عالمة العبىدية والعملية اجلراحية إلزالتها
يف العراق القديم

"دراسة يف ضىء الكتابات املسمارية القانىنية"
د .قصي منصىر عبدالكريم

عالمة العبىدية والعملية الجراحية إلزالتها في العراق القديم"دراسة في ضىء
الكتابات المسمارية القانىنية"..................................................................

عالمة العبودية والعممية الجراحية إل زالتها في العراق القديم
"دراسة في ضوء الكتابات المسمارية القانونية"
د .قصي منصور عبدالكريم
المقدمة:
أصناف الكتابات المسمارية القديمة عديدة ومتشبعة من بينيا الكتابات

التاريخية والدينية والعممية واألدبية واإلدارية ،فضال عن أىميا وأكثرىا نضوجا وىي

القوانين التي تعد إحدى أىم سمات حضارة بالد الرافدين ،السيما وأنيا أقدم محاوالت

اإلنسان المعروفة في تدوين القانون وتطبيقو وممارسة قواعده  ،أذ ال يضاىييا من

حيث السبق الزمني وتنوع المضامين ووفرة النصوص أية نصوص أخرى.

(ٔ)

إن مادة دراستنا ىذه تتمحور حول القوانين البابمية التي ترقى بزمنيا إلى

أوائل األلف الثاني قبل الميالد ،وأىميا قانون حمورابي ،فضال عن بعض االشارات

الخاصة بعالمة العبودية الواردة في النصوص المسمارية ،ويجب التذكير بان قانون
حمورابي لم يكن أقدم القوانين العراقية القديمة بل سبقتو قوانين أخرى عرف منيا حتى

اآلن ثالثة ،ىي قانون الممك أورـ نمو من القرن الحادي والعشرين قبل الميالد وقانون
لبت عشتار من القرن التاسع عشر قبل الميالد فضال عن القوانين اآلشورية ،وجميعيا

مدون بالخط المسماري ،أي انو وعمى مدى أربعة قرون شيد كل قرن منيا والدة قانون

جديد لمبالد.

وتيدف الدراسة الى إثبات ماىية نوع عالمة العبودية وكيفية ازالتيا في العراق القديم،

باالستعانو بالنصوص المسمارية القانونية وبعض االشارات النصية االخرى .ومن
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الجدير بالذكر أن النصوص الطبية لم تبين لنا بشكل واضح وصريح إجراء مثل تمك

العمميات ،لذلك فإننا مضطرون الن نحاكي النصوص القانونية وبعض الوثائق

تبني األرقاء أو تحريرىم
الخاصة بالعبيد ،اذ انو من المفيد ذكره بيذا الخصوص أن ّ
أحر ار أو
وعتقيم من ربقة العبودية ،ال يصح معيم وىم في وضعيم الجديد بوصفيم ا
أشخاصا متبنون ،عند بقاء عالمة العبودية ظاىرة عمى اجسادىم ،بل البد من إزالتيا،
الن مسالة عتق سيد لعبده أو عتقو لغرض التبني ،يقصد بيا تغيير نوع العالقة التي

تربطيم معا وتحويميا من عالقة بين عبد وسيده إلى عالقة بين متبنى ومتبنيو ،أي
كالعالقة بين األب واالبن الشرعي أو بين األشخاص األحرار.

(ٕ)

واإلشكالية المطروحة ىنا والمعتمدة عمى أدلة الكتابات المسمارية بشكل عام

والقانونية بشكل خاص ،حول عالمة العبودية التي كانت توضع عمى العبيد ومن ثم
إثبات تغييرىا (إزالتيا) دون أن يبقى ليا اثر دا ٌل عمييا وكأنيا عممية ازالة عالمة
العبودية لمعبد الذي وسم أو وشم بعالمة ما ،عندىا سيكون من الممكن أن يكون

الطب العراقي القديم قد عرف عمميات إلزالة جروح او حروق قد وقعت اثر حوادث

عارضة أو أثناء الحروب ،تصيب الرجال والنساء عمى حد السواء أو بفعل تشوه
خمقي ،من الممكن طمسيا أو محوىا بإجراء عممية جراحية كالتي سنثبتيا من خالل

إزالة عالمة العبودية التي لم تكن عمى ما اعتقد وبموجب األدلة ،قصة شعر معينة بل

عبارة عن وسم أو وشم أو جرح مميز ظاىر لمعيان تميز العبد أو األمة عن غيره من

عامة الناس.

وسياق البحث سينصب حول الكيفية التي يتم بيا إزالة عالمات مميزة من

رجح أنيا كانت توضع لمداللة عمى العبيد ،وبشكل أدق يمكن أن نصطمح عمييا
الم ّ
تمك العمميات المعروفة في وقتنا الحاضر بالوشم أو الوسم ،واألكثر شيوعا ىو الوشم
في أيامنا ىذه عمى األجساد الظاىرة وغير الظاىرة من البدن.
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ويبقى استنتاجنا المتعمق بماىية عالمة العبودية وكيفية إجراء عممية إزالتيا،

قيد التخمين حتى تكشف لنا الكتابات المسمارية مستقبال بشكل قاطع ما يمكن أن يدل
عمى استنتاجنا من خالل عناصر البحث ويدعم ما ذىبنا إليو.

أوالـ قوانين العمميات الجراحية الطبية والمتعمقة بعالمة العبودية:
أن تسمية القوانين التي سيكون محور بحثنا عنيا ،مشتق من المغة االكدية بصيغة
كم" والتي تعني في األصل قضية أو قرار وىي من المصدر
دين" ( )dinuأي ُ
ِ" ُ
"ح ٌ
لمفعل"دان" ( )dânuوالذي يترجم منو اشتقاقا َح َكم )ٖ(،وربما قاضي ،ومن
الثالثي
ُ
المصدر نفسو اشتقت المفردات االكدية األخرى ذات العالقة بو مثل "ديان"

ٍ
قاض  ،و "بيت دين" ( )bīt dīniأي قاعة
 )diyānu/dayānuبمعنى

المحكمة،

(ٗ)

وقد أشار الممك حمورابي صراحة إلى مصطمح القوانين في مقدمة قوانينو

"دينات ميشارم شا
بقولو":القوانين العادلة التي ثبتيا حمورابي" وبالمغة البابمية ما نصوّ :
(٘)
حمورابي أوكينم".
dināt
mišarīm
ša
ḫammurabi
ukinma
وفي المغات الجزرية (السامية) األخرى نجد نفس الفعل لفظا ومعنى ،ففي
()ٙ

اآلرامية والسريانية "دان" وفي العبرية "دين" بكسر الدال ،بمعنى حاكم،

الفعل االكدي dināt

ويرادف

في المغة العربية "ديان" ومن الماضي والمضارع "دان ـ

()ٚ
"ديان" و"يوم الدين" ،أي يوم
يدين" ،والذي يحمل معنى مشابو لما اشتق منو بمفظ ّ
و"الديان" ىو اسم من أسماء اهلل ،والمفظ بيذا
القيامة حيث يقضي اهلل أم ار كان مفعوالّ .

