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 المقدمة
 

 لق اهلل سبحانه الريل واملرأة وأناط بكثل منهمثا دورا أساسثيا للقيثام  همثة االسثتخالف 
من هنا ياءت األحكام . على هذه األرض وإعمارها  ا يتالءم والطبيعة الفطرية اليت ُ لقا عليها

علثثى يثثة املسثثئوليات املنا ثثة ، مؤكثثدة أمركثثل مثثن الريثثل واملثثرأةموضثثحة دو ب العامثثة الشثثرعية واادا
 . على حد سواءعاتقهما 

. ومستقبله املرأة ركن أساسي من أركان اجملتمع املسلم يف جماليه العام واخلاص يف حاضرهف
سواء من  الل ولألمة بأسرها،  هي أداة رئيسية إلعادة إنتاج القيم واملبادئ األساسية للمجتمعو 

 .ومشاركتها يف اجملتمع دورها كأم أو من  الل أدوارها العامة
ودورهثثثا الكبثثثري يف البنثثثاء األسثثثر   واملثثثرأة  كثثثم قيامهثثثا علثثثى عمليثثثة التنشثثثئة االيتماعيثثثة األوى

، و اقة عقلية وعملية هائلة ميكن والبناء وااليتماعي هي مد ل ع يم األمية للتغيري واإلصالح
 .سلمةامل للمجتمعات ات العمران والتنميةيف عملي أن تسهم بدور ع يم

ختذت املرأة يف صلب التشريعات وااداب االسالمية، مكانة حمورية مكنّتها مثن من هنا ا 
وعلثى  املثرأة املسثلمة يف خمتلث  اإلسثهامات الثيت شثاركت فيهثا القيام بدور بارز، انعكست تأثرياته

 .يتماعية والسياسية واالقتصاديةواال والثقافية الدينية خمتل  األصعدة
 –تثثأ   ،الفثرتات التارييثثة، صثعوبات وحتثثدياتدور البثثارز كانثت تعرتضثثه يف بعثث  لثن هثثذا اأبَيثد 

االيتماعيثة والعرفيثة احمليطثة بوضثع املثرأة ودورهثا  من  بيعة البيئات وال رفية -نيف كثري من األحيا
األمر الذي كان يؤدي أحيانا إى ضثع  الثدور الثذي تلعبثه املثرأة يف . املختلفة يف تلك اجملتمعات

 .أيضابل وهتميشه  ع  امليادينب

لعبه املرأة املسلمة يف عملية تنمية اجملتمع الذي توهذه الدراسة حماولة لتتبع الدور 
العوامل التاريية وااليتماعية اليت أسهمت يف التأثري على  أبرزكما تتناول الدراسة  .والنهوض به

هم الواقع وموايهة حتدياته وإشكالياته ، يف حماولة لفقوة وضعفا عرب العصور املختلفةدور املرأة 
كما تروم الدراسة تقدمي  .م مع هذا الواقع يف ضوء إمكاناته وأ رهئتتالجياد احللول اليت إ ومن ثّ 
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من  الل دراسة تنمية اجملتمعات املسلمة يف حماولة استتشرافية ملستقبل الدور الذي ستلعبه املرأة 
 .احلاضر الهتا يف الوقتصاء حملاو وتتبع واستق

وهي حمصلة مجلة من العوامل  مرتاكبة، ظاهرةيف عملية التنمية فالدور الذي تقوم به املرأة 
 تتطلبال معاجلة يادة هلذه ال اهرة،  ةوأي. وال روف السياسية واالقتصادية والثقافية االيتماعية

امل وال روف اليت ملة العو جبحقيقيا ملاما إ جمرد الريوع إى اجلانب التن ريي فحسب، بل تتطلب
واقع التن ري والتجريد إى ، يف حماولة لالنتقال من لذلك الدور ملرأةاقيق تسهم يف حتميكن أن 

 .حيز التنفيذ والتطبيق

 وأسئلتها إشكالية الدراسة

مثثثا هثثثو دور املثثثرأة : حتثثثاول هثثثذه الدراسثثثة اإليابثثثة علثثثى مجلثثثة مثثثن التسثثثا الت، مثثثن أبرزهثثثا
ومثا هثي القرآن الكثرمي والسثنة، الواردة يف التشريعات فق ما نصت عليه املسلمة يف تنمية اجملتمع و 

ومثا هثي العوامثل اجملتمعثات املختلفثة عثرب العصثور التارييثة  واقثع  بيعثة الثدور الثذي قامثت بثه يف 
مثثثن الثثيت أسثثثهمت يف تقويثثثة هثثثذا الثثثدور أو إضثثثعافه عثثرب املسثثثار التثثثاريي للمجتمعثثثات اإلسثثثالمية 

القيثثام بثثه يف ظثثل    ومثثا هثثو الثثدور املسثثتقبلي الثثذي ميكنهثثاهثثاوغري والتعلثثيم ة التنشثثئة والرتبيثثحيثثث 
لإلسثثهام  ذلثثك الثثدوروتعزيثثز حتقيثثق  اخلطثثوات الثثيت ميكثثن أن تسثثهم يفمثثاهي    وال ثثروف الراهنثثة

  . بعملية التنمية
 

  إضافتهاة الدراسة و أهمي
 حاولثثة املسثثامة يف ، رأةتتميثثز هثثذه الدراسثثة عثثن غريهثثا مثثن دراسثثات اهتمثثت  وضثثوع املثث  

ات املثرأة، مثن  ثالل البحثث والكشث  عثن يف دراسمتكاملة األ ر واجلوانب تقدمي إضافة نوعية 
 .عرب التاريختنمية اجملتمع يف املسلمة دور املرأة 

لثدور التنمثوي للمثرأة املسثلمة علثى دراسثة ا تصثت باحلثديث عثن ا -حلد اان–ومل تق  الكاتبة 
 وال تقثثث  أميثثثة الدراسثثثة عنثثثد العثثثرض هلثثثذا الثثثدور. ور التارييثثثة املختلفثثثةيف اجملتمعثثثات عثثثرب العصثثث
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إى القثثدرة علثثى حتليثثل العوامثثل الثثيت أسثثهمت وميكثثن أن تسثثهم يف بثثروز فحسثثب بثثل متتثثد أميتهثثا 
 . دور املرأة التنموي يف اجملتمع

رأة يف تنميثثة وال تقتصثثر الدراسثثة علثثى البعثثد التثثاريي بثثل تتسثثع لتقثثدمي ر يثثة مسثثتقبلية عثثن دور املثث
األم رالثثذي . اجملتمثثع مثثن  ثثالل تقثثدمي  طثثوات عمليثثة علميثثة مدروسثثة تتنثثاو لكافثثة أصثثعدة احليثثاة

جيعثثل منهثثذه الدراسثثة حماولثثة ختطثثية اسثثرتاتيجية لالرتقثثاء بوضثثع املثثرأة وتعزيثثز دورهثثا، يامعثثة بثثني 
 .األصالة يف الطرح واملعاصرة يف األسلوب والعرض والوسائل

الكثثثري مثثن هثثذا النثثوع مثثن الدراسثثات يف وقثثت تثثثار فيثثه العديثثد مثثن التسثثا الت و وال ختفثثى أميثثة 
 . حول قدرة املرأة املسلمة على القيام بدور بارز يف تنمية اجملتمعالشبهات واإلدعاءات 

 اصثثة وأن الثثبع  مثثن هثثذه اإلدعثثاءات اهتثثم تعثثاليم الثثدين ا ثثاه املثثرأة بتكثثري  التخلثث  وتعزيثثز 
األمثثثر الثثثذي يسثثثتدعي ضثثثرورة ويثثثود دراسثثثة شثثثاملة تتسثثثم بثثثاملنهج . تمثثثعالضثثثع  والتثثثدين يف اجمل

 .العلمي البعيد عن دوائر الدفاع واملقارنات واملقاربات يف  رح هذا القضية الشائكة

 . فجاءت هذه الدراسة إسهاما متواضعا لتحقيق هذه األغراض بإذن اهلل
قثائم علثى  منهج علمي أصثيل موثثق،ى من حقائق تاريية مستندة إهذه الدراسة  ا تقدمه فلعل 

 ، مسثثتندة إى نصثثوص القثثرآن وتطبيقثثات السثثنة النبويثثة الصثثحيحة، ربثثة تارييثثة صثثحيحة وموثقثثة
 .تنمية املرأة املسلمةاجلهود اجلادة يف بناء علم  تكون لبنة مع لبنات

 دراسةمنهج ال
ملثثرأة يف حماولثثة لثثتلم  دور ايف  االسللتنباو والتحليلللتوظيثث  مثثنهج بتقثثوم هثثذه الدراسثثة          

الوقوف على أس  التشريعات من  الل حماولة ذلك الدور  ومعامل تنمية اجملتمع الذي تعيش فيه
 .والقوانني اخلاصة باملرأة ومشاركتها والكش  عن العوامل اليت أسهمت يف تشكيل دورها

ل التارييثة وااليتماعيثة الثيت للتوصل إى أبرز العوامث يكما توظ  الدراسة املنهج التحليلي التاري
 لتلثثثكالتطبيقيثثثة دم الدراسثثثة بعثثث  النمثثثاذج وتقثثث. أدت إى تقويثثثة دور املثثثرأة يف التنميثثثة أو إضثثثعافه

 .يتماعية والفكريةالعوامل التاريية واال
يف فثثرز العديثثد مثثن األحكثثام األصثثيلة الثثواردة يف الكتثثاب والسثثنة  املنهجيثثةتبثثين هثثذه وت هثثر أميثثة 

يف العصثثثثور واملفكثثثثرين  مثثثثن تعليقثثثثات وتفسثثثثريات وتثثثثأويالت للكثثثثثري مثثثثن العلمثثثثاء  عمثثثثا علثثثثق  ثثثثا
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. كثثري مثن العوامثل البيئيثة وااليتماعيثةب -يف الغالثب -تلطثت ا  الثيت حول قضايا املرأة  املختلفة
قثثثثراءة تلثثثثك ااراء الفقهيثثثثة ضثثثثمن سثثثثياقاهتا البيئيثثثثة  االهتمثثثثام  ثثثثوالدراسثثثثة  ثثثثذه املنهجيثثثثة تويثثثثه و 

، ومثن ثّ التمييثز بثني مثثا هثو تشثريع منصثوص عليثه يف قثثرآن أو سثنة، وهثو بالتثا  مطلثثق والتارييثة
مفثثار  للزمثثان واملكثثان والتثثاريخ، وبثثني مثثا هثثو ايتهثثاد بشثثري نسثثيب حمكثثوم بطبيعثثة البيئثثة وال رفيثثة 

 .اليت ظهر فيها
تنميثثة يف النصثثوص املثثراة املسثثلمة يف ال رسثثة أحيانثثا  ثثنهج املقارنثثة بثثني دو كمثثا تسثثتعني الدرا      

الشثثرعية يف القثثرآن والسثثنة مثثن يهثثة، وبثثني دور املثثرأة الغربيثثة كمثثا حددتثثه نصثثوص العهثثد القثثدمي 
 . واجلديد
الدراسة مثن  ثالل اسثتدعاء مثنهج املقارنثة، تلمث  أويثه الشثبه والتقثارب فيمثا وقثع مثن  وال تروم

القثثول بتثثأثر الالحثثق  مثثن ثّ ، و تمعثثات املختلفثثة دينيثثا وإثنيثثاتلثثك اجملتويهثثات فكريثثة يف سثثاحات 
قضلللايا الملللرأة فلللي الماضلللي  وجللل ور تعاملللله ملللع فهم اآلخلللرتمحاوللللة للللبثثثل هثثثي ، 1بالسثثثابق
هثثذا الفكثثر الثثذي بثثات أ روحثثات األمثثر الثثذي ميكثثن أن يسثثهم يف إمكانيثثة مناقشثثة  .والحاضللر

 وفرضثثثثها علثثثثى خمتلثثثث  -سثثثثرة اصثثثثة فيمثثثثا يتعلثثثثق بثثثثاملرأة واأل –ماته الفكريثثثثة حيثثثثاول  ثثثثرح مسثثثثلّ 
دون إدراك لطبيعثثثة املواقثثث  الفكريثثثة وسثثثياقاهتا التارييثثثة  ثثثاه املثثثرأة وقضثثثاياها يف تلثثثك  اجملتمعثثثات
 . اجملتمعات

 الدراسات السابقة 
ة يف العديثد مثن الكتابثات القدميثة احتل احلثديث عثن املثرأة ودورهثا يف اجملتمثع مكانثة بثارز          

                                                 
الثيت تؤكثد أن ظثاهرة النبثوة والثوحي ظثاهرة نظريلة مرفوضلة فلي فلسلفة القلر ن لسثل التثاريي ن رية تأثري دين على آ ر بناءا علثى عامثل التس - 1

القرآن الكثرمي قثد أشثار إى حثالتني لثه بالنسثبة إى مثا قبلثه مثن الكتثب، فهثو مؤيثد ف. متماثلة عند مجيع األنبياء وأن مصدرها واحد وغايتها واحدة
. مصلحته كلية مل ختتل  مصلحته با تالف األمم واألزمان، وهو  ثذا الوصث  مصثد  ومقثررلبع  ما يف الشرائع مقرر له يف كل حكم كانت 

: أن ثر. وهو أيضا مبطل لبع  ما يف الشرائع السابقة وناسخ ألحكام كثرية  من كل ما كانت مصاحله يزئية مؤقتثة مثراع فيهثا أحثوال أمثم  اصثة
فثثال ينبغثثي عثثثزو كثثل اتفثثثا  بينهثثا إى تثثثأثري . 221، 1م، ج1650سثثثية للنشثثر، تثثثون ، ، الثثدار التونالتحريثثثر والتنثثويرحممثثد الطثثاهر بثثثن عاشثثور، 

فثاملنهج ال ثاهري التثاريي رغثم مثا فيثه مثن يديثة، . السابق يف الالحق، فويود أويه تشابه بني بع  الفثروع واجلزئيثات ال يعثين االقتبثاس والتقليثد
ق بالسابق عليه وفقا لقانون العليثة وكثأن العالقثات البشثرية بكثل تعقيثداهتا شثبيهة بثال واهر إال أنه ينطوي أحيانا كثرية على املصادرة وإحلا  الالح

 .الطبيعية املادية اليت ختضع للعلية احلتمية
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متفرقثثا متنثثاثرا يف  العصثثور السثثابقة، فقثثد يثثاء احلثثديث عثثن املثثرأة يفأمثثا . واملعاصثثرة بشثثكل  ثثاص
إال أنثه . 2وغريهثااللغة وااليتماع أدبيات التاريخ والتفسري واألدب والشعر وسري األعالم والرتايم 

ظهثر يف العديثد مثن الكتثب  ،اهتمامثا بالغثا ملوضثوعات املثرأة قثد أولثتالثرتاث كتب أن  من املؤكد 
األمثثثر . شثثثهريات يف جمثثاالت الثثثدين والعلثثثوم والفنثثثون وغريهثثثاالثثرتايم والطبقثثثات اخلاصثثثة بالنسثثثاء ال

 . وحضورها الذي يؤكد أمية الدور الذي لعبته املرأة يف تلك العصور
تمثع اإلسثالمي املثرأة يف اجملالكشث  عثن دور العديد من تلك األدبيثات مل تسثهم كثثريا يف بَيد أن 

دراسثثة  مثثع بثثني الن ثثرات تسثثتلزم إيثثراء  عمليثثة يف غايثثة التعقيثثد، إذا أهنثثا. عثثرب عصثثوره املختلفثثة
 .وال يلثثثو ذلثثثك التتبثثثع والتقصثثثي مثثثن صثثثعوبات بالغثثثة التعقيثثثد .4وااليتماعيثثثة واألدبيثثثة 3التارييثثثة

                                                 
 .، مؤسسثة الرسثالة، بثريوتعمثر رضثا كحالثة، أعثالم النسثاء يف عثاملي العثرب واإلسثالم: من تلك الدراسات على سبيل املثال العناوين التاليثة - 2

سثثلمى احلفثثار، نسثثاء متفوقثثات، دار العلثثم  .ه1012، دار أميثثة للنشثثر والتوزيثثع، دمشثثق، مجهثثرة أءثثاء النسثثاء وأعالمهثثنهثزاع بثثن عيثثد الشثثمري، 
أمحثثد بثثن سثثليمان احلمثثامي، السثثبة الثمثثني يف .  م1642عثثارف تثثامر، أرو  بنثثت الثثيمن، دا راملعثثارف، بثثريوت، . م1611للماليثثني، بثثريوت، 

. ه1812زينثب فثواز، الثدر املنثثور يف  بقثات ربثات اخلثدور، مطبعثة بثوال ، القثاهرة، . ه1210املؤمنني، القاهرة، بدون مكان، مناقب أمهات 

عبثثدالعزيز أمثثني اخلثثاكي، املكتبثثة املصثثرية، : األمثثرية قدريثثة حسثثني بنثثت السثثلطان حسثثن كامثثل األول، شثثهريات النسثثاء يف العثثامل اإلسثثالمي، ترمجثثة
مصثثطفى يثثواد، سثثيدات الثثبالط العباسثثي، دا رالكشثثاف، . م1682مبثثارك إبثثراهيم، نسثثاء شثثهريات، دار املعثثارف، مصثثر،  .م1620القثثاهرة، 
علثثي إبثثراهيم حسثثن، نسثثاء هلثثن يف التثثثاريخ . م1618أنثثور أمحثثد، نسثثاء  الثثدات، الثثدار القوميثثة للطباعثثة والنشثثر، القثثاهرة، . م1682بثثريوت، 

ريثاء حممثود، : ياسني بن  ري اهلل، مهذب الروضة الفيحاء يف تواريخ النساء، حتقيق. م1618، مصر، اإلسالمي نصيب، مكتبة النهضة املصرية
 .م1611القاهرة، 

ممثا ينبغثي التنبثثه إليثه عنثد تنثثاول الدراسثات التارييثة أهنثثا جمموعثة مثثن سثجالت وأثثار وانطباعثثات وأ بثار شثفوية ومكتوبثثة، تشثكل يف الغالثثب  - 3
ن ثثرا ملثثا لعبثثت فيثثه األهثثواء والتحزبثثات واال اهثثات . فثثة واخليثثال يف بعثث  األحيثثان وهثثي مرهتنثثة بثثال روف الثثيت كتبثثت فيهثثامزجيثثا مثثن الفكثثر والعا 

 . لتحريالفكرية  من شعوبية وغريها من دور بارز يف أثناء عمليات التدوين والكتابة وعليه فالناظر فيه حيتاج إى مزيد من التأمل والتدقيق وا
رة إليه يف هذا السيا  أن اهتمام مؤر ينا األوائل رمحهم اهلل كان اهتماما سياسيا بالدرية األوى فحف وا األحداث املتعلقة بامللوك ومما  در اإلشا

وقثثد . وهثثاواخللفثثاء واحلثثروب واألعمثثال السياسثثية واإلداريثثة بتفصثثيل دقيثثق يف الوقثثت الثثذي أملثثوا فيثثه النثثواحي األ ثثر  املتعلقثثة بثثاجملتمع واألسثثرة و 
االنطبثاع السثليب  ثاه احليثاة اإلسثالمية يف العصثور السثابقة، وإبرازهثا علثى أسثاس أهنثا  : األوى: انعكث  ذلثك علثى األدبيثات املعاصثرة مثن نثاحيتني

. عنهثا لندرة الوثثائق واملعلومثات -كما هي احلال يف هذا البحث  -صعوبة البحث يف امليادين االيتماعية: الثانية. كانت حروبا و صومات فقة
مثث  وعلثثى هثثذا تلجثثأ الدراسثثة إى االسثثتعانة بالوثثثائق األ ثثر  كالرسثثائل والقصثثائد وكتثثب السثثري والثثرتايم و وهثثا والثثيت ميكثثن مثثن  ثثالل تتبعهثثا تل

سثثان مايثثد عر : أن ثثرحثثول هثثذه النقطثثة، . ومثثن ث الكشثث  عثثن دور املثثرأة يف اجملتمثثع والثقافثثة يف تلثثك العصثثور م ثثاهر احليثثاة االيتماعيثثة آنثثذاك
، 2، املعهثثثثد العثثثاملي للفكثثثثر اإلسثثثالمي، أمريكثثثثا، طاإلسثثثثالمية يف تربيثثثة الفثثثثرد وإ ثثثراج األمثثثثة وتنميثثثة األ ثثثثوة اإلنسثثثانية أهثثثثداف الرتبيثثثةالكثثثيالين، 
 .، عامل الكتب، بريوتدراسات نقدية يف املصادر التارييةحممد كمال الدين، : وأن ر. يف اهتمامات املؤر ني. 028م، ص 1664/ه1014

 تعتثثرب األشثثعار والقصثثائد الثثيت صثثاغها العديثثد مثثن الشثثعراء املثثربزين مثثرآة للكثثثري مثثن األحثثداث وال ثثواهر االيتماعيثثة السثثائدة وعليثثه فثثالتعرض - 4
سثي فالبحرتي مثال نقل وقائع مقتل املتوكل اخلليفثة العبا. لدراسة بعضها ميكن أن يشكل للباحث يف هذا اجملال، بع  معامل صورة اجملتمع آنذاك
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  احلثثوادث والوقثثائع واحلركثثات و ثثو يوصثثتمثثع و جب تكثثثري مثثن األحيثثان اهتمثثريخ يف  التثثاكتثثب ف
والنسثثاء  عامثة مثثن النثاس واجملتمثثعتوصثي  حالثثة الب اأكثثر مثثن اهتمامهثثذلثك مثثن أحثداث سياسثثية 

 .5بصفة  اصة
فكبثثثثار املثثثثؤر ني املسثثثثلمني مثثثثن أمثثثثثال ابثثثثن هشثثثثام والطثثثثربي واملسثثثثعودي وابثثثثن األثثثثثري والثثثثبالذري 

بثل كثان اال ثاه الغالثب لثديهم . تفصثيلالواليعقويب وغريهم مل يتعرضوا للحياة العامة االيتماعية ب
 . ن مائع والثورات والفتوحات والاالهتمام بالوق

يف  تعلى موقع املرأة يف الكتابات التاريية عند املسلمني، كما ظهر ت تلك املنهجية وقد انعكس
يف تلثك و ريقة معاشثهن واهتمامثاهتن  ندرة ويود كتاب يعىن بتوصي  دقيق وعميق حلالة النساء

 6.املراحل التاريية السابقة
عقليثثثة الكشثثث  عثثثن  مثثثن  الهلثثثاوعلثثثى هثثثذا تثثثربز صثثثعوبة كبثثثرية يف البحثثثث عثثثن كتابثثثات ميكثثثن 

، وعلثثى هثثذا فالدراسثثة ال تسثثتبعد حثث   هثثار و املثثرأة ودمهثثا ون راهتثثا السثثائدة إزاء وضثثع اجلماعثثة ومو 
لعثثثثرب يف اسثثثثتيفاء منثرهثثثثا ومناقبهثثثثا، الشثثثثعر العثثثثريب الثثثثذي اعتمدتثثثثه ا كتثثثثب القصثثثثة الشثثثثعبية و

 .7لإلسهام يف الكش  عن هذا الدور 
أعالم النسثثاء يف بثث املوسثثوعة العربيثثة اإلسثثالمية املوسثثومة هثثوال ومثثن الدراسثثات اهلامثثة يف هثثذا اجملثث

                                                                                                                                                 
مثع املسثلم يف قصيدته الرائية  إضافة إى الرسائل اليت  لفها بع  الكتاب من أمثال اجلاحظ يف رسالته عن العصثبية وانتشثارها وقثوة أثرهثا يف اجملت

 . يف العهد العباسي
وزيث  شثا ت، كثايفورد بثثوزورث، وح. 08م،  1652دارالرشثيد للنشثر، العثثرا ، اليعقثثويب املثؤرا واجلغثرايف، ياسثني إبثراهيم اجلعفثري، : أن ثر - 5

 .10، ص 2م، ج1665، 2حسني مؤن ، إحسان صدقي، اجملل  الو ين للثقافة والفنون ااداب، كويت، ط: ، ترمجةتراث اإلسالم
6 - Amal rassam, Arab Women; the Status of Research in the Social Sciences and the Status of Women, 

paris, Unesco,  1984, P. 1.  

يف  ، تثثاريخ بثثالد الشثثامإحسثثان عبثثاس: ويف نثثدرة املعلومثثات التارييثثة عثثن حالثثة املثثرأة يف اجملتمعثثات املسثثلمة وتوصثثي  حالتهثثا االيتماعيثثة، أن ثثر
   .186م، 1018/1662، مطبعة اجلامعة األردنية، عمان، العصر العباسي

  ليلة وليلة واليت كتبت بعد زمن احلروب الصليبية وأقدم نسخة وصلت إلينا يريع من تلك األسا ري اليت ميكن االستئناس  غزاها قصة أل - 7
ويف أميثثة األسثثا ري الشثثعبية يف الكشثث  . ، واحلكايثثات تعكثث  عنثثد التأمثثل والتثثدقيق أحثثوال ون ثثرات اجملتمثثع ومومثثه وتطلعاتثثهه608تاريهثثا إى 

. 28م، ص 1650، 8، دار املشثثر ، بثثريوت، طمقدمثثة يف تثثاريخ صثثدر اإلسثثالم ،عبثثد العزيثثز الثثدوري: عثثن عقليثثة السثثواد األع ثثم لألمثثة، أن ثثر
 .م1658/ه1028دار الكتب العلمية، بريوت،  أل  ليلة وليلة،: ورايع
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وقثثد قثثام برتتيبثثه  .8يقثثع يف ةسثثة أيثثزاء لألسثثتاذ عمثثر رضثثا كحالثثه، الثثذيعثثاملي العثثرب واإلسثثالم 
 .حسب احلروف األجبدية

أوضثثثمل املؤلثثث  صثثثعوبة العمثثثل بالبحثثثث عثثثن نتثثثاج املثثثرأة يف العثثثرب واإلسثثثالم، إال أهنثثثا تعثثثد مثثثن و 
 .زيد من الدراسات واملتابعات هذا اجملال الذي حيتاج إى املت اجليدة يفاحملاوال

ومثثن املالحثثظ علثثى كتثثب الثثرتايم املثثذكورة أهنثثا مل تتحثثدث عثثن  بيعثثة العصثثر واحليثثاة االيتماعيثثة 
اليت كانت تعيشها النساء وإمنا  صصت للحديث فقثة عثن املثرأة الَعلثم يف جماهلثا دون أيثة إشثارة 

 .ر ولو بشكل عامإى  بيعة العص
 111يف الواقثثثع األسثثثتاذ حممثثثد  ثثثري رمضثثثان يوسثثث   ويعثثثد كتثثثاب تكملثثثة أعثثثالم النسثثثاء ملؤلفثثثه

م إى 1644 الفثرتة مثن سثنة أعثالم النسثاء العربيثات يفمكمثال لتلثك املوسثوعة فقثد ضثم صفحة 
 .م1668

يية السثائدة يف وتفتقر كتب الرتايم كما أشارت الدراسة إى البحث عن احلالة االيتماعية والتار 
 .الفرتة اليت ظهرت فيها هؤالء النسوة البارزات

يث عن املرأة ودروها يف دتق  الدراسة على بع  األدبيات والكتابات املتعلقة باحلكما   
 .م وإى بدايات القرن الواحد والعشرين احلا 1582العصر احلديث ابتداء من عصر النهضة 

ملثثثرأة إى الربثثثع األ ثثثري مثثثن القثثثرن التاسثثثع عشثثثر حيثثثث بثثثرزت وميتثثثد اخلطثثثاب املعاصثثثر يف قضثثثية ا 
حتثثثديات احلداثثثثة ومثثثا ظهثثثر مثثثن حثثثديث مهثثثول عثثثن واقثثثع املثثثرأة ودروهثثثا ومشثثثاركتها االيتماعيثثثة 

 . والسياسية وغري ذلك من أمور
واملتأمل يف الكتابات اليت كتبت حول املرأة يف تلثك الفثرتة وإى اليثوم، يلحثظ زةثا هثائال ال يكثاد 

األمثثثثر الثثثثذي . دورهثثثثا يف اجملتمثثثثععثثثثن املثثثثرأة و  -املختلفثثثثة التويهثثثثات ذات–ي مثثثثن األدبيثثثثات ينتهثثثث
يسثثتدعي القثثول بإمكانيثثة إسثثتحداث ختصثثة منفصثثل يف حقثثل االيتماعيثثات لدراسثثات املثثرأة يف 

                                                 
 .م1644/ 1864، 8عمر رضا كحالة، أعالم النساءيف عاملي العرب واإلسالم، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط - 8
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 . 9حماولة للكش  والتنقيب عن كل ما كتب عن املرأة
الثثدفاع عثثن حقهثثا يف التعلثثيم ملثثرأة و اجلثثدل الثثدائر حثثول حتريثثر اوتثثدور مع ثثم هثثذه الكتابثثات حثثول 

قثثثثد أسثثثثهمت كافثثثثة و ...مشثثثثاركتها السياسثثثثية وااليتماعيثثثثة قضثثثثية اال ثثثثتالط و و للعمثثثثل  اخلثثثثروجو 
 . 10فيما بينهااال تالف يف الطرح اال اهات يف  ث قضية املرأة وإن ظهر 

 وضثثع املثثرأة مرهثثون بثثالتمييز بثثنيحتريثثر املثثرأة والنهثثوض  ثثا قثثد ذهثثب العديثثد مثثن الُكتّثثاب إى أن و 
ودروهثثثثا كمثثثثا أوضثثثثحته عشثثثثرات النصثثثثوص الثثثثواردة يف القثثثثرآن الكثثثثرمي والسثثثثنة الصثثثثحيحة، وبثثثثني 
تفسثثريات وتثثأويالت تلثثك النصثثوص املتثثأثرة بعوامثثل عثثدة كثثاألعراف والتقاليثثد واخللفيثثات الفكريثثة 

 .11للقائلني  ا و و ذلك
احلجثاب والسثفور يف عثام :  مؤلفهثاومن أمثلة تلك الكتابات ما ألفته الكاتبة ن رية زيثن الثدين يف

ويعثثد هثثذا الكتثثاب إضثثافة نوعيثثة يف تنثثاول قضثثية املثثرأة مثثن من ثثور إصثثالحي إسثثالمي . م1625
 . 12متنور

ومن تلثك الكتابثات يف الوقثت احلاضثر السثفر الرائثع الثذي ألفثه األسثتاذ عبثداحلليم أبثو شثقة وهثو 
خمتلث  األنشثطة واألدوار الثيت قامثت  ثا املثرأة  وقد تناول فيه. حترير املرأة يف عصر الرسالة: بعنوان

نصثثوص األحاديثثث النبويثثة ووقائعهثثا التارييثثة  ثثالل دراسثثة وتتبثثع  املسثثلمة يف عصثثر الرسثثالة مثثن

                                                 

لسيا  أن اجلامعات الغربية قد أفردت حقال  اصا يف العلوم االيتماعية لدراسات املرأة وما يتعلق مما  در اإلشارة إليه يف هذا ا - 9
 . بقضاياها

باحثثثة الباديثثة، جمموعثثة . م1566قاسثثم أمثثني، حتريثثر املثثرأة، مكتبثثة الرتقثثي، القثثاهرة، : مثثن أمثلثثة تلثثك الكتابثثات  ختلثث  ا اهثثات مؤلفيهثثا - 10
الطثثثاهر حثثثداد، امرأتنثثثا يف الشثثثريعة واجملتمثثثع، املطبعثثثة الفنيثثثة، تثثثون ، . أة املصثثثري، مطبعثثثة التقثثثدم، بثثثدون تثثثاريخمقثثثاالت منشثثثورة يف موضثثثوع املثثثر 

هند مصطفى، عصثر النهضثة : وحول إثبات تكرمي اإلسالم للمرأة ان ر.  مي زيادة وردة اليازيي، مطبعة البالغ، القاهرة، بدون تاريخ. م1682
 . قدرية حسني، شهريات النساء يف العامل اإلسالمني مريع سابق. م2222ريادات نسوية مهمشة، القاهرة، 

مثروان . م1012/1662، دار الشثرو ، بثريوت والقثاهرة، التقاليثد الراكثدة والوافثدة قضثايا املثرأة بثنيحممثد الغثزا ، : ان ر علثى سثبيل املثثال - 11
إيسيسثثثكو، املغثثثرب،  -، املن مثثثة اإلسثثثالمية للرتبيثثثة والعلثثثوم والثقافثثثةاملسثثثلمنيالفقهثثثاء وممارسثثثات  املثثثرأة املسثثثلمة بثثثني ايتهثثثاداتإبثثثراهيم القيسثثثي، 

رقيثثثثة  ثثثثه يثثثثابر العلثثثثواين، أثثثثثر العثثثثرف يف فهثثثثم  .م1662/ 1011، كويثثثثت، صثثثثهوة الكلمثثثثة علثثثثىعبثثثثد اهلل فهثثثثد النفيسثثثثي، . م1011/1661
 . م2228قضايا املرأة أمنوذيا، دار الفكر، دمشق، ..النصوص

 .م1665بثينة شعبان، دار املد  للثقافة والنشر، دمشق، الطبعة الثانية، : احلجاب والسفور، مرايعة ن رية زين الدين، - 12
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يع وبثثثني التفسثثثري هلثثثذا التمييثثثز والتفرقثثثة بثثثني الثثثوحي اإلهلثثثي املعصثثثوم املتمثثثثل يف التشثثثر  مؤكثثثدا أميثثثة
عثن أنثه يهثد بشثري ال يتسثم باإل القيثة أو  ألمثر ال يعثدوالذي هثو يف هنايثة ا ويل لهالوحي والتأ

ويقثثع الكتثثاب يف سثثتة أيثثزاء موثقثثة توثيقثثا علميثثا  .فيهثثا مفارقثثة الزمثثان واملكثثان والبيئثثة الثثيت ظهثثر
املثثثثرأة يف صثثثثدر اإلسثثثثالم اسثثثثتطاعت أن تتثثثثألق يف كثثثثل أكثثثثد الكاتثثثثب مثثثثن  الهلثثثثا أن  . 13دقيقثثثثا

  .اجملاالت
ة، وتوليهثثثثا املناصثثثثب فثثثثردة يف قضثثثثايا املثثثثرأة كعمثثثثل املثثثثرأومثثثثثة مؤلفثثثثات تناولثثثثت يوانثثثثب م 

السياسية وغريها من قضايا، من الناحية الفقهية دون الن ر إى األبعثاد التارييثة وااليتماعيثة الثيت 
 .14لعبت دورها يف تأويل النصوص الشرعية وأقوال العلماء الواردة يف تلك املسائل

 مصطلحات الدراسة

وهو . من أبرز مصطلحات هذه الدراسة Development يعد مصطلمل التنمية 
والسياسي على مستو  يف اخلطاب االقتصادي نفسه فرض ، و مصطلمل ظهر يف القرن العشرين

لعب الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة وتقاريره السنوية عن التنمية وقد  منذ التسعينات العامل بأسره
 . صطلملدورا بارزا يف نشر وترسيخ هذا امل ،البشرية

 . 15مع العديد من املفاهيم األ ر  مثل التخطية واإلنتاج والتقدمويتدا ل هذا املصطلمل 
يف علم االقتصاد حيث اسُتخدم للداللة على زيادة قدرة اجملتمع على وقد ظهر املصطلمل أوال 

 االستجابة للحايات األساسية واحلايات املتزايدة ألعضائه؛ بالصورة اليت تكفل زيادة دريات

                                                 
وان ر كذلك رقية  ه العلواين، أثر العرف . م1668/ه1018، 0دار القلم، كويت، ط حترير املرأة يف عصر الرسالة،عبد احلليم أبو شقة،  - 13

 . م2228دا رافكر، دمشقن  قضايا املرأة أمنوذيا،..يف فهم النصوص 

، دار النفثثثثثثثثائ ، األردن، الواليثثثثثثثثة العامثثثثثثثثة للمثثثثثثثثرأة يف الفقثثثثثثثثه اإلسثثثثثثثثالمي، حممثثثثثثثثد  عمثثثثثثثثة سثثثثثثثثليمان القضثثثثثثثثاة: مثثثثثثثثن أمثلثثثثثثثثة هثثثثثثثثذه الدراسثثثثثثثثات - 14
أحكثثام حسثثين اجلنثثدي، . م1668، دار ابثثن حثثزم، بثثريوت، ديثثة املثثرأة يف ضثثوء الكتثثاب والسثثنةمصثثطفى عيثثد الصياصثثنة،  . م1665/ه1015

الشثثثريعة اإلسثثثالمية   ثثثوث يفحممثثثد عبثثثد اجلثثثواد، . م1668/ه1018، 2، دار النهضثثثة العربيثثثة، القثثثاهرة، طأة يف التشثثثريع اجلنثثثائي اإلسثثثالمياملثثثر 
 .م1644منشأة املعارف، مصر، والقانون، 

 
: ي يف األردن علثى املوقثع االلكثرتوين التثا مقدمة يف مفهوم التنمية البشرية املستدامة، برنثامج األمثم املتحثدة اإلمنثائ: يف تعري  التنمية رايع - 15

http://www.jordandevnet.org/shd/introa.htm 
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إشباع تلك احلايات؛ عن  ريق الرتشيد املستمر الستغالل املوارد االقتصادية املتاحة، وحسن 
 .16توزيع عائد ذلك االستغالل

ث انتقل مفهوم التنمية إى حقل السياسة منذ ستينيات القرن العشرين؛ حيث ظهر كحقل  
قل إى خمتل  احلقو  فاصبمل هناك ث انت. منفرد يهتم بتطوير البلدان غري األوربية  اه الدميقرا ية

باإلضافة لذلك استحدث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم  ...تنمية ثقافية وأسرية وايتماعية
 .بدعم قدرات الفرد وقياس مستو  معيشته وحتسني أوضاعه يف اجملتمع

، فالنمو على أن اإلنسان هو أداة وغاية التنميةمصطلمل التنمية البشرية  يؤكدو 
تصادي وسيلة لضمان الرفاه للسكان، وتوسع للخيارات املتاحة أمام اإلنسان باعتباره يوهر االق

حتدث نتيجة لتفاعل جمموعة من العوامل واملد الت والتنمية البشرية  .عملية التنمية ذاهتا
املتعددة واملتنوعة من أيل الوصول إى حتقيق تأثريات وتشكيالت معينة يف حياة اإلنسان ويف 

 ..قه اجملتمعيسيا

اال تالف بني مفهوم التنمية يف اللغة العربية عنه يف اللغة شار بع  الباحثني إى وقد أ
من " النمو"أما لفظ .  عىن الزيادة واالنتشار" منثّى"من " التنمية"حيث يشتق لفظ  ،اإلكليزية

أقرب إى االشتقا  العريب  وإذا كان لفظ النموّ . ينمو مناء فإنه يعين الزيادة ومنه ينمو منًوا" منا"
فالنماء يعين أن . الصحيمل، فإن إ ال  هذا اللفظ على املفهوم األورويب يشوه اللفظ العريب

 .الشيء يزيد حااًل بعد حال من نفسه، ال باإلضافة إليه
 Developmentو بًقا هلذه الدالالت ملفهوم التنمية فإنه ال يعّد مطابًقا للمفهوم اإلكليزي 

                                                 
شثولتز يف اخلمسثينات والسثتينات عنثدما اكتشث   ياء الرتكيز املنهجي على قدرات اإلنسان من  الل أ اث االقتصادي األمريكي ثيثودور - 16

البشثري، أي زيثادة  سثتقل يف منثو إنتاييثة العمثل، وهثي مثا أصثبمل يعثرف فيمثا بعثد بثرأس املثالاملكتسبة كعامل م على هامشها دور اخلربة واملهارات
وأد  هثثذا التطثثور العلمثثي ضثثمن سثثيا  . تسثثهم بزيثثادة إنتاييثثة العامثثل أو املوظثث  اإلنتثثاج املتأتيثثة مثثن املؤسسثثات والثثربامج التعليميثثة وغريهثثا الثثيت

التنميثة : ان ثر. العمليثة اإلنتاييثة ولثي  العكث  اإلنسان و اقاته، ولكن من من ثور دوره يف  دمثةالسائد يف علم االقتصاد إى االهتمام ب اال اه
: علثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى املوقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع االلكثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرتوين البشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرية املسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتدامة تضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع البشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر هثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدفاً ووسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيلة لعمليثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة التنميثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة

http://www.jordandevnet.org/shd/articlea. 
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عين التغيري اجلذري للن ام القائم واستبداله بن ام آ ر أكثر كفاءة وقدرة على حتقيق الذي ي
 .17األهداف

 سب اجملال الذي تويه إليه التنمية، و سب اخللفيات  وهكذا فإن تعري  هذا املفهوم يتل  
يع حتديد مفهوم التنمية، وسبب ذلك را من هنا كان اال تالف يف .تعريفاتهالن رية لواضعي 

إى ا تالف ااراء حول عملية التنمية من حيث جماالهتا ومشوليتها؛ فالبع  يقتصر يف حتديد 
مفهوم التنمية على جمال معنّي كاجملال االقتصادي مثال فيقوم بتعريفها من  الل هذا اجملال 

املفهوم  احملدد للتنمية، بينما البع  اا ر ير  أهنا عملية شاملة ملختل  اجملاالت فيكون حتديد
 .18تبعاً هلذه الر ية الشمولية للعملية التنموية

وإكسابه قيما روحية وسلوكية   اقات الفرد، زيادة: التنميةوتذهب الدراسة إى أن املراد بعملية 
وعلى كافة األصعدة االيتماعية  شخصيتهعميقة واجيابية يف بناء   ا يؤدي إى احداث تأثريات

 ن ام فكري روحي سلوكي إهلي يؤكدكل ذلك يف ا ار . ..سياسيةوالثقافية واالقتصادية وال
ميثل وتر  الدراسة أن هذا املفهوم  .ومهمته يف االستخالف على هذه األرضتكرمي االنسان 

 .املوضوعية من الكتابات واملناقشات العلمية اال اه الغالب يف كثري

دية فحسب بل متتد لتشمل كافة من هنا فإن تنمية اجملتمع ال تقتصر على اجلوانب االقتصا
 ..اجلواين االيتماعية والثقافية واألسرية 

 تقسيم الدراسة 
كثثل بثثاب  .باإلضثثافة إى املقدمثثة واخلامتثثة والفهثثارس أ ثثر  أبثثوابعثثدة  تنقسثثم هثثذه الدراسثثة إى

 . مقسم إى فصول ومباحث  سب ما تقتضيه احلاية العلمية

                                                 
-http://www.islamonline.net/iol :لثثثثثثثى موقثثثثثثثع إسثثثثثثثالم اون اليثثثثثثثننصثثثثثثثر حممثثثثثثثد عثثثثثثثارف، مفهثثثثثثثوم التنميثثثثثثثة ع: ان ثثثثثثثر يف ذلثثثثثثثك - 17

arabic/dowalia/mafaheem-2.asp 
 .61، ص 6991 بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،، اإلسالم، مفاهيم، مناهج وتطبيقاتالتنمية يف  العسل، إبراهيم - 18
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وأميتها، واألسئلة اليت حتاول الدراسة اإليابة عليها، واملنهج مّت يف املقدمة تناول مشكلة الدراسة 
، وتعريثثثثث   صثثثثثطلحات ، والدراسثثثثثات السثثثثثابقة يف املوضثثثثثوعاملتبثثثثثع يف سثثثثثبيل التوصثثثثثل إى ذلثثثثثك

 .الدراسة
وهو . يف عصر الرسالة والتشريع التنموي يف كافة امليادين صة لدور املرأةفقد  ُ  األول أما الباب

لنصثثثوص الشثثثرعية الثثثواردة يف القثثثرآن الكثثثرمي والسثثثنة النبويثثثة وأكدتثثثه السثثثرية حددتثثثه االثثثدور الثثثذي 
وقثثد قسثمت الدراسثة التنميثة الثثيت قامثت  ثا املثثرأة . الفعليثة يف عهثد الرسثول عليثثه الصثالة والسثالم

املسلمة آنذاك إى ثقافية، أسرية، سياسية وايتماعية، مؤكدة متيز املرأة يف كافثة ميثادين التنميثة يف 
مبينة سبق تعاليم اإلسالم إى االهتمام بتنمية املثرأة وإشثراكها يف النهثوض بثاجملتمع،  .العصرذلك 

 .وتنفيذ ذلك عمليا دون استخدام مصطلمل التنمية احلديث
وقثثثد أوضثثثحت الدراسثثثة ذلثثثك مثثثع إيثثثراء مقارنثثثة بثثثني دور املثثثرأة املسثثثلمة وحقوقهثثثا كمثثثا وردت يف 

ة كما ورد يف الثديانات السثماوية األ ثر  حسثب مثا ورد الكتاب والسنة من يهة، وبني دور املرأ
 .19يف الكتب املقدسة لديهم

الريثثثوع املباشثثثر إى نصثثثوص القثثثرآن الكثثثرمي والسثثثنة النبويثثثة  اصثثثة الفعليثثثة الثثثيت  توظثث  الدراسثثثةو  
تفسثثثّر بثثثدورها تلثثثثك النصثثثوص وتقثثثثوم بتنزيلهثثثا علثثثى أرض الواقثثثثع باعتبثثثار أن النثثثثيب عليثثثه الصثثثثالة 

 .إليه مهمة بيان القرآن وما ياء فيه من أحكام والسالم أوكلت
يف عصور اخلالفة اإلسالمية ابتداءا من عصر التنموي فقد مّت فيه تناول دور املرأة  الثاين بابأما ال

الدراسثثثة علثثثى أبثثثرز ال ثثثروف فيثثثه اخلالفثثثة الراشثثثدة إى اخلالفثثثة العثمانيثثثة يف تتبثثثع تثثثاريي، وقفثثثت 
يف تلثك  ى دور املثرأة ومشثاركتها يف التنميثةة والسياسية اليت أثرت علثوالعوامل االيتماعية والتاريي

 .العصور
مّت مثن  اللثه عثرض . يف العصثر احلثديثيف التنميثة بثدأ احلثديث عثن دور املثرأة ويف الباب الثالث 

 : بيعثثثة ال رفيثثثة التارييثثثة والفكريثثثة وااليتماعيثثثة السثثثائدة مثثثع تقسثثثيم املرحلثثثة إى فثثثرتات أساسثثثية

                                                 
 الفكر الديين حملاولة تفهم سثبل احلثوار مثع اا ثر وتفهثم  لفياتثه الفكريثة والعقديثة وانعكاسثاهتا تؤكد الدراسة أمية إيراء التحليل املقارن يف - 19

 .على الساحة الفكرية املعاصرة
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االنثثدماج يف الن ثثام العثثاملي ، ومرحلثثة مثثا بعثثد االسثثتقالل، و سثثتعمار واالحثثتالل االينثثيبعصثثر االك
 .اجلديد

و صصثت  .ومن ثّ عرضت الدراسثة دور املثرأة التنمثوي يف كثل مرحلثة والعوامثل املثؤثرة يف تشثكله
. يثاالدراسثثثة فصثثثال كثثثامال تناولثثثت فيثثثه أبثثثرز العوائثثثق املثثثؤثرة يف الثثثدور التنمثثثوي للمثثثرأة قثثثدميا وحثثثد

األعراف االيتماعية، وإشكالية تأويثل النصثوص الشثرعية : و رحت فيه الدراسة عاملني أساسيني
 .كما قدمت تصورا لكيفية معاجلة هذين األمرين. املتعلقة باملرأة ومشاركتها يف التنمية

ة ويف البثثثاب الرابثثثع قثثثّدمت الدراسثثثة  طثثثة مسثثثتقبلية متكاملثثثة اجلوانثثثب والوسثثثائل لتفعيثثثل دو راملثثثرأ
التنمثثثوي يف كافثثثة اجملثثثاالت الثقافيثثثة وااليتماعيثثثة والسياسثثثية  ثثثنهج مسثثثتنبة مثثثن نصثثثوص القثثثرآن 
الكثثرمي وسثثلوكيات النثثيب عليثثه الصثثالة والسثثالم يف سثثريته العطثثرة الثثيت قثثّدمت أرقثثى وسثثائل التنميثثة 

 .نعمت به األمة قرونا  ويلةللمرأة وحققته واقعا معاشا 
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 األول الباب
 عصر الرسالة والتشريعتنمية في الدور المرأة في 

   
 تمهيد

، وبثروز قثيم اجملتمثع العثريباتسم هذا العصثر  ولثد تعثاليم املن ومثة العقديثة و التشثريعية يف 
 .آنذاكقا بة مل تعرفها اجملتمعات يديدة 

كمثثثا يثثثذهب إى ذلثثثك بعثثث    -ومل ختثثثل الثثثدعوة اإلسثثثالمية يف مكثثثة مثثثن التن يمثثثات والتشثثثريعات
بثثل حثثوت أمهثثات املبثثادئ وأسثث  التشثثريع الكثثرب  الثثيت مل ختثثل منهثثا املن مثثة  -رينالعلمثثاء واملفسثث

ومثثثن ذلثثثك رفثثثع صثثثور ال لثثثم واالمتهثثثان عثثثن . التشثثثريعية يف اإلسثثثالم يف أي مرحلثثثة مثثثن مراحلهثثثا
الضعفاء من الريال والنسثاء والولثدان، وتقريثر حثق املسثاواة يف اإلنسثانية بثني فئثات اجملتمثع كافثة، 

 .الطبقية بكل صورها ومستلزماهتا وإلغاء التفرقة
وعلى هذا ثار كفار قريش على تلك املبادئ واألس  اليت رأوا فيها انقالبا لن امهم االيتمثاعي  

فعلثى الثرغم مثن صثور ال لثم والتجثاوز الثيت اتسثمت بثه تلثك . والسياسي والقبلي املتثوارث بالكليثة
، النبثاقهثثثا مثثثن مالتقثثثدي  والثبثثثات عنثثثدهمثثثة إى حثثثد الثثثن م البدائيثثثة عنثثثدهم، إال أهنثثثا كانثثثت حمرت 

 .أعراف ااباء واأليداد
 ومناقضتها ملنطثق بعدم مشروعية تلك األعرافوقد سجل القرآن الكرمي اعرتاف العرب   

مل يعطوا ألنفسهم احلق يف  اوز أعراف السل  املاضية واخلثروج م العقل والتفكري السليم، إال أهن
هلم اتبعوا ما أنزل اهلل قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبا نا أو لو كثان  وإذا قيل ﴿ :قال تعاى. عليها

وإذا فعلثوا فاحشثة قثالوا ويثدنا ﴿: وقثال يف موضثع آ ثر. 20﴾آبا هم ال يعقلون شيئا وال يهتدون
 .21﴾عليها آباءنا واهلل أمرنا  ا قل إن اهلل ال يأمر بالفحشاء أتقولون على اهلل ما ال تعلمون

                                                 
 .142: 2القرآن الكرمي، سورة البقرة  - 20
 .25: 4القرآن الكرمي، سورة األعراف  - 21
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العثثرب عمثثل أسثثالفهم مثثن املنكثثرات والقبثثائمل مهمثثا بلغثثت، واعتثثربوا ذلثثك االحثثرتام احثثرتم  لقثثد 
والوقثثوف عنثثدها نوعثثا مثثن الوفثثاء لتقاليثثدهم وعثثاداهتم واسثثتنكروا أد  حماولثثة ملرايعتهثثا أو اخلثثروج 

 . عليها
َد أن الثثدعوة اإلسثثالمية كحثثت يف ايتثثثاث قثثوة وشثثرعية الكثثثري مثثن املمارسثثات الشثثاذة بَيثث

رأة و بقثثثات اجملتمثثثع األ ثثثر  املستضثثثعفة يف اجملتمثثثع اجلثثثاهلي بإعالهنثثثا املسثثثاواة والتكثثثرمي  ثثثاه املثثث
وعلى الرغم من شثدة . للخلق أمجعني، ووضع أساس التفاضل بني الناس يف  لق التقو  الكسيب

املوايهة اليت وقفت يف  ريق ذلك التغيري، إال أن العديد من تلك املمارسات بثدأت شثق  ريقهثا 
وشثثهدت اجلزيثثرة العربيثثة مجلثثة مثثن التحثثوالت والتغثثريات .  تفثثاء مثثن العقليثثة املسثثلمة الوليثثدةيف اال

 .العقدية وااليتماعية أقرب ما تكون إى الطفرات اجلماعية
فثثأدان اإلسثثالم بشثثدة موقثث  بعثث  القبائثثل العربيثثة مثثن قثثدوم األنثثثى ووأدهثثم هلثثا، وأسثثتنكر ذلثثك 

تمثثع اجلثثاهلي مثثن جمتمثثع أبثثوي قثثائم علثثى رياسثثة الريثثل إى علثثيهم أميثثا اسثثتنكار ليحثثّول بثثذلك اجمل
حثثارب اإلسثثالم ، كمثثا  حمثثوري االسثثتخالف الريثثل واملثثرأةجمتمثثع قثثائم علثثى التعثثاون والتكافثثل بثثني

شثث  صثثور ال لثثم االيتمثثاعي واالنتقثثاص الواقثثع علثثى الضثثعفاء كالعبيثثد والصثثغار والنسثثاء وأعلثثن 
وجلللاتت تعلللاليم ا سلللالم . الشثثثاذة ويقتلثثثع يثثثذورهامبثثثدأ املسثثثاواة ليمحثثثو بثثثه تلثثثك املمارسثثثات 

فأحدثت نقلة هائلة في وضع المرأة االجتماعي والتشريعي وأزالت عنها معالم الظلم الواقع 
وبسيادة نظرة القر ن الكريم والسلنة النبويلة للملرأة فلي الم تملع المسللم، بلرز دور  . ن اك

ل ا عملللار والتأسللليس للدوللللة ومارسلللت مللله موقعهلللا أعملللا، الملللرأة فلللي مختللللف الم لللاالت
 .ا سالمية الفتية

ومل يثثربر اجملتمثثع أي نثثوع مثثن التفاضثثل القثثائم علثثى أسثثاس التفرقثثة املطلقثثة بثثني املثثرأة والريثثل سثثواء 
 . فيما يتة بالتكالي  واملسئوليات واجلزاء

ألعثثراف وممثا سثثاعد علثى شثثيوع مشثاركة املثثرأة يف خمتلث  اجملثثاالت االيتماعيثة واحلضثثارية،  بيعثة ا
 . اليت ا تلفت عن األعراف يف مكة، بشكل  اص السائدة يف املدينة
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يف توصثثي  مثثديات اال ثثتالف يف األعثثراف املتعلقثثة بثثاملرأة يف املدينثثثة  رضثثي اهلل عنثثهيقثثول عمثثر 
 :عنها يف مكة

 وجللدنا قومللا تملللبهم نسللاؤهمكنثثا معشثثر قثثريش قومثثا نغلثثب النسثثاء فلمثثا قثثدمنا املدينثثة " 
تعلمن من نسائهم قال وكثان منثز  يف دار بثين أميثة بثن زيثد بثالعوا  قثال فغضثبت فطفق نسا نا ي

يومثثا علثثى امثثرأ  فثثإذا هثثي تثثرايعين فثثأنكرت أن تثثرايعين فقالثثت مثثا تنكثثر أن أرايعثثك فثثواهلل إن 
وهكثثثذا . 22.."لريايعنثثثه وهتجثثثره إحثثثداهن اليثثثوم إى الليثثثلصثثثلى اهلل عليثثثه وسثثثلم  أزواج رسثثثول اهلل

 اصة األنصاريات على القيام بدورهن يف بناء اجملتمع واألمة وتقدمي أمنوذج  حرصت الصحابيات
 . املرأة املسلمة الواعية لدورها املوصوف بنصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية

فثثاجملتمع املسثثلم الثثذي أرسثثى رسثثول اهلل صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم دعائمثثه املتينثثة علثثى مبثثادئ القثثرآن 
أصبمل اجملتمع املثال الذي ويدت فيه املرأة دورها الذي ينبغي هلا القيام به،  الكرمي والسنة النبوية،

فانطلقثثت يف إكثثاح تلثثك التجربثثة واملسثثامة يف تو يثثد دعثثائم ذلثثك املثثثال، وتنشثثئة أييثثال حتمثثل 
 .23بذور إنشاء أمة تسري على  طاه

وا اسثثثتعمال وأدرك اليهثثثود مبكثثثرا  طثثثورة الثثثدين اجلديثثثد علثثثى مكثثثانتهم يف املدينثثثة، فحثثثاول
إال أن املسثلمني وايهثوا . خمتل  الوسائل من مهادنثة وتقثارب و ثداع ملنازلثة تعثاليم الثدين اجلديثد

تلك احملاوالت بذكاء وحنكة إى أن مت إيالء اليهود مثن املدينثة بعثد سلسثلة مثن نقضثهم للعهثود 

                                                 
أبثثو . 1111، 2مسثثلم، مريثثع سثثابق، ج. 856، 0م، ج1618، مصثثر، ، مطبعثثة عيسثثى البثثايب احللثثيبتفسثثري القثثرآن الع ثثيمابثثن كثثثري،  - 22

، 8، جه1011عبثثثد الغفثثثار البنثثثداري، دار الكتثثثب العلميثثثة، بثثثريوت، : ، حتقيثثثقالسثثثنن الكثثثرب ، (828)عبثثثد الثثثرمحن أمحثثثد بثثثن شثثثعيب النسثثثائي 

811.ابثن حبثان  صثحيمل، (880)البسثيت  أبثو حثامت حممثد بثن حبثان. 028، 8الرتمثذي، مريثع سثابق، ج. 84، 4البيهقي، مريع سابق، ج
  .58، 12، ه1010، 2 وط، مؤسسة الرسالة، بريوت، طاشعيب األرن: ، حتقيقبرتتيب ابن بلبان

شثثقة، يف مسثامة املثرأة املسثثلمة يف بنثاء اجملتمثثع اإلسثالمي يف عصثثر الرسثالة، أن ثثر السثفر الرائثثع الثذي دونثثه األسثتاذ املرحثثوم عبثد احللثثيم أبثو  - 23
وعثن مشثاركتها يف احليثثاة . ، الفصثل الثالثث، اخلثثام ، السثادس1م، ج1668/ه1018، 0دار القلثثم، كويثت، ط أة يف عصثر الرسثالة،حتريثر املثر 

عبثد : ويف الرتابة بني أحوال اجملتمع ووضع املرأة فيه، أن ر على سثبيل املثثال. ، الفصل األول، اخلام ، وما بعده من هذا اجلزء2االيتماعية، ج
وقثد ذكثر الكاتثب . ومثا بعثدها 152م، ص 1668، 2، مكتبثة األكلثو املصثرية، مصثر، طصثور و ثوث مثن التثاريخ اإلسثالميي، احلميد العبثاد

، دار اجملتمثثع، احلركثثة العلميثثة يف عصثثر الرسثثول و لفائثثهحممثثد السثثيد الوكيثثل، : وأن ثثر كثثذلك. مجعثثا مثثن أعثثالم النسثثاء اللثثوا  بثثرزن يف القثثرن األول
 .وما بعدها 80م، ص 1651/ 1021السعودية، 
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أثري الثقثايف وااليتمثاعي وعلى هذا ميكننا القول بثأن التث. واملواثيق اليت كانت بينهم وبني املسلمني
 . املبكر لليهود وغريهم مل ي هر له أثر يذكر يف ذلك الوقت
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  في النصوص التشريعيةالتنموي دور المرأة : األول الفصل
 

 ديانات السماوية الثالثمصادر التشريع في ال: المبحث األول
، أول أساسثثيكمصثثدر   القللر ن الكللريممصثثادر التشثثريع يف املن ومثثة اإلسثثالمية يف تتمثثثل 

  .24وتنزيهه وصيانته هأمجع املسلمون على ويوب تع يم
. صثل الثدينألشثريعة و ويُقصد به عند اإل ال  القرآن وهو كالم اهلل وحجته البالغثة وهثو كليثة ا

وهثثو اللفثثظ املنثثزل علثثى النثثيب حممثثد صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم لإلعجثثاز بسثثورة منثثه املتعبثثد بتالوتثثه 
 .25املنقول بالتواتر

واال ثثثتالف  امل يقثثثل أحثثثد مثثثن املسثثثلمني بعثثثدم حجيتهثثثالثثثيت ة عنثثثد مجيثثثع املسثثثلمني وهثثثو حجثثث
ثثالث القثرآن الكثرمي قثد اسثتمر نثزول و . فقثة حاصل يف استنباط األحكام مثن ألفاظثه ومعانيثه

 .وعشرين سنة
 ومل يثثثدع أحثثثد تعثثثرض هثثثذا الكتثثثاب ألي نثثثوع مثثثن التحريثثث  أو التبثثثديل كمثثثا حصثثثل يف كتثثثب

حيثثث . وإمنثثا إى اخلثثالق سثثبحانه أحثثد مثثن البشثثر،وكثثل إى حف ثثه مل تُ آ ثثر ، فعمليثثة  ءاويثثة
 .6:سورة احلجر.﴾إنا  ن نزلنا الذكر وإنا له حلاف ون ﴿ :قال
املعىن األول حف ه ومنه يقال مجّاع : اجلمع حيث أن كلمة اجلمع تأ   عنيني باحلفظ هنا واملراد

حيث . 26﴾إن علينا مجعه وقرآنه ﴿ :له تعاىالقرآن أي حّفاظه وهذا املعىن هو الذي ورد يف قو 
 .أوضحت ااية أن اهلل سبحانه قد تعهد بتحفي ه إياه وعدم نسيانه وتفهيمه معناه

                                                 
24

كثر حثول تعريث  القثرآن الكثرمي ومنزلتثه أن ثر الدراسثة االصثولية ليوسث  حامثد العثامل، املقاصثد العامثة للشثريعة اإلسثالمية، املعهثد العثاملي للف - 
مصثطفى البثايب احللثيب، ، اإلتقثان يف علثوم القثرآن، يوأن ر يف نزول القرآن وتدوينثه يثالل الثدين السثيو . 05م، ص 1661اإلسالمي، أمريكا، 

 .58-50، 1،  التبيان يف آداب محلة القرآن، ج0ط
25

 .084، 1م، ج1650، 8عبد الرمحن بن  لدون، املقدمة، دار القلم، بريوت، ط - 
 .14سورة القيامة، ااية  - 26
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أما املعىن الثاين فهو الكتابة وقد كان النيب عليه الصثالة والسثالم يتثار عثددا مثن صثحابته لكتابثة 
ومثثثن هثثثؤالء . يف الصثثثدور والسثثثطورالثثوحي فكلمثثثا تنزلثثثت آيثثثة، دعثثثا أصثثثحابه لكتابتهثثا فحف ثثثت 

اب اخللفاء األربعة وعبد اهلل بن مسعود ومعاذ بن يبل وزيد بن ثابت وأيب بثن كعثب و الثد الكتّ 
 . بن الوليد وغريهم

كان القرآن ُيكتب آية آية ومقطعا مقطعا، ومل يكن ترتيبه حسب ترتيب النزول بل كان يربيل و 
هلل يأمرك أن تضع هذه ااية على رأس  كذا آية من سورة  يقول للنيب عليه الصالة والسالم إّن ا

فكان يربيل عليه السالم يتنزل  .كذا، فيأمر كّتاب الوحي بوضع هذه ااية يف ذلك املكان
 . واضع اايات من السور

لقد ح ي القرآن الكرمي  كانة مل يتمتع  ا كتاب ءاوي آ ر، فقد توفرت للقرآن وسائل حفظ 
 .تدوينية هائلة ضمنت هلذا الكتاب احلفظ من التغيري والتبديلبشرية شفوية و 

 :ياء يف موسوعة انكارتا العاملية .وي هر ذلك ح  يف أراء من هم  ارج دائرة اإلسالم 
“ the Koran is regarded as above criticism and a work not to be proved but 

itself is the standard of merit. The tone of the book is authoritative and 

dogmatic throughout, the second chapter opens: “ This is the book in which 

there is no doubt…”
27  

قثول النثيب صثلى اهلل عليثه وسثلم وفعلثه : السنة ومعناها شلرعا وأما المصدر التشريعي الثاني فه
ومبينثة  ل القرآن ومفسثرة لثه ومتممثة لثبع  األحكثامفالسنة النبوية ياءت مفصلة جملم. 28وتقريره

  .ادر التشريع األ ر  من إمجاع وقياس وغريمامص تومن هذين األصليني األساسني تفرع .هلا
واملتأمثثل يف التشثثريع اإلسثثالمي يلحثثظ أن هثثذا التشثثريع يف حقيقتثثه مسثثتند إى مصثثادر ومريعيثثات 

فثثالرأي املقصثثود بثثه يف اإلمجثثاع والقيثثاس . السثثنةمقدسثثة معصثثومة عنثثد املسثثلمني أال وهثثي القثثرآن و 

                                                 
27

 - Encarta Cd, Koran. 
28

لفحثول إى معرفثثة احلثثق مثن علثثم األصثثول، مطبعثة حممثثد صثثبيمل، حممثثد بثثن علثي الشثثوكاين، إرشثثاد ا: يف تعريثث  السثثنة لغثة واصثثطالحا رايثع - 
 .14، 1مصر، ج
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لي  رأيا جمردا بل ال بد أن يكون مسندا إى ما يعضده مثن قثرآن أو سثنة وإال كثان رأيثا شخصثيا 
 .ال يرتتب عليه حكم عام أو  اص، فالتشريع أمر ا تصت به املشيئة اإلهلية فقة

بدراسثثة القثثرآن الكثثرمي والسثثنة م ومثثن هنثثا فقثثد بثثدأ العلمثثاء والفقهثثاء املسثثلمون باالهتمثثا 
وءيثثت . إسثثناد أي حكثثم تشثثريعي إليهمثثا ولثثذا فقثثد ءثثي املصثثدر أو املريثثع بالثثدليل الشثثرعيو 

 .عليه مصادر التشريع اإلسالمي باألدلة الشرعية
لقثثثد أصثثثبمل هثثثذا الفثثثرع مثثثن العلثثثوم الشثثثرعية علمثثثا مسثثثتقال بذاتثثثه لثثثه أصثثثوله وقواعثثثده املعروفثثثة 

وللعلمثثثاء القيثثثام بثثثدور االيتهثثثاد  عثثثىن اسثثثتفراغ الوسثثثع يف . األصثثثول ويُعثثثرف بعلثثثم.. ومؤلفاتثثثه
 . 29استنباط األحكام من مصادرها املعروفة

لهللم االجتهللاد فللي أمللور  علمللات المسلللميهوممثثا  ثثدر اإلشثثارة إليثثه يف هثثذا السثثيا  أن 
ومله  فرعية أملا الفلرائو والقلوانيه التلي نلا الشلارا عليهلا فلال تخضلع لالجتهلاد مطلقلا

الصلوات والعقائد والفروض في المواريث وك ا تشريعات األسرة التي فصل القبيل، ا ه 
الشللارا فيهللا تفصلليال يقطللع معلله أنهللا ال تخضللع الجتهللاد مطلللل مهمللا تميللرت األحللوال 

 . واألزمان
فالشريعة عند املسلمني شريعة كاملة  الدة ومن متامها وكماهلا أن يعلت يف أصول الشريعة 

ل  ا اجملتهد إى معرفة أحكام الشارع يف ما يستجد من مسائل حياتية و ذا  قواعد كلية يص
  .كانت صاحلة لكل زمان ومكان عند أهلها

 مصادر التشريع في اليهودية
 . العهد القدمي أي القانون والشريعة والتعاليم -

هيم عليه تعين يف العربية العهد الذي بني الرب وإبرا Old Testament))وكلمة العهد القدمي 
 .  30السالم وبين إسرائيل

                                                 
 8818، ص 0، العثدد اخلثام ، ج(م1655/ه1026جملثة جممثع الفقثه اإلسثالمي،) ، العرف في الفقله ا سلالميإبراهيم كايف دومنثز،  - 29

 .وما بعدها
30

 - Catholic Encyclopedia, Volume XIV, Online Edition, 1999, Old Testament 
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 The))وهو جمموعة األسفار اليت مجعها ريال اجملمع األكرب الذي تأس  عقب السيب البابلي 

Babylonian exile
وجمموع تلك األسفار تسعة . م.  000وقد قام عزرا جبمعها يف عام  31

والعهد . ة سفرا واحداوثالثون سفرا أو أربعة وعشرون يف حسبان من يعترب األسفار املزدوي
فالقسم األول من العهد . التوراة، األنبياء، الكتب والصح : القدمي مقسم إى ثالثة أقسام

ويضم القسم األول سفر . Pentateuch))القدمي يشمل األسفار اخلمسة ويعرف بالينتانوا
العدد  ،(Leviticus)سفر الالويني  ،(Exodus)سفر اخلروج  ،(Genesis)التكوين 

(Numbers) التثنية ،(Deuteronomy .) ويتأل  القسم الثاين من العهد القدمي من أسفار
األنبياء ويضم إحد  وعشرون سفرا، وتبحث تلك األسفار يف تاريخ بين إسرائيل بعد موسى 

ويطلق مصطلمل التوراة أحيانا ليشمل الشروحات والتفاسري . عليه السالم إى  راب اهليكل
إال أهنم يطلقون تسمية . اة املكتوبة على مر العصور واألزمان من قبل العلماءالواردة حول التور 

 .32التوراة الشفوية على تلك الشروحات لتمييزها عن املكتوبة
وهناك ن ريات متباينة حول الفرتة اليت مّت فيها مجع هذه األسفار، منها أهنا ذات ارتباط بالسيب  

منها أن تاريخ مجعها أسبق من ذلك بكثري أي قبل ، و 33البابلي حيث ظهرت احلاية إى ذلك
 . السيب البابلي بقرون

وقد ويهت انتقادات حادة حول مصداقية العهد القدمي وصحة نسبته أصال، فقد ن ر اليهود 
والنصار  على حد سواء إى الدين على أنه تراكمات تاريية، و اعتربوا الكتاب املقدس حمصلة 

كمامل ين روا إى نصوص الكتاب املقدس  كوحي نازل من السماء   .34أحداث تاريية مرتاكمة
 . مباشرة على اإل ال 

                                                 
31

ث ثارت . ياء نبو ذ نصر على رأس محلة قوية وحاصر أورشليم فاستسلمت بعد حصار قصري األمد وهذا هو األسر البابلي األول - 
 851 قليلة فغضب نبو ذ نصر وأرسل محلة حاصرت أورشليم وبعد حصار دام سنة وتص  سقطت أورشليم يف عام نيأورشليم بعد ذلك بسن

 :أن ر. دن املهمة يف مملكة يهودا وهدم اهليكل وهذا هو األسر البابلي الثاين واليت دامت قرابة ةسني عاماو ربت امل. م. 
Encyclopedia Judaism, The Postexilic Period. 

 .02م، ص 1664عرفان عبد احلميد، اليهودية عرض تاريي، دار عمار، االردن، : وأن ر كذلك
32

 -  Microsoft Encarta 97, Torah. 

 .280م، ص 1655، 5أمحد شليب، اليهودية، مكتبة النهضة املصرية، مصر، ط - 33
34

 - Encarta Encyclopedia 97 CD, Biblical Scholarship. 
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“ They have never been regarded simply as a literature transmitted directly 

from heaven or as so remote from the contemporary human condition as to 

render them immune to critical study”.
35

  

وقد ظهرت حركة نقد النصوص الكتابية  ختل  ن رياهتا وتطبيقاهتا يف القرنني السابع  
. والثامن عشر امليالدي متزامنة مع عصر التنوير والنهضة الذي ساد فكره أوروبا يف تلك ااونة

 الذينفة ومن أبرز الفالس. ومّت عرض النصوص الكتابية املقدسة على خمتل  الن ريات النقدية
، والفيلسوف اليهودي سبينوزا (القرن السابع عشر امليالدي)تلك الفلسفة ثوماس هوباس  تبنوا

 .36وسيمون وغريهم
 التلمود

فقد مّت . وقد مّثل قانون التوراة العمود الرئيسي الذي يرتكز عليه اليهود يف جمتمعاهتم
. تبدل كما ورد ذكرها يف البنتانواتن يم كل أمر وفق قوانني ون م  اصة وأحكام ال تتغري وال ت

إال أن تغري األحوال والقضايا وتنوعها وفقا ملا استجد يف احلياة اليهودية عرب العصور، أثار 
وهي يف هناية األمر . احلاية إى  لق حمددات قانونية يديدة تُبىن تبعا للعادات وال روف املتغرية

ن وتقاليد متوارثة  تساهم يف تطبيق أحكام عبارة عن شروحات شفوية للتوراة وقوانينها وسن
. إال أنه مل يكن من املسموح تدوين هذه الشروحات للعامة. التوراة تبعا ملتغريات احلياة وظروفها

وعلى هذا ياءت تسمية التلمود وتعين الشرح والتفسري والتعاليم، فهو جمموعة الشرائع املدنية 
 .  37وااليتماعية واليهودية املتوارثة

وهو  (Review)اليت تعين يف العربية اإلعادة  38(Mishnah)تكون التلمود من امليشنا وي
تقنني للروايات املتواترة الشفوية اليت كان يتم ترديدها بني املعلم أو الراباي وتالمذته عن  ريق 

وقد أُد لت على امليشنا تعديالت وشروحات من قبل . اإلعادة شفاها ومن هنا ياءت التسمية
. اليت تفيد معىن اإلمتام( Gemara)ء فلسطني وبابل وعرفت تلك الشروحات باجلمارا علما

 .فالتلمود مكون من امليشنا واجلمارا مشّكال جمموعة كاملة من الفتاو  الشرعية
                                                 

35
 - Encarta CD, Biblical Scholarship.  

36
 - Encarta CD, Biblical Scholarship. 

37
 - Catholic Encyclopedia, Talmud. 

38
 :ى منت املشنا باللغة األنكليزية رايع املوقع التا لإل الع عل - 

www.ucalgary.ca/~elsegal/TalmudMap/Mishnah.html 
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وقد مّت تدوين تلمود أورشليم . تلمود أورشليم وتلمود بابل: ويفّر  العلماء بني نوعني من التلمود
أما تلمود بابل . لفرتة الواقعة ما بني القرن الثالث وبداية القرن اخلام  امليالديأو فلسطني يف ا

فقد مّت مجعه من قبل علماء بابل ومّت تدوينه يف الفرتة ما بني القرن الثالث وبداية القرن السادس 
تبار أن ويُعد تلمود بابل األكثر تداوال اليوم وهو املراد عند إ ال  كلمة التلمود باع. امليالدي

 .أكادميية حا امات بابل بقيت واستمرت قرونا  ويلة بعد علماء أورشليم
ويعاجل كل قسم منها موضوعا ( Sedarim)وينقسم التلمود إى أقسام تعرف بال السيدرمي 

 . شرعيا وتشكل يف جمموعها ثالثة وستون قسما
بالزرع واحلصاد واألنصبة ويعاجل يف إحد  عشر فصال ما يتعلق ( Zeraím)القسم األول زراعيم 

فصال األحكام املتعلقة بالسبات أو السبت  12ويتناول يف ( Moéd)القسم الثاين موعد . فيها
ويعاجل يف سبعة ( Women)القسم الثالث ناشيم . والراحة فيه واألعياد ومواسم االحتفاالت

 (Nezigin)ع نزيني القسم الراب. فصول األحكام املتعلقة باخلطبة والزواج والطال  والنذور
ويعاجل يف ( Qudashim)القسم اخلام  قدشيم . ويعاجل يف مثانية فصول القانون املدين واجلنائي

القسم السادس . فصال األمور املقدسة أو احملرمة من نذور وقرابني و دمة املعبد و و ذلك 12
حلمام والنجاسة وكيفية فصال األحكام املتعلقة بالطهارة وا 12ويتناول يف  (Teharoth) هاروت 

 . 39الطهارة
( م1152)ومن أهم شروحاته الشرح الذي قام بتأليفه الفيلسوف املشهور موسى بن ميمون  

ويُعرف بالتوراة الثانية اليت ضمت خمتل  االعتقادات واملناقشات اليت كانت سائدة بني اليهود يف 
متت ترمجته للغة األنكليزية وحتريره  كما  م1822وقد متت  باعة التلمود ألول مرة يف عام . عصره

 (.Isidore Epstein)من ِقبل احلا ام 

وتتمتع هذه السلطة ( Chief rabbinate)وميثل احلا امات الربائيني السلطة الدينية العليا 
 . باستقاللية  اصة ضمن املن ومة التشريعية اليهودية

“In Judaism a supreme religious authority whose decisions bind all those 

under its jurisdiction…known as chief rabbinate. The prototype of the 

                                                 
39

 :ملزيد من التفاصيل حول أبواب التلمود رايع - 
Catholic Encyclopedia, Talmud. 
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chief rabbinate was the great Sanhedrin of Jerusalem which until the 

destruction of the second Temple in the year 70 A.d issued legislation 

and interpreted Jewish Law for all the Jewish people”.
40 

وتصل سلطة ما يصدورونه من أحكام وتشريعات حّد األحكام املنزلة يف التوراة فكل هذه 
األحكام سواء ما كان منزال يف التوراة أو صادرا عن احلا امات، كلها أحكام ملزمة ال ينبغي 

بِيَد أن خمالفة األحكام الصادرة عن احلا امات تقتضي إيقاع عقوبة أقل من تلك . خمالفتها
إضافة إى أن تشريعات احلا امات ميكن تغيريها من ِقبلهم وفق ظروف . ة ألحكام التوراةاملخالف

 .ومقتضيات معينة تستدعي التغيري
"Halakhah is made up of mitzvot from the Torah as well as laws 

instituted by the rabbis and long-standing customs. All of these have the 

status of Jewish law and all are equally binding. The only difference is 

that the penalties for violating laws and customs instituted by the rabbis 

are less severe than the penalties for violating Torah law, and laws 

instituted by the rabbis can be changed by the rabbis in rare, appropriate 

circumstances".41
 

وال يزال هذا احملور التشريعي حي ى بأمية كبرية  اصة فيما يتعلق بقانون العائلة أو األحوال 
 .الشخصية وما يتبعها من قضايا يف احملاكم اإلسرائيلية

“The most important chief rabbinate today is that in Israel …its chief 

responsibility first granted in 1921 under British rule, is to handle all cases 

of personal status( marriage and divorce)”.
42

 

إال أن سلطة علماء اليهود كانت ختتل  تبعا لل روف االيتماعية والسياسية اليت عاصرها 
دورها  (Diaspora)فقد لعبت  بيعة احلياة اليت عاشها اليهود يف عامل الشتات . اجملتمع اليهودي

اب الشعور بالطمأنينة واالستقرار لد  اليهود مما أد  إى االعرتاف  بدأ ا تالف يف غي
. األحكام با تالف ال روف واجملتمعات اليت يعيش فيها اليهود منذ وقت مبكر يف تاريخ اليهود

تركوا التعامل  (Hellenistic Jews)فاليهود الذين سكنوا مصر وأوروبا وُعرفوا باليهود الرومانيني 
اللغة العربية يف حني أن اليهود الذين سكنوا بابل استطاعوا احلفاظ على لغتهم العربية كما ب

                                                 
40

 - Britainnica Cd, Chief rabbinate. 
41

 - 101 Judaism online Encyclopedia, www.jewfaq.org. Jewish Law. 
42

 - Britannica CD, Chief rabbinate. 

http://www.jewfaq.org/defs/torah.htm
http://www.jewfaq.org/defs/rabbi.htm
http://www.jewfaq.org/
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درسوا نصوص كتا م املقدس باللغة العربية تبعا للحرية اليت منحها حكام بابل لليهود مقارنة 
تبعا  فالتجمعات اليهودية اليت متتعت باحلرية استطاعت مزاولة وممارسة شعائرها  رية. 43بغريهم

كما استطاعوا إنشاء من مة معرتف  ا رءيا ذات سلطات إدارية . لأليواء السياسية السائدة
  44.حيكمها علماء كبار من اليهود. ,gerousiaوقضائية ومالية ُعرفت باسم 

ويف األندل  حيث كان اليهود يشكلون نسبة كبرية ضمن هلم امللك صالحية بيت الدين 
كما ظهرت صورا من . 45جلنائية وكان هذا هو احلال يف بولندا كذلكالتشريعية يف القضايا ا

اليت ال خترج يف حقيقتها عن نوع من التحايل ( Casuistic Jurisdiction)البدائل التشريعية 
 . ولكنه حتايل مربر مسوغ من قبل علمائهم

ف العلماء وال يزال بيت الدين يشكل بنية تشريعية هامة يف اجملتمع اإلسرائيلي حتت إشرا
 .أما فيما يتعلق باألحكام األسرية فهي موكولة مجلة إى احملاكم الدينية. الربائيني

يتضمل لنا مما سبق عرضه أن املن ومة التشريعية يف اليهودية  اوزت النة التورا  يف بع  
رم فالنة وإن كان يشكل القمة يف اهل. القضايا واحملددات ن را لل روف واالحتيايات املتغرية

التشريعي والعقدي والشعوري لد  اليهود إال أن هذ السلطة تتنازعها آراء علماء اليهود 
فاحملور االيتهادي لعلماء اليهود ذو سلطة تكاد تكون مطلقة يف إيراء التحوير . ورياالهتم

 . والتبديل بل النسخ أحيانا لبع  النصوص التوراتية
. العلماء عند اليهود، فنرائهم مستندها التواتر إى االنبياءولعل مرّد ذلك املريعية الشرعية ألقوال 

فالنة التورا  وإن كان حيتل احملور الدستوري يف التشريع، إال أنه ال يتم التقيد املطلق بأجبدياته 
 . تبعا لتغري ال رفية الزمانية واملكانية

 
 

 العصر الحالياليهودية في مصادر التشريع في 
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 - Catholic Encyclopedia, Diaspora. 
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 - Catholic Encyclopedia, Diaspora. 
45
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 82 

ئ  اليهودية احلديثة كّردة فعل حلركة التنوير والنهضة ظهرت احلركات والطوا
Enlightenment اليت ساد فكرها أوروبا يف القرن الثامن عشر امليالدي قبيل الثورة الفرنسية .

وياءت حركة التنوير معربة عن مطالبة الفكر الغريب باالنسالا من عصور ال الم واالخنراط يف 
العقل والعلم يف اجلوانب احلياتية املختلفة، كما دعت إى فكر التنوير من  الل حتكيم منطق 

والقت احلركة آذانا صاغية لد  العديدين يف فرنسا . استقالل العقل يف تقرير ما يعتقده ويريده
 . وأملانيا ودول أوروبا املختلفة

ر من رّواد حركة التنوير يف اليهودية فقد محل على عاتقه نش( م1451)ويعد موسى مندلزوهن 
(. م1411)فكر التنوير بني صفوف اليهود القا نني يف اجملتمعات الغربية بتأثر من فلسفة البينتز 

كما . ونشر يف كتابه املوسوم بالقدس بأنه ال يؤمن بعقيدة دينية سو  ما يقرها العقل ويقبلها
االعرتاف بأي  أعلن أنه يدين بالعقل العاملي الذي مل تكن اليهودية فيه إال تراكما تارييا فرف 
 . 46ركن من أركاهنا املتوارثة مما ال ميكن للعقل اإلنساين االهتداء إليه أو إثبات صحته

يف أ وار نشأهتا املبكرة، حتقيق االنسجام والوفا  بني اليهودية حركة التجديد هذه وحاولت 
عاصرِة من يهة وتعاليمها

ُ
 صورة اليهوِد بغية  حتسني من يهة آ ر ،، واملقاييِ  األوروبيِة امل

الذين عانوا بشدة من التمييز القانوين وااليتماعي ضدهم وضد أ فاهلم  بسبب  قوسهم 
 . وتعاليم اليهودية التقليدية

 :بقوله اليهود والفكر اليهوديويشري إى تلك احلالة الكاتب اليهودي روبرت يف مؤلفه 
“This early phase of the Reform movement sought to bring the 

external of Judaism into closer harmony with contemporary European 

standards of decorum, solemnity and reverence in order to improve the 

image of the Jews in the eyes of enlightened Christians. Reform Judaism 

was also an attempt to stem the conversion to Christianity by Jews estranged 

from the traditional ritual and frustrated by legal and social discrimination 

against them and their children”
47

 

                                                 
46 - Jacob Neusner, Judaism in Modern Times, Ibid, p. 99. 

م، القسثثم الثثثاين، ص 1014/1664دار البيثثار  وعمثثار، بثثريوت،  عثثرض تثثاريي واحلركثثات احلديثثثة يف اليهوديثثة،عرفثثان عبثثد احلميثثد، اليهوديثثة 
 .وما بعدها 106

47 - Robert M. Seltzer, Jewish people, Jewish Thought, Macmillan Publishing Co, New York, 1980, p.122.  
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غائيتها يف احلفاظ على احل  اليهودي بني الشرائمل اليهودية اليت سكنت يف حركته ادعت و 
إال أن األيام أثبتت فشل دعواه، وانصهرت تلك العناصر يف بوتقة اجملتمع الغريب الذي ، الغرب

روبية بات هوية هلا أكثر من هويتها اليهودية، لدرية أن العديد من أتباعه آثروا ا تيار اهلوية األو 
  .واملسيحية على البقاء على عقيدهتم اليهودية

لقد كانت رسالة مندلزوهن ِإى مجاعته اخلاصِة أن يكونوا غربيني باحثني يف تراِث  
بدأ العديد من أتباع مندلزوهن،  برتك اإلميان والعقيدة اليهودية باعتبارها وعلى هذا . الّتنويرِ 

تمع األورويب الذي  َشعروا بأهنم يزء منه وساروا يف  ريق الطريق الوحيِد لل فر بالقبول يف اجمل
  .يف ثقافة الغرب املسيحي Assimilationاالنصهار التام 

ياء  ثيحمن  الل تتبعها حلياة موسى مندلزوهن  املوسوعة الربيطانيةوتشري إى هذه احلقائق 
 :فيها

 “...In..,Jerusalem, published in 1783, Mendelssohn defended the 

validity of Judaism as the inherited faith of the Jews by defining it as 

revealed divine legislation and declared himself at the same time to be a 

believer in the universal religion of reason, of which Judaism was but one 

historical manifestation. Aware that he was accepted by Gentile society as 

an "exceptional Jew" who had embraced Western culture, Mendelssohn's 

message to his own community was to become Westerners, to seek out the 

culture of the Enlightenment..., many others who began by following 

Mendelssohn chose to leave the Jewish faith as the only way to win full 

acceptance in the European community of which they felt themselves a 

part”.
48 

أحد تالمذة مندلزوهن إى تبين الدعوة إللغاء كافة الصلوات ( م1580)ديفيد فريدلندر وذهب 
ة القومية لليهود و الب باستبدال اللغة العربية باألملانية يف الصالة وأداء الدينية اليت تعك  السم

و رور الزمن قويت حركة اإلصالح يف اليهودية وقاموا بإنشاء معبدا . الطقوس واملراسيم الدينية  ا
هلم وأيروا حتويرات يوهرية يف صيغ الصلوات إى أن بلغت احلركة أويها عند اعالن قائدها 

اليهودية عقيدة دينية وأخالقية صرفة وعليه ينبمي بأن  49(م1540)إبراهام ياجير  الراباي
                                                 

48 - Britannica Cd, Haskala, Enlightenment  
49

 - Encarta Cd, Abraham Geiger. 
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. ىألخر إلمات كافة الطقوس والمراسيم اليهودية التي تميز اليهود عه سائر الطوائف واألمم ا
كما أوضمل أن دواعيه إى اختاذ هذا املنحى هو حم  انسجام وتوافق مع التقاليد التلمودية 

 .50 تدعو إى ضرورة رعاية املصا ح وتغريها تبعا لتغري ال روف والزماناملتوارثة اليت

التشريعات  الحركة ا صالحية اليهودية منه ها الصريح في رفو ورد   أعلنتوهك ا 
الموسوية والربائية بما في ذلك الشريعة المنزلة وما يماثلها مه المقدسات، مع إدانة كاملة 

 . للنزعات القومية
كة ذاهتا كردة فعل يف صفوف تلك احلر  لساحة العديد من ردود الفعل املختلفةوبرزت على ا

عن  Zacharias Frankelفانفصل زكريا فرانكيل . عنيفة هلذا املوق  الصريمل للحركة اإلصالحية
اليت حاولت اجلمع Positive Historical Schoolاحلركة وقام بإنشاء مدرسة الوضعية التاريية

لتاريي يف عقائد بين إسرائيل، وبني مراعاة الشريعة والتقاليد اليهودية املتوارثة بني حرية البحث ا
 .51اليت ميزت اليهود عن غريهم على مد  التاريخ

صن  يقرتب : انقسم التقليديون إى صنفني فقوبلت تلك الدعاو   ركات معاكسة، و 
أال يصطدم بنة صريمل،  من حد الوسة يف األ ذ  عطيات احلضارة احلديثة املعاصرة شريطة

 Torahدعواه يف شعار التوراة مع قانون األرض  52شوخلة أكرب ممثليه ءسون روفائيل هري 

with the law of the land
53

  Torah im Derekh Eretz. 
اليت قابلت  Neo- Orthodoxتعود يذور األرثودوكسية احملدثة ( م1888) Hirshوإى هريش  

 .احلركتني اإلصالحية والوضعية التاريية سواءا بسواءبالرف  التام مبادئ كلتا 
وإ ال  مصطلمل األرثودوكسية على احلركة، يعود إى اإلصالحيني، الذين أ لقوه على سبيل  

 .54م1468التهكم والسخرية يف مقالة نشرت عام 

                                                 
50

 - Jacob Neusner, Judaism in Modern Times, p. 61. 
51

 _ Encarta Cd, Zacharis Frankel.http;// www.ucagaru.ca. Zacharis Frankel. 

52 - http://www.ucagary.ca. Rabbi Samson Raphael Hirsch and Neo-Orthodoxy . 

53
 - Encarta Cd, Judaism. 

54
 - www.ucagary.ca. Varieties of Orthodox Judaism 

http://www.ucagaru.ca/
http://www.ucagary.ca/
http://www.ucagary.ca/
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إال أنه . أوضمل هريش ممثل احلركة أن هذه التسمية هي من صنع اإلصالحيني م1580ففي عام 
أعلن تبنيه هلذه التسمية عندما أ لقها على االحتاد الذي قام بتشكيله يف أوروبا  م1551يف عام 

((Free Union for the Interests of Orthodox Judaism
55.   

رفضوا أي شذوذ عن أحكام التوراة بدالليتيه املكتوبة والشفوية  تقليدينصن  من المثة و 
شهدت تلك احلركة انقسامات عديدة فيما بينها على الرغم وقد  .وميثل هذا الصن  احلاسيدمي

من اتفاقها العام على صدارة التوراة وضرورة األ ذ  عطيات احلضارة املعاصرة واملتطلبات 
 .56املتغرية

حركة يديدة حاولت أن تتخذ حدا وسطا  -اإلصالحية والتقليدية -متخ  عن تلك احلركتنيو 
أو املدرسة التاريية يف أملانيا وأمريكا يف عام  Conservativeرفت باحملاف ني عُ  ،بني الطرفني

 .57م1551
وأعلنت تلك احلركة إلتزامها الصارم بالتقاليد املتوارثة عن احلا امات مع االحتفاظ  ق تأويل 

 .الشريعة املوسوية تبعا للمصا ح واملقتضيات املتغرية
. انفصالية فيما بينها واسعة النطا  يتضمل لنا مما سبق أن اليهودية اليوم توايه تيارات 

وقد انعكست تلك التيارات على اعتقاد وتبين كل  ائفة ال اه معني إزاء املن ومة التشريعية اليت 
  .يف العصر الراهن حتكم سري حياهتا وشؤوهنا، تبعا للبيئة اليت تقطنها

  
 مصادر التشريع في المسيحية ومراحله

املسثيحية عثن املن ومثة اليهوديثة مثن حيثث كوهنثا مل تثأت كبثديل  ختتل  املن ومة التشريعية يف
بثثثين إسثثثرائيل علثثثى التعثثثاليم  عثثثن الشثثثريعة اليهوديثثثة، بقثثثدر مثثثا أتثثثت لتعزيثثثز الشثثثريعة املوسثثثوية وحثثثثّ 

 .اخل…وااداب الروحانية والسلوكية من زهد وكرم

                                                 
55

 - www.ucagary.ca. Varieties of Orthodox Judaism 

 
56

 .املريع السابق. لإل الع على تفاصيل تلك االنقسامات أن ر اجلدول - 
57 - The Encyclopedia Of Religion,Ibid,. vol 4,.p. 63. See: Jacob Neusner, Ibid, p. 99. 

http://www.ucagary.ca/
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، حيثثثث 58 اصثثثةن ريثثثة و أة يديثثثدة ثأت بشثثثريعأنثثثه مل يثثث عليه السثثثالم قولثثثهوقثثثد ثبثثثت عثثثن عيسثثث  
أوصثى حوارييثه األثثين عشثر  كمثا. "مثا أرسثلين اهلل إال إى اخلثراف الضثالة مثن بثين إسثرائيل: "يقول

ال تقصثثدوا أرضثثا وثنيثة وإى مدينثثة السثثامريني ال تثد لوا بثثل اذهبثثوا :"عنثدما أرسثثلهم إى  ريثثق أمثم
 .59"باحلري إى  راف بين إسرائيل الضالة

يعكث  بوضثوح  صوصثية النصثرانية وحمثدوديتها وأهنثا يف  معيسى عليه السالوهذا القول من 
فالنصرانية ديانة تكميلية  اصثة لبثين  .عمومها مل تكن إال حركة تصحيحية دا ل اليهودية نفسها

ال ت نثثوا إين يئثثت :" كمثثا يثثاء يف إكيثثل مثث   .إسثثرائيل مل يثثراد هلثثا االنتشثثار  ثثارج ذلثثك اال ثثار
 .60"يئت ألبطل بل ألكمل ألبطل الشريعة وتعاليم األنبياء ما

(. New Testament)أو العهثثثد اجلديثثثد  اإلكيثثثل املقثثثدس يف املسثثثيحية فهثثثو أمثثثا الكتثثثاب 
ح ثثر و  أعثثدمت نسثثخها  ومع ثثم األناييثثل . واألكيثثل كلمثثة يونانيثثة تعثثين اخلثثرب السثثار أو البشثثارة

 ، مثثثثرقة(Mathew)مثثثث : إال أربعثثثثة منهثثثا باعتبارهثثثثا ملفقثثثة م828ا بعثثثثد جممثثثع نيقيثثثثة عثثثام تثثثداوهل
(Mark) قا ، لو(Luke) و يوحنا  (John).  واألناييل هثي عبثارة عثن حكايثات مرويثة عثن حيثاة

 . عيسى عليه السالم تناقلتها ألسنة الرواة ومّت مجعها يف الربع األ ري من القرن االول
لثثة وقثثد ا تلفثثوا فيمثثا بيثثنهم يف روايتثثه وعثثدد أسثثفاره واألكثريثثة علثثى أنثثه سثثبعة وعشثثرون سثثفرا ومج

، وهثثثي األناييثثثل األربعثثثة وأعمثثثال الرسثثثل ورسثثثائل بثثثولة الثالثثثثة عشثثثر والرسثثثائل 212إصثثثحاحاته 
فاإلكيثل مل يكتثب  .واإلكيل بإصحاحاته حصيلة يهود متواصلة تقارب الستة قرون. الكاثوليكية

دفعثثثة واحثثثدة وإمنثثثا ظهثثثرت الكتابثثثات واحثثثدة تلثثثو اا ثثثر  يف منثثثا ق خمتلفثثثة مويهثثثة إى كنثثثائ  
ممثثا أد  إى مثثرور زمثثن لثثي  باليسثثري لالتفثثا  علثثى ا تيثثار األربعثثة أناييثثل املعتثثربة ومحثثل  متعثثددة

  .61أتباع الديانة املسيحية عليها ورف  كل ما عداها

                                                 
 84، ص (م1651الدار التونسية للنشر،  تون ،)الفكر ا سالمي في الرد على النصارى،  عبد اجمليد الشريف، - 58
 .8-6: ، لوقا 11-1/4، مرقة 12/1إكيل م ،  - 59
60

 .8/16إكيل م ،  - 
61

 - Catholic Encyclopedia, New Testament. 
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ومل ختثثل تلثثك االناييثثل ذاهتثثا مثثن تفثثاوت وتعثثارض فيمثثا بينهثثا حثثول أمثثور عديثثدة، منهثثا شثثخة 
 .62سان وتارة تصوره مويودا إهليا وهكذاالسيد املسيمل فتارة تصوره بع  األناييل ابن اإلن

لتشثمل كثذلك اجملثامع  املن ومة التشريعية بل متتد سيحيةبالتشريع يف املومل تنفرد األناييل   
الكنسية اليت أعطت لنفسها احلق يف التشريع بل وإلغاء ح  الشريعة املوسوية اليت ما يثاء املسثيمل 

 ..عليه السالم إللغائها أصال
حثثق التشثثريع لشثثخوص معينثثني مثثن أمثثثال  ومثثة إى أبعثثد مثثن ذلثثك حثثني منحثثتوذهبثثت املن  

بثثولة الثثذي ألغثثى الكثثثري مثثن التشثثريعات، والبابثثا وكنيسثثته باعتبثثار أن األول نائبثثا عثثن املسثثيمل 
 .وأن الراد عليه كالراد على اهلل وأن الكنيسة  سيد له يف األرض،

ن العوامثثثثل الثثثثيت أسثثثثهمت يف اتسثثثثاعها ولعثثثثل الفقثثثثر التشثثثثريعي هلثثثثذه املن ومثثثثة، كثثثثان واحثثثثدا مثثثث
 . وامتدادها لتشمل أبعادا يديدة وحماور أ ر 

 : وميكن تقسيم املراحل التاريية  اليت مرت  ا هذه املن ومة إى
 المرحلة األولى

الثثيت اعتثثربت فيهثثا النصثثرانية العهثثد القثثدمي كتابثثا مقدسثثا واتبثثع بعثث  أتباعهثثا الشثثريعة املوسثثوية  
يمل مل يثثأت لتغيثري النثثاموس وأنثه أوصثاهم بأتبثثاع الوصثايا العشثثر وشثريعة موسثثى باعتبثار أن املسث

ممن عرفوا ابتداء باليهود املتنصرين ومل يتميزوا عثن بقيثة اليهثود إال يف اعتقثادهم بثأن عيسثى هثو 
 .5-88/0املسيا املنت ر وقوفا عند روايات وردت يف سفر أشعيا 

 المرحلة الثانية
واءثثثه األصثثثلي شثثثا ل وكثثثان  .دورا هامثثثا يف التشثثثريع 63بثثثولة دي القثثث وهثثثي الثثثيت لعثثثب فيهثثثا 

   64.يهوديا فريسيا

                                                 
62

 .وما بعدها 88م، ص 2222عرفان عبد احلميد، النصرانية، دار عمار، األردن، : رايع يف ذلك - 
63

 :عيف ترمجته وحياته راي - 
Encarta Cd, Saint Pual. 
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وكان من أشد املقاومني للنصار  بل إنه شثارك يف إضثطهادهم إال أنثه يف أثنثاء  والثه ملالحقثة 
النصثار  وتسثثليمهم للسثثلطات اليهوديثة والرومانيثثة أعلثثن فجثأة عثثن إميانثثه بعيسثى عليثثه السثثالم 

حصثلت لثه بينمثا كثان يقثرتب مثن دمشثق حيثث سثطع حولثه نثور مثن السثثماء علثى إثثر  ارقثة 
وءثثع صثثوتا يقثثول لثثه شثثا ل ملثثاذا تضثثطهدين فقثثال شثثا ل مثثن أنثثت فأيابثثه الصثثوت أنثثا يسثثوع 

 .65الذي تضطهده صعب عليك أن تقاومين
وبنثثاءا علثثى تلثثك احلادثثثة أعلثثن أن رسثثالة اإلكيثثل مويهثثة للبشثثرية كلهثثا وجيثثب التبشثثري  ثثا بثثني 

ويتضثثمل ذلثثك مثثن رسثثالته إى  . وف غثثري اليهثثود وحتريثثر اليهوديثثة مثثن لثثوازم الشثثريعة املوسثثويةصثثف
 . 66كنيسة غال ية

فصللل ب اللل ي قللامعللد هللو كمللا ي   عللد بللولا الماسللس الحقيقللي للديانللة المسلليحيةي   ثثذا و 
مثثن هنثثا احلكثثم . فصللارت ت عللرف فللي التللاريح بالمسلليحية النصللرانية علله الشللريعة الموسللوية

   .67د املؤر ني أن عيسى كان يهوديا وأن بطرس مسيحي  الةالعام عن
وكانثثثت غايتثثثه حسثثثب مثثثا ي هثثثر يثثثذب النثثثاس إى دعوتثثثه واخلثثثروج مثثثن اخلصوصثثثية اليهوديثثثة 

مثثثن األفكثثثار والعقائثثثد اهلللينيسثثثتية الثثثيت املنغلقثثثة علثثثى ذاهتثثثا ولثثثذا فقثثثد اقتثثثب  الكثثثثري ممثثثا حولثثثه 
 .ي ختفيفا على أتباعهكما ألغى الكثري من التشريع املوسو عاصرها،  

فقد  اوز بولة العديد من شثرائع احلثالل واحلثرام املقثررة يف العهثد القثدمي، فأيثاز أكثل بعث  
ولكننثا اان حتررنثا مثن الشثريعة ألننثا متنثا عمثا  :" احملرمات وقرر التحرر من تلثك القثوانني بقولثه

 . 68"رف القدميكان يقيدنا ح  نعبد اهلل يف ن ام الروح اجلديد، ال يف ن ام احل

                                                                                                                                                 
64

الفريسيون  ائفة من اليهود تريع تسميتهم إى معىن االعتزال أو االنفصال عن غريهم اعتربوا أنفسهم أكثر اجلماعات اليهودية التزاما  - 
يل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون الو :" اهتموا بالنفا  واالبتداع وءاهم عيسى عليه السالم باملنافقني صدورا عما ياء يف األناييل. بالتوراة

وكان لفرقة الفريسني تأثري واسع على الفكر اليهودي فبقي تراثهم . 02/ 12: إكيل مرق . 88، 24، 28/10: إكيل م .." املرا ون 
 . مستمرا ويعترب الربائيون أنفسهم أ الفا للفريسيني

65
 .1-6/8: أعمال الرسل - 

66
 .8/25: رسالة كنيسة غال ية - 

67
 - Encarta Cd, Saint Pual. 

68
 .4/1: رسالة بولة إى كنيسة روما - 
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  المرحلة الثالثة
وهي اليت ينضم فيها احملور البابوي كمحور تشثريعي يف املن ومثة وتثزامن ذلثك مثع قثوة الكنيسثة 
وسثثيطرهتا وقثثت انشثثطار اإلمربا وريثثة الرومانيثثة إى شثثرقية وغربيثثة فالشثثرقية مركزهثثا القسثثطنطينية 

 .والغربية مركزها روما
طة مركزيثثثثثثثة يامعثثثثثثة علثثثثثثى غريهثثثثثثثا واكتسثثثثثثبت الكنيسثثثثثثثة ويف القثثثثثثرن التاسثثثثثثع صثثثثثثثار لرومثثثثثثا سثثثثثثل

وقد رأ  أساقفة روما هذه االمية واملكانثة . الغربية أمية  اصة منذ عهد مبكر 69الكاثوليكية
ومثثن أنثثا يف رأيكثثم أنثثتم فأيثثاب ءعثثان بطثثري :" املتميثثزة ممثثا روي عثثن السثثيد املسثثيمل ملثثن حولثثه

لثثك يثثا ءعثثان بثثن يونثثا مثثا كشثث  لثثك هثثذه  هنيئثثا: أنثثت املسثثيمل ابثثن اهلل احلثثي فقثثال لثثه يسثثوع
احلقيقثثثة أحثثثد مثثثن البشثثثر بثثثل أيب الثثثذي يف السثثثماوات وأنثثثا أقثثثول لثثثك أنثثثت صثثثخر وعلثثثى هثثثذا 

 .70"الصخر سأبين كنيسيت
ومثن هنثا ازدادت أميثة كنيسثة رومثا مثع األيثام باعتبارهثا الوريثثة الشثرعية للقثدي  بطثرس الثذي 

رس فانتقثثثل بثثثذلك حثثثق التشثثثريع مثثثن بطثثثرس إى أنشثثثأ كنيسثثثة رومثثثا والبابثثثا  ليفثثثة للقثثثدي  بطثثث
أذاعثثت الكنيسثثة سثثلطاهتا العليثثا وحثثق البابثثا يف التشثثريع وأنثثه املفسثثر النهثثائي للكتثثاب و . البابثثا

أعلثن جممثع الفاتيكثان يف رومثا املعصثومية للبابثا عثام  ، وعلثى هثذا .71املقدس باعتباره املعصثوم
 .م1542

املسثثيمل باعتبثثار أنثثه أقثثام بطثثرس  لفثثا لثثه كمثثا ذكثثر وهثثم يعتثثربون أن تلثثك املعصثثومية نابعثثة مثثن 
أعطيثثثثثك مفثثثثثاتيمل السثثثثثماوات فكثثثثثل مثثثثثا تربطثثثثثه علثثثثثى األرض يكثثثثثون مربو ثثثثثا يف :" ذلثثثثثك مثثثثث 
  .72"وكل ما حتله على األرض يكون حملوال يف السماوات. السماوات
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ويف تسثثميتها تأكيثثد علثثى دورهثثا االوحثثد يف العثثامل  Universalوتعثثين كثثوين  Katholikosتريثثع كلمثثة الكاثوليكيثثة إى يثثذرها اليونثثاين  - 
 : رايع. املسيحي

Encarta Cd, Roman Church.  
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 .15-11/18: إكيل م  - 
 .60م، 1650، 5مكتبة النهضة املصرية، ط: ،  مصرالمسيحية أمحد شليب، - 71
 .16-11: اكيل م  - 72
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وأتبثثثثاع الكنيسثثثثة ، ايتمع يف يثثثثد الكنيسثثثثة مجيثثثثع شثثثثؤون األسثثثثرة كثثثثالزواج والطثثثثال  والوراثثثثثةفثثثث
 .كاثوليكية عليهم إتباع عقائد الكنيسة بال نقاشال
ومثن األمثثور الثثيت أنتجتهثثا هثثذه الكنيسثثة األسثرار وهثثي شثثعائر و قثثوس معثثدة إلعاشثثة املثثؤمنني  

العمثاد والعشثاء الربثاين والقربثان املقثدس والتوبثة أو االعثرتاف : حياة مسيحية وهي سثبعة أسثرار
 .73والزواج والرسامة وسر مسحة املرضى

 ورفضثثثت م1280عثثثام الكاثوليكيثثثة يف الكنيسثثثة كنيسثثثة الشثثثرقية فقثثثد انفصثثثلت عثثثن الأمثثثا 
فقثثثد كانثثثت السثثثلطة الكنسثثثية موزعثثثة بثثثني كبثثثار . األرثوذكسثثثية القثثثول بعصثثثمة البابثثثا الكنيسثثثة
وفيهثثثا يتثثثزوج الكهنثثثة بعكثثث  الكاثوليكية،وقثثثد انشثثثقت عنهثثثا الكثثثثري مثثثن الكنثثثائ    األسثثثاقفة

 . 74كالنسطورية وغريها
ت الكنيسثثثة اإلغريقيثثثة الشثثثرقية األرثودكسثثثية عثثثن الرومانيثثثة الكاثوليكيثثثة الغربيثثثة يف وهكثثثذا تباينثثث

 . العديد من العبادات والطقوس الدينية ون م احلياة والتشريعات
 المرحلة الرابعة

الثثثيت مارسثثثت كثثثذلك  (Ecumenical Councils) وهثثثي الثثثيت تتسثثثع لتشثثثمل اجملثثثامع الدينيثثثة 
ة ي تملع فيهلا القساوسلة ئات شورية تشريعية قراراتها ملزموالم امع هي. السلطة التشثريعية

واألسللاقفة والبطارقللة لمناقشللة وتقريللر بعللو القضللايا المتعلقللة با يمللان والعقيللدة وتأويللل 
وكانللللت تعللللرف هلللل   اللقللللاتات . بعللللو النصللللوص الكتابيللللة وتفسللللير أسللللرار المسلللليحية

 . قبل القرن الثاني عشر الميالدي .Synodsبالسينودس 
ن كلمثثثة السثثثيندوس باتثثثت تسثثثتعمل يف نطثثثا  أضثثثيق فهثثثي تطلثثثق علثثثى اللقثثثاءات احملليثثثة إال أ

الضثثثيقة الثثثثيت يشثثثثارك فيهثثثا أتبثثثثاع كنيسثثثثة واحثثثدة أو  ائفثثثثة مسثثثثيحية معينثثثة يف حثثثثني أن كلمثثثثة 

                                                 
 :ملزيد من التفاصيل حول األسرار السبعة أن ر - 73

- Alwyn Marriage: The people of God, London, Longman and Todd Ltd, 1995, p 119- 138.  
ومثثثا  212م، 1661دار  ثثثالس للدراسثثثات والرتمجثثثة والنشثثثر، : حثثثافظ اجلمثثثا ، دمشثثثق:، ترمجثثثة ديلللانملللوجز تلللاريح األفيلسثثثيان شثثثا ،  - 74

 . بعدها
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صثثثارت عنوانثثثا للقثثثاءات املسثثثكونية أي العامليثثثة الثثثيت يشثثثارك فيهثثثا خمتلثثث  الطوائثثث   Councilsال
 .75والكنائ 

فاملسثكونية العامليثة شثهدها  .مسكونية وم امع محلية أو مكانية ن م امعالم امع قسماف
ممثلثثو الكنثثائ  مثثن مجيثثع األقطثثار وقثثد عقثثد منهثثا عشثثرون جممعثثا منهثثا سثثبعة اتسثثمت بالعامليثثة 

، وفيها تقررت العقائثد الرئيسثية للمسثيحية والثيت تلتقثي حوهلثا م828ابتداء من جممع نيقية عام 
أمثثا احملليثثة فهثثي كثثثرية تعقثثد إلقثثرار …لقول بألوهيثثة املسثثيمل والتثليثثثمجيثثع الفثثر  امليسثثحية كثثا

   . عقائد معينة أو إلغاءها
 .76واألرثودك  مل يعرتفوا إال بالسبعة اأُلول منها كما مل يعرتف الربوتوستانت إال بأربعة منها 

 : ما يلي 77ومن أهم هذه اجملامع
طرس وزعامة روحية من القدي  يعقثوب ،  ضور بم88الذي أنعقد يف عام  م مع أورشليم -

أا السيد املسيمل وألغى فيه اخلتان وآداب غسل اليدين إثر العودة من األسوا  وبعد االستنجاء 
 .واستحالل أكل احملرم من احليوانات ويواز العمل يوم السبت

إى  م برئاسة اإلمربا ور قسطنطني ومت فيه التصويت قسرا828انعقد عام  Nicea م مع نيقية -
وبثذلك أصثبحت هلثذه اجملثامع سثلطة قويثة وقثررت أمثورا أصثبحت . ألوهية عيسى والقول بالتثليث

 .78أصوال يف الديانة املسيحية
 مصادر التشريع في العصر الحالي

بثثثثدأ املصثثثثلحون يف أوروبثثثثا رفثثثثع شثثثثعارهتم يف املسثثثثيحية مبكثثثثرا ومنثثثثذ القثثثثرن الثالثثثثث عشثثثثر 
يسة الرومانية و اوزاهتا اليت امتدت قرونا  ويلة يف تثاريخ امليالدي بغية التخلة من إفرا ات الكن

وقثثثثد اختثثثثذت تلثثثثك التجثثثثاوزات صثثثثورا متعثثثثددة، منهثثثثا مثثثثا يتعلثثثثق بالسثثثثلوكيات الشخصثثثثية . أوروبثثثثا
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 - Encarta Cd, Ecumenical Councils. 
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للكرادلثثثة والبابثثثاوات ومنهثثثا مثثثايتعلق ببيثثثع صثثثكوك الغفثثثران الثثثيت باتثثثت سثثثيفا مسثثثلطا علثثثى رقثثثاب 
 . سات ندد  ا العديد من املفكرين واملصلحني الغربينياملخالفني للباباوات إى آ ر ذلك من ممار 

“As early as the thirteenth century, the papacy had become vulnerable 

to attack because of the greed, immorality, and ignorance of many of its 

officials in all ranks of hierarchy”.
79

 

تعثثثثاى مطالبثثثثة  ركثثثثات تصثثثثحيحية دا ثثثثل الكنيسثثثثة إى أن ومثثثثن هنثثثثا بثثثثدأت األصثثثثوات ت
الثثثذي أدرك أبعثثثاد الفسثثثاد  م1546اسثثثتوت تلثثثك احملثثثاوالت علثثثى عودهثثثا وعلثثثى يثثثد مثثثارتن لثثثوثر 

وعلثثى هثثذا دعثثا إى مرايعثثة الكثثثري مثثن قثثرارات . والتجثثاوزات الثثيت تعرضثثت هلثثا الكنبسثثة والبابويثثة
ى يثوهر الكتثاب املقثثدس بصثلة، وإعثادة وزهنثا  يثثزان اجملثامع الدينيثة ورّد التفسثريات الثثيت ال متثت إ

 .الكتاب املقدس وتعاليمه
كمثثا دعثثت احلركثثة اإلصثثالحية إى نبثثذ عبثثادة القديسثثني يف الوقثثت الثثذي أكثثدت فيثثه صثثدارة 

بِيثثد أن تلثثك احلركثثة .  اإلكيثثل ككتثثاب مقثثدس رغثثم كثثل مثثا تعثثرض لثثه مثثن انتقثثادات ودراسثثات
ب لثي  حكثرا علثى الكنيسثة ورياالهتثا بثل هثو أمثر ممكثن أوضحت أن فهم وتأويل هذا الكتثا

وهكثثذا لعبثثت تلثثك احلركثثة اإلصثثالحية دورهثثا يف متهيثثد السثثبيل أمثثام خمتلثث  . حتقيقثثه للجميثثع
الن ريات النقدية املستحدثة، وإيرائها على النصوص الكتابية بشكل بات يهثدد قدسثية تلثك 

 .النصوص وينازهلا
. لى صدارة اإلكيل إال أن الربوتستانت ا تلفوا حول قضية تأويلهفعلى الرغم من االتفا  العام ع 

فالثثذين قبلثثوا نتثثائج املدرسثثة االنتقاديثثة التارييثثة لإلكيثثل والثثيت ظهثثرت  ثثالل القثثرنني التاسثثع عشثثر 
والعشرين، قاموا بتطبيق ومتريثر نتثائج تلثك املنثاهج علثى النصثوص الكتابيثة و ريثوا بعثدم مصثداقية 

 . العديد منها
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أمثثا احملثثاف ون مثثنهم فقثثد أصثثروا . ا قثثاموا بتأويثثل الثثبع  اا ثثر منهثثا بتثثأويالت جمازيثثة وإشثثاريةكمثث
علثثى التمسثثك باحلرفيثثة املطلقثثة لإلكيثثل لثثي  يف مسثثائل العقيثثدة فحسثثب بثثل يف املسثثائل املتعلقثثة 

 .كذلك   بالتاريخ واجلغرافيا والعلوم
“Despite the general agreement on the primacy of the Bible, however, 

Protestants disagree on question of biblical interpretation and scholarship. 

Those who accept the results of the higher criticism the historical and 

critical study of the Bible that was developed during the 19
th

 and 20
th

 

centuries, are willing to consider some biblical passage inauthentic and to 

interpret certain other passages in a symbolic or allegorical sense. 

Conservative Protestants such as Fundamentalism and most Evangelicals 

insist on the absolute inerrancy of the Bible not only in question of faith but 

also in relevant areas of history, geography and science”
80 

وهكذا فعلى الرغم من حماولة احلفاظ على صدارة اإلكيثل ككتثاب ومصثدر تشثريعي حمثرتم مثن 
قبثثثثل اجلميثثثثع، إال أن تلثثثثك الصثثثثدارة تنازعتهثثثثا تيثثثثارات التأويثثثثل املختلثثثث  ومثثثثدارس النقثثثثد وآلياتثثثثه 

لسثثثثد الفقثثثثر التشثثثثريعي الثثثثذي انبثثثثثق مثثثثن  ةحماولثثثثيف مرونثثثثة املن ومثثثثة املسثثثثيحية تزايثثثثدت و . املتعثثثثددة
كمثثثا لعبثثثت االنقسثثثامات الثثثيت شثثثهدهتا الديانثثثة مثثثن كاثوليكيثثثة إى .  بيعتهثثثا التكميليثثثة ال البنائيثثثة

 .دورها يف ازدياد البون بني املصادر التشريعية لكل من هذه األ راف...بروتوستانتية 
حث عن موقع املرأة ودورها يف الثديانات املثذكورة، يتقتضثي الريثوع إى مصثادرها منهنا فإن الب

املعرتف  ا لد  أصحا ا، وهو ما تقث  الدراسثة علهثي ف يعثرض ااراء املختلفثة حثول دور 
 .املرأة يف اجملتمعات املختلفة

 
  انات السماويةالمرأة في الديدور : المبحث الثاني
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تقثثثوم بثثثه املثثثرأة يف اجملتمثثثع يف خمتلثثث  العصثثثور، بطبيعثثثة الن ثثثر يتحثثثدد  بيعثثثة الثثثدور الثثثذي 
والنثثثثاظر يف هثثثثذه الن ثثثثرة السثثثثائدة للمثثثثرأة، يلحثثثثظ تأثرهثثثثا بالعديثثثثد مثثثثن العوامثثثثل . السثثثثائدة إزاءهثثثثا

 . واملوروثات الدينية والثقافية املرتاكمة
ون  ثثثالق الكثثث.. بثثثل اخلثثثالقتلتقثثثي يف حقيقثثثة  لثثثق املثثثرأة والريثثثل مثثثن قِ فاألديثثثان مجيعهثثثا 

 .إال أن األن ار سرعان ما تتباين يف إقدام آدم وحواء على األكل من الشجرة احملرمة. واإلنسان
اليت قامت بإغواء آدم بتناول ما حرمثه اهلل عليهمثا،  -حواء -فاليهودية تويه أصابع االهتام للمرأة

شثجرة بنثاءا ألكثل مثن العنثدما قامثت حثواء باإلقثدام علثى ا كثوينيتضثمل ذلثك ممثا ورد يف سثفر الت
 :ياء يف سفر التكوين. على قبوهلا ذلك من احلية

ا قثثاَل أحقثث»: فقالثثت لِلَمثثرأةِ . اإللثثهُ  الثثيت  َلَقهثثا الثثّرب   الربِّيَّثثةِ احلَيَّثثُة أحيثثَل مجيثثِع حيوانثثاِت  وكانَثثتِ " 
ثرأُة لِلَحيَّثةِ « ِمْن مجيِع شجِر اجلنَّثِة  تأُكالَ ال : اهللُ 

َ
اجلنَّثِة نأُكثُل، وأمَّثا مَثَثُر  شثجرِ ِمثْن مَثَثِر »: فقالثِت امل

ثثاُه لثثئالّ مَتوتثثا: اهللُ الشَّثثجَرِة الثثيت يف وَسثثِة اجلنَّثثِة فقثثاَل  : لِلَمثثرأةِ فقالثثِت احلَيَّثثُة . «ال تثثأُكال ِمنثثُه وال مَتَسَّ
َتصرياِن ِمثثَل الشَّجَرِة تنَفِتمُل أعيُنُكما و  تِلكَ لن متوتا، وَلِكنَّ اهلَل يعِرُف أنُكما يوَم تأُكالِن ِمْن مَثَِر »

رأُة أنَّ الشَّجرَة  يِّبثة  لِلَمأكثِل وَشثهّية  لِلَعثنِي، . «والشَّرَّ اهلِل تعرفاِن اخلرَي 
َ
ثاورأِت امل باِعثَثة  لِلَفْهثِم،  وأهنَّ

  . ََ 81"َمَعها فأَكل وكانَ فأ َذت ِمْن مَثَرِها وأَكَلت وأعَطت زويها أيًضا، 
رأة على أهنا مصدر الغواية والشر وأداة إبلي  يف استمرت الن رة للمويف الديانة املسيحية  

ومن هؤالء . وشاعت تلك التويهات وااراء بني آباء الكنيسة األوائل. نشر الفساد واال راف
 . 82الذي عاش يف النص  الثاين من القرن امليالدي الثاين Irenaeusالقدي  أريناوس 

اعتبثثار ان املثثرأة األوى حثثواء هثثي الثثيت  علثثى Against Heresiesوصثثرّح  بن رتثثه تلثثك يف كتابثثه 
 .يلبت املوت والشر لنفسها وللعنصر اإلنساين كافة من  الل عصياهنا ومتردها

“ Having become disobedient, she Eve was made the cause of death, both to 

herself and to the entire human race”.83 

                                                 
81

 . 4-2: 8: التكوين - 
82

 - Encarta Cd, Irenaeus. 
83

 - Schmidt, Ibid, p.41. 
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وظهثرت بثارزة يف كتابثاهتم وآرائهثم، ومثن هثؤالء  ،دونيثة للمثرأةوتوارث آباء الكنيسثة هثذه الن ثرة ال
م الثثذي اضثثطلع بثثدور بثثارز يف الفكثثر الالهثثو  املسثثيحي ورأ  222-182 84القثثدي  ترتوليثثان

بعثد املسثيمل واإلكيثل : يف الوحي غنية عن كل تأويل ومعرفة وهو كثذلك صثاحب املقولثة املشثهورة
 .  لسنا  اية إى شيء

بوابثة الشثيطان فهثي أول مثن  ثال    -حثواء وبناهتثا مثن بعثدها-ان إى أن املثرأة لقد ذهب ترتوليث
الوحي و رج عليه وهي اليت قامت بإقناع آدم الذي ما كان للشيطان أن يهامجه أو يقنعه بدوهنا، 

وبسثثبب خمالفتهثثا وعصثثياهنا كثثان املثثوت حثث  . فحطمثثت بسثثهولة صثثورة الثثرب املتمثلثثة يف اإلنسثثان
 .ألبن الرب

“ You Eve are the devil’s gateway ….you are the first deserter of the divine 

law. You are she who persuaded him whom the devil was not valiant enough 

to attack. You destroyed so easily God’s image, man. On account of your 

desert that is death, even the Son of God had to die”
85. 

