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الزواج في مجتمع بالد الرافدين في �سوء الن�سو�ص الم�سمارية

Marriage in Mesopotomia in the light of Cuneiform texts

ن�صاري داليا الأ

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.
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عر�ف،  �لأ وفق  على  خا�صة  بمر��صيم  �لزو�ج  يتم 
�لزو�ج  و�صو�بط  عاد�ت  و�لعاد�ت.وتختلف  و�لتقاليد، 
�ل�صائدة في كل مجتمع، وهذ� يعتمد على  �لثقافة  على وفق 

�لظروف �لبيئية، و�لتركيب �لجتماعي و�لثقافي للمجتمع.4

ففي �لمجتمعات �لزر�عية كما هو �لحال في مجتمع 
بالد �لر�فدين - ولتز�ل في �لمجتمعات �لريفية �إلى وقتنا 

�لحا�صر - يكون �لزو�ج فيها مطلًبا �صروريًّا بد�فعين:

ول: �لتكاثر.  �لأ

�لتي  �لمهمات  في  للرجل  �لمر�أة  �إعانة  �لثاني: 
ر�ض وزر�عتها.5 تتطلبها �أعمال �لأ

الزواج المبكر
بالد  مجتمع  في  �صائًعا  �لمبكر  �لزو�ج  كان 
على  �لحالة   هذه  في  �ل�صاب  يعتمد  �لر�فدين،6حيث 

�أهله في معي�صته.7

�أبناءهم  قبل بلوغهم  باء �أحياًنا يزوجون  وكان �لآ
من  �لمادة 130  �أ�صارت  كما  للزو�ج  �لقانونية  �ل�صن 
�آخر،  رجل  زوجة  رجل  باغت  ‘�إذ�  حمور�بي  قانون 
تز�ل  ل  وهي  رجل،  على  )بعد(  تعرفت  قد  تكن  لم 
)تعي�ض( في بيت �أبيها، و��صطجع في حجرها وقب�ض 
ويخلى  يقتل  ل  �لرجل  هذ�  فاإن  ذلك(،  )�أثناء  عليه 
ب �بنته  �صبيل تلك �لمر�أة’، فمن �لممكن �أن يزوج �لأ
�لقا�صر -�لتي لم تبلغ �ل�صن �لقانوني للزو�ج- من �صاب 
�لزو�ج  �صروط  م�صتوفي  �صرعي  عقد  بموجب  بالغ  
عقد  �لمهر،  ومو�فقتهما،  �لو�لدين  )ر�صى  هي  �لتي 
�لفتاة زوجة �صرعية لل�صاب، ولكن  مكتوب( فت�صبح 
�لقانوني  �ل�صن  تبلغ  بيت و�لدها حتى  �لفتاة في  تبقى 
بها.8  �لدخول  �لزوج  �ي  �ل�صاب  وي�صتطيع  للزو�ج، 
�صورية �لو�صيطة  وقد ن�صت �لمادة 43 من �لقو�نين �لأ
‘�إذ� �صب رجل �لزيت على �لر�أ�ض  )�أي ر�أ�ض خطيبة 
�لبن  �ختفى  �أو  مات  ثم  �لزو�ج،  هد�يا  قدم  �أو  �بنه( 

مـقدمـــة 

في  �لر�فدين  �لزو�ج في مجتمع  �لدر��صة  تناولت  لقد 
�لقديمة في مختلف ع�صورها  �لم�صمارية  �لن�صو�ض  �صوء 
�لتاريخية دون تحديد مدة تاريخية معينة، على �لرغم من 
كافية  غير  �أنها  �إل  وغز�رتها  �لم�صمارية  �لن�صو�ض  كثرة 
للدر��صة �أحياًنا ومتناثرة على حقب زمنية مختلفة؛ بحيث 
جعل  مما  معينة  زمنية  مدة  في  �لمو�صوع  در��صة  ي�صعب 
معرفتنا  من  �لرغم  على  �صمولية  ذ�ت  �لمو�صوع  در��صة 
تختلف  �لزو�ج  نظام  في  معينة  و�صمات  مميز�ت  بوجود 

من مدة �إلى �أخرى في تلك �لع�صور �لطويلة.

نظام الزواج 

�صرة في مجتمع بالد �لر�فدين على �أ�ص�ض ورو�بط  بنيت �لأ
عر�ف،  �لأ �أقرته  �لذي  �لزو�ج  �ص�ض  �لأ تلك  ومن  قوية، 
على  �لكثيرة  �لزو�ج  عقود  ووثقته  و�لقو�نين  و�لتقاليد، 
�ألو�ح �لطين. فالزو�ج هو �تحاد قانوني �صرعي و�جتماعي 
�صرة،1 وخلق  طفال وبناء �لأ بين رجل و�مر�أة غايته �إنجاب �لأ
يظهر  ورو�بط  �آنية،  ورو�بط  و�قت�صادية،  �جتماعية  رو�بط 
�أثرها في �لم�صتقبل وينتقل تاأثير هذه �لرو�بط على عدد من 

�صر ذ�ت �لعالقة �لمبا�صرة بالزوج و�لزوجة.2 �لأ

�لجتماعية،  حو�ل  و�لأ �لقت�صادية،  و�صاع  �لأ �إن 
و�لجو�نب �لفكرية في مجتمع بالد �لر�فدين، قد �أ�صهمت 
من  �لرغم  وعلى  �لزو�ج،  نظام  تحديد  في  كبير  ب�صكل 
ولى للزو�ج في  �صكال �لأ عدم توفر معلومات كافية عن �لأ
�لمختلفة  بالمر�حل  مر  �أنه  �لمحتمل  فمن  �لر�فدين،  بالد 
ن�صجها  قبل  �لبد�ئية  �لمجتمعات  بها  مرت  �لتي  نف�صها 

�لح�صاري.

ومن خالل در��صة �لمو�د �لقانونية وتحليل �لوثائق �ليومية 
�أحكامها كانت متطورة ومعقدة  �أن  بالزو�ج نجد  �لخا�صة 
�أحكام  عن  كثيًر�  لتختلف  و�أنها  �لر�فدين  و�دي  بالد  في 

�لزو�ج في �لمجتمعات �ل�صرقية في �لوقت �لحا�صر.3
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�إذ�  يدها،  ويطلب  �لفتاة  و�لد  �إلى  يتقدم  فال�صاب 
�لفتاة  يد  ويطلب  �ل�صاب  و�لد  يتقدم  �أو  بالًغا  كان 
من و�لدها عندما يكون �لبن قا�صًر� ومرتبًطا باأبيه 
�لطرفين  كال  مو�فقة  وبعد  �لقت�صادية  �لناحية  من 
و�لد �ل�صـاب وو�لد �لفتاة يقدم �لفتـى �أو و�لده هدية 
�لخطبة )BIBLUM( )بيبلوم bi-ib-lu-um(14 �إلى 
و�لد �لفتاة،15 ثم تقام مر��صيم �لخطبة باأن ي�صكب 
�لطقو�ض  من  كجزء  �لزيت  فتاته  ر�أ�ض  على  �لفتى 
�لتقليدية لي�صبحا بعد ذلك خطيبين ر�صميًّا.16وبهذه 
�لمنا�صبة يتم تقديم �لهد�يا �لمت�صمنة مو�د عينية من 
و�لحلي  و�لمالب�ض،  و�لم�صروبات،  �لماأكولت، 
�صدقاء  قرباء، و�لأ هل، و�لأ �لثمينة حيث يجتمع �لأ
�أو  �لخطبة  مدة  تطول  وقد  �لفتاة.  �أهل  بيت  في 
تق�صر بح�صب �لظروف �لخا�صة بهما ك�صغر �ل�صن 
و�صيق �ليد. وقد و�صعت �لقو�نين �لعر�قية �لقديمة 

