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 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 النتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.ل
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصف( سطرا
د وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل ورقم العد

املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25املجلة على )
( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة

فوق  ائدة( دينار عن كل صفحة ز 2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،املشار إليها
 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العددين املذكورين

ً
، فضال

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة واإلصدار

  
ً
ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش ، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في  لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى
 . موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 لدولية للمعلومات )االنترنت(.من املنشور املشاع على الشبكة ا وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، ويحال ته من سالم
 .القبول أو الرد للفحص األخير وترجيح جهة

 ال ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر . 
  على هديتعين 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها يعلى الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون في بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع علمتقنا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
األجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

 الترجمة من ذلك عند الضرورة.
 

 ))هيئة التحرير((  



 

 الصفحــة  العنـــــوان

 للهوية العربية في شعر ما قبل اإلسالم
ً
 الطللية رمزا

 أ.د. مؤيد محمد صالح اليوزبكي * و م.م.محمود عمر محمد سعيد                               
1 - 30 

هـ ( ومنهج  1182هـ ـ  1099محمد بن إسماعيل الصنعاني اليمني املعروف باألمير ) 
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 أ.م.د . أحمد صالح يونس محمد                                                                            
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 أ.م.د. نوار عبد النافع الدياغ                                                                       
67 - 80 
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81 - 106 
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 م.د. صالح الدين سليم محمد                                                                       
107- 136 
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 -جمع ودراسة  -(رض ي هللا عنهي الدرداء )قراءة أب

 رافع عبد الغني يحيى الطائي م.د.                                                                             
185 - 210 
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 م.د. قاسم محمود محمد                                                                                     

275 - 302 

 أثر التأقيت في عقد الزواج 

 د. مريم محمد الظفيري                                                                                      
303 - 330 
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 (2006-2002لألعوام  )
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 واقع املرأة بني العرف االجتماعي والقانون

 دراسة اجتماعية حتليلية

م. هند عبداهلل امحد
 إيناس حممد عزيزم. و       

19/2/2014 تأريخ القبول: 3/11/2013 تأريخ التقديم:  

 :المقدمة 
أن دراسة المرأة كان هدفا لعدد كبير من العلماء والدارسين في مختلف العلوم           

تماعية والنفسية والسياسية واالقتصادية فقد حاول الباحثان في هذا الميدان أن يحددوا االج
األسباب ويضعوا الحلول التي تساعدهم في التعرف على المالمح األصلية لتركيب المرأة 
الشخصي وما لهذا التركيب من عالقة وظيفية بطبيعية التركيب النفسي واالجتماعي 

المرأة داخل المجتمع ضمن إطاره الثقافي وبما يحدده من ادوار  للمجال الذي تتفاعل فيه
وتوقعات ضمن القواعد والمعايير السلوكية من عادات وتقاليد وأعراف اجتماعية متفق 

 عليها مسبقا من قبل المجتمع .
وانطالقا من اإلطار الثقافي للمجتمع وحاجة المجتمعات اإلنسانية إلى عنصر            

التي اختلف  نقوة وصرامة تجبر أفراده على تجنب تجاوزه ظهرت القوانييجديد يحمل 
طرق سنها مرة من الدين وتارة من األعراف والعادات االجتماعية ومرة بما يتفق مع 
المصلحة العامة لألفراد ، وقد اتفق علماء االجتماع على أن القواعد القانونية تتميز 

اعد إذ أنها محددة تحديدا دقيقا خاصة أن بمجموعة خصائص ال تتوفر في سائر القو 
 جالمجتمع الحديث اليمكنه أن ينتظم فقط عن طريق القوة والجزاءات األخالقية لذا احتا

إلى نوع أخرمن القواعد الرادعة والحاسمة فأوجد القانون ليضمن وجود درجة من النظامية 
حاول البحث التطرق له  في السلوك االجتماعي قد ال تحققها القواعد األخرى، وهذا ما

وعرض درجة قوة وصرامة األعراف االجتماعية التي وجدت بوجود المرأة وأيهما تمتلك 

                                                 

  جامعة الموصلكلية اآلداب/ علم االجتماعقسم / . 
 وصل .قسم علم االجتماع/ كلية اآلداب/ جامعة الم 
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الصرامة داخل المجتمع ومتى تلجأ المرأة للقانون ومتى تمنعها األعراف ومن منهما يملك 
في  الصدارة االجتماعية في المجتمع العراقي ، لذا تناولنا في هذا البحث أوضاع المرأة

الحضارات القديمة وفي األديان السماوية سيما الدين اإلسالمي إضافة إلى البيئة المحيطة 
للمرأة والقوانين المتعلقة بها وأخيرا تناولنا واقع المرأة بين العرف والقانون وتوصلنا بعد ذلك 

 إلى عدد من النتائج المتعلقة بالموضوع .
 المبحث األول

 اإلطار المرجعي للبحث
 تحديد مشكلة البحث :     

لقد واجهت المرأة في المجتمع العربي نوعا من التمييز االجتماعي على مدة            
قرون عدة , وهذا ما جعل البحث في وضعها امرأ مهما , لكن واقع المرأة اليوم تبدل 
وتغير بفضل التطورات والتغيرات االجتماعية , مما أدى إلى حدوث تغير في حياتها من 
ناحية التربية والتعليم والعمل وتبدلت أحوالها فتزايد عدد المتعلمات والعامالت , فأصبحت 
المرأة تشارك إلى حد ما في الحياة العامة مع تراجع جزئي في سلطة العادات والتقاليد 
التي حددت دور المرأة ومركزها االجتماعي ,ودخلت ميادين جديدة كانت خاصة بالرجال 

كن مع هذا التغير فأن ماتتسم به المرأة هو سيطرة العادات والتقاليد دون النساء , ل
 االجتماعية التي تكون مالزمة لها , السيما وضعها باألسرة . 

فاألسرة في المجتمع العربي أقوى واشد على المرأة منه على الرجال , إذ             
افة إلى التسلط االجتماعي تتحكم في مصيرها ويصبح هذا التحكم نوعا من االستعباد ,إض

على المرأة الذي اليساهم في تقدمها بل يعمل على تقيدها وتمسكها الشديد بالقيم األسرية 
, فهل تجد األسرة في المرأة أنسانا بقدر ما ترى فيها شخصا قاصرا ومعتمدا على الرعاية 

شخصيتها  مدى الحياة ؟, وهل كان هذا سببا في سعيها الدؤوب لنيل حقوقها وتكوين 
واستقاللها أم  يبقيها تحت سيطرة األعراف االجتماعية ؟, لذا كان من الضروري معرفة 

 واقع المرأة ومدى سيطرة العادات االجتماعية عليها .           
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 أهمية البحث :      
أكددددت الدددنظم االجتماعيدددة واألديدددان كافدددة ومندددذ أقددددم األزمدددان علدددى أهميدددة األسدددرة         
ا في المجتمع بوصفها الخلية األساسية فدي بنائده بالتدالي هدي وسديلة ضدبط مسدؤولة وموقعه

أمدددام المجتمدددع بنقدددل عاداتددده وتقاليدددده وأعرافددده التدددي تعبدددر عدددن حضدددارته المتميدددزة وتاريخددده 
الشخصدددي والدددذي يحمدددل عنصدددر الخصوصدددية التدددي تشدددكل نسددديجه الواضدددح والمعبدددر عدددن 

سير مدلوالته االجتماعية والنفسية كونهدا وليددة لهدذه طبيعة أبنائه ، مما يفسح لنا المجال بتف
البيئدددة ،والمدددرأة جدددزءا أساسددديا مدددن هدددذه البيئدددة لدددذا حفلدددت بمختلدددف الدراسدددات التدددي تناولتهدددا 
بمختلدددف الجواندددب النفسدددية واالجتماعيدددة واالقتصدددادية والدينيدددة والسياسدددية منهدددا ، ومدددن هدددذا 

