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 التحجـب في العراق القديم 
 واثره في الحياة العامة

 عبـد الرحمـن يونـس عبـد الرحمـن               

 -المقدمة:
لم تكن ظاهرة تحجب النساء في المجتمعات القديمة ومنها المجتمع العراقي         

ممدا  قدد اذد ت حيد اا واسدعاا مدن امهتمدام فدي الكتاسدات المسدمارية او امدلدة ام اريدة
ورمدم نددرة المعلومدات التدي .انعكس علد  مموهدها وعددم المعرفدة سهدا سادك  واهد 

تتحددددن عدددن هددد   الظددداهرة واسدددساب وجودهدددا فدددان هندددا  مدددن الم ادددرات والددددم   مدددا 
وانطالقداا مدن هد ا الممهدوم فدان اذتيارندا لهد ا .يسرهن عل  اهمية تا يرها في المجتمع

سددا الن ددوال وامدلددة مددن معلومددات الموهددوي ي ددب فددي تقددديم وتحليدد  مددا جددادت 
وهدي نددادرة وقليلددة جددداام سات حقيقددة مددا كدان عليددا اددك  الحجدداب والاددروط الواجددب 
توفرهددا فددي النسدداء المتحجسددات وامسددساب التددي دفعددت الدد  التحجددب وموقدد  القددانون 

 من ك   ل .
تنددداو  امو  ا ددد  كلمدددة  . ال دددة محددداور علددد وهكددد ا جددداء السحدددن مقسدددماا        
ب ومعناهددا فددي الللددة العرسيددة وامكديددةل واحكددام التحجددب فددي القددانون العراقددي التحجدد

القديم لواسساب التحجبل واروطال وااكالا. فيما تهمن المحور ال اني نما ج مدن 
ااكا  التحجب في المنحوتات اماورية والح ية والحهرية.اما المحور ال الن فكان 

 و)القران الكريم(. (العهد القديم)سماويةمهتماا سما ورد عن التحجب في الارا ع ال
 -المحور االول:

 اصل كلمة التحجب ومعناها في اللغة العربية واالكدية : -1
تحجدددددددب( جددددددداءت مدددددددن )ورد فدددددددي معددددددداجم الللدددددددة العرسيدددددددة ان ا ددددددد  كلمدددددددة       
حجددب( سمعندد  سددتر او منددع ل فيقددا  مدد الا ان فالندداا حجسددا مددن الدددذو  او )المعدد 

لاي امتندع  (تحجدب)احتجدب( او)نعا ل ومنها ااتقت الكلمدةحجسا من الميران اي م
                                                           

  .  كلية المنون الجميلة/ جامعة المو 
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 .اي ماسددت وساتددت ميددر ظدداهرة (†)ل وقيدد  احتجسددت الاددمس فددي السددحاب(*)اواسددتتر
وقد يتلير ه ا المعن  تسعاا لموقع الكلمةومكانها في الجملة ل فقد تاتي سمعن  وميدة 

لحامددد  سيدددوم او ل فيقا )حجدددب لالميدددر( اي تدددول  لدددا الحجاسدددة ل واحتجسدددت المدددراة ا
وفدددي .(‡)نييدددومين مدددن تاسدددعها اي سمعنددد  تجددداو ت مدددن تاسدددع ادددهورها يدددوم او يدددوم

حجاب( في اك ر من سورة لتد  فدي معناهدا علد  السدتاراو )القران الكريم وردت كلمة
 (§)((…وا ا سالتموهن متاعاا فس لوهن من وراء حجاب …امستتار ل قا  تعال ))

وقدر تعلق اممر سموهوي السحن فان كلمة الحجاب او واستناداا لما ورد انماا      
التحجدددب قدددد جددداءت لتدددد  فدددي احدددد معانيهدددا علددد  امسدددتتاراو امحتجددداب ل وهدددي مدددا 

 تعكس في مدلولها ومهمونها  مة الايء المحجوب.
للدملددة علدد  فعدد   (pasanuوفددي معدداجم الللددة امكديددة ورد الم در)س ددان       

اادتقت كلمدات عددة ذا دة سمدا يعدر  اليدوم سالادا   التحجب او تلطية الراس ومندا
.وقددد جدداءت هدد   الكلمددة فددي الن ددوال القانونيددة الذا ددة سالتحجددب (**)او الحجدداب

-up-ta-sa-naوتعنددي محجسددة ل) (pa-su-na-at-ma)س دديم مذتلمددة منهددا الكلمددة

ma ) (وتعندددي تتحجدددب لكددد ل  وردت س ددديلة الجمدددعpa-as-su-u-na-a وتعندددي)
 (.††)تحجسهن

                                                           
 156لال2(لط1990سيروت:)انيس اسراهيم ل واذرون ل المعجم الوسيط ل*

 موس  سن محمد الملياني امحمدي لمعجم امفعا †
 .45لال1(لط1979المتعديةسحر ل)سيروت:

 .45الم در نمسالال‡

.;انظرمعنىالكلمة ك ل  في 53ح ابلاية:القران الكريملسورة ام§
 .51لالاورىلاية:17لمريملاية:46لامعرا لاية:45السورالتاليةلامسراءلاية:

** C D A:Blak.J,And others,Aconcise Dictionary of Akkadian,(wies 

baden:2000) p.268:b.;  AHW:soden.v,AKKadisches hand worter 

buch,(wies baden:1965),p.840. 
حو  ااتقاقات الكلمة وترجمتها سالحر  العرسي انظر.عامر سليمان نما ج من الكتاسات ††

 .249-248لمطسوعات المجمع العلمي ال1(لج2002المسمارية ل)سلداد:
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وهنددا  فددرق سددين الحجدداب والنقدداب فددي الاددك  والمهددمون ل فالكلمددة امذيدددرة       
والنقسدة تددد  .واديء نقيددب اي منقدوب .النقددب( وتعندي ال قدب فددي الاديء)مداذو ة مدن

فددي معناهددا علدد  اللددون والوجددا ومنددا سددمي نقدداب المددراة  نددا يسددتر نقاسهددا اي لونهددا 
  مدارن ا ند  ل فيقدا  تنقسدت وجاءت كلمة النقاب ايهاا سمعند  القنداي علد.ووجهها

المراة او انتقست اي لسست النقاب ل فا ا ما ادنت نقاسهدا الد  عينهدا سدمي و و دة 
وا ا ما ان لتا طر  انمها فهو لمامل وقد اسما  العرب اهافة ال   لد  سدالسرقع وكدان 

وانطالقدداا مددن هدد ا الممهددوم فددان النقدداب هددو مايددد  فددي  (*)مددن هددمن لسدداس المددراة.
علد  سدتر وجدا المدراة وتلطيتدا او حجسدا عدن النظدر دون سدا ر الجسدمل وهدو معنا  

يذتل  س ل  عن ممهوم اك  الحجاب كون امذير رسما كدان يدراد سدا تلطيدة الدراس 
وهندا  اك در مدن راي لجمهدور علمداء  .والجسم والوجا معاا او دون الوجدا وا  اعلدم

ل فمنهم مدن يلتد م القدو  ان  المسلمين ساان حدود الحجاب واكلا في نظر امسالم
جميع سددن المدراة هدو عدورة وم يجدو  الكاد  عندا ويجدب تلطيتدا ساكملدا مدن اعلد  
الدددراس وحتددد  اسدددم  القددددمين ل فدددي حدددين يددد هب الدددراي امذدددر الددد  اسدددت ناء الوجدددا 

