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  اآلدابكليت  –جامعت األنبار 
 املستخلص

استعرض ىذا البحث دور المرأة في الحضارة العراقية القديمة وتناوؿ البحث محاور 
عدة عمى الصعيد االجتماعي والسياسي والديني واالقتصادي ولنؤكد أف العراقييف القدماء ىـ 
أوؿ مف تبنى وطبؽ فكرة الديموقراطية وحقوؽ اإلنساف وقد خمدت المخمفات اآلثارية المرأة إما 

ما توقيرًا واحترامًا في شرائع وقوانيف، فكانت المرأة فييا الصورة آلية في صو  ر وتماثيؿ وا 
 األبرز لئلنساف واإلنسانية معًا.

The Role of Woman in the Iraqi Ancient Civilization 
Assist. Prof. Dr. Ahmed Hussin Ahmed Al-Jumili 

Anbar University – Arts College 

This research reviewed the role of woman in the Ancient Iraqi Culture. And 
it involved several pivots on the sociable, political, religions and economic level. 
And to confirm that the Ancients Iraqi were the first who inspired and applied the 
democracy idea and human rights. The ancient monuments immortalized woman 
either as a goddess in images and statues or as reverence and respect in Sharias 
and Laws. So woman was the most prominent figure for human and humanity 
together. 

 املقذمت
الحضارة العراقية القديمة(( وذلؾ لموقوؼ إف اختيار موضوع البحث ))دور المرأة في 

عمى مكانتيا منُذ أقدـ العصور وما مرت بو مف تطورات ألف أغمب الشرائع والقوانيف العراقية 
جاءت تذكر دورىا وأىميتيا في المجتمع... ولنؤكد أف العراؽ القديـ ىو مف أستوصى وطبؽ 

خر وأف العراقيوف القدماء ىـ أوؿ مف وقر فكرة الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف أواًل وليس أي بمد آ
المرأة ومنحيا بعضًا مف حقوقيا المشروعة، فقد رُفعت المرأة عمى مصاؼ اآللية ِإف لـ تكف 
آلية تعبد وتقدس ويشار إلييا بالتوقير واالحتراـ وكاف ذلؾ لدورىا العظيـ في صنع الحياة مع 

 قرينيا في الوجود الرجؿ.
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ارية المرأة أما آليًة في صور وتماثيؿ أو شرائع وأحكاـ ... لقد خمدت المخمفات اآلث
 فكانت فييا جميعًا الصورة األبرز لئلنساف واإلنسانية معًا.

ولعؿ التوصية َألتي تقوؿ ))ِإصغ إلى كبلـ َأمؾ كما تصغي إلى كبلـ اآللية(( تعكس 
ـ ىذا االحتراـ الذي بصورة واضحة أىمية ومكانة المرأة عمومًا ورجاحة عقميا ما جعميا تحتر 

 توصي بو الشرائع العراقية القديمة.
 وتناوؿ البحث محاور عدة:

 أواًل: دور المرأة في الحياة االجتماعية )الزواج، الطبلؽ، الوراثة(.
ثانيًا: دور المرأة في الحياة السياسية )الممكة اآلشورية سمير أميس، الممكة البابمية 

 نيتوكرس(.
 ي الحياة الدينية )عبادة األـ، إدارة المعابد(.ثالثًا: دور المرأة ف

 رابعًا: دور المرأة في الحياة االقتصادية.
 دور املرأة يف احلضارة العراقيت القذميت

 تعريف املرأة. -

. (ٔ)ىي اإلنسانة فيي مؤنث المرء، وىو اإلنساف. قاؿ األزىري ))إمرأة(( تأنيث أمريء
ىذا مرَء، وكذلؾ في النصب والخفض تفتح الميـ،  وجاء في المساف ))المرء: اإلنساف، تقوؿ

. ومما يدؿ عمى أنو مؤنث مرء ما ذكره أىؿ المغة مف األلؼ فيو لئللحاؽ، (ٕ)ىذا القياس((
. وجاء في المساف: ))وألحقوا ألؼ (ٖ)ويقوؿ األزىري: ))األلؼ في أمرأة وأمرء ألؼ وصؿ((

 .(ٗ)ىا قالوا: المرأة((الوصؿ في المؤنث أيضًا، فقالوا: أمرأة فإذا عرفو 
. وحكي أبف (٘)ولمعرب في المرأِة ثبلثة لغات، يقاؿ: ىي أمَرَأُتو وىي َمرَأُتو وىي َمَرَتوْ 

 .(ٙ)األعرابي: ))أنو يقاؿ لممرأة إنيا المرؤ صدٍؽ كالرجؿ. قاؿ وىذا نادر((
 أوالً: دور املرأة يف احلياة االجتماعيت:

تي يقـو عمييا المجتمع العراقي وأف صبلح ىذه ُتعد األسرة ىي المبنة األساسية ال
األسرة ىو صبلح المجتمع وفسادىا ىو فساد المجتمع، فاألسرة تتكوف عادًة مف األب )الزوج( 
واألـ )الزوجة( واألوالد وقد تضـ األسرة أخوة األب وأخواتو ووالديو وكاف يقؼ عمى رأس ىذه 

 عمييا وتركز جميع السمطات بيده. األسرة األب فيو المسؤوؿ عف حمايتيا واإلنفاؽ
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أما األـ )الزوجة( فكانت في المرتبة الثانية مف حيث األسرة فيي المسؤولة عف إدارة 
شؤوف البيت وتربية األطفاؿ ... وكاف لممرأة دور بارز في العراؽ القديـ فيي تمتمؾ األمواؿ 

الزواج والطبلؽ في  وتمتيف التجارة وتدخؿ المعبد وتصبح كاىنة وليا حؽ االختيار في
 . وسأوضح ذلؾ مف خبلؿ:(ٚ)حاالت معينة

 الزواج: -1

لقد كاف الزواج في األسرة العراقية القديمة في ببلد ما بيف النيريف يقوـ عمى أساس 
أحادية الزوجة، فميس مف حؽ الرجؿ َأف يتخذ زوجة أخرى إاّل في حاالت معينة وىذه الحاالت 

شفاؤه أو عدـ إنجاب الزوجة لؤلطفاؿ وكذلؾ عدـ احتراـ ىي مرض زوجتو مرضًا ال يرجى 
 .(ٛ)الزوجة لزوجيا وعدـ طاعتو والتقميؿ مف قيمتوِ 

