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 االخیرة 2الحلقة/   
ل��ق��د ك��ان م��خ��اض��اً عس��ی��راً ب��ال��ن��س��ب��ة   

في عملیة تحولھا التدریجي غیر   للمرأفقید
المرئي تماماً من موقع الصدارة إلى م�وق�ع 

  في الوسط مدفوعاً نحو المؤخرة.
تشیر القوانین العراقیة القدیمة ف�ي ال�ع�ھ�د 
السومري أو شریعة حمورابي البابلیة إل�ى 
وجود تقدیر واحترام معینی�ن وم�ل�م�وس�ی�ن 
ودور نسبي م�ھ�م ل�ل�م�رأة ب�ال�م�ق�ارن�ة م�ع 
فترات الحقة، ومنھا الفترة اآلشوریة. فف�ي 
ھذه العھود المتأخرة فقدت ال�م�رأة ال�ك�ث�ی�ر 
م�ن ح��ق�وق��ھ��ا وت��ع��رض��ت لس��ی��ط�رة ق��وی��ة 
واستبداد صارخ من جانب الرجل. ویتج�ل�ى 
ھذا الموقف في العقوبات التي كانت تنزلھ�ا 
تلك القوانین بالمرأة الخ�اط�ئ�ة، إذ ت�م�ی�زت 
بالقسوة البالغ�ة تص�ل إل�ى ح�د ال�ح�رق أو 

…الرمي بالنھر أو اإلجالس على خازوق 
الخ. ویمكن بلورة إشكالیات المرأة في ھ�ذه 

 الفترات من تاریخ العراق القدیم بما یلي:
* التمییز المتفاقم بین الم�رأة وال�رج�ل ف�ي 
تشریع العراق ال�ق�دی�م. وی�ت�ج�ل�ى ذل�ك ف�ي 
الفوارق الصارخة بین شریع�ة أورن�م�و أو 
لبت عشتار من جھة، وشری�ع�ة ح�م�وراب�ي 
والقوانین الصادرة في فترة اآلشوریین من 
جھة ثانی�ة، إذ ك�ان�ت األخ�ی�رة أك�ث�ر ح�ط�اً 
لكرامة الم�رأة ودورھ�ا وأقس�ى ف�ي إن�زال 

 العقوبات بھا في حالة ارتكابھا مخالفات.
* تقلیص حقوق وحری�ات ال�م�رأة وف�رض 
إرادة ال�رج��ل ع��ل�ی��ھ�ا ف�ي مس�ائ��ل ال��زواج 
والط�الق واإلرث إل�ى ح�دود م�خ�ل�ة ب�دور 

 ومكانة المرأة في المجتمع.
* فرض عقوبات شدیدة تتسم بالقسوة ضد 
المرأة المخطئة، في ح�ی�ن ك�ان�ت ع�ق�وب�ات 
الرجل في أخطاء مماثلة إما فرض عقوبات 
مماثلة أو أق�ل ش�دة. یش�ی�ر األس�ت�اذ رض�ا 
جواد الھاشمي إلى ال�ت�ف�اوت ف�ي ال�ح�ق�وق 
الزوجیة فیقول: "كانت حقوق ال�رج�ل ف�ي 
عفاف زوج�ت�ھ ص�ارم�اً ح�ت�ى ل�و ھ�ج�رھ�ا 
ل��ب��ع��ض ال��وق��ت ش��ری��ط��ة أن ی��ت��رك ل��ھ��ا 
مستلزمات العیش، ولكن القوانین الب�اب�ل�ی�ة 
منحت المرأة بعضاً من حقوق الرجل ع�ل�ى 
زوجت�ھ، ف�ك�ان ع�ف�اف ال�رج�ل ج�ان�ب�اً م�ن 
حقوق الزوجة على زوجھا. ف�إذا ث�ب�ت أن�ھ 
فرط بعفافھ، تحكم لھا ال�م�ح�ك�م�ة ب�ال�ط�الق 
دون أن تخسر حقوقھا ال�م�ال�ی�ة، ع�ل�م�اً أن 
عقوبة المرأة في حالة أثبات نفس ال�ت�ھ�م�ة 
علیھا ھ�ي ال�م�وت". (أن�ظ�ر: ال�ھ�اش�م�ي، 
رضا جواد. القانون واألح�وال الش�خ�ص�ی�ة. 
في كتاب: حضارة الع�راق. مص�در س�اب�ق. 

