
(374) 
 

 
 Volume 17- Issue 1- March 2020 2020 اذار – 1العدد  -17المجمد 

 (ق.م 539-627الزراعة في العصر البابمي الحديث )
 زياد عويد سويدان المحمدي  .د.أ         سفيان عبد الرحيم عيد الممحمي الباحث 

  اآلداب كمية-جامعة االنبار 
zead75@yahoo.com 

 :الممخص
مات الزراعية في العصر البابمي يظتنسمطت ىذه الدراسة الضوء عمى ال

الدولة  والتي تبيف سياسةالمصادر الكتابية المسمارية. في ضوء  يثدحال
 ،التي جاءت عمى محوريفو مف تنظيـ األراضي الزراعية  حديثةالبابمية ال

األوؿ  ممكية األراضي الزراعية والثاني أنواع األراضي الزراعية التي تقوـ 
 . أنواع المحاصيؿ الزراعيةاساس عمى 

 

DOI 

10.37653/juah.2020.170825 

 51/9/0259 تـ االستالـ:
 9/50/0259 قبؿ لمنشر:
 1/3/2020   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 العراق 

 العصر البابمي 
 الزراعة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(373) 
 

Agriculture in the modern Babylonian era 627-539 BC 
Researcher Sufian A. Aed                  Prof.Dr. Zeyad A. sowdan  

University of Anbar- College of Arts 

Submitted: 15/09/2019 

Accepted: 09/12/2019 

Published: 01/03/2020 

Abstract: 

This study spot light on  agricultural organizations in the 

new Babylonian era according to cuneiform biblical 

sources . The  new Babylonian state will suffer from 

organizing agricultural lands, which came on two axes . 

The first - ownership of agricultural lands and the second 

was the types of agricultural lands which based on the 

types of agricultural crops.  
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 المقدمة
( (proto-neolithicاىتـ سكاف بالد الرافديف ، منذ العصور الحجري الحديث       

وما صاحبيا مف استقرار االنساف بالقرى الزراعية ، بنمط الحياة والسيما بعد التحوؿ الكبير 
فييا مف الكيؼ وجمع القوت الى االستقرار والزراعة وقد عمؿ جاىدا عمى التكييؼ مع 

 (Namrrkديدة وبطرؽ مختمفة وال سيما في بالد الرافديف بموقع نمريؾ)الظروؼ البيئية الج
اذ اف التبدؿ المناخي لممنطقة اخذ االنساف ينتقؿ مف شماؿ بالد  (5)( Jarmuوجرمو) 

 الرافديف الى الجنوب والوسط  المراكز الحضارية عمى ضفتي
وعمؿ االنساف  (0)الزراعةدجمة والفرات(  ادى ىذا االىتماـ الى احداث ثورة كبيرة  وىي )

جاىدًا مف اجؿ تسخير الظروؼ الطبيعية لخدمتو وإلنتاج ارضو الزراعية وتمكف مف زراعة 
، واتسمت حضارة بالد الرافديف بشكؿ عاـ ، وحضارة (3)انواع مختمفة مف الحبوب والنباتات 

حضارة  بالد بابؿ بشكؿ خاص منذ اقدـ العصور بكونيا حضارة زراعية فضاًل عف كونيا
 .(4)تجارية وصناعية

واف النشاطات الكبيرة الواسعة التي بذلت بالناحية الزراعية مف خالؿ فتح       
القنوات وايصاليا الى المناطؽ البعيدة عف االنيار ، االمر الذي جعؿ بالد بابؿ ارضًا زراعية 

ِإف وجود المياه االساس االوؿ في الزراعة اذ اىتـ سكاف المنطقة اىتمامًا   (1)بالدرجة االولى
واسعًا بعد التطور الواسع في اساليب الزراعة وافتخار مموكيـ بزراعة االرض والبساتيف وحفر 
القنوات لذلؾ اصبحت المينة الرئيسية التي يزاوليا االنساف وتمثؿ عماد االقتصاد وارتبطت 

منيا تربية الحيوانات والتي ساعدت عمى توسيع مساحات االرض الزراعية بيا حرؼ عديدة 
وتضمنت ىذه الدراسة محوريف االوؿ ممكية االرضي الزراعية والثاني .(6)وتنوع المحاصيؿ

 اصناؼ االرضي الزراعية.
 ممكية االراضي الزراعية –اواًل 
اسع عمى االرض ويبدو أف كانت بالد الرافديف بمدًا زراعيًا يعتمد سكانيا بشكؿ و      

نظاـ حيازة االراضي في بابؿ  يعد مف االىمية الكبرى لمثؿ ىذه الدراسة وذلؾ الرتباط 
الزراعة و االرض بحياة االنساف بشكؿ رئيسي ، وكذلؾ تساعد عمى توضيح الييكؿ ونمط 

مكية العيش في تمؾ المرحمة، وتساعد عمى توضيح قواعد العمؿ االقتصادي وحاالت انتقاؿ م
وألىمية الزراعة في بالد الرافديف  (7)االرض بالمنح، او البيع او االيجا، او الوراثة والرىاف
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انعكست عمى الفكر الديني وظيرت عدد مف االلية والمعبودات التي ارتبطت بتنظيـ الزراعة 
 .(8)، وقد كانت االدارة مف حصة المعبد وكينتو ومعظـ السمطة السياسية في البالد

 مكية الدولةم -1
إف امالؾ االراضي الزراعية التابعة لمدولة قميمة مقارنة مع امالؾ اراضي المعبد    

وذلؾ لسيطرة المعبد عمى المقاطعات واالراضي الزراعية واصبح الممؾ غير قادر عمى أف 
 .(9)يستحوذ عمى ارض المعبد ويجعميا تابعة لقصره

وأف الدولة وضعت حدًا لحقوؽ المزارعيف وامالؾ االراضي الزراعية اذ ِإف الممؾ      
في بالد بابؿ يضع شارات الممؾ بخضوع اماـ إاللة سنويا واف يخضع ألىانو شخصية عمى 
ايدي الكاىف االعمى وكاف ذلؾ يدعى مف حسف نوايا فحيف اذ يستعيد سمطة الممكية ، ويبقى 

ونظرًا ألىمية الزراعة بالنسبة  (52)ولـ يستطع االستحواذ عمى ارض المعبد خاضعا لرغبة االلو
القتصاد الدولة اذ حرصت عمى تنظيـ الممكية وطبيعة العالقات ما بيف المالؾ والمزارعيف 
وما بيف الدولة والفالح وقد اصدرت مواد قانونية لحماية ىذه االمالؾ و وضع العقوبات في 

وقد قاـ المسؤوليف باألشراؼ المباشر عمى   (55)مالؾ او اىمالياحالة التجاوزات عمى اال
تأجير االرضي الزراعية التابعة ألمالؾ القصر ) الممؾ( وىذا ما يؤكده النص الكتابي العائد 

