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 تصدير
 
 

بعووود توووؾزرعي لكتوووابي اإللكترويوووي البحوووث عوووؽ دور اليهوووؾد العوووراقييؽ فوووي الشذوووا  التوووأميشي 
(  وصوووومشي مووووؽ الروووودي  السعسووووار يعسووووان مشووووى رسووووالة 2023)مكتبووووة التووووأميؽ العراقووووي  

وووره بكتووواب  خووور  موووؽ قرووويرة شوووكريي فيهوووا عموووى يدوووخته موووؽ الكتووواب  وذكووور أن كتوووابي ذك 
توووأليل وليووود عيووودي عبووود الشبوووي  السووودير السفوووؾض لمذوووركة العرا يوووة لزوووسان الؾدا وووع وهوووؾ 
ايزووا خبيوور اقترووادي ومروورفي ومدتذووار البشووػ السركووزي العراقووي سووابقا  بعشووؾان تووارر  

التووراث السروورفي القووديؼ والحووديث مشووذ عهوود البووابمييؽ  -الروويرفة العرا يووة والرقابووة عميهووا 
 أيه سيحاول الحرؾل عمى يدخة لي اثشاء وجؾده في بغداد.(.  وذكر أيزًا ب2022)
 

شكرته عمى اهتسامه وذكرت له بأن لي محاوالت في الكتابوة عوؽ األشوكال األوليوة لمتوأميؽ 
فووي العووراق القووديؼ  ورعسووا سووأعسل عمووى تجسيووع مووا كتبووي و صووداره ككتوواب صووغير.  وهووذه 

 العراق القديؼ ومباحث أخرى.هي خمفية يذر البحث في األشكال األولية لمتأميؽ في 
 

***** 
 

يذوورت البحووؾث والترجسووات فووي أوقووات مختمفووة وفووي مظبؾعووات ور يووة و لكتروييووة مختمفووة  
وألن هشوواك خوويم يجسووع بوويؽ هووذه الكتابووات  ثوورت جسعهووا بوويؽ دفتووي كتوواب لتدووهيل الرجووؾع 

 إليها مؽ القراء والباحثيؽ.
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)مووؾاد مقتبدووة مووؽ  اد التذوررعات القديسووةسويبلحظ القووارك تكووراًرا فووي اإلشوارة إلووى بعووض مووؾ 
   وقد أبقيي عميه ألن التخمص مشه كان سيؤثر عمى ايدياب العرض.شررعة حسؾرابي(

 
فووي الفرووول األول  ايووواب الكتابوووة العرعيوووة حوووؾل توووارر  التوووأميؽ  والفرووول الثوووايي  مؤسدوووة 

يتعووورف التوووأميؽ موووؽ مشغوووؾر تووواررخي   وهوووؾ فرووول متووورجؼ موووؽ كتووواب بالمغوووة اإليجميزروووة  
القارك عمى بعض الخظؾ  العامة في التفكير والكتابة عوؽ توارر  التوأميؽ.  والغورض موؽ 
إدراجهسا في هوذا الكتواب هوؾ التشبيوه إلوى القروؾر فوي الكتابوات العرعيوة عوؽ يذوؾء وتظوؾر 

 مؤسدة التأميؽ وخاصة األشكال األولية لمتأميؽ.
 

 ي:يزؼ الكتاب أرععة مبلح  تزؼ دراسات لكتاب  خررؽ ه
 

 العظية   التأميؽ في التذررع البابمي 
 اوعشهايؼ  يغرة عامة عمى التارر  االقترادي لؾادي الرافديؽ 

 بؾاليي   التجارة غير الدؾ ية في زمؽ حسؾرابي 
 

السمحوو  األول لمعظيووة يرووبل فووي صوومب مؾ،ووؾع الكتوواب  وقوود قسووي بزووسه لمكتوواب ألن 
قا سوووة عموووى البحوووث فوووي الشروووؾص التذووورر ية  بالمغوووة العرعيوووة صوواحبه قوووّدم لشوووا أول دراسوووة

 القديسة القتفاء وجؾد أشكال أولية لمتأميؽ في العراق القديؼ.
 

( لمباحووووث الراحوووول س. ف. 1911يزووووؼ السمحوووو  الثووووايي فرووووميؽ مووووؽ أطروحووووة الوووودكتؾراه )
تررشوووري: األول: يذووووؾء وتظوووؾر عقوووود القوووورض عموووى الدووووفيشة  والثووووايي: يذوووؾء عقوووود قوووورض 

قبوول السوويبلد.  وهووي مووؽ الدراسووات السبكوورة والرراديووة فووي  250قبوول سووشة الدووفيشة فووي الفتوورة 
 البحث عؽ األصؾل األولى لسؤسدة التأميؽ.
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إن الهدف مؽ إ،افة السمحقيؽ الثالث والرابع هؾ لتؾفير خمفيوة عاموة لفهوؼ بعوض مغواهر 
يوة فهووي االقترواد فوي العوراق القوديؼ.  إن ا راء والتقييسوات فووي هوذيؽ السمحقويؽ ليدوي يها 

ا ركيؾلؾجيوة الجديودة.   ال توزال مؾ،وؾًعا لمسزرود موؽ البحوث والشقود فوي ،وؾء االستكذوافات
األزمشووة القديسووة تعووّرض عمووى سووبيل السثوول فوونن أطروحووة بووؾاليي حووؾل ايوواب الدووؾق فووي 

 لبليتقاد.
 

ال أدعوووي رروووادة فوووي مجوووال البحوووث عوووؽ األشوووكال األوليوووة لمتوووأميؽ فوووي العوووراق القوووديؼ فقووود 
 يه  خرون كسا سيكتذف القارك في فرؾل الكتاب ومبلحقه.سبقشي إل

 
أتسشى أن يكؾن الكتاب محفًزا لآلخررؽ لمغؾص فوي البحوث التواررخي عوؽ األشوكال األوليوة 

 لمتأميؽ في العراق القديؼ  خاصة وأن الكتابات العرا ية عؽ السؾ،ؾع قميمة جًدا.
 

وخاصوووووة ا الكتووووواب فوووووي الشروووووؾص التوووووي يزوووووسهتعوووووديل بدووووويم لوووووبعض الكمسوووووات قسوووووي ب
 الشرؾص السترجسة.

 
 2023 /شبا كايؾن الثايي
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 غياب الكتابة العربية حول تأريخ التأمين

 
 

احتفااا   هووذا الفروول مدووتل مووؽ  السحووؾر الثالووث عذوور: ايوواب الكتابووة حووؾل تووارر  التووأميؽ  فووي كتوواب
 .181-165(  ص 2018)مشتدى السعارف   بالكيطة: تيسير التريكي يحاور مصباح كطال

 
 

نالحظ أن هظاك غيابًا لمكتاباة حاول تااريخ التاأمين  هاف تواىاه عمال هاظة الطالح اة وماا 
 السبب؟

 
إن الغيووواب حاصووول. هشووواك محووواوالت قميموووة مثووول الكتووواب الوووذي اعدتوووه الذوووركة السروووررة 
إلعووادة التووأميؽ فووي الووذكرى الخسدوويؽ لتأسيدووها والووذي أشوورفي عمووى إعووداده الدوويدة سووامية 

شووركة ليبيووا لمتووأميؽ كتابووا عووؽ تووارر  الذووركة بسشاسووبة ايعقوواد مووؤتسر حيوودة. كسووا أصوودرت 
. وقووود سووواهؼ الدووويد إبوووراظيؼ صوووالي بسعغوووؼ الجهووود فوووي 1989التوووأميؽ العرعوووي األول عوووام 

إعوووداد هوووذا الكتووواب. الكتابوووان يدتعر،وووان السراحووول األساسوووية وهسوووا ال يقووودمان أي تحميووول 
 اقترادي.

 
 28رعسوووا عموووى يسوووم هوووذيؽ الكتوووابيؽ  كتيبوووًا موووؽ   أصووودرت شوووركة إعوووادة التوووأميؽ العرا يوووة

ورزوووووؼ مجسؾعوووووة موووووؽ   (.2010-1960صوووووفحة بسشاسوووووبة اليؾعيووووول الوووووذهبي لتأسيدوووووها )
األسووساء وععووض الجووداول واألشووكال وتعررفووًا سووررعًا بتووارر  الذووركة وعاألعسووال التووي تقووؾم 

عمووى هووؾ ال يعوودو أن يكووؾن غيوور كتيووب احتفووالي يعتسوود   بهووا مووع مجسؾعووة مووؽ الرووؾر.
األرقووام وجسمووة مووؽ الحقوووا    وهووؾ مووا ال يعيبوووه لكشووه لوويس دراسوووة تاررخيووة لمذووركة ولووودور 
اإلدارروويؽ والفشيوويؽ والحقووؾقييؽ وغيوورهؼ مووؽ العووامميؽ مووؽ الرجووال والشدوواء  وهووؾ يفتقوور إلووى 
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  وأعووؽ أن الكتووابيؽ الووذيؽ ذكرتهسووا شووبيهان بكتيووب اإلعووادة العرا يووة. الدووياق االقترووادي. 
 شركات تأميؽ عرعية أخرى بنصدار كراسات/كتيبات استذكاررة مساثمة.رعسا قامي 

 
حقوووًا  لووويس هشووواك كتابوووات حوووؾل توووارر  التوووأميؽ العرعوووي: توووارر  شوووركات التوووأميؽ  توووارر  
الشذوووا  التوووأميشي فوووي بمووود واحووود أو عسوووؾم البمووودان العرعيوووة  توووارر  فووورع معووويؽ موووؽ فوووروع 

صااظاعة التااأمين ىااي مصاار عباار  اارن ب رعسووا كووان االسووتثشاء الؾحيوود هووؾ كتووا  التووأميؽ.
-وروورد فووي هووامش فووي هووذا الكتوواب إشووارة إلووى مذووروع كتوواب  الذوورق لمتووأميؽ  1.ونصااف

 2( لمسؤرخ الكبير األستاذ يؾيان لبيب رزق. 2006-1931خسدة وسبعؾن عام )
 

قوود يقووؾل الووبعض إن عسوور الشذووا  التووأميشي العرعووي قرووير ولووذلػ فنيووه ال يسكووؽ أن يكووؾن 
لكووووؽ هووووذا الووووبعض يشدووووى أن التووووارر  السعاصوووور مؾ،ووووؾع   مدراسووووة التاررخيووووة.مؾ،ووووؾعًا ل

لمدراسووة األكاديسيووة و ن الكتابووة التاررخيووة ال تقتروور عمووى مووا حروول مووؽ وقووا ع قبوول عوودة 
ولكووؽ   وقوود يقووؾل الووبعض ا خوور إن الشرووؾص والؾثووا   غيوور متووؾفرة أو مبعثوورة.  قوورون.

 أليس البحث عشها هؾ جزء مؽ مهسة السؤرخ؟
 

لعوول تفدووير ايوواب الكتابووة التاررخيووة حووؾل التووأميؽ العرعووي يعووؾد إلووى هامذوويته فووي تفكيوور 
ولعمووه يعووؾد إلووى االسووتغراق فووي بحووث التووارر  الدياسووي   السووؤرخيؽ واالقترووادييؽ العوورب.

والبحووث فووي الررووع الشفظووي و ثوواره الدياسووية عمووى حدوواب التووارر  االقترووادي ومشووه تووارر  
ن عبوود العزرووز الوودوري كووان مووؽ لقوود ذكوورت  فووي حووديثشا أميشيووة  السؤسدووات السروورفية والتأ

                                                 
 (.2014االتحاد،  )القاهرة: صنامة التأمين في مصر مبر قرن ونصفاالتحاد المصري للتأمٌن،  1

، 124، االتحااد الاااا الار اً للتاأمٌن، القااهرة، الاادد لتأأمين النربأيراجع عرضنا النقدي لهذا الكتاب المنشور فً مجلة ا

 :مجلة التأمين النراقي. نشرت أٌضاً فً 12-6، ص 2015نٌسان/أ رٌل 

http://misbahkamal.blogspot.com/2015/04/the-insurance-industry-in-egyt-acccross.html 
 

 .29(، ص 1االتحاد المصري للتأمٌن، هامش ) 2

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2015/04/the-insurance-industry-in-egyt-acccross.html
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( كايوووووي 1942أوا ووووول السهتسووووويؽ بالتوووووارر  االقتروووووادي وأن أطروحتوووووه لذوووووهادة الووووودكتؾراه )
  وكووان السذوورف عميهووا 3التاااريخ ات تصااالع لمعااراق ىااي القاارن الراباا  ال  اارع بعشووؾان: 

بوأن الكتابوة التاررخيوة االقتروادية  أردت  بذكر هذا السؤلوف وكتابوه أن تقوؾل   بريارد لؾرس. 
ليدوووي غرربوووة عميشوووا  فمسووواذا لوووؼ يهوووتؼ مؤرخؾيوووا بالشذوووا  التوووأميشي فوووي أشوووكاله األوليوووة فوووي 
السا،ووي البعيوود وأشووكاله الحديثووة. ال يتؾقووع فووي كتوواب كهووذا يغظووي القوورن الرابووع الهجووري 

ؼ إشووارة إلووى لمسوويبلد  كسووا تووذكر السؾسووؾعة الحوورة( أن يزوو 1010إلووى  913)الدووشؾات مووؽ 
التووأميؽ فهوووؾ لووؼ يكوووؽ معروفووًا برووويغته التجاررووة الرأسوووسالية فووي هوووذه الفتوورة فوووي الغووورب أو 

لكوووؽ التجوووار كايوووي لهوووؼ وسووويمة أخووورى غيووور التوووأميؽ لحسايوووة بزوووا عهؼ السشقؾلوووة  الذووورق. 
 بحرًا:

 
وكووان الظرروو  البحووري مووؽ البروورة إلووى البحوور األحسوور صووالحًا لمسبلحووة فووي جسيووع 

هذا الظرر  كان مهددًا بالقرصان  ولذلػ كان ال بود فوي كول مركوب الفرؾل ولكؽ 
 4مؽ مقاتمة ويفاطيؽ.

 
 مقدمااة ىااي التاااريخ ات تصااالع العرباايإن اإلشووارة إلووى التووأميؽ ال يوورد أيزووًا فووي كتابووه 

(  يغظوي الفتورة موؽ 1969. الظبعوة األولوى 1980)بيروت: دار الظميعة  الظبعة الثالثوة  
يووذكر فووي   هايووة القوورن التاسووع عذوور والعقوود األول مووؽ القوورن العذووررؽ.القوورن الدووابع إلووى ي

أن التؾسووع الغرعووي ورأس السووال األوروعووي أدى إلووى  الدوويظرة عمووى طوورق  138-137ص 
التجووارة الر يدووية ثووؼ التغمغوول فووي الووببلد العرعيووة وغووزو أسووؾاقها  لكشووه ال يتؾسووع فووي الذوورح 

                                                 
وحادة الار ٌاة، ) ٌاروت: مركاز دراساات ال التاريخ االقتصادي للنراق فأي الرأرن الرابأل اليجأريع د الازٌز الدوري،  3

 (.1948(. الط اة األولى:  غداد: دار الماارف، 1995الط اة الثالثة، 

 
 .173-172الدوري، ص  4
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لعوووول طبيعووووة الكتوووواب   مووووة فووووي هووووذه الووووببلد.ليذووووير إلووووى وكوووواالت التووووأميؽ األجشبيووووة العام
 صفحة بدون السراجع والفهرس( يفدر اياب التفاصيل ومشها التأميؽ. 148التخظيظية )

 

( والعقووود السعوووروف باسوووؼ 150لعووول موووا ذكوووره بذوووأن السزوووارعة تحوووي بووواب اال تسوووان )ص 
commenda  ( يزووؼ شوويمًا مووؽ العشاصوور السشغسووة  ليووة التووأميؽ  كسووا يتبوويؽ 151)ص

 ؽ التعررل التالي في كتاب لؼ يكؽ قد صدر بعد عشدما كتب الدوري أطروحته:م
 

Commenda  هوووؾ ترتيوووب يعهووود بسؾجبوووه مدوووتثسر أو مجسؾعوووة موووؽ السدوووتثسررؽ
مووودير  يقووؾم بالستوواجرة بهوووا ومووؽ ثوووؼ يعيوود إلوووى -رأس السووال أو البزووا ع إلوووى وكيوول

 مدووبقًا مووؽ األرعوواح. السدووتثسر )السدووتثسررؽ( السبمووي األصوومي وحرووة متفقووًا عميهووا 
وأيوووة   وكسكافوووأة عموووى عسموووه  فووونن الؾكيووول يدوووتمؼ الحروووص الستب يوووة موووؽ األرعووواح.

خدوووارة ياتجوووة عوووؽ حوووؾادث الرحموووة أو موووؽ عووودم يجووواح السذوووروع التجووواري يتحسمهوووا 
السدوووتثسر )السدوووتثسرون( عموووى وجوووه الحرووور  ولوووؽ يكوووؾن الؾكيووول بوووأي حوووال موووؽ 

 ع  وال يخدر سؾى وقته والجهد السبذول.األحؾال مدؤواًل عؽ خدارة مؽ هذا الشؾ 
 

مؤسدووووة متؾطشووووة فووووي شووووبه الجزروووورة  commendaيبوووودو مووووؽ السوووورجي جوووودا أن 
 5العرعية تظؾرت في سياق تجارة القؾافل العرعية ما قبل اإلسبلم.

 

ومووؽ السفيوود أن أيقوول مووا ترجستووه لسؤلووف   إال أن مؤلفشووا لووؼ يوورعم بوويؽ هووذا العقوود والتووأميؽ.
 حؾل يذأة عقؾد القرض عمى الدفيشة حيث كتب التالي:  خر عؽ يغررة له

 

                                                 
 ترجمت هذا االقت اس من كتاب: 5

Abraham L. Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam (Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 1970), pp 170, 172. 
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سوووشة قبووول السووويبلد   2250أن شوووكل العقووود لمقوووروض أبتووودعها البوووابميؾن قبووول  (1)
  Commenda of Islamوقد طؾروها مؽ ُعرف تجاري إلى ما يعرف بو 

 
أن البووابمييؽ يقمووؾا هووذا العقوود فووي سووياق تجووارتهؼ إلووى الفيشيقيوويؽ والهشووودوس   (2)

 ؽ أدخمؾا تغييرًا وتعديبًل عمى العقد ليتشاسب مع متظمبات كل مشهؼ.الذي
 
أن الفيشيقييؽ قد سوّمسؾا العقود  الوذي قوامؾا بتعديموه  إلوى التجوار فوي الدوؾاحل  (3)

. الوووو   وأن .الذوووور ية لمبحوووور األبوووويض الستؾسووووم  بزووووسشهؼ اليؾيووووايييؽ والوووورودييؽ .
هووووا أدلووووة  أ،ووووافؾا تعووووديبلت عمووووى اليؾيوووايييؽ  وهووووؼ الحالووووة الؾحيوووودة التووووي يؾجووود عش

 السسارسة.
 
أن الرومايييؽ استقؾا معرفتهؼ بالعقد موؽ اليؾيوايييؽ أو  وهوؾ األقول احتسوااًل   (4)

 مؽ الرودييؽ.
 
أن العقووود كسوووا كوووان معروفوووًا ومدوووتخدمًا فوووي العروووؾر الؾسوووظى جووواء  فوووي  (5)

 6د البابمي.السقام األول  حريمة لمعقد الرومايي ولكؽ في الشهاية حريمة لمعق
 

موووؽ السوووؤرخيؽ االقتروووادييؽ ا خوووررؽ أود أن أذكووور اسوووؼ شوووارل  يدووواوي صووواحب كتووواب 
)بيوووروت: مركوووز دراسوووات الؾحووودة  1918-1811التااااريخ ات تصاااالع لم اااالل ال صااايب  

(  وهؾ تارر  وثا قي يزؼل  كسا يقؾل السؤلف  موا هوؾ ُمتواح موؽ يروؾص 1990العرعية  
لووذلػ  فوونن مووا هووؾ   كتوواب  هووؾ ا خوور  أي ذكوور لمتووأميؽ.وال يوورد فووي هووذا ال (. 27)ص 

                                                 
6 C. F. Trenerry, The Origin and Early History of Insurance (London: P. S. King and Son, 
1926) 

 لقراءة ترجمة فصل "النشأة والتارٌخ الم كر للتأمٌن فً الاراق القدٌا،" من هذا الكتاب راجع:

 .41-15(، ص 2015الماارف،  ) ٌروت: منتدى مؤسسة التأمين: دراسات تاريخية ونرديةمص اح كمال، 
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غيووور متووواح فوووي الؾقوووي الحا،ووور يشتغووور موووؽ يكذوووف عشوووه فوووي أرشووويفات الدولوووة العثساييوووة 
هشووواك إشوووارات صوووغيرة ومحووودودة فوووي السراجوووع األجشبيوووة   والووودول التوووي اسوووتعسرت ببلديوووا.

 7يسكؽ البشاء عميها لتقري يذا  التأميؽ في ببلديا.
 

( يتحوودث د. عبوود العزرووز الوودوري عووؽ  سوويظرة 25كتوواب شووارل  يدوواوي )ص فووي تقديسووه ل
رأس السوال األوروعووي فووي السؾاصووبلت وفووي البشوؾك وفووي الووديؾن العامووة ...  لكشووه ال يووذكر 

 التأميؽ.
 

هوووذيؽ الكتوووابيؽ هوووؾ محاولوووة أوليوووة لبيوووان إهسوووال السوووؤرخيؽ واالقتروووادييؽ  دإن التؾقوووف عشووو
الؼ العرعوي  موع اإلقورار بوأن اإلشوارة إلوى كتوابيؽ لويس كافيوًا العرب لمشذا  التأميشي فوي العو

قوود يكووؾن هشوواك كتابووات تاررخيووة عديوودة لووؼ اطمووع عميهووا   لتأكيوود صووحة أطروحووة اإلهسووال. 
 و مل أن يكذف السهتسؾن بالسؾ،ؾع عشه.  رعسا يزؼ البعض مشها ذكرًا لمتأميؽ.

                                                 
 على س ٌل المثل: 7

What Hurts the Purse, Hurts the Soul: Insurance in the Ottoman Empire with Documents 
from the Collection of David M. Kohen (Istanbul: Ottoman Bank Archives and Research 
Centre, 2009). 

 
تاأمٌن ال رٌطانٌاة علاى الحٌااة فاً القارن التاساع عشار، يذ ورد فاً كتااب صادر ق ال عادة وما جاء  شأن توسع شاركات ال

سانوات انام ماع الرفااع التادرٌجً لتحارٌا التاأمٌن علااى الحٌااة فاً أورو اا فااً أواذال القارن أصا أ هااذا ال ار  مان التااأمٌن 
قدمتام أن شاركة يرٌشااا للتاأمٌن موضوعاً للتصدٌر ولو  درجة أقل من التأمٌن ال حري.  وٌذكر محرر الكتااب وكاتاب م

قامت   تأ فرو  ووكاالت لها فً فرنسا،  لجٌكا، ألمانٌاا، النمساا،  1848التً تأسست عاا  Gresham Lifeعلى الحٌاة 
 وجنوب أفرٌقٌا. )التأكٌد من عندي(. مصرهنغارٌا، يس انٌا، يضافة يلى كندا، الهند، 

Robin Pearson (editor), The Development of International Insurance (London: Routledge, 
2016), p 14. 
 

لشاركة ونترتاور للتاأمٌن  1884، أن يجماالً أقسااط التاأمٌن عااا 51وٌرد فً دراسة أحد المشاركٌن فً هذا الكتاب، ص 

Winterthur Insurance Company  موزعاة علاى  لجٌكاا و لادان أبارى  ضامنها 12السوٌسرٌة ضاا ماا نسا تم %
 .رمص

 

-1895وفً دراسة أبرى فً هذا الكتاب  انوان "الاولمٌات المتنافسة ..." وفاً عرضام للمارتمر الااالمً لاكتاوارٌٌن، 

، ٌ ٌن صاح ها أن المرتمر كان ٌاكس البرٌطة الاالمٌة لصناعة التأمٌن فاالجتماعات كانت تحت هٌمنة 170، ص 1950

تمر ٌضا اكتوارٌٌن من أورو ا الغر ٌة والشرقٌة واساترالٌا ونٌوزٌلنادا الدول الصناعٌة، ولكن مع مرور الوقت صار المر
 .مصروالهند و
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عربااي ماان السااظة اتولاال حتاال ى اارم م مااة الطسااتقبف الدعشووي أخووتؼ باإلشووارة أوال إلووى 
)بيوووروت:  (351-1)اتعااادال  8118نيساااان ألريف  – 1998الساااظة اليال:اااين: أيار ماااايو 

(  فهووؾ ا خوور ال يزووؼ أيووة إشووارة لمتووأميؽ بسعشوواه 2008  مركووز دراسووات الؾحوودة العرعيووة
 االصظبلحي.

 
جوواء فيهووا  ورقووة يذوورتها قبوول عذوور سووشؾاتواإلشووارة ثاييووًا إلووى اسووتشتاج ذو طووابع عووام فووي 

 ا تي:
 

ال يشكوور أن الكتابووة عووؽ التووأميؽ مدووتسرة مووؽ خووبلل الشذوور فووي السجووبلت التأميشيووة 
الستخررة  عمى قمة هذه السجبلت و،وعف إخراجهوا وتحرررهوا  وفوي العديود موؽ 
الشوودوات التووي تقووام فووي مختمووف الووببلد العرعيووة ومشهووا يوودوات االتحوواد العووام العرعووي 

السذوكمة   امعوات والسعاهود تقوؾم بتودررس موادة التوأميؽ.أن بعوض الج كسا لمتأميؽ. 
األساسووووووية  فووووووي تقووووووديريا  تكوووووواد أن تشحروووووور فووووووي الفقوووووور فووووووي البحووووووث التوووووواررخي 

لووؼ تقووؼ الذووركات القا سووة  حدووب عمسشووا  بتكميوول باحووث لمكتابووة عووؽ   واألكوواديسي.
تاررخهوووا  ولوووؼ يقوووؼ أركوووان صوووشاعة التوووأميؽ السخزووورميؽ بتووودورؽ سووويرهؼ الذاتيوووة أو 

وال توزال مكتبوة التووأميؽ العرعيوة تفتقور إلووى بيبمؾغرافيوا بالسؤلفوات العرعيووة   ذكراتهؼ.مو
وهوي تفتقور أيزوًا إلوى  في التأميؽ )كتب  مقاالت  يرؾص محا،ورات وغيرهوا(. 

السجسؾعوووات اإلحروووا ية  لمذوووركة الؾاحووودة أو أحوووود األسوووؾاق  التوووي تغظوووي فتوووورات 
أ مووووووا يرصوووووود أو ُيشّغوووووور لموووووودور وال يقوووووور  طؾرمووووووة والتووووووي تعوووووويؽ الباحووووووث الشاشوووووو . 

ومووا يكتووب عووؽ بعووض أوجووه الشذووا   االقترووادي  االسووتثساري لؤلرصوودة التأميشيووة. 
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التووأميشي ال يحيوول القووارك إلووى السرووادر والسراجووع وهووي ،ووروررة لخموو  حالووة مووؽ 
 8الؾعي السذترك بها وتدهيل البحث.

 
و الساابب ورا  مااا هاا هظاااك ن ن غياااب عماال مسااتو  اتىااواق وعماال مسااتو  الشااركات  

 هظا الغياب؟
 

وكتابااة التاااريخ تااأ رت  نحاان ىااي :قاىتظااا نعاااني ماان نقااه ىااي الحااس بأهطيااة التااأريخ  
الااان  مااادون هاااو أول مااان كتاااب تاري اااًا باااالطعظل العمطاااي    روناااا بعاااد إل اااور اإلىاااالم 

 لمكمطة 
 

هظاااك ا ن مؤر ااون يطمكااون عاادة شااوف مطتااادة ولكظااي أتحاادث عطااا هااو  ااارج الاادوا ر 
 اليطية اتك
 

هااظا الااظقه ىااي اإلحسااام يعباار عاان نفساا  بعاادم اتهتطااام بااالتو:يه  والتو:يااه عماا  لاا  
 نحن ل  يكن لديظا اهتطام بحفظ وتبويب البيانات  أصول   

 
أعتقاااد هظااااك صاااعوبة ىاااي كتاباااة تااااريخ التاااأمين  صوصاااًا بالظسااابة لمبااادايات والطراحاااف 

 هللا أعم   أين هي الو:ا ه؟  الطبكرة  

                                                 
 2011) غاداد: منشاورات شاركة التاأمٌن الوطنٌاة،  أوراق في تاريخ التأمين في النراق: نظرات انترائيأةمص اح كمال،  8

 .155ً،" ص [(، فصل "مدابلة حول تحدٌث ال حث فً التأمٌن وتارٌبم فً الاالا الار 2012]

 
)ماحظة: ورد هذا االقت اس فً فصل "مدابلة حول تحدٌث ال حث فً التأمٌن وتأرٌبم فً الاالا الار ً" من هذا الكتاب 

 وقد أ قٌت علٌها ألن حذفها ٌُبّل  استمرار سٌاق الحوار(.
 

 :النراقي مجلة التأمين. نشر أٌضاً فً موقع 2008، 99، الادد التأمين النربينشر أصاً فً مجلة 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/99-2008.html 
 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/99-2008.html
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هااف هااظا ياادل عماال وعااي  تااديظا عماال متاحفظااا وعالياتظااا وعماال  اكرتظااا ال ط يااة  نحان اع

أول شااي  ىعمتاا  هااو ن ااب  1988حيظطااا احتماار نىاارا يف عاصااطة لبظااان عااام  بالتااريخ؟ 
 مكتبة وارشيف مركز الدراىات الفمسطيظية 

 
 ىااي اتاااوا  السياىاااية التاااريخ يبااادأ عظااد امتصاااب السااامطة ىطااا هاااي أهطيااة التااااريخ؟ 

كااف مسااؤول اديااد   لاايس بعياادًا عاان  لااي )التفكياار اتنقاللااي( مااا يحصااف ىااي شااركاتظا 
 يعطف عمل ت اهف نن ادات من ىبقوة 

 
عاادم نضااوج ىكاارة الدولااة الطدنيااة يوادياا  عاادم نضااوج الفكاار الطؤىسااي  أعظاال الطؤىسااة 

 ورىااالتظا هااي أن عماال  طااان التااأمين اتهتطااام بااالتو:يه  ككيااان يبظياا  ايااف تمااو   اار 
تحااظ نصادارات السااويس رع  وحفاظ البياناات وكتابااة تااريخ اتىااواق والشاركات العريقاة  

هظاااك لروسيسااور اااامعي مشااارك ىااي نعاادال   ىااظة عماال ننشااا  ا؟ 151بطظاىاابة ماارور 
 الكتاب 

 
إن االيظباع العام عشدي هؾ ايواب دراسوة توارر  الشذوا  التوأميشي فوي العوالؼ العرعوي عموى 

ومدوووتؾى الذوووركات  ومدوووتؾى األفوووراد وأعشوووي بهوووؼ رجووواالت وسووويدات السدوووتؾى األكووواديسي  
إن موا ُكتوب عوؽ السؾ،وؾع   التوأميؽ )كوؼ موشهؼ وّثو  تجرعتوه/تجرعتها فوي مجوال التوأميؽ؟(.

وأزعوؼ أن موشها التوارر  االقتروادي لويس   ال يتعدى الدرد البديم مع القميل موؽ التعميو .
رتبم بتووارر  األعسووال ال يجوود لووه حزووؾرًا  متظووؾرًا عشووديا والفوورع الخوواص مشووه ذلووػ الووذي يوو

وأعشووووي بهووووذا ذلووووػ الفوووورع الووووذي يعووووالا تووووارر  الذووووركات وعشيتهووووا الداخميووووة والرقابووووة عميهووووا 
وأسووواليب العسووول والعبلقوووات بووويؽ العوووامميؽ وأرعووواب العسووول  وتوووأثير الذوووركات عموووى الحيووواة 

 سيرة أصحاب الذركات والسذاررع الفردية وغيرها.االجتسا ية و 
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ي :قاىتظااا نعاااني ماان نقااه ىااي الحااس بأهطيااة التااأريخ  وكتابااة التاااريخ تااأ رت نحاان ىاا
الااان  مااادون هاااو أول مااان كتاااب تاري اااا باااالطعظل العمطاااي    روناااا بعاااد إل اااور اإلىاااالم 

 لمكمطة 
 

موووؽ رأيوووي أن الحوووس التووواررخي لووويس مفقوووؾدًا تساموووًا فوووي ثقافتشوووا الذوووعبية أو العالسوووة  فهوووؾ 
فووووي السا،ووووي بووووداًل مووووؽ محاكسووووة التووووارر  واسووووتشظاق  حا،وووور إال أيووووه حووووسا بقووووي متكّمدوووواً 

الحووس الشقوودي بالتووارر  لووه حزووؾر لوودى الشخووب   يرؾصووه  أعشووي بهووذا التووراث السهوويسؽ.
إن توووأخر كتابوووة التوووارر  قرويوووًا لووويس مقروووؾرًا عموووى اإلسوووبلم  فالشروووؾص   غيوور الرسوووسية.

مباد هووا وحتووى األساسووية لمووديايات التؾحيديووة األخوورى كتبووي بعوود قوورون مووؽ اإلعووبلن عووؽ 
 أيها كتبي في غير أوطايها.

 
لقد صار هذا التارر  الذي تتحودث عشوه  وهوؾ توارر  يجسوع بويؽ وقوا ع هوي مؾ،وؾع اتفواق 
عوووام بوووويؽ البووواحثيؽ وأخوووورى متخيمووووة  مؤدلجوووة  تخوووودم قزووووية الهؾروووة وااليتسوووواء الووووديشي أو 

 القؾمي أو مرالي الدمظة.
 

قؾاعوووود سوووواهسي فووووي تأسوووويس عمووووؼ  ةالطقدماااامووووؽ السفارقووووات أن ابووووؽ خموووودون و،ووووع فووووي 
كتاااب العباار  وليااوان الطبتاادأ وال باار ىااي أيااام االجتسوواع لكشووه لووؼ يظبوو  هووذه القؾاعوود عمووى 

فجوواء سووردًا لمحووؾادث  العاارب والع اا  والبرباار  وماان عاصااره  ماان  وع الساامطان اتكباار
 والسمؾك مؽ ذوي الدمظان األكبر.

 
 كتبي ا تي: (8111 ي: ن رات انتقا ية )أوراق ىي تاريخ التأمين العرافي تقديؼ كتابي 

 
مووا الووذي يكدووبه مووؽ دراسووة ما،ووي الشذووا  التووأميشي غيوور حووس  رعسووا يغوول غيوور 
معمؽ وغيور محودد  باسوتسرار تجرعوة جسا يوة فوي مجوال اقتروادي محودد بتشوا ورثوة 
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لكششووووا بالكوووواد يجوووود حزووووؾرًا لهووووذا الحووووس بوووويؽ مسارسووووي التووووأميؽ فووووي الؾقووووي   لهووووا.
ؾ كوان هشواك كتواب عوؽ توارر  هوذا الشذوا  فنيوه كوان سويعزز موؽ رعسا ل  الحا،ر.

حزوووؾر هووووذا الحووووس  ولحّفووووز  عمووووى راروووة السا،ووووي  كسووووا الحا،وووور  مووووؽ أر،ووووية 
 معرفية.

 
هااظا الااظقه ىااي اإلحسااام يعباار عاان نفساا  بعاادم اتهتطااام بااالتو:يه  والتو:يااه عماا  لاا  

 أصول   نحن ل  يكن لديظا اهتطام بحفظ وتبويب البيانات 
 

لعمووووػ   توووورى أحوووود وجووووؾه الووووشقص باإلحدوووواس بالتوووارر  فووووي عوووودم االهتسووووام بووووالتؾثي . أيوووي
مذووكمة التؾثيوو  ال تقتروور عمووى   تتحوودث عووؽ معرفووة بفزوول عسمووػ فووي أكثوور مووؽ شووركة.

لشأخووذ عموووى سوووبيل   شووركة التوووأميؽ بوول تستووود إلووى جهوووات أخوورى رقابيوووة و،وورربية وغيرهوووا.
ظيع الكذووف عووؽ السدووتشدات األساسووية السثوول دا وورة تدووجيل الذووركات  توورى هوول أيشووا يدووت

بوافتراض وجووؾد السدوتشدات  هوول جورى العسوول  السرتبظوة بتأسويس وتدووجيل شوركة التووأميؽ؟ 
 عمى تحؾرمها إلى سجبلت رقسية سهمة الحفظ؟

 
أعووووورف أن إحووووودى شوووووركات التوووووأميؽ العرا يوووووة تكدسوووووي لوووووديها يدووووو  موووووؽ وثوووووا   التوووووأميؽ 

وال تتووؾفر عمووى مخووازن مشاسووبة فقوود تخمرووي والدووجبلت الحدووابية وغيرهووا  وأليهووا قديسووة 
هووذا رغووؼ وجووؾد قووؾاييؽ  مووؽ معغسهووا حتووى دون تدووجيل مووا أتمووف )بحرقهووا( فووي محزوور. 

فوي حويؽ أن شوركة توأميؽ أخورى تودعي بأيهوا   تحدد حفظ الؾثا   الؾطشية وقؾاعود إتبلفهوا.
فوونن  تحوتفظ بجسيوع محا،ور اجتسوواع مجموس إدارتهوا  و ن كوان مثوول هوذا االدعواء صوحيحاً 

 هذه السحا،ر هي مردر أساس لتارر  تظؾر هذه الذركة.
 

أعتقاااد هظااااك صاااعوبة ىاااي كتاباااة تااااريخ التاااأمين  صوصاااًا بالظسااابة لمبااادايات والطراحاااف 
 هللا أعم   أين هي الو:ا ه؟  الطبكرة  
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لكششووي   ال شووػ بووأن هشوواك صووعؾعات كبيوورة أمووام البحووث فووي كتابووة تووارر  التووأميؽ العرعووي.

  مؽ مهسات الباحث هؾ اكتذواف أمواكؽ وجوؾد السدوتشدات والؾثوا   واألدلوة. أرى أن واحدة
قوود يدووتدعي هووذا االكتذوواف البحووث فووي دوا وور ومؤسدووات خووارج شووركات التووأميؽ: دوا وور 
تدووووجيل الذووووركات  دوا وووور إطفوووواء الحرروووو   قووووؾاييؽ التووووأميؽ  دوا وووور الزوووورربة  الرووووحف 

اجتساعووووات ومشهووووا اجتساعووووات ومجووووبلت التووووأميؽ و عبليووووات شووووركات التووووأميؽ  محا،وووور 
مجوووالس اإلدارة  الكتيبوووات الروووادرة موووؽ الذوووركات  تقووواررر السوووؾعفيؽ والمجوووان السختروووة 
حووؾل قزووايا معيشووة  سووجبلت وثووا   التووأميؽ والتعووؾرض )كايووي تكتووب بخووم اليوود(  يسوواذج 
وثووا   التووأميؽ القديسووة  كتووب السووذكرات والدووير الذاتيووة )بزووسشها األجشبيووة  ألولمووػ الووذيؽ 

 9عسمؾا في البمدان العرعية(  الفتاوى الديشية ...إل .
 

وعالظبع فنن الكتابة التاررخية ليدي مجورد اجتورار محتؾروات الؾثوا   السكتذوفة بول تحميمهوا 
 باستخدام السشاها واألدوات الجديدة التي يعتسدها السؤرخؾن.

 
ا ياادل عماال وعااي هااف هااظ  نحان اعتااديظا عماال متاحفظااا وعالياتظااا وعماال  اكرتظااا ال ط يااة 

أول شااي  ىعمتاا  هااو ن ااب  1988حيظطااا احتماار اىاارا يف عاصااطة لبظااان عااام  بالتااريخ؟ 
 مكتبة وارشيف مركز الدراىات الفمسطيظية 

                                                 
أوراق في لً محاوالت أولٌة لاست ادة مما هو متاح للكتا ة عن جوانب من تارٌخ التأمٌن فً الاراق، نشرتها فً كتا ً  9

. نشارت  اادها أوراق أبارى ومنهاا: "التاأمٌن فاً األرشاٌف الٌهاودي الاراقاً: قاراءة أولٌاة،" ن فأي النأراقتاريخ التأمي
 نشرت فً الموقاٌن التالٌٌن:

https://www.academia.edu/29134567/Insurance_in_the_Iraqi_Jewish_Archives 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/10/httpswww.html 
قاة : هاامش علاى يطااء وث1958ٌوانتهٌت مربراً من كتا ة مقال  انوان "المصور آرشاك والس ارة ال رٌطانٌاة والتاأمٌن 

التأمٌن من الحرٌق" لا ٌنشر  اد.  وأرشاك هذا كان واحداً من أقدا المصورٌن فً الااراق، تااّرم محلام يلاى دماار مان 

، ولماا اساتقر الوضاع راجاع شاركة التاأمٌن لتاوٌضام عان 1958ق ل الجماهٌر الثاذرة ضد الحكا الملكاً فاً تموز/ٌولٌاو 

ٌقاة التاأمٌن تساتثنً البسااذر الناشاذة مان أعماال الشاغب أو الهٌجاان بساذره المادٌة لكن الشركة رفضت تاوٌضام ألن وث
الشا ً.  وفً ن س ال ترة تارضت الس ارة ال رٌطانٌة يلى أضرار، ومقتل أحد موظ ٌها، وانتهت دعوى الس ارة  تاوٌم 

 رضاذً من ق ل حكومة الثورة.

 

https://www.academia.edu/29134567/Insurance_in_the_Iraqi_Jewish_Archives
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/10/httpswww.html
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يعووؼ  اعتووديشا عمووى  ثاريووا ومتاحفشووا ودوا وور أخوورى بسووا فيهووا السكتبووات )العووراق بعوود الغووزو 

وكوووذلػ احووووتبلل داعوووش فووووي  مثووولا صووووارخ 2003واالحوووتبلل األمرركووووي فوووي ييدووووان/أبررل 
لعوودد مووؽ السوودن ومشهووا السؾصوول( ال بوول أيشووا )ومووا زلووي أتحوودث عووؽ العووراق ورستوود  2014

حووديثي ليذووسل مروور( أعظيشووا أليفدووشا حررووة االسووتفادة )الدوورقة( مسووا تبقووى مووؽ بوورج بابوول 
وكووان لمغوورب االسووتعساري دوره فووي يقوول  ثاريووا   10لبشوواء البيووؾت والدوورقة بغوورض االتجووار.

 اررة إلى متروعؾالتها )رعسا تتذكر فيمؼ السؾمياء لذادي عبد الدبلم(.الحز
 

كوان   .1982أيي تذكر يهب مكتبة وأرشيل مركز الدراسات الفمدوظيشية فوي بيوروت عوام 
قررووة  700هووذا جووزءًا مووؽ سياسووة قديسووة ارتبظووي بالسذووروع الرووهيؾيي االسووتيظايي )إزالووة 

أخووورى  تزووويي  حركوووة الفمدوووظيشييؽ  احووووتبلل فمدوووظيشية  تغييووور أسوووساء البمووودات وأموووواكؽ 
  السزرد مؽ األرض الفمدوظيشية  والقا سوة تظوؾل إذ أن السذوروع االسوتيظايي موا زال قا سوًا(.

ما قاموي بوه دولوة إسورا يل فوي بيوروت كوان جوزءًا موؽ محاولوة مدوتسرة لتقوؾرض الوذاكرة إن 
مفووات العقميووة الرج يووة ولكووي يكووؾن مؾ،ووؾعييؽ عميشووا أن يتووذكر مخ الجس يووة الفمدووظيشية. 

فيسووووا يخووووص التعاموووول مووووع السووووؾاطشيؽ السدوووويحييؽ واليهووووؾد فووووي الووووببلد العرعيووووة واالختووووراق 
الروووهيؾيي لمجدووووؼ اليهوووؾدي فووووي البموووودان العرعيوووة المووووذان اجتسعووووا إلفراغهوووا مووووؽ مؾاطشيهووووا 

 .1950في العراق أسقظي الجشدية العرا ية عؽ السؾاطشيؽ اليهؾد عام   اليهؾد.
 

 الجؾاب الجاهز هؾ قظعًا ال. كان ما قسشا به يدل عمى وعي بالتارر . وتدأل إن 

 

                                                 
10 Milbry Polk and Angela M. Schuster (editors), The Looting of the Iraq Museum, Baghdad 
(New York: Harry N. Abrams, Inc, 2005). 
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ىي اتن طة السمطوية التي عانيظاا مظ اا ياوياًل التااريخ يبادأ عظاد امتصااب السامطة  ىطاا 
  لاايس بعياادا عاان  لااي )التفكياار اتنقاللااي( مااا يحصااف ىااي شااركاتظا   هااي أهطيااة التاااريخ؟

 دات من ىبقوة كف مسؤول اديد يعطف عمل ت اهف ان ا
 

عاادم نضااوج ىكاارة الدولااة الطدنيااة يوادياا  عاادم نضااوج الفكاار الطؤىسااي  أعظاال الطؤىسااة 
ورىااالتظا هااي ان عماال  طااان التااأمين اتهتطااام بااالتو:يه   ككيااان يبظياا  ايااف تمااو   اار 

تحااظ اصادارات السااويس رع   وحفاظ البياناات وكتابااة تااريخ اتىااواق والشاركات العريقاة 
هظاااك لروسيسااور اااامعي مشااارك ىااي نعاادال  ىااظة عماال انشااا  ا؟  151بطظاىاابة ماارور 

 الكتاب 
 

التووارر   عشوودما تغترووب الدوومظة يبوودأ تووارر  جديوود يمغووي  أو يحوواول أن يمغووي  مووا سووبقه. 
  الجديووود هوووؾ إعوووادة كتووواب توووارر  السا،وووي ليكوووؾن متشاسوووبًا موووع تفكيووور مغتروووبي الدووومظة.

ر السا،وووي مكايوووًا مغمسوووًا ولوووؾال السدوووؤوليؽ ورتخوووذ هوووذا التوووارر  الجديووود فوووي شوووركاتشا اعتبوووا
قؾلووػ هووذا فيووه شوويء مووؽ الرووحة  ولكشووي   الجوودد لكووادت الذووركة أن تختفووي مووؽ الؾجووؾد.

أرى أن مؾ،ووووؾعًا كهووووذا يدووووتؾجب التوووودقي   بووووالتفرر  أواًل بوووويؽ شووووركات التووووأميؽ العاموووووة 
قوراءة موا صودر وشركات التأميؽ الخاصة  وثاييًا البحث في ما كان قا سوًا وموا جواء بعوده و 

 مؽ أقؾال وعيايات مؽ قبل اإلدارات.
 

هوذا مظموب قوايؾيي  كسوا   تقؾل إن عموى قظواع التوأميؽ االهتسوام بوالتؾثي  وحفوظ البيايوات.
كسووا أن االهتسووام مظمووؾب ألغووراض الشغوور فووي  أشوورُت إليووه فووي مكووان  خوور مووؽ حؾاريووا. 

أن وثووا   التووأميؽ مووؽ  وتعوورف  مظالبووات التووأميؽ القديسووة وخاصووة فووي مجووال السدووؤولية.
 lossالسدوووووؤولية كايوووووي تقوووووؾم عموووووى أسووووواس موووووا يعووووورف بؾقوووووؾع الخدوووووارة أو الحوووووادث 

occurring basis  وواقعة الحادث قد ترجع في تاررخها إلى عودة عقوؾد سوابقة )بعزوها
يعووؾد إلووى أرععيشيووات القوورن السشروورم(  كسووا هووؾ الحووال بالشدووبة لتمووػ الؾثووا   التووي كايووي 
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أيوووا أتحووودث هشوووا عوووؽ أسوووؾاق التوووأميؽ   سل التعامووول موووع االسبدوووتؾس.تغظوووي أخظوووارًا تذووو
 الغرعية  لكششا قد ال يكؾن بعيديؽ عشها في السدتقبل.

 

دعؾتػ ل يام قظاع التأميؽ بكتابوة توارر  األسوؾاق والذوركات العررقوة هوي حموؼ بعيود السشوال 
و وحتووووى عشوووودما توووشهض مشاسووووبة  كيؾعيووول فزووووي أو ذهبووووي أ  لزوووعف الحووووس التووواررخي.

غيوووووره  فووووونن الحوووووس التووووواررخي لووووودى اإلدارات الحاليوووووة فوووووي مؤسدوووووات التوووووأميؽ ال يتعووووودى 
إن السقاريووة مووع سووؾق التووأميؽ فووي بررظاييووا يكذووف   االحتفوواء مووؽ خووبلل كووراس أو كتيووب.

لشأخوذ مثواليؽ: عشودما أقتورب   عؽ التخمف السررع في مجال الكتابة التاررخية عؽ التوأميؽ.
( كّمفوي إدارتهوا أسوتاذًا 1960-1710كة صوؽ اإليجميزروة )سشة عمى شر  250ذكرى مرور 

فووي جامعووة أوكدووفؾرد لكتابووة تووارر  الذووركة الووذي هووؾ فووي ذات الؾقووي تووارر  لمتووأميؽ فووي 
سوشة عموى تأسويس الذوركة الدؾردوررة  150السثال ا خر يخص ذكرى مرور   11بررظاييا.

ر التوارر  والذوؤون الدوليوة (  عشدما ُكّمف هارولود جويسس  بروفيدوؾ 1863إلعادة التأميؽ )
فوي جامعووة بريدوتؾن  لتحرروور كتواب عووؽ هوذه السشاسووبة  كتواب هووؾ فوي يفووس الؾقوي تووارر  

وتعوواون معووه ثبلثووة أسوواتذة مووؽ جامعووة مووارعؾ  فووي   اليتذووار وتؾسووع التووأميؽ فووي العووالؼ.
 12ألساييا  والسعهد الفيدرالي لمتكشؾلؾجيا في زرؾرخ  وجامعة زرؾرخ.

 

                                                 
11 P G M Dickson, The Sun Insurance Office, 1710-1960 (London: Oxford University Press, 
1960). 

 وهناك كتاب مماثل لم كت م  روفٌسور التارٌخ االقتصادي واالجتماعً فً جاماة سٌسٌكس:

Barry Supple, The Royal Exchange Assurance: A History of British Insurance, 1720-1970 
(Cambridge University Press, 1970). 

 وكتب أبرى يٌر أكادٌمٌة منها:

Sir William Schoolong, Alliance Assurance, 1824-1924 (London: Alliance Assurance 
Company, 1924). 

 خ لوٌدز فهً عدٌدة.أما الكتب المكرسة لتارٌ
 

12 Harold James (editor), Peter Borscheid, David Gugerli, Tobias Straumann, The Vale of 
Risk: Swiss Re and the History of Insurance (Oxford University Press, 2013). 
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فوي تووارر  التوأميؽ العرعووي لويس متيدوورًا فوي الؾقووي الحا،ور فووبل أقوّل مووؽ  طالسوا أن البحووث
 يوووام كووول سوووؾق عرعوووي  موووؽ خوووبلل جس ياتوووه  بتكميووول مؤرخ/موووؤرخيؽ بالبحوووث فوووي توووارر  

صاااظاعة ولشوووا مثوووال االتحووواد السروووري لمتوووأميؽ الوووذي أيجوووز   التوووأميؽ فوووي الدوووؾق الؾاحووودة.
ذلووػ فووالتسشي ا خوور هووؾ  يووام  إن تعووّذر  (.2014) التااأمين ىااي مصاار عياار  اارن ونصااف

 الذركات ذاتها بتكميل مؽ يقؾم بالبحث في تاررخها.
 

 إن االهتسووام بتووارر  التووأميؽ فووي العووالؼ العرعووي ال يعفيشووا مووؽ دراسووة حا،وور هووذا التووأميؽ.
البيااان فووي مجمووة  مفكاارة مااامن عرباايولعوول مووا يكتبووه الزميوول جووؾزف زخووؾر تحووي عشووؾان 

موا يسكوؽ أن يدوسيه  الحا،ور كتوارر   فهوؾ صواحُب حوس   ُيذّكل فوي مجسؾعوه ات تصالية
 أتسشى عميه أن يتؾسع في الكتابة خارج محددات الشذر في السجمة.  بالتارر .

 
أيهيوي مقالوة لووي باقتبواس مووؽ كتواب لسووؤرخ أمرركوي  جيرالوود فيمودمان  جوواء فيوه  إن العسوول 

السدوؤولية العاموة مثمسوا عمى ترورا توارر  يقودي لؤلعسوال رتوارر  الذوركات  يقوع فوي خايوة 
  13ُيعّبوور عووؽ سياسووة حكيسووة فسجتسووع األعسووال هووؾ السدووتفيد مووؽ التقيوويؼ الرصوويؽ لتاررخووه. 

لقد كّمفي إدارة شركة أليايز هذا السؤرخ البحث في تارر  الذوركة خوبلل فتورة الحكوؼ الشوازي 
لكذوووووف موووووا كوووووان غامزوووووًا أو مدوووووتؾرًا والتؾصووووول إلوووووى فهوووووؼ لسا،وووووي الذوووووركة و ياداتهوووووا 

 مؾعفيها.و 
 

هظاااك ا ن مؤر ااون يطمكااون عاادة شااوف مطتااادة ولكظااي أتحاادث عطااا هااو  ااارج الاادوا ر 
 اتكاليطية 

 

                                                 
13 Gerald D. Feldman, Allianz and the German Insurance Business, 1933-1945 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001), p ix. 
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إن عوووودة الذووووغل  أدوات البحووووث والتحميوووول والسقاريووووة وتوووودقي  صووووحة الشرووووؾص والؾقووووا ع  
مظمؾعة بحد ذاتها في الدوا ر األكاديسية وخارجها إليتواج كتواب يحتورم عقول القوارك الوذكي 

يكفوي أن تشغور إلوى   لكششوا يعورف بوأن الؾقوا ع تغول خا،وعة لمفهوؼ والتفدوير. . والسختص
وهوذا  تارر  الثؾرة األمرركية والثؾرة الفريدية لتكتذف أن الشقاش حؾلهسوا موا يوزال مدوتسرًا. 
 هؾ جزء مؽ قراءة السا،ي في ،ؾء التراكؼ السعرفي الحا،ر واستذراف السدتقبل.

 
ة لووؼ تعوود مقرووؾرة عمووى سوورد الؾقووا ع واألحووداث اعتسووادًا عمووى وتعوورف بووأن الكتابووة التاررخيوو

يروؾص السا،وي ومعظياتووه بول صووارت تشظمو  مووؽ إشوكاليات زمايشووا الراهشوة  صووراحة أو 
هووووذا مووووا   14،ووووسشًا  وتدووووترجع التووووارر  لمتعاموووول مووووع اإلشووووكاليات و يتوووواج معرفووووة جديوووودة.

وكيول عسموي شوركات التوأميؽ أحددي به وأيا أقرأ كتابًا في التوارر  حوؾل جاذبيوة التوأميؽ 
عمووووى تؾليوووود طمووووب عمووووى التووووأميؽ لمتحووووؾ  مووووؽ يقوووويؽ السووووؾت والحووووؾادث باسووووتخدام أدوات 

 15العمؼ.
 

رعسووا لووؽ يجوود خووارج الوودوا ر األكاديسيووة مووا يرقووى إلووى مدووتؾى الكتابووة التاررخيووة األكاديسيووة 
 حؾل التأميؽ.

 
ات تصااالع أم تاااريخ  عظاد الحاادين عاان تاااريخ التااأمين هااف نحان ىااي رأيااي نقصااد التاااريخ

 الو ا   
                                                 

-قرأت كتا اً عن الحروب الصلٌ ٌة  اد أن أيرانً عنوانم المثٌر، وذّكرنً  االغزو واالحاتال األنجلاو 2018فً أواذل  14

طانٌاا والوالٌاات أمرٌكً للاراق تحت ذرٌاة منع النظاا الدكتاتوري فً الاراق لتوجٌم أسلحة الادمار الشاامل لضارب  رٌ
المتحدة األمرٌكٌة.  ولك أن تستدعً التبطٌط المس ق لهذه الحارب الصالٌ ٌة الجدٌادة )جاورش  اوش األ ان اساتبدا تا ٌار 

 الصلٌ ٌة(.

Christopher Tyerman, How to Plan a Crusade: Reason and Religious War in the High Middle 
Ages (London: Allen Lane, 2015). 
 
15 Geoffrey Clark, Gregory Anderson, Christian Thomann and J-Matthias Graf von der 
Schulenburg (editors), The Appeal of Insurance (Toronto: University of Toronto Press, 
2010). 
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ىااال يطكاان أن نف اا  حكيقااة   أنااا أ صااد الو ااا   والتحميااف ات تصااالع لطومااون التااأمين 

 اتمور لون تحميف ا تصالع أو ى   ال مفية ات تصالية لط ريات اتمور 
 

توارر  الؾقوا ع هوؾ موا تقوؾم بوه شوركات التوأميؽ عشودما ترودر كتيبوات عوؽ يؾعيول فزووي أو 
حيوووث تدووورد الؾقوووا ع  بمغوووة بر يوووة فوووي معغوووؼ األحيوووان  كتوووارر  تأسووويس الذوووركة  ذهبوووي  

وهوووذا دون أن يووورتبم بوووأي تحميووول أو  وأسوووساء السووودراء العووواميؽ  وأقدوووام الذوووركة ... إلووو . 
عوورض الدووياق االقترووادي والتحووؾالت فووي السؾاقووف تجوواه الخظوور وثقافووة التوودبر لمسدووتقبل 

 وغيرها.
 

بدراسوة وفهوؼ عسميوة التغييور فوي السا،وي  وهوؾ بهوذا السعشوى  إن التارر  االقترادي معشي
لوويس إال فرعووًا متخررووًا مووؽ التووارر  يعتسوود تخررووات عمسيووة مختمفووة ورمجووأ إلووى األدلووة 

فوووووالسؤرخ االقتروووووادي يدوووووتخدم السفووووواظيؼ والشغرروووووات واألدوات البحثيوووووة   وأدوات البحوووووث.
ثر عموى الشذوا  التوأميشي  عموى سوبيل لمعمؾم االجتسا ية لدراسة القزايا التاررخيوة التوي توؤ 

السثووول: الشسوووؾ االقتروووادي أو التخموووف فوووي بعوووض البمووودان دون غيرهوووا  أي توووارر  التشسيوووة 
االقترووادية  العؾاموول التووي تكسووؽ وراء التغيوور الدووكايي والهجوورة  وأسووباب حوودوث األزمووات 

اليوووة  وسياسوووات الساليووة  وا ثوووار االقتروووادية واالجتسا يوووة لمحوووروب  الدياسوووة الشقديوووة والس
التقاعد والزوسان االجتسواعي  ودور التعمويؼ ورأس السوال البذوري فوي التغييور االقتروادي  
وتأثير تشغيؼ األعسال/الذركات عمى األداء االقتروادي  والتغييور فوي الدومؾك االجتسواعي 

 16في السا،ي.
 

                                                 
 للتارٌف  أهمٌة التارٌخ االقتصادي راجع: 16

https://voxeu.org/article/why-economics-needs-economic-history 
 

https://voxeu.org/article/why-economics-needs-economic-history
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تقوؾم  يؽ؟ قد يشهض الدؤال: موا عبلقوة التوأميؽ بسثول هوذا السوشها فوي دراسوة مؤسدوة التوأم
إن األمثمووة التووي ذكرتهووا لهووا   العبلقووة عشوودما يبحووث تووارر  التووأميؽ فووي سووياقه االقترووادي.

 ثارهووا عمووى الشذووا  التووأميشي  ذلووػ ألن التووأميؽ يوورتبم ورعكووس مووا هووؾ قووا ؼ مووؽ أو،وواع 
وقوود يزوويل إلووى ذلووػ البعوود الدؾسوويؾلؾجي واألخبلقووي فووي دراسووة تظووؾر التووأميؽ   عامووة.

 17.عمى الحياة مثبلً 
 

موشها الكتابوة التاررخيوة عشود حوؾل   الحيااةدعشي أقتبس مظؾاًل مؽ مقالة يذرت في جررودة 
متؾجووه السشهجووي الجديوود ابووؽ خموودون ومدرسووة الحؾليووات رالفريدووية    ففووي معوورض عر،ووه ل

أدوات السوؤرخ: موؽ التوارر  السسكوؽ أو السدوتحيل إلوى في الكتابة التاررخيوة وتحوي عشوؾان  
   يقؾل الكاتب:التارر  السذكل 

 
في سياق هذا التؾجه السشهجي الجديود  حودث تحوؾل جوؾهري عموى مدوتؾى األدوات 

فموووؼ تعووود  تبعوووًا لوووذلػ  الؾثيقوووة   التوووي كوووان يتؾسووول بهوووا السوووؤرخ فوووي كتابوووة التوووارر .
السكتؾعووة بسعشاهووا التقميوودي عشوود ابووؽ خموودون ومدرسووة الحؾليووات هووي األداة الؾحيوودة 

بووة التووارر  كسووا ألحووي عمووى ذلووػ السدرسووة الؾثا  يووة التووي السسكشووة والسعتبوورة فووي كتا
  «ال شويء يعووؾض الؾثوا    وال تووارر  موؽ دون وثيقووة»اشوتهر عووؽ روادهوا قووؾلهؼ: 

فخبلفًا لهوذا التروؾر التقميودي لمؾثيقوة التاررخيوة  أ،وحى فوي  أي الؾثيقة السكتؾعة. 
التوارر  بول و عوادة اإلمكان عشد ابؽ خمدون كسا عشود رواد مدرسوة الحؾليوات  كتابوة 

كتابتووووه  قرووووود السراجعوووووة والتروووووحيي  اعتسوووووادًا عمووووى وثوووووا   غيووووور محوووووددة وغيووووور 
 محدودة  وأحيايًا غير متؾقعة.