مو�د قانونية تحمي �لخطيبين من ف�صخ �لخطبة.17

يخ�صر  �لزو�ج  �إتمام  عن  �لخطيب  عدل  فاإن 
تخ�صر  كذلك  خطيبته،  �إلى  قدمها  �لتي  �لهد�يا 
�لخطيبة وو�لد�ها �لهد�يا في حالة �لعدول عن �إتمام 

�لزو�ج كما ن�صت عليها �لقو�نين �لتالية:

دخل  ‘�إذ�  �أورنمو18  قانون  من   12 �لمادة  	•
�لخطيب بيت �أبي خطيبته )و�أتم �لخطبة(، وبعد 
ذلك �أعطى �لو�لد �لخطيبة �إلى رجل �آخر، فعلى 
من  جلبه  ما  �صعف  للخطيب  يدفع  �أن  )�لو�لد( 

هد�يا’. 

�أ�صنونا19 ‘�إذ� خطب رجل  قانون  �لمادة 26 من  	•
من �أبي �لمخطوبة �بنته )ودفع له �لمهر( وقبله �أبو 
�بنته  �أعطى  ذلك(  بعد  )من  ولكنه  �لمخطوبة، 
�إلى  ُيرجع  �أن  �لبنت  �أبي  فعلى  �آخر  �صخ�ض  �إلى 

�لخاطب �لمهر �لذي قب�صه م�صاعًفا’.

)�لرجل  با�صتطاعة  يكون  �لزوجة،  له  �ختيرت  �لذي 
من  يريد  من  �إلى  �لفتاة  يعطي  �أن  �لزيت(  �لذي �صب 
خرين من �أكبرهم حتى �أ�صغرهم �لذي عمره  �أولده �لآ
عينت  �لذي  و�بنه  ب  �لأ توفي  �إذ�  �أما  �صنو�ت.  ع�صر 
�لزوجة له، وكان لالبن �لمتوفى �بن )من زو�ج �آخر( 
عمره ع�صر �صنو�ت، يحق لو�لد �لفتاة �إذ� �صاء �أن يعطي 
)لبيت  يرد  �أن  �صاء  �إذ�  ا  �أي�صً وله  منهم(  )لو�حد  �بنته 
�لخطيب( ما يعادل هد�يا �لزو�ج. �أما �إذ� لم يكن هناك 
�بن، فعليه �أن )يرد( بقدر ما ��صتلم من �أحجار كريمة 
وكل �صيء ل يمكن �أكله، ولكنه ل يرد �لماأكولت’،  
�صنو�ت  ع�صر  هو  للفتى  �لمبكر  �لزو�ج  �صن  �أن  على 
ب يزوج خطيبة �بنه  كحد �أدنى من عمره، وورد �أن �لأ
حد �أولده من �لذين بلغو� �صن �لعا�صرة من  �لمتوفى لأ

عمرهم.9

في حين ��صتنكر �أحد �لن�صو�ض �لم�صمارية �لزو�ج 
بالبنت دون �صن �لعا�صرة فقال: ‘�أنا لن �أتخذ لي زوجة 
باء  عمرها ثالث �صنو�ت كالحمار’.10 وور�ء تزويج �لآ
�لديون  ت�صديد  منها  غايات  مبكرة  �صن  في  �أبناءهم 
�لقت�صادية  �لظروف  ل�صعوبة  نتيجة  فيها  يقعون  �لتي 
يزوج  ب  فالأ لها؛  يتعر�صون  �لتي  �لمالية  زمات  و�لأ
فيقوم  مهرها  يقب�ض  �أن  د�ئنه دون  �أبناء  �أحد  �إلى  �بنته 
�لفتاة،  و�لد  ديون  من  �لمهر  قيمة  باإ�صقاط  د�ئنه 
�لوقت  في  رياف  و�لأ �لقرى  في  ن  �لآ نر�ه  ما  وهذ� 
من  نوع  هي  �لعملية  هذه  تكون   �لحالي.11وربما 
تزويج  باء  �لآ يف�صل  و�ل�صر�ء،12حيث  �لبيع  �صفقات 

بناتهم بهذه �لطريقة على بيعهن كاإماء.13
مقدمات الزواج

1- الخطبة 
لم تكن هناك �إجر�ء�ت قانونية خا�صة بالخطبة 
كما هي في �لزو�ج غير �ختيار �لرجل للفتاة �لمنا�صبة 
و�إعالنها،  �لخطبة  قيام  على  و�لديها  ومو�فقة 
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دخل  ‘�إذ�  ع�صتار20  لبث  قانون  من   29 �لمادة  	•
مر��صيم  و�أتم  مخطوبته  �أبي  بيت  �لخطيب 
�أعطيت  �لبيت(  )من  خروجه  وبعد  �لخطوبة. 
�لخطيبة(  بيت  )�أي  عليهم  �صديقه،  �إلى  خطيبته 
م�صاعفة  �لتي جلبها  �لخطوبة  هدية  له  يردو�  �أن 

ول تتزوج �لمر�أة �صديقه’.

حمور�بي:21  قانون  159-161من  �لمادتان  	•
�لمادة 159 ‘�إذ� جلب رجل هدية �لخطوبة �إلى 
بيت عمه و�أعطى �لمهر، ونظر )بعدئذ( �إلى �مر�أة 
ثانية وقال لعمه: ‘لن �أتزوج �بنتك’، فلو�لد �لفتاة 

�أن ياأخذ كل �صيء كان قد جلبه �إليه’. 

�لخطوبة  هدية  رجل  جلب  ‘�إذ�   160 �لمادة  	•
و�لد  )له(  قال  ثم  �لمهر،  ودفع  عمه  بيت  �إلى 
‘لن �أعطيك �بنتي’	فعليه )�أي  �لبنت )�أي عمه(: 
عمه( �أن يرد )له( �صعف كل �صيء كان قد جلبه 

�إليه’.

�لخطوبة  هدية  رجل  جلب  ‘�إذ�   161 �لمادة  	•
�لمهر، ونافق عليه )بعدئذ(  �إلى بيت عمه ودفع 
)�أي  �لزوجة  ل�صاحب  عمه  قال  )فاإذ�(  �صديقه، 
للزوج(: ‘لن تاأخذ �بنتي’، فعليه )�أي على عمه( 
ول  �إليه  جلبه  قد  كان  �صيء  كل  �صعف  يرد  �أن 

)يحق( ل�صديقه �أن ياأخذ زوجته’.

