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Abstract:
Mineral Salts are One of the Most important Non-Metallic Chemicals
that were widely available in ancient Iraq, and due to its many Uses in
life Matters and for industrial purposes, it was Allocated in the Study of
a Type of these Salts, which is Sodium Chloride salt (Table Salt), as
there were Several Types, including: - Calcium Sulfate Sodium Silicate,
Sodium Carbonate and Potassium Nitrate Because of the Importance of
Sodium Chloride (salt) in Ancient Iraq and the lack of Studies that Dealt
with it, we Chose it as a Subject for our Study, and we Relied on Many
Arab, Translated and Foreign Sources, the most important of which are:
-Levy, Martin, 1980 , Chemistry and Chemical Technology, translated
by: Al-Mayahi and others, Dar Al-Rashid.
- Potts ,D.,1987,'' ON Salt and salting gathering in Ancient Mesopotamia
''(JESHO), vol.27.
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SODIUM CHLORIDE (SALT) ITS ROLE AND USE IN ANCIENT IRAQ

مادة كلوريد الصوديوم (الملح) دورها واستخدامها في العراق القديم
شيماء عصام عالوي البلداوي
4
فاتن حميد قاسم السراجي

3

الملخص
تعد األمالح المعدنية من أهم المواد الكيمياوية الالفلزية التي كانت متوافرة وبكثرة في
العراق القديم ،ونظرا الستعماالته الكثيرة في األمور الحياتية ولألغراض الصناعية،
خصصت في دراسة نوع من هذه االمالح وهو ملح كلوريد الصوديوم (ملح الطعام)؛ إذ
كان يوجد أنواع عدة ،ومنها -:كبريتات الكالسيوم ،سيليكات الصوديوم ،كاربونات
الصوديوم و نترات البوتاسيوم.
وألهمية مادة كلوريد الصوديوم (الملح) في العراق القديم ولقلة الدراسات التي تناولته
اخترناه موضوعا لدراستنا وقد اعتمدنا على العديد من المصادر العربية والمترجمة
واالجنبية وأهمها :ليفي ،مارتن ،الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية ،ترجمة :المياحي
وآخرون ،دار الرشيد.1980 ،
- Potts ,D.,1987,'' ON Salt and salting gathering in Ancient
Mesopotamia ''(JESHO), vol.27
الكلمات المفتاحية :كلوريد الصوديوم ،الملح ،الذهب ،األمراض ،حفظ اللحوم.
المقدمة:
((تعرف السماء ّ
أن الحياة المتحضرة مستحيلة بال ملح)) ،هي عبارة قديمة ترجع إلى زمن الكاتب والرحالة اإلغريقي
(بليني) وإذا ما ناقشنا العبارة اليوم نجد بأنّها عبارة صحيحة مائة بالمائة؛ إذ إنّه أحد العناصر المهمة في حياة اإلنسان
والحيوان وحتى النبات فهو يعمل على موازنة كمية الماء الموجودة في الجسم كما انه مهم للتمثيل الغذائي الموجود في
الخلية وال يمكن لإلنسان االستغناء عنه في حياته لدخوله في كثير من االستخدامات والصناعات اليومية المهمة التي كانت
عماد حياة اإلنسان وخاصة في عصوره القديمة وقد تميزت بالد الرافدين بكثرة استخدام هذه المادة في عصورها القديمة
ويبدو ذلك جليا من خالل دراستنا لألسماء الكثيرة التي عرف بها الملح والتي جاءت اما تبعا للمكان الذي اتى منه الملح أو
تبعا لطعمه أو لونه أو لصفات أخرى خاصة به وقد كان له فضل كبير في صناعات وحرف عديدة في بالد الرافدين وفي