 
                                                 

هناك دراسة راذدة حول تطور التأمٌن على الحٌاة فً الوالٌات المتحدة تتناول التغٌر فً المواقف الثقافٌة واإلٌدٌولوجٌة  17

 .وكٌف أص أ الموت موضوعاً للتأمٌن ، وكٌف سلوك الناسالتً اكتن ت هذا التطور

Viviana A. Rotman Zelizer, Morals and Markets: The Development of Life Insurance in the 
United States (New York: Columbia University Press, 1979). 
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فقود بويؽ ابووؽ خمودون فوي مقدمتووه كيول يسكووؽ إثبوات الحودث التوواررخي  الوذي تحووؾل 
عشوده فوي هوذا الدوياق واقعوة اجتسا يووة مشدرجوة فوي شوبكة موؽ العبلقوات الستداخمووة  

س باالعتسووواد فقوووم عموووى الؾثيقوووة السكتؾعوووة  و يسوووا باالحتكوووام إلوووى قوووايؾن اإلمكوووان لوووي
ومووؽ خووبلل تؾسوويع مفهووؾم   «.طبووا ع العسووران»واالسووتحالة اسووتشادًا إلووى مووا أسووساه 

الؾثيقووة  كسووا أو،ووحي ذلووػ مدرسووة الحؾليووات  أ،ووحى فووي اإلمكووان  بحدووب هووذه 
اميؽ مختمفوووة وغيووور متؾقعوووة األخيووورة  كتابوووة التوووارر  و عوووادة كتابتوووه موووؽ خوووبلل مزووو

اسوتشادًا إلووى مفهؾمهووا الجديوود لمتووارر  وألدواتووه حوويؽ أصووبي كوول شوويء عشوودها تاررخووًا 
  أو كسوا «Tout est histoire, tout est document»وكول شويء وثيقوة 
كوول مووا يسكووؽ  تشووؾع الذووهادات التاررخيووة يكوواد يكووؾن ال مشتهيووًا. »قووال مووارك بمووؾخ: 

أن  -تبووه  كوول مووا يرووشع  كوول مووا يسووس  يسكووؽ و ورجووب اإليدووان أن يقؾلووه أو يك
الذيء يفدوه أكوده زميموه لؾسويان فيفور  «. يخبريا به رعؽ اإليدان مؾ،ؾع التارر  

(Lucien Febvre :حويؽ قوال )«   ال شوػ أن التوارر  يكتوب اعتسوادًا عموى الؾثوا
لكووووؽ يسكوووؽ  بووول يجووووب  أن يكتوووب اعتسوووادًا عمووووى كووول مووووا   السكتؾعوووة  إن وجووودت.

ظيع الباحوووث  بسهارتوووه وحذقوووه  أن يدوووتشبظه موووؽ أي مرووودر: موووؽ السفوووردات يدوووت
والرموووؾز  موووؽ السشووواعر الظبي يوووة وموووؽ تركيوووب ا جووور  موووؽ أشوووكال السوووزارع وموووؽ 
األعذوواب الظفيميووة  مووؽ خدووؾفات القسوور ومووؽ قوورون الثيووران  مووؽ فحووؾص العووالؼ 

 18«.الجيؾلؾجي لؤلحجار  ومؽ تحميبلت الكيسيا ي لمديؾف الحديد
 

رى متوووى يوووشهض موووؤرخ عرعوووي بالكتابوووة عوووؽ الشذوووا  التوووأميشي مدوووتخدمًا أدوات السوووؤرخ تووو
 الحديثة؟

 

                                                 
 :2018حزٌران/ٌونٌو  15، الحياةمنهج الكتا ة التارٌبٌة عند ا ن بلدون ومدرسة الحولٌات،" "دمحم حواش،  18

http://www.alhayat.com/article/4586913/-ثقافااة-و-مجتمااع/تراث/منهج-الكتا ااة-التارٌبٌااة-عنااد-ا اان-بلاادون

 ومدرسة-الحولٌات

http://www.alhayat.com/article/4586913/ثقافة-و-مجتمع/تراث/منهج-الكتابة-التاريخية-عند-ابن-خلدون-ومدرسة-الحوليات
http://www.alhayat.com/article/4586913/ثقافة-و-مجتمع/تراث/منهج-الكتابة-التاريخية-عند-ابن-خلدون-ومدرسة-الحوليات
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 مؤىسة التأمين من مظ ور تاري ي
 
 

ِدنْ   بريارد ر 
 
 

 الشص أدياه هؾ ترجسة لمفرل الثامؽ الذي يحسل عشؾان  مؤسدة التأميؽ  مؽ كتاب 
  انون التأمين السوسياتي

Bernard Rudden, Soviet Insurance Law, (Leyden: A. W. 
Sijthoff, 1966), pp 187-196. 

وقوود أقوودمشا عمووى ترجستووه أليووه يعوورض مقترعووًا تاررخيووًا لسؤسدووة التووأميؽ مغووايرًا لسووا هووؾ 
موووألؾف فوووي الدراسوووات التأميشيوووة وردوووتح  التأمووول.  كسوووا أيوووه ُيذوووّكل إ،وووافة لترجسووواتي 

 وكتاباتي األخرى عؽ جؾايب مؽ تارر  التأميؽ.
 

  كووووايؾن الثووووايي 363  العوووودد اليقاىااااة ال دياااادةالترجسووووة ألول موووورة فووووي مجمووووة  يذوووورت
 .134-124  ص 2014

 
 

فووووي الشغووووام  –وحتووووى أيووووه غيوووور قابوووول لمتُرووووؾر  –ُيقتوووورح أحيايووووًا أن التووووأميؽ ال لووووزوم  لووووه 
االشووتراكي.  وعقوودر مووا ُيفّدووُر مفهووؾم التووأميؽ بووالسعشى الزووي  عمووى أيووه تجسيووع لسرووالي 

رض الحسايوووة الستبادلوووة لهوووا فووونن هوووذا السؾقوووف صوووحيي.  إال أن أحووود خاصوووة مشفرووومة بغووو
االفترا،ووات األساسووية لمساركدووية هووؾ أن اإليدووان يدووتظيع تحقيوو   الدوويظرة الكاممووة عمووى 
الظبيعووة وهووي ... أحوود الذوورو  السدووبقة مووؽ أجوول تووارر  إيدووايي ح يقووي  خووال  مووؽ القموو  

سووؾفياتيًا متفووا بًل جوودًا إلووى الحوود الووذي  لوويس هشوواك مشغووراً   1إزاء إيتوواج ،ووروررات الحيوواة. 
                                                 

1 Alfred G. Meyer, Marxism, Harvard UP, Cambridge (Mass.), 1954, p 7. 
 هوامش هذا ال صل  اللغة الار ٌة هً من وضع المترجا )ا ك(.
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يفتووورض فيوووه ان شوووبي الشؾا وووب الظبي يوووة واأل،ووورار البدييوووة سوووتختفي فوووي فجووور الذووويؾ ية.  
فونلى جايوب الزووسايات الفشيوة سوويكؾن ،وروررًا دا سوًا تووؾفير صوشدوق لمحسايووة )إ،وافة إلووى 

 تغظية االستهبلك(.  وحتى ماركس يفده قال بهذا:
 

 ؼ استقظاع رما يمي  مشه رالشاتا االجتساعي اإلجسالي : ورجب ا ن أن يت
 

 أوال  غظاء الستبدال وسا ل اإليتاج السدتهمكة.
 ثاييًا  حرة إ،افية لمتؾسع في اإليتاج.

ثالثووًا  احتيوواطي أو صووشادي  تووأميؽ لبلحتيووا  ،وود الحووؾادث واال،ووظرابات 
 الشاجسة عؽ الكؾارث الظبي ية وغير ذلػ.

 
ؽ  العؾا وود غيوور السشقؾصووة لمعسوول  ،وورورة اقترووادية  هووذه االسووتقظاعات موو

وتتحوودد مقاديرهووا وفقووا لمؾسووا ل والقووؾى الستاحووة  وجز يووا عووؽ طرروو  حدوواب 
 (.equityاالحتساالت  لكشها ليدي بأي حال قابمة لمحداب بعدالة )

 
ووووود كؾسوووووا ل  وربقوووووى ربعووووود ذلوووووػ  الجوووووزء ا خووووور موووووؽ إجسوووووالي الشووووواتا  الُسع 

الذووووووروع بتؾزرعووووووه عمووووووى األفووووووراد يجووووووب أيزووووووًا لبلسووووووتهبلك.  ولكووووووؽ قبوووووول 
  :االستقظاع مشه

 
باإليتوواج.  إن  أوال  الشفقووات اإلداررووة العامووة  التووي ال عبلقووة مباشوورة لهووا

السجتسوع  هوذا الجوزء  وموؽ البدايوة  سويهبم هبؾطوًا ممحؾعوًا بال يواس إلوى
 الحالي  وسيقل بقدر ما يتظؾر السجتسع الجديد.
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مووودارس   يوووة حاجيوووات السجتسوووع السذوووتركة  موووؽثاييوووا  موووا هوووؾ معوووّد لتمب
 ومؤسدات صحية  ال .

 

 2ثالثًا  األمؾال الزروررة إلغاثة العاجزرؽ عؽ العسل ... 
 

روووشدوق االحتيووواطي أو صوووشدوق التوووأميؽ  ُيشغووور إليوووه فقوووم موووؽ الموووؽ هوووذا السقتووورب فووونن  
فياتي يبوويؽ أن خووبلل العبلقووة مووع وسووا ل االيتوواج.  وفووي الح يقووة  فوونن تووارر  التووأميؽ الدووؾ 

الدولوووة أصوووبحي تفزووول حسايوووة مستمكاتهوووا بؾسوووا ل أخووورى غيووور  التوووأميؽ.   لوووؾ غززوووشا 
الشغوور عووؽ السووزارع الجسا يووة لمحغووة  فوونن مدووتقبل التووأميؽ الدووؾفياتي يكسووؽ فووي القظوواع 
االستهبلكي لبلقترواد.  وحتوى هشوا  عموى أي حوال  فونن دور التوأميؽ سوؾف يكوؾن بالكواد 

 ال في الشغام الرأسسالي.مهسًا مثمسا هؾ الح
 

لووؼ تموو   مؤسدووة التووأميؽ سووؾى دراسووة ماركدووية واحوودة ُمفّروومة.  كتوواب البروفيدووؾر رايخوور 
(V K Raikher, Obshchestvenno-istoricheskie tipy strakhovaniia, 

يدوووتح  عشايوووة محترموووة كؾيوووه بحثوووًا استقروووا يًا رصووويشًا وفررووودًا فوووي معالجوووة الوووذي ( 1947
مشهجه  وكسوا يتؾقعوه السورء موؽ باحوث سوؾفياتي  يقوؾم عموى تحميول البشيوة  إن  3السؾ،ؾع.

االقترووووادية الثايؾرووووة التووووي تشذووووأ مشهووووا عبلقووووات قايؾييووووة مختمفووووة  ومووووؽ ثووووؼ عوووورض هووووذه 
العبلقووووات فووووي تظؾرهووووا بوووودءًا مووووؽ السجتسعووووات القا سووووة عمووووى العبؾديووووة وموووورورًا بالسرحمووووة 

حثووه إلووى االسووتشتاج أن هشوواك ثبلثووة يسووواذج اإلقظا يووة وايتهوواء بالؾقووي الحووالي.  ورقووؾده ب
 تاررخية لمتأميؽ: الشسؾذج ما قبل الرأسسالي  والبرجؾازي  واالشتراكي.-اجتسا ية

 

                                                 
2 Karl Marx, “Critique of the Gotha Programme” (1875), Foreign Languages House, 
Moscow (no date – circa 1960), pp 18, 19. 
 
3 Text 42. 
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فقهووواء القوووايؾن الغووورعييؽ مشقدوووسؾن فيسوووا يخوووص وجوووؾد التوووأميؽ فوووي أوا ووول التوووارر .   ولكوووؽ 
دة الدالليووة.  وربلحووظ رايخوور  عمووى أي حووال  أن كووبل السعدووكررؽ يذوواركان فووي يفووس القاعوو

فالذيؽ يشكرون وجوؾد التوأميؽ فوي األزمشوة القديسوة يذويرون إلوى ايواب العقوؾد  أو صوشدوق 
مشفرووووووول رلمتعوووووووؾرض   أو مؤسدوووووووات مشغسوووووووة  أو يغرروووووووات ررا،وووووووية مبل سوووووووة.  هوووووووذه 
االعترا،ات صحيحة فقم عشدما يكوؾن وا،وحًا أن هوذه العشاصور جؾهرروة لتعررول مفوردة 

ى  فوونن أولمووػ الووذيؽ يجوودون شووؾاهد مبكوورة لمسؤسدووة رمؤسدووة  التووأميؽ.   ومووؽ ياحيووة أخوور 
التووأميؽ  يسيمووؾن إلووى يدووبة تركيبووة األعسووال الحديثووة فووي قووراءة السغوواهر البدا يووة  كسووا لووؾ 
أيهوووا يذوووأت مثووول أفروديوووي موووؽ مؾجوووات البحووور.  وهكوووذا فووونن كوووبل السدرسوووتيؽ تبووود ن موووؽ 

 تأميؽا إال التأميؽ البرجؾازي. الفر،ية السخفية: ليس هشاك إالها إال هللا  ليس هشاك
 

التوووووأميؽ موووووا قبووووول الرأسوووووسالي  حدوووووب رايخووووور  عموووووى شووووويميؽ: االقترووووواد الزراعوووووي اعتسووووود 
لمعامووول الُسشوووتا.  وكوووان  –سوووؾاء كعبووود أو قوووؽ  – الظبيعوووي  الدوووا د  واالعتسووواد الذخروووي 

شووكمه األساسووي  بووارة عووؽ تشغوويؼ ،ووسؽ مجتسووع مغموو  عمووى يحووؾ متووراص يقووؾم بؾعيفووة 
لسدوواعدة الستبادلووة.  ورسكووؽ أن تبوودأ هووذه الؾعيفووة باتفاقووات معزولووة تشوودما توودررجيًا تووؾفير ا

فوي أوكراييوا  Chumaksلتذوكل ُعرفوًا و عموى سوبيل السثول  القاعودة الستبعوة بويؽ الجؾمواك 
  4التوووي تقزووووي عشووود يفووووؾق ثوووؾر فووووي قافموووة راحمووووة باسوووتبداله بثووووؾر موووؽ القظيووووع السذووووترك.

                                                 
 Internet Encyclopaedia of Ukraineالمالومات التالٌة عن الجوماك مترجمة من موقع  4

http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CC%5CH%5CCh
umaks.htm 

 
فااً ال تاارة  فااً أوكرانٌاااساااذقً الار ااات الااااملٌن فااً تجااارة الملااأ واألسااماك المملحااة /التجااار وأصااحابالجوماااك هااا 

 الار اات الملاأ مان شا م جزٌارة منتصف القرن التاسع عشار، حٌاث كاانوا ٌنقلاون  يلىالممتدة  ٌن القرنٌن السا ع عشر 
 .ج  ة من ال حر األسود و حر آزوف ونهر الدونالقرا واألسماك المملحة والم

 
َجام" مشاتقة مان هاذه االساا[  chumا چومااك  مشاتق مان چواالسا  الاذي ٌشاٌر يلاى ]لاال مصادر الكلماة الاراقٌاة "َجم"

كاناات تسااتامل ماان ق اال  فاا ن الجااا هااو مغرفااةنظرٌااة أباارى وفقااا لو  نقاال الملااأ واألسااماك.فااً  ٌسااتبداوعاااء بشاا ً 
، وباصاة كانات مهناة الجومااك مهناة مشاتركة  اٌن جمٌاع فذاات الساكان فاً أوكرانٌااو لأ أثنااء ال ٌاع. المالتجار لقٌاس 

 القوزاق وال احٌن األثرٌاء. ٌن 
 

 100-10ماان الار ااات )قوافاال  علااى تنظااٌا أن سااها فااًالااااملٌن فااً هااذه التجااارة  الساا رمباااطر أج اارت الصاااو ات و
عاان ان سااها ضااد هجمااات تتااار القاارا واللصااوص كااان   مكااانها الاادفا   الرحلااة.  و هااذه الطرٌقااةطااوال ماادة ( عر ااة

 ]والتب ٌف من عبء البطر[.

http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CC%5CH%5CChumaks.htm
http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CC%5CH%5CChumaks.htm


 ة لمتأميؽ في العراق القديؼاألشكال األولي
 
 

 
 صفحة | 32

 

ة هوووي  الزوووسان الوووذي يتستوووع بوووه كووول مذوووارك فوووي التجوووارة عبلموووة التوووأميؽ فوووي هوووذه الحالووو
مووووووؽ األخظووووووار الظبي يووووووة أو غيرهووووووا عمووووووى حدوووووواب جسيووووووع  –بحوووووورًا أو بوووووورًا  –الجس يووووووة 
 5األعزاء. 

 
 collegiaالحووواالت األفزووول تؾثيقوووًا لهوووذا الشوووؾع موووؽ الترتيبوووات هوووي يقابوووات الُروووشاع إن 

opificinum  ويقابات الِحورفييؽartificumان صوشدوق التعوؾرض يتوألف .  فوي البودء كو
موووؽ مدووواهسات األعزووواء  وفيسوووا بعووود كايوووي السدووواهسات ُتجبوووى موووؽ أجوووؾر التدوووجيل فوووي 
الرشدوق ورسؾم العزؾرة.  ولؼ يكؽ الرشدوق مشفروبًل عوؽ السؾجوؾدات العاموة لمسجتسوع 

وكوووان  – collegia funeraticia –لحووويؽ عهوووؾر الجس يوووات كجس يوووات دفوووؽ السوووؾتى 
الزسان ا يي ،ود السرواررل وااللتزاموات فوي السدوتقبل.  السيوزة غر،ها تؾفير يؾع مؽ 

الخاصوووووة لهوووووذه التجسعوووووات السختمفوووووة  عموووووى أي حوووووال  هوووووي السدووووواواة االقتروووووادية بووووويؽ 
وتشغوويؼ السدووواعدة  – سووؾء تروورف الؾاحوود يتحسمووه الجسيوووع عمووى حوود سووؾاء   -األعزوواء 

 التبادلية دون استهداف الرعي.
 

أعزوا ها فوي العروؾر القديسوة والعروؾر الؾسوظى متساثموة هذه الجس يوات السقترورة عموى 
 في جؾهرها  ففي كمتا الحالتيؽ فنن العبلمات السسيزة لها هي:

 

                                                                                                                                                        
 

% ماان تجااارة الملااأ فااً أوكرانٌااا فااً فتاارة ازدهااارها.  50وكااان هاارالء التجااار وساااذقً الار ااات ٌسااٌطرون علااى 
مااا كااانوا ٌقومااون  نقاال طناااً ماان األسااماك ساانوٌاً.  ك 41000كااانوا ٌسااتوردون حااوالً  1850-1830وحااوالً ال تاارة 

 ماع مارور الوقاتوالقمأ والمنتجات الزراعٌة، والمواد المصناة جنو اً يلى الساهوب، وشا م جزٌارة القارا، ومولادافٌا.  
تنمٌاة  مان باال تازٌاز االقتصااد األوكراناً دورا هاماا فاً الساذ ة، ولا وا لٌن الرذٌسٌٌن لل ضاذعقالناالجوماك  أص أ

الساكك   نااء ماعتجاارتها ت قاد أهمٌتهاا  مان القارن التاساع عشار  ادأت فاً النصاف الثاانً  .ارجٌاةالدابلٌة والب التجارة
 .الثٌرانلتر ٌة  السهوبفً  المراعًتقلص و الحدٌدٌة

 
5 Ibid., p 41. 
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أيهوووا كايوووي ال تخووودم القظاعوووات األساسوووية بووول القظاعوووات الؾسوووظى لبلقترووواد   ( أ)
فهوووي لوووؼ تخووودم االيتووواج الزراعوووي ومروووالي األسوووياد بووول  الظبقوووات الؾسوووظى  و 

 ابات.التجار وأعزاء الشق

 

لوووؼ تكووووؽ  حتووووى فجووور الرأسووووسالية  تذووووكُِّل تشغيسوووًا مركزرووووًا مفتؾحووووًا ألي فوووورد  ( ب)
 يدتظيع تدديد الدعر.

 

 السؤِمؽ والسؤم ؽ له كايا في يهاية السظاف هؼ يفس األشخاص. ( ت)

 
العشرر األخير لويس مؾجوؾدًا فوي أشوكال أخورى ُمهسوة لمتوأميؽ موا قبول الرأسوسالي و كالوديؽ 

حيوث ُيغظوى السقتورض  إذا جواز التعبيور  موؽ قبول الودا ؽ  foenus nauticumالبحوري 
،د األخظار البحرروة مقابول سوعر لمفا ودة أعموى موؽ سوعر القورض االعتيوادي.  هوذا الشوؾع 
مووؽ التعاموول كووان البووذرة التووي يذووأ مشهووا التووأميؽ الرأسووسالي إال أن تووؾفير الغظوواء لووؼ يكووؽ 

 عُد مردرًا لمرعي بحد ذاته.مشفربًل مؽ مشي القرض فالتأميؽ   يذاك  لؼ يربي ب
 

األموور األساسووي مووؽ وجهووة يغوور رايخوور هووؾ إيكووار وجووؾد التووأميؽ التجوواري  بهووذا السعشووى 
 Antamenesأعوووبله  حتوووى بووودايات االيتووواج الرأسوووسالي.  فهوووؾ يوووذكر حكايوووة أيتووواميشيس 

 8أحوود مدووؤولي اإلسووكشدر السقوودويي فووي بابوول حيووث أيووه كووان مدووتعدًا  لقوواء قدووم ب يسووة 
ا  إلعووووادة ال ووووبض عمووووى العبيوووود الهووووارعيؽ أو التعووووؾرض عووووؽ هووووروعهؼ.  السدووووؤولية دراخسوووو

حوووال  يقوووع عموووى عوووات  حكوووام  أيالح ي يوووة لمعثوووؾر عموووى العبيووود أو تدوووديد  يسوووتهؼ  عموووى 
 plutovaiaالسقاطعوات  ولوذلػ فونن رايخور يورفض خظوة أيتواميشيس كوو  مراوغوة متقشوة  )

izborotlivost:إذ يقؾل ) 
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تووووى فووووي مجووووال التجووووارة البحررووووة  أر،ووووية مشاسووووبة ال تزوووواهى لشسووووؾ  لقوووود رأيشووووا  ح
التووووأميؽ التجوووواري  وهووووذا األخيوووور كووووان ال يووووزال  طووووؾال كاموووول الح بووووة الكبلسوووويكية 
والعروووؾر الؾسوووظى  وحتوووى القووورن الدوووادس عذووور  مرتبظوووًا بذوووكل ال يشفروووؼ موووع 

ي صوؾرة اال تسان.  فمؼ يكؽ رلمتأميؽ  وجؾد مدتقل وعالتالي شكل قوايؾيي مدوتقل فو
عقووود لمتوووأميؽ.  فوووي مثووول هوووذه الغوووروف  يدوووتحيل تروووؾر توووأميؽ تجووواري تعاقووودي 
متظووؾر فووي اليؾيووان القديسووة حتووى ولووؾ قموويبًل فووي صووؾرة التووأميؽ ،وود فوورار العبيوود.  
وعميووه فوونن تووارر  العرووؾر الظؾرمووة التاليووة  عشوودما وجوود التووأميؽ بارتبووا  ال يشفرووؼ 

وكاموول السدووار الرووعب الستعوورج لتظووؾر  مووع اال تسووان  وعوودأ بالتوودررا بااليفرووال 
 6تربي هذه بجسمتها عرّية عمى الفهؼ.   عقد التأميؽ مؽ رحؼ القرض البحري 

 

كسووا أن رايخوور يحوواول برووعؾعة إيكووار وجووؾد التووأميؽ التجوواري فووي رومووا.  تعميقاتووه عمووى 
 الشرؾص السعروفة جيدًا مثيرة لبلهتسام وعمى القارك أن يحكؼ عمى قؾة حجتها.

 
العديوود مووؽ الحوواالت فوونن الفقهوواء الرومووان يبوورزون الذوورو  ... كأمثمووة مجووردة   فووي

 لرووف مدرسووي  وذات صووفة  أكاديسيووة  ال عبلقووة لهووا بغووروف الشذووا  السمسووؾس.  
وموووؽ جهوووة أخووورى  فنيوووه موووؽ السحتسووول  فوووي بعوووض الحووواالت  أن تعكوووس الذووورو  

يواة العاديوة  وهوذه قود السذكؾرة عبلقات ح ي ية سؾاء ما تعم  مشها باألعسوال أو الح
تكووووؾن  بذووووكل أو  خوووور  يسؾذجيووووة أو  عمووووى العكووووس تسامووووًا  ذات طبيعووووة فرروووودة.  

 si navis ex Asiaوهكوووذا فووونن شووور  موووؽ يسوووم الدوووفيشة القادموووة موووؽ  سووويا  

venerit( قووووووووود يخفوووووووووي موووووووووا لوووووووووه عبلقوووووووووة بوووووووووالقرض البحوووووووووري  foenus 

nauticum  ويسوؾذج.)si navis (ex Asia) non veneritيشة التوي لوؼ   الدوف
تروول ال يشظبوو  فووي حالووة القوورض البحووري لكووؽ أساسووها قوود يزووؼ عبلقووة السذوواركة 

(.  لشفترض  عمى سبيل السثول  أن تواجررؽ يقؾموان societas nauticaالبحررة )
                                                 

6 Ibid., pp 71,72. 
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برحمووة بحررووة تجاررووة إلووى  سوويا حيووث تعووؾد ممكيووة الدووفيشة ألحوودهسا.  مووؽ الظبيعووي 
فوووي حالوووة عوووؾدة الدوووفيشة موووؽ  سووويا )عووودم  جووودًا فوووي هوووذه الحالوووة أن يتفقوووا عموووى أيوووه

هبلك الدفيشة( فنن الودخل الشواتا عوؽ هوذه السخواطرة البحرروة سيقّدوُؼ حدوب حروة 
الذووورركيؽ.  ولكوووؽ فوووي حالوووة عووودم عوووؾدة الدوووفيشة )هوووبلك الدوووفيشة( فووونن كوووبًل موووؽ 
الظرفيؽ يتحسل خظر خدوارة بزواعته فوي حويؽ أن خظور خدوارة الدوفيشة ذاتهوا قود 

حيوث يدوتمؼ مالوػ   si navis non venerit ه موؽ خوبلل شور  توؼ أصوبًل تؾزرعو
 الدفيشة مؽ شرركه حرة مشاسبة مؽ  يستها.

 
  موؽ السورجي non fuerit  و شور   si Titus consul factus fueritشور   

  wagerأن يكؾن رهايًا 
 

وأخيووورًا  موووؽ الؾا،وووي أن الذووورو  ،ووود وقوووؾع الؾفووواة ... قووود قاموووي عموووى عبلقوووات 
موووى طبيعوووة العا موووة  وعفزووومها يوووتؼ تحؾرووول الشقوووؾد أو أشوووياء ثسيشوووة أخووورى مشزليوووة وع

ل  فوونن شوور  أو غيووره.  وهكووذا  عمووى سووبيل السثوو بذوور  إرجاعهووا بعوود وفوواة شووخص
 ( أو بعود وفوواة post mortem meamدفوع مبموي موؽ الشقووؾد بعود وفواة الودا ؽ ) 

القرربووة مووع  ( قوود يوودل عمووى أن الوودا ؽ  بفزوول عبلقتووه cum morierisالسووديؽ ) 
فوي السقوام األول حياتوه هوؾ وفوي السقوام الثوايي  -الدا ؽ  يسشحه قر،وًا عموى الحيواة 

  post mortem filae meaعموى حيواة السوديؽ.  ورعسوا طبو  الذور  موؽ يسوم  
مووثبًل عمووى هديووة يقديووة مووؽ قبوول أبووؾ الزوجووة رالحسووؾ  إلووى زوج ابشتووه ريدوويبه  بذوور  

 رد السبمي في حالة وفاة أبشته.
 

وهكوووذا لووويس هشووواك أسوووس كافيوووة لمتأكيووود عموووى أن هوووذه االشوووتراطات تحسووول صووووفة 
  عشووود si navis veneriالتوووأميؽ موووا خوووبل حالوووة شووور  رعووودم وصوووؾل الدوووفيشة   

صوياغته ،ووسؽ قوورض بحووري وكؾيووه  فوي ذات الؾقووي  معاممووة تأميشيووة.  لووؾ كايووي 
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ي أن جسيووووع الذوووورو  األخوووورى هووووي  حقووووًا  ذات عبلقووووة بالتووووأميؽ فوووونن هووووذا سوووويعش
العروووؾر القديسوووة قووود شوووهدت التوووأميؽ التجووواري السدوووتقل عووودا التوووأميؽ الشاشووو  عوووؽ 

 7القرض البحري.  ولكششا تحدثشا أعبله عؽ احتسالية مثل هذا االفتراض. 
 

ورأخذ رايخور بشغور االعتبوار ورورفض فكورة أن التوأميؽ التجواري كوان معروفوًا فوي العروؾر 
اقذوووته  موووؽ السشاسوووب أن يوووذكر  را وووه الخجؾلوووة  الؾسوووظى فوووي اليابوووان.  تووواركيؽ جايبوووًا مش

وعمى غير عادته  حؾل مؤسدة مثيرة في روسيا يعوؾد تاررخهوا إلوى القورن الحوادي عذور.  
تحتوووؾي عموووى سمدووومة موووؽ  Russkaia Pravdaالشروووؾص الكامموووة لوووو روسوووكايا برافووودا 

ع ( )الكؾميوووؾن( لووودفverve) communityاألحكوووام تتشووواول مدوووؤولية السجتسوووع السحموووي 
(.  هشووواك أواًل الحكوووؼ الؾا،وووي لمذووورطة dikaia vira  )wer for anotherالديوووة  

رلمشغووام العووام  الووذي يتظمووب الوودفع عشوودما ال يسكووؽ العثووؾر عمووى القاتوول.  وكسووا هووؾ الحووال 
سكدوووؾيية ُيقوووّدر السبموووي رمبموووي التعوووؾرض  حدوووب مرتبوووة الزوووحية.  -فوووي القوووؾاييؽ األي موووؾ

فووًا  إن كووان فعمووه قووتبًل متعسوودًا فوونن  الشوواس لووؽ يوودفعؾا بوول ولكووؽ عشوودما يكووؾن القاتوول معرو 
و ن  أرتكوب شوخص موا جررسوة عبلييوة خوبلل   8يدمسؾيه وزوجته وأوالده ليكؾيؾا ر يقًا ... 

مذوووواجرة أو فووووي احتفووووال إذ ذاك عميووووه أن يوووودفع  جشبووووًا إلووووى جشووووب مووووع السجتسووووع السحمووووي 
ح األعزوواء دفووع رتعووؾرض  لعزووؾ إذا رفووض أ  wer.9ومذوواركًا فووي الدووداد العووام لمديووة 

 خوور  عشوودها فوونن الشوواس ال يقوودمؾن السدوواعدة لووه رإذا اقتوورف جررسووة قتوول فووي السدووتقبل  
 10وعميه هؾ أن يقؾم بالدفع. 

                                                 
7 Ibid., pp 74, 75. 
8
 Law 1, s. 7.  The precise nature of the punishment is not clear [  ٌااة الاقو اة لٌسات دقٌقاة ط

 .na potok i na razgralenie – [الوضوح
 
9 Law 1, s. 6. 
 
10 Law 1, s. 8. 

ماان ترجمتنااا لورقااة رٌنااات  ٌكااٌن،  14و  5للتااارف علااى  ااام الم اااهٌا الااواردة فااً هااذه الورقااة نقتاا س الهااامش 

التأأأمين نشارت الترجمااة فاً مجلااة مثااال." )ك "األشاكال األولٌااة للتاأمٌن فااً المجتمااع اإلساامً: مرسسااة الدٌاة والزكاااة

 (.21-14، ص2011، مارس )آذار( 108، الادد النربي
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ورسكووؽ ا ن القووؾل أن هووذا السذووروع هووؾ مثووال ُمبّكوور لتووأميؽ السدووؤولية السدييووة.  وعووبلوة 
و  مألؾفوووة فوووي الشغوووام الرأسوووسالي: عموووى ذلوووػ فووونن هوووذا الشغوووام رالسذوووروع  يقوووؾم عموووى شووور 

مداهسات لذراء حساية مدتقبمية ،ود اإلهسوال ولكوؽ لويس ،ود التدوبب العسودي لمحوادث.  
وموووؽ الروووعب أن يووورى لسووواذا يعوووارض رايخووور هوووذا الووورأي إذ أيوووه يفتووورض شوووكبًل لمسدووواعدة 
                                                                                                                                                        

 ( انظر، على س ٌل المثال: ....5)

قااد ٌكااون هناااك مااا ٌماثاال موقااف علماااء المساالمٌن فٌمااا ٌتالااق  الدٌااة  اعت ارهااا شااكاً م كااراً ماان التااأمٌن فااً األدب 
هور التأمٌن فاً روساٌا ماع مدوناة القاوانٌن الروساٌة القدٌماة الماروفاة  اساا القانونً الروسً: "ين ال احثٌن ٌر طون ظ

الحااادي عشاار(، التااً وفاارت تاوٌضاااً -" )"القااانون الروسااً" القاارن الااشاارPravda Russkaya"روسااكاٌا  رافاادا 

 ٌُسدد من ق ل المجتمع المحلً فً حالة القتل الامد."

(S.A. Rybnikov. "Ocherki istorii strakhovaniya v Rossii" ("Studies in the History of 
Insurance in Russia"), in Vestnik Gosudarstvennogo Strakhovaniya (Bulletin of State 
Insurance) (1927), 19-20 (quoted from: Finansovoye pravo (Financial Law), ed. N.I. 
Khimicheva (Moscow: Yurist, 1998), 378. 

 

)الدٌاة(، التاً ٌساددها عضاو فاً الا   vera dikaya، الاذي قاارن  اٌن دٌكاٌاا فٌارا Rybnikovة على ذلك، ف ن وعاو

verv  الكومٌااون ]المجتمااع المحلااً[( فااً حالااة القتاال يٌاار الامااد، و ااٌن عقااد التااأمٌن، ٌجااد أنهااا تضااا "جمٌااع عناصاار(

 تأمٌن المسرولٌة المدنٌة."  )نقا عن:

(V.K. Reicher, "Dokapitalisticheskoye strakhovaniye", 87). 
 

وماان ناحٌااة أباارى فاا ن راٌباار ٌاتقااد  ااأن تساادٌد دٌكاٌااا فٌاارا ]الدٌااة[ ماان ق اال الكومٌااون، عناادما ال ٌمكاان الاثااور علااى 
القاتاال، ال عاقااة لاام  التااأمٌن.  وفااً رأٌاام، عناادما ال ٌااتا الاثااور علااى القاتاال فاا ن دٌكاٌااا فٌاارا ٌتطل هااا القااانون )أو 

]الكومٌاون[ فاً حالاة القتال يٌار الامادي، ومان ناحٌاة  verveوكانت تشكل واج اً مشتركا لجمٌع أعضااء الا  الارف(، 

أباارى، فاا ن دٌكاٌااا فٌاارا كاناات نتٌجااة "عقااد تااأمٌن" أولااً وكاناات يلزامٌااة فقااط ألولذااك الااذٌن انضااموا يلااى هااذا الاقااد 
فا ن مصاطلأ "التاأمٌن" ٌمكان ان ٌُساتبدا فقاط  ولصالحها مان باال تكاوٌن ناو  مان شاركة التاأمٌن الت اادلً.  ولاذلك،

 ,V.K. Reicherعنااااااد اإلشااااااارة يلااااااى الااقااااااات التااااااً تنشااااااأ عاااااان القتاااااال يٌاااااار الاماااااادي.  )انظاااااار:
"Dokapitalisticheskoye strakhovaniye", 89-90). 

 

(.   ساا ب 17-16( وماان المثٌاار لاهتماااا وجااود عاقااات تأمٌنٌااة مماثلااة تقرٌاااً فااً روسااٌا الموسااكو ٌة )القاارنٌن 14)

مااناتهااا ماان عملٌااات التوياال المسااتمرة ماان جٌرانهااا المتحااار ٌن وبسااارة المااوارد ال شاارٌة الثمٌنااة فااً ضااواحٌها، 
انصبَّ اهتماا الدولة الموسكو ٌة على وضاع نظااا مان شاأنم اساترداد الساجناء.  فاً ال داٌاة، كاان ٌاتا اساترداد األماوال 

اء مان باال فارم الضاراذب علاى الساكان علاى أسااس الوحادات المالٌاة المدفوعة من بازاذن القٌصار لتحرٌار الساجن

)محارٌااث بشاا ٌة(.  وفااً وقاات الحااق، وفقااا لمدونااة القااانون  sokhasفااً ذلااك الوقاات والماروفااة  اسااا سااوباس 

، تا ينشاء صاندوق بااص لادفع فدٌاة الساجناء: مان باال ج اٌاة 1649( لسنة Sobornoe Ulozhenieالموسكو ً )

لتاأمٌن األماوال الازماة لل دٌاة.  وكانات المساااهمات فاً صاندوق ال دٌاة متنوعاة اعتمااداً علاى المرت ااة ضارٌ ة باصاة 
االجتماعٌة لدافاً الضراذب.  وكان الوضع االجتماعً للسجٌن ٌقارر أٌضاا مساتوى مااٌن لل دٌاة مطاا ق لوضاام )ماع 

فدٌااة األساارى هااذه، علااى الااريا ماان شااكلم  اسااتثناء أصااحاب المقامااات الرفٌاااة(.  ووفقاااً لراٌباار، فاا ن مشاارو  تموٌاال
المالً، ٌتضمن جمٌاع الاناصار األساساٌة للتاأمٌن الحكاومً ضاد الساجن.  وتجادر اإلشاارة يلاى أن تطاوراً ممااثاً، مان 

 نظاا ج اٌة المساهمات  اد وقو  الحادث يلى ج اٌة دفاات منتظمة، سّجل عامة فً تطور التأمٌن فً الاالا.

   .(V.K. Reicher, "Dokapitalisticheskoye strakhovaniye", 89-90 )انظر: 
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واجبوًا  التبادلية.  ورفزه ليس مقشعًا تسامًا إذ أيه يتزسؽ فقوم الوزعؼ بوأن السدوؤولية ليدوي
ومووؽ   ipso jure.11تعاقوديًا بول واجبوًا يشذوأ موؽ  القؾاعود القايؾييوة العاموة  بحكوؼ القوايؾن 

السحتسوول أيووه يعشووي بأيووه إجووراء لمذوورطة ولوويس يغامووًا لمحسايووة الستبادلووة.  وعمووى أي حووال  
إذا صووووي  هووووذا األموووور فوووونن السوووورء ال يتؾقووووع مووووؽ الدوووومظة الُسشفووووذة تبر ووووة السجتسووووع السحمووووي 

عموووى أسووواس أن القاتووول السعشوووي لوووؼ يدووودد  فوووي السا،وووي  حروووته موووؽ التعوووؾرض  ببدووواطة
 لمفعل الذي قام به عزؾ  خر.

 
وحتوووى  –فوووي حووويؽ أيوووه ال يوووزال يدوووتح  االسوووؼ  –وعحدوووب رايخووور  فووونن ريذوووا   التوووأميؽ 

القرن الرابع عذر ُوِجد فقم في السجتسعات السحميوة وثيقوة التورابم  القا سوة عموى السدواعدة 
فيووة أو غيرهووا مووؽ الووروابم  كسووا أيووه ُوجوود فووي الستبادلووة   السمتزمووة بذووكل ر يدووي بووروابم ِحر 

بعووض العبلقوووات اال تساييووة.  وفوووي كمتووا الحوووالتيؽ لووؼ يكوووؽ التووأميؽ صوووفة أساسووية لسجتسوووع 
تقووؾم عبلقاتووه اإليتاجيووة عمووى اقتروواد زراعووي وعمووى االعتسوواد الذخرووي لمعاموول.  وتقوودم 

يتاج التجاري  حيوث تتخوذ أغموب السشتؾجوات شوكل الدومع  الرأسسالية عشرررؽ جديديؽ: اإل
فووي أي وقووي مزووى  كسووا كووانوأسواليب جديوودة فووي اسووتغبلل العاموول.  فعسمووه كووان  إجبووارًا  
 . السداواة  والو   حررة التعاقد رغؼ أن عبؾديته االقترادية يختفي وراء التسؾره القايؾيي لو 

 
التجسووع األخووؾي ورتخووذ لشفدووه مكايووًا فووي  فوونن التووأميؽ يتووركعشوودما تحروول هووذه التغييوورات 

كسوا  mutualsالدؾق  والتغير هوؾ موؽ  رفيو   إلوى  سومعة  وهوذا يشظبو  عموى التبادليوات 
 يشظب  عمى الذركات السحدودة.

 
 التأميؽ التبادلي البرجؾازي  تسييزًا له عؽ التأميؽ فوي العروؾر موا قبول الرأسوسالية  

لتبادليوة و خبلفوًا لسوزاعؼ الشغرروة البرجؾازروة.  هؾ ليس فوي األسواس تشغويؼ لمسدواعدة ا
لووووؾ تركشووووا إلووووى جشووووب اسووووتسرار  بقوووواء  يسوووواذج معيشووووة )اتحووووادات التووووأميؽ التبووووادلي 

                                                 
11 Text 42, p 78. 
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الرغيرة القا سة عمى أساس حرفوي( فنيوه موؽ السدوتحيل أن ال يعتورف بوأن التوأميؽ 
ر عوووؽ التبووادلي البرجووؾازي  فووي كتمتووه الذوواممة  لوووه صووفة تجاررووة بحتووة.  فهووؾ ُيّعبوو

سووووعي العسووووبلء الرأسووووسالييؽ لبلقتروووواد فوووووي يفقووووات التووووأميؽ  وتجشووووب الوووودفع لقووووواء 
االسووتفادة مووؽ السووؤمِشيؽ السحتوورفيؽ  وعالتووالي زرووادة أرعوواح مذوواررعهؼ.  وهكووذا فوونن 
التووأميؽ التبووادلي البرجووؾازي هووؾ شووكل مووؽ أشووكال صووراع العسووبلء الرأسووسالييؽ مووع 

لجوووزء موووؽ كتموووة فوووا ض ال يسوووة العوووام السوووؤمشيؽ الرأسوووسالييؽ لمحروووؾل عموووى حروووة 
 ...12 

 
فوي رفزوه لتروشيفات البواحثيؽ الغورعييؽ بأيهوا  غيور تاررخيوة   ُيقّدوؼ رايخور السؾ،وؾع إلووى 
السراحووووول الميشيشيوووووة السشاسوووووبة: والدة الرأسوووووسالية  يزوووووؾجها  واإلمبرراليوووووة.  ففوووووي السراحووووول 

توؼ ذلوػ يبودأ حقول رالتوأميؽ  السبكرة  يعسول التوأميؽ عموى االيفكواك موؽ اال تسوان  ومتوى موا 
عموووى السستمكوووات بوووالشسؾ بدووورعة.  وتروووا  الذووورو  السقبؾلوووة لؾثيقوووة التوووأميؽ وتأخوووذ بشيوووة 
شوووووركة التوووووأميؽ بوووووالتظؾر.  كسوووووا يأخوووووذ التوووووأميؽ الذخروووووي بوووووالشسؾ إذ تفوووووتي السجتسعوووووات 
رالجس يووووات واالتحووووادات  الحرفيووووة السغمقووووة تدووووهيبلتها لسووووؽ هووووؼ خارجهووووا.  وتقووووؾم األديوووورة 

  tontine.13  مثمسوا يشذوأ التؾيتوايؽ dotal fundsخال السعاشات وصشادي  الهبوات بند

                                                 
12 Ibid., pp 90, 91. 
 

المالومااات التالٌااة ُمسااتلة ماان ملحااق كت "تَاام لترجمتااً لورقااة جٌ ااري كااارك "وجهااة نظاار تارٌبٌااة عاان التأمٌنٌااة"  13

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/06/historical-:مجلأأأأأة التأأأأأأمين النراقأأأأأيالمنشاااااورة فاااااً 
insurability.html-on-viewpoint 

 
تحااوالً ك ٌااراً تمثاال   دبااال اال تكااارات ومنهااا الشااركات المساااهمة،  1850-1600ال تاارة األسااواق المالٌااة فااً شااهدت 

والساندات الحكومٌااة القا لاة للتااداول، وفهاا أفضاال للسٌاساة النقدٌااة، وتاروٌج اسااتبداا الاملاة، وينشاااء ال ناوك المركزٌااة 
وماااا ت اااام مااان اساااتبداا الاملاااة الورقٌاااة يلاااى جاناااب يدباااال األدوات الرٌاضاااٌة الهاماااة مثااال اللويارٌتماااات ونظرٌاااة 

 االحتماالت والجداول االكتوارٌة.
 

 ٌع مجموعة واساة من منتجات التأمٌن على الحٌااة والا ام منهاا لاا ٌااد متاداوالً.  اثناٌن مان هاذه وشهدت هذه ال ترة 
.  واالساا مشااتق mortuary tontine)صااندوق التاأمٌن( وجادول تونتااٌن للوفاااة  tontineالمنتجاات هماا التونتااٌن 

اٌااة علااى الكاردٌنااال مااازارٌن الااذي اقترحهمااا فااً ال د Lorenzo Tontiماان صاااح هما اإلٌطااالً لااورنزو تااونتً 
 .1652( عاا 1602-1661) Mazarin)الوزٌر األول فً الحكومة ال رنسٌة( 

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html
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وعالتوودررا  تبوودأ أعسووال التووأميؽ عمووى الحيوواة باستشدوواخ البشيووة التشغيسيووة لفوورع التووأميؽ عمووى 
السستمكووات.  وطووؾال هووذه الفتوورات يبوودأ سووؾق التووأميؽ الر يدووي بااليتقووال  مووع تحووؾل مركووز 

ؽ إيظاليوووا فوووي القووورن الخوووامس عذووور إلوووى هؾلشووودا فوووي القووورن الدوووابع االيتووواج الرأسوووسالي  مووو
 عذر  و لى إي مترة في أوا ل القرن التاسع عذر وأخيرًا إلى الؾاليات الستحدة.

 
 وفي السرحمة اإلمبررالية يتسيز التأميؽ بالرفات التالية:

 
ل السؤمشيؽ رشركات التأميؽ  إلوى مؾاقوع احتكارروة  موع تركيوز موؾاردهؼ ( أ) موؽ  تحؾل

خوووبلل ابوووتبلع الذوووركات  وموووؽ خوووبلل تأسووويس الكوووارتيبلت والذوووركات السركبوووة 
رالتووووي تتعوووواطي بفوووووروع تأميشيووووة مختمفوووووة .  كسووووا أيهوووووؼ عمووووى صووووومة وثيقووووة موووووع 
الرأسوووسالية السرووورفية والروووشا ية  رغوووؼ أن رايخووور  وعذوووكل  يووودعؾ لمدهذوووة  ال 

الحوووووديث:  يسمووووػ إال القميوووول ليقؾلووووه عووووؽ واحوووودة مووووؽ السيووووزات السهسووووة لمتووووأميؽ
 الدياسات االستثساررة لذركات التأميؽ.

 

يقوؾم السؤمشوؾن بندخوال مجسؾعوة كبيورة متشؾعوة موؽ اغظيوة التوأميؽ الستاحوة:  ( ب)
 ومووع الدووعي ألقرووى تؾسوويع لعسميوواتهؼ لزرووادة رأس السووال والفا وودة  وفووي بعووض 
                                                                                                                                                        

وٌتكون الصندوق من مجموعة من أصحاب  والص التأمٌن ٌادفع كال واحاد مانها م لغااً مقطوعااً لصاندوق مغلاق، وكال 
وفاً نهاٌاة ٌقاة أو قاد ٌكاون طرفااً ثالثااً(.  وثٌقة تكون باصة  حٌاة مسات ٌد مسامى )الاذي قاد ٌكاون هاو ن سام حامال الوث

كل سنة تدفع ال اذدة المتحققة على الم لغ يلى المسات ٌدٌن الاذٌن ال ٌزالاون علاى قٌاد الحٌااة: وماع وفااة عادد مان أعضااء 
الصندوق ف ن الم لغ المدفو  لكل عضو على قٌاد الحٌااة ٌ ادأ  االرت اا  حتاى ٌظال عضاو واحاد فقاط ٌساتلا كال ال اذادة.  

عندما ٌتوفى آبر عضاو ٌتوقاف دفاع ال اذادة.  فاً أ ساط الحااالت فا ن الم لاغ األصالً ال ٌسادد أ اداً، ألن الغارم مان و
 التونتاٌن هو جمع المال.

 
أصاادرت عشاار تونتاااٌن نجحاات  1759و  1689تااا اسااتبداا نظاااا التونتاااٌن ماان ق اال الحكومااة ال رنسااٌة ف ااً ال تاارة 

وبافااً لاذلك فا ن الحكوماة ال رٌطانٌاة عنادما لجاأت يلاً اساتبداا التونتااٌن  لها.   ضلها فً تجمٌع األموال التً بطط 
 % من م لغ الملٌون جنٌم استرلٌنً الذي بططت لم.10ف نها لا تستطع أن تجمع سوى 

 
يحدى مشاكل التونتاٌن الملموساة هاو الحاافز الما طن لحملاة وثااذق التاأمٌن لتسارٌع وفااة المسات ٌدٌن اوبارٌن للحصاول 

 على حصة أك ر من ال اذدة المدفوعة.
 

وهناك فكرة مماثلاة لصاندوق التونتااٌن ساوى أن الادفاات السانوٌة ال تسادد للمسات ٌدٌن )حملاة الوثااذق أو أطاراف ثالثاة 
مسماة( الذٌن ٌ قون على قٌد الحٌاة  ال تسادد للمسات ٌدٌن.  ولاذلك فهاً شاكل مان أشاكال التاأمٌن علاى الحٌااة تقاوا علاى 

 ت ادلً.الم دأ ال
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األحيان إكداء مدا ل غيور تأميشيوة بأشوكال تأميشيوة  يتغمغول التوأميؽ البرجوؾازي 
لووى الزوايووا السدووتؾرة جوودًا والسدووامات الرووغيرة جوودًا لمسجتسووع الرأسووسالي  جشبووًا إ

إلووى جشووب مووع حسايووة مؾاقعووه االقترووادية األساسووية  ورتخووذ أشووكااًل كارركاتؾررووة 
 رعجا بية  curiosae .14مشحظة لمتأميؽ  

 

ترووووبي إعووووادة التووووأميؽ  التووووي كايووووي سووووابقًا متقظعووووة وغيوووور مشغسووووة يدووووبيًا   ( ت)
ذوووار  مشغسوووة و،وووروررة.  فهوووي ا ن  وفوووي يفوووس الؾقوووي الدووووقف واسوووعة االيت

وروورفض رايخوور أن العقووؾد ذات العبلقووة هووي    15واألسوواس لمتووأميؽ البرجووؾازي. 
مؽ مشظم  قايؾيي  قابمة لمتروشيل كتوأميؽ.   مذوكمة الظبيعوة القايؾييوة إلعوادة 

ى أسوواس التوأميؽ والعبلقووة السذوتركة بيشهووا وعويؽ التووأميؽ يسكوؽ أن ُتحووّل فقوم عموو
  كسووا رأيشووا  stricto sensuح يقووي.  فالتووأميؽ  بووالسعشى الزووي  ر ا تصااالع

هووووؾ أحوووود أشووووكال تشغوووويؼ صووووشدوق التووووأميؽ  أي صووووشدوق مركووووزي يتكووووؾن مووووؽ 
مرادر غير مركزرة: أقدا  التأميؽ ... وفوي حقول إعوادة التوأميؽ  فنيشوا يؾاجوه 

تووأميؽ وعشوودما عوواهرة مووؽ يووؾع مختمووف.  فذووركات التووأميؽ قوود خمقووي صووشادي  ال
تقووؾم بنعووادة تووأميؽ  أخظارهووا  فيسووا بيشهووا أو مووع معيوود تووأميؽ متخرووص  فنيهووا 

م وتشدووي  الرووشادي  عبوذلػ ال تخموو  صووشدوقًا جديوودًا لمتووأميؽ و يسوا فقووم تقووؾم بوور 
صوشادي  توأميؽ أساسوية  ني االالقا سة.  عقد التأميؽ صيغة قايؾيية يخدم هودف 

أن عقوود إعووادة التووأميؽ صوويغة قايؾييووة  مووؽ مووؾارد السذوواركيؽ أيفدووهؼ فووي حوويؽ
 16يخدم هدف تشدي  صشادي  التأميؽ ... 

 

                                                 
14 Ibid., p 142. 
 
15 Ibid., p 146. 
16 Ibid., p 146. 
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وعسوووا أن األغوووراض االقتروووادية إلعوووادة التوووأميؽ تختموووف عوووؽ أغوووراض التوووأميؽ 
لووذلػ  يقووؾل رايخوور  فوونن الذووكل القووايؾيي رإلعووادة التووأميؽ  يتخووذ صووفة مؤسدووة 

اج بأيوووه غظووواء ،ووود يتوووا ا جديووودة.  أْن ُيدوووّسيه عقووودًا لمتوووأميؽ يقوووؾد إلوووى االسوووتشت
التأميؽ.  وعمى أي حوال  فونن الكاتوب ررايخور  ال يسزوي فوي تحميموه أكثور موؽ 
هوووذا فهوووؾ ببدووواطة يووودعؾ إلوووى اعتبارهوووا رإعوووادة التوووأميؽ  وتروووشيفها كشوووؾع جديووود 

 لمعقد.
 

القؾة واألهسية الستزايدة ألعسال التوأميؽ يوؤدي إلوى تودخل الدولوة.  فوي البودء  ( ث)
اإلشوووهار  وموووؽ ثوووؼ بندخوووال وسوووا ل الحسايوووة موووؽ خوووبلل موووؽ خوووبلل السظالبوووة ب

التذووررع  وأخيوورًا مووؽ خووبلل فوورض توودقي  مدووتقل.  مووؾاطؽ الزووعف فووي جسيووع 
هووووذه األسوووواليب تكسووووؽ بداهووووًة فووووي ح يقووووة أن الدولووووة ذاتهووووا تسثوووول األوليغارشووووية 

 السالية.

 

التوووأميؽ اإللزاموووي هوووؾ ا خووور يتظوووؾر فوووي العرووور اإلمبرروووالي موووؽ الغظووواء  ( ج)
دبيًا لمحرر  إلى الستظمبوات الؾاسوعة االيتذوار لغظواء السدوؤولية السدييوة الشادر ي

لدوووا قي الدووويارات.  وروووذكر رايخووور القميووول جووودًا عوووؽ مبوووادك هوووذا التظوووؾر  )فوووي 
مقابووول التفاصووويل(  وركتفوووي بسجووورد اإلشوووارة إلوووى أن هدفوووه رغظووواء السدوووؤولية  

 ديساغؾجي مهدك لمجساهير.-اجتساعي

يووووزة الحاسووووسة لمسرحمووووة اإلمبرراليووووة هووووي تروووودير رأس وفقووووًا لميشيشيووووة فوووونن الس ( ح)
السووال.  وفوووي حقوول التوووأميؽ فنيووه يوووتؼ مووؽ خوووبلل  يغووام السدووواهسة فووي شوووركات 
التووأميؽ األجشبيووة  وتأسوويس شووركات فر يووة فووي الخووارج ... و يووداع الؾدا ووع التووي 
يتظمبهووووا القووووايؾن السحمووووي وهمووووؼ جوووورا.  الشتيجووووة السباشوووورة لهووووذا التروووودير هووووي 

د العكدووووي لجووووزء كبيوووور مووووؽ رأس مووووال التووووأميؽ الستووووراكؼ فووووي األسووووؾاق االسووووتيرا
األجشبيوة كشتيجوة لتحرويل االقدوا .  وكسووا فوي الحواالت األخورى لتروودير رأس 
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السووال يحوودث هشووا  مووؽ حيووث الجووؾهر  اسووتيرادًا لجووزء  معوويؽ مووؽ فووا ض ال يسووة 
ر )وكووذلػ لجووزء مووؽ الووودخل السكتدووب لمدووكان( الُسشتوووزع  بسدوواعدة مووؽ اسوووتثسا

 17راس السال في التأميؽ  في األماكؽ التي يشتا فيها الفا ض. 

 
التوواررخي لمتووأميؽ الرأسووسالي ال يخوودم شووورا ي -االجتسووواعيخبلفووا لسووا سووب   فوونن الشسووؾذج 

معيشوووة موووؽ السمكيوووة بووول كامووول االقترووواد الرأسوووسالي  وال الظبقوووة الستؾسوووظة بووول الظبقوووات 
دون أن ُيدتذووار وال يتستووع بحسايووة  وهووؾ  الحاكسووة.  ورقووف العاموول خووارج الشغووام ُمدووتغبلً 

الذي يدفع لمجسيوع.  ولكوؽ داخول يغوام التوأميؽ  داخول الظبقوة التوي تخدموه  هشواك توؾترات 
حادة.  فالسشاوشات بيؽ شوركة التوأميؽ والعسيول موا هوي إال تعبيور عوؽ ايفروال عسيو  فوي 

سمكيووة الرأسووسالية  الشووزاع بوويؽ الغوورض السؾ،ووؾعي لمسؤسدووة  وهووؾ الحفووا  عمووى ال - البشيوة
وعوويؽ الهوودف الووذاتي ألصووحاب السذوواررع فووي تحقيوو  األرعوواح.  وع بووارة أخوورى  فالتشوواقض 
هؾ بيؽ  الظبيعة االجتسا ية لمتذوكيمة والغورض موؽ صوشدوق التوأميؽ وعويؽ الذوكل الفوردي 

وحيوووث أن صوووشدوق التوووأميؽ يتذوووّكل موووؽ عسميووووة   18لبلسوووتيبلء عميوووه رعموووى الروووشدوق . 
غر،ه الشها ي هؾ الحفا  عمى هوذه العسميوة  فنيهوا تتسيوز بظوابع اجتسواعي.  اإليتاج  وأن 

ومع ذلػ فنن السمكية الفردية لمسجتسعوات السدوتقمة موع سوؾء اإلشوراف عميهوا هوي التوي لهوا 
الدومظة الكامموة تقرربوًا لبلسوتثسار والترورف والتؾزروع.  هوذه  الذويزوفررشيا الفاوسوتية  يسكوؽ 

وهكوووذا فووونن السوووؤِمؽ البرجوووؾازي يحتجوووز جوووزءًا موووؽ الشووواتا   أن يدتذوووفها فوووي كووول مكوووان.
االجتسوووواعي كسالووووػ فووووردي دون أيووووة التزامووووات مووووا خووووبل االلتزامووووات تجوووواه جيبووووه وجيووووؾب 
السدوواهسيؽ.  فووي حوويؽ أن العسيوول هووؾ  مووؽ جهووة  مذووارك فووي هووذا الرووشدوق االجتسوواعي 

ورشغوور   19ومووؽ جهووة أخوورى  مالووػ لووو  مروومحة تأميشيووة  يرتجووف عمووى مرووير بزوواعته.

                                                 
17 Ibid., 173. 
18 Ibid., p 94. 
 
19 The appropriate quotations from The Merchant of Venice, Act I, scene 1 are 
supplied: ibid., page 95, footnote 1. 
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لمتعوووؾرض  الُسسووووؾل مووووؽ هووووذا الرووووشدوق االجتسوووواعي  وكأيووووه تدووووديدا مووووؽ السووووؾارد الفرديووووة 
لمسوؤِمؽ رشووركة التوأميؽ .  والعقوود هووؾ الورابم االجتسوواعي بويؽ السووؤمؽ لهووؼ وموع ذلووػ يشغوور 

 إليه كرفقة فردية.
 

عمقوووؾن توووشعكس الروووراعات الداخميوووة لمرأسوووسالية فوووي فقههوووا.  ففوووي السقوووام األول  يعوووالا الس
مؾ،وووؾعهؼ بذوووكل تجررووودي  مشفرووول عوووؽ العبلقوووات اإليتاجيوووة واالجتسا يوووة التوووي تزوووفي 

وال يجوود رايخوور صووعؾعة فووي شوورح ا ثووار الت يدووة الدوواذجة جوودًا األهسيووة عمووى السؾ،ووؾع.  
لمحسووواس القوووايؾيي  وخاصوووة بووويؽ الُكّتووواب األلسوووان فوووي الثبلثيشيوووات.  وفوووي السقوووام الثوووايي  

ومووؽ خووبلل تظووؾرر فقووه  السروومحة  و  الخظوور  أدمجووؾا مؤسدووة السحووامؾن البرجؾازرووؾن  
التووأميؽ بالرووفقة التووي يعرفؾيهووا جيوودًا.  وهووذا الخووبلف هووؾ الووذي يقووؾد رايخوور إلووى تحميمووه 
السظؾل لسفهؾم  السرمحة التأميشية  السوذكؾرة فوي الفرول الخوامس موؽ هوذا الكتواب.  فهوؾ 

يكووؽ مشفرووبًل عووؽ السمكيووة ولووؼ تكووؽ  يجووادل بووأن السروومحة  فووي األيووام األولووى لمشغووام لووؼ
هشوووواك حاجووووة لسقؾلووووة قايؾييووووة مشفروووومة.  ولكووووؽ  مووووع ايتذووووار الشغووووام الرأسووووسالي ولتمبيووووة 

 carriersوالشووووووووواقميؽ  mortgageesوالسووووووووورتهشيؽ  lessesاحتياجوووووووووات السدوووووووووتأجررؽ 
 وغيرهؼ تؼ ابتكار هذا السفهؾم.  وعمى الرغؼ مؽ االرتقاء بالسفهؾم إلوى شورو  مجوردة فونن

( السالووووػ الفووووردي zainteresovannost السروووومحة  فووووي جؾهرهووووا  ليدووووي إال اهتسووووام )
 20لمسحافغة عمى ممكيته ... 

