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  انثحث ٌ ٌكىٌأٌشرتط  
ُ
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ٌ 

 
 A4و االَكهٍضٌح تُغخرني عهى وسق أو انثحث اىل اجملهح تانغح انعشتٍح مذ

 فك انثحث اٌش 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 توطئة

 علي ياسين الجبوري أ.د.
 رئيس هيأة التحرير

 
جامعة الموصل  -ثار ة اآليمكيصدر العدد الخامس من مجمة آثار الرافدين التابع ل

بحاث العممية المقدمة من اآلثاريين المتخصصين بمغات بالد لى تشجيع األالمجمة التي تيدف إ
وفق المعايير العممية. نقدم في ىذا العدد مجموعة متميزة من الرافدين وحضارتيا ونشرىا 

ثار بالد الرافدين وحضارتيا في عصورىا آساتذة يعممون في حقل أسيامات العممية كتبيا اإل
شورية وفترات الممتدة من االلف السادس قبل الميالد مرورا بالحضارات السومرية واألكدية واآل

ثارية آليو من معرفة إمية. نممل ان يجد القار  الكريم ما يصبو سالالحكم االجنبي ثم العصور اإل
ثارية التي تساعد في توعية االنسان وحضارية. ان نشر ىذه البحوث سيسيم في تعزيز الثقافة اآل

نسانية ودروس يفاد منيا االن ومستقبال، مع االخذ ثار والتراث، كما انيا ممك لإلىمية اآلمب
ثارنا من عمميات نيب واعمال حفر عشوائية وغير آالتي حمت ب بالحسبان اليجمة الشرسة

ثري اوال ومن ثم نيب محتوياتو وتيريبيا خارج العراق. الموقع األ مشروعة اسيمت في تشويو
ثار مدينتي نينوى والنمرود ومحتويات متحف الموصل كميا دليل قاطع عمى آما حل ب       ً وأخيرا  

شورية والتي امتدت لما يقرب من مى تدمير الحضارة اآلمدربة عممت عخفية ممنيجة و            وجود أيد  
 الف سنة قبل الميالد.  2000

في نشر منجزات تمك      ً دورا                                           ً ن يكون لمبحوث المقدمة والتي ستقدم مستقبال  أنممل 
القديم في مجال الكتابة والتدوين والقانون والفمك  األدنىثرىا في بمدان الشرق أالحضارات و 

 بكل مجاالتيا.  واآلدابوالتنجيم واليندسة والرياضيات والطب 
 االعداد القادمة ستنشر الكترونيا، وىذا ما يسيل التواصل بين ىيمة التحرير والباحثين 

 لييا. ن شاء اهلل. وستزود المجمة الباحثين بموقعيا الجديد وكيفية التقديم اإ
 

 ومن اهلل التوفيق
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 نعي 
                                                   ستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار مصطفى الشيخمي  الراحل األ

5491  _9154 
 براهيم إأ.د. جابر خميل 

 جامعة الموصل  –كمية اآلثار 
 سبق رئيس هيأة اآلثار والتراث األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غادر الدكتور عبد القادر مطار بغداد الدولي  0207يمول أ 02في يوم الجمعة الموافق 
، يرافقو نجمو  تتعمق بالقمب في إحدى مشافييا فحوصات إلجراءمتوجيا الى مدينة اسطنبول بتركيا ، 

أنس . بعد إجراء الفحوصات الطبية قرر االطباء المختصين إجراء عممية جراحية كبرى في القمب . 
ونقل جثمانو إلى بغداد ووري  0207الثاني من تشرين االول  حياة فيايام معدودات فارق ال وبعد

 .  0207الثرى في مقبرة الكرخ االسالمية في السادس من تشرين االول 
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ن كان تفسيره ىو والفقد حالة مؤلمة ، والفراق ىاجس مرعب يبقى      ً                                   كامنا  في ذىن اإلنسان وا 
 انتقال من حياة زائمة إلى أخرى دائمة مستقرة . 

 (باب الشيخ )سم افي حي عريق من أحياء مدينة بغداد معروف ب 0723ولد الفقيد عام 
الذي فيو مرقده ومسجده  (الكيالني)نسبة إلى الشيخ الزاىد عبد القادر بن موسى بن عبداهلل الجيمي 

 الجامع . 
ثار عدىا بقسم اآلواإلعدادية في مدارس بغداد ثم التحق ب االبتدائيةمل المرحوم عبدالقادر دراستو كأ 

في االثار القديمة . وأىمتو شيادتو  البكالوريوسبجامعة بغداد وحصل عمى شيادة  اآلدابفي كمية 
ثار . ونسب بدرجة منقب آ (                ً ار والتراث حاليا  الييأة العامة لألث)ين في مديرية االثار العامة يلمتع

                                                                                           لمعمل في دائرة التحريات وحماية المواقع االثرية . والتحق يومئذ  بالمجان التي كانت تعد مؤلفين 
بغداد  - ثريةأطمس المواقع األ)و  (0752بغداد  - المواقع االثرية في العراق)ميمين ىما : كبيرين 
ً                                                . فضال  عن الواجبات االخرى المتعمقة بإجراء الكشوفات عمى (0754 مواطن االثار وتفقدىا من      

 جل حمايتيا من التجاوزات . حين آلخر ، من أ
رشحت مديرية االثار العامة يوميا المرحوم عبد القادر  0753ذار من سنة في بداية شير آ

ثرية التي كان يجرييا عالم االثار االمريكي روبرت ادمز االستاذ في ممثال عنيا في المسوحات األ
عة شيكاغو لممنطقة الواسعة المساحة الواقعة بين قضائي عفك في محافظة المعيد الشرقي بجام

ثاري لغاية النصف االول من شير القادسية والنعمانية في محافظة واسط واستمرت عمميات المسح اآل
االنيار  يس من العام نفسو . واليدف من ىذه المسوحات ىو استكمال الدراسات الخاصة بمجار ر ما

والتي كانت تروي المدن والقرى والحقول والبساتين في العصور القديمة ، والتي  ، ةوالجداول الدارس
 غدت في القرون المتأخرة الماضية شبو صحراوية .

في عام  روعو ىذا عمى مراحل . كانت االولىالجدير بالذكر أن االستاذ ادمز بدأ مشومن 
             ً                در قد أعد بحثا  قيما عن نتائج . وكان المرحوم عبدالقا 0753 في والثالثة 0751والثانية في  0746

. أما االستاذ ادمز فقد  47 – 40ص  (0755) 11لك المسح نشره في مجمة سومر المجمد ذ
عمال االثارية ىذه عالوة كانت األ( Heartland Cities , Chicago 1981) أصدر مؤلفو الشيير

التنقيب التي ، قد أكسبت الفقيد ميارة في التحري و رسوبي عمى أعمال المسوحات في منطقة السيل ال
ثار العراقية ، جعمتو يعقد العزم عمى إكمال تحصيمو العممي . فسافر رحمو تضطمع بيا مؤسسة اآل

طروحتو في ااهلل إلى المممكة المتحدة والتحق بجامعة كالسكو والتي منحتو شيادة الدكتوراه عن 
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الواقعين  (السيب وحداد)مرين ىما في تميين مشيورين بحوض سيل حالنصوص المسمارية المكتشفة 
 . م ق 0373 – 0222ن إلى العصر البابمي القديم في محافظة ديالى والعائدي

The Old Babylonian Tablets From ME – TURAN (Tell AL SIB and Tell 

HADAD) Univiersity of Glasgow June 1983 
ثار التي منحتو اجازة دراسية إلكمال إلى العراق والتحق بمؤسسة اآلعاد الدكتور عبدالقادر 

بن رشد اتحصيمو العممي . وبعد مدة غير طويمة وبناء عمى طمبو نقمت خدماتو إلى كمية التربية 
دائرة  بجامعة بغداد لتدريس تاريخ العراق والوطن العربي في العصور القديمة إال انو لم ينقطع عن

في  اآلدابثار بكمية كانت صالتو العممية مع قسم اآل العراقي وفي الوقت نفسوثار والمتحف اآل
                      ً       ً        ً                                               الجامعة ذاتيا ، محاضرا  ومشرفا  ومناقشا  لطمبة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه . 

لم يقتصر نشاطو العممي عمى كميتو بل كان يمبي دعوات الجامعات العراقية لمناقشة أطاريح 
اسات العميا وفي مقدمتيا جامعة الموصل . إذ تحمل أعباء السفر ومخاطره في أوقات طمبتيا في الدر 
نخبة  كتبتيا وسوعات الحضارية التينشير إلى جيود الفقيد في المشاركة في المكما  أمنية حرجة .

               ً                    والتي غدت مصدرا  لمطمبة والباحثين . ، من الباحثين العراقيين
ً   وفضال  ع ثاريين والمؤرخين في العراق فأصبح الفقيد العديد من اآللك فقد تخرج عمى يدي ن ذ   

 بعض تالميذه يقودون العممية التربوية في المدارس والجامعات العراقية . 
وفي جامعة بغداد يحق لنا أن  ثثار والتراومن خالل سنوات زمالتي مع الفقيد في ىيأة اآل

 دب والخمق الحسن . ثره وحسن شمائمو . فقد كان بحق حميد الشيم واألآنذكر م
 وترك عند عائمتو وزمالئو وأصدقائو ةخر اآل غادرنا المرحوم الدكتور عبدالقادر إلى عالم

ندعو اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمتو ، وأن يسكنو محبيو لوعة الحزن وألم الفراق . ومعارفو و 
 أعمى فراديس الجنان . 

 
نا إليه راجعون نا هلل وا                            وا 
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 دراسة مقارنة-النص المسماري والقرآني الزواج بين
 أ.د.سالم يحيى الجبوري                            نسرين أحمد عبد           م.    

 جامعة الموصل - ثاركمية اآل                           جامعة الموصل    - ثاركمية اآل
 

       الممخص
                      لتناسؿ، والمحافظة عمى     جؿ ا                         اقتراف الرجؿ بالمرأة مف أ                                الزواج ظاهرة اجتماعية يقصد بها
                      قػرار  ، والػزواج رابطػة                                  سر، ويتـ ذلػؾ بموافقػة المجتمػ  وا                                    الجنس البشري مف االنقراض، وتكويف األ

  .                                                           قوية، ومؤسسة اقتصادية، واجتماعية وفيه استقرار حقيقي لمزوجيف
            ا           ـ تكػػف عمػى سػناة واحػدة فػػي  لػ                      ريخيػػة أف أعػراؼ الػزواج  أ          ثاريػة والت           الدراسػات اآ           لقػد أظهػرت

                                                                        تمعػػػػات الشػػػػرقية القديمػػػػة ، بػػػػؿ كانػػػػت مختمألػػػػة بػػػػاخت ؼ األمػػػػاكف و األو ػػػػاع االجتماعيػػػػة     المج
                                        جعمنػػػا نحػػػاوؿ تأصػػػيؿ تمػػػؾ الزيجػػػات عبػػػر دراسػػػة                                        القتصػػػادية واتصػػػالها بالخػػػارج، وهػػػذ  الحػػػاؿ ت  وا

                                                                            النصػػػػػوص المسػػػػػمارية والبحػػػػػث والتقصػػػػػي فػػػػػي متونهػػػػػا بهيػػػػػة اي ػػػػػاحها لمقػػػػػارئ ومػػػػػد  انتشػػػػػارها 
                                                        السػػػاميةن انػػػذاؾ، إذ وردت إلينػػػا مسػػػميات بعػػػض مػػػف تمػػػؾ الزيجػػػات                       وح ػػػورها فػػػي المجتمعػػػات  

                     " وغير ذلؾ ، وعمػى مػا      السبي  و"    ار"         " و"الشه                 و"المقت أو ال يزف            مثؿ "الخدف"             الى حد ما         الهريبة 
                                               قتصػر عمػى عػرب الجاهميػة بػؿ كانػت معروفػة عنػد غيػرهـ                مػف الزيجػات لػـ ت                   يبدو أف هذ  االنػواع 

  ت                                                     بما الف تمؾ االقواـ كانت محاطة بػأقواـ وح ػارات عػدة أثػر      . ور                          مف الشعوب  الساميةن االخر 
                                                                                  ظاهرة زواج البعولة   ويقصد به الزواج االعتيادي المتمثػؿ بالخطبػة ، المهػر ، الهػدايا ،      ً    سمبًا في
                                          والذي يهدؼ الى تكويف لبنة المجتم  الحقيقي                                    االع ف عف ذلؾ الزواج أماـ المجتم  ن   و        الشهود 

                      ً                                           س ـ مثؿ هذا الزواج الحقًا وحـر غير  لمػا فيػه مػف اثػار سػمبية مػف شػأنها                     وهي االسرة وقد أقر اإل
                             وهذا ما سنقرأ  في متف البحث.  ،                     أف تهدـ كياف االسرة

Abstract                                                   
Marriage is a social phenomenon which mean the coupling 

between a man and a woman for the sake of reproduction, the preserving 

of human race , and making family . 

This happens with the consent of society. Marriage is a strong bond and 

an economical and social instruction .It lead to real stability for the 

married couple . 

Archaeological and historied study show that the norms of marriage is not 

the same in ancient oriental societies. 

In fact they were different depending on the places and the soci-

economical conditions and their foreign linkage. 

This fact necessitates that we establish the roots of those marriages 

through studying cuneiform tablets and scrutinizing. 
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 Their contents to explain them to readers and to show how far they were 

widespread in semitic societies .we came across a number of terms that 

name those strange marriage such as secret affairs , shaghar (exchange of 

sisters),enslaving ect.. It seems that these marriages was not limited to 

pre-Islamic Arab society, but also know to other semitic societies may be 

because those socities were surrounded by different races and cultures 

which had a negative effect on normal marriage which aims to establish 

the basic unit of society , the family. 

 Islam approved this type of marriage and prohibited other types due to 

their negative impact, which can lead to the demolition of family, which 

is the topic of this paper. 

                  ً  الزواج لغة واصطالحًا 
           مقارنػة شػي              أصػؿ واحػد هػو     عمػى     يػدؿ                  ز، و،جن و الػذي  ر                 مصدر مشتؽ مف الجذ  :             الزواج لغة
                             ، وهػػو الألصػػيق، وقػػد جػػا  القػػراف  ن2                               زوج المػػرأة. والمػػرأة زوج بعمهػػا  :           ذلػػؾ الػػزوج      ، مػػف         لشػػي  مػػا 

                                           بالتذكير إذ قاؿ اهلل جؿ ثناؤ  في محكـ كتابه:
ْ  ُ اْسككُكْن َأنككَت َوَزْوُجكك  "     َ  َ   َ   َ  ْ  ُ  ْ َ  َك اْلَجنَّككَة   َّ  َ َ  َ َأْمِسككْك َعَمْيككَك َزْوَجكككَ         وكػػذلؾ "    ن1   "َ   ْ   ْ  َ   َ  َْ  َ   ْ  ِ  ْ ْن َأَردتُّككُم           ً     ، وقػػاؿ اي ػػًا  "  ن3   "  َ  ُ  َواِ  ُّ   َ  َ  ْ  ِ َ 

ٍ  اْسِتْبَداَل َزْوٍج مََّكاَن َزْوٍج   ْ  َ   َ   َ َّ   ٍ  ْ  َ   َ  َ  ْ ِ ْ   . ن5                     أي امرأة مكاف امرأة   ن4   " 
           ، ويعبػر عػف  ن6                                                                           والزوجة في المهة امػرأة الرجػؿ وجمعهػا زوجػات ويقػاؿ لهػا زوج والجمػ  فيهػا أزواج

                                                                            لنكاح" في الألقه اإلس مي. والنكاح هو العقد في األصؿ، ثـ استعير لمجماع، وقد عبر             الزواج بػ "ا
                                                                                            القراف الكريـ عف الزواج في المعنى الشائ  عندنا مف "الزوج" والزوجية. أما في حالة التزوج وعقد 

   فػي                                                                                      العقد لهرض الدخوؿ عمى المرأة، فقد عبر عف ذلؾ بػ "النكاح" و"نكق" ومف هنا أطمؽ الألقهػا  
  . ن7                               كتب الألقه عمى الزواج بػالنكاح

ُ ْ  ُ ْ  َ ً   َأْو ُيككَزُوُجُيْم ُذْكرَاًنككا                                                ً                      ويقػػاؿ تػػزاوج القػػـو وازدوجػػوا إذا تػػزوج بع ػػهـ بع ػػا ً، ومنػػه قولػػه اهلل تعػػالى "  ُ  ُ  َ  ُ  ْ  َ
َناثًا  ً   َوَيْجَعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما  َ ِ  َ  ً  َواِ    ِ َ   ُ   َ  َ  ْ  َ   ُ  َ ْ ِ   ٌ ِإنَُّو َعِميٌم َقكِديرٌ َ َ   َ  ٌ  ِ َ   ُ                                            . أي: يقػرنهـ وكػؿ شػيئيف اقتػرف احػدهما بػاآخر ن8   " ِ َّ

            فهما زوجاف.
                                                                 يقصػػد بػػه اقتػػراف الرجػػؿ بػػالمرأة مػػف اجػػؿ التناسػػؿ، والمحافظػػة عمػػى الجػػنس                ً  والككزواج اصككطالحًا 

قػرار  ، والػزواج رابطػة قويػة،                                                                                          البشري مػف االنقػراض، وتكػويف األسػر، ويػتـ ذلػؾ بموافقػة المجتمػ  وا 
                مهػة االكديػة كممػة              وال نعػرؼ فػي ال   ن9                                                       ومؤسسة اقتصادية، واجتماعية وفيه استقرار حقيقي لمزوجيف

          وهػػي ترجمػػة              "أخككذ كزوجككة"                                                            واحػػدة تػػدؿ عمػػى الػػزواج بػػؿ اسػػتعممت عبػػارة فعميػػة لمتعبيػػر عنػػه وهػػي 
  NAM.DAM.ŠÈ IN.TUG                                                    حرفيػة كمػا ورد فػي النصػوص السػومرية الخاصػة بػالزواج وهػي 

                                                  وقد ترد عبارة أكدية أخر  لممعنى والم موف نألسه تنص   ana aššutim ihuz                يقابمها باالكدية 
       . وقبػؿ  ن20   "                 "اخكذىا ككزوج وزوجكة        بمعنى:  ana aššutim ù mututim ihuzi"       اآتي:"      عمى