( 300من الشعير و)  (12)( كور5000الى الممؾ  ) بيمشاصر بف نابونئيد(  ويذكر فيو)
 .(13)رزمة من القصب ايجار تأجير حقل(

يبدو مف النص أف) بيمشاصر( بف) نابونئيد( قد اجر االرض مقابؿ مواد عينية      
وكانت ىذه المواد مف الشعير والقصب ، مما يؤكد أف ىذه االرض كانت تزرع كؿ مف الشعير 

 او القصب .
%( وعيف 02إف حصة الممؾ مف واردات المعبد الكبيرة الواسعة كانت ال تزيد عف )

صوؿ مف اجؿ تسمـ ىذه الحصة ولـ تكف متساوية مف جميع الواردات موظفيف خاصيف لمح
 (55)التي تأتي الى المعبد وكانت بعض الواردات تذىب كميًا الى المعبد ومنيا )ضريبة العشر(

االراضي الزراعية  وقد اختمفت مف محصوؿ الى اخر ومف مادة الى اخرى  وانتاج التمور 
ف التقميدية التي يقدميا التي يقدميا الفالحوف في مواسـ وصيد االسماؾ ورسوـ الماشية وقرابي

 .(51)اعياد معينة 
 ممكية المعبد -2
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إف المعبد في العصر البابمي الحديث في بداية ظيوره كمؤسسة اقتصادية كبيرة ليا     
دور كبير واثر في المجتمع ، وكاف يمتمؾ المقاطعات الزراعية الواسعة التي مارس بيا الكينة 
دورا كبيرا في ادارة ىذه االراضي الزراعية التي يمتمكونيا واىـ المالكيف ليذه االرض في 

ؽ ـ ( واستطاع ىؤالء الكينة مف توحيد انفسيـ  139 – 607ولة البابمية الحديثة )عصر الد
( 56)اقتصاديا وسيطرو عمى االراضي الزراعية ليكونوا شريحة مستقمة عف الحكومة المركزية

ف ىذه المعابد كانت تحصؿ عمى ىذه االرض اما مف خالؿ اليبات الممكية التي منحيا  وا 
مموؾ الدولة كيدايا لممعابد او مف خالؿ قياـ مالكي االرض بالتنازؿ عنيا مقابؿ حصوليـ 
عمى الحماية و اعفائيـ مف الضرائب ، فضاًل عف قياـ المعابد بمصادرة االرض مف اصحابيا 

مى دفع الضرائب وبذلؾ امتدت ممتمكات المعابد حسب ارشيفات معبد غير القادريف ع
في ( (Urukمف مدينة اوروؾ  ((Urukفي اوروؾ  (57) ( Ašhta( عشتار)Enanna)انانا

 .(58)الجنوب حتى مشارؼ مدينة بابؿ في الشماؿ
ؽ.ـ( اكبر مف سمطة  139 – 607إف سمطة المعبد خالؿ العيد البابمي الحديث )

الممؾ ، اذ كانت بالد بابؿ خالؿ السنوات التي اعقبت القرف السابع قبؿ الميالد في صراع  
مستمر وكاف اليدؼ مف اجؿ السيطرة واالستحواذ عمى السمطة بيف السمطة الحاكمة )القصر( 

عبد اذ انتيى ىذا الصراع بانتصار مؤسسات المعبد وسيطرتو عمى والمؤسسات التابعة لمم
ف معظـ االرض عمى مسافة امياؿ عف بابؿ اصبحت مف امالؾ المعبد مفاصؿ الدولة   .(59)وا 

)أنانا( في اوروؾ وتتضمف قياـ احد  االليةأشارت مصادر الكتابة التي تعود لمعبد 
 )يف الشعير والحنطة لممعبد اذ يذكر النصاالشخاص باستثمار ارض تابعة لممعبد مقابؿ تأم

( واستثمر االرض ل ardia-)ارديجا( بن( Itti –Šamaš – batatuإت -شمش –َبتَىُت 
سيده اوروك في شير  ..... وىو يجب ان يؤمن الشعير والحنطة والحمص وفقا لمقاييس

-Abu-Aḫḫeَأٌشالميم(-َأّخي-َأبوشيمانو في الرسا وكان ىناك شيود عمى العقد )

ušallim)( بن) إقيشاlqiša-)أننين تبَني(أُشُر( )-وlnnin-tabni,ušur بن  )
(mudammierُأشَئشي( )-زير-(اما كاتب العقد فيو)انيناInnin-Zer-Ušabši)(20). 

تضمف العقد  يوضح العقد انو كاف بيف شخصيف وقد كاف ىناؾ شيود عمى العقد وقد
شير الثامف وقد حدد مواد عينة مف )الحمص والشعير( استثمار ارض زراعية في ألرسا في 

ىنا تجدر االشارة الى إف قانوف الدولة البابمية  مقابؿ استثمار االرض وفؽ قوانيف اورؾ.
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الحديثة قد اكد عمى ضرورة كتابة العقود سواء اكانت بيف مؤسسات واشخاص اـ بيف 
ف يكتب العقد عمى نسختيف االشخاص انفسيـ وبحضور شيود لضماف سالمة العقد ويجب أ

يحتفظ كؿ طرؼ بنسخة إل برازىا في حاؿ اخالؿ احد الطرفيف بمضموف العقدوكاف منظـ 
 العقد انينا زير أًشبتي.

ف تعاظـ سمطة المعبد عمى معظـ االرض في بالد بابؿ ادى الى االىتماـ بالتنظيـ   وا 
ؿ فكاف الموظؼ الممقب وكاف يشرؼ عمى ادارة امالؾ المعبد وتعيف موظفيف ليذا العم

ة في ادارة شؤوف المعبد ومنيا ر ( فيـ ذو اىمية كبيQipuقيبوا ( )  šhatammu)الشتاموف
االرض الزراعية وانيـ ذو سيطرة عمى امالؾ المعبد و عقاراتو الخاصة االرض الزراعية 

متو والتي إف سياسة المعبد االقتصادية ادت الى تضائؿ واردات الممؾ وحكو  (05)التابعة لممعبد
انعكست عمى عدـ قدرة الدولة بتغطية نفقاتيا والسيما االنفاؽ عمى المشاريع ومنيا نفقات 
الجيش الذي اصبح جيشا نظاميا مف عيد نبوخذ نصر الثاني واف يتطمب االنفاؽ عميو 
ألعالتو وتجييزه واف الثروة الزراعية لـ تسد الحاجة بسبب توسع سيطرة المعبد عمى واردات 

