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 المقدمة 

لقد تناولت النصوص المسمارية السومرية و ىي االقدـ و االكدية التي جاءت بعدىا في بالد 
لمصطمحات المغوية المعبرة عف حاجات و متطمبات التعامالت مف االرافديف مختمؼ المعاني 

اليومية في كافة مجاالت الحياة األقتصادية بالنسبة الى قضايا البيع و الشراء و أسماء المواد 
ي يتـ التعامؿ بيا، و أيضا أسماء المواد التي تتـ تمؾ العمميات بواسطتيا مثؿ أسماء المقادير الت

و االوزاف و كمياتيا ، كما ظيرت أيضا مفردات تخص السياقات السياسية و االلقاب التي 
أطمقت عمى الحكاـ و األمراء و أرباب السمطة مف الحاشية، و يبرز الشيء نفسو عمى الجوانب 

خرى مثؿ المصطمحات العسكرية و مفردات الرتب و غيرىا، كؿ ىذا شيء مفيوـ حتمتو اال
ضرورات العيش، و لكف الممفت لألنتباه أف تظير مفردات و مصطمحات تعكس نظرة المجتمع 
لمحياة المجتمعية و كيفية تعامؿ ذلؾ المجتمع مع بعض تمؾ المفردات عمى أنيا تمثؿ جممة مف 

ييا ذلؾ المجتمع حكمو عمى فئة أو طائفة أو شخص معيف، فيذا كاف أروع االمور التي أعطى ف
ما سجمتو تمؾ النصوص المكتشفة في بالد الرافديف بالنسبة لمسومريف أو االكدييف عمى حد سواء 
، و مف ىذه المفردات ما كاف يطمؽ عمى نوع معيف مف االناث، ربما بسبب أف المرأة و تجمياتيا 

سعة و أخذت دورا فعاال عبرت فيو عف نفسيا بأشكاؿ الدمى الطينية منذ قد أحتمت مساحة وا
عصور ما قبؿ التاريخ، و ظمت محتفظة بمكانتيا المرموقة طيمة الحقب التاريخية الالحقة ،أذ 
دعيت المرأة في العراؽ القديـ بعدة مفردات كانت بالدرجة االساس أنعكاسا طبيعيا لألدوار و 

نيضت بيا في المجتمع عمى كافة االصعدة ، كونيا كثيرا ما مثمت معنى الوظائؼ الميمة التي 
الخصب و االمومة التي تديـ التكاثر، لذا فقد أىتـ سكاف بالد الرافديف باألنثى و أضفوا عمييا 
شتى الصفات اإلليية التي أستمدوىا مما كانت تمثمو المعبودة )إينانا/عشتار( إلية الحب و 

ردوا ليا نوع خاص مف التعامؿ و مف ضمف ىذا التميز أف منحوىا ألقابا الحرب و الجماؿ، فأف
تمثؿ تصنيفيا الجنسي و مرحمتيا العمرية و مكانتيا مف حيث االرتباط مف عدمو ، فاطمقوا عمييا 

( التي عبرت صراحة و بال غموض عف مرحمة بتولتو مصطمحات كثيرة كاف مف بينيا مفردة الػ)
البالغة، والىمية ىذه  المفردة في بناء االسرة السميمة في المجتمع لحمايتو معينة تمر بيا الفتاة 

مف أخطار االنحالؿ و التفسخ ،فقد كانت مادة لبحثنا، الذي ىو محاولة لفيـ ما تناقمتو االلواح 
بخصوص ىذا الموضوع،مف خالؿ تسميط المزيد مف االضواء عمى ما تمتع بو المجتمع  الطينية
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زايا أخالقية تنـ عف دراية في عمـ التربية االسرية و كيفية المحافظة عمى البناء الرافديني مف م
     .االسري الصحيح

 قيمتيا تعريفيا ومعناىا و أوال /  

( مف االقواـ ىـ السومريوف ثـ بتولتوبحسب التسمسؿ التأريخي فاف أوؿ مف تعامؿ مع مفردة الػ )
وصؼ و تعريؼ ما تدؿ عميو ىذه المفردة و شاع تعمؽ الجزريوف مف األكدييف مف بعدىـ في 

أستعماليا عندىـ بشكؿ واضح ،و مف ثـ أنتقمت الى االقواـ الجزرية األخرى مثؿ العبرييف اذ 
أشارت ليا النصوص التوراتية، و وصمت أيضا الى العرب فقد ذكرت في القرآف الكريـ معاني 

مف خصاؿ تتعمؽ بطبيعة االعراؼ و التقاليد  تدؿ عمى التبتؿ،و نتيجة لما تمثمو مفردة )البتوؿ(
العربية األصيمة و تماشيا مع ما جاء بو التنزيؿ فقد خصوىا بعدة معاني ال يزاؿ الكثير منيا 

 .يستخدـ لغويا حتى اليـو

 عند السومريين:  - أ

فيي ( 1)( عند السومرييف بأنيا الفتاة الشابة العذراء الصغيرة العمرbatultuبتولتو وصفت الػ )
))التي تمتمك جسما لو طراوة و أن شكميا مثل فصل الربيع و أشراق الصباح بل عندىـ الفتاة 

ىي زىرة غير مفتحة لم تزىر بعد تحتوي عمى لمعان لؤلؤي ،و التي عند أختراقيا تمد روحا 
 (2)جديدة، فيي المرأة التي لحميا قادرعمى االليام ،وىي حديقة الرجل ،فيي مثل االعجوبة((

( عند السومرييف قد ظير منذ العصور بتولتوقد بينت الدراسات المسمارية أف معنى الػ ) و
،في ((kl-slklL-TURتور-سيكل -كيو )) kl-slklL)) سيكل  -كي((المبكرة بالمقاطع 
( األكدية المشتقة أصال مف نفس المعنى السومري عف batultu)بتولتو حيف دلت مفردة 

يف بداية البموغ و سف الزواج ، و يشير أحد الباحثيف الى أف المفردة سنوات عمر غطت الفترة ماب
السومرية كاف معناىا الدقيؽ يشير الى الفتاة الصغيرة ) تور -سيكل –كي  )االكدية المتأثرة بػ 

التي بالكاد تكوف قد بمغت مرحمة المراىقة، أما مرادفتيا السومرية فكانت تمثؿ مرحمة عمرية أكبر 
أيضا ظيرت تمؾ المفردة عند السومرييف ( و 3قميال)

المعبرة عف الفتاة الشابة الصغيرة (( MUNUS.KAL.TURتور.كال.))مونوسبالمقاطع
( و نقرأ في النظير المذكر ليا وىو الوصؼ المختصر لمذكر المراىؽ الذي لـ يتمتع 4أيضا)
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                                بالحياة الجنسية عند السومرييف بالمقاطع التالية أذ يرد:            
((LÚ.TUR Ša MUNUS NU ZU )) و في  ))الفتى الذي لم يعرف أي أمرأة((أي

 (5مضمونيا العاـ تشير ىذه الجممة الى عذرية الفتى)

