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 :الممخص
نجحت مممكة قتباف خالؿ الفترة ما بيف نياية القرف الخامس ؽ.ـ، كالقرف 
الرابع ؽ.ـ في تييئة الدكلة إلصدار تشريع سكؽ شمر مف خالؿ بسط 

البرية، كشؽ الممرات نفكذىا كسيطرتيا عمى معظـ طرؽ القكافؿ التجارية 
خضاع كافة الممالؾ  الجبمية عبر الجباؿ التي تربط بيف أكديتيا الخصبة، كا 
كالقبائؿ التي قد تشكؿ خطران عمى تجارتيا، كأعّدت سكؽ عاصمتيا الشيير 
المسمى شمر؛ ليككف مركزان رئيسان لجذب التجار كمتاجرىـ مف داخؿ كخارج 

قانكنيا المذككر بما يحقؽ مصالحيا  الجزيرة العربية، كصاغت مكاد تشريع
 االقتصادية، كيضمف األمف كالربح لكافة العامميف بالسكؽ كمرتاديو.
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Abstract: 

The current study aimed at shedding light on issues 

related to the Kingdom of Qataban as the study indicated 

that the Kingdom succeeded during the period between 

the end of the fifth century BC and the fourth century BC 

in preparing the country to issue legislation for 

(Shammar Market) by extending influence and control 

over most of the land commercial convoys and the paths 

through the mountains linking its fertile valleys, and the 

Kingdom formulated the articles of legislation of its law 

to achieve its major economic interests and guarantee 

security and profit for all market workers, merchants and 

its visitors, which led to the subjugation of all the 

dominant kingdoms and tribes that may pose a threat to 

its commercial economy, It took (Shammar Market) 

which was famous as its capital to be a major centre for 

bringing merchants from inside and outside the Arabian 

Peninsula to settle there. 
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 :المقدمة
يتسـ اإلنساف بكجكد مجمكعة مف الغرائز الفطرية التي تؤثر في شخصيتو سمبان، أك 
إيجابان، كينعكس ىذا التأثير عمى مجتمعو مف حكلو؛ كليذا كضعت األنظمة كالقكانيف المنظمة 
ليذه الغرائز بما يحقؽ لإلنساف تمبية احتياجاتو مع الحرص عمى تكافقو مع مجتمعو الذم 

ساف مف ناحية يحب التممؾ، كيحب البقاء بشكؿ غريزم، كمف ناحية أخرل يعيش فيو؛ فاإلن
فيك اجتماعي بالفطرة؛ كال يمكف لو أف يعيش طبيعيان بدكف أقرانو مف البشر؛ لذا كاف لزامان 
عميو أف يتكصؿ لمنظكمة مف الضكابط أك التشريعات المنظمة لحياة البشر التي تضبط 

ـ عف ارتكاب الجرائـ كالمخالفات التي تقكض المجتمع، حياتيـ، لتحقيؽ حاجاتيـ، كتبعدى
عمى سبيؿ  -كتحكؿ دكنو كالتطكر؛ كيككف ىذا أكثر كضكحان في الناحية االقتصادية؛ فالتجارة

تتمحكر حكؿ البيع، كاإليجار، كالقركض، كاالحتكار، كالغش كغيرىا مف المعامالت  -المثاؿ
 منظِّمة ليا.                                                           التي كانت بحاجة ماسة البتداع القكانيف ال

                                                                           فما ىي القوانين؟      
القانكف في المغة: مجمكعة القكاعد المطردة في مختمؼ األمكر، أك كصؼ لمظكاىر 

أكانت ظكاىر طبيعية، أك غير ذلؾ مثؿ قانكف الجاذبية، كقانكف الَعرض المضطردة سكاء 
كالطمب كغيرىا. كيمكف تعريؼ القانكف اصطالحان بأنَّو: مجمكعة مف القكاعد القانكنّية التي 
تُنظِّـ سمكؾ األفراد كعالقاتيـ في المجتمع، مّما ُيؤّدم إلى تحقيؽ الّتكازف بيف حقكؽ األفراد 

حقيؽ الّنظاـ كالعدؿ، مع مراعاة عادات كتقاليد المجتمع كمعتقداتو. ىذا ممخص كحرّياِتيـ، كت
 .   1   القكانيف، أك ما ُيعرؼ بالتشريعات

كدلت النقكش كاآلثار المكتشفة عمى تكصؿ سكاف جنكب الجزيرة العربية منذ منتصؼ 
ى تنفيذىا؛ األمر األلؼ األكؿ قبؿ الميالد إلى سف التشريعات، كصياغة مكادىا، كاإلشراؼ عم

الذم ترتب عميو استقرار المجتمع، كالعمؿ كاإلنجاز، كبالتالي تطكر كازدىار ممالؾ المنطقة، 
حيث كفمت التشريعات المختمفة كالمدكنة كالمحفكظة في مكاقع تـ اختيارىا بدقة ليّطمع عمييا 

مما كفؿ لمدكلة الجميع كيمتـز بتنفيذىا؛ خكفان مف العقكبات المحددة في تمؾ المدكنات؛ 
كالشعب بكافة طبقاتو حقكقو، كحفظ كاجباتو بما ترتب عميو مف استقرار، كتطكر، كازدىار 

 حضارم.     
  مشكمة الدراسة وتحديد عناصرىا
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تسعى ىذه الدراسة إلى تحديد جكانب التقدـ الحضارم في الفكر التشريعي لجنكب 
كؿ قبؿ الميالد مف خالؿ تشريعات مسمة الجزيرة العربية خالؿ النصؼ األخير مف األلؼ األ

سكؽ شمر في مممكة قتباف كنمكذج، كالتعرؼ عمى الظركؼ السياسية، كاالقتصادية، كالدينية 
التي أثرت عمى الفكر القتباني مما نتج عنو كضع مكاد تشريعات مسمة شمر المذككرة، 

التأثيرات الخارجية كبالتالي نمت كتطكرت كازدىرت تمؾ التشريعات التجارية بعيدان عف 
لمتشريعات التجارية لمحضارات المجاكرة، حيث ىدفت الدراسة إلى التركيز عمى أصالة 
تشريعات الجزيرة العربية القديمة كخصكصيتيا مف خالؿ مسمة سكؽ شمر القتبانية التجارية 

ف، في حدكد مممكة قتباف، كبدراسة الظركؼ الطبيعية، كالبيئية، كالتطكر التاريخي لقتبا
 كالظركؼ السياسية المحيطة فييا التي دعتيا إلى سف تشريعات مسمة سكؽ شمر.

 تقسيمات الدراسة:
المبحث األكؿ: الظركؼ الطبيعية لمممكة قتباف مف حيث: مقكمات  -

 اقتصادىا، كالمخاطر التي كانت تحيط بو.
رة، المبحث الثاني: اإلطار التاريخي لمممكة قتباف، كعالقاتيا بالممالؾ المجاك  -

 كالتيديدات التي كانت تتعرض ليا سياسيان، كعسكريان، كاقتصاديان، كأمنيان.
 –المتف كالمكاد  –المبحث الثالث: مسمة سكؽ شمر مف حيث: المقدمة  -

 الخاتمة كالدالالت االقتصادية، كالدينية، كالسياسية، كاالجتماعية، كاألمنية لتمؾ المكاد. 
  أىمية الدراسة:

تشكؿ معرفة سكاف الجزيرة العربية بالتشريعات المنظمة، كالحرص عمى تدكينيا، 
كمف ثـ كضعيا في أماكف عامة ترتادىا معظـ طبقات المجتمع  -كصياغتيا بطريقة كاضحة

ىاجسان لدل الباحثيف في تاريخ كحضارة الجزيرة العربية القديـ؛ ِلػَمػا يترتب  -عمى اختالفيا
مى بمكغ سكاف الجزيرة العربية القدامى مرحمة متقدمة مف الكعي عمى ذلؾ مف دالالت ع