هدددذا سددديما مدددا يتعلدددق بواقدددع المدددرأة داخدددل المنطلدددق حاولندددا تحديدددد االهميدددة النظريدددة لبحثندددا 
المجتمددع سددواء كددان خضددوعها لعددادات وتقاليددد واعددراف قيدددتها مددن جانددب وقامددت بحمايتهددا 
من جانب آخر سواء باالعراف االجتماعية او بالقانون سيما وانه من الصدعوبة تنداول واقدع 

األطددر المرجعيددة  المددرأة بعيدددا عددن المنظومددة االجتماعيددة بصددورة عامددة  بدددون الرجددوع إلددى
المتمثلة بقيم المجتمع واتجاهات أبنائده التدي تمثدل أطدارا قيميدا راسدخا باتدت المدرأة فيده جدزءا 
ملتحمدا بتلدك الثقافدة كمدا أنندا قصددنا فدي بحثندا هدذا التعدرف علدى واقدع المدرأة العربيدة عامددة 

ف المرتبطدددة والعراقيدددة والموصدددلية خاصدددة بدددين قدددوة العدددادات والتقاليدددد االجتماعيدددة واألعدددرا
بوجدان هذه المجتمعات على مر العصور وبين سلطة الدولدة المتمثلدة بالقدانون الدذي يملدك 
سددلطة القهددر واإللددزام علددى جميددع اإلفددراد ، تطبيقيددا فددان اهميددة البحددث هددذا تددأتي مددن اهميددة 

 توعية افراد المجتمع بأهمية دور المرأة وحقوقها االجتماعية والقانونية .  
 :  أهداف البحث 

 يسعى البحث معرفه مايأتي :
 .والقانوالكشف عن واقع المرأة داخل المجتمع الموصلي بين األعراف االجتماعية -1
 تحليل هذا الواقع تحليل اجتماعيا . -2
 التوصل إلى جملة من النتائج ووضع التوصيات والمقترحات -3
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 منهج البحث 
لتحليليددة ، وهددو يهدددف إلدددى يعددد هددذا البحددث مددن الدراسددات االجتماعيدددة الوصددفية ا        

تقرير خصائص   ظاهرة معينة أو موقف تغلب عليده صدفة التحديدد ، إذ تعتمدد علدى جمدع 
الحقددائق والبيانددات وتحليلهددا وتفسدديرها السددتخالص دالالتهددا وتصدددر عددن طريددق ذلددك إلددى 

. وقدد اسدتخدمنا  (1)إصدار تعميمدات بشدأن الموقدف أو الظداهرة التدي يقدوم الباحدث بدراسدتها
فدددي هدددذا البحدددث المدددنهج التددداريخي وجددداء اسدددتخدامه بسدددبب أن مثدددل هدددذه المواضددديع يدددرتبط 
ارتباطدددا كبيدددرا بواقدددع المجتمدددع فدددي الماضدددي ، لدددذا البدددد مدددن الرجدددوع إلدددى الماضدددي لتعقدددب 
الظاهرة منذ نشأتها األولى ، وان التاريخ ليس مجرد تسجيل لإلحداث الزمنيدة وحسدب ، بدل 

. ولقدد تدم اسدتخدام هدذا المدنهج ( 2)ث فدي وقدت ومكدان معيندين يعد عمليدة ربدط لهدذه األحددا
واألعدراف  نلمعرفة األوضاع االجتماعية للمرأة في الحضارات القديمدة ومددى تدأثير القدوانيي

 مفاهيم البحث:االجتماعية على مكانتها في المجتمع .

تدي حداول لغرض التعريف بمفرادت البحث البد من تقدديم تعريفدا موضدحا لمقاصدد البحدث ال
 الباحثان تفصيلها والتعرف عليها وهي :

لغدده :ِأَمددِرةا مباركددة علددى بعلهددا وِأِمِرتادده  زيادتدده وكثرتدده ومددا أحسددن ِأمددارِتِهم أي مددا المرررأ  -1
، والمدرأة تعدرف بأنهدا كيدان ( 3)يكثرون ويكثر أوالدهدم وعدددهم وأِلِمدِرةا الزيدادة والنمداء والبركدة

االنسددانية الكاملددة اسددوة بالرجددل ، ولهددا حقددوق وعليهددا واجبددات انسدداني مسددتقل تتمتددع بالقيمددة 
 .( 4)مساوية لما للرجل في جميع المجاالت دون استثناء

                                                 
د. عبد الباسط محمد حسن ، اصول البحث االجتماعي ، ط ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، )مصر( ،  - 1

 . 198، ص 1985
 1997د.معن خليل عمر ، مناهج البحث في علم االجتماع ، مطابع االرز ، عمان ، االردن ، - 2

 . 79،ص
 . 215،ص 2006ة ،، دار الحديث ، القاهر  1ابن منظور ، لسان العرب ،المجلد - 3
، دار اسامة للطباعة والنشر ، عمان ، االردن ،  1عدنان ابو صالح ، معجم علم االجتماع ، ط- 4

 . 72، ص2006
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: عدددادة اجتماعيدددة او سدددلوك تتعدددارف عليددده الجماعدددة وتراعيددده ولددديس لددده صدددفة  العررررف-2
لمعددايير ، كمددا يمكددن تعريفدده علددى اندده ا (1)االلددزام القددوي او صددفة القاعدددة القانونيددة العلميددة

 . (2)االجتماعية التي توفر المستويات االخالقية للسلوك في الجماعة والمجتمع 
التعريف اإلجرائي للعدرف : هدو سدلوك اجتمداعي متفدق عليدة مدن قبدل الجماعدة يعمدل علدى 

 صياغة أسلوب التفكير االجتماعي في المجتمع .
، ولديس بهددف الضدبط  نسق مكون مدن معدايير مقنندة تدنظم السدلوك االنسدانيالقانون :-3

 .  (3)االجتماعي وتقوم السلطة الرسمية العامة ) السياسة( بفرض القوانيين وتفسيرها
والقدددانون  ظددداهرة اجتماعيدددة ، وهدددو وسددديلة هامدددة مدددن وسدددائل الضدددبط االجتمددداعي ، ويمثدددل 
القانون قمة التنظديم االجتمداعي للسدلوك اإلنسداني حيدث يحددد صدراحة مدا يجدب علدى الفدرد 

ب عليه االمتناع عنه ، باإلضافة إلى ذلك يحدد العقوبة التدي تندزل بمدن يخدالف مدا وما يج
 . (4)جاء به

إجرائيدددا يمكدددن تعريدددف القدددانون : هدددو أداة مدددن أدوات الضدددبط االجتمددداعي هدفددده األساسدددي 
تحقيدددددق العدالدددددة االجتماعيدددددة ويحفدددددظ للمدددددرأة حقوقهدددددا وينصدددددفها مدددددن المسددددداو  والمظدددددالم 

 لتوازن والنظام داخل المجتمع . االجتماعية بما يحقق ا
 

 المبحث الثاني 
 والقانونية في الحضارات القديمة  ةأوضاع المرأ  االجتماعي- 

البد لنا عند الحديث عن المرأة وأجراء استعراض تاريخي ألوضاعها                     
من التباين االجتماعية والقانونية في المجتمعات القديمة حتى ظهور اإلسالم ، وبالرغم 

في مواقف األمم والشرائع من القسوة عليها أو الرحمة بها قبل اإلسالم لم تنل مكانتها 
                                                 

، 1999احسان محمد الحسن ، موسوعة علم االجتماع ، الدار العربية للمطبوعات ، ، بيروت ، - 1
 . 45ص

 . 297،ص1979صرية العامة للكتاب ، محمد عاطف غيث ، قاموس علم االجتماع الهيئة الم- 2
 . 267المصدر نفسه ،ص - 3
،  1977د. احمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ، مكتبة لبنان ، بيروت ، - 4

 . 241ص



 اس حممد عزيز و   م.  إين   م. هند عبداهلل امحد          دراسة اجتماعية حتليلي واقع املرأة بني العرف االجتماعي والقانون

 606 

االجتماعية وحقوقها القانونية التي تستحقها بما يتفق مع رسالتها العظيمة التي خصصتها 
 لها الحياة الطبيعية فيها ، وال مع مكانتها التي ينبغي أن نعترف بها .

