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يعد اهتمام المرأة بأنوثتها وبجمالها ومظهرها أمراً فطرياً فـي تكوينهـا الشخـصي              

فليس غريباً بل من المنطقي ان نعرف مدى اهتمام الملكات اآلشوريات        . الخليقة  األنثوي منذ   
بجمالهن وأنوثتهن مثل االهتمام بشعرهن ومحاولة تصفيفه وقصه وصـبغه كجانـب مـن              

وليس هذا فقط انما الغاية األساسية هي إثارة الملك زوجها وجذبه نحوها وإغرائه             . جمالهن  
ائل ومنها االهتمام بنظافتهم ونظـارتهن وإظهـار جمـالهن         والحفاظ عليه كزوج بشتى الوس    

بمساعدة مساحيق التجميل والتعطر واالهتمام بمالبسهن ، بل وحتى المالبس الداخلية كوسيلة            
  .جنسية واغرائية ، وذلك بفطرة المرأة وطبيعتها األنثوية 

  
Beauty and womanhood of Assyrian's Queen  

Abstract 
 

Since the beginning of life , women's care for their beauty, 
femininity and appearance has been instinctual in their feminine 
character . It is not strange yet quite logical to know to what extent 
Asserian queens cared for their beauty and femininity such as taking 
care of their hair , trimming it down and dyeing it in order to show how 
beautiful they were . However , the main objective was to arouse their 
husband – the king , attract his attention and entice him to keep him as a 
husband by all possible means such as caring for their cleanness , 
attractiveness and slowing their fairness by using make – up , perfume 
and     by taking good care not only of their clothes , but also of their 
lingerie as a sexual and seductive means ; a woman does that by instinct 
clue to her feminine nature .   

                                         
 استاذ مساعد ، قسم حضارات الشرق األدنى القديمة ، كلية اآلثار *
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يعد اهتمام المرأة بأنوثتها وبجمالها ومظهرها أمراً فطرياً فـي تكوينهـا الشخـصي              

فليس غريباً بل من المنطقي ان نعرف مدى اهتمام الملكات اآلشوريات        . األنثوي منذ الخليقة    
بجمالهن وأنوثتهن مثل االهتمام بشعرهن ومحاولة تصفيفه وقصه وصـبغه كجانـب مـن              

ا فقط انما الغاية األساسية هي إثارة الملك زوجها وجذبه نحوها وإغرائه            وليس هذ . جمالهن  
والحفاظ عليه كزوج بشتى الوسائل ومنها االهتمام بنظافتهم ونظـارتهن وإظهـار جمـالهن             
بمساعدة مساحيق التجميل والتعطر واالهتمام بمالبسهن ، بل وحتى المالبس الداخلية كوسيلة            

  .ة المرأة وطبيعتها األنثوية جنسية واغرائية ، وذلك بفطر
ومن المعروف ان الملوك اآلشوريون ، خالل العصر اآلشوري الحديث كان لـديهم             

"   بيتـانو   " ويبدو ان الحياة اليومية فـي جنـاح الحـريم           . العديد من الزوجات والمحظيات     
bitanu )مـن   ضمن القصر الملكي ال تخلو من التوتر والمنافسة بسبب وجود عدد كبير               )١

النساء مع أطفالهن يعيشون معاً فضالً عن المنافسة الشديدة فيما بينهن علـى رجـل واحـد                 
مشغول جداً وهو الملك وعليه كان الملوك اآلشوريون يصدرون المراسيم الملكيـة لغـرض        

  .) ٢( تنظيم الحياة في جناح الحريم وتحديد واجباتهم وحقوقهم
ا البحث لسنوات وسبغ جوانبه لما قد يالقيـه  والبد من ذكر التردد الكبير في كتابة هذ    

من معترضين  لحساسية وجرأة الطرح ، ربما يسأل البعض مـا أهميـة هكـذا موضـوع               
وحضارة العراق القديم ، في حين ان للموضوع أهمية في فهم بعض الجوانـب الحـضارية                

