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  Abstract: 
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٨٤ 

: مفهوم المراسیم  

العراق  حّكامالى جانب القوانین المدونة واالصالحات االقتصادیة والقانونیة التي أصدرها 

العصر البابلي القدیم سعیا  ت تشریعیة اخرى قام بها بعض ملوكحاوالالقدیم وملوكه ، نجد م

، والسیما في اوقات  للمجتمع البابلي الحیاة االقتصادیة والقانونیة منهم  العادة تنظیم وهیكلة

وضاع األزمات السیاسیة واالقتصادیة ، وذلك باصدار أوامر أو مراسیم خاصة لمعالجة األ

المتدهورة معالجة آنیة سریعة حیث وردت االشارة الیها في العدید من النصوص المسماریة 

  . arumšmīبمصطلح مَیُشرم وبلهجتها البابلیة القدیمة االكدیة 

  .) ١(هي أوامر وتعلیمات تصدر عن الملك مباشرة : والمراسیم الملكیة

ق.م ) وهي بمثابة  ١٥٩٥ -  ٢٠٠٢المراسیم الملكیة بتاریخها الى العصر البابلي القدیم ( تعود 

(ضرائب) مفروضة أو  مستحقة على المواطنین أو أعفائهم من  دفع اعالن عن الغاء دیون 

هي حالة غریبة لم تكن معروفة في أذن  التزامات الخدمة المتعلقة بسكان المدن المتكاملة، 

ق.م) وال حتى  ٢٠٠٢ -  ٢١١٢عقب عصر اور الثالثة (أر البابلي القدیم الذي بدایات العص

  العصر الذي سبقه . 

شاع تصریحًا أو تنظیمًا تشریعیًا خاصًا وعلى ما یبدو ان هذه المراسیم الملكیة تمثل 

بشكل واسع منذ منتصف العصر البابلي القدیم واستمر العمل به حتى نهایاته وهو اسلوب عمل 

  .  )٢(غیر معهود واصبح سمة ممیزة للقرارات الملكیة الصادرة من القصر الملكيجدید 

  صــــــدوقا : -مراســــــــــیم الملك آمي

 ١٦٢٦-١٦٤٦صدوقا (- ان الهدف من المراسیم الملكیة التي اصدرها الملك البابلي آمي

االجتماعي وفق الفكر القانوني القدیم ،  باإلصالحیعرف  ق.م)، هي اطار فكري للعدالة أو ما

، اي آنذاكوهي تمثل رد فعل لالضطهاد االقتصادي الذي كانت تعاني منه بعض فئات المجتمع 

العدالة االجتماعیة وأنصاف الفئات المتضررة من القوانین  إلرساءانها كانت تمثل قوة دافعة 

اولة من السلطة لضرب القوى المتسلطة في االقتصادیة السائدة في المجتمع القدیم ، اي انها مح

ومتسلط على  ماعیة الكادحة بسیادة اقتصاد قاسمن الفئات االجت للمتضررینالمجتمع وانصاف 

  . ي فئات تعاني من الفوارق الطبقیةالفقراء من المجتمع ، ونقصد بهم فئات (االرامل ، االیتام) وه

  دوافع إصالح النظام التشریعي هي : ویذكر الباحث االمریكي بنیامین فوستر ان أهم 

. االرتقاء بمسالة االستقرار واالزدهار االقتصادي وجعل االحوال المعاشیة جیدة من خالل ١

  تامین االتي : 

  تسهیل مهمة كسب العیش . - أ   

  والعوز . حالة الفقرالعمل على انهاء  - ب   

  تامین السكن . -ج   



  حنین عبد الغني جاسم           أضواء على المراسیم الملكیة من العصر 

  أ. خالد سالم اسماعیل            تحلیلیةدراسة  - البابلي القدیم  

 

٨٥ 
 

  لرضا . االرتقاء بمسالة السعادة وا - د   

  . العمل على تقلیل فرض الضرائب من قبل سلطات القصر من خالل :٢

  تخفیض الضرائب المفروضة . -أ   

  العمل على تقلیل مدة الخدمة االلزامیة للمملكة البابلیة .  -ب   

  المواطنین. وشكاوى لتحریك الدعاوي القضائیة قلیص الضغط من جانب القصر المحددت - ج   

  یتعلق بحقوق المواطنین من الجانب القانوني واالوامر الملكیة الصادرة :  . ما٣

  االرتقاء بالنظم القانونیة واالوامر الملكیة الصادرة . -أ   

  . )٣(تعزیز دور المواطنة واالنتماء لصالح المملكة -ب   

بخصوص تفاصیل  Krausان دراسة معمقة وتحلیًال مفصًال لما قدمه الباحث كراوس 

مراسیم الملكیة الذي یعد جهدًا مضنیًا ، نظرًا لتشعب النقاط التي تناولها الباحث في تفسیر ال