                                                                                  الولػػوج فػػي البحػػث والخػػوص فيػػه البػػد مػػف التنويػػه الػػى الكػػـ الهائػػؿ مػػف االشػػارات ذات الصػػمة فػػي 
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                                                                      ً              النصػػوص المسػػمارية التػػي تعػػذر عمينػػا ادراجهػػا واالكتألػػا  بالترجمػػة العربيػػة حرصػػًا منػػا عمػػى عػػدـ 
                                   ً                                   عػف ذلػػؾ نػود اإلشػػارة الػى اف هنػػاؾ أنواعػػًا مػف الػػزواج قػد عرفتهػػا العػرب لػػـ تصػػؿ             ً االطالػة ف ػػ ً 

                                                                                ايػػػدينا ومعرفتنػػػا الػػػى نصػػػوص مسػػػمارية مشػػػابه لهػػػا فػػػي الوقػػػت الحا ػػػر ممػػػا نسػػػتميق مػػػف قرائنػػػا 
                                                                                    االكػػػاـر العػػػذر، وكمنػػػا أمػػػؿ فػػػي االكتشػػػافات المسػػػتقبمية التػػػي قػػػد تظهػػػر لنػػػا نتاجػػػات مماثمػػػة تخػػػدـ 

                      ذ  الظاهرة االجتماعية.                 الباحثيف في مثؿ ه
                              مفيوم الزواج)النكاح( وأصولو  

                                                                       عمػػػى الػػػرغـ مػػػف عػػػدـ تػػػوافر المعمومػػػات الكافيػػػة عػػػف األشػػػكاؿ األولػػػى لمػػػزواج فػػػي بػػػ د 
                                                                                     الرافػػػديف، إال أنػػػه ربمػػػا مػػػر بالمراحػػػػؿ نألسػػػها المختمألػػػة التػػػي مػػػػرت بهػػػا المجتمعػػػات البدائيػػػة قبػػػػؿ 

                                          والمػػػواد القانونيػػػة الخاصػػػة بػػػالزواج ، نجػػػد اف                                            ن ػػػوجها الح ػػػاري، فعبػػػر دراسػػػة الوثػػػائؽ اليوميػػػة 
                                       ً                                         أحكامهػػػا كانػػػت متطػػػورة ومعقػػػدة ال تختمػػػؼ كثيػػػرًا عػػػف أحكػػػاـ الػػػزواج فػػػي المجمعػػػات الشػػػرقية فػػػي 
                                              ً                                    الوقػػػت الحا ػػػر، مػػػ  االخػػػذ بالحسػػػباف نػػػدرة عقػػػود  قياسػػػًا ببقيػػػة العقػػػود االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية 

                                       هػػػو معمػػـو لػػػد  الجميػػػ  أف فكػػرة الػػػزواج لػػػد       فكمػػػا    ٫                                      وغيرهػػا مػػػ  قدسػػيته عنػػػد العػػػراقييف االوائػػؿ 
                                                                                         العراقييف القدما  نابعة مف زواج اآلهة فيما بينها اي مف الزواج المقدس كزواج االلػه دمػوزي مػف 
                                                                                      انانا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، ومف ثـ انتقمت الى البشر كونه خميألتها عمى االرض ،  وربما 

                                           ؿ بح ػور الشػهود مػ  االعػ ف عػف ذلػؾ الػزواج ، اال                                     أف المجتم  كاف يكتألػي باالتألػاؽ بػيف االهػ
                                                                                اف مػػا جا نػػا مػػف عقػػود لظػػاهرة الػػزواج كانػػت كافيػػة إلي ػػاح بنػػود   بهػػض النظػػر إذا كػػاف هػػذا 
ً         ً                                                              الزواج كامً  أو ناقصًا مف وجهػة نظػر المشػرع ، و هػذا مػا هػو شػائ  فػي مجتمعاتنػا وحتػى وقػت            

                                           كـ البػراـ العقػود بػؿ عمػى مايبػدو كػانوا يكتألػوف                                             قريب ، فمـ تكف األسػر ممتزمػة بالػذهاب الػى المحػا
                                                                                 بح ور رجؿ ديف ليبارؾ ذلؾ الزواج م  ح ػور اهػؿ العريسػيف والشػهود، وهنػا البػد مػف االشػارة 
                                                                                          الػػى أف االتألػػاؽ الشػػألوي بػػيف العوائػػؿ العراقيػػة القديمػػة كػػاف يعتمػػد عمػػى مبػػدأ الثقػػة المتبادلػػة فيمػػا 

                                            ـ مػػ  االخػػذ بالحسػػباف قمػػة تمػػؾ االمػػاكف وبعػػدها عػػف                                       بيػػنهـ، والػػذي حػػاؿ دوف المجػػو  الػػى المحػػاك
                          النواحي و القر  والبمدات.

                            ً                                                ويػػػتـ الػػػزواج بمراسػػػيـ خاصػػػة تبعػػػًا لؤلعػػػراؼ والتقاليػػػد والعػػػادات االجتماعيػػػة ،إذ تختمػػػؼ 
                                                                                    عادات و وابط الزواج بحسب الثقافة السائدة فػي كػؿ مجتمػ ، وهػذا يعتمػد عمػى الظػروؼ البيئيػة 

                                             ، وبمػا اف نظػاـ األسػرة فػي مجتمعػات بػ د الرافػديف  ن22                 لثقػافي ألي مجتمػ                     والتركيب االجتماعي وا
    ً      ً                                                                             نظامًا أبويًا فإف االتألاؽ عمى الزواج كاف يتـ في معظـ األحياف بػيف والػد الخطيػب ووالػد الخطيبػة 

                       وبعػد موافقػة كػ  الطػرفيف    ن21                                                         خاصة عندما يكوف االبف صهير السف ولـ يكف قد استقؿ عف أهمه
         ً  وت ػػـ مػػوادًا   biblum                                                    الػػد  هديػػة الخطبػػة إلػػى والػػد الألتػػاة والتػػي تعػػرؼ باالكديػػة                 يقػػدـ الألتػػى أو و 

  . ن23                                      غذائية كالحبوب والمحـو والزبد وغيرها
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                                                                            ونسػػتطي  اف نتصػػور مراسػػيـ الخطوبػػة فػػي تمػػؾ الألتػػرة قياسػػا مػػ  مػػا هػػو موجػػود فػػي وقتنػػا 
             وبػػػػة وتقػػػػدـ فػػػػي                                                                    المعاصػػػػر، إذ يح ػػػػر ذوو الألتػػػػى وأقربػػػػاؤ  إلػػػػى بيػػػػت الألتػػػػاة وتحمػػػػؿ هػػػػدايا الخط

                                                                                احتألاالت وطقوس خاصة ومف أهـ المراسيـ التي جا ت في النصوص المسمارية هي قيػاـ الألتػى 
    كمػا    ن24                                                                          بصب الزيػت عمػى رأس خطيبتػه إشػارة رمزيػة إلػى اكمػاؿ عمميػة الخطوبػة واإلعػ ف عنهػا

       ويعنػي:   Terhatu(m)                                                                     كاف عمى الزوج أو والد  اف يدف  لوالد زوجته المقبمػة أو لوليهػا مػا يسػمى 
                                                    ويقابمػػه فػػي المصػػطمق العػػامي فػػي وقتنػػا الحا ػػر  النقديػػةن    ن25                                فػػي المهػػة األكديػػة  مهػػر الزوجػػةن

                                      فألي العصر البابمي القديـ أصبق المصػطمق    ن26                                            وهو مقدار مف الماؿ عمى األغمب أو مواد عينية
Terhatu(m)   شيقً  وأحيان    10- 2                                                يستعمؿ فقط لمداللة عمى كمية مف النقود تتراوح بيف        ً ً      ًا نصؼ    
                                                                   وهػػي بمثابػة هديػػة أخػػر  بعػد إكمػػاؿ اإلجػرا ات ذات الع قػػة وكتابػة العقػػد مػػف    ن27              منػا مػػف الأل ػة

                          ، أمػا عػف والػد الزوجػة فكػاف  ن28                                                        أجؿ  ماف الزواج الناجق وتحقيؽ الهدؼ منػه فػي إنجػاب األوالد
     جهػػاز                                                                                عميػػه اف يجهػػز ابنتػػه لمػػزواج ويزودهمػػا بمػػا تحتاجػػه فػػي حياتهػػا الجديػػدة وهػػو مػػا يسػػمى بال

                                                           وكػػاف يحػػؽ لمػػزوج بعػػد االتألػػاؽ عمػػى جميػػ  التألاصػػيؿ اف يػػدخؿ بزوجتػػه   šeriqtu(m)         وباالكديػػة 
ً                                               ً              متى شا  ويعد الزواج كامً  ، وقد يتأخر الدخوؿ اذ كاف سف أحد الػزوجيف صػهيرًا عنػدها ينتظػر                         
  ة                                                                                   لحػػػيف بموغهػػػا السػػػف المناسػػػبة ، أمػػػا الهديػػػة التػػػي يقػػػدمها الػػػزوج لزوجتػػػه فتػػػرد بالصػػػيهة االكديػػػ

nudunnu   وهػػي عبػػارة عػػف أمػػواؿ منقولػػة أو غيػػر منقولػػة مثػػؿ النقػػود واألثػػاث أو المػػزارع أو أي                                                                           
       ، والبػد  ن29                                                                            شي  اخر، وتقابػؿ هػذ  الهديػة عنػدنا فػي الوقػت الحا ػر مػا يطمػؽ عميػه  بالصػبحيةن

   سػب                                                         ً       ً                     مف الحديث عف القواعد التي روعيت في الزواج عند العرب قديمًا وحديثًا منها الكألا ة في الن
                         والحسب والمكانة في األصؿ.

                                                                      وبسػػػبب امتنػػػاع العربػػػي عػػػف تػػػزويم ابنتػػػه إلػػػى أعجمػػػي هػػػو تكػػػـر العػػػرب عمػػػى االعػػػاجـ 
                        ، لػػذا فمقػػد قػػاؿ االكػػتـ بػػف  ن10                                                            واسػػتع ؤهـ عمػػيهـ ونظػػرتهـ عمػػى انهػػـ دونهػػـ فػػي المنزلػػة والكرامػػة

               اب عربػي ومػف أـ                              ولقد استصػهروا شػأف المولػود مػف    ن12                                      الصيألي "المناكق الكريمة مدارج الشرؼ"
                       ً                                                            أعجمية فهو واف كاف عربيًا، لكنه اعجمي مف ناحية األـ حتى جا  االس ـ فعطمت هذ  المألاهيـ 

                          ً                                                      ومف القواعد التي روعيت أي ًا المنبت الحسف فالعرب قدمت البيت عمى الجماؿ لما له مف    ن11   ،
                         ثر في الوراثة التي تنتقػؿ                                                                 أثر في اخ ؽ المرأة وفي نجابة األوالد، وهو أثر دائـ لما لؤلصالة مف أ

                 صػمى اهلل عميػه وسػمـ -                                          ولهذا تقوؿ العرب  العرؽ دساسن و أكد  النبػي   ن13                     مف األبويف إلى األوالد
ً                       وقػد قػاؿ االصػمعي إف رجػً  مػف االعػراب قػاؿ لصػاحبه                         ) تخير فكنن العكرد دسكاس(  :         ذلؾ بقوله                     

                         فانهػا ال تخطػي الشػبه بواحػد                                                                 "إذا تزوجت امرأة مف العرب، فانظر إلى أخوالها وأعمامهػا وأخوتهػا،
                               "ال تحفككل بجمككال المككرأة وانظككر إلككى                                               ونجػػد هػػذا المسػػمؾ عنػػد اليهػػود إذ ورد فػػي التممػػود:    ن14      مػػنهـ

                                                                         وورد فػػي الحػػديث "ايػػاكـ وخ ػػرا  الػػدمف قيػػؿ: يػػا رسػػوؿ اهلل ومػػا خ ػػرا  الػػدمف  قػػاؿ:          أسككرتيا"
         ولقػػد أكػػد    ن15               نػػت مػػف بيػػت سػػو                                                            المػػرأة الحسػػنا  فػػي منبػػت السػػو " فػػ  قيمػػة لممػػرأة الحسػػنا  اذا كا
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                                                    ؽ.ـن عمى أهمية سمعة المرأة في بيت زوجها وكػاف بمقػدور       2750-    2791     ن16               قانوف حمورابي
                                                                                  الػػػزوج طػػػ ؽ زوجتػػػه اذا كانػػػت سػػػيئة السػػػمعة كمػػػا كػػػاف لهػػػا هػػػذا الحػػػؽ بالمقابػػػؿ إذا أسػػػا  الػػػزوج 

                      ن مف قانوف حمورابي:     241                       كما تنص عميه المادة   ن17         لسمعتها

                                                                         ت امرأة زوجيا و قالكت )ال تخخكذني( ي يقكرر مااكييا فكي الحكي ي فكنذا كانكت محافظكة         "اذا كرى  
                                 ً                                              ولككيس عنككدىا خطككخي و زوجيككا يخككرج كثيككرًا ويحككط )مككن قدر(كككياي فككال توجككد عقوبككة لتمككك المككرأة 

                                            وهػذا يػدؿ عمػى أهميػة األخػ ؽ وأنهػا مػف المتطمبػات    (ٕٛ )                                  وستخخذ جيازىا وتذىب إلى بيت أبييكا"
                                                              وقػد جا تنػا نصػوص احتػوت عمػى قػدر كبيػر مػف النصػائق التػي تحػث اإلنسػاف                 األساسية لمػزواج. 

                  إلػى ابػف اختػه نػػادف    ن19                                                                  عمػى التعألػؼ، وتػرؾ الرذيمػة، وتجنػػب الزنػا، ومنهػا نصػائق احيقػار الحكػػيـ
       ومنها 
                                                                       يككا بنككي ال ترفكك  نظككرك إلككى امككرأة متبرجككة متكحمككة وال تشككتيييا فككي قمبككك ي  نككك إن  -

             ً              ً             تجد فييا خيرًا ي وترتكب اثمًا أمام االلو                              أعطيتيا كل ما ممكت يداك لن

                                    يا بني ال تقرب امرأة ميذارة وال صخابة -

                                                                            يا بني ال تنظر عيناك جمال امرأة ي وال تدن إلى جمكال لكيس لكك ي  ن الكثيكرين ىمككوا  -
 (ٖٓ )                               بجمال امرأة وحبيا كالنار الالىبة

 

               س بػػػؿ التػػػأني فػػػي                                                          تشػػػير النصػػػائق التػػػي ذكرهػػػا احيقػػػار عمػػػى عػػػدـ االنصػػػياع ألهػػػوا  الػػػنأل
                                                                                       االختيار ومراعاة أف تكوف المرأة ممتزمة ،محتشمة، غير مسرفة وال مبذرة كي يتسنى لػذلؾ الػزواج 
              ً                                                                               بنا  أسرة وبيتًا أنموذجي تسود  االلألة واالحتراـ والمحبة ، وألف الجماؿ الذي قد تتمت  به أية امرأة 

                          لػه حتػى اواخػر العمػر، وهكػذا                                                       سوؼ يزوؿ ال محالػة لكػف شخصػية االنسػاف هػي الدائمػة الم زمػة
                                                                                      نجػد أف العػرب  كػػانوا يراعػوف اف تكػوف المػػرأة جميمػة الشػػكؿ وحسػنة المنظػر لكػػنهـ كرهػوا الجمػػاؿ 
                                                                                   الألاتف لما يحدث عنه مف شدة في االذالؿ، كما اثر بع هـ اف تتوافر صألة الذكا  فػيمف سػتكوف 

  . ن32                                               زوجته وأـ أوالد  حتى تنعكس عمى األبنا  فيما بعد
              الزواج وتنوعو      أسباب 

                                                ً                         تشػػير النصػػوص المسػػمارية المكتشػػألة الػػى أف هنػػاؾ أسػػبابًا عػػدة كانػػت ورا  ظهػػور هػػذ  
                                                                                         الظاهرة األجتماعية المهمة ، ومنها األسباب الدينية والدنيويػة، لكػف األسػباب الدنيويػة االجتماعيػة 

           ها وديمومػة              ً                                                           هي االكثر اهميًة بيف تمؾ االسباب فعف طريػؽ الػزواج تحػافظ العوائػؿ عمػى بقػا  اسػم
ً                                                              ذريتهػػا وكثرتهػػا ف ػػً  عػػف ربػػط الع قػػات األسػػرية والعشػػائرية مػػ  بع ػػها الػػبعض وجعمهػػا قويػػة                   
                                        ً                                         ومتينػػػة ، فنعتقػػػد أف العقػػػود كانػػػت تبػػػـر شػػػألهيًا بح ػػػور أهػػػؿ العريسػػػيف بعػػػد األتألػػػاؽ عمػػػى جميػػػ  

    فيف                                                                                الترتيبػػات ال زمػػة لمعػػرس أمػػاـ مجموعػػة مػػف الشػػهود وربمػػا بح ػػور أحػػد رجػػاؿ الػػديف المعػػرو 
                                      ً                                             ليبارؾ ذلػؾ الػزواج ، وهػذا الحػاؿ ظػؿ معمػواًل بػه حتػى وقػت قريػب فػي ب دنػا العربيػة و ، السػيما 
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                                                          ً                           في البػوادي واالريػاؼ ممػا دعػا اغمػب المجتمػ  الػى عػدـ الميػؿ كثيػرًا لمػذهاب الػى المحػاكـ فكانػت 
          سػب بػؿ حتػى                             ً                                               الحصيمة قمة عقود الزواج قياسػًا ببقيػة العقػود االخػر . لػيس عنػد االقػواـ العربيػة فح

              االقواـ االكدية
                                                                                وألف الكثيػر مػف البػاحثيف تحػدثوا عػف الػػزواج أو النكػاح بحاالتػه االعتياديػة حاولنػا تسػػميط 
                                                                             ً  ال ػػػو  عمػػػى أنػػػواع مػػػف الزيجػػػات غيػػػر الطبيعيػػػة والتػػػي خالألػػػت عػػػادات المجتمػػػ  الشػػػرقي قػػػديمًا 

                       ابطػة الػزواج كبنػا  اسػرة      ً                                                             وحديثًا، والتي مف شأنها أف تهدـ البنياف األساس الذي اقيمت مػف أجمػه ر 
                                                                                 مترابطػػة مػػف دوف مشػػاكؿ دينيػػة واجتماعيػػة وصػػحية كػػزواج المػػرأة مػػف رجمػػيف، وزواج الرجػػؿ مػػف 
                                                                                 ً        أختػػيف ممػػا يجعمنػػا أف نتحػػدث وبقػػوة الػػى تػػأثر بػػ د الرافػػديف أو شػػبه الجزيػػرة العربيػػة قػػديمًا بػػاالمـ 

