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 قراءة يف االصالحات االجتماعية واالقتصادية خالل عهد

 كاجينا-اورو 

 م.د. معاذ حبش خضر

22/10/2018 تأريخ القبول:   19/11/2018 تأريخ التقديم:  
 الهدف من اختيار البحث: 

ول من أإن الهدف من اختيار البحث بالدرجة األساس هو تسليط الضوء على          
 حاكمأال وهو ال ، ن يطلق عليها قانون في تأريخ البشريةأى درجة قام بإصالحات ترقى ال

الذي تولى الحكم بعد  ، (2)أمير دويلة مدينة لگش (1)إنمگينا  -كاگينا او أورو -اورو
ق.م. بثالث 2520نانشه حدود  -ورأنتهاء ساللة لگش األولى التي أسسها الحاكم ا

 . (3)سنة تقريبا   ةعشر 

                                                 

 . قسم اآلثار/ كلية اآلثار/جامعة الموصل 
 (
ويرجح انه  ،الى الحكم عن طريق االنقالب العسكري وصل كاجينا : آخر ملوك دويلة لكش ، -أورو1

عام مدينة لكش في بادئ األمر، وأتخذ من ال  (Ensi )لى طبقة الكهنة . حيث كان أميرإكان ينتمي 
 للمزيد ينظر:  ،الملك  LUGALالثاني من حكمه لقب 

 .321،ص 1986،بغداد،2باقر، طه : مقدمة في تأريخ الحضارات ،ط-
(
نهر من مدينة لكش : مدينة سومرية مهمة ، تقع في القسم الجنوبي من العراق وعلى الجانب الشرقي  2

الشطرة بمحافظة ذي قار ، وأسمها الحديث كيلو متر تقريبا  الى شمال شرق قضاء  20الفرات على مسافة 
) الهباء أو الهبة (.كانت دويلة المدينة تضم اربع مدن او مقاطعات كل واحدة منها متمركزة حول معبد  
أو مجموعة معابد ، ولكن كانت معظم المعابد عبارة عن مصليات صغيرة في أحد المعابد الرئيسة ، 

، ص 1979، الموصل ،1964دكتور عامر سليمان ، لندن ، ينظر:ساكز ، هاري ،عظمة بابل ،ترجمة 
 .227،ص 1979،بغداد،2رشيد ، فوزي ، الشرائع العراقية القديمة ،ط . كذلك ينظر :63

(
الحضارات المبكرة ،ترجمة دكتور عامر سليمان ، لندن  –بوتيرو ،جان ، وآخرون ، الشرق أألدنى 3
 .63،ص 1986، الموصل ،1967،
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أن يصدر أقدم إصالحات اجتماعية واقتصادية  (1)كاگينا -اوروستطاع الملك ا       
سرة الحاكمة وكبار الموظفين والمتنفذين إلصالح مفاسد األ ، م حتى اآلنالمعروفة في الع

وهيمنوا على الحياة وَأموالها ، والذين سيطروا على أمالك المعابد ، في سلطة مدينة لگش 
وكذلك تُبين  ،سيئ لمصالحهم ومنافعهم الشخصية  السياسية واالقتصادية واستغلوها بشكل

فضال  عن  هذه االصالحات العديد من تجاوزات المتنفذين والموظفين وأصحاب المهن
 ، و السيمالعديد من الضرائب التي أثقلت كاهل الفرد السومري ل ضهيخفتأو  إلغائه

  .) 2(الطبقة الفقيرة في دويلة مدينة لگش 

داف التي أوجبت علينا أن نختار هذا الموضوع بالذات دون غيره هإن من جملة األ     
 هي :

التأكيد على جانب األصالة في حضارة بالد الرافدين القديمة فيما يتعلق بتأريخ  -1
ن هذه  ،مت العالقة بين أفراد المجتمع العراقي القديم والقوانين التي نظ   اإلصالحات وا 

أقدم كل  كونهايع القوانين العراقية القديمة االصالحات ما هي إال البذرة األولى لجم
أي: جميع النصوص القانونية في  المكتشفة لحد اآلناالصالحات والمراسيم والقوانين 

 العراق القديم .

                                                 

(
كاينا الذي نلفظه في المصادر العربية -ون على قراءة اسم هذا الملك ، وقد لفظ اوروأختلف الباحث 1

القراءة الصحيحة ألسم  ن  كاجينا ، وبدأ الباحثون المختصون بالدراسات المسمارية يؤكدون  أَ  -أورو أة بهي
ن المعنى الحقيقي لكل -گينا ( وليس أورو –إنم  –هذا الملك هي )أورو  التسميتين هي  تاكاگينا  ، وا 

) الفم :) مدينة( والثانية "كا" وتعني  :االولى "أورو " وتعني مقاطعكاگينا وتتألف من ثالث  -للتسمية أورو
) المدينة ذات الفم "القول " الثابت  إجماال : ( والثالثة " گينا " وتعني) الثابت ، الصادق ( فيصبح المعنى

فقط عن التسمية األولى في  قراءة الكلمة الثانية  تختلفگينا ف -إنم-الصادق ( أما التسمية الثانية أورو
)الكلمة ( وبذلك :) الفم = القول( بكلمة ) إنم( التي تعني  :حيث استبدلت القراءة الجديدة ) كا( التي تعني

 گينا" هو " المدينة ذات الكلمة الثابتة أو الصادقة" ، ينظر: –إنم  -يكون معنى األسم "أورو
 .29،ص1997، اوركاجينا،بغداد،رشيد فوزي -

 
2)

RIM,Vol.1,p.247. 
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في العراق القديم وكذلك اطالع مشرعي القوانين و القانونيين  إفادة مشرعي القوانين  -2
دارية وجذورها إلإ قوانين واألنظمة اصالحات والاإلإ  على تأريخ  في الوقت الحاضر

 التأريخية الموغلة في القإدم .
بعض الفقرات  التي ذكرتهانسان في الحرية تسليط الضوء على أهمية حقوق اال -3

وكذلك ورود أقدم ذكر لمعنى الحرية والتي تمثلت بمفردة  ،الواردة في نص االصالحات 
amar .gi4 (1)   لى إأن يرجع ) أو يسمح بالرجوع( في االصالحات والتي تعني حرفيا

 (.2)مهأُ 
 تمهيد

ق.م. 2520نانشه  -ورأسسها أبعد انتهاء الحكم السياسي لساللة لگش التي         
 -لى سدة الحكم في دويلة مدينة لگش اوروإاء جق.م.   24،تقريبا  وتحديدا  في القرن 
،  ولىن حكم ساللة لگش األالذين استلموا السلطة وهو آخر م (3)كاگينا أحد رجال الدين 

 ، (ق.م. 2357-2365)سنوات  ما يقارب من ثماني دام حكمه مدة قصيرة بلغت  وقد
اعتمد للوصول الى سدة الحكم على مساندة كهنة المعابد في لگش  ، ويعتقد بعض 

صل ، ويذكر االستاذ فوزي رشيد أن الملك كاگينا كان كاهنا  في األ-الباحثين أن اورو
ية سمة دينية بل أألن اسمه ال يحوي على  ؛ ينا لم يكن كاهنا  قبل توليه الحكمكاگ-اورو

 ENغلب الحكام الذين سبقوه كانت تبدأ بكلمة  أين أسماء أهو اسم سياسي صرف، وان 
 .  (4)على أو الحاكم الدينيالكاهن األ :والتي تعني

عن طريق االنقالب  كاگينا جاء الى الحكم-ويرجح االستاذ طه باقر بأن اورو      
أما االستاذ فوزي رشيد فيذكر بأنه ال يوجد  (5)العسكري ورجح انتمائه الى طبقة الكهنة ،

رسو گالحكم بل يؤيد بأن اإلله ننـ عن طريقهوتسلم  تمردكاگينا قد قام ب-ما يؤيد بأن اورو
                                                 

