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دور المرأة األثينية في األسرة :
احتلت المرأة األثينية في القرنين الخامس والرابع ق.م مكانة متدنية من الناحية
القانونية واالجتماعية ،بل كانت مكانتھا أدني من مثيالتھا في المدن اليونانيـة األخرى ،
كما كانت أدني مكانتة من نظيراتھا عند ھوميروس ،فقد كانت تحيا بصفة دائمة في كنف
الرجل أو تحت سيطرته  :فاألب له سلطة شبه مطلقة عليھا ويدير شئونھـا قبل الزواج ،
وبعد الزواج يقوم الزوج بنفس الدور .وكان أقصي ما تسعي إليه المرأة ھو الزواج وإنجاب
األطفال وتربيتھم ،ولذلك فقد نشأت الفتيات األثينيات بطريقة مختلفة عن الفتيان ،فاألوالد
يتم إعدادھم منذ سن مبكرة ليصبحوا رجاال ،أما الفتيات فيتم إعدادھن ليحافظن علي عفافھن
حتى يتزوجن  ،فيقضين معظم أوقاتھن في المنزل مع النساء ال يغادرنه سوى للتزاور أو
لحضور األعيـاد الدينيـة  ،كما يتعلمن منذ نعومة أظافرھن األعمال المنزلية الھامة ).(١
غير أن ھناك العديد من الصعوبات والتعقيدات التي تواجه من يقوم بدراسة وضع
المرأة ومكانتھـا في المجتمع األثيني  ،فالمرأة ھي الربة واألمة  ،ھي الزوجة والمحظية.
وقد تضمن مجمع اآللھة اليونانية الربة " ھيرا " الزوجة  ،والربة " ديميتر "  ،األم ،
والربة " آرتميس "  ،التي تمثل المرأة التي نبذت الزواج ورغبت عن األمومة  ،مما دفع
بالفتيات لتقديم عرائسھن ولعب الطفولة لمعبدھا عند زواجھن .والمرأة أمـة لعواطفھـا تجاه



     
الرجل  ،وھي زوجة إلنجاب األطفال وتربيتھم وإلدارة شئون المنزل  ،وھي محظية شبقة
إذا لم يكن لديھا القدرة علي كبح جماح رغباتھـا والتحكم في شھواتھـا ).(٢
ولذلك ينبغي علينـا عند دراسة موضوع المرأة التعرف علي صورتھا في األسطورة
 ،ووضعھا القانوني في المجتمع من خالل الدور الذي تقوم به في الحياة اليومية  ،ولكن مما
يزيد األمر تعقيدا أن كل المصادر التي وصلت عنھا قد وردت عن كتاب ومفكرين من
الرجال  :فأفعالھـا وأقولھـا وكل القوانين التي تحكمھا ما ھي إال نتاج لفكر الرجال
وتصورھم لما يمكن أن تبديـه المرأة أو تثيـره من أراء.
لقد اتجه الفكر اليوناني منذ قديم األزل إلي تصوير المرأة اليونانيـة بصورة متناقضة
من وجھة نظر الرجال  ،تلك الصورة التي قد تعكس تخوفھم من تھديد المرأة لمكانة الرجل
وسلطته وحياته الشخصية  ،بل وصحته أيضا  ،ولذلك فقد قامـوا بتصوير غالبية الربـات
اليونانيـات الالتي يطاردن ضحاياھن من البشر والالتي يسلبن عقولھـم  ،مثـل " ربـات
الغضب " أو الربـة " ليسـا "  ، lu/ssaمن النساء ؛ فقد ولدن من " h( xqw/n
األرض "  ،كما كن يوصفن بأنھن من نسل " الليل "  h( nu/c؛ ولذلك ترتبط أنوثة المرأة
بمولدھا من " األرض " وباختراقھـا للعقول  ،وأيضا بسلوكھـا في " الليل " ).(٣
كان مفھوم " المقـدس " لدي اليونانييـن يتماشى في نسيج واحد مع مفھوم " الدنِـس"
 ،فكلمة  a(gno/jأو  " a(/giojمقـدس – طـاھر " تنتمي بصلة مباشِ رة لكلمة " a(/goj
دنـِس – ملوث "  .وفي اليونان  ،مثلمـا ھو الحال في الحضارات األخرى  ،فإن التكوين
الجسماني للمرأة يعد تدنيسا للرجل  ،وھناك تحريم لمجرد لمس المرأة في أثناء الطمث أو
بعد الوالدة  ،وھناك تحريم أيضا لدخول الرجل إلى المعبد بعد الجماع  ،وھم ينسبون ذلك
إلى طبيعة التكوين الجسماني للمرأة وإلى المفھوم الذي يربط المرأة بما يدخل او يخرج من
" الظلمة " سواء أكانت تلك الظلمة نابعة من العالم السفلي أو من جسد المرأة ).(٤
وفي التراجيديا فإن المرأة ھي من يطلق عليھا بصفة أساسية كلمة " e)/nqeoj
ممسوسة – ملتبسة "  ،أو كلمة  " e)/kfrwnمجنونة " ،مثل " كاساندرا " في مسرحية "