و قد فضمت النساء مف ىذا الصنؼ في المجتمع الرافديني منذ العصر السومري القديـ عمى 
غالبا ما يتـ أستغالليف لمخدمة في البيوت أو بيعيف في غيرىف كونيف الصغيرات الالتي 

 (6االسواؽ التجارية)

تتجسد بشكؿ واضح في المنظور  بتولتو() ونجد أف قيمة مسألة فض البكارة بالنسبة لمفتاة الػ
أذ نفيـ  (IlIElEننميل ( لإللية )LIENEانميلالديني لدى السومرييف فػي قصة أغتصػاب اإللو )

لـ تمارس الجنس مع أي احد قبؿ أغتصابيا، أي أنيا  لقصة أف اإللية المذكورةمف خالؿ تمؾ ا
، و قد كانت ىناؾ أشارات منذ العصر السومري المبكر عمى أف أجبار الرجاؿ لمفتيات )بتولتو(

(                       7العذراوات مف ىذا الصنؼ عمى المضاجعة كاف يعني فض بكارتيف)  

ويظير ىذا جميا عند السومرييف في أفتضاض كمكامش لعذارى مدينتو الوركاء، أذ أنو تمتع 
(                8ببيجة سمب عذريتيف ليؤكد سطوتو االبوية كونو االب االوؿ و االعمى لمكؿ)

و ربما كاف طقس الزواج المقدس عند السومرييف مدعاة لممارسة الجنس ، بالرغـ مف تأطيره 
يني ييدؼ الى جمب التكاثر الذي يعمؿ عمى تحقيؽ الوفرة في الوالدات و زيادة االنتاج بأطار د

( الذي 9( مكانا خصبا لذلؾ الطقس)NIIIIIالزراعي ، اذ كانت معابد االلية السومرية )اينانا
))أم العذارى،االخت ،و ربما  ليذا وصفت تمؾ االلية بػ )بتولتو( يعني عمميا فض بكارة الػ 

ء(( ))عذراء السماء(( و)) غنت الى األم العذراء اينانا(( و )) دموز و أينانا أبن و أم العذرا
( بالرغـ مف كوف االلية المذكورة عرفت في مختمؼ 11في تمؾ الحقبة الزمنية المبكرة ) عذراء((

و ىذا يحمؿ في طياتو ( uzmmuz/ تموزIMUMUD)دموزيالعصور كزوجة مشيورة لاللو 
ية جديدة و موغمة في القدـ حوؿ نظرة رجاؿ الديف مف السومرييف لمسألة عذرية مفيـو جذور محم

( و يؤكد ذلؾ ورود ذكر المرأة مقدسة في نص مسماري توصؼ بأنيا أحدى 11()بتولتو الػ)
( 12بمعبدىا القديـ في مدينة الوركاء) )اينانا( الفتيات العذارى الالتي كف مرتبطات بخدمة االلية

يضا أمكانية التفكير بأف تمؾ االلية ربما كانت  الية العذارى المتمثالت بيذا وىذا يمنحنا أ
الصنؼ مف النساء عمى االقؿ عند السومرييف مع تمتعيا بمنزلة الية الحب و الغزؿ الجنسي 
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الذي كاف يمتد الى ممارسة البغاء المقدس في معابدىا                                         
               

 ب ـــــــ عند االكديين:

عند االكدييف بشكؿ واسع منذ العصر البابمي القديـ و ما  )بتولتو(لقد شاع أستعماؿ مفردة الػ 
بعده ،أذ وردت في الحسابات الممكية الخاصة بالغنائـ و في قوائـ الموظفيف و النصوص 

عند االكدييف  ت تمؾ المفردةفقد كانت أحدى دالال( 13القانونية المتعمقة بالبنات المراىقات)
الذي أطمؽ عمى  (batulu) بتولو تتمثؿ بالفتاة المراىقة مف طبقة النبالء و مرادفيا الذكري ىو 

( ىي الكممة المعبرة عف طبيعة البنت العذراء )بتولتو( و كانت لفظة الػ 14()الذكر من الشباب)
( عانتيا و تبدأ بالحيض ، كما zŠārțشعرفقد أطمقت عمى الفتاة التي يكبر صدرىا و ينمو )

وصفت  أيضا بأنيا البنت الصالحة لمزواج عند االكدييف منذ االلؼ الثاني قبؿ الميالد و حتى 
( الذي أستقرت فيو لمتعبير عف البنت المراىقة العزباء و التي 15نياية  العصر البابمي الحديث )

في الفتاة العذراء مف النصوص ( و نقتبس مما قيؿ 16كاف مف المفترض أف تكوف عذراء )
))العذراء لم يسبق ليا أن مارست المسمارية التي يتـ فييا وصؼ دقيؽ ليا ،أذ نقرأ ما نصو: 

الجنس كامرأة ،العذراء لم يسبق ليا أن سمبت مثل المرأة ،العذراء لم يسبق ليا أن أحست 
عذراء أصاب دبوسيا بشيوانية في حضن الزوج،العذراء لم تنزع مالبسيا في حضن زوجيا،ال

الكساد و لم يحمو فتى وسيم،العذراء لم تحمب من صدرىا و لم يظير السائل المر،العذراء لم 
تحصل عمى الشيوة و ال أرضت رغبتيا حضن فتى،العذراء لم يسمع أسم األم في غرفة 

كانت  نوميا،العذراء لم ترى ميرجانات مدينتيا، لذا فيي لم تنظر الى أحد بشكل تواق،العذراء
محرومة من الزوج في مخدعيا ،العذراء لم يكن عندىا زوج وال عندىا طفل و ال ولد، العذراء 
لم يكن عندىا زوج و لم ترفع أي طفل ،العذراء لم يكن عندىا زوج ولم يكن عندىا طفل 

 (17)،العذراء كانت محرومة من الزوج و الطفل،العذراء أبعدت عن غرفة الزوج((

وجود أىمية  لعذرية الرجاؿ عند الزواج في المجتمعات الجزرية اال أف و بالرغـ مف عدـ 
صاحب العذرية( أي النصوص المسمارية االكدية لـ تغفؿ تمؾ العذرية أذ نقرأ في وصؼ الفتى )

 :( اآلتي batuluالـ )بتولو
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 ))ىو الفتى الذي لم يتزوج أي زوجة رضعت طفال، 

 ة في حضن زوجة،ىو الفتى الذي لم يسبق أن أحس بشيواني

 ىو الفتى الذي لم يسبق أن نزع مالبسو في حضن زوجة،

 ىو الفتى الذي طرد من غرفة الزفاف

 (81ىو الفتى الذي ليس لو امرأة(( )

و تتجمى قيمة المحافظة عمى عذرية العروس بالعبارة التي أستعممت منذ العصر البابمي القديـ و 
و ىذا ما  ))لتحل دبوس بكارتيا((بيت زوجيا أذ نقرأ: التي يتـ ترديدىا عند وصوؿ العروس الى 

