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 التمييز ضد المرأة في اتفاقية سيداو في ضوء القرآن الكريم: طلبة الدراسات العليا بجامعة قطر نموذجا  

 الُمَلّخص

سيداو( ) القضاء على أشكال التمييز ضد المرأةبدراسة نقدية للتمييز ضد المرأة في اتفاقية البحث يُعنى هذا 

وقد تناول البحث الحديث عن مصطلح النسوية من حيث التعريف به، ونشأته، وتطوره، واالتجاهات  ،في ضوء القرآن الكريم

ثم لمحة عن أهم رموز النسوية، وجهودها من حيث اإلعالنات، الفكرية للنسوية في الفكر الغربي والعربي واإلسالمي، 

 ض البحث لندد ثم تعر  ، -موضوع الدراسة–والمؤتمرات، واالتفاقيات الدولية، مسلطًا الضوء على التعريف باتفاقية سيداو 

أة االجتماعية واألسرية ق المر وتحليل المفاهيم المتعلدة بالتمييز ضد المرأة التي تناَولْتها مواد اتفاقية سيداو في جوانب حدو 

واالقتصادية والسياسية، ومن أهم هذه البنود: المساواة والتمييز بين الرجل والمرأة، والوالية، وزواج المسلمة من غير المسلم، 

ي ضوء فوالدوامة، وحق المرأة في التملك، وحدها في الميراث، وأخيراً حق المرأة في تولي رئاسة الدول، والدضاء، والشهادة، 

الدرآن الكريم وبيان ما جاء منها موافداً له محدداً لمداصده دون مصادمة أو تعار ض وما جاء مخالفاً له ندداً موضوعياً يستند 

دف إلى قياس الوعي تهإلى الحجج والبراهين الندلية والعدلية، وقد اختتم البحث في فصله الخامس واألخير بدراسة ميدانية 

التي أقر تها اتفاقية سيداو، ومدى موافدتها للشريعة اإلسالمية، ومالءمة تطبيدها في الواقع اإلسالمي  ورصد اآلراء بالبنود

المعاصر، من خالل استبانة بطريدة الحصر الشامل تم توزيعها على طالب وطالبات الدراسات العليا "ماجستير ودكتوراه" في 

الدراسة المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي والنددي م، وقد استخدمت 7102-7102جامعة قطر للعام الدراسي 

وقد توصل البحث إلى جملٍة من النتائج من أهمها: أن اتفاقية سيداو ال تتوافق مع التصور اإلسالمي والمسحي االجتماعي، 

في بيان الحدوق  واألنثىحول بعض قضايا التمييز ضد المرأة التي َطَرَحْتها؛ فاإلسالم ال ينطلق من قاعدة المساواة بين الذكر 

من  %36توصلت الدراسة الميدانية إلى أن نسبة  والواجبات، بل ينطلق من قاعدة العدل والتكامل بين أفراد المجتمعات.

العينة ال تدرك مداصد الشريعة اإلسالمية من تدسيم األدوار بين المرأة والرجل بالعدل، وهذا يدل على عدم فهم مفهوم الدور 

( أن إلغاء والية وقوامة الرجل %9..5العينة بنسبة ) اعأجمونتج عنها  الذي يلعبه كال الجنسين بشكل واضح.االجتماعي 

على المرأة يخالف ما جاء في النصوص الشرعية، وهذا يدل على فهم وإدراك العينة لألدوار التي يدوم بها كال الجنسين في 

(   أن العينة غير موافدة على مساواة المرأة والرجل بالميراث، %39بنسبة )أظهرت النتائج الميدانية كما   المجتمع اإلسالمي.

من العينة أن عدم  %23.3اتفدت و  وهذا إن دل فإنه يدل على وعي األفراد بهذا الجانب من التشريع اإلسالمي والدصد منه.

منهج المسلم لديه تضارب بين الفهم اإلسالم بشكل صحيح ساعد على التمييز ضد المرأة وهذا مؤشر ينذر بأن المجتمع 

 والتشريعات اإلسالمية والدوانين المجتمعية السائدة على أر ض الواقع.

   التمييز ضد المراءة، اتفاقية سيداو، المجتمع المسلم، النسوية، جامعة قطر.الكلمات المفتاحية: 
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 قطر نموذجا   العليا بجامعة التمييز ضد المرأة في اتفاقية سيداو في ضوء القرآن الكريم: طلبة الدراسات

Abstrak: 
Kajian ini merupakan satu kajian kritis tentang deskriminasi terhadap kaum wanita di 

Convention on the Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW): 
Persidangan Antarabangsa Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi Terhadap 
Wanita Mengikut al-Quran al-Karim. Kajian ini membincangkan definisi fenimisme dari 
sudut etimologi dan terminologi, perkembangan dan orientasi ideologinya menurut perspektif 
barat, Arab dan Islam seterusnya seputar perbincangan mengenai simbol utama fenimisme dan 
peranan mereka dalam aktiviti pengiklanan, konvensyen dan persidangan antarabangsa dengan 
menonjolkan CEDAW sebagai subjek kajian. Kajian ini seterusnya memaparkan kritikan dan 
huraian konsep-konsep berkaitan deskriminasi terhadap wanita yang disentuh dalam 
persidangan CEDAW dari segi hak sosial, keluarga, ekonomi dan politik, antara agendanya 
kesamarataan dan deskriminasi gender antara lelaki dan wanita, dominasi terhadap kaum 
wanita, perkahwinan dengan lelaki bukan Islam, penjagaan, pemilikan harta serta hak 
mewarisi, dan akhirnya hak kaum wanita dalam pentadbiran, kepimpinan dan kesaksian 
menurut al-Quran al-Karim. Kajian menerangkan bahawa antara hak tersebut ada yang 
bersesuaian dengan al-Quran al-Karim dan merealisasikan hasratnya tanpa percanggahan dan 
ada juga yang bertentangan dengannya secara kritis berobjektif berlandaskan hujah naqli dan 
‘aqli. Kajian ini berakhir dengan bab kelima melalui kajian lapangan untuk mengukur aras 
kesedaran dan mengenalpasti pendapat mengenai perkara-perkara yang telah diperakui oleh 
persidangan CEDAW, begitu juga kajian ini meninjau sejauh mana kesesuaiannya dengan 
syariah Islam dan pemakaiannya dalam realiti Islam kontemporari melalui kajian soal selidik 
secara statistik menyeluruh yang telah diagihkan kepada  pelajar peringkat ijazah sarjana dan 
doktor falsafah sesi 2017/2018 di Universiti Qatar. Kajian ini menggunakan pendekatan 
historikal, deskriptif, analisis, kritis dan tinjauan sosial. Kajian ini telah merumuskan beberapa 
dapatan penting antaranya persidangan CEDAW tidak selari dengan perspektif Islam dalam 
beberapa isu deskriminasi terhadap wanita yang dilontarkan. Hal ini kerana Islam tidak bertitik 
tolak daripada prinsip kesamarataan antara lelaki dan wanita dalam menerangkan hak dan 
kewajipan bahkan Islam bertitik tolak daripada prinsip keadilan dan kesyumulan antara 
individu dalam masyarakat. 

Kata kunci: Diskriminasi terhadap wanita، Konvensyen CEDAW, Masyarakat Islam، 
Feminisme، Universiti Qatar 
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تفاقية سيداو في ضوء القرآن الكريم: طلبة الدراسات العليا بجامعة قطر لتمييز ضد المرأة في اا  
 نموذجا  

Abstract: 
This dissertation is an analytic study of discrimination against women in the Convention 

on the Elimination of all forms of Discrimination against women "CEDAW" in light of the 
Holy Quran. It introduces the definition of feminism, its origin, development, and the feminist 
ideological trends in Western, Arab and Islamic thought. It also presents the main and most 
important symbols in feminism and their roles in declarations, conferences and international 
conventions, highlighting CEDAW as the subject of the study. The study is concerned with 
criticizing and analyzing the concepts related to discrimination against women which were 
released in CEDAW regarding the social, family, economic and political rights of women. The 
most important rights are equality and discrimination between men and women, men’s 
maintenance and control over women (al-willayah), marriage to non-Muslim, guardianship 
(al-qawamah), owning property, inheritance, governing a state or working as a judge, and 
finally witnessing. Based on Quranic texts and rational evidences, these rights were objectively 
criticized through stating which of them were in accordance with it achieving its objectives 
without conflict or contradiction, and which of them were in contrary to it. The study in the 
fifth final chapter concluded with a field study which aimed at measuring the awareness and 
identifying the views on the provisions stated in CEDAW and their compatibility with Islamic 
Law as well as their applicability in the contemporary Islamic reality. In order to achieve these 
aims, a questionnaire was distributed to post-graduate students, MA and PhD, at Qatar 
University for the academic year 2017-2018. The study adopted the historical, descriptive, 
analytical, critical and social approach. The study reached several conclusions the most 
important of which is that CEDAW does not correspond to the Islamic perception on some 
issues of discrimination against women. That is because Islam in setting up rights and duties 
does not emanate from the principle of equality between men and women, but rather it 
emanates from the principle of justice and integrity among the members of societies.  

key words: Discrimination against women, CEDAW, Msuslim community, Feminism, 
Qatar University 
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 شكر وتقدير

الذي أتم  علي نعمَته، ووفدني إلتماِم وتحريِر هذا البحث؛ فلُه الحمُد في الَبْدِء والختاِم  أحمُد الله 
ْذ لم يكْن يتأتى لهذا إ حمداً يليق بجالِل وجهِه وعظيِم سلطانِه، ثم خليٌق بي أن أعترَف ألهِل الفضِل بفضلهم

العمِل أن يرى النوَر لوال فضلُ اللِه ثم جهوُدهم، وإني مدينةٌ لهم بالشكِر والعرفان، وفي مددمتهم والدتي الكريمة، 
يدين..  سائلًة الله   أن يبارَك عمَرها و أن يحسَن عمَلها وأن يكتبها في عليين مع أهل الدرآن والصد 

إلى جامعة مااليا ممثلًة في إدارتها الكريمة وأعضاِء هيئِة التدريس، وأخص   كما أتوج ُه بجزيِل الشكرِ 
بالذكِر أكاديمية الدراسات اإلسالمية، على ما بذلوه لي من عوٍن وخيٍر ودعم؛ فبارك الله لهم في علمهم 

 . .وعملهم وجزاهم عني خيرا.

د يوسف ألستاِذ الدكتور الداتؤ ذو الكفل محموأتدد م بأرقى وأثمِن عباراِت الشكِر واالمتنان إلى فضيلِة ا
أن يبارك  وفضيلة الدكتور علي علي جبيلي ساجد على تفض ِلهما باإلشراِف على هذا البحث، سائلة الله 

 جهدهما ويجعل ذلك في موازين أعمالهما..

بوِلهم مناقشِة دكما يطيب لي أن أتددم بخالص الشكر والتددير إلى أعضاء لجنِة المناقشة الذين شرفوني ب
الرسالة، وقد تو جُت بحثي بملحوظاتِهم الديمة، التي أتم ت الفائدة، وأقامت أَوَد الدراسة؛ فبارك الله علمهم ونفع 

 .  .بهم .

كما أسدي جزيل شكري وتدديري لكل َمْن ساعدني في إنجاز هذا العمل وتمامه بالنصح والتوجيه 
 ...ه إليهم كما أحسنوا إلي  بما هو أهٌل له سبحانهواإلرشاد والتحفيز والدعاء؛ فأحسن الل
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 التعريف بعنوان الرسالة

 CEDAW: Convention on the Eliminationالتمييز ضد المرأة في اتفاقية سيداو: 
of All Forms of Discrimination against Women. 

 .التفاقية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء )اتفاقية النساء(حروفها اختصار لجملة تعني: او 
تفرقة أو استعباد أو تدييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف ويدصد به 

الثدافية، و للمرأة بحدوق اإلنسان، والحريات األساسية في الميادين السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، 
والمدنية، وفي أي ميدان آخر أو إبطال االعتراف للمرأة بهذه الحدوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر 

 عن حالتها الزوجية.

من ِقبل الجمعية العامة لألمم المتحدة، م، 8191ديسمبر لعام  81دولية تم اعتمادها في  اتفاقيةهي و 
مييز الذي يُمارس ضد المرأة، في المجاالت السياسية واالجتماعية وتنص  على الدضاء على جميع أشكال الت

واالقتصادية والمدنية واألحوال الشخصية كافة، وتعتبر وثيدة حدوق دولية للنساء، وتدعو االتفاقية بصورٍة عامة 
لية التي و وتعدُّ من أهم الصكوك الد ،إلى المساواة المطلدة في الحدوق بين الرجل والمرأة في الميادين كافة

أكدت على إلغاء كافة الدوانين واألعراف التي تشك ل تمييزًا ضد المرأة؛ فكانت بمثابة قانون دولي ومرجعية 
خاصة تلتزم بها الدول التي صادقت عليها وموجبة وملزمة لها بتعديل الدوانين والتشريعات على كافة المستويات؛ 

 .في األدوار والتشريعات يعد  تمييزاً ضد المرأةلتحديق ذلك التساوي المطلق، واعتبار أي فارق 

ما تضمنته اتفاقية سيداو من بعض المواد المتعلدة بالتمييز ضد المرأة في الجوانب  على دراسةوتدوم ال
االجتماعية واألسرية والسياسية واالقتصادية، ونددها في ضوء الدرآن الكريم، وتأييد ما جاء منها متفدًا مع 

مية، محدداً لمداصدها دون مصادمٍة أو تعار ض، وبيان ما جاء منها مخالفاً للشريعة اإلسالمية الشريعة اإلسال
 ندداً موضوعي اً يستند إلى الحجج والبراهين الندلي ة والعدلي ة.

ميع جاالستبيان كأداة ميدانية للتطبيق بطريدة الحصر الشامل، وطُبق االستبيان على اعتمد البحث على و
الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( من كافة التخصصات في جامعة قطر، ذكور وإناث،  طالب وطالبات

مة في بوجود تمييز ضد المرأة المسللدياس مدى قناعتهم متزوجين أو غير متزوجين، يعملون أو ال يعملون؛ 
رأة "سيداو" في يز ضد المالواقع الحالي من خالل البنود التي تضمنتها اتفاقية الدضاء على كافة أشكال التمي

 جوانب حدوق المرأة األربعة الُمختارة بالرسالة )االجتماعية واألسرية والسياسية واالقتصادية(.
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 :مقدمة

ْعَمِتي َوَرِضيُت اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِ  :﴿الحمُد لله الدائلبسم اللِه الرحمن الرحيم، 
ْساَلَم ِديًناَلُكُم  وأصل ي وأسل م على المبعوِث رحمًة للعالمين، أكمل الله بِه اإلسالم، وطه َر  .،]16:ائدةالم[ ﴾ اإْلِ

بنورِه الرجس واألوثان، أقام للبشري ة منارات العلم والهدى، َشرع لهم ما تت زن به حياتهم، وتستديم معه أمورهم، 
رضي الله عن صحابته وعن تابعيهم بإحساٍن 1..".ها ونهارها سواءلدد تركتكم على مثل البيضاء، ليل: "قال 

 إلى يوم الدين، أم ا بعد:

فدد ختم الله الشرائع بشريعة اإلسالم، فجاءت بالنور والخير والهدى، فسعد بالعمل بها أهلها، ونَِعم 
ِهم، فسار تناسب مع َخْلدِ بأحكامها، وأدركوا موافدة تشريعاتها ِلِفَطرِهم ولما ي-رجالهم ونساءهم–المسلمون 

الرجل والمرأة كٌل في مساره، وأدركا الغاية التي ألجلها اختلفت بعض األحكام والتشريعات فيما يختص بهما؛ 
 .،].0الملك:[:﴿ َأاَل يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيُر ﴾فدِبال وأذعنا وسل ما واستسلما ولسان حالهما يدول

هدم وزعزعة هذا الدين، وتفكيك أوصاله الدعوات التي تهدف إلى  -وال تزال–وحي كانت ومنذ بدء ال
ودعائمه، وابتدعوا من أجل ذلك أفكاراً شت ى، بعد أن ساءهم أن تجتمع هذه األمة على كتاٍب مدد ٍس واحٍد ال 

ها؛ فكان هدفهم األو ل و متها واعتنْت بيتغير، وسن ٍة مطه رٍة ال تتبدل، وشرائَع ثابتٍة لم تترك شاردة وال واردة إال وق
هو كسر شوكة هذا البناء وتفكيكه، ولم تجرؤ مؤامراتهم أن تكون إال خلسًة في الليل، ثم مع وهن المسلمين 

وحيث إن )المرأة المسلمة( هي دعامة المجتمع؛ ، وبُعدهم عن مصدر عز هم، بدأْت هذه الدسائس تظهر علناً 
ت وتدوم األمم، كان جل  تركيزهم عليها، بعد أن كر مها الله عز  وجل وأعلى شأنها، وباستدامتها تنهض الحضارا

وأوالها رعايًة خاصة وجعلها شديدًة للرجل، على عكس ما تعانيه المرأة في بالد الغرب من سلٍب للحدوق 
تها تحت مسمى" لتي قيدوامتهاٍن للكرامة؛ مما جعل المرأة الغربية ترفض واقعها وتثور عليه متحررة من األغالل ا

ة إلى تشويه صورة المرأة في اإلسالم ووصفها بأنها مسلوب -وال تزال تعانيه–النسوية"، وأسدطت ما عانـَْتُه 
الحرية، وأن اإلسالم فر ق بينها وبين الرجل، وبذلوا من أجل ذلك الجهود محاولين التأثير على المرأة المسلمة 

 .-على حد قولهم –منصف لها الم غير ليخرجوها عن المنهاج الشرعي الظال

                                  
(، وقال الشيخ األلباني: 6.، حديث رقم )0/03(، وابن ماجه في سننه ج 02027، حديث رقم )073/.أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، ج 1

 حسن.
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َأَسْتها التي رَ واتخذت دعواتهم أساليب ووسائل متنوعة، من أهمها: المؤتمرات واالتفاقيات الدولية 
لى قضايا وركزت عمنظمات األمم المتحدة، وكانت البوابة األساسية في عولمة المصطلحات والفكر والثدافة، 

امت العديد من المؤتمرات التي تُعنى بهذا الشأن، ثم تطورت إلى إصدار متعدد من أهمها: قضايا المرأة؛ فد
اتفاقيٍة تلزم الدول التي توقع عليها بتنفيذ بنودها؛ فُأصدرت اتفاقية: الدضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

؛ مما دفع ةالمرأة )سيداو(، تحت مظلة األمم المتحدة، وكثُر على هذه االتفاقية الجدل في األوساط اإلسالمي
واج المسلمة من ز اإلقرار ب، و ا وتدعو لها، مثل: إسداط الواليةالبعض إلى إنشاِء أحزاٍب وتياراٍت تتبنى أفكاره

غير المسلم، وإلغاء الدوامة، وغيرها؛ وال شك بأن هذه األفكار تمس  بثوابت الشريعة اإلسالمية ومسل ماتها،  
نيدها ي اإلعالم الغربي والعربي، وفي أقالم الباحثين، واخُتلفت في تفكما َوَجَدت هذه االتفاقية أصداًء واسعة ف

وتدييم موادها التيارات ذات األيديولوجيات المختلفة؛ فتبايـََنْت األقوال، ما بين مؤيٍد ومعار ض ومتحفٍظ على 
مية في تأسيس هالبعض؛ مما أثار شغف الباحثة إلى ندد وتحليل بعض بنود ومواد االتفاقية التي رَأْت أن لها أ

وبما أن هذه الحركة واالتفاقية موجهة للمرأة المسلمة كان لزاماً أن المجتمعات وبناء عمادها الفكري والعملي، 
يكون للمرأة الدور األبرز في مواجهتها ومدارعتها بالحجة والبرهان العدلي والندلي؛ مما دفع الباحثة الرتياد 

 مها والجميع في خدمة دينه والذب  عنه.هذا البحث، والله نسأل أن يستخد غمار

  أسباب اختيار الموضوع:
ات النسوية منظممن األسباب الداعية الختيار مثل هذا الموضوع الهام هي الخطورة البالغة التي تحملها 

ي.  المإلى زعزعة الديم الدينية، والعبث في ثوابت التشريع والتراث اإلس، تؤدي واتفاقية سيداو من أفكاٍر دخيلة
توعية المسلمات بما ُيحاك ضدهن ، من خالل كشف الدناع عن كما دعت الحاجة لمثل هذا الموضوع، ل

كونها و  الجذور التاريخية والمنطلدات األيديولوجية التي تحكمها اتفاقية سيداو وغيرها من المواثيق الدولية.
افدتها أو تضمنتها، والكشف عن مدى مو  تسلط الضوء على اتفاقية سيداو، وندد وتحليل أبرز وأهم المواد التي

الف معرفة أوجه الفرق بين التمييز والتمايز، واالختو  الدرآن الكريم.في ضوء مخالفتها للشريعة اإلسالمية 
 والتكامل، بين الرجل والمرأة في اإلسالم، والوصول إلى معنى المساواة بينهما في إطاٍر شرعي.
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 ية الدراسة: أهم
 النظريةأوال : الدراسة 

تتعل ق الدراسة بالدرآن الكريم، ومن فرو ض الكفاية الذب  عن كل ما يمس  قدسية النص  الدرآني، والتصد ي  .0
ندات غربية، تحديدًا أليديولوجيات وأج ؛االنتدائية والتكييف في اختيار النصوص الشرعية والتراثلمحاولة 

، وفي كل لكل النواح الكريم صالحأن الدرآن  ذه الدراسة تكشفهفتسعى لهدم اإلسالم وتفكيك المسلمين. 
  .منهج الله تعالىب ، وأنه ال حياة للمرأة بكرامة إالزمان ومكان

لمنظمات النسوية وما أنتجْتهُ من مواثيٍق دولية وعلى رأسها سيداو خطر وأثر واضح على صناعة وتشكيل وعي  .7
ما يحملونه ك كان البد من العناية بدراسة وتحليل عميق لبعض النساء في العالم العربي انتماءً وفكراً وديناً؛ لذل

 من أفكار وتفنيدها في ضوء الدرآن الكريم.
المعارك الفكرية ذات خطر عظيم، ألنها األطول نفسًا واألبدى أثراً في المجتمع، وتحتاج إلى حشد الجهود  .6

 لمواجهتها.
 بين اإلسالم والحضارات األخرى. إن قضية المرأة من أهم قضايا الخالفات المحوري ة الحضارية ..
تكتسب الدراسة أهميتها من جهة الباحث؛ فالباحث امرأة، ولن تُتهم باالنحياز الذكوري وتمييز المجتمع  .9

 "!Partiarchalأبوي "

 ثانيا : الدراسة الميدانية
 قياس مدى وعي المجتمع المسلم بالمفاهيم المتعلدة بالتمييز ضد المرأة في اتفاقية سيداو. .0
 استنباط مدى التوافق واالرتباط بين الدراسة النظرية لبنود اتفاقية سيداو والميدانية للواقع اإلسالمي المعاصر. .7

 مشكلة الدراسة:
َتْكُمن مشكلة الدراسة في خطورة ما تحمله اتفاقية سيداو من أيديولوجيات غربية، تحارب الثوابت 

وإجماع العلماء، وطبدًا إلحصائية منظمة األمم المتحدة اإلسالمية، وتعار ض صريح النص في الدرآن والسنة 
دولة على االتفاقية، تضمن جميع الدول العربية واإلسالمية عدا دولة  023م فدد تم توقيع 7115لعام 

م ما ينص على إلزام 0552السودان، كما جاء في البيان الذي أصدَرْته لجنة االتفاقية باألمم المتحدة عام 
وقعة على االتفاقية ببنودها، ورفض التحفظات المددمة من ِقبلهم لتعارضها مع روح االتفاقية جميع الدول الم

م يعطي المنظمات غير الحكومية الحق 0555وغرضها، مع إصدار بروتكول اختياري ملحق باالتفاقية عام 
ى األنظمة ضغط عل في تجاوز الحكومات والتددم بشكاوى مباشرة لألمم المتحدة؛ مما يعني استخدامها كورقة
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ووسيلة للتدخل الغربي في سيادة الدول ودساتيرها التشريعية لِتجعَل منها أفكارًا نسبية خاضعة للتجديد 
والتفكيك والتغيير، لذا كان البد من جهوِد أهِل التخصص الشرعي في ندد وتحليل بنود االتفاقية، ومعرفة ما 

ر منه، وما جاء موافداً لها، مع قياس مدى وعي المجتمع المسلم يأتي منها مخالفاً للشريعة اإلسالمية للتحذي
 باألصول الشرعية الثابتة التي تناولَْتها هذه البنود.

 اإلعالنات، والمؤتمرات، واالتفاقيات الدولية

 المطلب الثاني: التعريف باتفاقية الدضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"

 أسئلة الدراسة: 
 اتجاهاتها الفكرية وجهودها؟ وماهيوما أثره. ، لتمييز ضد المرأة في نشأة الحركة النسويةاهو ما .0
ؤتمرات من خالل الم في مداومة التمييز ضد المرأة تهاما مدى موضوعي  من هم أبرز رموز الحركة النسوية، و  .7

 ؟واالتفاقات الدولية، وما هي اتفاقية سيداو
صت ، التي نالتمييز ضد المرأة في الحدوق االجتماعية، واألسريةما موقف الدرآن الكريم من مظاهر    .6

 ؟عليها اتفاقية سيداو
َدْتها االقتصادية، والسياسية التي اعتمَ النواحي ما موقف الدرآن الكريم من مظاهر التمييز ضد المرأة في   ..

 اتفاقية الدضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"؟
 لدراسات العليا في جامعة قطر بوجود تمييز ضد المرأة في الواقع المعاصر؟ما مدى قناعة طالب ا .9

 أهداف الدراسة: 
 تـَتَـب ع دراسة أثر التمييز ضد المرأة في نشأة الحركة النسوية واتجاهاتها الفكرية وجهودها. .0
الل خ من في مداومة التمييز ضد المرأةتها تدويم موضوعيالكشف عن أبرز رموز الحركة النسوية، و  .7

 .التعريف باتفاقية الدضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"و المؤتمرات واالتفاقات الدولية، 
والتي نصت  ،في الحدوق االجتماعية، واألسرية استجالء موقف الدرآن الكريم من مظاهر التمييز ضد المرأة .6

 عليها اتفاقية سيداو.
مييز ضد المرأة أشكال التي اعتمَدْتها اتفاقية الدضاء على كافة االقتصادية، والسياسية التالنواحي بيان  ..

 ، وموقف الدرآن منها."سيداو"
قياس مدى قناعة طالب الدراسات العليا في جامعة قطر بوجود تمييز ضد المرأة المسلمة في الواقع  .9

  المعاصر.
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 منهج الدراسة:
 موضوع من خالل المنهج االستدرائيقمت بدراسة هذا اللإلجابة على التساؤالت السابدة وغيرها 

( ومن التحليلي النددي والمراد به )تحليل البياناتوالمنهج الوصفي والمراد به )جمع المعلومات والبيانات(، 
 وذلك كما يلي:ثم الديام بالندد العلمي لها، 

  منهج جمع البيانات
لدراسة، الالزمة ل النصوصشهاد بواألحاديث النبوية، واالستاآليات الدرآنية األدلة من وذلك بجمع 

ف جهود وصو  ،اتفاقية سيداومن حيث الوقوف على وصف ، الموضوعتخص التي وقدمت بعض الشواهد 
-موضوع الدراسة–النسوية في اإلعالنات والمؤتمرات واالتفاقيات الدولية خاصًة فيما يتعلق باتفاقية سيداو 

. 
 لتالي:على النحو افي العصر الحديث، بها لمرتبطة كما تم من خالله جمع ألهم األمور والحدائق ا

 دة بالموضوع.لجمع المعلومات من المصادر المتع (0
 الديام بإيضاح النصوص ومراعاة ارتباطها بالموضوع. (7
 ذكر أقوال الصحابة والعلماء من سلف األمة فيما يتعلق بالموضوع ومناقشة األدلة. (6
 يتعلق بالموضوع. مافيفي العصر الحديث عر ض ألقوال المفكرين  (.

ي توضيح ف هاماً  ، لعب هذا المنهج دوراً دقيداً  الوقوف على تلك الظاهرة ووصفها وصفاً  ومن خالل
ما قد يساعد على اختالفها، مها بشرحه خاللوالذي يدوم العالقات الحديثة والدديمة ومدى الترابط بينهما، 

ر، وفتح المجال الواسع أمامهم إلكمال الباحثين والمفكرين في هذا المجال على دراسة هذه الظواه
 المشوار.

وبالرغم من أن هذا المنهج يواجه صعوبة من حيث تعميم نتائجه؛ وذلك ألن النتائج مرتبطة بزمان 
وذلك ألن  اً العربي، وبالتالي فإن التنبؤ بالنتائج يبدى محدود لعالم، ومكانه دول ااتفاقية سيداووهو زمن 

اإلضافة إلى صعوبة ب في تغيير النتائج. كبيراً   قد تلعب دوراً ساحة العربية واإلسالمية المتغيرة على الالعوامل 
كثير من ظاهرة حديثة لم تكتمل فيها ال تعتبر ؛الدراسات من الرسائل العلمية كون هذه الظاهرة الجمع بين

 الدراسات، خاصة المتعلدة برسائل الدراسات العليا.
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 : منهج تحليل البيانات

، التعريف بمصطلح "النسوية"ملت جميع فصول الدراسة؛ من ش؛ والتي راسة تحليليةوذلك بد
التمييز ضد المرأة في الحدوق االجتماعية واألسرية ، أبرز رموز وجهود "النسوية"، و واتجاهاتها الفكرية

لشريعة اوتأييد ما جاء منها متفدًا مع ، في ضوء الدرآن الكريم التفاقية سيداو االقتصادية والسياسية
 ،اإلسالمية، محددًا لمداصدها دون مصادمٍة أو تعار ض، وبيان ما جاء منها مخالفًا للشريعة اإلسالمية

  .إجراءات الدراسة الميدانية، وتحليالتها اإلحصائيةو 
 المنهج النقدي:     

جاء المنهج النددي في الفصل الثالث والرابع لما تطلبته الدراسة من خالل الكشف عن بعض  
التمييز و م، ونددها في ضوء الدرآن الكريالتمييز ضد المرأة في الحدوق االجتماعية واألسرية التفاقية سيداو 

 يم، في ضوء الدرآن الكر نددها كذلك  ضد المرأة في الحدوق االقتصادية والسياسية التفاقية سيداو،
التي لعبت  يةاالتفاقعلمي الهادف لتلك وإبداء الندد ال ،الميدانية، وتحليالتها اإلحصائيةإجراءات الدراسة 

عن لكشف ا، والتي وصلت من خالله إلى المعاصرةعلى الساحة اإلسالمية والعالمية في الفترة  مهماً  دوراً 
المتعلدة باتفاقية سيداو، وما نتج كذلك عن المسح الشامل، من خالل االستبانة التي عدد من النتائج 

  معة قطر.قدمت لطلبة الدراسات العليا بجا
 المنهج التاريخي:    

ة في اتجاهاتها الفكريا تأريخيا، وجمع تطورهعر ض  بيان نشأة مصطلح النسوية،وقمت من خالله 
 ، مع تسليط الضوء على أبرز رموزها.في العصر الحديث العالم الغربي والعربي واإلسالمي

 المنهج المسحي االجتماعي:   
االستبيان كأداة ميدانية للتطبيق بطريدة الحصر الشامل، وطُبق  كمنهج للدراسة الميدانية، واخترتُ 

جميع طالب وطالبات الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( من كافة التخصصات في جامعة االستبيان على 
مييز ضد بوجود تلدياس مدى قناعتهم قطر، ذكور وإناث، متزوجين أو غير متزوجين، يعملون أو ال يعملون؛ 

رأة المسلمة في الواقع الحالي من خالل البنود التي تضمنتها اتفاقية الدضاء على كافة أشكال التمييز ضد الم
 المرأة "سيداو" في جوانب حدوق المرأة األربعة الُمختارة بالرسالة )االجتماعية واألسرية والسياسية واالقتصادية(.
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 الدراسات السابقة: 

افية تجاه قضية )التمييز ضد المرأة(، من خالل المية رصينة إسلم يسبق أن ُقد مت دراسات علمية 
من  في ضوء الدرآن الكريم؛ فُكتبت الكثير (سيداو) اتفاقية الدضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

لمة، كثُرت الكتب في مجال حدوق المرأة المسو ات التي تخص  المرأة بشكٍل عام، الرسائل المتعلدة بالمؤتمر 
ض منها سل ط الضوء على اتفاقية سيداو، مع ندد ما تبن ته من أفكار ولكن بطريدٍة عاطفية تفتدر إلى والبع

المنهجية العلمية األكاديمية التي تعتمد على الحجة الندلية والعدلية، ومن أهم الدراسات السابدة للرسالة ما 
 يأتي:

، روال محمود حافظل اثيق الدولية،قضايا المرأة بين الشريعة اإلسالمية والمو دراسة بعنوان: 
م، أطروحة دكتوراه، كلية الشريعة، الجامعة األردنية، األردن. تناولت فيه الباحثة حدوق اإلنسان بشكٍل 7119

عام، وعن االتفاقيات التي اهتمت بالمرأة، ومن ثم تطرقت للحديث عن اتفاقية سيداو في خمس صفحات، 
امل؛ فذكرت خمس مواد منها فدط، من حيث سلبياتها وإيجابياتها، ولم فلم تُعر ف باالتفاقية بالشكل الك

تتوسع أكثر من ذلك، وختمت رسالتها بالحديث عن مكانة المرأة في اإلسالم، وتعداد حدوقها في الشريعة 
 . 601اإلسالمية، والضوابط الشرعية التي البد لكل امرأة مسلمة من االلتزام بها، وعدد صفحاتها 

 قضايا قرآنية عند دراسة بعنوان:الدراسات التي تناولت بعض من جوانب الموضوع وكذلك من 
، سهاد أحمد رشاد قنبر، كلية الشريعة، الجامعة األردنية، ل، رسالة ماجستير في التفسيرالنساء الحداثيات

ف التي و تحدثت الباحثة في فصلين عن البعد التاريخي والفكري لمشروع الحداثة الغربية، والظر  م.7100
أدت إلى وجودها، وعالقتها بدضية تحرير المرأة في الغرب، وعن عوامل دخول الحداثة الغربية للعالم العربي 
وأثرها، وتطور قضية المرأة في العالم العربي وصواًل إلى النساء الحداثيات، وعن موقف الحداثيات من علوم 

  الدرآن. الدرآن مثل: أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وتاريخية

 ،قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء اإلسالمراسة بعنوان: وهناك كذلك د
فؤاد عبد الكريم عبد العزيز العبد الكريم، رسالة مددمة لنيل درجة الدكتوراه في الثدافة اإلسالمية، كلية الشريعة، ل

سة على الحديث عن األسس العامة لدضايا المرأة في اشتملت الدرا جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
المؤتمرات الدولية، ومنه تناولت العلمانية وعالقتها بدضية المرأة، والحرية عند الغرب وعالقتها بدضية المرأة، 

 يوندد فكرة العولمة والعالمية وعالقتها بالمرأة، وندد مفهوم التنمية وعالقته بالمرأة، واإلجراءات التنفيذية ف
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المؤتمرات حول المرأة في المجال الخلدي واالجتماعي والتعليمي والصحي واالقتصادي والسياسي، مع ندد 
  لهذه اإلجراءات، وبيان الموقف من المشاركة في هذه المؤتمرات.

كما أن هناك أبحاث تناولت جوانب عدة من موضوع الدراسة، من هذه البحوث، بحث بعنوان، 
حمد محمد جاد عبد الرازق، مجلة الدراسات أل ،راسة الدين دراسة نقدية مقارنةالمناهج النسوية في د

تتناول  .7115اإلسالمية، مجمع البحوث اإلسالمية، الجامعة اإلسالمية العالمية بإسالم آباد، باكستان، 
لدين على ا هذه الدراسة رؤية ومنهجية النسوية في التعامل مع النص الديني وتأويله، حيث تنظر النسوية إلى

أنه أحد المصادر التي تعمل على التدليل من شأن المرأة، وهيمنة الرجل على التفسير، ومن ثم  وضع األحكام 
  بناًء على الفكر الذكوري، وعليه ترى ضرورة إعادة تأويل النصوص بما يتالءم مع التفسير النسوي لها.

سلة الراصد سل ،لنسوي عالميا  وعربيا  قراءة في الجذور التاريخية للفكر ابحث بعنوان: وهناك 
 هـ.0.67، فرق ومذاهب، العدد التاسع والتسعون، رمضان 09اإللكترونية، رموز الفكر العلماني المعاصر 

الموضوع الذي تتناوله: تسلط الدراسة الضوء على الجذور التاريخية لنسوية الحداثة اإلسالمية، واألسباب التي 
بية بالظلم؛ مما نتج عنه حراك النسوية الغربية، والفرق في النشأة بينها وبين البالد أدت إلى شعور المرأة الغر 

  العربية، واألسباب التي أدت إلى كلٍ .

ف أبحاث ملعبارة عن ، النسوية اإلسالميةالدين وقضايا المجتمع الراهنة،  بحث بعنوان:وأيضا 
 06ز مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، تأليف: اثنا عشر باحث، إشراف: بسام الجمل، مرك، محكمة

اشتمل البحث على طرح لمجموعة من الباحثين تسلط الضوء على : الموضوع الذي تتناوله م.7103يونيو 
 مشاغلها وحدودها، ومتطلبات الواقع في أعين الحداثيات، واإلشكالياتالتعريف بالنسوية اإلسالمية من حيث: 

ية في اإلسالم والمسيحية، كما سلطت الدراسة الضوء على النسوية في تونس التي تواجههن، ومدارنة النسو 
  وخطاب العنف ضد المرأة، وبحث مسألة الحجاب والميراث، ثم وضعت َتَصوُّر عن النسوية بعد عشرين سنة.

، فكريةقراءة في المنطلقات ال، النسوية من الراديكالية حتى اإلسالمية بعنوان:أيضا بحث وهناك 
يتناول الباحث في دراسته التعريف  ..710د عمرو، بحث محكم، المركز العربي للدراسات اإلنسانية، حمأل

في أوروبا مرورًا بالنسوية الماركسية والليبرالية  05بالنسوية، والموجات الفكرية التي مر ت بها بدًء من الدرن 
: النظام حات الهامة لحداثيات النسوية مثلواالشتراكية والراديكالية وصوالً باإلسالمية، وعر ض لبعض المصطل

  األمومي، والنظام األبوي.
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العربية  : المرأةكتاب بعنوانالمؤلفات التي تتحدث عن الموضوع، منها  للكتب هناك العديد من و 
سوريا، -: جمانة طه، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقدراسة مقارنة، في منظور الدين والواقع

الذي تتناوله: تناولت الباحثة الحديث عن المرأة العربية في اللغة واألساطير والتاريخ والمثل الموضوع  م..711
الشعبي واألديان السماوية، وقارنت بين اإلسالم والنصرانية واليهودية في بعض الدضايا مثل: الزواج والمهر 

  والطالق واإلرث والحجاب والطالق والدوامة والشهادة والعمل السياسي.

العربية:  نعمت حافظ البرزنجي، ندله إلى ،الهوية الذاتية للمرأة، قراءة جديدة للقرآنكتاب بعنوان: و 
الموضوع الذي تتناوله: تناولت الباحثة فكرة الدعوة إلى قراءة جديدة للدرآن تنصر المرأة وتعزز  أنس الرفاعي.

بط المرأة ألجل تغيير المفاهيم السائدة التي تغمن شأنها، من خالل إعادة تفسير الدرآن وصنع المعاني الدرآنية 
حدوقها واستدالليتها الخلدية والفكرية، والهدف من الكتاب: هو إحداث ندلة نوعية في الحديث عن الدراسات 

في وجهة نظر الباحثة، وفي أصول تعليم اإلسالم، وإيصاله ، اإلسالمية والدراسات ذات الصلة بالمرأة المسلمة
  ن أم غير مسلمين.لآلخرين مسلمي

اطرجي، ، لنهى قحقوق المرأة في اإلسالم شبهات حولبحث بعنوان: ومن الدراسات السابدة كذلك 
حدــوق  عــن هفييكثــر الحــديث جاء هذا البحث في الرد على الشبهات التي كثيرا ما تطرق حول اإلسالم، 

ــلوبة ــا مسكأنهـرأة في اإلســالم ويظهروهــا و وا صــورة المـيشــوه المــرأة وحريتهــا حيــث يحــاول العلمــانيون أن
دـوم وبين الرجـل في الحدـوق وجعــل العالقـة بينهمــا ت فاإلسـالم بنظـرهم فــرق بينهـا  الجنــاح،الحدــوق مكســورة 

ـراءة الــدين قـ ظـرهم قـراءةالظلم واالسـتبداد ال علـى السـكن والمـودة، األمـر الـذي يسـتدعي مـن وجهـة ن علــى
النصوص  ومحاولة تعديل مفهوم، تدــوم علــى مراعــاة الحدــوق الــتي أعطتهــا االتفاقيــات الدوليــة للمــرأة ،جديــدة

النواح  فدامت الدراسة على الرد على تلك الشبهات من بعض الشرعية الثابتةكي تتوافق مع هذه االتفاقيات .
عطاة صيغة الطالق المضربها، و حق تأديب المرأة وال سيما اإلسالم، ومن تلك الشبهات:  التي تطرح حول

إلســالم ا وبينت الكاتبة أن ، والشهادة.اإلرث، وقضية تعدد الزوجات، وشبهة سلطة الزوج )الدوامة(، و للرجل
عـود شـريع ال تعـود للتشـريع نفسـه وإنمـا تالت نظــام عــالمي لكــل األزمنــة واألمكنــة وأي إســاءة في اســتخدام هــذا

تضـي إسـاءة اسـتعمال التشـريع الربـاني ال يد وأفادت بأن، أحكامـه لألشـخاص الـذين يسـيئون فهمـه أو يجهلـون
 يدتضي منع تلك اإلساءة عبر تنشيط الوازع الديني الذي يؤدي إلى ذلك. إلغـاءه وإعـادة النظـر فيـه وإنمـا

 حقوق المرأة في القانون الدولي العام،ائل المهمة في محل الدراسة هو بحث بعنوان: من الرسو 
نسانية إلاهيم طور المفاتللدكتور مصلح حسن أحمد، وقد جاء البحث في الكالم على حدوق المرأة في ظل 
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 ،فكار التددميةألور اهذا الخصوص وظهباإلسالمي المبادئ التي جاء بيا التشريع بالهتمام ط الثدافات واالواخت
المؤتمرات  نا في العديد مهبحث شؤونتم الغر ض ن االحترام، ولهذا مرأة بشئ ملل الدولي ينظر بدا المجتمع

 نشؤو  خذتأ، و نجتماعية بوصفيا إنساالعطاء المرأة مكانتيا اإلتفاقات الدولية العدد ا نتمخضت ع التي
على و شؤون ارم أة للنهو ض بها، ووضع قواعد النصافها، ن هذه االتفاقيات بمم ختص قس، واالمرأة حيزا واسعا

الرغم من كل هذه االتفاقيات والتشريعات فإن المرأة ال تزال تعاني من االضطهاد والتسلط والدهر في الدول 
 وتناول الباحث في دراسته حدوق المرأة في الدانونالمتددمة؛ التي تمارس عمليات الدهر والتسلط ضدها، 

يد االتفاقات الدولية التي صمنت حدوقها واالسس التي استندت إليها تلك االتفاقات، مستمدة الدولي، وتحد
في الكثير منها مواردها وفدراتها من روح التشريع اإلسالمي؛ الذي أحدث ثورة حديدة على الواقع الفاسد الذي 

ر كيد على إلقرانسانية، بعد التأحضعت له البشرية في العصور الدديمة، وشملت تلك الثورة كل نواح الحياة اإل
مبدأ المساواة بين الناس جميعا، حيث يرى أن الكثير من تلك االتفاقات أخدت من روح اإلسالم أسس 
حدوق المرأة، وحمايتها، حيث تناول وبشكل موجز حدوق المرأة عبر التاريخ، وذكر بعض النماذج من الدوانين 

م ة حدوقها، وقرن بين تلك الحدوق وبين حدوقها في اإلسالم، ثلمرأالتس ُسنت في العصور الدديمة؛ إلعطاء ا
: أن وجود من أهمهاجاء على االتفاقيات الدولية لحدوق المراة بشكل عام وختم دراسته بأهم النتائج التي 

مرد ذلك كان حدوقها لم تر النور ولم تطبق، و العديد من االتفاقات الدولية والدوانين الداحلية التي تضمن للمرأة 
 هو أن الدائمين على تطبيدها، إنما هم أساس انتهاك حدوق المرأة فال يرغبون بتدييد أنفسهم.

سالة الباحثة بأن ر  :يمكن الدول وبين دراسة الباحثة جميع الدراسات المذكورة سابدا أوجه الفرق بينو 
لحديث عن اناول تتكما و ،  منهاوجذورها المنحدرة  النسوية واتجاهاتها الفكريةالحركة تتميز بالحديث عن 

دة والتعريف الشامل باتفاقية سيداو وجذورها الفكرية، وندد موس ع لبعض الحدوق المتعلاتفاقية سيداو تحديداً، 
من ثم  بيان و  بالمرأة في الجوانب االجتماعية واألسرية واالقتصادية والسياسية، وعرضها على الدرآن الكريم،

 للشريعة اإلسالمية.   مدى مالءمتها أو مخالفتها

في أهداف الحداثيات وأيديولوجياتهم، إال إنها تفرق عنها بدراسة البعض منها تتداطع الدراسة مع و 
غيرها من المواثيق  ية معوإن كانت تتداطع هذه االتفاق التفاقية سيداو وتفنيد بنودها في ضوء الدرآن الكريم.

  نبوية الشريفة.، والسنة الفي ضوء الدرآن الكريمتنفيدا شرعيا  االتفاقيةهذه تفنيد ركزت على  كما،  الدولية

سة دراستفيد هذه الكما  ،مواد اتفاقية سيداوعلى في إثراء الحديث الضوء  الدراسة سلطستو كما 
 .التاريخية في العالم العربي واإلسالمياتفاقية سيداو من حيث نشأتها في إثراء الحديث عن 
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تفيد الدراسة في ستكما ،  تحليلية لدضية التمييز ضد المرأةدراسة نددية بة رسالة الباحثكما ستدوم  
 . أوجه مدارنة النسوية بين اإلسالمية والغربية

ستفيد الباحثة من الدراسة السابدة في الجذور التاريخية لنسوية الحداثة اإلسالمية، إال إن رسالة تكما 
 سيداو، وندد بنودها في ضوء الدرآن الكريم. الباحثة تختلف مداصدها في التركيز على اتفاقية

كمصدر   ،في االعتماد على الدرآن الكريمف تختل حيث بينها وبين دراسة الباحثة أوجه الفرقكذلك 
 .رأة التي تتضمنها اتفاقية سيداوتشريعي في تفنيد قضايا التمييز ضد الم

اإلسالمية  أنها تستظل بالشريعة كما تختلف في تركيزها على نسوية الحداثة اإلسالمية التي تزعم
 وتلتزم بثوابتها وقيمها، على عكس بدية الحركات النسائية العربية التي تنفك  بعضها عن رداء الدين اإلسالمي.

داثية تسعى بعض تلك الدراسات حالسابدة في التوج ه والمدصد؛ ف اتتختلف رسالة الباحثة عن الدراسوكذلك 
خر نظرة النسوية، وستفيد الباحثة من الدراسة السابدة في التعم ق في فكر الطرف اآلإلى إعادة تفسير الدرآن بال

 وما يحمله من رؤى مستدبلية.

وأهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابدة هو التركيز على الجانب الميداني، حيث قامت الدراسة 
ت اسات العليا في جامعة قطر، وخلصبعر ض بعض االستبانات المتعلدة بموضوع الدراسة على طالب الدر 

ماعي المسح االجت طريدةاستخدمت الدراسة الميدانية بنتائج عدة تم عرضها في الفصل الخامس، حيث 
 لدياس مدى قناعتهم بوجود تمييز ضد المرأة المسلمة في الواقع المعاصر. ؛بالحصر الشامل

 حدود الدراسة: 

 الحد الموضوعي: أوال: 
ييز ضد بالتمييز ضد المرأة في "اتفاقية الدضاء على كافة أشكال التم المتعلدة لبنودندد وتحليل بعض ا

االقتصادية، واألسرية والسياسية و  الدرآن الكريم فيما يتعلق بحدوق المرأة االجتماعيةسيداو" في ضوء –المرأة 
 وبيان ما يتوافق منها مع الشريعة اإلسالمية وما يخالفها.

 :الحد المكانيثانيا: 
المسح االجتماعي بالحصر الشامل )االستبانة( على طلبة الدراسات  طريدة الميدانية استخدمت الدراسة

 لدياس مدى قناعتهم بوجود تمييز ضد المرأة المسلمة في الواقع المعاصر. دولة قطر-العليا بجامعة قطر
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 الحد الزماني:ثالثا: 
ديسمبر لعام  02تم فيه عدد اتفاقية سيداو وهو  مني لمشكلة الدراسة هو الزمن الذييعتبر الحد الز 

 م.7102- م0525

 الحد البشري:رابعا: 
العليا في جامعة قطر )الماجستير والدكتوراه(، الذكور واإلناث، المتزوجين  الدراساتطالب وطالبات 

 وغير المتزوجين، العاملين وغير العاملين، الدطريين وغير الدطريين.

 فرضيات الدراسة:
 م بعض المفاهيم الشائكة قد يلعب دوراً في تبني مواقف غير منصفة للمرأة.استخدا .0
 عدم الفهم الصحيح لمكانة المرأة وحدوقها في اإلسالم قد يساهم في ظلمها واستغاللها. .7
 المواضيع التي يتبناها الفكر "النسوي" واتفاقية "سيداو" مع طبيعة المجتمع اإلسالمي. تتوافققد ال  .6
ات والندوات والمؤتمرات ذات الصلة قد يلعب دوراً في توعية األفراد والمجتمع بدور المرأة وحدوقها إقامة المحاضر  ..

 في اإلسالم.
 قد يكون لعامل العادات والتداليد دوراً في انتشار ظاهرة "النسوية" في المجتمع اإلسالمي. .9
 ل هذه االتفاقيات.فض التوقيع على مثقد يكون اختالف طبيعة المجتمع الغربي عن المجتمع اإلسالمي سبباً في ر  .3

 هيكل البحث: 

 البحث من تمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، وتفصيلها على النحو التالي:  يتكون

وقد تضمن المددمة، وأسباب اختيار الموضوع، وأهمية البحث، وإشكالية البحث، وأسئلة  التمهيد:
 الدراسات السابدة، وهيكل البحث. البحث، وأهداف البحث، وحدود البحث، ومنهجية البحث، و 

مبحثين،  ، وهو مكون منالتعريف بمصطلح النسوية، واتجاهاتها الفكريةجاء بعنوان الفصل األول: 
، شأته وتطورهالتعريف بمصطلح النسوية ونويحتوي على مطلبين، والذي تطرقت فيه من خالل المبحث األول ب

تناول المبحث و  طلب الثاني: نشأة مصطلح النسوية وتطوره.الم المطلب األول: التعريف بمصطلح النسوية.
لفكر الغربي، في ا االتجاهات الفكرية للنسوية، جاء في المطلب األول، االتجاهات الفكرية للنسويةالثاني، 

 المطلب الثاني: االتجاهات الفكرية للنسوية في العالم العربي واإلسالمي ونناولت في 
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، ويشتمل كذلك على مبحثين تحت كل أبرز رموز وجهود النسويةن، وجاء بعنواالفصل الثاني: 
رن المطلب األول: أبرز رموز النسوية في الد، تناولت في المبحث األول: أبرز رموز النسويةمبحث مطلبان، 

المبحث الثاني:  ، وتناولت فيالمطلب الثاني: أبرز رموز النسوية في الدرن العشرين، ونتاولت في التاسع عشر
ناولت في ، وتالمطلب األول: اإلعالنات، والمؤتمرات، واالتفاقيات الدولية، تناولت في برز جهود النسويةأ

 المطلب الثاني: التعريف باتفاقية الدضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"

قية سيداو في االتف التمييز ضد المرأة في الحدوق االجتماعية واألسرية :بعنوانوهو  الفصل الثالث:
مرأة في المبحث األول: التمييز ضد الوفيه مبحثان، ويشتمل كل مبحث على مطلبين، ، ضوء الدرآن الكريم

 اواة والتمايز بين الرجلالمطلب األول: المس، "دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم" الحدوق االجتماعية
ي ضوء "دراسة نددية فثاني: والية الرجل على المرأةالمطلب الو  "دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم"،والمرأة

ضوء الدرآن  "دراسة نددية في ييز ضد المرأة في الحدوق األسريةالمبحث الثاني: التموجاء في  الدرآن الكريم".
 "دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم".المطلب األول: زواج المسلمة من غير المسلمتناولت في  الكريم".

 "دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم".الثاني: قوامة الرجل على المرأة المطلبوتناولت في 

وء الدرآن "دراسة نددية في ضضد المرأة في الحدوق االقتصادية والسياسية  التمييزالفصل الرابع: 
 دراسة" المبحث األول: التمييز ضد المرأة في الحدوق االقتصاديةمكون من مبحثين، وهو كذلك  الكريم"،

وء الدرآن "دراسة نددية في ض المطلب األول: حق المرأة في التملك، تناولت في نددية في ضوء الدرآن الكريم"
المبحث و  "دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم". المطلب الثاني: حق المرأة في الميراثوتناولت في  الكريم".

المطلب في  ، تناولتية في ضوء الدرآن الكريم""دراسة ندد الثاني: التمييز ضد المرأة في الحدوق السياسية
: حق المرأة المطلب الثانيو  "دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم"، األول: حق المرأة في تولي الرئاسة والدضاء

 "دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم". في الشهادة

ة االختبارات اإلحصائيالمبحث األول: ، جاءت في مبحثين، الدراسة الميدانية الفصل الخامس:
تحكيم ثاني: المطلب ال، و مجتمع وعينة الدراسة وسبب االختيارالمطلب األول: ، تناولت في للدراسة الميدانية

تحليل المطلب الرابع:  ،اختبار الصدق والثبات واالتساق البنائي لفدرات االستبانةالمطلب الثالث: ، و االستبيان
لمطلب ا، تناولت في  إلجراءات الدراسة الميدانية لثانيالمبحث اوجاء ، معامل الثبات ومعدالت االرتباط

ي للبيانات وشرح التحليل اإلحصائالمطلب الثاني: وتناولت في تنفيذ االستبيان على العينة المصنفة، األول: 
 .عر ض النتائج وفق محاور االستبيانالمطلب الثالث: ، الجداول
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 الخاتمة: 

هم النتائج التي توصلت إليها في الدراسة، وأدليت ببعض التوصيات، الدراسة بعر ض أ اختتمتثم 
 وعر ض للمراجع والمصادر التي استعنت بها بعد عون الله. والحمد لله رب العالمين. 

Univ
ers

iti 
Mala

ya



   02 

 

  الفصل األول

 التعريف بمصطلح "النسوية"، واتجاهاتها الفكرية

 تمهيد:
جاهات النسوية، وتطو ر مفهومها على حسِب االتتناولت الباحثة في هذا الفصل الحديث عن نشأة الحركة  

 مبحثـَْين: ويشتمل على الفكرية وتيارات الفكر الغربي والعربي واإلسالمي التي مر ت بها عبر العصور.

 
 التعريف بمصطلح "النسوية"، ونشأته وتطورهالمبحث األول: 

 "النسوية" التعريف بمصطلح المطلب األول:

 "النسوية" وتطوره نشأة مصطلح المطلب الثاني:

 
 "النسوية"ــــ االتجاهات الفكرية لـالمبحث الثاني: 

 االتجاهات الفكرية للنسوية في الفكر الغربي المطلب األول:

 نسوية في العالم العربي واإلسالم: االتجاهات الفكرية للالمطلب الثاني
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 لمبحث األولا

 التعريف بمصطلح "النسوية"، ونشأته وتطوره

 تمهيد:

، توضيح دالالته اللغوية واالصطالحية؛ حيث إن أي النسوية ن المهم عند الحديث عن مفهومم 

خلل في توضيح الداللة يؤدي إلى التناقض في تصوره وندده، كما يستوجب بناء الصورة الكاملة للمصطلح 

، وهذا ما سيبينه المبحث ةأن نبي ن نشأته، وتطوره، ومدى ثباته أو تغيره عبر األزمنة والتيارات الفكرية المختلف

 األول من هذا الفصل، في مطلبَـْين:

 التعريف بمصطلح "النسوية" المطلب األول:
Univ نشأة مصطلح "النسوية" وتطوره المطلب الثاني:
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 التعريف بمصطلح النسوية: لمطلب األولا

أي  نتوضيح دالالته اللغوية واالصطالحية؛ حيث إ، النسوية من المهم عند الحديث عن مفهوم
خلل في توضيح الداللة يؤدي إلى التناقض في تصوره وندده، وفي هذا المطلب سيتم عر ض الدالالت اللغوية 

 واالصطالحية لمفهوم النسوية على النحو التالي: 

 : الداللة اللغوية لمفهوم النسوية في اللغة العربيةالفرع األول
نون والسين والياء أصالن صحيحان: يدل ال)النسوية( في اللغة العربية مشتدة من مادة نسي: "

َنُسوا اللََّه فـََنِسيَـُهْم  :﴿ قوله ؛ ومن األول:1أحدهما على إغفال الشيء، والثاني على ترك شيء"
 :﴿، ومن الثاني: قوله 2أي "أغفلوا ذكر الله وتركوا طاعته. فنسيهم فتركهم من لطفه وفضله" ؛]32التوبة:[﴾

 .3أي "فترك؛ ألن الناسي ال يؤاخذ بنسيانه"،]099طه:[﴾ آَدَم ِمْن قـَْبُل فـََنِسَي َوَلْم َنِجْد َلهُ َعْزًماَوَلَدْد َعِهْدنَا إَِلى 

ومشتدة من مادة نسا ونسو: "النَّْسَوُة بالفتح: الترك للعمل والجرعة من اللبن، الِنُّْسَوُة بالكسر والضم: 
، ولذلك قال سيبويه في اإلضافة 4ء جمع نسوة إذا كثرن"جموع المرأة من غير لفظها، و"قال ابن سيده: والنسا

 .5إلى النساء: ِنْسِويٌّ"

: إغفال الشيء، والترك، والجرعة من اللبن، النسوية لها عدة معاٍن؛ منها مما سبق يظهر أن مادة
ألخير، اوأيضاً على جمع المرأة من غير لفظها إذ ليس لها واحد من لفظها، والذي أعنيه في بحثي هو المعنى 

 وعند النسبة نطلق عليها )ِنسوي ة( بالكسر.

                                  
 .77.، ص 9، مادة )نسي(، ج م0525، هارون سالمال دت: عب ،الفكر دار، اللغة مقاييس معجم زكريا، بن فارس بن أحمد، الرازي 1
، ص 6، جهـ 0.02، 0، طبيروت ،العربي التراث إحياء دار، المرعشلي، ت: التأويل وأسرار التنزيل أنوار، الشيرازي سعيد أبو، البيضاوي 2

22. 
 .9.6ص ، .0ـ، ج ه 0.61 ،0، طالتفسير البسيط ،علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو ،الواحدي 3
 .670، ص 09م، مادة )نسا(، ج0551-هـ0.01، 0لبنان، ط-، دار الفكر، دار صادر، بيروتلسان العربابن منظور،  4
 . 35، ص1.، د.ط، مادة )نسو(، جالهداية دار، القاموس جواهر من العروس تاج الحسيني، الرز اق عبد بن محم د بن محم د ،الزَّبيدي 5
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 1: الداللة اللغوية لمفهوم النسوية في اللغات األخرىالفرع الثاني
( في اللغة اإلنجليزية، والمعنى: مبدأ المساواة بين feminismمصطلح النسوية ترجمة لكلمة )

( feminineو) 2(feministتلفة مثل )الرجل والمرأة في مختلف الحدوق، كما تترجم من اشتداقاتها المخ
 .3( معناه: األنوثةfemininityأي مؤن ث، وأنثوي وِنسوي، و)

( يترجم إلى األنثوية ال إلى feminismفيما يخالف البعض هذا الرأي، ويرون أن مصطلح )
( إلى womanly، كما يترجم )4(womenismالنسوية، والمدابل الصحيح في اإلنجليزي للنسوية هو )

( لما له feminism، ولربما يرجع السبب في رفضهم الترجمة األولى إلى تفادي مصطلح )5سوي وِنسائينِ 
 .6من جوانب سلبية بارتباطه في الكثير من مضامينه بالغرب وقيمه وحركاته التحررية

وترجمته إلى أنثوي فيها إيحاء بالضعف والرقة والفردية التي تذهب إلى رفضها الباحثة لطيفة 
 ؛ فال يتناسب مع ما تطرحه من األطروحات الفكرية للكاتبات النسويات.7دليميال

وأرى أن األنسب في الترجمة هو مصطلح النسوية، ألنها لفظ جماعي يتناسب مع طبيعة الحركة 
النسوية الجماعية والتي ترى "أن المرأة تستطيع أن تغير النظام االجتماعي، االقتصادي، والسياسي عبر العمل 

؛ فالمصطلح نشأ بجهود جماعية تنافي الوضع الفردي الذي يبينه ترجمة أنثوي؛ "فدد شاع 8لجماعي"ا

                                  
طلح أول ظهوره  على اللغتين اإلنجليزية والفرنسية؛ كون هذا المص األجنبيةلة اللغوية لمصطلح النسوية في اللغات اقتصرُت في بحثي عن الدال 1

 كان فيهما؛ كما سيتبين في المطالب الالحدة.
أو العدائد أو اسم الحال، ى لصياغة األسماء المجردة أو أسماء النظم األول( في اللغة اإلنجليزية: أن ist( و )ismالحروف ) الفرق في استخدام 2

وعات للتوزيع ، شركة المطبقاموس القارئبينما الثانية تستخدم لصياغة اسم الشخص المختص بالشيء أو بعمٍل ما؛ يُنظر: العزبي، يحيى، 
 .537م، ص 7112، 0لبنان، ط-والنشر، بيروت

 .66.، ص 0520، إصدار عام أكسفوردقاموس  3
-هـ0.79، 0جمهورية مصر العربية، ط –، دار الدلم، الداهرة ت تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرحركاالكردستاني، مثنى أمين،  4

 .5.م، ص .711
 .66.، ص 0520، إصدار عام أكسفوردقاموس  5
نة الثالثة، ن، الس، مجلة )قراءات سياسية(، مركز دراسات اإلسالم والعالم، باكستااإلسالميون في مصر قراءة في قضية المرأةزهور، شريفة، 6

 .67م، ص 0556العدد الثاني، 
 م.7119، 7.، مجلة نزوى، عددمقال األدب النسوي إشكالية المصطلحيُنظر: نجم، مفيد،  7
، تاريخ النشر: 2.، محاضرة قدمت في الجامعة األردنية، ومنشورة على موقع جريدة عربالنسوية في النقد األدبيمواسي، علي نصوح،  8

79/7/7100. 
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ة في ترشح مصطلح "النسوية" احَّ شَ ؛ وعليه فال مُ 1المصطلح في البدء ليشير إلى جماعات متغايرة ومترابطة"
معنى كثر داللة على الخاصة أنه في باب الترجمات ال تركز على الحرفية المحضة بل على الكلمات األ

 المراد.

( بمعنى أُنْثى وأُنْثوي ، émininfأما عن اللغة الفرنسية فدد ُأخذ المصطلح النسوية من ترجمة لفظ )
، أو الشخص من أنصار 2( يعني: ِنسواني )مناصر النَّزعة النسوية(éministefوأُنثاِوي  وَنَسِوي ، ولفظ )

 .3حدوق المرأة

-وتعريبهرجمته بعد ت –صطلح النسوية في اللغة العربية واللغات األجنبية أن منخلص مما سبق إلى 
 من الناحية اللغوية في أن أصل المصطلح يعود إلى جنس المرأة أو النساء. اشتركا

 : الداللة االصطالحية لمفهوم النسوية الفرع الثالث
، ولبيان 4ملهي والتيار الذي تحاختلفت الداللة االصطالحية لمفهوم النسوية بناًء على االتجاه الفكر 

وهو –ذلك أشير إلى بعض التيارات كنموذج؛ ثم أختم بالداللة االصطالحية لدى الكاتبين العرب والمسلمين 
 على النحو التالي: -المعني بالدراسة

  5أوال : الداللة االصطالحية لمفهوم النسوية عند التيار الليبرالي
بحكم –يتجه نحو االعتداد بأن قدرة النساء العدلية والجسدية  نسوية هذا التيار ترى أن المجتمع

أقل من قدرة الرجال، وبالتالي فدد تم عزلهن عن األجواء األكاديمية واالقتصادية في الحياة العامة، -طبيعتهن
أدى ذلك إلى عدم تكامل الددرات الحديدية لدى الكثير من النساء، ولذا فإنه إذا قدمت للنساء وللرجل 

                                  
 .05م، ص 7119، 0لبنان، ط-، بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم، بيروتاألسس الفلسفية للفكر النسوي الغربيالعزيزي، خديجة،  1
 ..69م، ص .711-هـ0.79، 7لبنان، ط-، مكتب الدراسات والبحوث، دار الكتب العلمية، بيروتالقاموس عربي فرنسي 2
 .617م، ص 7112، 0لبنان، ط-بوعات للتوزيع والنشر، بيروت، شركة المطقاموس القارئالعزبي، يحيى،  3
، 0، األردن، ط، ترجمة: عماد إبراهيم، األهلية للنشر والتوزيعالنظرية النسوية مقتطفات مختارةكولمار، ويندي كيه، فرانسيس بارتكوفيسكي،  4

 .5م، ص7101
م وإمكاني ة ورفاهيته، فردال حر ِيَّة أهمي ة في االعتداد على يدوم مذهبالليبرالية هي:  5 ، وتجديده االجتماعي   التنظيم تغيير خالل من االجتماعي   التدد 

 .7196، ص 6، جم 7112- هـ 0.75 ،0، طالكتب عالم، المعاصرة العربية اللغة معجم، الحميد عبد مختار أحمد، عمريُنظر: 
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ص واحدة في التعليم والحدوق المدنية؛ فسيتددم النساء والرجال بالمددار ذاته، وهي بهذا تدعو وتسعى فر 
 .1إلى تحديق مجتمع يدوم على المساواة واحترام حق كل فرد فيه بتوظيف إمكانياته وطاقاته

واالقتصادية  ةوبناًء على ذلك فإن مفهوم النسوية عند هذا التيار تعريفه: "نظرية المساواة السياسي
 .2واالجتماعية بين الجنسين"

كما تـُع رف النسوية عند هذا التيار "باألفكار التي ترتكز عليها العالقات بين الجنسين في المجتمع، 
 .3وأصول تلك العالقة، وطرق تحسينها وتطويرها"

 االشتراكي 4ثانيا : الداللة االصطالحية لمفهوم النسوية عند التيار الماركسي
وية في التيار الماركسي هي النضال إلعادة انخراط ودمج النساء في سوق العمل ومشاركتهن  في النس

الصراع الطبدي والذي سيؤدي إلى قلب النظام الرأسمالي وإزالة الطبدات، وإحداث تغيير مجتمعي شامل يدوم 
فرعاً من فروع  لبيتي الخاصعلى تحويل وسائل اإلنتاج إلى ملكية عامة اجتماعية يصبح من خاللها االقتصاد ا

النشاط االجتماعي وتغدو العناية باألطفال وتربيتهم من شؤون المجتمع مما سيحرر المرأة من العمل المنزلي 
 .5المرهق

وعلى الرغم من االرتباط الفكري بين النسوية الماركسية والنسوية االشتراكية إال أن هناك اختالفاً رئيساً 
ولة راكية ترى أن التدسيم الجنسي والنظام الطبدي يؤديان دوراً رئيسياً متساوياً في محابينهما؛ فالنسوية االشت

                                  
 م.7117، 0جمهورية مصر العربية، ط–مجلس األعلى للثدافة، الداهرة ، ترجمة: أحمد الشامي، الالنسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة،  1
  the theory of the(، والتي ذكرت معناها باإلنجليزية:feminism، مادة )قاموس ميريام ويبستر على الشبكة العنكبوتيةيُنظر:  2

political،economic ،and social equality of the sexes  ،-https://www.merriam
webster.com/dictionary/feminism :7102يوليو  09، تاريخ الدخول على الموقع. 

 .3.ص  )مرجع سابق(،، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرالكردستاني، مثنى أمين،  3
 ماد ة بوجود دولوت المادي ، الجدل على واالجتماع الفلسفة في نظري ته وتدوم ماركس، وضعها التي المبادئ على قائم مذهبالماركسية هي:  4

 مذهب تحديًدا وهي ز،إنجلْ  وفردريك ماركس لكارل واالقتصاديَّة السِ ياسيَّة األفكار، و لذاتها واعية ماد ة الفكر أن   كما عنه، ومستدل ة للفكر سابدة
، المعاصرة العربية اللغة معجم، الحميد عبد مختار أحمد، عمر، يُنظر: المجتمع تحليل في كبيرًا دورًا االجتماعيَّة الطَّبدات زاعن مفهوم فيه يلعب

 .7130، ص 6ج  )مرجع سابق(،
 .63م، ص 7112-هـ0.72، 0، دار البيان للنشر، الريا ض، طالحركة النسوية في اليمن تاريخها وواقعهاالخضري، أنور قاسم،  5
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تفسير أي اضطهاد يدع على المرأة، بينما النسوية الماركسية ترى أن أفضل تفسيٍر لوظيفة المرأة ومكانتها هو 
 .1النظام الطبدي

 2اديكاليثالثا : الداللة االصطالحية لمفهوم النسوية عند التيار الر 
ينطلق تعريف النسوية في االتجاه الراديكالي من نظرة جديدة لفهم العالقات بين الرجال والنساء عبر 
التاريخ عما كانت عليه عند التيارين الليبرالي والماركسي؛ إذ ترى أن النظام األبوي هو مركز الحوار الدائر حول 

إلى  تالي هدفت إلى دحر مدوماته، وارتكزت في ذلكالتشكيالت االجتماعية والعالقات بين الجنسين، وبال
 .3إعادة تملك النساء ألجسادهن والتحكم فيها

وعلى ذلك فمفهوم النسوية في االتجاه الراديكالي هو: قوة اجتماعية ألي مجتمع يُدسم اإلنسان 
ع بوعيها، تستطي إلى ذكر وأنثى، ويجعل قيمة المرأة دون الرجل، وتعتمد على مددمة منطدية وهي أن المرأة

 .4وتجمعها، أن تغير المكانة االجتماعية لها

كما يمكن تعريف النسوية بأنها سياسة تتجه نحو تغيير موازين الدوى في العالقة الدائمة بين الرجل 
 .5والمرأة

 رابعا : الداللة االصطالحية لمفهوم النسوية عند بعض الباحثين الغربيين
اً وية في كتابات الباحثين الغربيين؛ وقد اخترُت أكثرها وضوحتعد دت التفسيرات لمصطلح النس

 على النحو التالي: -فيما اطلعُت عليه–وشموالً 

                                  
 .02ص ، 20، عدد 02م، مجلد 7111، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، الكويت، النسوية فكرها واتجاهاتهاالفرج، نوره،  1
لتوجه ا الراديكالية أو األصولية هي تعريب لكلمة إنجليزية وتدابلها باللغة العربية حسب المعنى الحرفي للكلمة أصل أو جذر، ويدصد بها عموماً  2

والمتطرف والهادف للتغيير الجذري للواقع السياسي أو التكلم وفدًا له، ويصفها قاموس الروس الكبير بأنها كل مذهب متصلب في  الصلب
 لموضوع المعتدد السياسي، ومن معاني الراديكالية كذلك التطرف؛ أي النزعة إلى إحداث تغيرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة واألحوا

م، و يُنظر: صالح الدين 7112لبنان، -، ترجمة: بسام بركة، أكاديمية انترناشيونال، بيروتقاموس الروس المحيطدائمة، يُنظر: والمؤسسات ال
 .006م، ص 7102األردن، -، دار الخليج، عمانالسياسة اإلسالمية واإلسالم السياسيمحمد، 

 .79ص  سابق(،)مرجع ، األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربيالعزيزي، خديجة،  3
 .2.ص  )مرجع سابق(،، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرالكردستاني، مثنى أمين،  4
 .70ص  )مرجع سابق(،، ترجمة. عماد إبراهيم،النظرية النسويةكيه، ويندي، كولمار، فرانسيس بارتكوفيسكي،  5
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النسوية بالمعنى الضيق، مصطلح يشير لمحاولة الحصول على حدوق سياسية وقانونية مساوية للنساء،  -0
ضاع، أو عالقة إجحاف وإخفي حين يشير معناه الواسع إلى كل نظرية تعتبر العالقة بين الجنسين 

 .1اضطهاد، وتحاول تحديد وعالج مصادر ذلك االضطهاد
"النسوية هي نصرة حدوق النسوة .. ويُعبر بها لوصف األفكار واألفعال المؤيدة للنساء منذ األزمنة  -7

 .2الدديمة، وحتى الوقت الحاضر"
هدفها  تحسين أوضاعها بعمقوُتطلق على وصف "األفكار والحركات التي تتخذ من تحرير المرأة، أو  -6

 .3األصلي"
يُلحظ على التعاريف الثالث السابدة التعبير عن النسوية حركًة وفكراً؛ فلم يتم االقتصار في تلك 

 المعاني على تعريف النسوية بأحد جانبيها دون اآلخر.

المجتمع  في-ةال ألي سبب سوى كونها امرأ–و"تعني االعتداد بأن المرأة ال تُعامل على وجه المساواة  -.
 .4الذي ينظم شؤونه ويحدد أولوياته حسب رؤية الرجل واهتماماته"

 "المفهوم السياسي المبني على مددمتين أساسيتين هما:  -9
مؤسسة تدوم على عدم المساواة بين النساء والرجال، وتعاني النساء -أي الجنسين –أن بين النوعين  -أ

 عي.بسببها من انعدام العدالة في النظام االجتما
أ -ب

ن انعدام المساواة بين الجنسين ليس نتيجة لضرورة بيولوجية، لكنه ناتج عن الفروق التي تُنشئها الثدافة 
 .5بين الجنسين

 ما ببيان األسس للنظرية النسوية.يتضح في التعريف الرابع والخامس اهتمامه 

                                  
 .579، ص7د.ط، المكتب الوطني للبحث والتطوير، ليبيا، ج ، ترجمة: نجيب الحصادي،دليل أكسفورد للفلسفةهوندرتش، تد،  1
-م، المنظمة العربية للترجمة، بيروت7101، 0، طمفاتيح اصطالحية جديدة: معجم مصطلحات الثقافة والمجتمعبينيت، طوني، وآخرين،  2

 .326لبنان، ص 
 .9.، ص7119األردن، -سرة، عمان، ترجمة: أيمن بكر وسمر الشيشكلي، مكتبة األالنسوية والمواطنةريان فوت،  3
 .06ص )مرجع سابق(، ، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة،  4
 .75مصر، ص -م، المجلس األعلى للثدافة، الداهرة7117، 0، ترجمة: سهام عبد السالم، ط، األدب والنسويةموريس، بام 5
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 امسا : الداللة االصطالحية لمفهوم النسوية عند بعض الباحثين العرب خ
بأنها "الحركة التي تضم النساء  1سهير التل الكاتبة والصحفية األردنيةفت مصطلح النسوية عر 

بمختلف مواقعهن االجتماعية واالقتصادية حيث يلتدين على هدف محدد وهو العمل على إزالة أشكال 
 .2االستالب واالضطهاد الملحدة بالمرأة وإنجاز مهام تحرر المرأة داخل المجتمع"

لتعريف شملت الكاتبة جميع النساء، ووصفت وضع المرأة داخل المجتمعات العربية وفي هذا ا
 باالستالب واالضطهاد، كما حددت الهدف من النسوية من خالل إنجاز مهمة التحرر داخل المجتمعات.

بدولها: "مجموعة األدوات التحليلية والنددية التي يمكن أن  3األستاذة مرفت حاتمكما عرفتها 
لتعميق فهم النساء، ولتحديد عالقاتهن بمجموعات أخرى من النساء داخل الحدود اإلقليمية والدولية  ُتستعمل

، وينظر التعريف إلى اعتبار النسوية أداة تحليلية ونددية لعميق الفهم النسائي، والعالقات بين 4وخارجها"
 النساء في كافة األقطار.

ا هو موجود اآلن من رؤية ذات نزعة ذكورية للعالم من خالل م 5الدكتورة ناهيد مطيعكما عرفتها 
من الداخل والخارج، وأن اآلراء التي تطرح اليوم خاصة بالرجل، سواء في علم النفس أو الميتافيزيديا او 

                                  
م، عملت عضواً لرابطة الكتاب األردنيين، واتحاد األدباء والكتاب العرب، حازت على 0597تل عام ولدت الكاتبة والصحفية األردنية سهير ال 1

م، لها العديد من المؤلفات منها: مددمات حول قضية المرأة، 7117دراسات عن المرأة عام  االجتماعيةجائزة الدولة التشجيعية في حدل العلوم 
على الشبكة العنكبوتية،  موقع وزارة الثقافة في المملكة األردنية الهاشميةنظر: والمرأة العربية والمشاركة السياسية، يُ 

http://www.culture.gov.jo/node/25098 :09/2/7102، تاريخ دخول الموقع . 
، 0لبنان، ط-، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروتألردنمقدمات حول قضية المرأة والحركة النسائية في االتل، سهير،  2

 .032م، ص 0529
مرفت حاتم: هي أستاذة العلوم السياسية بجامعة هوارد في واشنطن، ترأست جميع دراسات الشرق األوسط، ولها العديد من الدراسات  3

ياسي موضوعات الحركة النسوية، والدولة المصرية، وتأثير التحرير االقتصادي والس ، تنوعت أعمالها البحثية بيناالجتماعياألكاديمية حول النوع 
لى ع موقع مؤسسة المرأة والذاكرةعلى النساء المصريات والعرب، وتدارب الرؤى اإلسالمية والعلمانية حول قضايا النوع االجتماعي، يُنظر 

 الشبكة العنكبوتية: 
-http://www.wmf.org.eg/member/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%AA

%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85/ :09/2/7102، تاريخ دخول الموقع. 
 .017م، ص7107، 0لبنان، ط-يروت، مركز دراسات الوحدة العربية، بالنسوية العربية رؤية نقديةجاد، إصالح،  4
لم أحصل على ترجمة لها؛ إال ما ذكرته عن نفسها على الشبكة العنكبوتية بأنها أستاذ مساعد وباحثة في الجندر ودراسات األسرة، يُنظر:  5

4217b735-tiemo-https://www.linkedin.com/in/nahid :09/2/7102، تاريخ دخول الموقع. 
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أو األنطولوجيا، واآلن تسعى المرأة ألن تكو ن نظرتها للعالم فُتددم رؤية إلى جانب الرؤية  1اإليبستمولوجيا
فهذا التعريف يوضح كيف أن النسوية هي نظرية تسعى المرأة أن تكو نها جنباً إلى جنب مع النظرية  .2الذكورية

 الذكورية.

بأنها حركة اجتماعية قامت في إنجلترا خالل الدرن الثامن عشر،  محمد عاطف غيثوعر فها دكتور 
ساواة مع أجل الوصول للم استهدفت تدعيم بعض الحدوق االجتماعية والسياسية واالقتصادية للنساء؛ من

الرجال، وقد تزايدت مطالبات النساء بحدوقهن بشكل عام بعد الثورة الصناعية وما صاحبها من انهيار للمعايير 
بعد أن حددت –التدليدية ولتدعيم استدالل المرأة االقتصادي، وتوصف الحركة النسائية في العالم الغربي اليوم 

الة سيكولوجية فردية تنطوي على بعض اتجاهات خاصة أكثر منها حركة أنها مجرد ح -أهدافها األساسية
اجتماعية، إال أن مظهر الحركة االجتماعية بصورتها التدليدية الزال قويًا في بعض المجتمعات الصناعية 

 .3والنامية، وخاصة التي كانت تداليدها تفر ض على النساء نوعاً من التبعية للرجال

ر يف تعريفه للنسوية بوصفها حركة اجتماعية، واهتمامه بتاريخ المصطلح أكثحظ على هذا التعر وُيال
 من تعريفه، فهو يفتدد للتجديد واإليجاز الذي ينبغي أن يتسم به التعريف.

في بحثها المعنون بـ"األطر الفكرية والحدود النظرية للفكر النسوي العربي"  4كلثم الغانموتناولت 
ي عدداً ة النسوية العربية عن تحطيم البنى المنتجة لثدافة التمييز؛ فتطرح بالتالالبحث عن إشكالية عجز الحرك

من األسئلة، مثل: ماذا يعني مفهوم الفكر النسوي بالنسبة إلى المرأة البسيطة أو قريبة العهد بالتحضر في 
هل أنه قريب من هموم ؟ و األقاليم العربية المختلفة؟ وهل يمثل الفكر النسوي الشرائح النسوية كافة ويصل إليها

المرأة العربية ويلخص هذه الهموم؟ وهل تمثل الحركة النسوية أداة للتغيير أو هي مجرد اجترار لمفاهيم الغرب؟ 
 .5بمثل مجموعة من التساؤالت واإلشكاليات هذه تناقش كلثم الغانم وتحلل النسوية

                                  
 من هذه الرسالة. 96تم التعريف بالمصطلح في هامش ص 1
م، 7112-0.75، 0لبنان، ط-، دار الهادي، بيروتي الفكر اإلسالمي المعاصر قضايا وإشكالياتالمرأة فشبستري، محمد مجتهد،  2

 .5.ص
 .033-039م، ص 7113مصر، -لمعرفة الجامعية، اإلسكندرية، دار اقاموس علم االجتماعغيث، محمد عاطف،  3
 قسم علم االجتماع.–أستاذة في جامعة قطر، كلية اآلداب والعلوم  4
 .71، ص7107، 0، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طالنسوية العربية رؤية نقديةمجموعة من الباحثات،  5
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عددة األفكار فكرية سياسية اجتماعية، متبأنها "حركة  الكاتب مثنى الكردستانيوعر ف النسوية أيضاً 
والتيارات، تسعى للتغيير االجتماعي والثدافي، وتغيير بُنى العالقات بين الجنسين، وصوالً إلى المساواة المطلدة  

 .1كهدف استراتيجي، وتختلف نظرياتها وأهدافها وتحليالتها تبعاً للمنطلدات المعرفية التي تتبناها"

أكثر التعريفات الشاملة لمصطلح النسوية؛ حيث إن -فيما وصلت إليه– وأرى أن هذا التعريف
 الكاتب ضم ن تعريفه النداط التالية:

؛ بمعنى أنها تمتلك أفكارًا وثدافة خاصة، وعندها نظريات لتفسير الدضايا أن النسوية حركة فكرية -
 يرها. عية الدينية وغذات الصلة بميدانها، وهذه النظريات بالنسبة لها قد تكون بديلة عن المرج

؛ بمعنى أنها تلتمس لتحديق أهدافها نوعاً من ممارسة العمل السياسي، عبر منظمات أنها حركة سياسية -
، مثل: 2جماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي هي قناة من قنوات ممارسة العمل السياسي

 فاقياتها المتعددة. صناديق السكان والطفل، ولجنة المرأة ومؤتمراتها المختلفة، وات
 ؛ ألنها تمس األسرة وبُنى العالقات فيها ودور المرأة في المجتمع.أنها حركة اجتماعية -
 ركة.؛ لتعدد الخلفيات الفكرية واأليديولوجية التي تستند إليها تلك الحأنها متعددة األفكار والتيارات -
لية لتحسين أوضاع عض الدوانين الشكفهي ال تتبنى إصدار ب أنها تسعى للتغيير االجتماعي والثقافي؛ -

 .3المرأة، وإنما تستهدف تغيير الثدافة والعالقات، وصناعة أعراف وقيم جديدة

 نخلص مما سبق إلى النقاط التالية: 
 أوال : عدم وجود تعريف محدد للنسوية:

ه ال يوجد نعلى الرغم من انتشار المصطلح وتبني العديد من الباحثين واألكاديميين في بيانه؛ إال أ
 تعريف محدد شامل مانع جامع يحدد أطره ويبين حدوده، وفي رأيي أن هذا يرجع لألسباب التالية: 

                                  
 .96ص  )مرجع سابق(،، من المساواة إلى الجندر حركات تحرير المرأةالكردستاني، مثنى أمين،  1
https://www.merriam-(، feminism، مادة )قاموس ميريام ويبستر على الشبكة العنكبوتيةيُنظر:  2

webster.com/dictionary/feminism7102يوليو  09ع: ، تاريخ الدخول على الموق. 
 .96ص  )مرجع سابق(،، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرللمزيد يُنظر: الكردستاني، مثنى أمين،  3
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التطو ر الذي مر  به المفهوم على مدى المراحل التاريخية المختلفة؛ ابتداًء من الدرن التاسع عشر  .0
 الميالدي.

له من لها المفهوم؛ وفدًا لفكرها وما تحمتنوع التيارات واالتجاهات والمجاالت المختلفة التي يُنسب  .7
 انتماءات.

في قولها: "ثمة مشكلة مركزية في الخطاب  1وقد ذكرت هذا األمر الكاتبة النسوية بيل هوكس
النسوي، وهي عدم قدرتنا على الوصول إلى إجماع حول معنى النسوية، أو قبول تعريفات تمثل نداط اتفاق 

نكون قد افتددنا األساس الصلب الذي يمكننا من وضع نظرية أو حتى  بيننا، ودون تعريفات متفق عليها
 .2االنشغال في مشروع عمل كامل ومفيد

 ما يلي:، أوجزها في: يمكن بلورة مفهوم النسوية من التعريفات السابقة إلى حدود عامةثانيا  

وتطالب  لرجل للمرأة،تدور حول اضطهاد ااجتماعية ظهرت ابتداًء في الغرب، و  أن النسوية حركة سياسية (0
بحق المرأة، والمساواة مع الرجل في الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية ابتداًء حتى تصل إلى 

 المساواة التامة المطلدة بين الرجل والمرأة. 
كما –أن النسوية فلسفة ونظرية جديدة مغايرة للفلسفة والنظرية التدليدية التي ُشكلت وفداً للنظرة الذكورية  (7

، ولذلك جاءت هذه النظرية الجديدة التي تدعو إلى التمركز حول األنثى، ومناهضة ثنائية الرجل -يدولون
 والمرأة.

  

                                  
م، تركزت كتاباتها 0597ناقدة نسوية أمريكية، وتعد واحدة من كبار الشخصيات في مجال الندد الثدافي عند السود، ولدت عام  بيل هوكس: 1

بين العرق والرأسمالية، والترابط بين الجنسين، لها العديد من الكتب والمداالت والمحاضرات في مجاالت مختلفة مثل: منظور ما على الترابط 
 .621 ص)مرجع سابق(،  ، ترجمة: أحمد الشامي،النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة، الطبدة، يُنظر: د الحداثة والفن والتاريخ و بع

 .770-771ص  م،7115-هـ0.61، 0، دار الفكر، دمشق، طاألسرة في الغربر، الشيخ، خديجة كرا 2
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 مطلب الثاني: نشأة مصطلح النسوية وتطورهال

 : نشأة مصطلح النسويةاألول الفرع
رد فعدة؛ أُ  مجال دراسات المرأة حول بدء ظهور مصطلح النسوية على آراء فياختلف الباحثون 

 بعضها في هذه المسألة على النحو التالي: 

التي تصف به الجيل  المرأة الجديدةلمصطلح  2أنه بعد عام من ابتكار سارة جراند 1يرى البعض
الجديد من النساء الالتي سعين إلى االستدالل، ورفضن الديود التدليدية للزواج، ظهر أول استخدام لمصطلح 

بينما نسب بعضهم أول استخدام للمصطلح إلى الفيلسوف  .3ية منارة العلمفي دور  م7881نسوي عام 
ربما السبب ي مؤلفاته، و هذا المصطلح حتى اآلن فجد و ، ولعل  في هذه النسبة إليه خطأ؛ إذ لم ي4شارل فورييه

م، إضافة إلى الدور الذي لعبه في 0261في هذا الخطأ راجع إلى حضوره لنشأة أول حركة نسوية عام 
 .5لمساواة بين الجنسين وتحرر النساءا

                                  
كاتبة متخصصة في دراسات المرأة المعاصرة، ونظرية النوع االجتماعي، ومهتمة بأعمال الروائية البريطانية أنجيال كارتر، ودكتورة   سارة جامبل: 1

بحوث، وشاركت في تحرير العديد من الكتب، ولها عدة مداالت تصب في  في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة سوانسي، قدمت عدة
 مجال اهتماماتها. 

and-http://www.swansea.ac.uk/staff/arts-على الشبكة اإللكترونية  موقع جامعة سوانسييُنظر: 
anities/academic/gambleshum/ م.03/2/7102، تاريخ دخول الموقع 

م، كتاباتها تدور حول المرأة الجديدة، .029نسوية بريطانية نشطة وروائية، اسمها الحديدي إليزابيث فرانسيس كالرك، ولدت عام  سارة جراند: 2
م، ويمثل هذا االسم رمزاً للمرأة الجديدة التي تمثلها هي وزميالتها، 0256وقد سميت باسم سارة جراند بعد روايتها األولى التوائم السماوية عام 

على الشبكة العنكبوتية، تاريخ دخول الموقع  موقع فهرس أكسفوردم، يُنظر: 05.6أبرز أعمالها: التوائم السماوية، والنصر المجنح، توفيت عام 
03/2/7102   

-9780199799558/obo-http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo
0045.xml;jsessionid=923B637A9C126376367C44AE024200B1-9780199799558 

 ..9ص )مرجع سابق(، ، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسويةسارة،  جامبل، 3
م، يعد  من أبرز رواد االشتراكية في فرنسا، دعا إلى فكرة إنشاء مستوطنات جماعية صغيرة 0227فيلسوف وعالم اقتصاد فرنسي، ولد عام  4

تركة، عن طريق التعاون بين مختلف الكفاءات واألمزجة، ولديت شخص، ويعملون كلهم لمصلحة المستوطنة المش 0211يتألف كل منها من 
، معجم أعالم الموردم، يُنظر: البعلبكي، منير، 0262هذه الفكرة بعد وفاة صاحبها قبوالً في كثير من البلدان، وخصوصاً في أمريكا، توفي عام

 .660م، ص 0557، 0لبنان، ط-دار العلم للماليين، بيروت
، وناجي، 35م، ص7112، 0لبنان، ط.-المؤلفين، المرأة وقضـــــــــاياها، مركز الحضــــــــــارة لتنمية الفكر اإلســــــــــالمي، بيروت يُنظر: مجموعة من 5

، تــــــــاريـــخ دخـــول الـــمـــوقــــع / https://www.alawan.org، مـــوقـــع أوان، مدخل إلى الفكر النسائي الغربي المعاصرحـــكـــيـــمــــــــة، 
03/2/7102. 
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حول الرجل والمرأة، ويتحدث فيها  1وذُكر أن المصطلح ورد في مدالة كتبها الكسندر دوما االبن
 .2م0227عن مسألة العادات، والنداش حول الخيانة، وعن الطالق، وذلك عام 

ا مصطلح النسوية عام أول من أطلدت على نفسه 3بينما يرى البعض أن الفرنسية إيبارتين أوكلير
"، واصفة به نفسها La citoyenneté م، في نشرتها الدورية مصطلح "المواطن المرأة 0227

 .4وشريكاتها

 :سبقنخلص مما 

النسوية المرتبط بالدعوة إلى رفع الظلم عن المرأة لم يكن متداواًل أو معروفاً  مصطلح أن
يين أن تاريخ ما يرى معظم الباحثين النسويين الغربقبل الربع األخير من الدرن التاسع الميالدي، بين

النسوية بهذا المعنى ينبغي أن يضم جميع الحركات واألفكار التي دعت إلى حصول المرأة على 
 .5حدوقها، حتى وإن لم يكن المصطلح معروفاً في ذلك الوقت

 : تطور مصطلح النسويةالثاني الفرع

طو رت منه وأضافت له؛ لما تضمن من أحداث وأسباٍب أد ت إلى مر  تاريخ مصطلح النسوية بحدب تاريخية 
 تطو رات وتغي رات طرأت على المصطلح بين آونة وأخرى؛ أبي نها على النحو التالي: 

                                  
م، يُعرف بالكسندر دوما االبن، ألنه االبن غير الشرعي أللكسندر .027فرنسي، ولد عام ألكسندر دوما االبن: هو روائي وكاتب مسرحي  1

يا، ثم لدوما األب، ُعرف بتحليله لمشكالت النساء والحب واألسرة تحليالً يغلب عليه نبرة أخالقية، له عدة مؤلفات، أشهرها: رواية غادة الكامي
 .056م، ص 0557، 0لبنان، ط-، دار العلم للماليين، بيروتمعجم أعالم الموردكي، منير، م، يُنظر: البعلب0259حولها إلى مسرحية، توفي 

 ، موقع أوان.مدخل إلى الفكر النسائي الغربي المعاصراجي، حكيمة، ن 2
ـــــا 3 م، أنشـــــأت مجلـــــة شـــــهرية 02.2رتين أوكليـــــر: رائـــــدة نســـــوية فرنســـــية، ومناضـــــلة فـــــي مجـــــال مـــــنح المـــــرأة حـــــق التصـــــويت، ولـــــدت عـــــام إيب

ـــــوطني للمـــــرأة الفرنســـــية"   ـــــة بحـــــق المـــــرأة فـــــي التصـــــويت، ســـــاهمت فـــــي إنشـــــاء "المجلـــــس ال ـــــة"، وكـــــان لهـــــا نشـــــاط فـــــي المطالب باســـــم "المواطن
م، وتعتبـــــر واحـــــدة مـــــن أهـــــم الشخصـــــيات الرئيســـــية .050كمنظمـــــة تجمـــــع جميـــــع النســـــويات فـــــي فرنســـــا لـــــدعم حـــــق االقتـــــراع، توفيـــــت عـــــام 

ــــــــــــــــــــــديل التحــــــــــــــــــــــررير: فــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــــاريخ حدــــــــــــــــــــــوق المــــــــــــــــــــــرأة الفرنســــــــــــــــــــــية، يُنظــــــــــــــــــــــ علــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــبكة العنكبوتيــــــــــــــــــــــة،   مجلــــــــــــــــــــــة الب
votee-femmes-hommes-egalite-L-http://www.alternativelibertaire.org/?1879 وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ،

 م.02/2/7102الدخول على الموقع: 
 .75ص )مرجع سابق(،  ،النسوية والمواطنة ريان فوت، 4
 .9.، ص المرجع السابق 5
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 األولى )أواخر القرن الثامن عشر الميالدي حتى أوائل القرن العشرين الميالدي( المرحلة

ت نشطت في هذه الفترة؛ خاصًة وأن النساء شاركن فيها؛ فدد كانتعد  الثورة الفرنسية من أهم األحداث التي 
ثورة على المستوى االجتماعي واإلنساني فأوحت إليهن  الدعوة إلى الحدوق والمطالبة بالمساواة مع الرجل، 

 ولعل  أهم محطات التغير في هذه الحدبة ما يلي: 

ج الكاتبة المسرحية الفرنسية والناشطة الذي نشرته أوليمب دو غو  م":7137"إعالن حقوق المرأة عام  -7
م، وطالبت بأن تُعطى المرأة الفرنسية نفس حدوق الرجال في فرنسا؛ 02.2السياسية، التي ولدت عام 

فدامت بنشر إعالن عن حدوق المرأة والمواطنة، تحدثت فيه عن تسلط الذكور، وانعدام المساواة بين 
 .1اجمتها نظام الحكومة الثوريةم لمه0256الذكور واإلناث، وأعدمت في عام 

الكاتبة النسوية  2أصدرت هذا الكتاب ماري ولستونكرافتم": 7131"كتاب دفاع عن المرأة عام  -1
ي ينظموا لطبدة المتوسطة كاإلنجليزية، وقد عد  الباحثون هذا الكتاب أول من أطلق صرخة صريحة لنساء ا

 .3وذ والتأثير الرئيسية في المجتمعوخص األمهات ألنهن يُعتبرن من عناصر النف صفوفهن  

وقد ارتكز الكتاب على حق المرأة في التعليم والتثديف أسوة بالرجل، إذ كان التعليم في ذلك الوقت مدتصراً 
 .4على النساء النبيالت فدط؛ كما نوقش فيه نظرة المجتمع لألنوثة

و أنها ترى في ة عن حياتها المنزلية، أتتطلع إلى أن تتخلى المرأ-حين ألفت الكتاب–ولم تكن ولستونكرافت 
المرأة تفوقًا يفوق ما كان عليه الرجل؛ بل كانت تسعى إلى االرتفاع بالمكانة األخالقية والفكرية للمرأة 

 .5لتجعلها مواطنة أكثر مما كانت عليه وقتها

                                  
 .017م، ص0550، 7، دار المنى، النرويج، طعالم صوفيغاردر، جوستين،  1
م، نادت بالمساواة بين الجنسين، وبتحديق تكافؤ الفرص 0295ماري ولستونكرافت: هي كاتبة ونسوية إنجليزية، وفيلسوفة وروائية، ولدت عام  2
م، من أعمالها: أفكار حول تعليم البنات، وإثبات حدوق 0252لنساء في كتابها "دفاع عن المرأة"، توفيت بعد والدتها ابنتها ماري شيلي عام ل

 .070، ص7109، 0لبنان، ط-، دار الفارابي، بيروتمقامات نون النسوةالرجال، يُنظر: قديح، لطيفة الحاج، 
ر، مص-، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة الداهرةالمرأة وقضايا المجتمعرون، يُنظر كاًل من: زايد، أحمد، وآخ 3

، 62م، ص 0522، 7لبنان، ط-، ترجمة: جالل مطرجي، دار اآلداب، بيروتفي سبيل ارتقاء المرأة، وغارودي، روجيه، 66م، ص 7117
 .1.ص )مرجع سابق(، الشامي،  ، ترجمة: أحمدالنسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة، 

المرأة في منظومة قاطرجي، نهى، و ، 1.ص  )مرجع سابق(، ، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة، يُنظر كالً من:  4
 .27م، ص 7113-هـ0.73، 0لبنان، ط-، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروتاألمم المتحدة

 .1.ص )مرجع سابق(، ، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسوية، سارة، جامبل 5
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زوجات حيث ُسمح فيه لل م،0265منها؛ قانون حضانة األطفال عام إصدار قوانين تخّص المرأة:  -9
المنفصالت عن أزواجهن، والالتي كن  حسنات السيرة والسلوك؛ بأن يحصلن على حق حضانة أطفالهن 
دون السابعة مع ضرورة موافدة مجلس اللوردات على ذلك، وقانون يحول اختصاص النظر في أمور 

إضافة م، وهو األمر الذي أدى إلى تحسين أوضاع المرأة حيث تم 0292الطالق إلى المحاكم عام 
الدسوة والهجر إلى قائمة الظروف الشديدة التي تبرر للطالق، كما حصلت المتزوجات على حق ملكية 

 .1م0221إيراداتهن الخاصة وحق توريث األمالك الخاصة عام 
كان أول ظهور لمصطلح النسوية رسميًا في حدول م: 7378عام  2مؤتمر دولي عقدته كالرا زيتكن -4

المؤتمر، الذي تم فيه إعالن يوم الثامن من آذار عيداً عالمياً للمرأة، وهذا التاريخ  العلوم اإلنسانية في هذا
اعتمدته عصبة األمم لتحيي فيه ذكرى العصيان المدني الذي قامت فيه العامالت في نيويورك باالحتجاج 

 .على أوضاعهن البائسة التي كن يعانين منها

  أبرز تطورات مصطلح النسوية في هذه الفترة:
عدم استخدام مصطلح النسوية أو النسوي في "بداية" هذه الفترة؛ إذ كان مصطلحًا جديدًا لم يُعرف  -0

 .3بعد، وإنما ظهر بصفته فعالً نسوياً مطالباً بحدوق المرأة في نهاية الدرن الثامن عشر الميالدي
الليبرالية؛ إذ  الفلسفةالمفهوم الذي قام عليه مصطلح النسوية في هذه الفترة هو مفهوم المساواة حسب  -7

بـََنت الليبرالية استراتيجية المساواة على أساس إمكانية تحديدها عن طريق العالقات االجتماعية والوسائل 
 .4الدانونية، والمؤسسات السياسية واالقتصادية الدائمة في المجتمع

                                  
 ..9-3.ص )مرجع سابق(، ، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة،  1
فة "المساواة" التي  م صحي0250م، أسست في عام 0292هي سياسية ألمانية يسارية، ومدافعة عن حدوق المرأة، ولدت عام  كالرا زيتكن: 2

تها مكانت رأس حربة في النضال السياسي واالجتماعي في ألمانيا، ألدت وثيدة تاريخية تحث فيها الشعب األلماني على مداومة الفاشية، ولذا كر 
 ، موقع مساواة )مركزيةكالرا زيتكن: الملتزمة بعمق بالنسوية الماركسم، يُنظر: 0566ألمانيا الشرقية بوضع صورتها على عملتها، توفيت عام 

 م.72/2/7102، تاريخ الدخول على الموقع: http://musawasyr.org/?p=17062دراسات المرأة( على الشبكة العنكبوتية، 
م، على الشبكة العنكبوتية 79/7/7100، تاريخ النشر: 2.، مدال في جريدة عرب النسوية في النقد األدبيمواسي، علي نصوح،  3

www.arab48.com :م.72/2/7102، تاريخ الدخول على الموقع 
 .5م، ص7107، 0األردن، ط-، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمانالمرأة العربية والتغيير السياسييُنظر: العزاوي، وصال نجيب،  4
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ق إقامة دعوى رعاية، وحتركزت المطالب النسوية في هذه الفترة على حق التعليم، وحق الملكية، وحق ال -6
الطالق، وحق زيادة فرص االلتحاق بالوظائف، وحق المساواة الدانونية، وبشكل أكبر من غيره حق 

 .1التصويت للمرأة
تصدت المفكرات النسويات لألفكار السلبية عن المرأة، والتي توارثتها الذاكرة الجمعية والفردية نتيجة  -.

