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 :الممخص
يتناوؿ البحث دراسة تاريخية عف كيفية التعامؿ مع المرأة خالؿ العصور 
التاريخية منذ بدء الخميقة وحتى العصر االسالمي ومدى انصاؼ الديانات 
السماوية لحقوقيا في المشكمة الموروثة بيف المرأة والرجؿ مشكمة بيف 

الجذب والشد ومدى تأثير ما خمفتو موروثات العصور الجزر والمد وبيف 
في فترات متالحقة عمى حريتيا حتى اصبحت في بعض المجتمعات أسيرة 
ورىينة وضحية ألفكار خمفتيا العقوؿ البشرية القديمة وقد تطابقت تمؾ 
العادات والتقاليد مع ما يحصؿ في المجتمعات خالؿ الوقت الراىف أف 

عامؿ العقؿ الذكوري المتخمؼ معيا مف وسائؿ التعذيب دراسة واقع المرأة وت
وسمب إلرادتيا تارة والقتؿ تارة اخرى مف بعض االقواـ اساسو التصور انيا 
خادمة لمنزليا ، في نفس الوقت كاف لمرجؿ الحرية المطمقة، التعذيب الذي 
كانت تعاني منو عبارة عف تعذيب النفسي وتعذيب الجسدي مف خالؿ 

يا وحرمانيا مف حقوقيا حتى وصؿ الى انيا اعتبرت عار نكراف شخصيت
في العديد مف المجتمعات ومف ثـ قتميا ليس لذنب سوى انيا انثى ال غير 
...اما الديانات السماوية ..اختمفت الديانات السماوية في منح المرأة 
لحقوقيا فشأف المرأة لـ يكف متساوي في جميع الديانات اختمفت مف ديف 

ناؾ مف بقي عمى سمب حقيا وىناؾ مف اعطاىا المساواة الى اخر ى
بالرجؿ وىناؾ مف جعميا نصؼ الرجؿ لكف في كؿ االحواؿ لـ تبِؽ المرأة 
سجينة الرجؿ والمغموب عمى أمرىا فقد منحت حؽ اختيار زوجيا وحـر 

 قتميا واشتركت مع أبييا واخييا وزوجيا وأبنيا في اغمب امور الحياة. 
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Abstract: 

The research deals with a historical study on how to deal 

with women during the historical ages from the 

beginning of creation until the Islamic era and the extent 

to which the divine religions are fair to their rights in the 

inherited problem between women and men, a problem 

between the ebb and flow, between attraction and 

tension, and the extent to which the legacies of the ages 

left in successive periods on their freedom until they 

became in Some societies are captives, hostages, and 

victims of ideas left over by ancient human minds. These 

customs and traditions have coincided with what is 

happening in societies during the present time. The study 

of the reality of women and the treatment of the 

backward male mind with her is a means of torture and 

the robbery of her will at times and murder at other times 

by some people based on the perception that she is a 

servant of her home. 

     At the same time, the man had absolute freedom, the 

torture she was suffering from was psychological torture 

and physical torture through denying her personality and 

depriving her of her rights until he reached that she was 

considered a shame in many societies and then killing 

her is not a sin other than that she is a female only ... As 

for the monotheistic religions ... the monotheistic 

religions differed in granting women their rights. The 

woman’s affairs were not equal in all religions. They 

differed from one religion to another. There are those 

who remained to be deprived of their rights and there are 

those who gave her equality with men and there are 

those who made her half the man, but in any case the 

woman did not remain prisoner to the man And the one 

who was defeated is her, as she was granted the right to 

choose her husband and forbidden to kill her 
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 المقدمة:
واقع الحياة بيف المرأة والرجؿ والخالفات االسرية والمجتمعية لـ تكف وليدة العصور 
الحديثة وحريتيا المقتضبة مف الرجؿ وواقعيا تحت أمرتو مشكمة جذورىا مف بداية الخميقة أياـ 
سيدنا ادـ الى عصرنا الحاضر، فالتعامؿ مع المرأة وحريتيا ال تعتمد عمى مبادئ الديف بقدر 

دىا عمى المورثات االجتماعية والتقاليد ،بعضيا يتـ الى الترخي في الرباط االسري اعتما
،المرأة الواقعة في عريف الرجؿ الذي يرى نفسو االسد المياب البد مف االذعاف لو واالصغاء 
ألوامره ىذه ال تقتصر عمى فئو او شعب معيف وانما ىي سارية في كؿ العصور،  وتختمؼ 

ع الى مجتمع اخر  ،فصاحب المقاـ االوؿ في االسرة والقبيمة والعشيرة بطبيعتيا عف مجتم
والمدينة والقرية ىو الرجؿ، فالمجتمعات البدائية كانت المرأة اإلنسانة المغموب عمى امرىا 
وواقعة في سجف الرجؿ سمبت الحرية بكؿ انواعيا ورسمت عنيا صورة واحدة انيا فقط مييأة 

المنزؿ والوالدة وكانت كالسمعة يتـ التعامؿ معيا فكانت غنيمة مف مف الطبيعة إلدارة اعماؿ 
غنائـ الحرب وبما اف الرجؿ مف يقـ بجمب مستمزمات المنزؿ مف مأكؿ ومشرب وممبس فيو 

 صاحب الفضؿ والبد مف المرأة اف تبدي االمتناف الدائـ لو 
يد الموقؼ :أف عقمية الرجؿ التي تصب في مصب واحد مغمؽ انو س البحث المشكمة

في كؿ شيء والحرية فقط مف حقو حصرًا والتي مازالت سائدة الى عصرنا ىذا ليست الحرية 
التي يتصورىا البعض مف ناحية المباس الفاحش او الخروج عف مبادئ الديف ،أنما حريتيا في 
 نطاؽ ديني مف ناحية اختيار شريؾ حياتيا أو أعطاه حقوقيا في الميراث وعدـ تعذيبيا نفسيا
وجسديا فقدت وقع العالـ بيف عقميف االوؿ يسمي الخروج عف الديف انفتاح وحرية والثاني 
يسمي االضطياد وتعذيب أسس دينية والقمة القميمة مف تجمع بيف الديف والحرية فالحرية ليست 

 بالفاحشة والديف ليس بالتعذيب وانما الديف واضح والحرية كذلؾ 
و ايصاؿ صورة عف واقع المرأة خالؿ عصور اليدؼ مناسباب اختيار الموضوع 

موغمة في القدـ واختالفيا بيف الديانات السماوية فحريتيا المسموبة وحقوقيا الضائعة  كانت 
ىي السائدة آنذاؾ فالعالـ فقد عقمو في التعامؿ مع المرأة بيف العولمة وبيف العادات الموروثة 

الحرية نالحظيا انيا ورثت مف االقواـ  وخصوصا في مجتمعاتنا الشرقية ،الوقوؼ عمى سمب
الغربية القديمة اما الخروج عف مبادئ الديف والتي تزينيا عقوؿ البعض تحت مسمى االنفتاح 
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ىي عادات لألقواـ الغربية السؤاؿ ىنا ايف دور المجتمع االسالمي مف ىذا ىو لـ يضع قوانيف 
 الحياة لنفسو بؿ وضعت لو وىو في حيز التطبيؽ ال غير 

: جاء حوؿ كيفية التعامؿ المبحث االوللقد قسـ البحث الى مبحثيف منهج البحث :
بيف المرأة والرجؿ والقوانيف التي سنت ليا وفرضت عمييا وأجبرت عمى تقبميا والتعايش معيا 

 والرضوخ والخضوع ليا مع قمة مف ىذه االقواـ احترمتيا ووضعت ليا مكانتيا في مجتمعيا 
فيو دراسة واقع حرية المرأة مف خالؿ الديانات السماوية الكبرى ي :اما المبحث الثان

المتمثمة بالديانة )الييودية ،المسيحية ،االسالمية ( ىناؾ اختالؼ واضح في التعامؿ ومنح 
الحقوؽ مع العمـ انيـ جميعا ديانات سماوية لكف الرؤية مختمفة في ذلؾ ، فيناؾ مف لـ يطبؽ 

حسب رؤيتو فقط كالديانة الييودية واالخرى مف طبقيا كالديانة التعاليـ االليية وفسرىا 
 االسالمية .
 

 المبحث األول :حرية المرأة خالل فترات متعاقبة
تأرجح التعامؿ مع المرأة وتفاوتو مف عصر الى عصرا اخر لكف ربما اغمب العصور 

الرغـ مف التفاوت تعاممت مع حرية المرأة بسمب ارادتيا حتى صار أشبو بالموروث بينيـ عمى 
،لكف الرجؿ في كؿ مجتمع كاف يرى نفسو  الزمني والمكاني الكبير بيف االقواـ واالمـ والبمداف

 أوال :الحضارة العراقيةىو النافذ واالمر والناىي في كؿ شيء ومف بيف تمؾ الحضارات: 
 :تشمؿ 

: اقواـ متحضرة ىـ مف كتبوا عمى االلواح الطينية ىذا (8)السومريون -ٔ
التحضر انعكس ايجابيا عمى حياتيـ االجتماعية فكاف التعامؿ معيا جمع بيف الرحمة 
واالنسانية ففي ذلؾ زمف مما حدا بيـ الى معاممتيا بإعطائيا مكانة وحرية واسعة فيـ لـ 

االقواـ االخرى باستباحة دميا وانما تـ  يتعامموا مع الزانية كما عمؿ اقرانيـ واسالفيـ مف
االكتفاء بالسماح لزوجيا بالزواج بامرأة اخرى مع بقاءىا عمى ذمة زوجيا واالكتفاء بتجريدىا 
مف مقاميا المرموؽ في االسرة ،المفارقة تقع عندما تطمب المرأة االنفصاؿ عف زوجيا 

ما االجراء االخير ظير فيو نوع مف بالطالؽ  ىذا االمر سيكوف جزاءىا القاءىا في النير لرب
القساوة والعنؼ ضدىا في حيف اف الزوج اذا رغب بالطالؽ يقع عميو عبأ مادي فقط اذا اراد 

كاف االجدر اف  (ٕ)الزوج تطميؽ زوجتو لـ يكف سوى عبأ مادي عبارة عف منًا مف الفضة 
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ناؾ رجاؿ سيئوف يكوف الطالؽ حؽ مشروع لمطرفيف فالنساء لسف كميف سيئات البد مف ى
فالطالؽ مفر مف واقع سيء  فميس مف العدؿ أزاىؽ نفس برئية لمجرد التخمص مف زوج ظالـ 

 ! فمـ يكف ليا خيار اما العيش بالظمـ او القتؿ .
احتمت المرأة مكانة مميزة في ىذه الدولة حتى وصمت الى مينة  :(3)االكديون -ٕ

اف الحضارة  (4)العديد مف  الشاعرات الكيانة وكذلؾ برزف منيف في مجاؿ االدب فيناؾ 
العراقية كانت متميزة في انصاؼ المرأة ومنحيا الحرية في مجاؿ العمؿ فالكيانة ليست باألمر 

 السيؿ حتى تعتمي ذلؾ المنصب 
لمكانة المرأة في ىذا المجتمع ولمحفاظ عمييا وعمى عفتيا  :(5)االشوريون -ٖ

