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االحوال االجتماعية لألسرة في العراق القديم
أ.م.د .مهند عاشور شناوه

– عرض موجز-

م.م .حيدر عقيل عبد

جامعة القادسية – كمية اآلثار

جامعة القادسية – كمية اآلثار

قسم الدراسات المسمارية

قسم الدراسات المسمارية

المقدمة :

تعود كممة آسرة في المراجع العربية المغوية كما في لسان العرب ألبن منظور الى
كممة ((أسر)) أسره  ,يأسره  ,أس اًر  ,وأسرة أما كممة عائمة فأنيا تعود الى جذر ((عول))
عيل وكال المفظان يشيران الى االفتقار لإلمكانية المادية واالستعانة بالغير .والكممتان آسرة

وعائمة يشيران الى مدلول مادي ( .)1من نفس المنطمق المادي نرى في العراق القديم أن رب
اآلسرة (االب) ىو المسؤول عن أعالة اآلسرة مادياً .

تعد اآلسرة ىي المبنة االساسية التي يبنى منيا المجتمع وأن صالح اآلسرة يعني

صالح المجتمع وبالعكس وان تنظيم المجتمع يتبع نفس أسموب التنظيم الذي تقوم عميو

اآلسرة  ,وىذا ما ينطبق عمى اآلسرة والمجتمع في بالد الرافدين أيضاً .

منذ عصر مبكر من تاريخ بالد الرافدين عمل االمراء والمموك عمى تنظيم اآلسرة

ووضعوا ضوابط لعالقات أفرادىا بعضيم ببعض اآلخر وأصدروا القوانين واالصالحات

لضبط ىذه العالقات وأن الدارسين لمقوانين العرقية القديمة يجد أن جزء كبير منيا يعالج
االحوال االجتماعية في اآلسرة وشؤونيا المختمفة وتنظيم احواليا فمثال أن قانون حمورابي

ثمث مواده كانت مخصصة لتنظيم شؤون اآلسرة أما القوانين االشورية الوسيطة فقد

خصصت ما يقرب نصف موادىا القانونية المعروفة لتنظيم اآلسرة

()2

.

األسرة ىي وحدة اجتماعية يقوم بتكوينيا اثنين من كال الجنسين يتعاونان اجتماعياً

ويقيمان معاً عالقة تثمر عن واحد أو أكثر من االبناء كما تضم أحياناً االبناء المتبنين

وأحياناً يكون مع الزوج أمو أو أبوه أو كالىما أو احد االخوات أو االخوان أو الجد أو الجدة

ويشترك جميعيم في سكن واحد مشترك ويشتركون عمى األغمب في نفس العمل فيكون

اقتصادىم مشترك

()3

.

ان أركان اآلسرة ثالث وىي تبدأ من المسؤول االول في اآلسرة ىو االب والذي

يعد مصدر السمطة والنظام وىو صاحب الصالحيات والسمطة كالممك في مممكتو وذلك ألنو
ىو المسؤول األول عن أعالة ىذه االسرة ميما كان عددىا وأن طاعة واحترام األب ىو أمر
واجب عمى كل أفراد اآلسرة بل أن القوانين العراقية كان فييا مواد كانت تنص عمى معاقبة

الزوجة أو االبناء العاقين لألب

()4

.
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بذلك يكون نظام العائمة في العراق القديم نظام ابوي فأن صالحيات وامتيازات الرجل

(االب) يصل الى حد استعباد أفراد أسرتو أي يمكن ان يسدد دينو بأحد أبنائو وحتى زوجتو

وىذا كما ذكرنا يعود المتالكو وسائل االنتاج في المجتمع وىذا ال يعني أنو ال دور لممرأة في

العمل ووسائل االنتاج فمممرأة دور ولكنو بسيط وأقل من الرجل ليذا نرى انيا تعمل بتبعية

لمرجل ولم يرد في القوانين أو النصوص االقتصادية أن دخمت المرأة طرفاً في عقد زواج ,
فنرى الرجل دائماً يظير سواء كان أباىا أو أخاىا ىو من يمثميا ويوافق عمى زواجيا

()5

.