مقدمتها مهنة الدباغة ،إذ استخدم الملح في معالجة الجلد ،وهي المرحلة التي كانت تع ُّد إنجازا ً عظيما ً في تاريخ البشرية
ويأتـي تصنيفها إلى جانب الزراعة والتعدين ،ولواله لما تم ّكن اإلنسان من معالجة جلوده ،وبالتالي يتعفّن الجلد وال يمكن
استخدامه في الصناعات المختلفة إلى جانب هذه األهمية فقد لعب الملح دورا ً كبيرا ً في الطقوس الدينية في بالد وادي
الرافدين سوا ًء لتقديمه ضمن الوجبات المقدمة لآللهة أو في نثره على تماثيل اآللهة كطقس ديني للتطهير أو كما استخدم
في مدينة بابل وآشور لطرد الشر والشياطين ،إضافة إلى ذلك فقد استخدم في عملية الصباغة لعطاء اللون البنفسجي وال
ع ّد بمثابة اللون الرسمي للوجهاء والنبالء اآلشوريين ،كما استخدم في
يمكن إخفاء أهمية هذا اللون بالنسبة لآلشوريين فقد ُ
عملية استخالص الذهب بوضعه في بوتقة على النار مع الفضة وتسخينها ،وفي صناعة الزجاج وفي صناعة المنظفات
وفي حفظ اللحم والسمك فضال عن استخدامه بشكل كبير في الطب في معالجة العديد من األمراض وقد جادت النصوص
المسمارية بالعديد من الوصفات لذلك ،كما استخدم في األمثال السومرية فقد عده السومريين مع الخبز كأهم احتياجات
اإلنسان السومري ولذلك جاءت هذه الدراسة البسيطة لسد النقص الحاصل في معرفتنا للمواد الطبيعية التي كان لها تأثير
صصنا
مباشر في حياة العراقيين القدماء .وتأسيسا على ما سبق من أهمية كلوريد الصوديوم (الملح) في الحياة اليومية خ ّ
دراستنا لمعرفة المزيد من المعلومات ،واقتضت الدراسة تقسيمها على محورين تض ّمن األول تسمية كلوريد الصوديوم
(الملح) وتركيبه الكيمياوي ومصادره ،أ ّما المحور اآلخر فكان حول استعماالته العديدة.
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المحور األول  -تسمية الملح  -التركيب الكيمياوي -مصادره
 -1التسمية:

لقد عرف الملح بتسميات عديدة تبعا لمكانه الذي أتى منه أو للونه أو لطعمه أو لصفات أخرى خاصة به ،فقد عرف الملح
بالسومرية باسم (( )) MUNويقابله في األكدية لفظة (( ))btuكما عرف بالسومرية باسم (( ))DGويقابله
باألكدية مصطلح (( ))abtuأيضا عرف بالسومرية بمصطلح (( ))NA4 MUDويرادفه باألكدية لفظة (( aban
 )CAD,2006,,P.11( ))abtiوعرفت منه نوعيات عدة ،وهي كاالتي:
(( ))MUN-EME-SAL-LA/LIMويقابله باألكدية (( ))bat emesalliويعني ملح ذو طعم لذيذMUN-(( ،
 ))KUR/eويقابله باألكدية (( ))bat adiويعني ملح الجبل ))abtu ellitu(( ))MUN-K-GA((،ويعني
ملح النجم! (.)CAD,2006,,P.11
(( ))MUN-NAR-RIملح للتقدمات الدينية( ))MUN-NTA(( ،معناه حرفيا ملح ذكري ،ومن المحتمل ملح ذو لون
غامق؛ ّ
ألن اآلشوريين وصفوا األحجار والمعادن الغامقة بأنها ذكرية (MUN-K-(( )Thompson,1936,P.4
))MIN(( ،))MUN-GAG-UB-BA((،))MUN-BAR-SA-TU-RA(( ،))MUN bari(( ))PAD
((( ))bti amurriتعني القراءة ببساطة ملح اموري أو ملح غربي ويستخدم لإلشارة إلى الملح المستخدم من قبل
اآلشوريين أو تم بيعه من قبلهم ( ( ))MUN-EME-A-LIM)) ،)potts,1984,p.230هذا النوع من الملح ال
يستخدم في حفظ اللحم ولم يستخدم في النصوص التي تتحدث عن صناعة الزجاج ويظهر بأنه ملح يأتي بشكل خاص من
النهر )) )) MUN-Uملح ذكري ()Thompson,1936,p.5
)) ))MINU2ويقابلها باألكدية )) ))munuملح الكي(الجبوري ،2016 ،ص ،)717وهناك مجموعة من المصطلحات