ً من ا  .2لكتاب المددس بعهديه، وأعمال الفالسفة والمفكرين الغربيينللصورة السيئة للمرأة في كال 

 :نخلص مما سبق
أن مصطلح النسوية في هذه الفترة تطو ر إلى: الدعوة إلى المساواة في الحدوق االجتماعية واالقتصادية 

 والسياسية بين الجنسين.
  

                                  
 ..6-66ص )مرجع سابق(، ، المرأة وقضايا المجتمعايد، أحمد، وآخرون، يُنظر كالً من: ز  1
بحث  ،قراءة في المنطلقات الفكرية " في األمة في معركة تغير القيم والمفاهيم"–النسوية من الراديكالية إلى اإلسالمية عمرو، أحمد،  2

 .0.6م، ص 7100-هـ0.67مصر، -دراسات اإلنسانية، الداهرةمنشور في التدرير االستراتيجي الثامن، مجلة البيان والمركز العربي لل
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 عينات(المرحلة الثانية )من ستينات القرن العشرين الميالدي حتى منتصف السب
سبدت هذه الفترة في بداية الدرن العشرين ركود نسبي في النسوية، بسبب انشغال الرأي العام عموماً 

؛ فاتجهت المرأة إلى مجاالت جديدة للعمل، وبخاصة التمريض في الحروب، كما 1بالحرب العالمية األولى
لسالح مصانع ا–مل في المصانع أن ذهاب الرجال إلى الحرب اضطر الدول الغربية إلى تدريب النساء للع

، وحين انتهت الحرب أصبح عمل المرأة أمرًا واقعيًا فعليًا ومدبواًل؛ فتم فتح معاهد وكليات لتعليم -خاصة
؛ فذهب سبعة ماليين امرأة في 3، وبعد مدة يسيرة انشغل العالم مرة أخرى بالحرب العالمية الثانية2النساء

واستوعبوا أماكن الرجال الذين ذهبوا للحرب بال تدريب، فشغلن بذلك  الواليات المتحدة للعمل أول مرة،
ى لمكثفة لعودة النساء إلاوظائف ال يستطعن الديام بها، وبعد عودة الرجال من الحرب بدأت الدعوات 

المنزل، بسبب ما ترتب على إرهاقها في العمل من أثر بالغ على أسرتها، وفي ارتفاع الجريمة، وجنوح 
، ومن 4واإلدمان، وانحراف الرجال، وكانت هذه المطالبات سبباً في ظهور المرحلة الثانية للنسوية األحداث،

 أهم األحداث التي أسهمت في التغيير ما يأتي:

، والذي سلطت فيه الضوء 5الذي أصدرته الكاتبة بيتي فريدان م:7329كتاب "السحر األنثوي" عام  -0
لى عى كثير من النساء البيض من الطبدة المتوسطة، والحاصالت على الدلق واالستياء اللذان هيمنا عل

                                  
م، وقد بدأت الحرب بعد إعالن النمسا الحرب 0502م و .050حرب بين الدوى األوروبية كانت في الفترة ما بين الحرب العالمية األولى:  1

ستعملت فيها ربي أثناء زيارتهما لسراييفو، وقد اعلى صربيا على إثر أزمة دبلوماسية بسبب اغتيال ولي عهد النمسا وزوجته من قبل طالب ص
ية، والبذرة  عاألسلحة الكيماوية ألول مرة، كما تم فيها قصف المدنيين ألول مرة كذلك في التاريخ، وتُعدُّ هي البذرة للحركات اإليديولوجية؛ كالشيو 

 كلت نهاية الملكيات األوروبية واألرستدراطيات، كما كانتكذلك للصراعات المستدبلية؛ كالحرب العالمية الثانية، والحرب الباردة، كما ش
، في الحرب العالمية األولى مصرالباعث على تأجج الثورة البلشفية في روسيا ويُعزى إليها سطوع بريق النازية، للمزيد يُنظر: سالم، لطيفة محمد، 

 .7115، 0دار الشروق، مصر، ط
، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة، ، و 793ص  )مرجع سابق(،، غرباألسرة في اليُنظر: الشيخ، خديجة كرار،  2

 ..9ص )مرجع سابق(،
م، وقعت بين عدد من دول العالم التي اندسمت إلى 05.9هـ/.063م، وانتهت عام 0565هـ/0692الحرب العالمية الثانية: بدأت عام  3

حدة حرب بروز قوتين عظميَـْين متنافستـَْين في السيطرة على العالم، هما االتحاد السوفيتي، والواليات المتمعسكرين: الحلفاء، والمحور، ونتج عن ال
-710، ص 7م(، ج0529، )د.م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، موسوعة السياسةاألمريكية، يُنظر: عبد الوهاب الكيالي وآخرون، 

71.. 
أقدم لك .. الحركة ، وألس، سوزان، واتكنز وآخرون، 792-793ص )مرجع سابق(،، في الغرب األسرةيُنظر: الشيخ، خديجة كرار،  4

 .015م، ص7119، 0، ترجمة: شيرين أبو النجا، المجلس األعلى للثدافة، الداهرة، طالنسوية
األنثوي تأثيراً مباشراً على النسوية،  م، كان لكتابها السحر0570هي نسوية أمريكية، وكاتبة متخصصة في علم النفس، ولدت عام  بيتي فريدان: 5

 عملت على تفكيك الشكل النسائي للحلم األمريكي الذي يغرس في نفس المرأة التطلع إلى حياة البيت المثالية؛ ألنها حياة تبعث على مشاعر
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سيرات العمل المنزلي نتيجة للديم المفروضة من المجتمع المحافظ منذ تعليم جامعي، ورغم ذلك ُكن  أ
خمسينيات الدرن العشرين، كما دعت فيه إلى إعادة تشكيل الصورة الثدافية لألنوثة بشكٍل كامل؛ بما 

 .1وصول إلى النضوج والهوية واكتمال الذاتيسمح للمرأة بال
الذي استدطبت غالبية المجموعة اليسارية المناهضة لحرب  م:7322عام  2"المنظمة الوطنية للمرأة" -7

م 0532، ثم في المؤتمر الرسمي األول للمنظمة عام 3فيتنام، عن طريق استخدامها لما ُعرف "بالتوعية"
 .4ثم اعتماد شرعية حدوق المرأة

الذي قدمت فيه نظرة ناقدة للتاريخ  م:7318عام  5" جدلية الجنس" لشوالميت فايرستونكتاب -6
األبوي، إذ ترى أن قمع النساء هو أقدم نظام طبدي طائفي في الوجود وأكثر هذه النظم تعن تاً، وسبق هذا 

طبيعي في التكوين لالدمع في ظهوره الدمع الدائم على العرق أو الطبدة االقتصادية، ألنه يدوم على الفرق ا
التناسلي للجنسين، وهذا أدى إلى التدسيم الجنسي للعمل، وإلى تكوين نظام طبدي طائفي قائم على 

                                  
اة المنزلية، تُعدُّ ود واالنهماك البائس في الحياإلحباط وتبين مدى األْسر الكامن ورائها، كما دعت إلى التعليم؛ باعتباره وسيلة لالنفالت من الدي

، ترجمة: النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة، م، يُنظر: 7113عضوة مؤسِ سة للمنظمة الوطنية للمرأة، ومن أشهر الناشطات فيها، توفيت عام 
  .6.5ص)مرجع سابق(، أحمد الشامي، 

، وكيه، ويندي، كولمار، فرانسيس بارتكوفيسكي، 39ص)مرجع سابق(، ترجمة: أحمد الشامي،  ،النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة، يُنظر:  1
 .032ص )مرجع سابق(،، النظرية النسوية

ألف عضو 911هي أكبر منظمة للناشطات النسويات في الواليات المتحدة، ولديها اآلن أكثر من  ":Nowالمنظمة الوطنية للمرأة " 2
تحديق المساواة لجميع  إجراءاتم، وكان هدفها اتخاذ 0533، وقد تأسست عام 91فرع في جميع الواليات ال 911مساهم، ولها أكثر من 

المرأة،  دالنساء، وتستمد قوتها من الرأي العام، ومن أهم الدضايا التي ترعاها ولها األولوية العليا: حدوق اإلجها ض، وقضايا اإلنجاب، والعنف ض
،  www.now.org: " على الشبكة العنكبوتيةNowموقع المنظمة "لدستورية، والعدالة االقتصادية، يُنظر: وحدوق المثلية، والمساواة ا

 م.72/2/7102تاريخ الدخول على الموقع: 
أن  ب "التحرك لتحويل ما نشعر به كتجربة شخصية إلى تحليٍل باستخدام المفردات السياسية، وهو األمر الذي يصاحبه إدراكنا يُقصد بالتوعية: 3

كل ما هو شخصي هو سياسي أيضاً، وأن السلطة الذكورية تماَرس وتعَزز من خالل مؤسسات شخصية، مثل: الزواج، ورعاية األطفال"، يُنظر: 
 .95ص)مرجع سابق(، ، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة، 

، األسرة في الغربالشيخ، خديجة كرار، ، و 95ص )مرجع سابق(، : أحمد الشامي، ، ترجمةالنسوية وما بعد النسويةيُنظر: جامبل، سارة،  4
 .795ص )مرجع سابق(،

م، نادت بالمساواة بين الجنسين، تُعدُّ مدوالتها ذات أهمية .05هي كاتبة ومحررة كندية ونسوية راديكالية، ولدت عام  شوالميت فايرستون: 5
بالتكنولوجيا اإلنجابية"، والتي تدعو من خاللها إلى اإلنجاب الصناعي الذي ترى فيه مستدبل المرأة خاصة في النسوية المعاصرة فيما ُيسمى "

، ترجمة: أحمد النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة، م، يُنظر: 7107للتحرر!، لها عدة مؤلفات، منها: مالحظات السنة االنية، وتوفيت عام 
م، 7112، 0لبنان، ط-، ترجمة: خليل الجيوسي، دار الفارابي، بيروتمعجم األفكار واألعالم، ، هتشنسون6.0ص )مرجع سابق(، الشامي، 

 ...6ص
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 الفروق البيولوجية، وتنتهي إلى أن تحرير المرأة وفداً للنموذج الماركسي الذي تتبناه فايرستون يتطلب ثورة
 .1الطبدة الدنيا وهي النساء، والسيطرة على التناسل

التي ُعد ت انفجارًا غيَّر الكثير من المفاهيم والرؤى ونمط  م:7382عام  2ثورات الشبيبة الطالبية -.
؛ إذ ظهر مع هذه الثورات في أمريكا فرع نسوي جديد أكثر راديكالية وتطرفًا مما كان عليه 3العالقات

فة إلبراز أعضاءه كوسائل عنيالحال في الفترة األولى، وهن رائدات النسوية األوائل، ألنه قام باستخدام 
 .4الدضية

الرسامة والنحاتة والكاتبة األمريكية، والذي الذي أصدرته كيت ميليت  :5كتاب "السياسات الجنسية" -9
اتسم كتابها بالراديكالية؛ إذ زعمت فيه أن العالقات الشخصية بين الرجال والنساء ما هي إال عالقات 

قات السلطة األخرى في ظل النظام األبوي، كما ترى أن سياسية في جوهرها، وهي نموذج لكل عال
 .6الفروق بين الجنسين فروق مصطنعة نابعة من الثدافة وليست ناتجة عن فروٍق بيولوجية

ي برز فيه أن النظام األبو الذي أ كتاب "أصل العائلة الملكية والملكية الخاصة والدولة" ألنجلز: -3
يعة ليس من الصفات المميزة للطب -واضطهاد الرجل للمرأةالذي قام على سيطرة وتفوق –البطريركي 

البشرية، وليست السمة الوحيدة التي وسمت بها المجتمعات منذ بدء الخليدة، بل سبدت البشرية بوضٍع  
كان السائد فيه النظام األمومي، كانت فيه الملكية جماعية، وكانت الدرابة تُنسب إلى األم، ثم حصل 

كبير سيطر فيه المجتمع األبوي على مداليد األمور، وظهرت بذلك الملكية الخاصة لهذا النظام اندالب  
وأُسدط النظام األمومي، وهذه هي الهزيمة التاريخية العالمية لجنس النساء، وأدى ذلك إلى ظهور شكل 

                                  
 .32ص )مرجع سابق(، ، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة،  1
صامات في المصانع والجماعات في أنحاء م، ساد فيها االضطراب المدني واالعت0532هي ثورات طالبية فرنسية قامت عام  ثورات الشبيبة: 2

م في فرنسا..ثورة طالبية ضد تقاليد المجتمع 7328ثورة فرنسا، فكانت أكبر إضراب عام شهده تاريخ فرنسا، يُنظر: مرادا، المصطفى، مدال: 
، https://www.maghress.com/almassae/138022، موقع مغِرْس اإلخباري على الشبكة العنكبوتية 0/2/7100، البالية

 م. 72/2/7102تاريخ الدخول على الموقع: 
في سبيل ارتقاء غارودي، روجيه، ، و 30ص )مرجع سابق(،، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندريُنظر: الكردستاني، مثنى أمين،  3

 93صم، 0522، 7لبنان ط-دار اآلداب، بيروت، ترجمة: جالل مطرجي، المرأة
 .22ص )مرجع سابق(،، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندريُنظر: الكردستاني، مثنى أمين،  4
سابق(،  )مرجع ،ة في معركة تغير القيم والمفاهيمفي األم ية من الراديكالية إلى اإلسالمية، قراءة في المنطلقات الفكريةالنسو عمرو، أحمد،  5

 .0.6ص
 .00.-01.ص)مرجع سابق(، ، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسويةيُنظر: جامبل، سارة،  6
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وفُرضت ة، فُرضت فيه قيود العف -ُأحادي من جهة المرأة فدط–العائلة البطريركية بشكل الزواج اأُلحادي 
عليها رقابة صارمة وصلت إلى حدِ  حبسها في البيت، أو مراقبتها بشكٍل دائم؛ كي يضمن الرجل أن من 
تلدهم هم أوالده، وأن ملكيته ستنتدل إليهم بعد وفاته، وتدريجياً بعد ذلك تدن ت قيمة المرأة لتتحول إلى 

ير أصبحت عبدة للرجل، وهو بذلك يشوعاء لتأمين متعة الرجل، ووسيلة إلنجاب األوالد، ثم بعد ذلك 
إلى أن الزواج اأُلحادي لم يوجد في التاريخ إطالقاً بوصفه اتحاداً اختيارياً بين الرجل والمرأة، وال بوصفه 

 .1الشكل األعلى لهذا االتحاد والتكامل، بل بالعكس يُظهر بصورة استعباد جنس لجنس آخر
 ذي وضعت فيه أسس مفهوم الجندر، بعبارتها الشهيرة:وال كتاب "الجنس اآلخر" لسيمون دي بوفوار: -2

)ال تولد المرأة امرأة بل المجتمع هو الذي يعلمها أن تكون امرأة(، كما قامت بموازاة مصير الذات 
الخاضعة لالستعمار بمصير المرأة، وهي بذلك تسلط الضوء على ميل النسوية إلى تعميم أشكال الدهر، 

،  ات التي تتعلق باالنتماء إلى اآلخر على أساس الجنس أو العرق أو الثدافةوتجاهل التعديدات والخصوصي
كما تؤكد في كتابها على معنى المرأة باعتبارها آخر وفداً للمعنى الفلسفي الذي يعني تحديد خصائص 

 .2الفرد الذهنية والنفسية والبدنية باعتبارها الخصائص المضادة أو المدابلة للخصائص المعيارية للرجل
الذي قدمت فيه  :4، وكتاب " مواقف أبوية" إليفا فيجز3كتاب "المرأة المخصية" لجيرمين جرير -2

ساسياً، واعتبار أمراً أ رهاالكاتبتان مع غيرهما ممن كتبن في إطار النظرية النسوية؛ نظرة إلى الثدافة باعتبا
ن في الموقف ها، كما أنهن يشتركالصور والمعاني والرؤى الثدافية تعمل على تعريف المرأة والسيطرة علي

                                  
)مرجع ،قراءة في المنطلقات الفكرية " في األمة في معركة تغير القيم والمفاهيم"–النسوية من الراديكالية إلى اإلسالمية عمرو، أحمد،  1

 ...0-0.6ص سابق(، 
ليبرالية -علمانية-، موقع مصر المدنية، مجلة مصرية2/7107/.7، الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربيي، مية، مدال: الرحب 2

 م.75/2/7102، تاريخ الدخول على الموقع: http://www.civicegypt.org/?p=27463اجتماعية، 
م، تُعدُّ أحد أبرز األصوات النسوية في أواخر الدرن العشرين الميالدية، 0565أكاديمية وصحفية ومذيعة استرالية، ولدت عام  ير:جيرمين جر  3

سات سأثارت االنتباه إلى النسوية عبر كتابها "المرأة المخصية"؛ ناصرت مسألة التحرر الجنسي في محاولة منها لتحرير النشاط الجنسي في المؤ 
 ند منه! وعلى الرغم من أن العديد من النسويات ال يتفدن مع جميع آرائها إال أنها ال تزال من أبرز رائدات النسوية، لها عدة مؤلفات، مالتي تح

 .695-692ص مرجع سابق(، ) ، ترجمة: أحمد الشاميالنسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة، أبرزها: المتنبئات المستهترات، يُنظر: 
من أوائل النسويات البريطانيات الالتي تأثرن بكتاب بيتي فريدان، ويُعدُّ كتابها م، 0567روائية وناقدة نسوية بريطانية، ولدت عام  :إيفا فيجز 4

 عاييرم"مواقف أبوية" من أهم النصوص المرجعية في هذه الفترة؛ إذ ترى أن عملية تشكيل هوية المرأة ال ترتبط بعوامل بيولوجية باطنية، بل بال
لى عوالظروف وعالقات السلطة الذكورية، وترى أن اكتشاف دور الذكر في االنجاب هو العامل الحافز على توليد الرغبة في السيطرة على المرأة 

 .665ص )مرجع سابق(، ، النسوية وما بعد النسويةمرِ  التاريخ، لها عدة أعمال أخرى، منها: الجنس والتحايل، يُنظر: جامبل، 
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الذي يجمع بين محاولة وضع الرؤى الثدافية في سياقها االجتماعي واالقتصادي األوسع في إطار تاريخي 
 .1ثدافي عريض يؤكد على تغلغل األبوية في كل شيء

ة أمام ينادت النسويات في هذه الفترة بتوفير الضمانات بالمعاملة المتساو  المطالبة بتوفير الضمانات: -5
الدانون للنساء، وبالدضاء على مالمح التمييز على أساس الجنس، كما تطلعت لتغيير التوقعات المجتمعية 
المتوارثة عن المرأة، كما ركزت مطالباتهم كذلك على المساواة االقتصادية، وحرية اإلجها ض وتسهيلها، 

هو شخصي فهو سياسي"، "وفي  وحماية هذه الحرية بدانون، كما تم رفع شعارات عاطفية مثل: "ما
أُخو ة النساء قوة"؛ كوسيلة من وسائل كشف منطق التفرقة بين الجنسين؛ وهو الكامن وراء الفصل في 

 .2الدضايا العامة ذات األهمية األكبر، والمسائل الخاصة بالثانوية

 أبرز تطورات مصطلح النسوية في هذه الفترة: 
ا؛ األفكار االشتراكية، والحركات العمالية التي كانت في أوج ازدهارهتأثر مفهوم النسوية في هذه الفترة ب -0

فأُدخلت في مفهوم النسوية؛ مفهوم االختالف بين الجنسين، والذي ُفسر على أنه ناتج عن التاريخ والتنشئة 
 االجتماعية وإال فإن المرأة والرجل نوع واحد، كما أُدخل فيه كذلك مفهوم المساواة الجنسية، ومفهوم

 .3الجندر بصفته أداة لتحليل العالقات االجتماعية، وللتمييز بين البعد البيولوجي والبعد الثدافي واالجتماعي
 .أصبح مصطلح النسوية في هذه الفترة يحمل سمة النظرية؛ نتيجة تفجر الكتابات النظرية النسوية -7
على الحضارة الغربية من تطور  ، نتيجة لما دخل4ظهر في هذه الفترة بوضوح تيار وفكر أنثوي راديكالي -6

مجتمع ه تمت إعادة صياغة الت الترشيد المادي للمجتمع؛ أي أنفي توجهها وبنيتها، إذ تصاعدت معدال
واإلنسان في ضوء معايير المنفعة المادية والجدوى االقتصادية، والتي كانت أبرز عناصر منظومة الحداثة 

ن غير النظر إلى م-أي ما تراه حداً لها –ا وحصولها على حدوقها ة ذاتهغربية، فتم النظر إلى تحديق المرأال

                                  
 .35ص  سابق،المرجع ال 1
م، 7119ر، مص-، مراجعة وإشراف: رضوى عاشور، المجلس األعلى للثدافة، الداهرةموسوعة كمبريدج في النقد األدبينلووف، ك، وآخرون،  2

 .613ص 
، 5م، ص0771، 0األردن، ط-، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمانالمرأة العربية والتغيير السياسييُنظر كاًل من: العزاوي، وصال نجيب،  3

المرأة ، ومحمود، فاطمة بابكر، 3.م، ص7112، 0، دار الشروق للنشر والتوزيع، طالجندر األبعاد االجتماعية والثقافيةوحوسو، عصمت، 
 ..2م، ص7117-هـ0.77، 0، دار كمبردج للنشر، المملكة المتحدة، طاإلفريقية بين اإلرث والحداثة

يسمى "بما بعد النسوية" السمة األكبر من بين جميع مطالب النسويات األخريات، وهو األمر الذي  أصبحت مطالبه في الفترة الثالثة أو ما 4
 انعكس بدوره على مصطلح النسوية.
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مصلحة المجتمع واألطفال، ومن غير تددير لما قد يترتب على هذا االندفاع المتهور من إشكاالت 
تأثر مصطلح النسوية بالمدارس الفلسفية المختلفة في هذه الفترة؛ فبرزت عدة تيارات تناولت  .1ومصائب

 صول الفلسفة التي ظهرت فيها.المصطلح وفداً أل
اكتسب مصطلح النسوية خالل هذه الفترة طابعًا أكاديميًا سواء في داخل مجال الدراسات النسوية أو  -.

 غيرها من المجاالت.

–د النسوية )ما بع المرحلة الثالثة: منتصف سبعينات القرن العشرين الميالدية وإلى العصر الحاضر
 األنثوية أو العالمية(

ة الفصل بين المرحلة الثانية والثالثة في تـَتَـبُّع مصطلح النسوي-حسبما أرى–صعوبة بمكان من ال
وتطوره؛ وذلك للتداخل بين بعض المالمح النسوية واتساعها وعمدها؛ فربما يكون المفهوم الذي بدأ في 

يوجد ارتباط تراكمي ة؛ فمصطلح النسوية في المرحلة الثانية، ظهر بشكل أوضح وِبِسمٍة أعمق في المرحلة الثالث
 بين الفترتين كأحداث ومتغيرات تطو ر من خاللها مصطلح النسوية.
، أوائل ثمانينات القرن الميالدي الماضيوقد ظهر مصطلح "ما بعد النسوية" من رحم وسائل اإلعالم في 

 .2بينما يرى معظم النداد أنه بدأ من منتصف الثمانينات
األفكار والمواقف التي تتجاهل أو ترفض األفكار النسوية التي ب: ية""ما بعد النسو ويعني مصطلح    

التي  ، ويستخدم اآلن على نطاق واسع تعريفًا للنظرياتما بعدهمن الدرن العشرين و تميزت بها الستينيات 
اتخذت المنهج النددي تجاه الخطابات النسوية السابدة، وكذلك يشمل التحديات التي تواجه أفكار المرحلة 
الثانية، في حين يرى البعض أن هذا المصطلح ليس إال ظاهرة يحركها السوق، ألن أقوى الكيانات في العالم 

 .3اليوم هي الشركات المتعددة الجنسيات التي ترى في المرأة مجال اختصاصها، وليست الحكومات

                                  
قضية ، والمسيري، عبد الوهاب، 26ص )مرجع سابق(،، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندريُنظر: الكردستاني، مثنى أمين،  1

 .03م، ص7101، 7مصر، ط-، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الجيزةير والتمركز حول األنثىالمرأة بين التحر 
 .20-21، 22ص)مرجع سابق(، ، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة،  2
 .55.، 22، 22ص المرجع السابق، 3
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 أبرز تطورات مصطلح النسوية في هذه الفترة: 
هذه المرحلة يأخذ طابع العالمية من منطلق اإليمان بالتعددية، وكسر  بدأ مصطلح النسوية في العالمية:  -0

االحتكار من أي مكان، حيث أصبح يشمل النساء في جميع أنحاء العالم؛ فظهرت النسوية السوداء، 
 .1ونسوية العالم الثالثة

 ملحوظاً الً شهدت فترة ثمانينات وتسعينات الدرن العشرين الميالدي تحو   تحّول االهتمامات الفكرية: -1
في االهتمامات الفكرية عند َمْن تـَبَـنَـْين مصطلح النسوية نحو سياسات الهوية، والشواغل الثدافية، 

 .2والسيكولوجية، واللغوية، وبعيداً عن الدضايا السياسية واالقتصادية المباشرة
نمى االهتمام  ميالديفي أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من الدرن العشرين الاالهتمام بالفلسفة:  -9

 .، نمواً مط رداً، منطلداً من مجاالت الندد األدبي والثدافي3النسوي بفلسفات ما بعد البنيوية
دخل مصطلح النسوية مرحلة جديدة في مجال االبستمولوجيا في أوائل ثمانينات الدرن : 4األبستمولوجيا -4

م، وقد طُرح فيه سؤااًل: 0520لفلسفة عام العشرين الميالدي؛ خاصًة مع مدال ُنِشر في مجلة ما وراء ا
هل جنس العارف مهم من الناحية األبستمولوجية؟ وكانت اإلجابة التدليدية هي النفي الداطع، لكنه قدم 
إجابة نسوية مختلفة تمتلك مبرراتها، ثم أك د على أن العارف مسؤول عما يعرفه، وبي ن أن أهم ما تختلف 

 .5لمعرفة باألخالق، لذلك بحث في األبعاد األخالقية للموقف األبستمولوجيفيه المعرفة للمرأة هو ربط ا
الذي نشأ نتيجة لدوران الحديث حول مسألة التفكير األمومي والرعاية األمومية علم األخالق النسوي:  -1

 ءفي هذه المرحلة، والمتركز حول الصفات المميزة لشخصية األنثى، والذي يفتر ض: أنه نظراً إلى أن النسا

                                  
التعددية واالختالف وبدوي، ناهد، م، 75/2/7102تاريخ:  )مرجع سابق(،، الغربي الموجات النسوية في الفكر النسويالرحبي، مية،  :يُنظر  1

 م.75/2/7102 :تاريخ، http://musawasyr.org/?p=1791 ،، أبحاث نسوية، موقع مساواةوتغيير العالم
، 76/3/7102، 9507الـــــحـــــوار الـــــمـــــتـــــمــــــــدن، الـــــعــــــــدد ، تـــــرجـــــمــــــــة: خـــــلـــــيــــــــل كـــــلـــــفــــــــت، مـــــوقـــــع الــــنســــــــــــــويــــــةفـــــنســـــــــــــــــــنــــــــت، أنــــــــدرو،   2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=300032 ، :م.75/2/7102تاريخ الدخول على الموقع 
د الحركة يالدي، شملت الفلسفة والنظرية الثدافية والندد األدبي، وقامت بندهي حركة فلسفية ظهرت في الدرن العشرين الم ما بعد البنيوية: 3

ركة على االستعارة، الثدافية تساعد على فهم المعنى، تعتمد هذه الح واألنظمةالبنيوية، ورفضت نتيجتها الدائلة بأن هناك تراكيب أساسية في اللغة 
م، 7112، 0لبنان، ط-، ترجمة: خليل الجيوسي، دار الفارابي، بيروتفكار واألعالممعجم األوالكناية، والمجاز المرسل، يُنظر: هتشنسون، 

 .2..ص
للغة ا هذا المصطلح يندسم في األصل إلى مفردتين: األولى )إبستمي(، وتعني في اللغة اليونانية الدديمة )العلم(، والثانية )لوغوس(، وتعني في 4

نى الحرفي لكلمة ابستمولوجيا )الحديث عن العلم(، كما تعرف أيضًا أنها: )فلسفة العلوم(؛ نفسها )الحديث أو الخطاب(، وبذلك يغدو المع
 .062ص )مرجع سابق(،، األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربيلتفصيل الكالم عنها يُنظر: العزيزي، خديجة، 

 م.7102سي، المملكة المتحدة،  ، مؤسسة هنداوي سي آيالنسوية وفلسفة العلمللمزيد يُنظر: الخولي، يمنى طريف،  5
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تربين في المجتمع على أساس النوع؛ فدد كانت لهن نتيجة لهذا نظرة أخالقية مختلفة عن العالم، سميت 
 .1"بأخالق الرعاية"

اهتمت النسويات بالبعد السياسي المتمثل في السلطة أكثر من االهتمام االهتمام بالبعد السياسي:  -2
رون وجهون في نددهم لألخالق التدليدية، ألنهم يبكون هذا الفعل قبيح أو حسن أخالقياً، لذا غالباً ما ي

 .2أنها السبب الذي أنتج سلطة الرجل على المرأة، أو كانت السبب في تسويغها
أعلنت لجنة المرأة التابعة لألمم المتحدة عن وثيدة عالمية، وهي اتفاقية م 0525في عام سيداو:  اتفاقية -2

 .3للحد  من التمييز على أساس الجنس ،(CEDAW)الدضاء على أشكال التمييز ضد المرأة 
ظهر بدوة في هذه المرحلة، وكان من أسباب نشأتها الكوارث البيئية،  م:7388تيار النسوية البيئية عام  -2

واالحتجاج المنظم الذي قام نتيجة ذلك، وهذا التيار ال يدعو إلى التماهي مع الطبيعة فدط، إنما يذهب 
-رأيهم حسب–قية إلى محاربة كل المظاهر األبوية التي تستهدف إلى أبعد من هذا من وجهة نظر حدو 

 .4الطبيعة والنساء على حدٍ  سواء، وذلك من خالل ربط الجندر بكافة أشكال االضطهاد
تشك لت في هذه المرحلة، في محاولة للديام بمواءمة المفهوم الغربي لحدوق المرأة  :5النسوية اإلسالمية -5

ظمات المسلمات، وهناك إشارات أن هذا المفهوم ظهر في تسعينيات الدرن مع اإلسالم من ِقبل بعض من
الذي صدر عام  6الماضي في تركيا، وبالتحديد مع كتاب الحداثة الممنوعة للباحثة التركية نوليفير غول

                                  
"مصطلح يُدصد به تلبية حاجات شخص واحد بواسطة شخص آخر، حيث التفاعل وجهًا لوجه بين الذي يعتني  أخالق الرعاية )العناية(: 1

هيلدا، فرجينيا، نظر: ، يُ والذي يُعتنى به عنصر حاسم في نشاط العناية عامة؛ إذ ال يمكن أبداً للشخص الذي يحتاج إلى العناية أن يلبيها بذاته
 .5.م، ص7112-هـ0.75، ترجمة: حنا متياس، المجلس الوطني للثدافة والفنون واآلداب، الكويت، أخالق العناية

، وناجي، حكيمة، 35م، ص7112، 0لبنان، ط.-مجموعة من المؤلفين، المرأة وقضـــــاياها، مركز الحضـــــارة لتنمية الفكر اإلســـــالمي، بيروت  2
 .03/2/7102، تاريخ دخول الموقع / https://www.alawan.org، موقع أوان، كر النسائي الغربي المعاصرمدخل إلى الف

 .765ص )مرجع سابق(،، ترجمة: عماد إبراهيم، النظرية النسويةكيه، ويندي، كولمار، فرانسيس بارتكوفيسكي، 3
 .0.2ص مرجع سابق(،)ية من الراديكالية إلى اإلسالمية، النسو عمرو، أحمد،  4
ُعرفت بأنها حركة عابرة للحدود، وتوثق الصلة بين جميع المسلمات الساعيات إلى إعادة تعريف هويتهن  على نحو يعتبرنه  النسوية اإلسالمية: 5

-دة العربية، بيروتت الوح، مركز دراساالنسوية العربية رؤية نقديةتطويعاً أكثر أصالة للحداثة لمتطلبات ديانتهن  وثدافتهن، يُنظر: جاد، إصالح، 
 . 20، كما يُرجع لتفاصيل الحديث عن النسوية اإلسالمية في هذه الدراسة ص636م، ص7107، 0لبنان، ط

همها: أنوليفير غول: باحثة تركية، وأستاذة في علم االجتماع في مدرسة الدراسات العليا في العلوم االجتماعية في باريس، لها عدة مؤلفات، من  6
ية نوليفير ترجمة لدراسة األنثروبولوجية الترك الحداثة المحظورة: الحضارة والحجاب،ات، والحجاب والحضارة في تركيا، يُنظر: مسلمات وحداثي

 م، 07/7107/.0غول، مجلة عمران للعلوم االجتماعية واإلنسانية، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، العدد الثاني، 
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م 0557م، والذي التدطت فيه مدوالت نسوية وسط اإلسالميات التركيات، ثم ظهر في إيران عام 0550
 .1نانمع مجلة ز 

وترى النسوية اإلسالمية بأن الدين اإلسالمي ينادي بالمساواة وبتحرر النساء، لكن النظام األبوي 
والتداليد األبوية قد قامت بتحويل ذلك إلى أداة الضطهاد المرأة، بل إن الدراءة األبوية لإلسالم هي التي 

صوص، المرأة فالبد أن يعاد قراءة الن ن الحاجة مسيسة إلى تدديرأللعنف والتمييز ضد المرأة، و سمحت با
كلة تكمن في ن المشإوتحديد تفسيرات سابدة على حديدتها بعيداً عن الذكورية والمجتمع األبوي؛ إذ 

سيطرة السلطة الذكورية على فهم النصوص الدينية وتطبيدها في الواقع، والسيطرة الواقعة على المرأة وما 
 .2ية الذكورية للدين وليس من الدين ذاتهحصل لها من هضم للحدوق هي من الرؤ 

 نخلص مما سبق إلى النقاط التالية:
مصطلح النسوية في المرحلة الثانية والثالثة اتخذ مجااًل مغايراً لما كان عليه في المرحلة األولى؛ من  -0

حيث المطالب واألفكار والحلول لمشكلة اضطهاد المرأة، ولذا نجد تدسيم النسوية عبر المرحلة 
لثانية إلى نسوية المساواة، بينما في المرحلة الثالثة نسوية الجندر، التي بدأت بالستينيات من الدرن ا

العشرين الميالدي، وقد تـَبَـن ْت مبدأين؛ هما: مبدأ النوع، والذي تم من خالله السعي نحو إلغاء الفروق 
سمى، والمبدأ اآلخر هو مبدأ بين الجنسين، وإنكار وجود جنَسْي الذكر واألنثى، مع إلغاء هذا الم

 .3الضحية، والذي به تم تعميق شعور الكراهية تجاه الرجل
تمحورت مفاهيم مصطلح النسوية في المرحلتين حول: االختالف، والهوية األنثوية، والمساواة  -7

ي تالجنسية، والمواطنة، والجندر، والضحية، إضافة إلى المساواة االقتصادية والسياسية واالجتماعية ال
 ارتبطت بمصطلح النسوية في مرحلته األولى.

                                  
المرأة المســــــلمة تنشــــــط في الغرب ال يغرقها نموذجه وتدين gender jihadســــــالمية أو الجهاد النوعي لنســــــوية اإلالبزري، دالل، ا 1

، http://www.alhayat.com/article/1311458م، على الشـــــــــــــــبكــة العنكبوتيــة 77/0/7112، جريــدة الحيــاة، القراءة األبويــة
 م.75/2/7102لدخول إلى الموقع: تاريخ ا

بحث  ،قراءة في المنطلقات الفكرية " في األمة في معركة تغير القيم والمفاهيم"–النسوية من الراديكالية إلى اإلسالمية عمرو، أحمد،  2
 ..09، ص7100مصر، -منشور في التدرير االستراتيجي الثامن، مجلة البيان والمركز العربي للدراسات اإلنسانية، الداهرة

نفتاح ، مؤتمر الندوة العالمية للشباب اإلسالمي الشباب واالورقة عمل: الحركة النسوية الغربية وآثارها على االنفتاح العالميالعدوان، نورة،  3
 .6-7هـ، ص0.76العالمي، 
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بدأت النسوية بوصفها حركة اجتماعية ذات مطالب حدوقية محددة، ثم تعددت اتجاهاتها الفكرية  -6
ما بين ليبرالية، وراديكالية، وماركسية، واشتراكية، ونسوية سوداء، وزاد زخم هذه الحركات وتراكمها 

اعتبره البعض امتداداً  1جاه جديد تأثر بفالسفة ما بعد الحداثةوعمدها المعرفي والفكري، كما ظهر ات
(؛ ولذا ال يمكن الدول: إن هناك Post Feminismللنسوية، وسماه آخرون: ما بعد النسوية )

حركة أو مدرسة واحدة تمثل النسوية، بل توجد حركات كثيرة تنتمي إلى إيديولوجيات ومدارس 
 .2مختلفة

يًا معنى محدد؛ فدد أدى المنهج الدائم على قبول أي شيء والمستخدم ليس لمصطلح النسوية حال -.
  .3في تفريغ هذه الكلمة إلى تفريغها من المعنى تماماً 

                                  
ضه، و"التمركز ح "ازدراء الحق األنثوي" ونقالفلسفة والنسوية في فضمجموعة من األكاديميين العرب، الرابطة العربية األكاديمية للفلسفة،  1

 .20.م، ص7106، 0، ت: علي عبود المحمداوي، منشورات االختالف، الجزائر، طالذكوري" ونقده
، وكيه، ويندي، كولمار، فرانسيس بارتكوفيسكي، 77-70ص )مرجع سابق(، العزيزي، خديجة، األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي،  2

 ،مدخل في نظرية النقد النسوي وما بعد النسوية، وبعلي، حفناوي، 76-70، ص  )مرجع سابق(،، ترجمة. عماد إبراهيم، ةالنظرية النسوي
 .72-5م، منشورات االختالف، الجزائر، ص 7115-هـ0.61، 0ط.

 .22ص )مرجع سابق(، ، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة،  3
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 المبحث الثاني

 االتجاهات الفكرية لـ"النسوية"

 تمهيد:
بعد أن وض ح المبحث السابق تعريف النسوية عند التيار الليبرالي والماركسي والراديكالي، وعند  

الباحثيين الغربيين والعرب، وتوصلت الباحثة إلى أنه ال يوجد تعريف محدد للنسوية يبين حدودها وأطرها، 

وبي نت أن أهم األسباب التي أد ت إلى ذلك: تنو ع التيارات واالتجاهات المختلفة التي يُنسب لها مفهوم " 

ها نوضح هذه االتجاهات الفكرية التي مر ت بالنسوية"؛ وفداً لفكرها وما تحمله من انتماءات، كان لزاماً أن 

  النسوية وأثرت بها في الفكر الغربي والعربي واإلسالمي، في مطلَبين:

 االتجاهات الفكرية للنسوية في الفكر الغربي المطلب األول:
 االتجاهات الفكرية للنسوية في العالم العربي واإلسالمي المطلب الثاني:
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 الفكرية للنسوية في الفكر الغربي المطلب األول: االتجاهات

كانت أصوات النساء ُتسمع منفردة حتى منتصف الدرن التاسع عشر، حيث تغيرت أحداث كثيرة، 
؛ 1وعلت أصوات النساء في الدول األوروبية مطالبات بحدوقهن ، وظهرت تنظيمات نسوية بلورت مطالبهن

مث ل هذا الفكر، وإنما توجد حركات كثيرة تنتمي ولكن رغم ذلك "ال توجد مدرسة أو حركة نسائية واحدة ت
، وإن تنوعت توجهاتها وتنظيراتها وأيديولوجياتها؛ إال أنها تجتمع في 2إلى أيديولوجيات وفلسفات مختلفة"

هو المناداة بحدوق المرأة المضطهدة ومشاركتها بالمجاالت العامة والخاصة للدولة  3قالب فكري واحد
 في هذا المطلب سأوضح أهم االتجاهات النسوية على النحو التالي: ومساواتها مع الرجل؛ و 

 Liberal Feminism: االتجاه النِّّسوي الليبرالي الفرع األول
 سبب النشأة:

م ة، إيجاد مجتمع يديم الجنسين على كفة من المساواة التا سعت الليبرالية من الدرن التاسع عشر إلى
ي ة  دوق متساوية أمام الدانون والمشاركة في العملي ة االقتصادي ة والسياس"يتضم ن المدنيين الذين يتمتعون بح

 .4كعمالء فرديين متساوين" فالهدف المهم هو: تمكين الكل من المشاركة في جميع المجاالت والوظائف

  أقدم االتجاهات النسوية:

نحو حري ة  م الليبراليةيعد  االتجاه النسوي الليبرالي من أقدم االتجاهات؛ ألنه نهض مع نهو ض مزاع
الفرد، وتنح ي الدولة عن الت دخل بشؤونها، مع تكفلها لمساواة البشر أمام الدانون؛ فيعد  هذا االتجاه "من 
أقدم االتجاهات النسوية وأولها ظهوراً، وتعود في أصولها الفكرية إلى الفلسفة الليبرالية التي أسسها جان جوك 

                                  
 .05-02ص  )مرجع سابق(،، األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربية، العزيزي، خديج 1
 .70، ص المرجع السابق 2
 تدول إحدى الباحثات النسويات الغربي ات:" لدد انتدلت من مفهوم نوعًا ما جوهري للنساء كصنف إلى مفهوم تعددي للهوي ات النسوي ة التي 3

وية"، ئية إلى تحليل أوسع للفلوسي ة وللبنى الظاهري ة، مثل العنصرية، وعالقات السلطة غير المتساتتراكم، ومن اهتمامات قاصرة على المسائل النسا
م، 7115، 0، طلبنان-، ترجمة: جورج كتورة، إلهام الشعراني، المنظمة العربية للترجمة، بيروتالفلسفة األمريكيةيُنظر: ديلودال، جيرار، 

 .72.ص
 .77، ص )مرجع سابق(، للفكر النسوي الغربي األسس الفلسفيةالعزيزي، خديجة،  4
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؛ لذا  3والتي ترعرعت في تربتها مبادئ الديمدراطية، الحرية والعدالة والمساواة"، 2، وطورها جيرمي بنتام1روسو
 .4كان من أهم مطالبها "أنها تؤكد على المساواة في الفرص"

  مطالبه وما يؤخذ عليه:

ات سم هذا التيار بمطالبه العدالنية، والتدرج، واالقتصار على الدضايا واألفكار التي ال تتناقض مع 
ساسية للمجتمع؛ كما أنه ركز في بيانه لمصطلح النسوية على المساواة والحرية للمطالبة بحدوق المرأة الديم األ

في مجاالت الحياة السياسية واالجتماعية وليست المساواة المطلدة أو الدضايا الجنسية، ولم يتطرق إلى 
لجوانب دًا بأنه ال يركز إال على اجذور المشكلة، وكيفية تكوين المجتمع، ويوج ه لهذا التيار انتدادًا شدي

السطحية لتحيز الرجل، كما يرون أن هذا التيار منحاز لنساء الطبدة الوسطى البيضاء، ويتجاهل االحتياجات 
 .5الخاصة للفئات األخرى

  

                                  
ربية، والسويسري الجنسية، له عدة مداالت في الت األصلم(: الفيلسوف االجتماعي والمنظر التربوي الفرنسي 0222-0207جان جوك روسو ) 1

، تنسيه إلنسان من حاجات وأهداف مزيفةومن أبرزها: العدد االجتماعي، يدوم مذهبه على الندد الشديد للمدني ة األوروبية، بما تفرضه على ا
بيل، ن واجباته كإنسان، وتضله عن حاجاته الطبيعية، وتجعله ضحية تناقضاته الداخلية، وضحية الال مساواة التي تفرضها تشريعاته؛ يُنظر: موسى،

، 0لبنان، ط-الصداقة العربية، بيروت ، دارموسوعة مشاهير العالم، )أعالم علم النفس وأعالم التربية والطب النفسي والتحليل النفسي(
 . 719، ص7م، ج7117

م(: فيلسوف وفديه قانوني إنجليزي، أسس المذهب الفلسفي "النفعي ة"، وكثير من مخطوطاته لم تنشر بعد 0267-02.2جيرمي بنتام ) 2
حزيران،  3ي لندن في عصره كبيرة، توفي فوموجودة في مكتبة يونيفرسيتي كوليج، وقد جمعت في ثمانين صندوقاً، يحتل مكانة بين فالسفة 

لبنان، -ة، بيروت، دار الطليعالمتصوفون(-نالالهوتيو -المتكلمون-المناطقة –معجم الفالسفة )الفالسفة للمزيد يُنظر: طرابلشي، جورج، 
 .051، ص 7ط

 .77 )مرجع سابق(،، األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربيالعزيزي، خديجة،  3
4 -Feminism, Future Hope, and the crisis of Modernity, in Buddhistd Ruether, See, Radfor

Christian Studies, Ibid, p.72. 
النسوية وما جامبل، سارة، ، و 22-23ص  )مرجع سابق(،،حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندريُنظر: الكردستاني، مثنى أمين،  5

 ..65ص )مرجع سابق(، امي، ، ترجمة: أحمد الشبعد النسوية
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  أبرز أسماؤه وحركاته:
ة من مفكرات الثور  Olymp de Gouges"1تبن ت هذه المبادئ مفكرات أمثال أولمب دي غوج "

، "وسط Mary Wollstonecraft"2الفرنسية، وأول رائدة مدافعة عن حدوق النساء ماري ولستونكرافت "
، التي رفع فيها شعار الحرية واإلخاء 3االضطرابات االجتماعية والسياسية التي تمخضت عنها الثورة الفرنسية"

 ماري أن تتمكن المرأة ويسمح والمساواة؛ فتحركت المرأة للبحث عن حدوقها الضائعة؛ فكان أول مطالب
لها بالتعليم والتثديف أسوة بالرجل، وأنها تحمل العدلي ة كما يحمل الرجل، والددرة على التفكير العدالني، 
وتؤكد ماري على أن المرأة بحاجة إلى التعليم والتثديف العالي والمنظم والذي يكفل رقي المرأة وتوسع معارفها، 

 د مستمرة على تطور الفضيلة اإلنسانية وارتداء المعرفة إلى أن تحصل المرأة علىفتدول: "ستتبدى هناك قيو 
 .  4تعليم أكثر عدالنية"

" حمالت في الدرن التاسع عشر لنشر المبادئ Harriet Taylorوفيما بعد قادت هاريت تايلور "
اء وأال تدتصر يمدراطية النسالديمدراطية والمطالبة بحدوق النساء، وقد طالبت المفكرات بأن تشمل مبادئ الد

على الرجال ونظمن حمالت من أجل تحديق مطالبهن، وقد ارتبطت حركة النسوية الليبرالية في الواليات 
" المطالبة بمنح النساء فرصًا جديدة، أما في بريطانيا فكان للحركة النسوية Nowالمتحدة مع حركة "

 .5التمييز الجنسي وبالمساواة في األجور الليبرالية دور فعال حيث طالبت مفكراتها بإنهاء
  تاريخه:

م، وتميزت آراؤها عن الحركات 0521-0531اشتد  نشاط الحركة النسوية الليبرالية ما بين عام 
النسوية االشتراكية والماركسية من ناحية وعن الحركات المتطرفة الفوضوية والراديكالية والسحاقية من ناحية 

د النسوية اللواتي انتددن الفكر النسوي المطالب بالمساواة يملن إلى ضم الحركات أخرى، لكن فالسفة ما بع
الليبرالية واالشتراكية والماركسية تحت جناح واحد، متغاضيات عن االختالف بينهن، ويعتبرن الحركات 

 .6المتطرفة مضادة لتلك الحركات على أساس أنها تعبر عن اختالف عن الفكر النسوي التدليدي

                                  
 .02تم التعريف بها في هذه الدراسة، ص  1
 .02تم التعريف بها في هذه الدراسة، ص  2
 .65ص )مرجع سابق(، ، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة،  3
 .1. ، ص)مرجع سابق(، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة،  4
5 ". New York and London: Rout Iedge 1988.Feminist Theory and the Philosophies of manAndrea Nye " 
6 ", Northeastern University press 1978.Fiminist ChallengesSee: Carol Pateman and Elizabeth Gross, ed " 
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 تتلخص مطالب االتجاه الليبرالي للنسوية في النداط التالية: مطالبه: أهم
 .1المطالبة بمنح فرص العمل للنساء كما للرجال -0
 .2السماح للنساء بالتعليم -7
 .3إنهاء التمييز والمساواة في األجور بين الجنسين -6
 .4افيةتغيير الدوانين المجحفة بحق النساء، االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثد -.
 .5حق التصويت للمرأة أسوة بالرجل -9
 .6حصول األمهات على حضانة األطفال -3
 .7تعديل قانون الطالق ومساواتها مع الرجل بحق الطالق -2

                                  
: " نمت فرص عمل المرأة في بادئ األمر في المجاالت التي كانت امتداداً لمبدانهن تشير سارة جامبل إلى نمو الفرص التي أتيحت للمرأة 1

ل و الطبيعي كأمهات وراعيات وهي: التدريس واألعمال الخيرية والتمريض وزيارة اإلصالحيات ودور الفدراء والعمل في المجالس المدرسية"، وتد
سب الهامة التي حصلت عليها المرأة ظهور الفرص الجديدة في الوظائف العامة أيضًا في تطور حصول فرص أخرى لعمل المرأة: "ومن المكا

 .97، ص 90ص  )مرجع سابق(،، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة، والكتابي ة"، يُنظر: 
ؤهلها لها قدراتها، فدالت: "فمن غير والتي نادت بأن من حق المرأة أن تحصل على كل ما ت ،Francis Wrightقالت فرانسيس رايت  2

 المجدي على اإلطالق تحديد قدرات النصف األكثر أهمي ة وتأثيرًا في نوعنا اإلنساني ألنه إذا لم يتم توجيهها نحو الخير فسوف تتجه نحو
 .737، ص .، العدد 5م، المجلد 0525الكويت،  –، مجلة عالم الفكر، وزارة اإلعالم دراسات نسائيةالشر"، يُنظر: إبراهيم، فتحية محمد، 

م(، وسمي باسمها، والمطالبة 02.2عام ) Seneca Falls" عدد في أمريكا مؤتمر وقادته المفكرة والكاتبة النسوية األمريكية سينيكا فولز  3
الب أخرى ذات فرص العمل، ومطوقد نتج عن تحرر المرأة حمالت لمساواة قانونية ومالي ة، وتكافؤ فيه بوضع حد للتمييز الدائم على الجنس"، 

 .91ص  )مرجع سابق(،، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسويةيُنظر: جامبل، سارة،  هدف مؤيد للتحرر،
مختصرة ألهم الدوانين المتعلدة بالمرأة في  ةكتابًا بعنوان: "خالص  Barbara Lee Smiteم ألفات باربارا لي سميت .029"في عام  4

م قامت بحملة للمناداة بحق المرأة المتزوجة بأن تكون لديها ذمة مالية مستدلة للتملك وعدد العدود، واستداللها 0293في عام اللغة"، و 
 .36ص   )مرجع سابق(،، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرالكردستاني، مثنى أمين، بالتصرف بمالها الخاص"، يُنظر: 

وق المرأة في الدرن التاسع عشر هو الحملة من أجل حق التصويت للمرأة الذي بدأ في الواليات المتحدة مع اجتماع "كان النضال الرئيس لحد 5
م، عندما منح إقرار التعديل التاسع عشر المرأة األمريكية حق التصويت، وقد تم تحديق أحد 0571م، واستمر عبر 02.2سينيكا فولز في 

، ترجمة. ويةالنظرية النسكيه، ويندي، كولمار، فرانسيس بارتكوفيسكي، على حق التصويت"، يُنظر:   م تم الحصول0571مطالبهن، وبحلول 
 .006، ص  )مرجع سابق(،عماد إبراهيم، 

كانت المرأة واألطفال تحت تبعية الرجل ومن ممتلكاته، وليس للمرأة حق الحضانة، "تمنح األمهات حضانة األطفال حتى سن السادسة عشرة  6
النسوية جامبل، سارة، م"، يُنظر: 0526م، ولم تمنح نفس السلطة الدانونية على األطفال لألمهات أسوة باآلباء إال في عام 0226ي عام إال ف

 .3.، ص )مرحع سابق(، ترجمة: أحمد الشامي، وما بعد النسوية
عة زنا المحارم لزنى، أما الزوجة فكانت مطالبة بإثبات واق"كان الوضع الدائم هو أن الزوج يستطيع أن يرفع دعوى على زوجته لتطليدها بسبب ا 7

م صدر قانون 0292أو تعدد الزوجات إلى جانب الزنا،" حيث إن "الرجل بحكم الدوانين الكنسية، يحرم عليه التعدد وزنا المحارم، وفي عام 
أوضاع المرأة بأن أضاف الدسوة والهجر إلى قائمة يحول اختصاص النظر في أمور الطالق إلى المحاكم، وقد أدى هذا الدانون إلى تحسين 

الظروف المشددة المبررة للطالق"؛ فبهذا الدرار منعت المحاكم حق التدخل في حال رفع أحد الطرفين طلب الطالق، وقد أضاف إلى المرأة 
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 : االتجاه النِّّسوي الماركسيالفرع الثاني
  سبب النشأة:

فهوماً مجرداً م للماركسية تاريخ طويل في تعهدها والتزامها بتحرير النساء، لكن نظراً الستخدام ماركس
عن العمل، وبسبب عدم أخذه باالعتبار مسألة العالقات الجنسية والدمع الذي تتعر ض له النساء، فدد وضع 
المرأة، من حيث المبدأ، في إطار العائلة ولم يميز بين الذكور واإلناث في هذا المجال، األمر الذي جعل 

تعلق قة العائلة باإلنتاج الرأسمالي وأهملوا مسائل هامة تالمفكرين الماركسيين بعده يركزون اهتمامهم على عال
قامت بمراجعة النظرية  0571بأوضاع النساء، وقد ترتب على ذلك أن انبعثت حركة نسائية ماركسية عام 

الماركسية، محاولة إجراء مواءمة بين هذه النظرية وبين الفكر النسوي المتعلق بالعالقات بين الذكور واإلناث 
 Zetkin Clara"1الجنس، وهذه المراجعة تكمن رؤيتها في أعمال المفكرات مثل: كالرا زيتكن "وبنظام 

 .2من ألمانيا

  الهتمامات:

هذا التيار يركز على الصراع الطبدي، وإلغاء الملكيات الفردية واإلطاحة بالرأسمالية؛ فهو في نضاله 
ية س على حق المرأة لكونها امرأة، ويددم حالً لدضلحدوق المرأة يركز على مطالب الطبدة العاملة جميعها ولي

 .3المرأة بأن تدمج في اإلنتاج، وتخرج من البيوت فدط

اقترحت المفكرات الماركسيات طرح موضوعات تخص النساء على جدول أعمال البيان الرسمي 
ي، ومن هذه تللحزب الشيوعي، والتحليل النظري السياسي وسياسة الحكومة الشيوعية في االتحاد السوفي

                                  
حمد الشامي، ، ترجمة: أة وما بعد النسويةالنسويجامبل، سارة، الحق في طلب الطالق من زوجها حال هجره لها، وقسوته في التعامل، يُنظر: 

 .2.، ص )مرحع سابق(
م صحيفة "المساواة" التي  0250م، أسست في عام 0292هي سياسية ألمانية يسارية، ومدافعة عن حدوق المرأة، ولدت عام  كالرا زيتكن: 1

ولذا كرمتها  فيها الشعب األلماني على مداومة الفاشية، كانت رأس حربة في النضال السياسي واالجتماعي في ألمانيا، ألدت وثيدة تاريخية تحث
 ، موقع مساواة )مركزكالرا زيتكن: الملتزمة بعمق بالنسوية الماركسيةم، يُنظر: 0566ألمانيا الشرقية بوضع صورتها على عملتها، توفيت عام 

 م.72/2/7102، تاريخ الدخول على الموقع: http://musawasyr.org/?p=17062دراسات المرأة( على الشبكة العنكبوتية، 
 .76ص  )مرجع سابق(،، األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربيالعزيزي، خديجة،  2
 ..5-57ص  )مرجع سابق(،، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرالكردستاني، مثنى أمين،  3
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الموضوعات: األعمال المنزلية عامة، ونموذج اإلنجاب الذي ينتج عنه غالبًا سلوك استبدادي يتبدى في 
 .1العالقات ما بين األفراد في العائلة وفي العالقات الجنسية

  النظريات:

وظيف تساهمت الحركة النسوية الماركسية مساهمة رئيسية في النظريات المتعلدة بتوزيع العمل وال
واألعمال المنزلية وسوق العمل، وكشفت مفكراتها في أعمالهن وتحليالتهن عن بعض الضعف في نظرية 
اإلنتاج الماركسية وصرحن بأن هذه النظرية أغفلت عملية التناسل رغم أهميتها، لكنها مع ذلك قدمت رؤى 

 .3 ي المعاصرفي المجتمع الرأسمال 2تتيح تطوير نظرية تهتم أكثر بالعالقات الجنوسية

  تاريخه وجذوره )فكر ماركس وإنجلز(:

ارتبط تاريخ النسوية الماركسية بماركس وإنجلز؛ فدد وعد ماركس وإنجلز المرأة العاملة بالتحرر إن 
خرجت من منزلها ولحدت باإلنتاج، "يُعنى االتجاه النسوي الماركسي أساسًا بالعالقات المتبادلة بين 

وية، وتمتد الجذور الفكرية لهذا االتجاه إلى نظرية إنجلز التي تذهب إلى أن  السلطة الرأسمالية والسلطة األب
األبوية قد نشأت اجتماعياً مع تطور نظام الملكي ة الخاصة؛ لذا فهي ترى أن  قهر المرأة آلي ة من آلي ات النظام 

تراكية العمل وكفاحها من أجل االشالرأسمالي، ولدد رأى إنجلز أن  رفع الوصاية عن المرأة مرتبط بخروجها إلى 
 .4التي تحرر كافة الطبدات والفئات التي تعاني من الدهر واالضطهاد

 االتجاه الماركسي الرافض لماركس وإنجلز: 
يُنتدد اتجاه ماركس وإنجلز الذي يعالج إهمال النظر للفروق والددرات الجسدية بين الجنسين في 

لنفسي يعانيان من قبل كل من ماركس وفرويد من تجاهل قضية النوع العمل "فالفكر الماركسي والتحليل ا
(Gender في أعمالهما؛ األمر الذي يترتب عليه انفصال هذا التيار عن الفكر الماركسي"، كما ينتدد )

على االتجاه الماركسي وضعية المرأة في العمل، حيث جعل تحرر المرأة مرتبطاً بخروجها للعمل، وألغى أولوية 

                                  
 ..7ص  )مرجع سابق(،، األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربية، العزيزي، خديج 1
 يدصد بالعالقات الجنوسية: العالقات الدائمة بين الذكور واإلناث على أساس نفسي واجتماعي. 2
" .Polity Feminism as Critique CambridgeSeyla Benhabib and Cornell Druscilla "يُنظر: 3

Press 1987. 
 .0..ص )مرجع سابق(، ، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسوية، جامبل، سارة 4
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آللي ات العمل كالرجل دون مراعاة لجنسها وأنوثتها؛ لذا تأتي المطالبة بدضية  تْ عَ ضِ خْ أُ ا في األسرة؛ فَ دوره
 .1النظر للجنس في العمل

فدد أدت مطالبهن  إلى انفصال التيار النسوي الماركسي والمتأصلة جذوره بماركس وإنجلز؛  وعليه؛
وإنجلز، "وقد ترتب على ذلك أن انبعثت حركة نسائية إلى ظهور االتجاه الماركسي الرافض لحلول ماركس 

م قامت بمراجعة النظرية الماركسية، محاولة إجراء مواءمة بين هذه النظرية والفكر النسوي 0571ماركسية عام 
، يدصر من ذلك العالقات الدائمة بين الجنسين على 2المتعلق بالعالقات بين الذكور واإلناث وبنظام الجنس"

 تماعية، وتناول فيه قضية المرأة واألسرة والجنس واإلنجاب.األسس االج

 تتلخص أهم مطالب االتجاه النسوي الماركسي في النداط التالية:  :3مطالبه

 التركيز على المطلب السياسي والدانوني، وتحديق المساواة الكاملة في الفرص.  -0
 سرة، والمعرفة.المشاركة في مجال الثدافة، والتاريخ، والفن، واالقتصاد، واأل -7
 العمل من أجل حل عملي في الدضايا األساسية لحصول النساء على الرعاية الصحية. -6
 تكافؤ الفرص في التوظيف والتعويضات، والتمثيل العادل في النظم السياسية والدانونية. -.
رعاية خدمات لحماية المرأة في إطار الزواج واألسرة، وتوفير الرعاية النهارية للعمل واألمهات األرامل، و  -9

 األمهات واألطفال.
إعادة تشكيل الدوانين المتعلدة باالغتصاب والتحرش الجنسي، والتوعية والحماية للنساء المعنفات، وتعليم  -3

 النساء األميات والمهاجرات.
أن النظام الماركسي، نظام نفعي برجماتي جعل المادة هي الهدف في الحياة  مما سبق يتبين

 .4عن الجانب المهم وهو: األسرة، التي هي النتاج األول في المنفعةاإلنسانية، وتغاضى 

                                  
 .27.ص )مرجع سابق(، ، ترجمة: أحمد الشامي، النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة،  1
 .76ص  )مرجع سابق(،، األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربيالعزيزي، خديجة،  2
3 al Hermeneutics: AFailure of Theoretical Nerve in See, J.D.H.Amador, Feminist Biblic

Journal of the American Academy of Religion, Vol.66, No.1.1998, Ibid, p.41-42. 
العالقة في النظام الماركسي الذي أهمل األسرة، تدول: "فالنشاط االقتصادي في  Kaite Youngeلدد انتددت الباحثة النسوية كيت يونغ  4

 الهذا النظام، هو إنتاج السلع والخدمات، أما إنتاج األطفال وتسهيل الحياة اليومية، والمحافظة على العالقات االجتماعية داخل البيت، ف عرف
 .0.5ص   )مرجع سابق(،، مدخل في نظرية النقد النسوي وما بعد النسويةيعتبر نشاطاً اقتصادياً"، يُنظر: بعلي، حفناوي، 
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كما يتضح أن نظرية االتجاه النسوي الماركسي؛ تعتمد على مبدأ أن المجتمع يتضمن بنيتين 
مسيطرتين هما: النظام الرأسمالي، والنظام األبوي؛ على األنظمة االجتماعية واالقتصادية، فدام االتجاه بتحليل  

 ا على ِحدة، ومحاربتهما بأدوات مختلفة، فكال النظامين يستغل  النساء ويضطهدهن.كل منهم

وفي ضوء تلك المداربات التي سعت الحركة إلعادة تشكيلها؛ حل  النظام االشتراكي محل الرأسمالي 
 .1استتحرر المرأة العاملة، وتضمن جميع حدوقه-كما يرى االتجاه النسوي الماركسي–والماركسي؛ فبه فدط 

 : االتجاه النِّّسوي االشتراكيالفرع الثالث

ظهور النساء االشتراكيات ينم  عن فشل التوجه الماركسي في تدديم مداربات إصالحية لوضع نشأته: 
المرأة في قطاع العمل؛ " فظهرت النسويات االشتراكيات نتيجة الستياء النسويات الماركسيات من تجاوز 

ي ووضع النساء األدنى، وترى االشتراكيات أن النسويات الماركسيات يعجزن الفكر الماركسي للتدسيم الجنس
عن تدديم أي تصور عن الكيفية التي يشغل بها األفراد بعض األماكن، ويعجزن عن تدديم تصور واضح 

 .2لألسباب التي من أجلها تخضع النساء للرجال، داخل األسرة وخارجها"

  

                                  
ي بوفوار: "فالتناسل كان يمثل قضية استعبادية للمرأة للحفاظ على النوع، استعبادها لوظيفة التناسل"، وبسبب اختزال وظيفتها كما تدول سيمون د

الجنس ، يفي هذا الدور "ُحرمت المرأة من العمل والتحرر، فكان تحريرها مرتبطاً باإلنتاج والتحرر من عبودية التناسل"، يُنظر: بوفوار، سيمون د
 . 90، د.ط، ص اآلخر

ر لكل النساء أن يتحررن يوماً ما فإن النظام الرأسمالي سينتهي ليحل محله النظام الشيوعي، وذلك، ألن في ظل الشيوعية لن يكو  1 أحد  ن"إذا قد 
ويات معهم"، ن  متسامسؤواًل عن أحد، أو معتمداً اقتصاديًا على اآلخر؛ فالنساء سيكن  اقتصاديًا مستدالت عن الرجال، وبناًء على ذلك سيك

 .02-03ص  مرجع سابق(،)، النسوية فكرها واتجاهاتهايُنظر: الفرج، نوره، 
 .69ص  مرجع سابق(،)، النسوية فكرها واتجاهاتهاالفرج، نوره،  2
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 الشتراكي: االختالف بين االتجاه الماركسي وا

  يتلخص االختالف بينهما في النداط التالية:

تؤمن النسويات االشتراكيات بأن التدسيم الجنسي والنظام الطبدي يلعبان دوراً أساسياً متساوياً في محاولة  -0
تفسير أي اضطهاد يدع على المرأة، بينما تؤمن النسويات الماركسيات أن النظام الطبدي في نهاية 

 .1سيراً أفضل لوظيفة المرأة ومكانتهاالمطاف يددم تف
االتجاه االشتراكي يُعنى باالضطهاد الجنسي، وبالظلم الطبدي الذي تعانيه المرأة العاملة والطبدة الكادحة  -7

بشكل عام، أما االتجاه الماركسي وبوعيه الستغالل الطبدة العاملة من قبل النظام الرأسمالي، وما تعانيه 
 جر الكامل للرجل.قع عليها وانتداص أجرها مدابل األهاد والظلم الواالمرأة بالذات من االضط

االتجاه االشتراكي هو الصوت المناضل الممتد منذ بزوغ النسوية الماركسية المناضلة ضد األنظمة وهي  -6
 .2الصورة النهائية المتحررة من الظلم الماركسي

 التالية:  تتلخص مطالب االتجاه النسوي االشتراكي في النداط مطالبه:

 .3تدويض مبادئ ماركس تجاه المرأة العاملة -0
المطالبة بإصالح الوضع الدانوني للمرأة، وما يضمن لها بعض الحدوق؛ في مجال التملك واالنتخاب،  -7

 .4وتوفير الرعاية لألمهات واألطفال من جانب الدولة، فضالً عن إتاحة وسائل منع الحمل لجميع النساء
 .5مل، ال على تغيير الفرد المكون لهذه المجتمعاتإحداث تغيير مجتمعي شا -6

                                  
 .02ص  المرجع السابق، 1
 ..7ص  )مرجع سابق(،، األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربيالعزيزي، خديجة،  2
اهمت الحركة النسوية الماركسية مساهمة رئيسة في النظريات المتعلدة بتوزيع العمل والتوظيف واألعمال المنزلية وسوق العمل"، لذا فدد " س 3

 ..7ص  )مرجع سابق(،، األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربيالعزيزي، خديجة، يُنظر: 
 .091ص   )مرجع سابق(،، سويةمدخل في نظرية النقد النسوي وما بعد النيُنظر: بعلي، حفناوي،  4
كما يدول هارمان: "بتحويل وحدة المجتمع االقتصادية، سيصبح االقتصاد البيتي الخاص فرعًا من فروع النشاط االجتماعي، وتغدو العناية  5

، سلسلة تعمل الماركسيةكيف باألطفال وتربيتهم من شؤون المجتمع، مما سيحرر المرأة من العمل المنزلي المرهق"، يُنظر: هارمان، كريس، 
 .20وحدة الترجمة، ص -الكتاب االشتراكي، العدد الرابع، مركز الدراسات االشتراكية
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 .1حرية اإلجها ض، ووجود حضانات تعمل بشكل يومي -.
 .2توفير لجان خاصة بالنساء، ومنظمات نسائية تعالج مشاكل المرأة االقتصادية -9
طالبن "بحرية اإلنجاب، المسؤولية الوالدية المشتركة، وتطوير مختلف أشكال المشاركة باإلنتاج  -3

ماعي، تدويم العمل المنزلي اقتصادياً، االنتباه إلى الخصوصية المعرفية النسائية، وإعادة كتابة التاريخ االجت
 .3وتدييم مساهمة النساء في صنع الحضارة"

 :مما سبق نخلص
أن الجامع المشترك بين الفكر الماركسي واالشتراكي، هو إثبات وجود واعتراف للفرد )اإلنسان( 

 جتمع، وأن الكل في جميع المجاالت متساوون.بددرته بتشكيل الم

 سبب نهاية االتجاه: 

م أطيح بأشكال الفكر والسياسة الناتجة عن النظرية الماركسية، والتي  0525بانهيار الشيوعية عام 
كانت قد تآكلت بسبب ما وجهته إليها البنيوية وما بعد البنيوية من ضربات قاصمة، لكن ذلك لم يحل دون 

ت ناجحة تابعة لليسار تتضمن أعمال مفكرات فض لن آراء هابرماس والنظرية النددية على نظرية ظهور نظريا
ما بعد البنيوية، وتركز جهد المفكرات على إعادة بناء الفكر االشتراكي ضمن سياق فكر ما بعد الحداثة 

  .4واستخدمن في تحليهن منهج التفكيك

                                  
م انعدد أول مؤتمر وطني لتحرير المرأة في كلية راسكن بأكفورد، ومن مطالبه: المساواة في األجور، والمساواة في التعليم 0521في فبراير  1

ترجمة:  ،النسوية وما بعد النسويةجامبل، سارة، لى مدار اليوم، والحرية في استخدام منع الحمل، يُنظر: والفرص، وإنشاء حضانات تعمل ع
 .31ص  )مرجع سابق(،أحمد الشامي، 

يف كلذا "امتلكت النساء كعامالت منظمات بشكل جماعي استدالالً أكبر وقدرة على النضال من أجل نيل حدوقهن"، يُنظر: هارمان، كريس،  2
 .20وحدة الترجمة، ص -، سلسلة الكتاب االشتراكي، العدد الرابع، مركز الدراسات االشتراكيةل الماركسيةتعم

 م.72/2/7102تاريخ الدخول على الموقع:  )مرجع سابق(،، الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربيالرحبي، مية، مدال:  3
سب، وإنما تعبيراً جديداً في الفلسفة النددية وهو أن الماركسية ليست فكراً علمياً مادياً فح يعتبر هابرماس أفضل مطور للنظرية النددية حين خلق 4

تابه كهي ندد مرتبط بالعدالنية، وكشف هابرماس عن عالقة الماركسية كندد بالفلسفة االجتماعية وفلسفة التاريخ، وقد القت آراؤه التي تضمنها  
سوية، ألنه تساءل عن الصورة المالئمة لخلق تشكيل عدالني وقابل للممارسة لنظرية اجتماعية تزيد من النظرية والتطبيق صدى لدى الحركات الن

 Rosemary Hennesy "Materialistوعي اإلنسان وتمكنه من إيجاد سبل لتحرر اإلنسان من أنظمة الدمع، يُنظر: 
Feminism and the Politics of Discourse" New York and London: Rutledge 1993. 
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ق ي بدأ بدافع نضالي نحو تحرر المرأة ومطالبته بحأن االتجاه النسوي الليبرالمما سبق يتبين 
المساواة، في األجور وفرص العمل، حتى انتهى إلى حق المشاركة السياسية للمرأة متمثاًل بحق التصويت 
)االقتراع( ، لذا يمكن لنا الدول "نسبياً": إن المطالبة بالحدوق في نطاق االتجاه الليبرالي انتهى بحق التصويت 

يسمى االتجاه النسوي الماركسي، الذي يمكن اعتباره  -بعد ذلك–، حتى ظهور اتجاه جديد م0571عام 
مناهضاً لالتجاه الليبرالي ومكمالً لمسيرته النضالية، لكنه قد وجد قصوراً وظلماً في حدوق المرأة العاملة والتي 

لن عمل والصناعة واإلنتاج، ويعلم يحررها هذا االتجاه؛ فأتى االتجاه الماركسي ليحرر المرأة في ميدان ال
 مساواتها مع الرجل في ذلك.

 : االتجاه النِّّسوي الراديكاليالفرع الرابع
  نبذة عنه:

-0531ترتبط هذه الحركة بالفكر النسوي والسياسة النسوية المتطرفة، وقد نشأت ما بين عاَمْي 
في  السياسات الخاصة بأوضاع النساء في شمال أمريكا، ونالت اعترافًا واسعاً؛ نظرًا لتأثيرها على 0521

الغرب، والتزمت المنتميات إليها إلى حٍد ما بأهداف االشتراكية، وقد طرحت هذه الحركة أسلوب فهم جديد 
للعالقات ما بين الجنسين عبر التاريخ، وعبرت مفكراتها عن تصوراتهن للدسمة الجنسية في العالم الفكري 

مفهوم البطريركية وجعلته في مركز الحوار الدائر حول التشكيالت االجتماعية الذي يسوده الذكورة، وأحيَـْيَن 
والعالقات ما بين الجنسين، وظل  السؤال األهم لدى هذه الحركة يماثل ما طرحته الحركات النسائية األخرى، 

 .1ويتعلق بالجنس، وبالعالقات الشخصية، والزواج، والعائلة، والعنف الموجه ضد النساء

 تتلخص عديدة االتجاه الراديكالي للنسوية في النداط التالية:  :عقيدته

أن النساء مدموعات دائماً باعتبارهن  إناثاً، وأن الدامعين هم الذكور، لذلك يجب ان تدرك سطوة الرجال  -0
وهيمنتهم وتفهم جيداً ويتعي ن أال تختزل إلى أي شيء آخر، كأن يُنظر إليها على أنها جزء من الهيمنة 

 أسمالية أو هيمنة الطبدة.الر 
أن نظام الجنوسة برمته الذي يصنف وفده الناس واألشياء والسلوك بعبارات تميز ما بين الذكورة واألنوثة  -7

 هو بناء اجتماعي، وال أساس له بالفروق الطبيعية بين الجنسين، وهدفه العام إلغاء دور الجنس.

                                  
 .79ص  )مرجع سابق(،، األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربيالعزيزي، خديجة،  1
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الدمع، ألنه النموذج الذي تدوم على أساسه األنواع أن قمع الذكور لإلناث له األولوية على كل أنواع  -6
األخرى من الدمع، وأن النظام األبوي هو أصل الدمع الذي تتعر ض له المرأة، وحتى تصل المرأة لحدوقها 
البد من تغيير هذا النظام والدضاء عليه، وأن التمييز بين الرجل والمرأة تبلور في العالقات الجنسية بينهما، 

ن الرجل وهي العالقة الجنسية بي–ن محاربة هذا التمييز باجتثاث الجذر الذي استند عليه فالبد إذن م
 .1، وخلق عالقات مثلية يكون الطرفين فيها متساويات-والمرأة

ركز هذا التيار على المجال الخاص باألسرة، واألدوار المنوطة بالمرأة، واعتبره سبباً في ترسيخ عالقة الدوة  -.
تمرارها، كذلك ركز على العمل السياسي كوسائل فاعلة في إعادة بناء العالقة بين الرجل بين الجنسين واس

والمرأة، ولتحديق التغييرات التشريعية والدانونية؛ من أجل الوصول إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
 .2في الخصائص والوظائف

 أثر االتجاه النسوي الراديكالي: 

ن نحاء كثيرة موج ه ضدهن  في أاً للنساء ألنها كشفت عن العنف المالراديكالية مالذ تعتبر الحركة النسوية -0
االغتصاب التي كانت ساكنة، وطالْبن بإيجاد مأوى للمغتصبات العالم، وأثارت مفكراتها أزمة 

 .3والمهاجرات
الصحية للنساء  ةكان للفكر الراديكالي فضل المبادرة في تعزيز المنظمة الصحية، ومن ثم  انبثاق الحرك -7

 .4التي جعلت شعارها "أجسامنا نفوسنا"
م، وارتبط به الفكر السحاقي 0531أث ر الفكر النسوي الراديكالي في كل فكر نسوي ظهر بعد عام  -6

الذي انتدد بشدة الزواج المغاير، وارتبطت به جماعات إيداظ الوعي التي انتشرت في أواخر الستينات 
 .5وأوائل السبعينات

                                  
قراءة في المنطلقات –النسوية من الراديكالية إلى اإلسالمية ، و عمرو، أحمد، .Sonya Andermahr, Op cit P: 182يُنظر:  1

سات ور في التدرير االستراتيجي الثامن، مجلة البيان والمركز العربي للدرا، بحث منشالفكرية " في األمة في معركة تغير القيم والمفاهيم"
 .0.3-0.9، ص 7100مصر، -اإلنسانية، الداهرة

 .070، مؤسسة الرشد الخيرية، د.ط، ص حقيقة الجندر وموقف اإلسالم منهالسروي، منى،  2
 .73ص  ،)مرجع سابق(، األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربيالعزيزي، خديجة،  3
 .73، ص المرجع السابق 4
 .Sonya Andermahr, Op cit P: 183يُنظر:  5
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 تتلخص أهم مطالب االتجاه النسوي الراديكالي في النداط التالية:  :مطالبه

قيام كيان نسوي نشط متمركز حول ذاته، نظرته مادية بحتة، يطالب بالمساواة المطلدة، وبإزالة العالقات  -0
 .1االجتماعية الدائمة على السيطرة األبوية

ن كل لتنعكف على نفسها، وتحرر جسدها م إثبات هوية النسوية الراديكالية وانعتاقها من قيود الرجل، -7
قيد، محاولة بذلك الدضاء على األسرة كأول قيد يحول عن تحررها، وبتعطي ألي صور االرتباط التي 

 .2قد تنشأ من خالل االرتباط مع الجنس اآلخر، كالحمل، اإلنجاب، األمومة، والزواج
أنها -في نظرها–ة وجميع البنى التي ترى إيجاد بصمة نسوية معرفية في جميع مصادر التعليم والثداف -6

اسُتبعدت منه، وكانت حكراً على الرجال دون النساء، ومثال ذلك: اللغة، الرموز، النصوص الدينية، من 
؛ فإعادة قراءة التاريخ والنص، هي ردة فعل للحراك 3خالل إعادة صياغتها وتفسيرها من وجهة نسوية

                                  
نا تيدول الربيعو:" إن هذا يدوم ويتوقف على قيام حركة نسوية نشطة وداعية لذاتها ولبعدها الوجودي خارج أطر االستهالك السائدة في مجتمعا 1

لي، ات االجتماعية، وليس مجرد المطالبة بتغيير المرأة فدط"، يُنظر: الربيعو، تركي عالمعاصرة وحركة من شأنها أن تعود إلى تبديل جذري للعالق
 .031م، ص 0559، 7لبنان، ط-، المركز الثدافي العربي، بيروتالعنف والمقدس والجنس في الميثولوجيا اإلسالمية

ة وهو من المكونات الرئيسة في الثداف –ا مفهوم األسرة وذُكر في موسوعة كامبريدج، مفهوم األسرة في ظل مطالب الحركة الراديكالية: "أم 
فدد تعر ض للهجوم من منطلق أن يعوق المساعي الجديدة لبلورة مفهوم الهوية االجتماعية للنوع  -األوروبية، حيث يأخذ شكل األسرة والنواة

Gender Identily ،ى ، ترجمة: إسماعيل عبد الغني، مند األدبيموسوعة كمبريدج في النق"، يُنظر: ك.نلووف، ك. نوريس، ج. أوزبورن
مصر،  –، المجلس األعلى للثدافة، الداهرة 5(، ج505عبد الوهاب، هاني حلمي، دعاء إمبابي، محمد هشام، العدد تسع مائة وتسعة عشر )

 .613م، ص 7119، 0ط
المرتبطة بين الجنسين لن يتحدق إال  األدوارلى :" إن الدضاء عShulamith Firestoneفايرستون  تدول الراديكالية النسوية شوالميت 2

الصطناعي  ابالدضاء على األدوار الثابتة التي يدوم بها الرجل والمرأة في عملية اإلنجاب، ومن هنا فإن منع الحمل والتعديم واإلجها ض ثم التلديح 
لنسوية وما اسين في مجال السلطة"، يُنظر: جامبل، سارة، كلها وسائل تساعد على تدليل التمييز البيولوجي ومن ثم الحد من التمييز بين الجن

 .92.ص )مرجع سابق(، ، ترجمة: أحمد الشامي، بعد النسوية
من  ةذكر فرانسيس أن :" الفكر النسوي في الدرن التاسع عشر وأوائل الدرن العشرين، أول مشاريع النسوية وهو األوضح في تحليل استبعاد المرأ 3

ة )التعليم، والحكومة، والكنيسةن والفنون، اآلداب،  والمهن(، وحذف المرأة من المعرفة المنتجة، وحرمان المرأة من السلطة  مواقع إنتاج المعرف
كمط لعة، بصرف النظر عن عرقها أو طبدتها؛ لذا فدد وجدت "فيرجينيا وولف" في فهرسة المكتبة البريطانية مجرد تاريخ مشوه عن النساء، 

بتفسيرات منحرفة بالددر ذاته عن المرأة في  Elizabeth Cady Stantonال، وتمسكت إليزابيث كادي ستانتون مكتوب من قبل الرج
( لستانتون؛ يحاول أن يستبدل بالدراءات الذكورية لنصوص الكتاب المددس Bible Women'sالكتاب المددس، والكتاب المددس للمرأة )
 ، 23 ص )مرجع سابق(،. عماد إبراهيم، ، تالنظرية النسويةفرانسيس بارتكوفيسكي،  قراءات نسوية"، يُنظر: كيه، ويندي، كولمار،
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ب؛ فتسللت النسويات داخل المؤسسة الكنسية، وتحديدًا في النسوي السترجاع دوره الحديدي المغي  
 .1قسم الدراسات الدينية لتعيد التصو ر حول دورها ومكانتها

أنه قد تستدعي هذه المطالب إلى االنفصال الكلي عن الواقع الذكوري، على عكس يتبين  مما سبق
 فكر وثدافة المجتمع الذكوري. الليبرالية والماركسية، التي كان انفصالها جزئياً ال يتغيب عنه

  

                                  
ة على يُوجدت حركة راديكالية داخل الكنيسة، وخاصة فيما يتعلق بالهجوم على أدوار النوعية، فدد عملت الحركة الراديكالية داخل الكنيسة الغرب 1

اليهودي يعد مصدراً اولياً  –هرت في الدوانين الثيولوجية )الالهوتية(، ونظراً ألن التدليد المسيحي إعادة النظر في األدوار التدليدية للمراة التي ظ
التأثير  اللفكر والثدافة الغربية؛ لذا فدد تشكلت النظرة الغربية للمرأة وباقي المؤسسات االجتماعية من خالل هذا التدليد، ويمكننا أن نلحظ هذ

لزواج والطالق ووسائل منع الحمل واإلجها ض، ويدعو هذا االتجاه الراديكالي إلى ندد العديدة الدينية وتحدي في اتجاهات عديدة كالجنس وا
عمل األكاديمي في التيار النسوي والمعظم التداليد المسيحية اليهودية التي يرون أنها تعمل على تدني وضع المرأة، يُنظر: ونيس، سامية قدري، 

، أعمال الندوة العلمية لمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بكلية : العولمة وقضايا المرأة والعملمصر، مجموعة بحوث في كتاب
 . ...م، ص 7116البنات، مصر، 
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 ية واإلسالمية()النسوية العربسوية في العالم العربي واإلسالمي المطلب الثاني: االتجاهات الفكرية للن

للكالم عن االتجاهات الفكرية للنسوية في العالم العربي واإلسالمي سوف نتحدث عنها في الفروع 
 التالية:

 : النسوية العربية األول الفرع
 أوال : جذور النسوية العربية

؛ من حيث بيةامتداد للحركة النسوية الغر عد  كثير من الباحثين أن حديدة مولد النزعة النسوية العربية 
تأصيله للكثير من تنظيراتها وأطرها الفكرية؛ "فارتبطت الحركات النسائية العربية بالحركات العالمية بهدف 

 .1تجذير التصورات واستمداد الدعم"

في ذلك محاولة التحرر عن طريق محاكاة النساء المضطهدات في الدول المستعمرة  السببولعل 
على نمط تحرر المرأة الغربية، نتيجة تأثرها بحركة االنفتاح واالحتكاك بالغرب، وهذا الدول يمكن أن ينطبق 

 على الحركات النسائية قبل منتصف الدرن العشرين.

جزءاً من نسويات العالم الثالث وبذرة أصيلة خرجت منه، حيث يُطلق  كما أن النسوية العربية تعد  
الغرب على النسوية في الدول النامية والمستعمرة في جنوب أفريديا وجنوب أمريكا "بنسوية العالم الثالث"، 

 .2ويدخل فيها ضمنياً نسوية الدول العربية في الشرق األوسط؛ لذا فهي ليست فكرة غريبة مستوردة

كما أنها   عربيفي العالم البعض الباحثات أن "النسوية العربية نمت حال ظهورها بذرة طبيعية  وترى
 .3جزء من الظاهرة العالمية"

                                  
ويورك، ي، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، األمم المتحدة، نالحركات النسائية في العالم العربيالتالوي، مرفت، ومجموعة باحثين،  1

E-ESCWA-ECW-2005-1 ،7119 00، ص. 
صيالً، أوافدت هذا الرأي الباحثة شيرين أبو النجا في قولها: " إن النسوية لم تكن دخياًل غربيًا على مجتمعات العالم الثالث، بل كانت جزءاً  2

ر: أبو وج النساء من العزلة المفروضة عليهن "، يُنظوالدليل هو انطالق الحركات النسوية مع انطالق المطالبة باالستدالل، وقد نتج عن ذلك خر 
، وجابر، 70، إصدار مؤسسة المرأة والذاكرة، مصر، العدد الثالث عشر، ص -مجلة غير دورية-، مجلة طيبةالنسوية المستحيلةالنجا، شيرين، 

م، ص 7115، العدد الثالث العشر، 0للكتاب، مصر، طالهيئة المصرية العامة المرأة العربية في المواجهة النضالية والمشاركة العامة، أحمد، 
.7. 

 .2.ص  )مرجع سابق(،المرأة العربية في المواجهة النضالية والمشاركة العامة، وجابر، أحمد،  3
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وربما تعود ثنائية الرأي إلى الزاوية التي ينظر لها كل رأي للنسوية "في إطار تواريخهم، وبرامجهم، 
 .1وسياساتهم"

 ية، توصلُت إلى النداط التالية:ومن خالل بحثي عن جذور النسوية العرب

( إلى الغرب؛ ألن أول مرة تداول فيها هذا Feminismتعود نشأة أيديولوجية مصطلح النسوية )  .0
 .2المصطلح كان في الواليات المتحدة األمريكية في العشر األوائل من سنوات الدرن العشرين

ن، ما هن  إال امتداداً وعلى اختالف تياراته –ن النزعة النسوية العربية في ستينيات وسبعينيات الدرن العشري .7
 .3للنسوية الغربية في أوائل الدرن نفسه من حيث األفكار والمطالب

ال يمكن تناول مدلول مصطلح النسوية العربية ومفهومه وسماته في العصر الحديث بالمفهوم الغربي،  .6
المفهوم واألدوات والتنظيرات لالختالف حول األسباب الدافعة لنشأة المصطلح، واالختالف حول 

المستخدمة في نهضة وتمكين المرأة العربية؛ والتي بنيت دراساتها على أصعدة مجتمع عربي يختلف كلياً 
؛ فالنسوية العربية كمصطلح 4ثدافياً ودينياً عن مجتمع النسويات الغربيات ومفاهيمهن وتنظيراتهن وأدواتهن

نظومة فكرية محللة، وتنظيرات مفعلة، وأهداف مسطرة؛ فإنها دخيل غربي مستوحى بعض األطر منه، وكم
 موظفة على الساحة العربية تحد ها الثدافة والدين والعرق وفق معطيات المجتمع عامة.

 ثانيا : نشأة مصطلح النسوية العربية وتطوره

                                  
مصر، د.ط، -، ترجمة: علي بدران، المركز الدومي للترجمة، الداهرةرائدات الحركة النسوية المصرية واإلسالم والوطنيُنظر: بدران، مارجو،  1

 .6.ص 
 .6.ص  المرجع السابق، 2
تدول إحدى الباحثات في المرأة والجندر: " إن النساء الالتي انخرطن في العمل السياسي وفي بعض األحزاب غبان النهو ض التحرري في  3

بن مفردات من عالمية التحررية؛ فاكتسأواسط الدرن العشرين، قد تعرفن على الحركة النسوية الغربية، من خالل تفاعل أحزابهن مع التيارات ال
لجندر ماذا اخطاب تيارات تلك النسوية، ولم تخُل أفكارهن من تأثيرات أفكار حركة المرأة الغربية في موجتها الثانية"، يُنظر: بيضون، عزة، 

 .777م، ص 7107، 0لبنان، ط-، دار الساقي، بيروتتقولين؟ الشائع والواقع في أحوال النساء
ارجو بدران: " ومن المهم أن نضع النسوية في إطارها المعرفي الصحيح، وفي زمانها، ومكانها، وفي الطبدة االجتماعية، وفي الجماعات تدول م 4

دومي ، ترجمة: علي بدران، المركز الرائدات الحركة النسوية المصرية واإلسالم والوطنالتي يحددها العرق والعديدة"، يُنظر: بدران، مارجو، 
 .6.مصر، د.ط، ص -مة، الداهرةللترج
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ي عام بظهر مصطلح النسوية لدى مناضالت تحرير المرأة في مصر؛ حيث ظهر ضمنياً في العالم العر 
م انبثق 0571-0231بعنوان نسائيات، وفي الفترة من  1م، في كتاب ملك حفني )باحثة البادية(0515

(، وفي الفترة الثانية أواخر العشرينيات Invisible Feminismفي المجتمع العربي النسوية المتوارية )
م حتى 0591ة، وفي بداية عام حتى نهاية الستينيات بروز حركة نسوية أهلية منظمة في بعض الدول العربي

الستينيات بدأت الدول العربية تكبح جماح الحركة دون الدضاء على استدالليتها أو المساس بعضواتها، أما 
؛ 2الفترة الثالثة، منذ السبعينيات حتى اآلن فدد شهدت إعادة انبعاث التعابير النسوية في بعض الدول العربية

كات النسائية في أوائل الدرن العشرين كما يؤرخها الكثير من الباحثين في الحر  وعليه، يعد  بداية ظهور الحركات
، وتطورت مراحلها ورؤاها حتى أصبحت في أواخر الدرن العشرين، ذات أطر وفكر منظم، ومحلل 3النسوية

 لوضع المرأة ومكانتها.

، لعل أهمها: ريق عدة قنواتولدد نُدلت أفكار وآراء ومدوالت النسوية الغربية إلى العالم العربي عن ط
البعثات العلمية التي كانت تُرِسل األكاديميين إلى دول الغرب فيتأثر بثدافتهم ويعود حاماًل ألفكارهم ناشراً 
لها، وكذلك من األعمال الذي قدمها رجاالت وشيوخ النهضة المثدفين العرب، والتي تعد  الحركات النسائية 

تدراطية يق تدليد العادات والتداليد والفكر الثدافي للشرائح االجتماعية شبه األرسنتاجاً لمطالبهم، وأيضاً عن طر 
 .4للثدافية الغربية ومسالكها

وقد تطورت النسوية العربية خالل ثالث فترات مر ت بها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اآلن، 
 وذلك على النحو التالي: 

                                  
 سيأتي التعريف بها في المبحث الدادم إن شاء الله. 1
 .2.-2.ص   )مرجع سابق(،، النسوية فكرها واتجاهاتهاالفرج، نوره،  2
يُنظر تاكر،  ،تدول إحدى الباحثات النسويات: " تستخدم حوالي عشرينيات الدرن العشرين لإلشارة إلى مجموعة كبيرة من األنشطة النسائية" 3

كتبة ، سلسلة العلوم االجتماعية، مفصول في التاريخ االجتماعي-النساء والنوع في الشرق األوسط الحديثجوديت، مارجريت مريوذر، 
 .0.7م، ص 7112األسرة، مصر، 

م، ص 7101، تونس-تاب، طرابلس، الدار العربية للكالموسوعة العربية لعلم االجتماعيُنظر: مجموعة من خبراء العرب في علم االجتماع،  4
25.. 

Univ
ers

iti 
Mala

ya



   37 

 

 (الفترة األولى: القرن التاسع عشر )عصر النهضة

م، والذي زاد فيها اختالط 0252على مصر سنة  1تزامنت هذه الفترة مع وصول الحملة الفرنسية
العرب بأوروبا، توسع انفتاحهم على ثدافاتها، كما تم  إرسال جمع من الصفوة الثدافية من طالب الجامعات 

شل الحملة الفرنسية الرغم من فواألكاديميين للدراسة في جامعاتها؛ فكثرت البعثات العلمية والتبشيرية، وعلى 
عسكريًا إال إنها أحدثت هزة عنيفة في المجتمع فكريًا وثدافيًا ودينياً؛ خاصة مع ما كان يعانيه العالم العربي 
حينئذ من تخلف وأمية وفدر، أدى إلى انبهار هؤالء المبتعثين بما عند الغرب من حضارة وثدافة وتددم 

ا إلى استلهام ما لدى الغرب للخروج من الركود والصعود نحو النهضة، تكنولوجي وعمراني وصناعي، ودعو 
وألن الغرب كان في أوج حديثه عن حدوق المرأة وضرورة مشاركتها في الحياة العامة للمجتمع؛ فدد صرف 

 .2هؤالء اهتماماتهم نحو موضوع المرأة على نفس النسق والخطوات

 أهم مطالب ومالمح النسوية في هذه الفترة: 

ترك ز االهتمام في هذه الفترة بالمرأة وقضاياها، وأُلحق بدضية النهضة، لذلك كانت حق التعليم للمرأة:  .7
المطالب تكاد ال تخرج على حق المرأة في التعليم، وقد كان هذا الحق محددًا بكونه: كل ما البد منه 

 .3دنةعضواً يليق بجماعة متم ألجل إتمام الواجبات األسرية والخصوصية بسهولة وإتدان، ويجعل المرأة
تركزت األفكار النسوية على الحديث حول حق المرأة في العمل؛ لكنه لم يكن حق المرأة في العمل:  .1

شامالً مطلداً كما هو في المراحل التالية، مع الدعوة إلى االختالط بين الجنسين من مبدأ أنه من مدتضيات 
المساواة بين الجنسين؛ إذ لم يكونوا مؤيدين بعد لهذه  ، وليس من منطلق-حسب رأيهم–التعلم والعمل 

 .4الفكرة؛ بل إنهم جذروا من محاولة تدليد المرأة للرجل

                                  
: هي حملة عسكرية قام بها نابليون بونابرت على مصر والشرق، وهدفت إلى قطع الطريق الذي يربط بريطانيا الحملة الفرنسية على مصر 1

شلت وأسفرت وات، لكنها فبمستعمراتها في الهند، وكذلك إلى استغالل مواردها في غزواته األوروبية، وقد استمرت هذه الحملة مدة ثالث سن
ناء للطباعة والنشر، ، دار سيالحملة الفرنسية في مصر: بونابرت واإلسالمعن عودة الدنوات الفرنسية إلى بالدها، للمزيد يُنظر: لورتس، هنري، 

 م.0559مصر، 
اإلسهام ، وعمار، تربة، 052-052ص  مرجع سـابق(،) ،تحرير المرأة من المسـاواة إلى حركات الجندر حركاتالكردسـتاني، مثنى أمين،  2

، مــــــوقــــــع أقــــــالم حــــــرة عــــــلــــــى الشــــــــــــــــــــبــــــكــــــــة الــــــعــــــنــــــكــــــبــــــوتــــــيــــــــة الــــفــــكـــــري والســـــــــــــــيــــــاســـــــــــــــي لــــلـــــمــــرأة الـــــعــــربـــــيــــــة إبــــــان الــــنـــــهضــــــــــــــــة
http://www.aqlame.com/article15163.html :76/2/7102، تاريخ الدخول على الموقع. 

 .09، 00م، ص0552، 0سوريا، ط-، دمشقحقوق المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضة، دار الطليعة الجديدةلي، ياسين، بوع 3
 .055ص  )مرجع سابق(،، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرالكردستاني، مثنى أمين،  4
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لم ُتطرح فيه قضايا مباشرة مناقضة لثوابت الدين ومسل ماته، ولم يتم نسبة  موقفهم من ثوابت الدين: .9
 .1التخلف الذي كان عليه حال المرأة إلى الدين

من الملفت للنظر بأن أبرز الدعاة لحدوق المرأة في هذه الفترة كانوا رجااًل، وغاب العنصر  نوع البارزين: .4
 النسائي فيها.

