
  المقدمــة
  األسطورة

  
إن مفسري األساطير القديمة تجنبوا الخوض في الواقع اإلجتماعي الذي تنـتظم            

 وترتفع إلى مرتبة القداسة الدينية كما في المذاهب األسـرارية فـي             ،حوله األسطورة 
   .الوثنية

 قد تكون أريشكيجال رمزا للبذور التي تدفن في باطن األرض لتتحـول إلـى              
فـي دورة   جديدة، وقد يحّل ابنها محلها كروح للقمح تـصعد وتهـبط            سنابل السنة ال  

الفصول، ولكن لألسطورة دور آخر يسكب العزاء في قلب المرأة التي تعيش عذابات             
المخاض طوال حياتها لتهدر ثمار رحمها في الحروب بأنها ستستعيد إلى الحياة مـن              

لبذور المدفونـة وتحولهـا إلـى       هبط إلى العالم األسفل كما تستعيد الطبيعة النباتية ا        
  ..سنابل

: وهنا نفهم األدوار الثالثة التي تضطلع بها المرأة والتي تكمل بعـضها بعـضا             
  ..الخصب والموت والبعث وهي جوهر ديانات الخصب

أحبتهن الذين سقطوا في في شـرخ       إن عويل النسوة على تموز ما هو إال عويل على           
ه من بين األموات، واحتفالهن بهـذا العيـد         الشباب في ساحة الوغى، وفرحهن بقيام     

بالرقص والموسيقى والخمر والممارسات الجنسية، ماهو إال عهـد مـع الطبيعـة أن        
يستردوهم بالخصب البشري، فتتجاوز الجماعة اإلسرقاق وكل عذابات العالم األسفل،          

 ودورة  مثل بدورة النبـات   إنها دراما إجتماعية ت   . ويرتفعون إلى عالم الحياة والحرية    
فالواقع اإلجتماعي هو الذي كان يعطي آلهة الخصب النباتية أدوارها فـي            .. الزراعة

  .األشكال االعتقادية اإليمانية ال العكس
البشري، تبنتها  إن ديانات الخصب التي كان هدفهها الخالص عن طريق التكاثر           

األليزيـة  فيما بعد حضارتا اليونان والرومان وحولتها إلـى المـذاهب األسـرارية ك            
ان سقراط وأفالطون انتميـا     .. واألورفية وغايتها الخالص عن طريق الفلسفة والعقل      



الى هذه المذاهب، وحاوال التأثير في مجتمعهما بمحاوالت جادة لرفع مكانة المـرأة،             
ولكنهما لم يصال الى نتيجة كما يتبين من هذه الدراسة، ومع ذلك كانـت أفكارهمـا                

  . التي تلت ونقلت المجتمعات الى طور جديدتمهيداً لعصور االيمان
  :كتاب المرأة عبر الزمن قسم الى ستة أجزاء

  المرأة في العصور الوثنية - 1
 المرأة في عصور االيمان - 2

 الحرالحرفي المرأة في الطور االسالمي  - 3

 المرأة في مرحلة االقطاع االوروبي - 4

 المرأة في المجتمعات الرأسمالية التجارية - 5

 ات الرأسمالية الصناعيةالمرأة في المجتمع - 6

  
  الجزء األول

  المرأة في العصور الوثنية
  

  :وهو مقسم الى فصول
  المقدمة  - 1
المرأة في الحضارة الرافدية والكنعانية، المرأة في الحضارة المصرية والمرأة            - 2

 ..في الحضارتين اليونانية والرومانية

ت تحلـيالً دقيقـاً     وفي هذا الجزء حلل   .. وكل حضارة لها شواهدها الحية من أدبها      
فأدبـه  .. معنى األسطورة في الواقع االجتماعي الذي كان يعيشه االنسان القـديم          

