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 :الممخص
يشكل الطفل عنصرا ميما في المجتمعات القديمة كما ىو الحال في وقتنا 
الحاضر ، الن اقتران المرأة بالرجل ال يزدىر اال من خالل عممية انجاب 

كال الجنسين ليم ، ولكن  رعايةاالطفال الذين يعتمد بقائيم من خالل 
تتحمل االم الجزء االكبر من المسؤولية ال سيما من بداية حمميا الى ان 

رضاعو من ثديييا وتسير عمى راحتو ، وبعد ان يترك اتضعو فتقوم ب
حضنيا تتولى ىي وزوجيا تعميمو العادات الحسنة ونبذ العادات السيئة 

عمى ابنيا وتخشى عميو  وحتى بعد ان يبمغ سن الرشد تبقى االم حريصة
 من اي سوء قد يصيبو .
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Abstract: 

The child is an important element in ancient societies as 

it is today, because the woman’s association with a man 

does not flourish except through the process of having 

children whose survival depends on caring for both sexes 

for them, but the mother bears the greater part of the 

responsibility, especially from the beginning of her 

pregnancy until She puts it on his breasts and watches 

over his comfort, and after he leaves her bosom she and 

her husband teach him good habits and reject bad habits, 

and even after he reaches the age of majority, the mother 

remains keen on her son and fears him of any bad that 

may befall him. 
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 -:مقدمة
يشكل الطفل عنصرا ميما في المجتمعات القديمة كما ىو الحال في وقتنا الحاضر ،  

الن اقتران المرأة بالرجل ال يزدىر اال من خالل عممية انجاب االطفال الذين يعتمد بقائيم من 
خالل رعاية كال الجنسين ليم ، ولكن تتحمل االم الجزء االكبر من المسؤولية ال سيما من 

من ثديييا وتسير عمى راحتو ، وبعد ان يترك  بإرضاعوداية حمميا الى ان تضعو فتقوم ب
حضنيا تتولى ىي وزوجيا تعميمو العادات الحسنة ونبذ العادات السيئة وحتى بعد ان يبمغ سن 
الرشد تبقى االم حريصة عمى ابنيا وتخشى عميو من اي سوء قد يصيبو . ويسعى االبن في 

لده في الحقل وفي الزراعة والحراثة والحصاد ، واذا كان االب ال يستطيع كبره لمساعدة وا
توفير لقمة العيش فأننا نجد الى جانب االوالد اميم ، بل نجد ان بعض الممكات لين دور في 

نيراري الثالث(  -رامات( ام الممك )ادد –ايصال ابنائين الى سدة الحكم كالممكة )شمو 
ام الممك)اسرحدون(. وقد اىتمت القوانين العراقية القديمة بتنظيم زاكوتو(  –والممكة )نقية 

العالقة ووضع الحدود والضوابط بما يضمن حقوق االوالد واحتراميم لذوييم ، وما يترتب عمى 
 .(1)االطفال في الكبر من ناحية التكفل بمعيشة االم بعد وفاة االب

بأن الحياة تعود لالنسان بعد دفنو  ويبدو ان سكان االلف السادس قبل الميالد اعتقدوا 
لذلك كانوا يضعون في قبور االطفال في موقع تل الصوان القريب من سامراء دمية لالم 
واحيانا لالم واالب الدراكيم ان الطفل ال يحتاج بعد عودة الحياة اليو سوى امو بالدرجة االولى 

فضال عن لبشري وتتألف منيا االسرة . الن االم ىي ركيزة المجتمع ا(2)وابيو بالدرجة الثانية 
. ان كثرة االطفال مصدر قوة لمعائمة فمن التمنيات (3)االب واالبناء الطبيعيين والمتبنين 

، ويبدو ان العراقيين القدماء اعتقدوا ان سعادة  (4)السومرية ))عسى ان يمتمئ بيتك بالتوائم((
، وىذا ما نالحظو (5)انجب من اوالد االنسان المتوفى في العالم االسفل تتوقف عمى عدد ما

))من توفى ولو ولد واحد كان  -في اسطورة انكيدو وجمجامش والعالم االسفل التي ورد فييا :
بحالة سيئة فيو ممدا اسفل الجدار ويبكي بكاءا مرا ، واما في حالة المتوفي الذي انجب 

و ثالثة اوالد يسقى الماء ولدين فكان يضطجع عمى بناء من االجر يأكل الخبز ، ومن كان ل
من العمق ، ومن كان لو اربعة اوالد فيو مبتيج القمب ، والذي انجب خمسة اوالد كان 
كالكاتب الطيب يده مبسوطة ويسمح لو بدخول القصر ، اما الذي ليس لو ذرية فمم يكن عنده 

 .(6)شيء يأكمو عدا الفضالت التي ترمى في المزابل((
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بواجبات الرعاية واالعالة لوالدييم في المستقبل حيث الكيولة  كما كان االوالد يقومون
والعجز ، وخير مايمثل ذلك ما ورد في مراثي تموز عمى لسانو بأنو بعد موتو سوف تبقى أمو 

. كما ان عدم القدرة عمى انجاب االطفال يجمب السخرية لمرجل بين (7)ليس ليا احد يعيميا
))رغم اني لم  -وىذا ما ذكره احيقار الحكيم حين قال: الناس في حياتو وحتى من بعد وفاتو

ارزق بولد ، بالرغم من اني تزوجت ستين امرأة فبنى احيقار مذبحا عظيما من الخشب واوقد 
النار فوقو وقدم االضاحي وقال : يا اليي اذا مت ولم انجب ولدا ماذا سيقول الناس عني 

لم ينجب ولدا ليدفنو وال ابنة وثروتو ليس ليا سيقولون ان احيقار الصالح التقي البار مات و 
 .(8)من يرثيا كرجل ممعون فاطمب اليك الميم ان ترزقني ولدا((

فالرجل يأمل من زوجتو ان تنجب لو طفال ذكرا يحمل اسمو ويكون وريثا لو ويقوم 
 .(9)بالواجبات الدينية من بعده

 في ضوء النصوص المسماريةالحقوق االجتماعية والتربوية لمطفل في العراق القديم 
ويسعى االباء اصحاب المين والحرف تعميم ابنائيم مينيم وكانت الغاية من ذلك دون  

شك الحصول عمى ايدي عاممة تساعدىم في اعماليم اليومية وتييء الكوادر لمواصمة مينيم 
ب يوبخ في شيخوختيم ، الن تعمم مينة االب ماىي اال تنفيذ مشيئة االلية ففي نص سومري ا

ابنو لعدم رغبتو في تعمم مينة ابيو وىي الكتابة فيخبره ان االلو انميل ممك االلية ىو الذي 
. كما عاب المجتمع العراقي القديم عمى االبن الذي (10)فرض عمى االبن ان يتعمم مينة ابيو

ن ، وعمى ىذا االساس فا (11)يمتين غير مينة ابيو ))من العار ان يصبح الصائغ فالحا((
ابن الفالح يصبح فالحا وابن الصائغ صائغا وفي نص مسماري تقرأ ان صائغا يعمل في 

أ بني ولده االكبر بأنتظاره –مشغمو يساعده ابنو في سوق صاغة الذىب اذ نقرأ: ))اذ وجد بيل 
ابني وابنو دعاًء تراثيا قصيرا -، وقد توىج الفحم في المجمرة بالمناخ ألذابة المعدن . وتال بيل

رفعانو ىمسا باسم االلو حامي صياغة الذىب ، ثم وضع الذىب في بودقو من الطين ي
ابني ولده استعمال -الناضج ونقل البودقو تدريجيا الى اسخن جزء من الفحم ، وقد عمم بيل

ابني وولده المواد -المنفاخ وسرعان ما صار الفحم حول البودقة في حرارة بيضاء... يحول بيل
 .(12)يط الى نماذج جميمة من الحمي المزينة ...((المصبوبة بشكل بس
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وفي نص مسماري اخر نجد فالحا يعمم ابنو الفعاليات الزراعية والتي تشمل السقي  
وتطيير الحقل من الحشائش واالشواك والحراثة ومراقبة الحقل والبذر وقراءة دعاء الى الية 

 .(13)الحشرات والطيور لخروج النبتة والدراسة والتذرية
ان انجاب االطفال يعني الحصول عمى يد اضافية عاممة في االسرة كما جاء في  

))عندما تضاف يد الى يد ، فان بيت االنسان يبنى ، واذا اضيف فم الى  -المثل السومري :
 .(14)فم فان بيت االنسان يحطم((

ولالب . (15)وفي مثل سومري اخر ان االب يتفاخر بان زوجتو ولدت لو ثمانية ابناء 
الحق ان يجني االموال التي يكسبيا اوالده كما جاء في النص المسماري ))ان االب يجمع 

