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 الخالصة

تعد ملحمة جلجامش من النصوص المهمة التي ترد يتناول هذا البحث الحرف والمهن في ملحمة جلجامش ، إذ 

إذ وردت اإلشارة فيها ، فيها كثيرا من المعلومات عن حياة الناس في المراحل المبكرة من حضارة بالد الرافدين 

عة والرعي والتجارة وقطع الخشب الزركاإلى كثير من الحرف والمهن التي كانت شائعة في أوروك وقتذاك 

، ومن ثم معرفة واقع وغيرها والصدف والصيد والنجارة والحدادة والبناء وصناعة التماثيل والحلي وصيد اللؤلؤ 

 0033إلى  0333الحرف والمهن في عصر ملحمة جلجامش الذي يرجح المؤرخون زمنه بعصر فجر السالالت 

 . ق.م 

 

 

 

 

Crafts and Occupations in the Gilgamesh Epic 

 

 
ABSTRACT 

This research deals with the trades and professions in the Gilgamesh epic. The 

Gilgamesh epic is one of the most important texts that contain a lot of information 

about the lives of people in the early stages of Mesopotamia. Many of the trades and 

professions that were common in Uruk at the time Wood, hunting, carpentry, 

blacksmithing, construction, making statues, ornaments, hunting pearls, shellfish, etc., 

and then finding out the reality of crafts and professions in the era of the Gilgamesh 

Epic, whose historians date back to the dawn of the dynasties 3000 to 2,400 BC. 
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 المقدمة

إال أن المدونة باللغتين السومرية واألكدية على الرغم من إكتشاف مئات اآلالف من النصوص المسمارية 

وذلك ألسباب عدة ، قليلة عن واقع الحرف والمهن في عصور حضارة بالد الرافدين األولى مازالت  نامعلومات

تناول أغلبها  وقليل جدا  فقد كانما ترجم منها  أما، لم تتم ترجمتها بعد  تلك النصوصغالبية  أن: من بينها 

األمر البيع والشراء والمعامالت التجارية وغيرها ، أمور أخرى كبل بمواضيع ال عالقة لها بالحرف أو المهن 

حضارة بالد المراحل األولى من غير كافية إلعطاء صورة عن واقع الحرف والمهن في الذي جعل معلوماتنا 

لذا تعد ملحمة جلجامش من النصوص القليلة التي يمكن أن نستمد منها معلومات عن الحرف والمهن ،  الرافدين

 .شير إلى كثير منها في نص الملحمة السيما وقد أ،  تلك العصورفي 

ذكرها في ملحمة جلجامش  وردفقد جرى عرض أهم الحرف والمهن التي ، ومن أجل اإلحاطة بموضوع البحث 

وعاداتها وتقاليدها إلستجالء واقع المهن والحرف من معلومات النصوص التي ذكرتها وتحليل ما تضمنته  ،

 .ومن هللا التوفيق وأوضاع العاملين فيها وطرائق إنتاجها وما إلى ذلك 

   

 مهنة الصيد  -1

وردت اإلشارة إلى مهنة الصيد        
1
في السطور األولى من ملحمة جلجامش  

2
عندما واجه الصيادون أنكيدو ، 

 (En - kidu )تخريب فخاخ الصيادين حماية لرفاقه الحيوانات بإذ قام ،  في البرية مع الحيوانات ن يعيشاالذي ك

 ليبلغه بما حصل لهم : أو رئيس المهنةفقدم أحد الصيادين تقريرا إلى أبيه ، 

 يا أبي ! رأين رجال عجيبا قد انحدر من التالل" 

 أنه أقوى من في البالد ، وذو بأس شديد

.............................. 

 مأل أوجاري التي حفرت

 شباكي التي نصبتوقطع 

 لبر تفر من يديافجعل الصيد وحيوان 

" وحرمني من صيد البر 
3
  

يقدم إلى رئيس هذا المقطع من الملحمة يشير إلى حرص الصيادين على تقديم تقرير بحصيلة يوم كامل من الصيد 

وغالبا ما يساهم هذا الشخص في حل ، الجماعة الذي غالبا ما يكون أكبرهم سنأ أو أقدمهم في ممارسة المهنة 

كما حصل عندما طلب من ، المشاكل التي تصادف الجماعة أو يحيلها إلى سلطات المدينة فيما إذا عجز عن حلها 

، إلبعاده عن منطقة الصيد إلرسال بغي تقوم بإغواء أنكيدو ( Gi – Il – ga - mes) الصياد مقابلة جلجامش 

لكونه مرتبط بها من الناحية اإلدارية وهنا نجد أن سلطات المدينة كانت حريصة على تنفيذ طلب رئيس الصيادين 

فضال عن ثقتها بخبرته وإخالصه 
4
. 

