
 ة ــــــــة الشعبيـــــــــة الديمقراطيــــــــــــة الجزائريـــــــــالجمهوري

  يـــــث العلمــــي و البحــــــم العالــــــوزارة التعلي

  قالمة – 1945ماي  08جامعة 

  العلوم اإلنسانية و االجتماعية كلية 

  التاريــــــــــــــــــخقسم 

  

  

  مقدمة لنيل شهادة الماستر في التاريخ العاممذكرة 

  :تحت عنوان 

  

  

  

  

  

   : البروفيسور تحت إشراف :                                                   من إعداد الطالبتين 

 سالطنية عبد المالك  -طالبي مريم                                                          

 بوعكاز جميلة  

 

  الجامعة  الصفة  الرتبة  األستاذ

  قاملة  1945ماي  08جامعة   رئيسا  -أ –أستاذ مساعد   خياط يوسف 

  قاملة 1945ماي  08جامعة   مشرفا و مقررا  التعليم العايلأستاذ   سالطنية عبد المالك

  قاملة 1945ماي  08جامعة   مناقشا  -أ –أستاذ مساعد   سعيدي سليم 

  

  السنة الجامعية

2017  - 2018 

  دور المرأة في الحضارات القديمة 

  و أدوات الزينة 
 



  

  
  

  �سم هللا الرحامن الرحمي

  "و قل ريب زدين �لام " 

  
  



 

 

  ا�نقضیة املرٔ�ة يه قضیة لك ٔ�ب و لك 

و ما دام يف ا�نیا ٔ��ء و ٔ�بناء ففي ا�نیا 

  ا�رتام معیق لكرامة ال�ساء

    �بتذالو ا��ن ال یفرقون بني الكرامة و 

  .و مه �ارقون يف أ�وهام و أ�و�ال

 .�لمتين احلیاةكذا ه" من كتاب 



 

 

إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك و ال يطيب النهار إال بطاعتك و ال تطيب 

ال بعفوك و ال تطيب الجنة إال برؤيتك اهللا إاللحظات إال بذكرك و ال تطيب اآلخرة 

  .جل جالله

أهدي ثمرة جهدي و ما جنيته من أتعاب و ما حصدته من سنوات الدراسة إلى ما 

  .الحياة الوالدين الكريميناألعلى في هما قدوتي و مثلي 

بيبة قلبي إلى الجنة إلى رمز الحب و الحنان و حإلى من جعلها رسول اهللا سبيلي 

  ).شريفة(أمي الغالية أطال اهللا عمرها 

    انتظار أبي الغالي العطاء بدون ني من تعب و عمل و قاس، إلى من علم إلى

  ).علي، أطال اهللا بقاءه(

ليلى، لمياء، نور الدين، (أخوتي و قدوتي من روحي إلى سندي  إلى من هم أقرب إلي

  .مريم، سيرين، إياد، أمير رفيف: إلى أبناء إخوتي البراعم الصغار ) سعيدة، سميرة

أصدقائي كهينة، أمينة، فيروز، أنجبتهم الحياة إخوة لي إلى من معهم سعدت إلى من 

  .هدى، زهراء

من رافقتني في هذا الدرب وقفت معي و إلى الرفيقة و الحبيبة و األخت إلى 

  .عمري ةتحملت الكثير إلى مريم صديق

إلى األساتذة و باألخص أستاذي االحترام و التقدير و جزيل الشكر و  أخيراو 

       و أمدنا الذي لم يبخل علينا بالمعلومات المميز الدكتور عبد المالك سالطنية 

  .و أفادنا

  .كل الشكر و اإلمتنان المحترم الذي هو من أنجز لنا هذا العمل  إلى وليد بودراع

  **بوعاكز مجی� **                



  

  

  م اهللا الرحمان الرحيمبس
  "فسير اهللا عملكم و رسوله و المؤمنون اعملواقل "

  صدق اهللا العظيم

اللحظات إال و ال تطيب  ... يل إال بشكرك و ال يطب النهار إال بطاعتك لإلهي ال يطيب ال

  .اهللا جل جالله.. و ال تطيب الجنة إال برؤيتك .. اآلخرة غال بعفوك ال تطيب و ... بذكرك 

... العالمين إلى نبي الرحمة و نور ... و نصح األمة ... الة و أدى األمانة إلى من بلغ الرس

  .سيدنا محمد صلى اهللا عليه و سلم

يا ... يرتعش قلبي لذكرك يا من ... اسمك بكل فخر من أفتقدك منذ الصغر إلى من أحمل 

إلى مالكي .... طيب اهللا ثراه ... "إبراهيم"والدي الغالي  من أودعتني هللا أهديك هذا البحث 

  .في الحياة

القلب الناصع إلى ... إلى رمز الحب و بلسم الشفاء ... إلى من أرضعتني الحب و الحنان 

 الحبايب أمي الحبيبة أطال اهللاإلى أغلى ... إلى من كان دعائها سر نجاحي .. .بالبياض 

  ". ميمية"ها عمر 

و إصراري إلى إلى من شاركني حصن آالم و بهم استمد عزتي ... إلى من هم أقرب إلى روحي 

  ".فاتح" "سميرة" "لكما" "حبيبة... "رياحين حياتي إخوتي 

  .محمد أختيإلى زوج 

  "نورهان"و إبنة أختي " برهومة" أخي ابنإلى الشموع المضيئة 

  .مهدي حفظه اهللاإلى كل أفراد أسرتي و عائلتي و أخص بالذكر قدوتي في الحياة 

صديقات عائلتي الثانية إلى من عشت و تقاسمت معهم الحلو و المر إلى من كان بمثابة 

  ".دنيا" "ريمة" "فيروز" "جميلة"العمر 
  .و لم ينساهم قلبي إلى كل الذين نسيهم قلمي

  **طاليب مرمي **     



 
 

 



 الخطـــــــــــــــة 

 

 المقدمة.  

  مدخل تاريخي للحضارات القديمة: الفصل األول .  

  . حضارة مصر القديمة: المبحث األول 

  . حضارة بالد الرافدين: المبحث الثاني 

 . الحضارة القرطاجية: المبحث الثالث 

  المرأة و مكانتها في الحضارة المصرية القديمة: الفصل الثاني .  

   . في الحياة االجتماعيةالمرأة : المبحث األول 

  .الزواج و األسرة :المطلب األول 

  . تربية األطفال :المطلب الثاني 

  . الطالق و املرياث :المطلب الثالث 

   .الحياة السياسيةالمرأة في : المبحث الثاني 

  . امللكات احلاكمات :المطلب األول 

  .امللكات الغري احلاكمات :المطلب الثاني 

  . في الحياة الدينيةالمرأة : الثالث المبحث 

  . اآلهلات :المطلب األول 

  .املرأة يف سلك الكهنوتية :المطلب الثاني 

  . األساطري :المطلب الثالث 

   .المرأة في التشريعات القديمة: المبحث الرابع 
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  المرأة و مكانتها في حضارة بالد الرافدين: الفصل الثالث .  

  .حياة االجتماعيةفي الالمرأة : المبحث األول 

  . الزواج و األسرة :المطلب األول 

  . تربية األطفال :المطلب الثاني 

  . الطالق و املرياث :المطلب الثالث 

   . الحياة السياسيةالمرأة في : المبحث الثاني 

   . في الحياة الدينيةالمرأة : المبحث الثالث 

  . اآلهلات :المطلب األول 

  . املرأة يف سلك الكهنوتية :المطلب الثاني 

  . األساطري :المطلب الثالث 

  المرأة في التشريعات القديمة: المبحث الرابع 

  المرأة و مكانتها في الحضارة القرطاجية: الفصل الرابع.  

  . الملكة عليسة و تأسيس المجتمع القرطاجي: المبحث األول 

  . سلوكات عليسة و دوافعها - 

  . صفونيسيةشخصية  :المبحث الثاني 

  . سلوك صفونيسية - 

  . المرأة في الحياة الدينية: المبحث الثالث 

  . اآلهلات :األول  بالمطل

  

  



 الخطـــــــــــــــة 

 

 أدوات الزينةالمرأة و :  خامسالفصل ال. 

  .التجميل عند المرأة في مصر القديمةوسائل : األول  المبحث

  . املرأة املصرية و التجميل :المطلب األول 

  . األزياء :المطلب الثاني 

  .أدوات الزينة يف بالد الرافدين :الثاني  المبحث

  . احللي :المطلب  األول 

  . جتميل العني بالكحل و األصباغ :المطلب الثاني 

  . اللباس :المطلب الثالث 

  . الحلي القرطاجية: المبحث الثالث 

  . ا�وهرات البونية يف تونس :المطلب األول 

  . اللباس :المطلب الثاني 
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 مقدمة عامة 

 

 أ 

مـــا يف  أمجـــل، و مـــن حيـــث األمهيـــة هـــي قضـــية كـــل جمتمـــع، فـــاملرأة تشـــكل نصـــف ا�تمـــع إن قضـــية املـــرأة 

صـور مبشـاركتها شـكالت، فقـد متيـزت املـرأة عـرب العمـن حيـث العواطـف، و أعقـد مـا يف ا�تمـع مـن حيـث املا�تمع 

  . امللكة و اآلهلة و احملاربةالفعالة يف شىت ا�االت، فلعبت دور 

و شـأن و هلـا دور كبـري يف بنـاء أة ذات مكانـة املر فإذا ما رجعنا إىل أقدم ما نعرف من عصور التاريخ، رأينا 

، فقــد ســجل التــاريخ إجنازا�ــا يف كــل اإلنســاينمنــذ بدايــة ا�تمــع حياتــه و كفاحــه احلضــارة، و لقــد شــاركت الرجــل 

  . و احلضارة القرطاجية احلضارة املصرية و حضارة بالد الرافدينحضارة خاصة 

و حقوقها القانونية اليت تستحقها مبا يتفـق مـع رسـالتها العظيمـة الـيت  مل تنل مكانتها االجتماعية  اإلسالمفإ�ا قبل 

  . هلا احلياةخصصتها 

  : الموضوع  اختيارأسباب  -1

 ذلــكو البحــث أكثــر يف املوضــوع مــن األســباب الــيت جعلتنــا خنتــار هــذا املوضــوع هــو دراســة الرغبــة منــا يف 

بأمهيــة املــرأة يف العــامل و ذلــك يف إبــراز دورهــا املــرأة و إمياننــا بــدور علــى جمموعــة مــن الدراســات املتعلقــة بعــد إطالعنــا 

العصـور التارخييـة، إضـافة عـرب ، و كذلك رصد واقع املـرأة و قرطاج من حضاريت مصر و بالد الرافدينيف كل الفعال 

  . و كذلك ممارستها الدينيةاليت أعطيت للمرأة الرغبة يف دراسة القوانني 

  . املرأة إضافة إىل ذلك قلة الدراسات التارخيية اليت تتطرق ملوضوع حبثنانظرة على أمهية إلقاء  -

  : أهمية الموضوع  -2

أدوار يف ا�تمعـات، و مـن يف بناء احلضارة و مـا �ضـت بـه مـن موضوعنا، يف دراسة دور املرأة  أمهيةمتكن 

منزلــة املــرأة علــى األصــعدة ضــافة إىل ذلــك بيــان التــاريخ، إمــا قبــل اجلغرافيــة يف عصــور يف تلــك الرقعــة مث مكانــة املــرأة 

الـزواج مـثال و السياسـية  قوننـةمـن خـالل الشخصـية لصاحلها يف جمال األحـوال املوضوعية و التشريعات  االجتماعية

  . تارخييةاملوضوع على قيمة  احتواء، إضافة إىل ذلك "قيادة الدولة"
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 ب 

  : إشكالية البحث  -3

  :  البحث هيكربى متحور حوهلا أطرح إشكالية  أن كان حري بنا حتقيق أمهية البحث  من أجل 

  . يف احلضارة القدمية؟فيما تتمثل مكانة و أمهية و دور املرأة 

  : فيما يلي و من هذه اإلشكالية الرئيسية راودتنا عدة تساؤالت رأيناها جديرة بالطرح و املعاجلة و نسجلها 

  ؟يف سلك الكهنوتية و ما مدى تأثريها يف احلياة الدينيةاملرأة  ممارسةكيف كانت . 

  ؟املصرية و العراقية حقوق يف القوانني و التشريعات القدميةهل كان للمرأة . 

  ـــة يف كـــل مـــن حضـــاريت مـــا الـــدور البـــارز الـــذي لعبتـــه املـــرأة مصـــر، و بـــالد الرافـــدين، يف احليـــاة االجتماعي

  . ؟قرطاج

  : المنهج المتبع في البحث  -4

  : فيما يلي البحث املدروس، فقد اعتمدنا على أكثر من منهج حبث أوردناهم وضوع نظرا لصعوبة م

  الوصـفي  املـنهج   كمـا اعتمـدنا احلقـائق،  لسـرد  الذي مت اسـتخدامه بشـكل عـام و ذلـك املنهج التارخيي

  . و التحليلي الذي يتالءم مع طبيعة املوضوع

  : خطة البحث  -5

مـن مــادة علميــة يف كـل مــا جـاءت بــه املصــادر و املراجـع املختلفــة قسـمنا حبثنــا هــذا إىل  ســتقيناهبنـاء علــى مـا ا      

املـرأة : ونـا الفصـل الثـاين كـاآليت مـدخل تـارخيي للحضـارة القدميـة، و عنالفصـل األول مخس فصول حيـث تناولنـا يف 

  . و مكانتها يف احلضارة املصرية القدمية

  : و قسمناه إىل أربعة مباحث 

كــان أوهلــا خبصــوص املــرأة يف اجلانــب االجتمــاعي، و الــذي تفــرع إىل ثالثــة مطالــب،   :فــي المبحــث األول عالجنــا 

  . و الثالث كان عن الطالق و املرياثين فقد تناولنا تربية األطفال، الزواج و األسرة، أما الثا



 مقدمة عامة 

 

 ج 

ــاني درســنا  أمــا    األول للمالكــات احلاكمــات، املــرأة يف اجلانــب السياســي، و الــذي تضــمن مطلبــني  :المبحــث الث

و الثاين املالكات الغري احلاكمات، أما املبحث الثالث فتناولنا فيـه املـرأة و الفكـر الـديين، حيـث احتـوي علـى ثالثـة 

  . اآلهلات، أما الثاين املرأة يف سلك الكهنوتية، و املطلب الثالث، األساطري: عاجلنا يف املطلب األول مطالب، 

  .مكانتها يف حضارة بالد الرافدين املرأة و :ي فوسمته باآلتي أما الفصل الثان

ة مطالـب كـان املطلـب األول عـن ثالثيف اجلانب االجتماعي، و تناول بدوره املرأة : حيث تناولنا يف املبحث األول 

  . أما الثالث الطالق و املرياثأما الثاين تربية األطفال، اج و األسرة الزو 

      األول املالكــــات احلاكمــــات، املــــرأة يف اجلانــــب السياســــي، و الــــذي تضــــمن مطلبــــني  : درســــناو المبحــــث الثــــاني 

بـدوره إىل ثالثـة  انقسـماملـرأة و الفكـر الـديين و فتطـرق إىل : و الثاين املالكات الغري احلاكمات، أما املبحث الثالث 

  . و الثالث األساطرياألول اآلهلات و الثاين املرأة يف سلك الكهنوتية مطالب، 

أمـا فيمــا خيـص الفصـل الرابـع فقــد يف التشـريعات القدميــة يف بـالد الرافـدين املـرأة  :كمـا درسـنا فـي المبحــث الرابـع 

  : املرأة  مكانتها يف احلضارة القرطاجية، أخذنا منوذجا عن : عنوناه كاآليت 

  "دوافعهاو عليسة سلوكات : "سيس المجتمع القرطاجيتأالملكة عليسة و  -أ

  . صفونيسية و سلوكاتها -ب

   .يف قرطاجةفيه أهم اآلهلات اإلناث تناولنا و الذي :  الدينيةفي الحياة المرأة  -ج

و الــذي قســمناه إىل ثالثــة مطالــب، األول أمــا الفصــل اخلــامس و األخــري فكــان خاصــا فقــط بــاملرأة و أدوات الزينــة 

لقدميـة، أمــا الثـاين أدوات الزينــة يف بـالد الرافـدين أمــا املطلـب الثالــث ا عنـد املــرأة يف مصـرتناولنـا يف وسـائل التجميــل 

  . تطرقنا إىل احللي القرطاجية
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 د 

  : المصادر و المراجع و نقدها  -6

والــيس بــدج، كتــاب بالنســبة ملصــادر البحــث و مراجعــه فقــد اعتمــدنا علــى مجلــة مــن املصــادر نــذكر منهــا 

اجلانــب  ولهــا كتــاب حممــد بيــومي مهــران، احلضــارة املصــرية القدميــة الــذي تنــااملــوتى الفرعــوين، أمــا املراجــع نــذكر من

نـور الـدين، دور املـرأة يف ا�تمـع املصـري القـدمي، و كتـاب ، و كتاب عبد احللـيم 2القدمية، جيف مصر،  االجتماعي

يف مصــر القدميــة، أمــا فيمــا خيــص املــرأة دومــاس فرانســوا، آهلــة مصــر الــذي تنــاول منــه أهــم اآلهلــات الــيت عبــدت يف 

  . و االجتماعيةالتشريعات القدمية فقد تناولنا من كتاب صويف حسني أبو طالب، تاريخ النظم القانوين 

الالهـــوت، كـــذلك كتـــاب عبـــد املالـــك ا، كمـــا اعتمـــدنا علـــى كتـــاب غـــزل املاجـــدي متـــون ســـومر، التـــاريخ امليثولوجيـــ

ال ننسـى  القـدمي، كمـا الشرق األدىن سليم، دراسات يف حضارة  أمنيأمحد اب كذلك كتهذا هو العراق،  سالطنية، 

  . فمطر حممد حسني، احلرف و الصورة يف عامل قرطاجكتاب 

  . بعض أعداد من ا�لة اإلفريقيةكما اعتمدنا على بعض الدراسات املتخصصة يف بعض الدوريات التارخيية مثل 

  : صعوبات البحث  -7

أيضـا، لكـن أعظـم ال خيل كل حبث علمـي مـن الصـعوبات علـى املسـتوى املعـريف و املنهجـي و االجتمـاعي 

تتنـاول موضـوعنا، كـذلك أغلـب املصـادر العلميـة كانـت باللغـة صعوباتنا كانت تتمثل يف قلة املصادر و املراجع الـيت 

مـــن احملاولـــة يف البحـــث،  ن هـــذا ال مينعنـــا املوضـــوع، إال أمـــا أدى بنـــا إىل وجـــود صـــعوبات يف تنـــاول األجنبيـــة، هـــذا 

  . كذلك صعوبة حصول بعض املراجع خاصة اليت تتعلق باملرأة القرطاجية

  : الشكر و االمتنان  -8

أســــتاذنا الفاضــــل الربوفيســــور االمتنــــان ملشــــرفنا  ال أن تقــــدم جبزيــــل الشــــكر و خــــالصإا و ختامــــا ال يســــعن

  . الذي كان لنا نعم املكون عند دراستنا و خري ناصح  و موجه يف حبثنا هذاسالطنية عبد املالك 



 مقدمة عامة 

 

 ه 

" عيدي سـليمسـ"األسـاتذة خاصـة األسـتاذ كما ال يفوتنـا أن تقـدم بالشـكر إىل عمـال املكتبـات و إىل كـل 

  . املعنوي، و إىل كل من أعاننا بالدعاء و الكلمة الطيبة بالدعم و الزمالء الذين أمدونا

مـا خنـتم بـه قولـه  آخـرالسـبيل و كما أننا ندعو اهللا خملصني أن نكون قد وفقنـا يف هـدفنا و علـى اهللا قصـد 

 و ال حتملنـا مـا ال طاقـة لنـا بــه  ربنـا  مـن قبلنــا  را كمـا محلتـه علـى الـذين ربنـا ال حتمـل علينـا إصــ: "و تعـاىل سـبحانه 

  ".لى القوم الكافرينو اعف عنا و اغفر لنا و ارمحنا أنت موالنا فانصرنا ع

  . من سورة البقرة 286اآلية 

  

  

 



 
 

  

  

  

 

  حضارة مصر القديمة: المبحث األول 

 المبحث الثاني حضارة بالد الرافدين 

  الحضارة القرطاجية : المبحث الثالث  
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  : حضارة مصر القديمة : األول المبحث 

تعتـرب مصـر أم العروبـة و منــارة اإلسـالم، و قلـب العــامل العـريب ووسـاطة العــامل اإلسـالمي و حجـر الزاويــة يف 

عمـر مـا عمرتـه احلضـارة الفرعونيـة، و الـيت فاإلنسان مل يعرف حضارة من حضارات التاريخ القدمي  1العامل اإلفريقي،

  .2رسوخ ال مثيل هلما قط عراقة وبرهنت عن 

  : أصل التسمية  -أ

  : املسميات على سبيل املثال أطلق املصريون القدماء العديد من املسميات على بالدهم، و من بني هذه 

  . اليت تعين باللغة اهلريوغليفية األسود أو األمسر، يف إشارة إىل األرض الغنية بطمي �ر النيل :كمت   -

و اشـتق منهـا فيمـا بعـد اسـم مصـر يف اللغـات " Aigyptes"أما اإلغريق فقد أطلقوا على مصـر اسـم إجيـوبتس  -

  .األوروبية احلديثة

صــر احلــايل مــن الكلمــة املصــرية جمــر، أو مشــر الــيت تعــين احملــض أو الكنــون، يف إشــارة إىل حــدود و اشــتق اســم م -

ملكنونــة، كبــري مــن هجمــات املعتــدين، و عليــه فــإن مصــر احلميــة أو امصــر الطبيعيــة الــيت محتهــا و حضــنتها إىل حــد  

  3.فهي كنانة اهللا يف أرضه

و مصــر هــي املدينــة املعروفــة مسيــت لتمصــرها، أو ألنــه مبعناهــا املصــر ابــن نــوح و قــد تصــرف و ذكــر هــذا مــن ناحيــة 

   4.اللغة

العربيـة، الـذي ال يـزال مسـتعمال يف اللغـة " مصـر" سـامي   االسـم كما جند أن سكان آسيا قد أطلـق علـى مصـر   -

عــربوا " األمحــر و األســود" اسـمو أهـم وصــف ملصــر يوجـد يف لغــة قــدماء املصـريني أنفســهم فقــد أطلقـوا علــى بلــدهم 

                                                           
  . 8م، ص1999، )م.د(املعرفة اجلامعية، ) ط.د(فرعونية، يف مصر ال االجتماعيةورة مهراتة، الثحممد بيومي  1
  . 30دار مصر للطباعة، ص القدمي، إبراهيم زرقان، حممد أنور شكري و آخرون، حضارة مصر و الشرق  2
  . 388م، ص 2011دار النفائس للنشر، بريوت " امليسرة"حممد سهيل طقوس، موسوعة احلضارات القدمية  3
   .447م، ص 2005الرسالة ناشرون، لبنان، ، مؤسسة 8حممد الدين، حممد بن يعقوب الفريوز أبادي، القاموس احمليط، ط 4
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أنــــه قــــد عــــربت و جنــــد  1،بــــاللون األمحــــر عــــن املســــاحات الصــــحراوية ذات املنــــاخ، الشــــبيه مبنــــاخ الصــــحراء الكــــربى

كالمهــــا أمســــاء " حيــــة"و إســــم " تــــاوى" اســــم اســــتخداموطنهــــا بأمســــاء أخــــرى كــــان أكثرهــــا  النصــــوص املصــــرية عــــن

  2.وصفية

و األرض " قــيم"هــو ملصــر عنــد القــدماء و اإلســم الشــائع " منفــيس"أمســاء مدينــة بــالد مصــر يرجــع إىل أحــد  اســمو 

  3.و معناه أرض الفيضان" تومريي"و السوداء، و هناك إسم شائع ه

  : اإلطار الجغرافي  -ب

رة مــن أعــرق فيهــا حضــابــأن تقــوم ومــات ســواء اجلغرافيــة أو الطبيعيــة، و الـيت أهلتهــا قـد وهــب اهللا مصــر مقل

و تعــرب احلضــارة  4يف مصــر،كــان أول العوامــل الــيت قامــت عليهــا احلضــارة حضــارات العــامل القــدمي، فالعامــل اجلغــرايف  

ذكــرت أكثــر مــرة يف حيــث  5القــدمي،اإلنســان الــيت قامــت يف وادي النيــل مــن احلضــارات ذات أمهيــة كبــرية يف تــاريخ 

 .6"أدخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني"القرآن الكرمي 

الوحيــدة يف آســيا، و هـي بـذلك تعتــرب الدولـة و يقـع جـزء منهــا و هـو سـبه جزيــرة سـيناء يف الطــرف الغـريب مـن       

طـــل مصـــر علـــى أعظـــم حبـــرين يف العـــامل، مهـــا البحـــر الـــيت تشـــغل مســـاحتها جـــزأ أســـيوي و جـــزء إفريقـــي، و تالعـــامل 

الـذي كـان ذا أطـول �ـرين يف العـامل و متوسط �ر النيـل أحـد و البحر األمحر، و مبساحات طويلة توسط األبيض امل

هـريودت علـى مصـر بأ�ـا هبـة النيـل فاحليـاة اليونـاين أمهية كبرية يف قيام احلضـارة املصـرية القدميـة، حيـث أطلـق املـؤرخ 

                                                           
  .746م، ص 2000لنشر، القاهرة، ، العريب 1مسري أديب، موسوعة احلضارة، املصرية القدمية، ط 1
العامــة، فــرع املصــرية ، اهليئــة )ط.د(رمضــان، عبــد العظــيم : مصــر القدميــة، تــح صــور تــاريخ آخــرون، موســوعة تــاريخ مصــر عــرب الع العزيــز صــاحل وعبــد  2

  . 09ص م، 1998الصحافة، 
 – 911(األكادمييــة جملـة مبيســان للـدار شـام العصــر اآلشـوري احلـديث، مـدة خـالل رين و مصــر القدميـة دعـاء حمـس علـى الصــكر، العالقـات بـني النهـ 3

  . 120م، ص 2014، 24ميسان، ، جامعة )م.ق 612
  . 126، ص1948يف فجر التاريخ، املطبعة النموذجية، القاهرة املصرية إبراهيم زرقانة أمحد، احلضارات  4
  . 10، ص 1991، )م.د(، دار األمل، 1علي عكاشة و شحادة الناطور، اليونان و الرومان، ط 5
   .99سورة يوسف، اآلية   6
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يقـــدر طولـــه بأربعـــة ، إذ 1و النباتيـــة بالنيـــلالبشـــرية و احليوانيـــة يف مجيـــع مظاهرهـــا و نواحيهـــا  تـــرتبطيف مصـــر القدميـــة 

  2.أطول األ�ار و أضخمهافهو بذلك آالف ميل تقريبا 

، 3و أوروبـا إفريقيـا  و  آسـيا هامـا عنـد ملتـق ثـالث قـارات مـن الـدنيا القدميـة إذن حتتل مصر موقعا اسـرتاتيجيا      

 األطلسـي  إىل احملـيط  اآلخـر  اهلنـدي و املنطقـة احلـارة و ميتـد إىل احملـيط و عند مفرتق حبرين داخليني ميتد أحـدمها 

   4.مسالك الشرق و الغرباليت جتتمع عندها أرض الزاوية مصر و ال تزال و املنطقة الباردة لذلك كانت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 14م، ص2008عبد النعيم ضيفي عثمان، تاريخ مصر، من العصر الفرعوين حىت العصر احلديث، دار الرشاد، القاهرة،   1
  . 01ص م، 1996، القاهرة 2مدبويل، ط كمال، مكتبة   حسن: ترالفتح الفارسي، جيمس هنري برستد، تاريخ مصر و أقدم العصور،   2
  . 06م، ص 1998، مكتبة مدبويل، القاهرة، 2مصر يف العصور الفرعونية، طإبراهيم متيز سيف الدين و زكي علي و آخرون،   3
  . 01م، ص 2000درا املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ، 2طحممد فريد فتحي، يف جغرافية مصر،   4

  مصر القديمةتوضح خريطة :  01شكل رقم 

  http:/www.qwled.com: المرجع 
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  : حضارة بالد الرافدين : المبحث الثاني 

الـيت احلضـارات القدميـة القليلـة حضارة العراق القـدمي، و هـي إحـدى ) النهرين(يقصد حبضارة بالد الرافدين 

  1.مصطلح احلضارة األصليةاملؤرخ الشهري توبين عليها  أطلق

ـــــرة و أرض الفـــــراتو أطلـــــق علـــــى العـــــر  ـــــون و اقـــــرتن و ســـــكا�ا ني اق أيضـــــا اســـــم اجلزي            امســـــه بالرخـــــاءالفراتي

ـــدة االزدهـــارو  ـــة بعي ـــذ أزمن حيـــث قامـــت فيهـــا عـــدة مـــن أهـــم املراكـــز احلضـــارية و تعتـــرب منطقـــة بـــالد الرافـــدين  2من

عاصـمة   akkadأكـاد : ازدهرت يف عهدها عدة مدن مـن أمههـا  و اليتالقدمية منها احلضارة السومرية حضارات 

  3.سنة 4000مث تأيت احلضارة البابلية و اليت حكمت قرابة "   ur"و أور سرجون امللك 

  : أصل التسمية  -أ

و أصـلها عــريب فـبالد الرافــدين أن معناهــا الشـاطئ فهنـاك مــن يعتقـد و معـىن كلمــة عـراق البـاحثون يف أصــل اختلـف 

       4اجلبـــلأ�ـــا اجلبـــل أو ســـفوح عناهـــا مو و الفـــراث،  دجلـــةشـــاطئ و هـــي كـــذلك أل�ـــا عـــراق مـــن البحـــر هـــي قريبـــة 

أ�ا كلمة فارسية ضفيت الواد أو السهل أو البالد السفلى، و قد ذهب بعـض املفسـرين العـرب إىل  آخر عنو يرجع 

و ذلـك راجـع       الـواد العرب علـى القـيم اجلنـويب مـن العـراق أنه كلمة العراق تعين اجلرف أو الساحل و قد أطلق 

ـــرة املزروعـــات و األراضـــي  دجلـــة و الفـــراث يف طبيعـــة تكـــوين الســـوداء املســـتغلة يف الزراعـــة و قـــد أســـهم �ـــر إىل كث

        ، و هنــــاك مــــن يــــذهب إىل القــــول بــــأن تســــمية العــــراق يرجــــع يف أصــــوهلا إىل القــــرن الثــــاين عشــــر مــــيالدي 5املنطقــــة

                                                           
  . و تطورت منذ عصور ما قبل التاريخاحلضارة اليت تشتق من حضارة سابقة هلا بل نشأت : احلضارة األصلية   1
، 1980 الـرتاث العلمـيبغداد، جامعـة بغـداد، مركـز ة و احلضارات العربية اإلسالمية، القدميطه باقر، موجز يف تاريخ العلوم و املعارف يف احلضارات   2

  09ص
  . 13، صد تالفكر، و الثقايف، دار  االقتصاديالقدمي، السياسي و  األدىنم فزح، تاريخ الشرق نعي  3
  . 13، ص 1965دار اجلبل، بريوت ، 1حضارة العراق ج : ي الدباغ و آخرون تق  4
   .14 ص 2013اإلسكندرية، اجلامعية م، درا املعرفة .ق 639منذ أقدم العصور حىت الغزو اإليراين القدمي أمحد أمني سليم، تاريخ العراق   5
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اريقـــا  عـــرف بإســـمم .ق) 1160، 1580( الكاشـــي العهـــديف أواخـــر و يعتمـــدون يف ذلـــك علـــى أنـــه هنـــاك فطـــرا 

 1.حيث عرفت ايراك مث عربت عراق أو العراق

ســباخ و ســجر و مسيــت فيــه عــراق ألنــه دنــا مــن البحــر و مســي الرومــي احلمــوي ليــاقوت و جــاء مــن معجــم البلــدان 

   2.أسفل أرض العربأن  أييف أسفلها  اخلرز املثية و هو بذلك عراق القرب

فـأطلقوا علـى جنــوب تســميات عديـدة حسـب الفـرتات التارخييـة و لقـد أطلـق سـكان احملليـون علـى بالـدهم 

أمـا يف اللغـة الســومرية  األكاديــةبـالد ســومر و ذلـك يف اللغـة تارخيـه تســمية مـاث شـومريي الــيت تعـين العـراق يف فجـر 

كــان يطلــق عليهــا يف اللغــة رمبــا تعــين أيضــا أرض زراعيــة أمــا بــالد بابــل فالــيت )  Kie – en – gi(r(فكانــت 

   آشـوريأطلـق عليهـا اسـم مـات  آلشـورمـات بابـل و الـيت تعـين بـالد بابـل و األمـر كـذلك بالنسـبة  تسميةاألكادية ال

  3.و تعين بالد أشور

  : الموقع الجغرافي  -ب

حــىت  ثينبــع �ــر الدجلــة و الفــرا حــىتة مــن هضــبة أرمنينــا يف الشــمال القــدمي املنطقــة املمتــديشــكل العــراق 

اخلليج العريب من اجلنوب و من الفراث غربا حىت ما وراء دجلة شرقا فبالد الرافدين أرض النهرين الدجلـة و الفـراث 

   4.يف الشمال و الشرق للبالد املتخامةحىت املناطق اجلبلية 

  

  

                                                           
  . 13،14ص ، 2000اجلامعية القدمي، درا املعرفة العراق يف تاريخ دراسات : سليم  أمنيأمحد   1
  . 93، ص 1993بريوت، ، دار سادر، 4مج البغدادي، معجم البلدان، موي الرومي احلاهللا عبد اهللا ياقوت بن عبد  أيبشهاب الدين   2
 فظهـرت فيهـاالعـراق  شـور يف مشـايلآلـبالد  و بالنسبةأربعة أمهها دجلة كبري متبع من آسيا تعرف بناحية كردستان اليوم خترتقه أ�ار إقليم  : ور بالد آش  3

ابــراهيم اليــازجي، بــريوت ، التصــحيح املــدور تــاريخ بابــل و آشــورأفتــدى خنلــة املــدور مجيــل  :أنظــر مملكــة آشــور، للمزيــد أقــدم العصــور و تأسســت فيهــا 

  . 22، ص 1879
   .12، ص1977اإلسكندرية، الثالث، ق،م، دط،  األلفحممد عبد اللطيف حممد علي، تاريخ العراق القدمي حىت �اية   4
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 الرئيسـيحليـاة ا ان شـريانيعتـرب اللـذان  1اجلغرافية البارزة يف العراق هي وادي دجلـة و الفـراث

فلقـد كـان ، قصـوىو جتـاريي ذا أمهيـة إسرتاتيجي 

   األقصــى و اهلنــد، املتوســط و احملــيط اهلنــدي و الشــرق 

علــى اجلنــويب، و تــوافرت أراضــيه العــراق مــن مســاحات واســعة صــاحلة للزراعــة خاصــة يف القســم 

مـا بـني النهـرين و لـبالد السـكان القـدماء أويـراين للمزيـد أنظـر كلـود مـارغوث 

  . 24، ص 2000آسيا الصغرى، دار املعرفة اجلامعية، 

  بالد الرافدين

www.  