 .(16)الفضة من عمل ولده((
وكان االوالد يعينون ابائيم وامياتيم في المعيشة في سن مبكر ، وىذا مانستشفو من  

حياتي اذىب واعمل ))لم اقل لك في  -نص مسماري ان ابا يوبخ ابنو لفشمو في تعمم الكتابة :
 .(17)وساعدني في معيشتي ان مثمك يعيمون ابائيم في العمل...((

وقد اجاز المشرع العراقي القديم لألب ان يضع اوالده تحت العبودية في بيت الدائن  
اذا لم يكن لديو المال الكافي لتسديد الدين لحين تسديد الدين المترتب عميو عمى ان ال تزيد 

. وفي نص مسماري من العصر (18)( من قانون حمورابي007فق المادة )عن ثالث سنوات و 
البابمي القديم في حالة عدم سداد الدين المترتب عمى المدين ، فمن حق الدائن ان يأخذ زوجة 

. وفي عقد من (19)وابنة المدين لمعمل في طحن الشعير لتسديد الدين وعند انتياء المدة يعتقين
ق.م( نقرأ ))ان شخصا قد اقترض من سيده مبمغ وقدره 600-900العصر االشوري الحديث )

 .(20)منا( من الفضة مقابل ذلك رىن قطعة االرض والعبيد ... وزوجتو واوالده الثالث...((0)
وقد فضل العراقيون القدماء الزواج بأمرأة تتمتع ببنية قوية ليا القدرة عمى انجاب اوالد  

))ليت انانا تعطيك زوجة دافئة االعضاء وتمنحك   -اصحاء جسديا كما في النص االتي :
  .(21)اوالدا اقوياء وتفتش لك عن محل السعادة((

وفي مثل عراقي قديم يحث عمى الزواج من المرأة التي يحبيا لكي يتم انجاب اطفال 
في بيئة عائمية منسجمة ومالئمة لتربيتيم كما في النص المسماري ))تزوج حسب اختيارك 

 .(22)اال كما يرغب بو قمبك((وانجب اطف
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وقد عد العراقيون القدماء انجاب االطفال امرا البد منو ))..... االبن مالذ الرجل 
 .(23)والبنت خالص الرجل((

ولقوليم ايضا في نص مسماري ))يابني كما ان الشجرة مزدانو باغصانيا وثمرىا 
. ومع ذلك شعر العراقي القديم (24)((والجبل باحتباك اشجاره ، ىكذا يزدان الرجل بأمرأتو وبنيو

بجسامة المسؤولية في تربية االطفال كما ورد في المثل السومري ))ان المصائب تتضاعف 
))ىنيئا لرجل ال يعيل زوجة وال  -. كما نقرأ ايضا:(25)عمى الرجل الذي يعيل زوجتو وابنائو((

 .(26)اطفال وعاش حرا بال قيود((
الزواج الناجح بانجاب االطفال النيا ))نعمة ال تيبيا اال  وقد عد العراقيون القدماء

. واما المرأة تتحمل الجزء االكبر من االىتمام بحمميا بمساعدة النساء المسنات (27)االلية((
. يبدو ان المحافظة عمى حياة (28)ذوات الخبرة لممحافظة عمى الجنين من حالة االجياض

لمدولة من اجل زيادة السكان فقد ورد في شريعة الجنين اصبحت من الواجبات االساسية 
( عقوبة الرجل الذي يتسبب بأجياض ابنة رجل اخر بان يدفع 019حمورابي في المادة )

))اذا سيد  -غرامة مالية مقدارىا عشرة شقيالت من الفضة تعويضا عن االضرار ونصيا :
الفضة السقاط ضرب بنت سيد فسبب ليا االجياض فعميو ان يدفع عشرة شقيالت من 

. اما اذا تسبب بوفاة تمك المرأة فالعقوبة تكون بقتل ابنة الجاني وفق المادة (29)جنينيا((
 .(30)( من قانون حمورابي ))اذا تمك المرأة توفيت فيجب اعدام بنتو((001)

وفي حالة كون المرأة من العوام وتسبب في موت واسقاط مافي جوفيا فعمى الجاني 
( من قانون حمورابي التي 000شقيالت من الفضة وفق المادة ) ان يعوضيا بخمسة

نصيا))اذا برفستة، سبب لفتاة من العوام ان تطرح فعميو ان يدفع خمسة شقيالت من 
 .(31)الفضة((

اما اذا توفيت الحامل فعمى الجاني ان يدفع نصف منا من الفضة لذوييا وفق المادة 
))اذا تمك المرأة توفيت فعميو ان يدفع نصف منا  -: ( من قانون حمورابي التي ورد فييا000)

 .(32)من الفضة((
فان كانت المجني عمييا من االمات فان التعويض عن اجياضيا شقيمين من الفضة 

))اذا ضرب امو سيد وسبب ليا ان  -( من قانون حمورابي التي نصيا:003وفق المادة )
حالة وفاتيا مع جنينيا يدفع ثمث منا من . وفي (33)تطرح فعميو ان يفع شقمين من الفضة((
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))اذا تمك االمة توفيت فعميو ان يدفع ثمث  -( من قانون حمورابي :004الفضة وفق المادة )
. اما في القانون االشوري الوسيط فان معاقبة الرجل الذي يضرب أمراة (34)منا من الفضة((

طالنت وثالثة منا من  0يض مقداره )ويتسبب بأسقاطيا مافي جوفيا فقد الزمو القانون دفع تعو 
الرصاص وجمده خمسين جمده ، ويوضع في خدمة الدولة )سخرة( او الممك لمدة شير وفق 

( التي نصيا ))اذا ضرب رجل ابنة رجل اخر وسبب ليا اسقاط ما في جوفيا ، 00المادة )
الرصاص ،  طالنت وثالث منا من 0فاذا أتيم بذلك وثبتت التيمة عميو )فعميو ان يدفع )

. في حين (35)ويضرب خمسين جمدة ، ويوضع في خدمة اعمال الممك مدة شير كامل((
( من القانون االشوري الوسيط عمى معاقبة من يضرب زوجة رجل اخر 51نصت المادة )

ويتسبب في اسقاط مافي جوفيا لمعاممة زوجتو بالمثل ويدفع تعويضا عن الجنين ))اذا ضرب 
ر وتسبب في اسقاط ما في جوفيا ، فأن زوجة الرجل التي تسبب في رجل زوجة رجل اخر اخ

اسقاط مافي جوف المرأة فسوف تعامل عامل زوجيا تمك المرأة وعمية ان يدفع من اجل 
. اما اذا ماتت تمك المرأة من جراء الضرب فيقتل الجاني (36)الجنين الذي اسقطو حياة بحياة((

اذا ماتت المرأة فسوف يقتل الرجل ومن اجل الجنين  حتى ولو كان الجنين انثى )).... اما
( من القانون االشوري الوسيط فقد اكتفت 50اما المادة ) .(37)عميو ان يدفع حياة مقابل حياة((

طالنت ( من الرصاص التي نصيا))اذا ضرب  0بتوجيو عقوبة مالية عمى الجاني قدرىا )
اط مافي جوفيا ، مقابل ىذا الجرم عميو رجل زوجة رجل لم تربي اطفاال بعد وتسبب في اسق

 .(40)طالنت من الرصاص(( 0ان يدفع 
وفي حالة كون الضحية )مومس( فان القانون االشوري الوسيط أوجب معاقبة الجاني 

( 50باالسموب نفسو فيضرب مقابل الضرب ويعوض عن النفس بنفس كما في نص المادة )
في اسقاط مافي جوفيا ، فسوف يعاقب بضربو  التي جاء منيا ))اذا ضرب رجل زانية وتسبب

 .(41)وعميو ان يدفع حياة مقابل حياة((
( من قانون حمورابي عقوبة االعدام 04وفي حالة سرقة طفل رجل فقد اوجبت المادة )

عمى الجاني وفق نص المادة التي جاء فييا ))اذا سيد سرق االبن الصغير لسيد اخر فيجب 
  .(42)ان يعدم((

يقة ان االىتمام بالطفل تبدأ منذ فترة الحمل لذا كان يتوجب عمى المرأة وفي الحق
الحامل الذىاب الى الكاىنات المختصات في المعبد البعاد االرواح الشريرة والعفاريت عن 
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المرأة الحامل وخاصة ))ابنة االلو انو االلية ال ماشتو التي كانت تبحث عن نساء عمى وشك 
ت تمجأ المرأة الحامل الى التعاويذ والرقي كوسيمة لمحفاظ عمى جنينيا من . لذا كان(43)الوالدة((

