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بسم اهلل الرحمن الرحيم

إنجازات المرأة عبر التاريخ

االثنين 0212/11/8

د .ليلى توفيق العمري

الجامعة الهاشمية /الزرقاء

أما بعد،
والصالة والسالم على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلمّ ،
ددت من د سددنوات ندددوة عددن مرحلددة احيددال عنددد الم درأة ،واقتصددر ح ددور الندددوة يوم د علددى
دت عقد ُ
فقددد ُند ُ
م
دا مددن الصددرف امخددر أنددا نصدديرة الم درأة .واليددوم أُدع دى حدارة الما دددة
النسدداء ،ومن د لددت الوقددت ُحمددا علد ّ
المس ددتدير ع ددن اإنج ددازات المد درأة اعردني ددة ف ددا العق ددد اعخي ددرا ،الت ددا تقيمه ددا مديري ددة ثقاف ددة الزرق دداء بمناس ددبة
االحتفداا بيددوم المدرأة العدالما؛ بمشددارُة سدديدتين فا دلتين ُدريمتين :المحاميددة فاصمدة قُصدداد والسدديدة ُددوثر
الخلفددات فددا م د ا المرُددز ال د ي حمددا اسددم سدديد الددبالد :مرُددز الملددت عبددد اهلل الثددانا الثقددافا ،حف دده اهلل
ورعاه ،وأصاا فا عمره ،وجعا على صريق الخير خصاه.

شرفانا إدارة م ه الندوة ،والشُر ُله
والشُر الموصوا لو ازرة الثقافة ولمديرية ثقافة الزرقاء الل ين ّ
للح ددور الُدريم الد ي أعصددى انصباعداى حسددناى علددى امتمامدده بمو ددوك مد ه الندددوة .والشددُر للددزميلتين اللتددين

التعرف إليهما عن صريق م ه الندوة التا أحدثت تواصالى بيننا.
ُانتا لا شرف التقا هما و ّ
ُنت أتمنى أن يُون مو وك الندوة عن :إنجازات المرأة العربية عبر التاريخ إلدى أن وصدلت إلدى
مدا وصددلت إليدده فددا العقدد اعخيددر ،عن إنجازاتهددا فددا العصدر الحا ددر لددم تد م
أت مدن فدراف ،فمند أن ُو مجدددت
المرأة وما تُافح وتعما لتثبدت لهدا مُاندة فدا المجتمعدات مند القدديم ،فقدد أثبتدت دورمدا فدا اعسدرة؛ فُدان

لها رأي ُيؤخ به ،فقد أخ عامر بن ال مرب العدوانا بميد ار ُخنثدى ،وُاندت ابنتده – وُاندت مدن حُيمدات
المتلمل ال ُّبعا:
أسن واعتراه النسيان؛ وفيه قاا
ِّ
لما ّ
العرب – تقرك له العصا ّ
لمد د م ي م
الحل د مدم قب ددا الي ددومم م ددا تُق ددركُ العص ددا

ِّ
دان إالّ لميعلم د د د د د د ددا
ومد د د د د د ددا ُعلد د د د د د ددم احنسد د د د د د د ُ

دزو نفسددها مددن بعدد ،الرجدداا أحيانداى ،فقددد عر ددت السدديدة خديجددة علددى
وُانددت تختددار زوجهددا بنفسددها ،وتد ِّ
الرسددوا صددلى اهلل عليدده وسددلم ر بتهددا فددا الددزوا مندده ملمددا رأت مددن أمانتدده وصدددقه حددين ُددان يتجددر لهددا،
وُانت المرأة تختبر خاصبيها وتوازن بينهم ،وُانت تستشدار فدا زواجهدا فدال يالبهدا وليهدا علدى أمرمداُ ،مدا

ُانت تبدي رأيها فا الزو المناسب لها ،وُانت ترف ،أن يجمع معها امرأة أخرى أحياناى ...