والجدددير سالدد كر ان لكدد  مددن .فيمددا عدددا  لدد  هددو عددورة دواليدددين مددن عددورة المددراة ويعدد
يد  وادلتدددا الادددرعية التدددي ممجدددا  لطرحهدددا ومناقادددتها فدددي هددد ا هددد ين الدددرايين اسدددان

 .(†)السحن
 -أحكام التحجب في القانون العراقي القديم : -2

تادددير امدلددددة ام اريددددة المتدددوفرة ان ظدددداهرة التحجددددب قدددد ترجددددع سا ددددولها            
.تل  الحهدددارة التدددي كدددان لهدددا سدددسق تهاوجددد ورها الددد  تددداريا العدددراق القدددديم وحهدددار 

فدددي سدددن القدددوانين وتنظددديم الحيددداة امجتماعيدددة وامقت دددادية واقدددرار الحقدددوق المهددد  
وان ممامادد  فيددا انهددا كانددت مددن هددمن العددادات .والواجسددات لجميددع افددراد المجتمددع

 .والتقاليددد التددي ادداعت فددي الع ددور اماددورية وسالتحديددد الع ددر اماددوري الوسدديط

                                                           
 .768-765لال1(لج1956انظر اسن منظورللسان العربل)سيروت:*

ال  الع يمين رسالة حو  الحجاب وامراء التي جاءت ساانا انظر الايا.محمد سن  †
 (.2002الحجابل)القاهرة:
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 حكددام هدد    (*)ة الوسدديطةولدديس اد  علدد   لدد  ممددا ااددارت اليددا القددوانين اماددوري
الظاهرة وافرادها لمادتين مدن هدمن موادهدا القانونيدة لمعالجدة قهدايا متعلقدة ساحكدام 

))اما  وجدات -( من القانون الم كور ما يلي :40)فقد جاء في نال المادة.التحجب
النسدددددداء اماددددددوريات(ال ي يذددددددرجن الدددددد  الادددددداري ان تكددددددون )امرامدددددد ( او)الرجددددد  او

( ل ……)سددواء اكددان حجاسددا ام قمي ددا ام …سنددات الرجدد   .ءر وسددهن سدددون مطددا
فليس)علدديهن ان  ………او …….( ا ا……)( ر وسددهن……)يجددب تحجددسهن

نهدددددددداراال علدددددددديهن ان +فددددددددي الادددددددداري (……)ولكددددددددن( عندددددددددما يذددددددددرجن)ل(يتحجددددددددسن
السدددرية التدددي تذدددرج مددع سددديدتها فدددي الاددداري تكددون محجسدددة وقدددد ادددت التدددي .يتحجددسن

ري ل والتدددي لدددم ياذددد ها  وج يكدددون راسدددها سددددون اذددد ها  وج تكدددون محجسدددة فدددي الادددا
و( يكددددون راسددددها سدددددون )ومتتحجددددب ال انيددددة .مطدددداء فددددي الادددداري ويجددددب ان تحجددددب

و( يجلسهددا )ومددن يددرى  انيددة محجسددة عليددا القددس  عليهددا وقدددم رجدداما اددهوداا.مطدداء
 .ولكدددن( للددد ي قدددس  عليهدددا ياذددد  مالسسدددها)ولدددن ياذددد وا حليهدددا.الددد  مددددذ  الق دددر

وا ا راى رجددد   انيدددة  .و( يسدددكسون قددداراا علددد  راسدددها)جلددددة سالسدددوط 50سيهدددرسونها 
جلددة  50محجسة وتركها ت هب ولم يجلسها ال  مددذ  الق در يهدرسون  لد  الرجد  

و( )وي قسدددددون ا نيددددددا ويذيطوهمدددددا سددددددالذيط.سالسدددددوط والمذسرعندددددا وان ياذدددددد  مالسسدددددا
حجب اممداء ومدن وميجو  ان تت .و( يتم ذدمة المل  اهراا كامالا)يرسطونهما ذلما

و( سي دلمون )و( يجلسها ال  مددذ  الق در)يرى امة محجسة عليا ان يقس  عليها
وا ا راى رجدد  امددة محجسددة وتركهددا تدد هب  .و( ياذدد  القدداس  عليهددا مالسسددها)ا نيهددا

 لد ( عليدا واداندو  يهدرسونا )ولم يقس  عليها ولم يجلسها الد  مددذ  الق در وا ستدوا

                                                           
 910-1365)ترجع القوانين اماورية الوسيطة سمترتها ال منية ال  العهداماوري الوسيط*

ق.م(لوهي تهم تسعة الواح تم  1250-1450)ق.م(لويعتقد انها دونت في المترة الواقعة ما سين
نقيساتها في قلعة الارقاط)ااور القديمة(ذال  الكا  عنها من قس  جمعية الارق املمانية ا ناء ت

انظر عامر .م.وهي محموظة حالياافي المتح  الوطني في سرلين الارقية1918-1903المترة 
.; 227المجمع العلميلال لمطسوعات1(لج2002سلداد:)سليمانلنما ج من الكتاسات المسمارية

 .180لال3(لط1987فو ي رايدلالارا ع العراقية القديمةل)سلداد:
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وسدياذ  .نيا ويذيطوندا)ما( سدالذيط ويرسطوندا)ما( ذلمداجلدة سالسوط وي قسون ا  50
     (*)و( ويتم ذدمة المل  اهراا كامالا((.)المذسرعنا مالسسا

ن ظداهرة التحجدب يسددو انهدا فرهدت اواستنادااال  مدا جداء فدي هد   المدادة فد        
قانوناا عل  نساء المجتمع اماوري في فترة  منية محدددة اوجدب فيهدا المادري علد  
المددراة اماددورية الحددرةل مت وجددة كانددت ام ميددر مت وجددة ارتددداء الحجدداب. ورمددم عدددم 
وجود ما يوهد  ماهيدة الددوافع التدي دفعدت المادري العراقدي القدديم الد  ا ددار م د  
ه   المادة في القانون اماوري الوسيط ح دراا دون ميدر  مدن القدوانينل ام اندا مدن 

سطدت سددوافع اجتماعيدة واذالقيدة تتعلدق سك درة المحتم  ان تكون فكرة التحجب قد ارت
النسددددددوة مددددددن السلدددددداء واممدددددداء وميددددددرهن ممددددددن وقعددددددن فددددددي امسددددددر ا ندددددداء الحددددددروب 

لمما كدان ينسلدي اللجدوء الد  هدرورة تح دين المجتمدع وفدر  نسدا ا مدن (†)اماورية
 .امحرار عن ساقي النساءمن الم ات امذرى

ا  فانددا لدددم يكددن ليسدددم  للنسدداء مدددن ولكددي ي سدددت القددانون دور  فدددي هدد ا المجددد       
امحددرار سددالذروج مددن منددا لهن دون ارتددداء الحجدداب ليكددون سدد ل  عالمددة دالددة سدددين 
افددددراد المجتمددددع يمكددددن مددددن ذاللددددا تمييدددد  المددددراة ومعرفددددة انتما هددددا الطسقددددي ومن لتهددددا 

ولددم يحدددد القددانون ايددة عقوسددة للمددراة الحددرة فيمددا لددو امتنعددت عددن لددسس  .امجتماعيددة
وذالمددددت سدددد ل  نددددال المددددادة القانونيددددةل علددد  العكددددس ممددددا جدددداء فيهددددا مددددن الحجددداب 

