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إقزار 

 

أٔٙب لذِذ  (اٌّشأح ث١ٓ األفبٌخ ٚاٌّؼبفشح)ئ٠ّبْ خ١ًٍ ِٛعٝ ػ١ذ   ِمذِخ اٌشعبٌخ :  ألش أٔب اٌطبٌجخ

ٌغبِؼخ اٌمذط ١ًٌٕ دسعخ اٌّبعغز١ش، ٚأٔٙب ٔز١غخ أثؾبصٟ اٌخبفخ، ثبعزضٕبء ِب رُ اإلؽبسح ئ١ٌٗ ؽ١ضّب 

. ٚسد، ٚأْ ٘زٖ اٌشعبٌخ أٚ أٞ عضء ِٕٙب ٌُ ٠مذَ ١ًٌٕ أ٠خ دسعخ ػ١ٍب ألٞ عبِؼخ أٚ ِؼٙذ

 

: اٌزٛل١غ

  ئ٠ّبْ خ١ًٍ ِٛعٝ ػ١ذ

 19/7/2006:  اٌزبس٠خ
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شكز ٔعزفاٌ 

ِٚٓ ٠ؾىش فأّب ٠ؾىش : "اٌؾّذ هلل اٌزٞ ثٕؼّزٗ رزُ اٌقبٌؾبد، اٌمبئً فٟ ِؾىُ اٌزٕض٠ً

"ٌٕفغٗ
1

ِٓ ال ): ، ٚاٌقالح ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٌٛٗ األ١ِٓ اٌزٞ ث١ٓ ٌٕب أدة اٌؾىش ٚأ١ّ٘زٗ، ؽ١ش لبي

(٠ؾىش إٌبط ال ٠ؾىش هللا
2

 .

فبٌؾىش هلل أٚال ػٍٝ ِب ٠غش ِٓ وزبثخ ٘زٖ اٌشعبٌخ، ٚأعزغفشٖ عً ٚػال ػٍٝ ِب لذ ٠ىْٛ لذ 

ٚلغ فٟ ٘زٖ اٌشعبٌخ ِٓ أخطبء ال أػٍّٙب ٌُٚ أرؼّذ٘ب ٚال ِٕبؿ ِٓ اٌٛلٛع ثٙب، صُ أرمذَ ثبٌؾىش 

اٌغض٠ً ٌىً ِٓ ػٍّٕٟ ٚٚعٕٟٙ ٚلذَ ٌٟ إٌقؼ ٚاإلسؽبد ٚاٌّغبػذح، ؽزٝ خشعذ اٌشعبٌخ فٟ 

. ؽٍزٙب ٘زٖ

 ٚأثذأ ثؾىش ٌٍذوزٛسح ِش٠ُ فبٌؼ، عضا٘ب هللا خ١شا ػٍٝ لجٌٛٙب اإلؽشاف ػٍٝ ٘زٖ اٌشعبٌخ، 

. ٚػٍٝ دػّٙب ٌٟ، ٚػٍٝ ِالؽظبرٙب اٌم١ّخ

وّب ٚأؽىش اٌذوزٛس ئعّبػ١ً ٔٛا٘نخ، ِٓ عبِؼخ اٌمذط، اٌّّزؾٓ اٌذاخٍٟ، ٚاٌذوزٛسؽبفظ 

.   ِؾّذ اٌغؼجشٞ، ِٓ عبِؼخ اٌخ١ًٍ، اٌّّزؾٓ اٌخبسعٟ، فغضاّ٘ب هللا ػٕٟ خ١ش اٌغضاء

وّب ٚال ٠فٛرٕٟ أْ أؽىش عبِؼخ اٌمذط، ٚأخـ ثبٌزوش ػّبدح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب، ٚاٌمبئ١ّٓ 

. ػٍٝ ثشٔبِظ ِبعغز١ش اٌذساعبد اإلعال١ِخ اٌّؼبفشح

ٚأخ١شا، ١ٌٚظ آخشا، أؽىش أعشرٟ اٌىش٠ّخ ػٍٝ ِب لذِزٗ ٌٟ ِٓ ػْٛ ِٚغبػذح، ٚػٍٝ 

فجش٘ب ػٍٟ خالي أؾغبٌٟ ػٕٙب ثبٌجؾش ٚاٌىزبثخ، ٚأخـ ثبٌزوش صٚعٟ اٌذوزٛس ِقطفٝ أثٛفٛٞ 

فٟ ِٕٙخ "اٌزٞ لذَ اٌىض١ش أوبد١ّ٠ب، ٚػ١ٍّب فٟ ؽ١برٕب األعش٠خ، فمذ وبْ خالي ٘زٖ اٌفزشح ِٚٓ لجً 

. ، فبهلل أعأي أْ ٠غؼً وً رٌه فٟ ١ِضاْ ؽغٕبرٗ"أٍ٘ٗ

أِب ٚلذ ؽىشد ع١ّغ ِٓ روش، فأعز١ّؼ ػزسا ِٓ ٌُ أروشُ٘ ثبإلعُ، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ 

اػزضاصٞ ثىً ِالؽظخ ٚئسؽبد رٍم١زٗ ِٓ أعبرزرٟ اٌىشاَ، ٚفمُٙ هللا ٌخذِخ د٠ٕٗ، ئال إٟٔٔ أرؾًّ 

. اٌّغإ١ٌخ اٌىبٍِخ ػٓ أٞ خطأ أٚ رمق١ش ٚسد ٘زٖ فٟ اٌشعبٌخ

                                                 
1
 12آ٠خ :  عٛسح ٌمّبْ 

2
 .ؽذ٠ش ؽغٓ فؾ١ؼ: أخشعٗ اٌزشِزٞ، وزبة اٌجش ٚاٌقٍخ، ثبة ِب عبء فٟ اٌؾىش ٌّٓ أؽغٓ ئ١ٌه، ٚلبي  
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اإل٘ذاء 

 

 

. ئٌٝ وً اِشأح ِغٍّخ رذسن عّبي اإلعالَ، ٚرزة ػٕٗ، ٚرؼزض ثٗ، ٚرؾبٚي أْ رؼ١ؼ ثّمزنبٖ

 

 

ئ٠ّبْ خ١ًٍ ػ١ذ 
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ٍِخـ اٌشعبٌخ  

 

 

 

     رؼذ لنب٠ب اٌّشأح ِٓ أُ٘ اٌمنب٠ب اٌزٟ صبس اٌغذي ؽٌٛٙب مّٓ أهش أوبد١ّ٠خ ِٚغزّؼ١خ أخشٜ 

ٚلذ اِزذ إٌمبػ ؽٛي اٌّشأح، ثاؽىب١ٌبرٗ . ثؾ١ش ٌُ ٠ؼذ ثبإلِىبْ، ٚال ِٓ اٌّقٍؾخ، رغٕت ٘زٖ اٌمنب٠ب

ثً ٠ّىٓ . اٌؾذ٠ضخ، فٟ اٌضِبْ ِٓ ثؼذ ػقش اٌز٠ٕٛش، ٚفٟ اٌّىبْ ١ٌؾًّ اٌؾشق ثؼذ أْ اوزغؼ اٌغشة

اٌمٛي أْ اإلؽىب١ٌبد اٌّزؼٍمخ ثّؾىً اٌّشأح ٚفٍذ ئٌٝ وبفخ أفمبع اٌّؼّٛسح، ٚئٌٝ ع١ّغ األُِ، 

  .ٚرٌه رؾذ ِغّٝ رؾش٠ش اٌّشأح

ِٚؾىٍخ اٌذساعخ ئْ ٕ٘بٌه خٍطب ٚامؾب ث١ٓ ِىبٔخ ٚدٚس اٌّشأح مّٓ اٌشؤ٠خ اإلعال١ِخ 

اٌمبئّخ ػٍٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ اٌّؾشفخ ِٓ عٙخ، ٚث١ٓ ِّبسعبد اٌّغ١ٍّٓ اٌفؼ١ٍخ اٌزٟ اثزؼذد 

ٌٚألعف اٌؾذ٠ذ، ٕ٘بٌه . ػٓ اٌزقٛس اإلعالِٟ ثغجت ػٛاًِ صمبف١خ ِؾ١ٍخ أٚ ٚافذح، ِٓ عٙخ أخشٜ

. ِٓ ٠زؼّذ اٌؾذ٠ش ػٓ ٘زٖ اٌّّبسعبد اٌخبهئخ وأٔٙب رؼجش ػٓ اإلعالَ، ١ٌٚظ ػٓ اٌّغ١ٍّٓ

 ِٚٓ ٕ٘ب، فاْ اٌضمبفخ اٌّؾ١ٍخ ال رزفك دائّب ِغ اٌزقٛس اإلعالِٟ، ٚأِب اٌٛافذ فأػظُ ئؽىب١ٌزٗ 

٘ٛ ر١بس رؾش٠ش اٌّشأح، ِٚشادٖ ئخشاط ٔغك ِؼشفٟ ٠شمٟ أ٘ٛاء اٌغشة، ٠ٚؾشط إٌغك اٌّؼشفٟ 

اإلعالِٟ، ٠ٚغؼٍٗ ٠زٕبصي ٠ٕٚقبع ٌٍؼم١ٍبد ٚاٌفؼب١ٌبد اٌزٟ رقت فٟ فبٌؼ ؽشوخ اٌزؾش٠ش 

٘ٛ األّٔٛرط " اٌمش٠خ اٌى١ٔٛخ"فبألّٔٛرط اٌغشثٟ اٌّطشٚػ ا٢ْ ػٍٝ أً٘ .  اٌّضػِٛخ ٘زٖ

ٚاألّٔٛرط .  اٌفقٍذ٠ٕٟ، أٚ ِب افطٍؼ ػ١ٍٗ ػبدح ثبٌؼٍّبٟٔ ٚ٘ٛ اؽزمبق ِغٍٛه ِٓ ٔبؽ١خ ِؼشف١خ

اٌفقٍذ٠ٕٟ ٠منٟ ػٍٝ خقٛف١بد اٌّشأح اٌزٟ وشِٙب اٌؾشع اإلعالِٟ ثٙب، ٠ٚشِٟ ئٌٝ رفى١ه ِجٕٝ 

. اٌّشأح اٌّغٍّخ ثؾ١ش رزٚة فٟ األهشٚؽبد اٌٛافذح ٚاٌّؼبفشح

 ٚلذ اخزٍف أعٍٛة اٌزؼبًِ ِغ األّٔٛرط اٌفقٍذ٠ٕٟ، فٕٙبٌه ثؼل اٌّفىش٠ٓ اٌّغ١ٍّٓ اٌز٠ٓ 

ٌغأٚا ئٌٝ اٌذفبع ػٓ اٌشؤ٠خ اإلعال١ِخ، ٚفٟ ثؼل اٌؾبالد ٠زُ اٌذفبع ػٓ اٌّٛسٚس اٌضمبفٟ اٌّؾٍٟ 
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ٕٚ٘بٌه ِٓ خطٝ ثبرغبٖ األّٔٛرط اٌفقٍذ٠ٕٟ . ٚاٌزٞ ٠خبٌف اٌزقٛس اإلعالِٟ فٟ ثؼل عٛأجٗ

. ٚفٛال ئٌٝ اٌزّبصً ِغ اٌّٛلف اٌغشثٟ

 ٌمذ أفجؼ فبؽت اٌّٛلف األخ١ش إٌبفزح اٌزٟ ٠ذخً ِٕٙب ر١بس اٌزغش٠ت اٌزٞ ٠زُٙ اإلعالَ 

ٕٚ٘ب ٠زُ اٌخٍو ث١ٓ اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ اٌزٞ . ثبٔزمبؿ ؽمٛق اٌّشأح اٌغ١بع١خ ٚاإلعزّبػ١خ ٚاإللزقبد٠خ

ٚال ٠غزغشة ٘زا . ٠مذَ اٌقٛسح اٌّضب١ٌخ ٌّىبٔخ اٌّشأح، ٚث١ٓ اٌّغزّغ اٌزٞ ٠ٙنُ ثؼل ؽمٛق اٌّشأح

ِٓ ِغزّؼبد رمَٛ فٟ ٔفظ اٌٛلذ ثٙنُ ؽمٛق اٌشعً؟ ئْ اإلؽىب١ٌخ ٚاؽذح فٟ اٌؾبٌز١ٓ، أال ٟٚ٘ 

. ػذَ رطج١ك اٌشؤ٠خ اإلعال١ِخ ػٍٝ أسك اٌٛالغ

 ٚرىّٓ أ١ّ٘خ ٘زٖ اٌذساعخ فٟ رٛم١ؼ ِؼبٌُ اٌشؤ٠خ اإلعال١ِخ ٌٍّشأح، ٚث١بْ اخزالف ٘زٖ 

، فٟ ئٌمبء  اٌذساعخ ٘زٖ أ١ّ٘خ وّب رأرٟٚ . اٌشؤ٠خ ػٓ وض١ش ِٓ اٌظٛا٘ش اإلعزّبػ١خ ثبٌّؼٕٝ اٌؾبًِ

 اٌغزٚس اٌّؼشف١خ ٌٍّؾىٍخ، ٚثبإلمبفخ ئٌٝ اٌغٛأت إٌظش٠خ اٌزٟ رؼضص ِىبٔخ اٌّشأح، فاْ اٌنٛء ػٍٝ

اٌذساعخ رؾ١ش ئٌٝ اٌغٛأت اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠ّىٓ، ثً ٠زٛعت األخز ثٙب ألْ إٌّٛرط اٌؼٍّٟ أعشع رأص١شا 

فٟ اٌٛػٟ، ِّٚب ال ؽه ف١ٗ أْ ٘زا ٠مغ مّٓ اٌؾٙٛد اٌؾنبسٞ اإلعالِٟ، ٚ٘ٛ سد٠ف ٌٍغبٔت 

.  إٌظشٞ

رٙذف ٘زٖ اٌذساعخ ئٌٝ ئػبدح ثٕبء ِىبٔخ اٌّشأح ثؾغت اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ اٌؾش٠فخ، ِغ              ٚ

.  رفى١ه األّٔٛرط اٌّؼشفٟ اٌغشثٟ، ٚاٌضمبفخ اٌّؾ١ٍخ اٌزٟ رزٕبلل ِغ اٌزؼب١ٌُ اإلعال١ِخ اٌقش٠ؾخ

، ٚو١ف أْ اؽزشاَ ٘زٖ اٌخقٛف١خ ال اٌّشأح ئٌٝ رغ١ٍو اٌنٛء ػٍٝ خقٛف١خ اٌذساعخ رٙذف ٘زٖٚ

 .٠ؼٕٟ ٔفٟ اٌّغبٚاح، ٚوزٌه ث١بْ أْ اٌّغبٚاح ال رؼٕٟ اٌّّبصٍخ فٟ وً دٚس

و١ف ٠ّىٓ رفى١ه اٌقٛسح إٌّط١خ ٌٍّشأح :        وّب ٚرٙذف اٌذساعخ ئٌٝ اإلعبثخ ػٓ اإلعئٍخ اٌزب١ٌخ

اٌّغٍّخ؟  ِب ٟ٘ ِقبدس اٌضمبفخ اٌّؾ١ٍخ اٌزٟ رزؼبسك ِغ اٌشؤ٠خ اإلعال١ِخ؟ ً٘ هشػ األّٔٛرط 

اٌغشثٟ اٌٛافذ ٌزؾش٠ش اٌّشأح لبئُ ػٍٝ ِغٍّبد فؾ١ؾخ أٚ رغبسة ػ١ٍّخ ٔبعؾخ؟ 
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أػزّذد اٌذساعخ ػٍٝ اعزمشاء ٚرؾ١ًٍ إٌقٛؿ إٌّزمبح ٌجٕبء ِىبٔخ اٌّشأح فٟ إٌغك  

أِب خطٛاد اٌذساعخ فززّضً فٟ .  اٌّؼشفٟ اإلعالِٟ ِٚمبسٔخ ِٛمٛػبرٙب ثبٌضمبفز١ٓ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌٛافذح

رؾذ٠ذ اٌّٛمٛػبد ٚإٌقٛؿ اٌمشآ١ٔخ ٚاٌؾذ٠ض١خ اٌزٟ ٠شاد دساعزٙب، ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ ِٕب٘ظ اٌجؾش 

ٚثبٌٕغجخ ٌٍٕقٛؿ ٚاألدث١بد اٌزٟ رؼجش ػٓ اٌفىش اٌٛافذ ٚاٌضمبفخ .  اٌّزجؼخ فٟ اٌؼٍَٛ اإلعال١ِخ

. اٌّؾ١ٍخ فززُ دساعزٙب ثٕبء ػٍٝ ِٕٙغ١خ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ

 ٚلبِذ اٌذساعخ ثّؾبٌٚخ ثٕبء ّٔٛرط ِزىبًِ ٌذٚس ِٚىبٔخ اٌّشأح فٟ اٌزقٛس اإلعالِٟ 

. إٌّجضك ِٓ اٌمشآْ ٚاٌغٕخ،  ٚلذ ٚمؾذ ٘زٖ اٌشعبٌخ أ١ّ٘خ اإلهبس اٌّؼشفٟ ٌّضً ٘زٖ اٌذساعبد

ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ ؽنٛس اٌغبٔت إٌظشٞ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ، ئال أٔٙب لبِذ ثشفذ ٚالغ اٌّشأح األ١ٌُ، 

عٛاء اٌّزأصش ثبٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ اٌّٛسٚصخ ٚإٌّمطؼخ ػٓ اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ، أٚ ٚالغ اٌّشأح اٌّزأصش  

. ثبٌز١بساد إٌغ٠ٛخ اٌزؾشس٠خ اٌغشث١خ، عٛاء وبْ رٌه فٟ ثٍذأٙٓ األف١ٍخ أٚ فٟ ثالدٔب اإلعال١ِخ

 ٚلذ ث١ٕذ اٌذساعخ ؽمٛق اٌّشأح فٟ اإلعالَ، ِٚٓ رٌه خقٛف١زٙب فٟ أْ رىْٛ اِشأح ال 

. رٍٙش خٍف ِّبصٍخ اٌشعً فٙزا ١ٌظ ِٓ اٌّغبٚاح

 ِٚٓ أُ٘ إٌزبئظ اٌزأو١ذ ػٍٝ دٚس اإلعزخالف فٟ األسك ٚ٘ٛ رى١ٍف ٌٍّشأح ٚاٌشعً ػٍٝ 

. ؽذ عٛاء

كأما اىـ التكصيات التكصيات ،أف يتـ تنقية الرؤية اإلسبلمية لممرأة مما قد يككف قد عمؽ 
بيا مف أفياـ خاطئة مصدرىا التراث الشعبي أك الكافد مف الغرب، كبناء عمى ذلؾ أكدت الدراسة 

عمى أف  الكاقع، عمى أىميتو، ليس مصدرا مف مصادر المعرفة اإلسبلمية، كمف ضمف ذلؾ مكضكع 
. المرأة في اإلسبلـ

كمف التكصيات أف يتـ اإلحتكاـ في مكاضع الخبلؼ في قضايا المرأة إلى القرآف كالسنة، 
كأف يسترشد بفيـ السمؼ الصالح كالعمماء األجبلء، كأف يتـ طرح الحمكؿ اإلسبلمية لمشكؿ المرأة 
بمفردات كلغة خطاب إسبلمي يتناسب مع العصر الذم نعيش فيو، كأف تمكف المرأة مف حقكقيا 
المشركعة كمنيا أداء دكرىا الحضارم الريادم، كأف يرد اإلعتبار إلى دكر المرأة في أسرتيا، أمان 

كزكجان، كعمى أف يستفاد مف تجارب األمـ األخرل فيما يتعمؽ بالمرأة، بحيث يتـ تجنب المشكبلت 
 .التي أفرزتيا رؤاىـ كحضاراتيـ
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 :المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 
إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، مف ييده اهلل 
فيك الميتد، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، أشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف محمدا 

. عبده كرسكلو
 
يا أييا الناس اتقوا ربكم الذي خمقكم من نفس واحدة، وخمق منيا زوجيا وبث منيما رجاال كثيرا "

 1: سورة النساء" ونساءا واتقوا اهلل الذي تساءلون بو واألرحام، إن اهلل كان عميكم رقيبا
 

خيركـ خيركـ "كأفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف، محمد رسكؿ اهلل القائؿ 
، قدكة الرجاؿ كالنساء إلى يـك القيامة، معمـ الناس الخير، كعمى أصحابو 3"ألىمو، كأنا خيركـ ألىمي

الذيف حممكا لكاء الديف، كرفعكا رايتو خفاقة داخؿ كخارج ربكع الجزيرة العربية، ككصمكا إلى أرض لـ 
ىا مف قبؿ، فحممكا إلييا اليدم النبكم في صفائو، فكانكا خير مف حمؿ لكاء اإلستخبلؼ في ؤكيط

: األرض، كخير مف عمركىا، كعمى مف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف، أما بعد
 

فإف مف أبرز األمكر  كالقضايا التي ييتـ بيا العالـ اليـك ىي قضية المرأة ، فقد أصبحت مف 
القضايا ذات األىمية القصكل، فمـ تصؿ قضية المرأة  إلى مثؿ ىذا اإلىتماـ أك  الكعي في أم     
عصر مف العصكر، سكاء مف الناحية النظرية أك  العممية، فبعد عصكر مف التبعية كالخنكع كالتمييز 
ضدىا، كبشكؿ رئيس في الغرب، طالبت المرأة  بالمساكاة بينيا كبيف الرجؿ، ككصمت في النياية إلى 
ف لـ تحسف استغبلليا لعدـ كجكد  إحداث كعي بقضاياىا كأصبحت تتمتع بيامش كبير مف الحرية، كا 

رؤية سميمة لدييا في الغالب، فسمكت طريقا نيايتو تدمير األسرة كأصغر كحدة في المجتمع، 
كيؼ ال كقد انحسر . كاختارت لنفسيا سمككا اجتماعيا ىك أقرب لئلباحة منو إلى أم  تصنيؼ آخر

                                                 
3
َ 1988، 3 ِىزت اٌزشث١خ اٌؼشثٟ ٌذٚي اٌخ١ٍظ ، اٌش٠بك ه1608 األٌجبٟٔ، فؾ١ؼ عٕٓ ئثٓ ِبعخ، سلُ  
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دكر الديف في الغرب، كفقد تأثيره عمى الناس، فكصمكا إلى ما كصمكا إليو عمى الرغـ مف بقية عندىـ 
 .ال زالت تقاـك كلكف التيار جارؼ

 
كما كصمت إليو حاؿ المرأة  في الغرب ال يمنع مف إعادة النظر في حاؿ المرأة  المسممة كالعربية 

عمى كجو الخصكص، كذلؾ ألف كاقع التخمؼ العاـ قد أثر عمى مكانتيا األصيمة في الرؤية 
اإلسبلمية، فقد حرمت منيا، كىي تتعرض لمزيج مؤلـ مف القير كالظمـ بسبب المكركث التقميدم 

. كالذم ال عبلقة لو بالكتاب كالسنة، كالذم شكؿ تركيبة الرجؿ اإلجتماعية
 

 إف اإلزدكاجية التي يعيشيا الرجؿ بيف التقميد كالحداثة، كبيف المحافظة كالتغيير، أدت إلى انفصاـ 
 .في شخصية الرجؿ في تعاممو مع المرأة 

 
إف ىذا الكاقع المرير الذم تعيشو المرأة  كتعاني منو ىك الذم دفعني إلى اإلىتماـ بقضية المرأة  

 .كبالدكر الذم تستطيع أف تقـك بو، لتساعد في عممية التغيير كالنيكض بالمجتمع
 

كقد احتمت قضايا المرأة  مساحة كاسعة في األدبيات المعاصرة سكاء تمؾ التي تعبر عما يمكف 
تسميتو باألصالة أك  تمؾ التي تعبر عف المعاصرة، كىي منتشرة في الشعر كالنثر، كفي الفقو 

 .كالقانكف، كفي القصص كالحكايات كاألمثاؿ الشعبية
 

كتظؿ قضايا المرأة  مجاال خصبا لئلبداع في البحث كالكتابة، فقضيتيا تستحضر اإلزدكاجية 
 .كالتناقض في المجتمعات البشرية، شرقية كغربية، ككأنما ىنالؾ صراع أبدم بينيا كبيف الرجؿ

 
لقد ركزت الكتابات  السابقة عمى أمكر فقيية في الغالب مثؿ الزكاج كالطبلؽ، كسمطت الضكء عمى 
قضايا حقكؽ ككاجبات الزكجة بمغة الفقو، كلكنني في ىذا البحث سأحاكؿ أف أبيف الكاقع الحقيقي 

 .لممرأة المسممة في مجتمعنا المعاصر
 

كسأبيف، في المقابؿ، أف اإلسبلـ اىتـ بالمرأة اىتماما بالغا، كلـ يجعميا خصما لمرجؿ، بؿ ىما 
ف كانت مخمكقا رقيقا ذات عكاطؼ كمشاعر، إال أنيا كاممة  يكمبلف بعضيما البعض، كلكنيا كا 

كمف ثـ فإف التفريط . األىمية كالرجؿ إال فيما أراحيا الشارع منو لخصكصية فييا كاستثناء ال قاعدة
 .في حؽ المرأة  ضمف التصكر اإلسبلمي حرميا كحـر المجتمع مف خير كثير
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إف مما ال شؾ فيو أف ىنالؾ فئات في المجتمعات الغربية كاإلسبلمية تسمؾ سمككا كحشيا في تعامميا 

مع المرأة، كالعنؼ الجسدم كالمفظي، كمثؿ ىذه الفئات ال تقبؿ أف تمعب المرأة  دكرا فعاال في 
المجتمع، كأف تحمؿ راية االستخبلؼ كاإلعمار في األرض، كأف تنافس الرجؿ في عمؿ الخير في 

إف الرفض ىنا سببو الثقافة التي بني عمييا الرجؿ المتأثرة بالعادات كالتقاليد . جميع المجاالت
 .المكركثة، كالتي يحافظ عمييا إلى درجة التقديس

 
كلقد تتبعت في ىذا البحث المنيج اإلسبلمي الذم يقـك عمى المساكاة بيف العباد حيث ال فرؽ بيف 

 :(صمى اهلل عميو كسمـ)قاؿ رسكؿ اهلل . ذكر كأنثى، كغني كفقير، كحاكـ كمحككـ
 
ال يقتل مؤمن بكافر وال  المؤمنون تتكافأ دماؤىم، ويسعى بذمتيم أدناىم، وىم يد عمى من سواىم،"

"ذو عيد في عيده
4 

 
كمف أجؿ المحافظة عمى اليكية اإلسبلمية يجب الرجكع إلى األصؿ، كال يمكف أف نتصكر الحاضر 
لى الرؤية اإلسبلمية األصيمة  أك المستقبؿ منقطعا عف الماضي، فالرجكع إلى المصادر اإلسبلمية كا 

كقد ربط المفكركف المسممكف بيف العقيدة . لئلنساف كالككف كالحياة، ىي قضية معرفية كحضارية
ذلؾ ألف . كالفقو كالعبادات مف جية، كالمياديف السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية مف جية أخرل

األنمكذج التكحيدم يقدـ رؤية شمكلية لحياة اإلنساف بجميع أبعادىا، كىذه الرؤية تستكعب قضايا 
. العصر ألف اإلسبلـ صالح لكؿ زماف كمكاف، كدكف الكقكع في فخ التغريب كالحداثة الكافديف

                                                 
4
ىذا حديث : قاؿ الحاكـ .زيادة كفيو 2623 أخرجو أحمد كأبك داكد كالنسائي، كعند الحاكـ في المستدرؾ برقـ  

 .صحيح عمى شرط الشيخيف ك لـ يخرجاه
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 تقسيم البحث
 

 :ينقسـ ىذا البحث إلى ستة فصكؿ
 

المرأة  ومنيجية األصالة اإلسالمية      : الفصل األول
 

منيجية األصالة اإلسبلمية عمى ضكء الكتاب كالسنة    : المبحث األكؿ 
المفاىيـ األساسية لؤلصالة اإلسبلمية : المبحث الثاني
شخصية المرأة  في الكتاب كالسنة : المبحث الثالث
حقكؽ المرأة  باعتبارىا مف أىؿ اإلسبلـ   : المبحث الرابع

 األنمكذج النبكم في التعامؿ مع المرأة  كأنمكذج متجدد   :. المبحث الخامس
 

  الواقع االجتماعي لممرأة في المجتمع اإلسالمي المعاصر   : الفصل الثاني
 

المرأة  كمنيجية التغيير اإلجتماعي : المبحث األكؿ
مشاركة المرأة  في الحياة اإلجتماعية : المبحث الثاني
أكجو التمييز ضد المرأة  كصكر معاناتيا : المبحث الثالث
 (صمى اهلل عميو كسمـ)النشاط االجتماعي لممرأة في عصر الرسكؿ : المبحث الرابع

 
العالقة الجدلية بين األسرة والمرأة  في التشكيل الثقافي واالجتماعي : الفصل الثالث

 
مكانة المرأة  في األسرة اإلسبلمية : المبحث األكؿ 
التقاليد الجاىمية كدكرىا في تجييؿ المرأة  : المبحث الثاني
دكر االستعمار كالتغريب في تعميـ المرأة  : المبحث الثالث
في فتح أبكاب العمـ لممرأة  (صمى اهلل عميو كسمـ)منياج الرسكؿ : المبحث الرابع

المرأة  بيف النص الديني كاألمثاؿ الشعبية : المبحث الخامس
 .صكرة المرأة  في الكتابات العربية المعاصرة: المبحث السادس
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دور المرأة  السياسي : الفصل الرابع
 

كعي المرأة كأىميتيا السياسية ك دكر األسرة في ذلؾ : المبحث األكؿ
حرية الرأم كالعمؿ في السياسة : المبحث الثاني
دكر المرأة  في الشكرل كالشأف العاـ : المبحث الثالث

البيعة .1  
الكالية .2
القضاء  .3

   (صمى اهلل عميو كسمـ)مشاركة المرأة  السياسية زمف الرسكؿ : المبحث الرابع
 

اإلعالم والدعوة ودور المرأة  : الفصل الخامس
 

أىمية األعبلـ في المجتمع المعاصر : المبحث األكؿ
كاقع المرأة  في اإلعبلـ المعاصر : المبحث الثاني
دكر المرأة  اإليجابي كالسمبي في اإلعبلـ : المبحث الثالث
عمؿ المرأة  في اإلعبلـ كمكقؼ الشريعة منو : المبحث الرابع

 .دكر المرأة  في الصحكة اإلسبلمية كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر: المبحث الخامس
 

الخصائص البشرية لممرأة : الفصل السادس
 

التككيف البدني كالنفسي لممرأة : المبحث األكؿ
الفرؽ بيف الرجؿ كالمرأة  بيف المساكاة كالمماثمة : المبحث الثاني
حاجات المرأة العضكية كالغرائزية : المبحث الثالث
 تنظيـ العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة  كمفيـك الفتنة: المبحث الرابع

 
 خالصة البحث: الخاتمة

ربنا ال تؤاخذنا إف نسينا أك أخطأنا، ربنا كال تحمؿ عمينا إصرا كما حممتو عمى الذيف مف قبمنا، ربنا "
كال تحممنا ما ال طاقة لنا بو، كاعؼ عنا كاغفر لنا كارحمنا، أنت مكالنا فانصرنا عمى القـك 

  286البقرة "الكافريف
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 الفصل األول

 

" المرأة  ومنيجية األصالة اإلسالمية"
 
منيجية األصالة اإلسالمية عمى ضوء الكتاب والسنة  (1
 المفاىيم األساسية لؤلصالة اإلسالمية (2

 شخصية المرأة في الكتاب والسنة (3

 حقوق المرأة باعتبارىا من أىل اإلسالم (4

 األنموذج النبوي في التعامل مع المرأة  (5
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: مقدمة

إف كؿ فكر بشرم يتبمكر بعيدا عف القرآف كالسنة، كلـ ينطمؽ مف مفاىيـ اإلسبلـ، ال يمكف كصفو 
كقد يككف ىذا . بأنو فكر إسبلمي، كلك كاف صاحبو ينتمي إلى الديف اإلسبلمي بصكرة أك بأخرل

الفكر قد  تأثر  بأدياف كعقائد كمبادلء أخرل، كدخمت فيو عادات كتقاليد تنبع مف ثقافات محمية ال 
 .يمكف لمرؤية اإلسبلمية أف تتصالح معيا 

 

كقد أحدث التداخؿ الثقافي، كدخكؿ الفكر الكافد عمى فضاء الفكر اإلسبلمي،  كثيرا مف اإللتباس 
 .عمى المنيجية اإلسبلمية األصيمة، كبالتالي عمى نظرة اإلنساف لمككف كاإلنساف كالحياة

 

طار يتحرؾ  لقد بيف اإلسبلـ الحقائؽ اإلليية الكاممة لمعقؿ البشرم ليككف لمعقؿ أصؿ يعكد إليو، كا 
فيو، كمادة يشكميا، كمنيج يتبعو، حتى يعرؼ العقؿ قدره كالمجاؿ الذم يجب عميو الخكض فيو 

 .كالذم سيحقؽ فيو خبلفتو عمى األرض
 

إف كؿ فكر بحاجة إلى محكر ثابت مف الحقائؽ كالقيـ التي تناسب المجتمع اإلنساني كتمبي حاجتو 
. في كؿ زماف كمكاف، كىذا المحكر لف نجده إال في الكتاب الكريـ كالسنة المطيرة

 

اإلنساف خميفة عمى ىذه األرض كحممو المسؤكلية كاألمانة - سبحانو كتعالى-كلذلؾ فقد جعؿ اهلل 
 :حتى يقـك بالتكاليؼ التي فرضيا عميو، قاؿ تعالى

 

إنا عرضنا األمانة عمى السمكات كاألرض كالجباؿ فأبيف أف يحممنيا كأشفقف منيا كحمميا اإلنساف "
 .72: األحزاب" إنو كاف ظمكمان جيكالن 

 

عمار األرض، كتحقيؽ اإلستخبلؼ فييا يتطمب التفكير، كىك  كمما ال شؾ فيو أف حمؿ األمانة كا 
فطرة مف اهلل تعالى فطر اإلنساف عمييا حتى يصؿ في نياية المطاؼ إلى الغاية التي خمؽ مف 

 :أجميا، كىي أف ىذا الككف لـ يخمؽ سدل، كأف عميو عبادة اهلل، قاؿ تعالى
 

آل "  واألرض، ربنا ما خمقت ىذا باطاًل سبحانك فقنا عذاب النارتويتفكرون في خمق السماوا"... 
. 191:عمران
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المسمميف عمى طمب العمـ كالتفقو في الديف كالتدبر في  (صمى اهلل عميو كسمـ)كقد شجع الرسكؿ 
آيات الككف، كأقرىـ عمى االجتياد العقمي فيما ال نص فيو، كما في قصة معاذ بف جبؿ حينما بعثو 

مؤصبل لمسألة الشكرل في - يشاكر أصحابو  (صمى اهلل عميو كسمـ)، ككاف رسكؿ اهلل 5إلى اليمف
كيحتـر رأييـ كيقبؿ بو كما حدث  قبيؿ معركة بدر حينما أخذ برأم     الخباب - النظاـ اإلسبلمي

: بف المنذر الذم قاؿ
 اهلل، ليس لنا أن نتقدم وال نتأخر ه يا رسول اهلل أرأيت ىذا المنزل، أمنزل أنزلك

عنو أم ىو الرأي والحرب والمكيدة؟ 
. بل ىو الرأي والحرب والمكيدة: قال
يا رسول اهلل فإن ىذا ليس بمنزل فانيض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من :  قال

. 6القوم فننزلو ثم نغور ما وراءه من الُقْمب
 7".لقد أشرت بالرأي: "(صمى اهلل عميو وسمم)قال رسول اهلل 

 

إف انفتاح المجتمع اإلسبلمي أماـ الثقافات األجنبية، غربية أك  شرقية، دكف أم ضكابط شرعية، أدّل 
إلى تغمغؿ بعض األفكار كالسمكؾ في حياة كثير مف المسمميف، كانتقمت المشكمة مف ممارسات 

خاطئة إلى فساد في التصكر، فأفسدت عمى الناس حياتيـ كشكىت صكرة اإلسبلـ كحرفت حقائقو، 
كأدت إلى كجكد تيارات فكرية كضعية، اتخذت أغطية لمزحؼ كالقضاء عمى اإلسبلـ كعقائده، كلمنعو 
مف استعادة أمجاده كبناء حضارتو العالمية، إذ ليس ىنالؾ اليـك مف يطرح بديبل إلنقاذ البشرية مما 

 .ىي فيو مف مشكبلت كيرسخ مبادلء العدؿ كالمساكاة إال اإلسبلـ
 

لقد تداعت األمـ عمى أمة اإلسبلـ سكاء عف طريؽ اإلستعمار المباشر أك غير المباشر، كتحت 
غطاء منظمة األمـ المتحدة في كثير مف األحياف، كسمبتيا خيراتيا المادية، كلكف ضياع الحقكؽ 

المادية ليس كسمب األمة حقيا في أف تعيش كفؽ دينيا الحنيؼ، كأصبح أدعياء الحرية كالديمقراطية 
كالتعددية، كمنيـ مف أبناء جمدتنا، يرمكف اإلسبلـ بالتأخر كالمسمميف بالتطرؼ، ككصمت بيـ الكقاحة 
في بعض دكؿ العالـ اإلسبلمي مثؿ تكنس كتركيا،كالعالـ الغربي مثؿ فرنسا، إلى منع المسممات مف 

! الدكلة" عممانية"المباس الشرعي بحجة 
 

                                                 
5
 ، عٕٓ إٌغبئٟ 27 ، فؾ١ؼ ِغٍُ وزبة اإل٠ّبْ سلُ 1967 لقخ ِؼبر ثٓ عجً ػٕذِب اسعٍٗ اٌشعٛي ئٌٝ ا١ٌّٓ فٟ ِغٕذ أؽّذ ثشلُ  أٔظش 

ر  . ، ِٛعٛػخ اٌؾذ٠ش اٌؾش٠ف ػجش اٌؾجىخ األٌىزش١ٔٚخ 2475وزبة اٌضوبح سلُ 
6
اٌؾغشح أٚ إٌخٍخ، اٌّؼغُ اٌٛع١و  : اٌمٍت  

7
 القاىرة، - السيرة النبكية، تحقيؽ ابراىيـ اإلبيارم ك عبد الحافظ الشمبي، مطبعة مصطفى الحمبى:بف ىشاـإ.  

 259 ص ،2، ج2ق، ط1375
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إف مف ال يعرؼ حقيقة اإلسبلـ يظف أف مثؿ ىذه اليجمات المسعكرة كادت أف تقضي عمى اإلسبلـ، 
بحفظو بحفظ القرآف الكريـ، كبتسخيره  العمماء كالمفكريف - جؿ كعبل-كلكال قكة ىذا الديف كتعيد اهلل 

لينقذكا اإلسبلـ كأصكلو مف خطر التشكيو كالتبديؿ كالتحريؼ في الرؤية كالسمكؾ، مع أف الخطر ال 
كالعمؿ عمى تجديد الرؤية اإلسبلمية عند الناس يحتاج إلى كثير مف الجيد ألف كثيرا مف ! زاؿ ماثبل

 .العادات كالتقاليد الكافدة كالبالية ما زالت راسخة في عقكؿ العامة مف الناس الذيف شبكا عمييا كألفكىا
 

لذلؾ كمو، يجب قياـ مفكريف بصياغة نمكذج حضارم إسبلمي بدالن مف النمكذج الحضارم الغربي 
الكافد المسيطر عمى كاقعنا الفكرم الذم أدل إلى كجكد عقمية التقميد كالسككف كالتخمؼ التي أدت 

 .بدكرىا إلى شؿ قدرات األمة اإلبداعية كالنيكض بالتراث اإلسبلمي األصيؿ

 

: كأما المنيج اإلسبلمي فيجب أف يقـك بمعالجة القضايا اآلتية
 
. بناء الرؤية اإلسبلمية المعرفية (1
 .إعادة فحص قكاعد المنيجية اإلسبلمية، كبناؤىا مف جديد (2

 .بناء منيج لمتعامؿ مع القرآف كالسنة (3

 .دراسة التراث اإلسبلمي كفيمو (4

8.بناء منيج لمتعامؿ مع التراث اإلنساني المعاصر (5
 

                                                 
8
. 381-369، ص ص 6، ط1992بيركت، - إغتياؿ العقؿ، المؤسسة العربية لمدراسة كالنشر: غميكف أنظر برىاف  
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منيجية األصالة اإلسالمية عمى ضوء الكتاب والسنة  : المبحث األول

 
األصؿ الجامع لئلسبلـ في العقائد  (صمى اهلل عميو كسمـ)أنزؿ اهلل سبحانو كتعالى عمى محمد 

كالتشريعات التي تحتكم عمى جميع جكانب المنيج اإلسبلمي، كىك القرآف الكريـ، كألحؽ بو السنة 
فالمصدر األكؿ لممنيج اإلسبلمي ىك القرآف الكريـ كالمصدر الثاني ىك السنة . النبكية المطيرة

 : الشريفة، قاؿ تعالى
 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديو من الكتاب ومييمنًا عميو، فاحكم "

منكم شرعة  بينيم بما أنزل اهلل وال تتبع أىواءىم عما جاءك من الحق لكل جعمنا
ومنياجاً ولو شاء اهلل لجعمكم أمة واحدة ولكن ليبموكم في ما آتاكم فاستبقوا 

 .48:المائدة". الخيرات، إلى اهلل مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم فيو تختمفون
 

لذلؾ فالمنيج الذم شرعو اهلل سبحانو كتعالى كأكد عمى االلتزاـ بو كالذم يتضمف الجانب السياسي 
كاالقتصادم كاإلجتماعي كالتربكم كالتشريعي كاألخبلقي كالقضائي كالشعائرم التعبدم، يحمؿ جميع 

ما تتطمب ىذه الجكانب مف أساسيات كأىداؼ كأكامر كنكاٍه كرسائؿ كقيـ كمعايير ثابتة ال تتغير، فيي 
: ليست مف كضع البشر كلكنيا مف كضع الخالؽ عز كجؿ، قاؿ تعالى

 
نا لو لحافظون"  9:الحجر". إنا نحن نزلنا الذكر وا 

 
فيجب تحكيؿ ىذا األنمكذج إلى أنمكذج تطبيقي كتنزيمو عمى أرض الكاقع كتحكيؿ األفكار إلى أفعاؿ 

كيجب أف تككف أبعاد ىذا المنيج منبثقة في جميع جكانبيا المعرفية مف . كأحكاؿ في حياة الناس
كىك منيج كاضح المعالـ حيث يمنح اإلنساف المسمـ كؿ المميزات التي تميزه عف . الكتاب كالسنة

غيره مف األمـ، ألف عنده عقيدة متميزة، كألنو إليي المصدر يشمؿ جميع جكانب الحياة البشرية في 
الدنيا كاآلخرة كيؤكد عمى كجكد مخمكؽ لينيض برسالة الخالؽ التي أكجده اهلل تعالى مف أجميا، قاؿ 

: تعالى
 

 56:الذاريات" وما خمقت الجن واإلنس إال ليعبدون"
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كمف صفات ىذا المنيج أنو يتميز بالكسطية التي تحمي اإلنساف مف اإلفراط كالتفريط، كىذا أدعى 
لئلستمرارية كىي متطمب لتحقيؽ اإلستخبلؼ، فإف مف دخؿ في دائرة التفريط ضيع، كمف دخؿ في 

 :دائرة اإلفراط أقحـ نفسو في المكاقؼ المتطرفة التي ال ديمكمة ليا كخطرىا عظيـ، قاؿ تعالى
 

 142: البقرة" اآلية...وكذلك جعمناكم أمة وسطاً "
 

فيذه الكسطية تحمي مف التناقضات التي تربط بيف الركح كالجسد، الدنيا كاآلخرة، الديف كالدكلة، الفرد 
كالمجتمع، القديـ كالجديد، الحبلؿ كالحراـ، العقؿ كالنقؿ، الثابت كالمتغير، المثالية كالكاقع، االجتياد 

فحياة الناس كاإلنسجاـ الداخمي كالنفسية السكية كالبعد عف . كالتقميد، الحؽ كالباطؿ، كالمكت كالحياة
 :الصراع الداخمي كالخارجي، تكمف جميعيا في اإلستجابة ليذه الدعكة، قاؿ تعالى

 
يا أييا الذين آمنوا استجيبوا هلل ولمرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعمموا أن اهلل يحول بين المرء "

 .24:األنفال" وقمبو وأنو إليو تحشرون
 

كاألصالة اإلسبلمية تحرر اإلنساف مف القيكد التي تشؿ حركتو كتقيد خطاه كتخرج الذيف آمنكا مف 
كىذا التحرير يشمؿ كؿ إنساف مسمـ، رجبلن كاف أك امرأة، فيذه النظرة تبيف . الظممات إلى النكر

صمى اهلل عميو )منيجية اإلسبلـ في العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة  كمكقؼ اإلسبلـ منيا، قاؿ رسكؿ اهلل 
  :(كسمـ

 
 9"إنما النساء شقائق الرجال"
 

إف ىذا الحديث يؤكد عمى أف المرأة  كالرجؿ مف مصدر كاحد كأف ليس ثمة ما ىك فكؽ أك دكف في 
  10.مكقع المخمكقيف

 
لقد خمقت المرأة  في نظر القرآف مف الجكىر الذم خمؽ : "تقكؿ الباحثة األلمانية المسممة ماكمكسمي

كىي ليست مف ضمعو بؿ نصفو الشقيؽ كما يقكؿ الحديث النبكم الشريؼ المطابؽ . منو الرجؿ

                                                 
9
، كفي سنف البييقي الكبرل برقـ 25663، كفي مسند اإلماـ أحمد برقـ 236أبي داكد، كتاب الطيارة برقـ عٕٓ   

(. 2329برقـ , أنظر صحيح الجامع الصغير). 818
10

 33ت، ص.المرأة كاألسرة المسممة مف منظكر غربي، دار الفرقاف، ب:  عماد الديف خميؿ 
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كالمقصكد بالضمع كىك الجانب ) 11"لمتعاليـ القرآنية التي تنص عمى أف اهلل خمؽ مف كؿ شيء زكجيف
) 
 

إف األصالة اإلسبلمية تحرر اإلنساف مف القيكد التي تشؿ حركتو كتقيد خطاه كتخرج الذيف آمنكا مف 
 .الظممات إلى النكر، كىذا التحرير يشمؿ كؿ إنساف مسمـ رجبلن كاف أك امرأة

 
تسعى حركات تحرير المرأة  الميبرالية إلى المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة  بصكرة مطمقة، أما المساكاة 

التي قررىا اإلسبلـ فيي مساكاة في العبادة كالحقكؽ كالكاجبات، كالعقاب كالجزاء، كلكف ىناؾ تمييز 
بيف األنكثة كالذككرة، كىذا كاقع طبيعي يميز الرجؿ عف المرأة، كىذا ال ينقص مف شأف المرأة  كلكنيا 

كالمساكاة ال تعني أف ىنالؾ . حكمة اهلل تعالى ألف الرجؿ كالمرأة  شقاف، كؿ منيما يكمؿ اآلخر
شبيات "يقكؿ محمد قطب في كتابو المعركؼ . أدكاران متماثمة، إذ ىنالؾ بعض الفركقات الخاصة

: في مسألة حقكؽ المرأة" حكؿ اإلسبلـ
 

مف البديييات اإلسبلمية التي ال تحتاج إلى ذكر كال إعادة أف المرأة  في عرؼ "
اإلسبلـ كائف إنساني لو ركح إنسانية مف نفس النكع الذم منو ركح الرجؿ،  قاؿ 

فيي إذف  (1:النساء)"  يا أييا الناس اتقكا ربكـ الذم خمقكـ مف نفس كاحدة: "تعالى
الكحدة الكاممة في األصؿ كالمنشأ كالمصير، كالمساكاة الكاممة في الكياف البشرم 

كحؽ الدـ أك  العرض أك  ... تترتب عمييا كؿ الحقكؽ المتصمة مباشرة بيذا الكياف
                                         12."الماؿ،  كالكرامة التي ال يجكز أف تممز أك تغتاب

 
لقضية المرأة  يجب أف تنطمؽ مف أسس كمفاىيـ مستقاة مف " الرؤية اإلسبلمية"كعميو فإف بناء 

 كىناؾ أسس منيجية 13.المنيج اإلسبلمي كمنظكمة معرفية إسبلمية ترتكز عمى الكتاب كالسنة
: لمبحث في قضية المرأة  منيا

 

                                                 
11

. 113، ص1980بيركت، - إنسانية اإلسبلـ، ترجمة عفيؼ دمشقية، دار األدب:  مارسيؿ بكازار 
12

. 112ـ، ص1997، 22القاىرة، ط- شبيات حكؿ اإلسبلـ، دار الشركؽ:  محمد قطب 
13

، 1995فيرجينيا، - رؤية إسبلمية، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي: المرأة كالعمؿ السياسي:  ىبة رؤكؼ عزت 
.  47-43ص ص
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يجب التفرقة بيف ما ىك أصؿ كثابت في النصكص الشرعية، كبيف ما ىك اجتياد، أك عادات  (1
. كتقاليد أثرت عمى فيـ تمؾ النصكص

 .مراعاة أثر المكاف كالزماف عمى قضايا المرأة  (2

 .االعتماد عمى النصكص الصحيحة (3

 .دراسة الكاقع االجتماعي الذم تعيشو المرأة  مع استعماؿ الطرؽ العممية لدراسة ىذا الكاقع (4

 .معالجة قضايا المرأة عف طريؽ الرؤية اإلسبلمية (5

 .التعامؿ مع نصكص الكتاب كالسنة كربطيا بالعصر الحالي الذم تعيشو المرأة  (6
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المفاىيم األساسية لؤلصالة اإلسالمية : المبحث الثاني
 

نّكر اهلل سبحانو كتعالى عقؿ المسمـ كقمبو بالكحي كاليداية، كأرشده إلى عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو، 
فيك يدرؾ معنى التكحيد كالسبب الذم خمؽ مف أجمو كأبعاد ىذا الككف، كيسعى لمتفاعؿ مع نكاميس 

 :الككف كسننو لعمارتو بعيدا عف الشيكات كاليكل كحظكظ النفس،  قاؿ تعالى
 
 52:األعراف" ولقد جئناىم بكتاب فصمناه عمى عمم ىدى ورحمة لقوم يؤمنون"
 

فاإلنساف بعقمو يشكؿ الفكر اإلسبلمي بالرجكع إلى األصكؿ اإلسبلمية الشاممة التي تحتكم عمى 
المفاىيـ كالمبادئ اإلسبلمية، كىي تنطمؽ مف مصدر أساسي يربط بيف الديف كالدنيا كبصكرة تنفي 

 . الثنائية عنيما
 

كلكف بعض الرؤل في ىذه األياـ مرتبطة باإلستعمار الثقافي الغربي الذم أدل إلى تفتيت كحدة 
األمة اإلسبلمية مما أدل إلى ظيكر كثير مف المفكريف المحدثيف الذيف يركف أف حؿ مشاكؿ 
 14.الشعكب يقع خارج التفكير الديني، ألف األخير، بنظرىـ، يعكؽ كؿ محاكلة لمتقدـ اإلجتماعي

 
لذلؾ تبقى المفاىيـ اإلسبلمية األصيمة ىي البنية األساسية في تككيف شخصية ىذه األمة ، كيعتبر 
الديف ىك مبدأ محرؾ التطكير كتقدـ األمة اإلسبلمية ، كالفكر اإلسبلمي ال يتصكر الماضي منقطعان 

يضمف لمفكر اإلسبلمي اإلحاطة بجميع جكانب الحياة  (الديف)عف الحاضر، فالرجكع إلى األصؿ 
التي تخص اإلنساف كتؤىمو، بحيث تككف إحدل عينيو عمى الدنيا كاألخرل عمى اآلخرة، فبل يفسد 
آخرتو بدنياه، كال يجعؿ ىـ اآلخرة كعظـ أمرىا يقعده عف العمؿ الدؤكب مف أجؿ استعادة الحياة 

.  اإلسبلمية، كبناء أنمكذج حضارم إسبلمي جديد يككف شاىدا عمى الغير
 

كمثؿ الفكر اإلسبلمي كمثؿ شجرة أصميا ثابت كفرعيا في السماء، فاألصؿ متجذر ال ينقص كال 
 كىذا يميزه بالتقدـ المستمر كمكاكبة ،  يزداد كىذا يعطيو صفة الثبات، كالفرع دائما في نماء

 . المستجدات

                                                 
14

مشكمة المنيج عند المحدثيف كمحاكلة إنشاء عمـك إنسانية إسبلمية، بحكث كمناقشات المؤتمر :  عبد البلكم محمد 
، تحرير الطيب زيف العابديف، المعيد العالمي لمفكر "المعرفة كالمنيجية"العالمي الرابع لمفكر اإلسبلمي، الجزء األكؿ 

.  151، ص1990اإلسبلمي، فيرجينيا، 
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إنو ال تكجد لمعرفة اإلسبلـ طريقة كاحدة فقط ألف اإلسبلـ ليس دينان  "15يقكؿ الدكتكر عمي شريعتي
ذا بعد كاحد، فميس اإلسبلـ مثبلن دينان مبنيان عمى العرفاف كاألحاسيس الركحية فقط، أك قائمان عمى 

عبلقة اإلنساف بربو فحسب، بؿ إف ىذا جانب كاحد مف جكانب اإلسبلـ الكاسعة كالجانب الثاني ىك 
 16".جانب الحياة اإلنسانية كطريقة المعيشة عمى األرض

 
كاهلل سبحانو كتعالى زكد اإلنساف بخصائص كىبات عقمية تمكنو مف إدراؾ البديييات التي تساعده 
في استنباط األفكار، كمف البدىيات رفض العقؿ الجمع بيف الخطأ كالصكاب ، كبيف الحؽ كالباطؿ، 

المعايير األخبلقية في منيجية البحث، كالقرآف الكريـ  فضكابط الفكر ىي التي تحدد. في آف كاحد
 17.كالسنة النبكية ييدياف اإلنساف إلى فريضة التفكير كتحرم الحؽ

 
كيقكؿ الدكتكر عبد الحميد أبك سميماف أف عمينا أف نتذكر أف ما حققو الفكر كالمنيج اإلسبلمي مف 

إنجازات قامت عمييا دعائـ الحضارة اإلسبلمية السالفة، ىك الذم دفع باإلنسانية كأمـ العالـ مف 
. حكلنا دفعة حضارية في جميع المجاالت الحضارية، دينية كانت أك عممية أك إجتماعية أك فكرية
فمف أىـ ما كىبو اإلسبلـ لئلنساف المعاصر ىك تكامؿ مصادر معرفتو بتكثيؽ الكحي كحفظو 
طبلؽ عقالو، كالمطمكب ىك أف نعي ماضينا لنأخذ منو العظة كالعبرة، كنجعمو  كتحرير العقؿ كا 
مصدر القكة ال مصدر ضعؼ، حتى يمكننا مف التحرؾ دائمان لؤلماـ، كنعيد بذلؾ لمديف كاألمة 

 18".طاقتيا كريادتيا بإذف اهلل
 

فأصالة المنيجية اإلسبلمية تقـك عمى تكامؿ عالمي الغيب كالشيادة، كبذلؾ تتشكؿ مصادر المنيجية 
 . اإلسبلمية مف العقؿ كالنقؿ

 
إف الفكر اإلسبلمي يشمؿ جميع األبعاد اإلجتماعية كاالقتصادية كيستكعب ثقافة العصر دكف 

السقكط في فخ التغريب، مثؿ الحداثة الغربية التي تفصؿ الديف عف الدكلة كالحياة العامة كتختزؿ 
إف الرؤية اإلسبلمية الحؽ ال تستطيع أف .  الديف كتحصره في نطاؽ الحياة الركحية الخاصة بالفرد

                                                 
15

َ ؽقً ػٍٝ ؽٙبدح اٌذوزٛساح ِٓ فشٔغب فٟ ربس٠خ اإلعالَ ٚػٍُ االعزّبع 1977َ ٚرٛفٟ ػبَ 1933 ػٍٟ ؽش٠ؼزٟ ٌٚذ فٟ ا٠شاْ ػبَ  

  www.islamonline.net/iol/Arabic.،اػزمً ػذح ِشاد ٌزٌه أزمً ئٌٝ ٌٕذْ ٚرٛفٟ ٕ٘بن 

 
. 56، ص1980طيراف، - منيج التعرؼ عمى اإلسبلـ، دار سردش:  عمي شريعاتي16

 
17

 (بتصرؼ) 17-7التفكير فريضة إسبلمية، دار اليبلؿ، القاىرة، ص:  عباس محمكد العقاد 
18

المنيجية اإلسبلمية كالعمـك السمككية كالتربكية، بحكث كمناقشات المؤتمر العالمي :    عبد الحميد أبك سميماف 
. 113الرابع لمفكر اإلسبلمي، ص
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تختزؿ الديف كما فعمكا في الغرب، فاإلسبلـ ديف كدكلة، كىنا ال أتحدث عف الشعار بؿ عف شمكلية 
النظرة اإلسبلمية لئلنساف كالككف كالحياة بعيدا عف أم صيغة مؤدلجة ال يرفعيا إال ذلؾ الحزب أك  

 إف اإلسبلـ، بعمكمو الشرعية كمقاصده كأطره المعرفية، يجعؿ الديف كالدكلة شيئا مترابطا . تمؾ الحركة
ال يمكف فصمو، كىذا التصكر يساعد في تسديد خطى المفكريف اإلسبلمييف كيبعدىـ عف اإلنحراؼ 

فاإلسبلـ صالح لكؿ زماف كمكاف، لذلؾ يجب ربط الشريعة بكاقع األمة . في التيارات الفكرية الغربية
إف مما ال شؾ فيو أف في كاقع التطبيؽ يككف ىناؾ . ميما كاف ىناؾ إختبلفات بيف الفكر كالممارسة

أما العمـ المعاصر . فجكة بيف النظرية ك التطبيؽ، ألف الديف طغى عميو كثير مف العادات كالتقاليد
 :فيك يحتـ الخركج مف أطر النظريات التقميدية المناقضة لمشرع،  تقكؿ منى أبك الفضؿ

 
إف لنا في الخطاب القرآني المكعظة كالحكمة كالبرىاف، الذكرل كالبياف كالتبياف لمعالـ المنياجية التي "

تعالج بيا األمكر، كتتناكؿ مف خبلليا الظكاىر، نظريان كعمميان فتككف بذلؾ إزاء منياجية تستمد مف 
 19".التنزيؿ المدركات كالشمكؿ

 
 20:أما المفاىيـ األساسية التي تقكـ عمييا المنيجية اإلسبلمية فيي

 
مفيـك الغيب كالشيادة، كىذا المفيـك لو أبعاده لمعقؿ كالمنيج اإلسبلمي، كىك الذم يحدد معنى  (1

 :قاؿ تعالى. الحياة كالكجكد، كالعبلقة بيف الخالؽ كالمخمكؽ

  3:الممؾ" الذم خمؽ المكت كالحياة ليبمككـ أيكـ أحسف عمبلن  "
مفيـك الخمؽ كالغاية التي خمؽ اإلنساف مف أجميا، كأف اهلل سبحانو كتعالى خمقو إلعمار ىذه  (2

األرض عف طريؽ العمؿ كاإلصبلح كسخر لو ما فييا مف نعـ، كجعؿ الدار اآلخرة ىي محصمة 
 :قاؿ تعالى. الجزاء كالعقاب عمى ما قدمو اإلنساف في ىذه الدنيا

 110:المؤمنكف" أفحسبتـ أنما خمقناكـ عبثان كأنكـ إلينا ال ترجعكف"
مفيـك الخبلفة كالمسؤكلية التي ألقيت عمى اإلنساف في طمب السنف كاألسباب، كالسعي في  (3

كاإلنساف المؤمف يقـك . سبيميا، ألداء كاجباتو التي ككمت إليو بعد التككؿ عمى اهلل سبحانو كتعالى
 .بكاجباتو كيؤدم المسؤكلية الممقاة عميو كفؽ الفطرة التي فطره اهلل عمييا

                                                 
19

نحك منياجية لمتعامؿ مع مصادر التنظير اإلسبلمي بيف المقدمات كالمقكمات، المرجع :   منى أبك الفضؿ 
ـ تحمؿ شيادة الدكتكراة في العمـك السياسية،مف 1945كلدت منى أبك الفضؿ في القاىرة عاـ .280السابؽ، ص

 (المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي).جامعة لندف، كىي أستاذة العمـك السياسية في جامعة القاىرة 
20

 ، اٌّؼٙذ اٌؼبٌّٟ ٌٍفىش اإلعالِٟ ،اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ، 115-109 ػجذاٌؾ١ّذ أثٛ ع١ٍّبْ، أصِخ اٌؼمً اٌّغٍُ ، ثزقشف ؿ 

َ  1992اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ 
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إف اهلل سبحانو كتعالى أكـر اإلنساف كميزه عف بقية المخمكقات بأف كىب لو العقؿ لئلدراؾ كالتدبر 

كالتفكير، كلكف ال مجاؿ لبمكغ المعرفة كالحقيقة التي تتعمؽ بالنشأة كالكجكد كالمآؿ، أك  بصيغة أخرل 
لى أيف المصير؟  : اإلجابة عمى األسئمة التي تتعمؽ بالككف مثؿ مف أيف جئنا؟ كما معنى الحياة؟ كا 

إال عف طريؽ الكحي فيقـك بتكجيو اإلنساف إلى اهلل كاتباع أكامره كاجتناب نكاىيو كال يككف ذلؾ إال 
: قاؿ تعالى. (صمى اهلل عميو كسمـ)في كتاب اهلل عز كجؿ كسنة نبيو محمد 

 
 تلقد خمقنا اإلنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافمين، إال الذين آمنوا وعمموا الصالحا "

 .6-4: التين" فميم أجر غير ممنون
 

كبالعقؿ يستطيع اإلنساف أف يبحث عف المعاني كأف ينظر في الككف كأف يدرؾ كثيرا مف األشياء، 
كأف يفيـ عمؿ ككظيفة كثير مف المكجكدات، إال أف العقؿ بمفرده يقؼ عاجزا أماـ األسئمة التي 

إف في استطاعة اإلنساف أف يكتشؼ سنف كنكاميس ىذا الككف عف . تتعمؽ بالماكرائيات أك  الغيبيات
طريؽ العقؿ، كلكف ال يمكف لمفكر اإلنساني أف يكمؿ الصكرة المعرفية إال باالعتماد عمى الكتاب 

كيمكف أف يقاؿ أف العقؿ أيضا ىك الذم ينظر في مصادر الكحي كأف . كالسنة، أم عمى الكحي
يكجو اإلنساف إلى مكقعو كغايتو مف ىذه الحياة، كىك الذم يفتح أماـ المسمـ أبكاب التنقيب كالتكسع 
لى التدبر كالعمؿ، فبالعقؿ يستطيع اإلنساف التعمـ كالبحث كاإلبداع، ألف المسؤكلية أماـ  في العمكـ كا 
اهلل عز كجؿ تتطمب المعرفة المسبقة، كيجب أف تككف في جميع ما يؤديو اإلنساف المسمـ لتستقيـ 

حياتو، كيككف ىناؾ مجتمع صالح كأمة صالحة، حتى ينشأ أبناؤىا عمى المنيج اإلسبلمي الصحيح، 
 .بعيدا عف شكائب العادات كالتقاليد
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 شخصية المرأة  في الكتاب والسنة  : المبحث الثالث
 

إف تحميؿ قضية المرأة  يستدعي البحث عف شخصيتيا في الكتاب كالسنة، فبل يمكف الكشؼ عف 
شخصية المرأة  الحقيقية كال عف مككناتيا األساسية إال مف خبلؿ دراسة النص الديني الذم رسـ ليا 

شخصيتيا كحافظ عمى استمراريتيا، كاألصؿ في خطاب الشارع أنو مكجو لمرجاؿ كالنساء، كلكف 
 .ىناؾ بعض الفكارؽ بينيما جعميا الشارع استثناء مف األصؿ

 
إال أف يثبت في ذلؾ فارؽ  (أم الرجؿ كالمرأة )األصؿ أف حكميما كاحد : "يقكؿ ابف رشد في ذلؾ

:   ، قاؿ تعالى21"شرعي
 
يا أييا الناس اتقوا ربكم الذي خمقكم من نفس واحدة وخمق منيا زوجيا وبث منيما رجااًل كثيرًا "

 1:النساء". ونساًء واتقوا اهلل الذي تساءلون بو واألرحام، إن اهلل كان عميكم رقيباً 
 

كالمرأة شقيقة الرجؿ ليا شخصيتيا المستقمة كما لمرجؿ، فتقـك بالدكر الذم يقكـ بو الرجؿ في 
المجتمع مف عمؿ ككظيفة ككالية دكف الكالية العامة، ما عدا األمكر التي فطرىا اهلل عمييا مف الحمؿ 

 :(صمى اهلل عميو كسمـ)قاؿ . كالكالدة كرعاية أطفاليا
 
22".إنما النساء شقائق الرجال"

 

 
كمع أف اإلسبلـ قد اعتبر أف المرأة كالرجؿ مف أصؿ كاحد، إال أنو جعؿ لكؿ منيما شخصيتو 

 :المستقمة، كأكد اإلسبلـ عمى ذلؾ بذكرىما منفصميف كما كرد في كثير مف اآليات كمنيا
 

" والميل إذا يغشى، والنيار إذا تجمى، وما خمق الذكر واألنثى، إن سعيكم لشتى"
 4-1:الميل

. 72:التوبة" اآلية...وعد اهلل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتيا األنيار "
وليعذب اهلل المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب اهلل عمى "

. 73: األحزاب" المؤمنين والمؤمنات وكان اهلل غفورًا رحيماً 
                                                 

21
 172، ص1، ج1997بيركت، - بداية المجتيد كنياية المقتصد، دار الكتب العممية:  إبف رشد 

22
. 11 ؿ  سبؽ تخريجو 
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 .5-4:المسد" وامرأتو حمالة الحطب، في جيدىا حبل من مسد"
 

كىناؾ آيات كثيرة أخرل في القرآف الكريـ تؤكد استقبلؿ شخصية المرأة كتحمميا مسؤكلية أعماليا، 
في سكرة التحريـ كىما مف  (عمييما السبلـ)كمثاؿ عمى ذلؾ ما كرد في حؽ زكجتي نكح كلكط 

 :الطالحات، قاؿ تعالى
 
ضرب اهلل مثاًل لمذين كفروا إمرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين "

 .10: التحريم"  فخانتاىما فمم تغنيا عنيما من اهلل شيئًا وقيل ادخال النار مع الداخمين
 

كمف األمثمة عمى المرأة  الصالحة زكجة فرعكف التي تحدت زكجيا كأثبتت استقبلليتيا عنو مع ما 
 :عرؼ عنو مف السطكة كالجبركت، قاؿ تعالى

 
وضرب اهلل مثاًل لمذين آمنوا امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتًا في الجنة ونجني من "

 .11التحريم " فرعون وعممو ونجني من القوم الظالمين
 

ولم يكمل من "...  : (عمييا السبلـ)في مدح شخصيتيا كشخصية مريـ  (صمى اهلل عميو كسمـ)كقاؿ 
 23"النساء إال مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون

 
تعتز المرأة  المسممة بشخصيتيا اإلسبلمية القكية التي كىبيا ليا اإلسبلـ كجعؿ فييا الصمكد كالثبات 

أماـ المرغبات كالمرىبات، فقد عزز اإلسبلـ شخصيتيا كصقميا كصانيا مف االنجراؼ في تيار 
 (رضي اهلل عنو)كدليؿ قكة شخصية المرأة  المسممة في الرعيؿ األكؿ، أف عمر بف الخطاب . الباطؿ

: قاؿ
 

كنا معشر قريش نغمب النساء، فمما قدمنا عمى األنصار إذا قوم تغمبيم نساؤىم، "
فطفقت نساؤنا يأخذن من أدب نساء األنصار، فضجت عمي امرأتي فراجعتني، 

                                                 
23

 ، مختصر صحيح البخارم لئلماـ الزبيدم،  مكتبة 1361كتاب أحاديث األنبياء، برقـ / البخارم:  متفؽ عميو 
، دار إحياء التراث 2431كتاب فضائؿ الصحابة، صحيح مسمـ  برقـ /  ؛ كعند مسمـ 1994المنصكرة، - اإليماف
  .1954بيركت، - العربي
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صمى اهلل )ولم تنكر أن أراجعك؟ فواهلل إن أزواج النبي : فأنكرت أن تراجعني، فقالت
ن إحداىن لتيجره اليوم حتى الميل، فأفزعني ذلك (عميو وسمم   24."يراجعنو وا 

إف أبرز ما يميز المرأة  المسممة المستنيرة بيدم دينيا، قكة شخصيتيا : "يقكؿ محمد عمي الياشمي
كنضج تفكيرىا، كحيكية سمككيا فيذه خبلئؽ تتحمى بيا المرأة  المسممة قبؿ زكاجيا كبعده، ألنيا نتاج 

 .25"فيميا لدينيا ككعييا لرسالتيا في الحياة
 

كىناؾ نصكص أخرل في القرآف كالسنة تصؼ مكاقؼ رائعة لنماذج نسكية،  ففي القرآف  الكريـ قصة 
أـ مكسى عميو السبلـ كامتثاليا ألمر اهلل تعالى مع ما يعتمج في صدر األـ مف عاطفة قكية تجاه 

 :كليدىا تمنعيا في العادة كبصكرة غريزية مف دفعو إلى الماء
:  مف القرآف قاؿ تعالى

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيو فإذا خفت عميو فألقيو في اليم وال تخافي وال تحزني إنا رادوه "
 .7: القصص" إليك وجاعموه من المرسمين

 
أما فتاة مديف التي كانت تنكب كأختيا عف أبييما الشيخ في سقاية الدكاب ككانتا، ألدبيما، تقفاف 

بعيدا عف الرعاة مف الرجاؿ حتى ينتيكا مف السقاية ، فقد كانت ليا مع ما تتصؼ بو مف األدب،  
 :قكم أميف، قاؿ تعالى (عميو السبلـ)قكة فراسة عرفت بكاسطتيا أف مكسى 

 
                               26:القصص" قالت إحداىما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي األمين"
 

ككذلؾ األمر في قصة خكلة بنت ثعمبة التي أرادت أف تعرؼ حكـ اهلل سبحانو كتعالى في قضيتيا 
تشكك إليو حاليا كدعت اهلل اف ينزؿ عمى  (صمى اهلل عميو كسمـ)كىي الظيار، فذىبت إلى الرسكؿ 

لساف رسكلو ما يككف فيو فرج ليا، فسمع اهلل سبحانو كتعالى قكليا فأنزؿ سكرة كاممة في القرآف ّبف 
 :26فييا قضية ىذه المرأة كحميا فكاف فييا الفرج مف اهلل سبحانو كتعالى كالحمد هلل

 
قد سمع اهلل قول التي تجادلك في زوجيا وتشتكي إلى اهلل واهلل يسمع تحاوركما إن اهلل سميع "

        2-1: المجادلة" ... الذين يظاىرون منكم من نسائيم ما ىن أمياتيم   ●بصير
                                                 

 
24

 ، مكسكعة الحديث الشريؼ        4792 ، البخارم كتاب النكاح ، رقـ 2792متفؽ عميو،مسمـ كتاب الطبلؽ رقـ  
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  201، ص 1997، 4بيركت، ط- شخصية المرأة المسممة، دار البشائر اإلسبلمية:   محمد عمي الياشمي 
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 103، ص1، ج1995، 4الككيت، ط- تحرير المرأة في عصر الرسالة، دار القمـ:  عبد الحميـ محمد أبك شقة 
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: ما ركاه البخارم عف الخنساء بنت خداـ، قالت: كمف السنة 

 
صمى اهلل )أبي زوجني البن أخيو وأنا لذلك كارىة، فشكوت إلى رسول اهلل  إن"

مالي رغبة فيما صنع أبي، : "أجيزي ما صنع أبوك، فقمت: "فقال لي (عميو وسمم
أجزت ما صنع أبي، ولكنني أردت : "فقالت" فال نكاح لو، إنكحي من شئت: فقال

 .27"أن تعمم النساء ليس لآلباء من أمور بناتيم شيء
 

في أكؿ األمر  (صمى اهلل عميو كسمـ)لقد كجييا الرسكؿ : "محمد عمي الياشمي في ذلؾ. يقكؿ د
لتنفيذ أمر أبييا، كىذا ىك األصؿ مما ىك معركؼ مف حرص اآلباء عمى سعادة بناتيـ، كلكنو لما 

رأل أباىا يريد إكراىيا عمى الزكاج، 
 أعطاىا حرية اإلختيار كأنقذىا مف تعسؼ األب الظالـ البنتو إلكراىيا عمى الزكاج كال ترتاح نفسيا 

              28".لو
 

كالقرآف كالسنة يبيناف لنا كيؼ أف المرأة  المسممة المؤمنة قكية معتدلة في حياتيا تدرؾ مسؤكليتيا 
تجاه زكجيا كأكالدىا ككالدييا، كتقؼ مع زكجيا كتتبعؿ لو، كتحسف إلى جيرانيا، كتصؿ رحميا، 

كالمرأة المسممة ذات أخبلؽ عالية، تقبؿ عمى عبادة هلل كتبذؿ نفسيا في سبيؿ اهلل كتكثر مف 
دخل عمييا  (صمى اهلل عميو وسمم)إن النبي : "فعن عائشة رضي اهلل عنيا قالت 29.الصدقة

زعموا أنيا ال تنام : وفي رواية مسمم. فالنة، تذكر من صالتيا: من ىذه؟ قالت: وعندىا إمرأة قال
فواهلل ال يمل اهلل حتى . (أي بالذي تطيقون المداومة عميو) عميكم بما تطيقون 30موٍ : الميل، قال

  31"تمموا
 

                                                 
؛ العسقبلني، اإلماـ الحافظ أحمد بف عمي ، فتح البارم 1420 ؛ ك مسمـ برقـ 1764البخارم برقـ  :  متفؽ عميو27

، 9، ج1989بيركت، - شرح صحيح البخارم، تحقيؽ عبد العزيز بف باز كمحمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العممية
  149ص
28

   151 الياشمي، شخصية المرأة المسممة، ص 
29

   157 عبد الحميـ محمد أبك شقة ، ص 
30

 (المعجـ الكسيط).إسـ فعؿ أمر لمزجر بمعنى أكفؼ:  مو 
  785 ، مسمـ، برقـ 43البخارم، برقـ :   متفؽ عميو31
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ثم   ...(صمى اهلل عميو وسمم)شيدت الفطر مع النبي : قال (رضي اهلل عنيما)وعن ابن عباس 
أي     )فبسط بالل ثوبو ثم قال . تصدقن: حتى أتى النساء ومعو بالل فقال (أي الرجال)أقبل يشقيم 

                    33. والخواتم في ثوب بالل32ىمم ولكن فدى أبي وأمي،فجعمن يمقين الَفْت َ : (بالل
كفي مبادرة تمؾ النسكة إلى الصدقة بما يعز عمييف مف حمييف، مع ضيؽ : "قاؿ الحافظ ابف حجر

صمى )الحاؿ في ذلؾ الكقت، داللة عمى رفيع مقاميف في الديف، كحرصيف عمى امتثاؿ أمر الرسكؿ 
                                               34".رضي اهلل عنيف. (اهلل عميو كسمـ

 
" إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا اهلل قرضًا حسنًا يضاعف ليم وليم أجر كريم: "قال تعالى

 .18:الحديد
 

تقكؿ . كالمرأة  تككف حميفة لزكجيا كتؤيده في دعكتو كتحثو عمى العمؿ كالجياد كتقؼ إلى جانبو
بعد أف جاءىا كقد خشي عمى نفسو مما رآه  (صمى اهلل عميو كسمـ)لمنبي  (رضي اهلل عنيا)خديجة 

كال، واهلل ال يخزيك اهلل أبدًا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف، وتحمل الكل وتعين ": في غار حراء
  35".عمى نوائب الدىر، وتكسب المعدوم

 
كاإلسبلـ يريد مف المرأة  أف تككف مخمصة لزكجيا مربية ألكالدىا كأنسا لزكجيا لحفظ سره،       قاؿ 

:  تعالى
 34:النساء..." فالصالحات قانتات حافظات لمغيب بما حفظ اهلل"...