 
وعالسثووول  فووونن الخظووور هوووؾ م يووواس وحووودود السدوووؤولية وهوووؾ الُسقووورر لقدوووم التوووأميؽ.  وهوووذا 
األخيوور يذووتري غظوواًء: سوومعة ُمذووذبة  ومرووسسة ومجسعووة بووألف طررقووة مختمفووة.  وع بووارة 

                                                                                                                                                        
اضااها ٌتالااق  اا دارة البطاار تقااوا علااى أساااس توزٌااع تضااا مساارحٌة تاااجر ال ندقٌااة يشااارات عدٌاادة لم ااردات مالٌااة و 

مركاازة فااً  ف ااً ال صاال األول، المشااهد األول، ٌقااول أنطونٌااو أناام لااٌس حزٌناااً علااى تجارتاام فأموالاام لٌساات.  المباااطر
 :راجع النص  استبداا هذا الرا ط.  س ٌنة واحدة وممتلكاتم لٌست محصورة فً مكان واحد

http://www.shakespeare-literature.com/The_Merchant_of_Venice/1.html 
20 Ibid., pp 231,232 
 

http://www.shakespeare-literature.com/The_Merchant_of_Venice/1.html
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فوونن السووؤِمؽ رشووركة التووأميؽ  هووؾ بووا ع   –وهووذا هووؾ محووؾر التحميوول لوودى رايخوور  –أخوورى 
والعسيووووول رالسوووووؤمؽ لوووووه  مذوووووتري  والقدوووووم هوووووؾ الدوووووعر  والدووووومعة هوووووي الغظووووواء رالحسايوووووة 

 التأميشية .  لقد ابتمع اإلله العغيؼ  البيع  مؤسدة التأميؽ.
 

ؽ مؾجوووؾد فوووي االتحووواد التووواررخي الثالوووث لمتوووأمي-وحدوووب رايخووور فووونن الشسوووؾذج االجتسووواعي
الدووؾفياتي.  قاعدتووه االقترووادية هووؾ الشغووام االشووتراكي  وتشغيسووه تعوواويي ولوويس تجوواري.  
وعسمياتوووه مخظظوووة وليدوووي تشافدوووية.  ومؾ،وووؾعه لووويس  السرووومحة التأميشيوووة  بووول حسايوووة 
السستمكووووات.  وجووووؾهره لوووويس البيووووع بوووول الزووووسان ولووووه ثووووبلث ميووووزات: الذووووسؾلية  الكسووووال 

 .universal’nost, polnota, real’nost 21والؾاق يةو
 

لؽ يحاول  كاتُب هذا الكتاب تفشيد  استشتاجات رايخور  والسوؾاد الخاصوة بسثول هوذه السحاولوة 
معرو،ة في الفرؾل األولى موؽ هوذا الكتواب.  إن أي تقيويؼ يهوا ي ال بود أن يتقورر عموى 

لمعورض فوي عسول  غيور مشاسوبة –فوي العوالؼ الزوي  لمف يوه الغرعوي  –،ؾء اعتبارات هوي 
يتعموو  بالبحووث القووايؾيي.  وعسووا أن الدولووة الدووؾفياتية هووي السالووػ الؾحيوود لؾسووا ل االيتوواج 
فنيووه مووؽ العبووث الظعووؽ باسووؼ  التووأميؽ  بقوورار الدولووة عووؽ كيفيووة حسايووة هووذه الؾسووا ل.  لقوود 

  السبووودأ التوووأميشي الروووارم  موووؽ خوووبلل تكوووؾرؽ صوووشدوق 1930جوووّرب  الُحكوووؼ  حوووؾالي سوووشة 
موووؽ أقدوووا  التوووأميؽ التوووي تووودفعها كووول مؤسدوووة  وتوووؼ التخموووي عوووؽ هوووذا السذوووروع  مشفرووول

ل مووووؽ تخريرووووات فووووي مؾازيووووات  –مشفروووول أيزووووًا  –بدوووورعة واسووووُتبدل برووووشدوق  تذووووك 
وعووودأت كسيوووة السمكيوووة  1937الجسهؾرروووات.  وتوووؼ  التخموووي أيزوووًا عوووؽ هوووذا األسووومؾب سوووشة 

كل مظورد.  وعشودما ُأخورج اإلسوكان العا دة لمدولة  التي لها احتياطي خواص  بوالتقمص بذو
 لؼ يب   مؽ رالرشدوق/االحتياطي  إال القميل. 1956مؽ السذروع سشة 

 

                                                 
طريأ  لمزٌد من التوضٌأ لهذه المٌزات أنظر: د. سلٌا علً الاوردي، "ط ٌااة وم اادل التاأمٌن االشاتراكً،" جرٌادة  21

 .  وقد كت ها  مناس ة الٌو ٌل ال ضً لشركة التأمٌن الوطنٌة.17/10/1975، 638دد ، الاالشنب
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قووؾى االيتوواج األساسووية التووي مووا زالووي  تُووؤم ؽ  هووي تمووػ التووي تعووؾد لمسووزارع الجسا يووة.   إن
 وهشا فنن الرشدوق الستكوؾن موؽ السدواهسات اإللزاميوة هوؾ توأميؽ بوالسعشى الزوي  لمكمسوة. 
لكشووه ال ُيدووتخدم ببدوواطة وفقووًا لسبووادك اكتؾاررووة بوول ُيعاموول كووأداة مريووة مووؽ أدوات الدياسووة 

policyة.سوووتخدامه كدوووبلح ،ووود الزراعوووة الفرديووو.  ميزتوووه األساسوووية بهوووذا الرووودد هوووي ا  
.  وعموى kolkhozniksوتجمى ذلػ في الدشيؽ األخيرة في تقمويص الغظواء لمكؾلخوؾزريؽ 

هشواك تحميول يهوا ي فالسذوروع القوا ؼ عموى سوعر ثابوي موا هوؾ  أي حال  ال يسكؽ أن يكوؾن 
إال فوورع صووغير فووي التووارر  الظؾروول لمزراعووة الدووؾفياتية  فووالتؾترات الكبيوورة فووي هووذا القظوواع 

فووووي الوووورفض الثابووووي لتووووؾفير مووووا يقتوووورب مووووؽ غظوووواء كاموووول  –وكسثووووال  صووووغير  –ت غهووووُر 
 22لمسحاصيل والسؾاشي.  ر................... 

 
فكوورة السدووؤولية عووؽ الخظووأ  فووي االتحوواد الدووؾفياتي  والحجووب الستقروود لؾسووا ل  يبوودو أن

 التأميؽ ،ده  هي تظبي  لمقاعدة الُسحكسة لبلشتراكية و السكافأة حدب االستحقاق.
 

مووؽ الُسدووّمؼ بووه أن هووذه الروورامة قوود ُتخفووف إلووى الحوود الووذي يدووسُي بتغظيووة أوجووه القرووؾر 
رع عبء تعورض البذور لؤلخظواء بهوذا األسومؾب لوه توارر  في الحياة اليؾمية.  إن فكرة تؾز 

مووؽ  –طؾرول فوي أموواكؽ أخورى.  وفووي الؾاقوع يسكووؽ الجودال بووأن الهودف الشهووا ي لمذويؾ ية 
لووويس سوووؾى السبوودأ التوووأميشي مكتؾعوووًا بخظوووؾ   – 23حااتااا كوول  حدوووب  طاقتوووه ولكوول  حدوووب 

 عررزة.
                                                 

، ماا عاادا ال قارة البتامٌاة منهااا ماع جملااة مان ال قاارة الساا قة لهااا 196-195لاا أتارجا ال قاارات البماس األبٌاارة، ص  22

 إلتماا المانى.
مااركس أوابار شاهر أ رٌل/أواذال شاهر مااٌو كت م كاارل ) نرد برنامج غوتاٌرد هذا النص فً كتاب كارل ماركس،  23

( ضامن ال قارة 1891-1890السانة  18الاادد  1، المجلاد  Die Neue Zeitمجلاة ألول مارة فاً .  نشار1875مان سانة 

الُماذل لتقساٌا الامال وٌازول ماام  التالٌاة: "وفاً الطاور األعلاى مان المجتماع الشاٌوعً،  ااد ين ٌازول بضاو  األفاراد
الامال، ال وساٌلة للااٌش وحساب،  ال الحاجاة األولاى للحٌااة  ري والامال الجساديو وحاٌن ٌصا أالتضاد  ٌن الامل ال كا

المنتجااة مااع تطااور األفااراد فااً جمٌااع النااواحً، وحااٌن تتاادفق جمٌااع ٌنااا ٌع الثااروة الاامااة  أٌضاااًو وحااٌن تتنااامى القااوى
تجااوزا تامااً، وٌصا أ   مكاان حٌنذاك فقط، ٌصا أ  اإلمكاان تجااوز األفاق الضاٌق للحاق ال رجاوازي  –  ٌم ويزارة 

 !حاجاتم" المجتمع ين ٌسجل على راٌتم: من كٍل حسب ك اءاتم، ولكٍل حسب

http://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg/01.htm 

http://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg/01.htm
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 .2013تسي الترجسة في  ذار/مارس 
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 متأمين ىي العراق القدي اتشكال اتولية ل
 
 

)مشتودى  التاأمين: مقترباات تاري ياة وا تصاالية ومعاصارة مروباح كسوال: فرل مؽ كتاب
 (2022السعارف  

 
 

كايي لي محاولة في إبراز بعوض عشاصور التوأميؽ فوي العوراق القوديؼ بأشوكالها األوليوة موؽ 
بلل التعميوو  عمووى   وأحوواول فووي هووذه الفروول التؾسووع فيهووا مووؽ خوو1خووبلل الترجسووة والكتابووة

ولوووويؼ بعووووض اإلشووووارات ذات العبلقووووة بالتووووأميؽ  بذووووكل عووووام  التووووي وردت فووووي كتوووواب لووووو 
 عؽ تارر  السالية ودورها في جعل الحزارة مسكشة.غؾتزمان 

 
سووووأقتبس العديوووود مووووؽ مووووؾاد الذوووورا ع القديسووووة ذات العبلقووووة بالتووووأميؽ لتدووووهيل رجووووؾع القووووراء 

ة  بوداًل موؽ مجورد اإلشوارة والتعميو  عميهوا.  وأرى السهتسيؽ إليهوا ألغوراض البحوث والستابعو
أن هذه االقتباسات توؾفر الفرصوة لمقوراء لتكوؾرؽ  را هوؼ بذوأن السزواميؽ التأميشيوة فوي هوذه 
السؾاد التذرر ية ومقاريتهوا موع موا هوؾ مؾجوؾد فوي الؾقوي الحا،ور.  وسوأحاول أيزوًا رعوم 

 ديث.هذه السؾاد  قدر اإلمكان  بسا يقابمها في العرر الح
 

وعوووؾدي أن أقوووؾل بأيشوووا عشووودما يتحووودث عوووؽ التوووأميؽ فوووي حزوووارة العوووراق القديسوووة فنيشوووا ال 
يتحدث عؽ مؤسدة قا سة بحد ذاتها و يسا يتحدث  عسؾمًا  عوؽ الشذوا  السوالي فوي مجوال 

                                                 
(.  2014) ٌااروت: منتاادى الماااارف،  مؤسسأأة التأأأمين: دراسأأات تاريخيأأة ونرديأأةل، أنظاار  هااذا الشااأن: مصاا اح كمااا 1

 اعتمدت على  ام ما ورد فً هذا الكتاب فً كتا ة هذا ال صل واقت ست نصوصاً منم.
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بووويؽ التجوووار وعووويؽ  mutual guarantees والضاااطانات الطتباللاااة loans القااارو 
بووويؽ الشووواس  موووع األخوووذ بشغووور االعتبوووار أن  co-operation والتعااااون التجوووار والدولوووة 

الدولة كايي لهوا اليود الظوؾلى فوي التجوارة الخارجيوة لكوؽ ذلوػ لوؼ يسشوع  يوام  بيؾتوات ماليوة  
اخترووي بهووا بعووض العووا بلت لتدووهيل عسميووة التجووارة.  وقوود تجّدوود دور الدولووة مووؽ خووبلل 

ؽ مؤسدوووة حكوووؼ ومؤسدوووة الشذوووا  االقتروووادي لموووببل  والسعبووود فقووود كوووان كبلهسوووا أكثووور مووو
 ديشية.

 
  وأن 2أود التأكيود عمووى أيشووي اعتسوودت فووي كتابووة هوذه السبلحغووات جز يووًا عمووى هووذا الكتوواب

معمؾماتي عوؽ توارر  العوراق القوديؼ محودودة  ولوذلػ فونن أي تعميو  مشوي عموى هوذا التوارر  
افات أرحوب بأيوة تروحيحات وتعميقوات و ،ويجب أن يقرأ فوي إطوار هوذا التأكيود.  ولوذلػ  

 تهدف إلى تحديؽ فهسشا لسؾ،ؾع هذه الفرل.
 
 مرورية؟ financial technologyهف التكظولوايا الطالية ( 1)
 

                                                 
2

 الكتاب: تأتً كتا ة هذا ال صل  اد م ادرة د. عامر هرمز  تزوٌدي  نسبة من هذا 

 

William G. Goetzmann, Money Changes Everything: How finance made civilization possible 
(Princeton: Princeton University Press, 2016). 

 

، http://eh.net/?s=money+changes+everythingٌمكاان قااراءة مراجاااة لهااذا الكتاااب  اسااتبداا هااذا الاارا ط: 

 هً الترجمة الار ٌة المنشورة فً موقع ش كة االقتصادٌٌن الاراقٌٌن.و
 

( ذكر د. عامر أن هذا الكتاب ٌضا  ام اإلشارات يلى التأمٌن ر ما ت ٌدنً فً 2019نٌسان  10فً محادثة قصٌرة  ٌننا )

 ا:متا ااتً التأمٌنٌة.  وكان د. عامر قد است اد من هذا الكتاب كأحد مراجام فً كتا م الضب
 

Amer K. Hirmis, The Economics of Iraq: Ancient past to distant future (Surbiton: Grosvenor 
House Publishing, 2018). xxv+661 pp. (paperback) ISBN 978-1-9998241-1-2, (hardback) 
978-1-9998241-0-5. 

 
 دٌا ماحظات مهمة است دت منها فً توسٌع النص.أشكر د. عامر هرمز على قراءتم للمسودة األولى لهذ ال صل وتق

 

http://eh.net/?s=money+changes+everything
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 (:14يتداءل السؤلف في مقدمة كتابه )ص 
 

هوول كووان العووالؼ سوويكؾن مكايووًا أفزوول بوودون اكتذوواف القووروض  البشووؾك  الدووشدات  
  والذووركات؟ رالتأكيوود مووؽ ينالتااأماألسووهؼ  رعقووؾد  الخيووارات  أسووؾاق رأس السووال  

 عشدي 
 

بيود ورجيب عمى هذا الدؤال الذي يدتدعي التأمل بالقؾل:  رعسا  ولكشوي أشوػ فوي ذلوػ.   
عمووى قشاعتووه  كسووا جوواء فووي أن هووذا الذووػ ال يعشووي رفووض التكشؾلؾجيووا الساليووة بوول التأكيوود 

عشود تعميقووه ( 219مكوان  خور مووؽ كتابوه وتحووي العشوؾان الثووايؾي  السؤسدوات البديمووة  )ص 
كسرووووورفييؽ  وهوووووؾ دور يذوووووأ اسوووووتجابة لحاجوووووة  Templarsعموووووى دور فرسوووووان الهيكووووول 

وعفزوول تووؾفر الفرصووة  ففووي مدووار  خوور لمتووارر  فوونن مثوول هووذا الوودور لمفرسووان  فووي قبووؾل 
بشووؾك خاصووة أو دولووة مركزرووة قؾرووة   كووان بنمكوان الؾسوواطة الساليووةوال يووام بأعسووال  الؾدا وع

 ندياق يقؾل إال يام به.  و،سؽ هذا ال
 

  وقابمووووة عمووووى التكّيوووول  وأحيايووووًا redundant التكشؾلؾجيووووا الساليووووة ال لووووزوم لهووووا 
.  إن السؤسدووووات التووووي يعتبرهووووا مقدسووووة  وال مفوووور  مشهووووا  وال mercurialمتقمبووووة 

غشووووى عشهووووا هوووووي عمووووى األرجووووي ليدوووووي كووووذلػ.  بووووالشغر إلوووووى الشتووووا ا العذوووووؾا ية 
ة أخوورى موووؽ السؤسدووات لحووول السذووواكل لؤلحووداث التاررخيوووة  رعسووا عهووورت مجسؾعووو

الساليووة يفدووها.  وعالتووالي  ُيعووّد االبتكووار السووالي بسثابووة سمدوومة مووؽ حووؾادث التووارر  
 (.219يزوات الزمؽ  والسؾقع  والفرصة.  )ص  –العر،ية 

 
يفتوورض هووذا الدووؤال التووأممي أن السجتسعووات البذووررة تؾاجووه خيووارات مختمفووة  بديمووة  إلدارة 

خاصة والعامة  وأيها تدتظيع اختيار ما تذواء.  وهوذا يتزوسؽ إلغواء  وفوي شؤون الحياة ال
أحدوووووؽ الحووووواالت اسوووووتبعاد  الدوووووببية فوووووي التظوووووؾر التووووواررخي.  إن موووووا يووووودفع إلوووووى ابتوووووداع 
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-التكشؾلؾجيووووا الساليووووة  التووووي أتووووى السؤلووووف عمووووى ذكرهووووا  هووووؾ طبيعووووة الشغووووام االقترووووادي
ف عوووؽ الدبب/األسوووباب وراء أفعوووال االجتسووواعي القوووا ؼ  ورقوووع عموووى عوووات  السوووؤرخ الكذووو

 البذر  فهذه األفعال ال تشذأ مؽ فرا .
 

و،وووسؽ هوووذا الدوووياق  يسكوووؽ إثوووارة الدوووؤال التوووالي: هووول أن مؤسدوووة التوووأميؽ  فوووي شوووكمها 
التجوووواري )الرأسووووسالي( القا سووووة عموووووى تحقيوووو  الوووورعي ألصوووووحاب رأس السووووال فووووي شوووووركات 

اجتسووواعي  بدا ي/مذووواعي  -اديالتوووأميؽ  ،وووروررة  عموووى سوووبيل السثووول  فوووي يغوووام اقترووو
يقووؾم عمووى تمبيووة الحاجووات األساسووية لمشوواس؟  إن الجووؾاب عمووى هووذا الدووؤال يتظمووب تحميوول 
البشيووووة االقترووووادية والعبلقووووات القايؾييووووة )األعووووراف( السرتبظووووة بهووووا لمكذووووف عووووؽ أشووووكال 
التأميؽ السختمفة في تظؾرها التاررخي إذ أن موا يحرول فوي التوارر  لويس محوض مروادفة 

 3ار ة أو اختيار عذؾا ي.ط
 

( هوووووي أن الحزوووووارات تتظموووووب أدوات معقووووودة 2إن األطروحوووووة األساسوووووية لغؾتزموووووان )ص 
  وهوذا يفدور يذوؾء economics of time and riskإلدارة اقترواد الوزمؽ والخظور 

السالية في حزارات الذرق األديوى القوديؼ.  إذ أن  السدوتؾرات العاليوة لمتظوؾر االجتسواعي 
سًا اقتراديًا وتكشؾلؾجيًا معقدًا.  إن البشيوة التحتيوة الساليوة قود جعموي التقودم فوي تتظمب تشغي

(.  هل كان التوأميؽ جوزءًا موؽ هوذه البشيوة فوي 15السجتسع الحزري مسكشًا وما تزال  )ص 
السا،ووي القووديؼ؟  الجووؾاب هووؾ يعووؼ ولكووؽ بذووكل أولووي  ولووؼ يتظووؾر إلووى شووكمه الحووديث إال 

 شة.بعد مرور أكثر مؽ ألف س
 

                                                 
3 E. H. Carr, What is History? (Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1985. First 
published 1961), Ch 4: Causation in History. 
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  4كسووا يعرفووه اليووؾم. إن األزمشووة القديسووة لووؼ تعوورف التووأميؽ  عقوود التووأميؽ أو يغووام التووأميؽ 
إال فوي القورن الرابوع عذور  وتحديودًا  حدوب بعوض  ولؼ تبدأ بوؾادر الذوكل الحوديث لمتوأميؽ

  5.توأميؽ شوحشة موؽ القسوي بحورًا موؽ صوقمية إلوى توؾيسوفوي مجوال  1350السؤرخيؽ  سشة 
عووووض العشاصوووور السرتبظووووة بشغووووام التووووأميؽ تجوووود حزووووؾرًا بوووودا يًا لهووووا فووووي ن بنومووووع هووووذا فوووو
 كطباادأ التعااويت  وتظوياا  ال طاار  والتعاااون  وىكاارة ال طاار  وتقاادي  الطساااعدةالسا،ووي  

  وغيرهووا كسووا سووشبيؽ فيسووا يمووي  ولكووؽ فووي سووياقات ال عبلقووة لهووا بشغووام التووأميؽ الحووديث.
                                                 

، رسأالة التأأمينلتشرٌع ال اا لً" (  انوان "التأمٌن فً ا2015-1936ٌذّكرنً هنا التارٌف  دراسة راذدة لزهٌر الاطٌة ) 4

مجلة فصلٌة، المرسسة الاامة للتاأمٌن،  غاداد، الاادد األول والثاانً، دون تاارٌخ.  أشاكر زمٌلاً وصادٌقً ماناا الب ااجً 

.  حساب تقادٌر الب ااجً فا ن تاارٌخ نشار المجلاة ٌقاع  اٌن 2019أٌاار  5الذي أرسال لاً نسابة مان هاذه الدراساة  تاارٌخ 

 .1968أو آب تموز -1968حزٌران 

 
تتأسس أطروحة زهٌر الاطٌة علاى "أن التاأمٌن فاً أصاالتم ٌرجاع يلاى تاارٌخ أقادا أال وهاو التاارٌخ ال اا لً" ماتماداً فاً 
عرم أطروحتم على شرٌاة حمورا ً.  فهو ٌجد فً هذه الشرٌاة  ام عناصر التأمٌن كاقد: طرفان متااقدان.  مثلما 

ً  ٌن طرفً الاقد الباضع للتدوٌن، محل التأمٌن )البطر(، والس ب )التازاا أحاد ٌجد حضور أركان عقد التأمٌن: التراض
 المتااقدٌن هو س ب التزاا اوبر(.

 
 اد ذلك ٌ صل وجود مواد فً شرٌاة حمورا ً تقا ل  ام أنوا  التأمٌن المامول  ها فً زماننا، وهً: التأمٌن ال حاري 

و  24و التأمٌن على الحٌاة  موجب المواد 23تأمٌن السرقة  موجب المادة  و103و  102)أو تأمٌن النقل(  موجب المادتٌن 

 .252و  205

 
ين هاذه الدراساة تساتحق وق اة باصااة مان المهتماٌن  تاارٌخ التااأمٌن فاً الااراق فهاً فرٌاادة فاً مجاال الكتا اات التأمٌنٌااة 

 الاراقٌة.
 

  نشرها فً موقاها: شبكة االقتصاديين النراقيينقمت  ط ع دراسة زهٌر الاطٌة وقامت 

http://iraqieconomists.net/ar/2019/05/11/%d8%b2%d9%87%d9%8a%d8%b1-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-
%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/ 

 
 ٌضا الملحق األول من هذا الكتاب النص الكامل لدراسة الاطٌة.

 
5 Harold E. Raynes, A History of British Insurance (London: Sir Isaac Pitman and Sons Ltd, 
2nd Ed. 1964. 1st Ed. 1948), pp 6-10. 
 
Frederick Martin, The History of Lloyd’s and of Marine Insurance in Great Britain (London: 
Macmillan and Co, 1876), Chapters I & II, pp 1-33. 
 

http://iraqieconomists.net/ar/2019/05/11/%d8%b2%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/05/11/%d8%b2%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/05/11/%d8%b2%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/05/11/%d8%b2%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/05/11/%d8%b2%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/
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الرأسووسالي والسووال الحديثووة عمووى موودويات لووذلػ يشبغووي الحووذر مووؽ إسووقا  مفوواظيؼ االقتروواد 
وادي الرافوووديؽ القديسوووة.  وعهوووذا الرووودد موووؽ السفيووود أن يتوووذكر موووا كتبوووه عوووالؼ ا شوووؾررات 

أسووباب قرووؾر عمسوواء ا شووؾررات والسووؤرخيؽ ( عووؽ  1974-1904) أوعشهووايؼأدولووف ليووؾ 
 االقترادييؽ  عمى حد  سؾاء  في االستفادة القرؾى  مؽ الشرؾص القديسة:

 
اك  موووؽ جهوووة  العووودد الكبيووور لمشروووؾص الستوووؾفرة الوووذي ال يدوووتظيع سوووؾى عووودد هشووو

صغير مؽ العمساء لوديهؼ الرابوة فوي التعامول معهوا وعسوا يفوي بوالسراد.  لكوؽ الع بوة 
األكثووور أهسيوووة هوووؾ الحووواجز السفووواظيسي الوووذي يحوووؾل دون اإلدراك الكامووول لمظبيعوووة 

لستعوددة الجؾايوب.  إن اسوتغراقشا الح ي ية لمسعوامبلت السدويوة وخمفياتهوا السؤسدوية ا
فووووي الشغررووووات االقترووووادية لمقوووورن التاسووووع عذوووور  التووووي تووووؤثر حتووووى عمووووى عمسوووواء 
ا شؾررات األكثر سوذاجة فوي مدوا ل الشغرروة االقتروادية  يوؤدي بشوا إلوى مؾ،وعة 
كل حالوة اقتروادية ،وسؽ الشدو  التقميودي رالحوديث  لمشقوؾد  واألسوؾاق  واألسوعار  

قر  تعررفهوا والقبوؾل بهوا خوبلل السا وة سوشة موؽ حزوارتشا.  فوشحؽ كسا اسوت –وغيرها 
ُيظب  هذه األطر باستسرار حتوى بودون إدراكشوا بأيشوا يذوؾه صوؾرة وادي الرافوديؽ فوي 
جؾايبهووا الجؾهررووة  مووؽ خووبلل تأسوويس تحميمشووا عمووى مجسؾعووة مووؽ الفر،وويات التووي 

 6يقبل بها عمى أيها كؾيية التظبي . 
 

                                                 
6 “A Bird’s-Eye View of Mesopotamian Economic History” ، 37-27وهاو ال صال الثالاث، الصا حات  

 Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory, Ed. Karlمان كتااب: 
Polanyi, Conrad M. Arensberg and Harry W. Pearson, Gateway Edition, Chicago, 1971.  (1st 
Ed published by the Free Press, 1957). 

 

 .2013، تموز 359، الادد الثرافة الجديدةنشرت ترجمتً لهذا ال صل فً مجلة 

 
 اٌا.مراجع الماتمدة من يوتزمان ال تضا أٌاً من كتا ات أو نهال
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حا،وووور عمووووى السا،ووووي ال بوووود أن يووووؤدي إلووووى رسووووؼ صووووؾرة مذووووؾّهة إن إسووووقا  مفوووواظيؼ ال
لمسا،ووي رعسووا لتبرروور اسووتسرار الشغووام القووا ؼ  ومووع ذلووػ فوونن مووا لووديشا فووي الؾقووي الحا،وور 
موووؽ مفووواظيؼ ومسارسوووات لوووؼ تشذوووأ صووودفة ولوووؼ توووأِت موووؽ فووورا  بووول موووؽ توووراكؼ السسارسوووات 

أحكووام القوووؾاييؽ موووع والسعووارف فوووي السا،ووي  ومهسوووة الباحووث هوووؾ تتبوووع األصووؾل )مقاريوووة 
تظبيقاتهووا فووي الحيوواة االقترووادية كسووا تتجدوود فووي التقشيووات الساليووة كووالعقؾد الساليووة  وثووا   
ممكيووة األرا،ووي والكسبيوواالت والرهؾيووات ... الوو   قووودر اإلمكووان(.  وهووذا مووا فعمووه بعوووض 

ؽ الباحثيؽ في اقتفاء أصؾل التأميؽ في مدويات السا،وي الدوحي  فوي بوبلد موا بويؽ الشهورر
 والفترات البلحقة في األرا،ي الستاخسة لها شسااًل.

 
إن السدوووواهسة األساسووووية لمتعووووامبلت الساليووووة القديسووووة  وكسووووا يبووووّيؽ غؾتزمووووان  هووووؾ تظووووؾرر 

 allowing“فوواء بهووا إلووى السدووتقبل: ؾ الذوورو  التووي تدووسي لؤلفووراد تحؾروول التزاموواتهؼ وال

individuals to shift obligations into the future.”  وهوؾ مووا  (52)ص
يبلحغووه  عموووى سوووبيل السثووول  فوووي الشذووا  التوووأميشي السعاصووور إذ أن التوووزام شوووركة التوووأميؽ 
تجوووواه السووووؤمؽ لووووه يتحقوووو   ،ووووسؽ ،ووووؾابم عقوووود التووووأميؽ  فووووي السدووووتقبل  أي عشوووود وقووووؾع 

 الزرر أو الخدارة السؤمؽ عميها خبلل فترة التأميؽ الستف  عميها.
 

 نشو  الت طيط الطالي الفرلع( 8)
 

يركوز الفرول األول مووؽ كتواب غؾتزموان عمووى الشذوؾء الستوؾازي لمحزووارة السديشيوة ولمساليووة 
فوووي الذووورق األديوووى القوووديؼ  وروووذكر أن السدوووتؾرات العاليوووة لمتظوووؾر الدياسوووي واالجتسووواعي 
شوي  يوام السجتسوع  تتظمب تشغيسًا اقتراديًا وتكشؾلؾجيًا معقودًا  وأن البشيوة التحتيوة الساليوة مك 

وتقووؾم حجووة هووذا الفروول عمووى أن ابتووداع طررقووة لمتعبيوور عووؽ ال يسووة التبادليووة   الحزووري.
عبور الووزمؽ خمو  يسؾذجووًا جديودًا لمتفكيوور: القوودرة عموى رسووؼ التؾقعوات االقترووادية والتعاموول 
مع ال يؼ السا،ية وا يية والسدتقبمية ك يؼ ممسؾسوة عموى قودم السدواواة.  وموع ابتوداع السوال 
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 ني اااال وىاااا ف لمت فياااف مااان ال طااارسفرووول لموووزمؽ اسوووتدعى عووواش الشووواس فوووي إطوووار م
رالتأكيود مووؽ عشودي .  ورووؾرد السؤلوف كيوول تجوّذر التفكيوور السوالي فووي الحزوارات الزرا يووة 
األولووووى بفزوووول الحاجووووة لتخظوووويم العسميووووات الزرا يووووة  ولتدووووجيل وعووووؾد تدووووميؼ السشتجووووات 

تخظوويم السووالي(.  ويذووأ الزرا يووة فووي السدووتقبل )الووذي يقووؾم عمووى تحديوود التؾقعووات  أي ال
أي أن  7عوؽ هووذا الووشسم موؽ التخظوويم لمسدووتقبل الفكورة األساسووية أن الووزمؽ بذاتوه لووه ثسووؽ 

ال يسوووة التبادليوووة لمدووومع تتغيووور عبووور الوووزمؽ.  فالتكشؾلؾجيوووا الساليوووة غّيووورت طررقوووة تفكيريوووا  
 8ووسعي مؽ قدرات البذر عمى التخّيل وعمى حداب السدتقبل.

 

دم السداعدة لغيرها كايي ستزوسؽ لشفدوها  دون أي عقود رسوسي  تأميشوًا إن اأُلسرة التي تق
 مؽ األسرة األخرى  يترجؼ يفده كسداعدة متبادلة.

 
يقوووؾل السؤلوووف إن الشووواس فوووي السجتسعوووات الروووغيرة يعيووورون أدوات عسمهوووؼ ووقوووي عسمهوووؼ 

ون لبعزوووهؼ.  وفوووي حووويؽ أيهوووؼ يتؾقعوووؾن السقابموووة بالسثووول فوووي السدوووتقبل إال أيهوووؼ ال يمجوووأ
برراحة إلى كتابوة عقود إلعظواء صوفة رسوسية لهوذه العبلقوة التبادليوة.  إن تقوديؼ مثول هوذه 

رالتأكيود موؽ عشودي  لؤلسورة  التاأمينالسداعدة  دون أي عقد رسسي  هؾ شكل مؽ أشوكال 
التووي تقوودم السدوواعدة:  أيووي تقوودم السدوواعدة عشوودما تدووتظيع ذلووػ وتظمووب مدوواعدة جيرايووػ 

ورووذكر أيزووًا أن التعوواون بوويؽ الجيووران يغهوور وكأيووه الؾسوويمة   9ا. عشوودما تكووؾن محتاجووًا لهوو

                                                 
7 Goetzmann, op cit, p 36.   40-37ترد ت اصٌل التبطٌط المالً فً ص.  
 
8 Goetzmann, op cit, p 2. 
 
9 Goetzmann, p 40. 
 

 للتارف على هذا النمط من الااقات االقتصادٌة ٌمكن الرجو  يلى  ام مرل ات كارل پوالنً ومنها:
 

Polanyi, K., Arensberg, H. and Pearson, H. W. (eds.), Trade and Market in the Early 
Empires: Economies in History and Theory (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1957). 
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وهوؾ بهوذا التؾصويل يسثول أسومؾعًا جسا يوًا   10التي يعتسدها السجتسوع لبلسوتجابة لؤلزموات.
لمتخفيل مؽ وقع الخظر  إ،افة إلى أن التعاون  وهؾ فوي هوذه الحالوة تعواون اجتسواعي  

 ام التأميؽ.يعكس بحد ذاته الفكرة التي يقؾم عميها يغ
 

وقوود تؾسووع د. عووامر هرمووز فووي التعميوو  عمووى إعووارة أدوات ووقووي العسوول بوويؽ األسوور  فووي 
مدوتعيشًا بأدلوة  interest-bearing loansسوياق دراسوته لشذوؾء عواهرة القوروض بفا ودة 

 11تاررخية.  اقتبس مشه هشا ما يفيد مؾ،ؾع هذا الفرل:

 
                                                 

10 Goetzmann, p 41. 
 

 تقرٌ اً، تدفقاً للادعا مان باارش المنطقاة المنكو اة، وهاً الظااهرة التاً ،ٌرد فً دراسة اقتصادٌة أن "األزمات تُطلق داذماً 

والمثٌاار للدهشااة فااً كثٌاار ماان األحٌااان، أن ”."   convergence behavior“أصاا حت تااارف  اا  "الساالوك التاا زري 

المجتماات التً تسٌر صوب التاافً تتجاوز المادالت السا قة للتقدا نظراً لظهور قادة جدد، وتازز التماسك االجتمااعً، 
 من."وي طال الامل  المواقف والقواعد التً عفَّ علٌها الز

 

Jack Hirshleifer, Disaster and Recovery, The Concise Encyclopaedia of Economics, Liberty 
Fund Inc, 2008. 
 

مرأاالت ومراجنأات حأو  الترجمة الكاملة لهذه الدراسة  انوان "الكوارث واالنتااش االقتصاادي" تشاكل فصااً فاً كتااب 

 .90-79(، ص2019ل، تحرٌر: تٌسٌر الترٌكً، ) ٌروت: منتدى المارف، ، ترجمة ويعداد: مص اح كماالخطر والتأمين

 
ذكرت هنا فً هامش حول السلوك الت زري أن "هذا السلوك نجد ما ٌماثلام فاً ال لادان الار ٌاة تحات عناوان "ال زعاة" أو 

لتااضد أماا المصاذب والرزاٌا "الاونة" التً تتجسد  تأثٌر من القٌا االجتماعٌة يٌر المكتو ة فً قٌاا الجماعة  التكاتف وا
الط ٌاٌاة وال شارٌة لتقادٌا اإلياثاة للمحتااش والمصااب والمتضاارر.  ولطالماا ذكارُت ال زعاة كشاكل  اداذً ل كارة التااأمٌن: 
تااون الجماعة إلياثة ال رد.  وهو تحرك، سلوك، يٌر رسمً، وتحرك تلقاذً من ق ل النااس نحاو منطقاة الكارثاة لتقادٌا 

 ما ٌستطٌاونم."
 

ونقرأ فً كتاب أن "يحدى الوظاذف المهمة للما د وال اط هً ينشااء صاندوق تساتطٌع الدولاة مان بالام حماٌاة المجتماع 
 عند الطاوارل، كاالحرب أو المجاعاة، وكاذلك تموٌال المشاارٌع الك ٌارة التاً هاً باارش يمكانٌاات ال ارد، كتشاٌٌد السادود

 وتجرٌف القنوات من األطٌان."  راجع:
 

Gregory C. Chirichigno, Debt-Slavery in Israel and the Ancient Near East (Scheffield: 
Sheffield Academic Press, 1993), p 36. 

 
11 Amer K. Hirmis, The Economics of Iraq: Ancient past to distant future (Surbiton: 
Grosvenor House Publishing, 2018), pp 473-474. 
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فووي السجتسعووات التووي كايووي فووي فووي الؾاقووع  كايووي قووروض االسووتهبلك بوودون فؾا وود 
الغالوووب زرا يوووة  صوووغيرة ومعزولوووة وتعسووول عموووى حووود الكفووواف فوووي الذووورق األديوووى 
القوووديؼ.  فوووي مثووول هوووذه السجتسعوووات  حيوووث أعاقوووي االعتبوووارات التكشؾلؾجيوووة وتموووػ 

رالتأكيووود مووؽ عشووودي   فووونن بقووواء  ننشاااا  ن اااام تاااأمين رىاااطيالستعمقووة بالسعوووامبلت 
عمى مداعدة ا خررؽ كمسوا كوان إيتاجوه الخواص دون  الفرد في هذا السجتسع يعتسد

مدووتؾى احتياجاتووه الس يذووية.  قوود تأخووذ السدوواعدة شووكل صوودقة صووررحة أو قوورض 
بدون فا دة  إن القرض يجب أن يكؾن بدون فا ودة أليوه خبلفوًا لوذلػ فونن السدواعدة 
األخؾرووووة سووووؾف تتحووووؾل إلووووى مبوووورر لرووووفقة تجاررووووة وعالتووووالي تقميوووول شووووعؾر الفوووورد 

موووان.  وهكوووذا فووونن األسووواس السشظقوووي لحغووور الفا ووودة يكسوووؽ فوووي حسايوووة سوووبلمة باأل
 السجتسع.

 

إن العبلقووة بوويؽ أفووراد هووذه السجتسعووات الرووغيرة ذات طبيعووة تبادليووة  وهووي ال تعتسوود عمووى 
صووفقات قا سووة عمووى تحقيوو  الوورعي  كسووا هووؾ الحووال فووي االقتروواد الدووؾقي.  وهووذا يووذّكريا 

 .رخارج يغام الدؾق  بلقات التبادلية والتآزر االجتساعيحؾل الع پؾالييبسقؾالت كارل 
 

يقؾل د. عامر هرمز إن إيذواء يغوام توأميشي لتغظيوة قوروض االسوتهبلك فوي حالوة إعدوار 
السقتورض عموى تدوديد القورض السدوتح  عميوه لوؼ يكوؽ مسكشوًا فوي العوراق القوديؼ العتبوارات 

غيور وا،وحة عشودي وأتسشوى عميوه  تكشؾلؾجية وأخرى تتعمو  بالسعوامبلت.  هوذه االعتبوارات
أن يتؾسووع فووي شوورحها فووي عوول يغووام لمعبلقووات االقترووادية بوويؽ األفووراد ال يقووؾم عمووى مبوودأ 

 12الرعي/الفا دة.

                                                 
من د. عامر هرمز، تاقٌ اً على المسودة األولى لهذا ال صل، كتب توضٌحاً ترجمتم  2019نٌسان  24لة  تارٌخ فً رسا 12

 ا ٌلً:مك
 

لااا تشااهد المجتماااات ال داذٌااة المازولااة والصااغٌرة تقاادماً تكنولوجٌاااًو فلااا تكاان هناااك حاجااة للتقاادا.  لقااد كااان التحضاار 

urbanisation كنولوجً ألن حجا الماامات كان أك ر  كثٌر وألن الساٌاق الاذي حادث هو المحرم الرذٌسً للتقدا الت

 فٌم التقدا أٌضاً قد تغٌر: فقد نشأت التجارة التً تحتاش يلى تموٌل.
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فووي  القووروض اال تساييووة التجاررووةوعالسقاريووة مووع العروور الحووديث فوونن تووارر  التووأميؽ عمووى 
يي موؽ القورن التاسوع عذور.  أموا أوروعا والؾاليات الستحدة األمرركية يعؾد إلى الشرف الثوا

فنيووه حووديث العهوود.  وتغظووي  القووروض االسووتهبلكيةالتؾسووع فووي تظبيوو  هووذا التووأميؽ عمووى 
وثيقوة توأميؽ القووروض االسوتهبلكية مدوتحقات تدووديد القورض فوي حالووة وفواة السوؤمؽ لووه أو 
إصوابته بعجوز دا ووؼ وعودم قدرتوه عمووى كدوب الودخل بدووبب السورض أو البظالوة.  وعسؾجووب 

يقوووة التوووأميؽ تدووودد شوووركة التوووأميؽ الرصووويد السدوووتح  الستبقوووي كسبموووي مقظوووؾع أو تدوووديد وث
الرصووويد السدوووتح  بووودفعات لفتووورة محوووددة )اقترايوووًا بظوووؾل فتووورة السووورض أو البظالوووة(.  وروووتؼ 
التدوووديد لمُسقووورض ولووويس السقتووورض  إذ أن السقتووورض )السوووؤمؽ لوووه( يقوووؾم بووونجراء التوووأميؽ 

 مشافع وثيقة التأميؽ(.لرالي الُسقرض )السدتفيد مؽ 
 

الطشاااري  الطاليااة التشاااركية  الت ااارة البحريااة واتشااكال اتوليااة ( 3)
 لمتأمين

 
( أن 55-54يووذكر غؾتزمووان فووي الفروول الثالووث تحووي عشووؾان  السذوواررع السذووتركة  )ص 
 limitedاألدوات الساليوووووة كوووووالقروض  والرهؾيوووووات  والذوووووركات البدووووويظة السحووووودودة 

partnerships مذووواررع تذاركية/تزوووامشية.  وأن هوووذه السذووواررع  حالهوووا كحوووال  كايوووي
الرووروح السعساررووة الزووخسة التووي شوويدها السمووؾك البووابميؾن  كايووي تتظمووب جهووؾدًا ومووؾارد 
مؽ أكثور موؽ مرودر واحود لورأس السوال.  رعسوا اقترعوي هوذه الترتيبوات موؽ شوكل الذوركات 

  لوووؼ تكوووؽ  أبووودًا لغووورض Trenerryالبدووويظة السحووودودة لكشهوووا  كسوووا يقوووؾل باحوووث  خووور  
الخالرة.   لقد  كان القرض مؽ أجول قورض ح يقوي فوي الكثيور  partnershipالذراكة 

 sharing ofمووؽ الحوواالت  وفووي حوواالت أخوورى  كووان لغوورض السذوواركة فووي األرعوواح 

profits  ولحوود أديووى معوويؽ  وكايووي  البزوواعة أو الشقووؾد السقتر،ووة  كميووًا أو جز يووًا  فووي
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ولوووووؼ يُحووووووتفظ بهوووووا موووووؽ قبووووول الرأسوووووسالي أو التوووووواجر  traderم الستووووواجر عهووووودة واسوووووتخدا
merchant ْيؽ فوي حالوة    كسا كان  الستواجر معفوى كميوًا موؽ السدوؤولية فيسوا يخوص الود 

 13وقؾع طارك مشرؾص عميه في العقد. 
 

موووؽ شوووررعة حسوووؾرابي ُتذوووّرع لعقووود يزوووؼ  107-100( أن السوووؾاد 54وركتوووب تررشوووري )ص 
لعقووؾد قووروض الدووفيشة فووي الفتوورات البلحقووة.  وتزووؼ هووذه السووؾاد فووي  الخرووا ص األوليووة

مثووول هوووذه العقوووؾد عشروووررؽ أساسووويؽ.  أواًل  إن تدوووديد القووورض كوووان يعتسووود عموووى سوووبلمة 
وصؾل البزا ع )بقدر تعم  األمر بدرقتها/سمبها( والتوي تسثول القورض السقودم.  ثاييوًا  إن 

عمووى بكثيوور مووؽ الفا وودة عمووى القووروض سووعر الفا وودة السظبقووة عمووى هووذه القووروض كايووي أ 
العادية.  إن هوذه السوؾاد تغظوي تقوديؼ القوروض لمبزوا ع أو تقوديؼ الشقوؾد لمبزوا ع مؾ،وؾع 

 الشقل البري ألغراض الستاجرة.

 
 فيسا يمي اقتبس بعض مؾاد قايؾن حسؾرابي.

 
 السادة السا ة

بيوع والذوراء( فزوة موؽ أجول التجوارة )حرفيوًا: ال 14إذا أعظى تاجر إلى بوا ع متجوؾل
وأرسوومه فووي رحمووة.  البووا ع الستجووؾل فووي الظرروو  ... إذا أحوورز رعحووًا حيثسووا ذهووب  

                                                 
13

مؤسسأة التأأمين: دراسأات وهاً ماروضاة فاً: مصا اح كماال،  C. F. Trenerryهذه االقت اساات مساتلة مان كتااب  

 .38-37(، ص 2015ارف ) ٌروت: منتدى الما تاريخية ونردية

 
واألكادٌاة شاماّلوا التاً لهاا  SAMAN LA"ال اذع المتجول"، كما ٌشرح د. عٌاد مرعاً، "ترجماة للكلماة الساومري]ة[  14

 ماانً متاددة: حامل كٌس، مساعد، تاجر، مساعد تجاري، سمسار، تاجر صغٌر.  أنظر:

 ”Von Soden, W, Akkadishes Handwörterbuch III, S. 1153. Ff 
 

 .[68(، ص 1995)دمشق: دار الٌنا ٌع،  قوانين بالد ما بين النيريند. عٌد مرعً، 
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يجوب عميوه أن يدوجل كوول الفزوة التوي أخوذها ورعوود أياموه  وردودد تواجره. )مرعووي  
 (68ص 

 
 السادة ما ة وواحد

و ذا لوؼ يحقوو  رعحوًا حيثسووا ذهوب  فيجووب عموى البووا ع الستجوؾل أن يوودفع إلوى التوواجر 
 أخذها مزاعفة. التي

 
 السادة ما ة واثشتان

إذا اعظى تاجر فزة إلى بوا ع متجوؾل كدومفة لمتجوارة بودون فا ودة  وتعور ض حيثسوا 
 ذهب لمخدارة  فيجب عميه أن يعيد رأس السال )فقم( إلى التاجر.

 
 السادة ما ة وثبلثة

بووا ع إذا سوبب لووه )لمبوا ع الستجووؾل( عوودوا فوي الظرروو  فقودان كوول مووا يحسول  فعمووى ال
رأي إخوبلء مدوؤولية البوا ع   الستجؾل أن يقدؼ يسيشًا أمام اإلله ومؽ ثوؼ يوذهب حورًا.

 الستجؾل 
 

بووالقؾل إن هشوواك  طرفووان: التوواجر السسووؾل  102ورعموو  الباحووث زهيوور العظيووة عمووى السووادة 
الووذي هووؾ بسثابووة طالووب التووأميؽ )السووؤمؽ لووه( الووذي يرغووب بزووسان مالووه مقابوول تشازلووه إلووى 

البوووا ع الستجؾل/التووواجر الروووغير/الؾكيل  الزوووامؽ )السوووؤمؽ( الوووذي ُيعيووود لمتووواجر الؾسووويم ر
ماله مع السذاركة في الرعي عشد تحق  الرعي.  أما فوي حالوة الخدوارة فونن الؾسويم يزوسؽ 
لمتوواجر إعووادة مالووه كووامبًل عمووى شوور  أن يتخمووى لووه عووؽ حقووه فووي طمووب الفا وودة السقووررة.  

عووؽ اسووتبلمها التوواجر هووي بسثابووة قدووم التووأميؽ أو السبمووي وهكووذا فوونن الفا وودة التووي تشووازل 
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وتقتوورب هووذه   15الووذي يدفعووه السووؤمؽ لووه إلووى السووؤمؽ )شووركة التووأميؽ( لزووسان رأسووساله. 
الوذي سوشأتي إلوى ذكوره  Commenda of Islamالعبلقوة التجارروة العقديوة مسوا ُيعورف بوو 

 فيسا بعد  والذي يجسع بيؽ القرض والذراكة.
 

،ووه غؾتزمووان عشوودما يووأتي عمووى ذكوور التجووارة البحررووة مووع دلسووؾن رالبحووررؽ  وهووذا مووا يعر 
التووي كايووي الدولووة تذووارك فيهووا أيزووًا إ،ووافة إلووى مذوواركيؽ كبووار ومذوواركيؽ صووغار مووؽ 

أيفدوهؼ موؽ الخدوارة الذخروية  تاأمينالشاس رالتجار  العادييؽ.  كان التجار قادررؽ عموى 
ركة فوي السذواررع التجارروة التوي تودر عمويهؼ بالسذوا -في حال فذل مذواررعهؼ الخاصوة  -

وركتوب غؾتزموان أيزوًا بوأن عوبء الخدوارة فوي   16دخبًل تداعدهؼ في تخظوي مرواعبهؼ.
 الذراكة في أور كايي غالبًا ما تكؾن محرؾرة بسقدار السداهسة في الذراكة.

 
                                                 

،  غداد، المرسسة الاامة للتأمٌن،  ادون تاارٌخ ]الاادد األول رسالة التأمينزهٌر الاطٌة، "التأمٌن فً التشرٌع ال ا لً،"  15

 .22-21 اجً[، ص ، حسب تقدٌر زمٌلً مناا الب1968تموز أو آب -1968والثانً، حزٌران 

 :11/5/2019 تارٌخ  شبكة االقتصاديين النراقييننشرت هذه المقالة فً موقع 

http://iraqieconomists.net/ar/2019/05/11/%d8%b2%d9%87%d9%8a%d8%b1-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-
%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/ 
 

كانت التجارة البارجٌة  ٌد التجار الاذٌن كاانوا مساتبدمٌن لادى الدولاة وفاً ذات الوقات كاانوا ٌاملاون ألن ساها ضامن  16

رأس المااال والبطاار ( وماان بالهااا كااانوا ٌقومااون  مشااارٌاها، والتشااارك فااً karumجماٌااات باصااة  هااا )الكاااروا 

كما جااء  –م للمثقلٌن  الدٌون و]البسارة[ واألر احو كما كانوا ٌست ٌدون من القروم التً تقدمها الدولة، وٌقدمون القر
 فً كتاب:

Georges Roux, Ancient Iraq, (London: Penguin Books, 3rd ed. 1992. 1st Ed. 1964), p 181. 
 نقاً عن:

 

K. F. Leemans, The Old Babylonian Merchant, Leiden, 1950; Foreign Trade in the Old 
Babylonian Period, Leiden, 1960. 

 
 ال ٌرد ذكر لهذٌن الكتا ٌن فً   لٌويرافٌا كتاب ولٌا يوتزمان، مثلما ال ٌرد ذكر كتاب:

C F Trenerry, The Origin and Early History of Insurance (London: P S King and Son, 1926.  
Reprinted 2009, 2010) 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2019/05/11/%d8%b2%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/05/11/%d8%b2%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/05/11/%d8%b2%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/05/11/%d8%b2%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/05/11/%d8%b2%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/
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فووي  لووؼ يووذكر غؾتزمووان ا ثار/األخظووار السترتبووة عمووى هووذه الوورحبلت البحررووة إلووى دلسووؾن 
حووال تعر،ووها لؤليووؾاء البحررووة  رعسووا ألن السعمؾمووات عشهووا غيوور مؾجووؾدة أو غيوور متووؾفرة.  
ولكوووؽ ُيدتذوووفل موووؽ عر،وووه تؾجهوووًا لووودى األفوووراد السدوووتثسررؽ فوووي تؾزروووع اسوووتثساراتهؼ بووويؽ 
مذووواررعهؼ الخاصوووة ومذووواررع التجوووارة البحرروووة رييابوووة عوووؽ الوووببل    وهوووذا يسوووما موووؽ إدارة 

هذا التؾزروع لويس شوكبًل موؽ أشوكال التوأميؽ الوذي يقوؾم عموى مبوادك  خظر االستثسار  لكؽ
أساسية ومشها مبدأ تجسيوع األخظوار واإلسوهامات )أقدوا  التوأميؽ( لتكوؾرؽ ُمجّسع/صوشدوق 
التووأميؽ  ومبوودأ التعووؾرض  وتؾزرووع خدووا ر القمووة السدوواهسيؽ فووي السجسووع عمووى أكبوور عوودد 

 مؽ السداهسيؽ في السجسع.
 

موؾاد شوررعة حسوؾرابي الستعمقوة بالتجوارة البحرروة واألشوكال بس هشوا بعوض مؽ السفيد أن اقت
األوليووة لمتعووؾرض عووؽ الخدووارة الشاشوومة مووؽ اسووتخدام الدووفؽ ومووؽ هووذه التجووارة  والتعميوو  

أحكوووام هوووذه السوووؾاد  بوووأنعميهوووا باختروووار لرعظهوووا بالتوووأميؽ الحوووديث  وركفوووي القوووؾل ابتوووداًء 
 17.تعكس تشغيؼ السسارسات القا سة  يذاك

 
 السادة ما تان وخسس وثبلثؾن 

إذا سوود  مووبلحا سووفيشة إليدووان ولووؼ يووتقؽ عسمووه  وفووي يفووس الدووشة مالووي هووذه الدووفيشة 
)أو( أصووويبي بعظووول  فعموووى السوووبّلح أن يفوووػ هوووذه الدوووفيشة ورووودعسها عموووى حدوووابه 

 الخاص  ورعظي سفيشة قؾرة إلى صاحب الدفيشة.
 

                                                 
-89(، ص 1995)دمشاق: دار الٌناا ٌع،  قوانين بأالد مأا بأين النيأريند. عٌد مرعً، نصوص هذه المواد مقت سة من  17

90. 
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يووة حرفيووة  وقوود وجوودت مووؽ السشاسووب ترجسووة تبوودو الترجسووة السعّرعووة عووؽ الدووؾمررة واألكاد
 لتقررب السعشى: 18اإليجميزرة عؽ 235هذه السادة 

 
إذا قووووام مووووبّلح ببشوووواء سووووفيشة إليدووووان ولووووؼ يجعوووول بشا ووووه لمدووووفيشة صووووالحًا لئلبحووووار  
وواجهوووي هوووذه الدوووفيشة كارثوووة فوووي يفوووس العوووام الوووذي توووؼ  فيوووه و،وووعها فوووي الخدموووة  

دوفيشة وتقؾرتهوا بشفدوه عموى حدوابه الخواص ورجوب يتعّيُؽ عمى السبّلح إعادة بشواء ال
 عميه أن يعظي الدفيشة عشد تقؾرتها لسالػ الدفيشة.

 

يبلحووظ هشووا أن السدووؤولية شخرووية تقووع عمووى عووات  مووؽ يبشووي الدووفيشة أو القووارب  ولوويس 
هذا ببعيد عؽ بشاة الدفؽ البحررة في زمايشوا إذ أيهوؼ السدوؤولؾن عوؽ الدوفيشة خوبلل عسميوة 

مجسؾعووة موووؽ االلتزاموووات تجووواه مووالكي الدوووفيشة وتجووواه األطوووراف  كسمهوووا ورؾاجهوووؾن البشوواء بأ
 الثالثة التي قد تتزرر مؽ جّراء أعسال بشاء الدفيشة.

 
 السادة ما تان وسي وثبلثؾن 

إذا أجووور  إيدوووان سوووفيشة لسوووبلح  وأغووورق السوووبلح الدوووفيشة يتيجوووة إهسالوووه أو حظسهوووا  
 ة سفيشة )بداًل عشها(.فيجب عمى السبّلح أن يعؾض صاحب الدفيش

 
 السادة ما تان وسبع وثبلثؾن 

إذا اسووتأجر إيدووان مبلحووًا وسووفيشة وحّسمهووا حبؾعووًا أو صووؾفًا أو زرتووًا أو بمحووًا أو أي 
حسؾلة أخرى  وأغرق هذا السوبلح الدوفيشة يتيجوة اإلهسوال  و،واع موا عميهوا  فعموى 

                                                 
18 Article 235: " If a boatman build a boat for a man and he do not make its construction 
seaworthy and that boat meet with a disaster in the same year in which it was put into 
commission, the boatman shall reconstruct the boat and he shall strengthen it at his own 
expense and he shall give the boat when strengthened to the owner of the boat.” 
https://en.wikisource.org/wiki/The_Code_of_Hammurabi_(Harper_translation) 
 

https://en.wikisource.org/wiki/The_Code_of_Hammurabi_(Harper_translation)


 ة لمتأميؽ في العراق القديؼاألشكال األولي
 
 

 
 صفحة | 64

 

 وفقد.السبّلح أن يعؾض الدفيشة التي أغرقها مع كل ما كان عميها 
 

تسثووووول هاتوووووان السادتوووووان صوووووؾرة أوليوووووة لسوووووا يعووووورف فوووووي الذوووووحؽ البحوووووري بعقووووود السذوووووارطة 
Charter Party وهووؾ عقوود إيجووار الدووفيشة )السذووارطة( بوويؽ مالووػ الدووفيشة ومدووتأجرها  

charterer وعسؾجوووب عقوووود اسووووتمجار الدوووفيشة يمتووووزم السدووووتأجر بتعوووؾرض السالووووػ عووووؽ  .
يوشجؼ ذلوػ عوؽ ايتهواك السدوتأجر لعقود االسوتمجار أو  السدؤولية تجاه الظرف الثالث عشودما

تشذووأ عووؽ أيذووظة تقووع تبعتهووا عمووى السدووتأجر.  ورتخووذ االسووتمجار شووكميؽ: عقوود اسووتمجار 
أو عقووود اسوووتمجار الدوووفيشة لرحموووة واحوووودة  time charterالدوووفيشة لفتووورة زمشيوووة محوووددة 

دوتأجر التزاموات .  فوي الحوالتيؽ كمتيهسوا  يتحسول السvoyage charterولذوحشة محوددة 
معيشة تجاه مالػ الدوفيشة عوؽ األ،ورار التوي قود تمحو  بالدوفيشة أثشواء مشاولوة الذوحشات  أو 
األ،وورار التووي قوود تشذووأ عووؽ عوودم سووبلمة السيشوواء أو الرصوويل  أو بدووبب تخووزرؽ وتدووتيل 
البزا ع.  كسا يسكؽ أن يكؾن مدتأجر الدفيشة مدوؤواًل عوؽ الزورر أو الفقودان أو الوشقص 

د يمحوووو  بالبزووووا ع السذووووحؾية.  وفووووي كوووول عقووووؾد االسووووتمجار  يتحسوووول السدووووتأجر الووووذي قوووو
السدوووووؤولية عوووووؽ األ،ووووورار التوووووي تمحوووووو  بهيكووووول الدوووووفيشة  والبزوووووا ع  والتموووووؾث  وكووووووذلػ 

 19السدؤوليات السذسؾلة بأيغسة الحساية والتعؾرض لسدتأجري الدفؽ.

 
 السادة ما تان وأرععؾن 

ر مووع التيووار( سووفيشة شوورا ية )سووفيشة إذا صوودمي سووفيشة ذات مجوواديل )سووفيشة تبحوو
تبحر عكس التيار( وأغرقتها  فعمى صواحب الدوفيشة الوذي سوفيشته غرقوي أن يوذكر 
أمووام اإللووه كوول مووا فقوود فووي سووفيشته  وعمووى صوواحب الدووفيشة ذات السجوواديل )سووفيشة 
تبحووور موووع التيوووار( الوووذي أغووورق الدوووفيشة الذووورا ية )سوووفيشة تبحووور عكوووس التيوووار( أن 

 كل ما ف قد.يعؾ،ه سفيشة و 

                                                 
19 https://www.charterama.com/charterers-liability-insurance/ 

 

https://www.charterama.com/charterers-liability-insurance/
https://www.charterama.com/charterers-liability-insurance/
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ُيرّشف ترادم الدفؽ كحادث مؽ حوؾادث البحور ورخزوع لمتوأميؽ بسؾجوب شور  التروادم 

Running Down Clause  الذي و،عه معهد لشدن لسكتتبي التوأميؽInstitute of 

London Underwriters  لتغظيووووة مدووووؤولية السووووؤمؽ لووووه فووووي حووووادث  1884سووووشة
 20ترادم الدفيشة السؤمشة مع سفيشة أخرى.