ولـ يكف يعترؼ بالزواج قانونًا إال إذا كاف بعقد مكتوب ومشيود عميو ويكوف ذلؾ 
( مف قانوف حمورابي إف المرأة ال تصبح زوجة رسمية ٕٛٔبموافقة الوالديف، وفي المادة )

 .(ٜ)شرعية دوف عقد مكتوب ووجود موافقة والديياو 
ومف الطبيعي اف مف مقومات الزواج وكمالِو إنجاب األطفاؿ لتكويف األسرة وىي حؽ 
مشروع ولكف إف حدث ولـ تنجب الزوجة األطفاؿ وخاصة بعد صرفو األمواؿ عمى ىذا الزواج 

حدًا مف بيف أموٍر عدة، فيي: الذي يعد فاشبًل في تحقيؽ ىدفو فممزوج الحؽ في أف يختار وا
إما أف يتزوج زوجة ثانية وعندىا تكوف الثانية أقؿ مرتبة مف الزوجة األولى، أو أف يقـو الزوج 
بتطميؽ زوجتو األولى ويتزوج غيرىا أو أف يحافظ الزوج عمى زوجتو لكف يقوـ باتخاذ إجراء 

. (ٓٔ) أو أكثر ويعده أبنًا لوآخر وىو أف يتخذ إحدى )اإلماء( سرية لئلنجاب، أو يتبنى طفبلً 
ومف األمور الميمة التي يجب ذكرىا ىو حقوؽ المرأة العراقية منذ أقدـ العصور في اإلدالء 
برأييا في الزواج أو في الرجؿ المتقدـ ليا ضمف حؽ الزوجة بالموافقة أو الرفض وىناؾ مف 

لؼ الثالث قبؿ الميبلد، أكدت النصوص ما يؤكد ىذا األمر. فيناؾ وثيقة يعود تاريخيا إلى األ
 عمى حرية االختيار وجاء فييا:

))َأف رجبًل خطب فتاة مف والدييا فرفضتو .. وعندما رفضتو خطب أختيا الصغرى 
 .(ٔٔ)التي رضيت بو وأصبحت زوجة لو((

وىناؾ نصوص تدؿ عمى الموضوع ذاتو أي حؽ االختيار بالرفض أو القبوؿ ومنيا 
 ، إذ جاء فييا:(ٕٔ)ما وصؿ إلينا مف نوزي
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))ىكذا صرح أكيوليف أبف أكيا أماـ ىؤالء الشيود وقاؿ لقد أعطيت أختي بمتكا دومي 
لتكوف زوجة إلى حرازي أبف أيناي وقبضت منو أربعيف شيقبًل مف الفضة ... وأقر بالقبض 
وصرحت بمتكا دومي أماـ ىؤالء الشيود وقالت: أعطاني أخي أكيوليف برضاي إلى حرازي 

 .(ٖٔ)زوجة لو(( ألكوف
إف ما يمفت االنتباه في الوثيقتيف المتيف سبؽ ذكرىما كممتا )رفضتو( في الوثيقة األولى 
و)برضاي( في الوثيقة الثانية ِإْذ تدالف عمى مدى تمتع المرأة في الحضارة العراقية بحقوقيا 

 . (ٗٔ)في حرية االختيار والرفض والقبوؿ
ؿ بطريؽ شراء المرأة؛ ففي السنة الثالثة عشرة كما كاف الزواج يتـ في بعض األحوا

 -كما جاء في أحد األلواح -ؽ. ـ(  ٕٙ٘ -ٗٓٙمف حكـ العاىؿ )نبوخذ نصر( الثاني )
طمب )داجيؿ إيمي( إلى )ىاما( بنت، )كزكاؿ، أديف( ))أعطني أختؾ )التوباشيني( لتكف 

تيا )مينا ونصؼ( مف أيمي( )ىاما( في مقابؿ أخ -زوجة لي(( وتمت الصفقة فنقد )داجيؿ
الفضة وعبدًا ثمنو نصؼ )ميف( مف الفضة. ويبدو أف الزواج بطريؽ الشراء كاف أكثر شيوعًا 

 .  (٘ٔ)لدى اآلشورييف
 حق املرأة يف الطالق: -2

لقد كاف الطبلؽ معروفًا عند العراقييف القدماء ولكف كاف محدودًا في حاالت معينة. 
د جاءت أغمب القوانيف لتحفظ مكانة وحقوؽ الزوجة وىذا ما وألىمية المرأة في العراؽ القديـ فق

. وكاف ىناؾ بعض النصوص (ٙٔ)وجدناه في قوانيف حمورابي وكذلؾ القوانيف اآلشورية
اآلشورية التي نصت عمى أف الطبلؽ كاف بيد الرجؿ أي أنو يطمؽ زوجتو متى شاء وىو ما 

ف كانت ىذه المرأة لـ يسمى ))الطبلؽ التعسفي(( أي أف الزوج يطمؽ زوجتو ب مشيئتو حتى وا 
( مف مجموعة األلواح التشريعية اآلشورية ٖٚتقترؼ أي ذنب وىذا ما جاء في نص المادة )

ذا لـ يشأ فبل يعطييا أي شيء ويتركيا  التسع ))إذا طمؽ رجؿ زوجتو فإذا شاء يعطييا شيئًا وا 
 .(ٚٔ)تذىب خالية اليديف((

طبلؽ السببي الذي يكوف بناءًا عمى سبب وجيو وىناؾ نوع ثاٍف مف الطبلؽ وىو ال
( مف شريعة حمورابي )إذا أراد رجؿ أف يطمؽ زوجتو التي لـ تمد ٖٛٔومثاؿ ذلؾ نص المادة )

لو أوالدًا، فعميو أف يعوضيا نقودًا بقدر ميرىا ويسمميا اليدية التي جمبتيا مف بيت أبييا ثـ 
 .(ٛٔ)يطمقيا(
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ا يسمى بالطبلؽ ))الكمي(( وىو الطبلؽ الذي يتـ وىناؾ نوع آخر مف الطبلؽ وىو م
عند غياب الزوج لمدة مف الزمف عف بيتو وزوجتو بعدىا يعطي القانوف الحؽ لمزوجة مف 

( مف المجموعة التشريعية اآلشورية، وميما يكف مف أمر فإف ٖٙالزواج بآخر كما في المادة )
الحاالت بطمب الطبلؽ مف زوجيا، القانوف في العراؽ القديـ أعطى الحؽ لمزوجة في بعض 