أما المسؤول الثاني بعد االب في اآلسرة فيو االم (الزوجة) وىي المسؤولة عن

شؤون البيت من أعداد الطعام وتربية االطفال وكانت سمطتيا عمى أوالدىا وال سيما االناث

منيم كبيرة ولمزوجة حقوق وواجبات تجاه زوجيا واوالدىا وكان ليا في بعض االحيان

استقالليتيا المادية وكان من حقيا قانوناً ان تمتمك االموال المنقولة وغير المنقولة ( , )6وعند
مراجعة االحداث التاريخية في بالد الرافدين نرى ان ىنالك حالة استثنائية تظير فييا انو الى

المرأة حقوق أكثر من الرجل حيث عثر عمى نص يذكر فيو إصالحات تعود الى ىذا االمير
وتعالج االوضاع القانونية واالقتصادية واالدارية واالجتماعية التي سادىا االرتباك والمشاكل

اال انو ما يخصنا منيا انو اوركاجينا ذكر انو قد (منع المرأة من الزواج بأكثر من رجل واحد

في بعض الحاالت) وىذي ىي الحالة الوحيدة التي العثور عمييا في تاريخ العراق القديم .

ىذا يظير أنو كان لممرأة قبل ىذه االصالحات الحق بالزواج بأكثر من رجل فيل انو ذلك

كان في حاالت محددة ؟ أم كان دائماً ؟

حتى الوقت الحاضر ال نعمم ذلك فأن كان االمر ىكذا فيذا يشير الى أنو المرأة في العصور

السومرية المبكرة ليا حقوق أكثر من الرجل حتى لو في عصر أو في منطقة محددة (. )7

أما الطرف الثالث في اآلسرة فأنيم االطفال وليم حقوق وواجبات ايضاً كاألب واألم

اال انو حقوقيم قميمة بينما واجباتيم كثيرة فاألبناء الذكور كان يجب عمييم ان يخرجوا لمعمل

مجرد ان يبمغوا أشدىم ويساعدوا أباءىم في عمميم أما البنات فمن نعومة أظفارىن يساعدن

أمياتين في أعمال المنزل .

أما ما يخص حصة االناث بالورث فأن الصورة بالعصور السومرية لم تكن واضحة

أال أنو منذ العصر البابمي القديم بدأت الصورة تتوضح أكثر وخاصة بقانون حمورابي حيث
تذكر المواد ( )184 - 178عن حقوق الكاىنات لكن ال تحدد نسبة سيم االناث وبعض
الباحثون يعتقدون انو فقط الكاىنات كن يأخذن الورث من ابائين( ,)8مثال المادة  179تنص

أنو ] اذا اينتوم او ناديتوم او احدى كاىنات (المعبد) التي منحيا والدىا ىدية ودون ليا بذلك
رقيماً وضمن ليا في الرقيم الذي كتبو (الحق) بأن تعطي (مسؤولية) ميراثيا لمذي ترتضيو
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ومنحيا حرية التصرف بو فبعد ذىاب الوالد الى أجمو يحق ليا ان تعطي (مسؤولية) ميراثيا

لمذي ترتضيو وال يحق الخوتيا االعتراض عمى (ذلك) [

()9

.

انو بعد دراسة لقانون حمورابي يعتقد بعض الباحثين انو ىنالك مواد قانونية يحتمل انو

ليس فقط لمكاىنات الحق بالوراثة وانما النساء غير الكينات ايضا لين الحق بالوراثة
باالعتماد عمى ما ورد بالمادتين ()164 - 163

()13

والتي تنص  164عمى ] اذا لم يرجع

لو عمو (المير) عميو (أي الزوج) أن يطرح بقدر كمية المير من ىديتيا (أي ىدية الزوجة)

ويرجع (الباقي من) ىديتيا الى والدىا [ (. )11

لقد كانت اآلسر المترفة ترسل أبنائيا الى التعميم في المدرسة وىنالك حالة ظيرت

في نص سومري ادبي يسمى (أيام الدراسة) أذ نق أر في ىذا النص أن أحد طالب بيت
االلواح ( أي المدرسة ) يذكر معاناتو في بيت االلواح بسبب في عدم أنجاز واجباتو وبسبب

عدم نجاحو في دروسو وتعرضو الى الضرب عمى يد معمميو والمشرفين عمى صفو وعرض
شكواه عمى أسرتو التي تعاطفو معو فنصحو ابوه ان يعزم معممو الى البيت وقدموا لو مقعد

وفير وطعام وشراب وثوب جديد وخاتم وبيذه الوليمة واليدايا المكمفة كسبة اآلسرة راحة ابنيا

في المدرسة وبالتأكيد أن اآلسرة الفقيرة ال تستطيع ان تتحمل تكاليف المدرسة أو اموال

إضافية كيذه الرشوة

()12

.