 
أول صووويغة لمتوووأميؽ البحوووري  وهوووؾ أقووودم أيوووؾاع  bottomryعتبووور عقووود القووورض البحوووري ي

التوأميؽ.  وعسؾجووب هووذا العقوود  فووي أحوود صووؾره  يتحسوول السووديؽ )رعووان الدووفيشة أو صوواحب 
الدووووفيشة الشاقمووووة لمبزووووا ع( مدووووؤولية تدووووديد الووووديؽ والفا وووودة فووووي حالووووة وصووووؾل البزووووا ع 

ميوووه.  و ن غرقوووي الدوووفيشة أو تعر،وووي لمقرصوووشة السذوووحؾية سوووميسة إلوووى السكوووان الستفووو  ع
وهمكوووي وموووا عميهوووا موووؽ بزوووا ع فووونن السوووديؽ لوووؽ يكوووؾن مظالبوووًا بنرجووواع  يسوووة القووورض أو 
الفا ووودة الستفووو  عميهوووا موووع رعوووان الدوووفيشة أو صووواحبها.  ورووورد فوووي دراسوووة را ووودة أن مشذوووأ 

سوويبلد  وقوود سووشة قبوول ال 2250وتظووؾر عقوود القوورض عمووى الدووفيشة  أبتوودعها البووابميؾن قبوول 
  وأن  البوابمييؽ Commenda of Islam21طؾُروهوا موؽ ُعورف تجواري إلوى موا يعورف بوو

                                                 
20

 .421-397(، ص 2009، 1)عمان: دار الثقافة، ط التأمين البحري في التشريل والتطبي  هاء  هٌج شكري،  
 
للتارف على دور شرٌاة حمورا ً فً التمهٌد لاقد قرم التأمٌن ال حاري راجاع "النشاأة والتاارٌخ الم كار للتاأمٌن فاً  21

 C F Trenerry, The ، مان كتااب60 – 45رجماة لل صالٌن األول والثاانً، ص الااراق القادٌا."  تضاا هاذه الورقاة ت
Origin and Early History of Insurance (London: P S King and Son, 1926) 

(، ص 2015) ٌروت: منتدى الماارف  مؤسسة التأمين: دراسات تاريخية ونرديةوتشكل فصاً من كتاب مص اح كمال، 

 تً فً أحد هوامش الكتاب:.  وقد ذكرت او15-41

 

 نقت س اوتً، مترجماً، من كتاب commenda]فً التارٌف  ال  

Abraham L. Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam (Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 1970), pp 170, 172 

 

"Commenda  مادٌر، -مجموعة من المساتثمرٌن رأس الماال أو ال ضااذع يلاى وكٌالهو ترتٌب ٌاهد  موج م مستثمر أو

ٌقاوا  المتااجرة  هاا وماان ثاا ٌاٌاد يلااى المساتثمر )المساتثمرٌن( الم لاغ األصاالً وحصاة مت قاة علٌهااا مسا قاً مان األر اااح.  
لرحلة أو من عادا وكمكافأة على عملم، ف ن الوكٌل ٌستلا الحصص المت قٌة من األر اح.  وأٌة بسارة ناتجة عن حوادث ا

نجاح المشرو  التجاري ٌتحملها المستثمر )المساتثمرٌن( علاى وجام الحصار، ولان ٌكاون الوكٌال  اأي حاال مان األحاوال 
 مسروالً عن بسارة من هذا النو ، وال ٌبسر سوى وقتم والجهد الم ذول.
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يقمووؾا هووذا العقوود فووي سووياق تجووارتهؼ إلووى الفيشيقيوويؽ والهشوودوس  الووذيؽ أدخمووؾا تغييوورًا وتعووديبًل 
وأن  العقوود كسووا كووان معروفووًا ومدووتخدمًا   22عمووى العقوود ليتشاسووب مووع متظمبووات كوول مووشهؼ. 

الؾسووظى جوواء  فووي السقووام األول  حروويمة لمعقوود الرومووايي ولكووؽ فووي الشهايووة  فووي العرووؾر
( لكشوه 241وقود أشوار غؾتزموان إلوى هوذا العقود )ص   23(.18حريمة لمعقد البوابمي. )ص 

 لؼ يرعظه مباشرة بأصؾله البابمية وحرره في العرؾر الؾسظى.

 
ي فوي عقود التووأميؽ( )ركووؽ الترا،و يارىين اتفااق لاينإن القورض البحوري بهوذه الروفة هووؾ 

بسعشوووى الذووويء  24)والسجازفوووة هشوووا هوووي الخظووور  أي محووول التوووأميؽ الط ادىاااةيقوووؾم عموووى 
لخدووارة( وعمووى  أو عوودم التعوورض   والسجازفووة فيهووا عشروور احتسووال التعوورضالسووؤمؽ عميووه

(   ساط التااأمين)عوبء الخظوور( موؽ طورف إلووى  خور لقواء فا وودة ) تحوياف عاب  الط ادىااة
تسؾروول رحمووة تجاررووووووووووووة بحررووة تتخووذ شووكل قوورض بزووسان الدووفيشة إذ يقووؾم أحوود الظوورفيؽ ب

bottom  أو بزووسان البزووواعةcargo  وعشووودها ُيعوورف العقووود باسوووؼrespondentia 
 يسووة    فوونذا ايتهووي الرحمووة البحررووة بدووبلم اسووترد الوودا ؽbottomry bondأو كميهسووا 

ن الدوووفيشة بدوووداد الوووديؽ فوووي القووورض موووع الفا ووودة السحوووددة قبووول  يوووام الرحموووة  و ن فذووول رعوووا
 السؾعد السحدد له فنن سفيشته ترادر كدداد لمديؽ.

                                                                                                                                                        
 

فاً ساٌاق تجاارة القوافاال مرسساة متوطناة فاً شاا م الجزٌارة الار ٌاة تطاورت  commendaٌ ادو مان المارجأ جادا أن 

 الار ٌة ما ق ل اإلساا"[.
 

فً ال صل الباص  التموٌل فً أثٌنا، ٌدرس يوتزمان عقد القرم ال حري.  ف اً القارن الرا اع ق ال الماٌاد كاان   مكاان 
.  مقدا القرم ال حري تنوٌع بطر كارثة  حرٌة  تقدٌا قروم صغٌرة لتموٌل عدد ك ٌار مان الارحات التجارٌاة ال حرٌاة

 وهكذا يذا يرقت س ٌنة واحدة ف نم لن ٌبسر استثماره.

Goetzmann, op cit, p 79. 
 

22 Trenerry, op cit, p 17. 
 
23 Trenerry, op cit, p 18. 
 

 .421-397ركن المحل، ص  التأمين البحري في التشريل والتطبي ، هاء  هٌج شكري،  24
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ق.م.(  الووووذي  1924-1934وقبووول شوووررعة حسوووؾرابي كوووان هشوووواك قوووايؾن ليبيوووي عذوووتار )
 تشاول بعض مخاطر التجارة والشقل.  فقد جاء في السادة الخامدة:

 
ا  لكووؽ السووبّلح غيوور  إذا اسووتمؼ رجوول سووفيشة وُحووددت لووه السدووافة الستفوو  عمووى قظعهوو

 25الظرر  وُسرقي الدفيشة  فعمى الذي استمؼ الدفيشة أن يدفع تعؾرزًا عشها. 
 

  deviationتغييوور طرروو  رحمووة الدووفيشة هووؾ مووا ُيعوورف فووي التووأميؽ البحووري بووااليحراف 
أي ايحوراف الدووفيشة عووؽ السدووار البحووري السحوودد لمرحمووة أو عوودم التزامهووا بالسدووار السعتوواد 

اء الذوووحؽ وميشووواء التفرروووي.  وقووود وجووود هوووذا الذووور  طررقوووه إلوووى القوووؾاييؽ الحديثوووة بووويؽ ميشووو
موووؽ هوووذا  46.  وأيقووول هشوووا يوووص السوووادة 1906كقوووايؾن التوووأميؽ البحوووري اإليجميوووزي لدوووشة 

 القايؾن:
 

عشوودما تشحوورف الدووفيشة دون عووذر مذووروع  عووؽ مدووار الرحمووة السحووددة فووي وثيقووة 
  يعفوووى مووؽ السدووؤولية مووؽ حوويؽ االيحوووراف  التووأميؽ  فوونن السووؤِمؽ رشووركة التووأميؽ

 26وليس مهسًا أن تكؾن الدفيشة قد عادت إلى مدارها قبل تحق  أية خدارة.
 

 1800)يحوووووؾ  Dadushaكسووووا أن قووووايؾن إشووووشؾيا الووووذي دّون فوووووي عهوووود السمووووػ دادوشووووا 
الدوووواب  لذووووررعة حسووووؾرابي عووووالا بعووووض مغوووواهر التجووووارة البحررووووة فيسووووا يخووووص  27ق.م.(

                                                 
 .25عٌد مرعً، مصدر سا ق، ص  25

 
(، ص 2016)عماان: دار الثقافاة،  المنجأ  الوسأيط فأي مصأطلحات وشأروط التأأمين هاٌج شاكري،  نقاً عن:  هااء 26

450-453. 

 
 .34مرعً، مصدر سا ق، ص  27
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ذووووري( الووووذي يووووؤدي إلووووى الخدووووارة ولوووويس أعسووووال القووووؾة القوووواهرة )أخظووووار اإلهسووووال )فعوووول ب
 الظبيعة(:

 
 السادة الخامدة

 إذا أغرق السبلح الدفيشة يتيجة اإلهسال  فعميه أن يدفع كل ما أغرق كامبًل.
 

وقووود وجووود هوووذا الذوووكل موووؽ اإلهسوووال طررقوووه  فوووي العروووؾر البلحقوووة  إلوووى التوووأميؽ البحوووري 
 The ‘Inchmaree’ Clause or Negligenceتحووي عشووؾان شوور  اإلهسووال 

Clause28 
 

 السادة الدادسة
 10إذا اسووتؾلى إيدووان بظررقووة غيوور شوور ية عمووى سووفيشة ليدووي لووه فعميووه أن يوودفع 

 شيقيل فزة.
 

االستيبلء غير الذرعي عمى سفيشة هؾ السقابل لمقرصوشة  واحودة موؽ أقودم الجورا ؼ الدوليوة  
خظووار البحررووة السووؤمؽ عميهووا بسؾجووب وثيقووة لؾروودز التووي ُترووشف  تأميشيووًا  كؾاحوودة مووؽ األ

(Lloyd’s S.G Policy السمحقة بقايؾن التأميؽ البحري اإليجميزي لدشة )1906. 

 
 التعويت عن الحوالث الش صية( 8)

 

                                                 
28 Frederick Templeman and C. T. Greenacre, Marine Insurance: Its Theory & Practice 
(London: Macdonald & Evans Ltd, 4th Ed 1934, reprinted 1970. 1st Ed 1903), pp 316-322. 
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لقد كان مبدأ القراص )مبدأ العيؽ بوالعيؽ والدوؽ بالدوؽ( موؽ ُمدوبب الزورر أو الخدوارة 
مغيوور هووؾ الدووا د فووي األديووان والحزووارات القديسووة )مووع بعووض الساديووة أو اإلصووابة البدييووة ل

االستثشاءات في بعض التذررعات العرا ية القديسة(  وقود جورى اسوتبداله بوالتعؾرض السوالي 
في بعض الحواالت والوذي يقتورب قمويبًل موؽ التوأميؽ موؽ الحوؾادث الذخروية السعروفوة فوي 

 29ض السؾاد بهذا الذأن.زمايشا.  عمى سبيل السثل  يرد في قايؾن إششؾيا بع
 

 السادة الثايية واألرععؾن 
إذا عوووض رجووول أيوووف رجووول ) خووور( وقظعوووه  فعميوووه أن يووودفع ميشوووة واحووودة موووؽ الفزوووة  
وعميووه أن يوودفع عووؽ العوويؽ ميشووة واحوودة  وعووؽ الدووؽ يرووف ميشووة  وعووؽ اأُلذن يرووف 

 ميشة  وعؽ الرفعة عمى الؾجه )حرفيًا: وجشة( عذرة شيقل.
 

 رععؾن السادة الثالثة واأل
 ميشة فزة. 2/3إذا قظع رجل إصبع رجل ) خر(  فنيه يدفع 

 
 السادة الرابعة واألرععؾن 

 إذا طرح رجل رجبًل ) خر( أر،ًا وكدر يده  عميه أن يدفع يرف ميشة فزة.
 

 السادة الخامدة واألرععؾن 
 و ذا كدر رجمه  عميه أن يدفع يرف ميشة فزة.

 
 السادة الدادسة واألرععؾن 

 ل رجبًل ) خر( وكدر له ... عميه أن يدفع ثمثي ميشة فزة.إذا ،رب رج

                                                 
 .42المواد المقت سة من مرعً، مصدر سا ق، ص  29
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 السادة الدابعة واألرععؾن 

 30إذا جرح رجل رجبًل ) خر( في شجار  عميه أن يدفع عذرة شيقل فزة.
 

لقووود  كوووان مرتكوووب الجررسوووة ُممزموووًا بووودفع التعؾرزوووات بالفزوووة  والتوووي كوووان وزيهوووا يتفووواوت 
ال  هوووؾ عبلموووة عموووى مجتسوووع أكثووور صوووقبًل حدوووب خظوووؾرة الجررسوووة.  وهوووذا  بظبيعوووة الحووو

 31وحزارة مسا ُيترؾر عادًة. 
 

ورعم  د. مرعي عمى قايؾن ليبيي عذتار بوالقؾل:  ورقوؾم قوايؾن ليبيوي عذوتار عموى مبودأ 
تعووؾرض الخدووارة بالسووال  ولوويس كقووايؾن حسووؾرابي عمووى مبوودأ العوويؽ بووالعيؽ والدووؽ بالدووؽ.  

حسووؾرابي ال تووذكرها السووؾاد السكتذووفة مووؽ قووايؾن وعقؾعووة السووؾت التووي توورد كثيوورًا فووي قووايؾن 
 (.23ليبيي عذتار.  )ص 

 
وفوووي تعميقوووه عموووى قوووايؾن أوريوووامؾ  الدووواب  لقوووايؾن ليبيوووي عذوووتار  يقوووؾل:  تعوووالا فقووورات 
القايؾن قزايا اقترادية واجتسا ية مختمفة  وتتسيوز عوؽ قوايؾن حسوؾرابي بنمكوان تعوؾرض 

 (.14ذؾهات بغرامة مالية.  )ص األ،رار الجددية كالجروح والكدؾر والت
 

إن هووذه األمثمووة تجوود مووا يعادلهووا فووي وثووا   تووأميؽ الحووؾادث الذخرووية الحديثووة التووي تزووؼ 
جوودواًل بالسشووافع مووؽ ،وورر جز ووي مؤقووي أو دا ووؼ يروويب السووؤمؽ عميووه وصووؾاًل إلووى الؾفوواة 

 يتيجة حادث.
 

                                                 
 .42، ص 47يلى  42عٌد مرعً، مصدر سا ق، المواد من  30

 
31 Georges Roux, Ancient Iraq, op cit, 162: 

 



 ة لمتأميؽ في العراق القديؼاألشكال األولي
 
 

 
 صفحة | 71

 

 التأمين عمل الحياة( 5)
 

حكسووًا يقتوورب مووؽ يغووام التووأميؽ عمووى الحيوواة   24تزووؼ شووررعة حسووؾرابي فووي السووادة رقووؼ 
 وهؾ ما يعر،ه الباحث زهير العظية كسا يمي:

 
 إذا كووووان مووووا فقووووده صوووواحب الوووودار هووووؾ حياتووووه  فوووونن عمووووى السديشووووة أو الحوووواكؼ أن 

 32يعؾ،ه مقدار ممة رميشة  واحدة مؽ الفزة ألهمه. 
 

 ورعتبر هذه السادة
 

ض أهوول الذووخص الووذي يعيوول عا مووة يسؾذجووًا  خوور لتعوواون مجتسووع السديشووة فووي تعووؾر
عمسووًا بووأن التذووررع باإل،ووافة إلووى تحديووده طرفووي التووأميؽ فنيووه قوود قوورر مدووبقًا مبمووي 
التعووؾرض  كسووا اشووتر  أن يكووؾن الستووؾفي رب عا مووة ولوويس أحوود أفرادهووا وهووؾ أموور 
يشدووووجؼ كوووول االيدووووجام مووووع السبووووادك العامووووة التووووي تقزووووي بؾجووووؾد مدووووتفيديؽ ذوي 

 33ة بحياة الذخص السؤمؽ عمى حياته.مرمحة تأميشية متعمق
 

كسوووا ُيفهوووؼ موووؽ ترجسوووة العظيوووة لهوووذه السوووادة موووؽ اإليجميزروووة فووونن صووواحب الووودار هوووؾ رب 
العا موووة  أي معيمهوووا  ،وووحية جررسوووة الدووورقة.  وعغيوووة ،وووسان موووؾرد لمعا موووة فووونن التذوووررع 
يقزووووي ب يووووام السديشووووة أو الحوووواكؼ )السديشووووة والووووؾالي فووووي ترجسووووة مرعووووي( بتعووووؾرض ورثووووة 

                                                 
فٌجاب علاى المدٌناة  حٌااة( –( كما ٌلً: "يذا )كانت هناك( ضحٌة )حرفٌاً: ن اس 59)ص  24ٌترجا عٌد مرعً المادة  32

والوالً أن ٌدفاا يلاى أهلهاا )أهال الضاحٌة( مٌناة واحادة مان ال ضاة."  وٌاأتً حكاا هاذه الماادة فاً ساٌاق جرٌماة السارقة 

 (.23-21المذكورة فً المواد 

 
 .26زهٌر الاطٌة، مصدر سا ق، ص  33
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الُسعيل.  ورأتي هذا التعوؾرض بدوبب عودم معرفوة مرتكوب جررسوة القتول.  يعكوس مثول هوذا 
 التعؾرض وجؾد يغام لمرعاية االجتسا ية.

 
 تحطف الطسؤولية نيابة عن الوير )الطسؤولية التب ية(( 1)

 
 vicariousكسوووا يجوووود فووووي قووووايؾن إشوووشؾيا إشووووارة لتحسوووول السدووووؤولية ييابووووة عوووؽ الغيوووور 

liability:34 

 
 سادة الدادسة والخسدؾن ال

إذا كوووان )هشووواك( كموووب مدوووعؾر  وأعمسوووي الدووومظات صووواحبه بوووذلػ  لكوووؽ هوووذا لوووؼ 
يحرس )يشتبه إلى( كمبه وعض )الكمب( إيدوايًا وسوب ب  مؾتوه  فعموى صواحب الكموب 

 35أن يدفع ثمثي ميشة فزة.
 

حكوووؼ هوووذه السوووادة يشروووبل عموووى  كموووب مدوووعؾر  )الحوووظ مدوووتؾى التشغووويؼ الووودقي  فوووي  يوووام 
الدوومظات بوونعبلم صوواحب الكمووب بووأن كمبووه مدووعؾر(.  إن السبوودأ الووذي يشووتغؼ هووذه السووادة 
يشظب   في زمايشوا  عموى السدوؤولية السدييوة )القايؾييوة أو التعاقديوة( السعاصورة لورب البيوي 
عوووؽ أفوووراد أسووورته  وعوووؽ حيؾاياتوووه التوووي قووود تدوووبب ،وووررًا لمظووورف الثالوووث  ومدوووؤولية رب 

ه و خووررؽ عووؽ وكبل هووؼ ومووؽ يتروورفؾن باسووسهؼ وييابووة عووشهؼ.  العسوول عووؽ أفعووال مدووتخدمي
ويبلحووووظ هشووووا أن التعووووؾرض ال يقووووؾم عمووووى القروووواص مووووؽ صوووواحب الكمووووب السدووووعؾر بوووول 

 التعؾرض الشقدي.
 

                                                 
 .46، ص مؤسسة التأمين: دراسات تاريخية ونرديةنقاً عن مص اح كمال،  34

 
 .43عً، مصدر سا ق، ص مر 35
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 معاش تقاعدع( 9)
 

فوووي الفرووول الثالوووث الوووذي يحسووول عشوووؾان  السعسوووار السوووالي  يؤكووود غؾتزموووان تحوووي العشوووؾان 
( وجوؾد أدلوة 55)ص  Something Like Capitalismالثوايؾي  موا يذوبه الرأسوسالية  

وحتوى  –كثيرة في الفترة البابمية القديسة حوؾل اسوتخدام الشواس لبلسوتثسارات والعقوؾد الساليوة 
( بمووووؾح 56لتسؾروووول تقاعوووودهؼ.  وردتذووووهد عمووووى ذلووووػ )ص  –التعررفووووات القايؾييووووة لمعا مووووة 

قوول  وعبوود  وقظعووة أرض و رثهووا السكووؾن مووؽ ح 36طيشووي يزووؼ تفاصوويل عووؽ اموورأة يوواديتؾم
لسشوووزل  وتأجيرهوووا لحقووول  وشوووراء قظعوووة أرض  وتعيووويؽ وررثوووة لهوووا ومشحهوووا حقوووبًل  ومشوووزاًل  
وقظعووة أرض لسشووزل  ومستمكووات أخوورى  واشووترا  حوو  ايتفاعهووا مووؽ هووذه األمووؾال  طالسووا 

 هي عمى قيد الحياة. 

 
ان إن السقظووع األخيوور بعود تأكيووده عمووى حقووؾق السمكيووة لمسوورأة البابميوة و طرا هووا يقووؾل غؾتزموو

بتبشووي وررثووة لهووا  -)االشووترا ( يوودّل كيوول أن واحوودة مووؽ يدوواء ياديوواتؾم خظظووي لتقاعوودها 
مقابوول وعوود تعاقوودي لحرووؾلها عمووى السدوواعدة الساليووة: معوواش تقاعوودي موودى الحيوواة يقووؾم 

 عمى إيرادات السستمكات.
 

                                                 
ٌاتمد المرلف هنا على ب ٌرة فً الدراسات اوشورٌة فً توصٌف مثل هاذه المارأة التاً تنتماً يلاى طاذ اة دٌنٌاة تانظا  36

وهااان  هاااذا الحاااال ٌشااا هن الراه اااات الكاثولٌاااك، وٌاااارفن  نسااااء نادٌااااتوا  -قااادرة أعضااااذها  اااالزواش وينجااااب األط اااال

Nadiatum  (.55)ص 

 

(.  المادة ماذاة وساتة 182، 181، 180، 179، 178، 146، 145، 144حمورا ً أحكاماً عن نادٌاتوا )المواد تضا شرٌاة 

وأر اااون تاانص علااى اوتااً: "يذا تاازوش رجاال نادٌاااتوا، وأعطاات )هااذه( زوجهااا أَمااة، )واألمااة( ولاادت أوالداً، فٌمااا  اااد 
لدت أوالداً ال ٌحاق لساٌدتها أن ت ٌاهاا مقا ال فضاة، ولكان وضات هذه األمة ن سها على قدا المساواة مع سٌدتها، فألنها وُ 

 قوانين بالد ما بين النيرينٌمكنها أن تضع عامة الا ودٌة )فً الشار(، وأن تادها مع اإلماء." مقتطف من عٌد مرعً، 

 .75(، ص 1995)دمشق: دار الٌنا ٌع، 
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سووا يقووؾل السؤلووف )ص إن اإلطووار القووايؾيي لمسعووامبلت الخاصووة بالعقووارات واالسووتمجار  ك
(  كان ببداطة جزءًا مؽ التكشؾلؾجيوا الساليوة السدوتخدمة موؽ قبول الشواس فوي ذلوػ 56-67

 الزمان لسداعدة أيفدهؼ  و،بم محافغهؼ االستثساررة  وتدبير معاش تقاعدي مرري.
 

ولووويس هوووذا ببعيووود عوووؽ يغوووام السعاشوووات القا سوووة عموووى االدخوووار واالسوووتثسار موووع شوووركات 
ؾقووي الحا،وور.  الدووؤال الووذي يووشهض هشووا هووؾ موودى ايتذووار عوواهرة تسؾروول التووأميؽ فووي ال

معاش تقاعدي مؽ قبل األفراد  خاصة وأن السجتسوع البوابمي القوديؼ كوان يقوؾم عموى تراتبيوة 
طب يوة ومووؽ بيشهوا طبقووة العبيوود التوي أفووردت لهووا شوررعة حسووؾرابي العديوود موؽ مؾادهووا ومشهووا 

ال قا سووًا عووؽ موودى ايتذووار الحالووة التووي ذكرهووا موا يخووص حقووؾق العبوود.  ولووذلػ يغوول التدووا
السؤلووف عووؽ السوورأة التووي اختووارت وررثووة لهووا.  يووزعؼ أن هووذه الحالووة هووي أقوورب إلووى صووشف 

طووورفيؽ ولووويس يغاموووًا عاموووًا لمتقاعووود يشظبووو  عموووى السجتسوووع ككووول.   ؽالعقوووؾد الذخروووية بوووي
هووا تحسوول معهووا ولكووؽ مسووا ال شووػ فيووه أن اإلشووارات واألمثمووة التووي أتووى السؤلووف عمووى ذكر 

 داللة عمى مجتسع يقؾم عمى درجة مؽ التعقيد في إدارة الحياة االقترادية.
 

إن موووا عر،وووه السؤلوووف هشوووا هوووؾ يسوووؾذج أولوووي لفكووورة تووودبير السعووواش التقاعووودي لمسدوووتقبل.  
ولشوووا أن يقووودر أهسيوووة هوووذه الفكووورة بالسقاريوووة موووع أيغسوووة التقاعووود الحديثوووة.  جووواء فوووي دراسوووة 

 متخررة:
 

الحوووالي حوووؾل أيغسوووة التقاعووود القابموووة لئلداموووة يووودور فوووي مجسموووه حوووؾل  إن الشقووواش
( تقاعووود 1،ووورورة تؾزروووع العوووبء عموووى عووودة دعاموووات.  فيشبغوووي أن يكوووؾن هشووواك )

حكؾمي يغظي الحاجوات األساسوية فوي مرحموة الذويخؾخة ورحوؾل دون وقوؾع الشواس 
ل ( دعامووووة خاصووووة مرتبظووووة بالؾعيفووووة  يسؾلهووووا أرعوووواب العسوووو2فووووي وهوووودة الفقوووور  )

والسؾعفوووؾن تزووواف لمدعاموووة األولوووى موووؽ أجووول الحفوووا  عموووى مدوووتؾى الحيووواة عشووود 
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( دعاموووة ادخوووار خووواص وطوووؾعي توووؤمؽ دخوووبًل ا،وووافيًا وتشؾرعوووًا 3مدوووتؾًى أعموووى  )
 The Geneva( دعامووووووة رابعووووووة  قامووووووي جس يووووووة جشيوووووول 4لمخظوووووور  و)

Association  وهوي تدوتشد عموى 1987بابتداعها في زمؽ مبكور يعوؾد إلوى عوام  
 37ة العسل بدوام غير كامل في مرحمة ما بعد التقاعد.فكر 

 
الدعامووة الثالثووة لمتقاعوود )االدخووار الخوواص والظووؾعي مووؽ قبوول األفووراد( هووي األقوورب لحالووة 
اموورأة ياديوواتؾم التووي قامووي باالسووتفادة مووؽ مستمكاتهووا التووي أورثتهووا لوووتأميؽ معوواش لهووا مووؽ 

 إيراداتها طالسا هي عمى قيد الحياة.
 

طااال عماال الااظفس وتقماايه لور الدولااة ىااي تااوىير الطعاااش اتعت( 8)
 التقاعدع

 
 (:57يدتشتا السؤلف مؽ عر،ه لسثال امرأة يادياتؾم ما يمي )ص 

 
الدولووووة بحذاقوووووة.  فاألصوووووؾل  ردور فووووي هوووووذا الرووووودد  يسكووووؽ أن يقوووووّؾض التسؾرووووول 

د االسوتثساررة توؾفر لمشوواس القودرة عمووى خمو  مدووتقبمهؼ االقتروادي بووداًل موؽ االعتسووا
عموووووووووى السؤسدوووووووووات الحكؾميوووووووووة أو العا ميوووووووووة.  إن كايوووووووووي الظبقوووووووووة االسوووووووووتثساررة 

investment class    في ببلد ما بيؽ الشهوررؽ القديسوة قود يسوي إلوى حجوؼ كواف
محروووشة بنطوووار قوووايؾيي يحسوووي مستمكاتهوووا موووؽ االسوووتيبلء عميهوووا موووؽ قبووول الدولوووة  

موووة وعالتوووالي فمووويس موووؽ الروووعب أن يووورى كيووول يسكوووؽ تقميووول االعتسووواد عموووى الحكؾ 
 تقميص قؾة الدولة.

                                                 
، ترجمة: تٌسٌر الترٌكً التحديات والحلو  التأمينيةالتخطيط للترامد:  اووي شانز )محرران(،- اترٌك ا. لٌدتكً وكً 37

 .22(، ص 2015ومص اح كمال ) ٌروت: منتدى الماارف، 
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إن هوووذا االسوووتشتاج يقوووؾم عموووى افتوووراض وجوووؾد دور لمدولوووة فوووي الرعايوووة االجتسا يوووة  وموووؽ 
بيشها تؾفير مدوتؾى معويؽ موؽ السعواش التقاعودي  وهوؾ افتوراض بحاجوة إلوى إثبوات.  يبودو 

ؾسوويمة السؤلووف هشووا وكأيووه يقووؾل إن إشوواعة التؾعيوول االسووتثساري فووي العووراق القووديؼ هووؾ ال
لزووسان دخوول ألفووراد الظبقووة االسووتثساررة فووي السدووتقبل وهووؼ بووذلػ ال يحتوواجؾن إلووى معوواش 

مووا يؤروود هووذا الحكووؼ هووؾ مووا ذكووره غؾتزمووان فووي مقدمووة كتابووه )ص   38تقاعوودي مووؽ الدولووة.
التووي تجسووع بويؽ السا،ووي والحا،وور (:  بسعشوى مووا  فونن السؤسدووة االقترووادية األساسوية 7

هووي األسوورة.  فالسيثوواق االجتسوواعي الووذي يقووؾم عمووى رعايووة  intertemporalوالسدووتقبل 
األوالد لمؾالووديؽ السدووشيؽ  عمووى سووبيل السثووال  هووؾ خظووة تقاعوود.   وهووؾ حكووؼ يشظبوو  عمووى 
مووا يدووسى بالسجتسعووات التقميديووة فووي دول الجشووؾب أو السجتسعووات مووا قبوول الرأسووسالية فووي 

 الغرب.

 

 ت طي  رأم الطال وتظوي  الط اير( 9)
 

اية الفرل الثالث يتحدث السؤلف عؽ التجارة بعيودة السودى رالتجوارة الخارجيوة  التوي في يه
 (:64 تقؾم عمى دعامتيؽ: تجسيع رأس السال وتشؾرع السخاطر )ص

 

كووان تسؾروول التجووارة بعيوودة السوودى يووتؼ عووؽ طرروو  اسووتثسار رأس السووال القووا ؼ عمووى 
ى شوركتيؽ بدويظتيؽ .  لقد يغريوا إلوinvestment of equity capitalاألسهؼ 

partnerships  األولوووووى كايوووووي لرحموووووة بحرروووووة إلوووووى دلسوووووؾن  -موووووؽ هوووووذا القبيووووول
لمحرووؾل عمووى الشحووواس  والثاييووة كايوووي عمووى األرجوووي مرتبظووة بتجوووارة الفزووة موووع 

                                                 
اجتماعً للدولة، كما هو الحال مع دعاة اللٌ رالٌة الجدٌدة فً زماننا، -هذا هو نمط من ت رٌر عدا وجود دور اقتصادي 38

ألسواق المالٌة.  وهكاذا تنت اً فكارة ونظااا الرعاٌاة االجتماعٌاة مان ور ط المااش التقاعدي  التوظٌ ات االستثمارٌة فً ا
 المهد يلى اللحد القاذا، و درجات مت اوتة، فً أورو ا الغر ٌة.
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إن هووووذا الذووووكل مووووؽ االسووووتثسار وف وووور فرصووووة لتجسيووووع رأس السووووال   39األيا،ووووؾل.
pooling of capital  وتشؾرووع السخوواطرdiversification of risk لقوود  .

كايوووي هوووذه اإلجوووراءات ،وووروررة لمسؤسدوووات الكبيووورة التوووي كايوووي  فووواق الووورعي فيهوووا 
غيووور مؤكووودة إلوووى حووود كبيووور.  عموووى هوووذا الشحوووؾ  كايوووي الذوووركات البدووويظة القا سوووة 

مشاسووبة تسامووًا لمتجووارة الدوليووة السحفؾفووة  equity partnershipsعمووى األسووهؼ 
 بالسخاطر.

 
السوووال تذوووبه فكووورة التذوووارك بووويؽ األشوووخاص لتكوووؾرؽ صوووشدوق موووالي  إن فكووورة تجسيوووع رأس

يدووواهسؾن فيوووه  لتسؾرووول موووا يرووويب أحووودهؼ موووؽ ،ووورر أو خدوووارة.  وهوووذه الفكووورة أساسوووية 
لعسوول مؤسدووة التووأميؽ.  قبوول أكثوور مووؽ يرووف قوورن كتووب السحووامي بهوواء بهوويا شووكري مووا 

 يمي بهذا الذأن:

 
اإليدوان لتخفيول عوبء الخدوارة عوؽ تعتبر السذاركة موؽ الؾسوا ل التوي يمجوأ إليهوا 

يفدووووه فبنشووووراك شووووخص أو أشووووخاص  خووووررؽ معووووه فووووي السذووووروع يسكشووووه أن يووووؾزع 
الخدووا ر إن وجوودت بيشووه وعوويؽ شووركا ه بشدووبة مذوواركة كوول مووشهؼ.  ومووؽ السبلحووظ 
أن االشووتراك كمسووا اتدووعي دا رتووه كمسووا خّفووي يدووبة مووا يتحسمووه الذووركاء مووؽ عووبء 

 40الخدا ر أيًا كان مردرها.

                                                 
، "التجارة يٌر السوقٌة فً زمن حمورا ً،" ترجمة: پوالنًللتارٌف  هذه التجارة ومضامٌنها االقتصادٌة أنظر: كارل  39

، مان 27-12ال صال الثاانً، الصا حات .  وتشاكل هاذه الدراساة 2013، أٌلاول 360، الادد يدةالثرافة الجدمص اح كمال.  

 كتاب:
 

Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory, Ed. Karl Polanyi, 
Conrad M. Arensberg and Harry W. Pearson, Gateway Edition, Chicago, 1971.  (1st Ed 
published by the Free Press, 1957).  

 
 .9(، ص 1960، 1) غداد: مط اة الماارف، ط النظرية النامة للتأمين هاء  هٌج شكري،  40
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أمووا تشؾرووع السخوواطر  بسعشووي تؾزرووع االسووتثسار عمووى مجوواالت مختمفووة بووداًل مووؽ تركيووزه فووي 
مجوووال واحووود  فهوووؾ إجوووراء احتووورازي ووسووويمة إلدارة خظووور االسوووتثسار.  عموووى سوووبيل السثووول  
عووودم اسوووتثسار التووواجر لثروتوووه فوووي شوووحشة بحرروووة واحووودة.  وكسوووا يقمشوووا عوووؽ السؤلوووف ولووويؼ 

 غؾتزمان أعبله:
 

فووي حووال فذوول  -أيفدووهؼ مووؽ الخدووارة الذخرووية  تااأمينررؽ عمووى كووان الشوواس قوواد
بالسذووواركة فوووي السذووواررع التجارروووة التوووي تووودر عمووويهؼ دخوووبًل  -مذووواررعهؼ الخاصوووة 

 تداعدهؼ في تخظي مراعبهؼ.
 

تتف  معغؼ التعررفات الحديثوة عموى أن التشؾروع هوؾ اسوتراتيجية إلدارة السخواطر تجسوع بويؽ 
سووووتثسارات داخوووول السحفغووووة االسووووتثساررة.  إن األسوووواس مجسؾعووووة واسووووعة متشؾعووووة مووووؽ اال

السشظقوووي العتسووواد هوووذه التقشيوووة هوووؾ أن السحفغوووة التوووي تزوووؼ أيؾاعوووًا مختمفوووة موووؽ األصوووؾل 
تحقوووو   عمووووى العسووووؾم  عا وووودات أعمووووى فووووي السوووودى الظؾروووول وتقموووول مووووؽ مخوووواطر تعووووررض 

 السحفغة لمخدارة.
 

 economicها االقترووووادي وعالشدووووبة لذووووركات التووووأميؽ و عووووادة التووووأميؽ فوووونن رأسووووسال

capital  مقوودار رأسووسال الخظوور(risk capital  الووذي تحووتفظ بووه الذووركة لتسكيشهووا مووؽ
التغمب عمى أي صوعؾعات تؾاجههوا( يسكوؽ أن يتعورض إلوى جسموة موؽ السخواطر: مخواطر 
التذووووغيل  واال تسووووان  وأعسووووال التووووأميؽ السكتتبووووة  واالسووووتثسار  وكمهووووا ُمعر،ووووة لمتقمبووووات  

بموووة لمرصووود والدووويظرة إلوووى حووود  موووا.  ولوووذلػ فهوووي تمجوووأ إلوووى اسوووتراتيجية التشؾروووع ولكشهوووا قا
 41.وخاصة في مجال االستثسار hedgingوالتحؾ  

                                                 
، ترجماة اقتصأاديات التأأمين: تخليأ  الريمأة للمسأافمين فأي شأركات التأأمينجون هانكوك،  ول هاو ر،  اا لو كاو ،  41

 (، ال صل البامس" يدارة البطر ورأس المال.2015منتدى الماارف،  تٌسٌر الترٌكً ومص اح كمال ) ٌروت:
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 اتهتطامات ات تصالية وتحفيز التكار التكظولوايا الطالية( 11)

 
فووي الفروول الرابووع مووؽ الكتوواب   شووف  وادي الشهووررؽ  يقووؾل ولوويؼ غؾتزمووان إن الساليووة لووؼ 

 (.70ل فقم جايبًا مؽ مجتسع ما بيؽ الشهررؽ بل لعبي دورًا مركزرًا. )ص تذك
 

إن االهتسامات االقترادية حفزت الحاجوة لبلبتكوار فوي مجوال العسميوات الحدوابية  
 وحفظ الدجبلت الكسي  والتعاقد.

 
لكشووه لووؼ يووذكر التووأميؽ  كأحوود أدوات التكشؾلؾجيووا الساليووة  ،ووسؽ هووذه االهتسامووات.  وهووذا 

ؾم رغوووؼ الحزوووؾر الووودا ؼ لؤلخظوووار الظبي يوووة والبذوووررة فوووي حيووواة األفوووراد والجساعوووات مفهووو
والسؤسدووووات ذلووووػ ألن مؤسدووووة التووووأميؽ لووووؼ تكووووؽ قوووود عهوووورت بعوووود.  إن مؤسدووووة التووووأميؽ 
الحديثووة جوواءت يتيجووة تووراكؼ توواررخي لسسارسووات وأفكووار متشؾعووة تقتوورب إلووى هووذا الحوود أو 

تقووؾم عمووى عقووؾد ُمشغسووة لمعبلقووة القايؾييووة ذاك مووع بعووض أساسوويات هووذه السؤسدووة التووي 
بوويؽ مووؽ يظمووب حسايووة التووأميؽ وعوويؽ مووؽ يووؾفره  وأسووس ررا،ووية لحدوواب احتسوواالت وقووؾع 

                                                                                                                                                        
عن التأمٌن كانت حتى وقت قرٌب ال تأتً على ذكر م هوا التنوٌع، ر ماا  textbooksمن الماحظ أن الكتب المدرسٌة 

 ر المالً.ألن الم هوا لا ٌدبل فً التداول الااا يال فً بمسٌنٌات القرن الاشرٌن وحصراً فً مجال االستثما
 

حٌث ٌذكر أنطونٌو  أنم لٌس قلقاً علاى جناوح السا ٌنة التاً تحمال  تاجر البندقيةونجد يشارة للتنوٌع فً مسرحٌة شكس ٌر 
 ضاعتم: "... فمن حسن حظً أنى لا أود  كل ثروتً فً س ٌنة واحدة، وال وجهتها يلى مكان واحد،  ل وال هً مرت طة 

حده" كما جاء فً "يدارة البطر وتاجر ال ندقٌة: كٌَف ٌكوُن رطٌل من اللحا اكتوارٌاً؟"  أسرها  مصٌر تجارتً هذا الااا و
، ترجماة ويعاداد: مصا اح كماال، تحرٌار: تٌساٌر الترٌكاً، مراالت ومراجنات حو  الخطر والتأمينوهو فصل من كتاب 

 .114(، ص 2019) ٌروت: منتدى الماارف، 

 
مأا بأين  ندقٌة: كٌَف ٌكاوُن رطاٌل مان اللحاا اكتوارٌااً؟" فاً كتااب دان ساكواٌر، ٌمكن قراءة فصل "يدارة البطر وتاجر ال

 2017، يعداد وترجمة وتحرٌر مص اح كمال )مكت ة التأمٌن الاراقً، األدب والتأمين

 .  الرا ط اإللكترونً للكتاب:45-39(، ص 

https://www.academia.edu/32708318/In_Between_Literature_and_Insurance 

 

https://www.academia.edu/32708318/In_Between_Literature_and_Insurance
https://www.academia.edu/32708318/In_Between_Literature_and_Insurance
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األ،ووورار والخدوووا ر  وقدوووم )ِعوووؾ ض( مقابووول توووؾفير الحسايوووة الساليوووة موووؽ  ثوووار الخدوووا ر  
ؽ لتعوؾرض وتكؾرؽ صشدوق لتجسيع أقدا  التوأميؽ موؽ عودد كبيور يدوبيًا موؽ طوالبي التوأمي

مووؽ تروويبه خدووارة  وتشغوويؼ مؤسدووي إلدارة عقووؾد التووأميؽ وصووشدوق التووأميؽ.  وسيسزووي 
وقوووي طؾرووول قبووول أن يخزوووع الشذوووا  التوووأميشي لمتشغووويؼ والرقابوووة موووؽ قبووول الدولوووة لزوووسان 

 حقؾق السؤمؽ لهؼ  والتأكد مؽ السبلءة السالية لذركات التأميؽ لئليفاء بالتزاماتها.

 
  اتطة

 
فيد مشووه مووؽ البحووث التوواررخي  كالووذي عر،ووشا شوويمًا مشووه فووي هووذا الفروول  إن كوول مووا يدووت

هووؾ الؾصوووؾل إلووى الجوووذور البدا يوووة لووبعض السفووواظيؼ التأميشيوووة  كسبوودأ التعوووؾرض  وتجسيوووع 
األخظووار  وتؾزرووع أخظار/خدووا ر القّمووة عشوود وقؾعهووا عمووى عوودد أكبوور مووؽ السذووتركيؽ فووي 

م أفكووارًا تدووتح  مذووروع مووا.  لووؼ يكتووب غؾتزمووان تاررخووًا اقتروواد يًا لمعووراق القووديؼ لكشووه قوود 
التأمووول والبحوووث فوووي مزووواميشها ومووودى صوووحة االسوووتشتاجات والتعسيسوووات التوووي خووورج بهوووا.  
وركذوووف لشوووا غؾتزموووان فوووي كتابوووه ثوووراء الفكووور والسسارسوووة الساليوووة فوووي العوووراق القوووديؼ الوووذي 

 ايتقمي  ثاره إلى أماكؽ أخرى.
 

فوي العووراق القوديؼ  ومشهووا موا يخووص التوأميؽ  يجوود تعبيووره إن ثوراء الفكوور والسسارسوة الساليووة 
فووي قووؾاييؽ العووراق القديسووة ومشهووا قووايؾن ليبيووي عذووتار وقووايؾن إشووشؾيا وشووررعة حسووؾرابي.  

( أحكووام شووررعة حسووؾرابي.  صووحيي أن هووذه القووؾاييؽ 48  46وقوود لّخووص غؾتزمووان )ص 
حيووث أيووه يسكووؽ اعتبووار ال تزووؼ أحكامووًا صووررحة وا،ووحة عووؽ التووأميؽ لكشهووا مووؽ الغشووى ب

بعزها إرهاصات بدا ية مه دت فيسوا بعود لشذوؾء مسارسوات وتقشيوات ماليوة لروياغة أشوكال 
أوليووة لمتووأميؽ.  إال أن غؾتزمووان لووؼ يكتووب مووا يكفووي حووؾل الجووذور التأسيدووية لمتووأميؽ فووي 
العوراق القووديؼ كسووا اكتذووفها غيوره مووؽ البوواحثيؽ فووي عقوود القورض عمووى الدووفيشة.  وقوود يرجووع 
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سوووبب ذلوووػ إلوووى أيوووه لوووؼ يدوووتفد موووؽ السراجوووع التوووي تشاولوووي جوووذور التوووأميؽ وتظوووؾر يغوووام 
التأميؽ  ولكؽ األهؼ مؽ ذلوػ هوؾ أن التوأميؽ لوؼ يكوؽ مؾ،وؾعًا أساسويًا فوي اطروحتوه عوؽ 

 السعسار السالي في العراق القديؼ.
 

رد فيهوا موؽ اعتقد بأن التذررعات القديسة بحاجة إلى مزرد مؽ الدراسوة لتعسيو  فهسشوا لسوا و 
 أحكام تقترب إلى هذا الحد أو ذاك مؽ ترتيبات التأميؽ في تجمياتها الحديثة.

 
 2019ييدان/أيار 
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 مو   شريعة حطورالي ىي تاريخ التأمين
 
 

تحوووي عشوووؾان  2008تسوووؾز  4اإللكتروييوووة بتوووارر   م ماااة التاااأمين العرا اااييذووورت هوووذه الدراسوووة فوووي 
ترجستوه مووؽ اإليجميزروة وقسووي بكتابوة مقدموة لووه تحوي عشووؾان   يغورات تاررخيوة فووي التوأميؽ  وهووؾ يوص

  مؾقع شررعة حسؾرابي في تارر  التأميؽ. 
http://misbahkamal.blogspot.com/2008/07/3-6-irving-pfeffer-david-r.html 

 
 
 دمة: مو   شريعة حطورالي ىي تاريخ التأمينمق
 

األول السعشووؾن  قدووؼمووؽ ال 6-3الووشص التووالي  بعوود هووذه السقدمووة  هووؾ ترجسووة لمرووفحات 
   تأليل: إيرفشي فيّفر و ديفيد كممؾكن رات ىي التأمينيغرات تاررخية مؽ كتاب: 

Irving Pfeffer   & David R. Klock, Perspectives on Insurance (Prentice-Hall, 

Inc, Englewood Cliffs, N.J., 1974) 

 
ف عمووى بووؾاكير فكوورة لقود أقوودمشا عمووى ترجسووة هووذا الووشص أليووه بويؽ أيووديشا  وفيووه فا وودة لمتعوورّ 

التأميؽ كسا وردت في شررعة حسؾرابي  ولمتوذكير بوالعس  الحزواري لمعوراق.  لدوشا يودعي 
إال إشوارات أوليوة واقتبواس لوبعض  معرفة تاررخية وما يذكره في هذه السقدمة القرويرة لويس

لعول الستسرسويؽ فوي البحوث   1الشرؾص الستؾفرة لديشا دون الغؾص فوي التحميول والتعميو .
التاررخي لحزوارة العوراق القوديؼ يقؾموؾن بدراسوة اإلرث القوديؼ إلعهوار جوذور فكورة التوأميؽ 

                                                 
، يعاداد وتجمٌاع د. يساراء جاساا الاماران.  ٌمكان قانون حمأورابي ممشأروك كتأاب للتارٌف  شرٌاة حمورا ً راجع:  1

 قراءة هذه الدراسة  استبداا الرا ط التالً:

 http://www.ao-academy.org/docs/hamorabi%20law.doc 

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/07/3-6-irving-pfeffer-david-r.html
http://www.ao-academy.org/docs/hamorabi%20law.doc
http://www.ao-academy.org/docs/hamorabi%20law.doc


 ة لمتأميؽ في العراق القديؼاألشكال األولي
 
 

 
 صفحة | 83

 

إدارة الخظور  وخاصة في التعامل التجواري الخوارجي الوذي أيذوأ الحاجوة ألشوكال أوليوة موؽ
 .التجاررة في السخاطرة تؾزرعًا وتحؾربًل له مؽ خبلل السذاركة

 
لقوود كووان لشووا اهتسووام سوواب  بسؾ،ووؾع هووذه السووادة إذ ترجووع معرفتووي األوليووة بالسؾ،ووؾع إلووى 
أوا وول سووبعيشات القوورن السا،ووي عشوودما كشووي أعسوول فووي قدووؼ التووأميؽ الهشدسووي فووي شووركة 

ى د. سووميؼ الووؾردي  قدووؼ التخظوويم والستابعووة  ويذووأت التووأميؽ الؾطشيووة.  وقتهووا تعرفووي عموو
بيششوووا ألفوووة فكرروووة واهتسووواما باألشوووكال التوووي يسكوووؽ أن تتخوووذها  ليوووة التوووأميؽ فوووي التذوووكيبلت 
االقترووادية القديسوووة والحديثوووة.  وكوووان الزميووول الوووؾردي يحووودثشي عوووؽ كاتوووب روسوووي  اسوووسه 

فوي كتواب صودر بالروسوية    تشاول مؾ،ؾع األشكال االجتسا ية لمتأميؽRaikherرايخر 
وقتهووا قوورأت دراسووة   2فووي أواسووم أرععيشيووات القوورن العذووررؽ وكووان يفكوور بترجستووه لمعرعيووة.

)مجمووة السؤسدووة العامووة لمتووأميؽ  ال أتووؾفر عمووى يدووخة  رىااالة التااأمينلزهيوور العظيووة فووي 
 مشها وال أتذكر مزسؾن السعالجة( عؽ األصؾل األوليوة لمتوأميؽ فوي مدومة حسوؾرابي بقيوي

 3فكرتها العامة عالقة في ذاكرتي.
 

لؼ أكؽ  يوذاك قود تعرفوي عموى بعوض العشاصور الذوعبية السرتبظوة بآليوة التوأميؽ كوالتخفيل 
مؽ  ثوار موا يمحو  اإليدوان موؽ أذى وأ،ورار ماديوة موؽ خوبلل صوشدوق العذويرة.  كسوا لوؼ 

                                                 
 ( تارفت على عنوان الكتاب:1978-1977أثناء دراستً لنٌل الماجستٌر فً لندن ) 2

 V. K. Raikher, Obshchestvenno-istoricheskie tipy strakhovania (Social Types of Insurance in 
History), Moscow – Leningrad  1947.  

 :وملبصاً ألفكار مرل م فً كتاب

Bernard Rudden, Soviet Insurance Law )Leyden: A. W. Sijthoff, 1966) 
 

 عندما كنت طال اً للماجستٌر تارفت على كتاب عن األصول التارٌبٌة للتأمٌن كان أصاً أطروحة للدكتوراه: 3

C. F .Trenerry, The Origin and Early History of Insurance (London: P. S. King   & Son, 1926( 
ٌارم المرلف فً ال صول األولى منم  ام األشكال األولٌة للنشاط التأمٌنً المتمثال  تحوٌال عابء البطار مان طارف 

د علاى نصاوص شارٌاة يلى آبر وٌكرس جزءاً من أطروحتم لاقد القرم ال حري فاً الااراق القادٌا.  وتارفات فٌماا  اا

 (.1995، تارٌب: عٌد مرعً )دمشق: دار الٌنا ٌع، قوانين بالد ما بين النيرينحمورا ً  شكل أفضل فً كتاب 
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ثبلثوة عقوؾد  أتعرف عمى الريغة التكافمية لمتأميؽ  التي أخذت بالذويؾع مشوذ موا يزرود عوؽ 
رغووؼ أن هووذه الروويغة كايووي مؾ،ووؾعًا لمتعميوو  عووؽ موودى مذوورو ية التووأميؽ التجوواري فووي 

موووؽ  شووويءالذوووررعة اإلسوووبلمية.  وكايوووي معرفتوووي بهوووا ال تتجووواوز موووا يسكوووؽ إدراجوووه  موووع 
التروورف  تحووي عشووؾان التكافوول االجتسوواعي كالزكوواة والروودقات واألوقوواف والبوور بالؾالووديؽ 

ؾب تحقيووو  يسووم موووؽ التووؾازن االجتسووواعي والتخفيوول موووؽ  ثوووار وكمهووا فوووي رأيووي تجوووشي صوو
التفووواوت الظبقوووي بووويؽ الشووواس دون السدووواس بالبشووواء االجتسووواعي.  وهوووذه  كغيرهوووا  ليدوووي 
صوويي تأميشيووة خالرووة تقووؾم عمووى يغررووة لبلحتسوواالت واتفوواق وا،ووي بوويؽ طوورفيؽ متعاقووديؽ 

يدووان وأمؾالووه رغووؼ وجووؾد وقدووم لقوواء الحسايووة الساليووة مووؽ  ثووار األ،وورار التووي تروويب اإل
صووشدوق موووالي )واصووظبلحًا صوووشدوق أقدوووا  التووأميؽ( يدوووتفاد مشوووه فووي التعوووؾرض وتشغووويؼ 
شوووبه مؤسدوووي )لمشذوووا  التوووأميشي( يقوووؾم بوووندارة عسميوووة تؾزروووع عوووبء الخدوووارة التوووي تمحووو  

 4بالبعض عمى عدد أكبر مؽ أعزاء الجساعة.
 

العشاصوووور التووووي تشووووتغؼ التووووأميؽ وهكووووذا فوووونن هووووذه األشووووكال األوليووووة لمتووووأميؽ  رغووووؼ ايوووواب 
التجوووواري  الرأسوووووسالي  الحوووووديث لوووووؼ تكوووووؽ إال محووووواوالت أولوووووى إلدارة الخدوووووارة والتعوووووؾرض 

مي الخظووؾات األولووى فووي التظووؾر البلحوو  لمتووأميؽ وتحؾروول عووبء الخظوور والتعا،وود  وشووكّ 
كسؤسدوة تجاررووة تقوؾم بؾعيفووة التعوؾرض عووؽ األموؾال الهالكووة وعالتوالي تدوواهؼ فوي ديسؾمووة 

 يتاج.اإل
 

لسووؽ يتدوبب بزورر أو خدوارة تمحوو   مبودأ القرواصيبلحوظ فوي الشروؾص القديسووة سويادة 
فووي بعووض الحوواالت.  ويبلحووظ أيزووًا أن  اسووتبداله بووالتعؾرض السوواليبووالغير لكششووا ال يعوودم 

معغووؼ موووؽ يقتوووبس الشروووؾص القديسووة  الدييؾروووة والديشيوووة مشهوووا  يركووز عموووى موووا لوووه عبلقوووة 

                                                 
 .1977-1968 ،هذه المقاطع مستلة  تصرف من ورقة يٌر منشورة كت تها عن تجر تً فً شركة التأمٌن الوطنٌة 4
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ديهؼ ذكور تمووػ الشروؾص التووي تسوس جدوؼ وحيوواة اإليدوان ،ووسؽ بالذوأن السوادي وال يوورد لو
 مشغؾمة لمعقؾعات هي في غاية القدؾة.  لشدتعرض بعزًا مؽ هذه الشرؾص:

 
  ال تذف  عيشػ يفس بشفس عيؽ بعيؽ سؽ بدؽ يد بيد رجل برجل. 

   21:19  سفر التثشية  اإلصحاح الع د القدي 
 

ؽ وسوشا بدوؽ ورودا بيود ورجوبل برجول  و ن حرمي أذية تعظي يفدا بوشفس وعيشوا بعوي
 وكّيا بكي وجرحا بجرح ورّ،ا برّض. 

   25, 24, 23: 21  سفر الخروج  اإلصحاح الع د القدي 
 

ق.م.( الدووؾمري إذ ورد فووي  2094-2111وقوود سووب  مثوول هووذا القروواص قووايؾن أوريووامؾ )
 السادة األولى مشه:

 
   5أن يقتل.    .... إذا اقترف رجل جررسة قتل فنن ذلػ الرجل يجب

 
والشرووؾص الديشيووة هووذه مدووتقاة مووؽ الذوورا ع العرا يووة القديسووة ووجوودت طررقهووا إلووى األديووان 
التؾحيديوووة األخووورى.  قظعوووًا لوووؼ تؤسوووس هوووذه الشروووؾص البدا يوووة  الفغيعوووة فوووي أحكامهوووا  
أشوووكااًل أوليوووة موووؽ التوووأميؽ عموووى الحوووؾادث الذخروووية إال فيسوووا يووودر إذ يجووود فوووي القوووؾاييؽ 

قديسووة بعوض السووؾاد عووؽ مبودأ تعووؾرض األ،ورار البدييووة بالسووال بوداًل مووؽ العقوواب العرا يوة ال
ففووي  vicarious liabilityكسووا يجوود إشووارة لتحسوول السدووؤولية ييابووة عووؽ الغيوور   البووديي.

 قايؾن إششؾيا يرد ما يمي:
 

                                                 
 . ]مص اح كمال[16عٌد مرعً، مرجع سا ق، ص  5
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 السادة الدادسة والخسدؾن 
ذا لوووؼ إذا كوووان )هشووواك( كموووب مدوووعؾر  وأعمسوووي الدووومظات صووواحبه بوووذلػ  لكوووؽ هووو

يحرس )يشتبه إلى( كمبه وعضًّ )الكمُب( إيدوايًا وسوب ب  مؾتوه  فعموى صواحب الكموب 
 6أن يدفع ثمثي ميشة فزة.

 
حكوووؼ هوووذه السوووادة يشروووب عموووى  كموووب مدوووعؾر  )الحوووظ مدوووتؾى التشغووويؼ الووودقي  فوووي  يوووام 
الدوومظات بوونعبلم صوواحب الكمووب بووأن كمبووه مدووعؾر( ولكووؽ السبوودأ الووذي يشووتغؼ هووذه السووادة 

بوو  عمووى السدووؤولية السدييووة )القايؾييووة أو التعاقديووة( السعاصوورة لوورب البيووي عووؽ أفووراد يشظ
أسرته  وعوؽ حيؾاياتوه األليفوة التوي قود تدوبب ،وررًا لمظورف الثالوث  ومدوؤولية رب العسول 
عؽ أفعال مدوتخدميه و خوررؽ عوؽ وكبل هوؼ وموؽ يترورفؾن باسوسهؼ وييابوة عوشهؼ.  ولعمشوا 

لسؾ،وووؾع فوووي السدوووتقبل.  ويبلحوووظ هشوووا أن التعوووؾرض ال يقوووؾم يدوووتظيع الكتابوووة عوووؽ هوووذا ا
 عمى القراص مؽ صاحب الكمب السدعؾر بل التعؾرض الشقدي.

 
مادة.  لوؼ يقتوبس السؤلفوان  الموذان يتورجؼ لهسوا  موا يكفوي  282تتألف شررعة حسؾرابي مؽ 

ؽ خاصوة مؽ مؾادها لمتؾسع في تؾ،يي أهسيتهوا فوي تذوكيل العشاصور البدا يوة لفكورة التوأمي
وأيهووا أكثوور ثوووراًء مووؽ يروووؾص العهوود القوووديؼ الفقيوورة مووؽ هوووذه الشاحيووة وتسيووول إلووى الجايوووب 
الووديشي والعبلقووة الزوويقة بوويؽ العبوورايييؽ واألقووؾام األخوورى.  إ،ووافة إلووى أن هووذه الشرووؾص 
العبررة تالية لذررعة حسؾرابي.  وكسا يؤكود البواحثؾن فونن بعزوًا موؽ مفوردات العهود القوديؼ 

ؽ هووذه وغيرهووا مووؽ الذوورا ع القديسووة فووي العووراق.  اقتروور السؤلفووان  فووي تجوواوز مووأخؾذة موو
أهسيووووة شووووررعة حسووووؾرابي  عمووووى القووووؾل:  ورسكووووؽ إرجوووواع أصووووؾل بعووووض أشووووكال القوووورض 

 البحري  أو التأميؽ البحري  لذررعة حسؾرابي أيزًا. 
 

                                                 
 .43مرعً، مصدر سا ق، ص  6
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فووي  ويقتووبس فيسووا يمووي بعووض مووؾاد شووررعة حسووؾرابي ذات العبلقووة بتظووؾر مؤسدووة التووأميؽ
 7جايبه البحري وغير البحري إلكسال ما أهسمه السؤلفان دون إ،افة تعميقات عميها.

 
 السادة ما ة واثشتان

إذا أعظى تاجر فزة إلى بوا ع متجوؾل كدومفة لمتجوارة بودون فا ودة  وتعورض حيثسوا 
 ذهب لمخدارة  يجب عميه أن يعيد رأس السال فقم إلى التاجر.

 
 ؾن السادة ما تان واثشتان وثبلث

إذا أتمووف مستمكووات )حاجووات وأشووياء( فعميووه )أي البّشوواء( أن يعووؾض كوول مووا أتمووف 
وألن البيي الذي لؼ يكؽ محكسوًا وسوقم  عميوه أن يبشوي البيوي الستهودم عموى حدوابه 

 الخاص.
 

 السادة ما تان وثبلث وثبلثؾن 
يودعؼ  إذا بشى بّشاء بيتًا ولوؼ يشفوذ عسموه بنتقوان وترودع الجودار  فعموى هوذا البّشواء أن

 الجدار عمى حدابه الخاص.
 

