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 (1975 / 12العدد ) المرأة في الشرائع العراقية القديمة
 يوسف حّبي  . األب دتعريب  /سايبرت ه ايلز 

 

نشرت في  قمنا بتعريب هذا البحث المقتطع من كتاب عن )المرأة في الشرق القديم( أستكمااًل للبحوث التي :تقديم
كما بأضافة ، وقد أجزنا ألنفسنا بعض التصرف وذلك بوضع عناوين صغيرة في متن البحث ، هذا عام المرأة العالمي

. . . وأضافة خاتمة والخ،  تخص البحث بصورة مباشرةفكرة لم تتطرق اليها الكاتبة بوضوح أو في حذف أخرى ال
 )المعرب( 

 أم كل حي 

نتوقع أن نلقى ما يخص حواء "أم كل االحياء"  ورفيقة آدم ، في الشرق القديم خاصة ، أذ نفتتح كتابًا مكرسًا للمرأة 
وت آدم في بدء التاريخ البشري أو ألنها أغ، وليس ذلك لوجودها أو عدمه. التي يحكي لنا عنها الكتاب المقدس )التوراة(

 . وأنما الننا نحملها ما هو خير وشر لدى سائر النساء عبر تاريخ العالم بطوله، وحسب

فإن وظيفة حواء االساسية هي في أن تصبح ، من الوجهة الكتابية الدينية، ورغم ما كتب وأنشد وُنظم في هذا الباب
فكأنها أحدى حلقات السلسلة الطويلة المهات ، ء أمهات الشرق القديموأننا نلقي في حوا. (20، 3"أم كل حي" )تكوين 

بالشكل الذي خلقت به ، الن حواء. بل تجسيدًا ورمزًا وعالمة لذلك، ولعلها لن تبدو الهة. االلهة في العصور الخوالي
ثل واالفكار تسير بنا بينما نلقاها على صعيد الم، تكشف لنا عن عالقة مادية طبيعية هي عالقة أتحاد الرجل بالمرأة 

االمر الذي يسمح لنا  ، فهي موضوع حفاوة وأكرام، الى مطاف "االم الكبرى" التي الهتها العصور القديمة في الشرق 
فحواء تقدم لنا أشارات واضحة على انها أحدى . بأستخالص الكثير مما يخص مكانة المرأة في المجتمع السائد عهدذاك

كما أنها تكشف النقاب عن مالمح جلية تعلن عن ارتباطاتها ، التي خلفها لنا التاريخ القديمالشخصيات الخرافية المهمة 
ومن هذه الروابط البينة الحديث عن ضلع ل"سيدة الحياة" في أحدى االساطير . القوية بعالم االساطير القديمة في الشرق 

 . كما جاءت في العهد القديم )التوراة(، وهو ما يذكرنا بقصة خلقة حواء من ضلع آدم. القديمة في السومرية

فإننا في الفردوس . (1أنه العالمة كرامر الذي أوضح العالقة القائمة بين حواء الكتاب المقدس واالساطير السومرية )
 ، األم الكبرى  –االلهة ، السومري الشبيه بفردوس عدن والذي من أنهاره االربعة دجلة والفرات نجد االلهة نينهورساغ

نراه مضطرًا أن يبتلع ، قد نهاها عن ذلك–اله المياه –وبما أن االلهة إينكي  ، فروعًا ثمانية هي نباتات لذيذة الطعمتنبت 
كما يفعل هللا في ، االم هذا الفعل الدنس فتريد له الموت )أنها ال تطرده من الفردوس –وال تعليق االلهة ، هذه النباتات
وتستدعى الضرورة تدخل . وينهش الداء ثمانية من أعضائه وتأخذ قواه باالنحاللفيسقط إينكي مريضًا ، قصة التوراة(

وتخلق لكل ، والنجاز االمر تشترط االلهة نينهورساغ أن يقر إينكي بذنبه. ثعلب محتال لكي يخلصه من الموت المحتوم
فإن أحد ، حواء في التوراة من أعضائه المريضة الها مخلصًا وهنا نلقي النص الذي يوضح عالقة هذه االسطورة بقصة 

فتقول له . فيجيب "أنه ضلعي الذي يؤلمني". االسئلة التي توجهها نينهورساغ الى إينكي : "أين تشعر بااللم يا أخي؟



 مقاالت األب حّبي في مجلة بين النهرينــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــالثقافي للنشر والتوزيع  نجم المشرقدار 

2 

والثاني "سيدة الحياة" الن "تي" تعني ، ول"نيًني" السومرية معنيان : االول "سيدة الضلع" . سوف الدلك االلهة نيَني
السريانية والعربية( تلك التي توجد –االرامية ، أما حواء فتعني باللغات السامية )العبرية. أوجد الحياةكما تعني ، ضلعاً 

وبين ، سيدة الضلع وسيدة الحياة، لذا نرى كرامر يأخذ بالعالقة الوطيدة بين اآللهة السومرية نيني. الحياة أو أم كل حي
  .حواء التوراة 

وأنها تأتي فيها ، تحتل مكانة مرموقة في المذاهب الدينية في الشرق القديم باسره، ياةسيدة الح، علينا أن نقر بأن االم
، ففي فترة ماقبل التاريخ نلقى "االم" تمثل الفكرة الرئيسة في التصورات الدينية. بأشكال تختلف باختالف االزمنة واالمكنة

كما وجدت في ، (2لتي أجريت في مواقع عديدة )وقد وجد من ذلك الكثير في الحفريات ا، وأنها موضوع عبادة الهية
 . تماثيل مصغرة لالم الكبرى ، حيث تبلورت قصة آدم وحواء، فلسطين

 . فبحق نقول أذن أنه منذ آالف السنين كانت أفكار الناس تدور حول من أوجدت الحياة االم

 المرأة في الفترة السومرية القديمة 

وهي خير دليل على االهمية ، ي كانت تحيط بها تبدو جلية في العهود القديمة جداً أـن سيطرة االم والعبادة االلهية الت
أذ لم تكن عبادة االم لتحتل هذه المكانة اال بالقدر الذي كانت عليه . التي كانت للمرأة يومذاك من وجهة قانونية أيضاً 
وكان . ومؤسسة الساللة، والكاهنة، ة القبيلةوشيخ، وأم العائلة الكبيرة، المرأة من موضوع حفاوة على أنها مانحة الحياة

. يعبر عن ذلك بمدافن منتظمة مشفوعة بتقادم غنية ومخصصة للنساء سواء في الهياكل أم االماكن المقدسة االخرى 
ويذهب العالم االثاري جيمس ميالرت الذي أكتشف موقع تشاتال هويوك في آسيا الصغرى إلى أن المدافن الكريمة هذه 

 . (3وفعال فنحن النجد مدافن رجال تشبه ذلك في االماكن المقدسة ). حق النساء وحدهنكانت من 