لوقـوف علـى    واالجتماعية األسرية واالطالع على تفاصيلها الدقيقة في الحياة اليوميـة وا          
البدايات والغايات واألساليب سواء كانت العائلة ملكية او عائلة اعتيادية ، ففي النهاية المـرأة   

  .هي المرأة والرجل هو الرجل 
  

 
كما ذكرنا فان الجمال مهم وغريزي فـي شخـصية المـرأة ،  وكانـت الملكـات                  

 شعرهن وتصفيفه وترتيبـه وصـبغه       اآلشوريات حريصات على جمالهن من خالل تسريح      
بألوان مختلفة من اجل الحصول على المظهر الجميل والالئق ، ومن البديهي فان الملكـات                
والمحظيات في القصر الملكي اآلشوري ، خالل العصر اآلشوري الحديث ، كُـن يـراعين               

إبـرازه  جانب التغيير في التسريحات ولون شعرهن من وقت آلخر من اجل زيادة جمالهن و             
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بشكل متجدد ومثير وعدم الوقوع في رتابة صورة الشكل الواحد المتكرر دائمـاً ، ويتـضح          
ذلك من خالل إحدى الرسائل التي عثر عليها في قصر الملـك اآلشـوري آشـور بانيبـال                

  مشرفة جناح الحـريم فـي   MI – Sakintu" شاكنتو  " الموجهة الى) م . ق٦٢٦-٦٦٨(
 من نص الرسالة ان مشرفة جناح الحريم قد أرسلت الـى مـصففة       ، ونعلم  )٣(القصر الملكي 

شعر من خارج القصر لتقص شعر الملكة وتصبغه حسب رغبة الملكة ، إال ان مشكلة حدثت    
" الى القصر ، وبالتالي فهي تطلب المـساعدة مـن           ) مصففة الشعر   ( في دخول هذه المرأة     

  :أ في الرسالة ما نصه لدخول القصر وانجاز عملها ، حيث نقر" الشاكنتو 
  

 ٠٠٠ لقـد     ٠٠٠ رسـالتك ،   ٠٠٠ سيدتي شـاكنتو     ٠٠٠" 
مباشرةً ومسرعة ، انه اليوم الثاني وانا واقفة أمام باب قصر 

.  ولـم يـسمحوا لـي بالـدخول          ٠٠٠سيدي الملك العظيم  
 ايكالي  -راب  " يبعدوني ، أرجو ان تتدخلي عند        والحراس

الذي أمر   ول فهو لكي أتمكن من الدخ   ) مشرف القصر   (  "
أحـضرتُ كـل أدواتـي     اما بالنسبة لي فقد  . بعدم دخولي   

 سيدتي الملكة سيدة قصر سيدي الملك الالزمة لتصفيف شعر
حتى اني قرأت    العظيم ملك الجهات األربع ، وكما أمرت ،       

الملكة تريد ان تقص شعرها الطويل  ان سيدتي[ في رسالتك 
 سـيدتي   ٠٠٠اهز كل شيء ج   ٠٠٠]عند النوم  ألنه يزعجها 

 ان مـا تقولينـه    ٠٠٠في قصر سيدي الملك العظيم     الشاكنتو
قصر الملك العظيم  حول رغبة سيدتي ، الملكة العظيمة سيدة

فهذا جميل وأمره عندي جـداً       ، بصبغ شعرها بلون الحناء    
المئات من شعر النساء بهذا اللـون او         بسيط ، فقد صبغتُ   

رغبة   يعتمد على  مثل لون القمر او لون الشمس وهو       غيره
اذا لم  . ماذا افعل     أنا ال اعرف   ٠٠٠ ،   ٠٠٠سيدتي الملكة   

ان ارضي سيدتي الملكة العظيمة  يسمحوا لي بالدخول ، أود   
   )٤("٠٠٠وأرضيك ،
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 ، )٥( " Pisutiبيـصوطي   " وفي رسالة أخرى موجهة الى مرافقة الملكة ووصيفتها        
خاص للملكة ، ويتـضح مـن الرسـالة ان    نعلم انها قد أرسلت شخصاً لجلب أصباغ للشعر       