                       حػرج أو تكمػؼ ، مػ  العمػـ                                                             والح ارات المجػاورة التػي كانػت هػذ  الزيجػات ممارسػة عنػدهـ ، دوف 
                         ً                                                         أف هناؾ زيجات اكثر اشكاليًة كزواج الرجؿ مػف ابنتػه وكمػا هػو معػروؼ لػد  الح ػارة المصػرية 
                                                                               والألارسػػية مػػ  االخػػذ بالحسػػباف أف هنػػاؾ حػػاالت مػػف الػػزواج داخػػؿ المجتمػػ  الكهنػػوتي ال يعػػرؼ 

               االشارة اليػه أف                                                                       بال بط لماذا مورست سنتحدث عنها حيف وصولنا اليها في البحث ، ومما تجدر
                                                                                      الباحثيف في العمـو الشرعية و الدنيوية اتألقوا عمى اف الزواج يستند عمى جوانب عدة اهمها:

               الجانب الديني -  
                                                                             خمؽ اهلل سبحانه وتعالى االنساف عمى الألطرة فمنػذ أف خمػؽ سػيدنا ادـ جػا  بحػوا  لتكػوف 

                   محكـ كتابه العزيز:                                                          أنيسه وسكنا  التي يمجأ اليها في حياته اليومية لذا قاؿ في
م  )  ر ح  د ة  و  ع ل  ب ي ن ك م  م و  ا ل ت س ك ن وا إ ل ي ي ا و ج  و اج  ك م  أ ز  م د  ل ك م  م ن  أ ن ف س  م ن  آ ي ات و  أ ن  خ  ْ  َ و   َ  َ   ً َّ  َ  َ   ْ ُ َ ْ َ  َ  َ َ  َ    َ  َْ ِ     ُ ُ ْ  َ ِ   ً  َ  ْ  َ  ْ ُ ِ  ُ َْ   ْ  ِ   ْ ُ َ  َ  َ َ   ْ  َ  ِ  ِ َ  َ  ْ ً  ِ  َّ ِ   ة  إ ن  ف ي َ ِ 

) ون  م  ي ت ف ك ر  َ  ذ ل ك  آل  ي ات  ل ق و    ُ َّ  َ َ َ  ٍ ْ  َ ِ  ٍ  َ َ َ   َ  ن31  َ ِ 
قه أنثى مف جنسه لتصير يشير الباري إلى عظمته وهو يخاطب الرجؿ في كيألية خم

                                   ً                                                   بينهما مودة ورحمة وألألة ولتكوف مسكنا  يمجأ اليه كؿ حيف، والهمية الزواج في االس ـ فقد ورد 
في الصحيحيف عف النبي محمد صمى اهلل عميه وسمـ احاديث تحث عمى النكاح إذ يرد في 

          ً وقاؿ أي ا   ن33   "النكاح سنتي فمن رغب فميس مني"أحدها اآتي
  ن34                                                                 اهلل أمراة صالحة فقد أعانو عمى شطر دينو فميتد اهلل في الشطر الباقي"         "من رزقو 

                                                                                 يشير الحديث الشريؼ إلى أف االنساف يبقى يجد حاجة الى الجز  اآخر فػي حياتػه وهػي االنثػى   
                                                                                و هذ  سنة اهلل في البشر م  االخذ بالحسباف أف تكوف الزوجة صالحة والعكس صػحيق ممػا دعػا 

                                                                   ونمكينا أف يذكر في اص حاته عف امتعا ه مػف أحػد انػواع الزيجػات المتبعػة                   الممؾ السومري اور 
    ً               ً      ً                                                               قديمًا مما جعمه محرمًا ممحقًا بعقوبة شنيعة تقابؿ حجـ الألعؿ وهػو الػرجـ بالحجػارة إذا مػا تزوجػت 

                                                       المرأة مف زوجيف في وقت واحد وكما هو مبيف في النص اآتي:
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                                         زوجيني )ولكككن( نسككاء اليككوم )إذا حككاولن ىككذا(                                         "واعتككادت نسككاء ا يككام السككابقة عمككى الككزواج بكك
  . (ٖ٘ )                                                      يرجمن با حجاري )التي كان يكتب عمييا( قصدىن )الشرير("

                                                                             تشػػير هػػػذ  الػػػى العقوبػػػة فػػي زمػػػف الممػػػؾ اورونمكينيػػػا مػػد  التطػػػابؽ بينهػػػا وبػػػيف الشػػػريعة 
             شػرائ  سػماوية                       ً                                                      االس مية والتي تعػد  نوعػًا مػف أنػواع الزنػا، ممػا يجعمنػا أف نعتقػد تػأثر هػذا الممػؾ ب

  .  ن 36                                                         مرت عمى ب د الرافديف جعمته يتخذ هذا القرار أو التشري 
 

                       الجانب النفسي والجنسي   -
                                                                             مػػف المعػػروؼ اف هنػػاؾ العديػػد مػػف األسػػباب التػػي تػػدف  األقػػواـ إلػػى الػػزواج منهػػا الهريػػزة 

         إلػػى شػػريؾ                                                                               الجنسػػية التػػي تعػػد الػػداف  الػػرئيس فػػي البحػػث عػػف المػػرأة واالرتبػػاط بهػػا، فػػالمر  بحاجػػة
                      ، وممػا ي حػظ وجػود حػاالت  ن37                                                         اخر فػي حياتػه يسػكف إليػه ألجػؿ البػد  بمرحمػة االسػتقرار النسػبي

                                                                                         ط ؽ تكشألها لنا قرارات المحاكـ منهػا وثيقػة مػف العهػد البػابمي القػديـ، ورد فيهػا رفػض الزوجػة أو 
           ا الماليػػة،                                                                        امتناعهػػا عػػف ممارسػػة العمػػؿ الطبيعػػي مػػ  زوجهػػا، فعوقبػػت بػػالط ؽ مػػ  خسػػراف حقوقهػػ

ً           كما انها دفعت غرامة نقدية قدرها ث ثيف شيقً  مف الأل ة                              وقد نجد العكس اذ ذكر نػص ثػاف   ن 38                                           
                                                                                دف  غرامة مالية قدرها عشرة شيق ت نتيجة عدـ اعترافه بزوجته وكما هو مو ق في اآتي:

Šum-ma ri-mu-um a-na ba-aš-tum aš-ša-ti-šu ú-ul aš-ša-ti at-ti iq-ta-bi 

10 GÍN KÙ.BABBAR ú-zi-bi-ša NI.LA.E 
                                                                         "اذا قكككد قكككال ريمكككم الكككى باشكككتم ي زوجتكككو ي انكككت لسكككت زوجتكككيي عشكككرة شكككيقل فاكككة سكككيتخمى 

     ن 39       ويزن"

                                                                                 عمػى مػػا يبػػدو أف الق ػػا  قػػد نظػػر فػػي ق ػػايا كثيػرة كػػاف مػػف بينهػػا ق ػػايا تخػػص الػػزوجيف ومنهػػا 
                           وجتػػه ممػػا يػػؤدي الػػى هػػدـ كيػػاف                                                             امتنػػاع المػػرأة مػػف أدا  حقوقهػػا الزوجيػػة أو عػػدـ اعتػػراؼ الػػزوج بز 

ً     االسرة وقط  حباؿ الود والرحمة بيف الطرفيف مما دعا الق ا  أف ي   عقوبات مالية ف ً  عف                                                                                
                                                                                        عدـ المطالبة بجمي  الحقوؽ المترتبة عمى الزوج في حاؿ طمبها لمط ؽ.                       

                 الجانب االجتماعي   -
                                                ث قوائـ هي الزوج والزوجة واألوالد، فاإلنجاب غاية                                مف المؤكد اف األسرة ال تقـو إال بث
               ، وكرهف العاقر                 "من ال يمد ال ولد"               إذ قالت العرب:    ن40                                       أساسية لقياـ األسرة في كؿ مجتم  إنساني

          ً                                                                           وعدتها شؤمًا. واتخػذ العقػر مػف األسػباب الشػرعية لمطػ ؽ إذ كػاف الرجػؿ يػأبى البقػا  مػ  امػرأة ال 
                                                             هالب، أو يتزوج عميها ليكوف له عقب، وليست هذ  العادة مف عػادات                           تمد، لذلؾ كاف يطمقها في ال

                  ، ولقػػػد احتػػػؿ مو ػػػوع    ن42                                                           العػػرب وحػػػدهـ ولكػػػف يشػػػاركهـ فيهػػػا أكثػػػر الشػػػعوب  السػػػاميةن األخػػػر 
                                                                                      اإلنجػاب الصػػدارة فػي بػػ د الرافػػديف ومنػذ أقػػدـ العصػور التاريخيػػة لمػػا يشػكمه مػػف أهميػة بػػارزة فػػي 

                                                            لػػذا سػػعت األسػػرة العراقيػػة القديمػػة، مػػف بدايػػة تكوينهػػا إلػػى اإلنجػػاب                            حيػػاة الألػػرد والمجتمػػ  انػػذاؾ، 
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                                                                                          واإلكثار مف نسمها، العتقادها بأف سعادتها ورفاهية كيانها يقوـ عمى كثرة أوالدها، وهذا ما تعكسه 
                                               . إذ يشير إحد األمثاؿ السومرية إلى ذلؾ بالقوؿ : ن41               الرقـ الطينية

  . (ٖٗ )                                           ءي ولكن إنجاب ا والد نعمة ال تمنحيا إال اآللية"                          ً          "يستطي  المرء ان يتزوج عددًا من النسا
                                                                                     يؤكػػد المثػػؿ عمػػى قناعػػة الألػػرد العراقػػي بػػأف إنجػػاب االوالد وهػػو رزؽ تمنحػػه اآلهػػة لمبشػػر لديمومػػة 
ً                                                                 الحيػػاة ف ػػً  عػػف الػػداف  االجتمػػاعي فػػي المجتمػػ  عػػف طريػػؽ سػػعي غالػػب األسػػر إلػػى اإلنجػػاب           

   ن44                                                     مى ممتمكاتها والحيمولة دوف المجو  الى التبني و غير                                     ل ماف اسـ العائمة ونسبها والمحافظة ع
                                                                                 كمػػا اف لكثػػرة األخػػوة عػػزة وقػػوة، فمػػف كثػػرت إخوتػػه اسػػتظهر بهػػـ فػػ  يػػتمكف أحػػد مػػف النيػػؿ منػػه 

  . ن45                       ا                            بسو ، وال مف ابتزاز حؽا مف حقوقه وال مف االعتدا  عميه
                 الجانب االقتصادي   -

                                        الترغيب بالزواج وانجاب الكثير مػف األوالد،                                        كما كاف لمجانب االقتصادي أهمية كبيرة في 
                                      ً                   ً                          خاصة بالنسبة لؤلسر غير المتمكنة اقتصاديًا؛ ألنهـ سيكونوف عونػًا لهػـ فػي إدارة وتمشػية بعػض 
                                                                  ً       ً          مػػف شػػؤونها الماليػػة إلػػى جانػػب األب ، والسػػيما فػػي المجتمعػػات الزراعيػػة قػػديمًا وحػػديثًا إذ يكػػوف 

                                                أوالدها الرجؿ في المهمات التي تتطمبها أعماؿ األرض                 ً                        الزواج فيها مطمبًا  روريا لتعيف الزوجة و 
      (ٚٗ )                              "الرجل الواىن يخكل بخجرة طفمو"                                   وهذا ما يوصأله المثؿ االكدي القائؿ:   ن46          وزراعتها

ً                           فػػػي حػػػيف جػػػا  وصػػػؼ الشػػػخص الػػػذي ال يعيػػػؿ زوجػػػة أو أطألػػػااًل بالمحتػػػاؿ كمػػػا فػػػي نػػػص المثػػػؿ                                               
             االكدي اآتي: 

ً    "ان الذي ال يعيل زوجة أو طفاًل ىو                                             محتال ال يعيل )حتى نفسكو( لتتاكاعم مصكااب الشكخص                             
  . (ٛٗ )                        ً الذي ال يعيل زوجة وال ابناً"

                                                                           يشير  النص الػى اف الكثيػر مػف الشخصػيات تػتممص مػف المسػؤولية الممقػاة عمػى عاتقهػا 
عالػة األوالد والزوجػة وخيػر دليػؿ عمػى هػذا                                                                                             مف تأميف الحيػاة الكريمػة لعػوائمهـ والمتمثمػة بنألقػات  وا 

                                                                             رسالة شكو  قدمتها إمرأة مف العصر البابمي القديـ الػى المحػاكـ تشػتكي سػو  معاممػة           ما جا  في 
                                         زوجها وهجرها لها مما دعاها الى قوؿ االتي:

A.ŠÀ mu-u it-ba-al                                                                                       
  . (ٜٗ )                      "المياه أكتسحت الحقل""

                                                                ا          مػف الػػنص الكػ ـ المجػػازي اف الكيػؿ قػد طألػػق كمػا تقػػوؿ العرب،وهػي بػذلؾ عباػػرت عػف سػػو       يألهػـ 
                        معاممة زوجها لها.

                 الجانب السياسي    -
                                          ً                            لقػػد كػػاف لسػػادات القبائػػؿ واألشػػراؼ والممػػوؾ غر ػػًا اخػػر مػػف الػػزواج، هػػو غػػرض كسػػب 

                     إذ يزوج الممؾ أو سيد                                                                      الحمألا  مف أمرا  وحكاـ ومموؾ الممالؾ البعيدة عف طريؽ الزواج السياسي
                                                                                         قبيمة ابنه سيد قبيمة أخػر ، فيشػد بزواجػه هػذا مػف أزر ممكػه أو مػف قػوة قبيمتػه، والسػيما إذا كانػت 
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   ا                                                             وتعاػػد المصػػاهرات السياسػية مػػف إحػػد  الوسػائؿ الدبموماسػػية التػػي اتبعهػػا    ن50                       الألتػاة مػػف قبيمػػة كبيػرة
                                إلػى جػانبهـ وتهييػر مػواقألهـ؛ لػدر                                                          حكاـ ومموكه العراؽ القديـ عمى وذلؾ لكسب ود أطراؼ عديدة

                إذ نقػػػرأ فػػػي نصػػػوص    ن52                                                          الخطػػػر عػػػنهـ وتجنػػػب األعمػػػاؿ العسػػػكرية التػػػي قػػػد تتعػػػرض لهػػػا الػػػب د
                                                                                       العصر البابمي القديـ العديد مف المصاهرات بيف الممالؾ منها مصاهرة سياسية بػيف مممكػة ايسػف 

     وذلػؾ    ن53              ى حػاكـ أنشػاف                    ؽ.ـن إذ زوج ابنتػه إلػ      2954-    2974     ن51      دكػاف  -                 في عهد حاكمهػا ادف
                                                                                  لتػػأميف الحػػدود مػػػف العي ميػػيف لتحاشػػي تػػػدخمهـ المسػػتمر بػػػب د ، وألهميػػة هػػذا الػػػزواج فقػػد تمػػػت 

  . ن54                                اإلشارة اليه في احد  سنوات حكمه
"MU 

d
i – din – 

d
da-gan LUGAL – e ma – tum – ni – a – tum DUMU. 

MUNUS – a ni  LUGAL  an- ša – an 
ki

"
( 55) 
. 

                                     دكان الممك ابنتو لحاكم مدينة أنشان".  -   أدن          "سنة زواج 
في حيف نجد اف مممكة أشنونا أقامت العديد مف المصاهرات السياسية في عهد ممكها 

ئيؿ  -ؽ.ـن منها م  أحد زعما  القبائؿ االمورية المدعو أيدي 1001-1020  ن56 اخوـ -نور
كد  أحد األختاـ التي تـ العثور اخوـ إلى اوشاسـ ابف الممؾ االموري وهذا يؤ  -إذ زج ابنته نور

 عميها إذ نص عمى ما يأتي:
"nu-ur-a-ḫu-um   ma-ra-am   

D
TIŠPAK  ENSÍ  eš-nun-na

KI
   a-na  u-

ša-šum  e-mi-su  DUMU ab-da-il  ra-bi-an  a-mu-ri-im  i-qi4-iš"
(57)
. 

ايل حاكم  -بدياخوم محبوب اإللو تشباك حاكم اشنونا إلى اوشاسم صيره ابن أ -"أىدي نور
 االموريين".

تدؿ هذ  المصاهرة عمى حكمة ممؾ اشنونا في تجنب الخطر األموري مف جهة، و لمزج 
ً                                     العرش االشنوني بالدـ االموري مف جهة أخر ، ف    عف تأميف الع قة معهـ واالستعانة بهـ                                            

 في حاؿ تعر هـ ألي خطر أو اعتدا  في المستقبؿ.
 

 أنواع الزواج  
                                                           ا        سات االثارية والتاريخية أف أعراؼ الزواج والط ؽ لـ تكف عمى سن ة واحدة تظهر الدرا

في المجتمعات الشرقية القديمة ، بؿ كانت مختمألة باخت ؼ األماكف و األو اع االجتماعية 
واالقتصادية واتصالها بالخارج، وهذا الحاؿ يجعمنا نحاوؿ تأصيؿ تمؾ الزيجات عبر دراسة 

حث والتقصي في متونها بهية اي احها لمقارئ ومد  انتشارها النصوص المسمارية والب
وح ورها في المجتمعات  الساميةن انذاؾ، إذ وردت إلينا مسميات بعض مف تمؾ الزيجات مثؿ 
"الخدف" و"البدؿ" و"الشهار" و"البعولة" و"زواج ذوات الرايات" وغير ذلؾ ، وعمى ما يبدو أف هذ  

مى عرب الجاهمية بؿ كانت معروفة عند غيرهـ مف الشعوب االنواع مف الزيجات لـ نقتصر ع
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، وسنحاوؿ إيجاد أوجه الشبه بيف تمؾ الزيجات التي ذكرت أع   م  ما  ن58  الساميةن االخر  
 هو متوافر مف نصوص مسمارية والتي يمكننا ايجازها عمى النحو اآتي:

ومنها ب د الرافديف و الجزيرة شاع هذا الزواج في الشرؽ األدنى القديـ  زواج البعولة  -ٔ
                                                                               ً    العربية وب د الشاـ إذ اعتادت االمـ القديمة عمى ممارسته وفؽ شروط تحدثنا عنها سابقا  و 
ً              المتمثمة بالخطبة والمهر وجمي  ترتيبات الزواج األخر  مف هدايا وغيرها ف    عف االع ف عف                                                                       

ـر غير  م  االخذ بالحسباف شيوعه في ذلؾ الزواج ، وقد أقر اإلس ـ الحقا مثؿ هذا الزواج وح
الساميةن مقارنة ببقية الزيجات حتى أصبق هو المقصود عند   ن59 مختمؼ البيئات العربية

اإلط ؽ ،وفيما يأتي أحد النصوص المسمارية الذي يمثؿ لنا حالة الزواج عند العراقييف القدما  
 والذي ينص عمى اآتي:

DIŠ
pi4-ia[la-at] DUMU.MÍ i-din-

D.
MAR.TU a-na 

D.
za-ba4-ba4-na-ş[i-ir] 

a-na aš-šu-tim i-di-iš-ši te-er-ha-at ma-ar-ti-šu  i-din-
D.