بينما كان على حواء . لذا فاننا نظن أنه قبل ظهور مجتمع مجزء الى طبقات كانت مكانة المرأة جيدة بل مرموقة جداً 
كانت ، في الكتاب المقدس ، اة أول زوجيناالمر الدال على أن حي، التوراة أن تتحمل سيطرة الرجل النه "المعلم والسيد"

فأنه بتطور . وهذا مما يشير الى حداثة قصة الفردوس بالنسبة الى معطياتنا االقدم، خاضعة لمباديء مجتمع أبوي 
راح الرجل يحتل رويدًا رويدًا المكان فارقة للمجتمع ، المجتمع ونشوء عالقات قائمة على أنقسام المجتمع الى طبقات

أن لوحة كهذه هي مكتملة بهذا الشكل . كاهن بمثابة الركيزة للمجموع –ينما قامت مدن ودويالت يرأسها أمير ب، االساس
وتقدم لنا الحفريات األثرية وقائع تجارب فروق أجتماعية كانت سائدة بوضوح  . منذ مطلع االلف الثالث قبل الميالد

ففي مطلع االلف الثالث . بها حتى اليوم معظم نساء العالموشبيهة بالفروق التي يئن بسب، السيما في اوروك وعيالم
ولكنها كانت أيضًا ، (4كانت المرأة على درجة كبيرة من التأثير والسيطرة نظرًا الستالمها أسمى المسؤوليات الدينية )

فخلفت آثار  وقد كانت فترة اوروك فترة أزدهار للحضارة السومرية . أمة مرغمة على العمل في مختلف شؤون الهياكل
وفيها لعبت المرأة دورًا مهما في تطوير المجتمع ، كما أننا مدينون لها باختراعات هامة كالكتابة واألختام، فن عظيم

كما تشهد بذلك ، وأستمر ذلك في األجيال التي تلتها. عالوة على تقدمها في مجاالت أخرى كمجال الدين، كعاملة وفنانة
فقد ثبت لدى علماء . والسيما تلك المكتشفة في مدافن ملوك السالالت االولى، لثالثالمصادر التي لنا من األلف ا

لذا ، اآلثار أنه عند وفاة أحد ملوك تلك السالالت كان يضحى بسائر أتباعه فيدفنون وأياه بعد تنويمهم بواسطة التخدير
ولم يكن يحق . (5التهن الموسيقية )فأننا نجد أكثر من سبعين أمرأة دفن مع الملوك وهن مزينات بالحلى ومعهن آ
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وقد حاول الكثيرون تقديم تعليل لهذه الظاهرة دونما . بل الملكات أيضًا وكبيرات الكهنة، للملوك وحدهم مثل هذا الدفن
الننا نلقى ذلك في مصر أيضًا والصين ، ولعل األمر يخص مرحلة خاصة من رقي المجتمع، الوصول الى نتيجة مقنعة

أما بالنسبة الى وضع المرأة فليس لنا ان نستنتج سوى مايلي : أن ملوك المدن والدويالت االولى كان لهم . وبلدان أخرى 
حوالي ، وما االصالحات التي بدأ بها بعض الملوك ) أمثال اورو كاجينا في لغش. حق الحياة والموت بالنسبة ألتباعهم

بالغاء االستبداد واالستغالل وتوطيد دعائم الحرية )وهذه ، مق م( لضمان حياة أفضل للفقير واألرملة واليتي2355سنة 
غير أنه من المفيد أن نالحظ بأن المرأة كانت . الكلمة تظهر الول مرة( سوى تأكيد على أن أوضاع الحياة لم تكن حسنة

وبينما . آثار ذلكالتزال في تلك الفترة تستعمل حقها التقليدي باتخاذ اكثر من رجل وقد قضى المصلح اوروكاجينا على 
نلقى العديد منها  ، تشح المصادر التي يمكننا االستفادة منها للتعرف على أوضاع المرأة في االلف الثالث قبل الميالد

 . وكلها تكشف عن مظاهر الحياة اليومية، وهي عادة بقايا الشرائع وعقود الزواج ودعاوى المحاكم، في االلف الثاني

 المرأة في االلف الثاني 

تكيف المرأة على الوضع الجديد وعرفت فيه ، االمر الذي عرفه الشرق قبل الغرب، منذ نشوء الطبقات في المجتمع
ولنا أن . ضمنت لها أستقالاًل واسعًا في بداية االمر على االقل، النها بأزاء حقوق االبوة التي كانت للرجل ، نجاحاً 

فيبدو ومن وثائق سومرية تعود الى االلف  . تقالل أمام العدالة مثالً ننظر بتعجب وأعتزاز الى تصرف المرأة بحرية وأس
إذ ، غرضًا يعطيه االهل بالزواج لكي يأخذه الرجل ملكًا له، في الشرق القديم، أن الزوجة لم تكن، الثاني قبل الميالد

في ، بينما نلقى المرأة ، (6كان من حقها أن ترفض رجاًل ال ترغب فيه أو تمنعه نفسها دون أن يلحق بها عقوبة ما )
وأن كانت مسوقة نحو الشر من قبل آخرين فالموت ، التي ترفض تكميل الزواج تعرض نفسها للعقوبة، عهد حمورابي

وبينما لم يكن الحصول على أمر بانحالل الزواج فقط قضية مستعصية . (7يتهددها حينذاك ( وذلك بالقائها في الماء )
( لذا بوسعنا القول أن السومريات كن يتمتعن 8نرى ذلك مستعصيًا في عهد حمورابي)، في الفترة السومرية الحديثة

 . ضع يختلف عن وضع المرأة فيما بعدوهو و ، وحتى بالنسبة الى االماء اللواتي سنتحدث عنهن فيما بعد، بوضع ممتاز

  مكانة المرأة في العائلة والزواج والطالق 

وعلى ، فالزوج أبدًا السيد المطلق. االبوة، أة لتقلل من سيطرة الرجل وصفته األساسيةلم تكن هذه االمتيازات التي للمر 
فنحن نقرأ في نص من أواسط األلف الثالث بأن  . أن يؤدين له االحترام الواجب، كما على خليالته وبنيه وبناته، زوجته

وبمعنى أخر مالك أمرته ، رجل هو السيدكان ال، وكرئيس عائلة. (9المرأة العنيدة يجب أن تسحق أسنانها بالطابوق )
أما أن فاجأ أمراته وهي في وضع زنى فمن حقه أن ، ولو أن ملكيته لهم لم تكن لتصل حد قتلهم دونما مبرر، وأوالده

كما أنه في حالة ، فهو المسؤول عن جرائمهم ، ( وقد كانت أمرأته وأوالده خاضعين له خضوعًا كبيرًا جداً 10يقتلها )
والمرأة أو االبنة التي . فيتخلص من دين عليه ، وكأنهم متاع، حقه أن يرهن أو يبيع أمرأته أو أبنه أو أبنتهعوزه من 