   .
أجاممنـون " أليسخيلوس ) ، (٥و" فايدرا " في مسرحية " ھيبوليتـوس " ليوريبيديـس  ،وفي
ھذه المسرحية تسأل الجوقـة " فايدرا " قائلـة ): (٦
يا حليقـة الشعـر ،ھل أنت ممسوسة
مـن اإلله بـان  ،أم مـن ھيكاتـي
}األبيات {١٤٢-١٤١

 ......؟

h)= su/ g' e)/nqeoj , w)= kou/ra,
(Eka/taj

'ei)/t' e)k Pano\j ei)/q
?

; ................

وقد أدرك اليونانيـون أن الصوت أو الصورة الخارجية قد توضح أي اآللھة ھو صاحب ھذا
المس ،مثلما ھو الحال في اختبار الناي في مسرحية " فتاة ممسوسة "
 Qeoforoume/nhلمناندروس ).(٧
لقد قدمت لنا المصادر الكالسيكية باختالف أشكالھـا الفنيـة واألدبيـة صورا متناقضة
لسلوك المرأة  ،فبينما تصورھا لنا التراجيديا امرأة قوية مسيطرة  ،يحدثنا ثوكوديديس في
الخطبة الجنائزية لبريكليـس قائالً :
th=j te ga\r u(parxou/shj fu/sewj mh\ xei/rosi gene/sqai
u(mi=n mega/lh h( do/ca kai\ h(=j a)/n e)p' e)la/xiston a)reth=j
} pe/ri yo/gou e)n toi=j a)/rsesi kle/oj $)= .{ 2. 46
فالمجـد األعظـم لمن لھـا مثل تلك الطبيعـة أال تكون األسـوأ بالنسبة لنـا ،
ولمن تكون األقـل مثـارا للحديث فيما يختص بالفضيلة أواللـوم بين الرجـال .
فقد كانت المرأة األثينية تعد من الممتلكات الخاصة بالرجل  ،حتى أن معرفة األثينيين
بأنشطة المرأة اإلسبرطية واختالطھا في المجتمع كان يصيبھم بالصدمة  ،فالمرأة األثينية
الجديرة باالحترام من لم يكن يُعرف حتى اسمھا ).(٨
(

