـه  أ       بمختلـف   sikarum                 الـذي عـرف باالكدیـة    ة                                      وما ذكر عن النبیذ ینطبق على مشـروب الجعـ

      دن فــي          حانــات المــ                          یــاف وتنهــال كمیــات منهــا الــى                          ر مــن الشــعیر فــي منــاطق االر  ضــ           الــذي كــان یح

                                                               ویتضح من دراسـة بعـض النصـوص ذات العالقـة ان اصـحاب الحانـات قـد حصـلوا    ،             العراق القدیم

    حــد أ            وممــا جــاء فــي    ، )  ٦٢ (                     قــد كانــت تجارتهــا رائجــة         وبیعهــا و       الجعــة                           علــى مــردودات جیــدة مــن تســویق 

     :   صوص خ  ال     بهذا         النصوص
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      واقـول    ،   حلـو     صـب ال ق                  احضر لي العطور وال   .         بصحة جیدة    یمك    وید   ش                      " عسى ان یحفظك االله شم

                                                                                 لـك كـذلك انــه تنقـل بالقــارب المشـروب الــى المدینـة سـبار اشــتر واجلـب لــي علـى طــول وخـذ عشــرة 

     . )  ٦٣ (                                                 شیقالت فضة قیمة المشروب والحقني بها الى بابل غدا "

                               مثل التـین اذ اشـیر فـي النصـوص عـن    . ه              نواع من الفواك أ                                   ومن المنتجات الزراعیة المهمة االخرى 

    بعــض      ق م )     ٥٦٢   _     ٦٠٥   (               خذنصــر الثــاني     نبــو               ن تقــدیم الملــك                       تســویقه كمــا ذكــر فــي نــص عــ

        فقـد ورد    ،                                 ي العراق منذ العصر السومري القدیم ف              وقد عرف التین    ،                            قطعه عند اداء الطقوس الدینیة

                        تـین الجبـل وتـین أكـد وتـین               نـواع منهـا مثـل  أ   عـن    )         قـرب بغـداد (                          في نـص عثـر علیـه فـي تـل حرمـل 

     . )  ٦٤ (       سوبارتو

                   ور الثالثـــة كمـــا ذكــــر  أ                                شـــارة الیـــه فــــي نصـــوص العصـــر االكــــدي و                      أمـــا التفـــاح فقــــد ورد اال

   ،                                                                    تفاح الجبل مما یفهم انهم كـانوا یجلبونـه مـن المنـاطق الشـمالیة فـي العـراق ب                المشمش الذي عرف 

            خــرى ذكــرت فــي  أ                ن منتجــات زراعیــة  عــ        تــرج فضــال                                    كــذلك اشــیر فــي النصــوص الــى الســفرجل واأل

         اســتعمال                              الحــامض والحلــو والعســلي وورد عــن           نــواع منــه أ                                النصــوص مثــل الكمثــري والرمــان وذكــر 

                                                  كمـــا عـــرف العراقیـــون القــدماء منتجـــات زراعیـــة اخـــرى منهـــا    )  ٦٥ (                            قشــور الرمـــان فـــي دباغـــة الجلــود 

         فقد اشیر    ،                         سلق والثوم والبصل والرشاد  ال                                        منذ عصور مبكرة كما عرفوا اللفت والفجل و         والنبق      التوت 

                                 كانـت تـزرع فیهـا فـي العصـور القدیمـة                        البسـاتین فـي جنـوب سـنجار      بعـض                 في احد النصوص عن 

         متـر مربــع       ٣٥٠٠                                                    شـجرة فاكهـة منوعـة كمـا ذكـر فــي مزرعـة للبصـل تصـل مسـاحتها       ٢٤٠٠    نحـو 

      القصـب   و    )  ٦٦ (    بنجـر                                                    الواسع عند السكان انذاك كما زرع العراقیون القدماء ال          استعماله             مما یؤشر الى 

                            لطبیعیة في القسـم الجنـوبي مـن              اهم الموارد ا    من      فكان  qanu         وباالكدیة   gi                   الذي عرف بالسومریة 

            مـادة اساسـیة               استعمل بوصـفه                                                           العراق من مناطق االهوار والمستنقعات وكان للقصب فوائد عدة اذ 

        اسـتعمل                          فـي صـناعة االثـاث والسـالل كمـا   و                                                 في بیوت السكن وصناعة القـوارب بعـد طلیهـا بالقـار 

     امین     ي مضــــــ                                                            فــــــي صــــــناعة الحصــــــران وكــــــان یــــــتم تســــــویق كمیــــــات كبیــــــرة منــــــه وفــــــق مــــــا ورد فــــــ

     . )  ٦٧ (      النصوص
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                جدول بالمكاییل

                خـرى،.... اسـتندت                                                                    المكاییل التي استخدمت لقیاس مقادیر الحبـوب وغـالت المنتجـات الزراعیـة األ

                                                            المــزج بــین النظــامین العشــري والنســبي. وذلــك علــى النحــو الموضــح فــي     الــى                   وحــدات الكیــل فیهــا

  - :    اآلتي       الجدول 

  

ما یعادل ذلك 

  بالمقاییس الحالیة

  (لتر)

  االسم السومریة واالكدیة  المعنى  كور  بي  بان  سیال

 GUR     kurum  كور  ١  ٥  ٣٠  ٣٠٠  ٢٥٢.٦

 PI          maššitum  بي    ١  ٦  ٦٠  ٥٠.٥٢

 BAN      sumum  بان      ١  ١٠  ٨.٤٢

 SILA      qa  لتر        ١  ٠.٨٤٢

 BARIQA   parkistu  سوتو ٦          

 (٦٨)imme      immerum  (في آشور) حمولة حمار واحد مئة قا أو لتر
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