دراؾ ألىميتيا كتأثيرىا عمى المجتمعات، كمصدر  الفكرم كالسياسي بأىمية تمؾ التشريعات، كا 
اعتزاز كفخر لسكانيا لما أسيمت بو الجزيرة العربية القديمة في سف التشريعات القانكنية 

 ضارة البشرية.      المنظمة، كالمشاركة في تطكر الح
كلكؿ ما سبؽ حظيت الناحية التشريعية لمقكانيف في الجزيرة العربية خالؿ األلؼ 
األكؿ قبؿ الميالد بأىمية كبيرة لدل الباحثيف لدراسة تمؾ التشريعات سكاء كانت اجتماعية، أك 
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سنيا آنذاؾ، دينية، أك اقتصادية، كتكلدت لدييـ الرغبة الصادقة في دراسة تفاصيميا، كدكافع 
كبالتالي تأثيرىا عمى المجتمع الذم ُسنت كُطبقت عميو، كالتزاؿ تمؾ التشريعات بحاجة لممزيد 
مف البحث كالدراسة؛ لتبياف مكادىا، كأىميتيا، كتطكرىا، كبقاء تأثيرىا في الكثير مف األعراؼ 

مالؾ جنكب الجزيرة كالتقاليد التي تتكافؽ مع الشريعة اإلسالمية. كبناءن عميو تظؿ تشريعات م
العربية مصدران متدفقان إلعادة قراءة مكادىا، كالظركؼ التاريخية كالجغرافية التي ُسنت في 

 إطارىا لمتعرؼ عمى المزيد مف تاريخ كتطكر التشريعات كأثرىا عبر مراحؿ تاريخ المنطقة.
 أىداف الدراسة: 
 كؽ شمر.تكضيح التأثيرات الطبيعية التي زامنت سّف تشريعات مسمة س .8
تبياف دكر التيديدات األمنية، كاالقتصادية الخارجية لقتباف عند سف التشريع  .0
 المذككر.

دراسة مكاد مسمة سكؽ شمر في ضكء تأثيراتيا عمى الناحية األمنية،  .3
 كاالجتماعية، كاالقتصادية.

تأكيد أصالة تشريعات الجزيرة العربية، كعدـ تأثرىا بتشريعات الحضارات  .4
خالؿ إبراز ما يؤكد ارتباطيا بالظركؼ الطبيعية، كاالقتصادية لقتباف كما المجاكرة مف 

 جاكرىا.
 منيج الدراسة:  

 تػتػبع الدراسة المنيج التاريخي التحميمي.     
حظي مكضكع التشريعات باىتماـ البأس بو مف قبؿ الباحثيف  الدراسات السابقة:

ف لـ تخصص دراسة مفردة لتشريعات حيث تناكلكا التشريعات في الجزيرة العربية القدي مة، كا 
 .مسمة سكؽ شمر كتحيط بكافة جكانبيا، بؿ ُذكرت ضمف سياقات عامة، كدكف تفاصيؿ دقيقة

تضمنت نصكص جنكب الجزيرة العربية مجمكعة كبيرة مف الكتابات التي يمكف  
 عدىا تشريعات مباشرة؛ حيث تشتمؿ عمى مجمكعة مف القكاعد التشريعية ذات الصيغ
المباشرة كالتي تعالج أمكران متنكعة ما بيف دينية، كاقتصادية، كاجتماعية، كغالبان ما تحدد تمؾ 
المدكنات التشريعية عقاب المخالفيف لاللتزاـ بيا، عمى أف الكثير مف تمؾ التشريعات يتسـ 
 بعدـ الشمكلية كالتكامؿ؛ حيث تعالج حاالت فردية، فمـ يتـ العثكر عمى مدكنات تشريعية
كاممة فيما عدا قانكف تمنع التجارم، أك ما يعرؼ بمسمة سكؽ شمر المؤرخ بالقرف الرابع قبؿ 
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. كنالت مسمة سكؽ شمر مكانة 2الميالد كالقكانيف الحميرية العائدة لمقرف الميالدم السادس
كبيرة في مدكنات الجزيرة العربية التشريعية مف حيث ككنيا أكلى المدكنات المتكاممة 
كالمحفكظة، كالتي تـ العثكر عمييا سميمة، كىي تعالج أمكران اقتصادية ميمة جدان، كتنطكم 

االقتصادية،  عمى دالالت كاسعة فيما يتصؿ بالتاريخ التشريعي لمممكة قتباف كأكضاعيا
كاالجتماعية، كالدينية، كاألمنية خالؿ القرف الرابع قبؿ الميالد، عالكة عمى ما دلت عميو مف 
معرفة القتبانييف خاصة، كسكاف جنكب الجزيرة العربية عامة بالنظـ التشريعية كممارستيـ ليا، 

الفكرم  بما ينطكم عميو ذلؾ مف دالالت عمى المدل الذم كصمكا إليو مف حيث تطكرىـ
 كاالقتصادم.                                                             

 المبحث األول: الظروف الطبيعية لمممكة قتبان:                                      
في األقساـ الغربية الجنكبية مف بالد  -كما يرد في جغرافية استرابكف –قامت قتباف
، 3الشرؽ مممكة حضرمكت، كمف الجنكب الشرقي تحدىا دكلة سبأ العرب، كيحدىا مف

( كانتعشت الدكلة عمى كادم بيحاف الذم يُعرؼ في النقكش بػػ)ب ر ـ( بكادم 8خريطة رقم)
، كيقع شماؿ شرؽ عدف، كما ضمت أراضييا كادم حريب، ككادم مبمقة  ، ثـ تكسعت 4بـر

الساحمي الممتد مف مضيؽ باب المندب  قتباف في فترات ازدىارىا حيث سيطرت عمى الشريط
حتى شرؽ عدف في الفترة مف القرف الرابع إلى القرف الثاني ؽ.ـ، كتعتبر ىذه فترة االزدىار 

لييا ترجع معظـ كتاباتيا المطكلة كتشريعاتيا  .5الحقيقي لقتباف، كا 
كىكذا ساعدت الظركؼ الطبيعية لألكدية التي قامت عمييا قتباف مف كفرة المياه 
كخصكبة التربة في ازدىار الزراعة ال سيما كادم بيحاف؛ مما أدل إلى قياـ المدف الميمة مثؿ 
العاصمة تمنع، كىجر ابف حميد، حيث امتاز كادم بيحاف باتساعو ككثرة مصادر مياىو، كقد 
استغؿ القتبانيكف ىذه السمات الطبيعية لمممكتيـ، فأسيمكا بتشييد مشاريع الرم المختمفة مف 

د، كقنكات، كُترع، كمف أىميا مشركع كادم بيحاف، أك قناة بيحاف، كما حفركا اآلبار سدك 
الجكفية، كاستخدمكا أنابيب الرم الفخارية في عمميات الرم مف اآلبار لمحفاظ عمى المياه 

 .6كُحسف استغالليا
كنتيجة لمالءمة الظركؼ الطبيعية لقتباف ازدىرت فييا حرفتا الرم، كالزراعة، 

كت الدكلة الكثير مف األراضي الزراعية، كما أكقؼ القتبانيكف عمى المعابد كّمان كافران مف كامتم
األراضي الزراعية لتكف محاصيميا مكارد دائمة لمعابد آليتيـ، كامتمكت القبائؿ كاألفراد 
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األراضي الصالحة لمزراعة، كُعني الجميع بزراعتيا أك تأجيرىا لمف يزرعيا مقابؿ جزء مف 
كؿ بما ُعرؼ في النقكش القتبانية بالمخابرة كالمزارعة كالمخاضرة، كما عرفكا نظاـ المحص

المساقاة بأف يتكلى أحد األشخاص سقاية أرض آخر نظير حصكلو عمى نسبة مف 
، بؿ تتضح مكانة الزراعة في قتباف مف خالؿ ارتباط مسميات شيكر السنة 7المحاصيؿ