                                                            

12 

اجلغرافية البارزة يف العراق هي وادي دجلـة و الفـراث من الظروف

إسرتاتيجي  قارة آسيا، و تتمتع مبوقعفالعراق تقع يف اجلزء الغريب من 

املتوســط و احملــيط اهلنــدي و الشــرق بــني البحــر املتوســط و احملــيط املوصــلة ملتقــى العــراق التجاريــة 

العــراق مــن مســاحات واســعة صــاحلة للزراعــة خاصــة يف القســم 

  2.من خالل �ري الدجلة و الفراث بصفة خاصةمصادر مائية ضخمة 

                                         

أويـراين للمزيـد أنظـر كلـود مـارغوث حتت إسم يـورتن البابلية يف النصوص  ووردتأصل سومري 

  . اجلارئة و الداويدجلة  فقد وردت يف النصوص القدمية اسم ادالقت أو أدجالت و تفيد 

آسيا الصغرى، دار املعرفة اجلامعية، ، إيران، تاريخ العراق القدمي الشرق األدىندراسات تاريخ و حضارة 

بالد الرافدينخريطة :  02شكل رقم 

www.blogspot.com: المرجع 

                                           : الفصل األول 

من الظروفو 

  . يف هذه املنطقة

فالعراق تقع يف اجلزء الغريب من 

ملتقــى العــراق التجاريــة 

العــراق مــن مســاحات واســعة صــاحلة للزراعــة خاصــة يف القســم  أراضــي و تتــألف 

مصادر مائية ضخمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
أصل سومري ذات : فراث   1

    .الشماليةسوريا 

دجلة  فقد وردت يف النصوص القدمية اسم ادالقت أو أدجالت و تفيد 
دراسات تاريخ و حضارة : أمحد أمني سليم   2
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  : الحضارة القرطاجية : المبحث الثالث 

يف أواخـــر القـــرن التاســـع قبـــل يف الغـــرب، و قـــد تأسســـت املدينـــة  الفينيقيـــةتعـــد قرطاجـــة كـــربى املســـتعمرات 

فبسـطت نفوذهـا لدولة قويـة هـي اإلمرباطوريـة القرطاجيـة أو البونيـة، عاصمة  أصبحتقرطاج أنه  لبثتو ما امليالد، 

  1.على املستعمرات القريبة منها

  : أصل التسمية  -أ

ســم التيــين م عــن اقــد جــاء مــن كلمــة قرطــاجو، و قــد أخــذت هــذه الكلمــة أو هــذا اإلســإن اســم قرطــاج 

عـــن اإلســــم بتغيريهـــا إىل كارشــــيدون أو كرخيـــدون أو كرتشــــادون و قــــد قـــام اإلغريــــق فينيقيتـــني مكـــون مـــن كلمتــــني 

  2.للكلمة و هي قرت حدشت و اليت تعين املدينة احلديثةالصحيح 

  3.ة اليت أصبح يطلق عليها الشمال اإلفريقي يف الوقت احلايلكل هذه التسميات أطلقت على مدينة واحدة 

    كــرد تشـــادون بينمـــا كانـــت تعـــين لـــدى الكنعـــانيني كرتـــاجو و يف اإلغريقيـــة  إن كلمــة قرطاجـــة تعـــين يف اللغـــة الالتينيـــة  

أمـــا امللكـــة غليســـا فقـــد  4،املدينـــة اجلديـــدةاحملليـــني كريجـــات حدشـــت أي قـــرت حدشـــت أو و هـــم ســـكان املدينـــة 

  5.أطلقت عليها اسم كرثادا و اليت سبق و قبل أ�ا املدينة احلديثة

و مييــل أغلــب املــؤرخني إىل أن هــذه املدينــة هــي هنــاك مدينــة ســابقة هلــا يف النشــأة  تســمية يتضــح لنــا أنمــن خــالل ال

    6اجلديـــدة عنهـــاكتمييـــز للمدينـــة جـــاءت  م و أن التســـمية .ق 1500يف نفـــس املنطقـــة حـــوايل الـــيت أسســـت  أوتيكـــا

                                                           
  . 332حممد سهيل طقوس، املرجع السابق ص   1
، 1994، دمشـق )1(للدراسـات و الرتمجـة و التوزيـع، الطبعـة دار طـالس شـلب الشـام، ه، قرطاجـة، احلضـارة و التـاريخ، ترمجـة يوسـف فرانسـوا دوكرييـ  2

  . 41ص 
  . 105ص  1991ر التاريخ القدمي، مكتبة مدبويل، القاهرة بروترهاريف، موسوعة خمتص  3
  . 22ص ، بريوت، لبنان 27ج / اجلزائرتونس، العربية بني األمس و اليوم احلضارات عاطف عبيد، قصة و تاريخ   4

العالقــات بــني دول اخللــيج غـرب العــريب، حبــوث املــؤمتر العلمــي اخلليجـي املغــاريب األول، للهجــرات العربيــة، املســعيد بــن فــايز السـعيد، اجلــذور التارخييــة   5

   .101ص  د د ن،العريب، 

   . 35، ص 1986عبد املنعم ماجد، دار النهضة، مصر  طلعت آباضة: ترإفريقيا الشمالية، أندريه، تاريخ  شارل جوليان  6
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هــذا جعلهــا تشــكل ، األمينــة صــور دمــن الشــرق لتمييزهــا عــن مو هنــاك رأي آخــر يقــول أن هــذه التســمية جــاءت 

  1.تعوض مدينة صور أصبحتيف غرب البحر األبيض املتوسط و الفينيقي الثقل التجاري مركز 

  : الجغرافي  الموقع -ب

  كلــم تقريبــا مــن الشــمال الشــرقي ملدينــة تــونس، حيــدها مــن اجلنــوب خلــيج تــونس   16تقــع قرطاجــة علــى بعــد        

را املاحلة و املمتدة على الشاطئ و شبه اجلزيـرة هـذا و من الشرق البحر األبيض املتوسط، و من الشمال حبرية سوكو 

   2.من الغرب

    أن قرطاجــة توجــد يف خلــيج شـــبه جزيــرة بــارزة معظــم حميطهــا حيــده البحــر مــن جهـــة : " حيــث كتــب بوليــب قــائال 

  3.مرت 4440أي  *أستادا 25حنو من جهة أخرى، و يبلغ عرض الربزخ الذي يربطها بليبيا و إحدى البحريات 

     ات، و لـــديها شـــكل مثلـــث تقريبـــا، مجيـــع اجلهـــإن قرطاجـــة كانـــت تقـــوم علـــى هضـــبة صـــغرية و حتميهـــا الطبيعـــة مـــن 

يبلــغ ارتفاعهــا  بنتــوءإىل اجلنــوب يف حــني أن قيمتــه تــدخل مــن ناحيــة الشــرق يف البحــر و متتــد قاعدتــه مــن الشــمال 

  4.مرت 130

تتميــز يف غــرب البحــر املتوســط، حيــث املــدن الفينيقيــة عليهــا  اجــة مــن أفضــل املواقــع أي مت إنشــاءو يعتــرب موقــع قرط

خليج حممي من الرياح يف غرب البحر املتوسط، حيث يتميز بوقوعه يف خليج حممي من الريـاح الشـمالية يف بوقوعه 

  5.الغربية

                                                           
  . 45، ص 1981، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بريوت، فينيقيةحممد أبو احملاسن عصفور، املدن ال  1
  . 12، ص 1981، 1إبراهيم بالش، منشورات عويدات بريوت ط: ترميادين مادلني هورس، تاريخ قرطاج،   2

  . رومانية تساوي مئة و مثانية مرتهو وحدة قياس : استادا * 
  . 29، ص1988، اجلزائر، 1و التوزيع، طحممد الصغري غامن، اململكة النوميدية و احلضارة البونية، دار األمة لطباعة و النشر   3
  . 08، ص 2007، الدولة القرطاجية، الرباط، د ت، 2حممد النازي سعود، ج  : ترالقدمي،  فريقيا إمشال ستيفان غزال، تاريخ   4
   .218، ص 1999اإلسكندرية مركز النشر اجلامعي أمورنيبة، قرطاجة البونية، تاريخ و حضارة حممد الطاهر الشاديل   5
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توضح الموقع الجغرافي لقرطاج خريطة :  03شكل رقم 
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   الحياة االجتماعية المرأة في : المبحث األول 

أحيانا عـن الـدور الـذي قـام بـه الرجـل، و لقـد كـان دور املـرأة  مل يكن يقللعبت املرأة يف مصر القدمية دور 

حبيا�ـا العامـة يف ا�تمـع، فـاملرأة و يتصـل ثانيهمـا يتمثـل يف أمـرين يتصـل احـدمها حبيا�ـا اخلاصـة يف املنـزل، يف احليـاة 

  .يف تأدية بعض أعمالهأ�ا أم وزوجة فهي رفيقة الرجل يف رحلة احلياة، و ساعده األمين إىل جانب 

  الزواج و األسرة : المطلب األول 

  : الزواج / أ

ذات  األمـرللحياة االجتماعية املصرية و يبـدو أن األسـرة كانـت يف بـادئ كانت األسرة هي النواة احلقيقية 

و حتــت  االثنــنيهــي ربــة البيــت، و أطفــال يعيشــون يف كتــف طــابع حمــدود، قوامهــا زوج و هــو رأس األســرة، و زوجــة 

ذاك إىل العمات و اخلاالت بـل األعمـام و األخـوات، فاألسـرة تشـمل مجيـع  سرعان ما أخذت تتعدىرعايتهما، مث 

  يعيشــون يف كتــف رب األســرة و يبــدو أن رب األســرة كــان يتكفــل عــادة ببنــاء األســرة غــري املتزوجــات،  الــذين األفــراد

مجيعــــا  كــــانوا فقــــد اخلــــدم، األصــــهار و املــــوايل وو األخــــوات و و أن األســــرة تشــــمل الوالــــدين و األوالد و األخــــوة 

  1.خيضعون لسلطة رب األسرة

ا يف ذلــك مــن فوائــد مجــة مــن أمههــا فقــد حــرص ا�تمــع املصــري القــدمي علــى الــزواج املبكــر بــني الشــباب، ملــ

  .تنشئتهم و العناية �م حىت يصبحوا رجاالحىت ميكن إجناب األطفال يف سن مبكر 

أنـه " بتاح حوتـب"املصريني إىل الشباب و منها ما جاء يف نائح  و من أهم النصائح اليت وجهها احلكماء 

و إذا أصبحت رشيدا فأسس لنفسك بيتا و اختذ لنفسك زوجـة و أحبـب زوجتـك يف حـدود العـرف، أو عاملهـا   "

الـــتحفظ يف العالقـــة بـــني الفـــىت و الفتـــاة قبـــل ، و يالحـــظ أن ا�تمـــع املصـــري القـــدمي كـــان يـــرى ضـــرورة "مبـــا تســـتحق

                                                           
1  A. Moret, le nille et la civilisation égyptienne, paris, 1962, p318.   
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عليـــه نوعـــا مـــا مـــن  أســـبغا الـــزوجني ممـــتـــتم يف املعبـــد حبضـــور أقربـــاء و يبـــدو أن مراســـيم عقـــد الـــزواج كانـــت  1الـــزواج

مشـــافهة بـــني كبـــار األســـرتني، مث تطـــور فيمـــا بعـــد إىل نـــص القدســـية، و يبـــدو أن العقـــد يف أول األمـــر كـــان اتفاقـــا 

  2.مكتوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نه حل ملشاكل املراهقـة و مـا ينـتج عنهـا مـن الزواج املبكر فيه محاية للشباب، و أ اعتقد املصريون القدماء أنو      

   3.و تكوين أسرة الشاب على الزواج املبكريف ا�تمع و هلذا أحثت احلكم و التعاليم  احنرافاتعقد و 

أوال الراغبـــان يف الـــزواج يســـعيان إىل التعـــارف و الفـــىت كانـــت الفتـــاة املصـــري،   عمـــكمـــا هـــو متبـــع اآلن يف ا�تو       

حفـل خصيصــا أو حفــل عـام، ة كثـريا مــا يقـام أسـرة صـديقة يتأمـل الفــىت فتاتـه يف طريـق أو بيــت بطريقـة أو بـأخرى، 

اختيـار بل هنـاك حـاالت كانـت الفتـاة تسـعى بنفسـها إىل من أهلها بطلب يد العروس  األمرلينتهي لذلك التعارف 

                                                           
، 2009، )م.د(ة، دار املعرفـة اجلامعيـة، شـرق القـدمي يف حضـارة مصـر القدميـاللطيـف، دراسـات يف تـاريخ و حضـارة ال دسـوزان عبـسـليم،  أمـنيأمحـد   1

  . 130ص
  . 5، ص1984اإلسكندرية، احلضارة املصرية، ، 5، اجلزء األدىن القدميحممد بيومي مهران، دراسات يف تاريخ الشرق   2
  .462، ص 2001، درا النهضة الوطنية، 1منذ أقدم العصور حىت �اية عصور األسرات الوطنية، ج  حضارة مصر القدميةرمضان عبدة علي،    3

  القديمةالزواج في مصر :  04شكل رقم ال

  www.civilizationguards.com: المرجع 
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الفتـاة علـى الرجـل الـذي سـتعيش يف كتفـه و لـه، 

  1.اهلامة يف هذا املقام

عقـد  إجـراءيف و يبدو أن يف أمر العروس كان ينوب عنها أهلها 

كمــــا عرفتــــه الشــــعوب القدميــــة مجيعــــا، و علــــى أي حــــال فــــإن تعــــدد 

ويــة، منهــا أن حيفــظ للمــرأة حريتهــا الــيت يتشــدق �ــا أعــداء تعــدد الزوجــات ذلــك ألن إباحــة 

الـة حو ال يكرهها على قبول من ال ترضاه زوجا هلـا، و لكـن حتـرمي التعـدد يكرههـا علـى 

عزوبــة ال يعوهلــا منهــا االختيــار بــني الــزواج بصــاحب زوجــة، و بــني 

و الرومـان،  املـةلبطكبـريا يف عصـري ا  انتشـارا

و على األخص األخـت الشـقيقة املولـودة مـن 

  . 93، ص)ت.د(ار الفكر العريب، القاهرة، 

  

  . 31م، ص1989

  عادات الزواج عند المصريين القدماء 

www.  
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الفتـاة علـى الرجـل الـذي سـتعيش يف كتفـه و لـه، مصر القدمية أن توافـق  جمتمع يك حيا�ا، فلقد كان من تقاليد 

اهلامة يف هذا املقاممن القواعد و األهل رأي الوالدين  احرتامو ذلك كان 

و يبدو أن يف أمر العروس كان ينوب عنها أهلها فالزواج عند املصريون القدماء يتم وفق عقود قران، 

  2.م. القران إىل ما قبل القرن السابع ق

كمــــا عرفتــــه الشــــعوب القدميــــة مجيعــــا، و علــــى أي حــــال فــــإن تعــــدد   كمــــا عــــرف املصــــريون تعــــدد الزوجــــات،

ويــة، منهــا أن حيفــظ للمــرأة حريتهــا الــيت يتشــدق �ــا أعــداء تعــدد الزوجــات ذلــك ألن إباحــة الزوجــات لــه دوافعــه الق

و ال يكرهها على قبول من ال ترضاه زوجا هلـا، و لكـن حتـرمي التعـدد يكرههـا علـى حريتها 

االختيــار بــني الــزواج بصــاحب زوجــة، و بــني غريهــا حــني تلجئهــا الضــرورة إىل 

   3.و قد يعجزها أن تعول نفسها

انتشـاراانتشـرت و كان هناك عادة غريبة هي زواج الشخص بأخته، و قد 

و على األخص األخـت الشـقيقة املولـودة مـن أخوا�م زوجات هلم، و زواج الشخص من أخته البطاملة 

                                         

ار الفكر العريب، القاهرة، دذ فجر التاريخ حىت العصر احلديث، من االجتماعيتاريخ مصر عبد العزيز سليمان نوار، 

   .05، ص )ت.د(هرة، االقدمية، مكتبة اإلسكندرية، الق  مصريف ةعبد احلليم نور الدين، املرأ

1989دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ، 4، ط2حممد بيومي مهران، احلضارة املصرية القدمية، ج

  . 719، ص....املصرية القدميةمسري أديب، موسوعة احلضارة 

عادات الزواج عند المصريين القدماء :  05شكل رقم ال

www.bing.com: المرجع 

                                               الفصل الثاني

يك حيا�ا، فلقد كان من تقاليد شر 

و ذلك كان وفوق هذا 

فالزواج عند املصريون القدماء يتم وفق عقود قران، 

القران إىل ما قبل القرن السابع ق

كمــــا عــــرف املصــــريون تعــــدد الزوجــــات،       

الزوجــات لــه دوافعــه الق

حريتها  املرأةالتعدد ال حيرم 

غريهــا حــني تلجئهــا الضــرورة إىل واحــدة ال متلــك 

و قد يعجزها أن تعول نفسها أحد، 

و كان هناك عادة غريبة هي زواج الشخص بأخته، و قد      

البطاملة معظم  فأختذ

   4.نفسها األم

 

 

 

 

 

                                                          
عبد العزيز سليمان نوار،   1
عبد احلليم نور الدين، املرأ  2
حممد بيومي مهران، احلضارة املصرية القدمية، ج  3
مسري أديب، موسوعة احلضارة   4
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  : األسرة  -ب

كبرية داخـل منزهلـا، فهـي مبثابـة ، و املرأة هلا مكانة  االحرتاماملصرية القدمية متماسكة يسودها كانت األسرة 

    غالبــا مــا يكــون يف صــورة عينيــة امللكــة، و هــي تعمــل و تقتصــد و تتصــرف يف دخــل زوجهــا اهلزيــل املســتقر، الــذي 

  1.غالبا ألسباب ماديةالفقراء �ذه امليزة تعدد الزوجات، و لكن بيح القانون يو 

يف االســـتقرار و  كانـــت تشـــهد الســـعادةاملصـــرية القدميـــة  علـــى أن األســـرة و تـــدل الـــدالئل و اآلثـــار مـــن تراثنـــا القـــدمي  

  2.و رسوما�م و متاثيلهم عن ذلكحيا�م الزوجية، كما عربت كتابا�م 

املدرســــة املاشــــية لرتعــــى أو إىل بإعــــداد الطعــــام لألســــرة، و ترســــل الصــــغار إىل فــــاملرأة املصــــرية كانــــت تقــــوم 

تعــد اخلبــز و الطعــام، و تنتهــز أوقــات أو لتغســل مالبســها، و هــي جر�ــا، عــة ا�ــاورة لــتمأل رت ليتعلمــوا و ختــرج إىل ال

ىل األســـواق لتبيـــع لزوجهـــا و أوالدهـــا    و الـــيت ختتلـــف إ تقهـــابـــس أو تر املالفـــراغ لتغـــزل فيهـــا أو تنســـج أو حتيـــك ال

  3.طيورها و زبدها و ما نسجته من أقمشة

   ، هتريــد بيعــمــا ليهــا إاألســواق ســافرة حتمــل كانــت تــذهب إىل كمــا أن املــرأة الفرعونيــة كانــت تتمتــع حبريتهــا الكاملــة   

يف البـــذر و احلصـــاد، و كانـــت املـــرأة ختـــرج يف يف شـــرائه و ختـــرج إىل احلقـــل ملســـاعدة زوجهـــا و تـــأيت منهـــا مبـــا ترغـــب 

كانـت تسـتقبل مـع زوجهـا الضـيوف مـن بنزهة للصيد، و كـذلك  صحبة زوجها لزيارة األقارب و األصدقاء أو القيام 

  .طيلة العصر الفرعوين غد و الرواحظلت تتمتع بكامل حريتها يف الاجلنسني و عليه فإن املرأة املصرية 

  : تربية األطفال : المطلب الثاني 

تعتــرب و أحقهـا بالعنايـة سـواء علــى مسـتوى األسـرة أو ا�تمـع، و الواقـع أن الطفولـة هـي أوىل مراحـل احليــاة 

الــيت تقــاس �ـــا تطــور ا�تمــع و تقدمـــه حيــث أن االهتمـــام بــه مـــن أهــم املقـــاييس  االهتمــامدراســة تربيــة األطفـــال و 

                                                           
  . 53صم، 1993، دار الشروق، القاهرة، 1، ط"النظم السياسية اإلدارية"صر، ، ا�مل يف تاريخ ماألنصاريناصر   1
   .14م، ص 2005الرئيسية لتاريخ مصر الفرعونية، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، حمي الدين السعدين، املعامل حسن حممد   2

3
    .152 - 151، ص، ص )ت.د(النهضة املصرية، القاهرة، ، مكتبة 1العصر الفرعوين، مج ،احلضارة املصريةخنبة من العلماء، تاريخ   



  المرأة و مكانتها في الحضارة المصرية القديمة                                                الفصل الثاني

 

21 

و قد اهـتم املصـريون برتبيـة أطفـاهلم و خباصـة أن مرحلـة الطفولـة ، 1ا�تمع مبستقبلبالطفولة هو يف حد ذاته اهتمام 

ـــة الـــيت جيتازهـــا  ـــر مـــا يكـــون هـــي أدق مراحـــل الرتبي ـــادئ  اســـتعداداالناشـــئ، إذا هـــو أكث ـــه مـــن مب لتلقـــي مـــا ينبغـــي ل

هـذا لـيس معنـاه أن هـذه املدرسـة الرتبيـة  إال أنو عليه إذا كان  ا�تمع قد خص املدرسة بوظيفة التعليم، ، 2السلوك

احلضـارة و تقـدمها، و مـن واجـب  رقـيهو القياس ملـدى  �ضتهاعلى أساس أن مركز املرأة و مدى املصرية القدمية، 

يف شعوب أن يهتم بدراسة حياة املـرأة فيـه و أثرهـا التاريخ الرتبوي إذا أراد أن يعطي صورة صادقة لرتبية شعب من ال

  3.األبناءتربية 

فهي ترضعه ثالث سنوات و تتوىل العنايـة و الرعايـة بطبيعة احلال من أمه و كان الطفل يتلقى تربيته األوىل 

مـع املصـري اطمـأن ا�ت، و قـد 4مركزهن كان ملحوظاله و كانت األسرة الثرية تستأجر أحيانا املرضعات و يبدوا أن 

ــــة األم لطفلهــــا  ــــثالث األوىل، و ترقــــده جانبهــــا، ، األوىليف ســــنتيه إىل رعاي ــــة أعوامــــه ال ــــت طيل ــــهفكان علــــى  و حتمل

محلتـه عنهـا خادمـة علـى خاصـرها، محلته باألوضاع نفسـها أو حاصر�ا أو كتفها أو حول كتفيها، و إذا خرجت به 

 دارهــا بأوضــاع طريقـة متثـل األم يفو التماثيـل املصـرية الصـغرية  بشـال عــريض، و قـد احتفظـت املنــاظرو شـدته إليهـا 

  5.ليها أوالدهاإ تضعبنا�ا، و  متشط شعور

  

  

  

  

                                                           
  . 162، ص )ت.د(املعارف اإلسكندرية، ضاري و السياسي يف مصر الفرعونية، منشأة معامل التاريخ احلنبيل حممد عبد احلليم،   1
، ص 1953، القـاهرة )ن، د، د(حليـاة املصـرية يف العصـور القدميـة، تـر، عبـد املـنعم أبـو بكـر و حمـرم كمـال، مصـر و اأدولـف إرمـان و هومـان رانكـة،   2

419 .  
  . 151 – 150ص  م، ص1992، عامل الكتب، القاهرة، القدميةالرتبية يف احلضارة املصرية سعيد إمساعيل علي،   3
  .720مسري أديب، موسوعة احلضارة املصرية القدمية، ص   4
   .54م، ص 1961عبد العزيز صاحل، األسرة يف ا�تمع املصري القدمي، وزارة الثقافة القاهرة،   5
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  الطالق و الميراث : المطلب الثالث 

  : الطالق  -أ

فــاملرأة تطلــب الطــالق مــن زوجهــا إن هــو خا�ــا أو أســاء كــان الطــالق عنــد املصــريني القــدماء وزرا كبــريا، 

ألتفــه األســـباب بـــني حيـــدث و كـــان الطــالق ا ماديــا و يعطيهـــا نفقـــة إن فارقهــا أن يعوضـــهالــزوج معاملتهــا، و علـــى 

يف طــالق للــزوج احلريــة الكاملــة ، و إذا كــان القــانون املصــري قــد أعطــى 1بضــعف الرابطــة الزوجيــةالطبقــات الفقــرية 

أمـرا نـادر اتفاقيـة جعلـت مـن الطـالق احلريـة، قـد وردت عليهـا قيـودا عمليـة و ال أن تلـك إزوجته يف أي وقت يشاء 

بــدال مــن طالقهــا، حيــث أنــه ملــزم يف و يتــزوج أخــرى يهجــر الرجــل زوجتــه مــن الناحيــة الواقعيــة، فكثــري مــا احلــدوث 

أثناء قيـام الرابطـة الزوجيـة،  اكتسبهاإىل فقدان ثلثي أمواله اليت مخسة أو عشرة أضعاف باإلضافة األوىل بدفع احلالة 

، إن يـتمكن 2السـابقيف البقـاء يف بيـت الزوجيـة  االسـتمرارتتمثل يف أن املطلقة تسـتطيع فكانت  االتفاقيةأما القيود 

فضـال عـن مقتنيا�ـا الشخصـية أو الزوج املطلق أن يعيد هلا ضعف مهرها كمـؤخر صـادق، أو التنـازل عـن العقـار هلـا 

إذا عقـــب منهـــا أوالدا أن يتنــازل عـــن ثلــث ممتلكاتـــه قيمـــة النفقــة علـــيهم يف حالــة إذا مـــا قـــام يعوضــها إياهـــا كــذلك 

تنازهلـا عـن حقهـا يف أمالكـه أو عائـدها أو أن تـرد لـه مـن  مندوحـةمنها فال إذا مت ذلك يف رغبة أما ، بتطليقهاالزوج 

 3.املدفوعنصف قيمة الصداق 

 

  

  

 