))المرأة الحامل التي ثمرىا يتقشف )يتمزق(  -االرواح الشريرة كما ورد في النص التالي:
والمرأة الحامل التي ثمرىا يفسد )ال يكتمل(، المرأة الحامل التي ال تؤتي ثمرىا في الميعاد 

. وبعد مجيء المولد الجديد يمف باالغطية (44)يا وياروح االرض خمصييا((ياروح السماء انقذي
، ولالم حق في تسمية وليدىا كما ورد في  (45)، ويختار لو اسما وىو اعترافا من االب بوليده

 .(46)كار((-احد النصوص المسمارية ))اعطت وليدىا اسم امار
االم بأرضاعو من صدرىا لمدة ، وتقوم  (47)ان الطفل الحديث الوالدة يوضع في سمة

. وفي حالة جفاف صدر ام الطفل او مرضيا او وفاتيا يمجأ االب الى اعطاء (48)سنتين
 .(49)مولوده الى مرضعة لمدة ثالث سنوات

 -وكانت االم تردد كثير من االغاني لكي يتمكن طفميا من النوم ومن ىذه االغاني :
لو ببعض فضالت الطعام وان كان عصفورا  ))من الذي يصرخ ىنا؟ اذا كان كمبا فأرمي

. وعندما يكبر تمبسو حمالة لتحممو معيا اثناء العمل او اثناء (50)فمنعطيو قطعة من خبز((
. وعمى االم تعميق تميمة في رقبة وليدىا لحمايتو من االمراض  (51)تنقميا خارج البيت

طفال الرضع االالم الناتجة عن . ومن االمراض التي كان يصاب بيا اال(52)واالرواح الشريرة
خروج االسنان الحميبية واضطرابات االمعاء والمعدة والتشنجات والصراخ، ولنا ان نتصور 
مشاعر الخوف التي تنتاب االم من اجل شفاء ابنيا المريض وبعد سن الثالثة من العمر تقوم 

ة والمغة والمشي وتعممو االم بتعميم صغيرىا غسل اليدين واالستحمام وارتداء المالبس النظيف
ايضا ان يكون مقتصدا في حياتو ال ان يكون مبذرا كما جاء في النص المسماري ))لدى 

 .(53)زواجي من أمرأة مبذرة وانجابيا لي ولدا مبذرا فقد خيمت التعاسة عمي((
كما حثت القوانين العراقية القديمة االم عمى حماية وليدىا من االختطاف وبيعو كعبيد 

. (54)ورد في نص مسماري من نوزي )ارابخا( بان شخصا خطف فتاة صغيرة وتم بيعياكما 
وقد انزلت شريعة حمورابي عقوبة الموت لكل من يقوم بيذه الجريمة اي جريمة 

 .(55)االختطاف
وكانت االم تقوم بتدريب بناتيا عمى الطبخ وتنظيف البيت والحبوب وخزنيا وطحنيا 

غزل وصنع الثياب والفخار . اما االب فعميو تقع مسؤولية تعميم وخبزىا ، وتعممين ايضا ال
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الصغار التعبد والقيم الدينية كما ورد في النص المسماري ))االب يأخذ اوالده الصغار في 
. وفي نص مسماري اخر نقرأ (56)فجر كل يوم فوق سطح الدار حيث يتمشون ويتعبدون((

ي وتتضرع وتكرم اليك كل يوم ... فالقرابين ))عميك ان تصم -نصيحة أب البنو جاء فييا:
 .(57)تطيل الحياة والصالة تغسل الذنوب((

كما حرص العراقيون القدماء عمى ترسيخ المبادئ والقيم االخالقية العالية اثناء تربية 
اطفاليم ولعل في مقدمتيا اطاعة الوالدين فقد اوصى احيقار الحكيم ابن اختو الذي تبناه بان 

ية فقد جاء في النص المسماري ))اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك عمى االرض ، يكرم والد
من ال يفاخر بأسم ابيو وامو ليت الشمس لم تشرق عميو ، يا بني ال تجمب عميك لعنة ابيك 

 .(58)وامك واال  فانك لن تفرح ببنيك((
النص  وقرن العراقيون القدماء طاعة االطفال الميم بطاعة االلية كما ورد في

))اطع كالم امك كأنو امر االليي ، اصغ الى كالم امك كما تصغي الى كالم  -المسماري:
. وعمى االبناء احترام امياتيم حتى وان لم تكن امياتيم الحقيقية اي اميم بالتبني (59)االلية((

، النيا قامت بنفس دور االم الحقيقية باالىتمام ورعاية وسير عمى طفميا ، فيجب عمى 
طفل المتبنى ان ال يكون جاحد آلبويو الجدد وينكر تربيتيما لو قائال ))انت لست ابي وانت ال

، من شريعة حمورابي بقطع  (61)(090. وعقوبة من يفعل ذلك حسب المادة )(60)لستي امي((
فتنص في حالة معرفة الطفل البويو الحقيقيين ومن ثم كرىو  (62)(093لسانو، اما امادة )

بني فتنص عمى قمع عينيو لكونو ناكر لمجميل والعرفان . وفي نص مسماري اخر البويو بالت
من العصر البابمي القديم من ينكر امو الحقيقية بحمق نصف شعر رأسو ويطاف بو في 

. كما يجب عمى االطفال احترام الكبار (63)المدينة لكي يكون درسا لغيره ، ويطرد من البيت
ارية البابمية ))يوم يبين االحترام جميا في البالد ، ويبجل فقد جاء في احد النصوص المسم

صغير القدر الكبير ، يوم يحترم االخ الصغير اخاه الكبير ويرشد الولد االكبر الولد االصغر 
 .(64)ويتمسك االخير بقراراتو((

ويوصي احيقار الحكيم بمعاقبة االوالد العاصين وتأديبيم كما جاء في النص 
))يابني ال تحرم ابنك من الضرب لمولد الن الضرب كالسماد لمبستان وكالمجام المسماري 

لمبيائم وكالقيد في رجل الحمار يابني اخضع ابنك مادام صغيرا قبل ان يفوقك قوة ويتمرد 
 .(65)عميك فتخجل من مساوئو((
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، كما (66)وفي نص اخر نقرأ ))الطفل العاق ليت امو لم تمده وليت ربو لم يخمقو((
حث المجتمع العراقي القديم ابنائو االبتعاد عن اوالد السوء الذين ))لو وضعوا في الماء لفسد ، 

 .(67)ولو وضعوا في البستان بدأت تفسد((
كما عد الكذب من الصفات الذميمة وعمى االبناء االبتعاد عنو ، لذا اوصى احيقار  

ان تكون حكيما فأصن فمك من الكذب الحكيم ابن اختو الذي تبناه ان يكون ))يابني اذا اردت 
، ويدك عن السرقة تكون حكيما، يابني ال تكذب امام سيدك لئال تحتقر ، ويقول لك اغرب 

 . (68)عن وجيي ، يابني ليكن كالمك صادقا ليقول لك سيدك اقترب مني((
يا كما حث القانون العراقي القديم بمعاقبة االم التي تكذب ، الن االم مدرسة يتعمم من 

( من القانون االشوري الوسيط التي 0اوالدىا بحرمانيا من زوجيا وابناءىا ، كما في المادة )
نصيا )) عندما تنطق أمرأة مابكفر او تتفوه بحديث كذب او مبتذل فال يجوز ليا ان تتعامل 

 .(69)او تقترب من زوجيا او ابنيا او ابنتيا((
ه منيا عميك بالزواج وانت شاب ))تزوج وانت وكثيرا ما يقوم االب بتقديم النصائح لولد 

شاب...(( وعميو االحتراس من النساء في المدينة ))احترس من المرأة التي تخرج الى المدينة 
دون ان تعرف ، ال تمحق بيا وال بنظراتيا...(( واحترس من المرأة التي زوجيا غائبا اذا ارادت 

اذا كان زوج امرأة غائبا وارادت أمرأة اغوائك اغوائك ، النيا جريمة تؤدي بك الى الموت ))و 
وايقاعك في حباليا فان ذلك يعتبر جريمة تقضي الى الحكم بالموت حتى لو لم تصل الى 

. ومن حـــق االبناء عمى ابأئيم الذىاب الى المدرسة ) بيت االلواح (70)غايتيا ومأربيا...((
É-Dub-ba)(71) ف المختمفة ، فكان االبن يستيقظ في . كي يتعمم الكتابة والعموم والمعار

الصباح الباكر ، ويطمب من امو ان تيييء لو فطور ليأخذه معو الى المدرسة وىي عبارة عن 
رغيفين من الخبز وينطمق الى المدرسة مخافة ان يتاخر وعند غروب الشمس يعود التمميذ من 