  :المكان المقصود بعيد ومليء بالجبال ، حيث نقرأ في الرسالة ما نصه 
  

   الــــى ســــيدتي خادمــــة ومرافقـــــة   ٠٠٠" 
  الملكــــة العظيمــــة زوجــــة ســــيدي الملــــك
  العظـــيم ملـــك الـــبالد الواســـعة ومـــن اختارتـــه 

ــه ،   ــا وأحبتــ ــسماء كلهــ ــة الــ    ٠٠٠ ، ٠٠٠آلهــ
   بـــه وبكميـــاتلقـــد جلبـــت كـــل مـــا أمرتنـــي

ــوان  ــأنواع وألـ ــشعر وبـ ــباغ الـ ــن أصـ ــة مـ   كافيـ
   ، ســـوف أتـــأخر قلـــيالً فـــي   ٠٠٠مختلفـــة 

ــاء   ــة بالمـ ــات غارقـ ــودة ألن الطرقـ ــق العـ   طريـ
ــل  ــوج والوحـ ــوج . والثلـ ــار والثلـ ــزارة األمطـ   لغـ

ــي     ــل التـ ــدنا الجميـ ــست كبلـ ــبالد ليـ ــذه الـ   فهـ
ــل    ــك كـ ــيم ملـ ــك العظـ ــيدي الملـ ــا سـ   يرعاهـ

ــا اآللهـــة  ــابو " الـــبالد ويرعاهـ ــا " نـ    ٠٠٠ويحميهـ
ــي  ــي تعلمــ ــذه لكــ ــالتي هــ ــلت رســ   وأرســ
ــل      ــم اتماه ــي ل ــة ، ان ــة العظيم ــيدتي الملك ــا س   ي

ــي    ــي عملــ ــاعس فــ ــذلك اذا٠٠٠وأتقــ    وكــ
ــيدتي      ــا س ــب به ــرى ترغ ــياء أخ ــاك أش ــان هن   ك
  الملكـــة العظيمـــة وتـــأمرني بهـــا فـــأعلميني    

   . )٦( " ٠٠٠قبل عودتي 
يقتصر على تصفيفه وصـبغه     إن اهتمام الملكات واألميرات اآلشوريات بشعرهن لم        

فقط بل وصل الى درجة إنهن استخدمن الشعر المستعار تحديداً الـضفائر إلضـافة لمـسة                
جمالية ، وذلك في بعض المناسبات الرسمية ، ويبدو ذلك واضحاً من خالل إحدى الرسـائل             

 الموجهة الى ) م  . ق ٦٢٦-٦٦٨( آشور بانيبال   " التي عثر عليها في قصر الملك اآلشوري        
وصيفة الملكة ، واصفة ضفائر الملكة اآلشورية التي صنعت خصيصاً لها وحسب طلبهـا ،               
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كيف انها متناسقة وبارزة وذات لمعان واضح وال يمكن تمييزها عن الشعر الحقيقي للملكة ،               
  :حيث نقرأ في نص الرسالة 

  
  

ــة  ٠٠٠"  ــة العظيمــ ــيفة الملكــ ــيدتي وصــ    ســ
ــك    ــوك الملـ ــك الملـ ــيدي ملـ ــصر سـ ــيدة قـ   سـ

ــ ــابو    العظ ــور ون ــة آش ــه اآلله ــن أحبت    ،٠٠٠يم ، م
ــة   ــيدتي الملكـ ــت سـ ــدما رأيـ ــت عنـ ــم فرحـ   كـ
  العظيمـــة وهــــي تمــــشي وســــط مرافقاتهــــا 
ــديم   ــيم لتقـ ــد العظـ ــى ارض المعبـ ــات علـ   والكاهنـ