ىنالك حالة اجتماعية تظير في اآلسرة العراقية القديمة وىي التبني والتي تعني

ايجاد عالقة البنوة بين رجل وامرأة مع ولد او بنت او اكثر من طفل ويتم ذلك من خالل عقد

قانوني ينص عمى اتفاق طرفي العقد عمى العالقة الجديدة التي تربط أحدىما االخر
وتتضمن العالقة الجديدة حقوقاً وواجبات لمطرفين كما ينص عمييا عقد التبني وان كممة

التبني تمفظ ( )Marutumوان عقود التبني والنصوص القانونية تظير اختالف ما بين
الحقو ق والواجبات لطرفي عقد التبني حسب حالتيما االجتماعية واذا أنكر الطفل المتبني
والديو فانو يحرم من أرثيما وليس اليدف من التبني ىو الحصول عمى ابن ( .)13

وتتضح الغاية الرئيسية من التبني عند دراسة عقود التبني وفقرات القانون الخاصة

بالتبني  ,يظير انيا تسعى لمحصول عمى ابن يكون في رعاية اآلسرة ويعمل عمى حماية

مصالح أفرادىا ويظير ان أغمب حاالت التبني تخص أشخاص بالغين وىذا يظير الغاية
من التبني وىي الحصول عمى ايدي عاممة لمساعدتيم في اعماليم اليومية (التجارية

والحرفية) عند بموغ المتبنين الكبر وايضاً تجييزىم بأسباب المعيشة عند عجزىم عن العمل
وكذلك عمى االبن المتبنى ان يوفر ألبيو المتبني المؤونة عند شيخوختو ( .)14باإلضافة الى

انو ىنالك اسباب أخرى لم تشر ليا القوانين ولكننا نراىا بوضوح من بعض عقود التبني وىي
أسباب دينية حيث انو عمى االبن أو البنت المتبناة أن يقيما الطقوس الخاصة بدفن متبنييما
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كما يستمران في إقامة الشعائر والمراسيم عمى روحو بعد موتو ( .)15تظير في المادة ()186

من قانون حمورابي حالة خاصة من التبني حيث يتبنى فييا رجل طفالً صغي اًر يستمر في
طمب والديو الطبيعيين أي انو ال يتكيف في بيئتو الجديدة المتمثمة في عائمة متبنيو وعند ذلك

تقر المادة نفسيا رجوعو الى والديو الطبيعيين ان االمر الذي يمفت االنتباه في حالة المادة

ىذه أن التبني الم يكن كامالً فالوالد لم يسم المتبنى باسمو كما ورد بالمادة كما في المادة

( ) 186ويعني ذلك عدم استحقاقو لإلرث في المستقبل وكما يحدث ان ال ينسجم الطفل
وبخاصة اذا كان رضيعاً في بيت متبنيو الجديد كما ترد االشارة الى ان الطفل ىذا يستمر

في طمب أمو وأبيو ويعني ذلك تعمقو بسبب الرضاعة وصغر السن بأمو فينحو القانون

منحى إنسانياً في إقرار الحق الطبيعي لمطفل الرضيع في التوق الى والديو الطبيعيين ويقرر

رجوعو الييما (. )16

بعد ان شرحنا اركان اآلسرة الثالث نشرح االن ما ىي العالقة التي تجمع ىذه اآلسرة

وىي الزواج وكيف ىو شكمو حيث ان الزواج كان أساسو الزواج االحادي فميس لمرجل ان

يتزوج بامرأة ثانية ويعتبرىا زوجتو اال في حاالت خاصة مثال كمرض الزوجة مرضا ال
يرجى شفاؤه او عدم انجاب االطفال او انكارىا لزوجيا او تقميميا من قيمتو والخروج عن

طاعتو ولم يكن الزواج يعد قانونياً ومعترفاً بو اال اذا ثبت بعقد مكتوب وأشيد عميو الشيود
واذا حدث ان اخذ رجل امرأة واسكنيا في بيتو لمدة سنة كاممة دون ان يكتب ليا عقدا

ويحصل عمى موافقة والدييا فال يعتبر ذلك زواجاً شرعياًً وقد حدد القانون العقوبات الواجب

أنزاليا بحق أي من الزوجين في حالة الخيانة الزوجية او في حالة اتيام الزوجة بالزنى وكان

المتوقع من كل زواج اوالداً يربون تحت اشراف االبوين  ,وكما ذكرنا سابقاً كان الميل الى
الذكور اكثر من االناث واذا لم ينتج الزواج اطفاال كان لمزوج بين عدة امور

 -1ان يتزوج ثانية وعندىا تكون زوجتو الثانية اقل من زوجتو االولى في البيت .
 -2ان يطمق زوجتو االولى ويتزوج ثانية .

