الزواج في مجتمع بالد الرافدين في �ضوء الن�صو�ص الم�سمارية
Marriage in Mesopotomia in the light of Cuneiform texts
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Abstract
Families in the Mesopotamian society are based on strong relations, such as marriage, which is
accepted by traditions, customs and laws. Many marriage contracts were authenticated on muddy
boards (tablets).
Marriage is a social, legislative and legal union between man and woman, its aim is to produce
children, to establish a family and create social, economic relations that will have an effect on the
future. The impact of these relations will affect many of the families that have a direct relationship
between the husband and the wife.
The economic situations, the social status and the intellectual aspects of the Mesopotamian
society have contributed to identifying the marriage system. Although there is no sufficient
information about the first aspects of marriage in Mesopotamia, it may be affected by different
phases which affect also primitive unions before they were civilized.
Through studying the legal items and analyzing the daily documents of marriage, it is revealed
that its rules were developed and made complicated in Mesopotamia and they did not differ from
the rules of marriage in the Eastern communities of our present time.
Marriage has specific rituals according to customs and traditions. Marriage rituals differ
according to those prevalent in each community; depending on the environmental circumstances
and the social and culture aspects of the community.
The agricultural communities are similar to the community of Mesopotamia; marriage in the
rural community is a necessary demand up till now, aiming at bringing children to the world or
motivating women to help men in their work, such as sowing the land.

2008 �أبجديات

32

الزواج يف جمتمع بالد الرافدين يف �ضوء الن�صو�ص امل�سمارية

مـقدمـــة
لقد تناولت الدرا�سة الزواج في مجتمع الرافدين في
�ضوء الن�صو�ص الم�سمارية القديمة في مختلف ع�صورها
التاريخية دون تحديد مدة تاريخية معينة ،على الرغم من
كثرة الن�صو�ص الم�سمارية وغزارتها �إال �أنها غير كافية
للدرا�سة �أحيانًا ومتناثرة على حقب زمنية مختلفة؛ بحيث
ي�صعب درا�سة المو�ضوع في مدة زمنية معينة مما جعل
درا�سة المو�ضوع ذات �شمولية على الرغم من معرفتنا
بوجود مميزات و�سمات معينة في نظام الزواج تختلف
من مدة �إلى �أخرى في تلك الع�صور الطويلة.
نظام الزواج
بنيت أ
ال�سرة في مجتمع بالد الرافدين على �أ�س�س وروابط
ال�س�س الزواج الذي �أقرته أ
قوية ،ومن تلك أ
العراف،
والتقاليد ،والقوانين ووثقته عقود الزواج الكثيرة على
�ألواح الطين .فالزواج هو اتحاد قانوني �شرعي واجتماعي
الطفال وبناء أ
بين رجل وامر�أة غايته �إنجاب أ
ال�سرة 1،وخلق
روابط اجتماعية واقت�صادية ،وروابط �آنية ،وروابط يظهر
�أثرها في الم�ستقبل وينتقل ت أ�ثير هذه الروابط على عدد من
2
أ
ال�سر ذات العالقة المبا�شرة بالزوج والزوجة.

الو�ضاع االقت�صادية ،أ
�إن أ
والحوال االجتماعية،
والجوانب الفكرية في مجتمع بالد الرافدين ،قد �أ�سهمت
ب�شكل كبير في تحديد نظام الزواج ،وعلى الرغم من
ال�شكال أ
عدم توفر معلومات كافية عن أ
الولى للزواج في
بالد الرافدين ،فمن المحتمل �أنه مر بالمراحل المختلفة
نف�سها التي مرت بها المجتمعات البدائية قبل ن�ضجها
الح�ضاري.
ومن خالل درا�سة المواد القانونية وتحليل الوثائق اليومية
الخا�صة بالزواج نجد �أن �أحكامها كانت متطورة ومعقدة
كثيرا عن �أحكام
في بالد وادي الرافدين و�أنها التختلف ً
3
الزواج في المجتمعات ال�شرقية في الوقت الحا�ضر.

العدد الثالث

يتم الزواج بمرا�سيم خا�صة على وفق أ
العراف،
والتقاليد ،والعادات.وتختلف عادات و�ضوابط الزواج
على وفق الثقافة ال�سائدة في كل مجتمع ،وهذا يعتمد على
4
الظروف البيئية ،والتركيب االجتماعي والثقافي للمجتمع.
ففي المجتمعات الزراعية كما هو الحال في مجتمع
بالد الرافدين  -والتزال في المجتمعات الريفية �إلى وقتنا
مطلبا �ضرور ًّيا بدافعين:
الحا�ضر  -يكون الزواج فيها ً
أ
الول :التكاثر.

الثاني� :إعانة المر�أة للرجل في المهمات التي
5
تتطلبها �أعمال أ
الر�ض وزراعتها.

الزواج المبكر
كان الزواج المبكر �شائ ًعا في مجتمع بالد
الرافدين6،حيث يعتمد ال�شاب في هذه الحالة على
7
�أهله في معي�شته.
وكان آ
الباء �أحيانًا يزوجون �أبناءهم قبل بلوغهم
ال�سن القانونية للزواج كما �أ�شارت المادة  130من
قانون حمورابي ‘�إذا باغت رجل زوجة رجل �آخر،
لم تكن قد تعرفت (بعد) على رجل ،وهي ال تزال
(تعي�ش) في بيت �أبيها ،وا�ضطجع في حجرها وقب�ض
عليه (�أثناء ذلك) ،ف إ�ن هذا الرجل ال يقتل ويخلى
�سبيل تلك المر�أة’ ،فمن الممكن �أن يزوج أ
الب ابنته
القا�صر -التي لم تبلغ ال�سن القانوني للزواج -من �شاب
بالغ بموجب عقد �شرعي م�ستوفي �شروط الزواج
التي هي (ر�ضى الوالدين وموافقتهما ،المهر ،عقد
مكتوب) فت�صبح الفتاة زوجة �شرعية لل�شاب ،ولكن
تبقى الفتاة في بيت والدها حتى تبلغ ال�سن القانوني
8
للزواج ،وي�ستطيع ال�شاب اي الزوج الدخول بها.
وقد ن�صت المادة  43من القوانين أ
ال�شورية الو�سيطة
‘�إذا �صب رجل الزيت على الر�أ�س (�أي ر�أ�س خطيبة
ابنه) �أو قدم هدايا الزواج ،ثم مات �أو اختفى االبن
33
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الذي اختيرت له الزوجة ،يكون با�ستطاعة (الرجل
الذي �صب الزيت) �أن يعطي الفتاة �إلى من يريد من
�أوالده آ
الخرين من �أكبرهم حتى �أ�صغرهم الذي عمره
ع�شر �سنوات� .أما �إذا توفي أ
الب وابنه الذي عينت
الزوجة له ،وكان لالبن المتوفى ابن (من زواج �آخر)
عمره ع�شر �سنوات ،يحق لوالد الفتاة �إذا �شاء �أن يعطي
ي�ضا �إذا �شاء �أن يرد (لبيت
ابنته (لواحد منهم) وله �أ ً
الخطيب) ما يعادل هدايا الزواج� .أما �إذا لم يكن هناك
ابن ،فعليه �أن (يرد) بقدر ما ا�ستلم من �أحجار كريمة
وكل �شيء ال يمكن �أكله ،ولكنه ال يرد الم أ�كوالت’،
على �أن �سن الزواج المبكر للفتى هو ع�شر �سنوات
كحد �أدنى من عمره ،وورد �أن أ
الب يزوج خطيبة ابنه
المتوفى ألحد �أوالده من الذين بلغوا �سن العا�شرة من
9
عمرهم.
في حين ا�ستنكر �أحد الن�صو�ص الم�سمارية الزواج
بالبنت دون �سن العا�شرة فقال�‘ :أنا لن �أتخذ لي زوجة
عمرها ثالث �سنوات كالحمار’ 10.ووراء تزويج آ
الباء
�أبناءهم في �سن مبكرة غايات منها ت�سديد الديون
التي يقعون فيها نتيجة ل�صعوبة الظروف االقت�صادية
والزمات المالية التي يتعر�ضون لها؛ أ
أ
فالب يزوج
ابنته �إلى �أحد �أبناء دائنه دون �أن يقب�ض مهرها فيقوم
دائنه ب إ��سقاط قيمة المهر من ديون والد الفتاة،
الن في القرى أ
وهذا ما نراه آ
والرياف في الوقت
الحالي11.وربما تكون هذه العملية هي نوع من
�صفقات البيع وال�شراء12،حيث يف�ضل آ
الباء تزويج
13
بناتهم بهذه الطريقة على بيعهن ك إ�ماء.
مقدمات الزواج