( مف شريعة حمورابي، إذا كرىت المرأة زوجيا وقالت لو ال تأخذني ٕٗٔمثاؿ ذلؾ المادة )
))ال تضاجعني(( فإذا كانت المرأة محترسة ولـ ترتكب خطيئة بينما الرجؿ )زوجيا( يخرج 

العراقي )إدارة البمدة(  كثيرًا مف البيت ويحط مف شأنيا فبل جـر عمى تمؾ المرأة وأعطى المشرع
حؽ دراسة سموؾ الزوجيف ومف ثـ اتخاذ القرار المناسب وخبلصتو نصرة المظمـو رجبًل كاف 

 .(ٜٔ)أـ امرأة
يتضح مما تقدـ أف المشرع العراقي القديـ قد بيف حقوؽ الزوجة حتى في طمب 

قة في الطبلؽ مف زوجيا وذلؾ إلنصافيا مف الرجؿ الذي كاف ىو صاحب السمطة المطم
ف القانوف في العراؽ القديـ قد اتصؼ بقدر كبير مف  المجتمعات العراقية القديمة .. ىذا وا 

 .(ٕٓ)العدؿ واإلنصاؼ
 حق البنت يف الوراثة: -3

منذ العصور القديمة نصت القوانيف والتشريعات في العراؽ القديـ عمى حؽ البنت في 
بالولد مف األمور الميمة حتى ال تضيع الوراثة، مثمما ىو الحؽ لؤلوالد، فكانت مساواتيا 

 .(ٕٔ)حقوقيف مف أمبلؾ أبييف
( مف قانوف ٔٛٔ، ٓٛٔ(، والمادة )ٔجاءت القوانيف القديمة }قانوف نفر رقيـ )

حمورابي{ أنو إذا كاف رجؿ لديو بنت مف نوع الكاىنات سواء كانت كاىنة عميا أو غيرىا مف 
لـ يمنحيا ىديتيا فبعد وفاة الوالد ليا )الحؽ( أف تأخذ نوع )ناديتـو أو قادشتـو أو كولماشيتو( و 

ثمث ميراثيا مف أمواؿ بيت الوالد وتنتفع بو طيمة حياتيا، وميراثيا يعود بعد وفاتيا 
 .(ٕٕ)ألخوتيا

وعمى العموـ فاف القوانيف العراقية القديمة أكدت بأف البنت )الكاىنة( خاصة كاف ليا 
العازبة .. أما البنت بشكؿ عاـ فمـ تذكر النصوص القانونية أف ترث مف والدىا وأيضًا البنت 

لشرائع العراؽ المختمفة أي ذكر لوراثتيا ألبييا ألنو لـ تصمنا نصوص صريحة المضموف 
ولكف المرأة تمتعت بالحقوؽ األساسية مثؿ حقيا في الرعاية مف قبؿ والدىا أو  (ٖٕ)حولو
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ات( في العراؽ القديـ مثمما كاف في بعض القبائؿ أسرتيا ليذا فإننا ال نرى مثبًل )وأد البن
العربية قبؿ اإلسبلـ، ونرى المرأة قد تبوأت مناصب ىامة مثؿ العمؿ الكينوتي والعمؿ اإلداري 
.. لذا فإف المرأة كانت عمى قدر كبير مف األىمية وقد لعبت دورًا في الحياة العامة ال يقؿ 

 .  (ٕٗ)عف دور أي رجؿ
 أة العراقيت يف احلياة السياسيت:ثانيًا: دور املر

كاف لممرأة دوٌر بارٌز في الحياة السياسية كما ىي عميو في الحياة االجتماعية والدينية 
فقد وصمت الكثير مف النساء إلى دفة الحكـ واستطعف أف يتولْيَف شؤوف الببلد .. إلى جانب 

كبيرة فقد خصص ليف  ىذا فقد تمتعت زوجات المموؾ وأقاربيـ مف أخوات وبنات بمكانة
. وفي بعض األجنحة الخاصة مف القصور سميت )جناح حريـ (ٕ٘)قصور خاصة لمسكف

الببلط( وتمت حراستيف بواسطة الخصياف حتى أف أسموب معيشتيف كاف مقررًا ومنظمًا 
بتعميمات ممكية، ولقد عممنا مف العديد مف الرسائؿ التي كتبت في الببلط وخصوصًا في المّدة 

رة مف عيد المممكة اآلشورية بأف تأثير زوجة الممؾ وأمو كانت لو أىمية مف الناحية األخي
السياسية وألقت ضوءًا عمى حكميف وخصوصًا الشيرة التي حصمت عمييا الممكة )سمير 

 .(ٕٙ)ؽ. ـ(( ٔٔٛ -ٕٛٛأدد الخامس ) -أميس( أرممة الممؾ اآلشوري )شمشي
 -ٓٔٛنيراري الثالث(( ) -المسمى ))أدد وقد خمفو عمى العرش أبنو القاصر الصغير

رامات وصية عمى العرش وحكمت المممكة نيابة عنو  -ؽ. ـ( فصارت أمو الممكة سمو ٖٚٛ
 طواؿ خمس سنوات.

وىناؾ ممكة أخرى ذكرىا المؤرخ ىيرودتس بانيا حكمت ببلد بابؿ وسماىا )نيتوكرس( 
. وكاف الكثير مف الطامحيف قد (ٕٚ)سدودونسب إلييا أعمااًل جسيمة في البناء والسيما الري وال

 -ٖٜٕٓوصموا إلى دفة الحكـ عف طريؽ المصاىرات وخير دليؿ عمى ذلؾ وصوؿ )جودية 
ؽ. ـ( عمى عرش لكش حيث لـ يكف مف السبللة الحاكمة ولـ يرد اسـ أبيو مما قد  ٖٕٚٓ

لى نشاط غير يوحي بأصمو الوضيع وقد توحي أعمالو الكثيرة التي بدأىا خبلؿ مدة حكمو إ
اعتيادي ربما كاف قد دفعو إلى أخذ العرش بطريقة ال نعرفيا اآلف وربما يكوف زواجو مف 

 .(ٕٛ)باو( حاكـ لكش لُو عبلقة بحصولو عمى العرش -البل( أبنة )أور -)نيف
كذلؾ مف األدلة عمى المصاىرات السياسية إرساؿ )َأبيؿ كيف( ممؾ ماري أبنتو )تاراـ 

