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  من الدستور اإللهي

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

ـــــاِت ( ـــــاِنِتیَن َواْلَقاِنَت ـــــاِت َواْلَق ـــــْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَن ِإنَّ اْلُمْســـــِلِمیَن َواْلُمْســـــِلَماِت َواْلُم

ــاِبَراِت َواْلَخاِشــِعیَن َواْلَخاِشــَعاِت َواْلُمَتَصــدِّ  ــاِبِریَن َوالصَّ ــاِدَقاِت َوالصَّ ــاِدِقیَن َوالصَّ ِقیَن َوالصَّ

ـاِئَماِت َواْلَحـاِفِظیَن فُـُروَجُهْم َواْلَحاِفَظـاِت َوالـذَّاِكِریَن اللَّـَه  اِئِمیَن َوالصَّ َواْلُمَتَصدَِّقاِت َوالصَّ

ْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظیماً    )َكِثیرًا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ اللَُّه َلُهم مَّ

  

  

  ٣٥سورة األحزاب.. اآلیة 



  ٢

  

  اإلهـــداء

  

  

  والدّي الكریمین إقرارًا بفضلهما وعرفانا.. إلى    -

إلــى زوجتــي "كردســتان" المــرأة التــي صــحبتني فــي رحلتــي لطلــب العلــم     -

وقطعت آالف األمیال وهیأت لي األجواء المناسبة وكـل متطلبـات الراحـة، فكـان هـذا 

  البحث ثمرة تضحیاتها ..

بصـــري بـــه فـــي إلـــى ولـــدي وقـــرة عینـــي "آرام" الـــذي نـــّور اهللا تعـــالى     -

  السودان لعّل اهللا یجعله من المتقین ..



  ٣

  المقدمة:

كانــــت قضــــیة المــــرأة ذات حضــــور مركــــزي ومكثــــف فــــي الفكــــر اإلنســــاني منــــذ 

األزل، وال زالـــــت حاضـــــرة حتـــــى اآلن بـــــذات المركزیـــــة والكثافـــــة، ممثلـــــة فـــــي دعـــــوات 

نــــة، فــــي الجنــــدرة، والفیمینــــزم، واألمومیــــة، ویشــــي هــــذا الحضــــور ألهمیــــة الــــدور والمكا

التــــاریخ والوظیفــــة، ویأخــــذ هــــذا الحضــــور شــــكل مــــن أشــــكال الجــــدل الخالفــــي العــــالي 

النظــر وقصــور فهــم البشــر، تأخــذ المــرأة مكانــًا عالیــًا أحیانــًا فــي مجتمعهــا  الضــطراب

مـع القمـر ال حبـًا وتولهـًا وشـعرًا إنمـا تـدینًا وتألهـًا،  ىوتتماه ةفتحصل على مرتبة اآلله

أمثـال  بتعبیر بعض اللغـویین. وهي مطوءة كالحزام ذاءحمثل الثم تدنو إلى أن تصیر 

كــان التــاریخ المكتــوب وٕالــى عهــد قریــب یــؤرخ لــدور ثــانوي الزبیــري فــي تــاج العــروس 

للمرأة في المسیرة اإلنسانیة، باعتبارها تابع ال یملك المغامرة واالقتحام واالكتشـاف، ثـم 

جتمع القدیم أو البحث في خطـوط یأتي حین من الدهر بابحاث لویس مورغان عن الم

مـاني اللم ودراسـة ا١٨٧٧التقدم البشري من الوحشیة عبـر البربریـة إلـى الحضـارة عـام 

عــــن تطــــور الــــزواج والعائلــــة  اإلیطــــالي ولیتورنــــو ١٨٦١بــــاخوفن عــــن حــــق األم عــــام 

ـــاقن جـــیمس عـــن النســـاء فـــي ١٨٨٨ ـــم ب ـــد العـــرب ث م ودراســـة ولكـــن عـــن األمومـــة عن

لغـــز عشـــتار عـــن األلوهـــة المؤنثـــة (اس الســـواح، ر اب الســـوري فـــم وكتـــ١٩٤١اإلســـالم 

، أتـــت تلـــك الدراســـات لتقلـــب صـــفحات ذلـــك التـــاریخ القـــدیم، )واصـــل الـــدین واألســـطورة

وتثبــت بطــالن دعــاواه، فابتــداًء مــن العائلــة عرفــت اإلنســانیة مجتمعــات قدیمــة تأسســت 

رجـــــل عرفـــــت هـــــذه علـــــى قـــــیم االنوثـــــة ومكانـــــة األم، ال علـــــى قـــــیم الـــــذكورة وســـــطوة ال

المجتمعــات قــدیمًا بالمجتمعــات األمومیــة، كانــت تلــك المجتمعــات القدیمــة بحاجــة إلــى 

صــــفات المــــرأة /االم ، إذ كانــــت هــــي مكمــــن الحــــب والحنــــان وســــط جماعــــات بشــــریة 

متوحشة، ومن هذا الحب والحنان المجرد أرسـت قواعـد العدالـة والمسـاواة االجتماعیـة،  

عــن التســلط واالســتبداد، منحــت المجتمــع فضــاءًا مــن الحریــة تكوینهــا الفطــري البعیــد بو 

یطارد الطرائد، قد یعود وقد ال یعود أبدًا فقـد یتحـول هـو  ذاكوالطالقة، كان الرجل حین

نفسه إلى فریسه، لتبقى المـرأة هـي المكـان واالسـتقرار فینسـب لهـا االبنـاء والمقتنیـات ، 

ت الكبیـرة مـع (المـرأة/االم)، حیـث اثبتـت وبهذا االتسقرار النوعي بدأت رحلـة االكتشـافا

االبحاث االثریة أن المرأة كانت المسؤولة الوحیدة عن اكتشاف الزراعـة، أهـم ثـورة فـي 



  ٤

التـــاریخ اإلنســـاني، بـــل تعـــد فـــي نظـــر بعـــض مـــؤرخي الحضـــارات أخطـــر إنقـــالب فـــي 

طریــــق البشــــریة كلــــه، وال یتســــع المجــــال لشــــرح كیفیــــة هــــذا االكتشــــاف، غیــــر أن هــــذا 

ــــى االمــــام، اال ــــدمًا إل ــــي دفعــــت باإلنســــانیة ق ــــد مــــن المكتشــــفات الت كتشــــاف مهــــد للمزی

فباكتشاف الزراعـة ازدادت الحاجـة إلـى األوانـي واالطبـاق، والطاسـات والقـدور والـدنان 

والصـــنادیق ومخـــازن الحبـــوب والصـــوامع والمنـــازل ثـــم اكتشـــفت المـــرأة اإلبـــرة والمخـــرز 

لنســج فكانــت بالتــالي هــي النســاج األول والخیــاط والســرج واللجــام والــزر والحــذاء وآلــة ا

األول والغزال األول، ثم أخذتها روعة الخضرة من حولها وسالسة الحیاة التي أشـرقت 

علیهــا فــي نظــم بــدیع ممــا حــدا بهــا إلــى نظــم حــدیثها وترتیــب خطابهــا فنظمــت الشــعر 

اإلبداعیــة وبرعــت فــي صــناعة االلحــان وأداء االغــاني لحاجتهــا األولــى لهــذه المواهــب 

لهدهــــدة أطفالهــــا وترقیــــة وجــــدانهم وتبدیــــد مخــــاوفهم، وتــــربیتهم علــــى األلفــــة واإلیــــالف 

ثم اكتشفت الطب والتطبیـب بفرزهـا لألعشـاب المزروعـة  ٠٠والتآخي والتقارب الروحي

وعزلها للسام وغیر المستساق وصرفه الستخدامات أخرى غیر الغذاء ، واكتشـفت فـي 

لــبعض العلــل واالســقام طببــت بهــا أوجــاع صــغارها فكانــت  بعــض هــذه النباتــات تریاقــاً 

أول طبیبة ومن خالل الطب واالعشاب عرفت طریـق الكهانـة والسـحر فآمنـت بالغیـب 

صارت حیاة المرأة غنیة ومشبعة بمكونات الحیاة التي ساعدت في تنوعهـا  .والالمرئي

رة معرفـة وعلـم فسیطرت على المجتمع سیطرة تامة ال سیطرة تسلط واستبداد، بل سـیط

وٕابداع، وما زال الرجل یسعى من خالل دوره التقلیـدي فـي التنقـل والبحـث عـن الطرائـد 

والصید الناجع. كانت اإلنسانیة بحاجة ماسة لـدور المـرأة التـي لعبتـه فـي تلـك المرحلـة 

ت علـي ر التاریخیة، حیث توقفت الحروب منذ أن ملكت المرأة زمام األمر، بعد أن توف

قة موارد الطبیعة وتنوعت مصـادرها التـي كـان یـدور الصـراع حولهـا، حتـى یدیها الخال

المســتوطنات القدیمــة كانــت ُتهجــر بعــد فتــرات طویلــة مــن االســتیطان دون بینــة علــى 

ي، ولهـذه خوجود تدمیر أو حرائق أو حروب إالَّ بینات القحط والتصحر والتحـول المنـا

ت المـرأة مـن كـائن خـالق مبـدع إلـى الخصائص الفریـدة المكتسـبة عبـر األزمـان. تحولـ

كـــائن معبـــود، ال علـــي ســـبیل الغوایـــة مـــن الشـــعراء الهـــائمون فـــي كـــل واد، بـــل ُعبـــدت 

كحقیقــة دینیــة خالصــة تهــوى إلیهــا القلــوب وتنحنــي لهــا الجبــاه وتــؤدي إلیهــا الطقــوس. 

ـــابلیون ســـاج أو عشـــتار، التـــي هـــي عـــش األرض أو عـــیش األرض أو عشـــة  عبـــد الب
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ــــة ة األرض أو عائشــــ ــــد الفراعن ــــاة، وعب ــــد الكنعــــانیون عن زوجــــة األرض بالعبریــــة، وعب

ـــا  ـــون دیمتـــر، أو دیمتـــرى وجی ـــد اإلغریقی ـــوت ایـــزیس هـــاتور، وعب وقـــدماء المصـــریین ت

ورحیا وأرتمیس وافرودیت وفي روما سیرویس ودیانا وفینوس كمـا عبـد األرمـن أناهیـد، 

 كتـاب روایـة ابـن الكلبـي فـي وعبد عرب الجاهلیة الـالت والعـزى ومنـاة ونائلـة، وتـذهب

اإلصــنام أن النبــي صــلي اهللا علیــه وســلم أرســل خالــد بــن الولیــد رضــي اهللا عنــه لهــدم 

بیــت العــزى، فبــدأ بقطــع الشــجیرات فخرجــت علیــه امــرأة حبشــیة عریانــه، نافشــة شــعرها 

وأضـــعة یـــدها علـــى عنقهـــا تّصـــر بانیابهـــا وخلفهـــا ســـادنها ینشـــد: أعـــزاء شـــدي شـــدة ال 

یـا عـز كفرانـك ال سـبحانك، إنـي  -الد ألقي الخمار وشمري، فقـال خالـد:تكذبي على خ

رایت اهللا قد أهانك، ثم ضـربها ففلـق رأسـها وقتـل السـادن وقطـع الشـجرة ثـم أتـى رسـول 

اهللا صــلي اهللا علیــه وســلم فــأخبره فقــال: تلــك العــزى وال عــزى بعــدها للعــرب، كــان لهــذا 

اضـمحالل دور المـرأة فـي المجتمـع والـذي االنحراف العقائدي الكبیر أثـره الواضـح فـي 

ترافـــــق مـــــع انحـــــراف اجتمـــــاعي ترویـــــة القصـــــة اإلغریقیـــــة عـــــن النســـــاء االمازونیـــــات 

المحاربــات الالتــي أتــین مــن شــواطئ البحــر األســود، وســكن فــي أطــراف بــالد اإلغریــق 

وأسسن عددًا من المـدن وعبـدن اآللـه أرتمـیس وحـاولن إنشـاء مجتمـع خـاٍل مـن الرجـال 

ـــبالد المجـــاورة واجـــتمعن برجالهـــا بغضـــًا  فـــیهم وكـــن إذا أردن اإلنجـــاب هـــاجرن إلـــى ال

لســویعات مــن أجــل اإلنجــاب، حتــى إذا وضــعن حــبلهن قــتلن الرجــال فــي المهــد ورعــین 

اإلناث. الالئي یتربین على الحرب وكراهیة الرجال وقـد روى أكثـر مـن بطـل أسـطوري 

ــــل،  ــــال ثســــیوس وهرق ــــك المجتمــــع النســــوي أمث ــــات هزیمــــة ذل ــــك اإلنحراف ــــت تل ــــد كان لق

العقائدیـة واالجتماعیــة بدایــة التحـول مــن المجتمــع األمــومي إلـى المجتمــع األبــوى الــذي 

بـــدأت طالئعـــه مـــع ظهـــور الرســـاالت الكبیـــرة مثـــل الیهودیـــة والمســـیحیة واإلســـالم فقـــد 

ارســـت هـــذه األدیـــان قواعـــد العـــدل والنظـــام فـــي المجتمـــع اإلنســـاني، وأزالـــت النزعـــات 

في تحویر الوظائف واألدوار لكل من الرجل والمرأة، وقد احدثت التـوراة نقلـة  المتطرفة

هائلة في نظرة البشر إلى بعضهم البعض، وفي نظرتهم خصیصًا إلى ملـوكهم، الـذین 

حاولوا تألیه ذواتهم ومن خالل هذه النقلة التي أحدثها سـیدنا موسـى علیـه السـالم، فقـد 

ثقافــــة أمومیــــة واضــــحة تمجــــد دور المــــرأة فــــي بقیــــت فــــي المجتمــــع الفرعــــوني مالمــــح 

المجتمــع، ولــم یخلــو هــذا الــدور مــن اضــطراب وتنــاقض، إذا كانــت المــرأة تلعــب دور 
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األلـه والقربـان فـي ذات الوقـت، مثلمـا كـان العـرب یعبـدون منـاة ونائلـة والعـزى ویقتلــون 

وٕاخــراج  بنــاتهم، فكانــت رســالة اإلســالم هــي انــزال المعبــودة مــن ســماء أفكــارهم الضــالة

  الموؤدة من القبر.

فــي القــرآن الكــریم مالمــح خاطفــة مــن ذلــك المجتمــع األمــومي القــدیم، المعتــدل   

، ولـم المستقیم، البعید من االنحراف االجتماعي، المنغلـق علـى إنحـراف عقائـدي غلـیظ

یتحفظ القرآن قط على وجوها في أعلى الهرم السلطان في بالدها بل تحفظ فقـط علـى 

فقـد أورد القـرآن الكـریم فـي سـورة النمـل قصـة  عقائدي وأشـاد بأسـلوب حكمهـاانحرافها ال

ملكة سبأ، المـرأة التـي حكمـت بـالدًا تمیـزت بالتقـدم العمرانـي والفنـي وقـام حكمهـا علـى 

أسس شوریة راسخة، وبرزت سماتها الشخصیة في حكمتها ورجاحـة عقلهـا، وقـد وقـف 

لتها رســالة سـیدنا ســلیمان، بقولهـا تعلیقــًا تهـا عنــدما وصـمالقـرآن الكــریم شـاهدًا علــى حك

( إن الملوك إذا دخلوا قریـة أفسـدوها وجعلـوا أعـزة أهلهـا  -على خطاب سیدنا سلیمان:

وكــذلك یفعلــون). ولــم تــرفض دعــوة  -وكانــت تتمــة اآلیــة تعضــیدًا قرآنیــًا لقولهــا –أذلــة 

ـــم تقبلهـــا هكـــذا عفـــو الخـــاط ـــادة اهللا ول ر، إنمـــا بـــادرت ســـیدنا ســـلیمان لهـــا ولقومهـــا لعب

بامتحـان النزعــة الملوكیــة فــي شخصـه الكــریم ونظامــه فــي صـورة الهدیــة المادیــة القیمــة 

الثمینة، فرد علیها سلیمان بإعادة الهدیة، وٕاعـاد األمـر كلـه إلـى مـراده األول، أخراجهـا 

هي وقومهـا مـن عبـادة الشـمس إلـى عبـادة اهللا، وتطلـب األمـر منـه حشـدًا اجتمـع علیـه 

ـــثقالن مـــن أهـــل المعرفـــة والقـــدرة وعلـــم الكتـــاب حتـــى تخضـــع بلقـــیس وامبراطوریتهـــا  ال

الشاهقة لملك اهللا وعبادته وهـذا مـا یـدل علـى سـطوتها المادیـة والمعرفیـة وقـدرتها علـى 

المناورة والحوار. ونموذج آخر فـي التـاریخ الجـاهلي القریـب مـن ظهـور اإلسـالم یتمثـل 

العربیـة التـي حـررت بـالد الشـام مـن الحكــم  فـي قصـة الزبـاء أو زنوبیـا أو زینـب الملكـة

الرومــــاني وأقامـــــت دولـــــة متحضــــرة امتـــــدت مـــــن بـــــالد الرافــــدین إلـــــى البحـــــر األبـــــیض 

المتوســط، ومــن صــحراء العــرب إلــى آســیا، وكانــت تتمتــع بثقافــة رفیعــة اكتســبتها مــن 

الزحـــف الثقـــافي الهلینـــي علـــى المنطقـــة وكانـــت تتحـــدث التدمریـــة والقبطیـــة والالتینیـــة، 

استضــافت فــي مملكتهــا مــن الفالســفة الرومــان أمثــال كاســیوس الــذي طــاب لــه المقــام و 

فــي ملكهــا وصــار مستشــارًا لهــا وأحــدثت الزبــاء نهضــة فكریــة واقتصــادیة وعمرانیــة لــم 
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العــــدة لتحریــــر مصــــر مــــن قبضــــة  عــــدُّ تتــــرق لجیرانهــــا الرومــــان، خاصــــة وأنهــــا كانــــت 

  البطالمة.

مـرأة الحضـاري، جـاءت بعثـة النبـي صـلي اهللا بین هذا المد والجذر في تاریخ ال  

علیــــه وســــلم ، لتجــــد المــــرأة العربیــــة وقــــد آل أمرهــــا إلــــى حــــد الــــوأد، فقــــد تــــأخر دورهــــا 

االجتماعي واضحت ظل للرجـل السـاعي لكسـب العـیش فـي بیئـة جافـة قاسـیة، وظلـت 

عبئــًا علیــه، وكــان علــى الرجــل بحكــم تربیتــه البدویــة أن یضــع عــن كاهلــة هــذا الحمــل 

لوأد، وفــي وهــدة هــذا الظلــم العظــیم، كانــت تــتألأل بعــض النجیمــات العربیــة فــي لیــل بــا

الجزیرة العربیة الحالـك، إلثبـات الوجـود وتعمیـق معنـى الحیـاة مـن أمثـال السـیدة خدیـدة 

بــن خویلــد، أحــدي األعمــدة االقتصــادیة الكبیــرة فــي مكــة، وكــان عمــل النبــي صــلي اهللا 

تصــــادي ، إحـــدي الـــدالالت الكبیـــرة علـــى التحــــول علیـــه وســـلم فـــي دائـــرة نشـــاطها االق

كمــا رواه البخــاري فــي كتــاب  فیمــا بعــد القــادم، التحــول الــذي عبــر عنــه ابــن الخطــاب

(كنــّا فــي الجاهلیــة ال نعــد النســاء شــیئًا فلمــا جــاء اإلســالم وذكــرهن اهللا رأینــا  -اللبــاس:

ضـوع آخـر مـن لهن بذلك علینا حقًا مـن غیـر أن نـدخلها فـي شـئ مـن أمورنـا، وفـي مو 

البخـــاري قصـــة أخـــرى لعمـــر رضـــي اهللا عنـــه یقـــول فیهـــا: ( كنـــا معشـــر قـــریش نغلـــب 

النساء، فلما قدمنا على االنصار إذ هم قوم تغلـبهم نسـاؤهم، فطفـق نسـاؤنا یأخـذن مـن 

أدب نســاء األنصــار، فصــحت علــى امرأتــي، فراجعتنــي. فــانكرت أن تراجعنــي، فقــال: 

ازواج النبــــي صــــلي اهللا علیــــه وســــلم لیراجعنــــه وأن ولــــم تنكــــر أن أراجعــــك ، فــــواهللا إن 

وهكذا رویدًا بـدأت المـرأة تـدخل التـاریخ  ٠٠احداهن تهجره الیوم حتى اللیل، فافزعتني)

الهي في السـماء وال فـي بـاطن األرض  اإلنساني من جدید، بدور جدید، مرسوم بدقة،

مــن نســاء  عبــر نصــوص الهیــة ناصــعة البیــان ومــن خــالل ســیرة خلــدت طائفــة مــوؤده

الدعوة اُألول، صحابیات وتابعیات ومن تبعهن فقها وعلمًا وجهادًا ومشـورة وسـداد رأي 

صـهیب مصـطفي  الـدكتوروفي دراسـة  ٠٠وعزیمة تنسك وقوة عارضة وشدة في الحق

طه توسع في هذه اللمحات التاریخیة التي أشرنا إلیهـا إنـارة ال بحثـًا عـن حقـوق تلتـبس 

، أقـــول إنـــارة لـــبعض القضـــایا ألن إنصـــافهاا والمســـاواة فـــي بـــین المســـاواة فـــي إطالقهـــ

البحــث یقتضــي النظــر إلــى غــوامض األمــور، إنــارًة ألن بعــض أدبنــا اإلســالمي مــا زال 

یحمل تلك الثقافة التي تمیـز بـین الرجـل والمـرأة فـي القضـایا اإلنسـانیة التـي یتـرك فیهـا 



  ٨

والكـدح وكالهمـا أم ال یصـلح الطرفان، أو یقحم قضایا الخلق والفطرة باسباب الكسـب 

العقـل  -معیار للتمایز بین الرجل والمرأة من مثل تفسیر قیمومة الرجـل علـى المـرأة بــ:

والعزم والحـزم والـرأي والقـوة والجهـاد وكمـال الصـوم والصـالة والنبـوة والخالفـة واإلمامـة 

واألذان والخطبــــة والجماعیـــــة والجمعـــــة والشـــــهادة فــــي الحـــــدود والقصـــــاص وتضـــــعیف 

 ٠٠٠المیــراث وملــك النكــاح والطــالق وٕالــیهم االنتســاب وهــم أصــحاب اللحــي والعمــائم" 

االسترســال البالغــي  مــن أو كمــا ورد لــدى طائفــة مــن المفســرین وهــي فــروق فیهــا كثیــر

یـــان غایاتهـــا بیبـــین وجـــوه جمعهـــا وتفریقهـــا فـــي المتـــون لت الســـتدراكالمحـــض وتحتـــاج 

جنســویة، وهــذا مــا ســیجده القــارئ فــي دراســة ومقاصــدها الحقیقــة البعیــدة عــن النزعــة ال

  ٠٠٠طه القیمة ىیب مصطفهص األستاذ

  وهذا ما سیجده القاريء في دراسة األستاذ صهیب مصطفي القیمة.

   

  

  جعفر عبد الرحمن أحمد

 مدیر معهد البحوث والدراسات االجتماعیة
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  تمهید

  

منهــا زوجهــا وبــث منهمــا  الحمــد هللا الــذي خلــق اإلنســان مــن نفــس واحــدة وخلــق

 (ص) رجاال كثیرا ونساًء، والصالة والسالم على الرحمة المهداة والسراج المنیر محمـد

نبـــي الهـــدى ورســـول الســـالم، علیـــه وعلـــى آلـــه وأصـــحابه أفضـــل الصـــالة وأتـــم التســـلیم 

  وبعد..

فیعد موضـوع المـرأة وحقوقهـا والمسـاواة بـین الجنسـین مـن المواضـیع المسـتفحل 

ــــك عشــــرات أمرهــــا، إ ــــا وشــــكلت مــــن أجــــل ذل ــــا وعالمی ذ أنــــه أخــــذ بعــــدا واهتمامــــا دولی

المنظمات، وعقـدت مئـات المـؤتمرات والنـدوات لبحـث قضـایا المـرأة.. وأصـبح اإلسـالم 

یتهم في كثیر مـن هـذه المـؤتمرات والنـدوات عالنیـة بأنـه ظلـم المـرأة وتحّیـز للرجـل فـي 

  كثیر من القضایا والمواضیع.