 -1الخطبة
لم تكن هناك �إجراءات قانونية خا�صة بالخطبة
كما هي في الزواج غير اختيار الرجل للفتاة المنا�سبة
وموافقة والديها على قيام الخطبة و�إعالنها،
34

فال�شاب يتقدم �إلى والد الفتاة ويطلب يدها� ،إذا
كان بالغًا �أو يتقدم والد ال�شاب ويطلب يد الفتاة
ً
ومرتبطا ب أ�بيه
قا�صرا
من والدها عندما يكون االبن
ً
من الناحية االقت�صادية وبعد موافقة كال الطرفين
والد ال�شـاب ووالد الفتاة يقدم الفتـى �أو والده هدية
الخطبة (( )BIBLUMبيبلوم � 14)bi-ib-lu-umإلى
والد الفتاة 15،ثم تقام مرا�سيم الخطبة ب أ�ن ي�سكب
الفتى على ر�أ�س فتاته الزيت كجزء من الطقو�س
ر�سميا16.وبهذه
التقليدية لي�صبحا بعد ذلك خطيبين
ًّ
المنا�سبة يتم تقديم الهدايا المت�ضمنة مواد عينية من
الم أ�كوالت ،والم�شروبات ،والمالب�س ،والحلي
والقرباء ،أ
الهل ،أ
الثمينة حيث يجتمع أ
وال�صدقاء
في بيت �أهل الفتاة .وقد تطول مدة الخطبة �أو
تق�صر بح�سب الظروف الخا�صة بهما ك�صغر ال�سن
و�ضيق اليد .وقد و�ضعت القوانين العراقية القديمة
17
مواد قانونية تحمي الخطيبين من ف�سخ الخطبة.
ف إ�ن عدل الخطيب عن �إتمام الزواج يخ�سر
الهدايا التي قدمها �إلى خطيبته ،كذلك تخ�سر
الخطيبة ووالداها الهدايا في حالة العدول عن �إتمام
الزواج كما ن�صت عليها القوانين التالية:
• المادة  12من قانون �أورنمو�‘ 18إذا دخل
الخطيب بيت �أبي خطيبته (و�أتم الخطبة) ،وبعد
ذلك �أعطى الوالد الخطيبة �إلى رجل �آخر ،فعلى
(الوالد) �أن يدفع للخطيب �ضعف ما جلبه من
هدايا’.
• المادة  26من قانون �أ�شنونا�‘ 19إذا خطب رجل
من �أبي المخطوبة ابنته (ودفع له المهر) وقبله �أبو
المخطوبة ،ولكنه (من بعد ذلك) �أعطى ابنته
�إلى �شخ�ص �آخر فعلى �أبي البنت �أن ُيرجع �إلى
الخاطب المهر الذي قب�ضه م�ضاعفًا’.
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• المادة  29من قانون لبث ع�شتار�‘ 20إذا دخل
الخطيب بيت �أبي مخطوبته و�أتم مرا�سيم
الخطوبة .وبعد خروجه (من البيت) �أعطيت
خطيبته �إلى �صديقه ،عليهم (�أي بيت الخطيبة)
�أن يردوا له هدية الخطوبة التي جلبها م�ضاعفة
وال تتزوج المر�أة �صديقه’.
• المادتان 161-159من قانون حمورابي:
المادة �‘ 159إذا جلب رجل هدية الخطوبة �إلى
بيت عمه و�أعطى المهر ،ونظر (بعدئذ) �إلى امر�أة
ثانية وقال لعمه‘ :لن �أتزوج ابنتك’ ،فلوالد الفتاة
�أن ي أ�خذ كل �شيء كان قد جلبه �إليه’.
21

• المادة �‘ 160إذا جلب رجل هدية الخطوبة
�إلى بيت عمه ودفع المهر ،ثم قال (له) والد
البنت (�أي عمه)‘ :لن �أعطيك ابنتي’ فعليه (�أي
عمه) �أن يرد (له) �ضعف كل �شيء كان قد جلبه
�إليه’.
• المادة �‘ 161إذا جلب رجل هدية الخطوبة
�إلى بيت عمه ودفع المهر ،ونافق عليه (بعدئذ)
�صديقه( ،ف إ�ذا) قال عمه ل�صاحب الزوجة (�أي
للزوج)‘ :لن ت أ�خذ ابنتي’ ،فعليه (�أي على عمه)
�أن يرد �ضعف كل �شيء كان قد جلبه �إليه وال
(يحق) ل�صديقه �أن ي أ�خذ زوجته’.
فالمواد القانونية لم تن�ص على أ
الحكام الخا�صة
بالخطبة فح�سب بل ذكرت حالة ف�سخ الخطبة في
ظروف مختلفة� ،إذ �إن مرا�سيم الخطبة لم تكن
تحتاج �إلى قواعد قانونية كما هو الحال في الوقت
الحا�ضر� ،إذ يكتفي باتفاق والدي الفتاة مع والدي
الفتى على الخطبة من دون الحاجة �إلى تثبيت ذلك
بعقد وتقدم الهدايا والمهر ،فلم يعثر مطلقًا على
وثيقة ر�سمية للخطبة ،ف إ�ذا قدم الخطيب الهدايا �إلى