..." ومن آياتو أن خمق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إلييا وجعل بينكم مودة ورحمة"
 21:الروم

 
كاإلسبلـ يريد مف المرأة  أف تككف صادقة في حياتيا مع زكجيا كأكالدىا كجيرانيا كأىميا كفي عمميا، 

اإلسبلـ يريد مف المرأة أف تككف صابرة ترضى بقضاء اهلل كقدره : "كأف تصبر عمى نكائب الدىر
 36".كتصبر عمى الببلء

                                                 
32

 (المعجـ الكسيط).الخكاتيـ العظاـ بدكف فصكص:  الفتخ 
 
 1464،  مسمـ،كتاب العيديف برقـ 926البخارم،كتاب الجمعة برقـ :  متفؽ عميو33
.  121، ص 3فتح البارم، ج:  العسقبلني34
 
.  73، كمسمـ برقـ 3البخارم برقـ : متفؽ عميو35
  .61شخصية المرأة المسممة، صفحة :  الياشمي36
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، يبتمى الناس عمى 37أشد الناس بالًء األنبياء ثم األمثل فاألمثل : "(صمى اهلل عميو وسمم)قال 

ن الرجل ليصيبو البالء  قدر دينيم، فمن ثخن دينو اشتد بالؤه، ومن ضعف دينو ضعف بالؤه، وا 
   38" حتى يمشي عمى األرض ما عميو خطيئة

كالمرأة  المؤمنة الصالحة تصبر عمى الطاعة فتداكـ عمييا، كتصبر عف المعصية فتبتعد عنيا، 
: كتحث غيرىا عمى الصبر عمى الحؽ تماما كأخييا المسمـ المؤمف، قاؿ تعالى

 
.  3:العصر" إال الذين أمنوا وعمموا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر"
 

جعمك اهلل في : فقمت (صمى اهلل عميو وسمم)أتيت رسول اهلل : قالت (رضي اهلل عنيا)وعن أم أنس 
أقيمي الصالة فيي أفضل الجياد، واىجري المعاصي : قال. الرفيق األعمى من الجنة وأنا معك

                              39".فإنيا أفضل اليجرة، واذكري اهلل كثيرًا فإنيا أحب األعمال إلى اهلل
 

كىذه الرؤية اإلسبلمية، التي ترل الرجؿ كالمرأة  كجناحيف ال يحمؽ المجتمع المسمـ إال بيما، تخالؼ 
المكاقؼ اإلختزالية كالتي ال ترل الصكرة الكاممة لممرأة، كمف ىذه المكاقؼ اإلختزالية ما قالو الدكتكر 

حيث جعؿ صفات المرأة  " صكرة المرأة بيف المنظكر الديني كالشعبي كالعمماني"عمي افرفار في كتابو 
التديف كاإلنجاب كاإلحصاف، فألغى البقية الباقية مف : في القرآف كالسنة المطيرة بيف ثبلثة أقطاب

شخصية المرأة  في جميع ما تحمؿ مف معاف طيبة في الشريعة اإلسبلمية، كجعميا تتمحكر بيف 
قضيتيف ىما الترغيب في النكاح كالترىيب عف النكاح، كبيف أف الترغيب في النكاح يعني تكفر 

                                                 

37
ركاه الترمذم كقاؿ حسف صحيح كابف ماجو كابف حباف كالحاكـ عف   . أشدُّ الناس ببلءن األنبياء، ثـ األمثؿ فاألمثؿ  

 الرجؿ عمى ل يبتؿ،فاألمثؿ  قاؿ األنبياء ثـ األمثؿ ؟ الناس أشد ببلء أم  قمت يا رسكؿ اهلل :أبي كقاص قاؿ سعد بف
ف كاف في : حسب دينو دينو رقة ابتبله اهلل عمى حسب دينو، كفي لفظ ابتمي عمى   فإف كاف دينو صمبا اشتد ببلؤه، كا 

كركاه النسائي كابف ماجو كالدارمي  .بالعبد حتى يتركو يمشي عمى األرض كما عميو خطيئة قدر دينو، فما يبرح الببلء
كشؼ الخفاء  العجمكني، . )حديث عاصـ كمالؾ ، كابف حباف كالحاكـ كصححاه كأحمد كابف منيع كأبك يعمى مف

  (ألسنة الناس كمزيؿ اإللباس عما اشتير مف األحاديث عمى

، نقبل عف إسبلـ أكف اليف، صفحة مكسكعة 2691، كالدارمي برقـ 2921 ركاه البخارم، كأحمد، كابف حباف برقـ 38 
    .الحديث الشريؼ

 –مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي، دار الكتاب العربي  ) 4/306 ركاه الطبراني كأحمد، أنظر مجمع الزكائد 39
  (1967بيركت، 
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كقاؿ أف ىذا يعبر عف . صفات إيجابية في المرأة، كأف اتجاىيا نحك الترىيب يعني صفات سمبية فييا
ازدكاجية في الرؤية اإلسبلمية لمكضكع المرأة كأماـ نظريتيف متناقضتيف إحداىما تحث عمى النكاح 

 كالدكتكر عمي افرفار نسي أك تجاىؿ ما قالو اإلسبلـ في المرأة كأف اإلسبلـ 40.كالثانية تبعدنا عنو
ساكل بيف المرأة كالرجؿ في الحقكؽ كالكاجبات، كعيد بالخبلفة في األرض ليا كلمرجؿ، فيي تنافس 

الرجاؿ في دائرة اإلستخبلؼ في األرض، كما تنافسو في العبادة، كقد يغمب ىذا أك يغمب ذاؾ، 
: كصاحب اليمة العالية منيما ىك الذم يغمب، قاؿ تعالى

 
ذ قال ربك لممالئكة إني جاعل في األرض خميفة قالوا أتجعل فييا من يفسد " وا 

". فييا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعمم ما ال تعممون
. 30:البقرة

فأزليما الشيطان عنيا فأخرجيما مما كانا فيو وقمنا اىبطوا بعضكم لبعض عدو "
 .36:البقرة" ولكم في األرض مستقر ومتاع إلى حين

 
كقد جعؿ اهلل سبحانو كتعالى لكؿ منيما دكره في الحياة كما بينت سابقان، كلذلؾ فالحياة ال تكتمؿ 

بطرؼ كاحد دكف اآلخر، فالرجؿ كالمرأة  متكامبلف، فعمى كؿ منيما أف يقكـ بدكره تحقيقان الستمرارية 
إف المرأة  في : "كفي ىذا يقكؿ محمد قطب. الحياة عمى األرض إلى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا

عرؼ اإلسبلـ كائف إنساني، لو ركح إنسانية مف نفس النكع الذم منو الرجؿ، فيي إذف الكحدة الكاممة 
في األصؿ كالمنشأ كالمصير كالمساكاة الكاممة في الكياف البشرم، تترتب عمييا كؿ الحقكؽ المتصمة 

بيذا الكياف فحرمة الدـ أك العرض أك الماؿ أك الكرامة ليا حقكؽ مشتركة ال تمييز بيا بيف جنس 
:       قاؿ تعالى41."كجنس، كاألكامر كالتشريعات فييا عامة لمجميع

 
يا أييا الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منيم وال نساء من نساء عسى أن "

 11:الحجرات..." يكن خيرًا منين وال تممزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب
 

إف عمى المرأة المسممة أف تعمـ ىذا كمو لتزداد إعجابان بدينيا كتقكم إيمانيا كتعمـ يقينان أف الذم حققو 
اإلسبلـ لممرأة في إصبلح كضعيا لـ يستطع أم باحث أك كاتب عف حقكؽ المرأة أك حقكؽ اإلنساف 
                                                 

 
  . 17ـ، ص 1996بيركت، - صكرة المرأة بيف المنظكر الديني كالشعبي كالعمماني، دار الطميعة: عمي أفرفار40

  ىك كاتب مغربي يحمؿ شيادة الدكتكراة في عمـ اإلجتماع عمي أفرفار،
41

  112شبيات حكؿ اإلسبلـ، ص :  محمد قطب 
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أف يحققو، فإتباع المنيج الرباني ىك الذم يقكدنا إلى الطريؽ السميـ كيبعدنا عف األنمكذج الغربي 
الذم لـ يحقؽ لممرأة سكل تحطيميا كالتنازؿ عف كبريائيا ككرامتيا، كاستغميا النظاـ الرأسمالي بصكرة 

تعتمد عمى اإلثارة كما في " مثالية"بشعة بحيث ربط قيمتيا بالجنس كفرض عمييا صكرة جسـ 
الدعايات كاألفبلـ، فأصبحت المرأة  تميث كراء تمؾ الصكرة مف الشباب الدائـ، كلكف ىييات ىييات 
إذا كلى الشباب أف يعكد، فتبدأ معركة عمميات التجميؿ كبرامج التنحيؼ كالمساحيؽ التي تدؿ عمى 

 .الكرطة التي أقحمت المرأة  نفسيا فييا
كاإلسبلـ لـ ييدـ شخصية المرأة  كلـ يذبيا في شخصية زكجيا، كما ىك الشأف  في التقاليد الغربية 
كالتي تجعؿ المرأة  تابعة لرجميا كتحمؿ اسـ عائمتو، أما اإلسبلـ فقد أبقى ليا شخصيتيا المستقمة 

خديجة بنت خكيمد، عائشة بنت أبي بكر،  (صمى اهلل عميو كسمـ)المتميزة كما عرفنا زكجات الرسكؿ
حفصة بنت عمر، كجعؿ ليا شخصية متميزة ال تنتقص بالزكاج كال تفقد أىميتيا ألم شيء مف عقكد 

 42.كمعامبلت، فميا أف تبيع كتشترم كتيب كتتصدؽ
 

لذلؾ أقر اإلسبلـ أف المرأة  عضك فعاؿ في . فاإلسبلـ جعؿ لممرأة حقكقا كما أف عمييا كاجبات
 . المجتمع ليا دكر كما لمرجؿ، كاإلسبلـ يتعامؿ مع المرأة  باعتبارىا إنسانا في المقاـ األكؿ

 
كفي المقابؿ ىنالؾ مسممكف يعتبركف المرأة عكرة مف رأسيا إلى أخمص قدميا، لذلؾ عندىـ أف المرأة  
تحبس في البيت كال تخرج منو باعتبارىا فتنة، أك مف باب سد الذرائع، كلكف اإلسبلـ ال يرل ليا مثؿ 

:  ىذا الحبس كما سيتبيف في الفصكؿ القادمة إف شاء اهلل،  قاؿ تعالى
 
من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وىو مؤمن فمنحيينو حياة طيبة ولنجزينيم أجرىم بأحسن ما "

. 97:النحل". كانوا يعممون

                                                 
42

.  341، ص 1993القاىرة، - مبلمح المجتمع المسمـ، مكتبة كىبة: الدكتكر يكسؼ القرضاكم 
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حقوق المرأة  باعتبارىا من أىل اإلسالم  :المبحث الرابع
 

إف المنيج اإلسبلمي ىك الذم رفع اإلنساف إلى أقصى درجات الكماؿ بحسب تككينو ككظيفتو 
 .كاحتراـ ذاتو كفطرتو التي فطر عمييا، كبما سخر لو ما في الككف جميعان 

 
كالمرأة مف مخمكقات اهلل سبحانو كتعالى التي عانت عمى مر العصكر فأىينت كاحتقرت كاضطيدت، 
كاستأثر الرجؿ بالحقكؽ، كظؿ األمر ىكذا حتى أضاء نكر اإلسبلـ جنبات المعمكرة، فبل تكجد ديانة 

فكرامة . مف الديانات كال حضارة مف الحضارات كرمت المرأة  كبينت حقكقيا مثؿ اإلسبلـ العظيـ
 :قاؿ تعالى. المرأة ىي جزء ال يتجزأ مف الكرامة التي قررىا اهلل سبحانو كتعالى لكؿ البشر

 
ولقد كرمنا بني آدم وحممناىم في البر والبحر، ورزقناىم من الطيبات وفضمناىم عمى كثير ممن "

 .70:اإلسراء" خمقنا تفضيالً 
 

كفي العصكر القديمة كالكسطى األكركبية كانت المرأة كاقعة تحت ضغط نفسي رىيب، فقد كانكا 
ذا كاف ليا ركح، فيؿ ركحيا ركح إنساف أـ حيكاف؟  يشكككف في إنسانيتيا كيسألكف ىؿ ليا ركح؟ كا 

كقد كاف .  كىؿ ىي إنسانة أـ شيطانة؟ ككانكا يقكلكف أنيا شر ال بد منو، كأنيا رزء مطمي ممّكه
  كمف األماكف التي اشتيرت اليـك بتجارة 1805.43القانكف اإلنجميزم يبيح بيع الزكجات لغاية عاـ 

الرقيؽ األبيض مدينة تؿ أبيب حيث يقكمكف ببيع النساء المكاتي تـ تيريبيف مف الخارج إلى المكاخير 
 ".الديمقراطية الكحيدة في الشرؽ األكسط"التي تدعي أنيا " إسرائيؿ"لصناعة الجنس في دكلة 

 
كىكذا كانت المرأة  في العصكر السابقة لئلسبلـ مخمكقان ميانا كأداة مف أدكات النسؿ، ككؿ الديانات 
السابقة، بشكميا المحرؼ، لـ تعط المرأة حقكقيا المشركعة،ككانت تحت سمطة الرجؿ الكاممة كليس 

كأما المرأة عند العرب القدماء فمـ . ليا الحؽ في كسب يدىا، كاعتبرت أف كؿ ما عندىا ممؾ لزكجيا
تمؽ أم تكريـ، فكانكا يحبكف إنجاب البنيف كيكرىكف أف تكلد ليـ البنات، كلقد بيف لنا القرآف الكريـ 

: كيؼ أف العربي كاف يغتـ كيحزف إذا رزقو اهلل بنات، قاؿ تعالى
ذا بشر أحدىم باألنثى ظل وجيو مسودًا وىو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر بو،  " وا 

 .59-58: النمل" أيمسكو عمى ىون أم يدسو في التراب أال ساء ما يحكمون
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. 20، ص1975، 4بيركت، ط- المرأة بيف الفقو كالقانكف، المكتب اإلسبلمي:  مصطفى السباعي 
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: كسجؿ الشعر ألـ كلدت أنثى فيجرىا زكجيا، كتزكج بأخرل، األبيات اآلتية
 

ما ألبي حمزة ال يأتينا                             يظؿ في البيت الذم يمينا 
غضباف أال نمد البنينا                              تاهلل   ما   ذلؾ   بأيدينا 
نما نأخذ ما أعطينا                              كنحف كاألرض لزراعينا  كا 

                           ننبت ما قد زرعكه فينا 
 

   44.ككاف زكجيا يسمع ليا ما تقكؿ فغدا حتى كلج البيت كقبؿ رأس امرأتو كابنتيا
 

كىذه النظرة الفاجعة لمبنات نجدىا في قكؿ عمرك بف العاص لمعاكية حيف شاىد ابنتو عائشة، 
أنبذىا عنؾ فإنيف : فقاؿ عمرك. ىذه تفاحة البيت: مف ىذه يا أمير المؤمنيف؟ فقاؿ معاكية: فسألو

ال تقؿ كذا يا عمرك، فكاهلل ما مرض المريض : فقاؿ. يمدف األعداء كيقربف البعداء كيكرثف الضغائف
                                             45.ما أراؾ إال حببتيف إلي:  فقاؿ عمرك. كال ندب المكتى كال أعاف عمى األحزاف إال ىف

 
كاإلسبلـ ىك الكحيد الذم اىتـ بالمرأة  فأعطاىا حقكقيا ككفؿ رعايتيا كذكرت في القرآف الكريـ في 

كثير مف السكر كاهلل سبحانو كتعالى جعؿ سكرة في القرآف الكريـ خاصة بالنساء كسميت سكرة 
. (عمييا السبلـ)النساء، كجعؿ سكرة أخرل باسـ امرأة كىي سكرة مريـ 

 
إف ما يقكلو عمماء االجتماع كالمفكركف الغربيكف كغيرىـ معيـ مف أف المرأة  نصؼ المجتمع كال بد 
أف تتساكل حقكقيا بالرجؿ كيجب أف تتحرر مف القيكد المحيطة بيا، إنما يدخؿ في باب ما ىك حؽ 
يراد بو باطؿ، كمع أننا ال ننكر احتماؿ أف تككف بعض الدعكات محترمة، إال أف الذم طفى عمى 
السطح كغمب عمى الخطاب الغربي، بؿ ما ينطؽ بو حاليـ، ىك أنيـ يريدكف لممرأة أف تتبرج كتثير 

ىماؿ األمكر األساسية التي خمقت مف أجميا . الفتنة كتزاحـ الرجاؿ كا 
كىؤالء العمماء كالمفكركف ال يدرككف ما أكضحو القرآف مف حقكؽ المرأة  في جميع المجاالت، كأف 
اهلل سبحانو كتعالى خمؽ الككف كخمؽ الزكجية الستمرار الحياة، فالرجؿ كالمرأة  خمقيما اهلل مف نفس 

: كاحدة فيي ليست مخمكقة مف ضمع أعكج، قاؿ تعالى
  

                                                 
ىػ، 1368مصر، - البياف كالتبييف، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر:  الجاحظ44
. 186، ص1ج

45
.                                  68ىػ، ص1396مصر، - المطائؼ كالطرائؼ، المطبعة الكىبية:  الثعالبي 
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  6: الزمر" خمقكم من نفس واحدة ثم جعل منيا زوجيا"
 

كقد تحدث القرآف الكريـ . فيي إذف تحمؿ نفس المسؤكلية كالتكاليؼ كىذا يقتضي استقبلؿ شخصيتيا
: عف الزكجية في كثير مف اآليات، قاؿ تعالى

 
 49: الذريات" ومن كل شيء خمقنا زوجين لعمكم تذكرون "
يا أييا الناس انا خمقناكم من ذكر وانثى وجعمناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن "

 13: الحجرات" أكرمكم عند اهلل أتقاكم
 45: النجم" وأنو خمق الزوجين الذكر واألنثى"

 
فكؿ شئ في ىذا الككف قائـ عمى الزكجية، الذكر كاألنثى، في النبات كالحيكاف كاإلنساف، لذلؾ نظر 
اإلسبلـ إلى المرأة  ضمف النظرة التكحيدية لمككف، فميا مكانتيا الخاصة ضمف فسيفساء المخمكقات 

كال تكتمؿ الصكرة إال بيا، فاهلل سبحانو كتعالى خمؽ الككف كجعمو كحدة كاممة متكاممة مف أجؿ 
فمممرأة حقكؽ . استمرار الحياة البشرية عند بني اإلنساف، فينالؾ كحدة  في األصؿ كالمنشأ كالمصير

ف كانت بعضيا ترتبط بالطبيعة الخاصة التي خصيا اهلل بيا، كمف ىذه  كاممة متساكية مع الرجؿ كا 
: الحقكؽ

 
:  حؽ الحياة كحؽ الكرامة كحؽ المساكاة مع الرجؿ:حقوق إنسانية. 1
 
: حق الحياة.ا
 

إىتـ اإلسبلـ بحقكؽ المرأة، كمف الطبيعي أف يككف حؽ الحياة أكؿ ىذه الحقكؽ كأساس ليا، ألف ىذا 
كحؽ الحياة ىك .   الترتيب ينسجـ مع مقاصد الشريعة التي تنص عمى أف حفظ النفس ىك أكليا

أقدس ما حبا اهلل بو اإلنساف، إال إذا قاـ ىذا اإلنساف، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، بالقتؿ المكجب 
لمحد، كأصبح يشكؿ خطرا عمى المجتمع الحتماؿ تكرار الجريمة، فكأنما يتنازؿ بفعمتو ىذه عف حقو 

: كتكضح اآليات اآلتية قدسية ىذا الحؽ لمجنسيف، قاؿ تعالى. في الحياة
 

. 151: األنعام" وال تقتموا النفس التي حرم اهلل إال بالحق"
ذا الموءودة سئمت بأي ذنب قتمت" . 8: التكوير" وا 
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من أجل ذلك كتبنا عمى بني إسرائيل أنو من قتل نفسًا بغير نفس أو فساِد في "
: المائدة" األرض فكأنما قتل الناس جميعًا، ومن أحياىا فكأنما أحيا الناس جميعاً 

32 .
 

كيؤكد ىذا القكؿ . فالنفس البشرية ال تختص بالذككرة كحدىا بؿ ىي شاممة لمطرفيف الذكر كاألنثى
يجب أف ال يغرب عف الباؿ أف المرأة  لـ تكف قد حازت حقكقان تتمتع بيا : "أحمد سكسة حيث يقكؿ

 46".إال بعد ظيكر اإلسبلـ ألف اإلسبلـ ىك أكؿ مف رفع قدر المرأة كأعطاىا حؽ الحياة كحؽ الرجؿ
 

  47."كل المسمم عمى المسمم حرام، دمو ومالو وعرضو": كقد جاء في الحديث الصحيح
 
حق الكرامة . ب
 

كانت دنيا المرأة  في : "كـر اإلسبلـ المرأة كرفع مف شأنيا كمستكاىا، كيقكؿ أحمد خيرت في ذلؾ
الجاىمية تغص بالمفاسد المكركثة كالتقاليد البالية كالمظالـ كالشركر إلى أف جاء اإلسبلـ بيديو ككحيو 
كنظمو كتعاليمو كنصائحو كتكجيياتو كقيمو كمثمو، كعبلقاتو اإلنسانية السامية، فقضى عمييا بعد أف 

  48".حّرميا كنيى عنيا
 

: كمف تكريـ اإلسبلـ لممرأة قكلو تعالى
 
ولقد كرمنا بني آدم وحممناىم في البر والبحر ورزقناىم من الطيبات وفضمناىم عمى كثير ممن "

. 70: اإلسراء" خمقنا تفضيالً 
 

                                                 
46

أحمد سكسة، اسمو الحقيقي )187، ص1936القاىرة، - في طريقي إلى اإلسبلـ، المطبعة السمفية:   أحمد سكسة 
ـ أتقف عدة لغات منيا العربية 1982ـ تكفي عاـ 1900نسيـ ،كىك عراقي ييكدم أسمـ كسمى نفسو أحمد،كلد عاـ 

ـ،  كىك 1928كالعبرية كاإلنجميزية كالفرنسية، حصؿ عمى شيادة الدكتكراة في اليندسة مف الجامعات األمريكية عاـ 
ـ اسـ الصفحة آراء  15/5/2006جريدة الصباح  (أكؿ ميندس عراقي يحصؿ عمى الدكتكراة

47
. مكسكعة الحديث الشريؼ  .4650 مسمـ ، كتاب البر كالصمة ، رقـ  

48
. 17، ص 1975مصر، -   أحمد خيرت، مركز المرأة في اإلسبلـ، دار المعارؼ 
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بؿ، جعؿ اإلسبلـ حؽ األـ مقدما . في اآلية يشمؿ الرجؿ كالمرأة عمى حد سكاء" بني آدـ"كتعريؼ 
 (صمى اهلل عميو وسمم)جاء رجل إلى رسول اهلل : "كما في حديث أبي ىريرة، قال 49عمى حؽ األب

ثم من؟ : قال. أمك: ثم من؟ قال: قال. أمك:  من أحق الناس بصحبتي؟ قال!يا رسول اهلل: وقال
                                              50".أبوك: ثم من؟ قال: قال. أمك: قال
 

إف مف تكريـ اإلسبلـ لممرأة أنو ينظر إلييا نظرة أشمؿ كأعمؽ كعمى أساس أف كؿ شيء يقـك عمى 
الزكجية لذلؾ فتكريـ اإلسبلـ لممرأة نابع مف كحدة كاممة في الكياف البشرم فميـ حقكؽ مشتركة ال 

  51.تمييز فييا بيف الرجؿ كالمرأة 
 

ينظر اإلسبلـ إلى الككف عمى أنو قائـ عمى الزكجيف الذكر كاألنثى فالتكريـ يشمؿ الرجؿ كالمرأة  
: كاألفضمية بالتقكل، قاؿ تعالى

 
يا أييا الناس إنا خمقناكم من ذكر وأنثى وجعمناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل "

. 13: الحجرات". أتقاكم إن اهلل عميم خبير
 
حق المساواة مع الرجل . ج

 
 بيف الرجؿ كالمرأة  في أمكر كثيرة أصمية فاإلسبلـ نظاـ قائـ عمى 52قرر اإلسبلـ حؽ المساكاة

: المساكاة في الحؽ كفي األصؿ، كمف األمكر التي ساكل اإلسبلـ فييا بيف الرجؿ كالمرأة  

                                                 
49

. 69المرأة كحقكقيا السياسية في اإلسبلـ، ص:  الزنداني 
50

. 1959المطبعة المصرية، . 2227 صحيح البخارم، برقـ  
51

 90-89، ص ص1998مصر، -  مكتبة الدار العربية لمكتاب الحقكؽ العامة لممرأة ،:  صبلح عبد الغني محمد 
52

النظاـ اإلجتماعي في : تقي الديف النبياني: ليذه القضية أنظر.  قضية المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة ليا أبعا د كثيرة 
العقيدة اإلسبلمية كأثرىا في حياة المسمميف، بيت المقدس :   ؛ كيكسؼ أحمد محمكد السابتيف52اإلسبلـ، ص

ـ، ص 1980بيركت - اإلسبلـ كقضايا المرأة المعاصرة، دار القرآف الكريـ:  ؛ كالبيي الخكلي216ـ، ص1985
؛ ك 62—52ت، ص ص.حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ، كزارة األكقاؼ القاىرة، ب:  ؛ كعمي عبد الكاحد37—23ص
 ؛ 43—42ـ، ص ص1982، 5بيركت، ط- القرآف كقضايا اإلنساف، دار العمـ لممبلييف: عائشة عبد الرحمف. د

: كقاؿ إبف حـز في ذلؾ . 461ـ، ص1977القاىرة، - المرأة بيف الديف كالمجتمع، مطبعة السعادة: كزيداف عبد الباقي
مبعكثا إلى الرجاؿ كالنساء بعثا مستكيا ، ككاف خطاب اهلل تعالى كخطاب  (صمى اهلل عميو كسمـ)لما كاف رسكؿ اهلل "

لمرجاؿ كالنساء خطابا كاحدا، لـ يجز أف يخص بشىء مف ذلؾ الرجاؿ دكف النساء إال  (صمى اهلل عميو كسمـ)نبيو 
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 :المساواة في اإلنسانية (1

: كرد في ىذا النكع مف المساكاة آيات بينات منيا قكلو تعالى
 

يا أييا الناس اتقوا ربكم الذي خمقكم من نفس واحدة وخمق منيا زوجيا وبث منيما رجااًل كثيرًا "
. 1النساء ". ونساء

. 54:الفرقان". ىو الذي خمق من الماء بشرًا فجعمو نسبًا وصيرًا وكان ربك قديراً "
 

 53"إنما النساء شقائق الرجال: "(صمى اهلل عميو وسمم)وقال 
 
 :مساواة المرأة  بالرجل في التكاليف (2

 
 : كقد كرد ذلؾ عمى مستكل اإلسبلـ كاإليماف كاإلحساف، قاؿ تعالى

 
إن المسممين والمسممات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين "

والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 
والصائمين والصائمات والحافظين فروجيم والحافظات والذاكرين اهلل كثيرًا 

. 35: األحزاب".والذاكرات أعد ليم مغفرة وأجرا عظيماً 
وال تتمنوا ما فضل اهلل بعضكم عمى بعض لمرجال نصيب مما اكتسبوا ولمنساء "

. 32: النساء". نصيب مما اكتسبن واسألوا اهلل من فضمو إن اهلل بكل شيء عميماً 
 
 
 
 المساواة في المسؤولية والثواب والعقاب (3

 

                                                                                                                                                 

األحكاـ في أصكؿ األحكاـ، : بف حـز األندلسيإ". بنص جمي أك إجماع ألف ذلؾ تخصيص لمظاىر كىذا غير جائز
 .  337، ص3ـ، المجمد األكؿ، ج1984القاىرة، - دارالحديث

53
.  سبؽ تخريجو  
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إف المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة  في اإلسبلـ تقتضي المساكاة في اإلثابة، كاآليات اآلتية تبيف أف 
: ىنالؾ ثكابا أك عقابا لكؿ مف الجنسيف كبحسب الفعؿ، قاؿ تعالى

  
فاستجاب ليم ربيم أني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من "

..."  بعض
. 195: آل عمران

من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وىو مؤمن فمنحيينو حياة طيبة ولنجزينيم "
. 97: النحل" أجرىم بأحسن ما كانوا يعممون

. 8-7: الزلزلة" فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره" 
" والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييما جزاًء بما كسبا نكااًل من اهلل واهلل عزيز حكيم"

. 38:المائدة
الزانية والزاني فاجمدوا كل واحد منيما مئة جمدة وال تأخذكم بيما رأفة في دين ” 

" اهلل إن كنتم تؤمنون باليا واليوم اآلخر وليشيد عذابيما طائفة من المؤمنين
. 2: النور

 
كككف العقكبة كاحدة لكؿ مف الذكر كاألنثى يقتضي المساكاة في المسؤكلية عف األعماؿ الطالحة، 

.  تماما كما أف ىنالؾ ثكابا لؤلعماؿ الصالحة يتساكياف فيو كفي مسؤكليتو
 
 المساواة في التربية والتعميم والتيذيب (4

 
إف المرأة مكمفة باإليماف باهلل تعالى كطاعتو كالعمؿ عمى عبادتو كفعؿ أكامره كاالنتياء عف 

لذلؾ حض اإلسبلـ عمى تربية البنات كتعميميف كتيذيبيف، فمف الكاجب عمييف معرفة . معاصيو
:  قاؿ تعالى54.العقائد كالعبادات كالحبلؿ كالحراـ

 
يا أييا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأىميكم نارًا وقودىا الناس والحجارة عمييا مالئكة غالظ شداد ال "

  .6: التحريم" يعصون اهلل ما أمرىم ويفعمون ما يؤمرون
 

                                                 
54

 227، ص2001، 18اإلسبلـ عقيدة كشريعة، دار الشركؽ، ط:  محمكد شمتكت 
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من كان لو ثالث بنات أو ثالث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن : "(صمى اهلل عميو كسمـ)كقاؿ 
 55".صحبتين واتقى اهلل فيين فمو الجنة

 
 114:طو"  وقل رب زدني عمماً : "وقال اهلل تعالى في التعميم

 
فيذه اآلية لمرجاؿ كالنساء، كيؤكد عمى ىذا المعنى الحديث اآلتي الذم يحث عمى طمب العمـ، قاؿ 

: (صمى اهلل عميو كسمـ)
 
  56"طمب العمم فريضة عمى كل مسمم "
 

كىنالؾ حديث آخر يخص تعميـ اإلناث، كيمكف اعتباره نكعان . الذككر كاإلناث" مسمـ"كيدخؿ في لفظ 
: (صمى اهلل عميو كسمـ)مف التمييز اإليجابي لتشجيع تعميميف، قاؿ 

 
وأيما رجل كان عنده وليدة فعمميا وأحسن تعميميا وأدبيا فأحسن تأديبيا ثم أعتقيا وتزوجيا فمو "

                                        57"أجران
 

فقضية مساكاة المرأة بالرجؿ في كثير مف األمكر ليست قضية بحث كما يقكؿ تقي الديف النبياني كال 
ىي قضية ذات مكضكع في النظاـ االجتماعي، ألف ككف المرأة تتساكل مع الرجؿ أك ككف الرجؿ 

يتساكل مع المرأة  ليس باألمر ذم الباؿ الذم لو تأثير في الحياة االجتماعية، كال ىك مشكمة محتممة 
الكقكع في الحياة اإلسبلمية، كما ىذه إال مف الجمؿ المكجكدة في الغرب، كال يقكليا أحد مف 

الذم كاف ييضـ حقكقيا الطبيعية باعتبارىا إنسانان، فطالبت بيذه . المسمميف سكل تقميدا لمغرب
أما اإلسبلـ فبل دخؿ لو بيذه . الحقكؽ كاتخذ ىذا المطمب بحث المساكاة طريقان لنيؿ ىذه الحقكؽ

اإلصبلحات ألنو أقاـ نظامو اإلجتماعي عمى أساس متيف يضمف تماسؾ الجماعة كالمجتمع كرقييا 

                                                 
55

 . 1839 ركاه الترمذم، كقاؿ حديث حسف كتاب البر كالصمة رقـ  
56

 مكسكعة الحديث الشريؼ، إسبلـ في فضؿ العمـ كالحث عمى طمب العمـ ، "220المقدمة رقـ   سنف ابف ماجة، 
أكف اليف 

57
؛ تحقيؽ محمد ناصر الديف األلباني، المكتبة 807مختصر اإلماـ مسمـ، برقـ :   المنذرم، الحافظ زكي الديف  

ق  1412عماف، - اإلسبلمية
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كلقد كرمنا " كيكفر لممرأة كالرجؿ السعادة الحقيقية البلئقة بكرامة اإلنساف الذم كرمو اهلل تعالى بقكلو 
   58".بني آدـ

                        
 حقوق اقتصادية. 2
 

قرر اإلسبلـ لممرأة حؽ التممؾ كحؽ الكراثة كحؽ الصدقة كحؽ الكصية، كالتصرؼ بأمكاليا المنقكلة 
كالثابتة عف طريؽ العمؿ كالمير كعقكد التجارة كقد منحتيا الشريعة اإلسبلمية كامؿ حريتيا في أف 

.   تدير شؤكنيا بنفسيا فيما يتعمؽ بالماؿ كاألمبلؾ كالتجارة كاإلجارة كالشركة كالرىف
 

المرأة  الرشيدة جميع "يقكؿ عبد المجيد الزنداني في مسألة حقكؽ المرأة  المالية أف الشريعة خكلت 
الحقكؽ اإلقتصادية المتصمة بأمبلكيا، فقد منحتيا كامؿ حريتيا في أف تدير شؤكنيا بنفسيا مف ماؿ 

كأمبلؾ كتجارة، كيدخؿ في ذلؾ حرية التصرؼ في ميرىا إف كانت متزكجة، كمنو عقكد البيع 
 59.كاإلجارة كالشركة كالرىف

 
إف المرأة  العربية كانت تممؾ الماؿ كتتصرؼ بو قبؿ اإلسبلـ بخبلؼ المرأة مف غير العرب في ذلؾ 

كمف األمثمة الكثيرة عمى ذلؾ مثاؿ السيدة خديجة . الكقت فقد كانت محركمة مف التممؾ كالتصرؼ
فقد كانت صاحبة ماؿ كمتاجر، ككانت تستأجر رجاالن مف قريش ليتاجركا ليا، كقد  (رضي اهلل عنيا)

               60.كتقاضى منيا أجران  (صمى اهلل عميو كسمـ)تاجر ليا النبي 
 

كأما أسماء بنت مخربة، أـ عبد اهلل بف ربيعة، فكانت تتاجر بالعطكر في المدينة المنكرة، ككانت 
ككذلؾ كانت مميكة، كالدة السائب بف األقرع، تبيع العطر زمف . تجمبيا مف اليمف كتبيعيا إلى أجؿ

كقد كانت سفانة بنت حاتـ الطائي مف أجكد نساء العرب، ككاف .  (صمى اهلل عميو كسمـ)الرسكؿ 
 61.أبكىا يعطييا الصرمة مف اإلبؿ، فتيبيا الناس
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. 52، ص1990، 3بيركت، ط- النظاـ اإلجتماعي في اإلسبلـ، دار األمة:   تقي الديف النبياني 
59

 70ـ، ص2000بيركت، - المرأة كحقكقيا السياسية في اإلسبلـ ، مؤسسة الرياف: عبد المجيد الزنداني 
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 147، ص 1السيرة،ج:  إبف ىشاـ 
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؛ كانظر 210، ص8ق، ج1328القاىرة، - اإلصابة في تمييز الصحابة، مطبعة السعادة:  إبف حجر العسقبلني 
 220، ص8، ج1967بيركت، - إبف سعد، الطبقات الكبرل، دار صابر
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إف لممرأة الحؽ أف تبيع كتشترم، كتؤجر كتيب، كتستأجر بحرية كاممة في إطار ما أباح ليا الشارع، 

كما كليا أف تتصرؼ مباشرة بماليا دكف ككالة كال كسيط، كما أف . كفي إطار الصالح العاـ لممجتمع
: الزكج ال يحؽ لو أف يأخذ شيئا مف ماليا إال عف طيب نفس منيا، قاؿ تعالى

 
 4:النساء" فإن طبن لكم عن شيء منو نفسا فكموه ىنيئًا مريئاً "
 

أما بالنسبة لمميراث، فكانت المرأة  قبؿ اإلسبلـ تحـر مف الميراث ىي كأطفاليا، كتكرث، أم     ىي 
كلكف . نفسيا كجزء مف اإلرث، كما تكرث السمعة، كلـ يكف يرث عندىـ إال مف كاف يخرج لمقتاؿ
. الخ...اإلسبلـ أصمح ىذا الفساد كجعؿ لممرأة نصيبا مف الميراث باعتبارىا بنتان كأمان كأختان كزكجة

 
المساكاة بيف المرأة  كالرجؿ في القضايا المالية  (رحمو اهلل)كلقد بيف الداعية المعاصر محمد الغزالي 

: ذاكرا اإلرث حيث قاؿ
 
إف المرأة قد كضعت عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ في القضايا الخاصة بالمصمحة فأصبح "

 62".باستطاعتيا أف ترث كأف تكرث كأف تشتغؿ بمينة مشركعة
 

كضع الخالؽ عز كجؿ نظاـ المكاريث في اإلسبلـ، كمف ىنا ال يمكف أف يفكقو في العدؿ أك  يقترب 
منو أم نظاـ كضعي مف صنع البشر، كقد كضح القرآف الكريـ مف لو نصيب في اإلرث كما في 

: اآليات اآلتية، قاؿ تعالى
 

لمرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون ولمنساء نصيب مما ترك الوالدان "
 7:النساء" واألقربون مما قل منو أو كثر نصيبًا مفروضاً 

 11:النساء" اآلية...يوصيكم اهلل في أوالدكم لمذكر مثل حظ األنثيين"
ويستفتونك في النساء قل اهلل يفتيكم فيين وما يتمى عميكم في الكتاب في يتامى "

 127:النساء" اآلية...النساء الالتي ال تؤتونين ما كتب لين
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 52ت، ص.القاىرة، ب- قضايا المرأة بيف التقاليد الراكدة كالكافدة، دار الشركؽ:  محمد الغزالي 
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إف قضية ميراث المرأة  قضية شائكة جدان بالنسبة لمف يجيؿ نظاـ المكاريث فنحف نجيؿ الكثير في 
كىذا ما يتنازعنا الغرب عميو كال نستطيع الرد " لمذكر مثؿ حظ األنثييف"ىذا النظاـ كال نعرؼ منو إال 

عمييـ، مع العمـ أف اإلسبلـ ساكل بيف الرجؿ كالمرأة  في الميراث في حاالت الجد كالجدة مع كجكد 
  63.ابف فأكثر، كاألب كاألـ عند كجكد إبف فأكثر، كاألخ ألـ كاألخت ألـ

 
كىنالؾ حاالت ترث فييا المرأة كال يرث الرجؿ كالجدة ألـ، فإنيا ترث دكف الجد لؤلـ، كاألخت 

. الشقيقة مع البنات دكف األخ ألب فأكثر
 

اما الحالة التي ىي مثار الشبو كالجدؿ ىي الحالة التي يرث فيو الرجؿ ضعؼ المرأة  كىي البنت 
فأكثر مع الكلد فأكثر كبنت اإلبف مع ابف اإلبف كاألخت الشقيقة مع األخ الشقيؽ، كاألخت ألب مع 

. األخ ألب، كاألب كاألـ عند عدـ الكلد
 

ككأنو ال يكجد غيرىا مما ذكر في الشريعة " لمذكر مثؿ حظ األنثييف"لقد تـ اختزاؿ المكاريث إلى 
اإلسبلمية، كأصبحت جزءا مف الصكرة النمطية السمبية عف المسمميف لتدخؿ أشخاص غير مؤىميف، 
أقرب إلى الجيؿ منيـ إلى العمـ، كال يعرفكف النظاـ اإلسبلمي في المكاريث، كىك مكضكع أحكامو 
كثيرة كتحتاج إلى متخصص كي يسبر غكرىا، فيأخذكف ما يطيب ليـ كيترككف ما ال يطيب ليـ، 

كلـ يكمؿ بقية اآلية حتى ال  ( ال تقربكا الصبلةىا الذيف آمنكا أميا )كيترككف الميـ كالذم يقكؿ 
كىذا ما يساعد أعداء اإلسبلـ بأف يتمسككا بحكـ حتى يبينكا كيبرزكا أف المرأة  المسممة . يصمي

مظمكمة حتى أف كثيرا مف المسمميف يجيمكف األحكاـ الشرعية، كيكتفكف  باجتيادات أشخاص ال 
. عبلقة ليـ بالشريعة اإلسبلمية، كنسكا أف الرجؿ ىك المكمؼ بالمير كالنفقة عمى المرأة 

 
ىذا اإلختزاؿ النظرم لحقكؽ المرأة  يقابمو إختزاؿ عممي، كبكممات أخرل، ىنالؾ مف يحـر المرأة مف 

: الميراث، كلفد حذر القرآف الكريـ مف ىذه المعصية العظيمة، قاؿ تعالى
 
تمك حدود اهلل ومن يطع اهلل ورسولو يدخمو جنات تجري من تحتيا األنيار خالدين فييا وذلك "

". الفوز العظيم، ومن يعص اهلل ورسولو ويتعد حدوده يدخمو نارًا خالدًا فييا ولو عذاب ميين
 14-13النساء
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 20-7، ص ص1996باقة الغربية،  - أحكاـ المكاريث، كمية الشريعة:  مركاف القدكمي 
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كلكف ىناؾ طائفة ممف ال يخافكف اهلل في أيامنا ىذه، حرمكا المرأة مف الميراث كيدعكف أف الماؿ 
المكركث سكؼ ينتقؿ إلى زكج ابنتيـ أك أختيـ، فما دامت المرأة  تحصؿ عمى حاجتيا في دار أبييا 

. أك زكجيا أك أخييا فميس مف الضركرم ليا أف تأخذ شيئا مف ميراثيا
 

المساكاة بيف الرجاؿ كالنساء "كتقكؿ األستاذة ىبو رؤكؼ عزت في قضية مساكاة المرأة  بالرجؿ أف 
إذف في الرؤية اإلسبلمية ىي مساكاة ليا جكانبيا المطمقة، كما أف جكانبيا النسبية التي تتفؽ مع 

اختبلؼ اإلثنيف في بعض الخصائص التي تخدـ تكامميما في تحقيؽ اإلستخبلؼ كالذم يظؿ ىك 
اإلطار الضابط ليذه المساكاة كاألمانة كالمسؤكلية التي يتحمميا االثناف في ظؿ عبلقة الكالية 

   64".اإليجابية كرابطة العقيدة
 

إف حؽ الميراث ال عبلقة لو بالحاجات، فمك كاف كذلؾ لحـر الشرع ذكم النعـ كالماؿ مف حقكقيـ في 
ف الحؽ الذم جعمو اهلل لممرأة ال يستطيع أحد مف الناس أف يغيره، كالذم يحاكؿ أف يمنع . الميراث كا 

. المرأة مف الميراث إنما يمنع تطبيؽ شرع اهلل عز كجؿ
 
: حقوق اجتماعية. 3
 

لـ يكتؼ اإلسبلـ بمنح المرأة  الحقكؽ اإلقتصادية فقد أعطاىا الحؽ في أىـ المسائؿ المتعمقة بحياتيا 
كىك الزكاج، كيمحؽ بيذه المسألة حؽ المير، كحؽ العشرة الحسنة، كحؽ االستمتاع، كحؽ الطبلؽ، 

كحؽ النفقة، كحؽ الحضانة، كحؽ اختيار الزكج، فبل يجكز أف تزكج دكف إذنيا، كما كرد في 
: (صمى اهلل عميو كسمـ)األحاديث اآلتية، قاؿ 

 
ذنيا صمتيا"  65".ال تتزوج الثيب حتى تستأمر وال تتزوج البكر حتى تستأذن وا 
 66"األيم أحق بنفسيا من ولييا"
  67"ليس لمولي مع الثيب أمر"
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 59المرأة كالعمؿ السياسي، رؤية إسبلمية، ص:  ىبة رؤكؼ عزت 
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67
ـ  1952القاىرة، -  ، مكتبة مصطفى الحمبي2098كتاب النكاح برقـ :   سنف أبي داكد 
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كمعنى ذلؾ أف لمكلي أف ينكب عنيا، كلكف ليس لو الحؽ في إجبارىا عمى النكاح كال أف ينكحيا 
" غريب"أما الكاقع فيدؿ عمى غير ىذا، فقد  يتدخؿ الكلي ليمنع زكاج المرأة  مف رجؿ .  بغير إذنيا

تريده، كيكرىيا عمى الزكاج مف أحد األقارب ألسباب مادية، تتعمؽ  (أم مف خارج العائمة أك القبيمة)
كىذا يخالؼ اليدم النبكم، فعف عبد الرحمف بف يزيد كمجمع بف يزيد األنصارييف قاال . بالميراث مثبلن 

 (صمى اهلل عميو كسمـ)أف رجبلن فييـ يدعى جذامان، نكح ابنة لو، فكرىت نكاح أبييا، فأتت الرسكؿ 
:             كعف بريدة قاؿ68"فذكرت لو، فرد عمييا نكاح أبييا فنكحت أبا لبابة بف عبد المنذر

إف أبي زكجني ابف أخيو يرفع بي خسيستو، : فقالت  (صمى اهلل عميو كسمـ)جاءت فتاة إلى النبي "
قد أجزت ما صنع أبي، كلكف أردت أف تعمـ النساء ليس إلى اآلباء مف : فقالت. فجعؿ األمر إلييا

    69".األمر شيء
 

كاإلسبلـ يحتـر مشاعر المرأة ، فكما جعؿ ليا الحؽ في اختيار الزكج، جعؿ ليا حؽ مفارقتو، فعف 
 (صمى اهلل عميو كسمـ)جاءت امرأة ثابت بف قيس إلى النبي : "قاؿ (رضي اهلل عنيما)ابف عباس 

فقاؿ رسكؿ اهلل . ما أنقـ عمى ثابت في ديف كال خمؽ إال أني أخاؼ الكفر: يا رسكؿ اهلل: فقالت
                               70"ترديف عميو حديقتو، فقالت نعـ: (صمى اهلل عميو كسمـ)
 

أف المرأة بعقد الزكاج تتصرؼ في خالص حقيا كىي مف أىؿ التصرؼ ألنيا "كجاء في كتب الفقو 
 71".بالغة مميزة كليذا كاف ليا الحؽ في التصرؼ في الماؿ كليا حؽ اختيار الزكج

 
. فالرضا كاالختيار يرجع إلى المرأة،  أما العقد فيككف بيد الكلي بعد مكافقة المرأة عمى ذلؾ
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مكسكعة الحديث الشريؼ عبر . 1863 ، كابف ماجو، كتاب النكاح رقـ 3216 ركاه النسائي،كتاب الناح رقـ  
اإلنترنت  
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مكسكعة الحديث الشريؼ عبر . 1864 ، كابف ماجو، كتاب النكاح رقـ 3217ركاه النسائي،كتاب النكاح رقـ   

  اإلنترنت
70

،     11/319كتاب الطبلؽ،  باب الخمع، ج:  البخارم 
71

كيشبو في داللة سنة :  ؛ كالشافعي في األـ قاؿ30—2/25بداية المجتيد، ج: إبف رشد:  ليذا المكضكع أنظر 
إذا فرؽ بيف البكر كالثيب، فجعؿ الثيب أحؽ بنفسيا مف كلييا، كجعؿ البكر تستأذف  (صمى اهلل عميو كسمـ)الرسكؿ 

 األب خاصة، فجعؿ األيـ أحؽ بنفسيا منو، فدؿ ذلؾ عمى أف أمره ،في نفسيا أف الكلي الذم عنى، كاهلل تعالى أعمـ
أف تستأذف البكر في نفسيا أمر إختيار ال فرض، ألنيا لك كانت إذا كرىت لـ يكف لو تزكيجيا كانت كالثيب، ككاف 

ذف البكر الصمت .  يشبو أف يككف الكبلـ فييا أف كؿ امرأة أحؽ بنفسيا مف كلييا، كلكف الفرؽ إذف الثيب الكبلـ، كا 
. 19ـ، ص1990، 5األـ،  دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، المجمد الثالث، ج: محمد بف ادريس الشافعي
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: حقوق قانونية. 4
 

إف ما سبؽ ذكره مف دكائر المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة  في التصكر اإلسبلمي يجعؿ بالضركرة أف 
كمف . الخ...ليا حقكقا قانكنية لتطالب بما منع عنيا مف حقكقيا األخرل أك لترفع عف نفسيا مظممة

حؽ الخصكمة، حؽ التقاضي، أف تككف مدعية كمدعى عمييا، شاىدان : ىذه الحقكؽ القانكنية
.  كمشيكدان، ككيمة كشريكة كقيمة، كراىنة كمرتينة، ككاىبة، كمكىكبان ليا

 
في قضايا الزكاج السابؽ ذكرىا إال ممارسة  (صمى اهلل عميو كسمـ)كما ذىاب النساء إلى الرسكؿ 

.لحقكقيف القانكنية فيما يمكف اعتباره مرافعة عف أنفسيف
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 72.األنموذج النبوي في التعامل مع المرأة  كأنموذج متجدد: المبحث الخامس
 

حاؿ اإلنساف السكم الذم كصؿ درجة الكماؿ في المعامبلت  (صمى اهلل عميو كسمـ)يمثؿ الرسكؿ 
كالتصرفات، كفي كؿ ما يتعمؽ بأمكر الدنيا كاآلخرة، كىك الذم نظر إلى المرأة عمى أنيا إنساف 

تشارؾ الرجاؿ الحياة، كأف كجكدىا في ىذا الككف أسمى مف أف يختزؿ لدكر جنسي،  لمجرد متعة 
الرجؿ الجنسية، أك لئلنجاب فقط، مع أف اإلنجاب مف حقيا، فبل يحؽ لمزكج أف يعزؿ إال بإذنيا، 

إال أف األحاديث النبكية ترسـ صكرة . كمع أف ىنالؾ أحاديث كاضحة في حقيا في التمتع الجنسي
مشرقة لدكر المرأة الفعاؿ في جميع نكاحي الحياة السياسية كاإلجتماعية كاإلقتصادية، كفكؽ كؿ ىذا 

.  في الحياة الركحية
 

كلكف ال نزاؿ نرل في ىذا العصر كثيرا مف الناقميف عمى اإلسبلـ الذيف يياجمكنو ضمف خطة 
مبرمجة لتشكيو صكرتو، كيزعمكف أف اهلل كرسكلو أىانكا المرأة  كجعمكىا أمة لمرجؿ، ميمشة ال رأم 
ليا كال مشكرة، ليس ليا الحؽ في الخركج مف بيتيا، ال لمتعميـ كال لمعمؿ، فكيؼ ليا أف ترضى بيذه 

.  الحياة كالتبعية لمرجؿ
 

إف ىؤالء يريدكف مف المرأة  أف تثكر عمى دينيا بحجة البحث عف المساكاة مع الرجؿ، كلتستعيد 
حقيا الذم ىضـ، كلكف ىذه نماذج مف معاممة الرسكؿ لممرأة أبيف مف خبلليا اآلداب التي رسميا 
اإلسبلـ في التعامؿ مع المرأة، كينبغي أف تتجمى ىذه اآلداب في كؿ رجؿ مسمـ، كىى تعتمد عمى 

اذا كاف الغرب يجاممكف النساء العتبارات : "حسف الفيـ كالتصرؼ، ككما قاؿ عبد الحميـ أبك شقة
رصينة أحيانان ك مظيرية احيانا ، فإننا نحف المسمميف لنا آداب في المجاممة سامية كمتميزة، كىي 

                                   73". األرقى ألنيا قائمة عمى اعتبارات كميا رصينة ك تنبع مف صميـ قمكبنا
 

لى منيجية القرآف كالسنة في كؿ ما يخص المرأة  لعممت أف اهلل  فإذا رجعت المرأة  الى دينيا كا 
عامميا معاممة لـ يصؿ إلييا  (صمى اهلل عميو كسمـ)سبحانو كتعالى لـ يضع حقيا، كأف الرسكؿ 

 (صمى اهلل عميو كسمـ)رجؿ، ال ذلؾ الذم عاصره، كال ذلؾ الذم يعاصرنا كيدعي التقدـ، فمف ىديِو 
: مع النساء

                                                 
72

-   295ص ص/ 1تحرير المرأة في عصر الرسالة، ج: مع المرأة أنظر (صمى اهلل عميو كسمـ)  لتعامؿ الرسكؿ  
311  .

73
 . 305 نفس المرجع، ص  
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حض الرجال عمى التمطف مع الزوجات  .1
 74"خيركم خيركم ألىمو وأنا خيركم ألىمي: "(صمى اهلل عميو كسمـ)قاؿ

 إف ىذا الحديث دليؿ عمى اف الرجؿ يجب اف يككف لطيفا مع زكجتو، فكثير مف الرجاؿ يككف خارج 
البيت عذب المساف طيب المعاممة، كلكف إذا عاد الى البيت تخمؽ الييبة ك ظير عميو الغضب ك لـ 

   .   يتكمـ مع زكجتو إال إذا اراد شيئان منيا كبصكرة كأنيا خادمة
 

كان : قال  (رضي اهلل عنيما)قال الحافظ ابن حجر، وفي رواية عند ابن مردويو، عن ابن عباس 
إذا صمى الصبح جمس في مصاله، وجمس الناس حولو حتى  (صمى اهلل عميو وسمم)رسول اهلل 

تطمع الشمس، ثم يدخل عمى نسائو امرأة إمرأة يسمم عميين، ويدعو لين، فإذا كان يوم أحدىن 
.       75كان عندىا

                                     
مع زوجاتو في عمل البيت  (صمى اهلل عميو وسمم)تعاون الرسول . 2
كان : يصنع في بيتو؟ قالت (صمى اهلل عميو وسمم)ما كان النبي : سألت عائشة: عن األسود قال 

 76.يكون في مينة أىمو، فإذا حضرت الصالة خرج الى الصالة
 77".كفي الحديث الترغيب في التكاضع كترؾ الكبر كخدمة الرجؿ أىمو: " كقاؿ ابف حجر معمقا

فعمؿ الرجؿ في بيتو مع أىمو ال ينتقص مف كرامتو كما يظف البعض بسبب الثقافة السائدة اليكـ، 
مع نبكتو كما يترتب عمييا مف انشغاؿ بتبميغ رسالة  (صمى اهلل عميو كسمـ)فيذا قدكتنا رسكؿ اهلل 

ربو، ككزعيـ كقائد لممسمميف في السمـ كالحرب، ككقاض بينيـ، كاف ال يمنعو ىذا كمو عف العمؿ في 
كمف المبلحظ أف الحديث المذككر أعبله لـ يسمط الضكء عميو بما يتناسب مع أىميتو، مع . البيت

مثؿ أنو (صمى اهلل عميو كسمـ)كجكد أحاديث أخرل تبيف عمى كجو التفصيؿ أعماال أخرل لرسكؿ اهلل 
. كاف يرثي ثكبو كيخصؼ نعمو

 التعاون عمى حب الخير - 3
اذا دخل العشر شد مئزره  (صمى اهلل عميو وسمم)كان النبي :قالت  (رضي اهلل عنيا)عف عائشة 

 78.وأحيا ليمو وأيقظ أىمو

                                                 
74

 3، ط1988،  الرياض-مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج، 1608صحيح سنف ابف ماجة، برقـ : األلباني  
75

    11/296فتح البارم، ج:  العسقبلني 
76

  2/303 ج635كتاب أبكاب األذاف،رقـ :  البخارم 
77

    2/304فتح البارم، ج:  العسقبلني 

78
 . 1174 ؛ ك مسمـ برقـ 926 البخارم في المختصر برقـ   
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لـ يستأثر بالخير لنفسو، ك لكنو حض أىمو أيضا عمى ذلؾ، فالذم  (صمى اهلل عميو كسمـ)فالرسكؿ 
. يرغب في زكجتو كيحبيا يحب ليا الخير في الدنيا كاآلخرة

 
 وتكريمين (خروجو معين وذكره اسمائين )إصطحابو لنسائو : رابعا

عميو ك سمـ يصطحب نساءه سكاء في السفر أك في تمبية  (صمى اهلل عميو كسمـ)     كاف الرسكؿ 
: الدعكات فكاف اذا سافر أقرع بيف نسائو، فعف عائشة قالت

 
اذا أراد سفرا أقرع بين أزواجو فأيين خرج سيميا خرج بيا  (صمى اهلل عميو وسمم)كان رسول اهلل "

  79".معو (صمى اهلل عميو وسمم)رسول اهلل 
 

فارسيًا، كان طيب المرق، فصنع لرسول  (صمى اهلل عميو وسمم)وعن أنس قال ان جارًا لرسول اهلل 
فقال . ال: وىذه؟ يشير إلى عائشة، فقال: طعامًا، ثم جاء يدعوه، فقال (صمى اهلل عميو وسمم)اهلل 

وىذه؟ : (صمى اهلل عميو وسمم)فعاد يدعوه، فقال رسول اهلل . ال: (صمى اهلل عميو وسمم)رسول اهلل 
صمى اهلل )ثم عاد يدعوه، فقال رسول اهلل . ال: (صمى اهلل عميو وسمم)قال رسول اهلل . ال: فقال

 80.نعم في الثالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزلو : وىذه؟ فقال: (عميو وسمم
 

كرحمتو كعاطفتو تجاه أىمو، كأنو  (صمى اهلل عميو كسمـ)كىذا يبيف الخمؽ العظيـ الذم كاف عميو 
. رفض قبكؿ الدعكة إلى الطعاـ كالخركج دكف اصطحاب زكجتو معو

 
كما زاؿ سائدان في ببلدنا العربية أف المرأة عيب أك سر يجب أف يخبأ كأف اتصاليا بالرجاؿ ينزؿ مف 
قيمة الزكج كمكانتو في المجتمع، كعار عميو إذا عمـ أحد اسـ زكجتو ك يحرص دائمان أف ال تصحبو 

كاف عكس ذلؾ يخرج مع  (صمى اهلل عميو كسمـ)إلى أم مكاف كأف ال تظير معو، مع أف الرسكؿ 
. نسائو كيذكر اسماءىف كيسافر معيف كيتجاذب أطراؼ الحديث معيف

 
تزوره  (صمى اهلل عميو وسمم)أنيا جاءت رسول اهلل  (صمى اهلل عميو وسمم)عن صفية زوج النبي 

 فقام النبي 81في اعتكافو في العشر األواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت َتْنَقمب
                                                 

79
 . 8/112 4974كتاب التكبة رقـ:   ؛ مسمـ436/ 8 ج3826كتاب المغازم رقـ :  البخارم 

80
 . 6/116  3798كتاب األشربة رقـ :  مسمـ 

81
المعجـ الكسيط  .ترجع :  قامت تنقمب  
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صمى اهلل عميو ) فمر رجبلف مف األنصار فسمما عمى رسكؿ اهلل 82ُيقمبيا ( اهلل عميو كسمـصمى)
 83".عمى رسمكما، إنما ىي صفية بنت حيي: فقاؿ ليما (كسمـ

 
في التعامؿ مع النساء أنو كاف ليف الجانب معيف لـ يضربيف كلـ  (صمى اهلل عميو كسمـ)كمف ىديو 

 :قالت (رضي اهلل عنيا)يغضب منيف، فعف عائشة 
 

شيئًا قط بيده وال إمرأة وال خادمًا، إال  (صمى اهلل عميو وسمم)ما ضرب رسول اهلل "
أن يجاىد في سبيل اهلل، وما ينل منو شيء قط فينتقم من صاحبو إال أن ينتيك 

 84."شيء من محارم اهلل، فينتقم هلل عز وجل
 

أخبرتو أنيا أعتقت وليدة،  (رضي اهلل عنيا)وعن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث 
أشعرت يا : ، فمما كان يوميا الذي يدور عمييا فيو قالت(صمى اهلل عميو وسمم)ولم تستأذن النبي 

أما إنك لو أعطيتيا أخوالك كان : قال. نعم: أو فعمت؟ قالت: رسول اهلل أني أعتقت وليدتي؟ قال
                     85.أعظم ألجرك

 
كيمكف اإلستفادة مف ىذا الحديث أف ىنالؾ مساحة تتحرؾ فييا المرأة  معتمدة عمى رأييا المستقؿ، 
ف كاف في الحديث لفتة لطيفة إلى أف المرأة  لك شاكرت زكجيا لكاف أفضؿ ليا، كيمكف أف ننتبو  كا 

. مع ميمكنة في الحديث (صمى اهلل عميو كسمـ)لتمطؼ النبي 
 

الشديد عمى تعميم النساء  (صمى اهلل عميو وسمم)حرص الرسول : خامسًا 
 

أيما رجؿ كانت عنده كليدة : "(صمى اهلل عميو كسمـ)قاؿ رسكؿ اهلل : عف أبي بردة عف أبيو قاؿ
 86"فعمميا فأحسف تعميميا كأدبيا فأحسف تأديبيا، ثـ أعتقيا كتزكجيا فمو أجراف

 

                                                 
82

. أم يردىا إلى البيت : يقمبيا (صمى اهلل عميو كسمـ)فقاـ النبي  
83

  . 7/8  4041كتاب السبلـ رقـ :  ؛ ك مسمـ5/182  1897كتاب اإلعتكاؼ رقـ :  البخارم 
84

   . 7/8  4296كتاب الفضائؿ رقـ :  مسمـ 
85

  . 79/ 3 1666كتاب الزكاة :   ؛ مسمـ4/146 2403كتاب اليبة رقـ :  البخارم 
86

  . 33 سبؽ تخريجو صفحة  
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فالبنت الحرة  (أم جاريتو)مف المسمـ أف يعمـ كليدتو   (صمى اهلل عميو كسمـ)فينا يطمب الرسكؿ 
مع التنبيو إلى حرص اإلسبلـ، كبصكرة منيجية، عمى التخمص مف كجكد العبيد - أكلى بذلؾ 

مف المرأة  العمـ النافع  (صمى اهلل عميو كسمـ)كأفضؿ شيء يطمبو الرسكؿ -  كاإلماء، كقد حصؿ
. كيبدك أف الحرص عمى تعميـ البنت اليـك منتشر أكثر مف الحرص عمى تأديبيا. كالخمؽ القكيـ

 
صمى )بمزيد مف فرص التعميـ كىذا ىك الرسكؿ  (صمى اهلل عميو كسمـ)كقد طالبت النساء الرسكؿ 

: يجعؿ ليف يكما يعمميف فيو، فعف أبي سعيد الخدرم قاؿ (اهلل عميو كسمـ
 

غمبنا عميك الرجال فاجعل لنا يومًا من  (صمى اهلل عميو وسمم)قال النساء لمنبي "
اجتمعن في يوم كذا وكذا، في مكان : "نفسك نأتيك فيو تعممنا مما عممك اهلل، فقال

فعممين مما عممو  (صمى اهلل عميو وسمم)فاجتمعن فأتاىن رسول اهلل " كذا وكذا
       87".اهلل

 
 88ككاف يحب لمنساء أف يخرجف في المناسبات كاألعياد كيحثيف عمى ذلؾ فيأمر بإخراج العكاتؽ

: كالحّيض ليشاركف في االحتفاؿ بالعيد ككاف يثني عمييف كيحثيف عمى الصدقة، فعف أـ عطية قالت
 

 89نخرج العواتق وذوات الُخدور: "يقول (صمى اهلل عميو وسمم)سمعت رسول اهلل  "
 90".والحيض وليشيدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصمى

 
 
 

 
: قاؿ (رضي اهلل عنيما)كعف ابف عباس 

 

                                                 
87

  . 1/206 ، 99كتاب العمـ، رقـ :  البخارم 
88

معجـ مقاييس المغة،إبف فارس .جمع عاتؽ، كىي مف بمغت الحمـ، أك استحقت التزكيج:  العكاتؽ 
89

معجـ مقاييس .جمع خدر كىك ستر يككف في ناحية البيت تقعد البنت كراءه عند قدـك غريب :  ذكات الخدكر  
المغة  

90
  431 ؛ مختصر صحيح مسمـ، برقـ211 مختصر صحيح البخارم، برقـ 
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العيد أضحى أو فطر ثم أتى  (صمى اهلل عميو وسمم)شيدت مع رسول اهلل " 
النساء فوعظين وذكرىن وأمرىن بالصدقة فرأيتين ييوين إلى آذانين وحموقين 

 91".يدفعن إلى بالل
 

جعؿ المرأة  تتمتع بميزات مادية كأدبية لـ تعرفيا النساء عمى مر  (صمى اهلل عميو كسمـ)فالرسكؿ 
العصكر، كلكنننا اآلف نعاني مف اإلبتعاد عف الرؤية اإلسبلمية فساء كضع المرأة في كثير مف 

كأصبحت المرأة سجينة البيت لخدمة الزكج كاألكالد كلممتعة الجنسية .المجتمعات العربية كاإلسبلمية 
. فقط، فحـر المجتمع مف إمكاناتيا األخرل

                                                 
91

. 3/18 ، 1467كتاب العيديف،رقـ : ،  ؛ مسمـ11/258 ، 4848كتاب النكاح، رقـ :   البخارم 
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 الفصل الثاني
 

 الواقع اإلجتماعي لممرأة في المجتمع اإلسالمي المعاصر
 

.  المرأة  ومنيجية التغيير االجتماعي (1
 . مشاركة المرأة  في الحياة اإلجتماعية ومفيوم اإلختالط  (2

 . أوجو التمييز ضد المرأة وصور معاناتيا (3

 (صمى اهلل عميو وسمم) نشاط المرأة االجتماعي في عصر الرسول  (4
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الواقع اإلجتماعي لممرأة في المجتمع اإلسالمي المعاصر: الفصل الثاني  
 

كحتى عيد . االجتماعي قد تغير عما كاف عميو قبؿ عدة عقكد (العربية)إف كضع المرأة  المسممة 
قريب، ظؿ المنزؿ ىك عالـ المرأة  تعيش فيو كتعمؿ كتمكت، ترث فيو دكرىا االجتماعي عف أميا 

كأما الخركج كالعمؿ خارج المنزؿ، كيستثنى مف . كتنقمو إلى ابنتيا، كال تغادر ىذا المنزؿ إال لمضركرة
إلى الحقؿ كالذم قد يككف تابعا لمبيت،  فيك مف شأف الرجاؿ فيـ الذيف ليـ القكامة " الخركج"ىذا 

. كالمسؤكلية
 

لكف عالـ المرأة  اليـك تغير بفعؿ التربية كالتعميـ حيث ازداد عدد المتعممات كصارت المرأة  تشارؾ 
في الحياة العامة كما تمردت عمى سمطاف العادات كالتقاليد الذم كاف يمنعيا مف أداء دكرىا في 

. المجتمع كدخمت مياديف جديدة كانت حكرا عمى الرجاؿ ثقافة كليس دينا
 

إف القيادة النسائية ستككف لممرأة المسممة : " في مستقبؿ المرأة  المسممة92كتقكؿ الداعية زينب الغزالي
في المستقبؿ شاء أعداء اإلسبلـ أـ أبكا، فإف الذيف يتقدمكف مسيرة المرأة  في العالـ تجمعيـ المراكز 
الكبرل الحاكمة بغير ما أنزؿ اهلل، كالمحاربة لمدعكة اإلسبلمية فتمؾ زعامات نسائية ىشو تتبلشى مع 
زكاؿ القيادة الحاكمة بغير ما أنزؿ اهلل تعالى، كسيككف المستقبؿ لمقيادة النسائية المجاىدة التي تبذؿ 

 93".مف نفسيا كماليا ككقتيا ما تقكم بو الدعكة اإلسبلمية في العالـ
 

إف تعمـ المرأة  كتعبدىا يجعبلف منيا إنسانان مصكنان مأمكنان : "كيقكؿ الشيخ محمد الغزالي رحمو اهلل
كيجعبلف منيا ربة بيت محسنة، تنشأ األجياؿ في كنفيا كىي تألؼ الشمائؿ الزاكية كالمسالؾ العالية 

94.تساعد في بناء المجتمع المسمـ
 

 
كيبيف الشيخ محمد الغزالي أف سبب انحبلؿ المرأة  يرجع إلى األغبياء مف رجاؿ الديف الذيف كانكا 

يعاممكف المرأة  بعقمية الّسجاف فجاء مف قذؼ بيا إلى طريؽ التحرر، كأف انييار التربية السميمة ىك 
              95.96الذم جعؿ حياة المرأة  مقتصرة عمى الشؤكف الحيكانية مف طعاـ كسفاد

                                                 
92

َ ٠ٕزٟٙ ٔغجٙب ئٌٝ ػّش ثٓ اٌخطبة ٚٔؾأد ث١ٓ ٚاٌذ٠ٓ ٍِزض١ِٓ ثبإلعالَ ، 2005َ ٚرٛف١ذ ػبَ 1917 اٌذاػ١خ ص٠ٕت اٌغضاٌٟ ، ٌٚذد ػبَ  

ٟٚ٘ ِٓ اٌّإعغ١ٓ ٌٍّشوض اٌؼبَ ٌٍغ١ذاد اٌّغٍّبد ، ػبؽذ ٌٍذػٛح ٚوٍّخ اٌؾك فٟ فف . رٍمذ ػٍَٛ اٌذ٠ٓ ػٍٝ ِؾب٠خ ِٓ سعبي األص٘ش 

اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ ، عغٕذ فٟ ػٙذ ػجذ إٌبفش عجغ ع١ٕٓ ٚػزثذ رؼز٠جب فٛق هبلخ اٌجؾش ، ٌٙب رفغ١ش لشآٟٔ ، ٚرشعّخ ٌؾ١زٙب ، ٚوزت 

. دػ٠ٛخ ِٚمبالد 
93

  22ـ، ص1989القاىرة - الداعية زينب الغزالي مسيرة جياد، دار االعتصاـ :  ابف الياشمي 
94

  71ـ، ص2000القاىرة، - الدعكة اإلسبلمية  في القرف الحالي،  دار الشركؽ:  محمد الغزالي 



 54 

 

المرأة  ومنيجية التغير اإلجتماعي: المبحث األول         
 

. إف دكر المرأة في المجتمع اإلسبلمي يحدده مركزىا اإلجتماعي كالعادات كالتقاليد كالقيـ المكركثة
فمع كؿ التغير في الكاقع اإلجتماعي لممرأة ظمت اليكة قائمة بيف التغير المادم كالثقافي، كالمجتمع 

اإلسبلمي يعاني مف تخمؼ ثقافي كىك بمعنى اختبلؿ التكازف بيف الحضارتيف المادية كالثقافية بسبب 
كالمسألة ىنا ترد إلى االزدكاجية القائمة بيف البناء المادم . االكتشافات العممية كاالختراعات التقنية

                                                         97.المتغير كالبناء الثقافي الثابت نسبيان 

: أما الدور االجتماعي لممرأة فقد عرفتو سيير لطفي فقالت
إف الدكر ىك مجمكعة الحقكؽ التي تتمقاىا المرأة  في مجتمعيا، كالكاجبات التي تقدميا المرأة  "

لممجتمع، متجسدة في أنماط سمككية متعارؼ عمييا، كفي تكقعات أدائيا ككعييا ككعي اآلخريف بيذه 
الحقكؽ كالكاجبات التي تتمثؿ في مجمكعة االتجاىات اإلجتماعية التي تشيع حكؿ حقكؽ ككاجبات 

 98".المرأة  في الكطف العربي
 

نما  كبينت لطفي أف ثقافتنا كعاداتنا قد تغيرت، كلكف ىذا التغيير لـ يكف تغييران حقيقيان في المضمكف كا 
كاف أقرب إلى التغيير المظيرم الشكمي مع استمرار بقايا ثقافة كتقاليد األسرة العشيرة كاألسرة 

 99.الممتدة
 

ىك التمسؾ بالعادات  (بيف الكاقع الذم تعيشو المراة كبيف التغيير)كال شؾ أف سبب ىذه اليكة 
فيناؾ عادات كتقاليد متأصمة في التراث كالثقافة كتدخؿ في . كالتقاليد عمى حساب التقدـ كالتجديد
. تككيف شخصية المرأة  االجتماعية

                                                                                                                                                 
95

الجماع :   السفاد 
96

  72 محمد الغزالي، نفس المرجع ص 

 (جامعة الككيت)، مجمة العمـك االجتماعية "في بنية األسرة المغربية " الثابت كالمتغير :  أنظر  لمراني العمكم كنزة97
 . 356 ، ص1987 ،2 العدد 15السنة ،

98
كرقة قدمت إلى مؤتمر  (كضع المرأة في األسرة العربية كعبلقتيا بأزمة الحرية كالديمقراطية )بحث :  سيير لطفي 

المرأة كدكرىا في حركة الكحدة العربية ، بحكث كمناقشات الندكة الفكرية التي نظميا مركز دراسات الكحدة العربية،  
السيدة سيير لطفي أستاذة في جامعة القاىرة ،كمديرة المركز الديمكجرافي  ) 127، ص 1982المركز ، : بيركت 

 (.فييا، كرئيسة المركز المصرم لمكافحة اإلدماف
99

  130 نفس المصدر،  ص 
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كأيضان البيئة األبكية لممجتمع تدخؿ في تككيف الشخصية، ككذلؾ فإف المتغيرات التاريخية كالدينية 
فيذه . كالتربكية كالسياسية جعمت ىناؾ إزدكاجية في الشخصية مف خبلؿ التناقض بيف الثقافة كالكاقع
 100.اليكة أثرت في مشاركة المرأة  في عممية التغير االجتماعي كفي دكرىا كمكانتيا االجتماعية

 
إف عمى المرأة  أف تدرؾ الحقيقة كأف عمييا أف تتخطى الصعاب مف العادات كالتقاليد فنجاحيا 

فالمجتمعات الحديثة . يستدعي تغييران جذريان في بنيتيا النفسية كحتى في بنية الرجؿ النفسية أيضان 
تعتبر قضية تحرير المرأة مف أىـ المسائؿ التي يرتكز عمييا المجتمع كأنو كمما نالت المرأة  المزيد 

ككمما أعاؽ المجتمع نيؿ . مف حقكقيا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كمما زاد تقدـ تمؾ المجتمع
. المرأة حقكقيا كتركيا أسيرة المجتمع القديـ، أخر كأعاؽ عممية تقدمو ىك

 
كال شؾ أف لممرأة المسممة دكرىا الفعاؿ في الكصكؿ بالمجتمع إلى حياة العزة كالكرامة، كاإلسبلـ لـ 
يمنعيا مف ىذا الدكر العظيـ بؿ احتفظ بمكانتيا كقدرىا كمنزلتيا فانتشميا مف العار إلى الفخر كمف 
الحضيض إلى القمة، فقد كانت تعاني األىكاؿ كالصعاب عبر العصكر ككانت ممكان ألبييا ثـ تنتقؿ 
ممكيتيا إلى الزكج ثـ إلى الكرثة، كلكف اإلسبلـ حفظ ليا حقكقيا كأكد عمى اتحاد المصدر الذم خرج 

 101.منو الرجؿ، كخاطبيا كما خاطب الرجؿ
 

كلكف ىؿ حافظ المسممكف عمى ىذه الحقكؽ؟ كىؿ فيمت ىي معنى الحرية الممنكحة ليا؟ فالعادات 
كالتقاليد جعمت الناس تخرج عف تعاليـ اإلسبلـ، فمف النساء مف أرادت أف تثبت كيانيا مف خبلؿ 

نظرتيا إلى المرأة  الغربية النظرة السمبية التي جعمتيا تخرج كاسية عارية تتسابؽ إلى مف ال خبلؽ 
ليـ في الدنيا كاآلخرة،  كلكننا، كفي نفس الكقت، ال ننكر أف ىناؾ فتيات قابضات عمى الديف 

. كالقابضات عمى الجمر
 

كما زاؿ كضع المرأة  في العالـ اإلسبلمي سيئا،  فالمرأة في الغرب نالت مكانتيا في المجتمع، 
فدخمت البرلماف كالقضاء كرئاسة الكزراء كحتى رئاسة الدكلة، كأثبتت مكانتيا في األبحاث العممية 
كالطب ككصمت إلى الفضاء الخارجي، كساعدت في بناء مجتمع متقدـ، كنحف ما زلنا ننظر إلى 
المرأة  الغربية عمى أنيا مضطيدة تضرب كننسى ما حققت مف تقدـ عممي عمى جميع األصعدة 

                                                 
100

،  136 العدد 13،  المستقبؿ العربي، السنة "المرأة العربية بيف التقميد كالتجديد: "عبد القادر عرابي. د:  أنظر  
(.                          1990حزيراف )

101
 نفس المصدر   
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الثقافية كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، كالمرأة  في العالـ اإلسبلمي تضرب كتياف، كلعمو 
ليس المقصكد ىنا ).أضعاؼ ما تبلقيو المرأة  الغربية بسبب التخمؼ الثقافي الذم يعاني منو الرجؿ