لقثثثد رأ  ريثثثال الكنيسثثثة يف املثثثرأة ذاتثثثا مورّثثثثة للخطيئثثثة والغوايثثثة بطبيعتهثثثا فهثثثي مصثثثدر لكثثثل شثثثر 
وتسود هذه الن رة خمتل  الكتابات واألدبيات يف تلك العصور . ولكل  طيئة ولكل غواية أصال

حثث  تلقثثي بالالئمثثة علثثى املثثرأة  ثثاه خمتلثث  الكثثوارث والفوايثثع الثثيت تصثثيب العثثامل حثث  الطوفثثان 
 .86املرأة ورائهف
 -لقد حدا ترسخ هذه الن رة  اه املرأة يف الذهنية املسيحية، إى الن ر لكل عالقة معها  

باعتبارهثثا حمثث  شثثر وفسثثاد فاحلالثثة املثلثثى هثثي االبتعثثاد عثثن  -وإن كانثثت يف إ ثثار الثثزواج الشثثرعي
 .موضعه كما ستأ  الدراسة عليه الحقا يف.املرأة وعدم التقرب منها مطلقا أي التبتل

 
يؤكثثد يف أكثثثر مثثن موضثثع وحثثدة األصثثل واملنشثثأ للمثثرأة والريثثل، قثثال فالقثثرآن الكثثرمي أمثثا 

يأيها الناس اتقوا ربكم الثذي  لقكثم مثن نفث  واحثدة و لثق منهثا زويهثا وبثث منهمثا ﴿ :تعاى
                                                 

84
. باتثه املعاديثة للمثرأة يف الثرتاث املسثيحيأسثم ترتوليثان عثدو املثرأة لكتا Leopold Zscharnackأ لق عليه العامل األملاين املعاصر املعروف  - 

 .Schmidt, Ibid, p. 41: رايع ذلك يف
85

 - Schimdt, p. 41. 
86

 .هذه ااراء للقدي  أوغسطني - 
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ولي  مثة مثا يشثري يف القثرآن مطلقثا إى  طيئثة موروثثة مثن آدم أو . 87﴾ااية..رياال كثريا ونساء
فندم وحواء كالما أ طثأ . 88﴾فأزهلما الشيطان عنها فأ ريهما مما كانا فيه﴿ :قال تعاى. حواء

فتلقى آدم من ربه  ﴿: فتاب واستغفر فتاب اهلل عليه وقد أشار القرآن إى ذلك وأكده، قال تعاى
رتكثز فاخلطثاب القثرآين ادم وإى البشثرية عامثة ي.. 89﴾كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم

 : على نقاط رئيسية
 قال إين ياعل يف األرض  ليفة قالوا أ عل فيها من ﴿: أن اإلنسان مكرم بنة القرآن الكرمي

 . 90﴾يفسد فيها وسفك الدماء و ن نسبمل  مدك ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون
 عثثاىويثثود اإلنسثثان ينطثثوي علثثى نثثوع مثثن الزيثثغ واتبثثاع الشثثهوات والغوايثثة بثثدليل قولثثه ت: 

بِيَد أن اإلنسان قادر على السمو واالرتفاع و اوز  ة الزيغ ، . فأزهلما الشيطان عنها﴿
ونتيجثة هلثذه القثدرة الكامنثة علثى  ﴾91  ث ايتبثاه ربثه فجعلثه مثن الصثاحلني﴿ :قثال تعثاى

  .السمو استحق االستخالف يف األرض، وهذه كلها مبادئ عامة متضايفة

مكلفثان باملسثؤولية عثن  بيعثة ويودمثا ومثا معثاً الريثل واملثرأة لثى ملقثاة عفأمانة االستخالف 
ويتسثثثاويان مسثثثثاواة كاملثثثة يف هثثثذه املسثثثثؤولية اإلنسثثثانية بوصثثثفهما مثثثن األرض اإلنسثثثاين علثثثى 

يَثثثأَيث َها نلنَّثثاُس نتثَُّقثثواْ َربَُّكثثُم نلَّثثِذ  َ َلَقُكثثْم ّمثثن نثَّْفثث   و ِحثثَدة  ﴿: أصثثل واحثثد، كمثثا يف قولثثه تعثثاى
ُهَما رَِيثاالً َكثِثرياً َوِنَسثاء َونتثَُّقثواْ نللَّثَه نلَّثِذ  َتَسثاءُلوَن بِثِه َوناْلْرَحثوَ  َها َزْوَيَها َوَبثَّ ِمنثْ اَم ِإنَّ َ َلَق ِمنثْ

مسللاواة تكامللل وليسللت مسللاواة تطللابل، ألن  إال أهنثثا. 6:النسثثاء. ﴾لَثثْيُكْم َرِقيبثثاً نللَّثثَه َكثثاَن عَ 
 .نية المختلفة عه اآلخرئصه التكويلكل واحد منهما خصا

املسؤولية ويربطها بالصثالح، الثذي هثو أسثاس العمثل هذه  اهلل عز ويل ؤكدويف آية أ ر ، ي 
ِت ﴿: اجلثثاد املكلثث  بثثه الريثثل واملثثرأة علثثى السثثواء، وذلثثك يف قولثثه تعثثاى ِإنَّ ِِف َ ْلثثِق نلسََّمثثث و 

                                                 
 .1ااية / سورة النساء - 87
 81سورة البقرة، ااية  - 88
 .84ااية / سورة البقرة - 89
 .81ااية / سورة البقرة - 90
 .81ااية / سورة القلم - 91
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نلَّثثِذيَن يَثثْذُكُروَن نللَّثثَه ِقيَثثث ماً َوقُثُعثثوداً َوَعلَثثى  . اِلْوِى ناْلْلبَثثث بِ الَيَثثث ت  َوناْلْرِض َونْ ِتلَثثث ِ  نلَّْيثثِل َونلنثََّهثثاِر 
ِت َوناْلْرِض َربثََّنا َما َ َلْقَت َهذا بَث ِطالً ُسْبحَ  ث َنَك َفِقنَثا َعثَذاَب ُيُنوِ ِْم َويَثتَثَفكَُّروَن ِِف َ ْلِق نلسََّمث و 

ْعنَثثا ُمَناِديثثاً  .لِل َّثثث ِلِمنَي ِمثثْن أَْنَصثثث ر  نَّثثاَر فَثَقثثْد َأْ َزيْثتَثثُه َوَمثثا َربثَّنَثثا ِإنَّثثَك َمثثن تُثثْدِ ِل نل. النَّثثارِ  رَّبثَّنَثثا ِإنثَّنَثثا ءَِ
 .رَارِ ا َوتَثَوفثَّنَثا َمثَع ناْلبْثثيُثَناِد  ِلإِلميَث ِن َأْن ءاِمُنواْ ِبَرّبُكْم فَثَئاَمنَّا َربثََّنا َفٱْغِفْر لََنا ُذنُوبَثَنا وََكّفْر َعنَّا َسّيئَث ِتنَ 

َفٱْسثَتَجاَب هَلُثْم  .ِميَعثادَ َربثََّنا َوءاتَِنا َما َوَعدتثََّنا َعَلى  ُرُسِلَك َوالَ خُتْزِنَا يَثْوَم نْلِقيَث َمِة ِإنَّثَك الَ خُتْلِثُ  نلْ 
َن َهثثثث َجُرواْ َربث ُهثثْم َأّ  الَ ُأِضثثثيُع َعَمثثثَل َعاِمثثل  ّمثثثْنُكْم ّمثثثن ذََكثثر  َأْو أُنثَثثثى  بَثْعُضثثثُكم ّمثثن بَثْعثثث   َفٱلَّثثثِذي

ُهْم َسّيئَثثث ِتِهْم َواَلْد ِ  لَثثنثَُّهْم َينَّثثث ت  َوُأْ رُِيثثواْ ِمثثن ِديَثثث رِِهْم َوأُوُذواْ ِِف َسثثِبيِلى َوقَثثث تَثُلواْ َوقُِتلُثثواْ الَكّفثثَرنَّ َعثثنثْ
-691:آل عمثثران﴾ِب لثثَّثثَواَ ْثثرِ  ِمثثن حَتِْتَهثثا ناْلنْثَهثثث ُر ثَثَوابثثاً ّمثثن ِعنثثِد نللَّثثِه َونللَّثثُه ِعنثثَدُه ُحْسثثُن ن

691. 
بتوحيثثد حتمثثل األمانثثة  املتمثثثل يف الويثثود اإلنسثثاينففثثي هثثذه اايثثات ُحثثدد اهلثثدف والغايثثة مثثن 

ختلثثث  مسثثثتوياته وأمنا ثثثه كمثثثا حثثثددت اايثثثات أن العمثثثل الصثثثا ح  . اهلل وعبادتثثثه دون سثثثواه
اً ّمن ذََكر  َأْو أُنْثَثى  َوُهَو َمْن َعِمَل َصث ِلح﴿: كما يف قوله تعاى. ب عليها املرأة والريلعبادة يثا

ًة  َّيَبًة َولََنْجزِيَثنثَُّهْم َأْيَرُهم بَِأْحَسِن َما كَ   .99:النحل﴾انُواْ يَثْعَمُلونَ ُمْؤِمن  فَثَلُنْحِييَثنَُّه َحيَثو 
كل حل لإلنسلان هلو واجل  فمه حيث اهتمامه برعاية الواجبات  يراعي الحقوقاإلسثالم ف 

املرأة والرتّفع  ا ومنحها احلقو  واملكانثة الثيت تؤهِّلهثا ملشثاركة الّريثل يف بتكرمي ينادي و على غير 
  .بناء احلياة والتعبري عن انسانّيتها على أس  إنسانية رفيعة

 -يف وقتنثثا الثثراهن احلاضثثر - يف اإلسثثالموحقوقهثثا املثثرأة دور مسثثألة الوقثثوف عنثثد إّن إال 
فلثثم يثثزل  باتثثت مثثن أكثثثر القضثثايا إثثثارة للجثثدل، ، فقثثدايا الفكريثثة واحلضثثاريةالقضثث مثثن أهثثم يعثثد

ظلثثم ، مثثّدعني لثثى الفكثثر والتشثثريع اإلسثثالميغثثري العلمثثي ع  صثثوم اإلسثثالم يواصثثلون هجثثومهم 
 .اإلسالم للمرأة وتكريسه لتبعيتها وإهدار حقوقها

 : يف احلاضر ما يليالفكر اإلسالمي قضايا املرأة يف اهلجوم على  سبابأهم ا ولعل من
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فهمثاً  اإلسثالم يفهمونهم ف.  اصة يف العامل الغريب األفكار املشوهة عن اإلسالم رنتشاا -
 .مشّوهاً حمرّفاً يقوم على أساس اخلرافة واالرهاب وسفك الدماء والتخّل  والتعّصب

العقبثثة الكثثؤود الكثثرب  الثثيت تقثث  ": يقثثول الثثدكتور مثثراد هوفمثثان يف كتابثثه اإلسثثالم كبثثديل
اإلسثثالم يف الغثثرب املسثثيحي، تتمثثثل يف الثثرأي السثثائد الثابثثت، لثثد   حجثثر عثثثرة يف سثثبيل انتشثثار

غثثري املسثثلمني، الثثذي يثثدفع صثثورة املثثرأة املسثثلمة، ذاهبثثاً إى أهنثثا مقيثثدة اخلطثثى ال يطلثثق هلثثا العنثثان 
الستثمار  اقاهتا، دورها يف املطبخ مقصور، ويف شؤون البيت وتربية األ فال حمصور، ال تر  إال 

 ."ا بني زويها ور ا مقسمة، ث هي بعد ذلك كله مستذلة مستضعفةملثمة، وأوقاهت
يف  طثثاب الثثرئي  األملثثاين رومثثان هوتسثثوغ الثثذي ألقثثاه  ناسثثبة تكثثرمي السثثيدة آنثثا مثثاري يثثاء يف و 

، املستشثثرقة األملانيّثثة املنِصثثفة يف حفثثل تسثثّلمها يثثائزة الّسثثالم مثثن رابطثثة 12/1/1668مشثثل يف 
إنّنثا ال نتجثىّن علثى  ...» :- سيا  رده علثى املعارضثني ملنحهثا اجلثائزةيف –قال  .الكتاب االملاين

قثثانون  الثثرأي العثثام االملثثاين إذا قلنثثا أّن مثثا يثثنعك  يف خمّيلثثة الكثثثري منّثثا عنثثد ذكثثر اإلسثثالم إمّنثثا هثثو
ولكثثن هثثذا ، أو ااُلصثثولية العدائيّثثة ظلثثم املثثرأة أو عثثدم التسثثاممل الثثديين أو  العقوبثثات الثثالّ إنسثثاين

ه،فلنتذّكر باملقابل موية التنوير اإلسالمي اليت حف ت للغرب قبل ستة أو ض يق أفق جيب أن نغريِّ
سثثثبعة قثثثرون أيثثثزاء ع يمثثثة مثثثن الثثثرتاث القثثثدمي،واليت ويثثثدت نفسثثثها آنثثثذاك أمثثثام منثثثة مثثثن الفكثثثر 

 .«الغثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثريب،ال شثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثّك أهّنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا شثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثعرت أنّثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه أصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو  وغثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثري متسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاممل
االملثثاين سثثبب العثثداء لالسثثالم، بأنثثه يهثثل االوربيثثني ويف مقطثثع آ ثثر مثثن  طابثثه يُوضِّثثمل الثثرئي  

ألي  حمتمالً أن يكون سبب عدم تفّهمنا لالسثالم هثو »:باإلسالم؛ لذا كده يتساءل يف  طابه 
رسثثو ه علثثى أسثث  عميقثثة مثثن التثثدّين الشثثعيب بينمثثا  ثثن إى حثثّد كبثثري يف جمتمثثع علمثثاين   وإذا 
 صثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد  ذلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثك فكيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  نتعامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع هثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذه اإلشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثكالية  

فقثثثة جملثثثّرد افتقادنثثثا  ثثثن  ،هثثثل حيثثثّق لنثثثا أن نصثثثنِّ  املسثثثلمني األتقيثثثاء مثثثع ااُلصثثثوليني االرهثثثابيني
ى التعبثري لالحساس السليم  اه االستهزاء باملشاعر الدينية لآل رين، أو لكوننا مل نعد قادرين علث

 ..عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن هثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذا االحسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاس السثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثليم
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ادة معرفتنثا بالعثامل اإلسثالمي، إذا أردنثا أن أقّر أنّه ال يويد أمامنا  يثار آ ثر سثو  زيث»: يقول ث
 .92«نعمل من أيل حقو  اإلنسان والدميقرا ية

اخللثثة احلاصثثثل بثثثني ممارسثثات بعثثث  املسثثثلمني البعيثثدة عثثثن تعثثثاليم اإلسثثالم  اصثثثة فيمثثثا  -
النبويثثة مثثن يهثثة  يتعلثثق بالعالقثثات األسثثرية وحقثثو  الزوييثثة مثثن يهثثة وبثثني تعثثاليم القثثرآن والسثثنة

يات املنحرفثة  ثا حتملثه مثن يثور الثذي أد  لثد  الكثثريين إى سثحب هثذه السثلوكاألمر . أ ر 
 . لم يف كثري من األحيان على التعاليم الواردة يف القرآن أو السنةوظ
املثثثرأة الصثثثاحلة مثثثثالً عمليّثثثاً للرِّيثثثال الثثثذي يعثثثد املصثثثدر األول للتشثثثريع اإلسثثثالمي، قثثثّدم القرآن فثثث

َوَضَرَب اللَُّه َمَثال لِّلَِّذيَن آَمُنوا اْمرَأََة ِفْرَعْوَن  ﴿: ياء ذلك يف قوله .  اوالنِّساء، و البهم باالقتداء 
 ﴾  َّثثاِلِمنيَ ِإْذ قَالَثثْت َربِّ ابْثثِن ِ  ِعنثثَدَك بَثْيتًثثا يف اجْلَنَّثثِة َوَكِّثثيِن ِمثثن ِفْرَعثثْوَن َوَعَملِثثِه َوَكِّثثيِن ِمثثَن اْلَقثثْوِم ال

مفهوماً حضارياً إميانياً فريداً يف عامل الفكر واحلضارة اخلثاص بثاملرأة  ربزاألمر الذي ي. 11:التحرمي
واملوقثثث   ميثثثانل، كمثثثا هثثثي قثثثدوة النسثثثاء يف اإلالصثثثاحلة؛ فقثثثد يعلهثثثا مثثثثالً أعلثثثى، وقثثثدوة للّريثثثا

 .واال القي االيتماعي والسياسي
يف اهلجثثرة  مها هلثثومشثثاركت مودعثثوهتنبيثثاء علثثيهم السثثالم لقثثرآن دور املثثرأة يف حيثثاة األسثثّجل اكمثثا 

واجلهثثاد مقرونثثاً بثثدور الّريثثل عنثثد حديثثثه عثثن اهلجثثرة والبيعثثة والثثدعوة والثثوالء، واسثثتحقا  االيثثر 
  بثثثني مل تفثثثرّ يثثثات والنصثثثوص الثثثيت يف عثثثدد هائثثثل مثثثن اا... واملقثثثام الكثثثرمي وعالقثثثة الّريثثثل بثثثاملرأة

 .لية واجلزاء عليهااألمانة واملسؤو  لالريل واملرأة يف مح
وينهثثثثون عثثثثن واملؤمنثثثثون واملؤمنثثثثات بعضثثثثهم أوليثثثثاء بعثثثث  يثثثثأمرون بثثثثاملعروف ﴿:  تعثثثثاىيقثثثثول اهلل

 .41:التوبة .﴾املنكر
يلللوالي بعضلللهم بعضلللاق، والتق عقائلللدي اق، يقوملللون رسلللالة ا سلللالم والر جلللل فلللي مفهلللوم  المرأةفللل 

لخيلر والسلالم بإصالح الم تمع، ومحاربة الفساد وال ريمة واالنحطاو، ويحمللون رسلالة ا

                                                 
العقثثل والقناعثثة العلميثثة مثثا الطريثثق إى  مقالثثة . http://www.balagh.com/deen/deen.htm: بثثالغ: موقثع مكتبثثة املوسثثوعة املعاصثثرة - 92

 .اإلميان

http://www.balagh.com/deen/deen.htm
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، فكيثث  هُتثثدر هثثذه القثثيم نتيجثثة ممارسثثات فرديثثة منحرفثثة لثثد  الثثبع  مثثن األعمللار فللي األرضو 
 !.املسلمني
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 الثقافية المسلمة في التنمية المرأة دور : الثاني الفصل
 
 تمهيد

بالنسبة ألدبيات التنمية يف العامل العريب،  احديث امصطلحيعد مصطلمل التنمية الثقافية 
أصيل يضرب جبذوره عميقا يف النصوص التشريعية اإلسالمية، نابع من فكر ية مفهوم التنمأن إال 

 .والسلوكيات العملية السائدة  اصة يف عهد الرسالة والتشريع
يهد واع خمطة له من أيل إحداث : وقد عّرف بع  املفكرين املعاصرين التنمية الثقافية بأهنا

 .93يف الفكر وأساليب السلوكتغري ثقايف 
فقد أعلن عن حق اإلنسان يف الثقافة يف القرن العشرين مية البعد الثقايف للتنمية ون را أل

احلقو   بصرف الن ر عن –تجريد اإلنسان من حقه يف الثقافة ف. ويعله من حقو  اإلنسان
الوحيد املثق   السياسية واالقتصادية األ ر  يساوي  ريده من بشريته وآدميته، فهو الكائن

 .94لق عن  ريق التفكريقادر على اخلال
مفهوم التنمية الثقافية يهدف إى تطوير الذهنيات واملدارك وميكننا القول بأن 

الفكر والتفكري واإلبداع خللق حالة فعل جمتمعية ديناميكية مستمرة  واأل القيات وتطوير  رائق
 .الوعي البشري لالرتقاء  ستو 

 مؤمترات  األمر الذي دعا. التقدم أو يعرقله فالثقافة عامل مؤثر هام يف التنمية يساعد على
بالبعد  أمية االعرتافالتأكيد على العديدة اليت عقدت يف العقدين املاضيني على  اليونسكو

 .املشاركة يف احلياة الثقافية مع دعم التعاون الثقايف الدو  الثقايف ضمن منوال التنمية وفتمل آفا 

                                                 
 .م1664أمحد مرسي، اجملل  األعلى للثقافة،  - 93
 02/3/0223صحيفة األسبوع األديب  ، قايف للتنميةالبعد الث، موسى الزعيب -94

 33ص  0225جملة املعرفة عدد آب  -الثقافة مشروع دائم النمو –علي القيم : وان ر كذلك .7ص 
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واملن مات الدولية يف تأكيد هذا احلق اإلنساين األساس  والقرآن الكرمي سبق كافة املواثيق 
وابتدأ ذلك باألمر بالتعلم ويعله فرضا عينيا . والسعي باجملتمع إى االهتمام  ذا النوع من التنمية

 . على كل إنسان
احلضاري من عوامل النمو  مية وأحد أهدافها الرئيسية وعاملالثقافة أداة هامة لسري عملية التنف

األمر الذي ظهر يف كافة التشريعات . جمرد تسلية أو ترف حضارييف اإلسالم، وليست  مالعا
يف عملية الرقي باجملتمع وبناء احلضارة الثقايف إدماج النشاط والنصوص اليت أكدت أمية 

 .اإلسالمية
بناء  ياء به القرآن الكرمي وأسسته السنة النبوية قوال وعمال،اهلدُف الرئيُ  الذي من هنا كان 

 . اإلنسان املسلم املثق  الواعي القادر على القيام بأعباء االستخالف والعمران احلضاري
وّعلم آدم ﴿ .كلمة العلم ومشتقاته أكثر من تسعمائة مرة يف كتاب اهللوعلى هذا فقد ذكرت  

بحانك قالوا س. األءاء كلها ث عرضهم على املالئكة فقال أنبئوين بأءاء هؤالء إن كنتم صادقني
قال يا آدم أنبئهم بأءائهم فلما أنبأهم . ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم

بأءائهم قال أمل أقل لكم إين أعلم غيب السماوات واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
ق هذه ااية الكرمية إيذان بإعالء شأن العلم والعلماء، فالتفاضل الذي أظهره احلف. 95﴾تكتمون

ومن هنا أمرهم بالسجود له سجود تكرمي وتشري  . سبحانه ادم على املالئكة كان بالعلم
 . للعلم، إشارة إى فضل العلم والعلماء

هذه النقلة احلضارية املعرفية اليت أرادها لإلنسان اخلليفة على ضرورة والقرآن آية بعد آية يؤكد 
 . مكان فيها إال لعامل أو متعلماألرض، فالبيئة اإلسالمية بيئة حضارية علمية ال

وإنه ملن نافلة القول أن اخلطاب القرآين الداعي إى هذه النقلة املعرفية كان مويها للمرأة والريل  
 .وياء التوييه النبوي متمما ومطبقا هلذه الوصية القرآنية. على حد سواء

اجملتمع و اه تنمية البيئة اليت  هنا أدركت املرأة مسئوليتها  اه تنمية ثقافتها كفرد فعال يف من
 . تعيش فيها ثقافيا

                                                 
95

 .11 -13سورة البقرة، ااية  - 
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ياءت املرأة املسلمة تسعى إى النيب صلى اهلل عليه وسلم  البة للعلم ال مينعها عن وعلى هذا 
تضافرت على فرضيته عشرات النصوص والوقائع  فالعلم يف حقها وايب عيينذلك شئ، 

  .الصحيحة
َفاِء بِْنِت َعْبِد ال عن      َوأَنَا ِعْنَد    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    َعَليَّ َرُسوُل اللَِّه  َ لَ دَ : قَاَلْت    لَِّه الشِّ
َيَة    َأاَل تُثَعلِِّمنَي َهِذِه    فَثَقاَل ِ     َحْفَصَة    َ.96اْلِكَتابَة َعلَّْمِتيَها   َكَما  النَّْمَلةِ    رُقثْ

 م املرأة يف اإلسالم، برز دور العاملات املسلمات عربيلتعل على هذه املكانة السامقة وبناءً 
سالم هنضة علمية تربوية واعدة قادهتا أمهات املؤمنني وعدد التاريخ وشهد الصدر األول يف اإل

والسنة النبوية زا رة بعشرات الروايات اليت تؤكد هذه احلقيقة . من الصحابيات اجلليالت
 . التاريية

دورها الفعال يف  دمة و  -رضي اهلل عنها-السيدة عائشة لى ذلك ومن أبرز األمثلة ع
 .رياال ونساء تعليم األمةوتنميته عن  ريق  الفكر اإلسالمي

كان و . والشعر والطب من أبرع الناس يف القرآن واحلديث و الفقه -اهلل عنها رضي-قد كانت ف
 سًا منريًا يضيء على أهلالعلم يقصدوهنا لأل ذ من علمها الغزير، فأصبحت بذلك نربا أهل

عندما يستعصي عليهم صلى اهلل عليه وسلم وكانت مريعًا ألصحاب رسول اهلل . العلم و البه
أبو موسى ، ح  قال يستفتوهنا فيجدون لديها حاًل ملا أشكل عليهم أمر، فقد كانوا

عائشة حديث قة، فسألنا  صلى اهلل عليه وسلم ما أشكل علينا أصحاب رسول اهلل:"األشعري
 .97"علماً  إال ويدنا عندها منه
تعرف أمراً أو استعصى املعرفة، فقد كانت تسأل و تستفسر إذا مل  للعلم ووكانت حمبة 

 كانت ال تسمع شيئا ال تعرفه إال رايعت فيه ح  :قال عنها ابن أيب مليكة ة، فقدألعليها مس

 .تعرفه

                                                 
 8856: رواه أبو داود، سنن أيب داود، باب الطب، حديث رقم - 96
 .أ ريه الرتمذي وقال حسن صحيمل - 97
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ة بذلك هنج رسول اهلل يف تعليمه متبع أساليب رفيعة يف تعليمهاعائشة اتبعت السيدة  و
 .كانت تستخدم اإلسلوب العلمي املقرتن باألدلة سواء كانت من الكتاب أو السنةف. ألصحابه
أن عائشة قد اشتغلت بالفتو  من  الفة أيب بكر إى أن  ذكر القاسم بن حممدو 

إمنا ايتهدت و اهلل عليه وسلم  صلى  ا عرفت من النيب -اهلل عنها رضي-ومل تكتِ  . توفيت
 د هلا حكمًا يف الكتاب أو السنة، ح  قيل إن ربع  يف استنباط األحكام للوقائع اليت مل

لفت  ا آراء ااراء الفقهية، اليت  ا استقلت ببع كما  .عنها األحكام الشرعية منقولة
 .الصحابة

لمية يف اجملتمع اللوا  أسهمن يف الدفع بعجلة التنمية الثقافية والع ومن أمهات املؤمنني 
أم املؤمنني عائشة رضي  ثاين راوية للحديث بعدعد و . أم سلمةب ةهند بنت سهيل املعروف االول،

، تربعت أم سلمة رضي اهلل عنها على اهلل عنها وبعد وفاة أم املؤمنني عائشة رضي .اهلل عنها
ي يعل مروياهتا كثرية، إذ آ ر من تبقى من أمهات املؤمنني، األمر الذ سدة الرواية والفتيا لكوهنا

  ..إخل.... األحكام والتفسري وااداب واألدعية، والفنت مجعت بني
 سثثلثثمة يف األحكثثام وما ا تة بالعبادات أساًسا كالطهارة والصالة مرويثثثات أموكانت مع م 

 .98والفنت ويف أحكام اجلنائز ، ويف األدب،كما روت يف املغازي، وامل امل. والزكاة والصوم واحلج
من خمتل  األقطار، حيث رو  عنها  نقل عنها مروياهتا ييل من التالميذ ريااًل ونساء،وقد 

وبريدة بن احلصني  أبو سعيثثد اخلثثدري، وعثثمر بن أيب سلمة، وأن  بن مالك،: منهم . لق كثري
سعيد بن : بعني، أشهرهمومن التا ،عبثثثثثاس األسلمي، وسليمثثثثثان بن بريثثثثدة، وأبو رافثثثثع، وابن

وسليمان بن يسار، وشقيق بن سلمة، وعبد اهلل بن أيب مليكة، وعامر الشعيب،  املسيب،
بن  بن يثثزيثثد، وجمثاهد، وعثثثطثاء بن أبثثثي ربثثثثاح، شثثثهر بن حوشب، نافع بن يبري واألسثثثود

 .وآ رون... مطعم

شيبة، وصفية بنت أيب  احلارث، وصفية بنتابنتها زينب، هند بنت : من النساءكما نقل عنها 
عبثثثد الرحثثمن، وحكيثثمة، رميثثثثة،  عبيد، وأم ولد إبراهيم بن عبد الرمحن بن عثثوف، وعمثثثرة بنثثت

                                                 
 .42آمال قرداش بنت احلسني، دور املرأة يف  دمة احلديث يف القرون الثالثة األوى، كتاب األمة، عدد  - 98
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شراقات التنموية يف يانب العلم ومل تنحصر تلك اإل  ..رضي اهلل عنهم وأم حممد ابن قي 
ا إى العديد من الصحابيات اللوا  أسهمن يف يف أمهات املؤمنني فحسب بل تعدهت والثقافة

عليه  بايعت الرسول صلى اهللوقد . سبيعة احلارثية: ومنهن. ريادة احلركة العلمية يف عصر الرسالة
 دمة  وسلم وعاهدته على أن ختلة هلل ولرسوله عليه الصالة والسالم وأن تعمل من أيل

وورعها وعلمها وثقافتها ويهادها، وكانت من بإ الصها وزهدها  ومتيزت هذه الصحابية. الدين
 .الرسول صلى اهلل عليه وسلم الراويات للحديث عن

األرقم، ومسرو  بن االيدع، وزفر بن أوس  ومن تالميذها الذين رووا عنها عمر بن عبد اهلل بن
أهل رو  عنها فقهاء : وقال ابن عبد الرب .بن فرة بن احلدثان وعبيد أبو سوية، وعمرو بن عتبة

وأ رج حديثها البخاري يف صحيحه، ومسلم يف . التابعني املدينة، وفقهاء أهل الكوفة من
 .والنسائي يف سننه وابن مايه يف سننه صحيحه، وأبو داود يف سننه

العلم والثقافة تنفي ما يقال عن املرأة  بلغت هذه الصحابية اجلليلة مكانة عالية منو 
االسالم كان وراء ختل  املرأة وغياب وعيها، ففي ثقافة وعلم  من أن بع ، وما يدعيه الاملسلمة

تلك االفرتاءات ويثبت أن املرأة يف ظل االسالم كانت أكثر وعيا  هذه الصحابية ما يدح 
 .وعلما وثقافة

اال الع  سرية الصحابية اجلليلة سبيعة أهنا كانت تبحث عن العلم واملعرفة وتريد املزيد من وتؤكد
 .دواوين االسالم كانت عاملة فقيهة، كثرية العلم وحديثها كثري يف. نحول أمور الدي

ادات وال  كم التقاليد لقد اعتلت املرأة املسلمة هذه املكانة السامقة ال  كم الع
بل  كم الشريعة اإلسالمية اليت وهبتها ما مل هتبه شريعة  اليت حوت من اجلور الكثري،السائدة 

فشريعة اهلل شريعة كاملة عادلة ومن عدالتها ومتامها أن ساوت بني  .من الشرائع على اإل ال 
 .املرأة والريل يف األمر بقيامهما بوايب التعلم و لب العلم
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وعلى هذا األساس حث الرسول عليه الصالة والسالم النساء على  لب العلم، ويعله فريضة 
 99«اْلِعْلِم َفرِيَضة  َعَلى ُكلِّ ُمْسِلم   ََلُب » : عليهن يف هذه احلدود، فقال عليه الصالة والسالم

أساسي ألي هنضة وأي تطور ألي التعليم ركن ف .أي على كل فرد مسلم، رياًل كان أم امرأة
 .أمة
اللَُّه  َصلَّى   َعْن النَّيبِّ  َأيب ُموَسى    ْن عَ   :تعلم والثقافة بني احلرة واألمةيفر  اإلسالم يف حق ال ومل

تَْأِديبَثَها َوأَْعتَثَقَها  َوأَدَّبَثَها َفَأْحَسنَ  تَثْعِليَمَها َفَأْحَسنَ  َمْن َكاَنْت َلُه أََمة  فَثَعلََّمَها   :قَالَ    لََّم َعَلْيِه َوسَ 
 .100فَثتَثَزوََّيَها فَثَلُه َأْيرَانِ 

مياري أحد يف أن  لب العلم فريضة وايبة على كل مسلم ومسلمة، ومن مل يطلبه  وال
 .حق اهلل، ث يف حق أمته وجمتمعه ونفسه أيضاً يكون مقصراً يف 

ون رة إى القرآن الكرمي تكش  لنا الدعوة املستمرة لإلنسان للن ر يف الكون بعلم ومعرفة، 
 .واعتبار الكون كتاباً مفتوحاً ميكن أن ينهل منه كل ذي لب وعقل وتفكري

هم فرائ  اإلسالم، اليت ال بل إن العلم والتعلم واستخدام الن ر يف ملكوت اهلل تعاى من أ
ورشثد  ميكن ألي مدنية أو حضارة أن تقوم بدوهنما، ووظيفة العقل ال ميكن أن تؤدي دورها  ق

وكلما تعلم اإلنسان أمور دينه ودنياه فهم واقعه ييداً، وسهل عليه القيام بوايباته . إال  ما
ام إنكاري يفيد النفي عن عدم ومسؤولياته  وه يف ضوء شريعته، يقول اهلل تعاى يف استفه

ُقْل َهْل َيْسَتِو  نلَِّذيَن يَثْعَلُموَن َونلَِّذيَن الَ ﴿: تساوي الذين يعلمون مع الذين ال يعلمون
 .9:الزمر﴾يَثْعَلُمونَ 

للريل وللمرأة  -كما يف يل اايات اليت ال ختتة  خا بة ين  بعينه  -واخلطاب مويه هنا  
ث اهلل عز ويل املؤمنني واملؤمنات على العلم، ويعدهم بالرفعة ويف آية أ ر  حي. على السواء

نللَُّه نلَِّذيَن ءاَمُنوْا ِمنُكْم يرفع ﴿: والدريات العلى ملا حيصلون عليه من علم، فينتفعون وينفعون
ِإنَّ  » : فيما رواه الرتمذي ، ويقول صلى اهلل عليه وسلم66:اجملادلة﴾َونلَِّذيَن أُوُتوْا نْلِعْلَم َدَرَيث ت  

                                                 
 .222سنن ابن مايه، باب فضل العلماء، رقم  - 99
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ُمَعلِِّم  ُيْحرَِها َوَح َّ احلُْوَت لَُيَصل وَن َعَلىالنَّْمَلَة يف  اللََّه َوَماَلِئَكَتُه َوأَْهَل السََّمَواِت َواأْلََرِضنَي َح َّ 
  .101"   النَّاِس اخْلَيثْرَ 

 ويسدياً اهلدف األساس من العلم تكوين وتربية الشخصية املسلمة املتزنة، روحيًا من هنا كان 
 رّي ينه  بأعباء وتسعى إى التغيري وبناء جمتمع  تتحمل مسئولياهتا ، اليت تستطيع أنوذهنيا

 . والروح واجلسد تربة بني العلم باإلميان،واعية وإقامة حضارة  اخلالفة على األرض وتوحيد اهلل
كما يؤكد . العصوراألمر الذي يبني حقيقة أهداف التنمية الثقافية اإلسالمية ويوهرها على مّر 

 .دور املرأة األساسي يف حتقيقها
النسثاء يف العهد النبوي ملا رأين أهنن ال جيلسن إى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالقدر ف

يا رسول اهلل »: الكايف الذي يتعلمن فيه ما يردن من أمور دينهن ودنياهن قالت له إحداهن
، فأعطاهن رسول اهلل صلوات اهلل عليه يوماً «نفسكغلبنا عليك الريال فايعل لنا يومًا من 

 .  اصاً يع هن فيه، ويتعلمن منه مباشرة، وبدون واسطة أي ريل مهما بلغت قرابته منهن
وواصلت املرأة املسلمة مسريهتا العلمية املباركة على مد  قرون، يشهد لذلك أءاء نسوة 

يف خمتل   املرأة املسلمة علميا وحضارياعاملات حف ها التاريخ لنا لتكون شاهدا على مكانة 
 .كما سيأ  بيانه الحقا يف مواضعه من هذه الدراسة  العصور

وذكر . يف جماالت التنمية الثقافية كافة، فتصدت للتعليم والوعظواشتغلت املرأة املسلمة 
-فا مة بنت السمرقندي، زوية الكاساينمن مثيالت : الكثريات منهنأصحاب الرتايم 

كانت فقيهة عاملة أ ذت العلم عن مجلة من الفقهاء وأ ذ عنها كثريون وكان   -لبدائعصاحب ا
وكان . هلا حلقة للتدري  فأيازها مجلة من العلماء وألفت املؤلفات العديدة يف الفقه واحلديث

وفا مة . امللك العادل نور الدين يستشريها يف أموره الدا لية ويأ ذ عنها بع  املسائل الفقهية
وكانت حتضر جمل  ابن تيمية فأثىن عليها كثريا . حممد التنو ية ، أ ذ عنها ابن حجر بنت

وشهدة بنت أيب نصر مسندة العرا  ءع عليها اخللق الكثري . لسرعة فهمها وحسن أسئلتها
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هناك من أفرد بالتصني  البحث يف أءاء و  .وكان  طها مجيال و الطت الدور والعلماء
 .102حملدثات، مما يضيق املقام بذكرهنالعاملات، الفقيهات ا

وال يقثثث  دور املثثثرأة يف التنميثثثة الثقافيثثثة يف اإلسثثثالم عنثثثد الثثثتعلم بثثثل ميتثثثد إلبثثثداء الثثثرأي واملشثثثاركة 
 . الفاعلة يف  لق األيواء العلمية والثقافية يف اجملتمع

سثلمني وقد ضثرب النثيب صثلى اهلل عليثه وسثلم املثثل يف ذلثك حثني استشثار أم سثلمة يف موقث  امل
ُقوُمثثثوا فَثثثاْ َُروا ُثَّ  أِلَْصثثثَحاِبهِ    َصثثثلَّى اللَّثثثُه َعَلْيثثثِه َوَسثثثلََّم    قَثثثاَل َرُسثثثوُل اللَّثثثِه  :"يثثثوم احلديبيثثثة حيثثثث يثثثاء

ُهْم َرُيل   ُهْم َأَحث اْحِلُقوا قَاَل فَثَواللَِّه َما قَاَم ِمنثْ ثا ملَْ يَثُقثْم ِمثنثْ  د  َدَ ثلَ َح َّ قَاَل َذلِثَك ثَثاَلَث َمثرَّات  فَثَلمَّ

 يَا َنيبَّ اللَِّه َأحتُِب  َذلِثَك اْ ثرُْج ُثَّ اَل    أُم  َسَلَمَة   َفذََكَر هَلَا َما َلِقَي ِمْن النَّاِس فَثَقاَلْت    أُمِّ َسَلَمَة    َعَلى 

ُهْم َكِلَمًة َح َّ تَثْنَحَر بُْدَنَك َوَتْدُعوَ  ُهْم  َحالَِقَك فَثَيْحِلَقكَ  ُتَكلِّْم َأَحًدا ِمنثْ َفَخثرََج فَثلَثْم ُيَكلِّثْم َأَحثًدا ِمثنثْ
ثا رََأْوا   َحالَِقُه    َذِلَك َ ََر بُْدنَُه َوَدَعا  َح َّ فَثَعلَ  َذلِثَك قَثاُموا فَثَنَحثُروا َوَيَعثَل بَثْعُضثُهْم حَيْلِثُق  َفَحَلَقثُه فَثَلمَّ

 .103.."بَثْعُضُهْم يَثْقُتُل بَثْعًضا َغمًّا بَثْعًضا َح َّ َكادَ 
وامتثااًل ألوامر  ثوابت دينهااملرأة املسلمة مطالبة بالعلم والتعلم، استجابة لفإن من هنا 

ر ا، كي خترج من ختلفها، وتستقيم شخصيتها، وتكون قادرة على حتمل مسؤولياهتا كيفما  
كانت، وإذا استقامت شخصيتها بالعلم حترر فكرها وعقلها من اخلرافة واجلمود والتخل  

َا يَثَتذَكَُّر أ﴿:  تعاىيقول اهللوالتبعية،  َا أُنزَِل إِلَْيَك ِمن َرّبَك نحلَْق  َكَمْن ُهَو أَْعَمى  ِإمنَّ َفَمن يَثْعَلُم أمنَّ ََ
  .69:الرعد﴾أُْوُلواْ نالْلبَث بِ 

 -كما ستق  عليه الدراسة الحقا– الركود والضع  اليت أصابت األمة إال أن فرتات
ملرأة وقضاياها، وعادت التقاليد واألعراف البشرية وضراوة اهلجمات عليها انعكست على ا

                                                 
102

تتبع فيها . وما بعدها 50م، ص 3893/ه3043، 5عبد املتعال اجلربي، املرأة يف التصور اإلسالمي، مكتبة وهية، القاهرة،  ط : ان ر: للمزيد من تلك األ بار - 
منهن أم املؤيد أستاذة . كثريات ممن احرتفن مهنة التعليم ومنحن إيازات علمية لبع  العلماءاملؤل  احلالة العلمية للمرأة املسلمة يف العهد األموي والعباسي، وذكر أءاء ال

ونقل عن ياقوت أن شيخات ابن عساكر املؤرا احملدث املعروف بلغن بضعا . املؤرا ابن  لكان، والسيدة نفيسة اليت كان هلا جمل  علم استمع إليها الشافعي رمحه اهلل
 .733، 742، ص 1شذرات الذهب، ج: ان ر كذلك يف بع  ترايم النساء العاملات والواع ات .ات العلماءومثانني شيخة من فضلي

 .2628رواه البخاري، باب الشروط، حديث رقم  - 103
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اجلائرة لتحكم بدال من شرعة اهلل احلكيمة، وعادت  ا املرأة لرتف  يف قيود اجلهل وتصارع 
 .ظلمته

حمة تسا ل ون ر بعد أن كان باألم  يف عصور التخل  والركود احلضاري، بات تعليم املرأة و 
 .القريب شاهدا حضاريا ومنارة علمية

إن سين التقهقر اليت مرت  ا األمة وال تزال كان هلا من األثر البالغ يف  رح التسا الت اليوم  
 .104حول تعليم املرأة

ه باملوازنة بينها وبني ما تقرر يف حضها على تعليم النساء اإلسالمية  ئاملباد وي هر ءو
ن أكثر القوانني دميقرا ية يف فقوانني أثينا مثالً، اليت يعدها املؤر و  .ذلكالشرائع األ ر  يف 

التتيمل فرصة التعلم والثقافة إال لألحرار من ذكور اليونان، بينما توصدها إيصاداً . العصور القدمية
وقد عرب عن ويهة ن رهم هذه أصد  تعبري، وصاغها يف صورة ن رية علمية  . تامًا أمام النساء

الطبيعة مل تزود النساء بأي استعداد عقلي كبري فالسفتهم أرسطو، إذ يقرر يف كتابه السياسة أن 
ومل يكن . يعتد به، ولذلك جيب أن تقتصر تربيتهن على شئون تدبري املنزل واحلضانة واألمومة

أرسطو يف ذلك معربًا عن رأيه الشخصي، وإمنا كان مسجاًل ملا كان جيري عليه العمل يف دولة 
 .األمم السابقة لإلسالمأثينا اليت يعدون ن امها أرقى ن ام دميقرا ي يف 

مبدأ املساواة بني الريل واملرأة يف حق التعلم ، قرر أفال ون يف مدينته اخليالية ولذلك حينما
والثقافة واإلضطالع  ختل  الوظائ ، كان آرا ه موضع هتكم وسخرية من مفكري أثينا 

ر وق  متثيليتني فالسفتها وشعرائها، ح  أن أرستوفان عميد شعراء الكوميديا يف ذلك العص
 .بلوتوسو  برملان النساء: ه على السخرية  ذه ااراء، ومااثنتني من متثيليات

وقد ظلت األمم االوربية يف العصور احلديثة نفسها تنكر على املرأة حق التعلم والثقافة ح  
 .105القرن التاسع عشر امليالدي

                                                 
 .سيأ  توضيمل هذه النقطة بالتفصيل واألدلة التاريية يف فصل دور املرأة يف العصر احلديث وما قبله - 104
105 - http://www.al-watan.com/Data/20051128/index.asp?content=culture 
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على  -النساء املتحذلقات - :روايتهيف  الفيلسوف الساخر اريستوفانوقد عرب عن ذلك أصد  تعبري 
إنه ال يليق بامرأة، لعدة اعتبارات، أن تضيع وقتها يف التعلم والثقافة، : لسان أحد أبطاهلا

فوظائفها األساسية اليت ينبغي أن تستأثر بكل يهودها وفلسفتها ال تتجاوز تربية األوالد وشئون 
 .106ة، واالقتصاد يف نفقات البيتالتدبري املنز ، والسهر على حاية أفراد األسر 

ويف أوا ثثثر القثثثرن السثثثابع عشثثثر املثثثيالدي ظهثثثرت أصثثثوات ضثثثعيفة تنثثثادي بتعلثثثيم املثثثرأة يف حثثثدود 
-Fenelon ﴾1651ضثيقة كثل الضثيق، وكثان علثى رأس املنثادين بثذلك العالمثة الفرنسثي فينلثون 

 L'Education des-تربيثة البنثات -: حتثت عنثوان 6161يف كتابه الذي ظهر سنة  ﴾1751

Filles  مل تلق استجابة يعتد  -دة حتف ها وتواضعها فيما نادت بهمع ش -ولكن هذه األصوات
 . ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن مع ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم األمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم االوربيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة يف ذلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثك العهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد

بثل لقثد ظلثثت التيثارات املعاديثثة لتعلثيم املثرأة مسثثيطرة علثى أوربثثا احلديثثة حث  أوا ثثر القثرن التاسثثع 
الثثذي حثثدد  Bismarck 6661  _6669بروسثثيا بسثثمارك وإلثثيكم مثثثالً عاهثثل . عشثثر املثثيالدي

تربيثة أ فاهلثا، وشثئون مطبخهثا، وأداء : للمرأة األملانية ثالث جماالت لنشا ها الخترج عنها، وهي
 . 107شعائرها الدينية يف الكنيسة

ال يويد ف .بل إن احلديث عن التنمية الثقافية يعد من خمرتعات اجملتمع املدين املعاصر
ح  إن البع  . رأي بني علماء االيتماع حول  بيعة العالقة بني الثقافة والتنميةتوافق يف ال

  .108اعتربها ضمن البعد االيتماعي للتنمية وال يتمتع باستقاللية عنه
 Veniseففي مؤمتر األونيسكو يف بيد أن االهتمام بدأ يتزايد حديثا بالتنمية الثقافية، 

وقد . القة بني الثقافة والتنمية االقتصادية وااليتماعيةألقي الضوء صراحة على الع, 1642سنة 
ح  علماء , إبتداء من اليوم“: املدير العام لألونيسكو يف ذلك احلني René Maheuقال 

                                                 
 .224م، ص 2221حممد متو  الشعراوي، الفتاو ، املكتبة العصرية، مصر، : نقال عن - 106
 : ان ر املوقع االلكرتوين. تسوية اإلسالم بني الريل واملرأة. عبد الواحد وايف - 107

http://www.balagh.com/mosoa/horiat/horit2.htm 
 .16ص . 1645( يزء أّول)دار املعارف : القاهرة. علم االيتمثثثاع وقضايا التنميثثثة يف العامل الثالث اجلوهري، مدحم - 108
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فلم يعد من باب الصدفة أو . االقتصاد يقّرون بأّن التنمية إما أن تكون شاملة أو ال تكون
 . 109ة كعامل مهم من عوامل التنمية الشاملةاالستعارة أن نتكّلم عن التنمية الثقافي

سواء على الصعيد  ات ختصة لدراسة الثقافة والتنميةومنذ ذلك احلني بدأت املؤمترات والندو 
وزارات للثقافة ختطة تنشئ بدأت الدول و . الدا لي لكل دولة أو على صعيد اجملموعات الدولية

 .وتصنع السياسات الثقافية وتعمل على تنفيذها
 
 

                                                 
.  ثثارب إقليميثثة: رايثثع التنميثثة الثقافيثثة. هثثو الثثذي أ لثثق مقولثثة التنميثثة الثقافيثثة 1652مثثؤمتر اليونسثثكو الشثثهري املنعقثثد يف مكسثثيكو عثثام  - 109

 .8ص . 1652. منشورات األمم املتحدة. االونيسكوتألي  لفي  من  رباء 
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 دور المرأة المسلمة في التنمية االقتصادية: الثالث لفصلا
 تمهيد

 لقد حرص اإلسالم حرًصا بالًغا على تنمية اإلنسان وتنمية موارده االقتصادية، ليعيش

مرة يف احلياة الدنيا، : مرتني حياة  يبة كرمية، هانئة مليئة باإلكاز والعمل الصا ح الذي يؤ  مثاره
 .ةومرة يف احلياة اا ر 

يف كتابثثثات العلمثثثاء األقثثثدمني، بيثثثد أن مفهومثثثه قثثثد  مل يكثثثن معروفثثثا  االقتصثثثادية فثثثظ التنميثثثةول
األلفثاظ  بعث  هثذهبثل إن .مكثني والنمثاء والتثمثريالعمثارة والت: كثريًا بألفاظ خمتلفة منهثا استخدم

 علمثثثاء يفيف كتابثثثات ال ، كمثثثا يثثثاءتيف بعثثث  األحاديثثثث النبويثثثةيف القثثثرآن الكثثثرمي و قثثثد وردت 
 .العصور املبكرة األوى

 

ي إى كثل مثا يثؤد  ، جيثده واسثعا مشوليثا يسثتوعباإلسثالم لتنمية االقتصادية يفواملتأمل يف مفهوم ا
املسثثتخل  علثثى هثثذه األرض، املثثأمور بإصثثالحها وإعمارهثثا واإلفثثادة مثثن احليثثاة الطيبثثة لإلنسثثان 

 . رياهتا ومواردها
املسثثلم يف عثثامل »: يف كتابثثه« مالثثك بثثن نثثيب»: نهمشثثار بعثث  الكتّثثاب إى هثثذه احلقيقثثة ومثثقثثد أو 

 .دور اإلنسان يف اجملتمع املسلم كلبنة أوى لعملية التنمية الذي ركز فيه على 110«االقتصاد
، بالثدور املنثوط بثهم ليقو  من  الل تربية اإلنسانوذلك فالتنمية االقتصادية يف اإلسالم تبدأ ذاتيا 

إلشثثباع  سثثه، ولثثي  جمثثرد تنميثثة املثثوارد االقتصثثادية املتاحثثةجثثوهر التنميثثة هثثو تنميثثة اإلنسثثان نفف
 .أ القية هتدف إى تكوين اإلنسان حاياته، فهي تنمية

حتسثني مسثتو  د ثل يهثدف إى جمثرد ليست عمالً دنيويًا حمًضثا، من هنا فإن التنمية االقتصادية 
احمليطثثة بثثه تنميثثة البيئثثة  ، وإمنثثا اف أو إشثثباع حايثثاهتم األساسثثيةأفثثراد اجملتمثثع أو تثثوفري حثثد الكفثث

                                                 
 .م1654مالك بن نيب، املسلم يف عامل االقتصاد، دار الفكر، سوربا،  - 110
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مثثن القيثثام  ثثذه املسثثؤوليات علثثى الشثثكل املطلثثوب  اإلنسثثان وثقافيًثثا، لثثتمكن اقتصثثاديًا وايتماعيًثثا
 .111 ري قيام

واإلسالم بتشثريعاته . ومما الشك فيه أن املرأة عنصر فعال يف التنمية االقتصادبة للمجتمع .
دم كافة التسهيالت اليت متّكن املرأة مثن القيثام احلكيمة ونصوصه املتضافرة أكد هذا الدور، كما ق

 . ذا الدور التنموي اهلام
أقثثّر اإلسثثالم للمثثرأة الوسثثائل املشثثروعة الثثيت حتقثثق هلثثا الوصثثول إى املثثوارد االقتصثثادية  دمثثن هنثثا فقثث

 . املمكنة لتأدية دورها التنموي االقتصادي
 . سائدا يف األمم األ ر  ابان البعثة على  الف ما كانمن هنا فقد شرّع هلا احلق يف املرياث 

ياءت به الشرائع السماوية وسارت عليه غالب األعراف البشرية على  ان امواملرياث كان 
  .112تفاوت فيما بينها يف دريات االعرتاف بامللكية الشخصية والعدالة الوايب مراعاهتا

حمثثة ا ثثتالف واسثثع بثثني  بيثثد أن االهتمثثام بوصثثول املثثرأة إى هثثذه املثثوارد االقتصثثادية كثثان
 .الديانات والشرائع

فثثالوارث هثثو الولثثد الثثذكر  .ورةحثثول الثثذكأحكثثام املثثرياث تثثدور اليهوديثثة  فثثي النصثثوص التشثثريعيةف
ولعثثثل هثثثذا الرتكيثثثز علثثثى حموريثثثة الثثثذكر يف . سثثثواء أكثثثان مولثثثودا مثثثن زواج شثثثرعي أو غثثثري شثثثرعي

المثثة علثثى هنايثثة العهثثد اإلهلثثي لليهثثود، اليهوديثثة مريعثثه اعتقثثادهم السثثائد أن عثثدم اإلكثثاب فيثثه ع
ومثثن هنثثا فقثثد استبشثثروا بقثثدوم املولثثود الثثذكر، كمثثا أن عثثدم اإلكثثاب عنثثدهم مثثن األسثثباب اجمليثثزة 

                                                 
 :مشولية وتوازن، املوقع االلكرتوين..توفيق الطيب البشري، التنمية االقتصادية يف اإلسالم : للمزيد حول هذه النقطة، رايع - 111

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=8385 
 :رايع يف املرياث عند اليونان والرومان - 112

Britanica Cd, Inheritance and Succession: Historical development.  

 11، (م1021/1651، 2ط، ، دار النثدوة اجلديثدة، بثريوتحكثم املثرياث يف الشثريعة اإلسثالميةأبثو اليق ثان اجلبثوري، : واملرايع العربية التاليثة
أمحد حممود . وما بعدها 6بدون، مصر، مؤسسة شباب اجلامعة،  أحكام الرتكات واملواريث يف الشريعة اإلسالمية،بدران أبو العينني، . وما بعدها
 .وما بعدها 1م، 1658مصر، ، مؤسسة الثقافة اجلامعية، املرياث يف الشريعة اإلسالميةالشافعي، 
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وال تثثثثثرث البنثثثثثات إال يف حالثثثثثة فقثثثثثثد . فثثثثثاملرياث للثثثثثذكور يف املن ومثثثثثة اليهوديثثثثثة. لوقثثثثثوع الطثثثثثال 
 .113الذكور
 :  يف سفر التثنيةياء 

إحثثداما حمبوبثثة واأل ثثر  مكروهثثة، فولثثدتا لثثه بنثثني، احملبوبثثة واملكروهثثة، : انإذا كثثان لريثثل امرأتثث" 
فإن كان االبثن البكثر للمكروهثة، فيثوم يقسثم لبنيثه مثا يكثون مثا كثان لثه، ال حيثل لثه أن يقثدم ابثن 

بثل يعثرف ابثن املكروهثة بكثرا ليعطيثه نصثيب اثنثني مثن كثل . احملبوبة بكرا على ابن املكروهثة البكثر
 . 114"…ده ألنه هو أول قدرته، له حق البكوريةما يويد عن

   

فللثثزوج احلثثق يف مثثرياث زويتثثه كثثامال دون مشثثاركة أحثثد مثثن أقار ثثا وال  ،املثثرياث بثثني الثثزوينيأمثثا 
وال تثرث . فاملرأة كانت ملكا ألهلها قبل الزواج وتكون ملكا لزويها بعثد ذلثك وأوالدهثا. أوالدها

 . 115اتت يكون املرياث ألوالدها الذكور إن كان هلااألم من أوالدها مطلقا، ولكنها إن م
مثثا كثثان معمثثوال بثثه يف اليهوديثثة إى أن وضثثع بعثث  أبثثاء سثثارت علثثى املن ومثثة املسثثيحية و 

 .الكنيسة تشريعات بسيطة يف باب املرياث مستمدة يف الغالب من الن ام اليهودي والروماين
 

مثل متعثددة، مثن أبرزهثا  بيعثة احليثاة ن ام املثرياث عنثد العثرب قبثل اإلسثالم بعوا أثرتوقد 
الثثثيت اتسثثثمت بالتنقثثثل والرتحثثثال وكثثثثرة احلثثثروب الطاحنثثثة واالعتثثثداءات بثثثني القبائثثثل ، مثثثع غيثثثاب 

 . السلطة املركزية اليت ميكن أن تقوم  ذه املهام يف سبيل إشاعة األمن واالستقرار
اث وذلثثك لعثثدم قثثدرهتم علثثى وعلثثى هثثذا فقثثد حثثرم العثثرب يف اجلاهليثثة، األ فثثال والنسثثاء مثثن املثثري 

فثاملرياث عنثدهم ن ثام مثرتبة باحلمايثة والثدفاع عثن . 116حتمل مسئولية الثذب والثدفاع عثن القبيلثة

                                                 
وقثانون محثورايب أقثدم . نقل العبارة عن ريفلو أستاذ الشرائع القدمية يف يامعة باري . 102د عبد املنعم، فؤا. 845حممد حافظ صربي،  - 113

مركثز املثرأة يف قثانون . حث  اليثوم، وقثد ظهثرت التثوراة بعثده واسثتعارت العديثد ممثا يتعلثق بثاملرأة منثه -القرن الثامن عشر قبل املثيالد -نة تشريعي 
 .وقد أشار إى هذا التأثر العديد من الباحثني. 28.ترمجة سليم العقاد. ي، يان أمل دبكمحورايب والقانون املوسو 

 .14-18/ 21:سفر التثنية- 114
أحكثام  بثدران أبثو العينثني،: تفاصيل هذه األحكام منقولة عن كتاب حممد حثافظ صثربي والثذي نقثل عنثه يثل الكتثاب املعاصثرين ومثنهم - 115

 .15ب،ت، ص مصر، ، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسالمية والقانونالرتكات واملواريث يف الشريعة 
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أكثثثر مثثن تعلقثثه بثثأي أمثثر أ ثثر كالقرابثثة والنسثثب و وهثثا مثثن عالقثثات  -القيبلثثة -األسثثرة الكبثثرية
 .والقضائية و وها فقد كانت القبيلة تقوم بكافة الوظائ  الدينية والسياسية. ايتماعية

. أسباب متعثددة وشثروط معينثة، منهثا القرابثة -قبل اإلسالم -وكان للمرياث عند العرب  
وهذا فيما يتعلق بالذكور، أما النساء فإهنن ال يثرثن مطلقثا سثواء كثن أ ثوات أو بنثات أو أمهثات  

 .كما متت اإلشارة إى ذلك أنفا
توارثثون بشثيئني أحثدما النسثب واا ثر السثبب قثد كثان أهثل اجلاهليثة ي:" يقو يف ذلثك اجلصثاص

فأما ما يستحق بالنسب فلم يكونوا يورثون الصغار وال اإلناث وإمنا يورثون من قاتثل علثى الفثرس 
: وحاز الغنيمة روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن يبري يف آ ثرين مثنهم إى أن أنثزل اهلل تعثاى 

 117.ةااي ﴾…يستفتونك يف النساء قل اهلل يفتيكم﴿
إال أنثثه قثثد روي أن أول مثثن وّرث البنثثات يف اجلاهليثثة وأعطثثى للبنثثت كمثثا أعطثثى لألبثثن، 

يقثثثول ابثثثن حجثثثر يف شثثثرحه . 118ريثثثل اءثثثه ذو اجملاسثثثد اليشثثثكري عثثثامر بثثثن يشثثثم بثثثن حبيثثثب
أهل اجلاهليثة كثانوا ال يورثثون البنثات كمثا حكثاه يعفثر بثن حبيثب يف كتثاب :" لصحيمل البخاري

                                                                                                                                                 
والقبيلة تشكل وحدة ايتماعية وسياسية واقتصادية . القبيلة هي وحدة ايتماعية  مع عدة عشائر قد ال تكون ذات عالقة نسب واحدة - 116

دار اجليثثثل، : القثثاهرة) ، ديلللة والريللف والحضلللردراسلللة الم تملللع فللي البا حممثثثد علثثي قطثثان،. متكاملثثة وتكثثاد تكثثثون جمتمعثثا مغلقثثا علثثثى نفسثثه
 . 48، (م1646

 . 2، ص2، ج(ك1028دار إحياء الرتاث العريب، : بريوت) حممد الصاد  قمحاوي،: ، حتقيقأحكام القر ناجلصاص،  - 117
املختلث  واملؤتلث  يف : نهثاله عثدة كتثب م ،ك208هذه العبارة نقلها بع  املؤلفني عن أيب يعفر حممد بن حبيب البغدادي املتوِف سنة  - 118

) ، كشلف الظنلون عله أسلامي الكتل  والفنلون، (ك1214) حثايي  ليفثة مصثطفى بثن عبثد اهلل القسثطنطيين: أن ر ترمجتثه يف. أءاء القبائل
دار : بثريوت) ، الفهرسلت ،(ك 858) حممد بن إسثحا  أبثو الفثرج النثدمي: وكذلك. 101، ص 1، ج(ك1018دار الكتب العلمية، : بريوت

فقثثد نقثثل عبثثارة البغثثدادي وذكثثر أن عثثامر بثثن يشثثم  5وأن ثثر بثثدران أبثثو العينثثني، مريثثع سثثابق، .  188، 2، ج(م1645، ك1865املعرفثثة، 
أعطثثى للبنثثت سثثهما وللثثذكر سثثهمني وال ثثاهر أنثثه قثثد سثثو  بينهمثثا يف املثثرياث ولثثي  األمثثر كمثثا نقثثل عنثثه املؤلثث  وأشثثار فيثثه إى موافقثثة عثثامر بثثن 

، (م1658مؤسسثة الثقافثة اجلامعيثة، : مصثر) ،الميراث في الشلريعة ا سلالميةأمحد حممود الشافعي، : وأن ر!. فيما بعد يشم حلكم اإلسالم
 .  16ص
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الء اجلاهلية ورث البنت لكن سو  بينها وبني الذكر وهو عامر بثن وحكى أن بع  عق 119احملرب
 .120"يشم

احلالة العامة السائدة آنذاك كانت حرمان األنثثى مثن املثرياث مطلقثا وهثذا مثا شثاع إال أن 
، وقد كان أمرا مربرا له ما يسثوغه عنثدهم متامثا، فثاملرأة  ايثة إى محايثة بني خمتل  القبائل العربية

يف ذلك اجملتمع املشحون باالعتداءات واحلروب والغارات والريل هثو القثادر علثى وصيانة  اصة 
 . القيام بذلك الدور، فإعطاء املرياث إليه دوهنا أمر مستساغ وله مربراته

فثثاملرياث كن ثثام عرفثثه العثثرب علثثى أسثثاس أنثثه يف مقابثثل الثثدفاع واحلمايثثة ولثثي  لصثثلة القرابثثة أثثثر 
 .121كرة الدفاع عن القبيلةيذكر يف حالة غياب أو ختل  ف

 
 تأميه ا سالم حل المرأة في الميراث :المبحث األول

يعد تأمني اإلسثالم مسثألة وصثول املثرأة إى املثوارد االقتصثادية مثن أهثم اخلطثوات لالرتقثاء  
 . بتنمية املرأة ووضعها االقتصادي

أسثثاس أن األحكثثام  اسثثتمر العمثثل بن ثثام املثثرياث السثثائد بثثني العثثرب يف صثثدر اإلسثثالم علثثىفقثثد 
الثيت ألغثت تلثك القثوانني اجلثائرة جيية إى أن نزلت آيات املواريث التشريعية كانت تتنزل بصورة تدر 

أي  -وقثثثد كثثثانوا:" يقثثثول يف ذلثثثك اجلصثثثاص رمحثثثه اهلل. الثثثيت سثثثار عليهثثثا العثثثرب ردحثثثا مثثثن الثثثزمن
مثثا كثثانوا عليثثه يف مقثثرين بعثثد مبعثثث النثثيب صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم علثثى  -النثثاس يف صثثدر اإلسثثالم

قثثال يثثريج قلثثت . اجلاهليثثة يف املناكحثثات والطثثال  واملثثرياث إى أن نقلثثوا عنثثه إى غثثريه بالشثثريعة
أبلغك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أقر الناس على ما أدركهم  من  ال  أو نكاح : لعطاء

 .122"أو مرياث قال مل يبلغنا إال ذلك
                                                 

 .هكذا وردت وذكر حايي  ليفة أنه اجملري، املريع السابق يف ترمجته - 119
حممثد عبثد البثاقي و حمثب الثدين : ، حتقيثقاريفتح الباري شرح صحيح البخل، (ك582) أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين - 120

 .18، 12، ج(ك1846دار املعرفة، : بريوت) اخلطيب،
 ثثالس للدراسثثات والرتمجثثة : دمشثثق)، المللرأة واألسللرة فللي حضللارات الشللعوب وأنظمتهللاعبثثد اهلثثادي عبثثاس، : أن ثثر علثثى سثثبيل املثثثال - 121

 . 15، (م1658مؤسسة الثقافة اجلامعية، : مصر) ،الشريعة ا سالمية الميراث فيأمحد حممود الشافعي، . 802، 2، ج(م1654والنشر، 
 .2، 2اجلصاص، مريع سابق، ج - 122
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علثثى أسثثاس القرابثثة فثثاملرياث حثثق لثثذوي القثثر  مجيعثثا، حسثثب وتقثثوم فلسثثفة املثثرياث يف اإلسثثالم 
والقرابة ن ام ايتمثاعي يثن م العالقثات بثني أفثراد معينثني يف اجملتمثع . مراتبهم ودرياهتم وأنصبتهم

يعرفثون بثثأهنم أقثارب، فاألقثثارب يتميثثزون بويثود عالقثثات ايتماعيثثة وروابثة نسثثب أو مصثثاهرة أو 
حقثو  ووايبثات والتزامثات ماديثة ومعنويثة متبادلثة، وعلثى هثذا حتال  بيثنهم ممثا يثؤدي إى ويثود 

 . 123تتميز عالقة األقارب فيما بينهم عن عالقة غري األقارب 
وتعترب القرابة العامثل األساسثي يف حتقيثق التضثامن والتكافثل يف اجملتمثع سثواء أكثان بثدائيا 

لدمويثثثة مثثثن أقثثثو  العوامثثثل يف فثثثاعترب القرابثثثة ا أشثثثار إى هثثثذه احلقيقثثثة ابثثثن  لثثثدونأو ريفيثثثا، وقثثثد 
 .حتقيق التضامن االيتماعي بني األقارب

يقول ابن  لدون يف ذلك أن تعبري عصبة أو عصبية يطلق علثى األقثارب وأن اخلثالق سثبحانه قثد 
وضثثثع يف الطبثثثائع البشثثثرية حثثثب األقثثثارب والعطثثث  علثثثى ذوي األرحثثثام والثثثدفاع عثثثنهم ونصثثثرهتم 

وقثثد حثثاول ابثثن  لثدون إريثثاع العصثثبية إى الطبيعثثة . 124قتثالوالتعثاون مثثنعهم يف السثثالم وعنثثد ال
البشثثرية والنثثوازع النفسثثية الفطريثثة وال ثثروف االيتماعيثثة الثثيت  ثثرب النثثاس علثثى التعثثاون أو التنثثاف  

ومن املالحظ على كالم ابن  لدون عن العصثبية اعتبثاره هلثا . واالنفصال وفقا لنوامي  ايتماعية
 .125يت ينتمي إليها الفردعلى أهنا الوالء للقبيلة ال

 “In all societies, inheritance has developed as an incident of kinship. 

Even in a society in which property is regarded as belonging to individuals 

rather than kinship groups, the feeling of belonging to one’s group is still so 

strong, especially between parents and children, that a person’s sense of 

                                                 
، 8اهليئثثة املصثثرية العامثثة للكتثثاب، ط: القثثاهرة) ، البنللات االجتمللاعي مللدخل لدراسللة الم تمللع أمحثثد أبثثو زيثثد،: أن ثثر يف مفهثثوم القرابثثة - 123

 .088، (م1642، 8دار املعارف، ط: مصر) ،دراسات أنثروبولوجية أمحد اخلشاب،. وما بعدها 262، 2، ج(م1646
، (م1651 ،ك1021دار النهضثثة، : مصثثر) علثثي عبثثد الواحثثد وايف، : ، حتقيثثقمقدمللة ابلله خلللدون عبثثد الثثرمحن بثثن حممثثد بثثن  لثثدون، - 124

 .وما بعدها 048
وشغل موضوع القرابة حيزا هائال يف األنثروبولوييا االيتماعية . الغااهتم علماء االيتماع بدراسة وحتليل مفهوم القرابة ومرتكزاته اهتماما ب - 125

ومفهثوم القرابثة يشثكل احملثور األسثاس الثذي يثدور حولثه ن ثثام . واسثتخدم علمثاء االيتمثاع  رائثق متعثددة لدراسثتها منثذ أوائثل القثرن الثثامن عشثر
، 8دار املعثثثارف، ط: مصثثثر) حممثثثد اجلثثثوهري وآ ثثثرين، : ترمجثثثة ،تمهيلللد فلللي عللللم االجتملللاا بوتثثثو مثثثور،: ان ثثثر يف ذلثثثك .التوريثثثث بصثثثفة عامثثثة

 . 222، (م1644
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freedom would not be complete unless he knew that could pass on his 

possessions to his children”.
126

  
واإلسثثالم راعثثى مفهثثوم القرابثثة وأرسثثى دعثثائم قويثثة لتو يثثده مثثن  ثثالل احلثث  علثثى رعايثثة 

فثثالتهم مثثن ِقبثثل القثثادرين، وهثثو مبثثدأ يثثتالءم مثثع قواعثثد اإلسثثالم يف تن ثثيم سثثلوكيات األقثثارب وك
وعلثى هثذا فقثد . الفرد مع اا رين وفق أس  من االحرتام واملودة حفاظا على الوحثدة والتضثامن

 . ن م اإلسالم املرياث تن يما دقيقا يتسم مع تلك املبادئ العامة
باهتمثام بثالغ فقثد حثث الرسثول  -بعثد بعلثم الفثرائ  والثيت عرفثت فيمثا-وح يت هذه األحكثام 

عليثثثثه الصثثثثالة والسثثثثالم علثثثثى تعلمثثثثه وتعليمثثثثه ألميتثثثثه، وكثثثثان كبثثثثار الصثثثثحابة رضثثثثوان اهلل علثثثثيهم 
و الفثثثا لغالثثثب التن يمثثثات األ ثثثر  يف اإلسثثثالم، فقثثثد يثثثاء تن ثثثيم املثثثرياث . يتسثثثابقون يف تعلمثثثه

اقها حلسثم كثل أسثباب النثزاع الثذي ميكثن بتفصيل دقيق لكل األنصثبة ومسثتحقيها وأويثه اسثتحق
وما ذلك إال حفاظا على املقصد األساسثي . أن يتولد بني األقارب من يراء توزيع األنصبة بينهم

الثثثذي قثثثام عليثثثه يف األصثثثل ن ثثثام املثثثرياث، أال وهثثثو احلفثثثاظ علثثثى آصثثثرة القرابثثثة وروابطهثثثا مثثثن أي 
 .تصدع أو تفكك

ن ثثرا ل هثثوره يف بيئثثة ياهليثثة متكنثثت منهثثا قثثوانني وقثثد تثثدرج اإلسثثالم يف أحكثثام املواريثثث 
باليثثة جمحفثثة تقثثوم علثثى هضثثم حقثثو  الضثثعفاء و األ فثثال والنسثثاء، فقثثد كثثان القثثانون السثثائد أن 
الثثدفاع عثثن العشثثرية والقبيلثثة يقثثع علثثى كاهثثل الريثثال األقويثثاء األشثثداء وبالتثثا  فثثاملرياث هلثثم بنثثاء 

 .اعلى دورهم يف نصرة القبيلة والدفاع عنه
ومن هنا فقد بدأ اإلسالم أول ما بدأ بتقرير حق توريث تلك الفئات املستضعفة وإثبات أحقيتهثا 

:  يف املرياث سواء أكان كثريا أو قليال، وبذلك أتى على ركن ن ام املثرياث يف اجلاهليثة، قثال تعثاى
قربثون ممثا قثل منثه للريال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالثدان واأل﴿

 .127﴾أو كثر نصيبا مفروضا

                                                 
126 - Britanica Cd, Critiques of Inheritance. 

 .08املائدة، ااية  - 127
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وإقرار توريث النساء يف اإلسالم ياء يف عدة آيثات تبعثا ملوقثع املثرأة وقرابتهثا مثن املثوروث، فحثدد 
وورث . 128﴾يوصثيكم اهلل يف أوالدكثم للثذكر مثثل حثظ األنثثني﴿: نصيب البنت مع أ يها بقولثه

 .م يف حاالت  اصةالزوية ويعل هلا نصيبا مفروضا، وكذا األ ت واأل
وال تتمنثثوا مثثا فضثثل اهلل بثثه بعضثثكم علثثى ﴿: يف تفسثثريه لقولثثه تعثثاى وقثثد ذكثثر ابثثن يريثثر الطثثربي

أن أهثل اجلاهليثة ال يورثثون املثرأة  ﴾بع  للريثال نصثيب ممثا اكتسثبوا وللنسثاء نصثيب ممثا اكتسثن
حلثثثق للمثثثرأة نصثثثيبها شثثثيئا وال الصثثثيب شثثثيئا وإمنثثثا جيعلثثثون املثثثرياث ملثثثن حيثثثرتف وينفثثثع ويثثثدفع فلمثثثا 

لثثو كثثان يعثثل أنصثثباءنا يف املثثرياث  : وللصثثيب نصثثيبه ويعثثل للثثذكر مثثثل حثثظ األنثيثثني قثثال النسثثاء
إنثثا لنريثثو أن نفضثل علثثى النسثثاء  سثثناتنا يف اا ثثرة كمثثا فضثثلنا : كأنصثباء الريثثال وقثثال الريثثال

 . 129.."عليهن يف املرياث فأنزل اهلل تعاى ااية فاملرأة  ز   سنتها
إن األمر يف بدايته مل يلق استحسانا أو قبوال من قبل العامة من الناس الذين دريوا على تلك  بل
 .عادة من حرمان النساء من املرياثال
الثثذكر . عثثن ابثثن عبثثاس أنثثه ملثثا نزلثثت الفثثرائ  الثثيت فثثرض اهلل فيهثثا مثثا فثثرض للولثثدلطثثربي رو  ا 

عطثثثى املثثثرأة الربثثثع والثثثثمن، وتعطثثثى االبنثثثة ت: وقثثثالوا -أو بعضثثثهم -واألنثثثثى واألبثثثوين كرههثثثا النثثثاس
النص ، ويعطى الغالم الصغري ولثي  مثن هثؤالء أحثد يقاتثل القثوم، وال حيثوز الغنيمثة أسثكتوا مثن 

يثثا رسثثول اهلل : هثثذا احلثثديث لعثثل رسثثول اهلل صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم ينسثثاه أو نقثثول لثثه فيغثثري فقثثالوا
رس وال تقاتل القوم، ويعطى الصثيب املثرياث، تعطى اجلارية نص  ما ترك أبوها، وليست تركب الف

ولي  يغين شيئا وكثانوا يفعلثون ذلثك يف اجلاهليثة وال يعطثون املثرياث إال ملثن قاتثل القثوم، ويعطونثه 
 . 130"األكرب فاألكرب

اإلسثثالم حثثني مثثنمل املثثرأة احلثثق يف املثثرياث وأبطثثل عثثادات اجلاهليثثة ومثثا محلتثثه مثثن األمثثم السثثابقة و 
فالريثل تقثع علثى كاهلثه إعالثة األسثرة  .أة، أعطثى هلثا النصث  مثن نصثيب الريثلوتعسفها إزاء املر 

                                                 
 .11 :سورة النساء - 128
وقثثد . 05، 8ج ،(ك1028دار الفكثثر، : بثثريوت) ، جللامع البيللان علله تأويللل  ي القللر نأبثثو يعفثثر حممثثد بثثن يريثثر بثثن يزيثثد الطثثربي،  - 129

 .انفرد الطربي  ذه الرواية ومل أق  حلد اان على مريع آ ر استدل  ا
 .248، 0ابن يرير الطربي، املريع السابق، ج - 130
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ويف نطا  ن ام املرياث اإلسالمي جيد كل . ليةؤو نات فكان ذلك متمشيا مع تلك املس ا فيها الب
أفراد األسرة من أصول وفروع وحواشي وأقارب أنصبة حمددة ثابتة واضثحة باعتبثار أن هثذا الن ثام 

 131.رحم وإدامة ملشروعية انتقال امللكية املعروفةوسيلة لصلة ال
وقد وردت أسثباب متعثددة يف نثزول آيثات املثرياث املتعلقثة باإلنثاث، تصثور احلالثة السثائدة آنثذاك 
والثثيت ألفهثثا النثثاس مثثن حرمثثاهنن املطلثثق مثثن أي نصثثيب يف اإلرث سثثواء أكثثان مثثن أب أو زوج أو 

 . ابن
تعثثددة تشثثرتك يف رفثثع الشثثكو  إى النثثيب صثثلى اهلل عليثثه روت كتثثب التفاسثثري املختلفثثة روايثثات مو 

فقد روي أنه ملا تويف . وسلم من قبل النساء اللوا  حرمن من مرياث أب أو زوج وتركن بال رعاية
أوس بن ثابت تاركا امرأته وثالث بنات فقام ريالن من بين عمه يقال هلما قتادة وعرفطثة فأ ثذا 

ه شيئا فجاءت امرأته إى النيب صلى اهلل عليه وسثلم فثذكرت لثه ذلثك ماله ومل يعطيا امرأته وال بنات
 132.وشكت الفقر فنزلت هذه ااية

يا رسول اهلل هاتان بنتا ثابت بن : وذكر اجلصاص أن امرأة من األنصار ياءت ببنتني هلا فقالت 
اهلل ال قثثي  قتثثل معثثك يثثوم أحثثد ومل يثثدع هلمثثا عمهمثثا مثثاال إال أ ثثذه فمثثا تثثر  يثثا رسثثول اهلل فثثو 

تنكحثثثان أبثثثدا إال وهلمثثثا مثثثال فقثثثال رسثثثول اهلل صثثثلى اهلل عليثثثه وسثثثلم يقضثثثي اهلل يف ذلثثثك فنزلثثثت 
ث إن اجلصثثاص ذكثثر أن العثثم كثثان يسثثتحق املثثرياث دون البنتثثني علثثى عثثادة أهثثل .. سثثورة النسثثاء

م حثثني اجلاهليثة يف توريثثث املقاتلثة دون النسثثاء والصثبيان ومل ينكثثر ذلثك النثثيب صثلى اهلل عليثثه وسثل
سألته املرأة بل أقر األمر على ما كان عليه وقال هلا يقضي اهلل يف ذلك ث ملا نزلت ااية أمر العم 

وهثثثذا يثثثدل علثثثى أن العثثثم مل يأ ثثثذ املثثثرياث بثثثديا مثثثن يهثثثة . بثثثدفع نصثثثيب البنتثثثني واملثثثرأة إلثثثيهن
سثثتأن  فيمثثا التوقيثث  بثثل علثثى عثثادة أهثثل اجلاهليثثة يف املواريثثث ألنثثه لثثو كثثان كثثذلك لكثثان إمنثثا ي

                                                 
 :للمزيد من التفاصيل املصاغة بأسلوب عصري مفهوم، رايع - 131

موسثثثوعة أحكثثثام املواريثثثث، : وكثثثذلك شثثثوقي السثثثاهي. م1654/ك1024فقثثثه املواريثثثث يف الشثثثريعة، ديب، دار القلثثثم، : وهبثثثة الزحيلثثثي وأ ثثثرون
 . 06 -11ص .م1655/ك1025دمشق وبريوت، دار احلكمة، 

، 8املكتثب اإلسثثالمي، ط: بثثريوت) ، زاد املسثري يف علثثم التفسثري، (م864) عبثثد الثرمحن بثثن علثي بثثن حممثد اجلثثوزي: أن ثر يف هثثذه الروايثة - 132
  15، 2، ج(ك1020
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حيثثدث بعثثد نثثزول اايثثة ومثثا قثثد مضثثى علثثى حكثثم منصثثوص متقثثدم ال يعثثرتض عليثثه بالنسثثخ فثثدل 
 .133على أنه أ ذه على حكم اجلاهلية اليت مل ينقلوا عنها

وهذه الروايات على ا تالفها وتعددها تشثري إى  بيعثة احلالثة السثائدة آنثذاك مثن حرمثان 
ألمثر من ذلك كله أن العرب قبل اإلسالم مل ين روا إى ا والذي يبدو. املرأة من حقها يف التوريث
ه نوعا من احلرمان للمرأة من حقها بقدر ما أنه نوع من إعطاء وتوزيع  ذه الصورة، كما مل يعتربو 

 .احلقو  ملستحقيها مقابل ما يقدمونه ويقومون به للعائلة أو القبيلة
ماء لتنصي  القرآن الكرمي لنصيب  البنثت ويتضمل ذلك من  الل تأويل ابن القيم وغريه من العل

وأما املرياث فحكمة التفضثيل فيثه ظثاهرة فثإن الثذكر أحثوج :" يف املرياث، يقول ابن القيم يف ذلك
إى املال من األنثى ألن الريال قوامون على النساء والذكر أنفع للميت يف حياته مثن األنثثى وقثد 

يف سثورة  فثرض الفثرائ  وفثاوت بثني مقاديرهثا بقولثهأشار سبحانه وتعاى إى ذلك بقولثه بعثد أن 
وإذا كثثان الثثذكر أنفثثع مثثن األنثثثى  ﴾آبثثا كم وأبنثثا كم ال تثثدرون أيهثثم أقثثرب لكثثم نفعثثا  ﴿ :النسثثاء

وأحثوج كثان أحثثق بالتفضثيل،فإن قيثثل فهثذا ينثتق  بولثثد األم قيثل بثثل  ثرد هثذه التسثثوية بثني ولثثد 
اجملرد فالقرابة اليت يرثون  ثا قرابثة أنثثى فقثة وهثم فيهثا  األم ذكرهم وأنثاهم فإهنم إمنا يرثون بالرحم

 .134"سواء فال معىن لتفضيل ذكرهم على أنثاهم خبالف قرابة األب
أحلقوا الفرائ  بأهلها فما بقى فهثو ألوى : "قوله  صلى اهلل عليه وسلم:" ويقول النووي يف ذلك

اقسثثموا املثثال بثثني أهثثل "ويف روايثثة " فمثثا تركثثت الفثثرائ  فثثألوى ريثثل ذكثثر"ويف روايثثة " ريثثل ذكثثر
قثثال العلمثثاء املثثراد بثثأوى ريثثل " الفثثرائ  علثثى كتثثاب اهلل فمثثا تركثثت الفثثرائ  فثثألوى ريثثل ذكثثر

أقثثرب ريثثل مثثأ وذ مثثن الثثو  بإسثثكان الثثالم علثثى وزن الرمثثى وهثثو القثثرب ولثثي  املثثراد بثثأوى هنثثا 
خللثى عثن الفائثدة ألنثا ال نثدري أحق خبالف قوهلم الريثل أوى  الثه ألنثه لثو محثل هنثا علثى أحثق 

من هو األحق قوله  صلى اهلل عليه وسثلم  ريثل ذكثر وصث  الريثل بأنثه ذكثر تنبيهثا علثى سثبب 
للثذكر مثثل استحقاقه وهو الذكورة اليت هي سبب العصوبة وسبب الرتييمل يف اإلرث وهلثذا يعثل 

                                                 
 .5، ص 2، جه 1028 بريوت،حممد الصاد  قمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب، : قيقأحكام القرآن، حت، اجلصاص - 133
 . 116، 2م، ج1648 بريوت، عبد الر وف سعد، دار اجليل،: اعالم املوقعني، حتقيق - 134
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لضثثثثثيفان واألرقثثثثثاء الريثثثثثال تلحقهثثثثثم مثثثثثؤن كثثثثثثرية بالقيثثثثثام بالعيثثثثثال وا حثثثثثظ األنثيثثثثثني وحكمتثثثثثه أن
والقاصثثثدين ومواسثثثاة السثثثائلني وحتمثثثل الغرامثثثات وغثثثري ذلثثثك واهلل أعلثثثم وهثثثذا احلثثثديث يف توريثثثث 
العصبات وقد أمجع املسلمون على أن ما بقى بعد الفروض فهو للعصبات يقدم األقرب فاألقرب 

 135".فال يرث عاصب بعيد مع ويود قريب
في ف. اليت منحها االسالم للمرأة املهر قتصاديةوالوصول إى املوارد اال ومن مصادر الثروة 

اجلاهلية مل يكن املهر يعترب حقًا للزوية وإمنا كان يُثَعد حقًّا ألوليائها ومن ث مل تكن املرأة 
 .على شيْء من مهرها –يف األعم األغلب من احلاالت  –حْتصل 

يستهان به من مصادر وكان حرمان املرأة من احلصول على مهرها حيرمها من مصدر آ ر ال  
وبذلك أتاح هلا موردًا ماليًّا هامًّا لتكوين . يعل اإلسالم من املهر حقًا  الصًا للزوية .الثروة

 .ثروة  اصة
لقد حرص اإلسالم على منمل املرأة القدرة على الوصول إى املوارد االقتصادية املختلفة  

 .يتها يف هذا امليدان اهلاملضمان مشاركتها يف عملية التنمية االقتصادية واستمرار 

                                                 
 88، 11،ج(2دار إحياء الرتاث العريب، ط: بريوت) ، ، شرح صحيح مسلم(141) النووي - 135
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 المختلفةحل المرأة في الحصول على الموارد االقتصادية  :المبحث الثاني

وبقدر حتقيقه  -مرأةريال كان أو ا–نافع للفرد ال ح  اإلسالم على العمل الصا ح اخلرّي 
ا العقلية اهتومما ال شك فيه أن الناس تتباين يف قدر . وايباس بقدر ما يكون مطلوبا أو لنفع النا

، واحملور مفيما بينه واقد زود اخلالق الناس مجيعا  ذه القدرات وإن تفاوتف. غريهاواجلسدية و 
 . الرئيسي لتنمية هذه القدرات هو التفاعل اجلاد مع احلياة والكون

واملرأة بصفتها االستخالفية واإلنسانية متتلك من القدرات العقلية واجلسدية ما يؤهلها للقيام 
من صميم مهمتها التفاعل مع الكون واحلياة ف. اهلا ومهماهتا لتحقيق دورها االستخاليفبأعم

 .واجملتمع
. على العمل احلضاري البناء ورّغب فيه ووعد عليه الثواب اجلزيلالقرآن الكرمي حّ  من هنا 

 .﴾من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة  يبة﴿: قال تعاى
مرتبة مع غائيته يف حتقيق العمران واالستخالف على  ختل  جماالته  فعمل املرأة

والقرآن أكد على هذه احلقيقة يف . من هنا كان دورها يف التنمية االقتصادية أساسيا. األرض
واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بع  ﴿ :يقول اهلل تعاى يف كتابه الكرمي. أكثر من موضع

 .41 :التوبة.  ﴾عن املنكر  يأمرون باملعروف وينهون
وقد شهد . ح االيتماعي، كما يتحّمل الّريلتتحّمل مسؤولية البناء والتغيري واإلصالفاملرأة 

 ومل ينكر أحد عليهن ذلك، وملاملختلفة قيام النساء بأعمال وأعباء احلياة  ،عصر الصدر األول
فالعمل .  أو قتال أو  لب علمه المرأة يف عمل مهينيذكر عن النيب عليه الصالة والسالم ردّ 

 .من لب رسالة اإلسالم ويوهره
املرأة خما بة مع الريل بتعاليم االسالم وتكاليفه وتشريعاته، سواء فيما يرتبة منها و 

تعلق بالشؤون العامة  ما ي سائل شخصية كالزواج والطال ، واكتساب املال والتصرف فيه، أو 
  .غريهاو  كاالمر باملعروف والنهي عن املنكر

مثة امجاع بني علماء االصول والتفسري والفقه على أن  طاب التكلي  يستوي فيه الريال و 
، بل قالوا بأن النصوص االسالمية اليت يويه فيها اخلطاب للريال هي يف ذات الوقت والنساء
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ا مم ، أومويهة للنساء ايضاً، يف كل االحكام والتكالي  والع ات، ما مل يأت ما يقيد اخلطاب
 .مل يصرح به اخلطاب بأنه  اص بالريال دون النساء أو العك 

احلَْْوَض  ْنُت َأْءَُع النَّاَس َيْذُكُرونَ كُ : أَنثََّها قَاَلْت    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    أُمِّ َسَلَمَة َزْوِج النَّيبِّ    َعْن  
 فَثَلمَّا َكاَن يَثْوًما ِمْن َذِلَك َواجْلَارِيَُة مَتُْشُطيِن    َوَسلََّم  لَّى اللَُّه َعَلْيهِ صَ    وملَْ َأْءَْع َذِلَك ِمْن َرُسوِل اللَِّه 

اْسَتْأِ رِي َعينِّ    لِْلَجارِيَِة    أَيث َها النَّاُس فَثُقْلُت  يَثُقولُ    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    َفَسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه 
َا  قَاَلتْ   .136"احلديث..َدَعا الرَِّياَل ومََلْ َيدُْع النَِّساَء فَثُقْلُت ِإينِّ ِمْن النَّاسِ ِإمنَّ

 فَثَقاَلْت يَا َرُسوَل اللَّهِ    اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى   ِإَى َرُسوِل اللَِّه    اْمرَأَة     َياَءْت ويف احلديث الصحيمل 

 يَثْوًما نَْأتِيَك ِفيِه تُثَعلُِّمَنا ممَّا َعلََّمَك اللَُّه فَثَقالَ  لََنا ِمْن نَثْفِسكَ  فَاْيَعلْ  َذَهَب الرَِّياُل ِ َِديِثكَ 

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    َفأَتَاُهنَّ َرُسوُل اللَِّه  اْيَتِمْعَن يف يَثْوِم َكَذا وََكَذا يف َمَكاِن َكَذا وََكَذا فَاْيَتَمْعنَ 
 . 137"ا َعلََّمُه اللَّهُ فَثَعلََّمُهنَّ ممَّ    

من هنا ياءت . رأة عاملة يف اجملتمع اإلسالمي، ناشطة، تتعلم املهنة ومتارسهافامل
 .الروايات بالعديد من صنوف املهن واحلرف اليت امتهنتها املرأة املسلمة يف عصر الرسالة

ْت َأْن َ ُدَّ خَنَْلَها، فَثَزَيَرَها  ُلَِّقْت َ اَليِت َفَأرَادَ »: عن يابر بن عبد اهلل، رضي اهلل عنهما، قال
بَثَلى َفُجدِّي : َفأََتِت النَّيبَّ صلى اهلل عليه وسلم فَثَقالَ  -وهي يف فرتة العدة  -َرُيل  َأْن خَتْرَُج 

 . 138«خَنَْلِك، فَِإنَِّك َعَسى َأْن َتَصدَِّقي َأْو تَثْفَعِلي َمْعُروفًا
ُكْنُت أَنْثُقُل »… : قالت -زوج الزبيثر ابن العوام -عن أءثاء بنت أيب بكر رضي اهلل عنهما و 

النثََّو  ِمْن أَْرِض الز بَثرْيِ، الَّيِت أَْقطََعُه َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َعَلى رَْأِسي، َوِهَي ِمينِّ َعَلى 
، َفِجْئُت يَثْوًما َوالنثََّو  َعَلى رَْأِسي فَثَلِقيُت َرُسوَل اللَّ  ِه صلى اهلل عليه وسلم َوَمَعُه نَثَفر  ثُثلَُثْي فَثْرَسخ 

ِإْا ِإْا، لَِيْحِمَليِن َ ْلَفُه، فَاْسَتْحيَثْيُت َأْن َأِسرَي َمَع : ِمَن األَْنَصاِر، َفَدَعاين ُثَّ قَالَ 
 . 139…«الرَِّيالِ 

                                                 
 0204: ئل، حديث رقمرواه مسلم، باب الفضا - 136
 .0415ورواه مسلم، باب الرب والصلة وااداب، رقم . 1411رواه البخاري، باب االعتصام بالكتاب والسنة، رقم  - 137
 .رواه مسلم وأبو داود - 138
 .رواه البخاري ومسلم - 139
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أم غيالن الدوسية ومن املهن اليت عملت  ا املرأة مهنة متشية الشعر وتصفيفه وكانت 
 . 140متشة النساء

  

إنسانيًا يف  ومثل هذه األحاديث وغريها تربز أمية العمل وضرورته بالنسبة للمرأة، بوصفه واقعاً 
 .متجذرة يف حضارتنا اإلسالمية منذ العصر النبوي أصولهالعصر احلاضر، جيد 

ألي نشاط أو عمل ثقايف أو دعوي أو سياسي، مارسته  املرأة املسلمة، فاملمارسة اليت قامت  ا
بني  انفصام ولي  مثة، املؤسسة لتنمية اجملتمع والنهوض بهمن حركتها االستخالفية طالقا ان

  . جماالت احلياة كلها
وال عجب يف ذلك فاإلسالم ّسو  بني الريال والنساء يف التكالي  واألمانات واحلساب واجلزاء 

 .على النحو الذي قرره يف أحكامه
معات تسود فيها عادات وتقاليد وأعراف حتجب املرأة عن وإذا كانت هناك بع  البيئات واجملت 

المنهاج ا سالمي يدعو إلى املشاركة فيما هي أهل له وقادرة عليه من ميادين العمل العام فإن 
 .تطوير ه   العادات والتقاليد واألعراف نحو النموذج ا سالمي لتحرير المرأة

يت تشارك يف صناعة األحداث الكرب  يف تاريخ املرأة اليت حررها اإلسالم فجعل منها أءاء ال
الدعوة ودولتها واليت ترعى فرس اجلهاد لزويها وتزرع أرضه وتقاتل معه وتريب ولدها على  ري ما 

 .141ير  الريال وتساهم يف ش  امليادين
عمل المرأة كمير  مه أعمال له شروو وضوابط مثل أن يكون في األطر الشرعية و   

أهم مثل  ونحو ذلك، وأن ال يكون عملها على حساب واجبات أخرىالخاصة بلباسها 
 .أمور ال يغفل املكل  عن تقديرها قيامها برتبية أوالدها و و ذلك من

نشثثثثثاط املثثثثثرأة يف خمتلثثثثث  جمثثثثثاالت احليثثثثثاة االيتماعيثثثثثة والنصثثثثثوص واألحاديثثثثثث السثثثثثابقة تبثثثثثني أن 
أو شرط إال ما يفرضه الشثارع مثن  حسب احتيايات اجملتمع املسلم، دون قيديكون  والسياسثية،

تصون هذا النشاط  ختل  ألوانه، ليصبغ بالصالح مثن أيثل تقبثل العمثل عنثد اهلل تعثاى،  آداب

                                                 
 .248، 5م،دمشق، ج2221صدقي العطار، دار الفكر، : ابن حجر العسقالين، اإلصابة يف متييز الصحابة، مرايعة - 140

141
 . وما بعدها 359م، ص 3885/ه3035نقل بتصرف عن حممد عمارة، هل اإلسالم هو احلل ملاذا وكي ، دار الشرو ، القاهرة،  - 
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ومثثثن أيثثثل إكسثثثا ا مقثثثام العمثثثل الناضثثثج املشثثثارك يف العمثثثل الصثثثا ح، وحتقيثثثق ويودهثثثا اإلنسثثثاين 
 .وحتقيق احلياة الكرمية لنفسها وألسرهتا وألمتها بصفة عامة

ِإنَّ . َوَمثثثا َ لَثثثَق نلثثثذََّكَر َوناْلنثَثثثى  . َونلنثََّهثثثاِر ِإَذا َ َلَّثثثى  . َونلَّْيثثثِل ِإَذا يَثْغَشثثثى  ﴿: قثثثول سثثثبحانه وتعثثثاىي 
 .هذا اخلطاب القرآين مويه إى النساء والريال معاً و . 4-6:الليل﴾َسْعَيُكْم َلَش َّ  

خلطثاب القثرآين والسثنة النبويثة، ويف إ ثثار هثذه املسثاواة التكامليثة يف األصثل، املقثررة يف اإ ثار ويف 
املسؤولية اإلنسانية وااليتماعية والسياسية، يأ  تأكيده صلى اهلل عليه وسلم ليقرر هثثذه احلقيثثقة 

َا النَِّساُء َشَقاِئُق الرَِّيالِ »: عرب قولثه ليكش  عثن مطلثق وعموميثة املسثاواة واملشثاركة يف حتمثل « ِإمنَّ
عثثز ويثثل وأمثثام نفسثثها وجمتمعهثثا وأمتهثثا، ولريسثثخ مفثثاهيم اايثثات الكرميثثة الثثيت املسثثؤولية أمثثام اهلل 

 .وردت يف اعتبار املرأة مكملة للريل وهو مكمل هلا
َوهَلُثثنَّ ﴿: ، ويف قولثثثه عثز شثثأنه691:آل عمثثران﴾بَثْعُضثثُكم ّمثثن بَثْعث   ﴿: وذلثك يف مثثثل قولثثه تعثاى

ويف قولثثثه 226:البقثثثرة﴾َيثثثاِل َعلَثثثْيِهنَّ َدَرَيثثثة  َونللَّثثثُه َعزِيثثثز  َحُكيم  ِمثْثثثُل نلَّثثثِذ  َعلَثثثْيِهنَّ بِثثثٱْلَمْعُروِف َولِلرّ 
 ِإنَّ نْلُمْسثثثثثثثِلِمنَي َونْلُمْسِلَمثثثثثثثث ِت َونْلُمثثثثثثثْؤِمِننَي َونْلُمْؤِمنَثثثثثثثث ِت َونْلَقثثثثثثثث ِنِتنَي َونْلَقث ِنتَثثثثثثثث ِت َونلصَّثثثثثثثث ِدِقنيَ ﴿: تعثثثثثثثاى

َونخْلَثثثثث ِشِعنَي َونخْلَث ِشَعثثثثث ِت َونْلُمَتَصثثثثّدِقنَي َونْلُمَتَصّدقَثثثثث ِت ونلصَّثثثثث ِئِمنَي  َونلصَّث ِدقَثثثثث ِت َونلصَّثثثثث ربِيَن َونلصَّثثثثث رب تِ 
م مَّْغِفثَرًة َوَأْيثراً ونلصَّث ِئَمث ِت َونحْلَث ِفِ نَي فُثُروَيُهْم َونحْلَث ِفث َث ِت َونلذِكثرِيَن نللََّه َكِثرياً َونلثذِكر ِت أََعثدَّ نللَّثُه هَلُث

 .11:حزاباأل﴾َعِ يماً 
 ثا أشثارت الدراسثة  –أو عملهثا املنضثبة تقلثية نشثاط املثرأة ال جمثثال لتؤكد أنثه فهذه النصوص 

ضثثثمن حثثثدود الشثثثرع وآدابثثثه املعروفثثثة واحتيايثثثات  إذا رغبثثثت فيثثثه وكانثثثت لثثثثها القثثثثدرة عليثثثه -إليثثثه
  .أسرهتا واجملتمع الذي تعيش فيه

َهثْوَن َعثِن نْلُمْنَكثِر َونْلُمْؤِمُنوَن َونْلُمْؤِمنَث  ﴿: تعاىقال  ِت بَثْعُضُهْم َأْولِيَثاء بَثْعث   يَثْأُمُروَن بِثٱْلَمْعُروِف َويَثنثْ
َة َويُِطيُعوَن نللََّه َوَرُسوَلُه أُْولَثِئَك َسيَثْرمَحُُهُم نللَُّه ِإنَّ نل َة َويُثْؤُتوَن نلزََّكو  . ﴾لََّه َعزِيز  َحِكيم  َويُِقيُموَن نلصََّلو 

  .96:التوبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة
شخصثثثيتها املسثثثتقلة، وحضثثثورها الثثثواعي يف كثثثل جمثثثاالت احليثثثاة العامثثثة واخلاصثثثة،  رأةللمثثثف  
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والتزامها  دود اهلل وااداب الشرعية، سواء كان ذلك يف قرارها يف بيتها تقثوم برسثالة أمومتهثا، أم 
 يف العمل املهين  ا ال يتعارض مع مسؤوليتها األسرية ورسالتها األصلية، حيث شاركت يف اإلفتاء

 . والتدري  والرواية والتمري  والزراعة وغري ذلك من شؤون احلياة
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 دور المرأة المسلمة في التنمية األسرية: الرابع الفصل

 تمهيد
ث تنمية االسرية بكافة األعمال واألنشطة اليت تستهدف اإلرتقاء بالفرد يرتبة مفهوم ال

لتنمية حقيقة او  .ن صالح األسرةفصالح األسرة من صالح الفرد وصالح اجملتمع م، األسرةب
 جيب أن ترتبة فيما ميكن أن حتدثه من تأثريات وتغريات يف اجملتمع با اه التنمية الشاملةاألسرية 

 .اليت ينبغي ضمان مسامة كافة أفراد األسرة ومن ث اجملتمع فيها
ل رابطة والتنمية األسرية تنطلق من األسرة اليت ياء اإلسالم بتأكيد تأسيسها من  ال

 .الزواج بني الريل واملرأة
يف التكاثر وإكاب عن  ريق الزواج غاية االرتباط بني الريل واملرأة مل حيصر التشريع اإلسالمي و 

لتشمل غاية حتقيق وتوفري البيئة الصاحلة لكل منهما للقيام  همة يعلها متتد بل  ،الذرية فحسب
 .االستخالف والعمران احلضاري

وإصثالح األرض وإقامثة اجملتمثع خلدمة العمران تنموية هادفة وسيلة  ذا املعىن  سالميف اإل فالزواج
ومثن آياتثثه :"قثال تعثثاى. والرمحثة واالسثثتقراراملتحضثر الثذي يبثثدأ بأسثرة صثثاحلة يتثوافر فيهثثا السثكن 

 ."ةأن  لق لكم من أنفسكم أزوايا لتسكنوا إليها ويعل بينكم مودة ورمح
الفصل الدور الثذي أولتثه النصثوص التشثريعية يف اإلسثالم للتنميثة  والدراسة تتناول يف هذا 

 . األسرية بدءا  شروع الزواج وانتهاء ح  بالفرا  أو الطال 
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 الزواج وسيلة تنموية في ا سالم: المبحث األول
املثودة والرمحثة : أشار القرآن إى املعاين والصفات البا نة يف الزواج وأمجلها يف ألفاظ ثالثة

 . 142 ﴾هن لباس لكم وأنتم لباس هلن﴿: للباس يف ااية السابقة وآيةوا
ومع توافر هذه الشروط الغائية للزواج يسمو مشروع الزواج إى أبعثد مثن كونثه جمثرد عقثد، 

كبري يتعلق ببناء نواة ايتماعية تنموي  إى مشروع مؤسسا   و حجر أساس يف البنية االيتماعيةأ
  . ولبنة حضارية هامة

مام اإلسالم بالزواج واعتباره وسيلة تنموية هامة ينبثق مثن  بيعثة ن رتثه للمثرأة بكوهنثا واهت
فكثثثثان الثثثثزواج . مسثثثثتخلفة علثثثثى هثثثثذه األرض، عليهثثثثا مسثثثثئوليات ووايبثثثثات البثثثثد مثثثثن القيثثثثام  ثثثثا

 .واالرتباط بينها وبني الريل مسامة لتفعيل أدوار كليهما يف االستخالف والعمران احلضاري
 

احلالثة فثي املسثيحية فنصوص التشريعية يف الديانات األ ى من هثذه الن ثرة، وقد  لت ال
ولة يف القثدي  بثوقثد صثرّح . املثلى هثي االبتعثاد عثن املثرأة وعثدم التقثرب منهثا مطلقثا أي التبتثل

 :تشريعاته بذلك يف رسالته االوى إى كورنثوس حتت عنوان الزواج والبتولية
ولِكثْن، َ وفًثا ِمثَن الثزِّ ، فْلثيُكْن . م بِثه إَ ، فَخثري  لِلرَُّيثِل أْن ال مَيَثَ  اَمثرَأةً وأمَّا ِمْن ِيَهثِة مثا َكَتبثتُ " 

ِلُكلِّ َرُيل  اَمرأتُثُه وِلُكثلِّ اَمثرأة  َزوُيهثا، وعلثى الثزَّوِج أْن يثويَف اَمرأتَثُه َحقَّهثا، كمثا علثى املثرأِة أْن تثويَف 
وكثثثذِلَك الثثثزَّوُج ال ُسثثثلطََة لَثثثه علثثثى . ِسثثثَدها، فهثثثَو لَِزوِيهثثثاال ُسثثثلطََة لِلمثثثرأِة علثثثى يَ . َزوَيهثثثا َحقَّثثثهُ 

ال مَيَتِنْع أحدُُكما َعِن ااَ ِر إالّ على اَتفثا   بَيَنكمثا وإى حثني ، حث  تتَثَفرَّغثا . َيَسِدِه، فهَو اَلمرأتِهِ 
 .الثثنَّفِ ، فتَثَقعثثوا يف َ رِبَثثِة إبلثثي َ  ُثَ عثثودا إى احليثثاِة الزَّوِييَّثثِة العاِديَّثثِة لِثثَئالّ يُعثثوزَُكم َضثثبةُ . لِلصَّثثالةِ 

أقثثوُل لُكثثم هثثذا ال علثثى َسثثبيِل األْمثثِر، بَثثْل علثثى َسثثبيِل السَّثثماِح، فأنثثا أمَتنثثثى لَثثو كثثاَن مجيثثُع النثثاِس 
تَثزوِّ  .ولِكْن ِلُكلِّ إنسان  ِهَبِة َ صَُّه اهلل ِ ثا، فَبعُضثُهم هثِذِه وبَعُضثُهم تِلثكَ . ِمْثلي

ُ
ينَي وأقثوُل لِغَثرِي امل

َقثثوا ِمْثلثثي . أمَّثثا إذا كثثانوا َغثثرَي قثثاِدريَن علثثى َضثثبِة الثثنَّفِ ، فَلَيتزوَّيثثوا. واألراِمثثِل إنَّثثُه َ ثثري  هلُثثم أْن يَثبثْ

                                                 
 .155: سورة البقرة - 142
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مثن يثزوج ابنتثه يثأت عمثال :" روي عثن بثولة قولثهكمثا   .143"فالزَّواُج أفَضُل ِمَن التََّحر ِ  بالشَّثهَوةِ 
مثن اخلثري للريثل أن ي ثل أعثزب إال إن  ثاف الوقثوع  يبا ومن ال يزويها يثأت مثا هثو  ثري وإنثه 

 .144"يف اخلطيئة
اجملامع الدينية على أفضلية التبتل وترك الزواج بل إن فرقثة مرقثون ذات التويهثات وسارت   

مثثت الثثزواج علثثى أتباعهثثا وفرضثثت علثثى كثثل متثثزوج مثثن أتباعهثثا فثثرا  زويتثثه وعلثثى الغنوصثثية حرّ 
بأثرهثا  الكنيسثة وحكثم عليثه باهلر قثة إال أن تعاليمثه بقيثت الرغم من أن زعيم الفرقة قثد  ثرد مثن

 . الواضمل
“ Maricion was expelled from the church in 144 as a heretic, but the 

movement he headed became both widespread and powerful”
145

. 
ريثثثاالت القثثثت صثثثيحة بثثثولة الصثثثارمة  ثثثاه الثثثزواج آذانثثثا صثثثاغية عنثثثد الكثثثثري مثثثن كمثثثا 

الكنيسثثة لدريثثة أن جممثثع ميثثدولين  حكثثم يف هنايثثة القثثرن الربثثع املثثيالدي علثثى الراهثثب يوفينيثثان 
 146.بالطرد من الكنيسة ملعارضته مبدأ بولة القاضي بأن العزوبية والتبتل أفضل من الزواج 

 . 147وأصدر جممع ألفريا يف أسبانيا قرارا بتحرمي الزواج على كبار الهو  الكنيسة
سثثثحب التبثثثذل يلحثثظ أمثثل يف احلقبثثثة التارييثثثة الثثيت تولثثثدت فيهثثثا هثثذه النزعثثثة التبتليثثثة واملت

واال ثثالل األ القثثي الثثيت كانثثت متثثر  ثثا البيئثثة الرومانيثثة الوثنيثثة، فلعثثل تلثثك البيئثثة أفثثرزت نوعثثا مثثن 
والواقثثع أن عثثزو هثثذه ال ثثاهرة إى عامثثل واحثثد دون غثثريه فيثثه مثثن . هثثذه ال ثثاهرة بشثثكل أو بثثن ر

سثث  والتجثثين التثثاريي الكثثثري، بيثثد أنثثه مثثن املتعثثارف عليثثه أن البيئثثة املنحلثثة املتعفنثثة ميكثثن أن التع
تولثثد نوعثثا مثثن الرتهثثن والتبتثثل كثثردة فعثثل لال ثثدار امللحوظ،والثثذي يولثثد بثثدوره ا رافثثات ينسثثية 

ك الن ثرة وخمازي أ القية مل تنج منها ح  البابويثة وتبقثى تلثك التربيثرات جمثرد حمثاوالت لثتفهم تلث

                                                 
143

 .6-4/1: الرسالة األوى كورنثوس - 
144

 .8-4:1رسالة كورنثوس  - 
145 - Britanica CD, Marcionite. 

وقثثد . 88، ص (م1686يوليثثو/ه1846جملثثة األزهثثر، حمثثرم )  موقللف اليهوديللة والمسلليحية وا سللالم ملله العزوبللة، واحثثد،علثثي عبثثد ال - 146
 Mediolanenseالمحمعالذي حتدث عن هذا   ,Westermarckنقل العبارة عن 

147
 88: 1/4كونثوس - 
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فمؤر ة الفلسفة مثال يربطوهنا بالفلسفة الرواقية واليت يبثدو فيهثا النثزوع واضثحا وأكيثدا  ثو التبتثل 
 . والرهبنة

مل حتمثل :" املؤلفة كارن أرمسرتونج يف كتا ا أ يل املرأة عن موق  الكنيسة من املرأة بقوهلثا وتعربّ 
عور بالتأث من اجلن ، والكبت اجلنسي قثد إن الش…املسيحية أ بارا سارة للنساء على اإل ال 
نظللللرت جميللللع الثقافللللات إلللللى النسللللات علللللى أنهلللله وضثثثثعا النسثثثثاء يف موضثثثثع ال يطثثثثا ، لقثثثثد 

فهه مه ممتلكات الرجال، وليست لهله حقلوق اسلتقاللية، واعتبلرن : مخلوقات أدنى منزلة
ملكثثثوت  لقثثثد انتشثثثرت أن البتوليثثثة هثثثي الثثثيت تثثثد لنا يف…أضلللعف مللله الرجلللال ذهنيلللا وروحيلللا

 . 148"السماوات
وهكذا رسثّخت تشثريعات بثولة وريثاالت الكنيسثة مثن بعثده وقثرارات اجملثامع الدينيثة الن ثرة إى 

فقثد صثرّح بثذلك القثدي  أوغسثطني . العالقة الزويية باعتبارها حم  شر ولكثن أحيانثا البثد منثه
وال تثثزال هثثذه الفكثثرة ومثثن بعثثده تومثثا االكثثويين يف القثثرن الثالثثث عشثثر املثثيالدي وكثثثريون غريمثثا، 

وبقثي التبتثل هثو احلالثة املثلثى الثيت ميكثن أن يصثل إليهثا اإلنسثان . سائدة بني الكاثوليثك إى اليثوم
 .يف إ ار املن ومة التشريعية املسيحية

ومل تتغري هذه الن رة ح  بعد هبوب ريثاح احلركثة اإلصثالحية ومثا محلتثه معهثا مثن تغثريات يذريثة 
مل تطثثل فلسثثفة الثثزواج واألسثثرة فيهثثا و بيعثثة  ،سثثيحي إال أن تلثثك التغثثرياتيف الفكثثر الالهثثو  امل

 .الن رة السائدة عن املرأة وتوارث بنات حواء للخطيئة والشرّ 
ة أمثثن الصثثعوبة  كثثان التحثثدث عثثن املثثر ويصثثرّح بثثذلك زعثثيم احلركثثة اإلصثثالحية مثثارتن لثثوثر بأنثثه 

 . إغواء آدمبدون الشعور باخلجل ملا فعلته يعين بذلك اخلطيئة يف
“ We can hardly speak of her without shame”149. 

 
 

                                                 
148 - Karen Armstrong: The Gospel According To Woman, Em Tree Books, London, 1986, pp 88- 91. 