في العصر اليوناني كانت المرأة في أول عهد بالحضارة محصنة                  
وعفيفة ال تغادر البيت ، وتقوم فيه بكل ما يحتاج إليه من رعاية ، وكانت محرومة من 
الثقافة ال تسهم في الحياة العامة ، وكانت محتقرة حتى سموها رجسا من عمل الشيطان ، 

ة عندهم كبقية المتاع تباع وتشترى في األسواق أما من الوجهة القانونية فقد كانت المرأ
وهي مسلوبة الحرية والمكانة االجتماعية في كل ما يرجع إلى حقوقها المدنية ، ولم 
يعطوها حقا في الميراث ، وأبقوها طيلة حياتها خاضعة لسلطة الرجل ووكلوا إليه آمر 

دارة امو  زواجها فهو يستطيع أن يفرض عليها من يشاء زوجا ، الها ، فهي ال تستطيع وا 
أن تبرم تصرفا دون موافقته وليس لها حق طلب الطالق إال في حاالت استثنائية بل 

 . (1)وضعوا العراقيل في سبيل الوصول إلى هذا الحق
أما في الحضارة الرومانية فقد حصلت المرأة على بعض حرياتها في                  

قيية ، ورغم حصولها على هذه الحقوق فقد كانت القانون الروماني بعكس المرأة االغري
خاضعة لسلطة رب األسرة إذا كانت عزباء ، ولسلطة وسيادة زوجها أذا كانت متزوجة ، 
ومما يلفت النظر بأن المرأة الرومانية كان لها الحق في الخروج للقيام بالزيارات وقضاء 

أن تأخذ إذنا مسبقا من  حاجاتها المنزلية دون ان تتعرض ألي رقابة أو حراسة بشرط
أن تفقد المرأة بعض حقوقها إذ لم  يزوجها أو ولي أمرها ، وهنا نرى   انه من الطبيع

ذا اكتسبت  (2)يسمح لها زوجها بالخروج .إما األهلية المالية فلم يكن للبنت حق التملك ، وا 
عصر  ماال أضيف إلى أموال رب األسرة وال يؤثر في ذلك بلوغها وال زواجها ، وفي

قستنطيين كانت األموال التي تحوزها البنت عن طريق ميراث أمها تتميز عن أموال أبيها 
رب األسرة يحتفظ  ة، ولكن له ألحق في استمهالها واستغاللها وعند تحرير البنت من سلط

.  وهذا دليل واضح على أن المرأة  (3)األب بثلث أموالها كملك له أو يعطيها الثلثين

                                                 
 . 11، ص 2003، دار السالم ، القاهرة ،  2د. مصطفى السباعي ، المرأة بين الفقه والقانون ، ط - 1
 . 37، ص 1981تطور المرأة عبر التاريخ ، عز الدين للطباعة والنشر ، بيروت ،  باسمة كيال ، - 2
 . 12د. مصطفى السباعي ، مصدر سابق ، ص - 3
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تكن تتمتع بكامل شخصيتها القانونية ، فهي بهذا تعد من األمور الهامشية  الرومانية لم
مثلها مثل كل امرأة وجدت في هذا  في القانون الروماني النعدام اهليتها وقلة حقوقها ،

الكون قبل ظهور الديانات السماوية الثالث والشرائع القانونية التي منحت المرأة بعض 
 . (1)اجبات لتكون عنصر فعال في المجتمعالحقوق وفرضت عليها بعض الو 

اما في حضارة وادي الرافدين كانت المرأة األشورية ملتزمة للحجاب وذلك ما أكدت عليه 
الحفريات في أشور القديمة التي احتوت على مختلف القواعد القانونية التي أكدت على أن 

كانت خاضعة ألعراف الحجاب كان مطبقا الحرائر دون االماء ، مما يؤكد أن المرأة 
تحسب في عداد الماشية  ي.  فيما كانت المرأة في شريعة حموراب(2)المجتمع بصورة كبيرة

المملوكة ، ويدل على ذلك كانت األنثى ، اذا قتل والدها شخصا ، كان لزاما عليه أن  
 .( 3)يسلم ابنته للمجني عليه أو ليمتلكها كي يفدي نفسه  

رة الفرعونية تمتعت المرأة بحرياتها كاملة فكانت تخرج من أما في الحضا            
منزلها بدون رقيب وكانت تتجول وتتنزه دون أن يتعرض سبيلها أي معترض من أولياءها 
وتساهم بنصيب وافر في الحياة االجتماعية ، وقد ظلت المرأة المصرية تتمتع بكامل 

إلى مصر في القرن الخامس قبل حريتها طيلة العصر الفرعوني ، فعندما قدم هيرودوث 
الميالد ، أدهشته حياة التحرر واالختالط التي تحياها المرأة المصرية وهو رجل قد اعتاد 
في بلده على رؤية النساء يقعدن في البيوت ويتحجبن من الرجال ، فكتب في كتابه عن 

رهم له طبيعة تاريخ العالم يقول " المصريون نظرا إلى مناخ بالدهم الخاص ، والى أن نه
خاصة مغايرة لطبعة سائر األنهار ، قد اتخذوا النفسهم عادات وسننا مخالفة من كل 

.وبناءا على ماسبق تباينت مواقف الحضارات (4)الوجود تقريبا لما يتخذه سائر الشعوب " 
على مكانة المرأة ومنزلتها االجتماعية واختلفت الحضارات في طرق سن الشرائع 

                                                 
 .  38باسمة كيال ، مصدر سابق ، ص - 1
 . 32المصدر نفسه ،  - 2
 . 41المصدر نفسه ، ص - 3
 . 40المصدر نفسه ، ص - 4
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ي من شأنها أن تحفظ عادات وأعراف تلك الحضارات التي وجدت من المرأة الت نوالقوانيي
 تارة جنس منبوذ وأخرى تدعو  إلى منحها  قسطا من الحرية وأخرى بين    ذلك  .

وتدلنا النصوص التاريخية التي تتحدث عن المجتمعات القبلية في العصر             
ن بل كانت العالقة بين الرجال والنساء الجاهلي لم يكن يعرف نظام الفصل بين الجنسي

التي تفرضها بعض المجتمعات في ذلك العهد  ةطبيعية ال تخضع لتلك القيود الثقيل
فيما يتعلق بسلوك المرأة االجتماعي وتباين بعض حقوقها وواجباتها المتعلقة  االسيم

تاما لنظام  العربية كانت تخضع خضوعا باألسرة واإلرث والحرية والطالق ، الن المرأة
الجاهلي ، إي أنها كانت تتمتع ببعض الحرية  األسرة القبلي الذي كان سائدا في العصر

الناتجة عن الثقة في سلوكها االجتماعي مما خولها حق المساهمة في وجوه النشاط 
الفكري والعقلي واألدبي والشعري حتى المساهمة في النشاطات الحربية والعسكرية التي 

عتها في الحروب والمعارك والغزوات ، أال أنها فاقدة لحقوقها باإلرث جسدت مدى شجا
وليس لها حق شرعي على خروجها باعتبار أن الحقوق الشرعية للمرأة لم تكن منسوبة وال 
معروفة في ذلك العصر أال انطالقا من بعض التقاليد والعادات التي كان معترف  بها في 