لدى االشورييف فيـ اوؿ مف اخترعو وفرضو فقد وضعوا قانوف الحجاب شعار لمعفة والطيارة 
كاف مقرف بشروط حسب قوانينيـ وباب لمتمايز االجتماعي وصار شعارا لمتميز بيف المرأة 

)يمنع عمى زوجات السادة واالرامؿ والنساء الحرة والجارية والباغية فقد نص التشريع االشوري :
..اف محظية تخرج الى الشارع مع االشوريات المواتي يخرجف الى الشارع كشؼ رؤوسيف 

سيدتيا يجب اف تحجب نفسيا ،اف عاىرة مقدسة تزوجيا رجؿ يجب اف تحجب نفسيا في 
الشارع ،ولكف واحدة لـ يتزوجيا رجؿ يجب اال تحجب العاىرة نفسيا ،يجب أف يكوف رأسيا 

ع مف لباسو فالحجاب ىنا مصدر لمشرؼ والرقي االسري فالمرأة سيئة السمعة كانت تمن سافرًا(
)اف الذي يرى عاىرة محجبة يجب اف يعتقميا ،ويحضر  وىذا ما ورد في النص التشريعي

شيودًا ويأخذىا الى محكمة القصر ،يجب اال يأخذوىا مجوىراتيا ولكف الذي اعتقميا يمكف اف 
ىنا (ٙ) يستولي عمى مالبسيا يجب اف يضربيا خمسيف مره بالعصا ويسكبوا القار عمى رأسيا (

ير الى اف ىناؾ قواعد في ذلؾ العصر تطبؽ عمى الحجاب استعمؿ لمتميز العرقي فقد يش
سمح بارتدائو مف قبؿ الحرائر دوف العاىرات وكانت عقوبات شديدة عمى مف ترتدي الحجاب 
منيف تصؿ الى اف تصمـ أذنيا او الجمد خمسيف جمدة او يصب القطراف عمى رأسيا لـ يكف 

ا بؿ كانت تعؽ عمى كؿ مف يراىا دوف اف يسمميا لمقضاء فقد كانت العقوبة عمييا بحد ذاتي
تثقب اذنو ويوضع بيا خيط ويعقد عمى ظيره ويجرد مف مالبسو وتصبح لمف اقاـ عميو الدعوة 
ويبقى خادما لمممؾ ىنا الظمـ بو اشارة واضحو فمف ارادت اف تصمح مف حاليا يمنع عنيا 

 (ٚ)القذرة  ذلؾ وتبقى طواؿ حياتيا اسيرة لمعماؿ
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ووصؿ الحاؿ الى السماح ليف بتجسيدىف وتصويرىف كمنحوتات أشورية ونراه واضحا 
وفي العصر االشوري الحديث عادت لممرأة مكانتيا بشكؿ  (ٛ)وجميا مع الممكة )ليبالي شرات( 

واصبحت وصية عمى ابنيا  (ٜ)اوسع فمف بيف النساء الالتي دخمف مجؿ الحكـ سمير اميس 
عمى الرغـ مف المرأة كاف واجبيا والدة الذكور لضماف استمرار الوراثة لكنيا  (ٓٔ) نراري–ادد 

  (ٔٔ)دخمت مجاؿ الحكـ انتيت بثورة ابنيا عمييا واختفت بعد ذلؾ  
لكف بالمقابؿ الجانب السيء في التعامؿ فعند بموغ الفتاة سف الرشد وتظير مالمح 

اب الراغبيف بالزواج فمف االىانة كف نضوجيا تعرض عمى الشباب في بعرضيف عمى الشب
يجمسف في ساحات الييكؿ ثـ يأتي الغريب فيمقي عمييا الماؿ فيتقدس الماؿ وليس ليا الحؽ 
الرفض وايضا ال يحؽ ليا اخراج شيء مف بيت الزوج اف فعمت ذلؾ اعتبرت سارقة وكاف مف 

ا سمعة لمبيع يقمؿ مف عرض األنثى اماـ عامة الناس وكأني(ٕٔ)حؽ الزوج طالقو بدوف سبب 
قيمتيا ومكانتيا كأـ مستقبمية ترعى أسرة بأكمميا وبالتالي فأف ىذت االسرة النواة االولى 

 لممجتمع .
اف التعامؿ مع المرأة في ىذا العصر فيو  :(83)حرية المرأة عند البابميين -ٗ

ف اختالؼ كبير كما يذكر المؤرخوف فمف جانب كانت مظمـ وعدـ منصؼ وجانب اخر كا
مضيء ومنح ليا بعض حقوقيا، فخالؿ العصور البابمية كانت فاقدة حريتيا بشكؿ تاـ فقد 
كانت ممموكة ألبييا ثـ تنتقؿ اخييا ليس ليا أي وليس مف حقيا الطالؽ حتى شرعت قوانيف 
حمورابي حتى القوانيف التي تـ تشريعيا في ىذا الزماف كاف فييا تناقض كبير فييا المنصؼ 

ؼ فالمنصؼ فقد كاف بإمكانيا القياـ ببعض االعماؿ التجارية وعقد االتفاقيات وفييا المجح
القانونية مف بيع وشراء وتبني واعارة وتأجير مف دوف وصاية وتؤخذ بشيادتيا في المحاكـ 
وحؽ وصايتيا عمى اطفاليا بعد وفاة الزوج وايضا في مسالة الزنى فقد كانت توقع العقوبة 

مجاؿ الكيانة وىذا االمر ساري بالنسبة لمعامة فقد وضع ليا المير  عمى الطرفيف ودخمت في
 (ٗٔ)وترؾ ليا ميراث زوجيا واشتغمف في مجاؿ الكتابة والرضاعة

في ذكر احد الباحثيف الجانب المظمـ في ىذه القوانيف التي كانت مجحفة بحريتيا 
الحيوانات ولـ يكف االكتفاء وكرامتيا فقد وضعت المرأة في عداد الماشية وجعؿ منزلتيا بمنزلة 

بيذا الحد بؿ وصؿ االمر الى مف يقتؿ بنت لرجؿ يسمـ الرجؿ ابنتو الب المجني عميو وىو 
حر التصرؼ فييا اما يقتميا او يمتمكيا تقع انسانة ليس ليا ذنب ووزرة وزر اباىا وفمت االب 
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ىذا التضارب في القوانيف في دولة واحدة وحاكـ واحد لربما يرجع الى التمايز  (٘ٔ)مف العقاب 
الطبقي يمكف اف يرى بأنو وضع لمطبقات االخرى بعيدا عف الطبقة الحاكمة والطبقة العامة 

 لربما انو كاف يشمؿ العبيد دوف غيرىـ 
 ثانياً :المرأة في المجتمعات االخرى 
" في (ٚٔ)ف ضمف الشرائع اليندية تشريع "مانو: م(86)المجتمع الهندي القديم -8

)تكوف المرأة تحت رعاية ابييا في ىذا التشريع المرأة مسموبة االرادة فقد جاء في تشريعيـ 
صباىا وتحت رعاية زوجيا في فتوتيا وتحت رعاية ابنائيا في شيبتيا فال ينبغي ليا اف تسير 

لمممكة واضطراباتيا اذا تـ تعميميا عمى حتى اتيمت بأنيا سبب في افساد ا(ٛٔ) كما تريد (
كانت عالمة  (ٜٔ)ضوء ذلؾ تـ حرمانيا مف التعميـ فقد جاء لدييـ )اذا درست المرأة كتب الفيدا

وكانت النظرة فقط ليا انو جاءت الى الدنيا مف اجؿ خدمة الزوج (ٕٓ)عمى فساد المممكة 
انو )واجبات النساء ىي اف يمدف وانجاب االطفاؿ واقامة شؤوف المنزؿ وىذا جاء في قوؿ م

 (08)،ويبربيف أوالدىف ،ويدبرف أمور منازليف ( 
تضمنت المساواة ىنا فقط لدى الرجاؿ (ٕٕ)(ؽ.ـٖٛٗ-ٖٙ٘)أما التشريع البوذي  

)أذا لـ لتالمذتو قائاًل:  (ٖٕ)واعتبرت النساء مفسدة لدينيـ وطائفتيـ مف خالؿ ما صرح بو  بوذا
مما  (ٕ٘) منساء بالدخوؿ في طائفتنا دامت العقيدة الخالصة حينا أطوؿ (ل (ٕٗ)تأذف يا أناندا 

اورد ذكره دليؿ واضح وصاـر عمى سمب حرية المرأة وحقوقيا في المجتمعات اليندية القديمة 
  اومنزلتيا الدونية مع الرجؿ 

: عمى غرار المجتمعات السابقة الذكر المرأة في العيد المصري (06)الفراعنة -ٕ
القديـ أي أياـ الفراعنة حياتيا مختمفة اختالفا مطمؽ فقد كانت الفرعونية ليا حريتيا الكاممة مف 
خالؿ العديد مف االمور التي اعطت صورة واضحو عف طبيعة الحرية التي  جعميا تدخؿ في 

الت مشاركتيا بالشعائر والحفالت الدينية وصؿ االمر الى عدة مجاالت مف ضمف ىذه المجا
 (ٕٚ)عزفيا عمى اآلالت الموسيقية والدؽ عمى الدفوؼ والصنجات والرجاؿ يعزفوف ليف بالناي 

وبالوقت نفسو كانت تنشد وتمقي التراتيؿ في المعابد وكانت ليا مكانة في المعابد حتى وصؿ 
االمر بيا الى مرتبة عالية في السمـ الكينوتي وكانت ايضا المرأة العاممة في الحقؿ مع زوجيا 
وفي منزليا كانت تقـو بأعماؿ الغزؿ والحياكة ونزلت الى المجاؿ التجاري ففتحت الحانات 
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كانت اوؿ امرأة تزينت بالشعر المستعار)الباروكة ( ودخمت مجاؿ التعميـ ايضا فقد درست و 
 (ٕٛ)كؿ مف الفمؾ والفمسفة والطب . 