                                                           
  . 722ص .. ..مسري أديب، موسوعة   1

قســـنطينة، بـــن حلـــرش عبـــد العزيـــز، جامعـــة  إشـــرافو مصـــر، رســـالة ماجســـتري، ســـعيدي ســـليم، القـــانون و األحـــوال الشخصـــية يف كـــل مـــن العـــراق   2

  . 124، ص 2009/2010
  . 167م، ص 2002اإلسكندرية، ، الفرعوين، دار املعرفة اجلامعية مصر يف العصرالسعدي، معامل من حضارة حممد حمي الدين حسن   3

  الطالق في مصر القديمة:  07شكل رقم ال
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  : الميراث  -ب

 و الشراء  البيع  و حق  امللكية  حق  املعامالت بني األفراد يف عصر اإلمرباطورية على أن املرأة هلا تدل وثائق     

كانـت املـرأة ملكية العقار و إدارة شؤو�ا، و يف أحيـان كثـرية  للمرأة و كان القانون يبيح  الشهادة يف احملكمة،و أداء 

انون املـرياث يف األسـرة أبنـاءه و قـد نظـم القـإذ مل يعقـب هـي وريثـه الوحيـدة مـع الرجـل يف املـرياث و كانـت تتساوى 

الزوجـة و كانـت  1وصية تنص على غري ذلـكالذكور و اإلناث متساوية إال إذا وجدت فكانت أنصبة األبناء الثالثة 

  .2املشرتك بينها و بني زوجهاترث ثلث املال 

يقسـم الشـركة كـان حيكمـه مبـدأ عـدم التفرقـة بـني و يتضح من الوثائق اليت يرجـع تارخيهـا إىل عهـد الدولـة القدميـة أن 

  .3األكرب و بقية إخوته االبناألوالد سواء كانوا ذكورا أم إناثا، و دون متييز بني 

    الحياة السياسية المرأة : المبحث الثاني 

رئيسـي للمجتمـع بـل كون ن حياة ا�تمع الكلي، كما أ�ا مم األحوالتعد املرأة جزء ال ينفصل بأي حال من      

العصــر الفرعــوين أدوار مهمــة، و كانــت و قــد شــغلت املــرأة يف ظــل بــني كــل املكونــات،  األهــمتتعــدى ذلــك لتكــون 

السياســية، و مــن خــالل ذلــك جنــد بــأن فاعلــة و نشــيطة يف وضــع القــوانني و السياســات، و يف تســيري حركــة احليــاة 

بعــض امللكــات حكمــن مصــر و قــد كــان هنــاك ملكــات حاكمــات و مالكــات غــري حاكمــات، نــذكر مــنهن علــى 

 : سبيل املثال 

 

 

 

                                                           
  . 722، ....مسري أديب، موسوعة   1
  . 26م، ص2001اإلسكندرية ) ن.د.د(أمحد أمني سليم و سوزان عباس عبد اللطيف، اجلرمية و العقاب يف الفكر املصري القدمي،   2
م، ص 1998مركز جامعة القاهرة، القاهرة و االجتماعية و القانون الروماين، حسن أبو طالب، تاريخ النظم القانونية  صويفمجال حممود عبد العزيز،   3

261 .   
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  الملكات الحاكمات : المطلب األول 

مل تكـن فيهـا امللكـة حاكمـة أو حـىت يف العهـود الـيت  مـألوفمراس احمليط الفرعوين نفوذه بقوة، و علـى حنـو 

خنــت  "امللكــة : ، و لقــد أتيحــت لــبعض امللكــات ســلطات واســعة، و مــنهم علــي ســبيل املثــال 1وصــية علــى العــرش

يظن أ�ا تولت لنفسها مقاليد احلكم مـدة وصـايتها علـى فمع بداية األسرة اخلامسة  khent –kawes" كاوس

و هــي ملكــة مصــر ، 2حجمهــاأ�ــا ســاحورع، كمــا تبــد و أمهيتهــا كــذلك يف ضــخامة مقرب�ــا الــيت تضــارع األهــرام يف 

بنـة للملـك إو كانت خنـت كـاوس علـى األرجـح ، 3يف تلك الفرتة دو أ�ا كانت مركز ممتاز يف البالالعليا و السفلى 

  . 5"ساحورع"و  4"أوسركاف"رع، و من اجلائز أ�ا كانت أول ملكني من ملوك األسرة اخلامسة و مها -منكاوو

و ال شــك أ�ــا كانــت مــن الســاللة امللكيــة و هلــا حــق ورثــة العــرش، و كانــت يف حقيقــة األمــر حلقــة الصــلة 

 . 6بني األسرتني الرابعة و اخلامسة

" نفـرو"مـن األسـرة احلاديـة عشـر، و امللكـة " مت"ألسرة السادسـة، و امللكـة اكما جند امللكة نيت إقرت من 

sebk nofru و انفـردت    8"الثالـث أمنحـات"أن تكـون ابنـة امللـك  احتمـالو هنـاك ، 7من األسرة الثانيـة عشـر

ملكـة  : مثـل  محلتهـا  تقلـدها العـرش األلقـاب الـيت و ممـا يـدل علـى  9"أمنحـات الرابـع"انفـردت بـاحلكم بعـد وفـاة 

 .10سيدة األرضني للربتنياملنتمية و السفلى،   مصر العليا

                                                           
  . 98ص  ، دار صفحات النشر، سورية،2املرأة عرب التاريخ البشري، طعبد املنعم جربي،   1
  . 145نبيل حممد عبد احلليم، املرجع السابق، ص   2
  . 19-18ص  ، ص)ت.د(، )م.د(األعلى لآلثار، لس مع املصري القدمي، وزارة الثقافة، ا�عبد احلليم نور الدين، دور املرأة يف ا�ت  3
ر مسري أديب، موسوعة ، أنظو اآلهلات معابد لآلهلةسنة، كما أنه قام بتشييد  28أي منفذ احلق، حكم عام ى ماعت لقب امللك وسركاف بلقب أر   4

  .213ص.... 
  . 504ص ....  أنظر مسري أديب، موسوعة بتشييد املعابد،  اهتمسنة و جند أن هرمه ميتاز بالفخامة الفنية كما أنه  14حكم   5
  . 75-74ص  م، ص1997، )ن.د.د(نطقة اجليزة، ألثرية يف ممسري أديب، أهم املعامل ا  6
  . 49عبد احلليم نور الدين، املرجع السابق، ص   7
   . 199ص .... مسري أديب، موسوعة هوارة، أنظر اإلصالحات، و قد دفن هذا امللك يف هرم من ملوك األسرة الثانية عشر، قام بالكثري من   8
  . 200ص .... شرتك يف احلكم مع أبيه بضع سنوات، أنظر أديب مسري، موسوعة ا، ةسابع ملوك األسرة الثانية عشر   9

  .224، ص 2001للكتاب، األزاريطة، حممد علي سعد اهللا، يف تاريخ مصر القدمية، مركز اإلسكندرية   10
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عامــا، و كانــت يف  20مــن الــــ حكمــت مصــر مــا يقــرب ظهــر اســم امللكــة حتشبســوت هــذه املــرأة القويــة يكمــا      

حتشبسـوت كانـت ترتـدي تـاج الفراعنـة احلكـم، استأثرت لنفسها مبقاليد األصل وصية على أخيها األصغر، إال أ�ا 

  .1و اللحية امللكية املستعارة اخلاصة باملناسبات الرمسية

صــفتها بامللكيــة العليــا يف مصــر، انتهز�ــا لتســتحوذ علــى الســلطة وجــدت هــذه امللكــة الفرصــة املناســبة فعنــدما      

و ادعـت قبـل املـيالد تقريبـا،  1490ة نسـعلت منـه ملكـا ثانويـا الذي ج 2"حتتمس الثالث"ية على إبن أخيها الوص

مـــــن أختـــــه غـــــري الشـــــقيقة  4"ومتس الثـــــاينحتـــــ"فقـــــد تـــــزوج ، 3امللكيـــــة املقدســـــة االمتيـــــازاتلنفســـــها كافـــــة احلقـــــوق و 

على الصـعيد العسـكري هادئـا، إمـا لعـدم ، و كان حكم حتشبسوت 5"لتحومتس األول"الشرعية  االبنةحتشبسوت 

  . 6بنفسهااجليش أو لعدم قدر�ا على قيادته  يفلعدم ثقة امللكة 

غـري أن الشـؤون اخلارجيـة مل تكـن علـى مـا ، 7داخـل الـبالدبعهد السـالم و الطمأنينـة حتشبسوت عهد و امتاز      

امللكــة الــتخلص مــن، و كانــت وحتــاول �ــا تتــآمر الدولــة، فأخــذت يف أيــدي  بارختــاءأحســت املســتعمرات  يــرام، إذ

 باملصـرين  التـآمر ىلمث يعـودون بعـدها إمسـكنات وقتيـة سـوى سـلمية إال أ�ـا مل تكـن بوسـائل حتتال إلحبـاط سـعيها 

  .8عليهم االنقضاضو 

                                                           
  . 10، ص 2007، شركة النهضة، مصر، 1هالة حسانني، ط: جورج هارت، احلضارة املصرية القدمية، تر   1

عنــدما حكمـت مصــر  ،شـتيدورفك بـل:  أنظــرم، .ق 1450الفراعنـة تــويف امللـك حـوايل كـان واحــد مـن أبـرز الشخصــيات الـيت جلسـت علــى عـرش   2

  . 87م، ص 1990، مكتبة مدبويل القاهرة 1مد الغرب موسى، طحم: الشرق، تر
  . 24م، ص 1997أمحد زهري أمني، اهليئة املصرية، : تر ، "املشاهدة من احلياة يف مصر القدمية"ج، جيمز، احلياة أيام الفراعنة .ت  3
ظـر خمتـار السـويقي، دقـة احلكـم يف مصـر، أن و سيطرت بالتايل على توجيه شبسوتحت، سيطرت عليه زوجته امللكة 18رة هو الفرعون الرابع من األس  4

  . 201م، ص 1998حممد مجال الدين خمتار، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، : ر القدمية، ممصر 
املرجـع سـعد اهللا، حممـد علـي عـني حاكمـا علـى بـالد النوبـة محـل لقـب حـاكم الـبالد اجلنوبيـة و إبـن امللـك علـى كـوش، أنظـر م، .ق 1526-1508  5

  . 245السابق، ص 
  . 111-110ص  م، ص1992القاهرة، دار الفكر للدراسات و النشر، ، 1ماهر جوجياين، ط: جان قريكوتري، مصر القدمية، تر   6
  . 31، ص 2009اإلسكندرية، ، اجلامعيةدار املعرفة ، 2ط�يد، يف التاريخ املصري القدمي، زكرياء رجب عبد ا  7
  . 22، ص )ت.د(مصر، دار الكتاب العريب، ، التاريخليديا هويت فرام، أشهر ملكات   8

  . 102 -101ص .... أنظر مسري أديب، موسوعة و خفاء الصورة،  االسميعين خفى خفاء  امسهإله اهلواء و الشمس، و كان * 
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خـالل العصـر الـذهيب  18كفرعـوت مـن فراعنـة األسـرة 

أن  ادعــتاإلهليــة حيــث  الــوالدةاتســمت بقــوة الشخصــية و محلــت لقــب الفرعــون مــن خــالل قصــة 

الفعلــي و لــيس حتــتمس األول، و ذلــك إلجيــاد نــوع مــن شــرعية احلكــم الــذي ال يســتطيع أي 

امللوكيــة الــيت   البطاملــة أســرةمــن و احنــدرت كليوبــاترا 

مقدونيـة يونانيـة، و أن هـذه امللكـة كانـت يف 

  . 124، ص )ت.د(األجنلو املصرية، القاهرة، 

  حتشبسوتالملكة : 09شكل رقم 
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كفرعـوت مـن فراعنـة األسـرة عامـا   20و امللكة حتشبسوت اليت حكمت أكثـر مـن 

اتســمت بقــوة الشخصــية و محلــت لقــب الفرعــون مــن خــالل قصــة 

الفعلــي و لــيس حتــتمس األول، و ذلــك إلجيــاد نــوع مــن شــرعية احلكــم الــذي ال يســتطيع أي هــو أبوهــا 

  

و احنــدرت كليوبــاترا كمــا أن كليوبــاترا اشــتهرت بالعبقريــة و الشــجاعة و الفطنــة 

مقدونيـة يونانيـة، و أن هـذه امللكـة كانـت يف ، و قـد كانـت سـيدة 2الـنظمكان ميتاز مؤسسوها بأصـالة الـرأي و بعـد 

   .3املصري تعترب بطلة

                                         

  . 05، ص )ت.د(نعة األساطري، دار اهلالل، صا شبسوت

  . 32-31ليديا هويت فارم، املرجع السابق، ص ص، 

األجنلو املصرية، القاهرة، و الرومان، مكتبة  حممود إبراهيم السعدين، تاريخ مصر يف عصر البطاملة 

  الملكة خنتكاوس: 08شكل رقم 

 :www.bing.com  
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و امللكة حتشبسوت اليت حكمت أكثـر مـن      

اتســمت بقــوة الشخصــية و محلــت لقــب الفرعــون مــن خــالل قصــة للدولــة املصــرية، 

هــو أبوهــا * اإللــه آمــون

   1.إنسان أن يرفضه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كمــا أن كليوبــاترا اشــتهرت بالعبقريــة و الشــجاعة و الفطنــة       

كان ميتاز مؤسسوها بأصـالة الـرأي و بعـد 

املصري تعترب بطلةيف نظم الشعب 

                                                          
شبسوتحتاخلويل،  مرمي  1
ليديا هويت فارم، املرجع السابق، ص ص،   2
حممود إبراهيم السعدين، تاريخ مصر يف عصر البطاملة   3

شكل رقم ال

: المرجع 
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لقـب يشـري و هـو " زوجتـه املسـتقرة يف قلبـه

و عند احلديث عن الدور السياسي للزوجـات امللكيـات يف نشـأة األسـرة الثامنـة عشـرة، جيـب إلقـاء 

تتمتـع بشخصـية قويـة سـاعد�ا " أعـج حتـب

.   

، أجنبـت *ي زوجـة رمسـيس الثـاينر ، و كانـت نفرتـا

 سـيدةي أ�ـا كانـت ر نفرتا كبريا من األبناء، كانوا خري عون و سندا له يف حكم البالد، و حتدثنا أثار امللكة

فقـد كانـت بـال شـك الزوجـة الرئيسـية الـيت 

  . 47-39م، ص ص 1988حممد مجال الدين خمتار، اإلسكندرية، 

ص .... عامـا، أنظـر مسـري أديـب، موسـوعة  67و قـد حكـم مصـر 
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 .1كثري من الثقافة  شيء ، و مجيلة و علىمغنية

  الملكات الغير الحاكمات 

زوجتـه املسـتقرة يف قلبـه"عرض املطلب الثاين أللقـاب ووظـائف املـرأة و األلقـاب لقـب 

  . 2بني قليب الزوجنيإىل احلب الذي كان يربط 

و عند احلديث عن الدور السياسي للزوجـات امللكيـات يف نشـأة األسـرة الثامنـة عشـرة، جيـب إلقـاء 

أعـج حتـب"امللكة : الضوء على سلسلة امللكات البارزات نذكر على سبيل املثال 

.3امللكية العظمى االبنةهاما، مما جعلها حتمل لقب أن تلعب دورا سياسيا 

، و كانـت نفرتـا4ي لقـب كبـرية حـرمي أمـونر اختذت امللكة أمحس نفرتا

كبريا من األبناء، كانوا خري عون و سندا له يف حكم البالد، و حتدثنا أثار امللكة

فقـد كانـت بـال شـك الزوجـة الرئيسـية الـيت غـري مؤكـدة امللكيـة  أصـوهلامـن بالغة الرقـة و الرشـاقة و اجلمـال، و بـالرغم 

                                         

  . 38يديا هويت فارم، املرجع السابق، ص 

  . 85عبد احلليم نور الدين، املرجع السابق، ص 

حممد مجال الدين خمتار، اإلسكندرية، : سياسي للملكات يف مصر القدمية، مر حممد علي سعد اهللا، الدور ال

  . 88م نور الدين، املرجع السابق، ص

و قـد حكـم مصـر سـيىت األول أشهر ملوك األسرة التاسعة عشرة، توىل احلكـم بعـد وفـاة والـده يسـمى 

  كليوباترا السابعة الملكة الساحرة :  10شكل رقم 

  www.bing.com: المرجع 

                                               الفصل الثاني

مغنيةكليوباترا و كانت  

 

 

 

 

 

 

الملكات الغير الحاكمات : المطلب الثاني 

عرض املطلب الثاين أللقـاب ووظـائف املـرأة و األلقـاب لقـب تي

إىل احلب الذي كان يربط 

و عند احلديث عن الدور السياسي للزوجـات امللكيـات يف نشـأة األسـرة الثامنـة عشـرة، جيـب إلقـاء         

الضوء على سلسلة امللكات البارزات نذكر على سبيل املثال 

أن تلعب دورا سياسيا 

اختذت امللكة أمحس نفرتا و

كبريا من األبناء، كانوا خري عون و سندا له يف حكم البالد، و حتدثنا أثار امللكةعددا  له 

بالغة الرقـة و الرشـاقة و اجلمـال، و بـالرغم 

                                                          
يديا هويت فارم، املرجع السابق، ص ل  1
عبد احلليم نور الدين، املرجع السابق، ص   2
حممد علي سعد اهللا، الدور ال  3
م نور الدين، املرجع السابق، صليعبد احل  4

أشهر ملوك األسرة التاسعة عشرة، توىل احلكـم بعـد وفـاة والـده يسـمى * 

454.   
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ينيــة، و الصــقت متاثيلهــا متاثيــل زوجهــا خــالل العشــرين ســنة و الرمسيــة و الدالعامــة  االحتفــاالتتظهــر مــع امللــك يف 

  .1من حكمه، وحفر هلا مقربة يف وادي امللكات هي األمجل و األروع بني مقابرهاألوىل 

أي  "و حلــوة احلــبوربــة الفتنــة، عظيمــة املــديح، و مجيلــة احمليــا، "ي بألقــاب عديــدة ر فرتــاو قــد ذكــرت النصــوص ن

  . 2يف تلك الفرتةي حاملة ألعلى مثل مجالية للمرأة ر اعتربت نفرتا

الزوجـة امللكيـة العظمـى، سـيد مصـر : اآلتيـة مـن األلقـاب هلا العديـد ، و كان 3و امللكة نفرتييت زوجة امللك أخناتون

  .4الوراثية األمريةرضني، السفلى، سيدة أل والعليا 

معــه، فكـــان العـــرش و عاشــت  اعتالئــهمنــذ  5الثالـــثباإلضــافة إىل امللكــة يت تزوجــت يت مـــن امللــك أمنحتــب       

ة و اهلادئـة نفسـها كرسـت يت املخلصـ،  6أعيـاده احتفـالشـؤون احلكـم، ووكـل دورا رئيسـيا يف زوجها شاركها يف كافة 

القدميـــة تطمـــئن كـــل أنصـــار انـــت محيمتهـــا للعبـــادات مـــن روح زوجهـــا، و ك بـــذهنهاقريبـــة إيـــزيس، هـــي اليـــوم لإلهلـــة 

و عزمية و قد مجعـت كـل زمـام خصية و ش، و كانت تلك امللكة من أعظم نساء التاريخ املصري ذكاء وقوة 7الرتاث

الواسـعة، يف اإلمرباطوريـة و صاحبة الكلمة العليا يف تسـيري أمـور احلكـم يف يدها، و أصبحت املتحكمة  األمورزمام 

  .8سواء يف داخل البالد أو يف خارجها

  

  

                                                           
  . 76-75م، ص ص 2001زاهي حواس أبو مسبل، معابد الشمس املشرقة، درا الشروق، مصر،   1

م، 1993كفايـة سـليمان أمحـد، سـلوى هنـري جـرجس، التصـميم التـارخيي لألزيـاء امللكيـة الفرعونيـة و أثـره علـى املوضـة، دار الفكـر العـريب، القـاهرة،   2

  . 55ص
خــالل الفــرتة مــن مــن عامــة الشــعب، حكــم  امــرأةو أمــه امللكــة يت و هــي الثالــث  أمنحتــبمــن ملــوك األســرة الثامنــة عشــرة، عــاش طفولتــه بــني أبيــه   3

  . 54م، أنظر، كفاية سليمان أمحد، املرجع السابق، ص .ق 1370-1349
  .113ص ....حممد علي سعد اهللا، الدور السياسي   4
  . 54السابق، ص املرجع ، أنظر، كفاية سليمان أمحد، ةعشر والد أخناتون هو تاسع ملوك األسرة الثامنة   5
  . 310-309، ص ....مسري أديب، موسوعة   6
  . 15، ص )ت.د(أو زوال احلضارة عريقة، تر، فاطمة البهلول، دار احلصاد، رمسيس الثالث  األخريفرانسيس فيفر، الفرعون   7
   .210خمتار السويقي، املرجع السابق، ص   8
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إن " هـــريودوتكمــا بقـــول املــؤرخ اليونـــاين 

فالــدين  2"بــدينهم إىل درجــة أكثــر مــن أي شــعب آخــر

و هلــذا نشــأت ، 3بتعاليمــه اجلذابــة هلــم ســر هــذا الكــون

لتظهـر   4ت هناك اإلهليات إىل جانـب اآلهلـة

يف الــدين مثلهــا مثــل بــاقي جمــاالت احليــاة 

إىل مهـــن أخـــرى يـــة باإلضـــافة نوت، فقـــد شـــغلت مهنـــة الكه

  . 3، ص 1996

83 .  

108 .  

  الملكة تي  : 16شكل رقم ال

  www.youm7.com: المرجع 
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   في الحياة الدينية المرأة 

كمــا بقـــول املــؤرخ اليونـــاين   ، و1إن مصــر مـــن األمــاكن الـــيت عرفــت الـــدين يف أوقــات مبكـــرة

بــدينهم إىل درجــة أكثــر مــن أي شــعب آخــراملصــريون تــدينا و متســك ســكان مصــر هــم أكثــر الشــعوب 

هلــم ســر هــذا الكــونالقــدماء ألنــه يفســر أعظــم العوامــل تــأثريا يف نفــوس املصــريني 

ت هناك اإلهليات إىل جانـب اآلهلـةالفرعونية، و جند أنه كانيف مصر  الديانة و تعددت املعبودات و اآلهلة

يف الــدين مثلهــا مثــل بــاقي جمــاالت احليــاة يف اجلانــب الــديين حيــث أ�ــا بــرزت املصــرية و دورهــا 

، فقـــد شـــغلت مهنـــة الكهواحـــدة مـــن الكهنـــة  و تصـــبحاألخـــرى، لتـــدخل املعابـــد 

                                         

1996، دار الشروق، القاهرة، 1أمحد قدري، ط: ياروسالف تشرين، الديانة املصرية القدمية، تر

83، ص )س.د) (م.د(، الدار القومية للنشر، )ط.د(أمني سالمة، : إيفانز، هريودوت، تر 

  . 36املرجع السابق، ص 

108ص  م،2004احلضري، ) ن.د.د(، 1أمحد حممد الرببري، السماء يف الفكر املصري القدمي، ط

  أخناتونالملك  : 15شكل رقم 

www.google_image.com   المرجع
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المرأة : المبحث الثالث 

إن مصــر مـــن األمــاكن الـــيت عرفــت الـــدين يف أوقــات مبكـــرة

ســكان مصــر هــم أكثــر الشــعوب 

أعظــم العوامــل تــأثريا يف نفــوس املصــريني 

الديانة و تعددت املعبودات و اآلهلة

املصــرية و دورهــا  لتظهــر مكانــة املــرأة

األخـــرى، لتـــدخل املعابـــد 

  . يةدنيو 

 

  
                                                          

ياروسالف تشرين، الديانة املصرية القدمية، تر  1
إيفانز، هريودوت، تر -ج  2
املرجع السابق، ص جيمس هنري برستد،   3
أمحد حممد الرببري، السماء يف الفكر املصري القدمي، ط  4

شكل رقم ال
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  اآللهات : المطلب األول 

       اآلهلــــات كرمــــوز للحــــب املصــــريون د بــــعء تســــاوي بــــني اآلهلــــة و اآلهلــــات، فكانــــت ديانــــة املصــــريني القــــدما         

  .1و غريهنآلهلات كإيزيس و نفتيس او اإلخالص، و سوف نأخذ على سبيل املثال جمموعة من 

  : ISIS: اإللهة إيزيس 

املصـرية، و هـي أشـهر الربـات املصـريات علـى اإلطـالق وواحـدة مـن هي واحدة من أعضاء األسرة املقدسة 

باحليلـة  اسـتطاعتبأ�ـا السـاحرة العظمـى فقـد و قـد عرفـت إيـزيس الربات على مستوى تاريخ العقائد العاملية  أشهر

كمـا كانـت كـأنثى تعتـرب مثـاال لـألرض الذي منحها قوة اإلثبات باخلوارق و املعجزات،  ي، اهللا اخلفإىل إسم التوصل 

اجلـــوهر "إهلـــات أخـــرى عديـــدة حـــىت أطبـــق عليهـــا عصـــور التـــاريخ املبكـــرة صـــارت إيـــزيس تســـتوعب اخلصـــبة، و منـــذ 

يف أصـلها إىل آهلـة مساويـة ورد ذكرهـا يف قصـة و أ�ـا ترجـع       3نشـأت أول األمـر يف الـدلتا" 2اجلميل لآلهلة مجيعـا

يـريس، و األمـر الـرؤم حلـورس، رمبـا أن أوز بصـفتها كزوجـة لإللـه أوزيس، و منذ ذلك فقدت طابعهـا و بقيـت حمتفظـة 

فهــذا يـدل داللـة قاطعــة علـى أن إيـزيس يف األصــل و يف وقـت مـا كانــت تعتـرب إهلــة " الشـمسإلـه "كـان يســمى   ابنهـا

  . للسماء اليت تلد الشمس مرة كل يوم

الثالثـني أول مـزار و قد بين هلا يف عهـد األسـرة  4زيريس إله الزرع و السماء و احلبزوجة أو  أ�امبا و لقد قيل       

 . 6و دمياط 5مدينيت دمنهوريقع بني مقدس 
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  . 42، صم2009، اإلسكندريةأورينتال للنشر و التوزيع، يف حضارات الشرق القدمي، حريب عباس عطيتو حممود، إجتاهات التفكري الفلسفي   5
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    :حتحور اإللهة 

   واســعة منــذ عصــر األســرتني األوىل و الثانيــة، اإلهلــة حتحــور آهلــة الســماء، آلهلــات الــيت أحــرزن شــهرة مــن ا

الـذي حيلـق يف السـماء و صـورت إىل النظريـة اخلاصـة بالصـقر حـور  أصـلهيف امسها بيت حتحور الذي يرجع و يعين 

البقـرة، و ظهـرت مـرات نـادرة كبقـرة هلـا ترتدي تاجا لـه قـرين سيدة  أوحتحور عادة كبقرة، أو وجه امرأة بأذين بقرة، 

  .1رأس امرأة

الـيت حتـارب و تناضـل يف ارتباط تسميتها بعني الشمس حرب آهلة للكما اعتربت حب  و قد اعتربت آهلة لل

بـــني البقـــرات، و إىل يف أطفـــيح اســـم األوىل أعـــداء اإللـــه رع، و كانـــت مصـــر العليـــا هـــي موطنهـــا األصـــلي و أطلـــق 

بلـــغ إنتشـــار عبـــادة اجلنــوب قـــرب معبـــد بتـــاح يف ضـــف عبــدت حتحـــور أخـــرى أطلقـــت عليهـــا لقــب الســـيدة اجلنـــة، 

  .2حتحور بني الشعوب، هذا ما دفع إىل إطالق إسم حتحور على كل آهلة أجنبية

خيتفي فيه مشس السـماء، و هـذا هـو ذلك املكان الذي حتحور بدورها املهم الذي جيعل منها كما احتفظت اإلهلة 

  . 3و تسمح للشمس و املوتى أن خيلوا العامل السفليوراء جبل عال يف أ�ا أصبحت إهلة الغرب اليت وقف السبب 

مركــزين رئيســيني  4هليوبــوليسو و كانــت نــدرة  الــرقصو ت آهلــة اجلمــال و القــوة و املوســيقى كمــا أ�ــا كانــ

  .5لعباد�ا

 

  

                                                           
  . 114م، ص 2008، دار املعرفة اجلامعية، 1دراسات يف الفكر الديين يف مصر الفرعونية، طسليم،  أمنيأمحد   1

  . 128ص  املرجع السابق،دوماس فرانسوا،   2
  . 144أمحد حممد الرببري، املرجع السابق، ص  3

ألحــد األســاطري لعبــادة الشــمس يف مصــر، إذ فيهــا طبقــا يف األزمــان القدميــة، املركــز الرئيســي " و هــو معــىن امسهــا يف اليونانيــة"س كانــت مدينــة الشــم  4

موسـوعة اآلثـار التارخييـة أنظـر حسـني محـاد، تها أمهية طوال التـاريخ القـدمي، هذا اهلليوبوليس وكهنرع و قد جعل القدمية ظهر أول مرة إله الشمس املصرية 

  . 631م، ص2003 للنشر، عمان أسامةيف العامل، دار 
  . 283ص م، 1999، )ن.د.د(، )د،ط(فريد، لبيب حبشي و شفيق : ، تر 2جيمس بيكي، اآلثار املصرية يف وادي النيل، ج  5
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لثــوث   إزدواجمل تكـن يف الواقـع سـوى للكتابـة و التــاريخ، 

تعلـوه ريشـتان شكل امرأة حتمل على رأسها جنمة منقوشـة ضـمن هـالل مقلـوب 

بقرنني مقلوبني، و هـذا مـا فيما بعد جرى استبدال اهلالل 

هلـة للسـماء و ابنــة إيف األصــل يقرنو�ـا بأفروديـت، كانـت 

و �ـــذه  ،"مســـكن حـــورس"ميكـــن أن يعـــين 

كـل صـباح يشـري إليهـا بعـض لكـي يولـد مـن جديـد  

بكـل مـا حيتويـه، و هلـذا جـرى تصـويرها يف 

، ص 2007دار عـالء الـدين، دمشـق، ، 2، ط2ج "

   اإللهة حتحور :  18شكل رقم ال

  commons.wikimedia.org: المرجع 
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   Seshat" سيشيتا

للكتابـة و التــاريخ، الزوجـة األساسـية لثـوث، و مبــا أ�ـا إهلـة 

شكل امرأة حتمل على رأسها جنمة منقوشـة ضـمن هـالل مقلـوب نفسه، كانت تصور يف البداية على 

فيما بعد جرى استبدال اهلالل " السر أميتة"مستقيمان طويلتان مها الرمز الكتايب لكلمة 

  .1لقب سافينح أوىل أي اليت تضع القرنني

 " :  

يقرنو�ـا بأفروديـت، كانـت اإلهلـة املصــرية العظيمـة، الـيت كـان اإلغريــق 

ميكـــن أن يعـــين  امسهـــاحـــورس ألن بـــآم لـــرع وزوجـــة حلـــورس، و مـــع ذلـــك دعيـــت أحيانـــا 

لكـي يولـد مـن جديـد  إىل صدرها لتغلـق عليـه كـل مسـاء  الصفة كان إله الشمس يأوى

بكـل مـا حيتويـه، و هلـذا جـرى تصـويرها يف الشمس و العامل اليت خلقت على أ�ا البقرة السماوية العظيمة 

                                         

"العرب قبل اإلسـالم –بالد الرافدين  –سورية  –مصر "األديان، فراس السواح، موسوعة تاريخ 

   اإللهة إيزيس : 17شكل رقم 

www.bing.com   المرجع

                                               الفصل الثاني

 

سيشيتا"سيشات  اإللهة

الزوجـة األساسـية لثـوث، و مبــا أ�ـا إهلـة كانـت 

نفسه، كانت تصور يف البداية على 

مستقيمان طويلتان مها الرمز الكتايب لكلمة 

لقب سافينح أوىل أي اليت تضع القرننيأعطاها 

" آيثر"اإللهة هاتور 

اإلهلـة املصــرية العظيمـة، الـيت كـان اإلغريــق  اسـمهـو        

لـــرع وزوجـــة حلـــورس، و مـــع ذلـــك دعيـــت أحيانـــا 

الصفة كان إله الشمس يأوى

على أ�ا البقرة السماوية العظيمة النصوص 

                                                          
فراس السواح، موسوعة تاريخ   1

21.   