دء باالستعداد لمبذر كالزراعة كالحصاد ككؿ ما يتصؿ القتبانية بالزراعة كمراحميا منذ الب
 .8بالزراعة

كتكج ازدىار قتباف االقتصادم بتطكر التجارة كازدىارىا ازدىاران كبيران؛ نتيجة إلنتاج 
بحكـ  –الكثير مف المحاصيؿ العطرية كالحبكب في أكديتيا، فضالن عف متاجرة القتبانييف 

الجزيرة العربية األخرل، عالكة عمى متاجرتيـ بمنتجات ممالؾ جنكب  -مكقع مممكتيـ
باألبنكس كالعاج كغيرىا مف السمع التي كاف يجمبيا التجار إلى أسكاؽ قتباف مف دكؿ الشاطئ 

 .9الشرقي اإلفريقي، كتنقؿ عبر أراضييا كطرقيا لتصؿ إلى حكض البحر المتكسط
كد لتييئة المدف التي كتطمب النشاط التجارم المتزايد في قتباف بذؿ المزيد مف الجي

أصبحت مقصدا ن لمتجار، كمستكدعان لبضائعيـ مف داخؿ كخارج الجزيرة العربية، فأقيمت 
األسكاؽ المتكاممة بما يتناسب مع كظائؼ السكؽ الرئيسية مثؿ: المحالت التجارية، كالمخازف، 

كدفاعية  كمناطؽ سكنى التجار كمرافقييـ مف أدالء كحراس، كدكرات مياه كمنشآت إدارية
كتكفير الحراسة لألسكؽ كالتجار، باإلضافة إلى تكفير الطرؽ المرصكفة كاآلمنة لتظؿ تمؾ 

 .10األسكاؽ كجية آمنة كمناسبة لمتجار؛ مما ينعكس إيجابان عمى ازدىار اقتصاد القتبانييف
كحظيت قتباف بأكديتيا الخصبة بنصيب كبير مف مركر طرؽ القكافؿ التجارية الميمة 

كلعبت الخصائص الجغرافية كالديمكغرافية لممممكة دكران كبيران في جذب مسارات أىـ  عبرىا،
طرؽ القكافؿ التجارية إلييا بما سيترتب عميو مف انتعاش اقتصادم، كازدىار حضارم كنتيجة 
طبيعية الحتكاؾ القتبانييف بتجار الحضارات المختمفة، حيث امتازت أكدية قتباف بالكثير مف 

سيمة كاليضاب، كمجارم األكدية المأىكلة بالسكاف كالتي تتكافر فييا المياه ككؿ ما المناطؽ ال
 يحتاجو أرباب القكافؿ التجارية الماريف خالليا.

كلـ تكتِؼ قتباف بالطرؽ المناسبة لمركر القكافؿ طبيعيان، بؿ اتجيت لتمؾ المناطؽ 
قبؿ التجار كجماليـ التي ُتعد  الصحراكية الرممية التي تتسـ بكعكرتيا كصعكبة اجتيازىا مف

كسيمة النقؿ الكحيدة لمبضائع كالتنقؿ في أراضي الجزيرة العربية في تاريخيا القديـ، فعمؿ 
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القتبانيكف عمى إزالة تمؾ العكائؽ الطبيعية ببناء المناقؿ كشؽ الممرات الجبمية كتأمينيا لتذليؿ 
، كالتزاؿ آثار تمؾ 11أك المارة عبر أراضييا الصعكبات أماـ القكافؿ التجارية اآلتية إلى أسكاقيا

الممرات كالمناقؿ  المرصكفة قائمة شاىدة عمى جيكد القتبانييف في تييئة طرؽ التجارة البرية 
كالبحرية بما يتناسب كأىمية تمؾ الطرؽ في المنطقة عامة كلمممكة قتباف كاقتصادىا بصفة 

 إذف كاف لطبكغرافيا قتباف دكر بارز في سيطرتيا عمى التجارة كطرقيا. .12خاصة
 المبحث الثاني: اإلطار التاريخي لمممكة قتبان وعالقاتيا بالممالك المجاورة: 

شيدت قتباف منذ القرف السادس ؽ.ـ إلى القرف الثاني ؽ.ـ نيضة اقتصادية كبيرة 
ممالؾ جنكب شبو الجزيرة العربية، كبدأت منذ أسيمت في عمك شأنيا لتتبكأ مركز الصدارة بيف 

القرف الرابع ؽ.ـ تتكسع في حدكدىا نحك الجنكب كالجنكب الغربي، كامتدت بحدكدىا شماالن  
،  كسيطرت بيذا التكسع عمى مناطؽ إنتاج المر في المناطؽ الرئيسية 13لتصؿ إلى عدف

كما تفيد النقكش )شكؿ رقـ  14كبيةإلنتاجو في األكدية الشرقية كمناطؽ السيكؿ الساحمية الجن
(، اذف خالؿ الفترة المذككرة تكسعت مممكة قتباف عمى حساب الممالؾ المجاكرة، كترتب 1

عمى ذلؾ تنامي اقتصادىا بشكؿ كبير مف حيث سيطرتيا عمى المناطؽ الزراعية المشيكرة 
العالـ القديـ، كما  بإنتاج أجكد أنكاع الطيكب التي ُتعد مف أىـ السمع المطمكبة في حضارات

بسطت نفكذىا عمى المزيد مف طرؽ القكافؿ التجارية البرية، كالمكانئ عمى بحر العرب كالبحر 
األحمر. كنتيجة لكؿ ما ذكر مر تاريخ قتباف مع جاراتيا الجنكبيات بمراحؿ طكيمة متأرجحة 

بما يحقؽ مصالحيا،  بيف التحالفات كالحياد كالعداء، كنجحت قتباف في إدارة سياستيا الخارجية
 كيتناسب كمقدراتيا االقتصادية كالعسكرية.

كبدأت مراحؿ صراع قتباف في المنطقة مع جارتيا الجنكبية مممكة أكساف، حيث ظمت 
مممكة قتباف تكافح مف أجؿ التصدم ألكساف التي ازدىرت كقكيت شككتيا في الجنكب 

في اقتطاع أجزاء مف أراضي  -مربادئ األ –القتباني في كادم مرخة، كنجح األكسانيكف 
قتباف، فتداخمت المناطؽ الحدكدية بيف األكسانييف كالقتبانييف، كتأزمت العالقات بينيما، لتبدأ 

آخر مكاربة سبأ األقكياء  –حينيا  -العالقات السبئية القتبانية عندما اعتمى العرش السبئي 
ندان قكيان كمنافسان لسبأ في تجارتيا المكرب كرب إيؿ كتار الثاني الذم كجد في مممكة أكساف 

البحرية عند مضيؽ باب المندب، ككجد عند القتبانييف اليدؼ نفسو في القضاء عمى 
األكسانييف ككسر شككتيـ؛ فعقد معاىدة مع قتباف تنص عمى كقفيا الحياد مف حركبو في 
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ا.  ككانت الغمبة المنطقة، مقابؿ استرجاع القتبانييف أراضييـ مف أكساف بعد قضاء سبأ عميي
لألقكل كانتصر المكرب السبئي، كُدمرت أكساف تمامان، ككافأ قتباف بتسميميا معظـ األراضي 

، حتى تمقب مكربي قتباف بمقب: مكربي قتباف 15األكسانية بخيراتيا كمحاصيميا كطرؽ تجارتيا
عمى كافة كؿ كلد عـ، كأكساف، ككحد، كدىس، كتبف )قبائؿ أكسانية(، بمعنى سيطرة قتباف 

 .16األراضي التي كانت ضمف مممكة أكساف
كلـ يستمر اليدكء كالتحالؼ بيف قتباف كسبأ؛ نتيجة لممنافسة الشديدة بينيما التي أدت 
الى سمسمة مف الحركب الطكيمة بيف الطرفيف، كالتي تحكميا المصالح االقتصادية، كتحركيا 