 (التعميـ كلكف عمى سبيؿ المقارنة بيف المرأة العربية كالمرأة في الغرب
 

:  يقكؿ محمد قطب
 

المرأة  في البالد اإلسالمية عامة جاىمة متأخرة ميينة ال كرامة ليا، تعيش كما "
يعيش الحيوان، مغمفة بالقذارة الحسية والمعنوية، تشقي أكثر مما تسعد، وتعطي 

إن الوضع ...أكثر مما تأخذ، ال ترتفع كثيرا عن عالم الغريزة وال يتاح ليا االرتفاع 
السيئ التي تعاني منو المرأة  المسممة يرجع إلى الظروف االقتصادية 

واإلجتماعية والسياسية وليس اإلسالم، ولكن الفقر والظمم االتي يعاني منو الشرق 
 102".منذ عدة أجيال ىو المسؤول عما تعيش فيو المرأة  من الذل واالضطياد

 
شراكيا في مسؤكلية بناء  (صمى اهلل عميو كسمـ)كقد كاف الرسكؿ  حريصان عمى تكعية المرأة كا 

لى العمـ كىذا ال يتحقؽ لممرأة كىي في بيتيا كقد . المجتمع المسمـ كدفعيا إلى أداء العمؿ الصالح كا 
، كقد (صمى اهلل عميو كسمـ)كانت النساء تشارؾ في حياة المدينة عمى جميع األصعدة زمف الرسكؿ 

كف يخرجف كيجتمعف، كمنو أنو يستحب لمنساء إذا اجتمعف في مكاف أف يصميف في جماعة، كليس 
عمييف أذاف كال إقامة كتقؼ التي تؤميف كسطيف، ىذا ما فعمتو أـ المؤمنيف أـ سممة حيف أمت 

 103". النساء
 

كأباح اإلسبلـ لممرأة أف تخرج لممسجد لحضكر الجماعة . كىذا دليؿ عمى خركج النساء كاجتماعيف
. 104(صمى اهلل عميو كسمـ )ككانت النساء يخرجف كيصميف خمؼ رسكؿ اهلل 

 
أنيا كانت حريصة أف تتعمـ كتفيـ كؿ  (صمى اهلل عميو كسمـ)كبمغ مف كعي المرأة  في عيد الرسكؿ 

لـ يكف يمنعيف : نعـ النساء نساء األنصار: "قالت (رضي اهلل عنيا)ما يدكر حكليا، فعف عائشة 
 105".الحياء أف يتفقيف في الديف

                                                 
102

   . 147 -141شبيات حكؿ اإلسبلـ، ص ص :  محمد قطب 
103

 202 ص2، ج1969القاىرة - المغني، مكتبة القاىرة :  ابف قدامة 
104

  482، ص1كتاب الصبلة، ج/ البخارم بشرح فتح البارم : انظر  



 57 

كقد راعى اإلسبلـ في ذلؾ قضية العادات كالتقاليد كلـ يقـ منيجو عمى اإلصطداـ بالعرؼ، بؿ عمى 
تطكيع ذلؾ العرؼ ما لـ يكف مناقضان ألصؿ مف أصكؿ العقيدة كالشريعة اإلسبلمية، كىذا ما جعؿ 

   106.العرؼ عند األصكلييف أحد األدلة الشرعية بشرط أف ال يخالؼ النصكص الشرعية
 

: كاألحكاـ المبنية عمى العرؼ كالعادة تتغير إذا تغيرت العادة، كقاؿ الفقياء في ذلؾ
". ال ننكر تغير األحكاـ بتغيير الزماف"
 107".فالفكائد إذا اختمفت رجعت كؿ عادة إلى أصؿ شرعي يحكـ بو عمييا"
 

كتكضح األحاديث األتية قضية ارتباط العرؼ بالحركة االجتماعية لممرأة بيف مجتمع المدينة كمجتمع 
: (صمى اهلل عميو كسمـ)مكة، قاؿ 

 108".نساء قريش خير نساء ركبن اإلبل أحناه عمى طفل وأرعاه عمى زوج في ذات يده"
 

رضي )ىذا دكر القرشية، كلكف تميزت المرأة  األنصارية بالفعالية االجتماعية، قاؿ عمر بف الخطاب 
: (اهلل عنو

 
كنا معشر قريش نغمب النساء ، فمما قدمنا عمى األنصار إذ ىم قوم تغمبيم  "

نساؤىم، فطفقت نساؤنا يأخذن من أدب نساء األنصار فصحت عمى امرأتي 
فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولم تنكر أن أراجعك، فواهلل إن أزواج النبي . فراجعتني

ن إحداىن تيجره اليوم حتى الميل،  (صمى اهلل عميو وسمم) يراجعنو، وا 
 109"فأفزعتني

 
كنا في الجاىمية ال نعّد النساء شيئًا فمما جاء اإلسالم وذكرىن اهلل " (رضي اهلل عنو)كقاؿ عمر 

 110".رأينا لين بذلك عمينا حقًا من غير أن ندخمين في شيء من أمورنا

                                                                                                                                                 
105

 228، ص 1كتاب العمـ، ج/  البخارم بشرح فتح البارم  
106

.  197، ص2ت، ج.المكافقات، تحقيؽ عبداهلل دراز، بيركت، ب:  الشاطبي 
107

 . 259- 258، ص ص 1976، 6الكجيز في أصكؿ الفقو، مؤسسة الرسالة، ط: عبد الكريـ زيداف:  أنظر  
108

. 544 /6، ج 3179كتاب أحاديث األنبياء : ؛ البخارم182/ 7 ،ج 4591كتاب فضائؿ الصحابة رقـ :  مسمـ 
109

 . 20  سبؽ تخريج الحديث ص  
110

 . 314/ 1 ، ج5395كتاب المباس:  البخارم 
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إف المشاركة االجتماعية لنساء األنصار، ساعدت في تغيير نساء قريش، كالمرأة  في عصر الرسكؿ 
لى  (صمى اهلل عميو كسمـ) كانت تغشى مياديف كثيرة مع مراعاة آداب اإلسبلـ تذىب إلى المسجد كا 

كحتى مياديف الجياد كمساعدة الزكج في أعمالو  (صمى اهلل عميو كسمـ)حمقات العمـ مع رسكؿ اهلل 
 111.كما فعمت أسماء في مساعدة الزبير

 
كىذا يخدـ المرأة  في المجتمع اإلسبلمي المعاصر عمى أف تأخذ مكانيا في المجتمع مف منطمؽ 

كالتغيير يتطمب مف المرأة جيدا كبيرا لممشاركة في . إسبلمي مبني عمى مبادئ كاضحة المعالـ
المجتمع بسبب عاداتو كتقاليده فعمى المرأة  أف تعمؿ لتحسيف كضعيا في المجتمع، كىناؾ كثير مف 
اإلجتيادات الفقيية التي ساندت المرأة  بكؿ ما يتفؽ مع حاجيات المجتمع فردكا العرؼ إلى األصكؿ 

 في الكتابات اإلسبلمية المعاصرة حتى 112كنادل بعض المفكريف اإلسبلمييف بالتجديد. الشرعية
. تساعد في تغيير نظرة المجتمع إلى المرأة  المسممة

 
أف تجبر المرأة  عمى البقاء في المنزؿ أمر مرفكض، كلكنيا حيف تككف قادرة عمى : كيقكؿ خاتمي

الخركج مف المنزؿ كممارسة المينة التي تشاء، كمع ذلؾ فيي تختار البقاء في منزليا كالتكفر عمى 
المسؤكليات الميمة كتأميف جك مناسب لتربية األطفاؿ، فيي حينئذ قد حققت إنجازان عظيمان، كلكف 

ال ينبغي أف يؤدم تفرغ المرأة  لمعمؿ المنزلي .  المجتمع اإلسبلمي يتحرؾ بشكؿ صحيح نحك التنمية
  113"إلى إيجاد معكقات أماـ تكامؿ شخصيتيا الذم إنما يتحقؽ بتكاصميا مع الشأف االجتماعي

 
فعمى المرأة أف تثبت أنيا إنساف قادر عمى العطاء كعمييا أف تتخطى كؿ الصعاب مف العادات 

كالتقاليد السائدة منذ قركف كأف أم امرأة قادرة عمى العطاء يجب أف ترتقي كتطكر تفكيرىا مع أنو مف 
الصعب تغيير السمكؾ المتكارث كلكف عمييا بذؿ جيد كبير لبلقتناع باألفكار الجديدة مع الصعكبات 
                                                 

111
  .234 /11كتاب النكاح ج:  البخارم بشرح فتح البارم 

112
الككيت، –اإلجتياد في ظؿ الشريعة  اإلسبلمية، دار القمـ : يكسؼ القرضاكم. د :   حكؿ مكضكع التجديد أنظر  

حسف ).179-170 دكف دار نشر، ص ص1993 ،3تجديد الفكر اإلسبلمي، ط:  ـ؛ كالدكتكر حسف الترابي1985
ـ ىك مف ركاد الفكر اإلسبلمي المعاصر كزعيـ الحركة اإلسبلمية في السكداف كعضك 1932الترابي المكلكد عاـ 

بارز في حركة اإلخكاف المسمميف لو العديد مف الكتب كالمقاالت ، كلكنو في ىذه األياـ صرح ببعض االفكار التي 
تبيف بأف الرجؿ انحرؼ عف أصكؿ الشريعة كمنيا زكاج المسممة بغير المسمـ ، كأجاز لممرأة إمامة الرجؿ في الصبلة 

 )
113

المجتمع المدني مقاربات في دكر المرأة كالشباب ، ترجمة سرمد الطائي، دار الفكر المعاصر :  محمد خاتمي 
   38، ص 2001بيركت،
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التي تكاجييا في تكييؼ سمكؾ الرجؿ ليقبميا شريكة لو في المجتمع، فيي نصؼ المجتمع الذم يجب 
114".أف نساىـ في تنميتو كنمائو

 

 
كالحقيقة أف المرأة  العربية المسممة استطاعت أف تحقؽ أىدافا كثيرة في العمـ كالثقافة كالفكر إلى 

جانب العمؿ كاإلنتاج بأشكالو المختمفة، كلكنيا لـ تستطع حتى اآلف التأثير عمى الرجؿ المتعمـ لنيؿ 
حقكقيا كمساكاتيا لرفع الظمـ اإلجتماعي عنيا، فكيؼ سيككف بمقدكر ىذه المرأة التأثير عمى مفاىيـ 

معتقدات السكاد األعظـ في المجتمع كىك يعاني مف التخمؼ الثقافي، كالتمسؾ باألفكار كالعادات 
. التقميدية المدمرة
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المرأة العربية كالمجتمع التقميدم المتخمؼ، تقديـ :  لمكضكع التخمؼ اإلجتماعي أنظر كتاب  سمكل الخماش 
ـ  1981دار الحقيقة، - إبراىيـ بدراف ، بيركت
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 مشاركة المرأة  في الحياة االجتماعية ومفيوم االختالط   : المبحث الثاني

 
إف لممرأة المسممة مكانة ىامة كعالية في المجتمع اإلسبلمي، فيي عضك بارز، كقد رفع اإلسبلـ مف 

قدرىا أمان، كزكجة، كبنتان، في حيف أف الغرب الذم يّدعي أنو أعطى المرأة  حقكقيا أكجد القكانيف 
التي تفقد المرأة  اسـ أبييا كاسـ أسرتيا، بمجرد زكاجيا كتكتسب اسـ زكجيا كاسـ أسرتو، كذلؾ مما 

.  يؤدم إلى فقداف شخصيتيا كاندماجيا في شخصية زكجيا
 

كلكف مف اإلنجازات التي قاـ بيا الغرب في القرف الماضي كالقرف الحالي إعبلف مكاثيؽ حقكؽ 
اإلنساف، كمنيا حقكؽ العماؿ كحقكؽ الشعكب في مكاجية الحكاـ كحقكؽ المرأة  في مكاجية الرجؿ 
كحقكؽ الفقراء كحقكؽ األطفاؿ كحقكؽ المسنيف كلقد سنت قكانيف كقامت مؤسسات محمية كدكلية 

 كىذا ال يعني بحاؿ مف األحكاؿ قبكؿ محتكل ما سبؽ 115.لممحافظة عمى ىذه الحقكؽ كالدفاع عنيا
. ذكره إال بعد تمحيص كعرض عمى ميزاف اإلسبلـ

 
كلكف معنى الحرية في الغرب أصبح يعني اإلنحبلؿ كالتسيب، كىذا ينزؿ اإلنساف إلى منزلة الحيكاف 

فحرية اإلنساف يجب أال تككف مطمقة كيجب ضبط . ألنو يتصرؼ دكف ضكابط، فالقكانيف في صفو
ىذه الحرية سكاءن لمرجؿ أك لممرأة، كأما ترؾ الحبؿ عمى الغارب، تحت مسمى الحرية الشخصية، فقد 

. أدل إلى كثير مف المشكبلت التي نحف في غنى عنيا
 

: كيقكؿ الدكتكر يكسؼ القرضاكم في ذلؾ
لقد أغفؿ الغرب أف الحرية المطمقة غير مكجكدة في العالـ، فالسيارات في الطريؽ السريعة "

الرئيسة تسير في حدكد معينة، حددتيا قكانيف السير أك المركر، مف خالفيا يعاقب عمى 
مخالفتو، كالسفف كالبكاخر في المحيطات الكبرل، تسير في خطكط مبلحية مرسكمة ليا إذا 

تعدتيا تتعرض لككارث مدمرة، كالطائرات في جك السماء ليست حرة، تذىب كما تشاء بؿ ليا 
كالفكر الغربي فصؿ بيف الحياة الشخصية كالحياة . خطكط حددتيا ليا نظـ المبلحة الجكية

فميس ألحد أف يحاسبو  العامة كقاؿ أف الحياة الشخصية ممؾ لمفرد يتصرؼ فييا كيؼ يشاء،
 . 116"عمى ذلؾ، أك يدخؿ ذلؾ في شؤكف الحياة االجتماعية أك الحياة العامة
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. ـ 2003 ميثاؽ األمـ المتحدة لعاـ  

116
 . 27ـ، ص2000القاىرة - أمتنا بيف قرنيف ، دار الشركؽ : يكسؼ القرضاكم. د 
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فالحياة كما يقكؿ القرضاكم متداخمة بعضيا ببعض كال يمكف فصؿ الحياة العامة عف الحياة 
: قاؿ تعالى. الخاصة، فاإلسبلـ أيضان ال يفصؿ بيف الحياتيف

 
. 56: الذاريات"  وما خمقت الجن واإلنس إال ليعبدون"
 

فاليدؼ مف الخمؽ كاضح كلكف استمرارية الحياة تدفع المرأة كالرجؿ لمخركج إلى المجتمع كالمشاركة 
جنبان إلى جنب، كال نريد لممرأة أف تنظر إلى حريتيا كما تحدث عنيا الغرب، ألنيا تحت ىذا الشعار 
أصبحت أداة لممتعة كاإلثارة الجنسية فنرل األزياء كالمشاىد الغنائية كاإلعبلنات التجارية كمقدمات 
البرامج تقـك عمى إبراز محاسف المرأة  كمفاتنيا، كيقصد بيا إثارة الرجؿ، حتى أف المرأة  أصبحت 

عنصران ميمان في إعبلنات الرجاؿ، كىذا لؤلسؼ الشديد أدل إلى انحبلؿ األسرة كانييار القيـ 
. كاألخبلؽ عندىـ، بؿ كيرل أثر ذلؾ عندنا

 
إف األمـ المتحدة تحاكؿ فرض قراراتيا عمى الدكؿ النامية في الدعكة إلى الحريات الشخصية كحقكؽ 
اإلنساف، كنحف ال نريد مف المرأة  أف تترؾ ما أعطاىا إياه اإلسبلـ مف حرية كمشاركة في المجتمع، 

: ككما يقكؿ الدكتكر راشد الغنكشي. كتتبع مكاثيؽ األمـ المتحدة
 

إف الطرح االجتماعي الفمسفي لقضية المرأة  ينتيي إلى أف قضية المرأة  أبعد ما "
تككف تبرج كعرم كاختبلط، إنيا قضية اغتراب كظمـ كاستعباد، إنيا قضية إنساف 
سمبو اإلنحطاط المغمؼ بالديف إنسانيتو كحقو في تقرير مصيره، كحكلو إلى شيء، 

إلى متاع كجاء الغرب بفمسفتو المادية بزعـ تحريره، فما زاده إال استعبادان، ككؿ الذم 
فعمو، أنو حكؿ مكانع االستعباد، فبعد أف كانت المرأة مستعبدة لرجؿ أك ألسرة، 

غدت في ظؿ فمسفة المادة كالربح مستعبدة لممؤسسات الكبرل الرأسمالية كاإلعبلمية 
كالسياسية، تتاجر بجسدىا فتجعؿ منو دمية جميمة تزيف بيا كاجيات المحبلت كأداة 

 117".لئلشيار كتركيج البضائع، كالدعاية لرجاؿ السياسة
 

إف المرأة  المسممة تستطيع أف تخرج إلى المجتمع كتمارس أعماليا في حدكد ما يبيح ليا الشرع، 
تماما كالرجؿ، فيك أيضا يتحرؾ في دائرة ما يبيح لو الشرع، فالرجؿ كالمرأة  في ميزاف اإلسبلـ سياف 

. ألنو ال تقـك الحياة اإلنسانية إال بيما
                                                 

117
  26محاكر إسبلمية، ص : راشد الغنكشي.  د 
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 كعزليا عف الحياة كالخركج إلى 118كلقد شاع في بعض المجتمعات حبس المرأة  في البيت 

المجتمع، كتركيا في البيت كأنيا قطعة أثاث، كىناؾ مف الدعاة مف ينادم بأعمى صكتو أف المرأة  
مكانيا البيت ال يراىا رجؿ كال ترل رجبلن، كأف المرأة  خمقت لئلنجاب كمتعة الزكج كتربية األكالد، فبل 
يجب عمييا أف تتعمـ ألف العمـ فرض كفاية إذا قاـ بو الرجؿ سقط عف المرأة، حتى أف الخركج إلى 

. المسجد أصبح محرمان عمييا سدان لمذرائع، كىذا نابع مف الجيؿ كالغمك في الديف
 

: يقكؿ الغزالي رحمو اهلل
المرأة عندنا ليس ليا دخؿ في أم ميداف ثقافي كال دخؿ ليا في برامج التربية كال نظـ  "

ذكر إسميا عيب كرؤية . المجتمع، ال مكاف ليا في صحكف المساجد كال مياديف الجياد
كجييا حراـ، كصكتيا عكرة، كظيفتيا األكلى كاألخيرة إعداد الطعاـ كالفراش، مع أف المرأة 

الييكدية تشارؾ مدنيان كعسكريان في قياـ دكلة إسرائيؿ، كتكشؾ أف تككف ممكة في البيت 
األبيض، كال يزاؿ نفر مف أدعياء التديف يجادلكف في حؽ المرأة أف تذىب إلى المسجد 

 119."كتحضر الجماعات، إننا نمكت قبؿ أف يحكـ عمينا غيرنا بالمكت فيؿ نعي كنرشد
 

إف محاكلة تجييؿ المرأة يعني جيؿ نصؼ المجتمع حتى أنيا بجيميا تؤثر عمى النشئ فيي األـ 
التي تربي الذكر كاألنثى كبذلؾ يككف القضاء عمى المجتمع، فاهلل سبحانو كتعالى خمؽ المرأة  ليدؼ 
رئيس كعظيـ ليسكف إلييا الزكج كلتربية النشئ الذم سيككف عماد المجتمع، كىذه الميمة ليست ىينة 

بؿ ىي مف أصعب كأخطر المياـ التي ألقيت عمى اإلنساف، فبصبلحيا كتربيتيا يصمح المجتمع 
. كىذا شرؼ عظيـ لممرأة

 
كلكف ىذا ال يمنع خركج المرأة  تحت حماية اإلسبلـ كأف ال يككف عمى حساب بيتيا كزكجيا 
فاهلل . كأكالدىا، كعمييا االلتزاـ بالمباس الشرعي، فبل تظير زينتيا، كأف تبتعد عف اإلختبلط  المحـر

سبحانو كتعالى جعؿ في التككيف العضكم كالنفسي لممرأة عناصر الجاذبية لمرجؿ، كقابمية االنجذاب 
إليو، كركب اهلل في كؿ مف الرجؿ كالمرأة  شيكة غريزية فطرية قكية تسكقيما إلى التجاذب كالمقاء 

. حتى تستمر الحياة كيبقى النكع لعمارة ىذه األرض
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كالرجؿ يستقبؿ مف المرأة  ما ىك شريؾ لو معيا فيو مف التعاكف الفكرم كالحركي لبناء الحضارة 
120.كالمجتمع، كيستقبؿ منيا ما يجذبو إلييا غريزيان عف طريؽ األنكثة كمفاتنيا التي أكدعت فييا

 

 
ىناؾ إنجازات كثيرة تحققت لممرأة في المجتمعات اإلسبلمية في األمكر  الثقافية كاالجتماعية 

كالسياسية كاالقتصادية كخرجت إلى المجتمع، كشاركت في مجاالت كثيرة كمع ذلؾ نجد عندىا تخمفان 
 كسياسيان كذلؾ بسبب العادات كالتقاليد التي تفرض عمى المرأة الكثير مف االضطياد 121اجتماعيان 

. االجتماعي كالتمييز داخؿ األسرة كخارجيا
 

لـ يحـر اإلسبلـ يكمان مشاركة المرأة  الرجؿ، كلـ يمنع التقابؿ بينيما طالما أنو ضمف شرع اهلل 
لقد حضرت المرأة  في بداية عيد اإلسبلـ بيعة العقبة دكف اعتراض كبايعت تحت الشجرة . كحدكده

عمى المكت كعدـ الفرار، ككانت المرأة  تشيد الجمعة كالجماعة كصبلة العيد كتشارؾ في مجالس 
كشاركت في الجياد، كفي األمر بالمعركؼ كالنيي عف  (صمى اهلل عميو كسمـ)العمـ مع رسكؿ اهلل 

. المنكر
 

فالشريعة اإلسبلمية جاءت لرفع الظمـ عف المرأة كتحريرىا ال لحبسيا كشؿ حركتيا، كسمحت ليا 
: بالخركج مع المحافظة عمى كرامتيا كبما يصكف عفافيا، كلذلؾ أكجب عمييا

 
وقل لممؤمنات يغضضن من أبصارىن : "غض البصر، كىي كالرجؿ في ىذا، قاؿ تعالى (1

.                                               30:النور" ويحفظن فروجين
بعادان ليا عف مزالؽ الفتنة كالرذيمة،  (2 كالتزاـ الستر في المبلبس، فيك لصيانتيا كتمييزان لشخصيتيا كا 

أيما امرأة استعطرت ثـ خرجت مف بيتيا : "(صمى اهلل عميو كسمـ)كتجنب التبرج إذا خرجت، قاؿ 
كليس المقصكد ىنا الزنى الحقيقي كلكف  ). 122" صا١ٔخ ٚوً ػ١ٓليشـ الناس ريحيا فيي زانية، 

         (التعطر يعتبر مف مقدمات الزنى الرئيسية
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:  يقكؿ حسف البنا فيما يتعمؽ بأدب الظيكر أماـ الرجؿ األجنبي شرعا

كالستر في المبلبس أدب مف آداب اإلسبلـ، كتحريـ الخمكة باألجنبي حكـ مف أحكامو كغض "
 123"الطرؼ كاجب مف كاجباتو كالبعد عف اإلغراء بالقكؿ كاإلشارة ككؿ مظاىر الزينة حد مف حدكده

 
:  كعمييا أف تتكقر في مشيتيا ككبلميا، فيي ليست ممنكعة مف الكبلـ، كلكف بأدب، قاؿ تعالى

. 32: األحزاب" فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قمبو مرض وقمن قواًل معروفاً "
 
كعمييا أف ال تختمط باألجانب عنيا إال لحاجة، كأف ال تخمك بأحد منيـ صكنان ليا مف ىكاجس  (3

كلكف أصبحت المرأة  اليـك تختمط بالرجؿ في المدرسة كفي الجامعة كفي . النفس كتحريش الشيطاف
المصنع كفي المستشفى كفي دكر الصحافة كفي الشارع، فاإلختبلط  بات كاسعان كبالغ الخطكرة في 

كليذا أصيبت مجتمعاتنا ببدايات اإلنحبلؿ نتيجة اإلباحية بمخالطة الرجاؿ كالنساء .  عصرنا الحالي
كرفع برقع الحياء مما ترتب عميو سفكر المرأة  كالتخمي عف عفتيا بنزع مبلبسيا كحجابيا كأصبحت 

. الدعكة السامة لتحرير المرأة  كباء أصاب األمة اإلسبلمية جميعيا
 

إف الذم يتمسؾ بو دعاة التحرير الزائؼ مف سفكر لممرأة كاختبلطيا فميس مف جكىر اإلسبلـ في 
نما ىك مجرد مظير مف مظاىر المدنية الحديثة، كفي المقابؿ ىناؾ مف المسمميف الذيف  شيء، كا 
يركف أف اإلسبلـ يتمثؿ في حجاب المرأة مف منبت شعرىا إلى أخمص قدمييا، ككذلؾ في عدـ 
اختبلطيا بالرجؿ، كىناؾ مف يقكؿ أف حجاب المرأة  كاختبلطيا بالرجؿ مسألة يقدرىا المجتمع 

كأما ما جاء في القرآف كالسنة بشأف ! بحسب ظركفو، فكؿ مجتمع لو قكاعد كقكانيف تسير أفراده
كأف ىذه األحكاـ ليست بالضركرة  (صمى اهلل عميو كسمـ)الحجاب إنما كاف خاصا بنساء الرسكؿ 

 124".متعمقة بسائر النسكة
 

صمى اهلل عميو )كلكف اإلسبلـ لـ يحـر عمى المرأة  الخركج أك اإلختبلط  بالرجاؿ في عصر الرسكؿ 
، كلكف كاف ىذا اإلختبلط  مقيدا بالضكابط الشرعية كالعفة كالفضيمة، ككذلؾ فإنو طمب مف (كسمـ
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المرأة  الستر كغض البصر، فخركج المرأة  مستكرة مف بيتيا حكـ شرعي يجب االلتزاـ بو قاؿ 
:  تعالى

 ىا النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عميين من جالبيبين ذلك أدنىأييا "

 59:األحزاب" اأن يعرفن فال يؤذين وكان اهلل غفورا رحيم

ن اهلل خبير إ. بصارىم ويحفظوا فروجيم ذلك أزكى ليمأقل لممؤمنين يغضوا من "
وقل لممؤمنات يغضضن من ابصارىن ويحفظن فروجين وال يبدين . بما يصنعون

زينتين إال ما ظير منيا وليضربن بخمرىن عمى جيوبين وال يبدين زينتين إال 
لبعولتين أو آبائين أو آباء بعولتين أو ابنائين أو ابناء بعولتين أو اخوانين أو 

يمانين أو التابعين غير أبني اخوانين أو بني اخواتين أو نسائين أو  ما ممكت 
أولي اإلربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظيروا عمى عورات النساء وال يضربن 

ىا المؤمنون لعمكم أيبأرجمين ليعمم ما يخفين من زينتين وتوبوا الى اهلل جميعا 
 31-30: النور "تفمحون

صنفان من أىل النار لم أرىما، قوم معيم سياط كأذناب البقر : "(صمى اهلل عميو وسمم)قال 
 المائمة، 125يضربون بيا الناس، ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسين كأسنمة الُبخت

ن ريحيا ليوجد من مسيرة كذا وكذا  126".ال يدخمن الجنة وال يجدن ريحيا وا 
 

بعادىا عف مزالؽ  فعمى المرأة  المسممة أف تمتـز بمظيرىا اإلسبلمي لصيانتيا كتمييزان لشخصيتيا كا 
الفتنة كالرذيمة، فاألحكاـ الشرعية كاضحة المعالـ كيجب اتباعيا ففييا تأدية لحؽ اهلل سبحانو كتعالى، 

. كينعكس ذلؾ إيجابا عمى المجتمع كمو، كألف لممجتمع مصمحة فيو فيك حؽ مف حقكقو أيضا
 

إف كؿ حكـ شرعي ليس بخاؿ عف حؽ مف حقكؽ اهلل سبحانو كتعالى، كىك لحقو : "يقكؿ الشاطبي
في التعبد كما اف كؿ حكـ شرعي فيو حؽ لمعباد إما عاجبلن أك  آجبلن بناءن عمى أف الشريعة كضعت 

 127".لمصالح العباد
 

                                                 
125

المعجـ الكسيط  .اإلبؿ :   البخت  
126

 . 14/109كتاب الباس كالزينة :  مسمـ 
127

   . 2/317المكافقات، ج:  الشاطبي 
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فاهلل سبحانو كتعالى طمب مف المرأة إذا خرجت أف تستر جسدىا كىك التزاـ بشرع اهلل سبحانو كتعالى 
:  قاؿ تعالى128".كىك ترابط بيف ستر العكرة كالزينة كالتقكل

يا بني آدم قد أنزلنا عميكم لباسًا يواري سوءاتكم  ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات "
. 26: األعراف" اهلل لعميم يذكرون

 
(: 3:األحزاب)  "وال تبرجن تبرج الجاىمية األولى": قاؿ ابف كثير في تفسير قكلو تعالى

 
كانت المرأة منيف تمر بيف الرجاؿ بصدرىا ال يكاريو شيء، كربما أظيرت عنقيا كذكائب شعرىا  "

كالتبرج أنيا تمي الخمار عمى . كأقرطة آذانيا، فأمر اهلل المؤمنات أف يتسترف في ىيئاتيف كأحكاليف
  129."رأسيا كال تشده فيكارم قبلئدىا كقرطيا كعنقيا كيبدك ذلؾ كمو منيا

 
كغض البصر ليطير المجتمع اإلسبلمي كيبعد " الحجاب"كىذا التبرج عالجو القرآف الكريـ بفرض 

. عنو عكامؿ الفتنة
إف مف الكاضح أف اإلسبلـ يدفع باتجاه عبلقة سميمة بيف أفراد المجتمع مف رجاؿ كنساء، كلكف 

المشكمة اليـك تكمف في تقميدنا لنماذج غريبة عمينا، كفي التبعية التي أفقدتنا الكثير مف خصائصنا 
اإلسبلمية، كأصبح ىناؾ تساىؿ في العبلقات بيف الرجؿ كالمرأة، كعدـ اكتراث لمديف، كالتنكر 

.  لمعادات كالتقاليد المحمية التي تمنع اإلختبلط ، ككؿ ذلؾ باسـ التقدـ الزائؼ
 

المراة عند قاسم أمين  
حاكؿ قاسـ أميف أف يبيف أف الرجؿ كالمرأة سكاء في العقؿ كالعمؿ، كلكف المجتمع يرفض ذلؾ بسبب 

فأكد أميف أف . العادات كالتقاليد، كاعتبر أف ىذه األمكر  تحط مف شأف المرأة  كدكرىا في المجتمع
اإلسبلـ لـ يفرؽ بيف الرجؿ كالمرأة كلـ يحط مف شأنيا، فمك التـز الناس بعقيدتيـ السميمة ما كصمت 
المرأة إلى ما كصمت إليو اليكـ، فاإلسبلـ لـ يفضؿ الرجؿ عمى المرأة ، كلكف االختبلؼ كالتمييز في 

تمؾ العادات كالتقاليد أدت إلى التبايف بيف الجنسيف، فيذه الفكارؽ قد صنعتيا الظركؼ التي . التربية
 130.قضت عمى شخصية المرأة 

                                                 
128

   . 30قضايا المرأة، ص:  الغزالي 
129

  . 3/464ـ، ج1988عماف، -  ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ، مكتبة المنار 
130

ـ أتـ تعميمو فييا درس القانكف في 1863قاسـ أميف كلد في مصر عاـ ) .41 قاسـ أميف، المرأة الجديدة، ص 
ـ أعجبو المجتمع الفرنسي كالحرية السياسية ىناؾ ،عاد إلى مصر 1885-1881جامعة مكنبمية في فرنسا بيف عاـ 
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كمف نافمة القكؿ أف ىنالؾ مف يدفع باتجاه القطيعة مع التراث، فيذا قاسـ أميف، رائد تحرير المرأة، قد 
إف الحضارة تثني عمى العمـ الطبيعي كالرياضي، : "رتب التقدـ العممي عمى ترؾ التراث، حيث يقكؿ

ف عمى المفكريف تمثؿ درجة التقدـ العممي في مجتمعاتيـ، ألنو إذا تقدـ العمـ كظؿ الفكر عمى  كا 
 131".حالو نتيجة لتمسؾ الناس بقديميـ كتراثيـ، فينا تحدث اإلزدكاجية كالخمؿ في المجتمع

 
تحرير " سكاء في كتاب 132"الحجاب"كمف القضايا األساسية التي جعميا أميف في كتاباتو قضية 

كأطركحتو ىي أف الحجاب طكر مف أطكار حياة المرأة ، كأنو تبلشى ". المرأة  الجديدة"أك  " المرأة 
كالحجاب عنده أف تمتـز المرأة  ببيتيا كأف تستر كجييا إذا خرجت، كدعكتو في رفع . مع تقدـ األمـ

" الحجاب"ىك خركج المرأة مف بيتيا كالمشاركة في المجتمع في مختمؼ نكاحيو،  كبيف أف " الحجاب"
يؤثر في نفسية المرأة  فيضعؼ األعصاب كيجعؿ القكة النفسية تختؿ عندىا، كفي رأيو أف فرض 

قديمان جاء إلعبلف ممكية الرجؿ ليا كاستئثاره بيا، اما اآلف فالمرأة  تحررت فيجب عمييا " الحجاب"
 133. حتى يفتح السبيؿ لتحريرىا كتقدـ مجتمعيا" الحجاب"التخمص مف ىذا 

 
كحاكؿ أميف أف يبيف أف الشريعة ليس فييا نص يكجب الحجاب عمى المرأة عمى الطريقة المعيكدة، 
نما ىي عادة استحسنكىا كأخذكا بيا كألبسكىا لباس الديف كسائر العادات الضالة التي تمكنت مف  كا 

!  الناس باسـ الديف، كالديف منيا براء
 

ذا سألتموىن متاعًا فاسألوىن من وراء حجاب ":كأصؿ الحجاب في النص قكلو تعالى " وا 
 53:األحزاب

 

                                                                                                                                                 

كأقاـ فييا مبدأ الحرية كالتقدـ ، ككاف مع اإلماـ محمد عبده في اإلصبلح، فقد رأل أف كثير مف العادات الشائعة لـ 
يكف أساسيا الديف، ككاف يرل أف تربية النساء ىي أساس كؿ شيء، كتؤدم إلى إقامة المجتع المصرم الصالح ، 

فقاـ يعمؿ عمى تحرير المرأة ، كاف قاضيان كتدرج في المناصب حتى أصبح مستشار، اشتير عمى أنو زعيـ الحركة 
طالب في كتبو تحرير المرأ كالمرأة الجديدة بإقامة تشريع يكفؿ لممرأة حقكقيا تكفي عاـ .النسائية كمحرر المرأة 

  www.yabeyrooth.com(ـ1908

131
. 14ـ، ص1928 قاسـ أميف، المرأة الجديدة، القاىرة  

132
في المغة يعني الستر كحجب الشىء يحجبو أم ستره ، كالحجاب إسـ ما احتجب بو، ككؿ ما حاؿ :  الحجاب  

. بيف شيئيف
—111ـ، ص1919مصر، -   ، كتحرير المرأة، دار المعارؼ22—21المرأة الجديدة، ص ص :  قاسـ أميف133

112 .
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ىك الستر الذم تككف المرأة  خمفو، ثـ استخدـ المصطمح فيما بعد ليعني المباس التي  فالحجاب ىنا
كقد دخؿ المصطمح إلى المغات . يستر بدنيا كمو، كىك بيف عكاـ الناس بمعنى غطاء الرأس فقط

.   بالمعنى األخير134األجنبية
 

، أميات المؤمنيف، مف لقاء (صمى اهلل عميو كسمـ)كحكـ آية الحجاب في األصؿ منع نساء النبي 
. الرجاؿ األجانب دكف حجاب، أم محادثة األجانب مف كراء ستار

 
 (رضي اهلل عنو)ما ركاه البخارم عف عمر  (صمى اهلل عميو كسمـ)كالدليؿ أنيا خاصة بنساء النبي 

فأنزل اهلل آية " يا رسول اهلل يدخل عميك البر والفاجر فمو أمرت أميات المؤمنين بالحجب: "قاؿ
. 135"الحجاب

 
جاء عمي من الرضاعة فاستأذن عمّي فأبيت أن آذن لو : "قالت (رضي اهلل عنيا)كعف عائشة 

وذلك بعد أن ضرب عمينا الحجاب فأخبرت رسول اهلل  (صمى اهلل عميو وسمم)حتى أسأل رسول اهلل 
  136."فقال ليا ال تحتجبين (صمى اهلل عميو وسمم)

لزكجتو أـ سممو كميمكنة عند دخكؿ ابف أـ مكتكـ، كىك  (صمى اهلل عميو كسمـ)كأما حديث رسكؿ اهلل 
صمى اهلل )ألف الرسكؿ  (صمى اهلل عميو كسمـ)رجؿ ضرير، أف يحتجبف،  فيذه خاصة ألزكاج النبي 

صمى اهلل ) أف تعتد عند ابف أـ مكتـك فقد قاؿ ليا الرسكؿ 137صرح لفاطمة بنت قيس (عميو كسمـ
واهلل سبحانو وتعالى " اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنو رجل أعمى تضعين ثيابك عنده" (عميو كسمـ

 138.جعل تحريم زواج نساء النبي حرمة أبدية مما اقتضى حجبين عن الرجال
 

إف اآلية : قائبلن  (31: النكر)" وال يبدين زينتين إال ما ظير منيا"كقد عمؽ قاسـ أميف عمى اآلية 
.  أباحت أف تظير بعض األعضاء مف جسـ المرأة  أماـ األجنبي، غير أنيا لـ تسـ تمؾ المكاضع

 

                                                 
134

( Hijab) كىي كممة  
135

 . 9/235كتاب التفسير، ج:  البخارم 
136

.  1445؛ ك مسمـ، برقـ 1683 البخارم في المختصر برقـ  
137

 فبهّخ ثٕذ ل١ظ ٟ٘ ئؽذٜ اٌّٙبعشاد وبٔذ رؾذ اثٟ ػّشٚ ثٓ ؽفـ فطٍمٙب ، خطجٙب ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ عف١بْ ٚأثٛ عُٙ فٕقؾٙب  

أعذ اٌغبثخ فٟ ِؼشفخ ."اٌشعٛي فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ أْ رزضٚط أعبِخ ثٓ ص٠ذ ففؼٍذ ، ٟٚ٘ اٌزٟ سٚد ؽذ٠ش اٌغىٕٝ ٚإٌفمخ ٌٍّطٍمخ اٌجزخ

. وزبة إٌغبء اٌّغٍذ اٌغبدط "اٌقؾبثخ
138

  .   11/27صحيح البخارم بشرح فتح البارم، ج 
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كقد قاؿ العمماء أنيا ككمت فيميا كتعيينيا إلى ما كاف معركفان في العادة كقت الخطاب، كاتفؽ األئمة 
  139.عمى أف الكجو كالكفيف مما شممو االستثناء

 
نعـ، إختمؼ العمماء في مقدار الزينة الظاىرة، .  ككاف أميف ينكر عمى العمماء اتفاقيـ عمى ذلؾ

. فالبعض قاؿ الكجو كالكفاف، كالبعض اآلخر ذكر الثياب الظاىرة
 

. الزينة زينتاف فالظاىر منيا الثياب كما خفى الخمخاالف كالقرطاف كالسكاراف: أما ابف مسعكد فقاؿ
. الكجو كالكفاف: الكحؿ كالخاتـ دليؿ أنيما الكجو كالكفاف، كعند سعيد بف جبير: ك قاؿ ابف عباس

 140.الزينة الظاىرة القمب كالفتخة: قالت (رضي اهلل عنيا)كعف عائشة 
 

ك لممرأة أف تبدم الكجو كالكفيف في الصبلة، فالمرأة  مأمكرة بأف تغطي جميع جسميا في الصبلة ما 
أف أسماء بنت  (رضي اهلل عنيا)كيبيف ذلؾ حديث خالد بف دريؾ عف عائشة . عدا الكجو كالكفيف

كعمييا ثياب رقاؽ  (صمى اهلل عميو كسمـ)دخمت عمى رسكؿ اهلل  (رضي اهلل عنيما)أبي بكر 
يا أسماء إف المرأة إذا بمغت المحيض لـ : "كقاؿ ليا (صمى اهلل عميو كسمـ)فأعرض رسكؿ اهلل 

.  141"يصمح أف يرل منيا إال ىذا كىذا كأشار إلى كجيو ككفيو
 

فالشريعة اإلسبلمية قائمة عمى التيسير كرفع الحرج سكاءن عف الرجؿ أك المرأة ، فإنما لباس المرأة 
كيقكؿ الدكتكر القرضاكم . الشرعي كجب لممحافظة عمييا كعمى الرجؿ مف أجؿ إيجاد مجتمع نظيؼ

كحياة األنبياء  (صمى اهلل عميو كسمـ)أف المتأمؿ في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة كفي حياة الرسكؿ 
ال يشعر بيذا الستار الحديدم الذم كضعو بعض الناس بيف الرجؿ كالمرأة، كال ىؤالء الذيف يقكلكف 

فالمشكمة في مجتمعنا أف الكثيريف . بسفكر المرأة  كخركجيا كمخالطتيا الرجاؿ دكف قيد كال شرط

                                                 
139

ألبي عبداهلل محمد بف أحمد )الجامع ألحكاـ القرآف : أحكاـ القرآف، تفسير سكرة النكر  ؛ كالقرطبي:  إبف العربي 
.  ـ 1985 بيركت، –، دار إحياء التراث العربي  (األنصارم القرطبي

140
 .الخاتـ: السكار؛ الفتخة: القمب   

141
قاؿ أبك .  ـ 1952القاىرة، -  ، مكتبة مصطفى البابي3458سنف أبي داكد، كتاب المباس رقـ :  ركاه أبك داكد 

كقد اتفؽ الجميكر عمى أف المراة الحرة تغطي .رضي اهلل عنيا   عائشة    لـ يدرؾ    خالد بف دريؾ     ،ىذا مرسؿ  :داكد
الرأس )جميع بدنيا في الصبلة ما عدا الكجو كالكفيف ، أما المالكية قالكا تغطي جميع البدف ما عدا الصدر كاألطراؼ 

 دار الفكر دمشؽ، الطبعة الثالثة 593-584ص/1الفقو اإلسبلمي كأدلتو ، د كىبة الزحيمي ج.(كاليديف كالرجميف
. ـ 1989
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يقفكف بيف طرفي اإلفراط كالتفريط في تمؾ القضية كقمما ييتدكف إلى الكسطية التي تمثؿ أبرز 
 142.الخصائص العامة لممنيج اإلسبلمي

 
الرجؿ يستقبؿ مف المرأة  ما : "كيقكؿ البكطي عما يمكف أف يحدث نتيجة المقاء بيف الرجؿ كالمرأة 

ىك شريؾ لو معيا فيو مف التعاكف الفكرم كالحركي لبناء الحضارة كالمجتمع، كيستقبؿ منيا ما يجذبو 
 143".إلييا غريزيان عف طريؽ األنكثة كمفاتنيا التي أكدعت بيا

 
كالنشاط اإلجتماعي ال يتـ إال في جماعة كيقكـ بو الرجؿ كالمرأة  مع المحافظة عمى شرع اهلل تعالى 

حتى يككف ىناؾ بذؿ كعطاء كما أحرل المرأة  المسممة أف تتأسى بالصحابيات فتعمؿ كما عممف 
نعـ النساء نساء األنصار لـ "عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت . (صمى اهلل عميو كسمـ)زمف الرسكؿ 

  144".يكف يمنعيف الحياء أف يتفقيف في الديف
                                      

صمى اهلل )داخؿ بيتيا كخارجو مع الرسكؿ  (رضي اهلل عنيا)كدليؿ ذلؾ الدكر الذم قامت بو عائشة 
كاف فيو تقكية لعزيمتو عمى مكاصمة دعكتو كجياده، حيث إنو كجد لو عكنان بعد اهلل عز  (عميو كسمـ

كجؿ في بيتو كفي أسفاره، كفي خبلفة أبي بكر الصديؽ أثبتت قيمتيا في المجتمع، فكاف أبك بكر 
يرجع إلييا في كثير مف األمكر الشرعية كحتى عمر كعثماف أيضان كاستقمت بالفتاكل إلى أف ماتت 

  145".رحميا اهلل
لم أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينب وأشد ابتذااًل لنفسيا : "قالت (رضي اهلل عنيا)كعف عائشة 

 146."في العمل الذي تصدق بو وتقرب بو هلل تعالى
 

، كىذا يمكنيا مف دعـ بعض مشاريع 147فاإلسبلـ جعؿ المرأة  مستقمة عف الرجؿ في أمكرىا المالية
المجتمع مف ماليا الخاص، كعمييا أف تدرؾ أىمية دكرىا اإلجتماعي كمشاركتيا في بناء المجتمع، 

                                                 
142

ص  (ت.ب)عماف - ، دار الفرقاف4فتاكم المرأة المسممة ، سمسمة كسائؿ ترشيد الصحكة : الدكتكر القرضاكم 
   65-51ص
143

   . 155المرأة بيف طغياف النظاـ الغربي ، ص:  البكطي 
144

. 1/180كتاب الحيض، :  مسمـ 
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كأنو بإمكانيا أف تنافس الرجؿ منافسة إيجابية في دائرة العمؿ الصالح، فالكثير مف النساء تفكقف 
 كمنيا 148كعمى المرأة  أال تحس بالدكنية لكجكد بعض الفكارؽ. عمى الرجاؿ في بعض األعماؿ

التمييز اإلجتماعي بينيا كبيف الرجؿ في داخؿ األسرة كخارجيا، ألف ىناؾ كثيرا مف العادات كالتقاليد 
التي تفرض عمى المرأة  قيرا، كمف اإلضطياد ما يقكـ عمى سمطة األب كاألخ كمف ثـ الزكج في 

فيناؾ صراع قائـ في المجتمعات اإلسبلمية بيف ما ىك ديف يراىا - عز كجؿ- غير ما يرضي اهلل
كمف اآليات التي تؤصؿ  ).تمعب دكرا حضاريا راقيا، كما ىك عادات كتقاليد تكاد تختزليا مف الكجكد

 :قكلو تعالى (لعمؿ المرأة  كفعميا لمخيرات

 
 77:الحج" وافعموا الخير لعمكم تفمحون"
 2:المائدة" وتعاونوا عمى البر والتقوى"
. 71:التوبة" والمؤمنون والمؤمنات بعضيم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينيون عن المنكر"
 
 

أوجو التمييز ضد المرأة وصور معاناتيا :المبحث الثالث 
 

ال ننكرأف ىناؾ بعض الفئات في المجتمعات اإلسبلمية كالعربية، حتى في قطاعات المتعمميف، كالتي 
كلعؿ مف أقكل صكر التعبير . تسمؾ سمككان كحشيان في تعامميا مع المرأة  كتنظر إلييا باحتقار كدكنية

فمف الصعب عمى ىذه .  المكجية ضد األنثى بشكؿ عاـ149عف ىذه النظرة الشتائـ كاألمثاؿ الشعبية
. الفئات أف تقبؿ خركج المرأة  مف بيتيا كاستقبلليا كتمتعيا بحرية تجعميا ندان لمرجؿ

 
إف بنية الكعي كالعقؿ السائدة في المجتمعات العربية، كالتي تؤثر في سمكؾ الناس كتصرفاتيـ بسبب 

العادات كالتقاليد المكركثة التي يحاكلكف الحفاظ عمييا إلى درجة التقديس، تجعؿ الرجؿ مستبدا 
ذالليا . (ليس كؿ الرجاؿ).بالمرأة  إلى درجة إحتقارىا كا 

 
كالمجتمعات العربية تقـك عمى ثقافة ثتائية الذكر كاألنثى كازدكاجية المعايير، كىذا ينعكس عمى دكر 

فالذككر يتمتعكف بنسبة عالية مف التعميـ، ألف األب، مثبل، . المرأة ككظيفتيا كمكانتيا االجتماعية
كمف خمفو باقي المجتمع كضمنيـ النساء المكاتي تشبعف بيذه الرؤية، يرل أف التعميـ غير ضركرم 

                                                 
148

.  سكؼ أتحدث عف الفكارؽ بيف الرجؿ كالمرأة في الفصؿ السادس  
149

.  سكؼ أبيف كضع المرأة في األمثاؿ الشعبية في الفصؿ الثالث  
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كيعتبر أف تعميـ اإلبف . لمفتاة، كيعتبره حاجة ثانكية ليا ألف مآليا إلى الزكاج كالبيت كتربية األكالد
. استثمار، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى المشكبلت االقتصادية في بعض األقطار العربية

 
كالعادات كالتقاليد ال ترل في تعميـ المرأة سبيبل إلى الرقي اإلجتماعي كالكصكؿ بالمجتمع إلى التقدـ، 

: كلكف تعتبره كسيمة لمزكاج، يقكؿ غازم الخميمي
 
إف تعميـ اإلناث يخضع في كثير مف األحياف إلى اعتبارات اجتماعية تقميدية تجعؿ مف التعميـ  "

مجرد أمر شكمي لتمبية تطمعات األسرة في الحصكؿ عمى زكج مناسب كليس مف أجؿ أف تشترؾ 
 150".المرأة  في اإلنتاج كأف تحقؽ ذاتيا مف خبلؿ عمؿ تحبو

 
كرغـ أف أبكاب العمـ كالعمؿ فتحت لممرأة في كثير مف المجتمعات اإلسبلمية، إال أف أبكاب الثقافة 

فحياتيا خارج البيت ىي صكرة طبؽ األصؿ عف حياتيا داخمو، فيي في البيت . كالحياة لـ تفتح ليا
تخدـ األسرة، كفي المجتمع تعمؿ في قطاع الخدمات كالتعميـ كالتمريض كالسكرتارية كالطب 

أما األعماؿ التي تؤىميا التخاذ القرارات فيي بعيدة عنيا، حتى أنيا في بعض الدكؿ . كالصيدلة
العربية تحـر مف حؽ االنتخاب كالترشيح كال تحمؿ بطاقة شخصية، كىذا انتقاص مف حؽ المرأة ، 

 151.فيي ذات أىمية كما الرجؿ
 

لقد قررت الشريعة اإلسبلمية مساكاة المرأة  بالرجؿ حيف أعمنت حريتيا يكـ كانت في الحضيض عند 
باقي األمـ كاعتبرتيا ذات أىمية ككفاءة ال تنقص عف أىمية الرجؿ ككفاءتو في جميع األمكر مف بيع 

كشراء كىبو ككصية كتممؾ كحضكر مجالس العمـ كالعمؿ كالقضاء كالشيادة، كلكف ىذه الرؤية 
تنحسر في أزمنة الضعؼ لصالح اإلرث الثقافي المحمي كالذم يحمؿ في طياتو تمييزا ممنيجا ضد 

 .المرأة 

                                                 
150

المرأة الفمسطينية كالثكرة، دراسة اجتماعية ميدانية تحميمية ، مركز األبحاث، منظمة التحرير :  غازم الخميمي 
ـ كىك مدير عاـ التخطيط كالمعمكماتية 1940غازم الخميمي مف مكاليد نابمس )53ـ، ص1977بيركت - الفمسطنية

. شبكة اإلنترنت لمعبلـ العربي  (في كزارة العمؿ راـ اهلل 
151

 في بعض الدكؿ العربية تحـر المرأة مف حؽ اإلنتخاب كحتى مف حمؿ بطاقة شخصية كترفؽ مع بطاقة زكجيا،  
 ك www.amanjordan.org\aman_studies\wmview.phpمركز الدراسات اماف : أنظر

www.islamweb.net\family\wemlibration   ،كحقكؽ المرأة العربية بيف اإلفراط كالتفريط ،
.www.aljzeera.net ـ 15/12/2000ىػ  19/9/1421 برنامج لمنساء فقط .

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php
http://www.islamweb.net/family/wemlibration
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كتكمف مشكمة المرأة العربية في جيميا حقكقيا القانكنية، لذلؾ ال يمكنيا حماية نفسيا، فيي ال 
تستطيع المشاركة في صنع القرار ككضع القكانيف، أم تقنيف الشريعة، ألف المجتمع ال يقبؿ منيا 
ف كانت قد أحرزت  ذلؾ كيعتبرىا ناقصة األىمية، لذلؾ لـ تحرز المرأة  حقكقيا المدنية الكاممة، كا 

جراء العقكد كلكف في الكاقع العممي نرل أف أكثر المالكيف كالتجار ىـ  نظريان حقكؽ التجارة كالممكية كا 
مف الرجاؿ، ألف المرأة  العربية تشعر بالحرج إذا كانت ىي المالكة كفي أسرتيا رجاؿ غير مالكيف، 

فاألب . كنبلحظ أنو في كثير مف األقطار العربية يسكد حرماف المرأة  مف حقكقيا كخصكصان الميراث
يخص الذككر كيحـر اإلناث إذا كانت األمبلؾ محاؿ تجارية كعقارات، كاألخت بدكرىا تتنازؿ 

 152.إلخكتيا الذككر حتى ال تنقطع الصمة بينيا كبينيـ
 

    كلقد كاجيت المرأة  في الكطف العربي، نكعان مف التمييز الجنسي عمى مدل قركف كما زاؿ ىذا 
التمييز قائمان بصكرة أك  بأخرل، فالتمييز في المعاممة بيف الصبياف كالبنات يبدأ منذ الكالدة فحيف 

يكلد صبي تعـ الفرحة كتقاـ االحتفاالت كتكزع الحمكل، كال نجد ذلؾ الحماس حيف تكلد البنت كعند 
كحيف ال تنجب المرأة  صبيان، فإنيا تثير الشفقة كقد تطّمؽ، كىذا اإلحتفاء بكالدة الصبي يدفع . الجميع

كيفرض عمى البنت القياـ بميمات كمسؤكليات ال . المرأة إلى اإلىتماـ بو عمى حساب أخكاتو البنات
تطمب مف الصبي، كىناؾ قيكد اجتماعية تفرض عمى الفتى كالفتاة في سف مبكرة، كلكف ىذه القيكد 

تزداد عمى الفتاة عندما تكبر كتتبلشى بالنسبة لمفتى، فما أف تبمغ الفتاة يفرض عمييا االحتشاـ كالبقاء 
في البيت، كما أف يبمغ الفتى حتى يعطى حرية أكثر، كىك معفى مف العمؿ المنزلي كيقضي كقتو 

153".خارج البيت مع أقرانو
 

 
كأيضان مف أكجو التمييز ضد المرأة  أف الرجؿ العربي يعكض قيره النفسي كانسحاقو االجتماعي 

بتفريغو عمى زكجتو مف خبلؿ لعب دكر السيد كباعتباره القائـ عمييا بأمر مف اهلل سبحانو كتعالى 
 في اآلية تعني رئاسة البيت 154فيقـك باستعبادىا كتحكيميا إلى أداة تخدمو، ككأف معنى القكامة

: قاؿ تعالى. كالتسمط
 

                                                 
152

سمسمة كتب المستقبؿ )، المرأة العربية بيف ثقؿ الكاقع كتطمعات التحرر، "أكضاع المرأة العربية: " مريـ سميـ 
  14ص  (15العربي

153
/ المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر- نحك إطار عممي نظرم لدراسة المرأة في العالـ العربي، بيركت:  أمؿ رساـ 

 . 236- 235ـ، ص ص1972اليكنسكك، 
154

.  سكؼ أبيف معنى القكامة في الفصؿ السادس في الفكارؽ بيف الرجؿ كالمرأة  



 74 

الرجال قوامون عمى النساء بما فضل اهلل بعضيم عمى بعض وبما أنفقوا من أمواليم فالصالحات " 
. 34: النساء" قانتات حافظات لمغيب بما حفظ اهلل

       فالقكامة تعني أف الرجؿ يجب أف يككف مسؤكال عف المرأة ، يدفع الشر عنيا، كيقـك عمى 
القكامة عمى األسرة نظاـ إسبلمي، ىي قكامة رعاية : "يقكؿ البكطي. رعايتيا، كال تعني التسمط عمييا

دارة كليست قكامة ىيمنة كتسمط، ثـ إنيا ليست عنكانان عمى أفضمية ذاتية عند اهلل عز كجؿ، يتميز  كا 
نما ينبغي أف تككف عنكانان عمى كفاءة يتمتع بيا القائـ بأعباء ىذه  بيا األمير أك المدير، كا 

 155".المسؤكلية
 

كأيضان ما زالت المرأة في المجتمعات العربية كاإلسبلمية رمزان لمعيب كالضعؼ، كىي المرأة  القاصرة 
" حرمتي أجمؾ" بيا، كيصعب عمى الرجؿ ذكر اسميا أماـ اآلخريف فيقكؿ 156الجاىمة التي يتطير

ففي إطار مثؿ ىذه العقمية التي يرل الرجؿ ! ككأف ذكر اسميا عار عميو كانتقاص مف حؽ السامع
. فييا أف شرؼ المرأة في جسدىا كاسميا فإف أم مساس بو يعني السقكط اإلجتماعي لو كليا

 
الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة : "يقول (صمى اهلل عميو وسمم)والرسول ككيؼ يتطيركف بالمرأة  

 157".الحديث...شرك
 161 (.160" من الجبت159والطيرة والطرق158العيافة "): (صمى اهلل عميو كسمـ)كقاؿ 

  
: بؿ، كيؼ تككف الطيرة كاهلل تعالى يقكؿ

                                                 
155

. ،   100المرأة بيف طغياف النظاـ الغربي، ص:  البكطي 
156

: فحدثاىا أف أبا ىريرة قاؿ( رضي اهلل عنيا)أف رجميف دخبل عمى عائشة  (6/150) أخرج أإلماـ أحمد في مسنده  
: الطيرة في ثبلث في المرأة كالفرس كالدار، فغضبت غضبا شديدا، كقالت: قاؿ (صمى اهلل عميو كسمـ)إف رسكؿ اهلل 

رضي   عبد اهلل بف عمر  أف   كأصؿ الحديث الصحيح عند البخارم.  كاف أىؿ الجاىمية يتطيركف مف ذلؾ: إنما قاؿ 
فتح "كفي . كالدار إنما الشـؤ في ثبلثة في الفرس كالمرأة   :يقكؿ   صمى اهلل عميو كسمـ    النبي  سمعت: قاؿ   اهلل عنيما 

. مطكؿ لمركايات المختمفة كاإلشكاليات المتعمقة بالعقيدة في الحديث الصحيح نقاش" البارم بشرح صحيح البخارم
157

كقاؿ  .ـ 1937، تحقيؽ أحمد محمد شاكر، القاىرة، 1663 ؛ سنف الترمذم برقـ 3910 سنف أبي داكد برقـ  
 .الترمذم حسف صحيح

158
خط النجـ في الرمؿ  :  العيافة  

159
الزجر لمطير  :  الطرؽ  

160
الطاغكت  :  الجبت  

161
. 19693 مسند أحمد رقـ  
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ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأىا إن ذلك " 
عمى اهلل يسير لكي ال تأسوا عمى ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم واهلل ال يحب كل مختال 

 .23-22:الحديد" فخور
 

إف كؿ ما يصيب اإلنساف مف خير أك شر مكتكب عميو كمقدر لو، كلذلؾ ال طيرة، ال في امرأة، كال 
ىؿ نسينا أف المرأة ىي النصؼ الثاني التي يتككف منو المجتمع، كىي الرحمة كالسكينة . في رجؿ

التي يأكم إلييا الرجؿ بعد مرارة الكد كالتعب خارج البيت لمحصكؿ عمى متطمبات العيش، قاؿ 
: تعالى

. 21:الروم" ومن آياتو أن خمق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إلييا وجعل بينكم مودة ورحمة"
، فاهلل سبحانو كتعالى خمؽ المرأة  نعمة لمرجؿ، فيجب عميو أف يحمد اهلل عز كجؿ عمييا     

: كقاؿ تعالى. كالعكس صحيح
زين لمناس حب الشيوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذىب والفضة " 

آل " والخيل المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واهلل عنده حسن المآب
 .14:عمران

  162".الدنيا متاع وخير متاعيا المرأة الصالحة: "(صمى اهلل عميو كسمـ)كقاؿ       

حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعمت قرة عيني في :"(صمى اهلل عميو كسمـ)      كقاؿ 
  163"الصالة

ليتخذ أحدكم قمبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا وزوجة مؤمنة تعينو عمى ": (صمى اهلل عميو كسمـ)      كقاؿ 
 164".أمر اآلخرة

           كمف الكاضح في ىذه األحاديث أف المرأة  الصالحة ليا أثر طيب في حياة الرجؿ في 
كأما بالنسبة لطبيعة العبلقة بينيما، . الدنيا، كيمتد ىذا األثر إلى اآلخرة كما في الحديث األخير

:  ككيفية معاممة الرجؿ لممرأة، فاهلل سبحانو كتعالى يقكؿ
 19:النساء" وعاشروىن بالمعروف"

أم يجب عميكـ أييا المؤمنكف أف تحسنكا عشرة : "يقكؿ الشيخ محمد رضا في تفسير ىذه اآلية
فالتضييؽ في ... نسائكـ بأف تككف مصاحبتكـ كمخالطتكـ ليف بالمعركؼ الذم تعرفو كتألفو طباعيف

                                                 
162

 . 4/178  ج2668كتاب الرضاع،رقـ :  مسمـ 
163

أف  (حرؼ الياء الميممة)1089 لمعجمكني برقـ كشؼ الخفاء كفي  . 368كتاب عشرة النساء رقـ :  النسائي 
 .  كقاؿ صحيح عمى شرط مسمـ"جعمت" بدكف  ركاه الحاكـ

164
.  ، مكسكعة الحديث الشريؼ 21401 احمد في المسند برقـ  
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النفقة كاإليذاء بالقكؿ أك الفعؿ، ككثرة عبكس الكجو كتقطيبو عند المقاء كؿ ذلؾ ينافي العشرة 
 .165"بالمعركؼ، كفي المعاشرة معنى المشاركة كالمساكاة

- عز كجؿ- كقد يصؿ التمييز ضد المرأة  إلى اإلستيبلء عمى أمكاليا، ككأنيا قاصر، مع أف اهلل
جعؿ لممرأة نصيبا مف متاع الدنيا ىي مسؤكلة عنو، فميا القكامة عمى ماليا كيحؽ ليا أف تديره، قاؿ 

:  تعالى
لمرجال نصيب مما اكتسبوا ولمنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا اهلل من فضل إن اهلل كان بكل "

. 32النساء " شيء عميماً 
 

دارتو يتطمب تحرؾ المرأة  في المجتمع،  كفي الكقت الذم تعتبر فيو  كبالطبع، فإف إكتساب الماؿ كا 
المرأة  ال شيء عند كثير مف الناس، يضعيا اهلل تعالى عمى قدـ المساكاة  مع الرجؿ فيما يتعمؽ 

: بثكاب اآلخرة، قاؿ تعالى
آل ." فاستجاب ليم ربيم أني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض" 

. 195:عمران
 
 
 
 

                                                 
165

. ت .القاىرة، ب– مطبعة المنار 4/373 محمد رشيد رضا، تفسير المنار ج 
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 (صمى اهلل عميو وسمم)النشاط االجتماعي لممرأة في عصر الرسول : المبحث الرابع
 

مشاركة كاسعة  (صمى اهلل عميو كسمـ)شاركت المرأة  في الحياة االجتماعية في عصر الرسكؿ 
شممت المسجد كالتعميـ كالجياد كالزيارات كاالحتفاالت كأعماؿ البر كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف 

كقد . المنكر، كلذلؾ فالمجتمع بحاجة إلى مشاركة المرأة  إلى جانب الرجؿ في عمارة ىذه األرض
 كاإلسبلـ لـ يحـر عمى المرأة  لقاء 166"النساء شقائق الرجال": (صمى اهلل عميو كسمـ)قاؿ الرسكؿ 

الرجاؿ كالحديث معيـ كحتى التعاكف معيـ في كثير مف األعماؿ ما داـ الرجاؿ كالنساء يمتزمكف 
. باآلداب الشرعية، كعمى أف ال يمنع ىذا النشاط المرأة مف أداء مسئكليتيا نحك بيتيا كزكجيا كأكالدىا

 
كالمنيج اإلسبلمي كاضح المعالـ، كقد بيف أف معاكنة المرأة  لمرجؿ في الحياة االجتماعية فيو تيسير 

كخير لكؿ منيما، كالمشاركة في المسؤكلية كانت صفة لممجتمع اإلسبلمي األكؿ كمف ىذه 
: المشاركات

 
المرأة  تشارك الرجال الصالة في المسجد : أوالً 
 

صمى اهلل عميو )الذىاب إلى المسجد كاف مف أبرز المشاركات االجتماعية لممرأة في عصر الرسكؿ 
كقد كانت النساء تشيد جميع الصمكات كاألنشطة الي تمت في . كالصحابة رضكاف اهلل عمييـ (كسمـ

 : (صمى اهلل عميو كسمـ)قاؿ . المسجد النبكم
  167"إذا استأذنكم نساؤكم بالميل إلى المسجد فأذنوا لين"
 

كانت إمرأة لعمر تشيد صالة الصبح والعشاء في : قاؿ  (رضي اهلل عنيما)كعف عبد اهلل بف عمر 
ما يمنعو أن ينياني؟ : لم تخرجين وقد تعممين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت: المسجد فقيل ليا

 168." ال تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل (صمى اهلل عميو وسمم)يمنعو قول رسول اهلل : قال

                                                 
166

.  سبؽ تخريج ىذا الحديث  
167

،   مكسكعة 4755 ؛ احمد برقـ 520 ؛ الترمذم برقـ 481كد برقـ1 ؛ أبك د671 ؛ مسمـ برقـ81 البخارم برقـ  
الحديث الشريؼ  

168
 . 3/34 849كتاب الجمعة،رقـ :  البخارم 
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فمما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي الصالة جامعة، : كعف فاطمة بنت قيس قالت
الصالة جامعة، فانطمقت فيمن انطمق من الناس فكنت في الصف المقدم من النساء وىو يمي 

 169"المؤخر من الرجال
 

حث  (صمى اهلل عميو كسمـ)كأما نقؿ أىؿ المدينة التقرير كنقميـ إقراره : "كيقكؿ ابف القيـ في ذلؾ
النساء عمى الخركج كالمشي في الطرقات كحضكر المساجد كسماع الخطب التي كاف ينادم 

 170".باالجتماع ليا
 

، كأبي بكر كصدر مف (صمى اهلل عميو كسمـ)كنا نككف في عيد النبي : كعف خكلة بنت قيس قالت
: فقاؿ عمر. خبلفة عمر في المسجد نسكة قد تخالمف كربما غزلنا كربما عالج بعضنا فيو الخكص

 171.ألردنكف فأخرجنا منو إال أنا كنا نشيد الصمكات في الكقت
 

صمى اهلل )كيفيـ مف ىذه األحاديث أف المساجد لـ تكف مقصكرة عمى الرجاؿ فقط في عيد الرسكؿ 
كأنيا كانت تعمر بصفكؼ النساء إلى صفكؼ الرجاؿ، كأف المسجد كاف يستخدـ لشؤكف  (عميو كسمـ

. المسمميف العامة، كالتي كانت تشارؾ فييا النساء
 

. مشاركة النساء في حمقات العمم والنشاطات الثقافية: ثانياً 
 

: فقالت (صمى اهلل عميو وسمم)جاءت إمرأة إلى النبي: قاؿ (رضي اهلل عنو)عف أبي سعيد الخدرم 
ذىب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيك فيو تعممنا مما عممك اهلل، : يا رسول اهلل

 172".اجتمعن في يوم كذا وكذا، في مكان كذا وكذا: "فقال
 

، فعن بريره كمما بدت ليف حاجة أك سؤاؿ (صمى اهلل عميو كسمـ)كلقد كاف النساء يأتيف رسكؿ اهلل 
، إذ أتتو إمرأة (صمى اهلل عميو وسمم)بينما أنا جالس عند رسول اهلل :  قال (رضي اهلل عنو)

نيا ماتت، قال: فقالت  173".وجب أجرك وردىا عميك الميراث: إني تصدقت عمى أمي بجارية وا 

                                                 
169

. 8/203  2054كتاب الفتف رقـ :  مسمـ 
170

 2/388ت ، .القاىرة ب- إعبلـ المكقعيف، الدار المحمدية :  ابف قيـ الجكزية 
171

   . 8/296الطبقات :  إبف سعد 
172

 . 4768 مسمـ كتاب البر كالصمة كاآلداب رقـ  
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عن الرجل  (صمى اهلل عميو وسمم)إن رجاًل سأل رسول اهلل : قالت (رضي اهلل عنيا)كعف عائشة 
صمى اهلل عميو )فقال رسول اهلل - وعائشة جالسة-يجامع أىمو ثم يكسل، ىل عمييما الغسل؟ 

 174".إني ألفعل ذلك أنا وىذه ثم نغتسل: (وسمم
 

كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من : أنيا قالت (رضي اهلل عنيا)كعف أـ سممو 
فمما كان يومًا من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول اهلل  (صمى اهلل عميو وسمم)رسول اهلل 

إنما دعا الرجال :  عني، قالتيفقمت لمجارية استأخر. أييا الناس: يقول  (صمى اهلل عميو وسمم)
 175".إني من الناس: فقالت. ولم يدع النساء

 
كفي ىذا ما يدؿ عمى أف المرأة  كانت تشارؾ الرجاؿ في حمقات العمـ كتتمقى الحديث كتركيو، فعف 

نعـ النساء نساء األنصار، لـ يمنعيف الحياء أف يتفقيف في : "قالت (رضي اهلل عنيا)عائشة 
 176".الديف

 
. اشتراكيا في االحتفاالت والزيارات: ثالثاً 

 
 : في العيد (1

كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى تخرج البكر من خدرىا، : قالت (رضي اهلل عنيا)عف أـ عطية 
وحتى تخرج الُحيَّض، فيكن خمف الناس، فُيكبرن بتكبيرىم، ويدعون بدعائيم، يرجون بركة ذلك 

 177.اليوم وطيرتو
 

يوم الفطر فبدأ  (صمى اهلل عميو وسمم)قام النبي : قاؿ (رضي اهلل عنو)كعف جابر بف عبد اهلل 
بالصالة ثم خطب ، فمما نزل أتى النساء فذكرىن وىو يتوكأ عمى يد بالل، وبالل باسط ثوبو يمقي 

 178"فيو النساء الصدقة
                                                                                                                                                 

173
. 3/156  1939كتاب الصياـ ،رقـ :  مسمـ 

174
. 187/  ،ا527كتاب الحيض رقـ :  مسمـ 

175
.( 7/67 ) 409ص 1000كتاب الفضائؿ ،رقـ : مختصر صحيح مسمـ 

 23990 ، مسند أحمد برقـ 634  ، سنف إبف ماجة برقـ 270، سنف إبي داكد برقـ 500 صحيح مسمـ برقـ 176
. مكسكعة الحديث الشريؼ 

177
.( 3/20 ) 117 ص431كتاب العيديف رقـ :  مختصر صحيح مسمـ 

178
 ،  965 ، أبك داكد 1557 ، النسائي 1553 ، الدارمي 13900 ، أحمد 1467 ،مسمـ4848 البخارم  
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 :في حفل الزفاف (2
صمى اهلل عميو )أنيا زفت إمرأة إلى رجل من األنصار فقال النبي : (رضي اهلل عنيا)عف عائشة 

 179".يا عائشة ما كان معكم ليوًا؟ فإن األنصار يعجبيم الميو: (وسمم
فصنعت أمي : ، فدخل بأىمو، قال(صمى اهلل عميو وسمم)تزوج رسول اهلل :  كعف أنس بف مالؾ قاؿ

صمى اهلل )يا أنس اذىب بيذا إلى رسول اهلل : ، فقالت181 فجعمتو في َتورٌ 180َحْيساً  (أم سميم)
بعثت بيذا إليك أمي وىي تقرئك السالم وتقول إن ىذا لك منا قميل يا رسول : فقل (عميو وسمم

"182 
 
 : لبٌذ (سمٟ هللا ػٕٙب)ػٓ ػبئؾخ :فً انشٌارة (3

 فقانج أَا  ؟  ْٕٔ عُدي، فقال نٓا يٍ أَج(عهٍّ ٔسهى صهى هللا)جاءث عجٕس إنى انُبً "

 بفخح انجٍى ٔحشدٌد انًثهثت، ٔقٕنّ  " َجثـّايت " قٕنّ  - جثايت انًشٍَت، قال أَج حساَت

  ؟  كٍف كُخى بعدَا؟ كٍف حانكى؟كٍف أَخى- ٔحشدٌد انسٍٍ انًًٓهخٍٍ   بفخح انحاء " َحّساَت " 

 ٌا رسٕل هللا حقبم عهى ْذِ : فهًا خزجج قهج . ٔأيً ٌا رسٕل هللا  بخٍز بأبً أَج:قانج

  ".  إَٓا كاَج حأحٍُا سيٍ خدٌجت، ٔإٌ حسٍ انعٓد يٍ اإلًٌاٌ: قال ! اإلقبال انعجٕس ْذا
183
 

صهى هللا عهٍّ )نًا كاٌ انفخح جاءث فاطًت فجهسج عهى ٌسار انزسٕل : "ٚػٓ أَ ٘بٟٔ لبٌذ

فجاءث انٕنٍدة بإَاء فٍّ شزاب فُأنخّ فشزب يُّ ثى َأنّ . ٔأو ْاَىء عٍ ًٌٍُّ (ٔسهى

".أو ْاَىء فشزبج يُّ
184 

وعندىا حسان بن ثابت ينشدىا شعرًا  (رضي اهلل عنيا)دخمنا عمى عائشة : كعف مسركؽ قاؿ
:  قائالً 

 187كتصبح غرثى مف لحـك الغكافؿ  -  186 رزاف ما تزف بريبة185حصاف

                                                 
179

. 4765 البخارم كتاب النكاح برقـ  
180

المعجـ الكسيط  .ىك األقط تخمط بالسمف كالتمر المنزكع النكل ثـ يدلؾ باليد حتى يصير كالثريد:  حيسا  
181

المعجـ الكسيط  .القدر، إناء مف الحجارة  :  تكر  
182

 كقاؿ حديث 3142 ، الترمذم تفسير القرآف رقـ 3334 ، النسائي كتاب النكاح 2572 مسمـ كتاب النكاح   
. حسف صحيح 

183
. كقاؿ الحاكـ صحيح عمى شرط الشيخيف، كليس لو عمة ركاه الحاكـ كالديممي،   

184
. مكسكعة الحديث الشريؼ.1673 ،الدارمي في السنف برقـ 2100 أبك داكد، في السنف برقـ  

185
أم عفيفة  :  حصاف  

186
. الشؾ : كاممة العقؿ ؛ بريبة :  رزاف  

187
. جمع غافمة كىي العفيفة : الجائعة ، كالغكافؿ : الغرثى : كتصبح غرثى مف لحـك الغكافؿ  
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 188" لكنك لست كذلك: فقالت لو عائشة
لكنؾ لست كذلؾ، أم أنو لـ يصبح غرثاف مف لحـك الغكافؿ حيث أنو  : (رضى)كقكؿ عائشة        

 189.شارؾ في حديث اإلفؾ
 

ينيى النساء عف التحدث مع  (صمى اهلل عميو كسمـ)كعبد الرحمف بف عكؼ عندما سمع مف الرسكؿ 
" أم عمى النساء في البيعة"اخذ عمييف : "الرجاؿ كالنياحة في البيعة ما أخرجو الطبرم عف قتادة، قاؿ
نا نغيب عف نسائنا فقاؿ: أف ال ينحف كال يحدثف الرجاؿ فقاؿ عبد الرحمف بف عكؼ : إف لنا أضيافان كا 

فيذا عبد الرحمف بف عكؼ عمـ بأف نيى النساء عف محادثة الرجاؿ فيو مشقة ". ليس أكلئؾ عنيت
صمى )ففيـ أف في جكاب الرسكؿ  (صمى اهلل عميو كسمـ)عند مجيء الضيكؼ لذلؾ سأؿ الرسكؿ 

 190.التيسير كرفع الحرج عف النساء في إستقباؿ الضيكؼ (اهلل عميو كسمـ
 

تظير مع الرجاؿ في المجتمعات،  (صمى اهلل عميو كسمـ)فيذه المرأة  في عصر رسكؿ اهلل 
كالمناسبات، كتؤدم دكرىا، كاستطاعت أف تشؽ لنفسيا طريؽ الخير كالمساعدة لآلخريف مع 