 ).94الجزء الثاني. ص 
* كانت عادة الع�راق�ی�ی�ن ال�ق�دام�ى ال�زواج 
ب��ام��رأة واح��دة، ول��ك��ن ُم��ن��ح ال��رج��ل ح��ق 
ال��ت��س��ري ب��ع��دد غ��ی��ر م��ح��دود م��ن اإلم��اء 

)، وھ�و 90(المصدر الس�اب�ق ن�ف�س�ھ ص 
الذي أخذ بھ اإلسالم الحقاً. "وجرت ال�ع�ادة 
أن تدفع الزوجة العاقر بأمة عندھ�ا ل�ت�ك�ون 
لزوجھا، وكأنھا بعملھا ھذا تعوض زوجھ�ا 
النقص في األبن�اء ال�ذي ی�ح�ی�ط ب�ع�الق�ت�ھ�ا 
الزوجی�ة". ال�م�ص�در الس�اب�ق ن�ف�س�ھ ص 

). وكان الرجل یتزوج أحیاناً م�ن ام�رأة 90
أخرى لغرض اإلنجاب. كم�ا ك�ان ی�ح�ق ل�ھ 
الزواج بكاھنة. وإذا ما أراد الزواج بأخ�رى 
لغرض اإلنجاب تبقى منزلة الزوجة الثان�ی�ة 
دون م��ن�زل��ة ال��زوج�ة ال�ك��اھ�ن��ة. ال��م�ص��در 

  ). 91السابق نفسھ ص 

ما كان للمرأة ع�م�ل�ی�ا ال�م�ك�ان�ة الس�ی�اس�ی�ة 
واالجتماعیة المرموقة التي ك�ان�ت ل�ل�رج�ل 
في ھذه المجتمعات، رغم أن ال�م�رأة ك�ان�ت 
تصل إلى مرتبة الك�ھ�ن�وت�ی�ة ب�م�س�ت�وی�ات�ھ�ا 
العلیا. وكانت ھذه النظرة تنسجم إلى ح�دود 
معینة مع ن�ظ�رة ال�م�ج�ت�م�ع�ات ال�روم�ان�ی�ة 
واإلغریقیة القدیمة ما بع�د ع�ھ�د األم، إل�ى 
المرأة. إذ كان ھؤالء یرون بأن الم�رأة أق�ل 
عقالً وكفاءة وقدرة م�ن ال�رج�ل، ك�م�ا ك�ان 
موقف بعض الفالسفة في الی�ون�ان، ف�م�ث�ال 
كان أرسطوطالیس ی�ع�ت�ب�ر ال�ع�ب�د وال�م�رأة 
یمتلكان عق�ال ص�غ�ی�را، م�ح�دودا وض�ی�ق�ا، 
یضاف إلى ذلك أنھما عاجزان عن استخدام 
حتى ھذا القلیل من العقل الذي یمتلكانھ ف�ي 
تمشیة أمورھم الیومیة وشؤونھم الخ�اص�ة 

 والعامة.
(Eckhard J. Dittrich. Das 
Weltbild des Rassismus. 
Cooperative-Verlag. Frankfurt 
am Main. 1991. S. 77-90). 
* وكانت تشریعات العراق القدیم ال تُن�قِ�ص 
م��ن ح��ق��وق وواج��ب��ات وح��ری��ات ال��م��رأة 
فحسب، بل تفرض علیھ�ا س�ی�ط�رة ال�رج�ل 
واستبداده بھا وبالعائلة، إذ انتقل ھذا األم�ر 
إلى البیت عموما، ولكن عل�ى ن�ح�و خ�اص 
إزاء األنثى في مق�اب�ل ح�ری�ة واس�ت�ق�الل�ی�ة 

 أكبر للذكر من أفراد العائلة.
* وُجدت في العراق القدیم تقال�ی�د وع�ادات 
وطقوس دینیة تش�ی�ر إل�ى أن ب�ع�ض ت�ل�ك 
الطقوس الدین�ی�ة ی�ت�س�م ب�وج�ھ�ة ج�ن�س�ی�ة 
مقدسة كان المجتمع یمارسھا ویطلق علی�ھ 
ب "البغاء الدیني" أو "البغاء ال�م�ق�دس." 
وكما جاء في كت�اب ال�دك�ت�ور ع�ب�د الس�الم 
الترمانیني الموسوم "الزواج عند الع�رب" 