، (11وكانت حالتها تعيسة وكثيرًا ما كانت تستغل الى أقصى الحدود )، تؤخذ كرهينة كان عليها أن تخدم البيت الجديد
، (12وال يسمح أن تطول مدة الرهن أكثر من ثالث سنوات )، بلذا نرى حمورابي يمنع من التعدي على الرهناء بالضر 

كما الفترة االشورية الوسطى )حوالي القرن الثاني عشر ق م( تأكيد المشرعين على ، بينما النجد في العهود التي تلته
 . بل نلقى ضرب الرهينة وجرها من شعرها وثقب أذنيها أمورًا مشروعة، وجوب أتخاذ حماية كهذه
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 –يأتي في عقد البيع عل هذا الوجه : "بيل ، ثمة نص لنا من هذه الفترة بشأن بيع الرجل أمرأته مدة غير محدودة
اباد بن أدين  –سادوني الى كيدين  –عشتار بنت بابسركال  –تنازل بسعر كامل عن زوجته مرت . . . قراد بن شمش

 . أشتريت وأستلمت . كوبه –

. (14قراد أن يجيب عن كل سؤال حول أسترجاع أمراته ) –وعلى بيل ، ثمن المرأتهقراد النقود ك –وقد أستلم بيل 
كما كانت العادة الجارية بالنسبة للنساء ، ألن أسم أبيها مذكور، وليست خليلة أو أمة، أننا هنا بازاء امرأة شرعية وحرة

لربما لمعاقبة الزوجة على عدم أمانتها  أو، ولعله فقر الزوج المدقع، ونأسف لجهلنا أسباب هذا البيع الوحشي. االحرار
، واألهم هنا هو أن عماًل كهذا كان له يومذاك تبرير شرعي يسمح للرجل بأن يتنازل عن زوجته لقاء شيء من المال

نجد ذلك بوضوح في الشريعة الساسانية أذ نقرأ : "مسموح للرجل ان يعطي زوجته . بل من حقه أن يقرض ويعير زوجته
وبوسعه أن يفعل ذلك رضى المرأة . وذلك لسد عوز أوالده، ب فيها دون أن يكون مسؤواًل حيال الشرعلرجل آخر يرغ

. ( وللرجل أمتيازات دون المرأة في حاالت الطالق15ودون أن تنتقل أمالك المرأة ومقتناها الى الرجل اآلخر )، أيضاً 
ولن يكلفه ذلك سوى . له أطفااًل أو السباب آخرى  أذا لم تنجب، من غير صعوبة ما ان يطلق امرأته، أذ بوسع الرجل

أما طلب الطالق الذي تقوم به المرأة فيعتبر أمرًا . كما يلزمه أعادة المهر، دفع غرامة بسيطة كتعويض لها عن الطالق
وليس . . . أو ألم يعط الرجل مبلغًا من المال لذويها ثمنًا لها ؟، ألن المرأة بزواجها أصبحت ))ملكًا للرجل((، مشيناً 

وعقيب ، كأن تتحمل أهانات كبيرة ومتكررة من قبل زوجها، للمرأة أن تتخلص من عالقة الملكية هذه أال بأفعال خارقة
والموت عينه غرقًا أو ، والبيع، كالعبودية، وإال فان عقوبات صارمة تنتظرها، (16أعالن براءتها أثر أستفتاء علني )

 . هديدات في عقود الزواجوتكثر مثل هذه الت. ربما من أعلى برج

وتجدر . فأصبح الطالق من حق المرأة أيضًا شرط أن تدفع غرامة. إال أنه مع مر الزمن أخذت االوضاع تتحسن
لذا نرى العقود ، أذ كان على المتعاقدين أن يتفقًا على صيغة العقد قبل إبرامه، المالحظة الى أن ذلك لم يكن أمرًا قياسياً 

فلنا مثال من عهد أبن حمورابي في شخص زواج . لك باختالف الحالة االقتصادية واالجتماعيةتختلف فيما بينها وذ
وذلك بعد دفع ، ق م( أذ يأتي في العقد ان للرجل والمرأة على السواء حقًا في الطالق 1737ايسو)سنة  –الكاهن انليل 

الفترة عينها نرى الزوج يتحمل غرامة  من، بينما في عقد زواج شخص أسمه ريموم. (17غرامة قدرها نصف وزنة فضة )
وأننا نجهل كيف كانت تطبق عقوبة الموت في حالة طلب . (18أما زوجته فيتهددها الموت غرقًا )، عشرة مثاقيل فضة

مع بقاء فكرة أعتبار ، فلعل هذه العقوبات الصارمة المنصوص عنها كانت للتهديد والتخويف ليس إال، المرأة للطالق
حادثة أمرأة أنتزعت ، في منتصف االلف الثاني، ولنا من نوزي ، لطالق عماًل مشينًا تستوجب العقاب عليهطلب المرأة ل

بيد أن كثرة عقود الزواج التي أصبحت خلوا  من كذا تهديدات تحملنا . (19منها ثيابها وطردت من البيت بامتهان )
 . تلت على القول أن الحالة غدت أهون شرًا من ذي قبل فاالجيال التي

. وأن االمور كانت تتم وفقًا للعادات الجارية، وتجدر بنا المالحظة إلى أن الطالق كان يتم في بيوت الملوك أيضاً 
لو جرت في أيامنا لتناقلتها الصحف بعناوين ذات أحرف كبيرة وعلى صفحاتها ، فلنا من أوغاريت دعوى في هذا الشأن

ملك ، ومفادها أن ملكًا أسمه اميستمرو الثاني. عن الضجة التي خلقتهاأذ أن ما تبقى من نصوص يكشف لنا ، االولى
. وصار له منها أوالد عديدون ، ق م( أتخذ زوجة له هي أبنة الملك امورو وأسمها بنتيسينا 1250اوغاريت )حوالي سنة 

يا الرابع وملك كميش ايي ووافقه في ذلك الملك الحيي وتال، فطلقها ، غير أنها لم تدع شرًا أال وجلبته على رأس زوجها
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نظرًا للمكانة السياسية التي ، وبسبب الخالفة الوراثية على العرش. شرط أن تسترجع الزوجة المطلقة مهرها، تشوب –
ترك له حق أتباع أمه فيتنازل آنذاك عن الخالفة والعرش )وهو مما فعله ألننا النعلم أنه قد ، كان يتمتع بها ولي العهد

ألن ذلك ، نما كان لزامًا على الملكة المطلقة أن ال تدعي بأي حق على بنيها وبناتها وأحفادها اآلخرينبي، ملك فعاًل (
. أن القاعدة المتبعة في هذا الطالق تبين لنا كم كان االهتمام شديدًا بقضايا المهر واالوالد. (20يخص الملك وحده )

 . ه االحتفاظ باألوالدبينما من حق، فقد كان على الزوج أن يعيد المهر للزوجة

فأن شريعة حمورابي تضمن للكاهنات المطلقات . سواء بالمعنى السلبي أو االيجابي، والريب أنه كان ثمة حاالت شاذة
وثمة مصدر آشوري قديم يعرض لنا حال . (21مهرهن ونصف األموال االخرى لتربية أوالدهن الذين يعهدن اليهن )