المحافظة عمى اآلداب اإلجتماعية كفي نطاؽ الخدمات المشركعة كالحدكد الشرعية فكانت محتشمة 
. في لباسيا كتغض بصرىا كتبتعد عف الخمكة كمزاحمة الرجاؿ

 
فالمجتمع المسمـ يجب أف يقكـ عمى الرجاؿ كالنساء لمقياـ بالكاجبات كالنشاطات المنكطة بذلؾ 

المجتمع، فالمرأة  ليا دكر ال بد أف تقـك بو، كتاريخ المسمميف يشيد لممرأة بالمشاركة اإلجتماعية 
. أيضان  (صمى اهلل عميو كسمـ)كسنة المصطفى 

                                                 
188

 . 4543؛ مسمـ كتاب فضائؿ الصحابة برقـ3831 البخارم كتاب المغازم برقـ 
189

   . 2/25ج:  عبد الحميـ أبك شقة 
190

   . 10/264: البخارم بشرح فتح البارم 
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الفصل الثالث 
 
" العالقة الجدلية بين األسرة والمرأة في التشكيل الثقافي واالجتماعي"
 

مكانة المرأة  في األسرة اإلسالمية  .1
 التقاليد الجاىمية ودورىا في تجييل المرأة  .2

 دور االستعمار والتغريب في تعميم المرأة  .3

 في فتح أبواب العمم لممرأة (صمى اهلل عميو وسمم )منياج الرسول  .4

 المرأة بين النص الديني واألمثال الشعبية .5

 .المرأة في الكتابات العربية المعاصرة .6
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 الفصل الثالث
 

العالقة الجدلية بين األسرة والمرأة  في التشكيل الثقافي واالجتماعي 
:  تمييد   
  

 األسرة ىي كحدة مف كحدات المجتمع التي يقكـ عمييا أم نظاـ في تحقيؽ أىدافو كمقاصده في 
.   جميع المجاالت

  
تعني الدرع الحصيف، كتقكؿ أسره أسرة أم شده باألسار،  كىك القيد كالرباط  :  واألسرة في المغة

الذم يربط بو الكتفاف،  كمنو سمي األسير أسيران،  كيأتي األسر بمعنى شدة الخمؽ، كىذا المعنى كرد 
كاألسر بمعنى القكة كالحبس، كأسرة . 28:اإلنساف" نحف خمقناىـ كشددنا أسرىـ: " في قكلو تعالى

 191.الرجؿ عشيرتو كرىطو ألنو يتقكل بيـ 
 

يظير مف ذلؾ أف األساس في األسرة ىك الرابطة القكية بيف أفرادىا، لذلؾ نرل أف اإلنساف، 
كخصكصان العربي، يككف شديد الكالء ألسرتو، كنعرؼ ذلؾ مف القصص عف العصبية القبمية، كالنعرة 

. العشائرية عند العرب قبؿ اإلسبلـ،  كما زالت ىذه النعرة إلى يكمنا ىذا
 

كاألسرة ىي الرابطة بيف األفراد التي تتجسد فييا نكاة المجتمع األكلى، كتضفي عمى المجتمع كمف 
كىي البيئة اإلجتماعية .  خبلؿ التعصب ليا، كانتماء الفرد ألسرتو قكة، كىذه القكة تنعكس عميو كذلؾ

األكلى التي تستقبؿ اإلنساف عند كالدتو كتنتقؿ معو مف مرحمة إلى أخرل حتى ينتقؿ إلى حياتو 
. الجديدة حيف يككف أسرة لو

 
كاألسرة ىي الكحدة االجتماعية كاألساس في البناء االجتماعي التي يتأتى مف خبلليا تربية الفرد في 

شتى المجاالت الخمقية كالدينية كاالجتماعية كغيرىا كىي المحضف الطبيعي الذم يتكلى حماية 
 192.الطفكلة الناشئة كرعايتيا ، كتنمية أجسادىا كعقكليا كأركاحيا

                                                 
191

،دار إحياء التراث ،اٌّغٍذ اٌشاثغ ، ِبدح أعشلساف العرب:  إبف منظكر، جماؿ الديف محمد بف مكـر األنصارم 
.  بيركت

192
  www.islamweb.net\family\wemlibration  محمكد الجكىرم، األخكات المسممات كبناء األسرة ،

  .16ـ ص 2000 ، 3القرانية، دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية ، ط 

http://www.islamweb.net/family/wemlibration
http://www.islamweb.net/family/wemlibration
http://www.islamweb.net/family/wemlibration


 84 

: األسرة في اإلسالم
إىتـ النظاـ اإلسبلمي باألسرة كأكالىا الرعاية كالعناية فحدد ليا قكاعد تشريعية في الكتاب كالسنة بما 

ف كانت مف نافمة القكؿ . يكفؿ قياميا عمى أسس صحيحة كمف أىـ قكاعد بناء األسرة اليكـ، كا 
إسبلميا، ىك قياميا عمى كجكد زكجيف، رجؿ كأنثى، كىذا ما بدأ يتفكؾ في الغرب إذ سمحكا بما 

: ، أم بيف رجميف شاذيف، أك امرأتيف سحاقيتيف، قاؿ تعالى"الزكاج المثمي"يسمى 
 
. 49: الذاريات" ومن كل شيء خمقنا زوجين لعمكم تذكرون"
. 36:يس" سبحان الذي خمق األزواج كميا مما تنبت األرض ومن أنفسيم ومما ال يعممون"
 

أما النظاـ الغربي الرأسمالي فيتطمع إلى مساكاة المرأة  بالرجؿ تمامان في كؿ األمكر ، كبالفعؿ، فقد 
حصمت المرأة عمى حقيا في اإلستقبلؿ بشؤكف معيشتيا، مع الحرية المطمقة باإلختبلط مع الرجاؿ، 
كأصبحت المرأة مكمفة بإعالة نفسيا، كقد يحصؿ عند بمكغ سف الثامنة عشرة أف يخرج الذكر كاألنثى 

. تاركيف بيت العائمة، دكف أف يككف لكلييما أف يمنعيما، فيما يعتبراف بالغييف قانكنيا
 
 

أدت ىذه القكانيف إلى التدىكر األسرم كاالجتماعي في الغرب، فقد ساعدت عمى تدىكر األخبلؽ 
. كانتشار الفاحشة كأىممت تربية النشء الىتماـ المرأة  بنفسيا كعمميا أكثر مف بيتيا كزكجيا كأكالدىا
إف الثكرة الصناعية كاألنظمة االقتصادية الجديدة جعمت مف تشغيؿ المرأة  شيئا أساسيا في حياتيا 

كىذه األمكر . فتحطمت األسرة بغياب األـ عف أطفاليا، كاعتمادىا عمى دكر الحضانة أك المربيات
أدت إلى صعكبة الزكاج ككثرة الطبلؽ كتفرؽ األسرة كازدياد عدد األطفاؿ غير الشرعييف أك األطفاؿ 

. ذات األب فقط أك األـ فقط
 
 

كيقكؿ الجكىرم أف األسرة ىي المحضف الطبيعي الذم يتكلى حماية الطفكلة الناشئة كرعايتيا كتنمية 
كاإلسبلـ يجعؿ مف . أجسادىا كعقكليا كأركاحيا كفي ظبلليا تتبلقى مشاعر الحب كالرحمة كالتكافؿ

. األسرة أساس البناء االجتماعي كما المجتمع الكبير إال عبارة عف مجمكعة متناسقة مف األسر
كتكمف أىمية األسرة في اإلسبلـ في النظر إلى المسؤكلية المنكطة بيا عمى صعيد التربية، كىي 
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مسؤكلية متعددة األبعاد، فمف مسؤكلية دينية إلى مسؤكلية خمقية إلى مسؤكلية عقمية كنفسية كجسمية 
 193.كاجتماعية

 

                                                 
193

األخكات المسممات كبناء : محمكد محمد الجكىرم كمحمد عبدالحكيـ خياؿ:  لمكضكع األسرة انظر الكتب التالية 
تربية : عبداهلل عمكاف.  22— 15ـ، ص ص1979اإلسكندرية - األسرة القرآنية، دار الدعكة لمطبع  كالنشر كالتكزيع 

.  1/28ـ، 1996 ، 30األكالد في اإلسبلـ، دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط
   . 146—141اإلسبلـ عقيدة كشريعة ، ص :  محمكد شمتكت



 86 

 .مكانة المرأة  في األسرة اإلسالمية : المبحث األول
 

األسرة ىي كحدة اجتماعية يؤثر تككينيا في تربية األبناء كتنشئتيـ، إذ أف ىنالؾ أسران مفككة تعتبر 
ككذلؾ األمر بالنسبة لؤلسرة .  عائقا في طريؽ صبلح المجتمع، فيي عامؿ ميـ في انحراؼ األبناء

المتماسكة في جميع المجتمعات العربية فقد تعاني مف سيطرة العادات كالتقاليد التي تسبب أزمات 
. بيف اآلباء كاألبناء

 
 

إف الفرد في المجتمع ىك نتاج ىذه الخمية الصغيرة المككنة مف األـ كاألب كاألكالد، كالتي تؤثر 
كعادة ما تككف األسرة ىي المكاف الكحيد المستقر في حياة الفرد سكاء . كتتأثر ببقية خبليا المجتمع

رجؿ أك  امرأة كمف ىنا تتضح أىمية دكر األسرة في نشأة المرأة، ألف المرأة ىي األكثر تأثيران في 
 194.عممية التنشئة اإلجتماعية داخؿ كخارج األسرة

 
 : دور األب في األسرة

إف مف الضركرم أف يككف ىناؾ دكر أساسي لؤلب في تنشئة األكالد، كال تقتصر تربية األبناء عمى 
ف حسف أداء األب يؤثر في  المرأة كحدىا ألف ذلؾ يؤثر في صحة نماء األفراد فكريان كجسديان، كا 

. كلكف ىناؾ نقص في دكر األب داخؿ األسرة العربية المسممة. شخصية األبناء
 
 

كالكضع الصحي أف تعمؿ األسرة ككحدة كاحدة متكاممة مف األب كاألـ كاألطفاؿ، فإف حصؿ أم     
تفكؾ في األسرة، ألسباب طبيعية أك إجتماعية، كالمكت أك الطبلؽ، فإف كافة أفراد األسرة سيعانكف 

نفسيا مف التغير الطارلء، مما يؤثر في المحصمة النيائية عمى المجتمع بأسره، كخصيصا حيف 
. انتشار ظاىرة التفكؾ

 
 

كال نجد بدا مف التركيز عمى دكر المرأة األسرم، فيك الذم يحدد في العادة مستكل التنشئة عند 
األفراد، فاألـ مسئكلة عف رعاية األبناء كاحتضانيـ، كىي التي تشكؿ شخصيتيـ منذ الكالدة، كىي 
مظمة الحب كالحناف كالرعاية كاألماف ليـ،  كىي المسؤكلة عف تماسؾ األسرة كتفككيا ألف الكقت 

                                                 
194

  www.amanjordan.org\aman_studies  

http://www.amanjordan.org/aman_studies
http://www.amanjordan.org/aman_studies
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الذم تقضيو المرأة مع األطفاؿ أضعاؼ ما يقضيو األب معيـ، لذلؾ نرل المجتمعات العربية تحمؿ 
 195.األـ مسؤكلية رعاية األطفاؿ كالحفاظ عمى األسرة

رغـ ذلؾ، ال بد مف تعاكف األب في تنشئة األبناء حتى يتـ التماسؾ الكامؿ لؤلسرة كضركرة التنسيؽ 
بيف األب كاألـ حتى تتـ رعاية األبناء كاحتضانيـ كتشكيؿ شخصيتيـ منذ الصغر كبيذا يتـ التماسؾ 

 196.األسرم كيتماسؾ المجتمع المسمـ
 

إف كضع المرأة  اليكـ في أم مجتمع يعتبر أحد المعايير األساسية في تقدـ ذلؾ المجتمع، كبالرغـ 
مف تحسف كضع المرأة المسممة في الببلد العربية كاإلسبلمية، كاإلعتراؼ بكثير مف حقكقيا في 
مجاالت الصحة كالتعميـ كالعمؿ، فما زالت أقؿ تحصيبل مف مستكل الرجؿ، كخصكصان المرأة  

. المسممة الريفية، فيي عمى غير كعي بمشكبلت مجتمعيا كال تعرؼ كاجباتيا كدكرىا تجاه مجتمعيا
كيرجع ىذا التخمؼ في دكر المرأة الريفية ألسباب تاريخية كثقافية كحضارية كاجتماعية كاقتصادية 

تحكميا العادات كالتقاليد التي تحد مف تحركات المرأة كمف إمكاناتيا لمقياـ بدكرىا الكامؿ داخؿ 
 197.األسرة كخارجيا

 
إف األدكار االجتماعية التي يمكف لممرأه أف تقـك بيا في مجتمعيا تختمؼ مف امرأة إلى أخرل، كمف 

مكاف آلخر، حسب الكضع الذم تعيشو المرأة ، كحسب درجة الكعي كالفيـ لدييا، فميس مف 
الضركرة أف تككف جميع النساء مفكرات أك مساىمات في جميع المجاالت، كلكف مف الميـ جدا أف 

يككف لممرأة دكر حسب قدرتيا، كأف تتحمؿ بعض المسؤكلية االجتماعية في تنشئة أبنائيا داخؿ 
. األسرة، أك خارج األسرة في المحيط االجتماعي الغريب عنيا

 
كال شؾ أف مجتمعنا تسيطر عميو العادات كالتقاليد، فيك بحاجة إلى خصائص عممية كثقافية تجعمو 

قتصادية، كال ننسى أف المجتمع العربي يعاني مف األمية  كالفقر كالحرماف، 198يتمتع بحرية سياسية كا 
كتأثير ذلؾ في التنشئة عمى األنثى أكبر مف الذكر ألف العادات كالتقاليد المكركثة تميز بيف الذكر 

                                                 
195

.  نفس المرجع  
196

  www.amanjordan.org\arabic_news   
197 www.islamonline.net\iol-arabic\dowalia  

198
 مبلييف طفؿ 7.4 الصادر عف منظمة اليكنيسكك يؤكد كجكد 2005 التقرير العالمي لرصد التعميـ لمجميع لعاـ  

  www.islamonline.net/arabic/news/2005  مميكف عربي يعانكف مف األمية70غير ممتحقيف بالمدارس ، ك
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 حيث أدل التمييز لصالح الذككر إلى أف أصبح الكـ األكبر مف المتعمميف كمف المشتغميف 199كاألنثى
جماال تعتبر الثقافة العربية التقميدية أف اإلستثمار  بالبحث العممي كأصحاب القرارات مف الرجاؿ، كا 

. في المرأة  استثمار خاسر

                                                 
المرأة في السياؽ البنائي لمقرية )عبد الباسط عبد المعطي " المرأة العربية بيف ثقؿ الكاقع كتطمعات التحرر. "199

.  69ص (ـ 1985الجامعة ،:تكنس )ندكة تنمية المرأة الريفية في الكطف العربي : كرقة قدمت إلى  (العربية 
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 التقاليد الجاىمية ودورىا في تجييل المرأة : المبحث الثاني
 

فالمرأة  . إف أماـ المرأة  المسممة دكران أساسيان ال يكازيو شيء في األىمية، كىك مسؤكليتيا داخؿ األسرة
كاألدكار التي تقكـ بيا المرأة  تككف تحت رحمة . إلخ...إما أف تككف أمان أك  بنتان أك  زكجةن أك  أختان 

ف الدكر الذم تقكـ بو المرأة داخؿ  العادات كالتقاليد في األسرة كىذا يختمؼ مف امرأة إلى أخرل، كا 
 مقدـ عمى أم دكر آخر 200األسرة بقصد االىتماـ باألطفاؿ كالقياـ بالدكر التربكم كتنشئة األجياؿ

تقكـ بو المرأة، ألف تقصير األـ في تربية أطفاليا ال يمكف أف يعكضو أم شيء ميما كاف، ألف 
تخريج أجياؿ صالحة لممجتمع تككف مف المسؤكلية اإلجتماعية لممرأة لذلؾ نجد أف المسؤكلية بأكمميا 

. تكضع عمى عاتؽ المرأة، كخصكصا عندما تفشؿ األجياؿ
 

كبما أف التعميـ ضركرة اجتماعية في حياة اإلنساف، فينطبؽ ذلؾ عمى المرأة،  ألف تعميميا كتنشئتيا 
الثقافية تعد تنشئة لؤلسرة كلممجتمع بأسره، كألف الركيزة األكلى لحياة اإلنساف تعتبر في بداية حياتو 

في السف المبكرة قبؿ سف الدراسة، فالبناء األساسي يعتمد عمى  ما تغرسو األـ في نفكس أبنائيا مف 
فاألـ يتعمؽ بمصيرىا . قيـ كأفكار كمبادلء، فمدل األـ مسؤكلية كاممة عف تنمية طفميا جسميا كعقميا

مصير المجتمع، فالمرأة  المتعممة الفاضمة ينشأ أطفاليا في جك سميـ، فيظير ذلؾ عمى البناء 
 كال بد مف العمؿ 201لذلؾ ال بد لممرأه مف أف تككف عمى معرفة بكؿ األمكر ،. األسرم كالمجتمعي

إلتاحة الفرصة لتعميـ المرأة  في جميع المجاالت، كلكف سكء الكضع كالعادات كالتقاليد أدل إلى 
  202.تعقيد النظرة إلى المرأة  كمنعيا مف الخركج لمتعمـ، كخصكصا في المناطؽ القركية

 
إف النظرة العامة ىي أف كظيفة المرأة  األساسية تنحصر في البيت كتربية األكالد، كأما الرجؿ 
فكظيفتو السعي كالرزؽ كتكلي الشؤكف العامة، لذلؾ فيك بحاجة إلى التعميـ كالخركج مف البيت، 

كالمرأة  ليست بحاجة لمتعميـ كالخركج مف البيت ألنيا تتعمـ ما يؤىميا ألف تككف زكجة صالحة مف 
. أميا كجدتيا

                                                 
200

مف األمكر التي يجب أف يدركيا المربي اإلستشعار بالمسؤلية الكبرل في تربية األكالد :  يقكؿ عبداهلل عمكاف 
عدادىـ عقميا كاجتماعيا . 583ص/ 2ج. إيمانيا كسمككيا، كتككينيـ جسميا كنفسيا، كا 

201
 10المستقبؿ العربي ، السنة "  / دكر المرأة في التنمية اإلجتماعية كاالقتصادية في البمداف العربية: " ىدل زريؽ 

   . 108، ص"المرأة العربية"نقبل عف  (1988مارس /آذار ) 109العدد 
202

.  في المناطؽ القركية يمنعكف البنات مف الذىاب إلى المدرسة لمعمؿ في الزراعة  
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صمى اهلل )كىذا المكقؼ نابع مف أف الكثير مف الناس كانكا يأخذكف بحديث مكذكب عف الرسكؿ 
ال تنزلكىف الغرؼ كال تعممكىف الكتاب كعممكىف المغزؿ كسكرة : "كيقكؿ الحديث (عميو كسمـ

 203".النكر
 

كبيف الدكتكر ابك شقة أف ىذا الحديث كاف نمكذجا لمغمك كظؿ سائدا حتى أكائؿ القرف الرابع عشر 
ثـ أخذ ينقشع بفضؿ اهلل إذ تصدل لو بعض الفضبلء، . اليجرم في معظـ بمداف العالـ اإلسبلمي

 204.كلكنو استمر في بعض البمداف حتى منتصؼ القرف
 

:  كيقكؿ تقي الديف اليبللي 
 

المذىب األكؿ عدـ تعميميف أكثر . في تعميـ البنات كتربيتيف ثبلثة مذاىب متباينة"
كقاؿ أصحاب ىذا المذىب إنو أحسف المذاىب . مف قراءة المصحؼ بدكف فيـ 
كتعميـ النساء يفسد أخبلقيف فإف المرأة  التي ال تقرأ . كىك الذم كجدنا عميو أباءنا 

ككـ رأينا مف متعممات لـ يأتيف . كال تكتب تككف بعيدة عف متناك ؿ شياطيف اإلنس 
ف معرفة الفتاة لمقراءة تكصؿ الى ذىنيا جميع ما يقع  الشر إال مف قبؿ تعمميف، كا 

في الدنيا مف الفساد كالمخادنة كتمؤل فكرىا بيكاجس خبيثة كانت في عافية 
205."منيا

 

 
كيرل الكثير مف الناس أف تعميـ المرأة  يجب أف يقتصر عمى التكحيد كالطيارة كالصبلة كأحكاـ 
الحيض كالنفاس ككؿ األمكر  التي تخص المرأة  في دينيا، كالكاجبات التي عمييا اتجاه أكالدىا 

أما بالنسبة لمعمـك مف رياضيات أك جغرافيا أك طب أك ىندسة أك أم عمـ يجعؿ المرأة . كتدبير منزليا
كىنالؾ مف . تخرج إلى المجتمع فيذه العمكـ ال فائدة فييا لمنساء كتعتبر مصيبة كخطرا عمى المجتمع

يدعي أف تعميـ ىذه العمـك لممرأة يؤدم إلى انحطاط األمة كسقكطيا في الياكية، ألف ىذا التعميـ ىك 
تقميد لمغرب كسبب لتمرد المرأة كخركجيا عف تعاليـ دينيا كآداب شرعيا، كسفرىا، كتبرجيا، 

                                                 
203

في  قاؿ األلباني . 6/34 ، الطبراني في األكسط 2/477 ، البييقي  في الشعب 2/396 الحاكـ في المستدرؾ  
 مكضكع :السمسمة

204
   . 217ص/3 عبدالحميـ ابك شقة، ج 

205
ىػ 1373، دمشؽ- مطبكعات التمدف اإلسبلميعف رسالة تعميـ اإلناث كتربيتيف الصادرة :   تقي الديف اليبللي 

 . 217ص/ 3نقبل عف تحرير المرأة في عصر الرسالة ج. ـ  1953
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كاختبلطيا مع األجانب، كىذا مدعاة إلى الفجكر كالفتنة، كأف تعميـ المرأة  خطر عظيـ كمصيبة ال 
مجير منيا، كعاقبتو سيئة، كأنو سبب تمردىا كعصيانيا، كبتعميميا ستسافر كحدىا كتخمك بزميميا أك 

. معمميا، أك تذىب بعض الميؿ بعيدا عف أىميا بإسـ الدراسة أك  المذاكرة
 

مف المؤكد أف ىذا الكبلـ غير صحيح كاإلسبلـ برمء منو ألف اإلسبلـ جعؿ العمـ فرضا عمى كؿ 
مسمـ، كالمرأة المتعممة تككف عكنان ألكالدىا في متابعة دراستيـ التي تتطمب معرفة عممية، كتصبح أمان 

تستطيع أف تكاكب متطمبات العائمة بشكؿ متميز في تربية أكالدىا كتجعؿ منيـ مكاطنيف صالحيف 
. كمكاطنات صالحات، عمى عكس المرأة  التي لـ تنؿ نصيبا مف التعميـ

 
كرغـ أف أبكاب العمـ فتحت لممرأة نجد أنو ال زاؿ ىناؾ الكثير مف الصعكبات التي تكاجيو المرأة  

: لمخركج إلى صركح العمـ كىذه الصعكبات
 

لباسيا لباس اإلسبلـ .1 . سيطرة األعراؼ كالعادات كالتقاليد المعارضة مع اإلسبلـ كا 
 .نظرة الرجؿ الدكنية لممرأة كمعاممتيا معاممة ناقصة األىمية .2

 .أمية األب كاألـ  .3

 .الرؤية التقميدية بأف تعميـ الفتاة غير ميـ،  كأف مكانيا الحقيقي بيت الزكج .4

 .الفقر .5

 .الزكاج المبكر .6

 .(الزراعة )كثرة األعباء  التي تقكـ بيا المرأة  داخؿ البيت كخارجو  .7

 .عدـ التثقيؼ كاإلرشاد  لؤلسرة .8

206.207النظرة الخاطئو لممرأة عمى أنيا عكرة إذا خرجت استشرفيا الشيطاف .9
 

 
:  كعف بدايات تعميـ المرأة  الجامعي في مصر، يقكؿ محمد الغزالي 

 
ىذا طو حسيف عندما كاف عميد كمية اآلداب سمح لعدد مف الطالبات بدخكؿ الكمية "

فنشبت بينو كبيف بعض المؤسسيف معركة لمحاكلة منع ىؤالء البنات مف التعميـ 

                                                 
206

ركاه الترمذم كتاب . "الشيطاف    استشرفيا   المرأة عكرة فإذا خرجت "    :قاؿ    (صمى اهلل عميو كسمـ )  النبيعف   
 . حديث حسف غريب   ىذا    قاؿ  ك . 1093الرضاع برقـ 

207
  studies/wmview.php _www.amanjordan.org . 
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كلكف الطرؼ اآلخر الذم سمي بالمبلحدة ناصركا تعميـ المرأة إلى أعمى 
السائدة في الببلد اإلسبلمية التي كانت  كيعزك ذلؾ إلى العادات كالتقاليد. المستكيات

تفرض األمية عمى النساء فكاف التيار الديني السائد يرل أف خركج المرأة  مف البيت 
."  حراـ

: كيتابع الغزالي رحمو اهلل معمقا
208."أيف إنصاؼ اإلسبلـ ؟ الديف مع الجيؿ كاإللحاد مع العمـ "

 

     

                                                 
208

.   . 19المرأة بيف التقاليد الراكدة كالكافدة، ص:  محمد الغزالي 
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 .دور االستعمار والتغريب في تعميم المرأة   :المبحث الثالث
ُُ 209       إعتبر االستعمار   أف التمييز ضد المرأة  في العالـ العربي كاإلسبلمي يشكؿ انتياكان

لمبدأ المساكاة في الحقكؽ كاحتراـ كرامة اإلنساف، كعده عقبة أماـ مشاركة المرأة عمى قدـ المساكاة 
مع الرجؿ في حياتيا السياسية كاإلجتماعية كاإلقتصادية كالثقافية، كعائقا أماـ نمك كازدىار المجتمع 

. كاألسرة كيزيد مف صعكبة التنمية الكامنة إلمكانيات المرأة  في خدمة بمدىا كالبشرية 
  

كقد أدرؾ اإلستعمار أثر المرأة  العميؽ في التربية لذلؾ أكالىا اىتمامان كبيران، فبادر إلى إنشاء 
 لمبنات، كنرل في العالـ العربي كاإلسبلمي إلى يكمنا ىذا الكثير مف ىذه المدارس ةالمدارس التبشيرم

ألنيـ أرادكا أف يخرجكا المرأة مف عقيدتيا كخمقيا، ككرامتيا حتى ال تككف تمؾ األـ المسممة التي 
صمى اهلل عميو )تغرس في أطفاليا ركح اإلسبلـ كاإليماف كتنشئيـ عمى الكالء هلل عز كجؿ كلرسكلو 

، حتى يؤدكا إلى القضاء عمى المجتمع اإلسبلمي بشتى األساليب كبذلؾ يتحقؽ لممبشريف (كسمـ
. كالمستعمريف ىدفيـ الخطير كىك ىدـ الجيؿ الصاعد المسمـ

 
صدار القرارات في اإللحاح عمى  كما زاؿ الغرب يبلحقنا إلى اليكـ بشتى الكسائؿ مف المؤتمرات كا 

تحرير المرأة،  كأكبر ىميـ دؾ حصكف المسمميف مف الداخؿ،  بالدخكؿ إلى األسرة المسممة، 
.  كخصكصان المرأة ، فإذا فسدت عقيدة المرأة  فسدت عقيدة األسرة كالمجتمع كىـ ال يشعركف

 
": الخطاب العربي المعاصر"يقكؿ فادم إسماعيؿ في 

 
كلـ يكف االستعمار الغربي ليكتفي بالغمبة الظاىرة، الغمبة العسكرية كالسياسية "

كاإلقتصادية كالتقنية، ذلؾ أف استقرار الغمبة كديمكمتيا قد احتاج ليس فقط القضاء 
نما التكغؿ في عمؽ اإلسبلـ لضرب القكة الباطنة،  لذلؾ  عمى القكة الظاىرة كا 

باشرت عممية التغريب بتحطيـ مفاصؿ المجتمع اإلسبلمي المرتكزة عمى العقيدة 
بعاد الشرع عف . كالثقافة ككضعت في رأس ميماتيا تبديؿ العبلقات اإلجتماعية كا 

أنماط  التعميـ كالتربية، ىذه األمكر إذا ما تحققت كاف مف شأنيا المساعدة عمى 
استقرار النيب االقتصادم ككضع المجتمع في تبعية دائمة لممركز األكركبي 

                                                 
209

الصحكة اإلسبلمية كىمـك الكطف العربي،  مكتبة : الدكتكر يكسؼ القرضاكم: لمكضكع االستعمار كالتعميـ  أنظر 
 .  144- 136ـ، ص ص1997، 2القاىرة ، ط- كىبة 
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الغالب،  كمف ناحية العبلقات اإلجتماعية استيدفت سياسية التغريب إحبلؿ نسيج 
الركابط اإلجتماعية بيف األفراد كالجماعة مف خبلؿ إدخاؿ المفاىيـ الغربية المتعمقة 

كعبلقة الرجؿ كدكر المرأة كعبلقات األلفة كالتضامف كالقرية كالعائمة . ببنية العائمة
210"كالحي كاستبداليا بكحدات أخرل أضعؼ كأكثر تسييبلن لمتفتيت كالسيطرة

 

 
إف كؿ ما حدث لحركة تحرير المرأة  لـ يكف بدكف إرىاصات أكلية فكانت الحجج التي تقكؿ أف 

اإلسبلـ رجعي، كقاـ الغرب بإقناع كثير مف تبلميذه مف العرب كالمسمميف بتغيير ىذا الكضع عف 
 .  211طريؽ تحرير المرأة أمثاؿ رفاعة طيطاكم كقاسـ آميف كىدل شعراكم

 
: يقكؿ األستاذ محمد قطب في ىذا المضمار

 
فأخذكا " المسممكف" ثـ تمقفو تبلميذىـ –جيد جييد بذلو المبشركف كالمستشرقكف "

يرددكف أف اإلسبلـ رجعي، كأف المسيحية تقدمية متحضرة بدليؿ التقدـ كالحضارة في 
الغرب، كأف اإلسبلـ ال يسمح بالتطكر، فطمأف المبشريف إلى قياـ تبلميذىـ 

المسمميف بالدعكة بدالن منيـ، فيـ رجاؿ الفكر كالصحافة كاألدب كالسياسة كأصبح 
 .212" دعاة الحرية كالتطكر كتطكر اإلسبلـ" ىؤالء التبلميذ 

 
إف أنصار المرأة ىؤالء أكؿ ما طالبكا بو ىك إلغاء التمييز ضد المرأة كمساكاتيا بالرجؿ دكف النظر 
إلى اإلسبلـ كما أعطى المرأة مف حقكؽ، كلكف نظركا إلى المشاكؿ اإلجتماعية التي تعاني منيا 
المرأة بسبب العادات كالتقاليد، كليس اإلسبلـ ىك السبب، فكاف مف أىـ األمكر التي دعا  إلييا 

 213.المستشرقكف قضية تعميـ المرأة كالخركج إلى العمؿ كخمع الحجاب كمنع تعدد الزكجات
 

                                                 
210

.   . 110 – 109ص:  فادم إسماعيؿ 
211

َ ؽفظ اٌمشآْ فٟ عٓ ِجىشح اٌزؾك ثبألص٘ش ٚدسط اٌؾذ٠ش ٚاٌفمٗ ٚاٌزقٛف 1873َ ٚرٛفٟ ػبَ 1801 سفبػخ سافغ اٌطٙطبٚٞ ٌٚذ ػبَ  

ٚاٌزفغ١ش ٚإٌؾٛ ٚاٌقشف ، ثؼضزٗ اٌؾىِٛخ اٌّقش٠خ ئٌٝ فشٔغب ٌذساعخ اٌؼٍٛ ٚاٌّؼبسف اإلٔغب١ٔخ ،رؼٍُ اٌفشٔغ١خ ٚرشعُ اٌىض١ش ِٓ اٌىزت 

ٚاٌّشؽذ ا١ِ٢ٓ فٟ " "رخ١ٍـ اإلثش٠ض فٟ رٍخ١ـ ثبس٠ض" اٌفشٔغ١خ ئٌٝ اٌؼشث١خ ، ػبد ئٌٝ ِقش ٚػًّ ِزشعّب فٟ ِذسعخ اٌطت ِٓ وزجٗ 

رٍخ١ـ االثش٠ض فٟ رٍخ١ـ ثبس٠ض، رؾم١ك ِٙذٞ ػالَ ٚأٔٛس ٌٛلب  ٚأؽّذ " ، 408سفبػخ اٌطٙطبٚٞ ،ثطبلخ ؽ١بح، ؿ)"رشث١خ اٌجٕبد ٚاٌج١ٓ

َ 1947َ ٚرٛف١ذ ػبَ 1879٘ذٜ ؽؼشاٚٞ ،ٟ٘ وش٠ّخ ِؾّذ عٍطبْ ثبؽب ٌٚذد عٕخ .َ 1993أؽّذ ثذٚٞ ، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ،

ؽفظذ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚرؼٍّذ ِجبدٜء اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ فٟ إٌّضي ْ أعغذ ػذح عّؼجبد ٚخققذ لبػخ ٌّؾبمشاد إٌغبء ، لبدح ػذح 

. ِنب٘شاد ، ٚوٛٔذ ٌغٕخ ٌٍغ١ذاد ، رأصشد ثبألفىبس اٌغشث١خ ، ٟٚ٘ أٚي ِٓ خٍغ اٌؾغبة 

www.islaonline.net/arabic/history/woman  ٓع١ك اٌزؼش٠ف ثمبعُ أِج    .
212

 . 365- 363التطكر كالثبات في حياة البشر ، ص:  محمد قطب 
 213
 .   . 176الصحكة اإلسبلمية ، ص: الدكتكر القرضاكم 

http://www.islaonline.net/arabic/history/woman
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كانت البداية لحركة تحرير المرأة مع أكائؿ الربع األخير مف القرف التاسع عشر الميبلدم حيف بدأت 

 في الببلد العربية كاإلسبلمية فأنشأت المدارس كالكميات األمريكية كاإلنجميزية 214أعماؿ التنصير
كالفرنسية لتعميـ البنيف كالبنات، كلكنيا ركزت عمى تعميـ البنات ألنيف كّف محركمات مف التعميـ، كقد 

الحظكا كاقع تخمؼ المرأة  العربية المسممة في مجاؿ الثقافة،  كألنيـ يعرفكف أف المرأة  ذات أثر 
كبير في تربية األجياؿ لذلؾ أكلكىا اىتمامان عظيمان، ككانت أكؿ مدرسة فتحيا المنصركف لمبنات سنة 

ككاف اىتماميـ كبيرا جدان بالقائمات عمى إدارة تمؾ المدارس كعمى مناىج التربية .  في بيركت1830
 215.كالتعميـ، حتى يككف التأثير قكيا عمى الطالبات

 
: يقكؿ عبد القادر عرابي

كلكف بالرغـ مف التدخؿ الغربي كفتح أبكاب العمـ لممرأة، فما زالت في المنظكر التقميدم محككمة 
كبفضؿ التربية كالتعميـ كالعمؿ بدأت ىذه الصكرة االجتماعية . بانكثتيا، فيي التي تحدد مصيرىا 

لممرأة في النظاـ التقميدم تفقد بعضا مف أىميتيا ، فالتعميـ اإللزامي خمؽ جيبل جديدا، أكثر ثقافة مف 
يتعارض مع النظاـ العصرم لذلؾ نجد أف المرأة  قد اعتراىا ىذه  (الرجعي)األىؿ، فالنظاـ التقميدم 

األياـ الكثير مف الفكضى، مما جعؿ المرأة  تقـك  بعدة أدكار، الدكر التقميدم كزكجة كربة بيت كأـ، 
 216.إلى جانب الكظيفة خارج البيت، كىذا يثقؿ كاىميا كيجعميا تقـك بأدكار متعددة في نفس الكقت
      

 
.  في فتح أبواب العمم لممرأة  (صمى اهلل عميو وسمم) منياج الرسول  :المبحث الرابع

 
لقد كفؿ اإلسبلـ لممرأة الحؽ في التعميـ، بؿ جعؿ طمب العمـ كاجبا في حقيا، كىذا أعمى درجة 

كأسمى منزلة، كذلؾ لما لدكر المرأة  مف أىمية في المجتمع،  كحتى تستطيع القياـ بيذا الدكر بكفاءة 
. عالية

                                                 
214

 التبشير مفاىيـ كمصطمحات، :   لقضية التبشير كالتنصير في العالـ اإلسبلمي كتأثيره عمى كضع المرأة أنظر  

www.khayma.com   كمقاالت عف المرأة ، www.mhryemen.org كالتغريب كمعطياتو ، 
www.ikhwan-info.net  ك قضية تحرير المرأة ، www.shabablek.com 

   
215

 www.aljazeera.net  حقكؽ المرأة بيف اإلفراط  كالتفريط،   
216

 136، العدد13المستقبؿ العربي السنة : المرأة بيف التقميد كالتجديد نشر ىذا البحث في :  عبد القادر عرابي 
 .   . 40- 39، نقبل عف المرأة العربية، ص ص 64- 50ـ، ص1990

http://www.khayma.com/
http://www.mhryemen.org/
http://www.mhryemen.org/
http://www.ikhwan-info.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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كاإلسبلـ يخاطب اإلنسانية جمعاء برجاليا كنسائيا،  فإنو يكجب عمييـ أف يعرفكا ما عمييـ مف 

نما ىي منظمة تنظيمان محكمان،  يجب  حقكؽ ككاجبات،  فالعبلقة مع اهلل ليست مترككة لؤلىكاء،  كا 
.  أف يعرفيا الرجاؿ كالنساء،  دكف تفريؽ

 
كاإلسبلـ يعتبر أف العمـ ىك الطريؽ الصحيح لمعرفة الحؽ كاإللتزاـ بو كأداء األعماؿ كالكاجبات 

بأكمؿ صكرة،  فالفكز بالدنيا ال يككف إال بالعمؿ، كال يصمح العمؿ إال بالعمـ،كالعمـ في اإلسبلـ قبؿ 
فاعمم أنو ال ": باب العمـ قبؿ القكؿ كالعمؿ لقكلو تعالى:"القكؿ أك العمؿ كقد بكب البخارم بابا فقاؿ 

 . "إلو إال اهلل واستغفر لذنبك
 

كاإلسبلـ يحرص عمى تككيف العقؿ العممي الذم يعتمد عمى الدليؿ كالبرىاف،  كيحذر مف أخطار 
لذلؾ فميس العمـ محصكرا بالعمـك . االعتماد عمى الظف، كاإلنحراؼ مع العكاطؼ كالميؿ مع الرغبات

نما في كؿ العمكـ القائمة عمى االستدالؿ التي تؤدم إلى المعرفة  217.الدينية كا 
  41العنكبوت "وتمك األمثال نضربيا لمناس وما يعقميا إال العالمون :" قاؿ تعالى
  9الزمر"قل ىل يستوي الذين يعممون والذين ال يعممون إنما يتذكر ألوا األلباب:"وقال تعالى

 
لذلؾ كمو، فإف اإلسبلـ يحارب األمية كييدؼ إلى تحرير العقؿ مف قيكد التقميد األعمى كالتبعية 

 .السمبية، كيدعك إلى إشاعة العمـ كيرغب فيو، كيحض عمى تعمـ كؿ العمـك النافعة
 

 بتحصيمو، ككيؼ ال يككف ذلؾ كقد كانت أكؿ آية 218كاىتـ اإلسبلـ بالعمـ ككمؼ الرجؿ كالمرأة 
. 1 :العمق" إقرأ باسم ربك الذي خمق: "(صمى اهلل عميو كسمـ)أنزلت عمى الرسكؿ 

 219 " .طمب العمم فريضة عمى كل مسمم: " (صمى اهلل عميو كسمـ)كقاؿ 
لذلؾ، فبل يجكز في أم حاؿ مف األحكاؿ صد أبكاب العمـ كالمعرفة أماـ المرأة إال إذا كاف أمران 
يتعارض مع الشريعة اإلسبلمية، فأكجب عمييا اإلسبلـ معرفة العقائد كالعبادات كمعرفة الحبلؿ 

220.كالحراـ، فيي في األىمية كالتكاليؼ الدينية كالرجؿ
 

                                                 
217

     . www.lahaonline.com:  دكر المرأة في المجتمع كحقيا في التعميـ أنظر  
218

 مقالة بعنكاف دكر المرأة في المجتمع كحقيا في  www.lahaonline.com:  حؽ المرأة في التعميـ أنظر  
.  التعميـ 

219
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كنجد أف المرأة المسممة أدركت قيمة العمـ في المجتمع اإلسبلمي األكؿ فقالت نساء األنصار لمرسكؿ 

" إجعؿ لنا يكمان مف نفسؾ نتعمـ فيو،  فقد غمبنا عميؾ الرجاؿ، فقاؿ ليف  "(صمى اهلل عميو كسمـ)
  221".فأتاىف فكعظيف كذكرىف كعمميف. مكعدكف دار فبلنو

 
مقبمة عمى طمب العمـ ال تستحيي  (صمى اهلل عميو كسمـ)ككانت المرأة  المسممة في عصر الرسكؿ 

مف السؤاؿ عف أحكاـ دينيا، ألنيا تسأؿ عف الحؽ،  كقد ظيرت جرأة المرأة  كرجاحة عقميا فيما 
فيذه أسماء بنت . تبتغي بيا التفقو في الديف (صمى اهلل عميو كسمـ)تكجيو مف أسئمة إلى  الرسكؿ 

: عف غسؿ المحيض، فقاؿ (صمى اهلل عميو كسمـ)يزيد بف السكف األنصارية تسأؿ الرسكؿ
 

، فتتطير فتحسن الطيور، ثم تصب عمييا 222تأخذ أحداكن ماءىا وسِّْدَرتيا "
: (رضي اهلل عنيا)قالت أسماء .  فتطير بيا223الماء، ثم تأخذ َفرصة ُمَمّسكو

فقالت . تطيرين بيا! سبحان اهلل: (صمى اهلل عميو وسمم)وكيف تطير بيا؟ فقال
  224".تتبعين أثر الدم: ، كأنيا تخفي ذلك(رضي اهلل عنيا)عائشة 

 
نعم النساء نساء األنصار لم يكن يمنعين الحياء أن يتفقين في : (رضي اهلل عنيا)كقالت عائشة 

225".الدين
 

 
يا رسول : فقالت (صمى اهلل عميو كسمـ)كجاءت أـ سميـ بنت ممحاف كالدة أنس ابف مالؾ إلى الرسكؿ

صمى )اهلل إن اهلل ال يستحي من الحق، فيل عمى المرأة  من غسل إذا احتممت؟ فقال رسول اهلل 
وىل : نعم إذا رأت الماء، فغطت أم سممة وجييا حياء، وقالت يا رسول اهلل :" (اهلل عميو وسمم

 226"نعم تربت يمينك، فيم يشبييا ولدىا؟: تحتمم المرأة ؟ فقال
 

                                                                                                                                                 
220

.    . 228- 227اإلسبلـ عقيدة كشريعة ، ص :  محمكد شمتكت 
221

.   . 1/195فتح البارم ، كتاب العمـ ، ج:  العسقبلني 
222

المعجـ الكسيط  .النبؽ كىك نبات طيب الرائحة :  السدرة  
223

المعجـ الكسيط  .قطعة مف صكؼ أك قطف عمييا مسؾ :  فرصة ممسكة 
224

.   . 1/414كتاب الحيض، ج/ فتح البارم:  العسقبلني 
225

.  سبؽ تخريج ىذا الحديث  
226

. 228/ 1كتاب العمـ، ج/ فتح البارم :  العسقبلني 
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الستيضاح الحكـ الشرعي بنفسيا، فيذه  (صمى اهلل عميو كسمـ)لـ تكف المرأة تتردد في سؤاؿ الرسكؿ 
لتعرؼ عدة الحامؿ المتكفى عنيا زكجيا،  (صمى اهلل عميو كسمـ) تتحرل اليقيف مف الرسكؿ 227ُسبيعة

بأنيا قد حممت حيف كضعت حمميا، كأمرىا بالزكاج إف بدا  (صمى اهلل عميو كسمـ)فأفتاىا الرسكؿ 
فما أعظـ ما قدمت سبيعة لعمماء األمة مف حجة كدليؿ عمى عدة المتكفى عنيا زكجيا إذا . ليا

 228.كانت حامبلن 
 

، فكانت مرجعا لمصحابة في الحديث كالسنة (رضي اهلل عنيا)كمف النساء البلتي نبغف بالعمـ عائشة 
 229.المطيرة كالفقو كالعقيدة ككؿ األمكر  التي تتعمؽ بأمكر المسمميف

 
يحث المسمميف عمى طمب العمـ، ككاف يكجو الخطاب إلى   (صمى اهلل عميو كسمـ)كىذا الرسكؿ 

من سمك طريقًا يطمب فيو عممًا سمك اهلل بو طريقًا من طرق : "المؤمنيف عامة رجاالن كنساءن، قاؿ
ن المالئكة لتضع أجنحتيا لطالب العمم رضًا بما يصنع، ليستغفر لو من في  ٔإٌ انعانى الجنة، وا 

ن فضل العالم عمى العابد كفضل القمر ليمة  السموات ومن في األرض والحيتان في جوف الماء وا 
ن العمماء ورثة،البدر عمى سائر الكواكب ن األنبياء لم يورثوا دينارا وال درىما ورثوا   وا  األنبياء وا 
 230.وافر العمم فمن أخذه أخذ بحظ

 
رقية النممة  (رضي اهلل عنيا) (يريد حفصة)أال تعممين ىذه : 231لمشفاء (صمى اهلل عميو كسمـ)كقاؿ

 232.كما عممتيا الكتاب
قركح تخرج في الجنبيف، كىك داء معركؼ كسمي نممة ألف صاحبو يحس في - النممة: قاؿ ابف القيـ

 233.مكانو كأف نممة تدب عميو فتعضو
 

                                                 
227

َٞ ػٕٙب ثّىخ فٟ ؽغخ اٌٛداع ٟٚ٘ ؽبًِ ، فٛمؼذ ؽٍّٙب ثؼذ ٚفبح صٚعٙب ث١ٍبٍي،    عج١ؼخ ثٕذ اٌؾبسس األع١ٍّخ ،وبٔذ صٚعخ خٌٛخ فزٛ

 .وزبة إٌغبء اٌّغٍذ اٌغبدط "أعذ اٌغبثخ فٟ ِؼشفخ اٌقؾبثخ . "ٚاٌشعٛي فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ أرْ ٌٙب ثبٌضٚاط ثؼذ ٚمغ اٌؾًّ 
228

.  1114 ، اٌزشِزٞ، وزبة اٌطالق ٚاٌٍؼبْ سلُ 3454 إٌغبئٟ، وزبة اٌطالق سلُ  
229

: ىػ ؛ إبف عبد البر58مصر ، حكادث سنة - التاريخ ، تحقيؽ أبي الفضؿ ابراىيـ ، دار المعارؼ :  الطبرم 
 . 4/1883ىػ ج1328بيركت، - اإلستيعاب في معرفة األصحاب دار صادر

.  . 8/140اإلصابة في تميز الصحابة، ج:  إبف حجر
230

 . 3096سنف أبي داكد كتاب البيكع برقـ   
231

أعذ اٌغبثخ فٟ ِؼشفخ " اٌؾفبء ثٕذ ػجذهللا ، أعٍّذ لذ٠ّبً ٟٚ٘ ِٓ اٌّجب٠ؼبد ِٚٓ اٌّٙبعشاد ٚوبٔذ ِٓ ػمالء إٌغبء ٚفنالئٙٓ ،  

. وزبة إٌغبء اٌّغٍذ اٌغبدط " اٌقؾبثخ 
232

 رؾم١ك ٚرؼ١ٍك اٌؾ١خ ػشفبْ ػجذ اٌمبدس ؽغٛٔخ 4/184صاد اٌّؼبد فٟ ٘ذٞ خ١ش اٌؼجبد، ط:  ئثٓ ل١ُ اٌغٛص٠خ 

  . 3291سنف أبي داكد كتاب األطعمة برقـ . َ 1995ث١شٚد - اٌؼؾب، داس اٌفىش
233

 ٔفظ اٌّشعغ   
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لتمقي العمـ منو، كىا ىف  (صمى اهلل عميو كسمـ)لذلؾ حرص النساء مف الصحابيات عمى لقاء الرسكؿ
أف يجعؿ ليف يكمان خاصان بيف كىذا لـ يكف اعتراض  (صمى اهلل عميو كسمـ)النساء يطالبف الرسكؿ 

منيف عمى تمقي العمـ مع الرجاؿ في مجمس كاحد، كلكف حرصان منيف عمى أف ينعمف بفرصة أكبر 
ليف يكمان خاصان  (صمى اهلل عميو كسمـ)لذلؾ جعؿ الرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ)لمتحاكر مع الرسكؿ

. بيف
 

يا رسكؿ اهلل : فقالت (صمى اهلل عميو كسمـ)جاءت امرأة إلى رسكؿ اهلل : عف أبي سعيد الخدرم قاؿ
فقاؿ اجتمعف في يـك كذا ككذا فاجتمعف ... ذىب الرجاؿ بحديثؾ فاجعؿ لنا مف نفسؾ يكمان 

 234.فأتاىف
 

: قاؿ (رضي اهلل عنيما)فعف إبف عباس . يعظ النساء يـك العيد (صمى اهلل عميو كسمـ)كىذا الرسكؿ 
كأني أنظر إليو  (صمى اهلل عميو كسمـ)فنزؿ نبي اهلل (صمى اهلل عميو كسمـ)شيدت الفطر مع النبي

ام     )يجمس الرجاؿ بيده ثـ أقبؿ يشقيـ حتى جاء النساء فقاؿ تصدقف فبسط ببلؿ ثكبو ثـ قاؿ 
. 235ىمـ فدا أبي كأمي فيمقيف الفتخ (ببلؿ

 
قكلو باب عظة اإلماـ النساء يعني البخارم إنو مف الندب إلى تعميـ النساء كىذا : قاؿ ابف حجر

236.مندكب لئلماـ األعظـ كمف ينكب عنو
 

 
أك  سؤالو  (صمى اهلل عميو كسمـ)في حضكر مجمس الرسكؿ (رضي اهلل عنيف)كلـ تتردد الصحابيات 

أخبرتني أـ : عف جابر بف عبد اهلل قاؿ. دكف حكاجز، كذلؾ مف شدة حرصيف عمى تعمـ أمكر الديف

                                                 
234

 ؛ البخارم برقـ 4768 ؛ مسمـ برقـ 260كتاب العمـ، المجمد األكؿ، ص / فتح البارم : البخارم بشرح العسقبلني 
.  مكسكعة الحديث الشريؼ  . 10869أحمد  . 6776

235
.  سبؽ تخريج الحديث  

  . ،   256فتح البارم، المجمد األكؿ ص :  العسقبلني236
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. َلَيِفّرّن الناس من الدجال في الجبال": يقكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ) أنيا سمعت النبي 237شريؾ
 238".يا رسول اهلل فأين العرب يومئذ؟ قال ىم قميل: قالت أم شريك

 
بأن تأخذ من زوجيا أبي سفيان ألنو  (صمى اهلل عميو وسمم)وىذه ىند بنت عتبة تسأل الرسول 

 239.خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف: رجل شحيح فقال ليا
 

وىي مشركة في عيد رسول    أمي    قدمت عمي   :قالت (رضي اهلل عنيما)كعف أسماء بنت أبي بكر 
قمت وىي راغبة أفأصل    صمى اهلل عميو وسمم    فاستفتيت رسول اهلل    عميو وسمم  صمى اهلل   اهلل 
 240.أمك صمي نعم   قال  أمي

 
في خروجيا من بيتيا لمعدة فأمرىا  (صمى اهلل عميو وسمم)وىذه فاطمة بنت قيس تستفتي الرسول 

 241.أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم األعمى (صمى اهلل عميو وسمم)الرسول 
 

      242(صمى اهلل عميو كسمـ)كاألمثمة كثيرة مف السنة في طمب الصحابيات لمعمـ عمى يد الرسكؿ 
 

صمى اهلل )ىؿ أف المرأة  اليـك أقؿ حاجة مف الصحابيات في طمب العمـ ؟ كالرسكؿ : كالخبلصة ىي
 243.من عال ثالث بنات فأدبين وزوجين وأحسن إليين فمو الجنة: يقول (عميو كسمـ

 
يدخؿ في ذلؾ التعميـ ألمكر الديف كمف لكاـز ذلؾ القراءة كالكتابة كالحساب : قاؿ األستاذ حسف البنا

 244.كالديف كالسيرة كالتاريخ كما تحتاج إليو المرأة  في تدبير بيتيا

                                                 

237
شٚ ثٓ  : َغِض٠َّخ ٚل١ً  ِٓ ثٕٟ ػبِش ثٓ ٌإٞ، اعّٙب . أَ ؽش٠ه اٌمَُشِؽ١َّخ اٌؼبِش٠خ  ّْ ف ثٓ َػ ْٛ ْٕذ دٚداْ ثٓ َػ  ُغَض٠ٍخ ثِ

أعذ اٌغبثخ فٟ ِؼشفخ اٌقؾبثخ ، اٌىٕٝ ِٓ إٌغبء "  . ُؽغ١ش ثٓ َػْجذ ثٓ ِؼ١ـ ثٓ ػبِش ثٓ ٌإٞ ػبِش ثٓ سٚاؽخ ثٓ

 "اٌقؾبث١بد اٌّغٍذ اٌغبدط 

238
. 207/ 8 ،ج5238كتاب الفتف كأشراط الساعة رقـ :  مسمـ 

239
. 6644 البخارم كتاب األحكاـ برقـ  

240
 .1671 ؛  كمسمـ كتاب الزكاة برقـ 2427البخارم كتاب اليبة كفضميا  برقـ. متفؽ عميو  

241
 . 1100 اٌزشِزٞ، وزبة اٌطالق ٚاٌٍؼبْ سلُ  

242
 ،   214- 2/203عبدالحميـ أبك شقة ، تحرير المرأة في عصر الرسالة ،ج:  ليذا المكضكع أنظر  

243
   . 2/630 ج4481السنف كتاب األدب رقـ :  أبك داكد 
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فالتعميـ شيء حث عميو الديف لمرجؿ كالمرأة  عمى حد سكاء، كمكانة العمـ كالعمماء في اإلسبلـ 

:  معركفة، قاؿ تعالى
 
. 9:الزمر" قل ىل يستوي الذين يعممون والذين ال يعممون"
. 27:فاطر" إنما يخشى اهلل من عباده العمماء"
. 11: المجادلة" يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العمم درجات"
 

دعـ المرأة كعمميا كحثيا عمى التعميـ، كاليكـ ىنالؾ  (صمى اهلل عميو كسمـ)كنرل كيؼ أف الرسكؿ 
ف كاف بحاجة إلى تطبيؽ أكسع نظرا لنسبة  إقرار عاـ في العالـ اإلسبلمي بحؽ المرأة في التعميـ، كا 

األمية المرتفعة في أكساط النساء، كالتي تدؿ عمى حرماف المرأة  مف التعميـ، كذلؾ رغـ كجكد 
كمف اإلشكاليات في ىذا الباب، أنو في كثير مف . سياسات تربكية رسمية تطالب بتعميـ المرأة 

رحمو )األماكف التي يكجد فييا تعميـ، لـ تأت المناىج مف داخؿ التصكر اإلسبلمي، ككما قاؿ البنا 
:  (اهلل
 

نبلحظ أف تعميـ المرأة  فيما استكردناه مف الغرب، ال ألف اإلسبلـ ال يعترؼ "
بتعميميا ، بؿ ألف المفيـك اإلسبلمي قد انحرؼ في القركف األخيرة كاصبحت المرأة  

كالمرأة نالت النصيب األكبر . شيئا ميمبل ال تختمؼ عف األمة أك الجارية في البيت 
مف الضياع بسبب الجيالة التي سادت مجتمعنا اإلسبلمي ىذه القركف التي ضعنا 

 245."فييا عف حقيقة اإلسبلـ 
 

                                                                                                                                                 
244

: كىبي سميماف غاكجي:    ؛ حؽ المرأة في التعميـ كمساكتيا بالرجؿ أنظر 205المرأة المسممة ص :  حسف البنا 
 . 40- 38المرأة المسممة، ص ص 

245
   "  96المرأة المسممة ، ص:  حسف البنا 
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  246المرأة  بين النص الديني واألمثال الشعبية: المبحث الخامس
 

إف اعتزازنا بالتراث الثقافي ىك بقدر ما يتفؽ مع اإلسبلـ، كأىـ مظاىر ىذا االعتزاز ىك الحفاظ عمى 
ىذا التراث كاستمراره، كلكف في الكقت نفسو، عمينا غربمة كتنقية ىذا التراث التراكمي ألف فيو بعض 
المككنات التي تعكؽ تقدـ المجتمع المسمـ بشكؿ عاـ كالعربي بشكؿ خاص، كتعطي مجاالن لمتشكيؾ 

. كالطعف فيو مف قبؿ مجتمعات أخرل
 

ىي الببلغ المبيف، كعمى الدعاة كالسائريف عمى  (صمى اهلل عميو كسمـ)لذلؾ كانت ميمة الرسكؿ 
كيجب عمينا كزف ثقافتنا بميزاف إسبلمي لتحديد . قدكة ليـ (صمى اهلل عميو كسمـ)دربو اتخاذ الرسكؿ

الصالح كالطالح مف ىذه العناصر كفي نفس الكقت االحتكاـ إلى القيـ التي تتماشى مع الذكؽ 
اإلسبلمي العاـ الذم ىك بطبيعة الحاؿ يتطابؽ مع ديف الفطرة، كخصكصان المكضكعات التي تتناكؿ 

 .قضية المرأة

 
: يقكؿ عمى افرفار

 
نعتقد أنو بمجرد ذكرنا لكممة المرأة نككف قد دخمنا في مجاؿ المكركث الثقافي مف " 

بابو الكاسع، ألف ما أنتجو عف المرأة مكتكبان كاف أـ منطكقان يشكؿ رصيدان ىائبلن ال 
يمكف حصره، كمف ثـ، فإننا نعتبر أف المرأة مكضكعان كّجو القكؿ العربي في كؿ 
. المياديف، حيث أنيا اجتذبت نحكىا األدباء كالعمماء كالفقياء،ككؿ أصناؼ الرجاؿ

كقد تذىب بعيدان لتؤكد أنو ال يمكف فيـ بنية كعظـ مرحمة تاريخية معينة، كال يمكف 
إدراؾ المستكل الحضارم الذم كصمو مجتمع ما، دكف التطرؽ إلى ما كتب أك قيؿ 

كليذا يقاؿ بأف الحكـ عمى مدل كعي مجتمع يرتكز عمى مدل كعي .  عف المرأة
نسائو، ألف النساء يعتبرف الكائف األكثر خضكعان لمتقاليد كاألعراؼ كالعادات، 

 247".كبصفة عامة لممكركث الثقافي

                                                 
246

المرأة بيف ظمـ المثؿ الشعبي كعدؿ اإلسبلـ،  :  ليذا المكضكع استعنت بعدة مقاالت عف شبكة المعمكمات كىي  
المرأة في األمثاؿ الشعبية،  .  www.islaonline.netكالمرأة الفمسطينية في األمثاؿ الشعبية  ،

www.aljazeerah.net   .  ، الكاقع  اإلجتماعي لممرأة الفمسطينيةwww.pnic.gov  تصحيح األفكار ، 
     www.balagh.comكالعادات كالتقاليد الخاطئة المتعمقة بالمرأة ، 

247
.  56صكرة المرأة بيف المنظكر الديني، ص :  عمي افرفار 

http://www.pnic.gov/
http://www.pnic.gov/
http://www.pnic.gov/
http://www.balagh.com/
http://www.balagh.com/
http://www.balagh.com/
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ما زاؿ التراث القديـ بأفكاره : " إف المكركث الثقافي يبلزمنا في جميع أنماط حياتنا، يقكؿ حسف حنفي

248"كتصكراتو كمثمو مكجيان لسمكؾ الجماىير في حياتنا اليكمية
 

 
إف القارئ العربي متأثر بتراثو، بمعنى أف التراث :"  مع حسف حنفي حيث يقكؿ249كيتفؽ الجابرم

لقد تمقى القارئ العربي كيتمقى بتراثو منذ ميبلده ككممات . يحتكيو احتكاء يفقده استقبللو كحديثو 
فيك .  كمفاىيـ أك كمغة كتفكير، ككمعارؼ أك حقائؽ، كؿ ذلؾ بدكف نقد، بعيدان عف الركح النقدية

عندما يفكر يفكر بكاسطتو كمف خبللو فيستمد منو رؤاه كاستشراقاتو، مما يجعؿ التفكير ىنا عبارة 
عف تذكر لذلؾ، فعندما يقرأ القارئ العربي نصان مف نصكص تراثو يقرأه متذكران ال مستكشفان كال 

مستفيمان، ألنو يجد تطابقان بيف مضاميف تراثو كما اكتسبو مف معمكمات كقيـ مف العادات كالتقاليد في 
 250. مجتمعو

 
كمف ذلؾ نجد أف المكركث الثقافي المرتبط بالمرأة  في مجاليف أحدىا مكتكب مثؿ القصص 

فاألمثاؿ الشعبية . كالركايات كالشعر، كالثاني منطكؽ نجده في الذاكرة مثؿ األمثاؿ كالحكايات الشعبية
تقكـ بدكر أساسي كفّعاؿ في الثقافة الشعبية ألنيا  تشكؿ صكران تشمؿ جميع جكانب الحياة، كىما 
محكر مف محاكر التعبير الذم يمارسو اإلنساف ليعبر بو عف كاقعو، كتنتقؿ بسيكلة مف جيؿ إلى 

. آخر
 

إف األمثاؿ الشعبية ترسـ معالـ الحياة اإلجتماعية كترصد سمكؾ اإلنساف كتقيمو، كتقدـ النمكذج 
البلـز إتباعو بيدؼ تحديد أبعاد النفس اإلنسانية في حاالتيا المختمفة دكف نقد أك تقييـ، كتحتؿ المرأة  

مجاالن كبيران في األمثاؿ الشعبية باعتبارىا محكر الحياة األساسي داخؿ البيت كمكانتيا اإلجتماعية 
. كأـ كزكجة كابنة كأخت كحماة، كالمرأة  تعتبر صانعة الحياة

 
كعادة ما تككف األمثاؿ الشعبية نتائج تجربة شعبية طكيمة تككف مبلمح مثؿ شعبي فتصبح جزءا 

. ميما في عيشو كمعتقده كمعاييره األخبلقية
 

                                                 
248

 . 13التراث كالتجديد، ص :  حسف حنفي 
249

َ ٠ؾًّ ؽٙبدح اٌذوزٛساح فٟ اٌذٌٚخ فٟ اٌفٍغفخ ِٓ عبِؼخ ِؾّذ اٌخبِظ ، 1935 اٌذوزٛس ِؾّذ ػبثذ اٌغبثشٞ ،ِٓ ِٛا١ٌذ اٌّغشة ػبَ  

"  www.aljabraibed.net."اٌشثبه ، ٚ٘ٛ أعزبر اٌفٍغفخ ٚاٌفىش اإلعالِٟ ثى١ٍخ ا٢داة ، عبِؼخ ِؾّذ اٌخبِظ 
250

. 22ـ ، ص 1993، 6بيركت، ط- نحف كالتراث، المركز الثقافي العربي:  محمد عابد الجابرم 
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كالمثؿ الشعبي ىك األسمكب الببلغي القصير الذائع بالركاية الشفيية كالمعيف لقاعدة الفركؽ أك 
السمكؾ أك الرأم الشعبي،  كتنشأ األمثاؿ الشعبية نتيجة تجارب إنسانية فردية أك جماعية عميقة 

كيميز األمثاؿ الشعبية العربية إيجاز المفظ  كأصالة المعنى كحسف . الجذكر في شعب معيف
251.التشبيو

 

 
كنجد أف األمثاؿ تحرص عمى تقديـ رؤية كاضحة لطبيعة السمكؾ اإلنساني متخذة مف المرأة  رمزان 

. ليذا السمكؾ يرمز إلى شكؿ العبلقة اإلجتماعية القائمة بيف المرأة  كالمجتمع
 

 252:خصائص المثؿ الشعبي
 

يتميز المثؿ الشعبي بانتشاره السريع بيف جميع فئات المجتمع فيك الكسيمة التعبيرية التي  .1
. يفيميا الجميع، ألنو سيؿ االستيعاب كييتـ بجميع مجاالت الحياة

كيتميز أيضان بالثبات كالتعميـ ألف سيكلة انتقالو مف جيؿ آلخر أدّل إلى إستمراريتو كثبكتو،  .2
 .كأصبح كسيمة لمتعبير عف رغبات المجتمع النفسية كاإلجتماعية 

يتميز أيضان المثؿ الشعبي بنصكص مجازية، لترابط الكممات بشكؿ دقيؽ فيمكف لمكممة أف  .3
 . تحمؿ أكثر مف معنى، كبطرؽ ممتكية كلفمفات المساف، لمتخمص مف رقابة كسمطة المجتمع

 
كنجد األمثاؿ الشعبية المرتبطة بالمرأة  تتصؼ باالختبلؼ كالتعدد  كيصعب الربط بينيا، ففييا 

ازدكاج كتناقض، فيناؾ أمثاؿ تضعيا في أعمى المراتب، كآخرل تبخسيا كتحط مف مكانتيا كتقمؿ 
كاألمثاؿ الشعبية استطاعت أف تعبر عف كثير مف سمات المرأة ، كلكف معظميا يغمب . مف شأنيا

عمييا الطابع السمبي الذم يبيف أف المرأة  قادرة عمى الخيانة كالتحايؿ كالحقد كالغدر كالكيد كالنميمة 
كالغيرة، كلكف نجد القميؿ مف األمثاؿ التي تصؼ المرأة  بصكرة إيجابية بالصبر كالعمؿ كالجماؿ 

. كاالستقامة
 

ما أف ترغبو فييا . كنجد أف معظـ األمثاؿ تخاطب الرجاؿ بصكرة مباشرة، إما أف تحذره مف المرأة، كا 
فيككف المثؿ صادرا مف رجؿ ذم خبرة إلى رجؿ مبتدئ . كالمثؿ عادة ىك مكجو مف رجؿ إلى رجؿ

                                                 

 
251 www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/adam    

252
  . 58—57صكرة المرأة ، ص ص :  عمي افرفار 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/adam
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/adam
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/adam


 105 

لذلؾ يعتمد المثؿ عمى نفسية ككاقع ذلؾ الرجؿ، فإما أف تككف تجربتو مع النساء إيجابية فيككف . فييا
ما أف تككف سمبية فيككف المثؿ سمبيا في حؽ المرأة  . المثؿ إيجابيا، كا 

كأيضان الكسط اإلجتماعي كنكعية التربية ليا تأثير كبير في تشكيؿ المثؿ كانتشاره، كالمثؿ عادة يمِثؿ 
مكقؼ القائؿ مف المرأة ، فإذا كاف سعيدان منيا كاف المثؿ إيجابيا يعبر عف ىذه السعادة، كالعكس 

. صحيح، فإف كاف غاضبان منيا أصبح المثؿ سمبيا يعبر عف السخط
 

- عز كجؿ-لذلؾ يجب الرجكع  إلى النص الديني كالتمسؾ بو، ألنو عبارة عف رسالة مف اهلل 
لئلنساف عمى شكؿ أكامر كنكاِه كأحكاـ كعقائد كمعامبلت كقيـ، كحفظ لممرأة حقكقيا، ككصفيا إنسانا 

أما المثؿ الشعبي فيك رسالة مف إنساف لو تجربة . ذات كرامة كساكاىا بالرجؿ في كثير مف األمكر
. كخبرة في مجاؿ معيف إلى إنساف آخر تنقصو تمؾ الخبرة

 
كنجد أف تعاليـ القرآف ىي أحفظ لكرامة المرأة  كىي أرحب كأجمؿ مف التقاليد كلكف الظركؼ التي 

. مرت بالعالـ اإلسبلمي لـ تساعد المرأة عمى تحررىا بسبب التشكيؾ بالمكركث الثقافي الديني
 

كىذه بعض األمثاؿ التي قيمت كما زالت تقاؿ في المرأة ، كنجد أف غالبية ىذه األمثاؿ أساءت لممرأة 
. كالقميؿ منيا كاف إيجابيان 

 
ففي صبلح األصؿ كالنسب، ىناؾ الكثير مف النصكص التي تحث الرجؿ عمى اختيار المرأة  

الصالحة التي ستحافظ عمى كرامتو كبيتو كتساعده عمى تحمؿ المسؤكلية كالتأكد مف أصميا كنسبيا 
: قبؿ الزكاج

 
". ًً قبل ما تناسب حاسب"
". قبل ما تمم اسأل عن األم" 
". اقمب الجرة عمى فميا تطمع البنت ألميا" 
". خذ األصيمة ونام عمى الحصيرة" 
". بنت الرجال عانت واستعانت، وبنت األنذال حطت رأسيا ونامت" 
". من رقَّعت ما عريت، ومن دبرت ما جاعت" 
". بارك اهلل في الدار الوسيعة والفرس السريعة والمرة المطيعة" 
". المرأة الشاطرة تقضي حاجتيا والخايبة تنده جارتيا" 
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كأيضا تحث األمثاؿ عمى اختيار المرأة  المميحة التي تجمع بيف جماؿ الشكؿ كجماؿ الطبع فيقكؿ 
: المثؿ

" خذ المميح واستريح"
ن جعت شاىد جمالو" " خذ الحمو واقعد قبالو، وا 

كىناؾ أمثاؿ تبيف تحمؿ المرأة  لممسؤكلية كتدبير الحياة ألسرتيا ميما كمفيا ذلؾ مف مشقة أك  
: معاناة

 
" الميو في الزير تحب التدبير" 
" قعدتي بين اعتابي وال قعدتي بين احبابي" 
" األم تعشعش واألب يطفش" 
" غناه من مرتو وفقره من مرتو" 

 
كىناؾ مف األمثاؿ التي تتناكؿ العبلقات اإلجتماعية كبخاصة الزكاج، يبدك فييا أف األفضؿ لممرأة أف 

: يككف ليا زكج، أم زكج
 
" ظل راجل وال ظل حيطو" 
" حرمو من غير راجل زي الطربوش من غير زر"
" خشتو عمى الباب تحمينا من الكالب" 
" سم الزوج وال طعم الرمل" 
" ستر البنت زواجيا" 
ما قبرىا"  "  البنت إما رجميا وا 

: كمف األمثاؿ ما تبيف أف البنات ىـ حتى الممات فيقكؿ المثؿ
" ىم البنات لمممات ولو كانوا عرائس مجميات" 
 

: حتى أف ىميا يبقى بعد الزكاج 
 
" جوزت بنتي الرتاح من بالىا اجتني وأربعة من وراىا" 

: وأنيا في بعض األحيان تجمب العار والمتاعب ألىميا، فيقول المثل
" البنت بتجيب العار والمعيار والعدو لباب الدار" 
 
 

: كمف األمثاؿ الشعبية التي تؤكد عدـ مشكرة المرأة  كعدـ احتراـ رأييا
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  253"شاور المرأة  واخمف شورتيا" 
"  سنة ورا (مئة)شورة المرة تأخر ميت "

 

: كىناؾ مف األمثاؿ ما يحض عمى كراىية المرأة  كيدعك إلى القسكة معيا
 
" يا مخمفو البنات يا عايشو في اليم حتى الممات" 
" اكسر لمبنت ضمع يطمع ليا اثنين" 
" موت البنت ستره" 
 

نجد أف ىذه األمثاؿ جميعيا، كىي جزء يسير فيما قيؿ في المرأة ، ككأنيا تدعك بدعكل الجاىمية 
: األكلى، قاؿ تعالى

 
ذا بشر أحدىم باألنثى ظل وجيو مسودًا وىو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر بو " وا 

. 59-58: النحل" أيمسكو عمى ىون أم يدسو في التراب أال ساء ما يحكمون
 

كىذه األمثاؿ نجد أنيا تتناقض مع مبدأ اإلسبلـ في التعامؿ مع المرأة  حيث نجد أف القرآف الكريـ 
:  ضرب األمثاؿ مف حياة النساء الصالحات قدكة لممؤمنيف مف الرجاؿ كالنساء، قاؿ تعالى

 11:التحريـ..." كضرب اهلل مثبلن لمذيف آمنكا إمرأة فرعكف إذ قالت رب ابف لي عندؾ بيتان في الجنة"
 

كىذه اآلية عامة في الرجاؿ كالنساء،  " وأمرىم شورى بينيم" (: 38)كقاؿ تعالى في سكرة الشكرل 
يشاكر نساءه، مع أف األمثاؿ الشعبية تبيف استبداد الرجؿ في  (صمى اهلل عميو كسمـ)ككاف الرسكؿ

. الرأم، كتفرده بو
 

لى استبعاد دكرىا الحقيقي في  لذلؾ تبيف لنا خطكرة األمثاؿ الشعبية التي تدعك إلى تخمؼ المرأة  كا 
تنمية المجتمعات، كىذه األمثاؿ بدكرىا تدعك إلى التمييز بيف الذككر كاإلناث كتيضـ حؽ المرأة  في 

لى  المشاركة في الرقي كالتقدـ، فما لنا ال نعيد النظر في تمؾ األمثاؿ التي تسيء إلى المرأة، كا 
اإلسبلـ بشكؿ خاص، ألنيا ضد تعاليـ اإلسبلـ الذم كـر المرأة، كجعؿ ليا حقكقا كعمييا كاجبات 

                                                 
253

 ".شاكركىف كخالفكىف: "كمف الكاضح أف ىذا الحديث لو نفس بنية الحديث المكضكع  
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تباع ما فيو  كما لمرجؿ، فإسبلمنا ذك المنيج الشامؿ كالمبادئ السامية ىك الذم يجب الرجكع إليو كا 
. كااللتزاـ بتعاليمو
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صورة المرأة  في الكتابات العربية المعاصرة : المبحث السادس
 

إف كثرة المكاقؼ المتعمقة بالمرأة ، كاختبلؼ صكرىا، يعبر عف اىتماـ العمماء بقضيتيا كعضك مف 
كنجد أف العمماء . أعضاء المجتمع، بدءنا بجسدىا كانتياءن بحقكقيا ككاجباتيا كمتطمباتيا المختمفة

كالكتاب الذيف اىتمكا بقضية المرأة  قد كتبكا عنيا انطبلقان مف خمفيات معرفية كايدلكجية مختمفة، 
فيناؾ األديب كالفقيو كالفيمسكؼ كالشاعر كعالـ االجتماع كعالـ النفس، ككؿ يكتب عف المرأة  مف 

. خبلؿ نظرتو تمؾ، فيكظؼ معاييره حسب اجتياده كقناعاتو كخمفيتو المعرفية
 

لذلؾ نجد أف الكتابات عف المرأة  في المكركث الثقافي المكتكب فييا اختبلؼ كبير كتبايف، كيرجع 
ذلؾ إلى تصكرات الكتاب كالشعراء كالمنظريف، فكؿ كاحد فييـ يرسـ لممرأة صكرة تكاد تككف خاصة 
بو باعتبار أف تمؾ الصكرة ناتجة عف خبرتو كتجربتو كتاريخيتو كطبيعة تككينو كتنشئتو اإلجتماعية 

داخؿ األسرة كالمدرسة، كيكفي لمميتـ أف يطمع في مجاؿ الركاية عمى ما كتبو تكفيؽ الحكيـ، كالعقاد، 
حساف عبد القدكس كطو حسيف  كنجيب محفكظ، كيكسؼ إدريس كيكسؼ السباعي كلطيفة الزيات، كا 

دريس الشرابي كغيرىـ حتى يدرؾ الفرؽ لصكرة المرأة  لدل كؿ منيـ  254.كعبد اهلل العركم كا 
 

فيناؾ مف الكتابات التي تعبر عف رفض كضع المرأة  كتطالب بتغيير كضعيا كتسعى إلى تحررىا، 
كأما الفئة الثانية فيي ترفض االعتراؼ بتحرير المرأة  أك  مساكاتيا بالرجؿ كىذه نابعة مف تصكرات 