     
وبينمـا يري ھيسيـودوس أن المرأة " شـر جميـل " )- kalo\n kako/n (٩
وھي شر ألنھا غير متعلمـة  ،فاسقـة  ،تنقصھـا القدرة علي التحكم في النفس  ،وھي السمة
التي يبرع فيھا الرجل – يعتقد أرسطو أن المرأة لديھـا القدرة علي اتباع الفضيلة  ،وعلي
الفھم السليم ؛ ولذلك فھو ال يتفق مع الرأي القائل بأن " القدرة على التحكم في النفس "
 ، h( swfrosu/nhو" الشجاعة "  " ، h( a)ndrei/aوالعدل " h( dikaiosu/nh
ھي من السمات الخاصة بالرجل فقط  ،بل ويقر أرسطو بأن شجاعة صاحب السلطة الحاكم
) الرجل ( تكمن في إصدار األوامر والقرارات أما الشجاعة المحكوم ) المرأة ( فتكمن في
طاعتھا لتلك األوامر ) .(١٠وعلي ذلك فوجـود المرأة يعد من األمور الضرورية لبنـاء
المجتمـع.
لم يكن للمرأة األثينية الحرية الكاملة في االنطالق إلي خارج المنزل واالختالط في
المجتمع  ،بل كان خروجھا في حدود العالقات األسرية  :كحضور حفالت الزفاف و
الطقوس الجنائزية وبعض االحتفاالت الدينية  ،كما كان يمكنھا تبادل الزيارة مع جاراتھا
لفترة وجيزة من الزمن  .أما في منزلھـا فقد كانت ھي المسئولة عن إدارة شئون بيتھـا ،
وإنجاب األطفال لزوجھـا ورعايتھـم واالھتمام بتربيتھـم  ،وھو ما يظھر في شكل } {١الذي
يصور لنا آنية مرسـوم عليھـا امرأة تجلس في أبھي ثيابھـا  ،ممسكة في يدھا بطفلھـا .وبينما
تحاول الخادمة اإلمساك به  ،يھـم نحـوھا للتشبـث بھـا ؛ وفي تلك األثناء يقف بجوارھا
ابنھـا األكبر ،وھو شاب في ريعـان الشبـاب).(١١

   .

شكل }{١
لم تكن المرأة اليونانية بصفة عامة تقوم باعباء المنزلية بنفسھا ،بل كان لديھا الخدم الذين
يقومون بتلك االعباء  :فالخادمان يقمن بالطھي والتنظيف ،وأحيانا بالعمل في الحقل ،بينما
يقوم الخدم من الرجال بمراقبة وحراسة بابا المنزل حتي ال يدخل أي شخص غريب الي
داخل المنزل أثناء غياب رب المنزل ،كما كانوا يھتمون برعاية وتعليم االطفال من الذكور.
اما االناث فال ينلن أي قدر من التعليم ،ويعتقد اليونانيون أنھن ولدن وقد جلبن علي العنف
والتھور) ، (١٣غير مروضات ،ينبغي تأھيلھن قبل أن يدخلن في حوار مع الرجال)،(١٤
فتنشأة الفتاة كترويض وتسييس المھرة ،والزواج ھو النھاية المحتمة لھذه التنشئة ،كما
يدخلھا الزواج تحت عباءة الربة أمر وديتي).(١٥
كان الفتيات اذن ان يلزمن البيت حتي يتزوجن ،وكان عليھن مساعدة أمھاتھن في االعمال
المنزلية .ومن اشھر تلك االعمال  :غزل االصواف ،ونسخ بعض المتعلقات المنزلية،
)

     
وخياطة المالبس } شكل  ،(١٦){٢بل أن مشط المغزل أصبح في بعض االحيان رمزا
لالشارة الي الزوجة المخلصة ،ومازالت صورة ينيلوبي ،الزوجة المخصلة ،ماثلة في
االذھان).(١٧

شكل }{٢
كانت المرأة األثينية في القرن الخامس ق.م ادني في المكانة االجتماعية من نظيرتھا
االسبرطية ،كما كانت في مرتبة أعلي قليال من مكانة العبيد .ومن الممكن تصنيف مكانة
المرأة االجتماعية الي ثالث طبقات :
الطبقة االدني وتشمل االماء الالتي يضمن باالعباء المنزلية الشامة والحقيرة .الطبقة الثانية
وھي الطبقة الخاصة بالمرأةاألثينية التي تتمتع بالمواطنة .أما الطبقة الثالثة فھي الطبقة
الغانيات والمخطيات كانت المخطية تتميز عن الزوجة واالمة بحصولھا علي قدر من
التعليم ،كانت علي دراية كافية بالقراءة والكتابة ،كما حصلت علي تدريبات في العزف علي
االالت الموسيقية ،كما كان مسموحا لھا بالتواجد والتردد علي االجور او االماكن االخرى
التي لم يكن مسموحا بالتواجد فيھا لالماء والمواطنات .وفي ذلك يحدثنا ديموسثينيس

