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ممخص:

لطالما كانت حقوؽ المرأة في المجتمعات البشرية دائماً مثار جدؿ واسع ,سيما في دوائر الحكـ و بيف رجاؿ القانوف ويظير ذلؾ

بوضوح في المجتمع البيزنطي الذي استقى معظـ قوانينو مف المجتمع الروماني القديـ .التي كانت تصدر دائما لتعالج قضية ما في
المجتمع متأثرة بالع ادات و التقاليد السائدة في ذلؾ الوقت ,حيث اقر القانوف الروماني العديد مف النصوص التي تيتـ بالمرأة منيا :استرداد
ميرىا ,الزواج الثاني ,الميراث و غيرىا مف الحقوؽ األخرى ,والف ىذا الموضوع يعد مف القضايا الميمة في المجتمعات القديمة و الحديثة

جاء اختيارنا لو ,ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة تـ االستعانة بكوكبة مف المصادر القانونية التي أصدرىا األباطرة الروماف منيا مجموعة
جستنياف و قوانيف ثيودسيوس و االكموجا وغيرىا ,وخالؿ دراسة ىذا الموضوع تبيف أف المرأة في المجتمع البيزنطي كانت ال تممؾ كامؿ
األىمية ليتسنى ليا القيا ـ بأعماليا و مف ثـ توجب أف يكوف ليا وصي يقوـ بتمؾ األعماؿ نيابة عنيا ,و ىي أيضا ال يمكنيا العمؿ في
السمؾ القضائي ,ىذا وال تقبؿ المرأة كشاىد في المحكمة أو تكوف شاىدة عمى وصية ,إلى جانب ىذا جاءت بعض النصوص األخرى لتمنح

المرأة بعض الحقوؽ مثؿ حقيا في استرجاع ميرىا مف الزوج إذا طمقيا ,و حقيا في ميراث أبييا أو زوجيا .ىذا و فرضت القوانيف الكثير
مف القيود عمى تطبيؽ ىذه النصوص ,و ىذا يدؿ عمى انتشار الكثير مف السموكيات السمبية مثؿ :خداع المرأة في المسائؿ القانونية,
وخطفيا لمزواج منيا أو أخذ أمواليا ,و قد جاءت القوانيف لتضع حدا لمثؿ ىذه السمبيات في المجتمع البيزنطي.
الكممات المفتاحية  :المرأة ,الحقوق ,القانون الروماني ,بيزنطة ,تاريخ القانون ,الميراث ،المهر ،االختطاف.
Abstract:
Rights of women in human societies have always been controversy, especially in government circles and
among legal men. The Byzantine society, which drew most of its laws from ancient Roman. Roman law
approved many Legal paragraphs that concern women. Including the recovery of her dowry, second
marriage, inheritance and other rights. We choose this study because this matter important issues In
ancient and modern societies. To achieve the objectives of this study, by a close reading of legal sources
issued by the Roman emperors. Including the Justinian laws, Theodosius, Ecology and others. During the
study, we found that women in Byzantine society were not fully competent to carry out her work. She had to
?have a guardian who would carry out these acts on her behalf. Also, could not work in the judiciary
Besides, the woman not accepted as a witness in the court or as a witness to a will. Likewise, some other
texts came to grant women some rights such as her right to recover her dowry if he divorces her, and her
right to inherit from her father or husband. The laws imposed many restrictions on these Legal paragraphs.
This shows the prevalence of many harmful behaviors, such as deceiving women in legal matters,
kidnapping them to marry her or took her money, and laws came to end such negatives in Byzantine society.
Keywords: Women, rights, Roman law, Byzantine, history of law, inheritance, dowry, abduction
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المقدمة
مف بديييات المجتمعات البشرية أف لكؿ فرد مف أفراده حقوؽ وعميو واجبات ،إالَّ إنيا تختمؼ اختالفا نسبيا بيف
مجتمع وأخر ،ويعود ذلؾ لعدة عوامؿ منيا البيئة الجغرافية ،والعادات والتقاليد المتوارثة ،كما أف لمثقافة الفكرية
الناجمة عف اىتماـ المكونات السياسية بالحضارة وتطورىا وتعاقبيا لعب دو ار ميما ومؤث ار كبير في تجسيد
التبايف بيف كافة المجتمعات اإلنسانية بشكؿ عاـ ،وذلؾ مف خالؿ التشريعات القانونية التي كاف يصدرىا
الحكاـ والقضاة مستنديف في إصدارىا عمى األحكاـ الدينية واألعراؼ االجتماعية السائدة بيف الناس باإلضافة
إلى وجيات نظرىـ وأفكارىـ المنبثقة عف خبراتيـ في الحياة ،وبما أف الرجؿ في غالب األوقات ىو المسير
والمتسمط عمى المجتمع فيو يتمتع بصالحيات و امتيازات واسعة ،تجعؿ مف المرأة والطفؿ وىما بقية مكونات
المجتمع الطرؼ األضعؼ الذي غالبا ما تُنتقص وتُسمب حقوقيـ .
ولـ يكف المجتمع البيزنطي استثناء فقد عاشت المرأة البيزنطية تُكابد وتعاني لموصوؿ إلى حقوقيا التي
سمبيا الرجؿ منيا وذلؾ بمساعدة مف الرجؿ نفسو وعمى وجو الخصوص أولئؾ الذيف امتينوا مينة القانوف
فأصدروا مع األباطرة وحكاـ الواليات العديد مف النصوص التشريعية التي تحفظ حؽ المرأة.
ومف المسمـ بو أف المجتمع البيزنطي استمد ىذه الخطوة مف المجتمعات السابقة لو ،وبما أف التفاعؿ
االجتماعي يتنافى والجمود فقد حدثت عدة تغييرات جوىرية عمى أوضاع المرأة في المجتمع .فبعد أف كانت
نظرة المجتمع لممرأة مرتبطة بإنجاب األطفاؿ فقط مما دعا الدولة في حينيا إلى االىتماـ بالتشريعات المحافظة
عمى ىذه العممية وفؽ قواعد ثابتة تقوـ بحماية مؤسسة األسرة ،غير أف األمور تبدلت بعد ذلؾ فقامت الدولة
بتوجيو عنايتيا إلى كافة الجوانب المتعمقة والناتجة عف ىذه المؤسسة ،كاألبناء القصر وأصحاب اإلعاقة والمرأة
وغير ذلؾ .
ولموقوؼ عمى ىذا الموضوع واالطالع عمى المراحؿ التي مر بيا ،كاف السبب الكامف خمؼ اختيارنا ليذا
الجانب والبحث فيو ،بيدؼ االستفادة مف التطورات التي وقعت عمى المجتمع آنذاؾ ،وما يعكسو مف أىمية
عمى حاضرنا بإسيامو في إنارة الطريؽ أمامنا فنتجنب السمبيات منيا و نأخذ باإليجابيات الناجمة عنيا ،وفي
سبيؿ تحقيؽ ىذا الغرض رجعنا إلى العديد مف المصادر القانونية التي كاف مف أىميا قواعد Ulpian
وتشريعات Theodosiusو The Corpus JurisCivilisالتي وضعيا  JustinianوEclogaالتي وضعيا
 Leo IIIمعتمديف في إعداد ىذا البحث عمى المنيج التاريخي السردي التحميمي .
واهلل الموفؽ
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مكانة المرأة في المجتمع البيزنطي
كانت السمة الغالبة عمى المجتمع البيزنطي مف الناحية القانونية ىي ىيمنة األب ،وقد ورث ىذه
السمة منذ العيد الجميوري مرو ار ببداية العيد اإلمبراطوري ،حيث شكؿ أقرب األقارب مف جية األب
المرتبطيف بالذكورة مجموعة خاصة تسمى أقناتي  Agnateتتكوف مف اإلخوة واألخوات واألعماـ والعمات
وأبناء العـ وأبناء العمومة مف الدرجة الثانية ،وتمتعت ىذه المجموعة بمكانة جيدة وعمى وجو الخصوص في
قانوف الوراثة فيـ أوصياء شرعييف لأليتاـ القصر ،وعمى النساء البالغات أيضا.