تناول التنظیمات االجتماعیة واالقتصادیة في العصر  ألنهیخص هذه المراسیم  وتوضیح ما

ابیة لهذه     البابلي القدیم وتغلغل فیها مع دقــة تفاصـــیلها في العــدیــد من المناحي الســلبیة واالیج

التنظیمات حیث قدم لنــا العدید من التفســـیرات والتحلیالت الخاصــــة بالطبقــــات 

، ودور القصر الملكي في تحریر الوثائق والنصوص   (awēlum , muškēnum)االجتماعیة

عملیات تحویل القروض والسیطرة  عبر آنذاكاالقتصادیة والتجاریة ، وُنُظْم اِالئتمان المعتمدة 

علیها كونها ذات اهمیة اساسیة لفهم أَمْن للكیانات السیاسیة واالجتماعیة التي كانت سائدة في 

ق.م)، وعلى الرغم من االعداد  ١٥٩٥- ٢٠٠٢جنوب بالد الرافدین خالل العصر البابلي القدیم (

عصر البابلي القدیم والدراسات الهائلة الهائلة من النصوص المسماریة التي افرزتها مواقع مدن ال

إال ان معلوماتنا عن تلك التنظیمات االجتماعیة  )٤(التي صدرت عنها في المباحث الحدیثة

 واالقتصادیة التزال متواضعة وان معظم استنتاجات الباحثین المتخصصین بالعصر البابلي القدیم

االجتماعیة والقانونیة  لتزاماتلال ةومفهوم ةمتكامل تنم عن اعطاء صورة كانت حذرة وال

واالقتصادیة االساسیة التي كانت سائدة في ذلك العصر. إن المباحث الحدیثة التي ناقشت مسألة 

المراسیم الملكیة في العصر البابلي القدیم لم تبدد الغموض المحیط بالمعنى الدقیق لهذا 

شرعت من أجلها ، الزالت المباحث  المصطلح او الوظیفة العملیة وفق سیاقاتها االجتماعیة التي

الحدیثة لیس لدیها الفهم الواضح والتفسیر المقنع الذي تتشكل منه التنظیمات االجتماعیة 

واالقتصادیة في النصف الثاني من العصر البابلي القدیم وهي تمثل خصائص ممیزة لحضارة 

  بالد الرافدین .
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٨٦ 

هي كونها وثیقة او  )٥(المراسیم الملكیةومن المنصف ان نقول ان الصفات الممیزة لوثیقة 

نص مسماري فرید وغیر عادي ، وهي كذلك تمثل وثیقة مقتبسة من التشریع او القانون العام 

من العبارات والصیغ انطالقا بحسن النوایا  اتسمتیبدو ان هذه المراسیم  وعلى ما آنذاكالسائد 

  اللغویة التي تضمنتها . 

یة المحفوظة في متحفي اسطنبول والمتحف البریطاني التي ان معظم الوثائق االقتصاد

یرجح ان معظمها جاءت من موقع مدینة سبار االثري نجد فیها عالقة تربطها بالمرسوم الملكي 

صدوقا) وهناك من یعتقد من - یمثل القانون الذي كان سائدًا فعلیًا في عصر (أمي االصلي أو ما

وان الشكل المدون لنص المرسوم الملكي  فويش ابة اعالنلمرسوم الملكي كان بمثالباحثین ان ا

لم یكن له سمة رسمیة خاصة بل بمثابة دلیل للمسؤولین المحلیین یعتمدون علیه في تنفیذ 

 المرسوم الملكي ولهذا فإن النسخ المكررة للمرسوم الملكي كانت تستعمل لهذا الغرض وعلى ما

سوم لم تكن متاحة لدى هؤالء المسؤولین في الوقت للمر  و ان بعضًا من هذه النسخ المكررةیبد

الذي تم فیها االعالن عن المرسوم الملكي ، بل تمت كتابتها بعد بضع سنوات من اصدار 

المرسوم واعالنه ، وبعد ان حقق المرسوم وجودًا فعلیًا واخذ وضعه القانوني في المجتمع ، حیث 

ها في تطبیق بنود هذا المرسوم ولهذا نجد ان هناك الحقًا لإلفادة من )٦(تم نسخها (هذه النماذج)

لمحفوظ في بین كسرة المرسوم الملكي من متحف اسطنبول ونص المرسوم ا اواضح اتباین

من  "B"في االسطر المفقودة من نص المتحف البریطاني ففي البند  المتحف البریطاني والسیما

نص المرسوم المحفوظ في متحف اسطنبول بتركیا الذي یشیر بوضوح الى انه یعود الى الملك 

صدوقا وتحدیدًا في السنة الالحقة إلصدار المرسوم نجد ان اإلشارة الى اسم الملك ضمنیة - أمي