يشير الى أحتماؿ وجود دبوس يتمثؿ بصؼ مف االزرار يمؼ حوؿ خصر العروس يكوف فتحو 
 ( 19محصورا بالزوج قبؿ االتصاؿ الجنسي)

و نجد عند االقواـ الجزرية مثؿ االكدييف بعض النساء قد نذرف أنفسيف لحياة الرىبنة في المعابد 
اىنات عذراوات ال يتزوجف أبدا ،و قد أكدت مناسؾ نصوص التكيف االوكاريتية عمى ذلؾ و كك

( أحتراما qadiŠtu( لذا نالت كاىنة الػ )قادشتو21ىذا ما كاف معموال بو أيضا عند العبرييف)
خاصا لدى األكدييف كونيا تمثؿ العذراء المقدسة االولى التي تتمتع بالعذرية الكاممة  والتي 
توصؼ بانيا الفتاة التي تسكف مع االسرة في بيت أبييا ،و نجد في االصؿ األوؿ لجذر المعنى 

الذي دعيت  )المرأة الخالية أو المحرمة(( الذي يعني NU-GIGالسومري المتكوف مف المقاطع)
ع أذ ترجـ معنى مفردة الكاىنة بالمقاط)بتولتو(، بو الكاىنة المذكورة داللة تجعميا مف صنؼ الػ 

(SAL-NUNZ-ZI عند السومرييف منذ وقت )( و تعني حرفيا )المرأة الصغيرة أو الفتاة النقية
مبكر، اذ كاف مف أىـ شروط االنتماء الى صنؼ الكاىنات ىو التمسؾ بالعذرية و المحافظة 

( ،و 21عمييا، لذ كانت مكانة الكاىنات العالية قد جعمتيف يتمتعف بميزة الحصوؿ عمى الميراث)
بالفتيات عند دخوليف الى   )بتولتو(ا ليذا قد أرتبط  المعنى الدقيؽ المضبوط لمفردة الػ ربم

الخدمة المعبدية بفترة  قبيؿ الزواج ،و التي تشير الى المرحمة العمرية بيف الطفولة و المراىقة 
 (22بشكؿ عاـ عند سكاف بالد الرافديف)
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ماـ عند االقواـ الجزرية  بسبب حرص الرجاؿ ( قد حازت عمى ىذا االىتبتولتو ) و يبدو أف الػ
نظيفا كي تبقى أصالبيـ طاىرة، لذا صار ( zpīl)النسلعمى عذرية عرائسيـ  لممحافظة عمى

مف الضروري في المجتمعات الشرقية القديمة أف تتـ مراقبة فترة الحيضة االخيرة  لمفتاة الػ 
كانت الطبيعة الذكرية في تمؾ المجتمعات  و ربما (23( قبيؿ يوـ الزفاؼ ألتماـ الزواج)بتولتو)

القديمة ىي دافع آخر عند الرجاؿ لتمسكيـ بطمب الحصوؿ عمى عروس عذراء جديدة لـ يتـ 
( كما أف فض البكارة يؤكد التفوؽ الجنسي لمذكر خاصة 24أستعماليا مثؿ طقـ المالبس الجديد)

 ( 25عند الجزرييف)

الى االوكاريتييف كما أسمفنا فقد تمثمت  )بتولتو(متعمقة بالػ و أنتشرت نفس المفاىيـ الرافدينية ال
( التي وصفت بأنيا الفتاة العذراء العفيفة التي لـ anatأناة ( أو )anatuعندىـ بػ االلية )أناتو

و عرفت عندىـ بالية حرب مف الدرجة االولى في كؿ  )سيدة السماء العميا(تمد ولد، و دعوىا بػ
 (26أرض كنعاف)

و كانت عند الجزرييف بشكؿ عاـ و منيـ األكدييف و العبرييف طريقة ال تزاؿ موجودة في أكثر  
المجتمعات الشرقية األخرى تسمى أشارات عروس البكارة و ىي عبارة عف قطعة مف القماش 

أذ تمطخيا العروس بدماء فض بكارتيا نتيجة أختراقيا مف قبؿ الزوج  )القماش الدامي(دعيت بػ 
( و ىذا 27العرس الثبات أنيا كانت عذراء حتى تـ فض تمؾ البكارة  مف قبؿ الزوج)ليمة 

يتماشى مع معنى فض البكارة في عمـ الطب الحديث والذي يعني تمزيؽ الغشاء الذي ينمو وسط 
(                           28الميبؿ عند ولوج القضيب الذكري داخمو أثناء عممية المضاجعة)

ات غير واضحة المعنى عند االكدييف ربما تعني ما يعرؼ اليوـ بترقيع مفضوضات و ترد أشار  
نقرأ ))في ىذه االثناء البكارة ، فقد كاف يتـ ىذا العمؿ اف كاف موجودا فعال في المعبد أذ 

العروس بقدسية ىيأة نفسيا ،غسمت رأسيا و جسميا بالكامل في النير أو بالماء و الصودا، 
و بمساحيق  -----بالحموى ----قسي العادة بكارتيا ىي دىنت نظفت بشكل ط ----
و أف التغمب عمى خدع تقميد وجود غشاء البكارة في الثقافات الجنسية لممجتمعات ( 29أخرى(()

االنسانية كاف موجودا لمتحايؿ عمى أثبات عذرية النساء مثال عف طريؽ تمطيخ المنسوج سواء 
(                     31الزفاؼ االولى بدـ أحد الحيوانات)كاف قطعة مف القماش أو فراش ليمة   
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مثيرة لألىتماـ تشير صراحة الى أف فقداف عذرية الفتاة يتسبب في ضياع سمعة  أكدية و نجد في جممة
(  18البنات بيت أبيين يضيع )يخرب( (()أي))   ((mᾱrᾱtu  bĪt  abiŠina  uḫallaga)) أبييا

ذكر ليذا الموضوع أذ كانت عذرية العروس عند أغمب تمؾ المجتمعات  (سفر التثنيةو قد ورد في )
الجزرية تمثؿ شرؼ العائمة و أف أنتياكو يجمب الخزي و العار لمعوائؿ و اآلباء و االزواج، لذا عمموا 
جاىديف لممحافظة عميو، و قد كانت ىناؾ تقاليد في بالد الرافديف تشترط ذكر صفة العروس مف ناحية 

)مومس أو كاىنة التي يحق ليا الزواج اف صح التعبير فمثال يشار الييا بالتعابير التالية : االحتالؿ
،فقد  بعد تقاعدىا من الخدمة المعبدية أو أذا كانت متزوجة سابقا فتذكر ىل ىي أرممة أو مطمقة(
بأخر، ذكرت أشارات ضمنية و لو لـ يصرح بيا بشكؿ عمني اال انو كاف يتـ التعامؿ بيا بشكؿ أو 

تتعمؽ بأىتماـ ذلؾ المجتمع بمسألة عذرية المرأة قبؿ ترتيب خطوبتيا و ىذا ما أكدت عميو خطوات ما 
( و أف ىذا التفكير االخالقي الممتـز اليزاؿ مطبقا في جميع 32قبؿ الزواج عند كؿ األقواـ الجزرية )