الحفر التي يتم غالبا دعمها إنشاء ك: كما يعرض المقطع أعاله إعتماد الصيادين على أساليب عدة في الصيد       

 فضال عن الشباك التي تستخدم غالبا في صيد الطيور .يسهل بوساطتها صيد الحيونات ،  حتىبالرماح والحراب 

وال يقتصر هدف الصيد على الحصول على الطعام بل وحماية قطعان الحيوانات العائدة للمدينة من هجمات      

إذ يتم في الغالب مهاجمة هذه الحيوانات وقتلها كما أشار إلى ذلك جلجامش في رثاءه ، الحيوانات المفترسة 

 ألنكيدو : 
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 انكيدو يا صاحبي ، ويا أخي األصغر" 

 الذي اقتنص حمار الوحش في النجاد

 " والنمر في الصحاري
5
  

 مهنة الرعي  -2

 جرى تكليفإذ وردت اإلشارة إلى مهنة الرعي عند إنتقال أنكيدو للعيش في ضواحي المدينة بعد لقاءه البغي       

 أنكيدو بقتل الحيوانات التي تهاجم الرعاة :

 أخذ سالحه وأنطلق يطارد األسود ليريح الرعاة في المساء" 

 أصطاد الذئاب وقهر األسود

 طمئنينفأستطاع الرعاة أن يهجهوا إلى الليل م

" رهم صار أنكيدو حارسهم وناص
6
  

حمالت ليلية لصيد الحيوانات المفترسة حماية لقطعانهم كما تشير إلى ير هذه األبيات إلى قيام الرعاة بإذ تش

 اإلستعانة برجال يمتلكون مواهب قتالية لحماية الرعاة وإسنادهم .

إهتمام الدولة بتربية الحيوانات أما      
7
إذ وعدته ، فيعرضها كالم عشتار مع جلجامش بعد أن حاولت إغراءه  

 بتكثير حيواناته أن هو وافق على اإلقتران بها : 

 ستلد عنزاتك ) ثالثا ثالثا ( وتلد نعاجك )التوائم(" 

 وحميرك ستفوق البغال في الحمل

 وسيكون لخيول مركباتك الصيت المعلى في السبق

 " في النيروثورك لن يكون له مثيل وهو 
8
  

 

 مهنة الزراعة  -3

اإلشارة إليها إال أنه لم ترد (  Uruk)أما مهنة الزراعة فعلى الرغم من كونها المهنة الرئيسة لسكان أوروك        

عندما رد التي تناولت مهنة الزراعة ما ورد على لسان جلجامش ومن المقاطع القليلة ، ا في ملحمة جلجامش كثير

) الزواج منه ، إذ ذكرها بما فعلته ببستاني أبيها عشيقها ) إيشولنو (  (Istar( ) عشتار( ) ( )Inana) على طلب 

Esulunu ): مفصحا 

 بستاني أبيك،  أحببت )إيشولنو(" 

 الذي حمل إليك سالل التمر بال إنقطاع

 " وجعل مائدتك عامرة بالوفير من الزاد كل يوم
9
 

إذ يشير هذا النص إلى وجود البساتين في أوروك وإلى إهتمام الدولة بها بوصفها جزءا من اإلنتاج الزراعي 

  رعين .اي المزأوالعاملين فيها  البستنة بين أصحاب البساتينقطاع إنقسام  فضال عن

حرص الدولة على كتأكيد على لعلف الحبوب وابتخزين  ام عشتارقي كما ورد في أحد نصوص الملحمة       

 اذلك بماللجوء إليها وقت الحاجة و  تخزين ما يفيض عن الحاجة من المحاصيل الزراعية واألعالف لكي يتم

 : نصه 

 الحبوب للناس (بيادر)لقد جمعت " 

 وخزنت العلف للماشية

 فلو حلت سبع سنين عجاف
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 فقد خزنت غالال وعلف

" تكفي الناس والحيوان 
10
 . 