ؽ. ـ( كذلؾ تزوج أحد  ٕٕٗٓ -ٕٓٙٓنامو ممؾ أور الذي حكـ مف ) -رأوراـ( زوجًة ألو 
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. مف النصيف السابقيف يتضح لنا كيؼ كاف (ٜٕ)نمو -حكاـ مممكة ماري مف إحدى بنات أور
دور النساء في تاريخ العراؽ القديـ بارزًا في وصوؿ العديد مف الشخصيات إلى الحكـ عف 

 طريؽ المصاىرات السياسية.
ف النساء في العراؽ القديـ المكانة المرموقة حتى وصؿ بعضيف إلى نالت كثير م

أدد(  -رمات( وىي زوجة الممؾ اآلشوري )شمشي -كرسي الحكـ ومنيـ الممكة اآلشورية )سمو
( وتعني حمامة Sammuؽ. ـ( واسميا مركب مف الكممتيف )سمو  ٔٔٛ -ٕٛٛالخامس )

. حكمت الممكة سمير أميس (ٖٓ)لحماـ(و)رمات( أي محبوبة فيكوف معنى اسميا )محبوبة ا
. وىناؾ قصة أسطورية ذكرىا (ٖٔ)نيراري( -خمس سنوات وصيًة عمى ابنيا الصغير )أدد

ىيرودتس عف ىذه الممكة تـ نقميا مف كينة بابؿ واعتبر أصميا بابميًا وتزوجيا الممؾ اآلشوري 
ذا صح القوؿ عف كينة بابؿ بحبيـ لممكتيـ فقد با -)شمشي لغوا في وصفيا ثـ اف أدد( وا 

ىيرودتس قد أضاؼ مف خيالو الكثير لذلؾ فقد زادت شيرتيا حتى بعد ىيرودتس بؿ إف أحد 
أميس(، ويذكر لنا ىيرودتس ممكة  -األنيار في أرمينيا بالقرب مف )واف( سمي بنير )سمير

ييد وبناء أخرى سماىا )نيتوكرس( ويقوؿ أنيا بابمية وكانت ليا أعماؿ جسيمة في البناء والتش
السدود وحفر األنيار ويذكر أف كورش الفارسي األخميني قد شف حممتو عمى بابؿ واحتميا في 
مدة ابنيا الذي يسميو )البينتوس( ويعتقد أنو تحريؼ ألسـ الممؾ البابمي )نبونيدس( آخر مموؾ 

 .(ٕٖ)الدولة البابمية الحديثة
ف سواء كانوا بابمييف أو آشورييف قد مف خبلؿ ما تفدـ يتبيف لنا بأف سكاف وادي الرافدي

تقبموا فكرة الممكة وقدسوىا واحترموىا وىذا دليؿ آخر عمى مكانة المرأة ودورىا السياسي في 
 العراؽ القديـ.

 ثالثًا: دور املرأة العراقيت يف احلياة الذينيت:
رًا مف لعبت المرأة العراقية منذ العصور القديمة دورًا كبيرًا بحيث نالت نصيبًا واف

المكانة واإلجبلؿ حتى وصمت تمؾ المكانة إلى درجة العبادة فكانت تعبد في كثير مف األزمنة 
والعصور وجعمت ليا معابد خاصة بصفتيا إحدى اآلليات الكبيرة في ببلد ما بيف النيريف 
حيث نجد مظاىر اآللية تتمثؿ في القصص التي تشير إلى )أينانا( ممكة األرض والفردوس، 

 .(ٖٖ)الخصوبة والنماء آلية
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 عبادة األم: -1
إف اىتماـ سكاف العراؽ القديـ بالزراعة الديمية التي تعتبر السبيؿ إلى استمرار العيش 
والتجمع ولدت لدييـ فكرة الخصوبة والتكاثر وعبادة كؿ شيء يرمز إلى الخصوبة ومنيا 

التي أجريت في المواقع اآلثارية القديمة  ، مف خبلؿ التنقيبات اآلثارية(ٖٗ))عبادة اآللية األـ(
، والذي يرقى زمنيا إلى األلؼ السادس قبؿ الميبلد فقد (ٖ٘)وخاصة في )جرمو( )وتؿ الصواف(

كشفت لنا عف كثير مف الدمى والتماثيؿ التي تمثؿ المرأة في كثير مف مراحؿ األمومة فبعض 
الخبلقة في الطبيعة وبعض التماثيؿ التماثيؿ تشير إلى نساء )حبالى( صنعت لتشبو بالقوى 

صنعت عمى شكؿ امرأة ذات ثدييف كبيريف وىذه ترمز إلى وفرة الغذاء وبعض الدمى تشبو 
 .(ٖٙ)بامرأة في حالة قرفصاء وىذا يشير إلى امرأة في حالة والدة

ويشير صبيح مسكوني في كتابو تاريخ القانوف العراقي إف المرأة احتمت مكانة كبيرة 
اؽ القديـ وبيف لنا كيؼ وضعت أقواؿ وحكـ تبيف دور المرأة وخاصة األـ منيا ))أصغ في العر 

. وىذا دليؿ عمى مكانة المرأة وأىميتيا في (ٖٚ)إلى كبلـ َأُمؾ كما تصغي إلى كبلـ اآللية((
 العراؽ القديـ.

كذلؾ مف اآللية التي عبدت في ببلد الرافديف الممكة ))أينانا(( والتي تعني ممكة 
سماء وىي آلية سومرية يعتقد أنيا البنت األولى لمقمر وسيدة الصباح ونجمة السماء ... ال

 .(ٖٛ)ومسؤولة عف الخصوبة في البشر
وكذلؾ مما يدؿ عمى أىمية المرأة في ببلد الرافديف أنيا دعيت ))الربة(( واآللية 

يؤكد ىذا الشيء  ووجود التماثيؿ التي توحي إلى ذلؾ حيث جاء في إحدى القطع اآلثارية ما
))رأس امرأة دعيت الربة نينكاؿ بعيوف واسعة وحواجب ثخينة ممتقية وأنؼ طويؿ وفـ صغير 
وشعر ممتؼ حوؿ الرأس تاركًا األذنيف بارزتيف مع ما يشبو العمامة حوؿ الرأس(( وىذا 

 .(ٜٖ)الوصؼ يدؿ عمى عظمة الربة نينكاؿ التي عبدىا السومريوف في ببلد وادي الرافديف
 دور املرأة العراقية يف إدارة املعابد: -2