                                                        1البمداف العربية و أغمب بمداف الشرؽ عموما
كما ترد في النصوص المسمارية لألكدييف جممة أخرى تؤكد عمى قمؽ الرجاؿ مف أف عدـ   

( يؤدي بيا الى الزنا مرة ثانية بتولتووجود العذرية عند العروس في ليمة زفافيا أي أنيا ليست )
 بعد الزواج أذ نقرأ:                                                                          

  ((aŠŠat  amēli  ittanajjak))  (33)أي))زوجة الرجل ستزني مرارا و تكرارا ثانية(( 

لحرائر أوال: يرتديف الحجاب بينما حـر و ألىمية المحافظة عمى عذرية المرأة كانت النساء مف ا
( و 34ذلؾ عمى األماء و البغايا و العاىرات بموجب تعميمات القوانيف اآلشورية منذ زمف مبكر)

لكف برغـ المنزلة الرفيعة التي حازت عمييا النساء الحرائر و حتى األميرات مف صنؼ الػ 
لرفض في مسائؿ الزواج بينما تمتعت لـ يكف ليف حرية االختيار أو الموافقة أو ا )بتولتو(

( و ثانيا:كانت مسائؿ االختالط بيف الرجاؿ و النساء 35االرامؿ و المطمقات الحرات بيذا الحؽ)
تخضع لمراقبة شرسة في عادات و تقاليد المجتمع الرافديني، مع وجود حالة نادرة أختصت بيا 

ف منزلة رفيعة في القصر اآلشوري، النساء الممكيات الالتي كف ذي سمطة عمى الموظفيف و لي
أذ تمتعف بنوع مف الحرية في االختالط لممارسة النشاطات االقتصادية التي أدت الى تعامميف 

أبنةأدد نيراري الثاني التي  (zarpanitu)زاربانيتو ( مثؿ 36مع الرجاؿ مف غير الخصياف)
-aḫātآبيشا  –آخات )ذكرت في نص منح أرض لاللو آشور مف قبؿ أدد نيراري كقرباف،و 

abīšaشاديتو ( أبنة سرجوف الثاني التي ذكرت في رسالة مف سنحاريب الى والده سرجوف،و(
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šaddītu)  أبنة سنحاريب و التي ذكرت في أحد نصوص طرد االرواح الشريرة ،بكونيا المعوذ
الرئيسي لطرد تمؾ االرواح، و غالبا ما كاف مصير البنات النبيالت مف االميرات اذا لـ يتزوجف 

( أبنة أنخيدونا( مثؿ )entuانتو ىو العمؿ في الخدمة المعبدية ليصبحف كاىنات مف صنؼ الػ) 
( وقد منع االختالط  المذكور آنفا كونو  أحد أسباب ما يحدث مف أفتضاض 37دي)سرجوف االك

لعذرية الفتيات الثريات مف قبؿ بعض الرجاؿ طمعا في الحصوؿ عمى ميزة أقتصادية و ىي 
فقد كانت الفتاة المسموبة البكارة غالبا ما تقع ضحية بسبب ( 38الزواج مف الفتاة المغتصبة )

، و ىذا العرؼ االجتماعي كثيرا ما يمجأ أليو أىؿ الفتاة و يكوف فيو ترضية تزويجيا مف منتيكيا
( عمما اف العمؿ بيذا التقميد االجتماعي اليزاؿ سائدا في كثير مف 39لمطرفيف عند الجزرييف )

 .البالد العربية حتى يومنا الحاضر

معينة بؿ تعدتيا الى  و أف قيمة العذرية و توظيفيا في المجتمع  الرافديني لـ تقؼ عند حدود
أضفاء شيء بالغ االىمية عمييا أذ أدخؿ شعر العذارى في ممارسة الطقوس الممكية المطيرة 

البشر الى الحيواف، فقد كاف  عند(  بؿ أف تمؾ الحدود تعدت األىمية 41التي لـ تعرؼ أىدافيا)
كانت تمؾ الحيوانات سعر الحيوانات مف االناث الالتي لـ يضاجعيا أي ذكر أغمى، و غالبا ما 

( ربما نتيجة لما تتمتع بو مف طيارة في أعتقاد 41صاحبة العذرية تستخدـ في طقوس معينة)
 .أصحاب تمؾ الممارسات

 ج ـــــ عند العرب 

مف أىميا :أنيا الفسيمة مف )البتول( لقد ظيرت في المعاجـ العربية عدة معاني تخص مفردة 
و معناه  ))و تبتل اليو تبتيال(( ، و ورد في القرآف الكريـأشجار النخيؿ التي أنقطعت عف أميا

أخمص لو أخالصا، و أنقطع اليو و تفرغ لعبادتو ،و التبتؿ: ىو االنقطاع عف الدنيا الى اهلل 
تعالى، أذ أف مف معاني التبتؿ عند العرب : ترؾ النكاح و الزىد فيو و االنقطاع عنو ،فالمرأة 

))منقطعة الخمق عن النساء يا في الرجاؿ و امرأة مبتمو الخمؽ أي البتوؿ ىي: امرأة ال شيوة ل
،و المبتمو :و ردت أيضا بمعنى التامة الخمؽ،و قد لقبت سيدتنا و موالتنا ،ليا عميين فضل((

)) النقطاعيا عن نساء اىل زمانيا و سيدة نساء العالميف فاطمة الزىراء عمييا السالـ بالبتوؿ
،و لقبت مريـ بنت عمراف عمييا السالـ أيضا بالبتوؿ و دينا و حسبا((نساء األمة عفافا وفضال 

لتفرغيا لعبادة اهلل عز وجؿ و تركيا الزواج، اذ دعيت الفتاة المنقطعة عف  الزواج لعبادة اهلل جؿ 
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جاللو رغبة في الوصوؿ الى الجنة بالبتوؿ ،كما أطمؽ العرب تمؾ المفردة عمى المرأة المنقطعة 
اهلل لغرض عبادتو،كما ورد في معاجـ المغة أف البتوؿ مف النساء ىي المنقطعة  عف زوجيا الى

عف الرجاؿ أي ال أرب ليا فييـ ، أو ىي المرأة العذراء المنقطعة مف االزواج و المنقطعة عف 
(                                                                           42الدنيا الى اهلل)

      

 ثانيا/ ورودىا في التشريعات القانونية:

 أ ـــ التشريعات و القوانين السومرية: 

لقد وصمتنا بنود قانونية تخص مسائؿ تزويج مفضوضات البكارة مف عدميا مف حقب زمنية 
مختمفة مف العصر السومري المبكر ،ثـ أنتقمت تمؾ المصطمحات القانونية الى البابمييف منذ 

القديـ و التي أشارت صراحة الى تمؾ العقود ، كما نرى أف نفس التأثير السومري العصر البابمي 
قد وصؿ عف طريؽ االكدييف الى القوانيف العبرية المتعمقة بموضوع عقود الزواج مف ىذا             

 (43النوع ) 