ل ورسمددا قددد يكددون المركددد   (‡)عقوسددات ل سحددق المذددالمين مددن نسدداء الم ددات امذددرى
امجتمدداعي للمددراة الحددرة هددو الدد ي حددا  سينهددا وسددين ا دددار العقوسددة سحقهددا ل او قددد 

يترتدب علد  المدراة نتيجدة يكون القدانون قدد اممد   لد  عمدداا لت دور  مسدسقاا سمدا قدد 
عدددم ارتدددا ها الحجدداب مددن ا ددار سددلسية تمددس كرامتهددا وحريتهددا فددي المجتمددع ل ومددن 
المحتمدددد  ايهدددداا ان تكددددون العقوسددددات الج ا يددددة قددددد انيطددددت مسدددد وليتها الدددد  امسدددداء 

                                                           
 251عامر سليمانلنما ج من الكتاسات المسماريةلالم در الساسقلال*

† Driver,G.A,And miles,T,The Assyrian Laws,(oxford 

1935).p.127 

‡ Driver ,opcit,p.129 
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وام واج ساعتسارهم ارساب امسر والسيوت وسالتالي فهم المس ولون ساك  مساار عدن 
 (.*)ناتهم ومعاقستهم عل  اذطا هم ا ا ما دعت الهرورة ل ل ت رفات نسا هم وس

ومددن اجدد  مراعدداة الجانددب امعتسدداري للحرا ددر مددن النسدداء فقددد سددم  القددانون        
للسددرية التددي تذددرج مددع سدديدتها سالتحجددب تجنسدداا للمهددايقات التددي قددد تحدددن مسدديما 

تدداء الحجداب فدي حالدة ك ل  سم  للمراة المحظية سار  .في امماكن العامة وامسواق
وقع عليهدا امذتيدار مدن قسد  سديدها لت دس   وجدة  انيدة لدا ل وعلد  الد وج فدي هد   
الحالة ان يتعهد في عقد  واجا سعدم ال واج مرة  انية من امراة محظية طيلدة حياتدا 

وفي الوقت ال ي ادد فيا القانون عل  هرورة املت ام ستطسيق ه   المادة (†)ال وجية
ها القانونية ل فانا لم يكن ليسم  لنما ج وف ات معينة من نساء المجتمع وفق احكام

سارتدددداء الحجددداب طالمدددا كدددان  لددد  يتعدددار  مدددع امهددددا  التدددي مدددن اجلهدددا فدددر  
القانون هد   الظداهرة. فال انيدة مد الا ميحدق لهدا التحجدب كونهدا عداهرة و ات اذدالق 

او  القدانون مدن ذدال  سعد  ساقطة يتناف  سلوكها وت رفها وقيم المجتمع التدي حد
ك ل  منع القانون تحجب امماء  .امعتسارات ومنها التحجب كما يسدو الحماظ عليها

مددن النسدداءساعتسارهن مددن ف ددة العسيددد ومينسلددي لهددن سدداي اددك  مددن اماددكا  امرتقدداء 
سحقوقهن ال  م ا  حقوق المراة الحرة. ولكي يمنع القانون من التجاو  علد  هد   

هددمن تطسيقهددا فانددا الدد م امفددراد قانوندداا سمسدد ولية القددس  علدد  كدد  امددة او المددادة وي
عاهرة محجسة وتقديمها للمحاكمة سعد ا سات الاهود سد ل  لنيد  ج ا هدا مقاسد  مكافداة 

وقددد حدددد القدددانون .يح دد  عليهددا الاددذال الدد ي امسدد  سهددا وتتم دد  ساذدد  مالسسددها
ل سجلددددهن ذمسدددون جلددددة  عقوسدددة العددداهرات مدددن النسددداء فهدددالا عدددن اذددد  مالسسدددهن

سالسددوطل و ددب القددار فددوق ر وسددهن ل فيمددا كانددت عقوسددة اممدداء كمددا يسدددو اذدد  
ورسمدا قدد يكدون  .وطاة من  ل  ا  اقت درت فقدط علد  اذد  مالسسدهن و دلم ا انهدن

هددد ا امذدددتال  فدددي تحديدددد العقوسدددة يرجدددع سدددسسا الددد  ك دددرة اددديوي ام دددم الددد ي ترتكسدددا 
ادري الد  تادديد العقوسدة للحدد مدن  لد  ل فدي حدين كاندت السلايا وتكدرار  ممدا دفدع الم

                                                           
* Ibid,p.129 

† Ibid,p.128 
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امماء اق  تجاو اا وذرقاا محكام ه   المادة سسسب احكدام السديطرة علد  ت درفاتهن 
وا ا ما سددت عكددس  .سعلمهددن مددن قسدد  اسدديادهن او سدديداتهن ومددنعهن مددن الذددروج ام

يددا ساعتسددار   لدد  وذرجددت اممددة سحريتهددا وسعلددم سدديدها فددان جدد ء مددن ام ددم قدددديقع عل
وفدي الوقدت الد ي اددد فيدا  (*).المس و  عنها وعن ت درفاتها داذد  المند   وذارجدا

القددانون علدد  عقوسددة ال انيددة المحجسددة ل فانددا لددم ي كددد ادانتهددا ام سعددد ا سددات الاددهود 
هددا الطسقددي الدد  ف ددة امحددرار هددو الدد ي دفددع سالماددري الدد  ءسدد ل  ل ورسمددا كددان انتما
ستقديم الاهود للتاكد من جرمها قس  ا دار العقوسة سحقها في امقرار س ل  والسماح 

واكتمد  سادانتهدا  .حين لم يكن القانون ليسم  س ل  ا ناء محاكمة اممداء المتحجسدات
  (†)في حالة  سوت تلسسها سالجرم الماهود.

ولددم تكددن المكافدداة التددي حددددها القددانون للاددذال الدد ي يقددس  علدد   انيددة او        
ماددجعة لالفددراد للقيددام سهدد ا الدددور سقدددر مددا كددان الذددو  مددن المسدد ولية امددة محجسددة 

الج ا يددة المترتسددة علدد  الاددذال الدد ي يددرى امددة او عدداهرة محجسددة ولددم يسددع للقددس  
عليهددددا وتقددددديمها للق ددددر مددددن اجدددد  المحاكمددددة ل واعتسرالقددددانون  لدددد  اذددددالما يهددددر 

لقاسدددديةسحقهم والتددددي سددددالمجتمع وافددددراد  وتوعددددد اول دددد  اماددددذاال سددددان ا  العقوسددددات ا
و لت سدرجتها عقوسة مرتكسي الجرم ورسما اك در ل كجلددهم سالسدوط ل و قدب ا انهدم 
وتذييطهددا ورسطهددا ذلدد  ا انهددم ل والذدمددة فددي ق ددر الملدد  مدددة اددهر كامدد  دون 

السدذرة( معمدوما سدا فدي )وا ا كان العمد  امجسداري دون مقاسد  .اجرل واذ  مالسسهم
ل فاننددا نقدد   (‡)كجدد ء مددن العقوسددات التددي يتحملهددا الجدداني القددانون اماددوري ومقددرراا

حا رين امام عقوسدة اذد  المالسدس والتدي تكدررت فدي هد   المدادة دون معرفدة الملد ى 
وقد نجد همن ن وال التعليمات الذا ة سالق ر الملكدي مدا  .ها الحقيقي من ورا

لدد  امددراة يما دد  هدد   العقوسددة ايهددااوالتي كانددت ت دددر سحددق الاددذال الدد ي ينظددر ا