وقد سيطر ( 00)االراضي الزراعية الواسعة لذلؾ ادى ىذا الى خمؽ ازمة حادة في البالد معظـ
المعبد عمى اعماؿ الصيرفة والسيما تقديـ القروض بنسب معينة وكذلؾ االئتماف الزراعي 
والتجاري والرىف و السيطرة عمى االمواؿ العقارية وسيطرتو عمى معاممة المقايضة والتحويؿ 

وكانت ىذه المعايير تربط بضمانات شخصية وعينية وذلؾ لضماف المعاممة او  العيني والرىف
الرىف سواء أكاف ماال اـ عقارًا اـ شخصًا لو ، حتى يضمف اعمالو وسيطرتو عمى 

 .  (03)االمواؿ
كانت المعابد التي تمتمؾ ارض كبيرة ومف اجؿ الحفاظ عمى سالمة زراعتيا والحصوؿ 

ه االرض الى اشخاص مقابؿ ضرائب عينية يدفعيا الشخص الى عمى وارداتيا قامت بمنح ىذ
( كور من الشعير 2")المعبد في وقت محدد لحراثتيا واستثمارىا وىذا ما يؤكده النص االتي 

( وىذا الشعير موصوف كممكية لعشتار كما Arod-Šamašمستثمر من قبل )أرُد شمش 
حراسة الحقل الذي يعد من ( عمى Itti-Šamaš-Balatuَمتُ بَ  -شمش -يعمل )اتتي

 .(24)ممتمكات معبد انانا في اوروك(
( كور مف الشعير  وقد عيف 0ونستشؼ مف النص الكتابي انو الشعير كاف يستثمر  )

حارسًا عمية باسـ االلية شمش وىذا الشعير لمعبد االلية عشتار وعيني )اتي شمش ( عمى 
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ىو مف انتاج خاص لممعبد  حقؿ مفحراسة  ذلؾ الحقؿ وىذا يدؿ عمى مدى اىمية ىذا ال
 ممتمكات معبد انانا في اورؾ. 

وكانت المعابد تمتمؾ عدد مف االرضي الزراعية تابعو لممعبد وىذا ما يؤكده النص 
... قطع اراضي لشركي وىي من ممتمكات سيدة اورك ونانو في حي المدينة لمعبد )االتي 

قام بالقياس   خالل شير ايارو في شار اوصر وريش شاري  -بت ىالكا وحيث ان نابو
 .(25)اليوم الثالث والعشرين في السنة االولى من  حكم نبونائيد  ممك بابل(

ومف خالؿ النص يتبيف عف وجود قطع اراضي ؿ اورؾ ونانو وىي خاصة بسيدة ممؾ 
ومف النص يدؿ عف امتالكو قطع اراضي اخرى  في حي المدينة لممعبد الخاص بت ىالكا 

االرضي الزراعية مف قبؿ  نابو شار اوصر وريش شاري ربما عرضيا لمبيع او مف  وتـ قياس
اجؿ بيعيا فيي ارض تابعة لمممؾ تابع لو في شير ايار في اليوـ الثالث والعشريف مف السنة 

 التي يحكـ فييا نابونئيد مدينة بابؿ  . 
وقسمت ارض المعبد عمى ثالثة اقساـ االولى ىي التابعة لأللة، وتستخدـ وارداتيا      

في طقوس االلو والمعبد وتشكؿ حوالي ربع االرض، والقسـ الثاني مف ارض المعبد ىي 
حصة الرزؽ ، وتعطى وارداتيا لموظؼ المعبد ، القسـ الثالث مف االرض يؤجر لقاء حصة 

 الحصاد وتتراوح بيف الثمث)مف المحصوؿ تستقطع عند 

 
 ( والسدس)

 
.)(06) 

 الممكية الخاصة -3
اشارت المصادر الكتابية عف وجود الممكية الخاصة لألفراد واالشخاص وكانوا يمتمكوف 
مساحات صغيرة وكبيرة مف االرضي الزراعية كما وامتمكت البيوتات المالية قسـ مف العقارات 

والسيما كانت ليا تأثير عمى االقتصاد  (07)لألشخاص واصبحت بيع ىذه العقارات وتصرؼ بو
البالد واشارت المصادر الكتابية المسمارية عف وجود الممكية الخاصة وىذا ما يؤكده النص 

( شيقل من الفضة 3/1( و)23ان سعر البيع الكامل ولنصف الحقل ىو)الكتابي االتي )... 
 . (28)( ونصف  شيقل من الفضة عمى انيا مدفوعات اضافية تم اعطائيا ..( 3وىي تضم)
يوضح النص الكتابي عف بيع  ولنصؼ مف الحقؿ وىذا يدؿ عمى امتالؾ   

الخاص وتـ بيع الحقؿ االشخاص لمحقوؿ االرضي الزراعية لألشخاص انفسيـ اي الممكية 
 ( ونصؼ شيقؿ مف الفضة وعاددتف ما تكوف مدفوعات اضافية .3والتي كانت تضـ )
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كما ِإف البيوت المالية امتمكت العديد مف االرضي واالمواؿ والعقارات والممتمكات   
الخاصة باألرضي الزراعية وكانت مف ىذه البيوتات )بيت اكيبي(  مف التجار الكبار واالثرياء 
ومصارؼ خاصة ليـ تمكنوا مف امتالؾ الكثير مف االرضي الزراعية ومف ىذه االجياؿ  بيت 

، ويعد ارشيؼ (09)اكيبي شوال اوشواليا الذي برز في عيد نبوخذ نصر الثاني كأصحاب ممكية 
( نص 5722اكيبي مف اكبر االرشيفات التي تعود لمدينة بابؿ والتي بمغ عدد نصوصيا)

المتحؼ البريطاني واف)اكيبي( يمثؿ اسـ عائمة في بالد بابؿ يوجد فرعاف واغمبيا محفوظة في 
ليذه العائمة االوؿ في الجنوب تحديدًا الوركاء والثاني كاف نشيطًا في الشماؿ وبشكؿ رئيس في 

ؽ.ـ(مف نياية )نابو بال اوصر( 580-626بابؿ  وفي محيطيا استمر لمدة خمسة اجياؿ )
انتقؿ مف االب الى االبف الى اخر جيؿ وكاف مف اىـ مضاميف الى عيد احشوريوش االوؿ، و 

االرشيفات عقود البيع  والشراء المنقولة وغير المنقولة عقود االيجار، البيوت ،الحقوؿ، 
   (32)االرضي، عقود خررانو تخص تجارة 

اشارت المصادر الكتابية المسمارية التي تعود الى الحقبة البابمية الحديثة عف وجود 
دالت تجارية في الممكية الخاصة لألفراد واالسرة في بيع االرضي او الحقوؿ الزراعية وىذا مبا