 السادة ما تان وسبع وثبلثؾن 
إذا اسووتأجر إيدووان مبلحووًا وسووفيشة وحّسمهووا حبؾعووًا أو صووؾفًا أو زرتووًا أو بمحووًا أو أي 
حسؾلة أخرى  وأغرق هذا السوبلح الدوفيشة يتيجوة اإلهسوال  و،واع موا عميهوا  فعموى 

 عميها وفقد. السبلح أن يعؾض الدفيشة التي أغرقها مع كل ما كان
 

 السادة ما تان وأرععؾن 

                                                 
للتارٌف   ام الجوانب التأمٌنٌة لهذه المواد فً شرٌاة حمورا ً وشراذع أبرى راجع فصل "األشكال األولٌة للتاأمٌن  7

 فً الاراق القدٌا" فً هذا الكتاب.
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وودمي سووفيشة ذات مجوواديل )سووفيشة تبحوور مووع التيووار( سووفيشة شوورا ية )سووفيشة  إذا ص 
تبحر عكس التيار( وأغرقتها  فعمى صواحب الدوفيشة الوذي سوفيشته غرقوي أن يوذكر 
أمووام اإللووه كوول مووا فقوود فووي سووفيشته  وعمووى صوواحب الدووفيشة ذات السجوواديل )سووفيشة 

تيوووار( الوووذي أغووورق الدوووفيشة الذووورا ية )سوووفيشة تبحووور عكوووس التيوووار( أن تبحووور موووع ال
 قد.يعؾ،ه سفيشة وكل ما ف  

 
أول صووويغة لمتوووأميؽ البحوووري  وهوووؾ أقووودم أيوووؾاع  bottomryيعتبووور عقووود القووورض البحوووري 

التوأميؽ.  وعسؾجووب هووذا العقوود  فووي أحوود صووؾره  يتحسوول السووديؽ )رعووان الدووفيشة أو صوواحب 
ع( مدووووؤولية تدووووديد الووووديؽ والفا وووودة فووووي حالووووة وصووووؾل البزووووا ع الدووووفيشة الشاقمووووة لمبزووووا 

السذوووحؾية سوووميسة إلوووى السكوووان الستفووو  عميوووه.  و ن غرقوووي الدوووفيشة أو تعر،وووي لمقرصوووشة 
وهمكوووي وموووا عميهوووا موووؽ بزوووا ع فووونن السوووديؽ لوووؽ يكوووؾن مظالبوووًا بنرجووواع  يسوووة القووورض أو 

البحووري بهووذه الرووفة هووؾ الفا وودة الستفوو  عميهووا مووع رعووان الدووفيشة أو صوواحبها.  والقوورض 
اتفووواق بووويؽ طووورفيؽ يقوووؾم عموووى السجازفوووة )وفيهوووا عشرووور االحتسوووال بوووالتعرض لخدوووارة أو 
عوودمها( وعمووى تحؾروول عووبء السجازفووة )عووبء الخظوور( مووؽ طوورف إلووى  خوور لقوواء فا وودة 
)قدوووم التوووأميؽ(  إذ يقوووؾم أحووود الظووورفيؽ بتسؾرووول رحموووة تجارروووووووووووووة بحرروووة فوووي شوووكل قووورض 

)وعشووووووووودها يعووووووووورف العقووووووووود باسوووووووووؼ  cargoأو البزووووووووواعة  bottomة بزوووووووووسان الدوووووووووفيش
respondentia أو كميهسووا )bottomry bond فوونذا ايتهووي الرحمووة البحررووة بدووبلم  

اسووترد الوودا ؽ  يسووة القوورض مووع الفا وودة السحووددة قبوول  يووام الرحمووة و ن فذوول رعووان الدووفيشة 
   8لمديؽ.بدداد الديؽ في السؾعد السحدد له فنن سفيشته ترادر كدداد 

                                                 
 ( عقد القرم ال حري كما ٌلً:1911)ط اة سنة  دائرة المنارف البريطانيةاّرف تُ  8

 

“BOTTOMRY, a maritime contract by which a ship  ( or bottom) is hypothecated in security 
for money borrowed for expenses incurred in the course of her voyage, under the 
condition that if she arrive at her destination the ship shall be liable for repayment of the 
loan, together with such premium thereon as may have been agreed for; but that if the 
ship be lost ,the lender shall have no claim against the borrower either for the sum 

advanced or for the premium.  The freight may be pledged as well as the ship, and, if 

http://encyclopedia.jrank.org/BOS_BRI/BOTTOMRY.html
http://encyclopedia.jrank.org/BOS_BRI/BOTTOMRY.html
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ق.م.(  الووووذي  1924-1934وقبووول شوووررعة حسوووؾرابي كوووان هشوووواك قوووايؾن ليبيوووي عذوووتار )

 تشاول بعض مخاطر التجارة والشقل.  فقد جاء في السادة الخامدة:
 

إذا اسووتمؼ رجوول سووفيشة وُحووددت لووه السدووافة الستفوو  عمووى قظعهووا  لكووؽ السووبّلح غيوور  
 9فيشة أن يدفع تعؾرزًا عشها. الظرر  وُسرقي الدفيشة  فعمى الذي استمؼ الد

 
  10ق.م.( 1800وكووووان هشوووواك قووووايؾن إشووووشؾيا الووووذي دّون فووووي عهوووود السمووووػ دادوشووووا )يحووووؾ 

يقتوووبس مشوووه ا توووي والوووذي يتشووواول الفعووول البذوووري )اإلهسوووال( السوووؤدي إلوووى الخدوووارة ولووويس 
 أعسال القؾة القاهرة:

 
 السادة الخامدة

 يه أن يدفع كل ما أغرق كامبًل.إذا أغرق السبلح الدفيشة يتيجة اإلهسال  فعم
                                                                                                                                                        
necessary, the cargo also.  In some cases, the personal obligation of the shipmaster is 
also included.  When money is borrowed on the security of the cargo alone, it is said to 

be taken up at respondentia; but it is now only in rare and exceptional cases that it could 
be competent to the shipmaster to pledge the cargo, except under a general bottomry 

obligation, along with the ship and freight.  In consideration of the risks assumed by the 
lender, the bottomry premium (sometimes termed maritime interest )is usually high, 
varying of course with the nature of the risk and the difficulty of procuring funds. 

”http://encyclopedia.jrank.org/BOS_BRI/BOTTOMRY.html 
 للمزٌد من الشرح والتوثٌق راجع:

C. F .Trenerry, The Origin and Early History of Insurance including the Contract of Bottomry 

(London: P. S. King   & Son, 1926)  
 من كتا م. 45الذي ٌقت س التارٌف أعاه فً ص 

 
. وٌالق د. مرعً على قانون لٌ ٌت عشتار  القول: "وٌقوا قانون لٌ ٌت عشتار على 25عٌد مرعً، مصدر سا ق، ص  9

لماوت التاً تارد م دأ تاوٌم البسارة  المال، ولٌس كقانون حمورا ً علاى م ادأ الااٌن  االاٌن والسان  السان.  وعقو اة ا

 .23كثٌراً فً قانون حمورا ً ال تذكرها المواد المكتش ة من قانون لٌ ٌت عشتار." ص 

 
10

 .34كل هذه المالومات والنصوص مستقاة من مرعً، مصدر سا ق، ص  

http://encyclopedia.jrank.org/BOS_BRI/BOTTOMRY.html
http://encyclopedia.jrank.org/BOS_BRI/BOTTOMRY.html
http://encyclopedia.jrank.org/BOS_BRI/BOTTOMRY.html
http://encyclopedia.jrank.org/BOS_BRI/BOTTOMRY.html
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 السادة الدادسة

 10إذا اسووتؾلى إيدووان بظررقووة غيوور شوور ية عمووى سووفيشة ليدووي لووه فعميووه أن يوودفع 
 شيقيل فزة. 

 
ومووؽ بووواب التؾسوووع يقتوووبس مووادتيؽ موووؽ قوووايؾن إشوووشؾيا لهسووا عبلقوووة بالزووورر السوووادي الوووذي 

 يدتؾجب التعؾرض:
 

 السادة الدادسة والثبلثؾن 
ماله )حرفيًا: أمبلكه( كأماية إلى )رجول( مؾثوؾق  وعموى الورغؼ موؽ  إذا أعظى رجل

أن البيووي )بيووي الرجوول السؾثووؾق( لووؼ ُيقووتحؼ والبوواب لووؼ ُيخمووع والشافووذة لووؼ ُتكدوور  ُفقوود 
،ه عؽ ماله.  السال الذي أعظاه إياه )الرجل(  فعميه أن يعؾ 

 
 السادة الدابعة والثبلثؾن 

حب البيوووي شووويمًا موووؽ أمؾالوووه موووع السوووال إذا يهوووب )ُسووورق( بيوووي الرجووول  وفقووود صوووا
ع الوذي أعظواه إيوواه  فعموى صواحب البيووي أن يقدوؼ لوه باإللووه عشود بؾابوة معبوود  السوؾد 

اًل أيزًا  لؼ أقتورف غذوًا أو كوذبًا  هكوذا يجوب اتيذباك )قا بًل(:  مع مالػ فقدت أمؾ 
 أن يحمف له  بعد ذلػ ليس لهذا أية مظالب عميه.

 
عوووؽ عقووود القووورض  Trenerryد ترجسوووة ألطروحوووة د. تررشيوووري ختاموووًا لهوووذه السقدموووة يوووؾر 

 البحري.  يقؾل في تمخيره لشغررته ما يمي:
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ق.م. أيذووأها البووابميؾن الووذيؽ  2250إن صوويغة العقوود لمقوورض يعووؾد إلووى مووا قبوول  1 
 Commendaقووامؾا بتظؾررهووا اعتسووادًا عمووى عوورف تجوواري شووبيه لسووا يعوورف بالووو 

of Islam ض والسزارعة تذبه شركة التزامؽ .راتفاق تجاري كالقرا 
 
إن البووابمييؽ ومووؽ خووبلل تجووارتهؼ عّرفووؾا الفيشيقيوويؽ والهشوودوس عمووى العقوود  وقووام  2

 هؤالء بتغيير وتحؾرر العقد ليتساشى مع متظمباتهؼ.
 
إن الفيشيقيويؽ يقمووؾا العقود السحووؾر مووؽ قوبمهؼ إلووى الدوواحل الذورقي لمبحوور األبوويض  3

 الرودييؽ وغيرهؼ ...الستؾسم شامبًل اإلغرر  و 
 
إن الروموووان اكتدوووبؾا معووورفتهؼ بالعقووود موووؽ اإلغررووو  أو  وهوووذا احتسوووال ،ووو يل   4

 مؽ الرودييؽ.
 
إن العقووود كسوووا كوووان معروفوووًا ومدوووتعسبًل فوووي العروووؾر الؾسوووظى قووود جووواء أساسوووًا  5

كسحرووووومة لمعقووووود فوووووي صووووويغته الروماييوووووة لكوووووؽ مرووووودره فوووووي  خووووور األمووووور يعوووووؾد 
   11لمبابمييؽ. 

 
لتعووؾرض أو الزووسان أو السذوواركة فووي الخظوور بحوود ذاتهووا  كسووا توورد فووي شووررعة إن فكوورة ا

حسووؾرابي أو الكتووب الديشيووة  مووا هووي إال محوواوالت بدا يووة تزووؼ عشاصوور تظووؾرت فيسووا بعوود 
لتذّكل  لية التأميؽ ورجوب أن تقورأ فوي هوذا الدوياق دون أن ُتحّسول بسوا لويس فيهوا.  ويعشوي 

السؤسدوووات الحديثوووة فوووي العوووالؼ القوووديؼ كسؤسدوووة  بوووذلػ الهوووؾس اإليوووديؾلؾجي فوووي اكتذووواف
 التأميؽ والدؾق والرأسسالية ..ال .

 
                                                 

11
 Trennery 46، مصدر سا ق، ص. 
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شوووررعة حسوووؾرابي تحتووول مكايوووة مسيوووزة فوووي توووارر  التذوووررعات القايؾييوووة لذوووسؾليتها وو،وووؾح 
األحكووام الووؾاردة فيهووا  وهووي تدووتح  مزروودًا مووؽ الدراسووة إلغشوواء تؾاصوول العووراقييؽ بجووذورهؼ 

ب  البووابمييؽ القوودماء فووي إدخووال قؾاعوود معيشووة إلدارة العبلقووات الحزوواررة والؾقووؾف عمووى سوو
بوويؽ الشوواس وصووارت تذووّكل مووع موورور الووزمؽ أحوود مرووادر ابتووداع  ليووة التووأميؽ.  يأموول أن 

 يقؾم زمبلايا السعشيؾن بهذا الدرس. 
 
 

 الظه الطترا :
 ن رات تاري ية ىي التأميننيرىظغ سيّفر و ليفيد كمموك: 

 
 مينلواكير تاريخ التأ

 
ارتبم تظؾر التأميؽ موع بدايوة التوارر  االقتروادي كآليوة لتقميول الخوؾف والقمو  الوذي يوبلزم 
الشوواس فووي حيوواتهؼ السميمووة بعوودم التأكوود.  ورغووؼ أن ا ليووة كايووي تفتقوور لمشقوواء الووذي يترووف 
به التأميؽ السعاصر فنن السذاركة في الخظر و ليات تحؾرموه مؾجوؾدة فوي كول الحزوارات 

فقوود تشبووه الشوواس إلووى الحاجووة لمتخفيوول مووؽ وطووأة األخظووار فووي حيوواتهؼ اليؾميووة القديسووة.  
وتقمووويص عووودم التأكووود موووؽ السجهوووؾل بهووودف تعغووويؼ األموووان أليفدوووهؼ.  إن كووول الحزوووارات 
التووي درسووتها العمووؾم االجتسا يووة ابتوودعي  ليووة لمتووأميؽ بذووكل أو  خوور.  فكمسووا كووان القموو  

ؽ كؾسووويمة لتحرروووور الفووورد مووووؽ بعوووض يتووووا ا حا،ووورًا فووووي الذوووأن االقترووووادي عهووور التووووأمي
 السثبظات أو الفؾ،ى االقترادية.

 
 ىكرة التأمين
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يبحوووووث السوووووؤرخ عوووووؽ تعررووووول لمتوووووأميؽ يتروووووف بعسؾميوووووة ليذوووووسل السسارسوووووات السؤسدوووووية 
 السختمفة في أكثر مؽ مكان.  واعتسادًا عمى ذلػ يكؾن التعررل العام التالي مشاسبًا:

 
أكووود لووودى طووورف  يدوووسى السوووؤمؽ لوووه  موووؽ خوووبلل التوووأميؽ  ليوووة لتخفووويض عووودم الت

تحؾرووول أخظوووار معيشوووة لظووورف  خووور  يدوووسى السوووؤِمؽ ربكدووور السووويؼ   الوووذي يوووؾفر 
 12استردادًا  جز يًا عمى األقل  لمخدا ر االقترادية التي تعرض لها السؤمؽ له.

 
السفاظيؼ األساسية في هذا التعررول هوي:  تخفويض عودم التأكود  وهوؾ إيقواص قمو  السوؤمؽ 

الفرد   تحؾرل أخظار معيشوة  الوذي يودل ،وسشًا عموى عودم قابميوة تحؾرول جسيوع مروادر  له
الخدووارة   اسووترداد الخدووا ر االقترووادية  يعشووي أن كوول أيووؾاع الخدووا ر التووي يتعوورض لهووا 
 السووؤمؽ الفوورد ليدووي قابمووة لمتعووؾرض  فموويس هشوواك مووؤمؽ يدووتظيع أن يأموول باسووتعادة حووبُ 

ة ال يسوة الجساليوة لعسول فشوي أصويل.  كول موا يأمموه السوؤمؽ عوؽ الودييا أو اسوتعاد مؽ رحلْ 
هوؾ التعووؾرض الجز ووي لمخدوارة االقترووادية.  هووذا هووؾ كول مووا يقووؾم بوه التووأميؽ اليووؾم  وهووؾ 

 13كل ما يدتظيع التأميؽ ال يام به تقرربًا.
 

 وتلة التأمين
 

                                                 
12 Irving Pfeffer, Insurance and Economic Theory (Homewood, Ill.: Richard D. Irwin, Inc., 
1956), p 53 

ٌبتلف  احثو التأمٌن فً تحدٌد أصول مرسسة التأمٌن اعتماداً على التارٌ ات التً ٌستبدمونها.  فال ام ٌات ر وجاود  13

"عقود التأمٌن" أساسٌاً، وٌجادل آبارون  أهمٌاة "الالاوا اإلكتوارٌاة" أو ا تادا  "قاانون األعاداد الك ٌارة" وكونهاا أساساٌة.  

،  Pfefferلاطاا  علاى مناقشاة مست ٌضاة لهاذا الموضاو  راجاع   التحوٌل مشتركة فً ماظاا تارٌ اات التاأمٌن.فكرة 

 وما  ادها، وكذلك:  12مصدر سا ق، ص 

Herbert S. Denenberg “The Legal Definition of Insurance,” The Journal of Insurance, Vol 

30, No. 3 (Se[t. 1963), pp 319ff 
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هووور يوووايغتزي تخبريوووا األسووواطير أن التجوووار الرووويشييؽ الوووذيؽ كوووايؾا يدوووّيرون رحبلتهوووؼ فوووي ي
الغووادر كووايؾا يؾزعووؾن شووحؽ بزووا عهؼ عمووى قووؾارب مختمفووة بووداًل مووؽ حروورها فووي قووارب 
واحود.  وهكووذا فوونن القووارب الؾاحود كووان يحسوول بزووا ع تعووؾد ألكثور مووؽ توواجر.  فوونذا أيقمووب 
القوارب فونن خدوارة كول توواجر كايوي محوددة بجوزء صووغير موؽ مجسول بزواعته.  وُرفتوورض 

يمعووب دوره فووي الحفووا  عمووى القدووؼ األعغووؼ  law of averageهشووا أن قووايؾن السعوودل 
 مؽ البزا ع السذحؾية بهذه الظررقة.

 
الشدووخة العرعيووة لهووذه الحكايووة تتعموو  بالقؾافوول التووي تجووؾب الرووحراء وتقووع ،ووحية لقظوواع 
الظوورق والمرووؾص والقراصووشة.  فسووؽ خووبلل تؾزرووع بزوواعته عمووى عوودة قؾافوول وعوويؽ أكثوور 

ة يسكووؽ لمتوواجر أن يكووؾن متأكوودًا بسووا يكفووي إن وقعووي مروويبة مووؽ جسوول فووي القافمووة الؾاحوود
وذلػ ألن جزءًا يديرًا مؽ بزاعته تتعرض لمخدارة.  وفي يدوخة أخورى موؽ هوذه الحكايوة 
تكؾن اإلشارة إلى اإلبحار قرب الذوؾاط  فوي  سويا الؾسوظى حيوث كايوي الخدوا ر الشاتجوة 

 أي تؾزرع البزاعة. –ررقة عؽ أعسال القرصشة أو األيؾاء البحررة تقمل بشفس الظ
 

 suretyshipرعسووا كووان أول ذكوور لسفهووؾم التحؾروول التووأميشي هووؾ ذلووػ الستعموو  بالزووسان 
إذ يقوؾم طوورف بزووسان أداء العقووؾد مووؽ قبوول طورف  خوور.  ورزووؼ العهوود القووديؼ العديوود مووؽ 

 السبلحغات عؽ مسارسة مثل هذا الزسان.
 

و واِحب ػ   ِإْن ص  وِسْشي  ص  وبل ِم ف ِسوػ   ي ا اْبِشي  ِإْن ،  ِمْقوي  ِفوي ك  ِرروب   ِإْن ع  ف وػ  ِلغ  ف ْقي  ك 
ووووػ  ِإذ ا ِصووووْرت  ِفووووي ي ووووِد  ي وووواِّ ي ْفد  ووووْل هووووذ ا ي ووووا اْبِشووووي  و  ووووبل ِم ِفيووووػ   ِإًذا ف اْفع  ِإْن ُأِخووووْذت  ِبك 

. وواِحِبػ  م ووى ص  وواِحِبػ   اْذه ووْب ت وور ام  و أ ِلووي  ع  ِررًبوو  ص  ووْؽ ي ْزووس ُؽ غ  وورل م  ًرا ُيز  وور  ووْؽ ،  م  ا  و 
ر ْزووووس ُؽ  ووووا و  فًّ ْهووووِؼ ي ْرووووِفُ  ك  وووواُن الش وووواِقُص اْلف  .  ا إِلْيد  ووووِمؽا ووووْف   األ ْيووووِدي ُمْظس  ُيووووْبِغُض ص 
اِيوووِب اْرت ِهوووْؽ ِمْشوووُه.  ال   ِررًبوووا  و أل ْجوووِل األ ج  وووِسؽ  غ  وووس اًيا.  ُخوووْذ ث ْؾع وووُه أل ي وووُه ،  ووواِحب ُه ،  ص 

وواِفِقي اْلك ووفِّ  و ال  ِموو ووْؽ ت ُكووْؽ ِمووْؽ ص  .  م  وواِمِشي ِعْشوود  ي ْفِدووػ  ُيؾِن.  ُكووْؽ ،  وواِمِشي الوودل ْؽ ، 
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فُِّ  ي ِدي؟ قد أفدد الزسان العديود موؽ أصوحاب األموؾال وهوزهؼ كسوؾج  ُهؾ  ال ِذي ُير 
 14البحر  وأخرج العغام مؽ الرجال مؽ بيؾتهؼ وايتهؾا يجؾعؾن في أرا،ي غرربة.

 
الصوظبلحي  شوكل ترتيبوات قايؾييوة  قبول قورون اتخذت أقدم العقؾد التأميشية  فوي معشاهوا ا

عديووودة موووؽ التوووارر  السووويبلدي  تزوووسشي عشاصووور لسوووا أصوووبي يعووورف فيسوووا بعووود بالتوووأميؽ 
االجتسوواعي والتووأميؽ البحووري.  والوودليل الر يدووي لهووذه الرارووة هووؾ شووررعة حسووؾرابي )حووؾالي 

 عمى ا تي: في السادة الثالثة والعذررؽ 15ق.م.( التي يري: 1750-1750
 

إذا لووؼ ُيزووبم الدووارق يووذكر الرجوول السدووروق أشووياءه السفقووؾدة أمووام اإللووه  ورجووب 
عمى السديشة والؾالي  الذي حدثي الدورقة فوي أر،وهؼ ومشظقوتهؼ  أن يعؾ،وؾه عوؽ 

 16مدروقاته.

                                                 
  18: 29. الاهد القدٌا، الجاماة، 3: 17. الاهد القدٌا، أٌوب، 16: 20و 18: 17و 15: 11و 2-1: 6، األمثال،نيد الردي ال 14

 

الاذي  18: 29مقت سة من اإلنترنٌت  استثناء النص المقت س من س ر الجاماة،  الكتاب المردسالترجمة الار ٌة لنصوص 

)نسابة جماٌاات الكتااب المقادس  الكتأاب المرأدسالار ٌاة المط وعاة مان  لا نساتطع الوصاول يلٌام ولاا نجاده فاً النسابة

( وقمنا  ترجمتم.  ال ترقى هذه اإلشارات يلى مستوى التشرٌع الاذي نجاده فاً شارٌاة حماورا ً حتاى أن 1966المتحدة، 

عناد عارم  مرأدسالكتأاب الكتا اً مكرساً للموقف من التأمٌن لدى األح اار ال ٌاتماد علاى مثال هاذه النصاوص وال ٌاذكر 

 البل ٌات الٌهودٌة ويٌر الٌهودٌة للتأمٌن.  راجع:

 

S M. Passmaneck, Insurance in Rabbinic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press, 
1974), pp 1-32. 

 

مصادر أنظار: مرعاً،  ق.ا.(.  973-1363وفكرة الضمان والرهن موجودة أٌضاً فً قوانٌن الاصر اوشوري الوساٌط )

 . 134و  133سا ق، المادة الثالثة والمادة الرا اة والمادة السا اة، ص 

 
 (.1995)دمشق: دار الٌنا ٌع،  قوانين بالد ما بين النيريناقت سنا الترجمة الار ٌة لهذه النصوص من عٌد مرعً،  15

 
16 C.H.W. Johns, Babylonia and Assyrian Laws, Contracts and Letters (New York: Charles 
Scribner’s Sons, 1904), p. 5. 

 

 ، مصدر سا ق. C.H.W. Johnsق ل المٌاد  حسب ما ذكره  2250ٌحدد ماظا الكتاب تارٌخ شرٌاة حمورا ً حوالً 
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إن أحكوووام  التوووأميؽ  فوووي القوووؾاييؽ البابميوووة تدوووتح  اهتساموووًا خاصوووًا موووؽ موووؤرخي التوووأميؽ.  

 هي:واألحكام ذات العبلقة 
 

 السادة الرابعة والعذرون 
حيوواة( فيجووب عمووى السديشووة والووؾالي أن  –إذا )كايووي هشوواك( ،ووحية )حرفيووًا: يفووس 

 يدفعا إلى أهمها )أهل الزحية( ميشة واحدة مؽ الفزة.
 

 السادة الخامدة والعذرون 
إذا شووبي يووار فووي بيووي إيدووان  وذهووب إيدووان لئلطفوواء  ورفووع عيشيووه عمووى أغووراض 

ذ أغووراض صوواحب البيووي  )فوونن( هووذا اإليدووان ُيمقووى فووي هووذه صوواحب البيووي  وأخوو
 الشار.

 
 السادة الخامدة واألرععؾن 

                                                                                                                                                        
وٌبتلف علماء اوثار  شأن تحدٌد تارٌخ دقٌق يال أن يحدى المدارس الرذٌسٌة المااصرة تحدد تاارٌخ حكاا حماورا ً ق ال 

 ق ل المٌاد. أنظر 2067-2025

 

R. Driver and John C .Miles, The Babylonian Laws, Vol. 1 (London: Oxford University Press, 
1952) pp .xxiv-xxvi; W.F.Leemans, Foreign Trade in the Old Babylonian Period (Leiden, 
Holland: E.J.Brill, 1960) p. 3. 

 ق ل المٌاد كتارٌخ لحكا حمورا ً. 1750-1792الذي ٌاتمد ال ترة 

 

متار يلاى  1.95متار وٌساتدق طرفهاا مان  2.25شرٌاة حمورا ً مح ورة فً مسلة من الحجار ال ركاانً األساود  ارت اا  

فاً سوساة،  ٌرساٌ ولس القدٌماة، فاً  De Morgan [1857-1924]متار فاً محٌطام.  وقاد وجادها دي مورياان  1.65

ناثرة وتا تجمٌاها  ادذذ.  وقامات وزارة التالاٌا ال رنساٌة  نشار  صاماتها ككلٌشاٌهات فاً مت 1902وٌناٌر  1901دٌسم ر 

.  وتضا المسلة بماس وأر ااون عماوداً وحاوالً ثاثاة Mèmores de la Dèlègation en Perseالجزء الرا ع من 

 آالف وستماذة بط. 
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إذا أعظوى إيدوان حقموه مقابول أجورة إلووى موزارع )حرفيوًا: حوارث(  واسوتمؼ أجورة حقمووه 
 الحقل أو أخذه فيزان فالخدارة يتحسمها السزارع. 17وفيسا بعد أغرق أدد

 
 السادة الثامشة واألرععؾن 

ن عمى إيدان ديؽ  وأغورق أدد حقموه أو أخوذه فيزوان  أو بدوبب عودم وجوؾد إذا كا
الساء لؼ تشبي حبوؾب فوي الحقول  فنيوه فوي هوذه الدوشة ال يدودد دا شوه حبؾعوًا  وتغيور 
وثيقته )حرفيًا تظرى لتغييرها كؾيها مرشؾعة موؽ الظويؽ(  وال يودفع فا ودة عوؽ هوذه 

 الدشة.
 

 السادة ما ة وسبعة عذرة
ديوؾن عموى إيدوان )موا(  وأعظوى زوجتوه أو ابشوه أو ابشتوه مقابول الفزوة إذا تراكسي 

)أي الوووديؽ( أو أعظووواهؼ إلوووى عبؾديوووة الوووديؽ )أي و،وووعهؼ تحوووي ترووورف دا شوووه(  
فعموويهؼ أن يعسمووؾا فووي بيووي مذووتررهؼ أو مدووتعبدهؼ موودة ثووبلث سووشؾات  وفووي الدووشة 

 الرابعة يجب أن يظم  سراحهؼ.
 

 السادة ما ة وخسدة وعذرون 
عظى إيدان شيمًا ما لمحفوظ  وحيوث أعظوى  يتيجوة ثغورة )فوي البيوي( أو تدوم  إذا أ 

)جدار( فُقد الذيء مع شيء يعؾد إلوى صواحب البيوي  فعموى صواحب البيوي الوذي 
أهسوول  وجعوول مووا أُعظووي إليووه لمحفووظ يزوويع  أن يعووؾض صوواحب الذوويء الخدووارة 

 18كاممة  وعمى صاحب البيي أن يبحث عسا فقده ورأخذه مؽ سارقه.

                                                 
لمطر والرٌأ والااصا ة، سااحم ال ارق والرعاد.  شااعت أدد ) األكادٌة( ويشكور ) السومرٌة( وهدد ) اورامٌة(: يلم ا 17

ع ادتم لٌس فقط فً  اد الرافدٌن  ل فً سورٌة أٌضاً.  من مراكز ع ادتم المشهورة آشور وحلاب.  راجاع: عٌاد مرعاً، 

 مصدر سا ق.

 
18 Johns, op. cit ,Ch  .11.  
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  أو التوووأميؽ bottomry loanورسكوووؽ إرجووواع أصوووؾل بعوووض أشوووكال القووورض البحوووري 

 البحري  لذررعة حسؾرابي أيزًا.
 
   2008تسؾز  4
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دهياار العطيااة: التااأمين ىااي التشااري  -1الطمحااه ر اا  
 البالمي

 
 

الفورق شاسووع بوويؽ طفول حووديث الشذووأة طووري العوؾد ورجوول كاموول الشسوؾ قووؾي البشيووان.  هكووذا 
ؾهمة األولى إال أن الرمة متيشة والذبه كبيور بويؽ الحوالتيؽ وموا الحوال الثاييوة يبدو األمر لم

فسووا يووراه اليووؾم هووؾ  –إال وليوودة األولووى وكووذلػ األموور بالشدووبة لمحزووارات الحديثووة والقديسووة 
 تظؾر واكتسال لسا كان باألمس وما قبمه.

 
لوووى.  ولوووؽ تقوووؾم ومدوووألة التعووواون والزوووسان فوووي السجتسوووع قاموووي مشوووذ بووودء الحزوووارات األو 

قا سوووة لسجتسوووع اليوووؾم وغووودًا إال وركوووؾن محؾرهوووا توووؾفير الزوووسان ألفوووراده فوووي الحيووواة ا مشوووة 
الهايموة.  وال شوػ أن التووأميؽ يعتبور موؽ أهووؼ وسوا ل الزووسان التوي تكفول تحقيوو  موا ترووبؾ 

 إليه السجتسعات الحديثة مؽ راحة وأمان.
 

يبقووى يفدوووه وكووذا الحووال فوووي  و ذ تتغيوور السرووظمحات مووؽ عرووور إلووى  خوور فووونن الجووؾهر
التأميؽ فهؾ كسفهؾم حديث له أحكامه الؾاسعة الستظوؾرة إال أيوه كوان وموا يوزال ذو محتوؾى 
أساسوووي واحووود وهوووؾ تعووواون أفوووراد السجتسوووع فوووي تحسووول الزووورر الوووذي يرووويب أحووودهؼ عوووؽ 

 طرر  تؾزرع هذا الخظر عمى مجسؾع أفراد ذلػ السجتسع.
 

فقووي عمووى أن البووذرة األولووى لمتووأميؽ الحووديث وجوودت فووي و ذا كايووي الكتووب والسؤلفووات قوود ات
أوروعووا فووي العرووؾر الؾسووظى أو مووا بعوودها فنيشووا فووي هووذا البحووث يحوواول التوودليل عمووى أن 
التووأميؽ فووي أصوووالته يرجووع إلووى توووارر  أقوودم أال وهوووؾ التووارر  البووابمي.  وسوووشعتسد فووي ذلوووػ 
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  كسوووا سوووشتظرق إلوووى بروووؾرة خاصوووة عموووى شوووررعة حسوووؾرابي والذوووروح التوووي وردت بذوووأيها
البشووؾد األساسووية التووي وردت بخرووؾص التووأميؽ فووي القووايؾن السووديي العراقووي وفووي بعووض 

 السراجع القايؾيية الحديثة عمى سبيل السقارية.
 

 ات تصال البالمي
 

اتدوؼ االقتروواد البووابمي بووؾفرة الحاصوبلت الزرا يووة التووي كايووي األسواس فووي تكووؾرؽ مجتسووع 
إلووى حتوواج مووؽ هووذه الحاصووبلت ورؾجووه القدووؼ الستبقووي مشووه مدووتقر متحزوور يدووتهمػ مووا ي

األوجه التي تمبوي احتياجاتوه األخورى عوؽ طررو  البيوع والسبادلوة وهوذا موا دعواه إلوى اعتسواد 
 التجارة ركشًا أساسيًا في اقتراده.  وقد ساعد عمى يسؾ الحركة التجاررة وايتذارها:

 
ة التركيووووب والدووووفؽ الذوووورا ية وجووووؾد وسووووا م لمسؾاصووووبلت تتسثوووول بالعرعووووات البدوووويظ -1

 والحيؾايات السختمفة.
 
تووووؾفر الحسايووووة لخظووووؾ  السؾاصووووبلت والظوووورق التجاررووووة التووووي كووووان يحوووورص عمووووى  -2

 تح يقها ممؾك بابل.
 
صووودور تذوووررعات توووشغؼ شوووؤون التجوووارة والتعوووارف عموووى اسوووتخدام األلوووؾاح الظيشيوووة  -3

 كأسمؾب لمسراسمة.
 
ل ووجووووؾد العديوووود مووووؽ السؤسدووووات التووووي تقووووؾم اسووووتخدام وسووووا ل اال تسووووان والتدوووومي -4

   1بأعسال الريرفة كسعبد  يؾ ومعبد أوروك ومررف ايجيبي ومؾراشؾ.
                                                 

 .82(، الص حة 1964 غداد: دار التضامن، م االئتمان والصيرفة في النراق الردي الدكتور دمحم علً رضا الجاسا،  1
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ومووووع ازدهووووار الحركووووة التجاررووووة كايووووي الحاجووووة إلووووى التووووأميؽ ،وووورورة الزمووووة السووووتسرارها 

 وتظؾرها.
 

 أىس التأمين
 
 التأميؽ كعقد –أ 
 

 ( كسا يمي:1الفقرة  983ادة ُيعّرف القايؾن السديي العراقي التأميؽ )الس
 

                                                                                                                                                        
]للتارٌف   ام محتوٌات هذا الكتاب راجع: "كتاب د. دمحم رضا علً آل جاساا: االذتماان والصاٌرفة فاً الااراق القادٌا، 

 تقدٌا فاروق ٌونس." موقع ش كة االقتصادٌٌن الاراقٌٌن:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-
content/uploads/sites/2/2017/11/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-
%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-
%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A2%D9%84-
%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9.pdf 

صاارف "موراشااو".  حاولاات التااارف علٌهمااا ولااا أجااد سااوى أشااار د. دمحم علااً رضااا جاسااا يلااى مصاارف "اٌجٌ ااً" وم
 مالومات عن موراشٌو فً كتاب:

William M. Goetzman, Money Changes Everything: How Finance Made Civilization Possible 
(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2016), p 65, 67-68. 

ق ال الماٌاد وكاان نشاطاً فاً يجاراء الصا قات المالٌاة، وقاد  500( ولد حوالً سنة Murašo)ٌقول المرلف ين موراشٌو 

ظل أوالده الثاثة وأح اده الثاثة نشطٌن فً مجال الاقارات، ويدارة المزار ، والتسلٌف ألصاحاب األراضاً فاً نٌ اور، 

يلى مجموعة ك ٌرة من المادونات التاً تااود ق ل المٌاد.  وٌشٌر المرلف  417واستمرت نشاطات الااذلة يلى حوالً سنة 

 Matthewمن ق ل علماء آثار أمرٌكان، وقااا عاالا اوشاورٌات مااثٌو ساتول ر  1889لثاثة أجٌال لااذلتم اكتش ت سنة 
Stolper  تجمٌع وتصنٌف المدونات المكتش ة لسرد قصتها وتااماتها المالٌة وحساا اتها والقضااٌا القانونٌاة التاً كانات 

 اً فٌها، وجماها لثروات ك ٌرة، وكذلك دورها فً مالٌة وسٌاسة المجتمع الرافدٌنً فً ال ترة ال ا لٌة المتأبرة[.طرف
 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A2%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A2%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A2%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A2%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A2%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A2%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A2%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A2%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A2%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A2%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9.pdf


 ة لمتأميؽ في العراق القديؼاألشكال األولي
 
 

 
 صفحة | 102

 

 التووأميؽ عقوود بووه يمتووزم السووؤمؽ أن يووؤدي إلووى السووؤمؽ لووه أو إلووى السدووتفيد مبمغووًا أو إيوورادًا 
مرتبووًا أو أي عووؾض مووالي  خوور فووي حالووة وقووؾع الحووادث السووؤمؽ ،ووده وذلووػ فووي مقابوول 

 أقدا  أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها السؤمؽ له لمسؤمؽ. 
 

ة حسووؾرابي بعووض الجؾايووب التووي يوورى مووؽ السفيوود أن تؾ،ووي الروومة وقوود وردت فووي شووررع
 بيشها وعيؽ التعررل السذكؾر.

 
 مؽ الذررعة ما معشاه: 50فقد جاء في السادة 

 
 إذا سووّمف توواجرا مبمغووًا إلووى صوواحب أرض زرا يووة فوونن صوواحب األرض هووؾ الووذي يجشووي 

 تبة عمى السبمي. الحاصل وُرعيد إلى التاجر السبمي ُمزافًا إليه الفا دة الستر 
 

فاألصل إذن في التذررع البابمي أن إعظاء الذوخص مبمغوًا  خور ليدوتغمه فوي عسول مورعي 
 يرتب لمُسقرض حقًا في الحرؾل عمى قدم أو مبمي إ،افي عؽ السبمي األصمي.

 
 مؽ الذررعة لتقؾل بالشص: 102هذا مؽ ياحية  ومؽ ياحية أخرى فقد جاءت السادة رقؼ 

 
( لغوورض السشفعووة السذووتركة وواجووه Agentجر السسووؾل فزووة إلووى وسوويم ) إذا أعظووى التووا

الؾسوويم خدوووارة فووي مدوووعاه فوونن عميوووه أن يووودفع إلووى التووواجر السسووؾل لوووه مووا يعوووادل ال يسوووة 
   2الكمية لمفزة. 

                                                 
2 Driver and Miles, The Babylonian Laws (Oxford: The Clarendon Press, 1952), Vol II, page 
43. 

ترد فً النص اإلنجلٌزي لشرٌاة حمورا ً.  فهً ترد فً  ( التAgentً]ٌستبدا زهٌر الاطٌة م ردة الوسٌط كمقا ل ل  )

 يحدى الترجمات اإلنجلٌزٌة كما ٌلً:
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وعشد الرعم بيؽ هذيؽ الشريؽ يتزي األساس التوأميشي فوي الوشص األخيور مشهسوا.  فهشواك 

هوؾ بسثابوة طالوب التوأميؽ )السوؤمؽ لوه( الوذي يرغوب بزوسان طرفان: التاجر السسؾل الوذي 
مالووه مقابوول تشازلووه إلووى الؾسوويم الزووامؽ )السووؤمؽ( الووذي ُيعيوود لمتوواجر مالووه مووع السذوواركة 
في الرعي عشد تحق  الرعي.  أما في حالة الخدوارة فونن الؾسويم يزوسؽ لمتواجر إعوادة مالوه 

 وودة السقووررة.  وهكووذا فوونن الفا وودة كووامبًل عمووى شوور  أن يتخمووى لووه عووؽ حقووه فووي طمووب الفا
التووي تشووازل عووؽ اسووتبلمها التوواجر هووي بسثابووة قدووم التووأميؽ أو السبمووي الووذي يدفعووه السووؤمؽ 

 له إلى السؤمؽ )شركة التأميؽ( لزسان رأسساله.
 

 أركان عقد التأميؽ –ب 
 

إن التوووأميؽ ومووودى تحققوووه فوووي مجتسوووع موووا ُيمسوووس موووؽ خوووبلل العشاصووور األساسوووية الثبلثوووة 
 الية:الت
 

                                                                                                                                                        
102. If a merchant entrust money to an agent (broker) for some investment, and the 
broker suffer a loss in the place to which he goes, he shall make good the capital to the 
merchant. 
http://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp 

 
وأرى أن م ردة "الوسٌط" ر ما لٌست مناس ة هنا، ور ما كان استبداا م ردة "وكٌل" أفضل منها.  وجاء فً تارٌاب هاذه 

 ن األصل السومري واألكادي لها ما ٌلً:المادة من شرٌاة حمورا ً ع
 

 "المادة ماذة واثنتان
يذا أعطى تاجر فضة يلى  اذع متجول كسل ة للتجارة  دون فاذدة، وتارم حٌثما ذهب للبسارة، فٌجب علٌم أن ٌاٌد رأس 

 المال )فقط( يلى التاجر."
 

واألكادٌة شماّلوا التً لها ماانً  SAMAN LA"ال اذع المتجول"، كما ٌشرح د. عٌد مرعً، "ترجمة للكلمة السومري]ة[ 

 Von Soden, W, Akkadishesمتاددة: حامل كٌس، مساعد، تاجر، مساعد تجاري، سمسار، تااجر صاغٌر.  أنظار: 
Handwörterbuch III, S. 1153. Ff” 

 .[68(، ص 1995)دمشق: دار الٌنا ٌع،  قوانين بالد ما بين النيريند. عٌد مرعً، 

 

http://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp
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 وجؾد مبمي التأميؽ-3  وجؾد قدم-2  وجؾد خظر -1
 

ورسكووؽ التعوورلف عمووى هووذه العشاصوور بذووكل أوفووى  عشوود البحووث عشهووا  فيسووا يمووي  بتشوواول 
أركووووان عقوووود التووووأميؽ فووووي العروووور الحووووديث ومقاريتهووووا بسغاهرهووووا الر يدووووية التووووي تووووؾفرت 

 بالتذررع القديؼ.
 

ترا،ووي والسحوول والدووبب.  ورسكووؽ مبلحغووة هووذه إن عقوود التووأميؽ كدووا ر العقووؾد أركايووه ال
موؽ التذوررع البوابمي  102األركان متحققة في السثال التأميشي الذي ُأشوير لوه ،وسؽ السوادة 

 ا يفة الذكر وذلػ كسا يمي:
 
الترا،ووووي: هشوووواك تووووراض  بوووويؽ طرفوووووي العقوووود )التوووواجر السسووووؾل والؾسوووويم( لتحديووووود  -1

صيي قايؾييوة مرسوؾمة وروتؼل ذلوػ بحزوؾر شوهؾد.   مدؤولية والتزام كل مشهسا ُيثب ي بسؾجب
موؽ شوررعة حسوؾرابي أن يودون عقود أو يحزور شوهؾد عشود ال يوام  9وقد حت سي السادة رقوؼ 

بوأي عسول تجواري  بوودون ذلوػ يعاقوب الذووخص الوذي يدوتمؼ السووال أو السموػ ورعتبور سووارقًا 
   3له.
 
فووي عقوود التووأميؽ  وعسووا بووأن الخظوور هووؾ السحوول الر يدووي  4السحوول: يووذكر الدووشهؾري  -2

أن العشاصر األساسية لمتأميؽ هي الخظر والقدم ومبمي التوأميؽ  فونن القدوم يعتبور محول 
التزام السؤمؽ له )ورقابل القدم فوي التذوررع البوابمي الفا ودة الستشوازل عشهوا موؽ قبول التواجر 

ميؽ مبموووي السسوووؾل(  كسوووا يعتبووور مبموووي التوووأميؽ هوووؾ محووول التوووزام السوووؤمؽ )ورقابووول مبموووي التوووأ

                                                 
3 Driver and Miles .17ن س المصدر السا ق، ص   

 
(، الجاازء السااا ع، 1964)القاااهرة: دار النهضااة الار ٌااة، الوسأأيط فأأي شأأرن الرأأانون المأأدني ع ااد الاارزاق الساانهوري،  4

 .1217المجلد الثانً، الص حة 
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الدوومفة التووي اسووتمسها الؾسوويم فووي العهوود البووابمي وهووؾ محوول التووزام الؾسوويم(.  أمووا الخظوور  
وهؾ أهؼ هذه العشاصور  فهوؾ محول التوزام كول موؽ السوؤمؽ والسوؤمؽ لوه.  فوالسؤمؽ لوه يمتوزم 
بوودفع أقدووا  التووأميؽ ليووؤمؽ يفدووه مووؽ الخظوور  والسووؤمؽ يمتووزم بوودفع مبمووي التووأميؽ لتووأميؽ 

 مؽ الخظر. السؤمؽ له
 

لذا يجد في التذررع البوابمي بوأن الخظور متوؾفر بذوكل احتسوال وقوؾع الخدوارة السذوار إليهوا 
وقوود التووزم التوواجر السسووؾل )وهووؾ السووؤمؽ لووه( بعوودم السظالبووة بالفا وودة مووؽ  102فووي السووادة 

الؾسيم )وعذلػ يكؾن كسا لوؾ كوان التواجر السسوؾل قود دفوع قدوظًا لمؾسويم( ليوؤمؽ ورزوسؽ 
ة  يسووة بزوواعته كاممووة )وهووي مبمووي التووأميؽ( عشوود فذوول الؾسوويم وتعر،ووه لمخدووارة.  اسووتعاد

وقود التووزم الؾسوويم )وهووؾ السوؤمؽ( بوودفع مبمووي الدوومفة كاممووة إلوى التوواجر السسووؾل بووالرغؼ مووؽ 
 احتسال تعرض الؾسيم لمخدارة في مدعاه.

 
هوؾ سوبب التوزام الدبب: إن ركؽ الدبب في العقد يتسثل فوي أن التوزام أحود الستعاقوديؽ  -3

ا خر.  فالسؤمؽ له )التاجر السسوؾل( مموزم بودفع القدوم ألن السوؤمؽ )الؾسويم( مموزم بودفع 
 مبمي التعؾرض عشد وقؾع الخظر  والعكس بالعكس.

 
وععوود هووذه الشغوورة الدووررعة عمووى موودى تووؾفر األسووس التأميشيووة فووي التذووررع البووابمي سووشعسل 

ات تقابول بعوض أيوؾاع التوأميؽ السعسوؾل بهوا عمى الدخؾل بتفاصيل تذوير إلوى وجوؾد تذوررع
حاليووًا  ويخووص بالووذكر التووأميؽ البحووري )أي تووأميؽ الشقوول( وتووأميؽ الدوورقة والتووأميؽ عمووى 

 الحياة.
 

 التأمين البحرع )أو تأمين الظقف(
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موووؽ الذوووررعة.   103و  102تتركوووز مفووواظيؼ التوووأميؽ البحوووري أو توووأميؽ الشقووول فوووي السوووادتيؽ 
تذوابهًا كبيورًا بويؽ مزوسؾيها وعويؽ القؾاعود البلحقوة التوي عسول بسؾجبهوا وقد ُوجد بأن هشواك 

فووي القوورون الؾسووظى حيووث جوورت العووادة عمووى اعتبووار عقوود االسووتقراض البحووري مووؽ أول 
الشذوواطات التأميشيووة.  وعسؾجبووه يقووؾم السسووؾل بوودفع مبمووي إلووى التجووار السقبموويؽ عمووى الرحمووة 

اليووة  وفووي حالووة غوورق الدووفيشة وعزوواعتها يرووبي البحررووة لمتجووارة بالبزووا ع مقابوول فا وودة ع
هذا السبمي مع فا دته ممكًا لمسدتديؽ  وعهذه الرؾرة يعؾض عسا خدور موؽ موال.  أموا فوي 
حالوة مزووي الرحموة البحررووة بدوبلم فوونن السووديؽ يدودد السبمووي موع الفا وودة الستفو  عميهووا إلووى 

 السسؾل.
 

 عمى ما يمي: مؽ شررعة حسؾرابي فتشران 103و  102أما السادتان 
 

 102السادة رقؼ 
)إذا أعظوووى التووواجر السسوووؾل فزوووة إلوووى وسووويم لغووورض السشفعوووة السذوووتركة وواجوووه الؾسووويم 

 خدارة في مدعاه فنن عميه أن يدفع إلى التاجر السسؾل ما يعادل ال يسة الكمية لمفزة(.
 

If the merchant gives the silver to the agent for mutual 
advantage and he perceives a loss where he has gone, he shall 

repay total amount of silver to the merchant. 
 

 103السادة رقؼ 
)إذا التقى الؾسيم خبلل رحمته بعدو ا،ظره إلى إلقاء موا كوان يحسموه فونن الؾسويم ُمكم وف 

 بأن يحمف اليسيؽ بحياة اإلله عمى ذلػ  فنن فعل بر ي ذمته(.
 

 يكميزي لمسادة هؾ:والشص اإل
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If an enemy causes him to jettison anything he is carrying whilst 
he is going on the journey, the agent may take an oath by the 

life of a god and he then goes free. 
 

 ومزوووسؾن عقووود االسوووتقراض 103ورسكوووؽ القوووؾل بوووأن هشووواك تذوووابهًا بووويؽ محتوووؾى السوووادة 
البحووري فوووي القووورون الؾسوووظى حيوووث أن القووورض قوود أعظوووي فوووي كوووبل الحووواليؽ وقووود اعتووورف 
السقتوورض اعترافووًا مدووبقًا بقبووؾل الشتووا ا التووي سووتشتا عشهووا الرحمووة البحررووة أو قوود يكووؾن مووؽ 
 ثارها أن يفقود السبموي كوامبًل دون أيوة مظالبوة وذلوػ ألسوباب تعوؾد إلوى مخواطر الرحموة فوي 

 بحري و لى العدو في حالة التذررع البابمي.حالة عقد االستقراض ال
 

موووؽ التذوووررع البوووابمي قووود أباحوووي لمؾسووويم األخوووذ  103وتجووودر اإلشوووارة هشوووا إلوووى أن السوووادة 
بسبدأ إلقاء البزواعة عشود تعر،وه ألخظوار العودو  وهوؾ موا يقابول مبودأ إلقواء البزواعة فوي 

يبوويي لرعووان الدووفيشة ( والووذي Jettisonالبحوور فووي السفهووؾم الحووديث والسرووظمي عميووه بووو )
 إلقاء قدؼ مؽ البزاعة في البحر إذا اعتقد أن ذلػ يؤدي إلى سبلمة الب ية.

 
ورسكوووؽ القوووؾل بوووأن معغوووؼ خروووا ص عقووود التوووأميؽ البحوووري الحوووديث متوووؾفرة فوووي مزوووسؾن 

مووؽ التذووررع البووابمي.  وهووذه الخروووا ص  103و  102االتفوواق السذووار إليووه فووي السووادتيؽ 
ؽ عقووؾد حدووؽ الشيووة التووي اعتسوودت بوويؽ الظوورفيؽ وكؾيووه عقوودًا هووي كووؾن العقوود ر،ووا ي وموو

 احتساليًا تحقُ  الزرر فيه غير أكيد وأيه عقد تجاري يتزسؽ التعؾرض.
 

 تأمين السر ة
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حدد التذررع البابمي العقؾعات السترتبة عموى الجورا ؼ ومشهوا جررسوة الدورقة إذ قزوي السوادة 
م بدورقة شوخص  خور.  وهشواك قوؾاييؽ مؽ شوررعة حسوؾ رابوي بقتول الذوخص الوذي يقوؾ  22

عديدة أخرى تفرض غرامات أو تعؾرزات عموى مرتكوب الجررسوة إال أيهوا جسيعوًا ال تذوير 
موؽ الذوررعة والتوي توشص عموى  23إلى مبادك التأميؽ الحديثوة بذوكل صورري سوؾى السوادة 

 :  5ما يمي
 

سوووسيًا عسوووا  إذا لوووؼ ُي وووبض عموووى الدوووارق فووونن عموووى الذوووخص الوووذي ُسووورق مالوووه أن يعموووؽ ر 
ُسوورق مشووه أمووام اإللووه  وحيشمووذ عمووى )السديشووة والحوواكؼ( الووذي بأر،ووه أو بسشظقتووه ُارتكبووي 

 الدرقة أن يعؾض الذخص السدروق عؽ كل ما سرق مشه. 
 

يسثول هوذا القوايؾن مشتهوى الدوسؾ فوي إدراك مزوسؾن التوأميؽ والزوسان فوي السجتسوع.  فقود 
افووة أفووراد السجتسووع عشوود حوودوث ،وورر طبوو  هشووا مبوودأ التعوواون فووي تحسوول الزوورر عمووى ك

 ألحد أفراده وذلػ بذكل مباشر وسررع.
 

ومسووا يؾ،ووي ذلووػ هووؾ أن أفووراد السجتسووع قوود سوواهسؾا مدووبقًا بتجسيووع مبمووي التعووؾرض عووؽ 
طرروو  الزوورا ب التووي كايووي ُتفوورض عمووى كوول مووشهؼ ورووتؼ إيداعووه إمووا لوودى الحوواكؼ أو لوودى 

شووركة التووأميؽ أو السووؤمؽ الووذي يعووؾض هيمووة مخترووة فووي السديشووة التووي أصووبحي بسثابووة 
 الستزرر )أو السؤمؽ له( مبمي التعؾرض  أي ما فقده يتيجة الدرقة.

 
 مؽ القايؾن السديي العراقي عمى ما يمي: 989لقد يّري السادة 

 

                                                 
5 Driver and Miles, Vol II, page 21. 
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 يمتووزم السووؤمؽ بتعووؾرض السدووتفيد عووؽ الزوورر الشاشوو  مووؽ وقووؾع الخظوور السووؤمؽ ،ووده  
 ميؽ. عمى أاّل يتجاوز ذلػ  يسة التأ

 
موووؽ القوووايؾن البوووابمي قووود قزوووي بوووأن يكوووؾن تعوووؾرض السديشوووة  22و يشوووا يبلحوووظ أن السوووادة 

 لمستزرر بقدر ما أعمؽ أمام اإلله ايه ُسرق مشه  أي ليس بأكثر مؽ ذلػ.
 

 التأمين عمل الحياة
 

 ما يمي: 24 يفة الذكر فشرى في السادة رقؼ  23تدترسل الذررعة في مؾادها بعد السادة 
 

ان ما فقده صاحب الدار هؾ حياته  فونن عموى السديشوة أو الحواكؼ أن يعؾ،وه مقودار  إذا ك
 ممة واحدة مؽ الفزة ألهمه. 

 
وهشووا ثاييووة يجابووه يسؾذجووًا  خوور لتعوواون مجتسووع السديشووة فووي تعووؾرض أهوول الذووخص الووذي 
يعيوول عا مووة عمسووًا بووأن التذووررع باإل،ووافة إلووى تحديووده طرفووي التووأميؽ فنيووه قوود قوورر مدووبقًا 
مبمووي التعوووؾرض  كسووا اشوووتر  أن يكووؾن الستوووؾفي رب عا مووة ولووويس أحوود أفرادهوووا وهووؾ أمووور 
يشدوووجؼ كووول االيدوووجام موووع السبوووادك العاموووة التوووي تقزوووي بؾجوووؾد مدوووتفيديؽ ذوي مرووومحة 

 تأميشية متعمقة بحياة الذخص السؤمؽ عمى حياته.
 

ؾرض  فعشوودما وقوود قزووي الذووررعة بووأن تكووؾن هشوواك مراعوواة لقابميووة الجهووة التووي توودفع التعوو
تفزي أحكامها بأن تكؾن السديشوة هوي التوي تودفع التعوؾرض يكوؾن مبموي التعوؾرض ،وعف 
مووا يكووؾن عميووه عشوودما تقزووي أحكووام أخوورى أن يوودفع التعووؾرض شووخص واحوود  وهووذا دليوول 

 عمى مراعاة فكرة تؾزرع الزرر عسؾمًا.
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 :  6مؽ الذررعة ما يمي 252  251وقد جاء في السادتيؽ 

 
شخص يظاحًا وأُعمؼ مؽ قبول مشظقتوه بأيوه يظواح ولوؼ يقوص قرييوه أو يورعم   إذا كان عجل

ذلووػ العجوول فوونذا يظووي ابووؽ رجوول حوور وأماتووه  فعمووى الذووخص أن يوودفع يرووف ما ووة مووؽ 
 الفزة  و ذا كان الزحية عبدًا لرجل حر فعميه أن يدفع ثمث ما ة مؽ الفزة. 

 
ميشيووة فووي التذووررعات البابميووة تمووػ كايووي محاولووة إللقوواء ،ووؾء عمووى موودى تووؾفر األسووس التأ

باإل،ووافة إلووى تقووديؼ أمثمووة واق يووة مارسووها السجتسووع القووديؼ لووبعض  مووؽ أهووؼ أيووؾاع التووأميؽ 
التوي يسارسووها السجتسووع الحووديث وفوو  مفهووؾم أكثوور تظووؾرًا بظبيعووة الحووال  وعدووى أن تكووؾن 

 هذه الحال حافزًا إلى السزرد مؽ الدراسة والتعس  في هذا السجال األصيل.
 

 7الطراا 
 

)بغوداد: دار التزووامؽ   ات تطااان والصايرىة ىااي العااراق القاادي د. دمحم عموي ر،وا الجاسووؼ  
1964) 

 
 (1955)القاهرة: مكتبة الشهزة السرررة   التأمين البحرع جسال الحكيؼ  

 

                                                 
6 Driver and Miles, Vol II, op cit, page 87. 
 :ر ال احث كتابلا ٌذك 7

C F Trenerry, The Origin and Early History of Insurance (London: P S King and Son, 1926) 
وكان كتا اً راذداً فً يرجا  أصول التأمٌن األولٌة يلاى الحضاارة ال ا لٌاة وحضاور  اام الم ااهٌا األساساٌة ذات الااقاة 

 علٌها أو لا ٌكن متوفراً لم وقت كتا تم ل حثم. التأمٌن ال حري.  وٌ دو أنم لا ٌكن مطلااً 
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  الجووزء الدووابع  السجموود الثووايي الوىاايط ىااي شاارح القااانون الطاادنيعبوود الوورزاق الدووشهؾري  
 (1964الشهزة العرعية   )القاهرة: دار

 
 .1967  العدد الثايي  الدشة األولى  بغداد: السؤسدة العامة لمتأميؽ  رىالة التأمين

 
Godfrey Rolles Driver, Sir John Charles Miles, The Babylonian 

Laws (Oxford: The Clarendon Press, 1952), Vol I, II. 
 
 

 مصباح كطال: حاشية
 

  مجموة رىاالة التاأمينة طبو  األصول موؽ البحوث السشذوؾر فوي مجموة هذا الوشص هوؾ يدوخ
فرووومية كايوووي ترووودرها دا ووورة العبلقوووات العاموووة واالسوووتثسار السوووالي فوووي السؤسدوووة العاموووة 
لمتأميؽ  بغداد  قسي بظبعهوا بهودف إحيا هوا و عوادة يذورها لفا ودة السهتسويؽ بتوارر  التوأميؽ 

 خريص.في العالؼ عسؾمًا وفي العراق عمى وجه الت
 

ترجووع خمفيووة اهتسووامي بهووذا البحووث إلووى قراءتووي لووه بعوود فتوورة قروويرة مووؽ بوودء عسمووي فووي 
.  وعشوودما كشووي أقووؾم بكتابووة مقووالتي 1968شووركة التووأميؽ الؾطشيووة فووي بغووداد أواخوور سووشة 

( توووذكرت هوووذا البحوووث  2008 مؾقوووع شوووررعة حسوووؾرابي فوووي توووارر  التوووأميؽ   )تسؾز/يؾليوووؾ 
أيووار -مشوه ولووؼ أتوذكر وقتهوا مزووسؾيه.  وقسوي مووؤخرًا )ييدوانلكششوي لوؼ أتووؾفر عموى يدووخة 

( بالبحث مجوددًا فوي مودى حزوؾر أشوكال أوليوة لمتوأميؽ فوي العوراق القوديؼ وتوذكرت 2019
بحووث زهيوور العظيووة  فكتبووي إلووى زميمووي وصووديقي مووشعؼ الخفوواجي فووي بغووداد مدتفدوورًا عووؽ 
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معووي وأرسوول لووي بدوورعة  إمكاييووة الحرووؾل عمووى يدووخة مووؽ هووذا البحووث.  وقوود كووان كررسوواً 
 يدخة مرؾرة مؽ بحث العظية.

 
الشدووخة السرووؾرة لووؼ تووذكر بيايووات الشذوور وقوود شوورح زميمووي أن عوودد مجمووة رسووالة التووأميؽ 
الذي يزؼ بحث زهير العظية كان خاليًا مؽ هوذه البيايوات  وفوي تقوديره أن هوذا العودد موؽ 

 (.1968تسؾز أو  ب  – 1968السجمة هؾ األول والثايي )حزرران 
 

( درس عموووؼ االجتسووواع فوووي الجامعوووة األمرركيوووة فوووي بيوووروت 2015-1936زهيووور العظيوووة )
(  عسوول لووبعض الؾقووي فووي شووركة التووأميؽ الؾطشيووة  وععوودها فووي السؤسدووة العامووة 1959)

لمتووأميؽ  وشووغل أيزووًا مؾقووع ر وويس تحرروور مجمووة رسووالة التووأميؽ.  توورك العسوول فووي قظوواع 
سوواس بووالتراث الذووعبي العراقووي.  ومووؽ عرفووه يووذكر بووأن التووأميؽ وتفوور  لستابعووة اهتسامووه األ

بيتوووه كوووان أشوووبه موووا يكوووؾن بستحوووف الحتؾا وووه عموووى عووودد كبيووور موووؽ السقتشيوووات الفؾلكمؾرروووة 
 وصؾر فؾتؾغرافية عؽ جؾايب مختمفة مؽ التراث الذعبي العراقي.

 
رك لشووا لقوود توورك لشووا زهيوور العظيووة بحثووًا را وودًا فووي تووارر  التووأميؽ  وفووي عشووي أيووه كووان سوويت

غيره لوؾ بقوي عوامبًل فوي قظواع التوأميؽ.  وموؽ السؤسوف أن زموبلاه السعاصوررؽ لوه أو موؽ 
جوواءوا بعووده لووؼ يكسمووؾا هووذا البحووث  ولووؼ تكووّرس أطروحووة جام يووة لدراسووة األصووؾل األولووى 

 لشذا  التأميؽ في العراق القديؼ.
 

ة  كسووا قسووي لقوود أبقيووي عمووى الووشص األصوومي وأدخمووي بعووض التعووديبلت البدوويظة والذووكمي
 بن،افة بعض الهؾامش.

 
 مرباح كسال

 2019أيار/مايس  10
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شوبكة  –زهيور العظيوة: التوأميؽ فوي التذوررع البوابمي شوبكة االقتروادييؽ العوراقييؽ يذر في مؾقع 
  (iraqieconomists.net)االقترادييؽ العراقييؽ

 
 

http://iraqieconomists.net/ar/2019/05/11/%d8%b2%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/05/11/%d8%b2%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/
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م  ف  تريظاااارع: الظشااااأة والتاااااريخ -8ممحااااه ر اااا  
 لعراق القدي الطبكر لمتأمين ىي ا

 
   مؽ كتاب60 – 45تزؼ هذه الؾرقة ترجسة لمفرميؽ األول والثايي  ص 

C F Trenerry, The Origin and Early History of Insurance (London: P S King 
and Son, 1926) 

 2010و  2009أعيد طبع الكتاب مرتيؽ سشة 
 

وجسيووع السعمؾمووات بوويؽ قؾسوويؽ  ي األصوول جسيووع الهووؾامش بالمغووة اإليجميزرووة أو الفريدووية كسووا هووي فوو
 مرععيؽ هي مؽ و،ع السترجؼ.