(
 .223،ص 1988،بغداد،1االصالة والتأثير ،ج–رشيد ، فوزي " الشرائع" العراق في موكب الحضارة 1

(
 .88،جان، المصدر السابق ،ص وبوتير 2

(
 .66ساكز ،هاري، المصدر السابق ، ص 3

(
  .31-28رشيد و فوزي ، اوركاجينا، المصدر السابق، ص4

(
 .321باقر ، طه ، المصدر السابق ،ص 5
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كد ل مدينة لگش ،حيث تؤ ارجعدد رجل وهم 36000من بين  (1)قد اختاره ليكون ملكا  
موافقة كهنة معبد اإلله بنه قد انتخب انتخابا ، وهذا االنتخاب قد حصل أ علىشارة هذه اإل

عداد النساء واالطفال كان أ ن  أَ لو افترضنا  ،(3)اإلله الرئيس لمدينة لگش  (2)رسو گننـ
يساوي عدد الرجال الذين أسهموا في االنتخابات فإن عدد سكان مدينة لگش في زمن 

     .( 4)و اكثر بقليل ألف نسمة أ 100000اگينا سيكون زهاء ك-الملك اورو
لمعالجة المفاسد التي ظهرت  كاگينا ان يتخذ بعض الخطوات-لقد حاول الملك اورو      

وان ينشر العدالة ويقضي ( . 5)وضاع الى سابق عهدهاوان يعيد األ في دويلة مدينة لگش 
ة والموظفين والمتنفذين من الجهاز االداري على الظلم والتعسف والحد من استغالل الجبا

بعد ان دبَّ الفساد في مفاصل المؤسسات وانتشاره الى درجة تأثر ،  (6) لدويلة مدينة لگش
شارة الحياة االقتصادية وكذلك الحياة االجتماعية في دويلة مدينة لگش ، وهنا البد من اإل

ائل بازدهار حضاري وقوة ن لگش كانت تتمتع في عهد مؤسسها وحكامها االو ألى إ
اللف الثالث قبل الميالد فدخل حكامها أواسط أعسكرية فاقت الدويالت المنافسة في 

، المجاورة  السيما دويلة مدينة أوماو وملوكها المعارك العديدة مع الدويالت المنافسة 
 من االنتصارات العسكرية ، وكان من نتائج تلك االنتصارات حصول لگش ا  وحققوا كثير 

على الغنائم واالسالب واتساع مساحات االراضي الزراعية وازدياد الموارد االقتصادية 
 (.   7)للطبقة الحاكمة والمتنفذة وخاصة بالنسبة ،الرخاء و ارتفع مستوى المعيشة خرى فعم  األ

                                                 

(
،  ENSIمن لقب انسي  بدال  LUGALكاجينا في السنة الثانية من حكمه لقب الملك -أتخذ اورو1
  RIM , p . 245ظر: ين
(
dرسو)گننـاإلله 2

Ningirsu :)(إله سومري األصل، ُعَد ابنا  لإلله إنليل واإللهة باوd
Bau وأخا  لإللهتين )

با، وقد كانت وظيفته ُمقتصرة على تنظيم خصوبة األرض وعمل قنوات الري الرئيسة، وهو نانشة ونيسا
 -.GDSAM., P.138االله الرئيس لمدينة لكش، للمزيد ُينظر:                     

3 ) RIM,P.261
 

 .36-33رشيد ،فوزي، اوركاجينا، المصدر السابق ،ص (4
(
 .66ساكز ،هاري، المصدر السابق، ص5

(
 .92يرو ،جان، المصدر السابق ،صبوت6

(
 .143،ص1977،بغداد ،1سليمان ، عامر، القانون في العراق القديم ،ج7
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وما المجاورة و ألكن استمرار النزاع العسكري لدويلة مدينة لگش المستمر مع دويلة مدينة 
جيال و ما تبعه من تقلص في النفوذ و الموارد أامتدت الى اكثر من ثالثة التي 

ن الحكام قد اتبعوا ألى إتشير  االقتصادية التي رافقت ضعفها السياسي و العسكري ،
لى إسلوب فرض الضرائب الباهضة واالستحواذ على امالك المعابد واستغالل السكان أ
 (.  1)وضاع العامةفسد األأارد الدويلة مما بعد الحدود لسد النقص الذي حصل في مو أ

لى انقطاع مواردها إدى أهذا الفساد نتيجة تقلص االنتصارات العسكرية مما  لقد انتشر
االقتصادية بسبب انقطاع الغنائم التي كانوا يحصلون عليها نتيجة تلك االنتصارات و لقد 

داري في فين في الجهاز اإلاعتادت االسرة الحاكمة و الطبقة المتنفذة من كبار الموظ
االنتصارات في الحروب على مستوى معاشي مرتفع وما أن انقطعت هذه الغنائم  أوقات

حتى اوجدت هذه الطبقة الحاكمة واالسر المتنفذة بديال  لكي يحافظوا على مستواهم العالي 
ائل، و فراد المجتمع و ابتزازهم بشتى الوسأفرض الضرائب المختلفة على بو المترف ذلك 

راضيه و حقوله أمالك المعبد و استغلوا ألم يكتف هؤالء بالضرائب فقط بل استولوا على 
،  سرة الحاكمةللُ  ا  صبح المعبد تابعأدارة شؤونه و إو استثمروا موارده و سيطروا على 

مير في لگش أن يضمن له قوة مستقلة عن المعبد و كهنته و ذلك حيث كان على األ
صبح للموظفين صالحيات واسعة و استغلوا أو  ، عقارية تحت يده بالحصول على ثروة

صناف، و يشمل أحد هذه أ ةو كانت أراضي المعبد مصنفة الى ثالث ، (2)سلطاتهم
االصناف االراضي التي كانت تؤجر مقابل حصة من المحصول، و على الرغم من أن 

م. تقريبا  الى أن هذا لف الثالث ق.ملكية االراضي الخاصة كانت نادرة حتى نهاية األ
فراد، و النظام االقتصادي في دويلة مدينة لگش قد فسح المجال لتراكم الثروة في أيادي األ
اناتم  –في الوقت ذاته فإن العمليات العسكرية المثمرة لدويلة مدينة لگش في عهد اي 

أنه   ةلى درجإاناتم قد وصلت  –همية أي أمير كفرد كثيرا ، حتى أن زادت من قوة األ
بالتوازن االقتصادي  النزعاتخلت هذه أأصبح من ضمن مجموعة اآللهة السومرية و قد 

مير مدينة أ ، إذ جعل قلول و احدثت تغيرات بدت سيئة لقسم من السكان على األاأل
                                                 

 .313، بغداد، ص2(سليمان، عامر، نماذج من الكتابات المسمارية، ج1
 .97بوتيرو ،جان، المصدر السابق ،ص (2



                                                                                                                       م.د. معاذ حبش خضر                                      كاجينا-اورو  قراءة يف االصالحات االجتماعية واالقتصادية خالل عهد 

 644 

هكذا أستغل الحكام ، و (1)مالكه الخاصة أمالك اإلله كأنها أأراضي المعبد و  من لگش
  . (2)لمنافعهم الشخصية البحتة والملوك أراضي المعبد 

 فيصف النص اآلتيكاگينا الحكم -اما فيما يخص النظم اإلدارية التي سبقت تولي اورو  
" أما فيما يتعلق بمواطني  إذ نقرأ:بعض الحاالت التي كانت منتشرة في دويلة مدينة لگش 

كور  مكيالكور خطأ( واآلخر مل  مكيالواآلخر وضع ) ،ول يعيش في الديناأل،لگش 
 . (3)شعير  باحتيال

مير بمقدرات و امالك المعبد، انعكس تمادي االمير و عائلته الحاكمة و ألوفي ظل تفرد ا
فسادهم على الجهاز االداري وأدى الى استغالل كبار موظفي الدويلة لمناصبهم و كذلك 