149
 - Martin Luther, Lectures on Genesis, Vol 1 of luther’s Works, trans; George Schick, ed; Jaroslav 

Pelikan, St. Louis: Concordia Publishing House, 1958, pp 118-119. 
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 إقرار ا سالم لحقوق الزوجية :المبحث الثاني
النصثثوص سثثّنت الثثدور الثثذي تلعبثثه املثثرأة يف تنميثثة األسثثرة والنهثثوض  ثثا، فقثثد  ن ثثرا ألميثثة

احلثثق يف  كثثذلك القرآنيثثة واألحاديثثث النبويثثة العديثثد مثثن التشثثريعات الثثيت تكفثثل للمثثرأة والريثثل
، الثثثذي يعثثثد الشثثثرط األسثثثاس لتحقيثثثق .االسثثثتقرار وحتقيثثثق السثثثكن املنشثثثود يف مؤسسثثثة األسثثثرة

 .التنمية يف األسرة واجملتمع
بثثثل إن اإلسثثثالم حثثثرص علثثثى إقامثثثة مؤسسثثثة األسثثثرة علثثثى أسثثث  سثثثليمة منثثثذ بدايثثثة إنشثثثائها 

رضثي  َعاِئَشثةَ    عثن ف ا،للمرأة حقهثا يف ا تيثار زويهث من هنا فقد كفل. لتحقيق االستقرار فيها
َهاأ   اهلل عنها َوأَنَثا َكارَِهثة   َ ِسيَسثَتهُ  فَثَقاَلْت ِإنَّ َأيب َزوََّيثيِن ابْثَن َأِ يثِه لِيَثْرفَثَع يب  نَّ فَثَتاًة َدَ َلْت َعَليثْ

  َصثلَّى اللَّثُه َعَلْيثِه َوَسثلََّم   وُل اللَّثهِ َفَجاَء َرسُ    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    النَّيب   قَاَلْت اْيِلِسي َح َّ يَْأِ َ 
َهثا فَثَقالَثْت يَثا َرُسثوَل اللَّثِه قَثدْ    فَثَدَعاُه  َفَأْ بَثَرْتُه َفَأْرَسَل ِإَى أَبِيَهثا  َأَيثْزُت َمثا َصثَنَع  َفَجَعثَل اأْلَْمثَر إِلَيثْ

 .150"ْيء  اأْلَْمِر شَ  َأيب َوَلِكْن أََرْدُت َأْن أَْعَلَم أَلِلنَِّساِء ِمنْ 
فكثثل مثثثا حتملثثه مثثثن بيثثثت كمثثا كفلثثثت التشثثريعات للزويثثثة االسثثتقاللية يف التصثثثرفات املاليثثثة،  

أهلها هو ملك هلا، وهلا أن تتصرف فيه كما تشاء ولي  للزوج احلق يف اسثتعماله أو التصثرف 
 .فيه إال بناءا على رغبتها وإذهنا بذلك

وحثثثق مثثثن حقوقهثثثا  علثثثى الثثثزوج وايثثثب يأمثثثا النفقثثثة عليهثثثا مثثثن مسثثثكن وملثثثب  و وهثثثا فهثثث
اسثكنوهن مثن حيثث سثكنتم مثن ويثدكم وال تضثاروهن لتضثيقوا و ﴿ . بنصوص القثرآن والسثنة

علثثثيهن وإن كثثثن أوالت محثثثل فثثثأنفقوا علثثثيهن حثثث  يضثثثعن محلهثثثن فثثثإن أرضثثثعن لكثثثم فثثثأتوهن 
لينفثق ذو سثعة مثن سثعته ومثن . أيورهن وأمتروا بينكم  عروف وإن تعاسرمت فسرتضع له أ ر 

 .151﴾عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهلل قدر
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علثثثى القيثثثام بشثثثؤون املنثثثزل مثثثن  ياإلسثثثالمالتشثثثريع  املثثثرأة ليسثثثت مرغمثثثة يف، ويف مقابثثثل ذلثثثك
تن ي  و وه، بل هو تربع منها وحسن عشرة تثاب عليه وتؤير ولكنها ال ثرب علثى القيثام بثه 

 . إن امتنعت
املثثرأة بالقيثثام بشثثؤون املنثثزل وإمنثثا  لثثي  هنثثاك نثثة واضثثمل يلثثزم" : يثثاء يف شثثرح صثثحيمل مسثثلم

هي من املروءات اليت تعارف عليها الناس فهو تربع من املرأة وال جيب عليها شئ من ذلك بل 
عثثون املثثرأة زويهثثا يف : وأورد البخثثاري قثثول ابثثن بطثثال. 152"لثثو امتنعثثت عثثن مجيثثع هثثذا مل تثثأث

وإذا  .  153"حلات النسثثاءولثثده لثثي  بوايثثب عليهثثا وإمنثثا هثثو مثثن مجيثثل العشثثرة ومثثن شثثيمة صثثا
 . 154كان الريل موسرا لزمه نفقة  ادم املرأة

علثثثى احثثثرتام املشثثثاعر والرغبثثثات قائمثثثة  بيعثثثة العشثثثرة الزوييثثثة وحثثث  اإلسثثثالم أن تكثثثون 
 وفيها  طاب  اص للريال ،69:النساء﴾َوَعاِشُروُهنَّ بِٱْلَمْعُروفِ ﴿: يف قوله تعاىكما املتبادل،  

 .نها إساءةللزوية إذا وقع مباإلحسان 
وَُكنَّثثثا ... »: فعثثثن عمثثثر بثثثن اخلطثثثاب، رضثثثي اهلل عنثثثه، قثثثال ويثثثاءت السثثثرية النبويثثثة مؤكثثثدة ذلثثثك،

ثثا قَثثِدْمَنا َعلَثثى األَْنَصثثاِر ِإَذا قَثثثْوم  تَثْغلِثثبُثُهْم ِنَسثثاُ ُهْم، َفطَِفثثَق نِ  َسثثاُ نَا َمْعَشثثَر قُثثثَرْيش  نَثْغلِثثُب النَِّسثثاَء، فَثَلمَّ
: اِء األَْنَصاِر، َفَصثِخْبُت َعلَثى اْمثرََأِ ، فَثثرَاَيَعْتيِن، فَثأَْنَكْرُت َأْن تُثثرَاِيَعيِن، قَالَثتْ يَْأُ ْذَن ِمْن أََدِب ِنسَ 

فَثثثثثَو اللَّثثثثِه ِإنَّ أَْزَواَج النَّثثثثيبِّ صثثثثلى اهلل عليثثثثه وسثثثثلم لَيُثرَاِيْعنَثثثثُه، َوِإنَّ ِإْحثثثثَداُهنَّ ! ومَِلَ تُثْنِكثثثثُر َأْن أُرَاِيَعثثثثكَ 
 . …«َحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث َّ اللَّْيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثِل، فَثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثأَفثَْزَعيِن َذلِثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثكَ  لَتَثْهُجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرُُه اْليَثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثْومَ 

  
مثثن األمثثور الثثيت أسثثيء فهمهثثا وشثثاعت حوهلثثا الثثدعاو  واالهتامثثات حثثول وضثثع إال أنثثه 

نلّرَيثاُل قَثوَّاُمثوَن َعلَثى نلّنَسثاء ِ َثا َفضَّثَل ﴿: تعثاى هقولثالواردة يف  الزوية يف اإلسالم، مسألة القوامة
هلِِمْ ْع   َوِ َا أَنَفُقواْ نللَُّه بَثْعَضُهْم َعَلى  بثَ   .14:النساء﴾ِمْن أَْمو 
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، وهثذا يعثين أنثه القوامة ضرورية لتن يم األسثرة وليسثت للتفاضثل، فهثي تكليث  وليسثت تشثثري و 
ال جمثثثال لفثثثرض أي شثثثثيء عليهثثثا جملثثثرد اهلثثثو  أو إثبثثثات نزعثثثثة السثثثثيطرة، أو أن هنثثثاك تعارضثثثاً أو 

 .تسيثر سفينة احلياة األسرية بيسرااية تقرر توزيع املهثام ح   انتقاصاً من قيمة املشثاركة، وإمنا
فثثاملرأة هيثثأ اهلل هلثثا  بيعثثة  علهثثا أكثثثر حنانثثاً، وأع ثثم صثثرباً مثثن الريثثل، األمثثر الثثذي يوهلثثا رعايثثة 
بيثثت الزوييثثثة ورعايثثثة أبنائهثثثا بتثثثدبر وحكمثثثة، كمثثثا يعلهثثثا أول مثثثن تلقثثثن اإلنسثثثان بثثثذرات الرتبيثثثة 

 قطثثثثثرات احلليثثثثثب الثثثثثذي يثثثثثد ل يسثثثثثثمه، ليكثثثثثون مثثثثثن مكونثثثثثات شخصثثثثثثيته والتويثثثثثثيه مثثثثثع أوى
 .األساسية؛ وكل هذه األمور ترتبة بالبيت أكثر، كمثا ترتبة  ثراكز الرقثة واحلنان ومنابعها

لريل  بيعة أكثر قوة وحزمثاً  علثه أصثلمل للكسثب واإلنفثا  والعمثل، الثذي حيتثاج لكما هيأ اهلل   
 . ة خمتلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  مشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثكالت احليثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاةإى القثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوة والصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرامة وجما ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

لثثن يكثثون  -كمثثا فثثرض اهلل عثثز ويثثل  -والتثثوازن بينهثثا يف إ ثثار التشثثاور والقيثثام بثثثهذه املسثثؤوليات،
سوياً ومتكاماًل إال إذا قامت العالقة بني الزوييثن على التساكن والتواد والرمحة كمثا قررهثا اهلل عثز 

ثَنُكم  َوِمْن ءايَث ِتِه َأْن َ َلقَ ﴿: ويل يف قولثه تعاى َهثا َوَيَعثَل بَثيثْ َلُكثم ّمثْن أَنُفِسثُكْم أَْزو يثاً لَّتْسثُكُنواْ إِلَيثْ
، وعالقثثثات املثثثودة والرمحثثثة  عثثثل املثثثؤمن يتجثثثاوز بعثثث  اهلفثثثوات الثثثيت قثثثد 26:الروم﴾مَّثثثَودًَّة َوَرمْحَثثثةً 

 .تصدر من شريكه، ويتغلب عليها بأ القه السامية والرتابة الصاد  اجملرد عن املاديات
 .املثثثل والنمثثوذج األعلثثى يف بيتثثه مثثع أزوايثثه وأسثثرتهه وسثثلم لى اهلل عليثثكثثان النثثيب صثثوقثثد  

: َمثثا َكثثاَن النَّثثيب  صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم َيْصثثَنُع يف بَثْيتِثثِه  قَالَثثتْ : َسثثأَْلُت َعاِئَشثثةَ »: فَعثثِن اأَلْسثثَوِد قَثثالَ 
، ويقثثول «، فَثثِإَذا َحَضثثَرِت الصَّثثالُة َ ثثرََج ِإَى الصَّثثالِة َكثثاَن َيُكثثوُن يف ِمْهنَثثِة أَْهلِثثِه، تَثْعثثيِن ِ ْدَمثثَة أَْهلِثثهِ 

وقثثثثد وقثثثثع يف حثثثثديث آ ثثثثر لعائشثثثثة أ ريثثثثه أمحثثثثد وابثثثثن سثثثثعد وصثثثثححه ابثثثثن ... »: ابثثثثن حجثثثثر
 .«يية ثوبه، ويص  نعله، ويعمل ما يعمل الريال يف بيوهتم: قالت..حبان

منهثثا حتقيثثق السثثكن األسثثري وممثثا الشثثك فيثثه أن هثثذه احلقثثو  والضثثمانات كثثان املقصثثد األسثثاس 
واالسثثتقرار الثثذي البثثد منثثه خللثثق أيثثواء أسثثرية سثثليمة، ميكثثن مثثن  الهلثثا حتقيثثق مهمثثة النهثثوض 

 .والتنمية
، فالفللارق الشللريعة اليهوديللةوإذا مثثا قارنثثا هثثذه التشثثريعات اخلاصثثة بثثاملرأة بغريهثثا كمثثا يف 

 .بينهما يتسع
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  مثا فثرض هلثا مثن املهثر يف عقثد الثزواج تطالثب ملك لزويها ولثي  هلثا سثو وكل ما متتلكه فاملرأة 
فكل ما دخلت به مه المال عللى ذملة الزوجيلة . به بعد موته أو عند الطال  إذا وقعت الفرقة

بلل وحتلى ملا يمكله أن وكلل ملا تكسلبه مله سلعي وعملل، وكلل ملا يهلدى إليهلا فلي عرسلها، 
يف حثني أن  . عو منثاز ، بثدون معثارض أملك حالل لزوجها يتصرف فيه كيف يشاتتلتقطه هو 

كثثل مثثا يتويثثب عليثثه  اههثثا ال يتعثثد  اإلنفثثا  علثثى إ عامهثثا وكسثثوهتا ونفقثثات العثثالج والقيثثام 
 .بالعالقة الزويية يف األوقات املعينة

“  By Torah law, a husband is obliged to provide his wife with food 

and  clothing as required and to engage in sexual relations at set times. …the 

husband is obliged to pay his wife’s medical bills  and her ransom should be 

taken into captivity. The Rabbis enacted that the wife is responsible for 

certain household tasks and must assume certain responsibility for the 

support of her family. The wife’s earned income as well as the income from 

her property, and even lost objects which the wife may find, all belong to 

the husband”
155

  
ومهما كان مقدار املال الذي د لت به لإلعانة يف يف الشريعة اليهودية مهما بلغت ثروة الزوية و 

  .حوائج الزويية، فإنه جيب عليها القيام باألعمال الالزمة لبيتها صغرية كانت األعمال أو كبرية
الرتحيثثب حثثني زوايهثثا، سثثامت يف ترسثثيخ عثثدم  ثثق املثثرأة  درةولعثثل هثثذه األحكثثام الصثثا

تشكل عبئا ماليا ثقيال علثى األسثرة، إضثافة إى أن كثل مثا فهي  .قدومها ابنة يف األسرة اليهوديةب
 . متتلكه من بيت أهلها  يؤول إى زويها  جرد الزواج

“… Marriage was transfer of a woman from the power of her family to that 

of her husband”.
156

 

ديثثة املثثرأة ملكثثا صثثرفا للريثثل ال تنفصثثم عثثر  هثثذه امللكيثثة إال بوفثثاة لقثثد اعتثثربت املن ومثثة اليهو 
 .أما فيما عدا ذلك فلي  هلا من األمر شيء. الريل أو بفراقه هلا  القا

                                                 
155
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 حل إنهات الزواج: المبحث الثالث
ين ثثر التشثثريع اإلسثثالمي إى الثثزواج باعتبثثاره عقثثدا مقدسثثا غثثري قابثثل لالنفصثثام مثثثد  مل 

فالريل واملرأة قثد حيثدث بينهمثا  ثالف ميكثن أن تسثتحيل احليثاة معثه . مدين احلياة  بل هو عقد
اجلو العثثثثائلي املشثثثثحون فثثثث. ومثثثثن هنثثثثا يصثثثثبمل الطثثثثال  حثثثثال، ولثثثثي  بأزمثثثثة ينبغثثثثي الثثثثتخلة منهثثثثا

أو يسثثهم يف حتقيثثق  أو يبثثين لبنثثة يف اجملتمثثع املنشثثودباخلالفثثات املسثثتمرة ال ميكثثن أن حيقثثق عمرانثثا 
 .د أو اجملتمع بل على العك تنمية على مستو  الفر 

  َعثْن    أَي ثوَب بْثِن َأيب مَتِيَمثَة    َوَعثْن    َو َلِّْقَهثا    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسثلََّم    َعْن النَّيبِّ    ِعْكرَِمَة    َعْن  
َصلَّى اللَّثُه َعَلْيثِه    ِإَى َرُسوِل اللَِّه    قَثْي    اِبِت ْبنِ ثَ    اْمرَأَُة    َياَءْت    أَنَُّه قَاَل    اْبِن َعبَّاس     َعْن    ِعْكرَِمَة  

َواَل ُ لُثق  َوَلِكثينِّ اَل أُِ يُقثُه فَثَقثاَل  يف ِديثن     ثَابِثت     فَثَقالَثْت يَثا َرُسثوَل اللَّثِه ِإينِّ اَل أَْعتِثُب َعلَثى    َوَسثلََّم 
 .157قَاَلْت نَثَعمْ  َحِديَقَتهُ  فَثتَثُردِّيَن َعَلْيهِ    لََّم َعَلْيِه َوسَ  َصلَّى اللَّهُ    َرُسوُل اللَِّه 

يتخذ إيراءات كثرية يف حماولة ملنثع وقثوع هثذا الطثال  وفصثم  لتشريعكله فا  على الرغم من ذلكو 
ال  ولثثي   ثثانع منثثه يف سثثببا كافيثثا إليقثثاع الطثثبثثني الثثزويني عثر  الزوييثثة، وال يعتثثرب التغثثري القلثثيب 

 .ذات الوقت
يقدم حماوالت السثتنقاذ الثزواج قبثل البثت يف إيثراءات الطثال ، فثإن تعثذر ذلثك أصثبمل ع فالتشري

وقثثثد وردت نصثثثوص القثثثرآن الكثثثرمي توضثثثمل ذلثثثك . الطثثثال  أمثثثرا ممكنثثثا وفثثثق تعثثثاليم وآداب حمثثثددة
وكمثثا أن الثثزواج والبحثثث يف مشثثروعيته تتعلثثق  الثثة املكلثث  فكثثذلك الطثثال  يتعلثثق  الثثة . وتبينثثه

 .الزوج والزوية
أباحت الشريعة للمرأة حق الرتافع أمام القاضي لطثرح األسثباب الثيت تثدعوها  فقد من هنا

وال تعترب املطلقة امرأة منبثوذة يف الشثريعة . إى الفرا  على تفاصيل ذلك يف كتب الفقه اإلسالمي
األول اإلسالمية، من حيثث أنثه حيثق هلثا الثزواج مثرة ثانيثة بعثد انقضثاء العثدة كمثا حيثل هلثا الثزواج بث

بثل إن املن ومثة . 158﴾فإن  لقها فال حتل له من بعد ح  تنكمل زويا غريه﴿بعد زوايها بأ ر، 
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الريثل  -اإلسالمية تذهب إى أبعد من ذلك حني تعترب الزواج عقدا مدنيا حيق لكثل مثن الطثرفني
 إنشاء أي شرط من الشروط الصحيحة، ومنها أن يكون تفوي  الطال  بيثد الزويثة وأن -واملرأة

 .159يكون ذلك الشرط يف نة بنود عقد الزواج
بالنسثبة  كمثا أن الطثال الزواج عبئا ماليثا ثقثيال علثى الريثل،  ال يعد اليهودية  شريعةالويف 

 .له لي  باألمر املكل  ماديا أو ايتماعيا
“ Under Jewish law, a man can divorce a woman for any reason or no 

reason. The Talmud specifically says that a man can divorce a woman 

because she spoiled his dinner or simply because he finds another woman 

more attractive, and the woman's consent to the divorce is not required. In 

fact, Jewish law requires divorce in some circumstances: when the wife 

commits a sexual transgression, a man must divorce her, even if he is 

inclined to forgive her”.
160 

إذا تثثزوج ريثثل امثثرأة ومل تعثثد  ثثد ح ثثوة عنثثده لعيثثب أنكثثره عليهثثا، فعليهثثا أن يكتثثب هلثثا كتثثاب " 
وكتاب الطال  املشار إليه هنا يعترب  ثابة وثيقة . 161" ال ، ويسلمه إى يدها ويصرفها من بيته

ول الطثثال  الثثيت مينحهثثا الريثثل للزويثثة الثثيت يريثثد  القهثثا باعتبثثار أن الريثثل هثثو صثثاحب احلثثق األ
وإن كانثثت عنثثه  سثثلطة بيثثت الثثدين يف بعثث  ال ثثروف . واأل ثثري الثثذي يُنشثثأ الطثثال  يف اليهوديثثة

 . متتد للتد ل يف إنشاء الطال 
وقثثد تباينثثت أراء علمثثاء اليهثثود حثثول األسثثباب والثثدوافع الثثيت ميكثثن أن يطلثثق فيهثثا الريثثل 

تطليق زويته إال يف حالة  تر  أن الزوج ال حيق له -املعروفة بتشددها  -فمدرسة شاماي. زويته
فتجعثثل الطثثال  حقثثا  -الثثيت متيثثل إى التسثثاممل -أمثثا مدرسثثة هيليثثل. الثثز  ووقثثوع الفاحشثثة منهثثا

للثثثزوج يوقعثثثه ألي سثثثبب مثثثن األسثثثباب وإن كثثثان بسثثثبب أن الزويثثثة أفسثثثدت الطعثثثام أو كسثثثرت 
لريثل حيثق لثه بل إن بع  الربائيني مثل عقيبثة ذهثب إى أن ا. صحنا كما أشار إى ذلك التلمود

                                                 
 : ملزيد من التفاصيل حول هذه النقطة ان ر - 159

وقثد ورد . 025-022، ص (م1611، 2دار النهضثة العربيثة، ط: مصثر) األحكام ا سالمية في األحوال الشخصلية،حممد زكريا الربديسي، 
ان ثثر الصثثفحات . يف الكتثثاب تفاصثثيل حثثول اخللثثع والثثذي يعتثثرب حقثثا للمثثرأة يثثوازي حثثق الريثثل يف الطثثال  مثث  مثثا صثثحت شثثرو ه واسثثتكملت

026-002. 
160

 - http://www.jewfaq.org/marriage.htm. Divorce 
 .0-20/1لتثنية ا  - 161

http://www.jewfaq.org/defs/law.htm
http://www.jewfaq.org/defs/talmud.htm
http://www.jewfaq.org/marriage.htm
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والواقع أن هذه هي التعاليم اليت سثادت . الطال  ولو جملرد أنه أحب امرأة أ ر  أمجل من األوى
بثثثني اليهثثثود وإى مثثثا يقثثثارب القثثثرن احلثثثادي عشثثثر املثثثيالدي حثثثني بثثثدأت الصثثثيحات تتعثثثاى حثثثول 

جييثز فيهثا  وميكثن إمجثال احلثاالت الثيت. ويوب موافقثة الزويثة علثى األقثل يف إيقثاع الطثال  عليهثا
 :القانون اليهودي للريل تطليق زويته فيما يلي

 امتناع الزوية عن املعاشرة الزويية 
 امتناع الزوية عن العمل يف بيته والقيام بشؤونه. 
 جيثب علثى مثن مل يثرز  مثن زويتثه بذريثة ." عثدم إكثاب الزويثة ملثدة عشثر سثنوات بعثد الثزواج

 .082املادة". غريها بعد معاشرهتا عشر سنوات، أن يفارقها ويتزوج
 حيثثل للريثثل أن يطلثثق زويتثثه إذا أشثثيع . " اقثرتاف الزويثثة للثثز  وبثثذلك حتثثرم علثثى الثثزوج والثثزاين

كمثثا حيثثل لثثه  القهثثا إذا اتضثثمل لثثه بعثثد الثثزواج أهنثثا  . عنهثثا الثثز  ولثثو مل يثبثثت عليهثثا الثثز  فعثثال
الشثثثتم أو ومثثثن هنثثثا حيثثثق لثثثه  القهثثثا إن تعرضثثثت ب. 026162املثثثادة ". كانثثثت سثثثيئة السثثثلوك

 .إساءة األدب مع الزوج أو والد الزوج
وال حيق للمرأة أن تطلق الزوج أو تقوم بإنشاء الطثال  ولكثن ميكثن أن تقثدم الطلثب لبيثت الثدين 

 :والذي يسممل هلا بالطال  ألسباب  اصة مثل
 امتناع الزوج عن املعاشرة الزويية 
 إصابته بأمراض معدية أو عاهة ال يريى شفا ه منها. 
 للزوية من زيارة أهلها منعه. 
 اإلساءة إى الزوية بالضرب رغم حتذير احملكمة الشرعية له. 
 امتناعه عن إعالتها أو عجزه عن ذلك. 
 فمسألة  لب املرأة الطال  ليت إال من  الل بيت الدين. اعتناقه لدين أ ر. 

                                                 
 .منقولة عن األحكام العربية املشار إليها آنفا - 162
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مل تكثن بثاكر إذا  ادعثى الريثل علثى زويتثه أهنثا : كما حيرم علثى الثزوج  ثال  زويتثه يف حثاالت
وإذا اغتصثب الريثل فتثاة بثاكر فيفثرض عليثه الثزواج  ثا . حال الثد ول عليهثا وثبثت عكث  ذلثك

 .     وال حيق له  القها مد  احلياة كما أشرنا إى ذلك مسبقا
والواقثثع أن إيقثثاع الطثثال  علثثى املثثرأة يف اليهوديثثة أمثثر لثثه آثثثاره البعيثثدة علثثى املثثرأة ممثثا حثثدا بالربثثاي 

أوائثثثل القثثثرن احلثثثادي عشثثثر املثثثيالدي إى إصثثثدار فتثثثو  يصثثثبمل  ويبهثثثا رضثثثا الطثثثرفني يريشثثثوم يف 
شر ا أساسيا لوقوع الطال  وهثذا الشثرط أسثقطه بعث  العلمثاء يف حالثة ردة اليهوديثة عثن دينهثا 

وقد برزت حاالت متعددة يف إبان تلك الفتو  مثل العجثز عثن . 163وإنسال ها من أمة إسرائيل
وج لتحقيثثثق مبثثثدأ االتفثثثا  الثنثثثائي بثثثني الثثثزويني أو إقامثثثة الطثثثرفني يف بلثثثد حتديثثثد مكثثثان ويثثثود الثثثز 

وعنثد هثاتني احلثالتني تبقثى الزويثة مقيثدة . الشتات  ارج إسثرائيل إذ ال ميكثن تنفيثذ قثرار الطثال 
معلقة وقد حاولت  ائفة اليهود احملاف ني حل ذلك بإضثافة فقثرة إى عقثد الثزواج الثذي يثتم وفثق 

يثثة، يسثثممل  ويبهثثا للمتزويثثة املقيثثدة أن تعتثثرب نفسثثها يف حثثل مثثن استحصثثال وثيقثثة التعثثاليم الربان
بعد مرور ستة أشثهر علثى صثدور قثرار الطثال  مثن زويهثا الثذي يثرف   -get-الطال  الشرعية

 .إعطا ها الوثيقة أو استحال حتديد مكانه
ه سلللر  الفكلللر المسللليحي قدسلللية اللللزواج وأنلللفقلللد اسلللتقر فلللي أمثثثا يف الديانثثثة املسثثثيحية 

يثاء يف . وتشري إى ذلثك أقثوال متعثددة يف األناييثل مقدس وعقد خالد ال ينبمي فسخه بحال
 :إكيل م  قول عيسى عليه السالم

" أحيَِثثل  لِلرَُّيثثِل أْن يُطلَّثثَق اَمرأتَثثُه أليَّ َسثثَبب  كثثاَن : "وَدنثثا إلَيثثِه بَعثثُ  الَفرّيسثثّينَي وسثثألوُه لِثثثُيحرِيوهُ " 
لثذِلَك يَثرتُُك الّرُيثُل أبثاُه وأُمَّثُه : َقرْأمُت أنَّ اخلثاِلَق ِمثَن البَثدِء يَعَلُهمثا ذَكثرًا وأُنثثى وقثالَ أما : "فأيابَثُهم

ومثا مَجَعثُه اهلل . ويَثتَِّحُد باَمرأَتِه، فَيصرُي االثنثاِن يَسثًدا واحثًدا  فثال يكونثاِن اثنثنِي، بثل يَسثد  واحثد  
 .164"ال يُفرَّقُُه اإلنسانُ 

                                                 
 : هذه األحكام مستقاة ومرتمجة عن 163

Daniel B. Syme, Ibid,  p 92-97. 
164

 .6-12/2: ومرق  كذلك. 1-16/8: إكيل م  - 
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َمْن  لََّق اَمرأَتُه إالَّ يف حاَلِة الزََّ  جيعُلها : أّما أنا فأقوُل لُكم" وله يف إكيل م  ويؤكد على هذا بق
  .165"تَثْزين، وَمْن َتزوََّج ُمطلَّقًة ز َ 

. فاحلالثثة الثثيت يبثثاح فيهثثا فسثثخ هثثذا العقثثد املؤبثثد هثثي اقثثرتاف يرميثثة الثثز  مثثن قبثثل أحثثد الثثزويني
سر   -عدا البروتستانتية -ها الكاثوليكية واألرثودكسية فالزواج في الكنائس المسيحية بأسر 

أن عقثد  وقلد أصلدر م ملع فللورنس قلرارا بل لك جلات فيله. 166مه األسرار السبعة المقدسة
الزويية هو سابع األسرار املقدسة و ميثل األرتبثاط بثني الثزوج والزويثة صثورة االرتبثاط بثني املسثيمل 

 :والكنيسة
“The seventh sacrament is matrimony, which is a figure of the union of 

Christ, and the Church, according to the words of the Apostle: This is a great 

sacrament….”
167 

واعتبلر أن كلل مله ذهل  إللى أن عقلد  168على تلك القدسلية Trentترانت ث أكد جممع 
 .الزوجية ليس مه األسرار المقدسة، فهو مرتد مخالف

“"If any one shall say that matrimony is not truly and properly one of the 

Seven Sacraments of the Evangelical Law, instituted by Christ our Lord, but 

was invented in the Church by men, and does not confer grace, let him be 

anathema."
169 

ة فقد  الفت الكنائ  الكاثوليكية واألرثودوكسية يف ذلثك واعتثربت أما احلركة اإلصالحي
وتنبثثثق ن ثثرة اإلصثثالحيني الربوتوسثثتانت مثثن أن هثثذا السثثر مل . الثثزواج  قسثثا عاديثثا جيثثوز فسثثخه

 :وقد صرّح بذلك مارتن لوثر حيث يقول .Gregoryيكن مويودا يف املسيحية أصال قبل 

                                                 
165

 .8/82: إكيل م  - 
166

ر اخلاريية ألفعال خمصوصة صدرت عن السيد املسيمل فهي أسرار على امل اه( كما عّرفها القدي  أوغسطني) تدل االسرار السبعة  - 
، عشاء الرب (Baptism)التعميد : وهلا قدسيتها عند أتباع الكنيستني الكاثوليكية واألرثودوكسية وعددها سبعة Sacramentsمقدسة دينية  

(Eucharist) تكري  التعميد ،(Chrismation Confirmation) التوبة و لب الغفران ،(Confession_Penetance) رسامة ،
-Anointing of the sick)، واملسمل بدهن الزيت املقدس على املري  واملشرف على املوت (Holy ordination)الكهنوت املقدس 

Exrem unction .)رايع يف تقاصيل ذلك: 
Catholic Encyclopedia, The Seven Sacraments. 
167

 - Catholic Encyclopedia, Sacrament of Marrige. 
168 - Britanica CD, The Sacraments.  

169
 - Catholic Encyclopedia, Sacrament of Marriage. 
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“Not only is the sacramental character of matrimony without foundation in 

Scripture; but the very traditions, which claim such sacredness for it, are a 

mere jest ….Marriage may therefore be a figure of Christ and the Church; it 

is, however, no Divinely instituted sacrament, but the invention of men in 

the Church, arising from ignorance of the subject."
170

 

وقثثد كثثان العتباريثثة القدسثثية يف عقثثد الثثزواج، أثثثثر واضثثمل يف العديثثد مثثن األحكثثام املتعلقثثة بن ثثثام 
 .األسرة فال جيوز الطال  إال يف حالة الز  من قبل أحد الزويني 

مثثن  لثثق زويتثثه وتثثزوج بثثأ ر  يثثزين :" فقثثد ورد يف إكيثثل مثثرق  نسثثبة القثثول إى السثثيد املسثثيمل 
وكثذا يف أكيثل مث  يف موع ثة اجلبثل يف .171"ها وتزويت بثأ ر تثزينوإن  لقت امرأة زوي. عليها
والواقثع أن . إال أنه جيعل الطال  مباحا يف حالة واحدة وهي وقوع الز  من املثرأة. 82 -8/81

األناييل تتباين يف هذه النقطة إال أنه الثابت املشثرتك بينهثا حتثرمي الطثال  عمومثا إال يف حالثة زنثا 
هثل حيثثل لكثم للريثثل أن يطلثق امرأتثثه  : تقثثدم الفريسثيون وسثثألوه:" يف أكيلثهوذكثر مثثرق  .الزويثة

موسثثى أذن أن يكتثثب كتثثاب  ثثال  :  ثثاذا أوصثثاكم موسثثى فقالوا: فأيثثاب وقثثال هلثثم. ليجربثثوه
ولكثثن مثثن . مثثن أيثثل قسثثاوة قلثثوبكم كتثثب لكثثم هثثذه الوصثثية: فأيثثاب يسثثوع وقثثال هلثثم. فتطلثثق

ويكثون . من أيل هذا يرتك الريل أبثاه وأمثه ويلتصثق بامرأتثه. بدء اخلليقة ذكرا وأنثى  لقهما اهلل
". فالثثذي مجعثثه اهلل ال يفرقثثه إنسثثان. إذ ليسثثا بعثثد اثنثثني بثثل يسثثد واحثثد. األثنثثان يسثثدا واحثثدا

والواقثع أن مثثا ورد عثن املسثيمل يف حتثثرمي الطثال  يعتثرب نقضثثا صثرحيا للشثثريعة . 12-12/2مثرق  
الواقثثع أن قضثثية حتثثرمي الطثثال  أثثثارت يثثدال واسثثع النطثثا  يف و . املوسثثوية القاضثثية بإباحثثة الطثثال 

املسثثيحية إى أن تبلثثور ذلثثك بثثثورة عارمثثة علثثى هثثذا التحثثرمي يف القثثرن الثثثامن عشثثر  ثثارج الكنيسثثة 
هثثل أنثثت مقثثرتن بثثامرأة  إذا ال :" وقثثد سثثار بثثولة علثثى هثثذا التحثثرمي بقولثثه. الكاثوليكيثثة حصثثرا

ن فوصثثييت هلثثم وهثثي مثثن الثثرب ال مثثين، أن ال تفثثار  املثثرأة وأمثثا املتزويثثو …تطلثثب االنفصثثال عنهثثا
 . 172"زويها وإن فارقته فلتبق بغري زوج أو فلتصا ح زويها وعلى الزوج أن ال يطلق امرأته

                                                 
170

 - Catholic Encyclopedia, Sacrament of Marriage. 
 .12-12/11مرق    - 171
 .28-4/4كورنثوس  - 172
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ولعل ن رة املسيحية إى أن عقد الزواج عقد مقثدس يعتثرب فيثه الثرب  رفثا قثد أد  إى القثول  نثع 
 .ال سبيل إى التفريق بني ما مجعه الربالطال  باعتبار أن الرب قد مجعهما ف

هذا القثانون يثرت فيثه حمثاوالت عديثدة للتقنثني واإلصثالح ومثن تلثك احملثاوالت مثا مت يف 
وقد استمرت احملاوالت فيه إى أن صثود  عليهثا مثن قبثل ( 42-1516) مؤمتر الفاتيكان األول

، وال تثثزال (18-1612) كثثان الثثثاينالبابثثا يوحنثثا الثالثثث والعشثثرون ويف أثنثثاء انعقثثاد مثثؤمتر الفاتي
 .م حني مت التصديق على بعضها من قبل البابا يوحنا الثاين1658التغيريات يارية وح  عام 

وقثثثد فرضثثثت التغثثثريات االيتماعيثثثة واالقتصثثثادية والسياسثثثية تسثثثا الت يوهريثثثة يف صثثثلب 
لثثثثزواج والطثثثثال  املن ومثثثثة التشثثثثريعية أدت بشثثثثكل أو بثثثثن ر إى صثثثثور مثثثثن التغيثثثثريات يف قثثثثوانني ا

 . وغريها
فالزواج عرب املسار التثاريي عقثد . ومن أهم األمثلة على تلك التغيريات مسألة قدسية عقد الزواج

مقثثثدس وارتبثثثاط مثثثد  احليثثثاة ال ينفصثثثم إال  ثثثوت أحثثثد الثثثزويني، إال أن التغيثثثري بثثثدأ يثثثدب شثثثيئا 
 . فشيئا إليه ح  أصبمل عقدا مدنيا وال يصمل التزوج فيه إال بواحدة

“ The marriage law of most Western European nations and that of the united states( 

which is itself based on English law) is the product of Roman Catholic Canon law that 

…has been greatly modified by the changed cultural and social conditions of modern 

industrialized life. Modern marriage law regards marriage as a civil transaction and 

allows only monogamous unions”
173

. 

أمثا . عامثا( 21-18) سثنة إى مثا بثني 12كما أعيد الن ر يف السن احملددة للزواج مثن 
لقثثد كثثان الطثثال  حمرمثثا يف عصثثر اإلقطثثاع، ويف . قثثانون الطثثال  فقثثد حثثدثت فيثثه تغيثثريات يذريثثة

القانون السائد قدميا باعتبار أن الزواج سر مقدس مثن أسثرار الكنيسثة السثبعة ال ينفصثم ويثل مثا  
إال أن حمثثاوالت التغيثثري . ن يلثثتم  هثثو  لثثب الفرقثثة واهلجثثر إذا تعثثذر اتفثثا  الثثزوينيكثان ميكثثن أ

م يف بريطانيا، وقد كثان القثانون السثائد آنثذاك ال يسثممل بثالطال  1584يف هذا بدأت مع عام 
وقثثثثد عانثثثثت … إال يف حثثثثاالت الثثثثز  وعجثثثثز الثثثثزوج عثثثثن القيثثثثام  سثثثثئولياته الزوييثثثثة أو اإلدمثثثثان
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يثثذكر برترانثثد رسثثل يف كتابثثه صثثورا مثثن تلثثك املعانثثاة . يثثة مثثن ذلثثك القثثانون كثثثريااجملتمعثثات األوروب
 .174النامجة عن العيش حتت رباط ال ميكن حله إال بسبب الز  وفقا لتعاليم الكنيسة

بل إن البالد االوروبية اليت تقع حتت املثذهب الكثاثوليكي ال تثزال تعمثل  ثذه التعثاليم وال تسثممل 
ت ز  أحثد الثثزويني أو احلكثم علثى أحثدما بعقوبثثة شثائنة أو سثوء معاملتثثه بثالطال  إال يف حثاال

إال أن موية اإلصالحات توالت يف قانون الطال  يف بدايات . أو تعذيبه أو إهانته إهانة يسيمة
السبعينيات من هذا القرن يف بريطانيا وأمريكا بناء على مقرتحات ودراسات ميدانية عديدة تقثدم 

وقثثثثد قوبلثثثثت هثثثثذه اإلصثثثثالحات والدراسثثثثات البحثيثثثثة  ويثثثثة مثثثثن .  هثثثثذا اجملثثثثال ثثثثا البثثثثاحثون يف
االنتقثادات احلثثادة باعتبثار أن هثثذا القثانون فيثثه تسثهيل لعمليثثة الطثال  واملسثثامة بشثكل أو بثثن ر 

 . يف ا الل األسر وتفككها ن را لسهولة الطال 
مسارها التاريي مما كم  واحلاصل أن املؤسسة األسرية يف أوروبا تعرضت هلزات عنيفة عرب

عنثثه أمثثراض عديثثدة نازلثثت األسثثرة ودورهثثا البنثثائي يف اجملتمثثع، إضثثافة إى ظهثثور مصثثطلمل الدولثثة  
 . كمفهوم اختذ شكل البديل علن األسرة  ؤسساته املتشعبة، وغّيب دورها اهلام

ال  لقد شهدت كثثري مثن البلثدان األوروبيثة الثيت فرضثت عليهثا حتديثدات علثى قثانون الطث  
أنواعا من املمارسات التحايلية للتخلة من نري أحكام مل تراعى فيها الطبائع والسلوكيات البشرية 

والواقثثع أن . ومثثن هثثذه املمارسثثات الثثذهاب إى منثثا ق أ ثثر  تبثثيمل الطثثال   أو تقلثثل مثثن حتديثثده
ا تلثك التحديثثدات علثى عمليثثة الطثثال  مل تسثاهم حسثثب مثثا يبثدو يف إصثثالح اخللثثل بقثدر مثثا أهنثث

 . لقت مشاكل أ ر  مبنية على تلك التحديدات، فهي مل تكن حال بل مشكلة يديدة
لقد أغفلت تلك اللوائمل والقوانني أن احلفاظ على البنية األسرية أمر ال يتحقثق بتحثرمي الطثال  أو 
منعثثه بقثثوة القثثانون بقثثدر مثثا يتحقثثق مثثن  ثثالل إرسثثاء مبثثادئ االسثثتقرار النفسثثي بثثني الثثزويني يف 

 .ألسرةمؤسسة ا
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 الخامسالفصل 
 دور المرأة المسلمة في التنمية السياسية

 
التنمية السياسية مشثروع هنضوي مشو  حلراك ايتماعي ال يتوق   ير  املختصون يف السياسة أن

جمموعثثة مثثن املفثثاهيم ومعثثايري العدالثثة وتكثثافؤ  والتنميثثة السياسثثية تسثثتند إى .عنثثد مرحلثثة او قضثثية
يف إ ثار  ااراءيف التعبثري عثن  و قثاحلواسثتخدام ، املشاركة يف احلياة السياسية يفالفرص واملساواة 

بالوعي  عىن بناء الثوعي العثام لثد   الرتكيز على املسائل املتعلقةاألمر الذي يتطلب . الن ام العام
 .175عدة املشاركة بناء على هذا الوعياملوا ن على مصاحله احلقيقية وتوسيع قا

أشثثثارت الدراسثثثة إليهثثثا  -ثثثثة هثثثذا املصثثثطلمل إال أنثثثه كغثثثريه مثثثن مصثثثطلحاتوعلثثثى الثثثرغم مثثثن حدا
قرآنيثثة والوقثثائع التارييثثة النبويثثة املنبثقثثة تفعيلثثه يف الثثرتاث اإلسثثالمي يف النصثثوص ال قثثد متّ  -سثثابقا
رأة وإشثثراكها يف  ال تنميثثة شثثاملة بثثدون اسثثتثمار  اقثثات املثث كثثدت هثثذه النصثثوص أنوقثثد أ. عنهثثا

 .اليات اليت ءكن أن حتقق االرتقاء باجملتمعكافة األنشطة والفع
مثثثن هنثثثا فقثثثد أدركثثثت املثثثرأة املسثثثلمة هثثثذا الثثثدور وظهثثثرت مشثثثاركتها يف كثثثثري مثثثن امليثثثادين واهلمثثثوم 

 .السياسية، ومن ذلك مشاركتها يف البيعة
منثذ ليلثثة العقبثة حيثثث كانثثت ام فيهثثا شثثاركت النسثاء ، الثيت مثور السياسثثةأ ثثة أوتعثد البيعثثة مثن 

 .صلى اهلل عليه وسلم نسيبة بنت كعب املازنية ممن حضرن ليلة العقبة وبايعن الرسولعمارة 
اثْثيَنْ َعَشَر َرُياًل فَثَبايَثْعَنا  وَُكنَّا اأْلُوَى  اْلَعَقَبةَ   ِفيَمْن َحَضرَ  ُكْنتُ   :قَالَ    ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت    َعْن   

َعِة النَِّساِء َوَذِلَك قَثْبَل َأْن يُثْفتَثَرَض احلَْْربُ    َوَسلََّم  هِ َصلَّى اللَُّه َعَليْ    َرُسوَل اللَِّه  َأْن اَل    َعَلى     َعَلى بَثيثْ
أَْرُيِلَنا بَثنْيَ أَْيِديَنا وَ    نَثْفرَتِِه    بِبُثْهَتان     َواَل نَثْقُتَل َأْواَلَدنَا َواَل نَْأِ َ  ُنْشرَِك بِاللَِّه َشْيًئا َواَل َنْسرَِ  َواَل نَثْزينَ 
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َفَأْمرُُكْم ِإَى اللَِّه ِإْن َشاَء  َوفثَّْيُتْم فَثَلُكْم اجْلَنَُّة َوِإْن َغِشيُتْم ِمْن َذِلَك َشْيًئا َواَل نَثْعِصَيُه يف َمْعُروف  فَِإنْ 
َبُكْم َوِإْن َشاَء َغَفَر َلُكمْ   .176"َعذَّ

قد اشرتك النساء يف املبايعة على ، و الريال والنساء سواسية يف املبايعة على االذعان للسلطةف
فبايع املؤمنات على مثل املبايعة اليت كانت  ،مصلى اهلل عليه وسل التسليم يف عهد الرسول

 . للريال باستثناء االلتزام بالقتال يف سبيل اهلل
 :"....شهدت املرأة بيعة العقبة الثانية كما ياء يف حديث كعب بن مالك األنصاريكما 

 نسيبة بنت     و ن سبعون ريال ومعنا امرأتان من نسائهم   العقبة    عند    الشعب    ايتمعنا يف 

  وأءاء بنت عمرو بن عدي بن ثابت    بن النجار  بين مازن   إحد  نساء    عمارة    أم    كعب 
 .177.."منيع   وهي أم    بين سلمة    إحد  نساء  
ْدرَْكُت  أ قَاَل    ْنَصارِي  ُمْصَعُب ْبُن نُوح  اأْلَ ويف رواية عن     بَايَثْعَن النَّيبَّ  ِفيَمنْ  لََنا َكاَنتْ    َعُجوزًا    ََ
َنا  قَاَلتْ    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم   َناُه يَثْوًما َفَأَ َذ َعَليثْ يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ  َأْن اَل تَثُنْحَن قَاَلْت اْلَعُجوزُ    أَتَثيثْ

ُهْم ُمِصيَبة  َوأَنَا أُرِيُد َأنْ  وا َقْد َأْسَعُدوين َعَلى ُمِصيَبة  نَاًسا َكانُ  ُأْسِعَدُهْم ُثَّ  َأَصابَثْتيِن َوِإنثَُّهْم َأَصابَثتثْ
 .178"ِإنثََّها أَتَثْتُه فَثَبايَثَعْتهُ 

وقد ذكرت كتب األحاديث العديد من النساء اللوا  بايعن النيب عليه الصالة  
 .179والسالم

تبايعن على أن ال تشركن باهلل شيئًا ، قثالت هثنثد :  البيعة من النساء فيقول ويأ ذ رسول اهلل
إنك واهلل لتأ ذ علينا ما ال : -وكانت متخثفثيثة مل يثعرفها رسول اهلل بعد  -زوج أبثي سثفثيان 

واهلل إن كنت ألحببت من مال أيب : قالت . وال تسرقن : قال. تأ ذ على الريال فسنؤتيكه 
فقال . أما ما مضى فأنت منه يف حل : -وكان حاضراً  -فثقثال أبو سفيان . اهلنة واهلنة سفيان 

وكانت قد الكت  -. أنثا هثنثد فثاعثفثو عثمثا سل  عفا اهلل عنك :   قالت             أهند : رسول اهلل  
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وال : ة   قال وهل تثزنثي الثحرّ : وال تزنني قالت : قال  -كبد عمه محزة بعد استشهاده يف أحد 
فضحك عمر . ربيناهم صغارًا وقتلتهم يف بدر كبارًا فأنت وهم أعلم : قالت. تقتلن أوالدكن 

واهلل إن إتيان : قالت  وال تأتني ببهتان تفرتينه بني أيثديثكن وأريثلكن : قال . ح  استلقى 
ما يلسنا هذا :  قالت. وال تعصينين يف معروف : قال . البهتان لقبيمل ولبع  التجاوز أمثل 

 .ن اهللبايعهن واستغفر هل: لعمرفقال رسول اهلل  . اجملل  و ن نريد أن نعصيك 
من احلقو  السياسية متثلت يف البيعة واهلجرة والدفاع عن  لواناً أمارست املرأة املسلمة لقد 

 .ومنطقه االسالم والرقابة السياسية، وباألسلوب املتناسب مع ذلك العصر
جرة مصطلحان ذوا صلة بالسياسة، وعالقة باحلياة العامة، أو ما يسمى البيعة واهلف

  .يف سبيل اهلل والدفاع عن الدين وكذلك اجلهاد .بالقانون العام الشامل الدستوري والدو 
 .قد شاركت املرأة يف اهلجرة إى احلبشة ث املدينةو 

 الفذ يف مباشرة املهام الصعبة، احكت كتب السري والتاريخ عن قدرة املرأة العقلية وذكائهكما 
فهذه أءاء بنت أيب بكر الصديق رضي اهلل عنها ملا هاير رسول اهلل من مكة وكان معه أبو 

َنا َيدِّي : بكر الصديق فحمل معه مجيع ماله ، تقول أءاء  َوَقْد َذَهَب    أَبُو ُقَحاَفَة    َفَدَ َل َعَليثْ
أََبِت ِإنَُّه َقْد تَثَرَك لََنا    قُثْلُت َكالَّ يَا  ِ َالِِه َمَع نَثْفِسِه قَاَلتْ    َفَجَعُكْم    أَلَرَاُه َقْد َواللَِّه ِإينِّ  َبَصرُُه فَثَقالَ 

رًا َكِثريًا قَاَلتْ   ِفيَها َماَلُه ُثَّ  َكاَن َأيب َيَضعُ  اْلبَثْيتِ     ُكوَّةِ  َفَأَ ْذُت َأْحَجارًا فَثتَثرَْكتُثَها فَثَوَضْعتُثَها يف  َ يثْ
َها ثَثْوبًا ُثَّ َأَ ْذُت بَِيِدِه فَثُقْلتُ  أََبِت َضْع َيَدَك َعَلى َهَذا اْلَماِل قَاَلْت فَثَوَضَع َيَدُه    يَا  َوَضْعُت َعَليثْ

 َواللَِّه َما قَاَلْت اَل    َباَلغ     َهَذا َلُكْم  َويف  فَثَقاَل اَل بَْأَس ِإْن َكاَن َقْد تَثَرَك َلُكْم َهَذا فَثَقْد َأْحَسنَ  َعَلْيهِ 
 .180َأْن ُأْسِكَن الشَّْيَخ ِبَذِلكَ    أََرْدُت    َوَلِكينِّ َقْد  تَثَرَك لََنا َشْيًئا

ومل تكن املرأة املسلمة . وكانت أءاء بنت عمي  ممن هاير إى احلبشة ث إى املدينة 
  َأيب ُموَسى    ن عَ  . تبتغي يف ذلك إال التقرب إى اهلل والدفاع عن دينها والتضحية يف سبيله

َصلَّى اللَُّه    َحْفَصَة َزْوِج النَّيبِّ    َعَلى    َقِدَم َمَعَنا  َوِهَي ممَّنْ     بِْنُت ُعَمْي    َأْءَاءُ    َوَدَ َلْت  :"...قَالَ  
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  َحْفَصَة    َعَلى    ُعَمُر    َيَر َفَدَ َل ِفيَمْن َها   النََّجاِشيِّ    زَائَِرًة َوَقْد َكاَنْت َهاَيَرْت ِإَى    َوَسلََّم  َعَلْيهِ 
  ُعَمُر    قَاَل     بِْنُت ُعَمْي    َأْءَاءُ     َمْن َهِذِه قَاَلتْ    َأْءَاَء    ِحنَي رََأ     ُعَمُر    ِعْنَدَها فَثَقاَل    َوَأْءَاُء  
  قَاَل َسبَثْقَناُكْم بِاهلِْْجَرِة فَثَنْحُن َأَحق  ِبَرُسوِل اللَِّه  نَثَعمْ     َأْءَاءُ    احْلََبِشيَُّة َهِذِه اْلَبْحرِيَُّة َهِذِه قَاَلْت  
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه    ُكْنُتْم َمَع َرُسوِل اللَِّه  ِمْنُكْم فَثَغِضَبْت َوقَاَلْت َكالَّ َواللَّهِ    اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى 

َوَذِلَك    بِاحْلََبَشِة    اْلبُثَغَضاِء  ْم َويَِعُظ َياِهَلُكْم وَُكنَّا يف َداِر َأْو يف أَْرِض اْلبُثَعَداءِ َيائَِعكُ  يُْطِعمُ    َوَسلََّم 
َر َما َأْشَرُب َشرَابًا َح َّ أَذْكُ  َوامْيُ اللَِّه اَل َأْ َعُم  ََعاًما َواَل    اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى   يف اللَِّه َويف َرُسولِِه 
َصلَّى اللَُّه    لِلنَّيبِّ  َوَ ُْن ُكنَّا نُثْؤَذ  َوخُنَاُف َوَسَأذُْكُر َذِلكَ    َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى اللَّهُ    قُثْلَت لَِرُسوِل اللَِّه 

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه    فَثَلمَّا َياَء النَّيب   َواَل أَزِيُد َعَلْيهِ    أَزِيُغ    َأْكِذُب َواَل  َوَأْسأَلُُه َواللَِّه اَل    َعَلْيِه َوَسلََّم 
  وََكَذا قَاَل  قَاَل َكَذا وََكَذا قَاَل َفَما قُثْلِت َلُه قَاَلْت قُثْلُت َلُه َكَذا   ُعَمَر    قَاَلْت يَا َنيبَّ اللَِّه ِإنَّ    َوَسلََّم 

َواِحَدة  َوَلُكْم أَنْثُتْم أَْهَل السَِّفيَنِة  ْجَرة  لَْيَ  بَِأَحقَّ يب ِمْنُكْم َوَلُه َوأِلَْصَحابِِه هِ  
 .181"احلديث...ِهْجَرتَانِ 

اليت  اضت املرأة املسلمة غمارها يف ذلك العصر، ميدان السياسية ومن أبرز امليادين 
وسلم مرات ومرات ح   هيلفقد  ريت النساء يف غزوات الرسول صلى اهلل ع. احلرب والقتال

فمن سقاية . وحفلت كتب السري باحلديث عن بطولتهن ودورهن يف ذلك. آ ر غزوة غزاها
 ...اجليش إى صنع الطعام هلم إى املداوة والتطبيب إى الدفاع

غزو النساء وقتاهلن مع : احتت باب اجلهاد والسري عنوان مايف صحيحهومسلم فرد البخاري أوقد 
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه    النَّاُس َعْن النَّيبِّ  انْثَهَزمَ    ُأُحد     مَّا َكاَن يَثْومُ لَ  اَل قَ  َرِضَي اللَُّه َعْنُه    أََن      ْن عَ . الريال
َرتَاِن أََر  َ َدَم ُسوِقِهَما  َوِإنثَُّهَما   َوأُمَّ ُسَلْيم    َعاِئَشَة بِْنَت َأيب َبْكر    رَأَْيتُ  قَاَل َوَلَقدْ    َوَسلََّم    َلُمَشمِّ

ُقزَانِ   رُُه   َوقَالَ  اْلِقَرَب     تَثنثْ ُقاَلِن اْلِقَرَب   َغيثْ َواِه اْلَقْوِم ُثَّ تَثْرِيَعاِن  َعَلى ُمُتوهِنَِما ُثَّ تُثْفرَِغانِهِ   تَثنثْ يف أَفثْ
َواِه اْلَقْومِ  فَثَتْمآَلَهِنَا ُثَّ  َِيَئانِ   .182"فَثتُثْفرَِغاهِنَا يف أَفثْ

                                                 
 .8628رواه البخاري، املغازي، غزوة  يرب، حديث رقم  - 181
 .2114رواه البخاري، باب اجلهاد والسري، حديث رقم  - 182



 61 

يف    َأْ ُلُفُهْم   َغَزَوات   َسْبعَ    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    اللَِّه  َمَع َرُسولِ  َزْوتُ غَ :  قَاَلْت    أُمِّ َعِطيََّة  وعن  
 .183"َوأَُداِوي َيْرَحاُهمْ    َوأَُقوُم َعَلى َمْرَضاُهْم  رَِحاهلِِْم َوَأْصَنُع هَلُْم الطََّعامَ 

يَا َرُسوَل اللَِّه  فَثَقالَ   أَبُو  َْلَحَة    ا فَثَرآَها ِ ْنَجرًا َفَكاَن َمَعهَ   ُحنَثنْي     اختَََّذْت يَثْومَ   أُمَّ ُسَلْيم   نَّ أَ  أََن    عن  
قَاَلْت اختََّْذتُُه  َهَذا اخْلِْنَجرُ  َما ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ   َرُسوُل اللَّهِ  َمَعَها ِ ْنَجر  فَثَقاَل هَلَا  أُم  ُسَلْيم    َهِذهِ 

  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى   ِبِه َبْطَنُه َفَجَعَل َرُسوُل اللَِّه    بَثَقْرُت    اْلُمْشرِِكنَي  ا ِمينِّ َأَحد  ِمنْ ِإْن َدنَ 
 .184"َيْضَحكُ  
طَّاِب    ِإنَّ    ثَثْعَلَبُة ْبُن َأيب َماِلك     قَاَل   ِنَساء  ِمْن  بَثنْيَ    ُمُرو ًا    َقَسَم   َرِضَي اللَُّه َعْنُه    ُعَمَر ْبَن اخلَْ

َرُسوِل  َلُه بَثْعُ  َمْن ِعْنَدُه يَا أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي أَْعِة َهَذا ابْثَنةَ  َييِّد  فَثَقالَ    ِمْرط     فَثَبِقَي    اْلَمِديَنِة    ِنَساِء 
َأَحق     َسِلية   أُم     ُعَمُر    فَثَقاَل    أُمَّ ُكْلُثوم  بِْنَت َعِليٍّ    يُرِيُدوَن  الَّيِت ِعْنَدكَ    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    اللَِّه 

فَِإنثََّها      ُعَمرُ    قَاَل    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    بَاَيَع َرُسوَل اللَِّه  ممَّنْ    اأْلَْنَصاِر    ِمْن ِنَساِء    َوأُم  َسِلية     
 .185ختَِيةُ     أي ُأُحد     لََنا اْلِقَرَب يَثْوَم     تَثْزِفرُ    َكاَنْت 

نسيبة بنت كعب بن عمر بن : البطو  ومن النماذج التاريية البارزة يف متثيل هذا الدور
أءاء بنت عمرو بن مع  وشهدت بيعة الرضوانسلم أاوائل من كانت من  .عوف االنصارية

ن  رج زويها غزية بن عمرو وابناها إما يت ال .186عدي بن نايب احد  بين سلمة وهي أم منيع
ويف ُأحد كانت تقوم بفعاليات  .ح   ريت معهم متطوعة خمتارة ،حبيب وعبد اهلل اى ُأحد

 .مهمة فهي تسقي العطشى وتداوي اجلرحى وتطبب املرضى

مرة  ريت يف اول النهار كعادهتا لتسقي يرحى احلرب من املسلمني فانتهى  ا املطاف  ذاتو 
: وقد حدثت نسيبة عن وقعة ُأحد فقالت. وهو يف اصحابهصلى اهلل عليه وسلم  رسول اهلل اى

انكش  الناس عن رسول اهلل فما بقي إال نفر ال يتممون العشرة وأنا وابناي وزويي بني يديه 
ورآين رسول اهلل الترس معي فرأ  ريال موليا ومعه ترس فقال . نذب عنه والناس ميرون منهزمني
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 ،ته ويعلت أترتس به عن رسول اهللالق ترسك اى من يقاتل فالقى ترسه فأ ذ: ب الرتسلصاح
ح  يرح ابنها عبيد بن زيد ويعل دمه يسيل وهي الهية عنه بقتال االعداء ح  ناد  رسول 

اعصب يرحك فتنبهت اى ابنها واقبلت اليه ومعها عصائب قد اعدهتا للجراح : اهلل ابنها فقال
ث قالت البنها بعد ان انتهت من تضميد يراحه اهن   .والنيب واق  ين ر اليها فربطت يرحه 

قبل الريل الذي ضرب أث  .ومن يطيق ما تطيق أم عمارة: ليابين فضارب القوم فجعل النيب يقو 
لت ابنها فقال رسول اهلل هذا ضارب ابنك قالت نسيبة فاعرتضت له فضربت ساقه فربك قا

ه وقال استقدت يا أم عمارة ث اقبلوا يعلونه بالسالح ذت نوايأيم ح  ر فرأيت رسول اهلل يبتس
 .كقر عينك من عدوك وأراك ثأرك بعينح  أتوا على نفسه فقال النيب احلمد هلل الذي ظفرك وأ

عندما ناد  رسول اهلل اى محراء األسد فشدت عليها ثيا ا فما استطاعت من نزف الدم و 
فلما ريع رسول اهلل من احلمراء . تها وهي تداوي يراحاهتا املتعددة وأعياها اخلروج فباتت ليل

ارسل اليها عبيد اهلل بن كعب املازين يسأل عنها فريع اليه خبرب سالمتها ففرح بذلك ، وكأنه  
كان قد افتقد مكاهنا مع اجملاهدين هناك فأراد ان يطمئن على سالمتها وان يشجعها ويرفع من 

ا أن قلبه الكبري ورسالته السماوية تتسعان لكل من نذر قلبه لالسالم ، واهنا معنوياهتا وان يبني هل
 . جبهادها ذاك حازت عند ر ا درية اجملاهدين االبرار

قتال مسيلمة باليمامة وتطوعت للجهاد وللدفاع عن العقيدة االسالمية  ام عمارة شهدتكما 
ًا وافتقدت يدها يف تلك الوقعة كما وأبلت يف تلك الوقعة بالًء حسنًا ويرحت أحد عشر يرح

 .فقدت ولدها أيضاً وهي صابرة حمتسبة
ومن النساء املسلمات اللوا  شهدن الوقعات مع رسول اهلل يداوين ويطبن معاذة الغفارية وأم 
 منيع بنت عمر بن عدي بن سنان وهند بنت عمر بن حرام وأمية بنت قي  بن الصلت الغفارية

 .وغريهن كثريات
َصلَّى    تَثْيُت َرُسوَل اللَِّه أَ : قَاَلْت   َوَقْد َءَّاَها ِ   ر ِمْن َبيِن ِغَفا اْمرَأَة   َعِن   أَُميََّة بِْنِت َأيب الصَّْلتِ   نْ عَ و  

خَنْرَُج َمَعَك ِإَى  َأنْ فَثُقْلَنا َلُه يَا َرُسوَل اللَِّه َقْد أََرْدنَا     ِغَفار   َبيِن   ِمنْ  يف ِنْسَوة     َوَسلََّم  اللَُّه َعَلْيهِ 
َعَلى بَثرََكِة  فَثُنَداِوَي اجلَْْرَحى َونُِعنَي اْلُمْسِلِمنَي ِ َا اْسَتَطْعَنا فَثَقالَ    َ ْيبَثَر    َوْيِهَك َهَذا َوُهَو َيِسرُي ِإَى 
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 َعَلى   َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    وُل اللَِّه َرسُ    َفَأْرَدَفيِن    اللَِّه قَاَلْت َفَخَرْيَنا َمَعُه وَُكْنُت َيارِيًَة َحِديَثًة 

 .187" اْلَفْيءِ    لََنا ِمْن    َرَضَخ     َ ْيبَثرَ    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    فَثَلمَّا فَثَتمَل َرُسوُل اللَِّه  ....َحِقيَبِة َرْحِلهِ 

املواق  اليت ميكن اعتبارها  العديد منبعصر الرسالة شاركت املرأة املسلمة يف كما    
زويها وفر  فهذه زينب بنت رسول اهلل  أسلمت قبل  .احلاضر قرارات سياسية يف لغة العصر

وعندما حصلت معركة بدر كان أبو العاص بن الربيع يف ص  قريش ضد  .اإلسالم بينها وبينه
 ا زويها فلما رأ  املسلمني فوقع يف األسر وملا علمت زينب بذلك بعثت بقالدة هلا لتفتدي 

إن أردمت أن تطلقوا هلا أسريها فأ لقوه وبعث : رسول اهلل القالدة عرف أهنا لزينب فر  هلا وقال 
من يأتيه بزينب من مكة وحاول أهل زويها منعها من ذلك ولكنها استطاعت أ رياً رسول اهلل 

ح   رج مرة تايرًا إى أن تلحق بأبيها مع زيد بن حارثة وبقي زويها العاص بن الربيع  كة 
فأصابوا ما معه وقفل هاربًا ح  د ل على زينب حتت ينمل  بالد الشام فلقيته سرية للرسول

إى صالة الصبمل فكرب وكرب الليل فاستجار  ا فأيارته وياء يف  لب ماله فلما  رج رسول اهلل 
ت أبا العاص بن أيها الناس إين قد أير : الناس صر ت زينب من صفة النساء وأ ذت تقول 

أيها الناس هل ءعتم ما : فلما سلَّم رسول اهلل من الصالة أقبل على الناس فقال: قال . الربيع 
أما والذي نف  حممد بيده ما علمت بشيء من ذلك ح  ءعت : قال . نعم : ءعت   قالوا 

أي : نته فقال ث انصرف رسول اهلل  فد ل على اب. ما ءعتم أنه جيري على املسلمني أدناهم 
إن أردمت أن : و رج إى املسلمني فقال هلم. بنية أكرمي مثواه وال يلصن إليك فإنك ال حتلني له

يا رسول اهلل بل نرده عليه : فقالوا . تردوا عليه ماله أو أن تأ ذوه فهو يفء اهلل وأنتم أحق به
يا معشر قريش هل بقي : ل فردوه عليه ث قفل رايعاً إى مكة وأد  إى كل ذي مال حقه ث قا

أما أنا : فجزاك اهلل  رياً فقد ويدناك وفيًا كرميًا قال , ال : ألحد عندي مال مل يأ ذه   قالوا 
فأشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل واهلل ما منعين من اإلسالم عنده إال ختوف أن 
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يكم وفرغت منها أسلمت ث  رج ح  قدم ت نوا أين إمنا أردت أكل أموالكم فلما أداها اهلل إل
 . 188إليهيطلب زويته فردها رسول اهلل على رسول اهلل 

أنا أول امرأة قتلت  :سول اهلل يف يوم اخلثنثد  قثالتوهذه صفية بنت عبد املطثلثب عمة ر 
مثل هذا : رياًل فقد كان حسان بن ثابت معنا فمر بنا يهودي يطوف باحلصن فقلت حلسان 

يغفر اهلل لك لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا : لى أن يدل على عوراتنا فقم فاقتله قالال آمنه ع
 .189وأ ذت عموداً ونزلت فضربته ح  قتلته -شدت وسطها  -فاحتجزت . 

وكانت رفيدة األنصارية خترج للمعركة لتداوي اجلرحى وتسقي العطشى فكان هلا  يمة تداوي 
ندما أصيب سعد بن معاذ يف معركة اخلند  قال رسول وع ،اجلرحى وحتتسب ذلك عند ر افيها 

 190ايعلوه يف  يمة رفيدة ح  أعوده من قريب: اهلل

  َمكََّة    فَثْتمِل  َلمَّا َكاَن يَثْومُ  قَاَلْت    أُمِّ َهاِنئ   َعْن ف .وقد أيارت أم هانئ بنت أيب  الب عام الفتمل
اْلغَُباِر    َرْهَجُة    َوَعَلْيِه    َوَسلََّم  َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ    ِإْذ  ََلَع َرُسوُل اللَِّه ِ  ِمْن اْلُمْشرِِكنَي  مَحَْوْينِ    َأَيْرُت  

  َأَيْرُت    قُثْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه    َهاِنئ   ِبَفاِ َتَة أُمِّ    ِ َا فَثَلمَّا َرآين قَاَل َمْرَحًبا    ُمتَثَوشًِّحا    ِمْلَحَفة     يف 
َفَسَكَبْت    َفاِ َمَة    أَمَّْنِت ُثَّ أََمَر  َوأَمَّنَّا َمنْ    َأَيْرِت    َمْن    َأَيْرنَا    اْلُمْشرِِكنَي فَثَقاَل َقْد  َوْيِن ِ  ِمنْ محَْ  

 . 191ُضًحى   َمكََّة    فَثْتمِل  ْومَ ِبِه َوَذِلَك يثَ    ُمتَثَلبًِّبا    َفَصلَّى مَثَاِن رََكَعات  يف الثثَّْوِب  فَثتَثَغسََّل ِبهِ    َلُه َماًء 

وهكثثثثذا شثثثثهد التثثثثاريخ اإلسثثثثالمي يف ذلثثثثك العصثثثثر العديثثثثد مثثثثن املواقثثثث  والقثثثثرارات الثثثثيت  
أسهمت املرأة املسلمة يف صنعها وفق ما قرره الشرع من ضوابة وأصثول وقواعثد لتثؤدي دورهثا يف 

 .بناء اجملتمع وتشكيل األمة
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 .400، ص 4اإلصابة، ج. 128، ص 4ابن كثرين البداية والنهاية، ج. 242، ص 2سري أعالم النبالء، ج - 189
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 الفصل السادس
 االجتماعية التنمية فيالمسلمة دور المرأة 

   
عّدة تعريفات للتنمية االيتماعية ت هر مجيعها أمية مشاركة الدولة األمم املتحدة أصدرت 

 .واألها  يف التخطية هلذه التنمية إى يانب التأكيد على قضية التكامل القومي
للنمو  إى أّن هدف برامج التنمية االيتماعية هو حتقيق ال روف السابقةمع مها تشري  و

وهذه الربامج . االقتصادي أو هتيئة املناا املادي وتقدمي خمتل  التسهيالت اإلمنائية الالزمة
وممارسة األنشطة , تتضمن حتسني مستو  البىن التحتية يف جماالت الطر  واإلسكان والزراعة

ك عن  ريق وتطبيق برامج احلوار الدميقرا ي وذل, الوظيفية يف جماالت الصحة والتعليم والرتفيه
 .192تفعيل عمل الندوات لتحديد احلايات واملشكالت ورسم  طة العالج

مه بيه ماشرات تقدم الم تمع مساهمة لتاكد أن الدراسات االجتماعية الحديثة تأتي و 
 طة تنموية البد أن تعتمد يف يهودها فأي  .نسائه في النشاو االجتماعي واالقتصادي

 .وصفها نص  القو  البشرية يف اجملتمععلى مشاركة املرأة جبانب الريل ب
وقد ياء اإلسالم مؤكدا دورهاث ناهيا عن أي . امليدان واملرأة املسلمة عنصر فعال يف هذا

وكان املسجد هو امللتقى االيتماعي والثقايف والسياسي لكافة األفراد . تعطيل للقيام  ذا الدور
 . يف اجملتمع املسلم األول

ن الذهاب إى املسايد ح  ولو  ممنع النساء عن مي صلى اهلل عليه وسلم هنى النيب الكر من هنا 
 روج النساء إى املسايد : وقد ياء يف صحيمل البخاري حتت عنوان. كان ذلك يف وقت الليل

ُهَما    اْبِن ُعَمَر    َعْن  يف الليل والغل    ِإَذا   :"قَالَ   َسلََّم َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ  النَّيبِّ  َعنْ  َرِضَي اللَُّه َعنثْ

 .193"َفْأَذنُوا هَلُنَّ  ِإَى اْلَمْسِجدِ  ِنَسا ُُكْم بِاللَّْيلِ  اْسَتْأَذَنُكمْ 

                                                 
192  - U.N. Social Progress though Community Development. New York: Bureau Of 

Social Affairs 1955. pp. 6 - 8. ، (6916، 2مكتبة القاهرة احلديثة، ط: القاهرة)تنمية اجملتمع وتن يمه  شوقي، عبد املنعم 
.41ص   
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اْلَمْسِجِد  َتْشَهُد َصاَلَة الص ْبمِل َواْلِعَشاِء يف اجلََْماَعِة يف   لُِعَمرَ    اْمرَأَة    َكاَنْت  قَاَل  اْبِن ُعَمرَ   َعْن و   
َهاين قَالَ   ُعَمَر    مِلَ خَتُْرِينَي َوَقْد تَثْعَلِمنَي َأنَّ  َفِقيَل هَلَا مَيْنَثُعُه  َيْكَرُه َذِلَك َويَثَغاُر قَاَلْت َوَما مَيْنَثُعُه َأْن يَثنثْ

 .194َمَساِيَد اللَّهِ  اَل مَتْنَثُعوا ِإَماَء اللَّهِ   ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ    قَثْوُل َرُسوِل اللَِّه 
ِمْن اخْلُُروِج ِإَى  اَل مَتْنَثُعوا النَِّساءَ  :"ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ    قَاَل َرُسوُل اللَِّه  قَاَل    اْبِن ُعَمرَ     َعنْ  

  قَاَل فَثَزبَثَرُه    اًل َدغَ    فَثَيتَِّخْذنَُه  اَل نََدُعُهنَّ َيُْرْينَ   اْبن  لَِعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمرَ   َقالَ فََ   اْلَمَساِيِد بِاللَّْيِل 
 .195" اَل َنَدُعُهنَّ  َوتَثُقولُ    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    أَُقوُل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َوقَالَ  اْبُن ُعَمَر  

بل إن هذا احلق مل يسقة عنها ح  بعد وقوع حادثة اعتداء على امرأة وهي يف  ريقها  
 .إى املسجد لصالة الصبمل

تُرِيُد الصَّاَلَة    َوَسلََّم  َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ    اْمَرأًَة َ َرَيْت َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه  َأنَّ    َواِئل  اْلِكْنِديِّ ن فع
َها َرُيل     فَثَتَجلََّلَها    فَثتَثَلقَّاَها َرُيل   َها َفَصاَحْت فَاْنطََلَق َوَمرَّ َعَليثْ َقاَلْت ِإنَّ َذاَك فثَ  فَثَقَضى َحاَيَتُه ِمنثْ

فَثَعَل يب َكَذا  فَثَقاَلْت ِإنَّ َذاَك الرَُّيلَ    اْلُمَهاِيرِيَن    ِمْن    ِبِعَصابَة     الرَُّيَل فَثَعَل يب َكَذا وََكَذا َوَمرَّْت 
َها َوأَتَثوْ    َوَقَع    أَنَُّه  وََكَذا فَاْنطََلُقوا َفَأَ ُذوا الرَُّيَل الَِّذي ظَنَّتْ  بِِه  َها فَثَقاَلْت نَثَعْم ُهَو َهَذا َفأَتَثْواَعَليثْ

َها فَثَقاَل يَا   َوَقَع    بِِه لِيُثْرَيَم قَاَم َصاِحبُثَها الَِّذي  فَثَلمَّا أََمرَ    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    َرُسوَل اللَِّه   َعَليثْ

لِلرَُّيِل  َوقَاَل لِلرَُّيِل قَثْواًل َحَسًنا َوقَالَ  َغَفَر اللَُّه َلكِ  َقدْ اْذَهيب فثَ    َرُسوَل اللَِّه أَنَا َصاِحبُثَها فَثَقاَل هَلَا 
َها اْرمُجُوُه َوقَاَل َلَقْد تَابَ    َوَقَع    الَِّذي  ُهمْ    اْلَمِديَنِة    تَثْوبًَة َلْو تَابَثَها أَْهُل  َعَليثْ  .196"َلُقِبَل ِمنثْ

 ميثل مركزا ثقافيا املسجد آنذاك بل كان ومل يكن املسجد وارتياده جملرد أداء الصلوات 
. مات خمتل  األنشطة والفعاليات وااليتماعاتلوايتماعيا وسياسيا يزاول فيه املسلمون واملس

 . وأداء الصلوات واحد من هذه األهداف
 

 نَّ أََ   َعاِئَشَة    َعْن ياء فيه . نوم املرأة يف املسجد :اأورد البخاري حتت باب الصالة عنوانوقد 
َصلَّى    َفَجاَءْت ِإَى َرُسوِل اللَِّه  ....َفَأْعتَثُقوَها َفَكاَنْت َمَعُهمْ    اْلَعَرِب    َسْوَداَء حلَِيٍّ ِمْن  َكاَنتْ  َولِيَدةً  

                                                 
 .506رواه البخاري، باب اجلمعة، حديث رقم  - 194
 .142رواه مسلم، باب الصالة، حديث رقم  - 195
 .1848رواه الرتمذي، باب احلدود عن رسول اهلل، حديث رقم  - 196
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قَاَلْت    ِحْفش     اْلَمْسِجِد َأْو  يف    ِ َباء     َفَكاَن هَلَا    َعاِئَشُة    َفَأْسَلَمْت قَاَلْت    اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
 .197.."َفَكاَنْت تَْأتِييِن فَثَتَحدَُّث ِعْنِدي

فَاِ َمَة بِْنِت    َدَ ْلَنا َعَلى    :"الشعيبقَاَل  ويف رواية فا مة بنت قي  ما يؤكد هذا املعىن حيث 
َنا    قَثْي    َنا    َفَأحْتََفتثْ َفَسأَْلتُثَها َعْن اْلُمطَلََّقِة    ُسْلت     وِيَق سَ    ِبُرَ ب  يُثَقاُل َلُه ُرَ ُب اْبِن  َاب  َوَأْسَقتثْ

َأْن أَْعَتدَّ يف أَْهِلي    اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى   تَثْعَتد  قَاَلْت  َلََّقيِن بَثْعِلي َثاَلثًا َفَأِذَن ِ  النَّيب   َثاَلثًا أَْينَ 
فَاْنطََلْقُت ِفيَمْن اْنطََلَق ِمْن النَّاِس قَاَلْت َفُكْنُت  اِمَعًة قَاَلتْ النَّاِس ِإنَّ الصَّاَلَة يَ  فَثُنوِدَي يف  قَاَلتْ 

 .198.."اْلُمَؤ ََّر ِمْن الرَِّيالِ    اْلُمَقدَِّم ِمْن النَِّساِء َوُهَو يَِلي  يف الصَّ ِّ 
بضوابطه  - حرص المرأة في ذلك واهتمامها بالمشاركة والحضور في المس دإن 

أدى إلى تفاعلها مع قضايا  -مه عدم التطي  واالحتشام ونحو ذلك الشرعية المعروفة
ليتها مساو إشعارها بو   -بمفهومها المعاصر–اشتراكها في التنمية االجتماعية م تمعها و 

ت ا  م تمعها وأمتها ووقوفها المستمر على األحداث الواقعة بل وإسهامها في التميير ا
  .والتعبير عه رأيها

هيم لد  النساء والريال على حد سواء حني ياء تأكيد النيب صلى اهلل عليه وتأكدت هذه املفا
 . وسلم لتلك احلقيقة وتبني للجميع أمية تلك املشاركة

 يَثْومَ    اخْلُُدوِر  َذَواتِ    َأْن خُنْرَِج    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    َرُسوُل اللَِّه  َمَرنَاأَ   :"أُمَّ َعِطيَّةَ  تقول 
ملَْ  َوَدْعَوَة اْلُمْسِلِمنَي قَاَل فَثَقاَلْت اْمرَأَة  يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنْ  اْلِعيِد ِقيَل فَاحْلُيَُّ  قَاَل لَِيْشَهْدَن اخْلَيثْرَ 

ْحَداُهنَّ ثَثْوب  َكْيَ  َتْصَنُع قَاَل تُثْلِبُسَها َصاِحَبتُثَها  199". َائَِفًة ِمْن ثَثْوِ َا َيُكْن إِلِ
التعثثثاليم السثثامقة واملمارسثثات الفريثثدة بعثثثدد مثثن املستشثثرقني والكتثثاب الغثثثربيني  لقثثد حثثدت هثثذه

املنصفني إى االعرتاف  ا قدمه النيب الكرمي للمرأة املسلمة بصفة  اصثة وللمثرأة وقضثيتها بشثكل 
لثو ريعنثا إى زمثن هثذا النثيب ، ملثا ويثدنا عمثال "   - هنثري دي كاسثرتي -املستشر يقول . عام

كثثرية   اء أكثر مما فعله هذا الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، فالنساء مدينات لنبيهن بأمورأفاد النس
                                                 

 .022اب الصالة، حديث رقم رواه البخاري، ب - 197
 .8288رواه مسلم، صحيمل مسلم، باب الفنت وأشراط الساعة، حديث رقم  - 198
 .611رواه أبو داود، سنن أيب داود،  روج النساء يف العيد، حديث رقم - 199
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ويف القثثرآن آيثثات سثثاميات يف حقثثوقهن ومثثا جيثثب هلثثن علثثى الريثثال ، رفعثثت مكثثانتهن بثثني النثثاس
 نثع عوامثل الفسثاد الناشثئة عثن ( اإلسثالم)وير  القار ء من مجيع تلك اايثات مقثدار اهتمثام ..

للمسثثثلمني ( أصثثبحت)ولقثثد..بثثني املسثثلمني لكثثي جيعثثل األزواج واابثثاء يف راحثثة ونعثثيم التعشثثق 
وتولدت يف نفوسثهم ملكثات احلشثمة ,عمال  ا ياء يف القرآن أو يف احلديث ,أ ال  خمصوصة 

ويثثاء هثثذا مغثثايرا اداب األمثثم املتمدنثثة اليثثوم علثثى  ثثة مسثثتقيم ومثثزيال ملثثا عسثثاه كثثان , والوقثثار
والفثثثر  بثثثني احلشثثثمة عنثثثد .شثثثرقيني إى الشثثثهوات لثثثوال هثثثذه التعثثثاليم والفثثثروضحيثثثدث عثثثن ميثثثل ال

 . 200"  املسلم وبينها عند املسيحي كما بني السماء واألرض
لقثثد أحثثدث : " وكتبثثت يريثثدة املونيتثثور الفرنسثثية مثثرة تصثثور احثثرتام اإلسثثالم ونبيثثه للمثثرأة فتقثثول 

بية يف اجملتمع اإلسثالمي ، فمنحهثا حقوقثا واسثعة ، لعر املرأة ا اإلسالم ونبيه تغيريا شامال يف احرتام
 .201"تفو  يف يوهرها احلقو  اليت منحناها للمرأة الفرنسية 

                                                 
 .عماد الدين  ليل، قالوا عن اإلسالم: نقال عن - 200
 .املرأة وحداثة القرن الواحد والعشرين. 5015العدد  2221ديسمرب  18هث  1022 رمضثان 82السبثت  يريدة الشر  األوسة،: نقال عن - 201
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 الثاني الباب 
 الخالفة  في عصور التنموي دور المرأة 

 
 العصر الراشدفي  التنموي دور المرأة: األول الفصل

السثثائدة يف اجملتمثثع النبثثوي  ثثاه  التثثزم اجملتمثثع املسثثلم يف العصثثر الراشثثد بثثالن رة واألعثثراف
وبثثثثرزت العديثثثثد مثثثثن الشخصثثثثيات . املثثثثرأة، فاسثثثثتمرت املثثثثرأة يف ممارسثثثثة دورهثثثثا يف البنثثثثاء واإلنشثثثثاء

النسائية اللوا  سامن يف تنشئة أييال من كبار العلماء وعلى رأسثهن أمهثات املثؤمنني مثن أمثثال 
 .عائشة وأم سلمة وحفصة رضي اهلل عنهن

كمثثا  . ر واضثثمل يف احلثثروب والسثثلم ال يتلثث  كثثثريا عثثن دورهثثا يف العصثثر النبثثويوكثثان للمثثرأة دو  
قثثد شثثهدت املثثرأة خمتلثث  فتوحثثات الشثثام ف. يف سثثري الفتوحثثات االسثثالمية دورهثثا البثثارز كثثان هلثثا

 .والعرا  ومصر
ليثثت شثثعري مثثن هثثذا : ومثثن ذلثثك مثثا يثثاء عثثن  ولثثة بنثثت األزور الثثيت قثثال عنهثثا  الثثد بثثن الوليثثد

 اهلل انه لفارس شجاع ث اتبعه  الد والناس وكثان هثذا الفثارس اسثبق النثاس املشثاركني الفارس وامي
وقد محل على عساكر الروم كأنه النار احملرقة فزعزع كتائبهم وحطم مثواكبهم ث غثاب يف وسثطهم 
وقثثد قتثثل ريثثاال وينثثدل أبطثثاال وقثثد عثثرض نفسثثه للهثثالك ث ا ثثرت  القثثوم غثثري مكثثرتث  ثثم وال 

وقثثد كانثثت أتثثت لتطلثثب أ اهثثا . علثثى كثثرادي  الثثروم يف النثثاس وكثثثر قلقهثثم عليثثه ثثائ  وعطثث  
 .202سنا وقاتلت قتال الفرسان األفذاذوابلت بالءا ح. ضرار األسري عند الروم

وتثذكر كتثثب التثثاريخ هلثثذه الفارسثثة موقفثثا آ ثثر وقفثت فيثثه  طيبثثة يف نسثثاء املسثثلمني اللثثوا  وقعثثن 
لوج الروم ويكون أوالدكن محري بقية تبع أترضني بأنفسكن عيا بنات :" يف أسر الروم حيث قالت

هل الشثرك فثأين شثجاعتكن وبثراعتكن الثيت نتحثدث  ثا عثنكن يف احيثاء العثرب وحماضثر عبيدا أل
 ثثذوا  ..احلضثثر وال أراكثثن اال  عثثزل عثثن ذلثثك وأين أر  القتثثل علثثيكن أهثثون مثثن هثثذه املصثثائب

ى هؤالء اللئام فلعل اهلل ينصثرنا علثيهم أو نسثرتيمل مثن أعمدة اخليام وأوتاد اال ناب و مل  ا عل
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معثثرة العثثرب فقالثثت عفثثرة بنثثت غفثثار واهلل مثثا دعثثوت اال مثثا هثثو احثثب الينثثا ممثثا ذكثثرت ث تناولثثت  
كثثل واحثثدة عمثثودا مثثن أعمثثدة اخليثثام وصثثحن صثثيحة واحثثدة وألقثثت  ولثثة علثثى عاتقهثثا عمثثود 

لمة بنثثت زراع ولبثثىن بنثثت حثثازم ومزروعثثة اخليمثثة وسثثعت مثثن ورائهثثا عفثثرة وأم أبثثان بنثثت عتبثثة وسثث
بنثثثت عملثثثو  وسثثثلمة بنثثثت النعمثثثان ومثثثثل هثثثؤالء رضثثثي اهلل عثثثنهن فقالثثثت هلثثثن  ولثثثة ال ينفثثثك 
بعضثثكن عثثن بعثث  وكثثن كاحللقثثة الثثدائرة وال تتفثثرقن فثثتملكن فيقثثع بكثثن التشثثتيت وحطمثثن رمثثاح 

قثوم علثى هامتثه القوم واكسرن سيوفهن قال فهجمثت  ولثة امثامهن فثأول مثا ضثربت ريثال مثن ال
بالعمود فتجندل صريعا والتفت الروم ين رون ما اخلرب فاذا هم بالنسوة وقد أقبلن والعمد بأيديهن 
فصاح بطريق يا ويلكن ما هذا فقالت عفرة هذه فعالنا فلنضربن بثالقوم  ثذه االعمثدة وال بثد مثن 

ا عثن النسثوة وال تبثذلوا قطع اعماركم وانصرام أيالكم يا أهل الكفر قال فجاء بطثرس وقثال تفرقثو 
فيهن السيوف وال أحد منكم يقتل واحدة منهن و ذوهن اسار  ومثن وقثع مثنكم بصثاحبيت فثال 
ينلها  كروه فتفر  القوم علثيهن وحثدقوا  ثن مثن كثل يانثب ورامثوا الوصثول الثيهن فلثم جيثدوا اى 

فرسثثه فثثاذا تثثنك  عثثن  ذلثك سثثبيال ومل تثثزل النسثثاء ال يثثدنوا الثيهن أحثثد مثثن الثثروم اال ضثثربن قثوائم
 . 203"ح  قتلن ثالثني فارسا من الروم يواده بادرت النساء باالعمدة فيقتلنه ويأ ذن سالحه

النسثوة واعتمثادهم علثيهن فقثد  طثب  الثد  التثاريخ ثقثة اجلنثد املسثلمني  ثؤالء كما تثروي كتثب
قت عثنكن وفتحثت هذه أبواب اجلنة قد فتحت لكن وابواب النار قد أغل:" بن الوليد فيهن قائال

العثثدائكن واعلمثثن اين اثثثق بكثثن فثثان محلثثت  ائفثثة مثثن الثثروم علثثيكن فقثثاتلن عثثن أنفسثثكن وان 
راينت أحدا من املسلمني قد وى هاربا فدونكن واياه باالعمدة وارمني بولده وقلن له اين توى عن 

أيهثا االمثري  أهلك ومالك وولدك وحرميك فانكن ترضني بذلك اهلل تعاى فقالت عفراء بنت غفار
واهلل ال يفرحنا اال أن منوت أمامك فلنضثربن ويثوه الثروم ولنقثاتلن إى أن ال تبقثى لنثا عثني تطثرف 

 .204"واهلل مانبا  إذا رمينا الروم كله قال فجزاهن  ريا
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اليت  ريت للقتال يف معركة أينادين زوية إبان بن سعيد بن العاص  وتذكر كتب التاريخ منهن 
فلمثا ءعثت  ثوت بعلهثا أتتثه تتعثثر يف أذياهلثا اى ان وقعثت عليثه ، هثد مثن العثرسوكانت قريبثة الع

فلمثثا ن رتثثه صثثربت واحتسثثبت ومل يسثثمع منهثثا غثثري قوهلثثا هنئثثت  ثثا أعطيثثت ومضثثيت اى يثثوار 
 وقاتلت مع الناس قتاال مل ير مثلثه وكانثت أرمثى النثاس بالنبثل، ث مضت تقاتل يف سبيل اهلل ربك

 .205"امللك ح  قتلت توما صهر
وكثثثثان دور املثثثثرأة بثثثثارزا يف سثثثثاحات القتثثثثال واملعثثثثارك الضثثثثارية كمعركثثثثة الريمثثثثوك والقادسثثثثية  

ا الثثزبري بثثن وغريهثثا فهثثذه أءثثاء بنثثت أيب بكثثر تقاتثثل وحتثثرس معسثثكر املسثثلمني إى يانثثب زويهثث
 . العوام

قثال ال الثه إال  فكلمثا،   فارسثني قثد لقيثاهأيثدور اذ ر أن ابا عبيدة أمري اجليش كان  ذكر الواقدي
اهلل قاال حممد رسول اهلل فقثرب أبثو عبيثدة منهمثا فثاذا مثا الثزبري بثن العثوام وزويتثه أءثاء بنثت أيب 
بكر الصديق فسلم عليهما وقال يا أبن عمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مثا الثذي أ ريكمثا 

اهلل صثلى اهلل عليثه وسثلم قال الزبري  ثرس املسثلمني وذلثك أن أءثاء قالثت   يثا ابثن عمثة رسثول 
الليلثثة عثثن احلثثرس  ثثا حلقهثثم مثثن التعثثب يف اجلهثثاد  ثثول  ان املسثثلمني مشثثتغلون بأنفسثثهم يف هثثذه

يثثومهم فهثثل لثثك ان تسثثاعدين علثثى حثثرس املسثثلمني فأيبتهثثا اى ذلثثك فشثثكرما أبثثو عبيثثدة وعثثزم 
 .206عال ومل يزاال كذلك اى الصباحعليهما أن يريعا فلم يف
على مقومات  املرأة حاف تو . الراشد تغريا واسعا يف وضع املرأة املسلمة ومل يشهد العصر

شخصثثثثيتها، واسثثثثتمرت يف ممارسثثثثة دورهثثثثا وقامثثثثت  جهثثثثود فعثثثثال يف التعلثثثثيم والسياسثثثثة واحلثثثثرب 
 .واملشاركة يف إدارة دفة األمور يف الدولة

وبثثثرزت . ة وغريهثثثاشثثثاركت النسثثثاء يف احلثثثروب واملعثثثارك املختلفثثثة كمعركثثثة الريمثثثوك، والقادسثثثيفقثثثد 
سثثلمى بنثثت حفثثة يف القادسثثية مثثع : العديثثد مثثن النسثثاء اللثثوا   لثثد التثثاريخ أءثثائهن مثثن أمثثثال

شاركت نساء املسثلمني األ ريثات يف منطقثة الفثرات اجلنثويب عنثدما اشثتد كما   .أيب حمجن الثقفي
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شثهدنا :" أم كثثريتقثول يف ذلثك . القتال بني املسلمني بقيادة جماشع بن مسثعود واملغثرية بثن شثعبة
القادسثثية مثثع أزواينثثا فلمثثا أتانثثا أن قثثد فثثرغ مثثن النثثاس شثثددنا علينثثا ثيابنثثا وأ ثثذنا اهلثثراوي ث أتينثثا 
القتلثثى فمثثا كثثان مثثن املسثثلمني سثثقيناه ومثثا كثثان مثثن املشثثركني أيهزنثثا عليثثه وتبعنثثا الصثثبيان نثثوليهم 

 . 207"ذلك ونصرفهم به
ا بعث  م ثاهر التغثري، مثن د ثول النسثاء إال أن حركة الفتوحات اإلسثالمية أد لثت معهث

 .واجلواري غري العربيات إى البيوتات اإلسالمية يف اجلزيرة العربية وغريها
وقد ياءت مع تلك اجملموعات بعث  العثادات الفارسثية والبيزنطيثة، الثيت ظهثرت واضثحة 

كثة اجملتمثع كثان إال أن تأثريهثا يف مسثرية وحر . 208يف األ عمة واأللبسة واألشربة املسثتحدثة آنثذاك
 اصة وأن الغالبية من هؤالء أصبحوا مسلمني بفضل تسثاممل املسثلمني وحسثن رعثايتهم . حمدودا

 . 209هلم، واليت بلغت حد إيراء القوت والعطاء على اجملذومني واملرضى منهم
وحافظ اجملتمع املسلم األول على استقرار عاداته وتقاليده اإلسالمية إى حد كبري، كمثا مل يشثهد 

 .انفتاحا واسعا كما شهده يف عصور الحقة
حريصثا كثل احلثرص علثى  -الذي شهد عصثره الكثثري مثن الفتوحثات –رضي اهلل عنه  وكان عمر 

التثثثزام املسثثثلمني بتلثثثك العثثثادات والتقاليثثثد املبنيثثثة علثثثى التمسثثثك بالبسثثثا ة يف العثثثيش والبعثثثد عثثثن 
 . نفتمل من  الل حركة الفتمل اإلسالميالتعقيد وما حيمله من معاين يديدة على اجملتمع الفيت امل

 يثثاء يف  طبتثثه بعثثد انتصثثار املسثثلمني يف معركثثة القادسثثية الثثيت حثثاز فيهثثا املسثثلمون مثثن األمثثوال
ع بعضثثنا لثثبع  فثثاذا عجثثز ذلثثك ين حثثرية علثثى ان ال ار  حايثثة اال سثثددهتا مثثا اتسثثإ:" الكثثثري
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م مثن نفسثي مثثل الثذي وقثع سثينا يف عيشثنا حث  نسثتو  يف الكفثاف ولثوددت انكثم علمثتأعنا ت
 .210.."فيها لكم ولست معلمكم اال بالعمل

يريد بثذلك حتثرمي تلثك امل ثاهر أو رفضثها بثإ ال  بقثدر مثا كثان يثروم احلفثاظ علثى  ومل يكن عمر
يف اجملتمثع والبيئثة، ميكثن  أو  فرة فجائية تقاليد اجملتمع األول والرغبة يف عدم إحداث نقلة سريعة

 .يدة املد  على اجملتمعأن يكون هلا آثار بع
وقد ظهرت تلك السياسة يف العديد من اإليراءات الثيت قثام  ثا عمثر، ومنهثا حرصثه علثى  ميثع 
اجلنثثد والفثثاحتني وعثثائالهتم يف مراكثثز معينثثة مت تشثثييدها مباشثثرة بعثثد الفثثتمل، وأصثثبحت فيمثثا بعثثد 

 .211مدنا كبرية
علمثثاء االيتمثثاع املعاصثثرين، هثثل وقثثد قثثام عمثثر برتسثثيخ قاعثثدة ايتماعيثثة مهمثثة، هثثي حمثثل ن ثثر 

 !.التحوالت والتغريات تتخذ صورة ثورية أم يلزم أن تكون تطورا سلميا متدريا لضمان االستقرار
عليلله  باسللتمرارية المللنهج العلمللي اللل ي اختطلله الرسللول صلللى اهومتيثثز ذلثثك العصثثر  

علثيهم  ثا أوتثوا مثن  وسثار الصثحابة رضثوان اهلل. استنباو األحكلام للوقلائع المختلفلةيف  وسلم
 .فهم واضمل وإ الع قريب على منهج القرآن الكرمي والسنة النبوية يف ذلك

وبقيثثت املشثثروعية العليثثا للقثثرآن والسثثنة ومثثن ث إمجثثاعهم وايتهثثاداهتم املبنيثثة علثثى الن ثثر يف تلثثك  
 . األصول وفهم الواقعة املعنية باحلكم فيها

احلركثة العلميثة الواسثعة الثيت تعكث  اهتماماهتثا وموقعهثا وكان للمرأة املسثلمة نصثيب وافثر يف تلثك 
وبثثرزت املثثرأة املسثثلمة يف ذلثثك امليثثدان كثثذلك، واحتف ثثت بالتعثثاليم والتقاليثثد الثثيت . 212يف اجملتمثثع

 .أرساها اإلسالم

                                                 
أبثو احلسثن علثي  :ان ر كثذلك مواقفثه عنثد قدومثه إى اجلابيثة وزهثده يف م ثاهر األ ثة والسثلطان. 01، ص 4ابن كثري، املريع السابق، ج - 210

أبثثثثثو الفثثثثثداء عبثثثثثد اهلل القاضثثثثثي، دار الكتثثثثثب العلميثثثثثة، بثثثثثريوت، : ، حتقيثثثثثقالكامثثثثثل يف التثثثثثاريخ، (ه182)وف بثثثثثأبن األثثثثثثري بثثثثثن أيب الكثثثثثرم املعثثثثثر 
 .805، 2م، ج1654/ه1024

ومثن املعاصثثرين . 11م، 1025/1655، مؤسسثثة الرسثالة، بثثريوت، دراسثثة وثقيثة للتثثاريخ اإلسثالمي ومصثادرهحممثد مثثاهر محثادة، : أن ثر - 211
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م، ص 1651/ه1021دار النهضثثة العربيثثة، بثثريوت، ، تثثاريخ الدولثثة العربيثثةالسثثيد عبثثد العزيثثز السثثامل، . 182م، ص 1658/ه1028بثثريوت، 
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، أهلتها لتشارك بفاعلية يف احلياة سماتجبملة من الهذا العصر اتصفت املرأة املسلمة يف و
هلا من قوة الشخصية، والقدرة العقلية وفصاحة اللسان وحسن الفهم والبيان، العامة، فقد كان 

 .الكثري والقدرة على الصرب والثبات

 :يف ذلك العصر ومن العاملات املربزات

روت عن علي  .ةالصهباء العدوية البصرية العابد معاذة بنت عبد اهلل السيدة العاملة أم -
ديثها حمتج به يف الصحاح وثقها حيىي بن ح. بن أيب  الب وعائشة وهشام بن عامر

ا أبو الفرج بن اجلوزي وفاهتا يف سنة ثالث رّ ، أكانت حتيي الليل عبادة  ،معني
 .213ومثانني

عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة بن عدس األنصارية النجارية املدنية الفقيهة   -
ديج وأ تها أم هشام حدثت عن عائشة وأم سلمة ورافع بن   .تريبة عائشة وتلميذهتا

بنت حارثة   حدث عنها ولدها أبو الريال حممد بن عبد الرمحن وابناه حارثة ومالك 
وابن أ تها القاضي أبو بكر بن حزم وابناه عبد اهلل وحممد والزهري وحيىي بن سعيد 

عن ابن شهاب عن القاسم . عاملة  فقيهة حجة كثرية العلموكانت  األنصاري وآ رون
ه قال   يا غالم أراك حترص على  لب العلم أفال أدلك على وعائة قلت بن حممد أن

. فأتيتها فويدهتا  را ال ينزف: يقول.بلى قال عليك بعمرة فإهنا كانت يف حجر عائشة
ا تلفوا يف وفاهتا فقيل توفيت سنة مثان وتسعني وقيل توفيت يف سنة ست ومئة وحديثها  

 .214كثري يف دواوين اإلسالم

روي أن عمر بن إبداء الرأي واملشورة فقد التنمية الثقافية من  الل ملرأة يف وشاركت ا
ال : اخلطاب قد ساءه مغاالة الناس يف مهور بناهتم، فصعد املنرب ومحد اهلل فأثىن عليه ث قال 

                                                                                                                                                 
 .م1668صمة الدين كركر، املرأة يف العهد النبوي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،  :للمزيد رايع - 212
 826، ص 0سري أعالم النبالء، مريع سابق، ج - 213
 .825، ص 0سري أعالم النبالء، ج - 214
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 صلى اهلل عليه وسلمأعرف من زاد يف الصدا  على أربعمائة درهم   فقد كان رسول اهلل 
فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان اإلكثار يف ذلك تقو  وأصحابه الصدا  

يا : عند اهلل أو مكرمة ملا سبقتموهم إليها، ث نزل املنرب، فاعرتضته امرأة من قريش  فقالت
هنيت الناس أن يزيدوا يف صدقاهتم على أربعمائة   قال نعم ،قالت أما ءعت : أمري املؤمنني 

َوِإْن أََرْدمُتُ اْسِتْبَداَل َزْوج  ﴿قولثه تعثاى : وأي ذلثك   قالت : آن   قال اهلل يقول يف القر 
قال  ﴾ يًناَمَكاَن َزْوج  َوَءاتَثْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا َفاَل تَْأُ ُذوا ِمْنُه َشْيًئا أَتَْأُ ُذونَُه بُثْهَتانًا َوِإمْثًا ُمبِ 

أصابت امرأة وأ طأ : ر، وقثال قولتثه املشهورة اللهم غفراً، كل الناس أفقه من عم: عمر 
 .﴾عمر 

امرأة ويعرتف خبطأه  فهذا أمري املؤمنني رغم مكانته وهيبته عند املسلمني يصغي إى نصمل 
، ويدل على مد  اإلحرتام والتقدير الذي كانت وبصحة قوهلا، وهذا من متام العقل واحلكمة

 .  حت ى به املرأة يف صدر اإلسالم 
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 في عصر الخالفة األمويةالتنموي دور المرأة : الثاني لالفص
 

 تمهيد

ن ثام شهد هثذا العصثر حتثوال كبثريا يف التويثه السياسثي واإلداري للمجتمثع املسثلم، ومثال 
واقتبسثوا العديثد مثن العثادات  اصثة فيمثا يتعلثق بثاحلكم والسياسثة  احلكم يف عهثدهم إى امللكيثة

 . 215ويف بع  النواحي االيتماعية
النثثايم عثثن حركثثة  -عثثب االنفتثثاح الواسثثع علثثى األمثثم وأصثثحاب احلضثثارات واألديثثان السثثابقةول

. دورا مهمثثثا يف تسثثثريع عمليثثثة التغثثثري يف بثثثىن اجملتمثثثع املسثثثلم يف ذلثثثك العهثثثد -الفتوحثثثات الواسثثثعة
واسثثتمرت . فتقاليثثد الثثبالد املفتوحثثة مل تلثثغ بصثثورة هنائيثثة سثثواء أكانثثت ايتماعيثثة أو إداريثثة و وهثثا

 .تمعات املفتوحة، وبصور متفاوتةك التقاليد واألعراف يف تلك اجملتل
علثى أصثحاب الثدور  ومحلت هذه العناصر معها عاداهتثا وتقاليثد شثعو ا وثقافتهثا وفرضثت ذوقهثا

 . 216اليت احتضنتها
وتطثثثثورت احليثثثثاة االيتماعيثثثثة يف العهثثثثد األمثثثثوي تطثثثثورا هثثثثائال، فتفثثثثنن النثثثثاس يف العثثثثيش 

الفثثثرش واألواين، كمثثثا د ثثثل فثثثن الغنثثثاء واملوسثثثيقى يف ذلثثثك العهثثثد عثثثن  ريثثثق واملالبثثث  واملبثثثاين و 
 . 217األسر  الذين محلوا معهم فنوهنم الغنائية وموسيقاهم

 :يقول ابن  لدون يف بداية شيوع تلك ال اهرة يف اجملتمع املسلم

                                                 
 ن اال اهثثثاتتكثثثو إبثثثراهيم بيضثثثون، : ومثثثن الكتابثثثات املعاصثثثرة أن ثثثر علثثثى سثثثبيل املثثثثال. 228، ص 5أن ثثثر اليعقثثثويب، مريثثثع سثثثابق، ج - 215

وممثا  ثدر اإلشثارة إليثه يف هثذا الصثدد أن املعلومثات املتثوفرة عثن . ومثا بعثدها 108، 1658/ه1028دار اقثرأ، بثريوت،  السياسية يف اإلسثالم،
صثادر املتثوفرة ال التاريخ األموي معلومات قليلة تصل حد الندرة فقد بدأ تدوين التاريخ اإلسالمي يف أوا ثر العصثر األمثوي واألوائثل العباسثي، فامل

كمثا  ثدر اإلشثارة إى أن أغلثب املثؤر ني املسثلمني  . ختلو من نزعة تعصبية حتمل معها م اهر البعد عن املوضوعية تأثرا بالوضع السياسثي آنثذاك
: تعصثبة ضثد التثاريخ األمثويأن ر يف الكتابثات التارييثة امل. كانوا مؤر ة سياسيني، مل ت هر مالممل االهتمام بالنواحي االيتماعية أو األسرية فيه

وقثثثد أشثثثار عثثثدد غثثثري قليثثثل مثثثن املثثثؤر ني إى م ثثثاهر تثثثأثر األمثثثويني بثثثالن م البيزنطيثثثة يف احلكثثثم واحليثثثاة . 22حممثثثد مثثثاهر محثثثادة، مريثثثع سثثثابق، 
، مكتبثة النهضثة 12، طينيف العصر العباسي الثا والديين والثقايف وااليتماعيالسياسي  تاريخ اإلسالمحسن إبراهيم حسن، : أن ر. االيتماعية

 .882، 1ج، م1652املصرية، مصر، 
 م، الفصل الثالث، 1666فا مة  ور، املرأة يف الشعر األموي، منشورات احتاد الكتاب العرب،  - 216

 . 281، 2ج، مريع سابق، تراث اإلسالم، يوزي  شا ت، كليفورد بوزورث: أن ر يف ذلك - 217
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الثثرتف وغلثثب علثثيهم الرفثثه  ثثا حصثثل هلثثم مثثن  -أي العثثرب املسثثلمون -فلمثثا يثثاءهم " 
ألمثثم صثثاروا إى نضثثارة العثثيش ورقثثة احلاشثثثية واسثثتحالء الفثثراغ وافثثرت  املغنثثون مثثن الفثثثرس غنثثائم 

، وغنثثثوا مجيعثثثا بالعيثثثدان والطنثثثابري واملعثثثازف وصلللاروا ملللوالي للعلللربوالثثثروم فوقعثثثوا إى للحجثثثاز 
والزمامري، وءع العرب تلحينهم لألصوات فلحنوا عليها أشعارهم وظهر باملدينثة عثدد مثن املغنيثني 

أمثثال  ثثوي  وسثائب يثاثر مثثوى عبيثد اهلل بثن يعفثثر ومثا زالثت صثثناعة الغنثاء تتثثدرج إى أن   مثن
 . 218"كملت أيام بين العباس

وهثثذا هثثو الطثثور الثالثثث يف مصثثطلمل ابثثن  لثثدون وتفسثثريه للتثثاريخ،  ثثور الفثثراغ والدعثثة لتحصثثيل 
 . 219مثرات امللك مما تنزع  بائع البشر إليه

مجيلثة وعثزة : سثاعا مثن املغنثني يف قصثور بعث  اخللفثاء مثثلوكانت شهرة املغنيات أكثر ات
 . 220الرتف والسماع والطربمشاركة واسعة يف األ ذ باللهو و  وكان هلن. امليالء وسالمة وحبابة

مع بروز هذه امل اهر على اجملتمع املسلم، برزت ظواهر ايتماعية يديدة كعادة حجب و 
 .النساء وعزهلن

كثد :" فتقثول إكيثل املثرأةيف كتا ثا  -الكاتبة املنصثفة الشثهرية –نج وتشري إى ذلك كارن أرمسرتو 
 نظلام الحلريمأن النساء يف فجر اإلسثالم كثن يتمثتعن بقثدر كبثري مثن احلريثة ولقثد مثارس اإلسثالم 

  222.."بعد اتصاله باملسيحية البيزنطية اليت كانت تعامل نساءها  ذا الن ام 221

                                                 
 .652، 2ج، ابن  لدون، مريع سابق - 218
 .068، 2ابن  لدون، املقدمة، مريع سابق، ج - 219
 .ه1812زينب فواز، الدر املنثور يف  بقات ربات اخلدور، مطبعة بوال ، القاهرة، : وان ر كذلك.  ور، مريع سابق - 220

اصثثة بالنسثثاء يف قصثثور هثثذا املصثثطلمل يشثثيع اسثثتخدامه بثثني املثثؤلفني الغثثربيني بن ثثرة سثثلبية غالبثثا، فيطلقثثه الثثبع  مثثنهم علثثى األينحثثة اخل - 221
  . اخللفاء

222 - K. Armstrong, The Gospel According to Woman, Em Tree Books, London, 1986, pp.2-3. 

، دار احلقيقثثة، احلضثثارة اإلسثثالمية يف عصثثرها الثثذهيبدومنيثثك ويثثانني سثثورديل، : ويف أثثثر تقاليثثد الثثبالد املفتوحثثة علثثى حيثثاة اجملتمثثع املسثثلم، أن ثثر
ويتبثثثارد إى أذهثثثان الغثثثربيني التسثثثوية بثثثني ن ثثثام احلثثثرمي والتسثثثري الثثثذي كثثثان شثثثائعا ممارسثثثا يف البيئثثثة . ومثثثا بعثثثدها 121، 1م، ج1652 بثثثريوت،

 ,Ida Nicolaisen  .56-51، 1، ج8وأن ر أمحد أمني، ظهر اإلسالم، مكتبة النهضة املصرية، مصر، ط. املسيحية حتت تأثريات بيزنطية
 Women in Islamic Societies, Curzon Press Ltd, London, 1983,p. 4. Wiebke Walther, In Islam Women From 

Medieval To Modern times, Markus Wiener Publishing, Princeton & New York, 1993, p. 70. 
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ية واسعة، فقد انتقل الصحابة رضوان اهلل عليهم كما شهد هذا العصر حركة علمية وفقه
ويف هنايثة عهثد الصثحابة، . إى األمصار، والت  حوهلم أعداد هائلثة مثن  بقثات اجملتمثع املختلفثة

 . محل ييل التابعني تلك الثروة العلمية عنهم، واليت ازدهرت يف ذلك العصر وما تاله
 دور المرأة التنموي في ذلك العصر

وقد حفظ التاريخ . ر ملحوظ يف احلياة العلمية وااليتماعية والسياسيةكان للمرأة دو 
تدل شواهد كثرية أن أبواب التعليم كما . واق  شجاعةأءاء العديد من النسوة اللوا  وقفن م

قد نبغ بفضل ذلك عدد كبري من النساء العربيات، و حة و والثقافة  ختل  صنوفهما كانت مفت
 .للغة وش  أنواع املعارف والفنونحلديث والفقه واوبرزن يف علوم القرآن وا

ومن هؤالء . بل لقد كانت منهن معلمات فضليثات خترج على أيديهن كثري من أعالم اإلسالم
 :العاملات

فقيهة كان الريال يقر ن  هجيمة ويقال يهيمة تابعية عابدة عاملة أم الدرداء الصغري اءها -
 جبامع دمشق وكان عبد امللك بن مروان جيل  يف حلقتها عليها ويتفقهون يف احلائة الشما 

 .223اغل عليها وهو  ليفة رضي اهلل عنهمع املتفقهة يشت

هلا روايات كثرية وقد قرأت القرآن وعمرها اثن  عشر سنة وكانت فقيهة   عاملة    ام اهلذيل -
 .224من  يار النساء عاشت سبعني سنة

ك زوية اخلليفة عمر بن عبدالعزيز حينما  لب امللمة بنت عبدومن هؤالء النسوة فا 
إليها يف أن ترد ما معها من حلي ويواهر إى ببت املال فردته مجيعا ومل يبق هلا منه شيء وبقيت 

فلما انتقلت . تعيش مع زويها حالة التقش  والضيق مع اتساع اخلالفة وامللك إى أن تويف

                                                 
 .05، ص 6ابن كثري،البداية والنهاية، ج - 223
 .822، ص 6ابن كثري، البداية والنهاية، ج - 224
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كال واهلل : مالك وإين رددته إليك فخذيه فقالتإن عمر ظلمك يف : اخلالفة إى أ يها قال هلا
 .ال آ ذه فما كنت ال يعه حيا وأعصيه ميتا

وقد أثبتت كتب . وكان للمرأة حضور واسع يف اجملال  واملنتديات األدبية وااليتماعية
التاريخ واألدب أءاء عدد من اخلطيبات العربيات اللوا  د لن على عدد من اخللفاء يعرضن 

امهن من أمثال عكرشة بنت األ رش وسودة بنت عمارة وأم كلثوم بنت علي بن حايات أقو 
 .أيب  الب

كما ا هت  ائفة منهن إى حفظ القرآن الكرمي ورواية احلديث والعلم باالنساب ورواية 
ومنهن عائشة بنت  لحة وكلثم املخزومية و رقاء العامرية وعمرة اجلمحية اليت كان منزهلا . الشعر

 . شعراء جيتمعون فيه ويتناشدون الشعرملتقى لل

فهذه أءاء بنت  تصويب والتصحيمل يف جمتمعها،وقد تثصثدت الثمرأة بشجاعة ويرأة لل
إن ولدك أحلد يف  ":أيب بكر يد ل عليها احلجاج عندما قتل ولدها عبد اهلل بن الزبري فيقول هلا 

كذبت واهلل لقد كان : فقالت له  .هذا البيت وإن اهلل أذاقه من عذاب أليم وفعل به ما فعل 
بارًا بوالديه صوامًا قوامًا فلقد أ ربنا رسول اهلل  أنه سيخرج من ثقي  كذابان اا ر منهم شر 

أما الكذاب فقد رأيناه وأما  املبري فال أ الثك إال إياه ، فلقد أفسدت . من األول وهو مبري 
 . 225"كعليه دنيثاه وأفسد عليثك آ رت

ت الشريد وكانت امرأة فصيحة اللسان عاشت يف زمن معاوية بن أيب سفيان، ومنهن آمنة بن
 .226وروت كتب األدب الكثري من مواقفها معه يف الدفاع عن زويها عمر بن احلمق اخلزاعي

                                                 
 .04، ص 1كحالة، مريع سابق، ج  - 225
 .12-11، ص 1كحالة، مريع سابق، ج  - 226
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ومنهن أرو  بنت احلارث بن عبد املطلب كذلك وكانت امرأة معروفة بفصاحة اللسان واجلرأة يف 
 . 227قول احلق

لكان أن السيدة نفيسة بنت احلسن األنور بن زيد األبلج ابن احلسن بن علي بن فقد ذكر ابن  
 .أيب  الب، كان هلا  صر جمل  علم حضره اإلمام الشافعي نفسه، وءع عليها فيه احلديث

يف خمتل  و نطا   فرص التعلم والثقافة متاحة للجواري أنفسهن يف أوسعكما كانت 
آالفًا من اجلواري املربزات يف علوم القرآن واحلديث والفقه ويد األمر الذي أ. العصور اإلسالمية

وكتب التاريخ واألدب العريب مملوءة بأ بار هؤالء . واللغة واألدب وش  أنواع املعارف والفنون
اجلواري وما بلغنه من شأو بعيد يف ميادين العلوم وااداب، وما كان هلن من فضل يف النهوض 

 .سالميةبالثقافة العربية واإل

بثثثل إن هثثثذه ااثثثثار لتثثثدل علثثثى أنثثثه قثثثد نبثثثغ مثثثن اجلثثثواري معلمثثثات فضثثثليات ختثثثرج علثثثى 
أنثثه كثثان البثثن نفثثمل الطيثثب : فمثثن ذلثثك مثثارواه املقَّثثري يف كتابثثه. أيثثديهن كثثثري مثثن أعثثالم اإلسثثالم

وبرعثثثت يف . املطثثثرف اللغثثثوي ياريثثثة أ ثثثذت عثثثن موالهثثثا النحثثثو واللغثثثة، ولكنهثثثا فاقتثثثه يف ذلثثثك
الكامل : األ ة، ومن ث ءيت بالعروضية وأهنا كانت حتفظ عن ظهر قلب كتايبالعروض على 

للمثثثربد واألمثثثا  ايب علثثثي القثثثا ، وتشثثثرحهما، وعليهثثثا درس كثثثثري مثثثن العلمثثثاء هثثثذين الكتثثثابني 
كثان ال _ وكانت يارية يف األصثل_وذكر ابن  لكان أن شهدة الكاتبة . وعنها أ ذوا العروض

. واألدب واخلة اجليثد اجلميثل، وأنثه قثد ءثع عليهثا وأ ثذ عنهثا  لثق كثثري يشق هلا غبار يف العلم
كثثان أبثثوه وزيثثراً، وأسثثرته غنيثثة وبيتثثه و  ،ويقثثول العالمثثة ابثثن حثثزم متحثثدثاً عثثن اجلثثواري يف قصثثر أبيثثه

وهثثن علمنثثين القثثرآن، وروينثثين كثثثرياً مثثن . ربيثثت يف حجثثورهن، ونشثثأت بثثني أيثثديهن: قصثثر ع ثثيم
 .ى اخلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثةاألشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثعار، ودربنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثين علثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 

                                                 
 .82-25، ص 1املريع السابق، ج - 227
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 دور المرأة في عصر الخالفة العباسية: الثالث فصلال
 

يف تلثثثك بثثرزت ظثثثاهرة التمثثثازج احلضثثاري بثثثني العثثثرب وغثثريهم مثثثن الثثثذين د لثثوا االسثثثالم 
  ،بشثثثثكل واضثثثثمل )م501 -م 482/ هثثثثث 282 - 182 (ولمثثثثن العصثثثثر العباسثثثثي األ ،احلقبثثثثة

رة اجلديثثدة الثثيت  ركة الفعالثثة يف صثثنع احلضثثامثثن تبثثين االسثثالم واملشثثاأهثثا  البلثثدان املفتوحثثة متكثثن و 
بثثثل حثثث  اجلماعثثثات الثثثيت مل تعتنثثثق االسثثثالم  وبقيثثثت علثثثى . سثثثالم ولغتهثثثا العربيثثثةكثثثان دينهثثثا اإل

يهوديتهثثا ومسثثيحيتها وصثثابئيتها مت اشثثراكها وفسثثمل اجملثثال هلثثا لكثثي تلعثثب ادوارا حضثثارية واداريثثة 
 .وسياسية معروفة

فمثثثن بثثثني سثثثبعة وثالثثثثني  ليفثثثة . بالنسثثثبة للخلفثثثاء العباسثثثيني وانتشثثثر الثثثزواج مثثثن غثثثري العربيثثثات 
ابو العباس السفاح، واملهدي بثن املنصثور، : عّباسي مل يكن من بينهم من هو عريب االم اال ثالثة

إى ترشثثيمل واد  تويثثه العباسثثيني للثثزواج مثثن اجلثثواري واالمثثاء . وحممثثد االمثثني بثثن هثثارون الرشثثيد
مشثثاركة املثثرأة السياسثثية بسثثبب التطثثورات االيتماعيثثة املتسثثارعة  يثثادداز ، و ابنثثائهم ملنصثثب اخلالفثثة

 .آنذاك
اى اكثثرب  بغثثداد ولثثتوحت. اجلثثواري والرقيثثقتضثثخما مهثثوال يف عثدد العصثثر العباسثثي وشثهد 

مدينثثثة يف ذلثثثك العصثثثر باسثثثترياد العبيثثثد، جيلبثثثون هلثثثا مثثثن كثثثل ا ثثثاء االرض، مثثثن غابثثثات افريقيثثثا 
وأصبحوا  بقة ايتماعية هلا وزهنا وأثرها البالغ األمية،  اصة فيما  .واصقاع تركستان ح  روسيا
  .228يتعلق بالنواحي االيتماعية

ن ثثام اقتصثثادي وسياسثثي عرفتثثه األمثثم والشثثعوب منثثذ القثثدم، ويريعثثه  Slaveryون ثثام الرقيثثق 
 Ancient Hanبعثثث  املثثثؤر ني إى القثثثرن الثثثثاين عشثثثر قبثثثل املثثثيالد يف الصثثثني القدميثثثة 

China . قد عرفته حضارات العامل القدمية من البابليثة إى املصثرية وغريهثا، كمثا سثامت  بقثة و
 .229الرقيق يف بناء العديد من املعامل احلضارية، فقد أوكلت إليها األعمال الشاقة

                                                 
 .54، 1، ج5أمحد أمني، ضحى اإلسالم، مكتبة النهضة املصرية، مصر، ط - 228

229 - Britanica Cd, Slavery. 
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اسثثثوا  بغثثثداد يف هثثثذا العصثثثر، اى الغثثثىن  ويريثثثع بعثثث  املثثثؤر ني كثثثثرة أعثثثداد العبيثثثد واجلثثثواري يف
وب اليت كان على الدولثة العباسثية  وضثها يف اصثقاع خمتلفثة ممثا أد  إى اتسثاع كثرة احلر و املادي 

 .الدولة وانتشار  ارة الرقيق انتشارا واسعا
وشثثثهد هثثثذا العصثثثر د ثثثول أعثثثداد هائلثثثة مثثثن النثثثاس يف اإلسثثثالم بكثثثل مثثثا حتملثثثه مثثثن  لفيثثثات  

الثثديانات األ ثثر  فقثثد كثثان لتسثثاممل املسثثلمني مثثع أصثثحاب . وثقافثثات وأعثثراف وتقاليثثد متباينثثة
ونعمثت واليثات الدولثة . وأها  البلدان املفتوحة أثر كبري يف د ول أعداد هائلة منهم يف اإلسالم

 .البيزنطية يف عهود املسلمني  الة من األمن والتساممل مل تشهدها يف عصورها املاضية مطلقا
يهثثا قثثد د لثثوا يف اإلسثثالم، ومل يغثثري املسثثلمون الثثن م السثثائدة يف الثثبالد املفتوحثثة  اصثثة وأن أهال

، وين ثر إليهثا 230وكانت املرأة يف بالد فارس على ويه اخلصوص تعثيش يف حالثة عزلثة يف الغالثب
 .ن رة دونية مقارنة بالريل

واستمرت احلالة بعد الفتمل على ما كانت عليه غالبا من انعزال النساء ومنع ا ثتال هن بالريثال  
كما انتشرت يف هذا العصر علثى .231بشؤون البيت واألوالدعموما، وحصر مهمة املرأة يف القيام 

ويثثثه اخلصثثثوص ظثثثاهرة تسثثثرب الروايثثثات اإلسثثثرائيلية إى كتثثثب التفسثثثري ومدوناتثثثه، عثثثن  ريثثثق مثثثن 
 232.د ل من اليهود والنصار  إى اإلسالم

وكان الدا لون يف اإلسالم مثن اليهثود  اصثة يثروون للمسثلمني مثا جيدونثه يف كتثبهم عثن 
ونقثثثل املسثثثلمون . بيثثثة وقصثثثة األمثثم السثثثابقة، والثثثيت وردت خمتصثثثرة يف القثثرآن الكثثثرميالقضثثايا الغي

العديثد مثن تلثك الروايثثات ود لثت كتثب التفاسثثري يف عصثر تثدوينها واعتمثثد العديثد مثن املفسثثرين 

                                                 
230 - Reubern Levy, The Social Structure of Islam, Cambridge University Press, Cambridge, 1969, p. 127. 

231 - Walther, Ibid, p. 6. - Barbara Freyer Stowasser., Women in the Quran, Traditions, and interpretation, 

oxford, 1994, p. 23. 

 
232

ومثا بعثدها  112م، 1652شر، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والندراسات إسالمية يف التفسري والتاريخ، أن ر حممد العزب موسى،   -
ا اهثات التفسثري يف فهثد الرومثي، : وأن ثر كثذلك حثول اإلسثرائيليات. وفيه إشارات من كتب املفسرين إى تأثرهم بالقصة والروايات اإلسثرائيلية

يف أوليفييثثه كاريثثه، . 68، ص 1جم، 1651/ه1024، رئاسثثة إدارة البحثثوث العلميثثة واإلفتثثاء والثثدعوة واإلرشثثاد، السثثعودية، القثثرن الرابثثع عشثثر
 . 128م، 1668/ه1018حممد رضا عجاج، الزهراء لإلعالم العريب، مصر، : ، ترمجةظالل القرآن ر ية استشراقية فرنسية

Georges C. Anawati, Arabization and Islamization in Medieval Egypt and Syria, Otto Harrassowitz, 

Germany, 1975,p. 36. 
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القثثثثدامى رمحهثثثثم اهلل علثثثثى تلثثثثك التثثثثأويالت واإلسثثثثرائيليات  اصثثثثة فيمثثثثا يتعلثثثثق خبلثثثثق حثثثثواء وآدم 
وألقثثثت غالثثثب تلثثثك التفاسثثثري بالالئمثثثة علثثثى حثثثواء وضثثثعفها أمثثثام إغثثثواء . و رويهمثثثا مثثثن اجلنثثثة

يقثول . الشيطان الذي مل  يتمكن من إغثواء آدم إال عثن  ريثق إغثواء حثواء ومثن ث اسثتدرايها لثه
وناداما ر ما أمل أهنكما عن تلكمثا الشثجرة وأقثل لكمثا ﴿: رمحه اهلل يف تأويل قوله تعاى  الطربي

 : بعد ذكره للسند دو مبنيإن الشيطان لكما ع
يثثثا رب أ عمتثثثين حثثثواء قثثثال حلثثثواء مل : مل أكلتهثثثا وقثثثد هنيتثثثك عنهثثثا قثثثال:قثثثال اهلل ادم" 

قثال ملعثون مثثدحور  -يعثين أبلثثي  -أ عمتثه قالثت أمثرتين احليثثة قثال للحيثة مل أمرهتثثا قالثت أمثرين
قوائمثثثك  أمثثثا أنثثثت يثثثا حثثثواء فكمثثثا دميثثثت الشثثثجرة تثثثدمني كثثثل شثثثهر وأمثثثا أنثثثت يثثثا حيثثثة فثثثأقطع

وسثثثرد . 233"فتمشثثثني علثثثى ويهثثثك وسيشثثثدا رأسثثثك مثثثن لقيثثثك اهبطثثثوا بعضثثثكم لثثثبع  عثثثدو
عثثن ابثثن :" الطثثربي رمحثثه اهلل روايثثة أ ثثر  يف ذلثثك عثثن ابثثن عبثثاس رضثثي اهلل عنهمثثا، يقثثول فيهثثا

حلوات : عباس قال ملا أكل آدم مثن الشثجرة قيثل لثه مل أكلثت مثن الشثجرة الثيت هنيتثك عنهثا قثال
قثثال فرنثثت حثثواء عنثثد أعقبتهللا أن ال تحمللل إال كرهللا وال تضللع إال كرهللا  قللدقثثال فثثإين  أمرتنللي

وتشثثثري كثثثل تلثثثك الروايثثثات إى أن حثثثي  املثثثرأة .  234"ذلثثثك فقيثثثل هلثثثا الرنثثثة عليثثثك وعلثثثى ولثثثدك
 . ومحلها نوع من الغضب والعقوبة اإلهلية اليت أنزهلا اهلل سبحانه على حواء وبناهتا من بعدها

رائيلية يلحثثثثظ التطثثثثابق بثثثثني املفثثثثاهيم الثثثثيت تشثثثثري إليهثثثثا تلثثثثك واملتأمثثثثل يف الكتابثثثثات اإلسثثثث
الروايثثثثثات املتوارثثثثثثة يف كتثثثثثب التفاسثثثثثري، وبثثثثثني التويهثثثثثات يف اليهوديثثثثثة والثثثثثيت أورثتهثثثثثا فيمثثثثثا بعثثثثثد 

أزيثثثد تعبثثثك حثثثني حتبلثثثني وباألويثثثاع تلثثثدين البنثثثني إى :" للمسثثثيحية، فقثثثد ورد يف سثثثفر التكثثثوين
 .235"زويك يكون اشتياقك وهو عليك يسود

 

                                                 
 .5،100الطربي، مريع سابق، ج - 233
وتعثثثرض تلثثك الروايثثثات . ومثثا بعثثدها288، 1ج. 200، 11وأن ثثثر كثثذلك نفثث  املريثثثع، ج. ومثثا بعثثدها 100، 5املريثثع السثثثابق، ج -234

 واألسثثا ري حثثول قصثثة  لثثق آدم وحثثواء وإ رايهمثثا مثثن اجلنثثة بأسثثانيد خمتلفثثة ولكنهثثا يف هنايثثة األمثثر تشثثري بوضثثوح إى ضثثع  حثثواء أمثثام إغثثواء
 . وقد وردت تلك القصة برمتها يف التوراة واألكيل. الشيطان، وحماوالهتا إلغواء آدم وإ رايه من اجلنة يف النهاية

 .8/11سفر التكوين،  - 235
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"From a woman sin had its beginning and because of her we all die. Eve had 

been responsible for Adam’s fall from Paradise, giving rise to speculation 

about women’s weakness of will and inability to reason. She seemed a 

creature of emotion and as such needed a steady hand”
236

. 