حكام �لخا�صة  فالمو�د �لقانونية لم تن�ض على �لأ
بالخطبة فح�صب بل ذكرت حالة ف�صخ �لخطبة في 
تكن  لم  �لخطبة  مر��صيم  �إن  �إذ  مختلفة،  ظروف 
تحتاج �إلى قو�عد قانونية كما هو �لحال في �لوقت 
�لحا�صر، �إذ  يكتفي باتفاق و�لدي �لفتاة مع و�لدي 
�لفتى على �لخطبة من دون �لحاجة �إلى تثبيت ذلك 
على  مطلًقا  يعثر  فلم  و�لمهر،  �لهد�يا  وتقدم  بعقد 
وثيقة ر�صمية للخطبة، فاإذ� قدم �لخطيب �لهد�يا �إلى 

و�إتمام  �للتز�م  عليهم  )�لخطيبة(  �لفتاة  و�لد  بيت 
�إل ب�صبب معقول  �لزو�ج، ول يحق ف�صخ �لخطبة 
�لطرف  تعوي�ض  �لخطبة  بف�صخ  �لمت�صبب  وعلى 
خر ويكون �صعف ما جلبه من هد�يا، فنجد �أن  �لآ
�لخطيب عندما يتقدم لخطبة فتاة يقدم �لهد�يا بعد 
مو�فقة و�لدها، وفي حالة ف�صخ و�لد �لفتاة �لخطبة 
�لتي  �لهد�يا  ثمن  �صعف  للخطيب  يدفع  �أن  فعليه 
جلبها،22 كما ن�صت �لمادة 12 من قانون �أورنمو 
‘�إذ� دخل �لخطيب بيت �أبي خطيبته )و�أتم �لخطبة( 
رجل  �إلى  �لفتاة  �لخطيبة  و�لد  �أعطى  ذلك  وبعد 
ما  �صعف  للخطيب  يدفع  �أن  )�لو�لد(  فعلى  �آخر، 

جلبه من هد�يا’. 

كذلك ن�صت �لمادة 29 من قانون لبت ع�صتار 
�أنه ‘�إذ� دخل �لخطيب بيت �أبي خطيبته و�أتم  على 
مر��صيم �لخطبة وبعد خروجه )من �لبيت( �أعطيت 
�إلى �صديقه فعلى )�أهل �لخطيبة( �أن يردو�  خطيبته 
تتزوج  ول  م�صاعفة  جلبها  �لتي  �لخطوبة  هدية  له 
للخدمة  رجل  تقدم   حالة  وفي  �صديقه’.  �لمر�أة 
��صتبعده  في بيت و�لد خطيبته ولكن و�لد خطيبته 
ثم �أعطى �بنته لرجل �آخر فعلى و�لد �لفتاة �أن يعيد 
عليه  ن�صت  ما  وهذ�  م�صاعًفا  قب�صه  �لذي  �لمهر 
�لمادة 26 من قانون �أ�صنونا ‘�إذ� تقدم رجل للخدمة 
في بيت �لعم )�أي في بيت �أبي خطيبته �أو زوجته(، 
�آخر فعلى  �بنته لرجل  ��صتبعده و�أعطى  ولكن عمه 

و�لد �لفتاة �أن يرجع �لمهر �لذي قب�صه م�صاعًفا.23

قانون حمور�بي،  �لمو�د 159-161 من  �أما 
قدم  �لذي  �لخطيب  طلب  حالة  في  �أنه  �إلى  فت�صير 
�لهد�يا و�لمهر لو�لد خطيبته، بف�صخ �لخطبة لرغبته 
في �لزو�ج من فتاة �أخرى فعلى و�لد �لفتاة م�صادرة 
�لمهر و�لهد�يا �لتي جلبها �لخطيب له، �أما في حالة 
قيام و�لد �لفتاة بف�صخ �لخطبة بعد �أن قدم �لخطيب 
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�لهد�يا و�لمهر فعلى و�لد �لفتاة �إرجاع �لهد�يا و�لمهر 
م�صاعفة، �ما �إذ� كان قد ف�صخ �لخطبة ب�صبب �صخ�ض 
�لخطيب  �أن يعو�ض  �لفتاة  �آخر ك�صديق فعلى و�لد 
من  �بنته  يزوج  ول  م�صاعفة  و�لمهر  �لهد�يا  ويعيد 

�ل�صخ�ض �لمت�صبب في ف�صخ �لخطبة.

من  ول  �لأ �للوح  من   31-30 �لمادتان  �أما 
‘�إذ�   -30 -�لمادة  �لو�صيطة  �صورية  �لآ �لقو�نين 
�بنه )= و�لد  �إلى بيت عم  �لزو�ج  �أب هدية  جلب 
�أن  لبنه  �لفتاة  تعطى  �أن  قبل  و)حدث(  �لزوجة(، 
�لمتوفى ل  �لبن  خر، وكانت زوجة  �لآ �بنه  توفي 
�أن  في  )�لحق(  فله  و�لدها،  بيت  في  تعي�ض  تز�ل 
خر،  �لآ لبنه  كزوجة  �لمتوفى  �بنه  زوجة  يعطي 
لبيت و�لد زوجته،  )�لهدية(  له  �أن قدم  �صبق  �لذي 
و�لذي  زوجها(  توفي  )�لتي  �لفتاة  و�لد  كان  فاإذ� 
عن  ر��ٍض  غير  يكن  لم  هد�ياها  ��صتلم  و�أن  �صبق 
خر(، فلو�لد �لزوج �لحق في  �إعطاء �بنته )لالبن �لآ
خر. و�إذ� لم يكن  �إجباره على �إعطاء �لفتاة �إلى �بنه �لآ
)�لو�لد( ر�غًبا )في �إعطاء زوجة �بنه �لمتوفى لبنه 
)لو�لد  �أعطاه  ما  كل  ي�صترجع  �أن  فباإمكانه  خر(  �لآ
زوجة �بنه �لمتوفى( من ر�صا�ض، وف�صة، وذهب، 
كل، وليحق له �لمطالبة  �صياء �لتي ل توؤ وجميع �لأ

كل’.  بالمو�د �لقابلة لالأ

هدية  رجل  قدم  ‘�إذ�  فتقول:   31 �لمادة  �أما 
�لزو�ج �إلى بيت عمه )= و�لد �لزوجة( وبعد ذلك 
فاإذ�  �أخريات.  بنات  لعمه  وكان  �لزوجة،  توفيت 
�بنة  يتزوج  �أن  )�لرجل(  باإمكان  �لعم، يكون  و�فق 
يرغب  لم  و�إذ�  �لمتوفاة.  زوجته  بدل  لعمه  �أخرى 
�لنقود  ي�صترد  �أن  في  �لحق  فله  ذلك،  في  �لرجل 
�صياء  �لتي قدمها، ولكن �لحبوب، و�لخر�ف، و�لأ
كل ل ت�صترجع، بل له �أن ي�صترد  خرى �لقابلة لالأ �لأ

�لنقود فقط’.  

�لذي  �لخطيب  وفاة  حالة  في  �أنه  �ت�صح  فقد 
قدم هد�يا �لخطبة �إلى بيت و�لد �لفتاة، فعلى �أحد 
�لمتوفى،  �أخيه  بخطيبة  يتزوج  �أن  �لخطيب  �إخوة 
وفي  ذلك،  يرف�ض  �أو  يو�فق  �أن  �لفتاة  و�لد  وعلى 
�لخطيب  قد جلبها  �لتي  �لهد�يا  يعيد  �لرف�ض  حالة 

�لمتوفى عد� �لماأكولت.