رى المشرف دارية معينة باستغالل مناصبهم، فنإجميع الموظفين المناطة بهم مسؤوليات 
على السفن قد استولى على السفن لنفسه و الموظف المشرف على الحمير قد استولى 

غنام لنفسه و جابي غنام استولى على األعلى الحمير لنفسه و الموظف المشرف على األ
خرى سماك استولى على مصادر السمك، و من المساوئ األُ الضرائب الخاص بصيد األ

الشعب  ألبناءالحقول و البساتين و المزارع التي تعود لموظفي لگش هو تصرفهم في 
من شجار و يأخذون ثمارها ألنها ملكهم الشخصي حيث كانوا يقطعون اأكما لو  وامالع

مير على حيوان ما ذا وقع نظر أحد اتباع األإصحابها، فضال  عن ذلك فأدون موافقة 
 .  (4)دد في عدم إعطائه الحيوانحد سكان المدينة فال يتمكن هذا الفرد من التر أيعود الى 

 :سباب الموجبة لتنظيمهاصالحات و الأ اِل 

-ذا ما أردنا أن نتصور االسباب الموجبة لإلصالحات التي اصدرها الملك اوروإ     
كاگينا هو أن سكان بالد الرافدين قديما  اعتادوا على ممارسة حقوقهم لذا كانوا يقفون بوجه 

من حرياتهم االقتصادية والشخصية التي كانوا يعتزون بها  كل ما يؤدي الى االنتقاص
                                                 

 .66-65ساكز ،هاري، المصدر السابق، ص( 1
(
 .88بق، صبوتيرو، جان، المصدر السا2

3 (RIM, P.264.  

 .40-39(رشيد، فوزي، اوركاجينا، المصدر السابق، ص 4
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لى وجوب وجود معارضة شديدة إدى أكونها حقا  ضروريا  ألسلوب حياتهم، وهذا اإلدراك 
. فكانت الضرائب تفرض على الماشية و  (1)الضرائب التي فرضت على السكان ضد  

حدى نتائج تمزيق إكانت  غنام و الطالق و الدفن، و بينماسماك و تربية األصيد األ
نانشة و يمكن أن ُيالحظ في أواخرها  –االقتصاد في دويلة مدينة لگش نهاية ساللة اور

أنه رافق التغيرات االقتصادية تغيرات اجتماعية تبدو واضحة بظهور السلطة الدنيوية 
ادوا المستقلة عن السلطة الدينية، حيث نشأ الصراع بين الكهنة واالرستقراطية الذين أر 

مالك المعبد أاستغالل امالك المعبد )الذاتي( و االمير الذي أراد أن يزيد سيطرته بإضافة 
التغيرات االقتصادية ذاتها ظهور طبقة من  من نتائجكانت و مالكه، من جهة ُأخرى، ألى إ

القروض النظامية أن يضغطوا على الفقراء، فكان الرجل الغني  طريقن عغنياء تمكنوا األ
و يأخذ من المدين )لسداد دينه (  وقته في غير قرضهرجل الفقير ثم يطالب بيقرض ال

 .     (2)بضاعة له تزيد قيمتها كثيرا  عن مبلغ القرض ةيو أَ أ هحيوان

 و مما الشك فيه أن هذا الفساد االداري لم يتسبب في استغالل الشعب فقط بل أضر  
مشرفين و الفاسدين قد استولوا على ن هؤالء الموظفين الإكذلك بموارد الدويلة ، حيث 

غنام وعلى مصادر السمك لمصلحتهم الشخصية و ليس لمصلحة السفن والحمير و األَ 
ثار هذا الفساد االشمئزاز والتذمر في نفوس الشعب و قلع من نفوسهم أالدويلة، وكذلك 

ذا ما وصل سكان أية ساللة من السالالت القديمة الى مدينتهمشرف الدفاع عن  هذه  وا 
 . (3)و خضوعها لحكم ساللة اخرى أمر ال بد منهأالمرحلة فسقوط هذه الساللة 

إن المعارضة الشديدة التي تولدت لدى سكان دويلة لگش بصورة عامة و بين كهنة 
كاگينا ، الذي نشر العدالة و -معابدها بصورة خاصة استطاعت أن تجلب للحكم اورو

غالل الجباة و الموظفين و المتنفذين و إطالق قضى على الظلم والتعسف والحد من است

                                                 
1) RIM, P.247. 

 ( للمزيد ُينظر :  2
Maekawa ,K. , " The Development of the É.Mí in lagaash during Early Dynastic 

ǀǀǀ " Mesopotamia ,8-9 (1973-74) ,PP. 135-140. 
 .41، المصدر السابق، ص (رشيد، فوزي، اوركاجينا3
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نه أزال المظالم واالستغالل الواقع على الفقراء من جانب االغنياء، و أَ . كما (1)الحريات
كاگينا بإصالحات جذرية تمثلت بإعادة االراضي و االمالك للمعبد و لم يكتفإ -قام اورو

لغى الكثير من ألحاكمة، كما حتى على االسرة اوهيبتها بهذا بل أعاد سلطة المعبد 
 . )2(ض بعضها و منع الموظفين و الجباة من ابتزاز الناس مقابل ذلكالضرائب و خف  

 :التي تضّمنتها االصالحات  تالجراءا
 وجاءت على نوعين :

ول: إجراءات فورية استثنائية ذات طابع اقتصادي واجتماعي الهدف منه النوع األَ  - أ
أتي نوضمت قرارات  ،التي كان الناس يعانون منهازمة االقتصادية معالجة األ

 على أهمها :
 .خرلغاء بعض الضرائب و تخفيض البعض اآلإقرارات  -1
لغاء فوائدها والغاء غرامات المحكوم عليهم ألسباب إ الديون المستحقة أو طفاءإ -2

 .          (3)مختلفة
 .(4)المعبد الى المعبدوأراضي مالك أَ إعادة  -3
 رايات معينة( للمحتاجين. تخصيص مساعدات )ج -4
 .(5)باتها و موظفيها القضاء على استغالل الطبقة الحاكمة و المتنفذة و جُ  -5
يتام وتقديم العون لهم حيث ورد في نص االصالحات أن رامل واألإعفاء األ -6

 .)6(يتامرامل و األكاگينا ُلقإَب بـحامي األ-اورو
 ت:و ضم   ،ونيكان ذا طابع قانفأما النوع الثاني من االصالحات  - ب

                                                 
 . 313(سليمان، عامر، نماذج ، المصدر السابق، ص 1

2
) RIM, P. 247.  

 .322(باقر، طه، المصدر السابق، ص 3
 .88(بوتيرو، جان، المصدر السابق، ص4
 . 313(سليمان، عامر، نماذج، المصدر السابق، ص 5

6
) RIM, P. 265. 
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اقرار قواعد قانونية معينة و تحديد العقوبات على جرائم محدودة كالسرقة،  -1
 .(1)الرجم تهافجعل عقوب

لعدد من الممارسات االجتماعية غير القانونية منها عقوبة المرأة  ا  وضع حد -2
 .(2))المرأة القاذمة( في آٍن واحد التي تتزوج اكثر من رجلين 

، ذلك  مع ما يتناقض حريته و رفضه لكل   واالنسان  همية حقوقأالتأكيد على  -3
 .(3)ول مرة في هذه االصالحاتأل amar-gi4كلمة )حرية(  إذ ظهرت

 النصوص المسمارية الخاصة بالصالحات :

،  ( 1)الشكل رقم  كاگينا-االصالحات التي أصدرها اورونص ربع نسخ من أَ عثر على 
بحسب ادعائه ينا بإصدارها تنفيذا  لرغبة اآللهة كاگ-مما يشير الى اهميتها و تفاخر اورو