1

َّ
العصبة عمى أعضائيا بدأت خالؿ فترة اإلمبراطورية تتالشى شيئا فشيئا حتى
إال إف سيطرة ىذه ُ

تركزت السمطة في يد رب األسرة وبذا ظير ما يمكف تسميتو نظاـ األبوة 2.فأصبحت المرأة بموجبو خاضعة
إلرادة والدىا فال يمكنيا الزواج إال بموافقتو 3,بؿ ويمكف أف يرغميا عمى الزواج ممف ال ترغب فيو وأف يقوـ
بفسخ عقدىا أو طالقيا وأف كاف ىذا الحؽ قد ُمنح لوالدىا فإنو لـ ُيمنح لوالدتيا فميس لألـ أف تطمؽ ابنتيا مف

زوجيا أبد ا 4كما إنيا ُمنعت مف ممارسة العمؿ التجاري دوف أف يكوف ذلؾ تحت سمطة اآلباء واألخوة

واألزواج 5,ىذا وحرمت مف الميراث إال في حاالت معينة سيتـ ذكرىا الحقا ،وغير ذلؾ مف الحقوؽ  ،فقد كانت
القوة أو السمطة األبوية في المجتمع الروماني عظيمة جدا لدرجة أنو يمكف تسميتو جاللة األب.

6

وال يستغرب ىذا الموقؼ في المجتمع البيزنطي الذي كاف يرى في والدة البنت حادثا غير سار ،ألنو
كاف يترتب عميو نفقة إضافية ،ومسؤولية خاصة لممحافظة عمى العذرية ،وتأميف ميرىا ،وكانت زيارات المرأة
ومشاركتيا في حضور االحتفاالت الدينية أو خروجيا إلى حمامات النساء يتطمب دائما رفقة مجموعة مف
النساء ،وعمى ذلؾ كاف تعميـ الفتيات يبدأ في سف السادسة ولمدة ثالثة سنوات تتعمـ فييف الكتابة والقراءة
والحساب والتاريخ والموسيقى ،كؿ ذلؾ في بيتيا.

7

غير أف المتتبع لتاريخ المجتمع البيزنطي يجد تغيي ار ط أر عمى معاممة المرأة ،وذلؾ لتضائؿ السمطة
األبوية ،وأصبح التشريع الذي كاف محافظاَ لمغاية في وجو المرأة ،أقؿ بكثير مما كاف عميو ،8فمنحت المرأة
الحؽ في التدخؿ في الشؤوف العامة وحضور الجمسات الرسمية وغير الرسمية9والحصوؿ عمى الطالؽ بعد
أف كاف في زمف الجميورية مقتص ار عمى رب األسرة 10واف قيد تطبيؽ ىذا الحؽ بعدة شروط إالَّ إنو يمكف
النظر إلى تمؾ الشروط عمى أنيا أسباب تؤدي إلى حصوؿ الطالؽ11.وليست شروط مقيدة لممرأة.
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ليس ىذا ىو الجانب الوحيد الذي كاف موضع اىتماـ القوانيف البيزنطية في حصوؿ المرأة عمى حقوقيا
إذ تعددت تمؾ الجوانب ولكي نستطيع أف نقؼ عمى مدى تحقيؽ القانوف وفعاليتو في حصوؿ المرأة عمى
حقوقيا مف عدميا في المجتمع نحاوؿ وضع تقسيـ لتمؾ الحقوؽ لكي نتمكف مف تسميط الضوء عمى كؿ
جانب منيا منفردا.
أوال  :حق المرأة في المهر :
بما أف التقاليد البيزنطية وبعدىا القوانيف تحرـ عمى المرأة التمتع بالممكية وىي تحت السمطة األبوية سف
ليا عند خروجيا مف بيت األبوة أنتحمؿ معيا ما ييبو ليا والدىا مف أمواؿ وأمالؾ بحيث تنقؿ تمؾ الممكية
إلى زوجيا في صورة مير تقدمو لو ،ولكف في الحقيقة يبدو أف ذلؾ ربما كاف مف أجؿ أف تكوف تحت
وصاية زوجيا .أو مساىمة مف العروس في إنشاء منزؿ جديد12فقد عرؼ عند البيزنطييف ضرورة دفع أىؿ
الزوجة المير لزوج ابنتيـ ،فكاف األب ىو مف تقع عميو مسئولية توفيره واعطائو ليا ،ولعؿ ما يؤيد منح الوالد
المير البنتو نستخمصو مما جاء في ىذا النص الذي يعالج مسألة التركة" يعد ما يقدمو الوالد البنتو عمى أساس
مي ار يكوف ىو ما ترثو مف تركتو وال يحؽ ليا المطالبة بغير ذلؾ"13وأيضا ما ورد في أحد تعريفات المير عمى
أنو المبمغ الذي تدفعو عائمة الزوجة لزوجيا لتغطية نفقات منزليـ14وىو أمر متعارؼ عميو بيف أفراد المجتمع
البيزنطي ولكف يجب أف ال نفيـ مف ىذا أف تقديـ أىؿ الفتاة لممير كاف إلزاميا ،بمعنى أنو لف يتـ الزواج إال
إذا قامت الزوجة أو أىميا بدفع المير ،إنما يمكف النظر إليو عمى أنو مف العادات واألعراؼ التي تأصمت
جذورىا في المجتمع وأصبح أحد أىـ العوامؿ التي تساعد وتسرع في عممية خطبة الفتاة ومف ثـ زواجيا،
ويمكف أف يحتوي المير عمى أرض وعبيد ومجوىرات وأدوات نظافة ومرايا ومالبس وكذلؾ الكائنات الحية
ونستنبط ىذا مف القانوف الذي ورد عند باسيؿ األوؿ (879 -867Basil Iـ) حيث يذكر فيو أف المير في
حالة تقديره يعتبر خطر عمى الزوج،

15

فيو المسئوؿ عف تعويض الكائنات الحية الموجودة فيو إذا ماتت وثياب

الزوجة إذا ىمكت .غير أنو في حالة عدـ تثميف المير فيو مسؤولية الزوجة تستفيد مف أرباحو وتتحمؿ كافة
خسائره ،وىذا ال يمنع ا لزوج مف االستفادة مف نسؿ الحيوانات التي يتضمنيا المير ،بؿ لو الحؽ في أف يفرض
تعويضا في حالة اإلىماؿ والتبذير مف قبؿ الزوجة.

16

ويمتمؾ الزوج كافة السمطات اإلدارية عمى المير ،ولو

الحؽ في استخداـ الثمار بصفتو مالكا ،ويمكنو مف نقؿ ممكية األرض دوف موافقة الزوجة ،كما يمكنو تحرير
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الرقيؽ مف المير ولكف ىذا مشروط بموافقة الزوجة فإف لـ ترض فعميو أف يدفع قيمتو 17ناىيؾ عف مسؤولية
الزوجة عف األشياء المتعاقد عمييا قبؿ الزواج.

18

بيد أف المشرع لـ يترؾ الحاؿ عمى ما ىو عميو ،بؿ سعى إليجاد قواعد تحفظ حؽ المرأة في المير،
فاصدر قانوف ذكر فيو أولوية المرأة في الحصوؿ عمى ميرىا مف تركة والدىا قبؿ تقسيـ التركة بيف الورثة،
كما شدد عمى عدـ أحقية األب في إجبار زوجتو عمى دفع المير مف ممتمكاتيا البنتو دوف أف يكوف ىناؾ سببا
قانونيا يتيح لو ذلؾ.