المعنى قريب من القاضي أو الحاكم المرتبط بالقضاء والقوانين المعتمدة عميو ،أما لفظ

الشرائع التي شاع استخداميا لمداللة عمى القوانين العراقية القديمة ،فنرى أنيا ال
تنطبق عمى مصطمح القوانين التي أصدرىا مموك العراق القديم ومنيم حمورابي ،الن
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مصطمح الشرائع ومفردىا شريعة في المغة العربية تعني" كل ما َس ّن اهلل من الدين
وأمر بو كالصوم والصالة والح والزكاة وسائر أعمال البر" )ٛ(،والتعبير كما ىو
مفيوم وواضح من الشرائع السماوية وممتصق باإلرادة اإلالىية ،وال يتماشى مع ما
()ٜ

يصدره الح ّكام والمموك من قوانين.

لقد عرف الطبيب في المغة السومرية باسم "آزو" ( )A.ZUوتعني المعرفة عن طريق
الماء أو "إيازو" ( )IA.ZUوتعني المعرفة عن طريق الزيت ،وأخذت المغة االكدية
من المغة السومرية االسم "آسو" ( )asuلتعني معرفة أسباب المرض عن طريق الماء

أو الزيت.

(ٓٔ)

إن من أىم وأدق العمميات الجراحية في نظر الطب القديم والحديث ىي الجراحة

المتعمقة بالعيون ،فمن القرن الثامن عشر قبل الميالد وردتنا نصوص قانونية تتعمق
بجراحة العيون فالمادة القانونية المرقمة "ٕ٘ٔ" من قانون حمورابي (ينظر نص المادة

بالخط المسماري) نق أر فييا النص التالي:

" šum_ma A . ZU a_wi_lum sí_im_ma_am kab_tam i_na
GÍR.NI UD.KA.BAR i_pu_uš_ma a_wi_lam ub_ta_al_li_it ù
UD.KA.BAR )!(lu na_qab_ti a_wi_lim i_na GÍR.KAK
ip_te_me i_in a_wi_lim ub_ta_al_li_it 10 GÍN.KU.BABBAR
( ٔٔ )
"i_li_qi
والترجمة " :إذا عمل طبيب جرحا عميقا لرجل بسكين برنزية وأنقذ الرجل  ،أو فتح
محجر (عين) الرجل بآلة برنزية  ،وأنقذ عين الرجل ،يستمم ٓٔ شيقالت فضة".
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النص المسماري لممادة القانونية رقم ٕ٘ٔ ،بتصرف من:
Richardson M E J (2008) A Comprehensive Grammar to Hammurabi’s Stele,
Gorgias Press Edition, new jersey, p.64. first

أردنا أن نميد لموضوعنا األساسي بيذا النص القانوني المتعمق بجراحة العين

وذلك لمداللة عمى أن عمميات من ىذا النوع والخطورة كانت معروفة في عمم الجراحة

لمطب العراقي القديم .ثم نأتي إلى ما نستدل من خالل تناولو وعرضو بأنو محاولة
أولية الزالة عالمة العبودية ،وحتى نثبت أن ىناك عالمات مميزة سواء بالوشم أو

بالوسم بالنسبة لمعبيد في العراق القديم ،فانو من الجدير بالذكر إن النصوص القانونية
وغير القانونية لم تذكر بدقة نوع العالمة التي تميز العبد عن غيره من الناس

العادي ين ،والى حد كتابة ىذا البحث لم ترد ادلة قاطعة تثبت نوع العالمة الخاصة
بالعبيد ،فكان السائد بين أوساط الباحثين والمتخصصين من العرب ،واخص بالذكر
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)ٕٔ(

أستاذنا الجميل المرحوم فوزي رشيد وكتابو المعروف بالشرائع العراقية القديمة،

أو

األجانب من المختصين في دراسة النصوص القانونية ومن بينيم"درايفر و ميمز"(

،)Driver & Miles

)ٖٔ(

يعتقد جمّيم بان العالمة المميزة لمعبد ىي قصة شعر

معينة ،وقد استندوا في بيان ذلك عمى مادتين قانونيتين وردتا في قانون حمورابي وىما

المواد رقم  ٕٕٙو  ،ٕٕٚوالتي سنأتي عمى شرحيما الحقا( ،ينظر محتوى نص
المادتين الحقا).
 Iـ عالمة العبودية:
من الناحية المغوية فان الكممة االكدية المتعمقة بعالمة العبودية ىي "أبُّتُم"

(،)abuttum
عمى العبيد،

(ٗٔ)

(٘ٔ)

والتي تعني فيما تعنيو من معاني عديدة أنيا توضع كعالمة دالة

وقد ورد ذكرىا ألول مرة في السمسمة القانونية المعروفة بـ "آنا اتيشو"

( )ana ittišuوالتي تترجم إلى "حين أو عند الطمب" ،حيث وردت في الموح السابع
والذي يعرف بقانون العائمة السومرية،

()ٔٙ

ومصطمح العبودية الوارد في ىذا النص

التعميمي يتحدث بشكل سرد قصصي متقطع مبتدئا بالحديث عن شراء العبد

واإلجراءات المتبعة في ذلك ،حيث ترد العبارات التالية:

قص (المالك) شعره (شعر رأس العبد) ووضع عميو شارة العبودية،
" ّ
باعو لقاء مبمغ من الفضة،

لم يسمع كالم سيده،

اختفى من بيت سيده،
أعيد بعد اختفائو،

وضعت عميو األغالل واألصفاد،
ىرب ،قبض عميو ،جرحو في وجيو،
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دعم شارة العبودية،
ّ
()ٔٚ
 ............الخ من المصطمحات والعبارات".

ثم تتوالى االشارات حول ذكر عالمة العبودية في "قانون اشنونا" و"قانون حمورابي"،
وفي العديد من النصوص البابمية واآلشورية ،ويبدو أن "االبُّتُم" كعالمة لمعبودية
()ٔٛ

تختمف في وضعيا من حالة إلى أخرى،

وفي صيغتين ىما:

ٔـ تفرض عمى الفرد الحر وتنقمو إلى حالة العبودية ،ومن بين ذلك :

أ-

ب-

االبن العاق الذي ينكر والديو أو الذي ال يطيعيما.