العدد الثالث

بيت والد الفتاة (الخطيبة) عليهم االلتزام و�إتمام
الزواج ،وال يحق ف�سخ الخطبة �إال ب�سبب معقول
وعلى المت�سبب بف�سخ الخطبة تعوي�ض الطرف
آ
الخر ويكون �ضعف ما جلبه من هدايا ،فنجد �أن

الخطيب عندما يتقدم لخطبة فتاة يقدم الهدايا بعد
موافقة والدها ،وفي حالة ف�سخ والد الفتاة الخطبة
فعليه �أن يدفع للخطيب �ضعف ثمن الهدايا التي
جلبها 22،كما ن�صت المادة  12من قانون �أورنمو
‘�إذا دخل الخطيب بيت �أبي خطيبته (و�أتم الخطبة)
وبعد ذلك �أعطى والد الخطيبة الفتاة �إلى رجل
�آخر ،فعلى (الوالد) �أن يدفع للخطيب �ضعف ما
جلبه من هدايا’.
كذلك ن�صت المادة  29من قانون لبت ع�شتار
على �أنه ‘�إذا دخل الخطيب بيت �أبي خطيبته و�أتم
مرا�سيم الخطبة وبعد خروجه (من البيت) �أعطيت
خطيبته �إلى �صديقه فعلى (�أهل الخطيبة) �أن يردوا
له هدية الخطوبة التي جلبها م�ضاعفة وال تتزوج
المر�أة �صديقه’ .وفي حالة تقدم رجل للخدمة
في بيت والد خطيبته ولكن والد خطيبته ا�ستبعده
ثم �أعطى ابنته لرجل �آخر فعلى والد الفتاة �أن يعيد
المهر الذي قب�ضه م�ضاعفًا وهذا ما ن�صت عليه
المادة  26من قانون �أ�شنونا ‘�إذا تقدم رجل للخدمة
في بيت العم (�أي في بيت �أبي خطيبته �أو زوجته)،
ولكن عمه ا�ستبعده و�أعطى ابنته لرجل �آخر فعلى
23
والد الفتاة �أن يرجع المهر الذي قب�ضه م�ضاعفًا.
�أما المواد  161-159من قانون حمورابي،
فت�شير �إلى �أنه في حالة طلب الخطيب الذي قدم
الهدايا والمهر لوالد خطيبته ،بف�سخ الخطبة لرغبته
في الزواج من فتاة �أخرى فعلى والد الفتاة م�صادرة
المهر والهدايا التي جلبها الخطيب له� ،أما في حالة
قيام والد الفتاة بف�سخ الخطبة بعد �أن قدم الخطيب
35
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الهدايا والمهر فعلى والد الفتاة �إرجاع الهدايا والمهر
م�ضاعفة ،اما �إذا كان قد ف�سخ الخطبة ب�سبب �شخ�ص
�آخر ك�صديق فعلى والد الفتاة �أن يعو�ض الخطيب
ويعيد الهدايا والمهر م�ضاعفة وال يزوج ابنته من
ال�شخ�ص المت�سبب في ف�سخ الخطبة.
�أما المادتان  31-30من اللوح أ
الول من
القوانين آ
ال�شورية الو�سيطة -المادة �‘ -30إذا
جلب �أب هدية الزواج �إلى بيت عم ابنه (= والد
الزوجة) ،و(حدث) قبل �أن تعطى الفتاة البنه �أن
توفي ابنه آ
الخر ،وكانت زوجة االبن المتوفى ال
تزال تعي�ش في بيت والدها ،فله (الحق) في �أن
يعطي زوجة ابنه المتوفى كزوجة البنه آ
الخر،
الذي �سبق �أن قدم له (الهدية) لبيت والد زوجته،
ف إ�ذا كان والد الفتاة (التي توفي زوجها) والذي
را�ض عن
�سبق و�أن ا�ستلم هداياها لم يكن غير ٍ
�إعطاء ابنته (لالبن آ
الخر) ،فلوالد الزوج الحق في
�إجباره على �إعطاء الفتاة �إلى ابنه آ
الخر .و�إذا لم يكن
راغبا (في �إعطاء زوجة ابنه المتوفى البنه
(الوالد) ً
آ
الخر) فب إ�مكانه �أن ي�سترجع كل ما �أعطاه (لوالد
زوجة ابنه المتوفى) من ر�صا�ص ،وف�ضة ،وذهب،
وجميع أ
ال�شياء التي ال ت ؤ�كل ،واليحق له المطالبة
بالمواد القابلة أ
للكل’.
�أما المادة  31فتقول�‘ :إذا قدم رجل هدية
الزواج �إلى بيت عمه (= والد الزوجة) وبعد ذلك
توفيت الزوجة ،وكان لعمه بنات �أخريات .ف إ�ذا
وافق العم ،يكون ب إ�مكان (الرجل) �أن يتزوج ابنة
�أخرى لعمه بدل زوجته المتوفاة .و�إذا لم يرغب
الرجل في ذلك ،فله الحق في �أن ي�سترد النقود
التي قدمها ،ولكن الحبوب ،والخراف ،أ
وال�شياء
أ
الخرى القابلة أ
للكل ال ت�سترجع ،بل له �أن ي�سترد
النقود فقط’.
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فقد ات�ضح �أنه في حالة وفاة الخطيب الذي
قدم هدايا الخطبة �إلى بيت والد الفتاة ،فعلى �أحد
�إخوة الخطيب �أن يتزوج بخطيبة �أخيه المتوفى،
وعلى والد الفتاة �أن يوافق �أو يرف�ض ذلك ،وفي
حالة الرف�ض يعيد الهدايا التي قد جلبها الخطيب
المتوفى عدا الم أ�كوالت.
�أما في حالة وفاة الخطيبة ولها �أخوات،
فالخطيب يتزوج ب إ�حدى �أخوات الخطيبة المتوفاة
بعد موافقة أ
الب ،وفي حالة رف�ضه ي�سترد الهدايا التي
قدمها لبيت والد الخطيبة المتوفاة عدا الم أ�كوالت.
وقد �أكدت الن�صو�ص الم�سمارية والقوانين �أن
الخطبة و�شرعية الزواج كانت ال تتم �إال بموافقة
الوالدين �أي والدي الفتى والفتاة ،فكانت موافقة
24
أ
الهل مهمة كما هو الحال في الوقت الحا�ضر.
 -2المهر Terhatum

يقدم الخطيب المهر � Terhatumإلى �أهل
الخطيبة وهو عبارة عن  0000مبلغ من المال
�إلى والد الفتاة ،وقدرت قيمة الترخاتم عند أ
ال�سرة
المي�سورة الحال ما بين � 30-20شيقل 25من
الف�ضة� .أما في الع�صر البابلي القديم ف إ�نها و�صلت
26
�إلى � 5شيقل من الف�ضة �أو الذهب.
وتعني كلمة ‘الترخاتم’ المهر الذي يقدمه
العري�س �إلى العرو�س والذي يت�ضمن في البدء
الحبوب ،واللحوم ،والم أ�كوالت ،والم�شروبات
ثم �أ�صبحت تدل بعد ذلك على كمية من النقود
يدفعها العري�س �إلى العرو�س مع هدايا الزواج بعد
27
الموافقة على الزواج.
كبيرا في نظام الزواج
وقد لعب المهر ً
دورا ً
فجعل الزوج يحجم عن تطليق الزوجة ألن الزوج
مهرا ال يمكن �أن ي�سترده ،ف�ض ً
ال عن دفع
قد يدفع ً
�أبجديات 2008
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مقدار �آخر من المال بقدر المهر الذي �أعطاه لها
كما ن�صت على ذلك المواد (،163 ،139 ،138
 )164من قانون حمورابي:

هجره لها .ويغطي المهر بع�ض النفقات التي على
زوج الم�ستقبل �أن يدفعها للتح�ضير للزواج كما
في الوقت الحا�ضر.