                                                           
* Ibid,p.132 

† Ibid.p.132 

 125(ال1985امسالميةل)مو  : عساس العسوديلالقانون في العراق القديم والاريعة‡
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ورسمددددا تكددددون هدددد   العقوسددددة لهددددا ارتسدددداط سالجانددددب  (*)الق ددددر وهددددي عاريددددة امكتمددددا 
السلوكي وامذالقي مادفع الماري ال  ادراجها همن العقوسات امذدرى المن دوال 

  .عليها في القانون
وا ا كانددت هدد   المددادة قددد ن ددت  ددراحة واعترفددت سوجددود ظدداهرة التحجددب         

ط المجتمع اماوري ل فان هنا  من يعتقد سوجودها ايهاا ذارج وانتاارها سين اوسا
وقددددد ي يددددد هدددد ا امعتقدددداد مدددداورد فددددي احددددد  (†)سددددالد ااددددور وسالتحديددددد فددددي سددددالد ساسدددد 

الن ددوال مددن الع ددر السدداسلي القددديم مددن ان مطدداء الددراس كددان مددن هددمن الهدددايا 
ذددداتم واحدددد  …))وممدددا جددداء فيدددا .التدددي كاندددت تقددددمها العا لدددة الىاسنتهدددا ا نددداء  فافهدددا

وذمسة اديقالت مدن الد هب علد  ادك  اقدراطل ذداتم مدن المهدة يد ن اديقالا واحددل 
مرهدددعة فهدددالا عدددن المالسدددس  إحدددداهن اإلمددداءلتدددر مدددن الددددقيقل وسدددت مدددن  180

ك ل  نجدد فدي العهدد   (‡)((…الم ركاة وال ناديق الذاسية وارسعون مطاء للراس 
ان لدي ))ة التحجدب حيدن نقدرا العسدارة التاليدة:القديم ماياير ال  معرفة الساسليين سظاهر 

واقعدددي علدد   التددراب ايتهددا السكددر سنددت ساسدد  اقعدددي علدد  امر  فانددا معددر  لدد  
ذدددددد ي الرحدددددد  واطحنددددددي الدددددددقيق اكاددددددمي نقاسدددددد  واددددددمري  …ياسنددددددت الكلدددددددانيين 

   (§)((.…ال ي 

ا ورمم عدم تطرق القوانين الساسلية لظاهرة التحجب ام اندا مدن المحتمد  انهد
ورسمدددا كاندددت ظددداهرة طسيعيدددة لدددم تددددي  هاكاندددت هدددمن عدددادات سدددكان الدددسالد وتقاليدددد

 .الحا  في القانون اماوري الوسيط يالحاجة ال  سنها في قانون كما ه
   -أسباب التحجب : -3

                                                           
* Martha T.Roth,Law collections from Mesopotomia and Asia                       

Minor,scond edition,V,6,(Georgia:1997),P.206 
† ver,opcit,p.127 

نقالا عن احالم سعد ا  الطالسي ل هدايا ال واج عند سكان سالد الرافدين ل مجلة اداب ‡
 .59لال 2003ل  37الرافدينل العدد 

 .3-1: 47العهد القديم ل نسوءة ااعيا ل ا حاح:§
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ليس من السهولة سمكان التعر  عل  ا سدساب الحقيقيدة التدي دفعدت المجتمدع       
ل امها لم دة معيندة مدن اآلاوري الوسيط إل  احتهان ظ اهرة التحجب والتمس  سها وا 

نسدداء المجتمددع و دديامة الممدداهيم القانونيددة ساددانها. وقددد م تسدددو ا دلددة واهددحة فددي 
معرفددددة مددددا إ ا  كانددددت تلدددد  ا سددددساب هددددي اسددددساب دينيددددة فرهددددتها طسيعددددة المنطقددددة 

مكانة كانت تعد من اك ر العوا م اآلاورية  (*)وذ و يتها سيما وان مدينة ااور
 هناذالقيدة سدلوكية ارتسطدت سعدادات النسداء وتقاليدد ا  ام اسدساس(†)من الناحية الدينيدة ل

  .اآلاوريات ورمستهن في لسس الحجاب
وقددددد تكددددون ا سددددساب القانونيددددة هددددي ا ذددددرى التددددي دفعددددت إلدددد  فددددر  هدددد           

ا حدددرار( وحدددددت لهدددا مدددن )الظددداهرة علددد  ف دددة معيندددة مدددن نسددداء المجتمدددع اآلادددوري
ومدا اادار إليدا  .(‡)العسيدد()من الحقوق والواجسات ارتداء الحجاب ومي تها عن ف ةه

القانون اآلاوري الوسديط مدن توهدي  محكدام هد   الظداهرة وسيدان تما ديلها وفدر  
سهدددواسطها إم م ادددر علددد  تدددرجي  ان تكدددون  العقوسدددات سحدددق المذلدددين مدددن النسددداء

حجددب هددي اسددساب قانونيددة ل رسمددا ا سددساب التددي دفعددت سالنسدداء اآلاددوريات إلدد  الت
كددان الهددد  منهددا هددو ح ددانة المددراة الحددرة وتاددذيال انتما هددا الطسقددي وفر هددا عددن 

  .سقية نساء المجتمع من الم ات ا ذرى وعدم التعر  لها
وقد نجد في نظرة اإلسالم للحجاب ما يع   ه ا الراي ويرفدع مدن قددر المدراة        

  تعددال  :اياايهددا النسددي قدد    واجدد  وسناتدد  ونسدداء الحددرة ومكانتهددا فددي المجتمددع لقددا
وجدداء  (§)…االمد منين يدددنين علدديهن مدن جالسيددسهن  لدد  ادندد  ان يعدرفن فددال يدد  ين 

                                                           
مدينة ااور من العوا م اماورية  ات امهمية الدينية تمي ت سكونها مرك  عسادة الا *

سقلعة )كم جنوسي المو   وتعر  120ااور ل وتقع اطاللها اليوم عل  سعد )اماوريين القومي
ظر عامر سليمان ل ا هر السما  ل واذرون ل محافظة نينوى سين الماهي الارقاط(. ان

 .39(ال1986والحاهر)مو  :

 .39انظر عامر سليمانلواذرونلمحافظة نينوى سين الماهي والحاهرلالم در الساسقلال†

حو  ف ات المجتمع العراقي القديم والمرك  امجتماعي والقانوني لك  ف ة انظر.عامر ‡
 .83-43لال2(ط1987سلداد:)انون في العراق القديملسليمانلالق

 .59القران الكريملسورة امح ابلاية:§
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فدددي تمسدددير هددد   اآليدددة ان فجدددار وهددد  المديندددة كدددانوا يتعرهدددون للنسددداء فدددي طرقدددات 
جلساسددداا المديندددة لددديالا ا نددداء ذدددروجهن لقهددداء حددداجتهن ل فدددت ا مدددا راوا المدددراة ترتددددي 

عرفوا انها من النساء ا حرار فلم يتعرهوا لهال وا  ا ماراوها سدون جلساب عرفوا انها 
 .(*)من اإلماء فو سوا عليها

ويتسدددين مدددن ذدددال   لددد  ان الحجددداب كدددان مظهدددراا مدددن مظددداهر المدددراة الحدددرة        
هن وعامالا من عوام  عدم التعر  لها او اي ا هال ولدم يكدن ليسدم  لءمداء او ميدر 

مددن النسدداء العدداهرات سارتدا ددا حماظدداا علدد  مقومددات المجمتددع الحددر وحمايددة لمركدد  
وهدد ا مددا محظنددا  ساددك  واهدد  فددي  (†)المددراة امجتمدداعي ودورهددا فددي الحيدداة العامددة.