غير أن تشريعات كهذه في صالح المرأة تتعارض بصورة مفضوحة . (22الموال )زوجة مطلقة أخذت أوالدها ونصف ا
حيث يبان جليا بان المرأة المطلقة ، أي في منتصف االلف الثاني، والقوانين التي كانت سائدة في الفترة االشورية الوسطى

أن يعطيها بعض الشيء  على مايلي : أذا ترك رجل ما زوجته فعليه 37أذ ينص القانون . كانت تحت رحمة زوجها
وبوسعنا أن نكثر من هذه االمثلة  . أما أذا لم يرغب قلبه في ذلك فال يعطيها شيئًا البتة ولتذهب هكذا، بحسب رغبة قلبه

التي نستشِف منها تعدد أوجه القضية وأنه اليحق لنا تعميم حالة ما إال أنه يجوز القول أن وضع المرأة في الفترة 
 . م يكن مرضياً اآلشورية الوسطى ل

. حتى أنه أحتسب كالزنا، وأعتبر طلب الطالق من قبل المرأة تهديدًا خطيرًا لثبوت العائلة وحقوق الرجل األبوية
فليس ثمة في مجاميع القوانين مايدل على . ومعلوم أن الزنا كان مقترنًا بعقوبات صارمة متى أقترفته المرأة وليس الرجل

، وخليلة، ففي مجتمع يسمح للرجل بان يكون له زوجة رئيسية، والعجب في ذلك، له أن الرجل كان يحاسب على خيانه
أذ ال وجود ، لم يكن من معنى االثارة قضية زنا الرجل، وأن يضمن النسل حتى بواسطة زانية مشهورة، وإماء لحضنه

 2000ونا )المكتوب حوالي سنة أذ يقضي قانون ايشن، أما المرأة فيختلف وضعها جداً . لذنب يقترفه الرجل في حالة زناه
والنلقى تبدال في هذا . (23ق م( أن تموت المرأة التي يقبض عليها في حضن رجل آخر والتستمر في قيد الحياة)

ففي الفترة البابلية الحديثة )في القرن السادس ق م( تنص عقود الزواج  . بالنسبة للمرأة ، عبر العصور التي تلت، الوضع
الن ، ة الخائنة بالسيف أو بضربات العصى إال أن العاطفة والحب خففا شيئًا من هذه العقوباتعلى وجوب قتل المرأ 

فنرى المشرع ، المكانة القانونية التي تجعل الرجل مختلفًا عن المرأة التقضي على الحب واالحترام المتبادلين بين الزوجين
( مايلي : أذا قاد الزوج زوجته الخائنة إلى باب القصر 198فنقرأ في قانون حيي)رقم ، يأخذ قضية القلب بنظر االعتبار

وثمة تعليمات مماثلة في قوانين حمورابي . وكذلك حبيبها، فيمكنه أن يترك زوجته على قيد الحياة، وقال ال أريد أن تموت
حوالي سنة فأنه إثر حادث جنسي جرى في ، ولم تكن الخاطئة لتسلم دوما من عقاب الموت. (25والقوانين اآلشورية )

نقرأ في دعوى التشهير : "بوسعك أن تحلفي مرارًا باسم نينكيشزيدا بان بيلشونو ، ق م ونجمت عنه ضجة كبيرة 2000
 . فأذا لم تشأي أن تموتي فبرهني على عدم صحة ذلك، ومع ذلك فأنا متأكد أنه ينام معك بأستمرار، لم يعرفك

وعقاب الموت كان يتهدد أيضًا المرأة الخائنة والهاربة التي سبب اميستار وبلبلة في السماء واألرض لكي 
والتي أرتكبت خطأ جسيمًا النعلم أن كان له عالقة بالطالق ، فابنة السيدة الكبيرة غير المذكور أسمها . (27يمسكها)

. فع مبلغاً محترماً من المال )أربعمائة مثقال ذهب(* لكي يستلمهاوأخيراً يد، يحاول اميستارو شتى المحاوالت معها، أم ال
كما أنه ، فهو أمر نادر جدًا أن نعرف شيئًا عن عقوبات النساء. وتغفل المصادر عن ذكر القصاصات التي أنزلت بها
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ع أذني المرأة أو أن ففي "مرآة المرأة" كان بوسع الرجل أن يقتط. كان ممكنًا أبدال العقوبات الجسدية بمبلغ من المال
بينما نجد في قضية حدثت في نوزي أن السيد يرتضي بقطع أصبع أمته بداًل من بضعة ، (28يكتفي بمبلغ من المال )

حيث كانت ، كما في االرث، وبوسعنا أن نذكر أمثلة آخرى يبان منها الفرق بين مكانة الرجل والمرأة . (29رؤوس غنم )
 . حصة البنت أقل من حصة االبن

 نساء اخريات مع الزوجة 

أذ أنه رغم كاون الزواج بامرأة واحدة . أن صبغة العائلة نفسها تتضمن عدم مساواة النساء كلهن في العائلة الواحدة
فقد كان من حق الرجل أن يتخذ له ، بحيث لم يكن للرجل سوى زوجة رئيسية واحدة، كان أمرًا عامًا في الشرق القديم

بل كان لزامًا على المرأة العاقر أن تجد خليلة  ، لم يكن في مقدور زوجته أن تنجب له أطفاالً  السيما عندما، خليلة
لذا نرى المشرعين يحاولون . اإلماء اللواتي كن في خدمة سيدهن –هذا عالوة على النساء . لزوجها لكي تضمن له الذرية

الزوجة . لنساء المشتركة كانت تخلق مشاكل عديدةفأن حياة ا، وضع قوانين لتنظيم عالقات الزوجة والخليلة واألمة
الرئيسية هي سيدة البيت وبصفتها هذه كانت تفرض أحترامها على االخريات وتمنع الخلية واالماء من الخروج من 
، موقهن المحدودة السيما متى حاولت أحداهن وضع ذاتها في مستوى الزوجة فتعرض نفسها القسى العقوبات للغريب

:أذا تكبرت  22ق م( أذ نقرأ في المادة  2050عقوبات جسدي مرسومة كما في شريعة اور نمو)حوالي سنة عالوة على 
 . (30فعلى السيدة أن تدعك فمها بلتر من الملح )، أمة رجل ما واقست على مساواة نفسها بها

 . فمن القرن الثامن عشر قوقد كانت عقود الزواج أحيانًا تحدد واضحًا صالحيات كل من الزوجة الرئيسة والخليلة 
ساجيال أو -فان قالت تارام، ابو شو-ساجيال وايلتاني أبنة سين -شمش أتخذ زوجة له تارام -م لنا العقد التالي : ورد