) ... في حالة بيع العقار الحقيقي من ىذا النوع فانو  من ما اكده النص الكتابي االتي
المعتاد أن يذكر سعر البيع ألول مرة )بدون دفع االتارة( وفي الجزء الذي يتبع الوصف في 
الحال لحدود الممتمك . وان ىذا الجزء ) واحد الذي يتبع  وصف الحدودو(  فانو يحتوي 

وب وتبعا لذلك فان الكاتب يعطي مجموع والذي عمى اعالن المشتري ولدفع سعر البيع المطم
ن الموقع العقد ىو) ان كا مير تي     (31)تي  توم...( –يضم المدفوعات االضافية وا 

تعكس لنا النصوص عف وجود ممكية خاصة ومف حؽ االفراد التصرؼ فييا سوى 
او الرىف  بيعيا او رىنيا وجود)شركات( بيت الماؿ وظيفتيا بيع وشراء االراضي او العقار

تي –وحرصت الدولة البابمية الحديثة عمى وضع شروط لمعقد واف منظـ العقد )اف كا مير تي 
 توـ(  وربما يكوف موظؼ او تابع لمؤسسة معينو .

( الي يتكوف ىذا duIIupuواشارت المصادر الكتابية واالرشيفات) دولوبو     
الرئيسية ( نص تعود لعائمة دولوبو الشخصيات 52االرشيفات مف )

( مف 56( حتى السنة )09( وتؤرخ مف فترة حكـ نبوخذ نصر)banunu,kiribtu,dullpuفية)
حكـ نابونئيد وىناؾ ايضًا نصوص اقتصادية اخرى توثؽ انشطة االجياؿ السابقة لمممؾ 
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كندالنو وكانت مضاميف ىذا االرشيؼ جميعيا اقتصادية، وارشيؼ ايا ايبيش ايمي يبمغ ىذا 
( وثيقة محفوظة في المتحؼ البريطاني قسـ منيا في فيالدلفيا،نيوريوؾ 62مف) االرشيؼ اكثر

-ardad-gula,ardia,gimillu,eaوشيكاغو ومف الشخصيات الرئيسية في ىذا االرشيؼ،
eppes-ili  ( مف حكـ 52( مف حكـ نبوخذ نصر حتى)35البعض منيا مؤرخ مف السنة )

      (30)نابونئيد 
اشارت النصوص االقتصادية التي تعود لمدولة البابمية الحديثة  عف اعماليـ في عممية 

) .. ان البيع وشراء العقار وكاف ىناؾ اشخاص مختصيف ليذا العمؿ كما اشار النص االتي 
ادد)البائع( فقد استمم من  –مدميك  –ليشر وحفيد  –زير –مردوخ  ىو ابن نابو  –موشميم 

( ونصف شيقل من الفضة 3( ونصف منا و)3بولوتو ) المشتري () بالسو  وىو ابن 
 .(33) البيضاء ، عمى انيا السعر الكامل ليذا العقار او الممتمك ...(

يوضح النص الكتابي عمى وجود الممكية الخاصة وحرية التصرؼ بيا والسيما البيع    
زير ليشر وحفيد مدميؾ ادد مردوخ ابف نابو  –عالقات تجارية اف مورشميـ  والشراء عف وجود

بائع والذي استمـ مف بالسو ابف بولوتو المشتري  مبمغ الحقؿ الذي تـ بيعو وبحسب السعر 
( ونصؼ مف الفضة البيضاء فيو السعر الكامؿ الذي تـ 3( ونصؼ مف )3المتفؽ عميو ىو)

 االتفاؽ عميو بيف البائع والمشتري .
و )المشتري ( فقد اعمن ىو ان السعر ).. إن بالسو وىو ابن بولوتوفي نص اخر 
ادد)البائع –زير ليشير ىو حفيد مدموك  –مردوخ وىو ابن نابو -يكون مساويا لموشميم

 .(34) ...(( ونصف منا الفضة  وباالجزاء3(والذي شراء العقار  وبسعر)
يوضح  النص عف بيع االرض  واف  ابف صاحب العقار الذي المشتري طالب باف   

ادد -عقار  مساويا لموشميـ مردوخ  وىو ابف نابو زير ليشير وىو حفيد مدموؾيكوف سعر ال
 ( ونصؼ منا الفضة وباألجزاء . 3الشخص الذي بائع العقار  وكاف سعره)

( من 20)   التياإف العوائؿ البابمية امتمكت اراضي خاصة بيا وىذا ما يؤكده النص 
 -ئمة نركال  ناصر وىو حفيد  نابو( ونصف ذراع )وىي حجم قطعة من(  العا4القصب و)

( من قياس 21لومور و )-ابني  والذي  كان  قد استمم من )نابو  باني اه( وىو  حفيد اه
 نيكاس القصب

( من القصب   9لومور و)-)والذي كان من حجم(  من  قطعة   كميمو  وىو  حفيد اه
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ايدن   -اه -نانا ( ونصف  ذراع) وىو  حجم  قطعة(  عائمة  نوريا   وىو  حفيد 4و)
( من القصب  5/6( و )  9بل   وىو  حفيد ابال و) -والتي  كانت  قد استممت  من  سميم

(  قد استممت من 4) وىو  حجم  قطعة من(  عائمة  شمش  بني حامل الجمود وحيث ان)
( ونصف ذراع) وىو  حجم  قطعة( 3( من القصب و)3ابمي وىو  حفيد نيشو و) -نادنا

( من القصب وواحد  ونصف  ذراع  12و) ابني وىو حفيد  شوال -شوم  -عائمة  اينا
نابو ) القطعة(  لعائمة   -بل وىو حفيد اميل-عائمة سبيم كبير) وىو من حجم  قطعة(

( ونصف 2( من القصب و)9)و  اوشزب  )والذي سابقا(   قام بالشراء  من الممك -نركال
( 13اوروك و)-ذراع كبير ) والذي  ىو حجم  قطعة( من عائمة ايربشو وىو  حفيد  تاب

 (35) تابشي.( -د اهمن القصب)  وىو حجم  قطعة من( عائمة  اكيشا وىو حفي
يوضح النص اف العوائؿ كانت تمتمؾ اراضي خاصة وليا الحرية التصرؼ بيا مف بيع 

( مف القصب واربع ونصؼ ذراع وىو حجـ قطعة مف 02وايجار واف وقياس االرضي )
ابني  والذي كاف استمـ مف نابو باني اه وىو حفيد اه -العائمة نركاؿ ناصر ىو حفيد نابو

( مف القصب 9قياس القصب تعود الى عائمة كميمو وىو حفيد اه لومور واف)( مف 05لومور)
( ونصؼ ذراع وىو حجـ قطعة مف االرضي لي عائمة نوريا حفيد نانا اه ايديف التي 5و)