والتدددي منعدددت سموجسهدددا اإلمددداء  (‡)( مدددن القدددوانين اآلادددورية الوسددديطة40)ندددال المدددادة
ذد ت سنظدر امعتسدار ومقاييس اجتماعيدة اوالعاهرات من لسس الحجاب وفق معايير 

 .في تل  المترة
 -شروط التحجب : -4

( ان القدددانون اآلادددوري الوسددديط لدددم يتدددر  40)يسددددو مدددن قدددراءة ندددال المدددادة
ظاهرة التحجب دون ان يلتمت إل  هرورة وهع الاروط والهواسط التي من اانها 

ولعد  مدن اهدم  .سهدا ان تحكم ه   الظاهرة انطالقاا من حر ا عل  هرورة املتد ام
تلددد  الادددروط التدددي ندددال عليهدددا القدددانون و اوجسهدددا علددد  المدددراة اآلادددورية لنيددد  هددد ا 

ومدع .(§)ا  الار  هي ان تكون مدن ف دة ا حدرارل مت وجدة كاندت ام ارملدة ام فتداة سكدر 
ان ه ا اممتيا  كان حكراا علد  هد   الم دة مدن المجتمدع دون ميددرها إم ان القدانون 

سالتحجددددب وفددددق اددددروط  (**)(Eširtuااددددرتو )يدددددات مددددن النسددددداءسددددم  ايهدددداا للمحظ

                                                           
 .518لال3(مجلد 1980اسن ك يرلتمسير القران العظيمل)سيروت:*

 الم در نمسا.†

 .7راجع نال المادة في ال‡

 .7راجع نال المادة في ال§

 (ترجمة سليم طا1959يور .جورج كونتينولالحياةاليوميةفي سالد ساس  وااور)نيو **
ان الكلمة  (ل36ال محة) المترجم في هام  .;وردتعليق36لال2(ط1986التكريتي)سلداد:
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محددددة وفدددي اوقددات معيندددة لمنهددا إ ا ذرجدددت المحظيددة سرفقدددة سدديدتها ذدددارج المنددد   
ويسدددو ان الماددري اراد مددن  لدد   (*)لقهدداء حاجددة معينددة فعليهددا ان ترتدددي الحجدداب.

ها وح دانة رفع الجانب امعتساري للمراة المحظية في حامت ذا ة احتراماا لسديدت
 لها ولمكانتها امجتماعية.

محددددة السددماح للمددراة المحظيددة سارتددداء  -وهددمن اددروط-كدد ل  اجددا  القددانون      
الحجددداب إ ا مدددا ترادددحت للددد واج مدددن سددديدهال ويدددتم  لددد  وفدددق مراسددديم ذا دددة يقدددوم 
ذاللهددا الاددذال الرامددب سددال واج وامددام عدددد مددن الاددهود سددتعالن تحجددب سددريتا  ددم 

( من القانون اآلاوري الوسيط ه   اآللية حين 41)قد وهحت المادةو  . واجا منها
جاء في ن ها انا ا إ ا اراد رج  ان يحجب سريتا عليا ان يحهر ذمسة وو سدتة 

)امدددا( .و( ت دددس   وجتدددا)انهدددا  وجتدددي ل -و( يقدددو :)و(يحجسهدددا امدددامهم)مدددن جيراندددا
فتنهددا( ليسددت )ا السددرية التددي لددم تحجددب امددام الاددهود ولددم يقدد   وجهددا اإنهددا  وجتددي

  (†). وجتا وتسق  سرية ا
ويسدددو مددن ذددال  نددال هدد   المددادة ان مسددالة تحجددب النسدداء المحظيددات كانددت      

مرهونة سال واج من رج  حرل وليس ه ا فحسب لفان ال وج إن لدم يعلدن امدام المد  
انها  وجتا فتنها لن ت س  ك ل  ولن يسم  لها سالتحجب حتد  وان كاندت مت وجدة 

وقد يعكس ه ا الت در  سدال اد  اهميدة الحجداب وا در  فدي الحيداة العامدة  .راامنا س
ويعطددي للمددراة المت وجددة مكانتهددا المميدد ة فددي المجتمددع وي سددت اسددتحقاقها فددي الحيدداة 

 .(‡)الحرة الكريمة
ومددع  لددد  ورمددم هددد ا اممتيددا  الددد ي تح دد  عليدددا المددراة المحظيدددة سعددد إعدددالن     

ة لدددا ل فتنهدددا م يمكدددن ان ت ددد  سمرك هدددا امجتمددداعي  وجدددونهدددا امرتسددداط سسددديدها ك

                                                                                                                                               

 في (والتي تعني المحظية او السرية رسماتقاس Eširtu)اارتو الساسلية
 المعنىالكلمةالعرسية)عايرة(الماذو ة من المعاارة.)الم در نمسا(

 .36الم در نمسا ل ال*

 252لال41يمانلنما ج من الكتاسات المسماريةلالمادة:عامر سل†

 .156(لال1984سهي  قااالالمراة في اريعة حموراسيل)مو  :‡
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ومكانتها في المجتمع إل  م دا  ومكاندة ال وجدة الادرعية ا ولد  معتسدارات ادسيدة 
ومعنوية واذالقية كونها اوما واذيراا من نسداء الدرجدة ال انيدة وانهدا كاندت تعمد  فدي 

ون مذل دة ووفيددة سيدت  وجهدا او سدديدها وسالتدالي مسددد لهدا حتد  سعددد  واجهدا ان تكدد
 .(*)لسيدتها ا ول  وراعية لم الحها

 -أشكال التحجب : -5
ميوجدددد فدددي الن دددوال المسدددمارية واآل دددار الماديدددة فدددي الع دددر اآلادددوري          

رمم ان القدوانين اآلادورية الوسديطة   االوسيط ما يوه  ماهية اك  الحجاب وارتدا
ممدددا كدددان ينسلدددي سيدددان ادددك   قدددد افدددردت مدددادتين لهددد   الظددداهرة وف دددلت فدددي إحدددداها

من قس  نساء  ل  الع ر. ورمم افتقار المعلومات لءادارة   االحجاب وطريقة ارتدا
إلددد   لددد  ومعرفدددة مدددا إ ا كدددان المق دددود سالحجددداب هدددو العسددداءة التدددي تلطدددي الجسدددم 
سكاملا مع الدراس لام كدان يقت در علد  مطداء الدراس والوجدال وهدو امحتمدا  ا قد  

ل فدان هندا  مدن الددم   والم ادرات والمقارندات مدا  (†)السداح ينترجيحاا لدى سعد  
يجعددد  امحتمدددا  ا و  اك دددر تراددديحاا وقسدددوما وترجيحددداا فدددي تحديدددد ادددك  الحجددداب 

. واعتمددداداا علددد  نمدددا ج المنحوتدددات التدددي جاءتندددا مدددن فتدددرة الع دددر  ددداوطريقدددة ارتدا
سدددرجون )و (§)( الدددنتكدددال تسلي رال)وسالتحديدددد مدددن عهدددد الملكدددين (‡)اآلادددوري الحددددين

                                                           
 .37جورج كونتينولالم در الساسقلال*

 .76(لال1979فاه  عسد الواحدلعامر سليمان لعادات وتقاليد الاعوب القديمةل)سلداد:†

 ور المارقة في تاريا العراق القديدم والتاريا الع ر اماوري الحدينليعد من اسر  الع‡
ق.م(وفيا تعاظمت قوة اماوريين عسكرياا 612-911اماوري ساك  ذااللامتد للمترة ما سين)