• المادة �‘ 138إذا �أراد رجل �أن يطلق زوجته التي
لم تلد له �أوال ًدا ،فعليه �أن يعو�ضها نقو ًدا بقدر
مهرها وي�سلمها الهدية التي جلبتها من بيت �أبيها
ثم يطلقها’.

والمهر يكون من حق الزوجة �أو ذويها
و�أوالدها بعد وفاتها ويحق للزوج ا�سترجاع المهر
28
في حالة عدم �إنجابها أ
الطفال.

• المادة �‘ 139إذا لم يكن هناك مهر ،فعليه �أن
واحدا من الف�ضة مقابل الطالق’.
يعطيها م ًّنا
ً
• المادة �‘ 163إذا �أخذ رجل زوجة ولم تلد له
�أطفا ًال ،ثم ذهبت هذه المر�أة �إلى �أجلها (توفيت)،
ف إ�ذا كان عمه قد �أرجع �إليه المهر الذي كان قد
جلبه �إلى بيت عمه ،فال يحق لزوجها المطالبة
بهدية هذه المر�أة (التي جلبتها من بيت �أبيها) ألن
هديتها تعود �إلى بيت والدها’.
• المادة �‘ 164إذا لم يرجع له عمه (المهر)،
عليه (�أي الزوج) �أن يطرح قدر كمية المهر من
هديتها (�أي هدية الزوجة) ويرجع (الباقي من)
هديتها �إلى بيت والدها’.
فقد �أ�شارت القوانين العراقية القديمة �إلى
وجوب دفع المهر ووجوب الن�ص عليه في عقد
الزواج ،لكنه لي�س رك ًنا من �أركان العقد فنجد
بع�ضا من عقود الزواج ال ت�شير �إلى المهر .والمهر
ً
يعطى �إلى الزوجة ليكون ً
ملكا لها تت�صرف به
كيفما ت�شاء وفي بع�ض أ
الحيان يت�سلم والد العرو�س
المهر ،ويمكن القول في �ضوء القوانين �إن هدية
الزواج لي�ست ثم ًنا للمر�أة ولي�س هناك �صفقة بيع
�أو �شراء بين الرجل ووالد الفتاة ،كما قال بع�ض
الباحثين أ
الوربيون وما هدية الزواج �إال �ضمان
للزوجة في الم�ستقبل في حالة وفاة الزوج �أو

العدد الثالث

 -3عقد الزواج (القران)

وينق�سم عقد الزواج �إلى ق�سمين هما:

�أ-الزواج بعقد مكتوب

�أكدت القوانين وجوب كتابة عقد (KA.

 29)Kesed=Riksatumإلتمام الزواج 30،كما تن�ص
المادتان  28-27من قانون �أ�شنونا:
• المادة �‘ 27إذا دخل رجل بابنة رجل �آخر بدون
عقدا بالزواج مع �أبيها
�إذن �أبيها و�أمها ولم يعقد ً
و�أمها فال تكون هذه زوجة (�شرعية) حتى لو
عا�شت في بيته �سنة واحدة’.
• المادة ‘ 28ولكن �إذا عقد مع �أبيها و�أمها عقدً ا
بالزواج ودخل بها ف إ�نها زوجة �شرعية ،ف إ�ذا قب�ض
عليها م�ضاجع ًة لرجل �آخر ف إ�نها تموت ولن تحيى’.
• والمادة  128من قانون حمورابي ’�إذا اتخذ رجل
زوجة (له) ولم يدون عقدها (�أي عقد الزواج)،
ف إ�ن هذه المر�أة لي�ست زوجة (�شرعية)’.
الول أ
• والمادة  34من اللوح أ
ال�شوري الو�سيط
‘�إذا عا�شر رجل �أرملة من دون عقد زواج،
وعا�شت أ
(الرملة) في بيته لمدة �سنتين( ،ففي
هذه الحالة) ت�صبح زوجة وال يجوز طردها’.
�شرعيا �إال بكتابة عقد الزواج
فال يكون الزواج
ًّ
حتى ت�صبح الفتاة بحكم القانون (زوجة رجل assat
 31)awilimلها حقوق ،وواجبات ،والتزامات
37
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تحددها القوانين أ
والعراف ،ألن رابطة الزواج
ال تتم �إال بكتابة العقد �إذ يت�ضمن العقد كما ت�شير
الوثائق الم�سمارية ا�سم الزوجين وهدية الزواج
32
(( )te-er-ha-tumالمهر :ترخاتم )Terhatum
المقدم من قبل الزوج ،و�أ�سماء ال�شهود ،وتاريخ
تحرير العقد ،والتعهد المقترن بالق�سم على عدم
الخالل بااللتزامات التي ت�ضمنها عقد الزواج،
إ
والعقوبات في حالة �إنكار العالقة الزوجية ،وختم
33
عقد الزواج بذلك.
يتم تدوين العقد الر�سمي على لوح طيني
ل�ضمان حق الطرفين في حالة نق�ض �أحدهما
االتفاق �أو �شروط العقد� ،إذ جاء في ن�ص من ع�صر
�ساللة �أور الثالثة ‘اتخذ بوزور خايا اوبار توم زوجة
له ،وجرى ق�سم الملك �أمام �أربعة �شهود ،في ال�سنة
34
التي ن�صب اينما كاال كاهنا اليتانا’.
وبموجب العقد ي�صبح كل من الفتى والفتاة
زوجا وزوجة (قانونًا) ويتحمالن م ًعا م�سئولية
ً
ذلك االرتباط وما يترتب عليه من واجبات،
والتزامات ،وحقوق دونت بالعقد وقد يتعهد
الزوج بعدم �أخذ زوجة ثانية ،ف إ�ن فعل وهجر
زوجته أ
الولى ف إ�ن زوجته لها الحق باال�ستيالء على
حقوله وممتلكاته 35.ف إ�ذا لم يوافق والدا الفتاة ولم
يدون العقد فالفتاة ال تعد زوجة �شرعية حتى لو
36
عا�شت �سنة كاملة في بيته.
وعند تحديد وقت الزواج يكون والد الفتاة
�أو �أخوها (في حالة وفاة أ
الب) وكي ً
ال للعرو�س
في عقد الزواج �إذ ي أ�خذ بر�أي العرو�س في الزوج
والزواج ،كما ي�شير �إلى ذلك ن�ص من الع�صر
ال�سومري الحديث ‘ب أ�ن رج ً
ال خطب فتاة من
والديها وعندما رف�ضته خطب �أختها ال�صغرى التي
37
قبلت به و�أ�صبحت زوجته’.
38