و بعده في ( قبؿ الزواج بتولتوو يالحظ أف ىناؾ أىتماـ منقطع النظير بحقوؽ زواج األنثى الػ )
( مؤسس ساللة أورنموالتشريعات العراقية القديمة منذ العصر السومري،أذ نص قانوف الممؾ )

))عمى أن من تزوج بكرا )بتوال( ثم طمقيا أن يدفع ليا واحد منو من الفضة،و أذا أور الثالة
 (44) تزوج ثيبا ثم طمقيا أن يدفع ليا نصف منو من الفضة((

الرافديني منذ زمف مبكر عمى تمييز كؿ فترة عمرية في المجتمع  وقد حرصت قوانيف المجتمع
ثمثي منو تعطى ((بحسب الجنس و الحالة االجتماعية عند ذكر فئات المجتمع المختمفة اذ نقرأ:

))الرجال و العجائز يرقصون  ( و أيضا يرد في نفس السياؽالى المرأة الحرة لغرض المتاجرة(
يسممن لمزواج،الكثير من العرسان،الزوجات ،أبناء و بنات ،شباب يغنون،النساء و البنات 

 (54منجبون،االطفال يولدون(( )

و قد كاف لمسومرييف سطوة قانونية قوية في ىذا المجاؿ عممت بيا االقواـ الجزرية، التي جاءت 
مدفاع بعدىـ مف البابمييف واالشورييف، مثاؿ ذلؾ صعوبة الكذب أثناء تأدية القسـ  بالنسبة لممرأة ل

عف عذريتيا ،أذ يذكر أحد النصوص مف ساللة أور الثالثة أف المرأة قد تتعرض لمخاطر الطالؽ 
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( عمى ضرورة موافقة أىؿ أورنموفي حالة رفضت القسـ بأنيا كانت عفيفة، كما أكد قانوف )
 (46كشرط ألتماـ عقد الزواج ) )بتولتو(الفتاة الػ 

حضور الشابات العذراوات و الشباف المراىقيف و نجد في جممتيف مف نص مسماري تأكيد ل
    :ألحتفاالت معينة يتـ فييا االختالط بيف الجنسيف عند السومرييف، أذ نقرأ في الجممة االولى 

( (] ((KI-SIKIL  TUR-RA  SUḪ  M[ U?-UN? -KéŠ?  العذارى من الشابات أي((
و في الجممة الثانية نقرأ:                                                               زين أنفسين((

((LÁ]  N- U ((GURUŠ  TUR-RA  túgNĺG-LÁ  MU-[  أي ))الفتيان من الشباب
( مما يؤكد أف صفة العذرية التي تتمتع بيا الفتيات كانت مف 47)ربطوا أحزمتيم عمى سيوفيم((

تـ ذكرىا حتى في مسائؿ المقاءات التي تعقد بيف الشباب مف الجنسيف ربما االىمية بحيث ي
 .لتمييز مرحمتيـ العمرية أو لتحديد التبعات القانونية مسبقا في حاالت حدوث تجاوز

( خامس مموؾ ساللة أيسف ، المدوف بالمغة السومرية و )لبت عشتارويظير في قانوف الممؾ 
( نص قانوني عف رجؿ يقسـ 48ر حمورابي بحدود القرنيف)الذي يعود بزمنو الى ما قبؿ عص

( و بتولتوبأنو قد حؿ دبوس زوجتو، و تظير عبارات تردع فتراءات التشيير بعذرية الػ )
(  و أف الواضح في 49تعدىا جريمة شائعة الذكر في سجالت محاكـ العصر البابمي القديـ)

عفة الفتاة كاف يعتمد بالدرجة االساس النصوص المسمارية الخاصة بالزواج، أف طرؽ أثبات 
( أذ 51) ) لبت عشتار(عمى القسـ أو المحاكمات العمنية بحسب ما  ذكر في قانوف الممؾ

( مف ىذا القانوف عبارة يمنع بموجبيا زواج الرجؿ المتزوج مف المومسات 13يرد في المادة )
ع و أمره القضاة بعدم ))اذا عاشر شاب متزوج عاىرة،من الشار و العاىرات أذ نقرأ  : 

العودة الييا،ثم طمق زوجتو و دفع ليا ثمن طالقيا فانو ال يحق لو الزواج من      
( و في ىذا دليؿ عمى مدى أىتماـ المشرع الرافديني بحماية األسرة أوال و 51)العاىرة ((

                                                    1التاكيد عمى أىمية المرأة الحرة ثانيا

و يظير الوازع االخالقي الذي ىو أشبو بالقانوف االجتماعي التربوي الخاص باالسر في المجتمع 
 أذ نقرأ: (lNANNA)ايناناالرافديني في أغاني الحب السومرية  الخاصة بااللية 

 ))ميبمي صغير و ما تعمم االمتداد، 
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 شفاىي صغيرة و ما تعممت التقبيل،

 وتصفع يدي،أمي ستعمم بيا 

 أبي سيعمم بو و يمسكني،

 (45،(()..…و بعد ذلك ،عندما أخبر صديقتي

 ب ـــــ التشريعات و القوانين األكدية:

( مف قانوف مممكة )أشنونا( الذي يعد أقدـ القوانيف المدونة بالمغة األكدية و 27يرد في المادة )
تحديدىا، ذكر لشرط زواج أبنة أو يعود بتأريخو الى فترة ما قبيؿ عصر حمورابي ، بمدة يصعب 

( و الذي يمنع بموجبو منح الزواج شرعيتو دوف موافقة االب و االـ بتولتوفتاة التي تعد ضمنيا )
))  اذا تزوج رجل أبنة رجل دون موافقة أبييا و أميا،و لم يقم بأتمام مراسيم ،اذ نقرأ: 

وأشارت   (53()و سنة كاممة(الزفاف،ىذه الفتاة ال تعد زوجة لو حتى ولو عاشت في منزل
ىي الفتاة العذراء التي تسكف بيت أبييا أو )بتولتو( ( بأف الػ )حمورابينصوص قوانيف الممؾ 

( أي لـ تتزوج ، كما تبنى اآلشورييف نفس المعنى ،و قد أمعف التي لم تفتح بعدبتعبير أدؽ ىي )
ال التي ذكرت بمصطمح )السكاف مف اآلشورييف و البابمييف في تفسير )غير المفضوضة( 

( و قد ظير مصطمح 54الى الثقب ) (naqabu) نقابو،أذ يشير الفعؿ (naqbat aƖنقبات
،اذ ورد في  (uuzả  MUالفتاة غير العذراء  ( يشير الى )بتولتو)الـآخر غالبا ما يرد مع مفردة 

(  قبؿ الميالد 513( الى عاـ )634( معاممة زواج في الحقب الزمنية الالحقة مف عاـ )85)
،عمما أف الكثير مف عقود معامالت العصر البابمي القديـ قد أكدت أف المصطمح المذكور غالبا 

ما كاف يتعمؽ بالمرحمة العمرية لمنساء بغض النظر عف المنزلة االجتماعية او                  
فقد كانت بكارة العروس مسألة مقمقة في المجتمعات الجزرية و منيـ االكديف أذ ( 55قانونية )ال