أن أهم داللة لهذا النص أن سلطات المدينة بإشرافها على القطاعات اإلنتاجية وباألخص قطاع الزراعة        

فهي تؤمن حاجات الناس بشكل مباشر وتحفظ ما ، فإنها تمارس وظيفتها في توفير ما يحتاجه الناس من الغذاء 

يفيض عن حاجة الناس في مخازن خاصة لحين الحاجة إليها 
11
 . 

 

  ادةمهنة الحد -4

منها ما ورد عن إنبهار الصناع بكبر قرني الثور ، ي كثير من مقاطع الملحمة فمهنة الحدادة  شير إلىأ       

 السماوي وذلك بما نصه :

 نبهر الصناع من كبر قرنيه وثخنهماأ" 

"فإن كل منهما من حجر الالزورد بزنة ثالثين منا 
12
 

إذ يعرض النص حرص الصناع على رؤية كل ما له عالقة بمهنتهم ورغبتهم بإستكشاف كل ما يزيد خبرتهم في 

أما النص اآلخر الذي ترد فيه اإلشارة إلى حرفة الحدادة فهو النص الذي أبلغ فيه جلجامش أنكيدو ، شؤون المهنة 

 نصه :  اها رحلتهم إلى غابات األرز وذلك بملتي تتطلباأنه أمر صناع السالح بصنع ما يحتاجونه من األسلحة 

 ياصديقي أوامري إلى صانعي السالح سأصدر" 

 وسيصنعون السالح بحضورنا

 صدرت األوامر إلى صانعي لسالح فأجتمعوا وتشاوروا

 تاوزن غظيمة : سبكو فؤوسا تزن كل منها ثالثصنعوا أسلحة 

 " (منا)يرة تصل كل منها وزنتان وقبضاتها ثالثون بوسبكو سيوفا ك
13
 

إذ يعرض هذا النص وجود حرفيين مختصين بصنع األسلحة ، وإنهم يقومون بصنع األسلحة حسب الطلب 

 وباإلستناد إلى الخبرات المتوفرة مع سماع آراء الحرفيين جميعا للوصول إلى الرأي األفضل .

( Autu - nabistum) نبشتم (  –ع في حديث ) أوتو كما وردت اإلشارة إلى الصنا        
14

مع جلجامش حول 

 بما نصه :  لهم من ألوان الطعام والشرابإذ عرض ما كان يقدمه ، بناءه السفينة التي حمته من الطوفان 

 قدمت عصير الكروم والخمر األحمر واألبيض والسمن" 

 إلى الصناع ليشربوا يوميا بكثرة كما النهر

"  األعياد كما في أيام عيد رأس السنةليقيموا 
15
 . 

 السومرية أهمية القطاع الحرفي كأحد القطعات اإلنتاجية في المدينةإذ يظهر هذا النص 
16
المكانة الكبيرة ، و  

فضال عن ، وإنهم كانوا يحظون بإحترام كبير من الناس ، التي كان يتمتع بها الحرفيين بين أوساط المجتمع 

 . حقوقهم وتوفير إحتياجاتهمالحرص على ضمان 

 

 مهنة البناء  -5

( Ur - sinabi) شنابي (  –أما مهنة البناء فقد تمت اإلشارة إليها في النص الذي حض فيه جلجامش ) أور      

  مفصحا :على معاينة أسوار أوروك 

 (أوروك)وتمش فوق أسوار ، أعل يا اور شنابي " 

 بنائهاوأفحص قواعد أسوارها وأنظر إلى آجر 
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 وتيقن أليس من اآلجر المفخور

 وهال وضع الحكماء السبع أسسها

 إن ) شارا ( واحدا خصص للسكن

" و) شارا ( واحدا لبساتين النخيل 
17
 

 

 

وإعتماد اآلجر المفخور الذي يزيد من ، لتي تبنى عليها األسوار اإذ يعرض النص إهتمام البناؤون بمتانة القواعد 

أما ، فضال عن أن البناء جرى على وفق خريطة أعدها الحكماء السبعة لكي يتقيد البناؤون بها ، متانة البناء 