والقداسـة  .. الديني كانت له جذوره العميقة في المجتمعات العبودية للدول المدينية         
األنثوية لم تطكن امتيازاً للمرأة اال في المرحلة الرعوية التي سبقت طور الـرق،              

  ..ت األموميةاي في المجتمعا



ان اسطورة الخلق البابلية في مفهومها عن الكون تصور انتقـال االنـسان مـن               
المرحلة الرعوية الى طور الرق والمرحلة الزراعية، وانتقال السلطة من المـرأة            

  .الى الرجل، والتخلي عن اآللهة األنثوية الى اآللهة الذكرية
ول المدينية في حـروب ال      كان جوهر حضارة الرق هو الصراع الوحشي بين الد        

تنتهي، واسترقاق من يبقى حياً في الجماعة المهزومة لتشكل طبقة العبيـد عنـد              
  .الجماعة المنتصرة

التي جعلت االستطاالت المشاعية تبقى حتى آخـر        وفي هذا الجزء حللت األسباب      
  .دولة عبودية

هي نفسها  .. الخصب والموت والبعث  : لمفهوم الوثني ثالثة أدوار   اكان للمرأة في    
االلهة عشتار الهة الخصب البشري والحب، وعنـاة الهـة المعـارك والمـوت،              

  .واريشكيجال الهة البعث
وفي اسطورة الخلق البابلية تعامة تعني العماء أو اختالط األنساب قبل أن يعـرف              

ومردوخ االله الذكري تعنـي     .. الرجل دوره في االنجاب وفيها بدء تشكل العائلة       
ماؤه الخمسون هي الصفات التي كان االنسان القديم يتمناها في مليكه           المرضخ وأس 

  .وباني مدينته وحامي ذمارها وبالتالي أصبح اله المدينة
  

  ء الثانيالجز
  المرأة في عصور اإليمان

يختلف وضع المرأة فيها حسب الطور الذي الزمه فاليهودية رافقت طور الرق 
 تصحيحاً النحرافات اليهودية ولكنها في وكانت حرباً عليه، والمسيحية كانت

  .اوروبا رافقت مرحلة القطاع
واالسالم كان عودة الى الينابيع األولى في اتباع الخط المستقيم ومحاربة الـشرك             
بكل طاقته، وعدا ذلك كان يبني طوراً جديداً رافق المجتمعات االسـالمية، وهـو              

يه المرأة المسلمة تـشارك فيـه       طور الحرفة الحرة والتجارة الحرة والذي كانت ف       



وفي جميع هـذه    .. بشكل فعال في االنتاج المنزلي وفي الحروب والسياسة العامة        
  .المجتمعات شواهد حية تاريخية وأدبية

  
  

  الجزء الثالث
  المرأة في الطور االسالمي

  
  :وهو يشمل الفصول التالية

 تبني طوراً   اية بأنه  نظرية اعتبار المجتمعات االسالم    يت فيها نالمقدمة التي تب    - 1
جديداً لحمته التاجر والمولى الحر بمعنى أن االنتاج لم يكن في هذا الطور من              
عمل العبيد ولكن من عمل األحرار والموالي الذين كـانوا عبيـداً وتحـرروا              

  .وكانت المرأة المسلمة الحرة تشارك فيه.. بدخولهم االسالم
هلية وأشكال الزواج المعروفـة     في الفصل الثاني تحدثت عن المرأة في الجا         - 2

حينذاك، وأرفقته بصور عن مجتمعات وثنية متخلفة منعزلة حضارياً ال تزال           
موجودة حتى العصر الحاضر، مما كتبه دارويـن ورحالـة عـصره عـن              

مع التعليق بأن مجتمع الجاهليـة      " أصل االنسان "المجتمعات البدائية في كتابه     
ة والروميـة، األولـى وثنيـة، والثانيـة         الفارسي: كان منفتحاً على حضارتين   