�أخو�ت،  ولها  �لخطيبة  وفاة  حالة  في  �أما 
فالخطيب يتزوج باإحدى �أخو�ت �لخطيبة �لمتوفاة  
ب، وفي حالة رف�صه ي�صترد �لهد�يا �لتي  بعد مو�فقة �لأ
قدمها لبيت و�لد �لخطيبة �لمتوفاة عد� �لماأكولت. 

وقد �أكدت �لن�صو�ض �لم�صمارية و�لقو�نين �أن 
بمو�فقة  �إل  تتم  ل  كانت  �لزو�ج  و�صرعية  �لخطبة 
و�لفتاة، فكانت مو�فقة  �لفتى  و�لدي  �أي  �لو�لدين 

هل مهمة كما هو �لحال في �لوقت �لحا�صر.24 �لأ

Terhatum 2- المهر
�أهل  �إلى   Terhatum �لمهر  �لخطيب  يقدم 
�لمال  من  مبلغ   0000 عن  عبارة  وهو  �لخطيبة 
�صرة  �إلى و�لد �لفتاة، وقدرت قيمة �لترخاتم عند �لأ
من  �صيقل25   30-20 بين  ما  �لحال  �لمي�صورة 
�لبابلي �لقديم فاإنها و�صلت  �أما في �لع�صر  �لف�صة. 

�إلى 5 �صيقل من �لف�صة �أو �لذهب.26

يقدمه  �لذي  �لمهر  ‘�لترخاتم’	 كلمة  وتعني 
�لبدء  في  يت�صمن  و�لذي  �لعرو�ض  �إلى  �لعري�ض 
و�لم�صروبات  و�لماأكولت،  و�للحوم،  �لحبوب، 
�لنقود  من  كمية  على  ذلك  بعد  تدل  �أ�صبحت  ثم 
بعد  �لزو�ج  �لعرو�ض مع هد�يا  �إلى  �لعري�ض  يدفعها 

�لمو�فقة على �لزو�ج.27

�لزو�ج  نظام  في  كبيًر�  دوًر�  �لمهر  لعب  وقد 
ن �لزوج  فجعل �لزوج يحجم عن تطليق �لزوجة لأ
قد يدفع مهًر� ل يمكن �أن ي�صترده، ف�صاًل عن دفع 



الزواج يف جمتمع بالد الرافدين يف �سوء الن�سو�ص امل�سمارية

37 �لعدد �لثالث 

لها  �أعطاه  �لذي  �لمهر  بقدر  �لمال  �آخر من  مقد�ر 
كما ن�صت على ذلك �لمو�د )138، 139، 163، 

164( من قانون حمور�بي: 

�لمادة 138 ‘�إذ� �أر�د رجل �أن يطلق زوجته �لتي  	•
بقدر  نقوًد�  يعو�صها  �أن  فعليه  �أولًد�،  له  تلد  لم 
مهرها وي�صلمها �لهدية �لتي جلبتها من بيت �أبيها 

ثم يطلقها.’	

�أن  فعليه  مهر،  هناك  يكن  لم  ‘�إذ�   139 �لمادة  	•
يعطيها منًّا و�حًد� من �لف�صة مقابل �لطالق’. 

له  تلد  ولم  زوجة  رجل  �أخذ  ‘�إذ�   163 �لمادة  	•
�أطفاًل، ثم ذهبت هذه �لمر�أة �إلى �أجلها )توفيت(، 
�إليه �لمهر �لذي كان قد  فاإذ� كان عمه قد �أرجع 
�لمطالبة  لزوجها  يحق  فال  عمه،  بيت  �إلى  جلبه 
ن  بهدية هذه �لمر�أة )�لتي جلبتها من بيت �أبيها( لأ

هديتها تعود �إلى بيت و�لدها’. 

)�لمهر(،  عمه  له  يرجع  لم  ‘�إذ�   164 �لمادة  	•
عليه )�أي �لزوج( �أن يطرح قدر كمية �لمهر من 
من(  )�لباقي  ويرجع  �لزوجة(  هدية  )�أي  هديتها 

هديتها �إلى بيت و�لدها’. 

�إلى  �لقديمة  �لعر�قية  �لقو�نين  �أ�صارت  فقد 
في عقد  عليه  �لن�ض  �لمهر ووجوب  دفع  وجوب 
فنجد  �لعقد  �أركان  من  ركًنا  لي�ض  لكنه  �لزو�ج، 
ا من عقود �لزو�ج ل ت�صير �إلى �لمهر. و�لمهر  بع�صً
به  تت�صرف  لها  ملًكا  ليكون  �لزوجة  �إلى  يعطى 
حيان يت�صلم و�لد �لعرو�ض  كيفما ت�صاء وفي بع�ض �لأ
هدية  �إن  �لقو�نين  �صوء  في  �لقول  ويمكن  �لمهر، 
بيع  للمر�أة ولي�ض هناك �صفقة  ثمًنا  لي�صت  �لزو�ج 
بع�ض  قال  كما  �لفتاة،  وو�لد  �لرجل  بين  �صر�ء  �أو 
�صمان  �إل  �لزو�ج  هدية  وما  وربيون  �لأ �لباحثين 
�أو  �لزوج  وفاة  حالة  في  �لم�صتقبل  في  للزوجة 

هجره لها. ويغطي �لمهر بع�ض �لنفقات �لتي على 
كما  للزو�ج  للتح�صير  يدفعها  �أن  �لم�صتقبل  زوج 

في �لوقت �لحا�صر.

ذويها  �أو  �لزوجة  حق  من  يكون  و�لمهر   
و�أولدها بعد وفاتها ويحق للزوج ��صترجاع �لمهر 

طفال.28   في حالة عدم �إنجابها �لأ

3- عقد الزواج )القران(
وينق�صم عقد �لزو�ج �إلى ق�صمين هما:

اأ-الزواج بعقد مكتوب 
KA.( عقد  كتابة  وجوب  �لقو�نين  �أكدت 

تمام �لزو�ج،30 كما تن�ض  Kesed=Riksatum(29 لإ

�لمادتان 27-28 من قانون �أ�صنونا:

�لمادة 27 ‘�إذ� دخل رجل بابنة رجل �آخر بدون  	•
�إذن �أبيها و�أمها ولم يعقد عقًد� بالزو�ج مع �أبيها 
لو  حتى  )�صرعية(  زوجة  هذه  تكون  فال  و�أمها 

عا�صت في بيته �صنة و�حدة’. 

عقًد�  و�أمها  �أبيها  مع  عقد  �إذ�  ‘ولكن   28 �لمادة  	•
قب�ض  فاإذ�  �صرعية،  زوجة  فاإنها  بها  ودخل  بالزو�ج 
عليها م�صاجعًة لرجل �آخر فاإنها تموت ولن تحيى’. 

و�لمادة 128 من قانون حمور�بي ’�إذ� �تخذ رجل  	•
زوجة )له( ولم يدون عقدها )�أي عقد �لزو�ج(، 

فاإن هذه �لمر�أة لي�صت زوجة )�صرعية(’.

�لو�صيط  �صوري  ول �لأ �للوح �لأ و�لمادة 34 من  	•
زو�ج،  عقد  دون  من  �أرملة  رجل  عا�صر  ‘�إذ� 
)ففي  �صنتين،  لمدة  بيته  في  رملة(  )�لأ وعا�صت 

هذه �لحالة( ت�صبح زوجة ول يجوز طردها’.