شارُت المدرأة فدا الحيداة العامدة للمجتمدع الجداملا ،فُاندت تمدارل مدن اععمداا والصدناعات مدا
و
ُ
تستدعيه البي ة من حولها وما تحتا إليه اعسرة والمجتمع الجاملا؛ فُن ممر ات ،وُن ماشصات ،وُن

يقومن الرماح ،وُن حا نات وقابالت ...
ُامنات ،وُن يرقين ،وُن مر عات ،وُن ِّ
وُن ين مسجن الحصر واستمر عملها م ا فا احسالم ،وُن ي ُحُن الثياب ويا مدزلن الصدوف ويدن م من العقدود
صعن حما ا السيوف ويحتصبن ...
وير ِّ
ُ
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وعلددى المسددتوى االقتصددادي ُانددت المدرأة تملددت المدداا وتملددت حددق التصددرف فيدده ،فُانددت تجددود بدده

مثا مأم حاتم الصا ا وابنته سفّانة .وُانت تتاجر به فقد ُانت السيدة خديجة امرأة تداجرة ات شدرف ومداا
ُثير ،وُانت تستأجر الرجاا وتدفع الماا م اربة* ،وقد تاجر لها النبا صلى اهلل عليه وسلم

فدا الشدام والديمن قبددا مبعثده ،وتقا دى أجدره منهددا أربدع بُدرات أو قلوصدين ،وال تمثددا السديدة خديجدة حالددة
فردة وانما امرة

عامة.

أمددا عددن دور الم درأة فددا الحيدداة اعدبيددة والفنيددة ،فقددد ُددن شدداعرات مثددا الخنسدداء و م
الخرنمددق .وُددن

روايات للشعر مثا الفارعة أخت أمية بن أبا الصلت ،وُانت قدمت على النبا صلى اهلل عليه وسلم بعد
فتح الصا ف وأنشدته ما تحف من شعر أخيها ،وُانت السيدة عا شدة تحفد الشدعر وتنشدده للرسدوا صدلى

اهلل عليه وسلم .وُن ناقدات مثا أم ُجندب وقد احتُم إليهدا امدرؤ القديل وعلقمدة الفحدا فدا وصدف فدرل،
فحُمت لعلقمة على امدرىء القديل بأنده أشدعر منده فدا صدفة فرسده .وُدان اععشدى يعدر ،قصدا ده علدى
ابنتدده وُددان قددد ثقّفهددا وعلّمهددا مددا بلاددت بدده اسددتحقاق التحُدديم واالختيددار لجيد مدد الُددالم .وُانددت تجيددز الشددعر
علددى البديهددة ُابنددة حسددان بددن ثابددت حددين صد ُعب القددوا عليدده ات ليلددة فأجددازت ابنتدده عندده .وُددن يحتدرفن
الاناء ومن القيان ،وُن يرافقن الجيش لتحري ،المقاتلين واثارة حماسهم.

وُانت المرأة خصيبة ُأسماء بنت يزيدد بندت السدُن ،وُدان يقداا لهدا خصيبدة النسداء ،وُدن راويدات للحددي
ُالسيدة عا شة.

وعلى المستوى السياسا ،فقدد وصدلت المدرأة إلدى أعلدى الم ارتدب مدن لدت بلقديل ملُدة سدبأُ ،اندت

ام درأة حُيمددة ومددن أعقددا النسدداء وُانددت تقددود الجيددوش وتشدداور قومهددا .وُانددت الزّبدداء ملُددة علددى الشددام
والجزيرة ،وُانت ات عقا ورأي ودمداء ،وُاندت تادزو بجيوشدها وجنودمدا وأخد ت فدا الحيلدة علدى جم يمدة

اعبرش حتى استقدمته إليها ثم قتلته ثا اىر عبيها.

واستمر دور المرأة فا صدر احسالم ،وُان لهدا مشدارُات ُثيدرة علدى مختلدف الصدعد  ...حسدب

روف المجتمع والبي ة من حولها ومستجدات العصر ...

وفددا ُددا عصددر تنتقددا المدرأة مددن صددور إلددى ىخددر ومددن مسددتوى إلددى ىخددر حتددى اشددتهرت بمعددارف

شددتى وسددامت الرجدداا أحيان داى ،و هددرت علددى التدداريخ ومددا تسددهم فددا المعرفددة وتسددير ُالرجدداا بخصددا نحددو

الُماا ،وُان احسالم م ِّ
شجعاى على ح

الخصا ،وُان نو اىر إلى الهدف ال ي يأتمه النساء والرجاا جميعاى.

مر حديثاى عن دور المرأة فا العصور القديمة أما دورما فا العصر الحا ر فتحدثنا عنه
ُان ما ّ
السيدة فاصمة قصاد والسيدة ُوثر الخلفات.
________________________________________________________________

*

الم

اربة ما :أن تعصا إنساناى من مالت ما يت مج ُر فيه على أن يُون الربح بينُما ،أو يُون له سهم معلوم من ِّالربح.