ل عن السنة التي صدر أو ُأعلن فیها هذا  اإلصالح یجعلنا نتساء لیست صریحة ، وهذا ماو 

سبق من امثلة قانونیة مشابهة التي أسس لها ملوك االسرة السابقة  رسوم) استنادًا الى ما(الم

ه على الرغم من ان الصیغة التاریخیة صدوقا) وخلفائ-ذین سبقوا عهد (أميونقصد بهم الملوك ال

 mēšarum میشاروم صدوقا لم تشر الى هذا المصطلح- للسنة الثانیة من حكم الملك أمي

. ان الجزء الخامس من هذه المراسیم كان یتعلق بالدیون وااللتزامات الشخصیة  )٧(بشكل صریح

رسم بیاني للعالقة واالرتباط بین  عبر Krausالخاصة حیث اوضح الباحث االلماني كراوس 

المراسیم وانواع العقود والقروض المختلفة التي كانت سائدة في العصر البابلي القدیم واعتمادًا 

غ والعبارات الممیزة التي وردت في المرسوم وهي كانت موجودة اصًال في على بعض الصی

 لما یقارب من، فمن خالل إحصائیة آنذاكالوثائق والنصوص المسماریة المتداولة في المجتمع 

) نص مسماري غیر منشور تعود الى العهود المتأخرة من العصر البابلي القدیم تم ٦٠٠(

 )٨(صدوقا- سماري منها یعود بتاریخه الى عهد الملك أمي) نص م٢٠٠( یقارب من ماإحصاء 

عروفة التي تتضمن فائدة علیها وان معظم الوثائق والنصوص االقتصادیة والسیما القروض الم
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یبدو ان بعض  نستطیع تحدید تاریخ دقیق لها ، وعلى ما تنا من خارج مدینة بابل ، لكننا الجاء

(عقود) التي هي اكثر شیوعًا كانت تمثل سجالت  االنواع االخرى من النصوص االقتصادیة

دیون والتزامات مالیة غیر محددة في المرسوم الملكي ولكن تبقى المشكلة هي توضیح العالقة 

بین بنود المرسوم الملكي الصادر وصیغ العقود االقتصادیة التي اعتمدت نظامًا یختلف تمامًا 

على انه من المنطقي ان  التأكیدكي. وهنا یجب عن النظام الذي اعتمد في إصدار المرسوم المل

یكون هذا االفتراض هو مسألة كبیرة ومؤثرة أبرزت هذا التناقض بین صیغ النظامین ونقصد بها 

  . )٩(آنذاكبین االسس المعتمدة في صیاغة الوثائق االقتصادیة  بین المراسیم الملكیة وما ما

التجاریة الخاصة بالقصر الملكي  ةلألنشطإن البند السابع من هذه المراسیم خصص 

ن تضمنا كیفیة التعامل أو إدارة ممتلكات القصر مع البندین الثامن والتاسع اللذی وكذلك الحال

 واالشخاص الذین یعتمدون اقتصادیًا (یعتاشون) بشكل مباشر على القصر الملكي ، وهذا ما

وتأخیر مستحقات من جثث وضحته لنا كثیر من المصطلحات الخاصة بالحیوانات النافقة 

 الماشیة (الماعز واالغنام واالبقار) التي كان یتم تسلیمها من قبل رعاة القصر التي غالبًا ما

مع مدخوالت حصـــــــــــص الشـــــــــــــعیر لرجل (راعي) الماشـــــــــیة النـافقـــــــــة  أو ایرادها یتواتر دخولها

(Ammisaduqa 17))صدوقا . -بعض مواد المرسوم الملكي للملك أمي تيیأوفیما  )١٠  

وثیقة قانونیة ذات أهمیة اقتصادیة وهي  بإصدارهصدوقا حكمه  -وقد استهل الملك آمي 

، وتعد من أكمل وأشهر المراسیم المعروفة في ) ١١(المراسیم الملكیة التي أصدرها في عامه االول

سبار ، وقد تضمنت تعلیمات خاصة بموضوعات العصر البابلي القدیم وقد جاءتنا من مدینة 

مختلفة تصب في هدف واحد هو إلغاء الدیون الخاصة فضة كانت أم شعیر والتي هي أصًال 

، وقد ورد عـــــدد من  )١٢(قروض حقیقیة ولیست مبـــالغ دین تحققت من عــــــــقود تجـــاریة أخــــرى

)) ، وتضم هذه المراسیم عشرین ت العدالة في البالدألن الملك ثبّ هذه التعـــلیمات بصــــیغة ((

، وهي ذات طابع اقتصادي حیث كان الغرض من إصدار هذه المراسیم هو منع انهیار  )١٣(مادة

، حیث كانت نسبة الفائدة  المترتبة علیها الطائلة والفوائد اقتصاد البلد تحت وطأة الدیون الخاصة