الزوجة التي تنكر زوجيا أو تخل بشروط عقد الزواج.

ٕـ تفرض عمى من ىم عبيد في األصل وبموجب ظروف معينة ومن بين ذلك:
األمة المتكبرة على سٌدتها.
أ-
العبٌد المودعٌن على سبٌل األمانة عند شخص آخر.
ب-
العبٌد الذٌن لدٌهم مٌل للهروب.
ت-
وعودة الى بدء عمينا ان نبين ماذكرتو النصوص القانونية حول الوسم او الوشم بشكل
عام واالدلة النصية عن نوع االبُّتُم والتي أُفترض أنيا عالمة وشم أو وسم أو جرح
مميز بشكل خاص ورد ذكرىا في نصوص الكتابات المسمارية القانونية وغيرىا.

 -IIادلة عالمة العبودية:
تشير النصوص القانونية وغير القانونية صراحة الى وجود عالمات خاصة تعبر
بشكل مادي عمى عائدية امالك االشخاص سواء من العبيد او الحيوانات ،وذلك في

وضع عالمة خاصة عمى االجساد تخص مالك العبد او االمة او الحيوان الذي

يممكو ،ويمكن االشارة الييا في عدة ادلة من بينيا:

ٔ -عرف العراقيون القدماء الوسم بالكي والمعروف حتى يومنا ىذا بشكل واسع
بالنسبة لقطعان الحيوانات لبيان عائديتيا ألصحابيا ،وقد وردت اإلشارة إلى مثل ىكذا
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عالمات بالكي في قوانين حمورابي (ينظر النص المسماري لممادة رقم ٘)ٕٙ

وخالصة نص المادة وترجمتيا اآلتي:

" šum_ma SIBA ša ÁB.GAD.HÁ ú lu GANÁM.UDU.HÁ
a_na ri_im in_na_ad_nu_šum ú_sa_ar_ri_ir ši_im_tam
ut_ta_ak_ki_ir
ú a_na
KU.BABBAR
it_ta_di_in
ú_ka_an_nu_šu_ma A.RÁ_10_šu ša iš_ri_qú ÁB.GAD.HÁ
)
( ٜٔ
. "ú GANAM.UDU.HA a_na be_li_šu_nu i_ri_a_ab
غير
وترجمة المادة " :إذا الراعي الذي أعطيت لو ماشية أو غنم لمرعيّ ،
غش أو ّ
(العالمة الموسومة بيا ماشيتو) أو باع بالفضة ،يثبتون ذلك عميو ويعيد عشرة أمثال

ما سرق من الماشية والغنم إلى صاحبيا".

النص المسماري لممادة القانونية رقم ٘ ،ٕٙبتصرف منRichardson M E J, op.cit, p.72 :
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عند دراسة عقود البيع والشراء الخاصة بالعبيد ،نجد أن وضع عالمة

العبودية من خالل الوسم أو الوشم ليس باألمر المطمق ،بل يرجح انو يقتصر عمى

العبيد الذين يحاولون اليرب أو الذين ىربوا فعال وتم إلقاء القبض عمييم ،ويبدو أن

مالك العبد الذي يرى أن عبده غير منضبط وبنيتو اليرب يضع عميو عالمة العبودية
سواء بالوشم أو الوسم عمى الوجو أو اليدين او القدمين أو في أي بقعة ظاىرة من

الجسم ،وقد أثبتت لنا ىذه الحالة المادة رقم  ٔٚو  ٔٛمن قانون حمورابي ونصيما:

" إذا قبض رجل عمى عبد ىارب أو امة ىاربة في ارض زراعية وأرجعو إلى صاحبو،

فعمى صاحب العبد أن يدفع لو شيقمين من الفضة.

فإذا لم يذكر العبد (اسم) سيده ،فعميو (أي الرجل الذي قبض عميو) أن يأخذه إلى

القصر ،ثم يتحرى عن ىويتو (داخل القصر) ويعيدوه إلى سيده".

)ٕٓ(

" šumma awilum lu wardam lu amtam ḫalqam ina şerim işbatma

"ana bilešu irtediaššu.

" šumma wardum šu belšu la izzakar ana ekallim ireddišu

."warkassu ipparrasma ana belišu utarrušu

)ٕٔ(

ومن خالل دراسة نص المادتين أعاله يبدو واضحا أن وسم العبيد من قبل

المالكين ليم يتم من خالل تثبيت شكل مميز لعالمة معينة يتم المصادقة عمييا من

قبل سمطة الدولة وىذا ىو المقصود من عبارة "يتحرى عن ىويتو" ،وبالتالي فان شكل
العالمة معروف من قبل سمطة الدولة ،إذ أن شكل العالمة يدل عمى ممكية العبد
(وىذا الشكل يشابو إلى حد كبير التوقيع أو الختم المعروف في وقتنا الحالي).

كما يفيم من نص المادة القانونية أعاله أن عالمة العبودية ال توضع إال عمى العبيد
الميالين إلى اليرب ،فيضطر مالك العبد بوضع عالمات ظاىرية متعارف عمييا تعمل
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عمى تنبيو السمطات وافراد المجتمع لمراقبة العبيد الحاممين ليا بوصفيم ميالين لميرب
وذلك لتساعدىم عمى التعرف عمييم بسيولة ثم إلقاء القبض عمييم.

إما
وبالنتيجة يصح االعتقاد بان ىناك عالمة مميزة تستحدث عمى جسم العبد ّ

بالكي أو بالوشم أو بالحز ،يتم وضعيا عمى أماكن مرئية من الجسم وباألخص عمى

أماكن الوجو والجبية أو عمى اليدين أو القدمين ،ومن المرجح عند ذلك أن يكون

مصطمح " ابُّتُم أو ابُّتُّو" ( )abbuttu /abbuttumيدل عمى وضع عالمات مميزة
وبأدوات ومواد متنوعة ،وىذا ما أكدتو النصوص السومرية والبابمية حيث يرد
المصطمح مسبوقا بالعالمة الدالة عمى الجمد ( )uzuمرة ،أو مسبوقا بالعالمة الدالة
(ٕٕ)

عمى البرونز ( )urudمرة أخرى،

وقد تعزز ذلك من خالل العبارة الخاصة بعممية

تثبيت عالمة العبودية ،ربما باستخدام أداة من البرونز أو من الجمد  ،إذ يرد في

النصوص السومرية والبابمية ما نصو وترجمتو:
SUM GA.RA.AŠ MI.NI.DU.E // Bab ab_bu_ut_tum
i_ša_ak_kan_šu
(ٖٕ)
والتي تعني" ،تثبيت (أو وضع) ابُّتُم"  ،أي عالمة العبودية.