، ثم يطمب من امو تييئة  المدرسة ويجد اباه في انتظاره ، فيشرح لو ما اخذه في المدرسة
. ويسعى االب (72)طعامو والماء ، ثم تغسل قدميو وتيييء لو فراشو لينام حتى يستيقض مبكرا

، ويسمح الوالده (73)في زواج ابنائو الذكور ويراعي تسمسل اعمارىم االكبر ثم االصغر
البيت لمدة غير  المتزوجين الذين احواليم المالية ال تسمح ليم باالستقالل ، السكن معو في

. وعمى االبناء احترام االباء كواجب اخالقي وقانوني وعدم عصيانيم وكان االبن (74)معمومة
 .(75)الذي ال يحترم اباه يحرم من االرث ويطرد من البيت او يعاقب بعقوبة بدنية
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وىناك نص مسماري من العصر البابمي الحديث يتكمم عن الحب واالحترام المتبادل  
ابني وزوجتو قبل طموع  –اد االسرة وخاصة االبناء حيث نقرأ بيذا النص ))يستيقظ بيل بين افر 

، وكان الممك اورنمو في كتاباتو النذرية (76)الشمس فيقبل احداىما االخر ويقبالن االطفال...((
ال يكرس شيئا الى االلو من اجل حياتو وانما من اجل ابنائو الذين يحبيم الن بعد رحيمو الى 

 .(77)عالم السفمي لم يعد قادر عمى مداعبة ابنو في حجرهال
ان حب االم لصغارىا امر من االمور العادية كما يعبر عن ذلك النص المسماري  

التالي ))تتحدث الكمبة قائمة بفخر اذا كان كان الطفالي لون ضارب الى الصفرة او لون داكن 
رىا والعناية بيم وتفضميم عمى . الن االم تضحي من اجل صغا(78)فاني احب صغاري((

نفسيا كما ورد في المثل العراقي القديم ))البقرة تغوص في المستنقع كي تترك العجل يمشي 
. واذا ما ابعد الطفل عن امو لغرض التبني من اجل ام اخرى او مات (79)عمى ارض يابسة((

ثل العراقي القديم الذي نصو فان الحزن يخيم عمى االم وتبدأ البكاء عميو بمرارة كما ورد في الم
 .(80)))ابكي بمرارة كالبقرة التي ابعد عنيا وليدىا((

واكدت القوانين العراقية القديمة ومنيا شريعة حمورابي عمى ضرورة موافقة الطفل  
المتبنى وخاصة اذا كان صغيرا ومدركا ، اذ يتم االخذ بنظر االعتبار رغبات الطفل المتبنى 

، فاذا استمر تعمقو بيا بسبب الرضاعة وصغر السن او (81)والديو الحقيقينوعواطفو اتجاه 
. (82)بسبب سوء حالة الطفل الصحية فيعاد الطفل الى والديو بدون عقوبات وتعويضات مالية

وعندما يصاب الطفل بمكروه فان أمو تبكي عميو وعمى سبيل المثال فعندما أصيب ايوب 
، وعند نزول االلو ننورتا الى العالم (83)ت البكاء عميوالسومري بمرض شديد فان امو بدأ

السفمي عالم الالعودة بدأت اختو تندبو قائمة ))قم من قبرك يأخي امك في ليفة عميك امك 
ننخرساك في ليفة عميك انيا تتميف لسماع شفتيك العذبتين انيا تتسمع لفمك المبق ... اييا 

قم من قبرك وال تجمب عمييا الويل قم من قبرك الفتى ال تترك امك ننخرساك تجمس نادبة 
 .(84)ياليل )ننورتا( وال تجمب عمييا الويل((

لقد كانت العالقة بين الوالدين وابنائيم مميئة باالحترام والحب ففي نص مسماري من العصر 
ق.م( يصف االبن امو بالنحمة طيبة الرائحة كثيرة 0595 – 0114البابمي القديم القديم )

، وفي اخر مسماري من العصر البابمي القديم يشبو  (85)ت كالنحمة مباركة في عطائياالخيرا
الكاتب امو تشبييات من الواقع الزراعي اذ يقول ))ان امي قطر السماء انيا الماء الذي 
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يروري احسن البذور ، انيا الحصاد الوفير الذي يقدم محصوال ثانيا ، انيا بستان من البيجة 
، انيا شجرة السرابين المممؤة بالمخاريط ، انيا الفاكية االولى المبكرة انيا قناة مممؤة بالمرح 

 .(86)تجمب المياه الوافرة الى قنوات االرواء ، انيا تمر دلمون الحمو في موسمو((
ق.م( ومن باب  539 – 607وفي نص مسماري اخر من العصر البابمي الحديث ) 

قوم بتحضير مراسيم الدفن الالئقة بوالديو بعد وفاتيم وكل وفاء االبناء لوالدييم نجد االبن ي
ق.م( يصف 539 – 555حسب امكانياتو المادية ومنزلتو االجتماعية فيا ىو الممك نبونائيد )

كوبي( ويحدد سنة وفاتيا ويصف كفنيا حيث يقول ))لقد ماتت موتا -مراسيم الدفن لوالدتو )ادد
بونائيد ممك بابل ، وقام نبونائيد ممك بابل ولدىا الذي طبيعيا ، في السنة التاسعة من حكم ن

انجبتو بأكساء جسدىا بثوب من الصوف الناعم والكتان االبيض ودفن جسدىا بضريح مستور 
مع الحمي الذىبية الثمينة واالحجار الكريمة والخرز الحجرية الجميمة واوعية الزيت 

 .(87)المعطر((
ائيد نحر الخراف السمينة ودعى سكان بابل وبورسبا كما يشير النص ايضا ان الممك نبون

))... كما نحر الخراف  -وناس اخرين من البمدان البعيدة لحضور وفاة والدتو حيث نقرأ :
 .(88)السمينة وجمع في حضرتو سكان بابل وبورسبا واناسا من االقاليم البعيدة ...((

واالمراء اعالن الحداد عمى  وفي النص نجد ايضا ان الممك نبونائيد طمب من المموك 
والدتو من البحر االعمى )المتوسط( الى البحر االسفل )الخميج العربي( حيث تقرأ ))... ووجو 
الدعوة الى كل المموك واالمراء والحكام من تخوم مصر عمى البحر العموي الى البحر السفمي 

 .(89)ليعمنوا الحداد...((
عمييا ونثروا الطين فوق رؤوسيم لمدة سبعة ايام اما عامة الناس فقد اعمنوا الحداد  

وسبع ليالي، وىم مجردين من زينتيم حيث نقرأ ))... واقام الجميع مأتما كبيرا ونثروا الطين 
 .(90)عمى رؤوسيم ، وكانوا سبعة ايام وسبع ليال مطأطئيا الرؤوس ، مجردين من زينتيم((

و بقصيدة من الشعر يصف بيا االلم وعندما توفي )نانا( نجد )لودينجيرا( ابنة برث 
والحزن الذي الم بأخوتو واخواتو من جراء وفاة ابييم حيث يقول ))ابنائك الذين كانوا يعاممون 
كما يعامل ابناء ممك ميما ىم يأكمون ... ميما ىم يشربون عسل وسمن ىم ... المائدة 

د أخوتو عمى وفاة ابييم . ثم يستمر في رثائو فيصف دموع وحدا(91)يممؤونيا بالدىن لك((
فيقول ))... الدموع التي يذرفونيا من اجمو دموع تثير الشفقة ، وحدادىم من اجمو ىو حداد 
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اناس محبين وذوي قموب نقية ، وكالقمح الذابل انيم .. فراخ الطيور تعود..بناتك قد .. من 
  .(92)اجمك في .. ىن((

ال الى العمل مع اميم في المشاغل اما فيما يخص معاناة االطفال فقد يضطر االطف 
والحقول التي تعود لممعابد من اجل تامين معيشتيا ومعيشة اىميا خاصة اذا كانت االسرة 
كبيرة واليستطيع االب تأمين قوتيم لذا كان االطفال يرافقون أمياتيم في الحقول بغية الحصول 

ور من الشعير لكل طفل بنتا . والتي مقدارىا عشرة ك(93)عمى اجور اضافية عن عمل االوالد
. او يضطر الطفل الرضيع البحث عن صدر غير صدر امو بسبب مرضيا او (94)ام ولدا

موتيا او لعجزىا عن الرضاعة لجفاف صدرىا فيقوم االباء الموسورون بالبحث عن مرضعة 
غذائية آلوالدىم تتكفل بيم لمدة ثالث سنوات مقابل اجرة تحدد حسب االتفاق وتتضمن سمع 

. وعمى (95)وزيوت وصوف ومالبس او يدفع مبمغ من المال مقداره ثالثة شقيالت من الفضة
المرضعة ان تتصف بصفات حميدة منيا ان تكون امينة ومخمصة في عمميا وان تعتني 
بالرضيع وان تحافظ عمى حياة الطفل وال تبدل الطفل باخر لصالح امرأة اخرى مقابل 

