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 قضايا  المرأة  بين التراث والواقع في الحضارات 

Women issues between heritage and reality in civilizations 

 الشيماء محمد ابراهيم عبدهللا /الباحثة

 باحث بالماجستير 

 جامعة الزقازيق  قسم االديان المقارنة معهد الدراسات والبحوث االسيوية 

 الملخص:

 وبٌن الشعوب، و األمم قٌادة بٌن تراوحت المعاملة، من شتى أنواعا   العصور مختلف وفً التارٌخ عبر المرأة لقٌت

 المرأة إعطاء فً سباقا   اإلسالم كان وقد. حقوقها وسلب المرأة استغالل هو الغالب كان وإن والكبت، والظلم االضطهاد

 المباشر، وغٌر المباشر والطعن الحقائق وتشوٌه االفتراءات، من ٌسلم فلم ذلك ومع شأنها، وإعالء مكانتها ورفع حقوقها،

 العالمٌة التصوفٌة زعٌمة(  بٌزنت)  قالت.    الملل كل من المنصفون بفضله شهد وقد علٌه، ٌعلى وال ٌعلو الحق أن إال

 قرر إنه قٌل فقد بالنساء، ٌتعلق فٌما النبً نظرٌات تقدٌر فً العالم خطأ أكبر ما( :  الهند فً المنتشرة األدٌان)  كتابها فً

 قال.الشأن هذا فً تعالٌمه حقٌقة عن أحدثكم أسماعكم أعٌرونً ؟ هللا رسول على التجنً هذا فلماذا! لها روح ال المرأة بأن

(  نقٌرا ٌظلمون وال الجنة ٌدخلون فأولئك مؤمن وهو أنثى أو ذكر من الصالحات من ٌعمل ومن: )  تعالى و سبحانه هللا

 تعالٌم تقف وال: قالت وإكرامها المرأة رعاٌة على تحث التً القرآنٌة اآلٌات من كثٌرا   سردت أن وبعد ، 421: النساء

 النساء لمٌراث قانونا   وضع فقد ، العمومٌات حدود عند النبً

 - : اليونانية الحضارة في المرأة. 1

 أثٌنا أهل كان فقد المتاع، سقط من أنها على للمرأة ٌنظرون كانوا أنهم إال عرٌقة، حضارة أصحاب كانوا الٌونانٌٌن أن مع

 بل مجتمعهم، بٌن المعروف هو ما على شاء متى زوجته على الزوج حق من هذا وكان للبٌع، األسواق فً ٌعرضونها

 فً المطلق الحق للزوج وكان ،  سالحه أو بفرسه أشبه عنده ألنها ٌقرضها، أو زوجته ٌؤجر أن الزوج حق من كان

 سبٌل فً العراقٌل وضعوا قد ونجدهم أستثتائٌة، حاالت فً إال الطالق طلب المرأة  حق من ٌكن لم بٌنما زوجته تطلٌق

 الطرٌق فً زوجها بها ٌتربص الطالق لطلب للمحكمة تذهب أن أرادت إذا المرأة أن ذلك ومن ، الحق هذا إلى الوصول

 ذكرا أسرته إلى منه ولده ضم بقبول ملزم غٌر القدماء الرومان لدى األب كان.  البٌت إلى قسرا   وٌعٌدها ٌأسرها حٌث

 وإال األسرة، أفراد من الطفل أصبح ٌدٌه بٌن وأخذه رفعه فإذا قدمٌه، عند والدته بعد الطفل ٌوضع كان بل أنثى، أو كان

 فً ٌدخل أن األسرة لرب وكان. جوعا   ٌموت أو البعض ٌلتقطه حٌث العامة للساحات الولٌد فٌؤخذ لذلك، رفضه ٌعنً فإنه

 ٌبٌع أن األب حق من كان فقد ، ٌبٌعهم أو ، ٌشاء من صلبه من هم الذٌن أبنائه من وٌخرج ٌرٌده من األجانب من أسرته

 أنها وٌعتقدون المرأة، شأن ٌحقرون الزاردشتٌة للدٌانة المتبعون األفراد فكان االضطهاد، تعانً لدٌهم المرأة كانت أوالده

 الزوج، سلطة تحت القدٌم فارس مذهب فً المرأة وكانت.   اآللهة لدى والسخط العذاب توجب التً الشرور هٌجان سبب

 فً األبدي بسجنها أو بقتلها ٌحكم أن غضب إذا له وكان ومتاعه، ماله فً كتصرفه زوجته فً التصرف حق له الذي

  عدد تحدٌد أو شرط دون الزوجات من ٌشاء بمن ٌتزوج أن وله امرأته، بٌع فً الحق له كذلك بٌتها،

 - : قديما   األوروبية المجتمعات في المرأة. 2

 قانونا   المحاكم أصدرت عشر الحادي القرن وفً عشر، والحادي الخامس القرن بٌن ما انجلترا فً تباع الزوجات كانت 

_ النبٌل للشرٌف كان ما ذلك من وأشر ، محدودة لمدة آخر رجل إلى زوجته إعارة أو نقل فً الحق للزوج أن على ٌنص
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 على أي)  علٌه زواجها عقد بعد من ساعة وعشرٌن أربع مدة إلى الفالح بامرأة االستمتاع فً الحق –زمنٌا   أو روحانٌا  

 الجدٌد، العهد كتاب تقرأ أن المرأة على ٌحظر قرارا   البرلمان أصدر انجلترا ملك الثامن هنري الملك عهد وفً(. الفالح

 المسٌح رسل وكتب األناجٌل قراءة علٌها ٌحرم انه أي

 - : الجاهلية في العربية . المرأة3

 فً وال المهر فً ال حقوق، أٌة لها تمنح ولم الدونٌة، والنظرة المعاملة، سوء من الجاهلٌة فً العربٌة المرأة عانت

 حسن الدكتور ٌقول العار، خشٌة بناتها تئد العربٌة القبائل بعض كانت وقد ، زوجها اختٌار حق حتى لها ٌكن المٌراث،ولم

 ( مفٌد غٌر نفر لتربٌة حاجة من بهم لٌس أنه العتقادهم البنات وأد عادة كانت: )  إبراهٌم

 المعاصرة الغربية المجتمعات لدى المرأة واقع

 ورجالها، بالكنٌسة المتمثل الدٌن على أوروبا انقلبت منذ الغربٌة المرأة حٌاة أسلوب فً األكبر المنعطف حصل لقد

 اإلٌمان من ذلك بعد حذوهم حذا ومن األوروبٌون فتحول ، الدٌن سلطان نبذ على تقوم التً العلمانٌة سبٌل وانتهجت

 . والمادٌة اإللحاد إلى والتزاماته

 كان فما ، األخالقٌة المعاٌٌر فٌه وتبدلت والقٌم الحٌاة عن مفاهٌمه من كثٌر تغٌرت و الغرب، لدى العامة الحٌاة نمط فتغٌر

 . ممارستها فً ضٌرا   الناس ٌجد ال شخصٌة، حرٌة التغٌر هذا ظل فً أصبح عارا   باألمس

 الفرس لدى المرأة -الرومان لدى المرأة - الٌونان لدى المرأة) القدٌمة الحضارات فً المرأة وضع البحث تناول ان والشك

 مدى على المرأة اإلسالم كرم كٌف بٌان مع( الجاهلٌة فً العربٌة المرأة -القدٌمة األوروبٌة المجتمعات فً المرأة -

 االسالم كرم كٌف النساء سورة وبٌنت الكرٌم بالقرآن ذكرها ورد وكٌف وسلم علٌه هللا صلى النبى بعث ثم العصور

 المرأة.