لكؿ مرفؽ مف مرافؽ الحياة المختمفة قديمًا وحديثًا جياز يدير شؤونو واحتياجاتو، 
والكينة ىـ االشخاص الذيف كانوا يديروف المعابد في العراؽ القديـ وينقسـ الكينة إلى رجاؿ 

 .(ٓٗ)في إدارة المعابد )كينة( ونساء )كاىنات( وما َيخصنا في بحثنا ىو دور المرأة
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ىناؾ أنواع متعددة مف الكاىنات التي تدير المعبد ولكف عمى تفاوت فيما بينيـ ويأتي 
عمى رأس الكاىنات نوع يسمى )أينتوـ( وتذكر المصادر التاريخية المتوافرة أف كاىنة األينتـو 

قبؿ اسـ الكاىف  خبلؿ العصر السومري كاف ليا مكانة رفيعة جدًا حتى اف اسميا يذكر دائماً 
نجاب االطفاؿ كاف مسموحًا ليذا النوع مف الكاىنات  ف كانت زوجتو واف الزواج وا  حتى وا 

ؽ. ـ( ومف واجباتيا في المعبد  ٓ٘ٚٔ -ٕٜٚٔولكف حـر عمييف خبلؿ مدة حكـ حمورابي )
عف  )القياـ بدور العروسة في عممية الزواج المقدس( وكاف يتـ اختيار ىذا النوع مف الكاىنات

طريؽ استخارة الفأؿ ويتـ تعيينيف بإرادة ممكية وكانت تسكف في بيت خاص يسمى 
 .(ٔٗ))كيبار(

أما النوع الثاني مف الكاىنات فكاف يسمى )ناديتوـ( ويأتي ىذا النوع في المرتبة الثانية 
دة وال يتـ اختيار الكاىنات فيو عف طريؽ الفأؿ إنما عف طريؽ )نذرىف( إلى المعبد منذ الوال

واف ىذا النوع يتـ اختياره مف بنات موظفي الدولة ومف حؽ ىذا النوع مف الكاىنات الزواج 
( تيدي زوجيا  ولكف بشرط عدـ انجاب األطفاؿ، ليذا كانت الكاىنات مف ىذا النوع )ناديتـو
امرأة مف وسط ديني تدعى )شوكويتـ( لتقوـ بإنجاب األطفاؿ وتسكف كاىنات الناديتوـ في 

( وىو يشبو الدير ويكوف داخؿ المعبد الرئيسي ويتـ حراستيف ومف حؽ مكاف يسم ى الػ)گگـو
بعض الكاىنات مف ىذا النوع العيش خارج الدير ولكف ال يحؽ ليف القياـ باألعماؿ الغير 

ال فإف عقوبتيف الحرؽ  .(ٕٗ)مسموح بيا وا 
نجاب أما النوع الثالث مف الكاىنات فيسمى )شوكويتـ ( ومف حؽ ىذا النوع الزواج وا 

االطفاؿ.. ومف أىـ واجبات ىذا النوع مف الكاىنات المساىمة في مراسيـ الزواج المقدس 
 وخاصة مرافقة العروس ليمة الزفاؼ وىي بأجمؿ مبلبسيا وحمييا.

( ومعناىا بالمغة األكدية الموىوبة إلى اآللية وتسمى  أما النوع الرابع فيسمى )قادشتـو
نجاب األطفاؿ وكذلؾ يعمؿ أيض ًا المقدسة وليذا النوع مف الكاىنات الحؽ في الزواج وا 

بعضيف ممرضات واستعمؿ ىذا المقب لآللية عشتار ولفظت )اشتاريتوـ( ويعممف أيضًا في 
 خدمة القصر والمعبد في آف واحد وليذا فيي ال تعتمد في عيشيا عمى المعبد فقط.

( ويمفظ اسـ ىذه الكاىنة أما النوع الخامس واألخير مف  الكاىنات يسمى )كولماشيتـو
بار( ويتـ اختيار ىذا النوع مف الكاىنات مف العوائؿ المعروفة في  -بالمغة السومرية )نو

مكانتيا في المجتمع وليذا النوع مف الكاىنات الحؽ في الزواج وانجاب األطفاؿ واألىـ أنو 
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نم ا ليا حرية االختيار في السكف .. وىذا النوع ليس مف المفروض عمييا السكف في الدير وا 
 .(ٖٗ)أقؿ مرتبة مف )القادشتوـ( غير أف وظيفتيا في المعبد تشبو إلى حد ما وظيفة القادشتوـ

 رابعًا: دور املرأة يف احلياة االقتصاديت:
لعبت التجارة والميف الحرفية األخرى في العراؽ دورًا ميمًا في تنشيط اقتصاده 

عو الجغرافي الميـ في قمب العالـ القديـ أعطاه ميزة ساعدت عمى إقامة وخاصة أف موق
 مجتمع متماسؾ.. فضبًل عف وفرة خيراتو جعمت ىناؾ فائضًا في اإلنتاج.

ما ييمنا ىنا دور المرأة العراقية في الحياة االقتصادية، ىؿ زاولت األعماؿ التجارية 
في بيتيا فقط؟ إف المصادر التاريخية والوثائؽ والحرفية والميف األخرى أـ كانت امرأة معزولة 

الموجودة تؤكد دور المرأة في كثير مف األعماؿ حاليا حاؿ الرجؿ ومف أبرز األعماؿ التي 
عممت فييا المرأة ىي العمؿ في الحقؿ أي )الفبلحة( حيث كانت تشارؾ الرجؿ في الزراعة 

وبعضيف ُكفَّ يعممف في مجاميع ، (ٗٗ)واإلنتاج حتى أف بعض النساء امتمكف مزارع خاصة
كبيرة في الحقؿ عمى عكس الرجاؿ وذلؾ بسبب طبيعة المرأة حيث أنيا أقؿ طاقة مف الرجؿ.. 