لها عالقة بالملح ويجدر ذكرها ضمن التسمية الخاصة بالملح ،وهي  Kirban tabti:كتلة الملح  id-ri tabti،بلور الملح
(المعماري،2006،ص btu ،)91ملوحة (الجبوري ،2009 ،ص )ma-an-gu( ،)763مملحة (aban a-
) ab-ti NA4 MUNصخرا ملحيا(ليفي  ،1980،ص.)230
 DU6.MUNمنطقة فيها ملح ظاهر KI.MUN ،ارض شديدة الملوحة(تي بوتس،2006،ص،)39
)) ))MU.DU.LUMويقابلها )) ))madaluاللحم المملح (الجبوري،2016،ص،))MUN4- (E))) )719،690
 ،))))MUN  lb-bi Dأ ّما تاجر الملح فقد كان يعرف بالسومرية باسم (( ))L. MUNويقابلها باللغة األكدية
اسم ((())btuالجبوري ،2009 ،ص )672في حين كانت مهنة جامع الملح قد وردت في النصوص المسمارية
الواردة الينا من مدينة فارة من العصر السومري القديم باسم (( ())MUN.UR4تي بوتس ،2006 ،ص)166
-2التركيب الكيمياوي
هو معدن أبيض اللون شفاف هش الملمس يتركب بشكل أساسي من عنصري الكلور والصوديوم ويعرف علميا باسم
(كلوريد الصوديوم) ،وقد يكتسب ألوانا أخرى كاألزرق أو األحمر أو البني بسبب اختالطه مع المركبات الكيميائية
األخرى (القرة غولي ،1979 ،ص)107؛ (المعماري ،2006 ،ص.)90
 -3مصادره
وجد الملح طبيعيا بأشكال متنوعة ،فقد وجد بشكله البلوري كملح صخري ،وبشكل ذائب في البحار والبحيرات المالحة أو
السباخ (الممالح) أو في بعض األحيان من النباتات الملحية ،وهذه النباتات تنمو في المناطق المالحة (السبخة) واألهوار
وتوجد بنسبة قليلة تبلغ  %2قياسا بالنباتات األخرى ،ويمكن لها أن تعيش في الوسط الملحي ،وتحتوي على الكثير من
الملح الذائب (كلوريد الصوديوم) وبذا يمكن استخراجه منها ( ،)potts,1984,p.235أو قد يوجد الملح في الطبيعة على
شكل معدن صلب يدعى (( )haliteالمعماري ،2006 ،ص ،)90كما يوجد بشكل رواسب ملحية على ظهر اليابسة
وتختلف هذه الطبقات في سمكها ويوجد في بعض البالد على سطح األرض اليابسة أو تحت سطحها في المناجم (عياش،
 ،1967ص.)20
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-4استخالص الملح واالتجار به
ان واحدة من اهم ممالح العراق القديم هي مملحة السماوة وهي قريبة من اور والوركاء ،كما تذكر النصوص األدبية في
بالد الرافدين مصطلح ( )patusharraعلى أنّها صحراء الملح التي تقع في ارض الميديين البعيدة على سفح جبل
الالزورد (ليفي ،1980 ،ص ،)230أ ّما طريقة استخالصه فتتمثل بتجفيف البحيرات المالحة ( أو من البرك المحلية) أو
من التربة المالحة بعد اذابة الملح في الماء وفصل التربة ثم تجفيف الملح في احواض(كجة جي ،2002 ،ص،)107
ويبدو ّ
أن الملح كان يجمع في أحوال كثيرة من قبل البدو الذين يجمعونه ويبيعونه لشراء أو مقايضة البضائع التي يفتقدون
ّ
ّ
إليها ،ويتطلب استخالص الملح عمال كثيرا على الرغم من أن نهري دجلة والفرات يحمالن كمية كبيرة منه (تي بوتس،
 ،2006ص ،)166-165ويتم نقله واإلتجار به بشكل كتل أو كما اطلقت عليه النصوص المسمارية ((آجر الملح)) وهذا
ما اكدته النصوص المسمارية التي ترجع إلى عصر أور الثالثة ،وعلى ما يبدو ّ
فإن حكومة أور الثالثة كانت تستخدم
مجموعات من البدو من أجل جمع الملح من الممالح ،ويبدو ذلك واضحا من خالل مصطلح كيس جلد للملح الذي يرد
بكثرة في نصوص هذه الفترة ( ،)CAD,2006,,P.11فقد كان الملح يوزع بشكل جرايات على العمال التابعين للدولة