   .
بقوله): (١٨
Taj men gar etairaj hdonhj enek exomen,
taj de pallakaj thj kaq hmeran
qerapeiaj tou swmatoj, taj de gunaikaj
tou paido poieisqai gnhsiwj kai twn edon
fulaka pisthn exein.
فلدينا غانيات للمتعة الحسية ،ومخطيات لالعتناء
براحة اجسادنا اليومية ،وزجات النجاب اطفال
شرعيين ،وحارس امين للمتاع المنزلي.
ولذلك فقد اكتسبت المحظية أو العشيقة مكانة متميزة في قلوب الرجال وايضا في منازلھم
بل وكان الحل الوحيد لمن يقع في رحب فتاه ال تتمتع بالمواطنة وال يستطيع الزواج بھا أن
يبقيھا قعة لمحظية أو عشيقة له .وقد يعتبر البعض أن ھذا االرتباط ھو ارتباط شرعي،
ولكن اذا تعارضت المصالح تنكر الجميع لذلك االرتباط وبخاصة اذا كان لذلك الرجل
امالك او ثروة ،حيث يرفض اقاربة االعتراف بشرعية أطفال تلك المرأة غير المتمتعة
بالمواطنة وقد ظھرت مثل تلك المشكالت والقضايا في خطب العديد من خطباء تلك الفترة،
مثل ديموسثينيس ،ايسايوس ،ليساني.
ان التناقض بين المكانة المسيطرة للرجل وقابلية انكساره أو اخضاعة برغباته الجنسية ھو
الموضوع المتكرر في االدب المتعلق بالشھوات الجنسية ،بداية من غواية الربة ھيرا لاللة
زيزس في االلياذة ،حتي الضدبة الجنسية للنساء في مسرحية "ليسيستراتي" الرستوفانيس،
ثم افتتان الشباب بالغانيات في الكوميديا الحديثة.
وجدير بالمالحظة أن موضوع المرأة التي تجد نفسھا في مواجھة امكانية مشاركة متاعھا
المنزلي مع محظية زوجھا قد ظھرت عدة مرات في مسرحيات التراجيديا ،مثل كليتمنسترا
في مسرحية "أجاممنون" اليسخيلوس ،ديانيرا في مسرحية "التراخينيات" لسوفوكليس،
ھيرميوني في مسرحية "أندروماخسي" ليوريبيديس .تلك المواجھات او المواقف التي ال تعد
**

     
مجرد حبكات درامية تقليدية للموضوعات االسطورية ،ولكنھا ايضا انعكاس الھتمامات
الناس في القرن الخامس ق.م ،في محاولة للتعاطف مع شاعر كل من الزوجة والمخطية،
فلم تكن تلك الحبكات محصن خيال لشعراء بقدر ما ھي انفعال بمشاعر الناس التي تجيس
بھا صدورھم اذا ما تعرضوا لمثل تلك المواقف .وقد ظھرت جلية عندما منح االثينيون
حقوق المواطنة البن بيركليس من محظيتة أسباسيا عندما فقد ولدية الشرعيين بمرض
الطاعون.
ان تقديم مثل تلك النوعيات من النساء في التراجيديا وأيضا في الكوميديا الحديثة يصور لنا
بطريقة مسرحية ذلك التوتر القائم بين افراد االسرة كتركيبة حقوق شرعية وبين افراد
االسرة كنسيج من الروابط والعالقات الوجدانية).(١٩
الوضع القانوني للمرأة :
عندما نتحدث عن الوضع االجتماعي للمرأة من جميع جوانبه ،وليس من منظور البيئة
االجتماعية التي تتحرك فيھا وتحيط بھا ،فان ذلك االمر محفوف بالمخاطر لعدم ثبات
معايير الحكم عليھا .فالفرق واضح وكبير إذا ما تخدثنا عن مكانة المرأة ووضعھا كإبنة أو
كأخت او كزوجة أو كأم وتظھر نفس الفروق واالختالفات إذا ما تحدثنا عنھا كإمراة فقيرة
أو ثرية.
وقد يعتقد البعض في عدم وجود عالقة بين مكانة المرأة القانونية ومكانتھا االجتماعية ،وھو
اعتقاد خاطئ ،فالوضع القانوني ھو جزء ال يتجزأ عند تحديد مكانة المرأة في تركيبة
المجتمع ،ذلك الوضع الذي حدده لھا الرجل الذي قام بسن القوانين والتشريعات) .(٢٠وفي
اثينا خالل القرنيين الخامس والرابع ق.م كان الوضع القانوني لبداية فقرة للمرأة معروفا
بدرجة كبيرة ومن الممكن التعامل معه بعدالة وبكل وضوح) .(٢١فالمرأةاألثينية أياما كانت
مكانتھا في االسرة – كإبنه  ،اخت  ،زوجة  ،أم – واياما كان عمرھا او ضعھا االجتماعي،
ھي دائما من وجھة نظر القانون امراة قاصر  ،تتسم بعدم االھلية الشرعية ،أي أنھا تخضع
دائما وطوال عمرھا للسيطرة القانونية للرجل "الوصي" عليھا  ، okuriojوھو الذي
يمثلھا او ينوب عنھا أمام القانون .فإذا كانت غير متزوجة فھي تحت "وصاية"

