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نساء مهمشات في العالمين اليوناني 

 والروماني

 

 صالح رمضان رضواند. 

 سوهاج جامعة   -كلية اآلداب

 

 

إن دراسة المرأة في العالمين اليوناني والرومااني  رمات اياياداا المساامر  إ  

أن أملبهاا  وبفا ة صافاة فيمااا ياعلاع بالمعلوماات الااي اياادت مان  يااة المارأة فااي 

يراكي ملى البيئة المدنية  وبالاالي يغلب مليها ا اامات بشاري ة العفور الكالسيكية  

معينة ملى  ساب شري ة أصرى  اي في واقع األمر امثل الغالبية  وااي المارأة فاي 

المجامع الري ي  أي أنها ااامت بمجمومة األقلية ملى  سااب األملبياة مان المجاماع 

 اليديت.  

ن الدراسات الدءوبة الصافاة بببياات بأ (1)(Walter Scheidel)و سبما يصبرنا 

المجامااع اليااديت  والاااي امصجاات ماان جاااب اناباااآل كااااب كاال ماان ا داب اليونانيااة 

والرومانية  وكالك كااب البردياات  واألساابير  اعاد مامجاةت  وامجاي فاي فامت 

مببع من إسهات المرأة في العمل  وبف ة صافة العمل اليرامي في الاااري  الياديت  

 ية ايع في نباق المواد المعدمة.  بل اعد قج

فااي ميااال لهااا  ااول الباارق المنهجيااة  (2) (Marilyn Skinner)وليااد أشااارت 

الجديدة الاي ااعلع بدراسة المرأة في العفور اليديمة  أن المرأة الري ية كانات بمثاباة 

المجمومات المكبو ة  والاي   يرد اكراا في النفوص الااريصياة  وأن اااا األمار 

ب اببيع برق ب ثية اعامد في أملبها ملى ا سااناا  وا سااد ل  والاك بسابب يابل

المعلومات اليليلة الاي يمكن الاوفل إليها من صالل الوثائع اليديمة  والاك فاي سابيل 

 فهت إشكالية اشاراك المرأة في اليرامة في العفور اليديمة.  

سار ميااب اااآل ومن صالل بعض المراجع  سوف ن اول الوفول إلى نظاات ي 

الشااري ة المهمااة فااي المجامعااين اليوناااني والروماااني ماان المفااادر اليديمااة  ااااا 

باإلجافة إلى اناول الك اليجية من منظور العوامل األساسية الاي كان لهاا ااأثير فاي 
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  ياة المرأة ومملها  وفي إبار آصر سوف ن اول اغبية الد ئل اليديمة الماا ة.   

ااادمو النساااء والمنياادين لهاان إلااى قااراءة أساابورة  (3) (Patricia Joplin)إن 

الاي قات بيبع لساانها  كاي    (Tereus)الاي اصاب ها ايريوس  (Philomela)فيلوميال 

ا شي واقعة امادائه ملى م افها  ثتَّ نسجت موجوع امافابها ملى قماش مايركش  

ا يشاير إلاى قهار في ااآل األسابورة نمواجات  (Joplin)كي اعلت أصاها بما  دث  وارى 

الرجال للنساء  وكالك السيبرة الاكورية  كما ابين كيف كان  ال المجاماع اليونااني  

 يث كانت اصبف النساء ويج ى بهن  ثتَّ انادى بعد الك بجرورة أن يسمع فاوت 

 النساء.  

مكانة  األنثى فاي الاراجياديا اليونانياة  واارى أن  (4) (Froma Zeitlin)واب ث 

لجانس الااكوري ااي المسايبرة  الاك أن الممثلاين الااكور يلعباون األدوار الثيافة وا

 النسائية في الاراجيديا.  

وفي ااا ييول أرسبو في كاابه السياساة مان وجاع المارأة فاي المجاماع بأناه 

مثلما او م يد بالنسبة لل يوانات )ساواء كانات ماو شاة أو ألي اة(  أن ا كات بواسابة 

ال ال بين جنساي الااكر واألنثاى  فالااكر بببيعااه يكاون اإلنسان  فهكاا يمكن يكون 

 . (5)رئيستا  واألنثى اكون اابعة  أي الاكر رئيس واألنثى مرءوسة

إن ااا الم هوت يبرر لمااا كان من الجروري أن يكاون للرجاال مبار الاااري  

ا لهاااا اليااول األرساابي فاامن مالقااة الماارأة بااالمجامع  (6)الساالبة ملااى النساااء   ووفياات

اليانون اظهر الميول المعادية لألنثى بوجوح  صفوفتا اجاآل الببيات الادنيا  وايادت و

فورة قاامة ومو شة  ااا باإلجافة إلى أن العرف جعال مان المساا يل ملاى نسااء 

الببيات الم ارمة أن امارس مهنة  ملى األقل صار  المنيل  واو ما يعكس ارايااب 

 . (7)الرجال  أو كراهت لجنس النساء

كما يوجح كساينوفون  فمناه كاان مان الواجاب ملاى أي امارأة أو يوجاة أن و

اادبر األمور المنيلية الداصلياة  بينماا كاان األمار بالنسابة للرجال ااو أن ياعامال ماع 

 . (8)أمور المنيل الصارجية

إلى جانب أن الاادبير المنيلاي كاان شاغل المارأة الو ياد فاي ال يااة  فامن قادر 

ه كان جئيالت  والك  ااى قبال نهاياة اليارنين الثالاث والراباع الاعليت الاي  فلت ملي

قبل الميالد   يث يبدأ ظهور الدليل ملى اعليت المرأة وفاح مادارس للبناات فاي العاالت 

 .  (9)اليوناني
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ا فاي المجاماع  من الواجح أن النساء الالاي ينامين إلى الببياات األقال ا ارامات

وفي صباب رسمي ياجامن اسات رجال يادمى اليديت ان الالاي مملن صار  المنيل. 