 .(٘ٗ)وكانت المرأة تشارؾ في كؿ أصناؼ العمؿ الزراعي وخاصة الزراعة اليدوية
ءت مف األعماؿ األخرى التي شاركت فييا المرأة ىي األعماؿ الحرفية والتجارية وجا

شريعة حمورابي تؤكد ىذا األمر حيث وجدت أربع فقرات في مسألة البيوع فقد مارست المرأة 
العراقية مينة بيع الخمر وىي مينة ميمة في ذلؾ الوقت والذي يزاوليا يحتاج إلى مكانة 
ومركز تجاري ميـ عممًا أف مزاولة بيع الخمر كانت مقتصرة عمى النساء فقط دوف 

تجارة بيع الخمر التي تزاوليا المرأة العراقية واضحة جدًا ومف النصوص  . وكانت(ٙٗ)الرجاؿ
( ))إذا استممت بائعة ٛٓٔالتي تؤكد مزاولة ىذه المينة ما جاء في شريعة حمورابي المادة )

الخمر نقودًا بالوزف الثقيؿ ثمنًا لمبيرة بداًل مف استبلميا حبوبًا أو إنيا جعمت قيمة البيرة أقؿ 
حبوب المستممة فعمييـ أف يثبتوا ىذا التحايؿ عمى بائعة الخمر ويقذفونيا في الماء مف قيمة ال

)النير( ومف ىذا النص يتبيف دور المرأة في مزاولة المينة وفي نفس الوقت معاقبتيا إف 
 .(ٚٗ)حاولت الغش أو التحايؿ((

سيج( ومف األعماؿ والحرؼ األخرى التي حضيت بيا المرأة العراقية ىي مينة )الن
وىي مينة خاصة بالنساء وقد اطمؽ السومريوف عمى النساجات اسـ )ادتو( وىناؾ نصوص 
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أخرى مف دولة أور الثالثة تؤكد أف مينة النسيج كانت خاصة باإلماء وكف يعممف في مصانع 
 .(ٛٗ)خاصة بالمعبد أو لبعض المتنفذيف

مينة )الرضاعة( مقابؿ ومف الميف األخرى التي مارستيا المرأة في العراؽ القديـ ىي 
أجور تأخذىا المرضعة .. وجاءت نصوص مسمارية تؤكد ىذه المينة منيا نص مف موقع 

 ))سبار(( كتب فييا:
إلى مرضعة ودفعت ليا أجورىا مف  ))إف أوتشي أيا إبنة وارازا َأعطت ابنيا افازونو

زيت ومبلبس فارتاح قمبيا ولذلؾ ال يحؽ ألحد منيف بعد ذلؾ أف ترفع دعوى ضد األخرى، 
 .(ٜٗ)( منًا مف الفضة((ٖ/ٔأما إذا أشتكت إحداىف عمى األخرى فإف عمييا أف تدفع )

لى جانب النصوص التي أكدت مينة الرضاعة جاءت نصوص أخرى تؤكد عمى  وا 
بط التي تقع عمى المربية أو المرضعة والعواقب إف أخمت بشروط اإلرضاع وىذا الكبلـ الضوا

( ونصو ))إذا أعطى رجؿ ابنو ٜٗٔيؤكد النص الذي وصمنا مف شريعة حمورابي في المادة )
إلى مرضعة وىذا االبف قد مات في يد المرضعة، فإذا تعيدت المرضعة الرضاعة طفبًل آخر 

بموت الطفؿ األوؿ فعمييـ إثبات ذلؾ عمييا وبسبب تعيدىا إرضاع طفؿ  دوف معرفة أبيو وأمو
آخر بدوف معرفة أبيو وأمو بموت الطفؿ األوؿ، عمييـ أف يقطعوا ثديييا(( إف ىذا النص يؤكد 

 .(ٓ٘)عمى أىمية ىذه المينة وما يترتب عمى الطرؼ المخؿ بشروطيا مف عقوبات
 .  (ٔ٘)ريز المبلبس وصناعة العطوركذلؾ مف الميف األخرى مينة الخياطة وتط
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Bella, vivante, women's Roles in Ancient civilizations, A Reference Guide (London 
(G.P) 1999), P. 86- 87 

ـ(، ٜٚٛٔ)بغداد، دار الشؤوف الثقافية العامة، ٕعراؽ القديـ، طسميماف، عامر، القانوف في ال (ٜ)
، نور الديف )وآخروف(، موجز تاريخ الحضارة، جٓ٘ -ٗٗص ـ(، ٜٗٙٔ)دمشؽ،  ٔ، حاطـو
 .ٕٚٔص

 ؛ٖ٘األميف، محمود، قوانيف حمورابي، ص (ٓٔ)
M. Stol, Private life in Ancient Mesopotamia, "in civilization of the Ancient Near 
East. Vol.3, ed by Sack M. Sasson (New York, 1995), P. 486" 

)بغداد، دار الحرية  ٔعقراوي، ثمما أستياف، المرأة دورىا ومكانتيا في حضارة وادي الرافديف ط (ٔٔ)
 .٘٘ٔـ(، صٜٛٚٔلمطباعة، 

المواقع اآلثارية الميمة في حضارة ببلد الرافديف تقع في محافظة كركوؾ شماؿ العراؽ  نوزي: مف  (ٕٔ)
ليو، ببلد ما بيف  -وتعرؼ أطبلليا باسـ يورغاف تبو وعرفة قديمًا باسـ َأرابخا. ينظر: اوينيايـ

 .ٛٚٗـ(، صٜٔٛٔالنيريف، ترجمة: سعدي فيضي )بغداد، دار الحرية لمطباعة، 
)بغداد، دار الشؤوف ٔإبراىيـ، حقوؽ المرأة في الشرائع العراقية القديمة طالعطار، أحمد ىاشـ  (ٖٔ)

 .ٖٛـ(، صٕٓٔٓالثقافية العامة، 
 .ٜٖالعطار، أحمد ىاشـ، حقوؽ المرأة، ص (ٗٔ)
)بغداد، دار الشؤوف الثقافية العامة، د. ٔالطعاف، عبد الرضا، الفكر السياسي في العراؽ القديـ، ط (٘ٔ)

 .ٜٜٔت(، ص
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راؽ في التاريخ، مقالة بعنواف ))جوانب مف حضارة العراؽ(( )بغداد، دار الحرية سميماف، عامر، الع (ٙٔ)
 .ٛٛٔـ(، صٖٜٛٔلمطباعة، 

 .ٓٚالعطار، أحمد ىاشـ إبراىيـ، حقوؽ المرأة، ص (ٚٔ)
 .ٖ٘األميف، محمود، قوانيف حمورابي، ص (ٛٔ)
بغداد، األحمد، سامي سعيد، العراؽ القديـ مف العصر األكدي حتى نياية سبللة بابؿ األولى ) (ٜٔ)

 .ٓٚ؛ العطار أحمد ىاشـ إبراىيـ، حقوؽ المرأة، صٓٔٔ/ صٕـ(، جٖٜٛٔمطبعة الجامعة، 
)بغداد، دار الشؤوف الثقافية  ٔديباف، جماؿ مولود، تطور فكرة العدؿ في القوانيف العراقية القديمة، ط (ٕٓ)