كالسائمة تورث مع سوائم زوجها وتصبح ملكا  ذلك الوقت فهي تعد في بعض القبائل
خاصا له فهي قبل ظهور اإلسالم أخذت تسيء حالتها من سيء إلى أسوء مما أدى إلى 

 .(1)تدني قيمتها ومركزها االجتماعي 
 أوضاع المرأ  في األديان السماوية -

هم وبعض كان اليهود يعتبرون المرأة لعنة إسنادا على ما ورد في تورات              
كتبهم المقدسة لذلك ترى بعض الطوائف اليهودية قد اعتبرت المرأة في مرتبة الخادم ، 

، وحينما تحرم البنت من  (2)بحيث ليس في مقدورها أن ترث أذا كان لها أخوة ذكورا
الميراث لوجود أخ لها   ذكر يثبت لها على أخيها النفقة والمهر عند الزواج ، أذا كان 

                                                 
 . 53باسمة كيال ، مصدر سابق ، ص - 1
 2003زكي علي السيد ابو غضة ، المرأة في اليهودية والمسيحية واالسالم ، دار الوفاء ، االردن ،  - 2

 .  205،ص
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عقارا فيعطيها من العقار ، أما أذا ترك ماال منقوال فال شيء لها من النفقة األب قد ترك 
 . (1)والمهر

أما في الدين المسيحي فلقد هال رجال الدين المسيحيين األوائل ما رأوا في             
المجتمع الروماني من انتشار الفواحش والمنكرات ، وما أل إليه المجتمع من انحالل 

فاعتبروا المرأة مسئولة عن هذا كله ، ألنها كانت تخرج إلى المجتمعات  أخالقي شنيع ،
وتتمتع بما تشاء من اللهو، وتختلط بمن تشاء من الرجال كما تشاء ، فقروا أن الزواج 
دنس يجب االبتعاد عنه ، وان األعزب عند اهلل أكرم من المتزوج ، وأعلنوا أنها باب 

نها يجب أن تستحي من  جمالها ألنه سالح إبليس للفتنة واإلغراء ، فقد الشيطان ، وا 
كانت أراء رجال الدين فيها شر البد منه ، وانه مرغوب فيها ، وخطر على األسرة والبيت 

 م. ولما دخلت أمم في الغرب في المسيحية كانت أراء رجال الدين قد آثرت في نظرته (2)
 م لحقوقها طيلة القرون الوسطى .إلى المرأة ، واستمر احتقار الغربيين للمرأة وحرمانه

 أوضاع المرأ  في اإلسالم-
بعد اطالعنا على أوضاع المرأة ومشاكلها عبر التاريخ البد لنا من التعرف           

بدقة على حقوقها في اإلسالم لنلمس مدى هذه الحقوق التي منحها اإلسالم  وبصورة 
اثر كبير في تطوير المرأة المسلمة  عامة وولالسرة بصورة خاصة ، مما كان لهذه الحقوق

وتقدمها في كافة الحقوق إذ اعتبرت عضوا فعاال في المجتمع اإلسالمي المتقدم ، وأصبح 
لها مكان الصدارة في الحياة االجتماعية التي يرعاها اإلسالم بموجب التعليمات 

الئقة  في األسرة واإلرشادات القرآنية والشرعية السمحاء التي ارتفعت بها إلى المكانة  ال
 .(3)اإلسالمية كأم وأخت وابنة 

ونلمس تطور مركز المرأة العربية  بعد ظهور اإلسالم في المجتمع العربي انسجاما       
لما نزل بشأنها من آيات الذكر الحكيم ومما صدر على لسان النبي محمد ) صلى اهلل 

ا بلورت مركزها في األسرة عليه وسلم ( من أحاديث طورت من شخصيتها القانونية ، كم
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والمجتمع ، وحددت المباد  اإلسالمية ، الوضع العام للمرأة كما حددت حقوقها والتزاماتها 
في المجتمع ، ومما الشك فيه أن هناك بعض التشريعات التي ال ترتبط باألمور الدينية 

لنسبة من قريب أو بعيد لكن الدين شاء ضبطها وتنظيمها باعتبارها امور حيوية با
للمجتمع اإلسالمي ، من هذه الموضوعات واألسس الهامة التي بموجبها تم بناء األسرة 
اإلسالمية الصحيحة وتتلخص في الزواج ، المهر ، النسب ، الحضانة ، النفقة ، الوالية ، 

 . (1)الطالق ، الميراث ، وغيرها من األمور األخرى
ها اإلسالم على لسان النبي محمد ) صلى فمن المباد  اإلصالحية التي أعلن           

بالرجل في اإلنسانية سواء بسواء كما في  ااهلل عليه وسلم (  فيما يتعلق بالمرأة مساواته
( سورة النساء ، 1قوله تعالى " يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة "اآلية)

ات السابقة ، فلم يجعل عقوبة ادم كما دفع عنها اللعنة التي كان يلصقها بها رجال الديان
، كما اعتبرها اإلسالم أهال للتدين والعبادة  (2)من الجنة وحدها بل كالهما معا جبالخرو 

ودخول الجنة أن أحسنت ومعاقبتها أن أساءت وحارب التشأم بها والحزن لوالدتها كم كان 
وأعطاها حق اإلرث .   ورغب في تعليمها كالرجل  (3)شأن العرب وشأن الكثير من األمم

اما وزوجة وبنتا كبيرة كانت أم صغيرة ونظم حقوق الزوجين وجعل لها حقوقا كحقوق 
الرجل مع إدارة الرجل لشؤون البيت كذلك نظم قضية الطالق بما يمنع تعسف الرجل فيه 
واستبداده في أمره فجعل له حدا اليتجاوز الثالث طلقات ، وقد كان عند العرب ليس له 

عنده وجعل إليقاع الطالق وقتا ، وألثره عدة تتيح إلى الزوجين العودة إلى حد يقف 
 .(4)الصفاء والوئام 

كما حدد اإلسالم تعدد الزوجات اربعأ فيما كان عند العرب وغيرهم من األمم            
التي تبيح التعدد غر المقيد بعدد معين ، ، إضافة لذلك جعلها قبل البلوغ تحت وصاية 

                                                 
 1985ي االسالم ، مكتبة المركز الثقافي، بيروت ، تغاريد بيضون ، المرأة والحياة االجتماعية ف - 1

 . 39،ص
 . 20د. مصطفى السباعي ، مصدر سابق ، ص - 2
، بيروت ،  3خليل احمد خليل ، المرأة وقضايا التغيير ، بحث اجتماعي في تاريخ القهر النسائي ،ط - 3

 . 47،ص 1985
 . 268زكي علي السيد ، مصدر سابق ، ص - 4
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ه وجعل ولياتهم لها والية رعاية وتأديب وعناية بشؤونها وتنمية ألموالها ألولية تملك أوليائ
 . (1)واستبداد ، وجعلها بعد البلوغ كاملة األهلية لاللتزامات المالية كالرجل سواء بسواء

 ةمما سبق نجد أن اإلسالم قد أعطى المرأة المكانة الالئقة بها في ثالث مجاالت رئيسي
اإلنساني معترفا بإنسانيتها كاملة كالرجل وهذا ما كان محل شك آو إنكار  شمل المجال

عند أكثر األمم    المتمدنة سابقا ، كما اشتمل على المجال االجتماعي  فقد فتح إمامها 
مجال التعليم  وأسبغ عليها مكانا اجتماعيا كريما في مختلف مراحل حياتها منذ طفولتها 

هذه الكرامة تنمو كلما تقدمت في العمر من طفلة إلى زوجة  حتى نهاية حياتها ، بل أن
إلى أم ، كما أعطاها حقا في المجال الحقوقي إذ أعطاها األهلية المالية الكاملة في جميع 

 .(2)التصرفات حين تبلغ سن الرشد ولم يجعل عليه والية من أب أو زوج أو رب األسرة 
ل والمرأة في بعض المجاالت رغم المساواة كما فرق اإلسالم بين الرج               