وجاء ن�ص من نوزي ب أ�ن  Akkulenniابن
� Akiyaأعلن �أنه �أعطى �أخته Beltakkadummi
لتكون زوجة  Hurazziابن  Ennayaوقب�ض منه 40
�شيقل من الف�ضة ،و�أعلنت � Beltakkadummiأمام
ال�شهود (�أعطاني �أخي  Akkulenniبموافقتي �إلى
 Hurazziألكون زوجته ،وقال �‘ Hurazziسوف
ال يكون لي �أي طلب عند  Akkulenniوكل من

واحدا من الذهب
ينق�ض االتفاق يدفع غرامة م ًّنا
ً
واحدا من الف�ضة’ ،وتم كتابة اللوح عند البوابة
وم ًّنا
ً
38
بح�ضور ال�شهود والكاتب.

ويرد في عقود الزواج �أن الفتى �إذا كان
اقت�صاديا �أو ل�صغر �سنه ،أ
فالب
تحت �سيادة �أبيه
ًّ
يكون وكي ً
ال عنه في عقد الزواج (عقد القران)
الم فموافقة أ
الب ،أ
ويذكر بجانب أ
الم �شرط
مهم إلتمام الزواج �أو يتعاقد الفتى بنف�سه �إذا كان
39
بال ًغا.
ويظهر أ
الب في عقد من الع�صر ال�سومري
الحديث وكي ً
ال عن ابنه ويقوم ب أ�داء الق�سم با�سم
الملك �أمام الق�ضاة وعدد من ال�شهود ‘ع�سى �أن
يتزوج ابني ووريثي من ابنتك …’� ،أما �إذا كان
االبن بالغًا وقد ا�ستقل عن �أبيه فيقوم ب أ�داء الق�سم
�أمام الق�ضاة وال�شهود قائ ً
ال ب أ�نه ‘�سي أ�خذ [فالنة]
… وت�صبح زوجة له’ 40،وتكون موافقة أ
الم مهمة
عندما تنوب عن زوجها في حالة وفاته فنجد في ن�ص
من الع�صر ال�سومري الحديث �أن أ
الم اعتر�ضت
وحاولت منع ابنتها من اتمام الزواج بعد كتابة
العقد.
‘�إن  lugudeaقد خطب ابنة Urningizida

البنه  Luningirsuو�أق�سم با�سم الملك وبعد
كتابة العقد توفي  Urningizidaفقامت زوجته
 Atuباالعترا�ض على �إتمام الزواج ومنع ابنتها
�أبجديات 2008
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من الزواج بـ  ،Luningirsuوعندما عر�ض أ
المر
على الق�ضاة وجدوا �أن أ
الم قد وافقت في البدء ب أ�ن
يتم الزواج وتم العقد بر�ضى  Atuفرف�ض الق�ضاة
41
دعوتها وتزوجت ابنتها من .’Luningirsu

ويمثل الطرف الثاني والد الفتاة� ،أو �أمها،
�أو �أخوها بتوكيل منها .وقد ال ي ؤ�خذ ر�أي الفتاة
وال تدخل طرفًا في العقد 42،وقد نجدها في بع�ض
العقود تكون الطرف الثاني في العقد ربما لكونها
ت�سلمت هدية الزواج (المهر) فيذكر ا�سمها ب أ�نها
مقدارا من المال كهدية زواجها 43.ومن
ا�ستلمت
ً
الطبيعي �أن تعي�ش الزوجة في بيت والد زوجها،
ف إ�ذا ذهب زوجها بمهمة ع�سكرية� ،أو تجارية� ،أو
توفي فعلى والد زوجها �إعالتها وتوفير م�ستلزمات
المعي�شة لها� ،أما في حالة ا�ستقالل الزوجة والزوج
عن �أبويهما فعند غياب الزوج ت�صبح الزوجة
الم�سئولة عن �إدارة �شئون منزلها.
وهناك حاالت ينتقل بها الزوج للعي�ش في بيت
والد زوجته ،وقد افتر�ض بع�ض الباحثين �أن بقاء
الزوجة في بيت �أبيها ،له عالقة بالزواج المبكر،
ال�شورية ن�صت على زواج أ
طالما القوانين أ
الوالد
من عمر ع�شر �سنوات ،ففي الزواج المبكر تعي�ش
الزوجة في بيت �أبيها حتى بلوغها �سن الزواج
44
وبعدها تذهب �إلى بيت زوجها.
فنحن نقر�أ في عقد زواج يعود �إلى زمن الملك
�سم�سوايلونا ( 1712-1749ق.م) ‘�أن Enlil-
الله �إنليل ابن  iugal-azidaتزوج من
 idzuكاهن إ
 AMA-Sukkalابنة  Nin-iBmansiو�أن AMA-
� Sukkaiأعطت �إلى ( Enlil-idzuبائنتها)19 ،
�شيقل من الف�ضة و�إذا قال  Enlil-idzuلزوجته في
نت ل�ست زوجتي’ عليه �أن يرد لها
الم�ستقبل ‘�أ ِ
مهرا يعادل
(بائنتها) � 19شيقل من الف�ضة ويعطيها ً
العدد الثالث

ن�صف َم ٍّن من الف�ضة� .أما �إذا قالت Sukkal-AMA

نت ل�ست زوجي’ ف إ�نها �ستخ�سر 19
لزوجها ‘�أ َ
45
�شيقل من الف�ضة ،وتدفع ن�صف َم ٍّن من الف�ضة’.
ونقر�أ في عقد زواج �آخر من المدة نف�سها ‘ �أن
 Awiliaابن  Sin-waradتزوج من Naramtum
ابنة ( ،)Sinatumف إ�ذا قال �أويليا لنارامتوم زوجته
نت ل�ست زوجتي) ي�ضع عالمة العبودية عليها
‘�أ ِ
ويبيعها’
وهناك عقد زواج يعود �إلى زمن الملك البابلي
�سن مبلط (1793-1812ق.م) 46،يقول‘ :تزوج
 warad-samasابن  ili-ennamمن Taram-Sagila
ابنة  samas-nasirو� ،Ri-satumإذا قال ورد �شم�ش
نت ل�ست زوجتي’ عليه �أن
لزوجته في الم�ستقبل ‘�أ ِ
يدفع ن�صف َم ٍّن من الف�ضة’.