اعتمت العديد مف المناصب منيف مف كف قاضيات وكاتبات ومشرفات عمى العالج 
د الممكات حتى بمغ عد (ٜٕ)والممكات فقد كانت اوؿ امرأة اعتمت العرش مصرية )مريت نيت (

قي دالليا حتى مجيء البطالسة اليوناف (ٖٓ)الالتي صعدف كرسي العرش ثمانية عشر ممكة 
  (38)وقمبوا االمور والموازيف رأسا عمى عقب فجعموا اسيرة لمرجؿ 

عباره عف شعب متحضر في جعبتو العديد مف القوانيف ىذه :(30)الرومان -3
ثى البشرية حريتيا عمى غرار ما تقدـ القوانيف بعضيا كاف منصؼ في فحواه ومنح االن

المجتمعات الغربية في ذلؾ وما كانت تعانيو مف قصور عقمي مف ناحية ضعؼ المرأة الخمقي 
ىذا ما عانى منو الشرع الروماني الذي يختمؼ تماما عف قوانيف مجتمعو فالشرع الروماني 

يا وبصور مطمقة وتغمغمف جعؿ المرأة كاف مقبع في المنزؿ ال غير اما المجتمع منحيا حريت
الى مجاالت عديدة منيا الفمسفة واالدب والشعر واالشتغاؿ بالتجارة لـ يكف ىذا فحسب بؿ 
دخمف مجالس االنس والطرب مما ادى الى االنخفاض في المستوى االخالقي وبسبب ىذا 

أفواىيف تعالت االصوات بتقيد حريتيف وتحريـ عمييـ اكؿ المحـو والضحؾ والكالـ حتى ربطوا 
بقفاال متينو فقد كانت الحرية تتأرجح بيف فترة واخرى في ىذا المجتمع بيف القساوة وبيف الميونة 

 (33)الشديدة 
(ؽ.ـ مف خالؿ ٓٙ٘-ٓٗٙسمبت حريتيا في الفترة الواقعة )(34)اليونانيون:  -4

ؿ وضع قيود عمى سموؾ المرأة وتصرفاتيا وايضا قيود في مالبسيا لدرجة انيا وضعت بمنز 
كسجف ليا اتصؼ ىذا المنزؿ بكبر حجمو منفصال عف الطريؽ جانبيا اشبو بمعدوـ النوافذ 
وابوابو محروسة وتمنع مف الخروج خارج المنزؿ كؿ مكانتو كانت فقط تقوـ بأعماؿ المنزؿ 
ومحرومة مف التعميـ بنفس الوقت كانت تحارب نفسيا مف خالؿ ممارسات زوجيا الغير 

في المالىي وبنفس الوقت ىي تمنع مف الخروج الى خارج المنزؿ مما  اخالقية مع الغانيات
اخذت الغيرة والشؾ تتغمؿ الى قمبيا دفعيا الى العقد النفسية وجعموا منزلتيا كالحيواف تباع 
وتشترى ومنعت ايضا مف ابسط حقوقيا فقد حرمت مف الطالؽ فال يحؽ ليا الطالؽ وتبقى 

   (ٖ٘)يراث مجرد خادمة لسيدىا ومنعت مف الم
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ىنا تظير الحرية المسموبة بكؿ الوانيا ومعانيو مف خالؿ حسب االنثى بالبيت عمى 
مأخذ انيا ناقصة عف الرجؿ حتى اذعنت لمرجؿ اذعاف تاـ  حرمت مف التعميـ وحتى الذىاب 

)يجب اف يحبس اسـ السيدة المصونة في البيت كما يحبس  (36)الى السوؽ حث ذكر توكيديز
)ليس بصحيح اف الطبيعة ىيأتيا لممشاركة في وكذلؾ قوؿ افالطوف   (ٖٚ)(فيو جسميا 

مف ىذه (ٔٗ) الجندية والسياسة ،وانما وظيفتيا العناية باألوالد وبالمنزؿ تحت اشراؼ الرجاؿ (
دالالت واشارات واضحو الى اف المرأة كانت حبيسة المنزؿ ميمتيا ادارة شؤوف المنزؿ ورعاية 

ذه القوانيف كانت سارية عمى جميع طوائؼ المجتمع اليوناني فقد كاف اطفاليا لكف ليس ى
اسبارطة اليوناف ليـ نظرة مختمفة لممرأة فقد عامموىا بكؿ احتراـ وانسانية واعطوىا مساحة 
كافية مف الحرية ومنحت حقوقيا مف الميراث لـ يكف ذلؾ اعتراؼ بأىمية المرأة وانما ما كانت 

تمؾ الفترة مف انشغاليـ بالحروب والصراعات فقد كانت سيدة المنزؿ يعانيو االسبارطو خالؿ 
ليا الحرية في االدارة والتصرؼ والخروج خارج المنزؿ لكف الفالسفة اليونانييف قد اعابوا عمييـ 
ذلؾ مف خالؿ ارسطو الذي انتقد ىذه الحرية واعتبرىا انيا السبب االساسي وراء سقوطيـ لكف 

ىو عميو فقد تغيرت وتجري االمور بشكؿ مختمؼ تماما عف سابقتيا  الحاؿ لـ يبقى عمى ما
فقد خرجت اليونانية ودخمت االندية فاختمطت بالرجاؿ واشاعة الفاحشة واصبح الزنى غير 
منكر ودور البغايا مقر لمسياسية واالدب وبأسـ الفف جعموا التماثيؿ عراة متمثمة بالقصة 

االلو مع  ثالثة الية وكاف احدىـ مف عامة البشر فولدت )أفروديت التي خانت زوجيا الشييرة 
مما ادى الى انتشار البغاء بيف الرجاؿ انفسيـ لربما اف بعد الضغط ولد انفجار كيوبيد (

  (ٖٛ)واساءت المرأة اليونانية استخداـ الحرية أدت الى اضمحالؿ ونياية حضارتيـ وزواليا
ي ال قيمة  ليا حتى تمقبت بألقاب : المرأة في التاريخ الصين (ٜٖ) الصينيون -٘

منيا )المياه المؤلمة (لمداللة عمى انيا تغسؿ االمواؿ والسعادة خالؿ ىذه الفترة المجتمع 
(ؽ.ـ ٕٕ٘ٛ-ٖٕٙٚالصيني عبارة عف مجتمع فوضوي مجرد مف القوانيف لكف خالؿ سنة )

ىذا القوانيف  وضع قواني وسف انظمة لؾ (ٓٗ)عندما قاـ احد االقوياء يدعى )كونفوشيوس(
فرغت مف حقوؽ المرأة ولـ تنؿ نصيب مف السمطة والكرامة وبقي نصيبيا تتمقى االوامر 
وكأنيا جارية مف الرجؿ وحتى زواجيا كاف مف اختيار االىؿ فقد كاف ليـ وىـ صغار ونقميا 

فو في أشبو باليودج مغمؽ في المجتمعات العربية وىنا تبدء استعداداتيا لإلىانة والضرب ألت
ولقد كانت (ٔٗ)االسباب وتحـر مف الميراث وعمميا فقط في المنزؿ مف اكماؿ امور المنزؿ 
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منزلة المرأة جارية لزوجيا وبعد وفاتو تصبح جزء مف الثروة تابعة لعائمة زوجيا وبإمكاف الزوج 
دفنيا وىي حية وليس ليا حؽ االعتراض بؿ العجب عندما كانوا يصنعوف ليا مخصوصة 

لكف ىذه القساوة  (ٕٗ)ارجؿ النساء صغيرة لكي التصؿ الى رشدىا وعمرىا الطبيعي لكي تبقى 
 عانت منيا المرأة الصينة خالؿ فترات متالحقة 

: سنوا لممرأة القوانيف الظالمة ووضعت ليا االنظمة  (43)المرأة عند الفرس -6
الصارمة ووضعت العقوبات القاسية مقابؿ ىفوات غير مقصودة تصدر منيا عمى عكس 
قرينيا الرجؿ فكاف لو مطمؽ الحرية واذا تكررت خطئيتيا فعقبيا القتؿ وكاف لمرجؿ مطمؽ 

ما تجتمع ادلة وبراىيف لدى  الحرية دوف حساب او عقاب اما المرأة فكانت نقيض ذلؾ وحاؿ
الزوج عف عدـ اخالص زوجتو فأنيا تجبر عمى االنتحار وبقي ىذا القانوف ساريا أمد بعيد 
حتى خفؼ بعد ذلؾ واصبح تسجف في عدـ اخالصيا ألوؿ مرة وعند تكرار الفعؿ تجبر عمى 

زرادشتي بينما  االنتحار كذلؾ مف ناحية اختيار الزوج عند الزرادشتية  فقد كانت مقيدة بزوج
،سرى في بالد الفرس زواج المحاـر  (ٗٗ)بينما لمرجؿ حرية التزوج مف امرأة غير زرادشتية 

كالزواج بيف االب والبنت واالـ واالبف واالخ واالخت ووصؿ الحد الى كما يقوؿ أرثركريستيف 
صاحبو  )اف زواج المحاـر كاف ال يعتبر سفاحا بيف االقارب ،ولكنو عمؿ صالح يثاب عميو

ووصفيا الطبري قائال )فافترص السفمة  مف الناحية الدينية ( الفاحشة السائدة في تمؾ البالد
ذلؾ واغتنموه وكانفوا مزدؾ وأصحابو وشايعوىـ فابتمي الناس بيـ وقوي أمرىـ حتى كانوا 
 يدخموف عمى الرجؿ في داره فيغمبونو عمى منزلو ونسائو وأموالو ال يستطيع االمتناع منيـ
وحمموا قباذ عمى تزييف ذلؾ وتوعدوه بخمعو فمـ يمبثوا إال قميال حتى صاروا ال يعرؼ الرجؿ 

 (45)منيـ ولده وال المولود أباه وال يممؾ الرجؿ شيئا مما يتسع بو (
وصؿ الى الى اف احمت  النساء واستبيحت االمواؿ وصار الناس وصار الناس 

 (ٙٗ)الكأل شركاء فييما كشراكتيـ في الماء والنار و 
حتى عندما كاف يولد الذكر كانت تقاـ لو الطقوس الدينية وتوزع الصدقات ىذا داللة 
واضحة عمى اف االنثى كاف غير مرغوب بيا وكاف يمنع مالصقة الطفؿ لممرأة ووصفت بأنيا 

 (ٚٗ)نجاسة شيطانية وتجمب سوء الحظ 
نجاسة حيث حوت النصيب الظاىرة الطبيعية التي خمقيا اهلل في المرأة اعتبرت ليا 

االكبر مف االنحطاط والتدني في مجتمعيا فمتى ما حاضت ابعدوىا عف المنزؿ ووضعوىا 
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سجنية في خياـ صغيرة في ضواحي المدينة ويمنع احد مف مخالطتيا ووصؿ الحاؿ الى اف 
ا مف يمؼ الخدـ انوفيـ واذانيـ وايدييـ بمفائؼ مف القماش الغميظ عند تقديـ الطعاـ ليف خوف

مف ىنا يتـ رؤية التدني والتحقير واالذالؿ (ٛٗ)نجاسة االشياء واليواء فيي سمعة تباع وتشترى 
لممرأة ليس اسقاط حريتيا فقط بؿ تعذيبيا واىانتيا وكأنيا لـ تخمؽ مف اضالع رجؿ وليست 
ىي تممو لو الكثير يسوغوف التعذيب تحت مظمة الطقوس والعبادات ىذه احدى ظاىرات 

 االجتماعي والجنسي وجعموىا صفة سائدة بينيـ وعادة مف عاداتيـ اليومية  الشذوذ
: العصر الجاىمي االطوار التاريخية لمجزيرة العربية في  العصر الجاهمي  -ٚ

ميزاف (ٜٗ)عاـ ٓ٘ٔعصورىا القديمة قبؿ الميالد وبعده حتى مجيء االسالـ أي ما يقارب 
بيعة القبيمة وبيئتيا أحدى الكفتيف :الكفة حرية المرأة في العصر الجاىمي مختمؼ حسب ط
كانت حرية متفاوتة ومتأرجحو بيف القساوة ،االولى منحت فييا الحرية ضمف حدود أخالقية 