قلیلة  منع تراكم الثروات الخاصة في أیدفضة ، و % على ال٢٠% على الشعیر و٣٣.٣\١تبلغ 

. وقد وردت إشارات كثیرة  )١٤(جدًا ، وكانت المراسیم ملزمة للناس وقابلة للتنفیذ في المحاكم

للمراسیم الملكیة في الوثائق القانونیة والعقود االقتصادیة من العصر البابلي القدیم . ویشیر الملك 

صدوقا في مراسیمه الى سكان مملكته  (بابل) بأنهم أكدیون وأموریون اي أن المراسیم - آمي

 لك تخالف قانون الملك حمورابي الذيكانت تأخذ بمبدأ التفریق بین األكدیین واألموریین وهي بذ

  . )١٥(یمیز بین األكدیین واألموریین لم 
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على المراسیم  اشتملتیمكن إكماله من الكسور والفجوات في النصوص))  ((وبقدر ما

أمور عدة أبرزها إلغاء الدیون المتضمنة اقراض االكدي أو األموري شعیرًا أو فضة على أساس 

) ١٦(تمالملقیُ 
،   

نوع من الفائدة التي تفرض على القرض ،  كما أعفى  : هي melqētum ) ( متُ یوالملق

الفالحین من الضرائب المفروضة علیهم (ضریبة الحقل ، ضریبة السمسم ، والضرائب 

.  )١٧(هم من تبعات الدیون المستحقةتئجار أراضي المملكة) وكذلك إعفاؤ المفروضة على اس

، ) ١٨(وتضمنت المراسیم كذلك إلغاء الضرائب المتأخرة التي یدین بها بعض الموظفین الى القصر

استلم من ضرائب تم جمعها  ومن الموضوعات األخرى التي عالجتها المراسیم هي اعادة كل ما

وأكد على معاقبة من یخالف هذه التعلیمات ، كما حددت المراسیم أیضا عدم إعطاء  باإلكراه

حق للدائن في اقامة دعوى على دار المدیون التي یمتلكها األموري أو االكدي من اجل ال

  . )١٩(الحصول على دیونه ومن یخالف هذه المراسیم ُیقتَـــل

، واعلن تنــازلــــه عن (Suḫu) )٢٠( كمــــــــا ألــــــــــغى الملك دیونه المســتحقة على بالد ســوخو

  راضي في بالد سوخو . مستحقات الشعیر وقطع األ

كما تضمنت إلغاء الدیون المستحقة للقصر من صاحبة الحانة وأیضا شملت إلغاء 

الدیون المستحقة لصاحبة الحانة من بیعها الخمر والشعیر بالدین للمواطنین وأن عقوبة صاحبة 

  .  )٢١(الحانة التي تخالف المراسیم هي الموت

كما اشتملت المراسیم على تخفیض اإلیجار للجندي والصیاد الذي استأجر لمدة ثالث 

  سنوات الى النصف أو الثلث . 

وتضمنت أیضًا عتق أفراد األسر الذین تركوا في أیدي الدائنین كرهًا وبسبب ظرف شدید 

ر االحرار دینه ، فاصدر أمرًا بعتقهم لكن هذا األمر اقتصر على ُأس قضاءلم یستطع المدین 

. ومنعت هذه المراسیم حكام األقالیم أو كبار الموظفین من اجبار ملتزمي  )٢٢(ولیس العبید

 )٢٣(األراضي الملكیة للعمل في الحصاد أو األعمال االخرى على أساس ان أجرهم مدفوع مسبقاً 

نا من خالل تمكناذ صدوقا ذات أهمیة بالغة من جانب آخر  - . وتعد مراسیم الملك آمي

مناطق التي ذكرت بها تحدید حدود المملكة التي تسیطر علیها ساللة بابل االولى في مدة ال

. ومن المدن التي ذكرت في هذه المراسیم هي بابل ، بورسبا ،  ایسن ، الرسا ، )٢٤(حكمه

  .  )٢٧(، وایداماراص )٢٦(بعل ، أوروك ، كیسورا ، نومخایا- ، یموت، سوخو) ٢٥(ملكوم

اسعة من المرسوم على التاجر التزامه بما دون من عقود المتاجرة أوجبت المادة الت وقد

تبعات مالیة أو جزائیة تسبب بها التاجر لقاء تالعبه  ةوعدم التالعب بها واعفاء التاجر من ای