نجد أنه فيد  يوقه المدنية لكون أمه كانت اعمال ممرجاة   (Euxitheus)إيوكسيثيوس 

وابيااع اليماااش  وبااالك افااارض أنااه يكااون بغياار موابنااة. وليااد نجااح ديموسااثينيس 

(Demosthenes)  فاي مسااامدة موكلااه كاي يساااعيد موابناااه بالادفاع ماان األت ونساااء

ها بدموى جغب ال رب المسامرة الاي أدت إلاى اباعااد األيوا  لسانوات أصريات مثل

مدياادة أو وفااااهت فااي مياادان المعركااة  ممااا جعاال يوجااااهت يياابلن بعااض الوظااائف 

 . (10)الوجيعة  كي ي مين أسران من المجامة

شامرة اليرن السابع قد أاادت العدياد  (Sappho)وفيما ياعلع باألدب  فمن سافو 

  وكالك قدمت فكرة السعادة والبراءة في (11)العاب ية إلى النساء والبناتمن األمنيات 

فارة الب ولة  وأيجتا الرمب من اناياع األنثى بعيدتا مان األفادقاء فاي سان مبكارة  

 . (12)وإجباراا ملى يوا  مير مر ب به

وملى الرمت من أن أممال سافو قد قدرت أمظت ايدير  واقاابس منهاا الشاعراء 

السنين  إ  أن الكااب الهيليين األثينيين قد سصروا منهاا باساامرار  إلاى  اد ملى مر 

 . (13)أن أبليوا مليها أنها "امرأة شااة جنسيتا"

وااي شاامرة كابات فاي منافاف اليارن الراباع قبال  (Erinna)وبالمثل إيريناا 

  (Baucis)الميالد  وقد اشاهرت بيفيدة كاباها في اكرى فاديياها العيياية بااوكيس 

ا . وليد اعرض الكاااب الساكندري السااصر (14)واي فااة فغيرة كانت مرافية لها دائمت

ل ياة إيرينا الصافاة ومملهاا وفاديياها الميرباة بااوكيس باأن  (Herodas)ايروداس 

ملااى ن ااو  (Olisboi)اساااصدمها فااي مساار يااه الهيليااة  وبفاا ة صافااة مساار ية 

 . (15)ساصر

عل الرجال بايئتا جاد الكااباات بهااآل الدرجاة مان لو لت يكن ااا النوع من رد ف

السوء  إ  مندما أ ب المعليون )اليدماء والم دثون( فاي أمماالهت إلاى أبعاد  اد مان 

 . (16)قدر وسمعة مثل ااآل الموااب والمهارات األدبية من بريع نكران كاابة النساء

الياارن ماان الشااعر نناياال إلااى ال لساا ة   يااث ييااال إن أممااال و ياااة فيلسااوف 

  والااي مارف فاي الاك الوقات باسات (Pythagoras)السادس قبل الميالد بيثاجوراس 

"ال يلسوف نفير المرأة". وييال إنه اعلت مالبية معايدااه من كاانة دل اي الااي اادمى 

 (Croton)  كما أسس الجمعياة البيثاجورياة فاي كروااون (Themistoclea)ثيمساوكليا 
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ب إيباليااا  وكانات مدرساااه ا اوي ملااى األقال ثمانيااة المسااعمرة اليونانياة فااي جناو 

 ومشرين من المدرسات والبالبات.  

الااي  (Theano)ليد اايو  بيثااجوراس مان مالماة كونياة شاهيرة اادمى ثياانو 

كابت رسائل في ملت الرياجيات وال ييياء والباب. وقاد كانات ااي وبنااهاا مهاماات 

لمدرسة وقُال بيثاجوراس صل اه يوجاه بعلت دراسة أمراض النساء  ومندما ات ادمير ا

اال (17)في قيادة المدرسة . وليد ااجت شعراء الكومياديا اااآل المدرساة البيثاجورياة أمثا

 . (18) (Alexis)وإليكايس  (Cratinus)كارااينوس 

الاااي يعاباار أااات  (Diogenes Laertius)مااع الااك فاامن ديااوجينيس  يرايااوس 

ساء يصبرنا أن الرجال كاانوا يجاعون يوجاااهت مفدر ملى اإلبالق لل الس ة من الن

 .  (19)ا ت إشراف بيثاجوراس كي ياعلمن معايدااه

أنه  والي مات ثالثمائة قبل  (Diogenes Laertius)يسجل ديوجينيس  يرايوس 

امانيات ال لسا ة  (Hipparchia)الميالد كانت اناك سيدة ماناينية شابة اسمها ايبارصيا 

. وأنهااا (20) (Crates)فلساا ة ال يلسااوف البيبااي كااراايس  الساااصرة  وملااى األصااص

أفرت ملى اليوا  من الرجل الاي اريدآل  مهددة با نا ار إاا لت ا يع لهاا رمباهاا. 

وليد اشاهرت بأنها كانت اف ب يوجها إلى العشاء فاي المناسابات العاماة  كماا أنهاا 

المواقاف  اين كانت اجلاب لن ساها مجاب الجايوف الااكور  مثلماا  ادث فاي أ اد 

ا يادمى ثياودوروس بوا ادة مان نكااهاا السااصرة  مماا جعلاه يمايق  أمجبت شصفات

مباءاها سائالت: لمااا أقلعت من ال ياكة  فكاان ردااا أن مهناة الاعلايت أاات بكثيار مان 

 النول.  