 -3ان يتخذ احدى االماء سرية لو لتنجب لو االطفال .
 -4ان يتبنى لو طفالً او اكثر ويحتفظ بزوجتو االولى .

واذا كبر االوالد كان عمى الوالد ان يختار ليم االزواج ويجيزىم بما يحتاجون من اثاث
وىدايا واموال وكان رضاء الوالدين واقرارىما الزواج شرطاً اساسياً لقيام الزواج الشرعي وكان
عمى االب ان يقدم المير ألبنائو من أموالو الخاصة عند زواجيم واذا صادف اذا مات االب

قبل ان

يزوج احد اوالده  ,فعمى الورثة مي اًر مناسباً لو قبل اقتسام التركة  .كانت مراسيم

الخطوبة والزواج شبيية جداً بالمراسيم المتبعة في الوقت الحاضر وكانت ترافقيا االحتفاالت
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العائمية وتقدم خالليا اليدايا وقد تستمر عدة ايام وكان الزواج يتضمن ثالثة انواع من اليدايا

وىي :

االول  -:يقدمو الزوج الى عائمة زوجتو المقبمة وىو المير وىو ممك خاص بالزوجة ويرثو
أبناؤىا من بعدىا .

ثانياً  -:مبمغ او ىدايا تقدمو عائمة الفتاة عند الزواج ويكون ىذا المبمغ وديعة عند الرجل لو

الحق بالتصرف بو مؤقتاً ولكنو يبقى ممكاً الى الزوجة وليا ان تسترده في حالة الطالق ويرثو
اوالدىا او والدىا أن لم يكن ليا أوالد من بعدىا .

ثالثاً  -:ىو ىدية الزوج الى زوجتو من بعد الزواج

()17

.

االن بما اننا قد درسنا اآلسرة والتي منيا يتكون المجتمع اي انيا تمثل الجزء فننتقل

االن الى الكل وىو المجتمع نفسو حيث نرى ان المجتمع العراقي القديم مثل غيره من
المجتمعات القديمة كالمجتمع الفرعوني واالغريقي والروماني بل وحتى المجتمع االسالمي
حتى عصور متأخرة حيث انو قد فرق بين افراده وميز بعضيم عن بعضيم االخر وفق
أسس ومبادئ مادية محددة وقد ظير ىذا التمييز في نظرة القوانين الى االفراد وتحديد
مسؤولياتيم وتثبيت حقوقيم وواجباتيم تجاه بعضيم البعض وتجاه السمطة  ,اال انو ىذا

التقسيم لم يكون واضح جداً في العصور السومرية وربما ان ذلك يعود الى عدم وصوليا الى
درجة التقدم والتعقيد بالمقارنة بالعصر البابمي القديم وما تاله من عصور مرت عمى بمد

الرافدين ويظير ىذا التقسيم في القوانين العراقية القديمة وبشكل واضح (. )18

تميزت شريعة حمورابي بين ثالث طبقات رئيسة وىي (االويمم) و(المشكينم) واخي اًر

(الوردوم) وان الطبقة االخيرة نعرف معناىا بشكل دقيق وتعني العبيد بينما الطبقتان االولى
والثانية ال نعمم معناىما بشكل دقيق ولكن اتفق أغمب الباحثين انو االويمم تمثل الطبقة

الغنية من االحرار وتمتمك أغمب وسائل االنتاج واالمالك في المجتمع بينما طبقة المشكينم

والتي لفظيا قريب من الكممة العربية مسكين وىي تمثل الطبقة المتوسطة من االحرار ولقد
راعى قانون حمورابي طبقتا المشكينم والوردوم بشكل كبير وىذا ما اكدتو أغمب مواده

القانونية ووقف المشرع الى جانب ىاتين الطبقتين وحاول المشرع الى أقصى درجة ان

ينصف ىاتين الطبقتين وان يكون ليما في حصوليما عمى حقوقيما وحقوق طبقة االويمم

كذلك (.)19
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