كــم الهائــل، وٕازاء هــذه الهجمــة یالحــظ أن إهتمــام اإلســالمیین     وفــي مقابــل هــذا ال

ال یزال دون المستوى المطلوب مقارنة بمـا یقـوم بـه العلمـانیون  -أشخاصا وجماعات-

  والمتغربون في هذا المجال.

إن المرأة المسلمة في العالم اإلسالمي تعیش بـین اإلفـراط والتفـریط ففـي الوقـت 

انیین والمتغــربین مـن المسـلمین بالمنـاداة بتحریـر المـرأة مــن الـذي یقـوم فیـه بعـض العلمـ

بعـض المسـلمین  -كـرد فعـل–كل شيء على ذات النمط الغربي، نرى فـي مقابـل ذلـك 

یبــالغون فــي التشــدید علــى المــرأة فیمنعونهــا مــن الخــروج مــن منزلهــا حتــى للصــالة فــال 

ت زوجهـا إلـى قبرهـا، تخرج إال مرتین مرة من بیـت أبیهـا إلـى بیـت زوجهـا ومـرة مـن بیـ

  ولعل ذلك یمارس باسم اإلسالم. ومن هنا تتجلى أهمیة البحث في هذا الموضوع.

  

  أهمیة الموضوع:
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إن ضــیاع المــرأة المســلمة بــین اإلفــراط والتفــریط، وبــین النمــوذج الغربــي الوافــد 

والتقالیـــد الراكـــدة الموروثـــة مـــن عصـــور التخــــلف أدى إلـــى غیـــاب النمـــوذج اإلســـالمي 

  م وهذا یعطي أهمیة للبحث في هذا الموضوع.السلی

ثــم إن ظهــور الرؤیــة المتشــددة مــن بعــض الجهــات والجماعــات اإلســالمیة إلــى 

قضایا المرأة وتأثیرها على عدد غیر قلیل من النساء في العالم اإلسـالمي، یبـین مـدى 

یشـة ضرورة عرض الرؤیة اإلسالمیة المعتدلة المنطلقة من المرجعیـة اإلسـالمیة والمعا

  للواقع والتي تجمع بین األصالة والمعاصرة.

من ناحیة أخرى فإن المنادین بتحریـر المـرأة المسـلمة وفقـًا للنمـوذج الغربـي فـي 

التحریــر یتجــاهلون تــأریخ قضــیة المــرأة ومنشــأها فــي العــالمین الغربــي واإلســالمي ومــا 

  ة قصوى.بینهما من فوارق كبیرة، وهذا یضفي على البحث في هذا الموضوع أهمی

هــــذا كلــــه باإلضــــافة إلــــى كــــون قضــــیة المــــرأة مــــن القضــــایا الفكریــــة المعاصــــرة 

  الساخنة یعطي أهمیة للخوض في غمار هذا الموضوع.

  وجل ما سبق دفع الباحث إلى اختیار هذا الموضوع.

  

  منهج البحث:

تطّلــب إخــتالف المواضــیع التــي تضــمنها هــذا البحــث تغییــر مــنهج البحــث وفقــا 

  المواضیع.إلختالف تلك 

إعتمـــــد الباحـــــث المـــــنهج  -الـــــذي یتنـــــاول منشـــــأ القضـــــیة–ففـــــي الفصـــــل األول 

التـــأریخي حیـــث تتبـــع المراحـــل والمنعطفـــات التأریخیـــة وواقـــع المـــرأة فـــي هـــذه المراحـــل 

وكیفیــة تطــور قضــیتها باإلضــافة إلــى تحلیــل هــذه الوقــائع التأریخیــة وٕاســتنباط الــدروس 

  منها.

لبعض مثـارات الجـدل إعتمـد الباحـث المـنهج  وفي الفصل الثاني الذي یتعرض

المقارن وذلك بعرض آراء المذاهب الفقهیـة المختلفـة وكـذلك القـانون الوضـعي وتحلیـل 

  هذه اآلراء والرد على األطروحات العلمانیة من خاللها.
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وفــي الفصــل الثالــث ركــز الباحــث علــى المــنهج التحلیلــي والمقــارن ألنــه یتنــاول 

تفاقیــات الدولیــة المتعلقــة بــالمرأة فقــد قــام الباحــث بتحلیــل بنــود رؤیــة شــرعیة إلحــدى اإل

  اإلتفاقیة ومقارنتها بالرؤیة الشرعیة اإلسالمیة.

  

  فرضیات البحث:

  مشـكلة المـرأة فـي العـالم اإلسـالمي لیسـت كمشـكلة المـرأة فـي الغـرب وعلیـه فـإن

  الحل لهذه المشكلة ینبغي أن یكون مختلفا ومتغایرا.

 ي الســـــلیم لتحریـــــر المـــــرأة لـــــیس هـــــو مـــــا یطـــــرح علـــــى لســـــان النمـــــوذج اإلســـــالم

العلمانیین ولیس هو أیضا ما علیـه حـال كثیـر مـن النسـاء فـي العـالم اإلسـالمي 

  وما هي فیه من تخلف وتقوقع وٕانعزال.

  ال یزال الخطاب اإلسالمي المتعلق بـالمرأة محـدود األثـر علـى الصـعید العـالمي

ائبــــا ومهمشــــا عنــــد صــــیاغة المقــــررات والــــدولي وال یــــزال الصــــوت اإلســــالمي غ

  والتوصیات في المؤتمرات الدولیة المتعلقة بالمرأة.

  

  عوائق البحث:

  إن موضــوع المــرأة متشــعب ومتعــدد الجوانــب والباحــث أراد أن یجمــع بــین تــأریخ

المشــكلة وواقعهــا الحــالي ومناقشــة الشــبهات وتقیــیم النمــوذج الغربــي مــن خــالل 

لة صیاغة كل ذلـك وتهذیبـه وٕاخراجـه بطریقـة بعیـدة إحدى اإلتفاقیات، وٕان محاو 

  عن اإلیجاز المخل واإلطناب الممل تطلب الجهد الكثیر.

  ــــالرغم مــــن ــــة ودولیــــة، وب بــــالرغم مــــن أن قضــــیة المــــرأة أصــــبحت قضــــیة عالمی

النــدوات والمــؤتمرات واألبحــاث الكثیــرة التــي تتنــاول قضــایا المــرأة إال أن الباحــث 

ـــب ـــك  فـــي بعـــض المباحـــث والمطال قـــد عـــانى مـــن شـــح المصـــادر خصوصـــا تل

المتعلقــة بتطــور قضــیة المــرأة فــي الغــرب، فالمصــادر المترجمــة فــي ذلــك قلیلــة، 

وكــــذلك المصــــادر التــــي تتنــــاول واقــــع المــــرأة فــــي عصــــور التخـــــلف تكــــاد تكــــون 

  معدومة وهذا شكل عائقا كبیرًا.
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  الدراسات السابقة:

مــرأة فــي اإلســالم بصــورة عامــة بــالرغم مــن أن الدراســات متــوفرة حــول قضــایا ال

إال أن معظمهــا منصــبة ومركــزة حــول موضــوع الشــبهات أكثــر مــن المواضــیع األخــرى 

أمــا جمــع المواضــیع التاریخیــة والواقعیــة ومناقشــة اإلتفاقیــات الدولیــة فلــم یعثــر الباحــث 

علــى دراســة وافیــة شــاملة لهــذه الجوانــب جمیعــا بــل إن الدراســات المتــوفرة تركــز علــى 

ـــدكتور جانـــب مـــ ن هـــذه الجوانـــب وبخصـــوص موضـــوع مثـــارات الجـــدل یـــأتي كتـــاب ال

المـــرأة بـــین طغیـــان النظـــام الغربـــي ولطـــائف "محمـــد ســـعید رمضـــان البـــوطي" حـــول "

" فــــي المقدمــــة وفــــي مقارنــــة حقــــوق المــــرأة فــــي الشــــریعة اإلســــالمیة التشــــریع الربــــاني

حقـــوق راســـة بعنـــوان "بالشـــرائع والقـــوانین الدولیـــة كتبـــت الـــدكتورة "فتنـــت مســـیكة بـــر" د

" أمــا عــن منشــأ المــرأة بــین الشــریعة اإلســالمیة والشــرعة العالمیــة لحقــوق اإلنســان

مــذاهب فكریــة القضــیة فقــد تحــدث عنهــا "محمــد قطــب " فــي مجموعــة مــن كتبــه منهــا "

" ولكـن لـم یجمـع باحـث آخـر هـذه شبهات حول األسـالم"و"واقعنا المعاصر" و"معاصرة

  وبمثل هذه الصیاغة التي تناولها الباحث في هذه الدراسة.المواضیع في دراسة واحدة 

حقــــوق المــــرأة بــــین المســــاواة المطلقــــة هــــذا وقــــد تنــــاول الباحــــث موضــــوع "

  " في ثالثة فصول..والمساواة العادلة

یتناول الفصل األول منشأ قضیة المرأة وذلك في مبحثین أحـدهما یتنـاول منشـأ 

  القضیة في العالم اإلسالمي.القضیة في الغرب والثاني یتناول منشأ 

أمـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد تنـــاول أبـــرز القضـــایا المثیـــرة للجـــدل فـــي قضـــیة حقـــوق 

المــرأة فــي اإلســالم وقــد تنــاول الباحــث منهــا قضــیة تعــدد الزوجــات والطــالق والمیــراث 

  والشهادة والقوامة، كل في مبحث خاص.

حــدة المتعلقــة بــالمرأة وأمــا الفصــل الثالــث فقــد تنــاول إحــدى إتفاقیــات األمــم المت

والتـي یــدور حولهـا النقــاش حالیــا فـي كثیــر مــن الـدول، والتــي أثــارت الكثیـر مــن الجــدل 

  بسبب تعارض بعض بنودها مع الشریعة اإلسالمیة.

ویأمـــل الباحـــث أن یكـــون قـــد ســـاهم فـــي ســـد جـــزء مـــن الفـــراغ فـــي هـــذا المیـــدان 

  ه المسلمون إنشاء اهللا.ویسأل اهللا تعالى أن یتقبل منه هذا الجهد وأن ینتفع ب
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  خطة البحث

  حقوق المرأة بین المساواة المطلقة والمساواة العادلة

  

  الفصل األول: منشأ القضیة 

  المبحث األول: منشأ القضیة في الغرب

  المطلب األول: المرأة في التأریخ القدیم

  المطلب الثاني: تطور قضیة المرأة بعد الثورة الصناعیة 

  موذج الغربي لتحریر المرأة.. رؤیة نقدیةالمطلب الثالث: الن

  العالم اإلسالمي المبحث الثاني: منشأ قضیة المرأة في

  المطلب األول: المرأة قبل اإلسالم

  المطلب الثاني: التحریر اإلسالمي للمرأة

  المطلب الثالث: المرأة في عصور التخلف

  المطلب الرابع: المرأة المسلمة في العصر الحدیث

  ي: مثارات الجدلالفصل الثان

  المبحث األول: تعدد الزوجات

  المطلب األول: األصل في تعدد الزوجات

  المطلب الثاني: تقیید وتنظیم التعدد في اإلسالم 

  المطلب الثالث: دوافع تعدد الزوجات

  المطلب الرابع: تعدد األزواج

  المبحث الثاني: الطالق

  المطلب األول: األصل في الطالق هو الحظر

  الثاني: الطالق الذي ال یقعالمطلب 

  المطلب الثالث: الطالق السني

  المطلب الرابع: حق المرأة في الطالق

  المبحث الثالث: المیراث

  المطلب األول: حاالت نصیب المرأة من المیراث
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  المطلب الثاني: حول قاعدة التنصیف

  المبحث الرابع: الشهادة

  المطلب األول: الشهادة مسؤولیة ولیست حقا

  لب الثاني: حاالت الشهادةالمط

  المطلب الثالث: التنصیف في الشهادة

  المبحث الخامس: القوامة

  المطلب األول: مفهوم القوامة

  المطلب الثاني: ضوابط القوامة

  الفصل الثالث: إتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة.. رؤیة شرعیة

  بالمرأةالمبحث األول: اإلتفاقیات الدولیة المتعلقة 

  المطلب األول: أبرز اإلتفاقیات

  المطلب الثاني: أبرز ما تدعو إلیه اإلتفاقیات 

المبحـث الثــاني: إتفاقیـة القضــاء علــى كافـة أشــكال التمییــز ضـد المــرأة ..رؤیــة 

  شرعیة

  المطلب األول: نص اإلتفاقیة

  المطلب الثاني: تحفظات الدول على اإلتفاقیة

ـــة القضـــا ـــث: إتفاقی ـــب الثال ـــز ضـــد المطل ـــة أشـــكال التمیی ـــى كاف ء عل

  المرأة..رؤیة شرعیة
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  الفصل األول

  منشأ القضیة

  

  

  

  المبحث األول: منشأ قضیة المرأة في الغرب

  المبحث الثاني: منشأ قضیة المرأة في العالم اإلسالمي
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  الفصل األول

  القضیة ةنشأ

  

مـــن الضــــروري عنـــد تنــــاول أیـــة قضــــیة، البحـــث فــــي جـــذورها ومعرفــــة أســــباب   

نشـــوئها ومراحـــل تطورهـــا وذلـــك إلعطـــاء صـــورة واضـــحة ومتكاملـــة لهـــا، وبـــذلك یســـهل 

  فهمها ووضع الحلول لها إن كان األمر یتطلب ذلك.

ل ووقضــیة المــرأة إحــدى القضــایا التــي تحتــاج إلــى مثــل هــذا البحــث، إذ أن تنــا  

 لموضوع في واقعه الحالي دون معرفة الجذور واألسباب والمراحل تعطـي صـورة غیـرا

واضــحة وتــؤدي بالتــالي إلــى التشــخیص غیــر الــدقیق وهــذا بــدوره یــؤدي إلــى عــدم الدقــة 

  والحل. جفي وصف العال

ـــك فـــي    ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن هـــذا الفصـــل ســـیتناول نشـــأة قضـــیة المـــرأة وذل

  مبحثین:

  المبحث األول: نشأة قضیة المرأة في الغرب

  يالمبحث الثاني: نشأة قضیة المرأة في العالم اإلسالم
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  المبحث األول

  قضیة المرأة في الغرب ةنشأ

  

  المطلب األول

  المرأة في التاریخ القدیم

  

التـاریخ ومنـذ أقـدم العصـور فشـاركت  شاركت المرأة في الحیاة في كافـة مراحـل  

فـي العمـل فــي البیـت والحقـل مــع الرجـل خصوصــًا فـي العصـور القدیمــة وحیـاة القبائــل 

مـن مكـان إلـى آخـر، حتـى أن بعـض  االرتحـالفـي  البدائیة التـي اتخـذت عـادات البـدو

الباحثین یعتقدون أن المرأة كانت أول من بدأ بفالحة األرض (لوال فضلها فـي العمـل، 

ویكشـــف، وكانـــت ) ١(وتـــدبیرها شـــؤون األســـرة لتعـــذر علـــى الرجـــل وحـــده أن یـــدب فیهـــا

أولــى للرجــل وال شــك ســالحًا مــن أمضــى أســلحته ودرعــًا مــن أقــوى دروعــه وحــافزًا مــن 

كیــف تنبــت  اكتشــفحــوافزه وكفاهــا أن تكــون أول مــن أنشــأ فالحــة األرض، وأول مــن 

 )٢(الحبة فتثمر في أزمان دوریـة. فكـان هـذا بدایـة الحضـارة الزراعیـة فـي العـالم القـدیم)

كمــا شــاركت المــرأة فــي الحــرب والقتــال بــل إن "عبــاس محمــود العقــاد" أورد قصــة فــي 

دهـــا أن شـــواطئ البحـــر األســـود كـــان یعـــیش فیهـــا شـــعب كتابـــه "المـــرأة ذلـــك اللغـــز" مفا

غریــب كلــه مــن اإلنــاث وال یوجــد فیــه ذكــر واحــد وهــو شــعب األمــازون وتحكمــه ملكــة 

ویحمــي بالدهــن جــیش مــن النســاء یــركبن الخیــل ویضــربن بالســیف وال تنقطــع غــاراتهن 

عن الجیران حتى قیل أنهن هجمن ذات مرة علـى أرض مصـر وهجمـن مـرات كثیـرات 

  أرض الیونان.على 

                                                           

١
  ) أي في الحیاة.

٢
، مكتبــة النهضــة المصــریة، القــاهرة، ال طبعــة، بــدون تــاریخ، المــرأة فــي عصــر الدیمقراطیــة) إســماعیل مظهــر، 

  ٤ص



  ١٩

وهــن ال یســمحن لرجــل أن یقــیم فــي مملكــتهن ولكــنهن یهــاجرن أفواجــًا فــي كــل   

  )٣(عام ویتصلن برجال األمم ثم یلدن فیقتلن الذكور ویستحیین اإلناث..

ثــم قــال "العقــاد" بعــد ذكــر القصــة (وممــا ال شــك فیــه أن قصــة األمــازون ســواء   

أوحـــت إلیـــه أن یفـــرض الجندیـــة علـــى إســـتغربناها أم إســـتقربناها، قـــد بلغـــت أفالطـــون و 

وقـال  )٤(المرأة في جمهوریته المثالیة، وأن یجعلها شریكة في الدفاع عن حـوزة الـوطن)

(وقد خلد اسم "األمازون" بإطالقه على النهر الذي یعدونه أضخم األنهار وٕان لم یكـن 

لیــه أطولهــا، وقیــل عــن هــذه التســمیة أن رحالــة أســبانیا وصــل إلــى ذلــك النهــر فوجــد ع

  .)٥(قبیلة مقاتلة كلها إناث فسماه باألمازون بعد أن كان یعرف بالمارانون)

وبـالرغم مــن عطــاء المـرأة فــي الحیــاة منـذ القــدم ومشــاركتها الفاعلـة فــي مختلــف   

األنشطة االجتماعیة، إال أن نظرة األمم الغربیة إلیها كانـت سـلبیة والتعامـل معهـا كـان 

د تعرضــت المــرأة إلــى عنــف الرجــل وحرمــت بــذلك مــن مبنیــًا علــى هــذه النظــرة، لــذا فقــ

معظـــم حقوقهـــا وقـــد (إســـتمر إحتقـــار الغـــربیین للمـــرأة وحرمـــانهم لحقوقهـــا طیلـــة القـــرون 

الوســــطى حتــــى أن العهــــد الــــذي كــــان یظــــن فیــــه أن المــــرأة إحتلــــت شــــیئًا مــــن المكانــــة 

خیــر  االجتماعیــة، حیــث كــان الفرســان یتغزلــون بهــا ویرفعــون مــن شــأنها، لــم یكــن عهــد

لهــا بالنســبة لوضــعها القــانوني واالجتمــاعي، فقــد ظلــت تعتبــر قاصــرة ال حــق لهــا فــي 

  .)٦(التصرف بأموالها دون إذن زوجها)

هذا وربما یختلف حال المرأة وواقعها من فترة ألخرى أو من مكان آلخـر فنـرى   

و وفقـًا في فترة من الفترات بروزًا للمرأة في مجال ما إال أن ذلك لم یكـن عـن تخطـیط أ

المــرأة أعلــى مــدارج المجتمــع فــي  ألقــانون معــین (ومــن أعجــب حقــائق التــاریخ أن تتبــو

حكومــة إســتبدادیة كحكومــة مصــر القدیمــة، وتتــوارى مــن أفــق المجتمــع كلــه فــي بــالد 

الیونــان التــي ورثنــا عنهــا الــنظم الدیمقراطیــة الحدیثــة، وال شــك فــي أنهــا كانــت ذات أثــر 

                                                           

٣
، ١٩٧٠، ١، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، طالمــرأة ذلــك اللغــز) أنظــر تفاصــیل القصــة: عبــاس محمــود العقــاد، 

  ١١ص

٤
  )٦٣- ٦٢) عباس محمود العقاد، المرجع السابق، ص (

٥
  ٩) المرجع نفسه، ص

٦
  )١٧-١٦، ص (١٩٩٨، ١، دار السالم، القاهرة، طالمرأة بین الفقه والقانون) د. مصطفى السباعي، 



  ٢٠

لقــد وجهــت سیاســة الدولــة فــي عصــر "أوغســطوس" أول  بــالغ فــي حیــاة الرومــان حتــى

. )٧(قیاصــر الرومــان زمنــًا خــص بأنــه شـــهد نشــأة اإلمبراطوریــات العظمــى فــي العـــالم)

ویقول "العقاد" (فالیونانیون على وفرة نصیبهم من الفلسفة والفن لـم یرتفعـوا بـالمرأة إلـى 

  .)٨(االت)منزلة أعلى من منزلة الخادمة أو مدیرة البیت على أحسن الح

إن الحضـــارتین المشـــهورتین اللتـــین حكمتـــا الـــبالد الغربیـــة قـــدیمًا همـــا الحضـــارة   

الیونانیـة والحضــارة الرومانیــة.. أمـا الحضــارة الیونانیــة فلـم تشــهد أي دور بــارز للمــرأة، 

ـــة فقـــد شـــهدت فـــي فتـــرات متباینـــة اهتمامـــًا بـــالمرأة ولكـــن هـــذا  وأمـــا الحضـــارة الرومانی

ضـــعًا قانونیـــًا أو إجتماعیـــًا وٕانمـــا كـــان اهتمـــام تـــرف وبـــذخ وشـــهوة االهتمـــام لـــم یكـــن و 

(وربما نالت المرأة حظا من االهتمـام بهـا فـي عصـور التـرف والبـذخ التـي تنتهـي إلیهـا 

الحضـــارات الكبـــرى، وهـــي ال تنـــال هـــذا الحـــظ مـــن االهتمـــام لتقـــدم الحضـــارة وارتقـــاء 

ــــه ألنهــــ ــــك الحضــــارات ولكنهــــا تناول ــــین أصــــحاب تل ــــذخ -ا الشــــعور ب ــــي عصــــور الب ف

مطلــب مــن مطالــب المتعــة والوجاهــة االجتماعیــة، وقــد نالــت هــذا الحــظ مــن  -والتــرف

االهتمــام فــي أوج الحضــارة الرومانیــة مــع بقائهــا قانونیــًا وعرفــًا فــي منزلــة تقــارب منزلــة 

  .)٩(الرقیق من وجهة الحقوق الشرعیة والنظرة األدبیة)

رأة وتمتعًا لها ببعض الحقوق كانت فتـرات إذن فالفترات التي شهدت إرتقاءًا للم  

محـــددة وفـــي أمـــاكن محـــددة ولنســـاء معـــدودات (وظـــل الوضـــع كـــذلك فـــي عهـــود الـــرق 

واإلقطاع في أوروبا والمرأة في جهالتها، تـدّلل حینـًا تـدلیل التـرف والشـهوة وتهمـل حینـًا 

  .)١٠(كالحیوانات التي تأكل وتشرب وتحمل وتلد وتعمل لیل نهار)

لت األمم الغربیة في المسیحیة التـي عنیـت بتطهیـر الـنفس ومحاربـة وعندما دخ  

الشهوات، كـان لـذلك أثـره فـي إصـالح المجتمـع األوروبـي مـن الناحیـة األدبیـة وشـهدت 

المرأة أیضـًا تحسـنًا فـي أوضـاعها مـن هـذه الناحیـة إال أن الوضـع التشـریعي والقـانوني 

                                                           

٧
  )١٧-١٦) إسماعیل مظهر، المرجع السابق، ص (

٨
ویرى الباحث ان االمر لیس على اطالقه فقد بلغت االنثى  ٩قاد، المرجع السابق، ص) عباس محمود الع

  عندهم منزلة االلهة مثل (فینوس وأثینا).