فال يكون �لزو�ج �صرعيًّا �إل بكتابة عقد �لزو�ج 
 assat حتى ت�صبح �لفتاة بحكم �لقانون )زوجة رجل
و�لتز�مات  وو�جبات،  حقوق،  لها   31)awilim
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�لزو�ج  ر�بطة  ن  لأ عر�ف،  و�لأ �لقو�نين  تحددها 
�لعقد كما ت�صير  يت�صمن  �إذ  �لعقد  �إل بكتابة  تتم  ل 
�لزو�ج  وهدية  �لزوجين  ��صم  �لم�صمارية  �لوثائق 
 32)Terhatum ترخاتم  )�لمهر:   )te-er-ha-tum(
وتاريخ  �ل�صهود،  و�أ�صماء  �لزوج،  قبل  من  �لمقدم 
عدم  على  بالق�صم  �لمقترن  و�لتعهد  �لعقد،  تحرير 
�لزو�ج،  عقد  ت�صمنها  �لتي  باللتز�مات  خالل  �لإ
و�لعقوبات في حالة �إنكار �لعالقة �لزوجية، وختم 

عقد �لزو�ج بذلك.33

طيني  لوح  على  �لر�صمي  �لعقد  تدوين  يتم   
�أحدهما  نق�ض  حالة  في  �لطرفين  حق  ل�صمان 
�لتفاق �أو �صروط �لعقد، �إذ جاء في ن�ض من ع�صر 
�صاللة �أور �لثالثة ‘�تخذ بوزور خايا �وبار توم زوجة 
له، وجرى ق�صم �لملك �أمام �أربعة �صهود، في �ل�صنة 

�لتي ن�صب �ينما كال كاهنا ليتانا’.34

و�لفتاة  �لفتى  من  كل  ي�صبح  �لعقد  وبموجب 
م�صئولية  مًعا  ويتحمالن  )قانوًنا(  وزوجة  زوًجا 
و�جبات،  من  عليه  يترتب  وما  �لرتباط  ذلك 
يتعهد  وقد  بالعقد  دونت  وحقوق  و�لتز�مات، 
وهجر  فعل  فاإن  ثانية،  زوجة  �أخذ  بعدم  �لزوج 
ولى فاإن زوجته لها �لحق بال�صتيالء على  زوجته �لأ
حقوله وممتلكاته.35 فاإذ� لم يو�فق و�لد� �لفتاة ولم 
لو  حتى  �صرعية  زوجة  تعد  ل  فالفتاة  �لعقد  يدون 

عا�صت �صنة كاملة في بيته.36

�لفتاة  و�لد  يكون  �لزو�ج  وقت  تحديد  وعند 
للعرو�ض  وكياًل  ب(  �لأ وفاة  حالة  )في  �أخوها  �أو 
�لزوج  �لعرو�ض في  ياأخذ بر�أي  �إذ  �لزو�ج  في عقد 
�لع�صر  من  ن�ض  ذلك  �إلى  ي�صير  كما  و�لزو�ج، 
من  فتاة  خطب  رجاًل  ‘باأن  �لحديث  �ل�صومري 
و�لديها وعندما رف�صته خطب �أختها �ل�صغرى �لتي 

قبلت به و�أ�صبحت زوجته’.37 

�بن   Akkulenni باأن  نوزي  من  ن�ض  وجاء 
 Beltakkadummi �أخته  �أعطى  �أنه  �أعلن   Akiya

لتكون زوجة Hurazzi �بن Ennaya وقب�ض منه 40 
�صيقل من �لف�صة، و�أعلنت Beltakkadummi �أمام 
�إلى  Akkulenni بمو�فقتي  �أخي  )�أعطاني  �ل�صهود 
‘�صوف   Hurazzi وقال  زوجته،  كون  لأ  Hurazzi

من  Akkulenni وكل  عند  �أي طلب  لي  يكون  ل 
�لذهب  من  و�حًد�  منًّا  غر�مة  يدفع  �لتفاق  ينق�ض 
ومنًّا و�حًد� من �لف�صة’، وتم كتابة �للوح عند �لبو�بة 

بح�صور �ل�صهود و�لكاتب.38

كان  �إذ�  �لفتى  �أن  �لزو�ج  عقود  في  ويرد 
ب  �أبيه �قت�صاديًّا �أو ل�صغر �صنه، فالأ تحت �صيادة 
يكون وكياًل عنه في عقد �لزو�ج )عقد �لقر�ن( 
�صرط  م  �لأ فمو�فقة  م  �لأ ب،  �لأ بجانب  ويذكر 
تمام �لزو�ج �أو يتعاقد �لفتى بنف�صه �إذ� كان  مهم لإ

بالًغا.39

�ل�صومري  �لع�صر  من  عقد  في  ب  �لأ ويظهر 
با�صم  �لق�صم  باأد�ء  ويقوم  �بنه  عن  وكياًل  �لحديث 
�أن  ‘ع�صى  �ل�صهود  من  وعدد  �لق�صاة  �أمام  �لملك 
كان  �إذ�  �أما   ،’… �بنتك  من  ووريثي  �بني  يتزوج 
�لق�صم  باأد�ء  فيقوم  �أبيه  عن  ��صتقل  وقد  بالًغا  �لبن 
]فالنة[  ‘�صياأخذ  باأنه  قائاًل  و�ل�صهود  �لق�صاة  �أمام 
م مهمة  …	وت�صبح زوجة له’،40 وتكون مو�فقة �لأ
عندما تنوب عن زوجها في حالة وفاته فنجد في ن�ض 
�عتر�صت  م  �لأ �أن  �لحديث  �ل�صومري  �لع�صر  من 
كتابة  بعد  �لزو�ج   �تمام  من  �بنتها  منع  وحاولت 

�لعقد. 

 Urningizida �بنة  خطب  قد   lugudea ‘�إن 
وبعد  �لملك  با�صم  و�أق�صم   Luningirsu لبنه 
زوجته  فقامت   Urningizida توفي  �لعقد  كتابة 
�بنتها  ومنع  �لزو�ج  �إتمام  على  بالعتر��ض   Atu
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مر  �لأ عر�ض  وعندما   ،Luningirsu بـ  �لزو�ج  من 
م قد و�فقت في �لبدء باأن  على �لق�صاة وجدو� �أن �لأ
�لق�صاة  Atu فرف�ض  �لعقد بر�صى  �لزو�ج  وتم  يتم 

41.’Luningirsu دعوتها وتزوجت �بنتها من

�أمها،  �أو  �لفتاة،  و�لد  �لثاني  �لطرف  ويمثل 
�لفتاة  ر�أي  خذ  يوؤ ل  وقد  منها.  بتوكيل  �أخوها  �أو 
ول تدخل طرًفا في �لعقد،42 وقد نجدها في بع�ض 
�لعقود تكون �لطرف �لثاني في �لعقد ربما لكونها 
باأنها  ��صمها  فيذكر  )�لمهر(  �لزو�ج  ت�صلمت هدية 
��صتلمت مقد�ًر� من �لمال كهدية زو�جها.43 ومن 
زوجها،  و�لد  بيت  في  �لزوجة  تعي�ض  �أن  �لطبيعي 
فاإذ� ذهب زوجها بمهمة ع�صكرية، �أو تجارية، �أو 
توفي فعلى و�لد زوجها �إعالتها وتوفير م�صتلزمات 
�لمعي�صة لها، �أما في حالة ��صتقالل �لزوجة و�لزوج 
�لزوجة  ت�صبح  �لزوج  غياب  فعند  �أبويهما  عن 

�لم�صئولة عن �إد�رة �صئون منزلها. 