 
وكايوي ييتوه  1911يص هذا الكتاب هؾ أطروحة قدمها مؤلفها لجامعة لشدن لشيل شوهادة الودكتؾراه عوام 

إعادة صياغته ألغراض الشذر إال أن السشية عاجمته كسا يقؾل محررا الكتاب أ ِثْل ل. غؾفر و  غشويس 
 س. بؾل.

 
 

 فصف اتول: نشو  وتطور عقد القر  عمل السفيظةال

 
 تعريف عقد القر  عمل السفيظة وعقد القر  عمل البضاعة

 
عقوود القوورض عمووى الدووفيشة  Encyclopaedia Britannicُتعووّرف السؾسووؾعة البررظاييووة 

Bottomry1  وعقد القرض عمى البزاعةRespondentia :كسا يمي 
 

حوري يوتؼ بسؾجبوه رهوؽ الدوفيشة كزوسان لمسبموي السقتورض عقد القرض عمى الدوفيشة هوؾ عقود ب
ألغراض السراررل الستكبدة أثشاء رحمة الدفيشة  بذر  ايه لؾ أن الدوفيشة ترول إلوى السكوان 
السقرووؾد فوونن الدووفيشة سووتكؾن مدوووؤولة عووؽ رد الووديؽ جشبووًا إلووى جشوووب مووع ذلووػ القدووم بهوووذا 

                                                 
1 For form of modern contracts see D. Owen, Marine Insurance Notes and Clauses, etc., 3rd 
edition, pp. 209-211. 
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لُسقوورض لووؽ يحوو  لووه مظالبووة السقتوورض الذووأن الستفوو  عميووه.  ولكووؽ إذا ُفقوودت الدووفيشة فوونن ا
سؾاء بالشدبة لسبمي القرض أو القدم.  ورسكؽ رهؽ أجرة الذوحؽ إ،وافة إلوى الدوفيشة وكوذلػ  
إن اقتزووي الزوورورة  البزووا ع.  فووي بعووض الحوواالت يسكووؽ إ،ووافة االلتووزام الذخرووي لرعووان 

لسبمووي السقتوورض  الدووفيشة.  عشوودما يكووؾن االقتووراض بزووسان البزووا ع فقووم عشوودها يقووال بأيووه را
.  إال أن رهوووؽ رعوووان الدوووفيشة لمبزووواعة لوووؽ يكوووؾن وافيوووًا Respondentiaبزوووسان البزووواعة 

بالغرض إال في حاالت يادرة واستثشا ية ما خبل حالوة االلتوزام العوام بزوسان الدوفيشة جشبوًا إلوى 
فيشة قورض عموى عاتقوه فونن قدوم الدوالتي يأخوذها السُ  جشب الدفيشة والذحؽ.  ويغرًا لؤلخظار

يكووؾن عوادًة عاليوًا  ورختموف بووالظبع ( maritime interestورعورف أحيايوًا بالفا ودة البحررووة )
 .مع طبيعة الخظر وصعؾعة الحرؾل عمى األمؾال

 
 ن رية بشأن نشأة العقول

 
يعالا هوذا القدوؼ موؽ األطروحوة مشذوأ وتظوؾر عقود القورض عموى الدوفيشة  والشغرروة التاليوة 

 بذأيه:
 

سووووشة قبوووول السوووويبلد  وقوووود  2250لمقووووروض أبتوووودعها البووووابميؾن قبوووول أن شووووكل العقوووود  (1)
 Commenda of Islam2طؾروها مؽ ُعرف تجاري إلى ما يعرف بو 

 

                                                 
 نقت س اوتً، مترجماً، من كتاب commendaفً التارٌف  ال  ] 2

Abraham L. Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam (Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 1970), pp 170, 172 

 
"Commenda مادٌر، -هو ترتٌب ٌاهد  موج م مستثمر أو مجموعة من المساتثمرٌن رأس الماال أو ال ضااذع يلاى وكٌال

األصاالً وحصاة مت قاة علٌهااا مسا قاً مان األر اااح.  ٌقاوا  المتااجرة  هاا وماان ثاا ٌاٌاد يلااى المساتثمر )المساتثمرٌن( الم لاغ 
وكمكافأة على عملم، ف ن الوكٌل ٌستلا الحصص المت قٌة من األر اح.  وأٌة بسارة ناتجة عن حوادث الرحلة أو من عادا 
نجاح المشرو  التجاري ٌتحملها المستثمر )المساتثمرٌن( علاى وجام الحصار، ولان ٌكاون الوكٌال  اأي حاال مان األحاوال 

 الً عن بسارة من هذا النو ، وال ٌبسر سوى وقتم والجهد الم ذول.مسرو
 

مرسساة متوطناة فاً شاا م الجزٌارة الار ٌاة تطاورت فاً ساٌاق تجاارة القوافاال  commendaٌ ادو مان المارجأ جادا ان 
 الار ٌة ما ق ل اإلساا"[.
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أن البووابمييؽ يقمووؾا هووذا العقوود فووي سووياق تجووارتهؼ إلووى الفيشيقيوويؽ والهشووودوس   (2)
 الذيؽ أدخمؾا تغييرًا وتعديبًل عمى العقد ليتشاسب مع متظمبات كل مشهؼ.

شيقييؽ قد سوّمسؾا العقود  الوذي قوامؾا بتعديموه  إلوى التجوار فوي الدوؾاحل أن الفي (3)
الذوووور ية لمبحوووور األبوووويض الستؾسووووم  بزووووسشهؼ اليؾيووووايييؽ والوووورودييؽ .. الوووو   وأن 
اليؾيوووايييؽ  وهووووؼ الحالووووة الؾحيوووودة التووووي يؾجووود عشهووووا أدلووووة  أ،ووووافؾا تعووووديبلت عمووووى 

 السسارسة.

 

اليؾيوايييؽ أو  وهوؾ األقول احتسوااًل   أن الرومايييؽ استقؾا معرفتهؼ بالعقد موؽ (4)
 مؽ الرودييؽ.

 

أن العقووود كسوووا كوووان معروفوووًا ومدوووتخدمًا فوووي العروووؾر الؾسوووظى جووواء  فوووي  (5)
 السقام األول  حريمة لمعقد الرومايي ولكؽ في الشهاية حريمة لمعقد البابمي.

 
ررعة ( فووي شوو1تتووألف األدلووة السباشوورة التووي تقووؾم عميهووا هووذه الشغررووة مووؽ بعووض السقوواطع )

( فووي الذووررعة البراهساييووة السعروفووة 2قبوول السوويبلد  ) 2250حسووؾرابي  ممووػ بابوول  حووؾالي 
( عشووود ديسؾسوووتيشيس 3  )Manava Dharma Sastraا ذارموووا ساسوووترا ووووڤباسوووؼ مشوووا

( فووي القوووايؾن السووديي الروموووايي .. 4ق.م.  وغيووره موووؽ الُكتوواب اليؾيوووايييؽ  ) 322-384ر
 الستأخررؽ.( وفي كتابات الفقهاء 5ال   )

 
ويوورى فووي هووذا أن هشوواك ثغوورات فووي األدلووة السباشوورة تدووتدعي ،وورورة التحووري عووؽ األدلووة 
الجايبيوووة كسوووا هوووي مؾجوووؾدة فوووي العبلقوووات التجارروووة بووويؽ الذوووعؾب السذوووار إليهوووا  وكوووذلػ 
التووأثير الووذي مارسووه التجووار  األكثوور ايتغامووًا بوويؽ هووذه الذووعؾب  عمووى األعووراف التجاررووة 

 رؽ.والسالية لآلخر 
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كايوووي األموووة الستفؾقوووة بووويؽ أوا ووول الذوووعؾب األخووورى فوووي فظشتهوووا وأصوووالتها فوووي األعسوووال 
كوووان البوووابميؾن أول شوووعب وموووؽ الشاحيوووة  3والتجوووارة بابميوووة.  وكسوووا هوووؾ مبووويؽ فوووي السمحووو  أ

العسميووووة الذووووعب الؾحيوووود فووووي األزمشووووة القديسووووة فووووي اسووووتشبا  يغررووووة لبلقتروووواد الدياسووووي.  
ل أللفي سشة عمى األقل السركوز السوالي والتجواري لشروف الكورة إ،افة إلى ذلػ  كايي باب

الذرقي.  هشاك فقم  حدب ما يعمؼ  أمتويؽ أخورريؽ )موؽ التوي لوديشا سوجبلت عشهوا( تعوؾد 
حزووارتهسا إلووى فتوورة البووابمييؽ وهسووا مروور والروويؽ.  ولكووؽ  وكسووا هووؾ مبوويؽ أديوواه  لوويس 

بيؽ أليووة مسارسووة تقتوورب ولووؾ مووؽ هشوواك إشووارة فووي الكتابووات السبكوورة ألي مووؽ هووذيؽ الذووع
 بعيد مؽ عقد القرض عمى الدفيشة.

 
 –وعميووه يسكووؽ االفتووراض أن أصوول العقوود ال يسكووؽ تتبووع أثووره إلووى مووا قبوول الفتوورة السقترحووة

 ويعشي به ما كان يسارسه البابميؾن والسذار إليه في شررعة حسؾرابي.
 

مووؽ السحتسوول  وألسووباب يعر،ووها   اإلشووارة الثاييووة السباشوورة مؾجووؾدة فووي كتابووات البراهسووة.
فوووي الفرووول الثالوووث  أن السعرفوووة بهوووذا الُعووورف توووؼ تقديسوووه موووؽ قبووول التجوووار البوووابمييؽ إلوووى 

هوؾ صويغة  Menu [Manu]الهشدوس  وأن الُعرف وكسا هؾ مشرؾص عميوه فوي قوؾاييؽ 
 ُمعّدلة لمعقد الداب .

 
مشتروف القورن الرابوع قبول لشتحؾل ا ن إلوى كتابوات ديسؾسوتيشيس لشورى أن اليؾيوايييؽ  فوي 

السيبلد  استشبظؾا صيغة لمعقد كايي فوي جؾايبهوا األساسوية شوبيهة عموى يحوؾ كامول بالعقود 
السدووتخدم فووي لشوودن فووي الؾقووي الحا،وور.  لووؾ أن اليؾيووايييؽ كووايؾا  عمووى الشحووؾ السقتوورح  

رروة أو مديشيؽ لمبابمييؽ لسعرفتهؼ بالعقد فسؽ الؾا،ي  حيث أيوه لوؼ يكوؽ لهوؼ اترواالت تجا
اتروووواالت قميمووووة مووووع البووووابمييؽ وان الحركووووة خووووارج اليؾيووووان كايووووي محرووووؾرة تسامووووًا تقرربووووًا 
بالتجارة الدواحمية فوي بحور إيجوه وعحور  يؾييوه  وعميوه وجوب أن تكوؾن هشواك رابظوة وصول 

                                                 
 ]لا نترجا هذا الملحق[. 3



 ة لمتأميؽ في العراق القديؼاألشكال األولي
 
 

 
 صفحة | 118

 

بيؽ األمؼ التجاررة الكبيرة لمذرق واليؾيان.  وهذا الرابم مؾجوؾد عشود الفيشيقيويؽ الوذيؽ كوايؾا 
ق.م. مووووا يذووووبه احتكووووارًا لمتجووووارة البحررووووة شوووورقي البحوووور  300-155ن فووووي الفتوووورة يتستعووووؾ 

األبوويض الستؾسووم باسووتثشاء البحووار الستاخسووة لبيمؾعؾييدوويا التووي يتذوواركؾن بووه مووع اليؾيووان.  
ومسا يؤسف له عدم وجؾد أدلة مباشرة قا سوة عموى أن التجوار الفيشيقيويؽ قود اسوتخدمؾا هوذه 

عمى السذواركة بويؽ الُسقورض والسقتورض فوي األخظوار الستكبودة أو أية صيغة لمقرض يقؾم 
فووي الوورحبلت البحررووة ولكووؽ  وعسووا أيهووؼ كووايؾا عمووى اترووال مدووتسر مووع التجووار البووابمييؽ  

وعموى يحوؾ مساثول  فنيه كان موؽ الروعب عمويهؼ تجشوب الذورو  التوي كوايؾا يتواجرون بهوا 
ذوووأ موووؽ شووورو  التجوووارة الدوووا دة سوووشة قوووامؾا بتسرررهوووا إلوووى اليؾيوووايييؽ.  وربووودو أن هوووذا قووود ي

 ق.م. 1000
 

وكسوووا سووويبيؽ أديووواه  كايوووي هشووواك فوووي وديوووان دجموووة والفووورات حزوووارة يعوووؾد تاررخهوووا إلوووى 
سوشة ق.م. وكايوي تقوؾم فوي توارر  مبكور بتجووارة برروة كبيورة جودًا عموى يظواق واسووع  5000

حرروووة واسوووعة لمسروووشؾعات موووع فيشي يوووا والهشووود.  فيسوووا بعووود  طوووؾرت فيشي يوووا أكبووور تجوووارة ب
الشظوواق فووي العرووؾر القديسووة  وشوواركي  إن لووؼ تكووؽ قوود سوويظرت  عمووى التجووارة فووي بحوور 

سووشة.  وكووان يفووؾذ فيشي يووا عمووى اليؾيووايييؽ خووبلل  200إيجووة وفووي اليؾيووان لسووا يقوورب مووؽ 
القووورييؽ العاشوووور والتاسوووع قبوووول السووويبلد قوووود حوووث هؼ عمووووى تبشوووي يغووووام السبلحوووة  واألبجديووووة  

ييس لفيشي يووا التووي بوودورها كايووي قوود اكتدووبتها مووؽ البووابمييؽ.  إ،ووافة إلووى والسكاييوول والسقووا
ذلػ فنن فيشي يا تعّرفي عمى بابول كبمود يتواجر عبور البحوار فوي حويؽ أن تجوارة بابول كايوي 
مووووؽ ياحيووووة عسميووووة برّرووووة بالكاموووول.  ولووووذلػ إذا كايووووي فيشي يووووا قوووود تبّشووووْي العقوووود الووووذي كووووان 

جووارة البررووة فسووؽ السؤكوود بأيهووا قوود غيووّرت العقوود لتجعمووه البووابميؾن يدووتخدمؾيه ألغووراض الت
 مشاسبًا لمتجارة البحررة  وهي الريغة التي أدخمتها فيشي يا إلى اليؾيان.

 
عشد الشغر إلى العقد  كسا كان معروفًا لدى الرومايييؽ  يوشهض سوؤال مساثول بذوأن توارر  

أن اسووتخدامه كووان مقرووؾرًا إدخالووه.  كووؾن أن العقوود ادخمتووه أمووة بحررووة يقووؾم عمووى ح يقووة 



 ة لمتأميؽ في العراق القديؼاألشكال األولي
 
 

 
 صفحة | 119

 

عمى التجارة البحررة  وهوؾ رعسوا موا ال يكوؾن عميوه الؾ،وع لوؾ أن الروموايييؽ ابتودعؾا العقود 
إذ أن تجوووارتهؼ فوووي الفتووورة األولوووى موووؽ تووواررخهؼ كايوووي محروووؾرة بالكامووول تقرربوووًا بالتجوووارة 

ن التجاررووة ( السوود1البررووة.  السرووادر السحتسمووة التووي اسووتقؾا مشهووا معوورفتهؼ بالعقوود هووي: )
( موووؽ اليؾيوووان 2اليؾياييوووة فوووي جشوووؾب إيظاليوووا التوووي أيذوووأت حوووؾالي القووورن التاسوووع ق.م.  )

 ( جزررة رودس.3) 4( XIIمباشرة )قارن الحالة في جداول 
 

مووؽ هووذا السشظموو  يسكووؽ تتبووع خووم التظووؾر بدووهؾلة.  ففووي القووايؾن السووديي الرومووايي هشوواك 
ورعووؾد  Scaevolaلوى البا يووة وهوي لووو سوكيؾفؾال عودة إشوارات لمعقوود تستود مووؽ )اإلشوارة األو 

فووي اإلمبراطؾررووة الذوور ية  Basilق.م.( يووزواًل إلووى قووؾاييؽ باسوويل  100تاررخهووا إلووى سووشة 
فووي اإلمبراطؾررووة الغرعيووة  وفيسووا بعوود فووي فريدووا  Breviary of Alaricومووؾجز أالرك 

 م.ب. 11في الفرل الخامس يعرض تارر  العقد حتى القرن   و سباييا.
 

ألغوووراض هووووذه األطروحوووة فوووونن عقوووودي القووورض عمووووى الدووووفيشة والقووورض عمووووى البزوووواعة  
القورربيؽ مووع بعزوهسا  سوويعامبلن بكؾيهسوا متذووابهيؽ.  توؼ تبشووي هوذه الظررقووة فوي العوورض 
ألن السبدأ الذي يشتغؼ كل عقد هؾ يفده  أي أن السقرض يتحسل خظورًا معيشوًا هوؾ خدوارة 

يووه  وردووتمؼ مقابمهووا معووداًل أعمووى مووؽ الفا وودة السدووتؾفاة عمووى مبمووي الووديؽ السقوودم والفا وودة عم
القروض العادية  والسقتورض يكوؾن  ،وسؽ شورو  معيشوة  معفيوًا موؽ أيوة مدوؤولية لتدوديد 

 السبمي السقترض ومعفيًا كذلػ مؽ تدديد الفا دة عمى هذا السبمي.
 

 بااف  851الفصااف الياااني: نشااو  عقااد  اار  الساافيظة ىااي الفتاارة  بااف ىااظة 
 لطياللا
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إن الذووورو  الزوووروررة لبحوووث يذوووؾء وتظوووؾر عقووود القووورض عموووى الدوووفيشة أو عقووود القووورض 
وا،حة لمعقؾد تحتوؾي عموى األفكوار األساسوية لعقود  دويات( وجؾد م1عمى البزاعة هي )

( ايقزاء وقي كاف مؽ تارر  مثل هوذا الودليل إلوى وقوي عهوؾر عقوؾد مساثموة 2الدفيشة  )
بووالتظؾر التوودررجي لمشغووام ريغووام القووروض  مووؽ حالتووه غيوور  فووي الفتوورة الكبلسوويكية يدووسي

الستظووؾرة والسحوودودة التووي كووان عميووه عشوودما عهوور ألول موورة إلووى الذووكل التووام فووي عروور 
( رابظوووة وصووول والوووذي بفزووومه ايتقموووي العوووادات 3و ) Demosthenes 5ديسؾسوووتيشيس 

اررة لؤلمؼ القديسة إلى اليؾيوايييؽ.  إ،وافة إلوى ذلوػ  فونن تعقوب يسوؾ هوذا العقود يسكوؽ التج
( 3( و )2أن يدوووتفيد كثيووورًا موووؽ دراسوووة أوليوووة د يقوووة لسقاريوووة احتسوووال ايظبووواق الذووورطيؽ )

أعبله عمى الذعؾب السختمفة مؽ حيث كؾيهوا مهتسوة إلوى درجوة كافيوة بسثول هوذه األشوكال 
فقم في أن تتظوؾر وتدوتخدم مثول هوذا الشغوام فوي تجارتهوا اليؾميوة  لمتجارة أو التسؾرل ليس

بوووول أيزووووًا فووووي اعتبووووار التجووووارة والعسميووووات الساليووووة ذات أهسيووووة عامووووة كافيووووة لمبموووود بحيووووث 
تدووتؾجب التذووررع السشاسووب بذووأيها.  وفووي هووذه الحالووة اقتروور البحووث عمووى األمووؼ القديسووة 

 6بابمييؽ.التالية: شعؾب الهشد  الريشييؽ  السررريؽ وال
 

فوووي دراسوووة السحفؾعوووات الهشديوووة لوووؼ يوووتؼ العثوووؾر عموووى أي شووويء يتعمووو  بالسؾ،وووؾع سووواب  
يذوار فيوه إلوى السؾ،وؾع.   Manava Dharma Sastra 7ا ذارموا ساسوترا ووڤلتوارر  مشوا

الحزوووارة الرووويشية  رغوووؼ قووودمها الكبيووور  هوووي أديوووى سوووشًا بكثيووور موووؽ الحزوووارة البابميوووة أو 
ات فوووونن تاررخهووووا رالحزووووارة الروووويشية  لوووويس سووووابقًا لمفتوووورة دويسووووالسرووووررة.  وكسووووا ُتبوووويؽ ال

 Terrien de Lacouperie8ري پقبل السويبلد تقرربوًا.  وموؽ رأي تيرروا دو الكوؾ 2500
                                                 

5 350 B.C.  See p. 75, below. 
 
6 The Hittite civilization, which was at its zenith about 1500 B.C., is omitted owing to the 
lack of intelligible records.  (Cf. Prof. A. H. Sayce: The Hittites, etc.) 
The Elamite and Akkadian civilizations were incorporated in that of Babylonia (see 
various text-books on Babylonia quoted in Bibliography). 
 
7 See Chapter III, below. 
 
8 Western Origin of Early Chinese Civilization-Babylon and China. 
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أن الروويؽ تووديؽ بحزوووارتها لحركووة شووعؾب معيشوووة ايتقمووي يحووؾ الذووورق مووؽ وادي الفووورات 
ة الستظرفوووة إلوووى حووود موووا حسموووي معهوووا حزوووارة بابووول األولوووى.  لوووؾ توووؼ القبوووؾل بهوووذه الشغررووو

يترتوب عموى ذلوػ أن أي سووجل حوؾل وجوؾد أي شووكل موؽ أشوكال هوذا الشغووام فوي بابول فووي 
قبوول السوويبلد رعسووا يكووؾن سووابقًا عمووى أيووة إشووارة محتسمووة لووه حووؾل يذووؾ ه فووي  2500أو قبوول 

الرووويؽ.  اإلشوووارات لعقوووؾد مساثموووة فوووي توووارر  الحووو  ستدووواعد بوووالظبع فوووي تعقوووب طررقوووة 
 9سارسة ولكؽ يبدو أن مثل هذه اإلشارات معدومة.ومعدل تظؾر الس

 
السرووررؾن  وكسووا تبوويؽ محفؾعوواتهؼ األولووى  كووايؾا  لحوويؽ اخووتبلطهؼ الحوور مووع أقووؾام  سوويا 
الروغرى  يتعواطؾن بوالرعي والزراعووة ولوؼ يهتسوؾا بالتعووامبلت الساليوة  والستواجرة أو االيتوواج 

إذ  11فة ولوويس إلووى مووا هووؾ عسموويفقوود كووان موويمهؼ الظبيعووي يحووؾ الفووؽ والفمدوو  10الرووشاعي.
والستووواجرة مشاسوووب لمعبيووود  money-makingكوووايؾا يعتبووورون االشوووتغال بسراكسوووة الثوووروة 

وغيوور مبل ووؼ لؤلكووابر  و ،ووافة إلووى هووذا الوورأي الذووعبي فوونن تعوواليؼ الكهشووة كايووي تعووارض 
القوروض التوي كايوي توشغؼ فوي هوذه العروؾر   12بذدة استخدام الشقؾد كآلية لكدب الفا دة.

األولووى كايووي ذات طبيعووة عاديووة  وأكثوور أيؾاعهووا شوويؾعًا كايووي قرو،ووًا لمفبلحوويؽ الرووغار 
والسووزارعيؽ.  وعدووبب قمووة التجووارة لووؼ ُيدووؽ تذووررع لتشغوويؼ القووروض السخررووة ألغووراض 
الستوواجرة إذ أن الشقووؾد السدووتخدمة لهووذه األغووراض كايووي سووتقابل بمعشووة الكهشووة.  وعميووه إذا 

ض القورض عموى الدوفيشة مدوتخدمة عشود السرورريؽ قبول القورن كايي العقوؾد موؽ يسوم قورو 

                                                 
9 These remarks are based on a careful examination of the best translations procurable 
of the various Chinese classics, including the under-mentioned, in which but on allusion is 
found (in the Sacred Edict) to the question of interest, and that referred to the rate of 
interest on a simple loan, and had no connection with the contract under discussion: The 
Sacred Edict Yih-King, Divine Classic of Nan-Hua, Li, Sze Shoo. 
 
10 Cunningham, W.: Western Civilization, Vol. I, p. 18: “In Ancient Egypt, so far as we see … 
there was no speculation or money-grubbing on the part of individuals.” 
 
11 See Appendix C. 
 
12 See Appendix C. 
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الخامس عذر أو الدادس عذر قبل السويبلد  فنيهوا كايوي ُتعقود بالدور وتشفوذ اعتسوادًا عموى 
قووورارات شخروووية  كتموووػ التوووي كايوووي تدوووتخدم فوووي ،وووبم أعزووواء الشقابوووات التجارروووة فوووي 

 13العرؾر الكبلسيكية والؾسظى.
 

دووا ل الساليووة أعهووروا روحووًا وطشيووًا مختمفووًا تسامووًا.  ولكووؾيهؼ لكووؽ البووابمييؽ فيسووا يخووص الس
يستمكؾن فهسًا وا،وحًا لظبيعوة العقوؾد و يسوة الشقوؾد كؾسويمة لكدوب  14رجال أعسال مستازرؽ

ولعودم  16عؽ طرر  القروض بالرعا متزسشة الفا ودة البدويظة والسركبوة  15السزرد مؽ الشقؾد
الساليوة  فقود طوؾروا سمدومة موؽ القوؾاييؽ فوي  وجؾد وازع ديشي مؽ يسم يتدخل فوي أيغسوتهؼ

  17وقووي مبكوور عالجووي بؾ،ووؾح وعحرووافة تمووػ األمووؾر التووي يسكووؽ أن تغهوور فووي التجووارة.
 18ومووا ُيوودل عمووى أن مثوول هووذه القووؾاييؽ كايووي مظمؾعووة ومدووتخدمة بذووكل كبيوور هووي الووُرقؼ 

يزووًا مووؽ العديوودة التووي تزووؼ تفاصوويل عقووؾد مبرمووة لوويس فقووم مووؽ قبوول أفووراد عووادييؽ بوول أ
أو موؽ ياحيوة أخورى يذوترك عودد  20أحيايًا يقؾم شخران بتسؾرل مقتورض   19قبل الكهشة.

                                                 
13 See p. 249, below 
14 “Ils avaient vu que toute obligation about it { un capital réclaimable, { une créance, a 
une somme d’argent.”  E. Revillout: La Créance, etc., p. 79. 
 
15 “ … sachant faire suer l’argent et par des prêts { intérêst … par des avances 
commerciales … arrive rapidement parfois { une fortune énorme avec un premier capital 
des plus restreints.”  E. Revillout: La Créance, etc., p. 240. 
Cf. C. H. W. Jones: Assyrian Deeds and Documents, Vol. II, c. iv. 
See also Prof. Sayce: Babylonians and Assyrians, chaps. Vi and vii re Banking and Finance in 
Babylonia. 
 
16 See Appendix A. 
 
17 “Quant au droit chaldéen, ce fut, depuis l’origine, un droit de bankuiers, de 
commerçants, ayant pour principe fundamental l’évaluation de toute chose en argent.”  
E. Revillout: La Créance, etc., p. 239. 
 
18 “C’est par dizaines de mille que l’on compte aujourd’hie les contrats de prét, etc.” 
Maspero: Histoire Ancienne des peuples de l’Orient, p. 156 
Cf. Rev. C. H. W. Johns: Assyrian Deeds, etc., Vol. III, chap. iv. 
 
19 “La plupart des sacerdoces tenaient de véritables maisons de banque.” Maspero: 
Histoire Ancienne, etc. 156. 
 
20 Rev. C. H. W. Johns: Assyrian Deeds, etc., Vol. II, p. 59. 
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مؽ السقتر،يؽ في اقتراض مبمي موؽ السوال بسؾجوب شورو  بحيوث ان مجسوؾع السقتر،ويؽ 
  21قووود  يعتبووورون كشوووؾع موووؽ شوووركة ذات مدوووؤولية محووودودة  ولكوووؽ فقوووم بروووؾرة غامزوووة. 

كول األموؼ األخورى فوي العروؾر القديسوة  كايوي األكثور االكتذاف بأن هذه األمة  مؽ بيؽ 
وأعغوؼ أموة تجارروة فوي  22ُقرعًا مؽ األعسال  واألكثر عسميًا  السبتدعوة لبلقترواد الدياسوي 

تركووي محفؾعووات سووابقة عمووى الكوول سووؾى مروور  والتووي كسووا ذكوور أعووبله ال  23السا،ووي 
لقوورض عمووى الدووفيشة .. الوو   تزووؼ أيووة إشووارة إلووى السدووا ل الساليووة كووالعقؾد السساثمووة لعقوود ا

ن أقووودم ذكووور أليوووة طررقوووة توووؼ بسؾجبهوووا تقوووديؼ الشقوووؾد أو البزوووا ع إفنيوووه يبووودو سوووميسًا القوووؾل 
ألغووراض التجووارة )سووؾاء كقووروض ح ي يووة بدووعر فا وودة ثابتووة معيشووة ال يحوو  فيهووا لمُسقوورض 
أن يكووووؾن شوووورركًا فووووي عا وووودات السخوووواطرة التجاررووووة أو قووووروض مختمظووووة وشووووراكات والتووووي 

قزوي باسوتحقاق الُسقورض  إ،وافة إلوى دفوع فا وودة ثابتوة بحود أديوى إلوى السقورض  اسووتبلم ت
حرووة مووؽ األرعوواح فووي حالووة تجوواوز هووذه األرعوواح مبمغووًا معيشووًا( عمووى أن يكووؾن مفهؾمووًا ان 
السقتوورض  مقابوول سووعر فا وودة عاليووة  يكووؾن معفيووًا مووؽ السدووؤولية فووي حالووة وقووؾع حووؾادث 

 .بطسّمة حطوراليدة في مجسؾعة القؾاييؽ السعروفة معيشة  رهذه الظررقة  مؾجؾ 
 

اكتذوفي فوي سؾسوه فوي  dioriteشررعة حسؾرابي مشقؾشة عمى كتمة موؽ حجور الوديؾرري 
.  1902فووي كووايؾن األول )يشوواير(  J. de Morgan وويبلم مووؽ قبوول جووي دو مؾرغووان 

سعهوا   مسحيوة موؽ السدومة99-66مادة  السؾاد  34مادة )مؽ بيشها  282وتتألف مؽ  ( ج 
قبول السويبلد  اعتسوادًا عموى قوؾاييؽ أقودم وصومتشا أجوزاء  2250حسؾرابي  ممػ بابل  حؾالي 

مشهوووا.  تكذوووف القوووؾاييؽ السوووذكؾرة فوووي السدووومة إحداسوووًا را عوووًا بالتشاسوووب وتتعامووول بظررقوووة 

                                                                                                                                                        
 
21 Rev. C. H. W. Johns: Assyrian Deeds, etc., Vol. II, p. 59. 
22 “Less Babyloniens … de tous les peuples de l|ntiquité, ont poussé le plus loin les 
notions varies de l’économie politique.”  E. Revillout: La Créance, etc., p 79. 
 
23 “Les Babyloniens étaient les homes d’affaires les plus rusés, les plus retors, et les 
jurists partiques les plus habiles de toute l|ntiquité.”  E. Revillout: La Créance, 
Introduction, p ii. 
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وا،وووحة وعحروووافة مرمؾقوووة موووع قزوووايا مختمفوووة فيسوووا يخوووص حقوووؾق األفوووراد  والسستمكوووات 
ة  والعقؾد .. ال .  وهوي خاليوة موؽ العشرور الوديشي الدوا د بايتغوام فوي العقاررة والذخري

مجسؾعووات القوووؾاييؽ السرووررة والذووور ية.  إمكاييوووة أن يكووؾن هشووواك سوووؾء فهووؼ فيسوووا يخوووص 
 معشى أية مادة ،ميمة أو معدومة فالمغة وا،حة ود يقة.

 
سدووومة فنيوووه موووؽ اعتسوووادًا عموووى األدلوووة التوووي تؾفرهوووا القظوووع الستب يوووة موووؽ الشدووو  األخووورى لم

السعووووروف بووووأن بعووووض  إن لووووؼ يكووووؽ أكثوووور  القووووؾاييؽ رالسووووؾاد  السفقووووؾدة تشاولووووي مؾ،ووووؾع 
و  25كسوا يدوتدل عموى ذلوػ موؽ السحفؾعوات رالوُرقؼ  التوي ال ُتعود لعقوؾد القورض 24القوروض

 تقرربًا قبل السيبلد و التي تؼ الحفا  عميها. 500-2500لمفترة بيؽ 
 

تمبووي متظمبووات هووذا البحووث  والتووي ُتذووّرع لعقوود يزووؼ  107-100لحدووؽ الحووظ فوونن السووؾاد 
بريغة أولية خرا ص العقؾد فوي وقوي الحو  لمقوروض عموى الدوفيشة.  تزوؼ هوذه السوؾاد 
العشرووررؽ األكثوور أهسيووة فووي هووذه العقووؾد و أي: أواًل  اعتسوواد تدووديد القوورض عمووى سووبلمة 

ًا  أن يكووؾن سووعر وصووؾل البزوواعة الووذي يسثوول القوورض )بقوودر مووا يتعموو  بالدوورقة(  وثاييوو
الفا وووودة عمووووى هووووذه القووووروض أعمووووى بكثيوووور مووووؽ الفا وووودة عمووووى القووووروض االعتياديووووة.  هووووذه 

( تتشووووواول فقوووووم القوووووروض لمبزوووووا ع أو الشقوووووؾد لمبزوووووا ع 107-100القوووووؾاييؽ )أي السوووووؾاد 
 .C. Hالسشقؾلوة بورًا إلوى مدووافة ألغوراض الستواجرة  وقوود قوام القوس سووي إيوا دبميوؾ جووؾيز 

W. Johns 26ا كسا يمي:بترجسته 
 

100 
                                                 

24 Introduction to translations of Code by Father Scheil and others. 
 
25 Cf. Rev. C. H. W. Johns, op. cit. 
Cf. Prof. A. H. Sayce: Babylonians and Assyrians, cc. vi-vii. 
Cf. Maspero: Histoire Ancienne, etc., pp. 155 et seq. 

 
 [.(1995)دمشق: دار الٌنا ٌع،  قوانين بالد ما بين النيريند. عٌد مرعً، ]الترجمة الار ٌة مقت سة من  26
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 السادة السا ة
إذا أعظووى توواجر إلووى بووا ع متجووؾل فزووة مووؽ أجوول التجووارة )حرفيووًا: البيووع والذووراء( وأرسوومه 

فووي الظرروو  .... إذا أحوورز رعحووًا حيثسووا ذهووب   يجووب عميووه  27فووي رحمووة.  البووا ع الستجووؾل
 أن ُيدّجل  كل الفزة التي أخذها ورعد أيامه  ورددد تاجره.

 
101 

 ا ة وواحدالسادة م
و ذا لؼ يحقو  رعحوًا حيثسوا ذهوب  فيجوب عموى البوا ع الستجوؾل أن يودفع إلوى التواجر الفزوة 

 التي أخذها مزاعفة.
 

102 
 السادة ما ة واثشتان

إذا أعظوى تواجر فزوة إلوى بوا ع متجوؾل كدومفة لمتجوارة بودون فا ودة  وتعوّرض حيثسوا ذهووب 
 التاجر.لمخدارة  فيجب عميه أن يعيد رأس السال )فقم( إلى 

 
103 

 السادة ما ة وثبلثة
إذا سبب له )لمبا ع الستجؾل( عّدوا في الظرر  فقدان كول موا يحسول  فعموى البوا ع الستجوؾل 

 أن يقدؼ يسيشًا أمام اإلله ومؽ ثؼ يذهب حرًا.
 

104 
 السادة ما ة وأرععة

                                                 
 ، أن ال اذع المتجول هاو ترجماة للكلماة الساومري]ة[ 157 ، ص208د. عٌد مرعً، مصدر سا ق، فً الهامش ٌذكر ] 27

SAMAN. LA ،واألكادٌة شماّلوا التً لها ماانً متااددة: حامال كاٌس، مسااعد، مسااعد تااجر، مسااعد تجااري، سمساار
 تاجر صغٌر.  وٌستشهد على ذلك كتاب:

[Von Soden, W, Akkadishes Handwörterbuch III, S. 1153. ff 
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ى إذا أعظوووى تووواجر إلوووى بوووا ع متجوووؾل حبؾعوووًا )أو( صوووؾفًا )أو( زرتوووًا أو أيوووة بزووواعة أخووور 
لبيعهووا  فيجووب عمووى البووا ع الستجووؾل أن يدووجل الفزووة وأن يعيوودها إلووى التوواجر.  ورجووب 

 عمى البا ع الستجؾل أن يحرل عمى لؾح مختؾم بالفزة التي يعظيها إلى التاجر.
 

105 
 السادة ما ة وخسدة

إذا أهسوول البووا ع الستجووؾل ولووؼ يأخووذ لؾحووًا مختؾمووًا بالفزووة التووي أعظاهووا إلووى التوواجر  فوونن 
 فزة غير السدجمة عمى لؾح مختؾم ال تدخل في الحداب.ال
 

( 106السادتيؽ التاليتيؽ تذكران الغراموات التوي تظبو  بحو  الؾكيول الحتيالوه عموى التواجر )
(.  فووي الحالووة الدووابقة كايووي الغرامووة ثبلثووة أ،ووعاف 107والتوواجر الحتيالووه عمووى الؾكيوول )

 ة ستة أ،عاف.مبمي االحتيال  وفي الحالة األخيرة كايي الغرام
 

فوووي الهووووامش   103و  101  100ألغوووراض السقاريوووة تووووؼ اقتبووواس ترجسوووات أخوووورى لمسوووؾاد 
ومشه يبلحظ وجؾد بعض االختبلفات الرغيرة وموع ذلوػ فونن يفوس األفكوار  فوي جؾهرهوا  

ولكووؽ هشوواك يقظووة واحوودة مهسووة  سووتعالا فيسووا يمووي  وهووي   28مؾجووؾدة فووي كوول القووراءات.
 ر يكؾن معفيًا  . ”go free“ يذهب حرًا  السعشى الح يقي لمكمسات 

 
عشوود تجسيووع هووذه السدوومة يبوودو أيووه كووان هشوواك شووكبلن لمقوورض را جووان فووي االسووتعسال فووي 
بابل  أحدهسا هوؾ القورض االعتيوادي لسوزارع  أو لتواجر .. الو  مقابول تعهود بتقوديؼ ،وسان 

% 20ا وودة جيوود وركووؾن القوورض تحووي سوويظرة الُسقوورض  إلووى هووذا الحوود أو ذاك  وعدووعر ف
                                                 

ري  ٌنهاا كماا ذكار المرلاف وألن ]لا نتارجا هاذه الترجماات األبارى التاً ٌاذكرها الكاتاب، لاادا وجاود اباتاف جاوه 28
  اضها  اللغة ال رنسٌة وهً بارش نطاق مارفتنا، وهً ترجمات كل من

Chilperic Edwards, 1904 
V. Scheil, Paris, 1904 
Prof. Pietro Bonfanti, Milano, 1903 
Dr. Francesco Mari, Roma, 1903] 
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والثوووووايي  وهوووووؾ قيووووود السشاقذوووووة  ورذوووووبه إلوووووى حووووود كبيووووور موووووا يعووووورف بالوووووو   29فوووووي الدوووووشة.
30Commenda of Islam :رأسوسالي  صواحب مروشع  31والذي كان عموى الشحوؾ التوالي

.. ال   يتؾفر عموى موال  يروشع  أو يشوتا .. الو  بهودف تحقيو  رعوي موؽ ذلوػ موؽ خوبلل 
ل فوووي عبلقووات تجارروووة مووع بوووا ع متجوووؾل أو و،ووع رموووا يرووشع  يشوووتا  فووي التوووداول  وروودخ

( قدم له مبمغًا مؽ السوال  أو بزوا ع مروشعة .. الو  )لوؾ كوان darmathaتاجر )درماثا 
موووا قدموووه موووااًل فنيوووه موووؽ السفهوووؾم بأيوووه لغووورض شوووراء البزوووا ع( بذووور  أن يقوووؾم رالبوووا ع أو 

دوؽ وجوه.  بعود التاجر  بأخذها إلى أسؾاق أخرى بعيدة بهودف الستواجرة بالبزوا ع عموى أح
موؽ مدومة حسوؾرابي( تبوّيؽ كسيوات  105و  104و،ع قا سة )كسا هؾ مذكؾر في السادتيؽ 

وأ يووام جسيووع الشقووؾد  والسجووؾهرات  والبزووا ع السرووشعة  أو السشتجووات الخووام السقدمووة إلووى 
التوووواجر  السروووودق عميهووووا  يقووووؾم الظرفووووان بختسهووووا وُتدووووّمؼ إلووووى الُسقوووورض بسثابووووة وصوووول.  

اة مووؽ قبوول التوواجر و ِلسووا كووان أحيايووًا قر،ووًا ولوويس ترتيبووات شووراكة  وفووي الزووساية السعظوو
أحيووان أخوورى قر،ووًا مووع مذوواركة معيشووة فووي األرعوواح السحتسمووة و هووي أواًل بزوواعته وفووي 

 32يهاية السظاف  شخره  وعا مته ومالوه فوي السديشوة والررول فوي الظررو  أو فوي الخوزن  
السعاصوورة.  الترتيبووات الخاصووة بالفا وودة  كسووا هووؾ مووذكؾر عمووى يحووؾ محوودد فووي االتفاقووات

كايووي عمووى العسووؾم تتخووذ أحوود األشووكال التاليووة: إمووا أن يقووؾم التوواجر بتدووديد يرووف الوورعي 
% مووؽ 100الووذي حققووه عمووى السخوواطرة مووع اشووترا  تدووديد الحوود األديووى مووؽ الفا وودة وهووؾ 

                                                 
29 E. Revillout: La Créance, etc, states that: “le taux de la Chaldée … { 20 pour 100,”p. 62. 
“Dans la vieille Chaldée, où le taux de l’intérêt de 20 pour 100,” p. 306, and cf. p. 282. 
Also in  Obligations en Droit Egyptien, p. 53: “Babylone où la limite était de vingt pour 
cent.” 
 
30 “Il commercio in Oriente si svolgeva tutto fra grandi mercanti capitalisti e piccolo 
commercianti: I primi davano un capital, I secondi lo dovevano negoziare.  Cosi si spiega 
la parabola evangelica dei cinque talenti.  In massima la regola é questa: se il commesso o 
piccolo mercante gudagna, restituisce il capital e gl’interessi pattuti, come nella parabola, 
se non fa affair, restituisce solo  il capital, se vien derubato per la strada giura davanti a 
Dio ed é libero.” Dr. Francesco Mari:  Il Codice di HammurabiI, etc., Roma, 1903, p 19. 
 
31 For origin of this custom, see note at end of chapter. 
 
32 My authority for this statement is the Rev. C. H. W. Johns. – C.F.T. 
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هووذا  أو  % مووؽ  يسووة العوورض فقووم.  سووعر الفا وودة100 يسووة القوورض  أو أن يقووؾم بتدووديد 
كووان ُيدووتؾفى عمووى  goods advanceالعووؾض السووتخدام الشقووؾد أو البزووا ع السقدمووة 

جسيوووع القوووروض كهوووذه  بغوووض الشغووور عوووؽ الووورحبلت التوووي يقوووؾم بهوووا السقتووورض أو الفتووورة 
الزمشية التي كان القرض مظمؾعًا مؽ أجمها.  وكان هذا الدوعر ُيخفوض فوي عوروف معيشوة 

( عشوودما يكووؾن التواجر قوود تعوورض لمدوورقة فووي الظرروو .  103ورودفع بكاممووه )بسؾجووب السووادة 
ريوووذهب  freed fromفوووي حالوووة وقوووؾع الدووورقة  كوووان التووواجر أيزوووًا مبووورًأ موووؽ التزاموووه 

حرًا/يعفووى  إلرجوواع  يسووة السبمووي األصوومي السقتوورض بسؾجووب العقوود.  السعشووى الوودقي  لهووذه 
فال بووارة السدووتخدمة مووؽ  السووادة لوويس مؤكوودًا تسامووًا إذ أن الترجسووات غامزووة إلووى حوود مووا. 

  وتموػ السدوتخدمة موؽ قبول ”go free“ قبل القس سي إيا دبميوؾ جوؾيز والدويد هوارعر  
وتمووػ السدووتخدمة مووؽ قبوول د. موواري    ”andar libero“البروفيدووؾر پووي بؾيفشوواتي  

“andr{ libero”   يبدو أيها تعشي أن التاجر  كؾيه قود أصوبي محظسوًا رُمفمدوًا  ولوؼ يبو
حررتوووه الذخروووية فقووود سوووسي لوووه أن يحوووتفظ بهوووا رحررتوووه   فوووي حووويؽ أن ال بوووارة  لديوووه غيووور

“be absolved”  ُيبرأ مؽ  السدتخدمة مؽ قبل جيمبورك إدوردز  وتموػ السدوتخدمة موؽ 
قووود يعشوووي ،وووسشًا أن التووواجر قووود تحووورر موووؽ التزاموووه  ”sera quitta“قبووول األب شوووايل 

وعميووه قوود يحوودث  إذا كووان التفدووير  بسؾجووب ذلووػ العقوود الخوواص أيووًا كووان و،ووعه السووالي. 
الثووايي هووؾ الرووحيي  أن التوواجر قوود يكووؾن مؾسوورًا رقووادر عمووى اإليفوواء  حقووًا  وحتووى ثررووًا  
ومع ذلػ وعسؾجوب هوذه السوادة يتجشوب جسيوع السدوؤوليات عوؽ البزواعة التوي سومبي مشوه.  

إذ أيووه وربوودو مووؽ السعقووؾل االفتووراض أن السعشووى الثووايي يجووب ان يكووؾن السعشووى الرووحيي 
خبلف ذلػ فنن  يسة التعوؾرض ال تبودو بأيهوا كبيورة بسوا فيوه الكفايوة لمتعوؾرض عوؽ الزروادة 

السفرو،ة عموى القوروض االعتياديوة مقاريوة بالدوعر السفوروض  33الكبيرة في سعر الفا دة 
ومووووؽ الجوووودير مبلحغووووة أن الحسايووووة ،وووود الخظوووور  الدوووورقة بقووووؾة   عموووى قووووروض التجووووارة.
يي ذات طبيعة محدودة  ولؼ ُتتخوذ احتياطوات ،ود الخدوارة بدوبب الدبلح في الظرر   كا

                                                 
33 Part of the extra rate is accounted for by the fact that the security was not retained by 
the lender Cf. Digest, XXII, ii. 
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حادث  أو سؾء األحؾال الجؾرة .. الو .  ورعسوا يرجوع سوبب ذلوػ إلوى أن تجوارة بابول  فوي 
الفتوورة السبكوورة التوووي تسووي اإلشوووارة إليهووا  كايوووي تجووارة برروووة بالكاموول تقرربوووًا  وكووان التووواجر 

ده  وعالتالي فونن خظور تعورض القافموة إلوى حوادث يراف  القافمة ورتؾلى حساية البزا ع بشف
كووان طفيفووًا  وأن مثوول هووذه الحووؾادث كايووي دا سووًا تقرربووًا جز يووة مووا خووبل فووي حوواالت يووادرة  
وموووؽ غيووور السووورجي ان تتدوووبب فوووي خدوووارة بزووواعة التووواجر بأكسمهوووا وحتوووى خدوووارة جوووزء 

ؼ يكوؽ مهسوًا بسوا ممسؾس مشها  وعالتالي فنن خظر الخدوارة الشاشومة عوؽ مثول هوذا الدوبب لو
يكفوووي  أو ران الستووواجرة  كايوووي تخموووؾ موووؽ الفرصوووة الكافيوووة لمغوووش لتبررووور اسوووتخدام حسايوووة 
القووايؾن لمتوواجر ،وود هووذه الرووشف مووؽ الخظوور.  ومووؽ ياحيووة أخوورى  فوونن الخظوور السووراد 

 34الحسايووة ،ووده  أي خظوور الدوورقة رالشهب/الدوومب  كووان خظوورًا ح ي يووًا موواثبًل عمووى الوودوام 
ي الحا،ور فونن القؾافول الروغيرة كثيورًا موا تتعورض لمهجوؾم والشهوب  وحتوى وحتى فوي الؾقو

فوي بعووض األحيووان القؾافوول الكبيورة السحسيووة بووالجشؾد.  إ،ووافة إلوى تكوورر هووذا الخظوور كووان 
 هشاك أيزًا احتسال أن تكؾن الخدارة الؾاقعة خدارة  كمية. 

 
بزوا ع .. الوو   ألغووراض الدوسات البووارزة لمتذووابه بويؽ عقوود قوورض الشقوؾد هووذا  أو قوورض ال

( لقوود كووان القوورض مووؽ أجوول 1الستوواجرة وعوويؽ عقوود القوورض عمووى الدووفيشة هووي كسووا يمووي: )
قوورض ح يقووي فووي الكثيوور مووؽ الحوواالت  وفوووي حوواالت أخوورى كووان لغوورض السذوواركة فوووي 

ولحوود أديووى معوويؽ  ولكووؽ لووؼ يكووؽ أبوودًا لغوورض الذووراكة  sharing of profitsاألرعوواح 
partnership  ( كايووي البزواعة أو الشقووؾد السقتر،ووة  كميوًا أو جز يووًا  فووي 2) الخالروة

ولوووووؼ يحووووووتفظ بهوووووا موووووؽ قبووووول الرأسوووووسالي أو التوووووواجر  traderعهووووودة واسوووووتخدام الستووووواجر 
merchant(  3 ْيؽ فووي حالووة ( كووان الستوواجر معفووى كميووًا مووؽ السدووؤولية فيسووا يخووص الوود 

ب كوان أكبور بكثيور موؽ ( سوعر الفا ودة السحتدو4وقؾع طوارك مشروؾص عميوه فوي العقود  )
الدووووعر السحتدووووب عمووووى قوووورض اعتيووووادي.  وعالتووووالي يتبوووويؽ أن فكوووورة عقوووود القوووورض عمووووى 

                                                 
34 Cf. Strabo, XVI, (i) 15, Digest, XXII, ii. 
Pliny: Hist. Nat. VI, cap. 26-28. 
Diodorus Siculus, II, cap. 48. 
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الدفيشة  في مقؾماته األساسية  كوان مؾجوؾدًا  بعود إجوراء التعوديبلت البلزموة  فوي القوؾاييؽ 
 5000-4000الشاعسة لمقروض ألغراض الستواجرة التوي كوان البوابميؾن يقؾموؾن بهوا قبول 

كسوووا هوووي مبيشوووة فوووي شوووررعة حسوووؾرابي التوووي يعوووؾد تاررخهوووا إلوووى حوووؾالي سوووشة  سوووشة خموووي 
 قبل السيبلد. 2250

 
 مالح ة

 
يذأ هوذا الذوكل األولوي لعقود القورض عموى الدوفيشة يتيجوة لمغوروف الخاصوة لبابول لتظوؾرر 

فونن البوابمييؽ كوايؾا مذوهؾررؽ فوي  35صشاعتها وتجارتها.  وكسا هؾ مذكؾر في السمحو  )أ(
العووالؼ السعروفووة  يووذاك برووشاعاتهؼ الؾاسووعة والستشؾعووة.  ولكووؽ  لكووؾن بابوول  جسيووع أيحوواء

بمدًا ال يشتا أو ال يشوتا إال القميول موؽ السوؾاد األوليوة  باسوتثشاء السشتجوات الزرا يوة عسؾموًا  
فنيه كان مجبورًا عموى اسوتيراد السوؾاد األوليوة الزوروررة لروشاعاته  ولكوي يقوؾم بوذلػ  كوان 

 ة الؾاسعة الشظاق مع بمدان أخرى.ممزمًا بالستاجر 
 

ورغؼ أيوه فوي البدايوة كوان الروشاعييؽ والوزراعييؽ فوي بابول ال يشتجوؾن إال موا هوؾ ،وروري 
لبلسوووتهبلك الوووداخمي  وكوووايؾا لوووذلػ يقؾموووؾن بسقايزوووة أو بيوووع بزوووا عهؼ بأيفدوووهؼ أو موووؽ 

لمووذهاب  خووبلل أقووارعهؼ أو خوودامهؼ  ومووع ذلووػ ومووع ازديوواد أعسووالهؼ عشوودما أصووبي ،وورورراً 
أبعووووود لمحرووووووؾل عموووووى أسووووووؾاق لبزووووووا عهؼ ولمحروووووؾل عمووووووى السوووووؾاد األوليووووووة الزووووووروررة 
لرووشاعاتهؼ  صووار مووؽ غيوور السبل ووؼ أو مووؽ الستعووذر عموويهؼ االسووتسرار فووي االعتسوواد عمووى 
هوووذه السدووواعدة السحميوووة راألقوووارب والخووودام  وا،وووظروا لوووذلػ لمبحوووث عوووؽ وكوووبلء  خوووررؽ.  

باعووووة الستجوووؾليؽ فووووي الؾقووووي الحا،وووور  كووووايؾا يقؾمووووؾن هوووؤالء الووووؾكبلء  الووووذيؽ يذووووبهؾن ال
بووورحبلت لمستووواجرة  تستووود أحيايوووًا عموووى مووودى عووودة شوووهؾر وحتوووى عووودة سوووشؾات  لحدوووابهؼ 
الذخروووي  حيوووث يتدووومسؾن عموووى سوووبيل القووورض كسيوووة معيشوووة موووؽ البزوووا ع .. الووو  موووؽ 

                                                 
 ]لا نترجا هذا الملحق[. 35
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 الروووايع أو الوووزارع  وعشووود عوووؾدتهؼ يقؾموووؾن إموووا بتدوووديد سوووعر معووويؽ عموووى البزوووا ع التوووي
قدمي لهؼ أو اقتدام األرعاح السكتدبة موؽ تجوارتهؼ.  وفوي كول حالوة يبودو أن التواجر كوان 
مووًا بتدووديد  يسووة البزووا ع السقدمووة لووه وجعوول مووؽ يفدووه وعا متووه مدووؤواًل شخروويًا  وفووي  ُممز 
حالوووة عووودم تسكشوووه موووؽ تدوووديد رأس السوووال فنيوووه وعا متوووه يروووبي ُممكوووًا لمذوووخص الوووذي قوووام 

 ؽ .بتسؾرمه رعبؾدية الدي
 

وربدو أن هذا الشغام كان يجري بذكل جيد إلى حد ما فوي جسيوع يؾاحيوه إال عشودما ُتدومب 
بزووواعة التووواجر فوووي الظررووو  وعالتوووالي  وعووودون خظوووأ موووؽ جايبوووه  عشووودها يروووبي التووواجر 
عووواجزًا عوووؽ تدوووديد رأس السوووال السقووودم لوووه.  ولسجابهوووة هوووذه الروووعؾعة توووؼ إدخوووال الشغوووام 

وعسؾجبوووه  كسوووا هوووؾ معوووروض أعوووبله  يروووبي التووواجر السؾصوووؾف فوووي شوووررعة حسوووؾرابي  
متحررًا مؽ كل السدؤوليات رالسشروؾص عميهوا  فوي عقوده إذا أعموؽ رسوسيًا رأقدوؼ  بأيوه قود 

 تعّرض لمدمب.
 
 

 2013تذررؽ الثايي  -تسي الترجسة في لشدن 
 



 ة لمتأميؽ في العراق القديؼاألشكال األولي
 
 

 
 صفحة | 132

 

ن اارة عاماة عماال التااريخ ات تصااالع  -3ممحاه ر ا  
 لوالع الراىدين

 
 

 ا. ل. أوعشهايؼ
 
 رجسة: مرباح كسالت

 
 .2013  تسؾز 359  العدد اليقاىة ال ديدةيذرت هذه الترجسة أصبًل في مجمة 

 
وهووؾ  A Bird’s-Eye View of Mesopotamian Economic Historyعشووؾان هووذه الدراسووة باإليجميزرووة هووؾ 

 Trade and Market in the Early Empires: Economies  موؽ كتواب: 37-27  الروفحات لوثالفرول الثا

in History and Theory, Ed. Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg and Harry W. Pearson, 
Gateway Edition, Chicago, 1971.  (1st Ed published by the Free Press, 1957). 

 
  ثريا استخدام تعبير وادي الرافديؽ وما بيؽ الشهررؽ بداًل مؽ ميزوعؾتاميا.

 
 

ت الؾثا  ية الوؾفيرة لؾحودها كافيوة ألن تكوؾن أساسوًا لكتابوة التوارر  االقتروادي لؾ أن البيايا
لحزوووووارة يا يوووووة وميتوووووة فووووونن عووووودد الشروووووؾص السدوووووساررة حوووووؾل جسيوووووع مغووووواهر الحيووووواة 
ووؽ السووؤرخ عمووى إيجوواز هووذه السهسووة بكوول تأكيوود.  فمووؼ تذووهد  االقترووادية لووؾادي الرافووديؽ ُتسكِّ

عروووؾر الؾسوووظى األوروعيوووة  إال القميووول موووؽ السووودويات فتووورات التوووارر   الدوووابقة الزدهوووار ال
لمشذووواطات االقتروووادية لؤلفوووراد ومعوووامبلت السكاتوووب اإلدارروووة لمسعابووود والببلطوووات  كوووالتي 
ُتسّيوز بعووض عروؾر التووارر  البوابمي وا شووؾري.  كسوا أن تتبووع يهوؾض وتظووؾر السؤسدووات 
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 خوور فووي العووالؼ   االقترووادية عمووى موودى أكثوور مووؽ ألفووي سووشة غيوور مسكشووة فووي أي مكووان
 رعسا باستثشاء الريؽ والهشد.

فعوودد األلووؾاح الظيشيووة الستعمقووة بهووذه األمووؾر تووزداد سووشؾرًا بووا الف  كسووا أن عوودد السوودويات 
السشذوووؾرة وغيووور السشذوووؾرة يقتووورب موووؽ ما وووة ألوووف وال يبووودو أن هشووواك يهايوووة مشغوووؾرة لهوووذه 

لمفشوووووواء  وُعووووووْرُف تدووووووجيل السكتذووووووفات.  فسووووووادة الكتابووووووة  بفزوووووول طبيعتهووووووا غيوووووور القابمووووووة 
السعووامبلت اإلداررووة والخاصووة يووؾفران  مووع بعزووهسا  حرووادًا ثووّرًا يسكووؽ أن يحمووؼ بوووه أي 

 مؤرخ اقترادي.
 

إزاء ذلووػ  مووا هووي أسووباب قرووؾر عمسوواء ا شووؾررات والسووؤرخيؽ االقترووادييؽ  عمووى حوود  
 سؾاء  لبلستفادة القرؾى مؽ هذه السرادر؟

 
لمشرؾص الستوؾفرة الوذي ال يدوتظيع سوؾى عودد صوغير موؽ هشاك  مؽ جهة  العدد الكبير 

العمسوواء لهووؼ الرابووة فووي التعاموول معهووا وعسووا يفووي بووالسراد.  لكووؽ الع بووة األكثوور أهسيووة هووؾ 
الحاجز السفاظيسي الوذي يحوؾل دون اإلدراك الكامول لمظبيعوة الح ي يوة لمسعوامبلت السدويوة 

قشا فوووي الشغرروووات االقتروووادية لمقووورن وخمفياتهوووا السؤسدوووية الستعوووددة الجؾايوووب.  إن اسوووتغرا
التاسع عذر  التي توؤثر حتوى عموى عمسواء ا شوؾررات األكثور سوذاجة فوي مدوا ل الشغرروة 
االقترووادية  يووؤدي بشووا إلووى مؾ،ووعة كوول حالووة اقترووادية ،ووسؽ الشدوو  التقميوودي لمشقووؾد  

سووشة موووؽ  كسوووا اسووتقر  تعررفهوووا والقبووؾل بهوووا خووبلل السا وووة –واألسووؾاق  واألسوووعار  وغيرهووا 
حزووارتشا.  فووشحؽ ُيظبوو  هووذه األطوور باسووتسرار حتووى بوودون إدراكشووا بأيشووا يذووؾه صووؾرة وادي 
الرافووديؽ فووي جؾايبهووا الجؾهررووة  مووؽ خووبلل تأسوويس تحميمشووا عمووى مجسؾعووة مووؽ الفر،وويات 

 التي يقبل بها عمى أيها كؾيية التظبي .
 