ترة طكيمة بعد حركب كرب ايؿ كتار األطماع التكسعية، حيث يختفي ذكر قتباف كحكاميا ف
الثانية، كيرجح أف سبب ىذا الغياب انضكاء قتباف تحت السيادة السبئية بعد أف أصبح 

 السبئيكف أقكل ممالؾ المنطقة كما تؤكد نقكش المرحمة.
كعاكدت قتباف بعد ذلؾ محاكالت النيكض مجددان كالتخمص مف التبعية السبئية، 

الممؾ  السبئي سمو عمي ينكؼ بف ذمار الذم كجو حممة ضد فكقعت حرب بينيما في عصر 
عمى مناصرم قتباف مف قبائؿ  –خالؿ الحرب المذككرة -قتباف كممكيا سمو كتر، كقضت سبأ 

ف ترتب عمييا في النياية نجاح  قتباف في التخمص مف السيطرة السبئية كاسترداد  المنطقة، كا 
بت حرب أخرل بيف سبأ كقتباف انتيت بسيطرة ،  ثـ نش17سيادتيا في عصر مكربيا سمو كتر

مرة  –، كلـ تمبث سبأ أف دخمت 18قتباف عمى أجزاء كاسعة مف األراضي السبئية الجنكبية
( CIH 375في حرب جديدة مع قتباف استمرت لخمس سنكات، ُذكرت في نقش)  -أخرل

 .19كنجح السبئيكف خالليا في استرداد أراضييـ مف قتباف
ت القتبانية المعينية فيغمب عمييا التحالؼ كالسمـ كما تفيد نقكش أما عف العالقا

، كانتيى ىذا التحالؼ بتكجيو 20الطرفيف، حيث تحالفت معيف مع قتباف ضد التكسع السبئي
السبئييف ضربة قاصمة لمممكة َمعيف بالقضاء عمييا نيائيان سياسيُا، في ظؿ انشغاؿ حميفتيا 

ئؿ الحميرية في جنكب الدكلة، إذف العالقة بيف معيف كقتباف قتباف في القضاء عمى خطر القبا
اتخذت غالبان طابع التحالؼ لكجكد ركابط سياسية كتجارية ربطت بيف الطرفيف عمى امتداد 

، حتى أف النقكش تتحدث عف جالية معينية كبيرة أقامت في تمنع كاشتغمت في 21تاريخيما
 .22التجارة
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كة حضرمكت الكاقعة إلى الشرؽ منيا، كاشتد التنافس كتداخمت الحدكد بيف قتباف كممم
بيف المممكتيف لمسيطرة عمى طريؽ المباف، كاتسمت العالقة بينيما بالتصادـ العسكرم 
المتكاصؿ منذ القرف السادس ؽ.ـ كما يرد في النقكش عندما شف ممؾ حضرمكت يدع إؿ 

فقاـ الحضارمة بالتكسع في يبيف حربان ضد قتباف مستغالن انشغاليا في حركبيا مع سبأ، 
 .  23األراضي القتبانية، لكف قتباف ما لبثت أف استردت أراضييا

أما فترة االزدىار لقتباف خالؿ القرف الرابع ؽ.ـ حتى القرف األكؿ ؽ.ـ فقد تكسعت 
 قتباف عمى حساب حضرمكت شرقان، كيتضح ذلؾ مف خالؿ نقكش حضرمكت مثؿ نقش )

(ASI دع أب ذبياف يينعـ في األراضي الحضرمية التي كانت الذم يتحدث عف حركب ي
، كمفاد النقش السابؽ: حرؽ الجيش القتباني لعدد مف 24تحت حكـ الممؾ يدع أب غيالف

المدف الحضرمية، كقتؿ الرجاؿ، كسبي األبناء كالبنات، كتحصيؿ الغنائـ الضخمة، كأسر 
كطمب عقد صمح بيف  -حايدةالم –الجنكد الحضارمة، ثـ تجمع قبائؿ حضرمكت المسالمة 

ممكيـ اب يدع غيالف ممؾ حضرمكت، كالممؾ القتباني يدع أب ذبياف، كتـ ذلؾ كىدأت 
األمكر بينيما حتى حيف، ثـ اشتد التنافس كالعداكة بيف المممكتيف كدارت بينيما عدة معارؾ 

العالقات  . كاستمر ىذا التنافس كالصراع حتى القرف األكؿ ؽ.ـ، حيث بدأت25في شرؽ قتباف
 22بيف قتباف كحضرمكت تتأرجح بيف السمـ كالعدائية، كمف ذلؾ ما يفيدنا عنو نقش )العادم 

Aladi22   إحدل مدف كادم حريب،  -( الذم كجد في مدينة مريمة_ ىجر العادم حاليان
كالمؤرخ باسـ الممؾ الحضرمي يدع أب غيالف حيث يصكر لنا جانبان مف العالقات بيف 

ؿ في قدكـ مجمكعة مف أقياؿ، كقادة بكيؿ مكفدكف مف قبؿ ممكي قتباف شير الطرفيف تتمث
ىالؿ، كابنو ىكؼ عـ يينعـ، كقد دخمكا حضرمكت لمساعدتيا في قمع تمرد عدد مف القبائؿ 
عمى الممؾ الحضرمي، كيختمكف نقشيـ بالقسـ بممكي قتباف، كاآللية القتبانية عـ، كحككـ، 

(، غالبان 26ذات حميـ، كذات ظيرف، كذات صنتـ، كذات رحبفكأنبام، كعثتر، كذات بعدف، ك 
دعـ القتبانيكف حضرمكت حفاظان عمى أمف طرؽ القكافؿ التجارية إلى أف انتيى األمر بيف 
المممكتيف المتنافستيف بالسيطرة عمى تجارة المنطقة بأف أحرقت حضرمكت تمنع العاصمة 

مف القتبانييف كتدخالتيـ  المتكررة في  القتبانية في منتصؼ القرف األكؿ ؽ.ـ انتقامان 
 .              27أراضييا

 المبحث الثالث: مسمة سوق شمر:
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أدت المدكنات القانكنية دكران كبيران في حياة الشعكب القديمة حيث تؤكد عمى ما 
تكصمت إليو مف تقدـ في مجاؿ الحضارة الفكرية، فمف خالؿ القكانيف كاألنظمة التي تظير 

المجتمعات يمكف الحكـ عمى مستكل تقدميا الحضارم، كُيعد قانكف أك تشريعات سكؽ في 
 شمر القتباني مف أىـ كأشمؿ كأكمؿ التشريعات القانكنية كالتجارية في الجزيرة العربية.