وهناك حالت ينتقل بها �لزوج للعي�ض في بيت 
بقاء  �أن  �لباحثين  بع�ض  �فتر�ض  وقد  زوجته،  و�لد 
�لمبكر،  بالزو�ج  عالقة  له  �أبيها،  بيت  في  �لزوجة 
ولد  �صورية ن�صت على زو�ج �لأ طالما �لقو�نين �لأ
من عمر ع�صر �صنو�ت، ففي �لزو�ج �لمبكر تعي�ض 
�لزو�ج  �صن  بلوغها  حتى  �أبيها  بيت  في  �لزوجة 

وبعدها تذهب �إلى بيت زوجها.44

فنحن نقر�أ في عقد زو�ج يعود �إلى زمن �لملك 
Enlil- ‘�أن   �صم�صو�يلونا )1749-1712 ق.م( 

�إنليل �بن iugal-azida تزوج من  له  idzu كاهن �لإ

AMA- و�أن   Nin-iBmansi �بنة   AMA-Sukkal

 19 )بائنتها(،   Enlil-idzu �إلى  �أعطت   Sukkai

Enlil-idzu لزوجته في  �لف�صة و�إذ� قال  �صيقل من 
لها  يرد  �أن  عليه  زوجتي’	 ل�صت  ‘�أنِت  �لم�صتقبل 
)بائنتها( 19 �صيقل من �لف�صة ويعطيها مهًر� يعادل 

 Sukkal-AMA ن�صف َمنٍّ من �لف�صة. �أما �إذ� قالت
 19 �صتخ�صر  فاإنها  زوجي’	 ل�صت  ‘�أنَت  لزوجها 
�صيقل من �لف�صة، وتدفع ن�صف َمنٍّ من �لف�صة’.45 
�أن  	‘ نف�صها  �لمدة  من  �آخر  زو�ج  عقد  في  ونقر�أ 
 Naramtum من  تزوج   Sin-warad �بن   Awilia

لنار�متوم زوجته  �أويليا  قال  فاإذ�   ،)Sinatum( �بنة 
عليها  �لعبودية  عالمة  ي�صع  زوجتي(  ل�صت  ‘�أنِت 

ويبيعها’

وهناك عقد زو�ج يعود �إلى زمن �لملك �لبابلي 
�صن مبلط )1812-1793ق.م(،46 يقول: ‘تزوج 
 Taram-Sagila من ili-ennam بن� warad-samas

�بنة samas-nasir وRi-satum، �إذ� قال ورد �صم�ض 
لزوجته في �لم�صتقبل ‘�أنِت ل�صت زوجتي’	عليه �أن 

يدفع ن�صف َمنٍّ من �لف�صة’. 

وجاء في ن�ض �آخر  من نمرود )656 ق.م(، 
‘�أعطت astar-amat مر�قبة �لق�صر �لجديد في مدينة 
قدمت  �إذ   ،Milki-ramu �إلى   subitu �بنتها  كالح 
ثاث، و�لمالب�ض،  م لبنتها هد�يا من �لحلي، و�لأ �لأ
 subitu دو�ت �لمنزلية، وفي حالة عدم �نجاب و�لأ
على  �أمة  من  يتزوج  �أن  في  �لحق  فلزوجها  �أطفاًل 

 47.’subitu مة يعودون �إلى �صرط �أن �أطفال �لأ

�صتاذ Greengus 48 باأن هناك �أعد�ًد�  ويعتقد �لأ
كثيرًة من عقود �لزو�ج مدونة على رقيم �لطين وهو 
يعتقد باأن �لزو�ج ل يدون على رقيم �إل في حالت 
حد �لزوجين  خا�صة يتوجب تدوينه، كاأن يكون لأ
�أن  خر  �لآ �لزوج  على  �أو  �صابق،  زو�ج  من  �أطفال 
يتبنى �أولد زوجته، �أو عندما تكون �لزوجة كاهنة 
ولها مركز �جتماعي، �أو عندما تكون �لزوجة من 
عائلة مي�صورة �لحال وبائنتها ثمينة؛ فعندئذ يدون 
ويقول  �لزوج،  ��صتيالء  من  �لبائنة  لحماية  عقد 
�صتاذ Greengus لو �أن كالًّ  من �لزوجين �صجال  �لأ
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لوجدنا  ب�صورة ر�صمية على رقيم طيني  زو�جهما 
�لمو�قع  جميع  في  �لعقود  تلك  من  كبيرة  �أعد�ًد� 
عقد  كد  توؤ �أورنمو  قانون  من  فالمادة 8  ثرية؛  �لأ
كان  )�إذ�  طالقها  عند  �لمر�أة  حق  ل�صمان  �لزو�ج 
رملة بدون عقد زو�ج �أ�صولي  �لرجل( قد عا�صر �لأ
)في  طالق  �لإ على  �صيًئا  لها  يدفع  �أن  يحتاج  فال 
�صوري �لو�صيط  حالة طالقها(.49 �أما في �لع�صر �لأ
�إتمام  �لعقد فكان  �صيء عن  قو�نينها  ُيْذَكر في  فلم 
�أمام عدد من �ل�صهود  باأن �لمر�أة تتحجب  �لزو�ج 

ويقول �لزوج �أمامهم )هذه  زوجتي(.50

مدة  معه  عا�صت  �صرعية طالما  وت�صبح زوجة 
�للوح  من  �لمادة 34  تن�ض  كما  عقد  دون  �صنتين 
�لقانون  من   9-8 �لمادتان  و�أكدت  ول،51  �لأ
�لبابلي �لحديث ذلك، فتن�ض �لمادة 8 ‘�إذ� �أعطى 
قد  �لعري�ض  وو�لد  �آخر،  رجل  لبن  �بنته  رجل 
و�أعطاه  �لعقد(  )�أي  �لرقيم  على  �صيء  كل  حدد 
لبنه. وو�لد �لعرو�صة قد حدد جهاز �بنته في رقيم 
�لعقود(  )�أي  �لطينية  �لرقم  كتبو�  و)عندما(  �آخر، 
من  �لم�صتقبل(  )في  يغيرو�  �أل  عليهم  بالتفاق، 
و�لد  وعلى  )عقودهم(،  �لطينية  رقمهم  م�صمون 
في  حددها  �لتي  �صياء  �لأ من  ينق�ض  �أل  �لعري�ض 
�لرقيم لبنه و�أطلع و�لد �لعرو�صة عليها. فاإذ� و�فى 
جل زوجة و�لد �لعري�ض وتزوج )�لو�لد( زوجة  �لأ
خيرة  �أخرى وولدت له �أولًد�، فاإن �أولد �لزوجة �لأ
ياأخذون ثلث ما تبقى من ثروته’. �أما �لمادة 9 فتن�ض 
�أنه  �أو  لبنته  بجهاز  وعد  �لذي  ‘�لرجل  �أن  على 
وبعد  عقًد�(،  )�أي  طينيًّا  رقيًما  )بذلك(  لها  كتب 
ذلك تناق�صت ملكيته، عليه �أن يعطي لبنته جهاًز� 
يتنا�صب مع ما تبقى من ملكيته، ول يجوز للحمو 
بنود  يغيرو�  �أن  �لعري�ض  �خوة  ول  �لعري�ض(  )و�لد 

�تفاقهما’. 