إلى جانب ايبارصيا كان يوجد فالس ة إنااث أصرياات مثال األفالبونياة  شاينيا 

  Axiothea of Philusوأكسايوثيا بنات فيلاوس  Lasheneia of Mantineaالماناينياة 

 . (21)وكانت ااآل األصيرة اشاهر باراداء مالبس الرجال كي ايبل في دوائر الم كرين

نأاي ا ن إلاى مشااركة النسااء فاي المهان الببياة  ولياد مرفناا مان المفاادر 

بالفادييات والجياران األدبية أن النساء مندما كان يات اوليدان  كانات ااات ا سااعانة 

. وظي ة الداية ااآل كان ينظر إليها با ارات ميار (22)اإلناث  أو كان يات ا ساعانة بداية

أن مهناة الباب  (23) (Hyginus)كاف  ويبدو من رواية المنرخ الروماني ايجيناوس 

وربما ملت أمراض النساء كان يسايبر مليهماا الرجاال  والرواياة اادور أ اداثها فاي 

رابع قبل الميالد في أثيناا   ياث كانات الموابناات األثينياات وبفا ة صافاة اليرن ال
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بنات الببيات الثرية  وكن   اشامهن يرفجن أن يراان أبباء اكور مما كان يعجال 

بمواهن أثناء مملية الو دة  أو كن يماوان لعلال أنثوياة أصارى. ورمبات شاابة أثينياة 

كلة فيفات شاعراا  ولبسات مالباس في  ل ااآل المش (Agnodike)ادمى أجنوديكي 

الرجال  واابت إلى اإلسكندرية مات ثالثمائة قبل الميالد   يث درست الباب وممال 

. ثاتَّ ماادت إلاى أثيناا Herophilusالداية ملى ياد ببياب مشاهور يادمى ايروفيلاوس 

مانكاارةت فااي يي رجاال ولاات ااابح بجنسااها ال يييااي. ثااتَّ أفااب ت مشااهورة جااد ا بااين 

ث. وليد اساادمى الاك ميارة األببااء الرجاال  وقادمواا إلاى الم كماة المرجى اإلنا

باهمة إفساد يوجات الرجال. وفي الم كمة كش ت من اوياها ال يييية  فوجهت إليهاا 

الم كمة اهماي العمال كببيباة وااي امارأة  وكاالك ممارساة المهناة ا ات ادمااءات 

ي كات مليهاا باالموت   ميي ة. ومندما سمعت نسااء أثيناا باأن ببلااهن ملاى وشاك أن

ا إاا  ا اشدن أمات دار اليجاء  وااهمان أيواجهان بالعاداء  وأنهان ساوف يماان جميعات

 كت مليها بالموت. وقد نجح ا اجاجهن  وقد ات السماح  جناوديكي بممارساة الباب 

كامرأة. واغير اليانون وأفبح مان الممكان للنسااء األثينياات األ ارار أن يعملان فاي 

ما داموا يعاملن النساء فيب. واكاا  اول األبباء الاكور بهاآل البريياة   المهنة الببية 

الشربية إبعاد النساء من العالت الببي في م اولة لل  ااظ ملاى مفاال هت وايمنااهت 

 الاكورية ملى ااآل المهنة. 

يرى أن المارأة الرومانياة كاان  (24) (Finley)وفيما ياعلع بالعالت الروماني فان 

واسابة  الرجاال   ااى فاي اياديت أن ساهن فاي العباارات المكاوباة ملاى يعبر منهاا ب

األجاار ة  وأن الااك يعكااس الساالوك األنثااوي  فالنساااء كاان صاجااعات لساالبة رب 

األسرة في اليوا   وأن يوا  األنثى كان يات بمناقشة اكور األسرة فياب  وأن النسااء 

 كان يمكن ايويجهن في سن الثانية مشرة.  

أن الرومااان ماان الرجااال قااد اماياادوا أن جسااد  hlin)(Amy Ric (25)واناااقش 

األنثى كان اا قوة ميدوجة  إا يمكن أن يعالج وأن يلوث  فالمرأة ال ائض كاان يمكان 

ا فاي ماال  العشاائر  أماا البماث  اساصدامها في الصالص من بالء ال شرات  وأ يانات

 فينظر إليه كملوث ودنس.  

لااكورة الرومانياة قاد اساابعدت كال أشاكال أن ا (26) (Sandra Joshel)واناقش 

الماعة  والجعف  والمشاامر العاب ياة  وايادت مثاا ت ملاى الاك باأن األرساايرابيين 

. وكاالك ال كات ملاى (Torquatus, Livy 8.7.16- 19) كماوا ملاى بناااهن باالموت 

  بالموت   يث انا ر لوكرياياا (Livy 3.44- 58)  وفرجينيا (Livy1.57-60)لوكريايا 
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 واموت فرجينيا بواسبة أبيها  من أجل ال  اظ ملى الع ة.   

وشيل الشرف الاكوري والع ة النسائية الاي كانت سببتا فاي چكما اناقش ساندرا 

ال رب مثلما او ال ال مند اصاباف لوكريايا الااي أمجاب الدولاة الملكياة  واناهاي 

 جد المرأة.  اإلشارة إلى أن ااا يمثل  العنف واليهر الاي ات ممارساه 

ا ال يااة اليومياة للعبياد والم اررين فاي مديناة روماا اليديماة   ليد اناولت أيجات

ا بعناوان "اإلفاغاء إلاى الفامت"  اناولات فياه المشاكلة الااي  وقدمت ففالت افااا يات

ااعلع بمشكاليات نظرية المعرفة بالجمامة المكبو ة. واناهي إلى أن اناك مجموماات 

 ا بالكاد ااكر في السجالت الااريصية.  من النساء قد اركت آثارت 

باإلجافة إلى الك فمن دراساة مشااركة المارأة فاي مجاال اليراماة الياديت مان 

صالل ما ات اوثييه يجعلنا ن شل في ايديت إجابة شافية  ول ااآل اليجاية  والاك يارابب 

وجاود ماساع بالمعلومات اليليلة جد ا الميدمة كد ئل لها قيماها. ااا باإلجافة إلى مدت 

من الظروف الببومرافية للهيئات ا جامامية أو السياسية أو الاشريعية مناد العاالمين 

 .  (27)اليوناني والروماني

وإنه لمن البديهي أن نسلت بالا اوت الكبيار باين المارأة فاي الرياف والمارأة فاي 

و ماا دفعناا المدينة  وااا ما ي سرآل اإلامال الكبير لهاا الموجوع في األدب اليديت  وا

 إلى اناول ااآل اليجية.  