٩
  ٧٢، ص١٩٦٩، ٣، دار الكتاب العربي، بیروت، طالمرأة في القرآن الكریم) عباس محمود العقاد، 

١٠
  ١٠٧، ص١٩٩٥بعة، ، دار الشروق، بیروت، ال طشبهات حول اإلسالم) محمد قطب، 



  ٢١

ة وٕانما جـاءت بجملـة آداب وأخـالق بقى على حاله ألن المسیحیة لم تأت بشرائع جدید

ولـذلك ظلــت القـوانین الرومانیــة نافـذة فــي تلــك المجتمعـات وظلــت معهـا النظــرة الدونیــة 

م مــؤتمرًا للبحــث هــل المــرأة تعــد إنســانًا أم  ٥٨٦للمــرأة فقــد (عقــد الفرنســیون فــي عــام 

  .)١١(غیر إنسان؟ وأخیرًا قرروا أنها إنسان خلقت لخدمة الرجل فحسب)

تمرت هـذه النظـرة الدونیـة للمـرأة قرونـًا طویلـة حتـى أن الحضـارات التـي وقد إسـ  

بــرز فیهــا دور المــرأة فــي بعــض مراحلهــا مثــل الحضــارة الرومانیــة دخلــت فــي عصــور 

الظــالم وفقــدت المــرأة ذلــك الــدور (لمــا ســقطت الدولــة الرومانیــة وحطمهــا الهمــج الــذین 

ظـم القطـائع إنكفـأت المـرأة بغریزتهـا هبطوا أوروبا من فجاج آسیا وورثت أوروبا عنهم ن

راجعــة إلــى تلــك الحــدود التــي لزمتهــا خــالل عصــور الهمجیــة األولــى ونزلــت عــن تلــك 

المكانــة الســامیة التــي تربعــت علــى عرشــها فــي بعــض المــدنیات القدیمــة، ولقــد ظلــت 

  .)١٢(المرأة على هذه الحال حتى كانت العصور الحدیثة)

تــاریخ القــدیم لــم تشــهد وضــعًا قانونیــًا جیــدًا ولــم ممــا ســبق یتبــین أن المــرأة فــي ال  

تتمتــــع بحقوقهــــا االجتماعیــــة والسیاســــیة إال علــــى ســــبیل اإلســــتثناء والنــــدرة فــــي بعــــض 

المجتمعات ولفترات محدودة، ویمكن القول بأن الثورة الصناعیة كانت المنعطف الـذي 

ة بعـد الثـورة حرك قضیة المـرأة فـي الغـرب، وهـذا یمهـد األمـر للحـدیث عـن وضـع المـرأ

  الصناعیة وعصر النهضة األوروبیة وهو موضوع المطلب الثاني.

  

  المطلب الثاني

  تطور قضیة المرأة بعد الثورة الصناعیة

 اختــراعالثــورة الصــناعیة هــي (التغیــرات التــي طــرأت علــى أســالیب اإلنتــاج إثــر   

یــــدي م وتتمثــــل تلــــك التغیــــرات فــــي إحــــالل اآللــــة محــــل األ١٧٦٩اآللــــة البخاریــــة فــــي 

ــــة وظهــــور المصــــانع  ــــة والســــفن البخاری ــــب المســــافات بالســــكك الحدیدی ــــة، وتقری العامل

، فمــن الناحیــة واالجتماعیــة االقتصــادیةالكبیــرة، وكــان لــذلك آثــار عمیقــة مــن النــاحیتین 

                                                           

١١
  ١٦) د. مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص

١٢
  ٨) إسماعیل مظهر، المرجع السابق، ص



  ٢٢

زادت إنتاجیة العمل زیادة كبیرة، واتسـع نطـاق المبـادالت الداخلیـة والدولیـة  االقتصادیة

ظهـــرت التكـــتالت  االجتماعیـــةم بعضـــها بـــبعض، ومـــن الناحیـــة وارتبطـــت أجـــزاء العـــال

العمالیــــة ووضــــحت الفــــوارق بــــین طبقــــات المجتمــــع، وكانــــت الثــــورة الصــــناعیة تأكیــــدا 

  .)١٣(النظام اإلقطاعي وبدایة الرأسمالیة الحدیثة) النتهاء

وقبــل الخــوض فــي تــأثیر الثــورة الصــناعیة علــى المــرأة ینبغــي اإلشــارة إلــى أنــه 

لبیات التـــــي كانـــــت قائمـــــة فـــــي الغـــــرب والوضـــــع المـــــزري للمـــــرأة إال أن رغـــــم كـــــل الســـــ

(األوضــاع االقتصــادیة فــي عهــدي الــرق واإلقطــاع والتكتــل الــذي كــان یســلتزمانه فـــي 

البیئـــة الزراعیـــة جعـــال تكلیـــف الرجـــل إعالـــة المـــرأة هـــو األمـــر الطبیعـــي الـــذي تقتضـــیه 

لصــناعات البســیطة التــي الظــروف فضــًال عــن أن المــرأة كانــت تعمــل فــي المنــزل فــي ا

  .)١٤(تتیحها البیئة الزراعیة فكانت تدفع ثمن إعالتها بهذا العمل)

بــدأ عصــر النهضــة فــي أوروبــا فــي أواخــر القــرن الخــامس عشــر وأوائــل القــرن   

  .)١٥(السادس عشر المیالدي

وتعتبــر أحــداث هــذه المرحلــة متسلســلة كــل خطــوة تــؤدي إلــى األخــرى وتتطــور   

  دریجیًا.مشكلة المرأة فیها ت

فبعد دخول أوروبا عصر النهضة وبعد قیام الثورة الصناعیة وكذلك قیام الثورة   

م وعنـــدما ُأنشـــأت المصـــانع والمعامـــل تغیـــرت األوضـــاع وانقلبـــت ١٧٨٩الفرنســـیة فـــي 

ـــر بعـــض البـــاحثین الثـــورة  رأســـًا علـــى عقـــب فـــي الریـــف والمدینـــة علـــى الســـواء، ویعتب

لمـــرأة فـــي الغـــرب فیقـــول "العقـــاد" (بـــدأ العصـــر الفرنســـیة بدایـــة لعصـــر جدیـــد لحقـــوق ا

إال  )١٦(منذ أیام الثـورة الفرنسـیة) -بالنسبة لحقوق المرأة في الحضارة الغربیة-الحدیث 

أن المرأة لم تنل حقوقها بعد الثورة مباشـرة إذ كانـت الثـورة الفرنسـیة بدایـة للحـدیث عـن 

  حقوق المرأة ولیس إعطاء الحقوق لها.

                                                           

١٣
، ٢٠٠٠، ١، دار الفكـر، دمشـق، طالمـرأة والـدین واألخـالق) أنظر: د. هبة رؤوف عـزت ود. نـوال السـعداوي، 

  )٣٠٨-٣٠٧(ملحق تعاریف)، ص (

١٤
  ١٠٧) محمد قطب، المرجع السابق، ص

١٥
  ١٧سماعیل مظهر، المرجع السابق، ص) أنظر: إ

١٦
  ٢٧) عباس محمود العقاد، المرأة ذلك اللغز، المرجع السابق، ص



  ٢٣

ورة الفرنسـیة التـي قضـت علـى اإلقطـاع رفعـت شـعار (الحریـة فعندما جاءت الث  

المساواة) فتذوق العبید نوعًا من الحریة ومنها حریـة التنقـل والعمـل فالتجـأ  -اإلخاء  –

معظمهــم إلــى المدینــة لیعملــوا فــي المصــانع بعــد أن كــانوا مقیــدین بــاألرض مشــدودین 

بید وصاروا یعملون ویقبضون فـي إلیها (لقد أصبحوا أجراء أحرار بعد أن كانوا من الع

نهایة األسبوع أجرًا نقدیًا یمسكون به في أیدیهم وینفقونه كیف شاؤوا لـیس ألحـد علـیهم 

  .)١٧(سلطان)

ولكـــن بـــالرغم مـــن هـــذه الحریـــة فـــي العمـــل والتنقـــل تفاجـــأ هـــؤالء العمـــال حیـــث   

علـــى واجهـــتهم مصـــاعب الحیـــاة وتعقیـــداتها فـــي المدینـــة بخـــالف حیـــاة الریـــف المبنیـــة 

البســاطة، فقــد كانــت ســاعات العمــل كثیــرة واألجــر المتقاضــى ال یكفــي لســد حاجــاتهم 

الشخصیة ناهیك عـن إعالـة عـوائلهم (لـذلك فـإن األجـر الضـئیل الـذي یتناولـه وال یكـاد 

یفــي بحاجتــه، لــم یكــن یســمح بحــال بإنشــاء أســرة فــي المدینــة ذات التكــالیف، ومــن ثــم 

أو إن كــانوا متــزوجین  -وهــم فــي ســن الشــباب والفتــوة-جــاء العمــال عزابــًا إلــى المدینــة 

  .)١٨(تركوا أسرهم في الریف وعاشوا في المدینة كالعزاب)

  ویرى الباحث أن هذا األمر أدى إلى تحریك مشكلة المرأة وذلك من خالل:  

إلـــى  واالنتقـــالحیـــث اضـــطر العمـــال إلـــى تـــرك أســـرهم وعـــوائلهم  تفكیـــك األســـرة:  -١

  یعوا دعم ومساعدة أسرهم.المدینة للعمل، ولم یستط

كمـا -فقـد كانـت المـرأة قبـل الثـورة الصـناعیة  القضاء علـى الصـناعات المنزلیـة:  -٢

تعمل في بعـض الصـناعات البسـیطة وكـان ذلـك یعینهـا فـي إعالـة نفسـها،  -أشرنا

ولكــــن المصــــانع الكبیــــرة قــــدمت إنتاجــــًا أحســــن وبأســــعار أقــــل فقضــــت علــــى تلــــك 

  )١٩(وضاع االقتصادیة للمرأة.الصناعات المنزلیة فتدهورت األ

ـــاقم مشـــكلة الجـــنس:  -٣ إذ أن العمـــال أصـــبحوا یواجهـــون مشـــكلة كیفیـــة إشـــباع  تف

حاجة الجنس في ظل الظروف الصعبة التـي لـم تكـن تسـمح لهـم بإنشـاء أسـر فـي 

  المدینة وال جلب أسرهم من األریاف.
                                                           

١٧
  ١٢٠، ص١٩٨٧، ٢، دار الشروق، بیروت، طمذاهب فكریة معاصرة) محمد قطب، 

١٨
  )١٢٢- ١٢١) محمد قطب، مذاهب فكریة معاصرة، المرجع السابق، ص (

١٩
  ٣١جع السابق، ص) لتفصیل ذلك راجع: إسماعیل مظهر، المر 



  ٢٤

لعمــل هــذه الظــروف أدت إلــى الخطــوة التالیــة وهــي "عمــل المــرأة " ولكــن هــذا ا

  وذلك ألسباب: اختیاریاً وٕاجباریًا ولیس عمًال  اضطراریاكان 

 -الســــــابقة الــــــذكر-قیــــــام العمــــــال بســــــبب أوضــــــاعهم الســــــیئة  الســــــبب األول:

باإلضــــراب عــــن العمــــل حیــــث (بــــدأ العمــــال یضــــربون عــــن العمــــل جماعــــات یطلبــــون 

أنهـا  -غیر المكتوب-تخفیض ساعات العمل وزیادة األجور.. وفي دستور الرأسمالیة 

ینبغي أن تحتفظ دائمًا بجیش من العـاطلین تسـتخدمهم حـین یضـرب  -أي الرأسمالیة–

العمال العاملون حتى ال یتوقف العمل من جهة وحتـى یضـربوا حركـات اإلضـراب مـن 

جهة أخرى فیضطر العمال إلى الرجوع إلى أعمالهم صاغرین، واسـتخدمت الرأسـمالیة 

العاملین من الذكور الذین أضربوا عن العمـل  المرأة لتضرب بها حركات -هذه المرة-

وأعطتهـــــــا نصـــــــف األجـــــــر وهـــــــي تعمـــــــل ذات القـــــــدر مـــــــن العمـــــــل وذات العـــــــدد مـــــــن 

  .)٢٠(الساعات)

المرأة التي تركها عائلها في الریف وذهب إلى المدینـة ولـم یعـد  السبب الثاني:

لهــــا عائــــل غیــــره ولــــم یســــتطیع هــــو اآلخــــر إعالتهــــا، كمــــا أن المصــــانع قضــــت علــــى 

  هي األخرى للخروج والعمل وٕاال ماتت جوعًا. اضطرت -كما أسلفنا-اعتها  صن

إندالع الحروب وخصوصـًا الحـرب العالمیـة األولـى فقـد جـاءت  السبب الثالث:

هـــذه الحـــرب (وقتـــل عشـــرة مالیـــین مـــن الشـــباب األوربیـــین واألمریكـــان وواجهـــت المـــرأة 

 عائــل، إمــا ألن عــائلهن قــد قســوة المحنــة بكــل بشــاعتها فقــد وجــدت مالیــین النســاء بــال

ـــذعر والغـــازات الســـامة  ـــل فـــي الحـــرب أو شـــوه أو فســـدت أعصـــابه مـــن الخـــوف وال قت

الخانقــــة، وٕامــــا ألنــــه خــــارج مــــن حــــبس الســــنوات األربــــع یریــــد أن یســــتمتع ویرفــــه عــــن 

  .)٢١(أعصابه وال یرید أن یتزوج ویعول أسرة تكلفه جهدًا من المال واألعصاب)

ة الجـــوع إلـــى الطعـــام فحســـب فـــالجنس حاجـــة بشـــریة (ولـــم تكـــن المســـألة مســـأل  

طبیعیـة البـد لهــا مـن إشـباع، ولــم یكـن فــي وسـع الفتیـات أن یشــبعن حـاجتهن الطبیعیــة 

ولــو تــزوج كــل مــن بقــى حیــًا مــن الرجــال بســبب الــنقص الهائــل الــذي حــدث فــي عــدد 

                                                           

٢٠
  )١٢٣- ١٢٢) محمد قطب، مذاهب فكریة معاصرة، المرجع السابق، ص (

٢١
  ١٠٩) محمد قطب، شبهات حول اإلسالم، المرجع السابق، ص



  ٢٥

الرجـــال نتیجـــة الحـــرب، ولـــم تكـــن عقائـــد أوروبـــا ودیانتهـــا تســـمح بالحـــل الـــذي وضـــعه 

إلسالم لمثل هذه الحالة الطارئة وهو تعدد الزوجات لذلك لـم یكـن بـد للمـرأة أن تسـقط ا

  .)٢٢(راضیة أو كارهة لتحصل على حاجة الطعام وحاجة الجنس..)

هكــذا كــان تــدرج قضــیة المــرأة وتفــاقم مشــكلتها االقتصــادیة وهكــذا كــان دخولهــا   

هــا وٕانمــا أجبرتهــا الظــروف لمیــدان العمــل وتبــین أنهــا لــم تخــرج مــن البیــت للعمــل برغبت

  على الخروج.

أمــا حـــق التعلـــیم فكـــان فـــي النصـــف الثــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر المـــیالدي 

حیــث (ظلــت المــرأة فــي القــارة األوروبیــة إلــى القــرن التاســع عشــر وهــي محرومــة مــن 

اإلســـتقالل مـــن زوجهـــا فـــي إدارة ثروتهـــا أو مباشـــرة عمـــل مـــن أعمـــال الحیـــاة العامـــة، 

نتصــــف القـــرن التاســــع عشـــر أخـــذت نصــــیبًا مـــن التعلــــیم والتفـــت العلیــــة ولكنهـــا فـــي م

واألوساط إلى تعلیم بناتهم كما یعلمون أبنـاءهم، ثـم تقـرر التعلـیم اإلجبـاري للبنـات بعـد 

  .)٢٣(القرن بنحو عشرین سنة) انتصاف

هذه الظروف مهدت األجواء للخطوة التالیة وهي قضیة المطالبة بالمسـاواة مـع 

أوضـاعها واسـتغالل أصـحاب  ازدراءجـر علـى العمـل المتسـاوي، فبسـبب الرجل في األ

المصــانع لهــا مــن جهــة وبســبب تعلمهــا وتثّقفهــا مــن جهــة أخــرى أخــذت المــرأة تطالــب 

  بهذه المساواة.

لقد قوبلت طلبات المرأة منذ أوائل قیـام الثـورة الفرنسـیة بـالرفض والمحاربـة (لقـد 

ذین حاولوا أن ینادوا بحقوق المرأة.. ولكن بـالرغم قام في أثناء الثورة الفرنسیة بعض ال

القمــع الســریع والكبــت  االتجــاههــذا  اتجهــتمــن كــل هــذا كــان نصــیب كــل حركــة فكریــة 

العاجـــل بشـــدة وعنـــف.. ومثـــال ذلـــك أن حكومـــة الثـــورة قـــد حلـــت جمیـــع الهیئـــات التـــي 

النســاء فــي أقامتهــا النســاء، فكــل النــوادي والجمعیــات والهیئــات السیاســیة التــي أسســها 

لــذلك فقــد (مضــى بــین الكــالم علــى حریــة المــرأة  )٢٤(فرنســا قــد حّلــت وُحظــر بقاؤهــا..)

وبـــین الشـــروع فـــي توســـیع حقوقهـــا القانونیـــة زهـــاء قـــرن مـــن الـــزمن. وكـــان البـــدء بهـــذه 
                                                           

٢٢
  ١٠٩) المرجع نفسه، ص

٢٣
  )٢٨-٢٧) عباس محمود العقاد، المرأة ذلك اللغز، المرجع السابق، ص (

٢٤
  بتصرف.) ١٨-١٧) إسماعیل مظهر، المرجع السابق، ص (



  ٢٦

الخطوة الجدیدة في بالد غیر بـالد الثـورة الفرنسـیة وهـي الـبالد اإلنجلیزیـة.. ولعـل قیـام 

ترا كان له مـن الشـأن فـي تعجیـل خطـوات الحریـة النسـویة مـا لـم ملكة على عرش إنجل

  .)٢٥(یكن للبحوث واآلراء ودعوات اإلصالح)

وبسـبب رفـض مطالـب المـرأة واسـتمرار معاناتهـا بـدأت القضـیة تأخـذ بعـدًا آخـر 

وهو البعد السیاسـي فطالبـت المـرأة بالمسـاواة فـي حـق التصـویت وذلـك كـي تختـار مـن 

طالبــت بعــد ذلــك بالمســاواة فــي حــق الترشــیح ودخــول المجــالس یــدافع عــن حقوقهــا، ثــم 

النیابیة وتولى المسـؤولیات وبعـد ذلـك تطـورت القضـیة لتتحـول إلـى المطالبـة بالمسـاواة 

المطلقـة فـي كــل شـيء وذلــك كلـه لكـي تحــّد مـن هیمنــة الرجـل ووقوفـه فــي طریـق نیلهــا 

  لحقوقها.

نیــل هــذه الحقــوق شــیئًا وبعــد صــراعات طویلــة ورحلــة شــاقة تمكنــت المــرأة مــن 

فشیئًا (وبلغ التطور ذروته فیما یتعلق بحقوق المرأة بعقد االتفاق الدولي الذي صـادقته 

الذي ینص صراحة على حـق المـرأة الكامـل  ١٩٥٢الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 

ولــم تنــل  )٢٦(ومســاواتها بالرجــل فــي حــق التصــویت والترشــیح وشــغل المناصــب العامــة)

  .)٢٧(م١٩٦٣ق المساواة في األجر مع الرجل في أمریكا إال سنة المرأة ح

وقد شهد القرن العشرین تأسیس العدید من المنظمات النسویة وسن الكثیر مـن 

القـــوانین واإلتفاقیـــات الدولیـــة لمناصـــرة حقـــوق المـــرأة والمطالبـــة بالمســـاواة المطلقـــة مـــع 

ق بعـــدًا عالمیـــًا ضـــمن ، وأخـــذت هـــذه الحقـــو )٢٨(الرجـــل فـــي جمیـــع الحقـــوق والمجـــاالت

  ".Feminismحركة فكریة منظمة یطلق علیها "الحركة األنثویة 

وبعد هذا العرض السریع لتطور قضیة المرأة في الغرب تنبغي اإلشارة إلـى أن 

بعـض المناصـب بعـد صـراع  اعـتالءالمرأة تمكنت من نیل بعض الحقـوق واسـتطاعت 

                                                           

٢٥
  ٢٧) عباس محمود العقاد، المرأة ذلك اللغز، المرجع السابق، ص

٢٦
، مؤسسـة المعـارف، حقوق المرأة بین الشرع اإلسالمي والشرعیة العالمیة لحقوق اإلنسـان) د. فتنت مسیكة بر، 

  ٣٤، ص١٩٩٢، ١بیروت، ط

٢٧
، ١وائـــع مجـــدالوي، عمـــان، ط، ر المـــرأة المســـلمة فـــي مواجهـــة التحـــدیات) أنظـــر: د. شـــذى ســـلیمان الـــدركزلي، 

  ١٠٥، ص١٩٩٧

٢٨
  ) سیشیر الباحث إلى هذه اإلتفاقیات والمؤتمرات في الفصل الثالث إنشاء اهللا.



  ٢٧

لكن النموذج الغربي لتحریر المـرأة لـم مریر وكسبت بعض الحقوق السیاسیة والثقافیة و 

أكبــر  -والمجتمــع الغربــي عمومــاً -یخــل مــن الســلبیات بــل إن الشــقاء الــذي حــل بــالمرأة 

بكثیــر مــن تلــك الحقــوق التــي نالتهــا المــرأة وهــذا مــا یجعــل مــن الضــروري إجــراء تقیــیم 

  للنموذج الغربي لتحریر المرأة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٨

  المطلب الثالث

  وذج الغربي لتحریر المرأة... رؤیة نقدیةالنم

  

تبــین مــن خــالل المطلــب الســابق أن قضــیة المــرأة فــي الغــرب قطعــت أشــواطًا   

ــــات وعقــــدت الكثیــــر مــــن  ــــرة ومــــرت بمراحــــل متعــــددة وُأنشــــأت العدیــــد مــــن الجمعی كبی

المـــؤتمرات وُألفـــت كتـــب وُســـّنت قـــوانین واتفاقیـــات دولیـــة، وبـــذلك تبلـــورت قضـــیة المـــرأة 

) وهـي (حركـة Feminsimل حركة فكریة عالمیة تعـرف بــ (الحركـة األنثویـة على شك

متعــددة األفكــار والتیــارات، ظهــرت بوادرهــا فــي أواخــر القــرن  اجتماعیــةفكریــة سیاســیة 

الثامن عشر، تسـعى للتغیـر االجتمـاعي كوسـیلة لتحسـین أوضـاع المـرأة أو تغییـر بنـى 

المطلقــــة كهــــدف إســــتراتیجي، تختلــــف العالقــــات بــــین الجنســــین وصــــوًال إلــــى المســــاواة 

ــــــراوح  ــــــي تتبناهــــــا، وتت ــــــات المعرفیــــــة الت نظریاتهــــــا وأهــــــدافها وتحلیالتهــــــا تبعــــــًا للمنطلق

. فقــــد أخــــذت قضــــیة المــــرأة أبعــــادًا فكریــــة ).٢٩(والتطــــرف) االعتــــدالاطروحاتهــــا بــــین 

واجتماعیــة وسیاســیة، أمــا البعــد الفكــري فیتمثــل فــي نظریاتهــا وأفكارهــا الخاصــة حــول 

یر القضــایا الخاصــة بهــا، وأمــا البعــد السیاســي فیتمثــل فــي الجمعیــات والمؤسســات تفســ

والمنظمــات واألحــزاب التــي تتبنــى قضــیة المــرأة وتعتبــر جماعــات ضــغط سیاســیة وأمــا 

  البعد االجتماعي فألنها تتبنى قضیة دور المرأة في المجتمع واألسرة.