شكل رقم ال

com.: المرجع 
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ملتفـــة رأســـها قرنـــان أو خصـــالت شـــعر ة يـــزين يإنســـانيف هيئـــة بقـــرة، كمـــا صـــورت غالبـــا بـــرأس هيئـــة بقـــرة أو كـــإمرأة 

  . 1اليت تطرد األرواح الشريرةتلك اآلهلة املوسيقية " الصالصل"هلا فيتيش و هو وجهها، و كان توطر أطرافها 

احلاميــــات إىل جانــــب ليوبــــوليس، كمــــا تعتــــرب إحــــدى املعبــــودات إلهلــــة نفتــــيس كانــــت عضــــو يف تاســــوع هو ا       

      ، 2مصـــر و هلـــا دور يف محايـــة املتــــويف يف منــــاطق كثـــرية مـــنعباد�ـــا  انتشـــرتو " زيـــرو أ"مســـاعد�ا يف محايـــة املعبـــود 

  3هـو أنـويس االبـنهـذا و كـان  أسـكرتهأن بعـد  غـري شـرعي ابنـاربة للمـوتى و أجنبـت مـن أخيهـا أوزيـريس  اعتربتو 

نواحهــا مــع و عــرف  ، ســت لــن تعبــد وحــدها أبــدا، حزنــت بشــدة علــى أوزيــرو نفتــيس أخــت إزيــس و أوزيــر زوجــة 

  .4تقف هي و أيزيس خلف أوزيرو أفضل تعبري  عن احلزن يف الشعر املصري يف مشاهدة احملاكمة أوزيس بأدق 

بعـد توحيـد الـبالد، و استمرت مكانتها توحيد البالد، خنبت من اآلهلات اليت كان هلا دور كبري قبيل و اإلهلة        

ة احلاميــة ملصــر خنــب علــى الصــعيد كلــه، أصــبحت اإلهلــ فــوذو بعــد امتــداد نخنــب، و كانــت اإلهلــة خنبــت إهلــة مدينــة 

خنبـــت يف عصـــر ميتهم و راعيـــتهم، و صـــورت اإلهلـــة الـــبالد، اعتربهـــا ملـــوك الصـــعيد حـــاأن مت توحيـــد و بعـــد العليـــا، 

بـرأس رمخـة، و اعتـربت خنبـت يف امرأة يف العصور التالية يف هيئة  و صورت رمخيةو الثانية على هيئة األوىل األسرتني 

  .5أمنتيو، و قد لقبت اإلهلة بلقب بيضاء خنبته حىت زوجة اإللاألساطري ابنة اإلله رع، أو 

فـــوق امـــرأة و قـــد صـــورها الفنـــان املصـــري يف هيئـــة هـــي ربـــة النســـيج الكـــوين،  : Neithيـــت نباإلضـــافة إىل اإلهلـــة 

قريـة العجـوزين بوتـو، أبطـو احلاليـة مشـال "وادجيت كانـت إهلـة مدنيـة دب ، كما جند اإلهلة 6قوسني متقاطعنيرأسها 

الــدلتا، و مثلــت واد جيــت علــى و هــي يف اإلقلــيم الســادس مــن أقــاليم كــيال، و مشــال شــرق مدينــة دســوق   3حبــوايل 

  . اخلضراء، و قامت حبماية امللوك امسهاو يعين هيئة أفعى، 

                                                           
  .19، ص السابقاملرجع فراس السواح،   1
  .01م، ص 2017، جملة احلضارة املصرية، العدد أربعني، 5نزيه سليمان، املعبودات املصرية القدمية، ج  2
  . 37، القاهرة، ص 1مجاعة دور الثقافة، طيط، نأمحد صاحل، التح  3
  .149م، ص 2005األعلى للثقافة، القاهرة ا�لس ، تر، مرة الفقي، 1روبرت أرموار، آهلة مصر القدمية و أساطريها، ط  4
  . 118أمحد أمني سليم، املرجع السابق، ص   5
  . 57م، ص 2015صفاء حممد، القاهرة : لوسي المي، أسرار احلضارة املصرية، نظرة جديدة على احلكمة القدمية، تر   6
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الصـغرى   األوىل و الثانيـة و هـي مـن اإلهلـة منذ عصر األسـرتني " مفدت"و أثبتت اإلهلة األثرية وجود اإلهلة 

يف عصـر األسـرتني علـى شـكل قطـة، و ذلـك صورت هـذه اإلهلـة هلة الكربى، و قد كثريا ما اعتربت كمساعدين لآل

  .1مرتدية جلد القطةامرأة لثانية و صورت يف العصور التالية على  هيئة و ااألوىل 

صـباح و النجــوم كـل مسـاء و اعتـربت أيضــا إهلـة السـماء الــيت تعربهـا الشـمس كـل يــوم و هـي تلـد كـل : اإلهلـة نـوت 

النظـري مبكـر املقـدس و يف الهـوت " أون"كانـت عضـو يف تاسـوع كل املوتى املتحـدين بـه،  و بالتايل  " أوزيريس"أهم 

  .2هلةاألوىل، الذي انبثق منه مجيع اآل املاء" نو"اإلهلة األنثوي 

  " : باست أوباستت"اإللهة 

و مثلــث باســت يف هيئــة الزقــازيق احلاليــة منــذ أقــدم العصــور، يف جمــاورات مدينــة فقــد عبــدت يف تــل بســطة 

اخلـرية  يف العصـور املتـأخرة متثـل القـوىمن الربونز، و اعتربت بشرية هلا رأس قطة أو يف هيئة قطة، و صنعتها متاثيلها 

  . 3رضني، و كانت متثل القمر أحيانايف الشمس و حتمي األ

نـذ ملـة األثريـة وجـود عباد�ـا األد و أثبتـت،  مدينـة ثـىنإهلـة مثلث على هيئة لبـؤة اليت " حميت"و اإلهلة ماتيت       

  . 4عصر األسرة األوىل

    ،  ضــعاتالوا األمهــاتاإلنـاث املتخصصــة أساســا لرعايــة  اإلهلــات إحــدى �ــاأ تـاروت  اإلهلــة  كمـا جنــد         

   " ســا"ج أو باحللقــة النهــر و متســك بــالعنمتثــل غالبــا واقفــة علــى قائمتيهــا اخللفيتــني يف شــكل حيــوان فــرس و كانــت 

  . 5و مبروحة من أجل إنعاش املواليد اجلدد
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  . 120املرجع السابق، ص أمحد أمني سليم،   4
  . 87م، ص2004ا�لس األعلى للثقافة، القاهرة  ،1فاطمة عبد اهللا حممود، ط: الفرعونية، تر و الرموز بو، موسوعة األساطري تيروبريجاك   5
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بصـحبة الفرعـون، و إمـا مبفردهـا و إمـا لقد كانت امللكة كبرية الكاهنات، و كانت تؤدي الطقوس الدينية، 

تقــف يف صــف واحــد مــع زوجهــا رك الفرعــون تأديــة الطقــوس الدينيــة، كانــت 

املــرأة بعيــدة  ، و مل تكــن1و تشــرف علــى إدارة إيراداتــه و عائداتــه

حمرمـة علـى ، و مل تكـن الكاهنـة 2املعبـد كمـا يفعـل الرجـل

    أيــام الدولــة احلديثــة، و رمبــا قبــل ذلــك أيضــا يف خدمــة املعبــودات 

األمومـة حتحـور رمـز     خدمـة املعبـودة املصـرية يف 

مـــن بالغنـــاء و اإلنشـــاد، كمـــا كـــن علـــى اجلملـــة 

كـــان األربـــاب كـــذلك مـــن خيـــدمن يف جـــواري املعبـــودات، فكمـــا كـــان لفرعـــون مـــن خيدمـــه يف قصـــره مـــن اجلـــواري،  

   " زوجــة عظــيم األحبــار"و كانــت يف األغلــب 

  اإللهة نيت:  20شكل رقم ال
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   : المرأة في سلك الكهنوتية 

لقد كانت امللكة كبرية الكاهنات، و كانت تؤدي الطقوس الدينية، 

رك الفرعــون تأديــة الطقــوس الدينيــة، كانــت تشــايف هــذه احلــال أي عنــدما كانــت 

و تشــرف علــى إدارة إيراداتــه و عائداتــهامللكــي، و كانــت �ــيمن علــى الكهنــوت النســوي، 

املعبـد كمـا يفعـل الرجـليتفرعن خلدمة عن اخلدمة الدينية فقد كانت بعض النساء 

أيــام الدولــة احلديثــة، و رمبــا قبــل ذلــك أيضــا يف خدمــة املعبــودات ، بــل كــان النســاء منــذ النســاء كمــا يقــول هــرودوت

املصـرية يف و نـوة، و مل يكـن مـن العجـب أن تعمـل املـرأة 

بالغنـــاء و اإلنشـــاد، كمـــا كـــن علـــى اجلملـــة  النســـاء كـــن يشـــاركن يف الشـــعائر و احلنـــان، إذ جنـــد أن 

جـــواري املعبـــودات، فكمـــا كـــان لفرعـــون مـــن خيدمـــه يف قصـــره مـــن اجلـــواري،  

و كانــت يف األغلــب " أعظــم احلظيــات"تــدعى فــأوهلن : و كــن يف ذلــك طبقــات

                                         

  . 100ص  املرجع السابق،

   .540، املرجع السابق، ص 2حممد بيومي مهران، احلضارة املصرية القدمية، ج 

  اإللهة باستت:  19

www.cairomeusem.ég   المرجع :

                                               الفصل الثاني

 

 

المرأة في سلك الكهنوتية : المطلب الثاني 

لقد كانت امللكة كبرية الكاهنات، و كانت تؤدي الطقوس الدينية، 

يف هــذه احلــال أي عنــدما كانــت 

امللكــي، و كانــت �ــيمن علــى الكهنــوت النســوي، 

عن اخلدمة الدينية فقد كانت بعض النساء 

النســاء كمــا يقــول هــرودوت

و نـوة، و مل يكـن مـن العجـب أن تعمـل املـرأة و خباصة حتحور 

و احلنـــان، إذ جنـــد أن  العطـــفو 

جـــواري املعبـــودات، فكمـــا كـــان لفرعـــون مـــن خيدمـــه يف قصـــره مـــن اجلـــواري،  

و كــن يف ذلــك طبقــاتمعابــدها، 

                                                          
املرجع السابق،عبد املنعم جربي،   1
حممد بيومي مهران، احلضارة املصرية القدمية، ج   2

19شكل رقم ال
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و كانــت هــذه يف  "املتعبــدة أو اإلهليــة القانتــة"أو " اإللــهصــاحبة "و يســمو�ا فرعــون و مــن فــوق اجلميــع ســيدة بيــت 

  .1"األم"اإلهلية موة زوجة معبد أمون تقوم مقام 

و الرقص، و أمـا يف طيبـة  املوسيقى  إعدادأساسا يف و كان الدور النسائي يف الكهانة دور ثانوي ألنه احنصر       

الـاليت يعـرفن املوسـيقى و ينظـر و كانـت قائـدة اإلنـاث " زوجـة اإللـه"لقب ألمون حتمل الكاهنة الرئيسية فقد كانت 

أساسـا باحلـب اجلنسـي و املوسـيقى، امسهـا حور اليت ارتـبط  اإلهلةمع  احتدن و لقد  حرمي اإلله،  أ�ن  على  إليهن 

  .2كانت هذه الكاهنات من الناحية العملية حكام املدينة الدينية  العشرين و ما بعدهاو منذ األسرة الثانية و 

جديـدا للملكـات لقبـا كهنونيـا السابعة عشر أظهـرت نيت و حتحور، و لكن األسرة و هناك كاهنات اإلهلة        

عليهـــا أمـــون و الـــيت حيـــرم إللـــه لامللكيـــة و هـــي الزوجـــة " زوجـــة اإللـــه"سيصـــبحن ملكـــات وهـــو أو األمـــريات الـــاليت 

فقــد  هــذه صــاحبة ســلطان عظــيم ينــافس ســلطان الفرعــون جنســيا و كانــت زوجــة اإللــه  اتصــاالبــأي رجــل  االتصــال

صـــو�ا، و تتخـــذ جمموعـــة مـــن األلقـــاب، و ختلـــع علـــى تشـــرف علـــى مـــوظفني خيو  اع الضـــخمة الضـــيمتتلـــك كانـــت 

  .3نفسها صفات ملكية

يف و بنـــا�م و غـــريهن و جيـــدر بنـــا يف هـــذا املقـــام أن نـــذكر الـــدور الـــذي كانـــت تقـــوم بـــه أرواح هـــؤالء الكهنـــة       

   و الواقـــع أن كـــل املعابـــد كانـــت تشـــمل ضـــمن الـــيت كانـــت تســـند إلـــيهن خدمـــة اإللـــه العظـــيم و غـــريه، و الوظـــائف 

سـهلة بسـيطة يف ذا�ـا، إذا كانـت حتصـر  و املغنيات و كانت وظـائفهنموظفيها عددا عظيما جدا من املوسيقارات 

، كمــا  ورونقهــاأ�ــة احملافــل يف يف األعيــاد، و ال شــك يف أن حضــورهن كــان يزيــد  4يف الغنــاء أو الضــرب بالصــاجات

ن بوظيفــة  قمــاحلديثــة يالدولــة يف طيبــة أو مــا جاورهــا يف معابــد كــن يســكن كانــت النســاء علــى وجــه التقريــب الــاليت  

  . كاهنات مغنيات

                                                           
  . 119م، ص 1966، )م.د.د(القلم، ار مصر، د، يتحدث عن هريودوت  1
  . 57م، ص 1993إمام عبد الفتاح إمام، عامل املعرفة، : د، املعتقدات الدينية لدى الشعوب، تر جفري بارنر   2
  . 145-144م، ص ص 1999، دار الشروق، عمان 1خزعل املاجدي، الدين املصري، ط  3
  . عدة أحجامآلة موسيقية قدمية مصنوعة من النحاس، و لديها   4
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د امللكــة حتشبســوت، و كــذلك الــذي عــاش يف عهــ "حبوســنب"الكــاهن  ىل أن بنــتإو يكفــي أن نشــري هنــا        

  .1آمونكن مغنيات اإلله " رومح روى"اخلمس و زوج " يتامحس"بنات 

أن م الدينيــة، و كــان لكــل معبــد فريــق مــن املغنيــات كــان علــيهم يكمــا كــان عــدد كبــري مــن النســاء يشــرتكن يف املراســ

  . 3الشعائر الدينيةأو الصاجات أثناء إقامة  2و حيركن الصالصل و يغنني ينشدن

  األساطير  : المطلب الثالث 

فيهــا شــابك تتتــراث ثقــايف و الرمســي  الشــعيببنوعيهــا حســب تطــور ا�تمــع و األســاطري  4تطــورت األســاطري

خيـال اإلنسـان،  اخـرتاعهـي مـن وثيقيـا مـع العناصـر الـيت تشابكا  حمسوساالعناصر احلقيقية اليت تعكس واقعا تارخييا 

  . 5أسطورة حيلة إيزةإلينا  تتاهتو من األساطري اليت حفظت و 

    املاليـــني،  يف شـــجاعته قلـــوب قلـــب يفـــوق يف قوهلـــا و هلـــا  حكيمـــة   امـــرأةتقـــول األســـطورة أن إيـــزة كانـــت 

الـذي صـنع كـل و مل يكن هناك شيء يف األرض أو يف السماء ال تعرفه، فهي مثل رع و أعقل من ماليني الرجال، 

رع يـدخل إىل السـماء  اإللـه األعظـم، و كـان أن تعلم اإللـه نفسها  و" إيزة"ما على األرض، و قد دبرت هذه اآلهلة 

و ضــعف     و كانــت قــد تقـدمت بــه الســنني 6فقيـنيكـل يــوم علــى رأس رجـال ســفينته و كــان جيلـس علــى عــرش األ

و عجنتــه   فتناولــت إيــزة بعضــا منــه علــى األرض  شــفتيه و يتســاقطيف حتكمــه يف لعابــه الــذي كــان كثــريا مــا يســيل 

دتـه أن يسـلكه حسـب إرا اإلله العظيم أعتاد، و شكلت نته ثعبانا مقدسا ووضعته على الطريق الذي األرضبرتاب 

و مشـى كعادتـه يف كـل يـوم، اإللـه األعظـم يف �ائـه، و كـان آهلـة قصـره يسـريون خلفـه، الـوادي، و جـاء  بني شـطري

                                                           
  . 505-504م، ص،ص، 1992، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 6سليم حسن، مصر القدمية، ج  1
  . ذات األجراس لدى املصرينيآلة موسيقية   2
  . 56سعيد إمساعيل علي، املرجع السابق، ص    3
علـى قصـة معناهـا حكايـة، تسـتعمل يف اللغـة العربيـة للداللـة إغريقـي  أصـلو هـي كلمـة مـن "  MYTHE" األساطري، كلمة مشتقة من األسـطورة   4

، 2س، عبــودي، معجــم احلضــارات الســامية، طو الغربيــة، للمزيــد أنظــر هنــري،  قــدم اإلنســان، عرفــت لــدى الشــعوب الشــرقيةخرافيــة و األســاطري قدميــة 

  . 81م، ص 1991حروس برس، طرابلس، 
    .163، ص 1989درا الفارايب بريوت، ، الثقايف، و السياسي، االجتماعي، االقتصاديحضارة مصر و العراق التاريخ برهان الدين دلو،   5
   .50حممد بيومي مهران، املرجع السابق، ص   6
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السـماء و جتاوبـت  فصرخ اإلله صـراخا عاليـا وصـل إىلفعضه الثعبان العظيم، عظة النار احلية اليت خرجت منه هو، 

 فـرط أملـه و شـدة صـراخهما هذا؟ ما هـذا؟ و لكـن اإللـه مل يسـتطيع مـن : أفراد التاسوع صراخه و صاح  السماوات

أغيثـوين، " : عندما متالك نفسـه صـاح يف أتباعـه وأن جييب، و اهتزت أعضاء جسمه ألن السم متكن من جسمه، 

، و جــاء ...."ألحــدثكم مبــا حــدث يل إيل : اقرتبــوا أنــتم معشــر اآلهلــة يــا مــن خلفــتكم و أخــرجتكم مــن جســمي 

ذا كان ثعبانا قـد أصـابك بسـوء أو أن إما حدث و قالت له ماذا جيري؟ يزة تسأل إاآلهلة الصغار يبكون و تقدمت 

قصــة املقــدس فمــه و قــص علــى إيــزة بقــوى ســحرية، ففــتح اإللــه شــيء مــن خملوقاتــك قــد عصــاك، فــإنين سأســحقه 

ـــان  ـــار، مث ذكـــر أمســـاء اآلهلـــة الصـــغار الثعب لكـــن الســـم مل يغـــادر جســـمه مث قـــال إين أشـــعر بـــربودة املـــاء و حـــرارة الن

ـــزة و قالـــت أن ف ـــه إي ـــيت قلتهـــا امســـكتقـــدمت من ـــه فـــإن الســـم مـــن  ، إذ1احلقيقـــي مل تـــذكره بـــني األمســـاء ال أخربتـــين ب

حــىت  امســيك ألقــول لــ اقــرتيبيــا ابنــيت إيــزة فصــاح  بامســهجســمك ســيخرج و أعلــم أن اإلنســان ال حيــي إال إذا نطــق 

ص خـلالتعويـذة، و عليـه فـإن مأقـول  احملـرتق، ألينها السم مـن جسـد رع امسه فقالت أخرج أيمتكنت إيزة من معرفة 

تـربر مـدى فطنـة النسـاء منـذ القـدم يف و  القدم للتغلب على األقوى و األدهـىأن احليلة كانت ذريعة منذ األسطورة 

  .2التحكم يف عقول الرجال

زوجهــا، مث كمــا جنــد أســطورة حــور و العقــارب الســبعة، فهــذه األســطورة مثــل قصــة امــرأة معذبــة فجعــت يف 

وحـه إليـه لفـرتة حـىت ردت ر اسـتعانت بسـحرها ول حىت عثرت عليـه، و مرين يف البحث عن هذا الزوج املقتالقت األ

تـدافع عـن ولـدها كمـا ربـت مث وقفت وحيدة " حور"و من مث وضعت طفلها محال ربانيا منه  من الوقت حىت محلت

هــذه األســطورة تســـتعمل كخلــف لــه، و كانـــت العليــا و الســـفلى  فتــه علــى عـــرش مصــر خلمث  البنيـــهفيــه نزعــة الثــأر 

ختلــص �ــا هــذا اإللــه مــن حمنتــه هــي بعينهــا الــيت  الــيتألن األســاليب ســحرية ســحرية و اســتخدمت كنميمــة ألغــراض 

 . يستعملها من البشر على حمنته مماثلةختلص من 

                                                           
  . 59ص ..... أديب، موسوعة  مسري  1
   .52-51حممد بيومي مهران، املرجع السابق، ص  ص   2
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مل يــرزق بولــد ذكــر  األوليف أن حتــومتس األســطورة مولــه حتشبســوت، تــدور أحــداث إىل أســطورة باإلضـافة 

،  مــن املفــروض أن ختلفــه علــى العــرشو إمنــا وضــعت لــه بنتــا دعوهــا حتشبســوت كــان " أمحــس"مــن زوجتــه الرئيســية 

كـانوا يسـتعبدون أن القـوم  ألن مل تشـجعه و مل تشـجعها علـى ذلـك لوال أن سوابق حكـم امللكـات يف مصـر القدميـة 

    ، أ�ــم كــانوا ينكــرون حــق اإلنــاث يف وراثــة العــرش بــل أن العــرش كــان ينتقــل عــن طريــق املــرأة  رغــمامــرأة، حتكمهــم 

ــــده حتــــومتس الثــــاين مــــن و مــــن مث فقــــد زوج حتــــومتس األول و لــــيس الرجــــل  حتشبســــوت، إمنــــا كانــــت قويــــة  ابنتــــهول

مـات بعـد أن أجنـب يـاه، مث إ شخصـيتها يف عهـده و أن متهـد خلالفتهـابيف أن تؤكـد  جنحتفقد ة، و من مث ميشكال

حتـت علـى العـرش و هـو الـذي خلفـه " إيـزة"مـن زوجـة غـري ملكيـة هـي الثالـث منها بنتني، كمـا أجنـب ولـده حتـومتس 

عنــدما أبعـــدت حتشبســـوت حكمـــا حقيقيـــا  أصــبحتســـرعان مـــا ، غـــري أن هـــذه الوصــاية عمتـــه و زوج أبيــهوصــاية 

و هكـــذا حاولـــت حتشبســـوت بكـــل ، عامـــا 22مصـــر قرابـــة و انفـــردت حبكـــم       عـــن العـــرش، حتـــومتس الثالـــث 

هلـذه اإلدعـاءات و لسـنا نـدري مـدى تصـديق املصـريني أن تزيـل مـن أذهـان القـوم كـراهيتهم حلكـم اإلنـاث، الوسائل 

     ، 1و ذلـــك عـــن طريـــق دعـــوى صـــورها علـــى معبـــد الكرنـــك: اإلهلـــي  اراالختيـــاألســـطورية، و تبـــدأ القصـــة بأســـطورة 

و هـذا بتحريـك كانت مركـز اعـرتاض منـذ القـدم أن الصراع حول السلطة كان منذ القدم فاملرأة  و ملخص األسطورة 

مـن املستحسـن و احلكم و هذه املسؤولية خملوق ضعيف ال يتحمل مسؤولية السلطة ألن املرأة اإلنسانية الفطرة من 

  .2أن ختول للرجل أحسن

  

  

  

                                                           
كانـت يومـا مـا الـيت  الل املعابـد العظيمـة طـعلـى أكيلـو مـرت مشـايل مدينـة األقصـر، و هـي حتتـوي   2علـى حنـو حـوايل للنيـل قرية تقع على الضـفة الشـرقية   1

عصـور، اآلثار التارخييـة، حضـارات، شـعوب، مـدن، حسني فهد محاس، موسوعة  :اإلمرباطورية، أنظرعاصمة مصر القدمية يف عصر من مدينة طيبة  جزء

  . 523م، ص 2003للنشر، عمان،  أسامةدار ) ط.د(حرف، لغات، 
   .59ص حممد بيومي مهران، املرجع السابق،   2
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نيـة، أن امللكيـة اخلاصـة كانـت موجـودة و كانـت تنتقـل إىل اآلخـرين  

كما كان األطفـال يتسـاوى نصـيبهم يف املـرياث 

البــاقي يــتم توزيعــه خـر الــيت كانــت موجــودة، و لكــن بعــد تنفيـذ الوصــية كــان 

اســتقالهلا، و تســتطيع أن تــدير هلــا القانونيــة، و لكنهــا كــان 

      مـــنهم ذمـــة ماليـــة مســــتقلة و لكــــل كانـــت كاملـــة 

علـى أ�ـا األهليـة، و تـدل الوثـائق بزواجهـا بـل تظـل كاملـة 

و ترفـع ضـدها كـل ذلـك  بامسهـا، ترفـع الـدعاوي 

  . 2يف احلقوق و الواجبات

1 J-pirenne, histoire de institutions et du droit priave de l’ancienne Egypt, vol II, Bruscelles 

1933, p 293.   
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  رأة في التشريعات القديمة مال

نيـة، أن امللكيـة اخلاصـة كانـت موجـودة و كانـت تنتقـل إىل اآلخـرين  الطبيعية القانو  ذات ل من الوثائق

كما كان األطفـال يتسـاوى نصـيبهم يف املـرياث بني الرجل و زوجته أمام القانون،  حقيقية هناك مساواة  

خـر الــيت كانــت موجــودة، و لكــن بعــد تنفيـذ الوصــية كــان عــن الوصــية آلأبــويهم، بغــض النظــر 

القانونيــة، و لكنهــا كــان مــن الناحيــة عــة لزوجهــا باالزوجــة تبالتســاوي و مل تكــن 

كانـــت كاملـــة و الوثـــائق تشـــري إىل أن أهليـــة كـــل مــــن الزوجـــة و األوالد  

بزواجهـا بـل تظـل كاملـة تتـأثر أهليـة املـرأة و ال و منفصلة عن ذمة األب أو الزوج 

، ترفـع الـدعاوي قـانوينأو شاهدا يف تصرف تطيع أن تكون طرفا يف أحد العقود 

يف احلقوق و الواجباتإذن من خروجها، فهي وزوجها متساويان للحصول على 

                                         

pirenne, histoire de institutions et du droit priave de l’ancienne Egypt, vol II, Bruscelles 

338ص م، 2007، جامعة القاهرة، االجتماعيةيخ النظم القانونية و ، تار ب

الكرنكمعبد :  21شكل رقم ال

farahe.files.worpress.com: المرجع 

                                               الفصل الثاني

  

  

  

  

  

  

  

مال:  رابعالمبحث ال

ل من الوثائقستدن

هناك مساواة  كما كانت 

أبــويهم، بغــض النظــر مـن 

بالتســاوي و مل تكــن 

  .1أمالكها

و الوثـــائق تشـــري إىل أن أهليـــة كـــل مــــن الزوجـــة و األوالد  

و منفصلة عن ذمة األب أو الزوج 

تطيع أن تكون طرفا يف أحد العقود تس

للحصول على دون حاجة 

                                                          

pirenne, histoire de institutions et du droit priave de l’ancienne Egypt, vol II, Bruscelles 

بطال أبوويف حسني ص  2
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لـــك بوخـــوريس مـــن الفراعنـــة، فقـــد كـــان مـــن  عهـــد املو الـــيت صـــدرت يف Bochorisبوخـــوريس و جـــاء يف قـــانون 

القانونيـة الـيت  و قضـى علـى سـلطة الـدين فقـام بتـدوين العـادات و التقاليـد هيبتهـا الذي أعاد للدولة األقوياء الرجال 

  : املدونة على النحو التايل مضمون و ميكن إمجال كانت سائدة آنذاك فاصال عنها اجلانب الديين، 

  ـــنص علـــى مبـــدأ كـــاالعرتاف للـــزوجني احلـــق يف الطـــالق مســـاواة املـــرأة بالرجـــل يف احلقـــوق و الواجبـــات،  ال

 . بالتساوي

  يف مـرياث و حـق إبرام التصرفات القانونية، و املساواة حبقها يف  االعرتافالذمة املالية للزوجة، و استقاللية

 . 1يف أن تشرتط بعقد الزواج بعدم الزواج من ثانيةاملرأة 

 2كما أن املرأة الزانية حيكم عليها باحلرق حية. 

  3و احلرية الفرديةاملرأة يف ظل قانون بوخورس باملساواة  متتعتكما.  