ــور    ــيم آشـ ــه العظـ ــشكر لإللـ ــرابين والـ    ٠٠٠القـ
  لقــد رأيـــت جمالهـــا الــذي ال يوصـــف وشـــعرها  
ــقة  ــة المتناسـ ــة الالمعـ ــفائرها الطويلـ ــراق وضـ   البـ
  لو لم أكـن أنـا مـن صـنعهم وربطهـم بواسـطة الـشرائط               

ــة ،      ــة العظيمـ ــيدتي الملكـ ــشعر سـ ــة بـ   الملونـ
ــت    ــا عرفـ ــا ، لمـ ــسب رغبتهـ ــت ٠٠٠حـ    ، كانـ

  وأعلمــك ســيدتي انــي ســعيدة   . الــضفائر جميلــة  
   .)٧( " ٠٠٠في خدمة الملكة العظيمة وخدمتك 

  
كـرت ، اهـتممن   يمكن القول ان الملكات اآلشوريات ، ومن خالل النصوص التي ذ     

بشعرهن كثيراً ، قد يصل الى حد المبالغة ، فالغاية الظهور به بمظهر جميل وأنيق في كـل                 
وقت ومناسبة فضالً عن محاولتهن االستزادة من الجمال والجاذبية ، فان الوسائل واألساليب             

، واألدوات بل وحتى اآلراء واألفكار التي اتبعوها للوصول الى درجة من جمـال المظهـر        
عن طريق شعرهن يعد مظهراً حضارياً رائعاً لحضارة العراق القديم ، فالجمـال الجـسدي               

  .ومحاولة الوصول اليه من ميزات الشعوب والحضارات المتطورة 
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ان طبيعة المرأة وأنوثتها والرغبة التي ال تحدها حدود في إظهار الجمال الخـارجي              

 كل األزمنة استحوذ على جزء كبير من اهتمام النـساء طـوال       والجسدي بشتى الطرق وفي   
حياتهن ، ويمكن القول ان محاولة فهم الشخصية األنثوية للمرأة وسلوكها المبالغ باهتمامهـا              
بجمالها ومظهرها وعاطفتها قد استوقف الكثير من علماء االجتماع والفلسفة من اجـل فـك               

 اآلشوريات كنساء وزوجات والمحظيـات فـي        ومن هذا المنطلق كانت الملكات    . طالسمها  
القصر الملكي يفعلن الكثير في سبيل جمالهن وأنوثتهن ، ومن تلك الوسائل كانت مـساحيق               

  .التجميل التي تساعدهن في الظهور بوجه جميل وبراق وجذاب بل ومثير ايضا 
تعددة ،  ومن المعروف ان العراقيين القدماء عرفوا مساحيق التجميل وبأنواع وألوان م          

) عشتار(انانا  " تذكر كيف ان اآللهة     " نزول عشتار الى العالم السفلي      " فاألسطورة السومرية   
استخدمت مسحوق تجميل ظْل العيون ضمن استعدادها للنزول الى األرض ، وكـان ظـل       " 

، فضالً عن الكحل الذي كان يوضع حول العين بواسطة  " عسى ان يأتي    " العيون هذا يسمى    
ومن مساحيق التجميل التي كانت تستخدم ايضا صبغ احمر الوجـه والـشفاه    . جي  دبوس عا 

   .)٨(" صبغ احمر الوجه " وباللغة االكدية " عجينة الذهب " الذي كان يسمى باللغة السومرية 
اما في العصر اآلشوري الحديث وعلى الرغم من قلة النصوص التي يرد فيها ذكـر               

موجهة " آشور بانيبال   " لمساحيق التجميل واستخداماتها فقد عثر على رسالة في قصر الملك           
الى وصيفة الملكة التي كلفت إحدى خادمات الملكة بالسفر الى جنوب العراق لجلب مساحيق              

آلشورية ، حيث تذكر في رسالتها انها نجحت في مهمتها وجلبت مـا            تجميل وأقمشة للملكة ا   
  :هو مطلوب ، ونقرأ في نص الرسالة 
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ــة  ٠٠٠"  ــة العظيمــ ــيفة الملكــ ــيدتي وصــ    ســ
ــك  ــيدي الملـ ــة سـ ــي زوجـ ــصر الملكـ ــيدة القـ   سـ