أفكــــارًا متطرفــــة  -هــــاوخاصــــة التیــــارات المتطرفــــة من-وقــــد تبنــــت هــــذه الحركــــة   

وخطیرة نتیجة صراعها الطویل ورحلتها الشاقة وبتأثیر البیئة التي نشـأت فیهـا، ویمكـن 

  تلخیص أبرز هذه األفكار في النقاط التالیة:

أشــرنا سـابقًا أن المــرأة فــي الغــرب تعرضـت لكثیــر مــن االســتغالل  أوًال: معــاداة الرجــل:

وذلـــك بتشـــغیلها فـــي األعمـــال الشـــاقة فـــي  علـــى یـــد الرجـــل فقـــد اســـُتغلت المـــرأة جســـدیاً 

المصــــانع والمعامــــل ولســــاعات طویلــــة، كمــــا اســــتغلت عاطفیــــًا بإرغامهــــا علــــى البغــــاء 

وتهدیـــدها بفصـــلها عـــن العمـــل فـــي حـــال رفـــض ذلـــك، كمـــا اســـتغلت إقتصـــادیًا أیضـــًا 

                                                           

٢٩
، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة فــي جامعــة أم (Fiminism)اآلراء الفكریــة للحركــة األنثویــة ) مثنــى أمــین نــادر، 

  ١٤، ص٢٠٠٠درمان، 



  ٢٩

فبالرغم من كل ذلك كانت المرأة تتقاضى نصف أجر الرجل وعندما طالبـت بالمسـاواة 

ر رفــض طلبهــا مــن قبــل الرجــل وكــذلك فــي المراحــل األخــرى كانــت طلباتهــا فــي األجــ

. ووصــل )٣٠(تقابــل بــالرفض فــي البدایــة فتحولــت القضــیة بــذلك إلــى قضــیة ضــد الرجــل

ـــع أوصـــال  ـــة بــــ "حركـــة تقطی ـــة معروف ـــاك منظمـــة أنثویـــة أمریكی ـــى حـــد أن هن األمـــر إل

  .)٣١(الرجال"

الكثیــر مــن المــؤتمرات الدولیــة  جنســیة:ثانیــًا: رفــض األســرة والــدعوة إلــى اإلباحیــة ال

المتعلقـــة بـــالمرأة تـــدعو وتطالـــب برفـــع الســـن األدنـــى للـــزواج وهـــي دعـــوة صـــریحة إلـــى 

محاربــة الــزواج المبكــر، ولكــن فــي الوقــت نفســه تــدعو إلــى الحقــوق الجنســیة للمــراهقین 

والمراهقات وتدعي بأنها تدخل ضمن حقوق اإلنسان وُیذكر ذلك عـادة تحـت مسـمیات 

لصحة الجنسیة " أو "الصحة التناسلیة"، باإلضافة إلى الترویج لألسر الالنمطیة أي "ا

، هـذا امـرأتینغیر المكونة من رجل وامـرأة بمعنـى أنهـا قـد تكـون مكونـة مـن رجلـین أو 

  اهللا.وسیأتي الحدیث عن تفاصیل هذا في الفصل الثالث إنشاء 

ـــة الشخصـــیة: ـــي تفســـیر الحری ـــًا: التطـــرف ف أن المـــرأة حـــرة فـــي  دعـــاءالدرجـــة  ثالث

التصرف في جسـدها مـا دامـت تملكـه، فتلـبس مـا تشـاء وتعمـل مـا تشـاء و.. وانتشـرت 

العالقــات غیــر الشــرعیة بحجــة أن المــرأة حــرة فــي اختیــار األصــدقاء وحــرة فــي معاشــرة 

  من تشاء.

هذه األفكار لم تتولد من فراغ وٕانما تولدت بسـبب صـراع المـرأة الشـاق والمریـر   

یئة التي نشأت فیها الحركة األنثویة هي البیئة الغربیة لـذا فقـد أثـرت هـذه البیئـة ألن الب

في أفكـار الحركـة تـأثیرًا كبیـرًا حیـث أن المجتمعـات الغربیـة مبنیـة علـى بعـض األفكـار 

  والفلسفات وقد كان لبعضها تأثیرًا على أفكار الحركة األنثویة نذكر منها ما یلي:

ي أحسن األحـوال حیـث أن هـذه المجتمعـات عمومـًا بعیـدة أو العلمانیة ف اإللحاد:  -١

عن منهج اهللا تعالى، وقد ثارت هذه المجتمعات علـى الكنیسـة فهـي ال تـؤمن بـاهللا 

أو تؤمن به إیمانًا ال یسمن وال یغني من جوع بحیث ال تتقید بمنهجـه سـبحانه فـال 

                                                           

٣٠
  )١٢٧-١٢٦هب فكریة معاصرة، المرجع السابق، ص () للتفصیل راجع : محمد قطب، مذا

٣١
  ٦٥)، ص٢٠٠٠)، ینایر (٤٩٤، العدد (العربي") د. أحمد أبو زید، مجلة "



  ٣٠

أصـل الـداء  هـو -فـي نظـر الباحـث- االعتقـادجنة تـرغبهم وال نـار تـردعهم، وهـذا 

  وهو السبب الرئیسي في تكوین األفكار األخرى التي یقوم علیها الغرب.

فاإلنســان البعیــد عــن هــدى اهللا تعــالى والــذي ال یــؤمن بحســاب  المادیــة والنفعیــة:  -٢

ـــــاب یصـــــبح إنســـــانًا مادیـــــًا مشـــــدودًا إلـــــى األرض یســـــعى إلشـــــباع رغباتـــــه  وال عق

ها على أنها الدعامة الوحیدة إلقامـة الشخصیة (إن فلسفة تقدیس المادة والنظر إلی

المجتمع اإلنساني الرغیـد تبـث فـي روع كـل فـرد فـي المجتمـع الغربـي، یقینـًا قدسـیًا 

مؤّداه أن متع الحیـاة كثیـرة ال حـد لهـا، وكلهـا تتطلـب تقـدیم األثمـان الباهظـة.. لـذا 

 جمـع أكبـر قـدر مـن المـال، ابتغاءفإن على الجمیع أن یركضوا في سباق الهث، 

ألداء الضــریبة التــي البــد منهــا ابتغــاء الحصــول علــى المتــع التــي ال حصــر لهــا. 

وقد نشأ عن نظرة الغرب هـذه إلـى المـادة ووضـعه إیاهـا فـي مركـز العامـل األوحـد 

إلقامة الحیاة االجتماعیة الفضلى، ما حمله علـى إضـاعة الكثیـر مـن الحقـوق فـي 

وقــد جــره ذلــك إلــى أنــواع مــن مجــال الســعي إلــى مــا قــد حســبه مــن أهــم الواجبــات. 

التعســـف والظلـــم انحـــّط معظمـــه علـــى المـــرأة.. فـــالمرأة مكلفـــة بهـــذا الـــدافع المـــادي 

بإعالة نفسها سواء كانت فتاًة في بیت أبویهـا، أو زوجـة فـي دار زوجهـا مـا دامـت 

  .)٣٢(قادرة على طرق أي باب ألي كسب!...)

ــــذة:  -٣ ــــة ومــــذهب الل غارقــــة فــــي  -ال تــــزالو -المجتمعــــات الغربیــــة كانــــت  اإلباحی

الشهوات وهـي مجتمعـات الهثـة وراء اللـذة والشـهوة (إن الغـرب قـد غـال فـي الـذات 

اإلنســانیة وحمایتهــا بــأن أّلههــا وجعلهــا وحــدها الحقیقــة فأصــبح إشــباع رغباتهــا هــو 

، وبمـا أن المـرأة أكبـر مصـدر للمتعـة فقـد كانـت الضـحیة )٣٣(معیار الخیـر والشـر)

. غیــر أن الممارســات التــي تــتم فــي تلــك المجتمعــات، مــا األولـى لهــذا المــذهب (..

والنـــداءات الجمیلـــة المبهجـــة،  االهتمامـــاتتلبـــث أن تخیـــب آمـــال المـــرأة فـــي تلـــك 

ـــإن فقـــدت  وتـــزج بهـــا فـــي وضـــع تجـــد نفســـها فیـــه مجـــرد خـــادم لنـــزوات الرجـــال، ف

مقومـات هــذه الخدمــة مــع تقــدم السـن أو لعــوارض األزمنــة والطبیعــة والتبــرم والملــل 

                                                           

٣٢
، دار الفكــر، دمشــق، المــرأة بــین طغیــان النظــام ولطــائف التشــریع الربــاني) د. محمــد ســعید رمضــان البــوطي، 

  ٢٧، ص١٩٩٦، ١ط

٣٣
  ٥٠، ص١٩٨٩، ٢، دار البراق، تونس، طوالتحدیاتالفكر اإلسالمي المعاصر ) منیر شفیق، 



  ٣١

لدى الرجال قوبلت باإلعراض التـام عنهـا، بـل بمـا یـریح الرجـل منهـا، بـأي ضـرب 

بمــن ضــروب اإلیــذاء إن ظلــت تعتــرض طریقــه متأملــة أن تلتقــي معــه علــى شــركة 

  .)٣٤(ما في ارتشاف المتعة)

ـــة والتـــي نشـــأت فیهـــا الحركـــة  ـــي تشـــكل دعامـــات البیئـــة الغربی هـــذه األفكـــار الت

وتبنیهــــا لمثــــل تلــــك األفكــــار  -أو بعــــض تیاراتهــــا-األنثویــــة أدت إلــــى تطــــرف الحركــــة 

  المتطرفة.

وبعد هذه الجولة السریعة في واقع المرأة في الغرب وما آلـت إلیـه قضـیتها ومـا 

  أخذته من أبعاد، وأسباب ذلك، ینبغي إجراء تقییم لهذا الواقع.

ویــرى الباحــث أن النمــوذج الغربــي لتحریــر المــرأة بــالرغم مــن أنــه حقــق بعــض 

ب للمرأة على كافة األصعدة، فإن الشقاء الذي حل بالمرأة أكبر بكثیر من تلـك المكاس

الحقــوق التــي نالتهــا (ولســنا ننكــر أن المــرأة اســتفادت مــن هــذه الحضــارة التــي تعیشــها 

البشــریة الیــوم، تقــدیرًا لهــا مغــایرًا لعهــود مــن اإلنحطــاط طویلــة، وحضــورًا فــي ســاحات 

لكـــن وقــــع فـــي المقابــــل اســـتغالل جســــد المــــرأة المجتمـــع أكبــــر ممـــا تحقــــق مـــن قبــــل، و 

. هــــذا وتكمــــن أبــــرز ســــلبیات )٣٥(ألهــــداف عــــدة بصــــورة لــــم یشــــهد لهــــا التــــاریخ مثــــیًال)

  النموذج الغربي لتحریر المرأة فیما یلي:

أي أن الحضــارة الغربیــة تنظــر إلــى المــرأة كشــيء ال كإنســان  :)٣٦(تشــیيء المــرأة -١

ـــالمرأة عـــن حـــدود فقـــد اســـتغلت المـــرأة أبشـــع اســـتغالل وال یخـــر  ج اهتمـــام الغـــرب ب

جســدها فأصــبحت المــرأة ســلعة تســتعمل لتــرویج البضــائع وهــذا مــا یتجّلــى بوضــوح 

فــي اإلعالنــات والدعایــة فــال تكــاد تخلــو دعایــة أو إعــالن عــن صــورة المــرأة حتــى 

ـــاً  ـــة لهـــا بـــالمرأة إطالق ـــة  )٣٧(أتفـــه األمـــور والتـــي ال عالق (وجـــاءت الحضـــارة المادی

بــالمرأة مــن تشــیيء إلــى تشــیيء ومــن اســتغالل إلــى اســتغالل، ولــم  الحدیثــة لتنتقــل

تخرج مع األسف الشدید في سلوكها العام عـن التركیـز علـى جسـد المـرأة ومفاتنهـا 

                                                           

٣٤
  ٣١) البوطي، المرجع السابق، ص

٣٥
  ٥، ص٢,١٩٩١، منشورات الفرقان، الدار البیضاء، طمقاربة إسالمیة لإلستالب النسائي) د. أحمد األبیض، 

٣٦
  وغیرها من الصفحات. ١٠) أنظر في إستعمال هذا المصطلح: المرجع نفسه، ص

٣٧
  رات السیارات أو مبیدات الحشرات و...) مثل الدعایة إلطا



  ٣٢

-ومن ناحیة أخـرى فـإن اضـطرار المـرأة إلـى العمـل  )٣٨(لكن بوجه أبشع وأفضع)

قــدها أنوثتهــا أف -وٕان لــم تجــد عمــًال مریحــًا اضــطرت إلــى ممارســة األعمــال الشــاقة

حیــث (إن كثیــرًا مــن النســاء األوروبیــات یمارســن مــن األعمــال الشــاقة المجهــدة مــا 

ینـوء بتحملـه الرجـال، وقـد أذابـت طبیعــة تلـك األعمـال أنـوثتهن وأحـالتهن إلـى كتــل 

  )٣٩(متحركة من قسوة العمل اآللي...)

نــرى  فــي الوقــت الــذي الشــرخ الكبیــر والهــوة الواســعة بــین الشــعارات والواقــع:  -٢

ونسمع ونقرأ فیه الكثیر عن المرأة من مؤتمرات وكتـب واتفاقیـات وقـوانین ونالحـظ 

تطـــورًا ملموســـًا فـــي حقـــوق المـــرأة فـــي مختلـــف المجـــاالت، نـــرى فـــي الوقـــت نفســـه 

تراجعــًا فــي تطبیــق هــذه الشــعارات وتنفیــذها، وواقــع المــرأة فــي الغــرب نفســه یشــهد 

أن هــذا التطــور الــذي بلــغ مــداه ..حیث (واالغتصــاببــذلك حیــث تعرضــها للعنــف 

من الناحیة القانونیة لم یبلغ المدى نفسه من الناحیـة التطبیقیـة فـي جمیـع البلـدان، 

إذ مــا زالــت الكثــرة الكثیــرة مــن نســاء العــالم یعشــن تجــارب قاســیة، ویلقــین معاملــة 

ویكفـي هنـا اإلشـارة إلـى أن (فـي هونـغ  )٤٠(سیئة من الرجال من الظلـم واالسـتبداد)

% مــن ١٠٠إلــى  ٨٠وســنغافورة وٕایطالیــا وأســبانیا وٕانجلتــرا تشــكل الفلبینیــات  كونــغ

نساء الخدمة في هذه الـبالد وهـن یعملـن فـي ظـروف سـیئة حیـث ال یأخـذن عطلـة 

أســــبوعیة ویطــــالبن بالعمــــل لیــــل نهــــار، وال تحتــــرم حقــــوقهن ورغبــــاتهن ویتعرضــــن 

كوى یــــتم فــــي كثیــــر مــــن الــــدول، وفــــي حــــال تقــــدمهن بالشــــ واالغتصــــابللضــــرب 

  )٤١(حبسهن وترحیلهن إلى بالدهن فورًا..)

فقـــد أدى التحریـــر الغربـــي للمـــرأة إلـــى  فقـــدان التـــوازن وتحطـــیم روابـــط األســـرة:  -٣

إرغامها على الخروج من المنزل ومزاحمتها الرجـال فـي كـل شـيء وال یوجـد تـوازن 

اماتهــا بــین اهتمامــات المــرأة الداخلیــة مــن رعایــة األســرة وتربیــة األطفــال وبــین اهتم

                                                           

٣٨
  ٥) د. أحمد األبیض، المرجع السابق، ص

٣٩
  ٢٩) البوطي، المرجع السابق، ص

٤٠
  ٣٤) د. فتنت مسیكة بر، المرجع السابق، ص

٤١
، ص ١٩٩٧، ١، ترجمـــة "ربـــى النحـــاس"، األهـــالي، دمشـــق، طتجـــارة النســـاء فـــي أوروبـــا) كـــریس دي ســـتوب، 

)١١١-١١٠(  



  ٣٣

الخارجیة من العمل والسیاسة وغیر ذلك. وفي هذا یقـول الـزعیم السـوفیتي السـابق 

"میخائیـــل غورباتشـــوف" (... وغالبـــًا مـــا ینظـــر إلـــى درجـــة تحریـــر المـــرأة كمقیـــاس 

للحكـــــم علـــــى المســـــتوى االجتمـــــاعي والسیاســـــي للمجتمـــــع، لقـــــد وضـــــعت الدولـــــة 

ئدًا فــي روســیا القیصــریة بتصــمیم الســوفیتیة حــدًا للتمییــز ضــد المــرأة الــذي كــان ســا

ودون مســاومة ونحــن نفخــر بمــا قدمتــه الحكومــة الســوفیتیة للمــرأة، نفــس الحــق فــي 

العمـــــل كالرجـــــل، واألجـــــر المتســـــاوي للعمـــــل المتســـــاوي، والضـــــمان االجتمـــــاعي، 

وأتیحــت للمــرأة كــل فرصــة للحصــول علــى التعلــیم ولبنــاء مســتقبلها وللمشــاركة فــي 

یاســــي وبــــدون إســــهام المــــرأة وعملهــــا المتفــــاني مــــا كــــان النشــــاط االجتمــــاعي والس

بمقـــدورنا أن نبنـــي مجتمعـــًا جدیـــدًا أو نكســـب الحـــرب ضـــد الفاشـــیة. ولكـــن طـــوال 

ســــنوات تاریخنــــا البطــــولي والشــــاق عجزنــــا عــــن أن نــــولي اهتمامــــًا لحقــــوق المــــرأة 

ال  الخاصة واحتیاجاتها الناشئة عن دورها كأم وربة منزل ووظیفتها التعلیمیة التـي

غنــى عنهــا بالنســبة لألطفــال. إن المــرأة إذ تعمــل فــي مجــال البحــث العلمــي وفــي 

مواقـع البنــاء وفـي اإلنتــاج والخـدمات، وتشــارك فـي النشــاط اإلبـداعي لــم یعـد لــدیها 

العمــل المنزلــي وتربیــة األطفــال وٕاقامــة -وقــت للقیــام بواجباتهــا الیومیــة فــي المنــزل 

في سـلوك األطفـال والشـباب -من مشاكلنا  لقد إكتشفنا أن كثیراً  -جو أسري طیب

تعــود جزئیــًا إلــى تــدهور العالقــات األســریة  -وفــي معنویاتنــا وثقافتنــا وفــي اإلنتــاج

ـــــا  ـــــف المتراخـــــي مـــــن المســـــؤولیات األســـــریة وهـــــذه نتیجـــــة متناقضـــــة لرغبتن والموق

المخلصة والمبررة سیاسـیًا لمسـاواة الرجـل بـالمرأة فـي كـل شـيء، واآلن فـي مجـرى 

بــدأنا نتغلــب علــى هــذا الوضــع، ولهــذا الســبب فإننــا نجــري اآلن  )٤٢(یســترویكاالبیر 

ـــــزل  ـــــي العمـــــل والمن ـــــي المنظمـــــات العامـــــة وف مناقشـــــات حـــــادة فـــــي الصـــــحافة وف

ـــى المـــرأة عودتهـــا إلـــى رســـالتها  ـــه لنســـهل عل بخصـــوص مســـألة مـــا یجـــب أن نفعل

  وهذا كالم ال یحتاج إلى تعلیق. )٤٣(النسائیة البحتة)

                                                           

٤٢
تعنــي إعــادة البنــاء وهــو مشــروع قــدم فــي إجتمــاع اللجنــة المركزیــة للحــزب الشــیوعي فــي االتحــاد   ) البیرســترویكا

، ترجمة "حمد بن عبـد الجـواد"، البیرسیترویكام أنظر: میخائیل غورباتشوف، ١٩٨٥السوفیتي السابق في إبریل 

  ) بتصرف.٢٢-٢١، ص (١٩٨٨، ٢دار الشروق، بیروت، ط

٤٣
  ١٣٨) المرجع نفسه، ص



  ٣٤

إن هللا تعـالى فـي هـذه الـدنیا  والندیة والصـراع بـین الرجـل والمـرأة:خلق التنافس   -٤

ســننا أقــام الكــون علیهــا، إحــدى هــذه الســن هــي ســنة التكامــل، فاللیــل یكّمــل النهــار 

والفصـــول األربعـــة یكمـــل كـــل منهـــا اآلخـــر وكـــذلك الحـــال بالنســـبة للـــذكر واألنثـــى، 

التكامـل والتعـاون والمـودة فالعالقة بـین الجنسـین قـد أقامهـا اهللا تعـالى علـى أسـاس 

ـــْن َبْعـــض كمـــا قـــال تعـــالى  ـــذكر مـــن األنثـــى واألنثـــى مـــن  )٤٤(َبْعُضـــُكْم ِم أي ال

إنما النسـاء شـقائق بقوله " الذكر.. فهي عالقة تكامل وكما أشار إلیه الرسول 

فــالمرأة شـّق الرجــل الـذي یكملــه وهـذا مــا غفلـت عنــه الحضـارة الغربیــة  )٤٥("الرجـال

ة بین الجنسین على التنـافس والصـراع وأصـبحت المـرأة تقـتحم كـل فتأسست العالق

المیــادین التــي یــدخلها الرجــل منافســة لــه ال تعاونــًا معــه حتــى دخلــت إلــى ســاحات 

وقــد أشــرنا ســابقًا إلــى  )٤٦(كــرة القــدم ورفــع األثقــال وكمــال األجســام والمالكمــة و...

  أسباب قیام هذا النوع من الصراع.

ام أحد الباحثین الغربیین بـإجراء دراسـة حـول "تجـارة النسـاء ق الفوضى األخالقیة:  -٥

في أوروبا" هذه الدراسة كشفت بالفعل عمق الشقاء الذي تعیشـه المـرأة فـي الغـرب 

وكشــفت عــن الوجــه البشــع للحضــارة األوروبیــة كمــا كشــفت عــن الفوضــى الجنســیة 

ـــة المستشـــریة فـــي تلـــك الـــبالد ویكفـــي إقتبـــاس بعـــض الفقـــرات مـــ ن هـــذه واألخالقی

  الدراسة:

(في الوقت الحالي تعد إیطالیـا إحـدى أكثـر الـدول المتـأثرة بالـدعارة حیـث تـزرع   

العـــاهرات األفریقیـــات والمخنثـــون البرازیلیـــون الشـــوارع المحیطـــة برومـــا ونیـــران وبولـــون 

وفلورانس ویاوم وبحسب أقـوال "سـمیرة زراكـت" مـن مهـاجري سیلوسـي فـإن هنـاك أكثـر 

(إن المافیــــا  )٤٧(ســــوداء قــــدمن علــــى األخــــص مــــن نیجیریــــا) مــــن تســــعة آالف عــــاهرة

                                                           

٤٤
  ١٩٥عمران ) آل 

٤٥
، دار الفكـر، بیـروت، ال سـنن أبـي داوود) أنظر: أبو داوود، سلیمان بـن األشـعث، ٢٣٦) رواه أبو داوود برقم (

  ٦١، ص١طبعة، بدون تاریخ، ج

٤٦
) لــیس الباحــث مــن ینكــر الریاضــة علــى المــرأة ولكــن مثــل هــذه الریاضــات تــؤثر علــى بنیــة المــرأة وتتنــافى مــع 

  تشوه أنوثتها..طبیعتها وتفقدها حیویتها و 

٤٧
  ٣٨) كریس دي ستوب، المرجع السابق، ص



  ٣٥

اإلیطالیــة تــدخل أیضــًا فــي هــذه التجــارة التــي تقــدر عائــداتها بالملیــارات وحســب بعــض 

التقــدیرات فــإن هــذه التجــارة تجلــب مــا یقــارب ملیــار فرنــك فرنســي ســنویًا.. إن ممارســة 

المهــــاجرات غیــــر  الــــدعارة فــــي إیطالیــــا ال تعــــد جریمــــة ولكنهــــا بــــالطبع ممنوعــــة علــــى

(إن التوافد الحالي والمتزاید للدومینیكانیات إلى إسبانیا یعود إلى وجـود  )٤٨(النظامیات)

نـــواد للجـــنس حتـــى فـــي أصـــغر القـــرى األســـبانیة ویقـــدر عـــدد العـــاهرات فـــي هـــذا البلـــد 

(تعـــرف الـــدانمارك بــــ "جنـــة الـــزواج الشـــكلي".. أمـــا  )٤٩(بحـــوالي خمســـائمة ألـــف إمـــرأة)

(وفــي فرانكفــورت تصــارع منظمــة "أجســترا"  )٥٠("جنــة فتیــات المالهــي") سویســرا فتــدعى

تجـــارة النســـاء ویقـــع مكتبهـــا فـــي المنطقـــة التـــي تعـــد مملكـــة العـــاهرات  ١٩٨٣منــذ عـــام 

حیــث تقــف التایلنــدیات والكولومبیــات علــى بــاب عمــارة فیهــا مئــات الشــقق المخصصــة 

یــــأتون لیختــــاروا كبیــــوت هــــوى لجلــــب الــــزبن وهــــن یصــــفرن ویصــــطدن الرجــــال الــــذین 

ـــا  إحـــداهن ویتراوحـــون بـــین الشـــباب الصـــغار إلـــى رجـــال األعمـــال.. وهنـــاك فـــي ألمانی