. معينة لصكرة المرأة  كدكرىا في الكاقع االجتماعي
: المرأة عند أبي حامد الغزالي

إننا نجد صكرة المرأة  عند بعض الكتاب المعاصريف كما كاف يصكرىا الكتاب القدماء مثؿ اإلماـ 
أبي حامد الغزالي رحمو اهلل، عمى أنيا امرأة مبلزمة لمبيت كالعمؿ فيو، قميمة الكبلـ كالخركج، 

محافظة عمى شرفيا كشرؼ زكجيا، ممتزمة لمتستر أثناء الخركج مف البيت، مدبرة لمنزليا، ال تخرج 

                                                 
254

المرأة في التاريخ العربي، :  لمكضكع المرأة في الكتابات العربية المعاصرة، يمكف الرجكع إلى كتاب ليمى الصباغ 
لى كتاب طو كادم1985دمشؽ - كزراة الثقافة  القاىرة، - صكرة المرأة في الركاية المعاصرة، دار المعارؼ:  ـ ؛ كا 

. ـ 1980، 2ط
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بدكف إذف الزكج، متدينة تغار عمى نفسيا كعمى زكجيا،  تتصؼ بالقناعة كالتضحية كالنظافة 
 255.كالحناف كاألدب كالحشمة كتمتثؿ لرغبات زكجيا

: المرأة عند ىيكل
كقد .  لمكاتب محمد حسيف ىيكؿ1914سنة " زينب"إف أكؿ ركاية لؤلدب العربي الحديث ىي قصة 

صكرت المرأة عمى أنيا مجرد مخمكؽ جميؿ يثير المشاعر النبيمة كالخبيثة عمى حد سكاء، دكف أف 
يككف ليا كياف مستقؿ، فكانت زينب الفبلحة البسيطة التي تنتمي لمطبقة الكادحة،  تتحدث برقة 

.  مفرطة،  كبمفردات غريبة عمى لسانيا األصمي
: المرأة عند العقاد

بعد قصة زينب، قدمت معظـ الركايات العربية شخصيات نسائية مف الريؼ كالمدف، ضعيفة خاضعة 
ما يستغميا في الركاية التي تحمؿ اسميا عاـ " سارة"كنجد العقاد قد صكر . لمرجؿ، إما يحمييا كا 

 عمى أنيا إمرأة مخادعة،  كاذبة،  فاتنة،  عمى عكس ما كتب محمد عبد الحميـ عبد اهلل، 1938
256." كيكسؼ السباعي عف نساء مثاليات مبلئكيات الطباع

 

 
كنجد أيضان في كتب العقاد التي بيف فيو آراءه اتجاه المرأة  بأف الرجؿ متفكؽ عمى  المرأة  في جميع 
مناحي الحياة، بما فييا األمكر  التي تظير المرأة  أنيا مف اختصاصيا، كالخياطة كتصميـ األزياء 
كالطيي، كاعتبر العقاد أف تفكؽ الرجؿ باعتبار أف صفة الذككرة تتغمب عمى صفة األنكثة، كيعتبر 

. أف الرجؿ ىك المقصكد في الخمؽ كأف المرأة  تبع لو
 

اعتمد العقاد عمى الممارسات اليكمية في كتاباتو عف المرأة، ككاف ىمو ينحصر في إثبات دكنية 
كيعتبر العقاد أف المرأة  أسيرة لميكليا، كحبيا لمزينة كنسيانيا لمعكاقب، . المرأة  كتفكؽ الرجؿ عمييا

 257.كحتى لك تعممت ال تتغير كىي أيضان ضعيفة العقؿ كالجسـ
 

                                                 
255

ىػ كبذيمو كتاب المغني عف 1404بيركت ،-  دار المعرفة 163ص/ 4إحياء عمـك الديف ، ج:  أبك حامد الغزالي 
حمؿ األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحياء مف األسفار، لمعبلمة زيف الديف أبي الفضؿ عبد الرحيـ بف 

.  الحسيف العراقي 
256

  www.arabworldbooks.com   
257

- رجاؿ عرفتيـ، دار اليبلؿ: عباس محمكد العقاد:  لتتعرؼ عمى رأل العقاد في المرأة أنظر الكتب التالية  
ـ ،كالمرأة في القرآف ، دار 1966، 3بيركت ط- ت ، كمطالعات بيف الكتب كالحياة دار الكتاب العربي.القاىرة ب
. ـ 1976مصر القاىرة - النيضة
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كىناؾ الكثير مف الكتب لمعقاد التي تكررت فييا فكرة تفكؽ الرجؿ عمى المرأة  مثؿ ىذه الشجرة،  
. كجمع األحياء،  كبيف الكتب كالناس،  الصديقة بنت الصديؽ،  ك ردكد كحدكد 

: المرأة عند نجيب محفوظ
أما الكاتب نجيب محفكظ، فقد اىتـ بالكاقع اإلجتماعي لممرأة كنجح بنقميا بصدؽ كدرجة عالية مف 
الفف عف طريؽ بياف تفاصيؿ الحياة اليكمية اإلعتيادية، فاختار شخصيات نسائية عادية مف الطبقة 
ف اختمفف مف ركاية إلى أخرل،  المتكسطة يتكفر فييف الصدؽ الفني كيمثمف الكاقع االجتماعي، كا 

في البداية كالنياية، كىما شخصيتاف شاردتاف خرجتا عف  (كنفيسة)في زقاؽ المدؽ،  (حميدة )مثؿ
258.التقاليد كانحرفتا

 

: المرأة في الحكاية الشعبية
كيقكؿ الكاتب نمر سرحاف في كتابو الحكاية الشعبية الفمسطينية، إف الحكاية الشعبية، مع استثناءات 

أما الفريؽ الثاني، فيـ الذيف كانكا . طفيفة جدان، تظؿ تنظر لممرأة مف زاكية كاحدة كىي زاكية الجنس
مف أنصار المرأة  كطالبكا بتحررىا مف قيكد الرجاؿ، أكلئؾ المثقفكف العرب الذيف درسكا في الغرب 

لقد بدأ االىتماـ بقضية المرأة  عمى . كتشبعكا بالثقافة الغربية، ككاف ذلؾ في نياية القرف التاسع عشر
المرشد األميف في تعميـ "يد جماؿ الديف األفغاني كتبلميذه، كظير ذلؾ في كتاب رفاعة الطيطاكم 

 1905.259،  ككتاب تخميص األبريز في تمخيص باريز سنة 1872الذم صدر سنة " البنات كالبنيف
: المرأة عند محمد عبده

، -  تعدد الزكجات–كال ننسى دكر محمد عبده الذم ساىـ في انتقاد كضع المرأة  كىاجـ التعدد 
. كطالب بالقضاء عمى ظمـ الجكارم، كخركج المرأة  لمتعميـ كالعمؿ

: المرأة عند قاسم آمين
ككذلؾ ال ننسى كتب قاسـ أميف الذم يعتبر األب الركحي لحركة تحرير المرأة  في العالـ العربي في 

". المرأة  الجديدة"، ك"تحرير المرأة "كتابيو 
 

كىناؾ . إف بعض ىؤالء الكتاب يتيمكف اإلسبلـ في معاممتو لممرأة كفي عدـ اعترافو بكؿ حقكقيا
مجمكعة كبيرة مف المثقفيف كالمفكريف اإلسبلمييف يرجعكف تأخر المرأة  ليس إلى اإلسبلـ، كلكف إلى 

لذلؾ أصبح كضع المرأة  . التراكمات الثقافية كالخرافية كالعادات كالتقاليد التي عمقت باإلسبلـ
متأرجحان بيف إيجابية اإلسبلـ كسمبية التاريخ، كنرل أنو عمى مر التاريخ انحدر كضع المرأة  بعد أف 

                                                 
258
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أيضا رفعيا في حياتو، كبدأت بالتراجع تدريجيان، مما (صمى اهلل عميو كسمـ)رفعيا اإلسبلـ كالرسكؿ 
 260.يدؿ عمى أف المسمميف انحرفكا عف تعاليـ اإلسبلـ

 
كتقكؿ الكاتبة سمكل خماش أنو مع الزمف تراكمت الفكرة عف المرأة  بالخرافات كالجيؿ كالخكؼ إلى 
درجة أصبحت المرأة  فييا شيئان ال يستحؽ ذكره في مجالس الرجاؿ، كأصبحت كممة إمرأة تستخدـ 

261.لمسب كالشتـ حيف يقصد بيا إىانة الرجؿ إىانة بالغة
 

 
لذلؾ نجد أف المرأة  العربية بشكؿ عاـ لـ تأخذ حقيا في الكتابة، كخصكصان التاريخية، نتيجة تراكـ 
جممة مف العادات كاألعراؼ فرضت العزلة عمى المرأة  باعتبار أف المنزؿ ىك عالميا الخاص بيا، 

كلكف يجب أال ننسى أف المرأة  شاركت، كعمى مر العصكر، في كثير مف . تكلد كتعيش كتمكت فيو
كاليكـ ىناؾ الكثير مف الحركات النسائية التي تدافع عف حقكؽ المرأة  . األمكر  السياسية كاالجتماعية

. كتحريرىا
 

إف قضية المرأة  في مجتمعاتنا اإلسبلمية "كيعبر الدكتكر يكسؼ القرضاكم عف ىذا الكضع بقكلو 
". مثؿ بارز يجسد مكقفي الغمك كالتقصير، أك اإلفراط كالتفريط

 
المرأة  بيف "كقد بيف الشيخ محمد الغزالي كضع المرأة  في كثير مف كتبو، كخصكصان في كتاب 

" رحمو اهلل"كيعتبر الغزالي " السنة النبكية بيف أىؿ الفقو كأىؿ الحديث"التقاليد الراكدة كالكافدة، ككتابو 
. مف أنصار المرأة ، كمف الذيف بينكا أف اإلسبلـ أنصؼ المرأة ، كذلؾ في كثير مف كتاباتو

 
حقكؽ النساء في اإلسبلـ كحظيف مف اإلصبلح )أما الشيخ محمد رشيد رضا فقد كتب مؤلفان حكؿ 

اعتبر فيو أف اإلسبلـ قاؿ بمشاركة النساء كالرجاؿ في الشعائر الدينية كاألعماؿ  (المحمدم العاـ
أف اهلل قد أثبت  (كالمؤمنكف كالمؤمنات بعضيـ أكلياء بعض)كيرل في اآلية . اإلجتماعية كالسياسية

فيدخؿ فييا كالية األخكة كالمكدة كالتعاكف المالي كاإلجتماعي . لممؤمنات الكالية المطمقة مع المؤمنيف
 262."ككالية النصرة الحربية كالسياسية
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:  فيي كثيرة جدان، كلكف ىذه الكتابات263أما إذا أخذنا المرأة  في األدبيات اإلسبلمية
 

 يغمب عمييا الكثير مف اإلنفعالية كالدفاعية في الرد عمى الشبيات كاإلشكاليات، لذلؾ يجب : أوالً 
. بمكرة الرؤية المعرفية كالعممية لقضايا المرأة  بعيدان عف حساسيات أم طرؼ

إف أغمب الكتابات عف المرأة  جاءت مف الرجؿ كليس مف المرأة ، مع أف المرأة  أقرب إلى : ثانياً 
. تشخيص أحكاليا، كمعرفة كينكنتيا كبالتالي تحديد حاجاتيا، كمتطمباتيا

بداعا، فقد ً:ثالثا  إف الكتابات اإلسبلمية عف المرأة  تتصؼ بالتكرار كالتقميدية، فبل نرل تجديدا كا 
صار معركفان أف الكاتب يبدأ بالحديث عف الظركؼ السيئة لممرأة عند األمـ كالشعكب القديمة، ثـ 

احتقار المرأة  في العصر الجاىمي، ثـ انحبلؿ المرأة  في الغرب، كبعد ذلؾ يأتي الحديث عف تكريـ 
. اإلسبلـ لممرأة الذم أعمى مف شأنيا كاعترؼ بحقكقيا

. ُن ركزت الكتابات اإلسبلمية أيضان عمى الجانب األخبلقي لمسفكر كالحجاب كاإلختبلط :رابعا
لـ نشيد تركيزا عمى الكتابات كاألبحاث التي تعالج قضايا المرأة  التنمكية، كاالرتقاء بمستكاىا : خامساً 

. التربكم كالعممي، كالنيكض بدكرىا اإلجتماعي كاستكشاؼ مكاىبيا كتفعيؿ طاقاتيا
  تفتقر الكتابات اإلسبلمية إلى قضية المسح اإلجتماعي لدكر المرأة  الفعاؿ في المجتمع، ً:سادسا

حصائي، حتى يتكفر لدينا أرقاـ حقيقية عف دكر كمكانة المرأة  في  كعمؿ بحث ميداني تكصيفي كا 
. المجتمع
المشكمة الرئيسة في الكتابات اإلسبلمية أف ىناؾ فجكة عميقة بيف النظرية كالتطبيؽ، فبل : سابعاً 

. زالت المكركثات الشعبية كالتقاليد تييمف عمى الكاقع، كىي أقكل كأكثر تأثيران مف التنظير اإلسبلمي
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الفصل الرابع 
 
 "دور المرأة  السياسي"
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الفصل الرابع 
" دور المرأة  السياسي"

:  تمييد
، كالصحابة رضكاف اهلل (صمى اهلل عميو كسمـ)لقد كانت فترة صدر اإلسبلـ في حياة الرسكؿ       

عمييـ، العصر الذىبي لممرأة المسممة فيي التي ساىمت في تربية األفراد كالحفاظ عمى األسرة 
كشاركت في النشاطات العامة كتفاعمت مع كؿ المعطيات عمى يد الرسكؿ الكريـ، فقد شاركت في 

. كافة نكاحي الحياة السياسية كاإلجتماعية كالثقافية كالعسكرية
 

كلكف ىذه المكانة بدأت تتراجع عمى مر العصكر حتى كصمت إلى حافة االنييار، كالسبب في ذلؾ 
 (صمى اهلل عميو كسمـ)لقد ساىمت المرأة  في عصر الرسكؿ .  ضعؼ العقيدة كاإلبتعاد عف الديف

في بناء المجتمع المسمـ جنبا إلى جنب مع الرجؿ، كلكف ضعؼ العمـ بالرؤية اإلسبلمية لئلنساف 
كالككف كالحياة، كتفشي العادات كالتقاليد مكاف التعاليـ اإلسبلمية،  كحمت العقمية القبمية محؿ التربية 

النبكية، حتى كصمت األمكر إلى التطرؼ كأصبحت المرأة  حبيسة المنزؿ كألغيت حقكقيا المدنية 
. كالسياسية كاالجتماعية، باسـ ضركرة التفرغ لمبيت كالزكج كاألكالد

 
كمع أف الكثير مف الكتابات اإلسبلمية أقرت اليـك بحقكؽ المرأة، كلكنيا اقتصرت عمى أف عمؿ 
المرأة  ىك داخؿ األسرة لمحفاظ عمييا، في حيف أف الرجؿ ىك الذم يخرج لمعمؿ كيتحمؿ كافة 

. األعباء االقتصادية كالسياسية كالمعرفية
 

نو مف  كنسمع الكثير مف االدعاءات أف العمؿ السياسي لممرأة ال يميؽ بيا كقد يؤثر عمى أنكثتيا كا 
 264.الصعب عمييا تحمؿ أعباء تمؾ المسؤكلية، أك قد يؤثر عمى حياتيا األسرية سمبا

 
 لذلؾ فإف قضية المرأة  كالسياسة قضية يجب التعرض ليا مف جميع النكاحي، فيي ما تزاؿ مكضع 

. بحث مف عمماء الشريعة كأساتذة القانكف الذيف ينظركف في مساكاتيا بالرجؿ في الحقكؽ السياسية
وعي المرأة و أىميتيا السياسية و دور األسرة في ذلك : المبحث األول
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إف أم نشاط سياسي أك اجتماعي عمى مستكل عاؿ يحتاج إلى قدر كبير مف الكعي كالثقافة 

كاالىتماـ كالمؤىبلت لذلؾ، كىذا يقتصر عمى عدد محدكد مف الرجاؿ كالنساء، فيناؾ مف الرجاؿ مف 
ييتـ في األمكر  السياسية، كمنيـ مف يبتعد عنيا حسب قدراتيـ كمكاقعيـ، ككذلؾ النساء فيناؾ 

المرأة  المتعممة، كالمرأة األمية، كبعض النساء يككف اىتماميف متعمقان بالبيت كاألسرة، كلكف ىناؾ 
المرأة  العاممة كذات المسؤكليات الكبيرة كالمعممة كالطبيبة، كمنيف التي تشتغؿ في اإلعبلـ أك  

. السياسة
: األىمية

. فبلف أىؿ لعمؿ كذا ، إذا كاف صالحا لمعمؿ بو:الصبلحية، يقاؿ:األىمية في المغة
ىي صبلحية اإلنساف لمقياـ بالتكاليؼ الشرعية، كالتي يدخؿ فييا الكاجبات : كاألىمية في اإلصطبلح

بأنيا "كقد عرؼ األصكليكف األىمية . المناطة باإلنساف كيندرج تحتيا كؿ األعماؿ حتى السياسية منيا
صبلحية اإلنساف لكجكب الحقكؽ المشركعة لو أك عميو، كلصدكر األفعاؿ منو عمى كجو يعتد بو 

كجعمكىا أىمية كجكب كىي صبلحية اإلنساف لكجكب الحقكؽ المشركعة لو كعميو، كىي تثبيت . شرعان 
. كىذه تعرؼ بأىمية الكجكب ".لئلنساف مف الكالدة حتى المكت

 
كىذه األىمية الثابتة . كىنالؾ أىمية أداء، كىي صبلحية صدكر أفعاؿ مف اإلنساف يعتد بيا شرعان 

 265."لمبالغ العاقؿ كىي مناط التكاليؼ الشرعية
 

كعندما جاء اإلسبلـ بالتكاليؼ الشرعية، كمؼ بيا الرجؿ كالمرأة ، كبيف كؿ األحكاـ الشرعية التي 
كلكف نظر الشارع لكؿ الحقكؽ . تعالج أفعاؿ كؿ منيما، كلـ ينظر إلى قضية المفاضمة بينيما

كالكاجبات المناطة بكؿ منيما، فيناؾ أحكاـ شرعية مكجكدة في التشريع اإلسبلمي لكؿ حادثة كقعت 
. مف إنساف معيف، سكاء كاف رجبل أك امرأة

 
 أقركا بأىمية المرأة  266فاإلسبلـ جعؿ لممرأة حقكقا ككاجبات، كما جعؿ لمرجؿ حقكقا ككاجبات،كالفقياء

في ذلؾ، كبأنيا ذات أىمية كاممة لممارستيا جميع ما ليا مف حقكؽ، كالكالية عمى األمكاؿ كالحضانة 
: أنو قاؿ (صمى اهلل عميو كسمـ)كالكصاية كأنكركا عمييا األىمية السياسية لحديث الرسكؿ 
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عمـ أصكؿ الفقو، الدار : عبدالكىاب خبلؼ .   . 99- 92الكجيز في أصكؿ الفقو، ص ص :  عبد الكريـ زيداف 
القاىرة ، -أصكؿ التشريع اإلسبلمي ، دار الفكر العربي : عمي حسب اهلل  . 136ـ، ص 1968، 8الككيتية ، ط

 . 405- 404ـ، ص ص1982، 6ط
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فقالت . يا معشر النساء تصدقن وأكثرن االستغفار، فإني رأيتكن أكثر أىل النار "

وما لنا يا رسول اهلل أكثر أىل النار؟ قال تكثرن المعن، : 267إمرأة منين َجِزلة
قمت .  وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغمب لذي لب منكن268وتكفرن العشير

أما نقصان العقل فشيادة امرأتين : وما نقصان العقل والدين؟ قال: يا رسول اهلل
تعدل شيادة رجل، فيذا نقصان العقل، وتمكث الميالي ما تصمي، وتفطر في 

 269".رمضان، فيذا نقصان الدين
 

:  في قكلو تعالى270كىذا الحديث ألحقكا بو آية الديف التي تتضمف نصاب الشيادة
 
واستشيدوا شييدين من رجالكم فإن لم يكونا رجمين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشيداء أن "

. 282: البقرة" تضل إحداىما فتذكر إحداىما األخرى
 

كاعتبر البعض أف .  مثؿ الجمع كالجماعة كالجياد271كأف اهلل عز كجؿ رفع عنيا بعض التكاليؼ
طبيعة المرأة  تختمؼ عما طبع عميو الرجؿ، فالرجؿ يستطيع أف يتفكؽ عمييا بطبيعتو كىي ضعيفة 
ميالة إلتباع اليكل، كأف اهلل سبحانو كتعالى أحؿ ليا بعض ما حـر عمى الرجاؿ بما تقتضيو طبيعة 
األنثى كالتحمي بالذىب كلبس الحرير، فإف اهلل عز كجؿ يعمـ حب النساء لمتزييف كىك الذم فطرىف 

 18: الزخرف" أومن ينشأ في الحمية وىو في الخصام غير مبين: "عمى ذلؾ قاؿ تعالى
: كبيف الشيخ محمكد شمتكت في كتابو اإلسبلـ عقيدة كشريعة ما المقصكد بتمؾ اآلية قائبل
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   .156ِقطفٝ اٌغجبػٟ، اٌّشأح ث١ٓ اٌفمٗ ٚاٌمبْٔٛ ،ؿ.د:  أٔظش
267

. معجـ مقاييس المغة إلبف فارس . أم ذات العقؿ كالرأل كالكقار:  الجزلة  
268

. أم تنكرف حؽ الزكج :  تكفرف العشير  
269

  . 304/ 1كتاب الحيض ، ج:  ؛ البخارم 65/ 1باب االيماف ج:  مسمـ  
270

 شيادة إمرأتيف مساكية لشيادة رجؿ لـ  ترد إال في سكرة البقرة في آية الديف، أما باقي الشيادات فمـ يرد فييا  
حكؿ اختبلؼ العمماء في . نص بشأف ارتباطيا بشرط الرجكلة لصحة الشيادة ، إنما قاـ الشرط في حدكد العدالة

كمحمد  . 280- 275 ص ص 1تحريرالمرأة في عصر الرسالة ، ج: شيادة المرأة ، أنظر عبد الحميـ أبك شقة
 . 152- 147المرأة بيف طغياف النظاـ الغربي ، ص ص: البكطي

271
 إف كثيرا مف عمماء المسمميف يفرقكف في التكاليؼ بيف الرجؿ كالمرأة، كالشيخ عبد المجيد الزنداني  يبيف ذلؾ في  

.  83كتابو المرأة كحقكقيا السياسية في اإلسبلـ ، ص
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ليس كاردا في مقاـ " فإف لـ يككنا رجميف فرجؿ كامرأتاف: "إف قكؿ اهلل تعالى            "
نما ىك كارد في مقاـ اإلرشاد إلى طرؽ االستيثاؽ  الشيادة التي يقضي بيا القاضي كيحكـ، كا 
كاالطمئناف عمى الحقكؽ، بيف المتعامميف كقت التعامؿ، فالمقاـ مقاـ استيثاؽ عمى الحقكؽ، 

ال مقاـ قضاء بيا، كاآلية ترشد إلى أفضؿ أنكاع االستيثاؽ الذم تطمئف بو نفكس المتعامميف 
 272.عمى حقكقو

 
 273. المرأة  العدؿ كالرجؿ في الصدؽ كاألمانة كالديانة: كقاؿ ابف القيـ

 
كقد نص القرآف عمى أف شيادة المرأة  كالرجؿ في الشيادة العامة، كىك ما يجرم بيف الزكجيف حينما 

: قاؿ تعالى. يقذؼ الرجؿ زكجتو، كليس لو عمى ما يقكؿ شيكد
 
     9-6: سكرة النكر"  اآليات ...كالذيف يرمكف أزكاجيـ"
 

. كىناؾ قضايا تقبؿ فييا شيادة المرأة كحدىا، كالكالدة، كالبكارة، كعيكب النساء الباطنة
 

إف الشيادة في حقيقتيا ىي إخبار بفعؿ حدث أك  بكاقعة أك  بحؽ مف الحقكؽ عمى أحد مف البشر، 
كىي تككف بما كقع تحت البصر بما شاىده الشاىد مف فعؿ أك  سمعو مف قكؿ، كالشيادة ىي أقكل 
أدلة الثبكت التي يعترؼ بيا أماـ القضاء، كنحتاج إلى إقرار عمى النفس كاليميف، فإذا تحققت العدالة 

ذا لـ تتحقؽ ردت الشيادة، سكاء كاف رجبلن أك  إمرأة . قبمت الشيادة كا 
 

التكاليؼ الشرعية كاحدة - عز كجؿ-فمك كاف النقص في العقؿ عند المرأة  نقصان فطريان لما جعؿ اهلل 
لمرجؿ كالمرأة، كلما أكقع العقكبات في الحدكد كالجنايات كالتعزير عمى الرجؿ كالمرأة  دكف تفريؽ، 

كايضان كيؼ تقبؿ ركاية المرأة  . كأكجب التعميـ كالعمـ عمى المسمميف، ال فرؽ بيف رجؿ كامرأة في ذلؾ
حفظت  (رضي اهلل عنيا)فعائشة . فمك كانت ناقصة العقؿ، فكثير مف العمماء أخذكا بركاية المرأة  

. أكثر مما حفظ الصحابة مف الرجاؿ (صمى اهلل عميو كسمـ)عف الرسكؿ 
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. مرج سابؽ  . 239اإلسبلـ عقيدة كشريعة ،ص :  محمكد شمتكت 
273

 . 171-161جدة ، ص ص- الطرؽ الحكمية، تحقيؽ محمد جميؿ غازم، طبعة دار المدني :  إبف القيـ 



 119 

صمى اهلل عميو )فكيؼ تقبؿ ركاية المرأة كال تقبؿ شيادتيا، كتحـر مف األىمية السياسية كالرسكؿ 
، ( رضي اهلل عنيا)أقر في كثير مف أعمالو بأىمية المرأة  السياسية حيف أخذ بمشكرة أـ سممة  (كسمـ

كقبؿ حماية الرجؿ الذم أجارتو أـ ىانئ، كلـ يمنع النساء لمخركج لمجياد، كدعا ألـ حراـ أف يجعميا 
فتمؾ األمكر  دليؿ عمى أىمية المرأة  .  كالمبايعة، كاليجرة ،اهلل مف الشيداء الذيف يغزكف البحر

 274.السياسية
 

أما الكعي السياسي لممرأة فيك يعتمد عمى تنشئة المرأة  كطبيعة المجتمع الذم تعيش فيو، كحسب 
كالسياسة ال تنفصؿ عف الحياة االجتماعية، كالنظر إلى نشاط المرأة  . اىتمامات المرأة  كثقافتيا 

إف التمييز األسرم بيف . السياسي يقتضي أمريف أساسييف، كىما تعميـ المرأة  كدكر األسرة في التنشئة
الذكر كاألنثى في األداء اإلجتماعي كمنع المرأة  مف الخركج كمف التعميـ كالعمؿ مف باب سد الذرائع 

لمنع اختبلطيا مع الرجاؿ خكفا مف ارتكاب المعاصي، قد أدل إلى انسحاب المرأة  مف المجتمع 
كفرض العزلة عمييا، كىذا بدكره أدل إلى جيؿ المرأة  بكثير مف القضايا، منيا ما يتعمؽ بالحياة 

. السياسية 
 

فعن أم أمر النساء بالخركج لصبلة العيد،  (صمى اهلل عميو كسمـ)كىذا عمى الرغـ مف أف الرسكؿ 
كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ، حتى تخرج البكر من خدرىا وحتى : "قالت (رضي اهلل عنيا)عطية 

تخرج الحيض فيكن خمف الناس فيكبرن بتكبيرىم ويدعون بدعائيم يرجون بركة ىذا اليوم 
 275".وطيرتو

 
فبل تأتي تكعية المرأة  إال إذا خرجت مف بيتيا كشاركت في صبلة العيد كالجمعة كالجماعات كفي 
مجالس العمـ، كىذا يرجع إلى مسؤكلية األسرة كتنشئتيا لتمؾ المرأة ، فقد كاف المسجد زمف الرسكؿ 

ىك المكاف الذم يجتمع فيو الرجاؿ كالنساء لمتابعة أمكر الحياة كالمجتمع،  (صمى اهلل عميو كسمـ)
.  ككأنو مجمس الشعب، أك  دار الحككمة، كىذا يساعد عمى إيجاد الكعي السياسي عند المرأة 

 
كاليـك تعد قضية تعميـ المرأة  مف أىـ القضايا التي تساعد عمى تكعيتيا، كرفع المستكل الفكرم 

كيجب .  فيجب أف يككف التعميـ متساكيا بيف الذكر كاألنثى، كأال يفضؿ الذكر عمييا بالتعميـ. عندىا
فتح جميع المجاالت ليا ، ألف التعميـ بحاجة إلى ممارسة، كىذا يرجع إلى دكر األسرة في ذلؾ، 
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 .   . 438- 422، ص 1ج:  عبد الحميـ أبك شقة  
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 . 73 سبؽ تخريجو، ص 
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فحيف تككف األسرة ىي قاعدة المجتمع تككف رعاية األبناء مف أىـ الكظائؼ ليا،  كيجب تكفير 
. التعميـ المناسب لممرأة كالرجؿ حتى تككف المرأة  متنجان مفيدان لممجتمع

 
كالتكعية السياسية في أم مجتمع تأتي مف عدة مؤسسات أكليا األسرة ثـ المؤسسات التعميمية  ثـ 

ككسائؿ اإلعبلـ كاألسرة ىي الكحدة المشتركة بيف كؿ ذلؾ كىي التي تشكؿ شخصية . المجتمع
فمف ذلؾ ينطمؽ الطفؿ حسب تشكيؿ تمؾ الشخصية عنده . الطفؿ فينعكس ذلؾ عمى تصرفاتو

. كيساعد في ذلؾ المجتمع الذم يعيش فيو، فمف األسرة يمكف أف ينطمؽ لمقيادة أك  االنقياد
 

إف جدلية العبلقة بيف األسرة كالكاقع يمعب دكران ميمان في تشكيؿ الكعي عند المرأة ، كىذا يمكف أف 
يؤدم إلى ازدكاجية في الفكر عندىا، كنقصد باالزدكاجية أف التعايش داخؿ األسرة مع االتجاىات 

الفكرية المختمفة في المجتمع يؤدم إلى التناقض بيف الفكر الذم تحممو المرأة  كبيف الممارسة التي 
. تككف نابعة مف التربية كالعادات كالتقاليد

 
إف التعايش ما بيف أنماط سمكؾ متناقضة داخؿ األسرة كخارجيا يؤدم إلى سمات تخمؼ في 

فمف ناحية، تقـك العصبية القبمية ذات الثقافة الذكرية بمنعيا مف الخركج كممارسة حقكقيا، . المجتمع
كمع أف . كمف ناحية أخرل يقـك ككبلء اإلستعمار كالتغريب بفتح باب الحرية ليا عمى مصراعيو

اإلطار الديني ال زاؿ المركب األساس في تشكيؿ شخصية الفرد المسمـ، إال أنو مع اإلستعمار 
الثقافي أصبحت أنماط التفكير كالتعميـ كالثقافة كسمكؾ األفراد، تعكس حالة أشبو باإلنفصاـ، فخرج 

مف المسمميف مف يشد الحبؿ كمنيـ يترؾ الحبؿ عمى الغارب، كمنيـ مف يطمؽ لممرأة العناف، كمنيـ 
 276!مف يبقييا مف خمؼ بكابة سد الذرائع

 
فينالؾ مف . إف الجدلية بيف الفكر كالكاقع لعبت دكران ميمان في تشكيؿ الكعي عند المرأة  المسممة

يدعك إلى تحرير المرأة  مف استغبلؿ الرجؿ ، كمف يقكؿ باإلنتقاؿ مف عصر الحريـ إلى الخركج 
كالسفكر كالتعميـ المختمط، كمف يؤكد عمى أىمية خركج المرأة  لممجتمع كمشاركتيا في مختمؼ 

. مجاالت الحياة االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية
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عصر محمد عمي ، مكتبة النيضة :  عبد الرحمف الرافعي : لمكضكع المرأة كالتعميـ كاألسرة أنظر الكتب التالية  
تاريخ التعميـ في عصر محمد عمي ، :  ؛ أحمد عزت عبد الكريـ467- 465، ص1951 ، 3المصرية ، القاىرة ط

قاسـ أميف كتحرير المرأة ، المؤسسة العربية :  ؛ محمد عمارة53، ص 1938القاىرة - مكتبة النيضة المصرية 
. لمدرسات كالنشر 
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كالمكاقؼ التي تناقض الديف، دقت جرس الخطر، كأثارت ردكد " التحررية"كلكف ىذا األداء كالمؤلفات 

  277.فعؿ قكية كمقاكمة عنيفة كخاصة مف الرجاؿ المحافظيف، كحتى بعض رجاؿ السياسة كالفكر
 

ألبعاد اإلجتماعية لمتمييز بينيما في العمـ كالعمؿ اإف عممية التقسيـ اإلجتماعي بيف المرأة  كالرجؿ، ك
كأيضان ىنالؾ تقسيـ العمؿ داخؿ األسرة بيف الذكر كاألنثى، . كاألسرة، تقمؿ مف الكعي عند المرأة 
نما السبب الرئيس ىك األدكار التقميدية لمعائمة  (حيكية)كالذم ال يعكد إلى فركؽ بيكلكجية بينيما، كا 

التي تفرض عمى المرأة  اإلضطياد اإلجتماعي كالتمييز داخؿ األسرة، ككؿ ذلؾ يقـك عمى السمطة 
.  األبكية، كالتي تستمر عف طريؽ تقميد الذكر لكالده، أك لمرجاؿ مف حكلو

 
عمى المرأة  أف تدرؾ أبعاد الصراع كاستغبلؿ المجتمع ليا، كىذا ينعكس  عمى قدرتيا ككضعيا في 

كيجب أف تدرؾ طبيعة المجتمع كالنظاـ القائـ عميو كالتحديات السياسية . األسرة كخارجيا
كاإلجتماعية، فالكعي ال يأتي دكف المؤثرات الخارجية كالفكر السائد، فعمى المرأة  أف تقتنع بذاتيا 

. كبقدراتيا كالتعامؿ مع عقميا دكف اإلحساس بالدكنية بينيا كبيف الرجؿ
 

إف األكضاع السائدة في المجتمعات العربية قممت مف دكر المرأة ، كانحسرت مشاركتيا في مختمؼ 
كاجتمع عمييا سيطرة الرجؿ كتزايد حركات القمع كالقير السياسي كظيكر . جكانب الحياة
مزدكجة، منيا دعاة تحرير المرأة كخركجيا عف الديف، كمنيا تيار يدعك المرأة   (عقائدية)ايديكلكجيات

إلى العكدة إلى المنزؿ كالبقاء فيو، فيناؾ إفراط كتفريط في قضية المرأة ، كبعد عف الكسطية التي 
: ينادم بيا اإلسبلـ، قاؿ تعالى

 
. 143: البقرة" وكذلك جعمناكم أمة وسطاً  "

 
 

دراؾ المرأة  لمقدرتيا السياسية يجب أف يككف ىناؾ تكازف في األسرة  كحتى يتـ الكعي السياسي كا 
تباع  كتعاكف، كأف تعتمد األسرة عمى مبدأ الشكرل، كتككف مبنية عمى القيـ كاألخبلؽ اإلسبلمية، كا 

منيج الكسطية، كاالبتعاد عف التمييز بيف الذكر كاألنثى، كتككف اىتمامات األسرة بأعضائيا ليس في 
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نما مراعاة قدرات كؿ فرد منيـ كالتكاصؿ معو إلى أف يصؿ إلى اليدؼ  مرحمة الطفكلة فقط، كا 
 278.المنشكد

 
: (صمى اهلل عميو كسمـ)إف دكر المرأة  في األسرة يعبر عنو حديث رسكؿ اهلل 

 
 279"كمكم راٍع وكمكم مسؤول عن رعيتو"
 

إف .   الخ...كىذه الرعاية ال يمكف أف تختزؿ إلى المستكل المادم مف طعاـ كشراب كنظافة شخصية
عداد أفراد األسرة ألدكار  مف أىـ القضايا، بعد اإلنتياء مف البعد المادم، ىي قضايا الركح، كا 

. إجتماعية نافعة كرائدة
 

، فيؿ ىذه مبلمح المجتمع الذم ننشده؟ ىؿ سنبني 280أما قضية منع المرأة  مف الخركج سدا لمذريعة
رضكاف اهلل )كالصحابة  (صمى اهلل عميو كسمـ)مجتمعنا أحسف كأفضؿ كأطير مف مجتمع الرسكؿ 

؟  فبعد االعتراؼ بحقكؽ المرأة  كبأىميتيا كتكفر المطمكب في كؿ ما ال يخالؼ الشرع، فسد (عمييـ
الذريعة ال يحـر حبلالن كال يحؿ حرامان، كىؿ سد الذريعة أقكل مف األدلة الشرعية القطعية؟ 

! كلكنيا عادات كتقاليد ال ترل لممرأة إال البيت كالطبخ كالمتعة الجنسية
: السياسة كالديف

: تعريف السياسة
كسست الرعية : "مف ساس يسكس سياسة، تكلى رياسة كقيادة ، كقاؿ في المحيط: السياسة في المغة

".  سياسة أمرتيا كنييتيا
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األخكات المسممات كبناء األسرة القرآنية : محمد الجكىرم:  لمكضكع عبلقة األسرة مع المرأة أنظر الكتب التالية  
. مرجع  سابؽ  . 236- 185المرأة كالعمؿ السياسي رؤية إسبلمية ،ص ص:    ؛ ىبة رؤكؼ عزت86- 15، ص 

 
279

 .لو تتمةكالترمذم كأحمد مف طرؽ عف عبد اهلل بف عمر ك أخرجو البخارم كمسمـ كأبك داكد  
280

 إف التشريع اإلليي جعؿ ىنالؾ تكازنا بيف المقاصد كالقكاعد ، فمف المقاصد إخبلص العبادة هلل سبحانو كتعالى  
كالتعاكف بيف المسمميف عمى الخير لعمارة ىذا الككف ، كفي نفس الكقت جعؿ ىناؾ قكانيف كقكاعد منيا سد الذرائع 

أمنا لمفتنة لذلؾ اإلسبلـ لـ يمنع المرأة مف الخركج كاإلنخراط في المجتمع كلكف مف باب سد الذرائع كضع آدابا تكفؿ 
" كقاؿ تعالى . 31:النكر" كال يبديف زينتيف إال ما ظير منيا كليضربف بخمرىف عمى جيكبيف : " أمف الفتنة قاؿ تعالى

 ٠خٍْٛ ال" كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،  . 32: األحزاب" فبل تخضعف بالقكؿ فيطمع الذم في قمبو مرض 

متفؽ عميو " ...اِشأح ئال ِٚؼٙب ِؾشَ  سعً ثبِشأح ٚال رغبفشْ
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ىي تدبير شؤكف األمة كرعاية مصالحيـ الدينية كالدنيكية، كقد شرعيا اهلل تعالى : وفي اإلصطالح
:  قاؿ تعالى281.كأمر بيا كجعميا مف مياـ الرسؿ

 
 25:الحديد" لقد أرسمنا رسمنا بالبينات وأنزلنا معيم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط"
 

كانت بنو اسرائيل ): قال" صمى اهلل عميو كسمـ"عف الرسكؿ  (رضى اهلل عنو)      كعف أبي ىريرة 
تسوسيم األنبياء ، كمما ىمك نبي خمفو نبي ، وأنو ال نبي بعدي ، وستكون خمفاء فيكثرون ، 

 (فوا ببيعة األول فاألول ، وأعطوىم حقيم فإن اهلل سائميم عما استرعاىم : فما تأمرنا؟ قال: قالوا
282 
 

مبايعة تتصؿ بالحكـ كالدكلة، فقد بايعت     (صمى اهلل عميو كسمـ)كنجد أف مبايعة المرأة  لمنبي 
في العقبة األكلى كالثانية، كاستمرت مبايعة النساء لو طيمة  (صمى اهلل عميو كسمـ)المرأة  النبي 

صمى اهلل )حياتو، ككانت صيغة البيعة في العقبة الثانية كاحدة لمرجاؿ كالنساء فبايعيـ رسكؿ اهلل 
عمى حرب األحمر كاألسكد، كأخذ لنفسو كاشترط عمى القـك لربو، كجعؿ ليـ عمى الكفاء  (عميو كسمـ
.  بذلؾ الجنة

بيعة الحرب عمى السمع والطاعة  (صمى اهلل عميو وسمم)بايعنا رسول اهلل : "قاؿ عبادة بف الصامت
في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرىنا وأثره عمينا وأال ننازع األمر أىمو، وأن نقول الحق أينما كنا، 

 283".ال نخاف في اهلل لومة الئم
 

 284.ككانت بيعة العقبة األكلى بيعة عمى االلتزاـ باإلسبلـ كاالبتعاد عف الفكاحش، كىذه ىي السياسة
إعمـ أف البيعة ىي العيد عمى الطاعة، كأف المبايع يعاىد أميره : كيقكؿ إبف خمدكف في المقدمة 

عمى أف يسمـ لو النظر في أمر نفسو كأمكر المسمميف ال ينازعو في شيء مف ذلؾ كيطيعو فيما 
 285.يكمفو مف االمر عمى المنشط كالمكره 

 

                                                 
281

. ت. مطبعة األنصار، ب93نظاـ اإلسبلـ، ص :  الدكتكر أمير عبد العزيز  
282

. 7619 ؛ أحمد في المسند ، برقـ 3429كتاب اإلمارة برقـ : ؛ مسمـ3196كتاب أحاديث األنبياء برقـ : البخارم 
283

. 6673كتاب األحكاـ برقـ : البخارم 
 284
.  ت . ، ب299النظاـ السياسي في اإلسبلـ ، ص:  الدكتكر محمد عبد القادر أبك فارس 

285
  .  209، ص 1984 ، 5بيركت، ط- المقدمة ، دار القمـ:  إبف خمدكف 
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حرية الرأي  والعمل في السياسة : المبحث الثاني
 

المقصكد بحرية الرأم لممرأة ىك أف تككف المرأة  حرة في تفكيرىا كبكؿ ما يصدر عنيا مف آراء في 
إبداء رأييا في أم قضية مف القضايا، سكاء كانت تمؾ اآلراء تكافؽ الرجاؿ أك  تعارضيـ، كلكف 

فالحرية المطمقة .  يجب أف يككف ىذا الرأم  بما يكافؽ الشرع كال يخالفو في شيء فيؤدم إلى الكفر
لئلنساف غير مكجكدة حتى في القكانيف الكضعية، فإف اهلل سبحانو كتعالى شرع لنا شرائع عمينا 

. االلتزاـ بيا
 

إف النصكص الشرعية التي جاءت في القرآف الكريـ كالسنة النبكية تحث اإلنساف عمى فعؿ الخير 
 (صمى اهلل عميو كسمـ )كقكؿ الحؽ كىذا عاـ لمرجاؿ كالنساء كقد جاءت بعض األحداث زمف الرسكؿ

. تبيف فييا مدل قكة رأم المرأة  كعبلقتو باألحكاـ الشرعية
 

بأف زكجيا أكس بف الصامت قاؿ ليا  (صمى اهلل عميو كسمـ)فيذه خكلة بنت ثعمبو تجادؿ الرسكؿ 
إن لي صبية : بعد أن أكل ماليا وأفنى شبابيا وتركيا إلى غير أحد وقالت" أنت عمي كظير أمي"

ن ضممتيم إلي جاعوا، فأنزل اهلل تعالى فييا قرآنا يتمى إلى  صغارًا إن ضممتيم إليو ضاعوا، وا 
: يوم القيامة، قال تعالى

 
 4-1:المجادلة" اآليات... قد سمع اهلل قول التي تجادلك في زوجيا وتشتكي إلى اهلل "
 

سمع رأم المرأة ، كأنزؿ فيو قرآنا، كجعمو تشريعان عامان، كجعؿ - سبحانو كتعالى-فانظر كيؼ أف اهلل 
 تحريمان مؤقتان لمكطىء، كليس بطبلؽ، ككفارتو عتؽ رقبة أك  صياـ شيريف متتابعيف أك 286الظيار

 287.إطعاـ ستيف مسكيف
 

تبدم رأييا يـك الحديبية عندما امتنع المسممكف عف النحر  (رضي اهلل عنيا)كىذه أـ سممة 
 288.كالحمؽ

 
                                                 

286
: ٌٙزا اٌّٛمٛع أٔظش.ٚ٘ٛ أْ ٠ؾجٗ اٌشعً صٚعزٗ ثبِشأح ِؾشِخ ػ١ٍٗ ِضً أِٗ " اٌظٙبس ٚ٘ٛ لٛي اٌشعً ٌضٚعزٗ أٔذ ػٍٟ وظٙش أِٟ 

َ ط   .623-585ؿ/7ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ ،اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚأدٌزٗ،ط
287

.  المجمد الرابع (تفسير سكرة المجادلة)تفسير القراف العظيـ :  أنظر إبف كثير 
288

. 2529 البخارم ، برقـ  
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حيف أراد أبك سفياف، كعبد اهلل بف أمية بف المغيرة  (صمى اهلل عميو كسمـ)كقد أشارت عمى الرسكؿ 
يا رسول : كىك في طريقو إلى فتح مكة فقالت لو (صمى اهلل عميو كسمـ)أف يدخبل عمى رسكؿ اهلل 

إبن عمك وابن عمتك وصيرك، فقال ال حاجة لي بيما أما ابن عمي فيتك عرضي وأما ابن : اهلل
  289.عمتي وصيري فيو الذي قال لي بمكة ما قال، ثم رق ليما فدخال عميو

 
والذي بعثك : "في حادثة اإلفؾ قالت (رضي اهلل عنيا)كىذه الجارية التي أبدت رأييا في عائشة 

بالحق إن رأيت عمييا أمرًا أغمضو عمييا أكثر من أنيا جارية حديثة السن، تنام عن عجين أىميا 
  290".فتأتي الداجن فتأكمو

 
، وىي تحمل يـك حنيف بقتؿ الطمقاء (صمى اهلل عميو كسمـ)كىذه أـ سميـ تشير عمى رسكؿ اهلل 

 291.خنجرا، فسأليا عنو فقالت أنيا تحممو لتبقر بطون األعداء إذا اقتربوا منيا
 

كىذا عمر بف الخطاب يحتـر رأم المرأة  كىك يخطب الناس كيحذرىـ مف غبلء الميكر، فيي تذكره 
-: عز كجؿ-بقكؿ اهلل 

 
ن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداىن قنطارًا فال تأخذوا منو شيئاً "  21-20:النساء" وا 
 

". أصابت إمرأة كأخطأ عمر: "فقاؿ مقكلتو المأثكرة 
 

:  (رضي اهلل عنو)كقاؿ عمر 
 

واهلل ما كنا في الجاىمية نعد لمنساء أمرًا حتى أنزل اهلل فيين ما أنزل، وقسم "
لو صنعت كذا وكذا، : فبينما أنا في أمر أتأمره إذ قالت لي امرأتي: لين ما قسم

عجبًا لك يا ابن :  في أمر أريده؟ فقالت292مالك ىنا فيما تكمفك: فقمت ليا: قال

                                                 
289

. 2/400السيرة النبكية ج:  إبف ىشاـ 
290

. 2443 برقـ كتاب الشيادات: البخارم 
291

. 2/446السيرة النبكية ج:  إبف ىشاـ 
292

. تعرضؾ فيما ال يعنيؾ :  تكمفمؾ  
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ن ابنتك لتراجع رسول اهلل . الخطاب صمى اهلل عميو )ما تريد أن تراجع أنت، وا 
 293.حتى يظل يومو غضبان (وسمم

 
رضي اهلل )بأف يقتؿ قتمة عثماف  (رضي اهلل عنو)تطمب مف عمي  (رضي اهلل عنيا)كىذه عائشة 

، فكاف رأييا كجكب اإلسراع في معاقبة الثائريف، قامت خطيبة بالناس عند الكعبة مطالبة الناس (عنو
 294".أال يتياكنكا في ذلؾ

 
: كىذه خكلة بنت ثعمبو تقكؿ لعمر بف الخطاب

 
ىيو يا عمر، عيدتك وأنت تسمى عميرًا وأنت بسوق عكاظ ترعى القيان بعصاك، "

فمم تذىب األيام حتى سميت عمرا، ثم لم تذىب األيام حتى سميت أمير المؤمنين، 
فاتق اهلل في الرعية، واعمم أنو من فاق الوعيد قرب عميو البعيد، من أيقن بالموت 

، وىو واقف يسمع كالميا ، "خشي الفوت ، ومن أيقن بالحساب خشى العذاب
واهلل لو حبستني : فقيل لو يا أمير المؤمنين أتقف ليذه العجوز ىذا الموقف؟ فقال

من أول النيار إلى آخره الزلت ، إال لمصالة المكتوبة ، أتدرون من ىذه العجوز؟ 
ىي خولة بنت ثعمبة ، سمع اهلل قوليا ، من فوق سبع سموات ، أيسمع رب 

 295العالمين وال يسمع عمر ؟
 

فقاؿ عمر دعيا أفبل . فقاؿ ليا الجاركد قد أكثرت أيتيا المرأة  عمى أمير المؤمنيف: " كفي ركاية
مف فكؽ سبع  (صمى اهلل عميو كسمـ)يسمعيا ابف الخطاب كقد سمع اهلل مجادلتيا لمرسكؿ 

 296".سمكات
 

                                                 
293

  . 4/192كتاب الطبلؽ ج:  ؛ كمسمـ 10/283كتاب التفسير ج:  البخارم 
294

ىػ 1351، 2بيركت ، ط- الكامؿ ، دار الكتاب العربي:  ؛  الجزرم4/448تاريخ الطبرم ، ج:  الطبرم 
 . 3/105ج

295
  . 270- 17/269ـ، ج1967، 3القاىرة، ط–الجامع ألحكاـ القرآف، دار الكتب المصرية :  القرطبي 

296
.  ،   4/392اإلصابة في تمييز الصحابة ، ج:  العسقبلني 
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ثـ ىا ىي عائشة رضي اهلل عنيا تخالؼ معاكية في الرأم  في تصرفاتو السياسية حيث كانت 
معالجتو لؤلمكر بالعنؼ كالقسكة، ككانت تريد منو أف يتحمى بالصبر كيعالج األمكر  بالكياسة، 

  297.كالسياسة ألف إراقة الدماء ال تنتج إال الحقد
 

ك المرأة  المسممة تعارض الحاكـ، كتقرعو بكممات قكية جارحة، كما فعمت أسماء بنت أبي بكر مع 
:  الحجاج كىي تكاجو طغيانو بعد أف قتؿ ابنيا عبد اهلل بف الزبير، حيف دخؿ عمييا الحجاج فقاؿ

كيف رأيتني صنعت بعدو اهلل؟ "
ني ألشيد أنو صوام قوام، :  قالت رأيتك أفسدت عميو دنياه وأفسد عميك آخرتك، وا 

وبمغني أنك تقول لو يا ابن ذات النطاقين، أنا واهلل ذات النطاقين، أما أحدىما 
وطعام أبي بكر من  (صمى اهلل عميو وسمم )فكنت أرفع بو طعام رسول اهلل 

ولكني سمعت رسول اهلل . الدواب، وأما اآلخر فنطاق المرأة  التي ال تستغني عنو 
 أما الكذاب فرأيناه وأما 298أن في ثقيف كذابًا ومبيرا: يقول (صمى اهلل عميو وسمم)

 299".المبير فال أخالك إال أنت، فقام عنيا ولم يراجعيا
 

 فعف زيد بف ، كىذه أـ الدرداء تتصدل لمخميفة عبد الممؾ بف مركاف كتنياه عف منكر صدر عنو
 مف عنده، فمما أف كاف ذات ليمة قاـ 300أسامة أف عبدالممؾ بف مركاف بعث إلى أـ الدرداء بأنجاد

سمعتؾ : عبد الممؾ مف الميؿ فدعا خادمو فكأنو أبطأ عميو فمعنو، فمما أصبح قالت لو أـ الدرداء
صمى اهلل عميو )قاؿ رسكؿ اهلل : سمعت أبا الدرداء يقكؿ: فقالت. الميمة لعنت خادمؾ حيف دعكتو

  301".ال يككف المعانكف شفعاء كال شيداء يـك القيامة (كسمـ
 

بداء الرأم، كاليكـ نرل المرأة  غائبة عف السمطة،  إف اإلسبلـ فتح لممرأة أبكاب المشاركة السياسية كا 
نما ىي مركزية الرجؿ فعمى المرأة  أف . كبعيدة عف الكظائؼ الحككمية العالية، كال يؤخذ برأييا، كا 

تجيؿ ميمتيا  في الحياة إذا ابتعدت عف دينيا  (كطبعا الرجؿ)تدرؾ دكرىا كالقياـ بو، كلكف المرأة  

                                                 
297

  ؛ إبف 5/279. ت.مصر ، ب- تاريخ الطبرم ، تحقيؽ أبي الفضؿ  إبراىيـ ، دار المعارؼ:  إبف جرير الطبرم 
 . 3/251ىػ ، 1387 ، 2بيركت ، ط- الكامؿ ، دار الكتاب العربي: األثير الجزرم 

298
. الميمؾ،  دليؿ عمى كثرة قتمو :  المبير  

299
. 4617كتاب فضائؿ الصحابة برقـ :  مسمـ  

300
. جمع نجد كىك متاع البيت الذم يزينو مف فرش كنمارؽ كستكر :  أنجاد  

301
. 4702كتاب البر كالصمة ،رقـ :  مسمـ  
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كاألحاديث التي . كلـ تحط بالدكر الحقيقي الذم تفصمو الرؤية اإلسبلمية لئلنساف كالككف كالحياة
صمى اهلل عميو )ذكرتيا مف خبلؿ البحث  عف مشاركة المرأة  في العمؿ السياسي زمف الرسكؿ 

،تبيف الدكر الحقيقي التي كانت تقكـ بو المرأة في تمؾ الحقبة (رضكاف اهلل عمييـ)كالصحابة  (كسمـ
الزمنية القصيرة حيف ذاؾ،  فعمى المرأة  اليـك أف تأخذ دكرىا في المجتمع المعاصر، كتتحدل التقاليد 
التي جعمتيا تشعر بأنيا أقؿ حظا مف الرجؿ، كجعمت عمميا محدكدا كمقيدا باسـ العبلقات الغريزية، 

. كباسـ المحافظة عمى األسرة كالمسؤكلية في تربية النشئ
 

كاما المجاالت التي يسمح بيا لممرأة فيي ليست نفس المجاالت المتكفرة لمرجؿ، كالتي يستخدميا 
إف اهلل سبحانو كتعالى جعؿ التفاضؿ بيف العباد عمى أساس . لتفجير طاقاتو اإلنتاجية كاإلبداعية

العمؿ كليس الجنس أك  النكع أك  النسب، كجعؿ ألفعاؿ العباد أحكاما شرعية، كالحكـ الشرعي ىك 
خطاب اهلل المتعمؽ بأفعاؿ المكمفيف طمبان أك  تخييرا أك  كضعان، كينقسـ الحكـ التكميفي إلى الكاجب، 

 302.كالحراـ كالمندكب، كالمكركه كالمباح
 

فالكاجب العيني ىك كاجب عمى الفرد كال يجزلء قياـ . كينقسـ الكاجب إلى كاجب عيني ككاجب كفائي
 303.مكمؼ بو عف آخر، أما الكاجب الكفائي إذا قاـ بو البعض سقط عف الباقي

 
كيدخؿ العمؿ السياسي في ذلؾ، فإما أف يككف فرض عيف كالبيعة أك  فرض كفاية كالجياد كالكاليات 

 304.العامة كالقضاء كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر
 

كالعمؿ السياسي كاجب شرعي، فيك فريضة شرعية تقـك عمى مفيـك الخبلفة عمى األرض كالتكميؼ 
. مف اهلل عز كجؿ

 
كالعمؿ السياسي ىك عمؿ متعمؽ بتشكيؿ السمطة التشريعية كالقضائية كالتنفيذية، ككضع الدستكر 

كيرجع العمؿ السياسي إلى اىتماـ الفرد بيذا النشاط مما .  كالقكانيف، كالسياسات الداخمية كالخارجية

                                                 
302

عمـ أصكؿ الفقو، ص :    ؛ عبداهلل خبلؼ30—23الكجيز في أصؿ الفقو، ص ص:  عبد الكريـ زيداف 
 . 104—100ص
303

  ؛ عبد 363ت ، ص .بيركت ، ب- الرسالة، تحقيؽ كشرح أحمد محمد شاكر، المكتبة العممية:  اإلماـ الشافعي 
. 108- 105   ؛ عبداهلل خبلؼ ، عمـ أصكؿ الفقو ، ص ص 35- 30الكجيز، ص ص : الكريـ زيداف

304
. 21- 20ص ص / 1إحياء عمـك الديف ،ج:  أبك حامد الغزالي 
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يدفعو إلى الدراسة كالمتابعة، كبذلؾ تتكفر الثقافة كالكعي السياسي لمرجؿ كالمرأة ، كىذا يتفاكت 
. حسب اىتماماتيـ كقدراتيـ كمؤىبلتيـ

 
كعمى المرأة  أف تيتـ بالسياسة مثؿ الرجؿ لتحقيؽ التضامف كالترابط كالتناصح بيف أفراد المجتمع 

: الكاحد، كلتطبيؽ مطمب المكاالة عمى أرض الكاقع، قاؿ تعالى
والمؤمنون والمؤمنات بعضيم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينيون عن المنكر ويقيمون "

 71:التوبة..." الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهلل ورسولو
 

: الحقوق السياسية
حؽ - 1كالحقكؽ السياسية ىي الحقكؽ التي يكتسبيا الشخص باعتباره عضكان في المجتمع مثؿ

كتكلي الكظائؼ العامة في الدكلة، كالتي يساىـ بكاسطتيا في إدارة شؤكف - 3كالترشيح- 2االنتخاب
:  كيمكف أف يككف ىذا مف العمؿ الصالح، قاؿ تعالى305.الدكلة أك  حكميا 

من عمل عماًل صالحًا من ذكر أو أنثى وىو مؤمن فمنحيينو حياة طيبة ولنجزينيم أجرىم بأحسن  "
 97: النحل". ما كانوا يعممون

 
 فالمرأة مساكية لمرجؿ في تكميفيا بالمسئكلية االجتماعية، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، 

. كيقتضي ذلؾ الدخكؿ في معترؾ العمؿ السياسي
 

كالمساكاة ىي األساس بيف الرجؿ كالمرأة كالتي تتمثؿ بالرابطة اإليمانية بيف االثنيف، ألف اهلل سبحانو 
كالمساكاة في . كتعالى جعؿ التكاليؼ مناطة بالرجؿ كالمرأة ، كىذه تتمثؿ في الحقكؽ كالكاجبات

الجزاء كالحساب ىي التي تقـك عمى كحدة األصؿ كالرجكع إلى يـك البعث مع أف الشريعة اإلسبلمية 
عفائيا مف األعباء االقتصادية  خصت المرأة  ببعض األحكاـ مثؿ اختبلؼ نصيب الميراث كا 

عفائيا مف الصكـ كالصبلة كقت الحيض كالنفاس  306.كا 
 

                                                 
305

 . 268ـ ، دكف دار نشر، ص 1941أصكؿ القانكف ، القاىرة، :  عبد الرازؽ أحمد السنيكرم 
306

- اإلسبلـ كقضايا المرأة المعاصرة ، دار القرآف الكريـ: البيي الخكلي:  لقضية المساكاة في التكاليؼ أنظر  
. 37- 23بيركت، ص ص 
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كرابطة العقيدة ىي التي تجعؿ المساكاة مطمقة بيف الرجؿ كالمرأة  ، فالخطاب العاـ في القرآف الكريـ 
مكجو إلى الرجؿ كالمرأة، إال إذا كاف ىناؾ قرينة تخرج النساء مف ىذا الخطاب، فيف يدخمف في 

:  قاؿ تعالى. خطاب الناس كالقـك كالمؤمنيف كاإلنساف كالبشر
 
". يا أييا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شيداء هلل ولو عمى أنفسكم أو الوالدين واألقربين"

 135:النساء
 1:المائدة" يا أييا الذين آمنوا أوفوا بالعقود"
 1:النساء" يا أييا الناس اتقوا ربكم الذي خمقكم من نفس واحدة"
 

 (صمى اهلل عميو كسمـ)لما كاف الرسكؿ : "يقكؿ ابف حـز في تضمف الخطاب القرآني لمرجاؿ كالنساء
لمرجاؿ  (صمى اهلل عميو كسمـ)مبعكثان إلى الرجاؿ كالنساء بعثان سكيان ككاف خطاب اهلل تعالى إلى نبيو 

كالنساء خطابان كاحدان لـ يجزأ أك يخص بشيء مف ذلؾ الرجاؿ دكف النساء إال بنص جمي أك  إجماع 
 307."ألف ذلؾ تخصيص لمظاىر كىذا غير جائز

 
عمى المرأة  المسممة االىتماـ بالشؤكف السياسية قدر طاقتيا كاإلسياـ في بناء المجتمع المسمـ إف 

لتحقيؽ العدؿ كالخير فيو، فعمييا أف تبدم رأييا في الشؤكف العامة، كتنشر الكعي السياسي، كتأمر 
بالمعركؼ كتنيى عف المنكر، كتصكت في اإلنتخابات، كتشارؾ في األدكار كالكظائؼ السياسية 

كىذه . سكاء كانت حككمية أك مف خبلؿ منظمات غيرحككمية، كأف تسيرعمى مبادئ اإلسبلـ فييا
كميا مف فركض الكفاية إذا قاـ بيا البعض سقطت عف البعض اآلخر، كلكننا نجد أف كثيرا مف أفراد 

المجتمع يؤثركف الراحة كيبتعدكف عف العمؿ السياسي، كيترككنو لآلخريف لمقياـ بو، ليسقط فرض 
لذلؾ يجب نشر . كىذه ظاىرة عامة في الرجاؿ كالنساء، كلكنيا عند األخيرات أكثر. الكفاية عنيـ

الكعي السياسي بيف الرجاؿ كالنساء كحثيـ عمى عدـ التقاعس في أداء الكاجب، فكؿ فرد عميو أف 

                                                 
307

، ص 3ـ،  المجمد األكؿ ج1984القاىرة - األحكاـ في أصكؿ األحكاـ ، دار الحديث :  إبف حـز األندلسي  
أبك :  حكؿ خطاب الشارع في جمع المذكر السالـ ىؿ ىك عاـ في الرجاؿ كالنساء، أـ خاص بالرجاؿ، أنظر . 337

ماـ الحرميف 80-79ص ص/2ىػ،1322مصر، - المستصفى في عمـ األصكؿ، دار صادر: حامد الغزالي ؛ كا 
القاىرة، ص - ىػ دار األنصار1400 2عبد العظيـ الديب، ط.البرىاف في أصكؿ الفقو ، تحقيؽ د: الجكيني

بيركت، - البرىاف في عمـك القرآف، دار الفكر: الزركشي: كحكؿ الخطاب القرآني العاـ أنظر   . 359- 358ص
بيركت لبناف ، - اإلتقاف في عمـك القرآف، دار المعرفة :  ؛ السيكطي 303 – 302ص ص/ 3ـ، ـ1980، 3ط
.  33- 32ص ص /2ت، ج.ب
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يبذؿ جيدا في المشاركة في األعماؿ السياسية لتصحيح مسيرة المجتمع، فإذا استقامت األكضاع 
. السياسية في البمد استقامت الحياة فييا

 
ينبغي أف يككف ضمف أىداؼ تعميـ بنات المسمميف تزكيدىف بالمعمكمات : "يقكؿ عبد الحميـ أبك شقو

ىذا مع تكعيتيف بالدكر الكاجب عمييف . األساسية عف أحكاؿ المجتمع السياسية مع تنمية اىتماميف
:  في المجاؿ السياسي فعمييا

 
. المشاركة في التعبير عف الرأم سكاءن بالكتابة أك بالمساف .1
 .ممارسة كاجب النصيحة .2

 تدعيـ الحزب أك  التيار السياسي األقرب إلى مبادئ اإلسبلـ لتحقيؽ خير المجتمع .3

 المشاركة في اإلنتخابات .4

 الترشيح لممجالس النيابية عند تكفير القدرة .5

 308.تعميـ البنات ضركرة استثمار الكقت .6

                                                 
308

 . ،   446- 441ص/1المرأة في عصر الرسالة ، ج:  عبد الحميـ أبك شقة، تحرير 
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 دور المرأة  في الشورى والشأن العام : المبحث الثالث

 

بداء الرأم  كمجاىدة  نكار المنكر كا  بينا فيما سبؽ أف المرأة مكمفة كالرجؿ في إحقاؽ الحؽ كا 
في األحداث السياسية كفي الجياد  (صمى اهلل عميو كسمـ)الظالميف، كقد ساىمت المرأة  زمف الرسكؿ 

. ككاف ليا دكر كبير في نشر الدعكة اإلسبلمية
 

كقد أعطى اإلسبلـ لممرأة مف الحقكؽ ما لـ يعطيا أم قانكف عمى مر العصكر قديمان كحديثان، كأف اهلل 
سبحانو كتعالى خمقيا كيعمـ ما ينفعيا كما يضرىا كأعطاىا مف التكريـ بعد أف كانت مظمكمة في 

ككما قمنا عمؿ المرأة  في السياسة ىك مف باب التكميؼ الشرعي كىك تكريـ مف اهلل عز . الجاىمية
كال شؾ أف مشاركة المرأة  تحتاج دائمان . كسمح ليا الدخكؿ في المجاالت السياسية الكثيرة. كجؿ ليا

إلى دعـ اجتماعي كأسرم كدعـ مف الفقياء كالمجتيديف كرد العرؼ إلى األصكؿ الشرعية ألف العرؼ 
يمعب دكران ميمان في حياة المرأة  ففي ظؿ ىذه األكضاع تتغير الظركؼ مف زماف إلى زماف كحتى 

 309.مف مكاف إلى مكاف
 

كالعمؿ السياسي يجب أف يدكر مع الشريعة كأحكاميا كمصمحة األمة، كالمؤسسات السياسية ىي 
لتحقيؽ أىداؼ ىذه األمة، كفييا كثير مف المجاالت، كمف ىذه المجاالت الشكرل، كالبيعة كالجياد 

. كالكالية، فالعمؿ السياسي في اإلسبلـ مرتبط بالشريعة كالمصالح العامة
 

إف مبدأ اعتماد الدكلة عمى الشكرل في كؿ ما يصدر مف أحكاـ كقرارات ىك كاجب شرعي ، كىي 
ف اهلل سبحانو كتعالى طالب . عمؿ إنساني كأخبلقي حتى يككف ىناؾ قاعدة لمحكـ يرتكز عمييا كا 

:  بمشاكرة أصحابو، قاؿ تعالى (صمى اهلل عميو كسمـ)الرسكؿ 
 
 ليـ رفبما رحمة مف اهلل لنت ليـ، كلك كنت فظان غميظ القمب النفضكا مف حكلؾ فاعؼ عنيـ كاستغؼ"

 159: آؿ عمراف". كشاكرىـ في األمر، فإذا عزمت فتككؿ عمى اهلل إف اهلل يحب المتككميف
 

ف اهلل سبحانو كتعالى جعؿ الشكرل أساس الحكـ، كىي السبيؿ إلى معرفة رضى الناس كسخطيـ  كا 
. كمعرفة آرائيـ كىناؾ سكرة في القرآف الكريـ اسميا الشكرل

                                                 
309

- اإلجتياد في ظؿ الشريعة اإلسبلمية، دار القمـ: يكسؼ القرضاكم: لقضية اإلجتياد كاألكضاع الراىنة أنظر 
ـ  1985الككيت، 
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" والذين استجابوا لربيم وأقاموا الصالة، وأمرىم شورى بينيم ومما رزقناىم ينفقون: " قاؿ تعالى
. 38: الشورى

 
 كاجبة كلكنيا جائزة كغير ممـز الحاكـ غيرلذلؾ ذىب البعض أف الشكرل كاجبة كجعميا البعض اآلخر

310.بيا
 

 
قاؿ رسكؿ اهلل : كالذيف جعمكا الشكرل لممرأة غير جائزة فمحديث أخرجو الترمذم عف أبي ىريرة قاؿ

               إذا كاف أمراؤكـ خياركـ كأغنياؤكـ سمحاءكـ كأمركـ شكرل  (صمى اهلل عميو كسمـ)
ذا كاف أمراؤكـ شراركـ كأغنياؤكـ بخبلءكـ كأمركـ إلى  بينكـ فظاىر األرض خير لكـ مف باطنيا، كا 

                   311.نسائكـ  فباطف األرض خير لكـ مف ظيرىا
 

الشكرة بضـ الشيف كفتح الراء الميممة حسف الييئة ، كشارىا يشكرىا شكرا : ومعنى الشورى في المغة
كيؼ : كشيارا، كشكرىا كأشارىا أم راض الدابة كعرضيا، كتشكر الدابة تنظر كيؼ مشكارىا أم 

وفي  312أكمأ: كأشار إليو كشكر .اختبرىا ليعرؼ أحائؿ أـ ال : سيرتيا، كاشتار الفحؿ الناقة
 كما عرفيا ابف العربي ىي االجتماع عمى األمر يستشير كؿ كاحد منيـ صاحبو :االصطالح

 313".كيستخرج ما عنده
 

                                 أنو قال في حديث اإلفك  (صمى اهلل عميو وسمم)وقد ثبت عن الرسول 
 أىمي واهلل ما عممت عمى أىمي إال 314أشيروا عمّي في أناس أّنبوا: "حين خطب في أصحابو

 315"خيرا
 

                                                 
310

ـ، 2001الرياض - فقو الشكرل، دار طيبة: عمي بف سعيد الغامدم:  لممزيد عف حكـ الشكرل في اإلسبلـ أنظر 
 . 250-4/249 القرطبي،تفسير الجامع ألحكاـ القرآف14/26إبف قدامة، المغني .61-49ص ص 

311
 (صمىاهلل عميو كسمـ) الحديث ركاه الترمذم ،كتاب الفتف عف رسكؿ اهلل 37ص/16 الطبرم، تفسير الطبرم، ج 

ىذا الحديث يبيف أنو اليجكز مشاكرة المرأة  . كقاؿ ىذا حديث غريب ال نعرفو2192رقـ 
312

  27فقو الشكرل،  ص :  الغامدم 
313

  389ص/1أحكاـ القرآف ،ج:  أبك بكر بف العربي 
314

مف أنبو أم كبخو كعنفو كالمو ، المعجـ الكسيط  :  أنبكا أىمي  
315

. 260ص/3تفسير إبف كثير ،:  ؛ إبف كثير56ص/6   أحمد في المسند  ج 
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صمى اهلل )أصحابو في أسرل بدر كفي غزكة بدر قاؿ الرسكؿ  (صمى اهلل عميو كسمـ)كشاكر الرسكؿ 
أرأيت ىذا المنزؿ، أمنزؿ : فقاؿ لو الحباب بف المنذر". أشيركا عمي في المنزؿ"ألصحابو  (عميو كسمـ

صمى اهلل عميو )أنزلكو اهلل، فميس لنا أف نتقدمو، كال نتأخره أـ ىك الرأم  كالحرب كالمكيدة؟ فقاؿ 
 316".فإف ىذا ليس بمنزؿ، انطمؽ بنا أدنى ماء القكـ: بؿ ىك الرأم كالحرب كالمكيدة، قاؿ: (كسمـ

 
كاهلل سبحانو كتعالى طمب مف رسكلو أف يشاكر أصحابو فيي كاجبة كاهلل أعمـ، كىك حؽ مف حقكؽ 

كاألمة مككنة مف الرجاؿ كالنساء ما دامت الشكرل أصبلن في إدارة الجماعة . األمة أف تستشار
. كالنظر في شؤكنيـ لتحرم الحؽ كالعمؿ بما يكافؽ مصالح األمة

 
لـ   (صمى اهلل عميو كسمـ)إف اهلل سبحانو كتعالى لـ يضع نظاما معينا لمشكرل، كال حتى الرسكؿ 

. يخصص الشكرل بأم قانكف كاهلل سبحانو كتعالى جعميا نظامان فطريان يجمع الحاكـ أك الخميفة كاألمة
 317.كالشكرل تمغي مبدأ االستبداد في الحكـ

 
كالمرأة  مف ىذه األمة، فإف مف حقيا أف تككف في مجمس الشكرل كمف المسمـ بو أف يككف ىناؾ 

عدة نساء يشاركف في مجمس الشكرل حتى يتـ التكاصؿ بيف النساء في المجتمع كالحاكـ، فتستطيع 
. المرأة  أف تصؿ إلى الحاكـ عف طريؽ ىؤالء النساء

 
يستشير خديجة رضي اهلل عنيا بعد نزكؿ الكحي عميو في غار  (صمى اهلل عميو كسمـ)فيذا الرسكؿ 

نؾ : فقالت" لقد خشيت عمي نفسي: حراء بعد أف أخبرىا الخبر قاؿ كبل كاهلل ما يخزيؾ اهلل أبدان كا 
".  الضيؼ، كتعيف عمى نكائب الحؽ320م كتقر319، كتكسب المعدكـ318لتصؿ الرحـ كتحمؿ الكؿ

  321.فانطمقت بو إلى كرقة بف نكفؿ ابف عميا
 

                                                 
316

  383ص/1؛ أحمد ج1714 تفسير سكرة األنفاؿ؛ الترمذم برقـ 284ص/2التفسير ، ج:  إبف كثير 
317

 .441- 438اإلسبلـ عقيدة كشريعة، ص ص :  محمكد شمتكت 
318

مف ال يستقؿ بأمره  :  الكؿ  
319

الفقير  :  المعدـك  
320

تحسف، تكـر  :  تقرم  
321

. 97 ص 1/كتاب االيماف ج: ؛  مسمـ24 ص 1/كتاب بدء الكحى ج:  البخارم 
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يا نبي اهلل : "ألـ سممة يـك الحديبية فقالت أـ سممة (صمى اهلل عميو كسمـ)كأيضان استشارة الرسكؿ 
فخرج فمـ يكمـ . أتحب ذلؾ؟ أخرج ثـ ال تكمـ أحدان منيـ كممة حتى تنحر بدنؾ كتدعك حالقؾ فيحمقؾ

 322أحدان منيـ حتى فعؿ ذلؾ فمما رأكا ذلؾ قامكا فنحركا كجعؿ بعضيـ يحمؽ لبعض
 

كاف يمكف أف يستغني عف  (صمى اهلل عميو كسمـ)كبيف الشافعي رحمو اهلل في كتابو األـ أف النبي 
مشاكرتيـ كلكنو أراد أف يقتدم الناس كالحكاـ بذلؾ مف بعده كأف ال يشعر الرجؿ بضيؽ أك  معرة في 

 323.مشاكرتو لممرأة
 

ككاف الصحابة يستشيركف النساء، كىذا أبك بكر يستشير عائشة رضي اهلل عنيا، كعمر أيضان 
 324.ما أشكؿ عمييـ أمر إال كجدكه عند عائشة (رضي اهلل عنيـ)يستشيرىا كحفصة، ككاف الصحابة 

 
فالمرأة باعتبارىا فردان مف ىذه األمة فعمييا مسؤكلية لممشاركة في مجمس الشكرل لممارسة حقيا 

: السياسي في المسائؿ التالية
 
. مسائؿ تتعمؽ بشؤكف المرأة  كاألكالد .1
تاحة الفرصة ليا لتمثيؿ بنات جنسيا فيو .2  مسائؿ عامة كمشاركة في مجمس النكاب كا 

 المشاركة في االنتخابات .3

 المشاركة في النقابات .4

 الدفاع عف حقكؽ المرأة   .5

كىكذا نقكؿ أف حكـ البعض بعدـ أىمية المرأة  لمشكرل كالمشاركة في مجمسيا ىك ىضـ لحؽ مف 
ما يدؿ  (صمى اهلل عميو كسمـ)حقكقيا، فمـ نجد ال في كتاب اهلل عز كجؿ كال سنة المصطفى 

صراحة عمى منع المرأة  مف المشاركة أك  أنو ال حؽ ليا في األمكر  السياسية كىا ىك الرسكؿ 
كاألصؿ في األشياء اإلباحة إال ما .أكبر مثؿ لنا (رضي اهلل عنيـ)كالصحابة  (صمى اهلل عميو كسمـ)

 .استثناه الدليؿ 

 
اإلنتخاب والبيعة . 1

                                                 
322

. 274ص /6كتاب الشركط ج:  البخارم 
323

.  100، ص 7ج/ ـ، المجمد الرابع 1990بيركت - كتاب األـ ، دار الفكر :  اإلماـ الشافعي  
324

 . 392ص/4ىػ، ج1328بيركت - اإلصابة في تمييز الصحابة ، دار إحياء التراث:  إبف حجر العسقبلني 
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إف االنتخاب كالبيعة حؽ مف الحقكؽ السياسية لكؿ فرد في المجتمع سكاء كاف رجبل أك إمرأة، فكؿ 

