الفن فً العراق القدٌم
فن النحت البارز فً العصر البابلً القدٌم
المسالت
مسلة الملك حورابً
قانون حمورابً الذي كتب و نشر فً عهد الملك حمورابً سادس ملوك
ساللة بابل األولى الذي حكم الفترة من (  2973ق  .م الى  2961ق .
م ) و كتب هذا القانون فً السنة الثالثٌن من حكمه و طبق هذا القانون
فً جمٌع انحاء الدولة الموحدة كما أصبح وسٌلة لتوحٌد عادات و
أعراف السومرٌٌن و االكدٌن
.

اكتشف عام  2713م فً مدٌنة سوسة عاصمة بالد عٌالم على ٌد بعثة
أثرٌة برئاسة عالم اآلثار جون دي مورجان و هً منقوشة على حجر
الدٌورٌت األسود و فً أعلى الحجر صورة للملك حمورابً واقفا ٌتسلم
قانونه من اله الشمس شمش الجالس على العرش  .و قد كانت المسلة
مكسورة إلى ثالثة قطع عند اكتشافها و تم لصقها الحقا.

مالحظة  :اكتشفت المسلة فً مدٌنة سوسة بعد سرقتها من قبل الملك
العٌالمً شونزك ناهونتً مع الغنائم التً حصل علٌها بعد غزوه بابل
عام  2291ق  .م و لعل سبب نقل المسلة من قبل العٌالمٌٌن اعتقادهم
إن ذلك ٌجلب االزدهار و القوة التً عاشتها بابل فً عهد حمورابً و
مما ٌذكر إن هذا الملك قد حاول مسح اسم حمورابً من المسلة و لكنه
توقف ألسباب مجهولة قد ٌكون من بٌنها تهٌبه من اللعنات التً ذكرت
فً خاتمة القوانٌن بحق كل من ٌتالعب بهذه القوانٌن .
ٌتكون قانون حمورابً من مقدمة و نصوص قانونٌة و خاتمة كتبت
المسماري:
الخط
و
البابلٌة
باللغة
المقدمة  :كتبت بأسلوب رائع اقرب من الشعر  ,تناول فٌها حمورابً
األسباب التً دفعته إلى إصدار قانونه كما تناول تمجٌد اآللهة التً
اختارته لنشر العدالة و ٌقول فٌها (( آنذاك أسمٌانً اإللهان انو و انلٌل

باسمً حمورابً األمٌر التقً الذي ٌخشى اآللهة ألوطد العدل فً البالد
ألقضً على الخبث و الشر لكً ال ٌستعبد القوي الضعٌف و لكً أنٌر
البالد من اجل البشر أنا حمورابً الراعً المصلح الورع المنقذ لشعبه
من البؤس الذي ساعد على إظهار الحق المنتصر على المشاغبٌن
وضعت هذا القانون بلسان البالد لتحقٌق الخٌر للناس )) ثم ٌستعرض
حمورابً ألقابه و أعماله العسكرٌة و العمرانٌة .
النصوص القانونٌة  :تضمنت  383مادة نقشت على المسلة بشكل أعمدة
بلغ عددها  62عمود  .و قد تناولت نواحً الحٌاة المعروفة آنذاك وهً:
( 1-من المادة ا إلى  ) 6جرائم اإلدارة القضائٌة وهً االتهام الكاذب و
الزور.
شهادة
( 2-من المادة  7إلى  ) 36الجرائم المرتكبة ضد الملكٌة كالسرقة و
االختالس.
( 3-من المادة  37إلى  ) 76أحكام األراضً و الدور.
( 4-من المادة  77إلى  ) 232أحكام البٌع و التجارة.
( 5-من المادة  233إلى  ) 275أحكام الزواج و الطالق.
( 6-من المادة  276إلى  ) 325أحكام الجرائم المرتكبة ضد األشخاص
.
( 7-من المادة  326إلى  ) 351أحكام ذو المهن.
( 8-من المادة  352الى  ) 394أحكام الزراعة و الري.
( 9-من المادة  395الى  ) 383أحكام الرقٌق.
الخاتمة  :كتبت بأسلوب شبٌه بالمواد القانونٌة و تتضمن خطابا موجها
للناس ٌحثهم فٌه حمورابً إلى احترام ما جاء فً قانونه لٌنالوا مكافأة
اآللهة و أٌضا التهدٌد بالقصاص لمن ال ٌحترم هذا القانون  ,كما تضمنت
الخاتمة القوانٌن نفسها من حٌث شرعٌتها ثم تطرقت إلى أهداف القوانٌن
و كٌفٌة االستفادة منها ثم أخٌرا استنزال اللعنات على كل من ٌحاول
تخرٌب هذا القانون.