))أفضل الرجال من االصدقاء كانوا ىم المجموعة المسؤولة عن حماية عفة العروس ضد نقرأ 
))عندما و أيضا يرد  ))بعد ليل العرس تعرض الفرشة الدامية((( و نقرأ ايضا االغتصاب(

 (        56)رضت ،المحاكم دعت الشيود من النساء الخبيرات لغرض الشيادة((البكارة ع
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( عند العبرييف كانت عقوبة مف يتيـ عروسو ظمما بأنيا ليست عذراء أف تفرض سفر التثنيةوفي )
عميو غرامة و يمنع مف تطميقيا مدى فترة الحياة ، كما فرضت نفس العقوبة عمى مف يغتصب العذراء 

( و قد فرض قانوف حمورابي عقوبات شديدة 57الزواج منيا و اليسمح لو بتطميقيا أبدا) أذ يجبر عمى
( و كاف عمى الفتاة في بالد الرافديف أف تثبت أنيا قاومت 58عمى حاالت االغتصاب و الزنا)

االغتصاب و اال فأنيا سوؼ تداف بأنيا مذنبة بجريمة الزنا ،و يجب أف يكوف ىناؾ مسوغ لألتياـ 
تـ عممية االغتصاب في الريؼ أو أماكف معزولة حتى تثبت أدانة الرجؿ و ليس الفتاة التي تعد كأف ت

في ىذه الحالة ىي الضحية،أما الزنا بالمحاـر فقد عاقب قانوف حمورابي أـ و أبنيا بالموت،لكف االب 
                  (                            59الذي أرتكب النكاح المحـر مع أبنتو تـ نفيو فقط)

( لـ تكف فقط مسألة قانونية بؿ كاف ليا بعد أخالقي ميـ جدا في نظر )بتولتوو اف أتياـ الػ 
( أذ أف مجرد االفتراء بالكذب بقصد تشويو السمعة كاف لو عقاب يتمثؿ 61المجتمع الرافديني)

شؾ بعذرية أي فتاة  يجمب (،فقد كاف ال)االفتراءبتعويض واجب الدفع الى والد الفتاة التي أصابيا 
االذى ليا و يمطخ سمعتيا ، لذا ساد عرؼ قانوني بأنقاص مير الفتاة الممطخة السمعة ،و 
يتضح ذلؾ مف بعض ماورد في القوانيف اآلشورية بخصوص دفع سعر لمبنت التي ال تشوب 

و يقابمػػػػػػػػو بالمصطمحات  ((  mauzlut mīšبو )) سعر العذراء سمعتيا شائبة و الذي يقصد       
(61 )(mohar habbetûlot التوراتية بنفس المعنى المصطمح  )    

و يرد في نفس السياؽ موضوع نص مسماري مف العصر البابمي القديـ يذكر فيو رجؿ أف 
عروسو لـ تكف عذراء أذ تـ حؿ دبوس بكارتيا لكف النص المذكور ال يعممنا ما فعمو الرجؿ 

 (                         62ليتأكد)

)خزينة يف فقد كانت بمثابة كانت لممرأة الباكر قيمة مادية وليست أجتماعية  فقط، عند األكديو 
zšzm ان البنت الباكر ( أمواؿ ،أذ ورد في بعض القوانيف الرافدينية عبارات تؤكد ذلؾ و منيا مثال((

(، و أف أفتضاض تمؾ الثروة أي البكارة كاف حكرا عمى أعتبرت ثروة بالنسبة الى أبييا أو مالكيا(
 ( dnnnddn udnnu  أتفاقية المير ) عي بػ الزوج بعد أجراء مراسيـ الزواج ضمف أتفاؽ مبـر  د

ياؾ لعػفة الفػػتاة المخطوبة مف خالؿ ممارسة الزنا الذي كاف أغمبو يجري عف طريؽ ػ، و أف أي أنت
االغراء أو االغتصاب كانت لو عواقب وخيمة يتعرض منتيكيا الى عقوبة قاسية جدا ،و نقرأ في ىذا 

،و قد حصؿ بعض العبيد ،عوقبت بالتعويض الى مالكيا(( :)) بنت عبد عذراءالموضوع ما نصو
 أو أغتصابيا(( ألغوائيا :))يحرر أب العذراء عوضاعمى حريتيـ مف جراء أغتصاب بناتيـ،أذ يرد

(                        63بحسب ما أشارت لو مضاميف العقوبات القانونية الخاصة باالشورييف)  
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حمة الخطوبة عمى رجؿ أدعى بعدـ معرفتو ليا اال أنيا ونجد في نص آخر أدعاء فتاة في مر 
 ))اذا أنت ال تريد الموت،أثبت براءتك لي((تتيمو بأغتصابيا و فض بكارتيا أذ نقرأ فييا مانصو 

( فقد تشدد الجزرييف في مسائؿ عفة 64داللة عمى العقوبة القاسية التي تصيب منتيؾ العذرية،)
ذكر القانوف العبري أف أتياـ الزوج لعروسو بعفتيا يوـ الزواج  أذ ي( بتولتوالمرأة مف صنؼ الػ )

يترتب عمية أف تجري محاكمة عمنية يترأسيا شيوخ المدينة و تفتتح تمؾ الجمسة عند بوابة 
( شيقؿ مف 833المدينة، و يتـ أستدعاء الشيود و ىـ والدي العروس و يحكـ عمييـ بدفع )

نتيـ،و يبدو أف ىذا الشكؿ مف التعامؿ مع أدعاءات الزوج الفضة أذا لـ يقدموا ما يثبت عفة أب
 (65كاف تقميدا شائعا عند تمؾ االقواـ  القديمة مف الجزرييف و منيـ سكاف بالد الرافديف)

وترد بعض تفاصيؿ مشكمة في نص أخر تتعمؽ بمحاوالت االغواء و االغتصاب في رسالة 
في سوريا  تل الحريري(ممؾ ماري ) ()زمريممالى ( Buqaqum)بوقاقومأرسمت مف المدعو 

( ممؾ بابؿ، يذكر ضمنيا أشارات عف عذرية زوجة المدعو حمورابيتتحدث عف نشاطات )
)) بعد أتفاقيا مع زوجيا و والده حول اذ تذكر الزوجة أنيا  Sin-iddinam) )سين أيدينام

بمحاولة أغوائيا بعد رحيل زوجيا عن البيت ،فتقول  Asqudum)الزواج ،قام أبن )أسقودوم 
أنو قد قبل شفتي و مس فرجي لكن قضيبو لم يدخل الى ميبمي،و لكنيا لم تتصرف بشكل 

،و تقول أنا لم عمل شيء يسيء  Sin-iddinam) غير صحيح أتجاه زوجيا)سين أيدينام
حظورة لمتصرفات و يتضح مف نص الرسالة أف ىناؾ حدود م (66الى زوجي في بيتو(()