وفي ضوء ما سبق عمينا أن نفكر بالطريقة التي يمكن من خالليا إزالة

مثل ىكذا عالمات من عمى الجمد او الجسد بشكل عام ،من قبل متخصص ،ولنتعرف
عمى ىوية الشخص الذي يقوم بعممية االزالة ىذه.
ثانيا ـ أدلة إزالة عالمة العبودية:

من خالل ما يرد في نص المواد القانونية المرقمة  ٕٕٙو  ٕٕٚمن قانون حمورابي

(ينظر النص المسماري لممادتين رقم  )ٕٕٚ-ٕٕٙسيتبين لنا أن من يقوم بعممية
إزالة عالمة العبودية ىو الحالق ،وذلك في الترجمات الخاصة بالمادتين المذكورتين،

ونصيما وترجمتيما اآلتي :
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šum_ma ŠU.I ba_lum be_el ERU(M) ab_bu_ti ERU(M) la
. "še_e_im ú_gal_li_ib ŠID.LAL ŠU.I šu_a_ti i_na_ak_ki_sú
šum_ma a_wi_lum ŠU.I i_da_aș_ma ab_bu_ti ERU(M) la
še_e_im ug_tá_al_li_ib a_wi_lam šu_a_ti i_du_uk_ku_šu_ma
i_na KÁ_šu
i_ha_al_la_lu_šu ŠU.I i_na i_du_ú la
( (ٕٗ
. "ú_gal_li_bu i_tam_ma_ma ú_ta_aš_šar
والترجمة " :إذا أزال حالق عالمة عبد بحيث ال يعرف بال (معرفة) صاحب العبد،
يقطعون يد ذلك الحالق.

إذا خدع رجل حالقا وأزال عالمة العبد بحيث ال يعرف ،يقتمون ذلك الرجل ويعمقونو
في بابو (و) يقسم الحالق" لم احمق عن معرفة" ويخمى سبيمو".

النص المسماري لممواد القانونية رقم  226و المادة  ،ٕٕٚبتصرف منRichardson M E J, :
op.cit, p.66.
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كما ال حظنا أن من يقوم بعممية إزالة عالمة العبودية ىو الحالق ،وارجوا أن

ال يتبادر إلى الذىن أن الحالق قديما متخصص في قص الشعر وتزيينو فقط كما ىو

الحال اليوم ،فقد كان يقوم والى وقت قريب من خمسينيات القرن الماضي في اغمب
مدن العراق بأجراء عمميات صغرى السيما الختان والحجامة،

)ٕ٘(

وتعني جرح جزء

من الجسم عادة ما يكون في الجبية من الرأس أو الرقبة أو الظير إلخراج الدم

الفاسد ،كما يقوم الحالق بمداواة بعض األمراض ويمتمك في حانوتو أو حقيبتو بعض
األدوية والمساحيق السيما األعشاب الطبية.

ومن بين األعمال والواجبات التي كانت تقع ضمن اختصاص الحالق في العراق

القديم ،وضع عالمة العبودية وازالتيا ،وىذا العممية تؤكد التقارب الشديد بين مينتو

ومينة الطبيب الجراح  ،ومن الجدير بالذكر ان ترتيب المواد القانونية في قانون

حمورابي الشيير يضع الفقرات القانونية الخاصة بالحالقين مباشرة بعد المواد القانونية

الخاصة بالطبيب الجراح والطبيب البيطري ،كما ان النصوص المسمارية المعجمية

الخاصة باالسماء واالعالم قد رتبت بحيث جاء اسم الحالق بعد اسم الطبيب ،عمما
وان ترتيب ىذه االسماء في السياقات المعجمية يخضع لمتقارب بين التخصصات.

)(ٕٙ

وعودة إلى بدء فان اغمب من ترجم المواد القانونية أعاله ـ كما ذكرنا ـ قد

أشار إلى أن الحالق ىو الذي أزال عالمة العبودية ،وىذا أمر بدييي وواضح من

خالل ترجمة العالمات الدالة عمى الحالق بالمغة السومرية "  "ŠU.Iوبالمغة البابمية

" (ٕٚ)،"gallābuبيد أن الشيء الممفت لمنظر ىو تخصيص قَصة معينة لمشعر
بوصفيا ىي عالمة العبودية عمى اعتبار أن الفاعل ىو الحالق الوارد صفتو في
المواد القانونية السابقة الذكر.

المرجح أن عالمة العبودية ليست عبارة عن قصة شعر ،الن اإلشارات
بيد أنو من
ّ
الواردة في النصوص األخرى وفي مواد قانونية بابمية ال تدع مجاال لمشك الرتباط
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عالمة العبودية بشيء ابعد ما يكون إلى قصة الشعر ،بل تجعمنا نميل الى أن تغيير

عالمة العبودية يتم من خالل إجراء عممية جراحية وليس قصة شعر ،أطمقنا عمييا

مجا از عممية جراحية ،السيما إذا عرفنا وان تمك العمميات تمت قبل حوالي أربعة آالف
عام ،وندعم ما ذىبنا إليو باالتي:

Iـ إذا كانت عالمة العبودية مجرد قصة شعر فميس من الصعب أن يقوم العبد
اليارب بالذىاب إلى أي شخص آخر ليقص خصمة شعر رأسو أو حتى أن يقوم ىو

بنفسو بقصيا ،وربما ال يضطر إذا نوى اليرب أن يذىب إلى الحالق أصال فعميو
وببساطة أن يغطي شعر رأسو بوضع خطاء عميو دون الحاجة إلى قصو وبالتالي
يمكنو أن يخفي عالمة العبودية التي يقترح البعض بأنيا قصة شعر أو خصمة مميزة

من الشعر.

)(ٕٛ

واذا كان ما قام بو الحالق مجرد تغيير قصة شعر الرأس فيذا ال يدعو أن تدرج مادة
قانونية بذلك ،بل إن المادة القانونية عاقبت الحالق ألنو قام بإزالة وشم ممكية العبد

والعقوبة كما رئينا قاسية بحق الحالق (قطع اليد) ،ألنو أزال عالمة العبودية ،وفي
المحصمة فانو قام بعممية مكنت العبد من الفرار بعد أن تخمص من عالمة العبودية
التي يعرف بيا العبيد عادة ،وربما ليذا السبب تشير النصوص في عصور متقدمة
إلى وشم العبد بعالمة ال تمحى كان تكون في الجسم تماما مثمما يفعل أصحاب

المواشي بماشيتيم ليتعرفوا عمييا.