ترتب عمى االزدىار االقتصادم الذم حظيت بو مممكة قتباف كالذم كصؿ ذركتو 
شبو كاممة لمقتبانييف عمى تجارة القكافؿ كطرقيا البرية التي  بدءان مف القرف الرابع ؽ.ـ سيطرة

عنيت بيا قتباف عف طريؽ شؽ الممرات الجبمية كتأمينيا، باإلضافة إلى الطرؽ المارة بأكديتيا 
التي تتميز بكفرة مياىيا كخصكبة أراضييا، عالكة عمى سيطرة قتباف عمى الطرؽ البحرية 

تمنع  مف أىـ المدف التجارية خالؿ القرف الرابع ؽ.ـ حيث  جنكبان كغربان، فأصبحت العاصمة 
( بؿ كاستكطنت 2كاف يقصدىا الكثير مف التجار مف داخؿ الجزيرة العربية كخارجيا )شكؿ رقـ

فييا بعض الجاليات التجارية التي أسيمت في  استقرار كتقدـ تجارة قتباف مثؿ الجالية 
 .29استكطنت تمنع كعممت بالتجارة  ، كبعض القبائؿ السبئية التي28المعينية 

كنتيجة لما مر بنا مف كثرة الحركب بيف قتباف كجاراتيا لمسيطرة عمى طرؽ القكافؿ 
التجارية كبسط النفكذ عمى المنطقة؛ تكجب عمى قتباف لتحافظ عمى التقدـ االقتصادم 

لتجار كمكاسب تجارتيا تأميف المنطقة عسكريان، كضماف استمرار سكقيا كمصدر لجذب ا
كمتاجرىـ مف داخؿ كخارج الجزيرة العربية لضماف حصكليا عمى ضرائب المركر، كمكاسب 
تجارة السكؽ؛ بأف تكفؿ ليـ ما يحدد حقكقيـ ككاجباتيـ؛ لذا أصدرت تشريعات ُعرفت باسـ 

 (.3السكؽ الذم صدرت مف أجؿ تجارتو ككجدت في ساحتو قانكف سكؽ شمر)شكؿ رقـ 
ؽ شمر تشريعان تجاريان بالدرجة األكلى؛ لذا ُيدرج ضمف كينَعد تشريع  مسمة سك 

التشريعات االقتصادية في الجزيرة العربية القديمة، كقد تمت صياغتو بأسمكب عممي رصيف 
حيث تضمف: مقدمة، كمتنان، كمكاد تنظيمية تصؿ إلى اثنتي عشرة مادة تعالج نكاحي أمنية، 

ديد أنكاع المخالفات التي يمكف أف ترتكب في كاقتصادية، كأخالقية كاجتماعية، كينتيي بتح
سكؽ شمر، كتكضح بجالء العقكبات الرادعة لمرتكبييا، كُختـ القانكف بعبارة قكية تؤكد سيادة 
الممؾ القتباني عمى السكؽ، كتمـز مف يتكلى الحكـ مف بعده بالعمؿ بيذا التشريع ألىميتو،  

جماالن اتبع ممكؾ قتباف إجراءات معينة في إ صدار المراسيـ كالقكانيف؛ حيث ُتدكف أماـ كا 
الممؾ، كتذيؿ باسمو، كتكقع كُتعتمد مف قبمو، كتتضمف بالضركرة اإلشارة إلى آلية مممكة 
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؛ لضماف مباركتيا كحمايتيا لمتشريعات كقبكؿ الشعب، 30قتباف الرئيسية: عـ، كحككـ، كانبام 
ضفاء الشرعية كالقداسة الالزمة عمى ككؿ مف يدخؿ تمنع لممتاجرة في أسكاقيا مف ناحية كإل

 التشريعات. 
 (:4وصف نقش التشريع ومكان وجوده )شكل رقم

مف الحجر الجيرم، دّكف  31النقش تشريع تجارم ُكتب بخط المسند عمى  مسمة 
التشريع عمى ثالثة مف جكانبيا، كتـ العثكر عمى مسمة سكؽ شمر منتصبة في كسط ساحة 

كما كاف ُيعرؼ بيف القتبانييف  –خالؿ النقش ُعرؼ اسـ السكؽ سكؽ المدينة الرئيس، كمف 
، كما يطمؽ البعض عمى المسمة اسـ مسمة الممؾ شير ىالؿ 32سكؽ شمر) ش ـ ر(  -آنذاؾ

، كتعكد فترة حكـ 33 اب يدع، الممؾ القتباني الذم ُسنت التشريعات في عيده، كحممت اسمو
، كتضمف النقش 34ـكبداية القرف الرابع ؽ. الممؾ المذككر إلى نياية القرف الخامس ؽ.ـ

مجمكعة مف القكاعد كاألنظمة التجارية التي كضعت لتنظيـ التجارة في داخؿ العاصمة تمنع 
كسائر أنحاء قتباف، كيرجح أف سكؽ شمر بمحتكياتو مف دكاكيف، كمباٍف، كممحقات كانت 

تاجر لدكاف لو باالتفاؽ كتنظيـ ُممكان لمدكلة؛ بدليؿ ما ذكر في تشريع السكؽ مف امتالؾ كؿ 
 .35محدد مف قبؿ الدكلة 

 أىداف تشريعات سوق شمر:
تتبايف الغايات التي سعت التشريعات إلى تحقيقيا، كتتنكع الكسائؿ التي اتخذت لبمكغ 
تمؾ الغايات، كبالطبع لـ يضع القتبانيكف قانكف سكقيـ الرئيس شمر جزافان،  بؿ تـ بعد سمسمة 

لتييئة العاصمة تمنع لتكف في مصاؼ المدف التجارية األبرز في الجزيرة  مف االستعدادات
العربية مف خالؿ عدة حركب خاضيا الجيش القتباني لفرض سيطرتو كنفكذه عمى الممالؾ 

( كلتيسير طرؽ التجارة عبر أراضي الدكلة مف خالؿ تركيز التجارة في 2األخرل )خريطة رقـ
ناية بالطرؽ، كحمايتيا كشؽ الممرات الجبمية كعمارتيا، سكؽ شمر، كما دّلت عمى ذلؾ  الع

لى سكؽ شمر، كيأتي في مقدمة أىداؼ قانكف  كتأمينيا لتيسير مركر القكافؿ كالتجارة مف كا 
 سكؽ شمر:
 .تكحيد المنطقة، كالسيطرة عمى تجارتيا كتأمينيا 
 .تحقيؽ األمف في العاصمة تمنع، كأسكاقيا كالدكلة عامة 
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 بيف التجار المحمييف كالكافديف إلى تمنع بما يكفؿ حريات  إشاعة ركح العدؿ
 كحقكؽ األفراد، كيحقؽ مصالحيـ كيحفظ لممجتمع كيانو كيضمف تطكره.

 .حماية التجارة المحمية، كتشجيع التجارة الخارجية في سكؽ شمر 
  ضماف تحصيؿ الضرائب المقررة لمدكلة كالممؾ، باإلضافة إلى الضرائب

 األخرل، بحصر التجارة في سكؽ شمر كالتحكـ بمداخؿ السكؽ كمخارجو. المقررة عمى السمع
 الييئة التشريعية والييئة التنفيذية لمقانون:

ف كانت سمطتيـ  ظؿ إصدار القكانيف في مممكة قتباف مقصكران عمى الممكؾ كحدىـ، كا 
األكؿ لتشريع مقيدة بقكاعد دينية ممزمة التباع ما تأمرىـ بو مف العدؿ، كيُعد الممؾ المصدر 

السكؽ المذككر، كشاركو ممثؿ لتجار قتباف يدعى في النقش: عاقؿ السكؽ كالمعبد كحاكـ 
تمنع العاصمة لمحفاظ عمى حقكؽ القتبانييف، في حيف مثؿ عاقؿ السكؽ السمطة التنفيذية فيك 

 خالفة.المسؤكؿ أماـ الممؾ في السكؽ، كىك مف يقّدر المخالفات، كيحدد نكع العقاب الرادع لمم
 افتتاحية القانكف:  

 ، ىكذا قضى كشّرع )شير ىالؿ بف يدع أب( ممؾ قتباف، كأىؿ قتباف بتمنع، كبـر
ككادم  حككـ، ككلد عـ، كحاكـ تمنع، كحاكـ كلد عـ. مف الكاضح أف التشريع كاف بأمر مف 

كىك الحاكـ الشرعي لمدكلة كالمسؤكؿ عف مصالح شعبو بما فييا  الممؾ شير ىالؿ
صادية، كشاركو ممثمكف عف الشعب حاكـ )كلدعـ(، كحاكـ المدينة تمنع كالتي يقع سكؽ االقت

 شمر في نطاقيا.
 : مفاد المكاد:B, C (RES 4337 A,36) مواد قانون سوق شمر

 :المادة األكلى
إف مف يشتغؿ بالتجارة في تمنع كبـر ميما كانت بضاعتو يجب أف يدفع ضريبة 