ــت      ــع تح ــذي يرك ــك ال ــبالد ، المل ــك ال ــيم مل   العظ
  قدميـــه كـــل الملـــوك واألمـــراء ، الملـــك الـــذي 

ــه اآللهـــ  ــه  أحبتـ ــاه وتحميـ ــراس. ة وترعـ   ان حـ
ــداً      ــين ج ــانوا يقظ ــالم ك ــك الع ــيم مل ــك العظ   المل

ــسفر  ــاء الـ ــيفة . أثنـ ــيدتي وصـ ــا سـ ــسعدني يـ   يـ
ــي  ــرك اننـــ ــة ان أخبـــ ــة العظيمـــ   الملكـــ
ــبغ     ــوان ص ــن أل ــه م ــرت ب ــا أم ــل م ــضرت ك   أح
ــشة     ــواع األقم ــل أن ــاء ، وك ــدود والحن ــشفاه والخ   ال
ــيدة     ــة سـ ــي العظيمـ ــق إال لمليكتـ ــي ال تليـ   التـ

ــك  ــصر المل ــاالً ، ق ــصر جم ــساء الق ــر ن ــيم ، أكث   العظ
ــين   ٠٠٠ ــق بـ ــصف الطريـ ــي منتـ ــا اآلن فـ    أنـ

  مدينـــة الوركـــاء المقدســـة ومدينـــة نينـــوى    
  المقدســــة التــــي تــــسكنها اآللهــــة وتحمــــي

ــيم ،   ــك العظـ ــيدتي ٠٠٠الملـ ــام سـ ــأكون أمـ    سـ
ــيم  ــك العظـ ــيدي الملـ ــصر سـ ــي قـ ــيفة فـ   الوصـ

   اذا كـــان٠٠٠فـــي غـــضون أيـــام قليلـــة ،    
  دتي وصـــيفة الملكـــةهنـــاك شـــيء ال تحبـــه ســـي

ــى   ــد وصــولي ، حت ــه عن ــي ب ــة أرجــو ان تخبرن   العظيم
ــة    ــة العظيم ــيم الملك ــصر العظ ــيدة الق ــيدتي س ــل س   اجع

   .)٩( " ٠٠٠مرتاحة 
  

ويبدو ان اهتمام الملكات اآلشوريات بجمالهن لم يكن محصوراً فـي جمـال الوجـه         
االهتمام ببشرتهن ايضا   وتزيينه بمساحيق التجميل وتصفيف الشعر وتسريحه وصبغه ، وانما          

والحفاظ عليها طرية نظرة ناعسة بل وحتى أظافر اليدين والرجلين كانت محـل اهتمـامهن               



   
)٧٤( 

 

كجزء من جمالهن وأنوثتهن ، باإلضافة الى التعطر بالروائح الزكيـة السـتكمال الجمـال               
نبعـث  واإلثارة بكل حواسه ، فالوجه الجميل والجسد الفاتن ذو الملمس الناعم الطري الذي ت             

منه الروائح الزكية المحببة قد تجعل من الجمال قوة ال تقاوم ، حيث نقرأ في إحدى الرسائل                 
  :، التي عثر عليه افي قصر الملك آشور بانيبال ، المرسلة الى وصيفة الملكة ، ما نصه 

  
ــيدة ٠٠٠"  ــة سـ ــة العظيمـ ــيفة الملكـ ــيدتي وصـ    سـ

ــا    ــبالد كله ــك ال ــيدي مل ــيم س ــك العظ ــصر المل   ٠٠٠ق
ــد  ــافر  لق ــص أظ ــت بق ــي وقم ــب من ــا طل ــزت م   أنج

   ، الملكــة العظيمــة وشــذبتهم ووضــعت   ٠٠٠يــدي 
ــافر     ــبحت أظ ــى أص ــي حت ــا أمرتن ــت كم ــيهم الزي   عل
  ســيدتي الملكــة العظيمــة مثــل اللؤلــؤ األبــيض ،      
  ووضعت الزيت الخـاص علـى يـديها ورجليهـا وأصـبحت           