. إنساف يجكز لو التعبير عف رأيو كأف لو أف يككؿ كينيب عنو عف طريؽ اإلنتخاب
 

ىي عبارة عف المعاقدة كالمعاىدة ككاف كؿ كاحد منيـ باع ما عنده مف صاحبو : البيعة في المغة
 325.كأعطاه خالصة نفسو كطاعتو كدخيمة أمره

 
 ىي العيد عمى الطاعة كأف المبايع يعاىد أميره عمى أف يسمـ لو النظر في أمر نفسو :اصطالحاً 

 326.كأمكر المسمميف ال ينازعو في شيء مف ذلؾ كيعطيو فيما يكمفو بو األمر عمى المنشط كالمكركه
كالبيعة ىي ميثاؽ الكالء لمنظاـ السياسي اإلسبلمي أك الخبلفة اإلسبلمية كاإللتزاـ بجماعة المسمميف 

327".كالطاعة إلماميـ
 

 
مف مات كليس في عنقو بيعة  "(صمى اهلل عميو كسمـ)كقاؿ : كىذه عامة لكؿ الناس رجاؿ كنساء

 328". مات ميتة جاىمية
إن اهلل "كالمبايعة عبارة عف المعاىدة كسميت بذلؾ تشبييان بالمعارضة المالية كما في قكلو تعالى 

 111: التوبة" اشترى من المؤمنين أنفسيم وأمواليم بأن ليم الجنة
 

ذىب بعض المفكريف المسمميف في العصر الحديث إلى منع المرأة  مف حؽ االنتخاب سكاء كانت 
، أما الدكتكر محمد أبك فارس فقد بيف في كتاب 329ناخبة أك منتخبة، كمنيـ أبك األعمى المكدكدم

إف ممارسة : "فقاؿ"  حقكؽ المرأة"أنو ال يجكز لممرأة االنتخاب أما في كتابو " النظاـ السياسي"
االنتخاب يقع ضمف الكالية الخاصة، كليس ضمف الكالية العامة، إذا ىك تككيؿ مف المنتخب لمذم 
انتخبو، كترؾ المرأة  ممارسة ىذا الحؽ يؤدم إلى ضعؼ التكجيو اإلسبلمي كالتأثير في المجاؿ 

فالمرأة  المسممة ال ضير عمييا إف ىي شاركت في التصكيت كىي . التشريعي الذم يخدـ اإلسبلـ
 330.تؤجر عمى ذلؾ، إذا أحسنت اختيار الككيؿ

                                                 
325

. 26ص/8ت ، ج.لساف العرب مادة بيع دار إحياء التراث العربي بيركت الطبعة األكلى ب:  إبف منظكر 
326

. 209ص:  مقدمة إبف خمدكف 
327

 . 35ـ، ص 1988البيعة في النظاـ اإلسبلمي ، مكتبة كىبة القاىرة ، :  أحمد صديؽ عبد الرحمف 
328

 . 3441كتاب اإلمارة ، رقـ :  مسمـ 
329

.   داس اٌفىش ث١شٚد85-84  أثٛ األػٍٝ اٌّٛدٚدٞ، ٔؾٛ دعزٛس ئعالِٟ ،ؿ 
330

. 153—152حقكؽ المرأة، ص ص :  محمد أبك فارس 



 137 

 
أما الدكتكر مصطفى السباعي كالدكتكر قحطاف الدكرم فقد أجازا لممرأة أف تككف ناخبة كليست 

 331.منتخبة
 

كفّرؽ ىؤالء العمماء بيف الكالية العامة كالكالية الخاصة كجعمكا عضكية الييئات النيابية تتضمف نكعان 
مف كالية التصرؼ في الشؤكف عامة كالتي يدخؿ فييا قضية االنتخابات، كدليميـ عمى ذلؾ قكؿ اهلل 

:  تعالى
 
. 34:النساء" الرجال قوامون عمى النساء بما فضل اهلل بعضيم عمى بعض وبما أنفقوا من أمواليم"
 228: البقرة" ولين مثل الذي عميين بالمعروف ولمرجال عميين درجة"
 

: واضح في قولو تعالىكحؽ المرأة في االنتخابات 
يا أييا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك عمى أن ال يشركن باهلل شيئًا وال يسرقن وال يزنين وال  "

يقتمن أوالدىن وال يأتين ببيتان يفترينو بين أيديين وأرجمين وال يعصينك في معروف فبايعين 
. 12: الممتحنة". واستغفر لين اهلل إن اهلل غفور رحيم

" والمؤمنون والمؤمنات بعضيم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينيون عن المنكر: "وقولو تعالى
. 71:التوبة

 
بداء رأييا كتقديـ التكجيو كالنصح لمحكاـ،  فيذه األدلة كاضحة الداللة عمى مشركعية مشاركة المرأة  كا 

.  كال تخرج  اإلنتخابات في عصرنا عف ىذا النطاؽ
: أما من السنة 

كأيضان اشتراؾ المرأة  في بيعة العقبة األكلى كالثانية كبيعة الرضكاف كىذه نسيبة بنت كعب المازنية 
عمى الجياد في بيعة العقبة الثانية كقاتمت في أحد كاليمامة  (صمى اهلل عميو كسمـ)بايعت الرسكؿ 

كبايعت في بيعة الرضكاف عمى المكت في سبيؿ اهلل فما داـ اإلسبلـ قد أقر بيعة النساء، . 332كخيبر
                                                 

331
 ؛ قحطاف الدكرم ، الشكرل بيف النظرية كالتطبيؽ، 155المرأة بيف الفقو كالقانكف، ص :مصطفى السباعي.  د 

أبك األعمى : كلمكضكع حؽ المرأة في اإلنتخاب كرأل العمماء في ذلؾ أنظر. 205- 128،  ص ص 1974بغداد، 
مبدأ : فؤاد عبد المنعـ . ت ؛  د.بيركت ، ب-  دار الفكر85- 84نحك دستكر إسبلمي ، ص ص: المكدكدم

أصكؿ الدعكة، مطبعة : ؛  عبد الكريـ زيداف 187ـ، ص1972المساكاة في اإلسبلـ، مؤسسة الثقافة الجامعية، 
. 120النظاـ السياسي في اإلسبلـ، ص: محمد أبك فارس  .126، ص 2ـ، ط1972بغداد، - سمماف األعظمي

332
.  َ ط 73ؿ/2ئثٓ ٘ؾبَ ،اٌغ١شح إٌج٠ٛخ،ط 
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، لذلؾ يجكز بيعة النساء  (صمى اهلل عميو كسمـ  )كمشاركتيف الرجاؿ في المبايعات زمف الرسكؿ
 .59: النساء" أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم"...: لقكلو تعالى

 
فيذا دليؿ عمى صحة بيعة النساء كالتي يسبقيا االنتخاب ألف الحاكـ أكالن ينتخب كبعد ذلؾ يبايع 

كليس مف الحؽ كال مف المعقكؿ أف تتطكر الحياة اإلجتماعية كالسياسية مع حفظ األصكؿ الشرعية 
كيككف ىناؾ تقصير في حؽ المرأة  كاقتصار حؽ االنتخاب كالبيعة عمى الرجاؿ دكف النساء 

  333"النساء شقائؽ الرجاؿ: " يقكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ)كالرسكؿ 
 

كأما البعض فيرل أف القرآف الكريـ كمؼ المرأة  البقاء في البيت كأال تخرج إلى المجتمع إال عند 
. 33: األحزاب" وقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاىمية األولى:"الضركرة، لقكلو تعالى 

 
لذلؾ عمييا اإلحتجاب مف الرجاؿ كعدـ اإلختبلط  بيـ فبل يمكف ليا االشتراؾ في االنتخابات كالحياة 
النيابية ألنيا مدعاة إلى اإلختبلط  مع الرجاؿ كربما تحتاج إلى كشؼ كجييا أك السفر كحدىا دكف 

. محـر
 
 

كعيد الخمفاء الراشديف كما لحقو مف  (صمى اهلل عميو كسمـ)كاعتبركا أف ما جرل زمف الرسكؿ 
العصكر الذىبية اإلسبلمية إلى ما قبؿ الضعؼ الذم أصاب المسمميف نتيجة لبلستعمار األجنبي 
كتدخمو في شؤكف المسمميف، كذلؾ في عدـ إسناد شيء مف الكالية لممرأة رغـ كجكد عدد كبير مف 

. الصحابيات الفضميات ككاف بعضيف يفضؿ عمى الرجاؿ أمثاؿ عائشة رضي اهلل عنيا 
 

كمع ذلؾ ذىب الكثير مف المفكريف المسمميف المعاصريف إلى جكاز إعطاء المرأة  حؽ االنتخاب 
كالبيعة كمف ىؤالء المفكريف محمد رشيد رضا ، محمد عزة دركزة، كالبيي الخكلي، كالشيخ 

الدكتكرمحمكد شمتكت، كالدكتكر يكسؼ القرضاكم، كىؤالء أجازكا ليا أف تككف ناخبة كمنتخبة، أم 
يجكز ليا ترشيح نفسيا بشرط االبتعاد عف اإلختبلط  كاالشتراؾ في الحمبلت الدعائية التي ترافؽ 

ال فبل يجكز ليا  334.االنتخابات كعف كؿ ما يخالؼ اإلسبلـ كا 

                                                 
333

. 204الطيارة برقـ :  أبك داكد في السنف 
334

 ؛ محمد عزت دركزة 372ص / 2 ، ج2 بيركت، ط–تفسير المنار ، دار المعارؼ : محمد رشيد رضا :  انظر  
اإلسبلـ : البيي الخكلي . 40- 38ـ، ص ص1967 2بيركت ، ط- المرأة في القرآف  كالسنة، المكتبة العصرية : 
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كىكذا فاإلسبلـ ال يحـر المرأة مف حؽ االنتخاب فيك اختيار األمة لككبلء ينكبكف عنيا في التشريع 

كالحككمة فعممية االنتخاب ىي عبارة عف عممية تككيؿ كالمرأة  المسممة ليست ممنكعة أف تككؿ 
ذا كانت المرأة  المسممة  إنسانان بالدفاع عنيا كعف حقكقيا كككالة المرأة ككصيتيا جائزة في اإلسبلـ كا 
عالمة كمطمعة عمى العمـك اإلسبلمية يجكز ليا االجتياد كاإلفتاء كالتصكيت، كاالنتخاب أقؿ خطكرة 

 335.مف االفتاء كاالجتياد
 

إذا قامت المرأة  المسممة بانتخاب مف تراه أىبلن لتمثيؿ الجماعة كمحؿ األمانة فالمسألة ليس فييا أم 
. ضرر كال تحد يصعب عمى المرأة  تحممو، فيناؾ مف النساء مف يعجز الرجاؿ عف مجاراتيف

 
: كالمرأة  مساكية لمرجؿ في النشأة كالخمؽ كالتكاليؼ، ككذلؾ الحدكد، قاؿ تعالى

 
 38:المائدة" والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييما"
 2:النور" الزانية والزاني فاجمدوا كل واحد منيما مئة جمدة"
 

إف لممرأة المسممة أف تشارؾ في االنتخابات كال حرج في ذلؾ كعمى المرأة  أف تفيـ دكرىا كتشارؾ 
المشاركة الفعمية في كؿ ما تجد فيو قدرة عمى العطاء كتكاصؿ طريؽ التغبير في المجتمع المعاصر 

. كتشارؾ في الحركات النسائية لتحقيؽ المعركؼ األكبر في المجتمع اإلسبلمي المعاصر
 

 الوالية العامة. 2

 
بالكسر اإلمارة كمف مشتقاتيا الكلي، ككلي األمر كبالفتح النصرة كالنسب : الوالية في المغة

 336.كالعنؼ
 

                                                                                                                                                 

 ؛ محمكد شمتكت ، القرآف كالمرأة، طبع مجمكعة البحكث 32، ص3الككيت ، ط- كالمرأة المعاصرة ، دار القمـ 
 أف المرأة مكمفة 389-372، كقد بيف القرضاكم في كتابو فتاكم معاصرة المجمد الثاني ص3ـ، ص1968اإلسبلمية، 

. مثؿ الرجؿ كفصؿ في ادلة المجيزيف كالمانعيف 
335

. 407الكجيز في أصكؿ الفقة ، ص:   ؛ عبد الكريـ زيداف183ص/3المغني ج:  إبف قدامة 
336

. 401ص/15لساف العرب ، ج:  إبف منظكر 
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ىي السمطة الممزمة في شأف مف شؤكف الجماعة لكالية الحكـ، كسف القكانيف كالفصؿ :ن اصطبلحا،
التشريعية، كالتنفيذية، )في الخصكمات كتنفيذ األحكاـ كىي القياـ بعمؿ مف أعماؿ السمطات الثبلث 

 337.(كالقضائية
 

أما الكالية الخاصة فيي السمطة التي يممؾ فييا صاحبيا التصرؼ في شأف مف الشؤكف الخاصة 
كقد ساكت الشريعة بيف . لغيره، كالكصاية عمى الصغار كالكالية عمى الماؿ كالنظارة عمى األكقاؼ

المرأة  كالرجؿ فيما يتعمؽ بالكاليات الخاصة كأعطيت المرأة  حؽ التصرؼ في شؤكنيا الخاصة 
 338.كالبيع كاإلجارة كاليبة كالرىف

 
أما الكالية العامة مثؿ رئاسة الدكلة كالكزارة كالقضاء كالحسبة ككؿ األمكر التي تدخؿ في الكاجبات 

ألحد  (صمى اهلل عميو كسمـ)كالكالية العامة ىي مسؤكلية كبرل كأمانة كفي ذلؾ قاؿ . الكفائية
ال تسأل اإلمارة فإنك إن أوتيتيا عن مسألة وكمت إلييا وأن ! يا عبد الرحمن بن سمرة: "أصحابو

 339..."أوتيتيا من غير مسألة أعنت عمييا
 

يا أبا ذر إنك ضعيف : "ألبي ذر حيف سألو اإلمارة، فقاؿ لو (صمى اهلل عميو كسمـ)كقكؿ الرسكؿ 
نيا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذىا بحقيا وأدى الذي عميو فييا نيا أمانة وا   340".وا 

 
كابف تيمية رحمو اهلل جعؿ مف شركط الكالية العامة األىمية الخاصة كالتي تقكـ عمى القكة كاألمانة 
كترجع إلى العمـ بالعدؿ بيف الناس كالقدرة عمى تنفيذ األحكاـ كخشية اهلل كاإلعتماد عمى الكتاب 

 341.كالسنة فيـ ممزمكف بالشريعة كأحكامو
 

                                                 
337

 ، مكتبة المنار اإلسبلمية، مؤسسة الرياف 75المرأة كحقكقيا السياسية في اإلسبلـ ، ص:  عبد المجيد الزنداني 
ـ 2000،بيركت 

338
  253ص /1الحقكؽ العامة لممرأة ، ج:  صبلح عبد الغني محمد 

339
كلمكضكع الكالية العامة .   3120 ، مسمـ، كتاب األيماف 6132 متفؽ عميو،البخارم كتاب األيماف كالنذكر رقـ  

القاىرة، - ، مكتبة مصطفى الحمبي 1966 2األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية، ط: أبك األعمى المكدكدم: أنظر
. 23- 5ص ص

340
 . 206ص /12 ج3404كتاب اإلمارة،رقـ :  مسمـ 

341
،  1988بيركت ،- السياسية الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية، دار الكتب العممية:   إبف تيمية 

 21-15ص ص
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لذلؾ قضية الكالية منكطة باألىمية كالقدرة عمى القياـ بيذه الميمة كال فرؽ بيف الرجؿ كالمرأة  في 
 كلكف اختمفت اآلراء حكؿ أىمية المرأة  لمقياـ بالكاليات العامة، فذىب جميكر مف العمماء ،ذلؾ

المسمميف قديمان كحديثان إلى أنو ال يجكز تكلي المرأة  الكاليات العامة كافة، كذىب فريؽ آخر إلى 
 342.جكاز تكلي المرأة  الكاليات  العامة ما عدا رئاسة الدكلة

 
: رئاسة الدولة

 
اتفؽ العمماء عمى أنو ال يجكز لممرأة المسممة أف تمي اإلمامة العظمى، كرأكا أف ىذا ينسحب عمى 

الرجال قوامون عمى النساء بما فضل اهلل بعضيم : "رئاسة الدكلة القطرية الحديثة، كذلؾ لقكلو تعالى
فيذه اآلية تجعؿ السمطة في يد الرجؿ فيك المخكؿ لرئاسة األسرة فيك . 32 :النساء" عمى بعض

 228.343: البقرة". ولمرجال عميين درجة": كقكلو تعالى. األكلى برئاسة الدكلة
كقاؿ البعض إذا كانت المرأة  عاجزة عف إدارة أسرة تتككف مف مجمكعة أفراد ال تعدكا أصابع اليديف 

 344.فمف باب أكلى أف تككف أكثر عجزان في إدارة شؤكف الناس كالفصؿ في أمكرىـ
 

كبيف العمماء بأف مف الصعب عمى المرأة  ممارسة مياميا السياسية دكف انتياؾ حرمة الكاجبات 
أكثر  (المجمس التشريعي)كتجاكز المحرمات، كىكذا يظير كأف مضار اشتراؾ المرأة  في البرلماف

مف منافعيا إذا قكرنت بالمصمحة العامة التي تتطمب اإلبتعاد عف المياـ النيابية مما يؤدم إلى 
إىماؿ البيت كالزكج كاألكالد كال يعني ابتعاد المرأة عف المياـ النيابية حطان مف مكانتيا اإلجتماعية أك  
تقميبلن مف شأنيا ألف المرأة  بحد ذاتيا تميؿ إلى الميف األدبية كالفنكف كالخدمات اإلجتماعية كليست 

السياسية مف رغباتيا كىؤالء العمماء اعتبركا أف عمؿ المرأة  في السياسة مف المحرمات الشرعية 
بسد الذرائع كدرء األخطار كاألضرار  345.عمبل ن

                                                 
342

.  ،َ ط 77 ، ػجذ اٌّغ١ذ اٌضٔذأٟ،اٌّشأح ٚؽمٛلٙب ا١ٌبع١خ فٟ اإلعالَ، ؿ130 ٘جخ سٚؤف ػضد ، اٌّشأح ٚاٌؼًّ اٌغ١بعٟ، ؿ 
343

أحكاـ القرآف ، تحقيؽ عبد القادر محمد عطا ، دار الكتب : إبف العربي   .36ص /10المغني ، ج:   إبف قدامة 
، .ت.طيراف، ب- التفسير الكبير ، دار الكتب العممية :  ؛ الفخر الرازم1445/ 3ـ، ج1988بيركت ، - العممية

 ؛ محمد 168ص/5، ج.ت.بيركت، ب- الجامع ألحكاـ القرآف، دار إحياء التراث العربي:  ؛ القرطبي 88ص/10ج
المرأة كحقكقيا السياسية في اإلسبلـ، : ؛ الزنداني120،138النظاـ السياسي في اإلسبلـ ، ص ص : أبك فارس

.  83ص
344

. 72األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية، ص :  الماكردم 
345

الشكرل بيف النظرية : ؛  قحطاف الدكرم157- 156المرأة بيف الفقو كالقانكف ، ص ص :  مصطفى السباعي 
 . 205ـ، ص1974بغداد ،- كالتطبيؽ ، مطبعة األمة 
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ذا  كذكر العمماء في إسناد الرئاسة إلى إمرأة أف فيو منافاة كبيرة لمفيكـ اآليتيف فبل تمنح إياىا كا 
 346".استكلت فبل تقر عمييا

 
لما بمغ رسول اهلل ": الذم ركاه أبك بكر قاؿ (صمى اهلل عميو كسمـ)كاستدلكا أيضان بحديث الرسكؿ 

 347".لن يفمح قوم ولوا أمرىم إمرأة:"أن فارسًا ممكوا ابنو كسرى الحكم قال (صمى اهلل عميو وسمم)
: وقد أجاب البعض عن اإلستدالل بيذا الحديث بما يأتي

إف ىذا الحديث خاص بقـك فارس ألنو كرد في سياؽ حادثة معينة عندما ممؾ أىؿ فارس عمييـ ابنة 
صمى اهلل )كسرل، كبيف العسقبلني أف الحديث كاف تتمة لقصة كسرل الذم مزؽ كتاب رسكؿ اهلل 

فسمط عميو ابنو فقتمو ثـ قتؿ إخكتو فمما مات مسمكمان انتيى األمر إلى يكراف فأذىب اهلل  (عميو كسمـ
 348".ممكيـ كمزقو

كبالنسبة لمحديث ىناؾ مف قاؿ أف الحديث يشمؿ جميع الكاليات كالبعض اآلخر جعمو خاصان 
 349.بالخبلفة كىناؾ مف أنكر الحديث كمنعو كمنيـ مف قاؿ أف الحػديث آحاد كال يجكز العمؿ بو

كحكؿ خطكرة تضعيؼ األحاديث كردىا استدؿ جميكر العمماء ليذا الحديث عمى أف البيعة ال يمكف 
350.أف تنعقد لممرأة شرعان 

 

وبذلك انقسم العمماء في ىذا الحديث إلى ثالث فرق 
فمكأخذ ىذا الحديث عمى عمكمو لعارض ضاىر "الفريؽ األكؿ قالكا ىك خاص بقـك فارس ، -1

351.القرآف ، ألف القرآف قص عمينا قصة بمقيس ممكة سبأ التي قادت قكميا أفضؿ ماتككف القيادة 
 

، كاتفقكا عمى منع المرأة مف الكالية الكبرل أما الفريؽ الثاني قالكا أنو خاص بالكالية العظمى-2
ألف الحديث كرد في شأف الكالية العظمى، كما دؿ عميو  (كالمقصكد فييا الممؾ أك رئاسة الدكلة)

                                                 
346

 .  34آية:  ، كتفسير سكرة النساء228الجامع ألحكاـ القرآف تفسير سكرة البقرة آية :  القرطبي 
347

  . 6570 كالفتف برقـ 4073كتاب المغازم برقـ :  البخارم 
348

 . 7/735فتح البارم ، :  العسقبلني 
349

 ؛ 450 -449ص/2تحرير المرأة ج: عبد الحميـ أبك شقة :  ليذا المكضكع أنظر الكتب التالية  
، ص 1979القاىرة ، - بحكث إسبلمية، دار المعارؼ:  ؛ عبد الحميد متكلي 21األحكاـ السمطانية ، ص:الماكردم

.  61 – 60ص 
350

: كحكؿ خطكرة تضعيؼ األحاديث أنظر . 13/43فتح البارم، : ؛ العسقبلني8/525المغني ، :  إبف قدامة  
.  47 -40كيؼ نتعامؿ مع السنة ، ص ص : يكسؼ القرضاكم

351
 داس 50-48ِؾّذ اٌغضاٌٟ، اٌغٕخ إٌج٠ٛخ ث١ٓ أً٘ اٌفمٗ ٚأً٘ اٌؾذ٠ش، ؿ: ٌٚٙزا اٌّٛمٛع أٔظش44-28 لقخ عجأ عٛسح إًٌّ ا٠٢بد 

 .، َ ط 388-387َ اٌمشمبٚٞ، فزبٚٞ ِؼبفشح، ؿ1989اٌؾشٚق ث١شٚد ْ
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فيذا ينطبؽ عمى المرأة إذا أصبحت ممكة أك رئيسة، أما ما عدا ذلؾ فيمكف لممرأة أف "كلكا أمرىـ"المفظ
 352.تككف كزيرة أك قاضية أك محتسبة

أما دليميـ الفعمي فقالكا أف ىذا المنصب يتطمب القياـ بأعماؿ خطيرة كأعباء جسيمة مثؿ قيادة 
الجيش، كاإلشتراؾ في القتاؿ، كىذا فكؽ ما تتحممو المرأة، كاإلمامة تتطمب حفظ الديف كتنفيذ األحكاـ 

مامة المسمميف في الصبلة  ألف الجميكر اتفقكا عمى عدـ إمامة المرأة  في )كمباشرة األمكر، كا 
لقاء  الصبلة بحكـ الشرع كمف مياـ الخميفة جمع الناس عمى صبلة الجمعة كاألعياد كاالستسقاء كا 

 353.(الخطب
أما الفريؽ الثالث قالكا أف ىذا الحديث عاـ في جميع الكاليات حتى إدارة الجامعات كالمستشفيات -3

النساء "الرجال قوامون عمى النساء:"كالشركات كاشترطكا الذككرة ألم منصب فيو كالية لقكلو تعالى
فيذه اآلية نزلت بخصكص القكامة في األسرة ، فحجتيـ أنو إذا كانت المرأة أقؿ كفاءة مف الرجؿ  34

 354.في إدارة شؤكف األسرة ، فمف باب أكلى أف تككف أقؿ منو كفاءة كقدرة في إدارة شؤكف المسمميف
 

كالبعض اآلخر قالكا أف األنكثة ىي السبب ، لذلؾ اعتبركا أف الذككرة فيمف يتكلى اإلمامة العظمى 
 355.فقط

كىناؾ رأم  شاذ لمطبرم أجاز فيو كالية المرأة  لمرئاسة عمى اإلطبلؽ، كاستدؿ بحديث أـ كرقة التي 
أف تـؤ أىؿ بيتيا كجعؿ ليا مؤذنا يؤذف ليا، ككاف غبلما، كىذا  (صمى اهلل عميو كسمـ)أمرىا الرسكؿ 

 356.ما أكرده عنو الشككاني، كابف رشد
كبناء عمى ذلؾ قاؿ البعض أنو ال يكجد إجماع مف المسمميف عمى عدـ تكلي المرأة  الكالية العامة 

. (الرئاسة)
:  كفي ىذا تقكؿ ىبو رؤكؼ عزت

أف الكاليات العامة تستمـز أىمية خاصة، كأف مف النساء مف يممكف تمؾ األىمية كيصمحف "
ف كنا نظف أف  لتحمؿ مسؤكلية ىذا الكاجب الكفائي، كال حجة لمرأم الذم يعارض ذلؾ، كا 
عدد النساء البلتي يمكنيف في الكاقع العممي الجمع بيف أعباء الكالية كمسؤكليات األسرة 

                                                 
352

 . 388 اٌمشمبٚٞ، فزبٚٞ ِؼبفشح، ؿاٌذوزٛس 
353

 ؛ 1/124؛ إبف رشد ، بداية المجتيد ،156-155ة المدنية كالسياسية ، ص صأحقكؽ المر:  محمد أبك فارس 
النظريات السياسية في : محمد ضياء الديف الريس   . 1/245األـ ، :    ؛ الشافعي 2/532المغني ، : إبف قدامة 

.  253 ، ص5ـ، ط1969القاىرة، -  اإلسبلـ ، دار المعرفة 
354

َ 1980 اٌغبِؼخ األسد١ٔخ 183ِؾّذ ػجذ اٌمبدس أثٛفبسط،إٌظبَ اٌغ١بعٟ فٟ اإلعالَ ،ؿ. د 
355

 .  2/395بداية المجتيد ، :  ؛ إبف رشد11/380المغني ، :  إبف قدامة 
356

   . 1/124بداية المجتيد ، : ت ؛ إبف رشد. دار الكتاب العربي بيركت، ب3/201نيؿ األكطار ،:  الشككاني 
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قميؿ، مع مبلحظة أف قمتو المتمثمة في المجتمع اإلسبلمي ال تمثؿ بحاؿ مؤشران عمى ضعؼ 
مشاركة المرأة  اإلجتماعية كالسياسية، إذ أف مجاالت فاعميتيا في الرؤية اإلسبلمية منكعة 

357".كمتعددة
 

 
كالذم تحاكؿ أف تبينو الدكتكرة ىبة رؤكؼ عزت أنو يحؽ لممرأة تكلي رئاسة الدكلة طالما أنو ال يكجد 

كال ننكر أف ىناؾ عددا . (كفي الكاقع أنو يكجد إجماع عمى عدـ تكلي رئاسة الدكلة)إجماع عمى ذلؾ،
مف النساء تكلكا منصب الرئاسة العامة كبمقيس ممكة سبأ، كشجرة الدر ممكة مصر، كحتى لك تأممنا 

. النظر اليـك في عدد النساء البلتي تقمدف منصب رئاسة الدكلة فبل يكاد يتعدل أصابع اليد الكاحدة
إلى سقكط الدكلة العثمانية عف  (صمى اهلل عميو كسمـ)كقد خبل التاريخ اإلسبلمي مف عيد الرسكؿ 

اسـ امرأة تكلت رئاسة الدكلة كحتى خارج المجتمعات غير اإلسبلمية فيذا يدؿ داللة كاضحة عمى أف 
رئاسة الدكلة منكطة بالرجؿ دكف المرأة  كلك نظرنا إلى الكاليات المتحدة األمريكية فمـ يكف ىناؾ أم 

امرأة تكلت الرئاسة فييا أك حتى رشحت نفسيا ليذا المنصب، كىي الدكلة التي تييب بالنساء في 
. جميع أنحاء العالـ كتحضيف عمى نيؿ حقكقيف السياسية في جميع المجاالت

 
الحسبة  . 3

 

قاؿ ابف منظكر  .، كتطمؽ عمى معنييف، األكؿ األجر، كالثاني اإلنكار (بكسر الحاء):الحسبة لغة
: 1/317يضا في المرجع السابؽ أ ك،مصدر احتسابؾ األجر عمى اهلل: الحسبة: (1/314المساف )

 358.م أنكر عميو قبيح عمموأ: احتسب فبلف عمى فبلف
 

، كىي كظيفة إذا ظير فعمو ، كالنيي عف المنكرإذا ظير تركو  فيي األمر بالمعركؼ،:أما إصطالحا
دينية الزمة في المجتمعات اإلسبلمية، كىي فرض عمى القائـ بأمكر المسمميف تعييف مف يراه أىبلن 

:  قاؿ تعالى359 .لذلؾ
 104:آل عمران..." ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينيون عن المنكر"

من الكتاب  : أدلة المجيزين

                                                 
357

 . 142المرأة كالعمؿ السياسي ، ص:  ىبة رؤكؼ عزت 
358

المعجـ الكسيط  .317-314، ص ص 1لساف العرب، ج:  إبف منظكر 
359

. 240األحكاـ السمطانية ، ص:  الماكردم 
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كلكف ذىب العمماء قديمان كحديثان إلى االختبلؼ في تكلي المرأة  قضية الحسبة، فمنيـ مف أجاز ذلؾ 
والمؤمنون والمؤمنات بعضيم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينيون عن ": مستدليف بقكلو تعالى

.  71: التوبة" المنكر
كنتم خير أمة أخرجت لمناس تأمرون بالمعروف وتنيون : "فيشمؿ ذلؾ الرجاؿ كالنساء، كقكلو تعالى

 110.360: آل عمران" عن المنكر وتؤمنون باهلل
 

، أم ينيجكف بيذه الكالية إلى األمر "بعضيـ أكلياء بعض"قاؿ سيد قطب، رحمو اهلل، في تفسير 
عبلء كممة اهلل كتحقيؽ الكصاية ليذه األمة  361".بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كا 

المؤمف لممؤمف كالبنياف "أم يتناصركف كيتعاضدكف كما جاء في الصحيح :" قاؿ ابف كثير
 362"المرصكص يشد بعضو بعضان 

:  واألدلة من السنة
مف رأل منكـ منكران فميغيره بيده فإف لـ يستطع فبمسانو فإف : "(صمى اهلل عميو كسمـ)كقاؿ الرسكؿ -1

 363".لـ يستطع فبقمبو كىذا أضعؼ اإليماف
كلى الشفاء بنت عبد اهلل أمر  (رضي اهلل عنو)كاستدلكا أيضا بما كرد عف أف عمر بف الخطاب -2

صمى )كأيضان ما كرد في االستيعاب أف سمراء بنت نييؾ األسدية أدركت النبي - 3.(الحسبة)السكؽ 
كعمرت ككانت تمر في السكؽ تأمر بالمعركؼ كتنيى عف المنكر كتضرب الناس  (اهلل عميو كسمـ

 364.عمى ذلؾ بسكط كاف معيا
جائز أف تمي المرأة  الحكـ كىك قكؿ أبي حنيفة كما ركم عف عمر بف الخطاب في : "قاؿ ابف حـز

تكلية الشفاء، كقد أجاز المالكية أف تككف المرأة كصية كككيمة كلـ يأت نص يمنعيا أف تمي بعض 
 365."األمكر مثؿ الحسبة ككاف عمر يقدـ الشفاء في الرأم

  
                                                 

360
 ؛ إبف 9/429ـ، 1970القاىرة ،- المحمى ، تصحيح حسف زيداف ، مكتبة الجميكرية العربية : إبف حـز :  أنظر  

   . 2/295بداية المجتيد، : رشد
361

. ـ 1986، 12بيركت ، ط-  دار الشركؽ3/1675في ظبلؿ القرآف، :  سيد قطب 
362

. 2/309تفسير القرآف، :  أبف كثير 
363

باقي مسند المكثريف، برقـ :  ؛ أحمد963 ؛ أبكداكد ، 2098الفتف، : ؛ الترمذم70كتاب اإليماف ، برقـ :  مسمـ 
مكسكعة الحديث الشريؼ  . 1265الصبلة، برقـ :  ؛ إبف ماجة 4922االم   ماف ، برقـ : النسائي . 11068

364
    5/333اإلصابة في تمييز الصحابة،: ؛ العسقبلني4/1830اإلستيعاب في معرفة األصحاب، :  إبف عبد البر 

365
خجش اٌؾفبء روشٖ ئثٓ ؽضَ ٌُٚ ٠زوش ٌٗ عٕذ أٚ )َ 1970اٌمب٘شح - رقؾ١ؼ ؽغٓ ص٠ذاْ ، ِىزجخ اٌغّٙٛس٠خ9/429 ئثٓ ؽضَ، اٌّؾٍٝ  

ٚلبي اٌذوزٛس أثٛ .  فٟ رٌه اٌؾذ٠ش ٌُ ٠قؼ ، فال رٍزفزٛا ئ١ٌٗ فأّب ٘ٛ ِٓ دعبئظ اٌّجزذػخ 3/1457دسعخ لبي ئثٓ اٌؼشثٟ فٟ أؽىبَ اٌمشآْ 

فال ٠قٍؼ ؽغخ فٟ ٘زا اٌّمبَ –ٚأِب ِب روشٖ ئثٓ ؽضَ سؽّٗ هللا ِٓ أْ ػّش ثٓ اٌخطبة ٌٚٝ اٌؾفبء  "165فبسط فٟ وزبة ؽمٛق اٌّشأح ؿ

" فبٌخجش ٌُ ٠ضجذ ، فمذ عبلٗ غ١ش ِغٕذ ٚثق١غخ اٌزّش٠ل ، ٚ٘زٖ اٌق١غخ ال رإً٘ إٌـ ١ٌؾزظ ثٗ
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كالبعض ذىب إلى منع المرأة  مف الحسبة، كاعتبركىا مف الكاليات العامة التي ال يجكز لممرأة تكلييا 
كاشترطكا الذككرة لذلؾ، كذىب القرطبي كابف " الرجاؿ قكامكف عمى النساء: "مستدليف بقكلو تعالى

  366.لمشفاء كاعتبركه مف دسائس في األحاديث (رضي اهلل عنو)العربي إلى عدـ صحة تكلية عمر 
 

: يقكؿ الدكتكر مصطفى السباعي
ليس في نصكص اإلسبلـ ما يسمب المرأة  أىميتيا لمعمؿ النيابي في التشريع أك  المراقبة، "

كلكننا نجد مبادئ اإلسبلـ كقكاعده تحكؿ بيننا كبيف استعماؿ ىذا الحؽ، ال لعدـ أىمية المرأة 
، بؿ ألمكر تتعمؽ بالمصمحة اإلجتماعية، كرعاية األسرة، كاختبلط المرأة  باألجانب، 

ىذه األمكر تؤكدىا نصكص . ككشفيا عف غير ما سمح اهلل بو، كسفرىا لكحدىا خارج بمدىا
 367.اإلسبلـ كتجعؿ المرأة  غير قادرة عمى ممارسة العمؿ النيابي

 
أما األسرة، فيب أف المرأة  لـ تتزكج أصبل كال أسرة ليا، أك أنيا أرممة كقد كبر األكالد كاستقمكا، أك 

يقكؿ الدكتكر ! إلى آخر اإلفتراضات التي تجعميا في حؿ مف ىذه العقبة...أنيا مطمقة كعاقر أصبل
: القرضاكم في ىذه المسألة

كيستند المانعكف لمنساء مف الترشيح بأف المرأة  تعرض ليا عكارض طبيعية مف الدكرة "
الشيرية كآالميا، كالحمؿ كأكجاعو، كالكالدة كأسقاميا، كاإلرضاع كمتاعبو، كاألمكمة 

... كأعبائيا
كلكف المرأة التي لـ ترزؽ األطفاؿ كعندىا فضؿ قكة ككقت كعمـ كذكاء، كالمرأة  التي بمغت 
الخمسيف أك قاربت، كلـ تعد تعرض ليا العكارض الطبيعية المذككرة، كتزكج أبناؤىا كبناتيا، 
كبمغت مف سف النضج كالتجربة ما بمغت، كعندىا مف الفراغ ما يمكف أف تشغمو في عمؿ 
عاـ، ما الذم يمنع مف انتخاب مثميا في مجمس نيابي، إذا تكفرت الشركط األخرل التي 

  368"يجب أف تتكفر في كؿ مرشح، رجبل كاف أك امرأة؟
 

                                                 
366

   .  3/183الجامع ألحكاـ القرآف ، : ؛ القرطبي 3/1446احكاـ القرآف، :  إبف العربي 
367

. 151المرأة بيف الفقو كالقانكف ، ص:  مصطفى السباعي 
368

 .386، ص 2ـ، ج1993، 2المنصكرة ، ط- فتاكل معاصرة ، دار الكفاء : يكسؼ القرضاكم اٌذوزٛس 
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كباإلضافة إلى ذلؾ، فإنو يمكف مناقشة إنشغاؿ المرأة  بأعماؿ األسرة مف باب آخر، كىك أف عقد 
مالؾ كأبك حنيفة كالشافعي إلى عدـ كجكب خدمة المرأة  "النكاح ال ينص عمى الخدمة، فقد ذىب 

   369."إف عقد الزكاج إنما اقتضى اإلستمتاع ال اإلستخداـ كبذؿ المنافع: لزكجيا، كقالكا
 

 كما معنى اإلختبلط  ىنا؟ ىؿ كاف مجتمع المدينة منقسما إلى فضاءيف، أحدىما لمذككر كاآلخر 
رضي اهلل )لئلناث؟ ألـ تشارؾ المرأة  التي اعترضت عمى محاكلة أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب 

تحديد الميكر، كماذا يمكف تسمية ذلؾ المقاء سكل جمسة تشريعية؟  (عنو
   

 ىؿ يكشؼ الرجؿ، النائب في   كلست أدرم، كيؼ يتـ الربط ما بيف العمؿ النيابي ككشؼ العكرة؟
البرلماف، عف عكرتو؟ 

 
:  في الحديث الصحيح (صمى اهلل عميو كسمـ)كأما السفر، فقد قاؿ رسكؿ اهلل 

 
  370"مذو محر   ال تسافر المرأة  ثالثا إال ومعيا  "
 

ذا  ، كا  فمك أخذنا بظاىر النص الذم يعتمد المدة الزمنية، فيصح ليا أف تسافر المدة المذككرة ببل محـر
قاؿ عطاء كسعيد بف جبير كابف سيريف أخذنا بعمة التحريـ كىي أمف المسافرة، فميا أف تسافر، فقد 

كقد .  بؿ يشترط األمف عمى نفسيا،ال يشترط المحـر: كمالؾ كاألكزاعي كالشافعي في المشيكر عنو 
قاؿ القاضي ك.  كتككف آمنة371 بؿ تسير كحدىا في جممة القافمة،يكثر األمف كال تحتاج إلى أحد

كأما الكبيرة غير المشتياة فتسافر كيؼ شاءت في كؿ األسفار ببل زكج كال ": قاؿ الباجي : عياض 
  372".محـر

 
إف النصكص في القرآف كالسنة كاضحة بأف ميمة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر تشمؿ الرجؿ 

النصكص يعـ الرجاؿ كالنساء عمى حد سكاء، ..." كنتـ خير أمة"كالمرأة ، فالخطاب في قكلو تعالى 
. فالرقابة كالمحاسبة حؽ لممرأة تمارسو في إطار مف الضكابط الشرعية

                                                 
369

كىبة الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو .د.176، ص2، ج 1983، 4بيركت، ط- فقو السنة، دار الفكر:  سيد سابؽ 
.  ، ـ س 7/334، 

370
. 2381كتاب الحج، برقـ :  مسمـ 

371
، قياسا، يدخؿ فييا الباص، ك الطائرة، ك القطار  .  القافمة اليـك

372
 http://hadith.al-islam.com ".الحديث...ال تسافر المرأة" في التعميؽ عمى صحيح مسمـ بشرح النككم  
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 :الوزارة

حاؿ الكزير كمنصبو،كالكزارة مف الكزرة كىي الكساء كأيضا السبلح كالحمؿ الثقيؿ :الوزارة في المغة
373.كالذنب ، كالجمع أكزار كيقاؿ ككضعت الحرب أكزارىا أم انقضى أمرىا كخفت كخفت أثقاليا 

 

ىي ىيئة حككمية تمتـز باألىداؼ العامة لمسمطة كتؤدم دكرا تخصصيا في إطار :في اإلصطالح
كىي أيضا أف يستكزر .تكاممي مع الحككمة لتحقيؽ أىداؼ اقتصادية أك اجتماعية أكسياسية لمدكلة 

مضاءىا عمى اجتياده   374.اإلماـ مف يفكض إليو تدبير األمكر برأيو كا 
 

: إف مفيكـ الكزارة اليكـ يختمؼ عف مفيكـ الكزارة قديمان، فقد كانت عبارة عف نكعيف
 

. كزارة تفكيض، كىي أف يجعؿ اإلماـ كزيرا يفكض إليو تدبير األمكر  برأيو ك اجتياده : األكؿ
كزارة تنفيذ، كىي أف يعيف اإلماـ مف ينكب عنو في تنفيذ األمكر  دكف أف يككف لو سمطة : كالثاني

 375.استقبللية كيككف كسيطان بيف اإلماـ كالرعية
كذىب كثير مف الفقياء إلى عدـ جكاز تكلي المرأة  منصب الكزارة بنكعييا باعتبار الذككرة شرطان 

 376.لذلؾ كاستدلكا بنفس األدلة لمكالية العامة
أما الكزارة بمفيكميا الحديث، فبل يعدك منصب الكزارة بشكمو الحاضر، كالخاضع حسب الييكمية 

الكزارية لتعميمات رئيس الكزراء، كرئيس الدكلة، ككنو مجرد كظيفة حككمية يعيف فييا شخص كفؽ 
مؤىبلت معينة ، كيككف ىذا الكزير مسؤكالن أماـ الرئيس عف سير األعماؿ كالخطط الجارم تنفيذىا 
مف قبؿ كزارتو كحؿ مشاكميا، فالكزارة ىي جياز تنفيذم ضمف أجيزة عديدة متنكعة يشرؼ عمييا 

فالكزراء بيذه المسؤكلية ال يمثمكف الكالية الكبرل التي تمنع المرأة  بنص نبكم مف أف . رئيس الدكلة
 377.تمارسو، فيككف حكـ العمؿ في ىذه الكزارة جائز لممرأة

                                                 
373

.  اٌّؼغُ اٌٛع١و اٌغضء اٌضبٟٔ  
374

  http://www.mosa.gov.ps/arabic_page/main/id_ministry.htm.    www.khilafah,net/subajhisa.php  

 
375

النظريات السياسية في اإلسبلـ، دار :  ؛ محمد ضياء الديف الريس21األحكاـ السمطانية، ص :  الماكردم 
 22 ، ص1969، 5القاىرة ،ط- المعرفة 

376
كقد بيف كثير مف الكتاب كالفقياء رأم المانعيف لتكلي المرأة أم    .  تـ الحديث عف ذلؾ في الكالية العامة  

 ؛ عبد 161- 151المرأة بيف الفقو كالقانكف، ص ص: مصطفى السباعي: منصب سياسي، أنظر الكتب التالية 
- 245النظريات السياسية في اإلسبلـ، ص ص: ؛  محمد الريس146-145أصكؿ الدعكة، ص ص: الكريـ زيداف

253   .
377

. 22النظريات السياسية ، ص:  محمد الريس 

http://www.mosa.gov.ps/arabic_page/main/id_ministry.htm
http://www.mosa.gov.ps/arabic_page/main/id_ministry.htm
http://www.mosa.gov.ps/arabic_page/main/id_ministry.htm
http://www.khilafah,net/subajhisa.php
http://www.khilafah,net/subajhisa.php
http://www.khilafah,net/subajhisa.php
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يناقش الدكتكر يكسؼ القرضاكم فتكل لجنة الفتكل في األزىر التي جاء فييا تحريـ العمؿ السياسي 
: لممرأة، كيرد عمييـ أدلتيـ التي اعتمدكىا، ثـ يقكؿ

أما ما عدا اإلمامة كالخبلفة ... إف عمماء األمة إتفقكا عمى منع المرأة  مف الكالية الكبرل "
فيمكف بيذا أف تككف كزيرة، ك يمكف .  كما في معناىا مف رئاسة الدكلة، فيك مما اختمؼ فيو

حتى أف المجتمع المعاصر في ... أف تككف قاضية، ك يمكف أف تككف محتسبة إحتسابا عاما
ظؿ النظـ الديمقراطية حيف يكلي المرأة  منصبا عاما كالكزارة أك  اإلدارة أك  النيابة، أك  

فالكاقع المشاىد . نحك ذلؾ، فبل يعني ىذا أنو كالىا أمره بالفعؿ، كقمدىا المسؤلية عنو كاممة
أف المسؤكلية جماعية كالكالية مشتركة، تقـك بأعبائيا مجمكعة مف المؤسسات كاألجيزة، 

 378".كالمرأة  إنما تحمؿ جزءا منيا مع مف يحمميا
 

                                                 
378

. 388، ص2فتاكل معاصرة ، ج: الدكتكر يكسؼ القرضاكم 
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 (صمى اهلل عميو وسمم)دور المرأة  السياسي في عيد الرسول : المبحث الرابع
  

ميمان، سكاء في  (صمى اهلل عميو كسمـ)لقد كاف دكر المرأة  في النشاط السياسي في عيد الرسكؿ 
 كمع اتساع الدكلة اإلسبلمية 379 .بداية اإلسبلـ في مكة المكرمة أك  بعد اليجرة إلى المدينة المنكرة

.  اتسع نشاط المرأة  السياسي
 

صمى اهلل عميو )تثبت قمب النبي  (رضي اهلل عنيا)أما في مكة المكرمة، فيذه خديجة بنت خكيمد 
بكممات تدؿ عمى كماؿ عقميا ك صدقيا ك كممات يفكح منيا الحناف كالثناء بقكليا بعد اف قاؿ  (كسمـ

كبل كاهلل ما يخزيؾ اهلل أبدان، انؾ لتصؿ ): لقد خشيت عمى نفسي فقالت (صمى اهلل عميو كسمـ)الرسكؿ
 380(الرحـ، كتحمؿ الكؿ، كتكسب المعدـك ك تقرم الضيؼ ك تعيف عمى نكائب الحؽ

، (صمى اهلل عميو كسمـ) كىي أكؿ مف صدقو كآمف بو، كىنالؾ إيحاءات سياسية لدكرىا الداعـ لو 
فقد بيف كرقة بف نكفؿ أف قكمو سيخرجكنو كأف ىذه ىي سيرة األنبياء في أقكاميـ، كلـ يعرؼ في 

.  إال الثبات كالدعـ (رضي اهلل عنيا)السياؽ مف السيدة خديجة 
 

ككؿ امرأة كانت سباقة إلى اإليماف، إنما كانت تعرؼ ما قد يحصؿ ليا مف قكميا، كخصيصا بعد 
أف عذبف في سبيؿ اإلسبلـ كمنيف سمية أـ عمار بف ياسر، كىي أكؿ شييدة في اإلسبلـ طعنيا أبك 

 381.جيؿ بحربتو فماتت
  

كبعضيف كف سببا في إسبلـ أقاربيف، فيذة فاطمة بنت الخطاب تسبؽ اخاىا عمر باإلسبلـ، ك كاف 
 382.أكؿ باعث لو عمى دخكلو في اإلسبلـ ما سمع في بيتيا مف القرآف

 
كنا انا كامي مف : كىذه زكجة العباس تسبؽ زكجيا إلى اإلسبلـ كقاؿ عبد اهلل بف عباس

 383.المستضعفيف

                                                 
379

تحرير "في كتابو  (صمى اهلل عميو كسمـ)بيف الدكتكر عبد الحميـ أبكشقة دكر المرأة السياسي في عيد الرسكؿ  
   . 439- 411 ، ص ص 2المجمد األكؿ، ج" المرأة في عصر الرسالة

380
   . 1/97كتاب االيماف ، :   ؛ مسمـ 1/25كتاب بدء الكحي ،:  البخارم 

  .   8/20فتح البارم ،:  العسقبلني381
382

. 8/176فتح البارم ، :  العسقبلني 
383

 . 3/462 نفس المصدر  
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 384.كىذه أـ سميـ تسمـ، كزكجيا مالؾ بف النضر لـ يسمـ، كعممت ابنيا أنس بف مالؾ اإلسبلـ

 
كسيمة  (صمى اهلل عميو كسمـ)كشاركت النساء في اليجرة األكلى إلى الحبشة، كىف رقية بنت الرسكؿ 

امرأة أبي حذيفة، ك أـ سممة، ك أـ حبيبة بنت أبي سفياف، ك أسماء بنت عميس، كحمينة بنت خمؼ 
  385. الخزاعية

 
ككذلؾ خرجت النساء مياجرات إلى المدينة المنكرة منيف أـ الفضؿ، ك أـ سممة، أميمة بنت عبد 

المطمب، كزينب بنت جحش، كحمنة بنت جحش، كأـ حبيبة بنت جحش، كحفصة بنت عمر، 
 386.كفاطمة بنت قيس، كسبعية االسممية، كأـ ركماف، كغيرىف الكثير مف الصحابيات

 
في بيعة العقبة األكلى كالثانية مع الرجاؿ، كأيضا  (صمى اهلل عميو كسمـ)كتدؿ مبايعة النساء لمرسكؿ 

كىك إماـ المسمميف في المدينة المنكرة، عمى استقبلؿ شخصية المرأة  السياسية، ك ىي بيعة عمى 
: الطاعة إلماـ المسمميف، قاؿ تعالى

 
يا أييا النبي اذا جاءؾ المؤمنات يبايعنؾ عمى أف ال يشركف باهلل شيئا كال يسرقف كال يزنيف كال  "

يقتمف أكالدىف كال يأتيف ببيتاف يفترينو بيف أيدييف كأرجميف كال يعصينؾ في معركؼ فبايعيف 
 12:الممتحنة" كاستغفر ليف اهلل إف اهلل غفكر رحيـ

 
كشاركت المرأة  في  نشر الدعكة اإلسبلمية، فيذه اـ شريؾ تسمـ ككانت تدخؿ عمى نساء قريش  

 387.كتدعكىف الى اإلسبلـ
  

عندما سمعتو يقكؿ يا أييا الناس، فقالت  (صمى اهلل عميو كسمـ)كىذه اـ سممة تمبي نداء الرسكؿ 
  388.إنني مف الناس: فقالت! إنما دعا الرجاؿ كلـ يدع النساء: قالت. إستأخرم عني: لماشطتيا

                                                 
384

. 425، ص8، ج1967بيركت ،- دار صابر: الطبقات الكبرل:  إبف سعد 
385

؛ إبف 25- 19ـ، ص ص 1984بيركت ، - الدرر في اختصار المغازم كالسير، الكتب العممية:  إبف عبد البر 
. 87ىػ ، ص1400دمشؽ ، - الفصكؿ في اختصار سيرة الرسكؿ، مؤسسة عمـك القرآف: كثير
386

. 276، ص8الطبقات ، ج: ؛  إبف سعد 76- 45ص ص :  إبف عبد البر 
387

 . 466، ص4ىػ، ج1328القاىرة ، - اإلصابة في تمييز الصحابة ، مطبعة السعادة :  إبف حجر العسقبلني 



 152 

فخرجت  (الصبلة جامعة)كىذه أيضا فاطمة بنت قيس، عندما انقضت عدتيا، سمعت النداء ينادم 
فانطمقت فيمف انطمؽ مف الناس فكنت في الصؼ : ، قالت(صمى اهلل عميو كسمـ)فصمت مع الرسكؿ 

 ففاطمة بنت قيس تتباىى بأنيا كانت في الصؼ 389.المقدـ مف النساء كىك يمي المؤخر مف الرجاؿ
األكؿ مف النساء، ك دليؿ عمى عدـ تأخرىا عمى النداء، كىك مكقؼ سياسي يدؿ عمى إحساسيا بأنيا 

.   جزء ال يتجزأ مف المجتمع
 

صمى )كىذه كافدة النساء أسماء بنت يزيد بف السكف، إبنة عـ معاذ بف جبؿ، كمف المبايعات لمنبي 
:  فقالت( صمى اهلل عميو كسمـ)، كمف ذكات المعرفة كالديف، أتت الرسكؿ (اهلل عميو كسمـ

 
: إني رسول من ورائي جماعة نساء المسممين كمين يقمن بقولي، وعمى مثل رأيي"

إن اهلل تعالى بعثك إلى الرجال والنساء، آمنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء 
 قواعد بيوت، ومواضع شيوات الرجال وحامالت أوالدىم، 390مقصورات مخدرات

ذا خرجوا  ن الرجال فضموا عمينا بالجمع والجماعات و شيود الجنائز والجياد، وا  وا 
لمجياد حفظنا ليم امواليم وربينا أوالدىم أفنشاركيم في األجر يا رسول اهلل؟ 

ىل سمعتم : "بوجيو إلى أصحابو فقال (صمى اهلل عميو وسمم)فالتفت الرسول 
 "مقالة إمرأة أحسن سؤاال عن دينيا من ىذه؟ 

. ال واهلل يا رسول اهلل: فقالوا
إنصرفي يا أسماء، وأعممي من وراءك من النساء : "(صمى اهلل عميو وسمم)فقال 

أن تبعل إحداكن لزوجيا وطمبيا مرضاتو واتباعيا لموافقتو يعدل كل ما ذكرت 
 391 ."لمرجال

 
 كأسماء بنت يزيد لـ يقتصر عمميا عمى بيتيا كحسف تبعميا لزكجيا كتربية أكالدىا كرعايتيـ، 
بؿ كانت مف المجاىدات، فقتمت يـك اليرمكؾ بعمكد خبائيا تسعو مف الركـ، كىي مف البلتي 

 392." حضرف بيعة الرضكاف

                                                                                                                                                 
388

   . 7/67كتاب الفضائؿ ، :  مسمـ 
389

 . 8/203كتاب الفتف ،:  نفس المصدر 
390

. المكاتي في الخدكر، ام    البيكت:  مخدرات  
391

:  ؛ الذىبي 4/1787ىػ، 1328بيركت ،- اإلستيعاب في معرفة األصحاب، دار صادر: إبف عبد البر:  أنظر 
.  3/532، 1982بيركت ،- سير أعبلـ النببلء، مؤسسة الرسالة 
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صمى اهلل عميو )  كلقد شاركت المرأة  في الجياد جنبان الى جنب مع الرجاؿ في عصر الرسكؿ 

غزكت مع : "، كمنيف أـ عطية األنصارية حيث تقكؿ(رضي اهلل عنيـ)، كعصر الصحابة (كسمـ
 393".سبع غزكات (صمى اهلل عميو كسمـ)رسكؿ اهلل 

  
يغزك بأـ سميـ كنسكة مف األنصار معو اذا غزا، فيسقيف الماء  (صمى اهلل عميو كسمـ)ككاف الرسكؿ 

 (صمى اهلل عميو كسمـ)كنا نغزك مع النبي :  كىذه الربيع بنت معكذ قالت394.ك يداكيف الجرحى
ككانت رفيدة األنصارية امرأة .  فنسقي القـك كنخدميـ، كنداكم الجرحى ك نرد القتمى إلى المدينة

 395.تداكم الجرحى ك تحتسب بنفسيا عمى خدمة المسمميف يـك الخندؽ
 

نيما لمشمرتاف يكـ أحد: قاؿ (رضي اهلل عنو)كعف أنس  أرل خدـ - كلقد رأيت عائشة كأـ سميـ كا 
تنقبلف القرب عمى متكنيما ثـ تفرغانو في أفكاه القكـ، ثـ ترجعاف فتمؤلنيا، ثـ تجثياف - سكقيما

 396.تفرغانيا في افكاه القـك 
 

في سبيؿ اهلل لمدفاع عف الدكلة  (أم تقاتؿ)تجاىد  (نسيبة بنت كعب المازنية)كىذه أـ عمارة 
، ك قاتمت جكيرية (كما ذكر سابقا)كمف ينكر جياد خكلو بنت االزكر، كأسماء بنت يزيد . اإلسبلمية

بنت أبي سفياف األعداء قتاالن شرسان يكـ اليرمكؾ، ك قد حكى إبف كثير عف شجاعة النساء في 
 397.معركة اليرمكؾ

  

                                                                                                                                                 
392

 نفس المصدر   
393

. 455، ص 8الطبقات ، ج:  ؛ إبف سعد12/194كتاب الجياد ، :  مسمـ 
394

. 8/188كتاب الجياد ، :  مسمـ  
395

اإلصابة في : ؛ العسقبلني3/144السيرة النبكية ، : إبف ىشاـ. ،   186- 2/185زاد المعاد ، :  ابف القيـ 
. 3/532سير أعبلـ النببلء ، :  ؛ الذىبي4/302تمييزالصحابة، 

396
. 12/189؛  مسمـ ، كتاب الجياد كالسير ،7/361فتح البارم ، كتاب المغازم ،: العسقبلني 

397
الصحابيات كالصالحات حكؿ الرسكؿ : مجدم فتحي السيد: لمكضكع جياد الصحابيات أنظر الكتب التالية  
البداية كالنياية، دار :  ؛ إبف كثير283 - 168ت، ص ص.القاىرة ، ب- ، المكتبة التكفيقية (صمى اهلل عميو كسمـ)

:  ؛  إبف سعد523- 520، ص ص 3سير أعبلـ النببلء ، ج:  ؛الذىبي7/13، 1977، 2بيركت ،ط- الفكر 
. 418، ص ص 4اإلصابة في تمييز الصحابة ، ج:  ؛ العسقبلني 415- 412، ص ص 8الطبقات ، ج
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كمف المكاقؼ السياسية المتميزة لممرأة المسممة إعطاء األماف لمرجاؿ مف الكفار، فقد أعطى رسكؿ 
مكافقتو عمى أماف ابنتو زينب لزكجيا أبي العاص، ككذلؾ استئماف أـ  (صمى اهلل عميو كسمـ)اهلل 

حكيـ بنت الحارث بنت ىشاـ لزكجيا عكرمو بف أبي جيؿ، ككذلؾ عمى أماف أـ ىاني لرجميف مف 
 398".قد أجرنا من أجرت يا أم ىاني": أحمائيا مف الكفار مف بني مخزـك كقكؿ الرسكؿ ليا

 
يـك  (صمى اهلل عميو كسمـ)كمف العمؿ السياسي تقديـ النصح كالمشكرة، فقد أشارت أـ سممة لمرسكؿ 

.  الحديبية
 

كدكرىا السياسي في " رضي اهلل عنيا"كمف المكاقؼ السياسية المتميزة، مكاقؼ أـ المؤمنيف عائشة 
صمى )كعيد الخمفاء الراشديف، فمنيا أنيا كانت تييئ لمرسكؿ  (صمى اهلل عميو كسمـ)عيد الرسكؿ 
كبرز دكرىا أيضا في . االستقرار النفسي، كتساعده بما تستطيعو في السمـ كالحرب (اهلل عميو كسمـ

عيد الخمفاء الراشديف، فكانكا يرجعكف الييا في األمكر  الشرعيو، ككانت قد استقمت بالفتكل في 
  399.عيدىـ إلى أف ماتت

 
رضي )، فقد طالبت  (رضي اهلل عنو)كقد برز أيضا دكرىا السياسي في خبلفة عمي بف ابي طالب 

،  كرأل (رضي اهلل عنو)عمي بف أبي طالب بإقامة القصاص عمى قتمة عثماف بف عفاف (اهلل عنيا
  400.عمي التريث في األمر حتى تستقر األمكر،  كلكف البعض استغؿ غضب عائشة فكانت الفتنة

 
كفي عيد الخمفاء الراشديف،  (صمى اهلل عميو كسمـ)ىكذا برز دكر المرأة  السياسي في عيد الرسكؿ 

فشاركت في الجياد كالقتاؿ كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، حتى كلك أنيا لـ تتقمد منصبان 
. سياسيان رسميا

  
صمى اهلل عميو )كيركز كثير مف المعارضيف لعمؿ المرأة  السياسي الكظيفي الرسمي عمى أف الرسكؿ 

كالصحابة لـ يكلكا امرأة أم منصب سياسي، مع أف دكاعي مشاركة المرأة السياسي كما بينا  (كسمـ
رضي اهلل )كالصحابة  (صمى اهلل عميو كسمـ)كلكف طبيعة الحياة في عيد الرسكؿ .كثيرة في عيدىـ 

كحديث عمر .  تختمؼ عما نحف عميو اآلف، لذلؾ لـ تكؿ أم  منصب سياسي في ذلؾ الكقت (عنيـ

                                                 
398

 . 1179 ، ِغٍُ فالح اٌّغبفش٠ٓ سلُ 2935 اٌجخبسٞ، اٌغض٠خ سلُ  
399

   . 375، ص2الطبقات الكبرل ، ج: ؛ إبف سعد187، ص2سير أعبلـ النببلء ، ج:  الذىبي 
     .16، ص5الطبقات ، ج:  ؛ إبف سعد240- 228، ص ص 7البداية كالنياية، ج:  إبف كثير400
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كنا ال نعد لمنساء شيئا قبؿ اإلسبلـ، : "يبيف طبيعة تمؾ الحياة إذ قاؿ (رضي اهلل عنو)بف الخطاب 
 401".فمما جاء اإلسبلـ كذكرىف اهلل رأينا ليف بذلؾ حقا مف غير أف  ندخميف في شيء مف أمكرنا

 
فاألمر يعكد الى العرؼ االجتماعي السائد في ذلؾ الكقت، فكيؼ يكلكف المرأة  مف بعد أف كانت ال 
تعد شيئا في تمؾ الفترة، أما بعد اليجرة إلى المدينة فتغيرت طبيعة الحياة اإلجتماعية ىناؾ، كبرز 

.  دكر المرأة  السياسي بصكرة أكبر
 

أما اليكـ، فالظكاىر اإلجتماعية كالسياسية كاالقتصادية فتختمؼ، فظاىرة االستعمار التي عمت 
كتكسيع . األقطار العربية  جعمت المرأة  تشارؾ في السياسة كالجياد،  كخرجت المرأة  لمعمـ ك العمؿ

كالحياة . دائرة اإلعبلـ مكف المرأة  مف متابعة األمكر  السياسية،  مما زاد الكعي السياسي عندىا
اإلجتماعية في المجتمع الحديث تعقدت كبرزت قضايا مثيرة تتعمؽ بالمرأة ، كحتى تككف أكثر إدراكا 
ككعيا بتمؾ القضايا كطرؽ عبلج المشكبلت المترتبو عمى ذلؾ، كاف عمييا المشاركة في المجالس 

.  المحمية كاإلنتخابات كالمجالس التشريعية، كذلؾ إلبداء رأييا ككجية نظرىا
 

فالمرأة  المسممة عمييا اإلىتماـ بالشؤكف السياسية  في حدكد معرفتيا كعمميا ككعييا السياسي، 
ىتمامات كاسعة في األمكر   فالنشاط السياسي يحتاج الى قدر كبير مف الكعي كاالثقافة ، كا 

االجتماعيو ك السياسية  كقدر كبير مف المؤىبلت التي تؤىؿ المرأة  لمقياـ بيذه الميمة، كال يعني 
االختبلؼ في اآلراء ترؾ االمر كالسككت عنو، كال أف تختار بيف اآلراء بما يناسب العادات كالتقاليد، 
أك  بحسب اليكل، فيجب أف يككف ىناؾ معايير لؤلخذ بأم رأم عمى شرط أف تتناسب ىذه المعايير 

.  مع الشريعة اإلسبلمية، كىذا يتطمب مف المرأة  الخركج كاإلنخراط في صركح العمـ
  

كصمت المرأة  اليـك إلى مجاالت عمؿ كثيرة في العالـ العربي كاإلسبلمي، كمنيا منصب مديرة 
أما في المجاالت السياسية  فقميؿ جدا مف النساء مف كصمت إلى كزيرة أك منصب ككيمة . جامعة
إف مف حؽ المرأة  العمؿ في السياسية كما الرجؿ، فيي مساكية لمرجؿ في الحقكؽ كالكينكنو، .  كزارة

كفي المناصب العميا في الدكلة كما نجحت  (المجمس التشريعي)كىى قادرة عمى أف تنجح في البرلماف
: في التعميـ ك الطب ك اإلدارة حينما أعطيت الفرصة كالرجؿ،                 قاؿ تعالى

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وىو مؤمن فمنحيينو حياة طيبة ولنجزينيم أجرىم بأحسن ما "
 97:النحل" كانوا يعممون

                                                 
     .8/944 البخارم ، كتاب المباس ،401
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 كعمينا أال نقكؿ أف عمى المرأة  أال تعمؿ بالسياسية  مف باب سد الذرائع خكفا مف اإلختبلط  
فيؿ قاعدة سد الذرائع تمنع الحقكؽ كتمغييا؟  لقد أعطى اإلسبلـ المرأة  . بالرجاؿ ككقكع الفتنة

حقكقيا كاعترؼ بأىميتيا، كقاعدة سد الذرائع ال يمكف اف تحـر حبلال أك تحؿ حراما، كىي ليست بقكة 
كلكف ىي عاداتنا ك تقاليدنا التي ال ترل في المرأة  إال المككث في البيت كالطبخ . النصكص القطعية

كأما األمكر المحظكرة في الشرع فيي التبرج كالخضكع بالقكؿ، كالخمكة . كاإلعتناء بالزكج كاألكالد
بالرجؿ، كماعدا ذلؾ مباح، فإذا اتقت المرأة  كؿ ذلؾ، كسارت عمى مبادئ الشريعة كاألخبلؽ 

  402.اإلسبلمية، فبل حرج عمييا مف الخركج كالعمؿ في أم  مجاؿ ال يتعارض مع الشريعو اإلسبلمية
 

لقد أكجد اإلسبلـ، في صدره األكؿ، شخصيات نسائية مؤمنة أعطتنا النمكذج المتميز لممرأة المسممة، 
فعمينا أف نعيد سيرتيف، كأف نحيي ىذه النماذج في حياة األمة اإلسبلمية، مما سيككف لو بالغ األثر 

. عمى دكر المرأة  في المجتمع المعاصر 
 

نما ىك مجتمع قائـ عمى التعاكف بيف الرجاؿ  إف المجتمع اإلسبلمي ليس مجتمع رجاؿ كحدىـ، كا 
. كالنساء معا، كؿ لو كظيفتو كميمتو، فاإلسبلـ يشرؾ المرأة مع الرجؿ في أداء الكاجب

 
 

 
 

 
الفصل الخامس                                                                                       

اإلعالم والدعوة ودور المرأة  
 
دور اإلعالم وأىميتو في المجتمع المعاصر  (1
 حقيقة واقع المرأة  في اإلعالم المعاصر (2

 الدور اإليجابي والسمبي لممرأة في اإلعالم (3

 عمل المرأة في اإلعالم وموقف الشريعة منو (4

                                                 
402

. 185- 182 /3تحرير المرأة في عصر الرسالة، المجمد األكؿ ج: عبد الحميـ أبك شقة: انظر  
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 (األمر بالمعروف والنيي عن المنكر)دور المرأة  في الصحوة اإلسالمية  (5
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الفصل الخامس 
 
" اإلعالم والدعوة ودور المرأة"

   
تمييد 

   إف لئلعبلـ أىمية كبرل في حياة اإلنساف، فبل يمكف لئلنساف أف يستغني عف اآلخريف في فيـ 
كيعتبر اإلعبلـ األداة الرئيسة في عممية االتصاؿ بيف الناس، كاإلعبلـ  الكثير مف مجريات األمكر،

أصبح الشريؾ في جميع المجاالت كالتي تشمؿ األمكر السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 
. التي دخمت كؿ مؤسسة كبيت(االنترنت )بعد ىذه الثكرة المعمكماتية عف طريؽ شبكات المعمكمات 

 
 403.اشتؽ لغة مف العمـ كمف ايصاؿ المعمكمات الصحيحة لمناس:  اإلعبلـ في المغة

  
 التي تشمؿ جميع أنشطة اإلعبلـ في المجتمع 404ىك عممية اإلتصاؿ: اإلعبلـ في اإلصطبلح

ككسائمو المرئية كالسمعية كالكتابية التي تؤدم الكظائؼ اإلخبارية كاإلرشادية كالتركيجية كالتعميمية 
 405.كالرياضية عمى المستكل الدكلي كالمحمي

 
نجد أف غطرسة اإلعبلـ الغربي، كسيطرتو عمى كسائؿ اإلعبلـ بجميع أنكاعيا أدل إلى نشر الفساد 
بجميع أنكاعو، فأصبحت قضية اإلعبلـ مف القضايا المصيرية فعمى المسمميف السعي إليجاد صكت 

. يصدح بالحؽ حتى يسمعكا صكتيـ لكؿ العالـ
 

يقكؿ الشيخ عمر التممساني إف انفجار الصحكة اإلسبلمية في كافة أرجاء العالـ، بحاجة إلى إعبلـ 
صادؽ، يتحدث بمساف ىذه الصحكة، كيعبر عف آالميا، األمر الذم جعؿ لمحركة اإلسبلمية 

 406.المعاصرة، صكالت كجكالت في كافة المجاالت
                                                 

403
- اإلعبلـ اإلسبلمي في مكاجية اإلعبلـ المعاصر، دار البشيرلمثقافة كالعمـك اإلسبلمية:  عبداهلل قاسـ الكشمي 

. 9، ص2طنطا، ط
404

عبلـ إسبلمي ىادؼ ، النظرية : زيف العابديف الركابي.  ىك بث المعمكمات كتمقييا كىضميا:  اإلتصاؿ  نحكا 
 . 6، ص2، ط1989الخميؿ ، - اإلسبلمية في اإلعبلـ كالعبلقات اإلنسانية، مؤسسة االعتصاـ لمطباعة كالنشر

   14 – 7 نفس المرجع، ص ص405

406
، نحك إعبلـ إسبلمي ىادؼ، مؤسسة االعتصاـ لمطباعة " اإلعبلـ اإلسبلمي في العيد المكي: " عمر التممساني 

 .  3، ص1989 2الخميؿ ، ط- كالنشر
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إف اهلل ال يغير ما بقـك حتى : "كاإلعبلـ عممية تفاعؿ كاستجابة بيف المرسؿ كالمستقبؿ، قاؿ تعالى

 . 11:الرعد". يغيركا ما بأنفسيـ
لمذيف استجابكا لربيـ الحسنى كالذيف لـ يستجيبكا لو لك أف ليـ ما في األرض جميعان : "كقكلو تعالى

. 18: الرعد". كمثمو معو الفتدكا بو أكلئؾ ليـ سكء الحساب كمأكاىـ جينـ كبئس المياد
 

كاإلعبلـ اإلسبلمي يجب أف ال يككف مجرد دركس كمكاعظ، كلكف يجب أف يككف شامبل لكؿ المكاد 
جتماعية كسياسية كتركيحية  التي يحتاجيا المجتمع مف رسائؿ كأخبار كندكات كبرامج إقتصادية كا 

كالذم يعبر عف عمـ كثقة .  كثقافية كيككف مكجيا إلى الناس كافة، كتزكيد العالـ باإلعبلـ الصادؽ
كيجب عمى الدكؿ العربية . كحقيقة، بعيدا عف العبارات الجارحة كالمكاقؼ الخميعة كالدعايات المتيافتة

كاإلسبلمية أف تككف لدييـ القدرات التي تمكنيـ مف إقامة إعبلـ بالغ القكة شديد األثر، عندىا يتحقؽ 
لنا ما نصبكا إليو مف إعبلـ ىادؼ، كعندىا يرسـ دكر لممرأة المسممة في ىذا اإلعبلـ بمختمؼ 

. أشكالو بما يتكافؽ مع الديف كالشريعة
 

كىناؾ تداخؿ بيف مفيـك اإلعبلـ كالدعكة، فالبعض يركف أف اإلعبلـ اإلسبلمي ىك دعكة إسبلمية، 
. كالبعض اآلخر يركف أف اإلعبلـ يختمؼ عف الدعكة، كذلؾ نتيجة كسائؿ اإلعبلـ المسيطرة اليكـ

 
: معنى الدعوة

 
فالدعكة ىي التبميغ كاإلعبلـ ىك الكسيمة .  كالحقيقة أف الدعكة ليست إعبلما، كاإلعبلـ ليس دعكة

كالدعكة بمفيكميا الشرعي أكسع مف اإلعبلـ، ألف . األساسية لمدعكة التي يتـ عف طريقيا تبميغ الدعكة
، بؿ عف طريؽ القدكة الحسنة . ىناؾ دكال، مثؿ إندكنيسيا، دخمت اإلسبلـ دكف إعبلـ كما نعرفو اليـك

 
 
 
 

: الفرق بين الدعوة واإلعالم
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لذلؾ يجب التمييز بيف الدعكة كاإلعبلـ، فالدعكة تتميز بالثبات كالديمكمة، أما اإلعبلـ فيك أسمكب 
يصاؿ كممة . يتغير حسب الزماف كالمكاف، كالدعكة عمؿ كقكؿ، أما اإلعبلـ فيك قكؿ فتبميغ الدعكة كا 

 407.اإلسبلـ إلى العالـ أجمع يتـ عف طريؽ الكسائؿ اإلعبلمية
 

                                                 
407

سمسمة قضايا الفكر - قضايا إشكالية في الفكر اإلسبلمي المعاصر: (محرر)نصر محمد عارؼ :  أنظر  
.  335-327ـ، ص ص1997القاىرة، - ، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي-اإلسبلمي
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دور اإلعالم وأىميتو في المجتمع المعاصر : المبحث األول
 

إف اإلعبلـ في كقتنا الحاضر يعتبر المصدر الرئيس في التأثير عمى الناس كالتعامؿ معيـ صغاران 
ككباران، رجاال كنساء، ألف كسائؿ اإلعبلـ أصبحت متعددة كمكجكدة في كؿ بيت تقريبا، كال يكاد 

. يخمك بيت مف أحدىا
 

كالمسيطر، بؿ الذم يكاد يحتكر . كاإلعبلـ كما بينا ىك عممية اإلتصاؿ بيف المرسؿ كالمستقبؿ
في بث المعمكمات   (CNN:مثبل)كسائؿ اإلعبلـ، ىك مف يعتمد عمى العبلمات المسجمة المشيكرة 

 كقد يؤثر في سمكؾ المستقبؿ كىذا ىك اليدؼ الرئيس لئلعبلـ، كاإلستجابة ىي ،كالصكر كاآلراء
. إحدل التغيرات التي تحدث لذىف المستقبؿ لممعمكمات التي يزكده بيا اإلعبلـ

 
فاإلعبلـ عمى مر العصكر ييدؼ إلى تزكيد الناس بالمعمكمات، كيمكف أف تككف تمؾ المعمكمات 
حقائؽ أك خياالن بمختمؼ الكسائؿ، ابتداء بقرع الطبكؿ كنفخ األبكاؽ كحتى كسائؿ اإلعبلـ الحديثة 

التي أصبحت أكبر كسيمة  (اإلنترنت)كالمذياع كالتمفاز كالصحؼ كالمجبلت، ك الشبكة اإللكتركنية 
إعبلـ لسيكلة التعامؿ معيا، كانتشار المحطات الفضائية عمى مستكل العالـ، كالتي أصبحت  أكبر 
ناث، فمئات المحطات  مؤثر عمى كؿ شرائح المجتمع، كخصكصان عمى جيؿ الشباب مف ذككر كا 
الفضائية، عبر األقمار الصناعية، تكاد تقتحـ كؿ بيت كمنزؿ، كدكف أم ضكابط شرعية، إال مف 