  بالعقد ، حیث نقرأ مانصه : 
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Ša  ŠE-am  KU3.BABBAR  u3 bi-ša-am a-na ši-mi-im a-na KASKAL 
a-na TAB.BA  a-na  ta-ad-mi-iq-tim  a-na  lu2 ak-ka-di-i  u3 lu2  a-
mu-ur-ri-i  id-di-nu-ma  ka-ni-kam  u2-še-zi-bu  i-na  ka-ni-ki-šu  ša  
u2-še-zi-bu [ḫ]a-da-an-šu  i-it-ti-iq-ma [KU3].BABBAR  MAŠ2  i-ra-
aš-ši [DAM].G[A]R3 u2-ša-aš-te4-ru [u2-lu  ri-i]k-s[a]-tim wa-at-ra-
tim u2-ra-ak-ki-su [a-na pi2-i ri-i]k-sa-tim u2-ul  u2-ta-ar [ŠE-am u3 
k]U3.BABBAR ša il-qu2-u2  [xxxx] u2-ta-ar  u3 ri-ik-s]a-tum  a-na  lu2  

ak-ka-di-i   [u3 lu2 a-mu-ur-ri]-i   wu-uš-šu-ra )28(  . 

) (أو) تجاریة(أو لرحلة  للمتاجرةأموري شعیرًا أو فضة أو بضاعة الذي أعطى الى أكدي أو     

 وكتب (التاجر) في رقیمه المختوم الذي دونه (أنه) ، ودون رقیمًا مختوماً  للربح  (أو)كشركاء

لن یعید  ،  اتفاقًا أضافیاً أو أنه أشترط الفضة  عندما تنتهي المدة المحددة ستكون فائدة على

االتفاقات تلغى  و  ضة التي تسلمها.، ولكن یعید الشعیر والف الى شرط (االتفاق) استنادا

  . . )٢٩( بالنسبة لألكدي أو األموري )اإلضافیة(

من المرسوم الملكي على القصر أو تابع القصر  ةفي حین اوجبت المادة الحادیة عشر 

  نصه :  إیفاء التزاماتهم تجاه التجار المتعاقدین معهم ، اذ نقرأ ما

šum-ma  DAM.GAR3 ša  ši-[ma]-a[m]  [š]a  E2.GAL  i-pa-aš-ša-ru  i-
na  LAL2.Ḫl.A [n]a-[š]i GU2.UN  a-na  ki-ma  ši-mi-im ša  i-na 
E2.GAL il-qu2-u2  ka-ni-kam  a-na  E2.GAL  i-zi-bu u2  ka-ni-ik  na-ši 
GU2.UN  il-q[e2]-e-ma  ši-mu-um  ša  pi2-i  ka-ni-ki-šu  i-na E2.GAL  
la  in-na-di-in-šu  u2-lu  it-ti  na-ši  GU2.UN  la  il-qe2-e  aš-šum  šar-
rum LAL2.Ḫl.A  nā-ši  GU2.U[N] u2-wa-aš-še-ru  DAM.GAR3  šu  
ma-ḫar  DIGIR  mi-im ša pi2-i  ka-ni-ki  an-ni-im  it-ti  na-ši  GU2.UN  
la  la-qi2-a-ku  u2-ub-ba-am-ma  iš-tu  u2-le-eb-bi-bu  ka-ni-ik  na-ši 
GU2.UN  u2-ub-ba-lam  uš-ta-at-tu-u2  uš-ta[ta-ar-r]a-su2-ma  i-na ši-
mi-m  ša pi2-i  ka-ni-ki  ša  DAM.GAR3  a-na  E2.GAL i-zi-bu  ma-la  
pi2-i ka-ni-ki ša na-ši GU2.UN a-na DAM.GAR3 i-zi-bu                    

[a]-n[a  D]A[M].GAR3  u2-wa-aš-ša-ru )30(  .  

 إذا كتب التاجر الذي یوزع ( عادة ) بضاعة القصر وثیقة مختومة للقصر لدیون 

القصر) المتأخرة كما لو تسلم البضاعة من القصر ولكن لم تعط له  من أمالك حقل مستأجر(

مستأجر حقل من أمالك (حسب نص وثیقته المختومة أو انه لم یستلم من بالبضاعة من القصر 

المتأخرة ، یعلن ذلك (مستأجر حقل من أمالك القصر) والن الملك قد أّجل دیون  ،)القصر

كما نصت علیه  القصر)  حقل من أمالك (مستأجرالتاجر أمام االله : ((لم استلم أي شيء من 

القصر)   حقل من أمالك (مستأجرجلب وثیقة تومة)) . وبعد ان یعلن (ذلك) یهذه الوثیقة المخ

للتاجر من البضاعة التي نصت علیها الوثیقة  الحساب سویة ، ویؤجلالمختومة ویحصون 
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)  مستأجر حقل من أمالك القصر(نصت علیه وثیقة  المختومة التي دونها التاجر للقصر بقدر ما

المختومة التي دونها التاجر . حیث تكون مستحقات صاحبها التي تسلم من جامع ضرائب الى 

  آخر تكون ملغاة ولن تجمع . 