   ولكـــن ٠٠٠طريـــة مثـــل يـــدي ورجلـــي الطفـــل 
ــة    ــيدتي الملكـ ــيفة سـ ــيدتي وصـ ــة ،سـ   العظيمـ

ــيدتي     ــدى سـ ــضل لـ ــر المفـ ــرك ان العطـ   أخبـ
ــة   ــة العظيم ــد ان  ٠٠٠الملك ــاذ بع ــى النف ــارف عل    ش

   .)١٠( " ٠٠٠عطرتها ، أرجو ان تعلمي بذلك 
  

بعد كل هذا االهتمام والحرص من الملكات اآلشوريات ومحظيـات الملـك ، كـي               
للغاية المنشودة في   يظهرن بمظهر جميل وجذاب كان البد من استثماره على الوجه األمثل و           

وربما ذلك ال . جذب الملك الزوج نحو مخدعها باستمرار وتربعها في قلبه وكسب حبه ووده     
يتم بالجمال وحده دون اإلغراء األنثوي الجنسي بتسخير الجسد وإظهار بعض مفاتنه إلثـارة          

  .الغريزة العاطفية والجنسية عند الملك 
الحقائق بفطرة وغريـزة المـرأة ، وعلـى    ويبدو ان الملكات اآلشوريات عرفن هذه     

األغلب إنهن مارسن اإلغراء الجسدي والجنسي عن طريق االهتمـام بمالبـسهن الداخليـة              
  .وجعلها إحدى وسائل اإلغراء واإلثارة 
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) الملكات والمحظيـات    ( ان ما نعرفه عن المالبس الداخلية لنساء القصر اآلشوري          
وذلك لقلة ظهور المرأة في المنحوتات اآلشورية ، ومن قليل وال يتعدى النتف من المعلومات       

خالل بعض النصوص النادرة نعلم ان المرأة اآلشورية كانت تلبس حماالت الصدر مصنوعة          
 ، وبمـا ان     )١١(إما من الجلد الخفيف او من القماش ، وحسب مكانة المرأة فـي المجتمـع                

ن أرقى ما يكون ، فحماالت الـصدر        الحديث عن نساء القصر فبالتأكيد كانت تلك المالبس م        
كانت تزين بقطع ذهبية على شكل نجمة او دوائر باإلضافة الى مجموعـة مـن الآللـئ او                
األحجار الكريمة ، فمن خالل إحدى الرسائل الجوابية الموجهة الى وصيفة الملكة نعلم بأنهـا    

وعة من حماالت  قد كلفت إحدى المختصات والعامالت في جناح الملكة اآلشورية بصنع مجم          
الصدر للملكة من جلد غزال صغير حديث الوالدة وتزينهم بالذهب والآللـئ فـضالً عـن                
مجموعة من اللباسات الداخلية القصيرة المصنوعة من القماش الناعم وأشـرطة لتثبيتهـا ،              

  :حيث نقرأ في نص   الرسالة 
  

الصدر الخاصة بالملكـة      سوف تكون كل حماالت    ٠٠٠ ،   ٠٠٠" 
وأعلمك  ملكة القصر ، جاهزة قبل الوقت المحدد ،         سيدتي العظيمة

صنعت القسم األول منها من  سيدتي باني قد أنجزتها كما أمرتني ،      
  الحديث الـوالدة وهـو نـاعم جـداً ولونـه جميـل           جلد الغزال 

وحولها الآللئ الجميلة التـي      ووضعت النجمة الذهبية في الوسط    
ــي ــت شــرائط أرســلتها ل ــي ، وجعل ــتوكمــا أمرتن    التثبي

طراوة ونعومـة   من نفس جلد الغزال بعد ان نقعتها بالزيت لتزداد    
اعمل على انجاز مجموعة الباسات       وأنا اآلن  ٠٠٠ ] ٠٠٠[ وأما  