 الفترة الثانية: بدايات القرن العشرين
اختلف الباحثون في بداية هذه الفترة؛ فمنهم َمْن يرجعها إلى نهاية الدرن التاسع عشر الميالدي، 

م، والذي أحدث هزة كبيرة للمجتمع؛ .025ه "المرأة في الشرق" عام كتاب  2الذي أصدر فيه مرقص فهمي
ألنه ندل موضوع حدوق المرأة إلى ميدان المواجهة مع المعتددات اإلسالمية؛ إذ طرح في كتابه عدة أهداف، 
منها: الدضاء على الحجاب اإلسالمي، وإباحة االختالط بين الجنسين، وتدييد الطالق بوجوب وقوعه أمام 

 .3ضي، ومنع الزواج بأكثر من واحدة، وإباحة الزواج بين المسلمين واألقباطالدا

م، والذي دعا فيه المرأة العربية إلى اقتفاء 0511بينما يرجع البعض بدايتها لكتاب قاسم أمين عام 
حث بأثر المرأة الغربية، وسلك المسلك العلماني الليبرالي عند طرحه لدضايا المرأة، كما التزم بمناهج ال

االجتماعي الغربي، واستشهد بأقوالهم، كما أعلى من قيمة العلم، ودعا إلى ضرورة تحكمه في كل نواحي 
 .4الحياة، واالحتكام إليه عند اختالف العادات

 أهم مطالب ومالمح النسوية في هذه الفترة: 

اق بركب الحضارة االلتحأصبحت الكتابات في هذه الفترة تتجه نحو المناداة باالقتداء بالمرأة الغربية:  .7
الغربية، وجعل المرأة الغربية نموذجًا ُيحتذى به، كما أنها تناولت موضوعات لم ُتطرح من قبل، مثل: 
المساواة بين الجنسين في مرافق التعليم؛ بحجة أن ملكات الجنسين متساوية، والمساواة في الحدوق 

                                  
 .055، ص المرجع السابق 1
م، له عدة مؤلفات، من 0599--هـ.062م توفي عام 0221-هـ0722صراني، ولد عام هو محامي مصري، وكاتب قبطي ن مرقص فهمي: 2

 م..052صفحة، دار التأليف للطباعة والنشر،  .70أهمها: المرأة في الشرق، 
 .710ص  )مرجع سابق(،، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى حركات الجندرالكردستاني، مثنى أمين،  3
 .716-717ص  المرجع السابق، 4
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ليها ، والمساواة في الميراث، والتي دعا إ-رلمانحق االنتخاب والترشيح ودخول الب–السياسية والنيابية 
 .2، كذلك المطالبة بإصالحات قانونية في نظام األحوال الشخصية1سالمة موسى

بدأت المرأة في ميدان التأليف للدفاع عن حدوق المرأة؛ بعد أن كان األمر مدتصراً ظهور عناصر نسائية:  .1
من إصدار مجلة "بنت  3ذلك: ما قامت به درية شفيقعلى الرجال فحسب في الفترة األولى، ومن أمثلة 

النيل"، تدول مبينة هدفها من إنشائها: " كنت أهدف بمجلتي إلى تحديد المعالم في شخصية بنت النيل، 
وتكوين نماذج مشرفة للمصرية الجديدة .. المصرية التي تنافس نساء العالم كربة بيت نظيفة حكيمة مدبرة، 

خلصة، وكأم مستنيرة عطوفة حانية، وكسيدة مجتمع مثدفة رشيدة لها وجودها وكزوجة لطيفة وديعة م
، ثم ما لبثت أن قامت بإنشاء "اتحاد بنت النيل" ليضم نساء مصر من جميع الطبدات، 4وشخصيتها"

وكان الهدف األول من هذا االتحاد:" السعي لتدرير حدوق المرأة الدستورية والنيابة عن األمة لتمكنها من 
 .5فاع عن التشريع الذي يكفل هذه الحدوق"الد

نظمت المرأة نفسها في سبيل نيل حدوقها في االتحادات النسائية التي ظهرت في  توّسع دور المرأة: .6
تلك الفترة، وشاركت من خاللها في المؤتمرات العالمية التي تدرس وضع المرأة، كما زاد عدد مدارس 

م خرجت المرأة في مظاهرات لمناهضة االحتالل 0505ام البنات، ودخلت البنات للجامعات، وفي ع

                                  
م، عرف بدعوته إلى التجديد في اللغة واألدب، واألخذ بالثدافة العلمية واألفكار 0222هو مفكر عربي مصري، ولد عام  سالمة موسى: 1

االشتراكية، كما عمل في الصحافة، وأسس مجلة "المجلة الجديدة"، له عدة مؤلفات، من أهمها: نظرية التطور وأصل اإلنسان، توفي عام 
 .7.1م، ص 0557، 0لبنان، ط-، دار العلم للماليين، بيروتمعجم أعالم الموردالبعلبكي، منير، نظر: م، يُ 0592

 .719-.71ص  )مرجع سابق(،، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى حركات الجندرالكردستاني، مثنى أمين، يُنظر:  2
م، ينسب لها الفضل في حصول المرأة المصرية 0512مصر، ولدت عام باحثة مصرية، وإحدى رائدات حركة تحرير المرأة في  درية شفيق: 3

الحقوق م، يُنظر: حسني، سعيدة محمد، 0529على حق االنتخاب، لها عدة أعمال، من أهمها: مجلة بنت النيل، واتحاد بنت النيل، توفيت 
 .29، ص7107مصر، -، الدار الثدافية للنشر، الداهرة7312-7319السياسية للمرأة المصرية بين دستوَري 

 .29ص  )مرجع سابق(،حقوق المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضة، يُنظر: ياسين، بوعلي،  4
 .29ص  )مرجع سابق(،حقوق المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضة، ياسين، بوعلي،  5

Univ
ers

iti 
Mala

ya



   39 

 

اإلنجليزي، وتحول المسار في تلك المظاهرة إلى نزع المرأة للحجاب، وأول من ابتدأت ذلك كانت هدى 
 .2، ومن معها1شعراوي

بدأت في هذه الفترة لي  أعناق النصوص لتصبح صالحة لالستدالل عليها في كتابتهم  توظيف الدين: ..
ية لهم، ع، وإذا استعصت نصوصه على التفسير والتأويل استبعدوه أو بحثوا عن غيره ليعتمدوه مرجودعواتهم

نه لم تظهر رؤية فلسفية شاملة بديلة للدين تملك اإلطار التحليلي واألدوات ومع تلك المحاوالت إال أ
 .3التعبيرية الخاصة

 اآلنالفترة الثالثة: من خمسينيات القرن العشرين الميالدي حتى 
بدأت هذه الفترة الدول العربية تتحرر من االستعمار المباشر، ولم يرحل االحتالل الغربي إال بعد أن 
تمكنت ثدافته من العدول والدساتير والمناهج الدوانين، ويرجع اعتبار هذه الفترة فترة مستدلة عن سابدتها إلى 

والتي تخص -افة تياراتهابك–بيات الفكرية والفلسفية الحركة الثدافية النشطة التي قامت بترجمة الكثير من األد
قضية المرأة وتحررها على منظوٍر مغايٍر لما عليه اإلسالم، وهي التي قدمت للُكت اب العرب األساس النظري 

 في قضية المرأة يمك نهم من االسترشاد في قضية المرأة على ضوئه، ومن أبرز الكتب التي تُرجمت: 

 ، لسيمون دي بوفوار.كتاب "الجنس اآلخر" -0
 كتاب "االشتراكية والمرأة"، ترجمة جورج طرابيشي. -7
 كتاب "أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة"، لفريدريش أنجلز. -6
 كتاب" لينين والمرأة"، ترجمة: زينب نبوة. -.
 كتابا "الحب والحضارة" و"نحو ثورة جديدة"، لهربرت ماركوز. -9
 رفات.كتاب " الثورة الجنسية"، لبالوش هو  -3

                                  
من تددمت المظاهرات 0225ى محمد سلطان باشا، ولدت عام ناشطة اجتماعية في مجال الدفاع عن حرية المرأة، اسمها هد هدى شعراوي: 1

م وهي سافرة؛ لتكون بذلك أول فتاة مصرية تظهر من غير حجاب في مصر، بعد وفاة 0505النسائية التي قامت في الداهرة ضد اإلنجليز عام 
عدة مؤتمرات، كما أصدرت مجلة "المصرية"،  زوجها تفرغت لألعمال االجتماعية ومناصرة المرأة فأسست جمعية "االتحاد النسائي"، وعددت

م، 05.2وكانت لها كلمات وخطب ألدتها في المحافل ُجمعت في كتاب باسم "ذكرى فديدة العروبة" طبعت بعد وفاتها، وقد توفيت عام 
 .025م، ص 7110، 0لبنان، ط-، دار العلم للماليين، بيروتمعجم أعالم النساءيُنظر: التونجي، محمد، 

 .713-719ص  )مرجع سابق(،، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى حركات الجندرستاني، مثنى أمين، الكرد 2
 .712، ص المرجع السابق 3
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وقد تسربت أفكار الثورة الجنسية واليسارية المتطرفة من خالل هذه الكتب المترجمة، فانتشرت 
أجواء من الشك في الدين والديم، كما انتشر التبرج والسفور، وتسرب اإللحاد إلى عدول الناس، ونشأت قيم 

م بكونه خلف والرجعية، واتهجديدة بعيدة عن الدين، وعمت الفوضى، وتم وسم الدين والتداليد بسمة الت
 .1السبب في تخلف المجتمعات ودونية المرأة وما تعيشه من أوضاع

 أبرز مالمح النسوية في هذه الفترة:  -أ
انتدلت الدعوات النسوية في هذه المرحلة من مرحلة التأثر بنمط الحياة الظاهري والعملي للمرأة الغربية  -0

اراً ة وجعلها عديدة للمرأة في حركتها ووضعها؛ باعتبارها إطإلى مرحلة استلهام الرؤى الفلسفية الغربي
 تحليلياً بديالً عن الرؤية الدديمة التي اعتبرت رجعية وتدليدية. 

انتشر في بعض األدبيات الربط بين تحسين وضع المرأة أو تغييره وبين التغيير الشامل والجذري في قسم  -7
 ماعية، وبالتالي تحولت المطالبات في مسألة المرأة إلىالمجتمع، ونظمه االقتصادية والسياسية واالجت

 مطالبة راديكالية شمولية.
نتيجة للصراع االشتراكي/ اإلسالمي ظهر تيار ُسم ي "باالشتراكية اإلسالمية" حاول التلفيق بين االثنين؛  -6

في  رليخرج من ذلك بمنتوج وفكر إبداعي شمولي، يجمع بين الجديد واألصيل، وبين التراث والعص
، وقد قاموا أثناء طرحهم لدضية المرأة بلي أعناق النصوص عندما -كما يد عون–إطار فكري واحد 

 .2يشعرون بحرج من أحكام الدين اإلسالمي
زاد االهتمام بدراسة النوع "الجندر" حسب أطروحات الدراسات الغربية التي تتنكر لطبيعة األنثى  -.

 كل مجاالت الحياة.  وخصوصيتها، وتدول بالمساواة المطلدة في
وال يزال يُطرح مصطلح النوع إطاراً تحليلياً لدضية المرأة في بعض الدراسات النسوية، وبعض الندوات 
والمؤتمرات التي تعدد في الدول العربية بدعم وتشجيع من األمم المتحدة والمنظمات الدولية، كذلك نجد أن 

عمل  ماج الجندر في التنمية" والذي تعنيه هذه الخطط هو:الدول العربية جميعها تعلن عن تنفيذها لخطط "إد
تغيير اجتماعي شامل يدوم على تغيير الدوانين، والمناهج التعليمية، وبُنية األسرة وحجمها، ووظيفتها، وأدوار  

                                  
، 070-071م، ص0552، 0سوريا، ط-، دمشقحقوق المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضة، دار الطليعة الجديدةياسين، بوعلي،  1

 .701-712ص  )مرجع سابق(،، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى حركات الجندر، مثنى أمين، والكردستاني
 .707-701ص )مرجع سابق(، ، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرالكردستاني، مثنى أمين، يُنظر:  2
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كٍل من الجنسين، وعالقتهما، وفلسفة الحكم ووظيفته وفلسفة االقتصاد، وإعادة بنائها بناًء على التعريف 
 .1ديد للمرأة والرجل، وهو الجندرالج

 أبرز األفكار والشعارات التي قاموا بالتسويق لها في هذه الفترة: -ب
نه كرس دونية المرأة واستدلوا على ذلك: بدوامة وأ أن الدين هو السبب في تخلف المرأة واضطهادها،  .0

جانب  عدد الزوجات، إلىالزوج على زوجته، وبندصان حظ المرأة في الميراث، وندصان شهادتها، وجواز ت
تحيز الخطاب الدرآني للذكور دون اإلناث، كما أن الفده والفكر اإلسالميين فكر معاٍد للمرأة، واستدلوا 
على ذلك بإسرائيلياٍت وجدت في بعض كتب التاريخ والتفسير، أو أحاديث وروايات ضعيفة لم يتيسر 

بعض األحاديث الصحيحة بناًء على الهوى، ودعوا  لعلماء محددين أن يمحصوها في حينه، كما قاموا برد ِ 
 .2إلى أن يكون االجتهاد متاحاً بال ضوابطه األصولية المعروفة عند العلماء

الدعوة إلى المساواة المطلدة في اإلرث، وفي الطالق، وفي اإلنفاق على األسرة، والحياة الجنسية؛ والتي  .7
رتباطات الجنسية إذا كان الرجل حر اً، وحريتها في عدد تشمل منع الرجل من التعدد وحرية المرأة في اال

الزواج من دون ولي أو إشهار، والمساواة في السكن والسفر دون الحاجة إلى إذن الزوج أو ولي األمر، 
 .3والمساواة في حق الطاعة والنشوز بحيث يتوافق مع هوى المرأة ال مصلحة األسرة

ذكوري، ألنه قام بحسم عالقات الجنسين على أساس عالقات نظام الزواج ونظام األسرة نظام أبوي  .6
 .4الجنسين على أساس خضوع المرأة للرجل، وفددها حريتها واستداللها، وسلب حق تدرير المصير منها

الدعوة إلى الحرية الشخصية للمرأة في كافة المجاالت بحيث تكون للمرأة حرية مطلدة في العمل، وعدد  ..
في عفتها وجسدها، وفي اإلنجاب وعدمه، وفي تدرير مصير جنينها وإجهاضه،   العدود وفكها، والتصرف

 .5كل ذلك بحجة أن المرأة تملك جسدها

                                  
، والكردســـتاني، مثنى، وكاميليا 707، ص  ق(،)مرجع ســاب، حركات تحرير المرأة من المســاواة إلى الجندرالكردســـتاني، مثنى أمين، يُنظر:  1

، موقع اللجنــــــــة اإلســـــــــــــــالميــــــــة العــــــــالميــــــــة للمرأة والطفــــــــل على الشـــــــــــــــبكــــــــة العنكبوتيــــــــة الـجـنــــــدر الـمـنشــــــــــــــــأ والـمــــــدلـول واألثرحـلـمـي، 
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=3477102/ 2/.7ريخ دخول الموقع: ، تا. 

 .776-709ص )مرجع سابق(، ، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرالكردستاني، مثنى أمين،  2
 .772-.77ص  المرجع السابق، 3
 .761ص )مرجع سابق(، ، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرالكردستاني، مثنى أمين،  4
 .762ص )مرجع سابق(، ، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرأمين، الكردستاني، مثنى  5
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 الثاني: النسوية اإلسالمية الفرع
 أوال : نشأة المصطلح

أطلق مصطلح النسوية اإلسالمية في "بادئ األمر ومنذ تسعينيات الدرن العشرين على محاوالت 
ات في الفترة التي أعدبت الثورة اإلسالمية، انتزاع حدوق شرعية من داخل إطار المنظومة الناشطات اإليراني
 .2؛ فكان الهدف هو محاولة تدويض التفسيرات السابدة من داخل الشريعة نفسها1الفدهية الشيعية"

وقد تناول مباشرة هذه المهمة أكاديميات نسوي ات متخصصات في الدراسات الدينية في األعوام 
، على أساس أنه بديل إسالمي للنسوية الغربية، ولدد تناولن 3لحديثة في استخدام مصطلح النسوية اإلسالميةا

لمساواة النوع والعدل وكان عملهن األساس مثل فحسب اإلسالم على أساس أنه طريق أصلي وفطري طبيعي 
نحو  إلسالمية قد اسُتخدم علىمن سبدهن  الدفاع عن االنسجام بين اإلسالم والنسوية؛ فمصطلح النسوية ا

أكثر تحديداً لإلشارة إلى مجموعة صغيرة نسبياً من النساء الناشطات اإليرانيات، والالئي كان مطلبهن األساس 
تحسين عالقة أسلمة النوع، وذلك بصفة أساسية عبر الضغط ألجل اإلصالح الدانوني داخل الجمهورية 

 .4اإلسالمية

بحثه عن تاريخ استخدام مصطلح النسوية اإلسالمية بدوله:" إن أصول  ويشير الدكتور أحمد جاد في
وقد ارتبط ذلك بنشأة األدب الغربي م، 0551مفهوم النسوية اإلسالمية حديثة، وقد استخدم للمرة األولى عام 

 .5رين"شعن "المرأة واإلسالم" فالمواجهة الثدافية اإلسالمية مع النسوية تعود إلى مرحلة مبكرة من الدرن الع

                                  
، مجموعة بحوث في كتاب النسوية والدراسات الدينية، سلسلة ترجمات نسوية، ترجمة: رندة أبو النسوية والدراسات الدينيةأبو بكر، أميمة،  1

 .70-71م، ص 7107بكر، مؤسسة المرأة والذاكرة، 
، 0، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، طخارج السرب: بحث في النسوية اإلسالمية الرافضة وإغراءات الحريةجدعان، فهمي،  2

 .76م، ص7101
م"، يُنظر: الزعبي، 0557تدول زيبا مير حسني: كنت أول من استخدم مصطلح النسوية اإلسالمية، واستخدمتها عندما عدت إلى إيران في  3

، مجلة الروزنا، اتحاد المرأة األردنية، مطبعة فراس، األردن، ة اإلسالمية، حوار مع: أمينة ودود، زيبا مير حسيني، زينة أنورالنسويآمنة، ندوة: 
 .21م، ص 7107(، 00العدد الحادي عشر )

 .26-27م، ص 1157، 31، مجلة الدراسات اإلسالمية، عدددراسة نقدية مقارنة-المناهج النسوية في دراسة الدينجاد، أحمد محمد،  4
 .25ص  المرحع السابق، 5
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وتذهب الدكتورة أماني صالح في تعزيز ظهور الحركة الرافضة للحركات الغربية لمعارضتها الدين 
لى تسميته " ظهر في بداية التسعينيات ما اصطُلح عقولها:وتعاليمه المتمثلة في )حركة النسوية اإلسالمية( إلى 

شكالت العالم صبغة اإلسالمية، بدعوى ذاتية مبالنسوية اإلسالمية؛ كبديل عن النموذج الغربي، يصبغ نفسه بال
اإلسالمي والجذور الثدافية التي تنبثق عنها، باإلضافة إلى غلبة االتجاهات النسوية الراديكالية على مجمل 

 1الحركة النسوية"

 ثانيا : التعريف بالمصطلح

ق الصلة بين ، وتوثتعر ف النسويات العربيات مصطلح النسوية اإلسالمية بأنها "حركة عابرة للحدود
جميع المسلمات الساعيات إلى إعادة تعريف هويتهن على نحو يعتبرنه أكثر أصالة للحداثة لمتطلبات ديانتهن 

 .2وثدافتهن"

ألن  الكثير من النسويات المسلمات انضممن لهذا التوجه في العصر الحديث؛ فاتخذن من عصر 
ب سواء ساسب معطيات العصر، وإعمال العدل نحو تحديق األنالحداثة منهجاً لتغيير األدوار والثوابت بما ين

 .3و تجاه تدويض االجتهادات الدينيةتجاه الثدافة والمجتمع، أ

كما تُعر ف النسوية اإلسالمية بأنها " عنوان ترفعه النساء المسلمات المدافعات عن الحرية والمساواة، 
م ومواجهة كافة أنواع التمييز الموجودة في ثنايا الفهمن أجل كسب حدوقهن العادلة، السياسية واالجتماعية، 

فهن بذلك يرين أن التمييز الواقع على المرأة في المجتمعات المسلمة التي  .4الذكوري أليديولوجيا اإلسالم"
تجعل من النص الديني المرجعي ة لها؛ في براءته من االضطهاد الواقع على المرأة، وأن التمييز الدائم أساسه 

سير والتحيز الذكوري الخاطئ والمتسلط، لذا ترى أنه ال بُد  من تجديد الدين؛ بإعادة التفسير والفهم التف
 الجديد له من منظور النساء أنفسهن .

                                  
، دورية المرأة والحضارة: نشرة متخصصة في دراسات المرأة المسلمة، جمعية دراسات نحو منظور إسالمي للمعرفة النسويةصالح، أماني،  1

 .01-5م، ص 7111، 0المرأة والحضارة، مصر، العدد األول، ط
ددية، ق، مجموعة بحوث في كتاب: النسوية العربية رؤية نسوية جديدة أم استراتيجية لنيل الحقوالنسوية اإلسالمية: حركة نالدرامي، أمل،  2

 .67م، ص 7107، 0لبنان، ط-مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
 .051هـ، ص0.63، 0، مركز باحثات لدراسات المرأة، الريا ض، طالحريم العلماني الليبرالي مقاالت وقراءة فكريةالجهني، مالك إبراهيم،  3
على الشبكة العنكبوتية م، 73/6/7107، جريدة الوطن الكويتية، النسوية اإلسالميةسلطان، فاخر، مدال: 4

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=182375&yearquarter=20121 ،م.2/7102/.7 :تاريخ 
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الذي ارتضته الباحثة لشموليته المعنى والمغزى، ولتوضيحه األسباب  1ولعل تعريف النسوية اإلسالمية
ا ها التوجه، وهو ما ذكرته الباحثة النسوية أميمة أبو بكر، بدولها : " إنهواألهداف، واأليديولوجية التي يتبنا

استخدام الوعي النسوي بالتمييز ضد المرأة وبمسألة النوع االجتماعي )الترتيب  -في شدها األول –محاولة 
المجتمعات  و بين الجنسين لتأسيس طبدة مهيمنة وطبدة أدنى( لرصد الظواهر والمفاهيم التي تكر سها الثدافات 

االنتدال من الوعي بالمشكلة ونددها إلى االجتهاد في اإلصالح،  -في شدها الثاني–كجزء من الدين، ثم 
وطرح البدائل متمثلة في إنتاج قراءات رشيدة للمصادر اإلسالمية خالية من انحيازات النوع، وفيها تفعيل لرسالة 

 .2إلنسانية المساوية للنساء والرجال"اإلسالم األصلية، أال وهي تطبيق العدل والكرامة ا
أن النسوية اإلسالمية هي امتداد للنسوية العربية في أفكارها وطموحاتها مع إسداط  نخلص مما سبق:

هذه األفكار على النصوص الدينية ومحاولة إعادة تفسيرها بفهم جديد من منظور نسوي، كما أنها حراك 
على الساحة اإلسالمية إلمكانية تسويغ وتمرير قضاياهن، بهدف نسوي بزعامة نسوية إسالمية تطرح رؤاها 

 .3إقامة قوانينهن المبنية على أسس شرعية بمفهومهن الخاص

                                  
شكك في مدى صحة نسب مصطلح النسوية إلى روحة لدى هذا االتجاه، وإن كنت أأتفق مع الباحثة في نوعية األفكار والموضوعات المط 1

وافدة معها ها؛ فإن كانت متمن خالل البحث والدراسة من خالل موافدة أفكاره للشريعة اإلسالمية او مخالفته ل"اإلسالمية"، الذي سيتبين لي 
 ة اإلسالمية فيالشريعاإلسالمية"، وإن خالف  ةفال أرى باسًا بأن يكون المصطلح كما ذهبت إليه الباحثة النسوية وغيرها من باحثات "النسوي

 تها له.نهجه مع مخالف ومبادئها ومسلماتها فأرى المسمى المناسب "النسوية المتأسلمة" أي التي تنسب نفسها لإلسالم ظناً منها إتباع
النسوي  اتجاهات وتيارات في البحثأبو بكر، أميمة، وإصالح جاد، إعداد وتدديم: جين سعيد المددسي ورفيق رضا صيداوي ونهى بيومي،  2

مرأة مركز دراسات ال، Arab Feminism: A Critical View، مجموعة بحوث في كتاب: النسوية العربية رؤية نددية اإلسالمي المعاصر
 . 622العربية وتجمع الباحثات اللبنانيات، ص 

تدول الباحثة النسوية زيبا مير حسيني: " بحلول التسعينيات كانت هناك عالمات واضحة على تكو ن وعي جديد، وأسلوب جديد في التفكير،  3
فت بعض أشكال وفي مصادر مشروعيته، ولدد ُوصوخطاب خاص بالنوع االجتماعي "نسوي" في تطلعاته ومتطلباته، مع كونه "إسالمياً" في لغته 

هذا الخطاب الجديد بمصطلح "النسوية اإلسالمية" وهو نوع من االقتران يؤرق كثير من اإلسالميات وبعض النسويات العلمانيات، يجد هذا 
ليسا معها على أنهما متدابالن و  الخطاب مالذًا في اتجاه جديد في الفكر الديني اإلصالحي يجمع بين مفهوم اإلسالم والحداثة ويتعامل

في كتاب: نريد  ، مجموعة بحوثنحو تحقيق المساواة بين الجنسين: قوانين األسرة المسلمة والشريعةمتضادين"، يُنظر: حسيني، زيبا مير، 
، 0صر، طم-، الجيزةPromotion Team-34المساواة والعدل في االسرة المسلمة، مجموعة باحثين، ترجمة: آمال عبد الهادي، 

 .93م، ص 7100
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 الفصل الثاني

 أبرز رموز وجهود "النسوية"

 تمهيد:
ن يْ في الدرنَـ  في العالم العربي واإلسالمي رموز النسويةسل طت الباحثة الضوء في هذا الفصل على أبرز  

تفصيل  ومن ثم   دولية،التفاقيات االمؤتمرات و العالنات و اإل جهودهم فيأبرز مع بيان اسع عشر والعشرين، الت
مييز اتفاقية الدضاء على كافة أشكال التالتي هي موضوع الدراسة: هذه االتفاقيات  أخطرأهم و  الحديث عن

 ويشتمل على مبحثـَْين: ".ضد المرأة المعروفة باسم "سيداو

 
 أشهر من كتب عن "النسوية" وأبرز رموزهاألول: المبحث ا

 أبرز رموز النسوية في الدرن التاسع عشرأشهر و  المطلب األول:
 أبرز رموز النسوية في الدرن العشرينو  أشهر المطلب الثاني:
 

 أبرز جهود "النسوية"المبحث الثاني: 

 اإلعالنات، والمؤتمرات، واالتفاقيات الدولية المطلب األول:
 التعريف باتفاقية الدضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ب الثاني:المطل
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 المبحث األول

 هاأبرز رموز و  "النسوية"أشهر من كتب عن 

 تمهيد:
مر ت " النسوية" برموٍز في العالم الغربي ومن ثم  العربي أسهموا في بناء الفكر النسوي، ولم تدتصر  

لتي تطالب بالحدوق، بل تعداه إلى رجال رفعوا لواء النسوية، ودافعوا عنها عبر النسوية على نوع "األنثى" ا

  التاريخ، وفي هذا المبحث سأتعر ض ألهم رموز النسوية وأفكارهم ونتاجهم الفكري والعملي في مطلبَـْين:

 أبرز رموز النسوية في الدرن التاسع عشرأشهر و  المطلب األول:
 ز النسوية في الدرن العشرينأبرز رمو أشهر و  المطلب الثاني:
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 1أبرز رموز النسوية في القرن التاسع عشرأشهر و المطلب األول: 

 :أشهر من كتب عن النسوية في القرن التاسع عشر -أ

 رفاعة الطهطاوي:  .7
م، يعتبر رائد النهضة الفكرية الحديثة في مصر، وقد تلدى 0210عالم وصحفي مصري، ولد عام 

 مل تحصيله في فرنسا، وقف حياته على تعريف أبناء عصره على قيم التفكير العلميالعلم في األزهر، ثم أك
الحديث المستمدة من الغرب، له عدة مؤلفات، أشهرها: تعريب الدانون المدني الفرنسي، وتاريخ قدماء مصر، 

 .2م0226توفي عام 

تحديد وتعدد الزوجات، و  وكان إسهامه في هذا المجال قائم على الدعوة بجرأة لدضايا تعليم الفتاة،
، يدول في كتابه "تخليص اإلبريز في تلخيص باريز" متحدثاً عن عادات الفرنسيين 3الطالق، واختالط الجنسين

في اختالط الرجال بالنساء، نافيًا أن يكون االختالط والتبرج داعيًا إلى الفساد، أو دلياًل على التساهل في 
رتهم على نسائهم ال ِعر َض لهم في ذلك؛ حيث إن العر ض يظهر في هذا العر ض: "وال يُظن بهم أنهم لعدم غي

المعنى أكثر من غيره؛ ألنهم وإن فددوا الغيرة، لكنهم إن علموا عليهن شيئًا كانوا شر الناس عليهن، وعلى 
أنفسهم، وعلى من خانهم في نسائهم، غاية األمر أنهم يخطئون في تسليم الديادة للنساء، وإن كانت من 

 .4محصنات ال ُيخشى عليهن شيء!"ال

كما عاد ليؤكد في كتابه أن أسباب الفساد ال تعود إلى االختالط أو تكش ف المرأة وسفورها، إنما 
منشأ الفساد من التربية والعالقة بين الزوجين في قوله: "إن وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء ال يأتي من  

بة الحسيسة والتعود على محبة واحد دون غيره، وعدم التشريك في المحكشفهن أو سترهن، بل التربية الجيدة و 
 .5وااللتئام بين الزوجين"

                                  
بذة نلم تتناول الدراسة جميع الرموز في الدرنَين التاسع عشر والعشرين؛ لعدم اختصاصها بالموضوع المعني، ولذلك اهتم  الفصل األول بإعطاء  1

 ة.عامة عن النسوية من حيث األفكار واالتجاهات؛ وبناًء عليه سلط المبحث التالي الضوء على بعض أبرز رموز النسوي
 .723م، ص 0557، 0لبنان، ط-، دار العلم للماليين، بيروتمعجم أعالم الموردالبعلبكي، منير، يُنظر:  2
 .70ص )مرجع سابق(، ، المرأة في منظومة األمم المتحدةقاطرجي، نهى،  3
 .617ط، ص مصر، د.-، كلمات عربية للترجمة والنشر، الداهرةتلخيص اإلبريز في تلخيص باريزالطهطاوي، رفاعة،  4
 .616 المرجع السابق،  5
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 أحمد فارس الشدياق:  .7
م، اعتنق اإلسالم وتسمى بأحمد، أصدر صحيفة .021أدبي ولغوي وصحافي لبناني، ولد عام 

ى الساق من أهمها: الساق عل الجوائب، وألحق بها مطبعة اهتمت بنشر كتب التراث الدديم، له عدة مؤلفات،
 .1م0222فيما هو الفارياق، والجاسوس على الداموس، توفي عام 

، وقد استفاد قاسم أمين 2يُعدُّ من أوائل الداعين إلى إعطاء المرأة حريتها، وذلك قبل دعوة قاسم أمين
 .3من فكرة تفسيره الكيد عند النساء وأنه ناتج عن جهلهن، حيث قام بالتوسع فيها

  طرس البستاني:ب .6
م، ُعد  أحد أبز أعالم النهضة العربية الحديثة، له 0205لغوي وموسوعي وصحافي لبناني، ولد عام 

 .4م0226عدة مؤلفات، منها: محيط المحيط، ودائرة المعارف، توفي عام 

  فرنسيس مراش: ..
اسع عشر، له م، أُعتبر من أبرز أعالم النهضة في الدرن الت0263هو أديب عربي سوري، ولد عام 

 .5م0226عدة مؤلفات، من أبرزها: غابة الحق، ومشهد األحوال، ورحلة إلى باريس، توفي عام 

كان من الرائدين في إثارة موضوع المرأة بصفته مددمة أولى لتحر رها، واتبع ذلك بالتطبيق؛ إذ دعم 
 .6رغبة أخته في متابعة تعليمها في لبنان

 قاسم أمين:  .9

                                  
 .795م، ص 0557، 0لبنان، ط-، دار العلم للماليين، بيروتمعجم أعالم الموردالبعلبكي، منير، يُنظر:  1
؛ وبخاصة -حسب زعمه –م، دعا إلى تعليم المرأة وتحريرها من التداليد 0239هو قا ٍض ومصلح اجتماعي مصري، ولد عام  قاسم أمين: 2

ثارت دعوته لهذا ضجة كبيرة في مصر والبلدان العربية، ورد عليه الكثير موجهين له شتى التهم، له عدة مؤلفات، من أهمها: تحرير الحجاب، فأ
م، 0557، 0لبنان، ط-، دار العلم للماليين، بيروتمعجم أعالم الموردالبعلبكي، منير، م، يُنظر: 0512المرأة، والمرأة الجديدة، توفي عام 

 .33ص 
حقوق المرأة في الكتابة العربية منذ ، بوعلي، ، وياسين71ص )مرجع سابق(، ، المرأة في منظومة األمم المتحدةنظر: قاطرجي، نهى، يُ  3

 .02ص مرجع سابق(،) عصر النهضة، 
 .019م، ص 0557، 0لبنان، ط-، دار العلم للماليين، بيروتمعجم أعالم الموردالبعلبكي، منير،  4
 .77.م، ص 0557، 0لبنان، ط-، دار العلم للماليين، بيروتمعجم أعالم الموردمنير،  البعلبكي،يُنظر:  5
-فرانسيس www.alawan.org، موقع األوان على الشبكة اإللكترونية: فرنسيس مراش رائد العقالنية والتنويريُنظر: عزيزة، طارق،  6

 .76/2/7102على الموقع  رائد، تاريخ الدخول-مراش
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جتماعي مصري وأحد مؤسسي الحركة الوطنية في مصر وجامعة الداهرة، ولد كاتب وأديب ومصلح ا
م، وكتاب المرأة الجديدة 0255م،  أصدر كتابَين وهما: تحرير المرأة عام 0512م وتوفي عام 0236عام 
م، طالب فيهما بتحرير المرأة العربية؛ فدد انصرف بدعوته نحو تحديث وضعها على نمط المرأة 0510عام 
ة، وربط تددمها بينها وبين تددم المرأة في األمم الغربية، وأن المجتمع العربي لن يرتدي وينهض ويساير الغربي

التددم إال بتحرير المرأة، ألنها األساس في كل شيء، ونهضتها نهضة المجتمع؛ فاعُتبر قاسم أمين في هذه 
ر، وحرية العدل، وحرية به الليبرالي بحرية الفكالفترة قبطان الحرية الليبرالية في قضية تحرير المرأة؛ فتميز خطا

التحديث في النصوص والدوانين، التي يجب أن تخضع وتواكب متطلبات العصر الحديث، وأن يستفاد من 
 الغرب في عوامل تددمهم ورقيهم.

انطلق من فكر ومنهجية قاسم أمين التوجهات النسوية ذات التركيب األيديولوجي في أطره وتحليالته، 
حو تحرير المرأة، والمطالبة الَجمعي ة بحدوقها، وبنظرة حداثية تحمل منهجية قاسم أمين في تحريره للمرأة، ن

مغايرة للسابدين عنه، وخاصة بعد صدور كتابه )المرأة الجديدة(؛ فدد "كان فيه أكثر جرأة في طرح أفكاره 
مرأة مستنداً في ح؛ فدعا فيه إلى التحرر الكامل للومواجهة المحافظين الذين استدبلوا كتابه األول بالندد والتجري

؛ فكانت أقوال قاسم أمين المدود األول لظهور كثير من 1ذلك إلى العلوم والفكر االجتماعي األوروبي"
 المؤسسات التي تطالب بتحرير المرأة من الحجاب والمساواة مع الرجل في التعليم والعمل والحدوق والواجبات.

  

                                  
 .72ص  مرجع سابق(،)، الحركات النسائية في العالم العربيالتالوي، مرفت، ومجموعة باحثين،  1
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 سالمة موسى:  .3
م،  0592م، وهو رائد االشتراكية المصرية، ومن أول المروجين ألفكارها، وتوفي عام 0222ولد عام 

كان دائماً يدعو المرأة إلى أن تكون شريكة للرجل وزميلة له، ال لعبة يلهو بها، فهي إنسان وبالتالي لها جميع 
جتماعية ، بل يجب أن تخرج للحياة االالحدوق اإلنسانية التي للرجل، وليس ألحد أن يختار لها طريدة حياتها

 .1لتعمل؛ ألن البيت أصغر من أن يستوعب كل إنسانيتها وعدلها وقلبها ونشاطها

 :أبرز رموز النسوية في القرن التاسع عشر -ب
 عائشة التيمورية:  .7

م، شاعرة أديبة ولدت، نظمت الشعر بالعربية والتركية والفرنسية، نشرت مداالت 02.1ولدت عام 
 .2 م0517حف، ولها ديوان اسمه: حلية الطراز، وكتاب: نتائج األحوال، وتوفيت في مصر عام في الص

م بنشر أول مدال بالعربية تحدث فيه عن وضع المرأة المتدني وعن حدها في 02.5قام في عام 
 .3التعليم والتحرر، ويذكر أن الله لم يعِط المرأة العدل والفهم عبثاً؛ ولذا البد من تعلمها

 نب فواز: زي .7
م، أديبة مؤرخة، ولدت بالشام وتعلمت في اإلسكندرية، أشهر كتبها: الدر المنثور 0231ولدت عام 

في طبدات ربات الخدور، وكان كتابها مساهمة في النهضة النسوية، وهو من خير ما كتب وألف في تراجم 
 .4م.050النساء، ولها ديوان شعر، وروايات أدبية، توفيت عام 

 ي: هدى شعراو  .6
م، من رائدات الحركة النسوية المصرية، ولدت في مصر، وأسست االتحاد النسائي 0225ولدت عام 

م، وهو أول اتحاد يطالب بحدوق المرأة، مثلت المرأة المصرية في المؤتمرات الدولية، أول من 0576المصري 

                                  
 .006ص )مرجع سابق(،حقوق المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضة، يُنظر: ياسين، بوعلي،  1
، .م، ج 7101، 0مصر، ط-المصرية لنشر المعرفة والثدافة العالمية، الداهرة ، الجمعيةالموسوعة العربية الميسرةيُنظر: مجموعة باحثين،  2

 .7051ص 
حقوق ، بوعلي، ، وياسين711ص  )مرجع سابق(،، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى حركات الجندرالكردستاني، مثنى أمين، يُنظر:  3

 ..0ص )مرجع سابق(،المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضة، 
 .0236، ص .ج مرجع سابق(،)، الموسوعة العربية الميسرةيُنظر: مجموعة باحثين،  4

Univ
ers

iti 
Mala

ya



   22 

 

تعديل قوانين ياسية، طالبت بم، وطالبت بالمساواة بين الجنسين في التعليم والحدوق الس..05رفعت الحجاب 
 .1الطالق وتعدد الزوجات

م، 0505كانت أول مصرية تلدي بالحجاب، وتخرج سافرة، كما قادت مظاهرة نسائية لدعم ثورة 
م، وقد استطاع هذا االتحاد أن يحدق بعض 0576وكان لها الفضل في إنشاء االتحاد النسائي في مصر عام 

 .2سنة 03لسن زواج الفتاة إلى المطالب، منها: وضع الحد األدنى 

تـَبَـن ت عدة قضايا ومن ضمنها: قضايا النساء، مثل: تعليم والحدوق السياسية، وإصدار قانون لألحوال 
 .3الشخصية يحد من تعدد الزوجات ويجعل الطالق بيد الدضاء

بسبع سنين،  اومن أهم المطالب التي نادت بها هدى شعراوي في محفل إحياء باحثة البادية بعد وفاته
مساواة المرأة بالرجل في مناهج التعليم، وإصالح الدوانين العملية للعالقات الزوجية تنتدد فيها تعدد الزوجات، 

 .4وفي الطالق ترى فيه أن يكون بأمر الداضي، ومساواة المرأة بالرجل في الحدوق المدنية والشرعية

ت داليد اجتماعية وليست من الشريعة؛ فذهبورأي هدى شعراوي في الحجاب كرأي قاسم أمين، تعد ه ت
أن الحجاب رمز مادي حاجز عن مشاركة المرأة في النهو ض والتددم الذي يطلبه المجتمع، وأنه ثدافة توالدت 
على المرأة يجب التصدي لها، ومواكبة المرأة الغربية في تددمها، وكانت ترى أن حرية المرأة ومساواتها في 

، ومما تدوله في شأن الجمود العلمي 5ان سفورها بذلك الزٌم للحصول على هذا الحقالحدوق السياسية واقتر 
الذي يدف النداب حاجزاً عنه: " إن النداب كان من أكبر العوامل التي أدت إلى بداء المرأة في درجة من العلم 

م 6ال متأخر عنها وال متددم" عليه  والتحرر الذي حصلت؛ فالمرأة برأيها إذا ارتدت النداب لن تحصل على التدد 
 المرأة الغربية.

                                  
 .6.56، ص 2ج مرجع سابق(،)، الموسوعة العربية الميسرةيُنظر: مجموعة باحثين،  1
 .22ص  )مرجع سابق(،حقوق المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضة، يُنظر: ياسين، بوعلي،  2
 ...ص  مرجع سابق(،)، الحركات النسائية في العالم العربيت، ومجموعة باحثين، التالوي، مرف 3
مصر، -، ملتدى المرأة والذاكرة، الداهرةالنسائيات: مجموعة مقاالت نشرت في الجريدة في موضوع المرأة المصريةناصف، ملك حفني،  4

 .777-771م، ص 0552، 6ط
 ، 7106مصر، د.ط، -نداوي للتعليم والثدافة، الداهرة، مؤسسة همذكرات هدى شعراويشعراوي، هدى،  5

 .021ص 
 .020، ص المرجع السابق 6
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م؛ وهي على متن 0577بعد عودة هدى شعراوي في رئاسة وفد مؤتمر النسائي الدولي في روما 
الطائرة، وكان من ضمن الركاب سعد باشا زغلول، وقد دار بينهما الحديث في موضوعات متنوعة؛ إذ تدول 

؛ فاحتكاك هدى شعراوي بالغربيات 1لى رفع الحجاب"هدى: "وقد بدأ يهنئني على توفيدي في الوصول إ
المتحررات واإلعجاب بأنماط تحررهن، قادها للتنازل عن المسل مات والثوابت الشرعية بحجة عرقلتها عن التددم 

 والحضارة المنشودة.

 ملك حفني ناصف )باحثة البادية(:  .4
تها ها مداالت في الجريدة جمعم، كاتبة، شاعرة، خطيبة، اشتغلت في التعليم، ول0223ولدت عام 

 .2 م0502في كتاب بعنوان: النسائيات، ولها كتاب: حدوق النساء، وتوفيت بالداهرة عام 

أنشأت االتحاد النسائي التهذيبي، أُعلن فيه برنامجه للنهو ض بالمرأة المصرية، وطالب بجعل التعليم 
 .3لطالق والزواج بإذن من المحكمةإلزامياً للبنات ومجانياً لغير الدادرات، كما طالب بجعل ا

فباحثة البادية تشاطر رواد التحرير في وجوب عمل المرأة، وتدييد الطالق، والتعدد، وترى أن السفور 
ضر نفسه إذا  إن في خروجنا بغير حجاب ال يالسليمة فال مانع منه؛ فتدول: " إذا اقترن باألخالق العالية والتربية

على غاية الكمال، وأظن هذا مستحياًل، أو بعيد الحصول؛ فإذا حصل التمازج  كانت أخالقنا وأخالق رجالنا
 .4وكان على هذا الشرط فال اعترا ض لي عليه"

وأما رأيها في مسألة التعدد، فتدول: "وال أعذر الرجل يتزوج مرتين إال إذا تعذر عيشه هنيئاً مع زوجته 
للمال، مفسدة لألخالق، مفسدة لألوالد، مفسدة األولى؛ فالتعدد مفسدة للرجل، مفسدة للصحة، مفسدة 

 .5لدلوب النساء"

 نبوية موسى:  .1

                                  
 .055، ص المرجع السابق 1
 .66.2، ص 2ج مرجع سابق(،)، الموسوعة العربية الميسرةيُنظر: مجموعة باحثين،  2
مصر، د.ط، -لي بدران، المركز الدومي للترجمة، الداهرة، ترجمة: عرائدات الحركة النسوية المصرية واإلسالم والوطنيُنظر: بدران، مارجو، 3

 .67ص 
مصر، -ملتدى المرأة والذاكرة، الداهرة ،النسائيات: مجموعة مقاالت نشرت في الجريدة في موضوع المرأة المصريةناصف، ملك حفني،  4

 ..3م، ص 0552، 6ط
 .22-22ص )مرجع سابق(، ، موضوع المرأة المصريةالنسائيات: مجموعة مقاالت نشرت في الجريدة في ناصف، ملك حفني،  5
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، مربية مصرية، انتددت برامج التعليم في مصر بعنف، فصلت عن عملها؛ فأنشأت 0251ولدت عام 
م، وتوفيت 0512مدارس بنات األشراف، وأصدرت مجلة الفتاة، أول مصرية تحصل على شهادة البكالوريا 

 .1م0590عام 

م، 0515ترى أن الحجاب "فرضته الدواعد األخالقية األبوية، وقد رفعت الحجاب عن وجهها عام 
مع التزامها بالعباءة ووشاح الرأس حتى يسهل غزوها للمجال العام، ولم تخرج نبوية عن أعراف الفصل بين 

 .2الجنسين

ية، وفي لرجل والمرأة الطبيعوتذهب نبوية موسى بدول من سبدها من رواد التحرير في مسألة مساواة ا
حدوقهما وواجباتهما؛ فالمرأة والرجل متساويان في العدل والذكاء، إذا وجهت لهم نفس التربية؛ فترى مساواتهما 

الرجل: في شأن مساواة المرأة ب في التعليم، وضرورة إقحام المرأة في مجال العمل في الفضاء العام، ومما قالته
داً، الفرق بين عدل الرجل والمرأة مادامت تربيتهما مختلفة، وْلَنْسَع إلى تعليمهما تعليماً واحفال يغر نا ما نراه من "

 .3محصورة" إال في أمور تناسليةلنعرف أنهما كباقي الحيوانات ال يختلفان 

وتتفق نبوية موسى مع رواد التحرير، في أهمية التجديد الديني، وندد سوء التأويل وفهم ألفاظ ومعاني 
درآن الكريم، فتدول: "أخطأ العرب في فهم الدرآن نفسه فأو لوه بما شاءوا، وصادف هذا التأويل هوى في ال

 .4النفوس فاتبعوه على بعده عن الصواب"

 أبرز رموز النسوية في القرن العشرينالمطلب الثاني: 

  :5نظيرة زين الدين .0

                                  
م، 7101-هـ0.60، 0مصر، ط-، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثدافة العالمية، الداهرةالموسوعة العربية الميسرةيُنظر: مجموعة باحثين،  1

 .6692، ص 2ج
 .26المركز الدومي للترجمة،د.ط، ص-رجمة: علي بدران، الداهرة، ترائدات الحركة النسوية المصرية واإلسالم والوطنيُنظر: بدران، مارجو،  2
 .26م، ص 7112، 0، دار الهالل، مصر، طالمرأة والسلطةموسى، نبوية،  3
 .9.-..، ص 7107مصر، د.ط، -، هيئة الكتاب المصرية، الداهرةالمرأة في الفكر العربي الحديثسالم، أحمد محمد،  4
مارات العربية اإل-، مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبيالجهاد من أجل العدالة-، النسوية اإلسالميةحثينللمزيد عنها يُنظر: مجموعة با 5

 ..0م، ص7107، 0المتحدة، ط
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م كانت من األوليات 0572في عام م، و 0523م، أديبة سورية لبنانية، توفيت عام 0512ولدت عام 
في بالد العرب أو اإلسالم بنيل شهادة البكالوريا، الفرع العلمي، وقد ألدت في العام نفسه محاضرة في تفضيل 
السفور على الحجاب، كان لها كذلك نشاط كبير في الحركة النسائية في بيروت؛ وبخاصة في االتحاد النسائي 

لفتاة والشيوخ" اربية، ومن أهم مؤلفاتها، كتاب: "في توجيه النهضة النسائية الع العربي، الذي كان له أثر بالغ
م؛ حيث 0572و"السفور والحجاب"، وذلك في معر ض االحتجاج على األحداث التي وقعت في دمشق عام 

 ُمنعت النساء من الخروج دون حجاب، وقد دافعت نظيرة زين الدين في "الفتاة والشيوخ" عن حق المرأة في
التفسير والفده، وعدم االكتفاء بأن تكون موضوعاً لهما فحسب، وكان كتابها اآلخر "السفور والحجاب" أكثر 
إثارة وتأثيراً، وقد ذكرت فيه أنها رجعت إلى الدرآن الكريم، والسنة النبوية، واطلعت على جميع التفاسير فلم 

اب كما هو معروف اليوم تحرمه الشريعة تجد إجماعًا في موضوع السفور والحجاب، وذهبت إلى أن الحج
 .1اإلسالمية

تدعو نظيرة زين الدين إلى تحرر المرأة العربية على نمط المرأة الغربية؛ فتدول: "نرى في بالد السفوريين، 
حيث نشط العدل من عداله، ونالت المرأة حريتها، ونرى رقيهم فنعتدد كما يعتددون: أن رقيهم، وقد أفلتوا من 

 .2داليد؛ إنما ولدته حرية المرأة"ربدة الت

وترى أن أول مراتب الرقي بالمرأة سفورها وخلع حجابها؛ فتدول: " أول درجة من سلم الرقي هو 
؛ فمذهبها في الحجاب مجرد رموز تداليد اجتماعية وافدة على 3السفور، ألن الحجاب يورث األمة الشلل"

 حجاب.اإلسالم، وتددم المرأة الحديدي يكمن في خلع ال

–إن  األصول التي بـََنت نظيرة زين الدين عليها مسألة الحجاب والدعوة للسفور هي مراجع الشريعة 
نيين على مذهب الس –؛ فتدول: "إن أصول الدين أربعة: الكتاب، والسنة، واإلجماع، ثم الدياس -كما تدعي

؛ فُترِجع حجي ة السفور 4الرسول" ، أنه ليس في كتاب الله وسنة نساء-على مذهب الشيعيين –والعدل -عندنا

                                  
 .79/2/0271، تاريخ الدخول على الموقع: www.marefa.org، متاح على موقع معرفة نظيرة زين الدينيُنظر:  1
 ..9م، ص7101، 0لبنان، ط-، شركة المطبوعات، بيروتالسفور والحجابزين الدين، نظيرة،  2
 .99-.9ص  )مرجع سابق(،، شركة المطبوعات، السفور والحجابزين الدين، نظيرة،  3
 .6.ص )مرجع سابق(، ، المرأة في منظومة األمم المتحدةقاطرجي، نهى،  4
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إلى مبدأ االستحسان والرأي المجرد، وإلى يسر الدين وسماحته، "ألن التأويل واالستحسان يجب أن يوجها 
 .1إلى التيسير الذي يريده الله، ال إلى التعسير؛ فهذا ما يريده الرسول ويدتضيه العدل"

ن ذلك، طى مطالبها بالسفور والحجاب، إلى أبعد موفي كتاب نظيرة زين الدين )الفتاة والشيوخ(، تتخ
"إذ تدعو إلى اختالط الجنسين، فالمسلمات أيام النبي وفي آخر الدرن السادس للهجرة كن  يجتمعن في 

؛ فالناظر لكتاَبي نظيرة يرى جرأتها في الرد على أقوال الفدهاء المستندة 2المجالس؛ فاجتماعهن يزيدهن أدباً"
ا أحياناً ؛ فتحرص على إبراز نظرتها واختالفه-على حسب رأيها–والتي تديد حرية المرأة للنصوص الشرعية، 

 مع كبار األئمة، كالترمذي مثالً وغيره.

 أمينة السعيد:  .7
م، اشتغلت باألدب، وتميل في كتاباتها إلى 0505األديبة والروائية والصحفية المصرية، ولدت عام 

رات في لدت العديد من المحاضحواء"، ووكيلة لندابة الصحفيين، أمجلة "مناصرة المرأة، عملت رئيسة تحرير ل
مصر وسوريا، كما أن لها عدة مداالت وقصص نشرت في الصحف والمجالت المصرية، ومن أهم مؤلفاتها: 

 .3م0559نساء عاريات، ومشاهداتي في الهند، توفيت عام 

رم نه يحستهزاء بالحجاب، واالدعاء بأواال قامت من خالل مجلتها "حواء" بالتهجم على اإلسالم،
 .4المرأة من حدوقها

 نوال السعداوي:  .6
م، وهي أديبة مصرية، وقاصة، وروائية معاصرة، لها كتابات جريئة، وآراء قد يتعذر 0561ولدت عام 

على سيدة أن تعالجها، حضرت عدة مؤتمرات، نشرت قرابة عشرين كتابًا في مجاالت متعددة، منها: المرأة 
 .5لجنس، والوجه العاري للمرأة العربيةوا

                                  
 .6.ص المرجع السابق،  1
 .6.ص  السابق، المرجع 2
 .6.م، ص 7110، 0لبنان، ط-، دار العلم للماليين، بيروتمعجم أعالم النساءيُنظر: التونجي، محمد،  3
 ..7ص )مرجع سابق(، ، المرأة في منظومة األمم المتحدةقاطرجي، نهى،  4
 .023ص)مرحع سابق(، ، دار العلم للماليين، معجم أعالم النساءيُنظر: التونجي، محمد،   5
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ناجمة عن ثدافة ذكورية وجدت امتداداتها  ى أن الفوارق بين المرأة والرجلتؤكد من خالل كتبها عل
على طول تاريٍخ حضاري طويل قام على نكران الغرائز؛ وبالتالي فال فوارق حديدة بين المرأة والرجل، وترى أن 

 ي التكوين من الرجل من خالل استشهادها الدائم بالبيولوجيا.األنثى هي األصل وأنها أقوى ف

كما أنها ترى أن أصل األبوة واألمومة طارئة، وفي محاولتها إبطال حجة من حجج تعدد الزوجات 
 تزعم أن المرأة أقوى جنسياً من الرجل.

كيل علم إلى تش-كما يشي خطابها–كذلك فإنها ومن خالل كتبها ومداالتها تسعى سعيًا حثيثًا 
للجنس يهدف إلى تحرير المرأة والرجل من التداليد واالضطهاد والتشويه والتجاهل لحديدة الجنس لذلك 
ُعرفت بحديثها الجريء عن العالقات الجنسية، ولكثرة اهتمامها بالموضوع الجنسي َشبهت كتبها بأرشيف 

ي المتعة ين؛ بل إنها تدترح أشكااًل فاللذة الجنسية، إذ أنها ال تطالب بتبديل جذري للعالقات بين الجنس
 .1-كما تدول–الجنسية يدرها العلم 

 

 فاطمة المرنيسي:  ..
م، وهي كاتبة نسوية، وعالمة اجتماع )سوسيولوجية( مغربية، ونسوية علمانية، تركز 05.1ولدت عام 

تدود كفاحاً في  ما أنهافي كتاباتها على اإلسالم والمرأة، وتحليل تطور الفكر اإلسالمي والتطورات الحديثة، ك
إطار المجتمع المدني من أجل المساواة وحدوق النساء، لها عدة مؤلفات باللغة الفرنسية واإلنجليزية والعربية، 
منها: ما وراء الحجاب، وأحالم النساء الحريم، تدوم دراستها عن المرأة بالبحث الدؤوب في الدرآن والسنة 

تعدد وجهات نظر المؤرخين والمفسرين، محاولة بذلك ربطها بالسياق  عن آيات وأحاديث؛ لتبين من خاللها
التاريخي، لتثبت عدم فاعليتها للتطبيق في العصر الحالي، كما أنها تنطلق في كتاباتها من مفاهيم اشتراكية 

 .2وتتبنى المساواة المطلدة

                                  
حركات تحرير المرأة ، والكردستاني، مثنى أمين، 1.ص مرجع سابق(، ) ،المرأة في منظومة األمم المتحدةيُنظر كاًل من: قاطرجي، نهى،  1

الخطاب النسوي المعاصر قراءة في خطاب نوال السعداوي ، الربيعو، تركي، .0.-06.ص  )مرجع سابق(،، من المساواة إلى الجندر
 .2/7102/.7، تاريخ الدخول على الموقع: www.nizwa.comوقع مجلة نزوي على الشبكة اإللكترونية ، موفاطمة المرنيسي

حركات تحرير المرأة من ، والكردستاني، مثنى أمين، 1.ص )مرجع سابق(، ، المرأة في منظومة األمم المتحدةيُنظر كالً من: قاطرجي، نهى، 
  ..70ص  )مرجع سابق(،، اة إلى الجندرالمساو 
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التراث  الدؤوب في ببحثهاو تعد  من أبرز النسويات النشطات التي ُعرفت بدراستها عن المرأة "
اإلسالمي من النصوص واآليات واألحاديث، من أجل تبيان تعدد وجهات نظر المؤرخين والمفسرين، ومحاولة 

؛ فتطمح المرنيسي لتدويض 1ربطها بالسياق التاريخي وإثبات عدم فعاليتها للتطبيق في العصر الحالي"
 اسبت تاريخية النص في وقت نزوله.التفسيرات السابدة، وعدم مالءمتها للعصر الحديث، وإن ن

تدوم المرنيسي بتأسيس أيديولوجية نسوية، ترتكز على المرجعية الدينية، تستخرج منه تأوياًل جديداً 
للنصوص، وترفض التفسيرات السابدة له، لعدم مناسبتها لتطورات العصر، وتعظ م المرنيسي من دور العدل 

صوت الدوى المغلوبة أو المهمشة وأن يدوم بتفكيك خطابات  وحرية الرأي؛ فعلى "العدل أن يلتفت إلى
المؤرخين الددماء لكي يكشف عن استراتيجيات الحذف والتصفية تجاهها، ألنها قد تكون مضادة للخط 
السائد، أو لأليديولوجيات المسيطرة، ونعتدد أن الخطاب الموج ه للمرأة والمناقش لوجودها المجتمعي هو من 

لتفات في خاصته خاصة وأن أية بنى إنسانية اجتماعية هي دائبة التغير وليست ثابتة ودائمة، مطلوبات هذا اال
فكل عنصر وبنية هو خاضع لدوانين التحول بوتائر متباينة؛ فالمجتمع بنية متحركة متحولة، والتاريخ يصنعه 

اه، ولم تكن اإلنتاج وقو البشر، ولكن ضمن ظروف موضوعية موروثة تفرز تشكيالتها االجتماعية على قاعدة 
قضية المرأة من منطلق تصوراتها الفكرية أو االجتماعية إال تمظهرات لتشكيالت اجتماعية تصنع التاريخ وفق 

 .2عالقات اإلنتاج وقواه"

إن المهنة الممنهجة التي تدوم عليها أطر فاطمة المرنيسي هي إعادة قراءة التجارب الفكرية والسياسية 
لمرأة، وفي واقعها عبر السياق التاريخي وعبر الراهن، طارحة السؤال المهم المتعلق بإعادة التي نظرت إلى ا

إنتاج المأزق نفسه في المساحة والمسافة ما بين الفكر كتصور ذهني فلسفي، وبين التطبيق المفتر ض أن يكون 
المنتجة  صفه األداةن النهضة ال يمكن أن تبنى بغير عدل ناهض بو المحك الحديدي للفكر، على قاعدة أ

للفكر الذي سيدود المرحلة التاريخية من مددمات إلى نتائج ملموسة؛ فترى المرنيسي أن النظر في المفاهيم 
واألحكام المفسرة من الدرون الوسطى ما تزال سائدة وكأنها حدائق أزلي ة، وأنه يمكن تفسيرها باتجاه تددمي 

 .3؛ بل من التسلط الذكوري وهيمنة مفاهيمه المدصية للمرأةإنساني، إن دونية المرأة ليست من اإلسالم

                                  
 .1.ص )مرجع سابق(، ، المرأة في منظومة األمم المتحدةقاطرجي، نهى،  1
 )مرجع سابق(، التأسيس لفكر نسوي: تجربة فاطمة المرنيسي اختيارا  دودين، رفيدة،  2
 ()مرجع سابق، التأسيس لفكر نسوي: تجربة فاطمة المرنيسي اختيارا  دودين، رفيدة،  3
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وفي شأن المساواة بين المرأة والرجل تنكر المرنيسي الفروق بين الجنسين، وأن ما هو موجود في 
المجتمع من تمييز إنما هو نتاج ثدافة المجتمع، وأثر دور البيئة والتربية على النشء؛ فالفوارق بين الجنسين 

ض مع الرسالة اإلسالمية التي تحث على المساواة بين المؤمنين كمساواة مطلدة بحيث إن اإلسالم أمٌر "يتناق
 .1بين المؤمنين إال بدرجة الدوامة"-مبدئياً –ال يميز 

 أسماء بارالس:  .9
م في باكستان، أستاذة باكستانية في جامعة إثيكا في نيويورك، ورئيسة قسم 0591ولدت عام 

رئيسة كرسي سبينوزا من كلية العلوم اإلنسانية في جامعة أمستردام في هولندا عام السياسة، وشغلت منصب 
م، مختصة أيضًا في قضايا الجندر والنساء وتفسير الدرآن، وهي ال تشك في قدسية الدرآن ولكنها 7112

معات تتطالب بتفسير متحرر بعيد عن سلطة العلماء الذكورية، وهذه هي الخطوة األولى في الطريق إلى مج
 .2، من أهم مؤلفاتها: النساء المؤمنات في الدرآن-حسب رأيها –أكثر ديمدراطية 

كار حد احتاألحكام والمعامالت، وليس من حق أالدرآن الكريم عندها هو المرجعية الدينية لجميع 
كالم الله؛   يفهمه وتأويله، لذا تعتدد بأن المشكلة ليست في الدرآن، وال شك في كون الدرآن كالماً مددساً أ

فالمشكلة هي التفسير غير المناسب للدرآن؛ فصلب المشكلة من وجهة نظرها ليس في النص نفسه، كما هو 
الحال عند الكثير من الباحثين النسويين؛ ولكن في كيفية تناول اإلنسان له في الفكرة والمضمون، يدول 

وليس من المستحب أن يكون هناك إجماع  عن هذا المعنى: "أعتدد أنه من المستحيل 3الباحث فضل الرحمن
شامل، أن يكون لدينا قراءة واحدة للدرآن؛ فأسماء بارالس ال تعتدد أن التسليم بفكرة أن الدرآن نصاً مددساً 

                                  
 .63ص  )مرجع سابق(، الحجاب الجنس كهندسة اجتماعية ءما وراالمرنيسي، فاطمة،  1
/brls-sm-lslmy-lmfkr-m-hwrhttps://ar.qantara.de/content-، مدال على الشبكة العنكبوتية أسماء بارالسيُنظر:  2

lkl-mslm-lhq-fy-tfsyr-lqran :7102/ 79/2، تاريخ دخول الموقع. 
م(، كان أستاذاً لمجمع البحوث اإلسالمية بالجامعة اإلسالمية العالمية 0522ت -م0505فضل الرحمن: باحث ومسؤول تربوي باكستاني ) 3

في جامعة  ألدنىالواليات المتحدة األمريكية، وكان أستاذاً للفكر اإلسالمي في لغات الشرق بإسالم آباد، ثم أجبر على ترك الجامعة وهاجر إلى ا
ديث: مقدمة المترجم في كتاب اإلسالم وضرورة التحشيكاغو، من مؤلفاته: اإلسالم وضرورة التحديث، اإلسالم والنبوة، يُنظر: فضل الرحمن، 

 .7م، ص0556، 0إبراهيم العريس، دار الساقي، مصر، ط، ترجمة: نحو إحداث تغيير في الثقافة التقليدية
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سوف يحل جميع المشاكل، وأنه سوف يعيش المجتمع بسالم وبسعادة، هذا ليس صحيحاً، ألن لدى الكل 
   .1ل مسلم قراءة وتفسير الدرآن"جميعاً سياسة التفسير؛ فمن حق ك

لذا، ترى البرنيسي الحاجة لتحدي سلطة العلماء، ألن ليس من حق أي أحد أن يدول إنه هو فدط 
الذي يفهم الدرآن، وهو فدط الذي يحدد المعنى الديني؛ فهناك مؤسسات قمعية يجب تفكيكها، وأن تغييراً 

دها المسلمون كتابهم المددس وكيفية فهمهم لدينهم، عن جذرياً يجب أن يحدث في األسلوب الذي يتناول به
 .2يكون هناك ديمدراطية جدية

 

 أمينة ودود:  .3
م في ماريالند األمريكية، أستاذة مشاركة في قسم الدراسات الدينية والفلسفية 0597ولدت عام 

أويل الدرآني حول التبجامعة فرجينيا، مؤلفة ومحاضرة في موضوعات المرأة واإلسالم، اشتهرت خاصة بمؤلفها 
البديل والنتدادها لنظرية المساواة بين الجنسين العلمانية في عمل عنوانه )بحثاً عن مساواة جنسية إيمانية من 

 .3وجهة نظر اإلسالم(، ومن كتبها: الدرآن والمرأة

ت هكان لها سهم في قراءة النصوص الشرعية، وإعادة صورة المرأة الحديدية في اإلسالم، التي ُشو 
على أيدي النظام البطريكي؛ فتزاول أمينة ودود مهام عملية االجتهاد والتأويل في النصوص الشرعية الخاصة 

من أساءوا  -بنظرها –عن المرأة، دون أي اعتبار ألي قول من المجتهدين والمفسرين والعلماء السابدين؛ فهم 
التشريع  فإن المصادر األساسية في -أمينة ودود بنظر الباحثة–إلى المرأة وشوهوا صورتها في اإلسالم؛ وعليه 

)الكتاب والسنة(  "يعتبران المصدرين األساسيين لفهم الشريعة ولتطور الفده، ولدد قام العلماء المسلمون )وهم 
بشر( بتطوير الفده ليكون مجااًل شاماًل للدراسة، وكان هدفهم في ذلك معاونة المجتمعات اإلسالمية على 

                                  
، ترجمة: منال عبد الحفيظ شريدة، متاح على الشبكة العنكبوتية لكل مسلم الحق في تفسير القرآنبرالس، أسماء،  1

https://ar.qantara.de/content/hwr-m-lmfkr-lslmy-sm-brls-lkl-mslm-lhq-fy-tfsyr-lqran تاريخ ،
 م.7102/ 79/2دخول الموقع 

معات ، المؤتمر السنوي الخامس، تعريف العدل وإقامته في المجتنحو نظرية للمساواة بين الجنسين في المجتمعات اإلسالميةبارالس، أسماء،  2
 م..711مايو  75-72دراسة اإلسالم والديمدراطية، واشنطن، اإلسالمية، مركز 

برزنجي، ، ترجمة: إبراهيم يحيى الشهابي، مراجعة: نعمت حافظ الدعونا نتكلم: مفكرات يفتحن نوافذ اإليمان على عالم متغيرويب، جيزيال،  3
 .67م، ص 7117، 0دار الفكر، لبنان، ط

Univ
ers

iti 
Mala

ya

https://ar.qantara.de/content/hwr-m-lmfkr-lslmy-sm-brls-lkl-mslm-lhq-fy-tfsyr-lqran


   23 

 

من العدل والمساواة؛ ومن ثم ، يتعين علينا بالمثل أن نشتبك في عملية إرساء مجتمعات عادلة  إقرار المزيد
تنعم بالمساواة؛ آخذين في االعتبار خبراتنا الجديدة وواقعنا المعيشي؛ األمر الذي ينطوي على تضمين أفكار 

وات في ردية، أو بوصفهن  عضجديدة حول العدل واألدوار الديمة التي تدوم بها النساء سواء بصفتهن  الف
لذا كانت أول تطبيدات ، 1أسرهن ، وعامالت في الخدمة العامة في المجتمعات المدنية المسلمة المعاصرة"

أمينة ودود العملية تجاه إثبات المساواة المطلدة بين الجنسين، والتي شهدها العالم أجمع عبر جميع صور 
م، مؤكدة من خاللها سماحة اإلسالم، وعدم 7119ة في أمريكا عام العالم إمامتها للرجال والنساء في الصال

 تمييزه بين الجنسين؛ فالكل سواسية وفي جميع األحكام والعبادات.

                                  
تاب: نريد ، مجموعة بحوث في كاألبوي من خالل التحليل القرآني لآليات المشتملة على الجنسين اإلسالم فيما وراء النظامودود، أمينة،  1

، 52ص  م،7100، 0مصر، ط-، الجيزةPromotion Team-34، ترجمة: آمال عبد الهادي، المساواة والعدل في األسرة المسلمة
 .32م، ص7113، ترجمة: سامية عدنان، مكتبة مدبولي، الداهرة، نسائي القرآن والمرأة إعادة قراءة النص القرآني من منظوروودود، أمينة، 
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 المبحث الثاني

 أبرز جهود "النسوية"

 تمهيد:
 وهذا ما سيتناوله المبحث التالي في مطلَبين:

 دوليةاإلعالنات، والمؤتمرات، واالتفاقيات ال المطلب األول:
التعريف باتفاقية الدضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" المطلب الثاني:
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 اإلعالنات، والمؤتمرات، واالتفاقيات الدولية: المطلب األول

أفرزت الحركات النسوية الكثير من الجهود التي تصب  كل اهتماماتها على المرأة، وتسعى إلى تحديق 
وكيفية  مثل: األنشطة التنظيميةأنشطة داخلية يولوجية التي تطمح إليها، من خالل األهداف الفكرية واأليد

توزيع األعضاء المنتسبين للحركات النسائية بشكل منظم إلى مناطق مختلفة، واألنشطة التأهيلية المهنية ومحو 
د ندوات الل عداألمية والتثديف في مراكز الحركات النسائية، ونشاط التثديف والتوعية واإلعالم من خ

ومحاضرات ترو ج ألفكار النسوية، واألنشطة التسويدية كإنشاء مراكز تأهيل ومراكز إحياء التراث الشعبي، 
واألنشطة المطلبية التي تهدف إلى خروج المرأة إلى الشارع العربي والمطالبة بحدوقها بشكل علني ورسمي، 

وأنشطة ؛ 1ها بصرف النظر عن طبيعة هذه الحدوقوعلى الحكومات أن تستجيب لما تطلبه المرأة من حدوق
تهدف إلى بناء عالقات مع الحركات النسائية خارج المنطدة، وعدد منظمات ومؤتمرات واتفاقيات  خارجية؛

تحدق أهداف الحركة النسوية، ويفع ل دور العولمة، خاصة عولمة المرأة من الجانب االجتماعي والثدافي، من 
 .2د المؤتمرات وتطبيق الوثائق الدوليةخالل فر ض اتفاقيات وعد

كان من أبرز هذه الجهود وأكثرها أثراً توجيه االهتمام الدولي بدضية حدوق المرأة؛ فاتجهت جهود 
منظمة األمم المتحدة منذ تأسيسها للتركيز على المرأة، وإدراج قضاياها ضمن األجندة العالمية؛ إذ عددت 

ير من االتفاقيات الدولية والمؤتمرات واإلعالنات العالمية التي تسعى إلى برعاية هذه المنظمة العالمية الكث
 تحديق أهداف النسوية، وسأتناول في هذا المبحث أبرزها على النحو التالي: 

  

                                  
 .0.9-.06ص)مرجع سابق(، ، مقدمات حول قضية المرأة والحركة النسائية في األردنيُنظر: التل، سهير،  1
اب طلب االلتزام بما ية للدول؛ من بوفي بعض األحيان تكون االتفاقيات الدولية الملزم تطبيدها بميثاق دولي ذريعة للتدخل في الشؤون الداخل 2

  سوقعت عليه، وهذه اآللية يمكن أن تمارس اإلرهاب بفر ض عدوبات دولية على الدول غير الملتزمة بتنفيذ ما في داخل هذه االتفاقيات؛ فتمار 
لمة والغزو العظمى، وهو نوع من العو  كافة أنواع العدوبات ضدها؛ كمنع المعونات أو الدرو ض أو ما شابه ذلك؛ فتسلم وتستسلم بما تريده الدول

 الثدافي والفكري؛ بل يمكن لنا أن نسميه استعماراً؛ إذ إنه يفوق االستعمار الحربي أثراً وتدميراً.
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 : المؤتمرات الدوليةالفرع األول
نها يعددت األمم المتحدة عدة مؤتمرات خاصة بالمرأة، ركزت على التمييز ضد المرأة والمساواة ب

 ، ومن أبرزها: 1وبين الرجل

 م: 7311مؤتمر مكسيكو ستي  -7
تكاثفت الجهود الدولية في بداية السبعينات من الدرن العشرين إلنهاء التمييز ضد المرأة، وكان قرار 

م عاماً دولياً للمرأة، واعُتمد فيه 0529( باعتبار سنة 72-)ء 6101م ذو العدد 0527الجمعية العامة عام 
المية متعلدة بوضع المرأة، وكان قرارًا مهمًا في تكريس العمل على تشجيع المساواة بين الرجل أول خطة ع

، وكانت 2والمرأة، وضمان الدمج التام للمرأة في المجهود اإلنمائي وزيادة إسهامها في تعزيز السلم العالمي
حزيران  05كسيكو ستي( للفترة ما بين ذروة العام الدولي للمرأة انعداد المؤتمر الدولي الخاص بها في مدينة )م

، وقد أقر المؤتمر جملة قرارات، منها: تحديق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، 0529تموز من عام  7إلى 
والدضاء التام على أساس الجنس، وعلى ضرورة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عمليات صنع 

تكافؤ الفرص في التعليم والتدريب، وحق العمل واألجر المتساوي على العمل  الدرار السياسي، وأك د على
 .3المتكافئ الديمة، والمشاركة الكاملة للمرأة في كافة الدطاعات

 م: 7388مؤتمر كوبنهاجن عام  -1
م، وكان هدفه متابعة خطة عمل 0521تموز  61إلى  .0ُعدد مؤتمر كوبنهاجن في الدنمارك من 

، تحت شعار "عدد األمم المتحدة للمرأة العالمية، المساواة، التنمية، السلم"، ومن أبرز مؤتمر مكسيكو ستي
ما جاء في هذا المؤتمر: إلغاء التمييز ضد النساء، وتثبيت المساواة بين المرأة والرجل في الدساتير الوطنية 

بلهن  اء، كي يدررون مستدوالدانونية والتشريعات األخرى، وذلك من أجل توفير الضمانات الدانونية للنس
بأنفسهن، كالتعليم والعمل واالنتماء السياسي والزواج والطالق وعدد األطفال، كما أن قانون العائلة يجب أن 
يضمن للنساء حدوقًا مساوية لحدوق الرجال، كاالحتفاظ بجنسيتهن وأسمائهن وإمكانية اكتساب أطفالهن 

                                  
 .010م، ص7103، 0اإلمارات، ط-، دار الكتاب الجامعي، العينالحركة النسوية المعاصرة ودورها التربويخليفة، رجاء حسن،  1
م، 7115، 0، منشورات الحلبي الحدوقية، طمبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة اإلسالميةان، علك، منال فنج 2

 .55-52ص
 .39م، ص 0550، رسالة ماجستير، المركز القانوني للمرأة في مجال الوظيفة العامة في التشريع العراقيالهنداوي، سعد عدنان،  3
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ج النساء في عملية اتخاذ الدرار، والنهو ض بوعيهن وإدراكهن ، كما شجع على اندما 1لنفس الجنسية واالسم
 .2فيما يتعلق بددراتهن الكامنة على التطور، بوصفهن بشراً متساوين في الحدوق مع الرجال

ولن يتحدق للنساء هذا إال إذا حدثت ثورة هائلة في تبادل األدوار بين الرجل والمرأة؛ بأن تخرج المرأة 
رجل محلها في المنزل، أو على أقل تددير أن يتداسما العمل الخارجي، ويتداسما العمل للعمل العام، ويحل ال

المنزلي، ومن ثم على الحكومات اتخاذ تدابير إلحالل إجازة الوالدية لألب أو لألم محل إجازة األمومة؛ فجاء 
 .3ألي من الوالدين": "ينبغي بذل ما يلزم من جهود لتوفير إجازة الوالدية، وجعلها متاحة .3في البند 

 م:7381مؤتمر نيروبي  -9
م، وجرى فيه استعرا ض وتدييم منجزات عدد األمم المتحدة 0529تموز  73إلى  09ُعدد في كينيا من 

م، والتي 7111للمرأة في المساواة والتنمية والسلم، وتم اعتماد استراتيجيات نيروبي للنهو ض بالمرأة حتى عام 
أهمية خاصة وهي: تداسم السلطة، والمؤسسات واآلليات الوطنية للنهو ض ركزت على ثمانية مجاالت ذات 

بالمرأة، وااللتزام بحدوق المرأة، والمشاركة االقتصادية، واالنتفاع من التعليم والخدمات الصحية والعمالة، والعنف 
 ضد المرأة.

 م: 7331مؤتمر قمة األرض عام  -4
، قامت فيه المنظمات النسوية 4ر الحكوميةحيث تم تنظيم مؤتمر مواٍز للمنظمات النسوية غي

(Fiminist NGOs بتدديم مسودة تعكس األجندة النسوية لدضايا المرأة، وعنوان األجندة الذي اختارته )
 .5للمرأة( 70المنظمات النسوية لمسودة وثيدتها )األجندة 

                                  
 م.0522سوريا، -، مطبعة الديادة الدطرية، دمشق6-7-البند ح ،7381-7311ي عقد المرأة الدولية المرأة العربية السورية ف 1
 .33م، ص 0550، رسالة ماجستير، المركز القانوني للمرأة في مجال الوظيفة العامة في التشريع العراقيالهنداوي، سعد عدنان،  2
، البند 0521يوليو  61-.0، كوبنهاجن، متحدة للمرأة .. المساواة والتنمية والسلمتقرير المؤتمر العالمي لعقد األمم الاألمم المتحدة،  3

 .77، ص .3
 قبل هذا المؤتمر كان حضور المنظمات غير الحكومية في المؤتمرات الدولية، وتدديمها النصح للحكومات يتم بصورة غير رسمية، وذلك للنظرة 4

يل مضمون تحلخاصة بالحكومات، لمزيد من التفاصيل يُنظر: عبد المجيد، يسري مصطفى،  السابدة إلى مؤتمرات األمم المتحدة على أنها
، حلدة حوار )قضايا بناء الددرات للمنظمات غير الحكومية(، االسكوا، المؤتمرات العالمية.. التنمية االجتماعية ودور المنظمات غير الحكومية

 م.7111سبتمبر  70-05مصر، -جامعة الدول العربية، الداهرة
 المرجع السابق. 5
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 م: 7331بكين -المؤتمر العالمي الرابع -1
سبتمبر  09-.ر مؤتمرات التسعينيات في الفترة من شهدت مدينة بكين انعداد واحد من أكب

م، وربما أكبر مؤتمرات األمم المتحدة على اإلطالق؛ حيث توافد على العاصمة الصينية عشرات اآلالف 0559
 9111دولة، وأكثر من  025من ممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وشارك في ذلك ممثلو 

 منظمة غير حكومية.

المؤتمر أكبر تجمع نسائي عرفه التاريخ، حيث ضم منتدى المنظمات غير الحكومية  وقد شهد ذلك
(NGOs Forum )–اآلالف من النساء من -الذي عدد في هوايرو على التوازي مع المؤتمر الرسمي

وضع و مختلف أنحاء العالم، وكان أمام المنتدى تحدٍ  رئيس، وهو: تغيير الُبنى العالمية من خالل تمكين المرأة، 
المنتدى ثالثة أهداف رئيسة أبرزها: وضع أجندة للدرن الحادي والعشرين تمحورت حول المرأة، وقد دعت فيه 
إلى مضاعفة الجهود واإلجراءات الرامية إلى تحديق أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية؛ للنهو ض بالمرأة بنهاية 

من األمور  إلى العديد-صراحة–برنامج عمل ُدِعي فيه الدرن الحالي، وقد صدر عن هذا التجمع النسوي الهائل 
 مثل: 

الدعوة إلى التساوي المطلق بين الرجل والمرأة، والدضاء تماماً على أية فوارق بينهما، دون النظر لما قررته  -0
 الشرائع السماوية، واقتضته الفطرة السوية، وحتمته طبيعة المرأة وتكوينها.

المحرمة شرعاً، والسماح بحرية الجنس، ومنع الزواج تحت سن الثامنة الدعوة إلى فتح باب العالقات  -7
عشرة، والعمل على نشر وسائل منع الحمل لدى المراهدين واألفراد، وتحديد النسل، والسماح باإلجها ض  
كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه، والتركيز على التعليم المختلط بين الجنسين وتطويره، 

 .1الجنس في سن مبكرة، وتسخير اإلعالم لتحديق تلك األهداف وكذلك تعليم
( مساواة الجندر والتنمية والسالم للقرن الواحد 1للجمعية العمومية )بكين+ 19ـ الدورة االستثنائية ال -2

 : 2م1888والعشرين 

                                  
ولية لجنة مركز المرأة باألمم المتحدة وأهم االتفاقيات الديُنظر: اللجنة اإلسالمية للمرأة والطفل بالمجلس اإلسالمي العالمي للدعوة اإلعاشه،   1

 .62-62م، ص7109، 0ودية، طالسع-، موسوعة الدضايا المعاصرة للمرأة، كرسي الراجحي ألبحاث المرأة السعودية، الريا ضالصادرة عنها
، .01-017ص)مرجع سابق(، ، مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة اإلسالميةيُنظر كاًل من: علك، منال فنجان،  2

، صادرة عنهايات الدولية اللجنة مركز المرأة باألمم المتحدة وأهم االتفاقواللجنة اإلسالمية للمرأة والطفل بالمجلس اإلسالمي العالمي للدعوة، 
 .62م، ص7109، 0السعودية، ط-موسوعة الدضايا المعاصرة للمرأة، كرسي الراجحي ألبحاث المرأة السعودية، الريا ض
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 ي: لوقد أكدت وثيدة المؤتمر ما جاء في وثيدة بكين، كما أضافت لها بعض المستجدات؛ فطالبت بما ي

الدعوة إلى الحرية الجنسية للمراهدين، والتبكير بها، مع تأخير سن الزواج، وأوجدوا مسمًى جديداً  .0
(، وتشجيع جميع أنواع العالقات الجنسية sex workersللداعرات، وهو )عامالت الجنس 

 خارج إطار األسرة الشرعية، وتهميش دور الزواج في بناء األسرة.
 إباحة اإلجها ض. .7
لشذوذ، وإعطاء الشواذ حق تكوين أُسر، زاعمين أن األسرة يمكن أن تتكون من شخصين إباحة ا .6

من نفس النوع )أي من رجلين أو امرأتين(، وكذلك الدعوة إلى مراجعة وندض الدوانين التي تعتبر 
 الشذوذ الجنسي جريمة.

 Unpaid) تشجيع المرأة على رفض األعمال المنزلية، بحجة أنها أعمال غير مدفوعة االجر ..
roles.) 

 المطالبة بإنشاء محاكم أسرية من أجل محاكمة الزوج بتهمة اغتصاب زوجته. .9
فر ض مفهوم المساواة المطلدة، والتماثل التام بين الرجل والمرأة في كل شيء، بما في ذلك الواجبات؛   .3

 كالعمل، وحضانة األطفال، واألعمال المنزلية، والميراث.
 م.0559التي أبدتها بعض الدول اإلسالمية على وثيدة مؤتمر بكين المطالبة بإلغاء التحفظات  .2

باإلضافة إلى هذه المؤتمرات الخاصة بالمرأة فهناك مؤتمرات أقامتها األمم المتحدة خاصة بالسكان، 
 : 1قضايا متعلدة بالمرأة، هي-من ضمن وثائدها–إال أنها ناقشت 

رومانيا(، وقد اعتمدت في هذا المؤتمر -ن )بوخارستم أقيم المؤتمر العالمي األول للسكا.052في عام  .0
 خطة عمل عالمية.

 بالمكسيك(.-م أقيم المؤتمر الدولي المعني بالسكان في )مكسيكو ستي.052في عام  .7
 مصر(.-م أقيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في )الداهرة.055في عام  .6

 قضايا المرأة، من هذه المؤتمرات:كما أقيمت مؤتمرات أخرى لألمم المتحدة نوقشت فيها بعض 

                                  
، عنها ةلجنة مركز المرأة باألمم المتحدة وأهم االتفاقيات الدولية الصادر اللجنة اإلسالمية للمرأة والطفل بالمجلس اإلسالمي العالمي للدعوة،  1

 .6.م، ص7109، 0السعودية، ط-موسوعة الدضايا المعاصرة للمرأة، كرسي الراجحي ألبحاث المرأة السعودية، الريا ض
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 م.0551تايالند(، عام -المؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع، والمنعدد في )جومتيان .0
 م.0551الواليات المتحدة األمريكية(، عام -مؤتمر الدمة العالمي من أجل الطفل، والمنعدد في )نيويورك .7
 م.0557البرازيل(، عام -ودي جانيروالمؤتمر العالمي للبيئة والتنمية، والمنعدد في )ري .6
نا، و ما يسمى إعالن وبرنامج عمل فييالنمسا(، أ-ن، والمنعدد في )فييناالمؤتمر العالمي لحدوق اإلنسا ..

م، وطالب هذا المؤتمر األمم المتحدة بالتصديق العالمي من ِقبل جميع الدول على اتفاقية 0556عام 
 م.7111أة بحلول عام الدضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر 

 م.0556إعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الدضاء على العنف ضد النساء، وذلك في عام  .9
 م.0559الدنمارك(، عام -مؤتمر الدمة العالمي للتنمية االجتماعية، الذي أقيم في )كوبنهاجن .3
يا(، عام ترك-دد في )إسطنبولمؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل الثاني(، الذي انع .2

 م.0553
م في اديس بابا، نظمه المركز األفريدي التابع للجنة 0555المؤتمر النسائي اإلفريدي السادس في نوفمبر  .2

 األمم المتحدة االقتصادية.
م، نظمته اللجنة 0555في عمان باألردن، وفي بيروت، وذلك في أواخر عام -شبيه لما سبق–مؤتمر  .5

 .قتصادية لغرب آسيا، التابعة لألمم المتحدةاالجتماعية واال
م، المساواة والتنمية والسالم في الدرن الحادي والعشرين، الذي 7111مؤتمر األمم المتحدة للمرأة، عام  .01

الواليات المتحدة األمريكية(، ويعتبر أهم هدف في هذا المؤتمر هو: الوصول إلى -انعدد في )نيويورك
بخصوص الدضايا المطروحة على أجندة هذا المؤتمر، التي صدرت بحدها صيغة نهائية ملزمة للدول، 

 توصيات ومدررات في المؤتمرات الدولية السابدة، تحت إشراف األمم المتحدة.
وألهمية هذا المؤتمر وتعويل التيار النسوي العالمي عليه؛ فدد أقيمت عدة مؤتمرات إقليمية لمتابعة 

بيق ا المؤتمر المسمى: "المؤتمر التنسيدي الدولي للنظر في نتائج وتطتوصيات مؤتمر بكين، والتمهيد لهذ
 قرارات المؤتمرات األممية للمرأة"، ومن هذه المؤتمرات اإلقليمية:

ت (، إشارة إلى السنوا9م، تحت شعار )بكين+7111اجتماع في نيويورك في شهر مارس عام  .0
محاولة إلدخال تعديالت على وثيدة  ، جرت في هذا االجتماعالخمس التي مضت على مؤتمر بكين

 مؤتمر بكين.
7. . 
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وهكذا يظهر بوضوح مدى اهتمام األمم المتحدة الدوي بالمرأة وقضاياها، من خالل هذا العدد الهائل 
 .1من المؤتمرات العالمية التي تديمها، وتشرف على صياغة وثائدها عبر المنظمات والوكاالت التابعة لها

 ت الدولية: اإلعالناالثانيفرع ال
هناك الكثير من اإلعالنات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة المتعلدة بالمرأة والتي تخدم أفكار 

 النسوية وتيارها العالمي، من أبرزها: 

 م: 7321إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة  -7
مجموعة من  م، وقد حوى0532صدر اإلعالن العالمي الخاص بالدضاء على التمييز ضد المرأة عام 

المبادئ تعمل في مجملها على كفالة االعتراف العالمي، على المستوى الدانوني، ومستوى الواقع العملي، 
بمبدأ تساوي الرجل والمرأة في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية والدانونية، وفي الزواج والتعليم مساواة 

دها تلك المساواة تُعد تمييزاً ضد المرأة، حتى لو كان سنتطابدية، واعتبار أن أية ممارسات تحول دون تطبيق 
الدوانين واألعراف واألنظمة والممارسات الدائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، سواء كانت الدوانين واألعراف 

 .2والممارسات في المجاالت العامة أو مجال األسرة

 م:7328إعالن طهران عام  -1
م، الذي نص في بنده الخامس عشر على أنه: 0532ان عام صدر إعالن طهران عن حدوق اإلنس

"يتحتم الدضاء على التمييز الذي ال تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم؛ إذ إن إبداء المرأة في 
 .3وضع دون وضع الرجل يناقض ميثاق األمم المتحدة، كما يناقض أحكام اإلعالن العالمي لحدوق اإلنسان"

 ء على العنف ضد المرأة: إعالن القضا -9

                                  
قضايا المرأة ، الحيت، روال، 92-5.السعودية، ص -م، الريا ض7119، 0، طالعدوان على المرأة في المؤتمرات الدوليةالعبد الكريم، فؤاد،  1

 ..6م، ص 7119األردن، -، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمانق الدوليةفي الشريعة والمواثي
ة ، مكتبة حدوق اإلنسان، جامعة منيسوتا، يُنظر الموقع على الشبكة العنكبوتيإعالن القضاء على التمييز ضد المرأة 2

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html م.7/2/7102، تاريخ الدخول على الموقع 
 ة ، مكتبة حدوق اإلنسان، جامعة منيسوتا، يُنظر الموقع على الشبكة العنكبوتيإعالن طهران 3
lhttp://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.htm م.7/2/7102لدخول على الموقع ، تاريخ ا 
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م، وأكدت فيه أن العنف يشكل 71/07/0556( في .2/01.أصدرته الجمعية العامة بدرارها )
انتهاكًا لحدوق اإلنسان والحريات األساسية، ويعيق أو يلغي تمتع المرأة بها، وهو مظهر لعالقات قوى غير 

 .1أشكال التمييز وانتهاكاً لحدوق اإلنسانمتكافئة، وعلى هذا يوصف العنف ضد المرأة وبوضوح شكالً من 

 م: 7339إعالن فيينا  -4
م، ويعد هذا مؤتمر 0556حيران  79صدر هذا اإلعالن عن مؤتمر فيينا العالمي لحدوق اإلنسان في 

من المعالم البارزة في مسيرة تطور حدوق اإلنسان، ويركز على أهمية العمل من أجل الدضاء على العنف ضد 
ياة العامة والخاصة، وكما الدضاء على جميع أشكال المضايدة الجنسية واالستغالل الجنسي المرأة في الح

 .2واالتجار بالمرأة، وكما يحث على استئصال جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  

                                  
 .95.م، ص7116، 0مصر، ط-، الوثائق الدولية، دار الشروق، الداهرةالوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسانبسيوني، محمود شريف،  1
 ة ، مكتبة حدوق اإلنسان، جامعة منيسوتا، يُنظر الموقع على الشبكة العنكبوتيإعالن وبرنامج عمل فيينا 2
lhttp://hrlibrary.umn.edu/arab/b100.htm م.7/2/7102، تاريخ الدخول على الموقع 
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 : االتفاقيات الدوليةالثالث الفرع
واء )تمكين( ومنها: استد للوصول إلى الهدف األساسي للجنة مركز المرأة، التي تتبنى أفكار النسوية،

م عدداً من االتفاقيات الرسمية الدولية، ركزت فيها على قضية تساوي 05.5المرأة، أصدرت اللجنة منذ عام 
 المرأة والرجل ومساواة الجندر، أبرزها:

ا -7
 م:7311تفاقية حقوق المرأة السياسية عام 

( االتفاقية الخاصة بالحدوق 2-د3.1م )الدرار رقم 0597أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
السياسية للمرأة، وذلك بناًء على توصية لجنة مركز المرأة، وهي أول معاهدة تتعهد فيها الدول األطراف بالتزام 
قانوني يتعلق بممارسة مواطنيها للحدوق السياسية من ترشيح وانتخاب، دون أي تمييز )أي دون أي فارق بين 

 .1م.059يوليو  2تلك االتفاقية نافذة المفعول منذ الرجل والمرأة(، وأصبحت 

 م: 7319اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية عام  -1
وتعد  أول اتفاقية جماعية تم تحضيرها وصياغتها في رحاب مجلي أوروبا؛ مراعاة منها لإلعالن العالمي 

م، والتي تعترف فيه لكل إنسان خضع 05.2 لحدوق اإلنسان الذي أصدرته الجمعية العام لألمم المتحدة عام
لدضائها بالتمتع بجميع الحدوق والحريات الواردة في هذه االتفاقية، مثل: حق الحياة، والحماية من التعذيب، 
والمعاملة الوحشية، والحماية من االسترقاق، وحق حرية العمل، والحق في الحرية واألمان، وحق الفرد في 

قضاء عادل، وحرية االشتراك في االجتماعات السلمية، كما نصت على تأمين التمتع الخضوع واالحتكام إلى 
بالحدوق والحريات األساسية المبينة في هذه االتفاقية دون أي تمييز وال سيما من حيث الجنس، ومساواة 

 .2المرأة بالرجل في الحدوق والواجبات، وعدم التمييز بينهما

 م: 7318متعلقة بالتمييز في العمل وشغل الوظائف عام اتفاقية منظمة العمل الدولية ال -9
ي تحديد فترفض النسويات الدائمات على لجنة مركز المرأة االعتراف بأن العامل البيولوجي له دور 

ن ُيسند إلى المرأة، فهن يطالبن أن تكون نفس األعمال المتاحة للذكور متاحة ماهية العمل الذي يمكن أ

                                  
درة لجنة مركز المرأة باألمم المتحدة وأهم االتفاقيات الدولية الصااللجنة اإلسالمية للمرأة والطفل بالمجلس اإلسالمي العالمي للدعوة اإلعاشه،  1

 .73م، ص7109، 0السعودية، ط-، موسوعة الدضايا المعاصرة للمرأة، كرسي الراجحي ألبحاث المرأة السعودية، الريا ضعنها
 .20-21ص)مرجع سابق(، ، مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة اإلسالميةعلك، منال فنجان،  2
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اة، بما فيها األعمال التي تتطلب مجهودًا بدنيًا شاقاً، ويُكلف المرأة ماال تطيق؛  للنساء على قدم المساو 
-كالعمل في المحاجر والمناجم، والذي فيه إهدار ألنوثة المرأة، ويعتبرن أي استبعاد للمرأة من أعمال بعينها

و استبعاد فرقة أوي على أية تيز هو: "ما ينطيعد تمييزاً؛ فجاء النص في االتفاقية على أن التمي -لكونها امرأة
أ منشأو تفضيل على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو الرأي السياسي، أو األصل الوطني، أو ال

و انتداص لمساواة في الفرص، أو في المعاملة على صعيد العمل وشغل االجتماعي، ويسفر عن إبطال أ
ثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتداص المساواة الوظائف، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز أو االست

 .1في الفرص، أو المعاملة على صعيد العمل"

 م: 7321م و7321اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقد الزواج عام  -4
ي الزواج ف-ةو امرأرجاًل أ–وهي تطالب الدول األطراف الموقعين عليها باالعتراف بأحدية أي إنسان 

على قدم المساواة، دون أن يكون اختالف الدين حائاًل بينهما، األمر الذي يجعل الدول اإلسالمية، التي 
تحظر على المرأة المسلمة الزواج برجل على غير دينها، تدع تحت طائلة مخالفة )الشريعة الدولية(؛ فاالتفاقية 

، متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي ( على أنه: " للرجل والمرأة0تنص في الفدرة رقم )
قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهما يتساويان في الحدوق لدى التزوج، وخالل قيام الزواج ولدى 
انحالله" بل ويتساويان في حدوق ما قبل الزواج من مهر، وولي، وسن زواج، وحدوق أثناء الزواج من إلغاء 

الزوجة لزوجها )باعتبارها مبنية على قوامة الزوج(، وحدوق ما بعد انحالل الزواج من حضانة  للدوامة وطاعة
وإنفاق وخالفه، في المجمل كل منظومة األحوال الشخصية في البالد اإلسالمية ينبغي تغييرها وفدًا لتلك 

 .2االتفاقية

اقية األهم اف وأفكار النسوية باالتفواخُتتمت االتفاقيات الدولية المهتمة بشأن المرأة، والمحددة ألهد
على اإلطالق الملزمة للدول الموقعة عليها، وهي اتفاقية الدضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو 

                                  
، (ة من جوانبها المختلفة .. اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو نموذجا  دراسة الوثائق الدوليعبد المنعم، هدى،  1

م في المؤتمر الدولي: موقع اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل على الشبكة العنكبوتية،  مدد 
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=573 م.7/2/7102، تاريخ الدخول على الموقع 

 ، مكتبة حدوق اإلنسان، جامعة منيسوتا، يُنظر الموقع علىوتسجيل عقود الزواج إعالن اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج 2
 م.7/2/7102، تاريخ الدخول على الموقع http://hrlibrary.umn.edu/arabic/b064.htmlة الشبكة العنكبوتي

Univ
ers

iti 
Mala

ya

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=573
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/b064.html


   52 

 

CEDAW م، وهو محور الدراسة؛ وعليه تم 0555م، والبروتكول االختيار الملحق بها عام 0525( عام
 ة تعريفية عنه.الالحق، يتضمن نبذإفراده في المطلب 

 المطلب الثاني: التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"

 : بيان مفهوم "اتفاقية سيداو"األول الفرع
لبيان مفهوم "اتفاقية سيداو" ينبغي أن نعر ِج أوالً على معنى لفظة "االتفاقية" لغًة واصطالحاً، ثم نتبعها 

 ، ومن ثم  نوض ح مفهوم "اتفاقية سيداو" على النحو التالي: بتوضيح كلمة "سيداو"

 أوال : مفهوم "االتفاقية":

 ، وتأتي على معاٍن عدة، منها: 1مصدر من اتَّفق اتفاقاً  لغة : -أ
االنسجام والمالئمة، فتدول: اِتَّفق مع فالن، أي: وافده وانسجم معه، واتَـَّفَدْت رغبته مع رغبتي، أي:  .0

 .2فَق الشيئان، أي: تالئماوافـََدْتها، واتَّ 
التدارب واالجتماع على أمٍر واحد، فتدول: واَفَق فالٌن فالناً في الشيء وعليه، أي: اجتمعا على أمٍر واحٍد  .7

 .3فيه، واتفق مع فالن وافده، واالثنان تداربا وات حدا
 .4الميثاق، ومنه جاء مصطلح االتفاقية الدولية .6

 اصطالحا :  -ب
 عنى عام، وآخر في الدانون الدولي؛ نبينه فيما يلي:لمصطلح "االتفاقية" م

                                  
لبنان، د.ط، -وت، المكتبة العلمية، بير المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيالفيومي، أحمد بن محمد بن علي المدري الفيومي،  1

 ، مادة )وفق(.332، ص7ج
 نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، د، ت: محمالقاموس المحيطمن: الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر،  يُنظر كالً  2

، ت: عبد السالم بن هارون، دار معجم مقاييس اللغة، وابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس، 575، ص0م، ج7119، 2لبنان، ط-بيروت
 .072، ص3لبنان، د.ط، ج-بيروت الفكر للطباعة والنشر،

، 7، جمصر، د.ط-، دار الدعوة، الداهرةالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد الدادر، محمد النجار،  3
 ، مادة )وفق(.01.3ص 

 ، مادة )وفق(.01.2، ص7، جالمرجع السابق 4
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ا -7
 التفاقية بالمعنى العام:

 .1هي "اسم شامل معطى ألي اتفاق إرادي بين شخصين أو أكثر؛ معد  إلنتاج قانوني ما"
 لتالي:ا تعددت التعريفات لمصطلح "االتفاقية الدولية"؛ نختار منها االتفاقية الدولية )بمعناها القانوني(: -1

"اتفاق أشخاص طبيعيين أو معنويين أهل للحق في أركان الدانون الدولي، أقل أهمية من  عريف األول:الت
 .2المعاهدة، تتناول بشكٍل خاص الدضايا الفنية؛ كالشئون االجتماعية واالقتصادية وغيرها"

 .3ة وغيرها"ح"ميثاق بين دولتين فأكثر، يتعلق ببعض الشئون؛ كالتجارة والبريد والص التعريف الثاني:

اعتبر البعض مصطلح "االتفاقية" مرادفًا "للمعاهدة"، وعرف المعاهدة بأنها: "اتفاٌق  التعريف الثالث:
دولي معدوٌد بين دولتين أو أكثر، بصياغة خاصة، طبداً للدانون الدولي، سواءً ورد االتفاق في وثيدة أو وثائق متصلة، 

 .4بغض النظر عن تسميته"

 .5اتفاق بين أشخاص الدانون الدولي المخصص إلحداث نتائج قانونية معينة" "هو التعريف الرابع:

"اتفاق ملزِم بين الدول، يكون قانونيًا ومدونًا ومختوماً، ويحتوي على جميع البنود  التعريف الخامس:
 .6المتفق عليها بين الطرفـَْين"

دوقاً الدولية من شأنه أن ينشئ ح"اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من األشخاص  التعريف السادس:
 .7والتزامات متبادلة، في ظل الدانون الدولي العام"

                                  
، 0بنان، طل-، ترجمة: منصور الداضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروتيةمعجم المصطلحات القانونكورنو، جيرار،  1

 ...م، ص0552
 .9.، صالمرجع السابق 2
 .0676م، ص0525، 0، المنظمة العربي للتربية والثدافة والعلوم، طالمعجم العربي األساسيالمنظمة العربية للتربية والثدافة والعلوم،  3
، وصباريني، غازي .9م، ص7115األردن، د.ط، -، دار الثدافة للنشر والتوزيع، عمانالموجز في القانون الدوليسهيل حسين،  الفتالوي، 4

 .6.م، ص7119، 0األردن، ط-، دار الثدافة للنشر والتوزيع، عمانالوجيز في مبادئ القانون الدوليحسن، 
 ..6م، ص0527، 0لبنان، ط-التوزيع، بيروت، األهلية للنشر و القانون الدولي العامروسو، شارل،  5
 .3.1م، ص7115، 0، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، األردن، طالترجمة القانونيةدودين، ماجد سليمان،  6
م، على الشبكة العنكبوتية: 0/7109/.0، مفهوم االتفاقيات الدوليةمركز راشيل كوري لحدوق اإلنسان،  7

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=17898 :م.60/2/7102، تاريخ الدخول على الموقع 
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 نالحظ على التعريفات السابقة ما يلي:
أ .0

ن التعريَفْين األول والثاني متشابهان إلى حٍد كبير؛ حيث إن كاًل منهما خص ص االتفاقية بالدضايا الفنية؛ إال أن 
ر، بخالف األول الذي شملها بين أشخاص الدانون الدولي، وهذا أشمل في معناه الثاني قيدها بين دولَتين أو أكث

 من ذاك.
أ .7

ن التعريَفْين الثالث والرابع جمعا بين معنى "االتفاقية" و"المعاهدة"؛ باعتبارهما نفس المضمون، لكن الثالث قيد 
 توب.شفهي غير مدو ن ومك االتفاقية بضرورة كونها مكتوبة؛ وعليه فهو ُيخرج االتفاقية عن كل اتفاقٍ 

أ .6
ك د التعريف الخامس على أن االتفاقية ملزم بين الدول ال يحق ألحد األطراف الخروج عنها بعد إبرامها، مع 

 .-كما في التعاريف السابدة–اشتراطه أيضاً لكونها مدو نة ومكتوبة 

 : -عند الباحثة-التعريف األرجح 
توب ولية" التعريف السادس الذي عر فها بأنها: اتفاق مكاختارت الباحثة لتعريف مصطلح "اتفاقية د

بين شخصين أو أكثر من األشخاص الدولية من شأنه أن ينشئ حدوقاً والتزامات متبادلة في ظل الدانون الدولي 
 العام، وذلك لألسباب التالية: 

عداه إلى أشخاص الدانون ت يعتبر تعريفاً جامعاً، لم يدتصر في مفهوم االتفاقية على االتفاق بين الدول؛ بل .0
 الدولي بشكٍل عام.

اشترط أن يكون االتفاق مكتوباً وملزماً لألطراف الموقعة عليه؛ وهذا الذي تسير عليه االتفاقيات الدولية من  .7
 حيث التطبيق والواقع العملي.

 : يمر عقد أي معاهدة أو اتفاقية بعدة مراحل هي: مراحل عقد المعاهدة أو االتفاقية
ة المفاوضات ويشترك فيها ممثلون عن الدول المتعاقدة مفوضون بذلك من جميع التخصصات ومن مرحل  .0

 جميع الجهات المعنية.
 مرحلة التوقيع على المعاهدة أو االتفاقية بالنيابة عن الحكومات.  .7
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لسلطة امرحلة التصديق على المعاهدة االتفاقية، من رؤساء الدول بعد أخذ موافدة السلطة التشريعية أو ) .6
التنفيذية(، بحسب أحكام الدساتير واألنظمة الوطنية المختلفة، وعندما يتم التصديق تصبح المعاهدة نافذة 
المفعول، غير أن ضروريات العالقات الدولية قد تدتضي أحيانا تنشيط إجراءات عدد المعاهدات أو االستغناء 

 .1عن شروط التصديق

 ثانيا : مفهوم "سيداو"
CEDAW: Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women. 