بااأن  جااارة  (Jack Goody)و  (Ester Boserup)ومثلمااا اشااير كاال ماان 

الم راث واليرامة اساوجب مشاركة المرأة ليوجها فاي العمال. واااا يظهار الادور 

ا لمااا ملاه المارأة مان جايء  ا قافادي للمرأة  وينثر بعمع في وجعها  والاك ببيات

المنيل في المجامعات الاي اعامد ملاى يراماة األرض  واااا  كبير من العمل صار 

ينثر أيجتا فيما يمكن أن نبلع مليه ال رية الشصفية  والاك فاي المجامعاات األكثار 

ميالت إلى المساواة. وإلى جانب الك فاال يمكان اجااال الاك الناوع مان النسااء الالااي 

عمال المنيلاي  والاك فاي بيئاة يملن إلى العيلة في المنيل وا نشغال إلى  د كبيار بال

 . (28)يرامية أيجتا  ولكن يهيمن فيها الاكر

إن ال د الاي وفلت إلياه المارأة اليونانياة والرومانياة فيماا ياعلاع بالعمال فاي 

ال يل  وكالك المهات األصرى صار  المنيل  كان له أامياة صافاة  الاك أناه انعكاس 

جانب إسهامهن ال علي فاي اقافااد  ملى وجعهن العات في األسرة والمجامع  ااا إلى

األسرة. إن إسهات المرأة في العمل اليروي صار  المنايل  اااا باإلجاافة إلاى العمال 
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المنيلي  ورماية األب ال  واجهيي البعات  والعناية الف ية المنوبة بهاا كاان ماامالت 

ا فاي ا دياد مالقاهاا ومادى اافاالها ا في اشاكيل وجاعها داصال األسارة  وأيجات  مهمت

 . (29)بالعالت الصارجي

ليد كان اناك العديد من العوامل الكامنة وراء ا جايل األجياال الاكورياة  مثال 

الك مبء دفع المهور  وكالك اولي الاكور رماية األسرة مندما يايدت العمر با بااء  

ااا باإلجافة إلى الرمبة في اوافل النسل من صالل الاكور  كالك ما كان يثاار مان 

. ااا باإلجاافة إلاى فاعوبة (30)ليديمة  ول ا جيل موت الرجع من اإلناثالعهود ا

وفاء األمهات بعمل ال يل المنوب بهن وواجب العناية باألب ال  صافةت أولئاك الالئاي 

ييمن بمرجاع الفغار من أثدائهن. وااآل ا مابارات ربما اعد ساببتا ميباو ت فاي مادت 

 ل صار  المنيل.  إقدات المرأة في مجال اإلسهات في العم

وفيما ياعلع بمسهات المرأة في العمل اليرامي في العالمين اليوناني والرومااني  

ا  اللهت إ  أن اوميروس ييادت وفا تا للنسااء الالااي ي ملان  فمننا   نملك دليالت واج ت

 : (31)الم افيل الاي جمعت في ساللهن  ملى الن و الاالي

 كانوا ي ملون ال اكهة "وال ايات وال ايان في مرح ب ولي

 ال لوة المااق في سالل من األمفان المجدولة"

كما يبين اييودوس في قفيدة األممال واأليات الفلة باين النسااء والعمال فاي 

 : (32) رث األراجي اليرامية  إا ييول

 "إن رب المنيل ربما ي اا  قبل كل شيء إلى منيل  ثتَّ امرأة وثور لل رث 

يوجة لماابعة الثيران  ولكي اجعل كال شايء فاي المنايل  وامرأة مبدة وليست

 ملى يرات".

 Gynaika)أن أرسااوفانيس قاد قفاد ال افادات مان النسااء  (Pollux)ويرى 

Theristrians)  فاي وا اادة ماان مساار يااه الم يااودة. والمفاابلح المعااروف فااي رأي

(Pollux)  او(ametris) (33)أي األنثى ال افدة . 

أي المرأة العاملة الاي اعمال  يدة اشير إلى الا كما يوجد مراجع مد

في الاياب ال جاالت الباقياة مان  ال فااد وقباع األمشااب الباقياة فاي األرض مناد 

. ويوجد أيجتا ملى األقل اثنااان مان الكومياديا (34)ال فاد  وإيالة األمشاب  الجارة

 . (35)ب"أي "جامعات العش   األايكية ا مالن العنوان 
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وييول أثينايوس إن اناك منل ين للكوميديا األثينية قارروا أمااني صافاة اغناى  

بواسبة النساء الالاي يس ين الشعير ا ت أقدامهن. وإن ااآل األماني الصافاة بعمال 

 . (36)النساء كانت معروفة في العديد من الثيافات األصرى

. كماا (37)امارأة  ارة ق.ت( إلاى اااآل المارأة ملاى أنهاا 4وليد نظر أرسبو )ق

ق.ت( امارأة كهااآل بأنهاا كماا  4يفف ثيوكرياوس الشامر الرموي اليوناني )نهاية ق 

 . (38)لو كانت اابع ال فادين الاكور في جمع سنابل اليمح

في دافنيس وصلوي من العديد من النسوة الالااي جمعان  (Longus)وليد ا دث 

في بردية من مفر الهيللينساية يوجاد . و(39)للمشاركة في قبف العنب وجمع اليياون

 . (40)ميد للنساء الالاي يعملن باألجر ك ما ت صالل موست جمع اليياون

ا يجع بلوااارصوس اااآل ال ئاة مان النسااء ماع ال فاادين مان الااكور   وأصيرت

 ويراات كعمال مساأجرين  والك ملى الن و الاالي:  