كذلك على تدوين �لزو�ج بعقد ر�صمي للحفاظ 
على �لبائنة وحماية �لمر�أة في �لم�صتقبل عندما يتم 

�لطالق. 

ب-الزواج بدون عقد مكتوب
في  فيكون  عقد  دون  �لزو�ج  بخ�صو�ض  �أما 
�إذ  �صر  �لزوج لزوجته ب�صبب �لأ حالت معينة كترك 
�آخر  رجل  بيت  بدخول  للزوجة  �لقو�نين  �صمحت 
ب�صبب  زوجها  يتركها  عندما  كزوجة  ومعا�صرته 
في  ول  �لأ للزوج  �لحق  كذلك  و�أعطت  �صر،  �لأ
ما  وهذ�  �صر،  �لأ من  عودته  عند  زوجته  ��صترجاع 
ن�صت عليه �لمادة 30 من قانون �أ�صنونا ‘�إذ� ُخطف 
�أ�صيًر� وبقي في  �ُأخذ  �أو  �أو غارة،  �أثناء حرب،  رجل 
�لثاني مدة طويلة، وتزوجت زوجته من رجل  �لبلد 
�آخر وولدت له طفاًل فعندما يعود ي�صترجع زوجته’. 

على   135  ،133،134 �لمو�د  تن�ض  ولم 
�لمدة �لتي ينبغي على �لمر�أة �أن تق�صيها في �نتظار 
على  �لمحافظة  على  ن�صت  لكنها  زوجها،  عودة 
عدم  حالة  وفي  زوجها،  غياب  عند  وبيتها  نف�صها 
توفر �لطعام �لكافي فمن حقها معا�صرة رجل �آخر، 
ويظهر �أن �لقانون �أعطاها �لعذر لعدم توفر �لطعام 
له  يحق  �صر  �لأ من  عودته  وعند  ولدها،  ولأ لها 
�أو �صرط، ون�ض �لمو�د  ��صترجاع زوجته دون قيد 

تي: كالآ

بيته  في  وكان  رجل  �ُأ�صر  ‘�إذ�  133)�أ(:  �لمادة  	•
على  تحافظ  �أن  زوجته  فعلى  )�لكافي(،  �لطعام 
نف�صها )عفتها( مدة غياب زوجها ول يحق لها 

دخول بيت رجل ثان’.

�لمر�أة  تلك  تحافظ  لم  ‘فاإذ�  133)ب(:  �لمادة  	•
�أن  فعليهم  ثان،  بيت رجل  على عفتها ودخلت 

يثبتو� هذ� على تلك �لمر�أة ويلقوها في �لماء’.
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بيته  في  يكن  ولم  رجل  �ُأ�صر  ‘�إذ�   :134 �لمادة  	•
رجل  بيت  زوجته  ودخلت  )�لكافي(،  �لطعام 

ثان، فاإن هذه �لمر�أة ل ذنب لها’. 

بيته  في  يكن  ولم  رجل  �أ�صر  ‘�إذ�   :135 �لمادة  	•
عودته  قبل  زوجته  ودخلت  )�لكافي(،  �لطعام 
وبعد  �أولًد�،  )منه(  و�أنجبت  ثان،  رجل  بيت 
ذلك رجع زوجها وو�صل مدينته، فعليها �أن تعود 
ولد بعد ذلك يذهب )كل منهم(  لزوجها، و�لأ

�إلى �أبيه’. 

�لتي  �لمدة  �صورية فقد حددت  �لأ �لقو�نين  �أما 
�نتظار  في  تق�صيها  �أن  �صير  �لأ زوجة  على  يجب 
زوجها �صنتين.52 بعدها يحق لها معا�صرة رجل �آخر 
في حالة لم يكن لها من ينفق عليها كو�لد �لزوج �أو 
�أولد بالغين، �أما �إذ� �صجن زوجها فعليها �أن تنتظره 
مدة خم�ض �صنو�ت وبعدها يحق لها معا�صرة رجل 
‘�إذ�  ول  �لأ �للوح  من   36 �لمادة  ن�صت  كما  �آخر 
كانت �مر�أة ل تز�ل تعي�ض في بيت و�لدها �أو كان 
ذهب  فاإذ�  لوحدها،  تعي�ض  �أن  لها  هياأ  قد  زوجها 
ول  زيًتا،  ل  بيته  في  يترك  ولم  �لحقل  �إلى  زوجها 
�صوًفا، ول مالب�ض، ول طعاًما ول �أي �صيء �آخر، 
ونة من �لحقل، على تلك �لمر�أة  ولم ير�صل لها موؤ
�صنو�ت  خم�ض  لمدة  لزوجها  مخل�صة  تبقى  �أن 
لها  و�إذ� كان  �آخر.  تعا�صر رجاًل  �أن  لها  يجوز  ول 
على  ليح�صلو�  �أنف�صهم  جرو�  يوؤ �أن  عليهم  �أبناء 
لمدة  )لزوجها(  مخل�صة  �لمر�أة  وتبقى  معي�صتهم، 
يجوز  �ل�صاد�صة  �ل�صنة  بد�ية  وفي  �صنو�ت،  خم�ض 
لها �أن تذهب لتعي�ض مع زوج )�آخر( تختاره. و�إذ� 
عاد زوجها )بعد م�صي �لخم�ض �صنو�ت( فال يحق 
له �إقامة �لدعوى �صدها وتبقى حرة لزوجها �لثاني، 
�صنو�ت  كثر من خم�ض  �لزوج لأ تاأخر  �إذ� كان  �أما 
ب�صبب طارئ كاأن يكون قد �عتقله قاطع طريق �أو 

هذه  )ففي  رجوعه،  عند  )�رتكبها(  ل�صرقة  �ُصِجَن 
�لحالة( يحق له �أن يطالب بزوجته )ب�صورة ر�صمية، 
ب�صرط �أن( يعطي �مر�أة بدل زوجته )لزوجها �لثاني( 
�إلى  �أر�صله �لملك  وياأخذ هو زوجته. و�إذ� كان قد 
فعلى  �صنو�ت،  خم�ض  من  �أكثر  وتاأخر  �آخر  بلد 
زوجته �أن تحترمه ول تذهب لتعي�ض مع رجل �آخر. 
فاإذ� عا�صرت �لزوجة رجاًل �آخر قبل �نتهاء �ل�صنو�ت 
ول(  )�لأ فلزوجها  �أطفاًل،  منه  و�أنجبت  �لخم�ض 
نها لم تحترم عقد  �لحق با�صترجاع زوجته وذلك لأ

�لزو�ج وتزوجت ثانية’.