حروفها اختصار لجملة تعني: االتفاقية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء )اتفاقية 
 .2النساء(

 ثالثا : مفهوم "اتفاقية سيداو" 
م، من ِقبل الجمعية العامة 0525 دولية تم اعتمادها في الثامن عشر من ديسمبر لعام اتفاقيةهي 

، وتنص  على الدضاء على جميع أشكال التمييز الذي يُمارس ضد المرأة، في المجاالت 3لألمم المتحدة
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والمدنية واألحوال الشخصية كافة، وتعتبر وثيدة حدوق دولية للنساء، 

سبتمبر  6لتدخل حيز التنفيذ في  0521يوليو  7أول دولة توقع على االتفاقية وذلك في  السويدوكانت 
 023صادقت أو انضمت إلى االتفاقية  7115دولة على االتفاقية، وبحلول مايو  71وبتوقيع  0520

                                  
ارات الدانونية، إلصدل يالمركز الدوم ،سالميةاإل ات والمعاهدات الدولية بين القانون الدولي والشريعةياالتفاقإيناس البهجي، ، يوسف المصري 1

07/9/7107. 
 .369م، ص7115، 0، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، األردن، طالترجمة القانونيةدودين، ماجد سليمان،  2
اء ض: هي الجهاز التمثيلي الرئيس للتداول وتدرير السياسة العامة في األمم المتحدة، وهي تتألف من جميع أعالجمعية العامة لألمم المتحدة 3

دولة، وتشكل الجمعية العامة منتدى متعدد األطراف تجري فيه مناقشة جميع الدضايا الدولية المشمولة  056األمم المتحدة البالغ عددهم 
 قعو بالميثاق، وتنعدد الجمعية العامة سنوياً في دورة مكثفة، تمتد من سبتمبر حتى ديسمبر، ثم تجتمع بعد ذلك حسب اقتضاء الحاجة، يُنظر: م

 م.7102، 60،2، تاريخ الدخول على الموقع: http://www.un.org/ar/index.htmlاألمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية، 
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دخلت االتفاقية حي ز التنفيذ في عام ، و 7115أبريل  05في  قطرا دولة دولة أخرى، كانت أحدثه
 .1م، بعد أن صادقت عليها الدول العشرون0520

ي الميادين  ف وتدعو االتفاقية بصورٍة عامة إلى المساواة المطلدة في الحدوق بين الرجل والمرأة
كافة: السياسية، واالقتصادية، الثدافية، والمدنية، سواء في األدوار أو الحدوق أو التشريعات؛ وتعدُّ من 
أهم الصكوك الدولية التي أكدت على إلغاء كافة الدوانين واألعراف التي تشك ل تمييزاً ضد المرأة؛ فكانت 

لدوانين التي صادقت عليها وموجبة وملزمة لها بتعديل ا بمثابة قانون دولي ومرجعية خاصة تلتزم بها الدول
والتشريعات على كافة المستويات؛ لتحديق ذلك التساوي المطلق، واعتبار أي فارق في األدوار والتشريعات 

 .2يعد  تمييزاً ضد المرأة

 3: وصف بنود اتفاقية سيداوالفرع الثاني
 ا إلى ثالث مجموعات كالتالي: تحوي اتفاقية سيداو ثالثين بنداً، ويمكن تدسيمه

بنود هي األساس الذي قامت عليه االتفاقية، وآلية تطبيدها العامة، وهي البنود من  المجموعة األولى:
، حيث جاءت هذه البنود بتعريف شامل للتمييز بين الذكور واإلناث، بحيث ينطبق هذا التعريف على 0-9

ساواة ذ اإلجراءات الملموسة لتحديق ما تتطلع إليه االتفاقية من المجميع نصوص االتفاقية، مع إلزام الدول باتخا
المطلدة بين الجنسين، وكذا إلزامها بإدانة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتخاذ اإلجراءات المختلفة للدضاء 

 عليه من خالل وسائل نصت عليها بنود االتفاقية.

ء ير الخاصة والمؤقتة لمكافحة التمييز، وضرورة الدضاوقد أشارت هذه البنود إلى ضرورة اتخاذ التداب
 .-كما عبرت عن ذلك–على األدوار النمطية للجنسين 

                                  
ر "أحكام ورقة مددمة إلى مؤتم، قراءة إسالمية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، دراسة حالة لبنانقاطرجي، نهى،  1

 ..م، ص7112/ أكتوبر/ 5-2مصر، -األسرة بين الشريعة اإلسالمية واالتفاقات واإلعالنات الدولية"، جامعة طنطا
لى سويسرا إمن الجدير ذكره أن الواليات المتحدة األمريكية تعد  الدولة الوحيدة من الدول المتددمة التي لم تصادق على تلك االتفاقية، باإلضافة  2

 .المرجع السابق، يُنظر: -سيتم ذكرها في مسألة الحدة–وإيران وعدد من الدول األخرى 
ات ، مركز باحثات لدراسالمرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها )سيداو( دراسة نقدية شرعيةالطرايرة، محمد محمود،  3

 .76م، ص 7109، 0المرأة، الريا ض، ط
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بنود وضحت الوسائل والمجاالت التي تتطلع االتفاقية لتحديق المساواة فيها بين  المجموعة الثانية:
حيث دعت إلى الدضاء على ، 03وحتى  3الجنسين، والدضاء على كل تمييز بينهما، وذلك في المواد من 

استغالل المرأة ومكافحة اإلتجار بها، وتحديق المساواة بين الذكر واألنثى في الحياة السياسية وقوانين الجنسية 
والتعليم والعمل، والمساواة في خدمات الرعاية الصحية، والحياة االقتصادية واالجتماعية، وكذا في المسائل 

اة الخاصة في الزواج والعالقات األسرية، مع تخصيص المرأة الريفية بالمادة الرابعة الدانونية والمدنية، وفي الحي
 .عشرة لتحديق هذه المساواة

بنود وضعت اآللية الخاصة بتطبيق بنود هذه االتفاقية من ِقبل الدول التي انضمت المجموعة الثالثة: 
لبروتوكول الملحق بها الذي دخل حيز ، وكذا في ا61وحتى  02إليها ووقعت عليها، وذلك في المواد من 

 م.7111التنفيذ عام 

وقد نص ت المواد على إنشاء لجنة لمراقبة تطبيق بنود االتفاقية، مع بيان آلية عملها، ثم بينت عدداً 
من األحكام اإلدارية المختلفة في مسألة نفاذ االتفاقية والتوقيع عليها واالنضمام إليها، مع اإلشارة إلى حق 

 المصادقة عليها في إبداء التحفظات التي تراها. الدول

وأما البروتكول؛ فدد أُعطيت اللجنة الخاصة باالتفاقية الحق في تلدي التبليغات المددمة إليها والنظر 
فيها، سواء كانت من أفراد أو مجموعات، ولها أن تتأكد من صدق هؤالء والتحري عن طريق الدولة نفسها، 

 تدابير معينة تحدق ما نص ت عليه اتفاقية سيداو. ولها مطالبتها باتخاذ

أما بالنسبة آللية متابعة قرارات سيداو مع الدول التي وقعت وصادقت؛ فعلى الدولة الطرف أن ترفع 
تدريرًا للجنة التي أنشأتها األمم المتحدة لمراقبة تنفيذ الدول األعضاء لالتفاقية، وأن تفصل فيما اتخذ من 

تفاقية، مع وصف مفصل اللتزام الدولة بكل مادة على حدة، ثم ترفع الدولة بعد ذلك تدريراً  خطوات؛ لتنفيذ اال
كل أربع سنوات، يشتمل على تدرير مفصل عن الهيكل الدانوني والسياسي للدولة المعنية، ويشتمل التدرير  

 كذلك على وضع المرأة في الدولة، وفي المنظمات غير الحكومية.

الحكومية المعتمدة الحق في رفع تدارير ماثلة لـ"لجنة اتفاقية سيداو"، وإيفاد  وكذلك المنظمات غير
َمْن يمثلها عند دراسة تدرير الدولة، وتسمى هذه التدارير )تدارير الظل(، ولها شروط خاصة وضعتها اللجنة،  

 كما تفتح لجنة االتفاقية المجال للشكاوى الفردية.
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تفاقية، أنشئت لجنة إزالة التمييز ضد المرأة؛ لإلشراف على تنفيذ ووفداً للمادة السابعة عشرة من اال
 الدول األطراف لالتفاقية، ولدراسة تدارير الدول فيما قامت به من تدابير لتنفيذ مواد االتفاقية.

 وتدوم اللجنة بإعداد التدارير، والتوصيات، وتدييم األداء، ومتابعة تنفيذ االتفاقية.

 ضع األجندة: مراحل و الفرع الثالث
تعد  تلك االتفاقية من أخطر الصكوك الدولية المعنية بالمرأة؛ فهي تعد  بمثابة قانون دولي تصبح 
بموجبه الدول األطراف الموقعة عليه ملتزمة باتخاذ كافة التدابير؛ للدضاء على أية فوارق بين الرجال والنساء، 

تماعية يع الحدوق: المدنية والسياسية واالقتصادية واالجسواء على مستوى الحياة العامة فيما يتعلق بممارسة جم
 والثدافية، أو على مستوى الحياة الخاصة، وعلى وجه الخصوص في اإلطار األسري.

( وهو مفهوم يلخص Agenda Settingوتُعد  تلك االتفاقية نتيجة لسياسات وضع األجندة )
خالل  عالم التفكير بها، والحوار حولها، وذلك منعملية تحديد األولويات التي يتعين على مختلف بلدان ال

انتدال الموضوعات ذات االهتمام من قائمة أولويات الحضارة الغربية، إلى الدائمة العامة ألولويات الشعوب 
 )باختالف ثدافاتها(، وتتم عملية وضع االجندة بعدة مراحل: 

إلى مصافِ   ى يثور االهتمام العام بها، فتصلتبدأ بتكثيف اهتمام وسائل اإلعالم، وتسليط الضوء عليها حت -0
االحتياجات االجتماعية الدولية، وبالتالي يبدأ النداش العام حولها في مختلف بلدان العالم، ضمن حوارات 

 األشخاص أو أفراد الجمهور العام، وبذلك تبدأ المرحلة األولى من مراحل تشكيل الرأي العام الدولي.
ة، وهي مرحلة صياغة قواعد كونية تحكم السلوك البشري والعالم كله في كل مجاالت ثم تأتي المرحلة الثاني -7

الحياة: االجتماعية والثدافية والسياسية، عبر المؤتمرات الدولية؛ للخروج بمواثيق واتفاقات تكون ملزمة للبلدان 
 التي تصدق عليها.

 ثم تأتي المرحلة الثالثة: وهي الضغط الدولي على مستويين:  -6
 ضغط على الدول التي لم توقع عليها؛ ليتم التوقيع والتصديق عليها.ال 
 .الضغط على الدول التي وقعت ولها تحفظاتها على بعض البنود؛ لرفع تحفظاتها 

المرحلة الرابعة: وتكون فيها ضغوط متواصلة لاللتزام بالتطبيق الشامل لتلك الوثائق، مع التجاهل التام  -.
 للتحفظات.
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 مراحل إقرار االتفاقية، وموقف الدول العربية منها :الفرع الرابع
م لجنة تُعنى برصد ومراقبة وضع المرأة، ومتابعة حدوقها، والترويج 05.3أسست األمم المتحدة عام 

لذلك، وقد توالت الدرارات الدولية منذ ذلك التاريخ، لتحسين أوضاع المرأة ونشر حدوقها، حتى جاء عام 
، وبدأت لجنة 1ية العامة لألمم المتحدة وجوب الدضاء على التمييز ضد المرأةم، حيث أعلنت الجمع0532

مركز المرأة في األمم المتحدة في استطالع آراء الدول األعضاء حول اتفاقية دولية، تحدق الدضاء على أشكال 
واالجتماعي  م بدأ فريق عمل عينه المجلس االقتصادي0527التمييز الموجود ضد المرأة في العالم، وفي عام 

م بدأت اللجنة المعنية في مركز المرأة بصياغة هذه االتفاقية، .052في اإلعداد لهذه االتفاقية، وفي عام 
م اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة 0525وظلت تعمل لسنوات حتى أنـَْهْت إعداد االتفاقية، وفي عام 

حيز  هو ما يعرف باتفاقية )سيداو(، ودخلت االتفاقيةاتفاقية الدضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و 
، وبعد عشر 2م، بعد أن صادقت عليها أكثر من عشرين دولة0520التنفيذ بوصفها اتفاقية دولية في عام 

م بلغ 7117سنوات كان ما يدرب من مائة دولة قد وافدت على االلتزام ببنود االتفاقية وأحكامها، وفي عام 
م 7115من الدول األعضاء في األمم المتحدة، وفي عام  %51مت لالتفاقية قرابة عدد الدول التي انض

 .3دولة 023وصل عدد الدول إلى 

أما عن الدول العربية: فدد انضمت أكثر هذه الدول لالتفاقية، ومن أبرزها: السعودية ومصر واألردن، 
م، 7115ولبنان، وأحدثها قطر في عام والعراق والكويت والبحرين واليمن، والمغرب وتونس وليبيا، وسوريا 

ولم تصادق الواليات المتحدة األمريكية على هذه االتفاقية، باإلضافة إلى ثماني دول أخرى لم تنضم باألساس، 
 .4منها: إيران والسودان والصومال

واندسم موقف الدول العربية من اتفاقية سيداو ما بين مؤيد ومعار ض؛ فصادقت بعض الدول على 
اقية دون إبداء أية تحفظات على موادها؛ استناداً على أن المواد ال تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية وال االتف

                                  
 .039، مؤسسة الرسالة، صنظرات إسالمية في مشكلة التمييز العنصريمر عودة، الخطيب، ع 1
 وهو العدد المطلوب لُتصبح االتفاقية سارية المفعول. 2
-ان، إصدارات جمعية العفاف الخيرية، عماتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة،  3

 م.7/2/7102، تاريخ الدخول على الموقع www.unicef.org، وموقع اليونيسيف على الشبكة العنكبوتية .0م، ص 7101، 0، طاألردن
 .02ص، )مرجع سابق( ،المرأة واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضدها )سيداو( دراسة نقدية شرعيةالطرايرة، محمد محمود،  4
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تخالف الدوانين والدساتير الوطنية، بينما بعض الدول العربية أبدت تحفظاتها على بنود محددة من االتفاقية 
 ر والدوانين الوطنية، وهي:إما لمخالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية أو مخالفتها للدساتي

 (: وتتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية.7المادة ) -0
 (: وتتعلق بالحياة السياسية والعامة.2المادة ) -7
 (: وتتعلق بدوانين الجنسية.5المادة ) -6
 (: وتتعلق بالمساواة في األهلية الدانونية والمدنية.09المادة ) -.
 واج والعالقات األسرية.(: وتتعلق بالز 03المادة ) -9
 (: وتتعلق بالتحكيم بين دول األطراف.75المادة ) -3

 .1وماعدا هذه البنود فلم تبِد الدول العربية أية تحفظات عليها

 الخامس: التسلسل التاريخي لنشأة االتفاقيات التي سبقت اتفاقية سيداو الفرع

 بل إنشاء منظمة األمم المتحدة: االتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة التي صدرت ق -أ
م، والمتعلدة بالتناقض في الدوانين المحلية المتعلدة بالزواج 0517اتفاقية الهاي الدولية الصادرة عام  -7

 .2والطالق والوصاية على الداصرين
 .3حول مكافحة االتجار بالنساءم 0566م، 0570م، 0501م، .051االتفاقيات الدولية التي تم تبنيها عام  -1

                                  
جمعية البحرين  ،قراءة في مسار الجمعيات من أجل رفع التحفظات على اتفاقية سيداو النهوض بالمرأة رؤية إنسانيةتيمجردين، عاطفة،  1

لقضاء اتفاقية اعية لغربي آسيا )االسكوا(، ، والناصري، اللجنة االقتصادية واالجتماwww.bahrainws.orgالنسائية، على الموقع اإللكتروني 
م، على الموقع اإللكتروني 7112، األمم المتحدة، على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تقارير الظل في البلدان العربية

www.ecwa.un.org لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حقوق المرأة في اتفاقية ا، ناصر، لميس، وآخرون، 01-5ص
، يُنظر: موقع األمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية، 71، صوالتشريعات األردنية وأحكام الشريعة

http://www.un.org/ar/index.html :نيفوم م موقع اليو 7102، 60،2، تاريخ الدخول على الموقع
www.unifem.org.jo ،م، على 7112/ 76/6، بتاريخ اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور والشريعة اإلسالمية، فليجان، ريما

 .  www.nesasy.orgالموقع اإللكتروني 
 .099ص)مرجع سابق(، ، ي منظومة األمم المتحدةالمرأة فقاطرجي، نهى،  2
 .17.م، ص7101، 0األردن، ط-، دار الثدافة للنشر والتوزيع، عمانالقانون الدولي لحقوق اإلنسانالخزرجي، عروبة جبار،  3
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م الذي نادى بظروف إنسانية للجميع بغض النظر عن الجنس، وحث 0505ميثاق الدولي لعصبة األمم ال -9
على الدضاء على المتاجرة بالنساء، ونص  على وجه الخصوص على إفساح مجال العمل في عصبة األمم 

 1أمام الرجال والنساء على قدر المساواة
 التي صدرت بعد إنشاء منظمة األمم المتحدة: االتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة  -ب

 ميثاق األمم المتحدة:  -7
ويعتبر أول معاهدة دولية تشير في عبارات محددة وبوضوح م، 05.9والذي اعُتمد في سان فرانسيسكو عام 

 .2إلى تساوي النساء والرجال في الحدوق، وإزالة أشكال التمييز التي تمارس ضد المرأة

 وق اإلنسان: اإلعالن العالمي لحق -1
ويعد  من أهم اإلعالنات التي صدرت لحماية حدوق اإلنسان، ومن  م،05.2وقد صدر هذا اإلعالن عام  

ضمنها المرأة، ويتكون من ثالثين مادة، نص ت في مجملها على المساواة بين جميع البشر دون تمييز، 
 .3وأن لكل شخص الحق في التمتع بالحدوق والحريات

 لسياسية للمرأة: اتفاقية الحقوق ا -9
 .4ونصت صراحة على الحدوق الخاصة بالمرأة في الحياة السياسية م،0591عددت هذه االتفاقية عام 

 اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة: -4
 .5، ونص ت على حق الزوجة في االحتفاظ بجنسيتها وعدم التأثر بتغيير جنسية الزوجم0592عددت عام 

  

                                  
 .026، ص0األردن، د.ط، ج-، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمانالموسوعة السياسية والعسكريةالبيطار، فراس،  1
من هذا الميثاق في الفدرة الثالثة على: تعزيز وتشجيع احترام حدوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع من دون أي تمييز  0وتنص المادة رقم  2

، موقع األمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية، ميثاق األمم المتحدةيُنظر: قائم على العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، 
http://www.un.org/ar/index.html :م.7102، 60،2، تاريخ الدخول على الموقع 

، تاريخ .htmlhttp://www.un.org/ar/indexموقع األمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية، ، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 3
 .م7102، 60،2الدخول على الموقع: 

 على أن للنساء حق التصويت في جميع االنتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز. 0وتنص المادة رقم  4
 حياة الزوجية.تغيير الزوج جنسيته أثناء الإلى أنه ال يجوز النعداد الزواج أو انحالله بين أحد مواطني الدولة وبين أجنبي، وال ل 0وتشير المادة رقم  5
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 األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج: اتفاقية الرضا بالزواج والحد  -1
م، وجاءت لحماية حق المرأة في اختيار زوجها، وتحديد سن الزواج لكي 0537عددت هذه االتفاقية عام 

 .1تدضي على زواج األطفال، وتسجيل عدد الزواج ليكون قانونياً تترتب عليه حدوق والتزامات

 ية: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس -2
 .2م، وَنص  على ضرورة المساواة بين الرجال والنساء في الحياة السياسة والمدنية0533والذي ُعدد عام 

 إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة:  -1
م، ويتكون من إحدى عشرة مادة كلها تنص  على حماية حدوق المرأة، والمساواة 0532والذي اعُتمد عام 

كافة وإزالة أشكال التمييز بينهما، كما ركز اإلعالن أيضاً على إعطاء المرأة بينها وبين الرجل في الحدوق  
حدوقها التي وردت في االتفاقيات السابدة، إضافة إلى حدوق أخرى أعطاها للنساء المتزوجات 
والعازبات، كما أوجب على الدول إلغاء كل ما كان في قوانينها من تمييز بين المرأة والرجل في األحكام 

 .3زائية، وفيما يتعلق بالحدوق التربوية واالقتصادية واالجتماعيةالج

  4: البروتكول االختيار الملحق باالتفاقيةالفرع السادس
م البروتكول االختياري 0555أكتوبر  3اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها المؤرخ 

(Optional Protocol)5 لتمييز ضد المرأة، ويخول هذا البروتكول التفاقية الدضاء على جميع أشكال ا
 CEDAWاالختياري لألفراد والمجموعات تدديم رسائل إلى لجنة الدضاء على التمييز ضد المرأة)

                                  
م، وتشير الفدرة األولى .053م، وبدأ تنفيذها في التاسع من ديسمبر 0537عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق في السابع من نوفمبر  1

نية الالزمة، ه فيه، وبإعرابهما عنه بشخَصيهما بعد تأمين العالإلى أنه ال ينعدد الزواج قانوناً إال برضا كال الطرفين رضا كامالً ال إكرا 0من المادة رقم 
 وبحضور السلطة المختصة بعدد الزواج، وبحضور شهود، وفداً ألحكام الدانون.

لصدد افيه على "أن الناس جميعاً سواء أمام الدانون، ويتمتعون دون أي تمييز بحٍق متساٍو في التمتع بحمايته، وفي هذا  73وتنص المادة رقم  2
يجب أن يحظر الدانون أي تمييز، وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز ألي سبب؛ كالعرق أو اللون أو الجنس أو 

 اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو األصل الدومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب".
 ..ص)مرجع سابق(، ، قراءة إسالمية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، دراسة حالة لبنانطرجي، نهى، الدا 3
قية، بيروت، ، منشورات الحلبي الحدو حقوق المرأة في ظل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(تبسي، هالة سعيد،  4

 ..03م، ص7100، 0ط
ول يؤدي كلم توقع على هذا البروتكول من الدول اإلسالمية إال ثماني دول حتى اآلن، منها دولة واحدة عربية هي ليبيا، ألن تطبيق مثل هذا البروت 5

 يإلى تجاوز خطير لسيادة الدول، وال شك أنه تمارس ضد الدول الغير موقعة ضغوطًا حتى تنضم ألطراف البروتكول؛ ويكون ذريعة للتدخل ف
 الشؤون الداخلية للدول وفر ض عدوبات عليها طبداً أليديولوجيات ومعايير مختلفة تحددها هيئة منظمة األمم المتحدة.
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Committee)1 بشأن االنتهاكات المزعومة لالتفاقية من جانب دولة طرف فيها، من خالل إيجاد آلية ،
يداو باألمم المتحدة حول انتهاكات حكومتها ألحكام لتدديم المرأة الشكاوى بشكل مباشر إلى لجنة س

شهور لرفع  3؛ مما يتيح للجنة أن تحدق من تلداء نفسها في ذلك، وإنذار الدولة مع إمهالها فترة 2االتفاقية
االنتهاك، وإال تعرضت للعدوبات، وتلك االنتهاكات قد تكون على سبيل المثال: تزوج الزوج بزوجة ثانية من 

األولى، أو توريث األخت نصف ما يرث أخاها.. إلخ من الدوانين التي ال تساوي مساواة مطلدة  دون موافدة
 .3وتطابدية بين الرجل والمرأة

رف أن : فعلى الدولة الطآللية متابعة قرارات سيداو مع الدول التي وقعت وصادقتأما بالنسبة 
ل فيما اتخذ من نفيذ الدول األعضاء لالتفاقية، وأن تفصترفع تدريراً للجنة التي أنشأتها األمم المتحدة لمراقبة ت

خطوات؛ لتنفيذ االتفاقية، مع وصف مفصل اللتزام الدولة بكل مادة على حدة، ثم ترفع الدولة بعد ذلك تدريراً  
كل أربع سنوات، يشتمل على تدرير مفصل عن الهيكل الدانوني والسياسي للدولة المعنية، ويشتمل التدرير  

وضع المرأة في الدولة، وفي المنظمات غير الحكومية، وكذلك للمنظمات غير الحكومية المعتمدة  كذلك على
الحق في رفع تدارير مماثلة للجنة اتفاقية سيداو، وإيفاد َمْن يمثلها عند دراسة تدرير الدولة، وتسمى هذه 

كاوى الفردية، التفاقية المجال للشالتدارير )تدارير الظل(، ولها شروط خاصة وضعتها اللجنة، كما تفتح لجنة ا
ووفدًا للمادة السابعة عشرة من االتفاقية، أنشئت لجنة إزالة التمييز ضد المرأة؛ لإلشراف على تنفيذ الدول 
األطراف لالتفاقية، ولدراسة تدارير الدول فيما قامت به من تدابير لتنفيذ مواد االتفاقية، وتدوم اللجنة بإعداد 

 .4يات، وتدييم األداء، ومتابعة تنفيذ االتفاقيةالتدارير، والتوص

 

 أسباب أهمية وتمييز اتفاقية سيداو عن غيرها من االتفاقيات الدولية :الفرع السابع
 تعد اتفاقية سيداو من أهم االتفاقيات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة فيما يتعلق بالمرأة، وذلك لما يلي: 

                                  
 ( خصيصاً لمتابعة تنفيذ االتفاقية على مستوى العالم.DAWوهي اللجنة التي شكلها قسم االرتداء بالمرأة ) 1
 .07ص)مرجع سابق(، ، على أشكال التمييز ضدها )سيداو( دراسة نقدية شرعيةالمرأة واتفاقية القضاء الطرايرة، محمد محمود،  2
درة لجنة مركز المرأة باألمم المتحدة وأهم االتفاقيات الدولية الصااللجنة اإلسالمية للمرأة والطفل بالمجلس اإلسالمي العالمي للدعوة اإلعاشه،  3

 .67م، ص7109، 0السعودية، ط-ألبحاث المرأة السعودية، الريا ض ، موسوعة الدضايا المعاصرة للمرأة، كرسي الراجحيعنها
 .79ص)مرجع سابق(، ، المرأة واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضدها )سيداو( دراسة نقدية شرعيةالطرايرة، محمد محمود،  4
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عضاء في األمم المتحدة لهذه االتفاقية، ماعدا تسع دول، وهذا يعطيها انضمام جميع الدول األ أوال :
 قوة لم تعَط لغيرها من االتفاقيات أو المؤتمرات.

انضمام أكثر الدول العربية واإلسالمية لهذه االتفاقية، والتزامهم بتطبيق بنودها، مع أن أكثر هذه  ثانيا :
مية، ذه التحفظات التي أبدتها أكثر الدول العربية واإلسالالدول تحفظت على بعض بنود االتفاقية، ولكن ه

يرد عليها أن الدانون الدولي ال يدبل مثل هذه التحفظات؛ لوجود اتفاقية دولية وهي اتفاقية جنيف، تنص على 
، ومما 1أن التحفظ على أي بند من بنود االتفاقيات الدولية، ال يكون مدبواًل إذا تعلق بجوهر هذه االتفاقية

يستدرك به كذلك على هذه التحفظات، أن المادة الثامنة والعشرين من هذه االتفاقية نص ت على أنه ال يجوز 
 .2إبداء أي تحفظ يتعار ض مع روح االتفاقية وغرضها

وقد جاء في البيان الذي أصدرْته لجنة االتفاقية باألمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسين لإلعالن 
م ما ينص على أنه ال يجوز التحفظ على المادة الثانية والسادسة عشرة؛ 0552ان عام العالمي لحدوق اإلنس
 إذ نص على ما يلي: 

 72( جوهر االتفاقية، وال يجوز التحفظ عليهما بموجب المادة )03( و)7"تعتبر اللجنة المادتين )
ظ يعتبر أيضاً ا، كما أن التحف( من االتفاقية، التي تحظر التحفظ الذي ينافي موضوع االتفاقية وغرضه7فدرة 

أو الدينية أو ( مع الممارسات التدليدية 03( و)7منافيًا ألحكام الدانون الدولي العام، وأن تعار ض المواد )
سواء أكان -الخاصة باألسرة–( 03ر انتهاك االتفاقية، وأن التحفظ على المادة )ر  بَـ ن يُـ الثدافية ال يمكن أ

 .3ه"دينية، فإنه يعتبر منافياً لموضوع االتفاقية وغرضها، وبالتالي البد من سحبألسباب قومية أو تدليدية أو 

إلزام جميع الدول األطراف الموقعة على االتفاقية، باتخاذ كافة التدابير للدضاء على أية فوارق  ثالثا :
ياسية نية والسبين الرجال والنساء، سواء على مستوى الحياة العامة المتعلدة بممارسة جميع الحدوق المد

 .4و على مستوى الحياة الخاصة، وعلى وجه الخصوص اإلطار األسريقتصادية واالجتماعية والثدافية، أواال

                                  
 ..iicwe.orgwww، اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل 1
 .www.wrc.org.sd، مدال منشور في مركز دراسات المرأة، مفهوم الجندر والمساواة بين الجنسينعبد الماجد، عواطف،  2
 .61ص اتفاقية سيداو،اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل،  3
 .09ص اتفاقية سيداو،اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل،  4
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م، يعطي النساء والمنظمات غير 0555وجود بروتكول اختياري ملحق باتفاقية سيداو عام  رابعا :
 المتحدة.الحكومية الحق في تجاوز الحكومات، والتددم بشكاوى مباشرة لألمم 

وكذلك أعطى هذا البروتكول للجنة سيداو، الحق في أن تتلدى الشكاوى الفردية، متجاوزة بذلك 
سيادة الدول وسيادة قوانينها وتشريعاتها وأنظمتها، ثم الحق في أن تعاين ميدانياً للتحدق من تلك الشكاوى، 

 ية عند أصحابها.وهذه إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية تطبيق بنود هذه االتفاق

ص عملية ؛ وهو مفهوم يلخ-كما تددم–تعتبر هذه االتفاقية نتيجة لسياسات وضع االجندة  خامسا :
تحديد األولويات التي يتعين على مختلف بلدان العالم التفكير بها، والحوار حولها، وذلك من خالل انتدال 

 إلى الدائمة العامة ألولويات الشعوب باختالف الموضوعات ذات االهتمام من قائمة أولويات الحضارة الغربية
 .1ثدافاتها

وفي هذا اإلطار يتم تداول قضية المرأة، عبر تسييسها واستخدامها ورقة ضغط على األنظمة والدول 
فية، أو و أخالقية فلسلمداومة على أسس دينية عدائدية، أالتي تداوم النمط الحضاري الغربي سواء أكانت ا

 ية.اجتماعية اقتصاد

ولعل  هذه األسباب هي التي دفعتني وشحذت همتي الرتياد غمار الندد والتحليل لبنود ومواد اتفاقية 
سيداو، ومعرفة ما يأتي منها مخالفًا للشريعة اإلسالمية للتحذير منه، وما يتوافق معها، وسأتعر ض لذلك في 

 الفصَلين الالحَدين إن شاء الله تعالى.

  

                                  
 ث عنها في المسائل السابدة في هذا المطلب.سبق الحدي 1
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 الفصل الثالث

 التفاقية سيداو ضد المرأة في الحقوق االجتماعية واألسريةالتمييز 
 في ضوء القرآن الكريم

 

 تمهيد:

تناولت الباحثة في هذا الفصل ندد وتحليل بنود اتفاقية سيداو المتعلدة بالحدوق االجتماعية التي تدعو  

الحدوق بأيضًا أة، والمتعلدة إلى المساواة المطلدة والتامة بين الرجل والمرأة، وإسداط والية الرجل على المر 

التي تعد  زواج المسلمة من غير المسلم وإلغاء قوامة الرجل على المرأة من التدابير الواجب تنفيذها في األسرية 

سبل الدضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، ومن ثم  عر ض هذه البنود على الدرآن الكريم وتفنيدها، وبيان ما 

 على مبحثَين:هذا الفصل ويشتمل  ة اإلسالمية وما جاء موافداً لها.جاء منها مخالفاً للشريع

 
دراسة نقدية في ضوء القرآن  – التمييز ضد المرأة في الحقوق االجتماعيةالمبحث األول: 

 الكريم

 دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم –بين الرجل والمرأة ييز المساواة والتم المطلب األول:
 دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم – ة الرجل على المرأةوالي المطلب الثاني:

 

 ريمدراسة نقدية في ضوء القرآن الك – التمييز ضد المرأة في الحقوق األسريةالمبحث الثاني: 

 دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم – زواج المسلمة من غير المسلم المطلب األول:
 دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم – قوامة الرجل على المرأة المطلب الثاني:
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 المبحث األول

  التمييز ضد المرأة في الحقوق االجتماعية

 "دراسة نقدية في ضوء القرآن الكريم"

 تمهيد:
رك زت اتفاقية سيداو في بنودها على آليات المساواة التامة بين الرجل والمرأة؛ دون أي تفرقة أو  

جنس، وهو ما يؤدي إلى المماثلة التامة بين الرجل والمرأة في شتى جوانب استبعاد أو تدييد يتم على أساس ال

الحياة، وسنتعر ض في هذا المبحث إلى عر ض وندد الفكرة في ضوء الدرآن الكريم، وبيان مدى موافدتها أو 

 مخالفتها للشريعة اإلسالمية، في مطلبَـْين:

 ريمراسة نددية في ضوء الدرآن الكد – بين الرجل والمرأةييز المساواة والتم المطلب األول:
 دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم – والية الرجل على المرأة المطلب الثاني:
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 دراسة نقدية في ضوء القرآن الكريم – يز بين الرجل والمرأةالمساواة والتميالمطلب األول: 

 المادة في اتفاقية "سيداو":

ى أنه: " ألغرا ض هذه االتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد نص ت المادة األولى من اتفاقية سيداو عل
المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تدييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف 
للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة بحدوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية 

االجتماعية والثدافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال االعتراف للمرأة بهذه الحدوق أو تمتعها بها و 
 .1وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية"

تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز "من االتفاقية على أنه ( أ)كما نص ت المادة الثانية 
ن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة الدضاء على التمييز ضد المرأة، ضد المرأة وتوافق على أ

 تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو: وتحديدًا لذلك، تتعهد بالديام بما يلي
ملي لهذا التحديق العتشريعاتها المناسبة األخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن، وكفالة 

 .2"المبدأ من خالل الدانون والوسائل المناسبة األخرى

 التحليل والنقد: 
َدَعت اتفاقية سيداو إلى المساواة والمماثلة التامة بين الرجل والمرأة في شتى جوانب الحياة، وأن أي 

سالمية ه المادة مع الشريعة اإلاختالف بينهما يعد  تمييزًا وانتداصًا من شأن المرأة؛ ولمعرفة مدى توافق هذ
 سنتعر ض للمسائل التالية:

  

                                  
، /http://www.un.org، موقع منظمة األمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1

 م.3/2/7102تاريخ الدخول على الموقع 
 المرجع السابق. 2
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 :األول: تعريف المساواة، والتمييز لغة  واصطالحا   الفرع
 :أوال : المساواة لغة  

فَانِْبْذ  ﴿:يرجع أصل الكلمة عند أهل اللغة إلى مادة "َسوا"، والَّواء هو العدل في التسوية، قال 
يَّان: هما  ،]92ألنفال: ا [إِلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء ﴾ وسواء الشيء: مثُله ووسطُه، والجمع: أسواء، َوِسيُُّه تعني مثله، والسِ 

 .1المثالن والشبيهان المتساويان بحيث ال ينبو أحدهما عن اآلخر، وهم سواسية، أي: أشباه متكافئون

: لمساواة تعنيوقد ذكر صاحب كتاب الفروق اللغوية الفرق بين المساواة والمماثلة؛ حيث إن ا
"التكافؤ في المددار بين الشيئين، بحيث ال يزيد أحدهما على اآلخر وال يندص عنه"، أما المماثلة فهي: "أن 

 .2يسد  أحُد الشيَئين َمَسد  اآلخر ويدوم مدامه"

 .4، أو "المعادلة بين شيئَـْين أو أكثر"3وعليه؛ تكون المساواة في اللغة بمعنى: "المماثلة من كل وجه"

 :ثانيا : المساواة اصطالحا  

إن مصطلح المساواة من المصطلحات التي تعرضت للبحث والدراسة عند العلماء الُمحَدثين، وهذا 
 ال يعني أن الفدهاء الددامى لم يتطرقوا له، وسأعر ض تعريَفين للمساواة في الفده للخروج بالتعريف المختار:

الحق سواء ومساواتهم في الحدوق الشخصية والكرامة  "َجعُل الناس أمام التعريف األول للمساواة:
 .5اإلنسانية والمدنية، فال تمييز وال تفاضل بينهم في الجنس والدوم واللون أو اللغة والمال"

                                  
 ، المكتبةزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، والرازي، .0.-12.، ص.0، ج، لسان العربابن منظوريُنظر:  1

 .676م، ص0555، 9صيدا، ط-الدار النموذجية، بيروت-العصرية
 .072ص، ت: حسام الدين الددسي، دار الكتب العلمية، بيروت، الفروق اللغويةيُنظر: العسكري، أبو هالل،  2
 .02، ص0م، ج0551، دار الكتب العلمية، األشباه والنظائريُنظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  3
 .62، ص0، مؤسسة الرسالة، بيروت، طحقوق وواجبات المرأة في اإلسالميُنظر: زيدان، عبد الكريم،  4
م، 0551، ، مكتبة مدبولي، الداهرةفي ضوء القرآن الكريم المجتمع اإلسالمي دعائمه وآدابهيُنظر: أبو عجوة، محمد نجيب احمد،  5

 .000ص
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 مآخذ الباحثة على هذا التعريف:
 لسواء.أو شبه َدور؛ وذلك الستخدامه ألفاظاً من الُمَعرَّف نفسه كالمساواة وا 1هذا التعريف فيه َدْور -
اقتصر هذا التعريف في مجاالت المساواة على الحدوق دون الواجبات، مع عرضه لبعض الحدوق؛ كالحدوق  -

 الشخصية والمدنية والكرامة اإلنسانية وغيرها.
 ذََكَر التعريف الجهة التي تُعنى بها المساواة؛ وهي الناس. -

 .2الً مطلداً"والحدوق العامة متماثلين تماث "َجْعلُ الناس جميعاً في الواجبات التعريف الثاني للمساواة:

 لدى الباحثة لألسباب التالية:  التعريف الراجحهذا هو 

 ذََكر التعريف الجهة التي تكون بينها المساواة؛ أي الناس. -
 بـَيَّن مجاالت المساواة في الحدوق والواجبات. -
ريف، خالفاً نع دخول أفراد أخرى في التعتعريٌف بالحد يذكر ذاتيات الُمعر ف، بحيث يحافظ على أفراده، ويم -

 .3للتعريف السابق، ألنه تعريٌف بالرسم، وذلك الشتماله على عرضي ات لتمييز الشيء عما سواه

وعليه؛ تكون المساواة شرعًا في الفده بمعنى: "المماثلة في األحكام الشرعية، في مسألٍة بين اثَنين أو 
 .4أكثر"

  :ثالثا : التمييز لغة  

ز( من ميز، تَميـ َز، َتَميُّز، مصدر َتَميـََّز، فهو ُمتمِ ز، يدال: َتَميـُُّز الرجل، بمعنى: امتيازُُه، أو  )م ي
، كذلك يُدال: هو َتَميـ َز الشيء: امتاز أي 5انفراُدُه، وَتَميـُُّز اللون األخير عن األزرق، أي: انفصالُُه أو انِعزالُهُ 

الملك:  [﴿ َتَكاُد َتَميـَُّز ِمَن اْلَغْيِظ ﴾:، قال 6ساروا في ناحية أو انفردوا تفرق أو اختلف، يدال: َتَميـ َز الدوم:

                                  
معرفة وأصول ضوابط الالدور: توقف الشيء على نفسه؛ وذلك بأن يكون هو نفسه علة لنفسه، يُنظر: حبنكة، عبد الرحمن حسن الميداني،  1

 .676م، ص0552، 9سوريا، ط-، دار الدلم، دمشقاالستدالل والمناظرة
 .9.م، ص0539، 7، مطبعة السعادة، مصر، طهذا ديننالي، محمد، يُنظر: الغزا 2
 .36-37ص ضوابط المعرفة،يُنظر: الميداني،  3
 .26، صحقوق وواجبات المرأة في اإلسالميُنظر: زيدان،  4
 م، باب )ميز(.0552، 6ب، ط، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتالمعجم الغنيابن قدامة، موفق الدين،  5
 باب )ميز()مرجع سابق(، ، العربلسان ابن منظور،  6
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وتميز هنا من الغيظ: تدطع وتفرق، أما التميز الوظيفي: فهو التخالف والتفارق، أي: أداء كل مجموعة من  ،]2
 .ه من وظيفةالخاليا وظيفة حياتية معينة؛ فتميُّز الخاليا الجينية وفداً لبنيانها ولما تؤدي

فالتمي ز إذاً اختالف الشيء عن سواه بمعامالٍت فارقة؛ فيدال: تميز بكذا، أي ُعرف به، ويُدال أيضاً: 
 .1هو معاملة شخص ما بشكل غير عدل

 رابعا : التمييز والتمايز اصطالحا  

أكثر مما جحاف هو الظلم واإل، و 2عرفه الجرجاني بدوله: "ما يرفع اإليهام المستدر عن ذات مذكورة"
هو التفرق واالختالف، والتمييز هو عدم المساواة في الحدوق أي تفاوت في الواجبات والكفاءات واألعمال، 

 .3أما التمايز فهو االختالف بسبٍب ما يمنع التشابه والتماثل

 : يعدُّ مفاضلة تتنافى مع مبدأ المساواة بسببDiscrimination االصطالح القانونيوالتمييز في 
و بسبب الجنس أو اللون واآلراء السياسية وغيرها؛ فلدد اعتبرت بعض االتفاقيات تماء العرقي أو المذهبي أاالن

الصادرة عن األمم المتحدة التمييز بين الرجل والمرأة نوعاً من التفرقة الدائمة على تفضيل الرجل بإعطائه حدوقاً 
 .4قتصادية، واالجتماعية، والثدافية، والمدنيةُمنعت عن المرأة في الميادين كافة منها السياسية، واال

ة أو استعباد ( التمييز بأنه: "تفرقاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةلهذا عرفت )
و أغراضه النيل من االعتراف للمرأة بحدوق اإلنسان، على أساس الجنس، ويكون من آثاره أأو تدييد يتم 

ادين السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثدافية، والمدنية، وفي أي ميدان آخر والحريات األساسية في المي
 .5و تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن حالتها الزوجية"ال االعتراف للمرأة بهذه الحدوق أأو إبط

                                  
 ، باب )ميز(.0م، مجلد.711، .، مكتبة الشروق الدولية، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  1
 .33م، ص0526، 0، دار الكتب العلمية، بيروت، طالتعريفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف،  2
ية العالمية ، اللجنة اإلسالمرؤية نقدية التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداوعطية، جمال الدين، ومحمد كمال الدين،  3

 .00للمرأة والطفل، المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة األمانة العامة، د.ت، ص
 ..0ص)مرجع سابق(، ، لمتحدة رؤية إسالميةالمرأة في منظومة األمم االداطرجي، نهى،  4
، /http://www.un.org، موقع منظمة األمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 5

 م.3/2/7102تاريخ الدخول على الموقع 
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 لكن اً ؛ يمكن الدول إن أغلب التعريفات التي تناولت مفهوم التمييز قد تعددت وتباينت أحيانأخيرا  
هذا األمر ال ينفي وجود بعض النداط األساسية الواردة في هذه التعريفات يمكن عد ها عناصر أساسية تجتمع 
لتظهر مفهوم التمييز، كما يمكن الدول أيضًا أن التمييز يمكن اعتباره نديضًا للمساواة بين األجناس البشرية، 

شرية عًا من التفرقة الدائمة على المفاضلة بين األجناس البوبين الرجل والمرأة، كما يمكن التركيز على كونه نو 
 .1أو بين الرجل والمرأة

 : مكانة المرأة قبل وبعد اإلسالمالفرع الثاني
وضعها خالل التاريخ وفي األنظمة ل تُدرك أبعادها إال باإلشارة نظرة اإلسالم إلى مكانة المرأة ال
اهلية، مكانتها في اإلسالم وغيره من األنظمة والدوانين الوضعية الج الحديثة؛ وبذلك يمكن المدارنة والتمييز بين

 وعليه؛ سنتعر ض للمحة عن مكانة المرأة وحالها في األمم السابدة ومن ثم  مكانتها في اإلسالم فيما يلي: 

 أوال : مكانة المرأة عند الرومان

ها التصرف؛ ال يحق ل ثلحدوقية بحيكان وضع المرأة عند الرومان قائماً على عدم االعتراف بأهليتها ا
ألنها تخضع للوصاية الدائمة بسبب جنسها، فاألب يزوجها لمن يشاء دون إرادتها، والزوج له السيادة المطلدة 

 عليها كالمتاع والعدار.

انتداص المرأة حتى وصل إلى الشك في إنسانيتها وطبيعة روحها؛ فالبعض ذهب إلى أن روحها   وتوالى
 .2ات من ثعابين وكالب، وآخرون قرروا أنه ال روح لها، وأنها لن تُبعث يوم الديامةكروح الحيوان

وكان الرومان أيضًا إبان العصور الوسطى يُمعنون في التفنن بتعذيب المرأة عدوبة على الخيانة مثالً 
دد من بع إلى الموت، وأحيانًا دون جريمٍة اقترفتها، ومن ذلك صب الدطران على أجسادهن، وربط أرجلهن

 .3الخيول، ثم تركها وشأنها تركض في كل الجهات لتتمزق أشالء

                                  
 .05م، ص7103، 0، منشورات الحلبي الحدوقية، بيروت، طد المرأة دراسة مقارنةالتمييز ضنجم، وفاء ياسين،  1
، وفريق من كبار علماء 02-09م، ص0537، .سوريا، ط-، المكتب اإلسالمي، دمشقالمرأة بين الفقه والقانونيُنظر: السباعي، مصطفى،  2

م، .052لبنان، -، دار الكتاب اللبناني، بيروتاإلنسان في اإلسالم ندوات علمية حول الشريعة اإلسالمية وحقوقالمملكة العربية السعودية، 
 .063-069ص

 .9.م، ص7113، 2سوريا، ط-دار الفكر، دمشق المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني،، البوطي، محمد سعيد رمضان 3
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 ثانيا : مكانة المرأة في الجزيرة العربية قبل اإلسالم

كانت المرأة في المجتمع الجاهلي عاراً؛ بحيث يتشاءمن والدتها، ويحرصون على دفنها حية خشية 
َر َأَحُدُهْم بِاأْلُنـَْثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو كَ ﴿ َوإِ منددًا بموقفهم: العار أو خوفًا من الفدر، قال  ِظيٌم َذا بُشِ 

َر بِِه أَيُْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِفي التـُّرَاِب َأاَل َساَء مَ 92) َيْحُكُموَن  ا( يـَتَـَواَرى ِمَن اْلَدْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشِ 
بَِأيِ  َذْنٍب قُِتَلْت ﴾ ( 2) ﴿ َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلتْ دفن الوليدة حية: في استنكار  وقال ،]95 – 92النحل: [﴾
 .] 5- 2التكوير: [

ولم تكن المرأة عند العرب تأخذ ميراثاً؛ ألنه للذكور الذين يُدافعون عن قبيلتهم، بل إنها كانت تُوَرث 
﴿ يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا :رغماً عنها، قال الله حية؛ فلو مات زوجها فإن أحد أقاربه يرثها فيبيعها أو يتزوجها 

ُتُموُهنَّ ِإالَّ َأنْ  يَْأتِيَن بَِفاِحَشٍة ُمبَـيِ َنٍة  اَل َيِحلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النِ َساَء َكْرًها َواَل تـَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما آتـَيـْ
رًا كَ َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن كَ  ًئا َوَيْجَعَل اللَُّه ِفيِه َخيـْ وبذلك  ، ]05النساء: [ِثيرًا ﴾رِْهُتُموُهنَّ فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ

فهي مهدورة الكرامة، ويحق للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء دون قيد بعدد، فال اعتبار للمرأة وال لدرابتها 
 كريماٍت في الجاهلية العربية.  خالفاً للرجل، وهذا ال ينفي وجود جانب لنساءٍ 

 .1وكان النسب يثبت بالزنا والتبني كما يثبت بالنكاح، فالمرأة ال شأنها لها إال عند بعض الدبائل

ود اليونان والفرس والهنود والصينيين واليهومثل األوضاع السابدة وأسوأ منها كان وضع المرأة عند 
 .2والمسيحيين

 الخالصة: 
حضارات الغابرة، كانت تنال حظاً من االهتمام بها في مراحل الترف والبذخ التي أن المرأة في ظل ال

تنتهي إليها عادًة الحضارات الكبرى، ولكنها لم تكن تنال ذلك في تلك المراحل تدديرًا لشخصها واعترافاً 

                                  
 ،ندوات علمية حول الشريعة اإلسالميةء المملكة العربية السعودية، ، وفريق من كبار علما77، صالمرأة بين الفقه والقانون: السباعي،  1

 .09-.0م، ص0552، 0، دار ابن حزم، بيروت، طتعدد الزوجات أم تعدد العشيقات، وحدي، خاشع، 063ص
 .77-06، صالمرأة بين الفقه والقانونيُنظر: السباعي،  2
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والوجاهة االجتماعية  تعةبديمتها، وإنما كانت تناله ألنها في مرحلة ذلك البذخ والترف تُعدُّ مطلباً من مطالب الم
 .1في حياة الرجال، ولذا فسرعان ما كانوا يعودون فيرونها شؤماً عليهم في مراحل الشدة واإلدبار

وبعد هذا أعر ض لما أحدثه اإلسالم من تحوٍل جذري تناول حياة المرأة ووهبها التددير واالحترام 
، وهذا ما يزيد التشريع اإلسالمي 2يرها كما في أوروباوالحدوق المختلفة، دون مطالبٍة منها أو قيام ثورات لتحر 

 فخراً.

 ثانيا : مكانة المرأة في اإلسالم

َوَرد كثير من النصوص الشرعية التي توصي الرجال باإلحسان إلى اإلناث وإكرامهن، منذ تكون األنثى 
 ، وسأذكر بعضها على سبيل اإليجاز: 3وليدة، حتى تصبح زوجة، وتغدو أماً 

 باألنثى صغيرة:  التوصية -7
: "َمْن كان له ثالث بنات أو ثالث فدد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

 ، وأومأ بالسبابة والوسطى.4أخوات، فاتدى الله، وأقام عليهن، كان معي في الجنة هكذا"

 التوصية بها زوجة:  -1
َتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما ْم َأْن َترِثُوا النِ َساَء َكْرًها َواَل تـَْعُضُلوُهنَّ لِ يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيِحلُّ َلكُ  ﴿:ال ق

ُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن يَْأتِيَن بَِفاِحَشٍة ُمبَـيِ َنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فـََعَسى  ًئا َوَيْجَعَل اللَُّه أَ آتـَيـْ ْن َتْكَرُهوا َشيـْ
رًا َكِثيرًا ﴾ ِفيهِ  ، وتشمل الصحبة الجميلة، وكف األذى، واإلحسان إلى 5والِعشرة هي المخالطة ،]05النساء: [َخيـْ

الزوجة، والنفدة والكسوة، ونحوها، أي بأداء حدوقهن التي فرضها الله على الرجال، وهذا خطاب للجميع، 
 وخصوصاً َمْن يسيئون العشرة.

                                  
 .2.، صريع الربانيالمرأة بين طغيان النظام ولطائف التشيُنظر: البوطي،  1
 يُنظر الفصل األول والثاني من هذه الرسالة. 2
 .06م، ص0553، 0، المكتب اإلسالمي، بيروت، طحقوق المرأة المسلمة في القرآن والسنةفريجة، محمد،  3
، عليمسند أبي يميمي، ، وقال األلباني: حديٌث صحيح، يُنظر: أبو يعلي، أحمد علي الموصلي الت033، ص3، جأبو يعلي في مسندهأخرجه  4

، مكتبة سلسلة األحاديث الصحيحةم، واأللباني، محمد ناصر الدين، 0559، 0ت: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط
 .950م، ص0559المعارف للنشر، الريا ض، 

 .00، ص01م، ج7111، 0وت، ط، دار الكتب العلمية، بير مفاتيح الغيبيُنظر: الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين،  5
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قال: "استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلدت من ضلع، وإن أعوج  أن رسول الله  وروى أبو هريرة 
 .1شيء في الضلع أعاله، فإن َذَهْبَت تديمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء"

بالرفق بالنساء، وحسن عشرتهن، ألن حواء خلدت من ضلع آدم وال مطمع في  فدد أمر الرسول 
أراد تسوية اعوجاج المرأة أدى ذلك إلى فراقها، وتكرار التوصية بالنساء في استدامتهن، ألن اإلنسان إن 

 الحديث للتأكيد والمبالغة في العناية بهن.

 التوصية بها وهي أم:  -9
﴿ َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ : قولهجاءت التوصية باألم واألب معاً في الكثير من اآليات، منها: 

ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُهَما أَْو ِكاَلُهَما َفاَل تـَُدْل َلُهَما ُأفٍ  َواَل تـَنْـ ِإيَّاُه َوبِالْ  َهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يـَبـْ
  . ].7- 76اإلسراء: [يًرا ﴾َربَـَّياِني َصغِ  َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِ  ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َربِ  اْرَحْمُهَما َكَما (76)قـَْواًل َكرِيًما 

فدد أمر الله باإلحسان إلى الوالَدين والبر بهما والعطف عليهما والنزول عند أمرهما مالم يكن معصية، 
ويدخل في اإلحسان إليهما اإلنفاق عليهما، والمعاملة معهما بلطف ولين وتذلل، فال يغلظ لهما الجواب وال 

 .2وال يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد تذلاًل لهمايحد النظر إليهما، 
 قال: جاء رجل إلى رسول الله  باألم خصوصاً: فعن أبي هريرة  وجاءت التوصية من النبي 

 :فدال: َمْن أحق الناس بُحسن صحابتي؟ قال: "أمك"، قال: ثم َمْن؟، قال: "ثم أمك"، قال: ثم من؟، قال
 .3"ثم أمك"، قال: ثم َمْن؟: قال: "ثم أبوك"

عدالة اإلسالم مع المرأة، وهذا جزء يسير من تكريمها، فالرجل حريٌص على  نخلص مما سبق إلى:
 األنثى وهي صغيرة، ويحسن عشرتها زوجة، ويحترمها ويتذلل لها ويطيعها أماً، امتثاالً لروح اإلسالم وأوامره.

التي تنادي بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل، ومنها االتفاقيات الدولية ورغم ذلك تتعالى األصوات 
ين التي تدعو إلى إلغاء كل الفروق الطبيعية أو المختصة باألدوار الحياتية ب -كاتفاقية سيداو موضوع الدراسة–

                                  
(، يُنظر: البخاري، 6096، حديث رقم )0707، ص6، كتاب األنبياء، باب َخْلق آدم صلوات الله عليه وذريته، جالبخاري في صحيحهأخرجه  1

 م.0522، 6، ت: مصطفى ديب الُبغا، دار ابن كثير، بيروت، طصحيح البخاريأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، 
 .731، ص0م، ج0527، 0، ت: محمد طموم، وزارة األوقاف الكويتية، طالفروقكرابيسي، أسعد بن محمد بن الحسين، يُنظر: ال 2
 (.79.2، حديث رقم ).052، ص.، كتاب البر والصلة واآلداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، جمسلم في صحيحهأخرجه  3
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ء من ناحية، ودعوة للدضا، والتمرد على األدوار الطبيعية لكٍل من الرجل والمرأة داخل األسرة 1الرجال والنساء
على العالقات األسرية المميزة من تراحم ومودة واحترام، بدعوى أن في ذلك تمييزاً ضد المرأة، أو ندصاناً وهدراً 
لحدوقها، على الخالف مما كان في أوروبا في عصر الثورة الصناعية؛ حيث كانت المرأة من أدوات الترف 

 اً وعجبًا بعيداً عن االحترام الحديدي كَمخلوق إنساني له كرامته، وكانتالتي يحرص األغنياء على إبرازها زهو 
تعدد صور و  النساء ُتستغل في المصانع بأزهد األجور، وبذلك تحطمت روابط األسرة وقلت الرغبة في الزواج،

 .3تطالب بمساواتها المطلدة بالرجل 2خذت في الَدرنين الماضَيينظلمها واضطهادها حتى أ

ن هذه الدعاوى هي امتداد لألوضاع السلبية التي كانت تعيشها المرأة في جاهليتها قبل أبوال شك 
اإلسالم وفي البالد الغربية، وال وجه للمفاضلة بين تكريم اإلسالم للمرأة مع أوضاعها في ظل الدوانين الوضعية 

ررها من ثابت المضمون، الذي حواألنظمة البشرية؛ ألن علو منزلتها في اإلسالم مستمٌد من التشريع اإللهي ال
 .4العبودية، وأقر بحدوقها ورد إليها كرامتها، وأنزلها المنزلة الالئدة بها كإنسان له وظيفة كبرى في الحياة

 : المجاالت التي ساوى فيها اإلسالم بين الرجل والمرأةالفرع الثالث
 ن: قبل بيان هذه المجاالت، البد من اإلجابة عن السؤالَين التاليَـيْ 

 السؤال األول:

هل األصل التسوية بين الجنسين في األحكام إال ما دلت النصوص على االختالف فيه بينهما؟ أم 
 أن األصل هو االختالف إال ما دلت النصوص على التساوي فيه؟

 والجواب: 

الشرعي  صإن المرأة شديدة الرجل ومساويٌة له في الطبيعة اإلنسانية، وفي كلِ  حكٍم بينهما مادام الن
 لم يبين اختصاص أحدهما به دون اآلخر.

                                  
اهات الحركة النسائية في المغرب المعاصر اتجن منظور نسوي، يُنظر: المصلي، جميلة، للمزيد عن االتفاقيات الدولية التي تخص المرأة م 1

 .701م، ص7106، 0، مركز الجزيرة للدراسات، قطر، طوقضايا
 للمزيد يُنظر الفصل األول والثاني من هذه الدراسة. 2
 تعدد الزوجات أم تعدد العشيقات.م، وحدي، 7116، 0م، مكتبة األديب، الريا ض، طسماحة اإلساليُنظر: قريشي، عمر بن عبد العزيز،  3
 .715، دار الفكر، بيروت، صإسالمنايُنظر: سابق، السيد،  4
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؛ فـََعن عائشة رضي الله عنها قالت:  واألصل العام في هذه الدضية هو ما دل  عليه حديث النبي 
عن الرجل يجد البَـَلل وال يذكر احتالماً؟ قال: "يغتسل"، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم  ُسئل رسول الله 

 ُغسل عليه"، قال أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسٌل قال: "نعم، إن يجد بـََلاًل؟ قال: "ال
 .2الرجال" 1النساء شدائق

﴿ َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي :وفي ظل الشريعة اإلسالمية لها من الحدوق بددر ما عليها من الواجبات، قال 
 .]772البدرة: [َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف ﴾

 لثاني:السؤال ا

 كر تتناول الرجال والنساء معاً؟هل األحكام المذكورة بصيغة المذ 

 اإلجابة: 

اتفق أهل اللغة العربية على تغليب استخدام صيغة التذكير عند اجتماع المذكر والمؤنث؛ بمعنى أن 
ل النساء ا تدخاالحكام المذكورة بصيغة المذكر إذا أُطلدت دون ذكر المؤنث، فإنها تتناول الرجال والنساء، كم

في الجمع المضاف إلى: الناس واألمة والبشر، وأدوات الشرط، والمفرد الذي ليس له جمع من جنسه مثل: 
 واستخدام أهل اللغة:  ،، ويدل على ذلك خطاب الدرآن الكريم، وسنة النبي 3اإلنسان

 أوال : القرآن الكريم

رجااًل ونساًء من  جمع النبي ،].70الشعراء: [قْـَربِيَن ﴾:﴿ َوأَْنِذْر َعِشيَرَتَك اأْلَ قوله عندما أنزل الله  -
 عشيرته وأنذرهم على قدم المساواة.

َهْوَن َعنِ  :﴿ وكلمة "أمة" في قوله -  اْلُمْنَكِر َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّةٌ َيْدُعوَن إَِلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
 تشمل الرجال والنساء على السواء. ،].01آل عمران:[﴾ ونَ َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلحُ 

                                  
 .25.، 0ج المعجم الوسيط،الشق: هو الجزء والنصف، والشديق بمعنى: األخ من األب واالم، والنظير، والمثيل، يُنظر: أنيس، ورفاقه،  1
،  الترمذي في سننه، وأخرجه 763(، ص763الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، حديث رقم )، كتاب أبو داوود في سننهأخرجه  2

 .62(، ص006كتاب الطهارة، باب فمن يستيدظ فيرى بلالً وال يذكر احتالماً، حديث رقم )
، وبلتاجي، محمد، 615-126، صالوجيز في أصول الفقه، وزيدان، 622-623، ص0، جاإلحكام في أصول األحكاميُنظر: اآلمدي،  3

، وأبابطين، أحمد بن محمد ابن عبد الله، 33-.3م، ص7111، 0دار السالم، الداهرة، ط مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة،
 .017-55م، ص0556، 6، دار عالم الكتب، الريا ض، طإعدادها ومسؤوليتها في الدعوة –المرأة المسلمة المعاصرة 
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ْنَساَن ِفي َأْحَسِن تـَْدِويٍم ﴾:وكذلك كلمة "اإلنسان" في قوله  - تنصرف إلى  ،].التين: [﴿ َلَدْد َخَلْدَنا اإْلِ
 الجنسين أيضاً.

 ثانيا : السنة النبوية: 

ن الحو ض، ولم أسمع ذلك من رسول أنها قالت: كنُت أسمع الناس يذكرو  عن أم سلمة زوج النبي 
يدول: "أيها الناس"، فدلُت  فسمعُت رسول الله -والجارية تمشطني–؛ فلما كان يومًا من ذلك  الله 

: للجارية: استأخري عني، قالت: إنما دعا الرجال ولم يدُع النساء، فدلُت: إني من الناس، فدال رسول الله 
دول أم سلمة: "إني من الناس" دليٌل على اشتمال لفظ "الناس" للرجال ، ف2على الحو ض.." 1"إني لكم فـََرطٌ 

 والنساء.

 ثالثا : استخدام أهل اللغة

إذا اجتمع المذكر والمؤنث، فإنه يتم تغليب التذكير في الصيغة؛ كأن يدول الرجل لمن بحضرته من 
اللة على قوموا وُقْمن، فهذا تطويل فيه دالرجال والنساء: قوموا واقعدوا، فدوله يتناولهم جميعاً، وإال فإن قال: 

 .3الضعف

: أن األصل في كل حكم صحيح في اإلسالم أنه يثبت نخلص مما سبق في اإلجابة على السؤال
 للرجل والمرأة على قدم المساواة الكاملة، إال ما بينت النصوص تميُّز أحدهما به.

 اط التالية:مع الرجل في اإلسالم نبينها في الند وعند العودة للمجاالت الرئيسة التي تتساوى فيها المرأة

 مساواة المرأة والرجل في أصل الَخلق واإلنسانية: -7

                                  
معطي أمين ، ت: عبد الغريب الحديثمتددمكم وسابدكم، يُنظر: ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي، فرط: أي  1

 .022، ص7م، ج0529، 0قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .500.(، ص 7759وصفاته، رقم الحديث ) ، كتاب الفضائل، باب إثبات حو ض نبينا مسلم في صحيحهأخرجه  2
لعلمية، ، ت: محمد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب اإعالم الموقعين عن رب العالمينيُنظر: ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن ابي بكر،  3

 .55، صالمرأة المسلمة المعاصرة، وأبابطين، 26، ص0م، ج0556، 7بيروت، ط
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لدد ساَوت الشريعة اإلسالمية بين الجنسين في أصل الِخلدة، ومعنى هذا: "أن اإلسالم ينظر إلى 
س د وعنصر واحد، ليالجنسين بمنظار واحد بحيث ال يوجد بينهما تمايز أو تنافر؛ ألنهما من جوهر واح

 .1ألحدهما من مدومات اإلنسانية أكثر مما لآلخر"

والمساواة في اإلنسانية بينهم تعني: "أن المرأة في عرف اإلسالم كائٌن إنساني، له روح إنسانية من 
 .2نفس نوع روح الرجل"

َها يَاأَيُـَّها النَّاُس اتَـُّدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَدُكْم ِمْن نـَْفسٍ  ﴿:قال  ُهَما  َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ
فالله تعالى خلق  ،]0النساء:[ا﴾رَِجااًل َكِثيرًا َوِنَساًء َواتَـُّدوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبً 

راب، وخلق من نفس آدم زوجها حواء من أحد أضالعه، الخلق من أصل واحد، وهو نفس آدم المخلوقة من ت
وبعدها نشر من آدم وحواء رجااًل كثيرًا ونساء، والخصائص اإلنسانية التي أعطاها الله للرجل هي نفس 

 .3الخصائص التي أعطاها لألنثى، فالغرائز والحاجات العضوية والعدل وغير ذلك متساوية بينهما

 لحياة وأصل الكرامة اإلنسانية: مساواة المرأة والرجل في حق ا -1
مما ال شك فيه أن حق الحياة هو أقدس ما متع الله اإلنسان به من الحدوق؛ ألنه ينبوع سائر الحدوق 

َنا َعَلى بَِني  ﴿:األخرى وسر وجودها، ولعل أبرز نٌص يبرز مدى قدسية هذا الحق قوله  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتَـبـْ
َأْحَياَها َفَكأَنََّما َأْحَيا  قـََتَل نـَْفًسا بَِغْيِر نـَْفٍس أَْو َفَساٍد ِفي اأْلَْر ِض َفَكأَنََّما قـََتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمنْ ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمْن 

ُهْم بـَْعَد َذِلَك ِفي اأْلَْر ضِ  فدد  ،]67المائدة: [ُمْسرُِفوَن ﴾لَ  النَّاَس َجِميًعا َوَلَدْد َجاَءتْـُهْم ُرُسُلَنا بِاْلبَـيِ َناِت ثُمَّ ِإنَّ َكِثيرًا ِمنـْ
، لذا ساوى 4جاء التعبير بكلمة "نفس" لُِيسدط فارق الذكورة واالنوثة، ولتكون قدسية الحياة شاملة لكليهما

اهلي  ن كانت األنثى تدفن حية في التراب، فاألب الجالذكر في حق الحياة الكريمة بعد أاإلسالم بين األنثى و 
﴿ َواَل تـَْدتـُُلوا ناهياً عن قتل األوالد: لجلب العار وال تداتل دفاعاً عن قبيلتها، قال  كان يرى األنثى مصدراً 

                                  
 .93، صالمرأة المسلمة المعاصرةيُنظر: أبابطين،  1
 .61، والسباعي، المرأة بين الفده والدانون، صسماحة اإلسالمنظر: قريشي، يُ  2
، التفسير الكبير، والرازي، 7، ص9، مكتبة الريا ض الحديثة، ج، الجامع ألحكام القرآنيُنظر: الدرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد األنصاري 3

 .072، ص5ج
 .7.، صبي ولطائف التشريع الربانيالمرأة بين طغيان النظام الغر يُنظر: البوطي،  4
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َلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبيرًا ﴾ فالمساواة في حق الحياة  ،]60اإلسراء: [أَْواَلدَُكْم َخْشَيَة ِإْماَلٍق َنْحُن نـَْرزُقـُُهْم َوِإيَّاُكْم ِإنَّ قـَتـْ
 .1النفس بالدتل أو اإليذاء" تعني: "حرمة التعدي على

كما أن خلق اإلنسان في أحسن صورة وتسخير ما في الكون له وغير ذلك من المظاهر يشمل 
ْنَساَن ِفي َأْحَسِن تـَْدِويٍم ﴾:الجنسين أيضاً، قال  َوَلَدْد َكرَّْمَنا بَِني ﴿ وقال أيضاً: ،].التين: [﴿ َلَدْد َخَلْدَنا اإْلِ

   ،]21اإلسراء: [ْفِضياًل﴾ِفي اْلبَـرِ  َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهْم ِمَن الطَّيِ َباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْدَنا تَـ  آَدَم َوَحَمْلَناُهمْ 

والمساواة في الكرامة تدتضي حرمة االعتداء على الدم والعر ض والمال، وحرمة الغيبة والتجسس واقتحام 
 .2: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه"ول المنازل وغيرها، قال الرس

 والجزاء والعقوبات الشرعية: 3مساواة المرأة والرجل في أصل التكليف -9
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ  ﴿:خلق الله تعالى اإلنسان لعبادته، قال  ، [93اريات:الذ] ﴾ َوَما َخَلْدُت اْلِجنَّ َواإْلِ

ا َوَلَدْد بـََعثْـَنا ِفي ُكلِ  أُمٍَّة َرُسواًل َأِن اْعُبُدو  ﴿:ليغ الدعوة وبيان العبادة للبشر، قال واصطفى عدداً من الرسل لتب
ُهْم َمْن َحدَّْت َعَلْيِه الضَّاَلَلُة َفِسيُروا ِفي ا ُهْم َمْن َهَدى اللَّهُ َوِمنـْ اَن ْر ِض فَاْنظُُروا َكْيَف كَ أْلَ اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمنـْ

بِينَ   .[63النحل:]﴾ َعاِقَبُة اْلُمَكذِ 

آخر الرساالت وأعمها للبشرية، استلزم أن تدوم األمة اإلسالمية ذكوراً  ولما كانت رسالة محمد 
َهوْ  ﴿:وإناثًا بواجب الدعوة، قال   َعِن اْلُمْنَكِر نَ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن إَِلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

، فخطاب التكليف شامل في أصله للرجال والنساء، ومجيئه بضمير [.01آل عمران:]﴾ َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
، فهذه المسؤولية تدع على عاتق الجنسين بال تفاوت، ليكون كل واحد منهما مسؤواًل عن 4المذكر للتغليب

جميع، والجزاء في اآلخرة واحد للجنسين، ويدل على ذلك آيات كثيرة، عمله؛ بمعنى أن األوامر والتشريعات لل
 منها: 

                                  
 ..2-20، صمكانة المرأةيُنظر: بلتاجي،  1
(، .793، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتداره ودمه وعرضه وماله، حديث رقم )مسلم في صحيحهأخرجه  2

 .0721ص
، والحكم التكليفي: ما يدتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو 923ص ار الصحاح،مختالتكليف لغة: األمر بما يشق على المرء، يُنظر: الرازي،  3

 .73، صالوجيز في أصول الفقهالتخيير بين الفعل والترك، يُنظر: زيدان، 
 .000، صالمرأة المسلمة المعاصرةيُنظر: أبابطين،  4
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َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن  َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَّهُ َحَياًة طَيِ َبةً َولََنْجزِيـَنـَُّهمْ  ﴿:قوله 
ى فَاْسَتَجاَب َلُهْم َربُـُّهْم أَنِ ي اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـْثَ  ﴿:قوله و [.52النحل:] ﴾َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

ُهَما ِمائَةَ َجْلَدةٍ َواَل تَْأخُ  ﴿:وقوله  .[059آل عمران:] ﴾بـَْعُضُكْم ِمْن بـَْعضٍ  ْذُكْم الزَّانَِيةُ َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ
ُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآْلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفةٌ بِ   [. 7النور:] ﴾ َن اْلُمْؤِمِنينَ مِ  ِهَما رَأَْفٌة ِفي ِديِن اللَِّه ِإْن ُكنـْ

 مساواة المرأة والرجل في الحقوق:  -4
 1ليةمساواة المرأة بالرجل في أهإن حدوق المرأة التي ضمنها اإلسالم كثيرة، منها على سبيل المثال: 

 :2التصرفات المالية

أعطى اإلسالم المرأة األهلية المالية الكاملة لجميع التصرفات عندما تبلغ سن الرشد؛ فالمرأة البالغة 
العاقلة الرشيدة لها الحق في التصرف بما تملكه بالبيع والشراء والهبة والوصية والتوكيل وغيرها من التصرفات 

، ألن تحديق الكيان البشري متاح للجنسين؛ وعليه ال يحق ألبيها أو زوجها أو أحد أقاربها أن يمنعها المالية
 .3من ذلك مادام في حدود الشرع

بُوَن ِممَّا قْـرَ لِلر َِجاِل َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْـَربُوَن َولِلنِ َساِء َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَ  ﴿:قال 
مالية خاصة؛ فال يحق للرجل أن  4؛ فالمرأة في اإلسالم لها ذمة[2النساء:] ﴾ َقلَّ ِمْنُه أَْو َكثـَُر َنِصيًبا َمْفُروًضا

 ﴿مبينًا حق الزوجة في مهرها: يسلبها حدها، وال أن يأخذ شيئاً من مالها إال عن طيب خاطر منها، قال 
 .5[.النساء:] ﴾ نَّ ِنْحَلًة فَِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نـَْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا َمرِيًئاَوآتُوا النِ َساَء َصُدقَاتِهِ 

                                  
، واألهلية اصطالحاً: صفة 60، ص0يس ورفاقه، المعجم الوسيط، جاألهلية لغة: الحدارة والكفاية والصالحية واالستحداق ألمٍر ما، يُنظر: أن 1

ء: ايددرها الشارع في الشخص، تجعله محالً صالحاً لخطاب تشريعي، وهي نوعان: أهلية الوجوب: صالحية الشخص لإللزام وااللتزام، وأهلية األد
مطبعة طربين،  ،المدخل الفقهي العامنظر: الزرقا، مصطفى أحمد، صالحية الشخص لممارسة األعمال التي يتوقف اعتبارها الشرعي على العدل، يُ 

 .2.7-262، ص7م، ج0532، 01دمشق، ط
 تم تفصيل الكالم عن هذه المسألة ص. 2
مكانة ، وبلتاجي، 61، صالمرأة بين الفقه والقانون، والسباعي، 760، دار الشروق، صاإلسالم عقيدة وشريعةيُنظر: شلتوت، محمود،  3

 .25، صالمرأة
، 7، جلمدخل الفقهي العاماالذمة: وعاء اعتباري يُددر تكونه في الشخص؛ لَتثبت فيه الديون وسائر االلتزامات التي تترتب عليه، يُنظر: الزرقا،  4

 .2.0ص
لدلم، دي، دار ا، ت: صفوان عدنان الداو المفردات في غريب القرآنصداق المرأة: ما تعطى من مهر، يُنظر: األصفهاني، الحسين بن محمد،  5

 .727هـ، ص0.07، 0الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط
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 الرابع: مجاالت االختالف والتمايز بين الرجل والمرأة الفرع
إن االختالف الواقع بين الذكر واألنثى في وظائف الحياة أو ثبوت أحكام ألحدهما تختلف عن 

ْم َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواأْلَْر ِض َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتكُ  ﴿:بر الدالئل على قدرة الله تعالى، قال اآلخر من أك
، وقد ظهرت دراسة في األردن حول الفروق بين الرجل [77]الروم: ﴾َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آَليَاٍت لِْلَعاِلِميَن 

 .1وات؛ فأحصت ألفين وأربعمائة فرق بين الجنسينوالمرأة، استمرت خمس سن

، وهذا ال يعني أن أحدهما 2[63آل عمران:]﴾َولَْيَس الذََّكُر َكاأْلُنـَْثى  ﴿:فالذكر واألنثى مختلفان، قال 
، فهما متكافئان في الديمة، ولو أن قيمة كل منهما من نوع مختلف، فاالثنان معاً يكمالن 3أفضل من اآلخر

انية، وقد فرق اإلسالم بينهما تفرقة ناشئة من تباين طبائعهما، واختالف وظائفهما؛ تحديداً شطري اإلنس
لصالحهما وصالح األسرة والمجتمع؛ فبين الرجل والمرأة تمايز أي اختالف يدوم على أداء كل واحد منهما 

لة ال إلى ؤدي إلى المماثلوظائفه ومن ثم تكاملهما، ال تمييز الذي يدوم على الصراع والتصادم أو مناصفة ت
 : 4المساواة والتكافؤ والتكامل، وهذه بعض أوجه االختالف والتمايز بين األنثى والذكر

  

                                  
  www.alarabiya.netم، 02/07/7119"، بتاريخ: الطبعة األخيرةيُنظر: موقع "العربية على الشبكة العنكبوتية"، ضمن برنامج " 1
ان بن ماثان؛ حيث كانت له ابنتان ولم يكن له ولد، فلما حملت زوجته نذرت ما في بطنها حبساً على بيت وهذه اآلية تدرير لما قالته امرأة عمر  2

 المددس، وقولها "وليس الذكر كاألنثى" بمعنى: أنها تحيض وال تصلح للمسجد، أو أنها امرأة ال تصلح لمخالطة الرجال، فكان كالم حنة بنت
، ت: ام القرآنأحكالله من وجودها على خالف ما قصدته فيها، يُنظر: ابن العربي، محمد بن عبد الله،  فاقوذ زوجة عمران بمعنى االعتذار إلى

 . 720-735، ص0م، ج0532، 7علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، ط
يروت، ، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيةالمرأة وقضاياها: دراسات مقارنة بين النزعة النسوية والرؤية اإلسالممجموعة من المؤلفين،  3

 ..05م، ص7106، 7ط
مر األ-الوسطية-االجتماعيالتكافل -الشورى-المساواة-الحرية-أصول المجتمع اإلسالمي كرامة اإلنسانمحمود، جمال الدين محمد،  4

 م.0557، 0، دار الكتاب المصري، الداهرة، طبالمعروف والنهي عن المنكر
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 أوال : الفروق الجسدية:

إن كيان المرأة الجسدي خلده الله على هيئة تخالف تكوين الرجل، فهيكل المرأة الجسدي يختلف 
، 2جسم المرأة تختلف في خصائصها وتركيبها عن خاليا الرجلمن خاليا  1عن هيكل الرجل، كما أن كل خلية

 ومن هذه االختالفات: 

إن أعضاء المرأة الظاهرة والخفية وعضالتها وعظامها تختلف إلى حد كبير  االختالف في البناء الهيكلي: (0
من المرأة، ورأسه ؛ ففي الغالب ما يكون الرجل أطول 3عنها في الرجل سواء في التركيب أم في الشدة وقوة التحمل

 .4أكبر، وعضالت الرجل أقوى من عضالت المرأة؛ لذا فهو أقدر على األعمال الصعبة والشاقة ومواجهة األخطار
 ﴾ َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اآْلفَاِق َوِفي أَنـُْفِسِهمْ  ﴿:قال  تركيب الدماغ والكفاءات الذهنية: فياالختالف  (7

يث أن هناك اختالفًا بين تركيب دماغ الذكر ودماغ األنثى، كما أن وقد اكتشف العلم الحد ،[96فصلت:]
االختالفات الذهنية تختلف أيضاً بين الجنسين، وقد تبين أن الشطر األيمن من الدماغ يعمل بصورة أنشط 
لدى الذكر، وهذا ما يفسر تفوق الرجل في المجاالت النظرية التي تتعامل بالرموز؛ كالرياضيات والهندسة، 

نما يعمل الشطر األيسر لدى األنثى بنشاط أكثر من الشطر نفسه لدى الذكر، ومن هنا نشأ تفوق األنثى بي
 .5في المجاالت األدبية التي تعتمد على التداط الكلمات وحفظها

  

                                  
ها، وهي تشبه تستطيع الحياة منفردة، ولها الددرة على توليد مثيل ل -بروتوبالزم–الوحدة األولية في بنيان الجسم، وهي أصغر كتلة حية  الخلية: 1

 . www.6abib.comالذرة بالنسبة للمادة، يُنظر موقع طبيب دوت كوم 
 .075م، ص7116، 0، دار حنين للنشر والتوزيع، طسالم، حقوق المرأة في اإلسالممحمد عبد اليُنظر: أبو النيل،  2
 المرجع السابق. 3
 .732-732، صالمفردات في غريب القرآن، واألصفهاني، المرجع السابقيُنظر:  4
 .6.9، 6.6م، ص0552، 0، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، طمحاضرات إسالمية هادفةيُنظر: األشدر، عمر سليمان،  5
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 ثانيا : الفروق العاطفية والنفسية

رية والنفسية هاتها الفكتعتبر الددرة العاطفية السمة األساسية التي تتسم بها نفس حواء؛ ألن اتجا
 وسلوكياتها وردود أفعالها وميولها ورغباتها، إنما تنطلق من المنطلق الوجداني والعاطفي.

فتكوين المرأة البدني والنفسي والعدلي بما فيه من رقة المشاعر وجيشان العاطفة وانفعال الوجدان هو 
ها اء اإلنسان وتهيئة الحياة الزوجية، ليسكن إلياالستعداد الحديدي والفطري ألنبل مهام المرأة وهي مهمة بن

َها َوَجَعَل بَـ  ﴿:الرجل بعد كدحه وشدائه، قال  َنُكْم َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَيـْ يـْ
، فإسناد السكن إلى الرجل من ِقبل زوجته، دليٌل [70الروم:]﴾ َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آَليَاٍت ِلَدْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 

على افتداره إلى الحنان ولين الجانب، أما تكوين الرجل بما يحويه من صالبة العضالت والمنطدية في التفكير 
والتحكم في العاطفة، فهو االستعداد الدادر على صرا ع البداء وتحدي قوة الطبيعة، وتنظيم قوانين المعيشة 

 .1االقتصاد؛ إلشباع الحاجات والرغبات، وحماية األسرة والمجتمع من األخطارو 

 نخلص مما سبق إلى النتائج التالية:
أن وصف الذكورة واألنوثة ال دخل له بحد ذاته في اختالف ما بين الرجل والمرأة من أحكام الواجبات،  -0

ه العوار ض أن تسبب اختالفًا بين وإنما مرد هذا االختالف إلى عوار ض وأحوال خارجية، ومن شأن هذ
 .2الرجال أنفسهم أو بين النساء أنفسهن، في توجه األمر اإللهي إليهم بكثير من األحكام

المساواة بين الرجل والمرأة من جميع االتجاهات التي َدَعت إليها اتفاقية سيداو أمراً مستحياًل؛ فمن الالزم  -7
 ن في ذلك مراعاًة للفطرة التي فطر الله المرأة عليها، ونظراً وجود أحكام للمرأة تختلف فيها عن الرجل؛ أل

إلى خصائصها التي تنفرد بها عن الرجل، وفرٌق بين اختالفها عن الرجل تمييزًا له عليها واحتدارًا لشأنها، 
وبين اختالفهما للتمايز والتكامل بين وظائفهما وخصائصهما، وهو الذي غفلت عنه سيداو وغيرها من 

 ة الغربية، والتي تمي ز عنها اإلسالم، الذي شرع مواثيده رب األرباب، العليم عن خلده سبحانه.األنظم
يعد  مصطلح المساواة من األلفاظ المجملة المشتملة على حق وباطل؛ مما يلزم المنع من إطالق اللفظ  -6

 ووجوب االستفسار عن معناه.
 عة اإلسالمية الموافدة للفطرة الربانية.إن للمساواة في الفكر الغربي مفهوماً معارضاً للشري -.

                                  
 .21، صوليس الذكر كاألنثى، والخشت، 061-075، صحقوق المرأة في اإلسالميُنظر: أبو النيل،  1
 ..7م، ص7113، 2سوريا، ط-، دار الفكر، دمشقالمرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الربانيالبوطي، محمد سعيد رمضان، 2
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إن دعوى المساواة بين المرأة والرجل نشأت في الغرب، في ظروف عاشت فيها المرأة قروناً مظلمة تحت  -9
ظل التسلط الكنسي، مما أوجد ردة فعل من خالل تيارات متتالية وحركات متباينة انتدلت من كونها مجرد 

 اً سياسياً عبر مواثيق دولية ومنظمات غربية.ثورة فكرية لتصبح مطلباً اقتصادي
إن فكرة المساواة بين المرأة والرجل انتدلت إلى الفكر اإلسالمي منذ تشك ل عصر النهضة العربية حتى وقتنا  -3

الحالي، فكانت المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل، وإلباسها ثوب الدين عبر شبهات معاصرة وتأويالت 
 تعار ض مع الفكر الغربي الداعي إلى المساواة المطلدة بين المرأة والرجل.متناثرة بما ال ي

إن قضايا المساواة تعد  مثار جدل كبير بسبب الضغط الواقع المعاصر في ظل االستيراد المطرد لنظم الغرب،  -2
المي سوالذي افتتن به كثير من المفكرين المسلمين، فكان التحريف في الحكم الشرعي وتجاوز التشريع اإل

 في إنكار االختالف بين المرأة والرجل تحت دعوى المساواة المطلدة بين المرأة والرجل.
دعوى المساواة بين المرأة والرجل إغفال لمفهوم العدل الذي قامت عليه العالقات في اإلسالم، والذي  إن -2

 التفرقة بينهما. ي يوجببموجبه تكون الحدوق متناسبة مع الواجبات، وإسداط للبعد التكويني والفطري الذ
 إن الجهل بفهم مداصد التشريع وِحكم الشارع ينفخ في كير الدول بدعوى المساواة بين المرأة والرجل. -5

 دراسة نقدية في ضوء القرآن الكريم – المطلب الثاني: والية الرجل على المرأة

 المادة في اتفاقية "سيداو":

ة سيداو على أنه: " تتخذ الدول األطراف جميع /أ( من اتفاقي03نص ت المادة السادسة عشر )
التدابير المناسبة للدضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلدة بالزواج والعالقات األسرية، وبوجٍه 

نفس الحق في عدد الزواج، ونفس الحق في حرية اختيار خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة في: 
 .1"د الزواج إال برضاها الحر الكاملالزوج، وفي عدم عد

  

                                  
، تاريخ /http://www.un.orgمييز ضد المرأة، موقع منظمة األمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية، اتفاقية الدضاء على جميع أشكال الت 1

 م.3/2/7102الدخول على الموقع 
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 التحليل والنقد: 

طالبت االتفاقية في هذه المادة صراحة الدول الموقعة على هذه االتفاقية إعطاء المرأة البالغة بكراً  
كانت أم ثيبًا الحق في اختيار من تشاء زوجًا لها، وفي إجراء عدد زواجها وعدد زواج غيرها، بحرية كاملة، 

يجوز إجبارها على الزواج من أي شخص بأي حال من األحوال، مساواة مع الرجل في هذا الحق، وإنه ال 
وإنه ال فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، وجاء الدانون التونسي والمغربي متوافدًا مع اتفاقية سيداو في إعطاء 

راء عدد النكاح ي زواج نفسها، وفي تولي إجالمرأة البالغة العاقلة الرشيدة، سواء كانت بكراً أم ثيباً، حق الوالية ف
 .لنفسها وغيرها ممن تلي عليه

الوالية حق للمرأة تمارسه الرشيدة حسب اختيارها (: ).7)ففي الدانون المغربي في المادة 
؛ فبينت (للرشيدة أن تعدد زواجها بنفسها أو تفو ض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها(: )79)، والمادة (ومصلحتها

، وال المرأة البالغة العاقلة الرشيدة بكراً كانت أم ثيباً  أن الولي ليس شرطاً في زواج موليته( 79، .7)ين المادت
شرطاً في إجراء عدد نكاحها، وإن سن الرشد هو أن تكمل المرأة ثمان عشرة سنة شمسية، كما نصت المادة 

(05.) 

وجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن للزوج والز (: )5)ونص  على ذلك الدانون التونسي في الفصل 
يس ؛ فال يختلف الدانون التونسي عن الدانون المغربي في أن الولي ل(من شاءا، وللولي حق التوكيل أيضاً يوكال 

 .المرأة البالغة العاقلة الرشيدة بكراً كانت أم ثيباً، وال شرط في إجراء عدد نكاحها شرطاً فـي زواج موليته

األسرية، وتأسيس العالقة الزوجية على أصول  ة من أهم المسائل في بناء الحياةولما كانت الوالي
صحيحة، فدد ظهر حديثا المطالبة بإسداط والية الرجل وجعل الوالية في الزواج للمرأة لنفسها، وذلك لمبررات 

ها وحدها حريت لمرأةأن الوالية على المرأة تندص من كرامتها وأهليتها الكاملة، وأنه يجب إعطاء ا: من أبرزها
 .في اختيار شريك حياتها

وسنتعر ض في هذا المطلب لتفصيل الفدهاء في هذه المسألة، ومعرفة ما إذا كانت اتفاقية سيداو وما 
 .تبعها من الدوانين الوضعية في بعض البالد اإلسالمية والعربية موافداً للشريعة اإلسالمية أو مخالفاً لها
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 ية لغة  واصطالحا  تعريف الوال: األول الفرع

   تعريف الوالية لغة  : أوال  

: الالدرب، يد: الواو والالم والياء أصل صحيح يدل على الدرب، ومن ذلك الولي: "ابن فارسقال 
ك المطر يجيء بعد الوسمي، سمي بذل: تباعد بعد ولي، أي قرب، وجلس مما يليني، أي يداربني؛ والولي

المعتق والمعتق، والصاحب، والحليف، كل هؤالء من الولي وهو الدرب؛ : لىألنه يلي الوسمي، ومن الباب المو 
 . 1"وكل من ولي أمر آخر فهو وليه، وفالن أولى بكذا، أي أحرى به وأجدر

االسم  :الدرب والدنو، والمطر بعد المطر، وليت األر ض بالضم، والولي: الولي: "الفيروز آباديوقال 
خطة، ال: وولي الشيء، وعليه والية ووالية، أو هي المصدر، وبالكسرمنه والمحب، والصديق، والنصير، 

، المالك والعبد والمعتق، والصاحب: الملك، والمولى: وليته إياه، والوالء: واإلمارة والسلطان، وأوليته األمر
ي، والرب، لوالدريب كابن العم ونحوه، والجار، والحليف، واالبن، والعم، والنزيل، والشريك، وابن األخت، والو 

 .2"المنعم عليه، والمحب والتابع والصهر والناصر، والمنعم و

ي تدبير األمر وإصالحه، وامتالكه، والتعلق به حبًا ونصرة، كما تأت: وعليه؛ فإن الوالية تأتي بمعنى
 .3بمعنى المصاهرة والدربة

                                  
  .0011يثلثهما، ص، دار الفكر، بيروت، كتاب الواو، باب الواو والالم وما المقاييس في اللغة معجمابن فارس، أحمد بن زكريا،  1

  .0111م، ص1110، 0، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طالقاموس المحيطالفيروز آبادي، محمد بن يعدوب،  2
  .114- 111، ص01ج)مرجع سابق(،، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن علي،  3
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   تعريف الوالية اصطالحا   :ثانيا  

بأنه قاصر على : واعتر ض على هذا التعريف  .1"لى الغير شاءَ أوَ أبىتنفيذ الدوِل ع: "بأنها عرفها الحنفية .0
  .2والية اإلجبار دون والية االختيار

  :تعريف المالكية .1
َمْن له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة : "الولي بدوله ابن عرفةعرف 

ها الشرع للولي على المرأة، بسبب الملك، أو الكفالة، أو فابن عرفه يرى أن الوالية سلطة منح .3"أو إسالم
 .الوصية، أو غير ذلك

كاألخوة  :ويُعتر ض على هذا التعريف أنه عرف الولي بمعناه العام كَمْن يملك تزويج ابنته، وكالتعصيب
 تدرر ي َمنْ أ: أي َمْن أسند إليه اإليصاء، أب أو وصي، وكالكفالة: لألب أو الشديق، وكالعمومة، وكاإليصاء

أي َمْن تدرر عليها نظر من سلطان وهو الداضي، وكاإلسالم وهو : عليها كفالة بَمْن له نظر عليها، وكالسلطنة
صالحية لألب أو من يدوم مدامه تخوله االضطالع بتزويج امرأة أنيط : "بأنها الكشناويوعرفها  .4أعم الوالية

 . 5"به الديام بذلك

ة عن الوالية، والصالحية تأتي بمعنى األهلية، وهو بذلك يدصد البلوغ هذا التعريف عبر بالصالحي
والعدل إلى غير ذلك من الشروط التي يجب أن تتوافر في الولي، مما يجعل التعريف غير مستديم، إذ أدخل 

 .شروط صحة الوالية، وشروط الصحة ليست ذات الوالية في التعريف

                                  
لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروتعلى مذهب أبي حنيفة النعمان األشياء والنظائرابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر،  1

 .81، ص 8، جم0555-هـ0.05
، والمدصود 11، ص1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج(حاشية ابن عابدين)رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، محمد بن علي،  2

يها إذن المولى عليه فال هي التي يعتبر ف :والية االختيارمولي عليه، فيزوجه وليه شاء أم أبى، وأما هي التي ال اعتبار فيها إلذن ال: بوالية اإلجبار
، 0عمادة البحث العلمـي، الجامعـة اإلسـالمية، المدينة المنورة، ط الوالية في النكاح،عو ض بن رجاء العوفي، : يزوجه وليه حتى يستأذنه، يُنظر

 .14م، ص1111
 .108م، ص0991، وزارة األوقاف المغربية، شرح حدود ابن عرفةمحمد األنصاري، هللا ا الرصاع، أبو عبد3
 .108ص المرجع السابق، 4
 .10-49، ص 1، دون تاريخ، ج1، بيروت، المكتبة العصرية، طأسهل المدارك شرح إرشاد المسلكالكشناوي، أبو بكر بن حسن،  5
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  :تعريف الشافعية .6
وأعتر ض على هذا التعريف بأنه  .1"الوالية تطلق في مدابلة الملك والسيدية: "بدوله الجملعرفها 

 .عرف الوالية بالمفهوم العام، فضالً عن أن الملك والسيادية أعم من الوالية

  :تعريف الحنابلة ..
لم أجد في كتب الحنابلة فيما اطلعت عليه تعريفًا للوالية أو الولي، إال أنه يفهم من عباراتهم أنهم 

وأعتر ض على هذا التعريف . 2من يلي أمر المرأة وهو المسلم العاقل البالغ العدل الذكر الرشيد: دون بالولييدص
 .بأنه تناول شروط صحة الوالية، وشروط الصحة ليست ذات الوالية

  :تعريفات المعاصرين .9
  :عرف بعض المعاصرين الوالية بتعريفات متداربة أذكر منها

 .3"نشاء العدد نافذاً الددرة على إ" :أبو زهرة .0
 .4"سلطة على شخص الداصر لتنشئته وتطبيبه وتعليمه وسائر التصرفات المتعلدة بشخصه" :الزرقا .7
 .5"سلطة شرعية لمن ثبتت له الددرة على إنشاء التصرفات والعدود وتنفيذها" :شلبي .6
ه، أو على ه، أو مالقدرة الشخص شرعا على إنشاء التصرف الصحيح النافذ على نفس" :عبد الكريم زيدان ..