بينهما في مجاالت أخرى ، ومن المؤكد أن هذا التمييز ال عالقة له بالمساواة بينهما في 
. وكان  (3)اإلنسانية والكرامة واألهلية بل في الضرورات االجتماعية واالقتصادية والنفسية 

رث اإلناث بمقدار نصف ارث الذكر لتنظيم اإلرث في الشريعة اإلسالمية أكرام للمرأة فت
، فمن أسس نظام اإلرث في اإلسالم (4)،كما ترث الزوجة زوجها ، وأالم ترث أبنائها 

العدالة في االستحقاق بال تفرقة بسبب الجنس آو بسبب القوة أو السن ، فالقرابة من 
قل الميت هي أساس االستحقاق سواء أكانت صلة دم ام صلة زواج وهذا مايقبله الع

والمنطق ، واألساس في العدالة وفقا إلحكام الشريعة اإلسالمية أن حصة كل وريث 
تتناسب مع ما تفرضه عليه الشريعة من نفقات وأعباء ، ال كما يريد هو او يقره المجتمع 
، سيما وان المرأة ليست لديها أعباء مالية كالرجل فهو من يدفع المهر ومن ينفق على 

 . (5)المرأة

                                                 
  270،صالمصدر نفسه  - 1
 . 22د. مصطفى السباعي ، مصدر سابق ،ص - 2
 . 24المصدر السابق ،ص - 3
 . 335زكي علي السيد ابو غضة ، مصدر سابق ،ص - 4
 . 218المصدر نفسه ،ص - 5
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م تغب المرأة عن شريعة اإلسالم السمحاء في مجال الشهادة فقد جعل لجواز ول     
الشهادة وجود    رجل وامرئتيين وهذا ال يمت إلى احتقار المرأة والتقليل من شأنها بصلة 

نما إلى احتمال نسيان المرأة لبعض تفاصيل الشهادة أو خطئها فتذكر الواحدة األخرى  (1)وا 
الدولة شرطا بيد الرجل وهذا أمر وثيق الصلة بمصلحة األمة  . كذلك فأن جعل الرئاسة

وبحالة المرأة النفسية والعاطفية السيما في أمور الحرب وقيادة الجيوش وما تقتضيه من 
سهاماتها  (2)قوة أعصاب وتغليب العقل على العاطفة ، وهذا ال يعني تغييب لدور المرأة وا 
 سقاية وما بين القتال عند الضرورة .في الوقائع الحربية ما بين التمريض وال

لذا فان الدين اإلسالمي بقيمه السامية قد أصبح مصدرا مهما في تجسيد التشريع         
القانوني كالحفاظ على األمانة واالبتعاد عن القتل والسرقة واالبتزاز ونشر العدالة والحرية 

لمؤمنين على احترام المرأة ، كما حث اإلسالم ا(3)والمساواة بين اإلفراد والجماعات 
والحفاظ على حقوقها وصيانة حرمتها وشرفها ، مع تنظيم عالقتها بأوالدها وزوجها 

  (4)وأقاربها 
 المبحث الثالث                                          

 البيئة الثقافية واالجتماعية  للمرأ  -
ات واألعراف االجتماعية والقيم واألنماط تتضمن البيئة الثقافية التقاليد والعاد          

السلوكية األخرى التي ينشأ عليها األفراد ، أن هذا اإلرث الثقافي هو حصيلة تراكمات 
حضارية متعاقبة وألجيال مختلفة تنتقل من جيل ألخر ويلعب هذا اإلرث الذي رسخ في 

يفية أداء األفراد ضمائر اإلفراد وأصبح جزء من شخصياتهم االجتماعية دورا مهما في ك
، فالقيم االجتماعية تمثل مجمل الصفات الشخصية  (5)لألنماط السلوكية داخل المجتمع

                                                 
 . 23د. مصطفى السباعي ، مصدر سابق ، ص - 1
 . 30المصدر نفسه ، ص - 2
،دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن،  1طد. احسان ىمحمد الحسن ، علم االجتماع القانوني ، -3

 . 97، ص2088
 .255المصدر نفسه ص - 4
مليحة عوني القصير د. صبيح عبد المنعم احمد ، علم اجتماع العائلة /مطبعة جامعة بغداد ،  - 5

 .110، ص 1984
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، بينما يمثل العرف الطرق العامة المشتركة التي ( 1)التي يفضلها األفراد في ثقافة معينة 
ينظر على أنها أكثر صدقا وسالمة من العادات الشعبية كونها تعطي وثوقا وتفرض عقابا 

 (2)صارما في حالة االعتداء    عليها 

عليه يجد الباحث في موضوع المرأة نفسه كأنه يسير في حقل من األلغام وانه يصطدم 
ه بالكثير من القيم االجتماعية والمقدسات الحساسة في المجتمع في كل خطوة من خطوات

حيث ا ن أي بحثا علميا أو طبيا ونفسيا آو اجتماعيا يتعلق بالمرأة تبرز أمامه األفكار 
والتقاليد المسئولة عن أوضاع المرأة سواء أكان على صعيد اختيار الزوج أو كونها أداة 

 (3)للنشاط الثقافي في الميدان االجتماعي لإلنجاب أو لطلب العلم أو للعمل أو 
عن  توجيه إفرادها نحو  ةو تعد األسرة هنا المؤسسة األولى في المجتمع المسؤول        

األسلوب والنشاط الذي يمارس فيه األعضاء واجباتهم وأدوارهم وعالقتهم بعض ببعض 
يكون هو المشرف على  كآباء وأبناء وأب وأم وزوج وزوجة  ، فاألب في األسرة العراقية

ذا طلقت البنت أو توفي  شؤون العائلة ويتولى االبن األكبر هذه المسؤولية بغياب األب وا 
ذا تخاصمت مع زوجها فان بيت أهلها هو ملجئها وال تستطيع المرأة إبداء  زوجها وا 
المعارضة والرفض ويندر خروج األبناء عن طاعة من هم اكبر منهم سنا حتى في أمور 

، كما إن طاعة المرأة لزوجها وعدم مناقشتها وابدأ رأيها كان أمرا سائدا وطبيعيا  (4)اج الزو 
داخل األسرة العربية والعراقية غير أن التغييرات التي طرأت على مجتمعاتنا بعد انتشار 
التعليم وزيادة الوعي أدى إلى تغير التسلط العائلي وسيادة الزعامات األسرية  فبدأت المرأة 

رك زوجها في اتخاذ القرار ولها سلطة وحقوقا خاصة في العائلة التي يكون فيها تشا
 .(5)الزوجين متعلمين 

                                                 
 . 259،  1966، دار المعاف ، االسكندرية ،  1د. محمد عاطف غيث ، علم االجتماع ،ج - 1
 
 . 278المصدر نفسه ، ص - 2
، 1مريم سليم ، المرأة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات التحرر ، مركز دراسات الوحدة العربية ط - 3

 . 14، ص 1999بيروت ،
 . 135المصدر نفسه ، - 4
 . 178مليحة عوني القصير ،ص  - 5
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كما كانت الفتاة سابقا ترسل إلى المالية لتعلمها القرآن الكريم ، ومباد  الدين ثم بعد هذا 
للزواج ترسل إلى ) االستادي( مع بنات المحلة لتتعلم الخياطة والنقش وهذه أمور تؤهلها 

، وكنتيجة للتطور الحضاري  (1)إضافة إلعمال الدار بحيث تكون في المستقبل )أم بيت (
السريع اخذت المجتمعات في الوقت الحاضر بالتغيير في الحياة االجتماعية في مختلف 
شكالها ، أخذت المدرسة والتي اتفق فيها المجتمع على أنها احد المؤسسات  مضامينها وا 