حيان تضطر االم عمى عرض ابنيا لمتبني عمى ان تقوم بارضاعة . وفي بعض اال(96)المال
. وفي االسر الفقيرة التتمكن (97)مقابل التزام المتبني بتوفير الزيوت واالطعمة والمالبس ليا

االم من ارضاع طفميا في حالة مرضيا او جفاف صدرىا وال تتمكن من اعطاء ابنيا 
. فاالم التي تعيش وضعا بائسا (98)ى موتولمرضعة وليس ىناك من يتبناه مما يؤدي ال

ستتضاعف ىموميا في البحث عن الطعام ولوليدىا كما يتضح ذلك من المثل العراقي القديم 
. لذا تضطر االم اما اعطاء ابنيا لعائمة (99)))الكمبة في بحثيا عن الطعام ولدت جروا بائسا((
. كما ورد في النص المسماري (100)ت المحتمغنية لتتبناه او تقوم ببيعو النقاذه من الجوع والمو 

 .(101)))يحصل القوي عمى عيشو بقوة ساعده ولكن الضعيف يبيع اوالده((
ان عممية بيع االطفال حالة نادرة في العراق القديم اال في حالة المجاعة التي تقع  

االباء من  عادة اثناء الحروب والحصار، ففي المدينة المحاصرة يشح الغذاء والدواء فيضطر
اجل المحافظة عمى عيش اطفاليم وانقاذىم من الموت الى بيعيم وىذا ما وقع في مدينة نفر 

ق.م( بعد تمرده عمى بالد اشور ففي احد النصوص 614 – 607عندما حاصرىا )نبوبالصر 
اندو عاقمة -اوباليت ىكذا ابنتي ري-المسمارية االقتصادية نقرأ ))قالت غونمال ليننورتا

ة لكنيا ستصير جارية لك اذا انت اعطيتني ستة شقيالت من الفضة لكي اقدر ان ونشيط
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. وفي حالة احتالل البالد من قوات اجنبية فان االوالد في كثير (102)اتناول شيئا من الطعام((
من االحيان يصبحون ضحية فيسمبون من اىالييم وىذا ما حدث في العراق القديم ابان العيد 

في احد النصوص المسمارية ما نصو ))اطمقت البالد صرخة حزن من الكوتي حيث ورد 
داخل اسوارىا وممؤوا سومر بالعداوة ، وخطفوا الزوجة من زوجيا ، والطفل من ابويو 

))...(103). 
وعند وفاة الزوج تصبح الزوجة ىي المسؤولة عن تربية اطفاليا وتفضل بعض  

الزواج ليكرسن حياتين لتربية اطفالين وىذا  االميات االعتكاف عمى تربية اطفالين رافضات
ما ورد في نص مسماري من العصر البابمي القبديم الذي جاء فيو ))لن اتزوج مرة اخرى 

. لقد كان لبعض االميات دورا كبيرا (104)سأعيش سأربي اطفالي الى ان يبمغوا مبمغ الرجال((
ادد  -العيد ، فعندما توفي )شمشفي ايصال ابنائين الى سدة الحكم من خالل تأمين والية 

نيراري الثالث( الذي كان قاصرا  -ه )ادد-ق.م( خمفو عمى العرش ابن 800الخامس سنة 
. وقد مكنتيا خبرتيا من (106)وصية عميو لمدة خمس سنوات (105)فاصبحت والدتو )شمورامات(
ة بنجاح خالل مدة نيراري الثالث( لوالية العيد ومن ادارة الدول-تنصيب ولدىا الوحيد )ادد

نيراري الثالث( العرش بقيت والدتو )شمورامات( تتمتع نفوذ -وصايتيا عميو ، وبعد اعتالل )ادد
واسع اذ احتفظت الممكة بمقبيا ودونت اسميا عمى النصب بجانب اسم ولدىا الممك 

ك االبن . كما قدمت اليدايا باسميا وكانت توضع قبل ىدايا ابنيا، وربما كان المم(107)الحاكم
ق.م( )نقية زاكوتو(  680-714. اما زوجة الممك )سنحاريب (108)يستشير امو في ادارة الدولة

فقد لعبت دورا كبيرا في اختيار ابنيا اسرحدون لوالية العيد وتنحية )ارادموليش( عن الوالية 
ليا  ق.م( تم 683عمى الرغم من انو لم يكن االبن البكر لسنحاريب ، وفي شير نيسان عام )

ما ارادت اذ اصبح اسرحدون رسميا كولي لمعيد لبالد اشور. ان حب نقية زاكوتو البنيا 
واضح من خالل الكتابة المنقوشة عمى خرزة ميداة الى االلو ))الى االلو الممكة زاكوتو ممكة 

. وبعد مقتل سنحاريب عمى يد ولي العرش  (109)سنحاريب وممك اشور وابنيا لحياتيا((
ارادموليش( واخوتو كانت )نقية زاكوتو( في نينوى ولم تنيار اما ثقل الكارثة بل الحقيقي )

ارسمت باستدعاء اسرحدون الذي كان خارج نينوى الستعادة حقو في العرش من الغاصب 
. لقد سعت )نقية زاكوتو( ايضا لمناشدة االليو لموقوف الى (110)اخيو )ارادموليش( قاتل ابيو

ي محنتو مع اخوتو بعد ان اصبحت اليد العميا في نينوى بيد اخوتو فقد جانب ابنيا اسرحدون ف
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جاءت نبؤه مدونة عمى لوح مسماري نقرأ فييا ))انا سيدة اربال الى ام الممك النك توسمتي الي 
قائمة انت صنعت االشخاص من عمى يمين ويسار الممك في حجرك ، وانت جعمتي ابني 

ال شجر فيو. االن ال تخافي يا اييا الممك المممكة ىي  يطوف ويجول في السيل الواسع الذي
  .(111)لك والسمطة لك((

ويبدو من مجريات االحداث ان )ارادموليش( ىرب الى مكان غير معروف بعد ان  
، فاعتال العرش اسرحدون واحتفمت والدتو )نقية زاكوتو( ببناء  (112)فقد الكثير من انصاره
لقد مارست )نقية زاكوتو( السمطة حتى بعد اعتالء ابنيا العرش  .(113)قصر جديد البنيا الممك

. اما في حالة غياب ابنيا (114)فقد كانت تتولى ادارة االقاليم الجنوبية والشرقية لمدولة االشورية
بحممة عسكرية او مرض عن السمطة فان )نقية زاكوتو( تكون عينييا مفتوحة عمى 

من الممك اسرحدون لوالدتو فقد خمدىا عمى مسمة من  . ووفاء(115)االمبراطورية االشورية
البرونز حيث يظير اسرحدون وامو بوضع جانبي وكالىما يحمالن صولجانا ، وىذه المسمة 
دون شك تؤكد عمى المركز المحترم الذي تمتعت بو الممكة )نقية زاكوتو( في ظل سمطة 

والية العيد الى  إلسنادا اسرحدون . لقد استغمت)نقيو زاكوتو( حب ابني(116)اسرحدون الممكية
-شم-ق.م( حفيدىا الذي كانت تفضمو عمى اخيو االكبر )شمش 607- 669)اشوربانيبال 

ق.م تثبيت حق اشوربانيبال في العرش االشوري  670اوكن( وىكذا اعمن اسرحدون في عام 
ير امو في اجتماع رسمي ضم كبار مسؤولي الدولة بعد وفاتو. وكل ذلك كان بتشجيع وتاث

 669، وبقية )نقية زاكوتو( مساند البنيا اسرحدون حتى وافاه االجل عام ) (118))نقية زاكوتو(
. عندئذ (119)ق.م( في اثناء حممتو الثانية عمى مصر بعد ان اصيب بمرض في الطريق ومات

 العرش االشوري . لالعتالءبدأت مساندة حفيدىا اشور بانيبال 
 العراقية القديمةحقوق الطفولة في القوانين 

ان االركان االساسية في المجتمع العراقي القديم الرجل والمرأة واوالدىم ، ان ىذه 
الحقوق التربوية واالجتماعية وفق مجموعة من الضوابط  لألوالدالنقطة الجوىرية تضمن 

الحقوق  االجتماعية والمالية والقانونية وقد اكدت القوانين العراقية القديمة عمى ضرورة مراعاة
، ولم تسمح القوانين االشورية الوسيطة لممرأة بأ"جياض جنينيا  لألطفالاالجتماعية والتربوية 