  .6"نفس الغير وماله

                                  
 .011، بيروت، دار إحياء التراث العربي، صنهج لشيخ اإلسالم زكريا األنصاريحاشية سليمان الجمل على شرح المالجمل، سليمان،  1
، والمر داوي، علي بن سليمان، 1118، ص 1م، ج1111، دار عالم الكتب، الريا ض، ط كشاف القناعالبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،  2

، 1محمد حامد الفدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: ، تاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل
   .11-11، ص 8م، ج0984

 .011بيروت، دار الفكر العربي، ص محاضرات في عقد الزواج وآثاره،أبو زهرة، محمد،  3
 .18، ص0م، ج0948، 9، دار الفكر، بيروت، طالمدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى أحمد، 4
 .108م، ص0918، دار النهضة العربية، بيروت، في التعريف بالفقه اإلسالمي المدخلشلبي، مصطفى، 5
 .119، ص4م، ج0991مؤسسة الرسالة، بيروت،  المفصل في أحكام المرأة،زيدان، عبد الكريم، 6
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سلطة يثبتها الشرع إلنسان معين تمكنه من رعاية المولى عليه من نفس ومال وحفظه وتنميته " :النشوي .9
 .  1"بالطرق المشروعة

 2.ويُعتر ض على هذه التعريفات بأنها عامة ال تختص بوالية النكاح

 .3"مدامهم، يتوقف عليها تزويج من لم يكن أهالً لعددهسلطة شرعية، لعصبة نسب، أو من يدوم " :العوفي .3
وقد برر العوفي اختياره لهذا التعريف بأنه بـَي َن هذا التعريف أن الولي له سلطة مستمدة من الشرع،  

عتق وهو ما وقع االتفاق عليه كالوالية بال"وأن الذي يستحق الوالية هم العصبة بالنسب، أو من يدوم مدامهم 
، كما "أو وقع الخالف فيه كالوالية بالدرابة من غير العصبات، وبالمواالة والكفالة واإلسالم والوصيةوالسلطنة، 

بـَي َن أن الولي بيده عدد التزويج، وإشارة إلى من تثبت عليهم هذه الوالية من النساء واألطفال والمجانين واألرقاء 
 . 4المحجور عليهم

، "عصبة نسبل: "خل بعض أسباب الوالية في التعريف كدولهإال أنه يؤخذ على هذا التعريف أنه أد
واألصل في التعريف أال يدخل فيه شروطاً وال أسباباً، لذلك فـإنني أرى أن يكـون تعريف الوالية في الزواج على 

 ؛ فدد عبرنا عن الوالية"يمكنه من تزويج امرأة معينة إال لمانع اختصاص شرعي إلنسان: "النحو اآلتي
اص؛ ألن الوالية حق للولي منحه الشرع إياه، وموضوع هذا االختصاص هو الددرة على تزويج المرأة باالختص

 .التي يلي عليها، وقد يمنع من هذا االختصاص بالتزويج مانع، كالجنون

   أهمية الوالية: الثاني الفرع

عض هذه الحدوق إن الشريعة اإلسالمية وإن أعطت المرأة كامل حدها في شتى المجاالت، إال أن ب
قيدته لصالح المرأة؛ كمسألة اعترا ض الولي على زواجها من غير كفء كما هـو عند الحنفية، وحق الولي في 

                                  
م، 1111لجامعة الجديدة ،دراسة فدهية مدارنة، دار ا موقف الشريعة اإلسالمية من تولي المرأة لعقد النكاح،النشوي، ناصر أحمد إبراهيم، 1

  .110- 111ص
 .11م، ص1100، 0، دار الثدافة، عمان، طالوالية في النكاح في الشريعة اإلسالميةأبو سنينة، محمد،  2
 .19، صالوالية في النكاحالعوفي، 3
 .19، صالوالية في النكاحالعوفي،  4
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زواج ابنته عند جمهور الفدهاء؛ ألن ذلك في صالح المرأة، ألن إعطاء المرأة الحرية المطلدة دون قيد أو شرط، 
 .ولييترتب عليه تفريط في حق المرأة وتعسف في حق ال

أما التفريط في حق المرأة؛ فإن ذلك يجعل المرأة فريسة لآلخرين ووقوع الظلم عليها، وبخاصة أن 
المرأة في أغلب األحيان يغلب عليها الجانب العاطفي، كما أنه ليس لديها الخبرة الكافية في عملية اختيار 

 .الزوج

اهلت دت العار بأبيها وأسرتها، وتجوأما التعسف في حق الولي؛ فيتأتى من كون هذه المرأة قد ألح
 .شخصاً أفنى حياته في خدمتها والديام على مصالحها

ة عامة، كمؤسسة استشاري معناها، وعدم معرفة أهميته فالمطالبة بإلغاء الوالية دليل على عدم فهم
ما لها من لوبخاصة في موضوع الزواج لما في الوالية من تدديم النصح والمساعدة على االختيار الصحيح، و 

 .دور في توجيه مسار األشخاص نحو الوجهة الصحيحة

وأما إثبات الشطر الثاني من الدعوة، وهو أنه ال بد من : "رحمه الله اإلمام أبو زهرةوفي ذلك يدول 
إذن الولي، واشتراكه في االختيار، وإن المصلحة في ذلك ألن عدد الزواج عظيم الخطر، والرجال صناديق 

فهم النساء المعرفة الحق، ألنهن ملتزمات أخدارهن، ولذلك كان من مصلحتها أن يشترك معها مغلدة ال تعر 
وليها في اختيار زوجها، فإنه يختبر ويبحث من غير أن يستهويه منظر أو مظهر، وإن ذلك العدد الخطير يعود 

ر فه زواجها ا من خسيس، وُيشَ على الولي بالعار، أو الفخار، ألن الزواج ربط بين أسرتَين، والولي يؤذيه زواجه
 .1"من شريف، فلم يكن لها أن تستبد بالعدد

والحديدة أن جوهر الخالف في هذه المسألة هو هل : "الدكتور سالم بن عبد الغني الرافعيويدول 
يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من رجل بغير إذن وليها وال موافدته؟ والجواب عندي أن الشريعة تأبى ذلك أشد 

                                  
 .011-014، ص محاضرات في عقد الزواج وآثارهأبو زهرة،   1
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باء، ألن المرأة سريعة االغترار وقوية العاطفة وقد يجرها ذلك إلى االنخداع والوقوع في حبائل الماكرين وأهل اإل
 . 1"السوء والدغل

 حكم اشتراط الولي في عقد الزواج: الثالث الفرع

 آراء الفقهاء في حكم اشتراط الولي في عقد الزواج، وأدلتهم، ومناقشتها :أوال  

حكم اشتراط الولي في إجراء عدد النكاح على ثالثة أقوال رئيسة، ولعل سبب اختلف الفدهاء في 
اهرة وسبب اختالفهم أنه لم تأِت آية وال سنة هي ظ: "اختالفهم يرجع إلى ما قاله ابن رشد في بداية المجتهد

باالحتجاج  ةفي اشتراط الوالية في النكاح فضالً عن أن يكون في ذلك نص، بل اآليات والسنن التي جرت العاد
بها عند من يشترطها هي كلها محتملة، وكذلك اآليات والسنن التي يحتج بها َمْن يشترط إسداطها هي أيضاً 
محتملة في ذلك، واألحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إال حديث ابن عباس وإن  

 .2كان المسدط لها ليس عليه دليل؛ ألن األصل براءة الذمة

والشافعية 3الزواج، وهو قول جمهور الفدهاء من المالكية  إجراء عدد الولي شرط في :ل األولالقو 
 .5والحنابلة4

  :استدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية

                                  
 .119م، ص 1111، 0، دار ابن حزم، بيروت، طأحكام األحوال الشخصية للمسلمين في دار الغربفعي، سالم بن عبد الغني، الرا1
 .9، ص 1م، ج0981، 4، دار المعرفة، بيروت، طبداية المجتهدابن رشد، محمد بن أحمد،  2
أحمد بن : ، والدردير104، ص1م، ج0994، 0د أبو خبزة، طمحم: بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ت الذخيرة،الدرافي، أحمد بن إدريس،   3

، واألزهري، 111، ص0م، ج0911، مطبوع مع بلغة السالك، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده،الشرح الصغيرمحمد، 
 .111، ص0، بيروت، دار الفكر، ججواهر اإلكليل شرح العالمة خليلصالح عبد السميع، 

فتح ، واألنصاري، أبو يحيى زكريا، 098، ص 1م، ج1111، 1، بيروت، دار المعرفة، طمغني المحتاجحمد أحمد الخطيب، م: الشربيني 4
، بيروت، دار الفكر، نهاية المحتاج، والرملي، محمد بن أبي العباس، 11-11، ص10م، ج0918، شركة البابي الحلبي، مصر، الوهاب
 .111، ص4م، ج0981

، والمددسي، بهاء الدين عبد 1111، ص1م، ج1111، دار عالم الكتب، الريا ض، كشاف القناعيونس بن إدريس، البهوتي، منصور بن  5
 .44، ص 8، جاإلنصاف، والمرداوي، 110وحيد قطب، المكتبة التوفيدية، الداهرة، ص: ، تالعدة شرح العمدةالرحمن بن إبراهيم، 
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ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو أَْعَجبَـ  ﴿:قوله   .0 ُكْم َواَل تـُْنِكُحوا تْ َواَل تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يـُْؤِمنَّ َوأَلََمةٌ ُمْؤِمَنةٌ َخيـْ
ٌر ِمْن ُمْشرٍِك َوَلْو َأْعَجَبُكْم أُولَِئَك َيْدُعوَن إَِلى النَّ  ِر َواللَُّه يَْدُعو ااْلُمْشرِِكيَن َحتَّى يـُْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ

 .[770:البدرة]﴾يـََتذَكَُّروَن  إَِلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفرَِة بِِإْذنِِه َويـُبَـيِ ُن آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهمْ 

سبحانه وتعالى خاطب األولياء بعدم زواج النساء من المشركين حتى يؤمنوا، هللا إن ا :وجه الداللة
ولما كان الخطاب موجهًا إلى غير النساء، دل  على أنه ال يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وإنما يجو زها وليها 

 .1المخاطب في هذه اآلية

نَـُهْم ِإَذا طَلَّْدُتُم النِ َساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل تـَْعُضُلوُهنَّ َأْن يـَْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ ِإَذا تَـ وَ  ﴿:قوله و   .7 رَاَضْوا بـَيـْ
َهُر َواللَُّه يـَْعَلُم طْ بِاْلَمْعُروِف َذِلَك يُوَعُظ ِبِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآْلِخِر َذِلُكْم أَزَْكى َلُكْم َوأَ 

 .[767:البدرة]﴾َوأَنـُْتْم اَل تـَْعَلُموَن 

سبحانه وتعالى نهى األولياء عن المنع من تزويج مولياتهم، والنهي إنما يتوجه هللا أن ا :وجه الداللة
اب طإلى من يملك المنع، فلو جاز للمرأة أن تنفرد بالعدد لما كان لعضل األولياء تأثير، ولما كان لتوجيه خ

ويؤيد ذلك ما ورد في سبب نزول هذه اآلية، فدد أخرج البخاري عن إبراهيم عن  2النهي إلى األولياء فائدة،
زوجت أختًا لي من رجل فطلدها حتى إذا اندضت : حدثني معدل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: "يونس قال

 تعد إليك أبداً، الهللا خطبها، ال واله زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلدتها ثم جئت ت عدتها جاء يخطبها فدلت
دلت اآلن أفعل ف" فال تعضلوهن"هذه اآلية هللا ترجع إليه فأنزل ا وكان رجاًل ال بأس به، وكانت المرأة تريد أن

 .3"فزو جها إياه: ، قالهللايا رسول ا

دل  الحديث على أن معدل بن يسار منع أخته من الرجوع إلى زوجها، فلو أن له حداً  :وجه الداللة
 .4في النكاح ما نهي عن منعها من الرجوع إلى زوجها، ألن العضل يصح ممن إليه عدد النكاح

                                  
 .14-11، ص1م، ج0994، 1دار الحديث، الداهرة، ط، ، الجامع ألحكام القرانالدرطبي، محمد بن أحمد 1
 .111-110، ص0م، ج1111، 0، دار الفكر، بيروت، ط، أحكام القرآنهللابن العربي، محمد بن عبد ا2
، 0، دار ابن الهيثم، الداهرة، ط 411، ص (1011)، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بولي، رقم الحديث البخاري في صحيحهأخرجه  3

 .م 1111
 .011، ص9م، ج0988، دار إحياء التراث العربي، بيروت، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أحمد بن علي العسدالني،  4
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أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، : "قال ما روي عن عائشة أن النبي   .6
ن ال ولي ي مفنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ول

  .1"له

رطية تفيد ش" أيما"في " أي"أن الحديث عام في كل امرأة بكراً كانت أو ثيباً؛ ألن لفظ  :وجه الداللة
لحديث ، وبذلك يكون ا"باطل"العموم، ودالة على تأكيده، كما أن بطالن العدد بدون ولي مؤكد بتكرار لفظ 

 .2إجراء عدد النكاح بنفسها قد أثبت للولي حق العدد على موليته، حيث منعها من

  .3"ال نكاح إال بولي: "قال هللا أن رسول ا: عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى األشعري ..

داللة على أن الولي شرط لصحة عدد النكاح، فإذا انتفى  في هذا الحديث: "قال الدريني :وجه الداللة
ليه، إال ما كان ثمة من وجه لتعليده عالشرط انتفت الصحة، إذ ال يصح الشيء بدون شرطه المعلق عليه، و 

  .4"ينصب على الصحة فيرفعها، ألنها أقرب شيء إلى نفي الذات هذا( ال نكاح) والنفي هنا في قوله

                                  
م، 1111، 0، دار ابن الهيثم، الداهرة، ط 191، ص(0011)، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بولي، رقم الحديثالترمذي في سننهأخرجه  1

 (.ديث حسنهذا ح: )وقال عنه الترمذي
 .بيروت، المكتبة العصرية، بيروت -، صيدا119، ص1ج" 1181"، كتاب النكاح، باب في الولي، رقم الحديث أبو داود في سننهوأخرجه 
 .م1111، 0، دار الفكر، بيروت، ط111، ص(0819)، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بولي، رقم الحديث ابن ماجة في سننهوأخرجه 

، 1، جاديث الهدايةنصب الراية تخريج أحالزيلعي، : ن فيه سليمان بن موسى عن الزهري، وسئل الزهري عنه فلم يعرفه، يُنظروالحديث ضعيف، أل
 .119، ص1أبو داود، سنن، ج: يُنظر" جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه: "، وقال أبو داود111-111ص 

 .010-011، ص1م، ج0991، دار الفكر، بيروت، ط فة األحوذي شرح الترمذيتحالمباركفوري، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، 2
، كتاب النكاح، الترمذي في سننه ، وأخرجه119، ص1، ج(1181)في الولي، رقم الحديث  ، كتاب النكاح، بابأبو داود في سننهأخرجه  3

كما استوفى الحافظ ابن حجر طرق الحديث عند . ، ورجح الترمذي وصله.75 - 756، ص(0010)باب ال نكاح إال بولي، رقم الحديث 
والعمُل في هذا الباب على : "759، قال الترمذي في سننه، ص(.5/02)شرحه ألبواب كتاب النكاح في فتح الباري شرح صحيح البخاري 

بن عباس، هللا لب، وعبد امنهم عمر ابن الخطاب، وعلي بن أبي طا عند أهل العلم من أصحاب النبي " ال نكاح إال بولي" حديث النبي 
شريح، منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، و " ال نكاح إال بولي: "وأبو هريرة وغيرهم، وهكذا روي عن بعض فدهاء التابعين أنهم يدولون

، (0220)لحديث ، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بولي، رقم اابن ماجة في سننه، أخرجه "وإبراهيم النخعي وعمر بن عبـد العزيز وغيرهم
، فوائدمجمع الزوائد ومنبع الالهيثمي، علي بن أبـي بكر، : ، والحديث ضعيف، ألن في إسناده الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس، يُنظر0..ص

  .979، ص.هـ، ج0.07دار الفكر، بيروت، 
 .118، ص1،جم0991، 0، مؤسسة الرسالة، بيروت، طبحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصولهالدريني، محمد فتحي، 4
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  :نوقشت أدلة هذا الفريق على النحو اآلتي
ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َولَ َواَل تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يـُْؤِمنَّ َوأَلََمةٌ ُمْؤِمنَ  ﴿:استداللهم بدوله   .0 ْو أَْعَجبَـْتُكْم َواَل تـُْنِكُحوا ةٌ َخيـْ

ٌر ِمْن ُمْشرٍِك َوَلْو َأْعَجَبُكْم أُولَِئَك يَْدُعوَن إَِلى النَّ  ِر َواللَُّه يَْدُعو إَِلى اْلَجنَِّة ااْلُمْشرِِكيَن َحتَّى يـُْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ
 .[770:البدرة]﴾َويـُبَـيِ ُن آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن َواْلَمْغِفرَِة بِِإْذنِِه 

لعموم المسلمين، ال لخصوص األولياء، كما أن المدصود  بأن الخطاب في اآلية الكريمة :يعترض عليه
 .1من اآلية الكريمة هو تحريم نكاح المشركين والمشركات

نَـُهْم النِ َساءَ فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل تـَْعُضُلوُهنَّ َأْن يـَْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ َوِإَذا طَلَّْدُتُم  ﴿:استداللهم بدوله   .6  ِإَذا تـَرَاَضْوا بـَيـْ
ْعَلُم َوأَنـُْتْم اَل ُر َواللَُّه يَـ هَ بِاْلَمْعُروِف َذِلَك يُوَعُظ ِبِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآْلِخِر َذِلُكْم أَزَْكى َلُكْم َوأَطْ 

 .[767:البدرة]﴾تـَْعَلُموَن 
بأن الخطاب في اآلية الكريمة ال يفيد أكثر من منع وقوف ولي المرأة عدبة بينها وبين  :يُعترض عليه

 .2بظاهره وال بمنطوقه ال الزواج، فالنص ال يفيد اعتبار الولي شرطاً لصحة عدد النكاح

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها : "قال عنها أن النبي هللا ا روي عن عائشة رضيا استداللهم بم. 6
 ... ".باطل 

  :يُعترض عليه
 إن هذا الحديث يدل بمفهومه المخالفة على أنه إذا أذن لها الولي في إجراء عدد نكاحها جاز هذا العدد،  .0

ة على أن شرط تضى مفهوم المخالفسواء باشرته بنفسها أم بواسطة غيرها، وعلى هذا فال داللة في الحديث بمد
صحة النكاح مباشرة الولي نفسه لصيغة عدد زواج موليته، بل يكتفى بإذنه فدط، على ما يدل عليه مفهوم 

 .3المخالفة وهو حجة
 .4إن هذا الحديث رواه سليمان بن موسى عن الزهري وُسئل الزهري عنه فلم يعرفه  .7

                                  
 .01، ص 1، جبداية المجتهدابن رشد، محمد بن أحمد، 1
 .01، ص1، جالمرجع السابق2
 .111-114، ص1، جبحوث مقارنةالدريني،  3
، 1م، ج0994، 0، بيروت، دار الكتب العلمية، طتخريج أحاديث الهداية-نصب الرايةبن يوسف، هللا الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد ا4

 .111-111ص 
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، وإنها عملت بخالف ما روت، حيث زو جت حفصة بنت عنهاهللا إن هذا الحديث روي عن عائشة رضي ا  .6
 .1عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وأخوها غائب بالشام

أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، " :ه واعتر ض ابن عابدين على استداللهم بحديث ..
األيم أحقُّ "  دوله لبأنه معار ض ": ال نكاح إال بولي" :النبي  ، وحديث"فنكاحها باطل، فنكاحها باطل

، واأليم َمْن ال زوج لها بكراً أو ثيباً، فإنه ليس للولي إال مباشرة العدد إذا رضيت، وقد جعلها 2"بنفسها من وليها
أحق منه به، ويترجح هذا بدوة السند واالتفاق على صحته بخالف الحديثين األولين فإنهما ضعيفان أو حسنان، 

يص، أو بأن النفي للكمال أو بأن يراد بالولي َمْن يتوقـف على إذنه، أي ال نكاح إال بمن له أو يجمع بالتخص
 .3نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد واألمة فيوالية، 

  

                                  
  .001، ص1، ج(01110)، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بولي، رقم الحديث السنن الكبرىالبيهدي، 1
 .119، ص(0110)، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم الحديث مسلم في صحيحهأخرجه  2
 .14- 11، ص 1م، ج1111، بيروت، دار الفكر، تاررد المحتار على الدر المخابن عابدين، محمد أمين،  3
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  :القول الثاني

 .1في ظاهر الرواية الولي ليس شرطاً في إجراء عدد الزواج، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف

   :ا القول باألدلة اآلتيةاستدل أصحاب هذ

رًا فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ َوالَِّذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ أَْربـََعةَ َأْشُهٍر َوَعشْ  ﴿:قوله  .0
 .[.76:البدرة] وَن َخِبيٌر َواللَُّه ِبَما تـَْعَملُ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فـََعْلَن ِفي أَنـُْفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف 

إن الخطاب في اآلية موجه إلى المرأة وقد أضاف إليها الفعل في غير ما آية من  :وجه الداللة
اَجُهنَّ ِإَذا تـَرَاَضْوا وَ َوِإَذا طَلَّْدُتُم النِ َساءَ فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل تـَْعُضُلوُهنَّ َأْن يـَْنِكْحَن أَزْ  ﴿:فدال  2الكتاب الفعل،

نَـُهْم بِاْلَمْعُروِف  رَهُ  ﴿:، وقال [767:البدرة]﴾بـَيـْ فَِإْن  فَِإْن طَلََّدَها َفاَل َتِحلُّ َلُه ِمْن بـَْعُد َحتَّى تـَْنِكَح َزْوًجا َغيـْ
 .[761:البدرة]﴾ اللَّهِ طَلََّدَها َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن يـَتَـرَاَجَعا ِإْن ظَنَّا َأْن يُِديَما ُحُدوَد 

إن أبي زوجني بابن أخ له يرفع بي خسيسته : فدالت أن امرأة جاءت إلى النبي "ما روي عن ابن عباس،  .7
 .3"قد اخترت ما فعل أبي وإنما أردت ليعلم النساء أنه ليس إلى اآلباء من األمر شيء: فرد نكاحها، فدالت

للمرأة األحدية في مباشرة عدد زواجها، وبيان ذلك دل الحديث داللة واضحة على أن  :وجه الداللة
ل على دلي" وإنما أردت ليعلم النساء انه ليس إلى اآلباء من األمر شيء"للفتاة على قولها  إن إقرار النبي 

نفي واليتهم، وأن األمر في نكاحهم إليهم دونهم، ويفيد بعمومه على أن مباشرة عدد نكاحهن ليس حداً ثابتاً 
 . 4ونحوهم بل هـو مستحب مراعاًة للحشمة واألدبآلبائهن 

                                  
االختيار لتعليل بن محمود بن مودود، هللا ، والموصلي، عبد ا094، ص0المكتبة اإلسالمية، ج الهداية،المرغيناني، علي بن عبد الجليل،  1

 .91، ص1م، ج 0911، 1، دار المعرفة، بيروت، طالمختار
ابن رشد، محمد بن أحمد، ، و 181- 181، ص0م، ج0991، 0الكتب العلمية، بيروت، ط ، دارأحكام القرآنالجصاص، أحمد بن علي، 2

 .5، ص7م، ج0527، 3، دار المعرفة، بيروت، طبداية المجتهد
، 0، دار الفكر، بيروت، ط119، ص(0811)، كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، رقم الحديث ابن ماجه في سننهأخرجه  3

 .م1111
مد عبد الدادر مح: ، تالسنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي، يالبيهد: ، يُنظر"هذا مرسل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة: "هديقال البي

 .008، ص1، ج(01111)م، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بولي، رقم الحديث 0991عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 
 .041، ص 1ر إحياء التراث العربي، بيروت، ج، داشرح فتح القديرابن الهمام،  4
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، وحديث ابن عباس 1"والظاهر أنها بكر، ولعلها البكر التي في حديث ابن عباس: "ويقول الصنعاني
 .  2هللا فذكرت أن أباها زو جها وهي كارهة، فخي رها رسول ا أن جارية بكراً أتت الرسول : هو

ابنته البكر في الزواج، فدل  ذلك  إجبار األب م جوازنص الحديث صراحًة على عد :وجه الداللة
 .3في زواج البكر البالغة العاقلة على أن الولي ليس شرطاً 

6.  
 .4وفي رواية أن خنساء بنت حذام األنصارية أن أباها زو جها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي فرد نكاحها

حد على النكاح بدون إذنها ورضاها نص الحديث صراحًة على أن الثيب ال يجبرها أ :وجه الداللة
 .5رد نكاح خنساء بنت حذام األنصارية لعدم رضاها حتى لو كان أبوها، بدليل أن الرسول 

  :على النحو اآلتي نوقشت أدلة هذا الفريق

  (بالمعروف ي أنفسهنجناح عليكم فيما فعلن ف أجلهن فالذا طلدتم النِ ساء فبلغن َ وإِ : )بدوله  استداللهم .0

بأن المعروف الوارد في اآلية هو أن يتم النكاح وفق العرف، والعرف ال يجيز للمرأة أن  :ترض عليهيع
 .6تزو ج نفسها بدون إذن وليها

 . . ".إن أبي زوجني بابن أخ له يرفع بي خسيسته فرد نكاحها : )بحديث استداللهم .7

ن كفؤاً انت كارهة له؛ ألنه لم يكبأن المرأة لم تكن راضية بالزواج من ابن عمها، بل ك :يعترض عليه
، ورضاها شرط النعداد العدد، ال كون إذن الولي شرطاً لصحة العدد، إذ "يرفع بي خسيسته"لها، بدليل قولها 

                                  
 .011، ص 1م، ج0941، 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طسبل السالمالصنعاني، محمد بن اسماعيل،  1
، والحديث مرسل، 111، ص1، ج(1194)رقم الحديث  باب البكر يزوجها أبوها وال يستأ مرها، ، كتاب النكاح،أبو داود في سننهأخرجه 2
  .001، ص1البيهدي، السنن الكبرى، ج: نظريُ 
 .011، ص1، جسبل السالمالصنعاني،  3
 .411، ص (1018)كتاب النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود، رقـم الحديث   البخاري في صحيحه،أخرجه  4
 .011، ص1، جسبل السالمالصنعاني، 5
 .119، ص1، بيروت، دار الكتب العلمية، جالمغني، هللاعبد اابن قدامة المددسي، أبو محمد موفق الدين 6

Univ
ers

iti 
Mala

ya



  0.9 

 

لو عدد لها وليها عدد نكاحها مع رضاها بالنكاح صح العدد، فالكراهية متعلدة بأساس الرضائية التي بنيت 
 .1ولي في النكاحعليه العدود ال اشتراط إذن ال

فذكرت أن أباها زو جها وهي كارهة،  أن جارية بكرًا أتت الرسول : "واعتر ض على الرواية الثانية
 .2بأنه معلول باإلرسال، فدد رواه عكرمة عن النبي أي لم يذكر فيه ابن عباس":   هللافخي رها رسول ا

  :القول الثالث

ه موقوف على إجازة الولي، فإن زوجت المرأة نفسها، فعدد الولي ليس شرطاً في إجراء عدد الزواج، إال أن
  .3الزواج صحيح، إن إجازة الولي نفذ، وإن لم يجزه لم ينفذ، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية

   :استدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية

اطل، فنكاحها باطل أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها ب: "قال ما روي عن عائشة أن النبي  .0
فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان 

 .4"ولي من ال ولي له

علق الحديث بطالن عدد زواج المرأة بدون إذن وليها على البطالن، فدل على صحة أن  :وجه الداللة
  .5وليها، فيكون العدد صحيحاً  تدوم المرأة بعدد زواجها بعبارتها وإذن

                                  
 .91، ص1م، ج0991، 11، الكويت، مكتبة المنار اإلسالمية، طزاد المعادمحمد بن أبى بكر،  هللابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد ا1
 .001، ص1، جالسنن الكبرىالبيهدي، 2
االختيار لتعليل بن محمود بن مودود، هللا ، والموصلي، عبد ا094، ص0اإلسالمية، ج ، المكتبةالهدايةعلي بن عبد الجليل، ، المرغيناني 3

 .91، ص1، جالمختار
م، 1111، 0، الداهرة، دار ابن الهيثم، ط 191، ص(0011)، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بَوِلي، رقم الحديث الترمذي في سننهأخرجه  4

، 119، ص 1، ج(1181)، كتاب النكاح، باب في الولي، رقم الحديث أبو داود في سننه ، وأخرجه"هذا حديث حسن: "وقال عنه الترمذي
، والحديث ضعيف، ألن فيه سليمان بن 111، ص(0819)، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بولي، رقم الحديث ابن ماجة في سننهوأخرجه 

: ، وقال أبو داود111-111، ص 1، جتخريج أحاديث الهداية-الرايةنصب الزيلعي، : موسى عن الزهري وُسئل الزهري عنه فلم يعرفه، يُنظر
 .119، ص1، جسننأبو داود، : ، يُنظر"جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه"
 .191ص ،موقف الشريعة اإلسالمية من تولي المرأة لعقد النكاح دراسة فقهية مقارنةالنشوي،  5
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أنها زو جت ابنة أخيها حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن : "عنهاهللا عن عائشة رضي ا .7
ر، ومثلي يصنع به هذا وبفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبي: غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال

ما كنت أرد أمرًا قضيته، فدرت حفصة عند المنذر، : عبد الرحمن فدال ذلك بيد عبد الرحمن،: فدال المنذر
 .1ولم يكن ذلك طالقاً 
عنها هي التي عددت نكاح ابنة أخيها حفصة بنت هللا دل  الخبر بظاهره أن عائشة رضي ا :وجه الداللة

  .2عبد الرحمن على الزبير بن المنذر، وهي امرأة، فأجازه أخوها عيد الرحمن والد حفصة

إ .6
ن للولي حداً في النكاح، بدليل ثبوت حق االعترا ض له، أو الفسخ، ومن ال حق له في عدد فال يملك فسخه، 

 .3والتصرف في حق إنسان إنما يدف جوازه على إجازته، كاألمة إذا زوجت نفسها بغير إذن سيدها

  :نوقشت أدلة هذا القول على النحو اآلتي

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها : "قال ها أن النبي عنهللا استدالله بما روي عن عائشة رضي ا .0
 ..".فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل

 .4إن هذا الحديث رواه سليمان بن موسى عن الزهري وُسئل الزهري عنه فلم يعرفه :يُعترض عليه

نذر بن لرحمن المأنها زو جت ابنة أخيها حفصة بنت عبد ا"عنها هللا استدالله بما روي عن عائشة رضي ا .7
 ."...الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام 

                                  
 .001، ص1، ج(01110) نكاح إال بولي، رقم الحديث ، كتابا لنكاح، باب الالسنن الكبرىالبيهدي،  1
  .111، ص الوالية في النكاحالعوفي، 2
 .111-111، ص1م، ج0994، 0بيرو ت، دار الفكر، ط ،بدائع الصنائعالكاساني، عالء الدين أبو بكر ابن مسعود،  3
، 1م، ج0994، 0، بيروت، دار الكتب العلمية، طهدايةتخريج أحاديث ال-نصب الرايةبن يوسف، هللا أبو محمد عبد ا الزيلعي، جمال الدين4

 .111-111ص
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وال عنها هو تمهيد النكاح وتدرير المهر وأحهللا بأن المدصود بتزويج عائشة رضي ا: يُعترض عليه
 .1النكاح، وأن الذي تولى العدد حديدًة إنما هو بعض عصبتها، ونسب التزويج إليها لما كان تدريره إليها

إن للولي حداً في النكاح، بدليل ثبوت حق االعترا ض له، أو الفسخ، وَمْن ال حق له ": استدالله بالمعدول .6
." 

بأنه تعليل يخالف النصوص الصحيحة الصريحة في اشتراط الولي لصحة النكاح مطلداً  :يُعترض عليه
 .2وعدم صحته موقوفاً على إجازة الولي

قشتها، يتبين لي أن الرأي الراجح هو قول من خالل عر ض آراء الفدهاء وأدلتهم ومنا :الرأي الراجح
المالكية والشافعية والحنابلة، الدائل بأن الولي شرط في عدد النكاح، فإنه ال يجوز للمرأة أن تباشر هذا العدد، 

  :ال من أجل مصادرة حدها في اختيار زوجها، وال إعطاء وليها سلطة مستدلة في هـذا الحق، وذلك لما يلي

 .والشافعية، والحنابلة المالكية، قوة ما استدل به .0
تربط بين أسرتين، كما تربط بين فردين، ومن هنا كان لألولياء حق االعترا ض على  من باب مراعاة أن العالقة .7

هذا العدد؛ ذلك أنه يحمي مصالح المرأة وحدوقها لما يعتري المرأة من ضعف في اإلرادة، وتحتاج أن تكون 
إرادة  :انية تساعدها وتحميها وال تلغيها، ليجد الخاطب نفسه مواجهاً بإرادتينبجانب إرادة المخطوبة إرادة ث

مع  واحدة يشعر معها الزوج أنه يتعاقد" إرادة معنوية" المرأة الخفية، وإرادة الولي الظاهرة اللَتين تؤلفان معاً 
  .هو عائلة الزوجة وليس مع امرأة عزالء"شخص معنوي "

أ .6
ور واألزمان، وتعارفت على ذلك دون نكير، أن الذي يتولى عدد نكاح المرأة هو ن األمة عملت على مر العص

 .وليها من الرجال

 : يترتب على ما سبق هذه النقاط الهامة

                                  
 .001-001، ص 1، جالسنن الكبرىالبيهدي، 1
 . 01، ص1م، ج0991ط، .، دار المعرفة، بيروت، دالمبسوط، والسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، 111، ص1، جبدائع الصنائع2
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أ -7
المرأة  توافق المذهب الحنفي في إعطاء ن اتفاقية سيداو، والدانون التونسي، والدانون المغربي في الظاهر،

ثيباً، حق الوالية في زواج نفسها وزواج غيرها، وتوافق مذهب المالكية والشافعية البالغة العاقلة بكراً كانت أم 
والحنابلة في إعطاء الثيب البالغة العاقلة حق الوالية في زواج نفسها، وال توافق مذهب المالكية والشافعية 

 .والحنابلة في تولي المرأة الثيب البالغة العاقلة، إجراء عدد نكاحها بنفسها
ا -1

بين نص اتفاقية سيداو والمذاهب اإلسالمية أن االتفاقية تعطي المرأة البالغة العاقلة بكراً كانت أم ثيباً، لفرق 
حق إجراء عدد نكاحها بنفسها، بينما مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ال تجيز تولي المرأة الثيب البالغة 

رية المطلدة الحنفي، أن اتفاقية سيداو تعطي المرأة الح العاقلة، عدد نكاحها بنفسها، والفرق بينها وبين المذهب
دون أن يكون للولي حق االعترا ض، بينما المذهب الحنفي وبخاصة أبا حنيفة وأبا يوسف، أعطيا المرأة الحق 
في زواج نفسها، إال أنهما جعال للولي حق االعترا ض على هذا الزواج، إذا كان الزوج غير كفء، أو كان مهرها 

مهر المثل، بينما يرى اإلمام محمد بن الحسين تلميذ أبي حنيفة أن الحق في زواج المرأة لنفسها إال  أقل من
 .أن هذا الزواج موقوف علـى إذن الولي فإن أجازه نفذ وإال فال

9-  
جاء الدانون األردني، والمصري، والسوري، واللبناني متوافدًا مع رأي أبي حنيفة وأبي يوسف في إعطاء المرأة 

لبالغة العاقلة حق الوالية على نفسها في الزواج وفي إجراء عدد نكاحها إذا كانت المرأة بكراً بالغة عاقلة كبيرة، ا
أو كانت ثيباً، وكذلك جاء الدانون الكويتي متوافدًا مع رأي أبي حنيفة وأبي يوسف في إعطاء المرأة البالغة 

ن، ت المرأة بكراً بالغة عاقلة بلغت مـن العمر الخامسة والعشريالعاقلة حق الوالية على نفسها في الزواج، إذا كان
أو كانت ثيبًا بالغة عاقلة، وجاء الدانون الكويتي متوافدًا مع رأي المالكية والشافعية والحنابلة في عدم تولي 

عدد نكاحها  ءالمرأة البالغة العاقلة التي بلغت من العمر الخامسة والعشرين، أو كانت ثيبًا بالغة عاقلة، إجرا
 . بنفسها

ينما نجد أن اتفاقية السيداو ال توافق مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، في عدم إعطاء المرأة ب
البكر البالغة العاقلة حق الوالية على نفسها وإجراء عدد نكاحها، فاتفاقية السيداو أعطت المرأة البكر البالغة 

ا رها ممن تلي عليها، وأعطتها الحق في تولي عدد نكاحها ونكاح غيرهالعاقلة حق الوالية على نفسها وعلى غي
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ممن تلي عليه بنفسها، بينما مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ال تعطي المرأة البكر البالغة العاقلة حق 
 .الوالية على نفسها، وال تولي عدد نكاحها بنفسها، بل جعلت كل ذلك من حق الولي

لكويتي والموريتاني والليبي والسوداني والدطري واإلماراتي والعماني والجزائري واليمني، لذا جاء الدانون ا
متوافداً مع رأي الجمهور الذي أعطى الولي حق الوالية على موليته البكر البالغة العاقلة وتولي عدد نكاحها، 

ذا يتبين لنا والية على نفسها، وبهورأي أبي حنيفة وأبي يوسف الذي أعطى المرأة البكر البالغة العاقلة، حق ال
أن هذه الدوانين جعلت الوالية حق مشترك بين الولي وموليته البكر البالغة العاقلة، إال أنه ال يجوز لها أن تتولي 

 .عدد نكاحها بنفسها

 :ويمكن تلخيص نتائج المطلب في النقاط التالية

ي مذهب من مذاهب الشريعة اإلسالمية حتى المذهب أن المادة السادسة عشرة من اتفاقية السيداو ال توافق أ .0
 .الحنفي الذي أعطى المرأة الحق في زواج نفسها وزواج غيرها

زواج المرأة من الناحية الدينية واالجتماعية، ولكن يجب على األب أال  إن موافدة الولي شرط مهم في عدد .7
  .يجبرها على الزواج من شخص ال ترغب بالزواج منه

سيداو تخالف رأي فدهاء الشريعة اإلسالمية في اشتراط الولي في عدد الزواج، بما في ذلك المذهب إن اتفاقية  .6
الحنفي الذي أعطى المرأة الحق في زواج نفسها وزواج غيرها، فالمذهب الحنفي قي د ذلك بشرط الكفاءة 

  .ومهر المثل، بينما االتفاقية أعطت المرأة هذا الحق على إطالقه
تي تعطي المرأة حق ال بعض قوانين األحوال الشخصية العربية التي أخذت برأي اتفاقية السيداو االعترا ض على ..

   .الوالية في عدد الزواج لنفسها وعلى َمْن تليه دون الرجوع إلى ولي أمرها
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 المبحث الثاني

 ضد المرأة في الحقوق األسرية التمييز
 "دراسة نقدية في ضوء القرآن الكريم"

 تمهيد: 
لَبت اتفاقية سيداو بالتشابه التام بين الرجل والمرأة، وأن أي تفرقة تعد تمييزاً وانتداصاً من المرأة، طا

ويجب أن تُرفع عنها بحدوق منها: حرية المرأة في اختيار زوجها مسلماً كان أو غير مسلم، وإسداط قوامة 
و رآن الكريم، وبيان مدى موافدته أالرجل على المرأة، وهو ما سنتناوله في هذا المبحث بعرضه على الد

  مخالفته للشريعة اإلسالمية، في مطلبَـْين:
 

 دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم – زواج المسلمة من غير المسلم المطلب األول:
Univ دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم - قوامة الرجل على المرأة المطلب الثاني:
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 دراسة نقدية في ضوء القرآن الكريم – ير المسلمالمطلب األول: زواج المسلمة من غ

 المادة في اتفاقية "سيداو":

/أ( من اتفاقية سيداو على أنه: " تتخذ الدول األطراف جميع 03نص ت المادة السادسة عشر )
ٍه جالتدابير المناسبة للدضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلدة بالزواج والعالقات األسرية، وبو 

خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة في: نفس الحق في عدد الزواج، ونفس الحق في حرية اختيار 
 .1الزوج "

 التحليل والنقد: 

َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم  ﴿:عليه الزوَجْين، قال  عدد الزواج في اإلسالم ميثاق غليظ ائتمن الله 
َنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آَليَاٍت ِلَدْوٍم يـَتَـفَ ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا  َها َوَجَعَل بـَيـْ ، [70الروم:] ﴾كَُّروَن لَِتْسُكُنوا ِإَليـْ

َع فَِإْن ِخْفُتْم ا َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْدِسطُوا ِفي اْليَـَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النِ َساِء َمثْـَنى َوُثاَلَث َورُبَ  ﴿:وقال 
قال  ، وعن جابر أن رسول الله [70النساء:]﴾َأالَّ تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة أَْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُُكْم َذِلَك أَْدَنى َأالَّ تـَُعوُلوا

 في خطبته في حجة الوداع: "فاتدوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله
 ، وألهمية وعظم هذا الميثاق هي أت الشريعة اإلسالمية كل ما يكفل لهذا البناء انسجامه وتوازنه واستدراره. 2.. "

وقد تتبعُت حكم الشريعة اإلسالمية في زواج المسلمة من غير المسلم؛ سواًء كان مشرك أو كتابي من 
ل العلم، ولم درآن الكريم والسنة النبوية وإجماع أهالدرآن والسنة وتبين لي أنه ثبت حرمة ذلك ثبوتًا قطعيًا بال

أجد فيما رجعت إليه من المصادر اإلسالمية؛ تفسيرها، وحديثها، وفدهها، أحداً من العلماء يبيح زواج المسلمة 
 من غير المسلم، وأفص ل الحديث ذلك في المسائل التالية: 

 

                                  
، /http://www.un.org، موقع منظمة األمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية، رأةاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم 1

 م.3/2/7102تاريخ الدخول على الموقع 
 (.0702، حديث رقم )223، ص7، ج، كتاب الحج، باب حجة النبي صحيحهأخرجه مسلم في  2
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 وأقوال العلماء فيها:ألدلة من القرآن الكريم، ا

  ة األولى:اآلي

ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجبَـْتُكْم َواَل  ﴿:قال   تـُْنِكُحوا َواَل تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يـُْؤِمنَّ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيـْ
ٌر ِمْن ُمْشرٍِك َوَلْو َأْعَجَبُكْم أُولَِئَك  ْدُعوَن إَِلى النَّاِر َواللَُّه يَْدُعو إَِلى اْلَجنَِّة يَ اْلُمْشرِِكيَن َحتَّى يـُْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ

 .[770البدرة:]﴾َواْلَمْغِفرَِة بِِإْذنِِه َويـُبَـيِ ُن آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن 

 أقوال المفسرين في اآلية:

ن على المشركين سلميوإن كانت اآلية نزلت في تحريم نساء المبأنه : في تفسيره لآلية الشافعيقال 
من مشركي أهل األوثان؛ فالمسلمات محرمات على المشركين منهم، بالدرآن: بكل حال وعلى مشركي أهل 

 .1الكتاب؛ لدطع الوالية بين المسلمين والمشركين"

 .2"ال يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك: وهذا إجماع: "البغويوقال 

ان عبدا ولو ك-المشركين النساء المؤمنات، ولرجل مؤمن تزوجوا الرجال  ال: بدوله ابن كثيروفسرها 
خير من مشرك، وإن كان رئيسا سريا؛ فمعاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها -حبشيا 

 .3على الدار اآلخرة، وعاقبة ذلك وخيمة

ذلك من الغضاضة على أجمعت األمة على أن المشرك ال يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في : "ابن عطيةوقال 
 .4"اإلسالم

                                  
 محمد له: قدم، قالخال عبد الغني عبد: هوامشه كتب،  البيهدي جمع ،للشافعي القرآن حكامأموسى،  ، أحمد بن الحسين بن علي بنالبيهدي 1

 .025، ص0، جم .055، الثانية، 7، طالداهرة، الخانجي مكتبة، الكوثري زاهد
 النمر الله عبد حمدم أحاديثه جوخر  (، حددهالبغوي )تفسير القرآن تفسير في التنزيل الحسين بن مسعود بن محمد، معالم محمد البغوي، أبو 2

 .799، ص 0م(، ج0552-هـ0.02، .والتوزيع، ط للنشر طيبة الحرش، )السعودية: دار مسلم سليمان- ضميرية جمعة عثمان-
، 7، ت.سامي بن محمد سالمة، )د.م، دار طيبة للنشر والتوزيع، طتفسير القرآن العظيمابن كثير، الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر،  3

 .927، ص0جم(، 0555-هـ0.71
محمد، )بيروت:  الشافي عبد السالم عبد ، ت.العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرراألندلسي،  غالب بن الحق عبد محمد ابن عطية، أبو 4

 .7.2، ص0هـ(، ج0.77، 0العلمية، ط الكتب دار
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أنه ال خالف هاهنا أن المراد به كل الكفار، وأن المؤمنة ال يحل تزويجها من  الفخر الرازيوذكر 
 .1الكافر البتة، على اختالف أنواع الكفرة

 .2اإلجماع على تحريم تزويج المسلمات من الكفار ابن قدامةوندل 

أي ال تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت األمة على أن : "في تفسير اآلية نفسها القرطبيوقال 
 .3"المشرك ال يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على اإلسالم

 .4"وأجمعت األمة على أن المشرك ال يطأ المؤمنة بوجٍه ما"أبو حيان في تفسيرهوقال 

ولين، مسلمة؛ فحذف أحد المفع تزوجوهم ب، أي الال تنكحوهن المشركين: تددير اآليةالنسفي  وذكر
ثم بين علة ذلك فدال }أولئك{ وهو إشارة إلى المشركات والمشركين، يدعون إلى الكفر الذي هو عمل أهل 

 .5النار؛ فحدهم أن ال يوالوا وال يصاهروا

 : اآلية الثانية

َلُم بِِإيَمانِِهنَّ فَِإْن ٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه أَعْ ﴿ يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَا:قال 
وُهْم َما أَنـَْفُدوا َواَل ُجَناَح َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل تـَْرِجُعوُهنَّ ِإَلى اْلُكفَّاِر اَل ُهنَّ ِحلٌّ َلُهْم َواَل ُهْم َيِحلُّوَن َلُهنَّ َوآتُ 

ُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َواَل تُْمِسُكوا بِِعَصِم اْلَكَواِفِر َواْسأَُلوا َما أَنـَْفْدتُ َعَلْيُكْم َأْن تـَْنِكُحوُهنَّ ِإذَ  ْم َوْلَيْسأَُلوا َما أَنـَْفُدوا َذِلُكْم ا آتـَيـْ
َنُكْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ   .[01:الممتحنة] ﴾ ُحْكُم اللَِّه َيْحُكُم بـَيـْ

                                  
 .39، ص3هـ(، ج0.71، 6العربي، ط التراث إحياء (، )بيروت: دارالكبير مفاتيح الغيب )التفسيرالتيمي،  عمر بن ، فخر الدين محمدالرازي 1

 .302، ص3، جم(.0532هـ، 0622، )الداهرة: د.ن، د.ط، المغني البن قدامةأحمد،  بن الله عبد الدين المددسي، ابن قدامة موفق 2
)الداهرة:  ،أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشت.  (،لقرطبيتفسير ا)الجامع ألحكام القرآن ، شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكرالدرطبي،  3

 .27، ص6م(، ج.053-هـ.062، 7، طدار الكتب المصرية
لبنان، -روتبي، الفكر دار، جميل محمد صدقي، ت: التفسير في المحيط البحربن حيان، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف،  4
 .039، ص7، جهـ 0.71،
ف علي بديوي، ، ت: يوسالنسفي( التأويل )تفسير وحقائق التنزيل مداركمحمود،  بن أحمد بن الله الدين عبد حافظ تالبركا النسفي، أبو 5

 ..02، ص0م(، ج0552-هـ0.05، 0راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، )بيروت: دار الكلم الطيب، ط.
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 : أقوال المفسرين في اآلية

فال ترجعوا المسلمات إلى أزواجهن الكفار، ال هن حل لهم وال هم : في تفسيره لآلية البيضاويذكر 
يحلون لهن، والتكرير األول لحصول الفرقة والثانية للمنع عن استئناف الزواج، وآتوهم ما دفعوا إليهن من المهور، 

لمخزومي وجها مسافر اكان بعد الحديبية فجاءته سبيعة بنت الحرث األسلمية مسلمة فأقبل ز  وروي أنه 
فحلفت؛ فأعطى زوجها ما أنفق، وتزوجها عمر  طالبا لها فنزلت؛ فاستحلفها رسول الله 

1. 

في تفسيره: أن هذه اآلية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا  ابن كثيروذكر 
 .2في ابتداء اإلسالم أن يتزوج المشرك مؤمنة

أمر من الله تعالى أن يؤتى الكفار مهور نسائهم الالتي هاجرن مؤمنات " أن اآلية ابن عطيةوأضاف 
 .3ورفع الجناح في أن يتزوجن بصدقات هي أجورهن"

رجوع المرأة المؤمنة إلى الزوج الكافر يدع على صورتين؛ في المسألة بدوله:  ابن عاشوروفص ل 
وذلك هو ما ألح الكفار في طلبه لما جاءت أن ترجع المرأة المؤمنة إلى زوجها في بالد الكفر،  إحداهما:

أن ترجع إلى زوجها في بالد اإلسالم بأن يخلى بينها وبين زوجها الكافر  والثانية:بعض المؤمنات مهاجرات، 
يديم معها في بالد اإلسالم إذا جاء يطلبها ومنع من تسلمها، وكلتا الصورتين غير حالل للمرأة المسلمة فال 

 .4يجيزها والة األمور

                                  
 التراث إحياء ردا، )بيروت: المرعشلي الرحمن عبد محمد ، ت.التأويل وأسرار التنزيل أنوارمحمد،  بن عمر بن الله عبد الدين البيضاوي، ناصر 1

 .713، ص9هـ(، ج0.02، 0العربي، ط
، 7، ت.سامي بن محمد سالمة، )د.م، دار طيبة للنشر والتوزيع، طتفسير القرآن العظيمابن كثير، الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر،  2

 .50، ص2جم(، 0555-هـ0.71
محمد، )بيروت:  الشافي عبد السالم عبد ، ت.العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرراألندلسي،  غالب بن الحق عبد محمد عطية، أبوابن  3

 .752، ص9هـ(، ج0.77، 0العلمية، ط الكتب دار
 ير التحرير)تفس تاب المجيدمن تفسير الك الجديدتحرير المعنى السديد وتنوير العقل ، محمد الطاهر بن محمد بن محمدوابن عاشور،  4

 ..09، ص72(، جهـ .052، الدار التونسية للنشر، )تونس: (والتنوير
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في تفسيره على النهي عن استئناف الزواج عند إسالم الزوجة أو الشروع فيه ابتداًء  أبو السعودوأك د 
: " }ال هن حل لهم وال هم يحلون لهن{ فإنه تعليل للنهي عن رجعهن إليهم والتكرير إما لتأكيد  بدوله

 .1النكاح الجديد" الحرمة أو ألن األول لبيان زوال النكاح األول والثاني لبيان امتناع

في تفسيره لآلية بأن اإليمان من جانب المرأة والرجل شرط للحل؛ فال ترجعوا  الرازيكما بي ن ذلك 
 .2النساء إلى الكفار ألنه ال يحل أحدهما لآلخر، فالتلفظ بهذا اللفظ يفيد ارتفاع الحل من الجانبين

مات وأزواجهن الذين لم يسلموا، فرَّق بين جميع المسل استفاضت أن النبي النصوص  كما أن
 إلى أهلها فجاء؛ الحديبية عام  الله رسول إلى خرج مم ن كانت معيط أبي بن عدبة بنت كلثوم ومنهم أم

 .3عليهم يردها أن فأبى يطلبونها؛  الله رسول

 يرد، طلحة أبا مثلك يا ما والله :فدالت سليم، أم طلحة أبو " خطب قال:  مالك بن أنس وعن
 غيره، أسألك وما فذاك مهري، تسلم فإن أتزوجك، أن لي يحل وال مسلمة امرأة وأنا كافر، رجل ك نكول

سليم اإلسالم، فدخل بها  أم من أكرم مهرًا كانت قط بامرأة سمعت فما :ثابت قال مهرها، ذلك فكان فأسلم
 .4فولدت له"

 لمسلمأقوال الفقهاء في حكم زواج المسلمة من غير اوهناك الكثير من 

َواَل تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يـُْؤِمنَّ َوأَلََمٌة  ﴿: لدوله الكافر المؤمنة إنكاح يجوز "فال :الكاساني قال
ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجبَـْتُكْم َواَل تـُْنِكُحوا اْلُمْشرِِكيَن َحتَّى يـُْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمنٌ  ٌر مِ خَ  ُمْؤِمَنةٌ َخيـْ ْن ُمْشرٍِك َوَلْو َأْعَجَبُكْم يـْ

 العادات يتبعن في والنساء الكفر، في المؤمنة وقوع خوف الكافر المؤمنة إنكاح في وألن  ، [770]البدرة:﴾
 .5الرجال"

                                  
: دار إحياء ، )بيروتإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )تفسير أبي السعود(أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي،  1

 .765، ص2التراث العربي، د.ط(، ج
 .976، ص75هـ(، ج0.71، 6العربي، ط التراث إحياء (، )بيروت: دارمفاتيح الغيب )التفسير الكبيرالتيمي،  عمر بن ر الدين محمد، فخالرازي 2
 (.7200، الحديث رقم )022، ص6، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في اإلسالم واالحكام والمبايعة، جالبخاري في صحيحهأخرجه  3
 (.66.0، حديث رقم ).00، ص3كتاب النكاح، باب التزويج على اإلسالم، ج  سننه، في النسائيأخرجه  4

، 7م، ج0527، 7لبنان، ط-، دار الكتاب العربي، بيروتبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، عالء الدين أبو بكر بن سعود،  5
 .727-720ص
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 قال زوجة لكافر، تكون أن يحل ال المسلمة أن   على العلماء أجمع :"التمهيد في البَّر عبد ابن وقال
 .1"[0.0]النساء:﴾اللَُّه لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبياًل َوَلْن َيْجَعَل  ﴿:تعالى

 .2أو وثنًيا" كتابًيا الكافر كان سواء بحال للكافر تحل ال : "والمسلمةالكبير الحاوي في وجاء

 .3للمرأة المسلمة" المسلم غير الرجل نكاح حرمة على الناس اجتمع : "وقدالشافعي اإلمام وقال

 .4يسلم" حتى بحال كافر نكاح لمسلمة يحل "وال :القناع افكش في وجاء

 .5أصاًل" مسلم غير نكاح لمسلمة يحل : "والالظاهري حزم ابن وقال

 شرًعا ممنوع المسلم بغير المسلمة زواج : "أن  اإلسالمي الفقه مجمع مجلة في جاء وقد

 .6على النكاح" المترتبة الشرعية آلثارا عليه تترتب وال باطل، فهو وقع وإذا واإلجماع، والسنة بالكتاب  

زواج " :على إجابة تنص على تحريم هذا الزواج، ونص اإلجابة المجمع الفقهي الدوليوقد صادق 
المسلمة بغير المسلم ممنوع شرًعا بالكتاب والسنة واإلجماع، وإذا وقع فهو باطل، وال تترتب عليه اآلثار 

د المولودين عن هذا الزواج أوالد غير شرعيين، ورجاء إسالم الرجال ال الشرعية المترتبة على النكاح، واألوال
 .7"يغير من هذا الحكم شيًئا
إلى أنه اجتمعت أقوال المفسرين في اآليَتين؛ بمعناها اللغوي والشرعي على حرمة  :نخلص مما سبق

ي ذلك  ب، والعلة فتزويج المسلمات من المشركين، ويشمل كل أصناف الكفر؛ بما فيهم مشركي أهل الكتا
كما بي نتها اآلية أنهم يدعون إلى الكفر بالله ورسوله الذي هو مظنة استحداق النار، كما يدعون إلى قطع الوالية 

                                  
 95، ص7هـ، ج0622، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب، المسانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني و ، ابن عبد البر، يوسف 1
م، .055، 0لبنان، ط-، ت: علي معو ض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروتالحاوي الكبيرالماوردي، علي بن محمد بن حبيب،  2

 .799، ص5ج
 .092، وص096، ص9، وج0.2، ص9م، ج0526، 7بنان، طل-، دار المعرفة، بيروتاألمالشافعي، محمد بن إدريس،  3
 ..2، ص9م، ج0527لبنان، -، دار الفكر، بيروتكشاف القناع على متن اإلقناعالبهوتي، منصور بن يونس،  4
 .5..، ص5لبنان، د.ط، ج-، ت: لجنة إحياء التراث العربي، دار اآلفاق الجديدة، بيروتالمحلىابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد،  5
م، 0552، 7سوريا، ط-، دار الدلم وجدة، مجمع الفده اإلسالمي، دمشققرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالميمنظمة المؤتمر اإلسالمي،  6

 .6.-7.، ص76قرار رقم 
 م.2/2/7102الموقع: ، تاريخ الدخول على /http://fiqhacademy.com، الشبكة العنكبوتيةموقع على  7
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في الدين اإلسالمي، ولما في ذلك من الغضاضة  الله ه بين المسلمين والمشركين؛ لعدم إيمانهم بما شرع
 .على اإلسالم

إجماع العلماء على أن زواج المسلمة من غير المسلم باطل وال ينعدد  إلى أنه انعدد :أيضا نخلصو 
 .أصاًل؛ لمخالفته صريح الدرآن

 نخلص مما سبق إلى النتائج التالية: 

 مخالفة هذه المادة من اتفاقية سيداو للشريعة اإلسالمية. .0
ماء ليه إجماع علثبوت حرمة زواج المسلمة من المسلم في الدرآن والسنة وأفعال الصحابة، وانعدد ع .7

المسلمين؛ وعليه يحرم على أية مسلمة أن تتزوج ابتداًء من غير المسلم؛ أياً كانت ملة كفره، كتابيًا أو  
 كافراً؛ بل أنه ال ينعدد الزواج من بدايته، وبداءها معه يعد  زناً ومن الكبائر.

مة وحماية ا؛ بل هو صيانًة لها ومكر ال يعد  تدييد اختيار المرأة في شرط إسالم زوجها نوع من التمييز ضده .6
 لعديدتها ودينها من أن تنداد وتخضع لمن هو ليس على مل تها ونهجها.

إليماني ا باب التمييزإن منع زواج المسلمة من غير المسلم ال يعد  من باب التمييز العنصري، ولكن من  ..
اإلسالم يميز الناس على أساس شك أن  الديني؛ بدليل أن المشركة تحلُّ للمسلم بمجرد إسالمها، وال

 ﴿:معتدداتهم، فالرابطة اإليمانية مددمة على الرابطة اإلنسانية، وتلك قضية محسومة في الدرآن، قال 
 ،[72:ص] اِر أَْم َنْجَعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِفي اأْلَْر ِض أَْم َنْجَعُل اْلُمتَِّديَن َكاْلُفجَّ 

والتنازل عنها يعني الدضاء على الدين نفسه بصورته الشمولية، والصيرورة إلى أن يصبح الدين "ملحداً" من 
 مالحق الحياة، ال أنه "صبغة الله" للحياة.

 دراسة نقدية في ضوء القرآن الكريم -المطلب الثاني: القوامة

 المادة في اتفاقية "سيداو":

/و( من اتفاقية سيداو على أنه: "تتخذ الدول األطراف جميع التدابير 03نص ت المادة السادسة عشر )
المناسبة للدضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلدة بالزواج والعالقات األسرية، وبوجٍه خاص 

وصاية لتضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة في: نفس الحدوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والدوامة وا
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على األطفال وتبن يهم، أو ما شابه ذلك من األنظمة المؤسسية االجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في 
 .1التشريع الوطني"

 التحليل والنقد: 

طالبت المادة السادسة عشر من اتفاقية سيداو بالبنود التي تضمن للمرأة حدوقها وعدم التمييز بينها 
ما يتعلق باألحوال الشخصية وتكوين أعمدة بناء األسرة، َفَدَعْت إلى الشروط ، في-كما تراه   –وبين الرجل 

التي تحدق أساس المساواة بين الرجل والمرأة وعدم تمييز أحدهما على اآلخر سواءً في الحدوق أو المسؤوليات 
 أو الواجبات؛ وعد ت منها: الدوامة، أي مساواة المرأة الرجل في الدوامة.

وى وليدة اتفاقية سيداو؛ بل انتشرت في كتابات النسويات العربيات ودعاويهن  لم تكن هذه الدع
الالتي نشْأن على مصطلح الدوامة للرجل؛ إما باعتبار التربية والعادات والتداليد، أو الثدافة اإلسالمية، وربما 

اد المرأة صًة مع ارتيعاَنت من مظاهره وآثاره البعض منهن  لسوء وعي أو سلوك فئة من المجتمع الذكوري، خا
المجتمع المهني، واكتفاءها مادياً واستداللها شخصياً، ومشاركتها للرجل في شتى مسؤوليات الحياة من حيث 

في قولها: "لم نعد في عصر الدوامة؛ ألن  2النفدة وغيرها، وتؤكد على هذا المعنى الكاتبة النسوية رجاء سالمة
بالمساواة التامة"، ويشاركها الرأي كاًل من فاضل األنصاري بدوله: "إن النساء خرجن للعالم وأصبْحَن جديرات 

المجتمع عندما تطور وشاركت المرأة الرجل في الكسب؛ فإنه ال يمنع أن تكون الدوامة متكافئة مشتركة بينهما 
و اإلنفاق، وإذا ، وجمال البنا بدوله :" إن الدرآن أشار إلى مبرر الدوامة وه3إذا كان اإلنفاق مشتركًا بينهما"

، وقد طرحت نوال 4قضى التطور بأن تتولى المرأة اإلنفاق كما يتواله الرجال، فإن مبرر قوامة الرجل ينتفي"

                                  
، /http://www.un.org، موقع منظمة األمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1

 م.3/2/7102تاريخ الدخول على الموقع 
ستاذة في اللغة واآلداب بفرنسا، وكلية اآلداب في تونس، هي أحد األعضاء المؤسسين م، أ0532كاتبة تونسية، ولدت سنة   رجاء بن سالمة: 2

مؤلفاتها: بيان  نلرابطة العدالنيين العرب ولجمعية بيان الحريات، والجمعية الثدافية التونسية للدفاع عن الالئكية، تعمل حالياً رئيسة مجلة األوان، م
، تاريخ الدخول على الموقع www.alawan.orgنظر موقع األوان على الشبكة العنكبوتية، الفحولة "أبحاث في المذكر والمؤنث"، يُ 

 م.3/2/7102
 ...6م، ص7110، 0سوريا، ط-، دار األهالي، دمشقالعبودية الرق والمرأة بين اإلسالم الرسولي واإلسالم التاريخياألنصاري، فاضل،  3
 .91، د.ت، ص0مصر، ط-، دار الفكر، الداهرةجواز إمامة المرأة للرجال، جمال، البنا 4

Univ
ers

iti 
Mala

ya

http://www.un.org/
http://www.alawan.org/


  095 

 

ح لها وأطفالها، فهل تصتساؤاًل، حيث تدول: "إذا تول ت المرأة اإلنفاق على األسرة وعلى زوجها  1السعداوي
  الدوامة؟".

اقية سيداو والنظر في مدى صالحية تطبيدها في المجتمعات ولتحليل وندد هذه المادة من اتف
اإلسالمية؛ البد أوالً من العروج على تعريف الدوامة وتحرير مفهومها لغةً واصطالحاً في ضوء الشريعة اإلسالمية؛ 

كٍل ل ومن ثم  الوصول إلى دقة معناها، وما ينبني على هذه المعطيات من نتائج تبي ن لنا إن كانت الدوامة تصلح
 اء، ونبين ذلك على النحو التالي:من الرجل والمرأة على حدٍ  سو 

  

                                  
لغرائز؛ اترى نوال السعداوي أن الفوارق بين المرأة والرجل ناجمة عن ثدافة ذكورية وجدت امتداداتها على طول تاريٍخ حضاري طويل قام على نكران  1

ارها أن األنثى هي األصل وأنها أقوى في التكوين من الرجل، سبق التعريف بنوال السعداوي وأفك وبالتالي فال فوارق حديدة بين المرأة والرجل، وترى
 .22، 23في هذه الدراسة، يُنظر ص 
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 واصطالحا، واستعماالت القرآن: القوامة لغة  ماهية األول:  لفرعا
 أوال: القوامة لغة: 

، والدوامة في اللغة تدل على عدة معاٍن منها: الديام الذي هو 1من قام يدوم قوماً وقومة وقيامًا وقامة
، والديام 6، والسيد وسائس األمر5، والوقوف والثبات4، والعزم3، والعدل واالستواء واالستدامة2ضد الجلوس

 .، وأصلها من الفعل "قـََوَم"7على األمر أو المال أو والية األمر
َوِقواًم األمر: نظامه وعماده وِمالكه الذي يدوم به، وهو ِقوام أهل بيته وِقيامهم؛ أي الذي يُديم شأنهم 

ْم َوُقوُلوا َلُهْم َواَل تـُْؤتُوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقَياًما َواْرزُُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوهُ  ﴿:ه، قال الله ويتوال  
أمرهم،  س؛ أي أموالهم التي تحفظونها وتُديرون شؤونها، وقـَيِ م الدوم: سيِ ُدهم الذي يسو [9النساء:]﴾قـَْواًل َمْعُروفًا 

الر َِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَما  ﴿:وقيِ م المرأة: زوجها الذي يمونها ويدوم بأمرها وما تحتاج إليه، قال الله 
ون ؛ أي ُمتكلِ فون بأمور النساء َمعنيُّ [.6النساء:]﴾َفضََّل اللَُّه بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوِبَما أَنـَْفُدوا ِمْن أَْمَواِلِهْم 

 .8بشؤونهن  

                                  
، والفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن 021، ص.ج )مرجع سابق(،، ت: القاموس المحيطالفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعدوب،  1

، ت: محمد علي التجار، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، لجنة إحياء التراث تمييز في لطائف الكتاب العزيزبصائر ذوي اليعدوب، 
 .6220ص )مرجع سابق(،، لسان العرب.ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، 612، ص .مصر، ج-اإلسالمي، الداهرة

المفردات في الراغب األصفهاني، الحسين بن محمد، ، و 6220ص سابق(، )مرجع، لسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،  2
، ومرتضي الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق 372، ت: محمد أحمد خلف الله، مكتبة األنجلو المصرية، مصر، د.ط، صغريب القرآن

 .2232، ص0ج )مرجع سايق(،، ت: عبد العليم الطحاوي، تاج العروس من جواهر القاموسالحسيني، 
، 0ج  (،)مرجع سايق، ت: عبد العليم الطحاوي، تاج العروس من جواهر القاموسمرتضي الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، 3

 .929، مؤسسة محورس الدولية، د.ط، صمعجم معالي اللغة، ومعالي، محسن محمد، 2232ص
، ت: عبد مقاييس اللغة، د.ن، وزكريا، الحسين أحمد بن فارس، 7عطية الصوالمي، ط خلف الله، محمد، إبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر، 4

، ت: المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاني، الحسين بن محمد، و ، 6.م، ص7117السالم محمد هارون، اتحاد الكتاب العرب، 
 .375محمد أحمد خلف الله، مكتبة األنجلو المصرية، مصر، د.ط، ص

 .375ص )مرجع سابق(،، لسان العربظور، جمال الدين محمد بن مكرم، ابن من 5
والزمخشري، محمود بن عمر بن محمد بن عمر ، 6226-6227ص )مرجع سابق(،، لسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،  6

، ت: إبراهيم األبياري، تهذيب اللغةأحمد، ، واألزهري، محمد بن 627م، ص 0525مصر، -، دار الفكر، الداهرةأساس البالغةالخوارزمي، 
 .25، ص6دار الكتاب العربي، د.ط، ج

 .232ص )مرجع سابق(، ،الوسيط المعجم ،النجار محمد، الدادر عبد حامد، الزيات أحمدمصطفى، إبراهيم،  7
لسان ، جمال الدين محمد بن مكرم، ، وابن منظور0097ص  )مرجع سابق(،، القاموس المحيطالفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعدوب،  8

 .916-53.، ص07ج )مرجع سابق(،، العرب
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 : القوامة اصطالحا  ثانيا
تعددت تعاريف المعنى االصطالحي للدوامة، كلُّها ترتكز على المعنى اللغوي؛ وعليه يمكن أن نعر ف 

 الدوامة بالمعنى االصطالحي بأنها: 

الحماية والرعاية والوالية والكفاية والحفظ واإلصالح، والرئاسة التي يتصرف فيها المرؤوس بإرادته 
 .1واختياره وليس معناها أن يكون المرؤوس مدهوراً مسلوب اإلرادة ال يعمل عماًل إال ما يوجهه إليه رئيسه

 القوامة في االستعمال القرآني ثالثا:
استعمل الدرآن لفظ )الدوامة( ومشتداتها في عشر ومائتي آية، وذلك في ثالث وستين سورة، منها 

ن سورة مدنية، وقد وردت بصيغ متعددة: المضارع، والماضي، ثمان وثالثون سورة مكية، وخمس وعشرو 
 واألمر، والمذكر والمؤنث، والمصدر، وبصيغة الجمع، والمثنى، ويأتي بمعاٍن متعددة، منها: 

 . [05:الجن]﴾َوأَنَُّه َلمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه َكاُدوا َيُكونُوَن َعَلْيِه لَِبًدا  ﴿:المحافظة واإلصالح، قال 

يـَْوَم يـَُدوُم النَّاُس ِلَربِ   ﴿وقال تعالى:، [71البدرة:]﴾ َوِإَذا أَْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموا ﴿:والوقوف والثبات، قال 
َها قَائٌِم َوَحِصيٌد  ﴿.[3المطففين:]﴾اْلَعاَلِميَن  [. 011هود:]تعالى:  ، وقال﴾َذِلَك ِمْن أَنـَْباِء اْلُدَرى نـَُدصُُّه َعَلْيَك ِمنـْ

َجَعَل اللَُّه  ﴿:واألمن، قال  [.775البدرة:]﴾ ِإالَّ َأْن َيَخافَا َأالَّ يُِديَما ُحُدوَد اللَّهِ  ﴿:وإقامة الحدود، قال 
ى الر َِجاُل قـَوَّاُموَن َعلَ  ﴿:وقيام الرجال بمصالح النساء، قال [. 52المائدة:] ﴾ اْلَكْعَبَة اْلبَـْيَت اْلَحرَاَم ِقَياًما لِلنَّاسِ 

الَّ َما ُدْمَت  ﴿:والمالزمة والمواظبة والمداومة، قال  [..6النساء:] ﴾النِ َساِء ِبَما َفضََّل اللَّهُ بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض 
 .2[29آل عمران:]  ﴾َعَلْيِه قَائًِما 

 القوامة عند المفسرينمفهوم : الفرع الثاني
 ﴾ْعٍض وَن َعَلى النِ َساِء ِبَما َفضََّل اللَُّه بـَْعَضُهْم َعَلى بَـ الر َِجاُل قـَوَّامُ  ﴿:عند الرجوع إلى تفسير قوله 

 نجد تباين في آراء المفسرين في معنى )الدوامة(؛ على أقواٍل مختلفة نبينها في التفصيل التالي:[..6]النساء:

                                  
م، 0551، تابللك العامة المصرية الهيئة، (المنار تفسير) الحكيم القرآن تفسير ،محمد بن الدين شمس محمد بن علي بن رشيد محمد، رضا 1

 .32-32، ص9ج
الراغب األصفهاني، ، و 612ص )مرجع سابق(،، تمييز في لطائف الكتاب العزيزبصائر ذوي الالفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعدوب،  2

 .372، ت: محمد أحمد خلف الله، مكتبة األنجلو المصرية، مصر، د.ط، صالمفردات في غريب القرآنالحسين بن محمد، 
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ليهن  لله ع، "فالرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن ؛ فيما يجب توجيها  معنى الدوامة عند الطبري:  -
 .2، "فالرجال يدومون عليهن  بالتدبير والحفظ والصيانة"تدبيرا  ، وعند الجصاص يراها 1وألنفسهم"

فضيلة ؛ "فالوالية ُتستحق بالفضل ال بالتغلب واالستطالة والدهر؛ فله الالقيام بالمصالحوأما الزمخشري فيراها  -
ذلك، "فُيدال هذا قيِ م المرأة وقوامها إذا كان يدوم بأمرها ، ويراها المراغي ك3بديامه عليها وإنفاقه في مصالحها"

 .4ويهتم بحفظها، ومن ثم كلف الرجال باإلنفاق على النساء والديام برياسة المنزل"
ها ، " فالرجل أمين على المرأة يتولى أمرها، ويصلحها في حالها، وعليأمانة وإصالحا  أما ابن العربي فيرى الدوامة  -

، فعليه أن يبذل المهر والنفدة، ويحسن العشرة، وعليها الحفظ [  772البدرة:]﴾لِلر َِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجةٌ وَ  ﴿له الطاعة،
 .5لماله"

؛ فالرجال "يدومون عليهن  قيام الوالة على الرعية" وعلل ذلك بسببين: وهبي وكسبي، واليةوعند البيضاوي  -
كالمهر   لتدبير، والكسبي بما أنفدوا من أموالهم في نكاحهنالوهبي تفضيله تعالى الرجال على النساء بحسن ا

 .7، وبه قال األلوسي في تفسيره6والنفدة
، حيث إن الحياة الزوجية حياة اجتماعية، والبد لكل اجتماع من رئيس؛ ألن رئاسة وحمايةويراها رشيد رضا  -

يس يرجع لحتهم إال إذا كان لهم رئالمجتمعين البد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم في بعض األمور، وال تدوم مص
إلى رأيه في الخالف؛ لئال يعمل كل على ضد اآلخر فتنفصم عروة الوحدة الجامعة، ويختل النظام، والرجل 
أحق بالرئاسة؛ ألنه أعلم بالمصلحة، وأقدر على التنفيذ بدوته وماله، ومن ثم كان هو المطالب شرعًا بحماية 

كون ، كما يدول محمد عبده: "ليس معناها أن يتأبى التسلط واالستبدادرياسة المرأة والنفدة عليها، ولكن ال

                                  
-هـ0.71، 0، )السعودية: مؤسسة الرسالة، ط، ت: أحمد محمد شاكرجامع البيان في تأويل القرآناآلملي،  يزيد بن جرير بن الطبري، محمد 1

 .750-751، ص2م(، ج7111
، 6م(، ج.055-هـ.0.0، 7الكويتية، ط األوقاف ، )الكويت: وزارةالفصول في األصولالرازي،  علي بن أحمد بكر الجصاص، أبو 2

 .0.5-0.2ص
 .669، ص0هـ(، ج0.12، 6العربي، ط الكتاب دار ، )بيروت:التنزيل غوامض حقائق عن الكشافأحمد،  بن عمرو بن ، محمودالزمخشري 3
 .73، ص7(، جم0529د.ط، دار إحياء التراث العربي، )بيروت:  تفسير المراغي، ،المراغي، أحمد المصطفى 4
، 6، طننالب – بيروت العلمية، الكتب دار، عطا الدادر عبد محمد، ت: القرآن أحكام، المعافري بكر أبو الله عبد بن محمد، العربي بنا 5

 .961، ص0م، ج7116
 التراث إحياء ارد، )بيروت: المرعشلي الرحمن عبد محمد ، ت.التأويل وأسرار التنزيل أنوارمحمد،  بن عمر بن الله عبد الدين البيضاوي، ناصر 6

 .27، ص7هـ(، ج0.02، 0العربي، ط
، 0، ط، ت. على عبد الباري عطيةالمثاني والسبع لعظيما القرآن تفسير في المعاني روحالله،  عبد بن محمود الدين األلوسي، شهاب 7

 .32، ص02هـ، ج0.09
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المرؤوس مدهوراً مسلوب اإلرادة ال يعمل عماًل إال ما يوجهه إليه رئيسه، فإن كون الشخص قيماً على آخر هو 
 .1عبارة عن إرشاده ومالحظته في اعماله، ومنها حفظ المنزل وعدم مفارقته"

، "فالديام على النساء بالحماية والرعاية والوالية والكفاية، والحفظ والدفاع، واالكتساب كفايةويراها ابن عاشور  -
 .2واإلنتاج المالي"

، ويعرفها بأنها "وظيفة داخل كيان األسرة إلدارة هذه المؤسسة الخطيرة، وصيانتها إدارةأما سيد قطب فيراها  -
ود وال شخصية وال حدوق الشركاء فيها، والعاملين في وحمايتها، ووجود الديم في مؤسسٍة ما، ال يلغي وج

 .3وظائفها"
، فهي "تعني تسيير شؤون األسرة والمنزل، فعلى الرجل الجهاد دون المرأة، وله من مسؤوليةويراها الزحيلي  -

فعاً، ر الميراث ضعف نصيبها؛ ألنه هو المكلف بالنفدة عليها، والدوامة ليست استبداداً أو تعسفاً أو تسلطاً أو ت
وإنما هي تكليف باإلدارة والرعاية والوالية والنفدة، وهذا التكليف عبء على الرجال أكثر من النساء والعجز 

 .4عن النفدة يسدط حق الدوامة للرجل"

 تعقيب الباحثة: 
بعد تتبع مصطلح )الدوامة( في مدلوله اللغوي، واالصطالحي، واالستعمال الدرآني يمكن الدول بأن 

 تداربة المعاني، بل مترادفة في بعض األحيان؛ وعليه يمكن أن نستنتج معنى ومظاهر الدوامة فيما يأتي: جميعها م

 ، وهذا فيه داللة واضحة على أن الدوامة ُشرعت ألجلالمحافظة واإلصالح والسياسة والنظاماسُتخدمت بمعنى  -
 ء حوائج ومصالح من يتولى أمرهم.الحفاظ على األسرة وإصالح شؤونها؛ وأن الديِ م هو الذي يدوم بدضا

؛ إشارة إلى عظم المسؤولية في األسرة المتمثلة في الدوامة، التي ال تندطع القيام الذي هو ضد الجلوسوبمعنى  -
ه لتوفير الحياة الطيبة لمن يدوم عليهم.  وال تتوقف؛ وفيه دليل على سعي الديِ م وكدِ 

                                  
 .93-99، ص9، ج617، ص7ج )مرجع سابق(،، المنار تفسير ،محمد بن الدين شمس محمد بن علي بن رشيد محمد، رضا 1
 ر التحرير)تفسي ير الكتاب المجيدمن تفس الجديدتحرير المعنى السديد وتنوير العقل ، محمد الطاهر بن محمد بن محمدابن عاشور،  2

 .62، ص9(، جهـ .052، الدار التونسية للنشر، )تونس: (والتنوير
 .070، ص7هـ(، ج0.07، 02، )بيروت، الداهرة: دار الشروق، طفي ظالل القرآنالشاربي،  حسين إبراهيم سيد قطب، 3
، 670، ص7(، جهـ0.02، 7دار الفكر المعاصر، ط)دمشق: ، لمنهجالتفسير المنير في العقيدة والشريعة وا ،وهبة بن مصطفى، الزحيلي 4

 ..9-96، ص9ج
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ليها لدوامة تستدعي ثبات الرأي والحسم في الدضايا المتنازع عما يستدل به على أن ا الوقوف والثباتوبمعنى  -
 داخل األسرة.

ه ، ينبغي على الدي م أن يكون ملتزماً مواظباً على عمله الذي اؤتمن عليالمالزمة والمواظبة وحسن القياموبمعنى  -
 أن يؤديه على أكمل وجه؛ فهي مسؤولية غير قابلة للتخلي أو التخاذل.

 لة على أن الديم هو مصدر األمن لمن يدوم برعايتهم من حيث توفير األمن المعنوي والمادي.دال األمنوبمعنى  -

 أسباب القوامة :ثالثال الفرع
 للقوامة سببان:

الر َِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَما  ﴿ :وهو ما جعله الله في الرجل بأصل خلدته، قال أولهما الوهبي؛  
فهذا التفضيل كتفضيل بعض أجزاء الجسد على بعضه، فال غضاضة  ؛[.6النساء:]﴾َضُهْم َعَلى بـَْعٍض َفضََّل اللَُّه بـَعْ 

في أن تكون اليد اليمنى أفضل في بعض األعمال من اليد اليسرى؛ فاألفضلية ال تعني أن اليمين أعز   -مثالً –
في ذلك إشارة "إلى أن بعض النساء )بما فضلهم عليهن (، و  وأغلى وأنها ُمي زت عن اليسرى، ولم يدل الله 

؛ فالمرأة لها فضل باإلنجاب والتربية والصبر على إعداد النشء؛ إذاً المعنى هو" فضل 1أفضل من كثير من الرجال"
، فالرجل والمرأة 3، أي "أفضلية التناسب المصلحي مع الوظيفة التي يجب النهو ض بأعبائها"2االختصاص بالشيء"

َواَل تـََتَمنـَّْوا َما  ﴿:س واحدة، وتفضيله ال يغض  من قيمتها، ألنه تفضيل عضوي، قال شديدان ينحدران من نف
وهذا  ،[67النساء:]﴾َفضََّل اللَُّه ِبِه بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض لِلر َِجاِل َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسُبوا َولِلنِ َساِء َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسْبَن 

  :4نهاالتفضيل يشمل أموراً متعددة م

ُم َأاَل يـَْعلَ  ﴿فهو الدائل:عليم بخلده،  ما أعطاه الله الرجل من كمال العدل والتمييز وقوة اإلدراك، فالله  -
وقد أثبتت األبحاث الطبية أن دماغ الرجل أكبر من دماغ  ،[.0الملك:]﴾َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيُر 

                                  
 .76، ص9، ج)مرحع سابق(، المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روحالله،  عبد بن محمود الدين األلوسي، شهاب 1
، 0المغرب، ط-إلسالمية للتربية والعلوم والثدافة، الرباط، المنظمة احقوق المرأة المسلمة في المجتمع المسلمبغدادي، مصطفى إسماعيل،  2

 .069م، ص0550
 .92م، ص7111، 0لبنان، ط-، دار ابن حزم، بيروتسنة التفاضل وما فضل الله به النساء على الرجالالعظم، عابدة المؤيد،  3
 .960، ص0، ج)مرجع سابق(، القرآن أحكام، المعافري بكر أبو الله عبد بن محمد، العربي بنا 4
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عن  %09جراماً؛ فإن وزن مخ المرأة يدل بحوالي  0691سط المرأة؛ فإذا كان مخ الرجل يزن في المتو 
 ؛ وذلك يمك نه من قوة اإلدراك والتفكير والتمييز.1وزن مخ الرجل

كمال الدوة البدنية؛ فعضالت الرجل قوية بينما المرأة أقل قوة وجلداً، تتسم باللين والضعف، بل إن  -
، ثم إن وجود امرأة أقوى من 2ن األنسجة ذاتهااالختالفات الموجودة بين المرأة والرجل تنشأ من تكوي
الر َِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَما َفضََّل اللَُّه  ﴿:زوجها جسدياً أو أقوى منه عدلياً ال يخدم قاعدة قوله 

 ألنها من النوادر والحكم لألغلب األعم.؛ [.6النساء:] ﴾بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض 

هو يرجع إلى ما على الرجل من مستلزمات مالية مثل: المهر والجهاز ومتاع البيت و  والثاني: الكسبي، 
 الر َِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَما َفضََّل اللَُّه بـَْعَضُهمْ  ﴿:ووليمة العرس ونفدة الزوجية، وهو المشار إليه في قوله 

-اإلنفاق –لنساء هنا تحدير لهن؛ ألن فائدة هذا التفضيل في تفضيل الرجال على ا وليس[؛ .6]النساء:﴾َعَلى بـَْعٍض 
 .3إليهن عائدة

أحد الوصفين الوهبي والكسبي يستلزم وجود الحكم، فوجود التفضيل الفطري، أو وجود اإلنفاق  وثبوت
ف اآلخر صالتكليفي وحده يكون مستلزماً لثبوت الدوامة، فإذا انتفت علة اإلنفاق لم يرتفع حكم الدوامة؛ لثبوته بالو 

وهو التفضيل الفطري، فلو أن المرأة تول ت اإلنفاق على األسرة؛ فإن النفدة ال تؤهلها للدوامة؛ وذلك لمخالفتها 
للفطرة التي فطرها الله عليها والطبيعة التي جبلها عليها، من ضعف وسرعة تأثر وشدة انفعال وعاطفة جياشة، وما 

ول دون قيامها بأعمال الدوامة، فإن المرأة التي سعت كثيراً في سبي يعتريها من حمٍل ورضاع ووالدة وحضانة تح
الحصول على فرصة عمل هي نفسها التي تشكو من الجهد المتضاعف عليها، بين إدارة البيت ورعاية األوالد 

                                  
 .6.0م، ص7100، 7مصر، ط-، مكتبة الشروق الدولية، الداهرةالمخ ذكر أم أنثىشريف، عمرو، نبيل كامل،  1
، وغاوجي، 017م، ص7116، 0لبنان، ط-، ترجمة: شفيق أسعد فريد، مكتبة المعارف، بيروتاإلنسان ذلك المجهولكاريل، ألكسيس،  2

 .93هـ، ص0.12، 2سوريا، ط-دار الدلم، دمشق ر كاألنثى"،المرأة المسلمة "وليس الذكوهبي سليمان، 
، 76، ص9ج ،، )مرجع سابق(المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روحالله،  عبد بن محمود الدين يُنظر: األلوسي، شهاب 3

 .0.3، ص9، جمرجع سابق() طفيش،أأحمد البردوني وإبراهيم ت.  ،الجامع ألحكام القرآن، الدين محمد بن أحمدشمس والدرطبي، 
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ن ذلك ومتطلبات العمل، فإنه لما أتاح الشارع لها الخروج للحاجة، لم يكن من الحاجة أن تلي المرأة الدوامة؛ أل
 .1مما ال يالئمها وليس من شأنها، بل ما يخالف الفطرة والواقع

 تعقيب الباحثة: 
 بالنظر في التعاريف والمعاني السابدة لمصطلح )الدوامة(، يتبين ما يأتي: 

أ .7
وهي التي يدوم بها الزوج من تهيئة الدوت، والمسكن والمشرب، والعمل ن للقوامة قسمان: أولهما الحسية؛ 

الثانية: و ير الحاجات المعيشية، بالنفدة على أهله، والدفاع عنهم؛ فهو قي م عليهم، أي يدوم على أمورهم، على تدب
، وهي التي تتمثل في احترام المرأة وحفظ كرامتها وعدم التعدي على حدوقها؛ فال تعني الدوامة أبداً المعنوية

 التسلط والغلبة واالحتدار؛ بل هي تكليف وعبء وتحمل مشاق.
ا .7

ليس من العدالة أن يُكل ف فرٌد باإلنفاق على هيئٍة ما، دون أن ُيسند إليه الديام عليها واإلشراف  لقوامة واإلدارة:
على شؤونها؛ فكثيٌر من الدساتير والديمدراطيات الحديثة قامت على هذا المبدأ، فكما أن المواطنين يدفعون 

ن يكون لهم الحق في اإلشراف على أموره ومراقبة سلطاته الضرائب وُيجن دون للدفاع عنه؛ فإن  من الواجب أ
، وهذا هو الدصد بالتفسيرات التي ترجع معنى الدوامة إلى الوالية أو الرئاسة أو 2ووضع ما يصلح له من تشريع

اإلدارة؛ فدوامة الرجل ليست رئاسة تسلط واستبداد وقهر ومصادرة الحدوق وظلم المرأة والتحكم الجزافي بها؛ بل 
قيادة البحث واإلقناع، والمناقشة والتفاهم الحر، وهي إشراف ُمحب  يسعى إلى حفظ وإكرام محبوبه وحمايته؛ 

ًئا َوَيْجَعَل اللَّهُ ِفيِه خَ  ﴿قال تعالى: رًا َكِثيرًا َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ ، [05النساء:]﴾يـْ
 لعالقة بين الرجل والمرأة في اإلسالم تدوم على التكامل ال على الصراع والند ية؛ إذ لكلٍ  شؤونه وخصائصه.فا

                                  
العرض القرآني ، وعبد السالم، زينب، 622ص  )مرجع سابق(،، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرالكردستاني، مثنى أمين،  1

بة ابن ، مكتحصوننا مهددة من الداخل، وحسين، محمد محمد، 755م، ص7113مصر، -، دار الحديث، الداهرةلقضايا النكاح والفرقة
 .011م، ص7112، 0مصر، ط-تيمية، الجيزة

قراءة نسوية -أفتخر أنني أنثى، واألحدب، ليلى، 97م، ص0521مصر، -، مكتبة غريب، الداهرةالمرأة في اإلسالموافي، علي عبد الواحد،  2
 .719م، ص7112، مركز الناقد الثدافي، دمشق، معاصرة في حقوق المرأة
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ا .9
إن الدوامة بمعناها السابق تليق بفطرة الرجل وطبيعته، باعتبار الواقع والمشاهد وما درج  لقوامة وفطرة الرجل:

التعامل مع  لق الله بنيته وهيئته وكينونته على تدب لعليه الخالئق؛ بتحم ل الرجل قسوة وظلف الحياة، وقد خ
المسئولية الضخمة والتبعة الخاصة، بخالف طبيعة جسد المرأة وفطرتها، يدول الرازي: "إن قدرة الرجل على 
األعمال الشاقة أكمل، وقال محمد عبده: الرجل أكمل في األعمال الكسبية والتصرف في األمور؛ فألجل هذا  

، وهذا يعني التعدل والمزيد من التريث والحلم واألناة، والسعي 1كلفين باإلنفاق، والحماية، والرياسة"كانوا هم الم
على حاجات المرأة وتحديق مصالحها، وبذل المال في صداقها، وفي اإلنفاق عليها؛ فالرجل والمرأة كنفٍس 

لتي  النفس الغربية كليف دالسون ا عالمة ، وإلى هذا المعنى تشيرواحدة، يكمل كل منهما اآلخر ويسد ندصه.
ُكلفت بعمل تحديق حول العوامل النفسية عند الرجل والمرأة، وكان من نتائج هذا البحث أن جميع النساء يرغبن 
بالعمل بإمرة شخص آخر؛ فهن يفضلن أن يصبحن مرؤوسات بإشراف رئيس، وكان مما قالته: " كثيراً ما لوحظ 

يوازين الرجال فحسب، بل يفضلنهم أحياناً، وندطة ضعف النساء تكمن فدط في أن النساء في مجال الذكاء ال 
إحساساتهن المرهفة، فالرجال دائماً يفكرون بشكٍل عملي أكثر، كما أنهم يحكمون أحسن؛ إذاً ففضل الرجال 

ن يتدبلن ، وبما أنهن أكثر حساسية من الرجال؛ فدد وجب عليهن إذًا أ2روحيًا على النساء أمر خطته الطبيعة
 .3حديدة حاجتهن إلى إشراف الرجال عليهن في الحياة"

إ .4
ذا كانت المؤسسات المالية والصناعية والتجارية..إلخ، ال يوكل أمرها عادةً إال ألكفاً المرشحين لها ممن تخصصوا 

ارة والدوامة، إذا كان دفي هذا الفرع علمياً وتأهلوا له، وُدربوا عليه عملياً، فوق ما ُوهبوا من استعداداٍت طبيعية لإل
هذا هو الشأن في المؤسسات األقل شأناً واألرخص سعراً؛ فأولى أن تُتبع هذه الداعدة في مؤسسة األسرة، التي 

                                  
، 01هـ(، ج0.71، 6العربي، ط التراث إحياء (، )بيروت: دارمفاتيح الغيب )التفسير الكبيرالتيمي،  عمر بن ، فخر الدين محمدالرازي 1

 .92، ص9ج )مرجع سابق(،، المنار تفسير ،محمد بن الدين شمس محمد بن علي بن رشيد محمد، رضا، و 21ص
ء أمر باحثة لها حرفياً، والصواب أن يُدال: ففضل الرجال على النساهذه العبارة ليست من وجهة نظر شرعية؛ نظراً لعدم إسالم صاحبتها وندل ال 2

 فطر الله الخلق عليه وقدره.
 ..2م، ص0555، 0لبنان، ط-، مؤسسة الريان، بيروتالمرأة المسلمة بين الشريعة اإلسالمية واألضاليل الغربيةالدصير، فدى عبد الرزاق،  3
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تنشئ أثمن عناصر الكون )العنصر اإلنساني(، التي تدتضي أن يكون لها قيم يدودها ويدير شئونها حمايًة لها من 
  ، وعليه ستكون الدوامة داخل األسرة ال تخرج إال عن أربعة احتماالت وهي:1الفوضى والتصادم والصراع الدائم

أال تكون حاجة للدي م البتة، وهذا ال يمكن أن تصح به الحال، وال أن تستديم به األمور، بل  األول:
 يحصل الضياع وتعم الفوضى.

ازع ورغبة  ية، وبذلك يحصل التنأن يكون كل من الرجل والمرأة قي ماً على سبيل الشراكة المتساو  الثاني:
كل واحد أن يعلو على اآلخر ويستبد به، فتبدأ المنافرة والسعي إلى تحديق المصالح، والتكالب على تكريس 
الذات، وتحديق االنتصارات لها، وألن التجربة أثبتت أن وجود رئيسين للعمل الواحد أدعى إلى اإلفساد من ترك 

 ﴾ُفونَ َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن اللَِّه َربِ  اْلَعْرِش َعمَّا َيصِ  ﴿:األمر فوضى بال رئيس، قال 
ْم هُ َما اتََّخَذ اللَُّه ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإًذا َلَذَهَب ُكلُّ ِإَلٍه ِبَما َخَلَق َوَلَعاَل بـَْعضُ  ﴿:وقال ، [77األنبياء:]

، فإذا كان هذا األمر بني اآللهة المتوهمين فكيف هو بين [50المؤمنون:] ﴾ َعَلى بـَْعٍض ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا َيِصُفونَ 
 البشر العاديين؟

أن تكون المرأة هي الديم في األسرة باستمرار، وهذا األمر ينافي ما تدتضيه طبيعة التكوين  الثالث:
 إلى اختالل وندص في نظام الحياة االجتماعية؛ لما فيه من عكس لطبائع األشياء.الفطري لكل منهما، مما يؤدي 

أن يكون الرجل هو الديم في األسرة باستمرار، فإن هذا مطلب شرعي، ومطلب فطري وواقعي؛  الرابع:
 .2إذ ال تستديم األسرة إال برئيس قائم عليها، وال ينتظم أمرها إال برجل يتولى شأنها

ا .1
إن أمر الدوامة على الرجال أمر رباني، ثبت بالوحي الدرآني، وإقحام المرأة فيه  ية تاريخية القرآن:لقوامة ونظر 

باعتبار تغي ر أحوالها في هذا الزمان، سيؤدي إلى تاريخية الدرآن، أي ارتباطه تنفيذ الحكم بوقت نزوله، وبطالنه 
ومكان، ويلزم منها هدم الدين من خالل ما  في بدية العصور، مما يؤدي إلى عدم صالحية الدرآن لكل زمانٍ 

 يأتي:

                                  
، والميداني، عبد 391، ص7هـ(، ج0.07، 02، )بيروت، الداهرة: دار الشروق، طالقرآنفي ظالل الشاربي،  حسين إبراهيم سيد قطب، 1

 .316-317م، ص7111، 2سوريا، ط-، دار الدلم، دمشق، أجنحة المكر الثالثالرحمن حسن حبنكة
 .316-317م، ص7111، 2سوريا، ط-دار الدلم، دمشق أجنحة المكر الثالث،والميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة،  2
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انتهاك قدسية النص الشرعي، لتحو له من حاكم إلى محكوم، وتكون المرجعية لإلنسان والواقع، ويكون  أوال :
 .(1)النص الشرعي مجر د غطاء للتبرير، وعليه أن يرضخ للواقع، وإال فلن يكون صالحاً لكل زمان ومكان 

 رة في التعامل مع النص الشرعي، إذ إن الربط المطلق بين النص وظروفه التاريخية يعني تبد لعبثية ظاه ثانيا :
الحكم بتبد ل الحال، ويؤدي إلى تنوع الحكم الواحد في الزمن الواحد الختالف الظروف االجتماعية؛ فيغيب 

 .(2)النص ليحكم الواقع بظروفه، وهذا ما يتوافق مع الرؤية الماركسية المادية 

تهدم ما اختص  الله به الدرآن الكريم من كونه كتاب الشريعة الخاتمة، ومن كونه تعالى قد تكف ل بحفظه،  ثالثا : 
؛ إذ إن مدتضى هذا الخلود وهذا الحفظ [5الحجر:]﴾ِإنَّا َنْحُن نـَزَّْلَنا الذ ِْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفظُوَن  ﴿:كما في قوله 

 .(3)يم مادامت الحياة هو دوام تعاليم الدرآن الكر 

إن اإلنسان المخاطب بالوحي "أعم  من ذلك اإلنسان ذي الظروف واألوضاع المعينة الذي خوطب به  رابعا :
حال نزول الوحي، وهو ما يشهد به لفظ الخطاب وصيغه، فتكون تلك الظروف واألوضاع واألحداث مجرد 

ذا تملت عليه ألفاظ وتراكيب ذلك الخطاب، وأما إمناسبات للتكليف وغير داخلة في بنية الخطاب وإال الش
اعتبرت عنصراً مخصصًا للفهم تخصصاً زمنياً فإن األمر يؤول إلى محذور عظيم كفيل بأن يعر ض الشريعة إلى 

 .(4)االنتدا ض"

لذََّكِر دُِكْم لِ يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي أَْواَل  ﴿:، فمثاًل َمْن زعم أن قوله نسخ أحكام الشرع بعد وفاة النبي  خامسا :
وما في معناه من توزيع أنصبة المواريث، أما وقد تعل مت المرأة وعملت؛ فدد ، [00النساء:]ِمْثُل َحظِ  اأْلُنـْثـَيَـْيِن ﴾

ُنسخ هذا الحكم، كما ُنسخ حكم قوامة الرجل، ووجوب دفع الرجل المهر الزوجة، ومدتضى ذلك إبطال شريعة 

                                  
، العتيبي، 2.2هـ(، ص 0.72، 0، )الريا ض: دار ابن حزم، ط-تاريخية النص-العلمانيون والقرآن الكريم أحمد إدريس،  الطعان،يُنظر:  1)

 .39.م(، ص 7106، 7، )دار الوعي للنشر والتوزيع، طموقف االتجاه العقالني اإلسالمي المعاصر من النص الشرعيسعد بن بجاد، 
مناهج االتجاه العقلي الغربي في العصر الحديث وأثرها على االتجاه العقلي العربي في دراسة النصوص  بدر سليمان، يُنظر: العامر، (2)

موقف االتجاه العقالني اإلسالمي ، العتيبي، سعد بن بجاد، 7.9رسالة ماجستير، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، د.ط، ص  الشرعية،
 .39.م(، ص 7106-هـ.0.6، 7)دار الوعي للنشر والتوزيع، ط، المعاصر من النص الشرعي

 .39م(، ص 7111-هـ0.70، 6، )مصر: دار الشروق، طكيف نتعامل مع القرآن العظيميُنظر: الدرضاوي، يوسف،  (3)
تحدة األمريكية: يات الم، )فيرجينيا، الوالبحث في جدلية النص والعقل والواقع-خالفة اإلنسان بين الوحي والعقلالنجار، عبد المجيد،  (4)

 )بتصر ف(.001م(، ص 0556، 7المعهد العالي للفكر اإلسالمي، ط
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ل يلزم من ذلك استدراك المخلوق على الخالق، فُيبدي من أحكامه ما يشاء الدرآن، وإيجاد شريعة جديدة، ب
 .(1)ويلغي ما يشاء

 نخلص مما سبق إلى النتائج التالية: 
 أن الدوامة تكليف للرجل، اختص الله بها الرجال؛ مراعاًة لفطرتهم وطبيعتهم. .0
 اصاً أو تمييزاً أو هيمنًة عليها.أن الدوامة تشريف ومكرمًة للمرأة، وحمايًة لها، ال احتداراً أو اند .7
ال يتفق هذا البند من اتفاقية سيداو مع الشريعة اإلسالمية، ويتعار ض مع صريح النص الدرآني، وربما تصلح  .6

فكرة الدوامة للمرأة في الغرب الذي نشأت فيه فكرة اتفاقية سيداو؛ وتتفق مع مجتمعاته ورؤيتهم لمفهوم 
ه ة قداستها، ولكلِ  فرٍد فيها دور مكل ف به، مسؤوٌل عنه، ولتمسكه بتأدية واجباتاألسرة، أما في اإلسالم فلألسر 

دوٌر في توازن المجتمعات وصالحها النفسي والفكري والديني.

                                  
 .39-36م(، ص 7111-هـ0.70، 6، )مصر: دار الشروق، طكيف نتعامل مع القرآن العظيميُنظر: الدرضاوي، يوسف،  (1)
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 الفصل الرابع

 التمييز ضد المرأة في الحقوق االقتصادية والسياسية

  في ضوء القرآن الكريمالتفاقية سيداو 
 

فاقية سيداو المتعلدة لبنود اتفي ضوء الدرآن الكريم ي هذا الفصل تحليل وندد تناولت الباحثة ف تمهيد:
بالحدوق االقتصادية والسياسية التي تدعو إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة في حق التملك بالحياة 

نفًا يعد  من ر آوالميراث، وحق تولي الرئاسة والدضاء والشهادة، وأن أي تفريق بين الرجل والمرأة في المذكو 
والواجب الدضاء عليه، ومن ثم  بيان ما جاء من هذه البنود مخالفًا للشريعة أشكال التمييز ضد المرأة 

 ويشتمل على مبحثَين: اإلسالمية، وما جاء موافداً لها.

 
 دراسة نقدية في ضوء القرآن – التمييز ضد المرأة في الحقوق االقتصاديةالمبحث األول: 

 الكريم

 دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم –حق المرأة في التملك  لب األول:المط
 دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم – حق المرأة في الميراث المطلب الثاني:

 
 الكريم دراسة نقدية في ضوء القرآن – التمييز ضد المرأة في الحقوق السياسيةالمبحث الثاني: 

 دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم – الرئاسة والدضاء حق المرأة في تولي المطلب األول: 
 دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم – حق المرأة في الشهادة المطلب الثاني: 
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         المبحث األول

 التمييز ضد المرأة في الحدوق االقتصادية

 "دراسة نقدية في ضوء القرآن الكريم"

 تمهيد: 
او حدوق المرأة في الجانب االقتصادي، وضرورة تساويها التام مع تناولت بعض بنود اتفاقية سيد

الرجل، وأن أي اختالف بينهما سيعر  ض المرأة للتمييز واالنتداص التي تدعو االتفاقية إلى التخلص منه، وقد 
 متعلق بالمرأة في حال الحياة وهو: حدها في األولاختارت الباحثة من هذه الحدوق االقتصادية حَدْين: 

في حال الوفاة وهو: حدها في الميراث، وسيتعر ض المبحث التالي إلى ندد  والثانيلملكية التامة المطلدة، ا
 بنود االتفاقية المتعلدة بالحَدين السابَدين في ضوء الدرآن الكريم، من خالل مطلبَـْين:

 
 دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم – حق المرأة في التملك المطلب األول:

 دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم – حق المرأة في الميراث الثاني: المطلب
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 دراسة نقدية في ضوء القرآن الكريم – المطلب األول: حق المرأة في التملك

 المادة في اتفاقية "سيداو":
/ح( من اتفاقية سيداو على أنه: " تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة 03نص ت المادة )

دضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلدة بالزواج والعالقات األسرية، وبوجٍه خاص تضمن على لل
أساس تساوي الرجل والمرأة في: نفس الحدوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، واإلشراف 

 .1و مدابل عو ض ذي قيمة"عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بال مدابل أ

 التحليل والنقد: 
اإلسالم دين العدل، قرر المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحدوق المدنية، وأنصف المرأة في  
كافة النواحي والمجاالت، وأعطاها كامل حدوقها المعنوية والمادية، وجعل لها أهلية تامة كالرجل، وذمة مالية 

بها سواًء كانت بنتًا أو زوجة أو أماً، وإرادة كاملة في حق التملك ومباشرة عدود  وشخصية قانونية مستدلة
التصرفات من بيع وشراء وهبة ووصية وإجارة ووقف وغيرهم، فأثبت لها حدًا في الملكية التامة، وحدًا في 

صيتها المستدلة خالعمل والتجارة واالستثمار، ومنحها حرية التصرف في مالها وفق الضوابط الشرعية؛ فلها ش
من غير رضاها  األخذ منهوحريتها الكاملة في مجال ما تكتسبه وما تمتلكه، وليس ألبيها وال لزوجها حق في 

ُتُموُهنَّ ِإالَّ ِض َما آيَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيِحلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النِ َساَء َكْرًها َواَل تـَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَـعْ  ﴿: وإرادتها تـَيـْ
ًئا رًا َكِثيرًا وَ  أَْن يَْأتِيَن بَِفاِحَشٍة ُمبَـيِ َنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ َيْجَعَل اللَّهُ ِفيِه َخيـْ

في كيفية إنفاق المرأة ما تملكه؛ كما أقرت الشريعة اإلسالمية أنه ال يحق ألحد أن يتدخل ، [05النساء:]﴾
فهي إنسان مكلف مطلوب منها أن تساهم في إنتاجية وتنمية المجتمع؛ فلها التصرف بمالها في البيع والشراء 
والهبه والوقف والصدقة واإلجارة والوصية واإلنفاق والرهن، ولها أن تتوكل عن غيرها في كل ما يملكه، وبخاصة 

ا اْكَتسَ  َواَل  ﴿:في إدارة األموال ُبوا َولِلنِ َساِء َنِصيٌب تـََتَمنـَّْوا َما َفضََّل اللَّهُ ِبِه بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض لِلر َِجاِل َنِصيٌب ِممَّ
فحدوق التملك من الحدوق االقتصادية للمرأة، التي أقرها اإلسالم وشرع أحكامها،  [؛67النساء:]﴾ِممَّا اْكَتَسْبَن 

 وحرم العبث بتطبيدها.