  كان ھذا البغاء على نوعین:
النوع األول: كانت تمارسھ المرأة مع رج�ل 
غریب عنھا، وغالباً ما تكون عذراء، وكان 
یجري لمرة واحدة إرضاء آللھة إناث. ف�ق�د 
روى (ھیرودت) أن ال�م�رأة ف�ي ب�اب�ل ك�ان 
ینبغي عل�ی�ھ�ا أن ت�ج�ل�س م�رة واح�دة ف�ي 
حیاتھا ف�ي ف�ن�اء ھ�ی�ك�ل اآلل�ھ�ة (م�ی�ل�ی�ت�ی�ا 

Militiaأي (عش��ت��ار (Ishtar  وأن (
(أن�ظ�ر: …".  تضاجع رجالً غریب�اً ع�ن�ھ�ا 

الترمانین�ي، ع�ب�د الس�الم د. ال�زواج ع�ن�د 
. ط�الس 3العرب في الجاھلیة واإلسالم. ط 

ل��ل��دراس��ات وال��ن��ش��ر وال��ت��رج��م��ة. دمش��ق. 
 ).26. ص 1996

"النوع الثاني: كانت تمارسھ النساء ل�م�دة 
طویلة م�ع ك�ھ�ان ال�م�ع�ب�د وزواره، وك�ان 
یجري ھذا الطقس المقدس إرضاء ل�آلل�ھ�ة 
الذكور. وفي مصر القدیمة (وكذا الحال ف�ي 
بابل، ك.حبیب) كانت ال�ع�ادة، ح�ت�ى ال�ف�ت�ح 

ق.م) أن تخ�ت�ار أج�م�ل  30الروماني (سنة 
بنات األسر الش�ری�ف�ة ف�ي م�دی�ن�ة (ط�ی�ب�ة) 
العاص�م�ة وت�ن�ذر ن�ف�س�ھ�ا ل�إلل�ھ (آم�ون)، 
وكانت تض�اج�ع م�ن ت�خ�ت�اره م�ن ال�رج�ال 
إرضاء لإللھ، فإذا أسنت واض�ح�ت ع�اج�زة 
عن إرضائھ، أخرجت من خدمت�ھ ب�م�ظ�اھ�ر 
التشریف والتع�ظ�ی�م، وت�زوج�ت رج�الً م�ن 
أرقى األسر. وفي بابل كان قانون حمورابي 
یمیّ�ز ب�ی�ن ال�ن�س�اء ال�الئ�ي ی�زرن ال�م�ع�ب�د 
ویمارسن الحب فیھ ألول مرة، وبین نس�اء 
اره وم�ن�ھ�ا  یالزمنھ على خدمة كھنت�ھ وزوَّ
مضاجعتھن. (المصدر السابق ن�ف�س�ھ. ص 

27.(  

وكانت التقالید في بابل تشیر إلى أن الم�رأة 
التي ترتكب خطأ م�ا إزاء زوج�ھ�ا ی�ف�رض 
علیھا الذھاب إلى المعبد والبقاء فی�ھ ف�ت�رة 
معینة ل�ل�ت�ك�ف�ی�ر ع�ن خ�ط�ای�اھ�ا م�ن خ�الل 
عرض نفسھا على من یرغب الدخول ب�ھ�ا. 
(أنظر: رضا جواد الھاشمي، نظام ال�ع�ائ�ل�ة 

 ).1970، 1في العھد البابلي القدیم، ط 
وكل ھذه التقالید كانت تعبّر، بسبب ك�ون�ھ�ا 
ملزمة دینیاً واجتماعیاً ولیست من اخ�ت�ی�ار 
حر من المرأة ذاتھا، عن ممارسة ذك�وری�ة 
قاھرة یفرضھا الرجل على ال�م�رأة، وف�ی�ھ�ا 
عدم احترام لمشاعرھا ورغباتھا وإرادتھ�ا. 
وكان بع�ض ت�ل�ك ال�م�م�ارس�ات ی�ع�د نِ�ذراً، 
وبعضھا اآلخر عقوبة وتكفیرا ع�ن خ�ط�ای�ا 