وعد ذلك من الجرائم الكبرى وعميو فعقابيا بالوتد وىي حية او متوفية اثناء االجياض ويترك 
ما في  جسدىا دون دفن كما جاء في نص المادة التي نقرأ فييا: ))اذا اسقطت امرأة بنفسيا
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جوفيا ، فاذا اتيمت بذلك وثبتت التيمة عمييا ، فسوف يضعوىا عمى الخازوق وال يجوز 
دفنيا واذا ماتت اثناء اسقاطيا لما في جوفيا ، فمع ذلك توضع عمى الخازوق ، وال يجوز 

 .))(120) دفنيا...
ويبدو واضحا ان قانون اشنونا ولضمان الحفاظ عمى حقوق االطفال فقد سمح بطرد 
الزوج من البيت الن زوجتو ولدت لو اوالدا ولم تحرمو من الذرية وتزوج من اخرى وكل 
امالكو تبقى ألوالده وزوجتو االولى . كما جاء في النص القانوني ))اذا طمق رجل امرأتو بعد 
ان ولدت لو اوالدا واخذ زوجة ثانية فسوف يطرد من البيت ويحرم من جميع ما يممك ومن بعد 

 .(121)(ذلك يذىب(
( من قانون حمورابي فاذا طمق الرجل زوجتو )الناديتوم( التي ولدت 037اما المادة )

لو أوالد ولضمان حقوق االطفال فعمى الرجل ان يعطي زوجتو المطمقة بائينتيا ونصف 
 وألوالدىاالحصة من الحقل والبستان والماشية الذي يممكيا الزوج كنفقة مورد معيشة لالم 

وابعادىم عن خطر االنحراف والتشرد وفضل القانون رعاية االم اطفاليا الن  لغرض تدريبيم
االب عاجز عن االلتزام بكل مسؤوليات والتزامات االطفال . كما جاء في نص المادة : ))اذا 

، فعمييم ان يعيدو ليا ىديتيا )اي ما جمبتو  باألوالدقرر رجل ان يطمق الناديتوم التي جيزتو 
ويعطوىا نصف الحقل والبستان ونصف االموال المنقولة وعمييا تربية من بيت ابييا( 

 .(122)اوالدىا...((
( من قانون اشنونا فقد اجيزت لمرجل الغائب ان يعيد زوجتو التي 090اما المادة )

تزوجت اثناء غيابو مع اوالدىا من الرجل الثاني ضمانا لحقوق الطفولة ألن االم اولى بتربية 
المادة : ))اذا فقد رجل اثناء حرب او غارة او انو اخذ اسيرا وبقي في بمد  ابناءىا وفق نص

غريب زمنا طويال ، فاذا اخذ رجل اخر زوجتو وولدت طفال فاذا رجع الزوج االول يكون لو 
( من قانون حمورابي عمى 035. في حين نصت المادة )(123)الحق في استرجاع زوجتو((

الد فيتبعون ابائيم مخافة التفرقة بينيم اذا جمعوا عند زوج واحد استرجاع الزوج لزوجتو اما االو 
كما في نص المادة : ))اذا اسر رجل ولم يكن في بيتو الطعام الكافي ، ودخمت زوجتو قبل 
عودتو بيت رجل ثاني وانجبت منو اوالدا وبعد ذلك رجع زوجيا ووصل مدينتو ، فعمييا ان 

 .(124)كل منيم الى ابيو(( تعود لزوجيا واالوالد بعد ذلك يذىب
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وقد ضمنت القوانين العراقية القديمة توزيع التركة عمى اوالد المتوفي بالتساوي حتى لو 
بموجب  ألبنائياكان الزوج لديو اطفاال من امرأتين، اما ما جمبتو االم من بيت ابييا فيو ارث 

ة الثانية اطفاال فان ( من قانون لبت عشتار التي تنص: ))اذا ولدت لو الزوج04المادة )
ميرىا الذي جمبتو من بيت ابييا يكون حصة اطفاليا ، ولكن زوجتو االولى واطفال زوجتو 

( من قانون 067. وبحسب المادة )(125)الثانية سوف يقتسمون اموال ابييم بالتساوي((
االب حمورابي فان تركة االب تذىب ألوالدىا بعد وفاتو وتقسم بالتساوي حتى في حالة زواج 

ألكثر من امرأة وانجابو اوالدا منين كما تنص المادة عمى : ))اذا اخذ رجل زوجة وولدت لو 
اطفاال، ثم ذىبت تمك المرأة الى اجميا ، وتزوج بعدىا امرأة ثانية ، وولدت لو اطفاال . وبعد 

وا )اي ال يقتسمون عمى اساس االميات ، وعمييم ان يأخذ فاألبناءذلك ذىب الوالد الى اجمو ، 
. في حين حددت (126)ابناء كل ام( ىدية اميم ، ثم يقتسمون اموال بيت الوالد بالتساوي((

القوانين البابمية الحديثة حصة اوالد الزوجة االولى بضعف حصة اوالد الزوجة الثانية كما ورد 
لو  ( من القوانين البابمية الحديثة : ))الرجل الذي يتزوج أمراة وولدت05) المادةفي نص 

اطفاال ، فاذا وافى االجل زوجتو وتزوج امرأة اخرى وولدت لو اطفاال ، فبعد ان يكون الوالد قد 
ذىب الى اجمو ،فعمى اوالد الزوجة االولى ان يأخذوا الثمثين مماترك الوالد ، واوالد الزوجة 

 .(127)الثانية يأخذون الثمث((
من التركة يتوقف عمى اعتراف  اما اذا كانت الزوجة الثانية أمو فان حصة االوالد

االب بيم ، فاذا اعترف بيم بقولو)اوالدي( فميم الحق في تركة ابييم بالتساوي مع اوالد الزوجة 
( من قانون حمورابي التي نصيا : ))اذا كانت الزوجة 071الحرة كما ورد في المادة )

فاذا قال االب في حياتو االصمية لمرجل قد ولدت لو اطفاال ، وامتو ولدت لو اطفاال ايضا ، 
الى االطفال الذين انجبتيم االمة ياوالدي وعدىم مع اوالد الزوجة االصمية . فبعد ذىاب الوالد 

.اما (128)الى اجمو ، سيتقاسم اوالد الزوجة االصمية واوالد االمة اموال بيت الوالد بالتساوي...((
من تركة ابييم شيء عدا انيم اذا لم يعترف االب بأبناء االمة في حياتو فال حق ليم 

 يصبحون احرار مع والدتيم بعد وفاتو سواء اعترف بيم ام لم يعترف ببنوتو ليم وفق المادة 
( من قانون حمورابي التي نصيا : ))اذا لم يقل االب في حياتو لالطفال الذين ولدتيم 070)

االمة اموال بيت الوالد مع لو االمة ياأوالدي ، فبعد ذىاب االب الى اجمو ، ال يتقاسم ابناء 
 .(129)ابناء الزوجة االصمية . ويجب ان تمنح االمة وابناؤىا الحرية ...((
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( من قانون لبت عشتار اذا كان لمرجل زوجتين احداىما سيدة 05ونصت المادة )
واالخرى امة وكمتاىا ليا اطفال ، ومنح الزوج الحرية لألمة واطفاليا في حياتو ، فال يحق 

االمة مقاسمة اوالد السيدة كما جاء في النص القانوني : ))اذا تزوج رجل امرأة وانجبت  ألوالد
لو اطفاال ، واالطفال ال يزالون عمى قيد الحياة وامتو قد انجبت لسيدىا كذلك اطفاال ، واالب 
قد اعطى الحرية ألمتو واوالدىا ففي ىذه الحالة ال يقاسم اوالد االمة اوالد السيدة في 

. وفيما يخص اذا كان الزوج عبدا والزوجة ابنة رجل حر فاذا ذىب الزوج العبد (130)ار((العق
الى اجمو فالبنة الرجل الحر ان تأخذ ىديتيا التي جاءت بيا من بيت ابييا أما تركة زوجيا 

وزوجتو كما جاء في  ألبنائو)العبد( فتقسم الى قسمين ،قسم الى صاحب العبد والقسم االخر 
أ( من قانون حمورابي التي نصيا : ))اذا تزوج عبد القصر او عبد المولى ابنة 056المادة )

رجل حر ...، ودخمت بيت عبد المولى مع ىدية بيت ابييا ..... بعد ذلك ذىب عبد القصر 
كل شيء او عبد المولى الى اجمو فألبنة الرجل الحر ان تأخذ ىديتيا ، وعمييم ان يقسموا 

اقتنياه ىي وزوجيا منذ ان عاشا سوية الى نصفين ، يأخذ صاحب العبد نصفا وتأخذ ابنة 
 .(131)الرجل الحر نصفا ألبنائو((