وتوارثللللت كتلللل  التفاسللللير علللللى اخللللتالف مناه هللللا ومشللللاربها تلللللك األباطيللللل ا سللللرائيلية 
المناقضللة لفلسللفة القللر ن فللي سللرد القصللا لمعنللى االعتبللار ملله غيللر تفاصلليل ال زئيللات 

 .  237التاريخية
كمثثا تناولثثت العديثثد مثثن اايثثات الكرميثثة واألحاديثثث الشثثريفة ضثثمن إ ثثار ال يفصثثل بوضثثوح بثثني 

مهثثثدت هلثثثا تلثثثك الروايثثثات، وبثثثني املبثثثادئ والتعثثثاليم العامثثثة الثثثيت أرسثثثتها ورسثثثختها  املفثثثاهيم الثثثيت
 .نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية، مما فتمل الباب ألفكار ور   اتسمت بالضبابية

لقثثد كانثثت تلثثك اإلسثثرائيليات سثثببا يف إفسثثاد املعثثىن الثثذي يبثثدو بثثادي الثثرأي مثثن اايثثات الكرميثثة 
تب التفاسري القدمية اليت أ ثذت باإلكثثار مثن اإلسثرائيليات وضثعت بثذلك إضافة إى أن بع  ك

 .238ستارا كثيفا بني اايات ونورانياهتا املشرقة
من املوت ألن قلبها مصثيدة  فويدت أن املرأة أمرّ …:" على لسان احلكيم يف سفر اجلامعةياء 

 .239"… االصا ح أمام اهلل ينجو منها أما اخلا ئ فيعلق وشبكة ويداها قيود 
وتتواصل التأويالت واألقوال يف العهد القدمي مو دة فلسفة اخلطيئة األزلية للمرأة والغوايثة الذاتيثة، 

وانعكسثت تلثك الفلسثفة يف العديثد . نلك الفلسفة اليت توارثتها الذهنيثة اليهوديثة يثيال بعثد ييثل
ذهنية اليهودية بالعديثد مثن من الكتابات واالدبيات يف الرتاث اليهودي وارتبطت صورة املرأة يف ال

 .األمور املمقوتة كاملوت والشعور بالعداوة ونشر البغضاء بني الكائنات قا بة يف العامل
كمثثا . فثثاملرأة منهثثا يثثاء الثثذنب وبسثثببها حيثثدث املثثوت وهثثي الثثيت يلبثثت الثثذنب واملثثوت للعثثامل 

وعلثثى . 240ة والضثثاللتثثرتبة صثثورهتا يف اجملتمعثثات علثثى تعاقبهثثا بالشثثيطان الثثذي هثثو رأس الغوايثث
 .اعتبار كل هذا ينبغي للمرأة أن تشعر باخلجل من كوهنا جمرد امرأة

                                                 
236 - Schmidt, A. J. Veiled and silenced, Mercer University Press, Georgia, 1989, p. 41. 

 .224، 2كثري، مريع سابق، جأبن  : أن ر يف ذلك على سبيل املثال - 237
 . 28م، 1651/ه1021، مكتبة اخلاكي، القاهرة، دراسات يف التفسري املوضوعي للقصة القرآينأمحد العمري،  - 238
 .25-21: 4: سفر اجلامعة - 239
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فثثال بثثد مثثن تنزيثثه القثثرآن الكثثرمي مثثن تلثثك القصثثة واألسثثا ري لثثئال  ثثاوز األقثثوال وعليثثه 
صثثلى  البشثرية واألسثثا ري اإلسثرائيلية جبثثذورها املنحرفثة، نصثثوص القثرآن الكثثرمي ومثا صثثمل عثن النثثيب

مثثن اعرتاضثثات وردود  - اصثثة يف العهثثود املبكثثرة –ومل ختثثل السثثاحة الفكريثثة  .241سثثلماهلل عليثثه و 
وكثان إ ثال  تسثمية إسثرائيليات علثى أي روايثة سثبب  . فعل عنيفة  اه اإلسرائيليات بشثكل عثام

وقثد مت رفث  تلثك الروايثات  اصثة مثا تعثارض منهثا ونثاق  أصثول . كاف لردها ورفضها مطلقثا
بيثثثثثد أن العديثثثثثد مثثثثثن اإلسثثثثثرائيليات مت تسثثثثثر ا إى كتثثثثثب التفاسثثثثثري . هثثثثثاومبثثثثثادئ الشثثثثثريعة وتعاليم

 . املختلفة

                                                                                                                                                 
240

 - Alvin John Schmidt, Veiled and Silenced How Culture shaped Sexist Theology, Georgia: Mercer 

University, 1989, p. 42. 
 .وما بعدها 58م، 1658/ه1021، مكتبة املنار، األردن،  مفاتيمل للتعامل مع القرآنصالح اخلالدي،  - 241
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 في التنمية الثقافية في ذلك العصردور المرأة : المبحث األول
اهتمامثثثثا  اصثثثثا للعلثثثثم واملعرفثثثثة، ورفعثثثثوا منزلثثثثة العلمثثثثاء وقربثثثثوهم العباسثثثثيون وّيثثثثه اخللفثثثثاء 

العلميثثة  ثثالل العصثثر العباسثثي األول بشثثكل  و صصثثوا جمثثال  للعلثثم واملنثثاظرة، فثثازدهرت احلركثثة
ووصثثثلت احلضثثارة اإلسثثثالمية ذروهتثثا ونبثثغ العديثثثد مثثن العلمثثثاء يف خمتلثث  احلقثثثول . واسثثع النطثثا 

 .242واملعارف، وظهر األئمة اجملتهدون وازدهرت حركة تدوين السنة و العلوم 
، Paradigms Shiftsوهذه الثورة العلمية سببها ما يصطلمل عليه يف تاريخ الفكر الديين 

وهثثثذا التحثثثول يف النمثثثوذج مثثثن منثثثوذج . التحثثثوالت الكثثثرب  يف النمثثثاذج املعتمثثثدة يف الفكثثثر الثثثديين
 The Age ofالعصثثثر الراشثثثد الثثثذي ميثثثثل مثثثا ميكثثثن تسثثثميته بعصثثثر وحثثثدة الفهثثثم والتفسثثثري 

Conformity & Uniformity  إى النمثوذج الثثاين التنثوع يف الفهثم والتفسثريThe Age of 

Diversity & Multiplicity of Approaches and attitudes . ومثثن ثّ ظهثثور ونشثثأة
عصللر اسللتقطابات فكريللة تتولللد عنلله ويسللوق إلللى ازدهللار الفكللر املثثذاهب والفثثر  وغريهثثا فهثثو 

 .وغنا 
ود ثثثل ذلثثثك العصثثثر إى يانثثثب هثثثذا كلثثثه، يف حركثثثة فقهيثثثة وايتماعيثثثة هائلثثثة، كمثثثا قثثثام  

م بتلبيثثة تلثثك احلايثثة مثثن  ثثالل ايتهثثاداهتم وأفكثثارهم والثثيت حتولثثت العلمثثاء مثثن التثثابعني وتثثابعيه
وهكثثثذا مضثثثت تلثثثك االيتهثثثادات واملنثثثاظرات . فيمثثثا بعثثثد إى مثثثذاهب، فصثثثار يف كثثثل بيئثثثة إمثثثام

للصب يف بلورة املذاهب الفقهية يف يو علمي يعك  أدب املناظرة واحلوار اإلسالمي من  الل 
ن يو التعصب لثرأي أو مثذهب مهمثا عثال شثأن صثاحبه يف حماورات الفقهاء البعيدة كل البعد ع

 .سبيل الوصول إى احلق
وانعكست تأثريات البيئة اليت عاشها كل واحد من هثؤالء األئمثة علثى  بيعثة املثنهج الثذي سثلكه 

فحياة احلجاز البسيطة البعيدة عثن التعقيثد والتطثور السثريع الثذي . يف أثناء تكون املذهب وتطوره

                                                 
 .وما بعدها 128م، 1651، 2، وكالة املطبوعات، كويت، طاملد ل للتشريع اإلسالميحممد فارو  النبهان،  - 242
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األ ثثر  كثثالعرا  والشثثام وفثثارس مثثثال، يعثثل الوقثثائع حمثثدودة باملقارنثثة مثثع غريهثثا،  شثثهدته املنثثا ق
 . 243فا تلفت ااراء تبعا ال تالف البيئة والعرف

. وهنا تشكلت مدرسة احلديث اليت التزمت بالتمسثك شثبه التثام باألحاديثث يف منهجهثا الفقهثي
ريع، فقثد بثرزت فيهثا ظثاهرة األ ثذ أما الكوفة وغريها من املنا ق اليت شهدت تطورات الفثتمل السث

بالرأي والبحث عثن العلثل واملقاصثد واألشثباه، واالعتمثاد علثى القيثاس العقلثي أكثثر مثن االعتمثاد 
 .على األحاديث واليت مل تتوفر لديهم بالشكل الذي توفر لغريهم من أصحاب احلديث

فاعللل الكبيللر كللان الم تهللد يمثللل مللر ة صللادقة تعكللس همللوم عصللر  ومتطلبللات زمانلله للتو 
وقد كانت بيئثة العثرا  . بينه وبيه البيئة التي تنشأ فيها اجتهاداته وتتبلور فيها أفكار  ومنه ه

بيئثثثثة  صثثثثبة منفتحثثثثة السثثثثتيعاب كثثثثّم هائثثثثل مثثثثن تلثثثثك ااراء، فقثثثثد كانثثثثت مثثثثدن العثثثثرا  مسثثثثرحا 
ر االهتمثام يف ومل تكن الناحية الفقهية وحدها حمو . لألعراف اجلديدة والثقافات القادمة مع الفتمل

 . اجملتمع، فقد ازدهرت فروع املعرفة املختلفة كالفلسفة والرياضيات والعلوم الطبيعية
شثثاركت املثثرأة يف تلثثك النهضثثة العلميثثة الواسثثعة وبثثرزت الكثثثريات مثثن النسثثاء ممثثن عثثرفن و 

 . وحفلت كتب الرتايم باحلديث عن منثرهن ومناقبهن. بالعلم والوعظ
بن إبراهيم الواع ة العاملة املسندة أم الفتمل األصثبهانية الوركانيثة كتبثت ا عائشة بنت حسنمنهن و 

رو  عنهثثثا احلسثثثني بثثثن  شثثثيوا كثثثثريين واإلمثثثالء عثثثن أيب عبثثثداهلل بثثثن منثثثدة خبطهثثثا وءعثثثت مثثثن 
 .244ه011توفيت . غريهمعبدامللك اخلالل وسعيد بن أيب الرياء و 

ن ولثدت نصثر أمحثد بثن الفثرج الثدينوريأيب بنثت احملثدث  شثهدةومنهن فخر النساء مسندة العثرا  
قثرأت عليهثا وكثان هلثا  ثة حسثن وتزويثت بثبع  وكثالء اخلليفثة  :قال ابن اجلثوزي.ه052سنة 

و الطت الدور والعلماء وهلا بثر و ثري وعمثرت حث  قاربثت املئثة توفيثت يف رابثع عشثر احملثرم سثنة 
الثثثذين تتلمثثثذوا علثثثى  وكانثثثت شثثثهدة متثثثنمل اإليثثثاة لكبثثثار العلمثثثاء .245أربثثثع وسثثثبعني وةثثث  مئثثثة

                                                 
 .880م، ص 1664/ه1015مكتبة الزهراء، مصر،  الرأي يف مدرسة احلجاز الفقهية،االيتهاد بأن ر يف هذا  ليفة بابكر احلسن،  - 243
 .828، ص 15سري أعالم النبالء، ج - 244
 .808، ص 22سري أعالم النبالء، ج - 245
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 دجيثثثة أم حممثثثد كانثثثت تغشثثثى أبثثثا عبثثثد اهلل أمحثثثد بثثثن حنبثثثل  :"تثثثاريخ بغثثثداد يثثثاء يف .246يثثثديها
وتسثثثمع منثثثه وحثثثدثت عثثثن يزيثثثد بثثثن هثثثارون وإسثثثحا  بثثثن يوسثثث  األزر  وأيب النضثثثر هاشثثثم بثثثن 
القاسثثم رو  عنهثثا عبثثد اهلل بثثن أمحثثد بثثن حنبثثل أ ربنثثا احلسثثن بثثن علثثي التميمثثي أ ربنثثا أمحثثد بثثن 
يعفثثثر بثثثن محثثثدان حثثثدثنا عبثثثد اهلل بثثثن أمحثثثد قثثثال حثثثدثتين  دجيثثثة أم حممثثثد سثثثنة سثثثت وعشثثثرين 

 .247"ومائتني وكانت  ئ إى أيب تسمع منه وحيدثها
ويف األنثثدل  حيثثث أنشثثأ األمويثثون دولثثتهم فيهثثا، بثثرز دور املثثرأة و صثثة صثثاحب نفثثمل  

 :منهن. الطيب فصوال لرتامجهن
رهثثثثا يف املغثثثثرب وقثثثثال اهنثثثثا مثثثثن اهثثثثل املائثثثثة حفصثثثثة بنثثثثت محثثثثدون مثثثثن وادي احلجثثثثارة ذك -

 .248الرابعة

حيثثثثان يف املقتثثثثب  مل يكثثثثن يف زماهنثثثثا مثثثثن حرائثثثثر  عائشثثثثة بنثثثثت امحثثثثد القر بيثثثثة قثثثثال ابثثثثن -
األندل  من يعدهلا علما وفهما وأدبا وشعرا وفصاحة متثدح ملثوك األنثدل  وختثا بهم  ثا 

أربعمائثة   وقثال  يعرض هلا من حاية وكانت حسنة اخلة تكتب املصاح  وماتثت سثنة
ومثثثثن النسثثثثاء العاملثثثثات يف هثثثثذا  .249يف املغثثثثرب إهنثثثثا مثثثثن عجائثثثثب زماهنثثثثا وغرائثثثثب أواهنثثثثا

 :العصر

عاملثثة فاضثثلة تفثثيت يف الفقثثه توفيثثت يف ريثثب ودفنثثت ت أم عيسثثى بنثثت إبثثراهيم احلثثريب كانثث -
 .250إى يانب أبيها رمحه اهلل تعاى

إنثثثه مل يكثثثن يف زماهنثثثا مثثثن حرائثثثر : "القثثثر يب عائشثثثة بنثثثت أمحثثثد القر بيثثثة الثثثيت قثثثال عنهثثثا -
األنثثدل  مثثن يعادهلثثا علًمثثا، وفهًمثثا وأدبًثثا وعثثزًا، كانثثت متثثدح ملثثوك األنثثدل ، حسثثنة اخلثثة، 
تكتب املصاح  والدفاتر، و مع الكتب، وتعىن بثالعلم، وهلثا  زانثة علثم كبثرية، توفيثت سثنة 

                                                 
 142، ص 28سري أعالم النبالء، ج - 246
 .088، ص 10اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بريوت، ج - 247
 .258، ص 0م، ج1665يوس  البقاعي، دار الفكر، : ي التلمساين، نفمل الطيب من غصن األندل  الر يب، حتقيقاملقر  - 248
 262، ص 0نفمل الطيب، ج - 249
 002، ص 10تاريخ بغداد، ج. 161، ص 11البداية والنهاية، ج - 250
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بثة، فصثيحة، كثان هلثا كانثت أديبثة أري: "هجرية، وقال علماء املغرب يف وص  عائشثة 022
 . ة حسن، كتبت يتيمة الدهر خبطها، يف مثانية عشر يزًءا، وهي حمفوظة ببجاية باملغرب

أم  لثثث  الشثثثحامية أم  لثثث  سثثثعيدة بنثثثت أيب القاسثثثم زاهثثثر بثثثن  ثثثاهر الشثثثحامي مثثثن أهثثثل  -
امثثرأة عفيفثثة سثثترية صثثاحلة   عاملثثة كانثثت قثثد أسثثنت وعمثثرت حثث  تفثثردت بروايثثة قطعثثة . نيسثثابور

 .251 ه804 توفيت بنيسابور سنة. احلة من احلديثص
امثرأة     .أم الفضل عائشثة بنثت أيب الفضثل بثن أمحثد الكمسثاين مثن أهثل مثرو مثن قريثة كمسثان -

  .252 ه826 ماتت بكمسان سنة .عاملة  فقيهة صاحلة من أهل اخلري والدين
ءعثت صثحيمل البخثاري صثاحلة حممثد بثن أيب حثامت املروزيثة كانثت عاملثة كرمية بنت أمحثد  ابثن  -

   .253على الكشميهين وقرأ عليها األئمة كاخلطيب وأيب امل فر السمعاين وغريما
يب احملاملي حدثت عن أمة الواحد بنت القاضي أيب عبد اهلل احلسني بن إءاعيل بن حممد الض -

اعيثثل سثثتيتة وهثثي أم القاضثثي أيب احلسثثني حممثثد بثثن أمحثثد بثثن القاسثثم بثثن إءااءهثثا . أبيهثثا وغثثريه
النثثاس،  تفثثيت كانثت  .كانثثت فاضثلة عاملثثة مثثن أحفثظ النثثاس للفقثثه علثى مثثذهب الشثثافعي.احملثاملي

وحف ثت القثرآن والفقثه علثى مثذهب الشثافعي والفثرائ  وحسثا ا والثدور والنحثو وغثري ذلثك مثن 
العلثثوم وكانثثت فاضثثلة يف نفسثثها كثثثرية الصثثدقة مسثثارعة يف اخلثثريات حثثدثت وكتثثب عنهثثا احلثثديث 

 .254 شهر رمضان من سنة سبع وسبعني وثالمثائةوتوفيت يف
ماتثثت  دجيثثة .  دجيثثة بنثثت موسثثى بثثن عبثثد اهلل الواع ثثة املعروفثثة ببنثثت البقثثال وتكثثىن أم سثثلم -

 .255بنت البقال يف مجاد  اا رة من سنة سبع وثالثني وأربعمائة
لثثثدت زينثثثب بنثثثت اخلليفثثثة أيب يعقثثثوب يوسثثث  بثثثن اخلليفثثثة أيب حممثثثد عبثثثد املثثثؤمن بثثثن علثثثي و  -

باألنثثدل  وتزويهثثا ابثثن عمهثثا أبثثثو زيثثد بثثن أيب حفثثة بثثن اخلليفثثثة أ ثثذت عثثن أيب عبثثد اهلل بثثثن 

                                                 
 .011ص  ،2أبو سعد السمعاين،  التحبري يف املعجم الكبري، دار الكتب العلمية، بريوت، ج- 251
 020، ص 2التحبري يف املعجم الكبري، ج - 252
 128، ص 12البداية والنهاية، ج - 253
 .002، ص 10تاريخ بغداد، ج - 254
 .001، 10تاريخ بغداد، ج - 255
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ابثثراهيم علثثم الكثثالم وغثثري ذلثثك وكانثثت   عاملثثة   صثثائبة الثثرأي معروفثثة بثثالتفو  علثثى نسثثاء أهثثل 
 8256توفيت سنة . زماهنا متحدثا بنباهة شأهنا

 :ومن األدبيات الشاعرات يف ذلك العصر
اخلطيب أيب حممد عصام بن اخلطيب أيب يعفر بن أمحد بثن حممثد بثن ابثراهيم بثن مهجة بنت  -

حيثثىي   أ ثثذت عثثن أبيهثثا ويثثدها وكانثثت أديبثثة شثثاعرة وتوفيثثت بقر بثثة سثثنة سثثبع عشثثرة أو مثثثان 
 .257عشرة وستمائة

يف احلضثارة اإلسثالمية،  عصثر اإلبثداع -ه282 -182 -ويعتثرب العصثر العباسثي األول
فكري والثقايف بني خمتل  األقوام واأليناس، ووصلت احلضثارة اإلسثالمية دريثة التالقمل ال متّ  قدف

 .النضج والكمال
وكثثثان . وشثثثاركت غالثثثب  بقثثثات اجملتمثثثع وشثثثرائحه يف تلثثثك احلركثثثة العلميثثثة والعمثثثران احلضثثثاري 

دها النبساط رقعة الدولة العباسية ووفرة ثروهتا ورواج  ارهتا أثر كبري يف  لق هنضة ثقافية مل يشثه
  . 258الشر  من قبل، ح  لقد بدا أن الناس مجيعا  البا للعلم أو أنصارا لألدب

                                                 
 .218، ص 0التكملة لكتاب الصلة، ج - 256
 .210، ص 0التكملة لكتاب الصلة، ج - 257

258 - Nicholson, Literary History of the Arabs, Cambridge, 1930, p281. 
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 دور المرأة في التنمية االجتماعية في العصر العباسي: المبحث الثاني
وسثامت ن ثرة  انتشر الغلمان واجلواري يف بيوت اخللفاء واألمراء واألغنياء انتشارا واسثعا،  

باسثثثيني  ثثثو الرقيثثثق، انتشثثثار ظثثثاهرة اسثثثتيالد اخللفثثثاء واألمثثثراء مثثثنهم  املسثثثاواة والعثثثدل مثثثن قبثثثل الع
لإلمثثاء واجلثثواري، فكثثان العديثثد مثثن اخللفثثاء العباسثثيني، مثثن أمهثثات روميثثات األصثثل أو فارسثثيات 

 . 259وكان العديد منهن أمهات للخلفاء العباسيني…أو تركيات
وقد بلغت أغلب …تمد على اهلل، املنتصر باهلل، املعتز باهلل، املع: منهم على سبيل املثال

هؤالء منزلة ع يمة من احل وة والسلطة والكلمة املسثموعة حث  يف شثئون احلكثم والسياسثة، وقثد 
وازدادت أعثداد الرقيثق مثثن . 260اشثتهر مثن أوالد اخللفثاء واألمثراء واألشثراف بأمهثاهتم املسثيحيات

ون الدولثثثثثة والسياسثثثثثة األتثثثثثراك بشثثثثثكل أوضثثثثثمل يف عهثثثثثد املعتصثثثثثم والثثثثثذي اعتمثثثثثد علثثثثثيهم يف شثثثثثئ
وحفلثثثت كتثثثب األدب باحلثثثديث عثثثن اجلثثثواري والغلمثثثان وظثثثرفهم، وجمثثثال  اللهثثثو . .261واحلكثثثم

 .262والشراب والسمر اليت كانت تلك الفئة عمادها وأساسها
، ف هثر لعامة من الناس  ثاه تلثك امل ثاهروهنا برزت ردود الفعل املختلفة لد  العلماء وا

 .263االنقطاع عن الدنيا والرغبة عنها، والتماس العزلة عن اجملتمع الزهاد يف اجملتمع ممن أرادوا
زهثد والتعبثد علثثى حيثاة الثرتف والبثذا، ف هثر العديثد مثثن ن ا تثارت المثوظهثر يف النسثاء 

وعلثثى هثثذا  صثثة صثثاحب . الواع ثثات املتعبثثدات ممثثن آثثثرن حيثثاة الزهثثد والقشثث  علثثى غريهثثا
 . 264نساء وفصل يف أ بارهن وأحواهلن بقات الصوفية فصوال لرتايم املتعبدات من ال

                                                 
259 - C. E. Bosworth, Barbarian Incursions: The Coming Of The Turks Into The Islamic World, Bruno 

Cassirer Publishers Ltd, Oxford, 1973, p. 4. 
دار إحيثاء الثرتاث العثريب، لنفيسثة، األعثال  ا، (ه812 (أبثو علثي أمحثد بثن عمثر بثن رسثته: أن ر حتت عنوان النبالء مثن أبنثاء النصثرانيات - 260

للنصثثار  واليهثثود يف  األوضثثاع القانونيثثة، حسثثن الثثزين: وأن ثثر كثثذلك. 05، 2ابثثن عبثثد ربثثه، مريثثع سثثابق، ج. 218، 4م، ج1655بثثريوت، 
 . وما بعدها 188م، ص 1655دار الفكر احلديث، بريوت، الديار اإلسالمية ح  الفتمل العثماين، 

 . 151، 8مريع سابق، ج أن ر ابن عبد ربه، - 261
تشكل القصائد الفاضحة مثديات التثدهور األ القثي والفسثاد املستشثري بثني بعث  الطبقثات يف اجملتمثع، وكانثت تلثك القصثائد انعكاسثا  - 262

  .م1646، إحسان عباس، الثقافة، بريوت: الذ رية يف حماسن أهل اجلزيرة، حتقيق، أن ر أبو احلسن علي التغليب الشنرتيين ابن بسام. هلا
 .وما بعدها 86، مريع سابق، نشأة الفلسفة الصوفيةعرفان عبد احلميد، : أن ر يف دوافع حركة الزهد - 263
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مما أد  إى إبعثادهن وحجثبهن عثن عموما وحتف ت  بقات اجملتمع املختلفة على احلرائر 
الثثثربوز يف الوقثثثت الثثثذي بثثثرزت فيثثثه اجلثثثواري وملثثثع دورهثثثن يف قصثثثور اخللفثثثاء واألمثثثراء والكبثثثار مثثثن 

 .265رياالت الدولة يف خمتل  األ اء من الدولة اإلسالمية
  اخلمار مقصورا على احلرائر دون اإلماء يف أوا ر العصر األمثوي، إال أنثه ازداد انتشثاره وكان لب

 .266يف العصر العباسي دون تفرقة بني أمة أو حرة إال يف نوعيته وشكله
وغلبها علثى دورهثا اجلثواري والسثرايا مثن األمثم املختلفثة عنه يف العصور السابقة، تغري شأن املرأة و 

تعثثثددة، فانكفثثثأت علثثثى ذاهتثثثا رغبثثثة أو رهبثثثة يف احلفثثثاظ علثثثى أصثثثالتها ونقاوهتثثثا ذات الثقافثثثات امل
ومل ي هثثر بثثني  بقثثات العامثثة مثثن . املهثثددة بشثثدة التيثثارات املمتزيثثة بثثني شثثرائمل اجملتمثثع املختلفثثة

النساء من كان هلا أثر يذكر يف احلياة السياسية أو يف ترقي اجملتمع، بل كان هذا الدور حمصورا يف 
 .خللفاء واألمراء وغريهن من نساء الطبقة احلاكمةنساء ا

ملله وهللور عللدد ملله النسللات اللللواتي اشللتهرن لللم تمنللع العوامللل المتراكبللة تلللك إال أن 
وإن قلثثت تلثثك املشثثاركة عمثثا   ،وأعمللال البللر والخيللر بللالعلم والفضللل والمشللاركة فللي التعللليم

 .كانت عليه يف السابق
والوقثثث  واخلثثثري ومثثثنهن السثثثيدة زبيثثثدة زويثثثة اخلليفثثثة  شثثثاركت املثثثرأة كثثثثريا يف أعمثثثال الثثثربّ و 

وهثذه املصثانع والثربك واابثار واملنثازل الثيت : قال عنها ابن يبثري يف  ريقثه إى مكثة. هارون الرشيد
هجريثة، انتثدبت لثذلك مثدة  151عنثدما حجثت من بغداد إى مكة، هي آثثار زبيثدة ابنثة يعفثر

ع تعثثم وفثثد اهلل تعثثاى كثثل سثثنة مثثن لثثدن وفاهتثثا حثث  حياهتثثا، فأبقثثت يف هثثذا الطريثثق مرافثثق ومنثثاف
 .اان، ولثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوال آثارهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا الكرميثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة يف ذلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثك ملثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا سثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثلكت هثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذه الطريثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثق

                                                                                                                                                 
، ص 1م،ج1665أبثثثو عبثثثدالرمحن السثثثلمي،  بقثثثات الصثثثوفية ويليثثثه ذكثثثر النسثثثوة املتعبثثثدات الصثثثوفيات، دار الكتثثثب العلميثثثة، بثثثريوت،  - 264

022. 
 . 110، 1موية يف األندل ، أن ر املقري، نفمل الطيب، مريع سابق، جيف دور اجلواري يف الدولة األ - 265
: ، ترمجثثة، املعجثثم املفصثثل بأءثثاء املالبثث  عنثثد العثثربدوزي. 251، 8م، ج1684، دار صثثادر، بثثريوت، الطبقثثات الكثثرب ابثثن سثثعد،  - 266

م، 1660، دار املعرفثة اجلامعيثة، مصثر، سثالمية ثوث يف التثاريخ واحلضثارة اإلغيثثان بثن علثي بثن يثري ، . 85م، 1641بغثداد،  أكرم فاضل،
 .221، 1ج
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لقثثثثد كانثثثثت زبيثثثثدة سثثثثيدة يليلثثثثة سثثثثخية هلثثثثا فضثثثثل يف احلضثثثثارة والعمثثثثران والعطثثثث  علثثثثى األدبثثثثاء 
 . 267واأل باء والشعراء

شجاعة  اتون ام اخلليفة ، الربّ  وأعمال اللوا  قمن بدور بارز يف احلياة العامة ساءومن الن
ا املتوكل اخلالفة سنة اهتمت بأعمال الرب واإلحسان وقد قامت بعد تو  ابنهفقد . املتوكل
بادرت بعد ءاعها جبفاف النهر الذي يصل اى يبال الطائ  و فريضة احلج  بأداء 284

ح النهر يف أقرب وعرفات يف األرض املقدسة نتيجة ختريبات اى إرسال رسل للتقصي وإلصال
ومثة أثار تاريية شا صة يف بغداد . حيث دفعت تكالي  املشروع من ييبها اخلاص. وقت

 . وواسة ومكة حتمل اسم هذه السيدة الكرمية
 : كتب عنها أحد املؤر ني قائال 

وكانت تتص  بالرب والتقو  لي  يف العامل من يضاهيها . توفيت يف هذا العام شجاعة  اتون" 
 .فة  املستنصر واملعتز واملؤيدا أما خلليفة ويدة لثالثة أحفاد تولوا اخلاليف كوهن

وقد ظهر من النساء العاملات الواع ات املتعبدات الكثري يف ذلك العصر رغم كل 
األمر الذي حدا بصاحب تاريخ . ال روف التاريية وااليتماعية اليت كانت تكتن  ذلك العصر

واملالحظ يف ذلك أن بروز هؤالء  .والوقوف على أ بارهنبغداد بتخصية فصول لرتامجهن 
الدولة كن معينة أو يف بيئة حمدودة بل كن ي هرن من خمتل  البلدان يف ا مأالنسوة مل ينحصر يف 

 .اإلسالمية

وكان لنساء اخللفاء وامهاهتم  يف جمال السياسة ظهرت املشاركة النسائية بصورة واضحةكما 
 .كان يف السابقدور اكثر وضوحا مما  دور 

وصل تأثري النساء على اخللفاء صورة مل يألفها اجملتمع من قبل وذلك نتيجة االمتيازات اليت و 
حصلن عليها وضع  اخللفاء وصغر سنهم وقد متكن هؤالء النسوة مع وصيفاهتن ومواليهن 

 . دولةاب من تشكيل  بقة  اصة شكلت عبئاً مالياً كبرياً على  زينة الوبع  القادة والكتّ 

                                                 
عبثثداهلل : يثثاقوت احلمثثوي، معجثثم البلثثدان، حتقيثثق: وعثثن آثارهثثا يف العمثثران ان ثثر. 201، ص 12سثثري اعثثالم النثثبالء، ج: ان ثثر يف ترمجتهثثا - 267

 .وغريها كثري 021، ص 812، ص 1م، ج2222السرحيي، منشورات اجملمع الثقايف، أبو ظيب، 
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تعثثاظم للمثثرأة يف احليثثاة السياسثثية، ومثثنهم  ض بعثث  الكتثثاب واملثثؤر ني الثثدور املوعلثثى هثثذا عثثار  
جيثب عثدم  : "صاحب سري امللوك الذي حثذر مثن إشثراك النسثاء يف أمثور احلكثم والسياسثة قثائال

متكني من هم حتت سلطة امللثك ويف  دمتثه مثن أن يكثون هلثم نفثوذ وقثوة ملثا يثنجم عثن هثذا مثن 
الل ع ثثثيم يثثثذهب جباللثثثه وأ تثثثه وهيبتثثثه وأ ثثثة مثثثن هثثثؤالء النسثثثاء فهثثثن حمجبثثثات مسثثثتورات إ ثثث

 .268 .."...ناقصات العقول الغاية منهن اإلكاب حلفظ بقاء النسل
كثان :"ى املرأة لد  البع  من فئات اجملتمثع بقولثهل الكاتب يف توصي   بيعة الن رة إويسرتس 

فجثر عليثه ذلثك اخلسثران والعثذاب واحملنثة فلمثا أ ثاع حثواء ادم عليه السالم أول ريثل أ ثاع املثرأة 
وأكثثثل احلنطثثثة  ثثثرد مثثثن اجلنثثثة السثثثماء وظثثثل يبكثثثي مثثثائيت سثثثنة إى أن عفثثثا اهلل تعثثثاى عنثثثه وقبثثثل 

قد ا تة امللوك وأولو العزم من الريال ألنفسهم  رقا وعاشوا حياة مل يكن للنساء أو  .....توبته
وقضثثوا حيثثاهتم يف منثثأ  عثثن قيثثودهن وأهثثوائهن وأوامثثرهن ومل وصثثيفاهتن فيهثثا أد  علثثم بأسثثرارهم 

ك علم أنه م  أنيطت شؤون أية مملكة بالنساء واأل فال فإن امللثوليُ  ..يقعوا حتت ربقة نريهن قة
ويقول النيب شاوروهن و الفوهن فلو كن تامات العقول ملا ح  الرسثول  سيزول عن تلك األسرة

   .269"ساء وعلمهنعلى العمل يالف رأيهن  رأي الن
وواقع األمر أن اجملتمعات اإلنسانية عندما تصاب بالضع  والركود واملرض، تسري تلك   

امل ثثثثاهر إى خمتلثثثث  الوحثثثثدات االيتماعيثثثثة واملؤسسثثثثات لتشثثثثمل األفثثثثراد وتصثثثثبمل تيثثثثارا ايتماعيثثثثا 
 . 270وسلوكا عاما يل  اجملتمع بأسره

                                                 
 وما بعدها 222، ص 1، ج1024يوس  بكار، الطبعة الثانية، دار الثقافة، قطر، : ن ام امللك حسني، سري امللوك، حتقيق - 268
 .222ص  .املريع السابق - 269

 . 128م، 1668/ه1018، دار األضواء، بريوت، ن رة يف كتاب اهللحممد يواد الفقيه،  - 270
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 هل656-333 لعباسي األخيرفي العصر االتنموي ة دور المرأ: المبحث الثالث
 لول املائة الرابعة ظهرت بوادر ااثار والنتائج املرتتبة على تلك التغريات اهلائلة اليت 
 وقعت يف اجملتمع اإلسالمي بعد هناية العصر العباسي األول ث ما تاله من غزو الصليبيني

سكرية الناه ة من الع ضعت السلطة العباسية متاما للقو  فقد  .م1261 -1268 .واملغول
التهديدات  تالتوتر والثورات وتعاظموازداد . كومة املركزية بالرتايع، وبدأ دور احلشر  اخلالفة

  .اخلاريية واحلروب الصليبية
اتسعت اخلالفات والنزاعات على السلطة بني العباسيني من يهة، والساليقة من يهة أ ر ، و 

ومل تسفر تلك . دهم ونفوذهم املنحصر يف بغدادوحاول العباسيون يف تلك الفرتة استعادة جم
احملاوالت إال عن مزيد من التمز  والنزاع، مما أغر  الصليبني واملغول من بعدهم بالتكالب 

 .واهلجوم على الدولة اإلسالمية املتش ية

، األمثثر الثثذي مسثثرحا للنزاعثثات وحثثاالت التشثثرذم السياسثثي وااليتمثثاعي واملثثذهيبوبثثات اجملتمثثع 
 .بغداد حاضرة اخلالفة العباسية إى واحدة من أقسى احملن يف تاريهاى تعرض أد  إ

فقثثد أتثثى املغثثول علثثى معثثامل احلضثثارة والثقافثثة والعلثثوم فيهثثا، وقثثاموا بإهثثدار وحتطثثيم خمتلثث  القثثو  
لقثثثد بقيثثثُت سثثثنني :" تاريثثثهيقثثثول ابثثثن األثثثثري يف توصثثثي  ذلثثثك يف . البشثثثرية والثقافيثثثة واحلضثثثارية

ذكر هذه احلادثة استع اما هلا كارها لثذكرها فأنثا أقثدم إليهثا ريثال وأو ثر أ ثر  فمثن معرضا عن 
 . 271"الذي يسهل عليه أن يكتب عن نعي اإلسالم واملسلمني ومن الذي يهون عليه ذلك

 

ومل تفتثأ اجلهثثود املتضثثافرة مثثن قبثثل املصثلحني والعلمثثاء يف حمثثاوالت مجثثع الشثثتات والتعثثاون 
إى أن قثثثي  اهلل لألمثثثة أبطثثثاال مثثثن أمثثثثال نثثثور الثثثدين حممثثثود  .الزاحثثث  يهثثثة اخلطثثثريف سثثثبيل موا

ا  حثاوالت حشثد اجلهثود والطاقثات يف بثالد الشثام واجلزيثرة ملوايهثة فقامثوصالح الدين األيثويب، 
 .858الصليبني يف حطني عام 

                                                 
 .826، 6أبن األثري، مريع سابق، ج - 271
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. وشهد العثامل اإلسثالمي نوعثا يديثدا مثن االتصثال بثاألينيب  ثالل فثرتة قثرنني مثن الثزمن
و ثثذا مهثثدت تلثثك . فر عثثن وقثثوف الغثثرب املسثثيحي علثثى أصثثول احلضثثارة اإلسثثالمية ومنابعهثثاأسثث

 . احلقبة التاريية لعهود استعمار مقبلة، و رج الصليبيون على أمل العودة من يديد
فعلثى الثرغم مثن كثل الكراهيثِة . فقد أ ذ الصليبيون مثن العثامل اإلسثالمي العثريب أكثثر ممثا أعطثوا" 

يت شعروا  ا  اه املسلمني، إال أهنم َشعروا برتاثهم العريب وحضثارهتم السثائدة، املسثتحقة الّدينيِة ال
وتثثثأثر الصثثثليبني سثثثواء يف  ريقثثثة معيشثثثتهم أو تقاليثثثدهم بثثثاجملتمع آنثثثذاك مثثثن . للتقليثثثد واالقتبثثثاس

إال أنثثثه باملقابثثثل، مل يثثثتمكن الشثثثر  مثثثن اكتسثثثاب شثثثيء مثثثن ذلثثثك التالقثثثي إال . احلقثثثائق املؤكثثثدة
فلثثم حيصثثل علثثى بضثثائع ماديثثة، وال معرفثثة علميثثة، وال معاملثثة تقثثوم علثثى . لثثدمار والثثدموع والثثدما

التساممل والعط ، بل على العك  من ذلك كله، فقد لقي كل قساوة وعثداوة مثن تلثك اجلمثوع 
  .272"واحلضارة األينبية اليت حاولت تقدمي ذاهتا للمجال اإلسالمي

 العامةالحياة ومشاركتها في التنموي دور المرأة 

محلثثت تركثثة ثقيلثثة مثثن خملفثثات تلثثك و ورثثثت تلثثك اجملتمعثثات موروثثثا ايتماعيثثا وحضثثاريا 
 .العصور بكل معاناهتا وافرازاهتا السياسية وتراكماهتا االيتماعية املتدهورة

شاع التقليد ح  بات ديدنا علميا وايتماعيا، وعك  الناس على ما كتبه السل  من العلماء، و 
د والركود خمتل  النواحي الفكرية واحلضارية وااليتماعية، يقثول ابثن حثزم يف توصثي  وساد اجلمو 

 :نشأة التقليد وظهوره
هذه البدعة الع يمة نعين التقليد إمنا حدثت يف الناس وابتد ء  ثا بعثد األربعثني ومائثة " 

اهلل عليثه وسثلم من تاريخ اهلجرة وبعد أزيد من مائثة عثام وثالثثني عامثا بعثد وفثاة رسثول اهلل صثلى 
وأنه مل يكن قة يف اإلسثالم قبثل الوقثت الثذي ذكرنثا مسثلم واحثد فصثاعدا علثى هثذه البدعثة وال 
ويد فيهم ريل يقلد عاملا بعينه فيتبع أقواله يف الفتيثا فيأ ثذ  ثا وال يثال  شثيئا منهثا ث ابتثدأت 

ل تزيثثد حثث  عمثثت بعثثد هثثذه البدعثثة مثثن حثثني ذكرنثثا يف العصثثر الرابثثع يف القثثرن املثثذموم ث مل تثثز 
املثثائتني مثثن اهلجثثرة عمومثثا  بثثق األرض إال مثثن عصثثم اهلل عثثز ويثثل ومتسثثك بثثاألمر األول الثثذي  

                                                 
272 - Frncesco Gabriel, The Arabs a Compact History, Trans: Salvator Attanasio,: GreenWood Press, 

Publishers, USA,1981,pp. 167-172 
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كان عليه الصحابة والتابعون وتابعو التابعني بال  الف من أحد منهم نسأل اهلل تعثاى أن يثبتنثا 
اننثا املسثلمني وأن يفثيء عليه وأال يعدل بنا عنه وأن يتوب على من تورط يف هذه الكبرية مثن إ و 

 273".… م إى منهاج سلفهم الصا ح
وقثثد اسثثتمرت احلالثثة علثثى مثثا كانثثت عليثثه يف القثثرن الرابثثع ومثثا تثثاله، حثث  اسثثتفحل أمثثر التقليثثد 

 :إى انتشار التقليد بقوله ه1252ويشري األمري الصنعاين . و طره
ار مسثثثتمر ومنثثثو متواصثثثل كثثثان الفقثثثه اإلسثثثالمي يف القثثثرون املشثثثهود هلثثثا بثثثاخلري يف ازدهثثث" 

وتقدم دائم وكانت ايتهادات األئمة بني األ ذ والعطاء والرد والقبثول حث  يف أوسثاط أصثحا م 
وبدأ التعصب املثذهيب يبثي  ويفثرا ومل يثأت قثرن بعثد  نصف القرن الرابعإى أن فشا التقليد يف 

الريثال حث  ا مثأنوا بثرتك  ذلك إال وهثو أكثثر فتنثة وأوفثر تقليثدا وأشثد انتزاعثا لألمانثة مثن صثدور
     274"اخلوض يف أمر الدين وبأن يقولوا إنا ويدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون

ومل تكن احلياة العلمية أو الثقافية  عزل عن تلك األحداث السياسية القاسية والصثراعات 
اضمل يف النواحي الثقافية والعلمية املريرة اليت أصيبت  ا األمة آنذاك، مما كم عنه ترايع وا دار و 

 .وااليتماعية
صثاحب مصثر علثى للهجثرة ح ثر  028وبدأ التحوط واخلوف على املرأة ومنها يزداد، ففثي عثام 

النساء اخلروج من منازهلن واال الع على سطوحهن ود ول احلمامات ومنع االساكفة مثن عمثل 
اكم قثد هلثج بثثالركوب بالليثل يطثثوف اخلفثاف هلثن وقتثثل عثدة نسثثوة  ثالفن امثره ِف ذلثثك وكثان احلثث

االسوا  ورتب ِف كل درب اصحاب ا يار يطالعونه  ا يعرفونثه ورتبثوا هلثم عجثائز يثد لن الثدور 
ونثثاد   .بثثل إن األمثثر وصثثل حثثد األمثثر بثثإغرا  مثثن ختثثرج مثثن النسثثاء. ويثرفعن الثثيهم ا بثثار النسثثاء

وكانثت . اء عجثائز ظثاهرات فغثرقهنبأنه م   ريت املرأة من منزهلا أباحت دمها ورأ  بعثد النثد
كتثثثب وليهثثثا رقعثثة اى قاضثثثى القضثثثاء يلثثثتم  غاسثثلة لغسثثثلها فتوقثثثع اى صثثثاحب املثثرأة اذا ماتثثثت  

                                                 
 .262، 1مريع سابق، ج اإلحكام يف أصول األحكام،ابن حزم،  - 273
  1028،11الدين مقبول، الدار السلفية، صالح : ،حتقيقإرشاد النقاد إى تيسري االيتهاد، حممد بن إءاعيل الصنعاين - 274
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املعونثثة اذا صثثمل عنثثدك وفثثاة املثثرأة املثثذكورة امثثرت ريلثثني مثثن ثقاتثثك ان حيملثثوا الغاسثثلة تغسثثلها ث 
  .275تعاد اى منزهلا

ألمللة ا سللالمية ي ذلللك العصللر، انحسللر دور فللي وللل المخللاطر واألزمللات التللي عاشللتها او 
املخا ر الثيت هتثدد الدولثة والثيت امتثدت اكثثر مثن مثائيت عثام مثن عثام المرأة كثيرا وتراجع بسب  

 . هث181وح  سقوط بغداد سنة  004
كمثثثا بثثثرز يف العهثثثد اململثثثوكي الثثثذي عاملثثثات،  مثثثن علمثثثاء و  مل ختثثثلتلثثثك العصثثثور بيثثثد أن 

حلضثارية يف العثامل اإلسثالمي مثن بغثداد إى مصثر والشثام، عثدد كبثري مثن انتقلت يف أيامه املراكثز ا
وبثثذل املماليثثك يهثثودا واسثثعة يف سثثبيل حماولثثة إحيثثاء  ريثثاال ونسثثاءا،الفقهثثاء واحملثثدثني والعلمثثاء 

 . احلضارة اإلسالمية وشجعوا العلم واستقطبوا العلماء
الشثريفة دمثاء بنثت حيثىي : وائثق ومثنهنالنساء العاملات اللوا  استطعن التغلب على تلثك العفمن 

عاملثثة فاضثلة أ ثثذت العلثم عثثن أ يهثا قثثرأت عليثه وهلثثا مصثنفات منهثثا شثثرح  ، وكانثتبثن املرتضثثى
تهثثثثى لألزهثثثثار يف أربعثثثثة جملثثثثدات وشثثثثرح ملن ومثثثثة الكثثثثويف يف الفقثثثثه والفثثثثرائ  وشثثثثرح ملختصثثثثر املن

  .276كهناودرست الطلبة  دينة ثال ح  ماتت 
كانثثت عاملثثة ذكثثر الشثثوكاين أهنثثا  . اضثثلة صثثفية بنثثت املرتضثثى بثثن املفضثثلاملثثة الفالشثثريفة العمثثنهن و 

فاضثلة هلثثا مؤلفثثات وتزويثت السثثيد حممثثد بثثن حيثىي القثثاءى ألنثثه كثثان عاملثا حمققثثا يف علثثم الكثثالم 
 .فرغبت فيه لقصورها يف ذلك الفن فانتفعت به وانتفع  ا يف علم العربية

صاحلة املعمرة مسندة نيسابور أم اخلري فا مة بنت علي بن م فثر الشيخة العاملة املقرئة ال :ومنهن
ولثثدت يف سثثنة ةثث  وثالثثثني وأربثثع مئثثة . النيسثثابوريةبثثن احلسثثن بثثن زعبثثل بثثن عجثثالن البغداديثثة 

حثدث عنهثا أبثو سثعد . تعلثم اجلثواري القثرآن، وكانثت من أيب احلسني عبدالغافر الفارسثيوءعت 
املؤيثثد بثثن حممثثد وزينثثب الشثثعرية ومجاعثثة   توفيثثت يف أوائثثل السثثمعاين وأبثثو القاسثثم بثثن عسثثاكر و 

 .277رم سنة اثنتني وثالثني وة  مئة احمل

                                                 
 .216، 4ابن اجلوزي، املنت م يف تاريخ امللوك واألمم، ج - 275
 .205، ص 1م، ج1665الشوكاين،  البدر الطالع  حاسن من بعد القرن السابع، دار الفكر، سوريا،  - 276
 121-128، ص 16سري أعالم النبالء، ج - 277
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عاملثثة واع ثثة  قثثال عنهثثا ذو النثثون املصثثري أهنثثا. عائشثثة بنثثت احلسثثن بثثن إبثثراهيم الوركثثاين: ومثثنهن
 .278012روت عن أيب عبد اهلل حممد بن إسحا  بن مندة ماتت سنة 

سيدة بنت عبد الغين، ولدت بتون    النسوة من مثيالت كما برزت يف األندل  بع
حف ت ف. أوائل القرن السابع اهلجري، اعتىن والدها برتبيتها وتعليمها ليؤهلها حلرفة تعليم النساء

ويرو  أهنا كانت تتربع . دت اخلة، ونسخت خبطها كتًبا كثريةالقرآن، وتلقت بع  العلوم، ويوّ 
أقعدت  .ا، وما يناهلا من اجلوائز امللوكية للفقراء وأسر  املسلمنيبكل ما تتقاضاه من أير تعليمه

  .279هجرية 104فلزمت دارها ثالثة أعوام وأنابت يف التعليم ابنتها، توفيت سنة 

أرو  بنت أمحد بن يعفر الُصليحية  ومن النساء اللوا  لعن دورا بارزا يف احلياة العامة، 
وتزويها املكرم ففوض إليها إدارة األمور، فاستمرت . يمنوكانت ملكة حازمة ولدت يف حراز بال

يف احلكم ح  بعد وفاته فرتفع إليها الرسائل وجيتمع عندها الوزراء وحتكم، وكان يدعى هلا على 
وامتد حكمها أربعني سنة بعد ضع  ملك الصليحيني يف اليمن وهلا منثر عدة . منابر اليمن

 .280ه882نة وكانت أ ر ملوك الصليحيني وتوفيت س
فرغت ألعمال ت. باهلل زمرد  اتون زوية اخلليفة املستضيءومن النساء البارزات أيضا، 

قامت بتأسي  وق  تربعت بكل ما كما  .قامت ببناء مدرسة ويامعو  ،الرب والتقو  واخلري
 متلك لإلشراف على املدرسة اليت أحلق  ا قسم دا لي إلقامة الطلبة القادمني من بالد بعيدة يف

كما قامت بإنشاء يامع ينويب مدرسة . سبيل العلم وعينت فيه  ري أساتذة وعلماء الفقه
 . 281ويعرف هذا املسجد  سجد احلفافني. املستنصرية الواقعة على ضفاف هنر ديلة

متدينة، حتب اخلري  ،كانت امرأة صاحلة  :يقول عنها املؤرا املعروف سبة ابن اجلوزي بأهنا  
آالف دينار على احلجيج و كانت تنفق  822 موسم احلج على توزيع واإلحسان، اعتادت يف

                                                 
 848، ص 8معجم البلدان، ج - 278
 .224م، ص 1665رضوان دعبول، ترايم أعالم النساء، مؤسسة الرسالة، بريوت، : ان ر ترمجتها يف - 279
 .24، ص 1كحالة، مريع سابق، ج  - 280
. 152، ص 1النجثثثوم الزاهثثثرة، ج. 81، ص 18ابثثثن كثثثثري، البدايثثثة والنهايثثثة، ج. 145، ص 2شثثثذرات الثثثذهب، ج: ان ثثثر ترمجتهثثثا يف - 281

 .862، ص 1الدارس، ج
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كما كانت هتتم بشكل . بسخاء على احملتايني يف مكة واملدينة عند وصوهلا ألداء مراسم احلج
 . اص بإصالح آبار وينابيع املياه

األرامل واملطلقات واملسنات  انتشرت يف ذلك الوقت األربطة وكان بعضها خمصصا للنساءو 
ممن ال عائل هلن ومن قعد  ن الزمن، يوفر هلن حياة كرمية شريفة من إقامة ومأكل وملب  

. ومشرب صيانة هلن من اال راف، مع مواظبتهن على العبادات وتوفري الرعاية واإلشراف الدائم
تقيم إحداهن بالرباط إى أن تتزوج أو تعود إى زويها أو يقضي اهلل أمرًا كان مفعوال، وهو 

وقد انتشرت هذه األربطة يف . ق ال مراء فيه للحضارة اإلسالمية يف جمال الرعاية االيتماعيةسب
فقد أوق  اخلليفة العباسي املستعصم باهلل دار الشة اجملاورة لدار امللك . املدن اإلسالمية

اليت  هث ربا ًا للنساء احملتايات ويعل مشيخته للشريفة أنّة املهتدي باهلل وهي 182ببغداد سنة 
 . كانت تتوى تعليمهن وإرشادهن

م ربا ًا للنساء 1282/ هث182ويف دمشق أنشأت السيدة فا مة األيوبية سنة         
وقفت هذه اخلانكاه الرباط فا مة بنت امللك العادل حممد بن "الفقريات وكتبت فو  بابه 

".   واملبيت فيهاالكامل بن أيب بكر بن أيوب على املقيمات  ا وإظهارًا للصلوات اخلم
وز رت مدينة فاس بالعديد من األربطة اخلاصة برعاية النساء ح  نستطيع أن نعتربها أهم 

 .282املدن اإلسالمية يف جمال منشنت الرعاية االيتماعية

يف مصر يف رباط البغدادية الذي أنشأته تذكار باي  اتون ابنة السلطان ال اهر بيربس سنة و 
نساء، وفيه أيضًا شيخة تعظ النساء وتفقهّن، إضافة إى كونه م و صصته لل1258-هث 150

 .283مأو  للنساء املطلقات أو األرامل

                                                 
 .888ل، مريع سابق، ص دعبو  - 282

-2/024،  املثواعظ واالعتبثار بثذكر اخلطثة و ااثثار ،المقريلزيتقي الدين أمحد أبو حممد وأبو العباس بن علي بن عبد القادر بن حممد  -283
025. 
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نشر املعرفة  كثرت املدارس واملسايد للعمل على  ةاأليوبيالدولة ويف عهد 
وما يزال الكثري من هذه املباين ماثاًل ح  يومنا .ةوالرب والعلم واخلانقات

كثرت أوقاف األيوبني،   .ى ماض عريقدمشق عل شواهدًا يف مدينة
-1140/هث589-569 ورايت أسوا  األوقاف على عهد السلطان صالح الدين األيويب

من أعمال اخلري  ، وتبعه يف ذلك كثري من أهل بيته وأوالده وحاشيته، حيث أكثروا1168
 مالنشاط النساء يف أع –حني زار دمشق يف ذلك العصر  –وص  ابن يبري و  ..هإقتداًء ب

مسجد أو رباط أو  ومثن النساء اخلواتني ذوات األقدار من تأمر ببناء: اخلري والتسابق فيه ، فقثال
 .األوقاف مدرسة وتنفق فيها األموال الواسعة وتعني هلا من ماهلا

عن األبنية اليت سامت املرأة يف  ففي إحصائية. يف جمال العمارةوقد كان للمرأة دور كبري 
ويد ة  عشرة مدرسة  ،هث 185و  هث 841ينة دمشق فقة ما بني األعوام بإنشائها يف مد

هذه املباين اندثر بعضها . ومن قرن  وانق ومحامني وفند  هذا يف حوا  أقل وثالث ربة وستة
مير عليه الناس ولكن ال يعرفون أن املرأة كانت  لكن مازال العديد منها مويودًا ح  يومنا هذا

 : نهاوم.سبباً يف بناءها

بنتها  سارويا أو صارويا مدرسة ذات قبة مويودة يف منطقة: املدرسة الشامية الربانية  -
اليوم صرح أثري  وهي. هث  852 اتون ست امللك أ ت صالح الدين األيويب عام 

  .284التاريخ وااثار هام لدارسي
ة  اتون مدرسة يف منطقة الصاحلية مقابل يامع أيب النور بنتها ربيع :مدرسة الصاحبة -

هث ومل يكن بناء هذه املدرسة باألمر اهلني  اصة أهنا  125األيويب  أ ت صالح الدين

                                                 
ة األتابكيثة باملوصثل، التاريخ الباهر يف الدولث(. م1282/ هث 182: ت)عز الدين علي بن أيب الكرم حممد الشيباين اجلزري : ابن األثري - 284

؛ أبثو شثامة، (141صثث(. )م1618)هثث 1852مكتبثة املثثىن، : دار الكتثب احلديثثة؛ بغثداد: عبد القادر أمحد  ليمثات، القثاهرة: حتقيق
حممثد  :كتاب الروضتني يف أ بار الدولتني، حتقيثق(. م1211/ هث 118ت)شهاب الدين، أبو حممد عبد الرمحن بن إءاعيل املقدسي 

 .1/22( م1681)جلنة التألي  والرتمجة : مد أمحد، القاهرةحلمي حم
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بينما بقية املدارس هناك   .بنيت يف تلك املنطقة للمذهب احلنبلي كانت أول مدرسة
وهذا العمل مل جير  على اإلقدام عليه سواها وقبل أن يكتمل  كانت للمذهب احلنفي
لكنها استطاعت إكماله بعد ذلك وأوقفت عليه األوقاف رغم  ةالبناء نفذ مال الصاحب

البناء حضرت الدرس األول الذي أقيم  ا وما تزال املدرسة  وبعد انتهاء .قلتها لديها
 .285كمدرسة ابتدائية ح  اليوم متارس وظيفتها

زوية شاهنشاه أ و صالح الدين   ري  اتون مدرسة أوقفتها : املدرسة الفرو شاهية -
 .286 اندثرت هث ودفنته فيها وللواقفة أيضاً  انقاه845ا البنه

 اتون ابنة امللك  تقع يف منطقة الصاحلية بنتها عصمة الدين  دجية: املدرسة املرشدية  -
 . هث وأوقفتها ألصحاب املذهب احلنفي182عيسى األيويب 

 اتون  مويودة يف غرب الصاحلية بني يادة املدارس بنتها تركان: املدرسة األتابكية  -
  . هث للشافعية102زوية امللك العادل 

سيدات  على أن األمر مل يتوق  على سيدات األسرة احلاكمة يف بناء املدارس بل تعداه إى
 : أيضاً  اجملتمع فنجد يف منطقة الصاحلية باقي

للحديث بنتها الشيخة العاملة أمة اللطي  بنت الشيخ الناصمل احلنبلي  وهي دار: مدرسة العاملة 
 رقبة القبة يف هذه املدرسة منوذيًا ال مثيل له غريب الشكل بالنسبة لباقي قباب هث وتعترب188

 287 . املدارس املويودة يف دمشق من حيث عدد األضالع

 الكثيلر مله النسلات اشلتمله بلالعلمالثدارس لتثاريخ هثذه األبنيثة العمرانيثة يسثتدل علثى أن  ولعثل

الثقافية والنشلاو السياسلي التنموية ودعم الحركة فساهمه بشكل فعال في النهضة العلمية 

                                                 
 .180دعبول، مريع سابق، ص  - 285
 122دعبول، مريع سابق، ص  - 286
 02دعبول، مريع سابق، ص -287
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وهثي بثذلك تكثون قثد شثثاركت  الملدارس كلان نوعلاق مله أنلواا اللدعم لسياسلة الدوللة ألن بنلات
 .ضاري  ختل  أشكاله ايتماعياً واقتصادياً وثقافياً احلعملية التطور  يدياً يف

 ية أو مهانة بل على العك تعيش  عزل عن تطورات جمتمعها ومل تكن هامش املرأة لم تكنف

الذي  كانت حت ى  كانة الئقة استطاعت أن تشارك يف ش  امليادين ح  جمال العمارة والبناء
 .ا تة به الريال منذ القدمي

ا النثثثواحي الثقافيثثثة ملثثثوك وأمثثثراء، أملثثثو  احلكثثثم إىويف هنايثثثة هثثثذا العصثثثر أسثثثند املماليثثثك 
لشثثثعب املختلفثثثة وانتشثثثرت ظثثثاهرة الكتابثثثة باللهجثثثة سثثثادت األميثثثة بثثثني  بقثثثات ا، فواالقتصثثثادية

 .العامية يف ذلك العصر
ووقعثت الثبالد يف هنايثة العصثر اململثوكي . فا طت احلضارة وران اجلمود والركود على البقيثة الباقيثة

حتثثثثثت و ثثثثثأة العديثثثثثد مثثثثثن الكثثثثثوارث واجملاعثثثثثات ممثثثثثا فثثثثثتمل الطريثثثثثق أمثثثثثام اجلثثثثثيش العثمثثثثثاين إللغثثثثثاء 
 .288حكمهم

 

                                                 
د صثثاد  حممثث: ، تعريثثبيثثامع التثثواريخ يف تثثاريخ املغثثولرشثثيد الثثدين بثثن فضثثل اهلل اهلمثثذاين، : يف تثثاريخ املماليثثك أن ثثر علثثى سثثبيل املثثثال - 288

ابن الفرات ناصر الدين : وأن ر كذلك. وما بعدها 281، 2م،  ج1612نشأت وحممد موسى هنداوي وآ رون، اإلدارة العامة للثقافة، مصر، 
 .وما بعدها 806، 6م، ج1602أسد رستم وقسطنطني زريق، املطبعة األمريكية، بريوت، : ، حتقيقتاريخ ابن الفرات، حممد
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 عصر الخالفة العثمانيةفي  التنموي المرأةدور : ابعالفصل الر 
 تمهيد

شثثثثهد العثثثثامل الغثثثثريب واإلسثثثثالمي يف تلثثثثك الفثثثثرتة تغثثثثريات عديثثثثدة، منهثثثثا سثثثثقوط احلكثثثثم 
ويف الوقثت الثذي كثان العثامل اإلسثالمي يعثيش حالثة مثن اجلمثود . اإلسثالمي يف األنثدل  واملغثرب

ن سثثثثثباهتا الطويثثثثثل لتدشثثثثثني عهثثثثثد النهضثثثثثة والركثثثثثود الفكثثثثثري والثقثثثثثايف، كانثثثثثت أوروبثثثثثا تسثثثثثتفيق مثثثثث
Renaissance - ويثين مثثار  -الفرتة الواقعة بني القرن الثالث عشر واخلام  عشثر املثيالدي

االتصال بالشر  من  الل تلك احلروب اليت  اضها الصليبيون من يهة املشر ، واألسثبان مثن 
 .  يهة املغرب

ياسة يف العامل اإلسالمي آنذاك ود وله وعلى الرغم من تغري العديد من ن م احلكم والس 
العديد من املعارك واملوايهات الرا ة مع القو  األوروبية على ثغور الدولة العثمانية، إال أن 
الناحية االيتماعية والفكرية مل تكن توازي تلك االنتصارات اليت  ر   ا املسلمون أبواب 

 .النمسا
تلك العادات واألن مة واألحكام اليت ايتهد علماء كل  فقد توارث الناس يف اجملتمعات املختلفة

عصر يف وضعها تبعا ل روف زماهنم وجمتمعاهتم، ووقفوا عندها على اعتبار أهنا تشكل الدين 
ومل يفرقوا بني الدين ومبادئه املتمثلة يف نصوص القرآن الكرمي والسنة، وبني العادات . وتعاليمه

 . ع  ختل   بقاته لتلك السلطوية وأدان هلاواألعراف املتوارثة، و ضع اجملتم
 :م هذه املرحلة اى  فرتتني خمتلفتنييكن تقسميو 

وهي فرتة عصيبة . ي حوا  ثالثة قرون بعد سقوط بغدادأ م 1880م ث 1285: األوى
 .مضطربة يدا تغريت فيها الفئات احلاكمة مغولية وتركمانية وايرانية بصورة دائما ودامية

فرتة احلكم العثماين، وكانت فرتة شبه مستقرة مقارنة بالفرتة  وهي م 1615م ث 1880 :الثانية
 .السابقة
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 العامة التنموي في الحياةدور المرأة 

 بيعة احلياة دا ل احلرمي   الل السنوات املاضية، كشفت العديد من املصادر
كل ما نشر حول   رصدت الدكتورة مايدة خملوف األستاذة جبامعة عني مش وقد السلطاين، 

 .حياة احلرمي يف القصور العثمانية، وقدمت من  الله دراسة شاملة هلا
أنه مثة مفاهيم مشوهة روج هلا  -املختصة يف هذا النوع من الدراسات-أكدت الدكتورة و 

اإلسالم واملسلمني رمز اهلمجية اعتربت . االستعمار الذي غزا بلدان املشر  اإلسالمي انتشرت
سالمية من  الل تشويه الن ريات واملفاهيم اإل والتخل  وعدم التحضر اإلنساين واالستبداد

 .فيما يتعلق  قو  املرأة
الذي من " حرمي الشر  "تشويه بدا باحلمالت على املرأة الشرقية من  الل مفهوم ال ذا وه

هي "  حرمي السلطان ويواريه" تنمية صورهتا جبعل صورة و  الله مت تشويه املرأة املسلمة، 
  .الصورة النمطية للمرأة املسلمة

أ لق يف معناه العام على اجلزء املخصة من البيت الذي وتوضمل الكاتبة أن لفظ احلرمي 
يعيش فيه الريل مع أهل بيته من النساء والقائمات على  دمتهم، وال حيق لأليانب من 

املكان من م اهر  وهي تسمية ذات داللة حضارية عما يكتن  هذا. الريال انتهاك حرمته
 . االحرتام

انتقلت كلمة احلرمي  ذا املدلول احلضاري إى العثمانيني، وأصبحت تعين يف املصطلمل التاريي و 
العثماين، واحًدا من ثالثة أقسام يتكون منها القصر العثماين، هي القسم اخلاريي والقسم 

جلزء اخلاص من القصر الذي يعيش الدا لي واحلرم أي احلرمي، ويعين احلرمي يف هذا املصطلمل، ا
وحيية . فيه السلطان مع أهل بيته من النساء، ويقوم على اخلدمة الدا لية فيه عدد من النساء

بقسم احلرمي أسوار عالية حتول دون أن يطلع أي إنسان من  ارج القصر على ما يدور فيه، 
ياه لنزهة احلرمي، ويتكون قسم وأعدت بدا له حدائق واسعة مزينة بكل أنواع الزهور ونافورات امل

 .احلرمي من عدة أينحة كل يناح منها يسمى دائرة
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عالقة السلطان باحلرمي تتم وفق تقاليد، فرغم أن كل نساء القصر وتؤكد الكاتبة أن 
فإن أغلبهن موظفات يف احلرمي ألعمال  –  باستثناء بناته –  بالنسبة للسلطان هن  ثابة يواري

كانت اجلارية تتعلم القراءة والكتابة، واملوسيقى واحلياكة والتطريز، ومبادئ و  .اإلدارة واخلدمة
اإلسالم وحتفظ القرآن الكرمي، وإذا كانت ذات استعداد عقلي تتلقى دروًسا يف اللغة الفارسية أو 
العربية ث التاريخ واجلغرافيا، ومنهن من درسن فن اخلة وكانت يدران القصر تتحلى بلوحات  

 . تُثَعد  اليوم من روائع اخلة العريبكتبنها 
م من قبل مؤلفني غربيني  1522وقد بدأ االهتمام ي هر بتاريخ النساء قبل سنة 

وقد ركز هؤالء على املرأة يف العصر العثماين . وغريهم من أمثال شبلربج وبريس وليلى أمحد
الكتساب ر   تقرتب من واستعانوا بسجالت احملاكم والفتاو  واحلكايات واألمثال يف حماولة 

 .289حياة النساء اليومية وتفاصيلها
وقد أكد هؤالء الباحثون أن املرأة كانت صاحبة دور بارز يف احلياة االقتصادية إذا اشرتين 
األمالك وأسسن الوقفيات ود لن شريكات يف التجارة وأضطلع الكثريات منهن بدور فعال يف 

يتماعية دات القصر العثماين دورًا هامًّا يف احلياة االلعبت سي كما. إدارة الثروات واستثمارها
بزم عالم : سامن بأمواهلن يف إنشاء كثري من املؤسسات اخلريية، ومنهنو  يف الدولة العثمانية،

 : والدة سلطان
زوية السلطان حممود الثاين، وأم السلطان عبد احلميد األول، عرف عنها رقة الشعور وهو ما 

لدائمة للفقراء، واملنشنت اخلريية الكثرية اليت أنشأهتا يف إستانبول و اريها، يتضمل من رعايتها ا
وكانت متثل منوذًيا حضاريًّا  .قراء تقدم العالج اجملاين للمرضىومن هذه املنشنت مستشفى للف

متطورًا بالنسبة لزماهنا، وهلا وقفية تناولت فيها كل التفاصيل املتعلقة  ذه املستشفى، أوصت 
باإلنفا  بسخاء ودون أد  تقصري على عالج املرضى مهما بلغت التكالي ، واحلرص فيها 

على راحتهم إى أقصى درية، وهلا يامع ومدرسة وسبيل ماء يف إستانبول، كما شرعت يف 

                                                 
أمحثد علثي بثدوي، اجمللث  األعلثى للثقافثة، القثاهرة، : ريثت مريثوذر، النسثاء والنثوع يف الشثر  االوسثة احلثديث، ترمجثةيوديث تثاكرو وماري - 289

 .81م، ص 2228
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برتونيال والدة ومنهن . بناء، لكنها توفيت قبل متامه، فأمته ابنها السلطان عبد احلميد الثاين
 : السلطان

م السلطان عبد العزيز، ومن  رياهتا اجلامع الذي حيمل اءها والذي ابتنته يف حي آ  وهي أ
سراي يف إستانبول، وابتنت جبانبه سبيل ماء ومكتبة ومدرسة، وقد أوقفت على املكتبة امللحقة 

كتابا بني خمطوط ومطبوع، كما قامت بعمل إصالحات وتوسعات يف   1288باجلامع 
ة املكرمة واملدينة املنورة، وأمرت بتوظي  أ باء وقابلة وصيدالين مستشفى املسلمني يف مك

 . ويراح، وتوفري كل ما يلزم املستشفى من  دمات

 : حفصة سلطانومنهه ك لك  

أصل اءها بنت عبد املؤمن تزويها السلطان سليم األول وهي والدة السلطان سليمان القانوين 
ة ابنها سليمان القانوين يف والية مغنيسيا، حيث وهي سيدة ذات  ربات، قامت  وال مدة إمار 

 . ابتنت هناك كلية كبرية ضمت يامًعا، ومدرسة ومحاما ومدرسة صبيان، وأوقفت كل ممتلكاهتا
لعبت المرأة في مصر في القرنيه السابع عشر والثامه عشر دورا هاما في بنات  كما

 .منشآت دينية وأخرى ت ارية
لسيدة الصاحلة أءاء بنت الفقيه العالمة كمال الدين ا ذلك العصر،العاملات املربزات يف ومن 

سري وكتب احلديث وتسمع   النساء وكانت صاحلة عابدة قارئة القرآن تقرأ التف موسى الضجاعي
وتع هن وتؤد ن وكان لقوهلا وقع يف القلوب ور ا كتبت الشفاعات إى السلطان والقاضي 

 .290ه620، توفيت واألمري فتقبل شفاعتها وال ترد
ولدت بن شرييز احلنفى املدعوة ستيته  فا مة بنت القاضى كمال الدين حممودومنهن 

ة  وةسني ومثان مائة بالقاهرة ونشأت فتعلمت الكتابة وتزويت  588سادس احملرم سنة 
الناصر حممد بن الطنبنا واستولدها أوالدا ث مات عنها فتزويها على بن حممد بن بيربس حفيد 

                                                 
 . وما بعدها 8، ص 1عمر كحالة، مريع سابق، ج: للمزيد عن ترايم النساء يف هذا العصر رايع - 290
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بن ا ت ال اهر برقو  فاستولدها وهلا ن م وحسن فهم وحجت مرارا وياورت ومن ن مها ا
وكان ذلك  ضرة مجاعة من األدباء ففضلوا ما قالته على ما قال ، قصيدة كتبتها إى السخاو 

 601ِف سنة  ماتت.الشهاب واعرتف الشهاب بذلك واستمرت على ن م األدب ومدح
 .291بالقاهرة ودفنت بالقرافة 

ب وايتياحات اينبية وغزوات وكثرة الكوارث من حرو  العصور بصعوبة احلياة وقد اتسمت تلك
 .وفنت ومعارك دا لية وفيضانات كاسحة و واعني مدمرة بدوية

وتفاقم الكوارث وتنامي رتايع مع ترايع املستو  احلضاري فدور املرأة ومشاركتها يف اجملتمع ت
 .اال طاط

يف ذلك العصر، تلك العقلية اليت تتوي  من احمل ور فتحرم  العقلية التحوطيةوبرزت 
سالح دفاعي يستعمل عند تغلب م اهر  وسد الذريعة. املباح ومتنعه  شية إيصاله للممنوع

 .292الرذيلة يف اجملتمعات، والتخوف من الوقوع يف احمل ور والفنت
والعمللل بلله،  عرفللت الم تمعللات علللى اخللتالف مراحللل تاريخهللا فلسللفة سللد ال ريعللةوقثثد  

بطبيعثة املثثرأة عنثدهم القائمثة علثى الغوايثثة،  ليهوديلة والمسليحية،الللديانتيه اوارتلبط مفهومله فلي 
وعليثثه فاألفضثثل للريثثل اليهثثودي، االمتنثثاع عثثن املشثثي بثثالقرب . وحماوالهتثثا إليقثثاع الريثثل يف الشثثر

 .من امرأة ألن املرأة سبب يف إغواء الريل، فصوت املرأة فتنة وغواية
“ Better go behind a lion than behind a woman”

293
 

ورثثثت املسثثيحية الن ثثرة التخوفيثثة مثثن املثثرأة وشثثرها، و ارتبثثاط اخلطيئثثة والثثذنب وويودمثثا يف كمثثا 
 .العامل  واء، وساهم رياالت الكنيسة يف ترسيخ تلك الن رة وما استتبعها من أحكام  ويبها

                                                 
 .28، ص 2البدر الطالع، ج - 291
ومثثن ذلثثك كتثثاب . ب الثثيت حتثثذر مثثن النسثثاء واالفتتثثان  ثثن أو االعتمثثاد علثثيهن  اصثثة يف شثثؤون السياسثثة واحلكثثمشثثاعر العديثثد مثثن الكتثث - 292

لقثد كثان عملثي مثع   النسثاء   واأل فثال وهثذان الصثنفان ال عقثل هلمثا وال علثم ولثيعلم ط :يقثول يف ذلثك. ومثا بعثدها 222، 1سيات نامة، ج
أل فال فإن امللك سيزول عن تلك األسرة   ويقول النيب شاوروهن و الفوهن فلو كن تامات العقول ملا أنه م  أنيطت شؤون أية مملكة بالنساء وا

 .225، ص 1ج" ح  الرسول على العمل يالف رأيهن  رأي   النساء   وعلمهن
293 - Alvin J . Schmidt, Ibid, p. 44. 
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ء وأقثثثل  طثثثورة علثثثى الّريثثثاِل مثثثن الرَّاْبطَثثثِة مثثثع سثثثم األفثثثاعِي والّتنينثثثاِت أيسثثثر يف الشثثثفا" 
وقثثثثد ضثثثثمت الكنيسثثثثة صثثثثوهتا ِإى الفرضثثثثياِت األ ثثثثرِ  الثثثثيت تَثثثثّدعي أن  بيعثثثثة املثثثثرأة مثثثثن . النِّسثثثثاءِ 

. وهكثثذا تثثدريت الن ثثرة الدونيثثة للنسثثاء لتشثثكل وضثثعاً مقبثثوالً يف ن ثثام اجملتمثثع واحليثثاة. الشثثيطانَ 
 ."سائداً يف القرون الوسطى فرتة  ويلة من الزمنواستمر متثيل  بيعة املرأة بالشيطان 

The poison of snakes and dragons is easier to cure and less dangerous to 

men than associating with women. The Church added its voice to the other 

assumptions claiming that women originated devil. Gradually, the perceived 

inferiority of women became a part of generally accepted system of life. The 

Medieval representation of woman’s nature as evil was survived to enjoy a 

long life.
294

 

ا إال عثن ومل يثمر املنحى التحو ي يف اليهودية واملسيحية، الذي قثام  صثادرة حريثة املثرأة وحقوقهث
املزيثثد مثثن م ثثاهر الشثثذوذ واال ثثراف والثثذي مل ينجثثو منثثه حثث  ريثثاالت الكنيسثثة، ممثثا أسثثفر عثثن 

-1058)حماوالت التصحيمل واإلصثالح يف دا ثل الكنيسثة، والثيت اسثتوت علثى يثد مثارتن لثوثر 
 . (م1801

لسثثطحية أن املنحثثى التحثثو ي قثثائم علثثى حمثثاوالت التغلثثب والسثثيطرة علثثى امل ثثاهر اخلارييثثة واإذ 
 .للفساد يف اجملتمع، دون االهتمام بالتصحيمل الدا لي لبنية اجملتمع أفرادا ومجاعات

سلللد ال ريعلللة فلللي ا سلللالم يخلللالف فلللي أصلللله وتطبيقللله، ذللللك المفهلللوم فلللي بيثثثد أن   
أي يف اليهوديثثثثة  -ففثثثثي الوقثثثثت الثثثثذي يقثثثثوم سثثثثد الذريعثثثثة فيهمثثثثا. اليهوديللللة والمسلللليحية تمامللللا

يقللوم سللد ال ريعللة فللي ا سللالم علللى انية املثثرأة و بيعتهثثا اإلغوائيثثة، علثثى أسثثاس شثثر  -واملسثثيحية
أساس الدفاا عه الفضيلة وحمايتها مه بار الفساد والرذيلة، فليس ثملة خطيئلة موروثلة، أو 

 .غواية وشر متعلقة بالمرأة في ا سالم
لبثثا مثثا تسثثود يف فاسثثتعمال سثثد الذريعثثة يف اجملتمثثع املسثثلم، أمثثر تفرضثثه امل ثثاهر املنحرفثثة الثثيت غا 

وقد منيت الدولة اإلسالمية منذ هنايثات العصثر العباسثي األول، . أوقات الفنت واحلروب والثورات
 .. …بالعديد منها إضافة إى ما رافق ذلك من فساد وا راف

                                                 
294 - C. W. Hollister, Medieval Europe, Newbery Award Records Inc, New York, 1982, p. 165. 
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و ثثثذا متحثثثورت غالثثثب االيتهثثثادات حثثثول املثثثرأة املسثثثلمة وكيفيثثثة صثثثيانتها واحلفثثثاظ عليهثثثا  شثثثية 
فقد رأ  علمثاء ذلثك العصثر يف . إلبقاء على البقية الباقية من التقاليد اإلسالميةعليها ورغبة يف ا

اإلبقاء على تلك التقاليد وامل اهر املتحف ة حول املرأة، سدا ميكن االحتمثاء ورائثه مثن هجمثات 
 .295األعداء املتضافرة

منحثثثثى  وظهثثثثر. وبثثثثرزت مالمثثثثمل التخثثثثوف مثثثثن تغلثثثثب م ثثثثاهر الفسثثثثاد واجملثثثثون والفتنثثثثة يف اجملتمثثثثع
التحثثثوط يف األحكثثثام االيتهاديثثثة القائمثثثة علثثثى احلثثثد مثثثن  ثثثروج النسثثثاء وتقلثثثية مشثثثاركتهن يف 

وسثثثاهم بعثثث  . احليثثثاة العامثثثة يف حماولثثثة إلبقائهثثثا يف بيئتهثثثا اخلاصثثثة، واحلفثثثاظ علثثثى تربيثثثة أوالدهثثثا
اخللفثثثثثاء والعلمثثثثثاء يف تو يثثثثثد ذلثثثثثك التويثثثثثه التحثثثثثو ي حلمايثثثثثة اجملتمثثثثثع مثثثثثن مزيثثثثثد مثثثثثن اال ثثثثثالل 

 . 296الهنياروا
وممثثا  ثثدر اإلشثثارة إليثثه يف هثثذا السثثيا  أن سثثد الذريعثثة ومثثا يقثثوم عليثثه مثثن أحكثثام يراهثثا 
اجملتهد يف وقت ما أو بيئثة مثا، أمثر  ثارئ ال ينبغثي أن يسثتمر أكثثر ممثا تسثتدعيه احلايثة ومثن ث 

الكثثثثثرمي العثثثثثودة إى احلكثثثثثم األصثثثثثلي القثثثثثائم علثثثثثى اإلباحثثثثثة باعتبثثثثثاره األصثثثثثل املسثثثثثتند إى القثثثثثرآن 
 .297والسنة

إال أن شيوع التقليثد وسثري النثاس علثى أقثوال علمثائهم السثابقني رمحهثم اهلل دون متييثز بثني احلكثم 
قائمثة علثى  -يف قضثايا املثرأة –هائل من االيتهادات والتحف ثات  الطارئ واألصلي، وويود كمّ 

مثثائهم مثثن يهثثة، أسثثاس اعتبثثار سثثد الذريعثثة، أد  إى وقثثوفهم عنثثدها فهثثي آتيثثة مثثن أئمثثتهم وعل
إضافة إى شيوع الفساد والفثنت يف كثل عصثر عثن سثابقه، فأضثافوا إى تلثك األحكثام االيتهاديثة 
حتف ات يديدة وقاسوا على فتاو  أئمتهم، بناءا على ن ثرهتم إى جمتمعثاهتم ومقارنتهثا بالعصثور 

و رويهثا إى اجملتمثع  فبنوا على ذلك املزيد من التحو ات حول مشاركة املرأة. اخلريية السابقة هلا

                                                 
 .، رسثثالة مايسثثتري، اجلامعثة اإلسثثالمية العامليثثة  اليزيثثامعثثايري وضثثوابة منهجيثثة يف غلثق الذريعثثةم، 1656رقيثثة  ثثه يثابر، : أن ثر يف ذلثثك - 295

 .وما بعدها 58، 12ابن األثري، مريع سابق، ج: وان ر كذلك
 . 124، 2إحسان عباس، دار صادر، بريوت، بدون تاريخ، ج : الزمان، ت أن ر ابن  لكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء - 296
علثثثى هثثثذا األسثثثاس ا تلثثث  القثثثائلون بسثثثد الذريعثثثة، فثثثذهب الثثثبع  مثثثنهم إى أن سثثثد الذريعثثثة ال يكثثثون إال يف تلثثثك املؤديثثثة إى حم ثثثور  - 297

ال تكون إال يف املنصوص النضباط القول فيها أمثا مثا عثدا ذلثك وكذلك ير  ابن تيمية أهنا . ابن العريب، تفسري آية اليتامى. منصوص على حترميه
 .وما بعدها 28أن ر رقية  ه يابر، مريع سابق، ص . فالقول فيها غري منضبة
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بناءا على القول بفساد الزمان وحماولة أمن الفتنة والتخلة منها، مع إغفال شبه تام لل رفيثة الثيت 
و ثثرور الثثزمن ازدادت الرتاكمثثات والتحف ثثات والتحو ثثات . نشثثأت فيهثثا تلثثك األحكثثام ودواعيهثثا

صثثثل حمثثثة ايتهثثثاد وتسثثثا ل وأصثثثبحت مشثثثاركة املثثثرأة يف احليثثثاة العامثثثة و رويهثثثا مثثثن بيتهثثثا يف األ
وبتزايثد الرتاكمثات الفقهيثة املبنيثة يف الغالثب علثى إغفثال واسثتبعاد ال رفيثة التارييثة والبيئيثة . ون ر

انصثثثرفت األذهثثثثان عثثثن احلكثثثثم الشثثثرعي األول األصثثثثلي الثثثثذي يثثثاءت بثثثثه تعثثثاليم القثثثثرآن الكثثثثرمي 
 . والسنة

ضثايا االيتماعيثة واألسثرية، حتثول العمثل  و رور الزمن وا تالف العصور وتزايد إسقا اهتا على الق
بسد الذريعة مثن أداة  ثرية نافعثة تنثافمل عثن م ثاهر الفضثيلة يف اجملتمثع إى سثي  مشثرع يف ويثه 
عشثثرات األحكثثام الثثيت يثثاءت  ثثا نصثثوص القثثرآن الكثثرمي والسثثنة لضثثمان مسثثامة املثثرأة يف علميثثة 

رأة مثثثن التعلثثثيم سثثثدا لذريعثثثة الفسثثثاد فحرمثثثت املثثث. العمثثثران احلضثثثاري والقيثثثام  همثثثة االسثثثتخالف
وبثثذلك فثثرض اجملتمثثع عليهثثا نوعثثا مثثن العزلثثة الثقافيثثة واحلصثثار . املرتتثثب علثثى  رويهثثا مثثن البيثثت

 .االيتماعي واحلضارية ال تزال ترزح حتت و أته
النسثثاء علثثى احلركثثة يف اجملتمثثع كانثثت ختتلثث   سثثب بعثث  إال أنثثه مثثن املالحثثظ أن قثثدرة  

 . الفرتة الزمنية اليت يعيشن فيهاالطبقة واملنطقة و 
األقثاليم الوسثطى يف  املالكة ونزوال ح  الطبقثة النساء دورا هاما بدءا من األسرةبع  فقد لعبت 

 .املختلفة يف اهلبات الدينية واإلشراف عليه
يف  عليثثثا يف املوصثثثل مشثثثال العثثثرا ، دور أساسثثثيسثثثيدات الطبقثثثة الكثثثان لففثثثي القثثثرن الثثثثامن عشثثثر  

قمثثثثثن برعايثثثثثة العديثثثثثد مثثثثثن املنشثثثثثنت الدينيثثثثثة شثثثثثكيل املعمثثثثثاري ألمثثثثثاكن العبثثثثثادة، كمثثثثثا لتإعثثثثثادة ا
 .298الضخمة

 هن يف سثلك العاملثات بالثدين والفقيهثات وذاع صثيتهن اومن النساء من من أدريت أءث
خمتلثثث  مثثثن ركثثثود يف هثثثذا العصثثثر بثثثه مثثثا اتسثثثم فثثثأدرين يف كتثثثب الطبقثثثات علثثثى الثثثرغم مثثثن كثثثل 

 .299النواحي العلمية والثقافية

                                                 
298 - Dina Khury, Drawing boundaries and defending space; Women and space in Ottoman Iraq, N.Y: 

Syracuse University Press, 1996. 
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إن املتأمثثل يف شثثيوع تلثثك ال ثثواهر يف اجملتمثثع، يلحثثظ أهنثثا مل تثثأت وليثثدة يثثوم وليلثثة، بثثل 
ياءت وليدة تراكمات عصثور مثن اجلهثل والبعثد املتزايثد عثن تعثاليم القثرآن الكثرمي والسثنة النبويثة، 

فقثثد أقامثثت تلثثك الرتاكمثثات املتزايثثدة حثثايزا كثيفثثا بثثني تلثثك . والتشثثبث بثثأعراف وتقاليثثد د يلثثة
وبللات االنفصللام بلليه التعللاليم . التعثثاليم الصثثافية، وبثثني املمارسثثات الثثيت ألفهثثا النثثاس واعتادوهثثا

 .القر نية واألعراف السائدة في حياة المسلميه واقعا البد مه معايشته ومعال ته
فالثدين اإلسثثالمي برسثالته العامليثثة اخلالثدة مل يكثثن ليسثقة نصثث  اجملتمثع مثثن املشثثاركة يف 

االسثثتخالف والعمثثران احلضثثاري وإكاحهثثا، فالثثدين الشثثامل الثثذي خلثثة وحثثدد  صثثياغة من ومثثة
معاملثثه كتثثاب اهلل تعثثاى، مل يتجاهثثل مطلقثثا املثثرأة ودورهثثا يف ذلثثك ملثثا يف ذلثثك مثثن تنثثاق  دا لثثي 

. واضمل بني مفهثومي العامليثة واخللثود اللثذين اتسثما  مثا، وبثني إسثقاط نصث  األمثة مثن االعتبثار
العرفيثثثة  ثثثاه املثثثرأة يف خمتلثثث  عصثثثور التقليثثثد نازلثثثت تلثثثك السثثثمات واملفثثثاهيم  بِيثثثد أن املمارسثثثات

الواضثثحة لتجعلهثثا مثثثار تسثثا ل ونقثثاش، مثثن  ثثالل الن ثثر مثثن يديثثد يف شثثرعية مشثثاركة املثثرأة يف 
  !.جماالت احلياة املختلفة

لفثثثة، إن املتتبثثثع للمسثثثار التثثثاريي وااليتمثثثاعي لوضثثثعية املثثثرأة املسثثثلمة يف اجملتمعثثثات املخت
يلحثثثظ فرقثثثا وبونثثثا يتسثثثع وال يكثثثاد يضثثثيق بثثثني الوضثثثع الن ثثثري املتمثثثثل يف نصثثثوص القثثثرآن الكثثثرمي 
والسثثثثنة النبويثثثثة، وبثثثثني املمارسثثثثات العمليثثثثة وااليتماعيثثثثة الثثثثيت تكشثثثث  عثثثثن وضثثثثعيتها الواقعيثثثثة يف 

ريي واسثثتمر العمثثل بفلسثثفة التقليثثد القائمثثة علثثى عثثدم التمييثثز بثثني اجلثثوهر والثثرتاكم التثثا. اجملتمثثع
 .الذي فقد مشروعية ويوده فضال عن استمرار العمل به

فثاحلكم علثى وضثعية املثرأة املسثلمة مثن  ثالل ممارسثات املسثلمني ون ثرهتم السثائدة هلثا، ال ينبغثي 
تعميمهثا واعتبارهثثا ن ثثرة منبثقثة مثثن يثثوهر نصثثوص القثرآن الكثثرمي والسثثنة، بقثدر انبثاقهثثا مثثن فهثثم 

فقثثثد يلجثثثأ اجملتهثثثد يف كثثثثري مثثثن األحيثثثان إى تلثثثك . تلثثثك النصثثثوصاجملتمعثثثات املسثثثلمة التقليديثثثة ل
النصوص ليربر واقعا سائدا أو عرفا شائعا نشأ عليه ودرج ومل يعثد يثر  يف السثري واالسثتمرار عليثه 

 . حرج

                                                                                                                                                 
 .861-862منهن كمالية بنت حممد األنصاري، ان ر ترامجهن يف دعبول، مريع سابق، ص  - 299
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واسثثتمرت تلثثك املمارسثثات البعيثثدة عثثن روح اإلسثثالم ومبادئثثه يف اجملتمثثع يف العهثثد العثمثثاين ومثثا 
عثثثن القيثثثام بثثثدورها يف اجملتمثثثع، ورايثثثت ظثثثاهرة حجثثثب النسثثثاء يف الطبقثثثات  تثثثاله، و يثثثت املثثثرأة

وأصثثثثبحت تلثثثثك التحو ثثثثات الثثثثيت أقامهثثثثا النثثثثاس يف أوقثثثثات معينثثثثة بنثثثثاءا علثثثثى ظثثثثروفهم  . الرفيعثثثثة
 .االيتماعية، عرفا ساريا بني الطبقات الراقية يف اجملتمع

“What was initially regarded as pious behavior subsequently became an 

upper class custom that was followed with varying degrees of strictness in 

the different Islamic countries”.
300 

الثثثيت  - اصثثثة بثثثني النسثثثاء  -وقثثثد صثثثاحب ذلثثثك كلثثثه انتشثثثار اجلهثثثل واخلرافثثثات والبثثثدع 
ك اجملتمعثثات قثثد ُحرمثثت فثثاملرأة يف غالثثب تلثث. غيبثثت وراءهثثا مفثثاهيم الثثدين اإلسثثالمي الصثثحيحة

 . من التعليم، وباتت فريسة سهلة املنال للجهل واخلرافات والشعوذة
وبثثات واقثثع املثثرأة يف اجملتمعثثات املسثثلمة وإى اليثثثوم واقعثثا حتكمثثه العثثادات والتقاليثثد الثثيت فقثثثدت  

ا وممثثثث. مشثثثثروعيتها التارييثثثثة علثثثثى حسثثثثاب القثثثثيم واملبثثثثادئ الثثثثيت يثثثثاء اإلسثثثثالم لتثبيتهثثثثا وإرسثثثثائها
ومثن ذلثك . 301يستدعي االنتباه أن تلك العادات متارس وتفثرض علثى املثرأة باسثم الثدين والشثرع

وأضللحى سللد انتشثثار اجلهثثل ومنثثع املثثرأة مثثن التعلثثيم  جثثة فسثثاد الزمثثان والفتنثثة واخلشثثية عليهثثا، 
ال ريعلة سلالحا مشلرعا فلي وجله أي دعلوة السلتعادة مكانتهلا التلي بوأهلا إياهلا ا سلالم، ملله 

فثثالتعليم يقتضثثي  ثثروج املثثرأة مثثن بيتهثثا  …الحيللاة العامللةيف  مشللاركتها إلللى تعليمهللا أودعللوة 
 .و رويها فتنة فتمنع من التعليم سدا لذرائع الفساد

بيثثثد أن ذلثثثك مل يقثثث  مانعثثثا أمثثثام عشثثثرات مثثثن النسثثثاء اللثثثوا  ح ثثثني  راتثثثب عاليثثثة يف  
ظهثثرن يف البيوتثات الراقيثثة ذات املنزلثثة والغالبيثثة مثنهن . التعلثيم والتثثدري  والتصثدي لإلفتثثاء كثذلك

وعلثثثى هثثثذا فقثثثد حف ثثثت كتثثثب الثثثرتايم أءثثثاء عشثثثرات مثثثن النسثثثاء . العاليثثثة يف العلثثثم أو النفثثثوذ
إال أن السثثثمة الغالبثثثة علثثثى النسثثثاء يف تلثثثك العصثثثور، احلرمثثثان مثثثن التعلثثثيم . العاملثثثات الفاضثثثالت

 . واملشاركة االيتماعية اجلادة اهلادفة يف اجملتمع

                                                 
300 - Walther, ibid, 91. 

ومثثا  111م، 1012/1661، املكتثثب اإلسثثالمي، دمشثثق، حثث  يتحقثثق الشثثهود احلضثثاريأن ثثر حثثول هثثذه النقطثثة عمثثر عبيثثد حسثثنة،  - 301
 . بعدها
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إال أن الغالبيثة . التاريخ اإلسالمي، ح ثي بنثاِت بعث  العوائثِل الغنيثِة برتبيثِة  اّصثِة يف البيثتِ يف " 
مثثثن الِنسثثثاء اسثثثتثنني مثثثن التعلثثثيم الرءثثثي، وإن كثثثان هنثثثاك مثثثن بيثثثنهن مثثثن اشثثثتغلت يف اإلشثثثراف 

 "والتدري  يف بع  املعاهد واملراكز التعليمية 
“Throughout Islamic history, some daughters of wealthy families have been 

favored with a private education in the home. More often women were 

excluded form formal education, although women might serve as patrons or 

even supervisors of educational institutions”
302 

فيما محلت تركثة ثقيلثة مثن األحكثام املبنيثة علثى تلثك  ومحلت اجملتمعات املسلمة التقليدية
الرتاكمثثثات الثثثيت أفرزهتثثثا عصثثثور التقليثثثد السثثثابقة، دون أن حتمثثثل معهثثثا ظرفيثثثة نشثثثأهتا واسثثثتمرارها 

وعلثثثى هثثثذا أيثثثر  العلمثثثاء الالحقثثثون عمليثثثات . إليثثثراء عمليثثثة قيثثثاس صثثثحيمل علثثثى أقثثثل تقثثثدير
، جبثثثثامع ويثثثثود الفثثثثنت والفسثثثثاد وانتشثثثثاره، القيثثثثاس وفثثثثق األحكثثثثام االيتهاديثثثثة للعلمثثثثاء السثثثثابقني

وتراكمثثثثثت . واخلشثثثثثية علثثثثثى أحكثثثثثام الثثثثثدين وتعاليمثثثثثه مثثثثثن عبثثثثثث العثثثثثابثني واملسثثثثثتغربني الوافثثثثثدين
التحو ات لتشكل سدا منيعا يف ويثه أي دعثوة للعثودة إى القثرآن الكثرمي وفلسثفته الشثاملة ملوقثع 

ة بعصثثثورها وظثثثروف نشثثثأهتا، بأحكثثثام املرهتنثثث -الفتثثثاو –املثثثرأة، وا تلطثثثت األحكثثثام االيتهاديثثثة 
 !.فالديه هو العرف والعرف هو الديهالدين األساسية ومل يعد مثة فار  واضمل بينهما، 

. وبثثرزت الن ثثرة للمثثرأة علثثى أهنثثا غوايثثة وشثثر، وأهنثثا قثثد تصثثطنع مثثن ألثثوان الفثثنت مثثا جيثثر إى املنكثثر
 .303تلك الن رة اليت استمرت إى العصر الراهن لد  الكثريين

نثثثا ازدادت سثثثحب التخلثثث  كثافثثثة علثثثى اجملتمعثثثات املسثثثلمة، وتضثثثافرت اجلهثثثود علثثثى وه
 .ا تالف مشارب أصحا ا للبحث يف أسباب وعوامل ذلك التخل  واال دار

وكان الوعي بتخل  املسلمني قاءا مشرتكا بني رواد اإلصالح وحركات التجديثد قا بثة يف العثامل 
ت أن ا تلفثثت يف دواعثثي ذلثثك التخلثث  وكيفيثثة اخلثثروج إال أن تلثثك الثثدعوات مثثا لبثثث. اإلسثثالمي

 . منه

                                                 
302 - The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic world, 1995, Oxford University Press, Oxford, p. 

328. 
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 الباب الثالث
 في العصر الحديثالتنموي  دور المرأة

 (الوقت الحاضر –القرن التاسع عشر الميالدي )
 تمهيد

املؤر ني والباحثني، صعوبة وضع فاصل زمثين دا ثل سثيا  التطثور  من املتعارف عليه بني
إال أن حماولثثة وضثثع هثثذا الفصثثل الثثزمين يف غايثثة األميثثة . املختلثث التثثاريي للمجتمعثثات والبيئثثات 

 .للبحث يف امل اه رالتاريية وااليتماعية على ويه اخلصوص
مجلثة  ﴾التاسع عشثر والعشثرين املثيالدي ﴾لقد عرف العامل اإلسالمي على مد  القرنني 

رحلثثثة العصثثثيبة جبملثثثة مثثثن كمثثثا مثثثّر العثثثامل اإلسثثثالمي يف تلثثثك امل. مثثثن ال ثثثواهر املتنوعثثثة واملعقثثثدة
 :التغريات السياسية

 االستعمار األينيبلدولة العثمانية ومرحلة هنايات ا: املرحلة األوى
 ما بعد االستقاللمرحلة : املرحلة الثالثة

 ديثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثداالنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدماج يف الن ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثام العثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاملي اجلمرحلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة : املرحلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة الثالثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة
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 ومرحلة االستعمار األجنبيعثمانية نهايات الدولة الدور المرأة التنموي في : األول الفصل
 

 بثثثة حاءثثثة يف تثثثاريخ املثثثرأة يف اجملتمعثثثات املسثثثلمة،حقمتثثثثل تلثثثك احلقبثثثة التارييثثثة احلريثثثة 
وموقعهثثثثا كمثثثثا تطثثثثورت الدراسثثثثات اخلاصثثثثة بثثثثاملرأة حيثثثثث تطثثثثورت  الهلثثثثا  بيعثثثثة الن ثثثثرة للمثثثثرأة 

 .غريهاتطورا مهوال من حيث الكم والكي  من قبل أقالم نسائية و  وقضاياها
 The Second Age ofمنوذيثثثا لعصثثثر التنثثثوع الثثثثاين ومتثثثل هثثثذه احلقبثثثة التارييثثثة 

Divergence الذي يشهده الفكر الديين مع زح  التحدي احلضاري الغريب احلديث . 

تغلت ، وقد اسه املرحلة وءاهتادالالت هذ إحد  املرأة وكان بروز ما ءي بقضية
اصة الو ن اإلسالمي لتصنع من تصوراهتا اخل ين والثقايف يفاملد راهلجمة الغربية ظروف التأ 

 .عناصر تلك القضية

أدرك الغثثثرب  طثثورة ويسثثثامة قضثثثية املثثرأة وموقعهثثثا يف اجملتمعثثثات املسثثلمة، واعتثثثرب العثثثادات فقثثد 
ومثن . والتقاليد اجملافية للدين وتعاليمه، مدلفا للطعثن يف الثدين وتوييثه سثهام النقثد والتجثريمل إليثه

 .كم بتخل  املسلمني لتمسكهم بتلك التعاليم البائدةث احل
واعتثثرب الغثثرب وضثثعية املثثرأة يف اجملتمعثثات املسثثلمة، دلثثيال واضثثحا علثثى تثثدين اإلسثثالم واملسثثلمني،  
كما ويدوا يف ذلك مسوغا كافيا لتربيثر تثد الهتم وسياسثاهتم االسثتعمارية يف البلثدان اإلسثالمية 

 .  جة ختليصها وحتريرها
“In the Middle East, the treatment of women provided Europeans with an 

excuse to declare the inferiority of Muslims and their religion, and also 

justification for Europe’s imperialist and colonialist policies and 

practices”.
304 

الفكرية وااليتماعية، كما أسهمت طاب خمتل  القو  واحتلت قضية املرأة منطقة حمورية يف  
 .فيه خمتل  التيارات الفكرية

                                                 
304 - Walther, Ibid, p. 8. 
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تويهثثت يهثثود العديثثد مثثن أصثثحاب هثثذا اال ثثاه يف العثثامل اإلسثثالمي  ثثو وضثثع املثثرأة املسثثلمة و 
مطالبثثثثة  قهثثثثا يف التعلثثثثيم والعمثثثثل واملشثثثثاركة يف خمتلثثثث  املنثثثثاحي العامثثثثة مثثثثن سياسثثثثية وايتماعيثثثثة 

بنثثاء  اربوا موقثثع املثثرأة املتثثدين يف اجملتمعثثات املسثثلمة، وأكثثدوا علثثى أميثثة دورهثثا يفكمثثا حثث. وثقافيثة
 .أ القيات اجملتمِع املسلمِ 

وكانثثثت الِبدايثثثة مثثثع حممثثثد عبثثثده الثثثذي  الثثثب بإعثثثادة كرامثثثة املثثثرأة املسثثثلمة عثثثن  ريثثثق اإلصثثثالِح 
كامل يف العمل واملشثاركة كما تضمنت دعوة أصحاب هذا اال اه حق املرأة ال;القانويِن والرّتبوِي 

 .السياسية وااليتماعية وغريها

كما ن ر . لقد ربطت مسألة التعليم بقضية  روج املرأة واال تالط والن ر إى املرأة 
الزمان وفساد أهله الذي يستدعي سد الذرائع  العديد من املفكرين آنذاك للمسألة من زاوية تغري

 .وغلق الطر  املؤدية للفتنة والشر
تناولثت قضثية املثرأة كانثت  ليه يف هذا السيا  أن التيارات الفكرية اليت در اإلشارة إا ومم

 كا ثثثثثاه منثثثثثازل للتقليثثثثثدكمثثثثثا تباينثثثثثت مواقفهثثثثثا وردود أفعاهلثثثثثا  ثثثثثاه احلداثثثثثثة الثثثثثيت بثثثثثرزت    .متنوعثثثثثة
Modernism   يف اجملتمثثثع  ثثثالل القثثثرن التاسثثثع عشثثثر وأوائثثثل القثثثرن العشثثثرين، ومصثثثححا ملسثثثرية

 .Reformواإلصالح التغيري 
والعصثثثرانية أو احلداثثثثة يف العثثثرف الغثثثريب بثثثدأت يف أواسثثثة القثثثرن السثثثابع عشثثثر وبلغثثثت ذروهتثثثا يف 

 .305القرن التاسع عشر وانتهت وا سرت مدياهتا مع احلرب العاملية األوى
إمثثا حماولثثة . تنوعثثت اسثثتجابات العديثثد مثثن املفكثثرين يف العثثامل اإلسثثالمي لتحثثديات احلداثثثة قثثدو 

ضثثثها، أو تقمصثثثها أو التكيثثث  معهثثثا، و ثثثذا باتثثثت احلداثثثثة مريعيثثثة مطلقثثثة يسثثثتفتيها اجلميثثثع نق
 . وغاب عن الوعي املريعية القرآنية وحاكميتها املعصومة

احلداثثثثة يف مفهومهثثثا األساسثثثي ومعاجلتهثثثا لقضثثثايا اجملتمثثثع واألمثثثة ركثثثزت يهودهثثثا علثثثى و  
يف تلثثك األثنثثاء ن ثثرة أصثثيلة تستحضثثر مقاصثثد انتقثثاد الثثنهج التقليثثدي السثثائد، كمثثا أهنثثا مل تقثثدم 

بثثل ا هثثت إى تقثثدمي وعثثرض خمتلثث  قضثثاياها . مثثن الثثدا ل وتسثثتوحي أبعثثاده ةالقرآنيثث وصالنصثث

                                                 
305 - The Encyclopedia Of Religion, 1986, Macmillan Publishing company, New York, vol. 10. p.14. 
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وحماولثثثة إصثثثالحها وتطويرهثثثا مثثثن  ثثثالل املقارنثثثة مثثثع اا ثثثر اخلثثثاريي البعيثثثد عثثثن منطثثثق اإلسثثثالم 
ه من  اريه، بل ال بد أن تكون وأغفلت أن الفكر الديين ال ميكن تطويره أو إصالح. ومقاصده

 .  عملية اإلصالح نابعة من دا له حمتكمة إى منطقه
“They did not develop traditional Muslim thought from inside to supply an 

adequate basis for the new values and institutions”.
306 

بثثني املفثثاهيم الغربيثثة واإلسثثالمية، دون املقارنثثة واملقاربثثة  يتبنثثون أصثثحاب هثثذا التيثثار وبثثات  
حماولثثة يثثادة للكشثث  عثثن مفثثاهيم اإلسثثالم األصثثيلة يف القضثثايا الثثيت تناولتهثثا مثثن نثثواحي احلكثثم 

 .والسياسة إى القضايا االيتماعية من حقو  املرأة و وها
د عثا  وعلى هذا فقث. وتداعت العديد من أهدافها أمام التحديات اهلائلة أل روحاهتا ومناهجها 

ا اه احلداثة والعصرانية يف اجملتمعثات املسثلمة مثن عثدد مثن القضثايا، أثثرت علثى سثريه وتطثوره يف 
فاحلاية إى املوازنة بني  القدمي واحلديث يف البيئات املتغرية بشثكل متسثارع، يعلثت مثن ..اجملتمع

و تطثثثوير منهجيثثثة مثثثنهج احلداثثثثة منهجثثثا يتسثثثم باالنتقائيثثثة وغيثثثاب النسثثثقية يف صثثثياغة املفثثثاهيم أ
وهكثثذا، فقثثد ارتطمثثت كتابثثاهتم بثثاجملتمع والقثثت نتثثائج غثثري متوقعثثة علثثى . حمثثددة لتفسثثري اإلسثثالم

 .اإل ال 
“Islamic modernism suffered from a number of limitations that 

affected its development and impact on society… The need of the 

modernists to balance old and new in the midst of a rapidly changing 

environment made them appear selective and lacking in conceptual cohesion 

or methodology for the systematic interpretation of Islam. Thus, the impact 

of their writings had some unexpected results”.
307

 

أصثحاب هثذا اال ثثاه مثنهجهم علثى تصثور إمكانيثثة اجلمثع والتلفيثق بثني ضثثدين لقثد أقثام 
كمثا يعلثوا الغثرب مريعيثة . غري متشا ني، وإمكانية التعايش بينهما رغم التعارض القثائم بينهمثا

كمثا . مطلقة تستف  يف كل صغرية وكبرية ولذا غلبت على دراساهتم أساليب املقارنات السثطحية
: عتبار حقيقة أن املفاهيم الكلية أليثة دائثرة حضثارية وليثدة عنصثرين متضثايفنيمل يأ ذوا بعني اال

                                                 
306 Fazlur Rahman, Revival and Reform in Islam, The Cambridge History of Islam, edited; P.M. Holt, 

Bernard Lewis, and Ann K. S. Lambton, (Cambridge, 1978), vol 2. Pp. 632- 656. 
307 - The Encyclopedia Of Religion, Ibid,, vol. 10, p. 16. 
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إضثافة . ما الوضثع التثاريي الثذي أفرزهثا، واجلهثد اجلمعثي املشثرتك للجماعثة الثذي قثام بصثياغتها
إى أن الواقع يشهد باستحالة استزراع مفاهيم حضارة هلا مكوناهتا و صائصها إى دائرة حضارية 

 . صائصها الذاتية كذلك أ ر  هلا
والفكر الديني في األديان قاطبة يقف مه الضموو والتلأثيرات الخارجيلة واألفكلار الوافلدة، 

 .الرفو المطلل او االنسياق التام للوافد، وقد يظهر تيار يتوسط األمريه موقف
  Absolute and Forthrightطلق للتحثدي اخلثاريي ومطالبثه  املرف  موق  ال: أوال

rejection of modern  وهثثذا يتمثثثل يف اال اهثثات التقليديثثة الثثيت تتمسثثك ب ثثواهر ،
ويتسم بالوقوف عند ظواهر النصوص ومنع التأويل مطلقثا حتو ثا . نصوص الدين مطلقا وحرفيتها

فكل ما ميكن أن جيثد أو يسثتجد مثن حثوادث ووقثائع، اسثتغرقته نصثوص الثرتاث . من سوء الفهم
هذا اال اه بااللتزام الشديد باألحكثام االيتهاديثة يف أد  تفاصثيلها،  كما يتسم. الدين املوروث

غافلة عن ال رفية التاريية هلا، فهي تر  يف هذا االلتزام والتمسك حف ا هلويتهثا اإلسثالمية ودرءا 
 . واقيا هلا عن الذوبان يف اا ر

ل العصثور واألزمنثة املاضثية، وقد أير  أصحاب هذا اال اه ااراء االيتهادية املتعلقة بثاملرأة  ثال
. على وضع املرأة يف اجملتمعات احلالية دون إعطاء أد  تقدير للعوامل املتغرية وال روف املسثتجدة

  -التحثثرري -ويتضثمل ذلثثك مثثن أقثواهلم وآرائهثثم يف العديثثد مثن املسثثائل الثثيت  رحهثا اال ثثاه املقابثثل
 .قضايا متعلقة باملرأةاخل ذلك من …كخروج املرأة للتعليم، وعملها ولباسها 

ومل ختثثرج آراء أصثثحاب هثثذا اال ثثاه مثثن دائثثرة حمثثاوالت التلفيثثق والتوفيثثق للخثثروج بثثرأي ال يتجثثاوز 
 . أقوال العلماء السابقني يف عصور التقليد األوى غالبا

كمثثا مل تسثثتفت تلثثك ااراء يف األغلثثب األعثثم نصثثوص القثثرآن الكثثرمي والسثثنة النبويثثة الصثثحيحة، 
ومثن . عتمدت على تأويالت السابقني لتلك النصوص املرهتنة ب رفيتها الزمانية واملكانيةبقدر ما ا

املالحثثظ عليهثثا كثثذلك، ر يتهثثثا لتلثثك النصثثوص مثثن  ثثثالل التثثأويالت والتفسثثريات املاضثثية، مثثثع 
إغفثثثال أميثثثة وويثثثوب تكليثثث  املخا َثثثب بفهثثثم الثثثنة القثثثرآين ويوبثثثا عينيثثثا يف كثثثل عصثثثر وأوان، 

فثثثالقرآن . عجثثثاز القثثثرآين املتمثثثثل يف توالثثثد تثثثأويالت متعثثثددة يف كثثثل عصثثثر وييثثثلحتقيقثثثا ملعثثثىن اإل
. الكثثرمي ورسثثثالته وتعاليمثثه عامليثثثة أبديثثة  امتثثثة لكثثثل مثثا سثثثبقها مثثن كتثثثب ءاويثثة ورسثثثاالت منزلثثثة
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. ويقتضي ذلثك توالثد مفثاهيم اإلعجثاز والقثدرات علثى اسثتنبا ها مثن القثرآن الكثرمي يف كثل ييثل
آياتنثا يف اافثا  ويف أنفسثهم حث  يتبثني هلثم أنثه احلثق أومل يكث  بربثك أنثه  سثنريهم﴿ :قال تعاى

  308﴾على كل شيء شهيد
وكثثل ذلثثك منثثاط بالتأمثثل والتثثدبر والتفكثثر املثثرة تلثثو األ ثثر  يف آيثثات القثثرآن احلكثثيم، يف حماولثثة 

 وقثثد كلثث  القثثرآن الكثثرمي اإلنسثثان بثثذلك التثثدبر مثثع. السثثتيعاب كنثثه الثثبع  مثثن تلثثك املعجثثزات
أفثثال ﴿: ، ويقثثول يف موضثثع آ ثثر309﴾اايثثات..إقثثرأ﴿ :أول آيثثة نزلثثت مثثن السثثماء، قثثال تعثثاى

 .310﴾يتدبرون القرآن
وعليثثثه فعمليثثثة االعتمثثثاد املطلثثثق علثثثى مثثثا قالثثثه العلمثثثاء السثثثابقون رمحهثثثم اهلل مثثثن تأويثثثل وتفسثثثري 

مليثة والشثمولية واستنباط من آيات الكتاب الكرمي، ال حيقق  ال رسثالة اإلسثالم القائمثة علثى العا
 .والصالحية لكل زمان ومكان

بيد أن تلك املفاهيم األساسية والتجليات املبدئية، ُغيّبت حتت ركامات التقليثد ومفثرزات  
عنثثد العديثثد مثثن أصثثحاب هثثذا  -عصثثوره السثثابقة، فأصثثبحت أقثثوال العلمثثاء وايتهثثاداهتم النسثثبية

وتثثربز تلثثك التويهثثات يف . عصثثوم الثابثثتال ختتلثث  كثثثريا عثثن مفهثثومهم ملعثثىن الثثدين امل -اال ثثاه
 .القضايا املتعلقة باملرأة بشكل  اص، ن را ألمية وموقع املرأة يف األسرة واجملتمع معا

لللم تللزل توجهللاتهم وانعكسثثت تلثثك التطلعثثات علثثى آراء العديثثد مثثن الكتثثاب املعاصثثرين الثثذين 
 النسللبية قبللل استحضللارتنحللى إلللى اسللتدعات واستحضللار أقللوال و رات السللابقيه رحمهللم اه 

ال تثثزال هثثذه التويهثثات حاضثثرة لثثد  العديثثد ممثثن و  .نصللوص القللر ن الكللريم وتعاليملله المطلقللة
  :املعاصرينيقول أحد . املرأة يتصد  لقضية

إن غلبللت لكثثن " وقثثرن يف بيثثوتكن:"  ثثروج املثثرأة مثثن بيتهثثا مفسثثدة ممنوعثثة لقولثثه تعثثاى" 
وإال فللال وملله ذلللك خروجهللا لطللل  العلللم  الحاجللة إلللى العمللل علللى تلللك المفسللدة جللاز،

الضروري  قامة دينها وتصحيح معامالتها التي تحتاج إليها فعال فإنه مباح لهلا إال أن ذللك 
                                                 

 88: 01سورة فصلت  - 308
 1: 61سورة العلق  - 309
 20: 04القرآن الكرمي، سورة حممد. 52: 0سورة النساء  - 310
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فإذا ويثدت مثن يثوفر هلثا ذلثك  مشروو بأن ال ت د مه يوفر لها ذلك في بيتها مه محارمها،
عليهثا بثالتعليم أو ال يضثن عليهثا  ، كثأن يكثون أباهثا عاملثا ال يضثنلم ي ز لهلا الخلروجيف بيتهثا 

 .311"بإحضار الكتب هلا وهي ممن جييد القراءة والكتابة فإن توفر هلا ذلك لك يبمل اخلروج له
وواقع األمر أن أتباع هذا اال اه اندفعوا بإ الص وحسن نيثة وقصثد إى الغلثو واإلسثراف 

م والن ثثثثر إليثثثثه بعثثثثني االمتثثثثثال يف تقثثثثدير الثثثثرتاث املتمثثثثثل يف أقثثثثوال العلمثثثثاء السثثثثابقني وايتهثثثثاداهت
واالقتثداء ال بعثثني النقثثد والدراسثثة، فوقعثت يف إشثثكالية تقثثدي  املاضثثي وتنزيهثه عثثن كثثل عيثثب أو 

ال ينبملي  -مهملا عللت منلزلتهم وذاا صليتهم -فأقوال العلماتنقة مرهتن ب روفه ومسبباته، 
ك األقلوال إللى مطللل وإال انقلبلت تلل، أن تخرج عه نطاق النسبية المرتهنة بظروف نشأتها

 . ال ينبمي ت اوز  وه ا ال يصح إال في حل القر ن الكريم والسنة الصحيحة
 اخلضوع التام والتقليد للفكر األينيب الد يل والذوبان يف اا ر، موق  : ثانيا

An unconditional absolute and comprehensive assimilation.  أوThe 

Indiscriminate importation of Western thought  . 
بني الدين اإلهلي املتمثل يف الوحي املعصثوم، وبثني الفكثر الثديين مثن  أصحاب هذا التويه ومل مييز

فاألفهام، والتثأويالت لثذلك الثدين قابلثة . حيث كون تويهات ور   وفهم للوحي الثابت املطلق
 .ومنفتحة ألي تغري أو تبديل، أما الدين فهو ثابت ال يتغري

منحاها يف املطالبة باملسثاواة التامثة املطلقثة بثني الريثل واملثرأة يف كتاباهتم، برز ما اتسمت به  ومن أ
 .املرياث والشهادة واحلقو  كافة، سواء ما نصت عليه تعاليم القرآن الكرمي أم مل تنة

ومل يفثثثثثر  هثثثثثؤالء بثثثثثني نصثثثثثوص القثثثثثرآن الكثثثثثرمي والسثثثثثنة النبويثثثثثة، وبثثثثثني أقثثثثثوال العلمثثثثثاء والسثثثثثابقني 
 . يتهاداهتموا

 :بيه ات اهيه ت قضية المرأةوقعتلك الدعوات، وظهرت ردود الفعل املضادة لو 

                                                 
. 188م، 1028/1650، 2اليمامثثثة للطباعثثثة والنشثثثر والتوزيثثثع، دمشثثثق، ط أحكثثثام املثثثرأة يف الفقثثثه اإلسثثثالمي،أمحثثثد احلجثثثي الكثثثردي،  - 311

م، 1028/1650، 2ط:  ، الثثدار السثثعودية للنشثثر والتوزيثثع، السثثعوديةعمثثل املثثرأة يف امليثثزانحممثثد علثثي البثثار، : ن ثثر يف أصثثحاب هثثذا اال ثثاهوأ
عثودة حممد املقدم، . وما بعدها 182م، 1025/1654، 2ط: ، دار الفرقان، األردنأهم قضايا املرأة املسلمة، حممد أبو حيىي. 226 -224

 . 866م، القسم الثاين،  1012/1661، 8 يبة للنشر والتوزيع، الرياض ط، دار احلجاب
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االنتحثثثثال املصثثثثطنع بثثثثني التقاليثثثثد اإلسثثثثالمية االنصثثثثهار يف الغثثثثرب وحماولثثثثة ا ثثثثاه متحثثثثرر يثثثثر   -
 .والليربالية األوروبية، الوسيلة األكثر فعالية يف موايهة القو  الغربية

د علثثثى أن ذلثثثك الّتغيثثثرِي َسثثثيقوم بتخريثثثب وتثثثدمري  البنيثثثة االيتماعيثثثة ممهثثثدا وا ثثثاه حمثثثافظ يُؤكثثث - 
وقد رأ  كال اال اهني يف املرأة وقضاياها مفتاحا للتغيثري أو . السبيل أمام اهليمنة والسيطرة الغربية

 .احملاف ة ن را ألمية دور املرأة يف األسرة والرتاث
“In seeking to forge a modern indigenous identity, Muslims generally 

fall into two camps; liberal reformers, who believe that combining Islamic 

tradition with European liberalism is the most effective way to challenge 

Western power; and conservatives, who contend that change will subvert 

social structures, thereby easing Western domination. Both camps view 

women as the key to reforming or conserving tradition, because of their roles 

in maintaining family size, continuity and culture”.
312

   
 

مثثن هنثثا بثثرزت املعثثارك املتعثثددة حثثول لبثثاس املثثرأة وتعليمهثثا وعملهثثا و رويهثثا مثثن املنثثزل 
 . وال تزال صدياهتا حاضرة يف عدد من أدبيات بع  الكتاب املعاصرين إى اليوم. و و ذلك

يف فكثر جمثاالً كبثرياً  قضثايا املثرأة عمومثا  ، أ ثذتبثاملرأة وتعليمهثااحلديث عن النهضثة   ضمويف 
 . ني إى حتقيق النهضةالداع

اخلطابات تصب يف الدفاع عن حقو  املرأة وحتسني أوضثاعها، سثواء يف األسثرة أو  وبرزت مع م
وواكبتهثثا واسثثتفادت مثثن أ روحاهتثثا وتن رياهتثثا جمموعثثة مثثن املن مثثات . يف منثثاحي احليثثاة األ ثثر 

يف مجيثثثثع أ ثثثثاء واجلمعيثثثثات واهليئثثثثات، الثثثثيت تولثثثثت رئاسثثثثتها وقامثثثثت علثثثثى تسثثثثيري أغلبهثثثثا نسثثثثاء 
كانثثثت مصثثثر يف  ليعثثثة األقطثثثار اإلسثثثالمية الثثثيت و . اجملتمعثثثات اإلسثثثالمية يف فثثثرتات تارييثثثة خمتلفثثثة

 .أولت املرأة عناية فائقة
تلثثثثك املشثثثثاريع اإلصثثثثالحية او الثثثثيت حاولثثثثت اإلصثثثثالح املتبلثثثثورة يف كتابثثثثات واحلقيقثثثثة أن 

التثثثاريي والفكثثثري، ويف إ ثثثار  اقهيف سثثثياالعديثثثد مثثثن علمثثثاء األمثثثة ومفكريهثثثا، ينبغثثثي أن تُثثثدرس 
من ومثة الفكثر النهضثوي مثع بدايثثة االحثثتكاك بثالفكر الغثريب، تلثك املن ومثثثة الثيت مثا زالثت حتتثثاج 

                                                 
312 - The Oxford Encyclopedia, Ibid, p. 332. 
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و اصثثة أن واقثثع املثثرأة آنثثذاك كثثان بعيثثدا كثثل  إى دراسثثات عميقثثة تكشثث  عثثن مواقفهثثا احلقيقيثثة
و وهث. ارة اإلسثالمية وعصثورها املختلفثةالبعد عن تعاليم القرآن وهنج املرأة املسلمة عثرب سثين احلضث

 :ما عرب عنه حممد عبده يف قولثه
واقثع املثثرأة العربيثثة اإلسثثالمية لثثي  مثثن اإلسثالم يف شثثيء، وأن املسثثلمني قثد تثثدنوا بثثاملرأة »

عن منثزلة شريفة كان اإلسالم قد أنزهلا فيها، وغمطوها حقوقًا كان قد اعرتف هلا بثها، وأن إحياء 
 .«ليستويب يف بع  ما يستويب من أعمال إصالح وضع املرأةاإلسالم إذن 

التوسثثع احلاصثثل يف اسثثتعمال سثثد الذريعثثة، وأثثثره يف تنثثاول املفكثثرين آنثثذاك ومل يغثثب عثثن أذهثثان 
ث ما ترتب على ذلك كله . قضايا املرأة ومومها وما كم عنه من هتميش لدورها يف اجملتمع واألمة