األخ علـــى أخيـــه و أصـــبح  امتيـــاز المجيعـــا فـــو خالفـــا ملعظـــم الشـــرائع القدميـــة فقـــد ســـوى هـــذا القـــانون بـــني األوالد 

  .4اجلميع على قدم املساواة

  

 

                                                           
  . 39-38م، ص،ص، 2005العراق، ، درا تاراس 2تاريخ القانون، طمنذر الفضل،   1

، مؤسســـة هنـــداوي للتعلـــيم و الثقافـــة، 2ســـي جســـليم حســـن، موســـوعة مصـــر القدميـــة يف مدينـــة مصـــر و ثقافتهـــا يف الدولـــة القدميـــة و العهـــد اإلهنا  2

  . 59م، ص2012
   . 67م، ص 2001اجلامعية، اإلسكندرية، االجتماعية نظم القسم اخلاص، ديوان املطبوعات ، تاريخ النظم القانونية و إبراهيم حسنأمحد   3
  . 93، ص 1998يخ القانون، مكتبة الثقافة، عمان، صاحب عبيد الفتالوي، تار   4
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 الحياة االجتماعية المرأة في  : المبحث األول 

 تعــد العالقــات الزوجيــة مهمــة صــعبة يف الشــرق األدىن القــدمي، و بصــورة عامــة مل يكــن هنــاك تعــدد الزوجــات         

السعيدة ورد ذكرها يف األزمنة العابرة، ولدى السومريني أقوال مأثورة تبني فيها حـاالت الزهـو و االفتخـار زجيات و ال

  . بالزواج و إجناب أكرب عدد من األطفال

  الزواج و األسرة : المطلب األول 

  : الزواج  -أ

يعــــد الــــزواج نقطــــة وصــــل بــــني الرجــــل و املــــرأة، و هــــو ركــــن أســــاس يف بنــــاء األســــرة وســــط البنــــاء ا�تمعــــي 

          األطفـــال  إجنـــابهلـــذا الـــركن الـــذي كـــان اهلـــدف منـــه هـــو  كبـــريا  ويل اهتمامـــا يـــلإلنســـان، فـــبالد الرافـــدين كـــان 

  . العراقية تناولت كل مواضيع الزواجو التشريعات 

ختتلـــف تقاليـــد الـــزواج بـــاختالف األزمنـــة و األمكنـــة و األشـــخاص، و لكـــن العمليـــة  تتضـــمن مـــا ال يقـــل عـــن أربعـــة 

املدفوعات املقدمة من قبل عائليت العـروس و العـريس، أمـا املرحلـة الثالثـة مراحل، تتمثل األوىل يف اخلطوبة أما الثانية 

و اختيــار الزوجــة   1فــاف و الــدخول إليهــا هــي املرحلــة األخــريةإىل بيــت أهــل زوجهــا و الز فتتمثــل يف انتقــال العــروس 

جــرت العــادة يف عهــد محــورايب أن خيتــار يف بــالد الرافــدين مل يكــن أمــره مــرتوك لرغبــات قلــب الفــىت و الفتــاة، حيــث 

  . 2)العائلتني(بنه، و كان عقد الزواج يتم مبوافقة الطرفني والد الشاب خطيبة إل

  . وم، الدوطةوم، النودونالتريخاث: عات و اهلدايا أبرزها الرافدين ارتبط بالعديد من املدفو كما أن الزواج يف بالد 

مــن قبــل الــزوج أو أســرته، و يقــدم عــادة يف ه والــد الفتــاة و هــو عبــارة عــن مبلــغ مــايل يتســلم ) :المهــر(التيرخــاثوم 

  . 3صورة مبلغ من النقود أو املنقوالت

                                                           
  . 171، ص 1971دار الكتب العلمية، بريوت،  ،1ط حسني إلياس حديد، دراسات يف حضارة بالد الرافدين،  1
   .263، ص .....تاريخ و حضارة الشرق األدىن القدميأمحد أمني سليم، دراسات يف   2

  . 30، ص أحالم سعد اهللا طاليب، هدايا الزواج عند سكان بالد الرافدين  3
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يف تنتفـع �ـا الزوجـة أو عقـارات عبـارة عـن مبلـغ مـايل يدفعـه الـزوج لزوجتـه، يتمثـل يف منقـوالت 

هــذه اهلبــة ليســت  تقريــرأو هــي عبــارة عــن تعجيــل حلصــة الزوجــة يف إرث زوجهــا، و لكــن 

وليهـا هبـة مناسـبة زواجهـا هـي  أبيهـا أومـن 

رابطــة للزوجــة أثنــاء قيــام و قــد تكــون عقــارا أو منقــوال أو حلهــا 

أموال الدوطة، و الغـرض مـن  إدارةو الزوج هو الذي يتوىل 

أما فيما خيص تعدد الزوجات، فهي حاالت نادرة جدا، و �ذا الصدد أشـارت النصـوص القانونيـة العراقيـة 

ســبيل املثــال نصــت املــادة وج مــن امــرأة ثانيــة، و علــى 

ال  ولكنــهاثبــت العجــز التــام للزوجــة األوىل، 

  

1  www.mesobotamia.com  

  . 110، ص 
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عبـارة عـن مبلـغ مـايل يدفعـه الـزوج لزوجتـه، يتمثـل يف منقـوالت  

أو هــي عبــارة عــن تعجيــل حلصــة الزوجــة يف إرث زوجهــا، و لكــن حالــة وفــاة زوجهــا قبلهــا، 

مـن لقـى تو جرت العادة أيضا علـى أن الزوجـة ت 1شرطا الزما النعقاد الزواج

و قــد تكــون عقــارا أو منقــوال أو حلهــا  Sherqtuشــريقة تســميها النصــوص، 

و الزوج هو الذي يتوىل الزوجية و لكنها حمملة بشرط عدم جواز التصرف فيها، 

  .2ريعهااإلفادة 

أما فيما خيص تعدد الزوجات، فهي حاالت نادرة جدا، و �ذا الصدد أشـارت النصـوص القانونيـة العراقيـة 

وج مــن امــرأة ثانيــة، و علــى ز اســتثنائية جــدا ميكــن لرجــل أن يتــالقدميــة إىل أنــه يف حــاالت 

اثبــت العجــز التــام للزوجــة األوىل، أة ثانيــة إذا للرجــل أن يتــزوج امــر محــورايب علــى أنــه حيــق 

  .3على إعالتها حلني وفا�ااألوىل و يعد الزوج جمربا يستطيع طالق الزوجة 

                                         

، ص 2001أمحد إبراهيم حسن، تاريخ النظم القانونية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 

  . 173حسني إلياس حديد، املرجع السابق، ص

المرأة في بالد الرافدين:  22شكل رقم ال

www.abualsoof.com: المرجع 
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 ) :متعـةال(النودوم 

حالــة وفــاة زوجهــا قبلهــا، 

شرطا الزما النعقاد الزواج

تســميها النصــوص، الدوطــة و 

الزوجية و لكنها حمملة بشرط عدم جواز التصرف فيها، 

اإلفادة هذه الدوطة هو 

أما فيما خيص تعدد الزوجات، فهي حاالت نادرة جدا، و �ذا الصدد أشـارت النصـوص القانونيـة العراقيـة 

القدميــة إىل أنــه يف حــاالت 

محــورايب علــى أنــه حيــق مــن قــوانني  148

يستطيع طالق الزوجة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          

أمحد إبراهيم حسن، تاريخ النظم القانونية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،   2
حسني إلياس حديد، املرجع السابق، ص  3
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  : األسرة  -ب

ح فسـد ا�تمـع و إذا جنحـت جنـح ا�تمـع، و هلـذا جيـب أن توضـمتثل األسرة النواة األساسية للمجتمع، إذا فسـدت 

  . سرة لتضمن جناحهاقوانني لتحديد املسار السليم لأل

فــاألب هــو رأس األســرة و شــأنه يف ذلــك شــأن امللــك األســرة األبويــة ســائدا يف ا�تمــع العراقــي، كــان نظــام 

أمـــا البيـــت الـــذي تعـــيش فيـــه  2مـــن األب وزوجتـــه و أوالده  و أحيانـــا أحفـــاذهو تتـــألف األســـرة األبويـــة  1يف مملكتـــه

الــــذي يتضــــمن األرض، و منشــــآت األســــرة يــــدعى بالبيــــت األبــــوي، و كــــذلك الــــرزق يســــمى رزق البيــــت األبــــوي، 

  . 3اخل... املاشية و العبيد، املنتوج، احلقل االستثمار، 

ـــه  ـــه الشـــرعي ذكـــرا،  األولأمـــا بالنســـبة لإلجنـــاب فـــاألب كـــان يرغـــب يف أن يكـــون ابن       و ذلـــك ليكـــون وريث

الكاملـة  كمـا كـان لـألب السـلطة  4امللـك، و األب الفـالح علـى حـد سـواء األبو هذا األمر خيـص  المسهو حامال 

  .6زوجته إذا أخطأتكما حيق له ضرب   5أوالده على أسرته، فله احلق يف بيع

 : تربية األطفال : المطلب الثاني  

      اهتمـــت األســـرة العراقيـــة منـــذ أوقـــات مبكـــرة علـــى تنشـــئة أبنائهـــا و تـــربيتهم علـــى التمســـك بـــالقيم الدينيـــة 

 ، فلقد كانت7األم و املربيةو تربيتهم الرتبية الصحيحة فاملرأة كانت تلعب دورا مهما و كبريا يف هذا اجلانب، فهي 

                                                           
   .28، ص 2007، دار دجلة، األردن 1مسري الطائي، العنف السياسي يف بالد الرافدين، ط  1
  . 208، دار البعث، قسنطينة، ص )ن.د(عبد املالك سالطنية، هذا هو العراق، مدخل إىل تاريخ احلضارة و القانون يف بالد الرافدين،   2
  . 102، ص 2000، دار عالء الدين، دمشق، 1ط ،1، جاجليولبازجيف، دياكوف، ساكوفاليت، احلضارات القدمية، تر نسيم   3
  . 13، ص 2000، دار الشؤون الثقافية العامة، 1ط ،يف العراق القدمية بابل وشور، تر كاظم، بغداد سعد هنري ساكر احلياة اليومية  4
  . 13املرجع نفسه، ص   5
  . 14، ص نفسههنؤي ساكر، املرجع   6
املؤسسة العربية للدراسـات و النشـر، ، 2جاكوسني و آخرون، ما قبل الفلسفة، اإلنسان يف مغامراته الفكرية األوىل، تر، جريا إبراهيم جريا، ط توركيلد  7

  . 170م، ص 1980بريوت، 
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 املســؤولةهــي حنــو أمهــا�م هــي العاطفــة احلقيقيــة الوحيــدة فــاملرأة 

و توضـــح احلكـــم و األمثـــال العراقيـــة رغبـــة اإلنســـان العراقـــي القـــدمي يف اإلجنـــاب و ســـعادته البالغـــة بـــذلك، و تقـــديره 

مـن احلكـم و األمثـال كـذلك مـا يصـف حـال املـرأة حـني 

و مـن  األبنـاء و بعضـهم الـبعضو العالقة مـا بـني الوالـدين و أبنـائهم، و مـا بـني 

  و أجنب طفال حسب رغبات قلبك 

كــون اب طفــل حســبما تشــتهيه نفســه، و أن ي

وفـق أطـر حمـددة، و بوجـود يعد الطالق إحدى احلقوق األساسية اليت كفلها القانون العراقي للرجل و املرأة 

لكـي يكـون الرابطة الزوجية، لتفسـخ العالقـة بـني الرجـل و املـرأة البـد مـن تـوفر أسـباب موجبـة 

   .32م، ص 1985، دار عالء الدين، سوريا 
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حنــو أمهــا�م هــي العاطفــة احلقيقيــة الوحيــدة فــاملرأة  األوالدو عاطفــة عاطفــة األم حنــو أبنائهــا 

  . 1تعتين �م و حتميهمالوحيدة عن حياة األطفال فهي اليت 

و توضـــح احلكـــم و األمثـــال العراقيـــة رغبـــة اإلنســـان العراقـــي القـــدمي يف اإلجنـــاب و ســـعادته البالغـــة بـــذلك، و تقـــديره 

مـن احلكـم و األمثـال كـذلك مـا يصـف حـال املـرأة حـني املنجبة اليت تلد الكثـري مـن األطفـال و هنـاك 

و العالقة مـا بـني الوالـدين و أبنـائهم، و مـا بـني و تنشئتهم  األطفال

  : اليت توضح الرغبة يف اإلجناب 

و أجنب طفال حسب رغبات قلبك                  تزوج امرأتك طبقا الختيارك        

اب طفــل حســبما تشــتهيه نفســه، و أن يو اهلــدف مــن الــزواج هــو إجنــاب األطفــال، و مــن هنــا يــتمكن لــه إجنــ

 .2الطفل متفقا مع ما يتمناه و يريده

  : الطالق و الميراث 

يعد الطالق إحدى احلقوق األساسية اليت كفلها القانون العراقي للرجل و املرأة 

الرابطة الزوجية، لتفسـخ العالقـة بـني الرجـل و املـرأة البـد مـن تـوفر أسـباب موجبـة  أسباب جوهرية تنهي

                                         

، دار عالء الدين، سوريا 1املؤنثة و أصل الدين و األسطورة، طاأللوهة  شتار 

  . 86املرجع السابق، ص ...... أمحد أمني سليم، دراسات 

  . 143تاريخ النظم القانونية، املرجع السابق، ص 
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  www.bing.com: المرجع 

                          الفصل الثالث    

عاطفــة األم حنــو أبنائهــا  كانــت

الوحيدة عن حياة األطفال فهي اليت 

و توضـــح احلكـــم و األمثـــال العراقيـــة رغبـــة اإلنســـان العراقـــي القـــدمي يف اإلجنـــاب و ســـعادته البالغـــة بـــذلك، و تقـــديره 

املنجبة اليت تلد الكثـري مـن األطفـال و هنـاك اخلاص للمرأة 

األطفالو تربية الوالدة 

اليت توضح الرغبة يف اإلجناب  األمثالاحلكم و 

تزوج امرأتك طبقا الختيارك        

و اهلــدف مــن الــزواج هــو إجنــاب األطفــال، و مــن هنــا يــتمكن لــه إجنــ

الطفل متفقا مع ما يتمناه و يريده

 

 

 

الطالق و الميراث : المطلب الثالث 

  : الطالق  -أ

يعد الطالق إحدى احلقوق األساسية اليت كفلها القانون العراقي للرجل و املرأة 

أسباب جوهرية تنهي

  .3الطالق شرعيا

                                                          
شتار ع، زفراس السواح، لغ  1
أمحد أمني سليم، دراسات   2
تاريخ النظم القانونية، املرجع السابق، ص أمحد إبراهيم حسن،   3

ال
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  يطلــق الــزوج زوجتــه دون تعــويض مــايل، و لكــي يكــون عــادال جيــب تــوفر األســباب املقنعــة الــيت مــن خالهلــا 

  .1ليهإ اإلساءةأو عدم طاعته  والزوجة يف مسعتها و شرف زوجها  تفريطو من بني هذه األسباب 

بيـــت صـــاحلة، بـــل كانـــت كثـــرية التطـــواف ممـــا  أن مل تكـــن الزوجـــة ربـــة:  143لقـــد ورد يف قـــانون محـــورايب يف املـــادة 

  . 2يف النهرتلك املرأة  ترمىبيتها و احلط من قيمة زوجها يسبب إمهال 

علــــى بيتهــــا، و تســــيء إىل مسعــــة زوجهــــا، فــــإن للــــزوج احلــــق يف حتــــافظ  الالســــلوك الــــيت الســــيئة املــــرأة كــــذلك       

مـع أو حيـق لزوجهـا التـزوج ثانيـة، الطـالق، علـى تعـويض ذلـك عليهـا يطلقهـا دون أن حتصـل  ت أثبـو إذا مقاضا�ا 

  .3من عبيدة ال كزوجة كأمةا  هعلي البقاء

الـيت كرهـت زوجهـا الـذي يهينهـا هلـا أما الزوجة  4كذلك الزوجة اليت ال تنجب األوالد لزوجها حيق هلا تطليقها      

  .5احلق يف العودة إىل بيت أبيها

ع الـزواج يف بدايـة السـنة و تسـتطي"القرمـل يف حالة غيـاب الـزوج ألكثـر مـن مخـس سـنوات، متـنح الزوجـة لوحـة       

و يف عاد الزوج األول و برر غيابه يستطيع استعاد�ا على أن يقدم للـزوج الثـاين بديلـة عـن زوجتـه،  إنالسادسة، و 

زواج، و كانــت األرملــة بعــد مــوت الـــزوج تــرتبص الزوجـــة بنفســها عــامني دون حالــة وقــوع الــزوج أســريا لــدى العــدو 

مــن  زوجــةو إن كانــت تعــيش مــع أوالدهــا، و كــان علــيهم إعالتهــا إن مل يكــن قــد تــرك هلــا شــيئا يف صــك مكتــوب، 

 . 6الذين يعولو�ا ل فإن أبنائها من الزواج األول همثانية و مل يكن هلا أطفا زجية

 

  

                                                           
  . 189أمحد أمني سليم،مصر و العراق، ص   1
  . 144، ص 1993، دار عالء الدين، دمشق، 1، طسراسشريعة محورايب واصل التشريع يف املشرق القدمي، تر، أسامة  جونزو و آخرون، الربيشن   2
  . 289ابق، ص العراق، املرجع الس وني سليم، مصر أمحد أم  3
  . 81، ص )د،س(، بريوت، يل، دار اجل)1(، جاألدىناحلضارة، نشأة حضارة الشرق وايريل ديورانت، قصة  ول  4
  . 41، ص 2007احملدودة، لندن،  للنشر ، دار الوراق1ود األمني، طمسهيل قاشا، شريعة محورايب تر، حم  5
، ص 2016للدراسـات و األحبـاث، ميادة كيايل، مكانة املرأة يف بالد وادي الرافدين و عصور ما قبل التاريخ، منشورات مؤسسة مؤمنـون بـال حـدود   6

36 .  
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  : الميراث  -ب

ــــارة عــــن أمــــوال           ــــوت املــــرياث هــــو عب ــــاث و البي ــــس و األث ــــي و املالب ــــة كــــالنقود و احلل ــــة و غــــري منقول         منقول

، و ينقــل املــرياث إىل الورثــة عــرب األمــوالالعــراق القــدمي طــريقتهم يف توزيــع هــذه و األراضــي و احلــدائق، فكــان ألهــل 

  . 1أشكال خمتلفة

و يهـب مـا يريـد مـن أمـوال إىل أفـراد عائلتـه و هـو علـى قيـد القدمية إىل أنه لرب العائلة أن تشري القوانني العراقية      

  : احلياة، فاملرياث يف بالد الرافدين ينتقل إىل الورثة عرب األشكال التالية 

ن أمـا الفتـاة فتأخـذ هبتهـا عنـدما تكـو هبـة فضـال عـن حصـتهم مـن الرتكـة، إعطـاء األب ألي ابـن مـن أبنـاءه  :الهبة 

الــيت  األمــالكمقبلــة علــى الــزواج، أمــا الزوجــة فلهــا نصــيب كــذلك مــن اهلبــة و هــي حــرة يف التصــرف يف األمــوال و 

   . 2وهبها هلا زوجها

و الزوجـــة بعـــد الوفـــاة مباشـــرة، و لكـــن يبقـــى تـــوزع تركــة الشـــخص عـــادة بـــني الورثـــة، األبنـــاء و البنــات  :أمـــا التركـــة 

  .3عبارة عن أراضي زراعيةمشرتكني يف اإلرث ملدة طويلة، خاصة عندما تكون الرتكة اإلخوة يف بعض األحيان 

  . 4)عبدة(يف تقسيم اإلرث حظي الذكور بأمهية و أفضلية شريطة أن يكونوا شرعيني و ليسوا أبناء أمة 

  

  

  

  

                                                           
، 2014ماسرت يف التاريخ العام، إشراف سعيدي سليم، قاملـة، حممدي حفيزة، مكانة املرأة من خالل التشريعات العراقية القدمية، مذكرة لنيل شهادة   1

   .66، ص 2015

  . 105املرجع السابق، ص ... نقال عن األستاذ سعيدي سليم، القانون و األحوال الشخصية   2
  . 106املرجع نفسه، ص   3
  . 211سالطنية عبد املالك، املرجع السابق، ص   4
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   الحياة السياسية المرأة في : المبحث الثاني 

     صـــورة عـــن شخصـــيتها يف القـــدمي،  وينالعراقيـــة القدميـــة، مـــن أجـــل تكـــدور املـــرأة اولـــت دراســـات عديـــدة تن

الوثـــائق أنـــه و حســـب فحســـب بـــل إ�ـــا كانـــت امللكـــة و احلاكمـــة، حيـــث و الـــيت مل تـــربز يف اجلوانـــب االجتماعيـــة 

مـــن العـــدد ســـامية، حيـــث أن امللـــك كـــان يتخـــذ مبكانـــة قـــد حضـــيت ة يتضـــح أن امللكـــة أو زوجـــة امللـــك األرشـــيفي

  . 1لقب امللكة أو األمريةو هذا ما جعلها حتمل إىل الرفيقة له، الزوجات باإلضافة 

متكــن مــن عــادة، و لكــن جنــد أن بعضــهن يف حكــم الــبالد  دورا  أيللملكــة بصــفتها زوجــة امللــك ال أنــه مل يكــن إ

  . 2)زمري ليم(زوجة امللك ) شيبتو(أو ) شتم(يف تويل زمام أمور احلكم منهن امللكة مشاركة أزواجهن 

زوجــة امللــك ) مســري أمــيس(اإلطــالق اللــوايت حكمــن بــالد الرافــدين هــي امللكــة لكــن مــن أهــم امللكــات علــى        

  لقــة، ائنهــا املعجن هلــا أعمــال عجيبــة يف البنــاء و الفتوحــات، منهــا بنــاء بابــل و إقامــة نســبت 3اخلــامس) مششــي آدد(

اجلميلـة و الـيت اشـتهرت جبماهلــا لكــة بابـل مبهــذه امللكـة الـيت عرفـت يف بابـل  4ري العجيبـةو بنـاء الـدور و مشـاريع الـ

و كانــت شخصــيتها القويــة وادي الرافــدين أكثــر ملكــات الشــرق مجــاال، و الــيت صــارت رمــزا ألجمــاد حضــارة بكو�ــا 

 )ددآي شـمش(بعـد مـوت زوجهـا امللـك عـدة، تولـت احلكـم سنوات اآلشورية  اإلمرباطوريةن حكم مهي اليت مكنتها 

اجلـيش اآلشـوري، و متكنـت  رأسكانت علـى مكان زوجها، حيث   احتاللامللكة إىل ما دفع هذا عمر ابنها وصغر 

    معروفــة أال لقــت مؤسســة غــري خالكبــار، و خــالل ســنوات حكمهــا عــل موظفيهــا ن قمــع التمــرد البــابلي، ركــزت مــ

مـن بـالد  و مصـر و قسـما ينيقيـة و جزيـرة قـربص و هي مؤسسة امللكة األم، استطاعت إخضاع كـل مـن سـوريا و ف

  .5احلبشة

                                                           
1  Sarah. Ass Yarainroyal women and male identity, source vol 124, n° 01 (jan. Man 2004) p p 

43-47.  
  . 77، ص 2003للثقافة و النشر، سوريا،  املرى، دار 1، طإمساعيل، مدخل إىل حضارات الشرق القدمي، تر، فاروق زودنون فف   2
  . 117م، بعدم استقرار البالد، أنظر عامر حنا فتوحي، ص ق  811-823مسري أميس، تصف حكمه ملك آشوري زوج امللكة   3
  . 557، ص 2009، شركة دار الوراق للنشر احملدودة، بريوت 1طه ياقر، مقدمة يف تاريخ احلضارات القدمية ط  4
  . 35، ص 1984عيني، بريوت، اليسو ، أساطري األولني، مطبعة املراسلني غرئيلعبد اهللا   5
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الــيت كانــت تفــرض نفوذهــا يف شــؤون ذات األصــل الســوري 

وظفـــون مخضـــع حتـــت تصـــرفها االقتصـــادية حيـــث 

بعـد التحايـل علـى وريثا لسنحريب، و ذلـك 

األمـــن يف إســـتثاب ابنهـــا أســـرحدون، عملـــت علـــى 

3 .  

تؤكـد كـويب أ�ـا عاصـرت  نبـوبال سـتواقيامسه 

يف  104ماتـــت عـــن عمـــر  كلديـــةالدولـــة ال

لـت يف العصـر تو يف وادي الرافـدين قـدميا، 

  . 178من امللكة الكلدانية زوكوتو، أنظر، عامر فتوحي السابق، ص 

  . 178فتوحي، ص 

 .  

اخللـيج وسـط القـدمي و املعاصـر، تقـع كم، هلـا مكـان يف التـاريخ 
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ذات األصــل الســوري  1نقيــة زكوتــو، و هــي زوجــة ســنحريب

  . 2بنيبالاحلكم حىت السنوات األوىل حلكم حفيدها اشوريا 

االقتصـــادية حيـــث  األمــورنقيــة شـــاركت يف األمـــور السياســـية كمـــا شـــاركت يف 

وريثا لسنحريب، و ذلـك  أسرحدونيف الدولة و قامت بتعيني خاصون �ا، تراقب كل املسؤولني 

ـــة العـــرش مـــن ابنـــه  ـــه يغـــري والي ابنهـــا أســـرحدون، عملـــت علـــى  األكـــربســـنحريب و الـــذي جعلت

3اليت حظيت �ا داخل جمتمعهاو هذا يدل على املكانة الراقية 

امسه مرموق يب، هي أمرية آشورية زوجها أمري بابلي و أدد ك

الدولـــة الالتحـــول يف إيـــدولوجيا بـــع تآشـــوريني و بـــابليني، كـــان هلـــا دور يف ت

  .4م.ق 546يف بنو بنداس حكم إبنها 

يف وادي الرافـدين قـدميا، سـامهن يف احليـاة السياسـية و اإلداريـة أما امللكـة كوبابـا مـن النسـاء اللـوايت 

  .5و حكمت ملدة طويلة شاالسومري عرش مدينة كي

                                         

من امللكة الكلدانية زوكوتو، أنظر، عامر فتوحي السابق، ص  تزوجم، دمر بابل .ق 681، 704

فتوحي، ص  ، عامر حناانظرو هو حفيد سنحاريب،  627 – 668ملك آشوري، حكم يف الفرتة 

. 76، ص 2012التاريخ و األسطورة، مواضيع تارخيية  بنيعلي، ملكات العراق 

 .  