  القمـاش الـذي أرسـلته لـي ، انـه حقـاً نـاعم               الداخلية من 
طلبِت سيدتي وسوف     ، وسأجعل أطوالهم قصيرة كما     ٠٠٠ورقيقا  

  رج وبـألوان جميلـة ومتعـددة      التثبيت من الخـا    تكون أشرطة 
في خدمـة جنـاح    أرجو ان يكون عملي متقناً فانا اعمل   ] ٠٠٠[ 

   .)١٢( " ٠٠٠طويلة  الملكة العظيمة منذ مدة
والبد من اإلشارة ان كل تلك المالبس المثيـرة التـي كانـت الملكـات الزوجـات                 

بيـت  " م فقـط داخـل   والمحظيات الملكيات يرتدينها ، ومحاوالت اإلغراء واإلثارة كانت تت     



   
)٧٦( 

 

فعندما يكون الملك موجوداً في .  وهو الجناح المخصص لسكن الملك )١٣( " bit Sarriشري 
او إحدى زوجاته او محظياتـه لتنـام        ( القصر ونائماً فيه عندها فقط تسدعى الملكة الزوجة         

حهـا  وتعود الى جنا  " بيت شري   " معه ، اما عند غياب الملك خارج القصر فعليها ان تترك            
 وعند مغادرة جناح سكن الملك عليهـا  )١٤( " Sinijat – ekalli ايكالي –سنيشات " الخاص 

، حيث تؤكد المراسيم الملكية الخاصة بحريم القـصر ،  ) المحتشمة ( ارتداء المالبس الالئقة  
كل تلك التصرفات وتضع الضوابط الالزمة الخاصة بحياة نساء القصر ، زوجات الملـك او          

  . )١٥(حظياته وكذلك الوصيفات والخادمات والعامالت وتحركاتهم داخل القصر الملكيبناته وم
  
 

يعد البحث محاولة للكشف عن جانب حضاري اجتماعي مهم في المجتمـع العراقـي      
ان الحـديث   . القديم عموماً والمجتمع اآلشوري ، خالل العصر اآلشوري الحديث خصوصاً           

اآلشوريات وأسلوب حياتهن كزوجات مع الملـك ال يخلـو مـن            عن أنوثة وجمال الملكات     
الصعوبة والتردد ، اما الصعوبة فلندرة النصوص المسمارية وصعوبة الحصول عليها مـن             
المصادر األجنبية لموضوع يتناول جانب من الحياة الشخصية للملكات وحيـاتهن العاطفيـة             

ي القصر الملكي اآلشوري ال يـسمح       واألنثوية ، خصوصاً ان النظام االجتماعي واإلداري ف       
بتداول هذه المواضيع في النصوص الملكية او التطرق الى حريم القـصر والملكـات قـدر               
اإلمكان ، حيث يعد المجتمع اآلشوري والعراقي القديم عموماً جـذوراً للمجتمـع الـشرقي               

تها ، في   الذكوري الذي يحافظ على المرأة بقدر كبير من الخصوصية في مختلف جوانب حيا            
حين ان التردد كان لما لمسه الباحث عند لفيف بسيط من الباحثين في حـساسية الموضـوع               
شكلياً واحراجياً وعدم جدواه وكونه جريئاً أكثر من الالزم في طرق مواضيع شبه محرمـة               

  .في مفاهيمنا الشرقية ونسوا ان ال حياء في العلم 
ـ         داً مـن الحيـاة الخاصـة للملكـات         وبالتأكيد فان غاية البحث معرفة جانب مهم ج

اآلشوريات واهتماماتهن بجمالهن وإظهار مفاتنهن ، وغالباً مع شيء من اإلغـراء إلثـارة              
  .ودغدغة مشاعر وقلب زوجهن الملك للوصول الى حالة الحب لتكوين حياة زوجية طبيعية 

وجـات  ويبدو ان هذه الغاية كانت بحاجة لكثير من العمل واالجتهاد مع وجود عدة ز            
  . ومحظيات كلهن يتنافسن على حب وإرضاء هذا الرجل الملك 
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