 رجل ارت أكثر"ومن بين العديد من أشكال الادني ما   يصيي 

 من الببالة والجبن واإلامال مندما ياراجع من واجب مات ياعلع

 بال ياة المنيلية الاي االئت النساء أو الوبن  يث إنه يشرف ملى

 . (14)ال فادين والنساء الالئي يعملن كجامعات ل جالت ال فاد"

س ييادت وفيما ياعلع بالعالت الروماني فمن الشامر الكوميادي الرومااني ايريناياو

ا وا دتا لعبدة ا فد اليمح في وسب النهار   يث ال رارة العالية  الااي جعلاهاا  نمواجت

 : (24)سوداء  وج  اها كال  ت النبااي  ملى ااا الن و

فااامن إيبالياااا الرومانياااة فاااي مفااار  (Walter Scheidel)و ساااب قاااول 

نه "فاي األياات اإلصفائي اليرامي أ (Columella)اإلمبرابورية المبكرة  كما يال ظ 

الممبرة  أو بسبب الفييع  كان العديد من النساء   يمكانهن إنجااي العمال اليراماي 

. وإنناا إا نناهاي مان (34)بعيدتا من األبواب  الك أنه يجب مليهن العمل داصل المنيل"

ا جاروريتا فاي  يااة العدياد مان العبياد مان  الك إلى أن العمل اليرامي قد لعاب دورت

 نيات.  النساء الروما

أما فيما ياعلع بال الة اليانونية ألولئك النسوة الالاي اشاغلن فاي ال يال فمناه لات 

يات اإلشارة إليهن  إا يبدو أن اناماء أولئك النسوة إلى ببية اجامامية فييرة لت يساارع  

ااامات أ د من أولئك المانل ين اليادامى  الااين لات يجادوا  اجاةت مل اةت لرفاد ال يااة 
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 اآل ال ئة اات األامية السب ية في الريف.  اليومية له

ا باين  إن األممال األدبية مناد اإلمرياع والروماان ربماا ايادت لناا ففاالت قابعات

المهات الصافة بعمل الرجال  والك الصافة بالنساء  والاي ينظر إليها ملى أنها أماور 

ا بكاورة المال اات الهوميرياة نجاد أن العماال ينااب إلااى ال ا مسالت بهاا. وباااكرت مارء ببياات

لجنسه  فبينما كانت اليرامة مان نفايب الرجاال  نجاد أن نشااب المارأة اقافار فاي 

 األساس ملى المنيل وأمماله.  

وفي العفور الكالسيكية كانت فكرة قباوع المارأة داصال نبااق المنايل ابباع 

بشكل مثالي. ومن األمثلة البارية في ااا الشاأن الاك الااي قادمت فاي أمماال األدبااء 

قاموا بأب اث اقافادية اهات بمدارة الشئون المنيلية لألمنياء. فييول أرسبو فاي  الاين

: "إن )ا لهة( قد صليت جنستا وا دتا )المرأة(  ئيتا فيب لجرب (Oeconomicus)كاابه 

من ال ياة )الجالسة( إا أنها اعد جعي ة جد ا للييات بأنشبة صار  المنيل  بينما الجانس 

نوا أقل مناسبة للعمال المنيلاي  لكان لاديهت الياوة الكافياة لألمماال ا صر )الرجال( كا

 . (44)الاي اابلب ال ركة"

وييول أيجتا في كاابه السياسة: "اناك مهات مصال اة فاي المنايل اصاص النسااء 

. وااا بدورآل ما يناج منه ففل في أماكن (54)والرجال  الرجال اكسب  والنساء ادير"

 ممل كال الجنسين. 

كسينوفون في كااباه مان ا قافااد المنيلاي: "ياوجاب ملاى المارأة أن  وييول

اكون مسئولة من العمال المنيلاي برمااه  والرجاال ساوف اكاون مسائولياهت قافارةت 

 . (64)ملى األنشبة صار  المنيل"

ا  كان اناك المنلف الرواقاي    الااي  ااول (Hierocles)وفي وقت ماأصر كثيرت

اا الشاأن  إا يياول: "ياوجاب ملاى الرجاال أن يعناوا أن يكون أكثر صفوفيةت في اا 

بااال يول والسااوق واألمااور المدنيااة  بينمااا النساااء ي كاان الفااوف  ويصبااين الصباار  

 .  (74)ويعيشن بالمنيل"

ا  واكاا يبدو لنا فيما اوفر لدينا مان مفاادر أن ماليماة المارأة بياهاا كاان أمارت

 . (84)اينظر إليه ملى أنه مثل أملى اجاماميتا وأصالقيت 

ومن العالت الروماني اأاينا اعبيرات ماكررة من صالل النياوش الجنائيياة  الااي 

اهات بأمر المرأة  إا اشير إلى الوجود األكيد لهاآل الفورة  والااي يمكان إيجايااا فاي 

 : (94)ااا النيش
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 Domum Servavit, Lanam fecit 

 "إن المرأة قد صدمت  وفنعت الفوف"

مانية ملى ن او فياه شابه إجمااع ملاى بيااء المارأة داصال وانكد المفادر الرو

المناايل  وإنااجهااا للنساايج  وماان انااا ايااوت فاالة قويااة بااين دور الماارأة فااي ال ياااة 

 . (50)الرومانية  وكالك دوراا المهاب ن و بريية معيشة مناسبة

وملاى الارمت مان فااعوبة أن ناباين ملاى وجااه الدقاة ا صاالفاات ال جااارية 

ئع ال ياة اليومياة فاي العاالمين اليونااني والرومااني  إ  أناه   باد مان المراببة ب يا

وجود اصاالف بين ببية ال ال ين وبين الييت الاي كان ينمن بها أناس الببياات العلياا  

وبين الك الاي كانت أيجتا موجودة بين مامة الشعب  الك أنه من الببيعي وجود الاك 

اء المجمومات المصال ة للسكان في العفاور الم اايت الصافة بكل مجمومة من أمج

 اليديمة.  