وتالقوا سياسيااوا دهرت سالدهم اقت ادياا.انظر عامر سليمانلالعالقات السياسية 
 .139لال2(لج1985الذارجيةلحهارة العراق)سلداد:

ق.م(همن المترة اماوريةالحدي ة وتمكن ذال  فترة 727-745رال النلحكم للمترة)تكالتسلي  §
حكما ان يقهي عل  س ر المتن وامهطراسات داذ  العراق وذارجا وان يحكم السيطرة عل  

 727-745)احمد  يدان ذل  الحديديل المل  اماوري تجالتسلي ر ال الن .جميع السالد.انظر
 .2002مناورة مو   :  رسالة ماجستير مير (م.ق
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والتدددي املسهدددا لنسددداء اسددديراتلوسقية المنحوتدددات التدددي عا دددرتها او التدددي  (*)ال ددداني(
اعقستهال يمكن ان نستا  اساليب ارتداء الحجداب او العسداءة وكد ل  ا ادكا  التدي 
كانت عليها ون ا  والتي تسدو في معظمهدا عسدارة عدن ادا  تلسسدا المدراة فدوق  ياسهدا 

معظدم جسددها دون وجههدا لواحياندا يكدون مطداء الدراس مم دوما لتلطي سا راسدها و 
 .(†) اعن العساءة او الاا  مما ياذ  اكالا وذر في طريقة رسطا او ارتدا

سمنحوتدددة  (‡)واتحمتندددا جدددداريات النحدددت السدددار  فدددي ق دددر الملددد  اادددور سانيسدددا      
جدارية اذرى ت دور امدراة ترتددي مالسدس طويلدة  ات نهايدة م ركادة وفوقهدا عسداءة 

امسدة( ملكدة )تلطي جسدها وهي تسير امدام عددد مدن الجمدا  لويعتقدد سانهدا الملكدة
العددرب التددي تاسددرت ا ندداء الحمددالت العسددكرية التددي قددام سهددا الملدد  تكددال تسلي رال الددن 

 .(§)العرسية في سع  حروسا هد سكان الج يرة

                                                           
ق.م(وقه  معظم 705-721سرجون ال انيلاحد ملو  الع ر اماوري الحدين حكم ما سين)*

فترة حكما سالحروب والمتوحات التي توجها سمت  مدينة السامرة وقها ا عل  مملكة 
عمرانياسن  لا عا مة جديدة اسماها)دور اروكين(والتي تعر  اليوم ساسم .اسرا ي 

لرسالة ماجستير مير (م.ق 705–721)نظر. قاسم محمد عليل سرجون اماوريذرسساد.ا
 .1983مناورةلسلداد:

† Madhloom,T.A,The chronology of New-Assyrian  

Art,(London:1970),The Athlone press,p.73 
فهالاعناهتماما سامعما  العسكرية  ق.م(لتمي عهد 627-669ااورسانيسا لحكم للمترة)‡
حروبلسا دهار واه  في الحركة ال قافية والمعرفية عكست حسا وولعا سمذتل  العلوم وال

والمعار لواليا تنسب ااهر مكتسة في العالم القديم والتي عرفت ساسما)مكتسة ااور 
م(ل سيرتا ومنج اتا ل  .ق 627-669)سانيسا (.انظر.ريا  عسد الرحمن الدوري ل ااور سانيسا 

 1986اورةل سلداد :رسالة ماجستير مير من

(مجلد 1982عسد الع ي  حميد  ال  ل ور من السسة العرب في الع ر الجاهليل)سومر:§
 .151لال2-1لج38
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وتمددنا المنحوتدات الح يدة ايهداا سمكدرة عدن ادك  الحجداب او العسداءة وطريقددة       
وياددير فددي    احددد السدداح ين سددان الحجدداب لددم يكددن فددي الواقددع ليلطدد  سددا  .ها ارتدددا

 (*).الوجا دا ماا وان النساء كّن يرتدينا لتلطية الجسم والراس معاا
والدد ي يعددود ستاريذددا  (†)كددركمي ()مددن مدينددةوقددد يعكددس اللددوح المكتادد           

ة الحجداب وادكلا وهدو ي دور مجموعدة نسدوة فدي موكدب اإل  القدرن السداسع ق.م هيد
وهندا  نمدو ج وذدر مدن  (‡)وقد ارتدين عسداءة مطدت سهدا الدراس والجسدم دون الوجدا.

ي ور امراة اسيرة مدن مديندة مذد  اليهوديدة فدي فلسدطين وهدي ترتددي  هاالمترة نمس
 .(§)طويالا وفوقا اا  يلطي راسها وجسمها  وساا

ولع  ه ا النوي من الحجاب قد نجد ما يما لا ايهاا في الاك  في سع  تما ي  
لوان اذتل  سع  الايء في حياكة  نعا وطر   المنية (**)نساء مدينة الحهر

واسلوب ارتدا ا تسعاا لذ و ية تل  المترة وطسيعة الحياة امجتماعية فيهال ويعتسر 
تم ا  السيدة اسو سنت دميون من اروي نما ج فن النحت المجسم في مدينة 
الحهرلوهي ملطاة سقطعة قما )ذمار(  ستت ساسلوب فني فوق  وسها الجمي  

 .(††)ومطت سا جسدها وراسها
                                                           

 .34جورج كونتينولالم در الساسقلال*

كركمي لمدينة مهمة تقع عل  المرات ذارج حدود العراقللعست دوراا مهماا في التجارة العالمية †
لقة و   رسطت العراق القديم سساح  السحر المتوسط ا ناء السيطرة مع دماق وتدمرل وكانت ح

ق.م(من قس  المل  سرجون 717الح ية وما سعدهال م اذهعت للسيادة اماورية عام)
(ترجمة سعدي 1964انظر ليوا وسنهايملسالد ما سين النهرينل)ايكامو:.ال اني

 .483لال2(ط1986فيهي)سلداد:

 .229لال26لاللوح2-1لج36(مجلد1980عرسية)سومر:ماجد الامسلرايات الحهر ال‡

 .146(لال1971عيس  سلمانلام ياء اماورية)سلداد:§

كم جنوب مرسي المو   وكانت عا مة لمملكة عرسية 110الحهرلمدينة تقع عل  سعد **
كم وهي عل  اك  مستدير ويحيط سها ذندق 2تعر  ساسم)عرسايا(اي سالد العرب.يسلم قطرها 

ساسراج ولها ارسعة مداذ  من اتجاهاتها امرسعةلويعد املا امس او ام  من ااهر وسور م ود 
 (.1974املهة التي عسدت فيها :انظرف اد سمرلالحهر مدينة الامس)سلداد:

 .71الم در نمسالال††



 

 1801 

 م2006ـ1427(44/4آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

واستناداا ل ل  فان اك  الحجاب كما يسدو كان في معظم حامتا عسارة         
ة فوق لساسها وكان يلطي راسها وجسدها لوما عن ا ار طوي  استذدمتا المرا

كامت عنا نما ج المنحوتات يعطي ت وراا سان املب ااكا  الحجاب كانت 
متما لة نوعاا ما وان اذتلمت سع  الا ء في مادة  نعها واسلوب تطري ها سحكم 

وم يوجد هنا  ما يوه  همن  طسيعة المترة ومكانة المراة ومرك ها امجتماعي.
ذمار( اي إسدالا عل  الوجا )ةاما ج ان النساء كن يرتدين الحجاب عل  هيتل  الن

