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المرأة المصرية القديمة : عنوان الدرس

   les_wo_1 : آود الدرس 

  ليعامسا ةايح : الكاتب

  

في تاريخنا المصري القديم تبدو مرحلة االنتقال من المجتمع األمومي الذي ينسب فيه األطفال لألم، مما يدل على مكانتها 

الذي يسيطر فيه الرجل سيطرة اقتصادية واجتماعية ودينية وتفقد المرأة  االجتماعية واالقتصادية والدينية المرتفعة، إلى المجتمع األبوي

  .واحتكر الرجل الدين لنفسه فقط وأصبح اآللهة من الذآور دون سواهم.مكانتها القديمة في الدين وفي إمامة الشعائر 

جم زوجها تمامًا دليل التساوي في ولقد اآتشف علماء التاريخ أن المرأة المصرية القديمة بعد أن آانت ترسم على الجدران بح

  .ومعنى ذلك أنها أصبحت أقل قدرًا من زوجها. المكانة والقدر، أصبحت ترسم بحجم اصغر من زوجها

 2140إلى  2420(وقد بدأ ذلك االنخفاض في مكانة المرأة مع بدأ ملكية األرض وعصر األسرة السابعة حتى األسرة العاشرة 

في عصر الدولة الوسطى في األسرة الحادية عشرة حتى األسرة الثالثة عشر ، وعصر الهكسوس ،بسبب واستمر وضعها منخفضًا ) م.ق

بعد ثورة النساء والعبيد ) م.ق 1580(ولم تسترد شيئًا من مكانتها الضائعة إال في عصر الدولة الحديثة .تفشي العبودية والظلم واإلقطاع 

واستردت المرأة الكثير من مكانتها في تلك الفترة وعرفنا الملكات الشهيرات من . إلقطاع والشعب المصري القديم آله ضد المستعمرين وا

  .األسرة الثامنة عشر آالملكة نفرتيتي والملكة حتشبسوت التي حكمت مصر اثنين وعشرين سنة

مرأة الفرعونية تعمل في المصانع وآانت ال. أما مكانة المرأة المصرية القديمة فقد تجلت في الدولة القديمة قبل الملكية واإلقطاع

وآانت الزوجة ترسم على المقبرة بحجم زوجها آدليل على المساواة في المكانة والشرف . بالغزل والنسيج والتجارة والصيد والطب

باالشتراك معها وقد حوآم أحد األزواج ألنه سب  زوجته بالجلد مائة جلده،وبحرمانه من نصيبه من المال الذي آسبه . والحقوق والواجبات

  .إذا عاد إلى سبها

  .وآان للمرأة المصرية القديمة حظ آبير من الثقافة وآانت تمارس الرياضة والسباحة آالرجال سواء بسواء

  .آانت حامي وحاآمة وملكة وآاهنة وآلهة: واشتغلت المرأة آل األعمال . ويعتقد بعض علماء اآلثار أن األطفال آانوا ينسبون لألم  

وآان الزوج والزوجة متساويين في آل شئ في . رف المرأة  المصرية القديمة الحجاب ولم يكن هناك فصل بين الجنسينولم تع

وعندما سيطر النظام اإلقطاعي على الحكم في عهد األسرة الخامسة،فرض الرجل نظامه .  الدولة القديمة حتى األسرتين الثالثة والرابعة

  .األبوي ليورث أبناءه

  .النظام األبوي تعدد الزوجات، ثم نظام التسري وبدأ تزايد األطفال غير الشرعيين،وانخفضت مكانة المرأةوبدأ مع 

، بعد القضاء على اإلقطاع عام  24وتخلل تلك الحقبة عدد من الثورات ضد اإلقطاع، وفي عهد الملك بوآخوريس من األسرة 

  .فلم يعد للزواج قدسية دينية وآهونتية . حقوقها وتحرر الزواج من سلطة الكهنةم تحرر األبناء من سلطة األب واستردت المرأة .ق 663
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فمن الواضح أنه في ظل النظام األبوي تسود سلطة الرجل في شتى المجاالت وتتقلص مكانة المرأة وتحاط بالقيود والقوانين الدينية 

  .واالجتماعية والجنسية

 

 

  