MAR.TU i-na 

qa-ti ka-re-bu-um 10 GÍN KÙ.BABBAR ma-hi-ir 
DIŠ.D

.za-ba4-ba4-na-şi-

ir a-na pi4-ia-la-a aš-ša-ti-šu ú-ul aš-ša-tin at-ti i-qa-ab-bi-ma ú-ga-la-

bu-šu-ma a-na KÙ.BABBAR i-na-di-nu-šu 
DIŠ.

pi4-ia-la-at a-na 
D.

za-ba4-

ba4-na-şi-ir mu-ti-ša ú-ul mu-ti at-ta i-qa-b-bi-ma i-ha-aš-šu-ši-ma a-na 

me-e i-na-du-ši i-na-ma-ru ka-ri-bu-um ma-la i-ba-aš-šu-ú a-na pi4-ia-

la-at la i-ra-gu-um MU 
D.

AMAR.UTU ù sa-am-su-i-lu-na IN.PÀD.DÈ 

IGI a-ap-pa-a IGI LÚ.
D.

EN.ZU ra-bi-a-nu-um IGI 
D.

AMAR.UTU-mu-

ša-lim IGI e-nu-ka-d[x] IGI ip-qu-
D.

na-[bi-um] ITU ŠE.GUR10.KU5 U4 

20 KAM MU sa-am-su-i-lu-na LUGAL.E U6.NIR KI.TUŠ[MAH] 
D.

za-

ba4-ba4                                                                                                                                                 
ناصر اعطاىا )كك(زوجة ي مير ابنتو -امورو الى زابابا-امورو ي السيد ادن-بياالت ابنة ادن "

ناصر الى -امورو من يد كاريبوم ي عشرة شيقل فاة سمم )أعطى( ي زابابا-ي السيد ادن
بياالت زوجتوي انت لست زوجتي يقولي يحمقونو يمقابل الفاة يعطونو )يبيعوه(ي بياالت الى 

زوجيا انت لست زوجي تقولي يربطونيا ويرمونيا في الماء)النير(  ناصر-زابابا
ويراقبونك)ككنيا(ي كاريبوم ومن كل ما يمتمك عمى بياالت لن يدعيي بخسم االلو مردوك والممك 

موشاليمي امام -سين المحافظي امام مردوك-إيموناي اقسموا ي امام آببا ي امام اويل-سمسو
وم(ي اليوم العشرون من شير أياري السنة التي رمم فييا الممك نا)بي->دي<ي امام ابقو-إينوكا
 .ن60  إيمونا زقورة مكان المسكن )العظيم لكك(ككاللية زبابا وااللية)إنانا(.-سمسو

أكدت النصوص المسمارية الى جانب النصوص القانونية عمى قدسية الزواج و عمؽ 
ن مف 218أشارت اليه المادة القانونية   الرابطة االسرية عف طريؽ أبراـ عقود الزواج، وهذا ما

 قانوف حمورابي والتي تنص عمى اآتي:
 .ن62 "اذا أخذ رجل امرأة ولم يعمل عقدىا يتمك المرأة ليست زوجة"
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ً       قد يتسا ؿ القاري  إذا كانت هذ  المادة القانونية مطبقة فع   بنسبة % فمماذا لـ 200                                                        
                                        ً  واب أننا نعتقد أف عقود الزواج ليست الزاما  نعثر عمى نصوص كثيرة تخص عقود الزواج   فالج

عمى الطرفيف لكف المشرع مف واجبه أف ي   أسس و طرائؽ إثبات ت مف حقوؽ الطرفيف في 
وثيقة العقد،وبهذا كاف هذا النص يظهر وجهة نظر المشرع ، لكف المجتم  عمى العموـ كاف 

                                     ً  لمدف الرئيسة ، إذ كاف تقديـ المهر نوعا                      ً                               يميؿ الى االتألاؽ شألويا  م  الوالديف وال سيما في خارج ا
مف التقدير واالحتراـ لها وهو اعتراؼ مف الزوج باستق لية زوجته، م  وجود الشهود والقسـ باإلله 
ً                                              او الممؾ ل ماف حقوؽ ك  الطرفيف ف    عف العقوبات المترتبة عمى الطرؼ المخؿ بالعهد                                   

ه في النهر عمى أساس أف ك  الطرفيف  يمث ف الذي ابرمه سوا  بح قة شعر  أو بيعه أو قذف
المبنة االساس لتكويف أسرة جديدة مما دعا المشرع البابمي القديـ الى التشديد عمى أهمية الحألاظ 
عمى سمعة الرجؿ والمرأة عمى حد سوا  لكف لخصوصية المرأة و سمعتها فقد خصت المادة 

 ن في قانوف اشنونا،فنقرأ وعمى اآتي:18 
كتب عقدا" وأقام وليمة  بييا و ميا وأخذىا ي)انيا(زوجة يويوم تابط في حان رجل  " اذا

 ن61  تموت ولن تحيا".
            ا                                                                  وقد أكد المش رع عمى النهاية الحتمية لممرأة في حاؿ خيانة زوجها، و ذلؾ ألهمية دور 

ً  المرأة في تأسيس أية أسرة، وأية خطيئة قد ترتكبها ستسي  لسمعتها ولعائمتها ف     عف سمعة                                                                           
ن مف قانوف حمورابي قد أكدت عمى  الم موف نألسه إذ جا  فيها 218زوجها لذا نجد أف المادة  

 االتي:
"إذا ابطت زوجة رجل ماطجعة م  ذكر ثاني يربطونيا ويرمونيا في الماءي فنذا أبقى سيد 

 .ن63  الزوجة عمى حياة زوجتو ي يبقى الممك عمى حياة عبده"
                                             ً         ً         انألا" الى أف المجتم  البابمي القديـ كاف محافظا  و ممتزما  بالقيـ تشير النصوص المذكورة 

واالعراؼ الحميدة مما يدعونا الى االشارة ألهمية هذا العقد بوصأله المبنة األساس لتكويف اسرة 
 جديدة.

                             نكاح المقت أو نكاح الايزن   -ٕ 
                 انوا يألعمػوف فػإذا                                                                 يقصد به أف العرب كانت تتزوج نسػا  ابائهػا بعػد وفاتػه، وهػو أشػن  مػا كػ

                                                                                           مات الرجؿ، قاـ أكبر أوالد  فألقى ثوبه عمى امرأة أبيه، فورث نكاحها، فإذا لـ يكف له حاجػة فيهػا 
                                                          . وربما سبب دف  المهر تر ية لؤلبف األكبر بسبب تنازله عف حقػه  ن64                        تزوجها أخوته بمهر جديد

  ا                      أناػه كػاف يقػاؿ لمرجػؿ الػذي                                                وذكػر القرطبػي فػي تألسػير  "الجػام  ألحكػاـ القػراف "   ن65              في زوجػة أبيػه
                      ويقػػاؿ لػػه أي ػػا مقيػػت أي    ن66                                                              يقػػـو بهػػذا العمػػؿ "ال ػػيزف" والولػػد الػػذي يولػػد مػػف هػػذا الػػزواج مقتػػي
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                                                              ومارسه الكثير مف النػاس، وكػاف محتقػرا عنػد بع ػهـ اآخػر، ولهػذا سػمي    ن67               مبهوض ومستحقر
    ن68             بزواج المقت

                               عروفػػة لػػد  البػػاحثيف سػػميت  بمقػػتن                             عشػػتار عػػف طبقػػة اجتماعيػػة غبػػر م–                   لقػػد اشػػار قػػانوف لبػػت 
     ن مػػف   26                                                                                   نعتقػػد أنهػػا ذاتهػػا التػػي جا تنػػا مػػف األقػػواـ العربيػػة فػػي الجزيػػرة العربيػػة فنقػػرأ فػػي المػػادة  

              القانوف االتي:
      ن69                                                                           "إذا ذىب مقتم إلى رجل بنرادتوي لن يمسكو ذلك الرجلي لو أن يذىب حيثما يرغب"

                                         قػػػة كانػػػت ال تحظػػػى بمكانػػػة اجتماعيػػػة مرموقػػػة فػػػي                                         يبػػػدو مػػػف هػػػذ  المػػػادة القانونيػػػة أف هػػػذ  الطب
                                                                                           المجتمعات القديمة ، وعمى ما يبدو أف الشرائ  العراقية القديمة قػد اشػارت الػى قػبق هػذا الػزواج و 

                      ويمكننا أف نسػتعرض بعػض        )مقت(                                                    ا  سوئه وأنه غير محبب  ، بدليؿ أف المولود الذي يأتي يسماى 
                         ن مػف قػانوف حمػورابي ،وعمػى    258                  في نػص المػادة                                         االشارات التي تدؿ عمى وجود  وهذا ما نقرأ

            النحو اآتي:
"šum-ma   a-wi-lum wa-ar-ki a-bi-šu i-na   šu-un ra-bi-ti-su ša 

DUMU.
MEŠ

 wa-al-da-at it-ta-as-ba-at a-wi-lum  šu-ú i-na  É .A.BA  in-

na-as-sà-ah"
( 70) 
. 

                                    أبيوي يطرد ذلك الرجل من ممتمكات بيت                                          ً      "اذا ابط رجل في حان مربيتو التي ولدت أوالدًا بعد 
      ا ب".

                                                                                       تػذكر الباحثػة اليزابيػث فػي هػذ  المػادة اف المػػرأة كانػت زوجػة األب وليسػت أمػا" لمولػد ،والف زوجػػة 
                  ً                                                               األب التػػػي ولػػػدت أوالدًا سػػػتكوف ع قتهػػػا مػػػ  ابػػػف الػػػزوج بمػػػرور الػػػزمف كالع قػػػة بػػػيف األـ وابنهػػػا 

                                ا             بػػػػه، فع قتػػػػه معهػػػػا بعػػػػد وفػػػػاة أبيػػػػه تعاػػػػد عمػػػػ  منافيػػػػا                                      الحقيقػػػػي، كونهػػػػا قامػػػػت بتربيتػػػػه والعنايػػػػة 
  . ن72                                                             ً لؤلخ ؽ،ويستحؽ عميه الطرد مف بيت أبيه وحرمانه مف الميراث أي اً 

                                                                                 وعمػػى مايبػػدو أف هػػذا الػػزواج ظػػؿ معمػػوال بػػه الػػى أف جػػا  االسػػ ـ وحرمػػه ،  فقػػد ورد اف كبيشػػة   
                         وؿ فقالػػت" "اف أبػػا قػػيس قػػد                                                        بنػػت معػػف بػػف عاصػػـ "امػػرأة ابػػي قػػيس بػػف االسػػمت انطمقػػت إلػػى الرسػػ

                                                                  همؾ، واف ابنه مف خيار الحي قد خطبني" فسكت الرسوؿ، ثـ نزلت اآية : 
ِ   ً َواَل َتنِكُحوْا َما َنَكَح آَباُؤُكم ُمَن الُنَساء ِإالَّ َما َقْد َسَمَم ِإنَُّو َكاَن َفاِحَشًة َوَمْقتًا َوَساء َسكِبيالً    "  َ     َ  َ   ً  ْ َ َ   ً  َ  ِ  َ   َ   َ  ُ َّ ِ   َ  َ َ   ْ َ   َ  َّ  ِ    َ  ُ    َ  ُ    ُ ُ  َ    َ  َ َ   َ   ْ  ُ    ن71   "  َ َ   َ ِ 

   ،  ن73    ها                              فهي أوؿ امرأة حرمت عمى ابف زوج
                                                                  الشػػهار اف يقػػوؿ الرجػػؿ لمرجػػؿ: زوجنػػي، أختػػؾ أو ابنتػػؾ أو موليتػػؾ عمػػى اف               نكككاح الشككغار   -ٖ 

                                  وقػػد قسػػـ عممػػا  المالكيػػة الشػػهار إلػػى    ن74                                               أزوجػػؾ أختػػي أو مػػوليتي أو ابنتػػي لػػيس بينهمػػا صػػداؽ
  ؾ                                                                                  ث ثة أقساـ األوؿ: صريق الشهار، وهو اف يقوؿ الرجؿ لصاحبه عمى سبيؿ المثاؿ زوجني أبنتػ

                                                                                عمػػى اف أزوجػػؾ أبنتػػي مػػف غيػػر صػػداؽ، الثػػاني: وجػػه الشػػهار، وهػػو اف يقػػوؿ لػػه: زوجنػػي أبنتػػؾ 
                                                                                     بمائة عمى اف أزوجؾ أبنتي بمائة .الثالث، المركب منها، وهو اف يقػوؿ: زوجنػي أبنتػؾ بػ  شػي  
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                                                                               عمػػػى اف أزوجػػػؾ أبنتػػػي بمائػػػة، فالصػػػريق هػػػو الخػػػالي مػػػف الصػػػداؽ مػػػف الجػػػانبييف، والمركػػػب هػػػو 
   "ال                                                                           ه لواحػػدة دوف الثانيػػة. ويحػػـر مداولتػػه بجميػػ  أنواعػػه، لقولػػه صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ :         المسػػمى فيػػ

                                          .أما القراف الكريـ فقد جا  في قوله تعالى: ن75   "             شغار في اإلسالم
َ ِ   ً   َّ  َوآُتوْا النََّساء َصُدَقاِتِينَّ ِنْحَمًة َفِنن ِطْبَن َلُكْم َعن َشْيٍء ُمْنُو َنْفًسا َفُكُموُه َىِنيًاا مَّ    "     ُ  ُ ُ َ   ً  ْ َ  ُ  ْ ُ   ٍ  ْ  َ    َ   ْ ُ َ  َ  ْ ِ    َِ   ً  َ ْ  ِ َّ  ِ  ِ َ  ُ َ     َ    .  ن76   "ِ   ً  ِريًاا َ  ُ  ْ     َّ

                                                                               ومعنػػػػى اآيػػػػة اف اهلل تعػػػػالى امػػػػر المػػػػؤمنيف اف يعطػػػػوا النسػػػػا  مهػػػػورهف عطيػػػػة واجبػػػػة وقيػػػػؿ :إف 
                                                                                   المخاطب األوليا  ؛ألنهـ كانوا يعطي الرجؿ منهـ أخته لآلخر عمى أف يعطيه اآخر أخته، وهػذا 

  . ن77                                         نكاح الشهار الذي نهى اهلل عنه في هذ  اآية
                                                  ممػػا  فقػػولهـ اف المهػػـ أنػػؾ ال تجعػػؿ زواج الشػػخص بػػامرأة                           أمػػا عػػف تألسػػير الكثيػػر مػػف الع

   ً                                                                              ا شػػرطًا لػػزواج اآخػػر بأختػػه أو بابنتػػه فسػػوا  كػػاف بينهمػػا صػػداؽ أو لػػيس بينهمػػا صػػداؽ فإنػػه يعػػدا 
     ا                                                                     .ولعمانا نستنتم مثؿ هػذا الػزواج عبػر النصػوص المسػمارية فػي نصػوص المعاهػدات التػي  ن78       ً شألاراً 

                                  نيراري الثاني م  ب د بابؿ إذ تنص:-         الممؾ أدد                         ً         جا تنا مف ب د اشور وتحديدًا مف زمف 
a-na DUMU

MEŠ
ti-šu-nu a-na a-ha-meš id-di-nu …  

 "بناتيم الى البدل)الى بعايا البعض( أعطى)لمزواج(.....
  

                                   ً                                               يألهػػػـ مػػػف الػػػنص اف زواج البػػػدؿ كػػػاف معمػػػواًل بػػػه فػػػي مجتمعنػػػا العراقػػػي القػػػديـ والزاؿ حتػػػى وقتنػػػا 
ً  زواج  جعمتنػا لػـ نح ػى بشػي  مػف التألصػيؿ عػف هػذا النػوع ، ف ػً                          الحا ر،  لكف قمة عقود ال                                                       

                                                                                     عػػف عػػدـ انتهػػا  التنقيبػػات االثاريػػة التػػي مػػف شػػأنها أف تكشػػؼ لنػػا الكثيػػر مػػف المعمومػػات الهنيػػة 
                                                                                المتػػوفرة فػػي بطػػوف النصػػوص المسػػمارية  وربمػػا الف عقػػود الػػزواج كانػػت تحألػػظ داخػػؿ البيوتػػات 

                                                     نقبػػيف الطالتهػػا ، االمػػر الػػذي جعمنػػا أف نسػػتعيف بالمعاهػػدات                                السػػكنية التػػي لػػـ تحػػالؼ معػػاوؿ الم
                                                                                السياسية التي كاف مػف نتائجهػا وجػود مصػاهرات سياسػية حصػمت بػيف ممػوؾ بػ د اشػور وبابػؿ ، 
                                                                                     وهػػي داللػػة عمػػى حسػػف النوايػػا فيمػػا بيػػنهـ وتطػػور الع قػػات بػػيف البمػػديف ، والف المػػرأة تسػػتطي  أف 

                                                    أخر  وال سيما  بعد انجاب االطألػاؿ ممػا سػيعزز مػف قػوة تمػؾ                                 تقرب زوجها الى أهمها بطريقة أو ب
                                               الروابط وجعؿ الدـ الممكي لك  المممكتيف واحد.  