   .
 h kurieiaوالدھا أو اخيھا من والدھا أو جدھا آلبيھا .أما إذا كانت متزوجة فتنقسم
الوصاية بين والدھا وزوجھا ،وھناك بعض االدلة التي توضح امكانية أن يقوم والدھا بفسخ
عقد زواجھا حتي وإن كان ذلك ضد رغبتھا ،وبخاصة إذا لم تكن قد أنجبت اطفاال ،فإذا
أنجيت طفال أصبحت عضوا أساسيا في أسرتھا الجديدة.
ومن امثلة ذلك ما جاء في مسرحية "المحكمون") (١٢لمناندروس حيث قام الوالد بفسخ عقد
زواج ابنته بسبب تبديد الزوج صداقھا .وفي نفس الوقت من الممكن أن يقوم الزوج بأداء
واجبة تجاه زوجته كوصي عليھا.
عند وفاة الزوج تخضع الزوجة لوصاية ابنھا ،إن كان لھا أبناء ،او تعود لوصاية والدھا إن
كان ما زال علي قيد الحياة .فإن كان أبناءھا صغارا فإنھا تخضع لوصاية الوصي عليھم.
وإن كانت حامال عند وفاة زوجھا فإنھا تظل تحت وصاية ذلك الرجل الذي سيصبح وصيا
علي طفلھا بعد مولده ،أي أنھا مازالت تابعة السرة زوجھا المتوفي).(٢٣
إن وجود "الوارث"  o epiklhrojفي القانون اليوناني يعد تأكيدا النعدام االھلية
الشرعية للمراة ،فإذا مات الزوج تاركا إبنة له أو بنات غير متزوجات ،فإنھن يصبحن
 o epidikojأي "من يمكن تحويل ملكيتھن او الوصاية عليھن لشخص أخر" .فكلمة
 oepidikoiإذن تستخدم للداللة علي "الوارثة"  o epiklhrojوعلي الملكية التي
تذھب معھا ،أو بمعني أدق ھي التي تذھب مع الملكية الي الوصي الجديد).(٢٤
ان مكانة "الوارث"  o epiklhrojھي اوضح مثال للقانون العام الذي يوضح انه ليس
للمراة أية حقوق قانونية في االستحواز أو القصد في ممتلكاتھا .وفي احوال اخرى فإن
"الوصي" عليھا  o kuriojھو صاحب الحق القانوني في تحديد واختيار زوجھا،
ويتضمن ھذا الحق ايضا حق الزوج كوصي علي زوجته في اختيار الوصي عليھا ،أي
زوج لھا ،قبل وفاته.
لقد استمر االرتباط الوثيق بين المرأة والملكية الخاصة بھا في القوانين المنظمة للصداق :
فالصداق الذي ينتقل مع المرأة بعد زوجھا يصبح تحت سيطرة ومسئولية زوجھا
*