جد فیها إطفاء للدیون الملقاة نصدوقا ف -من مراسیم الملك أمي ةالثانیة عشر اما المادة 

على عاتق من یستلم جثث الحیوانات واحشائها وجلودها من رعاة االغنام . ویسلمها للقصر 

  نصه :  بفارق مالي اذ نقرأ ما

S[U].S[I.I]G m[a]-tim ša  i-na  qa2-ti  SIPA  AB2.GUD.ḪI.A  S[IPA 
GANAM].UDU.ḪI.A SIPA UZ3.ḪI.A [š]a E2[G]AL ma-ḫar  DIGIR 
x[xxx] i-ma-aḫ-ḫa-r[u-ma] a-na  1 AB2  RI.RI.GA  i x[xGA]-DU  KUŠ  
a-na  1GANAM  RI.RI.GA  IGI 6 [GAL2]x  še GA-DU  KUŠ u3  1  2/3 
MA.NA  5[GIN2 S]lG2  a-na  1[U]Z3  a-na  E2.GAL  i-[na-ad-di]-nu 
aš-š[u]m š[a]r-rum m[i-ša-ra-am] a-na ma-tim iš-ku-nu[LAL2.ḪI.A-
šu-n]u  u2.[ul  uš-ta]-ad-da-na[xxx]x šu[x(x)S]U.SI.IG  ma-

tim[xx]xx[xx]x-tim  u2-ul um-ta-al-lu-u2
)31(  . 

البالد الذي یستلم (الجثث) من أیدي رعاة قطعان الماشیة  ]في مسؤول الذبائح والجلود[

(و) رعاة االغنام (و) رعاة الماعز مقسمًا الذي یعطي للقصر عن كل جثة بقرة مصارین مع 

، وخمسة شیقل صوفمانا  ١ ٣/٢.... حبوبًا مع الجلد مضافًا الیها  ١/٦الجلد ولكل جثة نعجة 

ملك اصدر مراسیم للبالد ، انا شعر ماعز ، الن الم ٢/٣فضة  ]شیقل[ ١/٦ولكل جثة ماعز : 

البالد ... لن تمًال وبالنسبة للبیوت  ]في مسؤول الذبائح والجلود[دیونهم المتأخرة ...  لن تجبى

اي الناس في سوخوم لن یعاملوا باالجراءات القسریة . وكذلك الحال بالنسبة لصانع الفخار 

 ما ةالثالثة عشر ) مانصه ، إذ ورد في المادة ١٧- ١٦- ١٣وصاحبة الحانة اذ نقرأ في المواد (

  :  یأتي

[L]AL2.ḪI.A  lu2  ba-a[b-bi]-li  š[a]  a-na  lu2  mu-ša-[ad-d]i-nim  a-na  

šu-ud-du-nim  n[u-a]d-nu  u2-uš-šu-ur  u2-[ul u]š-ta-ad-da-an )32(  . 

موزع المحاصیل الذي یحرص على ان یلغي ضریبة الحقل ... وضریبة السمسم 

االقطاعي االجنبي في الدولة وضریبة ... المواطن الكبیر والجندي والسماك و  مستأجروضریبة 

ن منه الن الملك ثّبت العدالة في البالد وتكون ملغاة ولن تقسم ، الشعیر الخاص بابل والمقربو 

  حسب نسبة التوزیع المألوفة . ببالبیع والصفقات التجاریة یوزع 

  

  :  نصهما ة ونقرأ في المادة السادسة عشر 

SAL.LU2.DIN.NA   na-we-e  ša  KU3.BABBAR  ŠE  LU2.DIN.NA  a-
[n]a  [E2.G]AL i-ša-aq-qa2-lu  aš-šum  ša[r]-rum  mi-ša-ra-am  a-na  
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ma-tim  iš-ku-nu  a-n[a] LAL2.ḪI.A-šu-nu  lu2  mu-ša-ad-di-nu  u2-ul  

i-ša-as-si )33(  . 

تزن فضة حبوبًا إلى القصر ، ألن الملك اصدر مراسیم  التيحانة المقاطعة صاحبة 

  خرة .للبالد ، لن یحاكم الجابي بسبب دیونهم المتأ

  جاء فیها :  نقرأ ماف ةاما المادة السابعة عشر 

SAL.LU2.DIN.NA  [š]a KAŠ  u3  ŠE-am  i-qi2-pu  mi-im-ma  [š]a  i-

qi2-pu  u2-ul  u2-ša-ad-da-an )34(  .  