التي تشكل جزءا من األول مخصص للسكن واآلخر للبساتين : المدينة نفسها فقد أشير إلى إنقسامها على قسمين 

 أهميتها الجمالية .إقتصاد المدينة فضال عن 

 

 مهنة صنع التماثيل  -6

، إلن الملوك وردت اإلشارة إلى مهنة صنع التماثيل التي تعد من المهن التي تحرص الدولة على دعمها  كما      

والحكام غالبا ما يلجأون إليها في صناعة التماثيل التي يبدو أن لها سوقا رائجة آنذاك ، ومن النصوص التي ورد 

 فيها ذكر هذه المهنة ، النص الذي طلب فيه جلجامش من الصناع صنع تمثال لصديقه أنكيدو ، إذ ورد فيه : 

 ال لهمدعا جلجامش الصناع والنحاسين والنحاتين وق" 

" أصنعوا تمثاال لصديقي وصنع التمثال لصديقه 
18
 . 

فهناك النحاسين الذين يوفرون معدن النحاس ،  حرفيين عدة ل تتطلب جهوداثيعة التماإذ يشير النص إلى أن صن
19

 على صورة إنسانوالنحاتين الذين يحولونه إلى تمثال ، و الصناع الذين يهيأون قوالبه ، 
20
. 

 صناعة الحلي  -7

الصفار والصائغ والجوهري جلجامش كذلك وردت اإلشارة إلى مهنة صناعة الحلي في نص أمر فيه       

   : بصنع تمثال مرصع بالحلي والجواهر لصديقه أنكيدو وذلك بما نصه األحجار الكريمةونحات 

 ونادى صناع المدينة وصاح بهم :" 

 أيها الصفار والصائغ والجوهري

 الكريمة أصنعوا لي تمثاال لخليونحات األحجار 

 ثم نحت لصديقه تمثاال جاعال صدره من الالزورد

 " وجسمه من الذهب
21
 . 

لتي تصنع من الجواهر اإذ يشير النص إلى وجود حرفيين متخصصين بصناعة أنواع مختلفة من الحلي سواء تلك 

أو من األحجار الكريمة أو غيرها 
22
. 

 

 والصدف صيد اللؤلؤمهنة  -8

نبشتم بتعليم جلجامش طريقة الغوص للحصول على نبتة تعيد لإلنسان  –ورد في أحد النصوص قيام أتو        

  : ، إذ ورد في النصحتى ال يعود خائبا من سفره الطويل بحثا عن الخلود وذلك شبابه 

 ما أن سمع جلجامش هذا القول" 

 حتى فتح المجرى الذي أوصله إلى المياه العميقة
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 حجارا ثقيلةوربط بقدميه أ

" ونزل إلى أعماق المياه 
23
 . 

طريقة الغوص التي تعلمها إال أن  لم يرد لها ذكر في النصوالصدف لؤ مهنة صيد اللؤ فعلى الرغم من أن

األمر  ،والصدف في بحثهم عن اللؤلؤ هذه المهنة  أصحابنبشتم  هي ذاتها التي يعتمدها  –جلجامش من أوتو 

لخليج العربي ( ابعض القاطنين قرب مياه البحر األسفل )  المهنة منممارسة هذه إلى الذي يشير 
24

أن يبدو  إذ، 

 أوروك هي إحدى المناطق التي كانوا يبيعون فيها بضاعتهم .

 

 

  مهنة التجارة -9

أما مهنة التجارة        
25
فيمكن إستقاء وجودها من ذكر صاحبة الحانة التي مر بها جلجامش في سفره إلى مقر  

نبشتم  –جده أوتو 
26

ويشير وجود الحانة عند ساحل البحر ، 
27
إلى أهمية النقل البحري في تلك العصور ، وإلى  

ذلك يشير وجود  إدراك أصحاب الحانات ألهميته لعملهم الذي يعتمد على حركة التجار والمسافرين ، فضال عن

الحانات في أماكن كهذه ، على قوة المؤسسات الحاكمة في أوروك وقدرتها على حفظ األمن والنظام في أي مكان 

 .يخضع لنفوذها ، بما في ذلك المناطق النائية والبعيدة عن المدن 

نبشتم  –مقر سكن أوتو و شنابي بين بالد سومر  –رحالت أور  وما يشير أيضا إلى حرفة التجارة     
28

إذ ال ، 

والمناطق بالد سومر  نقل السلع والبضائع بينهدفها يوجد تفسير لهذه الرحالت إال بكونها رحالت تجارية 

األخرى 
29
.  