)(ٕٜ

وعندما يقوم الحالق باجراء عممية جراحية بدل الطبيب ،فانو ليس باألمر الغريب،

فغالبا ما يفعل الحالق شيء مشابيا لعممو ىذا ،وقد مارس فعال الحالقون مينة الطب
وخاصة طب األسنان زمنا طويال في أوربا ،كما تذكرنا أدواة الحالق البغدادي قبل

نصف قرن بمثل ىكذا أعمال تقع عمى عاتقو.

)ٖٓ(
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IIـ مما يدل عمى أن عممية إزالة عالمة العبودية ىي إجراء جراحي طبي ىو أن فعل
إزالة العالمة في المادتين المذكورتين في قانون حمورابي جاءت متسمسمة مع المواد
القانونية المتعمقة بالشؤون الطبية وليس ليا عالقة بشؤون العبيد وقص شعرىم  ،فكما

ىو معروف فان قانون حمورابي مقسم إلى مواد تتوالى حسب موضوعات محددة
يصل عددىا إلى أكثر من ٕ ٕٛمادة قانونية فالطب والطب البيطري والعمميات

الجراحية جاءت متسمسمة من المادة رقم ٕ٘ٔ إلى المادة رقم ٕٕ٘ وتأتي بعدىا
مباشرة المواد السابقة الذكر مباشرة والتي تحمل الرقم  ٕٕٙو  ،ٕٕٚأي أن كال

المادتين مكممة لشؤون الطب والعمميات الجراحية ،بينما خصص القانون المذكور

لمعبيد وشؤونيم مواد متسمسمة تبدأ بالمادة رقم  ٕٚٛوتنتيي بالمادة رقم ٕ.ٕٛ

)ٖٔ(

 IIIـ إن تأكيد وسم العبيد بإحداث عالمة مميزة عمى الجسم كالوسم أو الوشم ،مما
دون بالمغة البابمية
يتطمب إزالتيا عممية جراحية ،أثبتتيا لنا المادة رقم ٕ٘ من قانون ّ
يسبق قانون حمورابي بحوالي نصف قرن أو أكثر من الزمن وىو القانون المعروف

بقانون"أشنونا" (،)Eshnunna

)ٕٖ(

ومن خالل قراءة نص المادة القانونية (ينظر قراءة

وترجمة نص المادة رقم ٕ٘) وترجمتيا يتضح أن ىناك قيود وأغالل وعالمة عبودية
توضع عمى العبد أو األمة في حال دخوليم بوابة المدينة ،عبارة عن وسم يعرفون بو

طوال فترة عبوديتيم ،ومحتوى النص وترجمتو اآلتي:

" ERÌ ù GÉME ša it_ti DUMU ši_ip_ri_im na_aș_ru_ma
KÁ.GAL
eš_nun_naki
i_te_er_ba_am
ka_an_nam
maš_ka_nam ù ab_bu_tam iš_ša_ka_an_ma a_na be_lí_šu
( ٖٖ)
. "na_sir
" يوسم العبد أو األمة الذي في عيدة مبعوث ودخل بوابة اشنونا بالقيود ( َكنم) أو

(مش َكنم) أو عالمة العبودية (ابُّتُم) ويحافظ عميو لصاحبو".
األغالل َ
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النص المسماري لممادة القانونية رقم ٕ٘ من قانون اشنونا ،وقد قام الباحث برسم العالمات
المسمارية لمنص المقروء من قبل :عامر سميمان ،)ٕٕٓٓ( ،مرجع سابق ،ص ٘.ٛ

وعندما ندقق في األفعال الواردة في النص أعاله نجد المعنى المغوي مترابط بين الفعل
" "nașrumوىو من المصدر""eșeruبمعنى يرسم أو ينقش أو يخط ،وكميا معاني

تفيد لمداللة عمى الوشم أو الوسم ،والمرتبط بالمصطمح المعروف لدينا بـ"ابُّتُم"
)ٖٗ(
( )abuttumوالذي يعني في ىذه الحالة نقش أو رسم عالمة العبودية.
وتضيف لنا مادة قانونية معمومة اخرى وردت في نص قانوني من العصر البابمي

القديم تعرف بمجموعة النصوص المعجمية)ٖ٘(( ،مادة رقمٔ) سميت بـ "آنا اتيشو"
( ،)ana ittišuوالتي كانت معدة أصال لتعميم الكتبة بالخط المسماري والمغة
السومرية واالكدية ،وىي مقتبسة من مواد قانونية كانت معروفة لدييم عمى ما

يبدو(ينظر النص المسماري لممادة) ،ونص المادة القانونية وترجمتيا اآلتي:
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"

a_bi

at_ta

ul

a_bi_šú

a_na

ma_ru

šum_ma

__am(!) [ ù a]ab_šu ab_bu_ut_tum i_ša_ak_kán_šú [la_]ù_gal

."KU.BABBAR i_nam_din_šu

()ٖٙ

" إذا قال ابن ألبيو أنت لست أبي ،يحمقو (أي األب) ،ويضع عالمة العبد عميو
()ٖٚ

ويعطيو بالفضة".

المادة القانونية رقم ٔ من مواد قانونية بابمية سميت بـ "آنا اتيشو" ( ، )ana ittišuوقد قام الباحث
برسم العالمات المسمارية لمنص المقروء من قبل :عامر سميمان ، )ٕٕٓٓ( ،مرجع سابق ،ص

ٕٔٔ.