     ترتكبھا المرأة بحق الرجل!
ومع كل ھذه المظاھر السلبیة في ال�م�وق�ف 
من ال�م�رأة، ح�اف�ظ�ت ال�م�رأة ف�ي ال�ع�ھ�ود 
العراقیة القدیمة على تأثیرھا ال�ن�س�ب�ي ف�ي 
العائلة، كما لم ترتد الحجاب الذي م�ا ت�زال 
ترتدیھ المرأة في العراق الحدیث في أغ�ل�ب 
الم�دن ال�ع�راق�ی�ة ح�ت�ى اآلن. وإذ اع�ت�رف 
الرجل بوجود آلھة من اإلناث، ك�ان م�ل�زم�ا 
بعبادتھا والخشوع أمام�ھ�ا وال�ط�ل�ب م�ن�ھ�ا 
رحمة أو رأفة بھ، أو طل�ب مس�اع�دت�ھ�ا أو 
ح�م��ای��ت��ھ��ا ل��ھ... وك��ان��ت اآلل�ھ��ة ع��م��وم��اً، 
األنثویة والذكوریة، ت�ع�ب�ر ف�ي مض�م�ون�ھ�ا 
األساسي عن العالقات االجتماعیة ال�ق�ائ�م�ة 
والصراعات ف�ی�م�ا ب�ی�ن ال�ب�ش�ر م�ن نس�اء 
ورجال، أو حتى فیما بین الذكور من اآللھة 
عموماً. كما كان حق المرأة في التعبیر عما 
ی�ج�ول ف��ي خ�اط��رھ�ا م�ن ح�ب ل��ل�رج�ل أو 
العكس أیضا. ف�الش�ع�ر ال�ذي كش�ف�ت ع�ن�ھ 
التنقیبات في العراق یعتبر دلیال ثابت�اً ع�ل�ى 
جرأة المرأة ودفاعھا عن حقھا في الج�ن�س 
وفي المشاركة في المجتمع، ولكنھ�ا ك�ان�ت 
تعكس في الوقت نفسھ إنھا كانت مش�روع�اً 
ذكوریاً للجنس وال�ت�ك�اث�ر أو إع�ادة إن�ت�اج 
البشر. وكان من حق الحاكم أن ین�ت�ق�ل م�ن 
عذراء إلى أخرى دون أن یكون ھ�ن�اك م�ن 
یعاقبھ، إذ أن اآللھة ھي التي منحتھ ال�ق�وة 
وال��ح��ق ف��ي ذل��ك، ألن��ھ ی��ح��م��ي ال��ب��الد 
وأسوارھا من األعداء. لنستمع إلى ما ج�اء 
في ملحمة گلگامش ح�ول ع�الق�ت�ھ ب�ن�س�اء 
البالد، وھ�ي ال�ع�الق�ة ال�ت�ي أث�ارت ال�ن�اس 
وش��ك��ل��ت ج��زءاً م��ن ش��ك��واھ��م. فص��اح��ب 
الملحمة ك�ان راغ�ب�اً ف�ي تس�ج�ی�ل م�ا ك�ان 
یجري في واقع الحیاة الیوم�ي ع�ل�ى ش�ك�ل 
ملحمة تعلي شأن الحاكم، ولكنھا في الوقت 
ن�ف�س�ھ ت�ع�رب ع�ن ط��ب�ی�ع�ت�ھ االس�ت�ب�دادی��ة 
وسلوكھ القھري، فھو الح�ام�ي م�ن ج�ھ�ة، 
ولكنھ الظالم من ج�ھ�ة أخ�رى، وھ�و ال�ذي 
یغتصب كل لیلة امرأة، ول�ك�ن�ھ ف�ي ال�وق�ت 
نفسھ یمتلك الحكمة والجمال، إنھ التن�اق�ض 
الذي كان یتالعب ف�ي ن�ف�وس ال�ن�اس إزاء 
مثل ھذه الحاالت الدائمة، إزاء ھذا ال�ح�اك�م 

 المستبد. وھكذا كان قول صاحب الملحمة:
* ھ��و راع��ی��ن��ا ال��ق��وي، ك��ام��ل ال��ج��م��ال 

    والحكمة
 * "لم یترك گلگامش عذراء طلیقة ألمھا

* وال ابنة الم�ق�ات�ل وال خ�ط�ی�ب�ة ال�ب�ط�ل". 
(أن��ظ��ر: ب��اق��ر، ط��ھ. م��ل��ح��م��ة گ��ل��گ��ام��ش. 
م��ن��ش��ورات وزارة اإلع��الم. ال��ج��م��ھ��وری��ة 