شمش لتارام ساجيال أو ايلتاني -أما أن قال ورد. فليلق بهما من أعلى البرج، أنت شمش أنت لست بزوجي -ايلتاني لورد
، ساجيال وتحمل كرسيها الى بيت أهلها-وعلى ايلتاني ان تغسل قدمي تارام، رد من ماله وبيتهانت لست بزوجتي يج

شمش –( يفهم من ذلك أن ورد 31أما أن اضحت سعيدة فاالخرى كذلك )، ساجيال معوزة فايلتاني كذلك-وأن غدت تارام
م أنجاب اوالد من كلتيهما فان شريعة أما في حالة عد. أتخذ في الوقت عينه زوجة رئيسة وخليلة له ذات درجة أوطأ
 . حمورابي تسمح للرجل باتخاذ كاهنة أو أمة لكي يقيم له ذرية

وبين االمهات . ليس من شك في أن المرأة التي تنجب أوالداً يزداد فضلها وتتعزز مكانتها القانونية بعكس المرأة العاقر
أستلمت ، في توزيع الخمر، ق م( أنه 504بوليس )سنة فنحن نقرأ على لوح من بيرسو . االفضل تلك التي تنجب بنين

النها في حالة الطالق ، والمرأة المخصبة كان وضعها أفضل من ناحية القانون . (32النساء العشر اللواتي لهن بنات )
االمر الذي يضطر الزوج في معظم االحيان الى العدول عن ، تلزم الرجل بدفع مبلغ كبير كتعويض لها عن الضرر

، فال يجوز أن يبيعها سيدها، واالمة التي تنجب أوالدًا لسيدها تصبح في حالة أفضل من االمة التي بدون أوالد الطالق
 . (33بل كانت تمنح لها الحرية في حالة وفاته مع أكتسابها حقًا في الوراثة )

 مشاركة النساء في حياة المجتمع 

وبالرغم من ضيق حدود القوانين . أو معزواًل عن حياة المجتمعلم تكن المرأة في الشرق القديم كائنًا عديم الحقوق 
 العامة التي كانت في خدمة الطبقة الحاكمة والنظام الموضوع من قبلها
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لكي تلعب دورًا فعااًل في الحياة العامة وتتبوأ مركزًا مرموقًا ، كان للمرأة اكثر من مجال ضمن أطار العائلة االبوية
 . في المجتمع

شاركة المرأة العامة في الحياة العامة كانت دومًا أقل من مشاركة زوجها الن ميدان نشاطها كان العائلة الريب أن م
ومع ذلك فان مصادر عدة تدلل على مبادرات ونشاطات قامت بها المرأة على . قبل كل شيء وتدبير االوالد والمنزل

 . كفاءة وذكاءوينبغي االقرار أنها أظهرت في كل ذلك مقدرة و ، أكثر من صعيد

فمنذ االلف الثالث قبل الميالد تظهر بين قوائم شخصيات القصر والهيكل أسماء نساء مارسن نشاطات مختلفة 
، وكن يتقاضين عادة أجرًا أقل من أجر الرجال ، كقرض الشعر والنسيج والحياكة وقص الشعر والزراعة والطبخ والخ

وتوسع أختصاصهن على مر العصور  . (34اكمات وكاهنات )كما كن ناجحات في الوظائف االدارية كملكات وح
فثمة نص سومري يطلعنا أنه كان ، وتنوع وتكامل حتى أنهن مارسن مهنًا تقتضي تثقيفًا وتدريبًا طوياًل كوظيفة كاتبة

كي تصبح ، فال شك أنه كان على البنت أيضاً ، على الكاتب أن يقصد المدرسة منذ نعومة أظفاره وحتى سن البلوغ
ونحن نعرف بان النساء الكاتبات اللواتي كان . أن تقضي سنوات عديدة في أحدى المدارس قبل ممارسة مهنتها، كاتبة

والمرأة القابلة أيضًا كانت . عددهن قلياًل في االلف الثالث أصبح عددهن كثيرًا فيما بعد ونعرف أسماء الكثيرات منهن
ونساء يعزفن بشتى ، ما أننا نلقى مغنيات كن أصول الغناء والموسيقىك. مضطرة الى التدرب قبل مزاولة وظيفتها هذه

وكذلك بالنسبة للرقص وهؤالء كن ، وكان البد لهن من التدرب على ذلك قبل إتقانه، (35أنواع االالت الموسيقية )
ا يعلن عن مم، حتى انه كان لهن مستشفى خاص بالقرب من هيكل نيبور مثالً ، ينتسبن عادة الى الهيكل أو القصر

وقد كان بوسع المرأة أن . ق م 2500تبوأت العرش حوالي سنة ، واسمها كبابة، البل أن أحداهن. مكانتهن المرموقة
كما أن بعض النساء مارسن مهنًا تخص تاريخ الحضارات كمفسرات االحالم وجامعات ، تمارس نشاطًا تجاريًا مستقالً 

 . (36ة بالفلك والكيمياء )ومعروف مالها تين الممارستين من صل، للملح

كما أنها ساهمت في التطور االقتصادي واالجتماعي وتمتعت ، فقد كانت المرأة متمثلة في شتى ميادين الحياة العملية
ق م لم يكن أعضاء المحكمة من الشيوخ الرجال  1727ففي دعوى زواج تم عقده في نيبور سنة ، بحقوق مدنية واسعة

كما كان ، وأن تظهر أمام المحاكم للشهادة، وكان بوسع المرأة أن تقوم بأعمال القضاء. (37بل من النساء فقط )
( وكان من حقها أن تبيع وتشتري العبيد 38بمقدورها أن تبيع وتشتري وتستأجر وتزجر وتتبنى )ماعدا في اوغاريت()

تمتع بهذه الحقوق أما في االمور أيضًا وفي كل ذلك كانت تستعمل ختمها الخاص ووفقًا لمعلوماتنا كانت كل أمراة ت
القضائية الخاصة بالنساء المتزوجات فكان االمر يتوجب حضور الزوج أيضًا االمر الذي يدفع الى الظن بأن رضى 

وليست قليلة المصادر التي تظهر المرأة وحدها في ، الزوج كان أمرًا ضروريًا السيما فيما يخص الممتلكات المشتركة
. مصادر العهد البابلي الحديث وفي مصادر تولبونايا التي من نوزي من القرن الخامس عشر قكما في ، دعاوي شتى

 م 

 الكاهنات :

وثمة نساء مارسن شتى أنواع الممارسات القضائية ولعبن دورًا هامًا في حياة المدينة سواء من الناحية االقتصادية 
، وقد كان لهن نظام خاص كما يبدو من التسميات المتعددة التي أطلقت عليهن. وهؤالء من الكاهنات، أم االجتماعية
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ناديتو زيقرو قاديشو مشكاريتو ، مجتمعاتنا كالتسميات التالية :انيتووهي تسميات ليس بوسعنا أن نترجمها النعدامها في 
. (39وما يميز الواحدة عن االخرى لكنهن كلهن كاهنات )، أننا نجهل الدور الخاص بكل منهن. كولما شيتو والخ