كم، هلـا مكـان يف التـاريخ   90تقع يف الطريق بني اهلند و البصرة، و ال تزيد مساحتها عن 

  . 221ص فيفر  العريب بني فارس و عمان، أنظر، فرانسيس

  أسطورة الجمال و الحكمة الملكة سمير أميس

  www.bing.com: المرجع 
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نقيــة زكوتــو، و هــي زوجــة ســنحريبأمــا امللكــة        

احلكم حىت السنوات األوىل حلكم حفيدها اشوريا 

نقيــة شـــاركت يف األمـــور السياســـية كمـــا شـــاركت يف       

خاصون �ا، تراقب كل املسؤولني 

ـــة العـــرش مـــن ابنـــه  ـــه يغـــري والي ســـنحريب و الـــذي جعلت

و هذا يدل على املكانة الراقية  اإلمرباطورية

أدد كأما امللكة        

آشـــوريني و بـــابليني، كـــان هلـــا دور يف تملوكـــا 

حكم إبنها السنة التاسعة 

أما امللكـة كوبابـا مـن النسـاء اللـوايت 

السومري عرش مدينة كي

  

  

  

  

 

                                                          
704ابن سرحون الثاين   1
ملك آشوري، حكم يف الفرتة   2
علي، ملكات العراق صالح سليم   3
. 77املرجع نفسه، ص   4
تقع يف الطريق بني اهلند و البصرة، و ال تزيد مساحتها عن ايرانية عبارة عن جزيرة  5

العريب بني فارس و عمان، أنظر، فرانسيس

الملكة سمير أميس:  24شكل رقم ال

المرجع 
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  في الحياة الدينية المرأة : المبحث الثالث 

حيـــث اعتقــد اإلنســان العراقـــي ن مرحلــة التجســـيد إىل التعــدد مث الــرتابط مــإن الــدين يف بــالد الرافــدين تطـــور        

  . فحاول اسرتضاء هذه القوىتسيطر عليه، تتحكم يف هذا العامل القدمي بوجود قوى أمسى من البشر 

  : اآللهات : المطلب األول 

و قـد فسـر نتاجـات ماديـة أم فكريـة، إن مبدأ التطور الذي يتحكم يف مجيـع النتاجـات البشـرية، سـواء كانـت تلـك ال

اتفقـوا مجيعـا علـى و الشـعبية و لكـنهم شـعار الدينيـة صل اإلنسان مبختلـف الوسـائل يف األالسومريون و األكاديون أ

  .1و أنه خلق من أجل خدمة اآلهلةيقظة هامة هي أن املعبود صنعه من كتلة من الطني 

كيـف : بدايـة مـن طرحـه التسـاؤالت مثـلكما اتضـح أن األفكـار الدينيـة بـدأت تتضـح عنـد اإلنسـان العراقـي القـدمي 

  . 2اآلهلة، آهلة السماء و آهلة العامل السفليمن هنا تصور اإلنسان أن آهلة أم ولدت مجيع و والدة اآلهلة؟  متت

وصــفت بأ�ــا ملكــة الســماء و نــور العــامل، و هلــا أمســاء  و اجلمــال الســامية، آهلــة احلــب  : Ishtarارتشــاإللهــة ع

مدينــة الرئيســي يف  معبــدهاشــرت، و كــان أثارغــاتيس، أســتارت، أشــرية، و ع" عشــروت": عنــد الســاميني مثــل كثــرية 

بعبـادة اخلصـب و قد احتلت مكانة بارزة يف فكر العراقيني القدامى بكو�ا تعكس أقـدم املعتقـدات املتعلقـة ، بنينوى

  . 3األثرية اللقىاملتمثلة يف 

اإلغريــق و مسوهــا بإســم أفروديــت و عنــد الرومــان ، حيــث أخــذ عباد�ــا ثــل آهلــة احلــب و احلــربمتعشــتار و كانــت 

  4"فينوس"

                                                           
  . 159، ص 1997للكتابة، مصر، ، اهليئة املصرية العامة 2حمدم كمال، ط ما بني النهرين، تر،ت، دياليور   1
  .21ص  1997، اآلهلة و البشر، تر، قاسم الشواف، دار الساقي يف بريوت، 2ديوان األساطري، الكتاب أدونيس،   2
  . 286-285، ص ص 2003مكتبة السائح لبنان، ) ط.د(يف العراق القدمي، قاسا، تاريخ الفكر  األب سهيل  3
   .252املرجع السابق، ص طه باقر،   4
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و تظهـر فيــه جالســة إىل العصـر األكــدي، 

الكتابــة و الكتــب و العلــوم،  نيســانا إهلــة 

البشـرية علـى زيـادة نسـل العائلـة و الـيت تشـرف 

ـــة  املقوســـة إىل األكـــواخ و ترمـــز هـــذه النهاي

مركـز و جتعلهـا يف خـريات مـدينتها امية ملدينة آرك، الوركاء تزيـد 

أن �بط درجـات املـوت هي احتارت ، كذلك 

و مــوت النبــات، و يف  األشــجارو غــرس 

، 2009-2008جامعـة اجلزائـر التـاريخ، م، بلقاسـم رمحـاين قبـل 

 2002، دار النهضـة الشـرق، 1، ط1، جاألكـربجمـيء محلـة اإلسـكندرية 

  . 186، ص 

  اإللهة إنانا:  26شكل رقم 

 :www.dorarabiraq.net  
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إىل العصـر األكــدي، إهلـة احلــرب، و قـد ظهــرت يف طبعـة خــتم أسـطواين يعــود 

 كمــا أصــبحت  1شــعريأو جســمها ســنابل مــن كتفهــا  تشــع

 .2اآلهلة اليت بيدها العلم

و الـيت تشـرف معبـودة اخلصـب و اإلخصـاب :  Inannaإنانـا 

ـــة، و كـــان  ـــة مقوســـة، واري رموزهـــا الصـــمـــن ضـــمن احليواني ـــة بنهاي و ترمـــز هـــذه النهاي

امية ملدينة آرك، الوركاء تزيـد احلملكة السماء و اإلهلة و اإلهلة إنانا هي 

، كذلك 4ةهلبني الآلشهر�ا  و مسو امسها لتعلو بذلك العمران يف بالد سومر 

و غــرس ملظــاهر اخلصــوبة يف الرتبــة،  غيــابنزوهلــا يف العــامل الســفلي، فكــان 

                                         

م، بلقاسـم رمحـاين قبـل .ق539، 320بلخري تقيـة، آثـر ديانـة الرافـدين علـى احليـاة الفكريـة سـومر و بابـل 

  .203، ص 1981، بغداد، )د، س(، )ط.د(وديع يشور، سومر و أكد، 

جمـيء محلـة اإلسـكندرية الشرق األدىن القدمي و حضارته منذ فجر التاريخ حـىت 

، ص )ت.د(ة و النشر، للطباعصموئيل كرميو، من ألواح سومر، تر، طه باقر، مؤسسة فرانكلني 

شكل رقم ال

: المرجع 
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إهلـة احلــرب، و قـد ظهــرت يف طبعـة خــتم أسـطواين يعــود  : ااآللهـة نيســان

تشــععلــى كرســي، و 

اآلهلة اليت بيدها العلم

 

 

 

 

 

 

 

إنانـا و اآللهة الرائعة 

ـــة، و كـــان و أيضـــا  احليواني

و اإلهلة إنانا هي  3البدائية

العمران يف بالد سومر 

يف العــامل الســفلي، فكــان الســبع 

                                                          
بلخري تقيـة، آثـر ديانـة الرافـدين علـى احليـاة الفكريـة سـومر و بابـل   1

  .48ص 
وديع يشور، سومر و أكد،   2
الشرق األدىن القدمي و حضارته منذ فجر التاريخ حـىت رمضان عبده علي،   3

  . 312ص 
صموئيل كرميو، من ألواح سومر، تر، طه باقر، مؤسسة فرانكلني   4

25شكل رقم ال

abualsoof.com: المرجع 
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، 1ضــرة و احليـاة يف مملكــة النباتــاتخلصــوبة املمثلــة فيمـا و انبثــاق اخلانتعاشــا لقـوى ااملــوت صـعودها  بعــد أن قهـرت 

  . 2آهلة حامية للعاهرات اعتربت إهلة للذة و كذلك اعتربت 

ين اآلهلــة الســومرية، لكــن و غــنثو يف سلســلة " منــو"الثانيــة بعــد  األمو هــي اآلهلــة الســومرية هــي األرض،  :اآللهــة كــي 

 أنثـــىإهلـــة " آن"صـــفة، هـــذه اآلهلـــة أجنبـــت مـــن اإلهلـــة  وأكثـــر مـــن اســـم  اختـــذتالغريـــب يف األمـــر أن هـــذه اإلهلـــة 

  الــيت هــي اإلهلــة ننخرســاج يف سلســلة النســب، و هــي اإلهلــة كــي، األم الكــربى الثالثــة فيمــا بعــد هــي اإلهلــة  أصــبحت

  . و اليت استطعن أن حيصي هلا ثالثة عشر امسا

   .3نفسها يف والدة جديدةرساج و قد عربت عن خلذلك ميكن القول أن اإلهلة كي هي نفسها نن

     و رمزهـــا الســـمكة، األمســـاك  صـــيدو هـــي إهلـــة الســـمك و لكـــش جنـــوب شـــرقي " ســـرغل"ا آهلـــة مدينـــة نينـــ :شـــه ننا

السومريون بأ�ا راعية العدالـة االجتماعيـة وزوجهـا هـو نينـدار جـايب و توصف أيضا بأ�ا مفسرة األحالم، و يصفها 

       كـــل التقـــديس   يقدســـهاو يـــؤمن �ـــا و هنـــاك تراتيـــل و أدعيـــة كثـــرية حيـــق هـــذه اآلهلـــة و كـــان األمـــري كوديـــا البحـــر، 

  . و يعتربها أمه

ننـدار ة نانشـه مـن زوجهـا الطري و هي ابنزها و رمجنوب شرقي لكش و تعترب آهلة الطيور ) غبا(آهلة مدنية  :ننمار 

  . و ليست ابنتهو بذلك تكون حفيذه انكي 

قطعــان املاشــية، و تلعــب و تقطــن يف حظــرية ) كشــنت أنــا(تظهــر دائمــا إىل جانــب  دمــوزي و هــي أخــت  :ليلي بــاي

 . 4و تسليمه للعامل األسفلدورا يف إلقاء القبض على دموزي 

 

  

                                                           
  . 14حسني محاد، املرجع السابق، ص  1
   .42ص، 2016، دار اإلعصار العلمي، األردن، 1قابلو، تاريخ بالد الرافدين، طباغ سيف الدين ج  2
  . 152ص) د ت ن(، األهلية للنشر و التوزيع، لبنان، 1، ط)الطقوس(الالهوت التاريخ، امليتولوجيا، (متون سومر  أولاملاجدي، كتاب خزعل  3
  . 159-157املرجع نفسه، ص ص   4
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  : Ninmahنينماح  أو Ninhursagنخرساج و هناك أيضا اإلهلة 

السـابق  امسهـاو قـد محلـت باإلضـافة إىل ضـمن جممـع اآلهلـة السـومرية الرابعـة  اآلهليـةننخورساج القوة تعترب اآلهلة     

السـومري،  الالهـوتيف إلـه السـماء ) آن(زوجـة اإللـه و يعتقـد بأ�ـا كانـت ، اإلجنـابو و هي آهلة األمومـة ) ننماخ(

 . 1أما جلميع املخلوقات احلية و اآلهلة اعتربت كذلك،  اآلخريناآلهلة  م اليت ولدتمبثابة األ و هي

  : المرأة في سلك الكهنوتية : المطلب الثاني 

   ، فكــان مــن اجلــائز أن تكــون النســاء كاهنــات و ســاحرات انــةهالقــدمي وظيفــة الكنســاء يف العــراق شــغلت ال

  : شغلتها النساء درجات الكهانة اليت و عرافات و مغنيات، و سنتناول فيما يلي بعض 

  : إينتوم  -1

أو كبــابتوم أو كوبــابتوم و ذلــك نظــرا خــالل العصــر البــابلي القــدمي  االينتــوم كاهنــةكبــرية الكاهنــات أطلــق علــى        

و كـان " ناأليـ"كانت كاهنة االينتوم خالل العصر السومري القدمي أرفع منزلة مـن كـاهن نفس الدرجة، و    منأل�ا 

ـــزواج و إجنـــاب األطفـــال، و منـــذ عهـــد امللـــك نوتمســـموحا ملـــن تشـــغل هـــذه الوظيفـــة الكه حـــرم علـــى محـــورايب يـــة ال

كاهنـة األينتـوم بطريـق كان من يقرب منهم من اجلنس يعاقـب، و كـان يـتم اختيـار  الزواج، و  شاغالت هذه الوظيفة 

بـإرادة ملكيـة كمـا هـي احلـال بالنسـبة لكبـري الكهنـة، و مـن أهـم واجبا�ـا القيـام بـدور تعييـنهم و يـتم استخارة الفأل 

  .2العروسة يف عملية الزواج املقدس

  : ناديتوم  -2

مـن و كـان اختيـار هـذا النـوع القـوة اإلهليـة تـأيت بعـد كاهنـة االينتـوم و يعـين امسهـا املـرأة الـيت حتمـل نوعـا مـن 

ا املنصـب بنــات كبــار مــوظفي الدولــة، و كــان نــذرهن إىل املعبـد منــذ الــوالدة و شــغلت هــذالكاهنـات يــتم عــن طريــق 

                                                           
الصــفي غـامن، قســم التــاريخ، كليــة شـباحي مســعود ، الديانــة القدميــة يف كـل مــن مصــر و بـالد الرافــدين، رســالة لنيـل شــهادة املاجســتري، إشـراف حممــد   1

  . 133م، ص 2000، جامعة منتوري قسنطينة االجتماعيةالعلوم اإلنسانية و 

  . 236، ص 1992اجلامعية، اإلسكندرية، دار املعرفة ) العراق، إيران(القدمي  الشرق االدىن.امني سليم، درايات يف حضارة  أمحد  2
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مــا يشــبه الــدير ضــمن و كــانوا يقطنــون   1طفــالمــن إجنــاب األ مــنعهنمــن الكاهنــات بــالزواج مــع يســمح هلــذا النــوع 

مسـموح هلـن ارسـة أي عمـل غـري مممنهم بالسكن خارج الدير بشـرط عـدم د الرئيسي، فيما كان يسمح للبعض املعب

  .2ممارسته وإال كانت عقوبتهن احلرق

  : األتييوم 

األرواح الشــريرة مــن أجســام متثــل دور هــذا النــوع مــن الكهنــة القيــام بطقــوس التعــزمي الــذي يهــدف إىل طــرد         

ســـمارية و مـــا تؤكـــده النصـــوص املو كـــذلك املســـامهة يف تطهـــري املعبـــد، و املشـــاركة يف طقـــوس غســـل الفـــم، املرضـــى 

 .3األساسيةته واجبا�م أن هذا الصنف من الكهنة جيب أن يكون عاريا متاما أثناء تأدياملختلفة 

مرافقـة العـروس ليلـة الزفـاف، و كانـت  خباصـة مراسيم الزواج املقدس و من أهم واجبا�ا الدينية املسامهة يف: كيثوم 

فئــة تســمى أيضــا نــاديثوم لتقــوم بإجنــاب األطفــال و هنــاك زوجــة ثانيــة لــزوج كاهنــة يف بعــض األحيــان هــذه الكاهنــة 

  .4إىل اإلله املوهوبة فاديثوم و تعين باألكدية

 إجنـاباحلـق يف الـزواج و شغل هذه الوظيفة نساء من األسـر الكبـرية و كـان هلـذا النـوع مـن الكهانـة : وم كولماستثي

 هلــن حريــة االختيــار يف الســكن، و باإلضــافة إىل ذلــكالســكن يف الــدير، و كــان  األطفــال و كــان ال يفــرتض علــيهن

القيتـارة لإلهلـة سـينا، بـالعزف علـى " نـارام سـني"   العزف، فلقد عملـت حفيـدةوظائف الغناء و فقد شغلت النساء 

  .5يف العبادة املقدسة الدينيةالنبالء مل يكن حيتقرن الوظائف من ناحية أخرى إىل أن بنات عظماء  يشري ذلكو 

 

 

  

                                                           
  . 237املرجع نفسه، ص   1
   .114، ص 2016ان، عمالعلمي،  اإلعصار، دار 1طضارة وادي الرافدين، دباغ سيف الدين قابلوا، تاريخ ح  2

  . 194ص ، 1990، بغداد، وزارة الثقافة و االعالن، 1يف العامل، ط إمرباطور، أول األكاديفوزي رشيد و سرحون   3
  . 238أمحد أمني سيلم، املرجع السابق، ص   4
  . 153-152، منشورات عويدات، بريوت، ص ص 2، ط1موريس كروزيه، تاريخ احلضارات القدمية و اليونان القدمية، جملد   5
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  : األساطير :  المطلب الثالث

ة تعكـس بشـكل أو بـآخر عمـل أيف الواقـع إال مـر ما هـي و األسطورة  ،1األساطريللمرأة دور كبري يف نشوء 

يف مراحل تارخيية مبكرة، فاألسطورة كما نرى شديدة الصـلة بالـدين و الفـن، و عليـه فـإن األسـطورة الفكر اإلنساين 

و مصــريه، و عــن عالقــة الدينيــة، فهــي تتعلــق حبيــاة اإلنســان  األعيــادترتــل و تنشــد يف املناســبات و ذات منشــأ ديــين 

  . ببعضهم البعض، و عن موقف اآلهلة من الكون و البشر و عن عالقة اآلهلة اآلهلة اإلنسان ب

  . 2إنانا و إنكي و أخريا أسطورة أيا و أرورو أسطورةكا و ملو عليه سنكتفي بذكر أسطورة اإلهلة 

تـراث العـامل القـدمي فهـي تنفـرد بقـدم يف  شـاعتمن أكثـر األسـاطري الـيت تعد هذه األسطورة  :أسطورة اإللهة لمكا 

و سـنجد صـداها يف أسـاطري و هـي آهلـة العمـل، ) ملكـا(أن اإلنسـان خملـوق مـن دم اإلهلـة املذبوحـة فكر�ا اليت تؤكد 

  : و هذه مقاطع منها  Mythos (Kayu(املسمارية يف جمال الدراسات  اثلة، و تعرف هذه األسطورة ممبابلية 

العظيمــة علــى الكرســي العــايل ذي الرهبــة اآلهلــة العظيمــة و األنونــا اآلهلــة  إنليــل، أوتــو، إنكــي،جلســت اآلهلــة أنــو، 

  اجلــداول نظمــت و األرض بعــد أن بعــد أن وضــعت اآلهلــة قواعــد الســماء : و أخــذوا يتحــدثون مــع بعضــهم املخيفــة 

  . إخل... و القنوات 

  .3السومريون اجلدد بعد أكدهم الذين تداولوهاورة جذور أكادية، و لكن و يعتقد أن هلذه األسط

  :  أنكي و إنانا إلضافة إىل أسطورةبا

يشــري مضــمو�ا إىل و الــيت " مــي"هــي أســطورة النــواميس املقدســة لعــل أشــهر أســطورة تــربط اإلهلــة إنانــا باإلهلــة إنكــي 

املمتعـة تـدور و يرى الباحثون أن هذه األسطورة الشـيقة و القصـة " من آريدوخ إىل الوركاء"السلطة و امللوكية  انتقال

                                                           
  . 09ص) د،س(، )ن.د.د(املرأة عبد التاريخ، ، يتالقس أفرام سليمان م  1
مـذكرة لنيـل شـهادة ماسـرت، إشـراف سـالطنية عبـد املالـك، قسـم التـاريخ، كليـة العلـوم مجيلـة خـالقي، التعلـيم و املؤسسـات التعليميـة يف بـالد الرافـدين،   2

   .11م، ص 2015/2016، 2، جامعة اجلزائراالجتماعيةاإلنسانية و 

  . 171خزعل املاجدي، املرجع السابق، ص   3
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إىل أريـــدو، و قـــد ، و تـــتلخص األســـطورة يف أن إنانـــا توجهـــت 1إنانـــا ملكـــة الســـماء، و إنكـــي ســـيدة احلكمـــةحـــول 

فأرسـل " روكو آ"مـدينتها بـأي مثـن لصـاحل حتوي القـوى اإلهليـة وضعت نصب عينها أن حتصل على ألواح القدر اليت 

أنكـي فيهـا، حيـث يراهـا  األسـبو مـوطن إنكـي ، إذ جنـد أنـه اتصـل إىل2ليسـتقبلها حبفـاوة بالغـة" مويإسـ"وزيـره إنكي 

    بــأن يقــدم هلــا الشــعري مــع الزبــد و املــاء البــارد و يــأمره " اســيمود"هنــاك و يقــف مــذهوال جبماهلــا و يســتدعي رســوله 

إن كــان إنانــا اإللــه أنكــي  اختــذتمــع بعضــهما و يســكران، و  اإلهلــانود، و جيلــس يمآســالتمــر فيفعــل ذلــك  رةو مخــ

عرش امللكية فسلمها هـذه النـواميس مث الرفيع، اخلالد  و التاجو األلوهية ية العليا، نوتالكهيستطيع تسليمها نواميس 

  .3النواميسزاد عليها بقية 

اإلهليـة، خيلقـان اإلنسـان مـن الطـني بقـوة الكلمـة  Aruruو اإلهلة آرورو " Eaأيا "جند أن اإلهلة و يف رواية أخرى 

بشـرية يف شـيء مـن التفصـيل، عنـدما جعـل إنليـل ميالد املوجودات ال" ألرتاحسيس"ة البابلية القدمية و تصف امللحم

أنفســهم، فقــاموا اإلهلــة الصــغرى حتفــر القنــوات مــن تعمــل مــن أجــل إزدهــار الزراعــة الــيت يعتمــد عليهــا غــذاء اإلهلــة 

سـماء و بقيـة اإلهلـة، فخلقـوا إهلـه ال Anuإىل أنـو باإلضراب و اإلمتناع عـن هـذا العمـل الشـاق ووصـلت شـكواهم 

و تناولــت األينومــا الــيت تســمى مامــا أونينتــو  األماملــيالد مســتخدمني اإلهلــة مــن طــني و دم بفعــل مــن أفعــال البشــر 

و لقــد قــام �ــذا اخللــق مــردوخ بعــد أن خلــق البشــر عمــل خيــدم اإلهلــة  إىلإيلــيش هــذا املوضــوع ذاتــه عنــدما ذهبــت 

 . 4كينغوفمزج الطني بدم إله مقتول هو اإلله  تعامة انتصاره على 

 

 

 

                                                           
  .200خزعل املاجدي، املرجع السابق، ص   1
  . 92، ص )د،س(دار الشرق العريب بريوت، " السومرية و البابلية"ادزارد، قاموس اآلهلة و األساطري يف بالد الرافدين   2
  . 21املرجع السابق، ص  جفري بارندز،  3

  .22جفري بارندز، املرجع السابق، ص   4
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  : المرأة في التشريعات القديمة :  رابعالمبحث ال

وجهـون يتهامـة، هـذا مـا جعـل البـاحثون إنتاج فكري هلذه احلضارة إذ متيـزت مبكانـة  1تعترب القوانني يف بالد الرافدين

  . 2ملعرفة جماالت و جوانب احلياة االجتماعية يف العراق القدميمضامني موادها، إىل ترمجة نصوصها و حتليل 

و علـــى العمـــوم قـــد اســـتطاع العراقيـــون القـــدامى تقنـــني خمتلـــف منـــاحي حيـــا�م مـــن معـــامالت اقتصـــادية و عالقـــات 

  . 3اجتماعية

لقد كانت مسألة حضور املرأة يف ا�ـالس قـد مت جتاهلـه مـن قبـل البـاحثني و ال يوجـد هنـاك أي دليـل يؤيـد 

م، .الثانيــــة قتعــــود إىل األلفيــــة  ةيــــبابلعلومــــات، و هنــــاك كتابــــة يف املمشــــاركتهن، و لرمبــــا يعــــود ذلــــك إىل الغمــــوض 

       أن املــــرأة نفســــها حاضــــرة يف املناقشــــات  و هــــذا يعــــينتتضــــمن تعبــــريا لــــنص علــــى أن املــــرأة تكشــــف أعمــــال ا�لــــس 

  . 4مبا جرى بطرق أخرىنفسها و بصورة واضحة أم املرأة 

نالـت اجتمـاعي الـذي و من بني القوانني اليت نصت علـى اخليانـة الزوجيـة جنـد قـوانني محـورايب، هـو السـريع 

ا�تمعــات، و ذلــك مــن خــالل مــا ورد يف املــادة حــىت يف أرقــى  املعاصــرة  املــرأةقــد يثــري تطلــع املــرأة كيانــا كــامال، فيــه 

، جيلــب الرجـــل أمـــام شـــيئاعليهـــا  ســـيد و مل يثبــتأو علــى زوجـــة معبـــد  فتـــاةامـــه علــى �بإ مـــأســيد أو  إذا: " 127

  ".جبينه مبقصيعلم  والقضاء 

، فيجــب أن يوثــق ثــاينســيد مضــطجعة مــع ســيد علــى إمــرأة  قــبضإذا : "نصــت علــى أنــه  129أمــا املــادة 

  .5زوجته ي علىلزوج إذا شاء أن يبقلنهر، و ميكن و يلقيا يف ال االثنان

 

                                                           
النهـرين املـذكورين للمزيـد أنظـر الرافدين، كلمة عربية مشتقة من الرفد مبعىن العطاء و الوصل، و أطلقت على �ري دجلة و الفرات ألن العراق عظيمـة   1

قــدميا و  ، الســيد عبــد الــرزاق حســين، العــراق99، ص )ت.د(، الــدار العربيــة للموســوعات 1ا�لــد عبــد الــرزاق حممــد آمــور، موســوعة الطــرق السياســية 

  . 63، ص 1958، 3حديثا، ط 
  . 421، ص 1999را املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ، د1حممد بيومي مهران، حضارات الشرق القدمي، احلياة السياسية و االقتصادية و التشريعية، ج 2

   .63احلسين، املرجع السابق، ص  اقعبد الرز   3
  . 16املرجع السابق، ص لياس حديد، إحسني   4
  . 152، ص 1973، منشورات املكتبة العصرية، بريوت، 2يوسف احلوراين، اإلنسان و احلضارة، مدخل دراسة، ط   5
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علــى أنــه  4كمــا جنــد يف قــانون آورمنــو قــد نــص هــو اآلخــر علــى عقوبــة اخليانــة الزوجيــة، حيــث عاجلــت املــادة 

لـزوج احلـق يف أن يقتـل املـرأة و لكـن جيـب إطـالق 

دون أن مــن يعاشــر فتــاة  11إىل  1مســائل املــرأة فقــد عاجلــت املــواد مــن 

و يف حالــة مــا تعاقــد  " 27عنــده عامــا كــامال، كمــا نصــت املــادة 

  . 2"ضعف ما أخذه منهمث زوجها لغريه جيب على والد الفتاة أن يرد له 

      لزوجهـــا، إذ مل تلـــد زوجـــة أطفـــاال "علـــى أنـــه 

أي "جيهـز نفـس الزانيـة بـاحلبوب و الزيـت و اللبـاس 

الــيت مل "زوجتــه و مــا دامــت و " بنائــه الشــرعيني

  . 407، 2010، 47غسان عبد صاحل، عقوبة الزنا يف الشرائع العراقية القدمية، جملة ديايل، العدد 

  تمثال حمورابي في أعلى المسلة:  28

  en.wikipedia.org: المرجع 
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كمــا جنــد يف قــانون آورمنــو قــد نــص هــو اآلخــر علــى عقوبــة اخليانــة الزوجيــة، حيــث عاجلــت املــادة 

لـزوج احلـق يف أن يقتـل املـرأة و لكـن جيـب إطـالق لرجال آخر، حبيـث أنـه ضـاجعها ف مبفاتنهاإذا أغوت زوجة رجل 

  .1"سراح الرجل الذي أغوته تلك املرأة

مســائل املــرأة فقــد عاجلــت املــواد مــن شــنونا قــد مــس إكمــا أن تشــريع 

عنــده عامــا كــامال، كمــا نصــت املــادة لــه، حــىت و إن بقيــت  عقــد زواج لــن تصــبح زوجــة

مث زوجها لغريه جيب على والد الفتاة أن يرد له ابنته رجل مع شاب على تزوجيه 

علـــى أنـــه  27عشـــتار قـــد نصـــت املـــادة أمـــا عقوبـــة الزنـــا يف قـــانون لبـــت 

جيهـز نفـس الزانيـة بـاحلبوب و الزيـت و اللبـاس أن "له أطفـاال، عليـه أي الـزوج ولدت ة من الشارع 

بنائــه الشــرعينيأي أ"ثــة و األطفــال الــذين ولــد�م الزانيــة ســيكونون ور 

  . 3"أن تعيش معها يف البيت" للزانية"على قيد احلياة فال جيوز 

                                         

  . 59عبد املالك سالطنية، املرجع السابق، ص 

   .428حممد بيومي مهران، املرجع السابق، ص 

غسان عبد صاحل، عقوبة الزنا يف الشرائع العراقية القدمية، جملة ديايل، العدد 

  الملك حمورابي:  27

www.dorarabiraq.net  

28شكل رقم ال

المرجع 
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كمــا جنــد يف قــانون آورمنــو قــد نــص هــو اآلخــر علــى عقوبــة اخليانــة الزوجيــة، حيــث عاجلــت املــادة       

إذا أغوت زوجة رجل "

سراح الرجل الذي أغوته تلك املرأة

كمــا أن تشــريع 

عقــد زواج لــن تصــبح زوجــة

رجل مع شاب على تزوجيه 

أمـــا عقوبـــة الزنـــا يف قـــانون لبـــت 

ة من الشارع تو لكن زاني

و األطفــال الــذين ولــد�م الزانيــة ســيكونون ور " يهــتم بإعالتهــا

على قيد احلياة فال جيوز " تلد

                                                          
عبد املالك سالطنية، املرجع السابق، ص   1
حممد بيومي مهران، املرجع السابق، ص   2
غسان عبد صاحل، عقوبة الزنا يف الشرائع العراقية القدمية، جملة ديايل، العدد  عبد الغايل فارس، و  3

27شكل رقم ال

dorarabiraq.net: المرجع 
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احلكـم أثبـت برائتـه النهـر بالزنـا و لكـن إذا ا�ـم رجـل زوجـة رجـل آخـر 

ر غـري متزوجـة آخـأنـه إذا ادعـى رجـل بـأن ابنـة رجـل 

شــيقالت مــن أ�ــا مل تقــم بــذلك، عليــه أن يــدفع كغرامــة عشــرة 

شـد الوثـائق تإال إذا صـفح الـزوج عنهـا، و إذا ضـبطت بـاجلرم املشـهود 

  أيضــا،  يعفــو عــن الشــريكإنقــاذ حيا�ــا، فامللــك 

البابليـة التشـريعية اخلطـرية، و مـن املميـز بالنصـوص 

  .1غلت منصب قاضية و كهنوتية

  . 68، ص 2003نشر و التوزيع القاهرة، لل مؤسسة حورس
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إذا ا�ـم رجـل زوجـة رجـل آخـر : " 11تضـمنت املـادة أما قانون آورمنو فقـد 

 . الفضة مناملنا ثلث  كغرامةفعلى متهمها أن يدفع  

أنـه إذا ادعـى رجـل بـأن ابنـة رجـل : "على  33ضمنت املادة و قانون لبث عشتار فقد ت

أ�ــا مل تقــم بــذلك، عليــه أن يــدفع كغرامــة عشــرة و ثبــت " مــع رجــل مــا"قــد مارســت العمليــة اجلنســية 

إال إذا صـفح الـزوج عنهـا، و إذا ضـبطت بـاجلرم املشـهود تسـتحق املـوت املـرأة الزانيـة، 

إنقــاذ حيا�ــا، فامللــك  ) الزوجــة(ســيد املــرأة  أرادعلــى اإلثنــني، و يلقيــان يف املــاء لكــن إذا 

اخلطـرية، و مـن املميـز بالنصـوص مـن القاضـي إذا تعرضـت لإلهانـات  االنفصـال

غلت منصب قاضية و كهنوتيةش حىت أبوا�اببعض الوظائف و املهن املفتوحة 

                                         

مؤسسة حورس) اإلفريقيقسم (اين ميف العصر اليوناين و الرو عزت زكي جامد قادوسا آثار العامل العريب 

  آورنمو وانينق:  29شكل رقم 

  www.parthenon.pe: المرجع 

  أقدم القوانين العراقية  –بوابة عشتار :  30

  www.bing.com: المرجع 
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أما قانون آورمنو فقـد 

فعلى متهمها أن يدفع  

 

 

 

 

  

و قانون لبث عشتار فقد ت

قــد مارســت العمليــة اجلنســية 

 ". الفضة

 

 

 

  

املـرأة الزانيـة،  كذلك

علــى اإلثنــني، و يلقيــان يف املــاء لكــن إذا 

االنفصـالو هلا احلق بطلـب 

ببعض الوظائف و املهن املفتوحة حضيت املرأة أن 

                                                          
عزت زكي جامد قادوسا آثار العامل العريب   1

شكل رقم ال

المرجع 

30شكل رقم ال

المرجع 
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فهنــاك مــواد نصــت  يف شــرفها ا�امــاتيف بــالد الرافــدين إىل هــذا بالنســبة للزنــا، و لكــن يف حالــة إذا تعرضــت املــرأة 

خـــر، ثبـــت متلبســـة مـــع آ تضـــبطإذا ا�ـــم ســـيد زوجتـــه و مل :  أنـــه 131املـــادة : علـــى ســـبيل املثـــال  و علـــى ذلـــك 

  ". تعود إىل بيتها، مث دعواها بقسم أمام اإلله

يف  متلبســـة تضـــبطســـيد بزوجـــة ســيد آخـــر، و لكنهـــا مل  أشـــهرإذا : "نصـــت علـــى مـــا يلــي  132 و املــادة

  ". مع رجل آخر، فإ�ا تلقي بنفسها يف النهر من أجل زوجها اضطجاعحالة 

يف بـالد يعتـرب أقسـى القـوانني  اإلرث جند منها القـانون اآلشـوري يفكما وجدت قوانني أخرى تضمنت حقوق املرأة 

     األنـــفتشـــويه األعضـــاء، كبـــرت األصـــابع و مـــن الـــذنوب كانـــت عقوبتهـــا اإلعـــدام أو  علـــى اإلطـــالق فكثـــريالرافـــدين 

  . 1و األذنني و اجللد بالسياطو الثديني 

تعـيش يف بيـت أبيهـا و مـات زوجهـا و كـان لزوجهـا أوالد  امـرأةإذا كانت : "على أنه 26فقد نصت املادة 

، و نصــت املــادة "لنفســهاتأخــذ احللــي مل يكــن لــه أوالد فإ�ــا فــإذا فــإ�م يأخــذون مــا قــد يكــون أعالهــا مــن حلــي، 