یذهب في هذه السنة الن الملك ثّبت  لثالث سنوات ال أستأجرالجندي أو الصیاد الذي 

  حسب نسبة التوزیع .بالعدالة في البالد فان الجندي أو الصیاد یعطي الثلث او النصف 

تقره (بحسب) ماكما فرض على المتلكئین من عمال الحصاد دفع مقدار من الفضة

  المراسیم الملكیة بسبب تقاعسه عن العمل اذ نقرأ في النص االتي : 

1- [10]GURUŠ )35(   ŠE.KIN.KUD 

2- ša  IR3- 
d. TIŠPAK )36(  

3- KI d. UTU-a-su2 
4- i-ba-aš-šu-u2 

  آسو  -تشباك ، موجودون مع شمش -حاصدین یعودون إلى َوَرد ١٠

5- e-ṣe2-da-am 
6- u2-ul  i-ṣi2-id-ma 
7- ṣi2-im-da-at LUGAL 
8- KU3.BABBAR  I3.LA2.E 
9- MU E2 [SA2].GAR.RA 
10- d.

 nanna-tum 

11- DUMU d.sin-re-me-ni )37(  . 

- اذا لم یحصد یدفع فضة (وفق) مراسیم الملك سنة بیت المحكمة (ختم) نناتم بن سین

  رمیني.

كما ضمنت الوثائق القانونیة حقوق العمال ، اذا ورد في احد نصوص الحراثة االجرة 

  الواجب منحها لمن یقوم بحراثة الحقل تعادل ثلث غلة الحقل ، اذ نقرأ :

1- A.ŠA3-um  ma-la  ma-šu-u2 
2- i-na  bu-su-la-ba 
3- i-ta  za-ri-qum 
4- u3  i-ta  i-zi-ia-t[um] 

  حقل بقدر ماموجود في بوسالبا بجوار زریقم وبجوار ازیاتم 
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5- itti ku-nu-tum  LUKUR d. UTU 
6- DUMU-mi2  sin-ri-me-ni  
7- Ḫu-za-lum 
8- DUMU d. NANNA-me-du 
9- A.ŠA3-am  a-na[er-r]e-šu-[tim] 

میدو -ریمیني أعطى خوزالم ابن ننا - من الكاهنة كونوتم نادیتو االله شمش ابنة سین

  الحقل للحراثة . 

10- e-na(!) ša-l[u-u]š-[t]im 
11- e2-še-ṣi2  
12- EZEN4- 

d. UTU 
13- 10  sila3!  dabin 

14- i-na-< ad >-di-in 

15- IGI(three with nesses) 

16- MU a-pil-sin )38(
 . 

امام ( اسماء ثالثة  سیال شعیر مطحون ١٠شمش سیكیل  - سیعطي مقابل الثلث أزین

  سین .  -شهود ) سنة اپل
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  الهوامش : 
                                                           

، بغــــداد ، ونیـــة ملكیـــة وشخصـــیة ، نصـــوص قان ٢ســـلیمان ، عـــامر ، نمـــاذج مـــن الكتابـــات المســــماریة ، ج (١)

  .  ٣١٩، ص ٢٠٠٦

  المراسیم ومایتعلق بها من تفاصیل في العصر البابلي القدیم ینظر:  عنللمزید  (٢)

Renger , J ., " Royal Edicts of the Old Babylonian Period - Structural Background , " 

DER , Vol . 3 , 2002 , CDL , P . 139 . 

(3) Gaertner ,L., The Motives for the Mēšarm Edict of King Ammiṣaduqa , 

Stellenbosch University , 2008 , PP . 113-115 .                                             

(4) Finkelstein , J.J., Ammiṣaduqas Edict and the Babylonian " Law Codes " , JCS , 

Vol . 15 , 1961 , PP . 91-95 . 

رسالة  ، صدوقا - ، شیماء ناصر حسین ، نصوص مسماریة غیر منشورة في عهد الملك أمي الخالدي (٥)

  .  ٢٥ص ، ٢٠٠٦ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد ، 

(6) Finkelstein , J.J., JCS, vol . 15 , 1961 , PP . 91-95 . 

(7) Finkelstein, J.J., JCS, Vol . 15 , 1961 , PP . 94 . 95 . 

(8) Finkelstein, J.J., JCS, Vol . 15 . 1961 , P . 95 .  

(9)  Boyer., G.L., Histoir Juridique Dynastie  Babylonienne, Paris,1928 ,Vol.8, P.22. 

(10) Finkelstein , J.J., JCS , Vol . 15 , 1961 , P . 95 .   

(11) Finkelstien , J.J., JCS , Vol . 15 , 1961 , P. 96 . 

عامر سلیمان، موصل  المبكرة، ترجمة:جین بوتیرو وآخرون، الشرق االدنى الحضارات  (١٢)

  . ٢١٣،ص١٩٨٦،

(13) Kraus , F.R., " Ein Edikt Des königs Ammi-Ṣaduqa Von Babylon" , SD 15 , 

Leiden, 1958 , P.32 .   