19

و لعؿ ىذا األمر كاف مشاعا بيف أسر تمؾ الفترة ومدعاة إلى تذمر الزوجات المواتي ُك ّف ُيجبرف عمى

ىذا الفعؿ مما حذا بالفقياء إلى إصدار مثؿ ىذا القانوف.

ولمزيد مف حرص فقياء القانوف البيزنطي في الحفاظ عمى حؽ المرأة وأمالكيا والحيمولة دوف خسارتيا
مف قبؿ مف يتحايؿ عمييا بحجة الزواج حتى يحصؿ عمى ما تقدمو لو مف أمواؿ عينية كانت أـ منقولة ومف
ثـ يقوـ بفسخ االتفاؽ بينيما ،مف أجؿ ذلؾ وضعوا نص قانوني لصالح المرأة في مثؿ ىذه الحاالت جاء فيو
إذ لـ يتـ الزواج بيف الطرفيف المتعاقديف يحؽ لمزوجة استعادة ممتمكاتيا كما ىي وليست قيمتيا 20،أي إذا كاف
مف بيف ما قدمتو مف المير قطعة أرض موجودة في إيطاليا مثال فيجب

إرجاع تمؾ األرض بعينيا ،وال

يسمح بإعادة أخرى بديمة عنيا ،أو أف تستبدؿ بقيمتيا التي ثمنت بيا.
كما يشير القانوف في لفتة رائعة إلى أف األمالؾ أو غيرىا مف األشياء التي تـ شرائيا بأمواؿ المير
تصبح ميرا ،والزوج ىو المسئوؿ عف كؿ الصداؽ ،وفي حالة سماحو لشخص أخر بأخذ المير فسيعتبر أنو
قد حصؿ عميو.

21

واستمر المشرع في محاوالتو لمعالجة جوانب ىذه المسألة إلنصاؼ الزوجة التي قدمت

المير ففرض قانوف عمى الزوج المستفيد أف يقوـ بتقديـ ىداياه التي تسبؽ عممية إتماـ الزواج وىي مف
العادات الشائعة في المجتمع البيزنطي ،حيث كاف الرجؿ المقدـ عمى الزواج يقوـ بمنح خطيبتو ىدايا ،تبدو في
الواقع تمؾ اليدايا المقدمة لمعروس قبؿ الزواج تمثؿ مي ار مف قبؿ الرجؿ دوف تسميتو بذلؾ ،ولذا اشترط فييا
أف تعادؿ في قيمتيا قيمة ما منحتو لو الزوجة مف مير ،واف كاف الزواج بينيما قد تـ بالفعؿ فعميو أف يقدـ
اليدية أثناء الزواج وال يسقط ىذا العمؿ بمضي الوقت.

22

يتبيف مما سبؽ أف المير الذي تقدمو المرأة لزوجيا ىو عبارة عف نقؿ أمالكيا مف وصاية والدىا أو
أخييا إلى رجؿ آخر ىو زوجيا ،وفي حالة تعثر زواجيا وكاف الزوج ظالـ ليا تعود كافة الممتمكات التي
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تضمنيا المير وليس ىذا فقط بؿ أف كؿ استثمارات المير اعتبرىا القانوف مي ار فيي عائدة إلى أصؿ رأس
الماؿ.
ناىيؾ عف معالجة القانوف لقيمة اليدايا التي يقدميا الزوج إلى زوجتو أثناء خطوبتيما واجباره عمى أف
تعادؿ قيمتيا قيمة المير المقدـ إليو مف زوجتو.
ثانيا :حق المرأة في الزواج:
كما ىو معروؼ الزواج ىو رابط اجتماعي مقدس نظمتو األعراؼ والقوانيف في محاولة لضماف حقوؽ
كال ا لطرفيف ،وأسيـ القانوف البيزنطي كغيره في وضع نصوص لمعالجة كثير مف السمبيات التي ربما تنجـ عف
ىذه العادة االجتماعية اليامة لحفظ النسؿ البشري .وبما أف المجتمع البيزنطي كاف مجتمعا أبويا إلى حد كبير
 ،وقد ورث ذلؾ مف المجتمع الروماني القديـ وعمى الرغـ مف تفاعمو مع المجتمع اإلغريقي المنفتح قميال إالَّ
إنو ظؿ روماني الروح في إصدار القوانيف التي لـ تتأثر كثي ار بعادات المجتمع الجديد وال أيضا بشكؿ كبير
بالتعاليـ المسيحية الجديدة .
ألزـ القانوف المرأة بضرورة حصوليا عمى موافقة والدىا حوؿ الشخص الذي ترغب في االقتراف بو ,بؿ
أعطى لألب حؽ تزويج ابنتو ممف يراه مناسبا ليا23,وحؽ أف يرفع قضية في المحاكـ ضد زواج ابنتو بغير
إرادتو أو دوف موافقتو و رضاه ،واف اشترط عميو القانوف أف يتقدـ بالشكوى قبؿ انقضاء خمسة سنوات واال
سيصبح الزواج بعد ذلؾ نافذا وال رجعة فيو ،

24

وكذلؾ ما ورد في قانوف اإلمبراطور قسطنطيف األوؿ

(447-423 Constantine Iـ) في عاـ 426ـ مف أنو ال يمكف الرجوع بعد الطالؽ دوف موافقة أب المرأة،
وفي حاؿ رجع الزوجاف إلى بعضيما دوف الحصوؿ عمى تمؾ الموافؽ فإف الزواج يعد بموجب القانوف باطال،
ويمنح الحؽ لألب الذي ىو وصي عمى ابنتو أف يطالب الزوج باسترداد مير ابنتيما ولو لـ تطالب ىي بذلؾ،
ولكف عمى الرغـ مف ذلؾ فقد حافظ القانوف البيزنطي بشكؿ عاـ عمى المرأة وحقيا بشكؿ خاص في حالة
إرغاميا عمى الزواج عف طريؽ االختطاؼ فقد أصدر اإلمبراطور قسطنطيف األوؿ عاـ 426ـ مرسوما شديد
الميجة موجيا إلى الشعب ىاجـ فيو بعنؼ ممارسة خطؼ الفتيات مف أجؿ الزواج بيف قسرا ،أو سرقة
العروس مف أىميا ،ويطالب فيو بمعاقبة جميع األشخاص المتورطيف في مثؿ ىذه الحاالت بما في ذلؾ الفتاة
نفسيا ووالدييا ،إذا وافقوا الحقا عمى زواج ابنتيـ مف خاطفيا.

25
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ولعؿ عقوبة الفتاة جاءت ىنا مف فرضية إنيا ال يمكف أف تفعؿ ذلؾ إال إذا كانت راغبة في الزواج مف
خاطفيا ،الذي ربما لـ يجد قبوؿ لدى عائمتيا وعمى وجو الخصوص أبييا حيث كانت موافقتو مشروطة
لصحة الزواج وبناء عميو رأت أف تسمح لذلؾ الرجؿ باختطافيا أو أف تذىب معو بمحض إرادتيا في محاولة
لوضع والدىا في أمر واقع ال يجد سبيؿ أمامو إال الموافقة ولو مكرىا ،وليذا السبب وقؼ فقياء القانوف
بنصوصيـ حائميف دوف وقوع اآلباء في مثؿ تمؾ الحالة.
عمى أية حاؿ يمثؿ ىذا المرسوـ أوؿ إشارة أو اعتراؼ صريح في القانوف البيزنطي بوجود زواج
عف طريؽ االختطاؼ ،وىذا مف الممكف أف يعطي مؤش ار عمى أف اختطاؼ النساء أو ىروبيف كاف معروفا في
المجتمع البيزنطي ،ووجود قوانيف تعالج جوانبو المختمفة خير دليؿ عمى ذلؾ ،واف وقفت في ذات الوقت شاىدا
عمى رفض البيزنطييف عرفا وقانونا لالختطاؼ بشكؿ عاـ ،ويتبيف رفض المشرع لمزواج الذي يحدث نتيجة ليذا
العمؿ مف خالؿ ما ورد في قوانيف ثيودوسيوس الثاني(350-308 Theodosius IIـ) الذي أشار إلى عقوبة
المختطؼ حتى واف كانت حالة االختطاؼ برضا الفتاة نفسيا فاصدر قانونا ذكر فيو إذ قاـ المختطؼ بأخذ
الفتاة برضاىا أو عدـ رضاىا يتـ معاقبتيما معا ،كما نص عمى أنو سيتـ نفي الوالديف المذيف يتفقا مع
المختطؼ ،وقد بالغ في عقوبتيما وعقوبة مف يقدـ ليما أو لممختطؼ يد المساعدة حيث أوجب حرقيما
بالنار.

