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 المربية ) في ضوء نص مسماري غير منشور من العصر االكدي (
 

 أ.د . باسمة جميل عبد

 المقدمة 

كان بيع االطفال في بالد الرافدين من االمور التي تكاد ان تكون طبيعية ، فقد    
يمجا االبوين الى بيع اطفاليم السباب اقتصادية تتعمق بالعوز والفقراو السباب طبيعية 
كالكوارث والفيضانات التي تؤدي الى قمة المواد الغذائية وبالتالي الى ارتفاع أسعارىا 

قتصادية تضغط عمى الناس الفقراء وتضطرىم الى بيع اطفاليم ،او مما يسبب ازمة ا
اعطاء ابنائيم الى التربية لغرض تعميميم حرفة معينة او لعتق اطفاليم من العبودية 

 ىذا بالنسبة الى االماء.

شيقل من الفضة وان الجيات  32ال  6وقد كانت اسعارىؤالء االطفال تتراوح ما بين  
ي المعابد والمتنفذين لغرض االستفادة منيم فيما بعد كأيدي عاممة التي تقوم بشرائيم ى

سواء باالعمال الزراعية او الحرف والصناعات االخرى.وىناك من يمجأ الى ترك 
اطفاليم في الشارع وربما كانت المعابد ايضا مكانا مالئما لترك االطفال عند مداخميا   

لن التخمص منيم بأية طريقة خوفا من النيم اوالد غير شرعيين فكانت االميات يحاو 
الفضيحة والعار وربما القتل السيما الكاىنات المواتي اليسمح لين االنجاب .             

ومن الطبيعي عندما يقوم المعبد او اي جية اخرى بشراء عدد من االطفال او العثور 
 م .   عمييم مرميين  فالبد من ان يكون ىناك مرضعات ومربيات لالعتناء بي

 التسمية
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وردت تسمية المربية الول مرة في عصر ساللة اور الثالثة بالصيغة 
UM.ME.DA

مع/بعناية ومعناىا الحرفي  Ì.AMA.DAوالتي ىي باالصل  (2)
 والتي وردت بالصيغة : المرضعةوقد فرق في ىذا العصر المربية عن  (3)االم

UM.ME.GA.LÁ/EMÉDA.Ga.LÁ
(3) 

  šizbu  (5)والذي يقابمو باالكدية  يعني حميب GAالن  أم الحميبوالتي معناىا 
 taru (6)من االصل  tarituالمربية بالصيغة  وفي العصر البابمي القديم فقد وردت

murabituكما وردت بالصيغة  . UM.ME.DA  التي تقابل الصيغة السومرية
(7) 

ولم   (8)بمعنى يربي او يكبر rabuوىي مطابقة لمكممة العربية والمشتقة من المصدر 
تقتصر ىذه المينة في ىذا العصر عمى النساء وانما اصبحوا الرجال كذلك يشغمون 

 .(9)مربي murabiىذه المينة ايضا فقد وردت ىذه المينة بالصيغة 
وفي العصر االشوري الوسيط والحديث بقي استخدام ما كان مستخدم في 

الذي يترجم في المعاجم  murabbianuكممة  العصر البابمي القديم باالضافة الى
 . لكننا نعتقد انيا جمع بمعنى مربيون (:)المسمارية المربي

اما في العصور السابقة ونقصد العصر االكدي وربما حتى عصر فجر 
السالالت وجود تربية االطفال موجودة ولكنيا كمينة مستقمة ربما لم تكن موجودة اي 

أالمة )وىذا ما وجدناه في نص  GÉMEىذه العصور ىي ان التي تقوم بالتربية في 
 الذي سنعرضو ادناه ( حاليا حال كثير من المين التي تقوم بيا االمة مثل:

géme uš-bar         النساجة 

 géme àr-ra          الطحانة 

géme é-lunga       عاممة الحانة 

géme kar-kíd        البغي 

géme kíkkin       (21)عاممة معجنات 
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اصبحت التعني فقط أمة)عبدة( وانما تعطي   gémeويتضح ىنا بأن ال 
 و   guruš 4 فنجد في النصوص مثال gurušمعنى عاممة أذ اصبحت توازي كممة 

3géme  (22)عامالت. 4عمال و5وتعني 

 المربيات في المواد القانونية
،فقد كان من التقاليد المعروفة في العصور غالبا ما ارتبطت التربية بالرضاعة والتبني

العراقية القديمة ان يسمم الرضيع الى مرضعة ممتينة التي وردت بالمغة السومرية 
UM.ME.GA  ويقابميا باالكديةmušeniqtum  من المصدرenequ  بمعنى

يرضع مقابل أجرة معينة تتضمن كمية معينة من المواد الغذائية االساسية  ،فقد كانت 
وافع خمف تسميم االطفال حديثي الوالدة الى المرضعة لمرضاعة والتربية كثيرة منيا الد