 

 البغاء  -11

أما النصوص التي تناولت البغاء فأهمها النص الذي طلب فيه والد الصياد بغيا مومسا لتقوم بإغواء أنكيدو       

 إذ ورد فيه : ، وإبعاده عن أرض الصيد 

 أنبيء جلجامش عن بأس هذ الرجل" 

 وليعطيك بغيا مومسا تصحبها معك أيها الصياد

" دعها تسيطر عليه وتروضه 
30
 . 

لى إمتالك ذلك النوع من النساء لمهارات تمكنها من ترويض أي رجل ، تلك المهارات ال الشطر األخير يشير ا

تقتصر على الناحية الجنسية فحسب ، بل تشمل وسائل أخرى مثل اإلرشاد والتعليم  ، إذ يتضح من سياق الملحمة 

حي أخرى  إجتماعية أن ما تؤديه البغي من وظائف لم يكن قاصرا على النواحي الجنسية فحسب، بل شملت نوا

وتعليمية وغيرها ، إذ كانت هناك حاجة ألدوار إجتماعية تؤديها أصناف من النساء ، تنجز خدماتها تحت إشراف 

 .المعبد الذي يمثل وقتذاك السلطتين الدينية والسياسية 

مهينة وتسبب كثير من  بين من وجدها مهنةلكن مع ذلك أنقسم سكان أوروك في نظرتهم إلى مهنة البغاء       

ولعل نص لعن انكيدو للبغي هو خير ما ومن وجدها مهنة لها فوئد مثل غيرها من المهن ، ، المعاناة لممتهنيها 

 :ورد فيه  يمثل وجهة النظر األولى إذ

 لن تستطيعي أن تبني بيتا يليق بجمالك " 

 ) إنخرام في النص ( 

 ليكن أكلك من فضالت المدينة
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 الدروب المظلمة مأواكستكون زوايا 

 وفي ظل الجدار سيكون وقوفك

 وسيلطم السكران والصاحي خدك

 " عسى ان ينبذك عشاقك بعد أن يقضوا وطرهم من سحر جمالك
31
 

      

معددا ألنكيدو الذي تضمن عتابه للعنه البغي ( Samas) أما وجهة النظر األخرى فيمثلها كالم اإلله ) شمش (  

 : أفضالها عليه

 عالم تلعن البغي يا أنكيدو" 

 تلك التي علمتك كيف يؤكل الخبز الالئق بسمة اإللوهية

 وأستقتك حمرا يليق بسمة الملوكية

 لبستك الحلل الفاخرةأو

" وأعطتك جلجامش الوسيم خال وصاحبا 
32
 . 

معبرا عن رأي في هذا النص إذ يعد وصفه لها ، كما غير أنكيدو رأيه في البغي بعد أن سمع تأنيب شمش له       

في إطار وظيفتها مما تقدمه البغي من خدمات  كانت مستفيدةو هي الجماعة التي ، جماعة أخرى من الناس 

 وعملها في المعبد :

 سيحبك الملوك واألمراء والعظماء" 

 ولن يضرب أحد فخذه مستعيبا أياك

 ومن أجلك سيهز الشيخ لحيته

 وسيحل الشباب أحزمتهم من أجلك

 ) وسيقدمون لك ( الالزورد والذهب والعقيق

 وعسى أن يحل العقاب بكل من يمتهنك

 ويكون بيته واهراؤه خالية

 وسيدعك الكاهن تدخلين إلى حضرة اآللهة

" ومن أجلك ستهجر الزوجة ، وإن كانت أم سبعة 
33
 

 

كما يمكن أن نستشفه من النص الذي وبوظيفة هذه اإللهة ويبدو أن لمهنة البغاء صلة بمعبد اإللهة ) عشتار (       

 يرد فيه :

 جمعت عشتار المترهبات وبغايا ) المعبد ( والمومسات" 

" وأقامت المناحة والبكاء على فخذ الثور السماوي األيمن 
34
 . 