26

لـ يقؼ المشرع عند ىذه النص فقط بؿ أورد مرسوـ قانوني آخر يتضمف عقوبة أشد وىي :إذا رجؿ ما
لـ يكف لديو أي اتفاؽ مسبؽ مع والدي الفتاة وقاـ بإغوائيا أو اختطافيا  ،أمال في الحصوؿ بعد ذلؾ عمى
رضا والدييا ،فإنو ال ينبغي عمى الوالديف منح الرضا ليذا الزواج وال يجب قبوليـ ألي مف االمتيازات مقابؿ
ذلؾ ,وفي حالة رضا الفتاة فإنيا ستتعرض لمعقوبة كونيا شريكة في ىذا الجرـ ،وبالنسبة لموالديف المذيف يوافقا
عمى المصالحة مع خاطؼ ابنتيما وأف كاف مف ذوي الرتب العالية ،فإنيـ سيعاقبوف بإخراسيـ عف طريؽ سكب
الرصاص المنصير في أفواىيـ ،إما الخاطؼ نفسو فقد نص عمى عقوبتو بشدة حيث تقرر أف يحكـ عميو
باإلعداـ عمى اعتبار أنو مرتكب جريمة مف أسوأ الجرائـ.

27

تعكس ىذه العقوبات المشددة مدى رفض العرؼ قبؿ القانوف لمزواج عف طريؽ االختطاؼ ،أو باألحرى
رفض أف يكوف ىناؾ زواج دوف الحصوؿ عمى موافقة األب ،وبما أف الزواج بيذه الطريقة يتجاوز ىذا الشرط
تـ رفضو والوقوؼ في وجيو سواء كاف االختطاؼ قس ار لمفتاة  ،أو كاف برضاىا ،وسواء كاف مف قاـ بيذا
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العمؿ مف رجاؿ الدولة وأصحاب الوظائؼ الكبرى ،أـ كاف مف عامة الناس فالجميع فيذا الجانب متساويف ال
يفرؽ القانوف بينيـ.
وتجدر اإلشارة إلى أف حالة االختطاؼ ليست ىي الوحيدة التي يقيد بمقتضاىا القانوف الزواج  ،بؿ
ىناؾ حاالت أخرى مثؿ زواج األرامؿ ،المواتي لـ يسمح ليف بالزواج مرة ثانية إال بعد مضى أكثر مف عاـ
عمى وفاة الزوج28،وفي حالة عدـ التزاميف ومخالفتيف ليذا الشرط فرض عمييف المشرع غرامة مالية كبيرة 29لـ
تُذكر قيمتيا ولكف يبدو أنيا كانت كبيرة لكي تحد مف انتشار ىذه المخالفة.
ولعؿ مف اشد العقوبات التي تقع عمى األرممة إذا سارعت بالزواج بعد وفاة زوجيا األوؿ دوف أف تنتظر
انتياء المدة القانونية المقدرة بسنة ،ىي حرمانيا مف كؿ ما اكتسبتو مف التركة سواء كانت قد حصمت عمييا
عف طريؽ اليدايا التي قدميا ليا أثنا ء الخطبة أو حسب وصيتو األخيرة قبيؿ وفاتو ،إال أنو يجب أف نأخذ في
االعتبار إذ ما تزوجت األرممة بعد انقضاء المدة المقررة في القانوف فإنو ليس عمييا شيء30,وأيضا كفؿ
القانوف لألرممة التي تظؿ مف غير زواج بعد وفاة زوجيا الحؽ في التمتع بربع التركة مدى الحياة.

31

وال يعني ىذا حرماف القانوف لممرأة األرممة مف الزواج نيائيا مدى الحياة ،ولكف يمكف اعتبار ذلؾ
انسياؽ الشارع مع ما يتفؽ والثقافة الشائعة لممجتمع الذي كاف يفضؿ حينيا عدـ زواج مف مات عنيا زوجيا،
وأف امتناعيا عف الزواج عمى األقؿ المدة المقررة فعؿ يجسد لدييـ قمة الوفاء ويظير مدى إخالص المرأة تجاه
زوجيا بعد وفاتو .وبالرغـ مف ذلؾ لـ يمنع الزواج وانما اشترط عمييف فقط إذا صار ليف أبناء مف الزواج
األوؿ ثـ أنجبف مف الزواج الثاني أبناء عندىا يجب عمييف نقؿ جميع الممتمكات التي حصمف عمييا مف الزواج
األوؿ إلى أطفاليف مف ذلؾ الزواج بشرط أف يكوف االبف يستحؽ ،وال يجوز لمنساء أف يتصرفف في الممتمكات
ألي غريب أو طفؿ يولد مف الزواج الثاني وال يحؽ ليف سوى حؽ االنتفاع وال يتـ منحيف حؽ التصرؼ
فييا 32,ومف ىذا القانوف يتبيف صحة ما ذىبنا إليو مف عدـ منع زواج األرممة ،وانما عالج بطريقة غير مباشرة
قضية أمالؾ األسرة السابقة لمزوجة وعمى وجو الخصوص أبنائيا ،فكفؿ ليـ عدـ انتقاؿ أمالؾ والدىـ إلى
غيرىـ عف طريؽ زواج أميـ مف رجؿ أخر وانجابيا ألطفاؿ آخريف يكوف ليـ الحؽ في الحصوؿ عمى تركتيا
التي ىي في األصؿ كانت ممكا ألبييـ المتوفى .لكف القانوف يتراجع بشكؿ كبير في مسألة زواج األـ مرة ثانية
ويسمح ليا بأخذ نصيبيا مف تركة طفميا إذا توفي قبميا ومشاركة إلخوة ابنيا في الميراث رغـ زواجيا مرة ثانية،
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وذلؾ بدعوى أنو إذا منعت األرممة مف الزواج الشرعي فإنيا ستضطر إلى الوقوع في عالقات محرمة وبيذا
يكوف القانوف ساىـ في ارتكاب المرأة لتمؾ الجريمة.
وجاء ما أشرنا إليو في ىذا النص القانوني" وبالتالي  ،يحؽ ليا بشكؿ ال جداؿ فيو الحصوؿ عمى
نصيبيا  ،دوف أي مساس بحقوقيا بسبب وقوع زواج ثاف  ،ولكنيا يجب أف تكوف  ،مع ابنتيا  ،ىي المالؾ
المطمؽ لػمممكية ,وىو األفضؿ واألكثر ثناء واستحقاؽ لالستشياد  -ىنا إشارة إلى عدـ زواجيا -وأف عمى
الزوجات أف يتصرفف بمثؿ ىذا الشرؼ وأف يحافظف عمى حرمة تعيدىف ألزواجيف المحتضريف .و عمى ذلؾ
كثير عف عذراء .ولكف إذا كانت المرأة ال توافؽ
يمكف أف نعد امرأة مف ىذا النوع جديرة باحترامنا وال تختمؼ ًا