اقطاعية متقوقعة متخلفة ال تختلف فيها العالقات عن مجتمعات الـرق، وفـي             
 .نفس الوقت ال تملك حيويتها

 في الفصل الثالث تحدثت عن دور المرأة في المجتمع الحرفي االسالمي الحر  - 3

حات مما كتبه   في الفصل الرابع أعطيت صوراً عن المرأة المسلمة أثناء الفتو           - 4
ام، وما كتبه جيبون عـن دور المرأةفـي تلـك           الواقدي في تاريخه فتوح الش    

 )االمبراطورية" (سقوط الدولة الرومانية"المرحلة في كتابه الشهير 



في الفصل الخامس تحدثت عن المرأة المسلمة ودورها الـسياسي وأعطيـت              - 5
 الخالفة وكـن    صوًر لنساء كن في خندقين متعاديين في فترات الصراع على         

يبدين آراءهن وينتقدن رجال الدولة بحرية يحـسدهن عليهـا نـساء القـرن              
 .العشرين

في الفصل السادس تحدثت عن تراجع مكانة المرأة المـسلم بـسبب تـدفق                - 6
 .الجواري الى القصور، وعزل المرأة الحرة والتضييق عليها

قلص دور المرأة    الصناعية، يت  لمجتمعاتالى ا مع التخلف االقتصادي بالنسبة       - 7
 .عبئاً على الرجل ال سنداً له المسلمة في االنتاج المنزلي وتصبح

 صور عن المرأة في األدب الجاهلي واالسالمي  - 8

  
  الجزء الرابع

  المرأة في القرون الوسطى
  
  .المقدمة التي شرحت فيها مرحلة االقطاع األوروبي - 1
مدينة اهللا  :  في كتابين  المرأة في بدء انتشار المسيحية مما كتبه سانت أوغستين         - 2

 .واعترافات

صور للمرأة من تـشوسر فـي    : المرأة في أدب نهاية مرحلة القرون الوسطى       - 3
 .حكايا كانتربري، وبرلمان الطيور

  
  

  
  
  

  



  الجزء الخامس
  المرأة في المجتمعات الرأسمالية

  
الفصل األول يشمل وضع المرأة األوربية في المجتمع التجاري الـذي كـان              - 1

ومسرحيات " الكوميديا االلهية "بية عنها من دانتي     الشرق وصور أد  يتفاعل مع   
المرأة في هـذه المرحلـة      ) الترجمة للمؤلفة عن األصل االنجليزي    (شكسبير  

  .تعيش خواًء انتاجياً
 )الترجمة والتعليق للمؤلفة(المرأة في أدب المجتمع الصناعي الحرفي  - 2

 .رأي األخالقيين في نساء العصر - 3

خروجها للعمل في المصانع بعد أن كانت       ( الرأسمالي المالي    المرأة في الطور   - 4
 )تعيش خواًء انتاجياً

 .آراء فالسفة العصر في العالقات األسرية - 5

 .تجارب جديدة في العالقات األسرية، وشجب رجال الدين والفالسفة لها - 6

 .تحوالت تشريعية في صالح المرأة - 7

 .المرأة في األدب الرأسمالي اآللي - 8

 .فة والعمل في المجتمع الرأسمالي اآلليالمرأة والثقا - 9

  
  الجزء السادس

   في المجتمعات االشتراكيةالمرأة
  
  .نشوء االشتراكية كتجربة في مرحلة االنتقال الى طور أعلى - 1
نزول المرأة الى العمل، وقيامها بجميع األعمال التي كان يقوم بها الرجـال،              - 2

تجربتهـا مـن األدب     .. ميةوخصوصاً في البالد االشتراكية أثناء الحرب العال      
 .الروسي المعاصر



. موقف المرأة من السالم والحرب عن كتـاب تولـستوي الحـرب والـسلم              - 3
 Great Books of theالترجمة للمؤلفة من النسخة االنجليزية في مجموعة (

Western World( 

  
 