                                                       لػػـ يكػػف الػػزواج بػػالجواري واالمػػا  بحاجػػة الػػى عقػػد ل ػػماف حقػػوؽ                         زواج االمككاء أو الجككواري - 4
                 ف الرجػوع الػى تمػؾ                                                                         الطرفيف فالطرؼ المالؾ  الرجؿن له حرية الزواج والبي  واالهػدا  لمهيػر مػف دو 

ً                          الجارية ، اذا كانت تمؾ المرأة تعامؿ كأي شي  يباع ويشتر  ف ً  عف عػدـ تمتعهػا بأيػة حقػوؽ                                                            
                            ن مف قانوف اشنونا إلى اآتي:  32                                                          وهو ما أكدت عميه القوانيف البابمية القديمة إذ تشير المادة 

  . (ٜٚ )                                                        "إذا أفتض رجل أمة رجل ي يدف  ثمث منا فاة ي واالمة لسيدىا"

                                                                 ً                    ير المادة القانونية الى أف األمة كانت فاقدة أليسر حقوؽ االنسانية وصواًل الى عألتهػا وشػرفها،   تش
ً                                  ً                                                ف ً  عف ذلؾ فيبدو أف التعامؿ كاف قاسيًا م  هذ  الطبقة مف المجتم   ، مما جعؿ مف المشرع    
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   ن   246                                                                          أف ي   عقوبات عديػدة فػي حػاؿ وقػوؼ االمػة بوجػه سػيدتها  وكمػا هػو مبػيف فػي المػادة  
                                     مف قانوف حمورابي والتي تنص عمى االتي:

                             ً                         أعطككت أمككة الككى زوجيككا وولككدت اوالدًا وبعككد ذلككك سككاوت تمككك االمككة    (ٓٛ )                     "إذا أخككذ الرجككل نككاديتم
                                ً                                               نفسكيا مكك  سككيدتياي فالنيكا ولككدت اوالدًا فمككن تبيعيكا سككيدتيا بالفاككة ي وياكعون عالمككة العبككد 

  . (ٔٛ )                          عمييا وييعيدونيا م  االماء"
                                                               ة بو ػػوح عػػف الطبقيػػة المجتمعيػػة فػػي العػػراؽ القػػديـ فكػػاف مػػف الصػػعب أف                     تشػػير المػػادة القانونيػػ

                                                                              ً         تتساو  األمة م  السيدة الحرة فما بالؾ لو كانت مف طبقة النػاديتـ حتػى لػو أنجػب اولػدًا مػف زوج 
            ن  مػػػف قػػػانوف    247                                                                    كاهنػػػة النػػػاديتـ أمػػػا أذا لػػػـ تنجػػػب فمصػػػيرها البيػػػ  وهػػػذا مػػػا جػػػا  فػػػي المػػػادة  

        ى اآتي:                     حمورابي، والتي تنص عم
 .(ٕٛ)"اذا لم تمد أوالدا" تبيعيا سيدتيا بالفاة"

                                           ا                         ا                 يبدو مف كمتا المادتيف القانونييف اف االما  كاف اليتمتعف بحقوؽ تذكر بؿ كاف يستخدمف كزوجػات 
                                                                          لرجػػػاؿ نسػػػائهـ مػػػنعف مػػػف االنجػػػاب السػػػباب دينيػػػة وصػػػحية ممػػػا دعػػػاهف الػػػى المجػػػي  بزوجػػػات 

                     النجاب اوالد الزواجهف، 
                                                                       الطبقػػة مػػف المجتمػػ  تعػػاني مػػف النظػػرة المتدنيػػة مػػف وجهػػة نظػػر المجتمػػ  والمشػػرع             لقػػد ظمػػت هػػذ  

                                                    بدليؿ أف االوالد التي تنجبهـ سوؼ يمحقوف الزوجة االولى.
 
                     زواج المرأة المؤقت  -٘ 

                       ً      ً                                                     لـ يكف تعدد الزوجات أمرا  شائعا  لد  العراقييف القدما  ، إذ نجد مف النادر أف تحدثنا 
لؼ الثاني قبؿ المي د عف تعدد زواج الرجؿ مف أكثر مف إمرأة النصوص والسيما نصوص األ

 (ٖٛ)                                                                         ً إال ألسباب قاهرة جعمت مف الرجؿ يتزوج عمى زوجته الرئيسة سوا  كانت مري ة مر ا  
يمنعها مف االنجاب أو الزواج مف كاهنة ناديتـ حـر عميها االنجاب أو الغتراب الرجؿ عف 

 عميه االرتباط بإمرأة ثانية. موطنه االصؿ و إقامته في بمد ثاف حتـ
لقد كاف هذا الزواج مف نتائم الع قات االقتصادية التي نشأت وتطورت في األلؼ 
             ً                                                                  الثاني وتحديدا  بيف اشور و قانش في االنا وؿ ، إذ جا ت السج ت المكتشألة في قانش عف 

واج المسيار أو عقود زواج اطمقنا عميها عقود الزواج المؤقت التي يمكننا أف نشبهها بعقود ز 
                                                                               ا      المتعة في الوقت المعاصر م  الألارؽ بوجود غرامة مالية عند الط ؽ، وعمى الرغـ مف قم ة تمؾ 
العقود لكنها أماطت المثاـ عف جز  مف الحياة االجتماعية التي عاشها أولئؾ التجار في ب د 

 اشور و النا وؿ ، إذ جا  في أحد تمؾ العقود االتي:



 نسرين أحمد عبد م.        دراسة مقارنة-ري والقرآنيالزواج بين النص المسما
 سالم يحيى الجبوري أ.د. 

 145 

كا أبنة شيبولمي إذا كالوا تركيا)طمقيا( أثنان مانا فاة -ناني-خذ تام"كالوا أبن أكابشي أ
ذا تام كا تتركو)تطمقو( اثنان مانا فاة تزني في قانش ال يتزوج والى -ناني-                   سيزني...ي وا 

جانبيا ال يتزوج أية إمرأة من آشور أو من البمد ))قانش(( ال يتزوج ي إذا قد تزوج خمسة مانا 
 .(ٗٛ) كانا سيزن في المدينة....."-وخمالك الى ش-فاةي آشور

يبدو مف العقد أف الشروط الجزائية كانت تتشبه الى حد كبير عقود الزواج االعتيادية 
التي جا تنا مف ب د الرافديف لكف هنا البد مف تو يق مسألة مهمة أف التجار اآشورييف بحكـ 

حتـ عميهـ االقداـ عمى هكذا                                      ً                عممهـ وتواجدهـ المستمر والطويؿ أحيانا  في ب د االنا وؿ
زيجات هذا مف جهة؛ وألف عممهـ جعمهـ يتنقموف بيف ب د اشور وقانش جالبيف ب اعتهـ عبر 
ليها لذا فأشترطف تمؾ الزوجات عمى أزواجهف أف ال يتزوجوا في مواطنهـ مف نسا                                                                                           تمؾ البمداف وا 

د اشور وال قانش ،وعدـ الزواج مف اشوريات ؛  فكاف العقد ممزما" لمزوج بعدـ االرتباط ال مف ب 
ذا ثبت ذلؾ سوؼ يدف  غرامة خمس مانات ف ة وهو مبمغ مكمؼ عمى                                                                                      إمرأة ثانية الى جانبها وا 
                        ا                                                     الزوج، وفي عقود أخر   بي نت حاالت زواج مف شخصيات تجارية اشورية مف نسا  اشوريات 

 كشؼ عف عقودهـ في قانش، إذ نقرأ :
-دامد أبن بياالخ-إيمتيي ختم أدد-سون أبن غيمي-تم شوناريي خ-"ختم إناناتم أبن تيتي

ناداي إمرأة ثانية ال يخخذي إذا إمرأة ثانية قد -دامد أخ لمزواج ي الفتاة أبنة عشتار-عشتاري أدد
أخذ ي واحد مانا فاة سيزني إذا لم يخت )الييا( لمدة شيرين وبعد ذلك  عمى زوجتو لم 

 .(٘ٛ) (..." "يسخلي الصبية الى زوج ثان يعطونكك)ىا
ربما أف اؤلئؾ التجار قد عرفوا بتعدد زوجاتهـ لذا فرض عميهـ عدـ الزواج مف إمرأة 
ً                                                                       ثانية ف    عف غرامات مالية تراوحت مف واحد الى خمس مانات وتبعا" لمنصوص التي بيف           
إيدينا م  عدـ تركها مدة أكثر مف شهريف متتابعيف مما يوحي لنا أف هناؾ حاالت ربما تخمى 
ً                      أولئؾ االزواج عف زوجاتهـ حاؿ عودتهـ الى اوطانهـ أو سألرهـ ف    عف ذلؾ فقد أكدت هذ                                                             
                                 ً     ً         ً                                           العقود أف العناية بالزوجة كاف أمرا  مهما  و مطموبا  وقد حددت القوانيف أو االعراؼ السائدة حرية 

ا حددت المرأة والسماح لها في الزواج بعد انقطاع زوجها عنها بعد مرور شهريف متتابعيف وربم
هذ  المدة لمعرفة و   المرأة االصحي إذا ما كاف لديها حمؿ أو غير ذلؾ ، ولكي يتسنى لها 
ً                     ا                                  االرتباط برجؿ اخر وهي حرة، ف    عف ذلؾ فقد حدد المش رع البابمي القديـ  قانوف حمورابين                              
أمر الرجؿ الذي يهيب عف زوجته سوا  هرب مف مدينته أو وقوع في األسر في المادة 

ن مف القانوف والسماح لممرأة مف الدخوؿ لبيت رجؿ اخر في حاؿ غياب زوجها ولـ 234انونية الق
 يترؾ مؤونة تكأليها، وعمى النحو االتي:
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"إذ أسر رجل مدينتو وال توجد في بيتو الطعام ودخمت زوجتو بعده بييت ثانيال يوجد عقوبة 
 .(ٙٛ))عمى( تمك المرأة"

                        ا                            لظروؼ الصعبة التي قد تمر  بها أية إمرأة في حاؿ فقداف             ا                  يبدو أف المش رع قد راعى مسألة ا
 زوجها أو غيابه عنها مما أعطاها الحموؿ الصحيحة التي تجنبها الوقوع في الخطيئة.

ولو عدنا الى تمؾ الزيجات لنجد السبب الرئيس ورا ها هو الألائدة االقتصادية إذ تخبرنا 
موتابؿ عف قياـ كونانيا بأعماؿ تجارية -تاجر اشورالرسائؿ المتبادلة بيف كونانيا االنا ولية وال

في غياب زوجها عف ب د قانش واثنا  عودته الى ب د اشور كإدارة المواشي والخنازير م  بيعها 
ً                                                                              ف    عف تهيئة طمبيات يحتاجها زوجها ليتاجر بها ،والسيما زيوت قانش التي كانت مرغوبة    

ً               ا  ومشهورة انذاؾ ، ف    عف ذلؾ لقد بي نت الرسائؿ عف قرب موعد قدوـ زوجها مما يوحي الينا                    
، ومما يؤسؼ له أف هناؾ رسالتيف في غاية مف االهمية حألظتا .(ٚٛ)"بهيابه المستمر عف الب د

والرسالتاف تشيراف الى  (Céile Michel) في غ ؼ واحد لـ يتـ نشرهما حتى  اآف مف الباحثة
ا الخالي مف العقد ، م  احتمالية عودة التاجر الى حوار دار بيف كونانيا و زوجها حوؿ زواجهم

ب د  وتركها وحيدة في قانش. وقد جا  في أحد النصوص التي أرسمتها لنا الباحثة المذكورة 
خاشنا الى أختها كونانيا تطمئنها عف صحتها وو عها وتنهي رسالتها بك ـ -اع   كتبته واؿ

  ؽ أختها كونانيا ،نقرأ فيه اآتي:موتابؿ في حاؿ فكر في ط-تهديد لزوجها اشور
 .(ٛٛ)"إذا طمقت أختي لفعمتك )سككككككككككككك(تككرى"

ً  يبدو أف األخت كانت عمى دراية بو   اختها القمؽ مما جعمها تتكمـ بهذ  المهجة ف                                                                                
            ا                                                                           عف ذلؾ فيتبي ف لنا أف هذ  الزيجات قد ال تدوـ لمدة طويمة مف الزمف ؛إذ في حاؿ انتألا  مصمحة 

الطرفيف أو ك هما يتخمى أحد الطرفيف عف اآخر والينا أحد عقود الط ؽ، والذي كاف بيف  أحد
 تاجر اشوري و إمرأة انا ولية؛ إذ نقرأ فيه اآتي:

الكا ي أميم ابطت ليم ي اقسموا بنالو -خا و اال-عشتار و زوجتو خونا أبنة بيال-"بوزور
و أخذ ي خونا الى رغبة زوجيا تذىبي أي عشتار زوجة )من( رغبت-المدينة والحاكمي بوزور

شيء ستدخمو أو ستخرجو أما االثاث أو ستة عشر ونصم فاة الييم سيزني...أي شيء 
عشتار لن يعود و -عشتار يعط ي أي شيء سجمو بوزور-          ً                 مذكور سابقا  الى طالقيا بوزور

 .(ٜٛ)عشتار عمييم الى أي شيء سجمو لن يعود اليو..." -بوزور
ف الألتاة خونا كانت تعيش م  أمها ،ولذا نجد أف األـ هي التي تولت يبدو مف النص أ

ً                                                                    مهاـ زواجها ف    عف ذلؾ ربما كانت عائمة الألتاة فقيرة الحاؿ مما جعؿ مف األـ أف تحاوؿ                
 ماف مستقبؿ ابنتها عبر تدويف المهر العالي لها، والتنازؿ عنه في حاؿ الط ؽ مف قبؿ 

          ً       ً                            ا              تمعات قديما  وحديثا  تمتجي  لمثؿ هذ  الزيجات عم ها تسد حاجتها الزوج، وعمى ما يبدو أف المج
 النألسية والمادية نتيجة الحالة المادية الصعبة في الدرجة االساس.  



 نسرين أحمد عبد م.        دراسة مقارنة-ري والقرآنيالزواج بين النص المسما
 سالم يحيى الجبوري أ.د. 
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ً      ً                  يتمثؿ هذا الزواج غيػر الشػرعي باتخػاذ المػرأة رجػً  واحػدًا تحػبس نألسػها عميػه              نكاح الخدن -  -ٙ                                              
                                         ف الرجػػؿ خػػدف لممػػرأة، ويػػتـ ذلػػؾ دوف خطبػػة أو          ً                                 لمألجػػور سػػرًا، مػػف دوف اف يعمػػـ بػػذلؾ أحػػد، ويكػػو 

                          . وقد حـر اإلس ـ ذلؾ بقولػه  ن90                       ً                                  مهر، وعندما ت   مولودًا تقوؿ هو لأل ف مما يؤدي إلى الزواج
       تعالى:

ْ  َ  ٍ ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَساِفَحاٍت َواَل ُمتَِّخَذاِت َأْخَدانٍ    "    َ  ِ  َ  ِ َّ  ُ   َ َ   ٍ   َ  ِ  َ  ُ   َ  ْ َ   ٍ  َ  َ  ْ   ن92   "  ُ 
                    إأل أننػػا لػػـ نعثػػر عمػػى                                                      وعمػػى الػػرغـ مػػف البحػػث الطويػػؿ فػػي بطػػوف النصػػوص المسػػمارية

                                                                                        نصوص مسمارية مشابهة لما تحدثت به اآية القرانية ،والبد مف اإلشارة إلى إيماننػا الحقيقػي أنهػا 
                                                                                     كانت موجودة في المجتم  حتى وأف كانت نادرة مما دعا الباري عز وجػؿ الػى تحػريـ هػذ  الحالػة 

ً                    ثى ف ً  عف كونهػا ال تتناسػب                                              ً           االجتماعية، ولكونها معيبة ومشينة بحؽ الشخص ذكرًا كاف أو ان      
                                                               ً                   مػػ  قػػيـ المجتمعػػات الشػػرقية لػػذا لػػـ تتطػػرؽ النصػػوص المسػػمارية لهػػا صػػراحًة ، لكػػف لػػدينا وجهػػة 
                                     ا                                             نظر لقصتيف مشابهتيف الى حد ما لمػا تقػداـ تشػير فػي محتواهػا البػاطني وجػود مثػؿ هكػذا حػاالت 

                  لػػػى عمػػػى لسػػػاف الممػػػؾ                                                              داخػػػؿ المؤسسػػػات الدينيػػػة كالمعابػػػد، ونجػػػد ذلػػػؾ فػػػي روايتػػػيف جػػػا ت االو 
ً  والثانية عمى لساف سرجوف االكدي قائً :   ن91       كوديا                                   

um-mi e-ni-tum a-bi ul i-di um-mi e-ni-tum a-bi ul i-di                            

    AMA e-ni-tum AD la i-ši                                                           

                                                                ي ال اعرمي أمي )كاىنة( اينتم يابي ال اعكرمي أمكي )كاىنكة( اينكتم يابكي                      "أمي)كاىنة( اينتم ياب
  ن93         لم أجد"

                                                                              ربمػػا يتسػػا ؿ القػػار   الكػػريـ مػػا هػػو اوجػػه الشػػبه بػػيف الحػػالتيف   فػػالجواب عمػػى ذلػػؾ أف 
                                                                                       كاهنػػة االينػػتـ التػػي قػػد نػػذرت حياتهػػا لعبػػادة االلهػػة ولػػـ تسػػمق لهػػا المؤسسػػة الدينيػػة بػػالزواج كيػػؼ 

                                                                  دة ابنهػػا المػػدعو سػػرجوف  و كيػػؼ أخألػػت حممهػػا ألشػػهر طويمػػة عػػف االنظػػار  ممػػا            تسػػنى لهػػا وال
                                                                                     يعطينا احتمالية أف سرجوف االكدي عندما تحدث بهذا االسموب استبعد الروايػة السػطحية التػي قػد 
ن ليشير بصورة غير مباشرة انه جا  بمباركػة اآلهػة أو وحيهػا                                ا                                                        تقاؿ بحقه  أي أنه ابف غير شرعيا

          ً      ً                                                    الدتػػه زواجػػًا مقدسػػًا مػػف شخصػػية مرموقػػة فػػي الػػب د أثنػػا  إقامػػة هػػذا الطقػػس فػػي               أو كػػاف زواج و 
                   ممػػا تعػػذر عمػػى سػػرجوف      ن94                                                             الػػب د والتػػي تقومػػه تمػػؾ الكاهنػػة اليػػاـ مػػ  الممػػؾ أو الكػػاهف االعمػػى

ً             معرفة والػد  ، وربمػا اراد أف يعطػي لنألسػه الشػرعية فػي حكػـ بػ د سػومر وأكػد ف ػً  عػف القدسػية                                                                        
                                      ً       ً                            نألسه في حكـ الب د م  العمـ أف هناؾ ممكًا سومريًا قد تحدث باألسموب نألسه، امػا              التي ا ألاها ل

                                                                                   فيما يخص التهطية التي حصمت عميها والدته مف المعبد فربمػا ألنهػا أقامػت ع قػة طقسػية سػرية 
                                                                    ً                     كانت أو عمنية مثمت فيها دور االلهة انانا وكاف مف نتائجها أف تمد مولودًا لػـ تحاسػب عميػه امػاـ 

                 المؤسسة الصارمة.     تمؾ
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                                       ً                              عػػرؼ هػػذا النػػوع مػػف النكػػاح فػػي الجاهميػػة أي ػػًا وقػػد أشػػار إليػػه القػػراف الكػػريـ               نكككاح الاككماد   -ٚ 
       بقوله:

ْ ُ ْ  حرمكت عمككيكم أمياتكم......َواْلُمْحَصككَناُت ِمكَن الُنَسككاء ِإالَّ َمككا َمَمَكككْت َأْيَمكاُنُكْم ِكتَككاَب المّككِو َعَمككْيُكْم    "    َ َ   ِ  ّ    َ   َ ِ  ْ ُ ُ  َ  َْ   ْ  َ َ َ    َ  َّ  ِ    َ  ُ    َ  ِ   ُ  َ  َ  ْ  ُ  ْ َ                         
ككا َورَا َ  َ َوُأِحكلَّ َلُكككم مَّ   َّ    ُ َ َّ  ِ ُ  َّ ء َذِلُكككْم َأن َتْبَتُغككوْا ِبككَخْمَواِلُكم مُّْحِصكِنيَن َغْيككَر ُمَسككاِفِحيَن َفَمككا اْسككَتْمَتْعُتم ِبككِو ِمككْنُينَّ  َُ   ْ  ِ   ِ  ِ   ُ ْ َ ْ  َ  ْ     َ  َ  َ   ِ  ِ  َ  ُ   َ  ْ َ   َ   ِ  ِ  ْ ُّ    ُ ِ َ  ْ  َ ِ  ْ  ُ َ َْ    َ  ْ  ُ ِ َ  

َ  َ  َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ َفِريَاًة َواَل ُجَناَح َعَمْيُكْم ِفيَما َترَاَاْيُتم ِبِو ِمن َبْعِد اْلَفِريَاكِة ِإنَّ المّكَو َككا  ّ   َّ  ِ  ِ  َ   ِ  َ ْ   ِ ْ َ   ِ   ِ  ِ   ُ ْ َ  َ  َ   َ   ِ  ْ ُ َْ  َ   َ  َ  ُ   َ َ   ً  َ   ِ  َ َّ  ُ َ   ُ ً   َن َعِميًمكا َ  ُ  ُ  َّ ُ    ِ َ   َ
ً  َحِكيًما   . ن95    َ ِ  

                                                                                 والمقصود مف تحريـ المحصنات مف النسا  ،أي :تحريـ الػزواج مػف ذوات األزواج مػا دامػت فػي   
                                                                           عصػػػػمة أزواجهػػػػف ، أي: تحػػػػريـ اشػػػػتراؾ رجمػػػػيف فػػػػأكثر فػػػػي عصػػػػمة امػػػػرأة وذلػػػػؾ إبطػػػػاؿ لنكػػػػاح 

  . ن96        ال ماد
                                                                              وقد وردتنا اإلشػارة إلػى هػذا النػوع مػف النكػاح فػي اصػ حات الحػاكـ السػومري اورونمكينػا 

                                                                                      ذ كانػػت النسػػوة فػػي الألتػػرة السػػابقة لعصػػر  تقػػوـ بػػالزواج مػػف رجمػػيف فػػي اف واحػػد و يقػػوؿ انػػه قػػاـ  إ
ذا أقدمت امرأة عمى ذلؾ فعقوبتها الرجـ بالحجارة كما نقرأ في نصه:                                                                                            بإبطاؿ مثؿ هذ  العادة وا 

                                                                                  "واعتككادت نسككاء ا يككام السككابقة عمككى الككزواج بككزوجيني )ولكككن( نسككاء اليككوم )إذا حككاولن ىككذا(
  . (ٜٚ )                                                      يرجمن با حجاري )التي كان يكتب عمييا( قصدىن )الشرير("

MUNUS U4.BI-TA.KE4.NE NITA 2.TA Ì.TUKU.AM6 

MUNUS.U4.DA.E.NE ZA.ÁŠ.DA.BI Ì.ŠUB
( 98  ) 
                                     

           نهػا لػـ تمػؽ                                                                              عمى ما يبدو أف الحاكـ اورونمكينا قػد تػأثر بػدعوات دينيػة مػرت عمػى بػ د الرافػديف لك
   ً                                                                             أذنػػػًا صػػػاغية جعمتػػػه يصػػػدر هكػػػذا عقوبػػػة بػػػدليؿ أف الديانػػػة اليهوديػػػة واالسػػػ مية قػػػد طبقػػػت هػػػذ  
                                                                                       العقوبة كونها جريمة لها اثار سمبية بالهة عمى المجتم  ، و لما فيها مػف  ػياع لحقػوؽ االطألػاؿ 

                                     ونسبهـ وما يتبعها مف ميراث وغير ذلؾ.

                                             لهػػػزوات بػػػيف القبائػػػؿ أف تقػػػ  النسػػػا  سػػػبايا بأيػػػدي                       كػػػاف مػػػف نتػػػائم الحػػػروب وا             زواج السكككبي   -ٛ 
                                                                                األعػػػدا ، فيكػػػوف لمرجػػػؿ الحريػػػة فػػػي الػػػزواج مػػػف المػػػرأة التػػػي سػػػباها مػػػف دوف خطبػػػة أو مهػػػر أو 

      طابػػات -                                                       ، وقػػد جػػا  فػػي أحػػد االختػػاـ الممكيػػة التػػي ختمػػت بػػه الممكػػة أمػػـ ن99                      إعتاقهػػا إذا أراد ذلػػؾ
  ن200     ليم-        أمة زمري       طابات-   أمم                       ليـ إذ نقرأ فبه اآتي:-           كزوجة لزمري

AMA.DU10.GA GEME2 ša zi-im-ri-li-im  

              لػػيـ بعػػد سػػيطرة -                     إدد ممػػؾ اشػػور الػػى زمػػري-                                    يبػػدو أف الممكػػة قػػد تحولػػت مػػف حػػوزة شمشػػي
             طابػات ، وعمػى -                 ليـ الزواج مػف أمػـ-                                                   األخير عمى احد  المدف التابعة لممؾ اشور مما دعا زمري
                                     ات إداريػة جعمتهػا تقػـو مقػاـ الممػؾ عبػر                                             ما يبدو أنها كانت شخصية ممكية بحيػث منحػت صػ حي

             الختـ بإسمه.
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المعروؼ أف  فمن يسمى في اإلس ـ الجم  بيف االختيف،الزواج أو الجم  بين االختين   -20
األقواـ التي جا ت مف الجزيرة العربية وحطت رحالها في ب د وادي الرافديف والشاـ جا ت 

قية حتى مجي  اإلس ـ، فمنها ما أقرها، ومنها ما بالعديد مف العادات والتقاليد التي ظمت با
 في تحريمه: -تعالى -حرمها ، كالجم  بيف األختيف ،فقد قاؿ اهلل 

ب ن ات   ب ن ات  ا   خ  و  ت ك م  و  و ات ك م  و ع م ات ك م  و خ اال  ب ن ات ك م  و أ خ  م ي ك م  أ م ي ات ك م  و  ُ  "ح ر م ت  ع   َ  َ َ   ِ َ ْ    ُ  َ  َ َ   ْ ُ ُ َ   َ  َ   ْ ُ ُ َّ  َ  َ   ْ ُ ُ َ  َ  ََ   ْ ُ ُ َ  َ َ   ْ ُ ُ  َ َّ  ُ  ْ ُ َْ  َ   ْ  َ ُ  ُ ت  و أ م ي ات ك    َ  ُ  ُ ا   خ  َّ  َُ   ِ  ْ ُ ُ  م    ْ
ت ي ف ي ح ج ور ك م   ر ب اا ب ك م  الال  اع ة  و أ م ي ات  ن س اا ك م  و  و ات ك م  م ن  الر ا  ع ن ك م  و أ خ  ت ي أ ر ا  ِ ُ  ْ الال    ُ  ُ    ِ   ِ َّ     ُ ُ ُ ِ َ  َ  َ   ْ ُ ِ  َ  ِ  ُ   َ َّ  َُ   ِ  َ   َ َّ     َ  ِ   ْ ُ ُ َ  َ  ََ   ْ ُ َ ْ َ  ْ  َ   ِ ْ  م ن      َّ  ِ

ا ل  أ   م ي ك م  و ح ال  ن اح  ع  م ت م  ب ي ن  ف ال  ج  م ت م  ب ي ن  ف ن ن  ل م  ت ك ون وا د خ  ت ي د خ  ُ   َ ن س اا ك م  الال   ِ َ  َ  َ   ْ ُ َْ  َ   َ  َ  ُ  َ  َ َّ  ِ  ِ  ْ ُ ْ َ  َ    ُ  ُ َ  ْ َ  ْ  َِ  َّ  ِ  ِ  ْ ُ ْ َ  َ   ِ َّ     ُ ُ ِ  َ ين  م ن  ِ  ْ  ب ن اا ك م  ال ذ   ِ   َ   َِّ    ُ ُ ِ َ  ْ
ت ي ن  إ ال  م ا ق د  س م م   م ع وا ب ي ن  ا   خ  ب ك م  و أ ن  ت ج  ال  َ  أ ص   َ َ   ْ َ   َ  َّ  ِ  ِ  َْ  ْ ُ ْ    َ  ْ َ    ُ َ  ْ  َ  ْ  ََ   ْ ُ ِ َ  ْ يم ا َ ُ   ً غ ف ور ا َ   َ ك ان      َّ َ الم و   ِ  َّ إ ن      ۗ  َ  ً  ر ح    ِ  َ "(ٔٓٔ)                                          

ف بينها يشير الباري عز وجؿ في اآية المذكورة انألا" إلى مجموعة محرمات كانت م
الجم  بيف االختيف بإستثنا  التي ماتت اختها فيحؽ لمرجؿ مف التقدـ الى أختها، ل رتباط بها 
بعد وفاة االولى وعادة ما يتـ مثؿ هكذا حاالت لمحألاظ عمى بنية االسرة ووعدـ تألككها ،وهنا البد 

أف تكوف االولى  مف االشارة الى عدـ  رورة أف تكوف كمتا الزوجتيف مف أب و أـ واحدة فربما
مف أب واالخر  مف أب اخر جا ت بها االـ بعد زواجها الثاني في حاؿ زواجها مف رجؿ اخر 
بعد وفاة الزوج االوؿ أو الط ؽ منه ثـ عاشت الألتاة في كنؼ زوج االـ االخير ، أو ربما تكوف 

 مف أب و أـ واحدة .
زواج رجؿ مف اختيف االولى كانت لقد اشارت النصوص المسمارية التي بيف أيدينا الى 

كاهنة معبد والثانية كانت اختها وهذا ما نقرأ  في أحد العقود البابمية القديمة التي جا ت مف ب د 
 الرافديف والتي نصت عمى اآتي: 

SAL
ta-ra-am-SAG.ÍL.A ù il-ta-ni DUMU.SAL 

D.
EN.ZU-a-bu-šu 

ÌR.
D.

UTU a-na   aš-šu-tim ù mu-tu-tim i-hu-sí-na-ti 
SAL

ta-ra-am-

SAG.ÍL.A ù il-ta-ni a-na ÌR.
D.

UTU mu-ti-ši-na  ú-ul mu-ti at-ta i-qá-bi-

ma iš-tu AN.ZA.KAR
KI 

i-na-du-ni-ši-na-ti ù ÌR.
D.

UTU a-na 
SAL

ta-ra-

am-SAG.ÍL.A ù il-ta-ni aš-šu-ti-šu ú-ul aš-ša-ti at-ta i-qá-bi-ma i-na bi-

tim ù ú-ne-a-tim i-te-li  ù il-ta-ni ši-pi ta-ra-am-SAG.ÍL.A i-mi-sí 

GIŠ.GU.ZA-ša a-na É i-li-ša ze-ni ta-ra-am.SAG.ÍL.A 
SAL.

il-ta-ni i-ze-ni  

sa-la-mi-ša i-sa-lim ku-nu-ki-ša ú-ul i-pí-te 1 (BÁN) ZÍ ŠE i-te4-en-

ma…… 
( 102 

 

لزواج والممكية اخذىني شمش الى ا-ابوشوي ورد-ساكيال و التاني بنات سين-"السيدة ترام
شمش أنت لست زوجناي من )برج( مدينة آنزاكار -ساكيال والتاني قمن الى ورد-السيدة ترام

ساكيال والتاني زوجاتو انتن لستن زوجاتيي -شمش يقول الى السيدة ترام-يمقونيني أو ورد
وكرسييا الى ساكيال تمسحي -من البيت و ممتمكاتو تذىب )لين( يوالتاني قدما )السيدة( ترام
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ساكيال التاني تغاب أو أحسنت معاممتو -معبد الييا  تحملي )اذا كالم( غاب )السيدة( ترام
 ياختاميا لن تفتح يواحد بان من دقيد الشعير تطحن ليا"                                  

شمش -ساكي  قد جا ت بأختها كزوجة ثانية لمسيد ورد-يو ق النص أف السيدة تراـ
نها كانت كاهنة معبد مف صنؼ ناديتـ ، والذي سمق له بالزواج و عدـ االنجاب مما يمكنها كو 

مف جمب زوجة ثانية النجاب األوالد لها ولزوجها. ويبدو اف الشروط القاسية التي و عتها 
                                ً                                                    االخت الكبر  كانت وثيقة الزاـ خوفا  مف أختها أف تكسب قمب زوجها مما جعمتها أف ت عها في 

ً     متدنية عنها عبر االشارة الى غسؿ اقدامها وحمؿ كرسي  جموسها الى المعبد ف    عف مرتبة                                                  ا                     
تحمؿ جمي  الظروؼ والعبارات الحسنة والسيئة وعدـ االعتراض عميها م  االخذ بالحسباف مسألة 

ساكي  كونها كانت كاهنة في -مهمة وهي المكانة الدينية واالجتماعية التي تتم  بها السيدة تراـ
معبد،وهكذا كاف هذا النص خاصا" بالسيدة تراـ _ساكي  في حيف جا  نص اخر نعتقد أنه ال

خصص لؤلخت الصهر  تذكر فيه  الشخصيات السابقة نألسها ، وردت فيه معمومات لـ ترد في 
 العقد السابؽ تنص عمى اآتي:

DUMU.MEŠ ma-la-a wa-la-du ù i-wa-la-du DUMU.MEŠ-ši-na-ma a-

na il-ta-ni a-ha-ti-ša ú-ul a-ha-ti at-ti i-qá-bi-i ù a-na ma-ri a-ha-ti-ša 

ú-ul ma-ru-ia at-tu-nu i-qá-bi-i-ma ú-ga-la-ab-ši-i-ma a-na 

KÙ.BABBAR i-na-di-iš-ši ù ÍR-
D.

UTU a-na aš-ša-ti-šu ú-ul aš-ša-tu-

ia[attina] i-qá-bi-i-ma I MA.NA K[Ù.BABBAR] Ì.LÁ.E ú ši-na a-na ÌR-
D.

UTU mu-ti- ši-na ú-ul mu-ut-ni i-qá-bi-i-ma i-ha-šu-ši-na-ma a-na ÍD 

i-na-du- ši-na-ti…            

ساكيال( تقول الى التاني أختيا أنت -" كل ا والد )الذين( ولدت و اؤلاك )الذين( تمد ي)ترام  
يا و بالفاة يعطك)كككككونكك(ككيا لست أختي و تقول الى أوالد أختيا لستكككك)ككم( أوالدي يحمقكك)ونك(ك

شمش يقول الى زوجاتو )انتن( لست زوجاتي ي واحد مانا فاة سيزن و ىن -)يبيعيا( و ورد
ن             103  شمش زوجين )انت( لست زوجنا يقيدونين في النير يمقونين...-يقمن الى ورد

                           
 

ف رجؿ واحد، وكانت الثانية قد خصصت               ً                  أشار النص صراحة  الى زواج أختيف م
                                                                               ً  لؤلنجاب كوف االولى متألرغة لمعبادة بحسب ما تورد  المصادر مما دفعها إلى أف ت   شروطا  
ت مف حقوؽ الزوجة الثانية اوآ تجا  أختها األولى في حاؿ نكراف األخوة بينهما ونكراف أوالدها 

ي بدف  مانا مف الأل ة في حاؿ نكرانه بالح قة وبيعها لتصبق أمة في حيف جا  الشرط الثان
لقاؤهف  في النهر.                                                     ، اما اذا كاف العكس فيجب تقييدهف وا      ا                                          ا                                                              لهف 

                                                                       ويمكننػػػا أف نعمػػػؿ هػػػذ  الحالػػػة االجتماعيػػػة ألسػػػباب دينيػػػة حكمػػػت األخػػػت الكبػػػر  بعػػػدـ 
                                              وجهػا كػي تنجػب لػه األوالد، وهػذا مػا سػمق بػه مجتمعهػا                                       االنجاب مما دفعها إلى المجي  بػإمرأة لز 

                       ً                                                              الكهنػػوتي و  القػػانوف الحقػػًا إذ كانػػت ممكيػػة االوالد الػػذيف قػػد تنجػػبهـ األخػػت األخػػر  أو أيػػة امػػراة 
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                                              ً      ً                              ثانية لها ، م  وجوب شمولها بممتمكات الرجؿ و حصػًة كاممػًة كػأي وريػث ثػـ تعطػى الػى اوالدهػا 
                                                  ف المحتمؿ أف االوالد سيتبعوف أمهـ فػي هػذ  الحالػة عمػى                                في حاؿ حصوؿ حالة الط ؽ وبهذا فم

                                       ً       ً                                       الػػرغـ مػػف أف المجتمػػ  الرافػػديني كػػاف مجتمعػػًا ابويػػاً ، وربمػػا ظهػػرت لنػػا هػػذ  الحالػػة االجتماعيػػة 
                                                        ا                               الهريبة كوف األـ تنتمي الى طبقة كهنوتية راقية تتيق لها  ـا أوالدهػا اليهػا حتػى بعػد ط قهػا مػف 

                                                   ئػػػػؾ االوالد الػػػػى المجتمػػػػ  الكهنػػػػوتي، وهػػػػذا مػػػػا سػػػػيعزز رأينػػػػا                          زوجهػػػػا أف نحصػػػػؿ ذلػػػػؾ و ػػػػـ أول
                                                                             بخصػػػوص أ ػػػألا  الشػػػرعية عمػػػى كػػػؿ حػػػاالت الػػػزواج السػػػرية أو العمنيػػػة التػػػي قػػػد تمارسػػػها هػػػذ  
                                                                               الكاهنػػػة خألػػػا " داخػػػؿ المجتمػػػ  الكهنػػػوتي أو خارجػػػه ، والتػػػي مػػػف خ لػػػه قػػػد يحصػػػؿ لػػػديها حمػػػؿ 

                                      ي حاؿ عدـ االتألاؽ و له حؽ الط ؽ مػف دوف                                   ً      ً   وانجاب م  عدـ محاسبة الرجؿ وعد  حرًا طميقًا ف
                                        ن مف قانوف حمورابي، والتي تنص عمى اآتي:   237                                       أسباب تذكر، وهذا ما أشارت اليه المادة  