وبيف الحرية المطمقة فقد كانت تخضع لنظاـ قبمي يستند عمى الرجؿ في كؿ االمور فقد كانت 
فقد كانت تشارؾ ابييا او اخييا او ليا نوعا مف الحرية في العديد مف العادات االجتماعية 

زوجيا في استقباؿ الضيوؼ في المنزؿ وكانت ليا حرية اختيار زوجيا والتحدث معو 
ومناقشتو بأسموب مجرد مف القيود بمف اجؿ اعطاء صورة عف قرب بالتعرؼ عمى ذكاءه 

المؤازرة مف وفطنتو وكانت تشارؾ الرجؿ في المياديف العسكرية في عدة ابواب منيا المساندة و 
فالمرأة ىنا  (52)الجانب المعنوي مف جية وتقديـ الطعاـ وضماد الجرحى مف جية اخرى 

خاضت في عدة مجاالت فكانت تدير امواليا بنفسيا تشتغؿ بالتجارة وكانت ليا حرية اختيار 
  (ٔ٘)زوجيا بنفسيا وىذا ما حصؿ مع اـ المؤمنيف السيدة خديجة الكبرى زوجة رسوؿ اهلل

والكفة االخرى قتؿ فييا روح االنسانية وخنقيا برمي التراب عمييا فقد فقدت العديد مف 
حقوقيا وسمبت حريتيا فمـ تكف تورث باإلضافة الى انيا ليس ليا أي حؽ شرعي مف جانب 

 (ٕ٘)الزوج حتى انيا اعتبرت سائمة 
جؿ زيادة وتصبح ممكا لورثة الزوج وكانت تجبر عمى عمؿ الموبقات والفجور مف ا 

االمواؿ ولـ يكف ىناؾ احتراـ لمشاعر النساء فقد كاف مف حؽ الرجؿ اف يتزوج ما يشاء مف 
النساء ليكثر نسمو فقد كانت القوة لدييـ بزيادة عدد االوالد وكانت دية المقتوؿ مف النساء 
ـ وكانت تأخذ عمى حسب منزلة المقتوؿ في قومو او العشيرة القاتمة وايضا مف حؽ ابف الع

اخذ بنت عمو حتى بدوف رضاىا وحتى االب ليس لو الحؽ بمنع ابنتو عف ابف عميا 
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باإلضافة الى انيا كانت ترىف في بعض القبائؿ لسداد الديف واخيرا الجريمة االكثر بشاعة 
ومف اجميا تدمى القموب ظاىرة وأد البنات اعتبرت البنت والدتيا ظاىرة شؤوـ لبعض 

 مب القبائؿ العربية تعامؿ االنثى معاممة السمعة او الجارية.فقد كانت اغ (ٖ٘)القبائؿ
ومع كؿ ما ذكر فأف حرية المرأة بقيت رىينة وحبيسة الرجؿ لـ يقتصر عمى ديف 
معيف او عصر معيف، بؿ شممت تعدد في االدياف والعصور واف المرأة ما ىي سوى وسيمة 

س خالؽ الرجؿ شأنيا شأنو فقد إلسعاده  ليس ليا الحؽ في اف ترى نفسيا مخموقو مف نف
كانت رؤية الرجؿ ليا تصب في منظور واحد خصوصا في الديانات انيا خمقت مف ضمعو  

 .فأصحبت بمقتضى تمؾ العصور معبر لمرجؿ في حياتو  
 المبحث االول: حرية المرأة في الديانات السماوية :

ظالـ والمنصؼ ليس تعاممت الديانات السماوية بشكؿ مختمؼ تراوح التعامؿ بيف ال
العجب في ذلؾ فيناؾ ديانات منحتيا الحرية بشكؿ مطمؽ وىناؾ مف انصافيا بشكؿ طبيعي 

 ليس خارج المألوؼ وىناؾ مف اعطاىا الظمـ والقساوة ومف ىذه الديانات 
اف مف يسمع كممة الديانة الييودية يتصور اف حرية المرأة  الديانة اليهودية: -ٔ

ف مطمقة والحياة فييا عادلة والمرأة كالرجؿ ال فرؽ بينيما لكف في في مجتمع اعتنؽ ىذا الدي
حقيقة الواقع ىي مسموبة االرادة بشكؿ كامؿ ووضعت  في مرتبة دونيو قد كانت تمؾ الديانة 

)ليس مستحسنا اف يبقى ترى اف خمؽ المرأة جاء مف أجؿ الرجؿ فقد جاء في سفر التكويف 
ونتيجة لمكانتيا الدونية لمرجاؿ فقد خمقيا اهلل مف  (ٗ٘)لو (ادـ وحيدا ،سأصنع معينًا مشابيا 

فقد جاء )ثـ تناوؿ الرب ضمعا مف اضالع ادـ وسد مكانيا ) (uضمع مف اضالع سيدنا ادـ 
فترى ىذه الديانة كاف مف األوجب اف   (٘٘)بالمحـ وعمؿ مف ىذه الضمع امرأة احضرىا الدـ ( 

ادـ ،فقد حممتيا وزر وذنب خروج سيدنا ادـ مف الجنة  يخمقيا اهلل كما خمؽ ادـ ولس مف ضمع
وانيا ىي مف اغوتو باألكؿ مف الشجرة المذيذة فقد جاء في سفر التكويف ) وعندما شاىدت 
المرأة اـ الشجرة لذيذة لممأكؿ ومشيية لمعيوف ومثير لمنظر قطفت مف ثمرىا وأكمت ثـ اعطت 

قابيا قاسي مف الرب فقد جعؿ المخاض عمى ضوء ذلؾ اصبح ع (ٙ٘)زوجيا أيضا فأكؿ ( 
واوجاعو عقابا ليا كما ورد ايضا في سفر التكويف )أكثر تكثيرًا أوجاعؾ بالمخاض أوالدًا ،والى 

 (ٚ٘)زوجؾ أشتياقؾ وىو يتسمط عميؾ ( 
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عمى غرار ما ذكر فقد جاء التعامؿ مع المرأة التعامؿ الييودي مع المرأة تعامؿ  
قمؿ مف مكانتيا حتى وضعيا بمنزلة الحيواف لـ تكف سوى خادمة قاسي جدا وحط مف قدرىا و 

لمرجؿ مقابؿ انفاقو عمييا وتسقط عنيا النفقة اف كانت ال تعمؿ في المنزؿ ولو الحؽ اف يسمب 
منيا كدىا ويرثيا حتى وصؿ االمر عدـ استشارتيا في الزواج فقد كاف االب يأخذ رأي االخوة 

ي اختيار زوجيا فقد كانت مسموبة االرادة فكانت عبارة عف وليس ليا الحؽ اف تبدي رأييا ف
متاع متساوية مع العبد واالمة ومجرد مف حقيا في الميراث ووصؿ االمر الى بيعيا فقد كانت 

أف ىذه  (ٛ٘)مف صالحيات االب بيع ابنتو دوف السماح ليا بالمعارضة او الرفض لذلؾ 
بشري والبد اف تعاقب عمى تصرفات حصمت التصرفات كأنما وضعت لمثأر مف ىذه الجنس ال

لرغبة ألييو او إغواء شيطانية مف بداية الخميقة حتى أرسؿ اهلل انبياء الييود ، أي ألؼ السنيف 
وأخذت النساء البقية بجريرة غيرىا ووزر ليس وزرىا ىؿ ىو عقوبة اـ ىو شذوذ المجتمع 

 الييودي  
اتجاه زوجيا نقص مف مؤجؿ صدقيا سبع أما اذا امتنعت المرأة عف اداء واجبيا 

دنانير في حيف مف يقع عمى عاتؽ الرجؿ غرامة مقدارىا ثالث دنانير لكؿ منيا في االسبوع  
فكاف مف االجدر أف يكوف العكس مف خالؿ حصوؿ الرجؿ عمى دخؿ الزوجة ولكف شريعة 

ف حؽ المرأة المتزوجة الغاب والظمـ واالحتقار لحرية المرأة في المجتمع الييودي كذلؾ ليس م
أف تتصرؼ بأمواليا وأدارتيا بنفسيا مع عدـ االحتفاظ بكامؿ حقوقيا المدنية أو كامؿ أىميتيا 
وليس مف حقيا أجراء عقود البيع والشراء والرىف واليبة والوصية أذ ليس ىناؾ أي نوع مف 

  (ٚ٘)المساواة بيف الجنسيف
تباع وتشترى وانيا ليست اىال لمتكميؼ  اعتبرت المرأة أمر مف الموت وانيا كالسمعة

مف خالؿ حرمانيا مف ايفاء نذرىا واعتبرت مخموؽ ناقص وال يسمح ليا باختيار الزوج فميس 
مف حقيا اف تتزوج مف غير عشيرتيا ىذا ما ورد في العيد القديـ اما التممود فقد اعتبر المرأة 

يحؽ لمييودية االعتراض عمى زنا  الغير ييودية صنؼ مف الحيوانات ويسمح باغتصابيا وال
،الغاية مف المرأة في  (ٛ٘)زوجيا في منزليا ولو الحؽ في حالة االعتراض لو الحؽ اف يطمقيا

 (ٜ٘)النظرية الييودية  خدمة الرجؿ مف الغزؿ والنسج وانجاب االطفاؿ واعماؿ المنزؿ 
الذي عانت منو ىذا اف دؿ عمى شيء انما يدؿ عمى االستيجاف واالستحقار واالذالؿ 

المرأة الذي افقدىا حريتيا بشكؿ كامؿ مف قبؿ اقدـ الديانات السماوية لكف يبقى الشاغؿ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)ٗ٘ٔٔ ) 
 

الوحيد والسؤاؿ المحير ىؿ ىذه المعاممة جاءت كما وردت في كتاب اهلل التوراة اـ أـ فعال 
 تعرضت التوراة لمتحريؼ وتعامؿ المرأة حسب رغبة رجاؿ ذلؾ الزمف فقد وضعوا قوانيف
تحاكي مقاسيـ متمبسيف بمباس التوراة أنذاؾ  واف حصؿ تغير في تعامميـ ومحاولة لتصحيح 
المسار فيذا نابع ليس مف اجؿ االحتراـ والحرية وانما مف اجؿ الوصوؿ الى ىدفيـ انيـ شعب 

 متحضر لكف حقيقة االمر رؤيتيـ ليا أنيا مجرد دمية خمقت إلسعاد الرجؿ 
نة المسيحية تأثرت الى ابعد الحدود بالديانة التي سبقتيا متمثمة الديا:الديانة المسيحية 

بالديانة الييودية أيدت بما جاء بالييودية ورأت المرأة انيا  مخطئو عندما أكمت مف الشجرة 
المحرمة وبسببيا اخطئ زوجيا ولـ تصبح معينا لو كما اراد اهلل عز وجؿ وانما أصبحت عثرة 

قائال  (ٓٙ)ف اف تكوف تابعة لمرجؿ فقد ورد في رسالة الى تيموثاوسلو وليذا السبب كاف البد م
ـَ َواَل َتَتَسمََّط َعَمى الرَُّجِؿ. َبْؿ َعَمْيَيا أف :) َوَلْسُت َأْسَمُح ِلْمَمْرَأةِ  َتْمَزـَ السُُّكوَت(  أف ُتَعمّْ