اما اذا كان لمزوج اوالد من أمرأة اخذىا من الشارع )زانية( فعمى الزوج رعاية اوالده 
شتار التي نصيا : ))اذا لم تمد ( من قانون لبت ع07من الزانية الذين يرثونو كما في المادة )

زوجة اطفاال لزوجيا ، ولكن زانية من الشارع ولدت لو اطفاال ، عميو ان يجيز الزانية 
 .(132)بالحبوب والزيت والمباس واالطفال الذين ولدتيم لو الزانية سيكونون ورثتو...((

يم التي اما القانون االشوري الوسيط فقد ضمن حقوق االطفال في ىدية ابييم ألم
تعيش في بيت ابييا ثم جاء اجل الزوج عندئذ يأخذ االطفال الحمي التي كان والدىم قد 
اعطاىا لوالدتيم ، اما اذا لم يكن لديو اوالدا فانيا تأخذ الحمي لنفسيا كما جاء في المادة 

ان ( التي نصيا : ))اذا كانت أمرأة التزال تعيش في بيت والدىا وقد مات زوجيا ، فاذا ك06)
لمزوج اوالد فميم ان يأخذوا جميع الحمي التي اعطاىا اياىا زوجيا ، واذا لم تكن لزوجيا اوالد 

 .(133)تأخذىا ىي((
( من القانون االشوري الوسيط في احقية االوالد في بائنة 08في حين اكدت المادة )

لممطالبة بيا . اما الحمي الحق  دلألوالاميم واليدايا التي قدميا ليا حموىا بعد وفاتيا وليس 
اذا كان الزوج عمى قيد الحياة فمو الحق ان يوزع بائنة زوجتو المتوفية عمى اوالدىا كيفما يشاء 
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تجمبو من بيت والدىا وكل  بيت زوجيا فان بائنتيا او ما أمرأهوفق النص التالي : ))اذا دخمت 
حق المطالبة بذلك ، واذا ما يعطييا حموىا عند دخوليا يعود ألوالدىا ، وليس ألخوة الزوج  ما

 .(134)عاش زوجيا من بعدىا فيحق لو ان يوزعيا عمى اوالده كيفما يشاء((
ولم يفرق االرث في العراق القديم بين البنت والولد ، عمى الرغم من بعض االباء كان 
يفضل ان تكون حصة الولد الضعف ، ولمبنت الحق ان تأخذ ىدية زواجيا من ارث ابييا وفق 

( من قانون حمورابي التي تنص: ))اذا لم يقدم السيد الى ابنتو التي ىي جارية 084ادة )الم
)ىدية( ولم يعطيا الى زوج ، فبعد ان يذىب الى اجمو فيجب عمى اخوتيا ان يقدموا ليا ىدية 

 .(135)تتناسب مع ثمن حصتيا من ابييا وعمييم ان يعطوىا الى زوج((
ا عند زواجيا او عند وفاة والدىا ، وعند وفاتيا وتأخذ البنت حصتيا من ارث ابيي

( من 060( من قانون لبت عشتار والمادة )00تقسم حصتيا بين اوالدىا ، كما في المادة )
قانون حمورابي التي نصيا : ))اذا اخذ رجل زوجة وولدت لو اطفاال ، ثم ذىبت ىذه المرأة 

كانت قد جمبتيا من بيت والدىا ، الن  الى اجميا ، فال يحق لوالدىا االدعاء باليدية التي
 .(136)اليدية من حصة اوالدىا((

اما اذا كانت الزوجة ليس لدييا اطفال فترجع ىديتيا لبيت والدىا وال يحق لزوجيا 
( من قانون حمورابي ))اذا اخذ رجل زوجة ولم تمد لو 063المطالبة بيا كما في نص المادة )
اجميا ، فأذا كان عمو قد ارجع اليو المير الذي كان قد  اطفاال ، ثم ذىبت ىذه المرأة الى

جمبو الى بيت عمو ، فال يحق لزوجيا المطالبة بيدية ىذه المرأة الن ىديتيا تعود لبيت 
 .(137)والدىا((

واكد المشرع حمورابي عمى حماية حقوق االطفال اليتامى الذين اذا توفى والدىم 
دارة اموال اطفاليا وترعى مصالحيم ، واذا ما قررت فينبغي عمى اميم المترممة ان تؤمن ا

الزواج فعمييا الحصول عمى موافقة القضاة اوال ، ومن ثم كتابة لوح ، عبارة عن وثيقة تعيد 
ىي وزوجيا الثاني يتعيدان بضمان تربية االطفال القاصرين والمحافظة عمى امواليم وعدم 

من قانون حمورابي التي جاء فييا : ))اذا  (077التصرف بيا او بيعيا كما في نص المادة )
قررت ارممة ال يزال ابناؤىا صغارا الدخول الى بيت رجل ثاني ، فال يحق ليا الزواج دون عمم 
القضاة ، وعندما تدخل بيت الرجل الثاني ، فعمى القضاة ان يدرسوا وضعية بيت زوجيا 

رأة وزوجيا االخير )الثاني( ويطمبوا السابق ويعيدوا بمسؤولية بيت زوجيا السابق الى تمك الم
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منيما ان يتركا رقيما بالمحافظة عمى بيت وتربية االطفال الصغار، وال يحق ليما بيع حاجات 
البيت مقابل نقود ، والمشتري الذي يشتري حاجات ابناء االرممة ، يخسر نقوده وتعاد الحاجات 

  .(138)ألصحابيا((
االشوري الو سيط فقد ضمنت حقوق الطفل القاصر الذي ( من القانون 08اما المادة )

توفي والده ودخمت أمو بيت رجل ثاني )تزوجت( ، فأذا كان زوج امو لم يتبناه رسميا ، 
فالطفل غير مسؤول عن ديون زوج امو وال يرث زوج امو بل يأخذ حصتو من بيت ابيو . كما 

جل اخر وىي تحمل طفال صغيرا ، جاء في نص المادة القانونية ))اذا دخمت أرممة بيت ر 
وتربى ىذا الطفل في بيت زوجيا دون ان يتبناه ، فال يرث ىذا الولد زوجيا وال يكون مسؤول 

 .(139)عن ديونو، ولكنو يأخذ حصتو من البيت الذي ولد فيو((
( من القانون البابمي الحديث تنص عمى الزوجة التي دخمت بيت 03في حين المادة )

ة زوجيا االول وليا اطفال من ذلك الزوج )).... فبعد مماتيا سوف يتقاسم اوالد رجل ثاني لوفا
( من الموح 46. كما اكدت المادة )(140)الزوج االول واوالد الزوج الثاني جيازىا بالتساوي((

االول من القانون االشوري الوسيط عمى االوالد المحافظة عمى والدتيم بعد وفاة زوجيا وليا 
ن في بيت تختاره من بيوت اوالدىا ))اذا لم تترك الزوجة بيت زوجيا عند وفاتو الحق ان تسك

، وعمى (141)، ولم يكن قد سجل ليا شيئا فميا ان تسكن في اي بيت من بيوت اوالدىا((
اوالدىا ان يتكفموا بمعيشتيا ))عمى ابناءىا ان يزودوىا بالطعام وعمييم الدخول الييا وفقا 

 .(142)التي يحبونيا(( العروسةا المأكل والمشرب ، كما لو كانت لمتقاليد ويقدموا لي
اما اذا كانت زوجة ثانية وليس ليا اوالد فعمييا ان تسكن مع احد اوالد زوجيا الثاني 
))اذا كانت تمك المرأة زوجة ثانية ولم يكن ليا اوالد ، عمييا ان تسكن مع احد اوالد زوجيا ، 

. اما اذا كانت لدييا اوالد من الزوج االول (143)ورة مشتركة((وعمييم ان يزودوىا بالمأكل بص
ولم يوافق اوالد زوجيا الثاني من أمرأة سابقة من اعطائيا الطعام فعمييا ان تسكن في بيت 
واحد من اوالدىا من الزوج االول وعمييم اطعاميا وشرابيا ))اما اذا كان ليا اوالد ولم يوافق 

ة عمى اعطائيا الطعام ، عمييا ان تسكن في بيت واحد من اوالدىا اوالد زوجيا من امرأة سابق
 .(143)أينما تشاء ، وعمى اوالدىا الطعام والشراب((

اما اذا تزوجت احد ابناء زوجيا من أمرأة سابقة فعميو التكفل بمعيشتيا ))اما اذا 
بالطعام ، وليس تزوجيا احد ابناء زوجيا من امرأة سابقة فالذي تزوجيا ، عميو ان يزودىا 
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( من قانون حمورابي 070. في حين اكدت المادة)(145)عمى اوالدىا من تزويدىا بالطعام((
حق االوالد تقاسم تركة والدىم بالتساوي مع والدتيم )).... وليا ان تأخذ حصة مثل واحد من 