 . لكان لدكاف في سكؽ شمرالسكؽ في تمنع، كأف يككف ما
 :المادة الثانية

إف مف يأتي إلى قتباف ببضاعة يجب أف يممؾ دكانان حتى يحؽ لو أف يزاكؿ البيع 
 . كالشراء في سكؽ شمر أيان كانت قبيمتو

 المادة الثالثة:
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إف مف يفتح دكانان يككف مف حقو أف يشترؾ في التجارة مع غيره مف التجار مف 
 .  يجكز لعاقؿ السكؽ أف يتدخؿ في ذلؾأصحاب الدكاكيف، كال
 :المادة الرابعة

 - عندما يعمف عاقؿ السكؽ )سكؽ شمر( عدـ حاجتو إلى باعة متجكليف بيف القبائؿ
يجكز حينئذ ألىؿ قتباف أف يّتجركا  –نظران النشغالو ببيع بضاعتو في دكانو بسكؽ شمر 

 . لحسابيـ الخاص بيف القبائؿ
  :المادة الخامسة

ُيغّرـ عاقؿ السكؽ في حالة عدـ تبمغو عف أّم تاجر يمارس غش اآلخريف خمسيف 
قطعة ذىبية، كما ُيغـر كؿ أجنبي يحاكؿ أف يتجر في بالد قتباف ما لـ يكف لديو دكاف، كتدفع 

 .كؿ الغرامات لمممؾ
 المادة السادسة:

ال أف أداء ال تسرم ضريبة بيع الحبكب في عمميات البيع كالشراء بيف أىؿ قتباف إ
إضافة إلى الضريبة  –بالعممة القتبانية  -ىذه الضريبة كاجبة عمى غيرىـ كتدفع الضريبة 

  األساسية دفعة كاحدة
 المادة السابعة:

يجب عمى كؿ قتباني، أك معيني مقيـ، أك أم مقيـ آخر في تمنع إذا أّجر بيتو، أك 
لممؾ مف البضاعة التي بحكزة محؿ إقامتو كدكاف لممتاجرة أف يدفع ضريبة السكؽ إلى ا

التاجر، كفي حالة ككف بضاعة التاجر ال تفي بقيمة الضريبة المقررة يجب عمى صاحب 
 . البيت أف يستكفي الضريبة مف مالو الخاص

 :المادة الثامنة
في السكؽ عمى دافعي الضرائب بقصد التعامؿ مع  –أيان كاف نكعيا  –تحظر التجارة 

ف ذم سفؿ( حرصان عمى حقكؽ أىؿ قتباف العادلة، كطبقان لما شرعو غير قتباني، أك سفمي )م
يجب أف  –كذا الدكاكيف  –كؿ األنشطة التجارية التي يقـك بيا القتبانيكف أنفسيـ  ممؾ قتباف.

 تتـ بترخيص مف عاقؿ سكؽ قتباف كبمكجب قكانيف )أنبي( اإللػو القتباني .
 
 المادة التاسعة: 
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بالجممة في تمنع أف يعيد إلى باعة تجزئة عند تسكيؽ يجب عمى كؿ مف يتاجر 
 . بضاعتو في أرض قتباف
 :المادة العاشرة

تحظر التجارة في السكؽ ليالن حتى الصباح، كمف عمؿ ذلؾ فميمتنع الناس عف الشراء 
 . منو حتى مطمع الفجر

 المادة الحادية عشرة: 
 . لممؾ قتباف حؽ اإلشراؼ عمى كؿ بضاعة تمر في أرضو

 :لمادة الثانية عشرةا
 .37فميدعـ كؿ ممؾ آٍت )قادـ( ىذا القانكف

 الطبقات التي ُوجو إلييا التشريع:
 كجيت مكاد تشريع سكؽ شمر إلى أفراد كطبقات مختمفة مف بينيا:   
  عاقؿ السكؽ: كُعرؼ في التشريع  بػػػػ عير شمر )ع ق ر/ش ـ ر(، كىك

السكؽ، أك ما يمكف اف يسمى شيبندر ، كمف الكاضح أف عاقؿ 38المشرؼ عمى السكؽ
التجار، امتمؾ مقران لو في السكؽ، كمنحو الممؾ صالحيات كاسعة إلدارة السكؽ، كمراقبة 
حركة البيع كالشراء بما يتفؽ كسياسة قتباف في المحافظة عمى حقكؽ الممؾ كالشعب كالدكلة، 

كفؽ  –المجاكرة، كىك كبما ال يتصادـ مع مصمحة التجار مف خارج قتباف كمف الحضارات 
المسؤكؿ عف جمع الضرائب المقررة، كتأجير الدكاكيف، كمنح رخص مزاكلة  –تشريع شمر 

التجارة في سكؽ شمر، كمراقبة االلتزاـ بأكقات البيع كالشراء نياران فقط، ككضع اإلعالنات عند 
ؽ ، كىك مف الحاجة لباعة متجكليف، كىك مف يحدد أنكاع المخالفات التي ترتكب داخؿ السك 

يقرر حجـ كنكع العقكبات، كيشرؼ عمى تنفيذىا؛ ردعان لممخالفيف؛ كحفاظان عمى تجارة قتباف 
 كاقتصادىا.
  التجار القتبانيكف: اىتـ تشريع سكؽ شمر بطبقة التجار؛ ككنيـ محكر

اقتصاد قتباف، كعرفيـ التشريع ب )ش م ط ـ(، بمعنى تاجر، كمنحت ليـ صالحيات محددة 
دؼ لتشجيع التجارة كتنميتيا في إطار سياسة الدكلة االقتصادية، كمف بنكد تشريع بضكابط تي

 سكؽ شمر يمكف استخالص نقاط ميمة حكؿ دعـ تجار سكؽ شمر المحمييف مف بينيا:
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أعطى التشريع لتجار قتباف مطمؽ الحرية في المتاجرة بكافة أنكاع البضائع  -
 ـ بدفع ضريبة السكؽ المقررة لمدكلة.في السكؽ عمى أف يمتمؾ التاجر دكانان كيمتز 

لمتاجر القتباني حؽ البيع في داخؿ سكؽ شمر كخارجو في المدف كالقرل  -
 خارج تمنع عندما يعمف عاقؿ السكؽ عف كجكد حاجة لمتجارة خارج السكؽ.

أعفى تشريع سكؽ شمر تجار قتباف المحمييف مف دفع ضريبة الحبكب،  -
في تخفيض أسعار الحبكب عمى التاجر، كبالتالي المشترم  تشجيعان لممزارعيف كدعمان لمتجارة

 المكاطف؛ ككف الحبكب ركيزة الغذاء الرئيسة في الدكلة.
 :التجار األجانب 

كعرفكا في النقكش بػػ )ف ؾ ر ش ع ب ـ( نكر شعبـ أتاحت مممكة قتباف لمتجار مف 
لتجارة، كدعـ االقتصاد خارج الدكلة االشتغاؿ بالتجارة في سكؽ شمر؛ بما يسيـ في ازدىار ا

القتباني؛ كيحقؽ الفائدة لمتجار، كجذب التجارة الخارجية لسكؽ شمر، ككضعت شركطان تضمف 
 حفظ حقكؽ الدكلة، كالتاجر األجنبي، كالمكاطف القتباني كفؽ اآلتي: 

لمتاجر األجنبي حؽ المتاجرة في داخؿ سكؽ شمر بحرية طالما دفع الضرائب  -
 بالبيع داخؿ حدكد السكؽ حيث يمنع مف المتاجرة خارجيا.المقررة، كالتـز 

يدفع التاجر األجنبي ضريبة السكؽ، كضريبة الحبكب؛ حفاظان عمى حقكؽ  -
تجار قتباف، كمحافظةن عمى المصدر الرئيسي لغذاء الشعب القتباني أم الحبكب، فال يسمح 

 في السكؽ. لمتجار األجانب شراء كميات كبيرة مف الحبكب، مما يحفظ تكافرىا
 :الباعة المتجكلكف مف قتباف 

ضمنت تشريعات سكؽ شمر العدالة كالمساكاة بيف القتبانييف ممف يعممكف في التجارة 
في سكؽ شمر مف التجار ممف يمتمككف الدكاكيف داخؿ السكؽ، كمف صغار الباعة، أك 

تمؾ دكانان في الباعة المتجكليف ممف يبحثكف عف مصادر دخؿ ليـ؛ فألزمت كؿ تاجر جممة يم
 السكؽ بتخصيص جزء مف بضاعتو لبيعيا عمى ىؤالء الباعة دعمان ليـ.