ألنيا (ٔٙ)
ـْ َيُكفْ  َع )ِبَمْكِر ُىَو الَِّذي اْنَخدَ  آدـ كانت السبب في ىالؾ البشرية فقد اورد في رسالتو قائال )َوَل

 (ٕٙ)الشَّْيَطاِف(، َبِؿ المرأة اْنَخَدَعْت، َفَوَقَعْت ِفي اْلَمْعِصَيِة( . 
قدـ يوحنا في شرحو قائال :) مف العدؿ اف تكوف المرأة خاضعة لمرجؿ ،الف المساواة 
في الكرامة يجمب الصراع وىي ليست خاضعة لو ليذا السبب فقد ،ولكف أيضا بسبب الخيانة 

في بداية العالـ ..عندما أساءت استخراج السمطة المخولة ليا ومع أنيا خمقت  التي حدثت
كمعيف اكتشفت أنيا خائنة وقد دمرت كؿ شيء( ىنا تمقي الديانة المسيحية الخطيئة والذنب 
كمو بعاتؽ المرأة حتى جردتيا مف حريتيا وجعمتيا تحت قوامة ووصاية الرجؿ التي كانت بيف 

ضع اليا العديد مف الحقوؽ وفرض عمييا العديد مف الواجبات ومف ذلؾ المرأة والرجؿ فقد و 
سمب الحرية النساء مف مظاىر سمب الحرية انيا كانت تمنع النساء مف الكالـ وفرض عمييف 

لتتعمـ المرأة بسكوٍت في ُكؿّْ خضوع .  الصمت في الكنيسة فقد جاء في رسالة بولس قائال)
ألف آدـ ُجبؿ  . ِمـ وال تتسمط عمى الرُجؿ ، بؿ تكوف في سكوتولكف لسُت آذُف لممرأِة أف ُتع

ولكنيا ستخمص بوالدة  .،لكف المرأة ُأغويت فحصمت في التعدي وآدـ لـ يغو . أواًل ثـُ حواء
ْوَجِة (ٖٙ))األوالد بنفس الوقت فقد شجعت المسيحية عمى الرىبانية وعدـ الزواج )ِإفَّ َبْيَف الزَّ

ُـّ ِفي َما ِلمرَّبّْ ِلَتُكوَف ُمَقدََّسًة َجَسًدا َوُروًحا. َوَأمَّا اْلُمَتَزوَّْجُة َواْلَعْذَراِء َفْرقً  ا: َغْيُر اْلُمَتَزوَّْجِة َتْيَت
ُـّ ِفي َما ِلْمَعاَلـِ َكْيَؼ ُتْرِضي َرُجَمَيا( فقد كانت عمؿ المرأة كما في الديانة الييودية  (ٗٙ).َفَتْيَت

دمة بيتيا وزوجيا ومف جانب اخرى فقد كانت لممرأة مكانة مقصورا عمى انجاب االطفاؿ وخ

http://www.godrules.net/library/Arabian/topics/topic599.htm
http://www.godrules.net/library/Arabian/topics/topic599.htm
http://www.godrules.net/library/Arabian/topics/topic196.htm
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فقد كـر السيد المسيح امو واحسف معاممتيا واعطاىا بعض حرياتيا المفقودة وقدرىا واحتراميا 
مما جعميا تعتمي المكاف المالئـ ليا كزوجة واـ وابنة وىذا ما ورد في رسالة بولس قائال :) 

ْوَجاُت، اْخَضعْ  ْوَجِة َكَما َأفَّ اْلَمِسيَح َأيَُّتَيا الزَّ ْوَج ُىَو َرْأُس الزَّ . َفِإفَّ الزَّ ، َكَما ِلمرَّبّْ َف أَلْزَواِجُكفَّ
َأْيضًا ُىَو َرْأُس اْلَكِنيَسِة )َجَسِدِه(، َوُىَو َنْفُسُو ُمَخمُّْص اْلَجَسِد. َفَكَما َأفَّ اْلَكِنيَسَة َقْد ُأْخِضَعْت 

ـْ ِمْثَمَما ِلْمَمِسيِح، َفَكذِلَؾ الزَّ  ، ِفي ُكؿّْ َشْيٍء. َأيَُّيا اأَلْزَواُج، َأِحبُّوا َزْوَجاِتُك ْوَجاُت َأْيضًا أَلْزَواِجِيفَّ
ْلَكِمَمِة، َحتَّى َأَحبَّ اْلَمِسيُح اْلَكِنيَسَة َوَبَذَؿ َنْفَسُو أَلْجِمَيا، ِلَكْي ُيَقدَّْسَيا ُمَطيّْرًا ِإيَّاَىا ِبَغْسِؿ اْلَماِء، ِبا

َقدََّسًة َيا ِإَلى َنْفِسِو َكِنيَسًة َبِييًَّة اَل َيُشوُبَيا َعْيٌب َأْو َتَجعٌُّد َأْو َأيَُّة َنِقيَصٍة ُمَشاِبَيٍة َبْؿ َتُكوُف مُ َيُزفَّ 
ـْ َكَأْجَساِدِىـْ  . ِإفَّ َمْف َخاِلَيًة ِمَف اْلُعُيوِب. َعَمى َىَذا اْلِمثَاِؿ َيِجُب َعَمى اأَلْزَواِج َأْف ُيِحبُّوا َزْوَجاِتِي

اِمُؿ ُيِحبُّ َزْوَجَتُو، ُيِحبُّ َنْفَسُو. َفاَل َأَحَد ُيْبِغُض َجَسَدُه اْلَبتََّة، َبْؿ ُيَغذّْيِو َوَيْعتَِني ِبِو، َكَما ُيعَ 
ْوُج َعْف َأبِ  يِو َوُأمِّْو، َوَيتَِّحُد اْلَمِسيُح َأْيضًا اْلَكِنيَسَة. َفِإنََّنا َنْحُف َأْعَضاُء َجَسِدِه. ِلَذِلَؾ َيْسَتِقؿُّ الزَّ

ِنيَسِة! ِبَزْوَجِتِو، َفَيِصيُر االْثَناِف َجَسدًا َواِحدا .َىَذا السّْرُّ َعِظيـٌ َوَلِكنَِّني ُأِشيُر ِبِو ِإَلى اْلَمِسيِح َواْلكَ 
 ً ىذه الرسالة توضح اف بولس يعتبر خضوع المرأة لزوجيا خضوع مقدس واعتبرىا  (٘ٙ)(

 عز وجؿ بمنزلة الخضوع هلل 
تطور االمر واصبح بو نوعا مف الشفافية اتجاىا فقد منع بيعيا ونبذىا وتـ ايقاؼ 
اعداـ الزوجة الزانية بؿ ترؾ حسابيا مرىوف بنفسيا ىي مف تحاسب نفسيا بنفسيا حتى تعود 
لوعييا وتراجع نفسيا عما فعمتو ىذه ىنا اظير نوعا مف الحرية حتى في الطالؽ فكانت وفؽ 

اراد اف ييجرىا او يطمقيا في حالة الزنى البد مف وجود شيود عمى ذلؾ وفي  شروط فإذا
الطالؽ شروط قاسية عمى كال الطرفيف وليا في االرث كالرجؿ تماما اما التشريع المسيحي 
جعميا متساوية مع الرجؿ مف الناحية النظرية اما التطبيقية فقد جعؿ لالب الوصاية عمييا 

 (ٙٙ)ارممة تكوف تحت وصاية االبف االكبر في ادارة امواليا  ومف ثـ الزوج واف اصبحت
فالديانة المسيحية متضاربة االقواؿ بشأف المرأة مف باب انيف خميقة اهلل عز وجؿ 

 وعطيتو الصالحة لمرجاؿ ورؤية اخرى انيف لعنو العالـ فيف ضعاؼ العقؿ الشخصية
جذري فقد خصيـ  الديانة االسالمية: المرأة في االسالـ اصبح ليا تحوؿ -ٕ

االسالـ بأنزاؿ سورة بأسميف واعطاىا حرية بأسـ )سورة النساء( ووصمت الحرية الى مرحمة لـ 
تحمـ بيا ومثؿ ما ليا حقوؽ اصبح عمييا واجبات ويوصي بيا ورفض مسألة اف حواء وراء 

خطيئة اخراج ادـ مف الجنو واعتبر اف االثناف اشتركا معا في ذلؾ االمر ورفع عنيا لعنة ال
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ـُ اْسُكْف َأْنَت َوَزْوُجَؾ اْلَجنََّة َوُكاَل ِمْنَيا َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَما واََل (ٚٙ)االبدية  بقولو تعالى )وُقْمَنا َيا َآَد
َنا ا ِفيِو َوُقمْ َتْقَرَبا َىِذِه الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِمَف الظَّاِلِميَف ، َفَأَزلَُّيَما الشَّْيَطاُف َعْنَيا َفَأْخَرَجُيَما ِممَّا َكانَ 

ـُ ِمْف َربّْوِ  ـْ ِفي اأْلَْرِض ُمْستََقرّّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍف ،َفَتَمقَّى َآَد ـْ ِلَبْعٍض َعُدوّّ َوَلُك  اْىِبُطوا َبْعُضُك
ـُ(  ىذه اآلية تشير الى رغبة شديدة في القضاء عمى (ٛٙ)َكِمَماٍت َفَتاَب َعَمْيِو ِإنَُّو ُىَو التَّوَّاُب الرَِّحي

الى القضاء عمى االستغالؿ والظمـ االجتماعي بما فيو الحرماف واساءة المعاممة التفرقة ودعا 
َذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَمْت ،ِبَأيّْ َذْنٍب ُقِتَمْت(  كذلؾ رفض القراف التبـر (ٜٙ)وحـر الوأد بقولو تعالى )َواِ 

َذا ُبشَّْر ففي قولو تعالى  (ٓٚ)بذرية البنات ومالقاتيف عند والدتيف بالعبوس واالنقباض  )َواِ 
ـْ ِباأْلُْنَثى َظؿَّ َوْجُيُو ُمْسَودِّا َوُىَو َكِظيـٌ ، َيَتَواَرى ِمَف اْلَقْوـِ ِمْف ُسوِء َما ُبشَّْر ِبِو َأيُ  ْمِسُكُو َأَحُدُى

ـْ َيُدسُُّو ِفي التَُّراِب َأاَل َساَء َما َيْحُكُموَف(  َعَمى ُىوٍف َأ
(ٚٔ) 

بالتوراة اف سبب المخاض عقوبة ليا بقولو تعالى  بؿ اوصى باألـ ونفى عما كاف يد
ْنَساَف ِبَواِلَدْيِو َحَمَمْتُو ُأمُُّو َوْىًنا َعَمى َوْىٍف َوِفَصاُلُو ِفي َعاَمْيِف َأِف اْشُكْر ِلي وَ  ْيَنا اإْلِ ِلَواِلَدْيَؾ )َوَوصَّ