( مف القصب وىو حجـ قطعة االرضي  6/1( و)9استممت مف سميـ بؿ وىو حفيد ابال )
( مف القص 3ابمى و)-التي استممت ومف نانا( 5عائمة تعود لشمش بني حامؿ الجمود واف )

( مف القصب 50( ونصؼ ذراع عائمة اينا شوـ ابني ىو حفيد شوال واحتوت قطعة في)3بو)
ونصؼ ذراع كبير لمعائمة سبيـ بؿ وىو حفيد اميؿ نابو لعائمة نركاؿ اوشرب الذي شراء مف 

( مف 9تاب اوروؾ عمى)الممؾ سابقا وكاف قياس االرض تابعة  لعائمة ايربشو وىو حفيد 
 ( مف القصب . 53االقصب ونصؼ ذراع كبير بينما كانت االرض تابعة  لعائمة  اكيشا عمى)

( نص 72( الى مجموعتيف ويحتوي عمى)esagilayaاشارت ارشيفات )ايساكياليا 
تقريبا توثؽ انشطة فرعيف مف عائمة ايساكميال. ومف الشخصيات البارزة مف ىذا االرشيؼ 

( مف حكـ 5( مف حكـ نبوخذ نصر الثاني الى السنة )8( مف السنة ) liŠirىـ)
( 6( مف حكـ نبوخذ نصر الثاني وحتى السنة)8مف السنة ) nabu-aplu-iddin)نابونئيدو)

 . (36) ( marduk-eridaمف حكـ نابونئيد وىو مف ابناء)
 اصناف االرضي الزراعية -:ثانيا  
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 الحقول-1
ـُ (  باالكديةA.sAأس -أ )بالسومري يطمؽ عمييما       اف الحقوؿ (37)(eqlum)ِإكم

الزراعية مخصصة لزراعة انواع مختمفة مف الحبوب كالحنطة والشعير والسمسـ وىي ذات 
في اوائؿ العصر البابمي الحديث كانت ىذه الحقوؿ منتظمة عمى شكؿ  (38)مساحات واسعة

اشرطة طويمة وضيقة مف قطع االراضي الواقعة عمى ضفاؼ االنيار ، وتنوعت محاصيميا 
الزراعية نتيجة لتنوع التربة وامتالؾ المعبد )االلو عشتار( كثير مف الحقوؿ في سيؿ فسح ما 

ف ايجار ى (39)بيف الوركاء وبابؿ ذه الحقوؿ يحدد مسبقا وغالبا ما يتـ تأجير مساحات واسعة وا 
منيا ، ويعتمد بالدرجة االولى عمى خصوبة االرض ، ليكوف االيجار عينا او نقدا وكاف رجاؿ 

وعمى اثر اىتماـ الدولة بالحقوؿ  (52)االعماؿ يقوموف بتأجيرىا مرة اخرى لمستثمريف صغار
ارتيا وحمايتيا واصدرت نوع مف العقاب اذ اشارت اكدوا عمى القوانيف  الخاصة بتنظيـ اد

( 7المادة القانونية مف قوانيف حمورابي والتي تـ تفعيميا خالؿ العصر البابمي الحديث المادة )
")المرأة التي ارتكبت عمال اضر بالبراعم وقمعت )اغصانا( من الحقل او والتي تضمنت  

يء اخر ، عمييا ان تدفع ثالثة اضعاف اقتمعت اخشابا من قارب او من تنور او من أي ش
وزن الخشب الذي نقمتو من الحقل الى صاحب الحقل. اذا كانت قد نقمت )أي الخشب( من 
قارب او تنور او أي شيء اخر ، عمييا ان تدفع ثالثة امثال الخسارة التي سببتيا في 

 . (41)(...." شير

يوضح النص اف في حالة قياـ المرآة بسمب االخشاب او أي شيء يضر بالحقؿ       
فعمييا خسارتو بدفع ثالثة اضعاؼ التي نقمتو الى صاحب الحقؿ وفي حالة نقمت أي شيء 

 مف قارب او تنور فتدفع ثالث خسارات ثالثة امثاؿ الخسارة التي سببتيا في شير.  
يجب تسجيؿ العممية بعقد لضماف حقوؽ الطرفيف ، وعند بيع او شراء الحقؿ       

وفي حالة اخالؿ احد الطرفيف بالعقد عميو تعويض االخر حسب القانوف النافذ في الدولة ففي 
)  ؽ.ـ( تنص عمى 152وثيقة مف السنة الخامسة عشر مف حكـ الممؾ نابونئيذ )

مردوخ -موَسممِيم" ( اشترى حقال من) Bullutu" ( بن) بُممُتو"Balassaيالَس")بَ 
"Musallim-Mardukلِيسِير -زرِ  -"(  بن )نبو- "Nabu-Zer-Lisir من عائمة  ) "

" ( بثالثة ونص مينا من الفضة، وثمن نصف الحقل Mudammiaq-Adad)مردوخ َأَدد "
ىو ثالثة وعشرون وثمث شيقال من الفضة متضمنة ثالثة ونصف شقال من الفضة كانت 
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نئبو زِر ليسير  ( بن ) Musallim-Mardukَسميم مردوخ مو  قد دفعت سابقا وكان)
Nabu-Zer-Lisir( المنحدر من )مردوخ ادوMudammia-Adad بائع الحقل ، وقد )
( ثالثة ونصف منا ونصف شيقال من Bullutu( بن ) بُممُتوBalassaتمقى من)َبالَس )

م يكن لدييما أي الفضة البيضاء كسعر لكامل الحقل. وكال الشخصين المشتري والبائع ل
اعتراض عمى مضمون العقد وال يحق ألي منيما تقديم ادعاء ضد االخر، ولكن في حال اي 
شخص في المستقبل من أخوة وابنا عائمة البائع القربين والبعيدين بتقديم ادعاء عمى ىذه 
 الممكية ،بأنو لم يتم بيعيا، او ان السعر لم يدفع فيذا مخالف لمعقد المسجل سابقا من
جانب البائع ويكون عمى البائع تعويض المشتري نتيجة ادعاء بدفع اثنا عشر ضعفًا من 

 قيمة الحقل 
 :وان شيود الوثيقة ىم 

(  من Nabu-Usallimَنبو ُأَصممِيم ( بن )Bel-Usurُأصرُ -بلِ )1-
 ( Qastiعائمة)َقستِ 
أَدد -ر(  من عائمة )نُ Apla( بن )ابالŠamaš-Peru-Usurشمش ِبُر ُأوصر)2-  

Nur-Adad  ) 
( من عائمة) Nabu-ah-ereš) َنبُب أخ أرش  Marduk-belili)) مردوخ ِبِمِل 3- 

 ( وIddin-Mordukإدِدن مردوخ
( من عائمة   (lna-Esagil-zer)ِإَن ِإَسِكِل ِزىر  ( بن Bel-Usal)بل  ُأصَل -4