ن زوجهــا يســتطيع أن يســرتد منحــة الــزواج الــيت  إليهــا زوجهــا فــإيــرتدد  وتعــيش يف بيــت أبيهــا  امــرأةإذا كانــت : " 27

  . 2"لكنه ال ميس متعلقات بيت أبيها وقد منحها إياها زوجها كان 

الكثـري مـن حقـوقهن، فقـد فقـدنا النسـاء الـاليت مـن منزلـة جند أن التشريعات اآلشورية فقد أحاطـت إضافة إىل ذلك 

بنفســـه أقســـى أو يطبـــق عليهـــا يعفـــو عنهـــا إذا أراد مـــنح املشـــرع اآلشـــوري الـــزوج الواليـــة علـــى زوجتـــه و مســـح لـــه أن 

   .3و جدعالعقوبات البدنية من ظلم 

                                                           
  .  101، 1986سبتتينمو سكايت، احلضارات السامية القدمية، تر، يعقوب بكر، دار الرقي، بريوت   1
ماسرت، إشراف سالطنية عبد املالك، قسم التاريخ، كلية العلـوم شهادة القدمي، مذكرة لنيل  القوانني و تطورها يف العراقبورابعة وافية، سقر أمرية، نشأة  2

  . 120، ص 2015/2016، 1945ماي  08جامعة و االجتماعية، اإلنسانية 
   .505، ص 1973، 2، ط1عبد العزيز صاحل، الشرق األدىن القدمي مصر و العراق، ج  3
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  علــى تســليم زوجــة مغتصــب للــدعارة "الــيت تــنص  55و أقســى العقوبــات يف حــق املرأة،املــادة  و يف أغــرب

هنــا تعاقــب غلــى جرميــة مل املغتصــب يكــون يف زوجتــه حــىت يشــعر بالعــار و العــذاب، فــاملرأة  فعقــابإليــه،  و اإلتعــاد

  ". ترتكبها

احلجــاب و يف األحكــام الــيت انفــرد �ــا القــانون األشــوري مــن غــريه مــن القــوانني العراقيــة القدميــة منــع ارتــداء 

  . 41الطبقة العليا و هذا ما نصت عليه املادة على األماء و العاهرات، ألنه كان من شارات نساء 

أي  فـال حيـق لــه توفيــتإذا دخلـت بيتــه و تزوجهـا، و بعـد فـرتة "مــن قـانون إشـنونا  18يف املـادة كمـا جـاء 

  ". يف ذمته منهأو ما بقي كنه اإلحتفاض مبا تبقى منه يما دفعه إىل بيت أيب زوجته، و لكن الزوج أن يسرتجع 

رقة حيـث جـاء يف الشـريعة كالسـبهـا املـرأة  تكالـيت تر جنـد قـوانني أخـرى تعـاجل بعـض األفعـال ضافة إىل ذلـك إ

ذا مرض رجل أو مات و سرقت زوجته من بيته شيئا مث سـلمته إىل رجـل أو سـيدة أو أي إ:  03اآلشورية يف املادة 

إذا سرقت زوجـة مـن زوجهـا و هـو علـى قيـد احليـاة  أما يعدم كل من تسلم منها شيئاعدم كما فإن الزوجة ت شخص

ضد زوجته و يوقـع هـذه  اال�امنسان آخر، فإن الزوج يقيم إسيدة أو أي  أو من متعلقات بيته و أعطته رجالشيئا 

   .2"املناسبة، كما أن من تسلم من يدها يعيده، و توقع به نفس العقوبة اليت أنزهلا الزوج بزوجتهالعقوبة 

  

 

                                                           
  . 148عن األستاذ سعيدي سليم، القانون و األحوال الشخصية، املرجع السابق، ص  نقال  1
   .121 املرجع السابق، ص... القوانني بورابعية وافية، نشأة نقال عن   2
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   ، فتســند إليهــا الوظــائف الدينيــة االقتصــادكانــت املــرأة القرطاجيــة مســامها فعــاال يف بنــاء ا�تمــع و تنشــيط 

كمــا شــاركت يف حــروب قرطاجــة، هــذا فضــال و تتعــاطى التجــارة و بعــض احلــرف املنزليــة كاحلياكــة و غــزل الصــوف  

كمـا و أ�ـا قـد ضـحت بنفائسـها يف سـبيل فـداء وطنهـا، و املتتبـع عن مجاهلا الذي كـان مضـاهيا جلمـال اإلغريقيـات  

يف املصــادر األدبيــة شخصــيتني  جبــالءحبســب نشــاطهن السياســي ميكــن أن يالحــظ ألصــناف النســاء القرطاجيــات 

  .1بارزتني مها امللكة احلاكمة عليسة قرطاجة و األمرية صفونيسة القرطاجية

  : الملكة عليسة و تأسيس المجتمع القرطاجي : المبحث األول 

الشخصــيات النســائية و أكثرهــا تــأثريا يف ا�تمــع القرطــاجي فهــي فينيقيــة  أشــهرتعــد شخصــية عليســة مــن           

ــــين جوســــينوس ديــــدون و اشــــتهرت باســــم عليســــة " إليشــــات"األصــــل و امسهــــا احلقيقــــي  ــــث ذكــــر املــــؤرخ الالتي حي

Justinus 2  عينها والدها رفقة أخيها بيجما ليون ليخلفانه على العرشإبنة امللك كتون ملك صور و اليت أ�ا .  

شــقيق عليســة فطمــع يف ثروتــه ، و كــان مــن األثريــاء 3طكــان زوج عليســة عاشــرباص كبــري كهنــة اإللــه ملقــر 

علــى نفســها و ثــروة زوجهــا مــن أخيهــا،  خشــيت عليســةو كــان أن بيغمــا ليــون فقتلــه ليســتوىل علــى الثــورة، األمــري 

و قامــت  4يف البحــر، فكانــت الوجهــة جزيــرة قــربصحاشــيتها مــن املدينــة مبحــرة رفقــة بعــض األمســاء فقــررت مغــادرة 

إىل الــوطن األكــرب يف قــربص إذا آخــذها  جنــونبإختطــاف مثــانني فتــاة لتــزوجهن مــع رفاقهــا مــا اتفقــت مــع الكــاهن 

  .5وراثة الكهنوتية و لذريته من بعدهاجلديد مقابل أن تكون له 

                                                           
اإلنسانية، ع  خدجية منصوري، أصناف النساء ببالد املغرب القدمي من خالل املصادر املادية و املصادر األدبية، جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم  1

  . 270، ص 2008: 
لميالد، أعد تلخيصا لكتـاب يف التـاريخ صـنفه مـؤرخ مـن بـالد لعاش فيما بني القرنني الثاين و الثالث أبو يوستينوس و هو مؤرخ التيين : جوسيتنوس   2

، منشـورات بـني احلكمـة و 1أمحد الفرجـاوي، حبـوث حـول العالقـات بـني الشـرق الفينيقـي و قرطاجـة، ط: يدعى تروجوس بومسوس، للمزيد أنظر الغال 

  . 27، ص 1993املهد الوطين للرتاث، تونس 
   ..214، املرجع السابق ص حممد بيومي مهران: و كان معبود مدينة صور الفينيقية، للمزيد أنظر " رتملكا"يكتب بأوجه عديدة مثل  :ملقرط  3

4  Marcus junianus justinus, histoires philip piques de trogue pompée, T : XVIII, trod. Par : 

marie, pierre amand linder éd.M.P.A.L, Paris, 2003, p21.  
  . 32فرانسوا دوكريه، املرجع السابق، ص   5
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و ذلـك بعـدما  لقد عمالت حاشية عليسة املدينة اجلديـدة الـيت كانـت تعـرف بالفينيقيـة بفضـل ملكـتهم و حركتهـا، 

الشــهرية، و تقـدميها ضــريبة نسـوية للقبيلــة اللوبيــة 

يني الذين يعيشون جبوارها امللكـة عليسـة للـزواج و هـددها 

  .1نفسها فداء لوطنها

ات كبرية سلوكية يف شخصية عليسة من خالل الرواية التارخيية، فهـي شخصـية ناضـجة 

و سـلوك  تمتتعت مبجموعة من املبادئ و القيم استطاعت نقلها بكل ما تضمنته من معايري و مثـل و معتقـدا

فعلهــا علــى طلــب امللــك قرطاجــة إىل أبنــاء شــعبها الصــغرية آنــذاك و ذلــك مــن خــالل ردة 

، و كــان السياسـي باملســؤولية يف ضـرورة حصـر احلكـم بـني أبنـاء شـعبها

  .2عودة احلكم إىل أصحاب األرض األصليني

27 .  
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لقد عمالت حاشية عليسة املدينة اجلديـدة الـيت كانـت تعـرف بالفينيقيـة بفضـل ملكـتهم و حركتهـا، 

الشــهرية، و تقـدميها ضــريبة نسـوية للقبيلــة اللوبيــة اتبعـت أرضــا مـن الســكان احملليـني للمغــرب القـدمي جنليــه جلــد الثـور 

  . املكان املعروف حاليا بربوة بريصهقطعة األرض يف 

يني الذين يعيشون جبوارها امللكـة عليسـة للـزواج و هـددها تارئيسة قبيلة املاكسي حرباصعندما ازدهرت املدينة طلب 

نفسها فداء لوطنها أحرقتال أن إكان منها باحلرب و القتال يف حالة رفضها لطلبه، فما  

  : سلوك عليسة و دوافعها 

ات كبرية سلوكية يف شخصية عليسة من خالل الرواية التارخيية، فهـي شخصـية ناضـجة ميكن مالحظة صف

  . انفعاليا رفضت اخلضوع لواقعها يف عالقتها مع أخيها

متتعت مبجموعة من املبادئ و القيم استطاعت نقلها بكل ما تضمنته من معايري و مثـل و معتقـدا

قرطاجــة إىل أبنــاء شــعبها الصــغرية آنــذاك و ذلــك مــن خــالل ردة  تأسيســها

السياسـي باملســؤولية يف ضـرورة حصـر احلكـم بـني أبنـاء شـعبهابالطبقـة، و شـعورها  االجتمـاعي

عودة احلكم إىل أصحاب األرض األصليني ان يف غرمها على إجياد حول تضمن عدم

                                         

   .46السابق، ص حممد الصغري غامن، املرجع 

27، ص 1999حممد حسني فنطر، احلرف و الصورة يف عامل قرطاج، منشورات أليف، تونس 

  الملكة عليسة :  31شكل رقم ال

  en wikipedia.org: المرجع 
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لقد عمالت حاشية عليسة املدينة اجلديـدة الـيت كانـت تعـرف بالفينيقيـة بفضـل ملكـتهم و حركتهـا، 

اتبعـت أرضــا مـن الســكان احملليـني للمغــرب القـدمي جنليــه جلــد الثـور 

قطعة األرض يف  اليت اشتهرت �ا

عندما ازدهرت املدينة طلب 

باحلرب و القتال يف حالة رفضها لطلبه، فما  

سلوك عليسة و دوافعها  -4

ميكن مالحظة صف

انفعاليا رفضت اخلضوع لواقعها يف عالقتها مع أخيها

متتعت مبجموعة من املبادئ و القيم استطاعت نقلها بكل ما تضمنته من معايري و مثـل و معتقـدا     

تأسيســهااجتمــاعي بعــد 

  . اللويب حريباص

االجتمـاعيأمـا شـعورها 

ان يف غرمها على إجياد حول تضمن عدمسب

  

  

  

  

  

                                                          
حممد الصغري غامن، املرجع   1
حممد حسني فنطر، احلرف و الصورة يف عامل قرطاج، منشورات أليف، تونس   2
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  : ة يشخصية صفونيس: المبحث الثاني 

القبـور يف النـذور القرطاجيـة، هـؤالء الكاهنـات كـان عـددهم يقـل أو يكثـر إن الكاهنات مـذكورين بشـواهد 

و حسـب علمنـا مل تكـن للكاهنـات اختصاصـات قضـائية و مل  1وجـود تـدرج يف الرتـبو نالحـظ تبعا لقيمـة املعبـد 

، فلقــد كانــت النســاء يقمــن بتــزيني 2يكــن مــرغمني علــى العزوبيــة فكانــت هلــن املهمــة الوحيــدة و هــي القيــام بالعبــادة

قـرابني لآلهلـة سـواء يقـدمون الحواشي املعابد، و الغاية منها هي تقوية القدرة اخللقية عند اآلهلـة و القرطـاجيني كـانوا 

مــن ) م.ق 221-203(ة اهنــات يف قرطــاج جنــد الكاهنــة صــفنيب، و مــن أشــهر الك3للتقــرب مــنهم أو لنيــل الرضــى

فاحلـديث و قـد رفـع ذكرهـا املؤرخـون القـدامى و مـنهم بولوبيوسـن و تينـوس و ديـودوروس الصـقلي، شهريات قرطاج 

و لعلــه  سبولوبيــو األجيــال أقــدمهم يعــود إىل القــرن الثــاين قبــل املــيالد و هو عنهــا توارثــه املؤرخــون و تنــاقلوه علــى مــر 

ة اهتمامــا فائقــا يريــدون باملعاصــرون يولــون أخبــار صــفنيتعــرف علــى مــن زامــن حســناء قرطــاج، و مــا نفــك املؤرخــون 

  .4التعرف غليها رمسا ملالمح الشخصية

         و تقييمـــــا ملنزلتهـــــا ضـــــمن ا�تمـــــع القرطـــــاجي و تقـــــديرا لـــــدورها ملـــــا تزوجـــــت امللـــــك النوميـــــدي ســـــيفاكس 

كـان هلـا القصـر املساصـويل مبدينـة سـيجن أو مبدينـة كـرطن،  و أصبحت تؤثر بكل مفاتنها الكمالية و الثقافية داخـل 

عنايـة كبـرية مـن قبـل ة نالت ب، صفني1663ر سنة و منها مسرحية من تأليف بيايف األدب و الفنون العربية  أصداء

ـــاة جتمـــع بـــني مجـــال اخللـــق ة بصـــفنيف، 1784اإليطـــايل فثوريـــو يف الفيلســـوف الفرنســـي فلتـــري و أهلمـــت الشـــاعر        فت

الـذين قــد حيضـون برؤياهــا، و امللــوك و كـل    و الظـرف و ال شـك أ�ــا كانـت معشـوقة الفتيــان يف قرطـاج و األمـراء 

                                                           
1 A. Sfar, la sivilization du maghreb arabe dans l’histoire éditions bouslama tunis, 1909, P 121.   

  . 209أمحد الفرجاوي، املرجع السابق، ص   2
  . 111صغايرية وفاء، املرجع السابق ص   3
   .23، ص 1997عرب العصور، املعهد الوطين للرتاث، آلفا للنشر، تونس،  ةياملرأة التونس، شريفيةسليم   4
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نـت ممـن يتصـدرون السـاحة يف قرطـاج و كاكـان أبوهـا االسـتياء واعيـة جبماهلـا  و أصـبحت تـدرك فلما فتحـت عينيهـا 

  .1ل بامللوك و األمراء و رؤساء القبائلأبواب القصور ليمثتسند إليها مهمات سياسية خطرية و فتحت أمامه 

  : سلوك صفونيسية 

مدينــــة ســــيجا عاصــــمة كانـــت شــــابة، لكــــن عــــرف عنهـــا تــــدينها حيــــث كانــــت تعبــــد اآلهلـــة القرطاجيــــة يف 

ممـا يعكـس متسـكها مكررة تصرف جد�ا عليسـة،  انتحرتصفاقص، ذلك أ�ا لزوجها صفاقص، و قد كانت وفية 

  .2و األعراف البونية احملافظةبالتقاليد 

  : المرأة في الحياة الدينية : المبحث الثالث 

اليوميــــة خاصـــة الســــامية منهــــا، احتـــل الــــدين املكانـــة األمســــى بــــني شـــعوب العــــامل القــــدمي الرتباطـــه حبيــــا�م 

فجاءت الديانة مرتبطة بالطبيعة مباشرة، فكانت اآلهلة هي املسؤولة عن كل شيء، فهي الـيت ختتـار األسـرة احلاكمـة 

و كــان علــى الشــعب     لــك اآلهلــة علــى األرض،و مــن يتــوىل العــرش، و كــان امللــك أو احلــاكم هــو املنفــذ ملشــيئة ت

و إقامة الشعائر الدينية هلـا، و بنـاء املعابـد هلـا، و كـان القرطـاجيون ينشـؤون أبنـائهم علـى الـدين طاعتها طاعة تامة، 

ــــدين مســــوا أوالدمهــــا  ــــه يف جمــــتمعهم بكــــل الوســــائل و مــــن شــــدة متســــكهم بال ــــى عبــــوديتهم  بأمســــاءو يبثون ــــدل عل          ت

فـيهم، عطيـة بعـل و امشـون و عبـد ملقـرط، و جنـد أمسـاء إلنـاث أيضـا و خضوعهم آلهلتهم، و من األمسـاء الشـائعة  

  3: منها الكثري منهاأما أهم اآلهلة القرطاجية فقد وجد صة اآلهلة منها بن بعل، اخ

  : اآللهات : المطلب األول 

  .4"أو تانيت وجه بعل" تانيت املواجهة لبعل"أي " تانيت بانيبال"مسيت تانيت القرطاجية بـــــ  :تانيت القرطاجية 

                                                           
  . 25سليم بالشرفية، املرجع السابق، ص   1
  . 49م، ص 1976عبد اللطيف أمحد علي، التاريخ اليوناين، دار النهضة العربية، بريوت   2
م ، و أثره على احلياة السياسية و االقتصادية .مفتاح حممد سعد الربكي، الصراع القرطاجي اإلغريقي من القرن السادس حىت منتصف القرن الثالث ق  3

   .301م، ص 2008ثقافة العام، سرت ليبيا و االجتماعية و الدينية يف قرطاجة، جملس ال

  . 183م، ص 2001، دار الشروق عمان، 1خزعل املاجدي، املعتقدات الكنعانية، ط  4
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األخــرية ســـيدة يف القــرون الثالثــة   افريقيــة و طبيعــي أن تعبــد يف قرطــاج حـــىت أصــبحتو هــي إهلــة إفريقيــة مــن بيئـــة 

علـى افريقيتهـا أنـه ال أثـر لعباد�ـا يف إله إفريقي آخر هو أمون، و الدليل املدينة األوىل، و تقامست العرش اإلهلي مع 

و انتشــرت كآهلــة رئيســية    TNT، و كانــت هــذه اآلهلــة املعبــود الكبــري يف قرطاجــة و الــيت اصــطلح عليهــا 1فنيقيــا

على املستوى الرمسي يف قرطاجة منذ القرن اخلـامس قبـل املـيالد، و احتلـت الصـدارة يف الفـرتة التاليـة، حيـث أخـذت 

  . 2بعل محونتانيت صفة اإلخصاب عن اإلله 

، كمــا مثلـت يف أشــكال أنثويــة حتمــل 3األمومـة، حتتضــن األطفــال و تغــذيتهم مـن ثــدييهاو كانـت متثــل إهلــة 

يف قرطــاج و غريهــا، تــدين بــالكثري  Stelae مــن اللوحــات أســلحة، مــع ارتفــاع ذراعيهــا متثــيال بســيط علــى مئــات 

و األواين مـــن اللوحـــات و جمموعـــة ضـــخمة " نـــورا"عثـــر لـــه علــى معبـــد يف " دميـــرتا"و " هـــريا"للمعبــودتني اإلغـــريقيتني 

  ". وجه بعل"ترمجة هذه الصيغة بـــ " ب ع ل"،وقد قدست هذه اإلهلة يف أغلب النقائش بـــ 4اجلنائزية

  .5و قد أثري جدل حوهلا هلذه الربة و ماهيتها و معرفة أصلها

    هــي الصــفة املؤنثــة مــن البعــل، أي بعلــة، أو الســيدة، " عشــتاروت"هــي عتشــارت أو عشــتار و مجعهمــا  :عشــترت 

بالتــاء املربوطــة للمؤنــث، و قــد أطلــق العربانيــون عليهــا كمــا يف شــفر " عشــرتة"و اصــح نطــق هلــا، فيمــا يــرىي الــبعض 

و لـيس هنـاك مـن شـك يف أن عبـادة عشـتارت هـي إمنـا انتقلـت إىل قرطـاج عـن " عشـرتوت"األول مـن الثـوراة امللوك 

  . 6طريق الفينيقيني

                                                           
  . 215م، ص 2008عقون حممد العريب، االقتصاد و ا�تمع يف الشمال اإلفريقي القدمي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر   1
  . 302مفتاح حممد سعد الربكي، املرجع السابق، ص   2
  . 19م، ص 1999، املعهد الوطين للرتاث 11حممد حسني، حول النقائش البونية، جملة الدراسات البونية و اآلثار اللوبية، عدد  فنطر  3

4  E- Droton G. contenau andj. Duchèsme cuillemin, the Religion of the ancient East london 

1959, p 76.  
، مــذكرة لنيــل درجــة املاجســرت يف التــاريخ القــدمي، )م.ق  146منــذ النشــأة إىل ســقوط قرطاجــة (خلفــة عبــد الرمحــان، الديانــة الوثنيــة املغاربيــة القدميــة    5

   .164م، ص 2008عة قسنطينة حممد الصغري غامن، جام شرافإ

  . 213م، ص 1990حممد بيومي مهران، املغرب القدمي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،   6
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الدينيـــة و لعبـــت دورا  رتت و ذكـــر امسهـــا يف النصـــوص و عرفـــت هـــذه اإلهلـــة يف أوجاريـــت حتـــت اســـم عشـــ

م، و لقــد احتلــت يف األلفيــة .هامـا و انتقلــت عباد�ــا مـن الســاحل الســوري إىل مصــر بدايـة القــرن الســادس عشـر ق

السـابع، و ذكـرت ترجـع إىل القـرن  نقيشـةاألوىل مرتبة مرموقة لـدى الفينيقيـني و البـونيني، وورد امسهـا يف قرطاجـة يف 

ن هلــا و كــا" بالقــديرة"ف يف هــذه املدينــة كمــا كانــت توصــة ثانيــة معبــدها يف قرطاجــة و كانــت مرتبطــة بتانيــت،  وثيقــ

  .1أتباع كثريون

العميقـة إىل جتديـد و ترمـز دالال�ـا كما شهد الشـرق و الغـرب الفينيقيـني علـى حـد سـواء، عبـادة هلـذه اآلهلـة        

إلـه احليـاة " أمشـون"، و كانت عبادة عشرتت يف العادة مـع رفيقهـا أدونـيس الـذي هـو 2تواصل اخللقالنسل و بالتايل 

   .3النباتية

عبدت هذه اإلهلة يف مـاري و مصـر، حيـث كانـت تعتـرب يف عهـد رمسـيس إهلـة احلـرب و حامـة الفراعنـة  :عنات  -

أوردت أ�ـا كانـت ابنـة آل الـيت مبدينـة أوجاريـت و سيدة السماوات، و لقد لعبت دورا كبـريا يف القصـائد امليثولوجيـة 

  . بعل و شقيقة

  .4يف قرطاجية و من أمساء اإلعالم جند عبد عنت الذي ذكر مخس مراتاإلعالم  أمساءو مل ترد هذه اإلهلة إال يف 

  .4مرات

و كانـت إهلـة للصـيد و احلـرب، تعترب أقدم املعبـودات الـيت ظهـرت يف مشـال إفريقيـا علـى اإلطـالق،  :اإللهة نيت  -

  .5الربة العظيمة اسمو قد أطلق عليها بأم اآلهلة، و مسيت 

  

                                                           
1 Hédidridi, carthage et le monde punique. Collection dirigée, par jean parjean .noelrobert.les 

belleslettres. Paris2006.p170  
  .  295م، ص 1999الشاذيل بورو�ة، قرطاج البونية تاريخ حضارة، مركز النشر اجلامعي ، اإلسكندرية   2

3
 Haynes D.E.L antiquities of  Tripolitania .dept.off antiquities off tripolitania libya .1965. p 30. 

  . 192أمحد الفرجاوي، املرجع السابق ص   4
  . 323مفتاح حممد سعد الربكي، املرجع السابق، ص   5
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ارسـات دينيـة هامـة هي إهلة اخلصب القرطاجية، يرمز هلـا جبـذع شـجرة منصـوب، كمـا تشـري إىل مم :اإللهة آشرة  -

  .1و التكهن و التنبؤعيافة القرطاجية مثل اليف العبادة 

  

  

    

  

 

                                                           
   .26ص ، 2000، املعهد الوطين لرتاث، لندن 12جلن ماركو، افريقية، جملة الدراسات الفينيقية البونية و اآلثار اللوبية، عدد   1



 
 

  

  

  

  

  وسائل التجميل عند المرأة في مصر القديمة: المبحث األول 

  أدوات الزينة في بالد الرافدين: المبحث الثاني 

  الحلي القرطاجية: المبحث الثالث 
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عـين املصـريون القــدماء بالتجميـل يف خمتلــف مناسـبا�م الدينيـة و االجتماعيــة، و يـرتبط التجميــل مبـا يتطلبــه 

  . من مواد للتجميل توارثوا صناعتها منذ أقدم العصور، و هي مواد ال تزال تستعمل يف مصر حىت يومنا هذا

أخـرى إلزالـة الـنفخ و حبـوب الوجـه، أمـا زينـة و كان لديهم منتوجات للتجميل و لتجديد البشرة و تقوية اجلسـم و 

املــرأة الغنيــة فكانــت حــدثا هامــا مثــل زينــة زوجهــا، و قــد أكــدت الدراســات أن كليوبــاترا اســتخدمت زيــت احللبــة يف 

إزالة التجاعيد و النمش مـن بشـر�ا، و نسـتدل مـن اآلثـار الـيت عثـر عليهـا و املنقوشـة علـى اجلـدران علـى األسـاليب 

 .1املرأة املصرية إلضافة اللمسات الرقيقة إىل مجاهلا اليت اتبعتها

  : وسائل التجميل عند المرأة في مصر القديمة : األول المبحث 

  : المرأة المصرية و التجميل  :المطلب األول 

إن كانـــت املـــرأة املصـــرية قـــد اشـــتهرت كمـــا وصـــفها مجيـــع املـــؤرخني، و يشـــهد بـــذلك تـــراث مصـــر الفـــين يف 

  ميلــة اخلالــدة، اشــتهرت بأ�ــا كانــت تتــزين و تتجمــل و كشــفت مــواطن اجلمــال و أســرار التجميــل، خمتلــف فنونــه اجل

و قــد صــنعت املــرأة املصــرية كــل مــا حتتــاج إليــه مــن أدوات الزينــة و التجميــل فصــنعت األمشــاط املختلفــة لتصــفيف 

بنفسـها  لتصـنع عطرهـا  شعرها، و كانت أول من صـنع العطـور و تفننـت يف اسـتعماهلا، و عرفـت كيـف تسـتخرجها

  .2بدهن النعام و عسل النحل" التالك"املميز كما صنعت قوالب و أقراص معاجني البودرة بعد خلط 

كانـت النســاء يتحلــون بــالعقود و األســاور مــن اخلــرز، و هــذا األخـري كــان يصــنع مــن بعــض األحجــار الســالفة، كمــا 

ب و الفضـة و حديـد الشـهب، و كـان بعـض هـذا اخلـرز أصبح يصنع من املرو و حجر اللبلور، و النحـاس، و الـذه

و يبــدو أن النســاء كــن جيلــنب شــعورمهن بأمشــاط مــن عــاج ذات أســنان طويلــة، و قــد .يصــنع علــى شــكل قطــرة املــاء 

                                                            
  . 90مسري أديب اجلمال و التجميل، املرجع السابق، ص   1

  . 91، املرجع السابق، ص .....مسري أديب، اجلمال   2
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عثـر علــى مشـط مقــوس يوافــق اسـتدارة الــرأس، كمــا عثـر علــى مشـط آخــر جيلبــه يف أعـاله، كمــا جنــد مـن النســاء مــن  

  .1ينة دبابيس من العظمكن يثبنت يف شعورهن للز 

     وكانـــت احللـــي و ا�ـــوهرات تســـتخدم أثنـــاء احليـــاة للتـــزيني و التفـــاخر و زيـــادة اجلاذبيـــة اجلنســـية ملـــن يتـــزين 

و تتزين أو تتزين �ا باإلضافة إىل إبراز مجال املالبس ووسائل التجميـل األخـرى، خصوصـا بالنسـبة ألفـراد الطبقـات 

ا�تمــع الــذين يهتمــون مبظهــرهم، حيــث يصــبح اجلانــب الفــين و اجلمــايل للحلــي و ا�ــوهرات املتوســطة و العليــا مــن 

  .2وسيلة أساسية من وسائل التجميل و التزيني، باإلضافة إىل وظيفتها األخرى كتمائم  أو تعاويذ

الصـوان الرقيـق، كانت تشكل من قرون احليوانات أو العظام أو العاج و أحيانا تصنع من النحاس أو   :األساور  -أ

و قــد حلــت حملهــا بعــد ذلــك أســاور و أعــرض مصــنوعة مــن بعــض املعــادن كــان يتحلــى �ــا الرجــال و النســاء علــى 

  .3السواء على أذرعهن و سواعدهن

و كانت النساء يلبسون القالئـد الـيت تغطـي الصـدر، و تتـدىل مـن أسـفل العنـق و تصـنع يف معظـم األحيـان 

  .4وا�ا الرائعة فوق املالبس البيضاءمن خرز خمتلف األلوان يربز أل

  . كانت تستعمل لتزيني الرجلني، و كانت دائمة االستعمال لدى سيدات مصر القدمية  :الخالخيل  -ب

اســتعملت النســاء األقــراط بأشــكال متنوعــة، فتطــورت احللقــات إىل األقــراص املســتديرة و األشــكال  :األقــراط  -ج

  . لكبرية احلجمالشبيهة باألزرار و معلقات األذن ا

يبـــدو أ�ـــا كانـــت تـــدخل يف مجيـــع العصـــور ضـــمن احللـــي البصـــرية، حيـــث كانـــت تتـــألف عـــادة مـــن  :الخـــواتم  -د

مســـــطح مربـــــع أو بيضـــــاوي، و أصـــــبحت اخلـــــوامت املصـــــنوعة علـــــى شـــــكل اجلعـــــالن  أكثـــــر شـــــيوعا إذ كـــــان يســـــهل 

  . احلظ و الفأل احلسن استخدامها كختم ينقش عليه إسم صاحبها و لقبه أو كتابات أو رسوم جللب
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و مــن احللــي كــذلك زينــة الـــرأس أو العصــائب، و احليلــة الصــدرية الــيت كانـــت علــى شــكل سلســلة تتــدىل منهـــا 