ومليه فمن ما يعد أكثر ف ةت ومنبييةت ألناس الريف ااو الاك الياوة الجسامانية 

والصشونة الاي اعد من الصفائص األساسية لليوجة واألت في المجامع الري اي  واااا 

رجاال ييمان بشاد الا سير يأاي من كون النساء الالاي اعملن في ال ياول إلاى جاناب ال

الثياران إلاى النياار  وقياادة ااااآل الثياران وفاي أيااديهن المهمااي  وقيااادة العرباات إلااى 

السوق  أو الم راث في ال يل  فهاا او العمال األقارب مناسابة  مارأة ميارماة فاي 

 . (51) يااها اليومية  ااا بالببع إلى جانب أممال المنيل

ء ظروف المعيشة ال يييياة ألملاب إن الفورة المرسومة من قبل مفادرنا إيا

ا فياب  ا فاغيرت النساء في العفور اليديمة الكالسيكية اساوجب مناا افااراض أن جايءت

من كل النساء ان الالاي  ظين بمساوى من المعيشة من شأنه أن يسمح لهن باالعيش 

 ياااةت مفااونةت مري ااة  مثاال الااك ال ياااة الاااي رسااماها لنااا مفااادرنا ماان الببيااات 

. وااا ينببع بف ة صافة ملاى الاك الناوع مان النسااء الالااي رمابن فاي (52)العليا

البياء داصل المنيل  وينأين بأن سهن من العمل صار  المنايل  كماا أن رجاال معيناين 

من اليونانيين والرومان ممن لهت وجع اقافادي واجامامي مامياي  اات الااين كانات 

ا مان الجهاد الجساماني  لهت اليدرة ملى ا  ا ااظ بيوجاااهت وبناااهت مار فعاات امامات

 . (53)ومن مالت الرجال

في الواقع إن  ياة الناس في العفاور اليديماة الكالسايكية قاد  كمات بظارفين 

مهمين  أولهما أن جمهور الشعب قد ماش فاي مسااوى معيشاة ماياارب  وا صار أن 
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الباين أن . واااا و ادآل يجعال مان (54)نسبةت كبيرةت مان العمالاة كانات اعمال باليراماة

المرأة في العفور اليديمة لات اكان بعيادة مان العمال باليراماة  وبفا ة صافاة فاي 

نباق المدينة  يث ايوت المرأة بنشاب واسع في النباق ا قافادي. وكماا ااو واجاح 

ا في الوظائف النساائية  من الوثائع النيشية الصافة بمدينة روما الاي اظهر انومتا كبيرت

نجد ملى الجانب ا صر أن المنابع الري ية كانت ا ايار بشادة إلاى في البيئات المدنية  

 . (55)المفادر الصافة بأدوار ساكنيها من إناث العفور اليديمة

ا بالاكر أن كاالت مان أثيناا وروماا كانااا اببياان  وباإلجافة إلى الك يكون جديرت

ا من ا ا كبيرت لعمالة مير ال ارة  نظت العبودية ملى نباق واسع  وأن ااا النظات قدت كم 

الاي كانت ايوت بمساندة الببيات ال اكمة ملى ن و جيئي  وكانت نسابة العبياد اشاكل 

ا ثلاث الساكان  نسبة مئوية في أثينا الكالسيكية وإيباليا الرومانياة الااي جااويت ايريبات

. ومن انا يبدو لنا ا امال قوي أن األمهات لات ياات اكلاي هن بالعمال داصال (56)بأكملهت

ا واردتا. وربما ن اارض أن الم نيل فيب  بل إن اشاراكهن في العمل باليرامة كان أمرت

مالبية سا ية فاي العاالمين اليونااني والرومااني مان النسااء الميهاورات كان إمااء أو 

 أسيرات من كان يناب بهن الييات بأية أممال قد شاركن أيجتا في العمل باليرامة.  

ي العهااود اليديماة إلااى الاانظت اليراميااة فعناد الا ااول ماان مجامعاات الفاايد فاا 

المسايرة  ظهرت المرأة في ااا النظات وااي ايادت البعاات لألسارة  وربماا كاان لهااا 

. فهنااك العدياد مان المنشارات الااي ارشادنا (57)دورآل في ابور الدور الييادي للمرأة

إلى أن المرأة قاد شااركت فاي اليراماة  فمان مفار ال رمونياة ظهارت العدياد مان 

ا ا لرسومات الجدارية للمارأة وااي اعمال فاي ال ياول واجماع ال باوب. وانااك أيجات

. وفااي (58)العارب وال ريجيااون والهنااود الااين ماارف ماان نساائهت رمايااة ال يوانااات

أوروبا العفور الوسبى وماا قبال العفار ال اديث شااركت العدياد مان النساوة فاي 

ل الماارأة أساساايتا. وليااد مالبيااة ا ألممااال اليراميااة. وفااي وقاات ال فاااد اماباار مماا 

رفدت إ دى الدراسات ال ديثة ففالت بين المرأة والرجل في العمالاة اليرامياة باين 

فال ي أوروباا فاي العفاور الوسابى  وناادت اااآل الدراساة بوجاوب وجاود مالقاة 

. وفاي دراساة أصارى ااعلاع بموجاوع ال فال باين (59)اكاملياة باين المارء ويوجااه

ا  والاك بسابب اناشاار الجنسين في العمالة اليرا مية نجد أن ال فل كان مرنتا وجيئيات

اماالك ال ال ين لألراجي  وااو ماا اسااليت مييادتا مان ا صافافاات المهنياة باين 

 . (60)جمااير العمالة من السكان

وانا يجدر اإلشارة إلى المجامعات ا ساعمارية وماا بعاد ا سااعمارية  إا نجاد 



 