غة السومرية لغة البالد الرسمية آنذاك و بالخط المسماري. ل، و قد دونت االصالحات بال
و قد دونت نسختان منها على مخاريط فخارية و النسخة الثالثة على رقيم بيضوي الشكل 

ات من وجهة نظر كاتب النص الصالحإاما النسخة الرابعة فكانت تتضمن تقسيما  لهذه 
م من قبل بعثة التنقيبات 1878، و كشف عن هذه النصوص في مدينة لگش عام (4)

. و من ثم ترجم  (5)و  دانجنثر الفرنسية ، و ترجمها ألول مرة الباحث الفرنسي فرانسوا 
م في متحف اللوفر ، ثم 1964كاگينا في العام -صالحات اوروإالباحث كريمر بعض 

 ، ترجمات لنصوص سومرية ملكية :كتور فوزي رشيد ترجمة لإلصالحات في كتابهم الدقد  
 . 1985في العام 

ولى و الثانية معلومة متطابقة تقريبا  مع اختالفات قليلة في التفاصيل ضمت النسختان األ
كاگينا و من ثم وصفا  دقيقا  للوضاع -فذكرت االنجازات العمرانية التي قام بها اورو

لگش ، و أخيرا  مدينة ية و االقتصادية والقانونية المتردية التي عمت دويلة االجتماع

                                                 
 .322(باقر، طه، المصدر السابق، ص 1
 .  120، ص1985يد، فوزي، ترجمات لنصوص سومرية ملكية، بغداد، (رش2

3)
RIM, P. 264. 

 . 312(سليمان، عامر، نماذج ، المصدر السابق ص 4
 . 14، ص، المصدر السابق(رشيد، فوزي، الشرائع5
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وضاع األ إلصالحصدرها أصالحات التي كاگينا واإل-ذكرت االجراءات التي قام بها اورو
ولى و الثانية ت هي االخرى ما جاء في النسختين األالفاسدة، اما النسخة الثالثة فقد ضم  

 .(1)خرى و السيما تلك الخاصة باإلصالحات القانونيةأالت كما أنها احتوت على تفصي
 :صالحاتتبويب الِ 

 )شؤون القضاء و المحاكم(   ((اصالح مفاسد الحاكم و كبار مساعديه و المسؤولين))

 وضاع التي كانت عليها مدينة لگش فيذكر: صالحات بذكر األَ اإليبدأ نص 

lu2-ma2-laḫ5-ke4 

ma2-e-dab5 

anše u2-du-le 

e-dab5 

udu  u2-du-le 

e-dab5 
u2-mu2 

u2-mu11(ka.sar) 

enkur-re6 

e-dab5 

gudu4-ge-ne 

še-gub-ba 

ambar-ki-a 

e-ag2 

sipa-udu-siki-ka-ke4-ne 

bar-udu-ḫad2-ka 

ku3-bi-gar-re2-eš2 
(2)

     

 ويمكن ترجمتها باآلتي :

الرجل المسؤول عن  يام الماضية، منذ أن تدفقت بذرة )االنسان( ، استولىفي األ  " 
واستولى رئيس الرعاة على الحمير )و( استولى رئيس الرعاة على ،  سفنالمالحين على ال

سماك، او جابي سماك على مصائد األَ غنام )و( استولى المسؤول عن مصائد األَ األ

                                                 
 . 312(سليمان، عامر، نماذج، المصدر السابق، ص1

2) RIM,P.259. 
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ن أغنام التي تحمل الصوف الضرائب الخاصة بصيد االسماك ،و كان على رعاة األ
ن يدفعوا أجل الشاة البيضاء و الرجل الموكل عن التخمير أاالمير( من  إلىيدفعوا فضة )

 .(1) "الفضة

داري في مفاصل دويلة لگش، كاگينا أسرع في القضاء على هذا الفساد اإل-إن الملك اورو
غنام وطرد كذلك والحمير واأل القوارب و قام بطرد كل الموظفين الذين كانوا يشرفون على

 .(2)سماكة بصيد األَ جباة الضرائب الخاص

كاگينا كانت موجهة للقضاء على المساوئ -صدرها الملك اوروأصالحات التي ن اإلإ إ
تذمرهم من الضرائب التي كانت  ، وال سيماالتي كان يتذمر منها سكان دويلة لگش 

سكان بالد الرافدين عموما  كانوا يقفون أن مفروضة عليهم خالفا  للقانون، و من الواضح 
حقا  ضروريا   كونهال ما يؤدي الى االنتقاص من حريتهم االقتصادية والشخصية بوجه ك

الى توليد معارضة شديدة ضد الضرائب التي هذا األمر دى أألسلوب حياتهم ، لذا 
فرضت على السكان من مسؤولي المالحة و رئيس الرعاة و جابي ضرائب صيد 

 سماك.األ

داري حديث عن مفاسد مسؤولين في النظام اإلكاگينا بال-صالحات اوروإنص  َبْدء ن  إإ 
، لدويلة لگش و الذين هم بتماس مباشر مع السكان من الذين يعملون بالمالحة النهرية 

 دليل ال  إوكذلك بمهنة رعي االغنام والحمير وكذلك جابي ضرائب صيادي السمك ما هو 
الناتجة عن فساد كاگينا على المعالجة السريعة للمشاكل االقتصادية -على حرص اورو

قانونية للحفاظ على  مير و كبار موظفيه و سيطرتهم على قوت الشعب بصورة غيراأل
 مستواهم المعيشي المترف .

 صالحات:حيث جاء في اإل

                                                 
 ُينظر :  كاگينا -اورو ها التي وردت في نصللمزيد حول انواع األغنام وألوان( 1

Foxvog D. " A new lagaš Text Bearing on Uruinimgina's Reforms" , J C S, Vol. 

46 (1994).pp.11-15. 

(
 . 41-40رشيد، فوزي، اوروكاجينا، ص 2
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inim lugal-ni 

nin-gir2-su-ke4 

e-na-du11-ga 

ba-dab5 

ma2-ta 

lu2-ma2-laḫ4 

e-ta-šub 

anše-ta 

udu-ta 

u3-du-bi 

e-ta-šub 

u3-sar u2-mu10-ta 

Enku 

e-ta-šub 

še-gub-ba 

gudu4-ge-ne-ta 

ka-gur7 

e-ta-šub
(1) 

 -وتترجم باآلتي: 

رسو و منع الرجل الموكل گننـ كاگينا بشدة بالكلمة التي قالها مليكهُ -"تمسك اورو
بالمالحين من االستحواذ على السفن، ومنع رئيس الرعاة من )االستحواذ على( مصائد 

خذ أغنام البيض ، ومنع المأمورين من تنفيذ من )تسلم( فضة األالمأمور سماك ، ومنع األَ 
 . (3)مراقب المخازن"  )2(لى كهنة كودو وطردإكداس الشعير العائدة أالضريبة من 

الموظفين الذين  طرد كل  فداري ، كاگينا في القضاء على هذا الفساد اإل-سرع الملك اوروأ
غنام ، و طرد كذلك جباة الضرائب الخاصة بصيد ألكانوا يشرفون على السفن والحمير وا

حصول على بالسماك كما سمح للموظفين الصغار العاملين على خدمة أجهزة الدولة األَ 
                                                 

1 )RIM, P. 262. 
االغنام البيضاء والحمالن  استالمه للواجبات بالفضة بدال من طرد مراقب المخازن بسبب دفعه او  (2

 الصغيرة، ينظر : 
- RIM, P. 262. 
3 (  J C S, Vol. 46 . p.12. 
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صحاب االغنام الذين أعفى أ. كما  لآللهةم من قبلهم قرابين الحمالن التي كانت تقد  
ية ، واكتفى بأخذ ضافجور اإلشراف القصر من دفع األإغنامهم تحت أصواف َأيجزون 
 . (1)الصوف 