ي الوديؽ والسؤسدوات لكؽ هذا الحاجز  عمى أي حال  يسكؽ تجاوزه  ذلػ أن بعوض دارسو
رغووؼ عوودم يجوواحهؼ دا سووًا فووي تحقيوو  هووذا  –القايؾييووة لووؾادي الرافووديؽ قوود أدركووؾا مشووذ زمووؽ 
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أن أية محاولة لفهؼ الغؾاهر السعقدة  واألجشبيوة أساسوًا  لحزوارة با ودة يجوب أن  –الهدف 
اءة ُتدوواير السجوورى الووذي اعتسدتووه هووذه الحزووارة فووي فهووؼ الغووؾاهر.  إن الؾسوويمة األكثوور كفوو

لمتؾصووول إلوووى هوووذا الفهوووؼ  فوووي التعامووول موووع حزوووارة غيووور أمّيوووة  هوووي دراسوووة داللوووة بعوووض 
األلفوووا  السختوووارة عؾ،وووًا عوووؽ اسوووتخدام السروووظمحات الحديثوووة لمتشغووويؼ.  ومسوووا ال يسكوووؽ 
إيكوواره ان مووشها الدراسووة السقتوورح صووعب جوودًا عشوود التعاموول مووع لغووة ميتووة  وأقرووى فا وودة 

 يدة بظبيعة الشص السحفؾ  عر،ًا.يسكؽ لمسؤرخ أن يحرل عميها مق
 

إن رد الفعوول ،وود أيسووا  التفكيوور التووي عهوورت فووي القوورن التاسووع عذوور فووي حقووؾل تووارر  
األديوووان  وعموووؼ المغوووة  وعموووؼ االجتسووواع .. الووو   قووود عّمسشوووا  احتووورام الحزوووارات األجشبيوووة  

هوذا الرصود  وشّحذت ممكاتشا الفكررة فوي الرصود الوذاتي لسؾاقفشوا فوي هوذه الحقوؾل.  إال أن 
موووع األسوووف  لوووؼ يستووود إلوووى حقووول عموووؼ االقترووواد.  فالسشاقذوووات األبدوووتيسؾلؾجية فوووي هوووذا 
الحقووول  سوووؾاء كايوووي تقميديوووة وخبلفهوووا  قووود خمقوووي جوووؾًا ال يتوووؾفر فوووي عموووه فهوووؼ ألي يسوووم 
اقترادي سؾى الشسم الذي يذأ عؽ التظؾر االقترادي الها ول ألوروعوا الغرعيوة مشوذ القورن 

يجوووة لهوووذا الؾ،وووع فووونن مؾقوووف السوووؤرخيؽ االقتروووادييؽ  سوووؾاء كايوووي الثوووامؽ عذووور.  ويت
خمفيووتهؼ تتسثوول بالساديووة التاررخيووة أو الميبراليووة التقميديووة  يترووف بسعالجووة قاصوورة جوودًا فووي 
التعامووول موووع اقتروووادات موووا يدوووسى بالذوووعؾب البدا يوووة  وكوووذلػ اإلهسوووال الكامووول لمعشاصووور 

 ة.الجؾهررة القتراد الحزارات القديسة العغيس
 

لقوود تووؼ تدشوويؽ مووشها جديوود لهووذه السدووألة مووؽ خووبلل مذووروع الجسووع بوويؽ فووروع السعرفووة فووي 
 جامعة كؾلؾمبيا  والذي طب  بشجاح كبير في عدة حقؾل.

 
يووووؾفر لشووووا هووووذا السووووشها مزّرووووة أساسووووية مووووؽ خووووبلل مجسؾعووووة جديوووودة مووووؽ السفوووواظيؼ يسكووووؽ 

عوووة التوووي يدتخمروووها عوووالؼ اسوووتخدامها لؾصوووف أجوووزاء كبيووورة موووؽ البيايوووات السعقووودة والستشؾ 
ا شووؾررات مووؽ الشرووؾص االقترووادية.  تؾعووف هووذه السفوواظيؼ بالدرجووة األولووى ألغووراض 
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وصوووفية وتعسوووول عمووووى كذووووف معووووالؼ بشيؾرووووة معيشووووة ذات عبلقووووة باقتروووواد وادي الرافووووديؽ.  
وهووي تووزود الباحووث بسقووؾالت كافيووة لتشغوويؼ وعوورض جسمووة مووؽ السبلحغووات كايووي سووتكؾن 

.   ال redistributionهووذه السفوواظيؼ هووؾ مفهووؾم  إعووادة التؾزرووع  غيوور ذي معشووى  وأهووؼ
يعشوووي هوووذا أن فتووورة موووا  أو حقوووبًل معيشوووًا  مدويوووة فوووي الؾثوووا   السدوووساررة يسكوووؽ أن يظبووو  
عميهوووا هوووذا السفهووووؾم كميوووًا أو حتووووى بذوووكل كوووواف   فوووالؾاقع أن كاموووول تظوووؾر اقتروووواد وادي 

لتأكيود عموى شوكل  موؽ التكامول االقتروادي  الرافديؽ يتسيز بتغيرات مدتسرة تبرز تارة فوي ا
وتووارة عمووى شووكل   خوور دون أن تختفووي األشووكال األخوورى تسامووًا.  إن التحووري عووؽ العبلقووة 

 reciprocityالد يقة بيؽ مفهؾم  إعادة التؾزروع  وغيرهوا موؽ السفواظيؼ  كسفهوؾم  السبادلوة  
ي مهسووة يجووب أن تتؾسووع رالسعاممووة بالسثوول   يرووبي بالتووالي السهسووة األساسووية لمبحووث  وهوو

لتزوووؼ دا ووورة التوووارر  االجتسووواعي  إذ أن هوووذه األشوووكال لمتكامووول االقتروووادي مدوووتقرة فوووي 
 أعساق الشديا االجتساعي لمببلد.

 
وعووالظبع فوونن السووشها الجديوود سيزوواعف مووؽ السذوواكل بووداًل مووؽ تقووديؼ حمووؾل سووهمة  ولكووؽ 

جديوودة  وقوود يوورغؼ عووالؼ  بفزوومه فوونن مدووار البحووث سوويتحؾل بالزوورورة إلووى معالجووة قزووايا
ا شوووؾررات عموووى التخمووووي عوووؽ العوووذر الجوووواهز بوووأن يقوووص البيايووووات ُيعرقووول فووورص إيجوووواد 
الحموووؾل لمقزوووايا السظروحوووة عموووى البحوووث.  فوووي عووول هوووذه الغوووروف يروووبي إعوووادة تقيووويؼ 
و عووادة اختبوووار البيايوووات ذات العبلقوووة بالقزوووايا االقتروووادية ،ووورورة ممحوووة.  كسوووا أن هوووذه 

تظب  لويس فقوم عموى السوادة الشروية الستعمقوة بالسؾ،وؾع بول تظبو  عموى  العسمية يجب أن
السووودويات التاررخيووووة والديشيووووة واألدبيوووة.  ومووووؽ الؾا،ووووي أن مذوووروعًا كهووووذا أوسووووع مووووؽ أن 
يدتظيع فرد واحد ال يام به بذكل واف   وفي ذات الؾقوي فنيوه يتدوؼ بالجودة والروعؾعة بسوا 

لدووووبب فوووونن الرووووفحات التاليووووة ال تسثوووول غيوووور يحووووؾل دون الشجوووواح فيووووه بدووووهؾلة.  ولهووووذا ا
محاولووة لئلشووارة إلووى اإلمكاييووات فووي التفدووير الجديوود وال ُيووراد مشهووا سووؾى تؾ،وويي السووشها 

 وليس البرهان عمى فعاليتها.
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-سووووشقؾم هشووووا بوووونفراد ثبلثووووة عؾاموووول عمووووى أيهووووا سوووواهسي فووووي تذووووكيل القاعوووودة االجتسا يووووة
وهووي فووي طررقهووا لموودخؾل فووي السرحمووة األدبيووة  االقترووادية الفرروودة لحزووارة وادي الرافووديؽ

literary period كل عامول موؽ هوذه العؾامول يتكورر عموى التوؾالي فوي توآلف مختموف  .
فوي الحزوارات األخورى فوي الذورق األديوى القوديؼ.  إال أن خرؾصوية تجُسوع هوذه العؾامول 

 في بابل الجشؾعية ال تغهر في أي مكان  خر.
 

ب القا سة عمى الري  القادرة عموى إيتواج محاصويل يسكوؽ التعؾرول هشاك  أواًل  زراعة الحبؾ 
عميها دون االعتساد عموى األمظوار  ورسكوؽ التؾسوع فيهوا فوي السكوان إلعالوة أعوداد متزايودة 

محروؾل سوهل التخوزرؽ  يسكوؽ تقدويسه  –مؽ الدكان.  مزايا مثول هوذا الشوؾع موؽ الزراعوة 
الجهوووود السظمووووؾب فووووي عوووول الغووووروف  بدقووووة ألغووووراض التؾزرووووع  يعظووووي أكبوووور غّمووووة مقابوووول

تتظوووواب  مووووع العاموووول الثووووايي: يسووووم فرروووود لبلسووووتيظان.   –السشاخيووووة والتكشؾلؾجيووووة القا سووووة 
يختمف هذا الؾ،ع بذكل وا،ي عؽ الؾ،ع في مرور حيوث يسكوؽ مبلحغوة يسوم بودا ي 
يدوووبيًا لمتكامووول الوووذي يسيوووز االقترووواد القوووا ؼ عموووى التخوووزرؽ  وذلوووػ رغوووؼ تذوووابه الغوووروف 

ي بوووويؽ الؾ،ووووعيؽ.  وربوووودو أن الفوووورق الحاسووووؼ يجوووود تعبيووووره فووووي طبيعووووة التحزوووور الغوووواهر 
urbanisation  م وووو   معووووه الووووذي عهوووور فووووي مرحمووووة مبكوووورة جوووودًا فووووي وادي الرافووووديؽ  وخ 

مفهؾموًا فوذًا لمسديشوة.  ففوي هوذه السودن  ومهسوا كايوي صوغيرة  فونن رابظوة جس يوة قود حّمووي 
ا مووة التووي لووؼ يبوو   مووؽ أثرهووا شوويء.  تجوود محوول جسيووع والءات الدووكان سووؾى الووؾالءات لمع

هوذه العبلقوة بويؽ األفوراد تعبيرهووا فوي الظررقوة التوي تودير بهووا السديشوة يفدوها وترورفها تجوواه 
مؾاطشيهووا  وتجوواه السوودن األخوورى  وتجوواه الدوومظة السركزرووة.  إن الرووفة الفرروودة والجؾهررووة 

ا يسكووؽ أن تتظووؾر إلووى مركووز لمتسووديؽ فووي جشووؾب الووببلد البابميووة هووي ح يقووة أن السديشووة هشوو
 لمشذا  الثقافي دون تحفيز أو حزؾر الذرو  االجتسا ية الكامشة في الدمظة الدياسية.

 
ال يزال التشغيؼ االقترادي الوداخمي لهوذه السودن ُمبهسوًا  ولكوؽ موؽ السقبوؾل االفتوراض بأيوه 

اء الذورق لؼ يختمف فوي جوؾهره عوؽ تشغويؼ السجتسعوات القروروة التوي يجودها فوي جسيوع أيحو
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األديوى القوديؼ بزووسشها األقواليؼ التوي كايووي تعتسود عمووى األمظوار.  مثول هووذه القورى  داخوول 
محيم مؽ الحقؾل فوي األرا،وي الُسذواعة قورب السديشوة  حيوث يجشوي السزارعوؾن حروادهؼ 
مووع قمووة مووؽ الحوورفييؽ اليوودوريؽ  بنمكايهووا أن تووؾفر لدووكايها حيوواة مبل سووة  ال تدووتؾجب إال 

حتكووواك موووع السووودن األخووورى  واسوووتعسال هامذوووي لمشقوووؾد.  وموووؽ الزوووروري القميووول موووؽ اال
السبلحغوووة بوووأن أيوووة مديشوووة موووؽ هوووذه السووودن كايوووي تتكوووؾن موووؽ السديشوووة بوووالسعشى الزوووي  

(town proper( أورو  )uru( ووووووووووواحية السديشوووووووووووة،  )suburb أورو بوووووووووووّره  )
(uru.bar.ra( والسيشووواء  )kar إن ايووواب مؾ،وووع الدوووؾق  .)marketplace كذوووف ي

عمووى يحووؾ دقيوو  البشيووة االقترووادية الداخميووة لمسديشووة تسامووًا مثمسووا يكذووفها حزووؾر مشظقووة 
  ُتعورف باسوؼ السيشواء  لغورض العبلقوات االقتروادية extramuralخاصة خارج السديشوة 

بيؽ السدن.  وهشا يدخل العامل الثالث واألكثر حدسًا: ففي عودد موؽ مثول هوذه السودن كوان 
يتيجوة  –  أو الحقوًا sanctuaryثايي ومشفرول  يتركوز فوي السعبود يؾجد يغام اقترادي 

فوووي بوووبل  السموووػ.  يسّثوووُل هوووذا العامووول  بؾ،وووؾح  يغاموووًا إلعوووادة التؾزروووع  –لتظوووؾر ثوووايؾي 
 يختمف في درجة تعقيده ومداه.

 
لسثوول هووذا السركووز كووان يووتؼ تؾجيووه مشتجووات  تسثوول عسوول أفووراد يعسمووؾن فووي هرميووة معقوودة 

لمتخووزرؽ أو لمتحؾرول إلوى أشووياء مروشؾعة.  وكوان السركووز يدوتخدم الثووروة لمتشغويؼ وداخموه  
مووؽ خووبلل  –السخزويووة كسروودر لمقووؾة االجتسا يووة االقترووادية  ألغووراض الهيبووة وكووذلػ 

إلسوووشاد تشغووويؼ هرموووي ثوووايي لؤلفوووراد يتكوووؾن موووؽ الكهشوووة  –قشوووؾات خاصوووة إلعوووادة التؾزروووع 
ا كووان ال بوود أن يشسووؾ فووي حجسووه وسوومظته والكتوواب والسحووارعيؽ والتجووار.  إن تشغيسووًا كهووذ

وموووؽ أجووول تؾسووويع مستمكاتوووه  بالحروووؾل عموووى دخووول موووؽ السشتجوووات الزرا يوووة والعسووول فوووي 
األرا،ووي العا وودة لووه  واسووتخدام الوودخل الشوواتا إلعالووة أعووداد متزايوودة مووؽ السووؾعفيؽ وكووذلػ 

يووي دورتووي اإليفوواق ألغووراض أخوورى  اجتسا يووة أساسووًا  كتووزريؽ السعابوود والقرووؾر.  لقوود كا
اإليتووووواج والتؾزروووووع الستووووووداخمتيؽ موووووع بعزوووووهسا تُووووووداران موووووؽ السركوووووز مووووووؽ قبووووول مووووووؾعفيؽ 
بيروقراطييؽ يدتخدمؾن أيغسة عالية التعقيد في مدوػ الودفاتر والحدوابات.  وقود تركوؾا لشوا 
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العديد مؽ السدويات التوي تشتغور التقيويؼ.  إن عودد هوذه التشغيسوات قود خمقوي ايظباعوًا بوأن 
التشغيسي ُيسثل كامل التركيبوة االقتروادية لودوربلت السودن.  وعموى أي حوال  هذا الشسؾذج 

فووونن اسوووتسرار وجوووؾد تقميووود موووديشي  تظوووؾر موووؽ تقاليووود السجتسوووع الدوووؾمري واحوووتفظ بحيؾرتوووه 
قبوول السووويبلد   ي وويؼ الووودليل عمووى أن تعوووايش  64-312ر Seleucidحتووى الفتوورة الدووومؾ ية 

اعي  وعالتوووالي االقتروووادي  لوووببلد موووا بووويؽ الشهوووررؽ.  الشغووواميؽ ي ِدوووُؼ كامووول التوووارر  االجتسووو
ويغوورًا الفتقاريووا إلووى السعمؾمووات فوونن العبلقووة بوويؽ السديشووة  مووؽ جهووة  والسعبوود أو الووببل   
مووؽ جهووة أخوورى  غيوور قابمووة لمؾصووف إال أن هشوواك مؤشوورات توودل عمووى أن العبلقووة كايووي 

ات عر،ووية قوود تبقووى تختمووف كثيوورًا مووؽ مديشووة إلووى أخوورى بدووبب عووروف خاصووة أو تظووؾر 
 غير معروفة إلى األبد.

 
بيؽ مديشة ُمشّغسة  عمى األقل فوي أشوكالها األولوى  عموى يسوم  symbiosisهذا التعايش 

مجتسوووع القررووووة  وعوووويؽ السعبوووود أو الووووببل   الوووذي يختمووووف تسامووووًا فووووي التركيووووب االجتسوووواعي 
شووجع عمووى تووراكؼ الدوومع واإلمكايووات االقترووادية  كووان يووؾفر ترتيبووًا ُمر،وويًا ومثسوورًا.  فقوود 

الر يدووية لوودى األسوورة السمكيووة أو السقدسووة  ُمجبوورًا إياهووا عمووى اسووتشبا  طرا وو  بيروقراطيووة 
إلدارة هذا التراكؼ موؽ خوبلل جورد السحتؾروات  وو،وع السيزاييوات  وتحديود الودخل واإليفواق 

سووًا لمُسعوواِدالت  لووئلدارة  equivalenciesعمووى مدووتؾى واسووع الشظوواق.  وطووؾر  يغامووًا ُمحك 
الكفووووؤة لؤليووووؾاع السختمفووووة مووووؽ الدوووومع الغذا يووووة  ومووووؾاد الترووووشيع  وتدووووديد رأجووووؾر  األفووووراد 

عموووى  –وخاصوووة اسوووتعسال الُسعووواِدالت  -العوووامميؽ  بالدووومع  .. الووو .  أّثووور ت هوووذه الظرا ووو  
جسيوووع اترووواالت يغوووام إعوووادة التؾزروووع موووع العوووالؼ الخوووارجي  وتظوووؾرت إلوووى وسوووا ل مهسوووة 

الدياسووية الكامشووة فووي مثوول هووذا الؾ،ووع االقترووادي.  الجايووب الجووؾهري لسسارسووة الدوومظة 
فوووي التعوووايش السوووذكؾر يجووود تعبيوووره فوووي مرا بوووة أسوووعار الدووومع األساسوووية  ومعووودل الفا ووودة 
ومعوايير األوزان التووي كوان الووببل  أو السعبود يسارسووها أو يحواول مسارسووتها.  واألمور الووذي 

ذعوووان لسثووول هوووذا التعوووايش وفوووي ذات الؾقوووي يروووعب عموووى الفهوووؼ هوووؾ اسوووتعداد السديشوووة لئل
إبقوووواء الووووروح السجتس يووووة حيووووًا خووووبلل تقمبووووات الحووووروب والغووووزوات الستكووووررة وحتووووى  أثشوووواء 
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التظؾر  مسارسة يفؾذ سياسي كبيور عموى الوببل  والسعبود.  وأحيايوًا كوان هوذا الوروح يزدهور 
خوورى فووي الذوورق إلووى اعتووزاز مووديي واعووي  ال يجوود لووه مثوويبًل فووي السجتسعووات الحزووررة األ

األديووى  ورووؤدي إلووى تعوواعؼ الشذووا  التجوواري القووا ؼ بالدرجووة األولووى عمووى السبووادرة الفرديووة  
وهوووي أيزوووًا مسوووا لوووؼ تجووود إال القميووول مسوووا يشاعرهوووا فوووي السجتسعوووات األخووورى.  إ،وووافة إلوووى 
ذلووووػ  فنيووووه سوووواهؼ فووووي ،ووووسان بقوووواء السوووودن أثشوووواء فتوووورات الدوووويظرة األجشبيووووة وااليحظووووا  

سيووة السعابوود.  وفووي الشهايووة تحؾلووي العديوود مووؽ هووذه السوودن إلووى ظياكوول فارغووة السدووتسر أله
حيوث كووان عوودد صووغير مووؽ الدووكان يعسوول عموى إبقوواء التقاليوود األلفيووة حيووة  ومووع هووذا فوونن 

 عددًا مؽ السدن استسرت كسراكز مزدهرة ذات شهرة عالسية.
 

عوؽ االسوتقرار  متحوؾاًل ومع ذلػ فنن ميزان القوؾى داخول هوذا التعوايش كوان أبعود موا يكوؾن 
ِموووػ إلوووى السديشوووة ومشهوووا إلوووى السموووػ  عاكدوووًا التغيووورات الدياسوووية التوووي كايوووي تموووفل  موووؽ الس 
السشظقووة بأكسمهووا  أو كفوواءة الحكووام.  ورغووؼ هووذه التغيوورات فوونن أجووؾاء الدووبلم االجتسوواعي 

 ُتسّيز تارر  ما بيؽ الشهررؽ و دابها عمى عكس ما كان عميه الؾ،ع في مرر.
 
افتقوووار السشظقوووة روادي الرافوووديؽ  إلوووى األخذووواب واألحجوووار السبل سوووة لمبشووواء والزخرفوووة   إن

وكووذلػ الووشقص فووي السعووادن  حّفووّزت يذوواطًا اقتروواديًا تجوواوز  يظوواق يغووام إعووادة التؾزرووع.  
فالببلطووات والسعابوود كايووي ترغووب بهووذه السووؾاد لتعزرووز هيبتهووا  وأدى هووذا إلووى التجووارة مووع 

  التووي اقتروورت عمووى الدوومع الكساليووة وايحروورت عمووى السدووتؾى الرسووسي البموودان األجشبيووة
مؽ خبلل الدفراء السمؾكييؽ.  إن الحاجة إليتواج سومع لغورض الترودير  سومع سوهمة الشقول 
وتجد لها  عمى األرجي  سؾقًا جاهزة فوي البمودان التوي تشوتا أو تتواجر بالسعوادن واألحجوار 

ذوواطات صووشا ية باالسووتفادة مووؽ السووؾاد الر يدووية وغيرهووا مووؽ السووؾاد السرغؾعووة  قوود خمقووي ي
السخزوية بكسيات كبيرة في الببلطات والسعابد.  إن مزاميؽ هوذا الجايوب فوي اقترواد موا 
ِمووػ كايووي قا سووة إمووا عمووى يووؾع مووؽ  بوويؽ الشهووررؽ أبعوود مووا تكووؾن عووؽ الؾ،ووؾح  فتجووارة الس 

دات التووووي تحوووودد طبيعووووة بوووويؽ الحكووووام أو السعاهوووو reciprocityالسبادلة/السعاممووووة بالسثوووول 
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الدووومع وأسوووعارها .. الووو .  وعموووى حووود سوووؾاء يبقوووى غيووور وا،وووحًا مكايوووة األشوووخاص الوووذيؽ 
يقؾمؾن بتحررػ تبادل الدمع  ومتى وتحي أيوة عوروف يدوتظيع السؾاطشوؾن األفوراد الحموؾل 
محل السؾعفيؽ السمكيويؽ أو أيهوؼ قود حّموؾا محمهوؼ فعوبًل  والعديود موؽ القزوايا األخورى ذات 

 بلقة.الع
 

إن التفاعوول بوويؽ متغيووررؽ مدووتقميؽ  الووببل  والسديشووة  كووان الُسقوورر لكاموول مجوورى التووارر  
لبابوووول.  فووووالببل  وّسووووع  قاعوووودة أعسالووووه مووووؽ خووووبلل مختمووووف  –والدياسووووي  –االقترووووادي 

 tributeالسراحووول الؾسوووظية  كتغييووور االعتسووواد عموووى دخووول الزووورا ب إلوووى الجزروووة/اإلتاوة 
ة االقتروووادية البلحقوووة التوووأثير عموووى يسوووم الدووومؾك السفزووول لمفموووة وترتوووب عموووى زروووادة القوووؾ 

السديشوة -تغيير في العبلقات موا بويؽ السودن.  فوالسفهؾم األصومي لمدولوة إلىالحاكسة  وأدى 
السكؾيوة موؽ العديود موؽ  territorial stateايزاح  لُيخمي السكان لسفهوؾم الدولوة اإلقميسيوة 

ديوودة  والسحسيووة بحرووؾن ممكيووة  وكمهووا تووزود الدوومع السجتسعووات القرورووة والسدووتؾطشات الج
الر يدية إلوى يغوام إعوادة التؾزروع لودى الوببل .  وكوان موؽ يتوا ا الشزاعوات بويؽ الحكوام موؽ 
أجووول الهيسشوووة تحووووّؾل السووودن الجديووودة إلووووى عؾاصوووؼ توووزدان بقرووووؾر ومعابووود فخسوووة  وعشيووووة 

دولووة إقميسيووة فووي عوول سياسووية قا سووة عمووى اقظا يووة مفرو،ووة مووؽ فووؾق.  إن اإلبقوواء عمووى 
هوووذه الغوووروف يتظموووب جهووودًا عدوووكررًا مدوووتسرًا بهيموووة جووويش ثابوووي مكوووؾن موووؽ شوووررحة موووؽ 
الدوكان ُعزلوؾا عوؽ مقووامهؼ االقتروادي واالجتسواعي  وحيوث أن يغووام الوببل   فوي وعيفتووه 
وطسؾحه الدياسي يقع خوارج دا ورة مجتسوع الدوكان الوذي يذوكل السديشوة  فونن يغوام الوببل  

تأثير الخارجي وكان ُممزمًا باسوتخدام أفوراده موؽ بويؽ أيواس موؽ أصوؾل إثشيوة كان غر،ه ال
أو خمفيووات ثقافيووة مختمفووة.  وكووان مووؽ السوورجي أن يقووؾم هووؤالء األفووراد بوودورهؼ باالسووتيبلء 
عمى الدمظة واستخدام مؾاطشي بمدايهؼ السحوارعيؽ إلبقوا هؼ فوي مركوز يغوام إعوادة التؾزروع.  

لستكوررة إلوى التسوزق الفيوؾدالي و زاحوة الحكؾموة السركزروة  كسوا أن وأدت الغزوات األجشبية ا
الرووراع الحتسووي بوويؽ السوودن القديسووة  وتقاليوودها الثقافيووة والسدييووة  والحكووام الجوودد أدى إلووى 

 تأسيس عؾاصؼ جديدة أشبه ما تكؾن بسخيسات عدكررة.
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حقوووو  عمووووى إن التظووووؾر الووووذي أتيشووووا عمووووى ذكووووره أعووووبله  عمووووى أيووووه تظووووؾر يسووووؾذجي  لووووؼ يت

اإلطوبلق فووي جسيووع مراحموه فووي أي مووؽ الوودول التوي كايووي تتشووافس فيسوا بيشهووا فووي السشظقووة 
الجشؾعيووة مووؽ وادي الرافووديؽ مشووذ زمووؽ عهووؾر امبراطؾررووة سوورجؾن األكوودي راأللووف الثالووث 
قبوول السوويبلد .  إن بعزووًا مووؽ التظووؾرات غيوور الشسؾذجيووة التووي حروومي بدووبب الشجاحووات 

أو كشتيجووة لغووزو أجشبووي  قوود سوواهسي فووي تسؾرووه الووشسم ولكووؽ دون  البوواهرة لووبعض الحكووام 
أن تووشجي فووي إقروواء السجسؾعووة الرا عووة والستكووررة لؤلحووداث التاررخيووة التووي تشووتغؼ الووشسم 

 الذي عر،شاه أعبله.
 

إن عهووؾر بعووض السوودن الكبيوورة فووي بابوول بحيؾرووة متجووددة وقووؾة اقترووادية حووؾالي الشرووف 
السوويبلد  بعوود ايقزوواء فتوورة طؾرمووة شووهدت ايحظووا  الدوومظة  األول مووؽ األلفيووة األولووى قبوول

السمكيووة  يشظووؾي عمووى أحوود أهووؼ األلغوواز الُسحيوورة فووي التووارر  االقترووادي البووابمي.  القوورون 
قبووول السوووويبلد    1155-1531القميموووة التوووي تفرووول الدووووبلالت الحاكسوووة موووا بعوووود الكيذوووييؽ ر
فووووي بابوووول السرزعاييووووة روحوووودة  والتووووي لووووؼ تعسوووور طووووؾربًل  عووووؽ غووووزو الفوووورس  الووووذيؽ وجوووودوا

األغشووى  قوود شووهدت يهؾ،ووًا اقتروواديًا لووؼ يكووؽ   satrapyإداررة/واليووة فارسووية  -عدووكررة
فوووي ،وووؾء األو،ووواع االقتروووادية واإلمكاييوووات فوووي كامووول السشظقوووة  إال الشتيجوووة السباشووورة 
لمتجوووارة العالسيوووة  وفوووي هوووذه الحالوووة بسشووواورة إموووا موووؽ السووودن  موووؽ خوووبلل يذوووا  تشغيسوووات 

جارروة  أو  وهوؾ األقول احتسوااًل  موؽ خووبلل أفوراد أو الوببل  يفدوه.  وكوؾن أن التجوارة مووع ت
الذرق يبدأ حؾالي هذه الفترة  بعد تؾقف لسا يقرب موؽ خسدوسا ة سوشة  يؤرود هوذا التفدوير  
ال يشبغووي أن يرتوواب برووحة هووذا التفدووير عمووى أسوواس عوودم تووؾفر أدلووة مكتؾعووة ذات صوومة.  

تؾثوووو  السعووووامبلت التجاررووووة الفرديووووة وشووووؤون بعووووض األموووواكؽ  ورغووووؼ أن الشرووووؾص التووووي
الكبيووورة متكوووررة إلوووى حووود بعيووود فوووي هوووذه الفتووورة  عموووى السووورء أن  sanctuariesالسقدسوووة 

قبول السويبلد  لوؼ يكوؽ  539-626يفترض ان كتابة الدجبلت فوي العرور البوابمي الجديود ر
ق بويؽ ربودو أيوه يشبغوي لشوا أن ُيفورّ ُعرفًا متبعًا إلى حد كبير في مجوال التجوارة الخارجيوة.  و 
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يؾعيؽ مؽ السسارسات في حقل الشذا  التجواري الؾاسوع الشظواق فوي الذورق األديوى القوديؼ.  
أولهسووووا  السسارسووووات التووووي كايووووي تقووووؾم بهووووا السدووووتؾطشات التجاررووووة ا شووووؾررة فووووي  سوووويا 

ؾح القديسووة  وكايووي هووذه بكوول و،وو-الؾسووظى ومووؾردي الشحوواس مووؽ الخووارج إلووى أور بابوول
تحووي تووأثير التقشيووات البيروقراطيووة إلدارات السعابوود الدووؾمررة التووي كايووي تتسيووز بتعقيوودات 
مدوووػ الووودفاتر والسحاسوووبة الستعوووددة الجؾايوووب.  وربووودو أن ثاييهسوووا كايوووي ُتفزووول االتفاقوووات 
الذووفؾرة وُمدووتْكس مة بووأدوات تشفيذيووة مختمفووة كووان تجووار الذوورق األديووى  مووؽ الفيشيقيوويؽ إلووى 

يعتسووودون عميهوووا بذوووكل أساسوووي.  والتوووزم بالسسارسوووة الثاييوووة سوووكان بابووول الوووذيؽ  الشبظيووويؽ 
قبوول السوويبلد   كوودليل عسمووي عمووى رجووؾعهؼ إلووى الدوومظة   668-680مووشحهؼ أسوورحدون ر

حوو  الستوواجرة مووع جسيووع أقوواليؼ العووالؼ  بعوود أن قووام أبيووه سووشحاررب بتوودمير السديشووة وعوويعهؼ 
 كرقي .

 
يؽ مهستووويؽ إلوووى حووود موووا: كوووان أهوووالي بابووول يعسموووؾن فوووي يكذوووف هوووذا  بالسشاسوووبة  معموووؾمت

التجووووارة بعيوووودة السوووودى والتووووي أصووووبي مروووودر ثوووورا هؼ وقووووؾتهؼ  وكووووان السمووووؾك ا شووووؾررؾن 
يتدوواهمؾن مووع مثوول هووذا الشذووا   وعمووى األرجووي كووايؾا يدووتفيدون مشهووا.  واهتسووامهؼ بسثوول 

توواررخي لدوورجؾن هووذه التجووارة بوويؽ البموودان  عووبلوة عمووى ذلووػ  موودون فووي فقوورة فووي يقووش 
الثايي )جود أسورحدون(.  ففوي هوذا الوشص السشذوؾر موؤخرًا يجود بيايوًا يعكوس بؾ،وؾح الفوي 
لمشغر الدور األساسي الذي كايي تذوغمه التجوارة فوي ماليوة اإلمبراطؾرروة ا شوؾررة.  يودرج 
سووورجؾن فوووي هوووذا البيوووان موووؽ بووويؽ ايجازاتوووه العدوووكررة ح يقوووة أيوووه كوووان السموووػ األول الوووذي 

إلقاموة عبلقوات تجارروة  –التوي يبودو أيوه هاجسهوا خوبلل حسمتوه الفمدوظيشية  –ر أجبر مرو
مووووع  شووووؾر.  أن تؾصووووف الحوووودود السرووووررة هشووووا بأيهووووا  مغمقووووة  تؾ،ووووي وجهووووات الشغوووور 
السختمفووة جؾهررووًا لمخرووسيؽ تجوواه التجوووارة.  فاالكتفوواء الووذاتي القتروواد التخووزرؽ األحوووادي 

التجووووارة العالسيووووة التووووي كايووووي التعبيوووور لسروووور اصووووظدم مووووع مروووومحة وادي الرافووووديؽ فووووي 
 السباشر عؽ اتحاد فررد بيؽ الشغاميؽ االقترادييؽ الذيؽ الحغشاهسا في بابل.
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يقؾديوووا هوووذا إلوووى مدوووألة مهسوووة فوووي عموووؼ ا شوووؾررات: فْهوووؼ وتقيووويؼ طبيعوووة الذوووكل ا شوووؾري 
 لحزارة وادي الرافديؽ.

 
يؽ الشهووررؽ شووسااًل وغرعووًا كايووي فووي الهووبلل الؾاسووع لؤلرا،ووي التووي تحوويم جشووؾب بووبلد مووا بوو

وس ؽ   كقاعودة عاموة  م ويش  الزراعة تعتسد حررًا عمى مياه األمظوار.  سوقؾ  األمظوار ، 
السجتسعوووات الروووغيرة الستشووواثرة فوووي الدوووفؾح الجبميوووة ووديوووان زاجوووروس وفوووي جسيوووع أيحووواء 
  أعووووالي مووووا بوووويؽ الشهووووررؽ بزووووسشها السشوووواط  الدوووواحمية لمبحوووور األبوووويض الستؾسووووم .. الوووو .
السدن داخول هوذا الهوبلل كايوي تحتواج إلوى ُمحّفوز خواص كوي تشسوؾ  كسعبود ومقوام لمدومظة 
الحاكسوووة أو خظوووؾ  لمتجوووارة  والتوووي كايوووي يوووادرة الؾجوووؾد.  كايوووي القووورى تزوووؼ عوووددًا موووؽ 
العا بلت الُسعتِسدة عمى يفدها فوي زراعوة الحقوؾل والبدواتيؽ القرربوة مشهوا  وتودفع الزورا ب 

حوواكؼ ي وويؼ فووي قروور مشيووع أو إلووى مالووػ غا ووب لووه قرابووة  بحكووؼ بذووكل جسوواعي إمووا إلووى 
الوؾالدة أو السكايووة الفيؾداليووة  مووع سوومظة مركزرووة مووؽ يووؾع  مووا.  الؾحوودات القرورووة ذاتهووا  أو 
اإليوووورادات السدووووتسدة مشهووووا  كايووووي خا،ووووعة لمتفوووواوض مووووع بعووووض التقييوووودات التووووي كايووووي 

قاعودة االقتروادية لتشغويؼ فيوؾدالي تختمف حدوب الؾقوي والسشظقوة.  وعوذلػ فنيهوا صوارت ال
يوورتبم بذوووكل مؤقووي موووع مووؽ كوووان يسدوووػ بزمووام الدووومظة.  وعفزوول السدووواهسة بالزووورا ب 
كووان الشغووام بأكسمووه يووؾفر سووشدًا لسجسؾعووات القووؾة السفرو،ووة.  هووذه السجسؾعووات  كقاعوودة 
 عاموووة  أعهووورت القميووول موووؽ االسوووتقرار  وتؾسوووعي بدووورعة ب يوووادة أحووود األفوووراد  توووؼ  التغموووب
عميهوووا بُيدووور موووؽ قبووول مجسؾعوووات أجشبيوووة غازروووة  وايهوووارت بدوووهؾلة عشووودما اختفوووي قووودرة 
التشغوويؼ السركوووزي عمووى جبايوووة الزوورا ب.  وعووول  مجتسوووع القررووة مدوووتقرًا عمووى يحوووؾ بوووارز  
وعسل  واجوب تدوديد الزورا ب الجسواعي عموى تحييود االيذوقاقات الفرديوة رغوؼ أن الحورفييؽ 

بوبل  السموػ  وهكوذا كوايؾا يدواهسؾن بوذلػ الشوؾع موؽ التروشيع  غالبًا ما كايؾا يشجذبؾن يحوؾ
 الذي كان جسيع ممؾك السشظقة يدعؾن إليه لتعزرز قاعدتهؼ االقترادية.
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مووؽ  شووؾر  السديشووة التووي يبوودو أيهووا تسثوول اأُلس فووي أقرووى الذووسال لتشغوويؼ يسووؾذج السديشووة 
ء سمدووومة مووؽ اإلمبراطؾرروووات البابميووة  قاموووي الدووبلالت الحاكسوووة  السحميووة واألجشبيوووة  ببشووا

االقترادية التي وصفشاها  يفًا  والتوي لوؼ ُتعّسور طوؾربًل.  لكوؽ هوذه -ذات البشية االجتسا ية
اإلمبراطؾررات كايي تتزود بروؾرة متزايودة دا سوًا موؽ السغوايؼ الُسجس عوة موؽ حسوبلت حرعيوة 

لداخميوة والتجوارة سشؾرة ذات طابع مؤسدوي  كسوا يبودو  وموؽ إيورادات مذواررع االسوتيظان ا
العالسية بعيودة السودى.  ويذوأت مذواررع االسوتيظان الوداخمي موؽ مبوادرات ممكيوة  فوالسمؾك 
ا شووووؾرريؽ كووووايؾا باسووووتسرار يقؾمووووؾن بتذووووييد السوووودن الجديوووودة وتأهيمهووووا بدووووجشاء الحوووورب.  
وكايووي هوووذه السوودن ُتحكوووؼ موووؽ قبوول موووؾعفيؽ ممكيوويؽ يووودفعؾن الزووورا ب لمسمووػ.  كووول هوووذا 

ء مشغؾموووة موووؽ الظرقوووات ألغوووراض حفوووظ األموووؽ وجبايوووة الزووورا ب واإلتووواوات وكوووذلػ بشوووا
 عسمي عمى دعؼ العا مة السالكة وجيش السمػ.

 
ورشبغي أن يؾ،ي فوي هوذا الدوياق أن الدومظة الدياسوية ا شوؾررة كايوي تقوؾم أساسوًا عموى 

وور بوالقؾة  السفرو،ووة عمووى تموػ األقوواليؼ التووي كايوي خووارج الس policyسياسوة  شظقووة التحزل
الرغيرة يدبيًا لمتحزر الذاتي الح يقي في الجشؾب والتوي تذوكل  قموب  الحزوارة البابميوة.  
وقد تؼ  تظبي  بعوض التحزور بوالقؾة كوذلػ موؽ قبول بعوض الذخرويات الشذوظة والشاجحوة 

التشفيوذ الوؾاعي القاسوي لمسفهوؾم الدياسوي عدكررًا وسم السمؾك البابمييؽ.  ورسكؽ القوؾل إن 
جباري هؾ الوذي خمو  اإلمبراطؾرروة ا شوؾررة.  وقود طبقوي ذات الدياسوة فيسوا لمتحزر اإل

بعد موؽ قبول كول الغوزاة الفورس والداسوايييؽ الوذيؽ سويظروا عموى يفوس السشواط  فوي الذورق 
 األديى.

 
وربدو أن الدياسة الداخميوة فوي  شوؾر كايوي معقودة جودًا.  السودن القديسوة السحسيوة بسؾاثيو  

ا موووؽ الزووورربة والتجشيووود العدوووكري  ورعسوووا كوووان لهوووا حروووة فوووي ازدهووورت بفزووول اسوووتثشا ه
الشذوا  التجواري إال أن هوذا غيوور قابول لمتؾثيو  فوي العهووؾد الستوأخرة.  وقود أْمم وي السرووالي 
السختمفووة الشذوواطات الستعمقووة بشغووام التؾزرووع الستسركووز فووي الووببل   الووذي كووان يحتوواج إلووى 
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ت التوي ال تشتهوي لودعؼ وتؾسويع األسورة السمكيوة  الغشا ؼ والخامة البذررة الؾاردة مؽ الحسوبل
وووم  التشغووويؼ الفيوووؾدالي  موووع ايغستوووه إلعوووادة التؾزروووع  الثوووايي والثالوووث  يفوووؾذه موووؽ  بيشسوووا ب د 
الزوويعات االقظا يووة والسجتسعووات القرورووة إلووى مدووؤولي الووببل .  كوول هووذه القووؾى كايووي 

ل التوووارر  ا شوووؾري حقوووبًل تتشوووافس موووؽ أجووول الشفوووؾذ الدياسوووي لزروووادة قؾتهوووا  وهوووذا موووا يجعووو
 ص بًا  وفي يفس الؾقي  حقبًل را عًا لمبحث.

 
موووؽ خووووبلل فوووورز ايسووووا  أساسووووية معيشووووة لمتكاموووول االقترووووادي فووووي هووووذا التبدوووويم السفوووور   
الستهوووؾر يؾعسوووا  لثبلثوووة  الف سوووشة موووؽ التوووارر  االقتروووادي لوووؼ يقرووود إهسوووال التوووأثيرات 

ن  أو إهسوووال ح يقوووة أن الغوووروف السحميوووة اإليديؾلؾجيوووة الستداخموووة السؾجوووؾدة فوووي كووول مكوووا
وتمػ ذات الظوابع السؤقوي قود ،وغظي باسوتسرار لخمخموة هوذه األيسوا .  وموع ذلوػ  هشواك 
اتجواه مؤكوود ،وسؽ تظووؾر السؤسدوات االجتسا يووة واالقتروادية لووؾادي الرافوديؽ لمعووؾدة إلووى 

كايووووي  عوووودد صووووغير يدووووبيًا مووووؽ التكؾرشووووات الشسؾذجيووووة ألو،وووواع سياسووووية واقترووووادية أيوووواً 
العؾامووول السرعكوووة الستحركوووة عبووور السذوووهد التوووواررخي.  هوووذه القووودرة الغرربوووة لعكوووس مدووووار 
التظؾر تفدر إلى حد كبير بعض السغاهر الفررودة لمروؾرة التوي رسوسشا مبلمحهوا فوي هوذه 

  الشغرة العامة  لمتارر  االقترادي لؾادي الرافديؽ.
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 1يالت ارة مير السوقية ىي دمن حطورال-8الطمحه ر   
 

 كارل بؾاليي
 

 ترجسة: مرباح كسال
 

 2013  أيمؾل 360  العدد اليقاىة ال ديدةيذرت في 
 

يذهد تارر  مختمف فوروع السعرفوة  فوي بعوض مراحموه  عهوؾر حالوة تشظوؾي عموى مفارقوة: 
فسع ازدياد حجوؼ الحقوا   القابموة لوئلدراك تروبي هوذه الحقوا   وكأيهوا ال تشوتغؼ فوي صويغة 

  مشوووذ عووووام 1920-1864بلقترووواد البوووابمي  فقوووود بووويؽ  مووواكس فيبووور ريسظيوووة.  وعالشدوووبة ل
إدراكووه لمرووعؾعات الدفيشووة فووي هووذا االقتروواد إال أيووه لووؼ يرجووع إلووى هووذا السؾ،ووؾع  1909

ثاييوووة.  أموووا بالشدوووبة لعمسووواء التوووارر  ا شوووؾري فووونن مغووواهر العمووول التوووي يتروووف بهوووا هوووذا 
ر داللووة  فوي فتوورة متوأخرة يدووبيًا.  فووو االقترواد كايووي وا،وحة لهووؼ ولكوؽ  وهووؾ األموور األكثو

ر  عووى مووورة بعوود أخوورى إلووى التعاموول بحووذر موووع  – Paul Koschakerبووؾل ُكؾِشووك  الووذي د 
أخوذ بالتذوكي فوي الشهايوة موؽ  –بعض االفترا،ات التي قدمها الرواد في التارر  ا شؾري 

د فوووي أن جهوووؾده قووود وصووومي إلوووى طررووو  مدووودود.  فقووود اختوووتؼ دراسوووته عوووؽ إدارة االقتروووا
( بووو  إشووارات متزووارعة ومذووككة  ولّسووي بأيووه لووؼ يووتسكؽ مووؽ 1942الدولووة البابميووة القديسووة )

                                                 
 المالومات الوردة  ٌن قوسٌن مر اٌن والهوامش من وضع المترجا ما لا ٌشر باف ذلك. 1
 

وهو ال صل الثانً، الص حات  Marketless Trading in Hammurabi's Timeو عنوان هذه الدراسة  اإلنجلٌزٌة ه

 ,Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory، من كتااب: 12-27
Ed. Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg and Harry W. Pearson, Gateway Edition, Chicago, 

1971.  (1st Ed published by the Free Press, 1957).   

 

(.  للتارٌااف األولااً لاا ام األفكااار االقتصااادٌة التارٌبٌااة ل ااوالنً راجااع: دانٌااال فساا ٌلد، 1964-1886كااارل  ااوالنً )

 .73-65، ص 1998نٌسان -، آذار281لادد ا ،الثرافة الجديدة"السوق من منظور تارٌبً"، 
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عمووى عسميووة التجووارة  transactional termsالتظبيوو  الُسر،ووي لقؾاعوود التعاموول التجوواري 
كسوا هوي مثبتوة فوي وثوا    process of governmental tradingالتي تسارسها الحكؾمة 
ه عميشوووا  فوووي الؾقوووي الحوووالي  القبوووؾل بعووودم كفايوووة السفووواظيؼ العقبلييوووة الرسوووا.  وأ،ووواف  بأيووو

لفهووووؼ التروووورفات اإلداررووووة البلعقبلييووووة لسووووا اسووووساه  مووووؽ بوووواب االتهووووام  الؾسووووا ل التجاررووووة 
السفرطة في بيروقراطيتها.  هذا األسمؾب فوي التعبيور قود يعكوس تحيوزًا فوي الحكسوة العسميوة 

اروووة وا،وووحة.  وعموووى أي حوووال  فووونن مثووول هوووذه الشغووورة لهوووذا العوووالؼ الكبيووور الوووذي يتستوووع بر 
الوذي  – V Gordon Child  1957-1892تتجواوز جوؾهر السذوكمة فحتوى غوؾردن جايمود ر

اخفووو  فوووي تفكيوووػ األموووؾر  –يسكوووؽ أن يؾصوووف بوووأي شووويء عووودا كؾيوووه معاديوووًا لبلشوووتراكية 
فشغررتوه عوؽ الغامزة التي تشوتغؼ األشوكال األولوى لمحيواة االقتروادية فوي هوذه السشظقوة.  

التوووي كايوووي ايعكاسوووًا لمتقووودم السوووذهل فوووي اركيؾلؾجيوووا موووا قبووول التوووارر    2 الثوووؾرة الحزوووررة 
وعمووى الوورغؼ مووؽ هووذا التقوودم  ال تجيووب عمووى التدوواال عووؽ كيفيووة تشغوويؼ اإليتوواج والتجووارة.  
لووذلػ يتؾجووب عميشووا االفتووراض بووأن العؾا وو  أمووام فهووؼ  أعسوو  كايووي تتجوواوز أيووة تفزوويبلت 

التوووارر  أو الدياسوووات االقتروووادية.  وربووودو أن هشووواك  فوووي الؾاقوووع  أسوووبابًا قؾروووة  لفمدوووفات
توودعؾيا لبلعتقووواد بووأن اإلحبوووا  الووذي كوووان البووواحثؾن يؾاجهؾيووه فوووي حقوول دراسوووة االقترووواد 
البابمي ما هؾ إال  خر طؾر لمحيرة التي كايي تشتقول موؽ جيول إلوى  خور والتوي ُعرفوي لسوا 

oikos controversyُأوْرُكووؾس  يقوورب مووؽ قوورن باسووؼ الجوودل حووؾل
رالسووذكؾر فووي الفروول  3

                                                 
 Gordon Child, What Happened inفاً وادي الرافادٌن، فاً كتااب: أنظار ال صال الباامس، الثاورة الحضارٌة 2

History, Penguin Books, 1952 (First Ed. 1942), pp. 89-113. 
3 Oikos   أصل الكلمة فً اللغة األلمانٌة ٌانً " ٌت" أو "منزل".  فاالقتصاادي المنزلاً المغلاق فاً الحضاارات القدٌماة

تحاات  Trade and Market in Early Empires.  ال صاال األول مان كتاااب oikenwirtschaftٌشاار يلٌاام  كلماة 

، ٌلباص عناصار 1925ٌقت س نصاً من كتاب آبر، صدر  األلمانٌة عاا  المناظرة الداذرة حول ال داذٌة االقتصادٌةعنوان 

 الجدل الداذر  ٌن ال احثٌن فً اقتصادٌات الاالا القدٌا  الشكل التالً:
د الاالا القدٌا على أنم وصل درجة عالٌة من التطاور، أو، علاى الاكاس، كاان فاً جاوهره هل لنا أن ن ها اقتصا

  داذٌاً؟
هل أن القرنٌن الرا ع والبامس ق ل المٌاد ٌات ران عصراً لألعمال الوطنٌة والاالمٌة، شهد تقهقرا فً الزراعاة 

الٌة أباذة طرٌقهاا للتوساع، ومصاانع وتقدماً فً الصناعة، والمانٌ اكتورات الضبمة التً تدار علاى أساس رأسام
 تامل من أجل التصدٌر وتتنافس مع  اضها على  ٌع منتجاتها فً األسواق الاالمٌة؟

 اادو وأن النشااط االقتصاادي لاا ٌصال  ًأو ن ترم، عكس ذلك،  أن مرحلة "االقتصاد المنزلً" المغلق لا تنته
كان هنااك تجاارة منظماة تقاوا علاى المتااجرة ال اٌادة، مستوى النشاط الوطنً ودونم المستوى الاالمًو وأنم لا ت

 وأنم  التالً لا توجد صناعة واساة النطاق تنتج لألسواق البارجٌة؟
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الدوووواب  .  ومؾ،ووووؾع الجوووودل  وعاخترووووار  هووووؾ: هوووول أن السجتسووووع الكبلسوووويكي اليؾيووووايي 
والروموووايي  فوووي ذروة تظوووؾره  كوووان  فوووي جؾايبوووه االقتروووادية  يعتبووور فوووي جوووؾهره مجتسعوووًا 

 ؟حديثًا أو بدا ياً 
 

 ات تصال الزا ف والطش د الطعكوم
 

دة هووذا الجوودل  لوويس مووؽ الرووعب جوودًا أن يوورى  حتووى فووي حالووة االتفوواق العووام فووي اسووتعا
حيوورًا لمعقووؾل.  وفووي الؾاقووع  فوونن السدووألة مثووار البحووث عمووى الحقووا    لسوواذا بقووي التفدووير مُ 

كايووي تتسحووؾر حووؾل موودى تشغوويؼ االقتروواد  فووي مجاالتووه السختمفووة  مووؽ خووبلل األسووؾاق.  
كسوووا يفتوورض.  وحتوووى فوووي  -يدوووي متوووؾفرة بدووهؾلة إن األدلووة عموووى وجووؾد أسوووؾاق عاممووة ل

الدوعر -الظموب-األزمشة الحديثة فنن مدألة التثبي مؽ جاهزرة أو عودم عسول  ليوة العورض
لدمعة أو خدموة معيشوة  فوي وقوي ومكوان محودديؽ  هوي مدوألة فوي غايوة الدقوة.  وعالشدوبة 

ذلػ فنيشوووووا لمسا،ووووي الدوووووحي  فووووونن الووووودليل السباشووووور قووووود ال يكوووووؾن فوووووي متشووووواول اليووووود.  ولووووو
مزظرون لبلعتساد عمى تمػ الودال ل غيور السباشورة  كالدوسات الثقافيوة  التوي تذوير عموى 
العسووؾم إلووى وجووؾد األسووؾاق والشذوواطات الدووؾ ية فووي السجتسووع.  إال أن مثوول هووذه الذووهادة 
خّداعووة.  فالدووسات التووي تدووتدعي فووي عاهرهووا ثقافووة رجوول األعسووال قوود تتؾاجوود بسعووزل عووؽ 

ؽ االقترووواد بأجسعوووه.  هشووواك األمثموووة الذوووهيرة لبلقتروووادات الُسشتحمووووة األسوووؾاق وحتوووى عووو
  التووووي تحووواكي تفاصوووويمها فووووي kula 5أو تجووووارة الووووو كيوووؾال  potlatch 4كتجوووارة الووووو بوووؾتبلج

فوووي  Manusبعووض الحووواالت يذوواطات سساسووورة البؾرصوووة  والتووي تسارسوووها  با وول موووايؾس 

                                                                                                                                                        
و ابتصار، هل أن ط ٌاة الحٌاة االقتصادٌة كانت لّما تزل زراعٌة ولٌست صناعٌة؟  هل أن التجارة كانات لّماا 

ماا ٌقاوا  ام الحرفٌاون الاذٌن ٌنتجاون سالاها  ادون  تزل محصورة   ٌع  ام السالع عان طرٌاق التجاوال، وهاو
 استبداا المكاذن و استامال المواد األولٌة المتوفرة لها محلٌاً.

ٌشار فً الدراسات األنثرو ولوجٌة يلى أن ال وتاش نشاط احت الً ٌقوا على المنافسة، وٌتضمن التوزٌاع السابً للهاداٌا  4
 ٌة لرذٌس الق ٌلة أو الاشٌرة.وتدمٌر ممتلكات إلظهار المنزلة االجتماع

ٌرد فً الدراسات األنثرو ولوجٌة أن الكٌوال هو ت ادل احت الً للهداٌا  ٌن مجموعة من الجزر فً يرب المحٌط الهادي  5
  هدف تأسٌس وتازٌز الااقات  ٌن سكان الجزر.
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 Tolowa-Tututniُتؾتووؾتشي -ُتؾُلووؾ ا  و Great Admiralty Islands 6الجووزر األدميراليووة
فوووي الدووواحل الذوووسالي الغرعوووي لمؾاليوووات الستحووودة  Kwakiutlفوووي كاليفؾرييوووا أو كؾاكيؾتوووال 

كوالشزوع يحوؾ السقوامرة   –األمرركية.  هشاك عوادات ال تتستوع بحود ذاتهوا بظبيعوة اقتروادية 
والتفوووواخر بووووورقؼ والتشووووافس فووووي السووووزاد العمشووووي  والسحاسووووبة الرووووارمة  و غووووراء السخوووواطرة  

والتوووووي ت ِدوووووُؼ مسارسوووووة األعسوووووال التجارروووووة الحديثوووووة  تمعوووووب دورًا فوووووي الشدووووويا  –السبيعوووووات 
االجتسووواعي لمسجتسعوووات البدا يوووة.  وعوووالظبع  فووونن وجوووؾد مثووول هوووذه الدوووسات االقتروووادية 
الزا فووة ليدووي دلوويبًل عمووى وجووؾد أسووؾاق عاممووة.  إ،ووافة إلووى ذلووػ  فوونن بعووض السؤسدووات 

 ي ية  فوي أشوكالها السعقودة  والتوي يعتبرهوا حقوًا بأيهوا يتواج األزمشوة الحديثوة االقترادية الح
كايووي مؾجووؾدة أيزووًا فووي السجتسعووات القديسوووة.   –وهووذا مروودر  خوور لمغسووؾض  –حروورًا 

ولكؽ  إذا كايي ُبشية هوذه السؤسدوات متذوابهة فونن وعا فهوا قود تكوؾن مختمفوة جودًا.  فهوذه 
شووكالها مووا قبوول الدووؾ ية  كايووي تقووؾم مقووام األسووؾاق فووي السؤسدووات فووي أشووكالها األوليووة  أ

حووويؽ أن ذات السؤسدوووات كايوووي فوووي أشوووكالها الدوووؾ ية  عموووى العكوووس  مؤسدوووات تكسيميوووة 
supplementary  لؤلسووؾاق القا سووة.  فعمووى سووبيل السثووال  خمقووي التجووارة واألعسووال  فووي

عقوودة لمؾسوواطة والعسمووة القوورون األخيوورة  ظياكوول ا تساييووة معقوودة وأيغسووة لمسقاصووة وأشووكال م
السدووتخدمة لغوورض محوودد  وكوول هووذه يجووب أن يشغوور إليهووا عمووى أيهووا جديوودة.  ومووع هووذا  
فووونن مؤسدوووات مساثموووة  بأشوووكال أقووول تعقيووودًا بكثيووور  قووود وجووودت فوووي السجتسعوووات القديسوووة.  
وتفدووير ذلووػ بدوويم: عشوودما تكووؾن السقايزووة مشتذوورة يدوواعد اال تسووان والؾسوواطة والسقاصووة 

لسدوووتعسمة كس يوووار عموووى تعووواطي السقايزوووة  وهكوووذا يوووتؼ التعوووؾرض عوووؽ ايووواب والعسموووة ا
 األسؾاق والعسمة كؾسيمة تبادل.

 
يسكششوووا القوووؾل فوووي مثووول هوووذه الحوووواالت  اعتسوووادًا عموووى السروووظمحات الحديثوووة  إن ايوووواب 
األسووووؾاق العاممووووة يدووووتدعي وجووووؾد مووووا يقووووؾم مقووووام هووووذه األسووووؾاق.  وفووووي ايوووواب العسمووووة  

                                                 
جزًء من  ا وا يٌنٌا الجدٌدة، فاً  جزٌرة  ركانٌة ومرجانٌة فً الجنوب الغر ً للمحٌط الهادي، تشكل 40مجموعة من  6

 ما ٌارف  أرب ٌل  سمارك.
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متبادل  غالبًا ما يكؾن هشاك خزرشوًا حكؾميوًا كبيوراً موؽ الدومع األساسوية السدتخدمة كؾسيمة ل
لزوووووبم حدووووواب مديؾييوووووة األفووووراد و جوووووراء السقاصوووووة.  ورغوووووؼ أن العسموووووة ال  يبلزمووووه يغوووووام ا
تدووتعسل كؾسوويمة لمتبووادل  فنيهووا قوود تدووتعسل كس يووار وكؾسوويمة لموودفع  ورووتؼ ذلووػ باسووتخدام 

الي تروووبي عسميوووة الدسدووورة والسوووزاد وسوووا ل سووومع مختمفوووة حدوووب اخوووتبلف الغووورض.  وعالتووو
عادية لتشغيؼ عسمية التبادل.  ومع تظوؾر األسوؾاق تروبي هوذه السسارسوات  بوالظبع  زا ودة 
عؽ الحاجة وتبدأ باالختفاء إلى أن تبودأ بوالغهؾر ثاييوة فيسوا بعود ولكوؽ  هوذه السورة  بذوكل  

ل يسووؾذج إلعووادة عهووؾر معقوود وعوودور  جديوود لمسدوواعدة فووي عسوول األسووؾاق الستقدمووة.  أفزوو
الدووووسات السؤسدووووية واألدوات اإلجرا يووووة فووووي زمايشووووا هووووؾ السجووووال الووووذي يظموووو  عميووووه اسووووؼ 

 سوووابقاً الرووشاعة السروورفية.  لقووود كووان عهوووؾر الرووّرافيؽ  تاررخيووًا  وُهوووْؼ أوُل السروورفييؽ  
لتعسوويؼ اسووتعسال العسمووة السعدييووة.  فقوود وصوومي مسارسووة الروويرفة  بسووا فيهووا التعاموول مووؽ 

ل الفوووووروع  درجوووووة عاليوووووة موووووؽ التظوووووؾر فوووووي مرووووور زموووووؽ البظالدوووووة  إذ كايوووووي هوووووذه خوووووبل
السسارسووات وسوويمة لتدوويير اقتروواد عيشووي رال يقووؾم عمووى اسووتعسال الشقووؾد  ُمخظووم ومتقوودم 
يعسوول بوودون أسووؾاق وعوودون اسووتعسال العسمووة كؾسوويمة لمتبووادل.  وفووي الؾاقووع  فوونن السقاّصووة 

سووشة قبوول بظالدووة مروور فووي التجووارة  1500سال بوويؽ حدووابات التجووار كايووي شووا عة االسووتع
 ا شووووؾررة القديسووووة  وفووووي ايوووواب األسووووؾاق الُسقووووررة لؤلسووووعار  وحتووووى فووووي ايوووواب العسمووووة 

 السعديية.
 

الخبلصة: لقد كان العشرر الُسحّير لمفكر في الجدال الودا ر حوؾل ُأوْرُكوؾس يتسحوؾر حوؾل 
يؽ أطووراف الجوودال.  اعتسووادًا دور الدووؾق  رغووؼ ايوواب الووؾعي الكووافي بأهسيووة هووذا الوودور بوو

عمووووى أن الشغووووام  Rodbertus 7عمووووى صووووياغة السدووووألة بهووووذه ال بووووارات  أكوووود رودبيوووورتس
الزووورربي  فوووي ايووواب يغوووام الدوووؾق  فوووي الفتووورة الستوووأخرة لئلمبراطؾرروووة الروماييوووة  كوووان 
يعتسووود  بداهوووة  عموووى ،ووورربة عاموووة عموووى السمكيوووة  مفرو،وووة عموووى األسووور السكتفيوووة ذاتيوووًا 

                                                 
 The New( عالا اقتصادي ألماانً.  للتاارف علاى أفكااره ٌمكان الرجاو  يلاى 1875-1805ٌوهان كارل رود ٌرتس ) 7

Palgrave Dictionary of Economics 
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مسؽ كايؾا يذكمؾن أصحاب األرض وموالكي العبيود.  وعموى أسواس يفوس الروياغة   تقررباً 
بح يقوووة أن تؾحيوود االقترووادات الحديثوووة قوود تووؼ موووؽ خووبلل األسوووؾاق  BÜcher 8سووّمؼ ُبؾشوور

الؾطشيووة  التووي كايووي بوودورها  إلووى حوود كبيوور  يتوواج توودخل الدولووة  وهووؾ تظووؾر لووؼ يذووهده 
فيبوور تجوواه الرأسووسالية فووي العووالؼ القووديؼ وكووذلػ مؾقووف التووارر   ووببًل.  وأخيوورًا  فوونن مؾقووف  
يسكوووووؽ أن يختوووووزل إلوووووى  Rostovtzeff  1952-1870رمايكووووول إفوووووايؾفيا  روسوووووتؾفتزرل ر

سووؤال واقعووي وهووؾ: إلووى أي موودى كايووي العسميووة االقترووادية فووي رومووا القديسووة  فووي أزمشووة 
ا فووي تأكيووديا عمووى أخوورى وفووي جؾايبهووا األخوورى  قوود تذووّكمي مووؽ خووبلل األسووؾاق؟  إال أيشوو

وجووؾد األسووؾاق يجووب أن يتجشووب بكوول حووذر مغبووة الؾقووؾع فووي مووأزق خظيوور.  فالشذوواطات 
االقترووادية ،ووسؽ شوورو  األسووؾاق الستقدمووة قوود تذووبه الشذوواطات فووي عوول شوورو  مووا قبوول 
الدووؾق فووي حوويؽ أن وعيفتهووا تختمووف كميووًا.  إن التسييووز بوويؽ أو،وواع مووا قبوول الدووؾق ومووا 

تجشووب مووا يسكووؽ أن يدووسى بووو  السشغووؾر السعكووؾس  الووذي أغوورى بعوود الدووؾق يدوواعد عمووى 
السووؤرخيؽ برارووة عووؾاهر  حديثووة  جوودًا فووي العووالؼ القووديؼ فووي حوويؽ ايهووؼ كووايؾا  فووي الؾاقووع  

 يؾاجهؾن عؾاهر يسؾذجية بدا ية أو قديسة.
 