(.. وانتشـــرت الســـیاحة بهـــدف الجـــنس فیهـــا  )٥١(" ألـــف مـــومس)٤٠٠– ٢٠٠بحـــدود "

أكثــر مــن خمســة مالیــین ســائح  ١٩٩٠حیــث بلــغ عــدد الســیاح الــذین قــدموا تایلنــد عــام 

دیر السـلطات المحلیـة فـإن هنالـك سـبعمائة ألـف ثمانون بالمئة مـنهم رجـال. وحسـب تقـ

مـــومس تمـــارس العمـــل حالیـــًا وهـــن ال یتعـــاطین مـــع الســـیاح فقـــط وٕانمـــا مـــع التایلنـــدیین 

(..  )٥٢(الـذي ال یعتبــر الواحــد مــنهم رجـًال حقیقیــًا إذا لــم یكــن یـذهب إلــى بیــوت الهــوى)

معلومـات التالیـة نجد في إحدى النشـرات السـیاحیة التـي تـوزع علـى الـزبن فـي هولنـدا ال

التــي كتبهــا "كانیتــا خــامال" وهــو أخصــائي فــي تنظــیم الــرحالت الجنســیة إلــى تایلنــد "إن 

الحصول على فتاة في بانكوك أسـهل مـن شـراء علبـة سـجائر.." كمـا یوجـد إلـى جانـب 

صــور العاریــات فــي تلــك النشــرة معلومــات تثقیفیــة تقــول إن األب فــي تایلنــد یغتصــب 

ي عشــر عامــًا وبعــد ذلــك تعلمهــا أمهــا كــل مــا یلزمهــا مــن فنــون إبنتــه عنــدما تبلــغ أثنــ

                                                           

٤٨
  ٣٩) المرجع نفسه، ص

٤٩
  ٤٠) المرجع نفسه، ص

٥٠
  ٤٥) المرجع نفسه، ص

٥١
  ٤٨) المرجع نفسه، ص

٥٢
  ٩٥) كریس دي ستوب، المرجع السابق، ص



  ٣٦

ـــب الرجـــل) ـــى قل ـــى إدخـــال الســـعادة إل ـــادرة عل (..  )٥٣(الثقافـــة الجنســـیة بحیـــث تكـــون ق

وبحســب قــول ســفیر غانــا فــي ســاحل العــاج فإنــه ثمــة حــوالي ملیــون شــخص غــاني فــي 

بالــدعارة ســاحل العــاج تســعون بالمائــة مــنهم نســاء حیــث ســبعون بالمائــة مــنهن یعمــل 

عامــًا. وقــد مــات فــي إحــدى قــرى غانــا فــي عــام  ١٤و  ١٣بغالبیــة مــن المراهقــات بــین 

(وتعـد الفلبـین وسـیریالنكا فـي مقدمـة الـدول التـي فیهـا  )٥٤(واحد ستون مریضَا باإلیـدز)

دعـــارة أطفـــال فـــي ســـوق الجـــنس العـــالمي ففـــي ألمانیـــا وأســـترالیا وأمریكـــا ثمـــة مجـــالت 

ـــوءة بصـــور ومعلو  ـــات. مختصـــة ممل مـــات حـــول األطفـــال الفلبینیـــین مـــن صـــبیة أو فتی

ویقـوم تجـار الجـنس أو المنحرفــون جنسـیًا بتقـدیم مـنح دراســیة أو بإعطـاء بیـوت لهــؤالء 

األطفال أحیانًا وبـذلك یكـون ضـمیرهم مرتاحـًا فهـم یشـاركون فـي حـل مشـكلة الفقـر فـي 

  !!!  )٥٥(الفلبین ویساعدون األطفال على العیش)

ضــى الجنســیة والالأخالقیــة مــن الطبیعــي أن تظهــر مظــاهر وفــي ظــل هــذه الفو   

ســـلبیة كبیـــرة كمـــا هـــو واقـــع الـــدول الغربیـــة حیـــث أن نســـبة الطـــالق والخیانـــة الزوجیـــة 

والعالقات غیر الشرعیة والموالید غیر الشرعیة في تزاید مستمر وتتزاید المطالبـة بحـق 

یل وغیرهـا مـن األمـور اإلجهاض ورفض اإلنجاب ویتزاید االهتمام بمستحضرات التجم

الشكلیة وینفق علیها ما یعادل میزانیات مجموعة مـن الـدول النامیـة (وممـا یجـدر ذكـره 

" بلیــــون دوالر ٤أن اســــتهالك األمریكــــان لمستحضــــرات التجمیــــل یبلــــغ مــــا یزیــــد عــــن "

  .)٥٦(سنویًا)

كانــت تلــك جولــة ســریعة فــي تتبــع مراحــل وتــداعیات قضــیة المــرأة فــي الغــرب   

  اللها كیفیة نشوء القضیة وكیفیة تطورها وواقعها الحالي.تبین لنا خ

                                                           

٥٣
  )٩٧-٩٦) المرجع نفسه، ص (

٥٤
  ١٠٦) المرجع نفسه، ص

٥٥
  ١٠٩) المرجع نفسه، ص

٥٦
، ١٩٧٩، ١، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات والنشـــر، بیـــروت، طالفـــردوس األرضـــيیري، ) د. عبـــد الوهـــاب المســـ

  ١٣٥ص



  ٣٧

ولعمـــل مقارنـــة بـــین قضـــیة المـــرأة فـــي الغـــرب وقضـــیتها فـــي العـــالم اإلســـالمي   

ینبغي إجراء مثل هذه الجولة بتتبع القضیة في العالم اإلسـالمي ومراحـل تطورهـا وهـذا 

 هو محور المبحث الثاني.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٨

  يالمبحث الثان

  قضیة المرأة في العالم اإلسالمي ةنشأ

ســـیتم تنـــاول هـــذا الموضـــوع فـــي أربعـــة مطالـــب، كـــل مطلـــب یعكـــس لنـــا صـــورة   

  المرأة في مرحلة من المراحل.

  

  المطلب األول

  المرأة قبل اإلسالم

إن دراسـة واقــع المــرأة قبــل اإلســالم أمـر ضــروري وذلــك لمعرفــة اإلنقــالب الــذي   

  ذي حدث للمرأة، والحقوق التي نالتها في ظله.أحدثه اإلسالم والتحریر ال

كانـــت هنـــاك شـــرائع مختلفـــة تســـود العـــالم قبـــل اإلســـالم وكـــان لكـــل منهـــا نظـــرة 

خاصة للمرأة، ولكـن یمكـن القـول بأنـه جمیعـا إتفقـت فـي نظرتهـا الدونیـة للمـرأة وجعلهـا 

ر أبیهــا تابعــة للرجــل وأنهــا لــیس لهــا خیــار ســواء كانــت بنتــًا أو زوجــة، فالبنــت فــي خیــا

  .)٥٧(والزوجة في خیار زوجها واألرملة في خیار أبنائها

  :)٥٨(وفیما یلي عرض موجز لنظرة تلك الشرائع إلى المرأة

  شـــرائع الهنـــد القدیمـــة: قضـــت شـــرائع الهنـــد القدیمـــة (أن الوبـــاء والمـــوت والجحـــیم

والســـم واألفـــاعي والنـــار خیـــر مـــن المـــرأة، وحقهـــا فـــي الحیـــاة ینتهـــي بانتهـــاء حـــق 

ا الذي هـو سـیدها ومالكهـا فـإذا رأت جثمانـه یحـرق ألقـت بنفسـها فـي نیرانـه زوجه

. وكانت المرأة تُقّدم قربانـًا لآللهـة لترضـى أو )٥٩(وٕاّال حاقت علیها اللعنة األبدیة)

                                                           

٥٧
المـرأة ) لمزید من التفاصیل حول وضع المرأة فـي األنظمـة والشـرائع والمجتمعـات األخـرى راجـع: مونیـك بییتـر، 

المــرأة دات، وأیضــا: حســین العــو  ١٩٧٩، ١، ترجمــة "هنربیــت عبــودي"، دار الطلیعــة، بیــروت، طعبــر التــاریخ

المـــرأة فـــي عـــالم وكـــذلك: عبـــده مختــار موســـى،  ١٩٩٦، ١، األهــالي، دمشـــق، طالعربیــة فـــي الـــدین والمجتمـــع

أرســطو ) وأیضــا: أ.د. إمــام عبــد الفتــاح إمــام، ٣١-٢٩، ص ( ١٩٩٩، ١، دار الشــریعة، الخرطــوم، طمتغیــر

   ١٩٩٦، ١، مكتبة مدبولي، القاهرة، طوالمرأة

٥٨
حــث الســابق  إلــى واقــع المــرأة فــي الحضــارتین الرومانیــة والیونانیــة لــذا فقــد إقتصــر هنــا ) أشــار الباحــث فــي المب

  على الشرائع والمجتمعات األخرى.

٥٩
  ٢٢٤، ص١٩٩٨، ٥، دار الفكر، دمشق، طاإلسالم في قفص اإلتهام) د. شوقي أبو خلیل، 



  ٣٩

تأمر بالرزق والمطـر وفـي بعـض منـاطق الهنـد القدیمـة كانـت هنـاك شـجرة وكـان 

  .)٦٠(كل سنةیجب أن یقّدم لها أهل المنطقة فتاة تأكلها 

 وجــاء فــي شــریعة (منــو) وهــو مشــرع الهنــد الــذي ظهــر قبــل بعثــة الرســول 

بأكثر من ألفي سنة (تخضع المرأة في طفولتهـا ألبیهـا وفـي شـبابها لزوجهـا وفـي 

تأّیمهـــــا ألبنائهـــــا وٕاال فإنهـــــا تخضـــــع ألقربائهـــــا بعلمهـــــا، فـــــال یجـــــوز تـــــرك أمرهـــــا 

  .)٦١(لها)

 عة حمــورابي تحســـب فــي عــداد الماشـــیة شــریعة حمــورابي: كانــت المـــرأة فــي شــری

المملوكـــة حتـــى (أن مـــن قتـــل بنتـــًا لرجـــل كـــان علیـــه أن یســـلم بنتـــه لـــه لقتلهـــا أو 

  .)٦٢(یمتلكها)

 :وتوصـف المـرأة  )٦٣(الیهـود یعتبـرون أن المـرأة لعنـة ألنهـا أغـوت آدم عند الیهود

ي فــي التــوراة بأنهــا أمــّر مــن المــوت، فقــد جــاء فــي ســفر الجامعــة (درت أنــا وقلبــ

ألعلــم وألبحــث وألعــرف الشــّر أنــه جهالــة والحماقــة أنهــا جنــون فوجــدت أمــّر مــن 

  .  )٦٤( الموت المرأة التي هي شباك وقلبها أشواك ویداها قیود)

  عنـد المسـیحیین: أمـا عنـد المسـیحیین فقـد (هـال رجـال المسـیحیة األوائـل لمــا رأوا

إلیـه المجتمـع مـن  في المجتمع الروماني من إنتشـار الفـواحش والمنكـرات ومـا آل

إنحالل خلقي شنیع، فاعتبروا المرأة مسؤولة عن هذا كله ألنها كانـت تخـرج إلـى 

المجتمعات وتتمتع بما تشاء من اللهو وتختلط بمن تشاء من الرجـال كمـا تشـاء، 

فقـــرروا أن الـــزواج دنـــس یجــــب اإلبتعـــاد عنـــه، وأن األعــــزب عنـــد اهللا أكـــرم مــــن 

                                                           

٦٠
  بتصرف. ١٣) أنظر: د. مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص

٦١
، ١٩٧٩، ٣، ترجمة (عادل زعیتر)، دار إحیاء التـراث العربـي بیـروت، طحضارة العربون، ) د. غوستاف لوب

  ٤٩٢ص

٦٢
  ١٤) د. مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص

٦٣
  ١٥) المرجع نفسه، ص

٦٤
  )٢٦- ٢٥، الفقرتان (٧) الكتاب المقدس، اإلصحاح 



  ٤٠

طان وأنهـــا یجـــب أن تســـتحي مـــن جمالهـــا ألنـــه المتـــزوج وأعلنـــوا أنهـــا بـــاب الشـــی

  .  )٦٥(سالح إبلیس للفتنة واإلغراء)

وقـــال القــــدیس "ترتولیـــا" (إنهــــا مــــدخل الشـــیطان إلــــى نفـــس اإلنســــان ناقضــــة 

لنـــوامیس اهللا) وفـــي القـــرن الخـــامس إجتمـــع "مجمـــع بـــاكون" للبحـــث فـــي المســـألة 

یــرًا قــرروا أنهــا خلــو التالیــة: هــل المــرأة مجــرد جســم ال روح فیــه؟ أم لهــا روح؟ وأخ

  .)٦٦(ما عدا أم المسیح -من عذاب جهنم-من الروح الناجیة 

 ٦٧(أمثال األمم القدیمة(:    

  یقول المثل الصیني: أنصت لزوجتك وال تصدقها.  -

  ویقول المثل الروسي: ال تجد في عشرة نسوة غیر روح واحدة.  -

  مرأة الفاضلة.ویقول المثل اإلسباني: إحذر المرأة الفاسدة وال تركن إلى ال  -

ویقــول المثــل اإلیطــالي: المهمــاز للفــرس الجــواد والفــرس الجمــوح، والعصــا   -

  للمرأة الصالحة، والمرأة الطالحة.

  الجزیــرة العربیــة: أمــا فــي الجزیــرة العربیــة فــإن وضــع المــرأة كــان علــى أســوأ حــال

حیث یقول أحد المستشرقین (كان الرجـل قبـل ظهـور محمـد یعـدون منزلـة النسـاء 

ســطة بــین األنعــام واإلنســان مــن بعــض الوجــوه، فكــانوا یرونهــا أداة لإلســتیالء متو 

ومــن خــالل إســتقراء اآلیــات القرآنیــة یمكــن التعــرف علــى واقــع المــرأة )٦٨(والخدمــة)

  قبل اإلسالم، حیث یشخص القرآن الكریم المظاهر التالیة:

ة مــن حــق المــرأ -بــذلك-كــان بعــض العــرب یئــدون البنــات ویحرمــون  وأد البنــات: -١

ــاة، قــال تعــالى  وإَِذا ُبشِّــَر أَحــُدُهْم ِبــاألُْنَثى َظــلَّ َوْجهُــُه ُمْســَوّدًا َوهــَو َكِظــْیٌم *  الحی

َیَتوآَرى ِمَن الَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشَِّر ِبِه أُیْمِسُكُه َعلى هـْوٍن أْم َیُدسُّـُه ِفـي التُـَراِب َسـاَء 

ــُه ِفــي التُــَراب ىوفــي تفســیر قولــه تعــال )٦٩(َمــا َیْحُكُمــْون قــال "القرطبــي"  أْم َیُدسُّ

                                                           

٦٥(
      ٣٩، ص١٩٩٨، ١دمشق، ط ، دار الفكر،تحریر المرأة ممن وفیم حریتهاانظر: د. شوقي أبو خلیل،  

٦٦
  بتصرف. ١٦) د. مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص

٦٧
  بتصرف. ١٧) أنظر: المرجع نفسه، ص

٦٨
  ٤٩٠) د.غوستاف لوبون، المرجع السابق، ص

٦٩
  )٥٩- ٥٨) النحل (



  ٤١

(وهو ما كانوا یفعلونه من دفن البنت حیـة. قـال قتـادة: كـان مضـر وكنانـة یـدفنون 

البنـــات أحیـــاء، وأشـــدهم فـــي ذلـــك تمـــیم، زعمـــوا خـــوف القهـــر علـــیهم وطمـــع غیـــر 

. فكانــت األنثــى تتعــرض للــوأد بعــد والدتهــا مباشــرًة وهــذا یكشــف )٧٠(األكفــاء فــیهن)

مـــدى اإلنحطـــاط الـــذي كـــان متفشـــیًا، یقـــول "ســـید قطـــب" (.. وحكمـــة اهللا وقاعـــدة 

الحیاة اقتضت أن تنشأ الحیـاة مـن زوجـین ذكـر وأنثـى، فـاألنثى أصـیلة فـي الحیـاة 

أصــالة الــذكر بــل ربمــا كانــت أشــد أصــالة ألنهــا المســتقر، فكیــف یغــتّم مــن یبّشــر 

ه ونظــام الحیــاة ال یقــوم إال بــاألنثى؟ وكیــف یتــوارى مــن القــوم مــن ســوء مــا بّشــر بــ

  .)٧١(على الزوجین دائمًا)

حیـث كانـت العـرب ال تـوّرث النسـاء وال الصـبیان مـن  حرمان المرأة من المیراث: -٢

أبنــاء المیــت، (... وكــان أهــل الجاهلیــة ال یورثــون النســاء واألطفــال ویقولــون: ال 

جــاء اإلســـالم و  )٧٢(یــرث إال مــن طــاعن بالرمــاح وذاد عــن الحــوزة وحــاز الغنیمــة)

ِلْلِرجــــاِل َنِصــــْیٌب ِمّمــــا تَــــَرَك  وفـــرض اهللا لهــــن نصــــیبًا مــــن المیــــراث، قــــال تعــــالى 

ــا َقــلَّ ِمْنــه أْو  ــا تَــَرَك الَواِلــداِن َواألْقَرُبــوَن ِمّم الَواِلــَداِن َواألْقَرُبــوَن َوِللِنســاِء َنصــْیٌب ِمّم

  .  )٧٣(َكُثَر َنِصْیبًا َمْفروضاً 

َیـا أیَُّهـا الـِذْیَن آَمُنـوا ال َیِحـلُّ َلُكـْم أْن َتِرثُـوا النَِّسـاَء َكْرهـًا  الىقال تعـ وراثة النساء: -٣

ــْوُهنَّ  ــا آَتْیُتُم ــَبْعِض َم ــْذَهُبوا ِب كانــت العــرب (تــرث النســاء كرهــًا )٧٤(َوال َتْعُضــُلوُهنَّ ِلَت

وذلــك بــأن یجــيء الــوارث ویلقــي ثوبــه علــى زوج موّرثــه ثــم یقــول ورثتهــا كمــا ورثــت 

 )٧٥(یكـــون أحـــق بهـــا مـــن نفســـها فـــأن شـــاء تزوجهـــا أو زوجهـــا وأخـــذ مهرهـــا)مالـــه ف

                                                           

٧٠
، ١٠هـ، ج١٣٧٣، ٢، دار الشعب، القاهرة، طالجامع ألحكام القرآن) أبو عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي، 

  ١١٧ص

٧١
  ٢١٧٨، ص٤، ج١٩٩٣، ٢١، دار الشروق، بیروت، طفي ظالل القرآن) سید قطب، 

٧٢
الكشــاف عـــن حقـــائق التنزیـــل وعیـــون األقاویـــل فـــي وجـــوه ) أبــو القاســـم جـــار اهللا محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري، 

  ٥٠٣، ص١، ج١٩٧٧، ١دار الفكر، بیروت، ط التأویل،

٧٣
  ٧) النساء 

٧٤
  ١٩) النساء 

٧٥
  ٣٥٦، ص١٩٧٧، ٤، دار العلم للمالیین، بیروت، طروح الدین اإلسالميح طبارة، ) عفیف عبد الفتا



  ٤٢

ویقــــول "الزمخشــــري" فــــي الكشــــاف (.. كــــانوا یبلــــون النســــاء بضــــروب مــــن البالیــــا 

یظلمونها بأنواع مـن الظلـم فزجـروا عـن ذلـك، كـان الرجـل إذا مـات لـه قریـب مـن و

ن كـل أحـد، فقیـل أب أو أخ حمیم عن إمرأة ألقى ثوبه علیها وقال: أنا أحق بها مـ

  ًال َیِحـــلُّ َلُكـــْم أْن َتِرثُــــوا الّنســـاَء َكْرهـــا  أي أن تأخــــذوها علـــى ســـبیل اإلرث كمــــا

تحــــاز المواریــــث وهــــن كارهــــات لــــذلك أو مكروهــــات، وقیــــل كــــان یمســــكها حتــــى 

تموت.. وكان الرجل إذا تـزوج امـرأة ولـم تكـن مـن حاجتـه حبسـها مـع سـوء العشـرة 

َوال َتْعُضــــُلوُهنَّ ِلتَــــْذَهُبوا ِبــــَبْعِض َمـــــا  وتختلــــع فقیــــل والقهــــر لتفتــــدي منــــه بمالهــــا 

  .  )٧٦(والعضل الحبس والتضییق) آَتْیُتُمْوُهنَّ 

حیــث كانــت األمــة تكــره علــى ممارســة البغــاء مــن قبــل  إكــراه اإلمــاء علــى البغــاء: -٤

ا َوال ُتْكِرُهـو  سیدها وذلـك لتكسـب لـه مـاًال فجـاء اإلسـالم محرمـًا ذلـك، قـال تعـالى 

  .)٧٧(َفَتیاِتُكْم َعلى الِبَغاء

وهكــــذا ومــــن خــــالل هــــذا اإلســــتعراض الســــریع تجلــــت بعــــض مالمــــح المجتمــــع  

وتبینـــت صـــورة المـــرأة العربیـــة وواقعهـــا قبـــل اإلســـالم وبعـــد معرفـــة ذلـــك ینبغـــي معرفـــة 

  التغییر واإلنقالب الذي أحدثه اإلسالم بالنسبة للمرأة وهذا ما یتناوله المطلب التالي. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

٧٦
  )٥١٤-٥١٣، ص (١) الزمخشرى، المرجع السابق، ج

٧٧
  ٣٣) النور 



  ٤٣

  المطلب الثاني

  التحریر اإلسالمي للمرأة

  

مریـر، وحقوقهـا  -كمـا تبـین ممـا سـبق-لقد أشرقت شمس اإلسالم وواقـع المـرأة   

مهضـــومة، وشخصـــیتها مجروحـــة، فبـــدأ اإلســـالم بإرســـاء أســـس وقواعـــد لتحریـــر المـــرأة 

اثـــة وجـــاء بنظـــام أزال تلـــك الظـــواهر الســـلبیة التـــي كانـــت ســـائدة، فحـــرم وأد البنـــات وور 

  النساء كرهًا وٕاكراه اإلماء على البغاء و..