الجنسية حرمتيا االعراؼ و التقاليد و ليس القانوف فقط، أذ أف مجرد االتفاؽ عمى الزواج الذي 
يعقد بيف المرأة و الرجؿ يمنع بموجبو أي أتصاؿ جنسي مع اآلخريف مف الرجاؿ، حتى و لو كاف 

اء عمى صنؼ معيف مجرد محاولة عناؽ مما يعني أف المسائؿ االخالقية كانت ال تتعمؽ باالعتد
مف النساء فقط، بؿ كاف ىناؾ أيضا أعراؼ عامة يجب صونيا،فقد أكد النص المسماري عمى 

والتي ربما تكوف في مرحمة الخطوبة أو متزوجة  (aŠŠatu)أشاتوأف المرأة التي ذكرت بمفظة 
ف ىذا حديثا تنكر أقامتيا لعالقة جنسية مع رجؿ آخر أثناء غياب زوجيا، و  نقرأ في جممة م

 السياؽ مانصو:

(šaptiya la inaššiquma ša zikarim u sinništim la amaggarušuma) 
أنا أقسم بأنو سوف لن يقبل شفاىي و أنا سوف لن أوافق عمى عمل أتصال جنسي أي))
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( لذا فقد أتفقت قوانييف السمطة الحاكمة مع أساليب التربية االسرية، حيث حظر 67(( )معو
تالط النساء بالرجاؿ أذ وصفت المرأة المختمطة بالتي                            قانوف حمورابي أخ

( وىي صفة مذمومة في نساء 68()المرأة التي تخرج( أي )( waṣiat) تذىب خارج)
المجتمعات الشرقية وال تزاؿ معظـ تمؾ المجتمعات المحافظة ال تجيز و ال تحبذ وجود تمؾ 

 .الصفة عند المرأة 

أشار قانوف العصر اآلشوري الوسيط الى حاالت المقاءات الجنسية المحتممة لمعذارى مف وقد 
الشابات ضمف المدينة أو في الريؼ ،في الميؿ أو الطرقات أو في المخازف أو أثناء الميرجانات 

 (kidudû()69الشعائرو )

ود العذرية مف عدميا ( فقد وردت أشارات حوؿ أختبارات معرفة وجبتولتوو الىمية ما تمثمو الػ) 
في بالد الرافديف،عند االكدييف فقد ذكرت حكاية أشبو باالسطورة الخرافية عف معرفة الفتيات 
العذارى المتقدمات لمزواج ،أذ يتـ جمعيف في كؿ سنة و يخضعف الختبار النافورة السحرية، 

بالعفة سوؼ تصرخ  حيث تغسؿ كؿ فتاة يدىا عمى حده في ماء تمؾ النافورة و التي تتمتع منيف
و يتحوؿ ماء النافورة الى الموف االحمر ،محاكاة لما يحصؿ عند أفتضاض بكارة أي فتاة عذراء 

( كانت تؤشر فقط بشكؿ )بتولتو( ولكف مف المؤكد أف خسارة العذرية عند الػ 71ليمة الزواج)
ع واضح و جمي عندما تمسؾ فتاة بالجـر الجنسي أو يحدث حمال عندىا في المجتم

الرافديني،عمما أف ىذا االجراء كاف متبعا في معرفة فض البكارة في القروف الوسطى عند 
(                                                                             71االوربييف)  

زواج وفي أتفاقيات عقود الزواج مف العصر البابمي الحديث ينص العقد عمى أف الفتاة المعدة لم
( كما 72())بتولتوىي البنت الشابة التي لـ يسبؽ ليا الزواج و توصؼ بأنيا بريئة جنسيا أي 

تشير نفس تمؾ االتفاقيات الى أف التفاصيؿ التي تذكر في معامالت الزواج تتضمف كتابة اليـو 
ف و الشير و السنة و العصر أو العيد،مع تضمينيا أسماء الشيود الذيف غالبا ما يكونوف م

االقارب مثؿ والد الزوج، و كاف حضورىـ قانونيا يعتبر ميـ جدا،و قد أستمر ذكر مفردة الػ 
في عقود الزواج خالؿ ىذا العصر، اال اف مفردة المفضوضات أي غير العذارى ندر )بتولتو( 

( و ضمف أطار التقاليد و العادات الشائعة التي تشبو 73وجودىا منذ القرف السابع قبؿ الميالد)
( بشكؿ مباشر )بتولتوالقانوف االجتماعي كانت مراسيـ الزواج تبدأ عبر خطبة الشاب  لمفتاة الػ 
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أو عف طريؽ والده أذا كاف اليزاؿ صغير السف أو اليزاؿ مرتبطا بوالده ماليا في العصر البابمي 
           (                                                 74الحديث و ما قبمو بشكؿ عاـ)

و مف الجدير بالذكر أف نفس أتفاقيات عقود الزواج التي كانت سائد في ثقافات االقواـ الجزرية 
(     75القديمة و الصيف واليند التي تؤشر فييا حالة المرأة التي ترـو الزواج يعمؿ بيا حاليا )  

واج مف امرأة ربما و يظير في نص مسماري مثاؿ يسرد تفاصيؿ دقيقة لقضية تتعمؽ بمشاكؿ الز 
كانت أرممة أو مطمقة أو كبيرة في السف، أذ يتضح فيو آليات التعامالت القانونية في تمؾ 

(،المرأة Samsu-iluna)لسمسوايمونا 81)) في السنة المحاكمات، أذ نقرأ 
شيقل من الفضة  81( Enlil-issu( دفعت الى )انميل أيسوAma-sukkal)أماسوكال

-Samsu)لسمسوايمونا 51شيقل لممجموع،في السنة  84نوات أضافت ليتزوجيا،بعد أربع س
iluna أنميل أيسو83( أي بعد( سنوات من العقد المبدئيEnlil-issu  اليزال لم يكمل )

( لم Ama-sukkal( من النساء تقدمن ليشيدن بأن )أماسوكالšibatuالزواج ،)الشيود 
( ضغط عمييا من Enlil-issuأيسو ( و ليشيدن بأن )انميلEnlil-issuتين )انميل أيسو

-Enlilأجل الحصول عمى المزيد من المال،و بالرغم من ىذه الشيادة التي أدانت )انميل أيسو
issu أعمن ىل يجب أن تشيدن بأشياء أسوء من ىذا عني،لن أتزوجيا حتى و )

 ( .66لوعمقوني،أفضل أن أرجع المال(()

( حتى و بتولتوع الرجؿ مف قبوؿ زوجة ليست )ويرد في جممة مف نص آخر ما بؤكد عمى أمتنا
 لو كمفو ذلؾ الموت أذ نقرأ :

  ((Ina sikkatim ullaninnima mešrêtiya purrisa ul ahha)) 
 (66أي ))أنا سوف لن أتزوجيا حتى لو أعمق عمى وتد أو أمزق أربا أربا(()    

نونية مسائؿ عذرية النساء كما نجد تدخؿ واضح مف قبؿ المؤسسة الدينية في تأكيدىا عمى قا
كونيا تمس جوىر ما تمثمو تمؾ المؤسسة مف الدعوة الى التحمي باالخالؽ ،أذ يرد في شيادة 