بل اللواتي ، فهن لسن من اللواتي يختارهن االله بواسطة قراءة الطالع في كبد حيوان ضحية، وبعكس كبيرات الكهنة
( وذلك بفضل رسامة جبرية وقد كانت 40يكرسهن آباؤهن منذ الصغر الحد االلهة ويرتفعن حتى مصاف االلهة )

ولنا أمثلة عن ذلك في كيش ونييور وغيرهما وأشهر ، الناديتوم يسكن جماعات في دار مغلفة مسماة جاجوم شبيهة بالدير
 . جاجوم سيبار الكرس لاللهة شمش

حتى أنه كانت توضع حراسة مشددة ، يعلق أهمية كبيرة على حسن سيرة الكاهنات أو نساء االديرة وكان المجتمع
وكان ثمة رجال يوظفون في هذه االديرة كبوا بين أو كتاب بيد أن معظم . على هذه البيوت من قبل ثالثة اشخاص عادة

االعمال الناجحات بحيث أن تأثيرهن على حياة المشتغلين فيها من النساء وتشهد الوثائق بأن الناديتوم كن من نساء 
 . كما في سيبار والرسا، المدينة من الناحية االجتماعية كان ملموساً 

وفي حالة الوراثة كانت تستلم حصة مساوية ، كان بوسع الناديتو أن تتصرف حرة بالمهر الذي تاخذه من بيت أبيها
وتخصص شريعة ، والطالق أيضًا ولو أنها نادرًا ما كانت تتزوجوكان القانون بجانبها في حاالت الزواج . (41للذكر )

، ( لزوجات هن بديالت والغرض منهن أنجاب االوالد للزوج بعضهن من الكاهنات147-144حمورابي عدة قوانين )
دة نرى أذ بينما ال نلقي من الستمائة ناديتوم اللواتي كن في خدمة االله شمش وال متزوجة واح، ولم يكن ثمة شيء ثابت

سبع متزوجات من عدد السبع عشرة ناديتوم اللواتي كن في خدمة االله مردوخ واربع يسكن مع متزوجات النجاب االوالد 
لذا كن . بل ومن العائلة المالكة عينها، وبيان من المصادر أيضًا بأن العديد من الناديتوم كن من ذوي الحسب الشريف

ألن ثروة الناديتو ، االباء فيدفعون بيناتهم الى حياة الرهبنة هذه للتمتع بثروتهنعادة ذوات مال وفير االمر الذي يغرى 
وبديهي أن وضع الناديتوم كان يتيح لهن مجاالت . (42ماخال بعض الحاالت الشاذة )، كانت ترجع الى ذويها بعد وفاتها

العبيد أو يتبنين ناديتوم أصغر منهن ليهتمن  كما كن يشترين، أذ كن يستأجرن بيوتًا أو حقواًل أو بساتين، واسعة للمتاجرة
. أو يقرض المال لقاء ربى، وكن يستأجرن األيادي العاملة لفالحة أراضيهن، بهن إبان الشيخوخة أو في حاالت المرض
ومما الريب فيه أن ناديتو البيت . نرى الناديتو تفرض أيجارات مرتفعة جداً ، ألنه لم يكن من حظ الجميع أمتالك بيت

كما كان لها ستة ، اشوش-ومن هؤالء المحظوظات أيتاني أبنة سمسويالنا آني. ملكي كانت أوفر حظًا من زميالتهاال
 . غير أنها تدلنا على أن ناديتوم غيرها كن ذا كال وفير، الريب أنها حالة خاصة. من الخدم

فهن أحيانًا ضحيات مخالفات . ةوثمة مايدعو على الدهشة واالستغراب ورود ذكر الكاهنات في القضايا الجنائي
أذ يضرب أحداهن ويعاملها ، ادينام يتعدى على كاهنات شمس في سبيار-فالمدعو سين. وأحيانًا هن المذنبات، قانونية

والعبارات المستعملة . (43معاملة تتنافى وأصول اللياقة ألنها طالبت بثمن ثوب أبتاعه وأدعى أنه أشتراه من السوق )
 . تي كانت للكاهنات في المجتمع عهد ذاكتظهر المكانة ال

ويبدو أن ذلك كان يتكرر  .أما االجرام التي كان الكهنة والكاهنات يرتكبونها فهي عادة السرقة من أموال الهياكل
. ق 1350-1500كما في نص لنا من عيالم بحدود األعوام ، ألننا نلقى أجراءات صارمة متخذة لردع المذنبين، مرارا

لكي ال يرفعن )الكاهنات( الذهب المزينة ، : ))حين يحل الظالم ينبغي أن يدخل الى الهيكل حراس أربعةم حيث نقرأ 
من شريعة  110فالمادة . والدخول الى محل شرب هو أمر مشين. (44به التماثيل ويتحايلن بوضعه في أحزمتهن )
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والجدير بالذكر . شرب البيرة وقصاص ذلك الحرق حمورابي تنهى الناديتوم واالنيتوم عن فتح حانة الخمر أو دخول حانة ل
بينما كن يتقاضين ، أنما الحظر كان على أرتياد أماكن الشرب هذه العتبارها غير الئقة بهن، أن الشرب لم يكن ممنوعاً 
ولن تكمل مالمح اللوحة أذا لم نستعرض مكانة كبيرات الكهنة اللواتي نظرًا لمنزلتهن الرفيعة . مخصصات عن الشرب

ومعلوماتنا وافية بصدد هذه النخبة المختارة من كبيرات الكهنة . ن يتمتعن بنفوذ كبير في المجتمع ويؤثرن على سيرهك
. ولعلها ابنة رمشين واخته، وثمة شهيرات أمثال انشيدوانا، فكبيرة كهنة نانار في اور من الساللة الملوكية ، وسالالتهن

كانت بمثابة قوة لألوساط ، كما كانت جارية في الشرق القديم، القصر والهيكل وليس من ريب في أن العالقة الوطيدة بين
. بل كان يفضل هذه العالقة يأمل دوما تفهمهم وعونهم، إذ لم يكن الملك يالقي صعوبة من قبل كهنة الهيكل، الحاكمة

أبنته كبيرة للكهنة وذلك بفضل  أن يعين، بعد أجيال عديدة عقب التاريخ المذكور، وهو السبب الذي دعا الملك نابونيد
 . رقية كبد حيوان

 االماء

لننا النلقى في الوثائق المتوفرة . األمة التي كان لها دور مهم في حياة المجتمع القديم –علينا أن ننظر في دور المرأة 
بيد أن . التأثير والحقوق فهي طبقة معدومة ، لنا تنويها بالدور الذي لعبته هذه الطبقة في عملية تطوير الثقافة والمجتمع

 –فقد كانت النساء ، أوضاع الهياكل والقصور تكشف عن شتى النشاطات التي قام بها العبيد واإلماء عن جدارة وجد
الن المنسوجات الجيدة لم تكن ترضي ذوي ، فالحائكات الماهرات مرغوبات جداً  . اإلماء يمارسن شتى أنواع الحرف