في مختلف المجاالت (تي بوتس ،2006 ،ص.)167
المحور الثاني -استعماالت الملح
تعددت استخدامات الملح في حياة اإلنسان ،وفيما يلي أهم هذه االستخدامات:
 -1الشعائر والطقوس الدينية:
استخدم الملح في الطقوس الدينية والتعاويذ بشكل واسع ،فقد استخدم في إعداد الوجبات الطقوسية لآللهة المختلفة؛ إذ تذكر
المصادر استخدامه كوجبة طقوسية أُعدت لآللهة عشتار معدّة ّ
أن الملح كان من األمور الضرورية إلتمام
تحضيرها) ،)Potts,1984,p.231وفي مثال آخر قدمت وجبة طقوسية لآللهة تض ّمنت (( 4قا من الملح مع الزبدة
والجبن والكزبرة والكاسيا)) ( ،)Potts,1984,p.232كما افترضت سلسلة الـ ( )maqlاألشورية ان الملح كان
ضروريا ألعداد الوجبات الطقوسية لآللهة ،ومرافقة لحرق البخور حيث نقرأ في تعويذة لتمجيد الملح:
يا ملح ،خلقت في مكان نظيف
لطعام اإلله انليل هو خصصك
بدونك ال يتم اعداد وجبة في -KUR
بدونك اإلله ،الملك ،السيد ،األمير ال يشم رائحة البخور(.)Potts,1984,pp.231-232
وفي تعويذة أخرى نقرأ "":انك ملح ،مولود في بقعة مشرقة ...من دونك التعد وجبة في المعبد ،من دونك ال يتمتع الرب،
والملك ،والسيد ،والنبالء بالقرابين"" (ليفي ،1980 ،ص .)232وهناك طقس غريب يتمثل في نثر الملح على تمثال
وأرضية المعبد والقصر بعد مغادرته ،وال يعرف الغرض الرئيس من هذا الطقس بالضبط ،إذ يذكر النص ّ
أن الملك نثر
الملح عند مغادرته للقصر ،ونثر الملح أمام اإلله آشور ،ونثر نفس الكمية على شرفة اآللهة  d.Sibiفي سياق سلسلة من
طقوس التقديم (.)Potts,1984,p.232
ّ
وهنالك طقس أكثر غرابة من هذا الطقس ،وهو أيضا من طقس آشوري ،ولكنه ليس السترضاء اآللهة ،وقام بهذا العمل
الملك اآلشوري تجالت بالصر األول ( 1077-1115ق.م) بعد تدميره لمدينة  Hunusa؛ إذ قام بنثر الملح فوق انقاض
المدينة المدمرة ،وأمر بعد ذلك ببناء ضريح وضع فيه قطعة من البرونز محفور عليها قرار ينص على عدم إعادة بناء
المدينة إطالقا ( .)Potts,1984,p.232وهناك تعويذة آشورية تذكر حرق الملح األموري مع الكبريت
( ) Meier,1937,p.79بينما استخدم في تعويذة بابلية لدرء الشر حيث يتم رشه على مزيج من العسل
والماء(.)Potts,1984,p.230
 -2الصباغة:
لقد لعب الملح دورا ً مهما في الحصول على األصباغ في بالد الرافدين وخاصة الصبغة البنفسججية التجي كانجت مجن األلجوان
المهمة وخاصة في العصر األشوري؛ إذ كانت خاصة بطبقة النبالء وعبّرت عن الرخاء والرفاه ليس عند اآلشجوريين فقجط
بل في الشر ق األدنى ككل أيضا ،وكان يستحصل على هذه الصبغة من قواقع تعرف باسجم (المجوركس) ،والجذي ينتشجر فجي
شواطئ البحر المتوسط ،وكانوا يقومجون بتملجيح غجددها وطبخهجا لفتجرة مجن الجزمن ومجن ثجم تعريضجها إلجى الشجمس ليتحجول
لونها إلى البنفسجي ،والمعروف عن هذه الصجبغة بأنّهجا تجزداد قجوة مجع مجرور الجزمن (الججادر ،1972 ،ص،)207-206
كما استعمل في تحضير الطالء األزرق المستخدم لتلوين الزجاج والخزف (ليفي ،1980 ،ص.)233-232
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 -3الدباغة:

لقد كانت القدرة في الحفاظ على جلود الحيوانجات انججازا كبيجرا فجي التطجور الثقجافي اإلنسجاني ،ويبجدوا ان إنتجاج الجلجود فجي
العصور القديمة كان مستحيال عمليا بدون ملح( ،)Potts,1984,pp.232-233و يتلخص دور الملح في عملية الدباغة