                                  
، /http://www.un.orgدة على الشبكة العنكبوتية، اتفاقية الدضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، موقع منظمة األمم المتح 1

 م.3/2/7102تاريخ الدخول على الموقع 
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أجمع الفدهاء على أن النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة بالرجل والمرأة على حدٍ   وقد
سواء؛ وعليه فال يوجد مانع شرعي أو قانوني يمنع المرأة بأن تكون لها ذمة مالية مستدلة وخاصة به؛ فاإلسالم 

نوع وق ال تمييز فيها بسبب الأقام الحدوق والواجبات على قاعدة المساواة بين المرأة والرجل، وهذه الحد
، بل إن حديدة التكليف تتناقض مع فكرة التحيز لجنس بنوعه، قال -الجندر كما يُطلق عليه–البشري 

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن  ﴿تعالى: ، وهذا التساوي في التكليف يستلزم التساوي [93الذاريات:] ﴾َوَما َخَلْدُت اْلِجنَّ َواإْلِ
وق بين الذكر واألنثى، ألن الواجبات هي تبعات التكليف، أما الحدوق فهي مزايا، إال في الواجبات والحد

 واإلمامة والنفدة والحضانة. 1فيما استدعى طبيعة االختالف كالدوامة

ولما كان المال في اإلسالم ليس مدصوداً لذاته بل لالستعانة به على معوقات العيش، كانت حاجة 
سواء، لكن قدرتها في الكسب وتحصيل المال مختلفة، لذا شرع اإلسالم سبالً  الرجل والمرأة إليه على حد ٍ 

لكسب المال لكلٍ  من الجنسين تحدق لهما حاجاتهما إلى المال مع مراعاة الفروق في قدرة كل واحد منهما 
ل في جلطرق كسبه؛ فمن مصادر الكسب التي تتميز فيها المرأة عن الرجل: المهر والنفدة، وتشترك مع الر 

الباقي: كالتملك بالعمل والميراث والهبة والوقف، وال يسدط حق التملك للمرأة عدد الزواج؛ فال والية للزوج 
على زوجته في الذمة المالية المستدلة، ونفص ل الحديث في حق التملك للمرأة وذمتها المالية المستدلة في 

 ضوء الشريعة اإلسالمية في المسائل التالية: 

 : مفهوم الحقولاأل الفرع

هو نديض الباطل، ويأتي بمعنى العدل، والمالك، والملك، والصدق، والموت،  لغة :مفهوم الحق 
 .2والواجب، والثبات، واللزوم، ويُطلق على النصيب الواجب للفرد والجماعة، وهو اسم من أسماء الله تعالى

بأن الحق" اختصاص يُدر به  الدريني: وقال .3بأنه "الثابت الذي ال يسوغ إنكاره" :الجرجانيوعر فه 
 .4الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداء من آخر تحديداً لمصلحة معينة"

                                  
 تم تفصيل الحديث عنها في هذه الدراسة ص. 1
، 6، جوس المحيطالقام، ي، والفيروز آباد09، ص9، جمعجم مقاييس اللغة، وابن زكريا، 31-92، ص01، جلسان العربابن منظور،  2

 .770ص
 ..5، صالتعريفاتالجرجاني،  3
 .050، صالحق ومدى سلطة الدولةالدريني، محمد فتحي،  4
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أرى أن تعريف الدريني للحق هو التعريف األقرب إلى طبيعة وجوهر الحق ومصدره وغايته، ولذا هو 
 : 1تعريف جامع مانع شامل، ولبيان محترزات التعريف

اد واالستئثار، وهو عالقة تدوم بين المختص والمختص به، وقد يكون المختص أي االنفر  االختصاص:
بموضوع الحق هو الله سبحانه وتعالى، وهذه هي حدوق الله، وقد يكون المختص شخصًا حديديًا وهو 

 اإلنسان، أو معنوياً كالدولة وغيرها من الشخصيات االعتبارية.

الواقعي دون الشرعي كالغاصب والسارق، فاختصاص  وهو قيد يخرج االختصاص يقر به الشرع سلطة:
السارق حالة واقعية ال شرعية، أي ال يدر بها الشارع كسلطة السارق على المسروق، بل يوجب رده، وإقرار 
الشارع لالختصاص يستلزم إقراره سلطة المختص على ما اختص به؛ كحرية التصرف في حدود الشرع، وإباحة 

 ئمة لذلك االستعمال والتصرف المشروع.األفعال الالزمة والمال

فالسلطة قرين ال ينفك عن االختصاص الذي أقره الشرع  سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر:
لصاحب االختصاص، وقد تكون منصبة على شيء، وهذا ما يسمى بالحق العيني "كحق الملكية" وحدوق 

ء من آخر كالعالقة بين شخص الدائن وشخص االرتفاق، وقد تكون سلطة لشخص منصبة على اقتضاء أدا
 المدين الملتزم، واألداء قد يكون إيجابيًا كالديام بالعمل أو سلبيًا كاالمتناع عن العمل تحديدًا لمصلحة.

 والتعريف على هذا شامل لحدوق الله: كالعبادات والحدود، وحدوق األشخاص العيني ة والشخصية.

 الثاني: مفهوم التملك الفرع
 .2: الددرة على التصرف التي ال تتعلق بها تبعة وال غرامة دنيا وآخرةالزركشي عرفه

، وهو التعريف المختار 3: أنه قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف إال لمانعالحنفيةوعرفه فدهاء 
 للباحثة ألنه اشتمل على محترزات التعريف؛ فكان جامعاً مانعاً.

نها دين نجد أن تعاريف الفدهاء للتملك متداربة، ويمكن أن نستخلص موبالنظر إلى التعريَفين الساب
 عدداً من األمور أهمها: 

                                  
 ، بتصرف واختصار.المرجع السابق 1
 .776، ص6، جالمنثور في القواعد الفقهيةالزركشي،  2
 ..2، ص9، جفتح القديرام، ، وابن الهم6.3، صاألشياء والنظائر، وابن نجيم، 077، ص06، جالمبسوطالسرخسي،  3
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أن الملك ال يثبت إال بإثبات الشارع لذلك، وأساس ذلك ما يراه الفدهاء بأن الحدوق كلها ومنها حق  -
 التملك حدوق شرعية تثبت بإرادة الشارع.

واألموال، وهذه العالقة تبدى مدة بداء الشيء، مالم يخرج عن  أن التملك عالقة أقرها الشرع بين اإلنسان -
 ملكه بتصرف شرعي.

 الثالث: األدلة الشرعية على حق المرأة في التملك الفرع
ثبت حق المرأة في التملك سواًء كان هذا التملك ببذل جهد وكسب من عمل أو تجارة، أو بدون 

 دلة:ومن هذه األ ؛بذل وكسب كالمهر والميراث والنفدة

 [..النساء:]﴾َمرِيًئا َوآتُوا النِ َساَء َصُدقَاتِِهنَّ ِنْحَلًة فَِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نـَْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا ﴿:قال تعالى -

ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا َفاَل  َوِإنْ  ﴿وقال تعالى: - ًئا أَتَْأُخُذونَُه تَ  أََرْدتُُم اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتـَيـْ ْأُخُذوا ِمْنُه َشيـْ
 .[71النساء:]بـُْهَتانًا َوِإْثًما ُمِبيًنا ﴾

َواأْلَقْـَربُوَن ِممَّا  لِلر َِجاِل َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْـَربُوَن َولِلنِ َساِء َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَدانِ  ﴿وقال تعالى: -
عن عبد الله ابن عطا وجاء في الحديث الشريف ما يؤكد ذلك ف .[2النساء:]َكثـَُر َنِصيًبا َمْفُروًضا ﴾  َقلَّ ِمْنهُ أَوْ 

إذ أتته امرأة فدالت:  عن عبد الله بن بريده عن أبيه رضي الله عنه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله 
 .1ا عليك الميراث.."إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال: فدال: وجب أجرك ورده

دليل على حق المرأة في تملك المهر، وتحريم أخذ مااًل بغير رضا األولى في اآليَتين  وجه الداللة:
 .2الزوجة

ثبوت حق تملك المرأة للميراث مع بيان النسبة الواجبة لكل من الذكر في اآلية الثالثة  وجه الداللة:
  .3واألنثى حسب الدرابة

ثبوت حق المرأة في التملك، وأن لها حرية التصرف في مالها، وحق المرأة دل الحديث على كما 
أقرها على تصدقها فيه دليل على إثبات ملكيتها، فلو لم تكن لها  في الميراث، وذلك ألن الرسول 

                                  
 (.00.5، حديث رقم )219، ص7، كتاب الصيام، جمسلم في صحيحهأخرجه  1
 ..01، ص9، جالجامع ألحكام القرآنالدرطبي،  2
 ..01، ص9، جالجامع ألحكام القرآنالدرطبي،  3
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أهلية كاملة للتصرف والتملك لما أقرها على تصرفها في ملكيتها فكان الحديث مؤكداً لملكية المرأة وحرية 
 .1صرفها في مالهات

أجمع العلماء على حق المرأة في التملك وأن للمرأة أهلية كاملة كالرجل في التملك، وأن لها كامل و 
 .2الحرية في التصرف بمالها

باستدراء النصوص الواردة في التصرفات المالية نجد أنها غير خاصة بالرجل، بل هي للرجل والمرأة و 
د بلغت سن الرشد فلها حق الكسب والتملك والتصرف، متزوجة كانت على حد سواء، فما دامت المرأة ق

 .3أو غير متزوجة

والشريعة تدرر أن المرأة ال تفدد اسمها أو شخصيتها المدنية وال أهليتها للتعاقد وال حدها في التملك 
لزوجين ا بالزواج، وهي تتحمل االلتزامات وتبدى محتفظة بحدها في التملك ومستدلة عن زوجها، إذ كل من

له ذمة مالية مستدلة، وعدد الزواج ال يمتد وال يرتب أي حق ألي منهما على اآلخر في الملكية أو الثروة أو 
المستدلة عن الرجل أو يندص من أهليتها بل يحتفظ باسمها  4الدخل، وال يؤثر على شخصية المرأة الدانونية

 .6كيل منها، وال يستطيع الزوج أن يتصرف إال بإذن أو تو 5وبمالها

                                  
 .73، ص2، جشرح النووي على مسلمالنووي،  1
 ..01، ص9، جامع ألحكام القرآنالج، والدرطبي، 063، ص6، جالفروقالدرافي،  2
 م.7112، 0، رند، الكرك، طتحديد مفهوم كلمة الزواج وداللته المعاصرة في الفقه والقانونللمزيد: الرواشدة، محمد،  3
 تعني صالحية الشخص للوجوب له أو عليه، أي تعني صالحيته الكتساب الحدوق المشروعة والتحمل بالواجبات أو الشخصية القانونية: 4

حمد عبد م االلتزامات وأدائها أي مباشرتها، ويعني ذلك أنها تعترف للشخص بأهليَتين هما: أهلية الوجوب وأهلية األداء، للمزيد يُنظر: البدراوي،
 .00، ص0م، ج0520، مكتبة سيد عبد الله وهبة، الداهرة، النظرية العامة لاللتزامات في القانون المصريالمنعم، 

زواج بالنسبة للمرأة الغربية فإن المتزوجة هناك تحمل اسم عائلة الزوج، ويصير المال مشتركاً بين الزوجين، وتصبح النفدة تبعاً لذلك أما عن نتائج ال 5
، والبرازي، محمد 21م، ص0522، 2لبنان، ط-واجبة على كليهما، يُنظر: غاوجي، وهبي سليمان، المرأة المسلمة، مؤسسة الرسالة، بيروت

 .0.م، ص0520سوريا، -ات في الحدوق المدنية الفرنسية، المطبعة الحديثة، دمشقمحسن، محاضر 
 ﴿: ذهب جمهور الفدهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في الراجح عندهم أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة لدوله  6

، وهو ظاهر [4]النساء:﴾ َيْكبَـُروا اَح فَِإْن آَنْسُتْم ِمنـُْهْم ُرْشًدا فَاْدفـَُعوا إِلَْيِهْم أَْمَواَلُهْم َواَل تَْأُكُلوَها ِإْسرَافًا َوِبَدارًا أَنْ َوابـْتَـُلوا اْليَـَتاَمى َحتَّى ِإَذا بـََلُغوا النِ كَ 
رجه البخاري في أنه قال: "يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن.." أخ في فك الحجر عن السفهاء في التصرف، وقد ثبت عن النبي 

، قال ابن حجر: وفيه دليل على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على 1، ص1صحيحه، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، ج
لفيروز آبادي اإذن زوجها أو على مددار معين من مالها كالثلث؛ فإذا جاز لها الصدقة من مال زوجها بغير إذنه فباألولى الجواز في مالها، يُنظر: 

، و الصنعاني، 114، ص0الشيرازي، إسحاق إبراهيم بن علي، المهذب في فده اإلمام الشافعي، مكتبة ومطبعة طه فوتر اسمارانج، أندونيسيا، ج
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 -وكسب 1مع عمل –الرابع: موارد تملك المرأة  الفرع

يعتبر العمل بكل أشكاله من موارد التملك للرجال والنساء على حدٍ  سواء، وإن كان مجاالت عمل 
المرأة تختلف عن مجاالت عمل الرجل، وهناك مجاالت لعمل المرأة مختلف فيها، وأخرى محرم عليها 

 المرأة وخروجها، وليس هذا مكان التفصيل فيه. 2بط شرعية لعملالعمل فيها، وهناك ضوا

ورغم أن اإلسالم لم يوجب على المرأة اإلنفاق على نفسها أو غيرها، إال أنه منحها حق العمل 
 :في الكتاب العزيز؛ ومن ذلك والتملك بواسطته، وقد ثبتت مشروعية عمل المرأة

قا -
 [.09الملك:]إِلَْيِه النُُّشوُر﴾رِْزِقِه وَ  ْر َض َذُلواًل فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمنْ ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَ  ﴿:ل 

، 3أن الرزق ال يناله اإلنسان إال بالعمل، ولذلك رتيت اآلية حصول الرزق على العمل وجه الداللة:
حال  السالم، وأضعفحتى أن الله تعالى خاطب مريم عليها السالم وهي في حالة وضع عيسى عليه 

َفُكِلي  (79)َوُهز ِي ِإلَْيِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيًّا  ﴿: تكون عليه المرأة حال الوضع بدوله
ًنا فَِإمَّا تـََرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا فـَُدوِلي ِإنِ ي َنَذْرُت لِلرَّْحَمِن َصْومً   فـََلْن أَُكلِ َم اْليَـْوَم ِإْنِسيًّا اَواْشَرِبي َوقـَر ِي َعيـْ

 والخطاب يشمل الذكر واألنثى. [،73-79مريم:]﴾

قا -
رُُه ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن ا ﴿:ل  ْر ِض أْلَ َوإَِلى ثَُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا قَاَل يَاقـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغيـْ

 .[30هود:]﴾تَـْغِفُروُه ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه ِإنَّ َربِ ي َقرِيٌب ُمِجيٌب َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها فَاسْ 

                                  
 ، والعسدالني، ابن حجر، فتح الباري، دار141، ص1، وابن قدامة، المغني، ج001-019، ص1لبنان، ج-سبل السالم، دار الفكر، بيروت

 .118، ص1إحياء الحديث، ج
تعريف العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي: " كل مجهود فكري او عضلي بدصد، يسعى فيه اإلنسان للحصول على منفعة أو زياداتها بحيث  1

مدخل عد، سعيد س تكون مدبولة شرعاً"، ويأتي العمل بمعنى الوظيفة أي عمل اإلنسان اليومي الذي هو مصدر رزقه المباشر، يُنظر: مرطان،
حقوق اإلنسان وحرياته ، وطعيمات، هاني سليمان، 37م، ص0523، 0، مؤسسة الرسالة، بيروت، طللفكر االقتصادي في اإلسالم

 .792م، ص7111، 0، دار الشروق، عمان، طاألساسية
 ومابعدها. .06، ص7، جكسبيةأعمال المرأة الوما بعدها، وللمزيد: العمري، عيسى،  516، ص2، جعمل المرأةاألشوح، زينب،  2
 .709-.70، ص02، ج، الجامع ألحكام القرآن، والدرطبي737، ص9، جفتح القديرالشوكاني، محمد علي،  3
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على وجوب إعمار األر ض، وأنه من الوظائف المنوطة باإلنسان بمنطوقها  تدلاآلية  وجه الداللة:
ما  ةذكر أو أنثى، واإلعمار ال يأتي إال بالعمل، قال زيد بن أسلم في معنى "استعمركم فيها": أجركم بعمار 

 .1تحتاجون غليه فيها من مسكن وعر ض أشجار وحفر األنهار ونحوها

: " ما أكل أحٌد طعامًا خيٌر من أن قوله ذلك من  ما يوضح الشريفكما جاء في الحديث 
 .2يأكل من عمل يده، وأن نبي الله داوود عليه السالم كان يأكل من عمل يده"

يأكل اإلنسان ذكراً كان أو أنثى من عمل نفسه،  الحديث يدل على أن خير ما هذا وجه الداللة:
 وفيه داللة على الحث على العمل بمفهوم اإلشارة.

: " ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به قوله  -
 .3صدقة"

ي ل الزراعة طمعًا فالحديث فيه حث لإلنسان على العمل ذكرًا أو أنثى في مجا وجه الداللة:
 الثواب المترتب عليه إذا أكل منه إنسان أو حيوان.

وعليه؛ فاإلسالم دين العمل، وأن مصالح اإلنسان الدنيوية واألخروية ال تدوم وال تتحدق إال بالعمل، 
ام نثى هو حصول المنافع المشروعة المترتبة عليه كالحصول على الطعالغاية من تشريع العمل للذكر واألوأن 

والشراب واللباس وسائر المصالح، وأن العمل فيه فائدتان: فائدة راجعة للعامل وهي كسب الرزق، وفائدة 
عامة للمجتمع وهي حصول الخدمة التي يؤديها هذا العامل للمجتمع، والرجل والمرأة في ذلك سواء، 

 أن يأخذه منها بغير طيبوللمرأة ذمتها المالية لما تجنيه من مكسب نتاج هذا العمل، ال يحل  ألحد 
نفٍس ورضا منها، ولها الحق في كلِ  ما ييسر لها معامالتها المالية، من توقيع عدود وتوثيق ممتلكات 

 وغيره.

                                  
 .95، ص5، جالجامع ألحكام القرآنالدرطبي،  1
 (.7127، حديث رقم )626، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، صالبخاري في صحيحهأخرجه  2
 (.7671، حديث رقم )02.، كتاب الحرب والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، صلبخاري في صحيحهاأخرجه  3
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 -بدون عمل وكسب–الخامس: موارد تملك المرأة  الفرع

 :1أوال : حق المرأة في تملك المهر
الزواج، وهو حق لها تملكه وليس بعد  المالية التي تشكل مصدر ادخار للمرأة الحدوقالمهر من 

حد أن يشاركها فيه أو أن ينتزعه منها، بل هي تتمتع بحرية التصرف فيه، وال يحوز أن تجبر المرأة على أل
أن تتجهز إلى الزوج بشيء أصاًل ال من مالها وال من صداقها، والصداق تفعل فيه ما شاءت، وال إذن 

 :ومن ذلكى ذلك الدرآن ، ودل  عل2للزوج في ذلك وال اعترا ض

، والنحلة: هي العطية الخالية من العو ض، والمراد [.النساء:]﴾ َوآتُوا النِ َساَء َصُدقَاتِِهنَّ ِنْحَلةً  ﴿: قال -
بها هنا: نحلة من الله للنساء فإن األولياء كانوا يأخذونها في الجاهلية فانتزعها الله منهم ونحلها 

بعد وجوبه بهبته للزوج فهو حالل، وإن أبت فهي على حدها بكراً  للنساء؛ فإن طابت المرأة نفسًا 
 .3كانت أو ثيباً 

ُهنَّ َفآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َفرِيَضًة َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تـَرَاضَ  ﴿:وقال  - ُتْم بِِه ِمْن بـَْعِد َفَما اْسَتْمتَـْعُتْم بِِه ِمنـْ يـْ
 .[.7النساء:]﴾ اْلَفرِيَضةِ 

ئً وَ  ﴿:قال و  - ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا َفاَل تَْأُخُذوا ِمْنُه َشيـْ ا أَتَْأُخُذونَُه ِإْن أََرْدتُُم اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتـَيـْ
  .[71النساء:]﴾بـُْهَتانًا َوِإْثًما ُمِبيًنا 

، وأنه 4فيه رفلدد دلت اآليات على وجوب المهر للمرأة وملكها له وحريتها في التص وجه الداللة:
 .5واجب شرعاً على الزوج لزوجته

ُتُموُهنَّ يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيِحلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النِ َساءَ َكْرًها َواَل تـَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِ  ﴿: قال - بَـْعِض َما آتـَيـْ
ًئا َوَيْجَعَل اللَّهُ ِفيِه بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فـََعسَ  ِإالَّ أَْن يَْأتِيَن بَِفاِحَشٍة ُمبَـيِ َنٍة َوَعاِشُروُهنَّ  ى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ

                                  
 عرف الحنفية المهر أنه "ما تستحده المرأة بعدد النكاح أو الوطء"، وهو المال الذي يجب للمرأة على الرجل بعدد الزواج. 1
 .07، ص5، جالمحلىابن حزم،  2
 .622، ص0، جم القرآنأحكاابن العربي،  3
 .052، صاألحوال الشخصية، وأبو زهرة، محمد، 797، 5..، ص0، جفتح القديرالشوكاني،  4
 .73، ص9، جالجامع ألحكام القرآن، والدرطبي، 097، ص06، جالبحر الرائقابن نجيم،  5

Univ
ers

iti 
Mala

ya



  020 

 

رًا َكِثيرًا  ، فدد كان الرجل إذا كره زوجته وأراد مفارقتها، أساء العشرة معها وضي ق عليها [05النساء:]﴾َخيـْ
 . 1حتى تفتدي نفسها بمهرها؛ فنهى الله عن ذلك

لم يجعل لهذا الرجل سبيالً إلى زواج المرأة إال بمهر، مع حاجته وفدره،  أن النبي  لة:وجه الدال
 وإنما أراد له أن يجتهد في إيجاد مهرها، وهذا داللة على وجوب المهر للزوجة.

قال لرجل: "تزوج ولو من  سهل بن سعد أن النبي ذلك فعن  جاء في الحديث ما يوضح وقد
 .2خاتم من حديد"

نعدد إجماع علماء المسلمين على وجوب المهر للمرأة على الرجل، وعلى عدم جواز خلو اكما 
 .3عدد الزواج عن مهر، ولم يَرِْد في ذلك خالف

 4ثانيا : حق المرأة في تملك النفقة
من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة أنه أوجب لها النفدة على زوجها، صيانًة لها من االضطرار للعمل، 

و زوج، والنفدة شاملة لكل ضروريات الحياة من طعام ومسكن ي اإلسالم نفدة واجبة على قريٍب أف ولكل امرأة
ق، و فروعها حسب الدرجة الواجبة لإلنفاغير المتزوجة ينفق عليها أصولها أومشرب وزينة وعالج وخدمة، و 

ى زوجها ولو  ونفدة الزوجة علونفدة البنت واجبة على أبيها، ونفدة األم التي ال زوج لها واجبة على ابنها، 
؛ 5كانت غنية أو عاملة ذات دخل وكسب، وال تضطر إلى اإلنفاق على نفسها من مالها بل ينفق عليها زوجها

                                  
 .01، ص01، جمفاتيح الغيبالفخر الرازي،  1
 (.9091ث رقم )، حدي.92، ص.، جالبخاري في صحيحهأخرجه  2
 .325، ص3، جالمغنيابن قدامة،  3

سوة كتناول الفدهاء تعريف النفدة بمفهومها العام، وقد اتفدوا في تعريفهم للنفدة في الجوهر، وحددوا النفدة بثالثة أشياء وهي: الطعام وال 4
من  الذي يجب للزوجة على زوجها ألجل معيشتها والمسكن، ويمكن تعريف النفدة الزوجية على ضوء المستجدات المعاصرة بأنها: اسم للمال

ردن، األ-، مكتبة الرسالة الحديثة، عماننظام األسرة في اإلسالمعدلة، محمد، طعام وشراب وكسوة وخدمة وعالج ونفدة وحضانة، يُنظر: 
 .736، ص7ج د.ط،

، وابن 63.، ص6، جمغني المحتاجشربيني، ، وال316، ص6، جرد المحتار، وابن عابدين، 0.2، ص9، جالمبسوطللمزيد: السرخسي،  5
 .766، ص5، جالمغنيقدامة، 
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ها بما ها إليها فلها حق التصرف فيعفالنفدة هي أحد الحدوق المالية الواجبة للزوجة على زوجها، وإذا دف
 .1أحبت صدقة وهبة ومعاوضة

، سواًء كانت الزوجة غنية أو فديرة، وذلك 2ء على وجوب النفدة بمدتضى عدد الزواجواتفق الفدها
مادامت الزوجة في طاعة زوجها، والنفدة ليست مدصورة على نفدة الطعام والكسوة والمسكن فحسب، بل 

الطبيب  ةأشار الفدهاء إلى غيرها كالخادم للزوجة لمن مثلها ًيخدم، وأدوات التنظيف والزينة والعالج وأجر 
الذي يعالجها، وأجرة الدابلة للوالدة، وزكاة فطر الزوجة بحدودها وكيفيتها التي أوضحها الفدهاء في كتبهم 

 في مواضع عدة، منها: ، وقد دل  على ذلك الدرآن 3على اختالفهم في ذلك

ُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َواَل ُتَضارُّوُهنَّ  ﴿:قال  - ِهنَّ َوِإْن ُكنَّ أُواَلِت َحْمٍل لُِتَضيِ ُدوا َعَليْ  َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنـْ
َنُكمْ  ِبَمْعُروٍف َوِإْن تـََعاَسْرتُْم  فَأَْنِفُدوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوأَْتِمُروا بـَيـْ

 .[3الطالق:]﴾ َفَستـُْرِضُع َلُه أُْخَرى
وتعالى أوجب النفدة للزوجة على زوجها بعد الفرقة وإذا كانت حاماًل،  سبحانهأن الله  وجه الداللة:

 .4وأن وجوبها قبل الفرقة أولى من وجوبها بعدها

 . [.6النساء:] ْمَواِلِهمْ أَ الر َِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَما َفضََّل اللَّهُ بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوِبَما أَنـَْفُدوا ِمْن  ﴿:قال  -

للرجال على النساء، وذلك بما فضل الله به الرجال على النساء  5الدوامة جهلأن الله  وجه الداللة:
من سوقهم إليهن المهر ومن إنفاقهم عليهن  والذب عنهن ، فدلت اآلية على أن النفدة واجبة للزوجة على 

 .6زوجها

                                  
 .037، ص2، جالمغنيابن قدامة،  1
 .695، ص6، ج، بداية المجتهدابن رشد 2
، 760، ص6، جمغني المحتاج، والشربيني، 033، صالقوانين الفقهية، وابن حزي، 76، ص.، جبدائع الصنائعللمزيد: الكاساني،  3

 .36.، ص9، جالقناع كشافوالبهوتي، 
 .67.، ص6، جمغني المحتاجالشربيني،  4
 تم تفصيل الحديث عن الدوامة في هذه الدراسة ص. 5
 .097، ص9، جالجامع ألحكام القرآنالدرطبي،  6
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أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "أن هنداً قالت: يا  عنذلك ففي الحديث  وضح النبي وقد 
رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم، 

 .1فدال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"

كفايتها، لزوجة أبي سفيان باألخذ من مال زوجها بدون علمه   أن في إذن النبي  وجه الداللة:
 .2داللة واضحة على أن النفدة واجبة للمرأة على زوجها وإال لما أذن لها بذلك

 .3أجمع علماء المسلمين على أن النفدة الزوجية واجبة للزوجة على زوجهاو 

 ثالثا : حق المرأة في تملك الميراث

اشداً نياً، ر فديراً أو غيؤكد اإلسالم أن اإلرث حٌق للوارث ذكراً أو أنثى، مهما كان حال هذا الوارث 
و مجنوناً، صالحًا أو فاسداً، والتمايز في توزيع ميراث الذكر واألنثى في الحصة ليس أو سفيهاً، عاقاًل أ

مرده إلى تفضيل جنس على آخر، بل هو جاٍر على مدتضى العدل ألن المرأة لم تطالب باإلنفاق على 
لِلر َِجاِل َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك  ﴿:كبر من الميراث، قال الرجل، ولذا كان الطبيعي أن يُفر ض للرجل حظًا أ

، [2النساء:]﴾َر َنِصيًبا َمْفُروًضا ثُـ اْلَواِلَداِن َواأْلَقْـَربُوَن َولِلنِ َساِء َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْـَربُوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنهُ أَْو كَ 
د أن كان أهل الجاهلية يمنعونها منه، ويخصون به الرجال فجعل رسخ اإلسالم حق المرأة في الميراث بع

،  وسيأتي تفصيل الكالم عن مسألة الميراث، وأحوال ميراث المرأة، 4الله للنساء حداً وأبطل حكم الجاهلية
 والحكمة في إرث المرأة نصف الرجل في المطلب الالحق إن شاء الله.

  

                                  
 (..963، حديث رقم )0072، ص.، جالبخاري في صحيحهأخرجه  1
 .915، ص5، جفتح الباريابن حجر،  2
 ..93، ص2، جالمغني، وابن قدامة، 020، ص.، جالمبسوط، والسرخسي، 76، ص.، جعبدائع الصنائالكاساني،  3
 .657، ص0، جأحكام القرآنابن العربي،  4
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 وصية وال 1رابعا : حق المرأة في تملك الهبة
لَْيَس  ﴿:كما في قوله   ثبت حق المرأة في اعتبار الهبة والوصية مورداً من موارد التملك، بالدرآن

ِب ِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاخِ اْلِبرَّ أَْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآْل 
 .[022البدرة:] ﴾َ ..اآليةَوالنَِّبيِ يَن َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِ ِه َذِوي اْلُدْرَبى َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكين

 .2دل ت اآلية على إباحة الهبة وهي عامة للرجال والنساءوجه الداللة: 

مسلمين ال قال: " يا نساء ال هريرة رضي الله عنه عن النبي وأوضحت السنة ذلك كما في  
 .4: "تهادوا تحابوا"وقوله  ، والفرسن: عظم قليل اللحم.3تحِدَرن جارة لجارتها ولو ِفْرِسن شاة"

 الحث على الهبة والهدية للرجال والنساء على حدٍ  سواء.: يثينفي الحد وجه الداللة

 الانعدد اإلجماع على استحباب الهدية والخبة بجميع أنواعها، وذلك حق من حدوق الرجو 
 .5والنساء

ة في هذا البند من اتفاقية سيداو يتوافق مع الشريعة اإلسالمي لص مما سبق إلى النتائج التالية:نخ
إعطاء المرأة الحرية في التصرف في مالها مطلداً دون أن يكون ألحد وصاية عليها، وفي هذا تكريم للمرأة 

 لرجل والمرأة على حدٍ  سواء.وحفظ حدوقها.النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة با
ل -

 ا يوجد مانع شرعي أو عدلي أو قانوني يمنع المرأة من التملك.
ا -

 لمرأة في اإلسالم تتمتع بذمة مالية مستدلة، وليس ألحد سلطة تمنعها من التصرف فيما تملك.
ث -

 بت حق المرأة في التملك في الدرآن والسنة واإلجماع والمعدول.

                                  
 .322، ص9، جرد المحتارالهبة: هي تمليك العين مجاناً بال عو ض، يُنظر: ابن عابدين،  1
 .762، ص7، ج، الجامع ألحكام القرآنالدرطبي 2
 (.7933، حديث رقم )939، ص0، جهالبخاري في صحيحأخرجه  3
 (.7923، حديث رقم )932، ص0، جالبخاري في صحيحهأخرجه  4
 .662، ص7، جالجامع ألحكام القرآن، والدرطبي، 012ص اإلجماع،ابن المنذر،  5
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ت -
 لتملك كالمهر والنفدة والعمل والميراث وغيرها.تنوع مصادر المرأة في ا

 :المطلب الثاني: حق المرأة في الميراث

 المادة في اتفاقية "سيداو":

/أ( من اتفاقية سيداو على أنه: "تتخذ الدول األطراف جميع التدابير 06) الثالثة عشرنص ت المادة 
فل للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تك المناسبة للدضاء على التمييز ضد المرأة في المجاالت األخرى

 لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحدوق وال سيما: الحق في االستحداقات األسرية".

 (:0،7كما نص ت المادة الخامسة عشر )

0. "
 تمنح الدول األطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام الدانون.

  المدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، ونفس فرص األطراف المرأة في الشؤون  الدولتمنح  .7
ممارسة تلك األهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص حدوقًا مساوية لحدوق الرجل في إبرام العدود 
وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل اإلجراءات المتبعة في المحاكم 

 .1والهيئات الدضائية"

 والنقد: التحليل 

من أبرز االنتدادات التي تتكرر في نطاق الحديث عن المساواة وضرورتها بين الرجل والمرأة، الوقوف 
، والنظر إليه على أنه وثيدة إدانة للشريعة اإلسالمية، [00]النساء:﴾لِلذََّكِر ِمْثلُ َحظِ  اأْلُنـْثـَيَـْيِن  ﴿:عند قول الله 

لبسة بتهمة التمييز ضد المرأة وعدم المساواة بينها وبين الرجل، في التي ُضبطت من خالل هذا الكالم، مت

                                  
، /http://www.un.org، موقع منظمة األمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1

 م.3/2/7102تاريخ الدخول على الموقع 
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أبرز ما ينبغي أن تناله من حدوق أال وهو حق الميراث، وتنطلق هذه الدعاوى بأفكاٍر متعددة جميعها يصب  
 في نفس المعنى وإن تعددت صياغاتها، ومنها على سبيل المثال: 

نصافها مساواًة بالرجل؛ حيُث ادُّعي بأن اإلسالم يحابي مسألة إعطاء المرأة حدها في الميراث وإ .0
 الرجل على حساب المرأة وينحاز له دونها؛ بجعل نصيبها نصف نصيب الذكر.

ظلم اإلسالم للمرأة وجوره عليها وغمطه حدها بجعل نصيبها أقل من الرجل؛ وفيه عدم مراعاة  .7
نه ى دونية مرتبة المرأة عن الرجل وينتج عإلنسانيتها وال الحدوق المكتسبة لها؛ وفي هذا إشارة إل

والشريعة اإلسالمية  1تخلف اإلسالم وشرائعه عن واقعنا المعاصر، مما يحدق نظرية تاريخية الدرآن
وصالحيته لعصر نزوله فدط، ثم أضافوا على ذلك بأن هذا األمر يمثل تناقضًا في اإلسالم الذي 

 ين الرجل والمرأة من جهٍة أخرى.يدعو إلى المساواة والعدل من جهة، ويفرق ب
عدم استحداق المرأة للميراث بسبب عدم عملها ومشاركتها في عجلة تنمية اقتصاد المجتمع  .6

 والعكس من ذلك الرجل؛ مما يجعل للذكور أحدية في المال بسبب سعيهم وعملهم.
ت عمل وساهماختلف دور المرأة في العصر الحالي عن األزمنة السابدة؛ فخرجت المرأة لسوق ال ..

ير تساهم في نفدات المعيشة والنفدة كتفًا إلى كتف معه؛ وبتغفي الكسب مثلها مثل الرجل؛ بل و 
الظروف يزول المدتضى الذي بسببه استحق  الرجل من الميراث ضعف األنثى، وتصبح المساواة 

 بينهما في التركة واجبة.
في ميراث المرأة تتعار ض مع ما قررته  وتلد ت بعض األقالم هذا الكالم للدعوة إلى إصدار أنظمة

-باسم المساواة وباسم الدضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة–الشريعة اإلسالمية، حيث يطالبون 
 بالتسوية بين المرأة والرجل في الميراث.

وينبني هذا االنتداد على فهم خاطئ لكتاب الله، وجهل للمعنى العلمي السليم لكلمة المساواة 
نشودة، حيث يتبين باستدراء حاالت ومسائل الميراث أن تفاوت ميراث الذكر عن األنثى ليس مط رداً، أو الم

قانوناً عاماً سارياً في أحكام الميراث، وإنما هو محصور في حاالت محددة، كما أن اإلرث تحكمه معايير 
 الي: هذا األمر على النحو الت ال تدوم على الذكورة وال األنوثة، وسأتعر ض في المسائل الالحدة لتفصيل

                                  
 تم التعريف بنظرية تاريخية الدرآن في هذه الدراسة، ص. 1
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 : تعريف الميراث لغة  األول الفرع
ت فالنًا مااًل، أرثه يَِرُث ِإرثًا وِميرَاثاً، َورِث( َوِرثَ )من الفعل  شتقيُ  اللغة العربية ميراث فيمعنى لفظ 

ته، أو جعله من ورثته، ث، أي أدخله في ماله على ور ورثاً وورثاً، وأورثه الشيء أبوه، وهم ورثة فالن، وورثه توريثاً 
 .1أدخل فيه من ليس من أهل الوراثة: ورث في ماله: ويدال

المورث،  وفاة بعد الباقي، ألنه باقٍ : معناه الوارثعليه فالبداء، و : هما في اللغة يأتي بتفسيرينواإلرث 
الباقي : ومعناه ،[76:رالحج]﴾ ْلَوارِثُونَ َوِإنَّا لََنْحُن ُنْحِيي َونُِميُت َوَنْحُن ا ﴿:الوارث، قال تعالى أسماء اللهومن 

 .2بعد فناء خلده

 والقانون الوضعي االصطالح الفقهي: تعريف الميراث في الثاني الفرع

لوارث انتدال مال الغير إلى الغير على سبيل الخالفة، فكأن ا: "بأنه االصطالحالميراث في  تفسيرورد 
 انتدال الملكية من الميت إلى ورثته األحياء،"فه العلماء أيضاً بأنه كما عر   .3"لبدائه انتدل اليه بدية مال الميت

 .5"4غيرهسواًء كان المتروك مااًل أم 

ما  فة مددارصل به إلى معر نعلم هو ، و ميراث والتركةالمتعلق بال باب الفدهيال وه: الفرائضعلم و 
ومن الحساب  المتعلق باإلرث، يالمعنى الفدهمركبة من تأتي  ، فحديدتهالميراثلكل ذي حٍق في  ينبغي
، وسمي بعلم الفرائض نسبةً للفر ض أو النصيب 6ما يجب لكل وارث معرفة مددارإلى يُتوصل  من خاللهالذي 

 .7الذي قد ره الشارع الحكيم سبحانه لكل وارث

                                  
 .000، ص7ج)مرجع سابق(،  لسان العرب،ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي الداسم،  1
 .772لبنان، ص-، دار الجيل، بيروتالقاموس المحيطلفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعدوب، ا 2
 .701م، ص0522، دار الخير للنشر، االختيار لتعليل المختارالموصلي، أبو الفضل عبد الله محمود،  3
ثل عدود المال أو غيره من العدارات أو الحدوق الشرعية مهذا التعريف أدخل حدوق يتركها الميت ولكنها غير مورثة، ألنه فسر ما يتركه الميت ب4

 .العمل وما يترتب على المدابل المهني
 .72م، ص 7110، 3مصر، ط-، دار الصابوني، الداهرةالمواريث في الشريعة اإلسالمية في ضوء الكتاب والسنةالصابوني، محمد علي،  5
 .13.، ص3م ج0522، 7، دار الفكر، طالجليل لشرح مختصر خليلمواهب الخطاب، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن،  6
، 69م، مصر، عدد7102، دراسات في التعليم الجامعي، الشبهة المثارة حول إرث المرأة المسلمة والرد عليهاالخالد، مريم بنت أحمد،  7

 ...9ص
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للتجزي، يثبت لمستحق َمْن كان له ذلك لدرابة بينهما أو  " حٌق قابلٌ : "بأنهاإلرث  معنىوجاء 
 .1"حوهان

منه  (6.3)م في المادة 0550لسنة  في السودان قانون األحوال الشخصية للمسلمين ينصو 
 .2"انتدال حتمي ألموال ومنافع وحدوق مالية بوفاة مالكها لمن استحدها: "هو معنى اإلرثعلى أن 

 إن كانت بشكٍل عامو  ،معاٍن عديدةله " الميراث" ـاالصطالحي ل لتعريفأن ا نخلص مما سبق
 :المعاني ما يأتي هذهومن تتعلق بالتصرف في ميراث المتوفي، 

 .صل، والتي تعني البدية واأل"التراث"الميراث ًيطلق ويُراد به التركة الموروثة، وترادف في معناها  .0
 .الميراث يُراد به اإلرث أو الوراثة؛ ويعني بأن الشخص مستحق لنصيبه في مال المتوفي .7
ائض، الذي يُعنى بأصول وقواعد الحساب والميراث، وبموجبه يمكن أن نحدد الميراث هو ذاته علم الفر  .6

حق كل فرد من الورثة ونصيبه من التركة على حسب ما يحدده الدرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع 
 .المسلمين

 .بسبب الدرابة أو الزوجية 3الميراث يعني خالفة الوارث في تركة المتوفي حكماً أو حديدة ..

موال ما خلفه الميت من األ" :في رأي الباحثة "الميراث"الجامع لمعنى المانع يف الراجح والتعر 
ى يتضمن الميراث األموال فحسب؛ بل تعداها إل ألنه لم، "والحدوق التي يستحدها بموته الوارث الشرعي

ثم قي د َمْن  ،الحدوق؛ وقي د هذه الحدوق بكونها مستحدة لورثة المتوفي؛ ألنه ليست جميعها مستحدة لهم
 .4ألنه هناك محجوب أو محروم من الميراث فال يشمله اإلرث" الوارث الشرعي"يرث بلفظ 

                                  
، 0حلبي وأوالده، ط، مطبعة مصطفى البابي اللمنظومة الرحبيةالفوائد الشنشورية في شرح االشنشوري، عبد الله محمد بن عبد الله الشافعي،  1

 .3.مصر، ص
 ، وزارة العدل، السودان.6.3، مادة: م السوداني7337قانون األحوال الشخصية للمسلمين لسنة  2
: أن يموت كما  الموت ح معنىأن تنتهي حياة اإلنسان بشكل طبيعي، ويمكن التثبت من موته بالرؤية أو السماع، أما  الموت حقيقة :معنى  3

اإلنسان بسبب ما يحكم به الداضي؛ كأن يحكم بدتله فُيعد في حكم المتوفي نتيجًة لذلك، يُنظر: البهوتي، أبو السعادات منصور بن يونس، 
 .675، ص7-0، ج0لبنان، ط-، ت: خالد عبد الفتاح شبل، مؤسسة الكتب الثدافية، بيروتالروض المربع شرح زاد المستقنع

 .620، ص0، ج.سوريا، ط-، دار الفكر، دمشقالفقه اإلسالمي وأدلتهنظر: الزحيلي، وهبة، يُ  4
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 :: ميراث المرأة قبل اإلسالمالثالث الفرع

 أوال : ميراث المرأة عند الرومان 
، وفي 1إذا تزوجت المرأة عند الرومان فدد دخلت في سيادة زوجها وصارت في ضمن ممتلكاته

والرجل كانوا متساويان في التركة بغض النظر عن درجة قرابتها، على خالف الزوجة يراث فإن المرأة حالة الم
 .2التي لم تكن تستحق اإلرث من زوجها؛ حتى ال تنتدل التركة والمستحدات إلى أُسر وأنساب أخرى

 واليهود األمم الشرقية القديمةعند ثانيا : ميراث المرأة 

حرم النساء واألطفال من التركة، ويدوم الميراث عندهم على أن يحل أكبر تُ  3األمم الشرقيةكانت 
األبناء محل والده، فإن لم يكن موجوداً ُيختار أكثر الذكور رشداً، ثم بدية األخوة، ثم أعمامه، إلى أن يورث 

 .4األصهار وبدية العشيرة

أم  خالة أم ابنةأختاً أم أماً أم  كانت ، سواءً حرمان اإلناث من اإلرثعلى اليهود يدوم الميراث عند و 
  .وجود ابن إذا انعدم؛ فمثاًل البنت ال ترث إال المرأة غير ذلك إال إذا فدد الرجال فحينئٍذ ترث

ه إلى أي ما رجل مات وليس له ابن تندلون ملك": قولهبني إسرائيل في اإلرث  أنبياءنُدل عن أحد  قدو 
 . 6شيئاً مطلداً ، أما الزوجة فال ترث من زوجها 5"ابنته

                                  
، اإلسالم وبناء المجتمع، وأبو غدة، حسن، وآخرون، 71م، ص.053، 7سوريا، ط-، دار الفكر، دمشقالحجابالمودودي، أبو األعلى،  1

 .070هـ، ص0.60، 9السعودية، ط-مكتبة الرشد، الريا ض
 (.00-0، )72، إصحاح سفر العدد التوراة، 2
الطورانيين والكلدانيين، والسريانيين، والفنيدين، والسوريين، واألشوريين، واليونانيين وغيرهم ممن قطن الشرق بعد الطوفان  األمم الشرقية هم: 3

 .الذي جرت أحداثه قبل ميالد المسيح عليه السالم
 .2هـ، ص0652، 0دار األنصار للطباعة، ط، فريضة الله في الميراثالديب، عبد العظيم،  4
 (.00-0، )72، إصحاح سفر العددالتوراة،  5
سة المعرفة، ، مؤسالميراث العادل في اإلسالم بين المواريث القديمة والحديثة ومقارنتها مع الشرائع األخرىالعجوز، أحمد محيي الدين،  6

 ...م، ص0523، 0لبنان، ط-بيروت
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 ثالثا : ميراث المرأة عند النصارى
حال المرأة عند النصارى كحالها عند اليهود، بل إنهم زادوا عليهم بأنهم شككوا في إنسانيتها، 

 .1واحتدروا العالقات الجنسية الشرعية طلباً للرهبانية والتدرب إلى الله

 رابعا : ميراث المرأة في الهند
ند بأحسن من مثيالتها في البالد األخرى؛ فهي مصدر شؤم عندهم، نجسة لم تكن المرأة في اله

مدنسة لما تمسه، يتوجب عليها حرق نفسها إذا مات عنها زوجها، وإال تعرضت ألشدِ  العذاب، وقد بلغت 
إهانة المرأة والعبث بكرامتها عند قدماء الهنود ان الرجال كانوا يدامرون بزوجاتهم، وقد يربحون فيأخذون 

 .2زوجات غيرهم، وقد يخسرون فيأخذ الغير زوجاتهم

 عند العرب خامسا : ميراث المرأة في الجاهلية
هم، إنما ب خاصة أو مستدلة إرث قواعد ونظامالجاهلية، لم يكن لهم عصر الدول بأن العرب في  يمكن

كأن يأتي االبن ويرمي ثوبه ،  3متاعوال األموالنهج األمم الشرقية؛ فالرجال كانوا يرثون النساء كما يرثون  تبعوا
ورثُتها مثل ورثي لمال والدي؛ وإذا رغب في الزواج منها فيمكن له أن يتزوجها بال : على أرملة والده، ويدول

 .4مهر، أو يزو جها لمن رغب، ويتسلم هو المهر، كما يمكن ان يعضلها فال يتزوجها وال يزو جها لغيره

يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيِحلُّ َلُكْم  ﴿:حين نزل قوله  والطغيان دهرفمنعت الشريعة االسالمية هذا ال
ُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن يَْأتِيَن بَِفاحِ  ٍة ُمبَـيِ َنةٍ َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف شَ َأْن َترِثُوا النِ َساءَ َكْرًها َواَل تـَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما آتـَيـْ

رًا َكِثيرًا فَِإْن   ًئا َوَيْجَعَل اللَُّه ِفيِه َخيـْ  .[05:النساء]﴾َكرِْهُتُموُهنَّ فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ

                                  
، اإلسالم وبناء المجتمع، وأبو غدة، حسن، وآخرون، .7م، ص.053، 7سوريا، ط-، دار الفكر، دمشقالحجاب المودودي، أبو األعلى، 1

، دار المعراج الدولية، المرأة المسلمة أمام التحديات، والحصين، أحمد عبد العزيز، 071هـ، ص0.60، 9السعودية، ط-مكتبة الرشد، الريا ض
، 2بنان، طل-، دار الوراق للنشر والتوزيع، بيروتالمرأة بين الفقه والقانونسباعي، مصطفى، ال، و 02هـ، ص0.02، 0السعودية، ط-الريا ض

 . 7، صم0555
ماذا عن ، وعتر، نور الدين، 02م، ص0555، 2لبنان، ط-، دار الوراق للنشر والتوزيع، بيروتالمرأة بين الفقه والقانونالسباعي، مصطفى،  2

، دار المرأة المتبرجة وأثرها السيء في األمة، والتليدي، عبد الله، 02م، ص7116، 00سوريا، ط-ق، منشورات دار اليمامة، دمشالمرأة؟
 .07م، ص0552، 6ابن حزم، ط

 .32، ص0521، 7، مؤسسة نوفل، بيروت، طالمساواةيُنظر: زيادة، مي،  3
 .715، ص0ربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ج، دار إحياء الكتب العمدارك النظرالنسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد محمود،  4
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 . 1نفي الظلم عنهن وإضرارهن، والخطاب لألولياء، أي ال يحل لكم وراثة النساءاآلية بدوله:  فس ر الدرطبي

من حدوقها في التركة والميراث؛ على كانت هذه نظرة عامة لحال المرأة قبل اإلسالم وحرمانها 
العكس من عدالة اإلسالم وإنصافه لها وتبيين حدوقها تفصيلياً في الدرآن والسنة وفعل الصحابة رضوان الله 

 .، كما سنوضحه في المسألة الدادمة إن شاء اللهوإجماع األمة عليهم

 : ميراث المرأة في اإلسالمالفرع الرابع

 رأة في اإلسالمأوال : حاالت ميراث الم

، ، وهي أربع حاالت إجمااًل أو ست تفصيالً 2نصيب الرجل نصف ترث المرأة فيها التي: األولىالحالة 
 :وقد وردت حالتان بصفة صريحة، وهما

يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي أَْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل  ﴿:لدوله  :ميراث األوالد ذكورا وإناثا ومن نفس الدرجة .7
 .فالبنت مع إخوانها الذكور، وبنت االبن مع ابن االبن، [00:النساء]﴾اآلية..  نـْثـَيَـْينِ َحظِ  اأْلُ 

زوج وابن وبنت، فالزوج سيرث الربع، والباقي ثالثة أرباع يدسم على ثالثة، : فلو توفيت امرأة عن
لربع، فإن الزوج يأخذ ابينما لو كان مكان االبن ابن ابن، . أي النصف، والبنت الربع ./  7يأخذ منها االبن 

 .والبنت النصف، وابن االبن الباقي

أي األخت الشديدة مع األخ  :اجتماع إخوة أشقاء، أو ألب ذكورا  وإناثا  ومن نفس الدرجة والقوة .7
  اْمُرؤٌ َيْستَـْفُتوَنَك ُقِل اللَُّه يـُْفِتيُكْم ِفي اْلَكاَلَلِة ِإنِ  ﴿:الشديق، واألخت ألب مع األخ ألب، لدوله 

ا اثـْنَـتَـْيِن فـََلُهَما تَ َهَلَك لَْيَس َلهُ َوَلٌد َوَلهُ ُأْخٌت فـََلَها ِنْصُف َما تـََرَك َوُهَو يَرِثـَُها ِإْن َلْم َيُكْن َلَها َوَلٌد فَِإْن َكانَـ 
ْيِن يـُبَـيِ ُن اللَُّه َلُكْم َأْن َتِضلُّوا َواللَُّه يَـ الثُـُّلثَاِن ِممَّا تـََرَك َوِإْن َكانُوا ِإْخَوًة رَِجااًل َوِنَساًء فَِللذََّكِر ِمْثُل َحظِ  اأْلُنـْثَـ 

                                  
الكتب  ، ت: أحمد البروني وإبراهيم أطفيش، دارالجامع ألحكام القرآنالدرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري،  1

 .2.، ص9م، ج.053، 7مصر، ط-المصرية، الداهرة
في الشريعة اإلسالمية دراسة تأصيلية من فقه القرآن الكريم والسنة النبوية واآلراء الفقهية حقوق المرأة النجار، إبراهيم عبد الهادي،  2

 .793م، ص0559األردن، -، مكتبة دار الثدافة للنشر والتوزيع، عمانالمعتمدة
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أما أن اختلفت الدرجة أو الدوة فال يرثان على مبدأ للذكر مثل حظ  ،[023:النساء ]ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليٌم ﴾
 .األنثيين

 :، وهما1باإلضافة إلى هذا، هناك حالتان أخريان ورد فيهما ضمنياً للذكر مثل حظ األنثيين

يزيد نصيب األب على نصيب األم في حاالت محددة، وهي بالخصوص حالة  :راد األبوين بالتركةانف .0
ويبدى لألب  ،انفراد األم واألب بالتركة، وليس للمتوفى فرع وارث أو إخوة، فإنها ترث الثلث فرضاً 

ُهَما السُُّدسُ  ﴿:، وذلك لدوله الثلثان تعصيباً   َوَلٌد فَِإْن َلْم ِممَّا تـََرَك ِإْن َكاَن َلهُ  َوأِلَبـََوْيِه ِلُكلِ  َواِحٍد ِمنـْ
 ؛، ونفس األمر في حالة وجود أحد الزوجين معهما[00:النساء]﴾ َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَورِثَُه أَبـََواُه َفأِلُمِ ِه الثُـُّلثُ 

 .فيهما هأي أن إرث األب ضعف نصيب األم ليس دائماً وإنما في حال انحصار 
يرث الزوج نصف التركة وترث الزوجة الربع في حالة عدم وجود الفرع  :بالفرضميراث أحد الزوجين  .7

 .الوارث، أما إذا ُوجد الفرع الوارث يرث الزوج ربع التركة وترث الزوجة ثمنها

 ﴿ :بين الرجل والمرأة، المبنية على قوله  تنصيف اإلرثمن الجدير باإلشارة هنا إلى أن قاعدة 
ليست قاعدة مطردة؛ ألن هناك ، [00:النساء]﴾اآلية..  أَْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِ  اأْلُنـْثـَيَـْينِ يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي 

ا المرأة ، وحاالت تحجب فيه، وحاالت ترث فيها أكثر من الرجلتساوي المرأة فيها الرجل في اإلرثحاالت 
 :من الميراث، ونبين هذه الحاالت على الوجه التالي الرجل

 2في الميراث في اإلسالمالذكر مع األنثى ساوي فيها تحاالت ت: لة الثانيةالحا

كاالبن وابن االبن وإن نزل   :مع وجود الفرع الوارث المذكر أو المؤنث( األم، األب)ميراث األبوين  .0
ُهَما السُُّدُس ِممَّا  ﴿:ذكراً كان ابن االبن أو أنثى، قال  َن َلُه َوَلٌد فَِإْن تـََرَك ِإْن َكاَوأِلَبـََوْيِه ِلُكلِ  َواِحٍد ِمنـْ

؛ فدد بينت اآلية ، [00:النساء]﴾ َلْم َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَورِثَُه أَبـََواُه َفأِلُمِ ِه الثُـُّلُث فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفأِلُمِ ِه السُُّدسُ 
رث، وهذه المساواة الكريمة أن  كاًل من األم واألب يرث السدس في حال وجود الولد أي الفرع الوا

                                  
، 0مصر، ط-سكندريةاإلالدانونية، ، مكتبة الوفاء كشف الخفاء عن أحوال ميراث النساء دراسة فقهية تطبيقيةعطابا، إبراهيم رمضان إبراهيم،  1

 .72م، ص.710
 .005-002صم، 0552، دار المعرفة للطباعة والنشر، السياسة المالية في اإلسالمالخطيب، عبد الكريم،  2
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تكشف عن حكمة بالغة، ذلك أن األب واألم قد أصبحا جد ين ألن البنهما المتوفي أبناء، وإذًا فدد 
 .تددمت بهما السن،  وهما في هذه الحالة يكادان يتساويان في مسؤوليات الحياة

ركون في وإناثاً، فإنهم يشت سواًء كانوا ذكورًا فدط أو إناثًا فدط أو ذكوراً  :ميراث األخوة ألم اثنان فأكثر .7
َوِإْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَلَلًة َأِو اْمرَأٌَة َوَلُه َأٌخ ﴿:الثلث، يُدس م بينهم بالتساوي للذكر مثل حظ األنثى، قال 

ُهَما السُُّدُس فَِإْن َكانُوا َأْكثـََر ِمْن َذِلَك فـَُهْم ُشرََكاُء ِفي ، وتظهر [07:النساء]﴾لثُـُّلِث ا أَْو ُأْخٌت فَِلُكلِ  َواِحٍد ِمنـْ
أن المورث ليس عليه من أخيه ألمه من عاطفة التراحم الناشئة من صلة األمومة أكثر مما : الحكمة في ذلك
 .له من أخته ألمه

السدس في بعض الحاالت، كما لو مات شخص عن أم  :1ميراث الجدة الصحيحة مع الجد الصحيح .6
 .لسدس فرضاً، وألب األب السدس أيضاً، والباقي لالبنأم، وأب أب، وابن، فإن ألم األم ا

 2فيها األنثى أكثر من الذكر ترثحاالت : لثةالحالة الثا
وقد يستغرب البعض بل يستبعد وجود حاالت ترث فيها األنثى أكثر من الذكر، ولكن األمثلة تشهد 

ل وبين الرجل، ومنها على سبي ويمي ز بينها على ذلك؛ دحضًا لحجة أن اإلسالم يظلم المرأة في الميراث
 :المثال

، لوجدنا أن (.)، أخ شديق(م)أختين ألم ( 0/3)أم( 0/7)، بنت (0/2) عن زوجة: لو مات رجل  .0
دس س)، ولألم أربعة أسهم (ثمن المال)، وللزوجة ثالثة أسهم (نصف المال)للبنت اثني عشر سهمًا 

اب الفرو ض؛ فنصيب البنت هناك أكثر من ، ولألخ الشديق خمسة أسهم، أي ما بدي بعد أصح(المال
ضعَفي نصيب األخ الشديق، وكذلك األمر لو حل  محل البنت، بنت ابن وإن نزل أبوها، أو كان محل 
األخ الشديق أب، أو أخ ألب، أو عم شديق، أو عم ألب؛ فالبنوة مددمة على األخوة، وُتحجب األختين 

 .ألم بالبنت
؛ فإن للزوج سهم واحد (م)، أخت ألب (.)، أخت شديدة (7/0)بنت ، (0/.)زوج : لو ماتت امرأة عن .7

من أصل أربعة أسهم، وللبنت سهمان، ولألخت الشديدة سهم واحد، واما األخت ألب فمحجوبة 

                                  
الروض هوتي، بهو الذي تربط بينه وبين الموروث رابطة والدة، هذه الرابطة ال تفصله عن المورث فيها أنثى، وهو أب األب وإن عال، يُنظر: ال 1

 .660، ص7، جالمربع شرح زاد المستقنع
 .732م، ص 7119األردن، -، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمانقضايا المرأة في الشريعة والمواثيق الدوليةالحيت، روال،  2
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بالشديدة؛ فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه البنت، وكذلك األمر لو حل محل البنت، بنت ابن وإن نزل أبوها 
نفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث، مع العم الشديق أو ألب فإنهن أو أخت شديدة أو ألب، م

 .يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من العم
؛ فإن للزوج ثالثة أسهم من أصل (.)، ابن ابن ابن(6/7)، ابنتي ابن (0/.)زوج : لو ماتت امرأة عن .6

حد؛ ة منهما أربعة أسهم، والبن االبن الباقي وهو سهم وااثنتي عشر سهماً، ولبنتي االبن ثمانية، لكل واحد
فنصيب كل واحدة من بنات االبن في تركة المورث أكبر من نصيب ابن ابن االبن، ذلك ألنهن أعلى 

 .درجة منه
 1فيها األنثى الذكر تحجبحاالت : رابعةالحالة ال

هي ميع من يحجبه األخ الشديق، فاألخت الشديدة في وجود فرع الوارث المؤنث، وإن نزل أبوه تحجب ج .0
 .تحجب جهة األعمام، وتحجب األخوة واألخوات ألب، ألنها في هذه الحالة تكون عصبة مع الغير

األخت ألب في وجود الفرع الوارث المؤنث وإن نزل أبوه، تحجب جميع من يحجبه األخ ألب، ألنها  .7
 .صارت عصبة مع غيرها، فنزلت منزلة األخ ألب

 مة من إعطاء الرجل ضعف نصيب المرأة في الميراث باإلسالمثانيا : الحك
أقر ت الشريعة اإلسالمية األصل في االستحداق بالميراث؛ ولكن المفاضلة كانت في األنصبة، ولعل 

 :الحكمة في ذلك يرجع إلى التأمل في وظيفة كاًل منهما في الحياة التي يمكن تلخيصها على النحو التالي

ة بين الرجل والمرأة مبني على مبدأ النفدة؛ إذ الرجال قوامون على النساء بما ينفدونه؛ التفريق في األنصب .0
فالمرأة في األصل مكتفية الحاجة والمؤنة من ِقبل الرجل؛ فهي مادامت الحياة مسؤولة من محرمها وولي ها 

ُه اُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَما َفضََّل اللَّ الر َِجاُل قـَوَّ  ﴿:قال سواًء كان أبيها أو أخيها أو زوجها أو ابنها أو غيرهم، 
 .[.6:النساء]﴾بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعضٍ 
: أي ،[.6:النساء]﴾الر َِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَما َفضََّل اللَُّه بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعضٍ  ﴿:ويعني بدوله 

ِبَما َفضََّل  ﴿ هن فيما يجب عليهن لله وألنفسهن،في تأديبهن واألخذ على أيدي2الرجال أهل قيام على نسائهم

                                  
م، ص 7119األردن، -شورة، الجامعة األردنية، عمان، رسالة دكتوراه غير منقضايا المرأة في الشريعة والمواثيق الدوليةالحيت، روال،  11
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يعني بما فضل الله به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهن مهورهن،  ،[.6:النساء]﴾اللَُّه بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعضٍ 
وإنفاقهم عليهن أموالهم، وكفايتهم إياهن مؤنهن، وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن، ولذلك صاروا 

 .1قوامين عليهن، نافذي األمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن

، بخالف الرجل الذي يُكلف بان يُنفق على ذويه ممن أحدال ُتكلف المرأة في اإلسالم بان تُنفق على أي  .7
 .تجب عليه إعالتهم

كن والمطعم من المسيجب على الرجل في اإلسالم أن يدفع لزوجته مهراً، كما أنه مكل ف بشتى أنواع النفدة  .6
إلخ لزوجته وأوالده؛ فـََلم ا كانت النفدة وااللتزامات عليه أكثر استحق النصيب ..والملبس والمأكل والتعليم و

 .األوفر في التركة والميراث
أن المرأة في نظام اإلسالم ال تحتاج إلى السعي للمزيد من المال؛ حيث تأخذ عند  :نخلص مما سبق

ألحد مساسه بنص الدرآن الكريم، كما أنه يُنفق عليها من ذويها الرجال دائماً، فاستحدت  زواجها مهراً ال يحق
لف بأعباء وهي ال ُتك-بمدتضى ذلك نصف نصيب الرجل في الميراث؛ بل إن هذه النسبة التي تُعطى لها 

 .إكرامها فيه من المحاباة لها على الرجل؛ بدصد صيانتها من الحرمان، وإعزازها، وزيادة في-الحياة

  

                                  
 .751، ص2م، ج.052لبنان، -، دار الفكر، بيروتتفسير الطبري(جامع البيان لتأويل القرآن )الطبري، أبو جعفر بن جرير،  1

Univ
ers

iti 
Mala

ya



  053 

 

 1ثالثا : الرد العقلي على اّدعاء عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث
 بنى اإلسالم نظام الميراث على التفريق ال التفضيل بين نصيب المرأة والرجل. .0
األصل في تفريق اإلسالم بين نصاب المرأة والرجل بالميراث مبني على مبدأ النفدة؛ فرفع اإلسالم عن  .7

ة عبء النفدة ومشدة الكسب ولم ُتكلف بشيء حتى لو امتلكت المال، وجعلها مكتفية الحاجة المرأ
والمؤنة واجب نفدتها على َمْن حولها من محارمها وذويها؛ وعليه شرع لها نصف ما قد ر للرجل في 

الرجل للرجل؛ ف أعفى المرأة من االلتزامات المادية واألعباء االجتماعية، وحم لهافاإلسالم إذًا  الميراث.
يسعى ويعطي والمرأة ُتكفى وتأخذ، واإلنصاف والعدل يدتضيان أن  َمْن تحم ل األعباء أكبر يُعطى أكثر، 

كما أن التفريق  ،2فاألمر ال يُبنى على الصراع بين الرجال والمرأة؛ بل التوازن بين األعباء واألخذ والعطاء
وى المرأة مع الرجل كما في ورث األخوة واألخوات، وكما بينهما ليس مطرداً في جميع األحوال؛ فدد تتسا

في ميراث األخوة  ، قال في ميراث األب واألم في بعض األحوال، والجد والجدة في بعض األحوال
ُهَما السُّدُ  ﴿:ألم  فَِإْن َكانُوا َأْكثـََر ِمْن سُ َوِإْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَلَلًة أَِو اْمَرأٌَة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلِ  َواِحٍد ِمنـْ

هُ  ﴿: وقال تعالى في ميراث األبوين، [07:النساء]َذِلَك فـَُهْم ُشرََكاُء ِفي الثُـُّلِث ﴾ َما َوأِلَبـََوْيِه ِلُكلِ  َواِحٍد ِمنـْ
  الثُـُّلُث فَِإْن َكاَن َلهُ ِإْخَوةٌ َفأِلُمِ ِه السُُّدسُ َفأِلُمِ هِ السُُّدُس ِممَّا تـََرَك ِإْن َكاَن َلهُ َوَلٌد فَِإْن َلْم َيُكْن َلهُ َوَلٌد َوَورِثَهُ أَبـََواهُ 

الدول بأن الرجال استحدوا المال ألنهم كث روه وكب روه، ليس بدوٍل منضبط؛ إذ المرأة في  ،[00:النساء]﴾
في  ااإلسالم ليست مطالبة بالمضاربة بالمال وتنميته في التجارة واألسفار، ومع ذلك فهي تدوم بدوره

تنميته من خالل تحم ل األعباء المنزلية؛ إذ المرأة في اإلسالم ليست مطالبة بالخدمة في بيت أهلها أو 
 زوجها.

ق بينهما في ، وفر استحداق التركةفي أصل  بينهما، فساوى ذكرعلى أنها صنو ال نثىاإلسالم لأل ةنظر  إن .6
ا تـََرَك اْلوَ  ﴿:، قال لنصابا ا تـَرَ لِلر َِجاِل َنِصيٌب ِممَّ َك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْـَربُوَن اِلَداِن َواأْلَقْـَربُوَن َولِلنِ َساِء َنِصيٌب ِممَّ

عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن وما روي  ،[2:النساء]ِممَّا َقلَّ ِمْنُه أَْو َكثـَُر َنِصيًبا َمْفُروًضا 
يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما  ، فدالت: الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله 

معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما ماال وال تنكحان إال ولهما مال، قال: 

                                  
 .25، ص7107دار النشر للجامعات، مصر، دار المنار، أمريكا، ، رجل في الحقوق والواجباتمناظرة في مساواة المرأة للرضا، محمد رشيد،  1
 .79-77لبنان، ص-، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروتأحكام المواريث بين الفقه والقانونيُنظر: شلبي، محمد مصطفى،  2
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إلى عمهما، فدال: "أعط ابنتي سعد  "يدضي الله في ذلك"، فنزلت: آية الميراث، فبعث رسول الله 
في الرد على شبهة تمييز اإلسالم  تطبيدي، وهذا مثال 1"ن، وما بدي فهو لكالثلثين، وأعط أمهما الثم

 .للرجل على المرأة في نظام الميراث
يؤكد اإلسالم على حق المرأة اإلنساني في تملك المال والتصرف فيه؛ والميراث خير تطبيق لهذا المبدأ  ..

 .الشرعي الحكيم العادل
لمرأة في الميراث؛ حيث اختلف الحال في الواقع المعاصر فصارت إن الدول بضرورة المساواة بين الرجل وا .9

المرأة تزاحم الرجل في العمل والنفدة وتشاركه بالمثل مردوٌد عليه، حيث أباح اإلسالم العمل للمرأة طبداً 
وعد  المال الذي تجنيه من عملها وكسبها هو ملك لها غير مكلفة أن تنفق فيه لشروط وضوابط شرعية، 

 .ها أو أهلها؛ فهي حتى وإن كانت تملك مااًل؛ فالواجب على الرجل اإلنفاق عليها وكفايتهاعلى نفس
إن قياس تجربة المساواة بين الرجل والمرأة في الدول الغربية لم يصدر بعد حكم الحياة عليه بصالحيته  .3

في اإلنفاق  ضي مساواتهاللبداء واالستمرار أم ال، خصوصاً أن قرارهم بمساواة الرجل للمرأة في الميراث يدت
والعمل؛ فحم لوا المرأة ما ال تحتمل؛ فهي تعمل في البيت وتربي وتعتني وتعمل في الخارج، وقد بدأت 
بوادر الضيق تسري في محيط المرأة الغربية، والمستدبل الدريب سيكشف عن ذلك؛ خاصة لما تتعر ض له 

 .ل واألذى، والشواهد كثيرة على هذا الواقعالمرأة في إجبارها على الخروج إلى العمل من االستغال

 مقارنة بين نظام اإلسالم في توريث المرأة وبين الشرائع واألنظمة القديمة والحديثة: رابعا  

في التوزيع ما  دقة والنظامفي اإلسالم وليس البشر، فكانت بذلك من ال نصبةالذي تولى تدسيم األ الله عز وجل   إن .0
ا آبَاؤُُكْم َوأَبـَْناؤُُكْم اَل َتْدُروَن أَيُـُّهْم أَقْـَرُب َلُكْم نـَْفعً  ﴿:ليه لوال أن هداهم الله، قال إدوا يستحيل على البشر أن يهت

  .[00:النساء]َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َحِكيًما ﴾

من  ثرء أكاألبنا نصيباً، ولذلك كان نظر اإلسالم إلى الحاجة فأعطى األكثر احتياجًا نصيبًا من األقل احتياج  .7
ثير كاآلباء، ألن األبناء مدبلون على الحياة واآلباء مدبرون عنها، ولذلك كان للذكر مثل حظ األنثيين في   نصيب

فاالبن الذي سيبذل مهرًا لزوجه منفدًا عليها وعلى أوالده أكثر احتياجًا من أخته التي سُينفق عليها األحيان؛  من
 يَـْينِ ﴿ يُوِصيُكُم اللَّهُ ِفي أَْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِ  اأْلُنـْثَـ :قال  مل أعباءها كما ستدبض مهرها منه ابتداًء،زوجها ويتح

                                  
 ..0.، ص.(، حديث حسن صحيح، ج7157ث البنات، حديث رقم )، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراالترمذي في سننهأخرجه  1
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ما كلذوي الزوج  كر م اإلسالم المرأة المسلمة ولم يجعلها من المتاع الذي يُورث بعد الموت ،  [00:النساء]﴾اآلية.. 
 ، كما احترم ميثاق الزوجية وجعله سبباً للتوارث عند الوفاة.دةالحال في بعض األمم الساب

احترم اإلسالم صلة الدرابة التي يأنس بها اإلنسان في حياته ويبذل من أجلها نصرته وخدمته وعطاءه وتدتضي االستحداق  .6
 لتوارث.ات كسبب لفي تركته بعد وفاته، ولم يكن الحال كما في الدانون الروماني واليوناني الذي أهمل حق الدراب

رفض اإلسالم المساواة بين األقارب في الميراث، الختالفهم قربًا وبعدًا عن المتوفي؛ فالبنوة مددمة على األبوة،  ..
والبنوة مددمة على األخوة، كما لم يساوي بين جميع مراتب األخوة كما فعل الدانون الروماني والفرنسي؛ بل فر ق 

 ألم، وورث األقرب واألقوى.بين األخوة ألبوين أو لألب أو 

لم يدر  اإلسالم التمييز بين األخوة في نصيب الميراث بناًء على الرشد كما فعلت األمم الشرقية وقبائل العرب في  .9
 الجاهلية.

نصاب اثنين من لتي خص ته بلم يفض ل اإلسالم االبن البكر على بدية األبناء؛ كما ذهبت إليه الشريعة اليهودية ا .3
 ه من عدم العدالة ما هو بي ن.أخوته، وفي

﴿ لِلر َِجاِل َنِصيٌب ِممَّا :قال  لم يحجب اإلسالم البنات باألبناء في اإلرث من أبيهن  كما ذهبت إليه الشريعة اليهودية، .2
 .[2:النساء]﴾  ثـَُر َنِصيًبا َمْفُروًضاا َقلَّ ِمْنُه أَْو كَ تـََرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْـرَبُوَن َولِلنِ َساِء َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْـرَبُوَن ِممَّ 

التطبيق السيء له في المجتمعات اإلسالمية؛ فالمرأة التي تُنفق من  ال يعط ل الحكم في كتاب الله وسنة رسوله  .2
حكام اس عليها األدمالها وال يُنفق عليها أو يدوم على رعايتها وكفايتها الرجال، هي حالة استثنائية ال يمكن أن تُ 

 . والمواثيق وتسن  من أجلها الدوانين؛ بل يؤخذ على يد ولي ها ويُذك ر بشرع الله والرجوع إليه

 وأخيرا ، بقي أن نسلط الضوء على نقطة هامة في نهاية هذا المطلب: 
لك مثل ذ ال يُعطل حكم الله تلك المجتمعات اإلسالمية التي تحرم المرأة من ميراثها كليًة؛ مثلها في

صيبها ن أخذامرأة من  يمنع نْ األمم السابدة، التي جاء اإلسالم وأنصف المرأة من إجحافهم، فال شك بأن كل مَ 
حدها بما  ايل عليها إلسداط، أو بالتحوعيد والتهديد بإجبارها على التنازل عن ورثهابأي وسيلٍة كانت؛ كال

ًا على  معطاًل لحكم الله  ومتعدياناً، فهو إثم ويعد  فاعله زورًا وبهت( إرضاء األخوات)عامة الناس يُعرف عند 
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله  ؛ فعن ابن عمر1، وآكاًل ألموال الناس بالباطل كتاب الله وسنة رسوله 

                                  
 .0، صحكم حرمان النساء من الميراثيُنظر: عفانة، حسام الدين بن موسى،  1
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"أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ، وعن 1: "إن الظلم ظلمات يوم الديامة ى لَتؤدُّن  الحدوق إل: "قال
 .2"أهلها يوم الديامة حتى يداد للشاة الجلحاء التي ال قرن لها من الشاة الدرناء

يجري اآلن في بعض المجتمعات اإلسالمية ال يُداس عليه شرع الله سبحانه وتعالى، ويجب  فما
يمنعها من  3الوقوف فيه عند حدود الله تعالى وعدم التعدي عليها بحرمان المرأة من الميراث، إال إذا ُوجد مانع

 :هي 4استحداق الميراث كما يُمنع الرجل فُتحرم منه، وموانع االرث

 .قتل الوارثة لمورثها ولو كانت شريكة في قتله (0
 .اختالف دينها عن دين مورثها (7
 .الرق، فلو كانت المرأة مملوكة لمورثها، فإن ذلك يعد مانعاً من موانع اإلرث (6
 .الغة راشدةإذا ارتدت عن دين اإلسالم طوعاً وكانت ب (.
 .اختالف الدارين بين الوارثة والمورثة (9

  بابهتوافرت شروط اإلرث وأسفإذا ما توافرت إحدى هذه الحاالت فإنها تمنع عن حدها اإلرثي؛ فإذا 
فإنها تمنع  ،تختلف ديانتها عنهالزوجة زوجها أو  تلمانع من موانع اإلرث كأن تد اعتر ضثم جية مثاًل، كالزو 

 وكان المانع في زوجها مثل أنماتت هي،  في حالالمدتضي لإلرث والمانع فيه، وكذا من الميراث لوجود 
 .5يكون قاتالً لها أو ديانته مختلفة عنها فإنه ال يرث منها شيئاً 

  

                                  
 .0553، ص.(، ج7925، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم )مسلم في صحيحهأخرجه  1
 .0552، ص.(، ج7927باب تحريم الظلم، حديث رقم )اآلداب، كتاب البر والصلة و ،  مسلم في صحيحهأخرجه  2
 .المنع في اصطالح الفرضيين هو وصف يوجب حرمان من اتصف به من اإلرث مع قيام سبب من أسبابه وتحدق شروطه فيه 3
 .57مصر، -، دار الفكر العربي، الداهرةأحكام التركات والمواريثيُنظر: أبو زهرة، محمد،  4
 .52، صفي الشريعة اإلسالمية ثالموارير، عبد الله، عم 5
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 : نخلص مما سبق إلى النتائج التالية
الميراث  أسباب الرجل فال يرث أحدهما إال إذا تحددت فيهقواعد وأحكام الميراث تنطبق على المرأة و  أن .0

 .توازن دقيقو عدالة تامة على الطرفين في سائر األحكام أسبابه وانتفت موانعه، وكذلك تطبق و  شروطهو 
تدل األدلة الشرعية على أن  نظام الميراث في اإلسالم ال يدوم على االنتداص من حق المرأة أو تفضيل  .7

حداق ق العدل التام بينهما؛ فأساس االستللرجل عليها، وإنما يدوم على قواعد وأساس تُبنى على تحدي
 .واحد وهو الزوجية أو الدرابة؛ سواًء كان الوارث رجاًل أو امرأة

أن الحاالت التي يرث فيها الذكر مثل حظ األنثيين بالرغم من كونها حاالت محصورة ليست كل حاالت المرأة  .6
الذكور، بل في حاالت أخرى ترث اإلناث في الميراث، وإنما هناك حاالت كثيرة يتساوى فيها إرث اإلناث و 

 .أكثر مما يرث الذكور، وأحياناً ترث األنثى ضعف الذكر، بل في حاالت ترث اإلناث وال يرث الذكور
أسعد وأوفر ل هي ب رجل على المرأةال يوجد في الحاالت التي يرث فيها الذكر مثل حظ األنثيين تفضيل لل ..

فالعدل يعنى  تفضيل بينهما، وبالتالي محاباة أو ، تأخذ وال تدفع، فالحظاً منه، ألنها ترث وال تغرم شيئاً 
المفاضلة بين المتفاضلين والتسوية بين المتساويين، وأنه لما تفاوتت األعباء والمسؤوليات المالية، كان من 

الذكر واألنثى  نالالزم أن تتفاوت األنصبة حتى يكون الغنم بالغرم، وبالتالي فالمناداة بالتسوية في الميراث بي
 .في هذه الحاالت هي تسوية بين غير متساويين

يحة، من الدضايا الثابتة بنصوص الدرآن الكريم والسنة النبوية الصحفي الميراث وأحكامه األنصبة  تحديد إن .9
ثبوت ، بل هي نصوص قطعية المن األحوال لتاريخية المكان والزمان أو لتدلبات الظروف ال تخضع بحال

 .بعيدآخر  لتأويل أو فهم قابلة، غير والداللة
أن نظام الميراث في اإلسالم هو جزء من منظومة إسالمية متكاملة يجب أن نأخذها بكلها وليس بجزئية  .3

من جزئياتها، فنظام الميراث ال تفهم حكمته إال بفهم نظام النفدات، والحاالت المحددة التي ترث فيها 
 .أحكام الشريعة اإلسالميةمع الروافد األخرى من  وفاقاً تاماً  المرأة نصف الرجل هي ألسباب تتوافق
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 المبحث الثاني

 التمييز ضد المرأة في الحقوق السياسية

 "دراسة نقدية في ضوء القرآن الكريم"

 تمهيد:

َدَعت اتفاقية سيداو إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة في خو ض الحياة السياسية، وتضمنت  

ة تولي المرأة رئاسة الدول والدضاء، ومساواتها مع الرجل في جانب الشهادة، وهو ما يعني أن بنودها ضرور 

تنصيف شهادة المرأة ومخالفة مساواتها مع الرجل سيدخل تحت "التمييز ضد المرأة" الذي ترفضه االتفاقية 

ريم، وبيان مدى لدرآن الكوتدعو إلى التخلص منه، وسيتناول المبحث التالي عر ض الحَدْين السابَدْين على ا

 موافدتهما للشريعة اإلسالمية ومخالفتهما في مطلبَـْين:

 
 دراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم – حق المرأة في تولي الرئاسة والدضاء المطلب األول:
Univدراسة نددية في ضوء الدرآن الكريم - رأة في الشهادةحق الم المطلب الثاني:
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 دراسة نقدية في ضوء القرآن الكريم – ي تولي الرئاسة والقضاءالمطلب األول: حق المرأة ف

 المادة في اتفاقية "سيداو":
/أ،ب( من اتفاقية سيداو على أنه: " تتخذ الدول األطراف جميع 2نص ت المادة السادسة عشر )

اص تكفل للمرأة، خالتدابير المناسبة للدضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه 
 على قدم المساواة مع الرجل، الحق في: 

التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهلية االنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب  (أ)
 أعضاءها باالقتراع العام.

المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع  (ب)
 .1مهام العامة على جميع المستويات الحكومية"ال

 : والنقدالتحليل 

أشارت اتفاقية سيداو إلى أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، على حدٍ  سواء مع الرجل؛ فيحق 
لها أن تترأس والية الدول، كما يحق لها أن تشارك في كافة سلطات الدولة من الدضاء واالنتخاب والتصويت، 

مشاركتها يعد  تمييزًا للرجل ضدها، وهضمًا لحدوقها واحتدارًا لها، وفي هذا المطلب سأتعر ض لندد وعدم 
وتحليل المسألة في ضوء الشريعة اإلسالمية، وأبي ن رأي الفدهاء فيها، ومن ثم  الوصول إلى النتيجة األخيرة 

نها مخالفة لها ومن غير المناسب في: هل وافدت هذه المادة من اتفاقية سيداو للشريعة اإلسالمية، أو أ
 تطبيدها على المجتمعات اإلسالمية؟

 : حق المرأة في توّلي رئاسة الدولةالفرع األول
، ولكل فريق أدلة يستدل بها على 2اختلف الفدهاء من السلف والخلف في هذه المسألة على قولَين

 ما ذهب إليه، ونذكر كل قول وما استدل به فيما يأتي:

                                  
، /http://www.un.orgاتفاقية الدضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، موقع منظمة األمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية،  1

 م.3/2/7102تاريخ الدخول على الموقع 
 .)مرجع سابق(،، التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة اإلسالميةمبدأ عدم علك، منال فنجان،  2
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  1ل: يرى عدم أهلية المرأة لتولي رئاسة الدولة )اإلمامة العظمى(القول األو 

 وُيستدل لهذا الدول بالدرآن والسنة واإلجماع والمعدول:

 أوال : القرآن الكريم

 .[.6النساء:]﴾ الر َِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَما َفضََّل اللَُّه بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعضٍ  ﴿:قوله 

أن الله تعالى أثبت الدوامة للرجال على النساء، ومحلها كما قال الماوردي، وابن ل: وجه االستدال
، بل إن اآلية تفيد أن هذا األمر للرجال أصالة 3، فلم يجز أن يدمن على الرجال2العربي: في العدل والرأي

قـَوَّاُموَن ﴿قوله: المبالغة في: "وجاء بصيغة ، قال الشوكاني﴾قـَوَّاُموَن  ﴿ دون النساء بصيغة المبالغة في قوله:
، وعلى هذا كله لو وليت المرأة اإلمامة لكان لها الدوامة على الرجل 4على أصالتهم في هذا االمر"ليدل  ، ﴾

 وهو خالف ما تفيده اآلية.

فيها إنما هي والية تأديب الزوج زوجته، بدليل ما تضمنته اآلية من  5: بأن الدوامةويمكن االعتراض
لها تحكم العالقة فيما بين الزوجين ببيان حدود هذه الوالية، ويدل لذلك سبب نزول هذه اآلية؛ أحكام، فك

تطلب الدصاص،  في رجل لطم وجه امرأته، فجاءت إلى النبي  6فدد قال الدرطبي: "قال الحسن: نزلت

                                  
دراسات ، حولية كلية الشريعة والالحقوق السياسية للمرأة في اإلسالمللمزيد عن أقوال الفدهاء وأدلتهم يُنظر: األنصاري، عبد الحميد،  1

 اإلسالمية، جامعة قطر.
، ت: علي محمد معو ض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الحاوي الكبيرحبيب، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن  2

 .03.، ص0، ج، أحكام القرآن، وابن العربي093، ص03م، ج0555، 0لبنان، ط-بيروت
 .039، ص 03، جالحاوي الكبيرالماوردي،  3
، 0م، ج0526لبنان، -، دار الفكر، بيروتراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدالشوكاني، محمد بن علي،  4

 .37.ص
 سبق التفصيل في الدوامة وتفاسير اآلية في هذه الدراسة ص. 5
ت:  ، 00.، ص9(، ج72.56، بسنده عن الحسن، كتاب الدصاص بين الرجال والنساء، حديث رقم )ابن أبي شيبة في مصنفهأخرجه  6

 .0.15د، الريا ض، يوسف الحوت، مكتبة الرش لكما
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 ْم َعَلى بـَْعضٍ ضََّل اللَُّه بـَْعَضهُ الر َِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَما فَ  ﴿لها الدصاص، فنزل  فجعل النبي 
 .1.[.6]النساء:﴾

بأن سبب النزول وإن كان خاصاً بتأديب الزوج زوجته، إال أن العبرة بعموم اللفظ ويجاب عن ذلك: 
ال بخصوص السبب، وال شك أن لفظ الدوامة في اآلية عام في كل األمور، إال ما دل الدليل على إخراجه 

الواليات الخاصة، ككونها وصية على أوالدها أو ناظرة على وقف، وليست اإلمامة من من هذا العموم، وهو 
 الواليات الخاصة فال تتوالها.

وهذا ما ذكره بعض المفسرين؛ فدد ذهبوا إلى أن الدوامة التي استحدها الرجال على النساء كانت 
جال وغير اء وإمامة الصالة بالر بسبب تفضيلهم عليهن في أمور ليست معطاة للنساء، وهي الخالفة والدض

ضيل للرجال والنساء، أي إنما استحدوا هذه المزية لتف؛ ﴾ بـَْعَضُهم ﴿:ذلك، قال الشوكاني: "والضمير في قوله
الله للرجال على النساء بما فضلهم من كون فيهم الخلفاء والسالطين والحكام واألمراء والغزاة، وغير ذلك من 

 .2األمور"

 النبويةثانيا : السنة 
 ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي بكرة قال: لدد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله 

 .3وا أمرهم امرأة"ل  أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: "لن يفلح قوم وَ 

لب ط أن الحديث وإن جاء بصيغة الخبر، إال أنه طلب في المعنى، أي أن الرسول وجه االستدالل: 
 منا أال نولي المرأة، ألنه نـََفى الفالح عند توليتها، ونـَْفُي الفالح وعيد شديد، وال يكون إال في أمٍر محرم.

                                  
التمهيد لما في الموطأ من المعاني ، وابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله، 791، ص00ج الجامع ألحكام القرآن،الدرطبي،  1

، 05هـ، ج0622، ت: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب، واألسانيد
 .030ص

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ، وفي نفس المعنى يُنظر: الزمخشري، محمود بن عمر، 37.، ص0، جفتح القديرالشوكاني،  2
، دار ابن كثير، ودار الدادري، تفسير آيات األحكام، والسايس، محمد علي، 976، ص0لبنان، ج-، دار المعرفة، بيروتفي وجوه التنزيل

 .93.، ص0، جم.055سوريا، -دمشق
، وأخرجه 0301، ص.(، ج037.إلى كسرى وقيصر، حديث رقم ) ، كتاب المغازي، باب كتاب النبي البخاري في صحيحهأخرجه  3

،  البيهقي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرج 972، ص.(، ج7737، حديث رقم )29، كتاب الفتن، باب الترمذي في سننه
 .51، ص6(، ج212.قاعداً بديام وقائماً بدعود وغير ذلك، باب ال يأتم رجل بامرأة، حديث رقم)كتاب جماع أبواب صالة اإلمام 
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قال ابن حجر: " قال الخطابي: في الحديث: أن المرأة ال تلي اإلمارة، وال الدضاء، وفيه: أنها ال تزوج 
 .1نفسها، وال تلي العدد على غيرها"

ه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من األحكام العامة بين المسلمين، وإن كان وقال الصنعاني: "في
 .2الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها"

بأن األصل في التشريع اإلسالمي أنه ساوى بين المرأة والرجل في تكاليف ويمكن االعتراض: 
ها لوالية اإلمامة العظمى أو رئاسة الدولة فيه إخالل بهذا ، وإذا كان األمر كذلك فإن الدول بعدم أهليت3عديدة

األصل؛ وعليه فكما أنه أصل في المساواة في التكليف بالواجبات يكون أصاًل في المساواة في الحدوق، 
 فكل حق ثبت للرجل يثبت للمرأة بمدتضي هذا المبدأ.

على الخاص، فتكون المساواة ن هذه النصوص عامة والحديث خاص، فيحمل العام ويجاب عن ذلك: بأ
 بينهما تامة كاملة إال ما خصه الدليل، وقد ثبت التخصيص بدليٍل صحيح، وهو الحديث السابق.

هذا باإلضافة إلى أن هذه األدلة وإن اقضت المساواة في التكليف إال أن هذا ال يعني المساواة التامة 
 بارات خاصة بها؛ كسدوط الحج عنها عند فددفي كل شيء، بل إن بعض التكاليف ساقطة عن المرأة العت

المحرم، وسدوط الصالة عنها في فترة الحيض والنفاس، وسدوط النفدة عنها لنفسها ووجوبها على زوجها، 
 ال يلزم منه المساواة في الحدوق وغير ذلك، وعلى هذا فكما لم يلزم منه المساواة في التكليف فكذلك

                                  
لبنان، -، ت: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروتفتح الباري بشرح صحيح البخاريالعسدالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر،  1

، 3نان، جلب-، دار الكتب العلمية، بيروتتحفة األحوذي بشرح الترمذيم، ، والمبار كفوري، محمد عبد الرحمن عبد الرحي072، ص2ج
 .2..ص

، ت: محمد عبد العزيز الخولي، دار إحياء التراث العربي، سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكامالصنعاني، محمد بن إسماعيل،  2
 .076، ص.هـ، ج0625، .لبنان، ط-بيروت

 بين الرجل والمرأة في هذه الدراسة ص. سبق الحديث عن المساواة 3
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 ثالثا : اإلجماع
على عدم جواز تولية المرأة اإلمامة العظمى أو رئاسة الدولة، وقد ذكر  1سلمينأجمع فدهاء الم

 اإلجماع كثير من فدهاء المسلمين، منهم:

: حيث قال: "واتفدوا أن اإلمامة ال تجوز المرأة وال لكافر، وال لصبي لم يبلغ، وأنه ال يجوز أن ابن حزم -
 . 2يعدد لمجنون"

قال حين بلغه أن كسرى لما مات ولى قومه  لصحيح عن النبي في قوله: "روي في ا وابن العربي: -
 . 3وا أمرهم امرأة"، وهذا نص في أن المرأة ال تكون خليفة وال خالف فيه"ل  بنته: "لن يفلح قوم وَ 

بعد أن ذكر شرط العدالة والبلوغ والذكورة في اإلمام، قال: "فهذه الصفات شروط  وعضد الدين اإليجي: -
، 5له ما نُدل من أقوال الفدهاء في المذاهب اإلسالمية المختلفة؛ فهو قول الحنفية ويدل، 4باإلجماع"

                                  
وعلى هذا األساس لم يكن هناك محل إلحداث قول آخر في المسألة على خالف الدول المجمع عليه، وكل قوٍل على خالفه يكون مردوداً،  1

المسلمين، وإال  إجماع علماء غير أنه في نطاق البحث نجد أنه من المفيد عر ض الدول اآلخر لدفعه، وليس على وجه المدابلة بينه وبين محل
 فإن الدول المصادم لإلجماع ليس له من قوة حتى يدف في مدابله.

 .073لبنان، ص-، دار الكتب العلمية، بيروتمراتب اإلجماعابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد،  2
 .27.، ص6لبنان، ج-ا، دار الفكر، بيروت، ت: محمد عبد الدادر عطأحكام القرآنابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله،  3
 .929، ص6م، ج0552، 0لبنان، ط-، ت: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروتالمواقفاإليجي، عضد الدين بن عبد الرحمن بن أحمد،  4
 .9.2، ص0م، ج7111لبنان، -، دار الفكر، بيروتحاشيـة رد المحتار على الدار المختارابن عابدين، محمد أمين،  5
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، وهو ما عليه علماء 7، واإلمامية6، والزيدية5، واإلباضية4، والظاهرية3، والحنابلة2، والشافعية1والمالكية
 .8السياسة الشرعية من السلف

 رابعا : المعقول
لرأي والفطنة وتمام العدل، وهذا غير متحدق في المرأة على سبيل إن اإلمامة العظمى تحتاج إلى كمال ا -

عتريها على مر الشهور التي ت الكمال، النسياقها وراء عاطفتها التي طُبعت عليها، ولتأثير العوامل الطبيعية
 .9عوام، فتمنع من تكوين الرأي الكامل لديهاواأل

وعدمًا هي األنوثة، وهي منصوص عليها في  إن العلة التي يدور معها الحكم في هذه الحالة وجوداً  -
الحديث، وهذا يعني أنه كلما وجد هذا المعنى وجد الحكم، بصرف النظر عن قدرة المرأة العلمية أو 
عدم قدرتها، ولو كانت أعلم من الرجل في هذا المجال، ألن عدم الددرة ليس هو مناط الحكم، ألنه 

                                  
منح ، وعليش، محمد، 075، ص.لبنان، ج-، دار الفكر، بيروتحاشيـة الدسوقي على الشرح الكبيريُنظر: الدسوقي، محمد بن عرفة، ( 1)

تبصرة  ، وابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن محمد،795، ص2م، ج0525لبنان، -، دار الفكر، بيروتالجليل شرح على مختصر خليل
 .70، ص0م، ج7110لبنان، -ت: جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروتة واألحكام، الحكام في أصول األقضي

، والبيجرمي، سليمان بن عمر 061، ص.لبنان، ج-، دار الفكر، بيروتمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجالشربيني، محمد الخطيب،  2
 ..71، ص.سالمية، تركيا، جالمكتبة اإلحاشيـة البيجرمي على شرح منهج الطالبين، بن محمد، 

، وابن مفلح، أبو 57، ص01هـ، ج0.19، 0لبنان، ط-، دار الفكر، بيروتالمغنيابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد المددسي،  3
ن كشاف القناع ع، والبهوتي، 01، ص.هـ، ج0.11لبنان، -، المكتب اإلسالمي، بيروتالمبدع في شرح المقنعإسحاق محمد عبد الله، 

 .095، ص3هـ، ج0.17لبنان، -، ت: هالل مصيلحي مصطفى هالل، دار الفكر، بيروتمتن اإلقناع
 .61.، ص5لبنان، ج-، دار اآلفاق الجديدة، بيروتالمحلىابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد،  4
 .76، ص06السعودية، ج-، مطبعة اإلرشاد، جدةشرح كتاب النيلأطفيش، محمد بن يوسف،  5
 .66.، ص3دار الكتاب اإلسالمي، بيروت، ج التاج المذهب ألحكام المذهب،المرتضى، أحمد بن يحيى،  6
 .060-061، ص7لبنان، ج-، دار العالم اإلسالمي، بيروتالروضة البهية في شرح اللمعةالعاملي، زين الدين بن علي،  7
، 39، ص0م، ج0525، 0، طاإلسكندريةصطفى حلمي، دار الدعوة، ، ت: فؤاد عبد المنعم، ومغياث األمم في إلتياث الظلمالجويني،  8

، 0م، ج0529، 7، ت: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، طمآثر األناقة في معالم الخالفةوالدلدشندي، أحمد بن عبد الله، 
-وحةت: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الثدافة، الد ،في تدبير أهل اإلسالم تحرير األحكام، وابن جماعة، محمد بن إبراهيم بن سعد الله، 67ص

 90م، ص0522قطر، 
 ولم يذكر الماوردي شرط الذكورة في شروط اإلمامة العظمى، وإن كان اشتراطه فيها مستفادًا مما ذكره في شروط الداضي بعد ذلك، وإذا كان

، اإلمامة، وما اشترط في الفرع فاشتراطه في األصل من باب أولىمشترطًا في الداضي فاشتراطه في الغمام من باب أولى؛ إذ الدضاء فرع عن 
م، 0529بنان، ل-، دار الكتب العلمية، بيروتاألحكام السلطانية والواليات الدينيةيُنظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، 

 .27، وص3ص
م، 0556ة، السعودي-، مكتبة العبيكان، الريا ضمختصر الخرقيشرح الزركشي على الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الحنبلي،  9

 ...7، ص2ج
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 يناط الحكم بالوصف المنضبط، وهو األنوثة، وهو منصوصوصف غير منضبط، فال يناط به الحكم، بل 
 عليه.

إن عدم المساواة في الحق ال يعني ندصاً في الشخص، وإال فإن الدوانين الوضعية تمنع طوائف معينة من  -
بعض الحدوق السياسية لمصلحة أسمى من تمتعه بالحق، وذلك كمنع رجال الدضاء من الترشح لعضوية 

جيش من اإلدالء بأصواتهم في انتخابات البرلمان، وغير ذلك، ولم يدل أحد إن هذا البرلمان، وأفراد ال
 انتداص من أهلية هؤالء

 القول الثاني: يرى أهلية المرأة لرئاسة الدولة )اإلمامة العظمى(
، وقال به 1ذهب إلى هذا الدول فرقة الشبيبة من الخوارج كما قال البغدادي في الفرق بين الفرق

 .2ثين المعاصرين، منهم ظافر الداسميبعض الباح

 واستدل ظافر القاسمي باألدلة التالية: 

بأن:  ذكر أواًل الحديث الذي استدل  به الجمهور والذي سبق ذكره، وعلل قول الرسول  أوال :
"سفير الرسول إلى كسرى قد أسيء استدباله، كم اهو معلوم من كتب السيرة، وبعبارة أخرى: كانت العالقات 

لسياسية سيئة فيما بين الحكومة النبوية وبين حكومة فارس"، ورت ب على ذلك أن الحكم في هذه المسألة ا
 .3قاصر على الواقعة وال يتعداها إلى غيرها، وإن كان اللفظ في الحديث عاماً 

ن و ما ذهب إليه ابن جرير الطبري من جواز تولية المرأة الدضاء في كل الدضايا؛ وعليه ال نك ثانيا :
، كما سبق ذكر ذلك، هذا باإلضافة إلى أن أبا يعلي الفراء قال في 4أمام إجماع من الفدهاء على عدم الجواز

                                  
، 7لبنان، ط-، دار اآلفاق الجديدة، بيروتالفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي، أبو منصور عبد الداهر بن طاهر بن محمد،  1

 .25م، ص0522
م، 0529، 9نان، طلب-، دار النفائس، بيروت، الحياة الدستوريةاألولي، الكتاب نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اإلسالمالداسمي، ظافر،  2

 وما بعدها. 6.0ص
 .6.7ص المرجع السابق، 3
لحقوق ابل ذهب بعض الباحثين إلى أن ابن جرير يدول بجواز تولية المرأة رئاسة الدلة، أي اإلمامة العظمى، يُنظر: التجكاني، محمد الحبيب،  4

 .31، صتصادية للمرأة المسلمةالسياسية واالق
لعظمى، ا وهذا الندل عن ابن جرير محل نظر؛ بل ما ندل عنه هو جواز تولية المرأة الدضاء بإطالق، وال يلزم من جواز تولية الدضاء تولية اإلمامة

هدات لبيان المقدمات الممأحمد،  حتى يمكن نسبة الدول إليه بذلك، يُنظر في ندل الفدهاء لدول ابن جرير: ابن رشد، أبو الوليد محمد بن

Univ
ers

iti 
Mala

ya



  715 

 

صفات اإلمام: "أن يكون على صفة من يصلح أن يكون قاضياً: من الحرية، والبلوغ، والعدل، والعلم، والعدالة" 
 .1ولم يذكر الذكورة ضمنها

تمع ضاها بأن الدرآن الكريم ساوى بين المرأة والرجل في كيان الدولة والمجاحتج  بأدلة عدلية مدت ثالثا :
سواء بسواء، عدا بعض االستثناءات الدليلة التي تتصل بخصوصيتها الجنسية، ومن ثم  وجبت مساواتها به في 

 .2الحدوق عموماً، ومنه الحق السياسي، بأن تتولى جميع أعمال الدولة، ومنها اإلمامة العظمى

يمكن أن ُيستدل لهذا الدول بأنه: ثبت أن المرأة ارتادت منصب الرئاسة في فترات مختلفة من  كما
التاريخ اإلنساني، وحكمت دواًل، وهذا يدل على مددرتها وصالحيتها، وإذا ثبت ذلك ثبتت أهليتها لهذا 

ي َوَجْدُت اْمَرأًَة َتْمِلُكُهْم ِإن ِ  ﴿:المنصب، ومن األمثلة على ذلك ملكة سبأ التي قص  الدرآن قصتها في قوله 
ثبت لها الملك على الدوم، وكذا الملكة حتشبسوت فدد أ[؛ 76النمل:]﴾َوأُوتَِيْت ِمْن ُكلِ  َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظيٌم 

 في العصر الفرعوني، وشجرة الدر في العصر اإلسالمي، ومارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا، وغير ذلك.

 لك بالتالي:ويجاب عن ذ
أن الدول بهذا فيه خرق إلجماع األمة، وهو ما ال يجوز طبدًا لدواعد تفسير النصوص، ألن  أوال :

مستند اإلجماع إما أن يكون قطعياً فال يجوز معه االجتهاد لوجهين؛ قطعية المستند وقطعية اإلجماع، وإما 
 في خصوص محل اإلجماع، ألن المظنون أن يكون مستند ظنياً، وفي هذه الحال يصير هذا المظنون قطعياً 

الذي يحتمل أكثر من معنى ويجمع الفدهاء على معنى واحد منها، فإن هذا يعني نفي احتمال غير هذا 
 .3المعنى، وهذا هو معنى الدطع، ومن ثم  ال يجوز معه االجتهاد

 ل المجمعوعلى هذا األساس لم يكن يتصور وجود قول آخر في المسألة، وكل قول يخالف الدو 
 عليه يُرد ويُنكر على قائله، لداعدة: ال يُنكر المختلف ولكن يُنكر المجمع عليه.