 : ما نصه فضال  عن تقليل والغاء بعض الضرائب التي كانت تفرض سابقا  ، حيث جاء
ki-sur-ra 
d
nin-gir3-su-ka-ta 

a-ab-Še3 
maŠkim lu2 nu-e

)2( 

  -وتترجم الى :
لقد كان سكان دويلة لگش  ، (3)رسو الى البحر"گ"ولم يعد هناك جباة ضرائب من حدود ننـ

المعبد وكانت تفرض على جميع  فومير وموظاأل ُيجبيهامعرضين لضرائب باهضة 
 . (5)والطالق  (4)مناحي الحياة بل وحتى على الموتى والدفن 

كاگينا العديد من الممارسات التعسفية للمتنفذين في السلطة على عامة -لغى اوروأكما 
ون وجه حق ، كما يشير د من عمالو األأمالك والحيوانات صحاب األأالناس وعلى 

وجاء في نص  خرى واعتداء القوي على الضعيف ،النص الى المفاسد االجتماعية األُ 
 االصالحات :

Sanga – gar 
Kiri6 –ama –uku2-ra2 
nu - laḫ5 

(6) 
 

  -وتترجم لآلتي :

                                                 
 . 41(رشيد، فوزي، اوركاجينا، المصدر السابق، ص1

2  ( RIM, P. 262.
 

 .317( سليمان ، عامر، نماذج ، المصدر السابق ، ص  3

 .66( ساكز ، هاري، المصدر السابق ، ص  4

5(RIM, P. 262.  
6 ) RIM, P. 264. 
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كاگينا استغالل الكهنة  -ومنع اور ؛ إإذ يأخذون بساتين الفقراء " (1)كهنة ال" لم يعد 
و ألى حدائق الفقراء إن يذهبوا أمن  ( 2) الشكل رقم  عمل بوصفهم مراقبينعينين الم

 .(2)و اخذ فاكهتهاأبساتينهم لغرض قطع شجرة  واخذها 
šub -lugal-ra 
anše-ša6-ga 
u3-na-tu 
ugula-ne2 ga-še3-sa10 
u3-na-du11 
u4-da mu-še3-sa10-sa1 
ku3 ša3-ga2 a-ša6-ga 
la2-ma 
u3-na-du11 
u4-da nu-še3-sa10-sa10 
ugula ab2-ša3-bi 

na-na-tag-ge.
)3( 

-والتي يمكن ترجمتها باآلتي :  
" عندما يولد حمار صغير لجندي ويقول له مسؤوله ُأريُد أن  أشتريُه منك ،فيما إذا يدعه 
يشتريه منه ويقول له إدفع لي  السعُر الذي ُأريده ، أو فيما إذا ال يدعُه يشتريه منه فإن 

وله ينبغي أن ال يغضب عليه " ، أو بعبارة ُاخرى إذا كان لفقير حمارة تحمل جنينا  ، مسؤ 
وقال له سيده : " سأشتريه ،)ففي حالة ما ( إذا رغب الرجل البيع ، فعليه )الفقير(أن 

( أن يزن كمية مرضية من الفضة" أو أنه )الفقير(غير راغب في البيع ،فإن سيدهيخبره )
 ."لن يضربهالسيد الساخط سوف 

، مثل هذه الممارسات كانت منتشرة بكثرة في دويلة مدينة لگش  ن  أَ ونستدل من هذه الفقرة 
لفساد النظام اإلداري والقفز على حقوق الناس من العامة من قبل   نتاج حتمي يوه

                                                 
1 ) sanga  مصطلح سومري يقابله في األكدية :šangûm  كاهن السنكا،  والذي يمكن عد ه الرئيس  :وتعني

المعبد فضال عن َأدائه الواجبات الدينية والكهنوتية ، للمزيد ينظر: حسين ، ليث مجيد ،الكاهن في  يإلدارياألعلى 
 . 47-27، ص1991شورة ، جامعة بغداد،العصر البابلي القديم، رسالة ماجستير غير من

 .67ساكز ، هاري ، المصدر السابق ، ص  ( 2
3 ) RIM, P. 264. 
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سلطته او منصبه لصالح مكاسبه  تغاللاس عن طريقمستخدميهم أو مرؤوسيهم 
 ى حساب الفقراء او التابعين لهم من الناس . الشخصية حتى لو كان عل

 وفي موضع آخر ُيذكر في نص االصالحات : " إذا عمل فقير بحيرة للسمك فليس ألي  
 .(1) من طبقة الذوات أن يأخذ سمكة "

 بوساطتهاكاگينا بعض القواعد القانونية ذات المفعول الدائم منع -وثم وضع الملك اور 
ذا إال إغنياء والمتنفذين من شراء حيوانات وبيوت تابعيهم استغالل الضعيف ، فمنع اال

  .(2)المناسب وكان العقد برضاء البائع  بدلدفعوا لهم ال
وفي جانب آخر تضمنت اصالحاته تفاصيل كثيرة عن استغالل الحاكم )االمير( وزوجته 

يسة هداف الرئراضيه وحقوله ،وكان من ضمن األأسرته بشكل عام لممتلكات المعبد و أو 
لإلصالحات هو القضاء على االمتيازات التي حصل عليها الحاكم وعائلته على حساب 

، بل (3)إله المدينة متمثلة بسوء استغالل أراضي وممتلكات المعبد لخدمة وصالح القصر
وحتى استغالل الحيوانات المملوكة للمعبد للعمل في حقول االمير وزوجته وأفراد عائلتهم 

 -صالحات :اإلء في نص وحراثتها ، حيث جا

e2-ensi2-ka 
gana2 -ensi2-ka-ke4 
e2-e2-mi2 
gana2-e2-mi2-ki4 
e2 –nam- dumu 
gana2–nam- dumu-ki4 

za3 i3-us2-us2-am6 

ki –sur-ra 
d
nin-gir2-su-ka-ta 

a-ab-še3
(4) 

 وتترجم الى :

                                                 
 .67ساكز ، هاري ، المصدر السابق ، ص  ( 1

 . 146-145( سليمان ،عامر  ،القانون ، المصدر السابق ، ص  2

 . 92(بوتيرو ، جان  ،المصدر السابق ، ص  3
4 ) RIM, P. 261 
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، عقار  " عقار وحقول الحاكم ،عقار وحقول السيدة )وبعبارة ُأخرى زوجة الحاكم(  
طفال )وبعبارة ُأخرى أطفال الحاكم ( تم تعزيزها ،)ضمن المنطقة وحقول مقاطعة األ

 رسو وحتى البحر".گالواقعة ( بين حدود اإلله ننـ

مراء كانت غير كاگينا أن ملكية األرض من قبل الحاكم وزوجته واألُ -ويذكر الملك أور 
 .لهة وكان البد من معالجتها د رغبة اآلعادلة وض  

إن منطقة المعابد كانت كالخلية في نشاطها التجاري ، فقد كان ُيجلب إليها جميع ما 
تنتجه أراضي المعبد من حبوب وخضراوات وأسماك مجففة وجبن وتمر وسمسم الستخراج 
الزيت ، والصوف والجلود لدباغتها وقصب البناء وغيرها من المواد ، وكان للمعبد فقط 

لف أ قرابةلى إلف الثالث قبل الميالد دهم في منتصف األاك ووصل عدأكثر من مئة سم  
راضي المعبد كانت ملكا  لإلله ،وكان استغاللها من قبل أ ن  أَ ومائتين ، وكما هو معلوم 

، وكان االمير أو الحاكم هو المسؤول أمام اآللهة عن إدارة المعبد ا  ممنوع ا  الحاكم أمر 
عامة ، وكان لكل معبد مإالكُه الخاص من  ومقاطعات المعابد وأراضيه والمدينة بصورة

دارتهإ الخاصة ولكن  في  العاملين الذين كانوا ُيعرفون عادة  بإسم أشخاص اإلله فالن وا 
 . (1)لحاكمالنهاية كان جميعهم تحت سيطرة ا