بمعالجججة الجلججد بمججادة الملججح لمنججع تعفنهججا حيججث يججتم تغطججيس الجلججود الجافججة نسججبيا فججي احججواض تحتججوي علججى ميججاه مشججبعة
باألمالح(كجة جة ،2002 ،ص ،)92كما استخدم في دباغة الجلود بعد اضافته لمادة الشب المستخدمة في الدباغة حيجث
ان اضافته إلى الشب في عملية الدباغة تقلل من األضرار الناتجة على سطح الجلجد بسجبب ارتفجاع درججة الحموضجة ()ph
وعدم ترسب المنيوم الشب في مثل هذه الظروف (حبة ،1969 ،ص ،)99وقجد عرفجت اول معالججة للجلجود مجن موقجع أم
الدباغية الذي يعود إلى فترة العصر الحجري الحديث حيث كانوا يتاجرون ويتعاملون مع جلجود األونكجر والغجزالن ( kirk
.)bride,1974,pp.85-92
 -4حفظ اللحوم:
ّ
إن قدرة الملح على حفظ الطعام وخاصة اللحم والسجمك معروفجة منجذ عصجور قبجل التجاريخ فجي بجالد الرافجدين وفجي الشجرق
األدنى بشكل عام ،وقد كانت اللحوم تملح وتوضجع فجي أكيجاس جلديجة مجع إضجافة التوابجل أو بعجد تجفيفهجا بالشجمس (التقديجد)
(الراوي،1985،ص )384واألمثلة كثيرة فلدينا نص مسماري يعود إلى األلف الثاني ق.م من امرأة تدعى  matiiaإلجى
مبعوثهجججججا الجججججذي يجججججدعى  nergal-etirتطلجججججب منجججججه التجججججالي( :اللحجججججم المتجججججاح لجججججديك قطعجججججه وضجججججعه فجججججي الملجججججح
)( ،)Bottro,2010,p.59كذلك لدينا نص يعود إلى نهاية األلف الثالث ق.م يتحدث عن إرسال عدد كبيجر مجن الماشجية
الستخدامها في المعبد الرئيسي لإلله انليل ) (-KURفي مدينة نفر ( ،)George,1993.p.116ويتحجدّث الجنص عجن
اثنين من الظباء تم تقديمها للمعبد (في انتظار استخدامها) ليتم وضعها في مكان تخزين مغلق ،ملحت ،في نفس الوقت مثجل
ستة عشر من الضباء التي أرسلت على الفور إلى مطابخ المعبجد ( ،)Bottro,2010,p.59كمجا اسجتخدم لحفجظ الجثجث
البشرية فيه أيضاً؛ إذ نقرأ ذلك بوضوح في نص يعود إلى زمن آشور بانيبال عن ملك أسير التالي" :ضجع جسجم نجابو-بيجل-
شوميت ،هذا في الملح مع رأس حامل ترسه"(ليفي ،1980 ،ص.)233
 -5استخالص الذهب وتنقيته :
وتتلخص عملية استخالص الذهب بوضع الفضة في بوتقة وإضافة الملجح لهجا وتسجخينها عندئجذ يتشجرب كلوريجد الفضجة فجي
البوتقة مخلفا وراءه الذهب(تي بوتس ،ص .)167أ ّما تنقية الذهب فتتم بصهر الذهب بعد اضافة الملح ومجواد عضجوية لجه
كالكاربون وبنفاذ هذه الشوائب إلى داخل مسامات الجفنة يجتم تخلجيص الجذهب مجن شجوائبه ،وتسجمى هجذه العمليجة بالتسجمنت
) (cementationوتججتم غالبججا بإضججافة ذهججب غنججي بالشججوائب إلججى الججذهب المججراد تنقيتججه بالطريقججة السججابقة(حبة،1969 ،
ص.)167
 -6صناعة الصابون:
من المعروف ان سجكان وادي الرافجدين القجدماء كجانوا اول مجن اسجتخدم المنظفجات فجي عمليجة الغسجيل فقجد كجان لجديهم رغبجة
عارمة بالنظافة حيث توجد مصادر تشير إلى نجاح السومريين في فصل الصابون عن الغليسرين المتكون بتشبيع المحلول
المتفاعل بالملح (كجة جي ،2002 ،ص )100-99
 -7صناعة الزجاج:
ونجد ذلك واضحا من خالل نص مسماري يذكر دخول الملح في صناعة مادة الفرنية (هي مجادة متكلسجة أو شجبه منصجهرة
يصنع منها الزجاج) " :الرمل ،القلي المقجرن ،العشجبة الضجارة البيضجاء ،اسجحنها ،جميعجا ،واخلطهجا معجا ،ضجعها فجي تنجور