ـــز بقســـمات وصـــفات عـــدة    ـــد لتحریـــر المـــرأة تمی هـــذا النمـــوذج اإلســـالمي الجدی

وشــــمل التحریــــر جوانــــب كثیــــرة، وفیمــــا یلــــي إشــــارة ســــریعة إلــــى بعــــض هــــذه الســــمات 

  :)٧٨(الجوانبو

علهـــا فـــي بـــدأ اإلســـالم أول مـــا بـــدأ بتحریـــر إنســـانیة المـــرأة وتثبیـــت شخصـــیتها وج -١

ــا أیَُّهــا الّنــاُس  الَخْلــق مســاویة للرجــل وهــذا مــا یتجلــى بوضــوح فــي قولــه تعــالى  َی

اتَُّقوا َربَُّكم اّلِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَهـا َزْوَجَهـا َوَبـثَّ ِمْنُهَمـا ِرَجـاًال َكِثْیـرًا 

  .  )٧٩(َواألْرَحاَم إنَّ اهللا َكاَن َعِلْیمًا َرِقْیباً  َوِنساًء َواتَُّقوا اهللا اّلِذي َتَساَءُلْوَن ِبهِ 

ســاوى اإلســالم بــین الرجــل والمــرأة فــي أهلیــة التكلیــف وحمــل األمانــة ولهــذا جــاء  -٢ 

إنَّ الُمْســِلِمْیَن َوالُمْســِلماِت  الخطــاب اإلســالمي عامــًا للرجــل وللمــرأة، قــال تعــالى 

ـــــا ـــــاِت َوالَق ـــــْؤِمِنْیَن َوالُمْؤِمَن ـــــاِبرْیَن َوالُم ـــــاِدَقاِت َوالصَّ ـــــاِدِقیَن َوالصَّ ـــــاِت َوالصَّ ِنِتْیَن َوالَقاِنَت

ــــــــاِئِمْیَن  ــــــــاِبراِت َوالَخاِشــــــــعْیَن َوالَخاِشــــــــَعاِت َوالُمَتَصــــــــدِِّقْیَن َوالُمَتَصــــــــدَِّقاِت َوالصَّ َوالصَّ

اِئَماِت َوالَحاِفِظْیَن ُفُرْوَجُهْم َوالَحاِفَظاِت َوالـذَّاِكِرْیَن اَهللا  َكِثْیـرًا َوالـذَّاِكَراِت أَعـدَّ اُهللا َوالصَّ

  .)٨٠(َلُهْم َمْغِفَرًة َوأْجرًا َعِظُیم

                                                           

٧٨
، ١٩٩٨، ٢، دار الشـروق، بیـروت، طهل اإلسالم هو الحل؟ لماذا وكیف؟) للتفصیل أنظر: د. محمد عمارة، 

  )١٣٨-١٣٧ص (

٧٩
  ١) النساء 

٨٠
  ٣٥) األحزاب 



  ٤٤

أنشـــأ اإلســـالم العالقـــة بـــین الرجـــل والمـــرأة علـــى المـــودة والرحمـــة ال علـــى التســـلط  -٣

والقهــر أو الندیــة والصــراع، وأعطــى الــزواج قدســیة وجعــل ذلــك آیــة مــن آیــات اهللا 

ــِه أْن َجَعــ تعــالى  ــَنُكْم َوِمــْن آیاِت َل َلُكــْم ِمــْن أْنُفِســُكْم أْزَواجــًا ِلَتْســُكُنوا إَلْیَهــا َوَجَعــَل َبْی

  .  )٨١(َمَودًَّة َوَرْحَمًة إنَّ ِفي ذِلَك آلَیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفكَُّرْون

ســـاوى اإلســـالم بـــین الرجـــل والمـــرأة فـــي القیـــام بالواجبـــات االجتماعیـــة التـــي تعتبـــر  -٤

المـرأة مـع الرجـل فـي إرسـاء دعـائم المجتمـع ولمـا  فروض كفایة وذلك لیؤكـد أهلیـة

كــان األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر أصــل الواجبــات االجتماعیــة ویــأتي فــي 

القمة، فإن القرآن الكریم نص على المسـاواة بـین النسـاء والرجـال فـي التكلیـف بـه، 

َبْعــــٍض َیــــأُمُرْوَن ِبــــالَمْعُرْوِف َوالُمْؤِمُنــــْوَن َوالُمْؤِمَنــــاُت َبْعُضــــُهْم أْوِلَیــــاُء  قــــال تعــــالى 

َكــاَة َوُیِطْیُعــْوَن اهللا َوَرُســْوَلُه أولِئــَك  ــالَة َوُیْؤتُــْوَن الزَّ َوَیْنَهــْوَن َعــِن الُمْنَكــِر َوُیِقْیُمــْوَن الصَّ

  .)٨٢(َسَیْرَحُمُهُم اُهللا إنَّ اَهللا َعِزْیٌز َحِكْیم

لــى التكــالیف واألمانــات التــي المســاواة بــین الرجــل والمــرأة فــي الجــزاء والحســاب ع -٥

َفاْسَتَجاَب َلُهْم َربُّهُـْم أنِّـْي ال أِضـْیُع  استوى الرجال والنساء في حملها، قال تعالى 

َمـــْن َعِمـــَل  وقـــال) ٨٣(َعَمـــَل َعاِمـــٍل ِمـــْنُكْم ِمـــْن َذَكـــٍر أْو أْنثـــى َبْعُضـــُكْم ِمـــْن َبْعـــض

َلُنْحِیَینَُّه َحَیاًة َطیَِّبًة َوَلَنْجـِزَینَُّهْم أْجـَرُهْم ِبأْحَسـِن َصاِلحًا ِمْن َذَكٍر أْو أْنثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ 

  .  )٨٤(َما َكاُنوا َیْعَمُلْون

ــــى هــــذا باإلضــــافة   ــــة والسیاســــیة للمــــرأة،  إل ــــة واالجتماعی ترســــیخ الحقــــوق المالی

فأعطاهـــا اإلســـالم حـــق التملـــك والبیـــع واإلجـــارة وكامـــل حقـــوق التصـــرف المشـــروع فـــي 

حیاتهــا الزوجیــة فــال تكــره علــى الــزواج ممــن ال ترغــب  اختیــارطاهــا حریــة أموالهــا وأع

  وأعطاها كذلك حق المشاركة في الجهاد وفي كل ما من شأنه نفع األمة اإلسالمیة. 

هـــذا الـــذي ذكـــر لـــم یكـــن مجـــرد شـــعارات رفعـــت وال نظریـــات أراد اإلســـالم مـــن 

النموذج من التحرر للمرأة فـي المرأة بل إننا نرى الواقع العملي لهذا  استعطافخاللها 

                                                           

٨١
  ٢١) الروم 

٨٢
  ٧١) التوبة 

٨٣
  ١٩٥) آل عمران 

٨٤
  ٩٧) النحل 



  ٤٥

عصر الرسالة وصـدر اإلسـالم حیـث تبـدو ثمـار التحـرر اإلسـالمي جلیـة واضـحة. وال 

  بأس من إشارة خاطفة إلى بعض النماذج:

للرســـــالة الخاتمـــــة بـــــامرأة هـــــي الســـــیدة "خدیجـــــة" رضـــــي اهللا  االســـــتجابةبـــــدأت  -١

  .)٨٥(عنها

  .  )٨٦(یعة شهداء اإلسالمكانت "سمیة بنت خیاط" (أم عمار بن یاسر) طل -٢

كانــت "أســماء بنــت أبــي بكــر" ثالثــة ثالثــة ائتمنــوا علــى أخطــر التحــوالت التــي  -٣

مــن مكــة المكرمــة إلــى  غیــرت مجــرى الــدعوة اإلســالمیة وهــي هجــرة الرســول 

  . )٨٧(المدینة المنورة بل أسهمت في التدبیر والتنفیذ لها

ة إلقامـة الدولـة اإلسـالمیة األولـى في بیعة العقبة التي مثلـت الجمعیـة التأسیسـی -٤

شــاركت المــرأة مــع الرجــل فــي إبــرام التعاقــد الدســتوري والعقــد االجتمــاعي بإقامــة 

الدولــة، فكانــت أم عمــارة "نســیبة بنــت كعــب األنصــاریة" وأم منیــع "أســماء بنــت 

  .  )٨٨(عمر بن األنصاریة" فیمن شارك في عقد تأسیس الدولة اإلسالمیة

 رافع قال: كانت أم سلمة تحـدث النـاس أنهـا سـمعت النبـي روى عبد اهللا بن  -٥

"، فقالـــت لماشـــطتها: ُكّفـــي أیهـــا النـــاس" –وهـــي تمتشـــط  -یقـــول علـــى المنبـــر 

إنما دعى الرجـال ولـم  قالت:وفي روایة فقلت للجاریة: إستأخري عني،  -رأسي

  .)٨٩(یدُع النساء فقالت: فقلت إني من الناس

 فـــــي الحدیبیـــــة حیـــــث ( قـــــال رســـــول اهللا  أم ســـــلمة أشـــــارت علـــــى النبـــــي  -٦

"، قـال: فـواهللا مـا قـام مـنهم رجـل حتـى قـال قوموا فـانحروا ثـم احلقـواألصحابه "

ذلك ثالث مرات. فلما لـم یقـم مـنهم أحـد دخـل علـى أم سـلمة فـذكر لهـا مـا لقـي 

مــن النــاس، فقالــت أم ســلمة: یــا نبــي اهللا أتریــد ذلــك؟ أخــرج ال تكلــم أحــدًا مــنهم 

                                                           

٨٥
  ١٣٧) د. محمد عمارة، المرجع السابق، ص 

٨٦
  ١٣٧ص  –) المرجع نفسه 

٨٧
  ١٣٨ص  –) المرجع نفسه 

٨٨
  ١٣٨ص –) المرجع نفسه 

٨٩
، ٢، دار الــدعوة ودار ســحنون، طموســوعة الســنة (كتــب الســنة وشــروحها)) أنظــر: ٢٢٩٥) رواه مســلم بــرقم (

   ١٧٩٥، ص٥ج



  ٤٦

نحر بدنك وتـدعو حالقـك فیحلقـك، فخـرج فلـم یكلـم أحـدًا مـنهم حتـى كلمة حتى ت

فعــل ذلــك، نحـــر بدنــه ودعــا حالقـــه فحلقــه، فلمــا رأوا ذلـــك قــاموا فنحــروا وجعـــل 

  .)٩٠( بعضهم یحلق بعضا..)

المــرأة شــاركت فــي المواقــف السیاســیة الحساســة، فهــا هــي حفصــة تشــیر علــى  -٧

، فعـن ابـن عمـر قـال: دخلـت )٩١(یـةأخیها عبد اهللا یوم التحكیم بـین علـى ومعاو 

، قلــت قــد كــان مــن أمــر النــاس مــا تــرین فلــم )٩٢(علــى حفصــة ونســواتها تنطــف

یجعــل لــي مــن األمــر شــيء، فقالــت: إلحــق فــأنهم ینتظرونــك وأخشــى أن یكــون 

  .)٩٣(في إحتباسك عنهم فرقة، فلم تدعه حتى ذهب

ســیرة التجربــة ولــم تقتصــر النمــاذج هــذه علــى أفــراد مــن النســاء بــل تحكــي لنــا  -٨ 

اإلسالمیة في عصر البعثة عن عمل نسائي جماعي.. ففي یـوم خیبـر خرجـت 

 جماعة من نساء المؤمنین  إلى میدان القتال فبلغ أمر خـروجهن رسـول اهللا 

؟ فقلــن یــا رســول مــع مــن خــرجتن وبــإذن مــن خــرجتن"فأرسـل إلــیهن وســألهن: "

ا دواء الجرحــى وننــاول اهللا خرجنــا نغــزل الشــعر ونعــین بــه فــي ســبیل اهللا ومعنــ

حتــى إذا فــتح  قمــن"فقــال: " -شــراب الحنطــة والشــعیر-الســهام ونســقي الســویق 

  .)٩٤(اهللا علیه خیبر أسهم لنا كما أسهم للرجال

ولقـــد روت الكثیـــر مـــن األحادیـــث خـــروج النســـاء مـــع المقـــاتلین وٕاســـهامهن فـــي  -٩

حـــرام مـــن إعانـــة المقـــاتلین بـــل ومشـــاركة بعضـــهن فـــي القتـــال، ولقـــد طلبـــت أم 

أن یدعو لها كـي تكـون مـن غـزاة البحـر واسـتجاب اهللا لهـا بـذلك،  رسول اهللا 

قالـت:  -وهـي خالـة أنـس  -فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنهما عن أم حـرام 

                                                           

٩٠
صـحیح ) أنظر: أبو عبـد اهللا محمـد بـن إسـماعیل البخـاري، ٢٥٨١) جزء من حدیث طویل رواه البخاري برقم (

  ٩٨٠، ص٢، ج١٩٨٧، ٣دار أبن كثیر، بیروت، ط البخاري،

٩١
ـــو شـــقة،  ـــیم محمـــد أب ـــر المـــرأة فـــي عصـــر الرســـالة) عبـــد الحل ـــم، الكویـــت، ط تحری ، ٢، ج١٩٩١، ١، دار القل

  ٤٢٩ص

٩٢
  ٤٢٩ذوائبها تقطر كأنها إغتسلت.. أنظر: المرجع نفسه، ص) أي و 

٩٣
   ١٥٠٨، ص٤أنظر: البخاري، المرجع السابق، ج )٣٨٨٢) رواه البخاري برقم (

٩٤
  ٧٤، ص٣) أنظر: أبو داوود، المرجع السابق، ج٢٧٢٩) رواه أبو داوود برقم (



  ٤٧

یومًا فقاَل عندنا فأسـتیقظ وهـو یضـحك فقلـت: مـا یضـحكك  أتاني رسول اهللا 

ن أمتـي یركبـون ظهـر البحـر ُأریت قومًا مـیا رسول اهللا بأبي أنت وأمي؟ قال "

أنــــت مــــن " فقلــــت :أدع اهللا أن یجعلنــــي مــــنهم، قــــال "كــــالملوك علــــى األســــّرة

ــین "، قــال فتزوجهــا عبــادة بــن الصــامت بعــد فغــزا فــي البحــر فحملهــا معــه األول

،(كمــا شــاركت )٩٥(فلمــا جــاءت ُقربــت لهــا بغلــة فركبتهــا فصــرعتها فانــدّق عنقهــا

وكانـت البیعـة  -تحـت الشـجرة–لرضـوان نسیبة بنت كعب األنصاریة في بیعـة ا

إنَّ الّـِذْیَن  وهي البیعة التي نزل فیهـا قـول اهللا تعـالى ) ٩٦(على الحرب والقتال)

َلَقـْد َرِضـَي اُهللا َعـِن الُمـْؤِمِنْیَن إْذ  وقولـه تعـالى  )٩٧(ُیَباِیُعْوَنَك إنََّما ُیَباِیُعْوَن اهللا

ــَجَرِة َفعَ  ــِكْیَنَة َعَلــْیِهْم َوأثــاَبُهْم َفْتحــًا ُیَباِیُعْوَنــَك َتْحــَت الشَّ ِلــَم َمــا ِفــْي ُقُلــْوِبِهْم َفــأْنَزَل السَّ

  .  )٩٨(َقِرْیباً 

كانـــت هـــذه بعـــض النمـــاذج التـــي أوضـــحت معـــالم وســـمات التحریـــر اإلســـالمي   

للمــرأة الــذي جعلهــا (الشــّق المكمــل للرجــل والمســاوي لــه أیضــا فــأحتفظ بتمّیزهــا كــأنثى 

واتها للرجـــل كإنســـان وقـــد راعـــى اإلســـالم هـــذا التمـــایز وهـــذه دون أن ینـــتقص مـــن مســـا

المســـــاواة فـــــي كـــــل المیـــــادین، میـــــادین التكـــــوین والتربیـــــة واإلعـــــداد والتأهیـــــل ومیـــــادین 

  . )٩٩(الممارسة والعمل والتطبیق في المنزل والمجتمع على السواء)

رجــل عنصــرًا مكّمــًال لل -لهــذا الوصــف-(وقــدر اإلســالم أنوثــة المــرأة وأعتبرهــا   

كمــا أنــه مكّمــل لهــا فلــیس أحــدهما خصــمًا لآلخــر وال نــدًا لــه وال منافســًا، بــل عونــًا لــه 

علــى كمــال شخصــه ونوعــه.. فقــد إقتضــت ســنة اهللا فــي المخلوقــات أن یكــون اإلزدواج 

مـــن خصائصـــها، فنـــرى الـــذكورة واألنوثـــة فـــي عـــالم اإلنســـان والحیـــوان والنبـــات، ونـــرى 

لمغنــــاطیس والكهربــــاء حتــــى الــــذرة فیهــــا الشــــحنة الموجــــب والســــالب فــــي الجمــــادات كا

                                                           

٩٥
، دار الفكر، بیروت، صحیح مسلمي، ) أنظر: أبو الحسن مسلم بن الحجاج النیسابور ١٩١٢) رواه مسلم برقم (

  ١٥١٩، ص٣، ج١٩٨٣بدون طبعة، 

٩٦
  ١٤٦) د. محمد عمارة، المرجع السابق، ص

٩٧
  ١٠) الفتح 

٩٨
  ١٨) الفتح 

٩٩
  ١٣٧) د. محمد عمارة، المرجع السابق، ص



  ٤٨

ـــْن ُكـــلِّ  الكهربائیـــة الموجبـــة والشـــحنة الســـالبة "البروتـــون واإللكتـــرون" قـــال تعـــالى  َوِم

  .)١٠١())١٠٠(َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْیِن َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرْون

  

  المطلب الثالث

  المرأة في عصور التخلف

  

أ بصورة تدریجیة، فإنه یصعب تحدیـد فتـرة بما أن الخلف في حیاة المسلمین بد  

زمنیة دقیقة لعصر التراجع، ولكن یمكـن القـول بـأن بدایـة عصـر التراجـع والتخلـف بـدأ 

بانتهاء الخالفة الراشدة.. یقول الشیخ "أبو الحسن الندوي" (قـال أحـد األدبـاء "أمـران ال 

األمة فـال یشـعر بهمـا یحدد لهما وقت بدقة: النوم في حیاة الفرد، واإلنحطاط في حیاة 

إال إذا غلبا وأستولیا" إنه لحق في قضیة أكثر األمم، ولكـن بـدأ التـدلي واإلنحطـاط فـي 

حیاة األمة اإلسالمیة أوضح منه في حیاة األمم األخـرى، ولـو أردنـا أن نضـع إصـبعنا 

على الحد الفاصل بین الكمال والزوال لوضعنا على ذلك الخط التاریخي الـذي یفصـل 

  .)١٠٢(خالفة الراشدة والملوكیة العربیة أو ملوكیة المسلمین)بین ال

بعــد أن قــّدم اإلســالم فــي عصــره األول نموذجــًا فریــدًا مــن نوعــه لتحریــر المــرأة 

وحقوقهــا والتعامــل معهــا، ونقــل اإلســالم فــي فتوحاتــه هــذا النمــوذج إلــى الــبالد المفتوحــة 

لتـــي دخلـــت فـــي دیـــن اهللا ووجـــد قبـــوًال بـــل وحماســـًا لـــدى شـــرائح واســـعة مـــن الشـــعوب ا

أفواجًا، بدأ العد التنازلي تدریجیًا. فمع اتساع رقعة الدولة اإلسالمیة وانتشار الفتوحات 

اإلسالمیة وتمتع البالد المفتوحـة بـالغنى والثـراء، نمـت بصـورة تدریجیـة أمـراض التـرف 

ر بین العرب خصوصًا بعد غیاب الخالفة الراشدة التي كانت تبصر المسلمین بمخـاط

التـرف (.. مــن األســف ومــن ســوء حــظ العـالم البشــري أن تــولى هــذا المنصــب الخطیــر 

رجال لم یعّدوا لـه عـدة ولـم یأخـذوا لـه أهبـة ولـم یتلقـوا تربیـة دینیـة وخلقیـة عمیقـة متینـة 

                                                           

١٠٠
  ٤٩) الذاریات 

١٠١
  ٣٣، ص١٩٩٦عة، ، مكتبة وهبة، القاهرة، بدون طبمركز المرأة في الحیاة اإلسالمیة) د. یوسف القرضاوي، 

١٠٢
  ١٤٣، ص١٩٧٠، ٨، دار القلم، الكویت، طماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین) أبو الحسن الندوي، 



  ٤٩

كمــا تلقــى األولــون وكثیــرون فــي عصــرهم وجــیلهم. ولــم یكــن لهــم مــن روح الجهــاد فــي 

فـي المسـائل الدینیـة والدنیویـة مـا یجعلهـم یضـطلعون سبیل اإلسـالم ومـن قـوة اإلجتهـاد 

بأعباء الخالفة اإلسالمیة، وهذا الحكم عام یشمل خلفاء بني أمیة وبنـي العبـاس حاشـا 

  .)١٠٣(الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز)

هـــذه التغییـــرات أثـــرت فیمـــا أثـــرت علـــى نمـــوذج المـــرأة المســـلمة الـــذي صـــاغه 

ر مــن الخلفــاء والســالطین واألمــراء والقــادة بالســبایا اإلســالم (فلقــد امــتألت قصــور كثیــ

أیهـم  إلـى رسـول اهللا ویتحـاكمون واإلماء، وبعد أن كان النساء والرجـال یتخاصـمون 

شـــاكیات یقلـــن لـــه غلبنـــا  فـــي الجنـــة أكثـــر، وتســـابق النســـاء الرجـــال إلـــى رســـول اهللا 

 -بالزینـة واإلغـراء-بق الرجال علیك إجعل لنا یومـًا تعلمنـا فیـه، أصـبح التنـافس والتسـا

علــــى قلــــب الرجــــل الــــذي نســــیت دولتــــه منهــــاج اإلســــالم فــــي تحریــــر أســــرى الحــــروب 

ـــداءً  المشـــروعة  ـــا ِف ـــُد َوٕاّم ـــًا َبْع ـــا َمّن ـــى األســـرى اإلمـــاء والســـبایا  )١٠٤(َفإّم فأضـــافت إل

  .)١٠٥(الالتي قامت للتجارة فیهن أسواق الرقیق)

ع الطــارئ وانعكســت فــي اآلداب وبمـرور الــزمن تبلــورت هــذه الصــورة وهــذا الواقــ  

والفنون بل وفي أراء بعض الفقهاء (فبدًال من نموذج المـرأة المسـلمة المجاهـدة العالمـة 

انتشــر نمــوذج المــرأة  راویــة الحــدیث والحاملــة ألمانــة اإلفتــاء والتبلیــغ عــن رســول اهللا 

فوضــع حتــى أن العــالم اإلمــام "إبــن قــیم الجوزیــة" عّبــر عــن واقــع عصــره )١٠٦(الغانیــة)

الزوجــة فــي وضــع األســیر والعبــد المقهــور فقــال (إن الســید قــاهر لمملوكــه حــاكم علیــه 

مالـك لــه والــزوج قـاهر لزوجتــه حــاكم علیهــا مالـك لهــا وهــي تحـت ســلطانه وحكمــه شــبه 

  .  )١٠٧(األسیر)

                                                           

١٠٣
  ١٤٧) الندوي، المرجع السابق، ص

١٠٤
  ٤) محمد 

١٠٥
  ١٤٨) د. محمد عمارة، المرجع السابق، ص

١٠٦
  ١٤) د. محمد عمارة، المرجع السابق، ص

١٠٧
ـــة،  ـــیم الجوزی ـــن ق ـــدون طبعـــة، رب العـــالمین إعـــالم المـــوقعین عـــن) إب ـــروت، ب ـــل، بی ، ٢، ج١٩٧٣، دار الجی

  ١٠٦ص



  ٥٠

فـي نفسـیة  االنحطاطإن هذه األمور تراكمت وأثرت سلبًا على المرأة (لقد رسخ 

خلــوق ضــعیف علیــه أن یعتمــد فــي إثبــات شخصــیته علــى غیــره المــرأة شــعورها بأنهــا م

وأنهـــا جـــنس لطیـــف لـــم یخلـــق إال للمتعـــة وأنهـــا لـــیس لهـــا مـــن ســـالح فـــي معركتهـــا مـــع 

كمـا  )١٠٨(الحیاة غیر جسدها فینبغـي أن تـتعلم كیـف تـتقن فـي تنمیقـه وصـقله وتطییبـه)

ومشـاغله على تضییق آفاق المرأة بعزلها عن همـوم المجتمـع  االنحطاط(عمل عصر 

الثقافیة والسیاسیة فغدت مجتمعات النساء مشغولة بتوافه األمـور ال یتجـاوز اهتمـامهن 

الحـــــدیث عـــــن الثیـــــاب والزینـــــة واألوالد وقضـــــایا الـــــزواج والطـــــالق واغتیـــــاب بعضـــــهن 

  .)١٠٩(بعضًا)

وربما أراد البعض إضفاء الشرعیة على هذا النوع من التعامل مع المرأة، یقـول   

زالـــي" (فـــي حـــدیث مكـــذوب رواه الحـــاكم أن المـــرأة ال یجـــوز لهـــا أن الشـــیخ "محمـــد الغ

تتعلم الكتابة وفي حدیث متروك آخر أن المرأة ال یجوز أن ترى أحـدًا وال یراهـا أحـد.. 