 .ٖٛٔـ(، صٕٔٓٓالعامة، 
 .ٚٚالعطار، أحمد ىاشـ إبراىيـ، حقوؽ المرأة، ص (ٕٔ)
ـ. وىي ٜٓ٘ٔ -ٜٜٗٔوىو رقيـ عثرت عميو بعثة التنقيب األمريكية في مدينة نفر عاـ  رقيـ نفر: (ٕٕ)

كـ( عف مدينة عفؾ جنوب بغداد. ينظر:  ٚمف المدف السومرية الشييرة التي تقع حاليًا عمى بعد )
 .ٕٚٗـ(، صٜٔٚٔ)بغداد، مطبعة شفيؽ،  ٔمسكوني، صبيح، تاريخ القانوف العراقي القديـ، ط

 .ٜٚمد ىاشـ إبراىيـ، حقوؽ المرأة، صالعطار، أح (ٖٕ)
ىناؾ إشارات نقشت عمى تمثاؿ )جوديا( تذكر أف البيت الذي ليس فيو ولد َذّكر .. تستحقو البنت  (ٕٗ)

كوارثة. ينظر: الياشمي، رضا جواد، نظاـ العائمة في العيد البابمي القديـ )النجؼ، مطبعة اآلداب، 
 .ٛ٘ٔـ(، صٜٓٚٔ

 .ٔٚٔ، صٔسياسي في العراؽ القديـ، جالطعاف، عبد الرضا، الفكر ال (ٕ٘)
ليو، ببلد ما بيف النيريف، ترجمة: سعدي فيضي عبد الرزاؽ )بغداد، دار الحرية لمطباعة،  -أوپنيايـ (ٕٙ)

 .ٕٛٔـ(، صٜٔٛٔ
ـ(، ٖٜٚٔ)بغداد، دار الشؤوف الثقافية العامة، ٔباقر، طو، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ط (ٕٚ)

 .ٓٔ٘ص
مدخؿ إلى تاريخ العالـ القديـ )العراؽ القديـ( )بغداد، جامعة بغداد، األحمد، سامي سعيد، ال (ٕٛ)

 .ٜ٘/صٔـ(، جٖٜٛٔ
 .ٜٓٔ/ صٕاألحمد، سامي سعيد، المدخؿ إلى تاريخ العالـ القديـ، ج (ٜٕ)
 .ٜٓ٘ -ٛٓ٘/ صٔباقر، طو، مقدمة، ج (ٖٓ)
 ؛ٕٛٔليو، ببلد ما بيف النيريف، ص -أوپنيايـ (ٖٔ)

 T. R. Glover, The Ancient world (London, New York, 1944), P. 47; A. Kuhrt, The 
Ancient Near East, Vol. II (London and New York, 1995), P. 497. 

 .ٔٓٔ٘ -ٜٓ٘/ صٔباقر، طو، مقدمة، ج (ٕٖ)
كريمر، صموئيؿ نوح وداياف ولكشتايف، اينانا ممكة األرض والفردوس، أسطورة ببلد ما بيف النيريف،  (ٖٖ)

 .ٕ٘ -ٔ٘ـ(، صٕٛٓٓ)بغداد، دار الشؤوف الثقافية العامة،  ٔطترجمة: د. شاكر الحاج مخمؼ، 
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رشيد، فوزي )الديانة(، حضارة العراؽ، تأليؼ نخبة مف الباحثيف العراقييف )بغداد، دار الحرية  (ٖٗ)
 .ٙٗٔ/صٔـ(، جٜ٘ٛٔلمطباعة، 

 كـ شرقي مدينة كركوؾ. ٖ٘جرمو: أقدـ مستوطف زراعي تقع عمى بعد  (ٖ٘)
كـ جنوب  ٔٔبيضوي يقع عمى ضفة نير دجمة اليمنى عمى بعد تؿ الصواف: تؿ صغير ذو شكؿ  (ٖٙ)

 سامراء وجد فيو دمى صغيرة لآللية األـ.
 . ٕٔٔ/صٔينظر: الدباغ، تقي، الثورة الزراعية والقرى األولى، حضارة العراؽ، ج (ٖٚ)
دار لويد، ستوف، آثار ببلد الرافديف، ترجمة: د. سامي سعيد األحمد )بغداد، وزارة الثقافة واإلعبلـ،  (ٖٛ)

 .ٕٓٓـ(، صٜٓٛٔالرشيد لمنشر، 
 .ٗٚٔمسكوني، صبيح، تاريخ القانوف العراقي القديـ، ص (ٜٖ)
 .ٚ٘ -ٙ٘كريمر وداياف ولكشتايف، أينانا ممكة األرض والفردوس، ص (ٓٗ)
؛ جواد، حسف فاضؿ، حكمة ٖٖٔ/ صٕاألحمد، سامي سعيد، المدخؿ إلى تاريخ العالـ القديـ، ج (ٔٗ)

ونصوص( مراجعة: أ. د. عبد األمير األعسـ )بغداد، بيت الكمدانييف، القسـ األوؿ )مقدمات 
 .ٜٔـ(، صٕٓٓٓالحكمة، 

 .ٜٜالعطار، أحمد ىاشـ إبراىيـ، حقوؽ المرأة، ص (ٕٗ)
 .ٜٔٔ/ صٔرشيد، فوزي، الديانة، حضارة العراؽ، ج (ٖٗ)
 .ٕٜٔ/ صٔرشيد، فوزي، الديانة، حضارة العراؽ، ج (ٗٗ)
 .ٖٛٔرة وادي الرافديف، صعقراوي، تمما أستياف، المرأة دورىا ومكانتيا في حضا (٘ٗ)
 .ٚٔٔ -٘ٔٔالعطار، أحمد ىاشـ إبراىيـ، حقوؽ المرأة، ص (ٙٗ)
جماعة مف عمماء اآلثار السوفيت، العراؽ القديـ، دراسة تحميمية ألحوالو االقتصادية واالجتماعية،  (ٚٗ)

 .ٔٚـ(، صٜٙٛٔ)بغداد، دار الشؤوف الثقافية العامة،  ٕتحقيؽ وترجمة: سميـ طو التكريتي، ط
 .ٕٚٗ/ صٔف، عامر، القانوف في العراؽ القديـ، جسميما (ٛٗ)
 .ٚٓٔالعطار، أحمد ىاشـ إبراىيـ، حقوؽ المرأة، ص (ٜٗ)
)بغداد، دار  ٘أور الثالثة، ط -المتولي، نوالة أحمد، مدخؿ في دراسة الحياة االقتصادية  لدولة (ٓ٘)