12 

12 

ي العالمين اليوناني  نساء مهمشات ف
 والروماني 

 س المهاات مثال نظارائهن مان الرجاال فاي مجاال العمال أن األمهات قد ات اكلي هن بن 

اليرامي الشاق  مثل  مل وقبع األصشاب  وال رث من بريع مجمومة مان البغاال 

 . (61)والثيران  و  ر قنوات الري  ورش السماد  وجني اليبن  و فد ال بوب

وااآل الفورة ما يالت قائمة  اى ا ن في العديد مان دول العاالت  وصافاةت أن 

ا أساسايتا  الاك أن الجارورة ال يرون ال ديثة جعلت من إسهات المرأة في اليرامة أمارت

ا قافادية قد أمبت المرأة  رية العمال صاار  المنايل  بعكاس ماا كاان األمار فاي 

. وإنه ليك ي أن نال ظ أنه  اى في المجامعات اإلسالمية الايليدية (62)العفور اليديمة

ا و ديثتا كانت ال اجة ا  قافادية اجعل ممل األنثاى صاار  المنايل فاي ال ارث قديمت

ا ميبو ت   . (63)واليرع وال فاد والرمي والاجارة أمرت

وبااالعودة إلااى أدب المجامعااات المبكاارة اليونانيااة والرومانيااة سااوف نجااد أنهااا 

كانت ماصمة بأوفاف للمرأة ملاى أسااس أنهاا امارأة اات مياات اجاماامي رفياع ياات 

فر أنشباها فاي داصال نبااق المنايل  وماا ياشاابه ماع النشااب  راساها جيدتا  وان 

ا مجاال ييافار ملاى الرجال فياب . واااآل (64)اليرامي صافةت العمل الشاق فهاو مالبات

كانت اعد إشكاليةت أساسيةت يواجهها منرصو العفاور اليديماة  اين يرمباون فاي إليااء 

أن المفاادر اليديماة الجوء ملى إسهات المرأة في اليرامة اليديمة دون ييف. والاك 

األدبية اعد فييرة جد ا كمفدر لهاآل المادة  ولت اسابع اياديت فاورة مساايلة وساليمة  

بل ا رض مليهت إممال افاراجااهت واساصدات اساد  ت قد يشوبها م ابااة مان أجال 

فض ااآل اإلشكالية  والك لعدت وجود إ فائيات رسمية  أو نياد اجاماامي فاي سابيل 

 مر.  إجالء ااا األ

أما فيما ياعلع باساجالء بعض العوامل الاي أثارت فاي أنمااب العمال اليراماي 

الاي قامت به المرأة في العفور اليديمة  فيمكن اليول إن  جت الملكية اليرامية كان 

العامل األكبر في ا ديد مشاركة المرأة في العمل اليرامي  الك أن المايارع الكبيارة 

يدات ممال مساأجرين أو مبيد للعمال فاي اااآل المايارع  كان أف ابها يسابيعون اسا

أما الميارع الفغيرة الاي كانت مملوكةت في الغالب ألسر فغيرة من ال ال ين  فعادةت 

ما اابلب صرو  العجوات اإلناث من أمجاء ااآل األسار للعمال. وملاى الارمت مان 

ينااا أن نساالت بهاااا الغيااب الاااات للمفااادر اليديمااة فاي ااااا الشااأن  إ  أنااه ياوجاب مل

 . (65)ال ارق

وليد ألم ت الملهاة الاي يجوي أن نيبلها من قيماها الظاارية  إلى أن العديد مان 

األثينيين من فغار مالك األراجي كاانوا يملكاون وا ادتا أو اثناين مان العبياد الااين 
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 . (66)كانوا يري ون أمجاء ااآل األسر من العمل الثييل

من اقافااد ال االح فاي  (Thomas Gallant)قات بها وكما أوفت الدراسة الاي 

ا  اليونانية اليديمة  فمن العديد من الميارع الفاغيرة كاان مان الفاعب أن انااج فائجات

 . (67)كافيتا لشراء أو ا ساعانة بعمال مبيد

ا  كااان أملااب أمجاااء الببيااات اات الميااات المااادني  وفااي رومااا اليديمااة أيجاات

 ساان  Varroإلااى العااون ماان الصااار   وليااد كااان  ييرمااون أرجااهت دونمااا ال اجااة

الااين  (Pauperculi)ا بالع ملى ااآل ال ييية األساسية مندما اكلت من فيراء النااس 

 كان يجب مليهت فال ة األرض با ساعانة بأب الهت فيب: 

Cum Sua Progenie (RR. 1.17.2) 

 ""مع ارياه

مرأة أيجتا كان يجاب مليهاا وإنه لن يكون من المغامرة في شيء افاراض أن ال

أن اا مل نفيبها من ااا العابء  كماا ينكاد الاك المل وظاة العاماة الااي أشاار بهاا 

 أرسبو  واي:  

 "ألنه بالنسبة لل يراء الاين   يملكون مبيدتا فمنهت

 . (68)يكونون مرممين ملى اوظيف نسائهت وأب الهت كعبيد"

ا. واناا وااآل المل وظة األرسبية يمكان اببييهاا ملاى ال ساكان اليارويين أيجات

ينبغي ملينا قبول وجهة النظر اليائلة بأن ممل المرأة اسامر فاي النبااق المنيلاي  أي 

داصل المنيل وفي  ييآل المباشر. وأن العدياد مان النسااء اليروياات قاد قجاين معظات 

أوقااهن في العناية باألب اال والمرجاى  واصايين واجهياي البعاات  ونساج الفاوف 

ا  والعناية بالبيور وب دائيهن الصافة. وإن ما ن اا  الاأكياد ملياه ااو أن ماددتا كبيارت

من النساء كان مبلوبتا منهن أيجتا أن يعملن صاار  منبيااهن الايليدياة. و  يجاب أن 

ننسى أنه في اقافااد ال االح  وفاي ظال اشاغيل الياوى العاملاة الماا اة  كاان العمال 

ا  واااا الصارجي الاي اياوت باه العجاوات اإلناا ث فاي المناايل اليروياة ال ييارة قائمات

الم هوت ينكد ملى المجمون ا قافادي الاي يابع اكوين و جت العائلة  وكالك نسابة 

 الموارد في الو دات اليرامية المصال ة.  