 

 النجارة -11

بته مخاطمهنة النجارة التي أشار إليها أنكيدو عند ، ومن المهن األخرى التي ورد ذكرها في ملحمة جلجامش      

  ش المرض قائال :االباب وهو على فر

 خترت خشبك من مسافة عشرين ساعة مضاعفةأ" 

 رز الباسقةاأل شجارأن أبصر أقبل 
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 ب ، لم أرى مثيال له في البالداأن خشبك ، يا ب

 واربعة وعشرون ذراعا عرضك، علوك أثنان وسبعون ذراعا 

 لقد صنعك نجار ماهر في ) نفر ( وجلبك منها

 الباب لو كنت أعلم أن هذا ما سيحل بيأيها 

 لي المصائبعوإن جمالك سيجلب 

 ) طوافة ( الجعلت منك كلك

 ولكن ما الحيلة يا باب وقد صنعتك وجلبتك

 أتي بعدييلعل ملكا محسنا س

" تعملك ويزيل أسمي ويضع أسمه سسي
35
 . 

وهو خشب األرز لذي صنع منه إلنه هو من جلب الخشب ا، وهنا نجده يتباهى بالباب الذي أسهم في صنعه 
36

 ،

يتضح لنا ما تمتاز به هذه المدينة من سمعة طيبة في مهنة النجارة وفي وجود النجارين ، وبذكره لنجار )نفر( 

بحيث جرت اإلستعانة بأحدهم في صنع الباب الذي يبدو أن أنكيدو قد تطير منه وعده من أسباب ما حل به المهرة 

    من المرض .

  

 األخشابقطع  -12

ي الذللخشب من أهمية في صنع األثاث  اأما مهنة قطع األخشاب فيبدو أنها كانت من المهن الرائجة آنذاك لم      

عنه وجلبه من  وكان الطلب على الخشب الجيد هو ما يدفع الدولة إلى البحث،  ة األساسيةايعد من مستلزمات الحي

أي مكان يوجد فيه 
37

وهذا ما ، وما سفر جلجامش وأنكيدو إلى غابات األرز إال من أجل الحصول على الخشب ، 

 حامي غابة األرز بقوله :( hambaba) أفصح عنه ) خمبابا ( 

 من الداخل المتطفل" 

 الذي كدر صفو الغابة وأشجارها الباسقة في جبلي ؟

" ومن ذا الذي قطع أشجار األرز ؟    
38
  

كما وردت اإلشارة في نص آخر إلى قيادة جلجامش لحملة مكونة من خمسين شخصا هدفها قطع أشجار       

األرز ونقلها إلى أوروك 
39

كان جلجامش في مقدمة الذين يقومون بقطع األخشاب داللة على أهمية العمل إذ ، 

 : الذي يقوم به 

 قطع الشجرة األولى بنفسه" 

 تاجهاوقطع أبناء مدينته الذين رافقوه 

 وربطوه ووضعوه غب سفح الجبل

" وبعد أن قطع الشجرة السابعة اقترب من مخدعه ) أي خمبابا ( 
40
 

 –إذ أشارت الملحمة إلى قيامه بذلك عندما ألتقى أور ، من المتمرسين بقطع األخشاب كان ويبدو أن جلجامش 

 نبشتم وذلك بما نصه : -شنابي مالح أوتو

 جلجامشاآلن خذ الفأس بيدك يا " 

 مائة وعشرين ) مرديا (وأنحدر إلى الغابة وأقتطع منها 

 منها ستون ذراعاطول كل 

"  ها بالقير وأجعل أعقابها األزجاجطلأو
41
 . 
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إذ يعرض لنا النص أهمية الخشب في صناعة أنواع من المواد التي يحتاجها الناس  بما في ذلك األبالم والمرادي 

 ألهميتها في النقل .آنذاك التي كانت أوروك تعج بها 

 

 لسفن اصناعة  -13

نبشتم مع جلجامش قد تضمن وصفا مفصال لصناعة السفينة التي  –أما مهنة صناعة السفن فإن حديث أوتو       

 نبشتم أن تكون منقذتهم من الطوفان وذلك بما نصه :  –أراد أوتو 

 جعلت فيها ستة طوابق ) تحتانية (" 