بارد ،ذي اربع تجاويف للتيار الهوائي ،ثم ادفعها بين تجاويف التيجار ،اشجعل نجار خفيفجة بجال دخجان ،أظهجر (المجواد) -دعهجا
تبرد ،اسحنها ثانية ،وأضف إلي ها ملحا نقيا ،ضعها ..في التنور ،اشعل نار خفيفة بجال دخجان ،وحالمجا تبجدوا صجفراء ..دعهجا
تجري على اآلجر وسيكون اسم ذلك الفرنية "(ليفي ،1980 ،ص.)233
 -8الطب:
استعملت مادة الملح في الطب بكثرة إذ كان يؤخذ لالستعمال الداخلي والخارجي لمعالجة مختلف األمراض ومنها:
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أ -استخدامه في معالجة امراض العيون:
حيث نقرأ في نص مسماري عن مرض العمى من شدة الضياء التالي" :إذا اصبحت عين الرجل ال تبصر فأن ذلك الرججل
قد سار في حر النهار ،نصف شقلة من الصبر وربع شقلة من ملح أكد في العسل والخجاثر تجدقها وتسجتعملها ")،3،6، 21
.(Thompson ,1923
 من أمراض العيون األخرى التي استخدم الملح في عالجها هو مرض الضفرة حيث نقرأ التالي" :اذا امتألت عين الرجلباللحم النامي وبدأ الدم يخرج منها فألجل شفائه ،خذ السنط والصبر و الذرنوح والملح ،امزجها بدم األرز أو زيت األرز
واستعملها"(البدري ،2000 ،ص ،)99-98وفي عالج بروز العين " اذا برزت عين الرجل فخذ المرة وملح
 EME.SAL.LIMبمقادير متساوية تدق وتمزج بالدهن المحمي وتستعمل لعينيه")(Thompson ,1923 (،6، 3 ,7
ب -أمراض األذن:
كان الملح يوضع على قطعة من الصوف مع زيت شجر األرز ويدخل في األذن(ليفي ،1980 ،ص.)233
ج -معالجة امراض أخرى:
وقد كان لعالج اضطراب المعدة يؤكل الملح بشكل قطع (ليفي ،1980 ،ص ،)233كمجا تج ّم تضجمين الملجح فجي العديجد مجن
الوصفات الطبية لمعالجة العقم حيث عثر على العديد من النصوص التي تجذكر ذلجك والتجي تعجود إلجى اشجور وبوغجازكوي،
ايضا استخدم الملح كمخدر واستخدم بشكل ال يقل أهمية في عالج األمراض النفسية ()Potts,1984,1984,p.230
 -9استخدامه على المائدة:
يعد الملح من األمور الضرورية المهمة في الطعام في بالد الرافجدين والسجيما ان فقجدان الملجح بجالتعرق فجي بيئجة جافجة مثجل
بالد الرافدين يعد مشكلة خطيرة حيث يصيب المرء بالتعب والكسل ويمنعه مجن اداء اعمالجه اليوميجة ولقجد ادرك العراقيجون
القدماء هذه الحقيقة فنجد ان النصوص المسمارية العائدة إلى العصور المختلفة تؤكد هذه الحقيقجة ومنهجا النصجوص األكديجة
لتشييد مزار( )-KURاذ تسجل هذه النصوص الحصص الشهرية المعطاة للعمال بمختلف اختصاصاتهم وبضجمنها كميجة
كبيرة م ن السمك المملح والشعير والملح ،ويبدوا بأن هذه الحصص ومن خالل كميتها الكبيرة كانت تشمل العمال وعوائلهم
(تي بوتس،2006،ص ،) 167ويبدوا بان الملح في زمن نبوخذ نصجر كجان رخيصجا ججدا فقجد كجان طجالنين مجن الملجح تبجاع
بشيقل واحدمن الفضة وكان الملح يحفظ في أكياس جلدية في أثنجاء السجفر بينمجا يحفجظ فجي القبجو لالسجتخدام اليجومي ،فضجال
عن ذلك فقد استخدم كنوع من التوابل بعد خلطه مع مادة الخردل (ليفي ،1980 ،ص.)231
 -10استعماالته في أشياء أخرى:
فضال عن االستخدامات السابقة للملجح ،ذكجر أيضجا فجي أدبيجات وأمثجال بجالد الرافجدين بكثجرة واليجزال حتجى وقتنجا الحاضجر،
وكان يقرن في اغلب األحيان مع الخبز لكونهما معا يمثالن اهم احتياجات الوجود اإلنساني كما في المثل السومري:
عندما مات رجل فقير (ال تحاول) إحياءه!