يفيم من خالل دراسة المادة القانونية أعاله أن ىناك فرق بين حالقة الشعر ووضع
عالمة العبودية بدليل أن النص يعاقب االبن الذي اليعترف بأبوة والده بان يقوم األب
بحالقة شعر ابنو ثم يضع عميو عالمة العبودية ،أي أن ىناك رمزيتان في العقوبة،
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ويمكن التأكد من ذلك من خالل ارتباط مصطمح "ابُّتُم" مع مصطمح الحالقة في
النصوص المغوية ،حيث يرد المصطمح "گالبو" أو "قالبو" ( )ٖٛ(،)gullubuـ ربما
إشارة إلى من يقوم بوضع عالمة العبودية أو إزالتيا ـ وىو الحالق الذي يقمب الرأس
وكذا الشعر .ولمعودة إلى نفس النص فانو عمى ما يبدو إن إنكار االبن ألبيو الذي لم

يولد من صمبو أي االبن المتبنى بقولو "أنت لست أبي" وألمو التي ربتو وأنشأتو
وأحسنت تربيتو "أنت لست أمي" ،يؤدي ذلك الى عقاب يتمثل بحمق الشعر كعقوبة

مؤقتة ،تتمثل بحمق الشعر ،وبالتالي سيطول الشعر حتما مع مرور الوقت ،ثم تعقب
()ٖٜ

عممية الحمق مباشرة عقوبة طويمة األمد عندما يوصم بعالمة العبودية،

إال إذا قام

الحالق بإجراء عممية إزالة لمعقوبة الطويمة االمد والمتمثمة بعالمة عمى الجسم كعالمة

لمعبودية ،عندىا يكون ذلك الحالق جراحا ماى ار سيجرى عممية لذلك االبن المتبنى
عندما يعود لرشده ويحترم متبنيو من األب واألم.

 IVـ عالمة العبودية كوشم أو وسم عمى القدمين واليدين:ـ بعيدا عن حالقة الشعر
تثبت لنا نصوص متأخرة من العصر البابمي الحديث ،أن عالمة العبودية توضع عمى

القدم أو الرسغ ،يبدو واضحا أن وضع عالمة العبودية "ابُّتُم" ( )abuttumلم تكن
قصة شعر بل عالمة ظاىرة عمى القدم أو اليد ،فقد جاء في نص من"نوزي" (اسم
مدينة أثرية عمى بعد ٕٔ كمم جنوب مدينة كركوك شمال العراق) يتناول موضوعو
وصية أب بتركتو ألوالده وزوجتو  ،وترد في الوصية عبارات تيديد إلى األوالد في

حالة إنكارىم لنصيب أميم من الميراث وعدم تطبيقيم لنص الوصية(،ينظر نص
الوصية بالخط المسماري) ومما يفيدنا في النص ذكره لوضع عالمة العبودية "ابُّتُم"
( )abuttumعمى قدم من ال ينفذ الوصية ،والنص والترجمة كاآلتي:
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" nu

bitit

]......[I_na

ab_bu_ta_šu_nu

i_na_ad_din

I_na šépi_šu_nu i_na_an_di_nu ú šu_ú ]U[ú_maš_šar_šu

."qi_ir_bā_na la i_he_ip_pé

(ٓٗ)

"في جناح الخدم سيرمى وستوضع عالمة العبودية عمى قدمو( ،إال أن) عالقتو

بالعائمة لن تنتيي"

جزء من نص الوصية التي تعاقب من يخالف تنفيذىا بوضع عالمة العبودية عمى قدمو ،وقد قام
الباحث برسم العالمات المسمارية لمنص المقروء من قبل  :صالح حسين الرويح ،مرجع سابق ،
صٕٗٔ.

يبدو واضحا من النص أن عالمة العبودية كانت توضع عمى األقل من خالل ىذا

النص الصريح عمى القدم " " šépiوالتي يقابميا بالمغة السومرية ""GÌRوتعني قدم أو

ِرجل.

(ٔٗ)

وعند ىذا المعنى تكون عالمة العبودية عبارة عن وسم أو وشم مميز ،مما

يستوجب فيما لو تمكن الشخص الذي وضعت عميو العالمة من إزالتيا أن يتدخل
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الحالق إلجراء عممية جراحية إلزالة عالمة العبودية  ،الن الحالق ىو الشخصية
المسؤولة قانونيا عن مثل ىذه العمميات.

(ٕٗ)

وقد توضع عالمة العبودية عمى اليد دون القدم ،ومن ذلك نق ْار في نص من العصر
البابمي الحديث عن وسمم بعالمة العبودية ،والنص صريح وواضح في انو لم يذكر

الوسم فقط ،بل أشار إلى شكل الوسم والمتمثل في عالمة النجمة ،التي وسمت بيا
األمة الميداة إلى معبد مكرس ألحد اآللية  ،فيقوم الشخص المتخصص بوضع

عالمة العبودية المتمثمة بشكل نجمة عمى يد األمة (ينظر النص المسماري لوضع

السمة) وقراءة النص وترجمتو كاآلتي:

" Kak_kab_ti ú
ar_ra_a_ti i_na
ٖٗ
šir
_." ]in[ eli rit_ti_šu it_ta_di
وترجمة النص " :وضع سمة النجمة عمى يد (رسغ) األمة"

النص المسماري من العصر البابمي الحديث يبين وضع سمة العبودية وشكميا المتمثل بالنجمة
عمى يد األمة ،وقد قام الباحث برسم العالمات المسمارية لمنص المقروء من قبل  :صالح حسين
الرويح ،مرجع سابق  ،صٕ٘ٔ.
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ومن خالل النص اعاله يفيم بشكل واضح أن السمة (  )Kak_kab_tiكانت عبارة

عن نجمة ( )ar_ra_a_tiوضعت عمى رسغ ( )širrit_ti_šuاألمة ،فأصبحت بذلك

عبدة تابعة لممعبد الذي أىديت لو .واذا ما قدر وان أصبحت ىذه األمة حرة ،فما
عمييا إال أن تسعى إلى طبيب مختص (حالّق) ليسعفيا بإزالة عالمة النجمة التي

وضعت عمى رسغيا.

ويجرنا نص األمة السالف الذكر إلى مسالة أخيرة تتعمق بعدم التوافق مع من

يذىب بالقول ان عالمة العبودية ىي قصة شعر،وذلك من خالل اإلشارة إلى نوع
لعالمة مميزة عمى القدم أو اليد أو الوجو أو في أي مكان ظاىر لمعيان ،ولو دققنا

النظر بشكل حول نوع عالمة العبودية لقص الشعر ،فمربما يصح القول مع العبيد من
الذكور ،بينما ال يصح األمر بتاتا مع اإلماء في حمق شعر رأسيم كعالمة لمعبودية،

الن في ذلك تشويو لشكميا ومنظرىا ،فأكثر اإلماء فضال عن عمميم وخدمتيم
ألسيادىم يكونون مرتعا لالستبضاع من قبل أسيادىم ،وبالتالي ال يمكن أن يكون

السيد راغبا بمعاشرة أمتو من دون زينة شعرىا ،فيفضل عند إذن أن يضع الوشم عمى

يدييا أو قدميا أفضل من أن يقص شعر رأسيا ،ودليل ذلك نجده في حالة معاقبة
األمة التي تقصر مع سيدىا أو سيدتيا ،فان عقوبتيا تكون بجز شعر رأسيا ثم بيعيا،