المدرســة.  إلــىالــذهاب علــى هــذه اآلثــار إنبنــى حرمــان المــرأة مــن التعلــیم ومنعهــا مــن 

لسنن حظر على النساء جملة مـن وفي مرویات أخرى تخالف المتواتر والصحیح من ا

الذهاب إلى المساجد، فأقفرت منهن بیوت اهللا وانقطعـت عـن التوجیـه الـدیني فـال قـرآن 

  .  )١١٠(وال حدیث وال فقه بله سائر العلوم األدبیة واإلنسانیة)

  ما یلي: إلى وهنا ینبغي اإلشارة

قـًا طـوال التـاریخ إن ما سبق ذكره ال یعني أن المرأة المسلمة لم تجـد مكانتهـا إطال -١

الوضــع العــام  إلــى اإلسـالمي بعــد عصــر الخالفــة الراشــدة، ولكــن كانـت تلــك إشــارةً 

بالنسبة لعموم المجتمع وخصوصًا المرأة وربما وجدت نمـاذج هنـا وهنـاك لبطـوالت 

ومواقف نسویة إال أنها تعتبر حاالت فردیة لنساء مؤمنـات وجـدت فـي عصـر مـن 

  امًا لعموم النساء كما كان في صدر اإلسالم.العصور ولم یكن ذلك طابعًا ع

                                                           

١٠٨
، دار القلـم، الكویـت، المرأة المسلمة في تونس بـین توجیهـات القـرآن وواقـع المجتمـع التونسـي) راشد الغنوشي، 

  ٨٨، ص١٩٩٣ – ٢ط

١٠٩
  ٨٩) راشد الغنوشي، المرجع السابق، ص

١١٠
  ٧٣، ص١٩٨٥، ٢الخامس عشر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ) محمد الغزالي، الدعوة اإلسالمیة تستقبل قرنها



  ٥١

إنتقـــل هـــذا الواقـــع الســـلبي للمـــرأة إلـــى األجیـــال المتـــأخرة وقـــد تلـــبس بلبـــاس شـــرعي  -٢

-وورث المتأخرون تلك الصورة باسم الدین، فـال غرابـة أن یـرى بعـض المسـلمین 

الیــــوم ینظــــرون إلــــى المــــرأة بمنظــــار عصــــور  -بــــل بعــــض الجماعــــات اإلســــالمیة

  وتصدر عنهم مواقف متشددة تجاه المرأة وتهمش دورها في الحیاة. التخـلف

واقــع المــرأة المســلمة فــي العصــر الحــدیث وبیــان  إلــى ومــن هنــا ینبغــي التطــرق  

  مذاهب وأراء المسلمین في قضیة المرأة وهذا هو محور المطلب التالي. 

  

  

  المطلب الرابع

  المرأة المسلمة في العصر الحدیث

  

أن الصـــورة المشـــوهة للمـــرأة التـــي تكونـــت فـــي عصـــور  إلـــى أشـــرنا فیمـــا ســـبق  

اإلنحطــاط إنتقلــت إلــى العصــر الحــدیث، ویكمــن الخطــر فــي أن هــذه الصــورة انتقلــت 

كمـوروث دینـي ال كتقالیـد واجتهـادات بشـریة قابلـة للـرفض والتمحـیص، لـذا فقـد وجـدت 

  المرأة المسلمة نفسها أمام مشكلة التخلف والتراجع والتهمیش.

سبق في التـاریخ اإلسـالمي أن تعـرض المجتمـع لمشـاكل التخلـف والتراجـع وقد   

الحضــاري والضــعف، إال أن المجتمــع اإلســالمي كــان یخــرج مــن تلــك األزمــات ویقــدم 

الحلـــول اإلســـالمیة لتلـــك المشـــاكل، فـــالحلول كلهـــا كانـــت إســـالمیة علـــى مـــر التـــاریخ 

لحــل اإلســالمي، (لكــن هــذا اإلســالمي، ولــم تكــن هنــاك حلــوًال أخــرى تــزاحم النمــوذج وا

الحال قد تغیر منذ الغـزوة اإلسـتعماریة الغربیـة الحدیثـة لقلـب عـالم اإلسـالم، تلـك التـي 

م، فأمام صدمة هذه الحملة التي كشـفت ١٧٩٨بدأت بحملة بونابرت على مصر سنة 

ــا الحضــاري عنــدما قــورن بالتقــدم األوروبــي تصــاعدت الــدعوات  حقیقــة تخلفنــا وتراجعن

التغییـر والتجدیـد الـذي یقـدم الحلـول لمشـكالت الواقـع والفكـر اإلســالمي  إلـى اإلسـالمیة

لكن هذه الغـزوة اإلسـتعماریة الحدیثـة ببالدنـا قـد ألقـت فـي واقعنـا الفكـري ألول مـرة فـي 

تـــاریخ المواجهـــة بـــین الغـــرب واإلســـالم بفكـــرة المرجعیـــة الغربیـــة ذات الطـــابع الوضـــعي 

ربـــي فـــي النهـــوض والتغییـــر وبـــالحلول الغربیـــة التـــي والعلمـــاني والمـــادي وبـــالنموذج الغ



  ٥٢

قــدمتها الحضــارة الغربیــة لمــا واجهتــه دولهــا وشــعوبها مــن مشــكالت، فأصــبحت هنــاك 

إزدواجیة في الحلول وثنائیة في مرجعیات المشاریع المقدمـة للنهـوض باألمـة، فلـم تعـد 

ا الطویـل، وٕانمـا الحلول اإلسالمیة وحدها النموذج والمرجـع كمـا كـان الحـال فـي تاریخنـ

أصــبحت المرجعیـــة الوضـــعیة والحلــول الغربیـــة والنمـــوذج العلمــاني والنظریـــات المادیـــة 

  .)١١١(تزاحم النموذج اإلسالمي في تقدیم الحلول لمشكالت العالم اإلسالمي)

وبما أن المرأة في العالم اإلسالمي كانت تعاني من الجهل والتخلـف والتهمـیش   

وكانت تلك تقالید عصر التخـلف ورثتها المرأة واسـتقرت  والحبس داخل جدران المنزل،

فـــي المجتمـــع باســـم الـــدین لـــذلك فـــإن قضـــیة المـــرأة ومشـــكلتها أیضـــًا أصـــبحت ضـــمن 

  المشاكل التي تعرضت الزدواجیة في الحل وثنائیة في المرجعیة.

ویمكــن رصــد ثــالث إتجاهــات أو تیــارات بــرزت لحــل قضــیة المــرأة وكــل منهــا   

  ة نظرة خاصة، وهذه التیارات هي:ینظر إلى المرأ

  تیار التقلید والجمود.  -١

  تیار التغریب.  -٢

  التیار الوسطي (تیار التجدید اإلسالمي).  -٣

  والبد من بعض التفصیل لكل تیار من هذه التیارات:

  

  أوًال: تیار التقلید والجمود 

 المرأة بمنظار عصور التخـلف فیمنعها مـن الخـروج إلى وهو التیار الذي ینظر  

  من المنزل ویحرمها من حق التعلیم والعمل والمشاركة في الحیاة.

ویتمثل هذا التیـار فـي بعـض عـوام المسـلمین الـذین یعتبـرون أنفسـهم محـافظین   

، ویتمثـل )١١٢(على التقالید ومتمسكین بالتراث. وكذلك في بعض الجماعـات اإلسـالمیة

هــــــا مــــــن حــــــق أیضــــــًا فــــــي بعــــــض الفتــــــاوى المتشــــــددة بخصــــــوص المــــــرأة مثــــــل حرمان

                                                           

١١١
  ١٤) د. محمد عمارة، المرجع السابق، ص

١١٢
) مثل حركة طالبان في أفغانسـتان التـي كانـت تتبنـى آراء متشـددة حـول المـرأة والمـرأة كـادت تكـون غائبـة عـن 

  المشاركة في الحیاة.



  ٥٣

أو الترشــــــــیح والقـــــــــول بــــــــأن صــــــــوتها عـــــــــورة أو منعهــــــــا مــــــــن قیـــــــــادة  )١١٣(اإلنتخــــــــاب

  )١١٤(السیارات..

  هذا ویرى الباحث أن بروز هذا التیار یعود إلى عدة أسباب منها:  

    الموروث التاریخي من عصور التخـلف وغیاب الفهم الصحیح لإلسالم: -١

نحطاط باسم الـدین من عصور اإل -كما سبق-فقد ورث المجتمع هذه الصورة 

بــأن هــذا هــو  -بســبب غیــاب فهمهــم الصــحیح إلســالم-وربمــا اقتنــع بعــض النــاس 

الوضــع الصــحیح للمــرأة.. یقــول الشــیخ "محمــد الغزالــي" (وقضــیة المــرأة ال تعــالج 

علــى ضــوء النصــوص علــى قــدر مــا تعــالج علــى ضــوء مالبســات نفســیة أخــرى، 

دیق األوهـام وهنـاك مصـابون فهناك نـاس مصـابون بسـوء الظـن وشـدة الغیـرة وتصـ

مسـجد  إلـى بعلل الشیخوخة وأعراض الضعف الجنسي یتطیرون مـن خـروج المـرأة

  .)١١٥(أو مدرسة فیطوحون بكل قول صائب إیثارًا لما وقر في نفوسهم)

إن غیــاب الفهـــم الصـــحیح لإلســالم وضـــعف اإلیمـــان ســاعدا علـــى إرســـاء هـــذه 

مـن تعـالیم اإلسـالم، فلـیس غریبـًا  المفاهیم فالمسـلمون بسـبب ذلـك قـد ضـیعوا كثیـراً 

أن یضیعوا كثیرا من هدي الدین في شأن المرأة (وما ضـعف إیمـان المـؤمنین مـن 

الرجال إال جاروا على النساء واستضعفوهن ویتضح ذلك من أن أحكام القرآن في 

المــرأة جــاءت حــدودًا موضــوعة علــى الرجــال تمــنعهم مــن اإلعتــداء وقلــیًال منهــا مــا 

ــــْنِكْحَن أْزَواَجُهــــنَّ إَذا  ده المــــرأة، ومــــن ذلــــك خوطبــــت بحــــدو  ــــال َتْعُضــــُلْوُهنَّ أْن َی َف

 و )١١٧( ال َیِحــلُّ َلُكــْم أْن َتِرثُــوا النَِّســاَء َكْرهــاً  و )١١٦( َتَراَضــْوا َبْیــَنُهْم ِبــالَمْعُروف

                                                           

١١٣
رلمـان المتمثلـة بجماعـة اإلخـوان المسـلمین بمنـع ) كما حصل في الكویت حیث نـادت الكتلـة اإلسـالمیة فـي الب

المرأة من حـق اإلنتخـاب! ومـن المفارقـات أن مكتـب اإلرشـاد لجماعـة اإلخـوان المسـلمین فـي مصـر قـد أصـدر 

حول عدة قضایا ومنها قضیة المرأة أثبتوا فیه حق المرأة في اإلنتخاب بل حقها فـي الترشـیح  ١٩٩٤بیانًا عام 

لوا ذلــك تأصــیًال شــرعیًا ولكــن رغــم ذلــك إنحــازت جماعــة األخــوان المســلمین فــي الكویــت  للمجــالس النیابیــة وأّصــ

  إلى منع المرأة من ذلك الحق!!.

١١٤
، العـدد المجلـة") كما یدور من نقاش طویل حول هذا الموضـوع فـي المملكـة العربیـة السـعودیة. أنظـر: مجلـة "

  )٢٥-١٦(م، موضوع الغالف، ص ٥/١٩٩٩)/٨-٢الصادرة بتاریخ ( ١٠٠٣

١١٥
  ٧٤) محمد الغزالي، المرجع السابق، ص

١١٦
  ٢٣٢) البقرة 



  ٥٤

ــــدوا ــــْم أْن َتْأُخــــ و )١١٨(َوال ُتْمِســــُكْوُهنَّ ِضــــَرارًا ِلَتْعَت ــــْوُهنَّ َوال َیِحــــلُّ َلُك ــــا آَتْیُتُم ُذوا ِممَّ

ْوُهنَّ ِلُتَضــــیُِّقوا َعَلــــْیِهن و )١١٩(َشــــْیئاً  ولقــــد جــــاءت آیــــات اإلیــــالء )١٢٠(َوال ُتَضــــارُّ

والطالق والعـدة كلهـا أو جلهـا لتضـع حـدًا لتقالیـد كانـت تظلـم المـرأة وتعلقهـا تعلیقـًا 

  )١٢١(متطاوًال..)

  للمرأة: لياالنحال الوقوف بوجه حركات التغریب ورفض الواقع  -٢

أن الموقف المتشـدد مـن قضـایا المـرأة الـذي یتبنـاه تیـار الجمـود یـأتي كـرد فعـل   

وهـــو تیـــار التغریـــب الـــذي أراد  -الـــذي ســـیأتي الحـــدیث عنـــه–علـــى التیـــار الثـــاني 

تحریـــر المـــرأة المســـلمة علـــى الـــنهج الغربـــي، وبـــرزت نمـــاذج مـــن ذلـــك التحلـــل فـــي 

خـتالط والتحـرر والتبـرج والسـفور واإلسـراف العالم اإلسـالمي حیـث المبالغـة فـي اإل

في ذلك مما نتج عنه تلوث وفساد كبیرین خاصة فـي المـدن فكـان رد الفعـل علـى 

ذلــك هــو المبالغــة فــي التضــییق علــى المــرأة وعزلهــا عــن المجتمــع، وفــي هــذا یقــول 

 "راشـد الغنوشـي" (... بینمـا حیـاة التلـوث فـي المـدن لعلهـا هـي التـي دفعـت الفقهـاء

معالجــــة ذلــــك التلــــوث ال بتعمیــــق التربیــــة والتطهیــــر االجتمــــاعي العــــام وٕانمــــا  إلــــى

  .)١٢٢(باإلسراف في التضییق..)

ألنـه ال ینبغـي معالجـة خطـأ بخطـأ  -فـي نظـر الباحـث–ورد الفعل هـذا خـاطئ   

والتحــرر ال یعالجــان بالتضــییق والكبــت (ومــا أفلــح التضــییق یومــًا فــي  فــاالنحالل

لفضیلة فـي الحقیقیـة إذا لـم تفعـل بـوعي وبقصـد وبنیـة تحقیق فضیلة بل ال معنى ل

  .)١٢٣(حسنة، وٕاال تصبح نفاقًا)

                                                                                                                                                                      

١١٧
  ١٩) النساء 

١١٨
  ٢٣١) البقرة 

١١٩
  ٢٢٩) البقرة 

١٢٠
  ٦) الطالق 

١٢١
، هیئة األعمال الفكریـة ومنشـورات نجـم، الخرطـوم، المرأة بین تعالیم الدین وتقالید المجتمع) د. حسن الترابي، 

  ٤٠، ص١٩٩٧بدون طبعة، 

١٢٢
  ٥٠، بدون طبعة، بدون تاریخ، صHinter house، لدرویش مع راشد الغنوشيحوارات قصي صالح ا) 

١٢٣
  ٤٩) المرجع نفسه، ص



  ٥٥

  سوء فهم بعض النصوص والمبالغة في قاعدة سد الذرائع: -٣

ـــــي أدت   ـــــى مـــــن األســـــباب الت ـــــبعض  إل ـــــار الجمـــــود هـــــو ســـــوء فهـــــم ل ـــــروز تی ب

ـــى  ـــاك بعـــض النصـــوص قـــد إنتشـــرت بـــین المســـلمین وتـــرددت عل النصـــوص، فهن

  أو یستشهد بها في غیر موقعها. )١٢٤(ي إما ضعیفةألسنتهم وه

وألن المجــال ال یتســع لحصــر تلــك األدلــة والنصــوص والــرد علیهــا فــإن الباحــث   

البعض ذریعة لحبس المرأة في البیت واسـتند  اتخذهنص واحد  إلى یكتفي باإلشارة

ًا وال المرأة كلها عورة وینبغي أن ال ترى أحـد أن إلى به بعض العلماء الذین ذهبوا

علــــى ســــائر نســــاء  یراهــــا أحــــد وذلــــك بتعمــــیم الحكــــم الخــــاص بــــأزواج الرســــول 

َیـا أیَُّهـا الّـِذْیَن آَمُنـوا ال تَـْدُخُلْوا ُبُیـْوَت النَّبِـيِّ إّال أْن  المسلمین وذلك في قوله تعالى

اْدُخُلْوا َفــــِإَذا َطِعْمــــُتْم ُیــــْؤَذَن َلُكــــْم ِإلــــى َطَعــــاٍم َغْیــــَر َنــــاِظِرْیَن ِإَنــــاُه َولِكــــْن ِإَذا ُدِعْیــــُتْم َفــــ

ــيَّ َفَیْســَتِحْي ِمــْنُكْم َواُهللا ال  ــْؤِذي النَِّب َفاْنَتِشــُرْوا َوال ُمْسَتْأِنِســْیَن ِلَحــِدْیٍث ِإنَّ َذِلُكــْم َكــاَن ُی

ــأْلُتُمْوُهَن َمَتاعــًا َفاْســأُلْوُهنَّ ِمــْن َوَراِء ِحَجــاٍب ذِلُكــْم أطْ  هَــُر َیْســَتِحي ِمــَن الَحــقِّ َوإَِذا َس

ِلُقُلْوِبُكْم َوُقُلْوِبُهنَّ َوَما َكـاَن َلُكـْم أْن تُـْؤُذوا َرُسـْوَل اِهللا َوال أْن َتْنِكُحـْوا أْزَواَجـُه ِمـْن َبْعـِدِه 

ــَد اِهللا َعِظْیمــاً  ــَك َكــاَن ِعْن ــدًا إنَّ ذِل وممــن ذهــب إلــى أن المــرأة كلهــا عــورة،  )١٢٥(أَب

اآلیـة (فـي هـذه اآلیـة دلیـل علـى أن اإلمام "القرطبي" حیث یقـول عنـد تفسـیره لهـذه 

اهللا تعالى إذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجـة تعـرض أو مسـألة یسـتفتین 

فیهــا، ویــدخل فــي ذلــك جمیــع النســاء، بــالمعنى وبمــا تضــمنته أصــول الشــریعة مــن 

  .  )١٢٦(أن المرأة كلها عورة ، بدنها وصوتها..)

  والرد على أصحاب هذا الرأي یكون من عدة وجوده:

المعلوم أن الحجاب فـرض علـى جمیـع النسـاء المسـلمات، أمـا قضـیة التسـتر وراء   - أ

ألن  ســتار أو حجــاب أثنــاء تحــدث الرجــال إلیهــا فــإن ذلــك خــاص بنســاء النبــي 

 ســیاق اآلیــة یــدل علــى ذلــك (ونــص اآلیــة واضــح الحصــر علــى زوجــات النبــي 

                                                           

١٢٤
إلــى الصــحابة وال تشــمل هــذه الحالــة اآلیــات  ) هــذا فــي حالــة كــون النصــوص أحادیثــا نبویــة أو أقــواال منســوبة

  القرآنیة.

١٢٥
  ٥٣) األحزاب 

١٢٦
  ٢٢٧، ص١٤) أنظر: القرطبي، المرجع السابق، ج



  ٥٦

نسـائه وفـي عـدم  وفي الحدیث إلى ألنها تقرر أحكامًا بالمكث في بیت الرسول 

وذكــر الطبــري أثنــاء حدیثــه عــن ســبب نــزول اآلیــة أنــه كــان )١٢٧(زواج نســائه بعــده)

طلبًا من عمر رضي اهللا عنه فقال (قال عمر بن الخطاب: قلت یـا رسـول اهللا أن 

نســــاءك یــــدخل علــــیهن البــــر والفــــاجر فلــــو أمــــرتهن أن یحتجــــبن، قــــال فنزلــــت آیــــة 

یر اآلیــة (... الضــمیر فــي ســألتموهن ویقــول "الزمخشــري" عنــد تفســ )١٢٨(الحجــاب)

  .)١٢٩( ولم یذكرن ألن الحال ناطقة بذلك) لنساء النبي 

إن قضــیة عــورة المــرأة مختلفــة فیهــا ولكــن الجمهــور علــى أن الوجــه والكفــین لیســا   - ب

بعورة وأورد إبن قدامـة تفصـیل ذلـك فـي المغنـي فقـال (... ال یختلـف المـذهب فـي 

لصــالة وأنــه لــیس لهــا كشــف مــا عــدا وجههــا أنــه یجــوز للمــرأة كشــف وجههــا فــي ا

وكفیهــا.. واختلـــف أهـــل العلــم فـــأجمع أكثـــرهم أن لهــا أن تصـــلي مكشـــوفة الوجـــه.. 

وقــال مالــك واألوزاعــي والشــافعي: جمیــع المــرأة عــورة إال وجههــا وكفیهــا ألن إبـــن 

قـال : الوجـه )١٣٠(َوال ُیْبِدْیَن ِزْیَنَتُهنَّ إّال َما َظهَـَر ِمْنهَـا عباس قال في قوله تعالى

  .)١٣١(والكفان)

وهــدي أصــحابه حیــث الحضــور الكبیــر للمــرأة  إن ذلــك مخــالف لهــدي الرســول  -ج

في كافة مناشـط الحیـاة بـدءًا بالصـالة فـي المسـجد وانتهـاًء بالمشـاركة فـي سـاحات 

یزور النساء في بیوتهن ویتحدث إلـیهن وهـن یتحـدثن إلیـه  القتال وكان الرسول 

  )١٣٢(لطن بالمجتمع و..و إلى أصحابه ویخت

                                                           

١٢٧
  ٢٨بي، المرجع السابق، ص) الترا

١٢٨
، ١٩٨٣، ١، دار المعرفــة، بیــروت، طجــامع البیــان فــي تفســیر القــرآن) أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر الطبــري، 

  ٨، ص٢١ج

١٢٩
  ٢٧١، ص٣) الزمخشري، المرجع السابق، ج

١٣٠
  ٣١) النور 

١٣١
هـ، ١٤٠٥، ١، دار الفكر، بیروت، طالمغني) أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد إبن قدامة المقدسي، 

  ٣٤٩، ص١ج

١٣٢
) أشـار الباحــث إلـى جانــب مــن النمـاذج العملیــة لمشــاركة المـرأة فــي الحیــاة وذلـك فــي المطلــب الثـاني مــن هــذا 

  ).٣٥-٣٣المبحث فلیرجع إلیه ص (



  ٥٧

بـأن صـوت المـرأة أیضـًا عـورة فإنـه قـول ال یقـوم  -وغیره–أما قول اإلمام القرطبي  -د

علــى برهــان قــاطع إال إذا أّولنــا ذلــك بــأن صــوتها إذا خضــعت فــي القــول وتكّســرت 

یكون عورة وما عداء ذلك فال یوجد دلیـل علـى مـا ذهبـوا إلیـه حتـى أن نـص اآلیـة 

ــأْلُتُمْوُهَن َمَتاعــًا َفاْســأُلْوُهنَّ ِمــْن َوَراِء ِحَجــاب اآلیــة  یبطــل قــولهم إذ تقــول  َوإَِذا َس

فإذا سئلت المرأة سؤاًال كیف تجیب؟ والثابت عنـد المسـلمین أن كثیـرًا مـن أحادیـث 

مروّیة عن أمهات المؤمنین وخصوصًا عائشة رضي اهللا عنها، روتهـا  الرسول 

ذه األحادیــث ولــم تتفــوه بهــا عنــد الرجــال!.. لرجــال، وال یعقــل أن تكــون قــد كتبــت هــ

وصــحابته الكــرام تثبــت فســاد هــذا الــرأي... واهللا  أن ســیرة الرســول  إلــى إضــافة

  أعلم.