 .هدفاا اجتماعياا وسلوكياا   لورسما لم يكن الهد  منا  ل  سقدر ما كان ارتدا
 -المحور الثاني:

 -نماذج من أشكال التحجب في المنحوتات اآلشورية والحثية والحضرية:
( سنمددو ج امددراة مددن 1)مسددين فددي ال ددورةيتحدددد هدد ا الاددك  كمددا  -( :1)نمددو ج رقددم

و.م( وهددددي تسددددير حافيددددة القدددددمين وقددددد  727-745)عهددددد الملدددد  تكددددال تسلي رال الددددن
ارتدت فوق مالسسها الم ركادة عسداءة  ات ادراسيب مطدت راسدها وجسددها ل ويعتقدد 
انهدددا الملكدددة امادددي ملكدددة العدددرب فدددي الج يدددرة العرسيدددة وقدددد تاسدددرت ا نددداء الحمدددالت 

 (   1)انظر ال ورة  .منطقة الج يرة العرسية واقتديت إل  سالد ااورالعسكرية عل  
يم   عرسة يجرها  وران مدن عهدد الملد  تكدال تسلي رال الدن ايهداا  -( :2)نمو ج رقم

ن وطم  ويظهر من ذال  ال دورة يوهي تق  عا لة  ليرة من  ال ة ااذاال امرات
مطد  جد ءاا مدن  وسهمدا  اك  الحجاب ال ي يتددل  علد  جدانسي الدراس والجسدم وقدد

 ((2انظر ال ورة))السسيط.
-722)هدد ا الاددك  ممددراة اسدديرة مددن عهددد الملدد  سددرجون ال دداني -( :3)نمددو ج رقددم

و.م( ترتدددي  وسدداا طددويالا م ركادداا  ات اكمددام ق دديرة وفوقددا اددالين م ركاددين 705
احددددددددهما يلطدددددددي الدددددددراس والرقسدددددددة ويتددددددددل  إلددددددد  الذلددددددد  واآلذدددددددر يلطدددددددي الكتددددددد  

 ((3)ظر ال ورةان.)والظهر
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ي ور ه ا الادك  امدراة اسديرة مدن مديندة مذد  اليهوديدة ترتددي  -( :4)نمو ج رقم
سدلددة طويلددة فوقهددا عسدداءة مطددت سهددا راسددها وجسدددها ويرجددع هدد ا الاددك  إلدد  عهددد 

 (*.)و.م(681-705)المل  سنحاريب
يتم دد  هدد ا النمددو ج سلددوح مددن مدينددة كددركمي  ي ددور مجموعددة  -( :5)نمددو ج رقددم

يرتددددين إ اراا يلطدددي ر وسدددهن ومعظدددم اجسدددداهن ويرجدددع ستاريذدددا إلددد  القدددرن نسددداء 
 (†).((5)انظر ال ورة)الساسع ق.م.
مددن اروي نمددا ج تما يدد  الحهددر ل يم دد  امددراة تدددع  اسددو سنددت  -( :6)نمددو ج رقددم

دميددون وقددد ارتدددت  ياسددداا طويلددة تميدد ت سروعددة جمالهدددا وفوقهددا عسدداءة مددن القمدددا  
 (‡). ((6)انظر ال ورة.)ا سم مطت راسها وتدلت إل  

 -المحور الثالث:
 -ماورد عن التحجب في الشرائع السماوية :

ما  ان ما جاءت سا الارا ع السماوية عل  لسدان امنسيداء والرسد  يعكدس         
طسيعة المنهج ال ي اراد  ا  ع  وج  لعساد  عل  ه   السسيطة من  ان ذلقهدا والد  

ان الكتب السماوية ن لت متمرقة وفي اوقدات مذتلمدة  حسدب ورمم  .ان تقوم الساعة
ماددي ة الذدددالق عدد  وجددد  وتسعددداا لطسيعددة ال مدددان والمكدددان وذ و ددية امقدددوام التدددي 
ن لددت فددديهم واذتيددار الرسددد  لهددم ام انهدددا سقيدددت محافظددة علددد  طسيعددة المدددنهج الددد ي 

ن لهدم فيهد  )وما ارسلنا من رسو  ام سلسدان قومدا ليسدي)قا  تعال  .ن لت من اجلا
وانطالقدداا مددن هدد ا الممهددوم  (§)((ا  مددن يادداء ويهدددي مددن يادداء وهددو الع يدد  الحكدديم

فددان مددا ورد عددن التحجددب او التسرقددع فددي الاددرا ع السددماوية لددم تكددن ظدداهرة افر تهددا 
العدادات والتقاليددد القديمددة او ن ددت عليهددا القدوانين وامعددرا  سقدددر مددا كانددت ممدداهيم 

قيددددة سددددامية هدددددفت الدددد  احتاددددام المددددراة و ددددون مماتنهددددا  ات معدددداني روحيددددة واذال

                                                           
 146-140عيس  سلمانلالم در الساسقلال*

 .229لال26ماجد الامسلالم درالساسقللوح †

 .71ر الساسقلالف اد سمرلالم د‡

 .4القران الكريملسورة اسراهيملاية:§
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ولعد  او  اادارة الد  التحجدب جداءت مدن العهدد القدديم حيدن .واسعادها عن الادسهات
وقددد ذددرج اسددحق الدد  ال ددحراء للتامدد  عنددد اقسددا  المسدداء فرفددع طرفددا  ……))نقددرا

ت ورفعت رفقة طرفها فرات اسحاق فن لدت عدن الجمد  ل وقالد .ونظرفا ا جما  مقسلة
فاذدد ت  .للعسدد مدن هدد ا الرجد  الماادي فددي ال دحراء للقا نددا ل فقدا  العسدد هددو مدومي

 ……)). ونقرافدددي موهدددع اذدددر مدددن العهدددد القدددديم(*)((……النقددداب واسدددتترت سدددا 
فذلعددت  يدداب  .واذسددرت  امددار وقيدد  لهددا هددو ا حمددو   دداعد الدد  تمنددة ليجدد  منمددا

 .(†)((…ارما لها وتلطت سالذمار وتنقست وجلست 
يدددداا عدددن سدددرد مهدددمون هددد   الق دددال وتمسددديرها فدددان مدددا اادددارت اليدددا وسع 

العسارات انمة ال كر تدل  عل  ارتداء النساء للحجاب في فترة رسما ترجع تقريسداا الد  
عليدددا )القدددرن التاسدددع عادددر قسددد  المددديالد ا ا اذددد نا سنظدددر امعتسدددار ان النسدددي اسدددحق

عليدا السدالم( وهدي )م الذليد السالم( قد عدا  هدمن المتدرة التدي عاادها والدد  اسدراهي
وم يسدددتسعد ان تكدددون فكدددرة التحجدددب فدددي العدددراق  (‡)القدددرن التاسدددع عادددر قسددد  المددديالد

القدديم او ميدر  مدن المندداطق قدد جداءت تا يراتهدا ممددا ورد فدي العهدد القدديم سدديما وان 
 (§).تل  الن وال قد سسقت ميرها من حين المترة ال منية

اادددارة واردة عددن تحجدددب النسددداء جددداءت مدددن الكتدددب  واسددتناداا لددد ل  فدددان اقددددم      
السددماوية لوهددي تعطددي انطسدداي سددان اددك  الحجدداب واهدافددا وطريقددة ارتدا ددا كانددت 