وجاء في ن�ص �آخر من نمرود ( 656ق.م)،
‘�أعطت  astar-amatمراقبة الق�صر الجديد في مدينة
كالح ابنتها � subituإلى � ،Milki-ramuإذ قدمت
الم البنتها هدايا من الحلي ،أ
أ
والثاث ،والمالب�س،
أ
والدوات المنزلية ،وفي حالة عدم انجاب subitu
�أطفا ًال فلزوجها الحق في �أن يتزوج من �أمة على
47
�شرط �أن �أطفال أ
المة يعودون �إلى .’subitu
ويعتقد أ
ال�ستاذ  48 Greengusب أ�ن هناك �أعدا ًدا
كثير ًة من عقود الزواج مدونة على رقيم الطين وهو
يعتقد ب أ�ن الزواج ال يدون على رقيم �إال في حاالت
خا�صة يتوجب تدوينه ،ك أ�ن يكون ألحد الزوجين
�أطفال من زواج �سابق� ،أو على الزوج آ
الخر �أن
يتبنى �أوالد زوجته� ،أو عندما تكون الزوجة كاهنة
ولها مركز اجتماعي� ،أو عندما تكون الزوجة من
عائلة مي�سورة الحال وبائنتها ثمينة؛ فعندئذ يدون
عقد لحماية البائنة من ا�ستيالء الزوج ،ويقول
أ
ال�ستاذ  Greengusلو �أن ك ًّ
ال من الزوجين �سجال
39
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زواجهما ب�صورة ر�سمية على رقيم طيني لوجدنا
�أعدا ًدا كبيرة من تلك العقود في جميع المواقع
أ
الثرية؛ فالمادة  8من قانون �أورنمو ت ؤ�كد عقد
الزواج ل�ضمان حق المر�أة عند طالقها (�إذا كان
الرجل) قد عا�شر أ
الرملة بدون عقد زواج �أ�صولي
الطالق (في
فال يحتاج �أن يدفع لها �شي ًئا على إ
حالة طالقها)� 49.أما في الع�صر أ
ال�شوري الو�سيط
فلم ُي ْذ َكر في قوانينها �شيء عن العقد فكان �إتمام
الزواج ب أ�ن المر�أة تتحجب �أمام عدد من ال�شهود
50
ويقول الزوج �أمامهم (هذه زوجتي).
وت�صبح زوجة �شرعية طالما عا�شت معه مدة
�سنتين دون عقد كما تن�ص المادة  34من اللوح
أ
الول 51،و�أكدت المادتان  9-8من القانون
البابلي الحديث ذلك ،فتن�ص المادة �‘ 8إذا �أعطى
رجل ابنته البن رجل �آخر ،ووالد العري�س قد
حدد كل �شيء على الرقيم (�أي العقد) و�أعطاه
البنه .ووالد العرو�سة قد حدد جهاز ابنته في رقيم
�آخر ،و(عندما) كتبوا الرقم الطينية (�أي العقود)
باالتفاق ،عليهم �أال يغيروا (في الم�ستقبل) من
م�ضمون رقمهم الطينية (عقودهم) ،وعلى والد
العري�س �أال ينق�ص من أ
ال�شياء التي حددها في
الرقيم البنه و�أطلع والد العرو�سة عليها .ف إ�ذا وافى
أ
الجل زوجة والد العري�س وتزوج (الوالد) زوجة
�أخرى وولدت له �أوال ًدا ،ف إ�ن �أوالد الزوجة أ
الخيرة
ي أ�خذون ثلث ما تبقى من ثروته’� .أما المادة  9فتن�ص
على �أن ‘الرجل الذي وعد بجهاز البنته �أو �أنه
عقدا) ،وبعد
طينيا (�أي ً
كتب لها (بذلك) ً
رقيما ًّ
ذلك تناق�ضت ملكيته ،عليه �أن يعطي البنته جها ًزا
يتنا�سب مع ما تبقى من ملكيته ،وال يجوز للحمو
(والد العري�س) وال اخوة العري�س �أن يغيروا بنود
اتفاقهما’.
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كذلك على تدوين الزواج بعقد ر�سمي للحفاظ
على البائنة وحماية المر�أة في الم�ستقبل عندما يتم
الطالق.

ب-الزواج بدون عقد مكتوب
�أما بخ�صو�ص الزواج دون عقد فيكون في
حاالت معينة كترك الزوج لزوجته ب�سبب أ
ال�سر �إذ
�سمحت القوانين للزوجة بدخول بيت رجل �آخر
ومعا�شرته كزوجة عندما يتركها زوجها ب�سبب
ال�سر ،و�أعطت كذلك الحق للزوج أ
أ
الول في
ا�سترجاع زوجته عند عودته من أ
ال�سر ،وهذا ما
ن�صت عليه المادة  30من قانون �أ�شنونا ‘�إذا خُ طف
�سيرا وبقي في
رجل �أثناء حرب� ،أو غارة� ،أو ُ�أخذ �أ ً
البلد الثاني مدة طويلة ،وتزوجت زوجته من رجل
�آخر وولدت له طف ً
ال فعندما يعود ي�سترجع زوجته’.
ولم تن�ص المواد  135 ،133،134على
المدة التي ينبغي على المر�أة �أن تق�ضيها في انتظار
عودة زوجها ،لكنها ن�صت على المحافظة على
نف�سها وبيتها عند غياب زوجها ،وفي حالة عدم
توفر الطعام الكافي فمن حقها معا�شرة رجل �آخر،
ويظهر �أن القانون �أعطاها العذر لعدم توفر الطعام
ولوالدها ،وعند عودته من أ
لها أ
ال�سر يحق له
ا�سترجاع زوجته دون قيد �أو �شرط ،ون�ص المواد
آ
كالتي:
• المادة �(133أ)�‘ :إذا ُ�أ�سر رجل وكان في بيته
الطعام (الكافي) ،فعلى زوجته �أن تحافظ على
نف�سها (عفتها) مدة غياب زوجها وال يحق لها
دخول بيت رجل ثان’.
• المادة (133ب)‘ :ف إ�ذا لم تحافظ تلك المر�أة
على عفتها ودخلت بيت رجل ثان ،فعليهم �أن
يثبتوا هذا على تلك المر�أة ويلقوها في الماء’.
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• المادة �‘ :134إذا ُ�أ�سر رجل ولم يكن في بيته
الطعام (الكافي) ،ودخلت زوجته بيت رجل
ثان ،ف إ�ن هذه المر�أة ال ذنب لها’.
• المادة �‘ :135إذا �أ�سر رجل ولم يكن في بيته
الطعام (الكافي) ،ودخلت زوجته قبل عودته
بيت رجل ثان ،و�أنجبت (منه) �أوال ًدا ،وبعد
ذلك رجع زوجها وو�صل مدينته ،فعليها �أن تعود
لزوجها ،أ
والوالد بعد ذلك يذهب (كل منهم)
�إلى �أبيه’.
�أما القوانين أ
ال�شورية فقد حددت المدة التي
يجب على زوجة أ
ال�سير �أن تق�ضيها في انتظار
زوجها �سنتين 52.بعدها يحق لها معا�شرة رجل �آخر
في حالة لم يكن لها من ينفق عليها كوالد الزوج �أو
�أوالد بالغين� ،أما �إذا �سجن زوجها فعليها �أن تنتظره
مدة خم�س �سنوات وبعدها يحق لها معا�شرة رجل
�آخر كما ن�صت المادة  36من اللوح أ
الول ‘�إذا
كانت امر�أة ال تزال تعي�ش في بيت والدها �أو كان
زوجها قد هي أ� لها �أن تعي�ش لوحدها ،ف إ�ذا ذهب
زوجها �إلى الحقل ولم يترك في بيته ال زي ًتا ،وال
�صوفًا ،وال مالب�س ،وال طعا ًما وال �أي �شيء �آخر،
ولم ير�سل لها م ؤ�ونة من الحقل ،على تلك المر�أة
�أن تبقى مخل�صة لزوجها لمدة خم�س �سنوات
وال يجوز لها �أن تعا�شر رج ً
ال �آخر .و�إذا كان لها
�أبناء عليهم �أن ي ؤ�جروا �أنف�سهم ليح�صلوا على
معي�شتهم ،وتبقى المر�أة مخل�صة (لزوجها) لمدة
خم�س �سنوات ،وفي بداية ال�سنة ال�ساد�سة يجوز
لها �أن تذهب لتعي�ش مع زوج (�آخر) تختاره .و�إذا
عاد زوجها (بعد م�ضي الخم�س �سنوات) فال يحق
له �إقامة الدعوى �ضدها وتبقى حرة لزوجها الثاني،
�أما �إذا كان ت أ�خر الزوج ألكثر من خم�س �سنوات
ب�سبب طارئ ك أ�ن يكون قد اعتقله قاطع طريق �أو
العدد الثالث