ففي هيكل القمر في أور نجد مصنعًا تشتغل فيه ثمان وتسعون . مهمة للتصدير بل كانت تشكل مادة، الجاه وحسب
 . (45امرأة وثالثة وستون ولدًا )

كالهياكل والقصور وسواء في البيوت الخاصة حيث ، االماء كن مستخدمات سواء في المحالت العامة -فالنساء
لذا  ، فنحن نقرأ مثاًل "أنها أمة جميلة . ها سعر مرتفعواالمة الجيدة تقدر مهارتها ويحددل. يشاركن في أعمال أسيادهن

وفي عهد حمورابي كان سعر . (46أنها أم وحائكة تعمل ليال ونهارا" ). فان نصف وزنة فضة ليست بكثيرة ثمنًا لها
الفارسي وفي زمن الحكم ، مثقاال 50وفي الفترة البابلية الحديثة حوالي . مثقاال )شيقاًل( أي بسعر ثور 20االمة حوالي 

وأن أمة مستقيمة وماهرة كانت تعتبر كنزًا لسيدها سواء كقوة عاملة وسواء كشيء له قيمته  . مثقاالً  90الى  60من 
وقد كان ، واالوالد الذين تضعهم االمة هم أيضًا ملك لسيدها. وفي االمكان بيعه أو قرضه أو رهنه أو ضمه الى االرث

ما أن كانت جميلة وجذابة فبوسع سيدها أن يقضي وطرًا وأياها أو يجعل منها أ. ذلك عاماًل مهما في أزدياد رأس ماله
أو في السعي للحصول على إمرأة لها قابلية ، وال يتردد أحيانًا في بذل مال أو مجهود للحصول على أمة جميلة، خليلته

سيدها بما لديها من مهارة وسحر وكان مهما بالنسبة لالمة كسب رضا  . جنسية من اللواتي أنجبن سابقًا طفاًل أو طفلين
وأن االمة . الن ذلك يتيح لها حظ أكتسابها الحرية لها والوالدها سواء بنعمة منة أو بقوة الشرع بعد وفاته، ومنحه أوالداً 

 . (48وهي أن تعطي أوالدًا لسيدها كانت تضمن على االقل عدم بيعها لسيد آخر)، االم في وضع أفضل من العاقر –

أو هو أحيانًا ، وكذلك أسرى الحروب، يكفينا القول أن أوالد العبيد هم عبيد، هنا عن مسببات العبوديةلن نتحدث 
فالمدعوة . كما ثمة نساء بعن أنفسهن للسبب عينه ، الفقر المدقع الذي يدفع رجاًل ما الى أن يبيع نفسه أو أوالده
( وقد كان بيع االوالد أمرًا مؤسفَا 49م ). اللف الثاني قواهولوكي باعت نفسها وأوالدها الى تاجر من نوزي في أواسط ا

حتى أن عقود البيع تذكر ذلك بصراحة في بعض االحايين فنقرأ في عقد متأت ، أما البنات فمصيرهن عادة البغاء، حقاَ 
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أن هي و ، ق م( أن افيرتوم تصبح بغيًا وما تحصل عليه تعيل بها أمها شالورتوم 18من عهد رمشين في الرسا)القرن 
والتبني ضمان مرب أو مربية اليام ، هذا يعني أن هذه االبنة غدت متبناة . (50قالت ألمها لست )بأمي( فلتبع )

والشك أن مطامع . إال أنه من حق المشتري أن يستغل ذلك وفقًا لمآربه، فهي عملية أقتصادية بحتة، الشيخوخة والعجز
 . بعض االشخاص كانت تؤول الى حوادث مؤسفة حقاً 

فنحن نقرأ في عقود كثيرة أن المتبني كان بوسعه أن يسلم البنت المتبناة الى البغاء أو أن يزوجها على االقل بأحد 
ولن نص في ذلك صريح : إن مات زوجها العاشر فليعط . وهكذا إال ماال نهاية من التكرار، عبيده فيكثر بذلك عبيده

 . . . لها الحادي عشر

ومن خالل المصادر الرسمية نستدل على . أن نلقى نساء حاولن مقاومة هذا التعسف حيال مظالم كهذه ليس غريباً 
تمكنت ، فإن أمة أسمها كيسايا تبنتها تاجرة من نوزي أسمها تولبونايا. شذرات مآسي الزالت حتى اليوم تقض مضاجعنا

ومن مصدر . ربحت دعواها طبعاً إال أنها أرغمت على الرجوع الى سيدتها بعد أن شكتها هذه الى القضاء و ، من الهرب
وكانت تفضل عليه ، آخر نعرف بأن كيسايا ثارت ضد سيدتها النها زوجتها بشخص يدعى مانويا لم تكن ترغب فيه

إال أننا في نص ثالث . وختم بذلك عقد شهد عليه سبعة أشخاص، وبفضل مقاومتها أستطاعت أن تحقق رغبتها، آرتيا
كعالمة على أبرام العقد ، يسايا أن تعطي أبنها الذي من ارتيا الى سيدتها تولبوناياأذ تضطر ك، نستكمل أحداث المأساة
شاهدا وختم بسبعة أختام  14 ق م في نوزي بحضور 1450قد تم هذا العقد حاولي سنة . تقطع سيدتها ذيل ثوبها

(51) . 

فهانات امة  . لالماء عهد ذاكتطلعنا على الوضع القانوني الذي كان ، ومن نوزي نلقي وثيقة تخص االمة هانات
وهذه كذلك تهرب كما ، وأمورها التجارية ناجحة كأمور سيدتها لذا نراها تتبنى هي أيضًا "ابنة"، المذكورة آنفاً ، لتولبونايا

فتعطى زوجة لبعبو ، وبعد أتخاذ االجراءات القانونية بحقها تعود الى بيت هانات. فعلت قبلها البنت التي تبنتها تولبونايا
_أن تترافع في 2_ أن تقوم بالتزام قانوني كالتبني 1( نستدل من هذا على أنه كان من حق االمة في نوزي : 52)

وثمة أمثلة أخرى يتضح منها وصول االماء . _أن تمتلك عبيدًا أو اماء على غرار المرأة الحرة3القضاء من غير سيدتها 
جاًل حرًا أصبح فيما بعد وريثها الشرعي بما في ذلك العبيد االخرين كأمة قصر تبنت ر ، الى درجة رفيعة من الجاه والمال

ق م( إذ كان  2000كما في العهد السومري الحديث )حوالي سنة ، ( وكذا الحال في أماكن أخرى وعهود مختلفة53)
ن يملكن أموااًل واماء كثيرات ك، ونجد أمة تدير مشروع تمويل مهم. بوسع االماء القيام بالمرافعة على حسابهن الخاص