 :نقرأ اآلتي كاگينا بإعادة تلك الحقول واألمالك للمعبد ، حيث -ولذا فقد قرر أور 
e2-ensi2-ka 
gana2- ensi2-ka-ka 
d
nin-gir2-su 

lugal-ba 

i3-gub 

e2-e2-mi2 

gana2-e2-mi2-ka 
d
ba-ba6 

nin-ba 

i3-gub 

e2 –nam- dumu 

                                                 
 .194-190هاري ، المصدر السابق ، ص ساكز ، ( 1
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gana2–nam- dumu-ka 
d
šul-ša3-ga-na 

lugal-ba 

i3-gub 

ki-sur-ra 
d
nin-gir2-su-ka-ta 

a-ab-še3 

maškim lu2 nu-e
)1( 

-وتترجم باآلتي :  
كمالك على  (2)ولهة بالى عقار الحاكم وحقوله ، وضع اآلرسو كمالك عگننـاالله " وضع 

مالكا  على  na-dšul-ša3-ga  عقار السيدة )زوجة الحاكم ( وحقول السيدة ، وضع
 لى البحر أمسك رجل المحكمة التعليمات الصادرة ".إرسو گطفال ، من حدود ننـعقار األ

 -او تترجم باآلتي :
 3)باواآللهة مير ، وجعل مير وحقول األملكا  على بيوت األ رسوگننـ االله " لقد جعل

 ملكا   dšul-ša3-ga-naملكة على بيوت حريم )القصر( وحقول )القصر( ، وجعل (
طفال )القصر( وحقول أطفال )القصر(، ولم يعد هناك جباة للضرائب من أعلى بيوت 

 .(4)رسو الى البحرگحدود ننـ
صالحات هي استخدام الثيران العائدة إلذكرها في ا التي ورداأل خرى ومن التجاوزات 

امتدت على حساب  قدن مزارع الحاكم أو ،  مزارع البصل العائدة للحاكم تحرث للمعبد
مزارع المعبد ، كما ُأجبر الكهنة للعمل على جمع محصول الشعير و وزنه، فضال  عن 

داريين وُأجبروا في الوقت مير على الشعير الذي انتجه موظفو المعبد ااستيالء اتباع األ الإ
 . (5)نفسه على دفع الضريبة الى القصر للمواد االخرى غير الشعير التي يمتلكونها 

                                                 
1 ) RIM, P. 262. 

 -بابا وهي القراءة الحديثة ألسم اآللهة ، ينظر : dBa-baوتلفظ أيضا   -باو :  ba-u( االلهة 2
 GDSAM., P.138 
3  ( Maekawa ,K. , OP.CIT , P. 136. 

 .457ص ،1973( كريمر ،صموئيل نوح ، السومريون، ترجمة فيصل الوائلي، الكويت، 4

 .46( رشيد ، فوزي ، اوركاجينا ، المصدر السابق ، ص  5
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موال على عامة الناس بل تعداه الى أمالك المعبد وكهنتها فكانت ولم يقتصر ابتزاز األ
مير مير تقع في أحسن حقول اآللهة . كما كان موظفو وجباة االحقول بصل و خيار األ

ذا ما اقتسموا الشعير معهم كانت قسمتهم غير عادلة يبتزون األ موال من كهنة المعابد وا 
. حيث جاء (1)من جملة الضرائب المفروضة عليهم  عد وها،كما سلبوهم مالبس زينتهم و 

 في نص االصالحات :
gu4-digir-re2-ne-ke4 
ki-sum-ma 
ensi2-ka 
i3-uru4 
gana2-sa6-ga 
digir-re2-ne-ka 
ki-sum-ma 
ki-ukuš 
ensi2-ka 
e-gal2-lam

(2) 

  -ويمكن ان تترجم الى :

" ان ثيران اآللهة ) وبعبارة ُاخرى المعابد ( تحرث منطقة الثوم للحاكم  وأفضل حقول  
 لآللهة )المعابد( بحيث أصبحت أماكن الثوم والخيار للحاكم ".

لگش قبل توليه زمام الحكم ، وضاع دويلة مدينة أيستمر الملك اوركاگينا بالحديث عن 
قضية أجور دفن الموتى وما على ذوي الميت دفعه الى القائمين على دفن  ىلإويتطرق 

الموتى آنذاك من حبوب وشراب وخبز وغيرها ، وتكلفة دفن الميت الباهظة والتي تشكل 
 عبأ  عليهم ، فيذكر التكاليف التي كانت تؤخذ قبل توليه الحكم  :

ad6 ki-maḫ-še3 du 

kas-ni 7 dug 

ninda-ne2 gešda-inim-nam 

2(ul) še-ḫa-zi 

1 tug2 

                                                 
 144(سليمان ، عامر ، القانون ،المصدر السابق ، ص  1

2 ) RIM, P. 260. 
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1 maš-sag-ga2 

1giš-na2 

uruḫ(uḫ3-inanna)-e 

ba-du
)1(

 

 -وتترجم الى:
 ركو شعي2قطعة خبز  420جعة  وانٍ أَ  7"عندما تم جلب الجثة الى القبر أخذ الموظف

 "حد )أخذ الموظف لنفسه(.صوفي واحد ومعزة واحدة وسرير وا ورداء ḫa-zi نوع خازي  
 ن تؤخذ لقاء دفن الميت:أوأصدر اصالحاته في تحديد الكميات التي يجب 

ad6 ki-maḫ-še3 du 
kas-ni 3dug 
ninda-ne2 80-am6 
1giš-na2 
1 maš-sag-ga2 
uḫ3-inanna-e 

ba-tum3 
(2) 

-وتترجم الى :  

قطعة خبز وسرير واحد  80جعة )و(  وانٍ أَ  3" عندما تم جلب الجثة للدفن أخذ الموظف 
 ومعزة واحدة لنفسه" .

وذكر تفاصيل أخرى كثيرة تتعلق بتوزيع الجعة والشعير وقطع الخبز على عدد من 
  ereš dagirالقائمين والمشاركين في مراسيم الدفن ، منهم المرأة التي تنوح والكاهن 

العجائز المشاركات  وللنساء رسوگوكهنة األلحان الحزينة لإلله ننـ Lu2-ziga والمرافقين
 .(3)في النواح

ن سكان لگش كانوا يعيشون بالديون وحياتهم أصالحات اإلنص بنا في  لقد مر            
وقد أثر هذا التالعب في زيادة ، االقتصادية مليئة بالغش والتالعب بالموازين والمكاييل 

                                                 
1 ) RIM, P. 260. 
2 ) RIM, P. 262. 
3

 ( J C S, Vol. 46 . p.11. 
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 ، وال سيما أن   مور تقيد حرياتهمأصبحت هذه األ حت ى الثقل على كاهل مواطني لگش
كاگينا في -ولذا يذكر اور  الوضع االقتصادي  للناس هو المتحكم بأمور حياتهم األخرى ،

 صالحاته:إ
i3-du11 

dumu-lagaš-ki 
ur5-ra ti-la 
gur-gub-ba 
Še-si-ga 
nig2-zuḫ-a 

sag-giš-ra-a 

e2-eš2-bi 

e-luḫ 

ama-gi4-bi 

e-gar 

nu-siki nu-ma-kuš2 
lu2-a2-tuku 
nu-na-ga2-ga2-a 
d
nin-gir2-su-da 

uru-ka-gi-na-ke4 

inim-bi ka e-da-kešda2 

Ša3-mu-ba-ka
)1( 

-وتترجم الى :  

جل( مواطني لگش ،الذين عاشوا بالديون الكور أ كاگينا من-و" )هذا ما ( أمر )به اور 
)الرسمي(المقرر الذي يستوعب شعيرا  )كما هو مقرر( من السرقة ) والتالعب قد ُأصين 