-Nabu) َنِبو ُموَمِير  (   اما كاتب العقد فيوIddin-Mordukh)ادين مردوخ 

Muuammir ( بن )سل موخيجاَلaigḫḫMu-Sa والعقد سجل في مدينة بابل من السنة)
 .((42)بلالخامسة عشر من حكم نابونئيذ ممك با

ونستشؼ مف ىذا النص حرص الدولة عمى تنظيـ العقود ما بيف المشتري والبائع      
عالف شيود عمى العقد ووضع شروط  وضروري كتابة عقد البيع  ضمف مؤسسات الدولة اؿ وا 

 جزئية عمى مف يخؿ بالعقد وكاف كاتب العقد يسمى نبو مومير . 
كانت ىناؾ ما يعرؼ بالشراكة الزراعية في وفي عصر الدولة البابمية الحديثة       

بابؿ ومارسيا بعض االشخاص او العوائؿ وكاف ليـ دورًا كبيرًا في انعاش االقتصاد البابمي 
مقابؿ حراثة الحقوؿ والبساتيف  ففي العاـ الثامف مف حكـ   نابونئيذ تذكر ىذه الوثيقة 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%B8%AB
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%B8%AB
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%B8%AB
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-Nabu-sarhiن اخران ىم)( وعامال Labosi( بن )Itti-šamaš-Balatu")عامالن ل )اف

Iti( بن )Nergal-lna-Tesi-Eter  ُم ( و) اكين شُ نركال اَن تيس ابيرŜumu-Ukin بن )
(Bel-Ipus سوف يروون قطعة من االرض بشكل مشترك بواسطة الدالء كما انيم )

سيكونون مسؤولين عن تحريك الثيران اضافة الى االىتمام بأدوات الري ، وسيكون 
(Ŝumu-Ukinمسؤوال عن تأمين العمال المزارعين اما شُ  اكين )مItti-Ŝamas-Balatu) )

 .(43)سوف .....عاممين من قبمو 
يبدو مف ىذه الوثيقة إف نظاـ الشراكة في امتالؾ وادارة الحقؿ كاف معموؿ فييا      

 في بالد بابؿ وقد نظمت عمى اسس تقسيـ امتالؾ االرض واألدوات وادارة الحقؿ.
 البساتين-2

( GlŠ-KI-ŠARسار(  )-كي –وردت البساتيف في المصطمح السومري)كيش        
وىي اقؿ مساحة مف الحقوؿ وذات قيمة عالية لدى سكاف بالد (  55) (Kiraumَرـووباالكدي)كِ 

وانيا مخصصة لزراعة االشجار المثمرة المختمفة كالنخيؿ والعنب والمشمش  (51)الرافديف
إف اىتماـ سكاف بالد الرافديف عامة وبالد بابؿ خاصة عمى الرعاية واالىتماـ  (56)وغيرىا

بالبساتيف وزراعتيا بمختمؼ االشجار  كالنخيؿ واالعناب والتيف وعمموا عمى العناية بالغابات 
ف ىذه الزراعة تعد مف احد العوامؿ التي  مف اجؿ االخشاب لعمؿ اثاث معابدىـ ودورىـ  وا 

وكاف الفالح يزرع في تمؾ البساتيف  (57)ى االستقرار الدائـ وارتباطو باألرضدفعت االنساف ال
وذكرت   (58)اشجار الزينة ، وكذلؾ بعض االشجار التي افادت منيا اقتصاديا )أل خشابيا(

المصادر الكتابية االقتصادية الى زراعة البساتيف وانواع مختمفة مف االشجار) الكروـ والتيف 
اذ اف  مناطؽ اعالي الفرات بشكؿ خاص االجزاء الشمالية و الشمالية  والزيتوف والرماف (

الشرقية والشمالية الغربية التي كانت مؤىمة مف الناحية الطبيعية)المناخ والتربة( لمثؿ ىذه 
 .(59)الزراعة ىذه البساتيف 

إف االعماؿ في البساتيف ىي أقؿ جيد عمى الفالح مف العمؿ في االراضي      
االخرى الخاصة بزراعة المحاصيؿ الموسمية باستثناء توسيع البستاف فانو يحتاج الى الزراعية 

إف عممية توسيع البساتيف تتطمب قوة بشرية تعمؿ باستمرار لذلؾ إف قيمة  (12) جيد كبير 
البساتيف ضعؼ قيمة الحقوؿ اذ كاف ما تساويو المساحة او تزيد عف اربعة اضعاؼ الحقؿ 

في االساس، واستغؿ سكاف بالد الرافديف الفراغات بيف االشجار بزرع ذات البساتيف نخيمة 
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ف االرضي القريبة عمى االنيار والقنوات تشغميا  (15)انواع اخرى مف االشجار المثمرة  وا 
وكانت زراعة بساتيف بيف االشخاص تكوف  (10)البساتيف المنتجة لمثمار والمحاصيؿ المتنوعة

)اذا ( مف قانوف حمورابي ونص  62ت مواد قانونية المادة)باالتفاؽ وكتابة عقد بينيـ وذكر 
اعطى رجال حقال البستاني   ليحولو الى بستان ، وزرع البستاني البستان فعميو ان يرعى 
)ينمي اشجار( البستان لمدة اربع سنوات وفي السنة الخامسة يقوم صاحب البستان 

 .(13)(ن يختار )بنفسو( نصيبوباقتسام )محصول البستان( بالتساوي ولصاحب البستان ا
ويبدو مف ىذه المادة انو يتـ زراعة البستاف لمدة اربع سنوات وفي السنة الخامسة      

ف صاحب البستاف  يتـ تقسيـ المحصوؿ بالتساوي ما بيف صاحب البستاف والفالح المستأجر وا 
 يختار بنفسو نصيبو .

إف االىتماـ في البساتيف في بالد بابؿ دفع الى التأكيد عمى ما جاء في قانوف     
( التي تنظـ 60حمورابي وما ينظـ عمؿ واردت البساتيف اذ اشارت المواد مف قانوف حمورابي )

) اذا لم يعمر الحقل الذي ( وجاء في ىذه المادة 60واشارت المادة ) (15)شؤوف البساتيف
بل زرعو فعمى البستاني ان يدفع لصاحب الحقل محصول الحقل لمسنوات اعطي لو بستانا 

 .(55)التي اىممت بقدر التي تجاوره وعميو ان ينجز العمل في الحقل ويرجع الحقل لصاحبو(
ويتضح مف المادة القانونية أف في حالة اعطى الحقؿ الى البستاني ولـ يعمره وال    

التي مضت لصاحب الحقؿ نتيجة إىمالو بقدر االرض عمؿ بو فعميو أف يدفع كمفة السنوات 
 الزراعية التي تجاوره ويرجع الحقؿ الى صاحبو .