))  بأن إلمرأة بابمية أماـ مسؤوؿ أحد المعابد في مقتطفات مف نص مسماري نقرأ فيو قوليا 
جا بأحترام كـ )بتولتو ( ،و أنيا دخمت زواelluوأنيا كانت )نقية ) ،زوجيا قد اخذىا )عذراء 

batultu)) (78)  
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 أىم المفردات المتعمقة بيا:ثالثا/ 

المغات ال تحتوي بالتحديد الدقيؽ في أصوليا تمؾ أف  الى  يشير عمماء المغات الغربية القديمة
عمى مفردة تعبر عف معنى العذرية التي تعني الشابة المحترمة البريئة جنسيا التي أمتنعت عف 

في حيف أف المغات الجزرية كانت غنية بما يتعمؽ بالمفردات التي  الجنسي قبؿ الزواج،االتصاؿ 
(                                                              79تشير ألييا حرفيا و ضمنيا)

               
ا النصوص المسمارية التي تضمنتي )بتولتو( و مف أىـ المفردات المتعمقة بعذرية المرأة الشابة الػ

 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر عند السومرييف و االكدييف اآلتي:    

التي تعبر عند السومرييف عف ( :NU-UN-ZU  /MUNUS NU ZU)المقاطع السومرية   -1
، )بعذريتيا(عدـ معرفة الفتاة الي رجؿ قبؿ الزواج و ىي تشير ضمنا الى أف تمؾ الفتاة تتمتع 

((aššatu : ( ىو التعبير االكدي لمعنى الزوجة، وترد معيا في الغالب المفردةamīltu أي )
( و أيضا É-GI4-A( أي )خطيبة( و يقابميا بالسومري )kallātu(، و المفردة )المرأة الحرة)

( و المفردة DAM( و يقابميا بالسومري ))زوج( و تعنيmutuترد معيـ المفردات )
(aŠŠūtu و تعني زواج،و المفر )( دةzêbut( بمعنى )81( )طالق) 

2- (KI-SIKIL-TUR )( أي العذراء و  البنت البالغةىي المقاطع السومرية المعبرة عف )
الشابة عند االكدييف لمداللة عمى ) (Ṣeḫertum) و  (ardatum)ترجمت مفردتي 

-DUMU( ويقابميا بالسومري )أبنة( بمعنى)martuو يرد معيا المفردة ) العذراء(
MUNUS()81  ) 

( 82( )فتاة غير ناضجة: ىي التعابير االكدية التي تعني )   ( ardatu la  suklultu) 1-       
5- (išītuŠ( ىي المفردة االكدية التي تعني: )83( و الذي يقصد بو غشاء   البكارة)غشاء    ) 

4- (AŠ-GAL Ḫ   ىي المقاطع السومرية التي تعني فخذ داخمي يقابميا بنفس المعنى المفردة: )
( و الممك المنتصب: تعني حرفيا )  LUGAL  SI-Sá))، المقاطع  (apuluŠ)االكدية 

 iŠᾱru)ىي تشير عند السومرييف الى العضو الذكري و تقابميا بنفس المعنى المفردة االكدية )
تمة : تعني حرفيا )KUR  PA-PAḪ) اطع السومرية )( ،المققضيب الرجل: تعني )

( ،و 84()الفرج: تعني ) lipiŠŠati))( و يقابميا بنفس المعنى المفردة االكدية المحراب
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( و يالحظ غياب RUŪ( و )GAL4-LAوصؼ الفرج عند السومرييف بمقاطع أخرى ىي )
المقطعيف االخيريف في كثير مف النصوص المتعمقة بالحياة الجنسية عند السومرييف و ال 
يعرؼ السبب في ذلؾ ، و ربما تـ االستعاضة عنيما بمقاطع أخرى السباب تتعمؽ بموضوع 

 (  85النص أو بمستوى دقة كتابتو)
                    ي أحدى الجمؿ ( ،أذ وردت فبظر: تعني ) ḫanduttu))المفردة االكدية   -6

((maḫaṢ  ḫandutti)) ( ( و المفردة )مس بظري: تعنيḫûturu( تعني : )مني )
( أي رحـ المرأة  و كثيرا ما ترد معيا الرحم: تعني ) (zmrē)الرجؿ ،و المفردة االكدية 

 (  86()حبمى( : تعني )erītuالمفردة )
( أي غير المفضوضة( : تعني )a /é -nu-gi4-aالمفردة السومرية المتمثمة بالمقاطع ) -6

( ،المفردة السومرية المتمثمة la petituأو ) La naqbat))العذراء و يقابميا في االكدي 
 (   87) )أغتصاب(:تعني  a—gi4))بالمقاطع 

و ىنا  ))الزوجة سالمة((( أي ša-al-ma-at[áš-ša-tu]المفردات االكدية بالمقاطع)  -1
 (    88())بتولتوأشارة ضمنية الى عدـ أنفضاض عذرية الػ 

 ممخص البحث

في بالد الرافديف ، تعريفيا و معناىا و  batultu)) بتولتولقد تناوؿ البحث دراسة مفردة الػ 

اسبقية ورودىا عند السومرييف ، و مف جاء بعدىـ مف االكدييف ،و تجذر تمؾ المفردة عند االقواـ 

الجزرية االخرى مثؿ العبرييف و ورودىا في التشريعات القانونية ، لغرض اظيار سعة ما تتمتع 

ابمية تنمية الموارد المغوية بما يتناسب مع حاجات بو تمؾ االقواـ مف افؽ في التفكير وسعة في ق

المجتمع االنسانية في اطار اخالقي ، فابدعوا فنا لغويا يالمس الذات والطباع ويركز عمى فيـ 

روح التقاليد واالعراؼ التي أعتقدوا بيا في مجاؿ التربية االسرية ونظاـ العائمة ليحافظوا عمى 

ف الدنس ، التي تعد النواة االولى واالساسية الي مجتمع  مف روابط االسرة السميمة والخالية م
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خالؿ تبنييـ لالفكار االخالقية التي تحرص عمى سالمة الفتاة العذراء قبؿ الزواج كونيا الوعاء 

 الذي يضع فيو الرجؿ جؿ ما يعيش مف اجمو في الحياة اال وىو النسب . 

Research Summary 

     The study dealt with a single study of batultu in Mesopotamia, its 

definition, meaning and precedence among the Sumerians, and those 

who came after them from the Akkadian, and the root of that individual 

in other island populations such as the Hebrews and their descendants 

in the legal legislations, These people have a wide range of horizons in 

thinking and the ability to develop language resources to suit the needs 

of the human community within the framework of ethics. They have 

created a linguistic art that touches on the self and the print and focuses 

on understanding the spirit of traditions and customs that they believe in 

family education and the family system. A mechanism of sexuality, 

which is the nucleus of the first and fundamental of any society by 

adopting moral ideas that concern the safety of the virgin girl before 

marriage, being the vessel in which the man puts most of what lives for 

him in life, but descent. 
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