القتلة االراضي الزراعية قد ُطهرت وحريتهم )أي حرية( مواطني لگش قد ثبتها ، ،ومن 
-ورسو اور گاليتيم واألرملة للقوياء لم يقدموا )بعد اآلن من اجل استغاللهم( مع اإلله ننـ

 "في هذا العام )عام تدوين االصالح (. كاگينا قد ربط نفسه بالعهد )على أن (

                                                 
1 ) RIM, P P. 264-265. 
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والقروض أبناء لگش الذين كانوا في السجون بسبب الديون كاگينا عن -واور  الملك  عفى
له مام اإلأكاگينا -وتعهد أور و قتل و أفرج عنهم ،  جريمة أو بسبب والواجبة السداد للقصر

 (1)يتيم أو أرملة قط" ضد   إثما   المتنفذين رسو أن ال يقترف گننـ

جمت بكلمة "حرية" ألنها إن الكلمة السومرية التي وردت في االصالحات والتي ُتر         
توضح مركز العبد المعتق من سيده في العقود وردت ألول مرة في نص االصالحات 

ama-a-gi (2)أمه "  ىوالتي تعني حرفيا  أن يرجع )أو يسمح بالرجوع( ال . 

 )الذي ال يرفع بصره(: العميانفئة 
ضعيف وتسخيره للعمل ويشير النص الى المفاسد االجتماعية واعتداء القوي على ال      
مقابل وعدم تزويده بالطعام إال ما يسد الرمق فكان "إذا ما اراد تابع  ي  دون أَ  من المرهق

ذا ما أحتاج الحقل  للملك أن يحفر بئر ، كان يقبض على رجل أعمى " ليقوم بحفره وا 
  (3)إزالة الماء منه كان " تابع الملك يقبض عل رجل أعمى للقيام بذلك "

igi –nu-du8 
ba-dab5 

a-muš-ša4 

aša3 (gana)-ga gal2-la-a 

igi –nu-du8 

ba-dab5 
(4) 

-وتترجم الى :   

 تحديد العمال العميان )للعمل( على قنوات الري المنتشرة في الحقل " . " تم  

ذا حفر تابع )من اتباع( الملك بئرا  في أعلى جزء من حقله ، كان يقبض على رجل إ" 
كان ال يمده بما يكفيه من الطعام والشراب ( وانه )اي :تابع الملك أعمى )ليستخرج الماء و 

( كان يقبض على رجل أعمى من أجل سحب الماء ال ))موشدو(( الذي )يغمر( الحقل 
                                                 

 .318(سليمان، عامر ، نماذج ، المصدر السابق ،ص  1

 . 88( بوتيرو ، جان  ،المصدر السابق ، ص  2

 . 145-144سليمان ، عامر ، القانون ،المصدر السابق ، ص (  3
4 ) RIM, P. 261. 
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وال يمده بما يكفيه من الطعام  ،لتجفيف الحقل على ما يفترض إذا كان ذلك ضروريا  
 (1)والشراب (.

نصافهم من أرباب العمل : ونقرأ كاگينا على تأمين حقوق -حرص اورو هؤالء العمال وا 
 صالحات فيما يخص معالجة هذه الحالة:في اإل

igi –nu-du8 

zar2-ra-a 

gub-ba 

ninda-zu2- gub-ba-ni 1am6 

5 ninda-gi6-ba-a-ka-ni 

1ninda-u4-sa2-ka-ni 

6ninda-zu2- gub-ba-ni 1am6 
(2) 

  -وتترجم الى :

وهي خبز المساء لهم ،  ،تظرون بقلق قطعة واحدة من الخبز" بالنسبة للعميان الذين ين
وخمسة قطع من الخبز لمنتصف الليل وقطعة واحدة لهم في الفجر وست قطع لهم في 

 .منصف النهار"

الملك بحيث كان بإمكانهم تسخير الناس ألعمالهم  اتباعلقد كان المركز الذي يتمتع به 
ويبدو أن العميان كانوا يؤلفون فئة من  ، ادة  الخاصة التي كانت الحيوانات تقوم بها ع

 (3)صالحات .الناس ليست بالقليلة حيث ورد ذكرهم أكثر من مرة في نص اإل

يقوم بحفر قناة أو استخراج الماء من اآلبار وبخاصة  نْ أَ قد يسأل سائل كيف لرجل أعمى 
مال العميان أو ن في تحديد من هم العو المصطلح الذي ورد في النص ، لذا أختلف الباحث

-igi –nuالمقصود باألعمى هنا ، ويذكر بعض الباحثين ان المقصود هنا بالمصطلح 
du8  َ( ، ويبدو أنهم كانوا من العمال  يرفع بصرهذالء " وتعني حرفيا  )الذي ال تعني "األ
، يمثل العبيد  igi –nu-du8مصطلح   على َأن  ماهرين ، ويتفق معظم الباحثين الغير 

                                                 
 .457كريمر ،صموئيل نوح ، المصدر السابق، ص ( 1

2 ) RIM, P. 263. 
 .145سليمان ، عامر ، القانون ،المصدر السابق ، ص  ( 3
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على بعض الحاالت التي يظهر فيها هؤالء وهم ُيشترون من  هذاا في تفسيرهم واعتمدو 
لت ومنهم من يرى بأنهم كانوا من األرقاء أو اسرى الحروب الذين سمإ  (1)قبل االمير.

عيونهم منعا  و احترازا  من هروبهم غير أن هذا التفسير ال ينطبق و دوافع العبيد في 
ولعل تفسير  ادية وفقدانهم لقيمتهم في حاالت العمى ،العراق القديم وفائدتهم االقتص

وجودهم يعود الى األوضاع  االقتصادية المتردية وتفشي األمراض واألوبئة وانتشار 
األوساخ والقذارات التي كانت سببا  من أسباب أنتشار العمى بين أفراد الطبقة الفقيرة من 

    (2)الناس .
 :المرأة القاذمة

مة االخرى التي تناولتها االصالحات هي انهاء ومعالجة بعض من المواضيع المه
ومنتشرة في المجتمع آنذاك وهي  ةالعادات االجتماعية السيئة والمنبوذة التي كانت سائد

، وبهذا الصدد ( 3)حالة المرأة القاذمة ) أي : المرأة التي تتزوج بزوجين في آن واحد( 
ذه العادة وأسبابها ومكان تواجدها ألول أصل وجود ه عنأتسعت مخيلة بعض الباحثين 

ونرى بعضهم قد وضعوا نظريات خاصة لتفسير وجود العادة منها ما هو بعيد جدا   ؛مرة
عن الواقع وغير مسنود بدالئل، فنجد مثال  الباحث فوزي رشيد ُيسهب في شرح هذه الحالة 

قه هذه العادة بمناطق ويعطي تفسيرات واهية وغير مسنودة بالدالئل أو واقعية ذلك إللصا
بعينها وتركيزه دون كل الباحثين اآلخرين على تنسيب هذه العادة بالمنطقة الشمالية) 

كاگينا عادة -ونجد الباحث أوتوا أدزارد يكتب عن إبطال اورو ،( 4)شمال مدينة بغداد( 
يمة ويشير الى أن هذه العادة تعود لبقايا عادة سومرية قد، الزواج بزوجين في آن واحد

  (5)أصال .