لو تعالى )َأنّْي اَل ُأِضيُع َعَمَؿ البؿ جعؿ القراف المساواة بيف المرأة والرجؿ بقو (ٕٚ)ِإَليَّ اْلَمِصيُر( 
ـْ ِمْف َذَكٍر َأْو ُأْنَثى(  َعاِمٍؿ ِمْنُك
اما في مسألة الميراث فقد جاء في قولو تعالى )َفِممذََّكِر ِمْثُؿ (ٖٚ)

ال يختمفوف سوى في نصيب مقدور بغير التكاليؼ التي تفرض عمى الرجؿ  (ٗٚ)َحظّْ اأْلُْنثََيْيِف(
صدره بعض الحقوؽ التي تقع عمى عاتؽ الرجؿ مف طمب لمصدر الرزؽ وحده فينا التفاوت م

وجعؿ القراف ليا حؽ الطالؽ ربما منعا مف الوقوع في الفاحشة او منع الظمـ عنيا فجاء  (٘ٚ)
ْف َعَزُموا الطَّاَلَؽ َفِإفَّ المََّو َسِميٌع َعِميـٌ . َواْلُمَطمََّقاُت َيَتَربَّْصَف ِبَأنْ  ُفِسِيفَّ َثاَلثََة بقولو تعالى )َواِ 

 اآْلَِخِر ُقُروٍء َواَل َيِحؿُّ َلُيفَّ َأْف َيْكُتْمَف َما َخَمَؽ المَُّو ِفي َأْرَحاِمِيفَّ ِإْف ُكفَّ ُيْؤِمفَّ ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ 
َعَمْيِيفَّ ِباْلَمْعُروِؼ َوِلمرَّْجاِؿ  َوُبُعوَلُتُيفَّ َأَحؽُّ ِبَردِّْىفَّ ِفي َذِلَؾ ِإْف َأَراُدوا ِإْصاَلًحا َوَلُيفَّ ِمْثُؿ الَِّذي

تَاِف َفِإْمَساٌؾ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍف واََل   َيِحؿُّ َعَمْيِيفَّ َدَرَجٌة َوالمَُّو َعِزيٌز َحِكيـٌ . الطَّاَلُؽ َمرَّ
ـْ َأْف َتْأُخُذوا ِممَّا َآتَْيُتُموُىفَّ َشْيًئا ِإالَّ َأْف َيَخاَفا أَ  ـْ َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد َلُك الَّ ُيِقيَما ُحُدوَد المَِّو َفِإْف ِخْفُت

مَِّو َفُأوَلِئَؾ المَِّو َفاَل ُجَناَح َعَمْيِيَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبِو ِتْمَؾ ُحُدوُد المَِّو َفاَل َتْعَتُدوَىا َوَمْف َيَتَعدَّ ُحُدوَد ال
ـُ الظَّاِلُموَف .َفِإْف َطمََّقَيا َفاَل  َتِحؿُّ َلُو ِمْف َبْعُد َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا َغْيَرُه َفِإْف َطمََّقَيا َفاَل ُجَناَح  ُى

ُموَف . َعَمْيِيَما َأْف َيَتَراَجَعا ِإْف َظنَّا َأْف ُيِقيَما ُحُدوَد المَِّو َوِتْمَؾ ُحُدوُد المَِّو ُيَبيُّْنَيا ِلَقْوـٍ َيْعمَ 
صاؼ لممرأة في العديد مف االمور واعطاىا حريتيا ضمف واعطاءىا صداقيا كامال ىنا ان(ٖٚ)

 الحدود االجتماعية المسموح بيا 
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اما في الحديث النبوي فقد كاف ليا شأف كبير عند رسوؿ اهلل فكيؼ لرسوؿ اهلل ال 
يولي اىتماـ لممرأة وىي اوؿ مف شجعتو وانت بو وصدقتو ونصرتو متمثؿ بشخص السيدة 

أة ىي بداية نقطة تحوؿ في حياة سيدنا محمد حتى بقي طواؿ خديجة بنت خويمد ىذه المر 
عمره يحف ويشتاؽ الييا حتى ادى الى غيرة زوجتو السيدة عائشة منيا فقالت )ىؿ كانت إال 
عجوزا "، فقد أبدلؾ اهلل خيرا " منيا، فغضب، ثـ قاؿ: ال واهلل ما أبدلني اهلل خيرا " منيا، آمنت 

 (ٗٚ)كذبني الناس، وواستني في ماليا إذ حرمني الناس.(بي إذ كفر الناس.وصدقتني إذ 
فذكر رسوؿ اهلل اف المرأة ىي االخت والشقيقة لمرجؿ بعد اف انحدارا مف اب واحد واـ 

كؿ ىذا الشيء المختصر يوضح توضيح الحرية التي (٘ٚ)واحدة )ِإنََّما النَّْساُء َشَقاِئُؽ الرَّْجاِؿ( 
االسالمي فقد سمح ليا بالخروج وبموافقتيا عمى الزواج ورؤيتو  امتمكتيا المرأة مف خالؿ الديف

قبؿ الزواج واعطاىا مف الميراث ومنع ضربيا واوصى رسوؿ اهلل بيا فقاؿ )رفقا بالقوارير( 
كاف الحرية في االسالـ بيف الجزر والمد والجذب والشد كما ليا حقوؽ فرض عمييا (ٙٚ)

ح ليا االسالـ العمؿ بدليؿ كف يخرجف الى واجبات شاركت الرجؿ في كؿ شيء فقد ابا
ساحات القتاؿ ويداويف الجرحى ويصنعف الطعاـ ويقمف بالمؤازرة وشد الرباط بنفس الوقت كأف 

 شأنيا في متفاوت فقد كاف يراىا ىي المسؤولة عف استمرارية مجتمع بأكممو .
بكؿ انواعو النتائج: المرأة لـ تكف كائف رقيؽ كما اشيع عنيا فقد تحممت االسى 

والقساوة بكؿ ضروبيا حنى حرمت مف ابسط حقوقيا وفصؿ الرجؿ عمى مقاسو ما يشاء مف 
القوانيف ويطبقيا عمى مف كانت امو واختو وزوجتو وابنتو المرأة مجرد الة يستخدميا الرجؿ 
ألغراض معينة كتربية االطفاؿ مثال او غيرىا مف االمور حتى عندما تتغير الحياة ويتغير 

المرأة في بعض العصور وتسقط تمؾ الدوؿ يروف اف سبب السقوط ىي حرية المرأة  حاؿ
متناسيف لربما الضعؼ العسكري او السياسي مما يجؿ قياـ الدولة االخرى تصب غضبيا 
عمى المرأة بقيت المرأة مثاؿ لمشؤوـ عند بعض الديانات والعصور لـ يكف القدر منصؼ معيا 

نصاؼ بعضيف تعرضف لمقتؿ وبعضيف لمتعذيب ومنيف مف في عدة اتجاىات مف عدـ اال
دفف احياء  ليس االمر ساري بعض المجتمعات كانت مثقفو مما ادى انفتاحيا عمى الحرية 

 وتبقى االنثى رمز وعنواف المحبة والسالـ وشمعة مف شموع الحرية 
ماتزاؿ  التوصيات: البد مف وضع حد لمموروثات القديمة في التعامؿ مع المرأة والتي

تمارسيا بعض المجتمعات مف سمب لحريتيا وتجاىميا والتي اصبحت مأساة لكثير مف نساء 
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العصر فاألنساف ال يعامؿ كعبد لغيره والمرأة ليست جارية في بيت أبييا او زوجيا او اخيو 
وانما ىي البنت والزوجة واالـ واالخت البد اف ينظر ليا انيا الجزء المكمؿ في الحياة واف 

نعيا مف ممارسة حريتيا ال يعني يمكف السيطرة بيذا الشكؿ او منعيا مف القياـ باألعماؿ م
السيئة وانما تنشئتيا تنشئو صحيحو وتربيتيا تربية صالحو ىي مف تمنعيا بالقياـ بذلؾ وىي 
ليست سمعة يتجار فييا بؿ اف تبتعد عف كؿ ما يدور حوليا مف نزاعات قبمية وعشائرية  والبد 

ذ االعتبار مف االقواـ التي كانت تنظر بعيف االحتراـ لممرأة والتي وضعتيا في مكانيا مف اخ
 الصحيح البد مف االخذ بالجانب المضيء وترؾ الجوانب المظممة لبعض العصور 

المقترحات: البد مف أقامو مقارنة بيف الماضي والحاضر و لتوعية واطالع الشعوب 
صبح لدييـ فكرة عف المعتقدات التي يتعامموف بيا عمى ما كاف يجري في السابؽ لكي ت

وتوضيح الصورة ليـ واف ىذه الموروثات ىي ليست مف الديف االسالمي وانا عبارة عف 
معتقدات المجتمعات البدائية والمجتمعات التي تمتيا واف التعامؿ مع المرأة بيذه الطريقة مفيـو 

 ي كافة مجاالت الحياة .خاطئ البد مف الحد منو واعطاء مجاؿ اوسع ليا ف
 
 
  االحاالت:

  
 

                                                 
اقواـ سكنت جنوب العراؽ في بالد وادي الرافديف ،وىـ اوؿ مف اكتشؼ الكتابة عمى االلواح السومريوف : (ٔ)

الطينية ويعرؼ كتابتيـ بالمسمارية  )كريمر: صموئيؿ نوح ،السومريوف تاريخيـ  وحضارتيـ واصوليـ 
 ( ٘ٚ-ٖٚـ،صٕٕٔٓ،دار ومكتبة البصائر ،بيروت ،ٔوخصائصيـ ،ترجمة د.فيصؿ الوائمي ،ط

وخ :عمر ،المرأة في الشرع االسالمي مع لمحة مف تاريخ التشريع الى ظيور االسالـ فر  (ٕ)
 ٖٔ-ٕٔ،صٜٔ٘ٔبيروت،ٔ،ط

االكديوف :أقواـ نزحت مف شبو الجزيرة العربية الى بوادي الشاـ والعراؽ بسبب الجفاؼ وضيؽ الحالة  (ٖ)
ي واستقروا  في العراؽ في شماؿ االقتصادية  ،كانت ىجرتيـ  عمى شكؿ جماعات كبيرة وصغيرة وبشكؿ سمم

بالد سومر ما بيف نفر في الجنوب وخط ىيت سامراء في الشماؿ بما فييا منطقة ديالى واطمؽ عمييا اسـ 
)خشيـ :عمي فييـ ،  . بالد اكد نسبة الى مدينة اكد عاصمة الدولة االكدية التي كاف سرجوف قد ابتناىا

 ( ٓٔ-ٛـ،صٕ٘ٓٓ، القاىرة ،ٔاالكدية العربية ،ط
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كيالي :ميادة ،بحث مكانة المرأة في بالد ؛  ٗٔ،ص :أفراـ سميماف ،المرأة عبر التاريخ ،د.ط ،د.تمتي  (ٗ)

مايو ٚٔوادي الرافديف وعصور ماقبؿ التاريخ ،قسـ الدراسات الدينية ،مجمة مؤمنوف بال حدود ،السعودية  ،
 ٗٔ-ٖٔ،صٕٙٔٓ