. (54وكثيرًا ما كان يتم ذلك بالتزوج من رجل حر )، في أوغاريت ويقطعن الهدايا لكسب حريتهن، منقولة وغير منقولة
، كالوصول الى العرش، ونحن مطلعون على حاالت وصلت فيها االمة الى أسمى المراتب بفضل زواجها وأرتباطها

، بيد أن هذه الحاالت الشاذة ال تلقي أضواء صحيحة على حياة الجماهير. فالملكة الفرثية موسى هي أمة في االصل
وثمة قوانين ترأف باالمة . الن االمة هي عادة أداة وشيء بوسع صاحبها أن يبيعها أو يعطيها كرهينة أو في االرث

واحد الملوك ، اوروكاجيناكالملك ، من رجال ونساء، كما أن بعض الملوك أوصوا بالفقراء واالرامل وااليتام والعبيد، االم
غير أن ذلك الينبغي أن ينسينا بان العبيد واالماء كانوا بل في وضع أنساني . م. الحيثيين في القرن الثالث عشر ق

ولعل الغاية االساسية من كل ذلك . وثمة في الوثائق ما يشير الى أستخدام العنف والضرب والقيود مع العبيد. تعيس
حتى منع الطعام عنهم ، ولضمانها كان التجار يتوسلون بأخس الوسائل، الرقيق موردًا مهمافقد كانت تجارة ، المال
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، فال عجب أن نجد في تضاعيف التاريخ عدة محاوالت يقوم بها العبيد للتخلص من وضعهم الكسيف. لغرض السيطرة
بعض المصادر أشارات الى  البل نلمح في، كما أن حوادث هرب عبيد واماء القصور والهياكل كانت تتكرر مراراً 

 . وثمة أنتفاضات جماعية أيضًا القصد منها تغيير االوضاع االجتماعية، تضامن هؤالء المظلومين المستغلين

 خاتمة 

كما الى االعراس المقدسة التي كانت ، البد الستكمال هذا البحث من التطرق الى قوانين الزواج ومراسيمه وممارساته
والتلميح الى دور العاطفة الذي قاد المرأة الى مزاولة الرقص والغناء في القصور واالمكنة العامة وحتى ، جارية عهد ذاك

 :لذا نكتفي بالقول . ل بنا كثيراً إال أن االمر يطو . والوصول أخيرًا الى حالة الحريم، أستغاللها كواسطة لهو ومتعة للرجل

سواء في العائلة كما ، ومكانتها أضعف، بل كانت قيمتها أحط، قديمةأن المرأة لم تكن مساوية للرجل في العهود ال
أم أنها ، ورب متسائل :هل كانت المرأة تعتبر هذا الوضع نصيبا محتومًا قررته االلهة وال مناص منه. في المجتمع

درات يستشف منها أنها قامت بمبا، في تلك العصور الخوالي ، أعتبرته مرحلة تاريخية بوسعها أن تغيره وجوابنا أن المرأة 
سواء عرفت أن ، فساهمت هكذا في تطوير المجتمع، وللوصول الى ذلك تعلمت وعملت. رغبت في تحسين أوضاعها

 . تضع الهدف االخير نصب عينيها أم ال

ق م( يكشف لنا عن مكانة المرأة آنذاك بجلستها الملوكية وثيابها  2500تمثال من ماري )الساللة االولى حوالي 
 فاخرة ال

 الهوامش

 )بااللمانية ( 1959ميونيخ ، التاريخ يبدأ من سومر ، كرامر-1
 لندن(، وتمثال امرأة من االلف الرابع )فيالدلفيا ، ق م 5800تمثال آلهة ام يعود الى سنة -2
 )باالنكليزية( 1967لندن ، ميالرت-3
 المتحف العراقي، اناء من االلف الثالث ق م-4
 المتحف البريطاني ، االلف الثالث، من اور-5
  6/1957مينويخ ، فالكينشتاين-6
  1973بغداد ، الشرائع العراقية القديمة، فوزي رشيد. انظر د. 142المادة ، شريعة حمورابي-7
  169رقم ، الدعاوي السومرية، فالكينشتاين-8
  322ص، 1969شيكاغو ، السومريون ، كرامر-9

  197القوانين الحيثية ، 15، القانون اآلشوري األوسط-10
  91ص، 1967شيكاغو ، رسائل من بالد مابين النهرين، او ينهايم. 44القانون اآلشوري -11
  117و 116، شريعة حمورابي-12
 1971فيينا  –ميونيخ ، هيلك-13
  1963، عقود آشورية، فايدنر-14
 1924هيدلبرغ ، نيالمرأة في الحق الساسا، بارتولومي-15
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 142شريعة حمورابي -16
  774رقم ، شريعة حمورابي، كوهتلر اونياند-17
 195ص، 1964براغ ، كليما-18
  19رقم ، مصادر من كركوك حول المرأة ، شبايشر-19
  1956باريس ، نصوص اكدية، نوجيرول-20
  173المادة -21
  190ص، وثائق اكدية، فيلكي-22
 29المادة -23
  3ص، المرأة في بابل، ماركس 3ص، جيرمياس-24
  129و  15المادتان -25
 46ص، 1968ليدن ، الندسبيرجر-26
  280ص ، شكوك الخطيئة الكبرى في اوغاريت، مورال-27
 طقس التتويج في اوغاريت ، كنوستون -فيشر-28

 م . من مطلع االلف الثاني ق منحوتة طينية بيان منها تشديد العراقيين على العاطفة بين الرجل والمرأة وهي
  1935، مقارنة اكيدة بسفر التثنية، غوردون -29
 22المادة -30
 2رقم ، اونياند–كوهلر -31
  86ص ، عيالم واكد، هينس-32
  171و 170، المادتان، شريعة حمورابي-33
 اسر حدون في متحف اللوفر، المتحف العراقي، اناء من اوروك من مطلع االلف الثالث-34
 ام في المتحف العراقي –والهة ، المتحف البريطاني، اور من االلف الثالث-35
 182ص ، المصدر السابق، غودرون -36
 هاللو والندسبرجر-37
 الحالة القانونية واالجتماعية للمرأة الحرة في اوغاريت ، منتنغ-38
 المرأة ناديتو ، هاريس-39
 181المادة ، شريعة حمورابي-40
 179المادة -41
  34رقم ، رسائل من المتحف البريطاني، كراوس-42
 53ص، قانون عيالم، هينس-43
  179ص، ليمنس، رسائل بابلية قديمة. 15ص، كراوس، رسائل بابلية قديمة-44
 110ص، رسائل بابلية حديثة، ايبيلينغ-45
 والخ  171شريعة حمورابي المادة ، 60ص، رسائل بابلية قديمة-46
 والخ  146، حمورابي-47
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 17ص، ميندلسون -48
 21ص، المصادر عينه-49
 33-30، نصوص من نوزي ، شبايزر-بفايفر-50
 44-42، المصدر عينه-51
  72، ميندلسون -52
 87كليما وفالكنشتاين ص -53