. رحـ ربي، سكاء مف المحطات الممتزمة أك مف الناس
 

كالذيف يقكمكف عمى اإلعبلـ ليـ أىداؼ كثيرة، منيا الجمي الكاضح، كمنيا الخفي المغرض، كميما 
يكف اليدؼ فإف أثر اإلعبلـ أصبح كبيران كخطيران كخاصة عمى األجياؿ الصغيرة، فإف عرض أفبلـ 

الرعب كاإلباحة عمى الشاشات الصغيرة، يكلد العنؼ كيحرؾ الغرائز، فبل نستغرب مف تصرفات 
كاآلف ىنالؾ في الغرب مف ينادم بمنع عرض تمؾ البرامج في الكقت الذم . األطفاؿ ألنيـ يقمدكف

يشاىد فيو األطفاؿ الشاشة، فمماذا ال يقـك المسممكف بمنع البرامج اإلباحية كاإلعبلنات الخميعة التي 
. ال تخمك كاحدة منيا مف إمرأة تكاد تككف عارية

 
كلقد أصبحت المحطات التمفزيكنية تستغؿ فتيات في مقتبؿ العمر، مندفعات كراء الشيرة كالكسب 

. المادم، لئلشتراؾ في الغناء أك التمثيؿ أك اإلعبلنات أك البرامج اليابطة
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كأكثر ما يؤثر عمى المرأة  الصحافة كاإلذاعة كالتمفاز ككثرة اإلىتماـ بأمكرىا، فأصبحت تردد ما 
يقكلو ركاد تحرير المرأة  اقتداءن بالغربييف باليجكـ الخبيث عمى المرأة  المسممة لممطالبة بحريتيا 

. كمساكاتيا بالرجؿ لمتخمص مف بعض الكاجبات الدينية
 

فاإلعبلـ ىك أكبر سبلح فتاؾ لتقكيض المجتمعات اإلسبلمية كنقؿ األكبئة اإلجتماعية الغربية إلى 
 المقّدـ أنو كاف لمييكد دكر كبير في ىذا المضمار، فأكؿ 408العالـ اإلسبلمي، كيرل محمد إسماعيؿ

سينما أنشئت في مصر كانت تعكد إلى الييكد، باإلضافة إلى الكتابات اإلباحية التي تـ نشرىا في 
األكساط كالمجتمعات اإلسبلمية، كبالمقابؿ تـ تقكيض صناعة األفبلـ اإلسبلمية، كركقب أصحابيا 

  409.لمعمؿ عمى إفساد المرأة  المسممة في مياديف مختمفة
كمصر بمد -           أقكؿ، ألـ يتقدـ أكلئؾ الذيف أرادكا إنشاء السينما إلى السمطات المصرية 

بطمب ترخيص؟ كىؿ المشكمة ىي في دار السينما أـ فيما يعرض؟  أكليس نصيب األسد - إسبلمي
اليكـ مف المؤسسات اإلعبلمية اليابطة ممكان لممسمميف؟  فمماذا ال نتحمؿ نحف مسؤكلية ما يجرم 

داخؿ مجتمعاتنا كنبحث عف جذكر المشكمة، بدال مف إلقاء المـك عمى الغير دائما؟  
 

إف الصحافة تعمؿ جاىدة لتحقيؽ أىداؼ خطيرة في إفساد المجتمعات عف طريؽ المرأة  بجعميا 
تتمرد عمى الفطرة التي فطرت عمييا، كذلؾ بإشاعة حؽ التبرج كالسفكر كاإلختبلط، كتدعك الصحافة 

يقاظ الشيكات ذلؾ بينما يدعك اإلسبلـ إلى إغماد سبلح الفتنة في . إلى المبلبس الضيقة كالعرم كا 
. كافة األكساط كالمجتمعات

 
إف مف أخطر األمكر اإلعبلمية التنكر لؤلعراؼ كالقيـ اإلسبلمية السامية، كذلؾ باالىتماـ بالممثبلت 

كالمغنيات كالراقصات كعارضات األزياء كالمذيعات المتبرجات في جميع الدكؿ العربية كاإلسبلمية 
حتى أصبحت الفتيات في سف المراىقة، ينظرف إلى ىؤالء عمى أنيف مثميف األعمى في الممبس 

. كالمأكؿ كالعادات كالتقاليد، كأصبح حمـ الفتاة العربية أف تككف كيذه الممثمة أك تمؾ المغنية
 

                                                 
408

َ ، ٠ٚؾًّ ؽٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌطت ِٓ عبِؼخ اٌغغىٕذس٠خ 1952 ِؾّذ ئعّبػ١ً اٌّمّذَ ،٘ٛ اٌذاػ١خ اإلعالِٟ ٌِٛٛد فٟ ِقش ػبَ  

،ٌٚغبٔظ اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ ِٓ عبِؼخ األص٘ش ، ٚ٘ٛ ِٓ أٔقبس اٌغٕخ ٠ٚؼًّ ثبٌذػٛح اٌغٍف١خ ، ٌٚٙٛ اٌىض١ش ِٓ اٌّؾبمشاد ٚاٌذسٚط فٟ 

 (اٌذػٛح ٚاٌذػبح )  www.islamway.com.اٌذػٛح ئٌٝ هللا ػض ٚعً
409

 ؛ عمر 142-138، ص ص 1999 12الرياض ط- عكدة الحجاب، دار الطيبة :  محمد إسماعيؿ المقدـ 
. 317-316، ص ص1997 عماف، –محاضرات إسبلمية ىادفة، دار النفائس : األشقر
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 410:كيتمثؿ دكر اإلعبلـ في المجتمع باألمكر  التالية
 

ضركرة تكعية األمة بأىمية اإلعبلـ كالتذكير بأننا أمة قاـ تاريخيا مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ : أكالن 
. المقركءة مثؿ الكتب كالمسمكعة مثؿ المنابر

 
اإلحتفاء بالبحكث كالدراسات كالممارسات اإلعبلمية عمى اختبلؼ ىكيتيا كتكجيياتيا كاالستفادة : ثانيان 

. منيا مع تحفيز اإلسبلمييف مف ذكم الخبرات لتقديـ آرائيـ كمعالجتيـ
 

إيجاد البدائؿ اإلسبلمية في مجاؿ اإلعبلـ بمختمؼ فنكنو، عمى أف تككف ممتزمة بالرؤية : ثالثان 
. اإلسبلمية

 
عدـ حصر اإلعبلـ بالبحث الديني، كيجب أف تككف الرؤية شاممة لئلعبلـ اإلسبلمي في : رابعان 

. جميع األمكر السياسية كاإلجتماعية كالثقافية كالترفييية كاالقتصادية
 

اإلعبلـ بالكاقع المعاصر، بحيث يستند في مضامينو إلى تصكر مكضكعي لكاقع متمقيو : خامسان 
. كالمستفيديف منو كاحتياجاتيـ الحقيقية

 
أف يككف لئلعبلـ اإلسبلمي ىدؼ رئيس ينشده كيسعى إلى تحقيقو، ال يككف جؿ نتاجو ردكد : سادسان 

بحيث " كقائية بنائية"أفعاؿ ألطركحات اآلخريف، أك تفنيد آراء كىجمات، بؿ تقديـ مادة ذات ميمة 
. تبيف شخصية المرأة كالرجؿ المتميزة كالمستقمة

 
كمع ىذا كمو، فاإلعبلـ يؤدم رسالة كبيرة، كتقع المسؤكلية الكبيرة عمى مف يتكلكف التخطيط كالتنفيذ 

كالمرأة، كما الرجؿ، ليا دكر كبير في ذلؾ، ألنيا . لكسائؿ اإلعبلـ بكافة أشكاليا كأساليبيا كأنكاعيا
. تحتؿ الجزء األكبر في كسائؿ اإلعبلـ المختمفة

 

                                                 
- التخطيط اإلعبلمي في ضكء اإلسبلـ ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر: محمكد كـر سميماف:  انظر الكتب التالية410

 . 335-327؛ كقضايا إشكالية في الفكر اإلسبلمي المعاصر ، ص ص19-18بيركت، ص ص
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حقيقة واقع المرأة  في اإلعالم المعاصر : المبحث الثاني
  

إف كسائؿ اإلعبلـ اليكـ تسيـ بشكؿ كبير في حقيقة كاقع المرأة  المعاصر كتشكؿ كجيات نظر 
الناس إزاء قضاياىا كيرجع ذلؾ إلى اآلثار اإلجتماعية كالكاقع اإلجتماعي المعاش ألف قضايا المرأة  

. مجتمعية كتنمكية
 

ىؿ استفادت المرأة مف التطكر اليائؿ في كسائؿ اإلعبلـ كتكنكلكجيا المعمكمات؟ كىؿ ساعدت عمى 
 عدـ المساكاة بيف الرجؿ بتحسيف أكضاعيا في العالـ اإلسبلمي؟ كىؿ ظيرت بكادر تغيير لجكاف

كالمرأة ؟ كىؿ عكلجت الفجكة في العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة؟  
  

إف التطكر التكنكلكجي المعمكماتي كتطكر اإلتصاؿ لـ يغير أك يحسف مف كاقع المرأة  في العالـ 
لممرأة، كمنيا  " ةاألدكار التقميدم" اإلسبلمي، فصكرة المرأة  في كسائؿ اإلعبلـ ما زالت تؤكد عمى 

كىذا يرجع . بقاء المرأة  في البيت إال في حالة االحتياج المادم حيف فقداف العائؿ االقتصادم لؤلسرة
إلى المكرثات التقميدية لصكرة المرأة  في المجتمع كالتي تحتاج إلى دراسة مف أجؿ التغيير، فتصبح 
مسؤكلية كسائؿ اإلعبلـ مزدكجة مف ناحية تكعية النساء بحقكقيف كالدكر المنكط بيف ككاجباتيف، 

. كالناحية األخرل ىي اإلسياـ في تغيير فكر الرجاؿ في المجتمع بأىمية دكر المرأة 
  

إف كسائؿ اإلعبلـ في المعالجات التقميدية لقضايا المرأة تتمثؿ فقط في المكاسـ، كأياـ معينة مف 
السنة، كاإلحتفاؿ باليكـ العالمي لممرأة، كالتركيز عمى بعض القضايا الثانكية أك التقميدية، كعادة تركز 

كسائؿ اإلعبلـ عمى قطاعات خاصة مف النساء في العكاصـ كالمدف، كىف العامبلت في مناصب 
، دكف 40-13عميا في السمطة، أك عمى مشكبلت المرأة  في مرحمة الخصكبة كاإلنجاب، بيف سف 

كتتجاىؿ القطاعات النسائية مف القرية كالريؼ، . االىتماـ بمشكبلت المسنات أك  الطفمة األنثى
. كحتى اإلىتماـ بالمرأة البدكية يكاد يككف معدكمان 

 
كأكثر ما تيتـ كسائؿ اإلعبلـ غالبان كبصكرة بالغة بتمؾ الفنانات كالرياضيات كسيدات األعماؿ، 
كتنسى المعممات كالباحثات كالطبيبات كالفبلحات، كترفع قدر الممثبلت كالراقصات كالمغنيات 

. كتجعميف المثؿ األعمى لمفتيات في أمكر الممبس كالمأكؿ كالمظير كالعادات كالتقاليد
كنجد دكر الرجؿ في التحدث عف المرأة  كالتعبير عنيا ىك مف المشكبلت الرئيسة في كسائؿ اإلعبلـ 

اإلسبلمية، فبل يكجد مجاؿ لئلستماع لصكت المرأة، كالرجؿ يتحدث عنيا ألنيا في نظر المجتمع 
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صامتة ال تحسف التعبير عف نفسيا، كالرجؿ الشرقي ال يطيؽ أف يككف لو منافس مف الجنس اآلخر، 
. كذلؾ لعدـ اىتماـ اإلعبلـ بالثقافة الدينية كمعرفة العبلقة كالركابط بيف الرجؿ كالمرأة  في اإلسبلـ

 
ذا نظرنا إلى الصحؼ اليكمية، نجد أنيا تخصص لممرأة صفحة تحت عنكاف  أك   (شؤكف األسرة)كا 

، فيذه الصحؼ ال تنظر إلى المرأة  إال عمى (شؤكف نسائية)أك  (المرأة كالطفؿ)أك  (المرأة كاألسرة)
 كالطبخ كتربية الطفؿ، كالمجبلت النسائية، كال تخرج عف تصكير المرأة  جأنيا مسألة تتعمؽ بالماكيا

فالمرأة  كما تقدميا كسائؿ اإلعبلـ . في صكرة األنمكذج الذم ييتـ بالشكؿ أكثر مما ييتـ بالجكىر
مشغكلة بجماليا كمسرفة في أناقتيا كزينتيا، كأف اىتماميا ينحصر في الحياة األسرية، كيتركز 

اىتماميا في رعاية الزكج كاألكالد، بعيدة عف االىتماـ بالقضايا المجتمعية أك الشؤكف السياسية أك 
فالمجبلت النسائية تيتـ بالجكانب الجمالية كالمظيرية . االقتصادية أك حتى الثقافية أك العالـ الخارجي

.  كالنحافة كبرامج التغذية، باإلضافة إلى المشاكؿ العاطفيةجلممرأة كاألزياء كالماكيا
 

كال ننسى أف المجبلت كجياز التمفاز تعد مف أكبر المجاالت لنشر اإلعبلنات التجارية، كالتي عادة 
فتظير المرأة  كىي تتراقص . ما تستخدـ المرأة  فييا لتركيج تمؾ السمع كتكزيع المنتجات عف طريقيا

دكف االعتبار آلدميتيا فيي أصبحت كسيمة لتسكيؽ . عارية ال يستر بدنيا سكل القميؿ مف الثياب
فأم سمعة كانت، أصبحت ال تصمح إال إذا ظيرت إمرأة، تكاد تككف . المنتجات كجذب القكة الشرائية

عارية، بحركات مبتذلة تركج ليذه السمعة، حتى لك كانت شفرة حبلقة أك عطرّا لمرجاؿ، أك سيارة، كال 
فتعتمد عمى  (الفيديك كميب)كأما األغاني التي تصكر بما يقاؿ لو . ننسى المنتجات النسائية

أغنية " تصمح"الرقصات المثيرة كالحركات الجنسية كالعرم كالخبلعة بما يسمى الرقص العصرم كال 
اليـك بدكف تمؾ المشاىد التي يشاىدىا األطفاؿ كؿ يـك عمى شاشات التمفاز كتركيجيا عف طريؽ 

. األشرطة كاألقراص المغناطيسية مما يعد إىدارا لبراءة ىؤالء األطفاؿ
 

كىـ -إف ىذه المجبلت كاإلعبلنات التجارية كاألغاني تؤكد عمى أف المسئكليف في الصحافة النسائية 
غفاؿ - رجاؿ عادة يقتنعكف بأف القضية األكلى بالنسبة لممرأة العربية ىي تنمية اىتماميا بأنكثتيا كا 

. قدراتيا األخرل كإنساف ككمكاطف
 

كلكف ىناؾ مف الصحؼ كالمجبلت القميمة تيتـ بأبرز المشكبلت التي تعاني منيا المرأة  في كثير 
. مف المجاالت كالعمؿ كالعادات كالتقاليد كبعض التشريعات كالقكانيف الكضعية
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أما المسمسبلت التمفزيكنية فغالبان ما تركز عمى صكرة المرأة  التي ىي بحاجة إلى سند كعكف كحماية 
كرعاية مف الرجؿ، كتصكر المرأة  في القطب السمبي، كالرجؿ في القطب اإليجابي،كتبرز قدرتو عمى 
التصدم، كحؿ المشكبلت دكف االستناد إلى مساعدات ، أما المرأة فضعيفة ال تستطيع أف تكاصؿ 
ركب الحياة دكف ىذا الرجؿ المسؤكؿ عنيا، كتبيف أف قيمة الرجؿ تبرز في العمؿ خارج البيت، في 

حيف أف قيمة المرأة  تبرز في الزكاج كالحياة العائمية األسرية كرعاية الزكج كاألبناء، كتبيف تمؾ 
المسمسبلت أف القرارات دائمان يجب أف تككف دائمان بيد الرجؿ في حيف أف المرأة  إذا أخذت قرارا في 

 411.حياة األسرة انتيى األمر بتدمير تمؾ األسرة
 

كىذا تجاكز لقدرات تمؾ المرأة  مع أف الشريعة السمحاء حيف أسندت القكامة لمرجؿ منحت المرأة  
كمكـ راع ككمكـ مسئكؿ  : "(صمى اهلل عميو كسمـ)ىذه المسؤكلية في غياب الرجؿ فحديث الرسكؿ 

عف رعيتو، فاإلماـ راع كىك مسؤكؿ عف رعيتو، كالرجؿ في أىمو راع كىك مسؤكؿ عف رعيتو، كالمرأة  
 412.في بيت زكجيا راعية كىي مسؤكلة عف رعيتيا

 
كقد حمؿ القرآف العظيـ المرأة أعظـ المسؤكليات في الحياة اإلسبلمية في الدعكة إلى جانب الرجؿ، 

كالمؤمنكف كالمؤمنات بعضيـ أكلياء : "كىي مسؤكلية األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر لقكلو تعالى
. 71:التكبة" اآلية-بعض يأمركف بالمعركؼ كينيكف عف المنكر

 
ككاف رأييا صائبا في تمؾ  (صمى اهلل عميو كسمـ)كىذه أـ سممة يـك الحديبية تشير عمى الرسكؿ 

. المكقعة، كقد أنقذت المكقؼ، كما تقدـ
كالمسمسبلت أيضان تسعى ألف تظير صكرة المرأة  التقميدية عمى أنيا دائمان تضحي كتتنازؿ، أما 

. المرأة العصرية المتقدمة فذات طمكحات عالية
 

ذا نظرنا إلى اإلستقبلؿ المادم فإف المسمسبلت تبيف أف المرأة  المستقمة ماديان عف الرجؿ، كذات  كا 
ماؿ، تصبح مستيجنة في المجتمع، كأنيا بحاجة إلى رجؿ ليدير أمكرىا المالية كعادة ما تفشؿ المرأة  

. في إدارتيا المالية ألف ىذا االستقبلؿ يؤدم إلى طمع الرجاؿ بيا كفشميا
 

(:  26/4/2002الجمعة )" صكت الحؽ كالحرية"كتقكؿ سامية الخميمي في جريدة 

                                                 
411
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لقد رسـ صناع المكضة منياجان تسمؾ فيو الفتاة مسالؾ عديدة كسببلن شتى بغية "

الكصكؿ الى عالـ الجماؿ، كأم     جماؿ كمجاؿ كضعكا لو معايير كسنكا لو 
القكانيف، كىي عممية غسؿ دماغ كاممة لمفتاة مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ بكافة 

كسائميا التي ىي أشبو بالبحار العاتية، حيث تقدـ عارضة األزياء عمى أنيا القدكة 
فحرص ىؤالء أف يجعمكا . في الجماؿ كاألناقة، كجعميا األنمكذج الجميؿ لكؿ فتاة

أىداؼ المرأة  االىتماـ بالرشاقة مف أنظمة الغذاء كالبرامج الرياضية كاإلىتماـ 
بالمبلبس كالماكياج كاألحذية كالحقائب، فيصبح جؿ اىتماميا في مظيرىا حيث 

فأصبحت المرأة  مجرد دمية تحركيا أنامؿ . تبحث عف اإلعجاب في عيكف الرجاؿ
خفية تستيدؼ تغيرات خطيرة في المجتمعات اإلسبلمية كأنسكىا مكانتيا الحقيقية في 

." المجتمع
 

 413      أثر اإلعالم عمى المرأة  العربية؟
ليس ىناؾ مف ينكر أثر اإلعبلـ في حياتنا اليكمية ، فقّؿ ما يخمك بيت مف جياز التمفازحتى كلك 
كاف في رؤكس الجباؿ ، فيذا الجياز السحرم يعطي كؿ فرد ما يريد ، العمـ ، الريضة، الفف، 

كليس اإلعبلـ يقتصر عمى ىذا الجياز، كلكف ىناؾ الجرائد كالمجبلتف كشبكة . المتعة، الديف
المعمكمات فاإلعبلـ دخؿ في حياتنا كتدخؿ فييا، كالسؤاؿ ىك كيؼ أثر اإلعبلـ عمى المرأة، فاإلعبلـ 

: أثر عمى المراة في عدة أمكر منيا 
فقداف المرأة  المسممة ليكيتيا اإلسبلمية كسحب قدر كبير مف انتمائيا لدينيا كتراثيا كعاداتيا  (1 

. كتقاليدىا
إف التقميد كالتبعية لمغرب جعؿ مف الصحافة في البمداف العربية اإلسبلمية التركيج ألنمكذج المرأة (2

 .الغربية التي ىي بعيدة كؿ البعد عف المضاميف اإلسبلمية، كتظير بصكرة عمى أنيا األنمكذج القدكة

تيميش المرأة  في فكرىا كالتعامؿ معيا عمى أنيا جسد، حتى أصبحت المرأة  المعاصرة تعاني مف (3
. فراغ فكرم كانحراؼ

 
: أما دكر اإلعبلـ اإلسبلمي في التصدم لميجمة فقالت: "كتقكؿ فاطمة البطاح في نفس مجمة البياف

إف ثمة حقيقة يفترض أف يعترؼ بيا، كنعتني بجكانبيا كىي اقتصار الصحكة اإلسبلمية ذات الرصيد 
الجماىيرم الكبير إلى اإلعبلـ الشامؿ كالفاعؿ، كىذه الحقيقة المرة ستظؿ معضمة حقيقية نعاني منيا 
                                                 

413
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حتى إيجاد اإلعبلـ اإلسبلمي القادر عمى المنافسة، فالكاقع أف المسمـ المعاصر غير راِض عف 
األكضاع القائمة في اإلعبلـ المعاصر كيرفض كؿ االتجاىات كالقيـ كاألسس السائدة المنبثقة منو 

." دكف محاكلة إليجاد بدائؿ كاتخاذىا خطكة أكلى عمى طريؽ الحؿ الطكيؿ
 

 414:لذلؾ يجب تحسيف صكرة المرأة  في اإلعبلـ المعاصر عف طريؽ
. أف تتعامؿ كسائؿ اإلعبلـ مع قضايا المرأة  بشكؿ أكثر شجاعة كجرأة (1
 .أف تبيف الدكر الحقيقي لممرأة كأف ال تككف مجرد صدل لمكاقع بؿ الدكر القيادم (2

 .االىتماـ بنشر الكعي القانكني كاإلجتماعي الكفيؿ بالقضاء عمى أشكاؿ العنؼ ضد المرأة  (3

االىتماـ بالمكضكعات التي تيتـ بقطاعات عريضة مف النساء في الريؼ كالمدف كاألحياء  (4
 .الشعبية كالفقيرة

االىتماـ بقضايا كبار السف كالعامبلت في مجاؿ الزراعة كتشجيع عمؿ المرأة  جنبان إلى جنب  (5
 .مع الرجؿ

 .تعديؿ البرامج كالنصكص لتجاكز الصكرة السمبية التي تميز ضد المرأة  (6

 .إبراز الدكر الفعاؿ لممرأة العربية كالمشاركة في معركة البناء كالتعمير (7

لتككف بمثابة بنؾ معمكمات تضـ  (شبكة المعمكمات)تخصيص برامج عمى الكمبيكتر كاالنترنت  (8
 .كؿ ما يتعمؽ بصكرة المرأة  كمشاركتيا في كسائؿ اإلعبلـ

المحافظة عمى صكرة المرأة  بمنع اإلعبلنات التمفزيكنية لممحافظة عمى صكرتيا كعدـ إىدار  (9
 .كرامتيا

 .تشجيع كؿ األقبلـ النسكية عمى الكتابة كالنشر مع بعض الحكافز المادية كالمعنكية (10

تخصيص جكائز ألفضؿ الركايات كالقصص التي تتناكؿ المرأة كفي تعزيز دكرىا اإلجتماعي  (11
 .إلى جانب الرجؿ

طرح المكاضيع الفكرية في شأف المرأة كالتي تتعمؽ باألمكر اإلجتماعية كالثقافية كالسياحية  (12
 كالدينية كدكر المرأة  فييا مف خبلؿ الرؤية اإلسبلمية

إقامة مؤتمرات نسكية يناقش فييا كؿ األفكار التي تتعمؽ بالمنياج األصيؿ الخاص بأمكر المرأة  (13
. 

 

                                                 
414
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كىناؾ كسائؿ اتصاؿ جماىيرم أخرل منيا خطباء المساجد كصناع الشرائط كالمنتديات كالمؤتمرات 
غير الحككمية التي تصنع رسائميا اإلعبلمية الخاصة عف طريؽ المشافية أك  الشرائط أك  شبكة 

.  (االنترنت)المعمكمات 
 

يجب أف يككف ىناؾ اعتداؿ في نقؿ صكرة المرأة ، يقتضي ذلؾ السعي لصياغة ىذه الصكرة في 
الكاقع اإلجتماعي كالثقافي كالسياسي كاالقتصادم كليس المطمكب إعطاء صكرة مثالية كليس صكرة 

منحدرة كلكف صكرة متكازنة تعكس نماذج المرأة  في نجاحيا كفي إخفاقيا كيككف الحديث عف المرأة  
مف خبلؿ المكاد اإلعبلمية كبطريقة غير مباشرة كليس تخصيص برامج خاصة عف المرأة  فإننا ال 

. نرل برامج خاصة بالرجاؿ
 

فإعبلمنا يحتاج إلى تحقيؽ ىذا التكازف بيف دقة المعمكمات كفيـ خمفية المكضكع، كال يككف ذلؾ 
بردكد األفعاؿ كما تعكدنا، كلكف بالبدء بالفعؿ، فالنساء يمكف أف يسيمف في الرد عمى الصكرة السيئة 

لممرأة إذا شاركف بمثابرة كدكف إحجاـ، كال بد مف كجكد النساء المتخصصات في الكثير مف 
. المجاالت العممية كاالقتصادية كالسياسية
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الدور اإليجابي و السمبي لممرأة في اإلعالم : ثالثا
 
شارة إلى أف المرأة  جزءن ىامان في أم مجتمع، ك ليا دكر بارز ك حضكر كبير في كسائؿ ‘سبقت اؿ

اإلعبلـ عمى المستكل العالمي، سكاء كاف ىذا الدكر بجيد منيا أك مف الرجؿ، كيمكف أف يككف ىذا 
! ك لكف يبدك أف الكاقع اإلعبلمي المعاصر يظير دكرا سمبيا أكبر. الدكر إما سمبيان أك إيجابيان 

 
: الدور اإليجابي لممرأة في اإلعالم المعاصر

 
إف تطكر كسائؿ اإلعبلـ المختمفة أّدل إلى انخراط المرأة  في العمؿ اإلعبلمي كأصبح ىناؾ 

تكجيات إيجابيو في عرض مكضكعات تيـ المرأة  بشكؿ عاـ، كالمرأة المسممة بشكؿ خاص، مف 
كىناؾ بعض المجبلت المفيدة، مع . خبلؿ تمؾ المحطات الفضائية التي تيتـ بأمكر المسمميف

ك نرل اليكـ كثيران مف النساء يعممف . ندرتيا، كأيضا كجد بعض اإلعبلميات الجادات في أداء أدكارىف
في مجاؿ اإلعبلـ كيبرز دكر المرأة  في اإلعبلـ في المكاضيع التي نقدميا فالبعض منيف يبدع في 

. الصحافة المكتكبة ك البعض اآلخر في اإلذاعة أك  التمفاز
ككذلؾ تستطيع المرأة  أف تؤدل الدكر اإليجابي عبر الصحافة المقركءة أك المسمكعة أك المشاىدة ك 
تككف مثبل لمفتيات في المجتمع ففي برنامج لمنساء فقط المكضكع كاف عف المرأة  ك الفف كخاصة أف 

إف ىناؾ الكثير مف الممثبلت المكاتي . الفف ىك اكبر مؤثر لعرض صكرة المرأة  المشكىة في اإلعبلـ
التزمف الحجاب الشرعي ك ما زلف يؤديف أدكارا تمثيمية محتشمة مثؿ الفنانة عفاؼ شعيب التي تقكؿ 
أنيا كانت ممتزمة مف البداية ك لـ تؤد أدكارا تسيء ليا كإنسانة كال ألىميا أك تمس حياء الناس، ثـ 
التزمت الحجاب كاعتزلت الفف كلكف رجعت لتقـك بأدكار فييا كبلـ طيب يذكر الناس باهلل سبحانو 

415.كتعالى
 

 
كىناؾ أمثمو كثيرة . كىذه صكره إيجابيو عف دكر المرأة  في التمثيؿ، كىك تكجيو المرأة نحك الصكاب

 التي أعطت لممرأة المحجبة دكرا بارزا 416ألدكار إيجابية لممذيعات في محطة المنار كمحطة إقرأ
. فييا، كالتي تبيف الصكرة الحقيقة التي يجب أف تككف عمييا المرأة  المسممة في أم مجاؿ تعمؿ فيو

إف الحجاب ال يمنع مف العمؿ في اإلعبلـ، فالمرأة عند ظيكرىا عمى شاشات التمفاز بالحجاب 
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http://www.mafhoum.com/press/2/84523%20www.filer.com/showarticlecgizid=135
http://www.al-resala.net/alresala/10/8/2000
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كفي . كتحدثيا بصكت عادم طبيعي دكف أم تكمؼ أك تصنع تعطي الصكرة الحقيقية لممرأة المسممة
المقابؿ، تقكـ معظـ المحطات بتقديـ صكرة لممرأة كقد ظيرت فييا في إطار ذم بعد أحادم جنسي 

. فاضح، يستبعد عقميا كشخصيتيا اإلنسانية، كيسمط عدسة آلة التصكير عمى مفاتنيا
 

إف األنمكذج الذم يجب أف تظير فيو المرأة عبر القنكات الفضائية يجب أف يككف ذات صبغة 
إسبلمية كنابع مف ثقافة المجتمع كتراثو، كبعيدا عف تقميد الغرب الميككس بثقافة العرم كالجنس 

.  كالتحرر الشكمي
 

إف عمى كسائؿ إعبلمنا العربية كاإلسبلمية أف تتكقؼ عف التمييز ضد المحجبات في التكظيؼ، 
إف . فالمباس الشرعي يمنع المشاىد مف رؤية جسميا، كلكنو ال يمنعيا مف أداء دكر إعبلمي متميز
المرأة المحجبة ال تقؿ شأنان عف سكاىا، فمقياس التعييف يجب أف يعتمد عمى المؤىبلت العممية 

.  كالثقافية كميارات اإلتصاؿ، ال عمى الصفات الجسدية لممتقدمة لمكظيفة
كىناؾ دكر إيجابي لممرأة في الصحافة المكتكبة، كقد أبدعت النساء فييا كىناؾ مجبلت كدكريات 

، "كاحة المرأة"، "الشقائؽ: "ىادفة تخاطب المرأة في جميع المجاالت، كمف مجبلت المحمية الفمسطينية
". إشراقة"ك " تحت العشريف"

 : الدور السمبي لممرأة في اإلعالم المعاصر
أما الدكر السمبي لممرأة فإذا نظرنا إليو فإننا نجد كاقعا مران يندل لو الجبيف، حيث نرل أف ىناؾ 

منافسة كبيرة بيف كسائؿ اإلعبلـ في عرض كؿ ما يسيء إلى المرأة  بيدؼ تحقيؽ الربح  كالشيرة ك 
اإلنتشار لجذب أكبر عدد مف المشاىديف، أك اإلقباؿ عمى شراء المجبلت كالجرائد التي تركج لممرأة 

بيذه الصكرة المبتذلة، كيقع جزء كبير مف المسؤكلية عمى عاتؽ المرأة ألنيا ىي التي تسمح لمعدسات 
بعرض جسدىا الذم أصبح رخيصا عندىا، كخاصة مف خبلؿ اإلعبلنات التجارية التي تشكه صكرة 

. المرأة  كتنتقص مف قيمتيا كإنساف فاعؿ لو دكر في المجتمع
 

ك تساىـ ىذه اإلعبلنات أيضان في تعزيز النزعة االستيبلكية لدل المرأة عمى حساب الركح اإلنتاجية، 
كأيضان تقدـ القدكة السيئة لممراىقات في المجتمع فتصبح الفتاة تتمنى أف تككف كتمؾ المرأة ليتحقؽ ليا 
الشيرة كالماؿ، كحتى الشباب يألفكف ىذه الصكرة المبتذلة لممرأة كينجذبكف إلييا، كىك نكع مف التطبيع 

. مع الحراـ
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-1كال شؾ أف الفف كانتشاره الكاسع في مجتمعنا المعاصر يعتبر مف أىـ الكسائؿ التي تسيء لممرأة، 
كبث البرامج الغربية عبر المحطات الفضائية -3كاإلنفتاح عمى الغرب، - 2فانتشار الفضائيات،

ككجكد محطات فضائية أجنبية، كؿ ذلؾ أدل إلى سيؿ عاـر مف البرامج كالمشاىد - 4العربية،
يقافيا، فقد أصبح المشاىد العربي يرل  الفاضحة كالعنيفة، كأصبح مف الصعب السيطرة عمييا كا 

. البرامج التي تبث في أمريكا كأكركبا، عمى سبيؿ المثاؿ، دكف حكاجز
 

، فقد أصبحت اليـك مف أسيؿ (اإلنترنت)كمف مصادر اإلعبلـ المؤثرة اليـك الشبكات المعمكماتية 
كسائؿ اإلعبلـ ركاجا، كيكاد ال يخمك بيت منيا، كلمف ال يممؾ الحاسكب أك اإلشتراؾ الخاص، ىناؾ 

أماكف تيسر الحصكؿ عمى تمؾ الخدمة مثؿ المقاىي الخاصة باإلنترنت، كبأسعار زىيدة يستطيع 
.  الشاب أك الفتاة، كبضغطة زر، أف يرل صكرا ال ىدؼ ليا إال استثارة الغرائز كالشيكات

 
إف سعة انتقاؿ المعمكمة عمى ىذه الشبكة ليس سيئا في حد ذاتو، فيمكف استخداميا ألغراض خيرة 
مثؿ المكاقع اإلسبلمية، كفي المقابؿ ىنالؾ مف ال ىـ لو إال اإلفساد في األرض، فالعكلمة المادية 

القادمة مف الغرب، كالتي تفتقد إلى الخير، تريد مف الشباب كالبنات أف يبتعدكا عف األمكر  الميمة 
كالشيكات بدكرىا تؤدم إلى .  كاألساسية في الحياة، كأف ينشغمكا باألمكر السطحية التافية

إفسادالشابات كالشباب حتى تنحؿ األسرة ك ينحؿ المجتمع، تماما كما حصؿ في العالـ الغربي مف 
التشتت األسرم، فقد أصبح مف الصعب عمييـ لـ شتات األسرة مرة أخرل، فعمى المسمميف التنبو 

لذلؾ، كيتعيف عمييـ أف يفتحكا أعينيـ عمى ىذه الحقائؽ، كأف يحاكلكا عبلج ىذا الجرح النازؼ قبؿ 
.  أف يستفحؿ األمر، كيفضي إلى المكت، مكت األخبلؽ

 
 تنافس كسائؿ اإلعبلـ في استغبلؿ جسد المرأة أدل الى كجكد معارضيف كمستنكريف ليذا دإف ازديا

االستغبلؿ، حيث بدأت ترتفع أصكات ىؤالء المعارضيف في مختمؼ المجتمعات العربية كاإلسبلميو 
: كالدكلية، كمنيا

  
معارضة الديف اإلسبلمي الحنيؼ، كيتمثؿ ذلؾ بدكر الدعاة رجاال كنساء، كجماعات  كجمعيات،  (1

.  كميا تنادم بكؿ ما أكتيت مف كسيمة كقدرة لمنع استغبلؿ المرأة 
 طالب المشارككف 2000\2\2إنعقاد مؤتمر في اإلمارات العربية حكؿ المرأة كاإلعبلـ بتاريخ   (2

فيو بكقؼ ىذا اإلستغبلؿ لجسد المرأة، كحممت السيدات المشاركات عمى كسائؿ اإلعبلـ العربية 
 . كاتيمتيا بتشكيو صكرة المرأة،  كالتعامؿ معيا كجسد يخاطب غرائز الرجاؿ
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لماذا ال )كرد تحت عنكاف   (2002\8\11\438العدد )في الغرب، كمف خبلؿ مجمة التجديد  (3
ألف كسائؿ اإلعبلـ  (تقاضي دكر السينما أك التمفزة الغربية أك كؿ صحيفة تعرض صكرا خميعة؟

باحية كصكر لجسد المرأة،  كىناؾ منافسة شديدة  في الغرب ال تتكرع عف نشر أفبلـ خبلعية كا 
 .في الغرب في ىذا المجاؿ

المرأة  الفمسطينية )كفي فمسطيف عقد حزب الخبلص المؤتمر النسائي الثالث تحت عنكاف  (4
 في ىذا المؤتمر أىمية الدكر دنيا األمل إسماعيل، حيث بينت الصحفية (كالتحكالت اإلجتماعية 

الذم تمعبو كسائؿ اإلعبلـ في المجتمعات الحديثة كأف التأثير اإلعبلمي يمتد الى التربية 
اإلجتماعية كالثقافية كالكطنية، اذ أصبح مف الصعب التحدث عف ثقافة كطنية، كشخصية كطنية 

كأضافت أنو بعد تكقيع . خالصة، فاإلنفتاح عمى الغرب جعؿ الشباب يعيشكف في حالة تغريب
إتفاقيات التسكية مع الجانب اإلسرائيمي أصبح اإلعبلـ الفمسطيني يكاجو تحديات كبيرة كخطرة 

بسبب القيكد كاإلجراءات التي تفرض عميو، كىذا يشمؿ التناكؿ المغمكط لقضايا المرأة، ككضعيا 
في قالب ينتقص مف إنسانيتيا، كجعميا مادة إعبلنية كدعائية بيدؼ كسب الماؿ مف خبلؿ 

التركيز عمى األزياء كآخر صرعات المكضة، كأصبحت المرأة ىي البطمة الدائمة لئلعبلنات، 
 مما خمؼ صكرة سيئة لممرأة

                                                                                                                
كبينت أيضا أىمية الدكر المنكط بالمرأة  العاممة في مجاؿ الصحافة، كطالبت بالعمؿ عمى زيادة 
، ااالىتماـ اإلعبلمي بقضايا المرأة، كتبني إستراتجيات تشترؾ المرأة في صياغتيا كفؽ احتياجاتو

.  كتدريب ككادر إعبلمية مف النساء لتككف مؤىمة كقادرة عمى متابعة قضايا المرأة
 

كمف نافمة القكؿ أنو ال يمكف اإلحاطة بكؿ األصكات المعارضة إلستغبلؿ المرأة، فيذا غيض مف 
فيض مما نسمعو أك نقرأه، حتى أنو أنشئ في الغرب جمعيات تنادم بعدـ استغبلؿ المرأة  كالحد مف 

  417.بث البرامج التي تبرز جسد المرأة،  مثؿ األفبلـ الخميعة كاإلعبلنات التجارية كاألغاني الماجنة
 

إف ما فعمو اإلعبلـ الفاضح ىك نقؿ ما كاف خاصا بمخدع الزكجية كمستكرا فيو، إلى العمف ليراه 
!  المبلييف مف الناس، كفي كثير مف األحياف في بث مباشر

 

                                                 
417

 مكضكع المعارضيف كالمستنكريف إلستغبلؿ المرأة في اإلعبلـ ممخص عف مقاالت عبر الشبكة المعمكماتية   
www.al-resala.net/ALRESALA/10/8/2000 .  www.fikr.com/egibin/showarticlecgisid78 . 

www.islamonline.net/arabicnews/03/02/2002   

http://www.al-resala.net/ALRESALA/10/8/2000
http://www.fikr.com/egibin/showarticlecgisid78
http://www.fikr.com/egibin/showarticlecgisid78
http://www.fikr.com/egibin/showarticlecgisid78
http://www.islamonline.net/arabicnews/03/02/2002%20%20.www.attajded.press.ma/tajded/detail.asp
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 عمل المرأة في اإلعالم وموقف الشريعة اإلسالمية منو: المبحث الرابع
 

لـ يحـر اإلسبلـ عمى المرأة المسممة في المجتمع اإلسبلمي كفي الدكلة اإلسبلمية كفي الحياة 
كلقد شرع اإلسبلـ لممرأة حؽ العمؿ كليا أف تزاكؿ . اإلسبلمية العمؿ إف احتاجت إليو أك ارتأت ذلؾ

صبلح شأف  ىذا الحؽ أك تتركو، بشرط أف ال يككف العمؿ بديبلن عف تربية األبناء كحضانتيـ، كا 
األسرة، كيجب أف يككف ىذا العمؿ مناسبا ألنكثتيا ككرامتيا، فبل تكمؼ باألعماؿ الشاقة، كأال يككف 

 418.مخالفان لمشرع، كأف تتجنب اإلختبلط كاإلحتكاؾ مع الرجاؿ كأف تمتـز بشعائر اإلسبلـ
 

كيقكؿ الدكتكر يكسؼ القرضاكم أف طبيعة اإلسبلـ ىي التكازف، فيك ال يعطي شيئان ليحـر آخر، كال 
يضخـ ناحية عمى حساب أخرل، كال يسرؼ في إعطاء الحقكؽ كال في طمب الكاجبات، كلذا فإف 

عمؿ المرأة األكؿ كالذم ال ينازعيا أحد فيو، ىك تربية األجياؿ الذم أىميا اهلل لو نفسيان كبدنيان، كلكف 
 419.ال يعني ىذا أف عمؿ المرأة خارج بيتيا محـر شرعان، فميس ألحد أف يحـر بغير نص شرعي

 
لـ يمنع المرأة  مف الخركج إلى العمؿ كالمشاركة في الحياة  (صمى اهلل عميو كسمـ)كالرسكؿ 

االجتماعية، فقد اشتغمت الصحابيات في الرعي، كالصناعات المنزلية، كعبلج المرضى، كالخدمة في 
الجيش بالقتاؿ كسقاية المحاربيف كتضميد الجرحى ، كالتجارة، ككانت تيب مف ماليا كتكصي كتعقد 

 420.العقكد
 

رضي اهلل ) ككانت المرأة تعمؿ كتساعد زكجيا في تحمؿ أعباء الحياة، فعف أسماء بنت أبي بكر 
: تزكجني الزبير كما لو في األرض مف ماؿ كال مممكؾ، كال شيء غير فرسو، قالت: قالت (عنيما

، كأعجف كلـ أكف أحسف الخبز، 422 ، كأخرز غربو421كنت أعمؼ فرسو، كأكفيو مؤكنتو، كأدؽ النكل

                                                 
418

المرأة بيف طغياف النظاـ الغربي، :  ؛ البكطي255-253المرأة بيف الفقو كالقانكف، ص ص:  مصطفى السباعي 
المرأة : ، ؛ عبد المجيد الزنداني239-238ص ص/1  ؛ عبدالغني محمد، الحقكؽ العامة لممرأة ، ج69-63ص ص

. 41-35كحقكقيا السياسية في اإلسبلـ ، ص ص
419

  . 163-149ـ، ص ص2000بيركت، - مركز المرأة في اإلسبلـ، مؤسسة الرسالة :  يكسؼ القرضاكم 
 

420
َ ط   . 129-126ؿ/1 رؾش٠ش اٌّشأح فٟ ػقش اٌشعبٌخ ،ط ػجذ اٌؾ١ٍُ أثٛ ؽمخ، 

421
. عجـ التمر:  النكل 

422
. أخيط دلكه المصنكع مف الجمد: أخرز غربو  
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فكاف يخبز لي جارات مف األنصار، ككف نسكة صدؽ، ككنت أنقؿ النكل مف أرض الزبير التي 
 424."423كىي مني عمى ثمثي فرسخ (صمى اهلل عميو كسمـ)أقطعو رسكؿ اهلل 

 
بما  (صمى اهلل عميو كسمـ)كفي حديث ذكر سابقا، جاءت أسماء بنت يزيد بف السكف تخبر الرسكؿ 

بكجيو إلى  (صمى اهلل عميو كسمـ)يساكر النساء كطمبيف الثكاب مثؿ الرجاؿ، فالتفت الرسكؿ 
" ىؿ سمعتـ مقالة امرأة أحسف سؤاالن عف دينيا مف ىذه؟: "أصحابو كقاؿ

.  ال كاهلل يا رسكؿ اهلل: فقالكا
إنصرفي يا أسماء كأعممي مف كراءؾ مف النساء أف : (صمى اهلل عميو كسمـ)فقاؿ ليا رسكؿ اهلل 

 425".حسف تبعؿ إحداكف لزكجيا كطمبيا مرضاتو كاتباعيا لمكافقتو يعدؿ كؿ ما ذكرت لمرجاؿ
 

كىناؾ مف يتشدد في عمؿ المرأة خارج البيت، كيقكؿ أف لو مضارا عمى المرأة  نفسيا كعمى األسرة 
 (كقرف في بيكتكف)كعمى المجتمع، كأف ال يككف إال لمضركرة القصكل، كيقكؿ سيد قطب في تفسير 

نما ىي إيحاءة لطيفة إلى أف يككف البيت ىك األصؿ في حياتيف،  ليس معنى ىذا مبلزمة البيت، كا 
كلكف ينبغي إنكار دعكل المتشدديف بأف عمؿ المرأة  . كىك المقر كما عداه يككف طارئان استثنائيان 

، (كالضركرة تقدر بقدرىا) (الضركرات تبيح المحظكرات)الميني محظكر كال يككف إال عند الضركرة 
فيكذا يصبح عمؿ المرأة  الميني في مستكل أكؿ الميتة مخافة اليبلؾ كالعياذ باهلل كال ندرم مف أيف 

جاء ىذا الحظر؟ إف درجة ارتباط المرأة  بالبيت مسألة اجتماعية تتعدد صكرىا حسب ظركؼ 
المجتمع كليست حكمان دينيان ثابتان فيو مف اهلل أمر قاطع، كأف عمؿ المرأة في المجتمع المعاصر في 

حدكد المعالـ الشرعية يعد تطكران خاصان كتمتد آثاره إلى كثير مف نكاحي الحياة اإلجتماعية 
 426.كاالقتصادية كخاصة في كياف األسرة

 
                                                 

423
. الفرسخ يقدر بثبلثة امياؿ : ثمثى فرسخ  

424
  .25700 ، أحمد في المسند رقـ 4050 ،مسمـ ، كتاب السبلـ، رقـ 4823 البخارم، كتاب النكاح، رقـ  

425
القاىرة، –اإلستيعاب في معرفة األصحاب، مطبعة السعادة :إبف عبد البر   . 6/454في المسند، :  احمد 

  . 3/532بيركت، - سير أعبلـ النببلء ، مؤسسة الرسالة:  ؛ الذىبي4/237ىػ ، 1328
426

األخكات :  ؛  محمكد الجكىرم5/2859في ظبلؿ القرآف ، : سيد قطب:  حكؿ طبيعة عمؿ المرأة أنظر 
ـ، ص 1998القاىرة - اإلسبلـ كالطاقات المعطمة، دار نيضة مصر: محمد الغزالي   . 88-87المسممات، ص ص

 ، كتراثنا الفكرم في ميزاف الشرع كالعقؿ، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ، الكاليات المتحدة ، 151-136ص 
المرأة في :   ؛ عبد المعتاؿ الجبرم49- 37 ، كقضايا المرأة بيف التقاليد الراكدة كالكافدة، ص ص67ـ، ص1991

. 66- 61التصكر اإلسبلمي ، ص ص 
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: كىناؾ معالـ شرعية لعمؿ المرأة كيبرز فييا دكر المرأة كالمجتمع كىذه المعالـ
 
. تكفير التعميـ المناسب لممرأة (1
أف تستثمر المرأة كقتيا كامبلن كأف تككف عنصران منتجان مفيدان لممجتمع كال ترضى لنفسيا البطالة  (2

 .في أم مرحمة مف مراحؿ حياتيا

 .إستئذاف الزكج في شأف عمؿ الزكجة، كاألب إذا كانت ابنة (3

 .أف تحرص المرأة  المسممة عمى اإلنجاب كأف ال يصرفيا طمب العمـ عف ذلؾ (4

 .أف ال يعطؿ العمؿ مسؤكلية رعايتيا بيتيا كأطفاليا (5

 :يجكز لممرأة العمؿ لممقاصد التالية (6

. معاكنة الزكج أك األب أك األخ الفقير . أ
 .تحقيؽ مصمحة لممجتمع . ب

 .البذؿ في كجكه الخير . ت

 .ينبغي لمرجؿ معاكنة زكجتو في شئكف البيت إذا كانت إمرأة عاممة خارج البيت (7

427.أف تحرص المرأة عمى األعماؿ المناسبة ألنكثتيا كاإلبتعاد عف األعماؿ الشاقة (8
 

 
كعمى المرأة  أف تنطمؽ لمعمؿ إلثبات دكرىا، كتككف في مجتمعيا بناءة كفاعمة كنشطة كمنتجة، تثبت 

ألكلئؾ الذيف يطعنكف في الديف كيتيمكنو بالرجعية كالتخمؼ كظمـ المرأة، أنيا قادرة عمى بناء 
مجتمعيا، جنبا إلى جنب مع الرجؿ، مع االلتزاـ بالضكابط الشرعية بعيدا عف مكاطف الرجاؿ 

. كاإلختبلط كالخمكة
 

كالمرأة عضك ميـ في المجتمع كعمييا أف تدرؾ أنيا تستطيع أف تزاكؿ مسؤكليتيا حتى كىي في 
بيتيا، بؿ يجب عمييا أف تقـك بدكرىا بكؿ ما أكتيت مف قكة كثقافة كقدرة ككعي، كحتى يككف ليا 

دكرىا اإليجابي الفعاؿ في المجتمع، كليس الدكر السمبي المخالؼ لمديف كالعرؼ، كالمرأة  نفسيا ىي 
التي ترفع مف شأف نفسيا، كىي التي تحط مف قدر نفسيا نتيجة سمككيا ككعييا كمدل تحمميا لتمؾ 

 428.المسؤكلية

                                                 
427

؛ كىبة 373-350ص ص/ 2تحرير المرأة ج: عبد الحميـ أبك شقة: حكؿ المعالـ الشرعية لعمؿ المرأة انظر 
المرأة بيف دعاة اإلسبلـ كأدعياء التقدـ، ص ص : ؛ عمر األشقر227-225المرأة المسممة، ص ص: سميماف غاكجي

. 114-112مركز المرأة في اإلسبلـ ، ص ص :  ؛ القرضاكم49-51
428

. 146-142نفس المرجع، ص ص  
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أما مشاركة المرأة في العمؿ اإلعبلمي فيك كأم عمؿ إذا كاف تحت الضكابط الشرعية، فبل ضير 
صمى اهلل عميو )عمى المرأة مف المشاركة فيو، فالعمؿ اإلعبلمي في اإلسبلـ بدأ منذ عيد الرسكؿ 

استعمؿ الكسائؿ ( صمى اهلل عميو كسمـ)باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كالرسكؿ  (كسمـ
اإلعبلمية المتاحة في ذلؾ الكقت لمكصكؿ لميدؼ المنشكد، كىك نشر الدعكة اإلسبلمية، كمف ىذه 
رساؿ الصحابة في نشر الدعكة  الكسائؿ الشعر كالخطابة كاألذاف كالرسائؿ إلى الممكؾ كالقبائؿ كا 

. اإلسبلمية
 

كقد مارست المرأة المسممة قديمان دكرىا في اإلعبلـ، فشاركت في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر 
كتعميـ الناس كاإلستدراؾ عمى بعض الصحابة، كخاصة أميات المؤمنيف، كنقؿ األخبار كاليجرة 

 429.كالدعكة إلى اهلل بشتى الكسائؿ
 

كأظيرت المرأة  دكرىا في اإلعبلـ، منذ بداية اإلسبلـ، كمحدثة كفقيية كتربكية كخطيبة، كلكف عمى 
مر العصكر أغفؿ دكر المرأة اإلعبلمي نتيجة عيكد حبست فييا المرأة،  كمنعت مف الخركج مف 

كلكف أيف ىي ىذه المرأة اليـك . البيت، عممان بأف المرأة  المسممة كانت متفكقة عمى غيرىا في التعميـ
في كسائؿ اإلعبلـ؟ كىذا ال يعني أنو ال يكجد ىناؾ إعبلميات مميزات في الكقت الراىف كلكف عمى 
نطاؽ ضيؽ، إذ نجد إعبلمنا اإلسبلمي خاليا مف المرأة القدكة المتعممة الفاعمة، كذلؾ نتيجة لمتعسؼ 

. الذم يمارس عمييا بإسـ الديف
 

أما إذا تحدثنا عف عصرنا الحاضر فيناؾ مف النساء العامبلت البلتي كاف ليف دكر كبير في إيجاد 
حركة كنشاط نسكم ييتـ بقضايا المرأة، كليف اىتمامات في الجانب اإلعبلمي لنشر الدعكة 

اإلسبلمية كتعميـ الناس كاإلىتماـ بدكر المرأة، كمف ىؤالء زينب الغزالي كعائشة عبد الرحمف ككفاء 
مشيكر، حيث حكرب نشاطيف مف قبؿ الحككمة المصرية زمف جماؿ عبد الناصر، كذلؾ مف خبلؿ 

إيجاد اتحادات نسائية مدعكمة عمى المستكل الحككمي الرسمي، كالتي تدعك إلى تحرير المرأة 
 430.كالخركج مف تعاليـ اإلسبلـ

 

                                                 
429

.  2/49تحرير المرأة، ج: عبد الحميـ أبك شقة 
430

.  236-226األخكات المسممات، ص ص: محمكد الجكىرم 
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فزينب الغزالي، يرحميا اهلل، كاف ليا دكر إعبلمي بارز كأصدرت مجمة السيدات المسممات سنة 
تقـك بالكعظ كاإلرشاد  ، في القاهرة2005-8-3 كصادرىا عبد الناصر، كظمت حتى كفاتيا في 1950

. كنشر المقاالت في الصحؼ كالمجبلت
 

كلكننا نرل أف دكر المرأة  المسممة في كقتنا الحاضر، عمى صعيد الممارسة، محدكد بكتابة 
 دكرىا بدعـ مف – إذا جاز التعبير –كبينما تكاصؿ المرأة  التقدمية . اإلعبلنات كالكعظ كاإلرشاد

. (العممانية )األنظمة المختمفة، كالكثير مف المؤسسات الفصمدينية أك البلديني
 

تكاجو المرأة المسممة تحديات إجتماعية في انخراطيا في العمؿ اإلعبلمي بسبب العادات كالتقاليد، 
كالعمؿ اإلعبلمي لممرأة المسممة عادة ما يصطدـ بالعديد مف المعكقات . فيي ما زالت ميمشة

 أف المجتمعات العربية ما زالت مجتمعات ذككرية تمنع المرأة  مف ممارسة بعض  وأوليااإلجتماعية
. األعماؿ كتعتبرىا مخمة باألخبلؽ كالعمؿ اإلعبلمي في محطات التمفزة مثبلن 

 
 كالسبب في تدني نسبة مشاركة المرأة  المسممة في العمؿ اإلعبلمي يعكد إلى أف المؤسسات ثانيا

اإلعبلمية الفصمدينية تقـك عمى تكظيؼ النساء غير المتدينات، معتبرة أف صكرة المرأة  المحجبة 
. غير أنيقة كغير متحضرة

 
ذا نظرنا إلى عدد المجبلت النسائية اإلسبلمية فإنيا ال تكاد تذكر، كالمجبلت األجنبية أصبحت  كا 
تترجـ إلى العربية، كأصبحت أكثر انتشاران في العالـ اإلسبلمي مف المجبلت المحمية، لذلؾ يجب 
تشجيع المرأة  المسممة القادرة عمى الكتابة كالخكض في عالـ اإلعبلـ لتقؼ أماـ تحديات العكلمة 

. كالغرب
 

أما مكقؼ الشريعة مف عمؿ المرأة  في اإلعبلـ، فإف الشرع أجاز لممرأة الخركج لمعمؿ إذا كاف ال 
يتعارض مع الشريعة اإلسبلمية كمع تعاليـ اإلسبلـ، فالعمؿ اإلعبلمي كأم عمؿ آخر إذا لـ 
. يتعارض مع أصؿ شرعي أك كاجب في الديف، فميا أف تعمؿ في الصحافة كاإلذاعة كالتمفزيكف
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إذا جاز عمؿ المرأة  خارج بيتيا لمضركرة فإف ما جاز لمضركرة : كيقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
كبيف أف عمؿ المرأة  خارج بيتيا يجب أف ال يزاحـ الرجاؿ كال يزاحـ كاجباتيا البيتية كال . يقدر بقدرىا

 431.يزاحـ مباح المرأة كاجبيا
 

فعمى المرأة أف تختار المكاف المناسب ليا مف حيث حمايتيا مف اإلختبلط  كالخمكة، كأف يككف عمميا 
صدار المجبلت كالصحؼ كاإلعبلنات التي تسعى لصالح المسمميف كتيب لنفسيا  في إنتاج البرامج كا 

الحماية كالحصانة في المجتمع بااللتزاـ بالديف، كبقدر ما يككف اإلخبلص في العمؿ بقدر ما يتـ 
 432.الكصكؿ إلى اليدؼ المطمكب

 

                                                 
431

ص / 5ـ، ج1972، 2بغداد، ط-المفصؿ في أحكاـ المرأة ، مطبعة سمماف األعظمي:  عبد الكريـ زيداف 
  . 275-265ص
432

       www.islamonline.net/arabicnews/2002-02-03دكر المرأة في اإلعبلـ أنظر المقاالت التالية،  ؿ 

    www.fikr.com/cgi-bin-showrticle.egi?id=86  .  www.almanar.net/issues/o8/4.htm . 

http://www.islamonline.net/arabicnews/2002-02-03%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20www.fikr.com/cgi-bin-showrticle.egi?id=86
http://www.islamonline.net/arabicnews/2002-02-03%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20www.fikr.com/cgi-bin-showrticle.egi?id=86
http://www.islamonline.net/arabicnews/2002-02-03%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20www.fikr.com/cgi-bin-showrticle.egi?id=86
http://www.islamonline.net/arabicnews/2002-02-03%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20www.fikr.com/cgi-bin-showrticle.egi?id=86
http://www.almanar.net/issues/o8/4.htm
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دور المرأة  في الصحوة اإلسالمية : خامساً 
 

إف دكر المرأة المسممة ال يقتصر عمى مجرد رعايتيا لزكجيا كأبنائيا كبيتيا بؿ إف عمييا باإلضافة 
إلى ذلؾ دكران ىامان في معاكنة الزكج كاألىؿ كاألخكات عمى طاعة اهلل سبحانو كتعالى كتقكية الصمة 
باهلل عز كجؿ، كعمييا مساعدة زكجيا في تحمؿ المسؤكلية كتجعؿ كؿ اىتماماتو متجية نحك خدمة 

 433. ىذا الديف كالتضحية في سبيمو كتتحمؿ المشاؽ معو
 

كعمى المرأة  المسممة أف تعد نفسيا مف أجؿ القياـ بالدعكة إلى اهلل عز كجؿ عمى خير كجو ابتداء 
. مف الزكج كاألكالد، كانتياء بالمجتمع الذم تعيش فيو

 
كالمؤمنكف كالمؤمنات بعضيـ أك لياء بعض : "إف حؽ الدعكة في اإلسبلـ مبني عمى اآلية الكريمة

 71:التكبة". يأمركف بالمعركؼ كينيكف عف المنكر
 

عمى ىذا فالدعكة في اإلسبلـ كاجب عمى كؿ مسمـ كمسممة بقدر العمـ كاإلستطاعة، كعمى المجتمع 
أف يكفر كسائؿ اإلعبلـ البلزمة لنشر ىذه الدعكة، كىك فرض كفاية، فكؿ مسمـ قادر عمى القياـ 

فمكال نفر مف : "بالدعكة إلى اهلل أصبحت الدعكة إلى اهلل كاجبان في حقو، كىذا يتضح مف قكلو تعالى
. 122: التكبة"كؿ فرقة منيـ طائفة ليتفقيكا في الديف كلينذركا قكميـ إذا رجعكا إلييـ لعميـ يحذركف

 
: كالمرأة  مطالبة بنشر تعاليـ اإلسبلـ كالدعكة إلى اهلل كليا األجر لقكلو تعالى

  
..." فاستجاب ليـ ربيـ أني ال أضيع عمؿ عامؿ منكـ مف ذكر أك أنثى بعضكـ مف بعض"

 195: آؿ عمراف
 

فقد كانت تدخؿ  (رضي اهلل عنيا)كاإلسبلـ حافؿ بالدكر المميز لممرأة الداعية فيو مف مثؿ أـ شريؾ 
البيكت كتعرض عمى النساء الدعكة إلى اهلل تعالى، كذلؾ في مكة، كلطالما عذبت بسبب ذلؾ، 

. عذبتيا قريش كمنعت عنيا الماء
 

                                                 
. 96 الداعية زينب الغزالي ، ص433
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صمى )كقد لقيت أسماء بنت أبي بكر العنت مف أبي جيؿ كىي تنقؿ الطعاـ كاألخبار إلى الرسكؿ 
. كمعو أبك بكر الصديؽ في الغار (اهلل عميو كسمـ

 
كىؤالء النساء البلتي اعتنقف اإلسبلـ، كتعرضف إلى أشد العذاب مف كفار قريش فضربف كاحتسبف 

. ذلؾ عند اهلل فقدمف أكبر خدمة لمدعكة
 

لـ يقبؿ الكفار إسبلميا، فد تعرضت لفنكف العذاب فضربت حتى  (رضي اهلل عنيا)فيذه سمية 
كىذه زبيدة عذبيا أبك جيؿ حتى أفقدىا بصرىا، كىناؾ أمثمة كثيرة عف صبر المرأة  في سبيؿ . ماتت

 434.الدعكة إلى اهلل تعالى كاعتناؽ اإلسبلـ
 

إن الدين عند اهلل : "كالمقصكد بالدعكة إلى اهلل تعالى الدعكة إلى دينو كىك اإلسبلـ، قاؿ تعالى
إف اإلسبلـ ىك مكضكع الدعكة : "كيقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف. 19:آل عمران"اإلسالم
 435".كحقيقتيا

 
كالعكدة إلى اإلسبلـ تككف بالتعاكف كالتضامف عمى البر كالتقكل، مف الرجؿ كالمرأة عمى حد سكاء، 

:  قاؿ تعالى
 
ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوي عزيز، الذين إن مكناىم في األرض أقاموا الصالة وآتوا "

. 41-40: الحج" الزكاة وأمروا بالمعروف ونيو عن المنكر، وهلل عاقبة األمور
 

كالدعكة إلى اهلل تككف بالعمـ كالتكاضع كحسف الخمؽ كالحرص عمى الفرائض كالسنف كقكؿ الحؽ 
كحب الخير كالبعد عف مظاىر الترؼ، حتى يككف الداعية إلى اهلل قدكة حسنة، فالقدكة الحسنة ىي 

. مف أقكل كسائؿ الدعكة
 

 

                                                 
434

. 466-461؛ 335-334؛ 312-311ص ص / 4اإلصابة في معرفة الصحابة، ج:  العسقبلني 
435

   . 5أصكؿ الدعكة، ص:  عبد الكريـ زيداف 
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الفصل السادس 
 

" الخصائص البشرية لممرأة"
 
تكوين المرأة النفسي والبدني  . 1
الفرق بين الرجل والمرأة  بين المساواة والمماثمة  . 2
حاجات المرأة العضوية والغرائزية  . 3
  (مفيوم الفتنة)تنظيم العالقة  بين الرجل والمرأة  . 4
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الفصل السادس 
 

الخصائص البشرية لممرأة 
 

إف ثمة فكارؽ بيف الرجؿ كالمرأة، سكاء كانت جسدية أك معنكية، كىذا ثابت شرعا كحسا كعقبل، ألف 
: خمؽ شطريف لمنكع البشرم ذكرا كأنثى، قاؿ تعالى- سبحانو كتعالى-اهلل 
 
  45:النجم" وأنو خمق الزوجين الذكر واألنثى "
 

جعؿ العبكدية لو مشتركة - عز كجؿ-ككاف ىذا لعمارة األرض فكؿ لو خصائصو البشرية، كلكف اهلل 
بيف الذكر كاألنثى، فبل فرؽ بينيما في عمـك الديف في التكحيد كاإلعتقاد، كالثكاب كالعقاب، كالحقكؽ 

.  كالكاجبات
 

  97:النحل" من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وىو مؤمن فمنحيينو حياة طيبة:"قاؿ تعالى 
 

كلكف اهلل سبحانو كتعالى قّدر أف يككف الذكر ليس كاألنثى في صفة الخمقة كالييئة كالتككيف، فجسـ 
المرأة مييأ لمحمؿ كالمخاض كالكالدة كالرضاعة، كجعؿ اهلل الرجؿ مؤتمنا عمى القياـ بشؤكنيا كحفظيا 

.  كرعايتيا كاإلنفاؽ عمييا
 

ف التككيف الجسمي في المرأة مختمؼ عف الرجؿ، فخصائص األنكثة سببيا كجكد ىرمكنات أنثكية  كا 
أما الرجؿ فعنده ىرمكنات . غير مكجكدة عند الرجؿ، كىذه تؤدم بدكرىا إلي بركز مظاىر أنثكية

.  تساعد عمى بركز مظاىر ذككرية، فيككف ىناؾ تبايف بيف جسـ المرأة كجسـ الرجؿ
 

أكدع في كؿ مف المرأة كالرجؿ عقبل، كمع أف ىناؾ - سبحانو كتعالى- أما العقؿ البشرم فإف اهلل 
مبدعات في الرياضيات كالعمـك كالطب كاليندسة كاإلدارة، إال أف ىنالؾ دراسات عممية تؤكد عمى 
كجكد بعض اإلختبلفات بيف الذككر كاإلناث فيما يتعمؽ بكظائؼ الدماغ، فالذككر أكثر قدرة في 

.  الرياضيات، كاإلناث أكثر قدرة في المغة، كيسبقف الذككر في النطؽ في الصغر
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أما التفاضؿ بيف الرجؿ كالمرأة  أصبل فبالعمؿ، فاألىمية كاحدة كالحساب كالعقاب سكاء، كلكف مف 
تكريـ اإلسبلـ لممرأة أف جعؿ الرجؿ مسؤكالن عنيا لبناء أسرة تقكـ عمى الحب كالمساكاة، فاألسرة 

:  مؤسسة يجب أف تقكـ عمى األسس التالية
.  العدالة بيف الرجؿ كالمرأة، كعدـ ظمـ المرأة. 1
.  المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات. 2
.  الشكرل. 3
 

كفي ىذا الفصؿ سأبيف الفكارؽ بيف الرجؿ كالمرأة،  كأكؿ قضية ىي تككيف المرأة  النفسي كالبدني، 
مفيـك "كمف ثـ الفرؽ بيف الرجؿ كالمرأة في المساكاة كالمماثمة، كحاجات المرأة العضكية كالغرائزية 

".  الفتنة
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تكوين المرأة النفسي والبدني  : المبحث األول
 

يختمؼ عف تركيب الرجؿ، ألف كياف  (الفسيكلكجي)أثبت العمـ الحديث أف تركيب المرأة  العضكم 
ذا نظرنا الى الشكؿ .  المرأة قد صمـ لتككف أما، كأف كياف الرجؿ صمـ ليخرج إلى معترؾ الحياة كا 

  436.الخارجي لممرأة نرل الفارؽ الكبير في شكؿ المرأة حيث يختمؼ في كثير مف األمكر  عف الرجؿ
 

كجسـ المرأة خمؽ مستعدا لمحمؿ كالكالدة، فجعؿ اهلل فييا الرحـ كما يمحؽ بو مف المبايض لتتككف فيو 
البكيضات، كىذه بدكرىا تستقبؿ الحيكاف المنكم مف الرجؿ حتى تتـ عممية الحمؿ، كعضبلت المرأة  

تختمؼ عف عضبلت الرجؿ فعضبلتيا رقيقة مكسككة بطبقة دىنية حتى تعطي الجسـ استدارة 
 437.كامتبلء، أما عضبلت الرجؿ فمشدكدة قكية كىك عريض المنكبيف كاسع الصدر صغير الحكض

 
كيقكؿ الدكتكر محمد عمي البار أف الحكمة في االختبلؼ البيف في التركيب التشريحي كالكظيفي 

بيف الرجؿ كالمرأة ىك أف ىيكؿ الرجؿ قد بني ليخرج إلي ميداف العمؿ كيكافح كتبقى  (مالفسيكلكج)
المرأة  في المنزؿ تؤدم كظيفتيا التي أناطيا اهلل بيا كىي الحمؿ كالكالدة كتربية األطفاؿ كتييئة عش 

. الزكجية حتى يتحقؽ السكف الذم خمقت المرأة  ألجمو
 

ومن آياتو أن خمق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلييا وجعل بينكم مودة ورحمة إن : "قاؿ تعالى 
  20:الروم" في ذلك آليات لقوم يتفكرون

 
نما يعكد الى  ك أثبتت كثير مف األبحاث أف اإلختبلؼ بيف الجنسيف ليس عائدان الى النشأة كالتربية، كا 

لى اختبلؼ تككيف المخ لدل الفتى عف الفتاه  438.اختبلؼ التركيب البيكلكجي كا 
 

كيعترم النساء بحكـ األنكثة جممة مف الحاالت في جسميا، كالتي تؤثر عمييا نفسيان، ففي الحيض 
تصاب أكثر النساء بآالـ كأكجاع في أسفؿ الظير كأسفؿ البطف، كما تصاب كثير مف النساء بحالة 
مف الكآبة كالضيؽ، ككما تصاب بعض النساء بالصداع النصفي كاضطراب في الرؤية كالقيء، كما 
تصاب الغدد الصماء بالتغير أثناء الحيض فتنخفض درجة حرارة الجسـ كيبطئ النبض كينخفض 

ضغط الدـ، كتصاب كثير مف النساء بالدكخة كالكسؿ كالفتكر، فتنخفض مقاكمة اليديف العامة كتزداد 
                                                 

436
 . 55ـ، ص1987، 3عمؿ المرأة في الميزاف، الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع، ط:  محمد عمي البار 

437
 . 74-66 نفس المرجع، ص ص 

438
  www.saaid.net/female/ouq.htm  .www.mawada20.tripod.com  . 

http://www.saaid.net/female/ouq.htm%20%20.www.mawada20.tripod.com
http://www.saaid.net/female/ouq.htm%20%20.www.mawada20.tripod.com
http://www.saaid.net/female/ouq.htm%20%20.www.mawada20.tripod.com
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كمف األمكر  اليامة إصابة المرأة . العصبية كسرعة االستثارة العقمية مسببة اإلضطراب كاإلرتعاش
بالتكتر العصبي، كقد لكحظ أف نسبة اإلنتاج تنخفض لدل المرأة في فترة الحيض، كما لكحظ أف 

.  نسبة اإلنتحار كالجرائـ في المجتمعات الغربية تزداد لدل النساء في تمؾ الفترة
 222:البقرة" ويسألونك عن المحيض قل ىو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض: "قاؿ تعالى 

 
أما إف تحدثنا عف الحمؿ، فإف المرأة تتعرض لمحمؿ المتكرر عدة مرات في حياتيا، كفي األشير 

كفي األشير األخيرة يزداد ثقؿ الحمؿ  (قضية الكحـ )األكلى تتعرض لئلضطرابات الغذائية كالنفسية 
  439 .فيؤثر عمى بدنيا كنفسيتيا مما يجعميا غير قادرة عمى العمؿ

 
كتمتاز المرأة  بعاطفتيا الجياشة، فمف الطبيعي أف يككف لممرأة تككيف عاطفي خاص بيا يختمؼ عف 
الرجؿ، كجعؿ اهلل سبحانو كتعالى في قمبيا رحمة حتى تككف ناجحة في تربية أطفاليا كالصبر عمييـ، 

.  فمذلؾ نرل أف ىذه العاطفة كالرحمة تؤثر عمى قرارات المرأة  فتجعميا بعيدة عف الحـز كالقكة كالشدة
 

كمف الصعب عمى المرأة  أف تتحمؿ صعاب الحياة كالخكض في معترؾ العمؿ كالرجؿ كىى تكاجو 
فالمرأة في ىذه الفترة تككف منيكة )كؿ شير تغيرات طبيعة الحيض التي يجعميا شبو مريضة،

كىؿ مف اإلنسانية أف تكمؼ الحامؿ مع ما تعانيو مف المتاعب بما يقكـ بو الرجؿ مف  (كمتعبة
كاهلل .األعماؿ، كاألطباء يكصكف بأف تحاط المرأة بجك مف الحناف كأف يعتنى بيا في تمؾ الفترة 

سبحانو كتعالى أحؿ لممرأة بعض ما حـر عمى الرجؿ بما تقضية طبيعية األنثى، كالتحمي بالذىب 
:  حب النساء لمتزيف كىك الذم فطرىف عمى ذلؾ، قاؿ تعالى - عز كجؿ-كلبس الحرير، كقد عمـ اهلل 

  18: الزخرف" أومن ينشأ في الحمية وىو في الخصام غير مبين"
 

فالفكارؽ الجذرية كالجكىرية بيف الرجؿ كالمرأة مف النكاحي البدنية كالحيكية كالعاطفية كاليرمكنية 
كتأثير الحيض كالحمؿ كالكالدة كاضحة كيقرىا العمـ كالديف، فعمينا أف ال نتجاىؿ تمؾ الحقائؽ كنجعؿ 

تربية الفتى مثؿ تربية الفتاة، ألف دكر الفتاة في الحياة ليس كدكر الفتى، فإف كاجب المرأة الذم 

                                                 
439

ـ، ص 1993 عماف، –أساسيات عمـ كظائؼ األعضاء، دار المستقبؿ لمنشر : حساـ كنعاف، كآخركف.  د 
 .385-374ص
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خمقت مف أجمو كميزىا اهلل بو عف الذكر أف تزرع في القمكب الحب كالفضيمة كالرأفة كالرحمة، كالرجؿ 
  440.خمؽ ليصارع صعكبات الحياة

 

                                                 
440

 ؛ 171-161جدة، ص ص- الطرؽ الحكمية، تقديـ كتحقيؽ محمد جمبؿ غازم، دار المدني:  إبف قيـ الجكزية 
. 152-147المرأة بيف طغياف النظاـ الغربي، ص ص: البكطي



 188 

  441.الفرق بين الرجل والمرأة بين المساواة والمماثمة: المبحث الثاني
 

يجب أف ُتجرل اختبارات كفحكصات عممية تسفر عف كي نتعرؼ عمى الفركقات بيف الرجؿ كالمرأة 
إف بعض اإلختبارات التي أجريت عمى الجنسيف كجدت أف اإلناث متفكقات في بعض . نتائج كاضحة

كأف الكثير مف البحكث التي استخدـ فييا مقاييس التقدير . القدرات كالذككر يتفكقكف في قدرات أخرل
ُن بيف الجنسيف في  لمشخصية، كالتي طبقت عمى مجمكعة مف الذككر كاإلناث، تبيف أف ىناؾ فركقان
النكاحي االنفعالية، ككاف مف النتائج أف الرجاؿ أكثر ثباتان مف النساء، كأنيـ أقؿ تعرضان لمعصاب 

، كقد تبيف أيضان أف اإلناث لدييف ميؿ اجتماعي كجمالي كديني، في حيف اتضح (مرض نفسي)
اىتماـ الذككر بالميؿ االقتصادم كالنظرم كالسياسي، كىذا يرجع الى الظركؼ البيئية كاختبلؼ 

. العادات كالتقاليد عند الجنسيف
 

كىناؾ عدة دراسات أثبتت فكارؽ بيف الرجاؿ كالنساء كجد أنيا مرتبطة الى حد كبير بعكامؿ الخبرة 
المكتسبة مف التربية كالتعميـ كالمجتمع الذم يعيشكف فيو، في المنزؿ أك المدرسة أك  العمؿ، ككجد أف 
ىناؾ فرقان شاسعان بيف المرأة المتعممة كالمرأة غير المتعممة، فدرجة التعميـ تقمؿ مف الفكارؽ بيف الرجؿ 
كالمرأة، كيمكف أف تككف المرأة  متفكقة عمى الرجؿ في بعض األحياف كىذا يفيد أف الظركؼ البيئية 

.  كالعكامؿ اإلجتماعية تؤثر تأثيران يغمب عمى تأثير العكامؿ الجسيمة
 

كالفارؽ الجسدم كالذىني مكجكد قطعان بيف الذككر كاإلناث، كليذه االختبلفات أطمقت كممتي الذككرة 
كال ينحصر اإلختبلؼ بيف . كاألنكثة، كلك لـ يكف ىناؾ فكارؽ لما أصبح األمر لمتفرقة في األلفاظ

الرجؿ كالمرأة في الصكرة الظاىرية كاألشكاؿ الخارجية لكؿ منيما، بؿ يشمؿ جميع أبعادىما 
. الكجكدية، مع أف الفكارؽ الجسدية ىي مف أبرز ما يميز بينيما 

 
كالشؾ أف ىناؾ عبلقة . أف كؿ خمية في بدف اإلنساف تحمؿ عبلمة الجنس بعينو" ترمف"يقكؿ العالـ 

 كالركحي، فإف ىيئة البدف كالحجـ كاألبعاد مف مبيف الشكؿ كالصكرة الظاىرة كبيف التركيب الفسيكلكج
الطكؿ كنحكه كمقدار الجمجمة كأيضَا الدماغ، تؤثر عمى حاالت اإلنساف النفسية كالركحية، كمف 

                                                 
441

مياديف : ب جيمفكد.  ج    ؛284-273ص ص/1تحرير المرأة ، ج: أبك شقة:  لمفكارؽ بيف الرجؿ كالمرأة أنظر 
شراؼ يكسؼ مراد، مؤسسة فرانكميف لمطباعة كالنشر ـ؛ 1977القاىرة، - عمـ النفس، ترجمة كا 

www.binkhamis.org/article.php . 

http://www.binkhamis.org/article.php
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الفكارؽ العضكية كالفسيكلكجية بيف الجنسيف، أف تكامؿ الغدد التناسمية يككف لدل اإلناث أسرع منو 
  442.لدل الذككر، لذلؾ تتقدـ األنثى عمى الذكر في سف البمكغ 

 
كالقدرة البدنية لدل الذكر أقكل مف القدرة البدنية لدل األنثى، حتى في مرحمة الطفكلة، لما لمذككرة 

مف القدرة عمى تحمؿ الشدائد كالصعاب، كالقدرة التي يتمتع بيا الذكر تمكنو مف دخكؿ حمبة الصراع 
  443.في الحياة

 
كيختمؼ كضع الغدد التناسمية لدل الرجؿ عف كضعيا لدل المرأة، كىذه الغدد بدكرىا تقـك بالحفاظ 

عمى النسؿ كبقائو كليا تأثير في تجديد النشاطات الفسيكلكجية كالنفسية كالمعنكية في اإلنساف، كىذه 
الغدد تفرز ىرمكنا تصبو في الدـ لتظير أثاره في أنسجة  بدف الرجؿ كالمرأة،  كمف ثـ تبيف 

خصائص الرجكلة أك األنكثة، كما يدب النشاط كالقكة في جميع أجزاء البدف، لذلؾ فالتركيبة الجنسية 
  444.لدل المرأة  تختمؼ كثيران عف التركيبة الجنسية لدل الرجؿ

 
كىناؾ اختبلؼ في الخمقة كفي القكة كالقدرات الجسدية كالعاطفية كاإلرادية كحتى في العمؿ كاألداء، 
فمك حصمت المساكاة في جميع األمكر، لكاف ىذا مخالفا لمفطرة اإلنسانية، كالذم نعتبره مساكاة بيف 

. الرجؿ كالمرأة،  يجب أف يطمؽ عميو اسـ العدؿ كليس المساكاة
 

: أما األمكر  التي ساكل اإلسبلـ بيف الرجؿ كالمرأة  فييا فيي
  
المرأة  تتساكل مع الرجؿ في أصؿ التكميؼ باألحكاـ الشرعية، مع بعض االختبلؼ في بعض . 1

(  282: البقرة)األحكاـ التفصيمية، مثؿ قضية الشيادة شيادة الَديف ألنيا تتعمؽ بحقكؽ العباد 
.  كالمرأة تتساكل مع الرجؿ في الثكاب كالعقاب.  2
. كالمرأة تتساكل مع الرجؿ في األخذ لحقيا كسماع القاضي ليا. 3
.  كالمرأة كالرجؿ في تممكيا لمماؿ كتصرفيا فيو . 4
. كالمرأة كالرجؿ في حرية اختيار الزكج، فبل تكره عمى ما ال تريد . 5
 

                                                 
442 www.al-rasool.net/13/`3a/pages/2.htm . 