                                  
، 093، ص03، جوالحاوي الكبير، 792، ص7م، ج0522، دار الغرب اإلسالمي، ما اقتضته رسوم المدونة من االحكام الشرعيات

 .76، ص06، جوشرح النيل، 57، ص01، جالمغنيو
 .6.7، ص اة الدستورية، الحياألولنظام الحكم في الشريعة والتاريخ اإلسالمي، الكتاب الداسمي، ظافر،  1
 .6.6، ص، الحياة الدستوريةاألولنظام الحكم في الشريعة والتاريخ اإلسالمي، الكتاب الداسمي، ظافر،  2
ضة العربية، ، دار النهأصول الفقه اإلسالمي، في المقدمة التعريفية باألصول وأدلة االحكام وقواعد االستنباطشلبي، محمد مصطفى،  3

 .062م، ص0523لبنان، -بيروت
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"لن يفلح :أن الدول بخصوص السبب ال بعموم اللفظ، والخلوص من ذلك إلى أن قوله ثانيا : 
اجح لدى الر وا أمرهم" واقعة حال، والحكم المستفاد منها قاصر عليها هو على خالف ما عليه الدول ل  قوم وَ 

علماء األصول من أن األصل عموم اللفظ وال عبرة بخصوص السبب، خاصًة فيما لم يتوقف معرفة المراد منه 
 .1على السبب، كما في هذه المسألة

وهذا مسلك عام في تفسير النص؛ فالصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم، كان من 
 .2واردة في سؤال خاص، أو حادثة خاصة مسلكهم التمسك بالعمومات وإن كانت

وعليه؛ فإن الدول بخالف هذا يحتاج إلى دليل يدلنا على أن مسألة ما خرجت عن األصل العام، 
وأريد بها خصوص السبب، وهو مالم يوجد، بل الدرائن مؤيدة ما أجمع عليه الفدهاء، إذ الشارع نفى الفالح 

 إلى نفي الفالح عن األمة، وال يكون إال بما ذهب إليه الفدهاء. عند توليتها، فيجب الخروج عن كل ما يؤدي

إن ما ُنسب إلى اإلمام الطبري محمول على والية الدضاء، ال اإلمامة العظمى، فكل كتب ثالثا : 
الفده التي ندلت قوله ذكرته في والية الدضاء، كما سبق بيان ذلك، هذا مع التسليم بصحة نسبة الدول إليه، 

العربي جعل نسبة هذا الدول إليه غير صحيحة، فدال: "ونُِدَل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين لكن ابن 
 .3أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه"

ما نُدل عن الفراء من عدم ذكره لشروط الذكورة في اإلمامة؛ يجاب عنه بأن ذلك مالحظ مما رابعا : 
دضاء فرع عن اإلمامة، فما يشترط في الفرع يشترط في األصل من باب أولى، ذكره في شروط الداضي، وال

فهو من باب التنبيه باألدنى على األعلى، وهذا جائز في لسان الفدهاء، أو ُيحمل على أنه ذََكَر الشرط 
 المختلف فيه، أما المجمع عليه فلم يذكره اكتفاًء باإلجماع.

                                  
قال ابن العربي: "إذا ورد الخطاب على سبب: اختلف الناس فيه: فمنهم من قال: بدصره عليه وال يتعدى به غيره، وقال بعضهم: يحمل اللفظ  1

ن و على عمومه من غير اعتبار بالسبب، وقال علماؤنا: الذي يدتضه مذهب مالك أن األلفاظ الواردة على األسباب على ضربين: األول أن يك
لى عمومه، ع اللفظ مستداًل بنفسه ال يحتاج إلى معرفة المراد منه إلى سببه، والثاني: ال يعرف المراد منه إال بعد معرفة سببه؛ فأما األول فُيحمل

ين علي البدري، ، ت: حسالمحصولوأما الثاني فُيدتصر على سببه وال يعم بدليل"، يُنظر: ابن العربي، محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، 
 .22وسعيد فودة، دار البيارق، عمان، ص

 .057م، ص0595، 7دار المعارف، مصر، ط أصول التشريع اإلسالمي،حسب الله، علي،  2
 .27.، ص6ج أحكام القرآن،ابن العربي،  3
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ه فال يفيد في هذا الصدد، ألن الدول به قول بالمصلحة في وأما الدليل العدلي الذي ذكر خامسا : 
، 1معر ض النص واإلجماع، ومن المعلوم أن المصلحة ال يجوز العمل بها إذا عارضت نصاً في الدرآن أو السنة

هذا فضاًل عن أن عين المصلحة هو في المنصوص عليه، كما يوضحه التعليل المذكور في النص من عدم 
 ى تولية المرأة اإلمامة العظمى.الفالح المرتب عل

وهذا ما عليه المحددون من علماء أصول الفده؛ فدد ثبت باالستدراء أنه ما من أمر أو نهي وإال جاء 
، ومن ثم  فيجب الوقوف عند ما دل  عليه النص، وال عبرة بالواقع الذي 2مرتباً لجلب مصلحة أو دفع مفسدة

 عليه الناس.

تادت رئاسة الدوم في أوقات مختلفة مما يدل على ثبوت أهليتها له، فإنه وأما الدول بأن المرأة ار 
في  دمستند في أغلبه على قوانين غيرنا، وإذا كان الشرع اإلسالمي ال يعتد بما يدال إنه شرع غيرنا إال إذا ور 

ع َمْن قبلنا ر نه بناء عليه ال يلزمنا هذا االستدالل من باب أولى، ألن صفة ششرعنا ولم يأِت ما ينسخه، فإ
ليست واردة فيه، وإذا سلمنا ذلك وأنه ورد في شرعنا، كما في نبأ ملكة سبأ، فهذا مردود أيضاً بما ينسخه 

وا أمرهم امرأة"، هذا فضالً عن الحكم إنما ينبني على األعم األغلب، ل  : "لن يفلح قوم وَ في شرعنا، من قوله 
ة في مراحل التاريخ المختلفة كانت بمثابة االستثناء من الداعد وال ينبني على النادر، ورئاسة هؤالء النساء

 العامة، ومن ثم  ال تخل بها.

الدول األول هو المتعين في المسألة، لموافدته الدرآن والسنة واإلجماع والمعدول،  الرأي الراجح:
 والله تعالى أعلم.

خالف لما عليه إجماع علماء إلى عدم جواز تولية المرأة رئاسة الدولة، وأنه م نخلص مما سبق
اسية بما يإلى مساواة المرأة الرجل في تولي المناصب السالداعية المسلمين؛ وعليه فإن مادة اتفاقية سيداو 

 توافق مع ما جاءت به الشريعة اإلسالمية.فيها رئاسة الدولة ال ت

                                  
سة الرسالة، المتحدة، سوريا، ومؤس، الدار ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالميةيُنظر في ذلك بالتفصيل: البوطي، محمد سعيد رمضان،  1

 وما بعدها. 002م، ص 0557، 3لبنان، ط-بيروت
 .3، ص7ج الموافقات في أصول الشريعة، 2
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 : حق المرأة في توّلي القضاءالفرع الثاني
 مرأة الدضاء على ثالثة أقوال نبينها فيما يلي: اختلف الفدهاء في حكم تولية ال

 القول األول: المرأة ليست أهال  للقضاء
 .4، واإلباضية3، والحنابلة2، والشافعية1وقال بهذا الرأي: جمهور الفدهاء: المالكية

واستدلوا على ذلك: باألدلة التي سبق ذكرها في عدم أهليتها لوالية اإلمامة العظمى، ورأى أصحاب 
 االتجاه قياس والية الدضاء على اإلمامة العظمى. هذا

 
  

                                  
 .075، ص.، جوحاشية الدسوقي والشرح الكبير، 795، ص2، جومنح الجليل، 792، ص7، جالمقدمات 1
 .953، ص.لبنان، ج-محلى على المنهاج، دار الفكر، بيروت، جالل الدين محمد بن أحمد، شرح الالمحلي، و093، ص03، جالحاوي 2
وشرح الزركشي على ، 57.، ص6، جوشرح منتهى اإلرادات، 759-.75، ص3، جوكشاف القناع، 57، ص01، جالمغنييُنظر:  3

 .7.6، ص2، جمختصر الخرقي
 .76، ص06، جشرح النيل 4
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 هل للقضاء في القصاص والحدود دون غيرهاالقول الثاني: المرأة أ
 .1وممن قال بهذا الرأي: جمهور الحنفية

بالدياس على الشهادة؛ ووجهه أن الدضاء والية والشهادة والية، وكل موطن قبل  استدلوا على ذلك:
 .2ضاؤها، سواء كانت وحدها أو مع الرجال، وهذا يكون في غير الحدود والدصاصفيه شهادتها صح فيه ق

 يجاب عن ذلك بأمَرين: أن ويمكن 
كون الشهادة والية ليس مسل ماً؛ فدد قال الماوردي: "وأما جواز فتياها وشهادتها فألنه ال والية فيهما،  -

 .3فلم تمنع منهما األنوثة، وإن منعت من الواليات"
، كما أنه في مرحلة تاريخية معينة، هي مرحلة 4أن المرأة تول ت الدضاء في عصر من العصور لم يُندل -

م 0902م ومصر عام 0903الدولة العثمانية، والتي سيطرت على الوطن العربي منذ دخولها سوريا عام 
 ةم، ظل المذهب الحنفي هو المطبق في هذه المرحلة، وكان باستطاع.057حتى سدوط الخالفة عام 

 قاضي الدضاة أو علماء المذهب أن يعينوا النساء في الدضاء.

 القول الثالث: المرأة أهل للقضاء مطلقا  
 ، وابن حزم الظاهري.5وممن قال بهذا الرأي: ابن جرير الطبري

 بالسنة واألثر: واستدلوا على ذلك:

                                  
، والسمناني، أبو 6، ص2م، ج0527لبنان، -، دار الكتاب العربي، بيروتلشرائعبدائع الصنائع في ترتيب االكاساني، أبو بكر بن مسعود،  1

ر الفرقان، لبنان، ودا-ت: صالح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت روضة القضاة وطريق النجاة،الداسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي، 
 .96، ص0م، ج.052، 7عمان، ط

دار الكتب  ،رة المرأة للحقوق والحريات السياسية دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون المدنيمباشيُنظر: أحمد، عرفة محمد عرفة،  2
 .666م، ص7100الدانونية، مصر، 

 .093، ص03ج الحاوي، 3
 .57، ص01جالمغني،  4
 .76، ص06، جوشرح النيل، 57، ص01ج المغني، و093، ص03، جالحاوي، و792، ص7ج المقدمات، 5

Univ
ers

iti 
Mala

ya



  70. 

 

 أوال : السنة
في بيت زوجها وهي مسؤولة عن قال: "المرأة راعية  ما رواه البخاري وغيره أن رسول الله 

 .1رعيتها"

أثبت لها الوالية على مال زوجها، وأنها قادرة على ذلك، وإذا  أن الرسول  وجه االستدالل:
 ثبتت صالحيتها للوالية هنا ثبتت أيضاً في والية الدضاء، بجامع الوالية في كلٍ .

المرأة  خاص يتفق مع طبيعة بأن الذي أثبته الحديث هنا هو نوع من الوالية ويجاب عن ذلك:
، ومما يؤكد ذلك ما جاء عن رسول 3، وال يلزم من إثبات الوالية الخاصة لها ثبوت الوالية العامة2األنثوية

وا أمرهم امرأة"، فهو في الوالية العامة، فلم يثبتها لها هذا الحديث، ل  أنه قال: "لن يفلح قوم وَ  الله 
 الخاصة دون غيرها. فُيحمل الحديث األول على الوالية

 ثانيا : األثر
، 4ما رواه ابن حزم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ولى أم الشفاء الحسبة على السوق

 وإذا ثبت ذلك فيجوز لها أن تتولى الدضاء، بجامع أن كاًل منهما من الواليات العامة.
نه، سيدنا عمر رضي الله ع بان ابن العربي المالكي قد رد نسبة هذا األثر إلى يجاب عن ذلك:

فدال: "وروي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق، وهذا ال يصح، فال تلتفتوا إليه، وإنما هو من دسائس 
 .5المبتدعة في األحاديث"

                                  
البيهقي في سننه ، وأخرجه 517، ص7(، ج7.05، كتاب العتق، باب العبد راع في مال سيده، حديث رقم )بخاري في صحيحهالأخرجه  1

 .722، ص3(، ج07.36، كتاب الوصايا، باب ما جاء في كتاب الوصية، حديث رقم )الكبرى
، 0توراه، جامعة الزيتونة، تونس، دار النفائس، األردن، طرسالة دك نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون،أبو البصل، عبد الناصر،  2

 ...0م، ص7111
 ..01، ص0مصر، ج-، مكتبة المسلم العصرية، الداهرةالنظام القضائي في اإلسالم، المؤسسة العربية الحديثةعزام، عبد العزيز،  3
 .360، ص01ج المحلى، 4
 .27.، ص6ج أحكام القرآن،ابن العربي،  5

Univ
ers

iti 
Mala

ya



  709 

 

وا أمرهم امرأة"، وهو حديث متفق على ل  :" لن يفلح قوم وَ ومما يؤكد عدم ثبوته مخالفته لدوله 
 .1الخطاب رضي الله عنه ويعين امرأة السوق؟! صحته، فكيف يخالفه عمر بن

على فر ض ثبوت ذلك عن سيدنا عمر؛ فالدياس عليه في ثبوت والية الدضاء للمرأة قياس مع 
الفارق، ووجهه: أن الدضاء يختلف عن الحسبة من أوجه كثيرة، منها أن الحسبة تعتمد على األمر الظاهر 

ي اإلثبات، فبعكس الدضاء فإن الدليل هو عماده األساسي الذي ال يدخله البحث عن دليل في إثباته، 
، وإذا وجد الفرق بين المديس والمديس عليه بطل الدياس، على 2من الفروق والتي ذكرها الفدهاءوغيرها 

 أن كل ذلك يصح لو أن ابن حزم يعتمد الدياس بين األدلة، وهو ليس دليالً عنده.
 األول من عدم أهلية للدضاء، والله أعلم.ما قال به أصحاب الدول  الرأي الراجح:

 نخلص مما سبق إلى النتائج التالية: 
الخالفة أو رئاسة الدولة اإلسالمية في نطاقها الواسع الشامل لكل الدطار التابعة لها، والممتد حكمها  -0

اجتهاد  لفيها، حق خاص بالرجال، وليس للمرأة ألن تتولى هذا المنصب بإجماع الفدهاء، ومن ثم  ال يُدب
في هذا المجال، وفداً لداعدة: ال اجتهاد مع النص، وال ريب أن اإلجماع جعل محله هنا عين الصواب، 

 حتى في محال االجتهاد، فضالً عن محال الدطع.
ال يجوز للمرأة تولي منصب الدضاء وفق الدول الراجح في المسألة، لكن إن تبنت الدولة الدول اآلخر  -7

الالزمة لذلك، كان هذا التبني مثبتًا لحدها في ذلك، ويجوز للدولة العدول عنه  وفق الضوابط الشرعية 
 كلما اقتضت المصلحة ذلك.

إذا كان التشريع يدر المساواة بين الرجل والمرأة في كل التكاليف واإللزامات، فإن هذا يدضي المساواة  -6
 يثبته للمرأة، لمبدأ ويثبت للرجل ما البينهما في الحدوق أيضاً، غير أنه في أحوال مستثناة يخرج عن هذا ا

لمعنى خاص بالمرأة، وهذا االستثناء ال يمثل إخالالً بالمبدأ، بل هو إمعان في تطبيده بما يحدق المصلحة 
في كل حال، إذا لو كانت المساواة بإطالق، مع وجود المعاني واألوصاف التي تستدعي االستثناء، لما 

ا يكون مع المعنى المثبت لالستثناء، وليس في الدوران مع األصل تحددت المصلحة، إذ وجودها إنم

                                  
 ..01، ص0ج م القضائي في اإلسالم،النظا عزام، 1
 016، صاألحكام السلطانيةيُنظر في هذه الفروق: الماوردي،  2
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العام، فتدرير المبدأ ال يعني بالضرورة أن يدوم كل منهما بأعمال واحدة، فتدسيم الوظائف وتنوع األدوار 
إنما يتم على أساس عضوي قد تختلف فيه المرأة عن الرجل، وهذا التنوع العضوي واقع تفرضه طبيعة 

 .1تي خلق عليها كٍل منهماالخلدة ال
وعليه؛ فإن هذه المادة في اتفاقية سيداو ال تتوافق مع الشريعة اإلسالمية، وال تنطبق على دور المرأة في  -.

 المجتمع اإلسالمي.

 دراسة نقدية في ضوء القرآن الكريم – المطلب الثاني: حق المرأة في الشهادة

 (:1،2مسة عشر )نّصت المادة الخا المادة في اتفاقية "سيداو":
 "تمنح الدول األطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام الدانون. .0
تمنح الدول األطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة  .7

ممتلكات، لتلك األهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص حدوقاً مساوية لحدوق الرجل في إبرام العدود وإدارة ا
 .2وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل اإلجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات الدضائية"

 التحليل والنقد: 
تعد  وسيلة الشهادة من أهم الوسائل الموظ فة لتحديق غر ض إيصال الحدوق ألصحابها، وعلى ذلك  

د احتل شرط جنس الشاهد محورًا مهمًا من كان اهتمام العلماء بالبحث عن شروط الشهادة والشهود، وق
 .3محاور الحوار في دوائر الفكر اإلسالمي، حتى اتخذ أبعاداً واسعة النطاق في العصر الحاضر

فدد خص ت الشريعة اإلسالمية المرأة حينما يحتاجها الدضاء أن تكون على النصف من شهادة 
 .4ن، والعدود المالية، وغيرهاالرجل في المال، وما يدصد به المال كاألعيان، والديو 

                                  
 .002م، ص7109، دار المجتهد للنشر والتوزيع، لبنان، المرأة بين القرآن وواقع المسلمينيُنظر: الغنوشي، راشد،  1
، /http://www.un.orgاألمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية،  ، موقع منظمةاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 2

 م.3/2/7102تاريخ الدخول على الموقع 
 .050-025م، ص7116، 0دار الفكر المعاصر، بيروت، ط أثر العرف في فهم النصوص قضايا المرأة أنموذجا ،العلواني، رقية طه جابر،  3
 .076، ص.0جالمغني، امة، ابن قد 4
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وحول هذا التباين جاءت اتفاقية الدضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(؛ لتطالب 
بإعطاء المرأة األهلية الدانونية المماثلة ألهلية الرجل، كما حثت الدول األطراف على إلغاء جميع الديود 

 هذه األهلية.الخاصة التي تمنع المرأة من حدها في ممارسة 

وكانت الدعوة إلى المساواة بين المرأة والرجل في جميع الدوانين والتشريعات اإللهية، دون إدراك 
 ، والتي خص ت المرأة ببعض األحكام عن الرجل-كما تددم في بعض المسائل–لدطعية النصوص الشرعية 

صائصه مجتمع، بإعطاء كل نوٍع ما يناسب خزيادًة او ندصاناً، كنوع من التكامل بينهما، وحفظاً للتوازن في ال
 وقدراته.

وحول هذه النصوص الدطعية في شهادة المرأة، وطلباً لمساواتها بالرجل تنفيذاً التفاقية سيداو وغيرها 
من المواثيق الدولية ثارت الدعاوى وانطلدت األقالم المطالبة بمساواة المرأة للرجل في الشهادة، وسأعر ض 

 برزها مع تحليل وندد لها فيما يأتي: في هذا المطلب أل

 أوال : دعوى حديث "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل" مخالف للقرآن
:"أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ تشير هذه الدعوى إلى معارضة حديث النبي 

كتفاء بشهادة امرأة واحدة ومخالفته للدرآن، الذي يدل على اال  1قلن: بلى، قال: فذلك من ندصان عدلها"
ِن ِمْن رَِجاِلُكْم َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَديْ  ﴿:في مدابل رجل واحد، حيث بي ن سبحانه السبب من وجود امرأتين، وهو

ن المرأة بنصف وليس المدصود أ، [727البدرة:]﴾ فَِإْن َلْم َيُكونَا َرُجَلْيِن فـََرُجٌل َواْمرَأَتَاِن ِممَّْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداءِ 
شهادة الرجل؛ ألنه إذا لم تضل الشاهدة األولى، وتدلي بالشهادة كاملة، فلن نحتاج لسماع شهادة األخرى، 

 .2وتكون الشهادة تم ت بامرأة واحدة ورجل واحد

                                  
، كتاب مسلم في صحيحه، وأخرجه 701(، ص7392كتاب الشهادات، باب شهادة النساء، حديث رقم )البخاري في صحيحه، أخرجه  1

، (7.00اإليمان، باب بيان ندصان اإليمان بندص الطاعات وبيان إطالق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحدوق، حديث رقم )
 .357ص

، وابن قرناس: كاتب سعودي، له عدة مؤلفات 620م، ص7112، 0بغداد، ط-منشورات دار الجمل، ألمانيا الحديث والقرآن،ابن قرناس،  2
 يطعن فيها بالسنة، أبرزها: كتاب الحديث والدرآن.
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 ويجاب عن ذلك بالنقاط التالية: 
ار ض يمان بنفي التعلدد جاءت األدلة من الكتاب، والسنة، والعدل، والفطرة، على وجوب اإلأوال : 

 .1بين نصوص الوحي قرآناً وسنة

إن هذا التفسير ال يعدو كونه فهماً خاصاً بالمنتدد، لم يدل به أحد من المفسرين، كما أنه ال ثانيا : 
يجيز له االعترا ض على الحديث لمجرد أنه خالف فهمه، بل الواجب على كل من استشكل في ذهنه وقوع 

وص الشرعية أن ينظر إلى الشريعة بعين االتفاق ال التعار ض واالختالف، وأن يتهم شيء من التعار ض بين النص
 .2في ذلك علمه وفهمه، إما لجهله أو لتكلفه في التأويل

إن اآلية أثبتت الديون بشهادة رجلين، وفسرت معنى الرجل بأنه الذكر دون األنثى، وأما الشبهة ثالثا : 
 ت بشهادة امرأتين فدط أو رجل وامرأة واحدة.فدد خالفت منطوق اآلية عندما اعتد  

إن اآلية تفر ق بين شهادة الرجل وشهادة المرأة، فالدرآن يطلب شهادة امرأتين لتكون بمنزلة  رابعا :
شهادة واحدة، وأما شهادة الرجل فُيعتد  بها شهادة كاملة، رغم أنه ال أحد يُنكر ان الرجل معر ض للضالل 

ولو كان تفسيره صحيحًا لما كان هنالك معنى لهذا االختالف، والتخصيص بال عن أداء الشهادة كاملة، 
 .3مخصص لغٌو يتنزه الدرآن عنه، وتعامل الدرآن مع المرأة يدل على عدم مساواة شهادتها بشهادة الرجل

 ثانيا : دعوى تأويل شهادة المرأة في ظل ظروفها التاريخية
بزمانها ومكانها، وما ورد بالدرآن بشأن شهادة تذهب هذه الدعوى إلى أن األحكام مخصوصة 

المرأة كان وصفًا لحالها وليس تشريعاً أزليًا لوضعيتها في سياق المعامالت المالية، بصفة خاصة وقت نزول 
ْن ِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَإِ َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَديْ  ﴿النص، ولم يكن من ثم تشريٌع أزلي لوضعيتها، والفهم الخاطئ لآلية: 

مصدره إهمال السياق السردي،  ، [727]البدرة:﴾ َلْم َيُكونَا َرُجَلْيِن فـََرُجٌل َواْمرَأَتَاِن ِممَّْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداءِ 
فاآلية تتحدث أساساً عن المعامالت المالية التي لم يكن للنساء عهد بها آنذاك، أما وقد انطلدت المرأة في 

                                  
 .35هـ، ص0.60، 0لفكر المعاصر، الريا ض، طمركز ا موقف االتجاه العقالني اإلسالمي المعاصر من النص الشرعي،العتيبي، سعيد بجاد،  1
 .076م، ص.710، 0، دار النفائس، األردن، طشبهات وردود حول األحاديث الصحيحة الخاصة بالمرأةبلوج، قاسم محمد،  2

مؤتمر دراسة نددية، بحث مددم ل-دعوى تعارض اآليات القرآنية مع أحاديث الصحيحين التي تفسرهاالخطيب، علي، يُنظر كاًل من:  3
، مكتبة السنة، كلمة الحق، وشاكر، أحمد محمد، 66صم، كلية الشريعة، الجامعة األردنية، 09/2/7101-.0االنتصار للصحيحين، 

 ..6م، ص7112الداهرة، 
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العمل والحياة، وتساوت خبرتها بخبرة الرجل وفاقتها في مجاالت كثيرة، فال  المشاركة في جميع مجاالت
 .1معنى للدول: إن شهادتها نصف شهادة الرجل

كما ذهبت في محاولة لحسر أبعاد النصوص الشرعية، والدول بتاريخها في بيئة التنزيل إلى أن 
عة أكثر مما ُتصد ق شهادة الرجل الشهادة حكم عام ال ينطبق على الخصوص، فدد ُتصدق المرأة الشجا

الخائف، وقد ارتبط ذلك بوضع المرأة في المجتمع العربي الدديم، الذي كانت توأد فيه البنت، فجعلها نصف 
 .2شاهدة خطوة على طريق شهادتها الكاملة

ونَا َرُجَلْيِن َيكُ َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن َلْم  ﴿ :كما أكدت الدعوى على أن قوله 
هم في السياق الذي نزل فيه، كما أن يجب أن يُف، [727]البدرة:﴾ فـََرُجٌل َواْمرَأَتَاِن ِممَّْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداءِ 
ة وا المرأة اهتماماً يُذكرن ولم يسمحوا لها بالمشاركة الفع الة في الحيال  الخطاب الدرآني كان موجهاً ألقوام لم يوَ 

ة ال سيما فيما يتعلق بالدضايا التجارية والمالية، مما جعلها تجهل هذا الميدان، ولهذا شرع الله تنصيف العام
شهادة المرأة في تلك المرحلة، وأما إذا أدركت المرأة قضايا التجارة فدد أصبح الحكم األصلي المساواة بينها 

 .3وبين الرجل

 يجاب عن ذلك بالنقاط التالية: 

يخية نصوص شهادة المرأة هو المعنى الذي تدور حوله هذه الدعوى، وذلك بإخضاع إن تار أوال : 
، 4النص ألثر الزمان والمكان والمخاطب، وبهذه النظرية يتم تعطيل الحكم الشرعي، وانتهاك قدسية النص

ليتحول من حاكم إلى محكوم، ويكون الفاعل الحديدي هو المجتمع، وأما النص الشرعي فهو مجرد غطاء 
، ثم لو حصرت نصوص الوحي في زمنها فال معنى لعالمية اإلسالم وشموله، وال معنى إلكمال الدين 5للتبرير

                                  
 .769م، ص7112، .المركز الثدافي العربي، بيروت، ط دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة،أبو زيد، نصر حامد،  1
 .973، ص0م، ج0552، 7دار قباء، الداهرة، ط موم الفكر والمواطن التراث والعصر والحداثة،هحنفي، حسن،  2
 م.0553، المجلة األمريكية للعلوم االجتماعية اإلسالمية، شهادة المرأةيُنظر: العلواني، طه جابر،  3
بحوث والدراسات، ، مركز نماء للج النقدية التاريخيةالمنهج النقدي عند المحدثين وعالقته بالمناهالسلمي، عبد الرحمن بن نويفع فالح،  4

 ، مركز نماء للبحوثقضايا المرأة في الخطاب النسوي المعاصر الحجاب أنموذجا  ، والجهني، مالك إبراهيم، 99م، ص.710، 0بيروت، ط
 .003م، ص7109، 0لبنان، ط-والدراسات، بيروت

 تم الحديث عن نظرية التاريخية في هذه الدراسة ص. 5
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اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم  ﴿: الله بها على عباده بدوله وتمامه، تلك النعمة التي امتن  
ْساَلمَ   .1[6المائدة:]﴾ِديًنا  نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

وبذلك يحتاج أهل العصور المتددمة إلى تشريعات جديدة تواكب التطور الراقي للعدل، والنضج 
اإلدراكي للمخاطب الجديد، فال يكون من سبيل إلى ذلك إال امتالء الوعاء الدرآني بما شذ  من التأويالت، 

ية، و ابتغاء الضالة في كنف الدوانين الوضعية العلمانوشطح من اآلراء؛ بدعوى االجتهاد والمواكبة العصرية، أ
 2؟قصصهو وهل يُعدل أن الله رضَي اإلسالم ديناً لنفٍر عاشوا في جزيرة العرب، ثم لم يبلغنا منه إال تاريخه 

إن التاريخية لنص شهادة المرأة مخالفة لداعدة العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، وهي ثانيا : 
 .3قد دل  عليها الشرع والعدل وأجمعت عليها األمةقاعدة أصولية 

 ﴿:فإن النصوص الشرعية كتاباً وسنة هي وحي أنزلها الله عامة للثدلين، في كل زمان ومكان، قال 
رآن العظيم  منذٌر لكل من بلغه هذا الد  فالله  ،[05األنعام:] ﴾ َوأُوِحَي إَِليَّ َهَذا اْلُدْرآُن أِلُْنِذرَُكْم بِِه َوَمْن بـََلغَ 

 كائناً َمْن كان، واآلية تدل على أن اإلنذار به عام لكل من بـََلَغُه، وأن كل من بـََلَغُه ولم يؤمن به فهو في النار.

تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى  ﴿:وأما عموم إنذاره لكل من بـََلَغُه فدد دلت عليه آيات أخر كدوله 
و ما في لفظ الشارع ال في مجرد السبب أ، مما يدل على أن الحجة [0الفرقان:]﴾َعاَلِميَن نَِذيرًا َعْبِدِه لَِيُكوَن لِلْ 

                                  
، واألسمري، 2.3، ص667م، ص7112، 0الكريم "تاريخية النص"، دار ابن حزم، بيروت، ط العلمانيون والقرآنالطعان، أحمد إدريس،  1

، الريسوني، 900م، ص0529، 0الوحي في دراسات الفلسفة العربية المعاصرة، مركز الفكر المعاصر، الريا ض، ط الفلسفة والنصحسن محمد، 
م، 7101، 0، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، المملكة المغربية، طمن تهافت القراءة إلى أفق التدبر النص القرآنيقطب، 

 .715ص
القراءات المعاصرة ، والشلفي، عبد الولي عبد الواحد، 722، ص ، النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبريُنظر كالً من: الريسوني 2

 .025م، ص7106، 0مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، ط، والفقه اإلسالمي
، ت: عبد الرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي، اإلحكام في أصول األحكاميُنظر كاًل من: اآلمدي، أبو الحسن علي بن محمد بن سالم،  3

لملك فهد لطباعة المصحف مطبعة امجموع فتاوي شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، ، وابن تيمية، 7.1-765، ص7بيروت، دمشق، ج
 .6..، ص3م، ج.711الشريف، المدينة النبوية، 
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يظن من الظروف التاريخية المحيطة به فإن كان لفظه عاماً فهو عام حتى وإن ورد على سبب خاص، ويبدى 
 .1على عمومه حتى يرد ما يخصصه

واختالف الناس هي األحكام االجتهادية من قياسية  إن األحكام التي تتبدل بتبدل الزمانثالثا : 
ومصلحية، وأما األحكام األساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها األصلية كنصوص 
شهادة المرأة؛ فهذه ال تتبدل بتبدل األزمان، بل هي األصول التي جاءت بها الشريعة؛ إلصالح األزمان 

يم:" األحكام نوعان: نوع ال يتغير عن حالة واحدة هو عليها، ال بحسب األزمنة ، كما قال ابن الد2واألجيال
وال األمكنة وال اجتهاد األئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المددرة بالشرع على الجرائم 

بحسب  رونحو ذلك، فهذا ال يتطرق إليه تغيير وال اجتهاد يخالف ما وضع عليهن والنوع الثاني ما يتغي
اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحااًل، كمدادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع يُنو ع فيها بحسب 

 .3المصلحة"

، والذي يُتخذ آلة من آليات 4تعرضت الدعوى لندد الخطاب الديني بحجة إهمال السياق رابعا :
خذوها واضح، حيث اهتم العلماء بداللة السياق، وات الدول بتاريخية النص الديني، وفي هذه الدعوى تغليظ

 5، كما اعتمدها األصوليون والفدهاء لبيان األحكام، حيث قال الزركشيمنهجاً مأموناً في تفسير كالم الله 
رحمه الله: "داللة السياق أنكرها بعضهم، ومن جهل شيئاً أنكره، وقال بعضهم: إنها متفق عليها في مجاري  

 .6عالى"كالم الله ت

                                  
، والغزالي، 21، ص7، ججامع البيان، والطبري، 77-70م، ص0551، دار المعرفة، بيروت، األميُنظر كالً من: الشافعي، محمد بن إدريس،  1

األحكام في ، واآلمدي، 762-763، ص0م، ج0556 ،0، ت: محمد عبد الشافعي، دار الكتب العلمية، طالمستصفىأبو حامد محمد، 
 .765، ص7، جأصول اإلحكام

هـ، والشواف، منير 0626، السنة الثالثة، 2، مجلة المسلمون، العدد تغيير األحكام بتغير األزمانيُنظر كاًل من مدال: الزرقاء، مصطفى،  2
 .972م، ص0556، 0، دار الشواف، طتهافت القراءة المعاصرةمحمد، 

 .639، ص0، ت: محمد الفدي، مكتبة المعارف، الريا ض، جإغاثة اللهفان من مصايد الشيطانبن الديم الجوزية، محمد بن أبي بكر، ا 3
هو المالبسات المختلفة التي وجد في إطارها النص، وأصبحت تشكل أبعادًا له، وبالنسبة للنص الديني فالمدصود به: الظروف  السياق: 4

م، 7107، 0، منشورات ضفاف، الرباط، طإشكالية تاريخ النص الدينيل النص تزامنًا معها، يُنظر: العمري، مرزوق، والمالبسات التي أنز 
 .0.2ص

دركته تالزركشي: هو محمد بن عبد الله بن بهادر بن عبد الله الزركشي، كان فديهاً أصولياً، من أشهر مؤلفاته: البحر المحيط، واإلصابة لما اس 5
 .31، ص3م، ج0523، 2، دار العلم للماليين، بيروت، طاألعالم قاموس تراجمحابة، يُنظر: الزركلي، خير الدين، عائشة على الص

 ..9، ص2م، ج.055، 0، دار الكتبي، طالبحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله،  6
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كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن إهمال داللة السياق منشأ الغلط في التفسير، حيث يدول: "وأما  
التفسير بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه فهذا منشأ الغلط من الغالطين"، ثم يؤكد هذا 

يريد بكالمه  وم فسروا الدرآن بمجرد ما يسوغ أنهالمعنى في بيانه ألسباب الخطأ في التفسير، فيذكر منها: "ق
 .1من كان من الناطدين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالدرآن والمنزل عليه والمخاطب به"

اإلخالل بمبدأ تعليل األحكام الدائم في األصل على استنباط العلل ومراعاتها في فهم  خامسا :
 فرضية تحتاج إلى إثبات، واعتبرتها علة لتبني الحكم عليها، وهياألحكام وتنزيلها، فدد طرحت الدعوى 

الجزم بعدم دراية المرأة بدضايا المعامالت المالية والتجارية في الجاهلية وبداية اإلسالم، وهذه فرضية يحتاج 
لبعثة  اإثباتها إلى دراسة تاريخية استدرائية، السيما وقد سجل التاريخ وجود نماذج من النساء تاجرات قبل 

رضي الله عنها، وكما بو ب البخاري في كتابه البيوع )باب البيع والشراء مع النساء(  2كخديجة بنت خويلد
سرد فيه جملة من األحاديث المتضمنة حال المرأة في عهد النبوة، وعالقتها بالمعامالت المالية من بيع 

ي هي على َديٍن مكتوب، وهذا ال يتطلب خبرة ف وشراء، ثم إن اآلية الكريمة نزلت في المدينة، والشهادة إنما
المعامالت التجارية، بل كل ما يتطلبه معرفة الدراءة والكتابة، وعلى فر ض أن األمر يتطلب دراية تخصصية 
بشؤون التجارة، فهل كل امرأة مثدفة في العصر الحاضر على دراية كافية بالمعامالت االقتصادية التي أصبحت 

 3كانت عليه أيام نزول آية المداينة؟أكثر تعديداً مما  

 ثالثا : تنصيف شهادة المرأة احتكار ذكوري وحطٌّ من قدرها
في هذه الدعوى أن النساء حتى اليوم في معظم بالد العالم ال يمكن لهن  4ذكرت نوال السعداوي

هادة، حيث ، ومنها الش5بأي حال من األحوال دخول أي مجال من المجاالت التي احتكرها الرجل لنفسه
تدول: "جاء في اإلسالم أن شهادة الرجل تدابلها شهادة امرأتين، فهل إذا تعلمت وأصبحت وزيرة مثاًل أو 

                                  
 ..5، ص09، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  1
، تدعى في الجاهلية بالطاهرة، توفيت وهي ابنة أربع وستين  لعزي الدرشية األسدية، زوج النبيلد بن أسد بن عبد اهي خديجة بنت خوي 2

، .م، ج0557، 0، ت: علي البجاوي، دار الجيل، بيروت، طاالستيعاب في معرفة األصحابعاماً، يُنظر: الدرطبي، يوسف بن عبد الله، 
 .0202ص

، 0، سلسلة كتاب األمة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدوحة، طجديد المنهج الفقهي نموذج الشوكانيمعالم تبوكروشة، حليمة،  3
 .721م، ص7117رمضان، -رجب

 سبق التعريف بها في هذه الدراسة ص. 4
 .39م، ص7113، 7مكتبة مدبولي، مصر، ط الرجل والجنس،السعداوي، نوال،  5
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طبيبة أو أستاذة بالجامعة، فهل تظل عاجزة على أن تدلي بشهادتها وحدها في الوقت الذي يفعل ذلك أي 
نزاع أشد خطورة من إسعاف مريض وإنداذ  رجل وإن كان أمي ًا ال يعرف الدراءة والكتابة، وهل الحكم في

حياته من الموت، العمل الذي تفعله آالف الطبيبات المصريات كل يوم؟ وهل تصبح المرأة مسؤولة عن أرواح 
 .1النساء وتعجز عن الحكم في نزاع حول قطعة أر ض، أو اإلدالء بشهادة في حادث سرقة؟"

اً رنتها بالمرأة في الجاهلية، تلك التي لم تكن كائنوعند نظرهم إلى قضية شهادة المرأة من خالل مدا
بشرياً حتى جاء اإلسالم ورفعها واعتبرها نصف إنسان، فجعل شهادة امرأتين بشهادة رجل، وليس هناك ما 
يمنع مطلدًا من أن ترفع المرأة إلى منزلة المساواة بالرجل في جميع األشياء التي تكم ل بها إنسانيتها ومنها 

 .2ادةقبول الشه

 ويجاب عن ذلك بالردود التالية: 
إن دعوى االحتكار الذكوري في تنصيف شهادة المرأة تدوم على أساس الصراع والتدابل بين  أوال :

المرأة والرجل؛ من أجل تعميق الهوة وتوسيع الفجوة، وزرع بذور الفتنة واالضطراب، بحيث تفسد العالقة بين 
خر نظرة حدد وعداوة؛ باعتباره منافساً له، ومنافياً لوجوده، وأما في اإلسالم المرأة والرجل، وينظر كل منهما لآل

 .3فال تدابل وال تصارع، بل عالقة تكامل وتعاون، ولكل منهما خصائص تعينه على الديام بوظيفته ومهامه

هي فإن الشهادة في المفهوم اإلسالمي، وإن كانت والية بمعنى ما فيها من إلزام للدضاء،  ثانيا :
ليست حداً يتزاحم عليه الناس، وإنما هي عبء ثديل يتهرب الشاهد منه، ولما كان هرب الناس من الشهادة 

، كما أن الشهادة ]727البدرة:[﴾ َواَل يَْأَب الشَُّهَداءُ ِإَذا َما ُدُعوا ﴿ :أمراً متوقعاً، جاء النهي عن ذلك في قوله 
ذلك  بة الهوي وميله، وفي تغلبه على أحاسيسه ومشاعره، وفيتتطلب في جميع األحوال بذل الجهد في مغال

 تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا الَّ يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِميَن لِلَِّه ُشَهَداءَ بِاْلِدْسِط َواَل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى أَ  ﴿:يدول 
ن تحمل الشهادة عبء مما يدل على أ ،]2المائدة:[﴾ َه ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما تـَْعَمُلونَ ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْدَوى َواتَـُّدوا اللَّ 

على الشاهد، فالحمد لله الذي رفع أعباء الشهادة وتبعاتها عن النساء؛ فكانت شهادة المرأة على النصف 

                                  
 .32-32ص المرجع السابق، 1
 .062-062م، ص7115دار التكوين، دمشق،  المرأة في عصر الديمقراطية،، إسماعيل، مظهر 2
، وعبد 36.هـ، ص0.67، 0، دار ابن الجوزي، طالتمايز العادل بين الرجل والمرأة في اإلسالميُنظر كاًل من: الدوسري، محمود أحمد،  3

 .79، صالمرأة واللغة والحقيقة والوهمالواحد، مصطفى، 
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اً ما نايات مطلداً؛ ألنها غالبمن شهادة الرجل في األموال وما يدصد به المال، كما لم تدبل في الحدود والج
تكون قائمة على شؤون بيتها، وال يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات التي تنتهي بجرائم الدتل وما 
أشبهها، وإذا حضرتها قل  ان تستطيع البداء حتى تشهد جريمة الدتل بعينها؛ وذلك لما تدتضيه طبيعتها، فهي 

 .1شديدة العاطفة، سريعة االنفعال

إن الشروط في قبول الشهادة أو ردها ال تعود إلى مستوى التعليم أو المهنة، إنما تعود إلى  ثا :ثال
عدالة الشاهد وضبطه، فكم من طبيب ال تدبل شهادته لفسده، وكم أمي ال يدرأ وال يكتب تدبل شهادته؛ 

 .2لعدالته وضبطه

ادة الرجل بامرأتين، عزز اإلسالم لدد عزز اإلسالم الشهادة بصورة مطلدة، فكما ُعززت شه رابعا :
 َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن َلْم َيُكونَا َرُجَلْينِ  ﴿:شهادة الرجل بشهادة رجل آخر، كما في قوله 

تعزيز احتكاراً أو مس اً ومع ذلك لم يعتبر أحد هذا ال ،[727البدرة:]﴾ فـََرُجٌل َواْمرَأَتَاِن ِممَّْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداءِ 
بكرامة الرجل وَحط ًا من قدره، كما أن شهادة الرجل لم تدبل قط وحده حتى في أتفه الدضايا المالية، وأما 
المرأة فدد امتازت في سماع شهادتها فيما يخصها من األمور التي ال يطلع عليها الرجال غالباً، كأمور الرضاعة 

أناً أن تشهد المرأة على حفنة دراهم، أم تشهد على قضايا خطيرة تهدد والحضانة والنسب، فأيهما أعظم ش
، وهذا مما يؤكد مراعاة االحتياط لشهادة المرأة فيما ليس من شأنها أن تحضره غالباً، فالمسألة 3مصير أقوام؟

 .4ليست مسألة إكرام وإهانة ورفعة ودونية، إنما هي مسألة تـَثـَب ت في األحكام واحتياط في الدضاء

إن الجهل بفهم مداصد التشريع وِحكم الشارع ينفخ في كير الدول بدعوى المساواة بين  خامسا :
المرأة والرجل في الشهادة؛ فالحكمة من تنصيف شهادة المرأة هي الغفلة والنسيان، والتي ترجع إلى طبيعة ما 

                                  
، وعرفة، محمد 616هـ، ص0.66، 0، دار الحضارة، الريا ض، طحقوق المرأة في ضوء السنة النبويةالً من: العيد، نوال عبد العزيز، يُنظر ك 1

أهلية المرأة في الشريعة ، والمصري، غيداء محمد، 037م، ص0522، 0، مطبعة المدني، الداهرة، طحقوق المرأة في اإلسالمعبد الله، 
 .233، ص7، ج7107، 0در، لبنان، ط، دار النوااإلسالمية

 .025، ص01ج المغني،ابن قدامة،  2
المرأة في الحضارة اإلسالمية بين ، وجمعة، علي، 2.2، ص7، جأهلية المرأة في الشريعة اإلسالميةيُنظر كاًل من: المصري، غيداء،  3

سنة التفاضل وما فّضل الله به النساء ابدة المؤيد، ، والعظم، ع.7م، ص7112، دار السالم، نصوص الشرع وتراث الفقه والواقع المعيش
، دار النوادر، شهادة المرأة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، والمصري، غيداء، .06ص سنة التفاضل وما فضل الله، على الرجال

 .012م، ص 7107، 0الكويت، ط-لبنان-سورية
 .662، مؤسسة الرشد الخيرية، صحقيقة الجندر وموقف اإلسالم منهالسروري، أم أنس،  4
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ر في حال الرضاعة، مما لها أثيعتري المرأة ويمر بها من تغيرات هرمونية أثناء الحيض والحمل وأخرى في 
 .1عمل الدماغ وقد أُثبَت ذلك علمياً 

حيث أثبت العلم الحديث أن المخ يندسم إلى أربعة أقسام: األيمن يندسم إلى قسمين علوي وسفلي، 
واأليسر كذلك، كما يؤكد أن خلية الذاكرة عند الرجل تختلف عن خلية الكالم؛ لذلك فهو يستطيع أن 

ي نفس الوقت، وأما المرأة فخلية الذاكرة والكالم لديها متصلتان، وبالتالي تحتاج إلى أن يتحدث ويتذك ر ف
 .2تتذكر ثم تتحدث، ولعل هذا من أسباب اشتراط وجود امرأة أخرى معها في الشهادة حتى إذا ضل ت ذك رتها

الوقوف ، و كما تتجلى الحكمة من تنصيف شهادة المرأة؛ كون الشهادة تستلزم التجرد من العاطفة
عند الوقائع بإعمال العدل وحده، بينما المرأة ذات طبيعة انفعالية؛ نظرًا لوظيفة األمومة العضوية البيولوجية 
التي تستدعي أن تكون المرأة شديدة االستجابة الوجدانية االنفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية، 

 .3فمهمتها تلك تحتاج إلى الحنان والشفدة
ال تعتبر شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد دليل على أن المرأة نصف إنسان، ولكنه يعتبر : سادسا  

إجراء روعي فيه توفير كل الضمانات في الشهادة، ونظام يتفق مع فطرة المرأة وتكوينها، وليس ذلك انتداصاً 
 .4لحدها أو إنسانيتها، بل إن ذلك من تمام العدل

اتفاقية سيداو لما عليه الشريعة اإلسالمية في مساواة المرأة الرجل  عدم موافدةنخلص مما سبق إلى: 
 في الشهادة.

      
  

                                  
للدراسات  ، ترجمة: أدهم وهيب مطرن النايجنس العقل االختالفات الحقيقية بين الرجال والنساءيُنظر كاًل من: آن موير، دايفيد جيسيل،  1

عية ياسية واالجتمامكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة الحقوق الس، وبلتاجي، محمد، 96م، ص7100، 0والنشر، دمشق، ط
 .6.2-6.2م، ص7119، 6، دار السالم، الداهرة، طوالشخصية للمرأة في المجتمع اإلسالمي

 م..055، مايو، 9، العدد 01، مجلة العلوم األمريكية، المجلد الفوارق في الدماء بين الجنسينيُنظر: كيمورا، مدال:  2
، دار السالم، الداهرة، سعادة المرأة في ظل اإلسالم، والهراس، عبد السالم، 030، صمحقوق المرأة في اإلساليُنظر كالً من: عرفة، محمد،  3

 .060ص )مرجع سابق(، حقوق المرأة بين المساواة والعدالة، ومصطفى، صهيب، 95م، ص7101، 0ط
، وحسين، محمد محمد، 792-792هـ، ص.0.6، .، مكتبة دار المنهاج، الريا ض، ط، العقلية الليبراليةيُنظر كالً من: الطريفي، عبد العزيز 4

 .010م، ص7112، 0، مكتبة ابن تيمية، الجيزة، طحصوننا مهددة من داخلها
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 الفصل الخامس
دراسات العليا طلبة ال -الدراسة الميدانية للتمييز ضد المرأة في اتفاقية سيداو في ضوء القران الكريم 

 (1878بجامعة قطر )
 تمهيد:

م ها الباحثة في تنفيذ الدراسة الميدانية للمحاور التي تتضمن هذا الفصل اإلجراءات التي اتبعت 

تحليلها ونددها في الدراسة النظرية، بهدف قياس الوعي بالبنود التي أقر تها اتفاقية سيداو للدضاء على كافة 

أشكال التمييز ضد المرأة، ومدى مالءمة تطبيدها في ضوء الشريعة اإلسالمية والواقع المعاصر اإلسالمي، من 

الل استبانة بطريدة الحصر الشامل تم توزيعها على طالب وطالبات الدراسات العليا "ماجستير ودكتوراه" خ

 ويشتمل على مبحثـَْين:م. 7102-7102في جامعة قطر للعام الدراسي 

 
 االختبارات اإلحصائية للدراسة الميدانيةالمبحث األول: 

 مجتمع وعينة الدراسة وسبب االختيار. : المطلب األول     

 االستبيان. تحكيم المطلب الثاني:     

 اختبار الصدق والثبات واالتساق البنائي لفدرات االستبانة.: الثالثالمطلب     

 تحليل معامل الثبات ومعدالت االرتباط. المطلب الرابع:     

 .إجراءات الدراسة الميدانيةي: المبحث الثان 
 تنفيذ االستبيان على العينة المصنفة.المطلب األول: 

 .التحليل اإلحصائي للبيانات وشرح الجداولالمطلب الثاني: 

 .عر ض النتائج وفق محاور االستبيانالمطلب الثالث: 
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 المبحث األول:

 االختبارات اإلحصائية للدراسة الميدانية

 ع وعينة الدراسة وسبب االختيارمجتمالمطلب األول: 

ر العليا في جامعة قطر )الماجستي الدراساتطالب وطالبات تمثل مجتمع الدراسة في جميع 
تم و  والدكتوراه(، الذكور واإلناث، المتزوجين وغير المتزوجين، العاملين وغير العاملين، الدطريين وغير الدطريين

في الفترة ما  ( طالب وطالبة855)مل فبلغت عينة الدراسة طريدة المسح االجتماعي بالحصر الشااعتماد 
، واخترت هذه العينة تحديداً لسببين رئيسيين األول هو أن هذه أطروحة  2018ديسمبر  –بين أغسطس 

دكتوراه فاألقرب فكريًا وأكاديميًا لها هم طلبة الدراسات العليا والثاني أن مكان إقامتي هو دولة قطر مما 
 جغرافياً أنسب لتطبيق وجمع البيانات الميدانية.يجعل العينة 

 تحكيم االستبيان: الثانيالمطلب 

( استبانة على عينة قصدية من المجتمع المدروس وهي العينة 30قامت الباحثة بتوزيع عدد )
اعية ماالستطالعية للدراسة، وبعد جمع البيانات تم تفريغها باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية في العلوم االجت

(SPSS والذي كان معدله )(، وتم اختبار االستبانة باستخدام ُمعامل الصدق والثبات )ألفا كرونباخ
ولمزيد  ،(، وهذا معدل مرتفع ويمكن الركون إليه في تطبيق االستبيان على المجتمع األصلي للدراسة0,794)

ة صحيحة م وُحك م بطريدة منهجية علميتم اختبار الصدق الظاهري لالستبيان للتأكد من أنه قد ُصم  من الدقة 
، محكمين( 7حيث تم تحكيم االستبيان من قبل عدد من الدكاترة األساتذة المتخصصين والذي بلغ عددهم )

 موزعين على جامعة قطر وجامعة مااليا وهم:
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 من دولة قطر
 االسم المسمى الوظيفي

 عبد الدادر بخوش األستاذ الدكتور جامعة قطر-رئيس قسم العديدة والدعوة

 األستاذ الدكتور عبد الجبار سعيد جامعة قطر –رئيس قسم الدرآن والسنة 
 األستاذ الدكتور صالح الزنكي جامعة قطر-رئيس قسم الفده وأصوله 

أستاذ الثدافة اإلسالمية والدعوة، رئيس قسم 
 جامعة قطر-العديدة والدعوة سابداً 

 األستاذ الدكتور شافي الهاجري

اذ التفسير وعلوم الدرآن، منسق برنامج أست
 جامعة قطر-ماجستير التفسير وعلوم الدرآن

 األستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف

 
 من دولة ماليزيا

 االسم المسمى الوظيفي
 محاضر في قسم الدرآن والحديث،

 جامعة مااليا-أكاديمية الدراسات اإلسالمية
 الدكتور ثابت أحمد عبد الله أبو الحاج

 محاضر في برنامج التربية اإلسالمية،

 جامعة مااليا-أكاديمية الدراسات اإلسالمية
 الدكتور أحمد بن يوسف

 محاضر في قسم الدرآن والحديث،

 جامعة مااليا-أكاديمية الدراسات اإلسالمية
 الدكتور عبد اللطيف أحمد
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 االستبانة. اختبار الصدق والثبات واالتساق البنائي لفقرات: الثالثالمطلب 

 صدق اإلتساق الداخلي لفقرات االستبانة 

بحيث أن تكون كل فدرة من اإلستبانة متسدة مع المجال الذي تنتمي إليه الفدرة، وقد قامت الباحثة 
باستخدام حساب معامالت االرتباط بين كل فدرة من فدرات االستبانة عن طريق إستخدام معامل )ألفا  

( معامالت 0.0طبق على العينة األساسية للدراسة وقد أوضح الجدول رقم )كرونباخ( على االستبيان الم
االرتباط بين كل فدرة من فدرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له موضحاً أن معامالت االرتباط 

 (. وبذلك تعتبر فدرات االستبانة صادقة لما وضعت لدياسه.1.19عند مستوى داللة )أدناه دالة ع

 

 ( معالم االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة77ل رقم )جدو 
 (.Sig)القيمة االحتمالية  معامل االرتباط الفقرة م

 أ: المساواة بين الرجل والمرأة
 0.000 289.** من حق المرأة أن تطالب بمساواتها بالرجل. 8

 0.000 **218. ليست كل تفرقة على أساس الجنس تكون ضد المرأة 2

 0.000 **370. صحيح كل حق للمرأة يدابله واجب على الرجل والعكس 3

 0.000 **506. قسمت الشريعة اإلسالمية األدوار بين الرجل والمرأة بالعدل 4

5 
المساواة تعني العدل بين المرأة والرجل في الحدوق 

 والواجبات
.586** 0.000 

6 
الديام  الرجلهناك أعمال تستطيع المرأة الديام بها وال يستطيع 

 0.000 **373. بها

9 
التمايز واالختالف بين خصائص المرأة والرجل 

 هي طبيعة بشرية فطرها الله في عباده.
.418** 0.000 
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 ب: والية وقوامة الرجل على المرأة

 0.000 **234. والية الرجل على المرأة تعد حماية ورعاية لها. 8

داص من قدرها.الدوامة تدييد لحرية المرأة وانت 2  .489** 0.000 

 0.000 **239. قوامة الرجل ال تلغي شخصية المرأة وال حدوقها 3

 0.000 **160. والية الرجل على المرأة هي والية مجتمعية دينية. 4

 0.005 **124. ال يجب أن تعطى الدوامة للرجل السفيه أو المنحرف 5

إتمام الزواج.موافدة ولي أمر الفتاة يعد شرطاً من شروط  6  .314** 0.000 

 0.000 **224. تعتبر قوامة الرجل على المرأة شكل من أشكال الرعاية واإلشراف. 9

واجب على الرجل وحق للمرأة من صور الدوامة هي اإلنفاق وه 1  .204** 0.000 

 0.000 **411. إذا تولت المرأة اإلنفاق الكامل على األسرة ال تصبح الدوامة للرجل 1

 0.066 0.081 ال يجوز إجبار المرأة على الزواج من أي شخص بأي حال من األحوال 80

 0.001 **140. إلغاء والية وقوامة الرجل على المرأة يخالف ما جاء في النصوص الشرعية. 11
 

 ج: حق المرأة في التملك

 0.000 **471. حق اإلنفاق على المرأة قائم واء كانت فديرة أو غنية 8

ل اإلسالم للمرأة األهلية التامة في التكسب والتملك كالرجلجع 2  .403** 0.000 

 0.000 **404. ال يحل للرجل أن يأخذ من مال المرأة أو يتصرف فيه إال برضاها 3

 0.000 **594. من حق المرأة أن تحتفظ بممتلكاتها وأموالها وتتصرف فيها حيث شاءت 4

5 
ليس ألي أحد حق في أن ينتزعه منها أو يشاركها  المهر والصداق حق مالي للمرأة،

 0.000 **570. به

 

 د: حق المرأة في الميراث والشهادة أمام القضاء
 0.000 **490. ترث المرأة نصف ميراث الرجل، لعدم تكليفها شرعاً باإلنفاق. 8

ية.يتساوى ويزيد ميراث المرأة عن الرجل في بعض الحاالت وهذا من العدالة الشرع 2  .416** 0.000 

 0.000 **312. شهادة امرأتين مدابل شهادة رجل واحد في قضايا محددة فدط. 3

4 
هناك فروقاً حديدية بين الرجل والمرأة في المجال الذهني لذلك تعتبر شهادة 

 0.000 **571. الرجل مدابل شهادة امرأتين.
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 هـ: حق المرأة في تولي رئاسة الدولة
ولي منصب رئيس دولة إذا رغبت بذلك.من حق المرأة ت 8  .356** 0.000 

 0.000 **406. تستطيع المرأة أن تتولى مناصب قيادية ما عدا رئاسة الدولة. 2

 0.000 **432. تنص بعض الدساتير على أن رئاسة الدولة تكون للذكور فدط. 3

4 
ن تكو خصائص المرأة الفيزيولوجية والسيكولوجية تجعلها غير قادرة على أن 

 رئيسة دولة.
.554** 0.000 

 
 و: أسئلة عامة عن الدوانين والمواثيق أو العهود المعنية بحدوق المرأة:

 0.000 **310. التشريعات اإلسالمية ساعدت في خلق مجتمع ذكوري. 8

 0.000 **393. ال يمكن تطبيق الدوانين الغربية على المجتمعات اإلسالمية. 2

ل صحيح ساعد على التمييز ضد المرأة.عدم فهم اإلسالم بشك 3  .390** 0.000 

 0.000 **401. بعض العادات والتداليد المجتمعية ساعدت على التمييز ضد المرأة. 4

 0.000 **293. العالقة بين الرجل والمرأة في اإلسالم قائمة على التكامل وليس التفاضل. 5

6 
رجل والمرأة تدعو إلى االنفالت االتفاقيات والمعاهدات التي تطالب بمساواة ال

 0.000 **493. األخالقي.

7 
يجب إصدار وثيدة نابعة من ثدافتنا وهويتنا تُعنى بحدوق المرأة وواجباتها تلتزم 

 0.000 **292. بها جميع الدول العربية واإلسالمية

ا -
0.01)الرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  ≥α) 

ا -
0.05)وى داللة الرتباط دال إحصائياً عند مست ≥α) 
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 :صدق االتساق البنائي 
( أدناه معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاور 0.7بحيث يوضح الجدول رقم )

االستبانة مع الدرجة الكلية لفدرات االستبانة ككل، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى 
0.05داللة ) ≥αبر محاور االستبانة صادقة لما وضعت لدياسه. (. وبذلك تعت 

 

 ( يوضح معامل االرتباط بين كل محور من محاور االستبانة  7.1جدول رقم ) 

 المحور م
معامل 
 االرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

8 
 المحور األول: مظاهر التمييز ضد المرأة في الحدوق االجتماعية واألسرية 

 0.000 **454. مرأة.المساواة بين الرجل وال

2 
تابع المحور األول: مظاهر التمييز ضد المرأة في الحدوق االجتماعية 

 واألسرية
 والية وقوامة الرجل على المرأة

.375** 0.000 

3 
 المحور الثاني عن أشكال التمييز ضد المرأة في الحدوق االقتصادية والسياسة

 0.000 **364. حق المرأة في التملك.

4 
محور الثاني عن أشكال التمييز ضد المرأة في الحدوق االقتصادية تابع ال

 والسياسة
 حق المرأة في الميراث والشهادة أمام القضاء.

.304** 0.000 

5 
تابع المحور الثاني عن أشكال التمييز ضد المرأة في الحدوق االقتصادية 

 والسياسة
 حق المرأة في تولي رئاسة الدولة.

.328** 0.000 

6 
ور الثالث: عن قوانين المجتمع أو المواثيق أو العهود المعنية المح

 0.000 **406. بحقوق المرأة.

- *
0.01)االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة * ≥α) 

- *
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0.05)االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  ≥α) 
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 تحليل معامل الثبات ومعدالت االرتباطالمطلب الرابع: 

اإلجابة ستكون واحدة تدريباً لو تكرر تطبيدها على األشخاص ذاتهم في أوقات  ويكون للتأكد من أن
طريدة و مختلفة، لهذا أجريت خطوات الثبات على العينة األساسية للبحث متبعة طريدتين هما ألفا كرونباخ 

 التجزئة النصفية:
 (Cronbach’s Alpha)المسألة األولى: طريقة ألفا كرونباخ 

ريدة ألفا كرونباخ لدياس ثبات االستبانة كطريدة أولى لدياس الثبات، ويوضح ط الباحثةاستخدمت 
 ( أدناه أن معامالت الثبات مرتفعة.0.6الجدول رقم )

 يوضح معامل الثبات )طريقة ألفا كرونباخ( لالستبيان (7.9)جدول رقم 

 المحور م
عدد 

 الفقرات

  ألفا معامل
 كرونباخ

 معامل
 الثبات

8 
 اهر التمييز ضد المرأة في الحدوق االجتماعية واألسرية المحور األول: مظ

 0.827 0.685 7 المساواة بين الرجل والمرأة.

2 
 تابع المحور األول: مظاهر التمييز ضد المرأة في الحدوق االجتماعية واألسرية

 0.785 0.617 11 والية وقوامة الرجل على المرأة

3 
 رأة في الحدوق االقتصادية والسياسةالمحور الثاني عن أشكال التمييز ضد الم

 0.786 0619 5 حق المرأة في التملك.

4 
 تابع المحور الثاني عن أشكال التمييز ضد المرأة في الحدوق االقتصادية والسياسة

 0.748 0.56 4 والشهادة أمام القضاء. حق المرأة في الميراث

5 
 ياسةلحدوق االقتصادية والستابع المحور الثاني عن أشكال التمييز ضد المرأة في ا

 0.793 0.629 4 حق المرأة في تولي رئاسة الدولة.

6 
المحور الثالث: عن قوانين المجتمع أو المواثيق أو العهود المعنية بحقوق 

 المرأة.
7 0.644 0.802 

 0.919 0.845 38 الدرجة الكلية لالستبانة

 
( 0.685)( و 1.93)محصورة بين خ ألفا كرونبا معامل أن ( 0.6كشفت نتائج الجدول رقم )

ظهرت أكما وهذه قيمة مرتفعة أيضاً،   (0.845)الكلي مساوياً ألفا كرونباخ وهي قيم مرتفعة وجيدة ومعامل 
( 0.827( و )0.748) أن قيمة معامل الثبات وهو الجذر التربيعي لـ ألفا كرونباخ تتراوح ما بينالنتائج 
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. وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تستطيع (0.919ومعامل الثبات الكلي يساوي )
 الباحثة االعتماد على استجابات المبحوثين عليها في تحليل وتفسير الجداول اإلحصائية لالستبيان.

 Split – Half Coefficientالمسألة الثانية: طريقة التجزئة النصفية 
كل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لتم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل 

 Spearman)بُعد، وقد تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح 

– Brown Coefficient) = 2 رحسب المعادلة اآلتية: معامل الثبات

1+ر
حيث ر: معامل االرتباط،  

 هر النتائج.( يظ..0والجدول رقم ) 
 ( يبين معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لالستبانة7.4)جدول رقم 

 المحور م

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

(Sig.) 

1 
 المحور األول: مظاهر التمييز ضد المرأة في الحدوق االجتماعية واألسرية 

 0.000 04905 04540 7 اواة بين الرجل والمرأة.المس

2 

تابع المحور األول: مظاهر التمييز ضد المرأة في الحدوق االجتماعية 
 واألسرية

 والية وقوامة الرجل على المرأة
11 04150 04120 0.000 

3 

المحور الثاني عن أشكال التمييز ضد المرأة في الحدوق االقتصادية 
 والسياسة

 أة في التملك.حق المر     
5 0.741 0.856 0.000 

4 

تابع المحور الثاني عن أشكال التمييز ضد المرأة في الحدوق االقتصادية 
 والسياسة

 حق المرأة في الميراث والشهادة أمام القضاء.
4 0.484 0.652 0.000 

5 

تابع المحور الثاني عن أشكال التمييز ضد المرأة في الحدوق االقتصادية 
 والسياسة

 ق المرأة في تولي رئاسة الدولة.ح
4 0.627 0.771 0.000 
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6 
المحور الثالث: عن قوانين المجتمع أو المواثيق أو العهود المعنية 

 0.000 0.814 0.682 7 بحقوق المرأة.

ALL 38 0914 0.955 0.000 

 (النتائج في الجدول أعاله: أن قيمة معامل االرتباط المعدل )سبيرمان براون منويتبين 
(Spearman Brown)  مرتفع ودال إحصائياً، وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية التي تم توزيعها

على العينة األساسية تم التأكد من صدقها وثباتها، مما يجعلنا على ثدة تامة بصحة االستبانة، وصالحيتها 
 لتحليل النتائج.
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 المبحث الثاني:

 إجراءات الدراسة الميدانية 

 تنفيذ االستبيان على العينة المصنفة.المطلب األول: 

تم اعتماد االستبيان كوسيلة من وسائل جمع البيانات، ونوع االستبيان الذي تم تصميمه مدنن، قمت 
( استبيان لتوزيعها على المجتمع األصلي للعينة وهم طالب وطالبات الدراسات العليا في 855بطباعة )

( طالب وطالبة، حصلت الباحثة من هذه 855دكتوراه( والذي يبلغ عددهم )جامعة قطر )الماجستير وال
( من المجتمع %60( أي بنسبة )855( استبيان من المجتمع األصلي للعينة المكون )510العينة على )

األصلي وهذه نسبة يعتمد عليها في عملية اإلدخال والتحليل اإلحصائي خاصًة وأن االستجابات على 
ا باستخدام االستعانة بخبراء احصائيين إلدخال البيانات ومعالجته، ثم ت مستوفية للبيانات كاملةيان كاناالستب

( واستخراج الجداول والرسوم البيانية الالزمة لعملية SPSSحزمة البرامج اإلحصائية في العلوم االجتماعية )
 لجداول.الباحثة بمراجعة وتدقيق االتحليل اإلحصائي وتفسير البيانات، ثم قامت 

 التحليل اإلحصائي للبيانات وشرح الجداولالمطلب الثاني: 

 : البيانات األساسيةالفرع األول
بينت الجداول التالية كل ما يخص البيانات األساسية الهامة ألفراد العينة المدروسة، فالجدول رقم 

( والفئة %39( نسبة )26-30توزع أفراد العينة حسب العمر حيث سجلت الفئة العمرية )( أدناه يوضح 1)
( والفئة األخيرة %17.6فسجلت ) (36 – 40(، أما الفئة الثالثة )%42( سجلت )31-35العمرية )

 (.%1.4( بلغت نسبتها )45-41)

 

 

 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية1جدول رقم )
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  762 

 

. العمر1س  
 النسبة المئوية التكرار فئات العمر
30-26 199 39.0 

35 -31 214 42.0 

40 – 36 90 17.6 

45 - 41 7 1.4 

 100.0 510 المجموع
 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية1الشكل البياني رقم )

 
 

 

 

 

 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الجنس2جدول رقم )

. الجنس2س  

30-26
39%

35-31
42%

40–36
18%

45-41
1%

الفئات العمرية

30-26 35-31 40–36 45-41
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 النسبة المئوية التكرار الفئات
 32.9 168 ذكر

 67.1 342 انثى

 100.0 510 المجموع
 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الجنس2الشكل البياني رقم )

 
( أما %32.9( يبين توزع أفراد العينة حسب الجنس حيث بلغت نسبة الذكور )2الجدول رقم )

( وهذا أمر طبيعي في جامعة قطر ألن %67.1فتجاوزت ضعف نسبة الذكور حيث بلغت ) نسبة اإلناث
عفي عدد الذكور والفارق أيضاً يمكن إعادته إلى أن الذكور لديهم إمكانية عدد اإلناث في الجامعة يتجاوز ض

السفر إلى إلى الخارج لدراسة الماجستير والدكتوراه أكثر من اإلمكانيات المتاحة للفتاة بحكم العادات 
 والتداليد السائدة في المجتمع الدطري.

 

 

 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الجنسية3جدول رقم )

نسية. الج3س  

32.9

67.1

اجلنس

ذكر انثى
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 النسبة المئوية التكرار الفئات
 61.4 313 قطري

 38.6 197 غير قطري

 100.0 510 المجموع
 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الجنسية3الشكل البياني رقم )

 
 

( أن نسبة الدطريين تشكل ما يدارب ضعف نسبة غير الدطريين حيث وصلت 3يبين الجدول رقم )
( ويُفس ر ارتفاع نسبة الدطريين هو صعوبة تسجيل 38.6٪)الدطريين بلغت ( بينما نسبة غير ٪61.4إلى )

 غير الدطريين ألسباب مالية وأسباب إدارية.

 

 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية4جدول رقم )

. الحالة االجتماعية4س  

 النسبة المئوية التكرار الفئات

61.4

38.6

اجلنسية

قطري غير قطري
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  7.0 

 

 0.6 3 مطلق

 40.8 208 لم يسبق لك الزواج

 58.6 299 متزوج

 100.0 510 المجموع

 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية4الشكل البياني رقم )

 
( الحالة االجتماعية ألفراد العينة حيث بلغت نسبة العزاب الذين لم يسبق لهم 4يبين الجدول رقم )

شكل عام إلى تأخر سن الزواج وهذا التوزيع يشير ب( %58.6ونسبة المتزوجين بلغت )( %40.8الزواج )
وقد يكون مرده إكمال الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه(، والملفت للنظر أن نسبة المطلدين بلغت 

وهي نسبة ضعيفة جدًا تخالف اإلحصاءات التي تشير إلى ارتفاع معدالت الطالق المعلنة في ( 0.6%)
 اإلحصاءات الدطرية.

 

 

 عينة حسب الحالة الوظيفية( توزيع أفراد ال5جدول رقم )

. الحالة الوظيفية5س  

 النسبة المئوية التكرار الفئات
 28.4 145 ال أعمل

0.6

40.8

58.6

احلالة االجتماعية

مطلق لم يسبق لك الزواج متزوج
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 71.6 365 أعمل

 100.0 510 المجموع
 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الحالة الوظيفية5الشكل البياني رقم )

 
لغت نسبة الذين ال يعملون ب( يبين الحالة الوظيفية ألفراد العينة ويشير إلى أن 5الجدول رقم )

وهذا أمر طبيعي في المجتمع الدطري ألن غالبية ( %71.6بينما الذين يعملون بلغت نسبتهم )( 28.4%)
الدطريين الذين يتخرجون من الجامعة يحصلون على فرص عمل ألن الدولة في بعض األحيان تمنحهم على 

ة ر كاالبتعاث داخلياً من شركات ومؤسسات في دولحسابها فرص إكمال الماجستير والدكتوراه في جامعة قط
 قطر.

  

28.4

71.6

احلالة الوظيفية

��أعمل أعمل
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 ( توزيع أفراد العينة حسب الكلية6جدول رقم )

. الكلية6س  
 النسبة المئوية التكرار الفئات
 5.9 30 التربية

 30.0 153 اآلداب والعلوم

 25.3 129 الهندسة

 1.8 9 العلوم الصحية

 9.2 47 القانون

 0.0 0 الصيدلة

واالقتصاد االدارة  129 25.3 

الشريعة والدراسات 
 اإلسالمية

13 2.5 

 100.0 510 المجموع

 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الكلية6الشكل البياني رقم )

 
( وهذا التوزيع يتناسب مع حجم 8)ـ( يشير إلى توزع أفراد العينة حسب الكليات ال6الجدول رقم )
 الطالب في كل كلية.

5.9

30.0

25.3
1.8

9.2

25.3

2.5

الكلية

التربية ��داب والعلوم الهندسة

العلوم الصحية القانون ��دارة والقتصاد

الشريعة والدراسات ا���مية
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 أفراد العينة حسب نوع الدراسة العليا ( توزيع7جدول رقم )

. نوع الدراسة العليا7س  
 النسبة المئوية التكرار الفئات
 4.7 24 دكتوراه

 95.3 486 ماجستير

 100.0 510 المجموع
 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الكلية7الشكل البياني رقم )

 
أما نسبة طالب الماجستير ( %4.7( نسبة طالب الدكتوراه حيث بلغت )7يبين الجدول رقم )

وهذا عائد إلى أنه في السنتين األخيرتين تم فتح باب التسجيل في الماجستير في ( %95.3فدد بلغت )
 عدد كبير من البرامج الدراسية في جامعة قطر.

  

4.7

95.3

نوع الدراسة العليا

دكتوراه ماجستير

Univ
ers

iti 
Mala

ya



  7.9 

 

 : تحليل البيانات حسب المحاورالفرع الثاني

 

 . من حق المرأة أن تطالب بمساواتها بالرجل.8العبارة 
مقياسال  النسبة المئوية التكرار 

 27.6 141 موافق بشدة

 64.3 328 موافق

 8.0 41 محايد

 040 0 غير موافق

 040 0 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

( رأي أفراد العينة بعبارة من حق المراة أن تطالب بمساوتها بالرجل حيث نجد 2يبين الجدول رقم )

( وهي النسبة األعلى تلتها مباشرة نسبة الموافدين بشدة حيث %6..3رة بلغت )أن نسبة الموافدين على العبا

(. وهذا إن دل  يدل على أن العينة ليس لديها الوعي الكافي بمعنى المساواة، حيث إن %72.3سجلت )

 المساواة المتفدة عليها العينة مستحيلة ألنها مخالفة للفطرة البشرية التي فطرنا عليها الله عز وجل.
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9العبارة  ليست كل تفرقة على أساس الجنس تكون ضد المرأة. .  
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 37.5 191 موافق بشدة

 56.1 286 موافق

 6.3 32 محايد

 0.2 1 غير موافق

 040 0 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

 

 رقة على أساس الجنس تكون ضد المرأة؛( رأي أفراد العينة بعبارة ليست كل تف5يبين الجدول رقم )

( وهذه النسبة تؤكد على عدم التمييز %56.3حيث نجد أن نسبة الموافدين والموافدين بشدة قد بلغت )

 بين المراة والرجل على أساس الجنس وإنما النظر لها من خالل مفهوم النوع االجتماعي.
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10العبارة  العكس صحيح.. كل حق للمرأة يقابله واجب على الرجل و   
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 32.9 168 موافق بشدة

 58.0 296 موافق

 8.8 45 محايد

 0.2 1 غير موافق

 040 0 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

 

( رأي أفراد العينة بعبارة كل حق للمرأة يدابله واجب على الرجل والعكس 01يوضح الجدول رقم )

( وهذا مرتبط %51.5أن نسبة الموافدين والموافدين بشدة مرتفعة جداً حيث بلغت ) صحيح. حيث نجد 

بتأثير العامل الديني على أفراد المجتمع ألن الشريعة اإلسالمية تؤكد على هذا األمر من خالل النصوص 

 الدرآنية وأيضاً من خالل األحاديث النبوية الشريفة.

  

Univ
ers

iti 
Mala

ya



  7.2 

 

األدوار بين الرجل والمرأة بالعدل. . قسمت الشريعة اإلسالمية11العبارة   

 النسبة المئوية التكرار المقياس
 26.5 135 موافق بشدة

 36.5 186 موافق

 16.9 86 محايد

 13.7 70 غير موافق

 6.5 33 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

 

مرأة ر بين الرجل وال( رأي أفراد العينة بعبارة قسمت الشريعة اإلسالمية األدوا00يبين الجدول رقم )

( وبلغت نسبة %63.9( ونسبة الموافدين سجلت )%73.9بالعدل.حيث بلغت نسبة الموافدة بشدة )

( وهي نسبة مرتفعة قد يكون سببها عدم فهم السؤال وخاصة أن مفهوم الدور االجتماعي %03.5المحايدين)

اصد ب الثاني قد يعود لعدم فهم مدليس واضح عند الكثير من أفراد المجتمع حتى المتعلم منهم، والسب

الشريعة االسالمية بشكل جيد. ونالحظ في الجدول أن نسبة غير موافق وغير موافق بشدة مرتفعة نوعًا ما 

( ونعتدد أن السبب في ذلك يعود إلى نفس األسباب التي ذكرناها في تحليل %71.7حيث بلغت )

 الجدول.
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12العبارة  المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.. المساواة تعني العدل بين   
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 3245 166 موافق بشدة

 4048 205 موافق

 140 46 محايد

 8345 69 غير موافق

 449 24 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

 

حدوق والرجل في ال ( رأي أفراد العينة بعبارة المساواة تعني العدل بين المرأة07يبين الجدول رقم )

( وهي نسبة معتبرة. بينما بلغت %27.3والواجبات. حيث نحد أن نسبة الموافدة والموافدة بشدة بلغت )

( وهي نسبة ال بأس بها وقد يكون مرد ذلك إلى عدم %77.9نسبة غير الموافدين وغير الموافدين بشدة )

يق. لعدم فهم مداصد الشريعة االسالمية بشكل دق فهم أفراد العينة لمفهوم المساواة والعدالة بشكل دقيق أو

  ( وهي نسبة عالية ويعود ذلك إلى نفس األسباب التي ذكرناها.%5.1ونسبة المحايدين بلغت )
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 . هناك أعمال تستطيع المرأة القيام بها وال يستطيع الرجل القيام بها.13العبارة 
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 37.3 190 موافق بشدة

 48.8 249 موافق

 8.4 43 محايد

 4.1 21 غير موافق

 1.4 7 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع
 

( رأي أفراد العينة بعبارة هناك أعمال تستطيع المرأة الديام بها وال يستطيع 06يبين الجدول رقم )

نسبة مرتفعة وارتفاع هذه ( وهي %29.0الرجل الديام بها. حيث بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة )

النسبة مرتبط بالواقع االجتماعي الذي يؤكد ذلك. ونالحظ في الجدول نسبة غير الموافدين وغير الموافدين 

وهي نسبة ضعيفة جدًا مما يؤكد ما ذكرناه في تحليل الجدول. لكن من الملفت  (%9.9بشدة بلغت )

( وقد يكون مرد ذلك إلى أن بعض أفراد %..2ت )للنظر في الجدول هو ارتفاع نسبة المحايدين حيث بلغ

 العينة ال يرغبون بالتعبير عن آراهم بشكل دقيق وإنما يتركون إجاباتهم فيها نوع من الضبابية.
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 .  التمايز واالختالف بين خصائص المرأة والرجل هي طبيعة بشرية فطرها الله في عباده.14العبارة 
 النسبة المئوية التكرار المدياس

 32.9 168 موافق بشدة

 56.9 290 موافق

 5.9 30 محايد

 3.7 19 غير موافق

 0.6 3 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

 

( رأي أفراد العينة بعبارة التمايز واالختالف بين خصائص المرأة والرجل هي .0يبين الجدول رقم )

ة جداً وبلغت افدين والموافدين بشدة كانت مرتفعطبيعة بشرية فطرها الله في عباده. حيث نجد أن نسبة المو 

(وارتفاع هذه النسبة مرده إلى أن هذا التمايز واالختالف بين المرأة والرجل أمر مسلم به في االسالم 25.2%)

وأكدته النصوص الدرآنية. ونجد في الجدول أن نسبة غير الموافدين وغير الموافدين بشدة ضعيفة جداً حيث 

( وهي أيضاً نسبة غير مرتفعة لكنها تشير إلى أن بعض %9.5بلغت نسبة المحايدين )(. و %6..بلغت )

 األفراد في المجتمع متأثر ببعض األفكار العلمانية الناجمة عن الغزو الثدافي لمجتمعاتنا.
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 . والية الرجل على المرأة تعد حماية ورعاية لها.15العبارة 
 النسبة المئوية التكرار المقياس

ق بشدةمواف  144 28.2 

 47.6 243 موافق

 7.6 39 محايد

 10.2 52 غير موافق

 6.3 32 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة والية الرجل على المرأة تعد حماية ورعاية لها. حيث 09الجدول رقم )

عتبرة ومرد ذلك إلى أن الكثير من أفراد وهي نسبة م) %29.2 (بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة

المجتمع ما زال متمسكاً بدينه ويعتبر بأن االسالم أنصف المرأة والرجل على حد سواء. ونجد أن نسبة غير 

( وهي برأينا نسبة مرتفعة ألن بعض أفراد المجتمع تأثر %03.9الموافدين وغير الموافدين بشدة بلغت )

ن من الغرب والذي ال يعتبر بأن والية الرجل على المرأة يعتبر حماية لها والكثير م بالفكر العلماني الدادم إلينا

االتفاقيات الدولية والدوانين تشير إلى ذلك ومنها اتفاقية السيداو. ونالحظ أن نسبة المحايدين بلغت 

يحبون البداء على و  (وهذه يعود إلى أن بعض أفراد المجتمع ال يرغب بالتعبير عن رأيه سلباً أم ايجاباً 2.3%)

 الحياد ظناً منهم بأن ذلك أفضل بالنسبة لهم ويشكل لهم حماية في حياتهم.
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 . القوامة تقييد لحرية المرأة وانتقاص من قدرها.16العبارة 
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 24.3 124 موافق بشدة

 29.2 149 موافق

 4.7 24 محايد

 29.8 152 غير موافق

موافق بشدةغير   61 12.0 

 100.0 510 المجموع

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة الدوامة تدييد لحرية المرأة وانتداص من قدرها. حيث نجد 03الجدول رقم )

( وهي نسبة مرتفعة وملفتة للنظر ونعتدد أن ارتفاعها يعود %96.6أن نسبة الموافدين والموافدين بشدة بلغت )

ي ة من قبل بعض أفراد العينة لضعف الثدافة الدينية والتأثر باألفكار الدادمة إلينا من الغرب التلسبب عدم فهم العبار 

تتحدث عن تحرر المرأة والمساواة والتمييز ما بين المرأة والرجل إلخ من هذه األفكار والتي أصبحت بمثابة الموضة 

ين بشدة دول أن نسبة غير الموافدين وغير الموافدالتي يتحدث بها الناس دون دراية حديدية لمداصدها.  ويبين الج

( وهي نسبة جيدة تشير إلى أن بعض أفراد المجتمع ما زال لديهم تمسك بدينهم االسالمي %0.2.قد بلغت )

( وسبب %2..الحنيف ولم يتأثروا باألفكار العلمانية التي تحدثنا عنها. ونجد في الجدول أن نسبة الحياد بلغت )

 لى نفس األسباب التي ذكرناها في تحليلينا للجداول السابدة.الحياد يعود إ
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 . قوامة الرجل ال تلغي شخصية المرأة وال حقوقها.17العبارة 

 النسبة المئوية التكرار المقياس
 31.2 159 موافق بشدة

 46.3 236 موافق

 10.2 52 محايد

 7.8 40 غير موافق

 4.5 23 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

 
( يبين رأي أفراد العينة بعبارة قوامة الرجل ال تلغي شخصية المرأة وال حدوقها. 02الجدول رقم )

( وهي نسبة معتبرة تؤكد الفهم الصحيح %22.9حيث نجد أن نسبة الموافدين والموافدين بشدة بلغت )

وغير  جد نسبة غير الموافدينلدى عدد كبير من أفراد المجتمع لتعاليم الدين االسالمي والتمسك به. ون

( ومرد ذلك قد يعود لعدم فهم العبارة أو أنهم تأثروا بالفكر العلماني الذي %07.6الموافدين بشدة بلغت )

( وهذا مرده لنفس %01.7) تحدثنا عنه سابداً. ونالحظ في الجدول ارتفاع نسبة المحايدين حيث بلغت

 ابدة.األسباب التي ذكرناها في تحليل الجداول الس
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 . والية الرجل على المرأة هي والية مجتمعية دينية.18العبارة 
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 36.9 188 موافق بشدة

 41.8 213 موافق

 21.4 109 محايد

 040 0 غير موافق

 040 0 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

والية الرجل على المرأة هي والية مجتمعية دينية. ( يبين رأي أفراد العينة بعبارة 02الجدول رقم )

( وهي نسبة معتبرة تعود إلى فهم الكثير %22.2حيث نجد أن نسبة الموافدين والموافدين بشدة قد بلغت )

من أفراد المجتمع بتعليم الدين االسالمي الحنيف والتمسك به. والمفلت للنظر في الجدول هو ارتفاع نسبة 

( ومرد ذلك إما لعدم فهم العبارة أو إلى الرغبة دائما في الوقوف على %..70)المحايدين حيث بلغت

الحياد ظناً منهم بأن ذلك أسلم ألسلوب حياتهم. ونالحظ في الجدول أنه لم تسجل أي نسبة لغير الموافدين 

 وغير الموافدين بشدة.
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 . ال يجب أن تعطى القوامة للرجل السفيه أو المنحرف.19العبارة 
قياسالم  النسبة المئوية التكرار 

 32.0 163 موافق بشدة

 61.2 312 موافق

 6.9 35 محايد

 040 0 غير موافق

 040 0 غير موافق بشدة

 80040 580 المجموع

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة ال يجب أن تعطى الدوامة للرجل السفيه أو المنحرف. 05الجدول رقم )

( وهي نسبة مرتفعة جداً وهي تتماشى مع %56.7والموافدين بشدة بلغت ) حيث نجد أن نسبة الموافدين

المنطق الديني واالجتماعي الموجود في مجتمعاتنا االسالمية. ونجد في الجدول أن نسبة الحياد بلغت 

( ويعود ذلك إلى نفس األسباب التي ذكرناها في تحليلنا للجداول السابدة. ولم تسجل أي نسبة 3.5%)

 وافدين وغير الموافدين بشدة في الجدول.لغير الم
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 . موافقة ولي أمر الفتاة يعد شرطا  من شروط إتمام الزواج.20العبارة 
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 29.8 152 موافق بشدة

 48.8 249 موافق

 5.9 30 محايد

 10.2 52 غير موافق

 5.3 27 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

 

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة موافدة ولي أمر الفتاة يعد شرطًا من شروط إتمام 71ول رقم )الجد

( وهي نسبة معتبرة ومردها إلى أن %22.3الزواج. حيث نجد أن نسبة الموافدين والموافدين بشدة بلغت )

أن نسبة غير  في الجدول الكثير من أفراد المجتمع ما زالوا متمسكين بتعاليم دينهم االسالمي الحنيف. ونجد

( ونعتبرها بأنها مرتفعة ألن موافدة ولي أمر الفتاة يعتبر شرط %09.9الموافدين وغير الموافدين بشدة بلغت )

من شروط الزواج أمر مسلم به في االسالم لكن كما ذكرنا سابدًا بأن بعض أفراد المجتمع تأثروا بالفكر 

 ظناً  منهم بأن تلك األفكار هي التي تحدق العدالة والمساواة ما بين العلماني ومشوا في ركب األفكار الغربية

( وتعود لنفس األسباب التي ذكرناها في تحليلنا %9.5المرأة والرجل. وسجلت نسبة الحياد في الجدول )

 للجداول السابدة.
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. تعتبر قوامة الرجل على المرأة شكل من أشكال الرعاية اإلشراف.21العبارة   
اسالمقي  النسبة المئوية التكرار 

 30.8 157 موافق بشدة

 50.6 258 أوافق

 9.2 47 محايد

 5.7 29 غير موافق

 3.7 19 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة تعتبر قوامة الرجل على المرأة شكل من أشكال الرعاية 70الجدول رقم )

( وهي نسبة مرتفعة مردها إلى %20.2ة الموافدين والموافدين بشدة قد بلغت )واإلشراف.حيث نجد أن نسب

فهم الكثير من أبناء المجتمع لتعاليم الدين االسالمي الحنيف والتمسك به. ونجد أن نسبة غير الموافدين 

 ( وهي نسبة ضعيفة وتعود لنفس األسباب التي ذكرناها في تحليلنا%..5وغير الموافدين بشدة بلغت )

  ( وأيضاً تعود لنفس األسباب التي ذكرناها سابداً.%5.79للجداول السابدة. ونسبة الحياد بلغت )
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 . من صور القوامة هي اإلنفاق وهو واجب على الرجل وحق للمرأة.22العبارة 
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 35.9 183 موافق بشدة

 59.4 303 موافق

 4.3 22 محايد

 0.2 1 غير موافق

 0.2 1 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة من صور الدوامة هي اإلنفاق وهو واجب على الرجل 77الجدول رقم )

( وهي نسبة عالية جداً وهي تجسد %59.6وحق للمرأة. حيث سجلت نسبة الموافدين والموافدين بشدة )

( وتعود لنفس األسباب آنفة الذكر %6..الحنيف. وبلغت نسبة الحياد )التمسك بتعاليم الدين االسالمي 

في الجداول السابدة. ونسبة غير الموافدين وغير الموافدين بشدة شبه معدومة في الجدول حيث سجلت 

 (.%..1فدط )
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 . إذا تولت المرأة اإلنفاق الكامل على األسرة ال تصبح القوامة للرجل.23العبارة 

اسالمقي  النسبة المئوية التكرار 
 30.2 154 موافق بشدة

 19.6 100 موافق

 26.3 134 محايد

 9.8 50 غير موافق

 14.1 72 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

 

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة إذا تولت المرأة اإلنفاق الكامل على األسرة ال تصبح 76الجدول رقم )

( وهي نسبة برأينا تعتبر ضعيفة وقد %5.2.بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة )الدوامة للرجل. حيث 

يكون سبب ذلك عدم فهم العبارة من قبل أفراد العينة بشكل صحيح. ويؤكد ذلك إرتفاع نسبة الحياد في 

( وجميع %76.5( ونسبة غير الموافدين وغير الموافدين بشدة بلغت )%73.6الجدول حيث بلغت )

 السابدة برأينا تشير إلى عدم فهم النصوص الشرعية المتعلدة بهذة المسألة بشكل دقيق.  النسب
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 . ال يجوز إجبار المرأة على الزواج من أي شخص بأي حال من األحوال.24العبارة 
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 51.2 261 موافق بشدة

 43.3 221 موافق

 5.5 28 محايد

قغير مواف  0 040 

 040 0 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة ال يجوز إجبار المرأة على الزواج من أي شخص بأي .7الجدول رقم )

( وهي نسبة مرتفعة جداً وتتوافق %9..5حال من األحوال.حيث بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة )

( وتعود هذه النسبة لنفس %9.9ي الحنيف. وبلغت نسبة الحياد في الجدول )مع تعاليم الدين االسالم

 األسباب التي ذكرناها سابداً. ولم تسجل في الجدول أي نسبة لغير الموافدين وغير الموافدين بشدة.

  

Univ
ers

iti 
Mala

ya



  737 

 

. إلغاء والية وقوامة الرجل على المرأة يخالف ما جاء في النصوص الشرعية.25العبارة   

رالتكرا المقياس  النسبة المئوية 
 50.0 255 موافق بشدة

 44.5 227 موافق

 5.5 28 محايد

 040 0 غير موافق

 040 0 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة إلغاء والية وقوامة الرجل على المرأة يخالف ما جاء في 79الجدول رقم )

( وتعتبر نسبة مرتفعة جداً وهي %9..5لموافدين والموافدين بشدة بلغت )النصوص الشرعية.حيث نجد أن نسبة ا

( وتعود لنفس االسباب أنفة الذكر. ولم %9.9تتماشى مع تعاليم الدين االسالمي الحنيف. ونسبة الحياد بلغت )

 تسجل أي نسبة لغير الموافدين وغير الموافدين بشدة.
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سواء كانت فقيرة أو غنية.. حق اإلنفاق على المرأة قائم 26العبارة   
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 25.7 131 موافق بشدة

 46.1 235 موافق

 10.0 51 محايد

 15.9 81 غير موافق

 2.4 12 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

ة أو غنية.حيث ر ( يبين رأي أفراد العينة بعبارة حق اإلنفاق على المرأة قائم سواء كانت فدي73الجدول رقم )

( وتعتبر نسبة مرتفعة وهي تتماشى مع تعاليم الدين %20.2نجد أن نسبة الموافدين والموافدين بشدة بلغت )

وتعود لنفس االسباب آنفة الذكر. وبلغت نسبة لغير الموافدين  %01.1االسالمي الحنيف. ونسبة الحياد بلغت 

ابداً التأثر بالفكر الغربي واالبتعاد عن تعاليم الدين اإلسالمي ( ومردها كما ذكرنا س%02.6وغير الموافدين بشدة )

 الحنيف.
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. جعل اإلسالم للمرأة األهلية التامة في التكسب والتملك كالرجل.27العبارة   

 النسبة المئوية التكرار المقياس
 34.3 175 موافق بشدة

 49.0 250 موافق

 8.6 44 محايد

 6.9 35 غير موافق

بشدةغير موافق   6 1.2 

 100.0 510 المجموع

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة جعل اإلسالم للمرأة األهلية التامة في التكسب والتملك  72الجدول رقم )

( وتعتبر نسبة مرتفعة وهي تتماشى مع تعاليم الدين %26.6كالرجل.حيث نجد أن نسبة الموافدين والموافدين بشدة بلغت )

وتعود لنفس االسباب آنفة الذكر. وبلغت نسبة لغير الموافدين وغير الموافدين  %2.0بة الحياد بلغت االسالمي الحنيف. ونس

 وهي نسبة ضعيفة ومردها كما ذكرنا سابداً التأثر بالفكر الغربي واالبتعاد عن تعاليم الدين االسالمي الحنيف. (%2.6بشدة )
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أو يتصرف فيه إال برضاها.. ال يحل للرجل أن يأخذ من مال المرأة 22العبارة   

 النسبة المئوية التكرار المقياس
 43.1 220 موافق بشدة

 55.1 281 موافق

 1.8 9 محايد

 040 0 غير موافق

 040 0 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة ال يحل للرجل أن يأخذ من مال المرأة أو يتصرف 72الجدول رقم )

( وهي نسبة مرتفعة جداً. %52.7يه إال برضاها.حيث نجد أن نسبة الموافدين والموافدين بشدة بلغت )ف

مردها إلى فهم الكثير من أبناء المجتمع لتعاليم الدين االسالمي الحنيف والتمسك به. ونسبة الحياد بلغت 

 موافدين بشدة.( وهي نسبة ضعيفة جداً. ولم تسجل أي نسبة لغير الموافدين وغير ال0.2%)

  

Univ
ers

iti 
Mala

ya



  733 

 

. من حق المرأة أن تحتفظ بممتلكاتها وأموالها وتتصرف فيها حيث شاءت.22العبارة   
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 46.7 238 موافق بشدة

 48.4 247 موافق

 3.7 19 محايد

 1.2 6 غير موافق

 040 0 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

رأي أفراد العينة بعبارة من حق المرأة أن تحتفظ بممتلكاتها وأموالها وتتصرف فيها ( يبين 75الجدول رقم )

( وهي نسبة مرتفعة جداً. مردها إلى فهم %59.7حيث حيث نجد أن نسبة الموافدين والموافدين بشدة بلغت )

( وهي نسبة %6.2) الكثير من أبناء المجتمع لتعاليم الدين االسالمي الحنيف والتمسك به. ونسبة الحياد بلغت

 ( وهي نسبة ضعيفة جداً.%0.7ضعيفة جداً. وبلغت نسبة غير الموافدين وغير الموافدين بشدة )
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. المهر والصداق حق مالي للمرأة، ليس ألي أحد حق في أن ينتزعه منها أو يشاركها به.33العبارة   

 النسبة المئوية التكرار المقياس
 44.7 228 موافق بشدة

 50.6 258 موافق

 3.5 18 محايد

 0.6 3 غير موافق

 0.6 3 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة المهر والصداق حق مالي للمرأة، ليس ألي أحد حق في 61الجدول رقم )

( وهي نسبة %59.0أن ينتزعه منها أو يشاركها به. حيث حيث نجد أن نسبة الموافدين والموافدين بشدة بلغت )

مرتفعة جداً. مردها إلى فهم الكثير من أبناء المجتمع لتعاليم الدين االسالمي الحنيف والتمسك به. ونسبة الحياد 

( وهي نسبة %0.7( وهي نسبة ضعيفة جداً. وبلغت نسبة غير الموافدين وغير الموافدين بشدة )%6.9بلغت )

 ضعيفة جداً.
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ف ميراث الرجل، لعدم تكليفها شرعا  باإلنفاق.. ترث المرأة نص31العبارة   
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 27.5 140 موافق بشدة

 38.4 196 موافق

 11.0 56 محايد

 10.2 52 غير موافق

 12.9 66 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع
 

ها شرعاً ث الرجل، لعدم تكليف( يبين رأي أفراد العينة بعبارة ترث المرأة نصف ميرا60الجدول رقم )

( وهي نسبة معتبرة وقد يكون سبب ذلك %39.5باإلنفاق.حيث بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة )

عدم فهم العبارة من قبل أفراد العينة بشكل صحيح أو للتأثر باالفكار الغربية البعيدة عن تعاليم الدين االسالمي 

( ومردها إلى أن بعض أفراد المجتمع يرغبون بالبداء %00.1دول )الحنيف. وبلغت نسبة الحياد في الج

على الحياد ظنًا منهم بان هذا أفضل ألسلوب حياتهم. ونسبة غير الموافدين وغير الموافدين بشدة بلغت 

( وهي نسبة غير مرتفعة. وجميع النسب السابدة برأينا تشير إلى عدم فهم النصوص الشرعية 76.0%)

 لمسألة بشكل دقيق.المتعلدة بهذة ا
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. يتساوى ويزيد ميراث المرأة عن الرجل في بعض الحاالت وهذا من العدالة الشرعية.32العبارة   
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 6.3 32 موافق بشدة

 18.4 94 موافق

 15.9 81 محايد

 53.1 271 غير موافق

 6.3 32 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

 

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة يتساوى ويزيد ميراث المرأة عن الرجل في بعض الحاالت 67دول رقم )الج

( وهي نسبة بسيطة وقد يكون %2..7وهذا من العدالة الشرعية.حيث بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة )

تعاليم الدين  فكار الغربية البعيدة عنسبب ذلك عدم فهم العبارة من قبل أفراد العينة بشكل صحيح أو للتأثر باال

( وهي نسبة مرتفعة ومردها إلى أن بعض أفراد %09.5االسالمي الحنيف. وبلغت نسبة الحياد في الجدول )

المجتمع يرغبون بالبداء على الحياد ظناً منهم بان هذا أفضل ألسلوب حياتهم. ونسبة غير الموافدين وغير الموافدين 

هي نسبة مرتفعة. وجميع النسب السابدة برأينا تشير إلى عدم فهم النصوص الشرعية ( و %..95بشدة بلغت )

 المتعلدة بهذة المسألة بشكل دقيق. 
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. من حق المرأة تولي منصب رئيس دولة إذا رغبت بذلك.33العبارة   
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 38.6 197 موافق بشدة

 42.2 215 موافق

 9.6 49 محايد

 7.8 40 غير موافق

 1.8 9 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة من حق المرأة تولي منصب رئيس دولة إذا رغبت بذلك.حيث 66الجدول رقم )

( %5.3وبلغت نسبة الحياد في الجدول ) معتبرة.( وهي نسبة %21.2بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة )

ا إلى أن بعض أفراد المجتمع يرغبون بالبداء على الحياد ظنًا منهم بأن هذا أفضل ألسلوب حياتهم. ونسبة ومرده

 ( وهي نسبة ضعيفة.%5.3غير الموافدين وغير الموافدين بشدة بلغت )
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. تستطيع المرأة أن تتولى مناصب قيادية ما عدا رئاسة الدولة.34العبارة   
مئويةالنسبة ال التكرار المقياس  

 20.6 105 موافق بشدة

 35.7 182 موافق

 5.1 26 محايد

 21.6 110 غير موافق

 17.1 87 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة تستطيع المرأة أن تتولى مناصب قيادية ما عدا رئاسة .6الجدول رقم )

( وهي نسبة جيدة وقد يكون سبب ذلك %93.6بشدة ) الدولة.حيث بلغت نسبة الموافدين والموافدين

اعتداد البعض بان المرأة عندما تتولى مناصب قيادية تكون قد حددت حريتها.وبلغت نسبة الحياد في الجدول 

( ومردها إلى أن بعض أفراد المجتمع يرغبون بالبداء على الحياد ظناً منهم بان هذا أفضل ألسلوب 9.0%)

( وهي نسبة مرتفعة. وقد يكون مرد %2.3.لموافدين وغير الموافدين بشدة بلغت )حياتهم. ونسبة غير ا

 ذلك إلى العادات والتداليد التي تؤثر على آراء أفراد المجتمع.
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. تنص بعض الدساتير على أن رئاسة الدولة تكون للذكور فقط.35العبارة   

 النسبة المئوية التكرار المقياس
 11.6 59 موافق بشدة

فقموا  68 13.3 

 14.1 72 محايد

 44.5 227 غير موافق

 16.5 84 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة تنص بعض الدساتير على أن رئاسة الدولة تكون 69الجدول رقم )

ت نسبة ( وهي نسبة ضعيفة. وبلغ%3..7للذكور فدط.حيث بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة )

( ومردها إلى أن بعض أفراد المجتمع يرغبون بالبداء على الحياد ظناً منهم بان %0..0الحياد في الجدول )

( وهي نسبة مرتفعة. %30.1هذا أفضل ألسلوب حياتهم. ونسبة غير الموافدين وغير الموافدين بشدة بلغت )

دساتير ال يعرفون أفراد المجتمع نصوص ال وجميع النسب في الجدول قد تشير إلى أن افراد المجتمع المدروس

  بشكل جيد.
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. خصائص المرأة الفيزيولوجية والسيكولوجية تجعلها غير قادرة على أن تكون رئيسة دولة.36العبارة   
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 22.5 115 موافق بشدة

 19.2 98 موافق

 9.4 48 محايد

 35.9 183 غير موافق

بشدةغير موافق   66 12.9 

 100.0 510 المجموع

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة خصائص المرأة الفيزيولوجية والسيكولوجية تجعلها غير قادرة 63الجدول رقم )

(. %..5( وبلغت نسبة الحياد )%0.2.على أن تكون رئيسة دولة. حيث بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة )

( وجميع النسب في الجدول تشير إلى عدم فهم %92.2غير الموافدين بشدة فدد بلغت )أما نسبة غير الموافدين و 

 العبارة.
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. شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل واحد في قضايا محددة فقط.37العبارة   
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 18.8 96 موافق بشدة

 16.3 83 موافق

 13.5 69 محايد

 33.7 172 غير موافق

 17.5 89 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة شهادة امرأتين مدابل شهادة رجل واحد في قضايا محددة 62الجدول رقم )

( وهذه النسبة ليست مرتفعة إال أنها تشير إلى أن %69.0فدط.حيث بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة )

( وهي %06.9رفون النصوص الشرعية التي تتحدث عن هذه الدضية. وبلغت نسبة الحياد )بعض أفراد المجتمع يع

نسبة ال بأس بها وقد يكون سبب ذلك إما تفضيل البداء على الحياد أو عدم معرفة النصوص الشرعية التي توضح 

معتبرة وقد يكون سببها ( وهي نسبة %90.7هذه الدضية. أما نسبة غير الموافدين وغير الموافدين بشدة فدد بلغت )

 عدم معرفة النصوص الشرعية التي توضح هذه الدضية.
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. هناك فروقا  حقيقية بين الرجل والمرأة في المجال الذهني لذلك تعتبر شهادة الرجل مقابل 32العبارة 
 شهادة امرأتين.