للفتاة  يدون  �لزو�ج  عقد  �أن  ذلك  من  يتبين 
فت�صتطيع  رملة  �لأ عن  �أما  مرة،  ول  لأ تتزوج  �لتي 
�آخر وتعا�صره دون عقد وتعد  تتزوج من رجل  �أن 
�أورنمو  قانون  من  �لمادة 8  لكن  �صرعية،  زوجة 
بيت  دخولها  عند  عقد  كتابة  رملة  �لأ على  تفر�ض 
رجل �آخر ومعا�صرته. وكذلك ما ن�صت عليه �لمادة 
177 من قانون حمور�بي ‘�إذ� قررت �أرملة ل يز�ل 
فال  ثان،  رجل  بيت  في  �لدخول  �صغاًر�،  ها  �أبناوؤ

)يحق( لها �لدخول دون )علم( �لق�صاة …..’. 

�لتي  رملة  لالأ فاأجازت  �ل�صورية  �لقو�نين  �أما 
تكون  �أن  �صنتين  لمدة  �آخر  رجل  بيت  في  عا�صت 
زوجة �صرعية من دون �أن يكتب عقد �لزو�ج. هذ� 
ول.53 وعندما  ما جاءت به �لمادة 34 من �للوح �لأ
يهجر �لزوج بلده ويترك زوجته باإر�دته فقد �صمحت 
�أن  دون  من  زوجها  يتركها  �لتي  للزوجة  �لقو�نين 
يترك لها ما تعي�ض عليه �لدخول �إلى بيت رجل ثان، 
بوقت محدد،  �للتز�م  دون  من  ومعا�صرته كزوجة 
و�إذ� كان غياب �لزوج ب�صبب كرهه لمدينته، �أ�صبح 

ممنوًعا عليه �لمطالبة بزوجته عند رجوعه.54 

�لتي  للزوجة  �لحق  �صوري  �لأ �لقانون  ومنح 
تركها زوجها وهجر بلده باإر�دته �لدخول في بيت 
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رجل �آخر �إن لم يكن لها �أطفال، وذلك بعد مرور 
�لمادة  ن�صت  كما  لها  هجره  على  �صنو�ت  خم�ض 

ول، و�لتي ذكرت �صابًقا.   36 من �للوح �لأ

4- مرا�صيم وحفل الزواج
�لعري�ض  يقوم  �لزو�ج  على  هل  �لأ مو�فقة  بعد 
Ni-de-( بجلب �لهد�يا �لتي عرفت عند �ل�صومريين
�صوريون فعرفوها  a( وعند �لبابليين بـbiblu، �أما �لأ

بـ zubullu وهي عبارة عن مو�د غذ�ئية تحمل �إلى 
 55.hurruppate بيت �لعرو�ض باأطباق كبيرة تعرف
�لثمينة،  �لحلي  من  قطع  تقدم  نف�صه  �لوقت  وفي  
زوجها،  وفاة  حتى  �لعرو�ض  ملك  �لحلي  وتعد 
وبعدها يقام حفل �لزفاف  )�لزو�ج(  ويقدم �لعري�ض 
طعمة و�لم�صروبات ل�صيوفه �أي يتكفل �لعري�ض  �لأ
ر�صمي  �إعالن  فالحفل  �لزفاف،  حفل  بم�صاريف 

ن في �لوقت �لحالي.56 للزو�ج كما هو �لآ

لبنته  هدية  بتقديم  �لفتاة  و�لد  يقوم  ثم 
من   zittum ن�صيبها  وهي  زفافها  عند   seriktum

�إرث �أبيها.57

وقد يقدم �لزوج �إلى زوجته بعد �لزو�ج ف�صاًل 
مو�ل  و�لأ �لهد�يا  بع�ض  قدمه  �لذي  �لمهر  عن 
بمثابة عطايا �أو هبة nudunnum ل�صمان م�صتقبل 

�لزوجة.58

تاأتي �لحتفالت �لخا�صة بالزو�ج كما ن�صت 
قيام  ذكرتها،  �لتي  �لطقو�ض  �أهم  فمن  �لقو�نين، 
ر�أ�ض عرو�صه  وهومن  على  �لزيت  ب�صكب  �لزوج 

�أقدم �لطقو�ض �لمتبعة في بالد �لر�فدين.

ولم تذكر �لقو�نين �لقديمة عادة �صكب �لزيت 
�صورية فن�صت �لمادة 42 من هذه  عد� �لقو�نين �لأ
�لقو�نين على �أنه  ‘�إذ�  �صكب رجل �لزيت على ر�أ�ض 
�مر�أة حرة في يوم �لغت�صال59 �أو جلب هد�يا �لعر�ض 

في ذلك �ليوم، ليمكن ��صترجاع ]�لهد�يا[ من بعد 
من  كان  �لغت�صال  باأن  �لن�صو�ض  وت�صير   ذلك’. 
معموًل  �لموروث  هذ�  )وليز�ل  �لزو�ج  طقو�ض 
�إلى  �لعرو�ض  خذ  توؤ باأن  �لعو�ئل حاليًّا  بع�ض  في  به 
�لحمام(. ت�صف �لن�صو�ض �لم�صمارية باأن �لعرو�ض 
تغت�صل بالماء و�ل�صابون، وتطيب ج�صمها بالدهان 
و�لعطور، وفمها بالعنبر، وتزين عينيها بالكحل، ثم 
و�لخو�تم،  �صاور،  �لأ وتلب�ض  �لغالية  �لثياب  ترتدي 
حجار  و�لأ �لذهب  من  �لم�صنوعة  و�لقالئد 
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�آخر زوجته )�أي تزوجها( وولدت طفاًل، فاإذ� رجع )�لزوج 
ول( يكون له �حلق يف ��صرتجاع زوجته’. و�ملو�د 42- �لأ
�لزيت  ‘�إذ� �صكب رجل  فاملادة 42  ول؛  �لأ �للوح  43 من 
هد�يا  جلب  �أو  �لغت�صال،  يوم  يف  حرة  �مر�أة  ر�أ�ض  على 
�لعر�ض يف ذلك �ليوم، فال يجوز ��صرتجاع )�لهد�يا( من بعد 
ذلك’. �ملادة 43 ‘�إذ� �صب رجل �لزيت على �لر�أ�ض )�أي ر��ض 
خطيبة �بنه( �أو قدم هد�يا �لزو�ج، ثم مات �و �ختفى �لبن 
�لذي  )�لرجل  با�صتطاعة  يكون  �لزوجة،  له  �ختريت  �لذي 

خرين  �صب �لزيت( �أن يعطي �لفتاة �إىل من يريد من �أولده �لآ
من �أكربهم حتى �أ�صغرهم �لذي عمره ع�رش �صنو�ت. �أما �إذ� 
ب و�بنه �لذي عينت �لزوجة له، وكان لالبن �ملتوفى  تويف �لأ
�بن )من زو�ج �آخر( عمره ع�رش �صنو�ت، يحق لو�لد �لفتاة 
ا �إذ� �صاء �أن يرد  �إذ� �صاء �أن يعطي �بنته ) لو�حد منهم( وله �أي�صً
)لبيت �خلطيب( ما يعادل هد�يا �لزو�ج. �أما �إذ� مل يكن هناك 
�أحجار كرمية وكل  ��صتلم من  ما  �أن )يرد( بقدر  فعليه  �بن، 

�صيء ل ميكن �أكله، ولكنه ل يرد �ملاأكولت’. 