وفاة االم او مرضيا او عدم استطاعتيا ارضاع الطفل لقمة الحميب او انعدامو 
لدييا،مما قد يؤدي في بعض االحيان الى تبني الطفل عندما لم تتمكن االم من دفع 

 (23)التكاليف او اذا كان الطفل لقيطا.
ان السبب الرئيس وراء ترك االطفال في الشارع او عند مداخل المعابد ،ىو 
انيم كانوا اوالد غير شرعيين فكانت االميات يحاولن التخمص منيم بأية طريقة خوفا 
من الفضيحة والعار وربما القتل اذ كانت من الكاىنات المواتي اليسمح لين 

لممك سرجون االكدي عندما وضعتو وىذا مانجده واضحا في قصة ا (24)االنجاب
 والدتو التي كانت كاىنة عميا  في سمة ورمتو في النير وخذه بستاني ورباه .

وقد اشارت النصوص ايضا الى حاالت عدة تخص انتشال مثل ىؤالء 
االطفال مثال انتشالو من البرد القارص "عثر عمى طفل ....بحاجة الى مالبس" او 

جة االن الى مالبس"،وىذه تشير الى العثور عمى اطفال "وجد الطفل عاريا وىو بحا
غير مرغوب فييم منيم وجدوا في مكان ما وان مصير مثل ىؤالء االطفال اما 
العبودية وىي ايسر الطرائق وافضميا بالنسبة لمشخص الذي ينتشمو او يربيو ويعممو 
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سمو  ويعتبره عضوا حرفتو ولكن اليحمل اسمو او يتبناه ويعده ابنا او بنتا لو ويحمل ا
   (25)من عائمتو .

وقد تدخمت القوانين لتنظيم شؤون التربية والمربيات وان اول اشارة عن التربية ىي ما 
 (43جاء في قانون أشنونا المادة )

 šumma Lú DUMU-šu ana šunuqím ana tarbitim  iddinma ŠE.BA 

Ì.BA SÍG.BA MU.3.KAM la iddin  10 MA.NA   tarbit DUMU-

šu Ì.LA.E-ma DUMU-šu i-ta-a-ar-ru 

أذا اعطى رجل ابنو لمرضاعة والتربية ولم يدفع جرايتو من الحبوب والزيت والصوف 
منات من الفضة ويستعيد  21طوال ثالث سنوات عميو ان يدفع عن تربية ابنو 

 (26)ابنو.
 ( 45وكذلك المادة )

      šumma GÉME  É.GAL-im  DUMU-ša  lu DUMU-SAL-sa ana 
MAŠ-EN-KAK  ana tarbitim  ittaddin  DUMU lu DUMU.SAL ša 

iddinu É.GAL-um it-ta-ba-al 

اذا أعطت أمة القصرأبنيا او أبنتيا الى مشكينم لمتربية فممقصر ان يأخذ االبن 
 .(27)او البنت التي أعطت

اذ وقد خصص قانون حمورابي بعض المواد القانونية المتعمقة بالمربيات 
 299نالحظ في ىذا القانون تمييز واضح بين التربية والتبني والرضاعة.ففي المادة 

 نرى
šum-ma DUMU UM.ME.A DUMU a-na tar-bi-tim il-qí-ma ši-pí-ir 

qá-ti-šu uš-ta-ḫi-sú ú-ul ib-ba-qar 

 . (28)اذا اخذ حرفي ابنا لمتربية وعممو صنعة يديو،لن يطالب )بو(
šum-ma DUMU GIR.SÈ.GA ù lu DUMU. SAL  ZI-IK-RU-UM É a-bi-
šu ú-wi-id-di-ma a-ba-am mu-ra-bi-šu ù um-ma-am mu-ra-bi-su 

i-zí-ir-ma a-na É a-bi-šu it-ta-la-ak i-in-šu i-na-sà-ḫu  
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بيت ابيو وكره االب مربيو  (29)القصر او سال زكرم  اذا عرف ابن حاجب  
 ( .:2)واالم مربيتو وذىب الى بيت ابيو يقمعون عينو 

   šum-ma DUMU GIR.SÈ.GA ù lu DUMU. SAL  ZI-IK-RU-UM a-na 
a-bi-im mu-ra-bi-šu ù um-mi-im mu-ra-bi-ti-šu ú-ul a-bi at-ta ú-ul 

um-mi at-ti iq-ta-bi EME-šu i-na-ak-ki-su 

حاجب القصر او سال زكرم  الى ابيو مربيو وامو مربيتو انت اذا قال ابن  
 . (31)لست ابي وانت لست امي يقطعون لسانو

وفيما يمي سنعرض نص من العصر االكدي  نتعرف فيو عمى دور االمة  في رعاية 
 االطفال وعمى اسماء دور الرعاية )الحضانات(                  

 (226740) و.ع                                                                             

 

Obv. 