                                               ً                                       إذا أراد رجل أن يطمكد الشكوكيتم التكي ولكدت لكو أوالدًا أو النكاديتم التكي جيزتكو بكا والد يعيكدون 
                                           بستان والمقتنيات وتربي أوالدىا وبعكد أن تربكي                                            الى تمك المرأة جيازىا ويعطوىا نصم الحقل وال

                                                                           أوالدىككا ي يعطونيككا حصككة مثككل وريككث واحككد مككن أي شككيء يعطككى الككى أوالدىككا ي ويخخككذىا زوج 
  ن204         ترتايو"

                                                                                   أما ما جا نا مف نصوص مسمارية مف ب د الشػاـ فقػد أرفػدتنا سػج ت مػاري الممكيػة لتتحػدث لنػا 
    لػيـ   -                          مف شػيما تػـو ابنػه المػؾ زمػري   ن205      سومو  – ا                                       عف زواج ممكي وليس كهنوتي تمثؿ بالممؾ خي

    ليـ   -                                                                 ؽ.ـن، وعمى ما يبدو أف الممؾ نألسه عاود بمصاهرة ثانية م  الممؾ زمري      2726-    2779  
                                               وقػػػد حصػػػمت الموافقػػػة عمػػػى ذلػػػؾ مػػػ  العمػػػـ اننػػػا ال نعمػػػـ    ن206                                  إذ تقػػػدـ بطمػػػب األبنػػػة الثانيػػػة كيػػػروـ

                                  أف الزوجػػة األولػػى كانػػت تعػػاني مػػف مػػرض                                                بال ػػبط السػػبب ورا  زواج األخػػت الثانيػػة لكػػف نعتقػػد
                                                                    صورا مف طمب أختها، وكما هومبيف في نص توزي  هػدايا كػاف مػف بيػنهف أشػيا  -             اتاح لممؾ اي 

   ا                                    قدامت لمزوجة الثانية، وعمى النحو اآتي :
1 TÚG ma-ra-t[u-u….] 1 BAR.SI na-as […..] a-na 

f
ki-re-e-em[DAM 

ha-ià-s]u-mu-ú  id-di-nu[si-im]  

ن107 سومو اعطيت"-اس...الى كيروم زوجة خيا-"رداء واحد ناعم... عمامة واحدة نا  
                                                                                          ويمكننا أف نؤكد أمر ذلؾ الزواج عبر الرسػالة التػي كتبتهػا كيػرـو إلػى أبيهػا واصػألة ايػا  بالكوكػب 

              إذ تقوؿ اآتي:
a-na be-lí ù ka-ka-bi qi-bi-ma um-ma 

s
Ki-ru

!
-ú-ma DUMU-at-ka-a-ma 

ik-ta-ru  na-pá-aš-ti  i-na  ši-tá-am-mi  a-wa-at  
s
Ši-ma-tim šum-ma  be-

li ú-ul i-ta-ar-ra-an-ni a-na Ma-ri
ki
  a-ṣa-ba-at  ap-pi [i]š-tu  ú-ri-im  a-

ma-qú-ut  a-n[u-u]m-[m]a 
I
Ia-ri-im- 

d
Da-ga[n] [te4-ma-am] ka-la-šu  a-

na  be-li [li
?
 -id-b]u –ub[X X X X 

?
 ] X a-na-ku [X X X ma-ḫa]-ar šarrim 

[X X -ti]m
?
 ik-ta-ru na-pá-aš-ti [be-li] li-iš-pu-ra-am-ma [a-na M]a-ri

ki
  

li-it-ru-ni-in-ni [i
?
-na li]-ib-bi bītam

ta-am
[ri-iš-t]a-am ú-ul ḫa-aš-ḫa-ku 
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[a-nu-um-m]a a-ia-ši lu ba-al-ṭà-ta [ù b]i-iq-ti-ni [m]a-ḫa-ar LUGAL
meš

 

[i]b-tu-uq  um-ma  šu-ma at-la-ki  a-na  bit  a-bi-ki  iš-tu  pa-ni  a-ša-ti-

ia  a-mu-u[r] ša-ni-tam  a-we-el-tam  ša  a-na  be-li-ia aq-bu-ú  i-na  

qa-ti-i[a] i-ki-im-ši-ma  a-na  Ši-ma-tim  i-ti-in-[ši] 
ن108 
         

                               حيككاتي مككن وشككاية كككالم شككيماتمي إذا                                                "قككل إلككى سككيدي وكككوكبي ىكككذا تقككول كيككروم ابنتككك  خطككر 
-                                                                               سيدي لم يرجعني إلى ماري )أما( أخند نفسي أو ألقي )نفسي( من سطح الكداري حينمكا يكارم

                     خطر حيكاتي سكيدي ليبعكث     ×××           أما الممك    ××     أنا     ×××                                  دكان تقريرا كامال إلى سيدي ليطالب 
                  بيكاي اآلن )قكال لكي(                                                                لي )و( إلى مدينة ماري ليعيكدنيي فكي وسكط البيكت )القصكر( سكعادة ال أرغ

                                                                                 عساك تحيين وبكانيي أمام الممكات أقسم )قط ( وىككذا ىكو بنفسكو قكال  اذىكب إلكى بيكت أبيكك 
                                                                                      من أمام وجيي )ال( أراك ي ثانيا الرجل الذي إلى سيدي قال )تكممك(كو )و( بكين يكدي يركك ي إلكى 

                                                                                                              شيماتم قد اعم".                                                      

     سومو -                                                                        كما تبيف هذ  الرسالة أف كيروـ قد استا ت مف الحالة التي تعيشها في قصر خيا
                                                                                    إذ إنها فقدت لذة السػعادة فهنػاؾ مشػاكؿ وكػ ـ ووشػاية بػيف األختػيف وصػمت إلػى حػد الػذروة. بمػا 

              ت أبيهػا. وأخػذ                                                           سومو أهانها أماـ الممكات ثػـ طردهػا وطمػب منهػا أف تػذهب إلػى بيػ-            أف الممؾ خيا
                                                                                 أحػػد خػػدمها وعينػػه لػػد  أختهػػا شػػيماتـ كػػؿ ذلػػؾ أوقػػ  فػػي نألػػس كيػػرـو الحػػزف، بػػدليؿ أنهػػا تهػػدد 
                                                                                     باالنتحار تارة وترغب بالعودة إلى مدينة ماري تارة أخر . ويؤكد نػص اخػر يبعػث بػه أحػد الرسػؿ 

            نتيجػة إهمػاؿ                               لػيـ حػوؿ تهديػد األميػرة باالنتحػار   -                                         بنا " عمى طمب السيدة كيػروـ إلػى الممػؾ زمػري
                                                                        سػػومو لهػػا إذ يبػػدو أف األزمػػة بينهمػػا أدت إلػػى هجرهػػا ممػػا تعر ػػت إلػػى أزمػػة نألسػػية -         الممػػؾ خيػػا

                                                    أدت إلى التألكير باالنتحار. كماهو مو ق في النص اآتي: 
i-na-an-na ma-ar-ta be-lí-ia  

If
ki-ru-ú ša an-na-nu-um wa-aš-b[a-at] 

um-ma ši-i-ma a-na be-lí-ia šu-pu-ur  ki-ma ma-ti-ma ha-ià-su- ú-mu 

dá-'a4-ti ú-ul i-ša-al  i-na-an-na um-ma ši-i-ma  iš-tu be-lí dá-'a4-ti ú-ul 

i-ša-al  ú-lu-mi mí id-du-ak ú-lu-mi  iš-tu 
┌
ú-rí

┐
 - [im a-m]a-qú-ut  a[n-

n]i-t[am] 
f
[ki-ru-ú ú-da-a]n-ni-in-ma …  

                                          صورا( ىككذا ىكي بنفسكيا )قالكت( أرسكل إلكى سكيدي -  الن                                 "اآلن كيرو ابنة سيدي مستقرة )في اي
                                       اآلن ىكي بنفسكيا )قالكت( اآلتكي  منكذ سكيدي لكم   –                         سكومو لكم )يعكد( يسكخل بشكخني -          منذ أن خيا

                                                                              يسككخل بشككخنيي أمككا السككيدة )سك(كككتموت أو تمقككي نفسككيا مككن السككطحي ىككذا )مككا( تخبرنككي )بككو( 
  .   ن209      ×××"     كيروم

                                            إلػػى والػػدها بمهجػػة العتػػاب لعػػدـ االهتمػػاـ بأمرهػػا                                      ونتيجػػة لمػػا تعانيػػه األميػػرة كيػػرـو أرسػػمت 
                                                                                     وتصؼ معاناتها وحزنها بالقوؿ إف قمبها يمرض مف تمؾ الق ية كما تسأله أف يثبتها عمى كرسي 

                                                                                         العرش إلى يعيد لها قيمتها المكانية أو مكانتها. كما يشير إلى ذلؾ رسالة كيرـو ألبيها الممؾ:
aš-šum  ṭe4-em  a-la-ki-ia a-na ṣe-ri-ka  l-šu  2-šu  ta-aš-pu-ra-am-ma  

t[up-p]a-am  be-li  ú-ul  ú-wa-aš-ša-ra-an-ni 
I
 
s
A[l- X X X 

?
]-ka aṭ-ṭà-ar-
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[da-kum] a-na ṭe4-mi-ša  ka-ka-bi  a-bi  ù  be-li  ma-di-iš  li-qú-ul  ú a-

wa-tam  ša-a-ti  a-na  ma-am-ma-an la  ta-qa-ab-bi  a-bi   ù  be-li a-na  
iṣ
kussi  

s
šar-ra-tim  [li]-še-ši-ba-an-ni  ša la-a ma-ra-aṣ  li-ib-bi-ia  e-pu-

úš  

                                                   ً      ً                "بخصوص لوح رحمتي يالى حارتك مرة ومرتين أرسمت لك لوحا )جوابا ( سيدي لم يرسل 
                                                            ً                        لي...السيد أ ....ارسل لك الى قايتيا ابي كوكبي وسيدي لييتم جدا  وتمك القاية الى ابي ال 

ل يأبي وسيدي الى كرسي العرش )المموكية(ليثبتني الذي بدونككككك)كو( ينشط مرض احد يقو
                                      ن220 قمبي. 

              ادو إلػى الممػػؾ   -                                 ا        لػيـ طالػػب بعػودة كيػػروـ عبػر تقريػػر قدامػه يػػاقيـ  -        ا           ويبػدو أفا الممػؾ زمػػري
                      الممكػػة كيػػرـو لكنػػه رفػػض                              سػػومو فػػي مدينػػة سػػاكاراتـ لجمػػب  -  ا                       يوا ػػق فيػػه ذهػػاب رسػػؿ إلػػى خيػػا

                         سػومو مػ  ممالػؾ أخػر  جعمتػه   -                                                       عودتها ربما ألسػباب سياسػية أو تحالألػات جديػدة قػد أنشػأها خيػا
                                                                 لػػيـ الػذي قػػد تربطػه ع قػػات غيػػر وديػة معػػه ممػا وتػػر االمػر بػػيف الطػػرفيف أو   -             يماطػؿ مػػ  زمػري

             ة الطريػػؽ عمػػى                                                    لػػيـ بأنػػه  ػػعيؼ أمامػػه وينسػػاؽ لمطالبػػه مباشػػرة أو لخطػػور   -               حتػػى ال يشػػعر زمػػري
     ليـ:-                 أدو الى سيد  زمري-                                        كيروـ، وفيما يأتي نص الرسالة كتبها ياقيـ

u4-um tup-pi  an-né-em a-na ṣe-er be-lí-ia ú-ša-bi- lam [1] Ul-lu {-x} -ri 

ù l LÚ a-lik i-di-šu  ša Ḫa-ià-Su-mu-ú a-na Sa-[g]a-ra-tim
ki
  ik-šu-du-

nim  mi-im-ma 
s.
Ki-ru-um  ú-ul il-ra-am ṭe4-ma-am  áš-ta-al-šu-ma ki-

a-am iq-bé-em um-ma-a-mi a-wa-tim ṭà-ba-tim {x} ù da-an-na -[tim]  a-

na  Ḫa-ià-S[u-mu-ú  ad-bu-u]b-ma SAL-tam ú-u[l ú-wa-aš-še-ra]?-am  

an-ni-tam i[q-b]é - em  wa-ar-ki [tu]p!-pi-ia an-ni-im a-na se-er be-lí - 

ia  ta-ka-aš-ša-du-nim  

و أحد الرجال ذىب معو الى  xxلو-"اليوم ىذا الوحي إلى حار سيدي سخرسلي السيد أول
                                                          ً                    سومو الى مدينة ساكاراتم وصمواي ميما يكن كيروم لن تذىبي لوحا  سخلتو يكما اجابني -خيا

يما سومو قمتي النساء لن يختن ذلك )ما( قال لي ف-)قال لي( اآلتي  كممة طيبة وقوية الى خيا
 ن222  بعد لوحي إلى حارة سيدي يوصمونو".

                                                                         وفػػػي أحػػػد النصػػػوص يت ػػػق اف هنػػػاؾ أشخاصػػػا" قػػػد ق ػػػوا نحػػػبهـ بسػػػبب اسػػػد قػػػد انقػػػض عمػػػيهـ 
                                                                                    ويرجق انهـ جز  مف الرسؿ المبتعثيف لجمب األميرة كيرـو إلى ماري. وكما هو مو ق في رسالة 

                       كيرـو الى أبيها الممؾ:
a-wa-ti   ka-la-še-na  

I
Ia-ri-im-

d
Da-gan  li-id-bu-ub ù  be-li  a-na  a-wa-

ti li-qú-ul  ša-ni-tam  aš-šum  be-li ù  aš-šum-mi-ma  
I
Ti-im-ti-Ḫa-am-

mu  i-du-uk  um-ma  šu-nu-ma ni-šu-um  i-tu-uk-šu ù  2  sinnišātim  i-

tu-uk  be-li  an-ni-tim  a-wa-tim  li-iš-mi-ma  
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يتكمم)بيا( وسيدي لييتم الى قايتي ي أمر ثان  بسبب سيدي  دكان سوم-" قايتي كميا يارم
خامو ماتي ىكذا ىو بنفسو قال  أسد قتميا و أثنين )مثميا( قتل سيدي ليسم  -وبسببي تمري
 ن221  ليذه القاية".

                                               لػيـ بعػودة األميػرة إلػى مػاري اليػزاؿ الجػداؿ والشػجار   -                             وم  اسػتمرار مطالبػة الممػؾ زمػري
                                                                وامتناعهػا مػف الػذهاب معػه إلػى خػارج الػب د نحػو سػاكاراتـ وتهديػد  لهػا      سػومو   -              بيف كيػروـ وخيػا

                                                                                        بالقتؿ في حاؿ عدـ مرافقته كؿ ذلؾ يمكف معرفته عبر الرسالة التي بعثهػا أحػد الرسػؿ إلػى الممػؾ 
                  ليـ إذ يقوؿ فيها:  -    زمري

ṭup-pa-am be-lí a-na ṣe-er ha-ià-su-mú-ú u-ša-bi-il  be-lí ki-a-am iš-pu-

ra-am um-ma be-lí-ma ṭup-pa-am ma-ah-ri-ka li-ip-tu-ú-ma ši-mi-šu  

ṭup-pa-am im-hu-ur-ma ša pí-i tup-pí-im ú-ul eš-me xxx [ša-ni-tam 
f
ki-

ru-ú] iš-pu-ra-am um-ma ši-i-ma  [ha-ià-su-mu-ú ki-a]-am iq-bi um-ma 

šu-ú-ma  xxx a-na ṣe]-er zi-im-ri-li-im  [ k]i-a-am iq-bi um-ma š[u-ú-

ma]  ]-I it-ti-ia ù [[ki-a-am i-pu-u]l-šu um-ma ši-i-ma an-n[i-ki-a-am] 

[i-na mu-ru-u]ṣ li-ib-bi-im wa-aš-ba-k[u] [am-mi-nim] ul-li-ša-am a-al-

la-ak-ma [xxx a] n-na-nu-um ú-ul tu-wa-at-ta-ra-am  [it-t]i-ka ú-ul a-

al-la-ak  [a-n]a a-lim ma-ri
ki

 at-ta-al-la-ak  ú ha-ià-su-mu-ú ki-a-am iq-

b[i]-ši-im um-ma šu-ú-ma šum-ma it-ti-ia la ta-al-la-ki-im i-na gír 

zabar a-da-ak-ki-ma at-ta-al-la-ak i-na-an-na as-sú-ur-ri be-lí i-na la 

qa-li-šu  te4-ma-am ša-a-tu a-na dumu ši-ip-ri-šu be-lí i-qa-ab-bi-ma 
I
 

f
ki-re-em úš-ma-at ú-ul ú-ba-al-la-[aṭ].  

                                         ً          سومو نقمتي سيدي كما بعث لي ىكذا  سيدي لوحا  امامك ال  -"رسالة سيدي إلى حارة خيا
أمر ثان كيرو أرسمت لي  xxx                ً                                          فتحو اسمعوي  لوحا  استممكك)كككت( الذي بموجبوي لوحي لم اسم  

ليم اذىب )و( -لى حارة زمريا xxxxسومو كما قال ىو بنفسو )ليا( -ىي بنفسيا يخيا
 xxxxوكما قال ىو بنفسو xxxxxتحيا )تعيش(  xxxxxتذىب xxxxأجابتو ىي بنفسيا

وكما اجابتو ىي بنفسيا اآلتي  ىنا في مرض قمبي باقية )أظل في الحزن( لماذا سخذىب الى 
سومو كما قال ليا ىكذا ىو -بزيادة معك لن أذىب إلى مدينة ماري اذىب وخيا xxxىناك

بنفسو  إذا معي لم تخت بخنجر برونزي اقتمكي أنا قد أذىب اآلني حالما سيدي في )قولو( ال 
 ن223  يسكتوي تمك الرسالة إلى الرسل سيدي يقولي كيروم ستموت )و( لن تحيا".