  االحاالت
 

                                                 

(: ىػػي قريػػػة صػػغيرة فػػػي شػػماؿ العػػػراؽ وتقػػع الػػى الشػػػرؽ مػػف كركػػػوؾ فػػي قضػػػاء Jarmu( جرمػػو)5)
ـ( فػػػػػوؽ مسػػػػػتوى البحػػػػػر ويقػػػػػدر زمػػػػػف اسػػػػػتيطانيا الػػػػػى حػػػػػدود  822جمجمػػػػػاؿ  تقػػػػػع عمػػػػػى ارتفػػػػػاع )

( 519ينتيػي بػواد فػي اسػفمو وتغطػي مسػاحة تقػدر ب) ؽ.ـ( والتي تقع عمى منحدر صػخري672عاـ)
متر مربع والتي نقبت مف قبؿ بعثة مف المعيػد الشػرقي لجامعػو شػيكاغو، وظيػر فػي ىػذا الموقػع بقايػا 
االسػػتيطاف الػػدائـ التػػي اظيػػرت اف االنسػػاف قػػاـ بانتقػػاؿ الػػى الحيػػاة المسػػتقرة ، واحتػػوت ىػػذه قريػػة عمػػى 

نسػمة وكػاف اقتصػاد جرمػو ميمػًا التػي  512نسػب سػكانية تحتػوي بيتػًا مػع  01-02بيوت السػكف مػف 
المحمػػدي، اسػػماء الحيوانػػات فػػي المصػػادر زيػػاد عويػػد سػػويداف  وجػػد مزروعػػات منيػػا القمػػح .  ينظػػر:
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بحػث منشػور فػي مجمػة الكتابية المسمارية دراسة في ضوء نظريتي الحقوؿ الداللية والتحميؿ التكويني، 
   5صـ ،0257ة، كمية االداب جامعة المنوفي

( سيتوف لويد، اثار بالد الرافديف، مف العصر الحجري القديـ  حتى االحتالؿ الفارسي، تر: سامي 0)
 .10ـ( ، ص5982سعيد االحمد ) بغداد ، دار الرشيد لمنشر، 

)بغداد  9مج ( طو باقر، "دراسة في النباتات المذكورة في المصادر المسمارية"، مجمة سومر،3)
 .3ص، 5ـ(ج1953،

(4) Mieroop , M.V.D, The Ancient Mesoptamia city (Oxford,1997) p.83. 
(5)  Mieroop , M.V.D, The Ancient Mesoptamia. p.83 

 ( زياد عويد سويداف المحمدي، التطورات السياسية واالقتصادية في اعالي الفرات ما بيف6)
 .396،صـ( 0251)عماف، دار دجمة لمنشر والتوزيع،ؽ.ـ 650 -0222

( ديكانوؼ واخروف ، تاريخ الشرؽ القديـ نشوء المجتمعات الطبقية القديمة والمواطف االولى 7)
 .312(، ص0250لمحضارات العبودية :تر : محمد العالمي )عماف ، دار الفكر، 

االخمينػػي، اطروحػػة دكتػػوراه غيػػر ( جاسػػـ عبػػاس محسف،االقتصػػاد فػػي بػػالد بابػػؿ ابػػاف االحػػتالؿ 8)
 .52ـ (، ص0255منشورة )جامعة الموصؿ، كمية اآلداب، قسـ التاريخ ، 

 .52( محسف،االقتصاد في بالد بابؿ اباف االحتالؿ االخميني، ص 9)
ـ(، 5979تػػر: عػػامر سميماف)الموصػػؿ، مطبعػػة جامعػػة الموصػػؿ، سػػاكز، عظمػػة بابػػؿ،ىػػاري ( 52)

 325ص 
ؽ.ـ،  650 – 0222التطػػػورات السياسػػػية واالقتصػػػادية فػػي اعػػػالي الفػػػرات مػػػا بػػػيف ( المحمػػدي، 55)

 .399ص
( لتػػر وقػػد خضػػع ىػػذا 01056(: وحػػدة قياسػػي وتعػػادؿ فػػي وقتنػػا الحاضػػر مػػايقرب) Gur( الكػػور)50)

المقياس الى تغيرات عدة فػي العصػور التاريخيػة المتعاقبػة،  ينظػر: فػوزي رشػيد ، الشػرائع العراقيػة 
 . 38ـ(، ص5979،) بغداد، دار الرشيد لمنشر، 5القديمة ،ط

(13) Dougharty , R,P,Records from Erech tim of Nabonidus (555 – 539 
B.C) yale Univercity2006 , p12  

(  ضػػريبة العشػػر: يعػػود زمػػف  ىػػذه الضػػريبة الػػى عصػػر سػػاللة اور الثالثػػة تحديػػدًا فػػي زمػػف الممػػؾ 55)
( وفػػي العصػػر البػػابمي القػػديـ واالشػػوري ZAG.10د السػػومرييف باسػػـ)شػػولكي وأبنائػػو التػػي عرفػػت عنػػ

( العشػر esru( وفػي العصػر البػابمي الحػديث عرفػت باسػـ ايشػر)esretumالقديـ عرفت باسػـ ايشػرتـ)
-111(، ومػػف الجػػدير بالػػذكر اف الممػػؾ) نابونئيػػدmesaruوانتقمػػت الػػى سػػورية عرفػػت باسػػـ ماشػػارو)
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الػػذىب الػػى معبػد سػػبار وذلػػؾ عنػػد اعتالئػو لمعػػرش ايفػػاء لضػػريبة  ؽ.ـ( قػد قػػدـ خمسػػة امنػاف مػػف139
العشػػر المفروضػػة عمػػى مثػػؿ ىػػذا الحػػدث. وكانػػت ىػػذه الضػػريبة تجبػػي مػػف احػػد المػػوظفيف المعػػروفيف 

انظػػر: فػػاروؽ ناصػػر الػػراوي،  "اقتصػػاد المدينػػة العراقيػػة القديمػػة"، المدينػػة  Sa mahhiesru)باسػػـ )
 ومابعدىا   010،ص5ـ(،ج5988والحياة المدينة،)بغداد،

،)دمشؽ، االىالي 5ط ؽ.ـ(، 139 – 606غزالة، الدولة البابمية الحديثة)ىديب حياوي ( 51)
 522صـ(، 02225لمطباعة والنشر والتوزيع،

ؽ.ـ( رسالة ماجستير غير  335،  139ى، بابؿ في العصر االخميني )( اسامة عدناف يحي56)
 79( ، ص 0223منشورة )جامعة بغداد، كمية اآلداب، قسـ التاريخ ،