عمى البقاء دوف زواج وذلؾ ألنو ربما تكوف صغيرة وال تستطيع كبح جماح نفسيا  ،أو تقاوـ عواطؼ الطبيعة ،
فال ينبغي التحرش بيا عمى ىذا األساس  ،وال ينبغي منعيا مف االستفادة مف القوانيف العامة ؛ وعميو فإنيا
تستطيع أف تتزوج ثانية بشرؼ  ،وتمتنع عف كؿ أنواع الفجور  ،وتنعـ بميراث أبنائيا .فكما أننا ال نحرـ اآلباء
الذيف يتزوجوف مرة ثانية مف ممتمكات أطفاليـ  -وال يوجد أي قانوف أيا كاف ينص عمى مثؿ ىذا الحكـ -
لذلؾ نحف ال نحرـ األميات مف ممتمكات أطفاليف عندما يتزوجف لممرة الثانية  ،رغـ أف أطفاليـ قد يموتوف إما
قبؿ الزواج الثاني أو بعده".

33

وتجدر اإلشارة إلى أف المرأة التي تتزوج مرة ثانية سواء كانت أرممة أو مطمقة ،منعيا القانوف مف
االستفادة مف مركز زوجيا األوؿ وامتيازاتو.

34

أي إذا كانت زوجة عضو مجمس الشيوخ مثال ثـ انفصمت عنو

سواء كاف ذلؾ بمقتضى وفاة أو طالؽ وتزوجت مرة ثانية مف رجؿ مف عامة المجتمع فإنيا لف تكوف بأي حاؿ
مف األحواؿ محتفظة بمقبيا أو امتيازاتيا التي كانت تحظى بيا عيد زوجيا األوؿ.
ثالثا :حقوق المرأة بعد الطالق:
بما أنو بموجب القانوف يحؽ لمزوج أو الزوجة طمب الطالؽ والحصوؿ عميو فإنو ووفؽ القانوف أيضا
كانت ىناؾ إجراءات نظمت ىذه العممية ،حيث كفمت الحقوؽ لمطرفيف حسب األسباب التي أدت إلى وقوع
الطالؽ ،فإف كاف الزوج ىو مف يرغب في االنفصاؿ ألسباب سمحت بيا التشريعات القانونية فإف المرأة في
ىذه الحالة ستحرـ مف كافة الحقوؽ المتعمقة بالمير والممتمكات وغيرىا ،واف كانت األسباب مخالفة لما ورد
في القوانيف التي تعالج قضية الطالؽ عندىا تحفظ ليا النصوص جميع حقوقيا.
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ومف األسباب المعروفة التي يمنحيا القانوف لمرجؿ لكي ينفصؿ عف زوجتو ومف ثـ تخسر كافة
حقوقيا ىي عمى سبيؿ المثاؿ ارتكابيا لواحدة مف ثالثة جرائـ أوليا وقوعيا في الزنا 35أو ممارستيا لمشعوذة،
ثـ إدارتيا ألعماؿ إباحية بيف الرجاؿ والنساء.

36

أما إذا كانت األسباب غير ذلؾ مثال إذا لـ يتمكف الرجؿ مف الدخوؿ بزوجتو ثالثة سنوات 37أو أف
الزوج أحضر نسوة إلى منزؿ األسرة ليدؼ غير أخالقي ،أو كاف لو عالقة بامرأة متزوجة38ففي مثؿ ىذه
الحاالت وما شابو يمنح القانوف الصادر سنة 324ـ لممرأة كافة الحقوؽ التي في مقدمتيا ما أحضرتو لزوجيا
مف مير ،فيفرض عميو إعادة المير كامال لزوجت و

39

ولذا نجد كثير مف الناصحيف لألزواج بأف يقوموا

باالحتفاظ بالمير كامال في حساب منفصؿ حتى يتمكنوا مف الوفاء بيذا االلتزاـ عندما يحيف الوقت .ألف
ئيسيا أماـ الطالؽ ألنو في
المحاكـ تصر عمى ىذا الموضوع ,وكانت الميور الكبيرة بشكؿ خاص تقؼ عائقًا ر ً
حالة عدـ استطاعت الزوج الوفاء بو فإنو يجبر عمى دفع غرامة مالية عالية.

40

وامعانا في حماية حؽ المرأة في المير يشير القانوف إلى أنو إذا تـ االتفاؽ بيف الزوجيف عمى
االنفصاؿ خالؿ خمسة أعواـ وكانا قد وضعا شرطا يتضمف لو حدث االنفصاؿ بينيـ قبؿ مضي ىذه المدة
فإنو يجب أف تعود أمالؾ كؿ منيما إليو عينيا دوف مقابؿ.

41

وضع القانوف نصا خاطب فيو المبادئ اإلنسانية لدى رجاؿ المجتمع وذلؾ حوؿ إذ ما ثبت بأدلة ما
أف المير قد أعطي بوعد دوف أف ينفذ وذلؾ بعد الطالؽ فإنو يجب أف يتـ إعادة المير إلى الزوجة المطمقة
بحسف النية حالة فقدانيا لكافة المستندات القانونية التي ال يمكف لممحاكـ أف تعتد بغيرىا 42.بمعنى أخر أف
المرأة التي يقوـ زوجيا بتطميقيا وال يسمـ إلييا ميرىا مباشرة وانما يكتب ليا كتابا يتعيد بموجبو الدفع ليا الحقا
وذلؾ بحضور شيود ،وتدعي ىي إنيا قد استممت المير أو أف المير قد دفع ليا وىي في الحقيقة لـ تأخذ
منو شيئا وانما فعمت ذلؾ مف باب التوسعة عمى طميقيا ،ومعتقدة في الوقت نفسو إنيا ضمنت حقيا بموجب
المستندات ال تي حصمت عمييا ثـ أنيا أي الزوجة المطمقة فقدت األوراؽ والشيادات الرسمية التي ال تعتد
المحكمة بغيرىا ،وأصبحت المرأة ال تممؾ األدلة التي تمنحيا الحؽ في رفع قضية إثبات حقيا ومف ثـ حصوليا
عميو ،في مثؿ ىذا الوضع طالب القانوف السابؽ الزوج أف يفي بوعده بتقديـ ما ورد مف أمواؿ وعقارات في
المستندات الضائعة إلى مطمقتو بما يممؾ مف نخوة وشيامة.
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ىذا وقد راع القانوف طالؽ المرأة الحامؿ التي تقر بحمميا ففرض حزمة مف اإلجراءات التي يجب أف
تتخذ في مثؿ ىذه الحالة منيا أنو يجب أف يعيف ليا وصي ،وأف يتـ وضعيا في منزؿ امرأة تتمتع باالحتراـ
والسمعة الجيدة حتى تنجب طفميا ،وأكد القانوف عمى ضرورة معرفة حمؿ المرأة مف عدمو فأشار إلى أنو إذا
طمقت تمؾ التي تدعي إنيا حامؿ فعمى الزوج أف يتقدـ بطمب تعييف وصي مف المحكمة لمتأكد مف ذلؾ عف
طريؽ فحصيا بواسطة ثالثة قابالت يتـ اختيارىف بعناية مف قبؿ المحكمة ،فإف أعمف جميعيف أو اثنتاف منيف
إنيا حامؿ عندىا يجب عمى المرأة قبوؿ الوصي ،وأف يمنح الرجؿ الحؽ في الحجر عمى زوجنو السابقة لحيف
تضع جنينيا ،ومف حؽ البرايتور* فقط أف يختار منزؿ المربية التي عمى المرأة الوالدة فيو 43،ولكف إذا رفضت
المرأة ذلؾ ورفضت أيضا المثوؿ أماـ المحكمة التي تعيف عمييا معالجة ىذه القضية ،فإنو يحؽ لمرجؿ عدـ
االعتراؼ بابنو44.و إف أصر الرجؿ وبيف رغبتو في أف يكوف أبا وال يريد أف يحرـ نفسو مف األبوة فإنو عندئذ
يجب عمى المرأة بقوة سمطة رئيس المحكمة أف تمتثؿ أمامو واذا رفضت االستجابة يؤخذ مف أمواليا أو يفرض
عمييا دفع غرامة مالية.