   
443

www.islamonline.net/arabic/adam/2004/04/article 

.www.balagh.com/woman/hqoq/6v10kpja.htm  
444 www.amaneena.com/m/alsalah/zakarantha.htm . 

http://www.al-rasool.net/13/%603a/pages/2.htm
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http://www.islamonline.net/arabic/adam/2004/04/article%20.www.balagh.com/woman/hqoq/6v10kpja.htm
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القوامة 
 فاإلسبلـ لـ يساِك بيف الرجؿ كالمرأة في قضية القكامة، حتى يككف ىناؾ تكازف 445أما قضية القكامة

في الحياة، فالمرأة مسؤكلة عف الحمؿ كالكالدة كتربية األكالد، كىذا الكضع الطبيعي ليا، كالرجؿ ىك 
المسؤكؿ عف العمؿ خارج البيت كاإلنفاؽ عمى المرأة كأكالدىا، ألف النكاحي الفطرية كما بينا جعمت 

الرجؿ مزكدا بخصائص نفسية تؤىمو بشكؿ أمثؿ لتحمؿ مسؤكليات شؤكف األسرة كالقياـ عمى رعايتيا 
كفى المقابؿ نجد أف خصائص المرأة  بشكؿ عاـ تحب أف تجد لدل الرجؿ ممجأ كسندان كقكة كاستقرارا 

.  فترل في اإلنضماـ تحتو أمنان كأنسان كطمأنينة كراحة باؿ
 

ىذا مع كجكد كضع معككس حيث إف بعض النساء تعمؿ كتصرؼ عمى زكجيا العاطؿ عف العمؿ، 
. كىذه حاالت تعتبر شاذة ال تستحؽ تعديؿ أصؿ القاعدة الفطرية

 
إف شركة القكامة سكاءن كانت زمنية أك عمى سبيؿ التناكب، ستؤدم حتمان إلى الفكضى كالتنازع كرغبة 
كؿ منيما بأف يعمك عمى صاحبو، كأما إسناد القكامة إلى المرأة  فيك ينافي الفطرة البشرية، كيؤدم 

إلى اختبلؿ الحياة األسرية كاإلجتماعية، ألف مف خصائص القكامة رجحاف العقؿ عمى العاطفة، كىذا 
أما المرأة  فنجد أف العاطفة عندىا ترجح عمى العقؿ كلف تنجح القكامة إذا . نجده متكفرا عند الرجؿ

.  كانت العاطفة فييا تغمب عمى العقؿ
 

كقد أسند اإلسبلـ قضية القكامة في األسرة إلى الرجؿ ألنو ىك المسؤكؿ عف النفقة، لذلؾ نجده 
متحفظان كحريصان يبتعد عف الشيكات كاإلنفعاالت الحادة، يعمؿ بجد كنشاط حتى يحصؿ عمى 

الرزؽ، بخبلؼ المرأة ألنيا بحكـ عدـ مسؤكليتيا عف النفقة يقؿ لدييا التحفظ كاالحتراز كتككف في 
اغمب أحكاليا ذات استجابة سريعة لشيكاتيا كانفعاالتيا التي تتطمب منيا نفقات مالية باىظة، قاؿ 

الرجال قوامون عمى النساء بما فضل اهلل بعضيم عمى بعض وبما أنفقوا من أمواليم ):تعالى 
  34: النساء (فالصالحات قانتات حافظات لمغيب بما حفظ اهلل

                                                 
" الرجاؿ قكامكف عمى النساء: "كرد لفظ القكامة في القرآف الكريـ في ثبلثة مكاضع، قاؿ تعالى :  القكامة445
يا أييا : "، كقكلو تعالى(135:النساء..." )يا أييا الذيف أمنكا ككنكا قكاميف بالقسط شيداء هلل:"كقكلو تعالى (34:النساء)

فالقكامة في اآلية األكلى تعني قكامة الرجؿ عمى المرأة، كفي . (8:المائدة)" الذيف آمنكا ككنكا قكاميف هلل شيداء بالقسط
اآلية الثانية كالثالثة تعني صفات المؤمنيف رجاال كنساء ، كىي اإللتزاـ بشرع اهلل، كالقكامة صفة مف صفات اهلل عز 

 ؛ 5/169الجامع ألحكاـ القرآف، ج: القرطبي: أنظر كتب التفسير. كجؿ التي أجاز لعباده الدعاء بيا، كىي القيـك 
 . 10/531فتح القدير، ج:  ؛ الشككاني1/456إبف كثير، ج
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إف اهلل تعالى قد جعؿ لكؿ أحد مكاسب تختص بو فيي تصيبو، فجعؿ الجياد : "كيقكؿ إبف عطية
كاإلنفاؽ كالسعي لممعيشة كاإلمارة كالحسبة لمرجؿ، كجعؿ الحمؿ كمشقتو كحسف التبعؿ كحفظ غيبة 

  446".الزكج كالتربية كخدمة البيت لممرأة
 

ذا - عز كجؿ-كالقكامة صفة عامة، كىى مسؤكلية تكميفية مف اهلل  لمرجؿ لمقياـ عمى شئككف األسرة كا 
قامة العدؿ  كانت في دائرة األمة فيي مسؤكلية الرجؿ كالمرأة  في التكحيد كالخبلفة عمى األرض كا 

.  بيف الطرفيف
 

كأجمع المفسركف عمى أف عمة القكامة لمرجؿ كىي التفضيؿ، بأف اهلل عز كجؿ فضؿ الرجؿ عمى 
بما فضؿ اهلل : "كىذا يتعارض مع ظاىر اآلية، فالتفضيؿ فييا يسرم عمى الطرفيف قاؿ تعالى. المرأة 

.  كالمقصكد بيا الرجؿ كالمرأة " بعضيـ عمى بعض
 

كدرجة القكامة منحت لمرجؿ ألف اهلل سبحانو كتعالى جعمو ىك المكمؼ بحؽ المرأة،  بجمب الخير ليا 
كليست ىذه الدرجة درجة الييمنة كالسمطاف كالتسمط كالقير، كلكنيا الدرجة التي . كدفع الشر عنيا

يراد بيا مسؤكلية الرجؿ، فالمرأة ترجع في شأنيا كشأف أبنائيا ككؿ األمكر التي تتعمؽ بالحياة الزكجية 
.  إلى زكجيا 

 
دارة، كليست قكامة ىيمنة : "يقكؿ البكطي القكامة عمى األسرة في نظاـ اإلسبلـ ىي قكامة رعاية كا 

نما  كتسمط، ثـ إنيا ليست عنكانان عمى أفضمية ذاتية عند اهلل عز كجؿ يتميز بيا األمير أك  المدير، كا 
  447".ينبغي أف تككف عنكانان عمى كفاءة يتمتع بيا القائـ بأعباء ىذه المسؤكلية

 
، فالحياة العامة تحكميا الرابطة اإليمانية بيف الرجاؿ - عز كجؿ-كاإلستخبلؼ يقـك عمى تكحيد اهلل 

كالنساء، فالمساكاة ىي األصؿ في إطار العبادة كاألخكة كالمحبة التي عبر عنيا حديث النساء شقائؽ 
. الرجاؿ

 
كتتمثؿ ىذه المساكاة في القيـ اإلنسانية كالحقكؽ اإلجتماعية كالمسؤكلية التامة لكؿ منيما كالجزاء 

.  كالعقاب، كىى المساكاة التي تتفؽ في جكابيا المختمفة عمى كحدة األصؿ كالحساب يـك القيامة
                                                 

446
 . 4/99ـ، ج1992القاىرة - المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، مكتبة إبف تيمية :  أبف عطية األندلسي 

447
 . 100المرأة بيف طغياف النظاـ ، ص: البكطي 
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ذا كانت الشريعة قد خصت المرأة  ببعض األحكاـ التي تختمؼ عف أحكاـ الرجؿ، كإعفائيا مف  كا 
األعباء االقتصادية لئلنفاؽ عمى األسرة أك اختبلؼ نصيبيا في الميراث، فيذا ال يعني اإلبتعاد عف 

إف الخطاب الرباني مكجو إلى الرجاؿ كالنساء سكاء، كالرسكؿ . القاعدة األساسية كىي المساكاة
مبعكث لمرجاؿ كالنساء، فالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة ىي المساكاة التي تحقؽ  (صمى اهلل عميو كسمـ)

، كتخدـ اإلستخبلؼ في األرض كعمارتيا، كما أف ليا جكانبيا النسبية التي -عز كجؿ-عبادة اهلل 
.  تقؼ مع اختبلؼ الرجؿ كالمرأة  في بعض الخصائص التي تخدـ معنى التكامؿ بيف الرجؿ كالمرأة 

 
إف الجنس البشرم يتفرع إلى زكجيف، كىما الذكر كاألنثى، لذلؾ ساكل التشريع اإلسبلمي بينيما، 

" ولين مثل الذي عميين بالمعروف ولمرجال عميين درجة": كراعى اإلختبلؼ بينيما لقكلو تعالى
  228:البقرة

: كقاؿ ابف جرير الطبرم أف ىناؾ ثبلثة تفسيرات لقضية المماثمة بيف الزكجيف
 
. 2.              أم ليف حسف الصحبة كالعشرة بالمعركؼ، كىى عمييا الطاعة فيما أكجب اهلل. 1

. 3.                                                      عمى الزكج التزيف لزكجتو كما تتزيف لو
كأف لكؿ كاحد منيما حقان عمى اآلخر فعميو أداء ىذا الحؽ، فميؤد كؿ كاحد منيما إلى اآلخر        

أكصى الرجاؿ في خطبتو، في حجة الكداع، أف يتقكا  (صمى اهلل عميو كسمـ)ما يجب عميو، فالرسكؿ 
                                                                                  448.اهلل في النساء 

 
فاتقوا اهلل في النساء فإنكم أخذتموىن بأمانة اهلل ": (صمى اهلل عميو كسمـ)كقاؿ رسكؿ اهلل 

واستحممتم فروجين بكممة اهلل ولكم عميين أال يوطئن فرشكم أحدًا تكرىونو فإن فعمن ذلك 
  449". فاضربوىن ضربًا غير مبرح، ولين رزقين وكسوتين بالمعروف

 
: كالمماثمة كالمساكاة أيضان في أف الرجؿ كالمرأة  انحدرا مف إنسانية كاحدة لقكلو تعالى

 
  1: النساء" يا أييا الناس اتقوا ربكم الذي خمقكم من نفس واحدة وخمق منيا زوجيا"
 

                                                 
448

    2/453ـ، 1968، 3 القاىرة، ط–جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، مطبعة الحمبي : الطبرم، تفسير الطبرم 
449

. 1/245تفسير القرآف العظيـ، :  إبف كثير 
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فإذا ": كلقد كـر اهلل تعالى اإلنساف كبيف ذلؾ في أكثر مف مكضع في القرآف الكريـ، قاؿ تعالى
  30-29:الحجر" سويتو ونفخت فيو من روحي فقعوا لو ساجدين فسجد المالئكة كميم أجمعون

 
حكرا عمى الرجاؿ، كلكنو سبحانو كتعالى جعؿ المرأة  - عز كجؿ-كاكتساب الفضائؿ لـ يجعمو اهلل 

: مساكية لمرجؿ دكف فرؽ أك تمايز في ذلؾ، قاؿ تعالى
 
إن المسممين والمسممات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات "

والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات  والصائمين والصائمات 
" والحافظين فروجيم والحافظات والذاكرين اهلل كثيرًا والذاكرات أعد اهلل ليم مغفرة وأجرًا عظيماً 

  35:األحزاب
 

: كيتساكل كؿ مف الرجؿ كالمرأة  في ثكاب العمؿ الصالح، قاؿ تعالى
 
" ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وىو مؤمن فأولئك يدخمون الجنة وال يظممون نقيراً "

  124:النساء
" ع عمل عامل منكم من ذكر أو  أنثى بعضكم من بعضأضيفاستجاب ليم ربيم أني ال "

  195: آل عمران
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حاجات المرأة العضوية والغرائزية : المبحث الثالث
 

فطرت المرأة عمى طبيعة معينة، كيتمثؿ ذلؾ في الحاجات العضكية كالغرائزية، كالرجؿ تمامان، مع 
فاإلنساف بطبيعتو يتميز عف باقي المخمكقات بتمؾ الغرائز كىي . بعض الفركؽ التي ذكرناىا سابقان 

. التي تساعد عمى استمرار الحياة عمى األرض
 

ذا لـ تشبع يمكت اإلنساف، كالحاجة إلى الطعاـ  فالحاجات العضكية التي تتطمب اإلشباع الحتمي، كا 
كالدافع إلشباع ىذه . كالشراب كقضاء الحاجة كالنكـ، مما يحتاجو أم إنساف بصفتو كائنا حيا

الحاجات أصمي في اإلنساف داخمي ألنو مفطكر عمى ذلؾ، فإذا ما احتاج الجسـ إلى الطعاـ شعر 
ذا ما احتاج إلى الماء شعر بالعطش فيذا  بالجكع فدفعو ىذا الشعكر إلى تناكؿ ما يسد جكعو، كا 

: الشعكر ال ينفؾ عنو إنساف، قاؿ تعالى
  
. 4: قريش" الذي أطعميم من جوع وآمنيم من خوف"
.  60: البقرة" وكموا واشربوا من رزق اهلل وال تعثوا في األرض مفسدين"
. 168: البقرة" يا أييا الناس كموا مما في األرض حالال طيباً "
 

كاهلل سبحانو كتعالى جعؿ الميؿ لراحة اإلنساف ألنو يعمـ أف حاجتو إلى النـك كبيرة فمك استمر اإلنساف 
: يقظان لما استطاع عمى االستمرار في الحياة، قاؿ تعالى

 
. 23: الروم" ومن آياتو منامكم بالميل والنيار وابتغاؤكم من فضمو"
 

كقد أباح اهلل سبحانو كتعالى لئلنساف حتى يستمر في الحياة أف يأكؿ مما حرمو اهلل عميو مف 
: األطعمة كاألشربة مف أجؿ إشباع الحاجات العضكية لديو، حيف يشرؼ عمى اليبلؾ، قاؿ تعالى

  
 119: األنعام" وقد فّصل لكم ما حّرم عميكم إال ما اضطررتم إليو"

: وقال تعالى
إنما حرم عميكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أىل بو لغير اهلل فمن اضطر غير باغ وال عاد فال "

. 173: البقرة" إثم عميو إن اهلل غفور رحيم
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كصنؼ العمماء الحاجات العضكية إلى إرادية كغير إرادية فالحاجة إلى الطعاـ كالشراب فييا حاجات 
إرادية يستطيع اإلنساف أف يتحكـ فييا لذلؾ يسيؿ عميو الصـك أما الحاجات البلإرادية فاإلنساف ال 

 فإشباعيا ال إرادم كلك انقطع اليكاء عف ،يستطيع التحكـ بيا أك االستمرار بالحياة بدكنيا كالتنفس
 450.اإلنساف لمات في فترة قصيرة، أما لك انقطع الطعاـ كالشراب عنو فيحتاج إلى مدة أطكؿ

 
أما الحاجات الغرائزية فيي الحاجات التي تدفع اإلنساف لتحقيؽ اإلشباع لديو، كالمرأة  كالرجؿ في 

: ذلؾ، كىي ثبلثة أمكر
 

فإذا ما شعر بشيء . غريزة البقاء، فاإلنساف بطبعو فطر عمى حب البقاء كاإلستمرار في الحياة: أكالن 
ما ييدد حياتو، إنتابو الخكؼ كاليرب، أك اإلحجاـ كاإلنزكاء، أك الشجاعة كاإلقداـ حسب ما يراه 
مناسبان، كحسب قدراتو، فيتكلد عنده شعكر يدفعو لمعمؿ كالحفاظ عمى نفسو، كقد يدخؿ في ىذا 

 451.الحرص عمى الماؿ إذا ما ربط اإلنساف ذلؾ ببقائو
 

الكثير مف اآليات في القرآف الكريـ التي تشير إلى بعض مظاىر - سبحانو كتعالى-كقد أكرد اهلل 
: ىذه الغرائز، قاؿ تعالى

 2:الفجر" وتحبون المال حبًا جما"
: كفي حب الحياة قاؿ

 8:الجمعة" قل إن الموت الذي تفرون منو فإنو مالقيكم"
 36:الزمر" أليس اهلل بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونو"
 

غريزة حفظ النكع، كىذه الغريزة تتعمؽ بالشيكة الجنسية التي تساعد عمى بقاء النكع البشرم عمى : ثانينا
كالمرأة كالرجؿ لدييا . ىذه األرض، فيناؾ شيكة جنسية بيف الرجؿ كالمرأة حتى يتـ التكالد كالتكاثر

. شيكة جنسية، كقد يعترييا فتكر جنسي في بعض الحاالت، كيرجع ذلؾ ألسباب عضكية كنفسية
 

                                                 
450

 بيركت، –، دار البيارؽ 2الطريؽ، ط: أحمد عطيات:  لمكضكع الحاجات العضكية كالغرائزية عند اإلنساف أنظر  
.  63ـ، ص1985 بيركت، –الفكر اإلسبلمي ، مكتبة الكعي :  ؛ أحمد محمد إسماعيؿ65ـ، ص1996

451
.  96-67الطريؽ ، ص ص:  أحمد عطيات 
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أما األسباب العضكية فمثؿ عممية الختاف التي تؤدم إلى إزالة البظر، كىك المسئكؿ عف اإلثارة 
الجنسية عند المرأة،  كبعض األمراض العضكية مثؿ قرحة الميبؿ أك اإللتيابات، كبعض التغيرات 

. اليرمكنية بعد الحمؿ
 

أما األسباب النفسية فيي القمؽ كاإلكتئاب كالخكؼ كعدـ التكافؽ كالرضا في العبلقة الزكجية، فيذه 
األمكر ال تسمح لمزكجة باإلنسجاـ مع زكجيا، كغياب العاطفة أثناء المقاء الجنسي بيف الرجؿ كالمرأة  

أيضا ، كىذا يسبب التكتر لدل النساء، فالمرأة ال تحب أف تككف مجرد أداة متعة لمرجؿ فيي عبارة 
عف كتمة مف المشاعر الجياشة لذلؾ تريد مف المقاء الجنسي أف يككف تعبيرا عف الحب، فيي تمتع 

. زكجيا كتستمتع بو فإذا فقدت المرأة الحب فقدت المتعة
 

كالرجؿ الشرقي، لعدـ كجكد ثقافة جنسية صحيحة، يعتقد بأنو ىك صاحب الحؽ بالحصكؿ عمى 
المتعة كال ييمو شعكر زكجتو، أك ىؿ حصمت عمى متعتيا أـ ال، لذلؾ تتحكؿ العبلقة الجنسية 

كالزكج يرفض الحكار في . لمزكجة العربية إلى نكع مف العذاب يككف سببان في عزكفيا عف الجنس
ىذه القضية كيعتبرىا اتياما لو بالعجز، فتؤثر الزكجة الرضى كالسككت كتضع جؿ ىميا في بيتيا 

. كأكالدىا
 

 14:  آؿ عمراف..."زين لمناس حب الشيوات من النساء : "قال تعالى
 

كيمحؽ بغريزة حفظ النكع، إلى جانب الميؿ الجنسي، الحناف كالعطؼ كاألبكة كاألمكمة كاألخكة 
 452.كالشفقة كالرعاية كصمة الرحـ

 
: (صمى اهلل عميو كسمـ)كمف الجدير بالذكر أنو يمكف السيطرة عمى الغريزة الجنسية، قاؿ 

من استطاع منكم الباءة فميتزوج ومن لم يستطع فعميو بالصوم فإنو لو  ٌا يعشز انشباب  "
 453"وجاء

 
غريزة التديف أك الشعكر بالعجز الطبيعي، فاإلنساف بطبيعتو يشعر بالعجز أماـ الخالؽ منذ أف : ثالثنا
كاإلنساف يبحث عف قكة تحميو في ىذه الدنيا، كقد فطر عمى تقديس القكة المييمنة عمى ىذا .  كجد

                                                 
452

  www.islamonline.net/arabic/contempora/2002/09.   

 www.islamweb.net/womenstudies.com/socioculural . 
453

. 4677 اٌجخبسٞ،وزبة إٌىبػ ثشلُ  
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ذلؾ أف اإلنساف إذا عجز عف إشباع أم مف غرائزه أك خاؼ عمى نفسو ، تثار فيو مشاعر . الككف
كمف مظاىر ىذا الشعكر اإلجبلؿ كالعبكدية هلل . اإلستسبلـ كاالنقياد كالمجكء إلى معيف فيبتيؿ إلى اهلل

كاالحتراـ كالتعظيـ كالرغبة كالرىبة كالخضكع كالتذلؿ كالتقرب كالتقديس كالخشكع كالحاجة كالرجاء 
. كالخكؼ مف اهلل عز كجؿ

لذلؾ نجد أف التديف صاحب كجكد اإلنساف عمى األرض، كلـ نجد حضارة مف الحضارات خالية مف 
. التديف كالعبادة، كلك حتى لمنار كالككاكب كالشمس كاألصناـ، كذلؾ لشعكر اإلنساف بالعجز دائمان 

: قاؿ تعالى. كىناؾ آيات كثيرة في القرآف الكريـ تبيف حاجة المخمكؽ إلى الخالؽ
ذا مس اإلنسان الضر دعانا لجنبو أو  قاعدًا أو  قائماً  "   12: يونس" وا 
ذا مسكم الضر فإليو تجأرون"  53: النحل" وا 
ذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إال إياه"  67.454: اإلسراء" وا 
 

كقد نظـ اإلسبلـ الحاجات العضكية كالغرائز تنظيمان يضمف إشباعيا، دكف أف يككف ذلؾ بإشباع 
بعضيا عمى حساب بعض، كال يكبت بعضيا كيطمؽ البعض اآلخر، كال بإطبلقيا جميعان، بؿ نّسقيا 
جميعيا كأسبغيا جميعيا  بنظاـ دقيؽ محكـ مبني عمى أسس مقنعة لمعقؿ، كبأنظمة مكافقة لفطرة 
اإلنساف، مما يييئ لئلنساف اليناءة كالرفاه، فيعيش اإلنساف في تكازف نفسي يتمتع بقسط كافر مف 

 455.األمف كالسعادة كالطمأنينة
 

فمن اتبع ىداي فال يضل وال يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن لو معيشة : "...قاؿ تعالى
. 124-123: طو" ..ً.ضنكا

 

                                                 
454

 ؛ يكسؼ 31-30ت، ص ص .بيركت، ب- اإلسبلـ كثقافة اإلنساف، دار الكتاب المبناني:  سميح عاطؼ الزيف 
. ـ 1985العقيدة اإلسبلمية كأثرىا في حياة المسمميف، بيت المقدس ،: أحمد محمكد
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 (مفيوم الفتنة)تنظيم العالقة بين الرجل والمرأة : المبحث الرابع
 

-نظـ اإلسبلـ العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة، كنظـ كيفية اإلجتماع بينيما، فإخبلص المؤمف العبادة هلل 
كطيارة القمب مف الفكاحش كالتضامف كالتعاكف عمى الخير لعمارة األرض، يجعؿ العبلقة - عز كجؿ

مف ىذا الباب شرع اإلسبلـ لقاء الرجاؿ بالنساء في الحياة اإلجتماعية كجعؿ ليا . سميمة بيف الطرفيف
:  ضكابط كقكاعد سدان لمذرائع، ككضع لو آدابان تكفؿ أمف الفتنة، قاؿ تعالى

 

وا ِمْن َأْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيْم َذِلَك َأْزَكى َلُيْم ِإنَّ المََّو َخِبيٌر " ُقل لِّْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
 َوُقل لِّْمُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِىنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُينَّ َواَل ُيْبِديَن *ِبَما َيْصَنُعونَ 

ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنَيا َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِىنَّ َعَمى ُجُيوِبِينَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ 
ِلُبُعوَلِتِينَّ َأْو آَباِئِينَّ َأْو آَباء ُبُعوَلِتِينَّ َأْو َأْبَناِئِينَّ َأْو َأْبَناء ُبُعوَلِتِينَّ َأْو ِإْخَواِنِينَّ َأْو 
َبِني ِإْخَواِنِينَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِينَّ َأْو ِنَساِئِينَّ َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُينَّ َأِو التَّاِبِعيَن َغْيِر 

ْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَيُروا َعَمى َعْورَاِت النَِّساء َواَل َيْضِرْبَن  ُأْوِلي اإلِْ
ِبَأْرُجِمِينَّ ِلُيْعَمَم َما ُيْخِفيَن ِمن ِزيَنِتِينَّ َوُتوُبوا ِإَلى المَِّو َجِميًعا َأيَُّيا اْلُمْؤِمُنوَن َلَعمَُّكْم 

 31-30: النور "ُتْفِمُحونَ 

  "
 

كأما لقاء الرجؿ مع المرأة فيجب أف يككف أماـ الناس، بعيدان عف الخمكة، فيتـ المقاء في مجمكعة أمنا 
  456".ال يخمكف رجؿ بامرأة إال مع ذم محـر:"(صمى اهلل عميو كسمـ)لمفتنة، قاؿ

 
كاهلل سبحانو كتعالى يعمـ أف النفكس ضعيفة كمريضة لذلؾ طمب مف المرأة  أف التخضع بالقكؿ، 

:  32األحزاب" فبل تخضعف بالقكؿ فيطمع الذم في قمبو مرض كقمف قكالن معركفان "فقاؿ تعالى
 

:  كلـ يمنع اإلسبلـ المرأة مف الخركج كلكف جعؿ ليذا الخركج ضكابط، قاؿ تعالى
  33:األحزاب" وال تبرجن تبرج الجاىمية األو لى"

                                                 
456

. 11/146 4832البخارم، كتاب النكاح،رقـ  
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يا أييا النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عميين من جالبيبين ذلك : "كقاؿ تعالى
  59:األحزاب" أدنى أن يعرفن فال يؤذين وكان اهلل غفورًا رحيماً 

 
الرجؿ كالمرأة، كجعؿ لكؿ منيما فطرتو الخاصة، كلكنو لـ يغير - سبحانو كتعالى-كقد فطر اهلل 

لخكض معترؾ الحياة مع بعضيما البعض، كجعؿ - عز كجؿ-كقد ىيأىما اهلل . بينيما في اإلنسانية
ليما العيش في مجتمع كاحد حتى تتـ سنة اهلل في خمقو، كجعؿ بقاء النكع متكقفان عمى 

 457.اجتماعيما
 

  13: الحجرات"يا أييا الناس إنا خمقناكم من ذكر وأنثى وجعمناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا: "قاؿ تعالى
 

فيجب أف تتحقؽ الصمة الطبيعية بيف الرجؿ كالمرأة بالطريقة الشرعية التي أكجبيا اإلسبلـ إلشباع 
.  الغريزة الجنسية، كىذا أمر حتمي لبقاء نكع اإلنساف عف طريؽ النسؿ

 
  72:النحل" واهلل جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة: "قاؿ تعالى

 
أما مفيكـ اإلختبلط  فيك مصطمح حديث، كيعبر بو عف لقاء الرجاؿ بالنساء، كالكثير مف طبلب 

صمى اهلل )العمـ الشرعي حرفكه، كلـ ينتبيكا، أك أىممكا حقيقة أف المرأة  كانت عمى عيد الرسكؿ 
تمقى الرجاؿ كيمقاىا الرجاؿ، كلـ يكف ممنكعان عمييا الخركج مف البيت طالما أنو في  (عميو كسمـ

. حدكد الشرع
 

إننا في أكثر القضايا اإلجتماعية كالفكرية نقؼ بيف طرفي اإلفراط : "كيقكؿ الشيخ يكسؼ القرضاكم
كالتفريط، كقمما نيتدم إلى التكسط الذم يمثؿ إحدل الخصائص العامة كالبارزة لمنيج اإلسبلـ كأمة 

  458".اإلسبلـ
 

عمينا أف نقاكـ نزعتي اإلفراط كالتفريط في قضية المرأة،  فبل نغمك في التضييؽ عمييا : "كيقكؿ أيضان 
كما يفعؿ المتشددكف باسـ الديف، كال نبالغ في إطبلؽ العناف ليا لتفعؿ ما تشاء باسـ الحرية، فبل 

                                                 
457

.  135-132، ص ص3تحرير المرأة ، ج:  عبد الحميـ أبك شقة 
458

 .176، ص1فتاكل معاصرة، ج: يكسؼ القرضاكم 
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خير في ىذا كال ذاؾ، إنما المنيج المطمكب ىك المنيج الكسط، كىك الذم يتفؽ مع المنيج 
  459".اإلسبلمي

 
لذلؾ، ال بد أف تككف ىذه النظرة منصبة عمى الغرض الذم مف أجمو كجدت في اإلنساف، أال كىك 
بقاء النكع، كال فرؽ بيف الرجؿ كالمرأة في ذلؾ، كأما المذة كالتمتع التي تحصؿ باإلشباع فيك أمر 

 460.طبيعي كحتمي سكاء نظر إلييا اإلنساف أـ لـ ينظر
 

عز -كمف أجؿ أف تأمف الفتنة في المجتمع يجب أف تطيع المرأة زكجيا في كؿ ما يرضي اهلل 
: (صمى اهلل عميو كسمـ)كخصكصان حيف يدعكىا إلى الفراش، قاؿ - كجؿ

 
  461".إذا دعا الرجل امرأتو إلى فراشو فمم تأتو، فبات غضبان عمييا لعنتيا المالئكة حتى تصبح "
 

إن المرأة  تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى : "(صمى اهلل عميو كسمـ)كقاؿ 
  462"أحدكم من امرأة ما يعجبو فميأت أىمو ، فإن ذلك يرد ما في نفسو

 
كالرجؿ يصبر عمى الفقر كالجكع كالكثير مف الصعاب، كلكنو أماـ فتنة المرأة ضعيؼ، فتراه يميؿ 

إلييا كيرغب فييا كال يصبر عمى إغراءاتيا كجماليا، لذلؾ نرل أف الكثير مف السياسييف كقعكا تحت 
: (صمى اهلل عميو كسمـ)قاؿ . مغريات النساء ألف نقطة ضعؼ الرجؿ ىي المرأة

  
  463" الرجال من النساءىما تركت بعدي فتنة ىي اضر عل"
 

ن اهلل مستخمفكم فييا فينظر كيف تعممون ": (صمى اهلل عميو كسمـ)كقاؿ  إن الدنيا حموة نضرة، وا 
 464"فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء

                                                 
459

. 176ـ، ص2000القاىرة - أمتنا بيف قرنيف ، دار الشركؽ : القرضاكم 
460

. 19النظاـ اإلجتماعي، ص:  النبياني 
461

 . 2596؛ مسمـ،كتاب النكاح رقـ  2998كتاب بدء الخمؽ رقـ : البخارم 
462

،الترمذم، كتاب الرضاع رقـ 1839 ؛أبكداكد، كتاب النكاح رقـ 14010 ؛ أحمد 2491كتاب النكاح رقـ :مسمـ 
.    ،كقاؿ حديث صحيح حسف غريب1078

463
 . 4924كتاب الذكر كالدعاء رقـ : ،مسمـ4706كتاب النكاح،رقـ :البخارم 

464
 . 10743: ؛ أحمد4925كتاب الذكر كالدعاء رقـ :مسمـ 
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إياكـ كالدخكؿ عمى : "يحذر مف الدخكؿ عمى النساء فقاؿ (صمى اهلل عميو كسمـ)ككاف الرسكؿ 
 466".الحمك المكت: (صمى اهلل عميو كسمـ)؟ قاؿ 465أفرأيت الحمك- فقاؿ رجؿ مف األنصار– النساء 

 
 467(ما تركت بعدي فتنة أضر عمى الرجال من النساء): (صمى اهلل عميو كسمـ)كقاؿ 

  
 17-16:الجف" كألك استقامكا عمى الطريقة ألسقيناىـ ماءن غدقان لنفتنيـ فيو: "قاؿ تعالى

 
ف فتنة النساء أشد كأقكل مف فتنة الماؿ، ألف اإلنساف يكد كيشقى كيتعب في سبيؿ الحصكؿ عمى  كا 

. الماؿ كلكنو يقدمو سيبلن إلى المرأة  في سبيؿ الشيكة
: قاؿ تعالى

زين لمناس حب الشيوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذىب والفضة والخيل     "
  14: آل عمران" المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واهلل عنده حسن المآب

 
صمى اهلل عميو )كيقكؿ عبد الحميـ أبك شقة قد يقاؿ إف فتنة المرأة  ىي األشد بدليؿ قكؿ الرسكؿ 

  (ما تركت بعدي فتنة أضر عمى الرجال من النساء )(كسمـ
 

يعمـ بشدة ىذه الفتنة كقد رسـ الطريؽ المشركع  (صمى اهلل عميو كسمـ)كىذا حؽ كصدؽ كالرسكؿ 
لؤلمف منيا، كنرل الكثير مف المغاليف في ىذا المكضكع كـ كضعكا مف كسائؿ لمنع فتنة المرأة، 

فضيقت ىذه الكسائؿ عمى المرأة، كحرمتيا مف الخير الكثير بأف ألزمكا المرأة  البيت كعدـ الخركج 
  468.حتى لممسجد، كمنعكىا مف الكالية عمى نفسيا كالتصرؼ بأمكاليا

 
كمف آياتو أف :"قاؿ تعالى. كاهلل سبحانو كتعالى جعؿ خمؽ المرأة آية لمرجؿ لمسكف كالمكدة كالرحمة

 20:الركـ" خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجان لتسكنكا إلييا كجعؿ بينكـ مكدة كرحمة
فالزكاج ىك الطريؽ المشركع إلجتماع المرأة مع الرجؿ في خمكة، كأما اإلختبلط  المشركع فيك أف 

. يككف في مجمكعة مف النساء كالرجاؿ مع التزاـ الحشمة كالكقار كما يأمرىـ اإلسبلـ بو

                                                 
465

. قريب الزكج : الحمك 
466

. 4037كتاب السبلـ،رقـ:؛ مسمـ4831كتاب النكاحرقـ : البخارم 
467

. 193تـ تخريج الحديث ص . ركاه الشيخاف 
468
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كثيرة جعمت المرأة  تشارؾ في الحياة االجتماعية مف باب االختبلط المشركع ، كىذه  أمكر كىناؾ

: األمكر ىي
 
أف يرل -3الخركج لمعمـ كالتعمـ،-2حضكر الجماعة في المسجد كالدركس كصبلة العيديف،-1

كيجكز لممرأة أف تبيع - 5كيحؽ لممرأة أف تأمر بالمعركؼ كتنيى عف المنكر،- 4الخاطب مخطكبتو،
 469. كأف تمقى الرجاؿ في حدكد اآلداب الشرعية- 7كيجكزليا أف تساعد في المعارؾ،- 6كتشترم،

 
لذلؾ يجب التفريؽ بيف أحكاـ الديف األصمية، كبيف االجتيادات كالقيكد التي كضعيا البشر، كالتي 

.  تخضع لظركؼ الزماف كالمكاف
 

 أف الفتنة الناجمة عف مشاركة المرأة  المشركعة في الحياة اإلجتماعية ةكيقكؿ عبد الحميـ أبك شؽ
فتنة الزمة كتبيا اهلل تعالى عمى بني آدـ كبناتو في غدكىـ كركاحيـ ليبتمييـ، كمعاناة المسمـ ىذا 

كمجاىدتو الفتنة مما يشحذ إرادتو كيقكم فعاليتو ليكاه ثـ يثمر في - عز كجؿ-االبتبلء مف اهلل 
النياية صحة نفسية كشخصية سكية، أما اليركب مف ىذه الفتنة الجتنابيا فبل سبيؿ إليو بغير 

 470.التضييؽ كاالعتساؼ

                                                 
469

 ِؾبسوخ اٌّشأح فٟ اٌؾ١بح اإلعزّبػ١خ ٌمذ خققذ اٌفقً اٌضبٟٔ ِٓ ٘زا اٌجؾش ٌٙزا اٌّٛمٛع ٚث١ٕذ ف١ٗ ِؾبسوخ اٌّشأح اإلعزّبػ١خ فٟ  

. ػقش اٌشعٛي فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِغ األدٌخ 
470

 . 3/222تحرير المرأة، ج: عبد الحميـ أبك شقة 
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: الخاتمة
 

كلقد ىدفت . أساؿ اهلل العمي القدير أف أككف قد كفقت لعرض قضية المرأة في ضكء الكتاب كالسنة
الكتاب )ىذه الدراسة إلى بياف نمكذج متكامؿ لقضايا المرأة  تـ المقارنة فيو بيف األصالة اإلسبلمية 

كالمعاصرة التي غيرت كاقع المرأة ، ذلؾ النمكذج الذم يربط الفكر اإلسبلمي بالكاقع كيكظؼ  (كالسنة
. الكثير مف األمكر لصالح المرأة 

 
إف ىناؾ الكثير مف الدراسات حكؿ المرأة كلكف ينقصيا اإلطار المعرفي الذم ال ييمؿ كاقع المرأة  

التي جعمت مف المرأة " المتحررة"المرير، ليس في العالميف العربي كاإلسبلمي فحسب، بؿ في الدكؿ 
سمعة كأداة تعمؿ دكف ضكابط كقيكد مف أجؿ الحصكؿ عمى ما تظنو مساكاة مع الرجؿ في عالـ 

. المادة
 

كلقد حرصت في ىذه الدراسة عمى بياف الكاقع الحقيقي لممرأة، كبينت أف العادات كالتقاليد المكركثة 
أثرت كثيرا عمى المرأة  كعمى التعامؿ معيا، كلكنني، كمف خبلؿ المنيجية اإلسبلمية كالرجكع إلى 

. األصؿ، بينت أف اإلسبلـ ساكل بيف الرجؿ كالمرأة في كثير مف األمكر 
 

لعمارة ىذا الككف كعبادتو - عز كجؿ-كالرجؿ كالمرأة  يشكبلف معا نمكذجا لئلنساف الذم خمقو اهلل 
كحده ال شريؾ لو، كمف ىنا يجب نزع الفكرة التي تعتبر أف المرأة  إنساف مف الدرجة الثانية كتمنح 

نعـ، ىنالؾ فكارؽ بيف الرجؿ كالمرأة  فمكؿ لو خصائصو البشرية، فالمرأة  . الرجؿ األفضمية عمييا
تتمتع بصفات أنثكية كالرجؿ يتمتع بصفات ذككرية، كلكف ىذا ال يعني أف المرأة  أصبحت في مرتبة 

إف األفضمية لمرجؿ ىي القياـ عمى المرأة  كاإلعتناء بيا كالمحافظة . دكنية بسبب خصائصيا األنثكية
. عمييا كرعايتيا، كلكؿ منيما دكره كمكقعو في ىذه الحياة

 
كمف حؽ المرأة  الذىاب إلى المدرسة كالمسجد كحتى األسكاؽ، كقد حث اإلسبلـ المرأة عمى الذىاب 

 إلى العمؿ كالمشاركة في بناء  إلى المسجد كحضكر الجماعة كالدركس، كلـ يمنعيا مف الخركج
المجتمع، كذلؾ بشرط أال يككف ذلؾ عمى حساب البيت كالزكج كاألكالد، كيقاس عمى ذلؾ مشاىدة 

. التمفاز كالزيارات اإلجتماعية كالذىاب إلى األسكاؽ ما دامت في دائرة المباح
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إف المرأة  اليـك تضطمع بدكر بارز كشيدت أكضاع المرأة  في الببلد العربية كاإلسبلمية تحسنا 
ف ظمت تعاني مف األمية كبنسب ال زالت مرتفعة كحيثما . ممحكظا بالمقارنة مع الماضي القريب، كا 

. أتيحت لممرأة الفرصة أثبتت جدارتيا في التحصيؿ العممي كالعمؿ الكظيفي
 

كلقد اختمفت ظركؼ المرأة  اليـك كثيرا عما كانت عميو في الماضي، لذلؾ ال بد مف تكفير فرص 
عطائيا فرصان لمعمؿ في  متنكعة لمنساء كافة، كيتمثؿ ذلؾ بتكفير سبؿ مناسبة لتحسيف كضعيا كا 

كال ننسى جميعا أف ىناؾ تحكال كاسعا طاؿ كاقعنا االجتماعي بكؿ ما يخص المرأة، .جميع المجاالت
فاإلعبلـ كالمؤتمرات الخاصة بحقكؽ المرأة كالتي تنادم بتأميف فرص التنمية النسكية في المجاالت 
العممية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كتيتـ بالمرأة  كببناء شخضيتيا العممية أثرت كثيرا عمى 

. كضع المرأة في العالـ العربي كاإلسبلمي 
 

فمكضكع المرأة  ينتقؿ بيف حقيقتيف، األكلى تعكس عقمية تقميدية كاألخرل تعكس عقمية متأثرة بحقائؽ 
العالـ الحديث، كلكف ال بد لنا أف ندرؾ أف العصر الحالي يختمؼ عف الماضي حيث أف ىناؾ 

مكضكعات كمتطمبات غيرت الكثير مف األمكر ، مما يتطمب إيجاد كعي بقضايا العصر الراىف، 
كال بد لنا أف . كذلؾ لتحديد شخصية المرأة  التي يتطمبيا العصر، مع مراعاة القيـ الدينية كالثقافية

ندرس الحقيقة التقميدية كنتجاكز بعض مككناتيا التي تصطدـ بالرؤية اإلسبلمية، كحتى نصمح الرؤية 
التي نحمميا حياؿ المرأة ، كلرفع الظمـ عنيا كالذم كقع عمييا لعصكر كثيرة خمت، فبل يجكز التمسؾ 

بالعادات كالتقاليد كالرؤل المغمكطة عف المرأة ، فيجب التفرقة بيف ما ىك أصيؿ كسميـ، كما ىك 
.  دخيؿ كعقيـ

  
كيجب عمينا أال نطمؽ العناف لممرأة، كأال نعتبر أف عدـ خركج المرأة  مف البيت لمصارعة الحياة إلى 

لذلؾ فإننا بحاجة إلى أف نخطط كنحدد أىدافنا لننطمؽ إلى بناء التقدـ !  جانب الرجؿ تخمؼ
المنشكد، بناء تشارؾ فيو المرأة  إلى جانب الرجؿ مع مراعاة ما يناسب المرأة  لمعمؿ كالتقيد بآداب 

لذلؾ فالتقدـ الذم يناسبنا ىك التقدـ المتكازف . اإلسبلـ لتشارؾ في بناء المجتمع كالتخطيط كالتنفيذ
المتكامؿ اقتصاديا كسياسيا كاجتماعيا كثقافيا كأخبلقيا، كيجب أف نربط بيف األصالة الثابتة 
 .كالمعاصرة التي تمحؽ التقدـ كالمدنية، مع التمييز بيف النافع كالضار مف األمكر  المعاصرة

 

 
: كقد خمصت الباحثة إلى المقترحات كالتكصيات التالية
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 .أف يتـ تنقية الرؤية اإلسبلمية لممرأة مما قد يككف قد عمؽ بيا مف أفياـ خاطئة .1

أف يفرؽ بيف نظرة اإلسبلـ إلى المرأة مف جية، كنظرة التراث الشعبي كالرؤل الكافدة  .2
.  مف الغرب مف جية أخرل

أف يبيف أف الكاقع، عمى أىميتو، ليس مصدرا مف مصادر المعرفة عف الرؤية  .3
 .اإلسبلمية، كمف ضمف ذلؾ مكضكع المرأة في اإلسبلـ

أف تحدد الظكاىر اإلجتماعية كاإلقتصادية كالسيساسية السمبية التي ابتعدت عف  .4
التصكر اإلسبلمي، كأنيا تشكؿ إخفاقا في تنزيؿ الرؤية اإلسبلمية عمى أرض 

 .الكاقع

أف يتـ اإلحتكاـ في مكاضع الخبلؼ في قضايا المرأة إلى القرآف كالسنة، كأف  .5
 .يسترشد بفيـ السمؼ الصالح كالعمماء األجبلء

أف يتـ طرح الحمكؿ اإلسبلمية لمشكؿ المرأة بمفردات كلغة خطاب إسبلمي يتناسب  .6
 .مع العصر الذم نعيش فيو

أف تدعى المرأة المسممة إلى المشاركة في بناء المجتمع، بؿ إلى المساىمة في بناء  .7
 .حضارة إسبلمية رائدة، تخطيطا كتنفيذا

 .أف تقـك الدكلة بدكرىا في رسـ سياسات تمكف المرأة مف حقكقيا المشركعة .8

 .أف يرد اإلعتبار إلى دكر المرأة في أسرتيا، أما كزكجا .9

أف يستفاد مف تجارب األمـ األخرل فيما يتعمؽ بالمرأة، بحيث يتـ تجنب المشكبلت .10
 .التي أفرزتيا رؤاىـ كحضاراتيـ

 
 

                            كآخر دعكانا أف الحمدهلل رب العالميف  
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: فيرس اآليات

ذ قاؿ ربؾ لممبلئكة إني جاعؿ في األرض خميفة قالكا أتجعؿ فييا مف يفسد فييا"  30: البقرة" كا 

 36: البقرة" فأزليما الشيطاف عنيا فأخرجيما مما كانا فيو كقمنا اىبطكا بعضكـ لبعض عدك"

 60: البقرة" ككمكا كاشربكا مف رزؽ اهلل كال تعثكا في األرض مفسديف"

 142: البقرة" ككذلؾ جعمناكـ أمة كسطان "

 168: البقرة" يا أييا الناس كمكا مما في األرض حبلال طيبان "

 173: البقرة" إنما حـر عميكـ الميتة كالدـ كلحـ الخنزير كما أىؿ بو لغير اهلل"

 222:البقرة" كيسألكنؾ عف المحيض قؿ ىك أذل فاعتزلكا النساء في المحيض"

 228: البقرة" كليف مثؿ الذم عمييف بالمعركؼ كلمرجاؿ عمييف درجة"

 282: البقرة" كاستشيدكا شييديف مف رجالكـ فإف لـ يككنا رجميف فرجؿ كامرأتاف"

 14: آؿ عمراف" زيف لمناس حب الشيكات مف النساء كالبنيف كالقناطير المقنطرة "

 19:آؿ عمراف" إف الديف عند اهلل اإلسبلـ"

 104: آؿ عمراف"  كلتكف منكـ أمة يدعكف إلى الخير كيأمركف بالمعركؼ كينيكف عف المنكر"

 110: آؿ عمراف" كنتـ خير أمة أخرجت لمناس "

 159: آؿ عمراف" فبما رحمة مف اهلل لنت ليـ، كلك كنت فظان غميظ القمب" 

 191: آؿ عمراف"  كاألرض، ربنا ما خمقت ىذا باطبلن تكيتفكركف في خمؽ السماكا"

 195: آؿ عمراف" فاستجاب ليـ ربيـ أني ال أضيع عمؿ عامؿ منكـ مف ذكر أك أنثى"

 1: النساء" يا أييا الناس اتقكا ربكـ الذم خمقكـ مف نفس كاحدة "

 4:النساء" فإف طبف لكـ عف شيء منو نفسا فكمكه ىنيئان مريئان "

 7:النساء" لمرجاؿ نصيب مما ترؾ الكالداف كاألقربكف كلمنساء"
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 11:النساء" يكصيكـ في أكالدكـ لمذكر مثؿ حظ األنثييف "

 13:النساء" تمؾ حدكد اهلل كمف يطع اهلل كرسكلو يدخمو جنات تجرم مف تحتيا األنيار  "

 19:النساء" كعاشركىف بالمعركؼ"

ف أردتـ استبداؿ زكج مكاف زكج "  21: النساء "كا 

 32: النساء" كال تتمنكا ما فضؿ اهلل بعضكـ عمى بعض"

 34: النساء" الرجاؿ قكامكف عمى النساء بما فضؿ اهلل بعضيـ عمى بعض كبما أنفقكا مف أمكاليـ"

 59: النساء" أطيعكا اهلل  كأطيعكا الرسكؿ كأكلي األمر منكـ"

  124: النساء" كمف يعمؿ مف الصالحات مف ذكر أك أنثى كىك مؤمف فأكلئؾ يدخمكف الجنة"

 127:النساء" كيستفتكنؾ في النساء قؿ اهلل يفتيكـ فييف كما يتمى عميكـ في "

 135:النساء" يا أييا الذيف آمنكا ككنكا قكاميف بالقسط شيداء هلل"

 1:المائدة" يا أييا الذيف آمنكا أكفكا بالعقكد"

 2: المائدة" كتعاكنكا عمى البر كالتقكل"

                                         32: المائدة" مف أجؿ ذلؾ كتبنا عمى بني إسرائيؿ أنو مف قتؿ نفسان بغير نفس"

 38: المائدة" كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا أيدييما جزاءن بما كسبا"

 48: المائدة" كأنزلنا إليؾ الكتاب بالحؽ مصدقان لما بيف يديو مف الكتاب كمييمنان عميو"

 151: األنعاـ" كال تقتمكا النفس التي حـر اهلل إال بالحؽ"

    119: األنعاـ" كقد فّصؿ لكـ ما حّرـ عميكـ إال ما اضطررتـ إليو"

 26: األعراؼ" يا بني آدـ قد أنزلنا عميكـ لباسان يكارم سكءاتكـ  كلباس التقكل ذلؾ خير"

 52:األعراؼ" كلقد جئناىـ بكتاب فصمناه عمى عمـ ىدل كرحمة لقـك يؤمنكف"

                       24: األنفاؿ" يا أييا الذيف آمنكا استجيبكا هلل كلمرسكؿ إذا دعاكـ لما يحييكـ "
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  30:التكبة" كال يبديف زينتيف إال ما ظير منيا كليضربف بخمرىف عمى جيكبيف"

 71:التكبة" كالمؤمنكف كالمؤمنات بعضيـ أكلياء بعض يأمركف بالمعركؼ كينيكف عف المنكر"

 72:التكبة" كعد اهلل المؤمنيف كالمؤمنات جنات تجرم مف تحتيا األنيار"

 111: التكبة" إف اهلل اشترل مف المؤمنيف أنفسيـ كأمكاليـ بأف ليـ الجنة"

 122:التكبة" فمكال نفر مف كؿ فرقة منيـ طائفة ليتفقيكا في الديف"

ذا مس اإلنساف الضر دعانا لجنبو أك قاعدان أك قائمان "   12: يكنس" كا 

 33: يكسؼ" قاؿ رب السجف أحب إلي مما يدعكنني إليو"

  11: الرعد". إف اهلل ال يغير ما بقـك حتى يغيركا ما بأنفسيـ"

 18: الرعد" لمذيف استجابكا لربيـ الحسنى  "

نا لو لحافظكف"  9: الحجر" إنا نحف نزلنا الذكر كا 

  29:الحجر" فإذا سكيتو كنفخت فيو مف ركحي فقعكا لو ساجديف"

ذا مسكـ الضر فإليو تجأركف"  53: النحؿ" كا 

ذا بشر أحدىـ باألنثى ظؿ كجيو مسكدان كىك كظيـ"  58: النحؿ" كا 

  72:النحؿ" كاهلل جعؿ لكـ مف أنفسكـ أزكاجان كجعؿ لكـ مف أزكاجكـ بنيف كحفدة"

 97: النحؿ" مف عمؿ صالحان مف ذكر أك أنثى كىك مؤمف فمنحيينو حياة طيبة"

ذا مسكـ الضر في البحر ضؿ مف تدعكف إال إياه"  67: اإلسراء" كا 

  70: اإلسراء" كلقد كرمنا بني آدـ كحممناىـ في البر كالبحر، كرزقناىـ مف الطيبات "

 114:طو"  كقؿ رب زدني عممان "

 124: طو" كمف أعرض عف ذكرم فإف لو معيشة ضنكان "

 41:الحج" الذيف إف مكناىـ في األرض أقامكا الصبلة "
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 77: الحج" كافعمكا الخير لعمكـ تفمحكف"

 110:المؤمنكف" أفحسبتـ أنما خمقناكـ عبثان كأنكـ إلينا ال ترجعكف"

 2: النكر" الزانية كالزاني فاجمدكا كؿ كاحد منيما مئة جمدة”

  6: النكر" الذيف يرمكف أزكاجيـ"

  30: النكر" قؿ لممؤمنيف يغضكا مف أبصارىـ كيحفظكا فركجيـ"

  30: النكر" كقؿ لممؤمنات أف يغضضف مف أبصارىف كيحفظف فركجيف"

 54: الفرقاف" ىك الذم خمؽ مف الماء بشران فجعمو نسبان كصيران ككاف ربؾ قديران "

ذا بشر أحدىـ باألنثى ظؿ كجيو مسكدان كىك كظيـ"  59: النمؿ" كا 

 7: القصص" كأكحينا إلى أـ مكسى أف أرضعيو فإذا خفت عميو فألقيو في اليـ"

                               26:القصص" قالت إحداىما يأبت استئجره إف خير مف استئجرت القكم األميف"

 21:الركـ" كمف آياتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجان لتسكنكا إلييا كجعؿ بينكـ مكدة كرحمة"

 23: الركـ" كمف آياتو منامكـ بالميؿ كالنيار كابتغاؤكـ مف فضمو"

 32: األحزاب" فبل تخضعف بالقكؿ فيطمع الذم في قمبو مرض كقمف قكالن معركفان "

 33: األحزاب" كقرف في بيكتكف كال تبرجف تبرج الجاىمية األكلى" 

 35: األحزاب"إف المسمميف كالمسممات كالمؤمنيف كالمؤمنات كالقانتيف كالقانتات "

ذا سألتمكىف متاعان فاسألكىف مف كراء حجاب"  53: األحزاب" كا 

 59: األحزاب" يا أييا النبي قؿ ألزكاجؾ كبناتؾ كنساء المؤمنيف يدنيف عمييف مف جبلبيبيف"

 72: األحزاب" إنا عرضنا األمانة عمى السمكات كاألرض كالجباؿ فأبيف أف يحممنيا"

 73: األحزاب" كليعذب المنافقيف كالمنافقات كالمشركيف كالمشركات"

 27:فاطر" إنما يخشى اهلل مف عباده العمماء" 
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 36:يس" سبحاف الذم خمؽ األزكاج مما تنبت األرض كمف أنفسيـ كمما ال يعممكف" 

  6: الزمر" خمقكـ مف نفس كاحدة ثـ جعؿ منيا زكجيا"

 9: الزمر"  قؿ ىؿ يستكم الذيف يعممكف كالذيف ال يعممكف"

  36: الزمر" أليس اهلل بكاؼ عبده كيخكفكنؾ بالذيف مف دكنو"

ذا ما غضبكا ىـ يغفركف "  37: الشكرل" كالذيف يجتبكف كبائر اإلثـ كالفكاحش كا 

 38:الشكرل" كأمرىـ شكرل بينيـ" 

 18: الزخرؼ" أكمف ينشأ في الحمية كىك في الخصاـ غير مبيف"

 11: الحجرات" يا أييا الذيف آمنكا ال يسخر قكـ مف قكـ عسى أف يككنكا خيران منيـ"

 13:الحجرات" يا أييا الناس انا خمقناكـ مف ذكر كانثى كجعمناكـ شعكبا كقبائؿ لتعارفكا "

 49: الذاريات" كمف كؿ شيء خمقنا زكجيف لعمكـ تذكركف" 

 56:الذاريات" كما خمقت الجف كاإلنس إال ليعبدكف"

 45: النجـ" كانو خمؽ الزكجيف الذكر كاألنثى"

 18: الحديد" إف المصدقيف كالمصدقات كأقرضكا اهلل قرضان حسنان يضاعؼ ليـ "

 22: الحديد" ما أصاب مف مصيبة في األرض كال في أنفسكـ إال في كتاب مف قبؿ أف نبرأىا"

 25:الحديد" كلقد أرسمنا رسمنا بالبينات كأنزلنا معيـ الكتاب كالميزاف ليقـك الناس بالقسط"

 1: المجادلة" قد سمع اهلل قكؿ التي تجادلؾ في زكجيا كتشتكي إلى اهلل"

 11: المجادلة" يرفع اهلل الذيف آمنكا منكـ كالذيف أكتكا العمـ درجات " 

 12: الممتحنة" يا أييا النبي اذا جاءؾ المؤمنات يبايعنؾ عمى أف ال يشركف باهلل شيئا "

    8: الجمعة" قؿ إف المكت الذم تفركف منو فإنو مبلقيكـ"

  6: التحريـ" يا أييا الذيف آمنكا قكا أنفسكـ كأىميكـ ناران "
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  10: التحريـ"  ضرب اهلل مثبلن لمذيف كفركا إمرأت نكح كامرأت لكط"

 11:التحريـ" كضرب اهلل مثبلن لمذيف آمنكا إمرأت فرعكف"

  3:الممؾ" الذم خمؽ المكت كالحياة ليبمككـ أيكـ أحسف عمبلن "

 16:الجف" كألك استقامكا عمى الطريقة ألسقيناىـ ماءن غدقان "

 28: اإلنساف" نحف خمقناىـ كشددنا أسرىـ" 

ذا المكءكدة سئمت بأم ذنب قتمت"  8: التككير" كا 

 2: الفجر" كتحبكف الماؿ حبان جما"

 4-1: الميؿ" كالميؿ إذا يغشى، كالنيار إذا تجمى، كما خمؽ الذكر كاألنثى، إف سعيكـ لشتى"

 6-4: التيف" لقد خمقنا اإلنساف في أحسف تقكيـ ثـ رددناه أسفؿ سافميف"

   1: العمؽ" اقرأ باسـ ربؾ الذم خمؽ"

 8-7: الزلزلة" فمف يعمؿ مثقاؿ ذرة خيران يره كمف يعمؿ مثقاؿ ذرة شران يره"

  3:العصر" إال الذيف أمنكا كعممكا الصالحات كتكاصكا بالحؽ كتكاصكا بالصبر"

 4: قريش" الذم أطعميـ مف جكع كآمنيـ مف خكؼ"

 5-4:المسد" كامرأتو حمالة الحطب، في جيدىا حبؿ مف مسد "
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 فيرس األحاديث الشريفة

 
طرف الحديث         الصفحة 

 75..."     أف ال ينحف" أم عمى النساء في البيعة"اخذ عمييف "
 196..."  إذا دعا الرجؿ امرأتو إلى فراشو فمـ تأتو، فبات غضباف عمييا "
 71"    إذا استأذنكـ نساؤكـ بالميؿ إلى المسجد فأذنكا ليف"

 128..."  إذا كاف أمراؤكـ خياركـ كأنبياؤكـ سمحاؤكـ كأمركـ شكرل بينكـ
 146..."   إنما دعا الرجاؿ كلـ يدع النساء: قالت! استأخرم عني"
 23..."     أشد الناس ببلءن األنبياء ثـ األمثؿ فاألمثؿ"
 44..."     أشعرت يا رسكؿ اهلل أني أعتقت كليدتي؟"
 128"  أشيركا عمّي في أناس أنبك أىمي كاهلل ما عممت عمى أىمي إال خيرا"
 63"   اعتدم عند ابف أـ مكتكـ، فإنو رجؿ أعمى تضعيف ثيابؾ عنده"
 24..."   أقيمي الصبلة فيي أفضؿ الجياد، كاىجرم المعاصي"
 92..."   رقية النممة (رضي اهلل عنيا) (يريد حفصة)أال تعمميف ىذه "

 21،38..."  إف أبي زكجني البف أخيو كأنا لذلؾ كارىة فشككت إلى رسكؿ اهلل"

 196..."  إف الدنيا حمكة نضرة ، كأف اهلل مستخمفكـ فييا فينظر كيؼ تعممكف"

 196..."   إف المرأة تقبؿ في صكرة شيطاف كتدبر في صكرة شيطاف"
 118..."       أنت عمي كظير أمي"
 42..."  فارسيان، كاف طيب المرؽ (صمى اهلل عميو كسمـ)اف جاران لرسكؿ اهلل "
 73..." عف الرجؿ يجامع أىمو (صمى اهلل عميو كسمـ)إف رجبلن سأؿ رسكؿ اهلل "
"                 37..."           اْ سعالً ف١ُٙ ٠ذػٝ عزاِبً، ٔىؼ اثٕخ ٌٗ، فىش٘ذ ٔىبػ أث١ٙب
 11،18،31"       إنما النساء شقائؽ الرجاؿ"
 21..." دخؿ عمييا كعندىا إمرأة قاؿ مف ىذه (صمى اهلل عميو كسمـ)إف النبي "
 194..." أفرأيت الحمك؟ - فقاؿ رجؿ مف األنصار–إياكـ كالدخكؿ عمى النساء "
 37"       األيـ أحؽ بنفسيا مف كلييا"
 56"  أيما امرأة استعطرت ثـ خرجت مف بيتيا ليشـ الناس ريحيا فيي زانية"

 116..."    بيعة الحرب (صمى اهلل عميو كسمـ)بايعنا رسكؿ اهلل "
 72..."  ، إذا أتتو إمرأة (صمى اهلل عميو كسمـ)بينما أنا جالس عند رسكؿ اهلل "
 89..."    فتتطير فتحسف الطيكر تأخذ أحداكف ماءىا كسدرتيا"
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 74..."  فصنعت أمي: ، فدخؿ بأىمو قاؿ(صمى اهلل عميو كسمـ)تزكج رسكؿ اهلل "
 168..."   تزكجني الزبير كما لو في األرض مف ماؿ كال مممكؾ"
 72..."  يا رسكؿ اهلل: فقالت (صمى اهلل عميو كسمـ)جاءت إمرأة إلى النبي "
                   38..."         صمى اهلل عميو كسمـ)جاءت امرأة ثابت بف قيس إلى النبي "

 74..."   كىك عندم (عميو كسمـ صمى اهلل)جاءت عجكز إلى النبي 
 37..."  إف أبي زكجني: فقالت  (صمى اهلل عميو كسمـ)جاءت فتاة إلى النبي "
 61..."     جاء عمي مف الرضاعة فاستأذف عميّ "
 69"  حبب إلي مف دنياكـ النساء كالطيب كجعمت قرة عيني في الصبلة"
 40،1             "خيركـ خيركـ ألىمو، كأنا خيركـ ألىمي"
 75..." كعندىا حساف بف ثابت ينشدىا شعران  (رضي اهلل عنيا)دخمنا عمى عائشة "
 69"     الدنيا متاع كخير متاعيا المرأة الصالحة"
 91، 21..."     (صمى اهلل عميو كسمـ)شيدت الفطر مع النبي "
 44..."    العيد  (صمى اهلل عميو كسمـ)شيدت مع رسكؿ اهلل "
 58..."    صنفاف مف أىؿ النار لـ أرىما، قـك معيـ سياط"
 33،88"       طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ"
 68..."     الطيرة شرؾ، الطيرة شرؾ، الطيرة شرؾ"
 42"      عمى رسمكما، إنما ىي صفية بنت حيي"
 68"      العيافة كالطيرة كالطرؽ مف الجبت"
 147"   سبع غزكات (صمى اهلل عميو كسمـ)غزكت مع رسكؿ اهلل "
 186..."    فاتقكا اهلل في النساء فإنكـ أخذتمكىف بأمانة اهلل "
 146..."  فانطمقت فيمف انطمؽ مف الناس فكنت في الصؼ المقدـ مف النساء"
 72..."   فمما انقضت عدتي سمعت نداء المنادم ينادم الصبلة جامعة"

 44،89..."        غمبنا عميؾ الرجاؿ (صمى اهلل عميو كسمـ)قاؿ النساء لمنبي "
 73..."  يـك الفطر فبدأ بالصبلة ثـ خطب  (صمى اهلل عميو كسمـ)قاـ النبي "
 148"       قد أجرنا مف أجرت يا أـ ىاني"
 92."  نعـ صمي أمؾ... كىي مشركة في عيد رسكؿ اهلل   أمي    قدمت عمي  "
 42..."  اذا اراد سفر اقرع بيف أزكاجو (صمى اهلل عميو كسمـ)كاف رسكؿ اهلل "
                       40..." اذا صمى الصبح جمس في مصبله (صمى اهلل عميو كسمـ)كاف رسكؿ اهلل "

 147..."    يغزكا بأـ سميـ (صمى اهلل عميو كسمـ)كاف الرسكؿ
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 42..."   اذا دخؿ العشر شد مئزره (صمى اهلل عميو كسمـ)كاف النبي "
                                    40..."          تسع نسكة، فكاف إذا قسـ بينيف (صمى اهلل عميو كسمـ)كاف لمنبي "
 71..."   كانت إمرأة لعمر تشيد صبلة الصبح كالعشاء في المسجد "
 116..."      كانت بنك اسرائيؿ تسكسيـ األنبياء"
 49"  (صمى اهلل عميو كسمـ )كانت النساء يخرجف كيصميف خمؼ رسكؿ اهلل "
 22..."  كبل، كاهلل ال يخزيؾ اهلل أبدان، إنؾ لتصؿ الرحـ كتقرم الضيؼ"
 31."     كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ، دمو كمالو كعرضو"
 50،119..."  كنا في الجاىمية ال نعّد النساء شيئان فمما جاء اإلسبلـ كذكرىف اهلل"
 19،50..."       كنا معشر قريش نغمب النساء"

 72..."   ، كأبي بكر(صمى اهلل عميو كسمـ)كنا نككف في عيد النبي "

 112، 73..."   كنا نؤمر أف نخرج يـك العيد، حتى تخرج البكر مف خدرىا"
 73..."  كنت أسمع الناس يذكركف الحكض كلـ أسمع ذلؾ مف رسكؿ اهلل "
 116"      كمكـ راٍع ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو"
 121..."   رأيتؾ أفسدت عميو دنياه: كيؼ رأيتني صنعت بعدك اهلل قالت"
ذنيا صمتيا"  37". ال تتزكج الثيب حتى تستأمر كال تتزكج البكر حتى تستأذف كا 
   82 (مكضكع)..." ال تنزلكىف الغرؼ كال تعممكىف الكتاب كعممكىف المغزؿ"
 135..."  ال تسأؿ اإلمارة فإنؾ إف أكتيتيا عف مسألة ككمت إلييا"

 192"      ال يخمكف رجؿ بامرأة إال مع ذم محـر"
 121"     ال يككف المعانكف شفعاء كال شيداء يـك القيامة"
 128"         لقد خشيت عمي نفسي"
 64..."     لـ أر امرأة قط خيران في الديف مف زينب"
 74..."   لما كاف الفتح جاءت فاطمة فجمست عمى يسار الرسكؿ"
 136"       لف يفمح قـك كلكا أمرىـ إمرأة"
 69" ليتخذ أحدكـ قمبان شاكران كلسانان ذاكران كزكجة مؤمنة تعينو عمى أمر اآلخرة"
 37"        ليس لمكلي مع الثيب أمر"
 92..."      َلَيِفّرّف الناس مف الدجاؿ في الجباؿ"
 196"    ما تركت بعدم فتنة ىي اضر عمى الرجاؿ مف النساء"
 132"   ما رأيت مف ناقصات عقؿ كديف أسمب لمب الرجؿ الحاـز منكف"
 43..."  شيئان قط بيده كال إمرأة (صمى اهلل عميو كسمـ)ما ضرب رسكؿ اهلل "
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 40..."    يصنع في بيتو؟ (صمى اهلل عميو كسمـ)ما كاف النبي "
  138..."   مف رأل منكـ منكران فميغيره بيده فإف لـ يستطع فبمسانو"
 90..."   مف سمؾ طريقان يطمب فيو عممان سمؾ اهلل بو طريقان مف طرؽ الجنة"
 92."   مف عاؿ ثبلث بنات فأدبيف كزكجيف كأحسف إلييف فمو الجنة"
 32،92..."   مف كاف لو ثبلث بنات أك ثبلث أخكات أك بنتاف أك أختاف"
 130"     مف مات كليس في عنقو بيعة مات ميتة جاىمية"
 3"  المؤمنكف تتكافأ دماؤىـ، كيسعى بذمتيـ أدناىـ، كىـ يد عمى مف سكاىـ"
 44..."   نخرج العكاتؽ كذكات الخدكر كالحيض كليشيدف الخير "
 50..."    نساء قريش خير نساء ركبف اإلبؿ أحناه عمى طفؿ"
 49،63،73".  لـ يكف يمنعيف الحياء أف يتفقيف في الديف: نعـ النساء نساء األنصار"

 169"    ىؿ سمعتـ مقالو إمرأة أحسف سؤاالن عف دينيا مف ىذه؟"
 119..."   كالذم بعثؾ بالحؽ إف رأيت عمييا أمران أغمضو عمييا"
 119..."  كاهلل ما كنا في الجاىمية  نعد لمنساء أمران حتى أنزؿ اهلل فييف ما أنزؿ"
 33..."    كأيما رجؿ كاف عنده كليدة فعمميا كأحسف تعميميا كأدبيا"
 147..."   كلقد رأيت عائشو كأـ سميـ كانيما لمشمرتاف يـك احد"

 19"   كلـ يكمؿ مف النساء إال مريـ بنت عمراف كآسيا امرأة فرعكف"... 
نيا يكـ القيامة خزم كندامة" نيا أمانة كا   135..."  يا أبا ذر إنؾ ضعيؼ كا 
 169، 63..."   يا أسماء إف المرأة إذا بمغت المحيض لـ يصمح أف يرل منيا"
 119..."  ابف عمؾ كابف عمتؾ كصيرؾ، فقاؿ ال حاجة لي بيما! يا رسكؿ اهلل"
 8،127..."    يا رسكؿ اهلل أرأيت ىذا المنزؿ، أمنزؿ أنزلكو اهلل"

 89..."  يا رسكؿ اهلل إف اهلل ال يستحي مف الحؽ، فيؿ عمى المرأة مف غسؿ"
 30..."    أمؾ:  مف أحؽ الناس بصحبتي؟ قاؿ!يا رسكؿ اهلل"
 61..."     يا رسكؿ اهلل يدخؿ عميؾ البر كالفاجر"
 74"    يا عائشة ما كاف معكـ ليكان؟ فإف األنصار يعجبيـ الميك"
 190..."    مف استطاع منكـ الباءة فميتزكج يا معشر الشباب"
 110..."     يا معشر النساء تصدقف كأكثرف االستغفار"
 129..." يا نبي اهلل أتحب ذلؾ أخرج ثـ ال تكمـ أحدان منيـ كممة حتى تنحر بدنؾ"
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          الصفحة :قائمة المحتويات
شكر كعرفاف          ج 

اإلىداء           ح 
ممخص الرسالة          خ 

 1المقدمة           
 6المرأة  ومنيجية األصالة اإلسالمية     : الفصل األول

 
  10منيجية األصالة اإلسبلمية عمى ضكء الكتاب كالسنة   : المبحث األكؿ
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Abstract 

 

In the Name of Allah, the Most Compassionate, the Most Merciful 

 

 

 Praise be to Allah, we thank Him, seek His help, and ask for His 

forgiveness. May His peace be upon Prophet Muhammad. 

This MA thesis, “Woman between Tradition and Modernity”, 

addresses one of the most important issues in the world today. The 

discussion exists in academic circles, as well as societal sectors.    This is of 

utmost importance, for women issues, since the renaissance, reached all 

parts of the world, the east and the west, to all nations under the rubric of 

woman’s liberation.   

The women liberation movement aims at establishing a worldview 

that pleases the West, and embarrass the Islamic epistemological paradigm.  

It aims at making the latter give in, and follow those who lead the said 

liberation movement. 

   The secular western paradigm is being advanced to the whole global 

village.  This secular paradigm deprives Muslim women of their particular 

status that bestowed upon them by the Shari`ah.  It also leads to the 

deconstruction of this Islamic position, leading them ultimately to melt and 

join the borrowed modern paradigm. 

 Some Muslim intellectuals defended the Islamic worldview, some 

defended the local cultural construct, and some reconciled themselves with 

the secular paradigm to the degree of identifying totally with it.  

What happened to women in the west does not prevent one from 

reviewing the status of Muslim and Arab women, the latter in particular.  

The general backwardness of the society did have a negative impact of her 

original status which is part of the Islamic worldview, from which they have 

been deprived.   Arab and Muslim women suffer from local cultural 

injustices that formed the psyche of men, in a way that has nothing to do 

with the Qur’an and the Sunnah.  The suffering of both, men and women, in 

the Muslim world could be attributed to the lack of implementation of the 

Shari`ah in the life of Muslims. 

  In this study, I will try to depart from this position to reflect the 

reality of Muslim women in our contemporary society. 

 On the other hand, this thesis shows that Islam cares about woman, 

and did not position her as an antagonist to man; rather, they complement 

each other.  One should recognize woman as a gentle creature who has 

emotions and feelings!  Yet, she is equally responsible like man, except 

when the Shari`ah relives her in certain cases as an exception.   
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 I have followed, in this thesis, what might be described as the Islamic 

methodology, or paradigm, that portrays the relationship between human 

beings on equal footing, regardless of their gender, wealth, or social status.   

 In addition, for the preservation of the Islamic identity, I returned to 

the original primary resources, for we cannot perceive a present or a future 

detached from the past.   
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