 . سرة واجملتمعمن ختل  وأمية ويهل و راب لأل
كثثل مثثا اسثثتحدثه النثثاس يف املثثدن والقثثر  الكبثثرية مثثن " :يقثثول حممثثد رشثثيد رضثثا يف هثثذا السثثيا 

املبالغثثة يف حجثثب النسثثاء فهثثو مثثن بثثاب سثثد الذريعثثة ال مثثن أصثثول الشثثريعة فقثثد امجثثع املسثثلمون 
سثثثاء علثثى شثثثرعية صثثالة النسثثثاء يف املسثثايد مكشثثثوفات الويثثوه والكفثثثني وأمجعثثوا علثثثى إحثثرام الن

لقثثد كثثن يسثثافرن مثثع الريثثال إى اجلهثثاد ويثثدمن اجلرحثثى ويسثثقني املثثاء  …بثثاحلج والعمثثرة كثثذلك
 .313"ويدمن الضيوف ويقاضني الريال إى احلكام واخللفاء

ومحايتها من بؤر يف اجملتمع على أساس الدفاع عن الفضيلة يف األصل يقوم وغلق الذريعة 
ه مرهتنا بطبيعة اجملتمع وأحواله السائدة، فكلما غلب وعلى هذا كان استعمال. الفساد والرذيلة

وكلما . تيار اال راف والرذيلة، كلما ازدادت احلاية إى إعمال غلق الذرائع املؤدية إى املفاسد
وتأسيسا على ذلك، انفردت الدراسة بطرح . سادت الفضيلة، غابت احلاية إى الغلق أو قلت

 . حت ذلك سابقامصطلمل الغلق عوضا عن السد كما أوض
والبيئة املسلمة يف خمتل  اجملتمعات املعاصرة منها والقدمية مل حتكمها حالة واحدة من  

سيادة الفضائل أو النأي عن الرذائل، بل تقلبت بني هذا وذاك تبعا لعدد من العوامل والتغريات 

                                                 
 158م، 1650/ 1028حممد ناصر الدين األلبثاين، املكتثب اإلسثالمي، بثريوت، : تعليق حقو  النساء يف اإلسالم،حممد رشيد رضا،  - 313

 .وما بعدها
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دم ثباهتا واستقرارها على األمر الذي يستلزم ع. االيتماعية والثقافية اهلائلة اليت شهدهتا وال تزال
 .حالة واحدة  اصة فيما يتعلق باملرأة وقضاياها

سد الذريعة سالح دفاعي يستعمل عند تغلب م اهر الرذيلة يف اجملتمعات، وواقع األمر أن 
 . والتخوف من الوقوع يف احمل ور والفنت

ذلك السير دونما شروو أو ضوابط تحكم بيد أن استعمال سد ال ريعة ال ينبمي أن يتم 
، وإال تحول بمرور الزمه إلى أداة تروم إقصات مختلف األرات في األحكام وتر شد سبيله

 .االجتهادية خاصة المتعلقة بالمرأة وإبراز رأي واحد يتبنى األحوو واألشد تحوطا فقط

يف . !مسألة تعليم املرأة خبرويها من البيت و ثوا يف مشروعية ذلكالعديد من الكّتاب ربة و 
فكرة الربط بيه خروج المرأة للتعليم والفساد غي بت كثيرا مما أرسا  ا سالم على حني أن 

فحرمت المرأة مه التعليم ومه الثقافة ومه حضور المساجد باسم . مدى قرون طويلة
 . 314الحرص على عفتها وشرفها وبح ة فساد الزمان وتمير أحوال أهله وشيوا الفته

تفرض ثبات األساسيات  ،رسالته و لود أحكامه وتشريعاته دميومة اإلسالم وعاملية إن
فيه واليت منها احل  واألمر بالتعليم الصادر عن اخلطاب اإلهلي املويه للمرأة والريل على حد 

 .سواء
فالشارع احلكيم عند أمره للمرأة والريل بطلب العلم وتلقيه ما كان ليغفل عن تغري الزمان 

أن يلغى  ا أحكام شرعية  فقضية شيوع الفساد والفنت ال ينبغي إذا. واألحوال وشيوع الفساد
 .ثابتة

طل  العلم في حل المرأة والرجل واج  شرعي يلزم القيام به، يشهد ل لك عشرات و
ولعل من ذلك . اآليات القر نية الكريمة واألحاديث الشريفة وحرص األمة عامة على ذلك

وقت مضى للبحث يف مشروعية أمر كهذا مما يشري  مل يتعرضوا يف -رمحهم اهلل-أن السابقني 

                                                 
314

يف وقت من األوقات دارت معارك يدلية بني بع  املسلمني وبع  حول يواز تعلم املرأة وذها ا إى : القرضاوي يقول يف كتابه النقاب: ثالان ر على سبيل امل - 
حممد الغزا ، احلق املر،دار  -كوان ر كذل. 58ص.. املتعلمة أقدر على املغازلة واملشاغلة بالكتابة واملراسلة  املدارس واجلامعات وكانت حجة املانعني سد الذريعة فاملرأة

 . 04ت، ص.الريان للرتاث، القاهرة، د
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إى أن املسألة كانت من البديهيات عندهم  يث أهنم مل يطرحوها للنقاش، وإمنا حصل ذلك يف 
 .عصور االضمحالل والتقهقر املتأ رة وبعد زح  شبمل التبعي  والتجزئة على فكر األمة

إمنا كانت مثرة واستجابة لدعوة بل إن ما بني أيدينا اليوم من ثروات فقهية وعلمية  
القرآن يف األمر بالعلم والتعلم، فلم يكن يف ديار اإلسالم إال عامل أو متعلم على تفاوت بني 
الناس واتفا  على أميته وغائيته، و ذا استطاع املسلمون بناء حضارهتم على أكتاف العلم 

 .واإلميان
 ال  قوام البناء احلضاري، ودرء الفتنة واألمة اإلسالمية أمة متتاز بأ القياهتا، فاأل

بل إن مفهوم الفساد خمال  مناق  يف أصله ملفهوم . والفساد أمر ال جيادل فيه مسلم
 .االستخالف على األرض

ولكن درء الفتنة والفساد واحلد منها بل القضاء عليها لي  أمرا صوريا شكليا يف تعاليم الشريعة 
وما كان لتعاليم الشريعة اإلسالمية أن تكون  ذه . يت وكفىيق  عند حد إبقاء املرأة يف الب

 .السطحية،فقد  اوزت تعاليم الشريعة ذلك كله
يف بع  جمتمعاتنا د لت بع  الفئات يف مقاومة : "يقول الدكتور الرميحي يف هذا السيا 

وعرفت كي  تكتب أمكن هلا  -من ويهة ن رهم -شرسة ضد تعليم املرأة ألهنا إن تعلمت
هذه احلجة الساذية من اخلوف الوسواسي هي يزء من اخلوف . راسلة اا رين واالتصال  مم

 .315"…من التجديد
هذه املفاهيم يف عاملنا اإلسالمي بصفة عامة أد  بشكل أو بأ ر إى تفاقم مشكلة  ابإن غي 

أهم أسباب  وحرمان املرأة من التعليم بدعو  الفتنة وفساد الزمان ودورها الرتبوي من. 316األمية
تلك األمية املركبة النامجة من عدم القدرة على القراءة والكتابة من . انتشار األمية بني النساء

 .يهة وعدم القدرة على الوعي باهلم احلضاري لألمة من يهة أ ر 

                                                 
315

 . وما بعدها 39م، ص3882أكتوبر  -002حممد الرميحي، رفع حجاب األوهام عن حال املرأة العربية، جملة العريب، العدد  - 
316

دراسة ميدانية تبحث يف . وما بعدها88م، ص3890ملكتبة العصرية، بريوت، حمي الدين صابر، األمية مشكالت وحلول، ا: للمزيد من املعلومات عن األمية ان ر - 
 .انتشار األمية بني النساء العربيات



 111 

إ راج املرأة املسلمة من العزلة رأ  العديد من املفكرين واملثقفني ضرورة من هنا  
 .التقاليد املنافية جلوهر اإلسالمافية اليت ضربت عليها بسبب تراكم االيتماعية و الثق

لقد غاى الكثريون يف تطبيقهم لتعاليم الشريعة اإلسالمية : "األستاذة سهيلة زين العابدينتقول 
وال سيما فيما يتة باملرأة ح  وصل بالبع  إى حترمي ما أّحله اهلل وا تلة على الناس األمر 

وصاروا ينسبون مجيع تصرفاهتم إى . الف دائم حول ما هو حالل وما هو حراموأصبحوا يف  
من ذلك مغاالهتم يف فرض احلجاب على املرأة إذ . اإلسالم مع أن اإلسالم برئ من بعضها

ألزموها  الزمة بيتها وعدم اخلروج منه ولو قضت الضرورة بذلك بل إن بعضهم ألزمها بتغطية 
، وّحرموا عليها العلم الذي فرضه اهلل عليها فحكموا 317 تراها املالئكةشعرها وهي يف بيتها لئال

عليها باجلهل ح  يف أمور دينها وبذلك يردوا احلجاب من معانيه احلقيقية ويعلوا له معاين 
 .318"احلب  والقهر بدال من معاين الصيانة واحلماية

بللللليه كافلللللة قضلللللية الملللللرأة وال تلللللزال نقطلللللة ومحلللللور اهتملللللام مشلللللترك  وهكذاصثثثثثارت  
 .319االت اهات، فاعتبرت المرأة مفتاحا ألي تقدم أو إصالح

وتصثثثثاعدت ردود الفعثثثثل املختلفثثثثة حثثثثول غالثثثثب مثثثثا يتعلثثثثق بثثثثاملرأة مثثثثن تعليمهثثثثا  وعملهثثثثا 
ومشثثثثاركتها يف احليثثثثاة العامثثثثة، وبثثثثرزت علثثثثى السثثثثاحة العديثثثثد مثثثثن القضثثثثايا يف ثثثثثوب ال يلثثثثو مثثثثن 

ذلثثك  - سثثن نيثثة وقصثثد -لكتابثثات اإلسثثالميةوسثثايرت غالثثب ا. حمثثاوالت التجديثثد يف ال ثثاهر
وهكثثذا باتثثت املثثرأة .التيثثار، والثثذي متثثثل يف شثثكل حتثثدي صثثارا ينثثازل مقومثثات اهلويثثة اإلسثثالمية

املسثثلمة بثثني تيثثارات متعثثددة، ال ميثثثل واحثثدا منهثثا الثثنهج األصثثيل املتمثثثل يف تعثثاليم القثثرآن الكثثرمي 
 .والسنة النبوية الصحيحة

حلثثثثوار املسثثثثتمر بثثثثني أعثثثثالم اال اهثثثثات املختلفثثثثة يف الفكثثثثر الثثثثديين ويف غمثثثثرة التعاقثثثثب وا
اإلسثثالمي، ازدادت الفجثثوة بثثني التقاليثثد واألعثثراف االيتماعيثثة مثثن يهثثة، وبثثني تعثثاليم اإلسثثالم 

                                                 
317

 395ذكر هذا  أيضا حممد رشيد رضا، املريع السابق، ص  - 
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 74م، ص3890/ه3040، 7سهيلة زين العابدين، املرأة بني اإلفراط والتفرية، الدار السعودية للنشر والتوزيع، السعودية، ط- 
319 - Nadia Hijab, Womanpower, Cambridge University Press, Cambridge, p. 38. 
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األصثثثيلة املتمثلثثثة يف نصثثثوص القثثثرآن الكثثثرمي والسثثثنة وممارسثثثات العهثثثد النبثثثوي والراشثثثد مثثثن يهثثثة 
 . أ ر 

، أغلفثثة Conservative backlashة ذات اال ثثاه اإلسثثالمي احملثثافظ وباتثثت الكتابثثات الدفاعيثث
. حاف ثثثة واقيثثثة لتقاليثثثد وأعثثثراف ايتماعيثثثة يثثثاء اإلسثثثالم أساسثثثا لتهثثثذيبها وترشثثثيدها وإصثثثالحها

واعتثثربت تلثثك الكتابثثات أن ذلثثك احلفثثظ هلثثذه التقاليثثد نثثوع مثثن احلفثثاظ علثثى البقيثثة الباقيثثة مثثن 
 اصثة وأن التيثار الوافثد اسثتعمل سثالح اهلجثوم علثى . ة بالضياعمقومات اهلوية اإلسالمية املهدد

البثثون  -سثثهوا أو عمثثدا -تلثثك التقاليثثد واألعثثراف باعتبارهثثا يثثزءا مثثن تعثثاليم الثثدين، وأغفثثل متامثثا
 .الشاسع بني الدين والتقاليد واألعراف السائدة

نصثثوص القرآنيثثة إن عمليثثة تربيثثر هثثذا الواقثثع اجلثثائر واألعثثراف الباليثثة، عثثن  ريثثق تفسثثري ال
واألحاديثثث النبويثثة تفسثثريا يبعثثد  ثثا عثثن روح الثثدين ومقاصثثده، أمثثر ال يقثثره الشثثرع وال العقثثل وال 

وعلى هذا مل تسهم تلك الكتابات ال يف كثثري وال يف قليثل يف تغيثري أو حتسثني حالثة املثرأة . الواقع
 .320نسبة أ ر  يف العامل فال تزال نسبة األمية بني النساء املسلمات ال تضاهيها. يف اجملتمع

وال تثزال العديثثد مثن م ثثاهر ال لثثم واهلثوان  ثثري علثثى املثرأة يف جمتمعاتنثثا باسثثم الثدين، مثثن  ثثالل 
إن . ينثاق  أصثوله ومبادئثه العامثة  -mincing methodology -فهم الثبع  لثه فهمثا مقتطعثا

 ثثثالل االعثثثرتاف عمليثثثة تغيثثثري وإصثثثالح تلثثثك األعثثثراف ال ميكثثثن أن ُيكتثثثب هلثثثا النجثثثاح إال مثثثن 
بالويود والواقع اإلنساين، وحتكثيم منطثق القثرآن الكثرمي الثذي مثا نثزل إال ملعاجلثة الويثود اإلنسثاين 

 .  وإصالحه وفقا ملطالبه ومقاصده العامة
أ طثثثثر مثثثثثا اتسثثثثمت بثثثثه عصثثثثثور التقليثثثثد املتثثثثأ رة، اخللثثثثثة احلاصثثثثل بثثثثني التقاليثثثثثد ولعثثثثل  

والالحقثثة، وتعثثاليم اإلسثثالم النقيثثة املتمثلثثة يف نصثثوص االيتماعيثثة املرتاكمثثة مثثن العصثثور السثثابقة 
فقثثد التبسثثت تلثثك التقاليثثد واألعثثراف االيتماعيثثة املرتاكمثثة   ثثاهر . القثثرآن الكثثرمي والسثثنة النبويثثة

 . الدين وظهرت وكأهنا يزء غري قابل لالنفصال عن الدين احلني 
  

                                                 
ومثثا بعثثدها يف  66م، 1651، املكتبثثة العصثثرية، بثثريوت، األميثثة مشثثكالت وحلثثولحمثثي الثثدين صثثابر، : حثثول األميثثة يف العثثامل اإلسثثالمي - 320

 . تدراسة ميدانية عن انتشار األمية بني النساء العربيا
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الم تمعلللات  الكثيلللر مللله مظلللاهر الظللللم وا جحلللاف التلللي لحقلللت بلللالمرأة فللليإن 
المسلمة، كانلت مله قبيلل علادات غريبلة دخيللة عللى الم تملع المسللم، أو مله قبيلل سلوت 

 . 321فهم وتطبيل المسلميه لكثير مه نصوص القر ن الكريم والسنة
وعلثثى هثثذا حثثاول أهثثل الفكثثر والثثذكر مثثن علمثثاء األمثثة يف العثثامل اإلسثثالمي كلثثه توضثثيمل بثثأن مثثا 

يف اجملتمعات من ختلث  وتثدين، مل يكثن مثن يثراء تعثاليم الثدين  وصلت إليه وضعية املرأة املسلمة
 .اإلسالمي، بل كان من يراء سوء فهم وتفسري تعاليم الدين، والرتاكمات النامجة عن ذلك
“ The Egyptian reformers tried to show that it was not the tents of 

religion that subordinate women, but rather an incorrect interpretation of that 

religion, and corrupt practices and additions which later contravened the 

purity of the original faith”.
322 

 

  التنمية في دور المرأة ومشاركتها

 تلثثك احلقبثثة التارييثثة احلريثثة يطثثالن باإلصثثالح مثثن منطلثثق يفبثثرز العديثثد مثثن السثثيدات 
ضثثاري نثثابع مثثن عمثثق النصثثوص القرآنيثثة واألحاديثثث واملمارسثثات النبويثثة الثثيت منحثثت إسثثالمي ح

للمثثثرأة كافثثثة حقوقهثثثا، وبؤأهتثثثا املكانثثثة الثثثيت ينبغثثثي أن حت ثثثى  ثثثا لإلسثثثهام يف إعمثثثار األرض وبنثثثاء 
 .احلضارة

فقثثثد أكثثثدت يف كتاباهتثثثا أن الثثثدعوة . 323باحثثثثة الباديثثثة ملثثثك حفثثثين ناصثثث  ومثثثن هثثثؤالء النسثثثوة
تمع ووضعية املرأة املسلمة ال يكون إال من  الل تفعيل أحكام الثدين وقيمثه وإعثادة إلصالح اجمل

 .324تفسري ما أسيء فهمه واستنبا ه

                                                 
التقاليثد  قضثايا املثرأة بثنيحممثد الغثزا ، : تنبه العديد من الكتاب املعاصرين إى هذا اخللة بثني األعثراف والثدين، ومثنهم علثى سثبيل املثثال - 321

ارسثثات الفقهثثاء ومم املثثرأة املسثثلمة بثثني ايتهثثاداتمثثروان إبثثراهيم القيسثثي، (. م1012/1662، دار الشثثرو ، بثثريوت والقثثاهرة، الراكثثدة والوافثثدة
، صثهوة الكلمثة علثىعبثد اهلل فهثد النفيسثي، . 16م، 1011/1661إيسيسكو، املغثرب،  -، املن مة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافةاملسلمني
 : ويف هذه النقطة، أن ر كذلك. وما بعدها 110م، 1662/ 1011كويت، 

Amira El Azhary Sonbol, Women, the Family, and Divorce Laws in Islam in History, Syracuse University 

Prss, New York, 1996, p. 34. 
322 - Kumari Jayawardena, Feminism and Nationalism in the Third World, Zed Books Ltd, London & New 

Jersey, 1986, p. 49. 
 .028ان ر ترمجتها يف دعبول، مريع اسبق، ص  - 323
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وأكثثدت باحثثثة الباديثثة أن املثثرأة يف عصثثرها مهثثدرة الويثثود بثثني قطبثثني األول يثثرتبة التعسثث  مثثن 
ن حقثو  للمثرأة ، والثثاين قبل التقليديني يف اسثتخدام احلقثو  الشثرعية ومثا نصثت عليثه الشثرعة مث

وتثثر  باحثثثة الباديثثة أن اإلصثثالح . القثثة بثثاملتغرب الثثذي يتبثثىن اخلثثروج عثثن مريعيثثة الثثدين مطلقثثا
لوضعية املرأة ال يتحقثق غثال مثن  ثالل إصثالح عقائثد الريثال وتقثومي ا رافهثا قبثل عقائثد النسثاء 

 .325اليت وصمت بكل شنيع يف تلك الفرتة
لي  كتثاب السثفور تثثأارزات ن رية زين الدين وقثد قامثت بومن مصلحات ذلك العصر الب 

وقامت  رايعة دقيقة وعميقة ملختل  التفسريات وااراءا الفقهية الثيت ُيسثتند إليهثا يف . واحلجاب
عثثثزل املثثثرأة وحجبهثثثا عثثثن املشثثثاركة يف احليثثثاة العامثثثة واجملتمثثثع، وقامثثثت بعرضثثثها بثثثوعي ثاقثثثب علثثثى 

تعثثاليم بثثأن تلثثك التثثأويالت متعسثثفة بعيثثدة غايثثة البعثثد عثثن  ث  ريثثت. القثثرآن والسثثنة الصثثحيحة
 .الشرع

وقد أكدت أن هنضة املرأة املسلمة ال تتحق إال بتحرير الدين من القراءات واملفاهيم التاريية الثيت 
 . 326التصقت به وكانت نابعة غالبا من بيئات وأعراف وتقاليد مناهضة للدين

ني كامل فتعرب عن ذلثك يف كتا ثا شثهريات النسثاء يف أما األمرية قدرية ابنة السلطان حس 
ال أريد لقومي أن يروا يف ...ال أريد لقومي أن ين روا إى الغرب ن رة سطحية :" العامل اإلسالمي

أردت أن أذكثثرهم  جثثدهم السثثال  وع مثثتهم . الغثثرب كثثل شثثيء مستسثثلمني إليثثه يف كثثل شثثأن
حثثثثوادث الشثثثثهريات مثثثثن نسثثثثاء السثثثثل  وتثثثثرايم  ثثثثذا الثثثثدافع قثثثثام يف ذهثثثثين أن أمجثثثثع ..املاضثثثثية 
 . 327"أحواهلن

م 6692لعثثثاملي يف عثثثام ويف تلثثك األثنثثثاء صثثدر كتثثثاب الثثثدر املنثثثور لزينثثثب بنثثثت فثثواز ا
ت بتثثألي   مثثاكمثثا ق. صثثفحة 111ويقثثع الكتثثاب يف  أعثثالم النسثثاء يف التثثاريخ رمجعثثت فيثثه دو 

                                                                                                                                                 
 .85ة مقاالت نشرت يف موضوع املراة املصرية، مطبعة التقدم، مصر، بدون تاريخ، ص باحثة البادية، جمموع - 324
 .5املريع السابق، ص  - 325
 .10م، ص 1665، 2بثينة شعبان، دار املد  للثقافة والنشر، ط: ن رية زين الدين، احلجاب والسفور، مرايعة وتقدمي - 326
 .4عبدالعزيز اخلاكي، املكتبة املصرية، مصر، بدون تاريخ، ص : ، تعريبقدرية حسني، شهريات النساء يف العامل اإلسالمي - 327
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ث توفيثثثثثثثت وتعليمهاثثثثثثث كتثثثثثثثاب آ ثثثثثثثر باسثثثثثثثم الرسثثثثثثثائل الزينبيبثثثثثثثة دافعثثثثثثثت فيثثثثثثثه عثثثثثثثن حقثثثثثثثو  املثثثثثثثرأة
 .328م6964عام

ومل يقتصثثثر منحثثثثى االعتثثثثزاز بثثثالقيم واحلفثثثثاظ علثثثثى اهلويثثثثة والثثثذات احلضثثثثارية للمثثثثرأة علثثثثى 
فقثد قمثن هثؤالء الرائثدات . الرائثدات مثن الشثاميات املسثيحيات الرائدات املسلمات بل تعداه إى

 .بنقد االستالب يف النهج الغريب واالعتزاز باحلضارة العربية وقيمها
كثثثان علثثثى املثثثرأة الشثثثرقية أن تن ثثثر إى ا تهثثثا :" يف هثثثذا السثثثيا  329تقثثثول الكاتبثثثة وردة اليثثثازيي

الغربيثثة مثثن الويثثه اا ثثر فثثرت  اهتمامهثثا بثثاألمو راجلديثثة وبراعتهثثا يف العلثثوم والفنثثون وسثثائر دوائثثر 
 .330" نالنشاط اإلنسان، وكي  أهنا رغم تأنقها تقوم بوايبها  و األسرة واجملتمع واللغة والو 

تلك الكتابات يلحظ مديات التهميش اليت تعرضت له املرأة املصلحة فقد واملتأمل يف 
عن كتب قاسم أمني وغريه يف حني قوبلت الكتابات عن تلك الفرتة باحلديث  تويه تركيز مع م

 .كتابات املرأة بالتهميش الواضمل
يد وأعراف حتجب وإذا كانت هناك بع  البيئات واجملتمعات تسود فيها عادات وتقال

املرأة عن املشاركة فيما هي أهل له وقادرة عليه من ميادين العمل العام فإن املنهاج اإلسالمي 
يدعو إى تطوير هذه العادات والتقاليد واألعراف  و النموذج اإلسالمي لتحرير املرأة، املرأة اليت 

الكرب  يف تاريخ الدعوة حررها اإلسالم فجعل منها أءاء اليت تشارك يف صناعة األحداث 
ودولتها واليت ترعى فرس اجلهاد لزويها وتزرع أرضه وتقاتل معه وتريب ولدها على  ري ما ير  

 . 331الريال وتساهم يف ش  امليادين
لقد استطاعت التقاليد والعادات السائدة يف كثري من البلدان اإلسالمية و بع  اجملتمعات 

  على كل ما ياء به اإلسالم وما نة عليه القرآن من العربية على ويه اخلصوص أن تتفو 

                                                 
 .142-141دعبول، مريع سابق، ص : ان ر ترمجتها يف - 328
 .048دعبول، مريع سابق، ص : ان ر ترمجتها يف - 329
 ريثات، املثرأة العربيثة يف قثثرن، دا أمثاين صثا ح وآ: نقثال عثن. 80288مثي زيثادة وردة اليثازيي، مطبعثة الثبالغ، القثاهرة، بثدون تثثاريخ، ص  - 330

 .41م، ص 2222رالفكر املعاصر، بريوت، 
331

 . وما بعدها 359م، ص 3885/ه3035نقل بتصرف عن حممد عمارة، هل اإلسالم هو احلل ملاذا وكي ، دار الشرو ، القاهرة،  - 



 111 

حقو  املرأة وياءت التشريعات املدنية  اضعة هلذه الثقافة معطلة لدور املرأة اجملتمعي وانسحب 
 332.هذا التعطيل إى دورها األسري

                                                 
332

 .339، ص3880اإلسالم، السنة الثانية ، العدد الرابع، نقل بتصرف عن موزة عبيد، األسرة العربية بني احلداثة والتحديث، جملة آفا   - 
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 مرحلة ما بعد االستقالل التنمية في دور المرأة في: الثانيالفصل  
 

وايتماعيثة  لك الفرتة لتحوالت هامثة ارتبطثت بتحثوالت سياسثيةتعرضت قضية املرأة يف ت
ومتيز  طاب املرأة يف هذه املرحلة با ثاه . سالميلعديد من بلدان العامل اإلاوثقافية واقتصادية يف 

مطثثثثثرد  ثثثثثو الراديكاليثثثثثة واملطالبثثثثثة باملسثثثثثاواة بالريثثثثثل يف خمتلثثثثث  احلقثثثثثو  السياسثثثثثية وااليتماعيثثثثثة 
وهكثثذا مت االنتقثثال . ال يف حالثثة الضثثرورةالثثبع   نثثع تعثثدد الزويثثات إا  الثثب كمثث. واالقتصثثادية

 . 333أة من التحرير إى املساواة وفقا للنمة الغريبر خبطاب امل
دور مضثثاد بثثقثثام و  335اهتثثم الثثدين بتكثثري  فكثثرة األبويثثة 334وتيثثار النسثثوية الثثذي نشثثأ يف الغثثرب

م هثثو بدايثثة احلركثثة النسثثائية 1792أشثثار كثثثري مثثن املثثؤر ني إى أن عثثاموقثثد . للكنيسثثة ورياالهتثثا
دفثثاع عثثن حقثثو  »إكلثثرتا كتا ثثا املسثثمى  يف األوروبيثثة، وهثثو العثثام الثثذي نشثثرت بثثه مثثريي ولسثثون

 .اروبكثري من دول أو  والذي لقي رواياً يف أوساط النساء يف« النساء
وقثثد سثثرت ريثثاح التيثثار النسثثوي إى العديثثد مثثن منثثا ق العثثامل،  اصثثة تلثثك الثثيت وقعثثت 

وقثد القثت تلثك الثدعاو  دعمثا . االحتالل الغريب يف منتص  القرن التاسثع عشثر ومثا تثاله حتت
م أول وثيقثثة عامليثثة تبنثثت فيهثثا 1608واسثثعا مثثن قبثثل من مثثة األمثثم املتحثثدة الثثيت أعلنثثت يف عثثام 

 .حقو  املساواة بني الريل واملرأة
                                                 

 . م1686نبوية موسى، املرأة والعمل، الطبعة الثانية، مصر، : ان ر يف ذلك كتابات - 333
 :للمزيد حول هذه النقطة، أن ر - 334

Alvin J. Schmidt, Ibid, 51-54. Danise Lardner Carmody, Women & World religions, Prentice Hall Inc, New 

Jersy, 1989, p. 174.  
رأة يف ظثل الثثورة وبرز التيار النسوي تارييا يف اجملتمع الليربا  الرأءا  كحركة لتحرير املثرأة يف القثرن التاسثع عشثر نتيجثة لثرتدي وتثدهور أوضثاع املث

يف الواليثات املتحثدة  the National Organization for Womenم مت إنشثاء اجلمعيثة الو نيثة للمثرأة 1611ويف عثام . الصناعية وما تالهثا
 : أن ر يف تاريخ النسوية يف أوروبا.  للمطالبة  قو  املساواة للمرأة

Judith A. Sabroskuy, From Rationality to Liberation; The Evaluation of Feminist Ideology, Greenwood 

Press, London, 1979, pp. 13-19. Sheila Rowbotham, Hidden From History, Pluto Press, London, 1973, pp. 

36- 65. Elizabeth Janeway, Man’s World, Woman’s Place, William Morrow And Company, New York, 

1971, pp. 7- 26. 

 .وما بعدها 82م، ص 1011/1668هبة عبد الر وف، املرأة والعمل السياسي، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، أمريكا، : وأن ر كذلك
حممثثود شثثريمل، مركثثز دراسثثات الوحثثدة : ، ترمجثثةالن ثثام األبثثوي وإشثثكالية ختلثث  اجملتمثثع العثثريبهشثثام شثثرايب، : أن ثثر يف حتليثثل هثثذا املفهثثوم - 335

 .وما بعدها 88م، 1668، 2العربية، بريوت، ط
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الثثيت متخثث  عنهثثا تيثثار النسثثوية يف   تلثثك احلركثثات الناشثثئة يف العثثامل اإلسثثالمي بثثني البيئثثة ومل تفثثرّ 
 . الغرب  اه موق  الكنيسة من املرأة، وبني ن رة اإلسالم وتعاليمه إى املرأة

تف رت العديد مه الممارسلات الممقوتلة ت لا  الملرأة المربيلة بنلاتا عللى قواعلد راسلخة فقد 
اليلد الرومانيلة في العقليلة المربيلة وطلدت دعائمهلا وغرسلت جل ورها األسلاطير اليونانيلة والتق

مه جهة، وملا تضلمنته أقلوال وتعليملات العهلد القلديم وأقلوال بلولا المعروفلة فلي الخطيئلة 
وقثد ظهثرت م ثاهر تلثك الن ثرة . المتوارثة ودور حوات وبناتها مه بعدها في توريث البشر لهلا

لثيت وقعثت يف العدوانية املتوارثة ضد املرأة يف أشثكال بالغثة الوحشثية، ولعثل أبرزهثا محثالت القمثع ا
م، بثثدعو  حثثرب السثثاحرات واملتشثثيطنات 1152هنايثثة القثثرن اخلثثام  عشثثر واسثثتمرت إى عثثام 

 .م1610وراح ضحيتها بقدر ما راح يف حروب أوروبا قا بة ح  عام 
ولثثئن كثثان حلركثثات حتريثثثر املثثرأة يف اجملتمعثثات الغربيثثثة مثثا يربرهثثا يف الثثثورة علثثثى تعثثاليم دينيثثة حمرفثثثة 

ت بشثثثرية حتكثثثّم فيهثثثا اجلهثثثل واألثثثرة، فثثثإن تلثثثك احلركثثثات تفقثثثد مثثثربرات ويودهثثثا وأقثثوال وسثثثلوكيا
ونشثثثثأهتا يف جمتمعثثثثات مسثثثثلمة يُفثثثثرتض أن تكثثثثون من ومتهثثثثا التشثثثثريعية وااليتماعيثثثثة مسثثثثتندة إى 

 .نصوص قطعية مل يتسرب إليها التحري  أو التبديل
و تثأويالهتم، ال يلغثي قطعيثة وما يُنسب إى اإلسثالم مثن ا رافثات يف سثلوكيات بعث  املسثلمني أ

النصثثوص املتضثثافرة، وتعثثاليم الشثثرع ونصوصثثه مل تكثثن يف موقثثع معثثاك  أو منثثاه  للمثثرأة علثثى 
 .اإل ال 

لقثثثد قثثثام هثثثؤالء ببنثثثاء تصثثثورات حثثثول اجملتمثثثِع األورويِب، تعثثثرب عثثثن احلريثثثة ال اهريثثثة الثثثيت  " 
النتهاكثات الثيت تعثاين مثن النسثاء يف إال أهنثم يف الواقثع مل يثدركوا حجثم ا. تتمتع  ثا النسثاء هنثاك

وعلثثثى هثثثذا فقثثثد قثثثاموا بتوييثثثه أصثثثابع اللثثثوم . أوروبثثثا، كمثثثا مل يثثثدركوا يسثثثامة تثثثورط النسثثثاء هنثثثاك
 ".واالهتام ضمنا لتعاليم اإلسالم على معاناة املرأة  

“ They have preconceived  notions about European society, and 

idealized the seeming freedoms women enjoyed there. They neither knew 

the European abuses from which European women suffered, nor did they 
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have any understanding of the plight of women in their own societies. They 

tacitly blamed Islam for many of the ills from which women suffered”
336

. 
وعلثثثى هثثثذا فقثثثد أثثثثارت تلثثثك الكتابثثثات واأل روحثثثات مثثثن قبثثثل تلثثثك احلركثثثات ومواليهثثثا، 
مويات عديدة من التيارات املضادة اليت رأت يف احلفاظ والتربير ح  للعثادات والتقاليثد املخالفثة 
ملفهوم الدين وتعاليمه، نوعا من احلفاظ على اهلوية اليت تكاد أن متسخ مثن  ثالل تقمثة أفكثار 

 .تويهاته يف تلك احلركات واملن ماتالغرب و 
وكثثان لقضثثايا الشثثهادة واملثثرياث والتعثثدد وحقثثو  املثثرأة يف الطثثال  وغريهثثا الكفثثة األريثثمل يف تلثثك 

وهكثثثثذا وقثثثثع الطرفثثثثان يف شثثثثباك تقمثثثثة مثثثثزر ملشثثثثكالت أفرزهتثثثثا جمتمعثثثثات . الكتابثثثثات املتضثثثثادة
 .   األغيار

 :عاصراتتقول إحد  الكاتبات امل
سثثالمي السثلفي التقليثثدي مثن حقثو  املثثرأة مجيعثاً، اسثثتناداً إى القثرآن والسثثنة، ينثتقة الفكثر اإل»

يف القوامة، والوالية، والزواج، والطال ، وتعدد الزويثات، واإلرث، والشثهادة، حيثث املثرأة مثأمورة 
ومثن وايبهثا الطاعثة التامثة لثه مثا مل يأمرهثا  عصثثية « دريثة»بالطاعة دائماً للريل الذي له عليها 

إن النساء ناقصات عقل ودين، وإنه لن يفلمل قثوم ولثوا : والرسثول هو نفسثه القائل ما معناه.. اهلل
عليهم امرأة، وال نسثتطيع كبثاحثني يف ظثل هيمنثة السثثلفية واجلمثود أن نقثول إن النبثثي قثد أ طثأ، 

 . «يف حثثثثثثثثثثثثثني أن البحثثثثثثثثثثثثثثث يفثثثثثثثثثثثثثرتض اخلطثثثثثثثثثثثثثثأ والصثثثثثثثثثثثثثثواب يف كثثثثثثثثثثثثثل الفرضثثثثثثثثثثثثثثيات واملقثثثثثثثثثثثثثثوالت
اخلطابثثات الثثيت تنثثثزلق إى تغييثثب الفهثثم املوضثثوعي والسثثليم للقثثرآن الكثثرمي والسثثنة ولعثثل مثثثل هثثذه 

أن  -ر ثثا عثثن غثثري علثثم أو قصثثد -القضثثايا املتعلقثثة باألمثثة، تعتقثثد الصثثحيحة للقضثثية، وملختلثث 
اإلسثثثالم ومفاهيمثثثه وأ القياتثثثه وقيمثثثه هثثثي السثثثبب يف مشثثثكالت املثثثرأة، دون حماولثثثة التمييثثثز بثثثني 

والتخلثثث  والتطبيثثثق املشثثثوه لثثثبع  النصثثثوص املبتسثثثرة عثثثن سثثثياقاهتا ومثثثا حلثثثق  حل ثثثات اال طثثثاط
الشخصية اإلسالمية، امرأة كانت أم رياًل، مثن ختلث  فكثري وسثلوكي، وبثني املفثاهيم اإلسثالمية 

 . القرآن والسنة، والتطبيق الفعلي هلما يف العهد النبوي: واألحكام الشرعية املنبثقة عن األصلني

                                                 
336 - Walther, Ibid, p. 9. 
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قق للمثرأة املسثلمة أي تقثدم يثذكر يف االرتقثاء بوضثعيتها، مل حت ه التويهاتوالواقع أن هذ
 .ساواة انطالقاً من النة القرآينإال أنه ساهم يف استفزاز الفكر اإلسالمي لتأصيل مفهوم امل

فثثانربت جمموعثثة مثثن الكتابثثات املوضثثوعية الثثيت قاربثثت القضثثية مثثن الثثدا ل وبثثروح علميثثة تتثثو ى 
الدينيثثثة للمجتمعثثثات اإلسثثثالمية، وتعالثثثت األصثثثوات يف إ ثثثار اجلمعيثثثات  احلثثثق ضثثثمن املشثثثروعية

حلضارة اإلسالمية ولي  واهليئات واملن مات اإلسالمية تدعو إى الن ر يف قضية املرأة من دا ل ا
ا سلالم رسللالة عالميلة عادلللة لتحريلر الملرأة ملله الظللم والعنللف، حفظلت لهللا ف. مثن  اريهثا

واالقتصادية، كما قرر بأن كثيراق مه األفكار الخاطئة ضلد الملرأة حقوقها المدنية والسياسية 
في البالد العربية وا سالمية هي نات لة إما عه ال هل بتعاليم ا سالم ومبادئله وقيمله، وإملا 
 . علللللللللللللللله عللللللللللللللللدم اتبللللللللللللللللاا هللللللللللللللللل   التعللللللللللللللللاليم واالمتثللللللللللللللللال لهللللللللللللللللا والتقيللللللللللللللللد بهللللللللللللللللا

جمتمعاتنثثا  بعثث  لثثيت تعثثيش فيهثثا املثثرأة يفوالواقثثع أنثثه ال ميكثثن ألحثثد أن ينكثثر األوضثثاع املرتديثثة ا 
يثثدعو املخلصثني مثن األمثة أن يتثثداعوا إى العمثل والبحثث عثثن إال أن ذلثك ينبغثي أن اإلسثالمية، 

 .احلضاري املنشودتقوم بدورها و خمرج هلا، لتعيش يف ظروف إنسانية حسنة، 
مل سوف يادي قد تكون المنطلقات والمرجعيات مختلفة، إال أن ا خالص في الفعل والع

 . إلللللى نتي للللة إي ابيللللة تسللللتطيع المللللرأة فللللي ولهللللا أن تقللللوم بللللدورها الحضللللاري المطلللللوب
إشلللاعة روح الحلللوار والتفاعلللل بللليه مختللللف المهتمللليه بلللالمرأة وقضللليتها، وملللد وال شثثثك أن 

لتوافللل علللى صلليق تنبثللل علله الثوابللت التللي تكفللل ل مللة كرامتهللا لجسللور التواصللل بيللنهم 
أو تهميش أحكام الوحي ونصوصه الشرعية، كما تنبثل عله االسلتفادة وعزتها، وعدم تحييد 

مه مختلف التوصيات والمواثيل واألفكار والتصورات ومختللف المرجعيلات الدوليلة، مهملا  
 .تنا وقيمنا وأخالقياتنا ومبادئناكان مصدرها، شرو أال تتعارض مع ثواب

ياتية، وإنما نعله تميلز خصوصلياتنا الح اآلخر ت ارب ال ننتقا مهإننا : من هنا ميكن القول
قضللللية المللللرأة تللللدخل فللللي سللللياق قضللللايا األمللللة الثقافيللللة واالجتماعيللللة و .علللله خصوصللللياته

والسياسية واالقتصلادية والتنمويلة، والرفلع مله مسلتواها وحلل إشلكالياتها تنبلع مله األصلالة، 
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نحللو التقللدم لتنطلللل كيفمللا تشللات، تسللتفيد ملله اآلخللريه بمللا ال يتعللارض مللع القلليم الدافعللة 
 . والرقي
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 في مرحلة االندماج في النظام العالمي ال ديدالتنموي دور المرأة : الثالث الفصل

مما الشك فيه أن قضية املرأة تعك  السياقات البيئية احمليطة  ا على كافة األصعدة 
األ ري من فهي ترمجة للخطاب الثقايف وااليتماعي السائد وخباصة  الل الربع . احمللية والدولية

 .القرن العشرين وما تاله

لسياسثية الثيت سثوف يكثون ميثر  جموعثة مثن املسثتجدات االقتصثادية واوممثا الشثك فيثه أن العثامل 
علثثثى مسثثثتقبل عمليثثثة التنميثثثة االقتصثثثادية وااليتماعيثثثة يف كافثثثة الثثثدول و صوصثثثا هلثثثا تثثثأثري كبثثثري 

 -:ه املستجدات  ا يلي وميكن إجياز أهم هذ. الدول النامية ومنها الدول العربية 

 بكافة صورها وأشكالهاتسارا وتيرة العولمة  -

تعثثد العوملثثة واحثثدة مثثن أهثثم التحثثوالت والتغيثثريات الثثيت يشثثهدها العثثامل ، حيثثث اتسثثعت 
اجملثثثاالت الثثثيت تثثثؤثر فيهثثثا ، يف االقتصثثثاد وااليتمثثثاع والسياسثثثة والثقافثثثة والسثثثلوك دون اعتثثثداد 

ات السثثثيادة أو انتمثثثاء لثثثو ن حمثثثدد أو لثثثدول معينثثثة ودون يثثثذكر باحلثثثدود السياسثثثية للثثثدول ذ
 .احلاية إليراء حكومي 

االقتصثثاد، فيقصثثد  ثثا تلثثك العمليثثة الثثيت هتثثدف علثثى توحيثثد أيثثزاء االقتصثثاد   أمثثا عوملثثة
العاملي وإلغاء احلوايز اليت حتو ل دون احلريثة الكاملثة لتثدفق عناصثره ومبادالتثه وحركثة عوامثل 

رأءثال أو عمثل أو تكنولوييثثا أو غثري ذلثك ، فالعوملثثة إذن تسثاوي التغثثري اإلنتثاج سثواء أكثثان 
  .ار مضافا إليه التغري السياسيالتكنولويي زائدا فتمل األسوا  للتجارة الدولية واالستثم

والثقافثات النتشثار التكنولوييثا واخلثربة واملواق  من العوملة متضاربة، فالبع  يراهثا فرصثة 
مثن ذلثك، فثإن هنثاك  شثية مثن العوملثة وإدانثة هلثا يف أوسثاط أ ثر   النقثي املختلفة، وعلثى 

 .بسبب ما قد  يء به من عدم استقرار وتغيريات غري مرغوب فيها

 :تصاعد دور ماسسات الم تمع المدني  -
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تزايد عدد مؤسسات اجملتمع املدين  الل العقدين األ ريين من القرن املاضي ، وتصثاعد 
واكري القرن احلا  ، وقد ح يت هذه املؤسسات بشرعية مثرية لإلعجثاب نشا اها وتأثرياهتا مع ب

، وكان للتحول الدميقرا ي الذي حصل بعد اهنيثار االحتثاد السثوفييت ودول أوربثا الشثرقية أثثرا بثارزا 
يف انتعاش مؤسسات اجملتمع املثدين ،وأ ثذت العديثد منهثا متثارس دورا مثؤثرا علثى الصثعيد العثاملي 

 .و أ باء بدون حدود ،، وحركة السالم األ ضر اوكسفامالعاملي ملكافحة اجملاعة منه الربنامج 

وتنبع فلسفة عمل مؤسسات اجملتمع املدين من فكثرة املبثادرات الذاتيثة لألفثراد مثن منطلثق 
الثثذي  تفثثاعلهم وأميثثاهنم بقثثدرهتم علثثى الفعثثل والتثثأثري يف الفضثثاء االقتصثثادي وااليتمثثاعي والثقثثايف

وقد أ ذت الدول تعرتف بالقيمة االقتصادية وااليتماعية هلذا القطاع الذي يسعى . يعيشون فيه
 .عن القطاع احلكومي والقطاع اخلاصعلى ترسيخ الدور الذي تقوم به مع االستقاللية والتميز 

، وهثثو الل الثثدور التنمثثوي هلثثذه املؤسسثثاتوينطلثثق حتليثثل عمثثل مؤسسثثات اجملتمثثع املثثدين مثثن  ثث
االنتمثاء  ،األسث  الثيت يقثوم عليهثا اجملتمثع املثدين أبثرز و. يثا وثقافيثا وسياسثيا يشمل إمناء ايتماع

 .تمعاهلدف العام هو رفع مستو  اجمل،فللمجتمع وااللتزام بتنميته

وتقثثثثدم مؤسسثثثثات اجملتمثثثثع املثثثثدين اليثثثثوم واحثثثثدا مثثثثن أكثثثثثر األ ثثثثر املؤسسثثثثية مالءمثثثثة مثثثثن الناحيثثثثة 
دوات فاعلثثة للتعثرف علثى أكثثثر القضثايا االيتماعيثثة التن يميثة والثيت تشثثكل وسثيلة مالئمثة ذات أ

 .والتعامل معها، ولتقدمي اخلدمات التنموية االقتصادية وااليتماعية بطريقة مقبولة

إن دعثثم تنميثة القثثدرات الذاتيثثة ملؤسسثات اجملتمثثع املثدين لالرتقثثاء  قثدرهتا علثثى التعامثثل مثن هنثثا فث
القضثايا االيتماعيثة مثثل  بثا ضثروريا لرصثد خمتلث ومطل مع القضايا االيتماعية امللحة يعد حايثة

اخل ، والتواصثثثل مثثثع الفئثثثات املسثثثتهدفة ....  ، األميثثثة، التمييثثثز ضثثثد املثثثرأة والطفثثثلالفقثثثر ، البطالثثثة
ال تثثزال معثثدالت األميثثة بثثني البثثالغني يف الثثو ن العثثريب هثثي فثث. والتنفيثثذ الفاعثثل للثثربامج واملشثثاريع

يف % 21.8مقارنثة مثع  2222يف عثام % 85.5حيث بلغت األعلى بني األقاليم يف العامل ، 
 .ةيف الدول املتقدم% 1.1الدول النامية ،و
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 في خدمة قضايا المرأة والمنظمات الدولية تنامي دور األمم المتحدة -

النسائي  نضاهلا لزيادة التمثيل ،ركات النسوية والتقدمية على صعيد العامللقد واصلت احل
أول  6991حيث عقدت عام  ،ملتحدة للمشاركة يف قضية املرأةمما أد  إى تد ل األمم ا

عقدت كما  .م6961، 6961السنوات  ، تبعته  ؤمترات يفمؤمتر دو  حول حقو  املرأة
والضغة على  ،وتناولت تقارير رءية عن وضع املرأة 6991األمم املتحدة اكرب مؤمتر يف عام 

السياسية واالقتصادية  ل املرأة إى املصادراحلكومات  عاجلة املعوقات أمام مشاركة ووصو 
 .والرتبوية

بعقد املرأة، حيث أصبحت قضية املرأة حتتل  م6961-6991ءيت فرتة ما بني عام لقد 
ركزت على إجياد ن ام اقتصادي وسياسي حيقق ، اليت مكانا بارزا يف يدول أعمال األمم املتحدة
ملشاركة يف عملية التنمية العاملية وتشجيع نزول املرأة مشاركة اكرب للمرأة يف العملية السياسية وا

 .اى سو  العمل

ومن املالحظ أن األمم املتحدة تؤكد يف هذه الفرتة ضرورة انتاج سياسات دولية عامة إزاء املرأة  
وأوضاعها والن ر إى قضايا املرأة باعتبار أهنا ختة اجملتمع الذي تشكل فيه املرأة نص  املوارد 

 .وقد انعك  هذا التويه على اخلطاب املؤسسي الرءي والعريب بشكل كبري. 337ةالبشري

 

 يف العامل اإلسالمي، قضايا املرأةالدو  على  للبعد وتتسم هذه املرحلة بالتأثري الواسع
عوامل االتصال احلديثة وثورة املعلومات وقد مهدت  ،انهيار نظام القطبية الثنائيةبعد  اصة 

 .السبيل لتكري  هذا التأثري الدو ي واإلعالم العامل

                                                 
 .228-216م، ص 1651و  السياسية للمرأة يف السياسة الدولية، عدد اكتوبر مريفت التالوي، األمم املتحدة واحلق - 337
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والناظر يف تويهات األمم املتحدة، يدرك كاحها يف رسم معامل  طاب املرأة يف الربع 
كما حتاول األمم املتحدة فرض تويهاهتا، من  الل تشكيل جلان نوعية . قرن األ ري وإى اليوم

وتعد ...  ألحكام اتفاقية سيداو  وإقليمية كلجنة مركز املرأة، وجلنة مراقبة تنفيذ احلكومات
االسكوا اللجنة االقتصادة لغرب آسيا من أبرز هذ املن مات تأثريا يف السياسات العربية بشأن 

وي هر تأثري هذه التويهات وإفرازاهتا يف ز م الكتابات اهلائل املتناول مشاكل املرأة . املرأة
 . وقضاياها يف العامل العريب بشكل  اص

فيتمثل  أما اإلجيايب. أن هلذه األنشطة يانبني، أوهلما إجيايب واا ر سليب  والدراسة تر 
الفرص املتاحة أمام  يف األنشطة املقدمة يف إ ار املشرتك اإلنساين العام مثل دعم املساواة يف

 .واالقتصادية املرأة يف جماالت التعليم والعمل والصحة واملشاركة السياسية

يف قضايا املرأة  يف ينوح تلك املن مات يف فرض أيندات متكاملة أما اجلانب السليب فيكمن
تعتمد على األ ذ  بدأ املساواة  تشكلت عرب التأثري املتزايد للر   والقو  النسوية الغربية، واليت

 .الكمية املطلقة، وعلى تفكيك اجملتمع واألسرة

ركة املن مات الدولية يف دعم هذه اال اهات ال يكون برف  مشااملوق  من أن وتؤكد الدراسة  
هات تلك وإمنا من  الل السعي إى التأثري على توي ،يف بلدان العامل اإلسالمي حركة املرأة

من قبل اجلمعيات واملؤسسات يف يف تشكيل تويهاهتا  متساوية املن مات واملطالبة بفرص
 .القضيةيف هذه  عات املسلمة ذات اخلصوصية الدينية والثقافية الواضحةاجملتم

بنهاية القرن  بداياته ؤراتاألنثوية، الذي  ظهور احلركاتشهد العامل  الل هذه احلقبة فقد 
. حيث مل تنل املرأة حقو  املساواة أمام القانون أصال .يف فرنسا وبريطانيا وأمريكا التاسع عشر

 .األمر الذي أد  بالشعور املتزايد ب لم املرأة وتوييه العداء إليها

 :وسوعة ويكبيديا العامليةياء يف م
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" The movement is generally said to have begun in the 18th century as 

people increasingly came to believe that women were treated unfairly under 

the law. The feminist movement is rooted in the West and especially in the 

reform movement of the 19th century"
338

. 

هنجثثا  ع  منهثثاتبثثىن الثثبو . احلركثثاتهثثذه  يف دا ثثلبيثثد أن مثثثة تويهثثات راديكاليثثة متطرفثثة ظهثثرت 
عثثثثن سثثثثياقها االيتمثثثاعي وهثثثثي يف ذلثثثثك تتجثثثثاوز  املثثثرأة جمثثثثردةومت الن ثثثثر إى عثثثدائياً ا ثثثثاه الريثثثثل 

 .وحركات حترير املرأة قا بة نطلقات احلركات النسوية املعتدلةم

، بدأت م 6969احلركة األنثوية اليت تطورت يف منتص   بع  فروع ومن اجلدير بالذكر أن
وحطمت كافة القيود األ القية وااليتماعية احمليطة باملرأة، وتبنت  رراً كثر حتأ أفكاربتبين 

ورف  مؤسسة الزواج كما تبنت احلق  ريد،طلق يف ممارسة اجلن  كما تاملرأة امل متطلباهتا حق
يف  دأت املدرسة الراديكالية املتطرفة يف دا ل احلركات النسائيةوقد ب .يف اإليهاض املطلق
املرأة جمردة عن سياقها االيتماعي وهي يف ذلك  عدائياً ا اه الريل وتن ر إىجا ، تتبين هنالغرب

  .تتجاوز منطلقات احلركات النسوية املعتدلة حركات حترير املرأة

ال يولد املرء :"اليت تقول  من رموز هذه احلركة، (م6961-6916) سيمون دي بوفواروتعد 
برتكيبها  البت األنثوية برف  أوضاع املرأة املرتبطةإزاء هذه األفكار   ."بل يصري كذلك امرأة ،

  .339اهلرموين، ومن ث ضرورة تغيري جمموع العالقات بني اجلنسني دا ل األسرة

 

 البت احلركة األنثوية  بدأ احلركة املطلقة للمرأة ونزع القداسة عن عقد رير وإزاء هذا الواقع امل
ا يف جماالت التعليم واملواثيق والدساتري الدولية، ركزت على نشا هكما الزواج والرباط األسري  

  .لتسهيل عملية التغيري االيتماعي مستغلة يف ذلك املن مات الدولية واإلقليمية واملؤمترات العاملية

                                                 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_feminism-338  

339 http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Beauvoir.jpg. 

http://en.wikipedia.org/wiki/18th_century
http://en.wikipedia.org/wiki/Reform_movement
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يف  الفكريةالتحوالت االيتماعية والثقافية و أشوا ا كبرية يف مسار اليوم قطع العامل لقد 
ع املرأة اليوم مل يعد مسؤولية أفراد أو شخصيات، أو مبادرات موضو ف .مستهل األلفية الثالثة

 .أصبحت القضية اليوم تطرح على بساط النقاش الدو بل . معزولة تنطلق من هنا وهناك
واملشاركة يف هذا امليدان، ميكن أن تكون إجيابية حني تنبع من فهم عميق ملقومات األمة 

 .ع املرأة فيها من يهة أ ر  دون متييع للهويةو صوصيتها الثقافية من يهة، وحتديات واق

 ﴾النوع االجتماعي )ثقافة الجندر بروز  -

كلمة إكليزية  هي يف األصل .من أبرز املستجدات يف هذه الفرتة، بروز ثقافة اجلندر 
. من حيث الذكورة واألنوثة -اجلن –اللغوي القاموسي  صل التيين وتعين يف اإل ارأتنحدر من 

األءاء والضمائر والصفات، أو يستخدم كفعل مبين  مل لغوي يستخدم لتصني وهي كمصطل
  .ةاللغات ويف قوالب لغوية  ت على  صائة متعلقة باجلن  يف بع 

وقدم هذا املفهوم بواسطة . من القرن املاضي جندر برز ألول مرة يف الثمانيناتمفهوم الثإال أن 
بالتحديد منخالل دراسة الواقع االيتماعي والسياسي،  والسوسيولوييا  العلوم االيتماعية عموماً 

  .340األدوار واملسؤوليات واملعوقات لكل من الريل واملرأة كمحاولة لتحليل

اجلن  يرتبة  الفر  بني املفهومني أن مفهومو  -ن اجل–هوم النوع أو اجلندر مفهوم ويقابل مف
 ميكن أن تتغري ح  أن تغريت أة، واليت الباملميزات البايولويية احملددة اليت متيز الريل عن املر 

وعلى الرغم من إن مفهوم النوع هو إشارة للمرأة والريل، إال . نالثقافات أو تغري الزمان واملكا
 .وضع املرأة بشكل  اص أو كمد ل ملوضوع املرأة يف التنمية أنه أستخدم لدراسة

القاهرة للسكان  مع وثيقة مؤمتر وقد د ل مفهوم اجلندر إى اجملتمعات العربية واإلسالمية
الفقرة التاسعة عشرة من  موضعًا من هذه الوثيقة، منها ما ياء يف 16، إذ أنه ذكر يف 6994

                                                 
تقرير البنك الدو  عن :   واملوارد والرأي، إصدارإدماج النوع االيتماعي يف التنمية من  الل املساواة يف احلقو : يف تعري  اجلندر، رايع - 340

 .وما بعدها 81م، ص 2220هشام عبداهلل، املؤسسة العربية للدرسات والنشر، بريوت، :  وث السياسات، ترمجة
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تريم بالعربية إى قد و . ريةالتفرقة اجلند املادة الرابعة من نة اإلعالن الذي يدعو إى حتطيم كل
، حيث 6991أوضمل يف وثيقة بكني ث ظهر املفهوم مرة أ ر  ولكن بشكل  .نثىالذكر واأل

 . مرة 211اجلندر  تكرر مصطلمل
على تعري  النوع االيتماعي  -كوثر   -يف مركز املرأة للتدريب والبحوث جمموعة اخلرباءواتفقت 
 :على أنه 

ا تالف األدوار احلقو  والوايبات وااللتزامات والعالقات واملسؤوليات والصور ومكانة املرأة 
 341" م حتديدها ايتماعياً وثقافياً عرب التطور التاريي جملتمع ما وكلها قابلة للتغيريوالريل واليت يت

. 
 :للنوع اإليتماعي  UNIFEMوياء تعري  صندو  األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  

األدوار احملددة ايتماعياً لكل من الذكر واألنثى، وهذه األدوار اليت حتتسب بالتعليم تتغري  رور " 
إى  تعري ويشري هذا ال .ن وتتباين تباينًا شاسعًا دا ل الثقافة الواحدة ومن ثقافة إى أ ر الزم

 .األدوات واملسؤوليات اليت حيددها اجملتمع للمرأة والريل
ذلك الوظثثثائ  بثثثني الثثثذكر توايثثثد جممثثثوع املميثثثزات اجلنسثثثية األوليثثثة والثانويثثثة وكثثث"  :ال لللنسأملللا 

 .342"واألنثى 
ن ثثيم االيتمثثاعي للجنسثثني يف فئتثثني مميثزتني خمتلفثثني وريثثاالً ونسثثاًء، فالعالقثثات إنتثاج الت :النللواو 

بثثني الريثثال والنسثثاء إذاً ليسثثت تلقائيثثة، وإمنثثا هثثي من مثثة حسثثب الثقافثثات املختلفثثة، وعليثثه فهثثي 
هثثذا الن ثثر للنثثوع  . ثثذا املعثثىن قابلثثة للتغثثري حسثثب تغثثري املفثثاهيم والثقافثثة السثثائدين يف زمثثن معثثني

ه لثثي  عمليثثة  بيعيثثة مثثثل مفهثثوم اجلثثن  جيعلنثثا نسثثتطيع أن نفكثثر يف التغثثري الثثذي ميكثثن علثثى أنثث
 .343إحداثه من أيل تنمية شاملة يف اجملتمع للمرأة والريل

                                                 
، 0ربيثثثة، ط، صثثثندو  األمثثثم املتحثثثدة اإلمنثثثائي للمثثثرأة، املكتثثثب اإلقليمثثثي للثثثدول الع1-8، الوحثثثدة األوى، صمفهلللوم النلللوا االجتملللاعي - 341

  .م2221

، 0، صثثندو  األمثثم املتحثثدة اإلمنثثائي للمثثرأة، املكتثثب اإلقليمثثي للثثدول العربيثثة، ط0، صمسللرد مفللاهيم ومصللطلحات النللوا االجتمللاعي - 342
 .1ص .م2221

تخطثثية التنمثثوي أبثثو  لثثة، ملثي ، مثثواد تدريبيثثة قثثام فريثثق التخطثية املبثثين علثثى أسثثاس النثوع االيتمثثاعي يف وحثثدة ال .8املصثدر نفسثثه، ص - 343
 .1662-1662، 40يونيقر سييت كوجل بلندن بتطويرها  لغرض التدريب، ص
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اجلنثثدر الصثثورة الثثيت ين ثثر هلثثا ف .فثثالتكلم عثثن النثثوع ال يعثثين األنثثثى ولكثثن املثثرأة مقابثثل الريثثل معثثاً 
تصثثثثرفاتنا ويريثثثثع ذلثثثثك إى  ،الثثثثذي يتوقعثثثثه يف تفكرينثثثثا واألسثثثثلوباجملتمثثثثع إلينثثثثا كنسثثثثاء وريثثثثال، 

 .344بني الريل واملرأة ات البيولوييةأسلوب تن يم اجملتمع، ولي  إى اال تالف
 مفهوم األدوار الجندرية

 إى األدوار والتوقعثات الثيت يعينهثا اجملتمثع للمثرأة أو الريثل كثل حسثبهذا املفهوم يشري 

االهتمثثثثام هثثثثو بثثثثاألدوار  ن  هثثثثي املفهثثثثوم الرئيسثثثثي، ألنفثثثثاألدوار اجلندريثثثثة ولثثثثي  اجلثثثث .ينسثثثه
 .345البيولويية االيتماعية والتفاعل بني املرأة والريل ولي  يف  صائصهما

املرأة ختتل  عن الريل، فالريل له  بيعته اخلاصة باعتباره ذكرًا واليت ختتل  عن  بيعة املرأة و  
وهذا اال تالف ال ميكن تغيريه ألنه لي  من ، باعتبارها أنثى من الناحية اجلسمانية والبيولويية

، فاجلن  صنع البشر، ولذلك فهو يسمى باال تالف احليوي أو البيولويي أو  عىن آ ر اجلن 
البشري مثل مع م الكائنات احلية يتكون من ذكر وأنثى، ولكن اال تالفات اجلنسية بني الريل 

فات أ ر  صنعها البشر على مد  تاريهم فهناك ا تال .فات الوحيدةواملرأة لي  هي اال تال
هذه اال تالفات ال تقوم على أساس اجلن  ولكن على أساس األدوار اليت يقوم  ا  الطويل، و 

أو النوع االيتماعي  كّل من النساء والرياء يف اجملتمع وهي ما يطلق عليها األدوار االيتماعية
ل االيتماعي أو الثقايف أو السياسي أو الديين أي تلك اال تالفات املتعلقة بوضع املرأة أو الري

ولكن األدوار اجلندرية  فالفروقات البيولويية هي حتمية،. 346وما يفرض عليها من قبل اجملتمع
  .وأ ر  ومن جمتمع ا ر  اضعة للتغري االيتماعي، وختتل  بني فرتةليست كذلك، إذ أهنا 

                                                 
 .12م، ص 2228سيما عدنان أبو رموز، اجلندر، القدس، : وان ر كذلك .4املريع السابق،ص  - 344
345 - Baker, A. Rani. Manual Training "Another Point of View": A Manual on Gender Analysis Training 

for Grassroots, workers 1993. Translated by Lamis & Sama, 1995. 

346 - Collins, Randall, 1988, Theoritical Sociology, Harcourt  Brace Jovanovich, Inc.  
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تشثثري إى الطريقثثة أو الطثثر  الثثيت تثثربة عيثثة، اجلندريثثة هثثي عالقثثات ايتما إذن، فالعالقثثات      
والنسثثثاء ايتماعيثثثا مثثثع بعضثثثهم الثثثبع  علثثثى أوسثثثع مثثثد  مثثثن يوانثثثب التن ثثثيم  فئثثثات الريثثثال

فقثة التفاعثل بثني الريثل والنسثاء علثى الصثعيد الشخصثي، بثل لكثل يوانثب  االيتمثاعي، ولثي 
ائل االنتثاج، واملكافثأة كامللكيثة، والسثيطرة علثى وسث: واالقتصثادي والسياسثي النشاط االيتمثاعي

 وممارسثة القثوة، والسثلطة السياسثيةوالد ل، واملشاركة يف اجلوانب الثقافيثة والدينيثة،  على العمل،

 .347االيتماعي األدوار اجلندرية مهمة جململ السلوك االيتماعي ولنتائج التفاعل  لذلك تصبمل

 على هذه اخللفية -السيداو – اعتمدت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةوقد 
وهي املن ور الذي يعمم اان يف تقنني سياسات الشعوب دعاية حلماية املرأة من أي  .اجلندرية

 ..متييز ضدها

وبالطبع تتفاوت األدوار اجلندرية اليت يقوم  ا الريال والنساء تفاوتًا كبريًا بني ثقافة 
ففي كل حالة يكون املعىن االيتماعي . ثقافةوأ ر  ومن مجاعة ايتماعية إى أ ر  يف نف  ال

ل روف ذلك اجملتمع، وكيفية تطور اقتصاده احمللي، واملعتقدات الدينية،  لألدوار اجلندرية نتيجة
 وإنه ملن اخلطأ الكبري والشائع أن يؤ ذ أحد هذه العوامل منفردا. السياسية السائدة والن م

 .قتصاديةرة كالدين أو العوامل االلتفسري هذه ال اه

 دور المرأة التنموي في ه   المرحلة 

التسعينيات أ ذ االهتمام بالعنصر البشري يتسع من  الل تطوير ر   فكرية تتسم  يف
وتكفل برنامج األمم . باجلدة متثلت يف مفهومي التنمية البشرية، والتنمية البشرية املستدامة

ن ذلك سيؤدي إى زيادة اخليارات املتاحة أمام املتحدة اإلمنائي بصياغتهما والرتويج هلما مؤكدا أ

                                                 

347 - Blumberg, Rae Lesser, 1978. Stratification: Socio Economic and Sexual Inequality. Dubuque, 

IA:Wm. C. Brown Co.  
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وزيادة فرص حتقيق حياة  ويلة  الية من العلل واكتساب املعرفة واحلصول على املوارد  الناس
: ويضي  مفهوم التنمية البشرية املستدامة إى اهتماماته فكر .348الالزمة لتأمني حياة الئقة

 .استدامة التنمية والتمكني

تلبية حايات اجليل احلا  مع احملاف ة على حق األييال املقبلة يف العيش مما  واالستدامة تعين
 .349يستلزم احملاف ة على البيئة وصيانة املوارد الطبيعية

فهو يعتمد على توسيع قدرات الناس وزيادة  رياهتم وبالتا   Empowermentأما التمكني 
يف صياغة اجلهل واملرض ومشاركة الناس فهو يرتبة بزيادة احلرية والتحرر من اجلوع والفقر و 

 .وحتتل قضية املرأة فيه مكانا حموريا .القرارارت اليت تؤثر على حياهتم

التنمية على  وقد أعطت األمم املتحدة أمية قصو  ملشاركة اجلمعيات األهلية واملدنية يف عملية
شاركة هذه املن مات يف كما أولت اهتماما كبريا مل.350قدم املساواة مع الدولة والقطاع اخلاص

وقد لقيت املرأة يف اجملتمعات العربية بشكل  اص اهتماما  .351مجيع املؤمترات واملنتديات العاملية
متميزا إلسهامها الفعال يف إكاز  طة التنمية وشهدت العقود األ رية تقدما ملموسا للمرأة يف 

 . العديد من اجلوانب

                                                 
حثثامال عنثثوان اإلنسثثانية بثثدال عثثن البشثثرية ألنثثه أوسثثع مثثن مفهثثوم  م2222تقريثثر التنميثثة اإلنسثثانية العربيثثة لعثثام م، صثثدر 2222يف عثثام  - 348

 .التنمية البشرية
 .م1664نوفمرب،  6-5سبيكة النجار، الر ية األهلية السرتاتيجية التفعية، ندوة املرأة والتنمية، مملكة البحرين،  - 349

350
ورقة عمل مقدمة من الدكتور يف املؤمتر . اإلنمائية دور الجمعيات األهلية في تنفيذ األهداف، أمل قنديل: راجع في ذلك - 

 .2228مارس  11-10القومي للمرأة  الل الفرتة من  اخلام  للمجل 

العشثثرين، ونصثثت عليهثثا املواثيثثق  نات مثثن القثثرن، وهثثى فكثثرة بثثرزت يف التسثثعيPartnership الشثثراكةعلثثى  أكثثدت مجيثثع هثثذه اللقثثاءات - 351
العثام أو  عالقة بثني  ثرفني أو أكثثر، تتويثه لتحقيثق النفثع" ويشري مفهوم الشراكة إى  .1994 العاملية بدءاً من مؤمتر القاهرة للسكان والتنمية عام

 .مركثثثثثثز الدراسثثثثثثات أمثثثثثثان. لثثثثثثى التكامثثثثثثليسثثثثثثتند ع الصثثثثثثا ح، وتسثثثثثثتند علثثثثثثى اعتبثثثثثثارات املسثثثثثثاواة واالحثثثثثثرتام والعطثثثثثثاء املتبثثثثثثادل، الثثثثثثذي

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview. 



 152 

اإلناث يف مراحل التعليم املختلفة يف العقد  ففي جمال التعليم، تزايدت نسبة تعليم
كما .املاضي إال أن األمية ال زالت تستوعب نسبة عالية من النساء و اصة يف املنا ق الريفية

ارتفعت نسبة مشاركة املرأة يف أيهزة العمل اإلداري واألكادميي ويف اجلمعيات واملؤسسات 
لت البحرين دور الريادة يف جمال تعليم املرأة احتو . اصة يف منا ق اخلليج العريبااليتماعية  

بصورة  اصة يف املنطقة، فقد اعترب تعليم املرأة مرتبطا  راحل التنمية االيتماعية 
 .352واالقتصادية

عليم املرأة يف ميكن القول بأن الدول العربية ودول العامل اإلسالمي مجيعها قد وضعت تو 
اليت تؤكد على أن التعليم ساتري واللوائمل والقوانني، ل الدتضمل ذلك من  الي. مقدمة أولوياهتا

وياء هذا االهتمام الشديد . األساسي إلزامي وحق لكل موا ن سواء كان ذكرًا أو أنثى
بتعليم املرأة متماشيًا مع اال اهات العاملية، حيث إن كافة املؤمترات أكدت ذلك، كما أن 

وتعليم الفتيات موضع الصدارة يف اليونسكو وضعت مسألة حمو أمية النساء من مة 
عليه اإلعالن العاملي حلقو  اإلنسان الذي صدر عن اجلمعية العامة  نةّ كما   .353براجمها

لكل "يف املادة السادسة والعشرين منه  1605لألمم املتحدة يف العاشر من كانون أول من 
ية على األقل باجملان شخة احلق يف التعلم وجيب أن يكون التعليم يف مراحله األوى واألساس

وأن يكون التعليم إلزاميا وجيب أن يعمم التعليم الفين واملهين وأن ييسر القبول للتعليم العا  
 .354"على قدم املساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة

املؤمتر العاملي ك  والدولية املتعددة هلذا الغرض، من املؤمترات اإلقليميةث تال ذلك انعقاد عدد 
 -تايالند–يف نريويب، واملؤمتر العاملي حول الرتبية للجميع يف يومتيان  1658الثالث للمرأة عام 

                                                 
 .186م، ص 2220حممد سيد فهمي، املشاركة االيتماعية والسياسية للمرأة يف العامل الثالث، املكتب اجلامعي احلديث، مصر،  - 352

 www.news.bbc.co.u.kإلذاعة البريطانية تقرير التنمية البشرية العربية ، الموقع اإللكتروني لهيئة ا - 353
من الموقع اإللكتروني كمركز  المعرةزة . األردني  –االنمائي   الصادر عن برنامج األمم المتحدة 2228ـ تقرير التنمية اإلنسانية العربية 8

 undp.org.jo-www.ckc للمجتمعات 
 

نشزززززرز مركززززز  المعلومزززززات الزززززوطني  –تقريزززززر حزززززوا الحزززززن ةزززززي التعلزززززيم بزززززين الواقزززززع والطمزززززو  ، دكتزززززور  زززززديا القززززز ا   - 354

 www.pnic.gov.ps  الفلسطيني

http://www.news.bbc.co.u.k/
http://www.ckc-undp.org.jo/
http://www.ckc-undp.org.jo/
http://www.pnic.gov.ps/
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، واملؤمتر العاملي الرابع 1660، واملؤمتر الدو  للسكان والتنمية بالقاهرة عام 1662ِف عام 
عام ، واملؤمتر الدو  اخلام  لتعليم الكبار يف هامبورج 1668حول املرأة يف بكني عام 

، واملنتد  2222، واملؤمتر العريب اإلقليمي حول التعليم للجميع بالقاهرة عام 1664
، واملؤمتر القومي للمرأة بالقاهرة 2222االستشاري الدو  بشأن التعليم للجميع يف دكار عام 

وتركز هذه املؤمترات على ضرورة االهتمام بالفتيات والنساء وإعطائهن األفضلية . 2221عام 
 .وضع اخلطة والربامج اخلاصة بتعليم الكبار وحمو األمية عند

مليون انسان بالغ ال  552ال يزال إال أن نسبة األمية ال تزال خميفة يف كثري من اجملتمعات ف
حسبما أشارت األستاذة سهام كم أمني عام  -يعرفون القراءة والكتابة وثلثاهم من النساء 

تشكل الفتيات األغلبية من األ فال والشباب غري : "فتوأضا -الشبكة العربية حملو األمية
امللتحقني باملدارس على الرغم من أن تعليم الفتاة يعد ذو تأثري قوي عرب األييال وعاماًل حاءاً 

 .355"لتحقيق التنمية االيتماعية للمرأة

رأة ت مشاركة املازدادف. بسمة املؤسساتية يف هذه املرحلةودورها يز  طاب املرأة مت وقد 
من  الل املؤسسات واملن مات واجلمعيات النسائية ذات االهتمامات املتعددة من ايتماعية 

ياسات عامة لقو  حملية قضية املرأة صارت حمورا لسأن و    اصة..إى أسرية إى اقتصادية
 . 356ودولية

من مة : ن أبرزهامّت إنشاء العديد من املؤسسات املعنية باملرأة يف العامل العريب واإلسالمي ومكما 
هي أحد املن مات العربية املتخصصة اليت تعمل حتت م لة يامعة الدول العربية، و . املرأة العربية

                                                 
لسطين ، اتجا زات واحصزاءات ونتزائج التعزداد العزام للسزكان والمسزاكن ، المرأة والرجا ةي ة 65دائرة اإلحصاء المرك ية الفلسطينية  - 355

 www.pcbs.orgوالمنشآت 
Deniz Kandiyoti, Reflections on the Politics of Gender in Muslim Socities: From Nairobi to Beijing, in 

Mahaz Afkhamic(ed), Faith and Freedom (USA: Syracuse University Press, 1995) p.p.24-25,.-356  

http://www.pcbs.org/
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 357كما مت عقد العديد من املؤمترات. 2228وقد د لت اتفاقية إنشائها حيز النفاذ يف مارس 
. 

وايتماعية وسياسية حتوالت اقتصادية من يف العقود املاضية  اجملتمعات العربية قد شهدتو   
 .كافة  ةزيادة مشاركة المرأة في نواحي الحياة العامة االقتصادية واالجتماعي مهمة،

تطورات يوهرية حدثت يف كثري من الدول العربية واخلليجية بشكل  اص، متحورت يف  ومثة
وتقوم هذه . 358إنشاء مؤسسات ومجعيات ومن مات تعىن بتطوير مشاركة املرأة ومتكينها

وتقدمي . اقرتاح السياسات العامة للحكومة حول القضايا ذات الصلة باملرأةسات باملؤس
 .التوصيات اخلاصة بتعديل القوانني والتشريعات القائمة

ات احلكومية ، بالرغم من التويهحمدودةما زالت يف الصعيد السياسي مشاركة املرأة إال ان      
 .359الة من املرأةتطلب مشاركة فعت يتال يف مع م الدول العربية

 -على سبيل املثال -األردين الدستوروتعد هذه املشكلة حاضرة يف خمتل  البلدان العربية، ف
التصويت والرتشيمل على مستو  االنتخابات  للمرأة حقوقها السياسية، و يعطيها حقيضمن 

، االمر الذي إال أن تفعيل ذلك يف واقع اجملتمع مل يتحقق. م1640عام منذ احمللية والربملانية، 
، ألن ذلك يعتمد وكاحها السياسيةسّن القوانني لي  هو الضمان الكاف ملشاركة املرأة يؤكد أن 

 .متدا لة وثقافية وسياسية، وايتماعية على عوامل أ ر  اقتصادية،

                                                 

357
 -مؤتمر قمة المرأة العربية الثاني *  القاهرة - 222نوفمبر  -مؤتمر قمة المرأة العربية األول  * :ومن أهم املؤمترات الدولية اليت  صت املرأة - 

 عّمان - 2112مارس 

 . 0/22/2222بتاريخ ( مع البحرين)حقو  الطفل  للجنة 416ان ر السجل امللخة لإليتماع  -358

359
: ورايع كذلك. البحرين. من إصدارات مركز معلومات املرأة والطفل. م1664نوفمرب،  6-5ندوة املرأة والتنمية املنعقدة يف البحرين، : للمزيد من التفاصيل رايع - 

 nline.co.ukhttp://www.aiwfo: املنتد  العريب الدو  للمرأة
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مقرتحات لتنمية مشاركة املرأة يف جماالت احلياة املختلفة  ا يتالءم الحقا والدراسة تقدم 
هتا وقدراهتا وكيفية تطويرها يف ظل تعاليم أصيلة نابعة من كتاب اهلل وسنة نبيه الكرمي وإمكانيا

 .عليه الصالة والسالم
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 الفصل الرابع
 عوائل التنمية المرأة

من أبرز عوامل النهثوض بوضثع املثرأة يف اجملتمعثات املسثلمة وغريهثا، تتبثع ودراسثة العوامثل 
 .اليت تعيق حتقيق أدوارها يف اجملتمع

وميكثن حصثر أبثرز عوائثق . بيد أن هذه العوامل ختتل  من جمتمع ا ر ومن بيئثة ا ثر 
 بيعثثة األعثثراف والتقاليثثد السثثائدة املتعلقثثة : التنميثثة الفكريثثة لثثد  املثثرأة يف اجملتمعثثات املسثثلمة يف

 .باملرأة، وإشكالية تأويل وفهم النصوص الشرعية املتعلقة باملرأة وكيفية تطبيقها
إال أهنثا تسثلة الضثوء علثى . إذ تتعثرض هلثذين العثاملني، ال تسثتبعد ويثود عوامثل أ ثر  والدراسة

 .هذين العاملني يف هذا الباب على ويه التحديد
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 األعراف االجتماعية المتعلقة بالمرأة: األول المبحث
 

 صعوبات القضايا اليت ال ختلو من يعترب حتديد مفهوم العرف ودائرته يف العلوم االيتماعية، من
فتحديد هذا املفهوم وموقعه يتطلب الكش  عن كثري من أويه الرتابة والتأثري لبع  . وعقبات

والعرف كمصطلمل تدا ل مع غريه يف العلوم . املفاهيم املتدا لة مع مفهوم العرف والعادة
غم وعلى الر  .Traditionsوالتقاليد  Custom ، والعادة Folkwaysااليتماعية كالعادات الشعبية

من ويود عناصر تشابه بني تلك املصطلحات، إال أنه عند التدقيق تتضمل مجلة من الفوار  
 .بينها ال يصمل  اهلها

وقثثد ميثثزت تلثثك . تناقلتثثه الكثثثري مثثن املؤلفثثات االيتماعيثثة Folkwaysفمصثثطلمل العثثادات الشثثعبية 
يف اللغثة  Moresاملؤلفات بني مصثطلمل العثادات الشثعبية ومصثطلمل العثرف والثذي يعتثرب مصثطلمل 

 .األنكليزية أقرب إليه من غريه حسب ما ي هر
. فالعادات الشعبية تنشأ عن التكرار الواضمل لألفعال، فاخلروج عليها يثؤدي إى السثخرية والنبثذ  

فالفرديثة . أي يقثوم  ثا مجاعثة Customs، وقد تكون مجعية Habitsوهذه العادات قد تكون فردية 
 :  هي Habitفالعادة الفردية . أما اجلمعية فتتعلق باجملتمعات تتعلق باألشخاص واألفراد،

والعثثادات تتضثثّمن سثثلوكيات معينثثة، . فعثثل اكتسثثب بثثاخلربة ومت أدا ه بشثثكل منثثت م وآ : هثثي 
مثل حتريك األيادي عندما يتحّدث؛ أو إرضاء نزعة نفسية مثل التد ني أو االفراط يف الطعام؛ 

و العلمثاء النفسثانيون يهتّمثون بالعثادات بسثبب . كسثبريأو قراءة صن  مفضل، مثل منسثي شّ 
أغلبيثة العلمثاء النفسثانيني . وظيفتها كعنصر أساسي للتعليم، و للمشاكل اليت حتتاج إى معاجلثة

 .360املعاصرين يرون العادات على أهنا مما اكتسب أو سلوك فكر لد  أفراد

باعتبارهثا مسثألة فرديثة ميكثن أن تكثون  فالعادة الفردية من اهتمامات علم الثنف  أكثثر مثن غثريه،
. 361ذات عالقثثة وثيقثثة بثثالغرائز، كمثثا ميكثثن أن تكتسثثب مثثن  ريثثق الثثتعلم بثثالتكرار واالسثثتمرارية

                                                 
360 - Microsoft Encarta 97 Encycopedia CD, Habit. 

 .216حممد عا   غيث، قاموس علم االيتماع، دار املعرفة اجلامعية، مصر، مادة عادة فردية، ص  - 361
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وقد أكد بع  البثاحثني .فالعادة الفردية منة سلوكي  اص بالفرد غري صادر عن توقعات اجملتمع
 . الفردية والشعبية وااليتماعيةيف هذا اجملال على أمية التمييز والتفرقة بني العادة 

فالعثثادات الشثثعبية هثثي أسثثاليب الشثثعب وعاداتثثه  عثثىن القواعثثد املسثثترتة للسثثلوك، الثثيت " 
وهثثي قثثو  أساسثثية يف دا ثثل اجملتمثثع تنمثثو ال . يثثؤدي  رقهثثا إى الصثثدام مثثع مثثا يتوقعثثه اجلماعثثة

 التفكثثري والسثثلوك فهثثي شثثعوريا وكثثذلك تتقبلهثثا اجلماعثثة ال شثثعوريا وهثثي تتضثثمن ا اهثثا معينثثا يف
 .    362"با تصار يزاءات أ القية

والعثثثادات الشثثثعبية تكتسثثثب بطريقثثثة ال شثثثعورية يف الوقثثثت الثثثذي يعتقثثثد مثثثن يلتثثثزم  ثثثا يف أفعالثثثه 
ويف هذه املرحلة ينبعث العرف من العادات الشعبية ويصبمل مصثدرا . وسلوكه أهنا صادقة وحقيقية

كثثثثثري مثثثثن علمثثثثاء االيتمثثثثاع مفهثثثثوم العثثثثادات الشثثثثعبية   وقثثثثد اعتثثثثرب. مثثثثن مصثثثثادر الثثثثن م والقثثثثوانني
ومثثن هنثثا فقثثد قثثام . منحصثثرا يف الثثرتاث غثثري املكتثثوب مثثن أسثثا ري وقصثثة وحكثثم وأمثثثال و وهثثا

أمثثا العثثادة االيتماعيثثة . الكثثثريون مثثنهم بتحليثثل العالقثثة بثثني األسثثا ري والطقثثوس الدينيثثة وغريهثثا
Custom فهي: 

مألوفثثة مشثثرتكة عنثثد الكثثثريين أو عنثثد فئثثة خمصوصثثة مثثن النثثاس اسثثتعمال عثثرف أو ممارسثثِة  مكثثررة 
أوهثي ممارسثة متوارثثثة  ثد  مثثن الثزمن  ويثثل حث  غثثدت قانونثا غثثري مثدون لضثثبة السثلوك أو هثثو 

 363"العرف واملمارسات السلوكية والقناعات العامة املشرتكة اليت تن م احلياة االيتماعية

االيتماعية صحيحا و يبا وذلك بسثبب مطابقتثه  سلوك أو منة سلوكي تعده اجلماعة: " أو هي
للثثثرتاث الثقثثثايف القثثثائم، فهثثثي جمموعثثثة األمنثثثاط السثثثلوكية الثثثيت حيملهثثثا الثثثرتاث وتعثثثيش يف اجلماعثثثة 
وتنبعث عثن الثوعي املوحثد هلثذه اجلماعثة وانطالقثا مثن هثذا الثوعي يعثد كثل فثرد منهثا أن ممارسثتها 

 . 364.." عياري على  و مامفيدة وهي ترتكز على االمتثال االيتماعي امل

                                                 
مصثطلحات  سقثامو إيكه هثولنكران ، : نقال عن. 21م، 1662، منشورات يروس برس، لبنان، اجملتمع الدين والتقاليدعا   عطية،  - 362

 .201، 1648، 2حممد اجلوهري، وحسن الشامي، دار املعارف، مصر، ط: ، ترمجةاألتنولوييا والفلكلور
363 -  Merriam-Webster, Inc. CD. 1994. 

 
 .21عطية، مريع سابق،  - 364
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وهثثثذا التعريثثث  يلقثثثي الضثثثوء علثثثى مثثثا ميكثثثن أن يطلثثثق عليثثثه سثثثلطان العثثثرف وقوتثثثه علثثثى األفثثثراد 
واجملتمعثثات، ولعثثل هثثذا املعثثىن، هثثو مثثا أشثثار إليثثه كثثثري مثثن الكتّثثاب بقثثوهلم الثثركن املعنثثوي للعثثرف 

وري للحكثم فيمثا إذا كثان وعرفّوه بأنه فكرة عقلية معنوية غري حمسوسة أو غري ماديثة ويودهثا ضثر 
 :، فهي Moresويقارب هذا املفهوم مفهوم األعراف . 365هذا العرف ملزما أم ال

وهي مجثع يف اللغثة الالتينيثِة .تقاليد أو اتفاقيات علم اإلنساِن، اعتربت أساسية أو  اصة جلماعة.
mos =366 .تقليد 

تقاليثثثد والعثثثادات االيتماعيثثثة، وقثثثد ميثثثز بعثثث  املعاصثثثرين متييثثثزا يتسثثثم بالدقثثثة واملوضثثثوعية بثثثني ال
فالعادات االيتماعية تعثرب بوضثوح عثن حركيثة اجملتمثع وتطثوره وتغثريه املسثتمر بتغثري تلثك العثادات 

 . وتطورها
كرسثثثثة مثثثثن الفكثثثثِر والعمثثثثل" 

ُ
علمثثثثاء االيتمثثثثاع . تشثثثثري العثثثثادة االيتماعيثثثثُة إى األمنثثثثاِط امل

وعنثثد اسثثتعماله يتمحثثور . دِة مثثن الّتجريثثدِ الثقثثايف قثثد اسثثتعملوا هثثذا املصثثطلمل يف مسثثتوياِت متعثثدّ 
أَْفعاِل احلياِة اليوميِة الروتينيثة و القواعثد املتضثمنة يف ذلثك الثّروتنِي؛ واألمنثاط : االنتباه وينصرف إى

تمّيزة للرّتاِث بأكمله
ُ
."الثّقافية اليت ميكن إدراكها يف األَْفعاِل املطردة والنمطية والطبيعة امل

367 
تكتسثثثب بطريقثثثة ال شثثثعورية يف الوقثثثت الثثثذي يعتقثثثد مثثثن يلتثثثزم  ثثثا يف أفعالثثثه  والعثثثادات الشثثثعبية

ويف هذه املرحلة ينبعث العرف من العادات الشعبية ويصبمل مصثدرا . وسلوكه أهنا صادقة وحقيقية
وقثثثثد اعتثثثثرب كثثثثثري مثثثثن علمثثثثاء االيتمثثثثاع مفهثثثثوم العثثثثادات الشثثثثعبية . مثثثثن مصثثثثادر الثثثثن م والقثثثثوانني

ومثثن هنثثا فقثثد قثثام . ملكتثثوب مثثن أسثثا ري وقصثثة وحكثثم وأمثثثال و وهثثامنحصثثرا يف الثثرتاث غثثري ا
 .الكثريون منهم بتحليل العالقة بني األسا ري والطقوس الدينية وغريها

فثاجملتمع . البع  يدرس الدين من  الل ال واهر االيتماعية املوصثولة بالعقائثد والطقثوسبل إن 
من الدفاع تعترب مراعاهتا وكأهنا شرط ويوده  بطبيعته يفرض على أعضائه وايبات معينة أو أنواعا

 . وهذا القول جير إى أن نشأة الدين، ظاهرة ايتماعية يف األصل. واستمراره

                                                 
 .22القاسم، مريع سابق، : أن ر يف هذا املعىن - 365

366 - Webster’ s Gold Encyclopedia 1998, CD. Mores. 

367 - Mitchell, G. Duncan, A new Dictionary of Sociology, routledge& Kegan Paul, London, 1989, p. 48. 
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وعلم االيتماع املعاصر ال يعين جبوهر الدين بقثدر مثا يتنثاول دراسثته ك ثاهرة دينيثة علثى مسثتو  
 ثاهرة ايتماعيثة  تثة، أد  إى اخللثة ولعثل هثذا املثنهج يف الن ثر إى الثدين ك. اجلماعة اإلنسانية

فهثثثذه ال ثثثواهر وإن تبثثثدت للثثثبع  وكأهنثثثا . بثثثني الثثثدين واألسثثثطورة، وبثثثني الثثثدين والسثثثحر وغريهثثثا
 . متشا ة من حيث الصلة بالقو  الغيبية، إال أن الفوار  واضحة بينها

نسثان إى  لثة إى أن األسثا ري تثنه  يف ّرد اإل Durkheimوعثامل اإليتمثاع الفرنسثي دوركثامي
وهثثي تعثثرب عثثن الطريثثثق الثثذي يقدمثثه اجملتمثثع لإلنسثثانية والعثثامل، وهثثثي أي . الويثثود اإليتمثثاعي

فاألسثا ري والطّقثوس ينثزع منهمثا سثا  . األسطورة ،تكّون ن اما أ القيا وكونيثا وتارييثا كثذلك
يعثثة يتحّمثثل وجيثثّدد هثثذه األ ثثال  واالعتقثثادات األ ثثر ، والثثيت حتف هثثا مثثن النسثثيان وتقثثوي  ب

 :يقول يف ذلك. الناس االيتماعية

وتعثثثرب عثثثن ويهثثثات ن ثثثر . األسثثثا ري تتولثثثد عثثثن اسثثثتجابات الويثثثود االيتمثثثاعي وحتدياتثثثه" 
واألسثثثا ري . اجملتمثثع عثثثن اإلنسثثانية والكثثثون، وهثثي تشثثثكل ن امثثثا أ القيثثا وكونيثثثا وتارييثثا أيضثثثا

قيثة واالعتقثادات وحتف هثا مثن والطّقوس اليت تنشأ عنها وتتولد منها ترعى وتدمي االلتزامثات اخلل
 ".النسيان، كما أهنا  تقوي  بيعة الناس االيتماعيِة 

. وقثثد أقثثام ن ريتثثه علثثى أسثثاس أن الثثدين يهثثدف إى احملاف ثثة علثثى التماسثثك االيتمثثاعي ويدعمثثه
ويقثرر دوركثامي أنثه ال .  The idea of society, is the soul of religion. وأن اجملتمثع هثو روح الثدين

يد جمتمع إال ويشعر باحلاية إى التماسك والتوحثد يف فثرتات معينثة فتتوحثد املبثادئ الثيت ختلثق يو 
وحدة اجملتمع وشخصيته وال يتحقثق ذلثك إال بثالطقوس العمليثة وااليتماعثات الثيت تقثرب األفثراد 

 .بعضهم ببع 
العامثة املسثتكملة إال أن حديث امل اهر االيتماعيثة يف الشثعائر العباديثة قثد ينطبثق علثى األديثان 

كمثا أن احليثاة االيتماعيثة وإن . لعناصرها وفروعها وال ينطبق على األديثان الفرديثة كالبوذيثة مثثال
متكنت من تطبيع األفراد بطابع واحد جيعل منهم وحدة متجانسة يف التفكري، متشا ة يف العوائد 
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ورة يف نطثا  ضثيق وال يسثري والعقائد، ولكن هذا ال ميكن تطبيقه إال على جمتمعات بدائيثة حمصث
 . 368ذلك على كل اجملتمعات

العثثثادات االيتماعيثثثة واألعثثثراف علثثثى ويثثثه العمثثثوم قثثثد تشثثثكلت مثثثن عناصثثثر مل تكثثثن ف
متجانسة يف األصل، إال أهنا و رور الزمن لعوامل عديدة، مت التدا ل والتالقمل فيمثا بينهثا ومتثثل 

 .الغرب وال يزال مستمرا ح  اليوماألسطورة يانبا هاما يف هذا النسيج والذي توارثه 

تعبر ك لك عله تقليلد والعادات االيتماعية على الرغم من  بيعتها املتغرية، إال أهنا " 
ويرضثى  ثا تسثثتطيع أن تعثرب عثن دميومتثه واسثتمراريته اسثتمرارية العثثادة يحلاول أن يبقلى راسلخا 

فالتقاليثد اشثد رسثو ا ومتاسثكا . وإن كان بأويه خمتلفثة يف مناسثبات ُتسثتذكر دائمثا وحُيتفثل  ثا
ولعثثثل هثثثذا مثثثن . أمثثثام التغثثثري، فالعثثثادة قثثثد تتغثثثري يف التعبثثثري عثثثن تقليثثثد مثثثا، ولكثثثن التقليثثثد يبقثثثى

 . 369"األسباب اليت أدت إى ارتباط كثري من التصورات السلبية  فهوم التقليد

بعثثثثه مثثثن الروحثثثي وحماولثثثة  -ارتبثثثاط اإلنسثثثان االيتمثثثاعي برتاثثثثه املثثثاديوالتقليثثثد هثثثو " 
إقامة املعارض ألدوات كانت تستعمل يف املاضي أو روحيا  يديد عن  ريق إعادة إنتايه ماديا

بإقامثثة االحتفثثاالت املعثثربة عثثن مناسثثبات معينثثة فرتتثثدي، يف كثثل احتفثثال منهثثا  ابعثثا  اصثثا بثثه 
ري والرمثزي غالبثا مثا يكثون غث 370.وأنواعا معينة من السلوك تعكث  االلتثزام بطقثوس دينيثة معينثة

فيأ ثثثذ بثثثذلك  ابعثثثا شثثثعبيا ومنحثثثى فلكلوريثثثا ينتهثثثي عثثثادة بانتهثثثاء . مفهثثثوم أو غثثثري مفكثثثر فيثثثه
املناسبة االحتفالية، إال أنه يبقثى راسثخا يف وعثي أو ال وعثي اجلماعثة و تتناقلثه يثيال عثن ييثل 
وتشثثعر  ثثوه بقثثدر كبثثري مثثن التقثثدي  ويثثرون أنثثه مثثن الصثثعب بثثل مثثن املسثثتحيل العثثدول عنهثثا، 

 . 371" عن العادات واألعراف -أي التقاليد -مييزها وهذا ما

                                                 
 .بتصرف 16، 15دار القلم، كويت، ،  وث ممهدة لدراسة تاريخ األديان..الدين ، حممد عبد اهلل دراز - 368
 .025م، 1645، مكتبة لبنان، بريوت، لوم االيتماعية، معجم مصطلحات العأمحد زكي بدوي. 24عطية، مريع سابق،  - 369
 .هكذا وردت يف النة ولعل استعمال لف ة الطقوسي أقرب إى الصحة من الطقسي - 370
 .865بدوي، مادة التقاليد، ص : وقد نقله عن. 25عطية، مريع سابق،  - 371
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وعلثثى هثثثذا فالتقليثثثد  ثثثذا املفهثثثوم مثثثا هثثثو إال عثثثادة فقثثثدت مضثثثموهنا ومل يعثثثد أحيانثثثا مثثثن املمكثثثن 
التعرف على معناها األصلي وميارسثها اإلنسثان مثن بثاب احملاف ثة علثى رواسثب ثقافيثة متأصثلة يف 

 . اجملتمع هلا سلطان واضمل على األفراد
ا يؤكد هذا التصور، موق  القرآن الكرمي  اه الكثري من التقاليد البالية اليت متسثك  ثا ومم

ووقثثث  التقليثثثد مانعثثثا وحثثثايزا . مشثثثركو قثثثريش علثثثى الثثثرغم مثثثن إدراكهثثثم لتهافتهثثثا وهشاشثثثة بنيتهثثثا
للمشثثثركني عثثثن االنصثثثياع للثثثدعوة واالسثثثتجابة للحثثثق الثثثذي مل يويهثثثوا لثثثه نقثثثدا مباشثثثرا يف صثثثلب 

. الغالب، إال اهنم استكربوا على أنفسهم اخلثروج علثى مثا سثار عليثه األبثاء واأليثداد موضوعه يف
قثال تعثاى حكايثة عثنهم يف . كما اسثتقبحوا تغيثري تلثك العوائثد وشثق عصثا الطاعثة واالنصثياع هلثا

ال وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهلل قالوا بثل نتبثع مثا ألفينثا عليثه آباءنثا أو لثو كثان آبثا هم ﴿  :ذلك
وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهلل قالوا بثل  ﴿ :وياء يف موضع آ ر. 372﴾يعقلون شيئا وال يهتدون

 .373﴾نتبع ما ويدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إى عذاب السعري
فالتقليثثد لعبثثادة األوثثثان يف أصثثل نشثثأته كثثان عثثادة نقلثثت إى العثثرب ومثلثثت شثثذوذا عثثن احلنيفيثثة  

القثثثرآن الكثثثرمي ، ث تكثثثرر فعلهثثثا علثثثى مثثثد  عصثثثور متتابعثثثة حثثث  فقثثثدت مضثثثموهنا  كمثثثا يعلمنثثثا
عثن سثر تلثك العثادة أو نشثأهتا أو  -إال قليال-ث إن األييال املتعاقبة مل تتساءل . وسبب تكوهنا

ويتضثثمل هثثذا املعثثىن يف حمثثاورة . سثثببها، حثث  باتثثت تقليثثدا راسثثخا يعثثد اخلثثارج عليثثه عاصثثيا متعثثديا
فقد عاد القوم إى يادة الصثواب للح ثات وأدركثوا . السالم مع قومه يف هذا املسألة إبراهيم عليه

صثثحة مثثا يثثدعو إليثثه اخلليثثل عليثثه السثثالم، إال أن سثثلطان التقليثثد كثثان أقثثو  ووقثث  حثثائال بيثثنهم 
 .وبني التغيري والصالح ونبذ القدمي و رح الفساد

ي يصثثبمل عرفثثاُ حاكمثثاً يضثثع الوصثثول إى العثثرف االيتمثثاعي املسثثتقر الثثذمثثن هنثثا فثثإن 
تصثرف يقثوم بثه اإلنسثان يسثبقه باعثث يثدعو إليثه قثد يبثدا بعمثل أو الناس لسلطانه االيتمثاعي، 

إمثثا مثثن دا ثثل اإلنسثثان مثثيالً وحمبثثة أو مثثن  اريثثه  اعثثة واحرتامثثاً، أو حايثثة ومنفعثثة فثثإذا أنفثثذ 

                                                 
 142: 2سورة البقرة  - 372
 21: 81سورة لقمان  - 373



 168 

ه، وتتسثثثع دائثثثرة احملاكثثثاة الرغبثثثة وحقثثثق العمثثثل ث كثثثرره صثثثار عثثثادة عنثثثده، ث يتثثثأثر بثثثه غثثثريه فيقلثثثد
فيصبمل حينئذ عادة مشهورة، ث شيئاً فشيئاً . وائ  كبرية من اجملتمع بالتدريجوينتشر الفعل بني  

يتبعثه صثور مثن يكون شيوع العادة مانعثاً مثن خمالفتهثا، بثل وتصثبمل املخالفثة شثذوذاً ايتماعيثاً قثد 
 .العقوبة االيتماعية

ئثثد ويصثثبمل هلثثا احرتامهثثا وسثثلطاهنا الثثذي جيعثثل خمالفتهثثا وهكثثذا تسثثتقر األعثثراف علثثى هثثذه العوا
 رويثثاً علثثى ن ثثام اجملتمثثع يسثثتويب العقوبثثة أو علثثى أقثثل تقثثدير يوقثثع يف احلثثرج الشثثديد ويويثثب 
اللوم القاسي، وقد عرب عن ذلك ابن  لدون يف مقدمته عندما حتدث عن عدم قدرة امللوك علثى 

حينئذ متنعه وتقبمل عليه مرتكبه ولو فعله لرمي باجلنون إذ العوائد :" خمالفة عوائد من سبقهم فقال
 .374"عائدة ذلك وعاقبته على سلطانه والوسواس يف اخلروج على العوائد دفعة، و شي عليه 

ويف بعثث  األحثثوال تتحثثول هثثذه األعثثراف إى ءثثات للمجتمثثع متيثثزه عثثن غثثريه ويراهثثا أفثثراده مثثن 
تزون  ثا، وقثد يصثل األمثر إى أن تأ ثذ مكانثة تشثبه الضروريات، بل ويعدوهنا من املفا ر اليت يع

 .وتوازي مكانة الدين وثوابته العقائدية وفرائضه الوايبة
 

واملتأمثثل يف هثثذا التمسثثك اإلنسثثاين بالتقاليثثد واألعثثراف املوروثثثة بشثثكل عثثام، يتبثثني لثثه أن 
حليثثثثاة التقاليثثثثد واألعثثثثراف والثثثثدين واللغثثثثة مثثثثن حيثثثثث كونثثثثه وعثثثثاءا للفكر،كثثثثذلك تشثثثثكل يثثثثذور ا

االيتماعيثثة والثثيت متتثثد يف أذهثثان األفثثراد لتطبثثع سثثلوكياهتم ومعثثامالهتم بطثثابع  ثثاص معثثني يتعثثذر 
ث إن هذا الطابع العام يصثبمل فيمثا بعثد معيثارا للحكثم وللكشث  عثن كثل . اخلروج أو احليدة عنه

 .من يشذ عنه
، إذا مثثثثثثا  فثثثثثثاألعراف، قواعثثثثثثد إيتماعيثثثثثثة َتصثثثثثثُ  سثثثثثثلوك األفثثثثثثراِد يف جمتمثثثثثثع مثثثثثثِا، والثثثثثثيت" 

األعثراف َتعتثرُب يثزءا مثن عثادات النثاس الشثعبية . اُنتَثَهكَت، كم عن ذلك رّفِ  شديد أو عقابِ 
تعارف عليه

ُ
وإنتهاكات األعراِف َقْد قادْت ِإى فرِض عقوبات يزائية، كاملقا عة . فهي الّسلوك امل

يف  -تمعثثاِت الغربيثثةِ  اصثثًة يف اجمل-ويف أوا ثثر القثثرن العشثثرين حثثدث انقثثالب. أو العقثثاب البثثدين

                                                 
 .260مريع سابق، ص  ابن  لدون، املقدمة، - 374
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مشثثروعية األعثثراِف الّتقليديِة،والتقيثثد بلوازمهثثا حتثثت تثثأثريات توكيثثد حريثثة اإلنسثثان يف تقريثثر مثثا يثثراه 
. ".صحيحا

375 
أنماو عملية وسلوكية يقوم بها األفراد بناتا عللى شلرعيتها المكتسلبة للديهم مله تلراث  هيف

راد وال ماعللات دون اسللتنكار أو وعلللى هلل ا تللتم ممارسللتها ملله قبللل األفلل. يحملهللا ويقرهللا
 .رفو

سثثثلبا أو إجيابثثثا،  علثثثى سثثثلوك األفثثثراد األعثثثراف إدراك مثثثد  تثثثأثريوممثثثا ينبغثثثي االهتمثثثام بثثثه 
 -كمثثثا يقثثثول ابثثثن  لثثثدون-اإلنسثثثان ابثثثن عوائثثثده ف. وحماولثثثة تثثثدارك مثثثا يقثثثع فيهثثثا مثثثن  ثثثاوزات

.  ل املثؤثرة يف العمثران البشثريولسلطان العادة أمية كبرية يف اجملتمعات وتطورها بل هي من العوامث
وهثثي قثثو  أساسثثية يف اجملتمثثع تنمثثو ال شثثعوريا وتتقبلهثثا اجلماعثثة ال شثثعوريا وهثثي تتضثثمن ا اهثثا 

 .376معينا يف التفكري والسلوك فهي با تصار يزاءات أ القية
أثري والنثثاظر يف قضثثايا املثثرأة والثثدور التنمثثوي الثثذي لعبتثثه عثثرب العصثثور التارييثثة املختلفثثة، يلحثثظ تثث

 . األعراف السائدة يف تفعيل هذا الدور أو إضعافه
وال تزال العديد من م اهر ال لم واهلوان  ري على املرأة يف جمتمعاتنا باسم الدين، من  الل   

 . يناق  أصوله ومبادئه العامة  -mincing methodology -فهم البع  له فهما مقتطعا
ة، اخللة احلاصل بني التقاليد االيتماعية املرتاكمة من املتأ ر  العصورعل أ طر ما اتسمت به ول 

، وتعاليم اإلسالم النقية املتمثلة يف نصوص القرآن الكرمي من يهة العصور السابقة والالحقة
فقد التبست تلك التقاليد واألعراف االيتماعية املرتاكمة   اهر . من يهة أ ر  والسنة النبوية

 .ابل لالنفصال عن الدين احلني الدين وظهرت وكأهنا يزء غري ق
باملرأة يف اجملتمعات املسلمة،  تلحق الكثري من م اهر ال لم واإليحاف اليتوال يزال إى اليوم 

البع  من قبيل عادات غريبة د يلة على اجملتمع املسلم، أو من قبيل سوء فهم وتطبيق إمنا هي 

                                                 
375 - Encarta CD, Mores. 

376
 77م، ص3387/ه3031عا   عطية، اجملتمع الدين والتقاليد ، ث يف إشكالية العالقة بني الثقافة والدين والسياسة، يروس برس، لبنان، : نقل بتصرف عن - 

 . وما بعدها
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أهل الفكر والذكر من علماء  وعلى هذا حاول. 377لكثري من نصوص القرآن الكرمي والسنة
ما وصلت إليه وضعية املرأة املسلمة يف اجملتمعات من بأن  ،األمة يف العامل اإلسالمي كله توضيمل

ختل  وتدين، مل يكن من يراء تعاليم الدين اإلسالمي، بل كان من يراء سوء فهم وتفسري 
 .تعاليم الدين، والرتاكمات النامجة عن ذلك

نظرة الم تمعات المسلمة للمرأة اليوم، نظرة متأثرة بعدم القدرة على وميكننا القول بأن 
اليت باتت  سد موقع املرأة ودورها يف  االنفكاك مه الموروثات االجتماعية والثقافية المختلفة

لقد أصبحت تلك املوروثات املرتاكمة عرب العصور املختلفة هي اإل ار املريعي للن ر . اجملتمع
 . وكل ما يتعلق   ا يف اجملتمع يف قضايا املرأة

يف اجملتمعثثثثثات  ودورهثثثثثا املتتبثثثثثع للمسثثثثثار التثثثثثاريي وااليتمثثثثثاعي لوضثثثثثعية املثثثثثرأة املسثثثثثلمةو  
املختلفثثة، يلحثثظ فرقثثا وبونثثا يتسثثع وال يكثثاد يضثثيق بثثني الوضثثع الن ثثري املتمثثثل يف نصثثوص القثثرآن 

، وبثثثثني تمثثثثع يف عصثثثثر الرسثثثثالةالثثثثيت اتضثثثثحت معاملهمثثثثا واقعثثثثا يف حيثثثثاة اجمل الكثثثثرمي والسثثثثنة النبويثثثثة
 .املمارسات العملية وااليتماعية اليت تكش  عن وضعيتها الواقعية يف اجملتمع

اسثثتمر العمثثل بفلسثثفة التقليثثد القائمثثة علثثى عثثدم التمييثثز بثثني اجلثثوهر والثثرتاكم التثثاريي الثثذي لقثثد 
 .فقد مشروعية ويوده فضال عن استمرار العمل به

واقعا حتكمه العادات والتقاليد اليت ، اجملتمعات املسلمةبع   بات واقع املرأة يفوعلى هذا 
. 378فقدت مشروعيتها التاريية على حساب القيم واملبادئ اليت ياء اإلسالم لتثبيتها وإرسائها

 ..ومن ذلك انتشار اجلهل ومنع املرأة من التعليم  جة فساد الزمان والفتنة واخلشية عليها

                                                 
التقاليثد  قضثايا املثرأة بثنيحممثد الغثزا ، : والثدين، ومثنهم علثى سثبيل املثثالتنبه العديد من الكتاب املعاصرين إى هذا اخللة بثني األعثراف  - 377

الفقهثثثاء وممارسثثثات  املثثثرأة املسثثثلمة بثثثني ايتهثثثاداتمثثثروان إبثثثراهيم القيسثثثي، . م1012/1662، دار الشثثثرو ، بثثثريوت والقثثثاهرة، الراكثثثدة والوافثثثدة
، صثهوة الكلمثة علثىعبثد اهلل فهثد النفيسثي، . 16م، 1011/1661و، املغثرب، إيسيسك -، املن مة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافةاملسلمني
 : ويف هذه النقطة، أن ر كذلك. وما بعدها 110م، 1662/ 1011كويت، 

Amira El Azhary Sonbol, Women, the Family, and Divorce Laws in Islam in History, Syracuse University 

Press, New York, 1996, p. 34. 
ومثثا  111م، 1012/1661، املكتثثب اإلسثثالمي، دمشثثق، حثث  يتحقثثق الشثثهود احلضثثاريأن ثثر حثثول هثثذه النقطثثة عمثثر عبيثثد حسثثنة،  - 378

 . بعدها
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لقد غاى الكثريون يف : " -ن الكاتبات املعاصرات يف السعوديةم-تقول سهيلة زين العابدين
تطبيقهم لتعاليم الشريعة اإلسالمية وال سيما فيما يتة باملرأة ح  وصل بالبع  إى حترمي ما 

. أّحله اهلل وا تلة على الناس األمر وأصبحوا يف  الف دائم حول ما هو حالل وما هو حرام
من ذلك مغاالهتم . م إى اإلسالم مع أن اإلسالم برئ من بعضهاوصاروا ينسبون مجيع تصرفاهت

يف فرض احلجاب على املرأة إذ ألزموها  الزمة بيتها وعدم اخلروج منه ولو قضت الضرورة بذلك 
، وّحرموا عليها العلم 379بل إن بعضهم ألزمها بتغطية شعرها وهي يف بيتها لئال تراها املالئكة

موا عليها باجلهل ح  يف أمور دينها وبذلك يردوا احلجاب من الذي فرضه اهلل عليها فحك
 .380"معانيه احلقيقية ويعلوا له معاين احلب  والقهر بدال من معاين الصيانة واحلماية

من هنا كان البد من حتديد دور األعراف والتقاليد وتأكيد عدم خمالفتها للشرع، 
الشرعية املعروفة وااداب اإلسالمية، أمر  بالضوابةاحلضور اجلاد للمرأة يف جماالت احلياة ف

رم هذا حيمن عمد احلياة اجلادة اخلرية وال جيوز أن و ضروري بل هو من لب رسالة اإِلسالم 
 ..381عطل دوره يف تعمري األرضياحلالل و 

ومشاركتها يف التنمية  -على سبيل املثال –تعليم املرأة مسألة بع  الكتّاب  لقد ربة
يت تقوم  ا بأعراف سائدة، حالت بني املرأة وح  اخلروج من منزهلا للمشاركة و بيعة األدوار ال

 .اجلادة
تارينا املايد حافل بكربيات العاملات الفضليات اللوا  كان هلن قصب السبق يف يف حني أن 

شهدوا هلن وتتلمذوا على أيدي الكثريات منهن  -رمحهم اهلل -التعلم والتعليم، بل إن علماءنا
تز ر كتب التاريخ والسري بأءائهن ح  ضاقت كتب األعالم  واكب أءائهن وسريهن مما ممن 

 . 382حدا باملؤلفني الكبار إى إفراد مصنفات هلن مثل أعالم النساء و وها

                                                 
379

 395ذكر هذا  أيضا حممد رشيد رضا، املريع السابق، ص  - 
380

 74م، ص3890/ه3040، 7السعودية، طسهيلة زين العابدين، املرأة بني اإلفراط والتفرية، الدار السعودية للنشر والتوزيع، - 
 .142-145، ص0أبو شقة، مريع سابق، ج: نقل بتصرف عن - 381
 .أشارت الدراسة إى ذلك يف كثري من املواضع - 382
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: إن  روج املرأة من بيتها مفسدة ممنوعة لقوله تعاى":" يقول أحد الكّتاب املعاصرين يف ذلك
كن إن غلبت احلاية إى العمل تلك املفسدة ياز وإال فال، ومن ، ل383وقرن يف بيوتكن﴿

ذلك  رويها لطلب العلم الضروري إلقامة دينها وتصحيمل معامالهتا اليت حتتاج إليها فعال فإنه 
مباح هلا إال أن ذلك مشروط بأن ال  د من يوفر هلا ذلك يف بيتها من حمارمها، فإذا ويدت 

عاملا ال يضن عليها بالتعليم 384جيز هلا اخلروج له، كأن يكون أباها  من يوفر هلا ذلك يف بيتها مل
أو ال يضن عليها بإحضار الكتب هلا وهي ممن جييد القراءة والكتابة فإن توفر هلا ذلك مل يبمل هلا 

 .385"اخلروج له
ب مشاركة يف جماالت احلياة املختلفة بالضوابة واادافكرة الربة بني  روج املرأة لل والواقع أن

غّيبت كثريا مما أرساه اإلسالم على مد  من يهة أ ر ، والفساد  الشرعية املعروفة من يهة
فحرمت املرأة من التعليم ومن الثقافة ومن حضور املسايد باسم احلرص على . 386قرون  ويلة

 .387عفتها وشرفها و جة فساد الزمان وتغري أحوال أهله وشيوع الفنت
تفرض ثبات األساسيات  ،املية رسالته و لود أحكامه وتشريعاتهأن دميومة اإلسالم وعيف حني  

فيه واليت منها احل  واألمر بالتعليم الصادر عن اخلطاب اإلهلي املويه للمرأة والريل على حد 
 .سواء

فالشارع احلكيم عند أمره للمرأة والريل بطلب العلم وتلقيه ما كان ليغفل عن تغري الزمان  
إذا فقضية شيوع الفساد والفنت ال ينبغي أن يلغى  ا أحكام شرعية . دواألحوال وشيوع الفسا

ثابتة، و لب العلم يف حق املرأة والريل وايب شرعي يلزم القيام به، يشهد لذلك عشرات 
ولعل من ذلك أن . اايات القرآنية الكرمية واألحاديث الشريفة وحرص األمة عامة على ذلك

                                                 
383

 .11سورة األحزاب، ااية  - 
384

 . هكذا وردت يف الكتاب والصحيمل أن يقول كأن يكون أبوها- 
385

 .بتصرف يسري 351م، ص3890/ه3040، 7اإلسالمي، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط أمحد احلجي الكردي، أحكام املرأة يف الفقه- 
، منشثورات مركثز دراسثات العثامل اإلسثالمي، مفثاهيم سثائدة حثول املثرأة يف ميثزان اإلسثالمحممثد فثتمل اهلل الزيثادي، : أن ر حول هذه النقطة - 386

 .وما بعدها 888م، 1661مالطا، 
387

يف وقت من األوقات دارت معارك يدلية بني بع  املسلمني وبع  حول يواز تعلم املرأة وذها ا إى : القرضاوي يقول يف كتابه النقاب: ل املثالان ر على سبي - 
حممد الغزا ، احلق املر،دار الريان  -كذلكوان ر  . 58ص.. املدارس واجلامعات وكانت حجة املانعني سد الذريعة فاملرأة املتعلمة أقدر على املغازلة واملشاغلة بالكتابة واملراسلة

 . 04ت، ص.للرتاث، القاهرة، د
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ضوا يف وقت مضى للبحث يف مشروعية أمر كهذا مما يشري إى مل يتعر  -رمحهم اهلل-السابقني 
أن املسألة كانت من البديهيات عندهم  يث أهنم مل يطرحوها للنقاش، وإمنا حصل ذلك يف 

 . عصور االضمحالل والتقهقر املتأ رة وبعد زح  شبمل التبعي  والتجزئة على فكر األمة
باملرأة، يلحظ حجم الثرتاكم الفقهثي اهلائثل  واملتأمل يف كثري من األحكام  اصة ما يتعلق 

حول قضاياها، الثذي وصثل بعث  األحيثان حثد التجثاوز علثى النصثوص الشثرعية ذاهتثا، ومثا ذاك 
فثثأعراف النثثاس وتقاليثثدهم املتبعثثة علثثى مثثد  . إال لعوامثثل متضثثافرة، لعثثب العثثرف فيهثثا دورا بثثارزا

 .    األحكام والفتاو العصور واألزمان أضافت الكثري من اإلسقا ات على تلك 
ويتأكثثد هثثذا الثثدور  اصثثة يف تلثثك القضثثايا الثثيت ورد فيهثثا نصثثوص ظنيثثة الثبثثوت أو ظنيثثة  

ويزداد األمثر وضثوحا يف تلثك القضثايا الثيت مل يثرد فيهثا نثة . الداللة أو ظنية الثبوت والداللة معا
ء املختلفثثثة عثثثرب ميكثثثن احلكثثثم بصثثثحة ثبوتثثثه أصثثثال، فيكثثثون األمثثثر موقوفثثثا علثثثى ايتهثثثادات العلمثثثا

تلثثك االيتهثثادات الثثيت شثثكلت وأضثثافت لسثثابقاهتا، املثثوروث الفقهثثي اهلائثثل الثثذي بثثني . العصثثور
ذلك املوروث الفذ يف تركيبتثه القابلثة للتشثكل واإلعثادة والتنقثيمل والتصثحيمل والتبثديل  . أيدينا اليوم

 . كذلك
كمثثا ال . نشثثأته وتراكماتثثه إال أن أي ن ثثرة يف ذلثثك املثثوروث، ال ينبغثثي أن تسثثتبعد  ثثال ظثثروف

. ينبغثثي أن تغفثثل ال ثثروف التارييثثة وااليتماعيثثة وغريهثثا الثثيت أفثثرزت السثثؤال واهلثثم الفقهثثي آنثثذاك
فثثإذا مثثثا أعطيثثت تلثثثك ال ثثروف واحليثيثثثات أميثثة  اصثثثة، متكثثن النثثثاظر مثثن تفهثثثم ذلثثك املثثثوروث 

حثثق بثثه مثثن لثثب  وغمثثوض والتعامثثل معثثه بعمثثق ورويثثة ومثثن ث اإلفثثادة منثثه، وإزالثثة مثثا ميكثثن أن يل
 .ميكن أن يكتن  الكثري من قضاياه

ومن القضايا اليت لعبت فيها ااراء وااليتهادات يف املاضي واحلاضر دورا هاما، ما يتعلق 
فقثثثثد أصثثثثبحت تلثثثثك القضثثثثايا يف ااونثثثثة . …..املناصثثثثب العامثثثثة ثثثثرياث املثثثثرأة، شثثثثهادهتا، توليتهثثثثا 

املثثرأة، وباتثثت شثثاهد عيثثان علثثى إهانثثة اإلسثثالم هلثثا  األ ثثرية مثثدلفا للطعثثن يف موقثث  اإلسثثالم مثثن
 . وإهداره ألدميتها ونفسها

ففي . اةمن هنا كان البد من حتديد الدور الذي تلعبه األعراف والتقاليد السائدة يف احلي
متنع مشاركة املرأة بالكلية يف أي  اليت باتت الواقع االيتماعي صور من العادات واألعراف
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وحت ر احلديث مع الريل يف أي حاية من احلايات، ويستو  على فكرها  يانب من اجلوانب،
الربة املبالغ فيه بني املرأة والفتنة والفاحشة واال الل اخللقي بشيء من التوتر وال نون السيئة 

وهذه الصور كافة البد من معاجلتها ضمن ...املسيطرة، دون األ ذ باملباح وفق شرو ه وضوابطه
 .يت وقفت الدراسة عليهاثوابت الشرع ال

يف بع  جمتمعاتنا د لت بع  الفئات يف : "يقول الدكتور الرميحي يف هذا السيا 
وعرفت كي  تكتب أمكن  -من ويهة ن رهم -مقاومة شرسة ضد تعليم املرأة ألهنا إن تعلمت

هذه احلجة الساذية من اخلوف الوسواسي هي يزء من . هلا مراسلة اا رين واالتصال  م
  388"…وف من التجديداخل

وعلى هذا كان البد من الن ر يف إمكانيات التغيري االيتماعي  و األصوب واألقرب 
 إى تعاليم الدين األصيلة اليت تضمن للمرأة مشاركتها يف عملية التنمية وحضورها اجلاد احملتشم 

 .تلبية لتعاليم الشرع واستجابة هلا
أ يف سيا  الزمن على األدوار واملؤسسات كل ما يطر   يراد به والتغيري االيتماعي

 . رواألن مة اليت حتتوي البناء االيتماعي من حيث املنشأ والنمو واالندثا
إى تغيثريات عثدة يف جمثال املثرأة واألسثرة  -علثى ويثه اخلصثوص –لقد تعرضت اجملتمعات العربيثة 

اخلثثثثاريي  ة عثثثثن العثثثثاملوممثثثثا يزيثثثثد يف تعقيثثثثد املثثثثؤثرات هلثثثثذه التغثثثثريات أهنثثثثا ليسثثثثت معزولثثثث.  اصثثثثة
بل هي صد  للمسثتجدات العامليثة يف الن ثام األحثادي العثاملي اجلديثد  .وخمصوصة بالواقع احمللي

سياسثثثثياً، ويف العوملثثثثة فكريثثثثاً وثقافيثثثثثاً، ويف تن ثثثثيم التجثثثثارة العامليثثثثثة اقتصثثثثادياً وصثثثثناعياً، ويف ثثثثثثورة 
 .389واالتصاالت بكل األبعاد السابقة املعلومات

من منطلق الثوابت األصيلة يف الدين املتغريات هذه التعامل مع بد من من هنا كان ال
ة كافة إى دراسوتتأمد احلاية اليوم . املتمثلة يف كتاب اهلل وسنة نبيه وسريته صلى اهلل عليه وسلم

                                                 
388

 . وما بعدها 39م، ص3882أكتوبر  -002حممد الرميحي، رفع حجاب األوهام عن حال املرأة العربية، جملة العريب، العدد  - 
مشثثكلة  -مشثثكلة العمالثثة األينبيثثة. ول اخللثثيج العربيثثةالرتبيثثة ومشثثكالت اجملتمثثع يف د ،حممثثد عبثثد العلثثيم مرسثثي :حثثول هثثذه النقطثثة رايثثع - 389

 .م1668/هث1018الثقايف للنشر والتوزيع،  اإلبداعدار  ،(معاجلة إسالمية) منوذج للتطبيق الطاقة، مع
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ستثمار إي ابياتها، واستيعا ا ومتييزها وتقدمي التصورات الن رية واحللول العملية الاملتغريات 
 .نة المنه ية السليمة مع متطلباتها، والمدافعة والمعال ة لسلبياتهاوالمرو 
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 الثاني المبحث
 إشكالية تأويل النصوص الشرعية وأثرها في تحديد دور المرأة التنموي

تواضع أتباع الديانات املختلفة من يهودية ومسيحية وإسالم علثى فهثم وتأويثل النصثوص املقدسثة 
 ختلث  أصثوله،  - -Hermeneuticsإى بثروز فثن مسثتقل بذاتثه لثديهم، ممثا أسثهم يف النهايثة 

 .  390الذي لعب دورا بارزا يف علم الالهوت اليهودي واملسيحي على ويه التحديد

 تأويل النصوص الدينية في األديان: أوال

تعثثود إشثثكالية التأويثثل يف يثثذورها إى قضثثية حتديثثد الصثثلة بثثني العقثثل والنقثثل، تلثثك الصثثلة 
 -علثثى سثثبيل املثثثال -فالعثثامل اليونثثاين" األديثثان الثابتثثة بثثالوحي علثثى ويثثه اخلصثثوص، الثثيت عرفتهثثا 

إال أنثه شثهد صثراعا متواصثال . ، مل يعرف اجلدل حثول هثذه القضثية391"جبذوره الغائبة عن الوحي
ذلثثك الصثثراع الثثذي ورثتثثه . بثثني الثنائيثثات املختلفثثة كالصثثراع بثثني العقثثل واملثثادة، وبثثني العقثثل وااهلثثة

 . فة الغربيةالفلس

وفلسفة الصراع بني ااهلة واملعرفة متتد بعمق يف الفكر اليوناين، متجسدة يف أسثطورة زيثوس  
كبثثري ااهلثثة الثثذي غضثثب علثثى اإللثثه برومثيثثوس لسثثرقته للنثثار املقدسثثة املمثلثثة لسثثر املعرفثثة ومنحهثثا 

 . 392ها على حد سواءلإلنسان، حيث أن سر املعرفة هذا يرتفع باإلنسان ويهبة  قام ااهلة وكبري 

ومثثع انبعثثاث املثثذاهب الفلسثثفية يف اليونثثان، ظهثثثرت تويهثثات خمتلفثثة لتقثثوم  همثثة الثثثدين 
املدرسثة : وانقسثم املفكثرون فيهثا منثذ النشثأة املبكثرة إى مدرسثتني. الذي  لت منثه تلثك احلضثارة

 ومثلثت ا ثاه املثادة والنزعثات -Milesian -أو -Ionian school -الشثرقية الطبيعيثة

                                                 
390 - William L. Reese, Dictionary of Philosophy And Religion, Humanities Press, New Jersey, 1996, p. 