45

ىذا وتجدر اإلشارة إلى أنو في حالة عدـ وجود حمؿ يعني عدـ اتخاذ أية إجراءات ،إال إذ أصر الزوج
عمى ادعائو بأف طميقتو حامال ،ولكف إذا تبيف فيما بعد إنيا لـ تكف حامال فإنو سيتعرض إللحاؽ السمعة
السيئة بو بسبب إصراره وكذبو عمييا ،مع مراعاة أنو يمكف إسقاط ذلؾ الضرر إذا لوحظ أف الرجؿ كاف مدفوعا
برغبتو الشديدة لمحصوؿ عمى األبوة أو أف طميقتو كانت قد أوىمتو بأنيا حبمى 46.يعني ىذا ادعاء المرأة إنيا
حامؿ وقد يكوف ناجـ عمميا ىذا رغبة منيا في المحافظة عمى بيتيا واستمرار الحياة الزوجية ،حيث إف الزوج
عندما يعتقد إنيا حامؿ يبقي عمييا مف أجؿ جنينيا ،أو أرادت أف توقد فيو نار الحسرة والندـ ألنو قاـ بطالقيا
وىي حامؿ ولـ ينتظر والدتيا ،وعميو يتعمؽ الزوج بذلؾ الوىـ ويطالب بحجرىا وفرض الرقابة عمييا مدفوعا
بحمـ األبوة.
ومما سبؽ يتبي ف أف المرأة المطمقة ليا حقوقيا الكاممة في استرجاع ميرىا مف زوجيا إذا وقع عمييا ظمـ
وتسبب في حؿ زواجيا ،كما أف القانوف كفؿ االىتماـ بالمرأة المطمقة الحامؿ ووضعيا تحت الوصاية القانونية
ىي وجنينيا لمحفاظ عمى حياتيا مف جية وعمى نسب ابنيا مف جية أخرى ،كما حافظ عمى كرامتيا في حاؿ
كذب عمييا طميقيا واتيميا بالحمؿ ولـ تكف ىي كذلؾ فسيعمف أنو سيء السمعة األمر الذي يترتب عميو
إىانتو بيف أفراد المجتمع ومف ثـ سقوطو مف مصاؼ النبالء وذوي األخالؽ الحميدة..
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رابعا :حق المرأة في الميراث:
لـ يغفؿ القانوف البيزنطي عف حقوؽ أفراد المجتمع بشكؿ عاـ في الميراث ،فاصدر الشارع عدة
نصوص تحافظ عمى تمؾ الحقوؽ ،واىتـ بوجو خاص بما يتعمؽ بالمرأة والحصوؿ عمى ميراثيا مف أقاربيا،
واستند في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ عمى ما سبقو مف القوانيف الواردة في جداوؿ االثني عشر التي ذكرت أنو ال
يوجد تمييز بي ف األبناء ،ذكو ار كانوا أو إناثا ،فقرر بناء عمي ذلؾ وجوب مراعاة تطبيؽ ىذه القاعدة في القوانيف
مف حيث الحفاظ عمى ميراث اإلناث ،وجاءت نظرة المشرع البيزنطي ىذه مف باب تساوي الجنسيف .كما أبدى
اإلمبراطور جستنياف األوؿ )565-527 Justinian Iـ) استغرابو مف السبب الكامف خمؼ التفريؽ بينيما،
وسخر مف كوف أف ىذا التبايف وانتقاص حؽ المرأة في الميراث وغيره جاء بحجة والدتيا أنثى47،ولذا رفض
في مجموعتو القانونية ما شاع في المجتمع البيزنطي مف تقاليد وأعراؼ بعد زمف طويؿ مف صدور قوانيف
األلواح االثني عشر ،تمؾ األعراؼ التي كانت تميز بيف الجنسيف في الميراث حيث أصبحت سائدة لدرجة
وجب معيا وضع تشريع يحافظ عمى حقوؽ النساء .ويتبيف ما ذىبنا إليو مف التمييز بينيما ،خالؿ ما ذكر في
مطالبة يوليوس بوليس( *)juliusPaulusأحد فقياء القانوف الذيف عاشوا ما بيف القرف الثاني والثالث
الميالدييف -التي قدميا لمجمس الشيوخ يمتمس منيـ أف يطبقوا المساواة بيف اإلخوة واألخوات في الميراث.

48

سمح القانوف لممرأة بالمطالبة قانونيا بحقيا في الميراث عف طريؽ المحاكـ 49,كما أوصى بوجوب تعييف
وصي عمييا لمساعدتيا والوقوؼ إؿ جانبيا أثناء مطالبتيا بحقوقيا في المحكمة حتى ال يمارس عمييا
المغالطات وذلؾ لجيميا بالمسائؿ القانونية.

50

ومف المحتمؿ أف ىذا األمر جاء نتيجة محاولة الكثيريف في المجتمع البيزنطي التحايؿ عمى أخواتيـ
لحرمانيف مف الميراث .فمف المعروؼ أف التشريعات ال تصدر إال لمعالجة قضايا تيـ المجتمع سواء كانت تمؾ
القضايا عامة كنظاـ الحكـ والسياسة الخارجية والداخمية وما يتبعيا مف أنظمة إدارية ،أو خاصة تتعمؽ
بمعامالت األفراد وأحواليـ الشخصية وعمى وجو الخصوص إذا كانت تمؾ القضية قد انتشرت بيف الناس مثؿ
ىذه اإلشكالية المتعمقة بالمواريث ،فظيرت النصوص القانونية تباعا لكي تقوـ بحماية وانصاؼ المرأة مف
األقارب الجشعيف مف الرجاؿ وخاصة إذ ما عممنا أف القانوف بدأ في ذلؾ الوقت بمنحيف الكثير مف الحقوؽ،
فصدر مرسوـ يتيح لألخت أف ترث أخاىا إذا مات حتى واف لـ يوص ،حيث عدىا القانوف أحؽ مف أبناء
أخوتيا باعتبار صمة قرابتيا مف الدرجة الثانية ،أما أبناء أخوتيا فدرجة قرابتيـ الثالثة ،وعمى ذلؾ فيي أحؽ
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بالميراث منيـ51.ويمثؿ ىذا االىتماـ مف قبؿ القانوف صورة مف الصور التي يمكف أف تعكس كـ كانت المرأة
مسموبة مف حقيا ،ومدى اجتياد فقياء القانوف في محاولة إنصافيا والوقوؼ إلى جانبيا لكي تناؿ حقوقيا.
ولكف عمى الرغـ مف منح المرأة األخت حقيا مف الميراث قانونيا ،وضع عمى المرأة األرممة قيودا تمنع
تمتعيا بالتركة إال وفؽ شروط تفرض عمييا ،منيا إذا ترؾ الزوج المتوفى ألرممتو إرثا واشترط عمييا عدـ
الزواج بعده فإف لـ تمتزـ بيذا الشرط فإنيا تخسر ما تركو ليا ،حيث يقوؿ إذ ترؾ الزوج عند وفاتو لزوجتو حؽ
االنتفاع بممتمكاتو ،ثـ تزوجت ثانيا فإنيا تفقد حؽ االنتفاع الذي حصمت عميو ،وعمييا أف تسمـ جميع
الممتمكات إلى أطفاليا مف الزواج األوؿ ،واف كانت قد قامت بالزواج ،وىـ اليزالوف صغا ار فأنو يمكف استرداد
كافة الممتمكات بموجب القانوف ،وعمييا التنازؿ عمى كافة الممتمكات مع أرباحيا.