 (بقاطو)وبهذا فرزتها ) قسمتها ( إلى سبعة أقسام 

 وفرزت ) قسمت ( أرضيتها إلى تسعة أقسام

 ءاوحشوتها وغرزت فيها أوتاد الم

 يها ) المرادي ( وجهزتها بالمؤنووضعت ف

 سكبت ستة ) شارات ( من القطران

 السالل ثالث ) شارات ( من السمن وجلب حاملو

 حشو أوتاد الماءللسمن باإلضافة إلى ) شار ( واحد من ا

"  و)شارين( من السمن أختزنها المالح
42
  

 

 والخمر صناعة الجعة -14

حتى يشعر لقوي الذي حرصت البغي على إعطائه ألنكيدو اورد في نص الملحمة إشارة إلى الشراب      

 إذ أشير إلى ذلك بما نصه :، مجتمع البشر  بإنتمائه إلى

" لقوي سبعة أقداح اشرب من الشراب " 
43
  

ويشمل مصطلح الشراب القوي في الغالب الجعة والنبيذ وأنواع أخرى من الخمر     
44

من إذ تعد الجعة ، 

المشروبات التي يحرص السومريون على شربها يوميا أو في المناسبات 
45

وإن هناك أماكن يتم فيها صنع هذا ، 

إذ يبدو أن هناك أنواعا النوع من الشراب فضال عن األنواع األخرى التي تشتهر بها كثير من المدن السومرية ، 

لتخمير وما يضاف لها من المواد افضال عن طرق منها بحسب النباتات التي تستخدم في صنعها 
46

، إذ وردت في 

 من التمر وذلك بما نصه : الخمر المصنوعملحمة جلجامش اإلشارة إلى 

" ء المقدس ، قرب خمر التمر اوفي موضع سكب الم" 
47
  

الطقوس الدينية فضال عن تقديمها السيما بإستخدامها في رواجا كبيرا في أوروك  إذ يبدو أن لهذا النوع من الجعة

 قرابين لآللهة .

 

  االستنتاجات

من العصور المبكرة لحضارة بالد الرافدين إال أن ما  لواحد تؤرخجلجامش  على الرغم من أن ملحمة -1

السيما لمؤسسة  في أوروكأظهر أن لهذا القطاع أهمية كبيرة ، قدمته من معلومات عن الحرف والمهن 

 . ومنها القطاع الحرفيفي المدينة إلقتصادية االدولة التي تشرف آنذك على مختلف األنشطة 
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قدم لنا مع ذلك على الرغم من أن ذكر الحرف والمهن كان عرضيا وفي سياق أحداث الملحمة إال أنه  -0

في إطار المجتمع الحاضن معلومات مهمة عن واقع هذه المهن وعاداتها وتقاليدها وما تقوم به من عمل 

 . لها وهو مجتمع أوروك 

وهذا ما يشير إلى أن ، ت إشراف الدولة قعة تحامن الحرف والمهن و ا  كثيرأظهرت لنا الملحمة أن  -0

إلقتصادية في المدينة ومن يشرف على قطاعاتها االشؤون  االدولة وركيزتها المعبد هما من يدير

 ع الحرف والصناعات .ااإلنتاجية بما ذلك قط

ليد خاصة بها ورئيس يدير شؤونها يتم إختياره من بين الكل حرفة عادات وتقأظهرت لنا الملحمة أن  -0

وحل ما تواجههم من مشاكل في ، إذ يضطلع بتقديم المشورة ألعضاء حرفته ، الخبراء وكبار السن 

يطلبه من  التي ستكون ملزمة بتقديم ماة المدينة اروفي حال تعذر عليه ذلك يحيلها إلى إد، أثناء العمل 

 .لها ل دعم و ما يقترحه من حلو

الحرف والمهن واقعة تحت إشراف الدولة إال أن هذا ال يعني عدم إستفادة كثيرا من على الرغم من أن  -5

تلتزم الدولة بتأمين حاجات األفراد السيما أولئك الذين يعملون في مزارعها وورشها ،  إذ، الناس منها 

كل أس من مالحاجات الضرورية للناعلى تأمين س الكن يبدو أن إهتمام الدولة ينصب بالدرجة األس

في  وما يتوافر من تلك الحاجات ومشرب وملبس ثم تأمين الحاجات األخرى بحسب مكانة األفراد 

 . مخازن الدولة 
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