 .(146)الورثة من اموال بيت زوجيا((
ا بعد وفاة زوجيا ، فاذا اراد االوالد وقد حمى قانون حمورابي المرأة من جور اوالدى

اخراجيا من البيت كراىية ، فعمى القضاة التدخل ومنع االوالد من تنفيذ جريمتيم ))فاذا اساء 
ابناءىا معاممتيا ألجل اخراجيا من البيت ، فعمى القضاة ان يتقصوا قضيتيا ويصدروا عقوبة 

 .(147)عمى االبناء ، وىذه المرأة ال تخرج من بيت زوجيا((
( من قانون حمورابي فقد اكدت عمى المرأة التي لدييا اوالد ثم توفي 073اما المادة )

زوجيا االول وتزوجت من رجل ثاني وولدت منو اوالدا ايضا ، ومن ثم توفيت فان حصتيا 
من كال الزوجين االول والثاني وعمييم ان يقتسموىا بالتساوي ))اذا انجبت تمك  ألوالدىاتعود 
ة اي البيت الذي دخمتو اطفاال لزوجيا الثاني ، فبعد وفاة تمك المرأة فأبناؤىا السابقون المرأ

. اما اذا توفيت من دون ان تمد اوالدا لزوجيا الثاني (148)والالحقون يتقاسمون بائنتيا((
( من قانون حمورابي التي نصيا 074من زوجيا االول وفق المادة ) ألبنائيافحصتيا تعود 

 .(149)اذا لم تنجب اطفاال لزوجيا االخير ، فيأخذ ابناؤىا من الزوج االول بائنتيا(())..... 
 النتائج

( كان لالوالد مكانة ميمة في االسرة العراقية القديمة ، الن االوالد ىم قمب العائمة لذا يسعى 0
 االبوين عمى توفير بيئة اجتماعية مالئمة لتربية االطفال.

ة االطفال نجد ان الزواج عند السومريين والبابمين واالشوريين أحادي ( ومن اجل رعاية وتربي0
 اال في حاالت معينة منيا عدم انجاب زوجتو او مرضيا.

 ( اوجبت القوانين العراقية القديمة عمى الرجل الذي يقم عمى راس العائمة تعميم ابنائو مينتو.3
ية معاقبة الطفل المتبنى الذي ينكر ( أجازت القوانين العراقية القديمة االعراف االجتماع4

 والديو الجدد ويقول ليما انتما لستما والدي.
 ( كان لالوالد دور ميم في اعالة والدىم في اعمال الحقل من اجل تأمين مستمزمات العيش.5
( شددت القوانين العراقية القديمة عمى ضرورة احترام االبناء لوالدييم وعدم انكار تربيتيم لو 6

 عرض نفسو ألشد العقوبات من اشدىا قمع عينيو .واال ي
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( كان لبعض االميات دورا ميما في ايصال اوالدىن الى سدة الحكم من خالل تأمين والية 7
 العيد ليم والحفاظ عمى حقيم في الحكم.

 ( ثبت القانون في العراق القديم احقية االوالد في اقتسام ممتمكات االب بعد وفاتو.8
نين العراقية القديمة عمى احقية االوالد اقتسام ممتمكات والدتيم بعد وفاتيا ( اكددت القوا9

 بالتساوي وان كانوا من اكثر من زوج .
( نصت القوانين العراقية القديمة عمى االوالد رعاية والدتيم بعد وفاة والدىم وعدم طردىا 01

 لممبس والمشرب ليا .من البيت واال فان القانون سوف يالحقيم وعمييم توفير المأكل وا
 االحاالت

 .01، ص 0976، الشرائع القديمة ، بغداد ، ( رشيد ، فوزي 0
 . 078، ص0985، بغداد ،  0( رشيد ، فوزي ، المعتقدات الدينية ،حضارة العراق ، ج0
 . 36، ص 0971( الياشمي ، رضا جواد ، نظام العائمة في العيد البابمي القديم ،بغداد ، 3

4) Gorden,I,E., A new look at wisdom of summer and Akkad , Bi-or, Vol.17, 
No.3-4, 1960, P.131. 

5) Bayliss,M., The cult of Dead kin in Assyria and Babylonia, Iraq, Vol.35, 
London,1973,P.117. 

 .030، ص 0986، بغداد ، 0( باقر ، طو ، ممحمة جمجامش ، ط6
،  0986، بغداد ،0، عقائد مابعد الموت في حضارة بالد وادي الرافدين القديمة ، ط ( حنون ، نائل7

 .80ص
 .000-001، ص 0976( بينام ، غريغوريوس بولس ، احيقار الحكيم ، بغداد ، 8
 .06،ص0979( مونيك ، بيتر ، المرأة عبر التاريخ ، ترجمة ىنري عبودي ، بيروت ، 9

ريون تاريخيم وحضارتيم وخصائصيم ، ترجمة فيصل الوائمي ، الكويت ، ( كريمر، صموئيل نوح ، السوم01
 .348، ص 0973

11) Gordon,I,E., A new look…..P.211, No.2,54. 
( ساكز،ىاري، الحياة اليوميةفي العراق القديم بالد بابل واشور، ترجمة كاظم سعد الدين ، بغداد ، 00

 .017،ص0111
 .046-044( المصدر نفسو،ص03
الفؤادي ، عبد اليادي ، بحث في االمثال العراقية دراسة مقارنة ألمثال المجتمع العراقي القديم  (04

 .90)سومر( ، ص 09، مجمد  0-0والمعاصر ، ج
 .000، ص 0979( ساكز ، ىاري ، عظمة بابل ، ترجمة عامر سممان ، الموصل ، 05
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16) CAD,part.I,P.309. 
 .351....،ص( كريمر، صموئيل نوح، السومريون07
 .60، ص 0117( االلوسي، سالم ، شريعة حمورابي اول ترجمة بالعربية ،بغداد ، 08

19) Openheim,A,L., letter from Mesopotamia, chicago, 1967, P.91. 
20) Jons,C,H,A., Babylonian and Assyrian laws contrat and letters, New York, 

1904, P.263. 
ركميد واخرون، ماقبل الفمسفة، ترجمة جبرا ابراىيم جبرا، مراجعة محمود االمين ، بغداد ، ( جاكبسون ، ثو 00

 .047، ص0961
 .89( الفؤادي ،عبد اليادي، بحث في االمثال العراقية دراسة مقا رنة، ص00
 .369( كريمر ، صموئيل نوح ، السومريون....،ص03
 .030، ص0111الول ، مقدمات ونصوص ، بغداد ، ( جواد ، حسن فاضل، حكمة الكمدانيين ، القسم ا04

25) Laubert,W,G., Gelibacy in the worlds PrÓverbs, AASOR, Vol.69, 1963,P.61. 
26) Gordon,I,E., A new look…..P.265, No.2,54. 

 .43، ص0978( عقراوي، ثممستيان ، المرأة دورىا ومكانتيا في حضارة وادي الرافدين ، بغداد ، 07
 .000، ص0986( قاشا ، سييل ، المرأة في شريعة حمورابي ، الموصل ، 08
 .68،ص0978( االمين ، محمود ، قوانين حمورابي صفحة رائعة لحضارة وادي الرافدين ، بغداد ، 09
 .68( المصدر نفسو ، ص31
 .68( المصدر نفسو ، ص30
 .68( المصدر نفسو ، ص30
 .68( المصدر نفسو ، ص33
 .68نفسو ، ص( المصدر 34

35) Driver,G,R,and Miles,J,C., The Assyrian laws, oxford, 1935, PP.110-111. 
36) Ibid,P.140. 
37) Ibid,P.140. 
38) Ibid,P.141. 
39) Ibid,P.141. 
40) Ibid,P.141. 
41) Ibid,P.141. 

 .30( االمين ، محمود ، قوانين حمورابي .....،ص40
 .097،ص0999، ترجمة عامر سميمان ، بغداد ، ( ساكز، ىاري، قوة اشور 43
 .000( قاشا ، سييل، المرأة في شريعة حمورابي ، ص44
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، 0970( كريمر، صموئيل نوح ، االساطير السومرية ، ترجمة يوسف داود عبد القادر ، بغداد ، 45
 .63ص
البير ابونا ووليد الجادر ، بغداد ( البات ، رينو ، المعتقدات الدينية في بالد وادي الرافدين ، ترجمة االب 46
 .339، ص0988، 

 .098( ساكز، قوة اشور ...، ص47
48) Driver,G,R,and Miles,J,C., The Babylouian laws, Vol.1, oxford, 1955, P.406. 

 .56،ص0987( باقر ، طو ، قانون لبت عشتار، قانون مممكة اشنونا، بغداد ، 49
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