ُ�س ِج َن ل�سرقة (ارتكبها) عند رجوعه( ،ففي هذه
الحالة) يحق له �أن يطالب بزوجته (ب�صورة ر�سمية،
ب�شرط �أن) يعطي امر�أة بدل زوجته (لزوجها الثاني)
وي أ�خذ هو زوجته .و�إذا كان قد �أر�سله الملك �إلى
بلد �آخر وت أ�خر �أكثر من خم�س �سنوات ،فعلى
زوجته �أن تحترمه وال تذهب لتعي�ش مع رجل �آخر.
ف إ�ذا عا�شرت الزوجة رج ً
ال �آخر قبل انتهاء ال�سنوات
الخم�س و�أنجبت منه �أطفا ًال ،فلزوجها أ
(الول)
الحق با�سترجاع زوجته وذلك ألنها لم تحترم عقد
الزواج وتزوجت ثانية’.
يتبين من ذلك �أن عقد الزواج يدون للفتاة
التي تتزوج ألول مرة� ،أما عن أ
الرملة فت�ستطيع
�أن تتزوج من رجل �آخر وتعا�شره دون عقد وتعد
زوجة �شرعية ،لكن المادة  8من قانون �أورنمو
تفر�ض على أ
الرملة كتابة عقد عند دخولها بيت
رجل �آخر ومعا�شرته .وكذلك ما ن�صت عليه المادة
 177من قانون حمورابي ‘�إذا قررت �أرملة ال يزال
�صغارا ،الدخول في بيت رجل ثان ،فال
�أبنا ؤ�ها
ً
(يحق) لها الدخول دون (علم) الق�ضاة ….’..
�أما القوانين اال�شورية ف أ�جازت أ
للرملة التي
عا�شت في بيت رجل �آخر لمدة �سنتين �أن تكون
زوجة �شرعية من دون �أن يكتب عقد الزواج .هذا
ما جاءت به المادة  34من اللوح أ
الول 53.وعندما
يهجر الزوج بلده ويترك زوجته ب إ�رادته فقد �سمحت
القوانين للزوجة التي يتركها زوجها من دون �أن
يترك لها ما تعي�ش عليه الدخول �إلى بيت رجل ثان،
ومعا�شرته كزوجة من دون االلتزام بوقت محدد،
و�إذا كان غياب الزوج ب�سبب كرهه لمدينته� ،أ�صبح
54
ممنوعا عليه المطالبة بزوجته عند رجوعه.
ً
ومنح القانون أ
ال�شوري الحق للزوجة التي
تركها زوجها وهجر بلده ب إ�رادته الدخول في بيت
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رجل �آخر �إن لم يكن لها �أطفال ،وذلك بعد مرور
خم�س �سنوات على هجره لها كما ن�صت المادة
 36من اللوح أ
الول ،والتي ذكرت �سابقًا.

في ذلك اليوم ،اليمكن ا�سترجاع [الهدايا] من بعد
ذلك’ .وت�شير الن�صو�ص ب أ�ن االغت�سال كان من
طقو�س الزواج (واليزال هذا الموروث معمو ًال
حاليا ب أ�ن ت ؤ�خذ العرو�س �إلى
به في بع�ض العوائل ًّ
الحمام) .ت�صف الن�صو�ص الم�سمارية ب أ�ن العرو�س
تغت�سل بالماء وال�صابون ،وتطيب ج�سمها بالدهان
والعطور ،وفمها بالعنبر ،وتزين عينيها بالكحل ،ثم
ترتدي الثياب الغالية وتلب�س أ
ال�ساور ،والخواتم،
أ
والحجار
والقالئد الم�صنوعة من الذهب
الكريمة 60،ا�ستعدا ًدا ال�ستقبال العري�س ،وفي
يوم الزفاف كانت تقام وليمة  61،kirrumتقدم
فيها الم أ�كوالت والم�شروبات التي جلبها العري�س
�إلى بيت العرو�س  ،Bilblumوكان يح�ضر حفل
الزفاف أ
ال�صدقاء و�أقارب العرو�سين.