. 1975. ب�غ�داد. 78العراقیة. سلسلة رق�م 
 ).57ص 

وبھ�ذا ال�م�ع�ن�ى ك�ان گ�ل�گ�ام�ش م�غ�ت�ص�ب 

ال��ف��ت��ی��ات ال��ع��ذارى ونس��اء ال��م��ج��ت��م��ع 
ال�م�خ�ط��وب�ات ول��م ی�ت��ورع ع�ن اغ�ت�ص��اب 
المتزوجات أیضاً. ویالحظ المتت�ب�ع ألش�ع�ار 
تلك الفترة أن الشاعر كان یعبر عن نداءات 
الرغبة المتھیجة والشبقیة المتع�ط�ش�ة إل�ى 
ال�رج��ل تص�در ع��ن ال�م��رأة، س�واء ك��ان��ت 
إنساناً أم آلھة. لنستمع إلى ن�داء إن�ان�ا إل�ى 
دموزي كما ورد عند إبراھیم مح�م�ود ن�ق�الً 
عن س. كریم في ك�ت�اب�ھ ال�م�وس�وم "إن�ان�ا 
ودموزي: طقوس ال�ج�ن�س ال�م�ق�دس ع�ن�د 

 السومریین":
  * "أما من أجلي، من أجل فرجي،

 * من أجلي، الرابیة المكومة عالیاً،
  * لي، أنا الملكة، من یضع الثور ھناك؟"

* "أیتھا السی�دة ال�ج�ل�ی�ل�ة، ال�م�ل�ك س�وف 
یحرثھ لك، دموزي ال�م�ل�ك، س�وف ی�ح�رث�ھ 
لك". "اح�رث ف�رج�ي، ی�ا رج�ل ق�ل�ب�ي!". 
(أن�ظ��ر: م��ح��م��ود، إب��راھ��ی��م. ال��ج��ن��س ف��ي 

). (مالحظ�ة: 31القرآن. مصدر سابق. ص 
استخدم مصط�ل�ح ال�ح�رث ف�ي ال�م�رأة م�ن 
جانب القرآن أیضاً حین ج�اء ف�ي اآلی�ة م�ا 
یلي: نِساؤكم َحرٌث لكم ف�أت�وا ح�رث�ك�م أن�ىَّ 

، ال�ق��رآن،. ….“ ش�ئ�ت�م وق�دم�وا ألن��ف�س�ك��م
، ص 223س��ورة ال��ب��ق��رة، اآلی��ة رق��م 

35 .(    
 ونقرأ في نشید األناشید ما یلي:

  * "أیھا العریس، الغالي على قلبي
 * عظیمة ھي مسرتك، حلوة كالعسل،
  * "لقد أمرتني، أقف مرتجفة أمامك"
 * أیھا العریس، لو تحملني إلى الخدر

 * أیھا العریس، فألمنحك مالطفات یدي،
(…) * یا حلوي الغالي، بودي لو أغتس�ل 

(المصدر السابق نفسھ، ص …".  بالعسل 
32.( 

یش��ی��ر األس��ت��اذ األل��م��ان��ي ال��م��ت��خ��ص��ص  
ب�ال��دراس��ات األث��ری��ة ف��ي م��ن��ط��ق��ة الش��رق 

 Barthelاألوسط، الدكتور بارتل ھرودا 
Hrouda   ال��ى أن م��ك��ان��ة ال��م��رأة ف��ي

المجتمع البابلي كانت متحررة نسبیاً وأكث�ر 
من المجتمع اآلش�وري، وف�ي ك�ل األح�وال 
فأن مكانة الم�رأة ف�ي ال�ح�ض�ارة ال�ب�اب�ل�ی�ة 
واآلشوریة كانت أفضل بكثیر من م�ك�ان�ت�ھ�ا 
ف�ي ال�م��ج�ت�م�ع ال�روم�ان�ي وك�ان�ت ت��ت�م�ت��ع 
بمجموعة من االمتیازات التي لم تتمتع بھ�ا 

  المرأة الرومانیة.
 

(Hrouda ،Barthel Prof. Dr. 
Mesoptamien- Die antiken Kutluren 
zwischen Euphrat und Tigris. 
Beck’sche Reihe. 2030.Verlag C. H. 
Beck.München. 1997.S. 69/70).  

إال أن ھذا لم یكن لیع�ن�ي ب�أن ال�رج�ل ك�ان ال ی�م�ت�ل�ك 
السیطرة على المرأة أو لم یتحكم ب�ھ�ا، إذ ك�ان�ت ت�ل�ك 

  المجتمعات ھي األخرى ذكوریة صارخة.
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د اا  اقا  أةة إزاء اوا ا 

 أ. د. كاظم حبیب/ المانیا
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