 المخالفات والعقوبات التي نص عمييا التشريع:
لـ تغفؿ بنكد تشريع سكؽ شمر ترسيخ المبادئ األخالقية، كالقيـ اإلنسانية داخؿ سكؽ 

يف كافة الطبقات العاممة في شمر كأثناء ممارسة البيع كالشراء، ككافة المعامالت التجارية ب
السكؽ، فحّرمت، الغش، كاالحتكار، كالتحايؿ عمى الدكلة بعدـ دفع الضرائب المفركضة، بما 
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يضمف حقكؽ الدكلة كالشعب كالتجار، كيكفؿ لمجميع االستقرار، كنجاح التجارة كتحقيؽ فكائدىا 
بما يكفؿ عدـ الكقكع فييا،  المنتظرة، كبناءن عميو فرض المشرعكف عقكبات مقدَّرة لكؿ مخالفة

 كتجنب تكرارىا عمى النحك اآلتي:
  الغش: حرص تشريع سكؽ شمر عمى تكضيح كتجريـ عمميات الغش؛ حيث

ينص عمى االبتعاد عف الغش إجماالن، كمف يرتكب ىذا الجـر يغّرمو عاقؿ السكؽ خمسيف 
في البيع بأف حّرـ قطعة ذىبية حيف ضبط عممية الغش، كسد التشريع السبؿ المؤدية لمغش 

عمميات البيع كالشراء لياُل؛ خكفان مف االستغالؿ لظممة الميؿ مف قبؿ ضعاؼ النفكس مف 
 التجار؛ مما قد يمحؽ الضرر باألفراد، كالتجار، كالسكؽ، كالدكلة.

  التيرب مف دفع الضرائب المقررة: كمف أجؿ ضبط ىذا األمر قرر تشريع
دد كمعركؼ في داخؿ سكؽ شمر، كجـر المتاجرة بأم السكؽ عمى كؿ تاجر امتالؾ دكاف مح

نكع مف أنكاع البضائع خارج حدكد السكؽ المذككرة، إال بإذف كترخيص ُيمنح مف قبؿ عاقؿ 
السكؽ كما ىك الحاؿ مع الباعة المتجكليف، كمف يخالؼ ىذه البنكد ُيغّرـ مف قبؿ عاقؿ السكؽ 

 بدفع خمسيف قطعة مف الذىب.
  تشريع قتباف احتكار السمع كالبضائع؛ ِلػَمػا يترتب عمى ىذا منع االحتكار: نبذ

لحاؽ الضرر بالمكاطف القتباني، فمنع تأجير سكاف مدينة تمنع  العمؿ مف رفع أسعارىا، كا 
منازليـ، أك أجزاء منيا لتجار سكؽ شمر الستخداميا كمخازف لتخزيف السمع بكميات ضخمة، 

ة مع غير القتبانييف كمع أىؿ ذم سفؿ، كفرض غرامة كمنع تجار السكؽ القتبانييف مف المتاجر 
 .39عمييـ؛ حفاظان عمى مصالح الدكلة كالشعب القتباني

 المعبودات التي وضع تشريع سوق شمر في حمايتيا:
كضعت كافة قبائؿ كممالؾ الجزيرة العربية كؿ مشاريعيا كتقدماتيا كنقكشيا تحت 

يتعمؽ األمر بالتشريعات؛ إذ يصبح كضعيا رعاية المعبكدات، كالكضع أكثر ضركرة عندما 
تحت رعاية المعبكدات الرئيسة في الدكلة مف المسمَّمات؛ لحمايتيا كطمبان لبركاتيا، كتأييدان 
لمممؾ كالمشرعيف عند تنفيذ بنكد التشريع مف ناحية، كخضكع كتسميـ الشعب كالتجار لما 

داتيـ طمعان في رضاىا حيث كردت تتضمنو التشريعات ككنيا تمت بمباركة كمكافقة مف معبك 
 في نقش التشريع أسماء آلية قتباف الرئيسة: عـ، كحككـ، كأنبام.
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 خاتمة تشريع سوق شمر:
ُختـ تشريع سكؽ شمر بالتأكيد عمى قكة كسيادة قتباف عمى التجارة كأسكاقيا، كالتي 

قتبانية يمثميا الممؾ شير ىالؿ حيث أكد عمى خضكع أم بضاعة تمر خالؿ األراضي ال
لسمطتو، كسُيطبؽ عمييا قكانيف قتباف، كشدد عمى أىمية قانكف سكؽ شمر، كأنو لف يقتصر 
في تطبيقو عمى عصره، بؿ يرجك أف يحافظ عميو كيشرؼ عمى تطبيقو أم ممؾ قتباني الحؽ 

 لو. 
 الدالالت الحضارية لتشريع سوق شمر:

التقدـ الحضارم لمممكة  انطكت بنكد تشريع سكؽ شمر عمى دالالت ميمة جدان؛ تؤكد
قتباف في كافة الجكانب، ما كانت لتتحقؽ لكال حكمة المشرعيف كالتجار ممف عمؿ عمى 
صياغة بنكد قانكف سكؽ شمر، كأسيـ في متابعة تنفيذه كالعمؿ عمى استمراره، كمف أىـ تمؾ 

 الدالالت:
 دراكان لمتطمبات النجاح  أثبتت بنكد تشريع سكؽ شمر كعيان كبيران، كتفيمان كا 

مف قبؿ القتبانييف سكاء كانكا حّكامان أك مشرعيف، أك تجاران، أك مكاطنيف  -آنذاؾ –االقتصادم 
 عالكة عمى كعي كمعرفة بالنظـ التشريعية.

  ،أكدت دراسة تشريعات سكؽ شمر عمى المستكل العالي مف التطكر الفكرم
يمة في تمؾ العصكر في مجاؿ كالنضج السياسي، كاالقتصادم الذم ساد الجزيرة العربية القد

 القكانيف كالنظـ التشريعية.
  دلت مضاميف تشريعات شمر عمى حرص المشرع القتباني عمى تحقيؽ

المكازنة بيف مصمحة الدكلة، كالتاجر المحمي، كالمقيـ، كالكافد، كالمكاطف عمى حد سكاء، 
 فحافظت عمى حقكؽ الجميع كفؽ مبادئ العدؿ كالمساكاة.

 ف خالؿ بنكد تشريعات سكقيا الرئيس عمى السمع الميمة ال حافظت قتباف م
سيما مصادر الغذاء كالحبكب، بأف منعت احتكارىا لمتجار المحمييف، اك شراءىا بكميات كبيرة 

 مف قبؿ التجار األجانب؛ مما قد يحـر الشعب القتباني مف أىـ مصادر الغذاء.
  ،كقدمت ليـ الدعـ شجعت تشريعات سكؽ شمر صغار الباعة القتبانييف

لمحصكؿ عمى مدخكالت جيدة مف خالؿ إلزاـ تجار الجممة في سكؽ شمر بتخصيص جزء مف 
بضائعيـ ألكلئؾ الباعة الذيف ُسمح ليـ بالمتاجرة مع القبائؿ القتبانية خارج نطاؽ السكؽ، 
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كمنعت بنكد التشريع التجار األجانب بصفة خاصة مف التضييؽ عمى صغار الباعة؛ حفاظان 
 مى حقكؽ مكاطنييا مف أفراد الطبقة دكف المتكسطة.ع

  ،شجعت مممكة قتباف مف خالؿ اىتماميا بطرؽ التجارة البرية، كالجبمية
كالبحرية، كاألسكاؽ التجارة لتزدىر كمكرد رئيس لمدكلة حيث بذلت جيدىا لتحكيؿ سكؽ شمر 

جاكرة، األمر الذم انعكس لبيئة جاذبة لالستثمار مف قبؿ تجار الجزيرة العربية كالمناطؽ الم
 إيجابان عمى الحضارة القتبانية، كتنكع عناصرىا الحضارية كما تؤكد آثارىا.