 (2)حافظة ونقل الثقافة من جيل الى جيل بما يتفق مع المعايير االجتماعية المناط لها الم
، بدأت نسبة اإلناث باالزدياد فيما يتعلق بالتعليم رغم النظرة االجتماعية التقليدية التي 
مازالت وبخاصة في األرياف والبادية والتجمعات السكانية الشعبية تعتبر أن الوضع 

، أال انه غالبا ما يتعين عليها أن تتجه أن  (3)وحياة البيت  الطبيعي للمرأة هو الزواج
أكملت تعليمها إلى كليات تؤهلها إلى مهام ال تتناقض واالتجاهات االجتماعية السائدة 
كالكليات األدبية والتربوية والطبية مثال وذلك كنوع من التوفيق بين ما يفرضه الواقع 

، أما فيما يتعلق بمجال  (4)والمفاهيم االجتماعية الجديد وما يمكن قبوله في نظام القيم 
عمل المرأة فهناك زيادة في مساهمة المرأة العربية في الحياة االجتماعية واالقتصادية 

%غير أن هذه المساهمة تمثل أدنى النسب في العالم فهناك ثمة أمور لها 43تصل الى 
ية وثقافية إضافة إلى تقسيم العمل تأثير في عمل المرأة منها عوامل تعليمية وسياسية ودين

بين الجنسين مع ان التشريعات الرسمية ال تقيد بحث المرأة عن العمل  أال أن الواقع 
 . (5)العملي واألعراف تقيدها 

 المرأ  والقانون-
من المسلم به عند علماء االجتماع أن اإلنسان كائن اجتماعي ال يستطيع أن            

عن أبناء جنسه وعلى هذا كان البد له أن يدخل في عالقات يعيش بمفرده بعيدا 
                                                 

العراقية ،دار الشؤو الثقافية ، بغداد باسم عبد الحميد حمودي ، عادات وتقاليد الحياة الشعبية  - 1
 .  41،ص 1986،
 . 76،  2010،دار الفكر ، عمان ،  3د. خليل عبد الرحمن المعايطة ، علم النفس االجتماعي ،ط - 2
 . 19مريم سليم ، مصدر سابق ، ص - 3
 .  22المصر نفسه ، ص - 4
 . 21المصر نفسه ، ص - 5
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ومعامالت شتى ما اوجد الضرورة إلى وجود القانون للفصل بين المتخاصمين الن 
اإلنسان بطبيعته يميل إلى مصلحته األمر الذي يحد من حرياتهم ورغباتهم والتوفيق بين 

 ،( 1)مصالحهم وحسم النزاعات التي قد تحصل بينهم
فالقانون وجد أذن لحكم المجتمع وضمان استقراره وطمأنينته ، فال يوجد            

مجتمع بدون قانون فهو الذي ينظم المجتمع ويضبط سلوك وعالقات إفراده ويحدد 
،              وقد يستمد القانون تشريعاته من الدين أو تستند على  (2)واجباتهم وحقوقهم 

تي قد تعتبر أشياء مقدسة ينبغي أطاعتها فهي قد خضعت العادات والتقاليد واألعراف ال
في الزمن السابق إلى التجربة والخطأ وقد برهنت على أنها قادرة على تحديد العمليات 
االجتماعية التي يريدها أبناء المجتمع والتي من شأنها ان تطور المجتمع وتحقق وحدته 

رات الدستورية والقانونية أو المصلحة وتماسكه ، او قد يستمد التشريع القانوني من المبر 
إذن  هناك عالقة متبادلة بين القانون والمجتمع وليست  (3)العامة لإلفراد على حد سواء

بل هو من صنع على المجتمع  عالقة صلة من جانب واحد حيث أن القانون ال يفرض
الدين المجتمع هذا والى جانب القانون توجد اتجاهات أخرى تؤثر في حياة الناس ك

والعرف واألخالق وان لهذه العوامل دورا ال يمكن اغفاله في تكوين القواعد القانونية غير 
، وحتى ( 4)ان هذه االتجاهات ال يمكن لها أن تتمتع بنفس القوة التي يلعبها القانون 

تتحقق للقانون فاعليته ويؤدي وظيفته األساسية في المحافظة على بقاء المجتمع وتدعيم 
شاعة األمن والطمأنينة بين الناس كان البد من أن تسانده القوة الجبرية االستق رار وا 

                                                 
، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،  1االجتماعي ،طغني ناصر حسين القريشي ، الضبط  - 1

 . 220، ص 2011
،دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن،  1د. احسان ىمحمد الحسن ، علم االجتماع القانوني ،ط - 2

 . 91، ص2088
 . 192د. احسان محمد الحسن ، مصدر السابق ،ص  - 3
ط االجتماعية مدخل علم االجتماع الى فهم التوازن في د.سامية محمد جابر ، القانون والضواب - 4

 . 229، ص 1982المجتمع ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،
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واإلكراه المادي إللزام اإلفراد باالمتثال ألوامره والسير وفقا إلحكامه وقواعده والقيام باسم 
 .(1)الجماعة وبالنيابة عنها بتوقيع الجزاء على كل من تسول له نفسه الخروج على إحكامه

لعراقي فأن إحكامه وقوانينه استندت على اإلحكام الشرعية وعلى قوانيين البالد والقانون ا
 188اإلسالمية وعلى إحكام القضاء الشرعي ، سيما قانون األحوال الشخصية رقم 

وكل ما يتعلق باإلحكام والقوانين التي تتعلق بالمرأة موضوع دراستنا فقد شرع 1959لسنة
لزواج والطالق والوصايا والميراث والنسب والنفقة قانون األحوال الشخصية تنظيم ا

، فقد نص القانون على األهلية سواء كان )ذكر أم أنثى ( للزواج في أن  (2)والحضانة
يتولى بنفسه عقد زواجه ، وجل الرضا األصل في الزواج وفي حالة عدم الرضا يعتبر 

كما نص القانون على  الزواج باطال ونص القانون على أحقية المرأة بحضانة طفلها ،
، كما نص القانون ( 3)استحقاق البنت أو البنات لإلرث وفق ما جاء في الشرع اإلسالمي 

على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة ال تميز بينهم بسبب الدين أو 
نساء الجنس أو األصل أو العقيدة ، وأنها تكفل حماية األمومة  والطفولة ومنع تشغيل ال

ليال ومساواتها مع الرجل في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 
، وغيرها الكثير من ( 4)إضافة للتشريعات التي تحمي المرأة من العنف وبصوره المختلفة  

التي سنت لحماية المرأة أوال والمجتمع بصورة عامة من االختالل وحفظ  نالقوا نيي
بصوره و أشكاله  نواألمن فألى اي مدى استفادت المرأة من هذه القوا نيي االستقرار

المختلفة ؟وهل حجبها المجتمع من حقوقها القانونية المقررة لها بالقانون او بالنصوص 
 القانونية ؟ 

 واقع المرأ  بين العرف االجتماعي والقانون

                                                 
د. احمد عباس عبد البديع ، دروس في التريعات االجتماعية ،مكتبة عين شمس ، القاهرة  1
 . 13،ص 1990/1991،
 . 352مليحة عوني القصير ، مصدر سابق ، ص - 2
قسم االعالم القانوني ،  –انون االحوال الشخصية وتعديالته ، وزارة العدل دائرة العىقات العدلية ق - 3

 . 21-3،ص 1978مطابع دار الحرية ، 
 . 194مليحة عوني القصير ، مصدر سابق ،ص - 4



 
 م2018/هـ1439                           ( 73العدد ) –                        

 

 
617 

فدي تقدديم مختلدف اآلليدات التدي  قبل الحديث عن واقع المرأة وجدية العرف والقانون        
كددان مددن شددأنها التددأثير علددى حيدداة المددرأة ودرجددة فهددم المجتمددع المحدديط بددالمرأة وباألسددباب  
التددي دعددت الددى وجودهمددا ، حيددث يخضدددع أفددراد أي مجتمددع إلددى مجموعددة قواعددد سدددلوكية 
 وظيفتها تحديدد سدلوك الشدخص وتوجيهده نحدو طريقدة ارتباطده بداآلخرين عدالوة علدى توجيده