                                                 
 .15، ص  1976العبيد في العراق القديم ، بغداد ،( الرويح ،صالح حسين ،  1

 .145( سليمان ، عامر ، القانون ،المصدر السابق ، ص  2

 .322( باقر ،طه ، المصدر السابق ، ص  3

 .57-54رشيد ،فوزي ، أوروكاجينا، المصدر السابق، ص  ( 4

 . 92بوتيرو ، جان  ،المصدر السابق ، ص  ( 5
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صدار اإلجراءات التي كانت أقرب وأشبه بالطابع إن يتجه الملك الى أَ لذا كان البد من 
، عراف السائدة نها كانت من األأالبد ، القانوني حيث شملت إقرار قواعد قانونية معينة 

وبإقرارها و االعتراف بها من الحاكم  أصبحت قوانين ملزإمة وتضمنت عقوبة المرأة 
وحددها ب )الرجم بالحجارة( ،حيث يذكر النص" اعتادت نساء االيام السالفة  (1)اذمة الق

 .(2)ذا حاولن هذا( ُيرجمن بالحجارة "إعلى الزواج بزوجين، )لكن( نساء اليوم  )

 اتالسرق
وتضمنت اإلجراءات ذات الطابع الشبيه بالقانوني  تحديد عقوبة السرقة في         

عليها( قصدُه )الشرير(  السارق ُيرجم بأحجار )دون   :" كاناالصالحات ،حيث يذكر
وكانت الممتلكات الضائعة )حيثما وجدت ،أو استرجعت من لص تعلق في البوابة  

 .(3)العظيمة ( حيث كان بإمكان مالكها الشرعي أن يستعيدها "

وعا  ما إن عقوبة الرجم التي ُحددت للسارق تدعونا الى التعجب واالستغراب ن          
والتي تعني بال شك الموت البطيء للسارق مع التعذيب ، ذلك  ،من هذه العقوبة القاسية

كاگينا كان قد منح جميع المحتجزين والمتهمين ومرتكبي جريمة السرقة -ألن الملك اورو
والتالعب وغيرها من أمور الغش والتالعب الحرية )وقام بإعفاء جميع المتهمين بالسرقة 

رها من االمور الناتجة عن ضعف المستوى المعيشي والمادي واالقتصادي والدين وغي
للفرد بحيث يقوم بإأمور سيئة في سبيل االستحصال وتعويض النقص ، وبما ان الملك 

للقيام بفعل السرقة قد ُعولج من قإبلهإ، ولكي يكون  سو غعالج هذه المسائل لذا فإن الم
كاگينا على السرقة تماما  ويسد -ي يقضي اورو. ولك(4)الرادع المؤثر للنفس السيئة 

الطريق أمام حجج الُسراق الكاذبة أصدر تعليماته بأخذ الحاجات التي ُيعثر عليها الى 

                                                 
 .147ون ،المصدر السابق ، ص ( سليمان ، عامر ، القان 1

سليمان، عامر ، نماذج ، المصدر  :كذلك ُينظر:463مصدر السابق، ص ( كريمر ،صموئيل نوح ، ال 2
 .318السابق ،ص 

 (المصدر نفسه . 3

 .74( رشيد ،فوزي ، أوروكاجينا، المصدر السابق، ص  4
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ذا ما لم يعلن ا  بوابة المدينة واالعالن عنها ليتمكن صاحب الحاجة من التعرف عليها، و 
غير الحكومي سارقا  اذا ما الموظف الحكومي و  عدَّ الشخص سارقا   فضال  عن  د  عنها يع

 (1)امتدت يداه ألموال اآلخرين.

 الضريبة:
إن الضرائب الباهظة كانت تفرض على جميع الفعاليات واألمور الخاصة لحياة      

 السكان في لگش ، ومن ضمن هذه الضرائب هي ضريبة الطالق ، حيث يذكر الملك :

 –الت من الفضة وكان السوكاليتقاضى خمسة شيق مير"إذا طلق رجل زوجته ،كان األ
كاگينا ( ألغى هذه الضرائب -وعندما جاء)اورو" (2)من الفضة ا  ( واحدماخ يتقاضى )شيقال  

ماخ ( –مير( وال الكاهن )سوكال ق رجل زوجته فال الحاكم )األذا طل  إ بالعبارة "والرسوم 
وضاع كاگينا إصالح األ-الملك اورو حاول وهكذا. (3)كانا يتقاضيان أية فضة"

ن هذه أالجتماعية واالقتصادية والقانونية التي كانت سائدة في دويلة مدينة لگش ، ومع ا
ن أصالحات هي ليست قوانين إال أن الهدف منها مشابه ألهداف إصدار القوانين كما اإل

 االسلوب مشابه ألسلوب كتابة القوانين.

 االستنتاجات
ال ترتقي لمستوى مايطلق عليه  كاگينا -واور رغم ان االصالحات التي قام بها الحاكم   -1

قوانين إال أنها كانت أساسا  لفكرة تدوين القوانين والتشريعات الالحقة كون الغاية منها 
 تنظيم حركة المجتمع إلصالح  وتقويم عمل مؤسسات المملكة تجاه الناس .

التي  ان الشبه الكبير في االهداف واالسلوب والمحتوى بين ما ورد في االصالحات -2
كدية (يؤكد أ كاگينا  والقوانين المكتشفة في عصور الحقة )سومرية و-أصدرها اورو

الحقين من جهود لوكذلك إفادة الحكام والملوك ا ، التواصل الحضاري في بالد الرافدين
 وتوطيدها .  ةمن سبقهم  في ارساء قواعد العدال

                                                 
 .75( المصدر نفسه ،ص  1

 .462ق، ص كريمر ،صموئيل نوح ، المصدر الساب ( 2

3  ( Foxvog D.، OP.CIT ,  p.11. 
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قتصادية مدونة باللغة قدم محاولة لإلصالحات االجتماعية واالأن أمن المعلوم  -3
كاگينا في مدينة لگش ، -ونانشة وهو اور  -ورأساللة  حكامخر آالسومرية تعود الى 

، ويرجح أنه ينتمي الى lugal(1)وقد أتخذ الملك في السنة الثانية من حكمه لقب لوكال
ن، تناولت مدو   واقتصادي صالح اجتماعيإاصالحاته  أقدم  د  طبقة الكهنة ، وتع

مراء لتدخل اال والمحاربين ، ووضع حد   رائب حتى على بعض الكهنةتخفيف الض
 .للمجتمع خرى من الحياة اليوميةأفي أمالك المعبد فضال عن معالجة جوانب  والنبالء

أن سكان بالد الرافدين قديما  اعتادوا على ممارسة حقوقهم لذا كانوا يقفون بوجه كل ما  -4
دية والشخصية التي كانوا يعتزون بها كونها يؤدي الى االنتقاص من حرياتهم االقتصا

 .حقا  ضروريا  ألسلوب حياتهم
 ما يتناقض و رفضه لكل  في العراق القديم حريته  وهمية حقوق االنسان أالتأكيد على  -5

 .ول مرة في هذه االصالحاتأل amar-gi4كلمة )حرية(  ، إذ ظهرتذلك  مع
يتام وتقديم العون لهم رامل واألاأل فالوجود مبدأ التكافل في العراق القديم وبخاصة اك -6

 يتام.رامل و األكاگينا ُلقإَب بـحامي األ-حيث ورد في نص االصالحات أن اورو
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Reading of the Social and Economic Reforms during the 

reign of Ur-kagina 

Dr.Moaz Habash Khadr 

Abstract  

           After the end of the political governing for the dynasty 

of Lagash, which was established by Ur- Nanshe about 2520 

BC. specifically in the 24
th
 century BC. Ur-kagina, a religious 

leader, took power in the state of Lagash. He was the last 

dynasty of Lagash first. His reign last for about 8 years (2365 – 

2357 BC). He depended on the priests' of the temples of 

Lagash to reach power.  

The strong opposition among the people of Lagash in general 

and the priests' of temples in particular were capable to bring 

into power Ur-kagina, who spread justice and eliminated 

injustice and stopped the exploitation of  tax collectors, 

employees and influential people Also, he eliminated the 

injustice and exploitation on the poor people from rich ones. 

Ur-kagina made radical changes like returning on third of the 

lands and properties of the temple. He also restores the power 

of the temple and dignity even to the ruling family. Also, he 

canceled a lot of taxes and decreased others; he prevented 

employees and tax collectors to exploit people. 


