
 دوافع التبني:
 الدافع الديني-1

فالدددافع الدددديني يبدددو يددداهم  ويددا وهاهدددا ي فلحددة  ادويد فدددي ال يددا  الددددنيا لدددان 
يعنددي   ددم الهعت ددداا العةا يددة ال ديهددة  ددهان هلانددة هةهو ددة فددي العددالم اي دد ل بعددد 

 . (1)الوفا  
ولادددكا لاندددا بعدددع اي دددة العةا يدددة ال ديهدددة ت) دددك الددد  تبندددي ادويد) الدددكلوة  

. ه ابددددل هددددا  (2)وايندددداال ( يداط ال  ددددوة الدينيددددة وت ددددديم ال ددددةابين ل لاددددة بعددددد وفدددداتام
 .(3)ي ص)ون ي)يه هن   وق واهيتازاا ادبن او البنا  الهتبنا  وي  يها في التةلة

)ي الو دددي  تطدددتة  فيادددا الهتبنيدددة ي ي)ددد  وفدددي وحي دددة تعدددود الددد  العصدددة البددداب
) باحترامهااا  ااا حااتهااا شتاار س باالاار اااقد اممااا  امم اا س ماا  الهتبنددا  ان ت)تددزم 

. فدي  دين يطدتة  الهتبندي فدي وحي دة اىدةب ي)د  ابنتده الهتبندا   (4) اجلها بلا  مشتهاا  
اك يدةد فدي ت ديم ال ةابين والهةا يم هن ا )ه بعد الهدوا ه ابدل تةلده لادا  هيدع اهملده 

)  اا حاااتا يلاان ا  ت اشما بايلااما شياا ما اماشا يلاان ا  ت ا ما ما  النص 
 . (5) اجلا ام رابا  امجااازاة  

كلدددك ين الهعت دددداا ال دددامد  فدددي اله تهدددع العةا دددي  دددديها ت لدددد ي)ددد  ان ةو  
الهيا ان تنزل ال  العالم اي د ل وتب د  انداك  الهدا ي دوم اادل الهيدا بت دديم ال دةابين 
كا لددم يلددن ل)هتددوف   ةيددم فددان ةو دده تب دد  اامهددة  وا اهددة ال  ددوة الدينيددة ل)هتددوف  ي واك

. لدددكلك لدددان  (6)ت دددوم بدددين اله دددابة وتددددىل فدددي ا  دددام النددداة وت دددبم لادددم ايهدددةاع
الطددىص يتىدددك لددده ولدددا بدددالتبني ويادددم لدده ههت)لاتددده واهوالددده لددي ي دددوم الهتبنددد  با اهدددة 

كلك ن ةا في بعدع النصدوص ان ي)د  الهتبندي ال  وة ي)  ةو  الهتبني بعد وفاته ل
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 .  129 نون ي نامل :ي امد ها بعد الهوا ي ص   (6)



ان ياددددتم بهتبنيدددده فددددي طدددديىوىته ي ف ددددد  دددداط نددددص هددددن العصددددة اللاطددددي          ) 
 Etمااي اقاا  مهااا اباااة شراكااة ت ماا من تباااا  ina-uruk-risatا   "(7) ق.م(1595-1168

irtum  اباااةNinurtu-musalim  ش  لااا ) ا ي اممتبااااة   مااش ااابم بااا با ماا  اماا  د
 ااا اممااات ب   ااا امب ااا  اش ا  تزشجهااا )  Etirtumبااا  تباا    ina-urukحاا   شماا 

حر اا : اييتها مرج    .  ااها اشف   تجل  ماهاا اماة ت شاا ا ياملتهاا ق ماش  اا   
 Etirtumم  ح  امباا اممتبااة ا  ترجم امى باا اباها ) شاما  ا امح ا اا   ت شيلاى 

يلاى ببر اا   8)اتهاا يلاهاا ا  تاقااد امماا  ياشا  حااتهاا شبلا  ش  ina-urukا  تخ ي 
 باتهااا ) ااااا ماااا اباتااا    ااهااا اتخااار قاا  مااا تملاان ماا    ina-urukشاا ا بامااا 

 مهااا ) باامتباا   ااااا ماااا امااا  اااشف تجلاا   Etirtumامفضاة ت امااا   ا مااا بامااا 
 .  ماها امة   

تبااااا ابااااة ااااامها   Tulpunnaya) ا  اماااراة ااااامها  (9)ون دددة  ندددص هدددن ندددوز 
sitanka   م  اخاها شابتريا ا  اقش  مها امخاار  اا امماات ب  اماا ا  تازشsitanka  

) م  رج  حر   اش ا  تلياها ) تزشجها   امى يب  مهاا اش ا  تجللهاا   ) تلما    
حتاى مشتهاا شاا ا ماا  Tulpunnayaا  تخا ي  sitanka  شمق  يلى  Harimtu ا امب ا   ) 

مااا ما  اما  د   2قا  يلاها ا  تا  م  Tulpunayaامل   شترقا با    sitankaا ضا 
  . 

ولدددان به ددددوة الطدددىص ان يتبنددد    )دددة هدددن والددددياا ال  ي يدددين ويطدددتة  بع دددد 
التبني باناا  وف تنكة ال    د الهعابد وتلةة ل)ىدهة فيه يندها تلبة لهدا  داط فدي 

 . (12)الهعبد يند ب)وغاا نص هن نهةود بان   دام تبن  ابنة ونكةاا لتعهل في
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