ففي إحدى الوثائق التي تعود إلى السنة الثانية عشر من حكم الممك حمورابي ،نجد أن
زوجا اشترى امة تدعى "شمش نوزي" من والدىا وقد تزوجيا السيد الذي اشتراىا

ويدعى"بونيني أبي" لتكون امة لزوجتو األصمية والتي تدعى"بميسونو" ،وكتب في نص
عقد الشراء ،إذا ما قالت األمة يوما ما لمزوجة "أنت لست سيدتي" ،يجز شعر رأسيا
(ٗٗ)

وتباع في سوق النخاسة،

وبذلك يشوه منظرىا فال يقبل احد شرائيا إال بعد مدة

ليطول شعر رأسيا ،عندىا نتبين أن عالمة العبودية ال يمكن في ىذه الحالة أن تكون

قصة شعر تشوه منظر األمة .بينما في المقابل لم يتردد المشرع القانوني بقص شعر
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العبد الذكر المخالف والذي ال يستجيب لسيده ،بل ويصل األمر أحيانا إلى أن تصمم

أذنو ،كما ورد ذلك في المادة رقم ٕ ٕٛمن قانون حمورابي والتي تنص عمى اآلتي:

" šumma wardum ana belišu ul beli atta iqtabi kima warassu
( (٘ٗ

. "ukanšuma belšu uzunšu inakkis

" إذا قال عبد لسيده أنت لست سيدي ،وثبت انو عبده ،فعمى سيده أن يقطع أذنو".

)(ٗٙ

النص المسماري لممادة القانونية رقم  ،282بتصرف منRichardson M E J, op.cit, p74. :

ومن االشارات الوارده اعاله تأكد لنا وجود عالمة مميزة مخصصة لمداللة عمى

الشخص الذي يوسم بالعبد او االمة ،عمى الرغم من اختالف نوع وموضع ىذه
العالمة بالنسبة لمعبد الذكر أو االنثى.
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الخاتمة واالستنتاج:
اإلشكالية التي حاولنا اإلجابة عمييا من خالل المالحظات التي طرحناىا

حول عالمة العبودية ،بينت لنا أن تخصيص نوع معين من العالمات وفي أماكن
محددة من الجسم لمعبيد لم يثبت قطعيا ،بينما ثبت لدينا أن عالمة العبودية لم تكن

قصة شعر مميزة أو ما شاكل ذلك ،وفي تحديدنا لشخصية من يقوم بإزالة تمك العالمة

التي كانت ال تتعدى كونيا وشما أو وسما ظاى ار عمى البدن عمى اختالف األماكن

سواء بالنسبة لإلماء أم الذكور من العبيد ،كان يمتين ىذا العمل الحالق باعتباره من
يقوم بمثل ىذه العمميات ،ثم بداللة المادة رقم  ٕٕٙو ٕٕٚوالتي أشارت بصريح

العبارة إلى أن الحالق ىو الذي يقوم بإزالة عالمة العبودية ،وقد افترضنا أن الحالق
في ذلك العمل يقوم بمعب دور الطبيب ،عمى الرغم من عدم ورود أي إشارة إلى حد
اآلن تشير إلى قيام الطبيب بإجراء مثل ىكذا عمميات إلزالة عالمة العبودية ،عمما

وان الطبيب كان يقوم بعمميات اخطر واكبر من ىذه السيما في محجر العين ،وىذا

يجعمنا نرجح أن عممية ازالة عالمة العبودية لم تكن من اختصاص الطبيب بل من
اختصاص الحالق ،والدليل عمى ذلك وارد في نص المواد القانونية المشار الييا في

البحث ،فالنصوص لم تشر إلى صيغة التعميم في عممية إزالة عالمة العبودية كما

ىي العادة في اغمب المواد القانونية التي تبدأ بعبارة ""šum_ma a_wi_lum

بمعنى اذا رجل ،بل حددت الحالق بالقول " "šum_ma ŠU.Iأي "إذا حالق"،

المشرع لمحالق ىذه المادة واعتبره مسؤوال عن إزالة عالمة العبودية
وبذلك خصص
ّ
بعممية جراحية قد تكون اقرب إلى عمميات التجميل ،بيد أنيا أولية مع األخذ بنظر
االعتبار عامل الظرف والمظروف ،واخذ التطورات التي طرأت عمى المينة بشكل

أكثر قبوال ،فيما لو اعتبرنا أن محاولة بحثنا ىذه بمثابة لفت االنتباه إلى جانب ميم

من جوانب التقدم العممي والطبي بشكل خاص في الفكر العراقي القديم والتي وصمتنا
366

العدد ()55

ذي القعدة 1437هـ  -اب 2016م

عالمة العبىدية والعملية الجراحية إلزالتها في العراق القديم"دراسة في ضىء
الكتابات المسمارية القانىنية"..................................................................
من خالل الكتابات المسمارية التي لوالىا لما عرفنا الشيء الكثير عن اغمب العموم

والمعارف اإلنسانية.

الهوامش واالحاالت:
 -1عامر سلٌمان ،العراق فً التارٌخ القدٌم ـ موجز التارٌخ الحضاري ،دار الكتب للطباعة
والنشر ،جامعة الموصل ،الموصل ،1993 ،ص 181وما بعدها.
 -2هورست كلٌنكل ،حمورابً البابلً وdعصره،تعرٌب محمد وحٌد خٌاطة ،دار المنارة للدراسات
والترجمة والنشر ،ط،1دمشق،1991،ص.222
3

- René Labat, Manuel D’épigraphie Akkadienne, société Nouvelle librairie
orientaliste ,Paris, 2002, no.12,457, p.47,205.

 -4عامر سلٌمان وآخرون ،المعجم االكدي ـ معجم اللغة االكدٌة (البابلٌة واآلشورٌة) باللغة العربٌة
والحرف العربً ،الجزء األول أ ـ د  ،منشورات المجمع العلمً العراقً  ،بغداد،1999 ،
ص.216
-5عامر سلٌمان ،نماذج من الكتابات المسمارٌة ـ النصوص القانونٌة ،ج ،1منشورات المجمع
العلمً ،بغداد ،2112 ،ص.12
- Brown F and others, Hebrew and English Lexicon of the old Testament,

6

Oxford 1972, p.192
 -ٚإبراىيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،القاىرة ،ٜٕٔٚ،طٕ ،صٖٖٓ.
 -8أبو الفضل جمال الدٌن ابن منظور ،لسان العرب ،الجزء العاشر ،دار صادر  ،بٌروت  ،د.ت ،
ص  41وما بعدها.
 -9عامر سلٌمان وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص.22
-Driver G.R , and Miles J.C The Babylonian Laws, Oxford, 1955, vol.1,
p.416.