 .ٕٗٙـ(، صٕٚٓٓالحوراء، 
 .ٕٚٓوادي الرافديف، صعقراوي، تمما أستياف، المرأة دورىا ومكانتيا في حضارة  (ٔ٘)
 .ٚٔٔ -ٙٔٔالعطار، أحمد ىاشـ إبراىيـ، حقوؽ المرأة، ص (ٕ٘)
 .ٕٓٔالعطار، أحمد ىاشـ إبراىيـ، حقوؽ المرأة، ص (ٖ٘)
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 قائمة املصادر واملراجع:

األحمد، سامي سعيد، العراؽ القديـ مف العصر األكدي حتى نياية سبللة بابؿ األولى )بغداد،  -ٔ
 ـ(.ٖٜٛٔمطبعة الجامعة، 

، سامي سعيد، المدخؿ إلى تاريخ العالـ القديـ )العراؽ القديـ( )بغداد، جامعة بغداد، األحمد -ٕ
 ـ(.ٖٜٛٔ

)بيروت، دار أحياء التراث  ٔىػ(، تيذيب المغة، طٖٓٚاألزىري، أبو منصور محمد بف أحمد )ت -ٖ
 ـ(.ٕٔٓٓالعربي، 

 ـ(.               ٜٚٛٔاألميف، محمود، قوانيف حمورابي )بغداد، دار الشؤوف الثقافية العامة،  -ٗ
ليو، ببلد ما بيف النيريف، ترجمة: سعدي فيضي عبد الرزاؽ )بغداد، دار الحرية لمطباعة،  -أوپنيايـ -٘

 ـ(.ٜٔٛٔ
 ـ(.ٜٔٛٔليو، ببلد ما بيف النيريف، ترجمة: سعدي فيضي )بغداد، دار الحرية لمطباعة،  -اوينيايـ -ٙ
 ـ(.ٖٜٚٔبغداد، دار الشؤوف الثقافية العامة، )ٔباقر، طو، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ط -ٚ
جماعة مف عمماء اآلثار السوفيت، العراؽ القديـ، دراسة تحميمية ألحوالو االقتصادية واالجتماعية،  -ٛ

 ـ(.ٜٙٛٔ)بغداد، دار الشؤوف الثقافية العامة،  ٕتحقيؽ وترجمة: سميـ طو التكريتي، ط
جواد، حسف فاضؿ، حكمة الكمدانييف، القسـ األوؿ )مقدمات ونصوص( مراجعة: أ. د. عبد األمير  -ٜ

 ـ(.ٕٓٓٓاألعسـ )بغداد، بيت الحكمة، 
، نور الديف )وآخروف(، موجز تاريخ الحضارة، ج -ٓٔ  ـ(.ٜٗٙٔ)دمشؽ،  ٔحاطـو
 الدباغ، تقي، الثورة الزراعية والقرى األولى، حضارة العراؽ.  -ٔٔ
)بغداد، دار الشؤوف الثقافية  ٔمولود، تطور فكرة العدؿ في القوانيف العراقية القديمة، طديباف، جماؿ  -ٕٔ

 ـ(.ٕٔٓٓالعامة، 
رشيد، فوزي )الديانة(، حضارة العراؽ، تأليؼ نخبة مف الباحثيف العراقييف )بغداد، دار الحرية  -ٖٔ

 ـ(.ٜ٘ٛٔلمطباعة، 
نب مف حضارة العراؽ(( )بغداد، دار الحرية سميماف، عامر، العراؽ في التاريخ، مقالة بعنواف ))جوا -ٗٔ

 ـ(.ٖٜٛٔلمطباعة، 
 ـ(. ٜٚٛٔ)بغداد، دار الشؤوف الثقافية العامة، ٕسميماف، عامر، القانوف في العراؽ القديـ، ط -٘ٔ
)بغداد، دار الشؤوف الثقافية العامة، د. ٔالطعاف، عبد الرضا، الفكر السياسي في العراؽ القديـ، ط -ٙٔ

 ت(.
)بغداد، دار الشؤوف ٔـ إبراىيـ، حقوؽ المرأة في الشرائع العراقية القديمة طالعطار، أحمد ىاش -ٚٔ

 ـ(.ٕٓٔٓالثقافية العامة، 
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)بغداد، دار الحرية  ٔعقراوي، ثمما أستياف، المرأة دورىا ومكانتيا في حضارة وادي الرافديف ط -ٛٔ
 ـ(.ٜٛٚٔلمطباعة، 

ة دار الكتب لمطباعة والنشر، العمي، صالح أحمد، محاضرات في تاريخ العرب )الموصؿ، مؤسس -ٜٔ
 ـ(.ٜٔٛٔالموصؿ )جامعة الموصؿ(، 

كريمر، صموئيؿ نوح وداياف ولكشتايف، اينانا ممكة األرض والفردوس، أسطورة ببلد ما بيف النيريف،  -ٕٓ
 ـ(.ٕٛٓٓ)بغداد، دار الشؤوف الثقافية العامة،  ٔترجمة: د. شاكر الحاج مخمؼ، ط

ترجمة: د. سامي سعيد األحمد )بغداد، وزارة الثقافة واإلعبلـ، دار لويد، ستوف، آثار ببلد الرافديف،  -ٕٔ
 ـ(.ٜٓٛٔالرشيد لمنشر، 

)بغداد، دار  ٘أور الثالثة، ط -المتولي، نوالة أحمد، مدخؿ في دراسة الحياة االقتصادية  لدولة -ٕٕ
 ـ(.ٕٚٓٓالحوراء، 

 ـ(.ٜٔٚٔ، )بغداد، مطبعة شفيؽ ٔمسكوني، صبيح، تاريخ القانوف العراقي القديـ، ط -ٖٕ
ىػ(، لساف العرب، حققو: عامر أحمد حيدر، ٔٔٚابف منظور، أبو الفضؿ جماؿ الديف بف مكـر )ت -ٕٗ

 (.ٕ٘ٓٓ)بيروت، دار الكتب العممية، ٔمراجعة: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، ط
 ـ(.ٜٓٚٔالياشمي، رضا جواد، نظاـ العائمة في العيد البابمي القديـ )النجؼ، مطبعة اآلداب،  -ٕ٘
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