ؽ.ـ في تؿ  ٓٓٓٙبالد النيريف اوؿ مستوطنة ظيرت سنة في اعالي اقواـ سامية عاشت االشوريوف : (٘)
ؽ.ـ  بعد اف ٜٓٙكـ عف جنوب الموصؿ حتى سقط اخر معقؿ لألشورييف سنة ٓٓٔحسونة  التي تبعد 

ؽ.ـ  كانجيؾ :أيفا ،كير شباـو ،تاريخ االشورييف القديـ ،ترجمة :فاروؽ ٕٔٙسقطت عاصمتيا نينوى عاـ 
 ٜٛ،صٜٕـ ،صٕٛٓٓ ،دار الزماف ،سوريا،ٔاسماعيؿ ،ط

 ٖٚكيالي :ميادة ،بحث مكانة المرأة في بالد وادي الرافديف وعصور ما قبؿ التاريخ  ،ص (ٙ)
  . ٕٖـ، صٜٔٛٔكياؿ :باسمة تطور المرأة عبر التاريخ ،د.ط، عز الديف لمطباعة والنشر، بيروت ، (ٚ)
 (؛ٚٔشرت( :زوجة الممؾ االشوري اشور بانيباؿ )متي ،المرأة عبرالتاريخ ،ص-)أشور ليبالي شرات (ٛ)

http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/aasia/pg/teppo/  
سمطة مذىمة فيي زوجة الممؾ شمشي ادد ،واـ أدد  سمير اميس :كانت امرأة متميزة في زمانيا وامتمكت(ٜ)

 (ٛٓٔنيراري ،وجدة شممنصر الثالث)كانجيؾ  ،تاريخ االشوريف القديـ ،ص
ؽ.ـ )كانجيؾ ،تاريخ االشوريوف القديـ ٖٛٚ-ٜٓٛنراري :احد المموؾ االشوريف كـ بيف الفترة –ادد  (ٓٔ)

 (ٕٚٔ،ص
 ٚٔ،المرأة عبر التاريخ ،ص متي؛ٛٓٔكانجيؾ  ،تاريخ االشوريف القديـ ،ص (ٔٔ)
 ٖٔمتي، المرأة عبر التاريخ ،ص (ٕٔ)
بابؿ :تعني بوابة اإللو، وكاف الفرس يطمقوف عمييا بابروش، حضارة بالد ما بيف النيريف القديمة، وكانت  (ٖٔ)

تعرؼ قديما ببالد سومر وبالد سومر أكد، وكانت تقع بيف نيري دجمة والفرات جنوب بغداد بالعراؽ. ظيرت 
الصناعة)بيالفسكي :ؼ.أ ، اسرار ؽ.ـ. وكانت تقـو عمى الزراعة وليس ٖٙٚٔالحضارة البابمية ما بيف في 

 ( ٕٙ،دار المأموف ،بغداد،د.ت ،صٔبابؿ ،ترجمة : رؤوؼ موسى الكاظمي ،،ط
؛متي ٔٔٔـ،صٜ٘ٛٔقاشا :سييؿ ،المرأة في شريعة حمورابي ،منشورات جامعة الموصؿ ،العراؽ ، (ٗٔ)

 ٘ٔ-ٗٔ،المرأة عبر التاريخ ،ص
 ٚٔ،صـٜٜٜٔ،مكتبة الوراؽ ،السعودية ،ٚوف ،طالسباعي :مصطفى ،المرأة بيف الفقو والقان (٘ٔ)
المجتمع اليندي القديـ :عبارة عف تجمعات بشرية ظيرت في شبو القارة اليندية في عصور ماقبؿ التاريخ  (ٙٔ)

وتعتبر ميد لمحضارة االنسانية ظيرت حوالي قبؿ خمسة االلؼ سنة نشأة عمييا العديد مف االمبراطوريات 
ميا شعب وادي السند حتى وصمت الى العصور التاريخية حيث ظيرت الحقبة التي سادت ثـ بادت واقد

 ٘ٔ-ٖٔـ،صٜٜ٘ٔ(ؽ.ـ )دات :روميش تشاندر ،حضارة اليند ،د.ط،الرياض ،ٓٓٗٔ-ٕٓٓٓالفيدية )
 ( ٓٓٔـ،صٜٕٓٓ،در العالـ العربي ،القاىرة ،ٔ؛لوبوف :غوستاؼ ،حضارات اليند ،ترجمة :عادؿ زعيتر ،ط

http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/aasia/pg/teppo/
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السمؼ األسطوري الذي تسمسمت عنو جماعة المانوية )أو مدرستيا الفكرية( المؤلفة مف  بتشريع مانو : (ٚٔ)

)ديورانت :وؿ  براىمة بالقرب مف دليي؛ وقد صورتو ىذه النصوص ابنًا هلل يتمقى القوانيف مف براىما نفسو
 (ٕٜٙ،صٔ،جٕٜٜٔ، دار الجيؿ ،بيروت ، ٔوايريؿ ،قصة الحضارة ،،ترجمة ،زكي نكيب اخروف ،ط

، مكتبة الفارابي ٔثمراتو دراسة فقيية مقارنة ،ط–أحكامو –الخولي :ىند محمود ،عمؿ المرأة ضوابطو  (ٛٔ)
 ٖ٘،صٔ؛ ديورانت ،قصة الحضارة ،جٕٙٚ-ٕ٘ٚ،ص ٕٔٓٓ،دمشؽ،

الفٍدا: كتاب الهىدوس المقدس ٌحتىي على الف تروٍمة )السىاح :فراس ،مىسىعة تارٌخ االدٌان  (ٜٔ)

 (00م،ص7102،،دمشق ،سىرٌا 9،ط
 ٜٚٔ،ص، ٕٔٓٓىيرودت ،تاريخ ىيرودت ،ترجمة :عبد االلو المالح ،المجمع الثقافي ،االمارات ، (71)
؛ النداوي: محمد  ٕٙٚ-ٕ٘ٚثمراتو دراسة فقيية مقارنة ،ص–أحكامو –الخولي ،عمؿ المرأة ضوابطو  (70)

 ٖ٘،مصر،د.ت ، صاسماعيؿ  ، اليند القديمة حضارتيا ودياناتيا ،د.ط ،دار الشعب 
مف ديانات اليند الىوت بغير الو فيي ديانة االلحاد التعترؼ بوجود الو وىي مجرد اداب وسموؾ )عطار  (77)

 .(ٖٓ٘،صٖٖٖـ،صٜٔٛٔ،مكة المكرمة ،ٔ:احمد عبد الغفور ،الديانات والعقائد في مختمؼ العصور ،ط
(ؽ.ـ )النداوي ،اليند القديمة ٓٛٗ-ٓٙ٘ بوذا :زعيـ وقديس ىندي مف الطبقة العسكرية مولده كاف) (72)

 (٘ٗٔوحضارتيا ودياناتيا :
  (   ٜٓٓ،صٔكاف أناندا احد تالميذ بوذا ومقرب لو )وؿ ديورانت ،قصة الحضارة ،ج (79)
 ٖ٘النداوي ، اليند القديمة حضارتيا ودياناتيا ، ص  (ٕ٘)
الزمف، ولقب الفرعوف ىو لقب ُأطمؽ  الفراعنة: ىـ ساللة حاكمة حكمت حضارة مصر القديمة فترة مف (ٕٙ)

وىذا التاريخ َينقسـ إلى عصريف رئيسّييف، َأّوُليما عْصر ما قبؿ الّتاريخ، الذي كانت فيو عمى حاكـ مصر 
َقبؿ الميالد تقريبًا، وفي ذلؾ الوقت َعَرؼ  ٓٓٓٙبداية االستقرار الِمصرّي األّوؿ في منطقة وادي النيؿ حوالي 

لزراعة، وقاـ باسِتئناس الحيوانات وأّسس مجتمعاٍت صغيرٍة وُمتعاونٍة فيما بينيا؛ فكاف ذلؾ اإلنساف الِمصرّي ا
ف دولتيف، ىما: دولة الدلتا، ودولة الصعيد؛ وقد اّتحدت  ف الحضارة وتطوُّرىا، باإلضافة إلى تَكوُّ أساس تَكوُّ

د الُقطريف )مينا(قبؿ الميالد تحت قيادة الِفرَعوف، وتـّ ذلؾ بفضؿ  ٖٓٓٔالدولتاف عاـ  )عوض :محمد  ُمَوحّْ
،دار العالـ العربي ٔمؤنس ،مصر تروي تاريخييا مالمح مف تاريخ مصر عبر العصور ،ط

 ( ٜٖ-ٕ٘ـ،صٕٛٓٓ،
قبؿ الميالد، ٕٖٖموجز تاريخ مصر منذ أقدـ العصور حتى عاـ –فخري :احمد ،مصر الفرعونية  (ٕٚ)

 ٔٙٔ-ٓٙٔـ ،ص ٕٕٔٓ،د.ط،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر 
 ٖٛ-ٖٚالنداوي ، اليند القديمة حضارتيا ودياناتيا  ،ص (ٕٛ)
مريت نيت :يقترف اسميا بااللية ممكة مصرية مف االسر االولى في مصر )سعد اهلل :محمد عمي ،الدور  (ٜٕ)

 (ٔٔـ،صٜٛٛٔالسياسي لمممكات في مصر القديمة ،د.ط،مؤسسة شباب الجامعة ،االسكندرية ،
 ٚٗٔ-ٙٗٔ،ص ٕٕٔٓكـر :يوسؼ ،تاريخ الفمسفة اليونانية ،د.ط ،ىنداوي ،مصر ، (ٖٓ)
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 ٖٛ-ٖٚ،ص ٜٓٚٔالنداوي ، اليند القديمة حضارتيا ودياناتيا ،   (ٖٔ)
ؽ.ـ ٖ٘ٚالروماف االمبراطورية الرومانية :ىي عبارة عف مدينة صغيرة في شبو الجزيرة االيطالية تاسست  (ٕٖ)

ظاـ قبمي ثـ بعد ذلؾ توسعت حتى اصبحت امبراطورية حتى سقطت عمى يد وكاف النظاـ السائد فييا ن
ـ )العبادي:مصطفى ،االمبراطورية الرومانية النظاـ االمبراطوري ومصر الرومانية ٓٔٗالقبائؿ المتبربرة عاـ 

 (ٖٕ،صٕٔ-ٔٔ،د.ط ،دار النيضة لمطباعة والنشر ،بيروت ،د.ت ،ص
 ٜٖ-ٖٛودياناتيا  ، ص  النداوي ، اليند القديمة حضارتيا (ٖٖ)
اليونانيوف: أطمؽ عمييـ الييمينيوف وايضا عرفوا باالغريؽ موطنيـ شواطئ بحر ايجة في الضفة الشمالية  (ٖٗ)

لمبحر المتوسط قامت فييا اولى الحضارتيف )المينوية والميسينية ( نشأت في االلؼ الثالث قبؿ الميالد انشرت 
ياـ امبراطورية االسكندر المقدوني )فيمي :محمود ،تاريخ اليوناف ،د.ط ىذه الحضارة في انحاء العالـ بعد ق