52

ويؤكد القانوف أيضا عمى ىذا القوؿ ويمنع المرأة األـ التي تزوجت ثانيا مف ميراث طفميا إذ ما توفي
بعد زواجيا الثاني  ،ويأمر بإرجاع ما تركو الطفؿ إلى بقية أخوتو وتكتفي األـ بحصتيا فقط التي ال يمكف ليا
أف تورثيا إلى أبنائيا مف الزواج الثاني وانما ترجع تمؾ الممتمكات إلى أبنائيا مف الزوج األوؿ 53.غير أف
القانوف نفسو ذكر إنو في حالة لـ تكف المرأة قد أدت أو حتى إذا كانت قد حمفت اليميف لزوجيا إنيا لف تتزوج
مرة أخرى ثـ إنيا تزوجت وكاف الدافع خمؼ زواجيا إنجاب أطفاؿ فينا لف تكوف ىي مالكة الميراث وانما يعود
الميراث إلى االبف مف الزواج األوؿ ويمكنيا ىي أف تنتفع بو.

54

والمالحظ ىنا أف القانوف قد خفؼ مف حدتو ،ولعؿ ذلؾ كاف مف باب حرص المشرع عمى عدـ تزوير
الشيادة مف حيث إف األرممة قد تتورط في الكذب مف أجؿ أف تتزوج ثانية ،وتنجب أطفاال ،وذلؾ حبا في ما
خمقت ألجمو ،ولذا عدؿ القانوف السابؽ وسمح لممرأة بالزواج دوف أف يعير أية أىمية لمقسـ أو اليميف الذي مف
الممكف إنيا كانت قد أدتو أماـ زوجيا الراحؿ ،وتعفى مف ىذا القيد الذي وضعو عمييا زوجيا المتوفى.

55

ويستمر القانوف البيزنطي في اتخاذ إجراءات متساىمة نوعا ما مف أجؿ ميراث المرأة في ممتمكات
زوجيا الثاني بعد وفاتو ,فيمنحيا حؽ االحتفاظ بيا سواء كاف حصوليا عمييا أثناء خطوبتيا ،أو خالؿ زواجيا
واف لـ تنجب أطفاال ،فيو ممؾ ليا ،وال يسمح القانوف ألبناء الزوج الثاني مف استردادىا.

56
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ولكف وعمى الرغـ مف تمؾ التسييالت ،نجد القانوف البيزنطي يصدر مرسوما يمنع فيو اإلناث غير
األخوات مف الحصوؿ عمى الميراث،

57

بمعنى أنو ال يمكف لمعمة ،أو الخالة ،أو الجدة ،أف ترث المتوفى وىى

بيذه الدرجة مف القرابة ،فقط األخت ،أو االبنة ،ىي مف ليا الحؽ في الميراث.
خامسا :حق المرأة في العمل
بما أف مكانة المرأة تختمؼ مف واحدة إلى أخرى حسب الطبقات االجتماعية في المجتمع البيزنطي،
كانت الوظائؼ واألعماؿ أيضا مختمفة ،فالمرأة األرستقراطية ليا نشاط مختمؼ عف المرأة العاممة التي يمكف
أف تعمؿ في تجارة التجزئة مثال في حيف كاف لممرأة التي تنتمي لطبقة النبالء وظائؼ اقتصادية ميمة لمغاية.

58

يجب أف نعمـ أف ىذه الوظائؼ وىذه الحرية التي منحت لممرأة كانت أباف القروف األخيرة مف عيد
اإلمبراطورية البيزنطية ،وىي ابتداء مف القرف الحادي عشر إلى نياية اإلمبراطورية منتصؼ القرف الخامس
عشر ،أما قبميا فقد نصت القوان يف عمى حظر المرأة مف ممارسة أي نوع مف األعماؿ والنشاطات التجارية ولو
نيابة عف آخريف.

59

يؤكد المشرع عمى عدـ ممارسة المرأة الخاضعة لسمطة األبوة ألي مف األعماؿ التجارية شراء أو بيع
البضائع وأنو يمكف مقاضاة مف يعيف ابنتو ليذا الغرض أو يضع أي مديونية تحت اسميا 60وكذلؾ ال يمكف أف
تمزـ المرأة بأي قرض حتى ولو كاف بإرادتيا  ،لدعـ زوجيا مثال ويصبح ىذا الديف يثقؿ كاىميا الشخصي أو
ممتمكاتيا ،حيث يأمر القانوف في مثؿ ىذه الحالة بإلغاء االلتزاـ واعتباره لـ يتـ أصال وال يفرؽ بيف إذا كاف ىذا
االلتزاـ خاصا أـ عاما ،ما لـ يكف واضح أف ىذا المبمغ سيتـ استخدامو لصالح المرأة.

61

يطالب القانوف بوجوب تعييف أوصياء لمذكور واإلناث سواء ،إال إف الذكور الوصاية عمييـ تستمر حتى
سف البموغ ،عكس اإلناث المواتي تستمر قبؿ وبعد بموغيف وذلؾ بحجة ضعؼ جنسيف وكذلؾ جيميف بالمسائؿ
القانونية.

62

وتضيؼ الشرائع البيزنطية إلى ما سبؽ النص القانوني التالي " نأمر بأف تأخذ النساء في اعتبارىف أف
يقتصرف عمى أداء الوظائؼ التي اختارتيا ليف الطبيعة ،وأف يتجنبف الوظائؼ التي منعتيف منيا ،ولكف إذا
وافؽ أصحاب المعالي والسمعة الرفيعة -األباطرة وحكاـ الواليات -عمى توظيفيف عمييـ في ىذه الحالة
عزليف عف جميع الواجبات القضائية".

63
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المالحظ أف القانوف يشدد عمى عدـ تولي المرأة وظيفة القضاء بشكؿ خاص ،ويعزز ىذا القوؿ ما ورد
في نص آخر واضح جمي يرد فيو " نستبعد النساء مف جميع الوظائؼ المدنية أو العامة لذلؾ ال يمكنيف أف
يكف قضاة ،أو أف يؤديف واجبات القضاء  ،أو أف يرفعف دعاوى في المحكمة ،أو يصبحف ضامنات آلخريف،
أو أف يكف محاميات".

64

غير أف ىذا الحاؿ بدأ يتغير كما أسمفنا الذكر أباف القروف األخيرة لإلمبراطورية لكف ليس فيما يخص
القضاء وانما في جوانب أخرى كالتجارة مثال فأصبح بمقدور المرأة أف تدير مخبز أو تمتمؾ دكاف لبيع الثياب
وأف توظؼ فييما سيدات لمعمؿ ،مع مالحظة أنو ال يمكف إجبارىا أي المرأة عمى العمؿ فقد حصمت سيدة
متزوجة عمى الطالؽ بسبب إرغاميا مف قبؿ زوجيا لنسج وغزؿ الصوؼ واألقمشة وبيعيا في السوؽ.

65

سادسا :بعض حقوق المرأة العامة في القانون
أشار القانوف إلى جوانب عدة أخرى تخص المرأة وحقوقيا منيا عمى سبيؿ المثاؿ عدـ السماح ليا
بالتبني معمال ذلؾ بعدـ قدرتيا امتالؾ السمطة األبوية غير أف اإلمبراطور دقمديانوس(-283 Diocletian
405ـ)أصدر عاـ 294ـ مرسوما سمح فيو لممرأة بالتبني إذ كانت قد فقدت أطفاليا ،وجاء ذلؾ كتعزية ليا

66

ووافؽ اإلمبراطور جستنياف األوؿ أيضا عمى التبني في ىذه الحالة مؤكدا عمى وجوب حصوؿ المرأة عمى
موافقة اإلمبراطور قبؿ ذلؾ.