نمدا  (1)الجماعة نحو طبيعة ارتباطها بالجماعات األخرى  فالتربية ليست عمليدة اعتباطيدة وا 
هددي عمليددة اجتماعيددة شددديدة الصددلة بقدديم وعددادات وأعددراف وقددوانيين المجتمددع والتددي غرسددها 

لدددذا تعدددد العدددادات االجتماعيدددة احدددد إشدددكال    (2)ونماهدددا والتدددزم بهدددا أفدددراد المجتمدددع أنفسدددهم
وك المتفدق عليهدا اجتماعيدا والتدي    قدد تتغيدر ولكدن تغيرهدا هدذا يكدون بدرجددة التفكيدر والسدل

أسددددرع مدددددن العددددرف االجتمددددداعي  الددددذي يمتددددداز بأنددددده أكثددددر صددددددقا وسددددالمة مدددددن العدددددادات 
االجتماعيدة إذ اندده يعطدي ويفددرض عقابدا صددارما فدي حالددة االعتدداء عليهددا فدالمجتمع ينظددر 

حدددد الخطددأ والصددواب ومددا هددو خلقددي أو إليدده علددى اندده مصدددر خطددر علددى اآلخددرين فهددو ي
غيددددر خلقددددي ، ولكددددن تقدددددم المجتمعددددات وتعقدددددها وتعددددددها وانقسددددام اإلفددددراد إلددددى جماعددددات 
وطوائدددف وطبقدددات اوجدددد القدددانون إلدددى جاندددب العدددادات االجتماعيدددة واألعدددراف التدددي تحمدددي 

مددرأة إلددى ، والسددؤال هنددا مددا لددذي دعددا ال (3)االفددراد وتعدداقبهم فددي الوقددت  نفسدده لحفددظ النظددام 
 القانون أن كان قد رعاها العرف وأين كانت العادات االجتماعية من حاجة المرأة لها .

وقد اشرنا في الفقرات السابقة إلى الدور الهدام الدذي لعبتده العدادات والتقاليدد االجتماعيدة فدي 
 حيددداة المدددرأة علدددى مدددر العصدددور ودور األديدددان السدددماوية والقفدددزة االنتقاليدددة التدددي جددداء بهدددا
اإلسدددالم ليتدددوج المدددرأة ويحميهدددا مدددن بعدددض القددديم التدددي انتقصدددت مدددن المدددرأة ومكانتهدددا عبدددر 

 األجيال .
وفي ضوء  اإلطار النظري الذي تنطلق منه هذه الدراسدة والقدائم علدى ركيدزتين همدا        

ة واقع المرأة بين العرف أالجتماعي والقانون ثانيا فإننا نستطيع القول هنا أن اإلبعداد النظريد

                                                 
 علي عبد الرزاق جلبي ، دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية ،دار النهضة العربية للطباعة - 1

 . 246، 1984والنشر ، بيروت ،
 . 224،  1983، دار قدموس ، القاهرة ،  2سامية حسن الساعاتي ، الثقافة والشخصية ، ط - 2
 . 94علي عبد الرزاق جلبي ، مصدر سابق ،  - 3
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التي ينبغي آخذها بنظر االعتبدار عندد الدراسدة تتمثدل بدايدة بالددور األساسدي الدذي تقدوم بده 
األسددرة فددي تربيددة أبنائهددا فالعددادات والتقاليددد السددائدة فددي مختلددف الددبالد العربيددة والعراقيددة قددد 
حددت أدوارا خاصة لكل من المرأة )ربة المنزل (والرجل )رب اآلسدرة والمسدؤول عدن تدامين 

هددا ( وقبددل إن تبدددأ هددذه األدوار يبدددأ التفكيددر أوال بانتظددار والدة الددذكر فيبدددأ التمييددز بددين دخل
الجنسددين مبكددرا مددن االسددتعداد حتددى فددي اختيددار األلددوان  وبعددد الددوالدة يبدددأ األهددل بالتعامددل 
بشكل مختلدف بدين الولدد والبندت بحيدث ينشدأ كدل منهمدا بخبدرات حياتيدة مختلفدة واسدتجابات 

لمواقدف فمدثال يددرب الولدد ليكدون قويدا شدجاعا ال يضدرب وال يجدوز لده البكداء علدى متباينة ل
خالف الفتاة التي تنشا على أساس العيب والطاعدة فيبددأ هندا تكدريس فكدرة المجتمدع العربدي 
ألددددذكوري فتنتقددددل هددددذه االتجاهددددات التقليديددددة إلددددى االجيددددال المتالحقددددة منددددذ الددددوالدة وبشددددكل 

، فتنشدددأ الفتددداة والمدددرأة الحقدددا  (1)يات االفدددراد وقناعددداتهم الشدددعوري لتصدددبح جدددزء مدددن شخصددد
وهي متشبعة بهذه العادات  والتي كانت تجد في البقاء في البيت دليال على العفدة والشدرف 
ولم يكن لديها الحق في أبداء الرأي حتى في  زواجهدا  فدالقرارات دائمدا كاندت محصدورة بيدد 

خوفدددا عليهدددا مدددن مدددن المجتمدددع المحددديط بهدددا رب األسدددرة وان خروجهدددا يكدددون محددددودا جددددا 
إضددافة لمنعهددا مددن التعلدديم والعمددل خددارج المنددزل حتددى ان الندداس فددي العهددد العثمدداني كددانوا 
يرون أن تعليم المرأة القراءة والكتابة يؤدي إلى فسدادها ومدنهم كتداب الفقيده البغددادي الشديخ 

" وقددد ظددل هددذا االتجدداه سددائدا نعمددان بددن أبددى ربيعددة "اإلصددابة فددي منددع النسدداء مددن الكتابددة 
حتددى عهددد متددأخر وأغلقددت مدددارس البنددات بعددد فتحهددا نتيجددة خددوف اإلبدداء علددى بندداتهم مددن 

، غير ان هذه العادات أخدذت بدالتغير نتيجدة للتطدور الحضداري السدريع القدادم مدن  (2)العار
ض تطددور المواصددالت وامتددزاج   الثقافددات عددن طريددق التعلدديم ووسددائل اإلعددالم فأخددذت بعدد

باالضدمحالل فددخلت المدرأة مجدال التعلديم والعمدل وأصدبحت المدرأة ) األم   تمن هدذه العدادا
بدداء الدرأي واتخداذ القدرارات ،  والموظفة  والزوجة( وبدأت تشدارك الرجدل فدي أعالدة أسدرتها وا 
مددن جهددة أخددرى نجددد أن بعددض العددادات واألعددراف االجتماعيددة التددي الزالددت محافظددة علددى 

                                                 
 . 145،  1997، دار االمين ، القاهرة ،  1رفيقة سليم محمود ،  المرأة العصرية ، ط - 1
د جابر و د. سليمان الخضري الشيخ ، دراسات نفسية في الشخصية العربية ، عالم جابر عبد الحمي - 2

 . 121،  1978الكتب للنشر ، القاهرة ، 
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ت المدددرأة بسلسدددلة مدددن المحدددذورات التدددي لددديس لهدددا صدددلة بددددين وشدددريعة هيمنتهدددا قدددد أحاطددد
فحرمتهددا مدددن اإلرث سدديما فدددي المندداطق الريفيدددة التددي قدددد حسددمت أمدددر اإلرث للددذكور فقدددط 
إضددافة لمصددادرة حقهدددا فددي الموافقدددة علددى الددزواج تعرضدددها للعنددف سدددواء كددان بلضدددرب أو 