  ضايا ات تصال البالمي
 

                                                 
ام أفكار  وشر ٌارد فاً أحاد المراجاع ماا ( عالا اقتصادي ألمانً.  فً التالٌق على  1930-1847كارل فٌلها  وشر ) 8

)الترجمااة اإلنجلٌزٌااة  انااوان:  1893ٌلااً: وضااع  وشاار نظرٌااة عاان مراحاال النمااو االقتصااادي فااً كتاااب لاام نشاار عاااا 

Industrial Evolution, Toronto: University of Toronto Press, 1903) االقتصأاد المنللأي( مٌّاز فٌهاا  اٌن 

فاً الاصاور  اقتصاد المدينةو oikos economyفكرة رود ٌرتس عن اقتصاد األوٌكوس فً الاصور القدٌمة  مقتضى 
  أي االقتصاد الت ادلً الحدٌث.  وكان دور الت ادل ٌُشكل  النس ة ل وشر الماٌار المركزي فاً االقتصاد الوطني الوسطى و

المنزلاً، وهاو السا ب الاذي ٌ ّسار لمااذا كاان  فها مراحل النمو.  فقد افترم  أن الت ادل كان، عملٌاً، م قودا فً االقتصاد
توصٌف اقتصاد الاالا القدٌا )حٌث كانت التجارة ك ٌرة األهمٌة باف ما كان ٌاتقد  ام  وشار(  أنام اقتصااد منزلاً لاٌس 

ً حاٌن دقٌقاً.  كان الت ادل فً اقتصاد المدٌنة فً الاصور الوسطى محصوراً  السلع المنتجة محلٌاً فً األسواق المحلٌة، ف

 The New Palgrave Dictionaryأن الت ادل ٌاا جمٌع مجاالت النشاط االقتصادي فً ظل االقتصاد الوطنً.  أنظر: 
of Economics, Vol. 1, 1987. 
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لبوابمي موؽ إدوارد مواير حقوًا أقول وثؾقوا لفهسشوا لبلقترواد ا 1942ول كؾشكر عوام پلقد كان 
Eduard Meyer  وفيسا يمي سشؾ،ي أسباب ،عف الثقة.1895عام  . 

 
بعووود فتووورة قرووويرة موووؽ عهووووؾر تزوووارب ا راء بووويؽ بؾشووور وموووواير توووؼ العثوووؾر عموووى م دووووّمة 
مرووشؾعة مووؽ الحجوور البركووايي األسووؾد مشقؾشووة بذووررعة حسووؾرابي.  وتزووؼ هووذه الذووررعة 

.  عموى إثور هوذا 9قريوًا قبول السويبلد 25)ذلػ الؾقي( بحوؾالي قايؾيًا تجاررًا ُحدد تاررخه في 
االكتذوواف بايووي أهسيووة المووؾا ي الظيشيووة الخاصووة بالسدووا ل التجاررووة والسكتذووفة قبوول مدووّمة 
حسوؾرابي.  بوودى وا،ووحًا بوأن الحزووارة قوود يذوأت مووؽ الغرا ووز التجارروة لئليدووان  وأن مهوود 

زرووي عشووه الدووتار فووي بابوول.  وفووي مؾاجهووة عالسشووا  القووا ؼ عمووى ثقافووة رجوول األعسووال  قوود أُ 
هوووذه الحقوووا   فووونن تؾصووويل الحيووواة االقتروووادية القديسوووة بالبدا يوووة ال يعووودو أن يكوووؾن غيووور 
همؾسة.  وأثبي سمدمة مؽ العمساء  مؽ أصحاب العقؾل الشقديوة التوي قّمسوا توؼ تجاوزهوا فوي 

ؽ االخووتبلف عمووى أي حقوول مووؽ حقووؾل السعرفووة  الشتووا ا الجسا يووة لهووذه البحووؾث.  لووؼ يكوو
التفاصيل معدومًا بيشهؼ  وال حتى اإلقرار بؾجؾد ثغرات مهسوة و ولكوؽ فيسوا يخوص الظبيعوة 
العامووة لبلقتروواد  وروحيووة السذوواركيؽ فيووه  والسؾاقووف وميووزان ال وويؼ التووي كووايؾا يعتسوودويها 
فووي تؾجيووه سوومؾكهؼ  فوونن هووذه كمهووا لووؼ تكووؽ مؾ،ووع شووػ بوويؽ هووؤالء العمسوواء.  يحووؽ يذووهد 

عوويؽ الجووؾهر الووذي يتدووؼ بووه مجتسووع األعسووال ذو العقوول الرأسووسالي  حيووث يقووؾم السمووػ هشووا 
واإللوووه عموووى حووود سوووؾاء بالعسووول عموووى تحقيووو  الووورعي الفووواحش  باسوووتغبلل الفووورص الستوووؾفرة 
لئلقراض بالرعوا  و ،وفاء روح االيهسواك فوي جسوع السوال عموى حزوارة بأكسمهوا عبور  الف 

ك التووي أثيرهووا هشووا  فيسووا يخووص التشغوويؼ الح يقووي الدووشيؽ.  لووذلػ يجووب الشغوور إلووى الذووكؾ 
 لمحياة االقترادية القديسة في الذرق األديى  ُ بالة هذا الُسشاخ مؽ ا راء.

 
يدووتظيع مووؽ خووبلل مووشها تفدوويريا لمجوودل حووؾل الووو ُأوْرُكووؾس صووياغة السووأزق بنيجوواز.  لقوود 

ب مووؽ الشذوواطات تعتسوود بوودت الحيوواة االقترووادية البابميووة لهووؤالء العمسوواء بالزوورورة كُسرّكوو
                                                 

9
 حاشٌة للمرلف: جرى مربرا تحدٌد التارٌخ  النصف الثانً من القرن السا ع عشر ق ل المٌاد. 
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أساسوووًا عموووى عسووول يغوووام  لمدوووؾق مفهوووؾم ،وووسشًا.  فاألسوووؾاق كايوووي القاعووودة الرووومدة التوووي 
ترتكووووز عميهووووا  بالتؾكيوووود البووووديهي  كوووول مووووا يحوووودد أشووووكال التجووووارة  واسووووتعساالت الشقووووؾد  
واألسووعار  والرووفقات التجاررووة  وحدووابات الوورعي والخدووارة  واإلعدووار السووالي  وشوووركات 

.  وعاخترار: األصؾل التي تشتغؼ األعسال.  موؤدى ذلوػ  مشظ يوًا  هوؾ أيوه فوي التزامؽ
حالووة ايوواب مثوول هووذه األسووؾاق فوونن هووذه التعموويبلت لمسؤسدووات االقترووادية وطوورق عسمهووا 

 تؤول بالزرورة إلى االيهيار.
 

ويحؽ يؤكد بأن الحالة هي كذلػ تساموًا.  فبابول  فوي ح يقوة األمور  لوؼ يكوؽ لوديها مؾا،وع 
سووووؾاق أو يغامووووًا لمدووووؾق مووووؽ أي يووووؾع كووووان.  هووووذا اإلقوووورار  الووووذي يذووووكل األطروحووووة لؤل

 الر يدية لهذا الفرل  يتأسس عمى عدد مؽ الحقا   تدعؼ بعزها بعزًا.
 

وووز م  هيووورودوت (1) ج 
 460و  470  الوووذي زار بابووول فوووي وقوووي غيووور محووودد بووويؽ 10

دون عموووى قبووول السووويبلد  وعأقروووى موووا يسكوووؽ موووؽ تأكيووود  بوووأن  الفووورس ال يتووورد
وعالتوووالي لووويس لوووديهؼ فوووي ببلدهوووؼ مؾ،وووع  market placesمؾا،وووع الدوووؾق 

(  لقوووود تجاهوووول السؤرخووووؾن االقتروووواديؾن I  153سووووؾق واحوووود.   )هيوووورودوت  
 لببلد ما بيؽ الشهررؽ هذه الفقرة بثبات.

 
إن مدوووحًا سوووظحيًا لمظبيعوووة القايؾييوووة لمسعوووامبلت التجارروووة  موووؽ الفتووورة البابميوووة  (2)

يووزواًل إلووى الفتوورات الفارسووية  يبوويؽ صووحة الوورأي السقبووؾل  ومفوواده أيووه  القديسووة  
بالرغؼ مؽ  العروؾر السغمسوة  التوي تخمموي هوذه الفتورات  لوؼ يحرول أي تغيور 

 الفي لمشغر في طبيعة وخرا ص هذه السعامبلت.
موووؽ الؾا،وووي بداهوووًة بوووأن مؾا،وووع الدوووؾق  لوووؾ كايوووي مؾجوووؾدة حقوووًا فوووي زموووؽ  (3)

الروووعب جووودًا أن يختفوووي أي أثووور  لهوووا الوووى الحووود الوووذي ال حسوووؾرابي  فنيوووه موووؽ 
                                                 

 ق ل المٌاد. 425-484ة التً عاش فٌها هٌرودوت، وٌاتقد  أنم عاش فً ال ترة لٌس هناك ات اقا ٌقٌنٌا عن ال تر 10
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يسكوووؽ معوووه إحيا هوووا خوووبلل فتووورة يهوووؾض الشذووواطات فوووي حقووول األعسوووال والتوووي 
 حرمي بعد ألف سشة كان هيرودوت في أعقابها يزور بابل.

 

بوووالرجؾع إلوووى األدلوووة ا ركيؾلؾجيوووة السعتسووودة فووونن السووودن السّدوووؾرة فوووي فمدوووظيؽ  (4)
لهيميشدوتية( لووؼ تكوؽ فيهووا أيوة مؾاقووع مكذوؾفة رأسووؾاق  لغايووة )باسوتثشاء أورشووميؼ ا

 تدميرها.
 
إن مؾ،ووع الدووؾق الر يدووي فووي بابوول رلووؾ كووان مؾجووؾدًا فعووبًل  يووؾفر معمسووًا ال  (5)

يسكوووؽ إهسالوووه.  عوووبلوة عموووى ذلوووػ فووونن السووودّويات األدبيوووة السعاصووورة لؤلسوووساء 
-فوي مكتبوة  شوؾر كتذوفياُ والسؾاقع وتخظيظات السعابد وطرقات السدن  التي 

 باييبال  لؼ ُتِذر إلى أي يؾع  مؽ السؾا،ع السكذؾفة.
 

أن ما يقرب مؽ يرف دزرشة مؽ كمسات مختمفة تورد فوي الؾثوا   السدوساررة   (6)
وُترجسوي فووي سوياقات مختمفووة إلوى كمسووة  سوؾق  عهوورت عشود توود يقها بأيهووا ال 

 يها.تعشي  مؾِ،ع  سؾق   بتاتًا أو عمى األقل فنن معشاها مذكؾك ف
 
كسوا  A. L. Oppenheim11أخيرًا  فونن إثباتوًا جز يوًا وصومشا موؽ أ. ل. أوعشهوايؼ  (7)

يمووووي:  وعالشدووووبة ألسووووممتػ الخاصووووة: األدلووووة ا ركيؾلؾجيووووة تذووووهد ،وووود وجووووؾد 
 12داخل مدن الذرق األديى القديؼ. ‘ مؾاقع لؤلسؾاق’

 

                                                 
 A Bird’s-Eye View ofدارسااة لاام  انااوان  Trade and Market in the Early Empiresٌضااا كتاااب  11

Mesopotamian Economic History  وكان أو نهاٌا أستاذ اوشورٌات فً جامااة شاٌكايو.  38-27، الص حات  .

 Letters fromو   Ancient Mesopotamia (1964)ر الادٌد من الدراساات والكتاب عان الااراق القادٌا ومنهاا: نش
Mesopotamia (1968). 

 .31-30حاشٌة للمرلف: أنظر فٌما ٌلً، ص  12
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 مستويظة ت ارية  شورية مطعظة ىي القدم
 

سدتؾطشة تجاررة  شؾررة قديسوة  كايوي قا سوة لفتورة تزرود يؾفر لشا االستعراض الدررع ل
عووؽ القوورن فووي زمووؽ حسووؾرابي فووي قمووب  سوويا الرووغرى  صووؾرة تعسيسيووة عووؽ الكيفيووة 
التي فهؼ بها عمساء التارر  ا شؾري  وحتى لبزعة عقؾد خموي  تشغويؼ التجوارة لهوذه 

السدووا ل الحالووة الخاصووة التووي يحووؽ برووددها.  فاسووتعراض الخظووؾ  العامووة سوويبرز 
التووي تفتوورض األسووؾاق  –التووي سووتغهر بالزوورورة مووع اسووتبدال وجهووة الشغوور التقميديووة 

مووووع وجهووووة يغوووور أخوووورى تعتسوووود عمووووى يفووووس البيايووووات الستووووؾفرة ولكووووؽ دون اعتسوووواد  –
فر،ووية األسووؾاق.  ومووؽ الرووعؾعة بسكووان تجشووب بعووض التكوورار عشوود مقاريووة السذووهد 

ل فيؽ ر يدوووييؽ هسوووا:  –لشوووا  رّكوووب  كسوووا يتجموووى موووؽ السروووادر الستوووؾفرةالسُ  وتزوووؼ ُموووؤ 
ووْي. ل ووؾي  1925فووي  Landsbergerاليدْسووبيرغر  سووشة  Eisser-J. Lewyو  ْيدووار ج 

 مع الرؾرة التجرربية التي يقدمها كبديل عؽ الرؾرة التقميدية. – 1935
 

مسوا ال ُيشكوور أن السظبوؾع األول كووان قا سوًا عمووى الحودس و وهوؾ مووا لوؼ يسكووؽ بسقوودور 
  صووؾابًا  بووالح  فووي االدعوواءجشبووه بدووبب الثغوورات فووي األدلووة  إ،ووافة إلووى السؤلووف ت

الرياغة الحرة لمبيايات التؾ،يحية السشتقاة بغيوة إتسوام ريوؾاقص  الشروؾص األصومية 
 بداًل مؽ اإلفرا  في الدقة الذي كان سيؤدي الى إخراج ِقظع عديرة عمى الفهؼ.

 
 )متورجؼ صوؾتيًا( غوؼ األلوؾاح الُسشقِحورة،ؼ  السظبوؾع الثوايي  الوذي عهور بعود عقود  مع

transliterated   يووذاك.  وكووان عمووى العسووؾم مظابقووًا لمسظبووؾع األول ومختمفووًا معووه 
 باستثشاء التفاصيل  بذكل خاص في الدقة الِحر فية واإلتقان القايؾيي.
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لقووود عووورض اليدسوووبيرغر سمدووومة فارغوووة موووؽ السذووواهد الحياتيوووة تدوووتؾحي دراموووا يذوووا  
جووووي لووووؾي التعميقووووات الفيمؾلؾجيووووة والترووووشيفات القايؾييووووة.  -وقووووّدم  يدووووار  األعسووووال.

وسوووشؾجز العووورض السجتوووزأ لهوووذيؽ السوووؤل فيؽ فوووي ثوووبلث يقوووا  هوووي: األفوووراد والحوووؾافز  
 طبيعة الدمع  خرا ص الشذاطات.

 
  يجووود مدوووتؾطشة رمحظوووة  Halysس  عموووى يهووور هوووالِ  Kanish 13بوووالقرب موووؽ كووواييش

  رجووواُل أعسوووال  karum 14كوووارومأعزووواء موووا يدوووسى بالوووو  تجارروووة   شوووؾررة لمتجوووار و
يعسمووؾن عمووى تحقيوو  الوورعي مووؽ خووبلل عسميووات البيووع والذووراء  والسذوواركة التزووامشية 

partnership فووووووورا موووووووؽ الؾثوووووووا   رعوووووووؽ هوووووووذه   واإلقووووووراض واالسوووووووتثسار.  وهشووووووواك و 
اء الشذوواطات  تستوود لثبلثووة أجيووال وععوودها تتؾقووف فجووأة.  يعسوول هووؤالء التجووار كؾسووظ

بوويؽ مديشووة  شووؾر البعيوودة  التووي يشتسووؾن إليهووا عر يووًا وديشيووًا ولغؾرووًا  وعوويؽ رعايووا أميوور 
هووذه  سووبب وجووؾد)أو أمووراء( م حّمووي فووي وسووم األيا،ووؾل.  ومهسووا يكووؽ اصوومها  فوونن 

السدتؾطشة  وعالظررقوة التوي تودار بهوا فوي الؾاقوع  هوؾ الحروؾل عموى الشحواس لسديشوة 
قوو  الوورعي مووؽ خووبل القروويرة األجوول أو  –شووراء الدوومع  والقووروض -ل بيووع شووؾر.  وُرح 

والتذوووارك فوووي األعسوووال وكوووذلػ السذووواركة فوووي األرعووواح  كسوووا هوووؾ  –الظؾرموووة األجووول 

                                                 
 .(Kültepe)وٌقع فً تركٌا وٌارف  الٌوا  اسا كولت م  Kaneshوٌكتب االسا أٌضا  13
اوشاوري ٌاناً هٌذام حاكماة وقضااذٌة، وأن اوشاورٌن اساتبدموا مصاطلأ  الكاارواٌثاة أن ٌرد فً أحد المراجاع الحد 14

 Karumكااروا كاانٌش للداللة على الهٌذات الحاكمة مت وعاً  اسا المدٌنة التً تامل فٌها هذه الهٌذات، مثال ذلك  الكاروا
Kanesh لضاراذب وأن هاذه الهٌذاات اوشاورٌة ع اارة عان هٌذاة تتشاكل مان ج ااة ا  الكاروالمرجع  أن ا.  وٌضٌف هذا

 القدٌمة فً األناضول كانت تقوا  وظاذف متاددة: 
ج اٌة الضراذب ورسوا المرور من القوافل الواصلة، وكانت لها الصاحٌة إللزاا مان تساتحق علاٌها الضاراذب  -1

 والرسوا على تسدٌدها عندما ٌحاول التجار التحاٌل فً الدفع.
 لررساء )او اء( لألمراء المحلٌٌن ممن بضاوا للسٌادة اوشورٌة.كانت هذه الهٌذات  مثا ة ا -2
 القٌاا  مهاا المحاكا القضاذٌة، ولها سلطة التأكد من تط ٌق قراراتها. -3
 توفٌر التسهٌات الباصة لبزن ال ضاذع. -4
 الامل كمرسسة مالٌة تقوا  توفٌر القروم، وض ط الحسا ات الباصة  التجار فرادى وجماعات. -5

فقد كانت لها وظاذف باصة كونها كانت أك ر من الهٌذات األبرى.  ف التااون مع م ااوث مدٌناة  لكاروا كانٌش و النس ة
 آشور كانت تستلا أوامر الحكومة من المدٌنة وتقوا  نقلها يلى الهٌذات األبرى.

 .The Cambridge Ancient History, Ed. I.E.S. Edwards, C.J. Gadd, N.G.L. Hammond, Eراجاع: 
Sollberger, Third Edition, Vol. II, Part 1, Cambridge, 1973. 
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الحوووال مووووع حقوووؾق السدوووواهسيؽ فوووي أيووووة شوووركة.  والذووووركة هشوووا عا ميووووة  ولكوووؽ لوووويس 
حررًا.  غالبًا ما يحرل أن أحد الذركاء الرغار  أو شوخص  خور يتستوع بسهوارات 

شوووة  ُيسوووشي قر،وووًا يقوووديًا أو سوووم يًا  بووودون فا ووودة  لقووواء خدماتوووه كسشووودوب متجوووؾل  معي
(.  القووووؾة be’ulatum بيعؾالطووووؾميدووووتظيع اسووووتعساله فووووي التجووووارة لحدووووابه الخوووواص )

السحركة في تجارة األعسال هوؾ الرجول الكبيور فوي  شوؾر رورد فوي األصول رعسوا خظوًأ 
ُر الدووووومع  وُرقووووورُض السوووووال  ( الوووووذي يوووووؾفummeanum 15أميشوووووؾم  )Ashshurباسوووووؼ 

وردووتثسر األمووؾال ألجوول  طؾروول لقوواء فا وودة أو لقوواء السذوواركة أو كميهسووا.  ومووع ذلووػ 
التجووار  الشاجحووة أكثوور مووؽ غيرهووا فووي كوواييش   gild  [guilds]فوونن بعووض يقابووات 

رعسووا كايووي تسووارس يفووس أعسووال التجووار الكبووار.  أمووا عسميووات الشقوول فكايووي تقووؾم بهووا 
موؽ الشوواقميؽ وعموى أسواس تجواري.  باإل،ووافة إلوى هوذه الفموات فوونن جساعوات خاصوة 

16 تسكووووارومصووووؾرة الذووووخص السجهووووؾل االسووووؼ 
tamkarum  دا سووووًا حا،وووورة رغووووؼ أن

وعيفته ومروالحه ويذواطاته ليدوي وا،وحة ولكشهوا عموى موا يبودو مهسوة.  أموا الدومع 
ُيوووودار  والوووذي –كسوووا ذكريوووا  –مؾ،وووؾع التجوووارة فقووود كايوووي بالدرجوووة األولوووى الشحووواس 

.  ورووأتي فووي الدرجووة الثاييووة مووؽ األهسيووة الدوومُع  karum كووارومكاحتكووار مووؽ قبوول الووو 
كالرصوووواص )القرووووودير؟( واألقسذووووة الفووووواخرة موووووؽ  consignment 17برسووووؼ األمايوووووة

العاصسة ر شؾر  وترودير األيدوجة السحميوة وغيرهوا موؽ الدومع موؽ كواييش.  وكايوي 
ثوؼ هشواك أخيورًا ذكورا لمدومع  الحورة  التووي قزوبان الفزوة تتحورك فوي كوبل االتجواهيؽ.  

 ال تخزع لو  االحتكار  أو ال تكؾن برسؼ األماية.
 

                                                 
وحسااب هااذه المراجااع فاا ن أصاال الكلمااة أكدٌااة ور مااا تقا لهااا كلمااة  ummianumتكتااب الكلمااة فااً مراجااع أباارى  15

  Wolfrom von Soden, The Ancient Orient, Michigan, 1994, p 124"ممول."  أنظر: 

 المرلف الماانً المبتل ة للكلمة. حٌث ٌذكر 104وكذلك ص 
16 tamkarum كلمة أكدٌة األصل، تقا لها فً السومرٌةdam-gar :راجعvon Soden . 
17 condignment  ضاعة، أو ودٌاة، مرسلة يلى عمٌال ل ٌاهاا  طرٌقاة األماناة وال ٌادفع ثمان ال ضااعة يال  ااد يتمااا 

 عملٌة ال ٌع.
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كووان الشذووا  األساسووي هووؾ البيووع والذووراء وخاصووة بالشدووبة لمدوومع برسووؼ األمايووة التووي 
يدوووتظيع التوووواجر أن يظموووب عميهووووا عسؾلووووة.  وفيسوووا عوووودا هووووذا الشذوووا  كايووووي وعيفووووة 

واالسووتفادة القرووؾى مووؽ فوورص الدووؾق.  فاألسووعار التوواجر البحووث عووؽ زعووؾن لمدوومع 
والفؾا د تتغير صوعؾدًا ويوزواًل بظررقوة تكواد أن تكوؾن مساثموة لسوا يجوري فوي البؾرصوة  
ولووذلػ يتؾجووب عمووى التوواجر مرا بووة حركووة األسووعار والفؾا وود.  وتووؤدي السعووامبلت بوويؽ 

أخورى  يبودو أن  التجار إلى يزاعات غالبًا ما ُتحلل عؽ طررو  التحكويؼ.  وفوي حواالت
احتسال فرض العقؾعات الرارمة  األدبية والبدييوة  موؽ قبول الدومظات  يهودد الظورف 

 الستخمف عؽ أداء التزاماته رلبلمتثال لمح  .
 

إن مووا ذكريوواه يدووت يؼ مووع يغووام الستوواجرة الدووؾ ية قبوول اختووراع الشقووؾد السعدييووة و يجوواد 
لسحووواكؼ.  إال أن أموووؾرًا أخووورى تبووودو األجهوووزة التشفيذيوووة القوووادرة عموووى تظبيووو  قووورارات ا

وكأيها ال تشدجؼ موع هوذه االفترا،وات.  ولوؼ ي وشس  اليدسوبيرغر أن يقوؾل بوأن األرعواح 
لووؼ تووذكر بؾ،ووؾح أبوودًا  وأن الخدووارات لووؼ تووذكر إطبلقووًا  وأن األسووعار ليدووي محووم 

 أو suretyاالهتسام الر يدي  كسا أن السعامبلت بيؽ التجوار ليدوي مزوسؾية بكفالوة 
كسووا هووؾ الحووال فووي التجووارة القديسووة.  كسووا أن البيايووات تذووير ،ووسشًا  pledgeرهشيووة 

إلووى وجوووؾد تحوووررؼ عمووى السعوووامبلت موووا خووبل السعوووامبلت الشقديوووة عمووى األقووول بالشدوووبة 
لمدمع برسؼ األماية.  إ،افة إلى ذلوػ  لوؾحظ بوأن األحكوام كايوي تظبو  أحيايوًا تحوي 

 طا مة التهديد بعقؾعة السؾت.
 

  ن أتيشا عمى ذكر الخظؾ  العامة لؾجهة الشغر التقميدية.حتى ا
 

 الت ارة لدون م ايرة
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عميشووووا ا ن أن يمقووووي يغوووورة ثاييووووة عمووووى هووووذه السدووووتؾطشة ا شووووؾررة  ويقتوووورح أسوووواليب 
لمتجارة تتشاسب مع الغروف العاموة كسوا يراهوا.  وموع ذلوػ فونن السهسوة التوي يزوظمع 

 ير لمبيايات التي أتيشا عمى ذكرها أعبله.بها ال تعدو أن تكؾن غير إعادة تفد
 

تختمووف  –وهووذه هوي الشقظوة الحاسوسة  – non market tradeالتجوارة غيور الدوؾ ية 
فوووي صوووفاتها األساسوووية عوووؽ التجوووارة الدوووؾ ية  وتشظبووو  عموووى األفوووراد رالعوووامميؽ فوووي 

 التجارة  والدمع واألسعار ولكؽ وعكل تأكيد عمى طبيعة الشذا  التجاري يفده.
 
فووي كوواييش لووؼ يكؾيووؾا تجووارًا  بسعشووى أفووراد يرتزقووؾن مووؽ الوورعي  كووارومالستوواجرون بالووو ف

الشاش  عؽ البيع والذوراء  أي موؽ فروقوات األسوعار بويؽ العسميتويؽ.  لقود كوايؾا تجوارا 
بحكؼ السشزلة  وكقاعودة عاموة بفزول الشدوب أو األسوب ية فوي التودررب عموى مثول هوذا 

لتعيويؽ.  وموا لوؼ يكوؽ التعيويؽ مقتريوا بسشحوة كبيورة العسل  وفي حاالت أخورى بفزول ا
ولكووؽ  تووامكروموهووؾ مووا يفتر،ووه فووي حالووة الووو  – land grantمووؽ األرا،ووي األميررووة 

فوونن مروودر دخوول هووؤالء األفووراد هووؾ مووؽ  –لوويس فووي حالووة أعزوواء الشقابووة رالتجاررووة  
و مبيعوووات الدووومع التوووي يكدوووبؾن مشهوووا عسؾلوووة.  وكوووان هوووذا هوووؾ السرووودر األصووومي لووو

ووووع مووووؽ الدوووومع  بسووووا فيهووووا الفزووووة  التووووي كووووان األعزوووواء   األرعوووواح   أي ذلووووػ الُسّجس 
مدووواهسيؽ فيهوووا  –أي الووودا شؾن والذوووركات  –الوووداخمييؽ وكوووذلػ األعزووواء الخوووارجييؽ 

 رفي األرعاح .
 

كايوي الدومع تجارروة و قابموة لمخوزن  قابموة لمسعاو،وة وذات صوفات م يارروة  أو كسووا 
  quae numero, pondere ac mensura consistunt.ي يوورد فووي القووايؾن الروموواي

وكايووي الدوومع الر يدووية  إ،ووافة إلووى السبلبووس العاديووة  تتكووؾن مووؽ السعووادن و وعمووى 
األرجووي الفزووة والشحوواس والرصوواص والقروودير  وكمهووا تحتدووب حدووب ُمعادلهووا مووؽ 

ة الفزوووة.  وكايوووي الفزوووة  والوووى حووود موووا  باإل،وووافة إلوووى وعيفتهوووا الس يارروووة  وسووويم
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لموودفع فووي حوويؽ أن الووذهب كووان يمعووب دورًا أقوول فووي مجووالي معادلووة ال وويؼ واسووتعساله 
 كؾسيمة لمدفع.

 
عووؽ طرروو  الُعوورف  equivalenciesأمووا  األسووعار  فقوود اتخووذت شووكل تثبيووي التكووافؤ 

(.  ورفتووورض أن 32)أيغوور فيسووا يمووي  ص  proclamationأو القووايؾن أو اإلشووهار 
لتكوووافؤ دا وووؼ فوووي ال ووويؼ إال أيهوووا فوووي الؾاقوووع كايوووي تكوووؾن ،وووروررات الحيووواة خا،وووعة 

خا،عة لتغيرات طؾرمة األجل اعتسادًا عمى يفس الظررقوة الستبعوة فوي تثبيتهوا أصوبًل.  
مثل هذه التغيرات لؼ تؤثر بالزرورة عموى دخول التواجر الوذي ال يعتسود عموى التفواوت 

سكووواف  الوووذي كوووان فوووي األسوووعار.  مبووود يًا  كوووان هشووواك دا سوووًا  سوووعر  رلمدووومع   أي ال
التوواجر يبيووع ورذووتري عمووى أساسووه.  لكووؽ األحكووام الُسش ِغسووة لمُسكوواف  لووؼ تظبوو  عمووى 
الدووومع الخا،وووعة لبلحتكوووار  والدووومع برسوووؼ األمايوووة والبزوووا ع  الحووورة.   إن الروووفات 
العديدة الُسِقيدة التي ُتمح  بسروظمي السكواف  تذوير إلوى األحكوام السختمفوة و ثوار هوذه 

سكاف  لمشحاس  روهي مؽ الدمع التي تخزوع   لبلحتكوار   جورى تثبيتوه األحكام.  فال
باتفا ية تستد ألمد طؾرل.  أما اسوتخراج الشحواس  وكسوا كوان مشغسوًا موؽ قبول الدوكان 
األصوومييؽ  فقوود كوووان يتظمووب ،وووسايات مووؽ راسوواء هوووؤالء الدووكان بوووأن قدووسًا  عموووى 

ها الشواس  يكوؾن فوي متشواول األقل  مؽ الُسكاِفمات  وعمى األرجي بذكل سمع يرغب ب
اليوود بكسيووات معمؾموووة.  وفيسووا يخوووص الدوومع برسوووؼ األمايووة  وتذوووسل بالدرجووة األولوووى 
السبلبوووس الفووواخرة السروووشؾعة فوووي  شوووؾر والرصووواص )أو القرووودير؟( السدوووتؾرد  فووونن 
 أسوووعارها  كايوووي تثبوووي بوووشفس الظررقوووة وكايوووي الدووومع تبووواع وتذوووترى بوووذلػ  الدوووعر.   

لشدوووبة لمبزوووا ع الحووورة أهسيوووة خاصوووة  ذلوووػ ألن التحوووؾل الشهوووا ي وتتخوووذ  األسوووعار  با
يحووؾ الستوواجرة فووي الدووؾق رعسووا يذووأ عووؽ هووذه األسووعار.  وع بووارة أخوورى  فوونن السعشووى 
الحووالي  لمدووعر  رعسووا كووان قوود تظووؾر مووؽ الُسكاِفمووات لمبزووا ع  الحوورة.   إن الرووفات 

الدووووووؾمررة  formularyالسختمفوووووة التووووووي ُألحقوووووي بالُسكافمووووووات فووووووي القوووووؾا ؼ الؾصووووووفية 
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( وكووذلػ السرووظمحات الغرربووة التووي توورد فووي Ugarit 18)مؾجووؾدة أيزووًا فووي أوغاررووي
وثا   الرسا تدل كمها عمى أن معاممة السكافموات كايوي خا،وعة ألحكوام إدارروة ذات 

 تعقيد خاص.  مثل هذا األمر ال يدتؾجب الدهذة في القرن العذررؽ.
 

يؽ التجوووارة القا سوووة عمووى األوامووور اإلدارروووة أو وعمووى أي حوووال  فوونن الفووورق الر يدوووي بوو
االتفوواق مووؽ جهووة  وعوويؽ التجووارة الخا،ووعة لمدووؾق مووؽ جهووة أخوورى يجوود تعبيووره فووي 
أيذووظة التجووار أيفدووهؼ.  فعمووى الزوود مووؽ التجووارة فووي الدووؾق  كايووي هووذه األيذووظة 

ووديؽ.  فووالخظر  risk-freeخاليووة مووؽ الخظوور  فيسووا يخووص الدووعر الستؾقووع وُعدوور الس 
اشوووو  عووووؽ الدووووعر لوووويس واردًا بدووووبب ايوووواب األسووووؾاق التووووي يتحوووودد فيهووووا الدووووعر الش

والتقمبوات التوي تظوورأ عميوه  وعفزوول التشغويؼ العوام لمتجووارة التوي ال تعتسوود عموى تحقيوو  
الوورعي مووؽ خووبلل التفوواوت فووي األسووعار  و يسووا يكووؾن االعتسوواد عمووى رقووؼ السبيعوووات.  

يوواب أي ذكوور لؤلرعوواح فووي األعسووال وهووذا الؾ،ووع يفدوور عوودم االهتسووام باألسووعار  وا
قيوود التووداول  واألهووؼ مووؽ كوول ذلووػ عوودم ورود أي ذكوور لمخدووا ر.  وترووبي السذوواركة 
فوي األعسوال  فوي الؾاقوع  مذواركة فوي األرعوواح.  يترتوب عموى هوذا الؾاقوع يتوا ا بعيوودة 

  trade partnershipالسوودى لمروويي التووي تتخووذها السذوواركة التزووامشية فووي التجووارة 
يسكؽ فهؼ أشكال السذواركة بتاتوًا موا لوؼ ُيبقوي فوي الوذهؽ  كقاعودة عاموة  إسوقا  إذ ال 

 الخدارة مؽ حداب األسعار.
 

لووويس هشووواك خظووورا موووؽ عووودم وفووواء السوووديؽ  وعالتوووالي يكووواد أن ال يكوووؾن هشووواك ذكووور 
.  هوووذه الح يقوووة لهوووا أهسيتهوووا bad debtsلمخدوووا ر السترتبوووة عموووى الوووديؾن الهالكوووة 

شغوويؼ التجووارة  مثمسووا هووي قاطعووة ح يقووة ايوواب الخظوور بالشدووبة القاطعووة فيسووا يخووص ت
 لؤلسعار.

                                                 
فً شمال يرب سورٌة )االسا الحدٌث: راس شمرة( وكانت لها لغتها السامٌة  يحدى دوٌات المدن Ugaritأويارٌت  18

 المتمٌزة.
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إن الدولوة القديسووة  وعمووى الزود مووؽ السجتسووع السعاصوور  تجعول مووؽ االلتزامووات تجوواه 

  فوووي حووويؽ ال تتظموووب stricti jurisمقيووودة بالقوووايؾن  public handالدووومظة العاموووة 
ل مووؽ ُيعهوود إليووه ُممكووًا عامووًا االلتزامووات تجوواه الحاجووة الخاصووة أن تكووؾن كووذلػ.  فكوو

public goods   يجب أن يكؾن قوادرًا دون كمول عموى إبوراز الُسموػ ذاتوه أو موا يعادلوه
 in rem transactions  (zug umوهووذا يدووت يؼ مووع مسارسووة السعووامبلت العيشيووة 

zug, didontes kai labontes ْيؽ.  فيسوووا يموووي بعوووض السيوووزات ( واسوووتبعاد الووود 
( 2( ال يوووووتؼ البيوووووع إال يقووووودًا.  )1: ) karum-tradingة الوووووو كووووواروم السعروفوووووة لتجوووووار 

مدواوي ل يسوة  securityالتاجر في كاييش يدتمؼ شوحشته موؽ البزوا ع مقابول ،وسان 
( يجوب تدوجيل االلتزاموات تجواه الظورف الثالوث موع الدومظات السعشيوة: 3البزا ع.  )

)فووووووي حالووووووة الدووووووكان  Palaceأو الووووووببل   Karum الكوووووواروم  Cityسوووووومظات السديشووووووة 
األصومييؽ(.  ولووذلػ فونن جسيووع االلتزامووات  مبود يًا  تكووؾن مزووسؾية موؽ قبوول الدوومظة 
العاموووة.  وعالشدوووبة لمتجوووارة القا سوووة عموووى االتفا يوووات فووونن الووودال ل عموووى هوووذه القاعووودة 

( ال تأخذ الدومظة العاموة هشوا عموى عاتقهوا أيوة أخظوار  ذلوػ أليهوا تورفض 4كثيرة.  )
 ت التي تتجاوز الزسان السؾجؾد تحي تررفها.،سان االلتزاما

 
فووي حالووة الغووش أو خووورق قؾاعوود القووايؾن فوونن أقروووى العقؾعووات تظبوو  بحوو  الظووورف 

 الُسديء.
 

كل هذا  فوي جسمتوه  يفدور لسواذا ال يحرول فوي الغواهر حواالت عودم الؾفواء بالوديؽ  
،وبم الحدوابات  ولساذا ُتش ف ذ أحكوام التحكويؼ تمقا يوًا  وكيول أن الدومظة السدوؤولة عوؽ

تدوووووتظيع ببدووووواطة أن تدوووووجل عموووووى حدووووواب الظووووورف الستخموووووف عوووووؽ األداء السبموووووي 
وسووبلمة العبلقووة  الكووارومالسحكووؾم بووه لرووالي الظوورف ا خوور  ولسوواذا تعتبوور عزووؾرة 

موع السديشوة شوورطًا سوابقًا لمذوروع فووي التجوارة  ولسواذا ال يوورى تعهودات بزوسان الوودفع  
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دون فؾا وووود   journeymanذووووررػ الرووووغير ولسوووواذا ال يتعوووورض القوووورض السعظووووى لم
  لمخدوووووارة  ولسووووواذا تتسيوووووز  be’ulatum البيعؾالطوووووؾملمتجوووووارة بوووووه لحدوووووابه الخووووواص  

 األعسال باألرعاح فقم وليس الخدا ر.
 

فوي عوول هووذه الغووروف  ال يووام باألعسوال دون التعوورض لمخظوور فووي مووؾازاة اإلجووراءات 
بالكوووواد مشظبقووووًا عميهووووا.   ”transaction“اإلداررووووة  يرووووبي تعبيوووور الرووووفقة التجاررووووة 

 19ولوووووذلػ فدوووووؾف يذوووووير إلوووووى هوووووذا الشوووووؾع موووووؽ الشذوووووا  باسوووووؼ السعامموووووة التحؾرميووووووة
“dispositional”. 

 
لقوود كايووي يذوواطات التجووار متذوو بة: فتجهيووز الشحوواس كووان يذووسل اسووتخراج السعوودن 
الخووام  تجسيعووه ويقمووه  ترووفيته  خزيووه وتدووديد ثسشووه.  وكايووي وعيفووة التوواجر تحفيووز 

رالووودفع  advancesلشذوووا  السحموووي فوووي اسوووتخراج السعوووادن موووؽ خوووبلل تقوووديؼ الُدوووم ف ا
مقوودمًا   ورعسووا مووؽ خووبلل التؾعيفووات الظؾرمووة األجوول التووي قوود تستوود لبزووعة سووشؾات  

فووي كوواييش.   gild officeلزووسان تدووميؼ و يووداع الشحوواس مووع مكتووب الشقابووة التجوواري 
الشحوواس وأي شوويء  خوور قوود اشووتراه.   إال أن عسمووه األساسووي كووان يتسثوول بتدووديد ثسووؽ

وقوود يتخووذ التدووديد شووكل ترووفية الشحوواس  أو الوودفع بالفزووة أو القروودير أو القسوواش 
الفوواخر السدووتؾرد.  ومووا يتبقووى مووؽ الشحوواس والشدوويا السحمووي كووان ُيرووّدر.  وعالشدووبة 
 لمشديا السحمي فنن تروديره رعسوا كوان يوتؼ بعود إكسالوه يها يوًا فوي يفوس مكوان إيتاجوه. 

 إن كل األشياء التي كايي ُتذترى مقابل بزا ع األماية كايي تذهب إلى  شؾر.
 

رغووؼ أن مبووادك  الدووعر الثابووي    الوودفع عشوود االسووتبلم    الكفالووة القايؾييووة  و العسؾلووة 
عموى إجسوالي السبيعوات  كايووي سوا دة  فونن وعيفووة التواجر لوؼ تكووؽ بدويظة.  لقود كووان 

مووع الدوكان األصوومييؽ  والتقوودير الرووحيي لمبزووا ع  عميوه إجووراء االتروواالت السشاسووبة
                                                 

19 disposition تحوٌل ملكٌة شًء من شبص يلى آبر عن طرٌق اله ة، أو الوصٌة أو ال ٌع. 
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التوووي يحتاجؾيهوووا  وترتيووووب التسؾرووول فووووي الؾقوووي السظموووؾب  واالمتثووووال بدقوووة لؤلحكووووام 
والقؾاعوووود  تحؾروووول البزووووا ع السؾ،ووووؾعة فووووي عهدتووووه بكوووول دقووووة  التأكوووود مووووؽ يؾ يووووة 

ديؼ البزوووا ع السعهوووؾدة إليوووه أو السوووراد ابتياعهوووا  الحروووؾل عموووى األموووؾال البلزموووة لتقووو
العرعووووؾن لمسجهوووووز السووووأمؾل  وكوووووذلػ تقووووديؼ وديعوووووة لمحكؾمووووة  والعديووووود مووووؽ األموووووؾر 
األخووورى.  فاألخظووواء والهفوووؾات توووؤدي إلوووى التوووأخير  والروووعؾعة فوووي الحروووؾل عموووى 
القووووروض  والظمبووووات الرووووغيرة  والسروووواررل غيوووور الزووووروررة  والووووبغض العووووا مي  

ع زمووبلء السهشووة والدوومظات  وفقوودان الدوومظة والشفووؾذ فووي شووركة العا مووة  والسذوواكل موو
وااليخفاض في رقؼ السبيعات.  ومع ذلػ ففي هذه التجارة بوبل أسوؾاق  لوؼ تكوؽ هشواك 
خدوووارة بدوووبب األسوووعار  أو مزوووارعة أو إفوووبلس لمسوووديشيؽ.  كايوووي التجوووارة كؾعيفوووة 

 خالية مؽ الخدارة. businessمثيرة لكشها كعسل 
 

 Transactions and Dispositions الصفقات الت ارية والطعامالت التحويمية
 

لقوود كووان األسوومؾب التحووؾرمي فووي التعاموول السيووزة الر يدووية لمتجووارة ا شووؾررة القديسووة.  
كووان العشروور األساسووي فووي سوومؾك التجووار لوويس فعووبًل ذو وجهوويؽ  يووؤدي مووؽ خووبلل 
التفوواوض إلووى عقوود  و يسووا سمدوومة مووؽ ترووررحات اإلرادة ذات الؾجووه الؾاحوود  يترتووب 

ا محووددة بفعوول أحكووام القووايؾن التووي كايووي تحكووؼ التشغوويؼ اإلداري لمتجووارة عميهووا يتووا 
والتووي كووان التوواجر يذووتغل بهووا.  واعتسووادًا  treaty tradeالقا سووة عمووى السعاهوودات 

 عمى ذلػ مؽ الدهل أن يدتشتا معايير التجارة التحؾرمية.
 
يمة م يوار كول تجوارة أصو –لقد كان الحرؾل عمى البزوا ع موؽ مدوافات بعيودة  (1)

هوؾ العشروور األساسووي.  فالحرووؾل عمووى رشوراء  األشووياء السفيوودة كووان يجووري  –
بظررقووة سوومسية  إذ كايووي األشووياء تشتقوول فووي كووبل االتجوواهيؽ.  وكووان هشوواك عوودد 
كبيوور مووؽ األفووراد السحتوورفيؽ يعسمووؾن فووي األيذووظة الذوورا ية وكووذلػ الشقوول الفعمووي 
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اطاتهؼ التووي لهووؼ فيهووا لمسووؾاد.  وكووان التجووار يحروومؾن عمووى الوودخل بفزوول يذوو
 مرمحة مالية.

 
رغووؼ أن التوواجر كووان يعسوول ،ووسؽ إطووار تشغوويؼ حكووؾمي وشووبكة مووؽ السؤسدووات  (2)

الرسسية وشبه الرسوسية  فنيوه كوان دا سوًا وكويبًل مدوتقبًل.  فهوؾ لوؼ يكوؽ مدوتخدمًا 
لووودى أي أحووود  أو يعسووول بوووأوامر أي ر ووويس  فموووه الحرروووة فوووي تؾسووويع أو تقمووويص 

ها يوووًا حدوووب إرادتوووه.  و ذا كوووان التووواجر ال يتستوووع بالسهوووارات أعسالووه أو تؾ يفهوووا ي
السظمؾعووة  كدووؾاًل أو غيوور حكوويؼ فوونن مووا يكدووبه يسيوول إلووى الهبووؾ .  ومووع هووذا 
فهووؾ ال يقووع تحووي طا مووة الخووؾف مووؽ اسووتدعاءات أرعوواب العسوول أو السثووؾل أمووام 

ادة الدومظات العميوا و طالسوا اسوتسر فوي عسموه ،وسؽ القوايؾن.  لقود كوان مبودأ سوي
 القايؾن هؾ األسسى.

 

االتفاقوووووات بوووورغؼ ذلوووووػ  لووووؼ يكوووووؽ باإلمكوووووان  حتووووى مبووووود يًا  مشووووع الروووووفقات أو  (3)
 لدويادة القوايؾن  هوؾ الفرول السؤسدوي  األسواس السشظقويولذلػ فونن الخاصة.  

بوويؽ تحووؾربلت التوواجر ذات العبلقووة باألعسووال الحكؾميووة عووؽ صووفقاته الخاصووة.  
بذووكل قووروض قروويرة أو طؾرمووة األجوول أو كووان التوواجر بحاجووة إلووى رأس السووال 

إلوووووى السذووووواركة التزوووووامشية  و لوووووى مدووووواعديؽ لمعسووووول كأعزووووواء فوووووي الذوووووركة  
ومدوتخدميؽ لمدووفر ييابووة عشووه ويقوول البزوا ع الووى السشوواط  السجوواورة.  لقوود كووان 
حوورًا فوووي شووراء وعيوووع البزووا ع التوووي ليدووي برسوووؼ األمايووة  وفوووي تقووديؼ القوووروض 

دوواهسة فووي أرعوواح هووذه الذووركات.  ومووع كوول ذلووػ فمووؼ الشقديووة إلووى الذووركات والس
يكوووؽ هشووواك أي شوووػ حوووؾل الظبيعوووة  العاموووة  لمسعامموووة تسييوووزًا لهوووا عوووؽ الظبيعوووة 
 الخاصة  و سؾاء أكوان التواجر يعسول بروفته العاموة  أثشواء شوراء الشحواس  الوذي 
كووان يشظووؾي عمووى اسووتعسال بزووا ع الحكؾمووة برسووؼ األمايووة  أو بروورف الشغوور 

عسوووال العاموووة  أي يعسووول بروووفته الخاصوووة.  فبالشدوووبة لعسموووه فوووي عوووؽ هوووذه األ
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الحقوول العووام  فوونن خظؾاتووه كايووي مرسووؾمة وأفعالووه ُيرووظمي عميهووا كتحووؾربلت.  
أموووا عسموووه فوووي الحقووول الخووواص  فووونن خظؾاتوووه لوووؼ تكوووؽ رسوووسية ورسكوووؽ وسوووُسها 
بالرفقات.  والدؤال الذي يظرح يفدوه هوؾ: موا هوؾ يوؾع السؤسدوات التوي كايوي 

بسثوووول هووووذا الفروووول الفّعووووال فووووي الحقووووؾل السختمفووووة لمشذووووا  االقترووووادي.   تدووووسي
والجؾاب ما زال غير معروف لشا.  هل أن الفرل كوان بسوؾازاة األيوؾاع السختمفوة 
لمبزووووا ع  أو الكسيووووات التووووي كايووووي مؾ،ووووؾعًا لمسعووووامبلت  أو حدووووب مروووودر 

 يعوورف هووذا األمووؾال السدووتخدمة فيهووا  أو رعسووا جسمووة هووذه السعووايير؟  ال زلشووا ال
 األمر.

 
كايي الؾثا   ُتدجل مؽ قبل كّتاب رسوسييؽ بنشوراف موؾعفيؽ حكوؾمييؽ.  وموؽ  (4)

السفتوووورض أن ُتحفووووظ يدووووخة مووووؽ هووووذه الؾثووووا   فووووي األرشوووويل الحكووووؾمي تحووووي 
عشوواورؽ سووهمة التذووخيص.  وعووذلػ كووان باإلمكووان  فووي أي وقووي  التحووري عووؽ 

وووّد و،وووع أي بشووود موووؽ بشوووؾد األعسوووال فوووي السركوووز الر يدوووي.   وكايوووي الؾثوووا   ُتع 
 تسكووووورومالوووووو  - public trusteeباختروووووار ودقوووووة لتسكووووويؽ ال وووووّيؼ الحكوووووؾمي 

tamkarum –  اتخوووواذ اإلجووووراء فووووي أي وقووووي بظمووووب  مووووؽ طوووورف  لووووه مروووومحة
 ورستمػ شرعًا يدخة مؽ الؾثيقة محل الظمب.

 
   The Tamkarum التطكروم

 
رة  والعكوووس صوووحيي: فوووي طووورق وتشغووويؼ التجوووا التسكوووروميكسوووؽ مفتووواح فهوووؼ وعوووا ف 

.  فذخروويته ووعيفتووه فرروودتان  التسكوورومفسفتوواح فهووؼ هووذه الظوورق يكسووؽ فووي وعيفووة 
وواجباتوووه األساسوووية هوووي واجبوووات ال وووّيؼ العوووام.  فهوووؾ يتخوووذ اإلجوووراء بسؾجوووب القوووايؾن 
حالسوا يبورز لووه شوخص مدوؤول )أو بوواألحرى يقورأ لوه( المووؾح الظيشوي السشاسوب  ورعسووا 

ؾح.  وحدووب مقتزوويات الؾثيقووة وواقووع الحووال  فوونن واجبووه يتوورك عشووده يدووخة مووؽ الموو
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يقتزووي تقووديؼ الشووؾل أو السروواررل الرووغيرة األخوورى  قبووؾل الرهؾيووات  كقبووؾل عبوود   
  أن  native debtorمثبًل  كان قد ُسّمؼ لتاجر الشقابوة بدوبب إخفواق السوديؽ السحموي 

)رغوؼ  Cityؽ السديشوة لمبزوا ع مو gild merchantيكؾن األداة في شراء يقابة التجار 
أن هوووذه الؾعيفوووة يبووودو وكأيهوووا ال تتزوووسؽ( تدوووميؼ البزوووا ع إلوووى السديشوووة ييابوووة عوووؽ 
التاجر  تدهيل عسميوة الشقول موؽ خوبلل تدوميؼ مدوؤولية الشقوؾد والبزوا ع السؾ،وؾعيؽ 
في عهدة الشاقميؽ  وكوذلػ قبوؾل السدوؤولية عوؽ سوبلمة البزوا ع السذوتراة فوي السديشوة 

قابوووة )وفووي مثووول هوووذه الحوواالت األخيووورة كايوووي السعووامبلت ُتقيووود فوووي لحدوواب تووواجر الش
  يدوووتظيع الووودا ؽ تحؾرموووه إلوووى تووواجر  خووور عزوووؾ فوووي التسكوووروموثيقوووة  ُتعشوووؾن إلوووى 

الشقابووة فووي حالووة احتيوواج الوودا ؽ إلووى الشقوود(  بيووع البزووا ع بووالسزاد العمشووي بشوواًء عمووى 
التواجر برورف الشغور عوؽ طمب التاجر  وتدجيل السبمي السدترد مؽ السوزاد لحدواب 

 .equivalencyكؾن هذا السبمي  أقل أو أكثر  مؽ السكاف  
 

الخووودمات الثايؾروووة األخووورى كايوووي تتخوووذ صوووفة االستذوووارة القايؾييوووة والتووودخل القوووايؾيي 
وخاصووووة إذا مووووا عهوووورت الخبلفووووات مووووع الدووووكان األصوووومييؽ.   karumالكوووواروم لوووودى 

نيووه يتووؾلى االسووتيبلء عمووى البزووا ع وكووذلػ فووي حالووة السووؾت السفوواج  لتوواجر مهووؼ  ف
 والشقؾد وترفية الذركة أيزًا مؽ خبلل تدخمه الفؾري.

 
يحرول عموى دخول عوؽ األعسوال التوي كوان يقوؾم بهوا  ورعسوا يظموب التسكوروم لؼ يكوؽ 

أجوووورًا صووووغيرًا لقوووواء خدماتووووه لمتجووووار اعتسووووادًا عمووووى جوووودول ثابووووي.  وكايووووي م يذووووته 
التووووي كايووووي تعظووووى لووووه عشوووود تؾليتووووه فووووي  مزووووسؾية مووووؽ خووووبلل السستمكووووات العقاررووووة

 وعيفته.
 

  ummeanumأوميشوووؾم  بالحووودس فووونن صوووؾرة الووووالتسكوووروم إذا تدوووشى لشوووا رسوووؼ صوووؾرة 
يجب أن تؾصف برراحة بأيها قاتسة.  وما هوؾ مقتورح هشوا ال يعودو أن يكوؾن تركيبوًا 
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غسوة فوي أوليًا يسكؽ أن يدت يؼ مع يسم التجارة ببل أسؾاق والخالية موؽ الخظور  والسش
خدمووة السرووالي العامووة  وعاألسوواس ييابووة عووؽ الحكؾمووة فووي شووراء مووؾاد الحوورب.  لقوود 
كووان تسؾروول هووذه االسووتيرادات جووزء مووؽ الخوودمات العامووة.  ففووي حوويؽ كايووي الجؾايووب 

  عمووى التووؾالي  المووذان التسكووروم والكوواروم التجاررووة لمسؾ،ووؾع رعسووا تتوورك فووي عشايووة 
يوذها بكفواءة  فونن الجؾايوب الساليوة كايوي تتورك لعشايوة كايا فيسوا بيشهسوا يقؾموان فوي تشف

.  هشووووواك أوال  معالجوووووة حدوووووابات تجوووووار الشقابوووووة بسوووووا فيهوووووا التحوووووؾربلت أوميشوووووؾم الوووووو
transfer  مؽ حدابات السديؽ لحدابات الودا ؽ.  ثاييوًا  التؾعيفوات السباشورة فوي هوذا

ايتغامووًا.  لقوود  الفوورع مووؽ فووروع التجووارة الخارجيووة بهوودف زرووادة العوورض وجعمووه أكثوور
شخروًا بوارزًا رفوي الحيواة العامووة   –وهوؾ موا يجوب التدوميؼ بوه جوداًل  – ميشوؾمو األكوان 

فتؾعيفاتووه ودخؾلووه فووي شووركات التزووامؽ يسكووؽ لشووا أن   التسكووروم.مذووابهًا لذووخص 
.  وغالبووًا مووا كايووي هووذه treasury advancesيظموو  عميهووا اسووؼ تدووميفات الخزرشووة 

يؽ( مسوا روات الذهبيوة )باسوتخدام وحودات موؽ أويرومؽ األويتتألف مؽ مبالي مدورة 
يؤشر عمى طبيعة مقام مثل هذه الرفقة إذ أن الوذهب كوان يسثول الثوروة.  وال يعورف 
عمى وجه اليقيؽ فيسا إذا كان هؤالء  الرجال الكبار  في الوببلد كوايؾا ُيعظ وؾن الفرصوة 

االسوووتفادة موووؽ مروووشؾعات متيازروووة  وعالتوووالي لبلسوووتثسار فوووي مثووول هوووذه األعسوووال اال
العسووال التووابعيؽ )وخاصووة الشدوواء مووشهؼ(.  هشوواك الكثيوور مووؽ الوودال ل التووي تذووير إلووى 
مثل هذا التؾسع في األعسال السرتبظوة بوالببل  لروالي القموة السحدوؾعة عموى الوببل .  

ُيّعوؾض كبوار موالكي  Naukratisمؽ يوؾكراتيس  Cleomenes 20فقد كان كميؾميشيس
لقوواء احتكوواره تروودير الووذرة  بتخروويص حرووة لهووؼ فووي التجسووع األرض فووي مروور  

.  وكووان ممووػ داهووؾمي يتعاموول مووع محيظووه governmental syndicateالحكووؾمي 
بوشفس الدرجووة مووؽ الدوخاء فيسووا يخووص تجوارة الرقيوو  الس م كيووة التوي كووان هووؾ  بووالظبع  

 السدتفيد الر يدي مشها.
 

                                                 
 ق ل المٌاد( لٌتولى ج اٌة الضراذب فً مصر وأفرٌقٌا. 323-356عٌّنم يسكندر المقدونً ) 20
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   فونن هوذا التشغويؼ لمتجوارة واألعسوال بعد األخذ بشغر االعتبار كل الغوروف والحقوا 
رعسوووا يغووول فررووودًا فوووي يؾعوووه فوووي التوووارر .  والدوووؤال إلوووى أي مووودى كوووان هوووذا التشغووويؼ 

فووي الفتوورة الستووأخرة مووؽ تووارر  أوغاررووي   port of tradeيسؾذجووًا لمسحظووة التجاررووة 
وفوووي أخووور السظووواف  صووويدا  صوووؾر وقرطاجوووة  يغووول حتوووى ا ن مؾ،وووؾعًا لموووتكهؽ.  

فوي حكوؼ السؤكود ا ن هوؾ أن التجوارة واألعسوال البابميوة  وخوبلف موا تقوؾل  وما يغهر
 به ا راء التقميدية  لؼ تكؽ أصبل يذاطات مرتبظة بالدؾق.

 
ُيقوودم الفروول الثووايي يغوورة عامووة لمتووارر  االقترووادي البووابمي والتووي تبوورز إيزووواحات 

مووؽ هووذه  21غيوور متؾقعووة لمعديوود مووؽ جؾايووب هووذا التووارر .  إن ايوواب مؾ،ووع الدووؾق 
الروووؾرة التوووي يقووودمها باحوووث خبيووور يسكوووؽ أن ُيذوووّكل دعاموووة عشووود الشقظوووة األساسوووية 
لمفر،وويات األوليووة التووي تشووتغؼ دراسووتشا.  ومسووا ال يسكووؽ إيكوواره هووؾ أن هووذه الرووؾرة 
الجديوودة ال توودعؼ بالتفروويل العديوود مووؽ ا راء القا سووة عمووى الحوودس  التووي أوردياهووا  

 آلراء السعرو،ة في هذا الفرل.لتزفي الحيؾرة والسعقؾلية ل
 

إذا كايووي الحقووا   مؤروودة لتفدوويريا فوونن الدووؤال الووذي يووشهض هووؾ: كيوول ومتووى وأيووؽ 
يذأت التجارة القا سة عمى األسوؾاق  والتقموب فوي األسوعار  وحدواب الورعي والخدوارة  
واألسوواليب التجاررووة وكوول أدوات ومدووتمزمات االقتروواد السووشغؼ عمووى أسوواس الدووؾق؟  

ّحوووؾل اتجووواه توووارر  التجوووارة القا سوووة عموووى الدوووؾق بوووألف سوووشة موووؽ عهووود سوووحي  لرعسووا ت  
واليؾيوان فوي األلوف األول قبول  Ionia 22وععدة درجات طؾلية يحؾ الغرب  إلى  يؾييوا

 السيبلد.

                                                 
كاأن ٌكااون سااحة مكشااوفة )كساوق  ٌااع المواشاً( أو مكاناااٌ مغطااى   marketplaceٌقااا فٌاام الساوقالموضاع الااذي  21

 )كاألسواق الار ٌة القدٌمة(.
ق ال  1100األقالٌا القدٌماة فاً يارب آساٌا الوساطى  ضامنها جازر  حار يٌجام القرٌ اة منهاا.  اساتامرها اإليرٌاق فاً  22

 المٌاد تقرٌ اً.



 ة لمتأميؽ في العراق القديؼاألشكال األولي
 
 

 
 صفحة | 170

 

 مكتبة التأمين النراقي
 منشورات مصبان كما 

 
نشاار الكتا ااات فااً قضاااٌا التااأمٌن الاراقااً مكت ااة التااأمٌن الاراقااً مشاارو  طااوعً ال ٌسااتهدف الاار أ، ٌانااى أساساااً  

 وكتا ات تأمٌنٌة أبرى.  ترحب المكت ة  ما ٌردها من مسودات كتب للنظر فً نشرها.
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