365

العدد ()55

ذي القعدة 1437هـ  -اب 2016م

10

عالمة العبىدية والعملية الجراحية إلزالتها في العراق القديم"دراسة في ضىء
الكتابات المسمارية القانىنية"..................................................................
- Richardson M E J, A Comprehensive Grammar to Hammurabi’s Stele,

ٔٔ

Gorgias Press Edition, New Jersey, 2008, p.65. first
 -12فوزي رشٌد ،الشرائع العراقٌة القدٌمة،دار الرشٌد للنشر ،ط ،2بغداد .1929،
- -Driver G.R , and Miles J.C The Babylonian Laws, Oxford,1952& 1955,

13

two vols.
- René Labat, op.cit,p.153,no.333.
- Jeremy B and other, A Concise Dictionary of Akkadian,) = CDA( ,

14
15

Wiesbaden, 1999,p.2b.
 -16عامر سلٌمان ،)2112( ،مرجع سابق  ،ص .211
 -12هورست كلٌنكل ،مرجع سابق ،ص.246
 -18لمزٌد من المعلومات حول طبٌعة اال تب متم وارتباطها بالعبٌد ٌمكن مراجعة صالح حسين
الرويح ،العبيد في العراق القديم ،رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم اآلثار ـ كلية االداب -جامعة
بغداد ،6791 ،ص  111وما بعدها.
 - 19عامر سلٌمان ،)2112( ،مرجع سابق  ،ص .211
 -21فوزي رشٌد  ،مرجع سابق ،ص.122
ٕٔ

-

Richardson M E J, op.cit, p.23

 -22صالح حسين الرويح ،مرجع سابق  ،ص .114
- Driver G.R , and Miles J.C, part B, Op .Cit, p.308.

23

 -24عامر سلٌمان ،)2112( ،مرجع سابق ،ص.185
 -25عزٌز جاسم الحجٌة ،بغدادٌات ـ تصوٌر للحٌاة االجتماعٌة والعادات البغدادٌة خالل مائة عام،
وزارة الثقافة واإلرشاد ،السلسلة الثقافٌة ،بغداد ،1962،ص .42،65ومن الجدٌر بالذكر ان
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السكان المحلٌٌن فً بعض الدول العربٌة ومنها تونس على سبٌل المثال ٌطلقون على الحالق
اسم الحجّام ،وعلى الحالقة مصطلح الحجامة.
26

- The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of
انظر تحت كلمة "ﮔالبو" )Chicago, Chicago, 1956- ff , (=CAD),G. (gallabu
- René Labat, op.cit,p.163,no.353.

27

- CAD, vol.1, A, p.49-50

28

 - 29هورست كلٌنكل ،مرجع سابق ،ص.238
 -31رضا جواد الهاشمً ،األطباء والحالقون فً العراق القدٌم دورهم ومكانتهم ،مجلة سومر،
المجلد  ،2112-2111 ،51بغداد ،ص.198
 -31عامر سلٌمان ،القانون فً العراق القدٌم  ،الموصل  ،1922 ،ص225ـ.228
32

- Albrecht G,The Law of Eshnunna Discovered at tell Harmal, SUMER,
vol.4, 1948, pp.63-102.
 -33عامر سلٌمان ،)2112( ،مرجع سابق ،ص .85
- CDA , op.cit, p.81b.

34

 -35كشفت األلواح المسمارٌة فً بالد الرافدٌن عن العدٌد من النصوص المعجمٌة باللغتٌن
السومرٌة واالكدٌة على شكل حقلٌن ،كتب األول منهما إلى الٌسار النص باللغة السومرٌة فً
حٌن كتب نفس النص فً الجانب األٌمن باللغة االكدٌة ،انظر عامر سلٌمان ،المعاجم اللغوٌة
من مظاهر

أصالة حضارة بالد

الرافدٌن

 ،مجلة

المجمع

العلمً

العراقً،

،2/44بغداد،1992،ص339ـ.356
 -36عامر سلٌمان ،)2112( ،مرجع سابق ،ص .211
 -32فوزي رشٌد  ،مرجع سابق ،ص .125
- CDA, op.cit, p.2b.
 -39هورست كلٌنكل ،مرجع سابق ،ص228
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 -41صالح حسين الرويح ،مرجع سابق  ،ص 124
- René Labat, op.cit,p.199,no.444.

41

 -42رضا جواد الهاشمً ،مصدر سابق  ،ص .192
 -43صالح حسين الرويح ،مرجع سابق  ،ص.125-124
 -44هورست كلٌنكل ،مرجع سابق ،ص.244
- Richardson M E J, op.cit, p.75.

45

 -46فوزي رشٌد ،مرجع سابق،ص.166

المصادر والمراجع :
 إبراىيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،القاىرة ،طٕ. ٜٕٔٚ ، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور ،لسان العرب ،الجزء العاشر ،دار صادر  ،بيروت  ،د.ت. رضا جواد الياشمي ،األطباء والحالقون في العراق القديم دورىم ومكانتيم ،مجمة سومر ،المجمدٔ٘.
 صالح حسين الرويح ،العبيد في العراق القديم ،رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم اآلثار ـ جامعةبغداد.6791 ،
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Abstract:
The discussion

point that shown

in the research and based on

cuneiform evidence in law, in particular, focus on the slavery mark ,
which was placed on the slaves and then removed without any effect like
surgery for beauty for those who was marked or tattooed Then it would
be possible that the ancient Iraqi medicine had known processes to
remove wounds or burns effects which occurred by accidents or casual
during the wars to both

men and women, or by a congenital

malformation, that is possible erased by such operation a slavery mark
what I thought and as shown in the evidence, a special haircut but
marking or tattoo or visibly injured distinguish a slave from others.
Our knowledge of medicine and special operations Enhanced by
exercise mark the medical jobs through the study of some law materials,
where laws of ancient Iraqi among the most important sources that took
in its consider the medical profession, for example the famous laws of
King Hammurabi ( 1792 -1750 B.C), which considered the oldest laws
indicated clearly to the laws of the medical profession till now and those
laws which are more than 282 law material, material numbered from
215 to 227 for Medical Sciences.
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