معبدعشتار: وىو احد المعابد لعبادة االلو عشتار في العصػر البػابمي الحػديث واف االليػة عشػتار  (57)
االولػػى فػي العػػراؽ القػػديـ، الػذي مػػر بػػثالث ادوار بنائيػػة وريثػة االليػػة االـ التػػي عرفتيػا القػػرى الزراعيػػة 

فػػي فتػػرة العصػػر البػػابمي الحػػديث، فػػي عيػػد نبػػو بػػال اوصػػر وفػػي عيػػد نبوخػػذ نصػػر الثػػاني ونابونئيػػد، 
ـ( ويقع في الجػزء الشػمالي مػف مدينػة بابػؿ، 3551ـ  37550والمعبد بشكؿ عاـ مستطيؿ الشكؿ ابعاد)

رانو الخارجية ضػخمة تػدعميا الطمعػات لغػرض تقويػة البنػاء، ويػدور وىو مبنى مف الطيف والمبف،  وجد
حػػوؿ المعبػػد رصػػيؼ مبنػػى مػػف االجػػر والقػػار ويسػػمى بالكيسػػو، وحمايػػة الجػػداراف الخارجيػػة لممعبػػد مػػف 
المياه الجوفية والرطوبة، ويحتوي المعبد عمى ساحة وسطية واثناف وعشروف مرفقًا ويقع مدخمػة الػرئيس 

-589ؽ.ـ(، ص ص  139-606منػػو، انظػػر: غزالػػة، الدولػػة البابميػػة الحديثػػة )فػػي الضػػمع الجنػػوبي 
592    

(18( Dandamaer M , A, Neo-Babylonian socity and Economy , vol. 111, 
part2,( Combridge 2006) ,p226. 

 .325( ساكز، عظمة بابؿ،ص59)
 (20) Wesiberg.D., Neo–BabylonionTexts.OlP.VoL122 (Chicago 

.2003).p59        
 .  98ؽ.ـ(، ص 139 – 606( غزالو، الدولة البابمية الحديثة )(05

، 5جـ(،5986)بغداد، دار الشؤوف العامة، باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة،طو ( 00)
 .  162ص

 .  99ؽ.ـ(، ص 139 – 606( غزالة، الدولة البابمية الحديثة ) 03)
(24) Bealuieu , P. A, Neo-Babylonian Larsa , A. Preliminory study yale 

university 1991, P.71 .  
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(25) Wesberg.D.,Neo-BabylonianText.OIP.Vol122. .p189  
موسوعة حضارة العراؽ )بغداد، دار الحرية لمطباعة،  ،( سامي سعيد االحمد،" الزراعة والري"06)

 585،ص0ـ(، ج5981
 .18،ص5ـ( ج5988تقي الدباغ ،"الزراعة والتحضر"، العراؽ موكب الحضارة )بغداد،  (07)

)28) Wesberg.D.,Neo- Babylonian Text.OIP. Vol 122 .p29. 
 .568محسف، االقتصاد في بالد بابؿ أباف االحتالؿ األخميني، ص (09)
اطروحة الشمري، نصوص مسمارية غير منشورة مف العصر البابمي الحديث،  ميند خمؼ جميف (32)

  01صـ(، 0258دكتوراه غير منشورة )جامعة بغداد، كمية اآلداب ، قسـ االثار ،
(31) Wesberg.D,Neo- Babylonian Text.OIP. Vol 122 .p34 

 05البابمي الحديث، ص ( الشمري، نصوص مسمارية غير منشورة مف العصر30)
 نص.  52( ويتكوف مف 5880-1-00اكتشفت ىذا االرشيؼ مف قبؿ البعثة االلمانية عاـ)

)33) Wesberg.D.,Neo- Babylonian Text.OIP.Vol122 .p34. 
)34) Wesberg.D.,Neo- Babylonian Text.OIP.Vol122 .p34. 
(35  ( Wesberg.D.,Neo- Babylonian Text.OIP.Vol 122.p189 

 06( الشمري، نصوص مسمارية غير منشورة مف العصر البابمي الحديث، ص36)
(37  ( CAD .E. P76. 

ـ (، 5992ؽ.ـ )بغداد، دار عشتار لمنشر،  5712 – 5790( محمد طة االعظمي، حمورابي 38)
 555ص

 521ؽ.ـ(، ص 139 – 606( غزالة، الدولة البابمية الحديثة)39)
(40)   Dandomer , M.A , Neo Babyloian Socity and economy , p.255 .  

 .058ـ(، ص5979)بغداد ، دار الرشيد لمنشر،5( فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، ط55)
 (42) Wesiberg,D., Neo – Babylonion Texts OIP VOL.122 ,p59 .  
(43) Jursa, M, Aspects of the Econmic history of  Babylonia in the first 

Millennium BC ,Ugarit Verlag Munster 2010 ,p 60 – 66. 
(44 ( CAD,P.160 

( ماجد سعد حوراف، امالؾ المعبد في سومر واكد)منذ عصر فجر السالالت الى نياية عصر 51) 
يخ، ساللة اور الثالثة( رسالة ماجستير غير منشورة )جامعة االنبار، كمية اآلداب، قسـ التار 

 50ـ( ، ص0256
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 555ؽ.ـ، ص 5712 – 5790( االعظمي ، حمورابي 56)
( فاروؽ ناصر الراوي، "جوانب مف الحياة اليومية"، موسوعة حضارة العراؽ )بغداد ، دار الحرية 57)

 373، ص0ـ (، ج5981لمطباعة، 
 )دمشؽ ، 5( ؼ. فوف، زودف، مدخؿ الى حضارات الشرؽ القديـ، تر: فاروؽ اسماعيؿ ، ط58)

 551ـ( ، ص0223دار المدار ، 
ؽ.ـ،  650 – 0222( المحمدي، التطورات السياسية واالقتصادية في اعالي الفرات ما بيف 59)

 .552ص 
( كريـ عزيز الدليمي، الزراعة في العراؽ القديـ منذ عصر فجر السالالت حتى نياية العصر 12)

شورة )جامعو بغداد، كمية اآلداب، ؽ.ـ(، اطروحة دكتوراه غير من 5191 – 3222البابمي القديـ)
 .51ـ (، ص5996قسـ االثار،

( حوراف، امالؾ المعبد في سومر واكد)منذ عصر فجر السالالت الى نياية عصر ساللة اور 15)
 .55الثالثة(، ص

 .521ؽ.ـ(، ص 139 -606) ( غزالة، الدولة البابمية الحديثة10)
) بغداد، دار 0اسة تاريخية قانونية مقارنة ، ط( عامر سميماف، القانوف في العراؽ القديـ، در 13)

 .055،ص5ـ( ج5987الشؤوف الثقافية العامة،
 .( مف قانوف حمورابي61 – 62المواد)  532( رشيد، الشرائع العراقية القديمة،ص 15)
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