297.  
391 - Arbwerry A. J,The Revelation And Reason In Islam, George Allen & Unwin LTD, 1957, p. 8-9. 

، املعهثثد العثثاملي للفكثثر اإلسثثالمي،  الفثثة اإلنسثثان بثثني الثثوحي والعقثثلبتصثثرف عثثن  ثثه يثثابر العلثثواين، تقثثدمي كتثثاب عبثثد اجمليثثد النجثثار،  - 392
 م، ص 1668/ه1018، 2أمريكا، ط
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الطبيعية اخلالصثة يف تفسثري الويثود والكثون وم ثاهر احليثاة، والتأكيثد علثى مبثدأ الصثدفة والضثرورة 
وصثثارت عنوانثثا  – Eleaأمثثا املدرسثثة الثانيثثة فهثثي الغربيثثة املثاليثثة والثثيت متركثثزت يف . 393العميثثاء

 -للتصثثثثثثورات الروحانيثثثثثثة والنزعثثثثثثات املثاليثثثثثثة ومصثثثثثثدرا للقثثثثثثول بوحثثثثثثدة الويثثثثثثود ابتثثثثثثداء ببارمنيثثثثثثدس
Parmenides-  يف منتصثثث  القثثثرن اخلثثثام  قبثثثل املثثثيالد والينتثثثز يف العصثثثور احلديثثثثة وقثثثد

م التصثثثدي لتلثثثك النزعثثثات اإلحلاديثثثة والشثثثكية .  300م وأرسثثثطو .  333حثثثاول أفال ثثثون 
ويثثثر  أفال ثثثون أن معرفثثثة اهلل . -Demuring -والقيثثثام  حاولثثثة إثبثثثات ويثثثود  ثثثالق للكثثثون

 . 394عقل بعد تدربه على البحث واجلدلوايبة وأهنا ال تكون إال بال
ومن هنا فقد اعتمد العديد من الفالسفة اليونان على العقل وتقديراته وأحكامه وظهر منهم من  

م ممثثثثن أريثثثثع التحسثثثثني والتقبثثثثيمل يف األشثثثثياء .  Chrysippus- 228 -أمثثثثثال  ريزيبثثثثوس
فالشثثثيء ال . لثثثنة والعقثثثلوتعتثثثرب فكرتثثثه تلثثثك البثثثذرة األوى للحثثثوار الثثثدائر حثثثول ا. للعقثثثل وحثثثده

فالصثثثواب واخلطثثثأ مسثثثتقالن . يكثثثون حسثثثنا ألن اهلل قثثثد أمثثثر بثثثه، ولكثثثن اهلل أمثثثر بثثثه ألنثثثه حسثثثن
فقانون الطبيعة املاثثل بقثانوِن اهلِل ُعثرف بالعقثل الثذي . بالطّبيعِة، ولي  من قبيل اإلدانِة أو الّتقليد

 ".يأمر بالوايب عمله، وينهى عن الوايب  نبه
“ A thing is not good because God has ordained it but God has ordained it because it is 

good. Right and wrong are autonomous and exist by nature not by conviction or tradition. 

It is a low of nature which is identical with the law of God found by reason  
which commands what is to be done and forbids what is to be avoided”.   

ويعتثثثثثثرب فثثثثثثثايلو . وقثثثثثثد سثثثثثثر  تثثثثثثأثري الفلسثثثثثثثفة اليونانيثثثثثثة إى الثثثثثثديانات املختلفثثثثثثة ومنهثثثثثثثا اليهوديثثثثثثة
م  82 -م.  22 والثثذي عثثاش يف الفثثرتة الواقعثثة مثثا بثثني -Philo of Alexandria -األسثثكندراين

. أول مثثن تعثثرض للبحثثث يف يدليثثة الصثثلة بثثني النقثثل والعقثثلزعثثيم مدرسثثة األسثثكندرية اليهوديثثة 
وا ثرتع فثايلو قثانون 395.كما تعترب حماولته من أبرز املؤشثرات علثى تثأثر اليهوديثة بالفلسثفة اليونانيثة

احلكمثثة هثثي الصثثاحبة واأل ثثثت :" التأويثثل كمثثنهج لتحديثثد العالقثثة بثثني الثثثوحي والعقثثل يف قولتثثه

                                                 
393 - Encarta Cd, Greek Philosophy, The Ionian School. 

، جملة التجديد، السنة األوى، العدد األول، ، المنهج العلمي ومقارباته في القر ن الكريمعرفان عبد احلميد: للمزيد من التفصيل، أن ر - 394
 . وما بعدها 15م، ص 1664يناير، 

395 - Britanica Cd, Philo Judaeus. 
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وانتقثد . الثوحي والعقثل  ريقثان موصثالن إى احلثق يف النهايثةوقد أكثد علثى أن ". الرضيعة للوحي
اال اه ال اهري املتمسك  رفية النة الكتايب، كما انتقد التعسث  يف التأويثل البثالغ حثد وصث  

  .اإلله وفق صفات اإلنسان أو ما يعرف باملشبهة واجملسمة يف عرف الكالم اإلسالمي
“ Philo is critical both of those who took the Bible too literally and thus 

encountered theological difficulties, particularly anthropomorphism i.e, describing God 

in terms of human characteristics and those who went to excesses in their allegorical 

interpretation of the laws, with the resulting conclusions anticipating Paul’s 

antinomicanism that because the ceremonial laws were only a parable they need no 

longer be obeyed”
396 

: وشّبه العالقة بني الوحي والعقل بطاعثة األبنثاء لآلبثاء وهثي  اعثة ال ختثرج عثن صثيغ أربثع حمثددة
. صثثية العقثثل،  اعثثة العقثثل ومعصثثية الثثوحي، معصثثيتهما معثثا اعثثة االثنثثني معثثا،  اعثثة الثثوحي ومع

و لة فايلو إى أن العالقة بني الدين والعقل ال بد أن ترتكز إى متابعة العقل لتقريثرات الثوحي، 
هثثذه يارتثثك يف يثثدك فثثافعلي  ثثا مثثا حيلثثثو : "ومثّثثل للثثوحي بسثثارة وللعقثثل  ثثاير وبقثثول إبثثثراهيم

 . -subservient -، فالعقل تابع للوحي397"لك

وبرز عدد من آبثاء الكنيسثة األوائثل ممثن تبثىن قثانون فثايلو للتأويثل القثائم علثى التوفيثق بثني 
م، والقدي  أوغسطني، الثذي يعثل للعقثل 035كليمانت األسكندراين : العقل والوحي، ومنهم

  جمثثاال وللنقثثل جمثثاال فالعقثثل ال يسثثتطيع وحثثثده أن يصثثل إى احلقيقثثة كلهثثا، والنقثثل يعطثثي احلكمثثثة
م، ذهب إى عدم ويود تعارض بثني 3073ويف العصور الوسطى توما األكويين . كاملة عن اهلل

العقثثثل والنقثثثل البتثثثة، فاملعرفثثثة الفلسثثثفية قائمثثثة علثثثى املبثثثادئ العقليثثثة الثثثيت وضثثثعها اهلل يف اإلنسثثثان، 
 .فالنقل البد أن يكون متطابقا معها، ألن املصدر لكليهما اهلل

ارات معارضثة هلثذا املنحثى التثوفيقي يف سثاحة الفكثر الثديين يف وبرزت منذ ذلثك احلثني تيث 
اليهودية واملسثيحية، كمثا ظهثر مثن أسثَ  القطيعثة بثني العقثل والنقثل، معتمثدا علثى ضثرورة االلتثزام 

ويعثثثد املثثثنهج السثثثلفي املبثثثين علثثثى التمسثثثك  رفيثثثة . والتمسثثثك  رفيثثثة الثثثوحي والنصثثثوص املقدسثثثة

                                                 
396 - Britanica Cd, Philo Judaeus.  

 .11/4العهد القدمي، سفر التكوين،  - 397
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شثثرتكة بثثني األديثثان السثثماوية الثالثثثة، وقثثد مثّلثثه يف اليهوديثثة، النصثثوص دون تأويثثل ظثثاهرة عامثثة م
ومتحثثثورت تعثثثاليمهم حثثثول رد . القثثثرن الثثثثامن املثثثيالدي -Scripturalists -فرقثثثة القثثثرائني 

االعرتاف بشرعية التلمود ورفضه رفضا مطلقا باعتباره تأويالت بشرية مزورة مع االلتزام التام  رفية 
كمثثا . 398 ثثواهر نصوصثثها وحتثثرمي التأويثثل مطلقثثا للنصثثوص املقدسثثةنصثثوص التثثوراة، والتمسثثك ب

 م والثذي اختثذ موقفثا معاديثا005ويد ا اه رد التأويل، آذانثا صثاغية يف املسثيحية لثد  ترتوليثان 
 :للحكمة وحماوالت عقلنة اإلميان يف قولته املعروفة

“What has Athens have to do with Jerusalim, What 

does the Academy have to do with the church”399 .  فقثد رأ
ترتوليثان يف الثوحي غنيثة عثثن أي معرفثة أ ثر  ومحثثل علثى الفلسثفة وقثثرر عثداوهتا للثدين وروي عنثثه 

وردد بعثد قثرون يف البهوديثة مقولتثه ". بعد املسثيمل واإلكيثل لسثنا  ايثة إى شثيء:" قولته املشهورة
 .1101400-1252 هذه  ذافريها، يهودا هاليفي

، 401إال أن تأويثثثل النصثثثوص املقدسثثثة يف اليهوديثثثة واملسثثثيحية  أو مثثثا يعثثثرف باهلرمينطيقيثثثا
دشثثثثن مرحلثثثثة يديثثثثدة مثثثثع بثثثثدايات ظهثثثثور احلركثثثثة اإلصثثثثالحية فيهمثثثثا، الثثثثيت فتحثثثثت السثثثثبيل أمثثثثام 

فقد دعا إى . التأويالت املتعددة والن ريات املستحدثة على اعتبار حرية املتلقي يف الفهم والتأويل
وكانت نداءات اإلصالحيني . رية مارتن لوثر وزوينجلي وغريما من رواد احلركة اإلصالحيةتلك احل

تستهدف حتديد دور الكنيسة ورف  احتكار الكنيسة لتأويل النصوص فالعقل الفردي قادر علثى 

                                                 
املنهج السلفي يف األديان وقواعد الفلسفة الدينية، : وأن ر للمؤل  كذلك. 64اليهودية عرض تاريي، مريع سابق، : عرفان عبد احلميد - 398

 : وأن ر كذلك. م1666جملة التجديد، السنة الثالثة، العدد اخلام ، فرباير 
Britanica Cd, Antirabbinic reactions 

 . 21، 1664عرفان عبد احلميد، املنهج العلمي ومقارباته يف القرآن الكرمي، التجديد، العدد األول، السنة األوى، يناير،  - 399
Britanica Cd, Tertullian, assessment. 

400 - Jacob Neusner, The Way of Torah, 1991, p. 127. 
 :" -Hermeneutics –يف تعري   - 401

Gerhard Kittel, Theological Dictionary of the New Testament, trans; Geoffrey W. Bromiley, Grand Rapids: 

Eardmans, 1964, 11, 661-666. 

Carl R. Holladay, Harper’s Bible Dictionary, Harper & Row, San francisco, 1985, p.384.  The New 

International Dictionary of New Testament Theology, ed. Colin Brown, Grand Rapids, Zondrvan, 1979, 1: 

59 
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كمثثا اسثثتهدفت تلثثك احلركثثة القثثول بوحثثدة املصثثدر . التعامثثل مباشثثرة مثثع الثثنة وفهمثثه واسثثتيعابه
وقثثد بثثرزت فكثثرة حريثثة  ء،الكتثثاب املقثثدس وحكمثثت  ثثذا علثثى تثثراث الكنيسثثة باإللغثثا املتمثثثل يف

التأويثثثل والقثثثول بالتعدديثثثة التأويليثثثة يف دائثثثرة النصثثثوص الدينيثثثة عنثثثد العديثثثد مثثثن ريثثثاالت احلركثثثة 
402..اإلصالحية على قدر من اال تالف يف مديات االعتماد على ذلك

  

على الكتاب املقثدس دون سثواه، األوى مثن نوعهثا يف وتعترب حماولة اإلصالحيني يف االعتماد 
بيثثثد أن تلثثثك النثثثداءات اختثثثذت مسثثثارات خمتلفثثثة بثثثني صثثثفوف . 403تثثثاريخ الالهثثثوت املسثثثيحي

الربوتسثتانت يف العصثور التاليثثة، فقثد مهثدت لقبثثول خمتلث  الن ريثات النقديثثة املسثتحدثة الثثيت 
 . بات أغلبها يهدد قدسية النصوص الكتابية وينازهلا

لى الرغم من االتفا  العاّم على صدارِة التوراِة، إال أن الربوتستانت ا تلفثوا حثول ع" 
فالذين قبلوا نتائج املدرسة االنتقادية التاريية لألكيل، اليت ظهرت  الل . قضية تأويل التوراة

الثثثثثقرنني التاسثثثثع عشثثثثر والعشثثثثرين، قثثثثاموا بتطبيثثثثق ومتريثثثثر نتثثثثائج تلثثثثك املنثثثثاهج علثثثثى النصثثثثوص 
يثثثة، و ريثثثوا بعثثثدم مصثثثداقية العديثثثد منهثثثا، كمثثثا قثثثاموا بتأويثثثل الثثثبع  اا ثثثر بتثثثأويالت الكتاب

أمثثثا الربوتوسثثثتانت احملثثثاف ون ومعهثثثم غالبيثثثة األكليكثثثانيني، فقثثثد أصثثثروا علثثثى . جمازيثثثة وإشثثثارية
 ".التمسك باحلرفية املطلقة للتوراِة يف مسائل العقيدة والتاريخ واجلغرافيا وغريها

 
 “ Despite the general agreement on the primacy of the Bible, however, Protestants disagree on 

question of biblical interpretation and scholarship. Those who accept the results of the “ higher criticism” 

the historical and critical study of the bible that was developed during the 19
th

 and 20
th

 centuries, are 

willing to consider some biblical passage inauthentic and to interpret certain other passages in a symbolic 

or allegorical sense. Conservative Protestants such as Fundamentalism and most Evangelicals insist on the 

absolute inerrancy of the Bible not only in question of faith but also in relevant areas of history, geography 

and science.”
404

 

                                                 
402 - G. R. Potter, Zwingli, Cambridge University Press, Cambridge,1984, p. 295. See also: W. G. Kummel, 

The New Testament; The History of the Investigation of its Problems, Nashville, New York, 1972, pp. 22-

23. 
403 - G. Ebeling, The Meaning of Biblical Theology, Word and Faith, SCM,London, 1963, p. 82. 

404 - Encarta Cd, Protestanism 
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وقثثثد القثثثت تلثثثك التويهثثثات ردود فعثثثل عنيفثثثة مثثثن قبثثثل أتبثثثاع املثثثنهج السثثثلفي يف الفكثثثر الثثثديين 
احلرية التأويلية مسو  دومنثا شثك اليهودي احلديث على ويه اخلصوص، واعتربوا السري وفق تلك 

 .405إى ردة دينية، يتم من  الهلا إسقاط كل اخلصائة اللغوية والقومية والدينية لليهود

، انتقلل اللديه فلي اللوعي المربلي ومع د ول أوروبثا عصثر النهضثة وا سثار دور الكنيسثة
 لاوز ، وحلل مه مصدر للمعرفة والحقيقة إلى تراكم تاريخي وصلديات لزملان وواقلع ينبملي ت

وقثد مثثثل .  و ثذا مت إ ضثاع كثثل املعثارف لقثوانني العقثل وشثثرو ه ومسثلماته. العقلل محلل الللديه
هثثذا اال ثثاه الوضثثعي يف الثثوعي الغثثريب، قمثثة النقمثثة علثثى الكنيسثثة ورياالهتثثا ودعثثا إى نبثثذ الثثدين 

لسثثفة يهثثد كمثثا أن الف  -Myth or Superstitions -والفلسثفة معثثا، فالثثدين جمثرد  رافثثات مبتدعثثة
...عبثي ضائع ال  ائل من ورائه، وقد اخنرط الكثريون من مفكري الغرب يف هذا اال اه

406 
تلثك احلريثة الثيت . واستعاد العقل حريتثه الثيت فقثدها بسثلطوية الكنيسثة وتشثريعات رياالهتثا

 و ثثذا. وهبثثت العقثثل حثثق مرايعثثة كثثل املعتقثثدات السثثائدة ووضثثعها حمثثك النقثثد والتحليثثل والثثثتأويل
والثيت اصثطلمل علثى أسسثها مشثاهري الوضثعني  -Positivism –أصبمل العلم حمورا للفلسفة الوضعية 

و ثثثذا مت الن ثثثر إى . م وغريمثثثا1686-1581أويسثثثت كونثثثت وسثثثيجموند فرويثثثد : مثثثن أمثثثثال
النصثثوص الكتابيثثة مثثن يديثثد  ن ثثار العقثثل وقوانينثثه، فالعقثثل الغثثريب وحثثده قثثادر علثثى التوصثثل إى 

وعلثثى هثثذا فقثثد أسثثتثىن العديثثد مثثن . حلقيقثثة دون احلايثثة إى نصثثوص غيبيثثة أو ميتافيزيقيثثةاملعرفثثة وا
واملعجثثثثزات، والثثثثذي كثثثثم عنثثثثه تأويثثثثل علمثثثثي وضثثثثعي للنصثثثثوص  الوضثثثثعيني أي احتمثثثثاِل للخثثثثوار 

واعتثربوا بثذلك كثل األحثداث اخلارقثة املوصثوفة يف التثوراة، مثن وضثع . الكتابية وأحثداثها ورياالهتثا
 . ء الكنيسة األوائلوا رتاع آبا

“Many practitioners take a purely scientific view which excludes any possibility of the 

supernatural and results in a purely naturalistic interpretation of Biblical events and 

people…These scholars hold that all supernatural events in described in the Bible are 

inventions of the early church”
407

  

                                                 
 .15-14عرفان عبد احلميد، املنهج السلفي، مريع سابق،  - 405

406 - Encarta Cd, Genesis.  
407 - Black & Dockery, A Complete Works of Francis Schaeffer, Crossway Books, Wheaton, Illinois, 1985, 

V. 1, p. 52. 
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، 408وعلثى الثثرغم مثثن ردود الفعثثل املختلفثثة واملناقضثة يف بعثث  األحيثثان للفلسثثفة الوضثثعية
وهنثثثا عثثثادت إشثثثكالية التأويثثثل . إال أن صثثثدياهتا وتأثرياهتثثثا بقيثثثت واضثثثحة املعثثثامل يف الفكثثثر الغثثثريب

عات التأويثثل يف الفكثثر الغثثريب إى سثثاحة األدب يف القثثرن كمثثا امتثثدت صثثرا. للمركزيثثة مثثن يديثثد
مثثن أمثثثال _ و ثثرح املتثثأ رون مثثن اإلصثثالحيني يف اليهوديثثة واملسثثيحية علثثى حثثد سثثواء . العشثثرين

دراسثثات متشثثعبة حثثول النصثثوص املقدسثثة  لصثثوا مثثن  الهلثثا إى وسثثائل عديثثدة  -سثبينوزا وهثثوبز
الن ثثثثثر إى النصثثثثثوص املتضثثثثثمنة لثثثثثبع  اخلثثثثثوار  والثثثثثيت مت مثثثثثن  الهلثثثثثا . لنقثثثثثد النصثثثثثوص الكتابيثثثثثة

واملعجثثزات الثثيت تثثوحي إى ع مثثة الثثرب وقدرتثثه، علثثى أهنثثا  رافثثات وشثثعوذة وتصثثورات تنبثثئ عثثن 
وتعترب ن رية النقد التاريي من أبرز اال اهات وأ طرهثا يف . عجز العقل اإلنساين يف تلك املرحلة

لتاسثثثع عشثثثر املثثثيالدي يف أملانيثثثا علثثثى ويثثثه جمثثثال نقثثثد النصثثثوص، وقثثثد ظهثثثرت يف القثثثرن الثثثثامن وا
ومتخثثث  عثثثن تلثثثك املدرسثثثة الن ثثثرة إى . اخلصثثثوص، وسثثثر  تأثريهثثثا إى خمتلثثث  املنثثثا ق فيمثثثا بعثثثد

النصثثوص الكتابيثثة باعتبارهثثا صثثد  لتثثاريخ مضثثى وبثثاد وانقثثرض والثثوحي مثثا هثثو إال تثثراكم تثثاريي 
 . اضع لسنة الزمان واملكان والتحوالت

ُيسّجُل تثأريَخ إسثرائيل، وحيثاة عيسثى يف الناصثرة، وتثأريخ الكنيسثِة املبّكثرِة . رييُ التوراة كتاُب تا" 
وحيثثثثث أن التثثثثوراَة عمثثثثُل تثثثثاريُي، فهثثثثو  اضثثثثع . يف نصثثثثوص بشثثثثرية الثثثثيت اهلمثثثثْت ِمثثثثن ِقبثثثثل الثثثثرب

 .409"للّتحقيِق الّتاريِي ونَتاِئِج البحِث الّتارييِ 
 

يثثثثة التطثثثور الدارونيثثثة، الثثثيت حثثثاول العديثثثد مثثثثن وتضثثثافرت تلثثثك التطثثثورات مثثثع انتشثثثار وتثثثأثري ن ر 
املفكثثثرين يف الغثثثرب إسثثثقا ها علثثثى خمتلثثث  جمثثثاالت العلثثثوم واملعثثثارف، وامتثثثد أثرهثثثا ليشثثثمل دائثثثرة 

 .تأويل النصوص املقدسة أيضا

                                                 
 Pius XII (1976-1958). Encarta CD, Pius XII: من رياالت الكنيسة الذين تعرضوا هلذه املسألة - 408

409 - E, Krentz, The Historical critical Method, Fortress Press, Philadelphia, 1975,p. 1. I, Marshall, New 

Testament Interpretation, paternoster Press, Carlisle, 1992, p.126. 
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وَحاول الربوتوستانت إجياد تأويالت يديدَة للخربِة الّدينيِة، وفهم للتاريخ ُيساير تطبيقات ونتثائج 
وقد أنكروا إى حد كبري، أن التوراة وحي إهلي،  وتاريية السيد املسيمل واإلكيِل، . . ّتطورِ ن ريِة ال

 . وركزوا على السلوَك أ القَي عوضا عن الّتمسَك  باملذاهِب الّشكليِة كأساس للحياِة املسيحيةِ 
“ These Protestants attempted to find new interpretations of religious experience 

and an understanding of history that could accommodate the implications of the theory of 

evolution ..To a large extent, they denied literal inspiration of the Bible and the historicity 

of the Jesus Christ of the Gospels. They stressed ethical and moral behavior rather than 

adherence to formal creeds as essential to Christian life.”
410

 

و ثثثذا مت اعتبثثثار املماثلثثثة بثثثني النصثثثوص املقدسثثثة واألدبيثثثة وغريهثثثا، وإمكانيثثثة إ ضثثثاعها ملختلثثث  
وأصثثبمل القثثارئ أو املتلقثثي صثثاحب . القثثوانني والقواعثثد النقديثثة دون مثثثة ا ثثتالف علثثى اإل ثثال 

 .411لمة األوى واأل رية يف احلكم على التأويالت املختلفةالك

ويف الفكثثثر الثثثديين اليهثثثودي، تغثثثريت حيثثثاة اليهثثثود يف الغثثثرب أثنثثثاء النصثثث  قثثثرن املاضثثثي 
وقثد . بسبب األفكار اجلديدة واألينبية اليت عمل اليهود الذين تربوا يف بيئات أينبية على نشثرها

قرتحثثوا بنثثاءا علثثى ذلثثك إيثثراء حتلثثيالت يديثثدة لنصثثوص أشثثتغل هثثؤالء بالفلسثثفة غثثري اليهوديثثة وا
وبثدأت الثدوائر اليهوديثة التقدميثة يف بثرلني . التوراة وأعلنوا حتديهم الصثريمل لسثلطة األحبثار اليهثود

وبثثثاري  وفيينثثثا تثثثنعم بعصثثثر التنثثثوير والثثثذي نبثثثذت فيثثثه الثثثزي اليهثثثودي التقليثثثدي ومعثثثه لغثثثة احليتثثثو 
لقثد محثل عصثر التنثوير . بل وحتول بعضثهم واعتنثق املسثيحيةاليهودي والطقوس والشعائر كذلك، 

الكثري من التحديات واليت بلغت حد منازلة النصوص املقدسة يف املسيحية واليهودية تبعا ملسثايرة 
 .412التطور والعصرنة

المرجعيلة ا لهيلة للنصلوص  -Biblical Criticism –وبه ا ألمت منلاهج نقلد النصلوص الكتابيلة 
 .لعهد القديم وال ديد معاالكتابية في ا

عارضثه تيثاران آ ثران  -theological liberalism -السثابق الثذكر–بيد أن تيار احلرية الالهوتيثة   
والثثثثثاين  -Fundamentalism-متثثثثثل األول يف احلركثثثثة األصثثثثولية. صثثثثدرا كثثثثردة فعثثثثل للتيثثثثار اإلصثثثثالحي

                                                 
410 - Encarta Cd, Modernism and Protestantism 

411 - Emberto Eco, Interpretation and over interpretation, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, 

p.23. 
 .88م، ص 1010/1660جمدي عبد الكرمي، مكتبة مدبو ، القاهرة، : ، ترمجةاألصولية اليهودية العقيدة والقوةديفيد النداو،  - 412
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ية قدسللية الللنا أصللال فللال عبللرة فللاعتبرت األصللول. crisis theology or neoorthodoxyمتمثثثال يف 
 .العلوم وضموطات الواقع المتمير مهما كانت صورها و أشكالها بنتائج

ويعتثثرب اليهثثود األصثثوليون أن اإل ثثالص الكامثثل ينبغثثي أن يكثثون للكتثثاب املقثثدس، كمثثا تتصثثل  
القرن األول  األصولية اليهودية بالتلمود اجلزء الكبري من القانون واألسا ري الذي مّت  ميعه ما بني

وميتد تقثدي  األصثولية اليهوديثة للنصثوص ليشثمل التعليقثات واملبثادئ . واخلام  امليالدي -م. 
وعلثى هثذا ال يتطثر  النقثد . وكلمات مجهور املصلني بعد الكاهن واملواعظ الدينية ح  هذا اليثوم

. سثحا  لوريثالديهم لكتابات فيلسوف القرن الثاين عشر ميمون أو صويف القثرن السثادس عشثر إ
وال يتطثثر  النقثثد لثثديهم إى احلا امثثات الثثذين كتبثثوا التلمثثود أحيثثاء كثثانوا أو أمواتثثا فهثثم يعتثثربون 

ويعتقثثد أصثثحاب هثثذا اال ثثاه . 413 سثثيدا للنصثثوص املقدسثثة املتضثثمنة يف جمموعهثثا لكلمثثة الثثرب
داهلا  تغثريات األصو  يف املسيحية كذلك بإ القية النصثوص املقدسثة فثال ينبغثي  اوزهثا أو اسثتب

 . 414الواقع

                                                 
 .وما بعدها 55، 2النداو، املريع السابق، ج- 413

414 - Encarta Cd, Fundamentalism 
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وقد قامت تلك احلركة احملاف ة برد ورف  التأويل التاريي لألكيل واعتباره جمرد تراكمثات 
و الثب العديثد . تاريية كما ردت حماوالت تأويله يف ضثوء التغثريات والتطثورات العلميثة املعاصثرة

ور يف حماولثثثة مثثثنهم لثثثدعم مثثثن أصثثثحاب هثثثذا اال ثثثاه بتحثثثرمي ومنثثثع تثثثدري  ن ريثثثة دارون يف التطثثث
إال أن العقثل النقثدي الغثريب يف العصثور احلديثثة اسثتمر . مبادئهم يف احلفاظ على قدسية األكيل

يف دائثثرة الشثثك وبثثىن علثثى الشثثك عناصثثر مقوماتثثه وأنطلثثق منهثثا، فأصثثبمل عقثثال ال يهثثتم بإميثثان 
د دون متييثثز بثثني بثثنة مقثثدس أو غثثريه فكثثل النصثثوص لديثثه علثثى السثثواء قابلثثة لكثثل أنثثواع النقثث

وعلى هذا األساس تعامل النقاد الغربيثون مثع الكتثب املقدسثة األ ثر  كثالقرآن . املقدس أو غريه
إال أن الدراسثثات احلديثثثة النقديثثة شثثهدت تويهثثا يديثثدا  ثثو ضثثبة التأويثثل ووضثثع مثثثة . الكثثرمي

 .415قوانني حتفظ حيدته وموضوعيته
 ا سالم إشكالية التأويل في الفكر الديني في : ثانيا

ارتبطثثثت إشثثثكالية التأويثثثل يف الفكثثثر الثثثديين يف اإلسثثثالم كثثثذلك بتحديثثثد الصثثثلة بثثثني النقثثثل 
فقثد أ ثرج . والعقل، وتعد يدلية التأويل حمور اخلثالف بثني أتبثاع املثنهج السثلفي وعامثة املتكلمثني

ات أتبثثثثاع املثثثثنهج السثثثثلفي العقثثثثل مثثثثن دائثثثثرة تأويثثثثل النصثثثثوص إال بالقثثثثدر الثثثثذي تثثثثؤدي إليثثثثه العبثثثثار 
كمثثا حثثذر رواد املثثنهج السثثلفي يف . واأل بثثار ومثثا يسثثتتبع ذلثثك مثثن التصثثديق واإلذعثثان والتسثثليم

وال يعثثين هثثذا التثثوي  لثثديهم نفثثيهم .اإلسثثالم مثثن مغبثثة الن ثثر العقلثثي يف أصثثول الثثدين والعقيثثدة
ابعثثثة لثثثدعوة القثثثرآن الكثثثرمي إى الن ثثثر والتثثثدبر املشثثثفوع بنيثثثات متضثثثافرة، بثثثل أرادوا االحثثثرتاز مثثثن مت
. 416العقثثثل وأحكامثثثه يف أصثثثول الثثثدين والعقيثثثدة الثثثيت ال سثثثبيل للوقثثثوف عليهثثثا إال الثثثوحي والنقثثثل

 .وبقي التأويل يدلية منفتحة ملختل  اال اهات يف الفكر الديين يف اإلسالم

                                                 
 :أيكو، يول وغريما وقد اهتم أيكو بطرح ن ريته يف التأويل يف كتابيه :من أمثال املعاصرين الغربيني الذين اعتموا بوضع ضوابة للتأويل - 415

 Umberto Eco, The Limits of Interpretation, 1990. Interpretation and Over Interpretation, 1994. 
 

 .20عرفان عبد احلميد، املنهج السلفي، مريع سابق، : أن ر تفصيل ذلك - 416
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إال أن . 417يف عثثرف العلمثثاء املتقثثدمني يف تفسثثري اللفثثظ وبيثثان معنثثاه فقثثة وقثثد اسثثتعمل  التأويثثل
يقثثول ابثن قثثيم . العلمثثاء اتفقثوا علثثى أن التأويثل نقثثل للفثظ عثثن ظثاهره إى مثثا يالفثهاملتثأ رين مثن 

التأويل صرف اللفظ عثن ظثاهره وحقيقتثه إى جمثازه ومثا يثال  ظثاهره :" اجلوزية رمحه اهلل يف ذلك
وهثثو مثثراد املعتزلثثة واجلهميثثة وغثثريهم مثثن فثثر  املتكلمثثني وهثثو الشثثائع يف عثثرف املتثثأ رين مثثن أهثثل 

واملتأمثثل يف التغثثري احلاصثثل يف مفهثثوم التأويثثل بثثني املتقثثدمني واملتثثأ رين مثثن . 418"والفقثثه األصثثول
فقثد ارتثبة التأويثل يف . العلماء رمحهم اهلل، يلحظ  الفا بينا لثه أسثبابه ويثذوره التارييثة والعلميثة

 األذهثثان باإلشثثكاليات األوى الثثيت ظهثثرت يف العصثثور الثثيت حثثدث فيهثثا اتصثثال واحتكثثاك مباشثثر
ومثثن أبثثرز األمثلثثة علثثى تلثثك . بثثالرتاث األينثثيب عثثن  ريثثق الرتمجثثة ونقثثل الفلسثثفة اليونانيثثة و وهثثا

 .مسائل القضاء والقدر، والصفات اإلهلية و لق القرآن و و ذلك: اإلشكاليات
ومثثن هنثثا انثثرب  أتبثثاع الفثثر  اإلسثثالمية املتعثثددة بثثاللجوء إى النصثثوص الدينيثثة املتمثلثثة يف القثثرآن 

وبثثثدأت عمليثثثات .  والسثثثنة النبويثثثة لتثثثدعيم آرائهثثثم يف الغالثثثب أو للثثثرد علثثثى آراء خمثثثالفيهمالكثثثرمي
، وهثذه ظثاهرة عمثت األديثان وبثرزت 419مبكرة استهدفت يف كثري من األحيان، تطويع النصثوص

إال أن تلثثثثك . يف الفكثثثثر الثثثثديين، فكثثثثل يلثثثثتم  الشثثثثرعية بثثثثربة ايتهاداتثثثثه باملتقثثثثدم واجليثثثثل األول
الفاسثثثدة البعيثثثدة عثثثن مرامثثثي  التثثثأويالت -يف كثثثثري مثثثن األحيثثثان–ن التوسثثثع فيهثثثا ال ثثثاهرة كثثثم عثثث

والتأويل الفاسد هو املخال  ملا دلت عليه النصوص ومثا يثاءت بثه السثنة . النصوص ومقاصدها
وهثثثو يف ذاتثثثه نثثثوع مثثثن التحريثثث  املعنثثثوي املقتضثثثي للعثثثدول بثثثالكالم عثثثن ويهثثثه وصثثثوابه إى غثثثريه 

 .420ة ي نها املؤول دليال وليست بدليلبدون دليل أصال أو بشبه

                                                 
. 126، 1مريثع سثابق، ج أحكثام القثرآن،حممد بن إدري  الشثافعي، : يف استعماالت املتقدمني ملصطلمل التأويل أن ر على سبيل املثال - 417

 82، 1حممثثد بثثن يريثثر الطثثربي، تفسثثري الطثثربي، مريثثع سثثابق، ج. 10، 1ابثثن كثثثري، مريثثع سثثابق، ج. 155، 1اجلصثثاص، مريثثع سثثابق، ج
 . وغريها

 .46، 1م، ج1661علي بن حممد الد يل، دار العاصمة، الرياض، : حتقيقاجلهمية واملعطلة،  الصواعق املرسلة علىابن قيم اجلوزية،  - 418
 . 210، 2، مريع سابق، جاعالم املوقعنيأن ر يف اإلشارة إى تلك ال اهرة، ابن قيم اجلوزية،  - 419
 . 011، 8مريع سابق، ج ،شرح الكوكب املنريأبن النجار، . 154، 1أن ر ابن قيم، الصواعق املرسلة، مريع سابق، ج - 420



 212 

 :يقول ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل يف توصي  إشكالية التأويل آنذاك
ويكفي املتأولني كالم اهلل ورسوله بالتأويالت اليت مل يردها ومل يثدل عليهثا كثالم اهلل أهنثم " 

كثثالم اهلل ورسثثوله قثثالوا بثثرأيهم علثثى اهلل وقثثدموا آراءهثثم علثثى نصثثوص الثثوحي ويعلوهثثا عيثثارا علثثى  
ولو علموا أي باب شر فتحثوا علثى األمثة بالتثأويالت الفاسثدة وأي بنثاء لإلسثالم هثدموا  ثا وأي 
معاقثثثل وحصثثثون اسثثثتباحوها لكثثثان أحثثثدهم أن يثثثر مثثثن السثثثماء إى األرض أحثثثب إليثثثه مثثثن أن 

ورسثوله  أصل  ثراب الثدين والثدنيا إمنثا هثو مثن التأويثل الثذي مل يثرده اهلل…يتعا ى شيئا من ذلك
بكالمه وال دل عليه أنه مراده وهل ا تل  األمم على أنبيائهم إال بالتأويل وهثل وقعثت يف األمثة 
فتنثثة كبثثرية أو صثثغرية إال بالتأويثثل فمثثن بابثثه د ثثل إليهثثا وهثثل أريقثثت دمثثاء املسثثلمني يف الفثثنت إال 

االسثثثتقامة  بالتأويثثل ولثثثي  هثثذا خمثثثتة بثثثدين اإلسثثالم فقثثثة بثثثل سثثائر أديثثثان الرسثثثل مل تثثزل علثثثى
وقثثد توارثثثت . والسثثداد حثث  د لهثثا التأويثثل فثثد ل عليهثثا مثثن الفسثثاد مثثاال يعلمثثه إال رب العبثثاد

البشثثثارات بصثثثحة نبثثثوة حممثثثد  صثثثلى اهلل عليثثثه وسثثثلم  يف الكتثثثب املتقدمثثثة ولكثثثن سثثثلطوا عليهثثثا 
يث  التأويالت فأفسدوها كما أ رب سبحانه عنهم من التحري  والتبديل والكتمثان فثالتحري  حتر 

املعثثاين بالتثثأويالت الثثيت مل يردهثثا املثثتكلم  ثثا والتبثثديل تبثثديل لفثثظ بلفثثظ آ ثثر والكتمثثان يحثثده 
وهثثذه األدواء الثالثثثة منهثثا غثثريت األديثثان وامللثثثل وإذا تأملثثت ديثثن املسثثيمل ويثثدت النصثثار  إمنثثثا 

ذلثك مثن  تطرقوا إى إفساده بالتأويل  ا ال يكاد يويد قة مثله يف شثيء مثن األديثان ود لثوا إى
بثثثاب التأويثثثل وكثثثذلك زنادقثثثة األمثثثم مجثثثيعهم إمنثثثا تطرقثثثوا إى إفسثثثاد ديانثثثات الرسثثثل صثثثلوات اهلل 

 .421" وسالمه عليهم بالتأويل ومن بابه د لوا وعلى أساسه بنوا 
وقد دارت غالب املناظرات حول مسثائل ءعيثة غيبيثة ال يثتمكن العقثل مثن االسثتقالل أو 

هثثا وغائيثثة ذكرهثثا، فهثثي  ثثر  علثثى ظواهرهثثا حثث  يقثثوم دليثثل علثثى االسثتئثار بفهمهثثا وإدراك كيفيت
 .صرفها عن ذلك

لقد ولدت تلك النزاعات التجريدية املبكرة يف الفكر اإلسالمي منذ ذلك احلثني بثروز نثوع 
يديثثثد مثثثن التأويثثثل يقثثثود املثثثؤول إى نثثثوع مثثثن الرغبثثثة يف االنتصثثثار للثثثذات عثثثن  ريثثثق التعسثثث  يف 

                                                 
 . وما بعدها 282-206، 0، جاعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  - 421
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فينطلق املؤول بفهم مسبق من الذات إى النة . فعه ونزعاته الشخصيةتأويل النة وتطويعه لدوا
وبرتاكم تلك التأويالت الذاتية مل يعثد . Justificationلينتزع منه تأويال يالئم ما يدعو إليه ويؤيده 

القرآن الكرمي نقطة انطال   و املتلقي أو املخا ب بثل نقطثة ارتكثاز وبثؤرة  تربيثر ملبثادئ وأفكثار 
إى  طورة ذلك كما أشار تلميذه ابن قيم  422وقد أململ اإلمام ابن تيمية. يف ذهن القارئمسبقة 
 :اجلوزية

وقلال ملا الل ي فكل صاحب با ل قد يعل ما تأوله املتأولون عذرا له فيمثا تأولثه هثو "   
فتأولثت الطائفثة املنكثرة للمعثاد نصثوص املعثاد وكثان تثأويلهم مثن حرم علي  التأويلل وأباحله لكلم 

  تأويثثل منكثثري الصثثفات بثثل أقثثو  منثثه لويثثوه عديثثدة يعرفهثثا مثثن وازن يثثن التثثأويلني وقثثالوا يثثن
قثالوا ونصثوص الثوحي بالصثفات  كيف نحه نعاق  عللى تأويلنلا وتلاجرون أنلتم عللى تلأويلكم

أظهثثر وأكثثثر مثثن نصوصثثه باملعثثاد وداللثثة النصثثوص عليهثثا أبثثني فكيثث  يسثثوغ تأويلهثثا  ثثا يثثال  
نثثا تأويثثل نصثثوص املعثثاد وكثثذلك فعلثثت الرافضثثة يف أحاديثثث فضثثائل اخللفثثاء ظاهرهثثا وال يسثثوغ ل

الراشثثثثدين وغثثثثثريهم مثثثثثن الصثثثثثحابة رضثثثثثى اهلل عثثثثنهم وكثثثثثذلك فعلثثثثثت املعتزلثثثثثة يف تأويثثثثثل أحاديثثثثثث 
 423"…الر ية

وقثثثد ويثثثد أصثثثحاب هثثثذا النثثثوع مثثثن التأويثثثل يف بعثثث  املفثثثاهيم السثثثائدة مثثثدلفا إلضثثثفاء الشثثثرعية  
وأصثل املسثألة احلثديث الثوارد . كل م تهلد مصلي نحرفة، كالقول بأن والقبول على تأويالهتم امل

 . 424"إذا ايتهد احلاكم فأ طأ فله أير وإن أصاب فله أيران:" يف ترغيب القضاة

                                                 
 .48م، 1660فواز أمحد زمر ، دار ابن حزم، : حتقيق مقدمة يف أصول التفسري،ابن تيمية،  - 422
 . 206، 0، مريع سابق، جاعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  - 423
وممثا  ثدر اإلشثارة إليثه أن . 22، 1، مريثع سثابق، جالسثيل اجلثرار: وأن ثر للمؤلث . 110، 6مريثع سثابق، ج، نيثل األو ثارالشوكاين،  - 424

، ص 1أن ثر الشثوكاين، السثيل اجلثرار، مريثع سثابق، ج. أصل هذا احلديث وارد يف ترغيثب القضثاة واحلكثام وقثد ورد جبميثع ألفاظثه يف هثذا اجملثال

22 . 
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ويستفاد هذا املعىن من كثالم ابثن قثيم رمحثه اهلل، والثذي أشثار فيثه إى اسثتناد أصثحاب التثأويالت 
تبثارهم القيثام بتلثك التثأويالت حمث  ايتهثاد يثؤيرون عليثه الذاتية الشخصية إى تلثك األقثوال واع

بيثثد أن أصثثحاب هثثذا اال ثثاه أغفلثثوا أميثثة اإلتيثثان . سثثواء يف ذلثثك  طثثأهم أو إدراكهثثم الصثثواب
إى النصثثوص بذهنيثثة قابلثثة لالحتكثثام إى مقاصثثد النصثثوص وغاياهتثثا عوضثثا عثثن فثثرض األحكثثام 

ل الوسع يف تفهم النة واستخراج معناه وما يرتتب املسبقة والتويهات اجلاهزة عليها، ومن ث بذ
 .   على تلك املعاين من أحكام مع توافر دواعيه وآلياته عند املؤول

إن ما حدث يف الفكر اإلسالمي يف تلك احلقبة، مهد لزعزعة قانون التأويل ال يف مسائل 
اخلالفات الباب فقد فتحت تلك النزاعات و . فحسب، بل بويه عام..الصفات والقضاء والقدر 

علثثى مصثثراعيه للحريثثة يف تأويثثل النصثثوص والثثيت امتثثدت لتشثثمل دائثثرة النصثثوص السثثمعية الغيبيثثة 
  .425وباتت عملية التأويل متعددة الوسائل ومتشعبة الطرائق

يلها علثى الواقثع وهكذا بدأ التحول من االهتمام املباشر بالنصوص ومعانيها ال اهرة وحماوالت تنز 
كمثا كثان علثى ذلثك الصثحابة ومثن تثبعهم، إى التحثول با ثاه املثؤِول واالهتمثام  هلتهذيبه وترشثيد

 . بالرد والتفنيد لتأويالته وأفكاره وعقيدته إن اقتضى األمر
ومل ت هثثر  طثثورة ذلثثك املنحثثى التثثأويلي يف ذلثثك العصثثر، فقثثد انثثرب  لفيثث  مثثن العلمثثاء 

. التأويثثثل يف حماولثثثة لتبيثثثان زيفهثثثا وا رافهثثثاالسثثابقني رمحهثثثم اهلل للعديثثثد مثثثن اال اهثثثات الزائفثثة يف 
تمللت محاصللرة التللأويالت المنحرفللة المتعلقللة بقضللايا العقائللد والصللفات فللي الفكللر الللديني و

 . في ا سالم بإرسات قواعد قانون التأويل الضابط

                                                 
باحلجر على العقول وااليتهاد أو الدعوة إى غلق بابه، وإمنا املراد بذلك استدعاء اهتمام الباحثني إى أن ال يفهم من ذلك التويه القول  - 425

الثثيت  احلريثثة يف االيتهثثاد والتأويثثل ال تعثثين إلغثثاء الضثثوابة والسثثري وفثثق الرغبثثات أو االيتهثثادات العقليثثة احملضثثة، بثثل البثثد مثثن استحضثثار الضثثوابة
كمثا أن االنضثباط ال يعثين  ثال إلغثاء دور العقثل أو احلجثر عليثه بثل التوفيثق بينهمثا وهثو وارد ثابثت . ما وموضثوعيتهماحتفظ للتأويل والفهم جماهل

 .بالشرع والعقل
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بيثثد أن تلثثك الضثثوابة مل تتواصثثل اجلهثثود للمحثثاورة فيهثثا وتطويرهثثا  ثثارج نطثثا  مسثثائل 
، فاسثثثتمرت بثثثثذلك التثثثأويالت املتعثثثددة دون مثثثثثة ضثثثابة حيكمهثثثا، يف النثثثثواحي الصثثثفات و وهثثثا

 . األ ر  من النصوص واليت اهتمت باملعامالت والتن يمات و وها
وواقثثثثثع الفكثثثثثر الثثثثثديين يف املسثثثثثيحية يشثثثثثهد حلثثثثثاالت مشثثثثثا ة وقعثثثثثت يف صثثثثثفوف الفكثثثثثر  

تأويثثثل معطثثثى سثثثلفا والثثثذي ذهثثثب إى أن كثثثل ا ثثثتالف يف ال. اإلصثثثالحي علثثثى يثثثد مثثثارتن لثثثوثر
ومويثثود يف الثثنة، وقثثال  رمينو يقيثثا متعثثددة الطثثر  يف التأويثثل تفيثثد يف فهثثم تثثاريخ التثثأويالت 

يف حماولة منه حملاصرة دور ريثاالت الكنيسثة وسثلطتهم  426بصفتها تداوال افا  املاضي واحلاضر
هرة االسثثثثتقالل وهكثثثثذا أسثثثثهم انتشثثثثار املثثثثذهب الربوتوسثثثثتانيت يف نشثثثثأة ظثثثثا. املطلقثثثثة يف التأويثثثثل

الثيت كثان هلثا األثثر البثارز يف تعثدد التثأويالت وانفتاحيتهثا وهثدم  -Semantic autonomy -الدال 
 .املريعية املركزية للنصوص املقدسة يف املسيحية

الثثذي اكتفثثي يف ن رتثثه  -Gadamar -وممثثن سثثاند ا ثثاه االسثثتقالل الثثدال  يف النصثثوص، غثثادامري
وقثثثد كثثثرس غثثثادامري مؤلفاتثثثه للبحثثثث يف الفلسثثثفة اليونانيثثثة . بثثثه فحسثثثبإى الثثثنة بعالقثثثة املتلقثثثي 

فال ميكن التوصل إى الفهم عن  ريق املنطق أو علم النف ، ولكن بقوِة الّلغثِة . وإشكالية التأويل
 .من  الل احلوار

“ Understanding can not be reached out by logic nor psychology but by the power of 

language through the process of dialogue”.
427

  

لقيثثثثت ن ريثثثثة غثثثثادامري آذانثثثثا صثثثثاغية لثثثثد  العديثثثثدين مثثثثن النقثثثثاد والثثثثذين مل يثثثثروا يف النصثثثثوص و 
مثثثة ا ثثتالف عثثن غريهثثا مثثن الكتابثثات األدبيثثة األ ثثر ، وعليثثثه  -كمثثا أشثثرنا مثثن قبثثل  -الكتابيثثة

كما أعطت ن ريثة غثادامري . جملال األديبينبغي حماكمتها وإ ضاعها للقواعد النقدية املختلفة يف ا
 .  أمية بالغة للتأويل نازل  ا أمية وقدسية النصوص الكتابية

                                                 
مصثثثثطفى تثثثاج الثثثدين، الثثثنة القثثثرآين وإشثثثكالية التأويثثثثل، إسثثثالمية املعرفثثثة، العثثثدد الرابثثثع عشثثثر،  ريثثثث  : تصثثثور مثثثارتن لثثثوثر منقثثثول عثثثن - 426

 . 16م، ص 1665
427

- Gadmar, Hans George, Truth and Method. Trans. By Weinsherimer, Joel and Marshal, Donald, 

Continum, New York, 2
nd

 ed, 1989. 
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وعلثثى الثثرغم مثثن كثثثرة االنتقثثادات واملطثثاعن املويهثثة لن ريثثة االسثثتقالل الثثدال  للثثنة، إال أهنثثا يف 
فمثثثا يشثثثاء، وبثثثرزت هنايثثثة األمثثثر أدت إى القثثثول  ريثثثة التأويثثثل والفهثثثم، فكثثثل يفهثثثم مثثثا يشثثثاء وكي

ن ريثثثات متعثثثددة يف التأويثثثل ويثثثدت شثثثرعيتها يف مبثثثادئ اإلصثثثالحيني كمثثثا ويثثثدت شثثثرعيتها يف 
اجملتمثثع الغثثريب احلثثديث القثثائم علثثى الفردانيثثة وتقثثدي  أراء الفثثرد واحثثرتام احلريثثة الفرديثثة يف التعبثثري 

 .وغريها
 “ The rise of modern individualism in the West tended to stress the meaning that a writer 

put into a given sentence. Central or basic was deemed to be the meaning of the 

individual person who said of wrote something: his or her intention “
428 

ل الثدال  وقد برز يف الفكر الديين يف اإلسالم يف العصور احلديثة من يؤيد  ثاه االسثتقال
للنة وحرية املتلقي يف الفهم والتأويل، بل وإعطاء احلرية الكاملثة للمثؤول يف الن ثر إى النصثوص 
واعتبارية تلك التأويالت االستقاللية مهما بلغت  اوزاهتا فال حرمة للنة الكتايب عند أصثحاب 

 :يقول األستاذ  ليل أمحد يف ذلك. هذا اال اه
ة األنثروبولوييثثا إى علثثم إنسثثاين فالثثدين يقثثدم افرتاضثثا يثثوحي إن الثثدين سثثيتحول بواسثثط" 

التفسلير وهثذا يعثين أن . إحياء والعلثم اإلنسثاين يتخثذه فرضثية عمثل ينبغثي التحقثق منهثا يف الواقثع
هلو اكتشللاف واكتنلا  للواقللع فلال يعللود سلبيال نللازال مله الللنا إللى الواقللع وإنملا يمللدو سللبيال 

ا تتصثثوب ر يتنثثا إى الثدين إنثثه وليثثد الواقثع ناشثثيء منثثه وإليثثه ،  ثثذصلاعدا ملله الواقللع إلللى الللنا
علثثم  إى أنثروبولوييثثا علثثم الكثثالم يعثثود و ثثذا يتموضثثع الثثدين كعلثثم إنسثثاين ومثثا حتثثول الثيولوييثثا

 . 429"اإلناسة سو  مقدمة لتحويل الدين إى أيدولوييا
لمثاء إناسثة وأنثروبوجليثون اعتمثدوا ومما  در اإلشارة إليه أن علمثاء األديثان املقارنثة يف غثالبيتهم ع

بعثد ن ثري متمثثل يف العقائثد، بعثد عملثي متمثثل يف الطقثوس : على أن الدين مؤس  على أبعثاد
الدينيثثة، بعثثد ايتمثثاعي ممثثثل يف اهليئثثات الدينيثثة، بعثثد ويثثداين عثثا في، فالثثدين ال صثثلة لثثه بإلثثه 

                                                 
428 - Wilfred Cantwell Smith, What is Scripture?, Fortress Press, Philadelphia, 1993, p. 87. 

 .221، بريوت، ، دار الطليعةيدلية القرآن ليل أمحد،  - 429
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 ثذا االعتبثار، يكثون القصثد  يتار ويصطفي من شاء من عباده حلمل رسالته والدين حني يدرس
 . النهائي من دراسته الكش  عن أثره يف تشكيل البىن االيتماعية فحسب

إن عاملية القرآن الكرمي ورسالته ال تعين  ال مشايعة العقل الغريب النقدي يف كل ا اهاته 
. والضثثثبة وتصثثثوراته، كمثثثا ال تعثثثين إ ضثثثاعه لكثثثل املنثثثاهج النقديثثثة دون متييثثثز أو أمانثثثة يف املثثثنهج

ونصوص القر ن الكريم ليست انعكاسا لواقع العرب  ن اك بل هو نا مطللل صلالح لكلل 
إن حماولثثة أصثثحاب هثثذا اال ثثاه تنصثثب علثثى نقثثل وترمجثثة املنثثاهج النقديثثة الغربيثثة . زمللان ومكللان

 ثثذافريها لنصوصثثهم الكتابيثثة ومثثن ث تطبيقهثثا علثثى نصثثوص الكتثثاب والسثثنة دون مثثثة متييثثز بثثني 
إضثافة .   اهلائلة اليت مل ختفى على الغربيني أنفسهم بني تلك النصثوص وبثني القثرآن والسثنةالفوار 

بعثد ايتمثاعي وبعثد ثقثايف وهثي تعبثري عثن البيئثة واحلايثة الثيت : إى أن املناهج بطبيعتها هلا بعدين
ير مجثثة دعثثت إى ظهورهثثا، فعمليثثة نقلهثثا واسثثتزراعها يف العلثثوم اإلسثثالمية عمليثثة ال ختلثثو مثثن حمثثاذ

 .وخما ر عديدة وحماوالت عبثية فاشلة ، إضافة ملا هلا من مصادرات ألصالة الفكر اإلسالمي
واملفاهيم والتصورات الكلية ليست مثال أفال ونية  الدة، وال هي نيازك تتساقة من السماء مثن 

بعثد تثاريي : بثل إن التصثورات الكليثة العامثة أليثة دائثرة حضثارية هلثا ءتثان. جمال تداول إى آ ثر
بعثد مجعثي، فهثي وليثدة يهثد مجعثي مشثرتك لتلثك .  عىن أن البيئثة تفرزهثا يف ظثرف تثاريي معثني

وقثثثد دلثثثت الشثثثواهد والوقثثثائع التارييثثثة، أن عمليثثثات االسثثثتزراع تنتهثثثي إى مسثثثاوئ ثثثثالث . البيئثثثة
 : متضايفة

 .تورث  رويا وشذوذا عن  بائع األشياء من الناحية النفسية: أوال
 .عبث ال  ائل من ورائه من الناحية العملية :ثانيا

 .خما ر مجة من الناحية األ القية: ثالثا
وافتقثثار اجملتمعثثات املسثثلمة للمنثثاهج النقديثثة وآلياهتثثا ال يثثربر االعتمثثاد املطلثثق علثثى اسثثتريادها مثثن 

 . البيئة الغربية بكل ما حتمل
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يثثثة يف التعامثل مثثع نصثثوص القثثرآن إن مثا وقثثع فيثثه الكثثريون مثثن أصثثحاب اال اهثات النقديثثة احلد
والسثنة، يريثثع إى عثثدم قثدرهتم علثثى فهثثم كيفيثة خما بثثة القثثرآن الكثرمي خمتلثث  األييثثال يف خمتلثث  
العصثثور واألزمثثان بثثنة واحثثد ثابثثت لثثه قواعثثد حمثثددة يف تأويلثثه ودالالت ألفاظثثه علثثى أحكامثثه،  

نثثثثة األ ثثثثرية والثثثثيت رويثثثثت هلثثثثا كمثثثثا يريثثثثع إى تثثثثأثرهم بثثثثاألعراف السثثثثائدة يف اجملتمعثثثثات يف اامو 
العصرنة، ومن هنا فقد ا ه الكثريون إى القول بالعصثرنة يف حماولثة للثّي أعنثا  النصثوص واخلثروج 

 .به عن تأويله الواضمل يف كثري من األحيان ليتالءم مع متطلبات العصر ومتغرياته
األحثوال النفسثثية  إى القثول بثثأن معثىن الثثنة متغثري حسثثبالفكثثري واسثتند أصثحاب هثثذا اال ثاه 

للمتلقي والفرو  والبيئات الثقافية والعصور املختلفة، فقد يأ ثذ الثنة الواحثد معثاين خمتلفثة  بقثا 
ملراحثثثل عمثثثر اإلنسثثثان و اربثثثه اخلاصثثثة و ثثثذا يكثثثون الثثثنة مسثثثاوقا لتطثثثور الفثثثرد يف مراحثثثل عمثثثره 

 .  430ومساوقا جملموع التغريات يف كل عصر
املتمثلة يف سيل من كتابات  التأويل على التأويلث ظاهرة وقد أسهم هذا اال اه بانبعا

إى االنصراف عن فلك النصوص إى دائرة  - سن نية وقصد -الردود واليت أدت يف جمملها
وكم عن بروز تلك ال اهرة وانتشارها سوء إعمال النة وحتكيمه يف غري موضعه . التأويالت

ومل ينحصر سوء . حده حمور االهتمام وقطب التأويللتأييد فكرة أو رأي ذا ، وأصبمل املتلقي و 
استعمال النصوص النايم عن سوء الفهم والتأويل يف تأويل آيات الصفات و وها كما كان 
عليه األمر يف العصور السابقة، بل امتد ليشمل جماالت أوسع وأعمق ومن أبرزها ما يتعلق باملرأة 

 . ودورها يف اجملتمع

كثثاليت   -التأويثثل يف مراحثثل متعثثددة ويف ظثثل ظثثروف مريثثرة وأزمثثات عصثثيبةوانتشثثر هثثذا النثثوع مثثن 
مثثثثثر  ثثثثا اجملتمثثثثع املسثثثثلم، أدت يف هنايثثثثة األمثثثثثر إى  -وقفثثثثت الدراسثثثثة عليهثثثثا يف الفصثثثثل السثثثثابق

 . تراكمات تأويلية  طرية  ريت  قاصد الشريعة عن مسارها الصحيمل
                                                 

حممد شحرور، مريع سثابق، : وأن ر كذلك. 15-14حسن حنفي، قراءة النة، جملة أل ، العدد الثامن، مل  اهلرمينو يقيا والتأويل،  - 430
يقول الكاتب يف هذا السيا  أن التشريع اإلسالمي تشريع مدين إنساين حنيفي متطور بتناسثب مثع رغبثات النثاس ودريثات تطثورهم . 852ص 

موقفنا من الرتاث ..والتجديد  الرتاثوأن رللدكتور حسن حنفي، . 852ص …اريي وااليتماعي واالقتصادي والسياسي ويقر بأعراف الناسالت
 .وما بعدها 88م، 1654، 8، مكتبة األكلو املصرية، مصر، طالقدمي
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التأويللللل الوضللللعي وهثثثثو وبثثثثرز نثثثثوع آ ثثثثر مثثثثن التأويثثثثل ال يقثثثثل  طثثثثورة عثثثثن سثثثثابقه أال  
الثثثيت أسسثثثثها أحبثثثار اليهثثثثود يف أملانيثثثا يف القثثثثرن التاسثثثثع  -Historical Posivitism -التلللاريخي

 .431عشر
ويرمثثي أصثثحاب هثثذا اال ثثاه التثثأويلي يف الفكثثر الثثديين يف اإلسثثالم إى القثثول بتارييثثة النصثثوص 

. بثدعاة تطثور األديثان إى حثد كبثري وتأثر هثؤالء. القرآنية وارهتاهنا بالزمان واملكان الذي نزلت فيه
كمثا تثثأثر أصثحاب هثثذا اال ثاه بفلسثثفة الفكثر اإلصثثالحي يف عصثر النهضثثة والتنثوير يف اليهوديثثة 

فن رت إى النصوص على أهنا وضع بشري ناسب  ور الطفولثة . واملسيحية إزاء النصوص الدينية
ة توافثق املرحلثة الثيت وردت فيهثثا للعقثل ث أن العقثل  ثاوز تلثك املرحلثة فأصثبحت النصثوص تارييث

 . لي  إال
أحكثام التشثريع يف القثثرآن ليسثت مطلقثثة ومل تكثن تشثريع جمثثرد تشثريع مطلثثق، فكثل آيثثة " 

تتعلثثق  ادثثثة بثثذاهتا فهثثي خمصصثثة بسثثبب التنزيثثل وليسثثت مطلقثثة وكثثل آيثثات القثثرآن نزلثثت علثثى 
ولية أم ن مثا أ القيثا، األسباب أي ألسباب تقتضيها سواء تضمنت حكما شثرعيا أم قاعثدة أصث

صثثلى اهلل عليثثه  وبوفثثاة الرسثثول..إهنثثا أحكثثام مؤقتثثة وحمليثثة تنطبثثق يف وقثثت حمثثدد ويف مكثثان بعينثثه
انتهثثى التنزيثثل وانعثثدم الثثوحي ووقثث  احلثثديث الصثثحيمل وسثثكتت بثثذلك السثثلطة التشثثريعية  وسثثلم
 .432"اإلهلية

كامهثثا الثثذي متخثث  عنثثه وال يفثثى أثثثر ذلثثك التأويثثل يف حماصثثرة النصثثوص واالنصثثراف عثثن أح 
 :سيادة تأويالت وأفهام  غربية فرضت على املرأة صورة لواقعني

األول ميثل نوعا من الذوبان يف اا ثر مثن  ثالل تقمثة الثدعوة إى مطالثب املثرأة يف الغثرب مثن 
مسثثاواة و وهثثا، والثثثاين ميثثثل أعثثراف وتقاليثثد بعيثثدة عثثن تعثثاليم الشثثرع احلنيثث  فرضثثت علثثى املثثرأة 

                                                 
 .من اليهودية  وعلى رأسهم أبراهام كاجير الذي كتب رسالته يف ماذا أفاد حممد - 431
ولثثثثثه مؤلفثثثثثات أ ثثثثثر  تثثثثثدور حثثثثثول ذات األفكثثثثثار . ومثثثثثا بعثثثثثدها 112م، 1656: ، القثثثثثاهرةمعثثثثثامل اإلسثثثثثالمحممثثثثثد سثثثثثعيد العشثثثثثماوي،  - 432

. م1662، القثاهرة، يثوهر اإلسثالم. م1662القثاهرة،  اخلالفثة اإلسثالمية،. 1656، اإلسالم السياسثي: واأل روحات، أن ر على سبيل املثال
. م1662نصثثر حامثثد أبثثو زيثثد، مشثثروع النهضثثة بثثني التوفيثثق والتلفيثثق، جملثثة القثثاهرة، أكتثثوبر، : ه املقثثوالت، أن ثثروللمزيثثد مثثن األمثلثثة علثثى هثثذ

 .وما بعدها 52م، 1662، سينا للنشر، مصر، نقد اخلطاب الديينللمؤل ، 



 222 

وإن . ن العزلثثة الفكريثثة وااليتماعيثثة، وحالثثت بينهثثا وبثثني القيثثام بثثدورها احلضثثاري الوايثثبنوعثثا مثث
االنصثثياع ألي منهمثثا بشثثكل أو بثثن ر يقثثود إى التخثثبة يف منثثاهج أبعثثد مثثا تكثثون عثثن أحكثثام 
الشريعة ومبادئهثا، ومثن هنثا يتحثتم القيثام  حاولثة اسثتنباط مثنهج أصثيل يسثتنطق نصثوص القثرآن 

وتربز أمية هذا . ة، ويستحضر مقاصد الشريعة ويستلهم فهم واقعه وأزماته ومتطلباتهالكرمي والسن
املثثنهج مثثن  ثثالل دوره يف ترشثثيد عمليثثة فهثثم النصثثوص وتأويلهثثا وحتديثثد موقثثع األعثثراف املتغثثرية 

 .وأثرها يف تأويالت وتلقيات النصوص
مثن  ثالل مثا يسثتتبع ذلثك كما تربز أمية العمل علثى حتديثد ضثوابة لفهثم النصثوص وتأويلهثا،   

. فثثثثالتطبيق السثثثثليم، املقصثثثثد الثثثثذي يرمثثثثي الشثثثثارع لتحقيقثثثثه مثثثثن التنزيثثثثل. مثثثثن تطبيثثثثق وتنفيثثثثذ هلثثثثا
ونصوص القرآن الكثرمي أريثد هلثا أن تكثون فاعلثة مثؤثرة يف اجملتمعثات املختلفثة، تصثحمل وتصثوب، 

هيمنثثا علثثى كثثل مثثا و ثثذا كثثان القثثرآن الكثثرمي م. وتعثثدل وهتثثذب اخلثثا ئ، ونسثثتبعد الشثثاذ والبا ثثل
 . 433﴾مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه: سبقه وحلقه، قال تعاى

وواقع األمر أن العلماء السابقني رمحهم اهلل قد وقفوا  ويال عند البحث يف ضثوابة التأويثل محايثة 
غالثب يف من الوقوع يف التأويالت الفاسثدة املنحرفثة، بيثد أن تلثك الضثوابة وتطبيقهثا ا صثر يف ال

اايات املتعلقة بالعقائد وأصول الدين لغلبة اال اهات والتأويالت يف هذا اجملال آنذاك كمثا ذكثر 
 . آنفا

واملتأمثثل يف املنثثاهج املختلفثثة للمثثدارس اإلسثثالمية يف خمتلثث  العلثثوم والفنثثون، يتضثثمل لثثه أن املقثثرر 
. ألصلية كما وضعت يف اللغةلديهم يف األصل إبقاء النصوص على ظواهرها داللة على معانيها ا

إال أن تأويل النصوص بصرفها عن معناهثا احلقيقثي إى اجملثازي أو الكنثائي تويثه معثروف عنثدهم 
واتفثثا  علثثى أن التأويثثل ال يكثثون إال  434علثثى تفثثاوت فيمثثا بيثثنهم يف توسثثيع نطاقثثه أو تضثثييقها

                                                 
 .05: 4سورة املائدة  - 433
لقا، والواقع أن منهجهم فيه علثى  ثو مثا نثوع مثن اجلمثود كمثا شاع عن ال اهرية مجودهم على ظواهر النصوص وعدم قبلوهم بالتأويل مط - 434

أن ثر . 881، 4مريثع سثابق، ج احمللثى،أن ر يف ذلك ابن حزم، . أشرنا إليه سابقا، ورغم ذلك فقد جلئوا إى التأويل حينما دعت احلاية لذلك
كيث  نتعامثل مثع القرضثاوي، : وأن ثر كثذلك. ا بعثدهاومث 864، 1، مريثع سثابق، ججممثوع فتثاو  شثيخ اإلسثالمابن تيميثة، : على سبيل املثال

 .  وما بعدها111مريع سابق،  كي  نتعامل مع السنة،: وأن ر كتابه كذلك. 242مريع سابق،  القرآن الع يم،
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. العالقثة بثني العقثل والثنةجبدليثة  -كمثا ذكثر آنفثا  –وإشكالية التأويل تتعلق . 435بدليل أو قرينة
وممثثا . فمرحلثثة الفهثثم تتعلثثق بكيفيثثة تعامثثل العقثثل مثثع الثثوحي يف م هثثره النصثثي لتبثثني املثثراد اإلهلثثي

 در اإلشارة إليه أن العقول تتفاوت يف تبني هذا املراد إما لسبب يريع إى العقل ذاته أو لسبب 
جيعثل النصثوص منا ثا مسثتدميا لن ثر يعود إى تلك النصوص يف ظروف روايتهثا وإمثا ملقصثد إهلثي 

 .436العقل
ظنية الثبوت لعديد من النصوص الشرعية املتعلقة بقضايا املرأة، ياءت ا ومن املالحظ أن 

من قرآن أو سنة مل يرد فيها نة مثة مسائل  و. نية الثبوت والداللة معاأو ظنية الداللة أو ظ
يف فهم  املختلفة عرب العصورملفكرين اات بع  العلماء و ايتهادمتعلقا بمر فيكون األأصال، 

 .النصوص
مثثثن أبثثثرز النصثثثوص الثثثيت أسثثثيء فهمهثثثا مثثثن قبثثثل  "ناقصثثثات عقثثثل وديثثثن"لعثثثل حثثثديث و 
 . !أن اإلسالم شرّع القول بنقصان عقل املرأةح  البع  يزعم . الكثريين

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه    َ رََج َرُسوُل اللَِّه   ُه َرِضَي اللَُّه َعنْ    َأيب َسِعيد  اخْلُْدرِيِّ    َعْن   واحلديث رواه البخاري
َوأََمَرُهْم بِالصََّدَقِة فَثَقاَل أَيث َها  ِإَى اْلُمَصلَّى ُثَّ اْنَصَرَف فَثَوَعَظ النَّاسَ    َأْو ِفْطر     َأْضًحى  يف    َوَسلََّم 

ْقَن فَِإينِّ رَأَيْثُتُكنَّ    َشَر النَِّساِء النَِّساِء فَثَقاَل يَا َمعْ  النَّاُس َتَصدَُّقوا َفَمرَّ َعَلى َأْكثَثَر أَْهِل النَّاِر فَثُقْلَن  َتَصدَّ
َوِدين   نَاِقَصاِت َعْقل   َما رَأَْيُت ِمنْ    َوَتْكُفْرَن اْلَعِشرَي    ُتْكِثْرَن اللَّْعَن    َوِِبَ َذِلَك يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل 

 .437احْلَازِِم ِمْن ِإْحَداُكنَّ يَا َمْعَشَر النَِّساءِ  لِ الرَّيُ    لُِلبِّ    أَْذَهَب 
تأكيد لحقيقة ثابتة مطردة أال وهي نقصان عقل المرأة قد فهم الكثري أن احلديث الصريمل 

  .كذلكودينها 

                                                 
 .211أن ر يف ذلك القرضاوي، املريع السابق،  - 435
 . 62ع سابق، مري  الفة اإلنسان بني الوحي والعقل،عبد اجمليد النجار، : بتصرف عن - 436
 .1816رواه البخاري، باب الزكاة على األقارب، رقم  - 437
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رأوا يف إثبثثثات نقصثثثان عقثثثل املثثثرأة املفكثثثرين يف الوقثثثت احلاضثثثر علثثثى ذلثثثك، ممثثثن سثثثار عثثثدد مثثثن و 
كمثثا . 438يثاءت  ثا النصثوص الشثرعية وأكثدهتا بتطبيثق األحكثام عليهثا حتقيقثا وتصثديقا حلقيقثة

 . شريعة بإثباهتاأن احليدة عن القول به نق  حلقيقة ياءت ال
وواقع األمر أن عملية برّت النة واقتطاعه من السيا  الوارد فيه، ومن ثّ تأويلثه بنثاءا علثى  

 .ذلك، أمر ينبغي إعادة الن ر فيه
 Context of Situation دالللة السلياق لنظلر فلي الموضلوا هلو ولعلل أبلرز ملا يلفلت ا

الداللة اليت يقصدها املتكلم ويفهمها السثامع مثن الكثالم تبعثا لل ثروف احمليطثة، فهثي ويقصد  ا 
 .وضع الكلمة دا ل اجلملة مرتبطة  ا قبلها وما بعدها

ن الكثرمي فربطثوا معثاين اايثات  ثذا النثوع مثن الداللثة منثذ نثزول القثرآالعلماء واملفسثرون قد اهتم ف
يقثول ابثن قثيم اجلوزيثة يف . بأسباب نزوهلا، بل إن داللة النة عند األصوليني ترتكز علثى السثيا 

السيا  يرشثد إى تبيثني اجملمثل وتعيثني احملتمثل والقطثع بعثدم احتمثال غثري املثراد وختصثية :" ذلك
ائن الدالثثة علثثى مثثراد املثثتكلم فمثثن أملثثه العثثام وتقييثثد املطلثثق وتنثثوع الداللثثة، وهثثذا مثثن أع ثثم القثثر 

كي   د   ذ  إنك أنت العزيز الكرمي : غلة يف ن ره وغالة يف مناظرته، فأن ر إى قوله تعاى
داللثثثة …سثثثياقه يثثثدل علثثثى أنثثثه الثثثذليل احلقثثثري هثثثذه هثثثي الداللثثثة السثثثياقية تن ثثثريا وتطبيقثثثا ووضثثثوحا

قصثد املثتكلم وإرادتثه وهثذه الداللثة ال ختتلث  حقيقية وإضثافية فاحلقيقيثة تابعثة ل: النصوص نوعان
واإلضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه ويودة فكره وقرحيته وصفاء ذهنه ومعرفته باأللفثاظ ومرتبهثا 

 .439"وهذه الداللة ختتل  ا تالفا متباينا  سب تباين السامعني يف ذلك

                                                 
م،  1668/ه1018دار السثثالم للطباعثثثة والنشثثثر، مصثثثر،  ، هثثثل هثثثن ناقصثثات عقثثثل وديثثثن،حممثثثد سثثثالمة يثثرب: أن ثثر علثثثى سثثثبيل املثثثال - 438

. 12أن ثر ص . ألنوثة، فال تكتمل أنوثة املرأة إال بنقصهاوالكتاب من أوله أل ره حماولة إلثبات نقصان عقل املرأة والقول بأن النقة من لوازم ا
ومما  در اإلشارة إليثه يف هثذا الصثدد حمثاوالت بعث  العلمثاء إثبثات نقصثان ديثن املثرأة وأنثه علثى . وما بعدها 020والربشاوي، مريع سابق، ص

: "  ن بثن أيب حثامت يف سثننه عثن ابثن عمثر مرفوعثا أنثه قثالالنص  من دين الريل بطريقة حسابية، وأيدوا مثا ذهبثوا غليثه خبثرب مثروي عثن عبثد الثرمح
وذكر ابثن املنجثا أنثه رواه البخثاري وهثو  طثأ قثال " النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال متكث إحداهن شطر عمرها ال تصلي

أن ثر إبثراهيم بثن مفلثمل !. يب صثلى اهلل عليثه وسثلمالبيهقي مل أيده يف شيء مثن كتثب احلثديث وقثال ابثن منثدة ال يثبثت بويثه مثن الويثوه عثن النث
 .242، 1، جه1022يف شرح املقنع، املكتب اإلسالمي، بريوت،  املبدع، (550)

، مريع اعالم  املوقعني: وأن ر كذلك للمؤل . 12-6، 0م، ج1642، 2ابن قيم اجلوزية، بدائع الفوائد، مكتبة القاهرة، القاهرة، ط - 439
 881-882، 1سابق، ج
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ة لتساوت أقدام العلماء يف الناس يف مراتب الفهم فلو كانت األفهام متساوي وأوضحوا تفاوت
ابن  يقول.  ريق إى سوء التأويل والفهم معا ،فهم الداللة عن قصوروعلى هذا كان ال. 440العلم
فكم من حكم دل عليه النة ومل يفهموا داللته عليه وسبب هذا اخلطأ حصرهم :" يف هذا القيم

 .441"ند املخا بنيالداللة يف جمرد ظاهر اللفظ دون إميائه وتنبيهه وإشارته وعرفه ع
تحتم على املتلقي أو املؤول استيعاب املقام الذي قيل فيه اخلطاب أو النة الشرعي وعلى هذا ي

واستحضار القرائن احملتفة به من أهم وأوى الوسائل لتحقيق . عند تبني املراد منه واملقصود
ام اخلطاب من معرفة مقتضيات األحوال وهي مجيع العناصر املكونة ملقإضافة إى  ..442ذلك

 . 443.مقام مقاله أو نف  اخلطاب وحال املخا ب واألمور اخلاريية
سيا  احلال أساس علم الداللة، كما أكدوا  علماء اللسانيات،اعترب ويف العصر احلديث  

 .444على أن حتديد املعىن اللغوي يقوم على معطيات السيا  الذي ترد فيه الكلمات
السيا  : السيا  إى عدة أنواع -Contextual Approach-م أصحاب ن رية السيا قسّ كما 

وواقع األمر أن دراسة النصوص من  الل السيا  ميكن . 445اللغوي والعا في واملوق  والثقايف
 .أن تسهم يف الوصول إى املعىن األكثر دقة

ما حماولة فهم وتأويل هذا النة ال بد فيها من استحضار املناسبة اليت ذكر فيها احلديث أو إن 
فالنة ناقصات عقل ودين عند . سيا  اخلطاب أو املقام علماء اللسانيات يعرب عنه  صطلمل

يؤثر  ﴾وهي الع ة  ناسبة العيد ﴾الن ر فيه دون استحضار مقام اخلطاب واملناسبة اليت قيل فيها
 .إى حد بعيد يف تأويل وفهم اجملتهد للقول

                                                 
 882، 1املريع السابق، ج اعالم املوقعني،ابن قيم،  - 440
 885، 1ابن قيم، املريع السابق، ج - 441
 .162، 28. 158، 18، مريع سابق، جتفسري التحرير والتنويرحممد الطاهر بن عاشور،  - 442
، املعهد العاملي للفكر ن عاشورن رية املقاصد عند اإلمام حممد بن الطاهر بإءاعيل احلسين، . 804، 8الشا يب، مريع سابق، ج - 443

 . 888م، ص 1661/ه1011اإلسالمي، أمريكا، 
444 - Leech: Semantics, p. 71. 
 260م، ص 1661/ه1011أمحد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق، : وأن ر كذلك. 16أمحد خمتار، املريع السابق،  - 445

 .وما بعدها
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هل نتوقع من الرسول :" رير املرأة يف عصر الرسالةويف هذا يقول األستاذ أبو شقة يف موسوعته حت
الكرمي صاحب اخللق الع يم أن يغّ  من شأن النساء أو حية من كرامتهن أو ينتقة من 

من حيث صياغة النة فليست صيغة تقرير قاعدة عامة ..شخصيتهن يف هذه املناسبة البهيجة 
 صلى اهلل عليه وسلم من التناق  أو حكم عام وإمنا هي أقرب إى التعبري عن تعجب رسول اهلل

أي التعجب من . على الريال ذوي احلزم -وفيهن ضع  –القائم يف ظاهرة تغلب النساء 
لذلك نتسائل . حكمة اهلل كي  وضع القوة حيث فطنة الضع  وأ رج الضع  من م نة القوة

ية  وهل حتمل متهيدا هل حتمل الصياغة معىن من معاين املال فة العامة للنساء  الل الع ة النبو 
أيتها النساء إذا كان اهلل قد منحكن القدرة على : لطيفا لفقرة من فقرات الع ة وكأهنا تقول

. الذهاب بلب الريل احلازم برغم ضعفكن فاتقني اهلل وال تستعملنها إال يف اخلري واملعروف
التمهيد اللطي  لع ة وهكذا ياءت كلمة ناقصات عقل ودين مرة واحدة يف جمال إثارة االنتباه و 

 .446" اصة بالنساء ومل  يء قة مستقلة يف صيغة تقريرية سواء أمام النساء أو أمام الريال
فهل ميكن اعتبار هذا النة ضمن هذا السيا  دليال عاما تستقى منه األحكام املتعلقة باملرأة يف  

من السيا  يف القول وهل ميكن االعتماد على هذا النة بانتزاعه !. كل األوضاع واجملتمعات
االعتماد على احلكم بالنقة عليها يف إيراء  بعموم نقصان املرأة يف دينها وعقلها  ومن ثّ 

 . األحكام مطلقا سواء أتلك اليت ورد فيها نة أم مل يرد 
إن استحضار السيا  الذي ورد فيه النة وتفهمه ميكن أن يساهم يف ا تيار أقرب التفسريات 

  .بعد عن مفهوم النقة الوارد وتفسريه وفق فكر اجملتهد وبيئتهللنقة عوضا عن ال
كما ينبغي أن يفهم عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم مراده من غري غلو وال تقصري فال حيمل  

من هنا اعترب الكثري من . كالمه ما ال حيتمله وال يقصر عن مراده وما قصده من اهلد  والبيان
 .رسوله أصل كل بدعة وضاللةالعلماء سوء الفهم عن اهلل و 

ال تصمل تصرفاته يف ن ر الشرع والقانون إال باتصافه  -ريال كان أو امرأة -واإلنسان
بصفاته  عله أهال لقبول األحكام الشرعية وحتمل املسئوليات وااثار املرتتبة على تصرفاته وهذا 

                                                 
446

 .241 -248، 1م، ج1666/ه1022ملرأة يف عصر الرسالة، دار القم، الكويت، الطبعة اخلامسة، عبد احلليم حممد أبو شقة، حترير ا - 
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. حلقو  املشروعة له أو عليهفاألهلية صالحية اإلنسان لويوب ا. ما يعرب عنه العلماء باألهلية
أهلية ويوب وهي : واألهلية نوعان. 447أهلية ويوب وأهلية أداء: واألهلية  ذا املعىن نوعان

واحلياة . صالحية اإلنسان ألن تثبت له حقو  أو عليه، سواء أكان صبيا أو بالغا عاقال أم جمنونا
: أن أهلية الويوب هذه على نوعنيإال . مناط هذه األهلية اليت تبدأ بالوالدة وتنتهي باملوت

أهلية ناقصة  عل صاحبها أهال لثبوت احلق له، ال عليه كما يف أهلية اجلنني تثبت له احلقو  
أما أهلية الويوب الكاملة فهي حقو  اإلنسان . اليت تنفعه وتنتفي عنه احلقو  اليت تضره

ت احلق له أو عليه، وتثبت ووايباته فيصبمل اإلنسان الذي اكتملت أهلية ويوبه أهال لثبو 
 . للشخة  يالده إى موته

أما أهلية األداء فهي أهلية التصرفات و ا يكون الشخة أهال الكتساب حقو  بتصرفاته 
: وهي على نوعني. ومناط هذه األهلية العقل واإلدراك. القولية، وإنشاء حقو  لغريه بتصرفاته

فات دون بع  كما يف حالة الصيب املميز، تصمل من صاحبها بع  التصر : أهلية أداء قاصرة
فتصمل منه التصرفات النافعة له نفعا حمضا، ويتوق  االعتداد ببع  تصرفاته على رأي من هو 

وأهلية أداء كاملة وهي صالحية اإلنسان لصدور التصرفات منه على ويه . أكمل منه عقال
 .448كلي  الشرعياالعتداد  ا شرعا وعدم توقفها على رأي غريه، وهي مناط الت

بِيَد أن هذه األهلية الثابتة لإلنسان يعرتيها عوامل وعوارض تؤثر يف األحكام املتعلقة  ا سواء  
 .  والعوارض منها ما هو كسيب ا تياري ومنها ما هو حتمي ءاوي. بالتغيري أو االنعدام

بق وأقوال اجملنون وهو على دريات منها، اجلنون املط ونقة العقل الفطري من عوارض األهلية، 
وتصرفاته مهدرة بناءا على ذلك، ومنها اجلنون الوقيت فحكمه حكم العاقل وقت إفاقته، وحكم 

. ومنها العته وهو ا تالط القول والفعل وحكم املعتوه حكم الصيب املميز. اجملنون وقت ينونه
حقها التكلي  واملتأمل يف هذا النقة الفطري، جيد أن املرأة ال تد ل فيه، فقد ياز يف 

                                                 
 . 120، 2وأن ر املناوي، مريع سابق، ج. 85، 2اجلرياين، مريع سابق، ج - 447
توزيع، بريوت، ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والمقدمة لدراسة الفقه اإلسالميحممد كمال الدين إمام، : أن ر يف ذلك - 448

 . وما بعدها 886م، ص 1661/ه1011
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، فلو أن املرأة كانت ناقصة عقل من هذا القبيل ملا  449واملسئولية وأهلية التحمل و و ذلك
 !.ُكلفت أصال  ا ُيكل  به العقالء

 .ومن أنواع النقة الفطري  احملتملة، النقة يف معدل الذكاء فهو نقة فطري عام
الستدالل احلسايب والتخيل وهناك نقة فطري نوعي يف بع  القدرات العقلية اخلاصة كا 

كفرتات  كما أن هناك النقة العرضي النوعي وهذا يطرأ على املرأة لعارض. واإلدراك و و ذلك
احلي  والنفاس اليت تطرأ عليها يف أثنائها مجلة تغريات هرمونية وعصبية، ختتل  تأثرياهتا من امرأة 

 .451وال األداء ، وهذه العوارض ال تنايف أهلية الويوب450أل ر  قوة وضعفا
ومثة نوع آ ر من النقة النوعي العرضي الطارئ على بع  النساء ل روف بيئية وأساليب 
معيشية معينة، كعزلة املرأة عن اجملتمع وضع  أو عدم مشاركتها يف جماالت احلياة املختلفة و و 

 . 452ذلك من عوامل يصعب حصرها
حهم وتربيرهم ملسألة نقة العقل لد  املرأة، واملتأمل يف عبارات العلماء السابقني يف أثناء  ر 

ع يتضمل له املراد بالنقة عندهم، فلم يذكر عن واحد منهم قوله بأن نقة عقل املرأة من النو 
 .الفطري الذي ميُتنع به التكلي 

، الذي يتفاوت فيه الناس عادة، أو فالنقة إذا من باب النقة النوعي الفطري 
عية وثقافية ونفسية حسب األحوال وال روف اليت تعيشها العرضي ألسباب عضوية أو ايتما

 . املرأة ذاهتا

                                                 
449

 .وما بعدها 028م، ص 1652، 1، دار الفكر العريب، الكويت، طأصول التشريع اإلسالمي علي حسب اهلل، - 
450 - Britanica Cd, Menstrual Period. 
451

 .801وحممد كمال الدين إمام، مريع سابق، ص . 025علي حسب اهلل، املريع السابق، ص  - 
وقد تنبه العديد من املعاصرين إى هذا املعىن والتمييز . وما بعدها 248، ص 1عبد احلليم أبو شقة، مريع سابق، ج: أن ر يف ذلك - 452

هبة ر وف، مريع سابق، ص : الدقيق للنقة أسوة  ا كتبه األستاذ علي حسب اهلل، واألستاذ أبو شقة رمحه اهلل، ومنهم على سبيل املثال
وما  01، ص (م1022/1666دار الفجر، ماليزيا،  تو  املرأة منصب القضاء بني تراثنا الفقهي والواقع املعاصر،علي عارف، عارف . 122
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ال يتعلق بأمر فطري بقدر ما يتعلق بأمور  النقة الواقع يف عموم النساء   شاهدة حاهلنف
بِيَد أن ويود هذا النقة العرضي بني عامة النساء . عارضة هلن قد يتضمل بعضها وقد  ال يتضمل

 . وهبهن اهلل سبحانه قدرات عالية ارتقني  ا على عامة النساء ال يلغي ويود البع  ممن
ضرورة التمييلز بليه النصلوص الشلرعية المطلقلة ذات اللوحي ا لهلي من هنا يتبني لنا 

تللللأويالت المعصللللوم، التللللي ال تخضللللع بحللللال لتقلبللللات الزمللللان وتميللللرات األحللللوال، وبلللليه 
 عثزل  ك التثأويالت الثيت مل تكثنتلث .فهم تلك النصوصلومحاوالتهم  وتفسيرات الم تهديه

عثثن ظثثثروف نشثثثثأهتا التارييثثة واألسثثثئلة االيتماعيثثثة الثثثيت أفرزهتثثا واألعثثثراف والعثثثادات السثثثائدة يف 
 .بيئاهتا

 قثد أثثارت هثذه القضثايا وغريهثا العديثد مثن االنتقثادات الثيت ويهثت للشثريعة اإلسثالميةل

 املنصثثفة، املتفحصثثةالدراسثثة  ثثرة املتأنيثثة و بثثدعو  أهنثثا متثثنمل األفضثثلية للريثثل علثثى املثثرأة، ولكثثن الن
الشثمولية حكام القرآن الكرمي يف ر يتثه الكليثة االدعاءات مبنية على فهم  ا ئ أل أن هذه تثبت

 .لواقع احلياة واسنة النبوية يف تنفيذها لتلك الر ية
 :فيما يلي حصر األسباب املؤدية إى شيوع مثل تلك التصوراتوميكن  

تأثر  .املعريف الغريب  عايريه ومنطلقاته الفكرية والتاريية دو  إدراك ألبعادهتبين النموذج  -
البع  باملن ومة القمية الغربية يف التصدي حلل هذه الصراعات واملشاكل ساهم خبلق ردود فعل  
كان ضحيتها وأوال وا ريا املرأة العربية اليت رف  الكثريون إقرار شرعية صراعاهتا وحقها يف 

لبة باملساواة أو اإلنصاف من يهة، بينما رأ  آ رون انه ال حل لقضايا املرأة العربية إال من املطا
 الل تبين منوذج غريب لتحرر املرأة واالنسالا العلين أحيانا وغري العلين أحيانا أ ر  عن كافة 

املرأة العربية، أن  املعايري والقيم اإلسالمية واملوروثات الثقافية العربية اليت تساهم يف ظلم وهتميش
مثل هذه اال اهات أدت اى أن تقوم عدد من النساء العربيات انفسهن برف   طاب حقو  
املرأة برمته إذا كان نتايه أما االنتماء اى العروبة واإلسالم واالحتفاظ على اهلوية القومية أو 

بة واإلسالم يشكالن يزءا هاما فالعرو . االلتحا  بالفلك الغريب والتمرد الشائن على القيم احمللية 
يف وعي املرأة العربية وويداهنا وإذا كان تبين حقو  املرأة يعين التخلي عن أحدما فاخلاسر 
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سيكون حقو  املرأة وهذه املعادلة  جملها من شأهنا احا  الضرر يف قضايا املرأة العربية وهي 
 . اليت تعاين من خمتل  أشكال االستبداد

صل وعدم التمييز بني ممارسات البع  من املسلمني و روحات بع  الكتاب املتوااخللة  -
. املسلمني وبني قّيم اإلسالم وتعاليمه املستمدة من نصوص القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة

وقد اشارت العديد من الرموز النسائية إى الدين بوصفه مسؤوال عن تردي أوضاع املرأة يف العامل 
فقد أكدت الكاتبة فا مة املرنيسي أن اإلسالم أحد عوام لتخل  املرأة وعدم . العريب اإلسالمي

على حد  -إسهامها يف التنمية  ا يفرضه على املرأة من عزلة وحجاب جيعل  املرأة يف ييتو
 . 453دا ل العائلة -قوهلا

ام األبوي وتذهب الكاتبة ثريا الرتكي إى أن دور املرأة يف التنمية متدن عن الريل بسبب الن 
والعادات والتقاليد اجملتمعية ويقع الدين كجزء منها وهي أسباب رئيسية تؤدي لقهر املرأة 

 .454وتقلية مشاركتها يف التنمية

تركيز الغالب من احلركات واجلمعيات املعنية بقضايا املرأة يف العامل العريب اإلسالمي على  -
دعوة إى تصحيمل أوضاع املرأة يف جمتمعات، املفاهيم الغربية والعوملية ويعلها منطلقا لكل 

 .األساس لبنيته املعرفية -بكل األ ياف اليت تتبىن فهمه وتأويله –يشكل الدين 

إغفال الفوار  التاريية والفكرية والعقدية بني قضايا املرأة يف الغرب وبني قضايا املرأة يف العامل  -
 .اإلسالمي

 :من ثالثة مقاصد أساسية ال تنفك عنهاالر ية اإلسالمية ألي قضية تنطلق  -

ي لكل التفاعل االيتماع ر ية الكون ومناهج التفكري ومسالكال ي يمثل التوحيد : أوال
  .األفراد يف اجملتمع

                                                 
453 - Fatima Mernissi, The Muslim World ; Women Excluded from Development : USA: Overseas 

Development Council, 1976.p.p.1-5. 
هبثثثة نصثثثار وصثثثالح سثثثامل، مركثثثز دراسثثثات و ثثثوث الثثثدول الناميثثثة، القثثثاهرة، : ، القثثثيم االيتماعيثثثة ودو راملثثثرأة يف التنميثثثة، حتريثثثرثريثثثا الرتكثثثي - 454
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وتسليمه بضرورة  قيام اإلنسان خبالفة اهلل يف األرض يعتمد علىمبدأ وهو  االستخالف: ثانيا
ويستتبع ذلك تكلي  اإلنسان بضبة حركته . ضاري عليهاإعمارها واملسامة بإقامة البناء احل

 .وفق املنهج اإلهلي الثابت الذي حيدد ر يته وتصوراته لطبعة الدور الذي يقوم به يف الكون

وهذه . السنن اليت أودعها اهلل يف الكون واألنف  ليستقيم ن ام اخللق على هذه األرض: ثالثا
ولكنها يف اإلنسان واجملتمع ليست يربيات وال . واجملتمع القواين حتكم نوامي  الطبيعة واإلنسان

ومن هذه . حتميات بل هي قائمة على ا تيار اإلنسان وقدرته على التمييز بني اخلطأ والصواب
وأية مصادرة هلذه . السنن ا تالف الطبيعة األنثوية عن الذكرية  ا يكفل تكامل أدوار كل منهما

ي إى  لق نوع من الفوضى العارمة اليت ميكن أن هتدد الكيان السنن أو حماولة لتجاوزها ستؤد
 .البشري وبقائه على هذه األرض

نامجا عن  راديكالية لعالقة الريل واملرأة ودورما يف احلياة،وعلى هذا كان ظهور الر   ال
أحد  الل الريل للمرأة يشكلاستغعدم إدراك هذه املقومات يف البنية املعرفية الغربية، اليت تر  

إى األمر الذي أد  . التفاعالت االيتماعية وفهمهاكافة كأداة لتحليل   برز إشكال الصراعأ
اإلنسان واستنزاف  أدت إى موت االله وتدمري مستمر يف الر ية الغربية، نشوب حالة صراع

 .الطبيعة

القوة بينهما اليت ارتبطت بتطور عالقات  وقد انعك  ذلك على مفهوم املساواة بني الريل واملرأة
بة باملساواة إى ما إى انتقال حركة حترير املرأة من املطال بأشكاهلا املختلفة يف الواقع، ما أد 

يف مضمون الذكورة واألنوثة، وتأكيدها  اليت شككت باألنثوية أو التمركز حول األنثى،يسمى 
فهوم األمومة ونقدها واإلمكانات، و رحها مل على ارتبا هما بالثقافة والتنشئة ولي  القدرات

 .بني اجلنسني صراعورفعها لشعارات ال املستقلةنثوية األ ملفهوم األبوية ودعوهتا إى الثقافة

أساس توحيد اجلنسني يف ظل عالقة على شمل الريل واملرأة ت أما الر ية اإلسالمية فإهنا
اولياء بع  يأمرون  واملؤمنات بعضهم واملؤمنون ﴿ :الوالية اليت عربت عنها ااية الكرمية 
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فهذه ااية  .﴾ويؤتون الزكاة ويطيعون اهلل ورسوله باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة
حتكمها الرابطة اإلميانية يف إ ار األمة، وان املساواة بني االثنني هي  تؤكد أن احلياة العامة

 ية واملسؤولية واجلزاء، وهذهوتتمثل املساواة يف القيمة اإلنسانية واحلقو  االيتماع األصل،

استثناءات  املساواة تتأس  على وحدة األصل ووحدة املنل واحلساب يوم القيامة، أما ما ورد من
تكاملهما يف حتقيق  على هذه القاعدة، فمرده ا تالف االثنني يف بع  اخلصائة اليت ختدم

  .هوم القرآينلمساواة بينهما وفق املفل هو اإل ار الضابة لاالستخالف الذي ي 

 وعليه ميكن القول بأن االسالم وضع املرأة يف مكاهنا الطبيعي من حيث اإلنسانية

نتيجة  والتقدير واملنزلة وعدم ا تالفها مع الريل إ القا، كما أن ما منحه من حقو  مل يكن
أدوار  مؤثرات  اريية أو ثورات ايتماعية واقتصادية أو أزمات سياسية وصراعات مسلحة أو

  .ديدة مارستها املرأةي

على خمتل فاألصعدة من يتطلب التعرف على الر ية اإلسالمية حلقو  املرأة هذا اإلدراك املعريف و 
فهم اليت قطعها هذا ال القرآن الكرمي والسنة الصحيحة، ومن ث التعرف على املسريةمنطلقات 

للتمييز بني نصوص معصومة  ةوالثقافي التاريية وااليتماعية سياقاتهعلى مد  العصور وربطه ب
 .مطلقة ثابتة وبني أفهام بشرية نسبية حمدودة مرهتنة بعوامل ومتغريات عدة

على الرغم من أن اإلسالم قد ياء ليؤكد وحدة اجلنسني وانبعاثهما من نف  واحدة  يث 
جملتمعات،  يتساويان مساواة كاملة يف كرامتهما اإلنسانية، إال أن الثقافات الشعبية يف كثري من ا

كما هي احلال يف اجملتمع العريب، ظلت تنتقة من قدر املرأة و عل من  بيعة شقيقها الريل 
األمنوذج املثا  الذي يتم االحتكام إليه كمعيار أساسي يف حتديد ما هو حمبذ من  صائة 

 !.تمالعليها؛ ح  تكون أهالً لوصفها بالسواء والطبيعية واالك  وءات ينبغي أن تنسحب أيضاً 

لنصوص الشلرعية وجعلهلا حاكملة عللى أهمية االعتماد على صريح امن هنا يتبني لنا 
فلللالنا الشلللرعي لللله إطالقيتللله المفارقلللة . ختللللف التلللأويالت واالجتهلللادات ولللليس العكلللسم
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للزمللللان والمكللللان والبيئللللة واألعللللراف، أمللللا التللللأويالت والتفسلللليرات علللللى مكانللللة أصللللحابها 
نهللا تبقلى نسللبية محلدودة بإطللار األعلراف والبيئللات التلي وهللرت ال أواعترافنلا بالفضللل لهلم إ

 .فيها
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 المبحث الثالث
 التأويالت الواردة حول دية المرأة نموذجا 

تأثري العوامل املذكورة آنفثا مثن أعثراف وتقاليثد تتناول الدراسة يف هذا الفصل منوذيا تطبيقيا على 
وقثثد ا تثثارت الدراسثثة منوذيثثا . يا املثثرأةعلثثى كيفيثثة فهثثم النصثثوص الشثثرعية الثثواردة يف بعثث  قضثثا

 . واحدا وهو دية املرأة يف اإلسالم
فكي  مّت تفسري وتأويل النصوص الواردة فيه، وكي  ظهرت آثثار األعثراف والن ثرة السثائدة ا ثاه 

 .وما هي مديات هذه ااثار املرأة يف أقوال العلماء واملفكرين  
 الت من  ثالل دراسثة فقهيثة أصثوليه تسثتقرأ املقاصثد وستحاول الدراسة اإليابة على هذه التسا

الكليثثثثة للشثثثثريعة وتستحضثثثثر حاكميثثثثة النصثثثثوص القرآنيثثثثة واألحاديثثثثث الصثثثثحيحة علثثثثى األفهثثثثام 
 .والتأويالت الدائرة حوهلا
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 القصاص في النفس: أوال
بعث احلق سبحانه األنبياء والرسل  بادئ متفق على أساسياهتا، وقواعد ال تستقيم حيثاة  
عثثامل بغريهثثا، ومثثن ذلثثك دفثثع ال لثثم والعثثدوان علثثى الغثثري إحقاقثثا للحثثق وإشثثاعة للخثثري والفضثثيلة ال

 .اليت تكفلت  ا مجيع األديان السماوية ااتية من مشكاة واحدة
إال أن النفثثثوس تتفثثثاوت يف االسثثثتجابة لثثثداعي اخلثثثري واحلثثثق، وتتبثثثاين يف االلتثثثزام بأحكثثثام الشثثثريعة 

بثثني األفثثراد واجلماعثثات مثثن نزاعثثات و صثثومات قثثد تصثثل إى حثثد ومثثن ذلثثك مثثا حيثثدث . املثلثثى
وعلثثى هثثذا فقثثد سثثنت الشثثرائع السثثماوية . التعثثدي علثثى اا ثثرين، بثثل وإزهثثا  األنفثث  واألرواح

وتشثثثريع القصثثثاص أدعثثثى للزيثثثر وكثثث  األذ  عنثثثدما تستعصثثثي . القصثثثاص يف الثثثنف  ومثثثا دوهنثثثا
 .رتكاب هذه اجلرمية أو تلكنف  الفاعل عليه، وتنغلق أمامه دواعي الردع عن ا

وقد حّرم اهلل سثبحانه االعتثداء علثى األنفث  بغثري حق،بثل اعتثربه مثن أشثنع املفاسثد فهثي 
هتثثثدم املبثثثدأ األساسثثثي الثثثذي تقثثثوم عليثثثه من ومثثثة االسثثثتخالف والعمثثثران احلضثثثاري علثثثى األرض، 

ر هلثثا مثثن أسثثباب وهتثثدد األمثثن واالسثثتقرار، اللثثذان ال تقثثوم حضثثارة وال تنثثتعش بثثدوهنما مهمثثا تثثوف
 .النجاح

. ﴾وال تقتلثثوا الثثنف  الثيت حثثّرم اهلل إال بثاحلق  ﴿ :قثال تعثثاى
وقثثال يف موضثع آ ثثر يف سثثيا   455

احلديث عن حكم القتل يف الشريعة املوسوية واليت مل ختتل  فيها الن رة إى هذه اجلرميثة، واحلكثم 
نفسثا بغثري نفث  أو فسثثاد يف مثن أيثل ذلثك كتبنثا علثى بثين إسثرائيل أنثه مثن قتثل ﴿: علثى فاعلهثا

 .456 ﴾فكأمنا قتل الناس مجيعا األرض
وعلى أساس هذا التحرمي اإلهلي الصريمل يف الشرائع السماوية جلرمية االعتداء علثى الثنف  
واأل راف اليت مل تبمل بأي شكل من أشكال االعتثداء يف أيثة ديانثة، رتثب الشثارع علثى مرتكبيهثا 

 .ويناسبها ليكون أدعى للزير والردع وهو القصاصيزاءا دنيويا يتالءم مع اجلرمية 

                                                 
 .88: 14القرآن الكرمي، سورة اإلسراء . 181: 1القرآن الكرمي، سورة األنعام  -1

 .82: 8القرآن الكرمي، سورة املائدة  - 456
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 معنى القصاص
من معاين القصاص املساواة بإ ال ، والتتبع ومنه قة أثره  عىن تتبعه، ألن املقتة يتبثع   

ينايثثة اجلثثاين فيأ ثثذ مثلهثثا، يقثثال اقثثتة مثثن غرميثثه واقثثتة السثثلطان فالنثثا مثثن فثثالن أي أ ثثذ لثثه 
والقصثاص أن يفعثل بالفاعثل مثثل مثا . 457ب منثه قصاصثةقصاصه ويقال استقة فالن فالنثا  لث

والقصاص القود وقثد أقثة األمثري فالنثا مثن فثالن إذا اقثتة لثه منثه فجرحثه مثثل يرحثه . 458فعل
 .459أو قتله

والقصثثاص مثثأ وذ مثثن القثثة وهثثو القطثثع ويقثثال اقثثة احلثثاكم فالنثثا مثثن قاتثثل وليثثه فثثاقتة منثثه، 
قطعثثثت لثثثه مثثثن مالثثثك مثثثثل حقثثثه ووضثثثع ويقثثثال للمقثثثراض مقثثثة وقاصصثثثت فالنثثثا مثثثن حقثثثه إذا 

 .461وعليه فالقصاص املساواة بني اجلرمية والعقوبة. 460القصاص موضع املماثلة
وقد شرع القصاص يف القرآن املكي ابتداء مع أصول الدين وقواعده الثابتة فهو كلية من   

يثا ﴿: ىقثال تعثا. كليات الشريعة اليت ح  الشارع على احلفاظ عليها من ناحية الويثود والعثدم
أيها الذين آمنثوا كتثب علثيكم القصثاص يف القتلثى احلثر بثاحلر والعبثد بالعبثد واألنثثى بثاألنثى فمثن 
عفثثي لثثه مثثن أ يثثه شثثيئا فإتبثثاع بثثاملعروف وأداء إليثثه بإحسثثان ذلثثك ختفيثث  مثثن ربكثثم ورمحثثة فمثثن 

. 462 ﴾ولكم يف القصاص حياة يا أو  األلباب لعلكم تتقثون. اعتد  بعد ذلك فله عذاب أليم
 .، قاصدا إزها  روح اجملين عليه463واحلديث هنا ينحصر يف اجلرمية اليت يقدم عليها فاعلها عمدا

                                                 
، ص ه1025عبثثد الغثثين الثثدقر، دار القلثثم، دمشثثق، : ، حتقيثثقحتريثثر ألفثثاظ التنبيثثه، (ه141)ىي بثثن شثثرف بثثن مثثري النثثووي أبثثو زكريثثا حيثث - 457

268 . 
 .228، 2اجلرياين، مريع سابق، ج - 458
 . 262، 2القونوي، مريع سابق، ج - 459
حممثثد يثثرب األلفثثي، وزارة األوقثثاف : ، حتقيثثقعيالزاهثثر يف غريثثب ألفثثاظ الشثثاف، (ه842)أبثثو منصثثور حممثثد بثثن أمحثثد بثثن األزهثثر األزهثثري  - 460

 . 886، 2، جه1866والشئون اإلسالمية، الكويت، 
 .58م، 1644، وكالة املطبوعات، الكويت، مباحث يف التشريع اجلنائي اإلسالمي حممد فارو  النبهان،: يف معىن القصاص، أن ر - 461
 156-1:154القرآن الكرمي، سورة البقرة  - 462
وقال أبو بكر الرازي القتثل علثى . علماء يف أنواع القتل، فقال أبو حنيفة رمحه اهلل القتل على ثالثة أويه عمد و طأ وشبه العمدا تل  ال - 463

أمثثا العمثثد فهثثو مثثا تعمثثدت ضثثربه . ةسثثة أويثثه عمثثد وشثثبه عمثثد و طثثأ ومثثا أيثثري جمثثر  اخلطثثأ ومثثا لثثي  بعمثثد وال  طثثأ وال أيثثري جمثثر  اخلطثثأ
القتل وقصد إزهثا  احليثاة وهثي غثري حمسوسثة لقصثد أ ثذها فيكثون القصثد إى إزهثا  احليثاة بالضثرب بالسثالح الثذي هثو بسالح ألن العمد هو 
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واايثثات تشثثري إى أن القصثثاص هثثو التكثثافؤ بثثأن هُتثثدر و تُزهثثق روح اجلثثاين مقابثثل إزهاقثثه لثثروح  
لثى أحثد يف وعلى هذا فال تفضيل ألحد ع. اجملين عليه، وأن يكونا االثنني يف درية ومنزلة واحدة

 . 464إيراء القصاص
ولثثثي  مثثثثة  ثثثالف يف ويثثثثود حكثثثم القصثثثاص بثثثثني أهثثثل التثثثوراة كمثثثثا هثثثو يف أهثثثل هثثثثذه 

وكتبنثثثا علثثثيهم فيهثثثا أن الثثثنف  بثثثالنف  والعثثثني بثثثالعني واألنثثث  بثثثاألن  ﴿: قثثثال تعثثثاى. 465األمثثثة
 .466﴾واألذن باألذن، والسن بالسن واجلروح قصاص

رميثثثثثة االعتثثثثثداء العمثثثثثد علثثثثثى الثثثثثنف  وقثثثثثد يعثثثثثل الشثثثثثارع القصثثثثثاص عقوبثثثثثة أصثثثثثلية يف ي
واأل ثثثراف، إال أنثثثه شثثثرع كثثثذلك عقوبثثثة بدليثثثة أال وهثثثي العفثثثو كنثثثوع مثثثن التخفيثثث  والرتغيثثثب يف 

فمن عفي له من أ يه شيء فإتباع  ﴿ :قال تعاى. االرتقاء باملسلم إى مصاف العافني عن الناس
كان على بثين : " نهما قولهوروي عن ابن عباس رضي اهلل ع.  467﴾باملعروف وأداء إليه بإحسان

إسثثثثرائيل القصثثثثاص أو العفثثثثو ولثثثثي  بيثثثثنهم ديثثثثة يف نفثثثث  وال يثثثثرح فخفثثثث  اهلل عثثثثن أمثثثثة حممثثثثد 
 . 468.."بالدية

، فثثثثاملراد فلسللللفة القصللللاص فللللي التشللللريع ا سللللالمي علللللى العدالللللة والمسللللاواةوتقثثثثوم 
األمثثثم بالقصثثثاص يف هثثثذه اايثثثة وغريهثثثا، قتثثثل مثثثن قتثثثل كائنثثثا مثثثن كثثثان، ويف ذلثثثك رد علثثثى كثثثل 

فثثالعرب كانثثت تقتثثل  ثثن قتثثل مثثن مل . والطوائثث  الثثيت مل  عثثل العدالثثة واملسثثاواة أساسثثا للقصثثاص
يقتثثثل وتقتثثثل يف مقابلثثثة الواحثثثد مائثثثة افتخثثثارا واسثثثت هارا باجلثثثاه واملقثثثدرة فثثثأمر اهلل سثثثبحانه بالعثثثدل 

                                                                                                                                                 
ومثثن يقتثثل مؤمنثثا متعمثثدا فجثثزا ه :" يثثارح عامثثل يف ال ثثاهر والبثثا ن مجيعثثا ث املتعلثثق  ثثذا الفعثثل أحكثثام منهثثا املثثأث وذلثثك منصثثوص عليثثه يف قولثثه

 . 86، 21مريع سابق، ج املبسوط،السر سي، : أن ر." . 68: 0رة النساء ااية سو ..يهنم  الدا فيها
 قال أبو حنيفة وأبو يوس  وحممد وزفر وابن أيب ليلى وعثمان البثيت يقتثل املسثلم بالثذمي وقثال ابثن شثربمة والثثوري واألوزاعثي والشثافعي ال - 464

اجلصثاص، أحكثام : حول  الف العلماء يف املسألة، أن ر على سثبيل املثثال. يقتل وقال مالك والليث بن سعد إن قتله غيلة قتل به وإال مل يقتل
 .148، 1القرآن، مريع سابق، ج

 251، 1، جه1022عبد الغين عبد اخلالق، دار الكتب العلمية، بريوت، : حتقيق أحكام القرآن،الشافعي،  - 465
 . 08: 4القرآن الكرمي، سورة املائدة  - 466
 146-145: 2البقرة القرآن الكرمي، سورة  - 467
، 1وأن ر كذلك القر يب، مريع سابق، ج. 814، 2ابن اجلوزي، مريع سابق، ج. 286، 1، مريع سابق، جتفسري الطربيالطربي،   - 468

161. 