 النسبة المئوية التكرار المقياس
 14.9 76 موافق بشدة

 10.8 55 موافق

 8.2 42 محايد

 43.3 221 غير موافق

 22.7 116 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة هناك فروقًا حديدية بين الرجل والمرأة في المجال الذهني 62الجدول رقم )

( وهذه %79.2لذلك تعتبر شهادة الرجل مدابل شهادة امرأتين.حيث بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة )

( وقد يكون سبب ذلك تفضيل البداء على الحياد. أما نسبة غير %2.7النسبة ليست مرتفعة. وبلغت نسبة الحياد )

( وهي نسبة معتبرة وقد يكون سببها الدناعة بأنه ال يوجد فرق %23.1الموافدين وغير الموافدين بشدة فدد بلغت )

 األقرب إلى المنطق.بين الرجل والمرأة في المجال الذهني وهذا هو 
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. التشريعات اإلسالمية ساعدت في خلق مجتمع ذكوري.32 العبارة  
 النسبة المئوية التكرار المقياس

 33.1 169 موافق بشدة

 42.0 214 موافق

 11.0 56 محايد

 11.6 59 غير موافق

 2.4 12 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

 

العينة بعبارة التشريعات اإلسالمية ساعدت في خلق مجتمع ذكوري.  ( يبين رأي أفراد65الجدول رقم )

(. %00.1( وهذه النسبة مرتفعة. وبلغت نسبة الحياد )%29.0حيث بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة )

( وهي نسبة ضعيفة وجميع النسب في الجدول %1..0أما نسبة غير الموافدين وغير الموافدين بشدة فدد بلغت )

 .ر على فهم السؤال وعدم فهم مداصد الشريعة االسالمية بشكل جيدتشي
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. ال يمكن تطبيق القوانين الغربية على المجتمعات اإلسالمية.43 العبارة  

 النسبة المئوية التكرار المقياس
 42.2 215 موافق بشدة

 42.4 216 موافق

 13.7 70 محايد

 1.6 8 غير موافق

 0.2 1 غير موافق بشدة

مجموعال  510 100.0 

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة ال يمكن تطبيق الدوانين الغربية على المجتمعات اإلسالمية. 1.الجدول رقم )

( وهذه النسبة مرتفعة ومرد ذلك إلى تمسك الكثير من أفراد %29.3حيث بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة )

( %06.2ورفض الفكر العلماني المدمر للمجتمع. وبلغت نسبة الحياد ) المجتمع بتعاليم الدين االسالمي الحنيف

وهذه نسبة مرتفعة وسببها الدناعة بالبداء على الحياد ألن بعض أفراد المجتمع يعتبرون أن هذا الحياد أفضل أسلوب 

 .( وهي نسبة ضعيفة جداً %0.2لحياتهم. أما نسبة غير الموافدين وغير الموافدين بشدة فدد بلغت )
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. عدم فهم اإلسالم بشكل صحيح ساعد على التمييز ضد المرأة.41 العبارة  

 النسبة المئوية التكرار المقياس
 38.8 198 موافق بشدة

 47.8 244 موافق

 10.2 52 محايد

 2.5 13 غير موافق

 0.6 3 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

 

ارة عدم فهم اإلسالم بشكل صحيح ساعد على التمييز ( يبين رأي أفراد العينة بعب0.الجدول رقم )

( وهذه النسبة مرتفعة جداً وهذا يتماشى %23.3ضد المرأة.حيث بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة )

مع الواقع ألن الكثير من أفراد المجتمع ال يعرفون بدقة تعاليم الدين االسالمي الحنيف. وبلغت نسبة الحياد 

سبة مرتفعة وسببها الدناعة بالبداء على الحياد ألن بعض أفراد المجتمع يعتبرون أن هذا ( وهذه ن01.7%)

( وهي نسبة %6.0الحياد أفضل أسلوب لحياتهم. أما نسبة غير الموافدين وغير الموافدين بشدة فدد بلغت )

 ضعيفة جداً.
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المرأة.. بعض العادات والتقاليد المجتمعية ساعدت على التمييز ضد 42 العبارة  

 النسبة المئوية التكرار المقياس
 25.3 129 موافق بشدة

 37.3 190 موافق

 9.0 46 محايد

 25.7 131 غير موافق

 2.7 14 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع
 

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة بعض العادات والتداليد المجتمعية ساعدت على 7.الجدول رقم )

( وهذه النسبة مرتفعة وهي تتماشى %37.3رأة.حيث بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة )التمييز ضد الم

مع الواقع ألن بعض العادات والتداليد فعاًل تساعد على عملية التميز ما بين المرأة والرجل.  وبلغت نسبة 

مع يعتبرون أن راد المجت( وهذه نسبة مرتفعة وسببها الدناعة بالبداء على الحياد ألن بعض أف%5.1الحياد )

( %..72هذا الحياد أفضل أسلوب لحياتهم. أما نسبة غير الموافدين وغير الموافدين بشدة فدد بلغت )

وهي نسبة ال بأس بها وسببها أن بعض أفراد المجتمع ال ينصاع للعادات والتداليد ويلتزم بتعاليم الدين 

 االسالمي الحنيف.
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جل والمرأة في اإلسالم قائمة على التكامل وليس التفاضل.. العالقة بين الر 43 العبارة  

 النسبة المئوية التكرار المقياس
 32.9 168 موافق بشدة

 52.2 266 موافق

 8.4 43 محايد

 6.1 31 غير موافق

 0.4 2 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع
 

ى لرجل والمرأة في اإلسالم قائمة عل( يبين رأي أفراد العينة بعبارة العالقة بين ا6.الجدول رقم )

( وهذه النسبة مرتفعة جداً %29.5بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة ) ثالتفاضل. حيالتكامل وليس 

ومردها أن الكثير من أفراد المجتمع يعلمون بشكل عام أن االسالم لم يفاضل بين المرأة والرجل، بل على 

( وسببها الدناعة بالبداء على %..2ية المجتمع.  وبلغت نسبة الحياد )العكس جعل العدالة بينهما أساس بن

الحياد ألن بعض أفراد المجتمع يعتبرون أن هذا الحياد أفضل أسلوب لحياتهم. أما نسبة غير الموافدين وغير 

 ( وهي نسبة ضعيفة.%3.9الموافدين بشدة فدد بلغت )
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ب بمساواة الرجل والمرأة تدعو إلى االنفالت األخالقي.. االتفاقيات والمعاهدات التي تطال44 العبارة  

 النسبة المئوية التكرار المقياس
 24.3 124 موافق بشدة

 26.5 135 موافق

 17.6 90 محايد

 28.2 144 غير موافق

 3.3 17 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

لرجل المعاهدات التي تطالب بمساواة ا( يبين رأي أفراد العينة بعبارة االتفاقيات و ..الجدول رقم )

( وهذه النسبة %92.1بلغت نسبة الموافدين والموافدين بشدة ) ثاألخالقي. حيوالمرأة تدعو إلى االنفالت 

( وسببها الدناعة بالبداء على الحياد ألن بعض أفراد المجتمع يعتبرون %02.3مرتفعة. وبلغت نسبة الحياد )

ياتهم وأيضاً عدم معرفة هذه االتفاقيات والمعاهدات الدولية. أما نسبة غير أن هذا الحياد أفضل أسلوب لح

( وجميع النسب في الجدول تشير إلى أن هناك عدم %60.9الموافدين وغير الموافدين بشدة فدد بلغت )

 معرفة باالتفاقيات والمعاهدات الدولية ومن الممكن أن البعض لم يسمع بها نهائياً. 
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ب إصدار وثيقة نابعة من ثقافتنا وهويتنا تُعنى بحقوق المرأة وواجباتها تلتزم بها جميع الدول . يج45 العبارة
 العربية واإلسالمية.

 النسبة المئوية التكرار المقياس
 43.5 222 موافق بشدة

 47.3 241 موافق

 9.2 47 محايد

 040 0 غير موافق

 040 0 غير موافق بشدة

 100.0 510 المجموع

 

( يبين رأي أفراد العينة بعبارة يجب إصدار وثيدة نابعة من ثدافتنا وهويتنا تُعنى بحدوق المرأة 9.ول رقم )الجد

( %51.2دة )بلغت نسبة الموافدين والموافدين بش ثواإلسالمية، حيوواجباتها تلتزم بها جميع الدول العربية 

محق وخاصة إذا كان نابع من النصوص  وهذه النسبة مرتفعة جدًا وهي تتماشى مع الواقع وهذا المطلب

( وسببها الدناعة بالبداء على الحياد ألن بعض أفراد المجتمع يعتبرون %5.7الدرآنية. وبلغت نسبة الحياد )

أن هذا الحياد أفضل أسلوب لحياتهم. الدولية. ولم يسجل الجدول أي نسبة لغير الموافدين وغير الموافدين 

 بشدة.
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 يان.عرض النتائج وفق محاور االستب :الثالثالمطلب 

 نتائج المحور األول: مظاهر التمييز ضد المرأة في الحقوق االجتماعية واألسرية

 أ: المساواة بين الرجل والمرأة 
 
 

 ب: والية وقوامة الرجل على المرأة 

ق -１
ى أن ( عل64.3%بنسبة )لة الوعي بالمعنى الحديدي للمساواة بين الجنسين، حيث اتفدت العينة 

نا الرجل وهذا يخالف تعاليم اإلسالم والفطرة البشرية التي فطر المرأة من حدها المطالبة بمساواتها ب
 الله سبحانه وتعالى عليها.

２-  
( أن التفرقة بين المرأة والرجل الدائمة على أساس الجنس ال تتعار ض %56.3أجمعت العينة بنسبة )

 أن هناك قلة وعي بمفهوم المساواة.( 1مع حدوق المرأة وهذا يؤكد النتيجة رقم )
３-  

 ( أن كل حق للمرأة يدابله واجب على الرجل والعكس صحيح.٪90.9اتفق أفراد العينة بنسبة )
４-  

ضعف إدراك العينة بمداصد العدالة اإلسالمية في تدسيم األدوار بين الرجل والمرأة وذلك بنسبة 
 في تدسيم األدوار بين الرجل والمرأة.( حيث أنهم لم يتفدوا على أن هناك عدالة ٪20.2بلغت )

５-  
من العينة يتفدوا على أن المساواة تعني العدل في ) ٪72.6أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن )

 يؤكد النتائج السابدة بأن هناك لبس وخلط بين المفاهيم لدى أفراد العينة.  والواجبات وهذاالحدوق 
６-  

غاء والية وقوامة الرجل على المرأة يخالف ما جاء في ( على أن إل94.5%اجماع العينة بنسبة ) 
 النصوص الشرعية.
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７-  
( على أنه ال يجب أن تُعطى الدوامة للرجل السفيه أو 93.2%أشارت العينة بنسبة بلغت )

 المنحرف.
 ض -８

( 53.3%عف الثدافة الدينية والتأثر باألفكار الغربية التحررية أدت إلى اتفاق العينة بنسبة بلغت )
 الدوامة تعتبر تدييد لحرية المرأة وانتداص من قدرها. على أن
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 أشكال التمييز ضد المرأة في الحقوق االقتصادية والسياسةنتائج المحور الثاني: 

ة : حق المرأالقضاء جأ: حق المرأة في التملك   ب: حق المرأة في الميراث والشهادة أمام 
 في تولي رئاسة الدولة 

ت أن اإلسالم جعل للمرأة األهلية التامة في التكسب والتملك تماماً  ( من العينة أشار 83.3٪) -１
 كالرجل.

ال يحل للرجل أن يأخذ من مال المرأة أو يتصرف فيه إال برضاها هذا ما اتفدت عليه العينة  -２
 (.٪98.2بنسبة )

( أن المهر والصداق حق مالي للمرأة ليس ألحد حق في ٪95.1أشارت العينة بنسبة بلغت ) -３
 زعه منها أو يشاركها به.أن ينت

عدم فهم النصوص الشرعية المتعلدة بالميراث بشكل دقيق أدى إلى اعترا ض العينة بنسبة  -４
 ( على أن ترث المرأة نصف ميراث الرجل لعدم تكليفها شرعاً باإلنفاق.23.1٪)

( على أنه يتساوى أو يزيد ميراث المرأة عن الرجل في بعض ٪24.7اتفدت العينة بنسبة ) -５
االت وهذه النسبة تؤكد ما وضحته النتائج آنفة الذكر على أن هناك قلة وعي بنصوص الح

 الشريعة اإلسالمية وأحكامها.
( أن يكون هناك فروقاً بين الرجل والمرأة في المجال الذهني مما ٪76عارضت العينة بنسبة ) -６

 يجعل شهادة الرجل تدابلها شهادة امرأتين.
( على استطاعة المرأة تولي مناصب قيادية ما عدا رئاسة ٪56.3بينت العينة بنسبة بلغت ) -７

 الدولة. 
( على أن بعض الدساتير تنص أن تكون رئاسة الدولة للذكور ٪30لم يوافق أفراد العينة بنسبة ) -８

 فدط.
 

 

 

 عن قوانين المجتمع أو المواثيق أو العهود المعنية بحقوق المرأةنتائج المحور الثالث: 
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لعينة أن عدم فهم اإلسالم بشكل صحيح ساعد على التمييز ضد ( من ا86.6%اتفدت ) .0
المرأة وهذا مؤشر ينذر بأن المجتمع المسلم لديه تضارب بين المنهج والتشريعات اإلسالمية 

 والدوانين المجتمعية السائدة على أر ض الواقع.
تُعنى  اإلسالمية ( على وجوب اصدار وثيدة نابعة من الثدافة والهوية٪90.8)اجماع العينة بنسبة   .1

بحدوق المرأة وتلزم بها جميع الدول العربية واإلسالمية يوضح مدى وعي وإدراك العينة لحاجة 
 المجتمعات اإلسالمية لمثل هذه الوثائق.

االتفاقيات الغربية تحمل في طياتها تجاوزات عدائدية واخالقية ال تتناسب مع الهوية اإلسالمية  .1
 (.٪58نسبة )هذا ما اتفدت عليه العينة ب

( من العينة اتفدت تمامًا على أن العالقة بين المرأة والرجل تكاملية وليست تفاضلية 85.9٪)  .1
 وأن اإلسالم جعل العدالة بينهما أساس بنية المجتمع.

بعض العادات والتداليد ساعدت على التمييز ضد المرأة هذا ما اتفدت عليه العينة بنسبة   .1
اقع ألن البعض ينصاع لسلطة العادات والتداليد أكثر من تطبيده ( وهي تتناسب مع الو 62.6٪)

 لتعاليم الدين اإلسالمي.
 ( على أن التشريعات اإلسالمية ساعدت في خلق مجتمع ذكوري.٪75أجمعت العينة بنسبة )  .4
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 الخاتمة
أة في د المر ييز ضالتم بذكر الباحثةفيه  توالذي قد أبحر ، ا البحثهذنهاية إلى  وصلناوبعد أن 

االتفاقية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء )اتفاقية النساء(. ويدصد به  ؛ وهياتفاقية سيداو
تفرقة أو استعباد أو تدييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف للمرأة 

ة، واالقتصادية، واالجتماعية، والثدافيبحدوق اإلنسان، والحريات األساسية في الميادين السياسية، 
والمدنية، وفي أي ميدان آخر أو إبطال االعتراف للمرأة بهذه الحدوق أو تمتعها بها وممارستها بغض 

 النظر عن حالتها الزوجية.
م، من ِقبل الجمعية العامة لألمم 0525ديسمبر لعام  02وهي اتفاقية دولية تم اعتمادها في 

الدضاء على جميع أشكال التمييز الذي يُمارس ضد المرأة، في المجاالت السياسية  المتحدة، وتنص  على
واالجتماعية واالقتصادية والمدنية واألحوال الشخصية كافة، وتعتبر وثيدة حدوق دولية للنساء، وتدعو 

وتعدُّ من أهم  ،االتفاقية بصورٍة عامة إلى المساواة المطلدة في الحدوق بين الرجل والمرأة في الميادين كافة
الصكوك الدولية التي أكدت على إلغاء كافة الدوانين واألعراف التي تشك ل تمييزًا ضد المرأة؛ فكانت 
بمثابة قانون دولي ومرجعية خاصة تلتزم بها الدول التي صادقت عليها وموجبة وملزمة لها بتعديل الدوانين 

تشريعات ي المطلق، واعتبار أي فارق في األدوار والوالتشريعات على كافة المستويات؛ لتحديق ذلك التساو 
  يعد  تمييزاً ضد المرأة.

عن نشأة الحركة النسوية، وتطو ر مفهومها على حسِب االتجاهات  بالكالمأنخنا المطايا كما 
 وتيارات الفكر الغربي والعربي واإلسالمي التي مر ت بها عبر العصور.، الفكرية

رموز النسوية في العالم العربي واإلسالمي في الدرنـَْين التاسع عشر  حديث على ذكر أشهرال وعر ج
عن  لتفصيلاوالعشرين، مع بيان أبرز جهودهم في اإلعالنات والمؤتمرات واالتفاقيات الدولية، ومن ثم  

أهم وأخطر هذه االتفاقيات التي هي موضوع الدراسة: اتفاقية الدضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
 لمعروفة باسم "سيداو".ا

اعية التي المتعلدة بالحدوق االجتم بنودهاندد وتحليل من خالل خطورة اتفاقية سيداو  ورأينا جلياً 
تدعو إلى المساواة المطلدة والتامة بين الرجل والمرأة، وإسداط والية الرجل على المرأة، والمتعلدة أيضاً 

 غير المسلم وإلغاء قوامة الرجل على المرأة من التدابير الواجببالحدوق األسرية التي تعد  زواج المسلمة من 
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لكريم عر ض هذه البنود على الدرآن احيث تنفيذها في سبل الدضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، من 
 وتفنيدها، وبيان ما جاء منها مخالفاً للشريعة اإلسالمية وما جاء موافداً لها.

ية لدرآن الكريم لبنود اتفاقية سيداو المتعلدة بالحدوق االقتصادندد في ضوء االتحليل و ال ثم كان
والسياسية التي تدعو إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة في حق التملك بالحياة والميراث، وحق تولي 

 دالرئاسة والدضاء والشهادة، وأن أي تفريق بين الرجل والمرأة في المذكور آنفاً يعد  من أشكال التمييز ض
المرأة والواجب الدضاء عليه، ومن ثم  بيان ما جاء من هذه البنود مخالفًا للشريعة اإلسالمية، وما جاء 

  موافداً لها

نفيذ اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تجاءت الدراسة الميدانية للدراسة، والتي تناولت  اماوخت
د التي الدراسة النظرية، بهدف قياس الوعي بالبنو الدراسة الميدانية للمحاور التي تم تحليلها ونددها في 

أقر تها اتفاقية سيداو للدضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومدى مالءمة تطبيدها في ضوء الشريعة 
اإلسالمية والواقع المعاصر اإلسالمي، من خالل استبانة بطريدة الحصر الشامل تم توزيعها على طالب 

 م.7102-7102ليا "ماجستير ودكتوراه" في جامعة قطر للعام الدراسي وطالبات الدراسات الع

 وفي نهاية المطاف...
  ...وخير العمل ما حسن آخره، أن لكل بداية نهاية، وخير الكالم ما قل ودل كال ش

 ... وشارف الورق على النفاد ...، كاد الحبر أن يجف  
في صل طمت بها الرياح لعامين متتابعين، لن، وقد تالالرحلةوها هي سفينتنا تصل بنا إلى نهاية 

 بعون الله إلى مبتغانا ...نهاية المطاف 
، ومعراج رفةوالمع وقد كانت رحلة ممزوجة بالجهد والمتعة، يغمرها الحرص بين إسراء العدل لالرتداء

 .والبذل .. الفكر للعطاء
ه الكمال، وكل عذري أني قد وفي ندطة الختام ال أقول إال أن هذا هو جهد المدل وال أدعي في  

بذلت قصارى جهدي فيه، وقد استعرضت فيه فكري، وحاورت فيه رأيي، وأحسب أني قد وفدت فيما 
 ...أدليت به، وتحسست التعبير عنه

، وال ل مملتطويكما أتمنى أن أكون قد وفدت في دراستي، وأتيت فيها بكل ما هو مفيد من غير 
ُت أنه عبد الرحيم البيساني: "إني رأيالداضي الفاضل ستشهاد بدول ، ولعل من المناسب االخلتدصير م

ن، يـ َر هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان ُيستَحسو غُ ال يكتب أحد كتاباً في يومِه إال قال في َغِدِه: ل
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 وهو دليل على استيالء الندص ،ولو ُقدَّم هذا لكان أفضل، ولو تُرِك هذا لكان أجمل، وهذا أعظم العبر
 ". 1على جملة البشر

ِعَباَدِة كما أذكر نفسي بدول الله تعالى:﴿ َفَمْن َكاَن يـَْرُجو لَِداَء َرب ِِه فـَْليَـْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا َواَل ُيْشرِْك بِ 
جهد بشري قد يعتريه الندص، والخطأ، فإن   هذا العمل هو وال شك أن ،]001: فالكه [﴾ َرب ِِه َأَحًدا

ي إال أن ألتمس المعذرة من أساتذتي وقرائي، وإن كنت قد أصبت وهذا ما أرجوه كنت أخطأت فال يسعن
 فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو حسبي وعليه اتكالي ومنه أستمد العون، وأطلب التوفيق. افهذ

  

                                  
 استدركه كالم نع األصفهاني العماد إلي يعتذر وهو قالها الفاضل، الداضي هو قائلها أن والصحيح األصفهاني، العماد عن اشتهرت المدولة هذه 1

 م.62279T/NET.ALUKAH.MAJLES://HTTP/، 92/7/9202 األلوكة: وقعم الراقي، مصطفى ينظر: عليه.
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 النتائجأوال: 

 :على النحو التاليوفقا  ألهدافها قد جاءت نتائج الدراسة 

  :ز ضد المرأة في نشأة الحركة النسوية واتجاهاتها الفكرية وجهودهادراسة أثر التمييالهدف األول: 
توصلت الباحثة إلى تعريف جديد للنسوية وهو أنها "فلسفة ونظرية جديدة تدعو إلى التمركز حول  .0

األنثى، ومناهضة ثنائية الرجل والمرأة، كما أنها حركة فكرية سياسية اجتماعية، تستهدف التغيير 
 في، وصناعة أعراف وقيم جديدة".االجتماعي والثدا

تأثر مصطلح النسوية بالمدارس الفلسفية والتيارات الفكرية المختلفة، مما جعلها وعاًء يحمل  .7
األيديولوجيات التي مر ت بها، حيث بدأت بحركة ذات مطالب حدوقية، ثم تعددت إلى ليبرالية، 

 النسوية.وراديكالية، وماركسية، واشتراكية، ونسوية سوداء، وما بعد 

النسوية العربية ثم اإلسالمية استلهمتا رؤاهما الفلسفية من النسوية الغربية، مع توظيف الدين ولي  أعناق  .6
النصوص لتصبح صالحة لالستدالل والتأويل؛ إلمكانية تمرير الدوانين المبنية على أسس شرعية بمفهوم 

 النسويات.

  :د ية، وتقويم موضوعيتها في مقاومة التمييز ضالكشف عن أبرز رموز الحركة النسو الهدف الثاني
المرأة من خالل المؤتمرات واالتفاقات الدولية، والتعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

 ضد المرأة "سيداو".

صدرت اتفاقيات ومواثيق دولية خاصة بالمرأة قبل صدور اتفاقية سيداو، منها ما كان قبل إنشاء منظمة  .0
م، ومنها ما كان بعد 0505م، والميثاق الدولي لعصبة األمم عام 0517تحدة كاتفاقية الهاي األمم الم

 إنشاء منظمة األمم المتحدة كاإلعالن العالمي لحدوق اإلنسان، واتفاقية الحدوق السياسية للمرأة.

بل م، من قِ 0525اتفاقية سيداو هي معاهدة دولية تم اعتمادها في الثامن عشر من ديسمبر عام  .7
الجمعية العام لألمم المتحدة، وتنص على الدضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجاالته  
كافة، وتتكون من ديباجة وثالثين مادة عجزت عن تدديم نموذج ريادي لحدوق المرأة؛ لما بنيت عليه 

 من أهداف تخدم أيديولوجيات غربية.

 -اصة اتفاقية سيداوخ–ات الدولية التي تُعنى بحدوق المرأة من خالل التأصيل للنشأة التاريخية لالتفاقي .6
تبي ن أنها تدوم على مبدأ الصراع والعداء مع الرجل؛ فهي تصور العالقة بينهما كعالقة ظلم تاريخي، 
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وتسعى إلى الدضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ حتى ولو كان تمييزًا إيجابيًا يدر  حدوق 
 ا واجبات تكفل التوازن لألسرة في المجتمعات.المرأة ويفر ض عليه

  :استجالء موقف القرآن الكريم من مظاهر التمييز ضد المرأة في الحقوق الهدف الثالث
 االجتماعية، واألسرية، والتي نصت عليها اتفاقية سيداو.

ار ض مع النصوص يتعما طالبت به اتفاقية سيداو في الدعوة إلى المساواة التامة المطلدة بين الرجل والمرأة  .0
ات لمفهوم العدل الذي قامت عليه العالقالدرآنية وعموم الشريعة اإلسالمية، لما فيه من إغفال وإقصاء 

 .في اإلسالم، والذي بموجبه تكون الحدوق متناسبة مع الواجبات
ذاهب م من اتفاقية السيداو المتعلدة بوالية المرأة أي مذهب من( أ)ال تتوافق المادة السادسة عشرة  .1

 .الشريعة اإلسالمية، حتى المذهب الحنفي الذي أعطى المرأة الحق في زواج نفسها وزواج غيرها
المتعلدة بزواج المسلمة من غير المسلم من اتفاقية سيداو للشريعة ( أ)السادسة عشرة مخالفة المادة   .1

ه إجماع الصحابة، وانعدد علياإلسالمية، وثبوت حرمة زواج المسلمة من المسلم في الدرآن والسنة وأفعال 
 علماء المسلمين.

المتعلدة بالدوامة من اتفاقية سيداو يعد  مخالفًا لما عليه الشريعة ( ب)السادسة عشرة ما أقر ته المادة  .1
اإلسالمية، ويتعار ض مع صريح النص الدرآني، إذ الدوامة في اإلسالم تكليٌف للرجل، اختصه الله به؛ 

 ، وتشريف ومكرمة للمرأة، وحماية لها.مراعاًة لفطرته وطبيعته

  :بيان النواحي االقتصادية، والسياسية التي اعتمَدْتها اتفاقية القضاء علىالهدف الرابع  
 كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وموقف القرآن منها.

لدرآن الكريم افي اتفاقية سيداو المتعلدة بحق تملك المرأة مع نصوص ( ح)السادسة عشرة تتفق المادة  .0
في إعطاء المرأة استدالليتها في الذمة المالية، إذ أعطى اإلسالم المرأة األهلية المالية الكاملة في جميع 

 التصرفات المدنية والدانونية دون أن يكون ألحد وصاية عليها.
السنة يم و نصوص الدرآن الكر  /أ( المتعلدة بالميراث في اتفاقية سيداو01خالفت المادة الثالثة عشر ) .1

النبوية الصحيحة قطعية الثبوت والداللة، غير خاضعة وال قابلة لتأويل جديد أو فهم آخر بعيد، وأنه لما 
تفاوتت األعباء والمسؤوليات المالية، كان من الالزم أن تتفاوت أنصبة الرجل والمرأة حتى يكون الغنم 

 ي تسوية بين غير متساويين.بالغرم، فالمناداة بالتسوية في الميراث في هذه الحاالت ه
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ي المرأة بتول/أ، ب( من اتفاقية سيداو الشريعة اإلسالمية، فيما يتعلق 2السادسة عشر )خالفت المادة  .1
ال تنطبق على دور المرأة في المجتمع اإلسالمي، كما خالفت أيضاً في تولي المرأة الدضاء الرئاسة؛ حيث 

ك،  ت الدولة الدول اآلخر وفق الضوابط الشرعية الالزمة لذلوفق ترجيح الباحثة في المسألة، لكن إن تبن
 كان هذا التبني مثبتاً لحدها في ذلك، ويجوز للدولة العدول عنه كلما اقتضت المصلحة ذلك.

( من 0،1ال تعد  شهادة المرأة نصف شهادة الرجل انتداصاً ألهليتها، كما أقرته المادة الخامسة عشر ) .1
 م معينة بي نها الدرآن الكريم.اتفاقية سيداو، إنما لحك

  :قياس مدى قناعة طالب الدراسات العليا في جامعة قطر بوجود تمييز الهدف الخامس
 ضد المرأة المسلمة في الواقع المعاصر.

من العينة ال تدرك مداصد الشريعة اإلسالمية من تدسيم  %36توصلت الدراسة الميدانية إلى أن نسبة  .0
جل بالعدل، وهذا يدل على عدم فهم مفهوم الدور االجتماعي الذي يلعبه كال األدوار بين المرأة والر 

 .الجنسين بشكل واضح
إلغاء والية وقوامة الرجل على المرأة يخالف ما جاء في النصوص ( أن %9..5أجمعت العينة بنسبة ) .1

 تمع اإلسالمي.مجالشرعية، وهذا يدل على فهم وإدراك العينة لألدوار التي يدوم بها كال الجنسين في ال
أن العينة غير موافدة على مساواة المرأة والرجل بالميراث،    (%65أظهرت النتائج الميدانية بنسبة ) .1

 وهذا إن دل فإنه يدل على وعي األفراد بهذا الجانب من التشريع اإلسالمي والدصد منه.
 ز ضد المرأة وهذامن العينة أن عدم فهم اإلسالم بشكل صحيح ساعد على التميي %86.6اتفدت  .1

مؤشر ينذر بأن المجتمع المسلم لديه تضارب بين المنهج والتشريعات اإلسالمية والدوانين المجتمعية 
 السائدة على أر ض الواقع.
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 ثانيا : التوصيات

 الموقعة عليها حق إعادة النظر في االتفاقية األطرافمن اتفاقية سيداو والتي تمنح  73تفعيل المادة  .0
 وموادها.

صدار وثيدة إسالمية لحدوق المرأة وواجباتها في اإلسالم، توق ع عليها وتلتزم بها جميع الدول العربية إ .7
واإلسالمية، تتبنى قضايا المرأة المسلمة وحدوقها الشرعية، وترفع الظلم عنها، وتصحح المفاهيم 

فاقية سيداو لمرأة في اتالمغلوطة في العادات والتداليد االجتماعية، واالستفادة من بعض بنود حدوق ا
 والتي تتماشى مع العصر بحيث ال تتعار ض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

دعوة حكومات الدول اإلسالمية والمفكرين إلى صياغة مدونات لألسرة والمرأة وفق الشريعة اإلسالمية،  .6
 وتعديل ما يناقضها.

الحوار  ية لتعزيز الصالت وإقامة منابرالتنسيق بين الدول اإلسالمية وبين المؤسسات والهيئات الدول ..
وورش العمل إلعادة قراءة االتفاقية على ضوء الخصوصيات الحضارية والديم الخاصة بكل مجتمع، وما 
يستتبع ذلك من تدعيم النصوص المشرقة في االتفاقية والديام بما يلزم من تكييف وتعديل الدوانين 

 الوطنية لتتواءم معها.
لمؤسسات الشرعية، كمؤسسات الفتوى والمجامع الفدهية في العالم اإلسالمي في التأكيد على دور ا .9

بيان حكم الشرع في مضامين االتفاقيات والمواثيق الدولية، وإبراز قيم اإلسالم االجتماعية واألسرية 
 وتدديمها للعالم.

تشخيص بإنشاء مؤسسات أهلية للحفاظ على رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع، كما تُعنى  .3
 المشكالت التي تدع على المرأة وتعمل على حلها.

تفعيل دور الجامعات في العالم اإلسالمي للتصدي للدعوات األممية التي تستهدف وجود األمة حاضراً  .2
ومستدباًل، وذلك بدراسة قضايا المرأة في أبحاثهم العلمية، وتوجيه الباحثين لندد االتفاقات والمؤتمرات 

 الدولية.
المراكز العلمية والبحثية التي تُعنى بدراسة واقع المرأة والمؤتمرات الدولية التي تُعدد من أجلها إنشاء  .2

من خالل مشاريع ودراسات بينية ترصد كل المتغيرات الثدافية واالجتماعية والدانونية المتعلدة بالمرأة 
 اعلة.والعمل على وضع الخطط المستدبلية التي تنهض بها وتدفعها للمشاركة الف

ضرورة انعداد مجمع فدهي لعلماء المسلمين، يتم من خالله مباحثة وإصدار أحكام شرعية لمتغيرات  .5
المجتمع اإلسالمي وقضايا األحوال الشخصية المستجدة، مع مراعاة التزام االجتهادات الفدهية 

 باألصول والدواعد التشريعية الثابتة.
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 قائمة المصادر والمراجعثالثا: 

 
  والمراجع العربية:المصادر 

اآلمدي، أبو الحسن علي بن محمد بن سالم، اإلحكام في أصول األحكام، ت: عبد الرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي، 
 بيروت، دمشق.

آن موير، دايفيد جيسيل، جنس العدل االختالفات الحديدية بين الرجال والنساء، ترجمة: أدهم وهيب مطرن الناي للدراسات 
 م.7100، 0ط والنشر، دمشق،

إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة، دار عالم الكتب،  –أبابطين، أحمد بن محمد ابن عبد الله، المرأة المسلمة المعاصرة 
 م.0556، 6الريا ض، ط

أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، إرشاد العدل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )تفسير أبي السعود(، دار 
 لتراث العربي، بيروت، د.ط.إحياء ا

 م.7116، 0أبو النيل، محمد عبد السالم، حدوق المرأة في اإلسالم، دار حنين للنشر والتوزيع، ط
أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي، سنن أبي داود، المكتبة العصرية، صيدا، 

 .بيروت
 مصر.-والمواريث، دار الفكر العربي، الداهرةأبو زهرة، محمد، أحكام التركات 

 أبو زهرة، محمد، األحوال الشخصية، دار الفكر العربي، مصر.
 .أبو زهرة، محمد، محاضرات في عدد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، مصر

 م.7112، .بو زيد، نصر حامد، دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة، المركز الثدافي العربي، بيروت، طأ
 .م7100، 0أبو سنينة، محمد، الوالية في النكاح في الشريعة اإلسالمية، دار الثدافة، عمان، ط

مصر، -أبو عجوة، محمد نجيب أحمد، المجتمع اإلسالمي دعائمه وآدابه في ضوء الدرآن الكريم، مكتبة مدبولي، الداهرة
 م.0551

 هـ.0.60، 9السعودية، ط-الرشد، الريا ضأبو غدة، حسن، وآخرون، اإلسالم وبناء المجتمع، مكتبة 
، 0أبو يعلي، أحمد علي الموصلي التميمي، مسند أبي يعلي، ت: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط

 م.0559
 م.7112قراءة نسوية معاصرة في حدوق المرأة، مركز الناقد الثدافي، دمشق، -األحدب، ليلى، أفتخر أنني أنثى

عرفة، مباشرة المرأة للحدوق والحريات السياسية دراسة مدارنة بين الفده اإلسالمي والدانون المدني، دار  أحمد، عرفة محمد
 م.7100الكتب الدانونية، مصر، 

Univ
ers

iti 
Mala

ya



  759 

 

 .األزهري، صالح عبد السميع، جواهر اإلكليل شرح العالمة خليل، دار الفكر، بيروت
 اري، دار الكتاب العربي، د.ط.األزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ت: إبراهيم األبي

، 0األسمري، حسن محمد، الفلسفة والنص الوحي في دراسات الفلسفة العربية المعاصرة، مركز الفكر المعاصر، الريا ض، ط
 م.0529

 م.0552، 0األشدر، عمر سليمان، محاضرات إسالمية هادفة، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، ط
مد، المفردات في غريب الدرآن، ت: صفوان عدنان الداودي، دار الدلم، الدار الشامية، دمشق، األصفهاني، الحسين بن مح

 هـ.0.07، 0بيروت، ط
 السعودية.-أطفيش، محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل، مطبعة اإلرشاد، جدة

 م.0559األلباني، محمد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة، مكتبة المعارف للنشر، الريا ض، 
، 0ألس، سوزان، واتكنز وآخرون، أقدم لك.. الحركة النسوية، ترجمة: شيرين أبو النجا، المجلس األعلى للثدافة، الداهرة، ط

 م.7119
األلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله، روح المعاني في تفسير الدرآن العظيم والسبع المثاني، ت: على عبد الباري 

 هـ.0.09، 0عطية، ط
 .م05.2أبو يحيى زكريا، فتح الوهاب، شركة البابي الحلبي، مصر،  األنصاري،

، 0سوريا، ط-األنصاري، فاضل، العبودية الرق والمرأة بين اإلسالم الرسولي واإلسالم التاريخي، دار األهالي، دمشق
 م.7110

 .مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، الداهرةأنيس، ورفاقه، المعجم الوسيط، 
، 0لبنان، ط-الدين بن عبد الرحمن بن أحمد، المواقف، ت: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروتاإليجي، عضد 

 م.0552
ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، ت: كمال يوسف الحوت، مكتبة 

 هـ.0.15، 0الرشد، الريا ض، ط
ن بن علي بن محمد بن علي، غريب الحديث، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، دار ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحم

 م.0529، 0الكتب العلمية، بيروت، ط
، 0لبنان، ط-ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله، أحكام الدرآن، ت: محمد عبد الدادر عطا، دار الفكر، بيروت

 .م7119
الله، المحصول، ت: حسين علي البدري، وسعيد فودة، دار البيارق، ابن العربي، محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد 

 عمان.
 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ت: محمد الفدي، مكتبة المعارف، الريا ض.ابن الديم الجوزية، محمد بن أبي بكر، 
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 م للنشر والتوزيع، الريا ض.، دار المسل0ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، اإلجماع، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، ط
 .ابن الهمام، شرح فتح الددير، دار إحياء التراث العربي، بيروت

ابن تيمية، مجموع فتاوي شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، مطبعة الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 
 م..711

ة، دبير أهل اإلسالم، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الثدافابن جماعة، محمد بن إبراهيم بن سعد الله، تحرير األحكام في ت
 م.0522قطر، -الدوحة

 .م0522ابن حجر، أحمد بن علي العسدالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 لبنان.-ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، المحلى، دار اآلفاق الجديدة، بيروت

 لبنان.-بن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، مراتب اإلجماع، دار الكتب العلمية، بيروتا
 ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، الدوانين الفدهية، د.ط.

 ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، المددمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من االحكام الشرعيات، دار
 م.0522الغرب اإلسالمي، 

 م.1982، 3ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد، دار المعرفة، بيروت، ط
 م.7111لبنان، -ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدار المختار، دار الفكر، بيروت

، 0ط ياء التراث العربي، بيروت،، دار إح(حاشية ابن عابدين)ابن عابدين، محمد بن علي، رد المحتار على الدر المختار 
 .م7117

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد، تحرير المعنى السديد وتنوير العدل الجديد من تفسير الكتاب المجيد 
 هـ. .052)تفسير التحرير والتنوير(، الدار التونسية للنشر، تونس، 
 ي الموطأ من المعاني واألسانيد، ت: مصطفى بن أحمد العلوي،ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله، التمهيد لما ف

 هـ.0622ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب، 
ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب األندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ت: عبد السالم عبد الشافي 

 هـ.1422، 0لعلمية، بيروت، بيروت، طمحمد، دار الكتب ا
ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مداييس اللغة، ت: عبد السالم بن هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، 

 لبنان، د.ط.-بيروت
 .المداييس في اللغة، دار الفكر، بيروت، لبنان ابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم

اهيم بن محمد، تبصرة الحكام في أصول األقضية واألحكام، ت: جمال مرعشلي، دار الكتب ابن فرحون، برهان الدين إبر 
 م.7110لبنان،-العلمية، بيروت

 .لبنان-، المغني، دار الكتب العلمية، بيروتهللابن قدامة المددسي، أبو محمد موفق الدين عبد 
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 هـ.0.19، 0لبنان، ط-، بيروتابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد المددسي، المغني، دار الفكر
، 6ابن قدامة، موفق الدين، المعجم الغني، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، ط

 م.0552
 م.7112، 0بغداد، ط-ابن قرناس، الحديث والدرآن، منشورات دار الجمل، ألمانيا

بكر، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ت: محمد عبد السالم إبراهيم، دار  ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن ابي
 م.0556، 7الكتب العلمية، بيروت، ط

، 72محمد بن أبى بكر، زاد المعاد، مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، طهللا ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد 
 .م.055

، تفسير الدرآن العظيم، ت: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيعابن كثير، الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر، 
 م.0555-هـ0.71 ،7ط

فيصل -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربي: ابن ماجة، عبد الله محمد بن يزيد الدزويني، سنن ابن ماجه، ت
 .عيسى البابي الحلبي

 هـ.0.11لبنان، -ع في شرح المدنع، المكتب اإلسالمي، بيروتابن مفلح، أبو إسحاق محمد عبد الله، المبد 
 .م0556، 6ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر، األشياء والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، دار الكتب العلمية، 
 م.0555-هـ0.05لبنان، -وتبير 

 .البحر الرائق، دار المعرفة، بيروت ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم،
، 6البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ت: مصطفى ديب الُبغا، دار ابن كثير، بيروت، ط

 م.0522
-طن، ترجمة: علي بدران، المركز الدومي للترجمة، الداهرةبدران، مارجو، رائدات الحركة النسوية المصرية واإلسالم والو 

 .مصر، د.ط
 .م0520البدراوي، محمد عبد المنعم، النظرية العامة لاللتزامات في الدانون المصري، مكتبة سيد عبد الله وهبة، الداهرة،

 م.0520يا، سور -البرازي، محمد محسن، محاضرات في الحدوق المدنية الفرنسية، المطبعة الحديثة، دمشق
، 0ر، طمص-بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحدوق اإلنسان، الوثائق الدولية، دار الشروق، الداهرة

 .م7116
 .م0557، 0لبنان، ط-البعلبكي، منير، معجم أعالم المورد، دار العلم للماليين، بيروت

 م.7115-هـ0.61، 0، طية، منشورات االختالف، الجزائربعلي، حفناوي، مدخل في نظرية الندد النسوي وما بعد النسو 
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-البغدادي، أبو منصور عبد الداهر بن طاهر بن محمد، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، دار اآلفاق الجديدة، بيروت
 م.0522، 7لبنان، ط

-ة، الرباطية للتربية والعلوم والثدافبغدادي، مصطفى إسماعيل، حدوق المرأة المسلمة في المجتمع المسلم، المنظمة اإلسالم
 م.0550، 0المغرب، ط

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد، معالم التنزيل في تفسير الدرآن )تفسير البغوي(، ت: محمد عبد الله 
 .م0552-هـ0.02، .سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، السعودية، ط-عثمان جمعة ضميرية -النمر 

بلتاجي، محمد، مكانة المرأة في الدرآن الكريم والسنة الصحيحة الحدوق السياسية واالجتماعية والشخصية للمرأة في 
 م.7119، 6المجتمع اإلسالمي، دار السالم، الداهرة، ط

 م.7111، 0بلتاجي، محمد، مكانة المرأة في الدرآن الكريم والسنة الصحيحة، دار السالم، الداهرة، ط
 م..710، 0قاسم محمد، شبهات وردود حول األحاديث الصحيحة الخاصة بالمرأة، دار النفائس، األردن، طبلوج، 

البحر المحيط في التفسير، ت: صدقي محمد جميل، دار بن حيان، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، 
 هـ.0.71لبنان، -الفكر، بيروت

 ، د.ت.0مصر، ط-ر الفكر، الداهرةالبنا، جمال، جواز إمامة المرأة للرجال، دا
البهوتي، أبو السعادات منصور بن يونس، الرو ض المربع شرح زاد المستدنع، ت: خالد عبد الفتاح شبل أبو سليمان، مؤسسة 

 .0لبنان، ط-الكتب الثدافية، بيروت
ر الفكر، فى هالل، داالبهوتي، أبو السعادات منصور بن يونس، كشاف الدناع عن متن اإلقناع، ت: هالل مصيلحي مصط

 هـ.0.17لبنان،-بيروت
، 2سوريا، ط-البوطي، محمد سعيد رمضان، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، دار الفكر، دمشق

 م.7113
-تو البوطي، محمد سعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية، الدار المتحدة، سوريا، ومؤسسة الرسالة، بير 

 م.0557، 3لبنان، ط
 بوفوار، سيمون دي، الجنس اآلخر، د.ط.

بوكروشة، حليمة، معالم تجديد المنهج الفدهي نموذج الشوكاني، سلسلة كتاب األمة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
 م.7117رمضان، -، رجب0الدوحة، ط

 ج الطالبين، المكتبة اإلسالمية، تركيا.البيجرمي، سليمان بن عمر بن محمد، حاشيـة البيجرمي على شرح منه
البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ت: محمد عبد الرحمن 

 هـ. 0.02، 0بيروت، ط –المرعشلي، دار إحياء التراث العربي 
 م.7107، 0لبنان، ط-أحوال النساء، دار الساقي، بيروت بيضون، عزة، الجندر ماذا تدولين؟ الشائع والواقع في
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 األردن، د.ط.-البيطار، فراس، الموسوعة السياسية والعسكرية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان
-بينيت، طوني، وآخرين، مفاتيح اصطالحية جديدة: معجم مصطلحات الثدافة والمجتمع، المنظمة العربية للترجمة، بيروت

 م7101، 0لبنان، ط
البيهدي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أحكام الدرآن للشافعي، جمع البيهدي، كتب هوامشه: عبد الغني عبد 

 م. .055، 7الخالق، قدم له: محمد زاهد الكوثري، مكتبة الخانجي، الداهرة، ط
 .م.055ر الباز، مكة المكرمة، محمد عبد الدادر عطا، مكتبة دا: البيهدي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، ت

علوم فصول في التاريخ االجتماعي، سلسلة ال-تاكر، جوديت، مارجريت مريوذر، النساء والنوع في الشرق األوسط الحديث
 م.7112االجتماعية، مكتبة األسرة، مصر، 

ات الحلبي )سيداو(، منشور تبسي، هالة سعيد، حدوق المرأة في ظل اتفاقية الدضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
 م.7100، 0الحدوقية، بيروت، ط

أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، شركة : الترمذي، محمد بن عيسى بن موسى الضحاك، سنن الترمذي، ت
 .م0529-هـ0659، 7مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

-ة في األردن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروتالتل، سهير، مددمات حول قضية المرأة والحركة النسائي
 م.0529، 0لبنان، ط

التالوي، مرفت، ومجموعة باحثين، الحركات النسائية في العالم العربي، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، األمم 
 .E-ESCWA-ECW-2005-1 ،7119المتحدة، نيويورك، 

 م.0552، 6المرأة المتبرجة وأثرها السيء في األمة، دار ابن حزم، طالتليدي، عبد الله، 
 التوراة، سفر العدد.

 م.7110، 0لبنان، ط-التونجي، محمد، معجم أعالم النساء، دار العلم للماليين، بيروت
، العدد الثالث 0مصر، ط جابر، أحمد، المرأة العربية في المواجهة النضالية والمشاركة العامة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

 م.7115العشر، 
 م.7107، 0لبنان، ط-جاد، إصالح، النسوية العربية رؤية نددية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

لعربية، جمهورية مصر ا–جامبل، سارة، النسوية وما بعد النسوية، ترجمة: أحمد الشامي، المجلس األعلى للثدافة، الداهرة 
 م.7117، 0ط

، فهمي، خارج السرب: بحث في النسوية اإلسالمية الرافضة وإغراءات الحرية، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، جدعان
 م.7101، 0بيروت، ط

 م.0526، 0الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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-هـ.0.0، 7األصول، وزارة األوقاف الكويتية، الكويت، طالجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي، الفصول في 
 م..055

 .م.055، 0الجصاص، أحمد بن علي، أحكام الدرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 م.7112جمعة، علي، المرأة في الحضارة اإلسالمية بين نصوص الشرع وتراث الفده والواقع المعيش، دار السالم، مصر، 

 .سليمان الجمل على شرح المنهج لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت الجمل، سليمان، حاشية
، 0الجهني، مالك إبراهيم، الحريم العلماني الليبرالي مداالت وقراءة فكرية، مركز باحثات لدراسات المرأة، الريا ض، ط

 هـ.0.63
وي المعاصر الحجاب أنموذجاً، مركز نماء للبحوث والدراسات، الجهني، مالك إبراهيم، قضايا المرأة في الخطاب النس

 م.7109، 0لبنان، ط-بيروت
 م.0525، 0الجويني، غياث األمم في التياث الظلم، ت: فؤاد عبد المنعم، ومصطفى حلمي، دار الدعوة، اإلسكندرية، ط

، 9سوريا، ط-، دار الدلم، دمشقحبنكة، عبد الرحمن حسن الميداني، ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة
 م.0552

 م.0595، 7حسب الله، علي، أصول التشريع اإلسالمي، دار المعارف، مصر، ط
-، الدار الثدافية للنشر، الداهرة0593-0576حسني، سعيدة محمد، الحدوق السياسية للمرأة المصرية بين دستوَري 

 .7107مصر، 
 م.7112، 0مصر، ط-مكتبة ابن تيمية، الجيزة حسين، محمد محمد، حصوننا مهددة من الداخل،

حسيني، زيبا مير، نحو تحديق المساواة بين الجنسين: قوانين األسرة المسلمة والشريعة، مجموعة بحوث في كتاب: نريد 
، Promotion Team-34المساواة والعدل في االسرة المسلمة، مجموعة باحثين، ترجمة: آمال عبد الهادي، 

 م.7100 ،0مصر، ط-الجيزة
 هـ.0.02، 0السعودية، ط-الحصين، أحمد عبد العزيز، المرأة المسلمة أمام التحديات، دار المعراج الدولية، الريا ض

 م.0552، 0حدي، خاشع، تعدد الزوجات أم تعدد العشيدات، دار ابن حزم، بيروت، ط
 م.0552، 7رة، طحنفي، حسن، هموم الفكر والمواطن التراث والعصر والحداثة، دار قباء، الداه

 م.7112، 0حوسو، عصمت، الجندر األبعاد االجتماعية والثدافية، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط
 م.7101، 0األردن، ط-الخزرجي، عروبة جبار، الدانون الدولي لحدوق اإلنسان، دار الثدافة للنشر والتوزيع، عمان

 م.7112-هـ0.72، 0وواقعها، دار البيان للنشر، الريا ض، طالخضري، أنور قاسم، الحركة النسوية في اليمن تاريخها 
 م.0522، 7الخطاب، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الفكر، ط

 م.0552الخطيب، عبد الكريم، السياسة المالية في اإلسالم، دار المعرفة للطباعة والنشر، 
 مية في مشكلة التمييز العنصري، مؤسسة الرسالة، مصر، د.ط.الخطيب، عمر عودة، نظرات إسال
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خلف الله، محمد، إبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر، عطية الصوالمي، وزكريا، الحسين أحمد بن فارس، مداييس اللغة، 
 م.7117، 7ت: عبد السالم محمد هارون، اتحاد الكتاب العرب، ط

 م.7103، 0اإلمارات، ط-صرة ودورها التربوي، دار الكتاب الجامعي، العينخليفة، رجاء حسن، الحركة النسوية المعا
 م.7102الخولي، يمنى طريف، النسوية وفلسفة العلم، مؤسسة هنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة، 

ده، الدردير، أحمد بن محمد، الشرح الصغير، مطبوع مع بلغة السالك، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوال
 .م0597

 .م.055، 0الدريني، محمد فتحي، بحوث مدارنة في الفده اإلسالمي وأصوله، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 لبنان.-الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، بيروت

 م.7115، 0ع، األردن، طدودين، ماجد سليمان، الترجمة الدانونية، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزي
 هـ.0.67، 0الدوسري، محمود أحمد، التمايز العادل بين الرجل والمرأة في اإلسالم، دار ابن الجوزي، ط

 هـ.0652، 0الديب، عبد العظيم، فريضة الله في الميراث، دار األنصار للطباعة، ط
، 0لبنان، ط-اني، المنظمة العربية للترجمة، بيروتديلودال، جيرار، الفلسفة األمريكية، ترجمة: جورج كتورة، إلهام الشعر 

 م.7115
-هـ 0655الرازي، أحمد بن فارس بن زكريا الدزويني، معجم مداييس اللغة، دار الفكر، ت: عبد السالم محمد هارون، 

 م.0525
صيدا، -وتجية، بير الدار النموذ-الرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد الدادر، مختار الصحاح، المكتبة العصرية

 م.0555، 9ط
 م7111، 6، فخر الدين محمد بن عمر التيمي، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طالرازي

الراغب األصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب الدرآن، ت: محمد أحمد خلف الله، مكتبة األنجلو المصرية، 
 مصر، د.ط.

 .م7117، 0رافعي، سالم بن عبد الغني، أحكام األحوال الشخصية للمسلمين في دار الغرب، دار ابن حزم، بيروت، طال
 م.0559، 7لبنان، ط-الربيعو، تركي علي، العنف والمددس والجنس في الميثولوجيا اإلسالمية، المركز الثدافي العربي، بيروت

 .م0557د ابن عرفة، وزارة األوقاف المغربية، محمد األنصاري، شرح حدو هللا الرصاع، أبو عبد ا
رضا، محمد رشيد بن علي بن محمد شمس الدين بن محمد، تفسير الدرآن الحكيم )تفسير المنار(، الهيئة المصرية العامة 

 م.0551للكتاب،
يكا، ار المنار، أمر مصر، د-رضا، محمد رشيد، مناظرة في مساواة المرأة للرجل في الحدوق والواجبات، دار النشر للجامعات

7107. 
 .م.052الرملي، محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج، دار الفكر، بيروت، 
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 م.7112، 0الرواشدة، محمد، تحديد مفهوم كلمة الزواج وداللته المعاصرة في الفده والدانون، رند، الكرك، ط
 م.0527، 0لبنان، ط-روسو، شارل، الدانون الدولي العام، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت

 .7119األردن، -ريان فوت، النسوية والمواطنة، ترجمة: أيمن بكر وسمر الشيشكلي، مكتبة األسرة، عمان
الريسوني، قطب، النص الدرآني من تهافت الدراءة إلى أفق التدبر، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، المملكة 

 م.7101، 0المغربية، ط
 د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، تاج العروس من جواهر الداموس، دار الهداية، د.ط.الزَّبيدي، محم  

 هـ.0.02، 7الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العديدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط
 ..، طسوريا-الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفده اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، دمشق
 .م0532، 5الزرقاء، مصطفى أحمد، المدخل الفدهي العام، دار الفكر، بيروت، ط

 م.0529-هـ0.19، 7، المنثور في الدواعد الفدهية، وزارة األوقاف الكويتية، طبدر الدين محمد بن عبد اللهالزركشي، 
 م..055، 0تبي، طالزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، البحر المحيط في أصول الفده، دار الك

السعودية، -الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الحنبلي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، مكتبة العبيكان، الريا ض
 م.0556

 م.0523، 2الزركلي، خير الدين، األعالم قاموس تراجم، دار العلم للماليين، بيروت، ط
 م.0525مصر، -ي، أساس البالغة، دار الفكر، الداهرةالزمخشري، محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزم

 هـ.0.12، 6الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حدائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
 .0521، 7زيادة، مي، المساواة، مؤسسة نوفل، بيروت، ط

 .م0556، بيروت، زيدان، عبد الكريم، المفصل في أحكام المرأة، مؤسسة الرسالة
 .0زيدان، عبد الكريم، حدوق وواجبات المرأة في اإلسالم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، 0تخريج أحاديث الهداية، بيروت، دار الكتب العلمية، ط-بن يوسف، نصب الرايةهللا أبو محمد عبد الزيلعي، جمال الدين
 .م0553

 م.7101، 0لبنان، ط-بيروتزين الدين، نظيرة، السفور والحجاب، شركة المطبوعات، 
 سابق، السيد، إسالمنا، دار الفكر، بيروت.

 م.7107مصر، د.ط، -سالم، أحمد محمد، المرأة في الفكر العربي الحديث، هيئة الكتاب المصرية، الداهرة
 م.7115، 0سالم، لطيفة محمد، مصر في الحرب العالمية األولى، دار الشروق، مصر، ط

 م..055سوريا، -ر آيات األحكام، دار ابن كثير، ودار الدادري، دمشقالسايس، محمد علي، تفسي
 م.0537، .سوريا، ط-السباعي، مصطفى، المرأة بين الفده والدانون، المكتب اإلسالمي، دمشق

 م.0555، 2لبنان، ط-السباعي، مصطفى، المرأة بين الفده والدانون، دار الوراق للنشر والتوزيع، بيروت
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 .م0556ط، .أحمد بن أبي سهل، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، د السرخسي، محمد بن
 السروري، أم أنس، حديدة الجندر وموقف اإلسالم منه، مؤسسة الرشد الخيرية.

 م.7113، 7السعداوي، نوال، الرجل والجنس، مكتبة مدبولي، مصر، ط
نماء للبحوث  ه بالمناهج النددية التاريخية، مركزالسلمي، عبد الرحمن بن نويفع فالح، المنهج النددي عند المحدثين وعالقت

 م..710، 0والدراسات، بيروت، ط
السمناني، أبو الداسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي، روضة الدضاة وطريق النجاة، ت: صالح الدين الناهي، مؤسسة 

 م..052، 7لبنان، ودار الفرقان، عمان، ط-الرسالة، بيروت
 م.0551بي بكر، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، السيوطي، عبد الرحمن بن أ

الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الموافدات في أصول الشريعة، ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 
 م.0552، 0دار ابن عفان، ط

 م.0526، 7لبنان، ط-الشافعي، محمد بن إدريس، األم، دار المعرفة، بيروت
 م.0551محمد بن إدريس، األم، دار المعرفة، بيروت،  الشافعي،

 م.7112شاكر، أحمد محمد، كلمة الحق، مكتبة السنة، الداهرة، 
، 0لبنان، ط-شبستري، محمد مجتهد، المرأة في الفكر اإلسالمي المعاصر قضايا وإشكاليات، دار الهادي، بيروت

 م.7112
 .م.711لبنان، -ة ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروتالشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرف

 م.7100، 7مصر، ط-شريف، عمرو، نبيل كامل، المخ ذكر أم أنثى، مكتبة الشروق الدولية، الداهرة
 .7106مصر، د.ط، -شعراوي، هدى، مذكرات هدى شعراوي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثدافة، الداهرة

 لبنان.-ين الفده والدانون، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروتشلبي، محمد مصطفى، أحكام المواريث ب
شلبي، محمد مصطفى، أصول الفده اإلسالمي، في المددمة التعريفية باألصول وأدلة االحكام وقواعد االستنباط، دار النهضة 

 م.0523لبنان، -العربية، بيروت
 .م0562ار النهضة العربية، بيروت، شلبي، مصطفى، المدخل في التعريف بالفده اإلسالمي، د

 م.0522هـ، 0.12، .0شلتوت، محمود، اإلسالم عديدة وشريعة، دار الشروق، الداهرة، ط
، 0الشلفي، عبد الولي عبد الواحد، الدراءات المعاصرة والفده اإلسالمي، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، ط

 م.7106
الشافعي، الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية، مطبعة مصطفى البابي  الشنشوري، عبد الله محمد بن عبد الله

 ، مصر.0الحلبي وأوالده، ط
 م.0556، 0الشواف، منير محمد، تهافت الدراءة المعاصرة، دار الشواف، ط
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 م.0526لبنان، -وتبير الشوكاني، محمد بن علي، فتح الددير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، دار الفكر، 
 .م7115، 0الشيخ، خديجة كرار، األسرة في الغرب، دار الفكر، دمشق، ط

، 3ر، طمص-الصابوني، محمد علي، المواريث في الشريعة اإلسالمية في ضوء الكتاب والسنة، دار الصابوني، الداهرة
 .م7110

 .م7119، 0األردن، ط-للنشر والتوزيع، عمان صباريني، غازي حسن، الوجيز في مبادئ الدانون الدولي، دار الثدافة
 .م7102األردن، -صالح الدين محمد، السياسة اإلسالمية واإلسالم السياسي، دار الخليج، عمان

الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، ت: محمد عبد العزيز الخولي، دار إحياء 
 .م0531، .بنان، طل-التراث العربي، بيروت

 م..052لبنان، -تفسير الطبري(، دار الفكر، بيروتالطبري، أبو جعفر بن جرير، جامع البيان لتأويل الدرآن )
لطبري، محمد بن جرير بن يزيد اآلملي، جامع البيان في تأويل الدرآن، ت: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، السعودية، ا

 م.7111، 0ط
لبنان، -روتالمتصوفون(، دار الطليعة، بي-الالهوتيون-المتكلمون-المناطدة –الفالسفة )الفالسفة  طرابلشي، جورج، معجم

 .7ط
الطرايرة، محمد محمود، المرأة واتفاقية الدضاء على أشكال التمييز ضدها )سيداو( دراسة نددية شرعية، مركز باحثات 

 م.7109، 0السعودية، ط-لدراسات المرأة، الريا ض
 هـ..0.6، .د العزيز، العدلية الليبرالية، مكتبة دار المنهاج، الريا ض، طالطريفي، عب

 هـ.0.72، 0، )الريا ض: دار ابن حزم( ط-تاريخية النص-أحمد إدريس، العلمانيون والدرآن الكريم  الطعان،
 م.7111، 0طعيمات، هاني سليمان، حدوق اإلنسان وحرياته األساسية، دار الشروق، عمان، ط

 مصر، د.ط.-رفاعة، تلخيص اإلبريز في تلخيص باريز، كلمات عربية للترجمة والنشر، الداهرةالطهطاوي، 
 لبنان، د.ط.-العاملي، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة، دار العالم اإلسالمي، بيروت

 م.7113، مصر-عبد السالم، زينب، العر ض الدرآني لدضايا النكاح والفرقة، دار الحديث، الداهرة
 السعودية.-م، الريا ض7119، 0العبد الكريم، فؤاد، العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية، ط

 عبد الله، عمر، المواريث في الشريعة اإلسالمية، د.ط.
 .79عبد الواحد، مصطفى، المرأة واللغة والحديدة والوهم، ص

 م.0529لعربية للدراسات والنشر، عبد الوهاب الكيالي وآخرون، موسوعة السياسة، المؤسسة ا
 م.7116، 00سوريا، ط-عتر، نور الدين، ماذا عن المرأة؟، منشورات دار اليمامة، دمشق

، 7العتيبي، سعد بن بجاد، موقف االتجاه العدالني اإلسالمي المعاصر من النص الشرعي، )دار الوعي للنشر والتوزيع( ط
 م.7106
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، 0العدالني اإلسالمي المعاصر من النص الشرعي، مركز الفكر المعاصر، الريا ض، ط موقف االتجاهالعتيبي، سعيد بجاد، 
 هـ.0.60

العجوز، أحمد محيي الدين، الميراث العادل في اإلسالم بين المواريث الدديمة والحديثة ومدارنتها مع الشرائع األخرى، 
 م.0523، 0لبنان، ط-مؤسسة المعرفة، بيروت

 م.0522، 0ق المرأة في اإلسالم، مطبعة المدني، الداهرة، طعرفة، محمد عبد الله، حدو 
 مصر.-عزام، عبد العزيز، النظام الدضائي في اإلسالم، المؤسسة العربية الحديثة، مكتبة المسلم العصرية، الداهرة

 م.7107، 0األردن، ط-العزاوي، وصال نجيب، المرأة العربية والتغيير السياسي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان
 م.7112، 0لبنان، ط-العزبي، يحيى، قاموس الدارئ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت

 )مرجع سابق(، العزيزي، خديجة، األسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي،
ة، ار المعرفالدين الخطيب، د العسدالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ت: محب

 هـ.0625لبنان، -بيروت
 العسكري، أبو هالل، الفروق اللغوية، ت: حسام الدين الددسي، دار الكتب العلمية، بيروت.

عطابا، إبراهيم رمضان إبراهيم، كشف الخفاء عن أحوال ميراث النساء دراسة فدهية تطبيدية، مكتبة الوفاء الدانونية، 
 م..710، 0مصر، ط-اإلسكندرية

-لمؤيد، سنة التفاضل وما فضل الله به النساء على الرجال، تدديم: علي الطنطاوي، دار ابن حزم، بيروتالعظم، عابدة ا
 م.7111، 0لبنان، ط

 عفانة، حسام الدين بن موسى، حكم حرمان النساء من الميراث، د.ط.
 األردن، د.ط.-عدلة، محمد، نظام األسرة في اإلسالم، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان

، 0نال فنجان، مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في الدانون الدولي والشريعة اإلسالمية، منشورات الحلبي الحدوقية، طعلك، م
 م.7115

 م.7116، 0العلواني، رقية طه جابر، أثر العرف في فهم النصوص قضايا المرأة أنموذجاً، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط
 م.0525لبنان، -خليل، دار الفكر، بيروت عليش، محمد، منح الجليل شرح على مختصر

 م. 7112، 0عمر، أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط
 م.7107، 0العمري، مرزوق، إشكالية تاريخ النص الديني، منشورات ضفاف، الرباط، ط

 هـ.0.66، 0الحضارة، الريا ض، طالعيد، نوال عبد العزيز، حدوق المرأة في ضوء السنة النبوية، دار 
 .م0550، 7غاردر، جوستين، عالم صوفي، دار المنى، النرويج، ط

 .م0522، 7لبنان، ط-غارودي، روجيه، في سبيل ارتداء المرأة، ترجمة: جالل مطرجي، دار اآلداب، بيروت
 .م0522، 2ا، طسوري-غاوجي، وهبي سليمان، المرأة المسلمة "وليس الذكر كاألنثى"، دار الدلم، دمشق
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 .م0556، 0الغزالي، أبو حامد محمد، المستصفى، ت: محمد عبد الشافعي، دار الكتب العلمية، ط
 .م0539، 7الغزالي، محمد، هذا ديننا، مطبعة السعادة، مصر، ط

 .م7109الغنوشي، راشد، المرأة بين الدرآن وواقع المسلمين، دار المجتهد للنشر والتوزيع، لبنان، 
 .م7113مصر، -عاطف، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية غيث، محمد

 .م7115األردن، د.ط، -الفتالوي، سهيل حسين، الموجز في الدانون الدولي، دار الثدافة للنشر والتوزيع، عمان
 .م0553، 0فريجة، محمد، حدوق المرأة المسلمة في الدرآن والسنة، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط

فضل الرحمن، مددمة المترجم في كتاب اإلسالم وضرورة التحديث: نحو إحداث تغيير في الثدافة التدليدية، ترجمة: إبراهيم 
 .م0556، 0العريس، دار الساقي، مصر، ط

 م..052فهمي، مرقص، المرأة في الشرق، دار التأليف للطباعة والنشر، 
المحيط، ت: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر مجد الدين أبو طاهر، الداموس  آبادي،الفيروز 

 م.7119، 2لبنان، ط-والتوزيع، بيروت
الفيروز آبادي الشيرازي، إسحاق إبراهيم بن علي، المهذب في فده اإلمام الشافعي، مكتبة ومطبعة طه فوتر اسمارانج، 

 أندونيسيا، د.ط.
، 3بنان، طل-، الداموس المحيط، ت: مكتب التراث، مؤسسة الرسالة، بيروتالفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعدوب

 م.0552
الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعدوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ت: محمد علي التجار، 

 مصر.-المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، الداهرة
 .م7110، 0آبادي، محمد بن يعدوب، الداموس المحيط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طالفيروز 

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المدري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية، 
 لبنان، د.ط.-بيروت

لبنان، -المي، الكتاب األول، الحياة الدستورية، دار النفائس، بيروتالداسمي، ظافر، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اإلس
 م.0529، 9ط

 م.7100، 3الداطرجي، نهى، المرأة في منظومة األمم المتحدة رؤية إسالمية، مجد المؤسسة الجامعية، بيروت، ط
، 0، طلبنان-توزيع، بيروتقاطرجي، نهى، المرأة في منظومة األمم المتحدة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر وال

 م.7113-هـ0.73
 .0520قاموس أكسفورد، إصدار عام 

 م..711-هـ0.79، 7لبنان، ط-الداموس عربي فرنسي، مكتب الدراسات والبحوث، دار الكتب العلمية، بيروت
 م.7112لبنان، -قاموس الروس المحيط، ترجمة: بسام بركة، أكاديمية انترناشيونال، بيروت
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 ، وزارة العدل، السودان.6.3م السوداني، مادة: 0550الشخصية للمسلمين لسنة  قانون األحوال
 .7109، 0لبنان، ط-قديح، لطيفة الحاج، مدامات نون النسوة، دار الفارابي، بيروت

 .م0553، 0محمد أبو خبزة، ط: الدرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ت
 أحمد بن إدريس المالكي، الفروق= أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، د.ط، د.ت.الدرافي، شهاب الدين 

الدرامي، أمل، النسوية اإلسالمية: حركة نسوية جديدة أم استراتيجية لنيل الحدوق، مجموعة بحوث في كتاب: النسوية 
 م.7107، 0لبنان، ط-العربية رؤية نددية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

 م.7111-هـ0.70، 6الدرضاوي، يوسف، كيف نتعامل مع الدرآن العظيم، دار الشروق، مصر، ط
)تفسير الدرطبي(، ت: أحمد  الدرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري، الجامع ألحكام الدرآن

 .م.053، 7مصر، ط-البروني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، الداهرة
 .م0557، 0الدرطبي، يوسف بن عبد الله، االستيعاب في معرفة األصحاب، ت: علي البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط

 .م7116، 0قريشي، عمر بن عبد العزيز، سماحة اإلسالم، مكتبة األديب، الريا ض، ط
، 0لبنان، ط-ة، مؤسسة الريان، بيروتالدصير، فدى عبد الرزاق، المرأة المسلمة بين الشريعة اإلسالمية واألضاليل الغربي

 .م0555
 هـ.0.07، 02قطب، سيد إبراهيم حسين الشاربي، في ظالل الدرآن، )بيروت، الداهرة: دار الشروق( ط

، 7الدلدشندي، أحمد بن عبد الله، مآثر األناقة في معالم الخالفة، ت: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، ط
 م.0529

. نوريس، ج. أوزبورن، موسوعة كمبريدج في الندد األدبي، ترجمة: إسماعيل عبد الغني، منى عبد الوهاب، ك.نلووف، ك
، المجلس األعلى للثدافة، الداهرة 5(، ج505هاني حلمي، دعاء إمبابي، محمد هشام، العدد تسع مائة وتسعة عشر )

 م.7119، 0مصر، ط –
 م.7116، 0لبنان، ط-: شفيق أسعد فريد، مكتبة المعارف، بيروتكاريل، ألكسيس، اإلنسان ذلك المجهول، ترجمة

 م.0527 لبنان،-الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، بيروت
 م.0527، 0الكرابيسي، أسعد بن محمد بن الحسين، الفروق، ت: محمد طموم، وزارة األوقاف الكويتية، ط

 م..711، 0ط، إلى الجندر، دار الدلم، الداهرةني، مثنى أمين، حركات تحرير المرأة من المساواة الكردستا
 .ت.، د7الكشناوي، أبو بكر بن حسن، أسهل المدارك شرح إرشاد المسلك، بيروت، المكتبة العصرية، ط

، للدراسات والنشر والتوزيع كورنو، جيرار، معجم المصطلحات الدانونية، ترجمة: منصور الداضي، المؤسسة الجامعية
 م.0552، 0لبنان، ط-بيروت

كولمار، ويندي كيه، فرانسيس بارتكوفيسكي، النظرية النسوية مدتطفات مختارة، ترجمة: عماد إبراهيم، األهلية للنشر 
 م.7101، 0والتوزيع، األردن، ط
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ف يز ضد المرأة )سيداو(، إصدارات جمعية العفااللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة، اتفاقية الدضاء على كافة أشكال التمي
 م.7101، 0األردن، ط-الخيرية، عمان

اللجنة اإلسالمية للمرأة والطفل بالمجلس اإلسالمي العالمي للدعوة اإلعاشة، لجنة مركز المرأة باألمم المتحدة وأهم 
-لراجحي ألبحاث المرأة السعودية، الريا ضاالتفاقيات الدولية الصادرة عنها، موسوعة الدضايا المعاصرة للمرأة، كرسي ا

 م.7109، 0السعودية، ط
 م.0559لورتس، هنري، الحملة الفرنسية في مصر: بونابرت واإلسالم، دار سيناء للطباعة والنشر، مصر، 

بنان، ل-الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، األحكام السلطانية والواليات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت
 م.0529

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، ت: علي محمد معو ض، وعادل أحمد عبد الموجود، 
 م.0555، 0لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت

-الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، ت: علي معو ض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت
 م..055، 0لبنان، ط

 .م0559ان، لبن-المباركفوري، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة األحوذي شرح الترمذي، دار الفكر، بيروت
 م..711، .مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط

 م.7101، 0مصر، ط-رفة والثدافة العالمية، الداهرةمجموعة باحثين، الموسوعة العربية الميسرة، الجمعية المصرية لنشر المع
ربية اإلمارات الع-الجهاد من أجل العدالة، مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي-مجموعة باحثين، النسوية اإلسالمية

 م.7107، 0المتحدة، ط
حق األنثوي" في فضح "ازدراء ال مجموعة من األكاديميين العرب، الرابطة العربية األكاديمية للفلسفة، الفلسفة والنسوية

 م.7106، 0وندضه، و"التمركز الذكوري" وندده، ت: علي عبود المحمداوي، منشورات االختالف، الجزائر، ط
 م.7107، 0مجموعة من الباحثات، النسوية العربية رؤية نددية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

 م.7112، 0لبنان، ط-ركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروتمجموعة من المؤلفين، المرأة وقضاياها، م
مجموعة من المؤلفين، المرأة وقضاياها: دراسات مدارنة بين النزعة النسوية والرؤية اإلسالمية، مركز الحضارة لتنمية الفكر 

 م.7106، 7اإلسالمي، بيروت، ط
تونس، -ة لعلم االجتماع، الدار العربية للكتاب، طرابلسمجموعة من خبراء العرب في علم االجتماع، الموسوعة العربي

 م.7101
 لبنان.-المحلي، جالل الدين محمد بن أحمد، شرح المحلى على المنهاج، دار الفكر، بيروت

 م.7110، 0لبنان، ط-محمد التونجي، معجم أعالم النساء، دار العلم للماليين، بيروت
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-التكافل االجتماعي-الشورى-المساواة-الحرية-سالمي كرامة اإلنسانمحمود، جمال الدين محمد، أصول المجتمع اإل
 م.0557، 0األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دار الكتاب المصري، الداهرة، ط-الوسطية

 م.7117، 0محمود، فاطمة بابكر، المرأة اإلفريدية بين اإلرث والحداثة، دار كمبردج للنشر، المملكة المتحدة، ط
سوريا، -، مطبعة الديادة الدطرية، دمشق6-7-، البند ح0522-0529بية السورية في عدد المرأة الدولية المرأة العر 
 م.0522

 م.0529المراغي، أحمد المصطفى، تفسير المراغي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي( د.ط، 
 يروت.المرتضى، أحمد بن يحيى، التاج المذهب ألحكام المذهب، دار الكتاب اإلسالمي، ب

مرتضي الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر الداموس، ت: عبد العليم الطحاوي، 
 م.0522مطبعة حكومة الكويت، 

مد محمد حا: المرداوي، علي بن سليمان، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، ت
 .م0523، 7لتراث العربي، بيروت، طالفدي، دار إحياء ا

 م.0523، 0مرطان، سعيد سعد، مدخل للفكر االقتصادي في اإلسالم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .المرغيناني، علي بن عبد الجليل، الهداية، المكتبة اإلسالمية

 م.7110، 6رب، طالمرنيسي، فاطمة، ما وراء الحجاب الجنس كهندسة اجتماعية، المركز الثدافي الغربي، المغ
 مسلم، أبو الحسن بن الحجاج الدشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بندل العدل عن العدل إلى رسول الله 

 لبنان.-= صحيح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
مصر، -زةنثى، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الجيالمسيري، عبد الوهاب، قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول األ

 م.7101، 7ط
المصري، إكرام بنت كمال بن عو ض، عولمة المرأة المسلمة اآلليات وطرق المواجهة، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، 

 م.7101، 0الريا ض، ط
 .7107، 0بنان، طالمصري، غيداء محمد، أهلية المرأة في الشريعة اإلسالمية، دار النوادر، ل

، 0الكويت، ط-لبنان-المصري، غيداء محمد، شهادة المرأة في الفده اإلسالمي والدانون الوضعي، دار النوادر، سوريا
 م.7107

المصري، يوسف، البهجي، إبناس، االتفاقيات والمعاهدات الدولية بين الدانون الدولي والشريعة اإلسالمية، المركز الدومي 
 .07/9/7107نية، لإلصدارات الدانو 

 م.7119، 0مصطفى، صهيب، حدوق المرأة بين المساواة والعدالة، هيئة األعمال الفكرية، الخرطوم، ط
 م.7106، 0المصلي، جميلة، الحركة النسائية في المغرب المعاصر اتجاهات وقضايا، مركز الجزيرة للدراسات، قطر، ط

 م.7115التكوين، دمشق، مظهر، إسماعيل، المرأة في عصر الديمدراطية، دار 
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 معالي، محسن محمد، معجم معالي اللغة، مؤسسة محورس الدولية، د.ط.
 م.0532 المددسي، ابن قدامة موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغني البن قدامة، الداهرة: د.ن، د.ط،

 .بة التوفيدية، الداهرةوحيد قطب، المكت: المددسي، بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم، العدة شرح العمدة، ت
 م.0525، 0المنظمة العربية للتربية والثدافة والعلوم، المعجم العربي األساسي، المنظمة العربي للتربية والثدافة والعلوم، ط

-منظمة المؤتمر اإلسالمي، قرارات وتوصيات مجمع الفده اإلسالمي، دار الدلم وجدة، مجمع الفده اإلسالمي، دمشق
 م.0552، 7سوريا، ط

 م..053، 7سوريا، ط-المودودي، أبو األعلى، الحجاب، دار الفكر، دمشق
 م.7117مصر، -، المجلس األعلى للثدافة، الداهرة0موريس، بام، األدب والنسوية، ترجمة: سهام عبد السالم، ط

 م.7112، 0موسى، نبوية، المرأة والسلطة، دار الهالل، مصر، ط
، )أعالم علم النفس وأعالم التربية والطب النفسي والتحليل النفسي(، دار الصداقة موسى، نبيل، موسوعة مشاهير العالم

 م.7117، 0لبنان، ط-العربية، بيروت
 م.0522الموصلي، أبو الفضل عبد الله محمود، االختيار لتعليل المختار، دار الخير للنشر، 

 .م0529، 6المعرفة، بيروت، ط بن محمود بن مودود، االختيار لتعليل المختار، دارهللا الموصلي، عبد 
 م.7111، 2سوريا، ط-الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة، أجنحة المكر الثالث، دار الدلم، دمشق

ناصف، ملك حفني، النسائيات: مجموعة مداالت نشرت في الجريدة في موضوع المرأة المصرية، ملتدى المرأة والذاكرة، 
 م.0552، 6مصر، ط-الداهرة

يم عبد الهادي، حدوق المرأة في الشريعة اإلسالمية دراسة تأصيلية من فده الدرآن الكريم والسنة النبوية واآلراء النجار، إبراه
 م.0559األردن، -الفدهية المعتمدة، مكتبة دار الثدافة للنشر والتوزيع، عمان

واليات المتحدة لواقع، )فيرجينيا، البحث في جدلية النص والعدل وا-النجار، عبد المجيد، خالفة اإلنسان بين الوحي والعدل
 م.0556، 7األمريكية: المعهد العالي للفكر اإلسالمي( ط

 م.7103، 0نجم، وفاء ياسين، التمييز ضد المرأة دراسة مدارنة، منشورات الحلبي الحدوقية، بيروت، ط
كتب د الفتاح أبو غدة، مالنسائي، أحمد بن شعيب الخراساني، المجتبى من السنن=السنن الصغرى للنسائي، ت: عب

 م.0523، 7سوريا، ط-المطبوعات اإلسالمية، حلب
النسفي، أبو البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود، مدارك التنزيل وحدائق التأويل )تفسير النسفي(، ت: 

 م.0552، 0يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، )بيروت: دار الكلم الطيب( ط
النشوي، ناصر أحمد إبراهيم، موقف الشريعة اإلسالمية من تولي المرأة لعدد النكاح، دراسة فدهية مدارنة، دار الجامعة 

 .م7119الجديدة ،
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-نلووف، ك، وآخرون، موسوعة كمبريدج في الندد األدبي، مراجعة وإشراف: رضوى عاشور، المجلس األعلى للثدافة، الداهرة
 م.7119مصر، 

لبنان، -، محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروتالنووي
 هـ.0657، 7ط

 حدة الترجمة.و -هارمان، كريس، كيف تعمل الماركسية، سلسلة الكتاب االشتراكي، العدد الرابع، مركز الدراسات االشتراكية
 م.7112، 0لبنان، ط-ة: خليل الجيوسي، دار الفارابي، بيروتهتشنسون، معجم األفكار واألعالم، ترجم

 م.7112، 0لبنان، ط-هتشنسون، معجم األفكار واألعالم، ترجمة: خليل الجيوسي، دار الفارابي، بيروت
 م.7101، 0الهراس، عبد السالم، سعادة المرأة في ظل اإلسالم، دار السالم، الداهرة، ط

 م.0550دانوني للمرأة في مجال الوظيفة العامة في التشريع العراقي، رسالة ماجستير، الهنداوي، سعد عدنان، المركز ال
 هوندرتش، تد، دليل أكسفورد للفلسفة، ترجمة: نجيب الحصادي، د.ط، المكتب الوطني للبحث والتطوير، ليبيا.

 .هـ0.07الهيثمي، علي بن أبـي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر، بيروت، 
 م.7112هيلدا، فرجينيا، أخالق العناية، ترجمة: حنا متياس، المجلس الوطني للثدافة والفنون واآلداب، الكويت، 

 هـ. 0.61، 0الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي، التفسير البسيط، ط
 م.0521مصر، -وافي، علي عبد الواحد، المرأة في اإلسالم، مكتبة غريب، الداهرة

د، أمينة، اإلسالم فيما وراء النظام األبوي من خالل التحليل الدرآني لآليات المشتملة على الجنسين، مجموعة بحوث ودو 
، Promotion Team-34، ترجمة: آمال عبد الهادي، في كتاب: نريد المساواة والعدل في األسرة المسلمة

 م.7100، 0مصر، ط-الجيزة
قراءة النص الدرآني من منظور نسائي، ترجمة: سامية عدنان، مكتبة مدبولي، الداهرة، ودود، أمينة، الدرآن والمرأة إعادة 

 م.7113
ويب، جيزيال، دعونا نتكلم: مفكرات يفتحن نوافذ اإليمان على عالم متغير، ترجمة: إبراهيم يحيى الشهابي، مراجعة: نعمت 

 م.7117، 0حافظ البرزنجي، دار الفكر، لبنان، ط
 م.0552، 0سوريا، ط-وق المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضة، دار الطليعة الجديدة، دمشقياسين، بوعلي، حد

 

  :األبحاث والمؤتمرات والندوات 
، مجموعة بحوث في كتاب النسوية والدراسات الدينية، سلسلة ترجمات النسوية والدراسات الدينيةأبو بكر، أميمة، 

 م.7107المرأة والذاكرة، مصر،  نسوية، ترجمة: رندة أبو بكر، مؤسسة
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وتيارات  اتجاهاتأبو بكر، أميمة، وإصالح جاد، إعداد وتدديم: جين سعيد المددسي ورفيق رضا صيداوي ونهى بيومي، 
 :Arab Feminism، مجموعة بحوث في كتاب: النسوية العربية رؤية نددية في البحث النسوي اإلسالمي المعاصر

A Critical Viewسات المرأة العربية وتجمع الباحثات اللبنانيات.، مركز درا 
 م.0521، كوبنهاجن، . المساواة والتنمية والسلم.تقرير المؤتمر العالمي لعقد األمم المتحدة للمرأة.األمم المتحدة، 

عدل ، المؤتمر السنوي الخامس، تعريف النحو نظرية للمساواة بين الجنسين في المجتمعات اإلسالميةبارالس، أسماء، 
 م..711مايو  75-72وإقامته في المجتمعات اإلسالمية، مركز دراسة اإلسالم والديمدراطية، واشنطن، 

م لمؤتمر دراسة نددية، بحث مدد-دعوى تعارض اآليات القرآنية مع أحاديث الصحيحين التي تفسرهاالخطيب، علي، 
 نية.م، كلية الشريعة، الجامعة األرد09/2/7101-.0االنتصار للصحيحين، 

مصر، -، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة الداهرةالمرأة وقضايا المجتمعزايد، أحمد، وآخرون، 
 م.7117

 ،تحليل مضمون المؤتمرات العالمية.. التنمية االجتماعية ودور المنظمات غير الحكوميةعبد المجيد، يسري مصطفى، 
 70-05مصر، -لمنظمات غير الحكومية(، االسكوا، جامعة الدول العربية، الداهرةحلدة حوار )قضايا بناء الددرات ل

 م.7111سبتمبر 
اب اإلسالمي ، مؤتمر الندوة العالمية للشبورقة عمل: الحركة النسوية الغربية وآثارها على االنفتاح العالميالعدوان، نورة، 

 هـ.0.76الشباب واالنفتاح العالمي، 
 ،رؤية نقدية التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداوحمد كمال الدين، عطية، جمال الدين، وم

 اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل، المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة األمانة العامة، د.ت.
، دار سالمية وحقوق اإلنسان في اإلسالمندوات علمية حول الشريعة اإلفريق من كبار علماء المملكة العربية السعودية، 

 .م.052لبنان، -الكتاب اللبناني، بيروت
ورقة مددمة  ،قراءة إسالمية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، دراسة حالة لبنانالداطرجي، نهى، 

/ أكتوبر/ 5-2مصر، -ولية"، جامعة طنطاإلى مؤتمر "أحكام األسرة بين الشريعة اإلسالمية واالتفاقات واإلعالنات الد
 م.7112

التيار النسوي والعمل األكاديمي في مصر، مجموعة بحوث في كتاب: العولمة وقضايا المرأة ونيس، سامية قدري، 
 م.7116، أعمال الندوة العلمية لمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بكلية البنات، مصر، والعمل

 تالمجالت والدوريا 
 ر.، العدد الثالث عشر، إصدار مؤسسة المرأة والذاكرة، مص-غير دورية-، مجلة طيبةالنسوية المستحيلةأبو النجا، شيرين، 

 ، حولية كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر.الحقوق السياسية للمرأة في اإلسالماألنصاري، عبد الحميد، 
 م.0525، .، العدد 5الكويت، المجلد  –مجلة عالم الفكر، وزارة اإلعالم  ،دراسات نسائيةإبراهيم، فتحية محمد، 
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، 31، مجلة الدراسات اإلسالمية، عدددراسة نقدية مقارنة-المناهج النسوية في دراسة الدينجاد، أحمد محمد، 
 م.7115

وم االجتماعية ، مجلة عمران للعلترجمة لدراسة األنثروبولوجية التركية نوليفير غول الحداثة المحظورة: الحضارة والحجاب،
 م.07/7107/.0واإلنسانية، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، العدد الثاني، 

، دراسات في التعليم الجامعي، مصر، الشبهة المثارة حول إرث المرأة المسلمة والرد عليهاالخالد، مريم بنت أحمد، 
 م.7102، 69عدد

 .0مجلة الحضارة اإلسالمية، العدد دى سلطان الدولة في تقييده،الحق ومالدريني، محمد فتحي، 
 هـ.0626، السنة الثالثة، 2، مجلة المسلمون، العدد تغيير األحكام بتغير األزمانالزرقاء، مصطفى أحمد، 

اد المرأة اتح حوار مع: أمينة ودود، زيبا مير حسيني، زينة أنور، مجلة الروزنا، النسوية اإلسالمية،الزعبي، آمنة، ندوة: 
 م.7107(، 00األردنية، مطبعة فراس، األردن، العدد الحادي عشر )

، مجلة )قراءات سياسية(، مركز دراسات اإلسالم والعالم، اإلسالميون في مصر قراءة في قضية المرأةزهور، شريفة، 
 م.0556باكستان، السنة الثالثة، العدد الثاني، 
عرفة النسوية، دورية المرأة والحضارة: نشرة متخصصة في دراسات المرأة المسلمة، صالح، أماني، نحو منظور إسالمي للم

 م.7111، 0جمعية دراسات المرأة والحضارة، مصر، العدد األول، ط
 م.0553العلواني، طه جابر، شهادة المرأة، المجلة األمريكية للعلوم االجتماعية اإلسالمية، 

م"، قراءة في المنطلدات الفكرية " في األمة في معركة تغير الديم والمفاهي–لى اإلسالمية عمرو، أحمد، النسوية من الراديكالية إ
 م.7100مصر، -بحث منشور في التدرير االستراتيجي الثامن، مجلة البيان والمركز العربي للدراسات اإلنسانية، الداهرة

 م.7111، 20، عدد 02نسانية، الكويت، مجلد الفرج، نوره، النسوية فكرها واتجاهاتها، المجلة العربية للعلوم اإل
 م..055، مايو، 9، العدد 01كيمورا، مدال: الفوارق في الدماء بين الجنسين، مجلة العلوم األمريكية، المجلد 

 م.7119، 7.نجم، مفيد، مدال األدب النسوي إشكالية المصطلح، مجلة نزوى، عدد

 الرسائل الجامعية 

تونس، دار النفائس، -رسالة دكتوراه، جامعة الزيتونة ة الحكم القضائي في الشريعة والقانون،نظريأبو البصل، عبد الناصر، 
 م.7111، 0األردن، ط

األردن، -، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمانقضايا المرأة في الشريعة والمواثيق الدوليةالحيت، روال، 
 م.7119

اه العقلي الغربي في العصر الحديث وأثرها على االتجاه العقلي العربي في دراسة مناهج االتج العامر، بدر سليمان،
 رسالة ماجستير، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، د.ط. النصوص الشرعية،
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 :المصادر والمراجع االلكترونية 

 /http://www.un.org، موقع منظمة األمم المتحدة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 م.3/2/7102تاريخ الدخول على الموقع 

ة ، مكتبة حدوق اإلنسان، جامعوتسجيل عقود الزواج إعالن اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/b064.htmlمنيسوتا، 

 م.7/2/7102تاريخ الدخول على الموقع 
الدخول على  ، تاريخhttp://www.un.org/ar/index.htmlموقع األمم المتحدة، ، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 .م7102، 60،2الموقع: 
 منيسوتا،، مكتبة حدوق اإلنسان، جامعة إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html 
 م.7/2/7102تاريخ الدخول على الموقع 

، ترجمة: منال عبد الحفيظ شريدة، لكل مسلم الحق في تفسير القرآنبارالس، أسماء، 
https://ar.qantara.de/content/hwr-m-lmfkr-lslmy-sm-brls-lkl-mslm-lhq-

fy-tfsyr-lqran  م.7102/ 79/2تاريخ دخول الموقع 
-https://ar.qantara.de/content/hwr-m-lmfkr-lslmy-sm-brls-lkl،بارالس، أسماء

mslm-lhq-fy-tfsyr-lqran  :7102/ 79/2تاريخ دخول الموقع. 
مركز دراسات -، أبحاث نسوية، موقع مساواةالتعددية واالختالف وتغيير العالمبدوي، ناهد، 

 م.75/2/7102تاريخ الدخول على الموقع:  http://musawasyr.org/?p=1791المرأة،
      genderلنسوية اإلسالمية أو الجهاد النوعي البزري، دالل، ا

jihadجريدة الحياة، لمرأة المسلمة تنشط في الغرب ال يغرقها نموذجه وتدين القراءة األبوية، ا ،
 http://www.alhayat.com/article/1311458م 77/0/7112

 م.75/2/7102تاريخ الدخول إلى الموقع: 
 التل، سهير، موقع وزارة الثقافة في المملكة األردنية الهاشمية

http://www.culture.gov.jo/node/25098 
 .09/2/7102تاريخ دخول الموقع: 

Univ
ers

iti 
Mala

ya

http://www.un.org/
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/b064.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html
https://ar.qantara.de/content/hwr-m-lmfkr-lslmy-sm-brls-lkl-mslm-lhq-fy-tfsyr-lqran
https://ar.qantara.de/content/hwr-m-lmfkr-lslmy-sm-brls-lkl-mslm-lhq-fy-tfsyr-lqran
https://ar.qantara.de/content/hwr-m-lmfkr-lslmy-sm-brls-lkl-mslm-lhq-fy-tfsyr-lqran
https://ar.qantara.de/content/hwr-m-lmfkr-lslmy-sm-brls-lkl-mslm-lhq-fy-tfsyr-lqran
https://ar.qantara.de/content/hwr-m-lmfkr-lslmy-sm-brls-lkl-mslm-lhq-fy-tfsyr-lqran
http://musawasyr.org/?p=1791
http://www.alhayat.com/article/1311458
http://www.culture.gov.jo/node/25098


  609 

 

قراءة في مسار الجمعيات من أجل رفع التحفظات على اتفاقية سيداو النهوض بالمرأة رؤية تيمجردين، عاطفة، 
 ، جمعية البحرين النسائيةإنسانية

www.bahrainws.org 
 / https://www.alawan.org، موقع أوان، مدخل إلى الفكر النسائي الغربي المعاصرحكيمة ناجي ، 

 .03/2/7102تاريخ دخول الموقع 
عدد ، مدال في جريدة الحوار المتمدن، الالتأسيس لفكر نسوي: تجربة فاطمة المرنيسي اختيارا  دودين، رفيدة، 

، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=25258م .05/01/711، 550
 م.79/2/7102تاريخ الدخول على الموقع 

لة ، موقع مجالخطاب النسوي المعاصر قراءة في خطاب نوال السعداوي وفاطمة المرنيسيالربيعو، تركي، 
 .2/7102/.7، تاريخ الدخول على الموقع: www.nizwa.comنزوي، 

، موقع مصر المدنية، مجلة 2/7107/.7، الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربيالرحبي، مية، مدال: 
 http://www.civicegypt.org/?p=27463ليبرالية اجتماعية، -علمانية-مصرية

 م.75/2/7102تاريخ الدخول على الموقع: 
 م73/6/7107، جريدة الوطن الكويتية، النسوية اإلسالميةسلطان، فاخر، مدال: 

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=182375&yearquarter=2012 
 م.2/7102/.7تاريخ دخول الموقع: 

، مدال منشور في مركز دراسات المرأة، مفهوم الجندر والمساواة بين الجنسينعبد الماجد، عواطف، 
www.wrc.org.sd. 

ز ضد فاقية القضاء على كافة أشكال التمييدراسة الوثائق الدولية من جوانبها المختلفة.. اتعبد المنعم، هدى، 
(، مدد م في المؤتمر الدولي: موقع اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل على المرأة )سيداو نموذجا  

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=573 
 م.7/2/7102ل على الموقع تاريخ الدخو 

-مراش-فرانسيس www.alawan.org، موقع األوان: فرنسيس مراش رائد العقالنية والتنويرعزيزة، طارق، 
 .76/2/7102تاريخ الدخول على الموقع  رائد

 موقع أقالم حرة ،اإلسهام الفكري والسياسي للمرأة العربية إبان النهضةعمار، تربة، 
http://www.aqlame.com/article15163.html  :76/2/7102تاريخ الدخول على الموقع. 

، ترجمة: خليل كلفت، موقع الحوار المتمدن، المحور: حدوق المرأة ومساواتها الكاملة النسويةفنسنت، أندرو، 
 76/3/7102، 9507المجاالت، العدد في كافة 
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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=300032 :تاريخ الدخول على الموقع
 م.75/2/7102

 ،قاموس ميريام ويبستر على الشبكة العنكبوتية
https://www.merriam-webster.com/dictionary/feminism تاريخ الدخول على ،

 .7102يوليو  09الموقع: 
، موقع اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل الجندر المنشأ والمدلول واألثرالكردستاني، مثنى، وكاميليا حلمي، 

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=347  :7102/ 2/.7تاريخ دخول الموقع. 
، موقع مساواة )مركز دراسات المرأة( كالرا زيتكن: الملتزمة بعمق بالنسوية الماركسية
http://musawasyr.org/?p=17062  :م.72/2/7102تاريخ الدخول على الموقع 

-http://www.alternativelibertaire.org/?1879-L-egalite مجلة البديل التحرري
hommes-femmes-votee  م.02/2/7102ل على الموقع: وقت الدخو 

، 0/2/7100، م في فرنسا.. ثورة طالبية ضد تقاليد المجتمع البالية7328ثورة مرادا، المصطفى، مدال: 
 https://www.maghress.com/almassae/138022موقع مغِرْس اإلخباري 

 م.72/2/7102لموقع: تاريخ الدخول على ا
 م0/7109/.0، مفهوم االتفاقيات الدوليةمركز راشيل كوري لحدوق اإلنسان، 

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=17898 تاريخ الدخول على ،
 م.60/2/7102الموقع: 

 م.72/2/7102تاريخ الدخول على الموقع:  Now "www.now.orgلوطنية للمرأة "المنظمة ا
م، 79/7/7100، تاريخ النشر: 2.، مدال في جريدة عرب النسوية في النقد األدبيمواسي، علي نصوح، 

www.arab48.comم.72/2/7102ول على الموقع: ،تاريخ الدخ 
 م02/07/7119"، بتاريخ: الطبعة األخيرةموقع "العربية"، ضمن برنامج "
www.alarabiya.net 

، 60،2الدخول على الموقع: تاريخ  http://www.un.org/ar/index.htmlموقع األمم المتحدة،
 م.7102

 م.7/2/7102تاريخ الدخول على الموقع  www.unicef.orgموقع اليونيسيف
 فليجان، ريما. www.unifem.org.joموقع اليونيفوم 

 .  www.nesasy.orgم7112/ 76/6، بتاريخ والشريعة اإلسالمية اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور
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-http://www.swansea.ac.uk/staff/arts-and موقع جامعة سوانسي
humanities/academic/gambles/  م.03/2/7102تاريخ دخول الموقع 

 .www.6abib.comموقع طبيب دوت كوم 
http://fiqhacademy.com/  م.2/2/7102على الموقع: تاريخ الدخول 

   03/2/7102، تاريخ دخول الموقع موقع فهرس أكسفورد
 .موقع مؤسسة المرأة والذاكرة

 http://www.un.org/ar/index.html، موقع األمم المتحدة، األمم المتحدة ميثاق
 م.7102، 60،2تاريخ الدخول على الموقع: 

 / https://www.alawan.org، موقع أوان، مدخل إلى الفكر النسائي الغربي المعاصراجي، حكيمة، ن
 .03/2/7102وقع تاريخ دخول الم

حقوق المرأة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتشريعات األردنية ناصر، لميس، وآخرون، 
، 60،2تاريخ الدخول على الموقع:  http://www.un.org/ar/index.html، 71، صوأحكام الشريعة

 م7102
د اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضالناصري، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(، 

 www.ecwa.un.orgم7112، األمم المتحدة، المرأة تقارير الظل في البلدان العربية
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