ولعددد  الدددوا ي الدددديني  .تذتلدد  عمدددا ورد عدددن اادددكا  التحجدددب فددي الع دددر امادددوري
وامذالقددي كددان مددن اهددم امسددساب التددي دفعددت سالنسدداء الدد  التحجددب سهدد   الكيميددة 

النقدداب( سمددا يحقددق اللايددة مددن ارتدا ددا وهددو حجددب )لدديهن اددك  الحجددابوفرهددت ع
 .النظر عل  مماتن النساء

وفي القران الكدريم تاكيدد واهد  علد  مسدالة الحجداب والتمسد  سدا ساعتسدار           
احددد المقومددات امساسددية ل ددون كرامددة المددراة وامسددرة والمجتمددع سددالممهوم الددديني ل 

                                                           
 67-64لالمقرة24العهد القديم لسمر التكوينلام حاح:*

 15-14لالمقرة38العهد القديم لسمر التكوينلام حاح:†

 .19حسن النجميلالم در الساسقلال‡
§ Driver,op.c:t,p.133 
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 .تاكيدد علد  وجدوب ارتدداء النسداء الحجداب او الذمدار حين ورد في اك ر من سدورة
)ياايهدددا النسدددي قددد  م واجددد  وسناتددد  ونسددداء المددد منين يددددنين علددديهن مدددن )قدددا  تعدددال 
)وقدددد  للم منددددات يلههددددن مددددن .)وقولددددا تعددددال  فددددي سددددورة اذددددرى (.*)جالليددددسهن((

اس ارهن ويحمظن فروجهن وم يسدين  ينتهن ام ما ظهر منهدا وليهدرسن سذمدورهن 
 (†).((……ل  جيوسهن ع

وتمسير الجلساب كما ورد في امية امول  ل عند اسدن ك يدر هدو الدرداء الد ي         
وهو نمسا الذمار ال ي ورد فدي  .يكون فوق الذمار وهو ما يلط  سا الراس والوجا

امية ال انيدة ويمسدر معندا  وهدو مدايذمر سدا اي يلطد  سدا الدراس ويتددل  علد  جيدب 
     .(‡)او نحرها فال يرى منا اي اا المراة اي  درها

 -الخالصة:
ان مدددا اادددارت اليدددا القدددوانين امادددورية الوسددديطة سادددان تحجدددب النسددداء ومدددا 
المحددت اليددا سعدد  المنحوتددات اماددورية ل وان لددم تكددن مالسيتهددا لنسدداء ااددوريات ل 

وان كدددان  لددد   .يعطددي ت دددوراا سحقيقدددة هددد   الظددداهرة ومعرفددة العدددراقيين القددددماء سهدددا
 .من حدود هيقة او فترات  منية معينةه

ورمددم ندددرة المعلومددات التددي توهدد  امسددساب التددي مددن اجلهددا اكتسددست ظدداهرة      
ندا يعتقدد انهدا كاندت اسدساساا قانونيدة واجتماعيدة تقدوم االتحجب اهميتها في المجتمع ف

عل  اساس التماي  الطسقيل وما جداءت سدا القدوانين امادورية الوسديطة مدن تم دي  
امحدرار( وحرمدان )حكام هد   الظداهرة وفرهدها علد  ف دة محدددة مدن المجتمدع وهدمم

العسيد( ومن همنهم النساء العاهرات ل امدليال علد  تدرجي  )الم ة امذرى منها وهم
 .تل  امسساب عل  ميرها

ورسمددا كددان هددد  الماددري مددن  لدد  هددو تع يدد  حقددوق المددراة الحددرة ساهددافة حددق     
وسعيدداا عدن .مكانتهدا امجتماعيدة ويمي هدا عدن ميرهدا مدن النسداءجديد لهدا يرفدع مدن 

                                                           
 .59القران الكريملسورة امح ابلاية:*

 .31ان الكريملسورة النورلاية:القر †

 .518اسن ك يرلالم در الساسقلال‡
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امهددددا  التدددي مدددن اجلهدددا تحجسدددت النسددداء ومقارندددة مدددع واقعندددا الحدددالي فدددان مدددا اقدددر  
الاري امسالمي في مسالة التحجب وفرها عل  النساء المسلمات انما كان يهدد  

كرامتهدددا وعمتهدددا ادددكال ومهدددموناا الددد  تع يددد  مكاندددة المدددراة المسدددلمة الحدددرة و دددون 
واسعادهدددا عدددن الادددسهات وتميي هدددا عدددن سقيدددة  نسددداء المجتمدددع سدددواء اممددداء مدددنهن او 
امتي ات من سسوء اذالقهنل وهي تكاد تكون  اتهدا النظدرة التدي اكدد عليهدا المادري 
العراقي قس  اك ر من  ال ة ام  سدنة مدن امن رمدم اذدتال  امهددا  والتوجيهدات 

 .والنيات

اا من الدوافع التي فرهتها طسيعة الحياة امجتماعية في العراق القديم وانطالق      
وامسساب التي دفعت ال  ارتداء الحجاب ل ولطالما كان الهد  منا هو تع ي  

ننا نستسعد ان يكون الحجاب قد االجانب امجتماعي لمكانة المراة وليس الديني ف
او الذمار.وقد ي يد ه ا الراي هو  اتذ  اكالا مما الا لما هو معرو  اليوم سالنقاب

وتحليالا  .عدم وجود نما ج من ااكا  المنحوتات تم   ه ا الاك  من الحجاب
لالاكا  التي جاءت سها المنحوتات اماورية والح ية وحت  الحهرية يمكن ان 
نت ور كي  كان اك  الحجاب في العراق القديم والمناطق المجاورة لا وال ي عل  

يتم   في اك  عساءة طويلة تكون احياناا  ات حياكة سسيطة واحياناا ا ملب كان 
اذرى م ركاة سطر  فنية و ات تقنية عالية في ال نع سحسب مكانة المراة 

امجتماعي ل وعادةا ما كانت النساء تلجا ال  ارتدا ا فوق مالسسها  ومرك ها
ا   في الاك  ويسدو ان ه ا التم  .لتلطي سا معظم جسدها وراسها دون وجهها

ترجع اسساسا ال  امتداد نمو  الدولة اماورية واتساي عالقاتها مع العديد من 
 .الاعوب مسيما في مناطق اسيا ال لرى والج يرة العرسية وسوريا وفلسطين
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Abstract 

Veiling in Ancient Iraq and Its Influence in Daily Life 

  ِAbdulrahmān Y. Abdulrahmān                
         Knowing that Middle Assyrian rules, obligated women to 

dress veils, sculptures of some Assyrian monuments, scarcely for 

women, indicate that the Assyrian knew veils even within limited 

scope. 

             Despite the little knowledge we have about the reasons for 

such a phenomeon in Assyrian society, it is assumed that the 

reasons were legal and social ones based on social status. Such an 

assumption is strengthened when reading the laws of Middle 

Assyrian era and their descriptions of limiting wearing veils to free 

people and excluding slaves and whores. The reason for such rules 

was promoting the privileges of free woman by adding this new law 

and to promote her status. 

          Moving away from the reasons of unveiling Assyrian women 

and coming to our recent time, we find that the obligations made by 

Islamic legislative system aim theoretically and practically at 

promoting the status of Muslim woman, preserving her pride, her 

honour similarly and  distinguishing her from the rest of women in 

society like slaves or whores. 

          This view coincides with the view adopted by the ancient 

Iraqi legislator some 3000 years ago, regardless of the difference of 

aims, approaches and intentions. 
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