   .  ١٥٣، ص ٢سلیمان ، عامر ، المصدر السابق ، ج (١٤)

                  Kraus, F.R ., ( 1958 ) , P : 25       :ینظر في المادة الثانیة من المراسیم . ورد ذلك (١٥)

  . ٢٠٥وآخرون ، المصدر السابق ، ص ووأیضًا جین بوتیر      

(16) Kraus, F.R ., ( 1958 ) , P : 24 . 

(17) Kraus, F.R., ( 1958 ) , P : 37 .  

  .  ٢٦الخالدي ، شیماء ناصر ، المصدر السابق ، ص (١٨)

(19) Kraus, F.R ., ( 1958 ) , P : 31 .  

سوخو : تقع بالد سوخو غربي بالد الرافدین على ضفاف نهر الفرات تتكون من عدة مدن أهمها خندانو  (٢٠)

  وعنه وخرادام وبایلیا و تولو وكان أول ذكرها في عصر ساللة أور الثالثة . 

                                                                      Finkelstien, J.J., ( 1961 ) , P : 19 ffینظر : 
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٩٤ 

                                                                                                                                                                      

(21) Kraus, F.R ., ( 1958 ) , P : 39 . 

  .  ٢١٤جین بوتیرو وآخرون ، مصدر سابق ، ص (٢٢)

  .  ٢٧الخالدي ، شیماء ناصر ، المصدر السابق ، ص (٢٣)

(24) Kraus, F.R., ( 1958 ) , P : 41 .   ٢١٤آخرون ، مصدر سابق ، صجین بوتیرو و  - وكذلك     

  ملكوم : تقع على نهر دجلة مصب نهر دیالى قرب الكوت . (٢٥)

  .  ٤١٥، ص ١٩٧٣، بغداد ،  ١ینظر: باقر ، طه ، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة ، ج

          بعل ورد ذكرها في رسائل مملكة ماري حیث ذكرت  - نومخایا : هي قبیلة كانت مجاورة  لیموت  (٢٦)

  بعل )) ینظر :  - (( القطعان ترعى بین نوماخیا ویموت 

Edzard , D.O., Die Zweite Zweischenzeit Babyloniens , Wiesbaden (1957) , P : 106. 

ل بالد الرافدین وكثیرًا مایرد ذكرها في مراسالت لعبت دورًا مهمًا في تاریخ شماایداماراص : هذه القبیلة  (٢٧)

  ممكلة ماري وتقع عند اعالي نهر البالیخ والخابور في سوریا ینظر : 

Edzard , D.O., op . cit , P. 108 .  

  .  ٣٢٧،  ٣٢٦، ص ٢سلیمان ، عامر ، المصدر السابق ، ج (٢٨)

                             وكذلك ینظر:                       ؛ نفسه المصدرسلیمان ، عامر ، (٢٩)

   .  ٣٠الخالدي ، شیماء ناصر ، المصدر السابق ، ص

   .  ٣٢٩- ٣٢٧، ص٢ سلیمان ، عامر ، المصدر السابق ، ج (٣٠)

(31) CAD,S,P,418 ;  SZ ,P.594. 

  .  ٣٣١- ٣٣٠، ص ٢سلیمان ، عامر ، المصدر السابق ، ج (٣٢)

  .  ٣٠الخالدي ، شیماء ناصر ، المصدر السابق ، ص (٣٣)

،  ، شیماء ناصر، المصدر السابق . وایضًا الخالدي٣٣١،  ٢سابق ، جسلیمان ، عامر، المصدر ال (٣٤)

  . ٣٠ص

(٣٥) GURŠ :  صــنف مــن العمــال یقابلـــه فــي االكدیــةeṭlu الزراعیـــة  ألعمــالبایــرتبط  وهـــذا الصــنف غالبــًا مـــا

للمزید ینظر:  .أجور استالمهم یستلم هؤالء العمال جرایات اكثر من ، وعادة ما والمتعلقة بحراثة االرض وزراعتها

مدخل في دراسة الحیاة االقتصـادیة لدولـة أور الثالثـة فـي ضـوء الوثـائق المسـماریة نوالة أحمد محمود ، المتولي ، 

  .  ١٩٧، ص ٢٠٠٧بغداد ،  المنشورة ) ،المنشورة وغیر (

ویرد اسمه بكثرة في نصوصها مما یدل على اهمیته في تلك المدینة  أشنوناهو االله الرئیس لمدینة  :كتشبا (٣٦)

  للمزید ینظر : 

، تل حداد -طقة دیالى ، حوض حمرین غیر منشورة في من مسماریة محمد ، احمد كامل ، دراسات في نصوص

  .  ٥٢.ص١٩٨٥بغداد ،  جامعة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة 

(37) Simmons, S.D., Early Old Babylonian Tablets from Harmal and Elsewhere , 

JCS, 13 , 1959 ,  P . 107 , No.7. 

  .  ٥٦٧، ص ٢المصدر السابق ، ج عامر ، ، سلیمان (٣٨)
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