  كصمت قتباف لمستكل راٍؽ مف التنظيـ كالدقة في تحديد المياـ كالمسؤكليات
لكؿ فئة كانت تمارس التجارة في سكؽ شمر، كما أكدت في تشريعات السكؽ عمى الحقكؽ 

 ئفة.كالكاجبات لكؿ طا
  ضمنت مممكة قتباف مف خالؿ تشريع سكؽ شمر األمف كاالستقرار، كالحرية

لمتجار القتبانييف، كالمقيميف، كاألجانب في ممارسة التجارة داخؿ سكؽ العاصمة الرئيس شمر، 
 مما انعكس عمى تطكر كازدىار التجارة، ككسائميا كأساليبيا، كأنعش اقتصادىا بصفة عامة.

 ني باعتباره ىـر السمطة التشريعية العميا بإصدار تشريع انفرد الممؾ القتبا
سكؽ شمر بعيدان عف السمطة الدينية الممثمة في الكينة ألكؿ مرة، األمر الذم منح التجارة 

 كالتجار الكثير مف الحريات كالصالحيات كالمكاسب بمعزؿ عف تدخؿ كجشع رجاؿ الديف.
 سة المباني العامة، حيث دلت آثار سكؽ شمر عمى تقدـ كبير في مجاؿ ىند

تكافرت في السكؽ الساحة التي تمثؿ مركز مدينة تمنع، كتكافرت الدكاكيف، كالمخازف، 
كالمساكف لمتجار المغتربيف كمرافقييـ، كعممت عمى ىندسة الطرؽ لتيسير كصكؿ التجار 

سة، كمرتادم السكؽ إليو بسيكلة مف خالؿ العمؿ الدؤكب عمى تمييد الطرؽ التجارية الرئي
كالطرؽ الفرعية، كالممرات كاألزقة داخؿ السكؽ؛ بما يكفؿ راحة التجار ككسائط نقؿ بضائعيـ 

 المتمثمة بالجماؿ.
  ضمت جنبات سكؽ شمر الكثير مف الدكات الجانبية التي امتدت عمى

جانبي السكؽ، ككانت تمثؿ مقاعد يرتاح عمييا التجار المسافركف، كركاد السكؽ بما يماثؿ 
 سكاؽ اليكـ ، مما يعكس تطكران حضاريان كبيران في مجاؿ العمارة القتبانية.مقاعد األ
  جذبت سكؽ شمر بما تكافر بيا مف كسائؿ الراحة، كبما شرعت مف قكانيف

 –كقكاعد منظمة لمتجارة، كعمميات البيع كالشراء كفؽ منظكمة مف القيـ األخالقية كاإلنسانية 
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ف الجاليات التجارية لإلقامة في مدينة تمنع، كممارسة جذبت الكثير م -الكاردة في القانكف
التجارة في أسكاقيا كالجاليات المعينية ذات العالقات التجارية الكاسعة مع المناطؽ الحضارية 
في داخؿ كخارج الجزيرة العربية، كبعض  القبائؿ السبئية التي اشتيرت بتربية الجماؿ؛ كربما 

كؽ شمر مينة ليا؛ لحاجة التجار الماسة لإلبؿ  في نقؿ اتخذت مف تأجير كبيع الجماؿ في س
 بضاعتيـ.

 الخاتمة:
كفي نياية ىذه الدراسة لقانكف سكؽ شمر القتبانية، خرجت ببعض النتائج الميمة     
 كمف أبرزىا:
  تطكر النظـ التشريعية في الجزيرة العربية خالؿ النصؼ األخير مف األلؼ

 األكؿ ؽ.ـ.
  اقتصاديان عمى سائر ممالؾ جنكب الجزيرة العربية القديمة تفكؽ مممكة قتباف

 خالؿ القرف الرابع ؽ.ـ.
  امتالؾ الشعب القتباني قدران كبيران مف الكعي بالقكانيف التشريعية، كحرصو

 عمى االلتزاـ بيا.
  تشجيع قتباف لالستثمارات األجنبية داخؿ أسكاقيا؛ لتكفير جك مف المنافسة

 ظمة مما انعكس عمى ازدىار اقتصادىا.المؤطرة بالقكاعد المن
  تراجع سمطات المعبد كرجاؿ الديف في قتباف إباف صياغة تشريع سكؽ شمر؛

 في محاكلة حكيمة مف المشرع القتباني لتحرير االقتصاد مف سمطة رجاؿ الديف.
  نجاح تشريعات سكؽ شمر في تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ تزايد المعثكرات

طؽ حضارية مف داخؿ كخارج الجزيرة العربية في داخؿ تمنع؛ مما يؤكد األثرية القادمة مف منا
نجاح سياسة قتباف في جذب التجار كالبضائع األجنبية إلى سكؽ شمر بعد ضماف تكفير 

 األمف كاالستقرار كالبيئة الجاذبة لمتجار مف خارج حدكدىا كفؽ بنكد تشريع سكؽ شمر.
  كفؽ بنكد  –بات المترتبة عمييا كضع منظكمة متناغمة مف المخالفات كالعقك

نجحت في تأميف التجارة، كحماية مردكدىا مع المحافظة عمى حقكؽ  -تشريع سكؽ شمر
الدكلة، كالتاجر القتباني، كالمكاطف، كالتاجر المقيـ، كاألجنبي عمى أسس راقية مف العدؿ 

 كالمساكاة.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81) ( اجمللد4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4452 ) 
 

  الحديثة تتشابو بعض مكاد تشريع سكؽ شمر مع مكاد التشريعات التجارية
 التي تيدؼ إلى تنشيط التجارة بيف الدكؿ في مختمؼ أنحاء العالـ.

 المالحق
: موقع قتبان في جنوب الجزيرة؛ ايانزيني، اليساندرا: النفوذ القتباني، ص 8خريطة رقم

91. 

 
 
 
 
 
 
 
 

: موقع العاصمة تمنع عمى طرق القوافل التجارية؛ طعيمان . سوق شمر 0خريطة رقم 
 .02صوسوق الفاو. 
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: نقش قتباني القرن الثالث ق .م يوضح مدى التوسع القتباني في المنطقة عمى 8شكل رقم

 .99حساب اوسان وسبأ وحضرموت ؛ ايانزيني .اليساندرا . النفوذ القتباني. ص 

 
   
: بوابة مدينة تمنع حيث كانت تعبر من خالليا القوافل متجية إلى سوق شمر 0شكل رقم 

 .38لتشريعات؛ طعيمان. المرجع السابق. صحيث تقوم مسمة ا
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: ساحة سوق شمر حيث نصبت مسمة تشريع سوق شمر؛ طعيمان . المرجع  3شكل رقم 

  .32السابق. ص

 
 

: نقش  مسمة تشريع سوق شمر منتصبًا في ساحة 4شكل رقم 
   السوق؛                               

https://www.facebook.com/groups/188231664638350/permalink/1339477909513714
https://www.facebook.com/groups/188231664638350/permalink/1339477909513714
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.facebook.com/groups/188231664638350/permalink/133947790
9513714 
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