 . 1التمائم، و من بني أدوات الزينة كانت الدماجل اليت كانت تلبس حول الساعد حتت الكوع مباشرة
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و مــن احللــي كــذلك زينــة الـــرأس أو العصــائب، و احليلــة الصــدرية الــيت كانـــت علــى شــكل سلســلة تتــدىل منهـــا 

التمائم، و من بني أدوات الزينة كانت الدماجل اليت كانت تلبس حول الساعد حتت الكوع مباشرة
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التمائم، و من بني أدوات الزينة كانت الدماجل اليت كانت تلبس حول الساعد حتت الكوع مباشرة
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     فرتتـــدي ثيابـــا طويلـــة تشـــبه املعـــاطف، " املوضـــة

      و كانـــت مالبـــس النســـاء حتلـــى برســـوم نـــادرة، و يف بعـــض األحيـــان تـــزين احلمـــاالت بـــزهريات تنتشـــر فـــوق النهـــود، 

أن تلــبس معطفــا أبــيض فــوق الــرداء و تطــرح غالبــا شــبكة مــن حبــات اخلــرز فــوق القمــيص ، كمــا اعتــادت النســاء 

ويعتـرب هــذا " الكــاب"العـادي يلتـف حولــه حمبوكـا علــى أجسـامهن مصــنوعا مـن الكتـان الرقيــق الشـفاف و هــو يشـيه 

الزي اآلن من أحـدث األزيـاء، و كانـت مالبـس النسـاء تبـدو أيضـا بسـيطة متماثلـة كمـا كانـت بعـض الثيـاب تصـنع 

تبوأت املرأة العراقية منذ القدم مراتب عليـا يف ا�تمـع الرافـدي القـدمي، فهـي األم، الكاهنـة العظمـى، البتـول 

و اللقى اليت مت وضع اليـد عليهـا مـن أدوات جتميـل وزينـة و جمـوهرات 

بــالد الرافــدين مــواد التجميــل املختلفــة إلظهــار أنفســهن بــاملظهر الالئــق، كمــا اســتخدمن 

املســاحيق املختلفــة إلضــفاء اجلاذبيــة علــيهن، فكانــت النســاء يعملــن علــى جتميــل العينــان و البشــرة بواســطة أصــباغ 

وا ينظفـون أجسـامهن باملـاء ذات اللون األبيض و األمحر و األصـفر و األزرق و األخضـر و األسـود، و غالبـا مـا كـان
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  : األزياء 

املوضـــة"كانـــت مالبـــس املـــرأة ختضـــع حلكـــم الـــزي حـــديث التطـــور 

و كانـــت مالبـــس النســـاء حتلـــى برســـوم نـــادرة، و يف بعـــض األحيـــان تـــزين احلمـــاالت بـــزهريات تنتشـــر فـــوق النهـــود، 

و تطــرح غالبــا شــبكة مــن حبــات اخلــرز فــوق القمــيص ، كمــا اعتــادت النســاء 

العـادي يلتـف حولــه حمبوكـا علــى أجسـامهن مصــنوعا مـن الكتـان الرقيــق الشـفاف و هــو يشـيه 

الزي اآلن من أحـدث األزيـاء، و كانـت مالبـس النسـاء تبـدو أيضـا بسـيطة متماثلـة كمـا كانـت بعـض الثيـاب تصـنع 

  .1من الرجال و النساء و يستعملها العظماء

  أدوات الزينة في بالد الرافدين 

تبوأت املرأة العراقية منذ القدم مراتب عليـا يف ا�تمـع الرافـدي القـدمي، فهـي األم، الكاهنـة العظمـى، البتـول 

و اللقى اليت مت وضع اليـد عليهـا مـن أدوات جتميـل وزينـة و جمـوهرات . امللكة و األمرية، الزوجة، ربة البيت و احلبيبة

  . و مصوغات تسرد تاريخ كامال هلا

بــالد الرافــدين مــواد التجميــل املختلفــة إلظهــار أنفســهن بــاملظهر الالئــق، كمــا اســتخدمن  اســتعملت نســاء

املســاحيق املختلفــة إلضــفاء اجلاذبيــة علــيهن، فكانــت النســاء يعملــن علــى جتميــل العينــان و البشــرة بواســطة أصــباغ 

ذات اللون األبيض و األمحر و األصـفر و األزرق و األخضـر و األسـود، و غالبـا مـا كـان
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األزياء  :المطلب الثاني 

كانـــت مالبـــس املـــرأة ختضـــع حلكـــم الـــزي حـــديث التطـــور 

و كانـــت مالبـــس النســـاء حتلـــى برســـوم نـــادرة، و يف بعـــض األحيـــان تـــزين احلمـــاالت بـــزهريات تنتشـــر فـــوق النهـــود، 

و تطــرح غالبــا شــبكة مــن حبــات اخلــرز فــوق القمــيص ، كمــا اعتــادت النســاء 

العـادي يلتـف حولــه حمبوكـا علــى أجسـامهن مصــنوعا مـن الكتـان الرقيــق الشـفاف و هــو يشـيه 

الزي اآلن من أحـدث األزيـاء، و كانـت مالبـس النسـاء تبـدو أيضـا بسـيطة متماثلـة كمـا كانـت بعـض الثيـاب تصـنع 

و يستعملها العظماء  من جلود الفهود

  

  

  

  

 

أدوات الزينة في بالد الرافدين : المبحث الثاني 

تبوأت املرأة العراقية منذ القدم مراتب عليـا يف ا�تمـع الرافـدي القـدمي، فهـي األم، الكاهنـة العظمـى، البتـول 

امللكة و األمرية، الزوجة، ربة البيت و احلبيبة

و مصوغات تسرد تاريخ كامال هلا

اســتعملت نســاء

املســاحيق املختلفــة إلضــفاء اجلاذبيــة علــيهن، فكانــت النســاء يعملــن علــى جتميــل العينــان و البشــرة بواســطة أصــباغ 

ذات اللون األبيض و األمحر و األصـفر و األزرق و األخضـر و األسـود، و غالبـا مـا كـان

                                                           
مسري أديب، اجلمال و التجميل، السابق، ص  1

شكل رقم ال

المرجع 



المرأة و أدوات الزينة                                                                          الفصل الخامس   

 

77 

    و الصــابون مــع إجــراء عمليــات املســح بالزيــت لتنعــيم البشــرة، و تفننــت النســاء بعمــل أزيــائهن و تصــفيف شــعرهن 

و تعطري أجسامهن و لبسن األساور و القالئد و احللقات و دبابيس الشعر و ما إىل ذلـك مـن مـواد الزينـة املختلفـة    

  . 1و املتعددة

  : الحلي  :ل المطلب األو 

يقصد باحللي على حنو عام باملصوغات أو األدوات اليت صاغها اإلنسان و شكلها من مـواد متنوعـة  مثـل 

الــذهب  و الفضــة و الربونــز و ذلــك للتحلــي �ــا لغــرض الزينــة أو الســتخدامات خاصــة يف حياتــه اليوميــة و تشــمل 

  . ي على البسها الفتنة و اجلمال و اإلغراءمناذج من القالئد و األساور و األكاليل و اخلواتيم و األقراط اليت تضف

عرفـت املــرأة يف بـالد الرافــدين حببهـا وولعهــا بـاحللي، و قــد عثـر علــى منـاذج ممثلــة يف زخـارف النقــوش اجلداريـة و هــي 

  و أقـراط علـى شـكل هـالل القمـر أو مضـلعة يف أكثـر األحيـان،  2على شكل أسـاور ينتهـي طرفاهـا بإنتفـاخ ملحـوظ

و هنـاك أقـراط أخـرى علـى شـكل مسـلة تتـدىل منهـا قطـع متحركـة  ريا من احلبيبات الدقيقـة الذهبيـة،و تضم عددا كب

) بعــني اهلــر(مــن الــذهب اخلــالص، و عثــر علــى مشــابك و منــاذج مــن الصــدف أو مــن األحجــار الكرميــة الــيت تعــرف 

ي بـذوق متميـز كانـت تـتم حييط �ا إطار من ذهب ترتبط به أزرار مـن الـذهب أو الـالزورد، و كـل هـذه القطـع تـوح

  .3عبه املرأة العراقية و مهارة كبرية كان ميتاز �ا صناع تلك احللي

  : تجميل العين بالكحل و األصباغ  :المطلب الثاني 

، و ال شــك أن تظليــل العيــون  4اســتخدمن نســاء بــالد الرافــدين مــواد التجميــل لكــل مــن العيــون و  البشــرة

م، كما هو واضح مـن أسـطورة نـزول عشـتار، العـامل األسـفل حيـث نـذكر أ�ـا .كان جذابا يف مطلع األلف الثاين ق

، و لقـد كـان جتميـل )عسى أن يأيت، أو دعه يأيت(وضعت كآخر مرحلة من إعداد نفسها على عينيها مرمها يسمى 
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   ، حيــث كــان يســتعمل دبــوس منحــوت مــن العــاج لتثبيــت عجينــة الكحــل، 

و قـــد مت العثـــور علـــى قطـــع مـــن احملـــار كـــان يوضـــع �ـــا الكحـــل و كـــذلك دبـــابيس العـــاج و الربونـــز الـــيت كـــان يوضـــع 

 .2بواسطتها الكحل حول العني، و قد كان استعمال الكحل كأحد عوامل الزينة و اإلغراء للمرأة

و متتعـت النسـاء  عيـة الثيـاب و ا�ـوهرات و احللـي،

من الطبقة امللكية بالرفاهية العالية اليت ظهرت من خالل أدوات الزينة املذهبـة و املطعمـة بـاألزورد و الـيت عثـر عليهـا 

يف القبو امللكية، و يتصل باللباس حجاب املرأة و هو املنتشر بشـكل واسـع يف ا�تمعـات اإلسـالمية،  و قـد متيـزت 

، و قـد لبسـت املـرأة العبـاءة املشـبكة بـدبوس علـى اجلهـة 

   .275، ص 1985
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، حيــث كــان يســتعمل دبــوس منحــوت مــن العــاج لتثبيــت عجينــة الكحــل، 1)أنثيمــوين(العيــون يتبــع قاعــدة معجــون 

و قـــد مت العثـــور علـــى قطـــع مـــن احملـــار كـــان يوضـــع �ـــا الكحـــل و كـــذلك دبـــابيس العـــاج و الربونـــز الـــيت كـــان يوضـــع 

بواسطتها الكحل حول العني، و قد كان استعمال الكحل كأحد عوامل الزينة و اإلغراء للمرأة

  : اللباس 

عيـة الثيـاب و ا�ـوهرات و احللـي،يف مسألة لباس املرأة، ظهر الفـرز الطبقـي مـن خـالل نو 

من الطبقة امللكية بالرفاهية العالية اليت ظهرت من خالل أدوات الزينة املذهبـة و املطعمـة بـاألزورد و الـيت عثـر عليهـا 

يف القبو امللكية، و يتصل باللباس حجاب املرأة و هو املنتشر بشـكل واسـع يف ا�تمعـات اإلسـالمية،  و قـد متيـزت 

، و قـد لبسـت املـرأة العبـاءة املشـبكة بـدبوس علـى اجلهـة 3ارية أو البغي، بواسطة غطاء الـرأساملرأة احلرة عن املرأة اجل

  .4اليسرى بينما وضعه الرجال على اجلهة اليمىن

                                         

  . 486حكمت بشري األسود، املرجع السابق، ص 

1985، بغداد، 3الراوي فاروق، جوانب من احلياة اليومية يف بالد الرافدين، حضارة العراق، ج

  . 37ميادة كيايل، املرجع السابق، ص 

   .38حكمت بشري األسود، املرجع السابق ص 

بعض الحلي التي استخدمتها المرأة 

    .في العراق القديم

www.bing.com/image 
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العيــون يتبــع قاعــدة معجــون 

و قـــد مت العثـــور علـــى قطـــع مـــن احملـــار كـــان يوضـــع �ـــا الكحـــل و كـــذلك دبـــابيس العـــاج و الربونـــز الـــيت كـــان يوضـــع 

بواسطتها الكحل حول العني، و قد كان استعمال الكحل كأحد عوامل الزينة و اإلغراء للمرأة

 

 

 

 

 

  

اللباس  :المطلب الثالث 

يف مسألة لباس املرأة، ظهر الفـرز الطبقـي مـن خـالل نو 

من الطبقة امللكية بالرفاهية العالية اليت ظهرت من خالل أدوات الزينة املذهبـة و املطعمـة بـاألزورد و الـيت عثـر عليهـا 

يف القبو امللكية، و يتصل باللباس حجاب املرأة و هو املنتشر بشـكل واسـع يف ا�تمعـات اإلسـالمية،  و قـد متيـزت 

املرأة احلرة عن املرأة اجل

اليسرى بينما وضعه الرجال على اجلهة اليمىن

  

  

                                                           
حكمت بشري األسود، املرجع السابق، ص   1
الراوي فاروق، جوانب من احلياة اليومية يف بالد الرافدين، حضارة العراق، ج  2
ميادة كيايل، املرجع السابق، ص   3
حكمت بشري األسود، املرجع السابق ص   4
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www.bing.com/image: المرجع 



المرأة و أدوات الزينة                                                                          الفصل الخامس   

 

79 

  : الحلي القرطاجية  :المبحث الثالث 

  : المجوهرات البونية في تونس  :المطلب األول 

لقــد عثــر علــى معظــم ا�ــوهرات يف قبــور قرطاجــة إذ كانــت ترافــق أصــحا�ا إىل العــامل اآلخــر و مشلــت تلــك 

      اخلــــرز ا�ــــوهرات األقــــراط و األســــاور و اخلــــوامت و القــــالدات و امليــــداليات و احللقــــات و التمــــائم و العقــــود املنوعــــة 

أمـــا أنواعهـــا فقـــد تراوحـــت بـــني  اجلعـــلمههـــا شـــكل عـــدة أة، و اختـــذت تلـــك ا�ـــوهرات أشـــكاال و األحجـــار الكرميـــ

و الفـــريوز و العـــاج      األمحـــرالكهرمـــان و الـــذهب و الفضـــة، و الربونـــز املطلـــي بالـــذهب و الكريســـتال الصـــخري 

  . 1أحيانا

  : األقراط  -أ

األقــراط علــى شــكل التــاء : وجــد الكثــري مــن األقــراط ذات التصــميم يف قبــور قرطاجــة املبكــرة و هــي نوعــان 

يف احلـوض الغـريب للبحـر املتوسـط، و أقـراط علـى بكثـرة شور و يبدو أ�ا وجـدت الالتينية و يرجع أصلها إىل مدينة 

كانــت هــذه م،  .قبــني القــرن التاســع إىل القــرن الســابع  فرت�ــاتــرتاوح  شــور والــيت يرجــع أصــلها إىل  ســرتواأللباشــكل 

 المــــرأةو الــــذي تــــدىل مــــن األذن اليســــرى ) T(األقــــراط تســــتعمل أحيانــــا يف أذن واحــــدة كــــالقرط الــــذهيب بشــــكل 

  .2على هيكلها العظمي و معه حليها يف أحد قبور قرطاجة قرطاجية عثر

  : الحلقات و األساور  -ب

وجـدت أشـكال مـن احللقـات يف قرطاجـة و هـي مــن الربونـز و الـذهب و تعـود إىل نفـس الفـرتة، أمـا طريقــة 

شــغلها فهـــي الصـــب يف قوالــب بعـــض احللقـــات الذهبيــة زودت بلوحـــات مســـتطيلة حتمــل تزيينـــات و تـــدور بواســـطة 

                                                            
  . 86فرانسوا دوكريه، املرجع السابق، ص   1
  . 115ميادان مادلني هورس، املرجع السابق،  ص   2
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ذت يف تـــزيني رئيســـي مـــن قرطاجـــة مزينـــة حببيبـــات اختـــبرونزيـــة ألبســـت ذهبـــا و هنـــاك ســـوار ذهـــيب مفصــل، و أخـــرى 

  .1أن بعض احللقات كانت تعلق باألنفاجلدير ذكره شكل زهرة و من 

  : القالدات  -ج

محلـت أشـكاال فنيـة و رمـوزا دينيـة، فهنـاك قالئـد  القـالتقدمت كل من قرطاجـة و كركـوان أمثلـة عـدة مـن 

و يظهـر    تزيينهـا باحلبيبـات  متذهبية مـن قرطاجـة دائريـة شـكل ميداليـة تظهـر إحـدامها قـرص الشـمس ا�ـنح و قـد 

شــكل تفاحــة مقلوبــة و يف وســطها قــرص حمــاط  يف تلــك القــالدة هــالل مقلــوب يضــم قرصــا و قــالدة أخــرى تشــبه 

  .2بدائرة

مــن الــذهب و مــن كمــا جنــد بعضــها عبــارة عــن جمــرد سلســلة مــن الــذهب مغفــرة حيــث تتــألف القــالدة مــن عناصــر 

  .3عناصر من عجيب الزجاج

  : الخواتم  -د

   حتمــل فصــوص مــن اجلعــران املــزين باملينــا، و كــذلك األختــام املؤلفــة مــن جعــارين مركبــة علــى حلــق مــن الــذهب       

  .4و عليها نقوش من مناظر مغرية

احلجــرة الكرميــة  ن يــنقش علــى صــفيحة صــغرية مــن ذهــب أو فضــة تلحــم خبــامت اإلصــبع و كــان قفــص و كــا

تقليدا للخوامت املصرية فأحيانا يكون اخلـامت مـزورا بفـص متحـرك تديرة مسكان ثبتا و له شكل رباعي مستطيل بزوايا 

امت باإلصـــبع يكـــون الوجـــه املنبســـط مالمســـا للجلـــد و حـــني يـــراد حجـــر دقيـــق الصـــنع و إذا ادخـــل اخلـــبـــه جعـــل مـــن 

  .5البصم باخلامت يدار القفص

  

                                                            
  . 116ص املرجع السابق، ، ميادان مادلني هورس  1
  . 66م، ص 2007حممد النازي سعود، الرباط : ، تر4إصطفيل أكصيل، احلضارة القرطاجية، ج  2
  . 233م، ص 2001حممد عبد اهلادي شعرية، سلسلة مركز كتب الشرق األوسط القاهرة، :  ج، كونتنو، احلضارة الفينيقية، تر  3
  . 235املرجع نفسه، ص   4
   .95أمحد الفرجاوي، املرجع السابق، ص   5
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  : التمائم  -ه

قـــرون  5حلقـــة التعليـــق و قـــد درج اســـتعماهلا هنـــاك متيمتـــان ذهبيتـــان مـــن قرطاجـــة، األوىل أســـطوانية و هلـــا 

  .1صبا و خززت و محلت شكل رأس كبش و هلا حلق للتعليقصبت تقريبا و الثانية 

  : الجعالن  -و

و تثبـت بـه حلقـة مـن نقشـية أو  2سـطح حيمـل نقشـااملاجلعل البوين حيمل تأثريات مصرية و إغريقية، جـزؤه 

أو أو العــام و حيمــل باإلصــبع و يقــوم بــدور خــتم أحيانــا أمــا جســمه فهــو مــن العقيــق األمحــر ذهــب أو فضــة ليعلــق أ

  .3و غريه اليشب

  : العقود  -ز

و حبـــات اخلــرز حتمـــل شـــكال خـــرزا منقوشــا صـــنع مـــن صــفائح رقيقـــة هنــاك عقـــد يف قرطاجـــة ذهــيب حيمـــل 

مدورة جموفـة هلـا فتحـات كبـرية مـن الطـرفني و أيضا بقايا عقد من الربونز و الذهب مكونة من قطع  واحدا، و هناك

  . منتظمة متشابكةقد زينت سطوحها خبطوط 

األمحــر  عقيــقو الكريســتال الصــخري و الو يوجــد أيضــا جــزءا مــن عقــد قرطــاجي حيمــل قطعــا مــن الــذهب 

األشـكال فيـه و تنـاظرت شكل جـرس، وعقـد أيضـا مـن قرطاجـة مـن الفضـة و الـذهب تنوعـت إحدى القطع حتمل 

ة دائريــة فصــلت بــني القطـــع محــل قــالديف كــل طـــرف أو أســفله فقــد قالبــة ل أزواجــا مــن األشــكال املتبدقــة فقــد محــ

  . و احتلت حيزا مهما من العقد حبجمها و مكا�ااألخرى املتناظرة 

                                                            
  . 86دوكريه، املرجع السابق، ص   1
  . 94أمحد الفرجاوي، املرجع السابق، ص   2
، كليـة رسالة دكتوراه، إشراف حممد الصغري غامن، قسم التـاريخ و اآلثـار"البونية يف احلوض الغريب املتوسط،  نيقيةاملالك سالطنية، املستوطنات الفي عبد 3

   .303، جامعة منتوري قسنطينة، ص االجتماعيةالعلوم اإلنسانية و 
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و قـد   دون أن تتنـاظر،و هناك عقد من الكهرمان عثر عليه فري قرطاجة محـل عناصـر عـدة تشـا�ت و لكـن        

ريوز و احلجــر الرملــي الزجــاجي و كـــان و الفــمحــل عقــد مــن قرطاجــة قطعــا مــن الفضــة و الـــذهب و العقيــق األمحــر 

  .1طويال جدا

  : المدليات  -ت

و تـارة قطعـة مـن القـالدة، فهنـا تالقـي واحـدة بعض املدليات تظهـر و كأ�ـا اسـتخدمت تـارة حلقـة بـاألذن 

و هــي  14أو  15هنــاك جنــدها غالبــا بكثــرة دائمــا تعلــق يف األذنـني معــا و ذ مل تكــن إمنهـا ليمــني الــرأس أو ليســاره 

فخة يف األسفل أو يف النظـر املعلـق تواسعة منو غالبا ما يلحم �ا ذيل عمودي على شكل أطرافه حلقات منكسرة 

  .2يف احللقة يكون له شكل بيضة

  : أكاليل و خواتم األنف  -ث

خصـالت الشـعر و حلقـات كانـت للنسـاء جيعلنهـا حلقات صغرية و أشكال لولبية حيتمل أ�ا كانـت تشـد 

  .3بثغرة و ال شك أ�ا كانت مبقة يف قالدةخالليل و تديل حىن منطقة األذن من فضة تنتهي يف كو�ن 

  : الرقائق الذهبية  -ج

ختضـــع هلـــن التطريـــق، و قـــد نقـــش احلرفيـــون مثـــل هـــذه األبـــاريق النحاســـية كانـــت تـــزين العصـــائب فكانـــت 

  .4شيقةر  و رؤوس حيواناتاملنصبة املخصصة للخمور و اليت كانت متثل زخارف ذات مجال بالغ النقاء 

  : اللباس  :المطلب الثاني 

مـدققا اللبـاس القرطـاجي م، يصـف .رطـاج يف آخـر القـرن الثـاين قجند ترليـانوس الكاتـب الـذي كتـب عـن ق

و يتــدىل مــن  بابــازمي يلبســه بعــض املتــأخرين مــنهم فــذكر رداء يــدور حــول الرقبــة و يشــد علــى الكتفــني الــذي مــا زال 

                                                            
  . 97أمحد الفرجاوي، املرجع السابق، ص   1
  . 85أمحد الفرجاوي، املرجع السابق، ص   2
  . 95ميادين مادلني هورس، املرجع السابق ص   3
   .72م، ص 1998 سورية،درا احلوار  ربا اخلش، : ترخ احلضارة الفينيقية الكنعانية، جان مازيل، تاري  4
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قريـب و ذلـك ألن اجلانبني، غري أن هذا الزي الصاحل للوقاية من الربد و املطر و مل يظهر بـدون شـك إال منـذ عهـد 

  . 1ال تستعمل إال عند النساء بصفة خاصة

 2ريف خصـرهن بزنـاو يشـددنه فكـن يلبسـن الفسـتان 

     القرطـــاجي و لبـــاس مســـلمي إفريقيـــة الشـــمالية يف الوقـــت احلاضـــر، 

قــد حــافظ الشــرقي و علــى كــل فــإن اللبــاس 

غــري باســتمرار بتاألوروبيــة الــيت تتغــري األزيــاء 

1  A. Sfar.opcit, p 163. 

3  A. Sfar.opcit, p 164. 
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اجلانبني، غري أن هذا الزي الصاحل للوقاية من الربد و املطر و مل يظهر بـدون شـك إال منـذ عهـد 

ال تستعمل إال عند النساء بصفة خاصةو يظهر أ�ا كانت جدا يف القبور القرطاجية، قليلة 

فكـن يلبسـن الفسـتان فقد اخرتن هلـن أزيـاء اليونانيـات فالنساء القرطاجيات 

القرطـــاجي و لبـــاس مســـلمي إفريقيـــة الشـــمالية يف الوقـــت احلاضـــر، املوجـــود بـــني اللبـــاس و كثـــريا مـــا الحـــظ التشـــابه 

و علــى كــل فــإن اللبــاس املعــاطف ذات األغطيــة للــرأس هلــا قرابــة مــن الكيكــل الرومــاين 

األزيــاء  نقــيصطيلــة قــرون و أجيــال علــى اســتقرار عجيــب و ثيــاب و دوام علــى 
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قليلة هذه األبازمي كانت 

فالنساء القرطاجيات 

و كثـــريا مـــا الحـــظ التشـــابه 

املعــاطف ذات األغطيــة للــرأس هلــا قرابــة مــن الكيكــل الرومــاين و كانــت 

طيلــة قــرون و أجيــال علــى اســتقرار عجيــب و ثيــاب و دوام علــى 
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احلمد هللا الـذي وفقنـا علـى إجنـاز هـذا العمـل املتواضـع يف طياتـه، و الـذي تنـاول دراسـة املـرأة يف احلضـارات 

  : االستنتاجات اليت ميكن حصرها فيما يلي من القدمية و أدوات الزينة، توصلنا إىل مجلة 

الفرعونيــة املرتبــة األوىل بــني احلضــارات اإلنســانية مــن حيــث معاملتهــا و تقــديرها للمــرأة،  لقــد تبــوأت احلضــارة  -1

  . الفرعونية هلا احلق يف الورث و كانت تتوىل أمر أسر�ا يف غياب زوجهافكانت املرأة 

أة بطلــة تتــوىل احلكــم، و نظمــت احلضــارة الفرعونيــة دور املــر أن املــرأة أيضــا يف عهــد الفراعنــة هــو كــان مــن حــق   -2

  . األساطري

و كان للمرأة املصرية مكانة رفيعة يف ا�تمع املصـري القـدمي باعتبارهـا الشـريك الوحيـد للرجـل يف حياتـه الدينيـة  -3

  . الدنيوية

املعبـــودات مـــن النســـاء إىل جانـــب اآلهلـــة وصـــلت املـــرأة املصـــرية يف التـــاريخ الفرعـــوين لدرجـــة التقـــديس فظهـــرت  -4

  . كما حصلت املرأة املصرية على وظيفة دينية يف املعابد مثل كبرية الكاهنات،  الذكور

اســتطاعت املــرأة الــدخول يف العديــد مــن ميــادين العمــل و كــان هلــا حقــوق رضــاعة الطفــل أثنــاء العمــل ووصــل  -5

  .التقدير العملي هلا لدرجة رفعها إىل عرش البالد

إذا أرادت  رأينـاو كـان هلـا مكانتهـا اخلاصـة يف ا�تمـع و كمـا  إذن حضارة مصر قدميا قد حفظـت حقـوق املـرأة -6

  . أمامهاكانت دائما مفتوحة أن تثبت ذا�ا فاألبواب  

بـات ضـمنها هلـا أما املرأة يف حضارة بالد الرافدين كـان هلـا احلـق يف ممارسـة أعمـال و مهـن خمتلفـة و القيـام بواج -7

  . األمراء و احلكام يف اإلشراف على شؤون الدولةا�تمع و القانون، فقد شاركت نساء معروفات أزواجهن 

  . إهلة أو ما يرادف كلمة إهلة أي ربة" العراق القدمي"اعتربت املرأة يف بالد ما بني النهرين  -8

امللــوك و األمــراء يتنافســون يف كــذلك قســط وافــر يف إدارة املعابــد و إقامــة املراســيم الدينيــة، و كــان   ةللمــرأكــان   -9

  . تعيني قريبا�م يف هذه املراكز
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للمرأة أمهية كبـرية يف نصوصـها ممـا بالد الرافدين من أوائل احلضارات اإلنسانية اليت أعطت كما تعترب حضارة   -10

  . ملرأة بذلك الوقتبدور ايدل على وعي ا�تمع 

  . يف بالد الرافدين أن تصل إىل منصب امللكاملرأة  استطاعت -11

و ال شـــرعا و هـــي غـــري حمتقـــرة عرفـــا و أمـــا املـــرأة يف احلضـــارة القرطاجيـــة فكانـــت حـــرة وغـــري مســـتبعدة قانونـــا  -12

  . تقليدا

  .مرموق يف ا�تمع و العيلة مركزاالقرطاجية قدميا كان للمرأة   -13

  . و أم حاضنةكما كانت املرأة القرطاجية ملكة غري متوجة يف بيتها،   -14

  . االجتماعيةبواجبا�ا إضافة إىل ذلك فإن املرأة القرطاجية حرة تدير بيتها، و تقوم  -15

 اللبـاسو  البـدن  نظافـة ب اعتـىن  جنـد بـأن املصـري القـدمي أدوات التجميل و الزينـة يف مصـر القدميـة، أما فيما خيص 

  .و املسكن

  . اهتمت النساء بالتجميل و التزيني و كان هناك مصففني للرجال و أخريات متخصصات للنساء -

ربديـات عـن مـدى تطـور أدوات و دلت الرسـوم احملفـورة علـى جـدران اآلثـار الفرعونيـة و املقـابر و املنقوشـة علـى ال -

  . املصرية القدميةالزينة للمرأة 

  . مصوغا�م بالدقة الفنية العالية التزيني باحلليـ و متيزتكما عرف املصريني   -

  . املصرية حرصت بصفة خاصة على االهتمام بزينتهاإذن فاملرأة  -

مـــواد التجميــل املختلفـــة إلظهــار أنفســـهن أمــا حضــارة بـــالد الرافــدين فنجـــد بــأن نســـاء بــالد الرافـــدين اســتعملت  -

  . إلضفاء اجلاذبية عليهنلفة باملظهر الالئق كما استخدمن املساحيق املخت

و احللقـات و القالئـد و لـبس األسـاور كما تفننت النساء بعمل أزيـائهن و تصـفيف شـعرهن و تعطـري أجسـامهن   -

  . و دبابيس الشعر و ما إىل ذلك من مواد الزينة املختلفة املتعددة

  . العطورو قد لعبت املرأة دور رئيسي يف صناعة  -
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