1 lú[……] 

4 géme 30 dumu-gab 

3 dumu-munus 

lú amar-kiš-al 

é ki-sa4[….] 

ì-da-sig7
(1)

 

10 géme 30 dumu-gab
(2)

 

[x] dumu-níta 1 dumu-munus 
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lú ur-li a-[x] 

[é]-du-šu-gab a-bi-ni 

[……….]10 dumu-gab 

[……….] dumu-munus 

[……..] ù-má 

[………………]-la 

Rev. 

[……] ùz 

[….]-šul 

[….] dumu-kal 

[….] 20 dumu-níta 

[x]-dub-sar 

1 géme 20 dumu-gab 

[é]ú-šal 

2 géme 3 dumu-[gab] 

1 dumu-munus 
m
dè[…..]        

é giš-a-su-[….] 

5 sal 1[….] 

3 dumu-munus 10 dumu-[gab] 
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x-x-ka-lu 

[lú] ud-du 

é  da-ni-šu 

 انحرجمة  

 انىجه

 رجم ......

 طفم رضٍغ 03أماء  4

 تنات 0

 انرجم امار كٍشال

 تٍث )حضانة( كٍسا .....

 رتى و رػى

 طفم رضٍغ 03اماء  03

 فحاة  0....ذكر 

 انرجم اورنً

 اتٍنً -كاب-تٍث )حضانة( دوشى

 طفم رضٍغ 03......  

 ........  تنات

 انقفا

 مكسىرةثالثة اسطر 



 ..................... المربية ) فً ضوء نص مسماري غير منشور من العصر االكدي (

  
188 

  

  
 م 2016 اب -هـ  1437 ذي القعدة           (55العدد )

 وند  03

 ..... انكاجة

 طفم رضٍغ  03أمة   0

 تٍث )حضانة( اوشال

 طفم رضٍغ 0أمة  0

 فحاة ...... 0

 اسى -تٍث )حضانة( كش

 تنات ..... 5

 طفم رضٍغ 03تنات  0

........ 

 دو-انرجم اود

 تٍث )حضانة( دانٍشى

 

 

 المعنى العام

 النص عبارة عن احصائية لدور رعاية االطفال )الحضانات( 
 

 شرح المفردات

 

Ì.DA.SIG7
 : صيغة فعمية سومرية تدل عمى الزمن الماضي.  (1)

SIG7  :جذر الفعل بمعنى " رعى" ينظر : 
USP, p.21; MAD, Vol.4, p.15, No.20. 
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dumu-gab
(2)

وجؼنً وند ذكر غٍر  dumugabu: مفردة سىمرٌة ٌقاتهها تاالكدٌة  

                MDA,p.101;144   ;CAD,D,p.183مفطىو اي طفم رضٍغ, ٌنظر

                                                                

dumu-munus  مفردة سىمرٌة ٌقاتهها تاالكدٌة :martum  انحً جؼنً اتنة .ٌنظر   

MDA,p.101;144   ;CAD,D,p.183 

dumu-níta  وتعني ولد ذكر اذ ان :níta    يقابميا باالكديةzikaru  التي تعني
 ذكر .ينظر 

MDA,p.59,50 

 التعميق

ورد في النص اطفال ذات اعمار مختمفة بينيم الرضع واوالد وبنات كما ورد عدد من 
االماء التي بالتاكيد تقوم برعاية ىؤالء االطفال وبعدىا يذكر اسم صاحب الحضانة 

ثم اسم الحضانة . وىذه الحضانات عمى مايبدو شخصية مثمما في الوقت ومن 
الحاضر االىمية وىي غير تابعة ال لممعبد وال القصر وانما تدار من قبل اثرياء 

 ومتنفذين
 
 
 
 

 المصادر 
1- MDA,p.398 

2- Halloran,J.A., Sumerian Lexicon , Los Angelesm ,2006,p.61 
3- Ibid,p.61 

4-CDA,p.378 
5- CAD,T,p.232 

 عامر سميمان  -7
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نماذج من الكتابات المسمارية ) النصوص القانونية ( الجزء االول، مطبعة      
 2:3المادة  288، ص  3113المجمع العممي ،

7- CDA,p.294 
 2:3المادة  288عامر سميمان ،نماذج من الكتابات .... ، ص  -9

9- CDA,p.218 
10- Nisaba,15/ 2,p.434 
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يعممن اما في القصر او المعبد فيل كن مع الخدم في جناح الحريم ،ان ذكرىن 
 gaguنب اخر انين كن يعممن في ال بما لو عالقة بالكاىنات يشير من جا

وربما كن يقمن عمى خدمة الكاىنات في المراتب العميا ويوازين الطواشي الذين 
عامر سميمان ،موسوعة القانون في :كانوا يعممون في حريم القصر . ينظر 

  322،ص3125العراق القديم،جامعة الموصل ،
 288المصدر نفسو ، ص -:2
 .288المصدر نفسو ، ص -31

 