 باللفظ  الذي يكون امرأ عاديا وألي سبب أحيانا .
ونتيجددة لمددا سددبق لددم تتصددف العددادات واألعددراف بالعموميددة نظددرا الن الثقافددة نفسددها         

التي اهتمت بالمرأة المطلقة واألرملدة تنقسدم إلدى ثقافدات فرعيدة حينئدذ أصدبح القدانون بمعنداه 
العام والخاص الدرابط الوحيدد والعدام لإلفدراد الدذي يحمدل طدابع العموميدة مدن ناحيدة ويفدرض 

، إضافة إلدى تنظديم العالقدات بدين اإلفدراد فالدولدة تقدوم  (1)ه من ناحية أخرى النظام ويحفظ
والتشريعات وتسهر على تنفيذها وتعاقب من يخدرج عليهدا بعقوبدات واضدحة  نبسن القوا نيي

،  وللمدددرأة فدددي القدددانون العراقدددي خاصدددة والعربدددي والعدددالمي عامدددة مدددواد وبندددود  (2)ومحدددددة 
لحمايددة المددرأة والدددفاع عددن حقوقهددا فددنص قددانون االحددوال قانونيددة جدداءت ضددمنا وتفصدديال 

علددى أن )األسددرة 1959لسددنة 188الشخصددية فددي المددادة العاشددرة مددن الدسددتور العراقددي رقددم 
كمددا اهددتم القددانون نددواة المجتمددع وتكفددل الدولددة حمايتهددا ودعمهددا وترعددى األمومددة والطفولددة 

والرواتدددب واإلعفددداءات القانونيدددة   للرجدددل فدددي مجدددال التعيدددين ابتنظددديم عمدددل المدددرأة ومسددداواته
كمددا مددنح القددانون المددرأة الحددق فددي القبددول أو   (3)(فضددال عددن قددوانيين الرعايددة االجتماعيددة  

الرفض في اختيار الزوج واعتبر رفض المرأة للزواج زواجا باطال وحقهدا فدي طلدب الطدالق 
نظدددم قدددانون األحدددوال كمدددا و  (4)كمدددا نظدددم القدددانون للمدددرأة أمدددور النفقدددة والحضدددانة والوصدددايا 

، كمددا جدداءت التشددريعات القانونيددة لحمايددة المددرأة مددن  (5)الشخصددية أمددور اإلرث وشددروطه 
 .(6)كافة إشكال العنف

                                                 
 . 94علي عبد الرزاق جلبي ، مصدر سابق ،  - 1
، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،  1د. غني ناصر حسين القرمشي ، الضبط االجتماعي ، ط - 2

2011 ،220 . 
 . 187مليحة عوني القصير ، د. صبيح عبد المنعم احمد ، مصدر سابق ،  - 3
 . 372المصدر نفسه ،  - 4
 . 387المصدر نفسه ، - 5
 . 369المصدر نفسه ،  - 6
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فإلى اي مدى استفادت المرأة من هذه القوانيين حيث تسود األفكار العائلية التقليديدة مجدددا 
بالنصددوص القانونيددة فمددثال هددل  والتددي تحرمهددا مددن ممارسددة حقوقهددا المقددررة لهددا بالقددانون او

بأماكنهددا الددذهاب إلددى المحدداكم كونهددا السددبيل لتنفيددذ القددانون للحصددول علددى ارثهددا مددثال مددن 
أخيهددددا المغتصددددب ألمددددوال األب أم سددددتالقي اسددددتهجان ونكددددران مددددن قبددددل المجتمددددع أم هددددل 
بإمكانهددا تقددديم شددكوى علددى الددزوج أو األخ فددي حالددة تعرضددها للعنددف والضددرب فسددتجد مددن 
منفذوا القانون النصح بالسكوت سترا لنفسها كونها قد تتحمل ذنبا لم تقترفه قادما مدن تأويدل 
المجتمددع إلعطدداء الددزوج أو األخ المبددرر لددذلك العنددف سدديما وان مجتمعنددا اليددزال يتقبددل هددذه 
التصرفات وال يستنكرها  في مجتمع قد يعتبر العنف الموجه ضد المرأة جدزءا مدن تربيتهدا ، 

ت هتك العرض واالغتصاب ال يسمح باإلبالغ عنها خوفا من الفضيحة  والعدار حتى حاال
شدكاله عدن النسدق االجتمداعي ككدل ومدن األعدراف والعدادات  ، وهذا يندتج بمختلدف صدوره وا 
والتقاليددد السددائدة فددي المجتمددع وبالتددالي تعددد سددلوك طبيعددي يلددزم الحفدداظ عليدده ومقاومددة أي 

االجتماعية بسدرعة مواكبدة التطدورات الحضدارية التدي تسدابق تغيير له لذا قد تتغير العادات 
الددزمن وقددد تتبددددل األعددراف االجتماعيددة وبصدددورها البطيئددة كونهددا اشدددد قددوة وتماسددك داخدددل 
المجتمددع لكددن حتددى القددوانيين التددي أوجدددها التطددور االقتصددادي واالجتمدداعي لددم تسددتطع فددي 

 ماعيا . بعض جوانبها كسر الحواجز العرفية المتفق عليها اجت
 

 خاتمة البحث 
توصل البحث الى جملة من النتائج في ضوء االطار النظري الذي تناولده البحدث فقدد تبدين 
لنا مدن معطيدات الدراسدة مبلدغ العنايدة الكبدرى التدي يؤديهدا الددين االسدالمي للمدرأة وتفصديل 
ه حقوقهدددددا فهنددددداك عالقدددددة ال يمكدددددن فصدددددلها بدددددين ديدددددن المجتمدددددع وعادتددددده وتقاليدددددده وأعرافددددد

االجتماعيددة وقواعددده القانونيددة ،فضددال عددن قددوة وصددرامة بعددض األعددراف االجتماعيددة داخددل 
المجتمدددع التدددي اسدددتمر نفوذهدددا رغدددم التطدددور والتغييدددر الحضددداري السدددريع ورغدددم قدددوة القهدددر 
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واإللزام التي يتمتع بهدا القدانون اال انده لدم يحمدي المدرأة مدن أعدراف مجتمعهدا ،واخيدرا وجددنا 
 بعاداته وتقاليده كان اقوى من ضغط دور القانون .ان ضغط المجتمع 

 التوصيات والمقترحات
التأكيدددد علدددى دور الددددين مدددن خدددالل الشدددرائع السدددماوية والسدددنن النبويدددة الشدددريفة التدددي  -

حفظدددت للمدددرأة حقوقهدددا مدددن خدددالل النددددوات الدينيدددة فضدددال عدددن دور خطبددداء الجوامدددع 
 حفظ حقوق االفراد وبضمنها المرأة .بحث االفراد على الرجوع الى التعاليم الدينية ل

دور وسددائل االعددالم المرئيددة والمسددموعة فددي تثقيددف المجتمددع بمددا يحفددظ حقددوق المددرأة  -
 كاملة ونبذ العادات التي من شئنها غبن حقوق المرأة .

 تشجيع المرأة على المطالبة بحقوقها كاملة التي نص عليها الدين االسالمي . -
ف االجتمدداعي والقددانون كرسددالة ماجسددتير  كددون الحددديث تقددديم واقددع المددرأة بددين العددر  -

 عن هذا الموضوع بحاجة الى دراسة اوسع واشمل .
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Abstract 
     The research's goal is to introduce woman reality between 

tradition and law; the researchers conducted the study relying on the 

historical approach through backing to the origin of the history for 

the subject. 

      The researchers achieved several results, from these results are 

submission of the woman to the authority of the traditions which 

include family's authority beside the power and toughness of some 

traditions which highly related to women .These traditions are 

originated in social  traditions and cultural traditions which effect on 

social personalization components .This situation makes it ignores 

the law rights and disability of taking any decision exclusive to it . 

 
 
 
 
 
 

 