 281 

لثثو : قثثال واملسثثاواة وذلثثك بثثأن يقتثثل مثثن قتثثل وقثثد قتثثل عمثثر رضثثي اهلل عنثثه سثثبعة بريثثل بصثثنعاء و 
: الثذي يقثول فيثه عليثه الصثالة والسثالم وحديث الرسول . متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به مجيعا

 . 469"لو أن أهل السماء وأهل األرض اشرتكوا يف دم مؤمن ألكبهم اهلل يف النار" 
وعلى هذا ذهثب بعث  املفسثرين إى أن اايثة يف قثوم كثانوا إذا قتثل الريثل مثنهم عبثد قثوم آ ثرين 
مل يرضوا من قتيلهم بدم قاتله من أيل أنثه عبثد حث  يقتلثوا بثه سثيده وإذا قتلثت املثرأة مثن غثريهم 
ريال مل يرضوا من دم صاحبهم باملرأة القاتلة ح  يقتلوا ريال من رهثة املثرأة وعشثريهتا فثأنزل اهلل 

دون غثثريه هثثذه اايثثة فثثأعلمهم أن الثثذي فثثرض هلثثم مثثن القصثثاص أن يقتلثثوا بالريثثل الريثثل القاتثثل 
وباألنثى األنثى القاتلة دون غريها من الريال وبالعبد العبثد القاتثل دون غثريه مثن األحثرار فنهثاهم 

فقد كان أهل اجلاهلية فثيهم بغثي و اعثة للشثيطان فكثان . أن يتعدوا القاتل إى غريه يف القصاص
بثثه إال حثثرا تعثثززا  احلثثي إذا كثثان فثثيهم عثثدة ومنعثثة فقتثثل عبثثد قثثوم آ ثثرين عبثثدا هلثثم قثثالوا ال نقتثثل

لفضلهم على غريهم يف أنفسهم وإذا قتلت هلم امرأة قتلتها امرأة قثوم آ ثرين قثالوا ال نقتثل  ثا إال 
يثثثربهم أن العبثثثد بالعبثثثد واألنثثثثى بثثثاألنثى زيثثثرا هلثثثم عثثثن البغثثثي  470ريثثثال، فثثثأنزل اهلل هثثثذه اايثثثة

 .     والتعدي وترسيخا ملفهوم العدالة واملساواة
، أجمع العلملات عللى الة واملساواة الثابتة يف فلسفة القصاص اإلسالميوعلى أساس العد

، فالريثل واملثرأة مثن أصثل قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجلل دون تمييلز ألحلدهما عللى اآلخلر
وقد استدل . 471إنساين واحد تتكافأ دماءما، والنصوص الواردة يف ذلك مل تفر  بينهما يف ذلك

 . القصاص يف النف  بني الريل واملرأة، بالكتاب والسنة واإلمجاع والقياسالعلماء على املكافئة يف
وكتبنثثا علثثيهم فيهثثا أن الثثنف  ﴿ :أمثثا الكتثثاب فعمثثوم اايثثات الكرميثثة، ومنهثثا قولثثه تعثثاى  

يويثب قتثل الريثل احلثر بثاملرأة احلثرة مطلقثا وبثه :" يقول ابن العريب رمحه اهلل يف تفسريها. بالنف 

                                                 
 . 281، 2القر يب، املريع السابق، ج - 469
 .وما بعدها 122، 2مريع سابق، ج تفسري الطربي،الطربي،  - 470
إذا كان القتل عمدا وروي عن عطاء واحلسثن غثري  أجمعوا على القصاص بيه المرأة والرجل في النفسالفقهاء  ذكر ابن املنذر على أن - 471

ابثثن . 110، 2، ج(8فثثؤاد عبثثد املثثنعم، دار الثثدعوة، مصثثر، ط: ، حتقيثثقاإلمجثثاع، (ه815)أبثثو بكثثر حممثثد بثثن إبثثراهيم بثثن املنثثذر : أن ثثر. ذلثثك
 . 880، 6قدامة، املغين، مريع سابق، ج
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كتثثثب إى أهثثثل الثثثيمن   عليثثثه الصثثثالة والسثثثالمكمثثثا احتجثثثوا بثثثأن النثثثيب . "472..مثثثاءقثثثال كافثثثة العل
بثثأن يهوديثثا " كمثثا احتجثثوا . 473"وأن الريثثل يقتثثل بثثاملرأة..بكتثثاب فيثثه الفثثرائ  والسثثنن والثثديات

 .      474"رأسه بني حجرينصلى اهلل عليه وسلم رضخ رأس امرأة  جر فرضخ النيب 
اإلمجثاع علثى قتثل الريثل بثاملرأة، وتناقثل العلمثاء ذلثك، إال أن مثثة وعلى الرغم من انتشثار القثول ب 

، منهم علثّي، واحلسثن وعطثاء، والشثعيب 475 الف ظهر يف بع  الروايات عن عدد من املفسرين
 . 476ال يقتل الريل باملرأة إذا قتلها عمدا: الذي قال

اإلمثام الطثربي وال يبدو للمخالفني أدلة واضحة يف االحتجاج ملذهبهم سو  ما تعلثل بثه 
على عثدم ﴾واألنثثى بثاألنثى﴿ :ن االحتجثاج بقولثه تعثاىرمحه اهلل ملوقث  اإلمثام احلسثن البصثري مث

واايثة يف واقثع األمثر  ثارج حمثل النثزاع، فقثد نزلثت لتصثويب مثا  . وقوع القصاص بني الريثل واملثرأة
، والتجثثاوز والتعثثدي يف كثثان سثثائدا بثثني العثثرب يف اجلاهليثثة مثثن عثثدم املماثلثثة بثثني اجلرميثثة والعقوبثثة

                                                 
 .182، ص 2جمريع سابق، أبو بكر حممد بن عبد اهلل ابن العريب،  - 472
، 2فثثواز أمحثثد زمثثر ،  الثثد السثثبع، دار الكتثثاب العثثريب، بثثريوت، ج: حتقيثثق سثثنن الثثدارمي،، (288)أبثثو حممثثد عبثثد اهلل بثثن عبثثد الثثرمحن  - 473

أبثو عبثد اهلل حممثد بثن عبثد .208، 0سثابق، جالنسائي، مريع . 810، 10، مريع سابق، جصحيمل ابن حبان، (880)ابن حبان . . 206
، 1، جه1011مصثثثثطفى عبثثثثد القثثثثادر عطثثثثا، دار الكتثثثثب العلميثثثثة، بثثثثريوت، : ، حتقيثثثثقاملسثثثثتدرك علثثثثى الصثثثثحيحني، (ه028)اهلل النيسثثثابوري 

حممثد : حتقيثق، األحكلام دللةسبل السالم شرح بللو  الملرام مله أ، األمري الصنعاين، 56، 0أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، مريع سابق، ج. 888
حممثود : ، حتقيثقالسثيل اجلثرار املتثدفق علثى حثدائق األزهثار، الشثوكاين، . 208، 8، ج0عبد العزيز اخلو ، دار إحياء الثرتاث العثريب، بثريوت، ط

 008، 0إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، بريوت، ج
أبثثثو عبثثثد اهلل حممثثثد بثثثن يزيثثثد القثثثزويين . 012، 8شثثثيبة، مريثثثع سثثثابق، ج، مصثثثن  أبثثثن أيب (ه288)أبثثثن أيب شثثثيبة : أن ثثثر احلثثثديث يف - 474

، (824)أبثو حممثد عبثد اهلل بثن علثي بثن اجلثارود . 556، 2حممثد فثؤاد عبثد البثاقي، دار الفكثر، بثريوت، ج: ، حتقيثقسنن اين مايه، (ه248)
أبثثو يعفثثر أمحثثد بثثن . 218، 2، ج(ه1025فيثثة، بثثريوت، عبثثد اهلل عمثثر البثثارودي، مؤسسثثة الكتثثاب الثقا: ، حتقيثثقاملنتقثثى مثثن السثثنن املسثثندة
 . 162، 8، حتقيق، حممد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بريوت، جشرح معاين ااثار، (ه821)حممد بن سالمة الطحاوي 

علثثي بثثن حممثثد حممثثد بثثن . 281، 8جاالمثثري الصثثنعاين، مريثثع سثثابق، . 210، 12ابثثن حجثثر العسثثقالين، فثثتمل البثثاري، مريثثع سثثابق، ج - 475
 .861، 0، مريع سابق، جالسيل اجلرارالشوكاين، 

وروي هثثذا القثول كثذلك عثن عمثر بثثن عبثد العزيثز وعكرمثة إنثه ال يقتثثل الريثل بثاملرأة وإمنثا  ثثب . 012، 8ابثن أيب شثيبة، مريثع سثابق، ج -476
 .الدية، وروي كذلك عن أيب الوليد البايي واخلطايب
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مثثن  ثثاوز بعثث  العشثثائر باملطالبثثة بثثدم اثنثثني مثثن عشثثرية  -كمثثا أشثثرنا إى ذلثثك سثثابقا  -االسثثتيفاء
 .477.القاتل بدل قتيلهم الواحد، أو املطالبة بدم ريل بدل امرأة وهكذا

ويف أقثثثوال بعثثث  العلمثثثاء وتثثثأويالهتم مثثثا يشثثثري إى  بيعثثثة الن ثثثرة السثثثائدة للمثثثرأة آنثثثذاك 
يقثثثول الكاسثثثاين احلنفثثثي يف مناقشثثثته . رف الثثثذي امتثثثد أثثثثره إى تثثثأويالهتم رمحهثثثم اهلل يف ذلثثثكوالعثثث

 :ومعارضته ألقوال بع  العلماء القائلني باشرتاط التكافؤ واملساواة يف القصاص
وال يشرتط أن يكون املقتول مثل القاتل يف كمال الذات وهثو سثالمة األعضثاء، وال أن " 

الفضثثيلة فيقتثثل سثثليم األ ثثراف  قطثثوع األ ثثراف واألشثثل، ويقتثثل العثثامل يكثثون مثلثثه يف الشثثرف و 
واحلثثر بالعبثثد واملسثثلم  واللل كر بللاألنثىباجلاهثثل والشثثري  بالوضثثيع والعاقثثل بثثاجملنون والبثثالغ بالصثثيب 

واحلثر أفضثل مثن العبثد، لكثن التفثاوت يف الشثرف والفضثيلة ال مينثع …بالذمي الذي يؤدي اجلرميثة
تثثر  أن العبثثد لثثو قتثثل عبثثدا ث أعتثثق القاتثثل يقتثثل بثثه قصاصثثا وإن اسثثتفاد ويثثوب القصثثاص، أال 

 .478" ال كر يقتل باألنثى، وإن كان ال كر أفضل مه األنثىوكذا . فضل احلرية
ويتضثثمل مثثن عبثثارة الكاسثثاين،أنه علثثى الثثرغم مثثن قولثثه بالتكثثافؤ يف القصثثاص بثثني الريثثل 

عثدم اعتبثار التفاضثل يف القصثاص، فثالفوار  غثري  واملرأة إال أن تأويله هلذا الثرأي قثائم علثى أسثاس
معتربة بني اجلاين واجملين عليه وعلى هثذا فالقصثاص واقثع بثني الريثل واملثرأة كمثا هثو واقثع بثني احلثر 

 .والعبد وغريما ألن التفاضل عندهم غري معترب يف القصاص
مكافئثثا  ويثثر  ابثثن رشثثد احلفيثثد أن الشثثرط الثثذي جيثثب بثثه القصثثاص يف املقتثثول أن يكثثون

 وال كوريللة واألنوثيللةلثثدم القاتثثل، والثثذي ختتلثث  بثثه النفثثوس هثثو اإلسثثالم والكفثثر واحلريثثة والعبوديثثة 
والواحثثثد والكثثثثري واتفقثثثوا علثثثى أن املقتثثثول إذا كثثثان مكافئثثثا لثثثدم القاتثثثل يف هثثثذه األربعثثثة أنثثثه جيثثثب 

ن مثن ذكثر اخلثالف وأما قتل الثذكر بثاألنثى فثإ…القصاص، وا تلفوا يف هذه األربعة إذا مل  تمع
حكثى أنثثه إمجثاع إال مثثا حكثي عثثن علثي مثثن الصثثحابة وعثن عثمثثان البثيت أنثثه إذ قتثل الريثثل بثثاملرأة  
كثثان علثثى أوليثثاء املثثرأة نصثث  الديثثة، وحكثثى القاضثثي أبثثو الوليثثد البثثايي يف املنتقثثى عثثن احلسثثن 

                                                 
والتعثثوي  يف  الديثثة بثثني العقوبثثةعثثوض أمحثثد إدريثث ، : وأن ثثر كثثذلك بتفصثثيل أكثثثر. 884، 8سثثابق، ج، مريثثع تفسثثري الطثثربيالطثثربي،  - 477

 . 86م،ص 1651دار ومكتبة اهلالل، بريوت،  الفقه اإلسالمي املقارن،
 .285-284، 4م، ج1652، 2، دار الكتاب العريب، بريوت، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، (ه854)عالء الدين الكاساين - 478
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كله دليلله قلوي وهلو شلاذ ولالبصري أنه ال يُقتل الذكر بثاألنثى وحكثاه اخلطثايب يف معثامل السثنن 
وإن كثثثان يعثثثارض دليثثثل اخلطثثثاب ههنثثثا العمثثثوم الثثثذي يف قولثثثه  "واألنثلللى بلللاألنثى: "لقولللله تعلللالى

لكثن يد لثه أن هثذا اخلطثاب وارد يف غثري شثريعتنا " وكتبنثا علثيهم فيهثا أن الثنف  بثالنف :" تعثاى
لرجل بلالمرأة واالعتماد في قتل اوهي مسألة خمتل  فيها أعين هل شرع من قبلنا شرع لنثا أم ال 

  479هو النظر إلى المصلحة العامة
وقثثثد أشثثثار ابثثثن رشثثثد رمحثثثه اهلل يف هثثثذا، إى غالثثثب املسثثثائل الثثثيت تعلثثثل  ثثثا مثثثن قثثثال بعثثثدم ووقثثثوع 

كما أضثاف إليهثا مسثألة الن ثر يف املصثلحة العامثة، الثيت اسثتند إليهثا . القصاص بني الريل واملرأة
ترتتثب عليثه مفاسثد كثثرية، و سثائر ع يمثة، أمثا  ، فقثالوا أن قتثل الريثل480البع  مثن املعاصثرين

قتل املرأة فال ترتتب عليه مثل تلك اخلسثائر، وعليثه فثالن ر يف املصثلحة العامثة هثو احلكثم الفصثل 
 .يف وقوع القصاص من عدمه

بِيثثثَد أن ابثثثن رشثثثد رمحثثثه اهلل مل حيثثثدد ويثثثه املصثثثلحة العامثثثة يف عثثثدم إيقثثثاع القصثثثاص بثثثني الريثثثل  
. ال ينبغثثي إ ضثثاعه لتحقيثثق مصثثلحة عامثثة مثثن غريهثثا القصللاص توجيلله إلهلليأن واملثرأة،  اصثثة و 

كمثثثا أن فثثثتمل بثثثاب املصثثثلحة يف مسثثثألة مقثثثدرة كهثثثذه، جيثثثر إى القثثثول بوقثثثوع القصثثثاص مثثث  مثثثا 
حتققثت مصثلحة ذلثثك، والنثاس متفثاوتون يف منفعثثتهم للمجتمثع وفثق املصثثا ح واخلثدمات املقدمثثة، 

وهثثل يوقثثع ! س يف هثثذه األمثثور املتفاوتثثة والثثدريات املتباينثثة فهثثل يُوكثثل القصثثاص إى تقثثدير النثثا
وهثثل هثثذه الثثدريات واملصثثا ح اعتربهثثا الشثثارع يف !! القصثثاص عندئثثذ علثثى الوضثثيع دون الشثثري 

وهكثثذا تبقثثى عبارتثثه رمحثثه اهلل مبهمثثة يف سثثيا  فهثثم النصثثوص الشثثرعية دون حماولثثة !!. القصثثاص
نذاك واأل ذ بعني االعتبار  بيعة األعثراف السثائدة يف تلم  أو تفهم أوضاع اجملتمع وتراكماته آ

 .عصره حول املرأة

                                                 
-265، ص 2دار الفكثثر، بثثريوت، جبدايثثة اجملتهثثد وهنايثثة املقتصثثد، ، (ه868)أبثثو الوليثثد حممثثد بثثن أمحثثد بثثن حممثثد بثثن رشثثد القثثر يب  - 479

822 . 
ومثا  150م، 1664/ه1014دار السثالم للطباعثة والنشثر، مصثر،  الفقثه اجلنثائي يف اإلسثالم،أمري عبد العزيثز، : أن ر على سبيل املثال - 480

 .بعدها



 202 

إى ما نُقل عن علي رضي اهلل عنه  -يف حماولة إضفاء الشرعية عليها -واستندت هذه التأويالت 
واحلسن البصري من بعده أن الذكر إذا قتل األنثى فشاء أوليا هثا قتلثه ويثب علثيهم نصث  الديثة 

كامال، وهذا القول مل تثبت صحة نسبته إى علي رضي اهلل عنه أصال وتكلم فيه وإال فلهم الدية  
كمثثا ذُكثثر أن هثثذا قثثول عثمثثان البثثيت فإنثثه قثثال يف املثثرأة تقتثثل الريثثل عمثثدا إن . 481العلمثثاء كثثثريا

ألوليائثثه أن يقتلوهثثا وهلثثم يف ماهلثثا أيضثثا نصثث  الديثثة وإن كثثان هثثو الثثذي قتلهثثا فعليثثه القثثود ألن 
 482.ال ريال قتال ولو قتل ريل ريلني كان عليه القود والديةريلني لو قت

بعيلد ال يصلح عله عللي وقلد كلان  فالقول منسوب إى اإلمثام علثي، وعلثق عليثه السر سثي بأنثه
، ث جيب بإعطاء املال وعلثى هثذا لثو قتثل العبثد احلثر أفقه مه أن يقول القصاص لم يكه واجبا

 .483د املساواة بينهما يف احلياةعمدا واملرأة الريل فعليهما القصاص لويو 
الصللحيحة وضللع إلهللي منللزل، ال يمكلله إن األحكثثام الثثواردة يف القثثرآن الكثثرمي والسثثنة 

فهثو وضثع قثائم علثى مبثادئ الشثرع وتعاليمثه املبنيثة علثى املسثاواة والعدالثة بثني . تميير  وال تبديله
ذه املسثثألة نصثثوص مفارقثثة فالنصثثوص الثثواردة يف القثثرآن الكثثرمي حثثول هثث. النثثاس يف أرقثثى درياهتثثا

للمجتمعات البشرية اليت  ضعت يف كثري من األحيان ألوضاع تاريية معقثدة، رأت الريثل حمثور 
االهتمام والقيادة والرياسة، كما رأت يف املرأة حمور الضع  والقصور واحلاية إى احلماية من ِقبثل 

بشرية يف حماولة إدراك األحكثام  وعلى هذا فال خترج تلك التأويالت عن كوهنا ايتهادات. الريل
املنزلة واستخالص معانيها ومقاصدها، وهي يف ذلك كله ال ختثرج عثن كوهنثا وضثع بشثري وتثراكم 

 . تاريي جيري عليه الصواب واخلطأ ونسبية البيئة اليت أفرزته

                                                 
إال أنه ورد عثن بعث  الصثحابة كعلثي والتثابعني   ويقتل بها البر أجمعوا على أن العبد يقتل بالحر وأن األنثى تقتل بال كرقال ابن عبد  - 481

قال وال يثبت عه عللي لكله هلو كاحلسن البصري أن الذكر إذا قتل األنثى فشاء أولياءها قتله ويب عليهم نص  الدية وإال فلهم الدية كاملة 
أحثثد فقهثثاء البصثثرة ويثثدل علثثى التكثثافؤ بثثني الثثذكر واألنثثثى أهنثثم اتفقثثوا علثثى أن مقطثثوع اليثثد واألعثثور لثثو قتلثثه الصثثحيمل عمثثدا  ل عثمللان البتلليقللو 

كمثثا ذكثثر .165، 12ابثثن حجثثر، فثثتمل البثثاري، مريثثع سثثابق، ج: أن ثثر ذلثثك يف.."لويثثب عليثثه القصثثاص ومل جيثثب لثثه بسثثبب عينثثه أو يثثده ديثثة
 . 158، 5، مريع سابق، جنيل األو ارأن ر الشوكاين، . أن هذه الرواية وهم حم الشوكاين رمحه اهلل 

 .106، 8، ج2عبد اهلل نذير أمحد، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط: ، حتقيقخمتصر ا تالف العلماء، (821)الطحاوي  - 482
 .181، ص 21مريع سابق، ج  املبسوط،السر سي، ، - 483
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إجماا ال ينبمي رد  بناتا على استناد  إلى أما اإلمجاع الذي تناقله مجهور العلماء فهو 
: ومثثن ذلثثك قولثثه تعثثاى. نصللوص صللحيحة صللريحة المعنللى توافللل مبللادل ا سللالم وتعاليملله

إن هثذه ﴿ :، وقولثه تعثاى484﴾إمنثا املؤمنثون أ ثوة﴿ :وقولثه تعثاى اايثة.. وكتبنثا علثيهم فيهثا﴿
يثثا أيهثثا النثثاس إنثثا  لقنثثاكم مثثن ذكثثر وأنثثثى ويعلنثثاكم  ﴿ :، وقولثثه تعثثاى485﴾أمثثتكم أمثثة واحثثدة

إى غثثري ذلثثك مثثن آيثثات أكثثدت علثثى . 486﴾عثثارفوا إن أكثثرمكم عنثثد اهلل أتقثثاكمشثثعوبا وقبائثثل لت
 . املساواة املطلقة بني الناس كافة، وأن ال تفاضل إال بالتقو 

املؤمنثثثون تتكافثثثأ دمثثثا هم ويسثثثعى بثثثذمتهم  ﴿ :قولثثثهصثثثلى اهلل عليثثثه وسثثثلم كمثثثا روي عثثثن النثثثيب 
ه اهلل علثى هثذا احلثديث، حثديث وقد أ لق الشوكاين رمحث. 487﴾أدناهم وهم يد على من سواهم

 :اإلسالم، يقول يف ذلك
حديث اإلسالم يعلو وال يعلى عليه وهو وإن كان فيه مقال لكنه قد علقه البخاري يف " 

ال فر  بني الشثري  ..املؤمنون تتكافأ دما هم أي تتساو  يف القصاص والديات: صحيحه، قوله
 . 488"ه المفاضلة وعدم المساواةبخالف ما كان عليه ال اهلية موالوضيع يف الدم 

 ( فيما دون النفس (القصاص في األطراف: ثانيا
وكتبنا علثيهم فيهثا أن الثنف  بثالنف  والعثني ﴿: قال تعاى يف شرع القصاص يف األ راف 

 .489﴾بالعني واألن  باألن  واألذن باألذن والسن بالسن واجلروح قصاص
وقد ثبت ذلك باايثة الكرميثة ي األطراف، أجمع أهل العلم على جريان القصاص فوعلى هذا 

 490املشثثار إليهثثا، وباحلثثديث أن بنثثت النضثثر بثثن أنثث  كسثثرت ثنيثثة ياريثثة فعرضثثوا علثثيهم األرش
                                                 

  12: 06حلجرات القرآن الكرمي، سورة ا - 484
  62: 21القرآن الكرمي، سورة األنبياء  - 485
  18: 06القرآن الكرمي، سورة احلجرات  - 486
، (828)أبثثو عبثثد الثرمحن أمحثثد بثن شثثعيب النسثثائي . 58، 0ج. 228، 1مريثثع سثابق، ج فثثتمل البثاري،ابثن حجثثر، : أن ثر احلثثديث يف - 487

أبثثو يعفثثر أمحثثد بثثن حممثثد . 20، 5، جه1021، 2بثثة املطبوعثثات اإلسثثالمية، سثثوريا، طعبثثد الفتثثاح أبثثو غثثدة، مكت: ، حتقيثثقاجملتثثم مثثن السثثنن
السثيد : ، حتقيثقسثنن الثدارقطين، (858)أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين . 162، 8، مريع سابق، جشرح معاين ااثار، (821)الطحاوي 

 . 188، 2لنيسابوري، مريع سابق، جاحلاكم ا. 181، 8، جه1851عبد اهلل هاشم املدين،دار املعرفة، بريوت، 
 . 188، 4، مريع سابق، جنيل األو ارالشوكاين،  - 488
 08: 8القرآن الكرمي، سورة املائدة  - 489
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فأبوا إال القصاص فجاء أ وها أن  بن النضر فقال يا رسول اهلل تكسر ثنية الربيثع والثذي بعثثك 
يثا أنث  كتثاب اهلل القصثاص، قثال فعفثا " :عليثه الصثالة والسثالمباحلق ال تكسثر ثنيتهثا، فقثال النبي

 . 491"إن من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل ألبره عليه الصالة والسالمالقوم فقال النيب 
ومن هنا أمجع املسثلمون علثى يريثان القصثاص فيمثا دون الثنف  إذا أمكثن وألن مثا دون 

وقثثد اشثثرتط العلمثثاء . الثثنف  كثثالنف  يف احلايثثة إى حف ثثه بالقصثثاص فكثثان كثثالنف  يف ويوبثثه
أحثثثدها أن يكثثثون عمثثثدا، وأن يكثثثون اجملثثثين عليثثثه مكافئثثثا : جلريثثثان القصثثثاص فيهثثثا شثثثروط ةسثثثة

للجثاين  يثث يقثاد بثثه لثو قتلثه، وأن يكثثون الطثرف متسثاويا للطثرف فثثال يؤ ثذ صثحيمل بأشثثل وال  
يسثثار وال كاملثة األصثابع بناقصثة وال أصثلية بزائثدة، واالشثثرتاك يف االسثم اخلثاص فثال تؤ ثذ ميثني ب

 . 492".…يسار بيمني، وإمكان االستيفاء من غري حي  
تقثاد املثرأة مثن الريثل يف :" حيثث يقثول أي عن عدد من الصثحابة، ومثنهم عمثروقد روي هذا الر 

والشثافعية  494وذهثب عامثة اجلمهثور مثن املالكيثة. 493"كل عمد يبلغ نفسه فما دوهنا من اجلثراح
على أساس عمثوم اايثات  الرجل والمرأة في األطرافالقول بوقوا القصاص بيه واحلنابلة إى 

 .   القرآنية الكرمية اليت مل تفر  بني األ راف والنفوس يف ويوب القصاص
كمثثا . وذكثثر البيهقثثي أن السثثنة مضثثت فيمثثا بلغثثه بثثذلك أن الريثثل إذا فقثثأ عثثني املثثرأة فقئثثت عينثثه

 : أورد قول عبد الرمحن بن أيب الزناد
ائنا الثذين ينتهثي إى قثوهلم مثنهم سثعيد بثن املسثيب وعثروة بثن كان من أدركت من فقه" 

يقوللون أهنم كانوا …الزبري والقاسم بن حممد وأبو بكر بن عبد الرمحن و ارية بن زيد بن ثابت 

                                                                                                                                                 
 .أن ر يف تعري  األرش ملحق املصطلحات - 490
األمثثثري  .28، 5البيهقثثثي، مريثثثع سثثثابق، ج. 24، 5النسثثثائي، مريثثثع سثثثابق، ج. 1181، 0ج. 161، 2البخثثثاري، مريثثثع سثثثابق، ج - 491

 . 142، 4، مريع سابق، جنيل األو ارالشوكاين، . 202، 8مريع سابق، ج سبل السالم،الصنعاين، 
 . وما بعدها 5،281، جه1028دار الفكر، بريوت، املغين يف فقه اإلمام امحد بن حنبل، ابن قدامة املقدسي،  - 492
البيهقثي، مريثع  :وأن ثر. وإبثراهيم وأبثو الزنثاد عثن أصثحابه قثالوا بثهعمثر بثن عبثد العزيثز ، وذكثر أن 2820، 1البخاري، مريثع سثابق، ج - 493

 . 86، 5سابق، ج
حممثد فثؤاد : ، تمو ثأ مالثكمالثك بثن أنث  األصثبحي، : أن ثر". فنف  املرأة احلرة بنف  الريثل احلثر ويرحهثا جبرحثه:" قال اإلمام مالك - 494

 . 548، 2عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ج
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المرأة تقاد مه الرجل عينا بعيه وأذنا بإذن وكل شيت مه ال راح على ذلك وإن قتلها قتلل 
 495"… بها

النصثوص، وأقثوال الصثحابة ومجثع مثن التثابعني يف تأويلهثا، إال وعلى الرغم من ورود تلك 
أن علماء احلنفية  الفوا يف ذلك، فقالوا أرش يراحثات النسثاء علثى النصث  مثن أرش يراحثات 

 .الريال
، يقثثول ابثثن حجثثر يف التكللافا معتبللر فللي األطللرافوقثثد انفثثرد علمثثاء احلنفيثثة  ثثذا التأويثثل فقثثالوا 

يثثة فيمثثا دون الثثنف  واحثثتج بعضثثهم بثثأن اليثثد الصثثحيحة ال تقطثثع  ثثال  احلنف:" تبيثثان مثثوقفهم
 .496"باليد الشالء خبالف النف  فان النف  الصحيحة تقاد باملريضة اتفاقا

قثثثثال علما نثثثثا رمحهثثثثم اهلل ال جيثثثثري :" ويؤكثثثثد السر سثثثثي رمحثثثثه اهلل موقثثثث  علمثثثثاء احلنفيثثثثة بقولثثثثه
لثة بثني  ثرف الريثل و ثرف املثرأة فثال مماث. 497… .."القصاص بني الريال والنساء يف األ ثراف

يف املنفعثة وال يف البثدل واملماثلثثة معتثربة يف القصثثاص يف األ ثراف بثثدليل أن الصثحيحة ال تسثثتوِف 
 . بالشالء للتفاوت بينهما يف البدل واملنفعة

وي هر من عبارات السر سي رمحه اهلل أن التفاوت والنقصان بني أ راف الريل واملرأة لي  ملعثىن 
هو احلال يف التفاوت بثني اليثد الصثحيحة والشثالء، وإمنثا كثان التفثاوت ملعثىن حكمثي  حسي كما

… فال ويه لتمكنه من االستيفاء بطريق إسقاط البع  وال بطريثق البثدل
فنقصثان املثرأة عثن ..498

مينع من استيفاء القصاص، يف حثني أن الشثلل سثبب حسثي  سب  حكميالريل عنده رمحه اهلل 
 !. القصاصال مينع من استيفاء 

قيللاس علدم المسللاواة : وقثد احثتج علمثاء احلنفيثثة رمحهثم اهلل هلثذا املوقثث   سثائل، أبرزهثا
 . في األطراف على عدم مساواة دية المرأة لدية الرجل 

                                                 
مريثع سثابق،  نيثل األو ثار،الشثوكاين، . 210، 12، مريثع سثابق، جفثتمل البثاريوأورده ابثن حجثر، . 02، 5البيهقي، مريثع سثابق، ج - 495

 . 112، 4ج
 .210، 12ابن حجر، املريع السابق، ج - 496
 181، 21مريع سابق، ج املبسوط،السر سي،  - 497
 181، 21السر سي، املريع السابق، ج: أن ر - 498
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 :فقد ورد عن أيب يوس  رمحه اهلل قوله 
 ثا ال قصاص بني الريال والنساء يف العمد إال يف النف  فإن ريال لثو قتثل امثرأة قتثل "  

وأملا ملا دون اللنفس فلليس بينهملا قصلاص وفيله األر  حتلى . وكذلك لو قتلته امثرأة قتلثت بثه
لو قطع رجل يد امرأة أو رجلهلا أو إصلبعا مله أصلابعها أو شل ها موضلحة وذللك كلله عملد 

، وكثثان يف ذلثثك األرش إال يف الثثنف  أو كانللت هللي فعلللت ذلللك بلله لللم يكلله بينهمللا قصللاص
ديلاتهه ألن    جراحتهه على النصف مه أر  جراحات الرجلالوأر  اصة ففيها القصاص، 

، لثو قطثثع ريثل يثثد امثرأة كثثان عليثه نصثث  ديتهثا وديتهثثا ةسثثة عللى النصللف ملله ديلات الرجللال
 .499"آالف فيكون عليه ألفان وةسمائة أو ةسة وعشرون بعريا

 مثثن واملتأمثثل يف هثثذه املسثثألة، يثثدرك أن بعثث  العلمثثاء قثثد وقعثثوا يف مسثثألة يثثرت الكثثثري
التأويالت البعيدة عن نصوص الشارع املتضافرة على املسثاواة يف القصثاص بثني الريثل واملثرأة دون 

فالثثذين قثثالوا بثثأن ديثة أ ثثراف املثثرأة علثثى النصثث  مثثن أ ثثراف الريثثل . تفرقثة بثثني الثثنف  ومثثا دوهنثثا
 . جدلية القياس على القياسقياسا على دية النف  وقعوا يف 

أال يكثثثون فرعثثثا ألصثثثل آ ثثثر  عثثثىن أال ( املقثثثي  عليثثثه)حكثثثم األصثثثل  وقثثثد اشثثثرتط األصثثثوليون يف
وحكثم تنصثي  ديثة . يكون حكما ثابتا بالقياس بل ينبغثي أن يكثون احلكثم ثابتثا بثنة أو إمجثاع

حكم ثابت بالقياس على املثرياث والشثهادة عنثد  -كما ستعرضه الدراسة الحقا بإذن اهلل  –املرأة 
فاألصثثل الثثذي قثثاس عليثثه احلنفيثثة تنصثثي  ديثثة األ ثثراف هثثو يف العديثثد مثثن العلمثثاء، وعليثثه فهثثو 

 (وعلثى تنصثي  مثرياث وشثهادة املثرأة إمثا أن تكثون يف األصثل األول. حقيقتثه فثرع ألصثل آ ثر

الثذي يثراد إحلاقثه بثه، وإمثا أال تكثون، فثاألمر ( دية األ ثراف)ويف الفرع األ ري ( املرياث، الشهادة
، فإن احتدن فذكر الوسثة الثذي هثو أصثل يف ة في القياسييهأن تتحد العل: ال يرج عن حالتني

أو أال تتحثد . قياس وفثرع يف آ ثر، ضثائع إلمكثان  رحثه وقيثاس أحثد الطثرفني علثى األ ثر بثدون
العلثثة يف القياسثثيني، فتكثثون هنثثاك علثثة أساسثثية محثثل الفثثرع األول مثثن أيلهثثا علثثى األصثثل وعلثثى 

 ثثثري علثثثى الفثثثرع األول ال يسثثثلم بنثثثاءا علثثثى أن العلثثثة األ ثثثري، والعلتثثثان خمتلفتثثثان وقيثثثاس الفثثثرع األ

                                                 
 .186-185، دار املعرفة، بريوت، ص اخلراج   يعقوب بن إبراهيم،أبو يوس - 499



 208 

األساسية اليت مجعت بينه وبني أصله غري مويودة يف الفثرع األ ثري والقيثاس عليثه بنثاءا علثى العلثة 
الثانية ال يسلم أيضثا ألهنثا غثري معتثربة يف األول، فالقيثاس علثى القيثاس يف هثذه الصثورة ال يسثلم، 

 .  500نابلة والبصري واملالكيةوهو رأي عامة األصوليني غري احل
فاحلنفيثثثثثة يف هثثثثثذه املسثثثثثألة، قاسثثثثثوا تنصثثثثثي  ديتهثثثثثا علثثثثثى تنصثثثثثي  نصثثثثثيبها يف املثثثثثرياث  

والشثثهادة، ث إهنثثثم قاسثثوا تنصثثثي  ديثثثة أ رافهثثا علثثثى تنصثثي  ديتهثثثا فجعلثثثوا الفثثرع أصثثثال لقيثثثاس 
لثرأي بنثاءا علثى على الرغم من عدم قوهلم  ذا النوع من القياس، ولعلهثم ذهبثوا إى هثذا ا. يديد

 . قوهلم بالتنصي  يف دية النف  عموما
، فالمماثلللة شللرو فللي وجللوب القصللاص ومثثن األدلثثة الثثيت اسثثتندوا إليهثثا كثثذلك، املماثلثثة

بليه الل كور وا نلاث فيملا  وال توجلد مماثللة فيما دون النفس، ويسللك بهلا مسللك األملوال
د و ثثريف عبثثدين لتعثثذر املماثلثثة فثثال قثثود يف  ثثريف ريثثل وامثثرأة و ثثريف حثثر وعبثث. 501دون الللنفس

وهثثذا هثثو : بثثدليل ا ثثتالف ديثثنهم وقيمثثتهم واأل ثثراف كثثاألموال، ويعلثثق علثثى ذلثثك ابثثن عابثثدين
املشهور لكن يف الواقعات لو قطعت املرأة يد ريل كان له القود ألن الناقة يستويف بالكامل إذا 

علمثثاء احلنفيثثة رمحهثثم  ومل حيثثدد. 502رضثثي صثثاحب احلثثق فثثال فثثر  بثثني حثثر وعبثثد وال بثثني عبثثدين
 .  اهلل مفهوم نقة أ راف املرأة عن أ راف الريل أو نفسها عن نفسه

واحثثتج احلنفيثثة بثثأن القصثثاص مبثثين علثثى املسثثاواة يف املنفعثثة والقيمثثة وهثثذه املسثثاواة ال تويثثد ال يف 
لريثثل املنفعثثة وال يف القيمثثة بثثني يثثراح الريثثل ويثثراح املثثرأة، فثثال جيثثري القصثثاص يف الشثثجاج بثثني ا

 . 503واملرأة ألن مبناه املساواة يف املنفعة والقيمة ومل تويد

                                                 
، املمهثدات املقثدمات، (822)لن رشثد الكبثري . 086، 2، مريع سابق، جاملعتمدأبو احلسني البصري، : أن ر يف القياس على القياس - 500
 . 188، 2، مريع سابق، جحولإرشاد الفالشوكاين، . 1م، ج1655/ ه1025حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، : ت

 .81، 4الكاساين،مريع سابق، ج - 501
 .وما بعدها 880، 1ابن عابدين، مريع سابق، ج - 502
 .  880، ص 1ابن عابدين، املريع السابق، ج - 503
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 دية المرأة: ثالثا

والديثة . الدية مأ وذة يف اللغثة مثن ودي، فيقثال وديثت القتيثل أديثة ديثة إذا أعطيثت ديتثه 
واحثثدة الثثديات مثثأ وذة مثثن الثثودي وهثثو اهلثثالك يقثثال أود  فثثالن إذا هلثثك فلمثثا كانثثت تلثثزم مثثن 

 .    ذلكاهلالك ءيت ب
ومثثا كثثان ملثثؤمن أن يقتثثل مؤمنثثا إال  طثثأ ومثثن  ﴿ :وقثثد يثثاء لفثثظ الديثثة يف القثثرآن الكثثرمي يف اايثثة

قتل مؤمنثا  طثأ فتحريثر رقبثة مؤمنثة وديثة مسثلمة إى أهلثه إال أن يصثدقوا فثإن كثان مثن قثوم عثدو 
إى أهلثه  لكم وهو مؤمن فتحريثر رقبثة مؤمنثة وإن كثان مثن قثوم بيثنكم وبيثنهم ميثثا  فديثة مسثلمة

 . 504﴾وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة من اهلل وكان اهلل عليما حكيما
. 505الدية مصدر ود  القاتل املقتول إذا أعطى وليه املثال الثذي هثو بثدل الثنف : يف االصطالح
وعليثثه . 506الديثثة املثثال الوايثثب باجلنايثثة علثثى اجلثثاين يف نفثث  أو  ثثرف أو غريمثثا: وقثثال بعضثثهم

فالديثثة اسثثم  ثثاص يف بثثدل الثثنف ، وءثثى بثثدل الثثنف  عقثثال أيضثثا ألهنثثم كثثانوا اعتثثادوا ذلثثك مثثن 
اإلبل فكانوا يأتون باإلبل ليال إى فناء أولياء املقتول فيعقلوهنا فتصبمل أولياء القتيل واإلبل معقولثة 

 .    507بفنائهم فلهذا ءوه عقال
القصثثاص يف املعثثىن دون الصثثورة فالقصثثاص معثثىن وصثثورة، : ومثثن املعاصثثرين عرّفهثثا أبثثو زهثثرة بأهنثثا

معثثىن هثثثو القثثثود يف االعتثثثداء علثثثى الثثثنف  وقطثثثع العضثثثو يف االعتثثثداء علثثثى األ ثثثراف، والقصثثثاص 
 .508صورة هي الدية أو أرش اجلرح أي تعويضه

، وقثد تكثون بدليثة كمثا يف 509والدية قد تكون عقوبثة أصثلية كمثا يف اجلثرائم غثري العمديثة
: فالديثة  ثب يف حثالتني.  يسقة فيها القصاص أو ميتنع تطبيقه فيستعاض عنه بالديثةاجلرائم اليت

                                                 
 .62: 0القرآن الكرمي، سورة النساء  - 504
 .268، 2القونوي، مريع سابق، ج. 102، 2اجلرياين، مريع سابق، ج: أن ر - 505
 . 808، 2املناوي، مريع سابق، ج - 506
 . 86، 21مريع سابق، ج املبسوط،السر سي،  - 507
 .818دار الفكر العريب، بال تاريخ،  والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، اجلرميةحممد أبو زهرة،  - 508
 .يف تعري  اجلرمية العمدية رايع ملحق املصطلحات - 509



 204 

يف حالة القتل العمد الذي يستويب القصاص، ولكنه ميتنع عنه لسبب مثن األسثباب، ويف حالثة 
 .اجلرائم غري العمدية اليت ال تستويب القصاص أصال

 نبذة عن نشأة نظام الدية

ل ظهثور اإلسثالم بأمثد بعيثد، إال أن ذلثك كثان وفثق أعثراف عرفت بع  القبائل الديثة قبث
ويثثذهب بعثث  املثثؤلفني إى أن . مل ختثثل يف كثثثري مثثن األحيثثان مثثن وقثثوع بعثث  ال لثثم واإليحثثاف

فقثثد ورد األ ثثذ بالديثثة يف . معرفثثة اجملتمعثثات بن ثثام الديثثة يعثثود إى العهثثد البثثابلي ور ثثا قبلثثه بقليثثل
إال أنثه فثر  . تثداء علثى األ ثراف بالضثرب أو اجلثرح أو الكسثرقانون محورايب يف حتديثد يثزاء االع

بني األحرار والعبيثد، فقثد أ ثذ  بثدأ القصثاص لكثل اجلثرائم الثيت تقثع يف حثق األحثرار، أمثا العبيثد 
 .فقد أ ذ فيه بن ام الدية

وعثثرف قثثدماء اليونثثان كثثذلك مبثثدأ التصثثا ح يف اجلثثرائم علثثى مثثال يقدمثثه اجلثثاين للمجثثين  
ومثثع . وكثثان املثثال يتلثث  عنثثدهم  سثثب حالثثة اجملثثين عليثثه ومكانتثثه االيتماعيثثة. ليائثثهعليثثه أو أو 

بثثثواكري القثثثرن السثثثابع املثثثيالدي أصثثثبمل ذلثثثك قانونثثثا رءيثثثا يفثثثرض  ويبثثثه املبلثثثغ الثثثذي جيثثثب دفعثثثه 
 . 510للمعتد  عليه مقابل تنازله عن حقه يف القصاص أو االنتقام

لن ثثام وفثثق أعثثراف معينثثة خمتلفثثة زمانثثا ومكانثثا، ث إن اجملتمعثثات املتالحقثثة توارثثثت هثثذا ا
واحلضثر هثم سثكان املثدن الكبثرية واملنثا ق الزراعيثة والثذين . ومنها عرب اجلاهلية مثن بثدو وحضثر
أما السواد األع م منهم فقثد كثانوا مثن البثدو الثذين اعتثادوا . ال يشكلون إال قلة من نسبة العرب

ولعثل تلثك السثمات الثيت رافقثت حيثاهتم، ولثدت فثيهم . حياة التنقل والرتحثال  لبثا للمثاء والكثأل
نوعثثا مثثن الثثروح العدائيثثة ال تكثثاد هتثثدأ لتثثثور مثثن يديثثد، مؤيجثثة نثثريان احلثثروب والصثثراعات فيمثثا 

ومل يكثن العثرب آنثذاك حمكثومني بسثلطة مركزيثة تفثرض . بينهم واليت استمر بعضثها سثنوات  ويلثة
 . عليهم قانون معني أو ن ام ما

د تعثارفوا علثى مثا ميكثن تسثميته قثوانني عرفيثة، ن مثت هلثم سثبل العثيش فيمثا بيثنهم وعلى هثذا فقث
وقد متسكت تلك القبائل العربية  ذه الن م البسيطة القائمة علثى أسثاس تقثدي  . إى حد معني

                                                 
 .102 ،101حممد فارو  النبهان، مريع سابق، ص  - 510
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وتعثين أن القاتثل  القتلل أنفلى للقتلل،ومن تلك الثن م اصثطالحهم علثى أن . رابطة الدم والعشرية
ومثثثن هنثثثا نشثثثأ عنثثثدهم ن ثثثام . ي ال تقثثثع يرميثثثة أ ثثثر  يثثثذهب ضثثثحاياها أبريثثثاءجيثثثب أن يقتثثثل كثثث

األ ذ بالثثأر والثذي اتسثم بكثثري مثن م ثاهر العنث  والقسثوة وال لثم يف غالثب األحيثان، ممثا كثم 
 .511عنه حروب  احنة عرفت بأيام العرب

قبائثل ومل يعرف العرب يف اجلاهلية ن ام القصاص  فهومه يف اإلسالم، بل كانت بع  ال
فالقصاص مل يكثن قائمثا . ال ترضى بالواحد مقابل قتيلهم، وكذا يف اجلروح كانوا يطالبون بالزيادة

عندهم على أساس املماثلة بني اجلرمية والعقاب بقدر ما هثو قثائم علثى التفاضثل والتمييثز الطبقثي 
 .الذي مل تكن تن مه عالقة ثابتة أو قاعدة مطردة

تعرتف  بدأ األ ذ بالدية، فقد كان املبدأ املتبع هثو القصثاص، أما الشريعة املوسوية، فلم 
النف  بالنف  والعني بالعني والسن بالسن، ويد بيد وريل بريثل وحثر   ثر  ويثرح جبثرح ورض 

أنثثثه   فقثثثد روي عثثثن ابثثثن عبثثثاس. 512بثثثرض، فالعقوبثثثة توقثثثع علثثثى اجلثثثاين وحثثثده وإن كثثثان حيوانثثثا
كتثثب : فثثيهم الديثثة فقثثال اهلل عثثز ويثثل هلثثذه األمثثةكثثان يف بثثين إسثثرائيل القصثثاص ومل يكثثن :قثثال

علثثثيكم القصثثثاص يف القتلثثثى احلثثثر بثثثاحلر والعبثثثد بالعبثثثد واألنثثثثى بثثثاألنثى فمثثثن عفثثثي لثثثه مثثثن أ يثثثه 
فقد كتب على أهثل التثوراة مثن قتثل نفسثا بغثري نفث  .. ااية، فالعفو قبول الدية يف العمد..شيء

ديثثة وفثثرض علثثى أهثثل اإلكيثثل أن يعفثثى عنثثه وال حثثق أن يقثثاد  ثثا وال يعفثثى عنثثه وال يقبثثل منثثه ال
إن شثثثثاء قتثثثثل وإن شثثثثاء أ ثثثثذ الديثثثثة وإن شثثثثاء  صثثثثلى اهلل عليثثثثه وسثثثثلميقتثثثثل ور ثثثثة ألمثثثثة حممثثثثد 

 .    513..عفى

                                                 
، 8م، بثثريوت،  ج1661/ه1012،دار النهضثثة العربيثثة، املوسثثوعة اجلنائيثثة يف الفقثه اإلسثثالميأمحثثد فتحثي  نسثثي، : للمزيثد حثثول ذلثثك - 511
 .وما بعدها 82
 .قتلأهنم أيازوا الدية يف ال( اجملددون األحرار يف اليهودية)وروي عن الفريسيني . 84-21/12سفر اخلروج، . 20/11سفر التثنية،  - 512
. 112، 2، مريثثثثع سثثثثابق، جتفسثثثثري الطثثثثربيالطثثثثربي، : وأن ثثثثر كثثثثذلك. 245-241، 1، مريثثثثع سثثثثابق، جأحكثثثثام القثثثثرآنالشثثثثافعي،  - 513

 . 161، 1القر يب، مريع سابق، ج
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 النصوص الواردة في دية المرأة

ومثثثا كثثثان ملثثثؤمن أن يقتثثثل  ﴿ :ورد ذكثثثر الديثثثة يف القثثثرآن الكثثثرمي يف موضثثثعني، قثثثال تعثثثاى 
ل مؤمنا  طأ فتحرير رقبة مؤمنة وديثة مسثلمة إى أهلثه إال أن يصثدقوا فثإن  مؤمنا إال  طأ ومن قت

كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثا  فديثة 
بثثة مثثن اهلل وكثثان اهلل مسثثلمة إى أهلثثه وحتريثثر رقبثثة مؤمنثثة فمثثن مل جيثثد فصثثيام شثثهرين متتثثابعني تو 

 . 514﴾ماعليما حكي
واآلية لم تميز بيه دية المرأة أو الرجلل مطلقلا، بلل جلاتت عاملة فلي توصليف وقلوا  

: كمثا تضثمنت بعث  األحكثام اخلاصثة  ثذه اجلرميثة، ومنهثا. جريمة القتل الخطلأ غيلر المتعملد
ويثثوب حتريثثر رقبثثة مؤمنثثة، وإعطثثاء الديثثة ألوليثثاء اجملثثين عليثثه وذلثثك إن كثثان مؤمنثثا وأهلثثه كثثذلك، 

أمثثا إذا وقعثثت اجلنايثثة علثثى مثثؤمن . ين عليثثه مؤمنثثا وأهلثثه معاهثثدون  دنثثة أو ذمثثةوكثثذا إن كثثان اجملثث
وأهلثثه كثثافرون حمثثاربون، فثثاحلكم آنثثذاك حتريثثر رقبثثة مؤمنثثة فقثثة، فثثإن مل يثثتمكن مثثن ذلثثك فصثثيام 

 .شهرين متتابعني
ولم يرد في القلر ن الكلريم أي نلوا مله التمييلز أو التفرقلة بليه الملرأة المسللمة والرجلل فلي 
النفس وال روح والديات، فالمساواة بيه دملات المسللميه فلي القصلاص والديلة أملر جلاتت 

 . 515"به تعاليم الشرا وقامت عليه، دون تمييز بيه الرجل والمرأة، أو الشريف والوضيع
بيثثد أن بعثث  العلمثثاء ذهبثثوا إى عثثدم املكافثثأة بينهمثثا بنثثاءا علثثى ايتهثثادات وتثثأويالت للنصثثوص 

واعتماد على بع  األحاديث النبويثة وااثثار املنسثوبة إى بعث  الصثحابة رضثوان  القرآنية العامة،
 .  516أجمعوا على أن دية المرأة على النصف مه دية الرجلوعلى هذا . اهلل عليهم

 :يقول القر يب رمحه اهلل عن وقوع اإلمجاع على ذلك يف نربة ال ختلو من الرتدد

                                                 
 .62سورة النساء، ااية  - 514
 . 121، 2، مكتبة املتنيب، القاهرة وبريوت، جاملعتصر من املختصر من مشكل ااثارابن موسى احلنفي،  - 515
، (ه815)ابثن املنثذر : حثول هثذا اإلمجثاع وتناقثل العلمثاء لثه، أن ثر. يقول ابن املنذر أمجع أهل العلم على أن دية املرأة نصث  ديثة الريثل - 516

 .  818، 5مريع سابق، ج املغين،ابن قدامة، . 111، 2مريع سابق، ج
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واه ى النصث  مثن ديثة الريثل، وإمنثا صثارت ديتهثا وأمجع العلماء على أن دية املرأة عل" 
على النص  من دية الريل مثن أيثل أن هلثا نصث  مثرياث الريثل وشثهادة امثرأتني بشثهادة  أعلم

 . 517"ريل وهذا إمنا هو يف دية اخلطأ وأما العمد ففيه القصاص بني الريال والنساء
لى تنصي  ديثة املثرأة، االسثتناد إى وعلى هذا حاول البع  من العلماء القائلني بوقوع اإلمجاع ع

ولثي  ﴿ :ومثن تلثك اايثات، قولثه تعثاى. بع  اايات القرآنية وحماولثة فهمهثا وتأوهلثا وفثق ذلثك
 . 518﴾الذكر كاألنثى

وااية الكرمية ال تقثرأ منفصثلة عثن بثدايتها والسثيا  الثواردة فيثه، فقثد وردت يف احلثديث عثن قصثة 
لت امرأة عمران رب إين نذرت لك ما يف بطين حمررا فتقبل مين إذ قا﴿ :امرأة عمران، يقول تعاى

إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب إين وضعتها أنثى واهلل أعلثم  ثا وضثعت ولثي  
وكانثثت امثثرأة عمثثران حثثررت هلل مثثا يف بطنهثثا    وكثثانوا إمنثثا حيثثررون الثثذكور . 519﴾الثثذكر كثثاألنثى

نيسثثة ال يربحهثثا يقثثوم عليهثثا ويهثثتم بأمورهثثا، ويثثدرس الكتثثاب فكثثان احملثثرر إذا حثثرر يعثثل يف الك
ففي اليهوديثة األرثدوكسثية األبثن الثذكر البكثر هثو املخثتة . 520ويتعلمه وهذا مل يكن إال للذكور

 . خبدمة اهليكل وإال دفع أهله ماال إى الكاهن األكرب لتحريره من اال تصاص خبدمة اهليكل
ة إشثثثارة واضثثثحة إى تع ثثثيم شثثثأن األنثثثثى الثثثيت وضثثثعتها امثثثثرأة ويثثثر  اإلمثثثام الشثثثوكاين أن يف اايثثث

 :عمران
ولي  الذكر كثاألنثى أي ولثي  الثذكر الثذي  لبثت كثاألنثى الثيت وضثعت فثإن غايثة مثا " 

وهل   أرادت من كونه ذكرا أن يكون نذرا  ادما للكنيسة وأمر هثذه األنثثى ع ثيم وشثأهنا فخثيم 
 521.."ألوى من تع يم املوضوع ورفع شأنه وعلو منزلته مبينة ملا يف اجلملة ا ال ملة اعتراضية

                                                 
 . 828، 8القر يب، مريع سابق، ج - 517
 .84 -88اايات من : 8ل عمرانالقرآن الكرمي، سورة آ - 518
 .81-88: 8القرآن الكرمي، سورة آل عمران  - 519
، مريثع سثابق، زاد املسريابن اجلوزي، . 284، 8، مريع سابق، جتفسري الطربيالطربي، : أن ر يف تفسري هذه ااية على النحو املذكور - 520

 . 812 ،1ابن كثري، مريع سابق، ج. 14، 0القر يب، مريع سابق، ج. 841، 1ج
 .288، 1، دار الفكر، بريوت، بال تاريخ، مريع سابق، جفتمل القديرالشوكاين،  - 521
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إال أن اإلمثثثام ابثثثن قثثثيم اجلوزيثثثة رمحثثثه اهلل فهثثثم هثثثذه اايثثثة فهمثثثا مغثثثايرا، واعتمثثثده يف الداللثثثة علثثثى 
إن اهلل فضثثثل :" تنصثثثي  ديثثثة املثثثرأة وكثثثذا شثثثهادهتا ونصثثثيبها يف املثثثرياث، يقثثثول رمحثثثه اهلل يف ذلثثثك

ة ومقتضثثى هثثذا التفضثثيل ترييحثثه عليهثثا يف األحكثثام، وقثثد اايثث..الثثذكر علثثى األنثثثى حيثثث قثثال
 .522"والدية..ياءت الشريعة  ذا التفضيل يف يعل الذكر كاألنثيني يف الشهادة واملرياث

الريال قوامون علثى النسثاء  ﴿ :واستند البع  من العلماء إى آية أ ر  وهي قوله تعاى 
فقثد فضثل اهلل الريثال علثى النسثاء . 523﴾اهلم ا فضل اهلل بعضهم على بع  و ا أنفقوا مثن أمثو 

 .524يف العقول والفهم واحلفظ والتمييز فال تقوم املرأة يف ذلك مقام الريل
ويفسر الشوكاين رمحه اهلل القوامة بقيام الريال بالذب عنهن كما يقوم احلثاكم بالثذب عثن رعيتثه، 

ال يفهثم منهثا تنصثي  الديثة فاايثة . 525…والقيام  ثا حيثتجن إليثه مثن النفقثة والكسثوة واملسثكن
 .  أو غريها فهي حتدد ا تصاصات كل من الريل واملرأة لي  إال

اعتمثثد القثثائلون بالتنصثثي  علثثى ثالثثثة أحاديثثث رويثثت عثثن النثثيب وملله نصللوص السللنة النبويللة، 
منهثا مثا رواه البيهقثي يف سثثننه . 526تثنة علثى تنصثي  ديثة املثرأة أو عقلهثاصثلى اهلل عليثه وسثلم 

ديثثة املثثرأة علثثى :" صثثلى اهلل عليثثه وسثثلمقثثال رسثثول الله: يبثثل رضثثي اهلل عنثثه قثثال عثثن معثثاذ بثثن
وهثثذا احلثثديث ضثثعي  لضثثع  ريالثثه وقثثد أشثثار إى ذلثثك البيهقثثي يف ". النصثث  مثثن ديثثة الريثثل

وروي عثن معثاذ بثن :" يقول يف ذلك. سننه حيث أورد للحديث روايتني وحكم عليهما بالضع 
 .527"مثله بإسناد ال يثبت يبل عن النيب

                                                 
 .0، 2، جزاد املعادابن قيم اجلوزية،  - 522
 . 80سورة النساء، ااية  - 523
 .115، 2، مريع سابق، جاعالم املوقعنيأن ر ابن قيم اجلوزية،  - 524
 . 012، 1، مريع سابق، جفتمل القديرالشوكاين،  - 525
أما نقصان العقل فمشاهد واملراد بالعقثل الديثة ألن ديثة املثرأة علثى النصث  مثن : فقالوا" ناقصات عقل ودين: " استند البع  إى حديث - 526

قثام حتمثل الديثة عثن اجلثاين ، وبعضثهم محلثه علثى العقثل الغريثزي وال ثاهر أنثه املناسثب للم -الثوارد يف احلثديث -دية الريل، وقيل إن املراد بالعقثل
سثثليمان بثثن عمثثر البجريمثثي، حاشثثية البجريمثثي علثثى شثثرح مثثنهج الطثثالب، املكتبثثة اإلسثثالمية، تركيثثا، : أن ثثر هثثذا يف". ألن املقثثام مقثثام ذم النسثثاء

 .  188، 1ج
 .61، 5البيهقي، مريع سابق، ج - 527
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 ثديث  -أي على التنصي  -واستدلوا:" وقد حكم الشوكاين عليه بالضع  كذلك حيث يقول
 .528"معاذ مع كونه ال يصلمل لالحتجاج به

عثن أبيثه عثن يثده،  529ومن األحاديث اليت استندوا إليها كذلك، ما روي عثن عمثرو بثن شثعيب
قثثل الريثثل حثث  يبلثثغ الثلثثث مثثن عقثثل املثثرأة مثثثل ع:" صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم قثثال رسثثول اهلل: قثثال

 . 531وقد سارع العلماء إى تضعي  إسناد هذا احلديث. 530"ديتها
سثثا  احلثثافظ ابثثن حجثثر هثثذا احلثثديث ث نقثثل قثثول الشثثافعي رمحثثه اهلل  تلخثثية احلبثثريويف 

وكان مالك يذكر أنه من السنة وكنت أتابعه عليه ويف نفسي منثه شثيء ث علمثت أنثه يريثد :" عنه
ولعثثل اإلمثثام الشثثافعي حثثني أ ثثذ بثثه عثثن مالثثك رمحهمثثا اهلل، . 532"ينثثة فريعثثت عنثثهسثثنة أهثثل املد

، ظنهثا حثديثا مرفوعثا إى صثلى اهلل عليثه وسثلمالسثنة املرويثة عثن النثيب : ظن أن قول اإلمام مالثك
، ومل يعلثم آنثثذاك أن املقصثود عمثثل أهثل املدينثثة، وقثد أشثثارت الدراسثثة صثثلى اهلل عليثه وسثثلمالنثيب 

فهثل كثان سثبب . اخل…م مالثك يعثرّب عثن عمثل أهثل املدينثة بالسثنة املعتثربة أو املرويثةإى أن اإلما
 !!.انتشار هذا احلديث آنذاك موافقته ملا ير  عليه العمل يف املدينة يف هذه املسالة

ديثثثة املثثثرأة :" ومثثثن نصثثثوص السثثثنة النبويثثثة الثثثيت اعتمثثثد عليهثثثا مثثثن قثثثال بالتنصثثثي  حثثثديث
 .  534هذه مل تثبت نسبتها مطلقاوالعبارة . 533"نص  دية الريل

                                                 
 .15، 4، جنيل األو ارالشوكاين، مريع سابق، - 528
 

 
السثيد عبثد اهلل هاشثم املثدين، دار املعرفثة، : ، تسثنن الثدارقطيناحلسثن علثي بثن عمثر الثدارقطين،  أبثو. 00، 5النسائي، مريع سثابق، ج - 530

 .يف احلدود والديات 85، رقم ه1851بريوت، 
مصثثطفى عيثثد الصياصثثنة، .  ومثثا بعثثدها 68، 5البيهقثثي، املريثثع السثثابق، ج: أن ثثر تفصثثيل تلثثك األحاديثثث وتبيثثان مثثوا ن الضثثع  فيهثثا - 531

 .وما بعدها 82 مريع سابق، ص
، م4691/ه1850السثثيد عبثثد اهلل هاشثثم اليمثثاين، املدينثثة، : ، حتقيثثقتلخثثية احلبثثريأبثثو الفضثثل أمحثثد بثثن علثثي بثثن حجثثر العسثثقالين،  - 532
 .28، 0ج

ل منثار السثبي، (ه1888)إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضثويان . 810، 5ابن قدامة، املغين، مريع سابق، ج: اعتمد على هذا احلديث - 533
ونقلثثه ابثثن حجثثر، تلخثثية احلبثثري، مريثثع سثثابق، . 828، 2، ج2عصثثام القلعجثثي، مكتبثثة دار املعثثارف، الريثثاض، ط: ، حتقيثثقيف شثثرح الثثدليل

وهذه العبارة منسوبة إى كتاب عمرو بن حزم املشهور، و الكتاب وإن تكلم فيه البع  من العلماء، إال أن العديد منهم ساروا علثى . 20، 0ج
فهذا كتاب متداول بني أئمة اإلسالم قدميا وحديثا :" ، ونقل األمري الصنعاين رمحه اهلل أقواهلم يف صحة االحتجاج به، فقال ابن كثرياالحتجاج به
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، و عثمثان، وعلثي، زيثد 535، ما نسب إى عمر ومه اآلثار الواردة عه بعو الصحابة 
فيهثثثا أو  536وهثثثي آثثثثار مل تصثثثمل نسثثثبتها إلثثثيهم إمثثثا لالنقطثثثاع. بثثثن ثابثثثت، عبثثثد اهلل بثثثن مسثثثعود

 .  537التدليسمن قبل بع  رواهتا
حة نسثثبتها إى هثثؤالء الصثثحابة رضثثوان إال أن تلثثك ااثثثار علثثى كثثثرة الكثثالم الثثوارد يف صثث 

اهلل علثثثيهم، فقثثثد كانثثثت مسثثثتندا لثثثذهاب بعثثث  العلمثثثاء إى القثثثول بوقثثثوع إمجثثثاع الصثثثحابة علثثثى 
فقثد اعتثرب ابثن قدامثة رمحثه اهلل القثول  سثاواة املثرأة للريثل يف الديثة، قثول شثاذ . تنصي  دية املثرأة

كما ذهثب إى مثثل ذلثك الكاسثاين . 538 صل اهلل عليه وسلمخمال  إلمجاع الصحابة وسنة النيب 
 : مؤكدا وقوع إمجاع الصحابة بقوله

فإنثثه روي   جمللاا الصللحابة رضللي اه عللنهمفديثة املثثرأة علثثى النصث  مثثن ديثثة الريثثل " 
عن سثيدنا عمثر وسثيدنا علثي وابثن مسثعود وزيثد بثن ثابثت رضثوان اهلل تعثاى علثيهم أهنثم قثالوا يف 

يثثة الريثثل ومل ينقثثل أنثثه أنكثثر علثثيهم أحثثد فيكثثون إمجاعثثا، وألن ديثثة املثثرأة أهنثثا علثثى النصثث  مثثن د
 .539"املرأة يف مرياثها وشهادهتا على النص  من الريل فكذلك يف ديتها

                                                                                                                                                 
إال أن تلثثك العبثثارة املتعلقثثة . 208، 8، مريثثع سثثابق، جسثثبل السثثالمالصثثنعاين، : أن ثثر". يعتمثثدون عليثثه ويفزعثثون يف مهمثثات هثثذا البثثاب إليثثه

 .تثبت نسبتها إى الكتاب مطلقا بالدية مل
 .84الصياصنة، مريع سابق، : وأن ر يف الكالم حوله. 20، 0، مريع سابق، جتلخية احلبريأن ر ابن حجر،  - 534
تلثثك الديثثة علثثى أهثثل القثثر  ألثث   مائثثة مثثن األبثثل، فقثثوم عمثثر بثثن اخلطثثاب  أدركنثثا النثثاس علثثى أن ديثثة املسثثلم احلثثر علثثى عهثثد النثثيب "  - 535

أن ثثر فثثيمن رو  هثثذا " …. ، أو أثثثين عشثثر ألثث  درهثثم، وديثثة احلثثرة املسثثلمة إذا كانثثت مثثن أهثثل القثثر  ةسثثماية دينثثار أو سثثتة آالف درهثثمدينثار
سثثامل أمحثثد السثثلفي، مؤسسثثة : ، حتقيثثقالسثثنة، (ه260)أبثثو عبثثد اهلل حممثثد بثثن نصثثر املثثروزي . 128، 1الشثثافعي، األم، مريثثع سثثابق، ج: األثثثر

 . 68، 5البيهقي، مريع سابق، ج. 14، 2، جه1025ريوت، الكتب الثقافية، ب
، دار العلثم علثوم احلثديث ومصثطلحهصثبحي الصثا ح، : أن ثر. احلديث املنقطع هثو الثذي سثقة مثن إسثناده ريثل أو ذكثر فيثه ريثل مثبهم - 536

 . 115م، ص 1661، 15للماليني، بريوت، ط
وقد تتبثع املؤلث  تلثك الروايثات تتبعثا دقيقثا . وما بعدها 11ة، مريع سابق، ص الصياصن: أن ر يف تفصيل ذلك كله وتتبع تلك الروايات - 537

مكتبثثة وهبثثة، مصثثثر،  أحكثثثام املثثرأة يف القصثثاص والديثثة،عبثثد اللطيثث  عثثامر، : وأن ثثر كثثذلك. وفثثق شثثروط نقثثد األسثثانيد واملتثثون، وأكثثد ضثثثعفها
 .  وما بعدها 121م، 1662/ه1018

 . 810، 5، مريع سابق، جاملغينابن قدامة،  - 538
 . 280، 4الكاساين، مريع سابق، ج - 539



 280 

إجماا الصحابة فلي المسلألة ملا هلو إال تللك األقلوال ويتضمل من عبارة الكاساين رمحه اهلل أن 
 .  خمال  هلا عن أحد من الصحابة، ومل ينقل رأي واآلثار المنسوبة إلى أربعة مه الصحابة

ومجهور العلماء قدموا الصحابة عند ترييمل األقاويل، فقد يعل  ائفة قول أيب بكر وعمثر حجثة 
ودليال، وبعضهم عد قول اخللفاء األربعة دليال وبعضثهم يعثد قثول الصثحابة علثى اإل ثال  حجثة 

وإن تريمل عنثد العلمثاء  الفهثا  ولكل قول من هذه األقوال متعلق من السنة وهذه ااراء. ودليال
السلف والخللف مله التلابعيه ففيها تقوية تضاف إى أمر كلي هو املتعمد يف املسألة وذلثك أن 

وي هثثر هثثذا بوضثثوح يف اخلثثالف . ويتكثللرون بمللوافقتهم وملله بعللدهم يهللابون مخالفللة الصللحابة
إليهثثا مثثن الصثثحابة، ملثثثا الثثدائر بثثني األئمثثة املعتثثربين فثثثإذا عينثثوا مثثذاهبهم قووهثثا بثثذكر مثثثن ذهثثب 

اعتقدوا يف أنفسهم ويف خمالفيهم من تع يمهم وقوة من ذهم دون غريهم وكرب شأهنم يف الشريعة 
 . 540وأهنم مما جيب متابعتهم وتقليدهم

إال أن ذلك ال يعين اعتبار تلك األقوال إمجاعا بإ ال ، فإثبات اإلمجاع يف  هذه املسألة  
وال بثد  -إن فثرض ويثوده -إى نقل متواتر، عن مجيع أهل اإلمجثاع أمر يعوزه الدليل، فهو يفتقر 

عندها من دليل قطعي يكثون مسثتندهم وجيتمعثون علثى أنثه قطعثي فقثد جيتمعثون علثى دليثل ظثين 
فتكون املسألة ظنية ال قطعية فال تفيد اليقني ألن اإلمجاع إمنا يكون قطعيا على فرض ايتمثاعهم 

ي فثثإن ايتمعثثوا علثثى مسثثتند ظثثين فمثثن النثثاس مثثن  ثثال  يف  علثثى مسثثألة قطعيثثة هلثثا مسثثتند قطعثث
 . 541كون هذا اإلمجاع حجة

واملتأمثثثثل يف الكتابثثثثات األصثثثثولية، يلحثثثثظ ا تالفثثثثات العلمثثثثاء الواسثثثثعة يف حتديثثثثد نطثثثثا  
وقد كم عن ذلثك ويثود أقثوال بعث  العلمثاء باإلمجثاع يف بعث  املسثائل الثيت مل حيثدث . اإلمجاع

                                                 
: وأن ثثر يف ذات املعثثىن. ومثثا بعثثدها 44، 0، مريثثع سثثابق، جاملوافقثثاتالشثثا يب، : أن ثثر يف تفصثثيل منزلثثة أقثثوال الصثثحابة وإمجثثاعهم عنثثد - 540

 . وما بعدها 284، 1نف  املريع، ج: وأن ر كذلك. 886، 0، مريع سابق، جاإلحكامابن حزم، 
وعلى هذا أ لق الشا يب رمحه اهلل لفظ السنة على مثا عمثل عليثه الصثحابة . 81-82، ص 2الشا يب، املريع السابق، ج: ف عنبتصر  - 541

ن ويثثد ذلثثك يف الكتثثاب أو السثثنة أو مل يويثثد لكونثثه اتباعثثا لسثثنة ثبتثثت عنثثدهم مل تنقثثل إلينثثا أو ايتهثثادا جمتمعثثا عليثثه مثثنهم أو مثثن  لفثثائهم فثثإ
 . 0، 0الشا يب، املريع السابق، ج: أن ر يف هذا..". لفائهم رايع أيضا إى حقيقة اإلمجاع إمجاعهم إمجاع وعمل  

ابثن حثزم، اإلحكثام، : أن ثر". ال حيثل اتبثاع فتيثا صثاحب وال تثابع وال أحثد دوهنثم إال أن يويبهثا نثة أو إمجثاع:" " ويقول ابن حزم يف هذا املعثىن
 205، 1مريع سابق، ج
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فالعلماء الذين قالوا بإمجاع الصحابة أو أهل العلم .  املتبادر إى الذهنفيها إمجاع باملعىن األصو 
 .  542على تنصي  دية املرأة، إمنا ذهبوا إى ذلك  قتضى فهمهم ملصطلمل اإلمجاع

واإلمام الشافعي وإن مل يصرح باإلمجاع على التنصي ، إال أنه صرح بعدم علمه ملخالفثة أحثد يف 
. 544وقولثثثه ال أعلثثثم  الفثثثا يف املسثثثألة ال يعثثثين اإلمجثثثاع مطلقثثثا. 543اهثثثذه املسثثثألة قثثثدميا أو حثثثديث

وعلثثى هثثذا فقثثوهلم باإلمجثثاع كثثان تربيثثرا للواقثثع الثثذي يعكثث  وضثثعية املثثرأة يف اجملتمعثثات املختلفثثة 
 . آنذاك

وقد وقع عدد مثن املعاصثرين يف فلثك الثدفاع ورّد دعثو  إمجثاع الصثحابة علثى التنصثي ، 
إال أنثه . مثن وقثوع هثذا اإلمجثاع -كما أشارت الدراسثة  –  من العلماء استنادا إى ما أورده البع

 .    545عند التحقيق، يتضمل أن هذه املسألة تفتقر إى عدد من املقدمات ال تسلم بدوهنا
والسؤال املتبادر إى الذهن بعد عرض أقوال العلماء يف وقوع هذا اإلمجاع، ما الذي حثدا 

 إى القول به  وما الذي دفع  ثم إى اعتبثار آثثار ال يفثى عنثد  ذا اجلمع من العلماء رمحهم اهلل
 !. التدقيق فيها ضعفها 

 :يشري اإلمام ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل عن تعليل وتأويل تنصي  دية املرأة بقوله
، ويسثثد مثثا ال المللرأة أنقللا ملله الرجللل والرجللل أنفللع منهللاوأمثثا الديثثة، فلمثثا كانثثت " 

صب الدينية والواليات وحفظ الثغور واجلهثاد، وعمثارة األرض وعمثل الصثنائع تسده املرأة من املنا
للم تكله قيمتهلا ملع ذللك متسلاوية اليت ال تتم مصا ح العامل إال  ا، والثذب عثن الثدنيا والثدين، 

                                                 
، 2جاملهثثذب يف فقثثه اإلمثثام الشثثافعي، دار الفكثثر، بثثريوت،إبثثراهيم بثثن علثثي الشثثريازي، : قلثثوا اإلمجثثاع علثثى التنصثثي مثثن العلمثثاء الثثذين ن - 542

 .  215، 0حممد عرفة الدسوقي، مريع سابق، ج. 164
 121. ، 1، جه1868، 2حممد زهري النجار، دار املعرفة، بريوت، ط: ، تاألمحممد بن إدري  الشافعي،  - 543
 . 812، 0، مريع سابق، جاإلحكامابن حزم ، : العلماء ومذاهبهم فيما ال يعلم فيه  الف، أن ر حول أقوال - 544
عثه أسهب عدد من املعاصرين يف رد هذا اإلمجاع واعتربوه أحد األدلة اهلامة اليت استند إليها القائلون بالتنصي ، وناقشثوه علثى اعتبثار وقو  - 545
يف حثثني أن اإلمجثثاع املثثذكور مثثا هثثو إال . كو ، ومثثن ث انصثثرف إى مناقشثثة حجيثثة اإلمجثثاع السثثكو بثثل إن الثثبع  مثثنهم اعتثثربه إمجثثاع سثث. فعثثال

أن ثر علثى . أقوال وردت عن نفر من الصحابة كما أوضحت الدراسة والفثار  بثني القثول بإمجثاع الصثحابة، وروايثة أقثوال عثنهم  إن صثحت، كبثري
يف  121 -111الصياصثثنة، مريثثع سثثابق، . ومثثا بعثثدها 68اللطيثث  عثثامر، مريثثع سثثابق،  عبثثد. 842، العقوبثثةحممثثد أبثثو زهثثرة، : سثثبيل املثثثال

 . هتافت دعو  اإلمجاع
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، فإن دية احلر يارية جمر  قيمة العبثد وغثريه مثن األمثوال فاقتضثت حكمثة الشثارع أن وهي الدية
 .546"…لنص  من قيمته لتفاوت ما بينهما يعل قيمتها على ا

والكثثالم الثثثذي سثثاقه رمحثثثه اهلل يعثثرّب عثثثن رأي سثثثاد يف عصثثره وزمانثثثه، يعكثث  ن ثثثرة تلثثثك 
البيئثثثة ملوقثثثع املثثثرأة، واألعثثثراف الثثثيت بثثثررت تلثثثك الن ثثثرة الثثثيت شثثثاعت وانتشثثثرت إى أن بلغثثثت حثثثد 

 . اإلمجاع واالتفا  الذي ال يُعلم له خمال 
عنوانا لثقافة كان هلا  صوصيتها،فضروب األعمال واملنافع اليت ذكرها ابن  لقد كان ذلك اإلمجاع

قثثثيم اجلوزيثثثثة رمحثثثثه اهلل تعتثثثرب حموريثثثثة يف تلثثثثك العصثثثور وأساسثثثثية لسثثثثريورة اجملتمثثثع واألمثثثثة واحلفثثثثاظ 
إال أن للمثثثثثثرأة دورهثثثثثثا كمثثثثثثا أن للريثثثثثثل دوره ومسثثثثثثئولياته، واال ثثثثثثتالف يف املسثثثثثثئوليات . عليهمثثثثثثا

تنثثوع تشثثتد إليثثه حايثثة اجملتمثثع واألمثثة يف خمتلثث  املراحثثل، ولثثي  بثثا تالف  واألعمثثال، ا ثثتالف
 . مرده النقة الفطري للمرأة وقيمتها اإلنسانية

فاألعمثثال علثثى تنوعهثثا وتعثثدد أغراضثثها ال ميكثثن لألمثثة االكتفثثاء ببعضثثها دون بعثث ، ملثثا يلحثثق 
وال يفثى دور املثرأة . ذلك من تفويت مصا ح وتعطيثل أ ثر ، فثال تثنه  األمثم بفئثة دون أ ثر 

يف إعثثثثثداد األييثثثثثال وتربيثثثثثثة الثثثثثنشء، فكيثثثثث  ميكثثثثثثن حسثثثثثاب التفثثثثثاوت بثثثثثثني مهثثثثثام كثثثثثل منهمثثثثثثا 
 . ومسئولياته 

وذهثثثب بعثثث  املعاصثثثرين إى تأويثثثل التنصثثثي  بنثثثاءا علثثثى الفثثثار  يف الضثثثرر النثثثايم عثثثن  
ملنفعة اليت تفثوت فاملنفعة اليت تفوت أهل الريل بفقده أكرب من ا. فقدان املرأة عنه بالنسبة للريل

 .547بفقد األنثى فقدرت  سب اإلرث وظاهر ااية أنه ال فر  بني الذكر واألنثى
وهي قدر مشرتك عنثد  -إن الن ر ينصرف يف العقوبة إى االعتداء على النف  اإلنسانية 

ال يتلثث  بثثا تالف النثثوع، فالديثثة يف ذاهتثثا عقوبثثة للجثثاين وتعثثوي  ألوليثثاء اجملثثين عليثثه  -اجلميثثع
 .  548وعلى ذلك ينبغي أن تكون دية املرأة كدية الريل على السواء

                                                 
 . 101، 2، مريع سابق، جاعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  - 546
عبثثد العزيثثز، مريثثع  أمثثري: وأن ثثر كثثذلك. 888، 8، دار املعرفثثة، بثثريوت، جتفسثثري القثثرآن احلكثثيم الشثثهري بتفسثثري املنثثارحممثثد رشثثيد رضثثا،  -547

 .20عوض أمحد إدري ، مريع سابق،  -: وأن ر. وما بعدها 150، سابق
 .842مريع سابق،  العقوبة،أبو زهرة،  - 548
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يف تأويل التنصي  وإثباته، فقاسثوا  القياسومما  در اإلشارة إليه استعمال بع  العلماء 
 .549التنصي  يف الدية على التنصي  يف الشهادة واملرياث وملكية النكاح واملنفعة العامة

-إن مل نقثثثل كثثثل -يعثثثين أن التنصثثي  ميتثثثد ليشثثثمل غالثثب  فثثإذا كانثثثت العلثثة هثثثي األنوثثثثة، فهثثذا
إن !. وإذا كانثثت العلثثة أمثثر آ ثثر فمثثا هثثو . األحكثثام املتعلقثثة بثثاملرأة كالقصثثاص وغثثريه مثثن أحكثثام

مفهوم العلة وحتديده يف عملية إيثراء القيثاس مثن أهثم اخلطثوات الثيت يتبعهثا األصثو  للتوصثل إى 
فمثا هثي حقيقثة هثذه العلثة املشثرتكة بثني األصثل . ه خمثالفوهقياس معترب  ال مما ميكن أن يقدح في

مل يتعثثرض القثثائلون !. وهثثو تنصثثي  نصثثيبها يف شثثهادة األمثثوال واملثثرياث، وبثثني الفثثرع وهثثو الديثثة 
فهثثل األنوثثثة علثثة للحكثثم بنقصثثان . بوقثثوع هثثذا القيثثاس للعلثثة املشثثرتكة بثثني األصثثل والفثثرع مطلقثثا

 !!.ديتها وشهادهتا ومرياثها وعقيقتها
واعثثرتض بعثث  املعاصثثرين مثثن أمثثثال األسثثتاذ الصياصثثنة، علثثى أن القيثثاس فاسثثد يف هثثذه املسثثألة 

 .على اعتبار أن املرأة ال يصيبها شيء من الدية أصال بل تعود للورثة وعليه فال ويه للقياس
 إن القياس هنا ويف هذه املسألة بالذات فاسد ألن املرأة يف املرياث هي اليت تنال احلصة" 

وحتوزها، وملا كانت غري ملزمة بنفقثات ألثزم  ثا الريثل يعلثت حصثتها علثى النصث  مثن حصثته، 
أما هنا فاملرأة ماتت وشبعت موتا، وديتها تدفع إى ورثتها فإذا ما قضينا هلا بنص  الدية، يكثون 

لقثثول وهثثذا ا. 550.."اخلاسثثر الورثثثة ال أحثثد غثثريهم باعتبثثار أن املثثرأة ال يناهلثثا مثثن هثثذه الديثثة شثثيء
أيضا ال يلو من التجين على ن رة اإلسالم للدية واعتباره التكافؤ بثني نفث  املثرأة والريثل واللتثان 

 . لقتا من أصل واحد
واعتثثثثثرب الكثثثثثثريون أن مبثثثثثىن الثثثثثديات يف الشثثثثثريعة يقثثثثثوم أساسثثثثثا علثثثثثى التفاضثثثثثل يف احلرمثثثثثة 

ذه الطريقثثة، فثثاملرأة تثثنقة وإذا مت الن ثثر  ثث. والتفثثاوت يف املرتبثثة ألنثثه حثثق مثثا  يتفثثاوت بالصثثفات
وإنملللا فالديثثثة تثثثنقة بصثثثفة األنوثثثثة، .551عثثثن الريثثثل يف منفعتهثثثا، واألنوثثثثة مثثثن منقصثثثات الديثثثة

                                                 
 .011، 12الكاساين، مريع سابق، ج - 549
 .188مصطفى عيد الصياصنة، مريع سابق، ص  - 550
 . 58، 21مريع سابق، ج املبسوط،السر سي، . 84اخلراج،  أبو يوس ، مريع سابق، كتاب. 045، 1ابن العريب، مريع سابق، ج - 551
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فقد وصثفهن بثه رسثول اهلل صثلى اهلل عليثه وسثلم  !!انتقصت بصفة األنوثة لنقصان ديه النسات
 552.يف قوله إهنن ناقصات عقل ودين

فيثثة تثثأثر اجملتهثثدين واملفسثثرين بثثأعراف بيئثثاهتم ويف تلثثك ااراء كلهثثا إشثثارة واضثثحة إى كي
الثثيت شثثهدت يف كثثثري مثثن األحيثثان ختلفثثا يف وضثثعية املثثرأة املسثثلمة وتنحيثثا عثثن القيثثام بثثدورها كمثثا 

 .أشارت الدراسة يف فصل توصي  احلالة االيتماعية
 من هنا كان البد من االلتزام بضوابة يف تأويل النصثوص الشثرعية الثواردة ف يكتثاب اهلل
 .وسنة نبيه الكرمي صلى اهلل عليه وسلم، لتبقثى النصثوص حاكمثة علثى التثأويالت ومهيمنثة عليهثا

فالبد أن يشهد للتأويل نة ومقصد يف كتثاب اهلل . وهذه الضوابة واضحة ومبثوثة يف كتاب اهلل
مثن  رّد املتشثابهو داللة السيا ، و فهم النصوص وفق قواعد اللغة العربية وهو األمر الذي يستدعي 

مراعثاة موقثع العقثل و مراعاة مقاصثدية النصثوص وضثبطها،  إضافة إى...منها النصوص إى احملكم
 .553من النة

 

                                                 
 . 58، 21السر سي، املريع السابق، ج - 552
إشثثكالية التأويثثل يف اإلسثثالم، . ومثثا بعثدها 262أثثثر العثرف يف فهثثم النصثثوص، مريثع سثثابق، ص : ان ثر تفاصثثيل ذلثثك يف مؤلفاتنثا التاليثثة - 553

 .م، الهور2228جملة الدراسات اإلسالمية، ديسمرب 
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 الرابعالباب 
554المرحلة القادمةالمسلمة في التنمية في  رؤية مستقبلية لدور المرأة

 

يف يشهد العامل مع مطلع العقد األول من القرن احلادي والعشرين جمموعة مثن التغيثريات  
خمتلثثثثث  امليثثثثثادين السياسثثثثثية واالقتصثثثثثادية وااليتماعيثثثثثة والعلميثثثثثة والتكنولوييثثثثثة والثقافيثثثثثة والبيئيثثثثثة 

ال جيعثثل العثثامل شثثبيها بقريثثة واملعلوماتيثثة وغريهثثا مثثن امليثثادين الثثيت باتثثت تتثثدا ل فيمثثا بينهثثا تثثدا 
 .ا بسرعة فائقةإى أقصاه ااملعلومة من أقصاه اتنتقل فيه صغرية واحدة،

ن البيثثثان ، فثثثإن هلثثثذه التحثثثوالت والتغيثثثريات الثثثيت ظهثثثرت علثثثى الصثثثعيد العثثثاملي وغثثثين عثثث
انعكاسثثثات اجيابيثثثة وسثثثلبية علثثثى مسثثثتقبل التنميثثثة االقتصثثثادية وااليتماعيثثثة املسثثثتدامة يف الثثثدول 
الناميثثة ومنهثثا الثثدول العربيثثة ، األمثثر الثثذي يسثثتدعي تعزيثثز فثثرص االسثثتفادة مثثن االجيابيثثات الثثيت 

 .غيريات والتقليل على حد كبري من املخا ر أفرزهتا هذه الت

لثثثذا فثثثإن الن ثثثرة املسثثثتقبلية عثثثن التنميثثثة يف الثثثو ن العثثثريب تسثثثتدعي فهثثثم هثثثذه التحثثثوالت 
 .هد التنمية يف أرياء العامل كافةوالتغيريات الدولية اليت تعيد رسم مش

 

 

                                                 

منهجيثثثثة التجديثثثثد السياسثثثثي و ثثثثربة الواقثثثثع العثثثثريب  :سثثثثي  الثثثثدين عبثثثثد الفتثثثثاح ، الن ريثثثثة السياسثثثثية مثثثثن من ثثثثور حضثثثثاري اسثثثثالمي - 554
الشثريعة  االنصثاري، احلقثو  السياسثية للمثرأة يف االسثالم، حوليثة كليثة عبثد احلميثد .2222السياسثية،  املركثز العلمثي للدراسثات:عمثان)املعاصثر

 مكتبثثة الرسثثالة: عمثثان )حممثثود ، البيعثثة يف الفكثثر السياسثثي االسثثالمي -اخلالثثدي . 1652، 2العثثدد : يامعثثة قطثثر)ية والدراسثثات االسثثالم

حممثد عمثارة، االسثالم . 1668العثاملي للفكثر االسثالمي ،  املعهثد: فريينيا)ر ية اسالمية :هبة ر وف ، املرأة والعمل السياسي. 1658احلديثة،
 املركثز:القثاهرة، ، املثرأة والعمثل العثام مثن من ثور اسثالم العثوا حممثد سثليم.  1989 .دار الشثرو :القثاهرة، و ضثرورات ال حقث:وحقثو  االنسثان

، 8القثاهرة، العثدد)جملثة ادب ونقثد  عبد الكرمي ، حملات من ممارسة املثرأة حلقوقهثا السياسثية يف عصثر النبثوة، ليل   .2221املصري حلقو  املرأة،
 .1661يوليو 
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 مقترحات مستقبلية: الفصل األول

يف وضثثع  امل العثثريب اإلسثثالمي مرهثثون بتحسثثنيف العثثأيثثه تنميثثة مثثن املسثثّلم بثثه أن حثثدوث 
مثن إعثادة ومتكينهثا واالقتصثادية أمامهثا،  الفثرص االيتماعيثةاألمر الذي يقتضي توفري . أوال املرأة

 .املشاركة فيهال حياهتا و ياغة العمليات واألحداث اليت تشكص

العربية، ال ميكن التنبؤ به والن رة املستقبلية هلذا الدور البارز الذي ستلعبه النساء يف اجملتمعات 
من  الل الن ر إى عامل واحد كمخريات التعليم أو اإلقبال على العمل أو املشاركة 

، عد واحدوارتفاع مكانتها االيتماعية من  الل بُ كاح املرأة فال جيب احلكم على ....السياسية
 .فاألمر أكثر عمقا من أن تتم مناقشته من  الل عامل واحد

صياغة لكل ما سبق، فإن الدراسة ستحاول للتداعيات االيتماعية  ملرايعة والتحليلإ ار ا يفو 
اليت  لواقع املعاش، وموايهة التحدياتاملستقبلية من شأهنا تطوير ا و رح جمموعة من الر  

 .توايه قضية املرأة يف العامل العريب اإلسالمي

ساسية واضحة، بغية تسهيل كما حترص الدراسة على تقدمي هذه الر ية على شكل نقاط أ
وتذهب الدراسة إى تقدمي وسائل تنفيذ هذه التطلعات وكيفية . عملية تنفيذها وتفعيلها يف الواقع

 .  تفعيلها يف واقع اجملتمعات املسلمة

رمزاً للضغة أو القهر أو العزلة أو إدراك أن دور املرأة وفق الر ية اإلسالمية املتكاملة ال يشكل  -
ل يعد من أبرز وسائل متكني املرأة وتوسيع نطا  فعالية أنشطتها يف اجملتمع، وفق بالتهميش، 

ر ية إسالمية معتدلة تقدم هلا منوذيا معرفيا متكامال وإ ارات تنطلق منه مشاركتها على مد  
وهذا يستلزم وعي املرأة . العصور ويف خمتل  البيئات والسياقات الفكرية والثقافية وااليتماعية

 .تمعاتنا باملريعية اإلسالمية و صوصيتها وإدراك مفاهيم الثابت واملتغري فيهايف جم
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والتفاعل احلضاري مع قضايا املرأة يف العامل الغريب واملوروث الثقايف االنفتاح إدراك أمية  -
دون تقليد ومن استالب أو تبعية دون  الثقافية اخلصوصياتألمتنا، بناءا على وعي تام بطبيعة 

 .و مجود أو ضغوطأعمى أ

التأكيد على قيم العدل واحلقو  املقرتنة بالوايبات والتكليفات وإبرازها  اصة يف ظل  -
ا سار احلديث عنها لصا ح مفاهيم احلرية واملساواة اليت  املا  رحت يف قضايا املرأة دون 

 .ويود تيار مواز لقيم العدل واحلق والوايب

لتوظي  اإلبداعات الفردية والذاتية  ول و رح قضايا املرأةإدراك أمية البنية اجلماعية يف تنا -
 .واملؤسسية يف سيا  النهوض باملرأة ومتكينها

موم املرأة وقضاياها يف عاملنا العريب املراكز اليت حتمل و  اجلمعياتضرورة تضافر يهود  -
تعاون اإلسالمي بقطع الن ر عن  بيعة منطلقاهتا وتويهاهتا يف حماولة إلجياد نوع من ال

فقد اثبتت السنوات األ رية عم . والشراكة يف حل أزمات املرأة يف العامل العريب اإلسالمي
األمر الذي يقتضي حماولة إجياد ارضية . يدو  قيام أي  رف مع إقصاء األ راف األ ر 

 .مشرتكة بني خمتل  األ ياف والتيارات املتبنية لقضيةاملرأة

العريب اإلسالمي بالسيا  الثقايف والتاريي واحلضاري لقيم نشر الوعي لد  املرأة يف العامل  -
الثورة الفرنسية اليت  فاالنطال  الفعلي هلذه الفكرة ياء مع. احلرية واملساواة باملفهوم الغريب

التيار اإلصالحي  هدفت إى التخلة من استبداد امللوك، وتزامنت مع كتابات مفكري
احلياة العامة واخلاصة  سعت إلزالة سلطان الكنيسة عن الديين الربوتستنيت يف أوروبا واليت

يعترب مفهوم وعليه .  بيعية عندما أكدت على فكرة اجملتمع املدين وكون اإلنسان ذا حقو 
انتهى إليها الفكر الغريب الرأءا  يف تطوره  تركيزًا للقيم واملبادئ اليتان واملرأة حقو  اإلنس

 .التاريي

فهي حقو  بل ضرورات . املرأة ومشاركتها يف الر ية اإلسالمية نشر الوعي  نطق حقو  -
  .ومقاصد التشريع  فاهيم التوحيد واالستخالف وعمارة األرض إنسانية ترتبة
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نشر الوعي لد  املرأة العربية أن هذه احلقو  حني يكون مصدرها الدين، سيتحقق هلا  -
ولذلك ال تستطيع . و تعطيلهاأو مصادرهتا من قبل أي أحد أ االنتقاص منهاضمان عدم 

 االمتناع عن ممارستها،سياسية كانت أو ايتماعية أو ثقافية، فاملرأة التنازل عن حقوقها 

 -تهاممارسن متلك األهلية والقدرة على  اصة يف حق م –حضارية سلبية يؤدي إى س
 .حار ا اإلسالم

جينب األسرة واجملتمع شخصية الطفل وتوييه سلوكه السياسي فيما بعد، وهو ما  لورةب -
ااثار السلبية لالستبداد الذي ينعك  على نفسية الطفل وينمي روح التسلة  والدولة

 لديه، هذا عدا عن أن أسلوب الشور  كإلية الختاذ القرار يعلم الطفل ممارسة هذا والعدائية

 لة حللالسلوك يف كل يوانب حياته العامة واخلاصة، وبالتا  غياب استخدام العن  كوسي

واملعارف  كما أن األسرة تلعب دوراً هامًا يف تزويد الطفل بالقيم. النزاعات  ختل  أشكاله
والتعا   معها،  اليت حتدد وعيه السياسي وإدراكه للرموز السياسية وتبلور مشاعر العداء

  .مقاصد الشريعة وبالتا  بناء التويهات وحتديد اهلوية القائمة على حفظ الدين وحتقيق

التجديد اإلسالمي املعاصرة فكراً  ال بد من االعرتاف ان قضية املرأة مل تأ ذ حقها يف حركة -
اجملتمعات املسلمة حلل ومعاجلة أزماهتا بدالً  وممارسة، وهذا يتطلب منها ان تتويه اى واقع

وبذلك تلمل احلاية اى فقه إسالمي معاصر يفقه  من االنشغال باملاضي واالحتماء به،
املستقبل ويعد له بشكل يؤدي اى  ريد قيم القران  ع ويتعامل مع إشكالياته، ويبصرالواق

وبالتا  تنزيلها على قضايا الناس يف كل زمان ومكان، وهذا  والسنة من قيد الزمان واملكان،
املسلمة يف سبيل حماولة إعادة بناء الذات أمام اال ر من ناحية  يتطلب نقد واقع املرأة

 .املغشوش من ناحية ا ر  ر التدينومعاجلة صو 

توحيد يهودنا و اقاتنا على املستويات الو نية أوال على قاعدة استيعاب التعدد وعدم  -
إنكار اا ر، والتوافق على اجلوامع املشرتكة اخلاصة بأوضاع املرأة يف بلداننا يف إ ار ال روف 

 .السياسية اخلاصة بكل بلد منها
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ق بني املؤسسات النسوية العربية على نف  األس  والقواعد اليت تعرتف االرتقاء بدرية التنسي -
ن م - .للمرأة العربية  قها يف املشاركة السياسية يف كل عمليات التغيري القائمة يف جمتمعاتنا

أن تقدم الدول العربية اإلسالمية حلوال ملعاجلة املشاكل اليت تعاين منها مؤسسة األسرة الضروري 
ترفع شعار  تتحدث عن مديات معاناة املرأة يف الغرب وأمريكا اليتحصاءات إ فثمة. كلهيف العامل  

وهذه املبادرات ال . وتطالب العامل  كافحة كافة أشكال العن  والتمييز ضد املرأة حقو  املرأة
ميكن أن تقدمها تلك الدول إال من  الل وعي املرأة بتلك احلقائق ومتابعة ما يستجد على 

 .  الدولية الساحة

الرءية، ويف جمال  العمل على فتمل جماالت يديدة أمام املرأة يف جمال القطاعات غري -
 فال ذوي االحتيايات لأل املشروعات الصغرية، ويف تقدمي  دمات الرعاية االيتماعة والصحية

  .اخلاصة، واملعاقني، واملسنني

يف تفعيل  يت تديرها النساء وتعاوهنمادعم املؤسسات احلكومية ملن مات اجملتمع املدين ال - 
حمدودة الد ل،  نشطة وبرامج شبكات األمان االيتماعي حلماية الفئات والشرائمل االيتماعيةأ

  .البطالة واإلغاثة ضد الكوارث، وتوفري التأمني والضمان االيتماعي، والتأمني ضد

د املراحل املعقدة واملتغريات اعتماد مبدأ احلوار بني املؤسسات النسوية العربية،  صوصا بع -
ولتكن اإلسرتاتيجية .. فليكن احلوار بداية. الكبرية اليت شهدهتا بلداننا نتيجة للمتغريات العاملية

املوحدة والعمل القاعدي املن م يف أوساط النساء هدفا منشودا من أيل املشاركة املنهجية يف 
 .عملية التغيري والتقدم االيتماعي

لفيات واملستويات، اسي يف أوساط النساء من خمتل  اخلااليتماعي والسيوعي الأمية نشر  -
. كان يف األساس نامجا عن قدرهتا على الوعيزيادة فعالية املرأة املسلمة يف العهد النبوي،  إذ أن 

فقد تشجع  السيا  االيتماعي الذي تويد فيه املرأة حيكم وعيها السياسي ومشاركتها العامة،ف
 األعراف املرتبطة تتفاوتكما املشاركة السياسية أو تقييدها،   العادات على تفعيلالتقاليد و 
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 املرأة األنصارية بالفعاليةفيه متيزت  الذي باحلركة االيتماعية للمرأة بني جمتمع مكة وجمتمع املدينة

 . االيتماعية األوسع

تمع املختلفة يف العهد النبوي اجمل حرص املرأة املسلمة على املشاركة االجيابية يف أنشطةوقد أد  
تغيري السيا  االيتماعي الذي يقيد حركة  إى تكري  عملية التغيري ودفعها قدماً، ولذلك جيب

الشرع، ويهد املرأة يف هذا األمر الزمًا ح   ح  يستقيم مع مقاصد املرأة من منطلق إسالمي
ًا لي  فقة لتحسني وضع املرأة يف يصبمل هذا التغيري وايب لو حتدت تقاليد وأعراف اجملتمع، إذ

وهذا يتطلب من الدولة واجملتمع يف  .املن ومة اإلسالمية بكل يوانبها اجملتمع وإمنا لتحقيق
لتحصل املرأة الوعي والثقافة السياسية من  الل  عصرنا الراهن توفري ال روف املالئمة

   .واإلعالمية املختلفة املؤسسات االيتماعية والتعليمية

عثثثن قضثثثية التجديثثثثد يف الفكثثثر اإلسثثثالمي املعاصثثثر، حيثثثث متثثثثل ابثثثثرز  ية املثثثرأة ال تنفصثثثلقضثثث -
لتحقيثثق الشثثهود احلضثثاري الثثذي ال يثثتم إال  شثثاركة املثثرأة الفعالثثة يف  التحثثديات الثثيت يوايههثثا

  .كلها، وهي املشاركة اليت حتتاج إى فقه يديد للواقع وآليات تغيريه شؤون احلياة

 ر عهثثود التخلثث  والرتايثثع والثثوهن مقياسثثاً لواقثثع املثثرأة املسثثلمة ومنوذيثثاً ينبغثثياعتبثثا ال ميكثثن  -

لبثوس الثدين او  االستناد اى جمموعة مثن التقاليثد االيتماعيثة الثيت لبسثت كما أن  .العمل العادته
يعثد مثن أ طثر التحثديات الثيت توايثه قضثية املثرأة  توظي  بع  األحكام الشرعية يف غثري حملهثا،

 .دولياأقليميا و 

 وضع مبادئ التمكني موضع التنفيذ الميكن أن يتم دون يهد من م ومستمر الدراسة تؤكد أنو 

نبغثي ال ي ، وغريها من اهليئات ذات التويه املؤيد هلذا الفكثر، لثذلكللمن مات النسائية والشعبية
 اصثثثة بثثثل البثثثد مثثثن توعيثثثة اجملتمثثثع واملثثثرأة بصثثثفة  أن ترتكثثثز اجلهثثثود علثثثى سثثثّن القثثثوانني فحسثثثب،

جيثثثب ان تعثثثي  ، حيثثثث يبثثثدأ التغيثثثري مثثثن القاعثثثدة العريضثثثة مثثثن النسثثثاء الثثثيتبالقضثثثايا املطروحثثثة
   .وأمية التغيري لألفضل مشكالهتا ويوانب الضع  يف حياهتا
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خالل  يكون مه ،العامةم تمع وضمان مشاركتها ة في الأالمر  عملية تفعيل دورإن  
اتخاذ  لديها للمشاركة والوصول إلى مراكزالتركيز على المرأة نفسها بخلل الدافعية 

بقدراهتا  وزيادة الثقة ، و النموذج القوي للمرأة  ، وإجياد اال اهات االجيابيةهاالقرارات وسن  
صادر اليت تزيد من الفرص املماثلة للريل للحصول والسيطرة على امل إى يانب توفري .ومهاراهتا

 .قدرهتا وقوهتا

من املؤكد ان را لربنامج متكامل ميكن من  الله حتقيق ذلك إال أنه وتقدم هذه الدراسة تصو 
الرتقاء باملرأة يف جمتمعاتنا وتفعيل اكما أن الرحلة  و . لي  سهثالذلك الطريق  و حتقيق 

 حتتاج دون شك اى الكثري من الصربدورها ومشاركتها اليت أكدها القرآن واملمارسة النبوية، 
جملتمع واألمة، وهي عملية تستدعي يهود كل املخلصينت الواعيني من أبناء والتوعية بني أفراد ا

 ......األمة من مفكرين ودعاة ومصلحني

فالشريعة اإلسالمية . الفار  بني تفعيل دور املرأة يف اجملتمعات املسلمة وغريها كبري يداإال أن  
لنبوية، أما يف اجملتمعات هي اليت كرست هذه الدور وأسست له يف عشرات النصوص القرآنية وا

إذ أن استحداث الوثائق والنصوص اليت ميكن أن تضمن . الغربية أو غري املسلمة فاألمر خمتل 
 . للمرأة حقوقها استغر  وقتا  ويال

لديها تاريخ  ويل يف محابة احلقو  واحلريات األساسية، يعود اليت  -على سبيل املثال -فربيطانيا
ولكن بالرغم من هذا التقليد، فإن حقو  . إعالن وثيقة املاغناكرتا الذي شهد م1218اى عام 

االنسان األساسية املتعلقة  ساواة املرأة قد استغرقت وقتا أ ول يف بريطانيا من الوقت الذي 
يف هناية القرن التاسع عشر، على سبيل  ومل تستطع املرأة املتزوية إالاستغرقته بالنسبة للريل، 

ية فرصة أا اخلاصة، ومل حتصل املرأة على اب أية حقو  زيادة على ممتلكاهتاملثال، من إكتس
 . 555للحصول على حق رعاية أ فاهلن بعد الطال  اال يف منتص  القرن العشرين

 
                                                 

555
  126، الصفحة 85، الفصل 1اجمللد ، (1481)اريخ الدعاو  القضائية للتاج تهيثل،   - 
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 الفصل الثاني
 التنمويواالرتقات بوضع المرأة وسائل النهوض 

األمر الذي يستويب ضرورة  .املرأة يف جماالت احلياة عامة واألسرة  اصة دورا فعاال  لعبت
إجياد اليات وأيهزة علي املستوي العاملي واإلقليمي والنوعي واحمللي لتعين بعملية اشرتاكها يف 

 ,التنمية الشاملة 

عمليثثة : " يف تقريثثره التنميثثة بأهنثثا   U N D Pيعثثرف برنثثامج صثثندو  األمثثم املتحثثدة اإلمنثثائي 
اليثثة و التجاريثثة و الزراعيثثة و الصثثناعية لتفضثثثي إى توضثثع يف إ ارهثثا السياسثثات االقتصثثادية و امل

و مثثع ذلثثك فالتنميثثة تتطلثثب  ."تنميثثة هلثثا أثثثر بثثا  مثثن النثثواحي االقتصثثادية و السياسثثية و البيئيثثة 
العدالة االيتماعية و و كما أهنا تشمل عناصر اإلنتايية . املشاركة اإلجيابية جلميع أعضاء اجملتمع 

 : االستدامة و التمكني
نصثثر اإلنتاييثثة يعثثين تثثوفري ال ثثروف لألنسثثان ليثثتمكن مثثن رفثثع إنتاييتثثه و إشثثراكه مشثثاركة فع. 3

 . فاعلة يف توليد الد ل و يف العمالة بأير
 . عنصر العدالة يعين تساوي الناس يف احلصول على نف  الفرص . 0
كوميثة و االستدامة و هو مأسسة التنمية يف مفهومها الشامل من  الل تعزيز املؤسسثات احل. 3

 .  غري احلكومية مما جيعلها تساهم يف دميومة التنمية
التمكثثني فهثثي تعزيثثز قثثدرات األفثثراد يف خمتلثث  اجملثثاالت و املسثثتويات حثث  يسثثتطيع املشثثاركة . 3

 . الفاعلة يف التنمية
لقثثثثد ح ثثثثي موضثثثثوع مشثثثثاركة املثثثثرأة يف التنميثثثثة اجملتمعيثثثثة باهتمثثثثام الكثثثثثري مثثثثن الدارسثثثثني 

مثثثثثاعيني  ثثثثثالل العقثثثثثدين األ ثثثثثريين مثثثثثن القثثثثثرن املاضثثثثثي، وذلثثثثثك باعتبثثثثثاره مثثثثثن والبثثثثثاحثني االيت
املوضوعات الشائكة والبالغة التعقيد،ن را لكثرة ويهات الن ر وااراء املتعددة بشأنه، وهلثذا ي ثل 

كمثثا ان البثثاحثني االيتمثثاعيني مل يتوصثثلوا بعثثد .هثثذا اجملثثال  ايثثة للدراسثثة والتعمثثق أوسثثع وأمشثثل
حمثثدد ملصثثثطلمل التنميثثة الشثثاملة، حيثثث ان هثثثذا املفهثثوم يعتثثرب حثثديثا يف ظهثثثوره،  اى بنثثاء مفهثثوم
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ويرتبة استعماله بعقثد اخلمسثينات مثن القثرن العشثرين، وكثان يقصثد بثه التنميثة الريفيثة، ولكثن يف 
والتنميثثثثة ..تعثثثثين تنميثثثثة اجملتمثثثثع ككثثثثل يف بلثثثثد معثثثثني "تنميثثثثة"كلمثثثثة   تأصثثثثبح السثثثثنوات األ ثثثثرية،
ناء اإلنسان يف جمتمع معني مثن  ثالل حتريثره مثن اخلثوف واحلايثة ليكثون قثادرا االيتماعية تعين ب

علثثثثثثى اسثثثثثثتخدام  اقاتثثثثثثه وإمكاناتثثثثثثه املاديثثثثثثة والروحيثثثثثثة، وميثثثثثثارس حريتثثثثثثه السياسثثثثثثية واالقتصثثثثثثادية 
وااليتماعيثثة دون أيثثة قيود،والتنميثثة تتجثثه باألسثثاس  ثثو التغيثثري وحتريثثر الفثثرد ليتحقثثق لثثه واجملتمثثع 

واإلنسان يف مفهوم التنمية هو الوسيلة واهلدف معا، وذلك باعتبار ان  طة .عاتهاحتياياته وتوق
 . 556التنمية حيققها اإلنسان ونتائجها تعود عليه

 ومهما يكن األمر، فان عملية التنمية اجملتمعية الشاملة، تتطلب استغالل الطاقات البشرية
تثمارية تقوم  ا أية دولة نامية ،هي وتسخري كل الطاقات املادية والبشرية، ولعل أهم عملية اس

 .تنمية مواردها البشرية

والدراسة تقدم يف هذا الفصل مقرتحات عملية و طوات يادة للنهوض بوضع املرأة يف 
وهي ر ية تنبثق من استحضار دور املرأة كما وضعه القرآن وأكدته السنة . اجملتمعات املسلمة

 :هذه اخلطوات إى املباحث التالية قسيموميكن ت. ة القولية والعمليةالنبوي

 التوعية بالقدوة والسلوك العملي: المبحث األول

 وسائل معاصرة: المبحث الثاني

 وسائل تعزيز ثقافة الوعي بقضايا المرأة في الم تمع: المبحث الثالث

 . Socializationالتنشئة االيتماعية : أوال

 ة تفعيل دور املؤسسات التعليمية والرتبوي :ثانيا

                                                 
 .3995برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ، تقرير التنمية البشرية،  0. 3992برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ، تقرير التنمية البشرية،  - 556
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 املناهج الدراسية: ثالثا
 املؤسسات اإلعالمية : رابعا

 تفعيل دور املؤسسات الدينية واملسايد:  امسا            
 نشر الوعي من خالل السلوك العملي:  المبحث األول

أوضاعها يف العامل العريب و  يعيش العامل اليوم حالة من الضبابية فيما يتعلق بشؤون املرأة 
كما أكدت الدراسة نايم يف الغالب عن  بيعة األوضاع اليت تعيشها كثري من   وهو. اإلسالميو 

تلك الوضعية اليت كرستها ممارسات خمالفة ومنافضة ألصول الشرعة اإلسالمية . النساء يف بالدنا
ومقاصدها يف التعامل مع املرأة، فمن انتشار لألمية بني صفوف النساء، إى تعس  يف ايقاع 

إى آ ر ذلك من ....عدد من الريال، إى عزل متعمد للمرأة عن مسرح احلياة الطال  من قبل 
 .ممارسات فرضت على املرأة باسم الدين والشرع منها براء

لذا كان نشر الوعي عن  ريق تصحيمل تلك السلوكيات والتوعية اجملتمعات خبطورهتا من أهم 
ة أن هذا من أكع الوسائل يف إبالغ وقد أثبتت الشواهد التاريي .اخلطوات اليت جيب اختاذها

 . الفكر األصيل وأقرب الوسائل والسبل وصوال إى الطرف اا ر وأكثرها وأعمقها تأثريا

لقد سحر العريب الشعوب يف البلدان :" يف ذلك 557تقول املستشرقة األملانية زيغريد هونكه
ارثة أيرباهم على اختاذه مثال فشرفه وكرامته املتو . املفتوحة بأصالته ومالحة ويهه ولط  حديثه

واستطاع . وقون إى مثل مكانته االيتماعية  عىن أن يصبحوا عربا مثلهأعلى حيتذونه بل ويتش
أبلغ سفري وداعية لديانته ال بالتبشري وإيفاد البعثات وإمنا خبلقه الكرمي وسلوكه العريب أن يكون 

                                                 
557

. الدكتور شولتزا الذي اشتهر بكتاباته املنصفة عن العرب وآدا م وآثارهمزيغريد هونكة املستشرقة األملانية الذائعة الصيت وهي زوية  - 
  صدر للمؤلفة العديد من الكتب يف هذا اجملال وكانت رسالتها للدكتوراه أثر األدب العريب يف ااداب األوروبية ومن أشهر كتبها كتاب مش

 : أن ر ترمجتها يف. العرب تسطع على الغرب
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وة مهما بلغ شأوها لتستطيع أن تكسب فكسب بذلك لدينه عددا وفريا مل تكن أية دعا احلميد
 .558"مثله

والسرية النبوية حافلة بالروايات واحلوادث اليت تعك  جبالء هذه الوسيلة واستعمال النيب  
عليه الصالة والسالم املستمر هلا مع خمالفيه على تعدد مشار م وا تالف انتماءاهتم وتغاير 

النيب عليه الصالة والسالم يف  قّدم لقد .لسالمسلوكياهتم  اهه وا اه دعوته عليه الصالة وا
بالصد  والعدل املراة ة للتعامل مع ، ترمجة صادقة حيّ مواق  عديدة نقلتها كتب السري

 . ل سلوكه بعدالة اإلسالم وءاحته إزاء املرأة واهتمامه  اواإلحسان فأقنع العامل من  ال

    اْلَعَواِتَق    اْلِعيَدْيِن  َأْن خُنْرَِج يف    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    تَثْعيِن النَّيبَّ     أََمَرنَا قَاَلْت    أُمِّ َعِطيََّة    َعْن  
 ُكنَّا قَاَلْت    َحْفَصَة بِْنِت ِسريِيَن     َعن  و .اْلُمْسِلِمنيَ  َوأََمَر احْلُيََّ  َأْن يَثْعَتزِْلَن ُمَصلَّى   اخْلُُدورِ  َوَذَواتِ 

َثْت أَنَّ    َبيِن َ َل      فَثنَثَزَلْت َقْصَر  َنُع َيَوارِيَثَنا َأْن َيُْرْيَن يَثْوَم اْلِعيِد َفَجاَءْت اْمرَأَة  منَْ  َفأَتَثْيتُثَها َفَحدَّ
ُأْ تُثَها َمَعُه يف ِستِّ َعْشَرَة َغْزَوًة َفَكاَنْت  ثِْنيَتْ    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    ُأْ ِتَها َغزَا َمَع النَّيبِّ  َزْوجَ 

اللَِّه أََعَلى ِإْحَدانَا بَْأس   َفُكنَّا نَثُقوُم َعَلى اْلَمْرَضى َونَُداِوي اْلَكْلَمى فَثَقاَلْت يَا َرُسولَ  َغَزَوات  فَثَقاَلتْ 
َر َوَدْعَوَة  اِ َا فَثْلَيْشَهْدنَ خَتْرَُج فَثَقاَل لِتُثْلِبْسَها َصاِحَبتُثَها ِمْن ِيْلبَ  ِإَذا ملَْ َيُكْن هَلَا ِيْلَباب  َأْن اَل  اخْلَيثْ

 رواه البخاري.  اْلُمْؤِمِننيَ 

ع م وسائل التخا ب والتحاور مع اا ر لسلوك العملي والقدوة احلسنة من أوهكذا كان ا
بالتزام احلق والعدل واإلنصاف واملعاملة احلسنة  وتوضيمل صورة اإلسالم واملسلمني لديهم،

 . 559هممع

فالتزام . من أهم وسائل الدعوةفيها القدوة سالمي حافل بالنماذج اليت كانت والتاريخ اال 
اإلسالم مل و . احلق مع الناس ومعاشرهتم بالرب والقسة والعدل هو دعوة اإلسالم يف كل حني

                                                 
558

 .814-811يع سابق، ص زيغريد هونكه، مر  - 
559

حمي الدين عبد احلليم، القدوة احلسنة وفاعليتها يف اإلقناع بالثوابت اإلسالمية، جملة آفا  الثقافة : لتوضيمل املزيد حول هذه النقطة، رايع - 
 .114م، ص 1664أغسط  / ه1015والرتاث، العدد الثامن عشر، ربيع الثاين 
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يقصد مطلقا أن تقوم احلياة بني املسلم وغريه على العداء املستمر والقتال الدائم والغل ة 
والت امل بل يعل األصل يف احلياة السلم والعدل واإلنصاف والرب والف اظة وال لم 

َوُقل لِِّعَباِدي ﴿ :وقال تعاى يف موضع آ ر. 560﴾َوُقوُلوْا لِلنَّاِس ُحْسناً ﴿ :قال تعاى.واإلصالح
نَثُهْم ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن ِلإلِ   .561﴾ْنَساِن َعُدوًّا م ِبيًنايَثُقوُلوْا الَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيطَاَن يَنزَُغ بَثيثْ

وأوضحت تلك اايات احملكمة الواحدة تلو اا ر  أمية السري على هذا املبدأ وتنفيذه يف حياة 
 . املسلمني ويعله أصال

قة يوتأ  الدراسات النفسية احلديثة بعد قرون من الزمن لتبني أن قدرا كبريا من التعلم يتم بطر   
، أكثر مما من  الل مشاهدة سلوك شخة آ ر وما يرتتب عليه من نتائجفيتعلم املرء  ،االقتداء

فالناس يف خمتل  الثقافات و اصة األ فال ال يعملون ما يقوله الراشدون وإمنا  .يتعلمه من أقواله
فاالقتداء يعد من أهم األساليب . يعملون ما يشاهدونه من سلوكهم وما يتمثل من مناذج واقعية

وهو األمر الذي أرست دعائمه مواق  النيب عليه الصالة . ا تنشئة األفراداليت تتم من  الهل
ويؤكد علماء االتصال يف العصر احلديث أن االتصال العملي غري . 562والسالم يف اجملتمع

 .563فاملستقبل مييل إى تصديق الرسالة العملية غري اللف ية. اللف ي عامل هام يف إيصال الرسالة

 :ب احلواري الفذ الذي امتاز به املسلمون تقول املستشرقة زيغريد هونكهوحول مثار ذلك األسلو 

واستطاع العريب بإميانه العميق أن يكون أبلغ سفري وداعية لديانته ال بالتبشري وإيفاد البعثات " 
وإمنا خبلقه الكرمي وسلوكه احلميد فكسب بذلك لدينه عددا وفريا مل يكن أية دعاوة مهما بلغ 

 .564"يع أن تكسب مثلهشأوها لتستط

                                                 
560

 .58:سورة البقرة - 
561

 .88:ءسورة اإلسرا - 
562

م، 1668علم النف  االيتماعي أسسه وتطبيقاته، مطابع زمزم، (. حمرر) شعبان ياب اهلل، التنشئة االيتماعية، زين العابدين وآ رون - 
 .55-14ص 

563
 - Lin. Nan. The Study of Human Communication, (New York: 1973), pp. 37-39. 

564
 .814-811زيغريد هونكه، مريع سابق، ص  - 
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، ومن قضية النهوض باملرأة يف اجملتمعومثة وسائل معاصرة ميكن اإلفادة منها يف إكاح 
 :ذلك 

 وسائل معاصرة: المبحث الثاني

 تفعيل دور اإلعالم الخارجي: أوال

 يعد هذا الدور من أهم الوسائل اليت ميكن من  الهلا بناء منابر لتعري  اا رين على موقع املراة
يف بلدان العامل املختلفة األديثان وامللثل، والتعريث  باالسثالم وثقافتثه وعثادات يف الثقافة اإلسالمية 

وهثثي مهمثثة . الشثثعوب وتقاليثثدها لتصثثبمل حلقثثة وصثثل ثقافيثثة بثثني تلثثك البلثثدان والبلثثد األصثثلي هلثثا
م وثقافثثة حتتثثاج إى مزيثثد مثثن الصثثرب علثثى دراسثثة وتفهثثم تعثثاليم اإلسثثالم وثقافتثثه مثثن يهثثة، وتعثثالي

 . الشعوب األ ر  املضيفة

وهي وسيلة متتد يذورها يف عمق السرية النبوية حني أرسل النيب صلى اهلل عليه وسلم سفرائه  
ولعل أبرز سفرائه وأشهرهم عمرو بن العاص الذي ارسله النيب صلى . إى خمتل  امللوك واألمراء

وامللك . اجللندي يف ُعَمان وما من األزداهلل عليه وسلم سنة مثان للهجرة إى ييفر وعبد ابين 
منهما ييفر فدعاما إى األسالم فأسلم امللك وأسلم أ وه عبد وأسلم معهما كثري من العرب 

 .أهل ُعمان
أصحاب امتيازات عالية من  يه الصالة والسالم أن يكون سفرا هولقد راعى النيب عل 

نقل أروع صورة عن اإلسالم ومبادئه لد  الدول العلم واللياقة وامل هر واملخرب احلسن يف سبيل 
 .املرسلني إليها

بل إن النيب عليه الصالة والسالم راعى يف كل دولة أرسل إليها سفريه، الفرو  املويودة بني 
فراعى يف سفرائه رواء امل هر  اصة عندما أرسلهم إى كسر  الفرس . ثقافات الدول واهتماماهتا

راعاة مليل ملوك تلك الدول باالهتمام بامل هر ومد  تأثرهم وقيصر الروم ومقوق  مصر م
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فكان يتخري صلى اهلل عليه وسلم من يرسله ليكون أقرب إى النفوس وأقدر على التأثري . بذلك
 . 565  أن يستقبل باحلفاوة والقبول منهمر فيهم وأح

ا منحه اإلسالم هلا من الوعي بوضعية املرأة املسلمة وموهذه قضية ميكننا اإلفادة منها يف تطوير 
فال تكاد ختلو دولة يف . مع األمم والشعوبحقو  وامتيازات ومكانة سامقة، من  الل حوارنا 

سفارات دول اسالمية ميكنها أن تكون قنوات ثقافية ويسور حضارية بني الشعوب العامل من 
 .املختلفة على أن تتبىن ذلك كواحد من مشاريعها االسرتاتيجية

الغربية يف كثري من الدول االسالمية، تلعب دوار هاما يف قضية املرأة والدفع  ا ول فسفارات الد
 . يف ا اهات معينة

 
  التركيز على الحوار مع الشعوب: ثانيا

قرب إى االستجابة لنداء احلوار، واحلوار معها أألفراد واملؤسسات الشعبية ا قد يكون
 .فعاالً جمدياً  أيدر بأن يعطي مثاراً حسنة وينتج  اوباً 

. يليا يف مواق  النيب عليه الصالة والسالم فقد حاور اجلميع فعالية تلك الوسيلة وقد ظهر
حاور زعماء الكفار املعاندين اجلاحدين الذين اتسمت مواقفهم باالستخفاف بالدعوة والتسفيه 

فة يف يحودها بصاحبها والسخرية الالذعة منه، كما حاور أصحاب املواق  املعتدلة غري العني
َوَيَعْلَناُهْم أَِئمًَّة ﴿فكما يويد األنبياء واألولياء والصاحلون الذين قال عنهم اهلل سبحانه . للدعوة

َنا إِلَْيِهْم ِفْعَل اخْلَيثْرَاِت َوِإقَاَم الصَّاَلِة َوِإيَتاء الزََّكاِة وََكانُوا لَنَا  ، 566﴾َعاِبِدينَ يَثْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوأَْوَحيثْ
وهؤالء يدعوهم  ربهم . د يف املقابل املستكربون واجلبارون والسفهاء واملفسدون يف األرضيوي

واستكبارهم وعلوهم يف األرض إى إنكار احلق ويحوده مهما كان بيناً واضحاً، وقد بني القرآن 
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َيَحُدوا ِ َا وَ . ِبني  فَثَلمَّا َياءتْثُهْم آيَاتُثَنا ُمْبِصَرًة قَاُلوا َهَذا ِسْحر  م  ﴿: حقيقتهم فقال تعاى
َها أَنُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا فَان ُْر َكْيَ  َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ  َقَنتثْ   .567﴾َواْستَثيثْ

فإذا سدت سنة اهلل يف احلوار من أيل التفاهم والتعايش، انفتحت سنة اهلل يف الدفع، دفع 
 .إلصالح، ودفع العدوان باجلهادالبا ل باحلق، ودفع الشر باخلري، ودفع اإلفساد با

ال الم وانتشر الفساد يف الرب والبحر واجلو، وتعطلت مسرية احلياة  ألنه لوال هذا الدفع لعمّ 
ولو ال دفع اهلل الناس بعضهم ببع  ﴿: قال تعاى .البشرية على ويه األرض أو تعسرت

ْم ِبَغرْيِ َحقٍّ ِإالَّ َأن يَثُقوُلوا رَبث َنا الَِّذيَن ُأْ رُِيوا ِمن ِديَارِهِ ﴿وقال سبحانه . 568﴾األرضلفسدت 
َمْت َصَواِمُع َوبَِيع  َوَصَلَوات  َوَمَساِيُد يُْذَكرُ  ِفيَها اْسُم  اللَُّه َوَلْواَل َدْفُع اللَِّه النَّاَس بَثْعَضُهم بِبَثْع   هلَُّدِّ

 .569﴾َلَقِويٌّ َعزِيز  اللَِّه َكِثريًا َولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن يَنُصرُُه ِإنَّ اللََّه 
وميكن تفعيل هذه الوسيلة بشكل أفضل من  الل اجلاليات املسلمة املتوايدة يف  

املرحلة التاريية الراهنة من أهم املراحل اليت ينبغي أن تتويه إليها  ولعلّ . جمتمعات غري إسالمية
 .أن ار اجلاليات املسلمة

قع املخال  يف جمتمعه، فقد تعالت صيحات ول يتمثل يف واد األالبع: وهي مرحلة ذات بعدين
اخلطر من قبل علماء النف  وااليتماع منذرة باستفحال أوبئة اال رافات األ القية واللوثات 

 .  اصةووضع املرأة فيها وكيان األسرة  الشاذة اليت باتت هتدد كيان اجملتمعات الغربية عموما
:" يف كتابه اءعي يا أمريكا Jerry Fawellومن ذلك ما كتبه الكاهن املشهور يريي فولول  

لدي إحصاءات مرعبة عن حوادث الطال  وتدمري األسرة واإليهاض وينوح الناشئة والفوضى 
اجلنسية وتعا ي املخدرات ويرائم القتل إنين أشاهد حطام اإلنسان واألرواح املهدورة بأكداس 

وحي واأل القي إذا كانت تريد أن ال تفو  اإلحصاءات إن أمريكا  اية سريعة إى االتقاذ الر 
 .570"هتلك يف القرن العشرين
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 - Jerry Fawell, Listen America,( New York: Bantam Book. Inc, 1981). 
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رأة املسلمة يف ووضعية امل أما البعد الثاين فيتمثل يف إزالة الصورة املشوهة عن اإلسالم واملسلمني
واليت تأكدت معاملها بعد أحداث احلادي عشر من  رحوهلا من شبهات وأبا يل،اإلسالم وما يثا

ال سبيل للخالص منها إال اليت باتت تق  مضايع املسلمني هناك و تلك الصورة . سبتمرب
بالتغيري السلوكي اإلجيايب الفّعال من قبل املسلمني وحماولة ا رتا  الفكر الغريب ثقافيا وتربويا 

 .وحماورة الشعوب بلسان احلال ال املقال
ويتها احلضارية دة إى هُ بيد أن هذا الدور ال ميكن للجالية املسلمة أن تلعبه إال من  الل العو 

على أن يكون منة احلياة املعيشية اليت حييوهنا . االسالمية واالعتزاز  ا وبدورها يف تقدمي اإلسالم
وال يقتصر احلوار على املمارسات . اا ر يف عقر داره وجمتمعه يتحاورون من  الله معأمنوذيا 

ة بدورها كجماعة يف اجملتمعات، من  الل الفردية بل البد أن ميتد ليشمل توعية اجلالية املسلم
 . ممارسة ألوان العالقات االيتماعية والثقافية واالقتصادية مع اا ر هناك

ومما الشك فيه أن هذا األمر يتطلب  طة اسرتاتيجية لدراسة  بيعة اجملتمعات اليت يعيشون فيها 
 . باحلقيقة التاريية واحلضارية لهالتصورات املشوهة املفرتاة على االسالم مع يهل العامة  بيعة و 

أوضمل دليل على فعالية هذه الوسيلة الشواهد التاريية اليت تؤكد دور التجار  ولعلّ 
 فقد شقّ . املسلمني يف نشر اإلسالم يف دول ينوب شر  آسيا وأفريقيا أثناء رحالهتم التجارية

 .بسلوكياهتم قبل أقواهلماالسالم  ريقه عرب التجار املسلمني الذين حاوروا أهل البالد 
إذا بلغنا غريب أفريقيا والسودان :" يقول الرحالة يوزي  تومسون يف تقرير له نشرته جملة التاميز

األوسة كد اإلسالم كجسم قوي تدب فيه روح احلياة والنشاط وتتحرك فيه عوامل احلماسة 
فوايا وتقبل عليه بإقبال عجيب واإلقدام كما كان يف أيامه األوى فرت  الناس تد ل فيه أفوايا أ

شبه أيامه السالفة تر  فيه أشعة نوره منبعثة من شوارع سرياليون وآ ذة يف إنارة بصائر القبائل 
 .املنحطة يف وهاد اجلهالة ااكلة حلوم البشر عند منبع النيجر

وقد كانت أع م فتوحات اإلسالم يف أواسة السودان وغربه كانت على يد مجاعة سليمي 
وكان جيهد ..طوية منخفضي اجلناح ويف األزمان احلاضرة كان القائم بأمره تايرا ذا مة وإقدامال

                                                                                                                                                 
 .125مايد عرسان الكيالين، رسالةاملسلم يف اجملتمع األمريكي، مقاالت يف الدعوة واإلعالم االسالمي، مريع سابق، ص : ورايع كذلك
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ونتج عن ذلك أن أشرقت مش  اإلسالم يف ءاء هذه اجلهة ..نفسه لنشر لواء ديانته
 .571بأمجعها

من وهو أمر حيتاج إى مزيد . ذلك الدور الذي مل يقابله دور مماثل للجاليات املسلمة يف الغرب
 .الدراسة والتعمق حلصر أسباب ذلك ومعاجلته

ولئن كانت الفرتات املاضية مل تؤكد بالقدر الكايف ضرورة هذه اخلطوة وأميتها، فإن املرحلة 
وهذه اخلطوة ليست ن رية البتة  .االنصياع له ضرورةالراهنة أكرب شاهد على حتمية هذا احلل و 

دوهنا تقدما حقيقيا يف جمال احلوار العملي مع وإمنا هي ضرورة حيوية ال ميكن أن يتصور ب
اخلطاب تأهيل وتتطلب هذه اخلطوة من كافة العاملني يف جماالت احلوار، حماولة إعادة  .اا ر

 .التحديات الراهنة املتزايدةالفكر  ملوايهة 
 يقتصر فالجماال للحوار، ميكن أن حيقق املصلحة والفائدة، يصلمل أن يكون ما وعلى هذا فكل 

اجملتمع ِف حاضره ومستقبله،  ياة  كل ما يتعلق  يشمل بل. احلوار على موضوع دون أ ر
ال  تفرضها  بيعة العالقات الثنائية املختلفة، احلياة  يناحاملرتبطة  ش  املوضوعات  يويغط

 املتبادلة واملصا ح

 في المجتمع وسائل تعزيز ثقافة المرأة: ثالثا

اً بضع  الوعي  وقع املرأة وأمية دورها يف اجملتمع عام اً شعور يتضمل لنا مما سبق أن هناك 
بشكل بدأ يرتك آثاره السلبية يف كثري من م اهر السلوك اليومي لألفراد يف اجملتمعات  وتنميته،

 .املسلمة على ويه اخلصوص

وهو أمر يستدعي تكوين خنبة من علماء النف  وااليتماع والرتبية املسلمني لرسم  طة من 
ري اال اهات السلبية الشائعة لد  األفراد واملؤسسات وتكوين الشخصية اإلجيابية ييل تغأ

 .مع الذاتاملستقلة القادرة على  ديد ذاهتا واستعادة دورها يف اخلطاب 
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د الرابع، السنة العاشرة، مجاد  اا رة نقال عن أنور اجلندي، اإلسالم يزح  بقوته الذاتية يف أفريقيا، جملة حضارة اإلسالم، العد - 
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وهذا كله يقتضي البحث يف واقع املسلمني واملمارسات الرتبوية اليت يعيشوهنا وما للن م األسرية 
 .المية من دور يف تعزيز ونشر ثقافة احلوار لد  األفرادوالتعليمية واإلع

م وسائل نشر الوعي بدور املرأة يف التنمية وأمية مشاركتهايف بناء اجملتمع من هنا فإن من أه
 :والدولة

 . Socializationالتنشئة االجتماعية : أوال

ووسائله  االتهيقوم  ا اجملتمع من  الل وكتعترب التنشئة االيتماعية العملية اليت 
اإلعالم واالتصال ومجاعة األقران اليت من أمها األسرة واملؤسسات التعليمية ووسائل املختلفة، 

 . 572وسلوك األفراد وفقا لثقافة اجملتمع ومعايريهؤسسات الدينية يف تشكيل ا اهات وامل

فسية فاألسرة تعد بال منازع اجلماعة األولية اليت تكسب النشء اجلديد  صائصه الن
فاألسرة هي اليت تزود الفرد بالرصيد األول من القيم اليت ترشده يف سلوكه . وااليتماعية

وتشري الدراسات احلديثة والبحوث اليت أيريت  ذا الصدد أن أساليب التنشئة . وتصرفاته
 Parentalااليتماعية اليت يستخدمها ااباء واألمهات مع األوالد إمنا تعك  اال اهات الوالدية

Attitudes وهي عبارة عن مشاعرهم وتويهاهتم يف أساليب التعامل مع األبناء. 