67

لكف يجب األخذ في االعتبار أف ىذا الم تبنى عمى الرغـ أنو أصبح رسميا وريثا لممرأة إال أنو في ذات
الوقت غير خاضع لمسمطة األبوية مف قبميا.

68

كما منع القانوف في جانب آخر المرأة أف تقوـ بتوقيع أية عقود مع أجانب دوف حضور الوصي
عمييا ،وعمى الرغـ مف أف القانوف نفسو يذكر أنو ال يوجد أي سبب وجيو يبرر أف تكوف النساء وعمى وجو
الخصوص في سف الرشد تحت الوصاية إال أنو يعتقد أف ذلؾ جاء نتيجة لما كاف سائد مف مفيوـ في المجتمع
أنيف طائشات ومف السيؿ خدعاىف وعميو البد مف وجود وصي عمييف.
مف ضمف الشيود أو شاىدة رئيسية عمى الوصية

69

بؿ لـ يقر القانوف لممرأة بأف تكوف

70

ومف باب آخر يتبيف حرص القانوف عمى المرأة وعفتيا مف خالؿ عدـ حبسيا ووضعيا في السجوف
ميما كاف السبب ،وذلؾ وفؽ نص قانوني أصدره جستنياف األوؿ حيث يذكر أنو مف الضروري منع سجف
المرأة وحرمانيا مف حريتيا ألي سبب مف األسباب،

وفي حالة إذ ما رفع عمييا دعوى بسبب ديوف أو

خاصة يجب عمييا الرد واالىتماـ بالمسألة إما بنفسيا أو مف خالؿ وكالة شخص تختاره ،واذ كانت المرأة
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المعنية أرممة أو لـ تكف تزوجت أساسا ،يسمح ليا أيضا بشخصيا حماية حقوقيا وفقا لمقانوف أو القياـ بذلؾ
عف طريؽ محاـ ،وفي حالة أف قاض صمح أعمى رتبة خالؼ ما ذكر فإنو يجب عميو أف يدفع غرامة قدرىا
عشريف جنييا مف الذىب ،واذ قاـ بذلؾ قاض أعمى فإنو سيكوف عميو غرامة قدرىا عشرة أرطاؿ مف الذىب،
وسيحرـ الضباط الذيف تحت سمطتو مف أماكنيـ ويخضعوف لمعقاب ويرسموف إلى المنفى .مع مالحظة أف
المرأة بعد إخطارىا قانونيا لـ تكف قادرة عمى تعييف أي شخص لتمثيميا ،وتـ إحضارىا إلى المحكمة لمرد عمى
االستفسارات القضائية حوؿ قضيتيا فإنو يمنع وضعيا تحت التقييد أو الحبس ،كما يجب السماح ليا بالمطالبة
بحقوقيا القانونية ،حتى واف اتيمت المرأة بجريمة تتطمب وضعيا تحت الحراسة ،يمكنيا تقديـ ضماف يكوف
مسئ وال عف مثوليا ،وفي حاؿ أقسمت المرأة عمى عدـ استطاعتيا تقديـ ضماف فإنيا يجب أف تقدـ ضمانا
قضائيا إلرضاء الحكـ ،وع ذلؾ إذا كانت الجريمة التي اتيمت بارتكابيا ذات طبيعة بالغة الخطورة يجب أف
توضع في دير أو محبسة ،ويجب عمى نزالئيا أف يحرسوىا عمنا وعناية حتى يتـ النظر في قضيتيا ،ثـ يتـ
تنفيذ الحكـ الصادر وفقا لمقانوف .ويجب معرفة أنو ال يجب وضع المرأة في السجف أو حراستيا مف قبؿ الرجاؿ
بسبب التزاـ مالي أو غير ذلؾ مف األمور الخاصة ،أو أية جريمة جنائية ،خشية أف تتعرض عفتيا لالنتياؾ،
كما أنو ال يسمح بأخذ راىبة أو زاىدة مف ديرىا أو منسكيا بسبب أية دعوى قضائية تكوف طرفا فييا.
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الخاتمة
لعؿ مف أىـ النتائج التي وصمت إلييا ىذه الدراسة ىي
منح القانوف -مف الناحية النظرية -لممرأة كثي ار مف حقوقيا التي تتفؽ مع الثقافة والعادات في المجتمع
البيزنطي ,غير أف واقع األمر أف القانوف مف الناحية الفعمية لـ يكف مطبقا بصورة كاممة ،فقد كانت ىناؾ
الكثير مف التجاوزات القانونية بدليؿ تعدد القوانيف وتعاقبيا حوؿ معالجة القضية الواحدة ،كما مر بنا في حؽ
المرأة في المير والطالؽ وغيره.
تبيف مف خالؿ القوانيف أف المجتمع البيزنطي كاف كغيره مف المجتمعات البشرية تنتشر فيو كثير مف
السموكيات والممارسات الخاطئة كالخطؼ مف أجؿ الزواج أو التحايؿ لالستئثار بالمير والتركة.
عدـ أىمية المرأة مف الناحية القانونية لشغؿ وظيفة القضاء وال أف تكوف شاىدة عمى أية وصية وفي
ذات السياؽ ال يحؽ ليا أف تصبح ضامف وال أف تتعاقد رسميا مع أي طرؼ دوف وصي.
حظرت القوانيف عمى المرأة أف تقوـ بعممية التبني ،ولـ يرخص ليا ذلؾ إال في حالة واحدة مشترطة
الحصوؿ فييا عمى موافقة اإلمبراطور وىي حالة فقداف المرأة لطفميا .

المؤلف ( ين)  :ماهر شعاب عمار عبذالسالم /خميس احمذ ارحومة حميذ

حقوق املرأة في القانون البيزنطي (دراسة تاريخية)

حفظت القوانيف لممرأة أمواليا وعمى وجو الخصوص تمؾ التي منحتيا لزوجيا كمير ليا في حالة تـ
طالقيا.
حافظت القوانيف عمى أمواؿ المرأة ال سيما تمؾ التي منحتيا لزوجيا كمير ليا في حالة تـ طالقيا
اىتمت القوانيف بحؽ المرأة في الحصوؿ عمى حصتيا في التركة مف والدىا و أميا وكذلؾ أخييا و
زوجيا .
لـ يأؿ القانوف جيدا في المحافظة عمى عفة المرأة وعرضيا فاصدر الكثير مف التشريعات التي تساىـ
في ذلؾ بؿ ومنع حبسيا وسجنيا وحراستيا مف قبؿ الرجاؿ.
منحت القوانيف لممرأة كياف خاص ولكف لـ تمنحيا السمطة األبوية عمى أبنائيا حتى الذيف فقدوا والدىـ.
نجد بيف ثنايا القوانيف الكثير مف العادات والتقاليد التي كانت سائدة داخؿ المجتمع البيزنطي وأظيرت
مدى تفضيؿ أفراد المجتمع لممرأة األرممة التي تظؿ وفية لزوجيا الراحؿ وال تقوـ بالزواج مرة ثانية.
أعتنى القانوف بالمرأة المطمقة الحامؿ محافظا مف خالليا عمى النسب وذلؾ عف طريؽ حجرىا وعدـ
اختالطيا والعناية بيا وتعييف وصي عمييا .
يبرز مف خالؿ الدراسة ذلؾ االحتراـ والتقدير الذي كاف يبديو القانوف لممرأة.
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