 -4مرا�سيم وحفل الزواج

بعد موافقة أ
الهل على الزواج يقوم العري�س
بجلب الهدايا التي عرفت عند ال�سومريين (Ni-de-
 )aوعند البابليين بـ� ،bibluأما أ
ال�شوريون فعرفوها
بـ  zubulluوهي عبارة عن مواد غذائية تحمل �إلى
55
بيت العرو�س ب أ�طباق كبيرة تعرف .hurruppate
وفي الوقت نف�سه تقدم قطع من الحلي الثمينة،
وتعد الحلي ملك العرو�س حتى وفاة زوجها،
وبعدها يقام حفل الزفاف (الزواج) ويقدم العري�س
أ
الطعمة والم�شروبات ل�ضيوفه �أي يتكفل العري�س
بم�صاريف حفل الزفاف ،فالحفل �إعالن ر�سمي
56
للزواج كما هو آ
الن في الوقت الحالي.
ثم يقوم والد الفتاة بتقديم هدية البنته
 seriktumعند زفافها وهي ن�صيبها  zittumمن
57
�إرث �أبيها.
وقد يقدم الزوج �إلى زوجته بعد الزواج ف�ض ً
ال
عن المهر الذي قدمه بع�ض الهدايا أ
والموال
بمثابة عطايا �أو هبة  nudunnumل�ضمان م�ستقبل
58
الزوجة.
ت أ�تي االحتفاالت الخا�صة بالزواج كما ن�صت
القوانين ،فمن �أهم الطقو�س التي ذكرتها ،قيام
الزوج ب�سكب الزيت على ر�أ�س عرو�سه وهومن
�أقدم الطقو�س المتبعة في بالد الرافدين.
ولم تذكر القوانين القديمة عادة �سكب الزيت
عدا القوانين أ
ال�شورية فن�صت المادة  42من هذه
القوانين على �أنه ‘�إذا �سكب رجل الزيت على ر�أ�س
امر�أة حرة في يوم االغت�سال� 59أو جلب هدايا العر�س
42
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لها مدة �سنتني ويعطوا �أجرهما لها ،وعليها �أن ت�سكن هناك
رقيما وعليها
يف البيت واحلقل وبعد �أن يكتبوا لها بذلك ً
�أن تنتظر مدة �سنتني كاملتني ومن بعدهما ميكنها �أن تعا�رش
رقيما باعتبارها
الرجل الذي ترت�ضيه ،وعندها يكتبوا لها
ً
�أ�صبحت �أرملة و�إذا �أعاد بعد ذلك زوها املفقود �إىل بلده
فيحق له ا�سرتجاع زوجته التي تزوجت من غريه ،ولكن
ال يحق له املطالبة أ
بالوالد الذين اجنبتهم من زوجها الثاين
بل ي أ�خذهم والدهم� ،أما احلقل والدار اللذان �أُخذا منه
وا�ستاجرا ل�صاحلها بثمن كامل ،ف إ�ذا مل يعد يف خدمة جي�ش
امللك فعليه ان يدفع نف�س الثمن الذي �أجرا به وي�سعيدهما
و�إذا مل يرجع ومات يف بلد �آخر فامللك احلق ب أ�ن يهب بيته
وحقله �إن �شاء ،’.انظر:
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	53املادة �‘ 34إذا عا�رش رجل �أرملة من دون عقد زواج ،وعا�شت
أ
(الرملة) يف بيته ملدة �سنتني( ،ففي هذه احلالة) ت�صبح زوجة
واليجوز طردها’.
 54ينظر املادة  30من قانون �أ�شنونا ‘�إذا كره رجل مدينته وملكه
(�سيده) فهرب ثم �أخذ زوجته رجل �آخر ،ف إ�ذا رجع الرجل
فلن يكون له حق بزوجته’ ،واملادة  136من قانون حمورابي
‘�إذا نبذ رجل مدينته وهرب ،ودخلت زوجته بعد ذلك بيت
رجل ثان ،ف إ�ذا عاد الرجل و�ضبط زوجته (يف بيت رجل
ثان) ،فال ترجع زوجة الهارب �إىل زوجها وذلك ب�سبب
كرهه ملدينته ولهروبه (منها)’.
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ينظر املادتني  29-28من قانون �أ�شنونا واملادة 128من
قانون حمورابي.
ينظراملادة  41من اللوح أ
الول.
‘�إذا عا�رش رجل �أرملة من دون عقد زواج ،وعا�شت أ
(الرملة)
يف بيته ملدة �سنتني (ففي هذه احلالة) ت�صبح زوجة وال يجوز
طردها).
ينظر املادة  45من اللوح أ
الول ‘اذا �أعطيت فتاة لزوج و�أخذ
أ
أ
�سريا ،ف إ�ذا مل يكن لها عم �و ابن ،عليها �ن تبقى
العدو زوجها �أ ً
خمل�صة لزوجها مدة �سنتني ،ف إ�ذا مل يكن لديها هاتني ال�سنتني
�شي ًئا ت أ�كله ،فلها �أن تتقدم وت�رصح بذلك للق�رص ف أ��صبحت
معتمدة على الق�رص ،و�سوف يزودها بالطعام مقابل �أن تعمل
ع�سكريا.........ف�سوف
من �أجل الق�رص ،ف إ�ذا كان زوجها
ًّ
أ
أ
يزودها بالطعام مقابل �أن تعمل من �جل الق�رص� ،ما �إذا كان
زوجها قد التزم حق ً
ال وبي ًتا يف مدينته فعليها �أن تتقدم وت�رصح
قائلة ‘ال �أملك �شيئا �أكله’ ،فعلى الق�ضاة �أن ي�ستعملوا من رئي�س
املدينة ومن �شيوخها بخ�صو�ص التزام زوجها للحقل يف
املدينة وبعد ذلك عليهم �أن ي�ستكملوا احلقل والبيت �إعانة
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 60فا�ضل عبد الواحد علي ،عادات وتقاليد ال�شعوب القدمية،
150-149
 61ينظراملواد  29-28من قانون �أ�شنونا ،واملادة ‘ 28ولكن
عقدا بالزواج ودخل بها ف أ�نها زوجة
�إذا عقد مع �أبيها و�أمها ً
�رشعية ،ف إ�ذا قب�ض عليها م�ضاجعة لرجل �آخر ف إ�نها متوت ولن
حتي’ .املادة �‘ 29إذا فقد رجل يف �أثناء حرب �أو غارة �أو �أنه
�سريا وبقى يف بلد غريب زم ًنا طويالً ،ف إ�ذا �أخذ رجل
اخذ �أ ً
�أبجديات 2008

الزواج يف جمتمع بالد الرافدين يف �ضوء الن�صو�ص امل�سمارية

�آخر زوجته (�أي تزوجها) وولدت طفالً ،ف إ�ذا رجع (الزوج
أ
الول) يكون له احلق يف ا�سرتجاع زوجته’ .واملواد -42
 43من اللوح أ
الول؛ فاملادة �‘ 42إذا �سكب رجل الزيت
أ
على ر�أ�س امر�أة حرة يف يوم االغت�سال� ،و جلب هدايا
العر�س يف ذلك اليوم ،فال يجوز ا�سرتجاع (الهدايا) من بعد
ذلك’ .املادة �‘ 43إذا �صب رجل الزيت على الر�أ�س (�أي را�س
خطيبة ابنه) �أو قدم هدايا الزواج ،ثم مات او اختفى االبن
الذي اختريت له الزوجة ،يكون با�ستطاعة (الرجل الذي

العدد الثالث

�صب الزيت) �أن يعطي الفتاة �إىل من يريد من �أوالده آ
الخرين
أ
من �أكربهم حتى �أ�صغرهم الذي عمره ع�رش �سنوات� .ما �إذا
تويف أ
الب وابنه الذي عينت الزوجة له ،وكان لالبن املتوفى
ابن (من زواج �آخر) عمره ع�رش �سنوات ،يحق لوالد الفتاة
ي�ضا �إذا �شاء �أن يرد
�إذا �شاء �أن يعطي ابنته ( لواحد منهم) وله �أ ً
(لبيت اخلطيب) ما يعادل هدايا الزواج� .أما �إذا مل يكن هناك
ابن ،فعليه �أن (يرد) بقدر ما ا�ستلم من �أحجار كرمية وكل
�شيء ال ميكن �أكله ،ولكنه ال يرد امل أ�كوالت’.
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