(عندما) كان لديه خبز ،لم يكن لديه ملح
(عندما) تناول الملح لم يكن لديه خبز (.)Grdon,1960,p.69
كما استخدم الملح للداللة على الترابط والصداقة واأللفة بين الناس فكان األقدمون يعدّون من يذوقون ملحهم وخبزهم
أصبحوا كفرد من عوائلهم ،فال يمكن إيذاءهم ،إذ أجادت النصوص كثيرا بخصوص ذلك ،فنقرأ" :كل أولئك الذين ذاقوا
ملح قبيلة بيت -ياكيني منهم قد سمعت الحديث عن السالم()Harper,1982,r.7,747(" ...فهد وعطية،2018 ،
ص ،)268دخل في تركيب أسماء العائالت أيضا في العراق القديم ومنها (a btiu) :التي ربما عرفت بهذا االسم
ربما؛ أل ّنها كانت تتاجر بالملح (الجبوري ،ص .)672واستخدم كعلف للحيوانات إذ اكتشف الرعاة ّ
أن إطعام الملح
للحيوانات يُحسّن صوفها وحليبها ولحمها وتجده الماشية طبيعيا في بعض المراعي ،ولكن وفي حال فقدانه يقدمه الرعاة
إليها في الربيع مع العلف(عياش ،1967،ص.)49
االستنتاجات:
من خالل ما تقدّم من هذا البحث يمكننا ْ
أن نستنتج مجموعة من االستنتاجات المهمة ،وهي كالتالي:
 -1يعد الملح من المواد األولية المهمة التي يحتاج إليها اإلنسان والحيوان وحتى النبات في تركيب جسجمه ،وقجد وفرتهجا لجه
الطبيعة في البحار والمحيطات وفوق األرض واليابسة وفي باطنها ،وقد اهتدى اإلنسان منذ القديم إلى اسجتخراج الملجح مجن
مصادره الطبيعية.
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 -2كان الملح مادة مهمة في الطقوس والشعائر الدينية في بالد الرافدين ،فقجد كجان يقجدم كوجبجة طقوسجية لآللهجة فضجال عجن
دخولججه فججي العديججد مججن الطقججوس األخججرى كنثججره علججى تماثيججل اآللهججة وعلججى أرضججية المعبججد والقصججر وغيرهججا مججن الطقججوس
المختلفة.
 -3اعتمدت الكثير من الصناعات المهمة على مادة الملح بشكل أساس كدخوله في عملية الدباغجة والصجباغة واسجتخالص
الذهب وتنقيته وفي حفظ اللحوم وصناعة الزجاج والمنظفات وغيرها من الصناعات المهمة األخرى.
 -4استخدم الملح في الطب علجى نطجاق واسجع فجي عجالج العديجد مجن األمجراض المختلفجة كجأمراض العيجون واألذن والمعجدة
واألمراض النفسية وغيرها من األمراض.
 -5دخل الملح إلى أدبيات وامثال بالد الرافدين ،وقد قرن بالخبز في أغلب األحيان فجاءت لدينا العديد من األمثال فجي هجذا
المجال.
 -6كان الملح مادة معبّرة عن الصداقة والسالم والتوافجق بجين األشجخاص فكجانوا يعجدّون مجن يجذوق ملحهجم وخبجزهم يصجبح
فرداً من العائلة فال يمكن إيذاءه ،والتزال هذه العادة حتى وقتنا هذا ،فضال عن ذلك فقد دخل الملح في تركيب أسماء بعض
العائالت في بالد الرافدين.
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