                                                       سػػومو مػػػ  إصػػرار  عمػػى عػػػدـ عػػودة كيػػرـو اال انػػػه تحػػت  ػػهط الممػػػؾ   -            ويبػػدو اف خيػػا
                                                   أنػػه رفػػض تهيئػػة قافمػػة لنقػػؿ األميػػرة، وقػػد طمػػب الرسػػوؿ مػػف                          لػػيـ ا ػػطر إلػػى الموافقػػة إال   -    زمػػري

                                                                                    الممػػؾ أف يرسػػؿ حميػػرا" لتهيئػػة رحمػػة كيػػرـو مػػ  اسػػتمرار الكػػ ـ والوشػػاية فػػي القصػػر، ويمكػػف اف 
                                                          نستشؼ ذلؾ مف الرسالة التي بعث بها باصيـو الى سيد  الممؾ: 

aš-šum ṭup-pí-im ša be-lí ú- ša-bi-lam aš-šum 
f
ki-ri-im um-ma at-ta-ma  
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ší-ri-im-ma ù mí še-e-ti4  li-iṭ-ru-du-ni-iš-ši  ṭup-pa-am ša be-lí-ia eš-

me-ma  [ù] 
┌
a-na

┐
 
I
ha-ià-su-ú-mu aq-bi-i [ú-u]l im-gu-ra-an-ni  [i-na-

an-n]a ìr-meš-šu ú-pa-hi-ir-ma [um-ma a]-na-ku iš-tu a-
┌
wa

┐
 -ti-ia  

[la(-a)te]-še20-em-mi
┌
tu

┐
-qà-al-la-al  [i-n]a 

gi
[

š
gigir lu-ta-la-ak] i-na-an-

na be-li 
giš

[gigir li-iṭ-ru-ud] ù mí li-ta-al-[la-ak] ù 7 anše ša bi-i[l]-tim 

ṭup-pí an-né-em i-na š[e-mi-]im  be-lí ar-hi-iš li-[i]š-[pu]-ra-am-ma ù 

mí li-iṭ-ru-[du-ni-iš-ši] a-wa-tum ša-ap-[la-tum (ša é-kal)-li]m i-ba-aš-

še20-e mí ši-[i(li-ik-šu)-ud-]ma . 

"بخصوص الرسالة التي بعث )بيا(سيدي بخصوص السيدة كيروم )و(ىكذا أنت )قمت( الشيخ 
سومو قمت)و( لم -وتمك السيدة ليبعثوىا ليي الرسالة التي)بعثيا( سيدي سمعتيا والى خيا

بالعربات  xxxلم تسم )و( تيتم يوافدي اآلن عبيده تجمعواي أنا منذ ذلك الحيني كمماتي 
لتذىب اآلن ي ليرسل العربات والسيدة لتذىب وسبعة حمير التي أرسمت يىذه الرسالة في 
مسام  سيدي لترسل بسرعة والسيدة ليبعثوىاي يوجد في القصر كالم سري لتصل ىذه 

 ن224  السيدة....".
                  خبرهػػا بأنػػه قػػد سػػهؿ                       لػػيـ إلػػى زوجتػػه شػيبتـو ي  -                                  وفػي رسػػالة أخػػر  يبعػػث بهػػا الممػؾ زمػػري

                                                                     ً              أمر عودة كيروـ إلى قصر ماري وربما اف الممكة قد ناقشت الممؾ باألمر مسبقًا، كمػاهو مو ػق 
              في النص اآتي:

a-na 
S
Ši-ib-tu  qí-bi-ma um-ma  be-el-ki-i-ma  aš-šum 

S
Ki-re-e-em  a 

wa-a-ti[m] a-na  Ḫa-ià-Su-u-mu  aṣ-ba-at-ma ki-a-am  i-pu-la-an-ni  

um-ma-mi  šu-pu-u[r l]i-š[a]-ru-ni-iš-ši  ù an-n[u
?
]-u[m

?
-ma

?
 Ki

?
-re

?
-

e
?
-em

?
] ar-ḫi-iš li-ir-du-n[i]m                                                                      

                 سومو)اكبطت( ارسكمت -                                                         "قل الى شيبتوي )يقول( سيدك اآلتي  بخصوص قاية كيروم الى خيا
  ن225                             واالن كيروم بسرعة ليعيدوىا".  xxx                              ابني)ىكذا( اآلتي  الرسل ليختوني          )و( كما اج

                                                                             وم  عودة كيروـ إلى ماري بأمر مػف أبيهػا يبػدو أف هنػاؾ اتألاقػا" قػد حصػؿ بػيف األختػيف 
ً                                    بعدـ العودة إلى المشاكؿ والقسـ عمى ذلؾ بااللهة ف ً  عف طمب مف األميرة شيماتـ ألبيهػا بػأف                                                  

                                                          مػف حجػر الػ زورد وربمػا ذلػؾ يعكػس شػعور شػيماتـ انهػا الزالػت ممكػة                         يرسؿ لها ختمها المصنوع
                             صورا، وفيما يأتي نص الرسالة:  -                                      ماري وتمارس الص حيات ذاتها في عرش اي ف

a-n[a] be-li-ia kab-ka-bi-im  qi-bi-ma  um-ma 
S
Ši-ma-tum  amat-ka-a-

ma  at-ta-a-ma a-na DUMU-tim
tim

  ù  a-na  DUMU.UŠ ta-ad-di-na-an-

ni  [i-na-an]-na 
LÚ

 NU.GIŠ.ŠAR [I] 
S
Ki-ru-ú  it-b[a-al] [u i-n]u-ma  

LÚ
 

NU.GIŠ.ŠAR [
I
 
S
K]i-ru-ú  it

!
-ba-[lu] [mār  ši]-ip-ri-[ia]  [a-na] kab-ka-

[bi-im] XXX [a-na-ku] ù  
S
Ki-r[u-ú] [n]i-iš DINGIR

MEš
  ni-iz-[ku-ur]  

mi-im-ma  ḫi-ṭi-tum  ù  [X  X] it
!
-ti-ia  ú-ul  i-ba-aš-ši  ù 

NA4
 KIŠIB 

ZA.GÌN ša šu-mi-ia [be-lí] kab-ka-bu-um li-ša-bi-lam  
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"قل إلى سيدي )و( كوكبي ىكذا )تقول( شيماتم امتك خادمتك  انت الى البنات واالوالد تمنحنا 
انا  xxxبيي اآلن سااد العربة قد جمب كيروي اآلن كيرو قد جمب)كككككككيا( الرسول ي الى كوك

معي ال توجد وختم الالزورد الذي  xxxوكيرو بخسم اآللية اقسمنا ياي خطخ)مشكمة( و 
 .    ن226  بخسمي سيدي )و( كوكبي ليبعث لي...."

 
             حكمة التحريم

             ا                                                                مف المعروؼ أفا هناؾ عدة قواعد اتبعهػا العػرب قبػؿ اإلسػ ـ فػي الػزواج ، ومنهػا مراعػاة 
                                                مة الػدـ؛ ألف هػذ  المحرمػات تقػ   ػمف درجػة األصػوؿ، فػ                                قواعد األصؿ بػالألرع، أي مراعػاة صػ

                                                                                    يجوز لؤلب الزواج مف ابنته، وال األخ مف أخته، وال الجػد مػف حأليدتػه، وال الجػدة مػف حأليػدها، وال 
                                             ا                                   األبف مف أمه. وبذلؾ يت ق اف العرب قبؿ اإلس ـ حرامت نكاح كافة المحرمات التي حرمت في 

  . ن227                                                     زوجة األب والتي تحدثنا عنه انألا"، والجم  بيف األختييف                               الشريعة اإلس مية باستثنا  زواج
                                                                         إال أف بعػػض الشػػعوب كالمصػػرييف والألػػرس قػػد تجػػاوز عمػػى قاعػػدة التحػػريـ هػػذ ، إذ كػػاف 
                                                                                       يجوز لمممؾ اف يتزوج مف أخته غير الشقيقة أو أف يتزوج مػف ابنتػه وذلػؾ ل حتألػاظ بالػدـ الممكػي 

             ، وربمػػا لهػػذا  ن228                                   لػػؾ عميػػه القػػوـ ثػػـ تػػبعهـ عامػػة الشػػعب    ً     ً                        خالصػػًا نقيػػًا مػػف الشػػوائب، وسػػار عمػػى ذ
                                                   إلى القػوؿ "بػزواج األخػوة ألخػواتهـ عنػد العػرب" ويبػدو اف   Strabu                           السبب أشار الجهرافي سترابو 
                                                           . وفي القوانيف الحثية لـ نجد اشارة تسمق  بإقامة ع قة جنسػية  ن229                          العرب اقتبس ذلؾ مف الألرس

                                  م  أخت الزوجة كما في النص اآتي:
                                                                                     "اذا تزوج الرجل من امكرأة واكنكت لكو عالقكة جنسكية مك  والكدتيا أو أختيكا فكان ذلكك يعكد اقترانكا 

   ن 210   "    ً              جنسيًا غير مسموح بو

                                                                                       ، أما في العهد القديـ فقد جم  يعقوب بيف االختيف ليا وراحيؿ ابنتي خاله كما هو مصرح بػه فػي 
                              الشػػريعة الموسػػوية اآيػػة الثامنػػة                                                           البػػاب التاسػػ  والعشػػريف فػػي سػػألر التكػػويف، وهػػذا الجمػػ  حػػراـ فػػي

                                                 عشرة مف الباب الثامف عشر في سألر األخيار فيما نصه:
     ن212   "                                                           ً          "ال تتزوج أخت امراتك في حياتيا فتحزنيكاي وال تكشكم عورتيمكا جميعكًا فتحزنيمكا

                                                                                      أما في الشريعة اإلس مية فإف الجم  بيف األختيف حرمة مؤقته فألي قوله تعػالى "واف تجمعػوا بػيف 
                                                                           اال ما قد سمؼ اف اهلل كاف غألورا رحيما" ويعنػي :ال يجػوز لمرجػؿ اف يجمػ  بػيف األختػيف         االختيف

                                                                               فػػي نكػػاح واحػػد سػػوا  كانػػت األخػػوة بينهمػػا أخػػوة نسػػب أو ر ػػاع، والجمػػ  بػػيف األختػػيف يقػػ  فػػي 
                                                                                      ث ثة أوجه: أحدهما أف يجم  بينهما بعقد واحد فهذا العقد فاسد ال يصق فمو تزوج إحد  األختيف 

                                                                                وج األخر  بعدها هنا يحكـ ببط ف نكاح الثانية فمو طمؽ األولى ط قػا بادئػا جػاز لػه نكػاح       ثـ تز 
       ن "طمػؽ                                                                    ، كما في حديث فيروز الػديممي: انػه اسػمـ وتحتػه اختػاف فقػاؿ لػه رسػوؿ اهلل   ن211       أختها
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                                                           أما الوجه الثاني مف صور الجم  بيف األختيف هو اف يجم  بينهما    ن213                      إحداهما وأمسؾ األخر "
                                                                     إال أنه ال يجوز له اف يجم  بينهما في الوط  فاذا وطي  إحداهما حرمت عميػه    ن214           مؾ اليميف  بم

                                                                                     الثانية حتى يحـر األولى ببي  أو هبة أو عتؽ أو كتػاب، امػا الوجػه الثالػث مػف صػور الجمػ  بػيف 
   نه                                                                                    األختيف هو اف يتزوج احداهما ويشتري األخر  يتممكها بممؾ اليميف إال أف بعض العمما  قاؿ ا

                                                                                  ال يجوز الجم  بينهما ، الف ظاهر هذ  اآية يقت ي تحريـ الجم  مطمقا فوجب اف يحـر الجمػ  
                                                             ، وقوله تعػالى "اال مػا قػد سػمؼ" اسػتثنا  منقطػ  يتعمػؽ بػاالخير، وهػو  ن215                       بينهما في جمي  الوجو 

                                                                                اف تجمعػػوا بػػيف األختػػيف والمعنػػى مػػا سػػمؼ مػػف ذلػػؾ ووقػػ  وازالػػت شػػريعة االسػػ ـ حكمػػه فػػاف اهلل
        . وبػػذلؾ  ن216                                                                           يهألػػر  واالسػػ ـ يجبػػه ، ويػػدؿ عمػػى عػػدـ المؤاخػػذة بػػه قولػػه "اف اهلل كػػاف غألػػورا رحيمػػا"

                                                                                 ف  يحػؿ لرجػؿ اف يجمػ  بػيف االختػيف فػي عصػمته، ولػه اف يتػزوج الثانيػة بعػد اف تنقطػ  ع قتػه 
    افر                                                     . امػػا الهػػدؼ مػػف التحػػريـ هػػو منػػ  التحاسػػد والتبػػاغض والتنػػػ ن217                          بػػاألولى، بػػالط ؽ أو الوفػػاة

                                                                                  وقط  صػمة الػرحـ التػي أمػر اهلل بوصػمها وقػد حرصػت الشػريعة عمػى تمػاـ المػودة والمحبػة واأللألػة 
                      ن "فػػانكـ اف فعمػػتـ ذلػػؾ                                                             بػػيف االخػػوة كمػػا يػػدؿ عميػػه مػػا اخرجػػه الطبرانػػي مػػف قػػوؿ النبػػي محمػػد  

     ن اف                                                                              قطعػتـ أرحػامكـ" ومػػا روا  ابػو داوود فػي مراسػػيمه عػف عيسػػى بػف طمحػة قػػاؿ "نهػى النبػػي  
                                      ف ػػ  عػػف ذلػػؾ صػػيانة لمع قػػة بػػيف األختػػيف أف    ن218                                        تػػنكق المػػرأة عمػػى قرابتهػػا مخافػػة القطيعػػة"

                                                                                 تألسػػدها الحيػػاة الزوجيػػة التػػي تجمعهمػػا تحػػت سػػقؼ واحػػد، ولػػد  رجػػؿ واحػػد، فتكػػوف المػػرأة  ػػرة 
           وفػػػػي قػػػػوؿ أـ    ن219                                                          ً        اختهػػػا، كمػػػػا يحػػػػدث بػػػػيف زوجتػػػػي الرجػػػػؿ أو زوجاتػػػػه المتباعػػػػدات نسػػػػبًا وقرابػػػػة

                                                                         حبيبة عندما أرادت اف تشارؾ أختها  رممػةن بنػت أبػي سػألياف بشػظؼ العػيش وبهنػا ة             المؤمنيف أـ 
                                             ن عر ػت عميػه اف يتػزوج أختهػا فتقػوؿ: يػا رسػوؿ اهلل                                   الروح التي تجدها في رحاب رسػوؿ اهلل  

                                                                                   هػػؿ لػػؾ فػػي أختػػي بنػػت أبػػي سػػألياف  فيقػػوؿ الرسػػوؿ الكػػريـ "افعػػؿ مػػاذا" فتقػػوؿ: تتزوجهػػا: فيقػػوؿ 
                                                                 ه عميػػه: "أو تحبػػيف"   فتقػػوؿ "لسػػت بمخميػػة" واحػػب مػػف يشػػاركني فػػي الخيػػر              صػػموات اهلل وسػػ م

  . ن230                                      أختي فيجيبها الكريـ، فانها ال تحؿ لي"
 الخاتمة 

   النتااج مجموعة منإلى جتماعية دراسة المختصرة لظاىرة الزواج االخمص من ىذه ال ٍ ن  
جمعا  منذ أف خمؽ اهلل           ً         ً                 صوله سموكا  اجتماعيا  اعتمدته البشريةشكؿ الزواج بقواعد  وأ -2

 االنساف األوؿ حتى وقتنا الحا ر.
هادؼ لتكويف أسرة تكوف لبنة أساس  نواع الزواج ماهو ايجابيبينت الحاالت العديدة مف أ -1

  ً ا  التي كانت متداولة لكنها ال يمكنها أف تؤسس مجتمعألي مجتم  بخ ؼ بعض مف األنواع 
 . ً ا  ناجح
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ي اتزاف أخ ؽ األنساف وكيألية بحثه عف مواطف الأل يمة و الرذيمة البيئة لها الدور االساس ف -3
المحاصرة  نالسامية العربية مف خ ؿ الزيجات المتعددة وهنا البد مف األشارة الى أف البيئة 

لد  في الزواج التي فيها شي  مف الهرابة  بح ارات مختمألة كانت لها عاداتها وتقاليدها
أة مف صورة وبأخر  لمجتمعاتنا بحكـ ت قي الثقافات كزواج المر نها انتقمت بمجتمعاتنا إال أ

نمكينا م  العمـ اف هذ  الظاهرة الزالت معموؿ بها و ص حات اور رجميف ، وهذا ما أشارت اليه إ
 .وغيرهـ لد  الهنود وأهالي ه بة التبت

يدة مف الزواج سباب الدينية واالقتصادية واالجتماعية و السياسية لظهور أنواع عدكانت األ -4
 وغير ذلؾ.، كاهنات البينهـ أو الزواج مف  كزواج المموؾ فيما

المتقدـ نها عكست واق  المجتم  مف ب د الرافديف إال أ تقمة العقود التي جا مف رغـ عمى ال-5
 ة.القانونيالعريسيف مف الناحية حقوؽ في مجاؿ  ماف 

عظمى ال يعني انها غير شرعية فوجود النواع الزيجات التي لـ توثؽ وهي النسبة جمي  أ-6
ع ف داللة عمى شرعية هذا الزواج وبهض النظر عف التشريعات التي جا  الوالديف والشهود واإل

 .والتي يمكف أف نعدها متأخرة بحكـ قد هذ  الحالة االجتماعية ، بها مموؾ ب د الرافديف
                        ً       ً     العراقي القديـ ليس مجتمعا  م ئكيا  بؿ أف المجتم                             ً  نواع الزواج رسمت لنا أنطباعا  أ ف تعددإ -7

قد و ، مف كاف يبحث عف االستقرار والسكينة       ً           ، وتبعا  لذلؾ نجد كاف فيه األنساف الصالق والطالق 
 استقرار االسرة.في                                 ً  عف اماكف الرذيمة والتي تؤثر ىسمبا  يبحث مف ذلؾ بخ ؼ نجد 
وص ف النصم  العمـ أأخر  صادر ت التي لـ نقرأها في منواع مف الزيجاسمط البحث عمى أ-8

 ختيف و زواج المرأة المؤقت و غيرها.المسمارية قد ذكرتها كزواج األ
                       ً                   هي وجود زواجات حرمت الحقا  كزواج االبف البكر أكدت النصوص المسمارية حقيقة مهمة -7

بيه بعد وفاته وكاف االبف الذي يولد مف ذلؾ الزواج مف زوجة أعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 
كدية والعربية مما يجعمنا أف نعتقد تأثر في المهتيف األ          ً                       ً ييسمى مقتا  وهو متطابؽ معنى ولألظا  

 .بديانات سماوية مرت عمى الب دوحكامها ومموكها في ب د الرافديف التي عاشت الح ارات 
 
 المراج مصادر و ال
 المصادر العربية-أ

                ، القاهرة، د.ت. 3                  ديف، لساف العرب، ج                                                ابف منظور، محمد بف مكـر بف عمي ابو الأل ؿ جماؿ ال  . 2

                                                                                     ارماف، ادولؼ، مصر والحياة المصرية في العصور القديمة، ترجمة: عبد المنعـ ابو بكر، ب.ت.  . 1
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    هػ.    2425         ، بيروت،  1          المثاني، ج
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