  فمن الا اوت الاي امصض من اغيرات ماابابة في (69) (Gallant)وكما يوجح 

اركة المسامرة للعديد من ميارماي العفاور اليديماة ال اجة إلى العمالة  وكالك المش
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في ال اروب واألنشابة العساكرية  والااي ساببت صساائر  امياة فاي الياوى البشارية  

اليرامية  وكان لها أكبر األثر في ملكيااهت  ولهااآل األساباب  فمان الم امال إلاى  اد 

 عمل اليرامي.  بعيد أنهت كانوا يساعينون في أوقات ما بالنساء للييات بكل أنواع ال

ا أن المارأة كاان لهاا نفايب أكبار فاي يراماة األرض فاي  ومن المعاياد أيجات

  وكالك فيما يمكننا إيجادآل في المال ت الهوميرية الااي (70) جارات ال أس والم راث

. ف اي  جاارات الم اراث وال اأس نجاد أن (71)اشير إلى فورة الرجل واو ي ارث

لاي يمسك بالم راث وإيالة النبااات الجاارة مان النساء قد أنيب بهن مسامدة الرجل ا

  الك أن يرامة األرض من بريع ال رث اسادمي ال اجة (72)ال يول  وبار الباور

. كما أن اسااصدات المنجال فاي  فااد ال باوب قاد يعناي أناه مان (73)إلى ممل المرأة

العمال  الببيعي أن يعمل النساء والرجال جنبتا إلى جناب  وان ياندوا ن اس الناوع مان

. كما أن اساصدات أدوات معينة في العمل اليراماي مثال المنجال الااي (74)في ال فاد

ا ياكر ملى اقافار ااا النوع مان العمال ملاى    ييال أات أداة لل فاد  لت يارك أثرت

ا كان أت أنثى في العفور الكالسيكية  . (75)جنس معين اكرت

مجال العمال اليراماي  فمناه وبالرجوع إلى الصفائص الاي ااعلع بالجنس في 

لماان الالفاات للنظاار أن العماال فااي ال فاااد  وربااب  اايت اليمااح  وفال ااة األرض  

ا ب رية إلى المارأة   واسميداا إلى جانب اربية البيور  و لب األبيار  كان منابتا دائمت

بينما نجد أن الرجال قد أظهروا وبدرجات ما اواة نيمةت إلاى ا ااماات الكبيار بالمهاات 

اي اابلب اليوة المبلية  مثل اساصدات الم راث  ويراماة األشاجار  واربياة الن ال ال

 . (76)والفيد

واناك اأكيد ميار مباشار ملاى أامياة دور المارأة فاي العمال  وااو ماا ايدماه 

اجربة المرأة في المجامعات اليائمة ملى العبودية. فكما يوجاح اااري  نظات العبودياة 

ياث كاان العمال الجساماني لنسااء الببياات العلياا أنه  ااى فاي الوساب ال جااري  

ا  إا نجد اإلماء يناب بهن أي نوع من العمل  والك ليس فيب بسبب أنهن ينامين  م رمت

إلى ببية من الكائنات المغاربات  وأنهن دصالء ملى المجاماع الااي اسااغلهن  ولكان 

لمعافارين ياعجباون أيجتا لكونهن دصيالت ملى قيت ثاباة فيه  لااا نجاد أن الباا ثين ا

ماان قاادرة اإلماااء الاااي مكناااهن ماان أن ينافساان العبيااد الرجااال فااي ا ماال الجهااد 

 . (77)والمفامب وال اقة

إن العفور الكالسيكية اشير إلى أن ااا ا اجاآل لت يكن م جتا نايجةت 

للعنفرية  ولكنه كان وجهة نظر اوارثاها كل المجامعات الاي اساغلت العمالة 
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ى نباق واسع. وفي الواقع أنه   يوجد سبب  فاراض أن اإلماء الالاي المساعبدة مل

مشن في ميارع أثينا اليديمة كن يعاملن ببريية اصالف من البريية الاي موملن بها 

 في روما اليديمة  أو في مجامعات ا ساعباد األصرى. 

ا نسااء قمان بأمماال يراميا  ة وباإلجافة إلى اإلمااء نجاد أناه كاان يوجاد أيجات

باألجر  ااا إلى جانب أن بعض النساء الالئي ينامين إلى ببية ال ال اين ربماا قاد اات 

اسائجاران في أوقات ال اجة الشديدة لعمالاة إجاافية  وبفا ة صافاة صاالل  فااد 

ا بعاض النساوة الالااي كان  بعض الم افيل المهمة  مثال مناب النبياا. وانااك أيجات

ب  مما يجبران ملى العمل بأجر كاي يلباين قليالت ال ظ ل يدان موائلهن صالل ال ر

 اجااهن المل ة للمعيشاة. اااا باإلجاافة إلاى بعاض النساوة الالااي كان يناماين إلاى 

الببيااة المعدمااة ماان المجامااع   يااث كاان يعملاان ااان وفااغاران كعمااال لمسااامدة 

 . (78)أيواجهن ملى ن و يمثل مدت اإل را  لهن ومائالاهن بعيدتا من نظر الناس

ئات من النساء ربما ات اجاالهن في العالمين اليونااني والرومااني  وفاي ااآل ال 

المفادر األدبية بف ة صافة  بسبب أنهن من وجهاة نظار العاماة  وكاالك الصافاة 

 كن   ياوقع منهن نشر الييت ال جارية أو ا لايات بها.  
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