وكلما كانت الرتبية ، أغلب  اقات اجملتمع الفردية أو اجلماعية تنبع من الرتكيب األسري للفردو 
بعوامل القوة األسرية مبنية على أس  سليمة وبناءة، كلما أنتجت من الكفاءات ما يرفد اجملتمع 

  .حوالنجا 

من  الل ن اإلفادة منها يف تعزيز الوعي بدرو املرأة يف التنمية، ومن أهم هذه الوسائل اليت ميك
الوالدين هو تبين مبدأ املساواة بني األبناء والبنات يف األسرة، وحماولة بعث الثقة يف نفوس تربية 

 .على النف ى تنمية ملكة االعتماد إ البنات وتوييههن
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م، ص 2221معتز سيد عبد اهلل، عبد اللطي  حممد  ليفة، علم النف  االيتماعي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  - 
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م يف هيس-دون متييز  – بإجيابية وحمبة، واحرتام فرديته -ذكرا كان أو أنثى -فالتعامل مع الطفل
فرصة  متفتمل شخصيته، وتنمية قدراته اإلبداعيَّة، وهذا موكول  باألسرة اليت تستطيع أن هتيئ هل

 .فرص القراءة واملناقشة و رح األسئلة مالتعبري عن أفكار  يديدة  وإجيابية، وتوفر هل

ت تشري اى أن أكثر أساليب التنشئة االيتماعية انتشارًا يف األسرة العربية هي الدراساإال أن 
أساليب التسلة والتذبذب واحلماية الزائدة حسبما أشار تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 

هذا األسلوب يؤدي إى زيادة السلبية وضع  مهارات اختاذ القرار ال : "الذي أضاف 2228
ب وإمنا يف  ريقة التفكري حيث يعود الطفل من الصغر على كبمل التسا ل يف السلوك فحس

 .573"واالكتشاف واملبادرة

وترك احلرية  حرتام البنت وتقدير مشاعرها، واإلصغاء إى آرائهالنهج القائم على اإن تبين األسرة ل
  .ها يف اجملتمعالوعي بدورها ومشاركت من أهم عوامل تعزيزا، يعد للتعبري  ريَّة عن أفكاره اهل

فعن سهيل بن . وقد ضرب النيب عليه الصالة والسالم يف ذلك منوذيا حيتذي به املربون وااباء
سعد رضي اهلل عنه أن رسول اهلل أ  بشراب فشرب منه وعن ميينه غالم وعن يساره األشياا 

أوثر بنصييب منك واهلل يا رسول اهلل ال : لغالما أتأذن   أن أعطي هؤالء  فقال: فقال للغالم
 .574فتله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف يده: أحدا قال

. ال تكون من النوع التسلطي القهري بل تكون كنوع من التوييه والرتبية والقيادةالوالدين سلطة ف
واحرتام الغري النابع من احرتام اإلنسان  على احرتام الذات والتفكري اإلجيايبفيها فيرت  األفراد 

وهذا النوع من التنشئة هو الذي ينبغي أن تتويه إليه أن ار املربني وخباصة ااباء . تهلذا

                                                 
مززن الموقززع اإللكترونززي كمركزز  . األردنززي  –النمززائي ا  الصززادر عززن برنززامج األمززم المتحززدة 2228تقريززر التنميززة اإلنسززانية العربيززة  - 573

منشثثورات  ،دراسثثة يف البُثثىن التعليميثثة    - تعلثثيم اإلنثثاث يف العثثامل اإلسثثالمي :راحززع كززذل . undp.org.jo-www.ckcالمعرةززة للمجتمعززات 
 .م2222/هث1028 ث إيسيسكو ثاملن مة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 
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وميكن أن تسهم وسائل اإلعالم واملؤسسات التعليمية يف مرحلة مبكرة . واألمهات يف جمتمعاتنا
 .يدا بتوعية الوالدين بأمية ذلك ودوره يف إرساء القيم واملثل املنشودة

و اصة  –دين دائما على أبنائهم سات أن فرض إرادة الوالكما أوضحت تلك الدرا
عليهم بشكل مستمر واستخدام أساليب التهديد أو الضرب واحلرمان تؤدي وتسلطهم  -اإلناث

التفاعل عدم  وحتاشي املواق  واا رين والعزلة عن اجملتمع و وضع  الثقة بالذات إى التطرف 
 .575اإلجيايب مع اجملتمع

حيّد من درية التواصل  ن وبناهتم يف األسرة الواحدة،بني الوالدي القة السلطويةالعنوع من يود فو 
وامليل إى العزلة واللجوء إى الصمت من  لديها ويئد روح احلوار األسرة والفتاة، الضروري بني

ا يؤدي على الشعور بالتهميش وال لم مم فتنشأ الفتاة. ايهة بني الطرفنيباب غلق منافذ أية مو 
 .ولد غضب مكبوت لديهاإى ت

ات االيتماعية املرتبطة بالتطرف  ختل  أشكاله برز املتغري وقد أظهرت الدراسات أن من أ
 .أسلوب التنشئة الذي يعايشه الطفل يف حمية أسرته على ويه اخلصوص وصوره،

كفرد يف األسرة وإقصاء رأيه والتقليل من   الدراسات  طورة هتميش دور الطفلكما أظهرت 
 سيؤدي به إى ممارسة تلك األشكال من السلوكيات والتصرفات مع اا ريناالمر الذي ، شأنه

 . 576بناء على تلك التنشئة

فاالبناء الذين ينشأون يف بيئات وأسر ال تستمع إى رأي الفتاة وال هتتم  ا تقول، ال ميكن أن 
 .حتت أي ظرفيعتادوا يف مراحل عمرية الحقة إى تقدير رأيها أو االستماع إليها 

                                                 
575

قراءات يف علم النف  االيتماعي يف الو ن العريب، ( حمرر) حامد الفقي، أمناط الضبة الوالدي يف اجملتمع الكوييت، لوي  كامل مليكة - 
 .08-08، ص 1م، ج1660اهليئة املصرية للكتاب، القاهرة، 
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قل شأنا من أاإلناث واعتبار املرأة -الذكور الرتبية يف بع  األسر تفر  بني اجلنسنيوال تزال 
تؤدي اى الكثري من املشاكل النفسية وااليتماعية لد   ،الريل، وهذه الن رة املنغلقة فكريا

 .يتماعية الشاملةوتشكل عائقا حقيقيا أمام مسامة املرأة يف عملية التنمية اال اجلن  اا ر،

طريقة االستبداد والتسلة اليت تعتمد على القمع والقسوة،  يث يتم توييه الطفل، وفرض ف
 على  طرية  ك آثارا سلبيةا أن ترت ، من شأهناألمور عليه وقتل روح املبادرة واالستقاللية يف ذاته

وتفكريه  تتحكم بسلوكه  ُعقد نفسيَّة  ، ور ا حتولت إى شخصية الطفل قد تستمر إى مد  بعيد
ميكن أن ينجم عن أمثال تلك املمارسات تعلم الطفل واملراهق  كما. كاالنغال  واالنزواء وغريها

و اصة ضد الطبقة  ممارسة القسوة والعن  اليت مورست ضده ومن ّث ممارستها ضد اا رين
 .املستضعفة يف األسرة املتمثلة يف أ واته الفتيات غالبا

نشئة األ فال لماء النف  االيتماعيني إى أمية حتاشي املمارسات اخلا ئة يف تمن هنا ذهب ع
ثل تلك املمارسات يف ن رهم يف  لو احلياة األسرية من أية ضوابة أو ومت.  اصة يف االسرة

فإذا  اوز الطفل مرحلة . التشدد الشديد البعيد عن توضيمل موا ن اخللل والزلل يف سلوك الطفل
 مرحلة العن  وانتقل إى ورف  أسلوب احلوار واملناقشة مع أ واتهايب مع أقرانه التفاعل اإلجي

، فال بد للوالدين من معاجلة األمر  زم ومعاقبته معنويا على ذلك ومراقبة ذلك والعدوانية معهن
حساسية الطفل  و مساعدة األ وات يف املنزل  ويف املقابل ميكن للوالدين تنمية. السلوك

 .معهن وتعزيز وسائل التعايش معهن ومع األ رين بصفة عامة والتعا  

وقد ضرب النيب عليه الصالة والسالم أمنوذيا يف الرتبية اهلادئة اليت تبين شخصية املتعلم  
كما ضرب أمثلة يف معاجلة األ طاء الصادرة عن النشء   .مي روح االستقاللية والثقة يف نفسهوتنّ 

 .بأسلوب هادئ يتسم باإلجيابية

حِلَاَية   َفَأْرَسَليِن يَثْوًما ُ ُلًقا النَّاسِ  َأْحَسنِ  ِمنْ    اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى  َكاَن َرُسوُل اللَِّه  أََن     عن  
 قَالَ    َلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه عَ    أََمَرين ِبِه َنيب  اللَِّه  فَثُقْلُت َواللَِّه اَل أَْذَهُب َويف نَثْفِسي َأْن أَْذَهَب ِلَما

َيان  َوُهْم يَثْلَعُبوَن يف الس و ِ    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    فَِإَذا َرُسوُل اللَِّه  َفَخَرْيُت َح َّ أَُمرَّ َعَلى ِصبثْ
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اْذَهْب َحْيُث أََمْرُتَك قُثْلُت نَثَعْم   أُنَثْيُ    ِه َوُهَو َيْضَحُك فَثَقاَل يَاِبَقَفاَي ِمْن َورَاِئي فَثَن َْرُت إِلَيْ  قَاِب    
َما َعِلْمُت قَاَل   ِتْسَع ِسِننيَ  َأوْ   َقْد َ َدْمُتُه َسْبَع ِسِننيَ لَ    َواللَِّه    أََن      اللَِّه قَاَل  أَنَا أَْذَهُب يَا َرُسولَ 

 . 577 فَثَعْلَت َكَذا وََكذَ وََكَذا َواَل ِلَشْيء  تَثرَْكُت َهالَّ  ِلَشْيء  َصنَثْعُت مِلَ فَثَعْلَت َكَذا

واملتأمل يف هذا احلديث، يلحظ األسلوب الرتبوي الفذ الذي  ا ب به النيب صلى اهلل عليه 
 .وسلم أن ، األمر الذي أمثر تصحيمل اخلطأ والتجاوب معه

هو  فه ا .باالعتنات باألطفال البد أن تبدأ القيم المعنوية الهادفة لتعزيز الحقيقيةنشئة التف 
والبد من األ ذ بعني  .دخل األساسي الصحيح لكل جهد هادف لتنمية بشرية حقيقيةالم

الطفل املفاهيم يف إذكاء وإكاح هذه التنشئة، فعملية إكساب  االعتبار عامل الزمن وأثره
لكنها هي احملصلة الفعلية احلقيقية  عملية حتتاج إى كثري من الوقت، ،م املثلىالقيّ و  الصحيحة 

مجيع القيم واملثل السليمة اليت هذه التنشئة هي اخلطوة األوى يف تربية الفرد على ف .لإلنسان
 .ميكن أن يتعسر تعويده علهيا يف مرحلة النضج

التنشثثثئة السياسثثثية مثثثن  ثثثالل كمثثثا جيثثثدر اإلشثثثارة إى أميثثثة التنشثثثئة السياسثثثية يف األسثثثرة  
واملوا نثثة والثثوالء ومحثثايتهم مثثن بعثث  املبثثادئ الو نيثثة كيفيثثة غثثرس تعلثثيم األسثثرة و اصثثة الوالثثدين  

األفكثثار السياسثثية الثثيت قثثد تثثدفعهم إى اال ثثراف السياسثثي وذلثثك مثثن  ثثالل الرتبيثثة الدميقرا يثثة 
 .األسرية اليت تعلمهم لغة احلوار والتساممل واملساواة

 المؤسسات التعليمية والتربوية تفعيل دور  :ثانيا

مشتقة من أس أي أصل كل شيء  :املؤسسات مجع مؤسسة واملؤسسة يف اللغة
ويطلق لفظ املؤسسة على كل ما بين . وأسست الدار أي بنيت حدودها ورفعت قواعدها
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لغرض من األغراض الر ية وغري الر ية وتد ل يف هذا املعىن املؤسسات اليت ختصة ألغراض 
 .578علمية وتربوية وإعالمية

لشخصيات األفراد سواء كانوا  مصنعاً وتعد املؤسسة التعليمية سواء كانت مدرسة أو يامعة 
 .معلمني أم  لبة

ففي املدارس واملعاهد توضع البذور األساسية لطريقة التفكري من حيث السطحية والعمق وكذا  
ومن  الل املدرسة يتم اكتساب املعارف . من حيث املنطقية والعملية، أو الذاتية واملوضوعية

 .579من قضايا احلياة واملعلومات وتكوين اال اهات  و كثري
كما أن اجلامعة هي املكان الذي يتاح فيه للعلماء والباحثني واملتعلمني تداول العلم واملعرفة 

وتنشأ املؤسسات التعليمية  دف تزويد الناشئة باملهارات العلمية . وإيراء البحوث والدراسات
الالزمني للوصول إى  واألساليب املنهجية عن  ريق تدريب عقوهلم على املالح ة والتجريب

من هنا ياء تصدر اهلل سبحانه وتعاى اإلنسان  ا االستخدام األمثل للقدرات العقلية اليت زود 
 .اجلامعات منذ القدم دور الريادة يف تطور اإلصالح االيتماعي

واملتتبع لتاريخ اجلامعات يف أوروبا على سبيل املثال، يلحظ أن التحوالت وحركات اإلصالح  
يين والفكري وااليتماعي انطلقت يف األساس من اجلامعات بواسطة األساتذة يف ش  فروع الد

 . 580املعرفة والعلم
واجملتمع املدرسي يعترب يزءا من اجملتمع الكبري باعتبار أن املدرسة مؤسسة ايتماعية تربوية 

ما يتضمنه من مويهة بسياسة الدولة وهلا دورها اهلام يف إعداد األييال من  الل احملتو  و 
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ومن  .أيدلويية تقدم للتالميذ، اليت حتدد بدورها نوعية األفكار واملفاهيم اليت يكتسبها التالميذ
 .  581ث فهي ذات تأثري هام على ا اهاهتم ومعلوماهتم و ريقة تفكريهم وتكوين مستقبلهم

ة ثقافة ميوقد يكون هناك ضع  أصاب الدور الرتبوي الذي تلعبه املدرسة بشكل عام يف تن
وهو ضع  ال ينبغي عزوه إل عامل . 582الفرد، وغرس ثقافة الوعي بدور املرأة وأمية مشاركتها

واحد بل هو مرتبة بأسباب عدة، إال أنه من املؤكد أن التخطية السليم العلمي اجلاد لتغيري 
 .هذا الوضع وحتسينه سيؤدي إى نتائج إجيابية بإذن اهلل

بداية مرحلة -ليت تشكل مرحلة الطفولة وهناية مرحلة الطفولة املتأ رة فمرحلة التعليم األساسي ا
حيث يبدأ النمو . من أنسب مراحل التطبيع االيتماعي -كما يؤكد علماء النف   –املراهقة

العقلي باالزدياد كما يزداد الطالب اهتماما بالبحث عن احلقائق والقدرة على منو املفاهيم 
يزداد لديه حب االستطالع والنقد املويه لذاته وغريه وقد يتحد  هذه م و ويتعلم املعايري والقيّ 

وهو أمر ميكن اإلفادة منه وتوظيفه يف . أفكار اا رين ممن هم أكرب منه يف املرحلة العمرية
 .االهتمام بدور املرأة يف اجملتمع عملية تعزيز وغرس ثقافة

ويه اخلصوص وبداية مرحلة املراهقة من هنا ينبغي االهتمام  رحلة الطفولة املتأ رة على 
اهتماما أكرب ألميتها البالغة يف غرس القيم واملفاهيم مع الرتكيز على ضرورة هتيئة اجلو املدرسي 

من أيل منو والطالبات  املنفتمل الذي يتطلب االهتمام بالنواحي النفسية وااليتماعية للطلبة
من أزمات ومن ضع   الرأي فيما حوله فكر ذا  سليم حياور ويتبادل ويهات الن ر ويبدي

 . 583يف مشاركة املرأة، ففتاة اليوم هي امرأة الغد
ضرورة تغيري ثقافة التلقني يف أسلوب التعامل ومن النواحي اهلامة يف هذا السيا   

يقوم على حرية الرأي واحلوار واملناقشة . والتعليم املدرسي إى أسلوب حيقق فيه الطالب ذاته
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اء بني الطلبة واملعلمني والرتبويني، ليصبمل اجلو املدرسي منا ا إجيابيا فعاال له ايب البنّ والنقد اإلجي
ففي . ع األفقا ي اا ر واتسنفتاحية والتقبل واالعرتاف بالرأدوره يف إكساب التالميذ ثقافة اال

لسليمة ح  مثل تلك األيواء تنمو العالقات اإلنسانية واالحرتام املتبادل واال اهات الفكرية ا
وتصبمل سجية يتم التعامل  ا يف ميادين احلياة واملشاركة االيتماعية  تتو د يف نفوس األفراد

 .584يف املختلفة
فثمة حاية ملحة وضرورة آنية إى تغيري ثقافة التلقي والتلقني يف املناا املدرسي واالنتقال إى  

وده االحرتام والتقبل والنقد اإلجيايب يس يا يف يوّ ة احلوار والنقاش يف خمتل  القضاتبين ثقاف
 . البناء

فاألسلوب الواحد املفروض يف التفكري والتلقي واالست هار والتعبري واالمتحان الذي مُيارس يف 
املؤسسات التعليمية منذ مرحلة االبتدائي إى املستو  اجلامعي، ال ميكن أن يسو  إى فكرة 

 .يف تقبلها أو مناقشتها ويود رأي آ ر ناهيك عن إمكانية التفكري
فالماسسات التعليمية ومناه ها وأدواتها ومناخها ينبمي أن تتظافر لتنمية حرية التفكير  

ص النمو وحرية االختيار وإبدات الرأي ورعاية القدرات العقلية عند النشت وتوفير فر 
 .الفكري له دون التمييز في ذلك بيه الفتاة والصبي

ح املشكالت على املتعلمني ودعوهتم إى التفكري وإجياد  ر ومن وسائل حتقيق ذلك، 
ويتم ذلك عن  ريق احلوار بني  رفني . الرتبية املعاصرة وسائل أحدثمن عد اليت ت احللول هلا،

ما املعلم واملتعلم فمنهج احلوار يهيء املتلقي ليصبمل قادرا على التفكري والنقد والتحليل 
إن منهج  رح املشكالت :" يري صاحب كتاب تعليم املقهورينيقول يف ذلك باولو فرا. واإلبداع

ويساعد منهج التعليم احلواري على اإلبداع والفهم ..يعترب احلوار أساسا من أيل فهم العامل
 . 585"والتبصر  قائق الويود وبالتا  فإنه حيقق إنسانية اإلنسان
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لشباب ضرورة احلفاظ عليها وأهنا وهو يف غاية األمية يف قضية املرأة اليت ينبغي أن يستشعر ا
وهذه الثقافة ال ميكن أن تنشأ وتنتشر يف اجملتمع إال . ليست سلعة معروضة لكل  امع أو عابث

 .من  الل إيقاظ الوازع الديين والوعي بأمية الربة بني الدين وممارسات احلياة املختلفة

ففي . هذا اهلدف مع الشبابوقد سلك النيب صلى اهلل عليه وسلم أسلوبًا فذًا يف حتقيق 
أتى النيب  صلى اهلل عليه وسلم  فقال يا رسول  احلديث الذي رواه أبو أمامة أن ف  من قريش

اهلل إئذن   يف الزنا فأقبل القوم عليه وزيروه فقالوا مه مه فقال أدنه فدنا منه قريبا فقال أحتبه 
بونه ألمهاهتم قال أفتحبه البنتك قال ال ألمك قال ال واهلل يعلين اهلل فداك قال وال الناس حي

واهلل يا رسول اهلل يعلين اهلل فداك قال وال الناس حيبونه لبناهتم قال أفتحبه أل تك قال ال واهلل 
يا رسول اهلل يعلين اهلل فداك قال وال الناس حيبونه أل واهتم قال أحتبه لعمتك قال ال واهلل يا 

 الناس حيبونه لعماهتم قال أحتبه خلالتك قال ال واهلل يا رسول رسول اهلل يعلين اهلل فداك قال وال
فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه  اهلل يعلين اهلل فداك قال وال الناس حيبونه خلاالهتم قال

 .586يكن بعد ذلك الف  يلتفت إى شيءو هر قلبه وحصن فريه قال فلم 

والسالم اإلشكالية من  الل تقدمي موع ة مباشرة ففي هذه الواقعة مل يعاجل النيب عليه الصالة 
أو سلوك سبيل الزير والنهي، بل جلأ إى إيصال الشاب للحّل بنفسه بأسلوب اتسم بالتدرج 

 . واحلوار اهلادف إى التغيري اإلجيايب باإلقناع

م فاملعل. وال يقل دور املعلم أمية وحمورية عن دور األقطاب األ ر  يف العملية الرتبوية
فال ينبغي أن . واملريب ينبغي أن يكون  ثابة منوذج املثل األعلى املقدم يف املؤسسة التعليمية

يقتصر دوره على إلقاء املعلومات وتلقني األفكار واملفاهيم واملعتقدات من ويهة ن ر واحدة 
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إبداء تقوم على اإللزام دون أن يشرك املتعلم يف ذلك كله ولو بشيء من التحليل واملناقشة و 
 .587الرأي فيما يتلقاه

عدائية اجلديد النشء و  روح اإلبداع يف نفوس وال ختفى  طورة هذا النوع من التعليم يف تقليل
إن هذا النهج بل  . ا حيمل من سلبيات أو إجيابيات وعدم مرايعة القدمي بل واحملاف ة عليه

نية دون ن رة فاحصة وص  اجلديد بالبدعية واجملدد بسوء ال يسو  يف بع  األحيان إى
وهذه أمور ..حتليلية قد تصل إن وظفت إجيابًيا إى التوافق الكامل أو اجلزئي أو الرف  على بينة

 .  ينبغي االهتمام  امن قبل املعلمني واملربني
وال ينحصر دور املعلم يف ذلك فحسب بل ميتد ليشمل املمارسات الرتبوية يف املؤسسة 

مناذج تطبيقية تسهم يف إرساء هذه الدعائم كشرعية حق املتعلمني  من  الل تقدمي ،التعليمية
يف التصويت على بع  القضايا املطروحة يف الدروس، وتشجيعهم على إقامة ندوات حوار 

الفرد يف املؤسسة  فال يبقى. لقة باهتماماهتم وحياهتم وواقعهممفتوحة ملناقشة بع  القضايا املتع
 .جمتمعه وواقعه نأ  عما يدور يفالتعليمية  

ال ينحصر دور املؤسسة يف تلقني معلومات ومفاهيم أحادية اجلانب بل ميتد ليشمل بع  كما 
ما يدور يف اجملتمع لتتم معاجلة ما ميكن أن يطفو على السطمل من سلبيات أوال بأول بأسلوب 

 .يقوم على احلوار ويتبناه منهجا للعالج

احرتام املرأة وتعزيز دورها يف فضيلة  ا هاما يف ترسيخدور  تلعب املدرسة بعناصرها املختلفةف 
 . تعلمنيعند امل البناء والتنمية

وكلما كانت األساليب املتبعة يف املؤسسة يسودها التقبل والتفاهم والتعايش  اه املتعلمني،  
 . كلما ساهم ذلك يف تنمية شخصية الفرد وحتقيقها وإيقاظ مفاهيم التنوع والتقبل لآل ر
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لفوائد التالية لنشر ثقافة الوعي بدور املرأة بني املتعلمني يف خمتل  املؤسسات ن إدراج اوميك
 : ومن ذلك التعليمية وممارسة ذلك يف خمتل  املراحل العمرية،

االحرتام املتبادل والتقبل مما يؤدي إى شيوع ز اسرتاتيجيات بناء العالقات اإلجيابية يعزّ ت -
     .  الل ممارسة ذلك يف مؤسسة املدرسةيف اجملتمع من  ونبذ الصراع

على  تشجيعهماستقالليتهم، و  تنميةذواهتم و  تأكيدبأنفسهم و  تعلمنيثقة املبناء وتعزيز  -
 .اختاذ قراراهتم بأنفسهم

 . على تقبل اال تالف مع اا رين وأن ذلك ال يُعّد هتديدا هلم  تعلمنيب امليدر ت -
 . أ القيم املقبولة فهو مناا ممتاز لتعديل السلوكعلى حتقيق وتقرير مبد تعلمنيامل تدريب -
 . اصة بني الفتياتالتغلب على اخلوف االيتماعي و تنمية للروح االيتماعية  -

يف حبا ات اإلنفسية و الصراعات الوف أو اخلقلق أو العدائية أو التخلة من املشاعر ال -
وهذه فرصة جيب . امعيةمراحل مبكرة قبل النزول إى واقع احلياة العملية أو الدراسة اجل

عنها أن تنتهز لعالج تلك املشكالت ودعم النمو االنفعا  واستنطا  املشاعر والتنفي  
  .معاجلتها يف مراحل مبكرةومن ثّ 

 المناهج الدراسية: ثالثا

تقوم املقررات الدراسية بدور بالغ األمية يف تنمية وتنشئة األفراد إذا ما تضمنت أهدافا  
األمر الذي . رسيخ مبدأ مشاركة املرأة ودروها يف التنميةما بذاهتا تعك  وتؤكد أمية تبعينها وقيّ 

يتطلب مناهج تؤس  هلذا الفكر وتعززه باعتباره نسقا قيميا من  الل تضمن املقررات 
املساواة  فهومها القرآين األصيل، احلرية بضوابطها الشرعية املعروفة، ها كقيمة الدراسية قيما بعينّ 
 .....التعاون، املشاركة

فاملناهج الدراسية  ا حتويه من معارف ومعلومات وأمثلة ومتارين ونصوص أدبية متثل حجرا 
 .عقل املتعلم أساسيا يف الكيفية اليت ينمو  ا
من  الل  رح املوضوعات املختلفة من  الل ويهات ن ر  وميكن اإلفادة من ذلك عمليا

كما ميكن للمقررات الدراسية أن . ة يف  رحها أو صياغتهاوأراء متعددة ال تعتمد األحادي
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سلوب  رحه وتناوله للمسائل املختلفة بأيتسع مداها اإلجيايب من  الل أسلوب املعلم أثناء 
يدع للمتعلم حرية الفهم واإلدراك والوعي ومن ث ترشيد عملية التوصل الفكري السليم إى 

 .لرأي املتعلم واستقالليته الصواب ومناقشة ذلك كله  رية واحرتام
كما ميكن أن تتضمن بع  املقررات الدراسية  اصة ما يتعلق باملقررات الدينية وااليتماعية 

حول دور املرأة واملشاكل االيتماعية السائدة واألمراض األسرية املنتشرة النامجة يف  تسا الت 
تثري قدرة املتعلم العقلية على سكثري من األحيان عن عدمالوعي بدور املرأو وهتميشها، بشكل ي

 .املناقشة واملرايعة وإدراك موا ن الصواب من اخللل يف القضايا املختلفة
، اعتبار املقرر املدرسي املصدر الوحيد ملعرفة الطالبإال أنه ينبغي تأكيد أمية عدم 

 ما يتعلمه دون القدرة على الربة بنيجيعله سجينا يف هذا الكتاب ملتزما  رفيته، األمر الذي 
فهناك . وبني الواقع املأزوم الذي حيياه،  اصة فيما يتعلق باملرأة ووضعها يف اجملتمعات املختلفة

العديد من املمارسات غري الصحيحة املنافية للشرع، ينبغي االهتمام بالوقوف عندها ودفعه 
 ر أفعل ِف النف ن التلقني عند الصغأل .املتعلم إى استكشاف أسبا ا للمسامة يف إيقافها

 .من الطر  على ذلك يف الكرب وأدوم
إمنا يقدر على تقبلها، وخباصة إذا قدمت له شكل  فالطفل ال يستطيع أن حياكم احلقيقة، و 

مستقبال هى ال  تشكل األفكار األمور فهذه . مشوقة قصة أو قطعة أدبية أو حادثة تاريية
تتحول إى فهي  .صعب عليهم التخلة منها، وياشئةالن سلوكية تتحكم ِف ثوابت او عله

 .588كل ما سواها مهما كان صحيحا  لنفسها من أسباب القوة كى تقهر مبادئ و حتشد
ميكن إضافة مقررات دراسية يف مراحل التعليم املختلفة  اصة األساسي يتم الرتكيز و 

على أن ..واقعهااملشاركة واحرتام املرأة ومهارات النهوض ب مفيها على إكساب املتعلمني قيّ 
هذه القيم التاريخ االسالمي تركز مناذج من تتضمن تلك املقررات نصوصا من القرآن والسنة و 

وميكن أن يكون ذلك من  الل نصوص حتفظ أو موضوعات قراءة . النشء يف نفوس وتؤصلها
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على أن يتوى املعلم دوره يف تناول هذه املقررات وشرحها  ... نقدية أو تعبري أو قصة 
مع إيراء  ياة اجملتمعصلتها  معلومات معرفية بطريقة مشوقة مؤكدا أميتها يف الواقع و ك

من  الراشدة وبني واقع املرأة يف كثري مقارنات مستمرة بني واقع املرأة يف عصر الرسالة والعصور
 . اجملتمعات اليوم

ة وأمية مشاركتها يف البناء ث املفاهيم والقيم املؤكدة لدور املرأفمن  الل املادة املقررة ميكن ب
  .وضوروة هذه املشاركة، و طورة استبعادها وهتميشها

ضرورة تطوير  ر  التدري  والوسائل والتقنيات التعليمية، ولعل من نافلة القول اإلشارة إى 
ي وعدم الرتكيز على التدري  التقليدي الذي أظهر عدم فاعليته يف ظل التقدم العلمي الذ

ساليب القائمة على احلفظ واالست هار يف مع م املقررات إى أساليب ة تغيري األنعيشه، وضرور 
القضايا بشكل يتم فيه تدريب التالميذ على إعمال الذهن واال تيار بني  تقوم على حلّ 

 . البدائل وإعطاء الفرصة للنشء لتحديد ويهات ن رهم وإبدائها وفق منهج علمي مدروس
ملا تسهم به يف ، ه   الثقافةة دورا هاما في تعزيز تلع  األنشطة المدرسيكما  

من هنا . ترمجة املفاهيم اجملردة من  الل التدريب واملمارسات املختلفة إى سلوكيات معاشة
 تأ  أمية تعزيز األنشطة املدرسية لتحقق دورا إجيابيا يف ترمجة القيم واملفاهيم اليت حيث عليها

العمل اجلماعي أمية قدرة الطالب على التفكري العلمي و  املعلم واملنهج الدراسي وتنمية
ليتم اكتساب معىن اجلماعية والتواد والتعايش وحرية الرأي واحرتام رأي  املشرتك،
 .وهذه كلها من أهم القيم االجيابية اليت ينبغي تأسيسها....اا رين

 :جمتمعة فيما يليعلى تفعيل تلك الوسائل  وميكن حصر بع  ااثار اإلجيابية املرتتبة 
 تعويد املتعلمني على اإلجيابية -
 .إشباع حايات التالميذ العلمية -

 استثارة قدرات التالميذ العقلية وتنميتها -
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أ تا كانت أو أما أو زوية يف املستقبل  –ت التالميذ يف التعامل مع املرأة تنمية سلوكيا -
 .التعود على احرتام آرائهن وتقديرهنو   -او ابنة

 املشاركةتنمية روح  -

أي بالتالميذ عن روح التطرف وإقصاء املرأة وهتميش دورها والتقليل من شأهنا الن -
 .589ورأيها

قليم مشلاركة الملرأة والنهضلة بهلا  محوري فلي تأكيلدال هاللماسسة التعليمية دور من هنا فإن 
وبلورتله سللوكا وممارسلة مله خلالل المواقلف  ،ذهلان المتعلمليهمفهوما وقيملة فلي وجلدان وأ

  .علمية المختلفةالت
إذا ما كانت أساليب تعليم الفتيات نفسها تعك  و تكرس التمييز ولنا أن نتساءل 

اجملتمعي األوسع إن كان حول أنواع النشا ات االقتصادية املتاحة للمرأة أو حول الدور احملدود 
بوية  جملها و و هنا أ كد إنين ال أ ة املناهج الدراسية و إمنا العملية الرت .بالوظائ  األسرية 

اليت إى أن تصبمل عملية حتول ايتماعي حقيقي مرتبطة بالعملية التنموية الشاملة سيبقى 
إن عملية متكني . هنالك نساء كثريات ال نستطيع أن نقول أن تعليمهن قد أدي إى التمكني 

املرأة تتطلب عملية حتول شامل لي  يف مؤسسات حمدودة فقة، و إمنا أساسا يف تلك 
بالرغم من العديد من السياسات  و. ملؤسسات اليت ال زالت تساند و تكرس البنية األبويةا
 التويهات العامة تتجه حاليا  و اإلصالح، فهي مل تتحد بنية العوائق و أثرها يف حياة املرأة و 
استحداث كراسي وبعثات دراسية  كذلك يف هذا امليدان،مه الوسائل المعاصرة و 

ليتم من  الهلا تلقي دارسيها و ال ا تعليمهم يف يامعات الدول  المربيةتمنح لل امعات 
الوعي يف الغرب  لنشر يف اإلسالم،ودورها التنموي بوضع املرأة  اإلسالمية  اصة فيما يتعلق

 .حول ذلك وإزالة الضبابية الفكرية حوله
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 ت اإلعالمية لمؤسساا: رابعا

حيث تسهم يف إكسا م . شئة والرتبية االيتماعيةال يف التنتقوم وسائل االعالم بدور فعّ  
حول موضوعات معينة كما تساعد ...معلومات ومعارف وحقائق وأ بار ووقائع وإعالنات 

 . على تكوين ا اهات وقيم وأراء األفراد  ا يؤدي إى تكوين رأي عام حول هذه املوضوعات
سامة فعالة يف تشكيل العقل و بيعة فوسائل األعالم تعد من أهم وأ طر القنوات اليت تسهم م

تويهه  و قضية معينة فيمكن من  الل الصحافة واإلذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية 
 .التأثري على عقلية الفرد و ريقة تفكريه....واالنرتنت

وقد أدركت بع  اجملتمعات أمية االعالم فقامت بتوظيفه بشكل سليم خلدمة أهدافها  
املد  القريب والبعيد، وتقدمي قضاياها من  الل العرض املطروح  ختل   ومصاحلها على

 .األساليب
وسثثثائل اإلعثثثالم متعثثثددة ومتنوعثثثة ولكثثثل وسثثثيلة إعالميثثثة  صثثثائة ومميثثثزات تنفثثثرد  ثثثا عثثثن إن 

 . األ ر  
وحتدث هذه الوسائل تأثري على الفرد يؤدي إى تغريات حتصل على اجملاالت السلوكية واالنفعالية 

  .ملعرفية واجملاالت النفسية العميقة وعند احلديث عن اإلعالم واملرأةوا
مثثن  ثثالل املتابعثثات واملالح ثثة العامثثة ملثثا تقدمثثه وسثثائل اإلعثثالم املرئيثثة واملسثثموعة واملقثثروءة مثثن و 

: أ بار وبرامج وأنشطة إعالمية يتضمل يانب القصور وإغفال دورها وحقوقها يف اجملاالت التالية 
 ث 

  الصحافة
الصثثثحافة والكلمثثثة املطبوعثثثة كانثثثت والزالثثثت مثثثن الوسثثثائل اإلعالميثثثة الرئيسثثثية واملهمثثثة يف 

تثؤثر بشثكل كبثري وخباصثة بثني أوسثاط  نشر األفكار وااراء واملعلومات والتأثري علثى مجهثور القثرار
 .النخب والقيادات

قثثة بثثاملرأة واألسثثرة يثثتم ويف ن ثثرة عامثثة للصثثح  اليوميثثة الرءيثثة سثثنجد أهنثثا بالنسثثبة للقضثثايا املتعل 
تناوهلثثثا يف إ ثثثار حمثثثدود ومسثثثاحات حمثثثدودة تتجثثثه يف الغالثثثب  ثثثو موضثثثوعات عامثثثة عثثثن صثثثحة 
األسثثرة واجملتمثثع واالهتمامثثات التقليديثثة للمثثرأة وقضثثايا تربيثثة األبنثثاء والرعايثثة الصثثحية وموضثثوعات 
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ات الرءيثثة للمن مثثات ا متنوعثثة يف جمثثاالت العالقثثات الزوييثثة وأ بثثار القيثثادات النسثثائية والنشثث
 . واجلمعيات

وعند الوقوف اجلاد أمثام مثا تنشثره الصثح  اليوميثة يالحثظ غيثاب تنثاول قضثايا مهمثة وحساسثة 
ذات أبعثثثاد قانونيثثثة وثقافيثثثة وتنمويثثثة وسياسثثثية ونسثثثتعرض أهثثثم القضثثثايا الثثثيت تتجاهلهثثثا الصثثثح  

 : اليومية 
 . عمل املرأة  ارج املنزل  -
 . لةعامإبراز مشاكل املرأة ال -
 . حمو األمية وتعليم املرأة  -
 . نشر الوعي السياسي لد  املرأة وحثها على املشاركة يف احلياة السياسية -
 . ختطية ميزانية األسرة وتن يم األسرة -
 . الزواج املبكر  -
 . اهتمام أمية إسهام املرأة يف التنمية -
 . رصد واقع املرأة يف الري  واحلضر بإجيابياته وسلبياته  -
 . ومسؤولياهتا االيتماعية  املرأة -
 . تصحيمل صورة املرأة يف اإلعالم  -
  :ميكن القول بأنو 

الصثثح  اليوميثثة تكتفثثي  عاجلثثة املوضثثوعات اخلاصثثة بثثاملرأة معاجلثثة سثثطحية باعتمادهثثا علثثى  -
 . التقريرية والتسجيلية واالهتمام باملواد اإل بارية املتعلقة بقضايا املرأة واألسرة 

رأي واألعمدة الصحفية وعدم االهتمام بشكل عام بطثرح الثرأي وويهثات الن ثر شحه مواد ال  -
 . حول حقو  املرأة وعدم إتاحة اجملال للقارئات للتعبري عن آرائهن وقضاياهن 

عدم االهتمام الكايف باملرأة من القيادات الصحفية ويتضمل ذلك من املساحة املخصصة للمرأة  -
 . يف هذه الصح  

ربثة البيثت واملشثاكل النامجثة عثن العمالثة الوافثدة يف اجملتمعثات يات املثرأة العاملثة و إغفال احتيا -
 .  اصة اخلليجية
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 والفضائياتالتلفزيون 
الوسيلة اإلعالمية األكثر فعاليثة علثى املتلقثي وهثي وسثيلة  والفضائيات اليوم يعد التلفزيون

وأصبحت اليوم تد ل ضثمن الثربامج . اتصالية أكثر يذباً للجمهور وتؤثر يف تشكيل الرأي العام
 .اليومية لألسرة ويتم تكي  وقت الفراغ بالنسبة لكثري من الناس حسب الربامج املفضلة

والرسالة اإلعالمية التلفزيونية ال يقتصر تأثريها على مشثاعر املشثاهدين وخما بثة عثوا فهم وإجيثاد  
. احلثديث دا ثل األسثرة و ثارج البيثت  حالة من املشثاركة الويدانيثة لثد  املسثتقبل وإمنثا امتثد إى

وعليه فإنه من األمية  كان أن يناط بالتلفزيون دور كبري للتوعية بقضثايا املثرأة مثن  ثالل سياسثة 
 دمة قضايا املرأة وتطوير الن رة إى دورها وأمية مشثاركتها يف التنميثة إعالمية يديدة تسعى إى 

 . بشكل عام
صال واإلعالم على الدور اخلطري الذي يلعبه اإلعثالم يف التثأثري علثى جيمع الباحثون يف جمال االتو 

عثثالوة علثثى مثثا تتميثثز بثثه وسثثائل اإلعثثالم مثثن  بيعثثة مزدويثثة تسثثاعد علثثى نشثثر وتثثرويج " املتلقثثي 
األفكثثثار والقثثثثيم املتناقضثثثثة يف آن واحثثثد فهثثثثي قثثثثد تسثثثاعد علثثثثى تغيثثثثري القثثثيم والعثثثثادات واملفثثثثاهيم 

لثثق أشثثكال يديثثدة مثثن الثثوعي أو تعمثثل علثثى تثبيثثت القثثيم والثثر   التقليديثثة فتسثثهم يف ذلثثك خب
 .التقليدية فتسهم عندئذ يف تزيي  وعي األفراد وذواهتم وأدوارهم احلقيقية

ومما الشك فيه أن اإلعالم له دور مهم يف تشكيل الوعي الثقايف والقيمي يف اجملتمع ويعود ذلك  
يل الرسالة اإلعالمية للرأي العام من خمتل  الفئات لإلمكانيات املتاحة أمام وسائل اإلعالم لتوص

 . االيتماعية 
ويكمثثن أميثثة اإلعثثالم يف إبثثراز قضثثية املثثرأة والثثدفع  ثثا إى األمثثام بثثأن يلعثثب اإلعثثالم دوراً بثثارزاً يف 
إبثثثثراز دور املثثثثرأة واملفثثثثاهيم املتعلقثثثثة  قوقهثثثثا يف التعلثثثثيم واملشثثثثاركة االيتماعيثثثثة والسياسثثثثية وشثثثثغل 

ب العامثثثة وا تيثثثار الثثثزوج ورعايثثثة األمومثثثة وغريهثثثا مثثثن  ثثثالل الوسثثثائل اإلعالميثثثة املتعثثثددة املناصثثث
باعتبارها وسائة ثقافية تربوية ترفيهية هلا تأثري كبري يف ا اهات الرأي العثام وذلثك إذا مثا وضثعت 

 :  هلا سياسات واضحة تتبىن قضايا املرأة تستند إى بلورة وعي عام لد  اجملتمع من  الل اا
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التأكيثثثد علثثثى وظيفثثثة املثثثرأة األساسثثثية يف محايثثثة يف جمتمعاتنثثثا اإلسثثثالمية علثثثى وسثثثائل اإلعثثثالم  -
سثثثثرة ودورهثثثثا يف التنميثثثثة االقتصثثثثادية وااليتماعيثثثثة وإفسثثثثاح اجملثثثثال هلثثثثا للمشثثثثاركة يف احليثثثثاة األ

 . االيتماعية والتعري  بقضاياها وأنشطتها 
عثثة مثثن القثثيم الثثيت تثثدعم املفثثاهيم املرتبطثثة بقضثثايا تعثثديل اال اهثثات  ثثو التبثثين اإلجيثثايب جملمو  -

 . اخل ...  يف ميادين احلياة املختلفةاملشاركة العمل و التعليم و يف املرأة وحقوقها األساسية 
تناول املشكالت وال واهر السلبية ذات العالقة باملرأة وحتليل أسثبا ا وتقثدمي البثدائل اإلجيابيثة  -

 . ديدة وتبين مفاهيم ي
أن يلعثثب دوراً مثثؤثرا يف  لثق منثثاا عثام مؤيثثد ومثثتفهم ميكثن اإلعالم ، فثثالقثثيم اإلجيابيثةترسثيخ  -

  .590لقضايا املرأة وأمية إدمايها يف صنع القرار

 :ومما يالحظ على الفضائيات اليوم النقاط التالية
نياهتثا دون أد  إشثارة إلمكا استخدام املرأة يف اإلعالن والسلع و دمات خمتلفثة إلبثراز مفاتنهثا -

  . وقدراهتا العلمية والثقافية
االبتعثثاد عثثن اخلثثوض يف القضثثايا واملوضثثوعات الثثيت تعكثث  تطثثوير املثثرأة يف األنشثثطة احلقوقيثثة  -

 . واألسرية وااليتماعية والسياسية
االهتمثثثثثثام املبثثثثثثالغ بثثثثثثبع  املهثثثثثثن النسثثثثثثائية وتثثثثثثرك األ ثثثثثثر  كاالهتمثثثثثثام بالفنانثثثثثثات واملبثثثثثثدعات  -

 . مام بالقطاعات األ ر  والسياسيات دون االهت
فمثثن املهثثم تغيثثري الصثثورة السثثلبية الثثيت رءتهثثا الثثربامج واملسلسثثالت التلفزيونيثثة يف الثثذهن اجلمعثثي 
بثثثالرتكيز علثثثى دورهثثثا اإلجيثثثايب يف احليثثثاة والنهثثثوض بوضثثثعها وتعزيثثثز مكانتهثثثا علثثثى مسثثثتو  األسثثثرة 

يف عملية التنمية والعمل علثى إدارة  واجملتمع وتوضيمل الدور اإلنتايي للمرأة وقدرهتا على اإلسهام
 . حوار حول قضايا املرأة ودجمها ضمن الثقافة الدرامية األ ر  

م 0226نوفمرب  3بتاريخ  303ياء يف صحيفة الو ن البحرينية يف عددها رقم 
هل  ن :"  هل نقاضي املسلسالت اخلليجية على إساءهتا لصورة املرأة اخلليجية: حتت عنوان

                                                 
 .م 3996سبتمرب  30جملة الصحة النفسية ثث العدد " دور اإلعالم يف تعزيز حقو  الطفل " عبد الرمحن عبد الوهاب  - 590
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أزياء وسليطات اللسان ونائحات وتافهات ومغفالت فشكراهلل سعي مؤلفي  فقة عارضات
ت اليت حذفت بكرامة املرأة اخلليجية يف قعر هاوية اال طاط وخمريي هذه املسلسال

ليتق اهلل اعالمنا اخلليجي يف املرأة ويتوق  عن إهانتها يف هذه االدوار اهلابطة واليت ....واالبتذال
  .591..."لصورةالقبيحة جملتمعاتنايقرأ منها اا رون ا

باب الرئيسية على شاشات التلفزيون أحد األس مثل هذه اللقطاتويعد علماء النف  مشاهدة 
عامليًا ويدل على صحة ذلك أن الدول واجملتمعات اليت مل تكن تعرف  تطرفالنتشار ظاهرة ال

 .إليه يف الوقت احلاضر كانت يف منأ  عن اجلرمية بالشكل الذي آلت  ،هذا النوع من األفالم
دائمًا ما »: الذي يقولحزاب الري   ويؤكد هذه ال اهرة اخلطرية بع  النقاد املسرحيني مثل

يتهم الريل بالتحيز إذا ما حاول معاجلة قضايا املرأة، األمر الذي يقلل من يرأته ويفرض عليه 
 املا أهنا تتحدث عن  قيودًا تضيق من مساحة احلرية يف النقد، لكن املرأة لن تتهم بذلك

نفسها، غري أن الكاتبات لألس  مل يتعاملن مع هذه امليزة بواقعية ختدم قضاياهن وغدون 
يرأة الكاتبات  ..ينسجن قصصًا فيها الكثري من اخليال والقليل يدًا من الفكر والواقع

ح   ...اخلليجيات وصلت  ن إى  رح مسائل حساسة مل جير  الغرب إى اان على إثارهتا 
 .592«مثل هذه إساءة إى الذو  العام اياأمريكا وهي بلد احلرية يعتربون إثارة قضيف 

صّر تإذ  تحررة على شاشات التلفزة وغريها،تلك املشاهدات املتكررة لصورة املرأة املعاصرة امل
ة عن بالباحث عاصرةمسلسالت الدراما يف السنوات اخلم  األ رية على نعت املرأة املالكثري من 

امة عالقة غري الزويية أو إقاحلرية  عناها الزائ  الذي يسو  يف هناية املسلسل إما إى اخليانة 
ترسم  يوط شخصياهتا بعيدًا من الواقع وتبالغ يف إثارة قضايا عادية ال ، شرعية قبل الزواج

  .ختا ب من  الهلا سو  عقول املراهقني

                                                 
/ نثثثوفمرب 8، تثثثاريخ 825كثثاة املضثثثحكي، هثثل نقاضثثثي املسلسثثالت اخلليجيثثثة علثثى إسثثثاءهتا لصثثورةاملرأة اخلليجيثثثة، يريثثدة الثثثو ن، العثثدد  - 591

 .11م، ص 2221
 //22/11/28      -احلياة     وليد األمحد -الرياض . يرأة بعيدة من الواقع... الدراما اخلليجية يف رمضان - 592
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دد الثثدكتورة اإلعالميثثة عوا ث  عبثثد الثثرمحن يف عثثأبثثرزت نتثثائج دراسثثة ميدانيثة أيرهتثثا وقثد 
أشثثارت إى ارتفثثاع نسثثبة الصثثفحات املخصصثثة لإلعثثالن ، مثثن أهثثم الصثثح  واجملثثالت يف مصثثر

الثثيت تن ثثر إى املثثرأة كثثأنثى فقثثة مثثع انتشثثار املواضثثيع الثثيت تتنثثاول األزيثثاء والتجميثثل والرتكيثثز حثثول 
الد مثثثثثع غيثثثثثاب دورهثثثثثا يف التغيثثثثثري واملشثثثثثاركة الثثثثثدور االيتمثثثثثاعي للمثثثثثرأة يف اإلكثثثثثاب وتربيثثثثثة األو 

 .593االيتماعية والسياسية وإن ويدت فهي إ بارية دون حتليل أو رصد

وتبعثثثاً لصثثثورة املثثثرأة العربيثثثة يشثثثري كتثثثاب املثثثرأة واإلعثثثالم العثثثريب الصثثثادر عثثثن مركثثثز زايثثثد للتنسثثثيق 
يثة صثها بثدور األنثثى والزو ى تأكيد مالممل هذه الصورة يف إعالم الدول العربية اليت خلإواملتابعة 

العاملة هو رغبتها وأن احلافز األول للمراة العربية   واألم دون الرتكيز على دورها كموا نة وعاملة
يف احلفثثاظ علثثى مكاسثثثبها كثثأنثى شثثرقية تثثثربز صثثورة والئهثثا أساسثثثاً للعائلثثة ولثثي  للمجتمثثثع أو 

 .594الو ن

وتطثوير موقعثه يف  Public Opinionومثن املعثروف دور اإلعثالم يف تكثوين الثرأي العثام 
فقثد ح ثي هثذا اجلانثب باهتمثام املتخصصثني يف العديثد مثن اجملثاالت كعلثم الثنف  . دول العامل

 .وااليتماع والسياسة واإلعالم

. ويريع تزايد االهتمام بالرأي العام يف دول العامل أمجع ملا ميثله من أمية يف العديد من اجملاالت
وال . 595صر األساسي لنجاح أي فكرة تدعو إليها اهليئات أو املؤسساتفالرأي العام يشكل العن

يفى دوره احملوري يف التعرف على درية شيوع بع  األراء والتصورات الصحيحة أو اخلا ئة 
 . اليت تويه سلوك األفراد واجلماعات واستجاباهتم للمواق  والقضايا املختلفة

                                                 
اصززدار األمززم  –صزورة المززرأة ةززي الصززحال والمجزيت المصززرية ، عواطززال عبززد الزرحمن ، سلسززلة دراسززات عززن المزرأة ةززي التنميززة  - 593

 .واالجتماعية لغرب آسيااللجنة االقتصادية  –المتحدة 
 .2221كتاب المرأة واإلعيم العربي، مرك   ايد، اإلمارات،  - 594

595
إءاعيل علي سعد، الراي العام : وأن ر كذلك. 20م، ص 1642حممد عبد القادر حامت، الرأي العام، مكتبة األكلو املصرية، القاهرة،  - 

 . م1611ألفريد سويف، الرأي العام، منشورات عويدات، بريوت، . 182م، ص 1655، بني القوة واأليدلويية، دار النهضة العربية، بريوت
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الكش  عن أثر وسائل األعالم املسموعة وقد أمجعت البحوث والدراسات اليت حاولت  
واملرئية واملقروءة يف عملية التنشئة االيتماعية، على الدور اهلام الذي تقوم به هذه الوسائل بويه 

 .596عام يف تكوين وتغيري ااراء واال اهات والسلوك ألفراد اجملتمع
ل االعالم  اصة يف عصر ومل يعد ألي جمتمع يريد الرقي والنمو  اهل الدور الذي تلبعه وسائ

 . املعلوماتية فهي أداة فعالة يف السلوك االيتماعي والثقايف
الوعي بدور ميكن أن تسهم يف تعزيز  -حسن استخدامهاإذا ما أُ  -ائل االعالم ووس

ل قيامها من  الاملرأة وأمية إشراكها يف التنمية والبناء تنفيذا لتعاليم الدين احلني ، ونشر ذلك 
وهي وظائ  تتفاعل . إكساب األفراد املعلومات، اإلقناع والرتفيه: األساسية هلا مثل بالوظائ 

 .عام يتويه  و األفراد لتوييه اخلطاب إليهم فيما بينها خللق يوّ 
يف التنمية  مهما كما ال يفى أن االعالم قد  اوز هذه الوظائ  األساسية ليصبمل عامال مؤثرا

فقد لعب هذا النوع من الدعاية دوار حموريا يف تغيري  .العاملرأي بل وأداة رئيسية لكسب ا
مواق  األفراد واجلماعات وح  الدول ملن يقوم  ا من األ راف ولرفع الروح املعنوية لديها 

وجيمع الباحثون يف هذا الصدد على ضرورة تعلم  .597وكسب تعا   الناس مع قضية معينة
 .598ليت باتت بديال ح  للحربآليات اإلقناع السلمي بواسطة الدعاية ا

يمكه لإلعالم في البالد االسالمية المختلفة إحداث األثر المنشود مه خالل  من هنا
تقوم على احترام المرأة ككيان  توجيه عبر الوسائل المسموعة والمرئية وبنات ثقافة شعبيةال

شوشت ر و  اصة يف الوقت الراهن الذي ا تلطت فيه األفكابشري مهم في الم تمع، 
 .املناهج وا تلطت األصوات

كما ميكن اإلفادة مما يعتمده االعالم احلديث من وسائل إلكاحه مثل مسألة  رح الفكرة مرات 
أشكال يديدة ومناسبات وظروف خمتلفة للوصول إى الغرض ب بعد مرات ومتابعتها

                                                 
596

 .58م، ص 1652شاهيناز  لعت، وسائل األعالم والتنمية، مكتبة األكلو املصرية، القاهرة،  - 
597

  .182إءاعيل علي سعد، مريع سابق، ص  - 
598

سامي  شبة، سلسلة عامل املعرفة، اجملل  : النووي، فيليب تايلور، ترمجة قص  العقول الدعاية للحرب منذ العامل القدمي ح  العصر - 
 .288م، 2222الو ين للثقافة والفنون وااداب،الكويت،  أبريل 



 264 

قصة وتارة بأساليب متنوعة فتارة على شكل مشاركة املرأة  فيمكن  رح فكرة . 599املطلوب
 .يرتسخ الوعي بدورهاإى أن ..بشكل حوار مفتوح وهكذا 

فقد ياءت حوارات األنبياء مع أقوامهم . وهو أمر سبق إليه القرآن الكرمي قبل ذلك بكثري
 .و اصة حوار موسى عليه السالم مع فرعون مرات ومرات يف القرآن الكرمي

م ووسائله، الذي أصبمل يتيمل للمسلمني فرصة وميكن اإلفادة من التطور اهلائل احلاصل يف االعال
تاريية لتقدمي وعرض اإلسالم ومبادئه وتاريخ اكازاته احلضارية وفعالياته يف صنع احلضارة 

 .اليت سامت املرأة املسلمة يف هنضتها وبناءها اإلنسانية
أن يكون  ومما  در اإلشارة إليه يف هذا السيا  أن احلوار املؤثر يف الغري ال يشرتط فيه

بل ميكن . يز فيه على عرض موق  اإلسالم اإلجيايب من املرأة ومشاركتهاأحادي الطرح يتم الرتك
، يشري إى واقع املرأة يف جمتمعاتنا وما أن يتم التأثري من  الل عرض متنوع الوسائل واألساليب

الشرع وآدابه تعانيه أحيانا من مشاكل نامجة عن ممارسات البع  ممن مل يدرك ع مة تعاليم 
 .احلضارية

وتارة احلضارية يف أحكام الشرع يف التعامل مع املرأة ومشاركتها، فتارة تطرح على املتلقي اجلوانب 
ملية وتارة حتاور بشكل مباشر شخصيات عا..مسامات النساء يف بناء احلضارة اإلنسانية،تاريخ 

رأة  ومسؤولية الشرع عن ذلك من املستشرقني وعلماء الغرب ممن يثريون شبهات حول دور امل
 .الدور

ولتأثري وسائل االعالم مستويات عدة تبدأ من جمرد االهتمام إى حدوث تدعيم دا لي 
 . لال اهات إى تغيري فعلي يف تلك اال اهات ث يف النهاية إقدام الفرد على سلوك علين

 :يف أمرين أساسني دور وسائل االعالم ومؤسساته مستقبال ميكن أن يتمركزمن هنا فإن 
بادئه مباشرة يف سبيل تقدمي صورة اإلسالم احلقة ومبطريقة غري  اخلطاب املويه للغري: األول

واالنسيا  إى عرب التاريخ مع تو ي احلذر يف الوقوع يف فّخ الدفاع  السمحة يف التعامل مع املرأة
 .صلتقدمي مواق  دفاعية تضع اإلسالم واملسلمني موضع االهتام املتوا
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 . ا يف اجملتمعوتفعيل دوره للذات يف سبيل الرتقي بوضع املرأةاخلطاب املويه : الثاني
قيم املشاركة كما ينبغي االهتمام بالصح  واجملالت ودورما يف ذلك  اصة فيما يتعلق بتنمية 

يف  حيث ير  املتخصصون. لد  األ فال واملراهقني والشبابواملساواة  فهومها القرآين املتميز، 
وتلعب . جمال صحافة هذه الفئة العمرية أن الصحيفة ال تقل يف رسالتها عن األسرة بالنسبة هلم

 .600دورا هاما يف تثقيفهم وتشكيل شخصياهتم
إن تأسي  أو إعادة تأسي  وتفعيل هذا النهج يف األمة يتطلب تغيريا يف مناهج الفكر 

فعالة في محاربة سلوكيات يسعى الم تمع  االعالم أداة فيصبمل. ويف األمناط السلوكية لألفراد
. لتغيريها ووقفها كما يسهم بشكل بارز يف إرساء قيم وبناء سلوكيات يراد سيادهتا يف اجملتمع

 . و ذا يكون االعالم قد لعب دوره يف تشكيل رأي عام يتبىن قضايا املرأة منهجاً وسلوكاً تعبوياً 
سات ه ا الوعي كما ال يخفى أثرها في تنمية فوسائل االعالم أداة فعالة وأساسية في إر 

قدرات األفراد على ممارسة ه ا السلوك وجعله نه ا عاما في طرح الم تمع لمختلف 
 .مشاكله واهتماماته وقضايه المتعلقة بالمرأة والطفل واألسرة بشكل خاص

تركثثز إذ ية املثثرأة الغالثثب يف تقثثدمي قضثثوممثثا  ثثدر اإلشثثارة إليثثه يف هثثذا السثثيا  دور اإلعثثالم السثثليب 
على موضوعات األزياء واملوضثة والتجميثل وفنثون املاكيثاج وتسثتحث املثرأة مع م الربامج النسائية 

ب الريثل وعلثثى كيفيثثة إعثثداد علثى االهتمثثام جبماهلثثا باعتبارهثا عثثدهتا يف احليثثاة وبثالتزين كثثأداة جلثثذ
 . فحسب الطعام

ة تصثثثور علثثثى أهنثثثا شخصثثثية تتسثثثم بضثثثيق األفثثثق وإذا مررنثثا علثثثى األعمثثثال الدراميثثثة كثثثد فيهثثثا املثثثرأ
وتفتقر إى العقلية العلمية حلل املشكالت بل تلجأ دائما إى الغيبيات والشعوذة يف حثل املشثاكل 

 .وغالبا ما تلجأ املرأة للريل ويصورها بأهنا بال هوية أو شخصية مستقلة
مثثثا تتنثثثاول األعمثثثال الدراميثثثة  ادر نثثثا، فأمثثثا إذا ن رنثثثا إى الشخصثثثيات الرئيسثثثية يف الثثثدراما العربيثثثة 

مسثثامات املثثرأة يف اإلنتثثاج أو التنميثثة أو الثثدفاع عثثن األسثثرة وعثثن القثثيم أو إسثثهامهن يف حركثثات 
 . التحرر والثورات ضد االستعمار
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 ينتج عنه رسالة ، ململة اإلعالمية والتقنيات احلديثةوالغريب أن عصر الفضائيات والعو 
، كد برامج لنشر الوعي احلقوقي أو محالت من أيل حمو األميةكاد نايحة األثر، فال نإجيابية 

 601..فع املرأة بالعملية اإلنتايية والتصنيع، وداملدارسيف الفتيات مشاكل تعليم مكافحة  و
 

سيا  احلديث عن ظاهرة العن  الواقعي والعن  املرئي  الكاتبة األمريكية بنلوب ليتسن يفتقول 
فقة كان من النادر أن يشهد الطفل شخصًا يصاب  جر ضخم منذ ييلني :" على الشاشة

على رأسه، أو يرد  قتيالً برصاصة، أو تدمه سيارة، أو انفجار تتناثر معه أشالء الضحايا ، أما 
اان فإن األ فال، مثلهم مثل الكبار، يشاهدون هذه احلوادث يومياً وعلى مدار الساعة وعندما 

على هذه املشاهد فإهنا يف الواقع تصبمل شيئًا عاديًا بالنسبة له  يعتاد الطفل ذو األربع سنوات
 .602"ويفقد اإلحساس  ا كأعمال غري إنسانية

  
سبق خبطوات من ن يُ عالم يف نشر هذه القيم، البد أبيد أن عملية تفعيل دور وسائل اال 

التاريخ يف كليات ارة ودور املرأة فيها عرب إد ال بع  مناهج الثقافة اإلسالمية واحلض :أبرزها
 .603قسام االعالم يف اجلامعات املختلفةوأ

كما ينبغي أن يتويه االهتمام إلد ال دراسات علوم االتصال احلديثة وتقنياهتا يف مناهج 
الثقافة اإلسالمية املرأة يف الكليات ذات التخصة الشرعي لتخريج إعالميني مدركني حليوية دور 

وتقنيات العصر اليت بات تعلمها من الفروض األساسية اليت ال  وأمية نشرها ودعاة مزودين بعلوم
 .604تعذر جبهلها كوادر األمة
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يهزة اإلعالم و التغري أكما ينبغي االهتمام  ع يعرف بسوسيولوييا اإلعالم الذي يتناول دور 
 ...االيتماعي لوعي والضبةاإلعالم و ا، و الوظيفة االيتماعية أليهزة اإلعالم ، و االيتماعي

 دور المؤسسات الدينية والمساجد تفعيل : خامسا

ركزت النصوص القرآنية واألحاديث النبوية على أمية إقامة شعائر ثابتة يف اإلسالم تقام  
وقد شهدت تلك . يف مناسبات زمانية معينة ومن ذلك اخلطب املنربية كخطب اجلمعة والعيدين

سالم وتعاليمه وتوييهاته  اال بارزا يف  رح مفاهيماملنابر الدعوية يف مراحل تاريية خمتلفة، دورا 
فكان . يت عصفت باألمةكما عاجلت خمتل  احملن واخلطوب االيتماعية والسياسية والثقافية ال

وبقيت  طبة اجلمعة من أهم فعاليات  ،يامعة تربوية ومؤسسة تعليمية راشدة املسجد  ق
 . املسجد

م تعد خترج مواضيع اخلطب ابة الفكرية فلإى نوع من الرتبيد أن هذه الوسيلة حتولت  رور الزمن 
 . عن أمور مكررة ومواضيع حمددة ر ا غابت عن الساحة الواقعية منذ أمد بعيد

الثقافة الواسعة وعلم له أصوله وقواعده ومتطلباته اليت من أمها  وواقع االمر أن اخلطابة فنّ 
ت احلياة، وفهم عميق لشرائمل الناس ومستوياته على مستجدات الواقع ومتغرياواال الع العري  

 .  الفكرية وااليتماعية لتأ  اخلطبة مالمسة لذلك كله يف إيقاع تربوي هادف
تاج إى  نيد كافة الطاقات وفق  طة مدروسة حي -الذي  ن بصدده -ثقافة احلوار وتأسي 

عامتهم و اصتهم من لتعزيز قيمة احلوار وتأسي  أدب اال تالف ونشر الوعي بني الناس 
 .  الل  طب متسلسلة تصب يف ا اه نشر ثقافة احلوار والوعي بدور األمة يف توييه زمامه

 :وميكن التوسل بالطر  املقرتحة التالية لتوظي  اخلطب يف نشر ثقافة احلوار
تألي  كتاب إرشادي  اص باخلطباء يقوم بتأليفه خنبة من مفكري األمة وعلمائها من : أوال
 -يتبنون يف كل فرتة زمنية معينة..ل  التخصصات االسالمية والرتبوية وااليتماعية والنفسيةخمت

قضية كرب  يتم انتخا ا من  الل دراسات ميدانية موثقة تؤكد أميتها  -شهرية، فصلية، سنوية
 .وحموريتها يف اجملتمع
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أن تشكل أجبديات وما يندرج حتتها من أجبديات كثرية ميكن ...وميكن تبين قضية املرأة
لة ميكن على أن يتضمن ذلك الكتاب  طة منهجية متسلس. موضوعات تأ ذ حيز عام كامل

من  الهلا تو يد ثقافة الوعي بدور املرأة وأميته ومكانتها يف العصر النبوي ومقارنة ذلك بواقع 
 .اجملتمعات اليوم

يتم توزيعه بعد كل  طبة حول دعوة املصلني إى املسامة بنرائهم من  الل استفتاء : ثانيا
وهذه . ليتم معاجلتها من  الل اخلطب الالحقةاملرأة واألسرة واملشاكل اليت يوايهوهنا موضوع 

 .اخلطوة حتمل يانبا تن ريا وآ ر تطبيقي مما يؤكد أميتها ودورها
ربة ذلك   ضرورة احتواء اخلطبة على ربة واقعي ومعاجلة موضوعاهتا ملا يثار يف الواقع مع: ثالثا

ا مسبقا كله بالسرية النبوية واملسرية التاريية لألمة مما يستدعي ا العا واسعا للخطباء ومترين
 .ودورات تأهيلية متواصلة لتفعيل دور السرية النبوية يف الدعوة والتعليم

القيام  مالت توعية كل شهر على مستو  العامل اإلسالمي قا بة والعامل العريب بشكل : رابعا
اص، وذلك من  الل التعاون املشرتك الفعال عن  ريق رابطة العامل االسالمية ومن مة املؤمتر  

االسالمي واحتاد اجلامعات واجملامع الفقهية وغري ذلك من من مات ومؤسسات تضم خمتل  
الشراكة ويصة لكل محلة توعوية موضوع يصب يف تكري  وبناء ثقافة . دول العامل االسالمي

 . نة النبويةاليت ياء  ا القرآن وأكدهنا الس أة يف عملية البناء والتنميةودور املر 
ويتم يف هذه احلملة تكري  خمتل  اجلهود لنشر كل ما يتعلق  ذه املسألة  ختل  األساليب  

وميكن تقدمي لوحات بشكل . الدعوية عن  ريق  طب اجلمعة ودروس وحلق العلم يف املسايد
اريات يف خمتل  املدارس واجلامعات وبع  الشوارع واملرافق العامة تضم مشو  يتم تعليقها كجد

كما ينبغي أن تتضافر يهود وسائل االعالم من  الل . أحاديثًا نبوية تكّرس هذه املبادئ
 . الدعاية املكثفة املسبقة واملصاحبة لشعار كل محلة شهرية

تنمية دور املرأة، ومنها على كاح ومثة مؤسسات أ ر  ال ينبغي إغفال دورها يف عملية إ
ال  ، من مة اليونسكو وِف مقدمتها.. هيئة األمم املتحدة، والتن يمات التابعة هلا: سبيل املثال

بني الشعوب حول هذه القضايا وإزالة تتمتع  ا يؤهلها لدور مميز ِف تن يم احلوار احلضار  
ذلك من  الل إقامة ندوات  وميكن حتقيق. اللب  احلاصل حول موقع املرأة يف اإلسالم
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العربية، وجمل  التعاون  من مة املؤمتر اإلسالمى، ويامعة الدولومؤمترات دولية وإقليمية من ِقبل 
األورو ، ومن مة دول ينوب شر  أسيا  لدول اخلليج العربية، من مة الدول األمريكية، واالحتاد

 ......ومن مة الوحدة اإلفريقية

تثثؤدي اى زيثثادة تقثثديرها لثثذاهتا وإمكانياهتثثا، وأهنثثا شثثاركة املثثرأة يف العمثثل متأكيثثد وبيثثان أميثثة  -
وبالتا  يؤدي ذلك اى نضج شخصثية األ فثال أيضثا، كمثا ان اشثتغال املثرأة يثؤدي اى اكتسثا ا 
 ثثربات و ثثارب قيمثثة  علهثثا أكثثثر اسثثتجابة يف عمليثثة حتكثثيم العقثثل والتبصثثر عنثثد دراسثثة األمثثور 

، وقثثد أثبتثثت البحثثوث االيتماعيثثة أيضثثا، ان العمثثل لثثه تثثأثري إجيثثايب يف ا ثثاه املثثرأة املتعلقثثة بأسثثرهتا
 . فضل لأل فالأوذلك من أيل النهوض باملستو  املعيشي وتوفري مستو    و تن يم األسرة،

وإذا   .ويعتثرب دور املثثرأة كثثأم مثثن أهثم األدوار الثثيت تؤديها،حيثثث مثثا زالثت املثثرأة العربيثثة تثثريب أ فاهلثثا
 كم ارتبا ها العضوي والنفسي  ثم،  نت املرأة هي مسؤولة بالدرية األوى عن تربية الناشئة،كا

فان األمر يتطلب زيادة االهتمام باملرأة مثن أيثل احلفثاظ علثى اجملتمثع وصثحته النفسثية، فالصثحة 
رأة يف ومثن هنثا يتجلثى دور املث.النفسية تتحقق باألساس بسالمة أفراد اجملتمع مجيعا صحيا ونفسيا

 . التأثري اهلام والفاعل يف التنمية اجملتمعية،وان مكانتها ينبغي ان تلقى االهتمام الكبري من اجملتمع



 828 

 الخاتمة ونتائج الدراسة
من  الل عرض  املسلمة يف التنمية دور املرأة تأسي  ن رية متكاملة عناستهدفت هذه الدراسة 

 -صثثادرها املتمثلثثة يف القثثرآن الكثثرمي والسثثنة النبويثثة اجلوانثثب التشثثريعية املتعلقثثة بثثذلك الثثدور مثثن م
إضثثافة إى عثثرض املسثثار التثثاريي لثثذلك الثثدور صثثعودا ونثثزوال عثثرب سثثياقاته الفكريثثة  -قوليثثة وفعليثثة

وضثثع اسثثرتاتيجية عمليثثة لتفعيثثل الدراسثثة اسثثتهدفت  كمثثا  .والبيئيثثة والتارييثثة وااليتماعيثثة املختلفثثة
 .واملستقبل يف احلاضرالتنموي املرأة دور 

 املتعلقثثة بثثاملرأة اتسثثاع ومشوليثثة تنثثاول دور املثثرأة يفولثثئن غثثاب عثثن العديثثد مثثن الدراسثثات املعاصثثرة 
، فقثثد حرصثثت هثثذه التارييثثة مثثع عثثرض العوامثثل املثثؤثرة فيثثه ومعاجلتهثثا يف خمتلثث  العصثثور التنميثثة

 .ملةاملتكا شموليةمن هذه الزاوية ال دور املرأةالدراسة على البحث يف موضوع 
الثثثذي كرسثثثته دور املثثثرأة املسثثثلمة يف كافثثثة جمثثثاالت التنميثثثة، ذلثثثك الثثثدور  ةوقثثثد أوضثثثحت الدراسثثث

فثثربز دور املثثرأة التنمثثوي . بويثثةالتوييهثثات النقامثثت بتطبيقثثه يف الواقثثع ت النصثثوص القرآنيثثة و عشثثرا
 .يف عصر الرسالة كأمنوذج واضمل على ذلك التطبيق

ييثثة واألعثثراف يف تقويثثة دور املثثرأة أو إضثثعافه يف عصثثور كمثثا أوضثثحت الدراسثثة أثثثر ال رفيثثة التار 
يف تكثون الثذي لعبتثه األعثراف والبيئثات  روأظهرت الدراسثة الثدو  . الرسالة والتشريع الحقة لعصر
بقضثثايا املثثرأة، مثثن  ثثالل تتبثثع واسثثتقراء العديثثد اخلاصثثة ااراء وااليتهثثادات املختلفثثة التثثأويالت و 

كمثثا قامثثت . ماعيثثة السثثائدة يف اجملتمثثع املسثثلم يف خمتلثث  عصثثورهمثثن امل ثثاهر والسثثلوكيات االيت
الدراسة باستنباط بع  العوامل املؤثرة يف تكون تلك األعراف السثائدة حثول املثرأة وقضثاياها مثن 

 .  الل التتبع التاريي لنشأهتا وتطورها
. يتهادات البشريةإمكانية ويود عوامل أ ر  مؤثرة يف تويه تلك ااراء واال الدراسةوال تستبعد 

كما قدمت الدراسة إضافة نوعية يف جمال الن رة املستقبلية لدور املرأة ووسائل تطوير ذلثك الثدور 
 .وتعزيزه من  الل استعراض أبرز الوسائل املعاصرة املمكنة

 : وميكن تلخية أهم نتائج هذه الدراسة يف النقاط التالية 
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، كّرسثثته النصثثوص القرآنيثثة الواضثثحة يف كتثثاب متميثثز دور املثثرأة املسثثلمة يف التنميثثة دور بثثارز  -
اهلل وأكدته املمارسة النبوية العملية املتواصلة يف سرية النيب عليه الصثالة والسثالم وأصثحابه 

 .الكرام

احلقثائق التارييثة اجملثردة نفسثها ويعثل –قدر اإلمكثان  –اوز منطق الدفاع عن املرأة ضرورة   -
حلقيقثثي لألحثثداث، وتثثدفع عنهثثا كثثل مثثا علّثثق  ثثا املاضثثي تشثثكل يف ذهثثن القثثارئ النسثثق ا

 .واحلاضر من هتاويل وإضافات ومفرتيات

مشاركة املرأة املسلمة عرب التاريخ كانت مرهتنة بقثدرة اجملتمثع علثى تطبيثق وفهثم موقثع املثرأة يف  -
وكلمثثا اقثرتب اجملتمثثع مثثن الفهثثم الصثثحيمل لتعثثاليم الثثدين،   والثثدور الثثذي أنثثية  ثثا، اإلسثالم

يف حثثني أن ختلثث  اجملتمثثع عثثن فهثثم الثثدين وموقفثثه . كلمثثا ح يبثثت فيثثه املثثرأة  كانثثة أكثثرب
 .من املرأة، سبب مباشر لتخل  وضعها يف اجملتمع

تأكيثثد اإلسثثالم ألميثثة دور املثثرأة وإسثثهامها الفعثثال يف بنثثاء اجملتمثثع وتطثثويره والنهثثوض باألمثثة  -
 .وبناءها احلضاري املنشود

ذا الثثدور وتفعيلثثه يف الواقثثع يف عصثثر الرسثثالة والعصثثر الراشثثد بصثثورة شثثهادة التثثاريخ بتحقثثق هثث -
 .ياءت على غري مثال سابق أو الحق يف التاريخ اإلنساين القدمي أو املعاصر

مثة عوامل تاريية أثرت علثى علثى فعاليثة دور املثرأة ومشثاركتها يف اجملتمعثات املسثلمة ال تكثاد  -
أبرزها األعراف السثائدة والتقاليثد الثيت ابتعثدت  تنفصل عن البيئات اليت ظهرت فيها، ومن

 .أحيانا كثرية عن هنج القرآن والسنة النبوية الصحيحة

عرب التثاريخ و اصثة يف عصثر الرسثالة، الن ر إى اجلوانب التطبيقية اليت قامت  ا املرأة ضرورة  -
لكثثري مثن حسثم اإسثهاما يف ضثاءة هثذه اجلوانثب املهمثة وإبرازهثا، وتسلية الضوء عليها إل

 دور املرأة التنموي يف جماالت احلياة املختلفة يف اإلسالماجلدل الن ري يف مسألة 

 ردفهثثثو صثثثدر اإلسثثثالم، أميثثثة إيثثثراء العديثثثد مثثثن الدراسثثثات اخلاصثثثة بثثثدو راملثثثرأة التنمثثثوي يف  -
ااراء الثيت حجثرت علثى املثرأة أن تشثارك يف بنثاء أدلة عميقة سابقة تارييا من كافثة حيمل 

 . سديد  طا أمتهاة جمتمعها وتنميوت
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ضثثرورة التمييثثثز بثثثني النصثثوص الشثثثرعية املطلقثثثة ذات الثثثوحي اإلهلثثي املعصثثثوم، الثثثيت ال ختضثثثع   -
يف فهثثم  وآراء العلمثثاء واملفكثثرينادات  ثثال لتقلبثثات الزمثثان وتغثثريات األحثثوال، وبثثني ايتهثث

 .تلك النصوص
ظثثروف نشثثأهتا التارييثثة واألسثثئلة   ال ينبغثي فهثثم تلثك االيتهثثادات وااراء البشثثرية  عثزل عثثن -

 .االيتماعية اليت أفرزهتا واألعراف والعادات السائدة يف بيئاهتا
أمية التقيد بثبع  الضثوابة واملعثامل العامثة يف أثنثاء عمليثة فهثم النصثوص وحمثاوالت اسثتنباط  -

 :األحكام وتقريرها، ومنها
عربيثة مثع االسثتعانة بقواعثد علثو شهادة املركز من  الل فهم النصثوص وفثق قواعثد اللغثة ال .1

 .اللسانيات احلديث، ورد املتشابه إى احملكم
مراعثثاة مقاصثثدية النصثثوص وضثثبطها مثثن  ثثالل مراعثثاة ضثثبة مفهثثومي التعبثثد والتعليثثل،   .2

 .واالهتمام بتقعيد املقاصد وحتديد الوسائل
 .مراعاة ضبة موقع العقل من النة .8
. قثع النثاس وأعثرافهم، مهذبثة ومصثححة هلثاالنصوص الشثرعية يثاءت لتكثون حاكمثة علثى وا -

فمراعثثثاة اجملتهثثثد ألعثثثراف بيئتثثثه وجمتمعثثثه ال ينبغثثثثي، أن حييثثثد بثثثه عثثثن أميثثثة احملاف ثثثة علثثثثى 
 . إ القية النصوص ونسبية أعراف بيئته املتغرية

،  اصة فيما يتعلق بطرح قضايا املرأة ودراساهتاأمية توظي  التحليل املقارن يف الفكر الديين  -
تفهم اا ر وعوامل تويهاته سامة يف حّل العديد من اإلشكاليات النامجة عن عدم يف امل

ت علثثثى الفكريثثثة املعاصثثثرة يف ظثثثل ال ثثثروف الراهنثثثة الثثثيت حيثثثاول فيهثثثا فثثثرض تلثثثك التويهثثثا
 .خمتل  الثقافات واملعتقدات

حماولثثة أميثثة مرايعثثة وتصثثحيمل املواقثث  االيتهاديثثة القائمثثة علثثى منهجيثثات التربيثثر والتعليثثل، و  -
 ثثاوز حتثثديات الفكثثر الغثثريب، وضثثرورة وقثث  االسرتسثثال يف اخلثثوض يف القضثثايا املطروحثثة 
من ِقبله، اليت باتت أقالم كثري من املفكرين املسلمني وقفا عليها يف العصور الراهنة  اصة 

 .تلك القضايا اليت أكبتها فلسفة عصر احلداثة السالفة
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دين لتصثحيمل الفكثرة السثائدة حثول مشثاركة املثرأة يف ضرورة تعثاون كافثة مؤسسثات اجملتمثع املث -
 .احلياة العامة، والعمل املتناسق على إجياد أرضية صلبة من الوعي والثقافة العامة

ضرورة اإلفادة من خمتل  الوسائل واإلمكانيات يف سبيل نشر ثقافة الوعي  وقع املرأة وتفعيل  -
وسيلة القدوة والسلوك : وااليتماعية، ومن أبرز الوسائلدورها يف مسرية التنمية الفكرية والثقافية 

وتفعيل دور الوسائل املعاصرة كدور السفارات املنتشرة يف دول العامل، ودور املؤسسات . العملي
 .التعليمية والرتبوية واإلعالمية إضافة إى حماولة تفعيل دور املؤسسات الدينية واملسايد
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جمموعة مقاالت منشورة يف موضوع املرأة املصري، مطبعة التقدم، بدون  .باحثة البادية -
 .تاريخ
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بريوت، دار املعرفة، بدون جمد الدين اخلطيب، و  حممد فؤاد عبد الباقي: البخاري، حتقيق -
 .تاريخ

، مكتبة لبنان، بريوت معجم مصطلحات العلوم االيتماعية، .أمحد زكي ،بدوي -
 م1645

دار النهضة  ،مصر يف األحوال الشخصية، األحكام اإلسالمية .مد زكرياحمالربديسي،   -
 .م1611، 2العربية، ط

: الذ رية يف حماسن أهل اجلزيرة، حتقيق. أبو احلسن علي التغليب الشنرتيين، ابن بسام -
 .م1646إحسان عباس، الثقافة، بريوت، 
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 .بغداد، دار الكتب العلمية، بريوتالبغدادي، تاريخ  -
 .بريوت، دار الفكر، بدون تاريخإعانة الطالبني، ، البكري، أبو بكر السيد -
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 ،حكم املرياث يف الشريعة اإلسالمية، دار الندوة اجلديدة، بريوت. بو اليق اناجلبوري، أ -
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 .ه1028، الرتاث العريب دار
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 .م1668/ه1018، 2القاهرة، ط

 . م1682بالط العباسي، دا رالكشاف، بريوت، سيدات ال. مصطفىيواد،  -

املكتثب  ،بثريوت زاد املسري يف علم التفسري،  .عبد الرمحن بن علي بن حممد، اجلوزيابن  -
 .1020، 8اإلسالمي، ط
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: اعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق  ،ابن القيمبحممد بن أيب بكر املعروف  اجلوزية، -
 .م1648بريوت، دار اجليل،  ه سعد، 

شعيب األرنا وط وعبد : زاد املعاد يف هدي  ري العباد، حتقيق___________  -
 .م1651، الطبعة الرابعة عشر بريوت، مؤسسة الرسالة، القادر األرنا وط،

علي بن حممد : على اجلهمية واملعطلة، حتقيقيف الرد  الصواعق املرسلة_______ -
 . م1665/ ه 1015،، لثةالطبعة الثاالرياض، دار العاصمة، الد يل اهلل، 

، بريوت، دار الكتب العلمية، بال اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف_ _____ -
 .تاريخ

، الطبعثثثة الثانيثثثة، بثثثدون املثثرأة يف الشثثثعر اجلثثثاهلي، دار الفكثثثر العثثريب. اجلثثويف، أمحثثثد حممثثثد -
 .تاريخ

 ،دار املعارف ،القاهرة. ثالثيثثثة يف العامل العلم االيتمثثثاع وقضايا التنم. حممداجلوهري، -
1645. 

 . م1642ألكلو املصرية، مكتبة االقاهرة، الرأي العام، حممد عبد القادر، حامت،  -
: املستدرك على الصحيحني، حتقيق  ،أبوعبد اهلل حممد بن عبد اهلل النيسابوري، احلاكم -

 .م1662، بريوت، دار الكتب العلمية، مصطف عبد القادر عطا

 .م1661، 1العرب تاريخ مويز، دار العلم للماليني، بريوت، ط. حيت، فيليب -
 .م1682امرأتنا يف الشريعة واجملتمع، املطبعة الفنية، تون ،  .حداد، الطاهر -

األهليثة للنشثر والتوزيثع، بثريوت،  ،السياسثة واجملتمثع يف عصثر الراشثدين ،إبثراهيمحركات،  -
 .م1658

، 1ار الفكثثثثثر العثثثثثريب، الكويثثثثثت، ط، دأصثثثثثول التشثثثثثريع اإلسثثثثثالمي . علثثثثثي حسثثثثثب اهلل، -
 م1652

إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم السياسثي والثديين والثقثايف وااليتمثاعي يف العصثر  ،حسن  -
 م1652، مكتبة النهضة املصرية، مصر، 12العباسي الثاين، ط
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نسثثاء هلثثن يف التثثاريخ اإلسثثالمي نصثثيب، مكتبثثة النهضثثة املصثثرية،  .بثثراهيمإحسثثن، علثثي  -
 . م1618مصر، 

مكتبة الزهراء، مصر،  ،االيتهاد بالرأي يف مدرسة احلجاز الفقهية .حلسن،  ليفة بابكرا -
 .م1664/ه1015

، املكتب اإلسالمي، دمشق، ح  يتحقق الشهود احلضاري .عمر عبيد حسنة، -
 م1012/1661

ملعهد العاملي ن رية املقاصد عند اإلمام حممد بن الطاهر بن عاشور، ا. احلسين، إءاعيل -
 م1661/ه1011اإلسالمي، أمريكا،  للفكر

الثانية، دار الثقافة، قطر، يوس  بكار، الطبعة : سري امللوك، حتقيق . ام امللكنحسني،  -
1024. 

جلنة إحياء الرتاث العريب، بريوت، دار اافا  : ابن حزم، أبو حممد، احمللى، حتقيق -
 .اجلديدة، بدون تاريخ

 . م1611لماليني، بريوت، احلفار، سلمى نساء متفوقات، دار العلم ل -
بريوت، دار املعرفة، مني واملأمون، احلليب، علي بن برهان، السرية احللبية يف سرية األ -

 .ه1022

حلمي، منرية أمحد، ثالث ن ريات يف تغري اال اهات، القاهرة، مكتبة األكلو املصرية،  -
 .م1644

ؤسسة الرسالة، بريوت، م دراسة وثقية للتاريخ اإلسالمي ومصادره،. محادة، حممد ماهر -
 .م1025/1655

السبة الثمني يف مناقب أمهات املؤمنني، القاهرة، بدون .أمحد بن سليمان  احلمامي، -
 .ه1210مكان، 

اجملمع الثقايف، أبو ظيب،  عبداهلل السرحيي، منشورات: معجم البلدان، حتقيق .احلموي -
 .م2222

 .م1662الفة الراشدة، بريوت، وي، واخلالوثائق السياسية للعهد النب  ،حممد ،محيد اهلل -
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 .قراءة النة، جملة أل ، العدد الثامن، مل  اهلرمينو يقيا والتأويل. حسنحنفي،  -

مكتبة املنار، األردن،   مفاتيمل للتعامل مع القرآن، .صالح اخلالدي، -
 .م1658/ه1021

 .م1642، 8دار املعارف، ط: ، مصردراسات أنثروبولويية .أمحد اخلشاب، -
دراسة تطبيقية منثذ  ..املراة واملشاركة السياسية يف ظل الدولة اإلسالمية حممد، ات، ريس -

 م1664، ح  سقوط اخلالفة العباسية يف بغداد هليالعصر اجلا

 .م2222مصر، عامل الكتب، دورالتعليم يف تعزيز االنتماء، لطيفة إبراهيم،   ضر،  -

 وزارة األوقاف والشؤونقطر، القائد املسلم، ،  طاب، حممود شيت عمرو بن العاص -
  .ه1014اإلسالمية، ربيع األول 

  .م 1650 لم، الطبعة اخلامسة،دار القبريوت، املقدمة،   ،ابن  لدون، عبد الرمحن -
 .م1665بة العبيكان، مكتالرياض، احلوار وبناء شخصية الطفل، سلمان،  ل  اهلل،  -
وت، إحسان عباس، دار صادر، بري : ابن  لكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ت -

 .بدون تاريخ

بريوت، دار الكتب العلمية، ش  ال نون عن أسامي الكتب والفنون، ك   ليفة، حايي، -
 .م1662

دار غريب القاهرة، دراسات يف سيكولويية االغرتاب، ، عبد اللطي  حممد ليفة،  -
 .م2228طباعة والنشر والتوزيع، لل

ريثثثثاء حممثثثثود، : لفيحثثثثاء يف تثثثثواريخ النسثثثثاء، حتقيثثثثقمهثثثثذب الروضثثثثة ا. ياسثثثثني ثثثثري اهلل،  -
 .م1611القاهرة، 

م 1658، سيد الطواب وآ رون، القاهرة :ترمجة، دافيدوف، ليندا، مد ل علم النف  -
.  

  .دار القلم، كويت،  وث ممهدة لدراسة تاريخ األديان..الدين  . حممد عبد اهلل ،دراز -

ر مقتبسة من القرآن الكرمي، صو  ..ليه وسلمسرية الرسول صلى اهلل عحممد عزة، دروزة،  -
 .ه1022وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 



 810 

 م1665ترايم أعالم النساء، مؤسسة الرسالة، بريوت،  .رضوان دعبول، -

زهري الشاويش، : حتقيق. الرد الوافر،  الدمشقي، حممد بن أيب بكر بن ناصر الدين -
 .ه1868بريوت، املكتب اإلسالمي، 

، 8مقدمة يف تاريخ صدر اإلسالم، دار املشر ، بريوت، ط. وري، عبد العزيزالد -
 .م1650

 م1641بغداد،  أكرم فاضل،: ترمجة املعجم املفصل بأءاء املالب  عند العرب، .دوزي -

، دار احلقيقة، بريوت، احلضارة اإلسالمية يف عصرها الذهيب .دومنيك ويانني سورديل -
 م1652

 جملة جممع الفقه. الفقه اإلسالمي العرف يف. دومنز، كايف -
 .ام م، العدد اخل1655/ه1026اإلسالمي،

شعيب األرنا وط وحممد نعيم : سري اعالم النبالء، حتقيق، الذهيب، محد بن أمحد -
 .ه1018، الطبعة التاسعة، مؤسسة الرسالة، العرقسوسي، بريوت

كثثانون   ١اخلمثثي  . ومعاصثرة العنثث  ضثثد املثثرأة يف اجملتمعثات العربيثثة تاريثثاً ، ميّثثة، الثرحيب -
 ٤٠٠٢الثاين يناير 

دار إحيثثثاء الثثثرتاث  األعثثثال  النفيسثثثة،. ، أبثثثو علثثثي أمحثثثد بثثثن عمثثثر(ه812 (بثثثن رسثثثته -
 .م1655العريب، بريوت، 

حممد ناصر الدين األلباين، املكتب : تعليق حقو  النساء يف اإلسالم،. رضا، حممد رشيد -
 م1650/ 1028اإلسالمي، بريوت، 

 -002رفع حجاب األوهام عن حال املرأة العربية، جملثة العثريب، العثدد . مدحمالرميحي،  -
 م3882أكتوبر 

العثثثاملي للفكثثثر  املعهثثثد ،فريينيثثا، ر يثثثة اسثثثالمية:رأة والعمثثثل السياسثثياملثثث . ، هبثثةر وف  -
 .م1668االسالمي، 

رئاسثثثة إدارة البحثثثوث العلميثثثة  ا اهثثثات التفسثثثري يف القثثثرن الرابثثثع عشثثثر، . فهثثثد الرومثثثي، -
 .م1651/ه1024اإلفتاء والدعوة واإلرشاد، السعودية، و 
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الرياض، الدار العاملية للكتاب اإلسالمي،  ن رية املقاصد عند الشا يب،، الريسوين، أمحد -
  .م 1662/ ه1012الطبعة الثانية، 

حممود : تاج العروس من يواهر القاموس، حتقيق، الزبيدي، السيد حممد مرتضى -
  .م1668/ ه1018، زارة اإلعالم بعة و الكويت، الطنايي، 

 .م1024/1654قه املواريث يف الشريعة، ديب، دار القلم، . الزحيلي، وهبة -

 تاريخ. صحيفة األسبوع األديب ، البعد الثقايف للتنمية. الزعيب، موسى -
02/3/0223. 

كيفية حتقيق اهلوية اإلسالمية امللتزمة للطالب اجلامعي، ندوة   ،مجال حممد حسن الزنكي، -
ركليات ااداب والعلوم اإلنسانية وااليتماعية يف دول سرتاتيجية الثقافة والتنمية ودو ا

 .م2222مارس  الكويت، يامعة الكويت، جمل  التعاون اخلليجي،
الطبعة  القاهرة، عامل الكتب،علم النف  االيتماعي، ، زهران، حامد عبد السالم -

 .م1640الثالثة، 
 .  اريخالبالغ، القاهرة، بدون ت وردة اليازيي، مطبعة .مي ،زيادة -

منشثثورات مركثثز  مفثثاهيم سثثائدة حثثول املثثرأة يف ميثثزان اإلسثثالم، .الزيثثادي، حممثثد فثثتمل اهلل -
 م1661دراسات العامل اإلسالمي، مالطا، 

اهليئثة املصثرية العامثثة  ،القثثاهرةالبنثاء االيتمثاعي مثثد ل لدراسثة اجملتمثع،  .أمحثثد أبثو زيثد،  -
 .م1646، 8للكتاب، ط

للنصثثثثار  واليهثثثثود يف الثثثثديار اإلسثثثثالمية حثثثث  الفثثثثتمل  األوضثثثثاع القانونيثثثثة .حسثثثثن ،نالثثثثزي -
 م1655دار الفكر احلديث، بريوت، ، العثماين

بثينثة شثعبان، دار املثد  للثقافثة والنشثر، : احلجثاب والسثفور، مرايعثة. ن ثرية زين الثدين، -
 .م1665دمشق، الطبعة الثانية، 

إلفثثثثراط والتفثثثثرية، الثثثثدار السثثثثعودية للنشثثثثر والتوزيثثثثع، املثثثثرأة بثثثثني ا .سثثثثهيلة زيثثثثن العابثثثثدين، -
  م3890/ه3040، 7السعودية، ط
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دار النهضثثثثثثثة العربيثثثثثثثة، بثثثثثثثريوت، ، تثثثثثثثاريخ الدولثثثثثثثة العربيثثثثثثثة .السثثثثثثثامل، السثثثثثثثيد عبثثثثثثثد العزيثثثثثثثز -
 .م1651/ه1021

موسثثثثثثثثثوعة أحكثثثثثثثثثام املواريثثثثثثثثثث، دمشثثثثثثثثثق وبثثثثثثثثثريوت، دار احلكمثثثثثثثثثة، . السثثثثثثثثثاهي، شثثثثثثثثثوقي -
 .م1025/1655

 . ه1021 بريوت، دار املعرفة،املبسوط،  ،مد بن أيب سهلأبو بكر حم السر سي، -
، دار النهضة العربيةبريوت، ي العام بني القوة واأليدلويية، الرأ  ،سعد، إءاعيل علي -

 .م1655
 .بريوت، دار صادر، بدون تاريخالطبقات الكرب ، حممد، ، ابن سعد -
وقاف والشؤون وزارة األقطر، دراسة يف البناء احلضاري، حممود حممد، سفر،  -

 .ه1409كتاب األمة، ..اإلسالمية

 بقات الصوفية ويليه ذكر النسوة املتعبدات الصوفيات، دار . أبو عبدالرمحنالسلمي،  -
 م1665الكتب العلمية، بريوت، 

 .التحبري يف املعجم الكبري، دار الكتب العلمية، بريوت .السمعاين، أبو سعد -
 .م1611شورات عويدات، بريوت، منالرأي العام، ألفريد، سويف،  -
 .م1651القاهرة، دار الفكر العريب، علم النف  االيتماعي،   ،فؤاد البهي السيد، -

بدون . 0لقرآن، مصطفى البايب احلليب، طاإلتقان يف علوم ا .يالل الدين ،يالسيو  -
 .تاريخ

حسثثثني مثثثؤن ، إحسثثثان : كثثثايفورد بثثثوزورث، تثثثراث اإلسثثثالم، ترمجثثثة. يوزيثثث شثثثا ت،  -
 .م1665، 2والفنون ااداب، كويت، ط  الو ين للثقافة صدقي، اجملل

بريوت، دار  عبد اهلل دراز،: املوافقات يف أصول الشريعة، حتقيقأبو إسحا ،  الشا يب، -
 .املعرفة، بدون تاريخ

مصر، املرياث يف الشريعة اإلسالمية، مؤسسة الثقافة اجلامعية، . محد حممودالشافعي،  -
 .م1658



 814 

دار  الس : حافظ اجلما ، دمشق:ترمجة  ز تاريخ األديان،موي. شا ، فيليسيان -
 .م1661للدراسات والرتمجة والنشر، 

 .حملتاج، بريوت، دار الفكر، بدون تاريخمغين احممد اخلطيب، الشربيين،  -
تون ، الدار التونسية للنشر، ، الفكر اإلسالمي يف الرد على النصار . الشريف، عبداجمليد -

 .م1651

 .م2221الفتاو ، املكتبة العصرية، مصر، . د متو الشعراوي، حمم -

، 0حتريثثثثثثر املثثثثثثرأة يف عصثثثثثثر الرسثثثثثثالة، دار القلثثثثثثم، كويثثثثثثت، ط. أبثثثثثثو شثثثثثثقة، عبثثثثثثد احللثثثثثثيم -
  .م1668/ه1018

 .م1655، 5اليهودية، مكتبة النهضة املصرية، مصر، ط .شليب، أمحد -
 .م1650، 5مكتبة النهضة املصرية، ط املسيحية، .______ -

 .دار اجليل، بريوت ،حياة عمر .شليب، حممود -

أميثثثثة للنشثثثثر والتوزيثثثثع،  مجهثثثثرة أءثثثثاء النسثثثثاء وأعالمهثثثثن، دار.الشثثثثمري، هثثثثزاع بثثثثن عيثثثثد  -
 .دمشق، ه1012

، 2مكتبثثثثثة القثثثثثاهرة احلديثثثثثثة، ط: القثثثثثاهرة، تنميثثثثثة اجملتمثثثثثع وتن يمثثثثثه. عبثثثثثداملنعم شثثثثثوقي، -
 .م6916

 م1665لفكر، سوريا، الشوكاين،  البدر الطالع  حاسن من بعد القرن السابع، دار ا -
 .م1648، دار اجليلبريوت، نيل األو ار، الشوكاين، حممد بن علي،   -

ر دابريوت، السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، _____________  -
 .م1658الكتب العلمية، 

 .بريوت، دار الفكر، بدون تاريخفتمل القدير، _____________  -
كمال يوس  : مصن  ابن أيب شيبة، حتقيقن حممد، أبو بكر عبد اهلل بيب شيبة، أ بنا -

 .ه1026، مكتبة الرشدالرياض، احلوت، 

  م3890األمية مشكالت وحلول، املكتبة العصرية، بريوت، . حمي الدينصابر،  -
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صالح الدين : ،حتقيقدإرشاد النقاد إى تيسري االيتها .حممد بن إءاعيل ،الصنعاين -
 1028،11مقبول، الدار السلفية، 

دار الفكر، : ، بريوتيامع البيان عن تأويل آي القرآن .حممد بن يرير بن يزيدلطربي، ا -
 .ه1028

 .م1662الطريري، عبد الرمحن، العقل العريب وإعادة التشكيل، قطر، وزارة األوقاف ،  -

 .م1652 لعت، شاهيناز،  وسائل األعالم والتنمية، القاهرة، مكتبة األكلو املصرية،  -
دار ،تو  املرأة منصب القضاء بني تراثنا الفقهي والواقع املعاصر . فعلي عار  ،عارف -

  م1022/1666الفجر، ماليزيا،  

 .م1650الدار التونسية للنشر، تون ،  ،التحرير والتنوير .حممد الطاهر بن عاشور،ا -

املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، املعهد العاملي للفكر . يوس  حامدالعامل،  -
 م1661أمريكا، اإلسالمي، 

مكتبة األكلو املصرية، مصر،  صور و وث من التاريخ اإلسالمي،. العبادي، عبد احلميد -
 م1668، 2ط

القدوة احلسنة وفاعليتها يف اإلقناع بالثوابت اإلسالمية، ، عبد احلليم، حمي الدين -
الثاين  ربيع، ثقافة والرتاث، العدد الثامن عشرجملة آفا  الاالمارات العربيةاملتحدة، 

 .م1664أغسط  / ه1015

 .م1664اليهودية عرض تاريي، دار عمار، االردن،  .عبداحلميد، عرفان -
 .م2222النصرانية، دار عمار، األردن، . _________ -

 دارالقاهرة، علم النف  االيتماعي، اللطي ، حممد  ليفة، عبد و  معتز سيد عبد اهلل، -
 .م2221غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 

 اهلند،حممد  ان، : الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، حتقيقابن حجر، لعسقالين، ا -
 .م1642ل  دائرة املعارف العثمانية، عة جممطب

علي حممد البجاوي، : اإلصابة يف متييز الصحابة، حتقيق، ____________ -
  .م1662بريوت، دار اجليل، 
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لسيد عبد اهلل ا: هلداية، حتقيقالدراية يف ختريج أحاديث ا، _____________ -
  .هاشم، بريوت، دار املعرفة، بدون تاريخ

عثثة األردنيثثة، عمثثان، تثثاريخ بثثالد الشثثام يف العصثثر العباسثثي، مطبعثثة اجلام. إحسثثانعبثاس،  -
  .م1018/1662

 ثثثالس : ، دمشثثثقملثثثرأة واألسثثثرة يف حضثثثارات الشثثثعوب وأن متهثثثاا. عبثثثاس، عبثثثد اهلثثثادي -
  .م1654 للدراسات والرتمجة والنشر،

منشثثثثأة املعثثثثارف، مصثثثثر، ، الشثثثثريعة اإلسثثثثالمية والقثثثثانون  ثثثثوث يف. حممثثثثدعبثثثثد اجلثثثثواد،  -
 .م1644

عبد اجمليد : ، حتقيقيدالعقد الفر .محد بن حممدأ، (ه825)بن عبد ربه األندلسي ا -
 .م1658/ه1020الرتحيين، دار الكتب العلمية، بريوت، 

جملثة الصثحة النفسثية ثثث " زيز حقو  الطفل دور اإلعالم يف تع" عبد الوهاب  ،عبد الرمحن -
 .م 1661سبتمرب  12العدد 

صثثورة املثثرأة يف الصثثح  واجملثثالت املصثثرية ،سلسثثلة دراسثثات عثثن  .عوا ثث  ،عبثثد الثثرمحن -
 .اللجنة االقتصادية وااليتماعية لغرب آسيا –اصدار األمم املتحدة  –املرأة يف التنمية 

منهجيثثثة  :سثثثية مثثن من ثثثور حضثثاري اسثثالميالن ريثثة السيا .، سثثثي  الثثدينعبثثد الفتثثاح -
 املركثثثز العلمثثثي للدراسثثثات، عمثثثان، التجديثثثد السياسثثثي و ثثثربة الواقثثثع العثثثريب املعاصثثثر

 .2222السياسية، 

جملثة ادب  حملات من ممارسة املرأة حلقوقها السياسثية يف عصثر النبثوة،.  ليل، عبد الكرمي  -
 1661، يوليو 8القاهرة، العدد)ونقد 

عبد البثاقي و  حممد: حتقيق فتح الباري شرح صحيح البخاري، .حجرالعسقالين، ابن  -
 .ه1846دار املعرفة،: بريوت حمب الدين اخلطيب،

دار سثثثوريا، صثثثدقي العطثثثار، : اإلصثثثابة يف متييثثثز الصثثثحابة، مرايعثثثة .__________ -
 .م 2221الفكر، 
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اجلامعيثثثثة املؤسسثثثثة ، التنميثثثثة يف اإلسثثثثالم، مفثثثثاهيم، منثثثثاهج وتطبيقثثثثات. إبثثثثراهيم العسثثثثل، -
 1661 بريوت، للدراسات والنشر والتوزيع،

  م1656: القاهرة معامل اإلسالم، .حممد سعيد العشماوي، -

 ث يف إشكالية العالقة بني الثقافة والدين ..د اجملتمع الدين والتقالي. عا  عطية،  -
  .م3387/ه3031يروس برس، لبنان، والسياسة، 

 .م2228النصوص، دمشق، دار الفكر،  العرف يف فهم أثر،  العلواين، رقية  ه -
، حتديد معايري وضوابة منهجية للعمل بغلق الذريعة، اجلامعة العاملية _________ -

 .م1665اإلسالمية، ماليزيا، 
 .م2228، مكتبة الشرو  الدوليةمصر،  يف فقه احلضارة االسالمية،  عمارة، حممد -

 .م1655األزهر،  حقيقة، القاهرة،  بعةالغزو الفكري وهم أم . ______ -
ر الشثثثثثثثثثثثثرو ، القثثثثثثثثثثثثاهرة، هثثثثثثثثثثثثل اإلسثثثثثثثثثثثثالم هثثثثثثثثثثثثو احلثثثثثثثثثثثثل ملثثثثثثثثثثثثاذا وكيثثثثثثثثثثثث ، دا. _____ -

 م1668/ه1018

 .دار الشثثثرو :القثثثاهرة، ضثثثرورات ال حقثثثو :االسثثثالم وحقثثثو  االنسثثثان. ______ -

  . م 1989

املصثثري حلقثثو   املركثثز:القثثاهرة، املثثرأة والعمثثل العثثام مثثن من ثثور اسثثالم .حممثثد سثثليم ،العثثوا -
 2221املرأة،

، مكتبة اخلاكي، القاهرة، دراسات يف التفسري املوضوعي للقصة القرآين. العمري، أمحد -
 .م1651/ه1021

أحكام الرتكات واملواريث يف الشريعة اإلسالمية، مؤسسة شباب  .بدران أبو العينني، -
 .تاريخ بدونمصر، اجلامعة، 

دار الشثثرو ، بثريوت والقثثاهرة، قضثثايا املثرأة بثثني التقاليثد الراكثثدة والوافثدة،  .حممثد الغثزا ، -
 .م1012/1662

  ت.احلق املر،دار الريان للرتاث، القاهرة، د. _______ -
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أسد رستم وقسطنطني زريق، : ، حتقيقتاريخ ابن الفرات .ناصر الدين حممد ،ابن الفرات  -
 م1602املطبعة األمريكية، بريوت، 

بريوت، دار العلم للماليني،  يوس  نور عوض،: تعليم املقهورين، ترمجةباولو،  فرايري،  -
  .م1652

 .م1651تاريخ اجلاهلية، بريوت،  .عمر ا،فرو  -
 .، بال مكان نشرحممود حممود: اجملتمع السليم، تعريب، فروم، إيريك -
أمناط الضبة الوالدي يف اجملتمع الكوييت،  -حمرر -لوي  كامل مليكة ،الفقي، حامد -

اهليئة املصرية للكتاب،  القاهرة، لعريب،قراءات يف علم النف  االيتماعي يف الو ن ا
 .م1660

 .م1668/ه1018دار األضواء، بريوت،  ن رة يف كتاب اهلل، .الفقيه، حممد يواد -
 .ه1812الدر املنثور يف  بقات ربات اخلدور، مطبعة بوال ، القاهرة، . فواز، زينب -

كتثثثب الثالثثثث، املاملشثثثاركة االيتماعيثثثة والسياسثثثية للمثثثرأة يف العثثثامل  .حممثثثد سثثثيد فهمثثثي، -
 م2220اجلامعي احلديث، مصر، 

املكتب اإلسالمي، بريوت،  أوليات الفارو  السياسية، .غالب ،القرشي -
 م1658/ه1028

 .ه1028املغين، بريوت، دار الفكر،   ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة،ا -

 م1661/ه1011مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق،  .أمحد قدور، -

امحد : تفسري القر يب، حتقيق، اجلامع ألحكام القرآن،  حممد بن أمحدابوعبداهللالقر يب،   -
 .ه1842، دار الشعبالقاهرة، الربدوين، الطبعة الثانية، 

دور املثثرأة يف  دمثة احلثثديث يف القثرون الثالثثة األوى، كتثثاب األمثة، عثثدد . آمثال ،قثرداش -
42. 

 .م1651، دار الطليعة، بريوت، ،التنمية املفقودة. يورج  قرم، -

دار الكتثثب ، كشثث  ال نثثون عثثن أسثثامي الكتثثب والفنثثون .القسثثطنطيين، حثثايي  ليفثثة -
 .ه1018بريوت، العلمية، 
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، دار النفثثائ ، الواليثثة العامثثة للمثثرأة يف الفقثثه اإلسثثالمي . مثثد  عمثثة سثثليمانحم ،القضثثاة -
  . م1665/ه1015األردن، 

دار اجليثل،  ،، القثاهرةدراسة الم تمع في الباديلة والريلف والحضلر .مد عليحم قطان، -
 .م1646

ورقثة عمثل مقدمثة مثن . اإلمنائيثة دور اجلمعيثات األهليثة يف تنفيثذ األهثداف .أمثل ،قنثديل -
مثثارس  11-10القثثومي للمثثرأة  ثثالل الفثثرتة مثثن  الثثدكتور يف املثثؤمتر اخلثثام  للمجلثث 

2228. 
ر الكتب زكار، بريوت، دا عبد اجلبار: القنويي، صديق بن حسن،  أجبد العلوم، حتقيق -

 .م1645العلمية، 
املثثثثرأة املسثثثثلمة بثثثثني ايتهثثثثادات الفقهثثثثاء وممارسثثثثات املسثثثثلمني، . القيسثثثثي، مثثثثروان إبثثثثراهيم -

 .م1011/1661إيسيسكو، املغرب،  -املن مة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

 0225عدد آب  .جملة املعرفة.الثقافة مشروع دائم النمو. القيم، علي -

حممثثثد رضثثثا عجثثثاج، : ترمجثثثة  ظثثثالل القثثثرآن ر يثثثة استشثثثراقية فرنسثثثية،يف. كاريثثثه، أوليفييثثثه -
 م،1668/ه1018الزهراء لإلعالم العريب، مصر، 

يب، دار الكتاب العر بريوت، بدائع الصنائع، الطبعة الثانية، عالء الدين، الكاساين،  -
 .م1652

دالعزيز أمثني عب: شهريات النساء يف العامل اإلسالمي، ترمجة .األمرية قدرية حسنيكامل،  -
 . م1620اخلاكي، املكتبة املصرية، القاهرة، 

 .، البداية والنهاية، بريوت، مكتبة املعارف، بدون تاريخابن كثري، أبو الفداء إءاعيل -

 .ه1021تفسري ابن كثري، بريوت، دار الفكر، . ______________ -
الم، مؤسسة أعالم النساء يف عاملي العرب واإلس حممد الطاهر عمر رضا، كحالة، -

 . الرسالة، بريوت

اليمامة للطباعة والنشر  ،أحكام املرأة يف الفقه اإلسالمي .أمحد احلجي الكردي، -
 م1028/1650، 2والتوزيع، دمشق، ط
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 .م1668املرأة يف العهد النبوي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،  .صمة كركر، -
ء  ا تضمنه من مغازي االكتفا،  الكالعي األندلسي، أبو الربيع سليمان بن موسى -

 .م1664حممد كمال الدين، بريوت، عامل الكتب، : اهلل والثالثة اخللفاء، حتقيقرسول 
 .دراسات نقدية يف املصادر التاريية، عامل الكتب، بريوت .حممد كمال الدين، -
الكيالين، مايد عرسان،  أهداف الرتبية اإلسالمية يف تربية الفرد وإ راج األمة وتنمية  -

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي الطبعة الثانية، :  وة اإلنسانية، أمريكااأل
 .م1014/1664

جمثثثدي عبثثثد الكثثثرمي، مكتبثثثة : ترمجثثثة األصثثثولية اليهوديثثثة العقيثثثدة والقثثثوة، . يفيثثثدد النثثثداو، -
  م1010/1660مدبو ، القاهرة، 

  . م2222قاهرة، عصر النهضة ريادات نسوية مهمشة، ال. هندمصطفى،  -

هثثل نقاضثثي املسلسثثالت اخلليجيثثة علثثى إسثثاءهتا لصثثورةاملرأة اخلليجيثثة، . كثثاةكي، املضثثح -
 .م2221/ نوفمرب 8، تاريخ 825يريدة الو ن، العدد 

كتثاب الروضثتني   .أبو شامة، شهاب الدين، أبو حممثد عبثد الثرمحن بثن إءاعيثل، املقدسي -
التثثثألي  والرتمجثثثة  جلنثثثة ،حممثثثد حلمثثثي حممثثثد أمحثثثد، القثثثاهرة :يف أ بثثثار الثثثدولتني، حتقيثثثق

 .م1681،

، 8دار  يبثثثثثثثثثثثة للنشثثثثثثثثثثثر والتوزيثثثثثثثثثثثع، الريثثثثثثثثثثثاض ط عثثثثثثثثثثثودة احلجثثثثثثثثثثثاب،. املقثثثثثثثثثثثدم، حممثثثثثثثثثثثد -
 م1012/1661

تقثثثي الثثثدين أمحثثثد أبثثثو حممثثثد وأبثثثو العبثثثاس بثثثن علثثثي بثثثن عبثثثد القثثثادر بثثثن حممثثثد  ،املقريثثثزي -
 .املواعظ واالعتبار بذكر اخلطة و ااثار

دار املعثارف، : مد اجلوهري وآ رين، مصرحم: ترمجة متهيد يف علم االيتماع، .مور، بوتو -
 .م1644، 8ط

املؤسسثة العربيثة للدراسثات ، دراسثات إسثالمية يف التفسثري والتثاريخ .حممد العزب موسى، -
 .م1652والنشر، بريوت، 

 . م1686املرأة والعمل، الطبعة الثانية، مصر، . موسى، نبوية -
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 .م1654سوربا،  املسلم يف عامل االقتصاد، دار الفكر،. بن نيب، مالك -

، 2وكالثثثثة املطبوعثثثثات، كويثثثثت، ط املثثثثد ل للتشثثثريع اإلسثثثثالمي، .النبهثثثان، حممثثثثد فثثثثارو  -
 .م1651

الر يثة األهليثة السثرتاتيجية التفعيثة، نثدوة املثرأة والتنميثة، مملكثة البحثرين،  .سثبيكة النجار، -
 .م1664نوفمرب،  5-6

 .م1645، ه1865: وتبري ) ، دار املعرفة، الفهرست ،حممد بن إسحا ابن الندمي،  -

عبثد الغفثار : حتقيثق السنن الكثرب ، . أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب ،(828)النسائي  -
 .ه1011البنداري، دار الكتب العلمية، بريوت، 

  .م1662/ 1011على صهوة الكلمة، كويت، . النفيسي، عبد اهلل فهد -

ريوت، دار إحياء بشرح النووي على صحيمل مسلم، ، النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف -
 .ه1862الرتاث العريب، الطبعة الثانية، 

الدار السعودية للنشر والتوزيع، السعودية،  إعداد املرأة املسلمة، .لسيد حممد عليأ منر، -
 م1020/1650، 8ط

مصطفى : املستدرك على الصحيحني، حتقيق،  النيسابوري، حممد بن عبد اهلل احلاكم -
  .م1662كتب العلمية، ال ربريوت، داعبد القادر عطا، 

حممد : تعريب يامع التواريخ يف تاريخ املغول، .رشيد الدين بن فضل اهلل اهلمذاين، -
 .م1612صاد  نشأت وحممد موسى هنداوي وآ رون، اإلدارة العامة للثقافة، مصر، 

فارو  بيضون، كمال دسوقي، : مش  العرب تسطع على الغرب، ترمجةزيغريد، هونكه،  -
  .م2222، بريوت، دار صادر، ةالطبعة العاشر 

  126، الصفحة 85، الفصل 1، اجمللد 1481،هيثل، تاريخ الدعاو  القضائية للتاج  -

جملثثة األزهثثر، حمثثرم   ،موقثث  اليهوديثثة واملسثثيحية واإلسثثالم مثثن العزوبثثة. وايف، عبدالواحثثد -
 .م1686يوليو/ه1846

اللطي  عبثثدالرمحن، دار عبثثد: فتثثوح الشثام، ضثثبةالواقثدي، أبثثو عبثثد اهلل حممثد بثثن عمثثر،  -
 .م1664الكتب العلمية، بريوت، 
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اجملتمثثع، السثثعودية،  احلركثثة العلميثثة يف عصثثر الرسثثول و لفائثثه، دار ،حممثثد السثثيد الوكيثثل، -
 م1651/ 1021

عادل عز الدين : ن ريات ومشكالت يف سيكولويية التعلم، ترمجة  رنوف،أ ويتبيج، -
 . م1650هيل، ون، بال مكان نشر، دار ماكجرو األشول وآ ر 

حثثثث العثثثر  ِف أدب األ فثثثال العثثثرب ، منشثثثورات مركثثثز الب .عمثثثرو وغثثثامن مزعثثثل، ونثثث  -
 م 1655العلمى، يامعة اخلليل، 

بريوت، حممد حامد الفقي،  :،  بقات احلنابلة، حتقيقبن أيب يعلى، أبو احلسني حممدا -
 .دار املعرفة، بدون تاريخ

، 2ط: دار الفرقان، األردن ،أهم قضايا املرأة املسلمة .حممد ،أبو حيىي -
 م1025/1654

 .بدون تاريخبريوت، دار الكتب العلمية،  الديباج املذهب،، اليعمري، إبراهيم بن علي -
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 .م2220للدرسات والنشر، بريوت، 

  كرتوين هليئة اإلذاعة الربيطانيةالعربية ، املوقع اإلل تقرير التنمية البشرية -

مثثن إصثثدارات مركثثز . م1664نثثوفمرب،  6-5نثثدوة املثثرأة والتنميثثة املنعقثثدة يف البحثثرين،  -
 . البحرين. معلومات املرأة والطفل
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