 (ٚٛ-ٗٛ؛عياد:محمد كامؿ ،تاريخ اليوناف،د.ط، دار الفكر ،د.ت ،صٔٔ-ٜـ،صٜٜٜٔ،مطبعة الغد ،
كيالي :ميادة ،بحث مكانة المرأة في بالد وادي الرافديف وعصور ماقبؿ التاريخ ،قسـ الدراسات الدينية  (ٖ٘)

 ٕٙٔٓمايو ٚٔمؤمنوف بال حدود ،السعودية  ،،مجمة 
 (ٔٗؽ.ـ )النداوي ،اليند القديمة وحضارتيا ودياناتيا ،ىامش :ٗتوكيديدز :مؤرخ يوناني عاش في القرف  (ٖٙ)
 ٔٗ؛  النداوي ، اليند القديمة حضارتيا ودياناتيا ، ،صٓ٘متي، المرأة عبر التاريخ ،ص  (ٖٚ)
 ٜٕٔ،ص ٜٜٜٔ،مكتبة الوراؽ ،السعودية ، ٚالفقو والقانوف ،طالسباعي :يوسؼ ،المرأة بيف  (ٔٗ)
؛ ياسيف :محمد حسيف، حقوؽ المرأة في حضارة وادي الرافديف مجمة  ٓ٘متي ،المرأة عبر التاريخ ،ص (ٖٛ)

 ٗٔ،صٕ٘ٔٓ، ٕالتراث العممي ،العدد 
لصينيوف :اف سكاف الصيف االصميف عاشوا في بجاية او اواسط عصر البستموسيف حوالي ا (ٜٖ)

ؽ.ـ اف اعماليـ كانت تقع في ٕٓٓٓٔؽ.ـ ومنيـ مف عاش في العصر الحجري المتػأخر حوالي ٓٓٓٓٓٗ
ضارة تربية الحيوانات وكذلؾ الزراعة والمنسوجات والنجارة والخزؼ )نيدىاـ :جوزيؼ ،موجز تاريخ العمـ والح

 ( ( ٖ٘-ٜٗـ ،صٜٜ٘ٔفي الصيف ،ترجمة :محمد غريب جودة ،د.ت ،مكتبة الشرؽ  ،
ؽ.ـ وضع العديد مف القوانيف معتمد فييا عمى القيـ االخالقية ٔ٘٘كنفوشيوس: فيمسوؼ صيني ولد  (ٓٗ)

 تونج ،ترجمة :عبد الحميد سميـ ،د.ط-الشخصية )ىػ.ج.كربؿ ،الفكر الصيني مف كنفوشيوس الى ماوتسى
 (ٓٗـ،صٜٔٚٔ،الييئة المصرية العامة لمتأليؼ والنشر ،مصر ،

 ٙٙـ، ص ٜٛٓٔىػ،بالغات النساء ،د.ط ،القاىرة ،ٕٗٓابف طيفور :احمد بف محمد بف طاىر ،ت (ٔٗ)
 ٕٗالعقاد ،المرأة في القراف ، (ٕٗ)
اإلسالـ، وتقع ىي إحدى الحضارات العالمية الكبرى، كانت في شماؿ شرؽ شبو الجزيرة العربية قبؿ  (ٖٗ)

ؽ.ـ، وقد اشتيرت ىذه الحضارة ٖٛٙعمى اليضبة اإليرانية شرؽ بالد الرافديف، نشأت ىذه الحضارة حوالي
باإلمبراطورية الفارسية، وكاف سكانيا في البداية غالبيتيـ مف الفرس، ثـ تطورت ىذه الحضارة فاتسعت رقعتيا 

ـ انتيت بظيور اإلسالـ، وكانت ىذه الحضارة تتميز دولتيا الجغرافية، فضمت عدًدا مف الشعوب األخرى، ث
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بالقوة العسكرية، ومر بيا العديد مف األحداث والحروب التاريخية الكبرى، وسيتـ في ىذا المقاؿ الحديث عف 
) بيرنيا :حسف تاريخ ايراف القديـ مف البداية حتى نياية العيد الساساني ،ترجمة: .تاريخ الحضارة الفارسية

 ( ٖٓٛ،صٖ٘ٔ-ٔ٘ٔـ ،صٖٕٔٓ،المركز القومي لمترجمة ،القاىرة ،ٔلديف ومحمد السباعي ،طمحمد نور ا
( )فضؿ اهلل :مريـ ، المرأة في ظؿ االسالـ ،د.ط ، دار ٕٔ)فضؿ اهلل ،المرأة في ظؿ االسالـ ،ص (ٗٗ)

 الزىراء لمطباعة والنشر ،بيروت ،د.ت ( 
، دار الكتب العممية ،بيروت ٔىػ ،تاريخ الطبري ،طٖٓٔالطبري: أبو جعفر محمد بف جرير الطبري ،ت (٘ٗ)
 ٜٔٗ،صٔىػ،جٚٓٗٔ،
ىػ،الممؿ والنحؿ ، تحقيؽ : محمد سيد ٛٗ٘)الشيرستاني : محمد بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد ،ت (ٙٗ)

 ( ٕٛٗىػ ،صٗٓٗٔكيالني،د.ط ،دار المعرفة ،بيروت ،
أرثركريستيف ،أيراف في عيد الساسانييف ،ترجمة :يحيى الخشاب ،د.ط، دار النيضة ،بيروت   (ٚٗ)

 ٖٖٔ-ٜٖٓ،د.ت،ص
 ٖٔـ ،صٜٓٚٔ،دار الفكر ، ٖاالفغاني : سعيد ،االسالـ والمرأة ،ط (ٛٗ)
  ٓٗ-ٜٖ، دار المعارؼ ،القاىرة ،د.ت ،صٔٔضيؼ :شوفي ، العصر الجاىمي ،ط (ٜٗ)
محمد الميداني النيسابوري ،أبو الفضؿ مجمع االمثاؿ ،تحقيؽ:محمد محي الديف عبد الميداني :احمد بف  (ٓ٘)

 .ٗ٘العقاد :عباس محمود ،المرأة في القراف ،ص  ؛ٖٙ،ص ٕٗٔٓالحميد ،د.ط ،دار المعرفة ،بيروت ،
(10)

ىػ  الطبقات الكبرى ،د.ت ،دار ٖٕٓ،ت:محمد بف سعد بف منيع أبو عبداهلل البصري الزىريأبف سعد  
  ٛٔ-ٗٔ،صٛصادر ،بيروت ،د.ت،ج

(17)
أحمد بف محمد بف  سائمة :اصميا سـو والجمع وسائـ وساـ باع السمعة سوما آي عرضيا لمبيع )الفيومي: 

عمي المقري الفيومي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، د.ط، المكتبة العممية ،بيروت ،د.ت 
 (ٖٛٛ،صٗ،ج

 ٕٙ-٘٘العقاد ،المرأة في القراف ،ص  (12)
 (ٛٔ: ٕالكتاب المقدس )التوراة (،)  (19)
 (ٕٕ، ٕٔ: ٕالكتاب المقدس )التوراة ( ،) التكويف  (11)
 (ٙ: ٖ: ٔ) الكتاب المقدس )التوراة ( ، (15)
 (ٙٔ: ٖ: ٔالكتاب المقدس )التوراة ( ،)  (12)
في الشريعة الييودية ،د.ط ،مكتبة االيماف ،القاىرة ،د.ت،ص عاشور :محمد مصطفى ،مركز المرأة  (14)

ٕٛ- ٖٛ 
، دار الوفاء ٔابو غضة :زكي عمي السيد ،المرأة في الديانة الييودية والمسيحية واالسالـ ،ط (12)
 ٓ٘ٔ-ٛٗٔ،ص ٕٕٓٓ،
 ٓ٘-ٛٗالخولي ،عمؿ المرأة ،ص (14)
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 ٜٗـ، صٕٜٔٔبيروت ،بييـ :محمد جميؿ ،المرأة في التاريخ والشرائع د.ط،  (14)
 م  41: وهىأحد االساقفة المسحٍه فً القرن االول الهجري ،تىفً سىة تيموثاوس (51)
 ٕٔ-ٕ-تـٔ،صٜٔٛٔكياؿ :باسمة ،تطور المرأة عبر التاريخ ،د.ط ، مؤسسة عز الديف ،بيروت ، (50)
 ٗٔ-ٕٔكياؿ :باسمة ،تطور المرأة عبر التاريخ ، ،ص  (57)
 ٘ٔ-ٔٔر المرأة عبر التاريخ ،صكياؿ :باسمة ،تطو  (52)
  ٖٗكياؿ :باسمة ،تطور المرأة عبر التاريخ ،د.ط ، رسالة بولس الرسوؿ األولى إلى أىؿ كورنثوس ،ص  (59)
 ٘٘ٔابو غضة ،،المرأة في الييودية والمسيحية واالسالـ ، ص (51)
 ٖ٘-ٜٗ،ص ٕٕٔٓالعقاد :عباس محمود ،المرأة في القراف ،د.ط ،ىنداوي ،مصر ، (55)
 ٗٗ-ٔٗ؛ ص  ٗ٘متي ،المرأة عبر التاريخ ،ص (52)
(54)

 (ٖٚ-ٖ٘،سورة البقرة اآلية:) القراف الكريـ  
(54)

 (ٜ-ٛ،سورة التكوير، اآلية ) القراف الكريـ   
 ٘٘متي ،المرأة عبر التاريخ ، ص  (21)
 (ٜ٘-ٛ٘القراف الكريـ ،سورة النحؿ ،اآلية)  (20)
(27)

 ( ٗٔ،سورة لقماف، اآلية )القراف الكريـ   
(22)

 (ٜ٘ٔ،سورة اؿ عمراف، اآلية :)القراف الكريـ   
 (ٙٚٔ،سورة النساء ،اآلية )القراف الكريـ   (29)
 ٚٙمتي ، ،المرأة عبر التاريخ  ، ص  (21)
 (ٖٕٓ-ٕٕٚالقراف الكريـ ،سورة البقرة ،اآلية)  (22)
 ت: القرطبي النمري عاصـ بف محمد بف اهلل عبد بف يوسؼ عمر أبو :بف البر عبد بف (29)

 ٕٜٜٔ،بيروت ، ،دار الجبؿ ٔ،طالبجاوي محمد عمي  تحقيؽ: األصحاب، معرفة في االستيعاب  ىػ،ٖٙٗ
 ٜٛ،صٕ،ج

عالء الديف عمي بف عثماف المارديني الشيير بابف التركماني السنف الكبرى وفي ذيمو الجوىر  البيقيي : (21)
 ٛٙٔ،صٔىػ،جٖٗٗٔ،اليند ، ٔالنقي،ط

ت:  ابف سيد الناس :محمد بف محمد بف محمد بف أحمد، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الديف (25)
 ٜٖٛ،صٕ،ج ٖٜٜٔ، ،دار القمـ ،بيروتٔ،طوالسير والشمائؿ المغازي فنوف في األثر عيوف  ىػ،ٖٗٚ
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