بقــــى لنــــا أن ننــــاقش إســــتدالل أصــــحاب هــــذا التیــــار بقاعــــدة ســــد الــــذرائع علــــى   

تشــددهم فــي قضــایا المــرأة والمبالغــة فــي التضــییق علیهــا بحجــة أن أخــالق النــاس قــد 

سدت ولم یعد المجتمع على ما كان علیه في عصر صدر اإلسالم.. هذا الفهـم أدى ف

أسـلوب  -فـي رأي الباحـث–بهم إلى التشدد في األحكام الشرعیة المتعلقة بـالمرأة وهـذا 

خــاطئ، إذا أن فســاد المجتمــع ال ینبغــي أن یعــالج بتشــدید األحكــام الشــرعیة بــل ینبغــي 

  یة المجتمع وترقیته حتى یبلغ تلك األحكام... اإلبقاء على األحكام ومحاولة تزك

إذ أن (اإلستقامة في العالقة بین الجنسین ال تتم بالمبالغة فـي العـزل والمبالغـة   

فــي التضــییق حتــى نمنــع المــرأة مــن الخــروج أصــًال، وٕاذا خرجــت فــال حاجــة أن ننجــز 

نسـاء.. فالـدور معمارًا فیه شـوارع للرجـال وشـوارع للنسـاء ومستشـفیات للرجـال وأخـرى لل

األقـوى هــو للتربیـة وبالتــالي یكفــي أن نقـر فــي أذهـان النــاس وفــي قلـوبهم حضــورًا إلهیــًا 

ـــًا وأن نـــنظم هـــذه المجمعـــات بشـــكل یجعـــل هـــذه الرقابـــة الذاتیـــة تفعـــل فعلهـــا)  )١٣٣(حی

(ومهما یكن مجتمعنـا فمـنهج الـدین هـو أن نصـلح فسـاده ال أن نستسـلم لـه ونبـدل نظـم 

  .)١٣٤(نزوًال على ظروفه)الحیاة اإلسالمیة 

إن هــذه النظــرة أثــرت علــى ســلوكیات كثیــر مــن النــاس (ولعــل أقســى مــا جــرى   

علــى المــرأة هــو عزلهــا مــن المجتمــع فُجعــل ظهورهــا كلــه كشــف عــورة حتــى الصــوت 
                                                           

١٣٣
  ٤٩)حوارات قصي صالح الدرویش مع راشد الغنوشي، المرجع السابق، ص

١٣٤
  ٤٤) الترابي، المرجع السابق، ص



  ٥٨

وســمي وجودهــا حیــث یوجــد الرجــال إختالطــًا حرامــًا وأمســكت فــي البیــت بــذات الوجــه 

بل حتى أن بعض أبناء الصـحوة  )١٣٥(تیان الفاحشة)الذي لم یشرعه الدین إال عقابًا إل

اإلســالمیة تــأثروا بهــذه النظــرة وظهــرت عنــدهم ســلوكیات غریبــة تصــل فــي كثیــر مـــن 

الحــاالت إلــى درجــة التكلــف والتصــنع ومــن هــذه األمثلــة مــا یحصــل فــي بعــض البلــدان 

ي" األوروبیــة مــن قبــل بعــض الجماعــات اإلســالمیة المقیمــة هنــاك یقــول "راشــد الغنوشــ

(... لقــد رأیــت فــي أمریكــا فــي مــؤتمرات إســالمیة حــاالت مــن هــذا التصــنع حیــث یعقــد 

مؤتمرًا للرجال ومؤتمرا للنساء بعید عنه علـى حـین أن تلـك النسـاء یعشـن فـي المجتمـع 

الغربــي ویمشــین فــي األســواق ویســتعملن وســائل النقــل العامــة ویدرســن فــي الجامعــات، 

الوســـط الـــذي إحتمـــاالت الفتنـــة فیـــه أضـــعف  یمنـــع اإلخـــتالط فقـــط فـــي أي وســـط؟ فـــي

    وما أكثر هذه األمثلة في كل مكان.)١٣٦(بكثیر من أي وسط آخر)

  

  ثانیًا: تیار التغریب :

لقد كان تیار الجمود والتقلید رفضًا لكل وافد غربي ولكنـه عجـز بسـبب الجمـود   

والتحــدیث  عــن تقــدیم البــدیل الجدیــد القــادر علــى منافســة النمــوذج الغربــي فــي التغییــر

الـداعي إلـى أن  )١٣٧(فترك فراغًا كبیرًا في الفكر والواقع لظهور وبروز النموذج الغربـي

  تحذو المرأة المسلمة حذو المرأة الغربیة.

بدأت أولى دعوات هذا التیار في مصر بعد اإلحتالل البریطاني لـه (ففـي عـام   

فـــي مصـــر،  ظهـــر أول كتـــاب -) ســـنة١٢أي بعـــد إحـــتالل الـــبالد بحـــوالي (- ١٨٩٤

إســتطاع أن یصــدره مســیحي متعصــب إعتمــد علــى النفــوذ البریطــاني لحمایتــه وتــأمین 

طریقه نحو طعن اإلسـالم بـین أهلـه المسـلمین، هـذا المسـیحي المتعصـب هـو "مـرقص 

فهمي" المحامي وكتابه هو "المرأة في الشرق" وقد دعا فیه وألول مرة فـي تـاریخ الـبالد 

  إلى هذه األهداف الخمسة:

                                                           

١٣٥
  ٤٥) المرجع نفسه، ص

١٣٦
  ٥٠) حوارات قصي صالح الدرویش مع راشد الغنوشي، المرجع السابق، ص

١٣٧
  بتصرف. ١٤) د. محمد عمارة، المرجع السابق، ص



  ٥٩

  قضاء على الحجاب اإلسالمي.ال  -١

  إباحة اإلختالط للمرأة المسلمة باألجانب عنها.  -٢

  تقیید الطالق ووجوب وقوعه أمام القاضي.  -٣

  منع الزواج بأكثر من واحدة.  -٤

  .)١٣٨(إباحة الزواج بین المسلمات واألقباط  -٥

  

.. حیـــث كـــان قـــد أصـــدر كتابـــه )١٣٩(إال أن قاســـم أمـــین یعتبـــر رائـــد هـــذا التیـــار

یــــرد فیــــه علــــى كتــــاب ألفــــه الــــدوق الفرنســــي  )١٤٠(١٨٩٤بالفرنســــیة ســــنة  "المصــــریون"

. حمــل فیــه علــى نســاء مصــر واإلســالم وهــاجم الحجــاب اإلســالمي، فبــین )١٤١("داكــور"

  .)١٤٢(قاسم أمین فضائل اإلسالم واستنكر تشبه بعض السیدات المصریات باألوربیات

بوجه غیر الـذي  إبتعث قاسم أمین إلى فرنسا في ریعان شبابه وعاد إلى مصر  

علیـه تـأثیرًا بالغـًا فعـاد  -فـي هـذه السـن البـاكرة-سافر به حیث أثرت رحلته إلى فرنسـا 

بفكــر جدیــد وعــاد یــدعوا إلــى تعلــیم المــرأة وتحریرهــا علــى ذات الطریقــة التــي وضــعها 

  .  )١٤٣(المبشرون وهم یخططون لهدم اإلسالم

"تحریـر المـرأة" ودعـا مؤّلفـه المعـروف ١٨٩٩(وهكذا أخرج قاسم أمـین فـي سـنة   

فیه إلى ما سبق أن دعا إلیه مرقص فهمي بحذافیره، اللهـم إال أنـه لـم یتعـرض لمسـألة 

                                                           

١٣٨
، دار الحركـــات النســـائیة فـــي الشـــرق وصـــلتها باإلســـتعمار والصـــهیونیة العالمیـــة) محمـــد فهمـــي عبـــد الوهـــاب، 

  )١٤-١٣، ص (١٩٧٩اإلعتصام، بیروت، بدون طبعة، 

١٣٩
، مكتبة جرا، قضیة تحریر المرأةعة مراحل تطور قضیة المرأة في العالم اإلسالمي راجع: محمد قطب، ) لمتاب

  هـ.١٤١٦، ٢أربیل، ط

١٤٠
) أي نفس السنة التي صدر فیها كتاب فهمى مرقص، أصـدر قاسـم أمـین كتابـًا رد فیـه علـى شـبهات الغـربیین 

  آراؤه بعد ذلك. ضد اإلسالم بخصوص قضایا المرأة ولكننا سنرى كیف ستتغیر

١٤١
  ٢٧، ص١٩٨٠، ٢، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طقاسم أمین وتحریر المرأة) د. محمد عمارة، 

١٤٢
  )١٥-١٤) للتفصیل أنظر: محمد فهمي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص (

١٤٣
  بتصرف. ٢٥٠، ص١٩٨٧، ١، مؤسسة المدینة، ال مكان، طواقعنا المعاصر) محمد قطب، 



  ٦٠

 ١٩٠٠ثــم جـاء كتابـه اآلخــر "المـرأة الجدیـدة " ســنة  )١٤٤(زواج المسـلمات مـن األقبـاط)

  وتمسك فیها بأفكاره التي طرحها في تحریر المرأة.

ار قاسـم أمـین إلـى تـأثیر رحلتـه إلـى ویعزي البعض هـذا التحـول الكبیـر فـي أفكـ  

فرنســـا علیـــه والـــبعض اآلخـــر یعزیـــه إلـــى إســـتناده فـــي طـــرح هـــذه األفكـــار علـــى الشـــیخ 

  "محمد عبده".

ویمیــــل الباحــــث إلــــى الــــرأي القائــــل بــــأن تــــأثیر آراء الشــــیخ محمــــد عبــــده علیــــه   

رنسـا ومساندته له كان أقوى مـن تـأثیر رحلتـه إلـى فرنسـا علیـه، ذلـك ألنـه إبتعـث إلـى ف

أي بعــد  ١٨٩٤وأصــدر كتابــه "المصــریون" ســنة  )١٤٥(١٨٨٥وعــاد ســنة  ١٨٨١ســنة 

عودته من فرنسا ولم یظهـر فیـه أي تـأثر علیـه جـراء رحلتـه إلـى فرنسـا حیـث دافـع فـي 

كتابــه عــن الحجــاب والتعــدد والقضــایا األخــرى التــي إســتنكرها فــي كتابــة "تحریــر المــرأة" 

  و"المرأة الجدیدة".

ـــیّ    ـــه ب ـــك القضـــایا التـــي أثارهـــا وأیضـــا ألن ـــق بالحجـــاب -ن تل وخاصـــة فیمـــا یتعل

بینهــا فــي كتابــة "المصــریون" و"تحریــر المــرأة" علــى أنهــا  –والطــالق وتعــدد الزوجــات 

رأي الشـــرع اإلســـالمي فبینهـــا فـــي "المصـــریون" علـــى أنهـــا رأي الشـــریعة اإلســـالمیة ثـــم 

م الشـریعة اإلسـالمیة.. عدل عن آرائه وطرح ما یناقضها في "تحریر المرأة" أیضـا باسـ

" لــم ١٨٩٩-١٨٩٤والمعــروف أن قاســم أمــین فــي الفتــرة الواقعــة بــین تــألیف الكتــابین "

فمـن  )١٤٦(١٨٨٥یدرس الشریعة اإلسالمیة ألنه إنشـغل بالوظـائف الحكومیـة منـذ سـنة 

  أین جاء بهذه اآلراء الشرعیة؟.

ل (إننـــا مـــع هـــذا ومـــن الـــذین رجحـــوا هـــذا الـــرأي الـــدكتور "محمـــد عمـــارة" إذ یقـــو   

القــائلین بــأن لإلمــام محمــد عبــده مشــاركة فــي تــألیف كتــاب تحریــر المــرأة، ولقــد قــدمنا 

أدلتنــا التــي تثبــت أن الفصــول التــي عرضــت لــرأي الشــرع فــي قضــایا الحجــاب والــزواج 

  .)١٤٧(والطالق وتعدد الزوجات بهذا الكتاب هي لألستاذ اإلمام ولیست لقاسم أمین)

                                                           

١٤٤
  ١٥ي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص) محمد فهم

١٤٥
  ) بتصرف.٢٠-١٩) أنظر: د. محمد عمارة، قاسم أمین وتحریر المرأة، المرجع السابق، ص (

١٤٦
  ١٠٣) للتفصیل أنظر: المرجع نفسه، ص

١٤٧
  ١٠٢) د. محمد عمارة، قاسم أمین وتحریر المرأة، المرجع السابق، ص



  ٦١

إسـتلمت ریـادة هـذا التیـار سـیدة تـدعى "ملـك  ١٩٠٥ة وبعد وفاة قاسم أمـین سـن  

حنفـــي ناصـــف" حیـــث إســـتمرت فـــي الـــدعوة إلـــى حقـــوق المـــرأة، (لـــم تكـــن ملـــك حنفـــي 

ناصــف أول امــرأة تعمــل مــن أجــل المطالبــة بحقــوق المــرأة ولكنهــا كانــت األولــى التــي 

  .)١٤٨(تركت أكبر األثر في هذه المواجهة)

ت واتحـــادات نســـویة أبرزهـــا تلـــك التـــي ثـــم تبلـــور هـــذا التیـــار علـــى شـــكل جمعیـــا  

التـي (تلقــت دعـوة لحضـور مـؤتمر اإلتحـاد النســائي  )١٤٩(كانـت ترأسـها "هـدى شـعراوي"

 ١٩٢٣، فلمـا عـادت كونـت اإلتحـاد النسـائي المصـري سـنة ١٩٢٢الدولي برومـا سـنة 

  .)١٥٠()١٩٢٤ووضعت الحجر األساس له في أبریل 

ق المشـروعة للمـرأة كحـق التعلـیم إنحرف هذا التیار عن المطالبة بـبعض الحقـو   

مثًال لیتوجه إلى المطالبة بالسفور ونزع الحجاب وكأنه حق للمـرأة سـلبها إیـاه المجتمـع 

  أو سلبها ایاه الرجل !..

وكانــــت قمــــة المســــرحیة هــــي مظــــاهرة النســــوة فــــي میــــدان قصــــر النیــــل "میــــدان   

نـت الثـورة المصـریة م" فقـد كا١٩١٩اإلسماعیلیة" أمـام ثكنـات الجـیش اإلنجلیـزي سـنة "

قـــد قامـــت ومـــألت المظـــاهرات شـــوارع القـــاهرة وغیرهـــا تهتـــف ضـــد اإلنجلیـــز وتطالـــب 

بــالجالء التــام أو المــوت الــزؤام، وفــى وســط هــذه المظــاهرات الجــادة قامــت مظــاهرات 

وتجمــع النســوة أمــام ثكنــات  -زوجــة ســعد زغلــول–النســوة وعلــى رأســها صــفیة زغلــول 

ل، ثـــم بتـــدبیر مســـبق ودون مقـــدمات ظـــاهرة، خلعـــن قصـــر النیـــل وهـــتفن ضـــد اإلحـــتال

الحجاب وألقین به في األرض وسكبن علیه البترول وأشعلن فیه النـار!.. والعجیـب أن 

                                                           

١٤٨
  ٨٣، ص١٩٩٢، ٤، دار الوفاء، طمسلمة تاریخ ووثائقالمؤامرة على المرأة ال) د. السید أحمد فرج، 

١٤٩
) هدى شعراوي هي إبنة محمد سلطان باشا الذى كان یرافق جیش اإلحتالل البریطاني في زحفه على القـاهرة 

أنظــر: محمــد فهمــي عبــد الوهــاب، المرجــع الســابق،  والــذى كــان یــدعوا األمــة  إلــى إســتقباله وعــدم مقاومتــه..

هــــ، ١٤١٢، ١، دار الـــوطن، الریـــاض، طالمـــرأة وكیـــد األعـــداء بـــن وكیـــل الشـــیخ، وأیضـــا: د. عبـــد اهللا ٢٣ص

   ٣٥ص

١٥٠
  ٢٣) محمد فهمي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 



  ٦٢

میــــدان اإلســــماعیلیة الــــذي تحللــــت فیــــه المــــرأة مــــن حجابهــــا اإلســــالمي ســــمي بمیــــدان 

    )١٥١(التحریر تخلیدًا لهذه الذكرى العظیمة!

بـــین األمـــرین أو یوجـــد عالقـــة بینهمـــا، فكیــــف  وال یســـتطیع اإلنســـان أن یجمـــع  

یجمـــع بـــین اإلحـــتالل اإلنجلیـــزي والحجـــاب؟! وبـــین اإلســـتقالل والســـفور؟! وهـــل كــــان 

  اإلنجلیز هم الذین فرضوا الحجاب؟! وأن اإلستقالل ال یتم إال بنزع الحجاب؟!..

ول ولكـن تیـار التغریـب أوجـد عالقـة بــین األمـرین واعتبـر اإلثنـین إحـتالًال!.. تقــ  

إحداهن (وتزامن نضال المرأة من أجل الوطن مع نضالها مـن أجـل تحریـر الـذات مـن 

فاعتبرت الكاتبة ثورة المرأة علـى  )١٥٢(عادات وتقالید إكتسبت صفة القدسیة والشرعیة)

الحجاب نضاال من أجل تحریر الـذات كمـا كانـت المظـاهرات نضـاال مـن أجـل تحریـر 

  الوطن!..

وتأخـذ أبعـادا جدیـدة  -بعـد ان بـدأت بالسـفور-تتطـور  ومنذ تلك الفترة والقضیة  

وأصــبح رواد هــذا التیــار یقــدمون الحــل الغربــي ویطــالبون بــه.. هــذا ویتبنــى هــذا التیــار 

  العلمانیون والمتغربون.

لقـــد ذكرنـــا فـــي المبحـــث األول تطـــور قضـــیة المـــرأة فـــي الغـــرب وبیننـــا المالمـــح   

والتي تمثلت في (معاداة الرجـل والعـداء بـین واألفكار التي تبنتها حركات تحریر المرأة 

المســـــاواة المطلقـــــة) وٕان تیـــــار  –الـــــدعوة لإلباحیـــــة  –الجنســـــین إعـــــادة هیكلـــــة األســـــرة 

التغریــب فــي العــالم اإلســالمي یتبنــى أفكــارا مماثلــة فــي دعوتــه لتحریــر المــرأة وان كــان 

خـر وهـو معـاداة بدرجات متفاوتة، وباإلضافة إلى ذلك فإن تیار التغریب یأخذ منحـًى آ

الـــدین والتطـــاول علـــى بعـــض شـــرائع اإلســـالم المتعلقـــة بـــالمرأة، واســـتغل هـــؤالء الواقـــع 

المتخلف للمرأة في العالم اإلسالمي لیتهموا اإلسالم بأنه سبب هذا التخلف والتراجـع.. 

بــل یتجــرأون صــراحة علــى القــرآن الكــریم فمــثًال (إعترضــت الكاتبــة المغربیــة رشــیدة بــن 

ـــــ) التعریــــف واإلنــــاث خالیــــة مــــن أداة مســــعود علــــى  ــــذكور معرفــــة بـــــ (أل ورود كلمــــة ال

ـــه تعـــالى  ـــْن َیَشـــاُء الـــذُُّكْور التعریـــف فـــي قول ـــًا َوَیَهـــُب ِلَم ـــُب ِلَمـــْن َیَشـــاُء ِإَناث  )١٥٣(َیَه
                                                           

١٥١
  بتصرف. ٢٥٨) محمد قطب، واقعنا المعاصر، المرجع السابق، ص

١٥٢
  ٨٩، ص١٩٩٩، سنة ١٩، العدد مجلة النهج) د. بثینة شعبان، المرأة العربیة في األلفیة الثالثة، 

١٥٣
  ٤٩) الشورى 



  ٦٣

مثــل هــذه األفكــار تكشــف عــن  )١٥٤(واعتبــرت ذلــك دلــیال علــى دونیــة المــرأة فــي القــرآن)

ذهــان أصــحابها، وفیمـــا یتعلــق بإعـــادة هیكلــة األســـرة عمــق العــداء بـــین الجنســین فـــي أ

ورفض القوامة نرى أحدهم یقول (... فأي تغییر في وضع المرأة البد ان یمس الرجـل 

أیضــا ویترافــق مــع تغییــرات فــي وضــعه، بمــا ســیطول بالضــرورة فكــرة الــذكورة ووضــع 

  .)١٥٥(الرجل في العائلة بوصفه أبا كما سیطول الشكل الهرمي للعائلة)

مـا أن الطـابع العلمــاني والـدعوة إلـى فصــل قضـیة المـرأة عــن الـدین هـي ســمة ك  

بــارزة فــي دعــوة هــذا التیــار، تقــول الــدكتورة "بثینــة شــعبان" (وأعتقــد أن إحــدى المهمــات 

األساسیة الوطنیة للقرن القادم التي یجب أن یضطلع بها على السـواء النسـاء والرجـال 

هــذه األمــة هــي أن یــتم فصــل شــؤون المــرأة الحریصــون علــى إنصــاف المــرأة ومســتقبل 

عــن المواضــیع الدینیــة، فموضــوع المــرأة هــو موضــوع إجتمــاعي خاضــع لتطــور الزمــان 

  .)١٥٦(واختالف المكان ویجب أن یفهم ویعالج على هذا األساس)

إلـــى الـــتهجم علـــى  -عنـــد بعضـــهم-وال یقـــف األمـــر عنـــد هـــذا الحـــد بـــل یتعـــداه   

یا التــي یثیرونهــا هــي مــا تتعلــق بـــ(تعدد الزوجــات بعــض شــرائع اإلســالم، وأبــرز القضــا

تقـول الـدكتورة مـارى  )١٥٧(.)…والطالق والمیراث والقوامـة والشـهادة والنشـوز والحجـاب

إلیـــاس (ال یمكـــن مـــثال أن نـــتكلم عـــن مجتمـــع حـــدیث یضـــمن حقـــوق المـــرأة ویقبـــل فـــي 

ك ال الوقــت نفســـه بتعـــدد الزوجـــات بحجــة أن هـــذا التعـــدد قـــد نــص علیـــه الشـــرع، وكـــذل

یمكـــن للمجتمـــع مـــثال أن یطالـــب بعمـــل المـــرأة دون أن یقـــدم لهـــا فـــي المقابـــل خـــدمات 

تخفف من أعبائها لكـي ال تبـدو المـرأة مكبلـة ومتعبـة و..، فـي الـدول المتقدمـة تحققـت 

  .  )١٥٨(عملیة التحكم في اإلنجاب وهذا أعطى للمرأة نوعا من الحریة)

                                                           

١٥٤
الصـادر فـي  ٣٧٠، العـدد مجلة المجتمـع) المجتمع، مؤتمر نسائي مشبوه یدعو إلى أفكار شاذة عن الجندر، 

  ٦٠، ص٥/١٠/١٩٩٩

١٥٥
  ٩٣) د. ماري إلیاس، قضیة المرأة جزء من قضیة المجتمع، مجلة النهج، المرجع السابق، ص

١٥٦
  ٨٩) د. بثینة شعبان، المرجع السابق، ص

١٥٧
  سیأتي الحدیث عن هذه القضایا بالتفصیل في الفصل الثاني إن شاء اهللا.) 

١٥٨
  ٩١) د. ماري إلیاس، المرجع السابق، ص



  ٦٤

رواد تیــار التغریــب أمــا توضــیح  مــن خــالل مــا ســبق تبــین لنــا أبــرز أفكــار وآراء

ذلــك أو الــرد علــى بعــض هــذه اآلراء وخاصــة المتعلقــة بالقضــایا التــي أثاروهــا واتهمــوا 

  اإلسالم فیها فإن الفصل الثاني سیتكفل بذلك إن شاء اهللا.

  

  ثالثًا : التیار الوسطي (تیار التجدید اإلسالمي):

ییــر وتجدیــد الوضــع القــائم عــدا التیــارین الســابقین بــرز تیــار آخــر یــدعو إلــى تغ  

قائال إن الوضع القائم للمـرأة لـیس هـو الوضـع اإلسـالمي الصـحیح وٕانمـا هـو مجموعـة 

  تقالید موروثة من عصور اإلنحطاط.

وقــد تمیــز هــذا التیــار عــن تیــار التغریــب فــي مرجعیــة الحــل فهــو مــع مطالبتــه   

ة اإلسـالمیة ال الحلـول بالحل وتغییر أوضاع المرأة، إال أنـه أراد لهـا الحـل ذو المرجعیـ

المستوردة والغربیة، یقول الشیخ "محمد الغزالي" (ونحن نؤكد مرة ومرة أن مكانة المـرأة 

المسـلمة فــي المجتمــع المســلم شـيء آخــر غیــر مــا یقـع فــي أوروبــا وأمریكــا اآلن للنســاء 

وشيء آخر غیر ما یقع في أقطـار واسـعة مـن العـالم اإلسـالمي حیـث شخصـیة المـرأة 

مــن الناحیــة الدینیــة والثقافیــة، وقــد تكــون باقیــة للحــدیث عــن ثــوب غــال وحلیــة  ممحوقــة

ولهذا یطالب أصحاب هذا التیار بإعـادة  )١٥٩(نفیسة، أما ما عدا ذلك فهي منه صفر)

إلیهـــا كمـــا یطـــالبون  -بســـبب تقالیـــد جامـــدة-الحقـــوق اإلســـالمیة المســـلوبة مـــن المـــرأة  

جتمـــع قـــائلین بضـــرورة التمییـــز بـــین مـــا هـــو بإعـــادة النظـــر فـــي واقـــع المـــرأة وواقـــع الم

إســالمي نــابع مــن أصــول اإلســالم وبــین مــا هــو عــرف تشــبث بــه النــاس، وبــدون هــذا 

التمییـز یصـعب اإلصـالح (إن أهـم مـا یجــب أن یهـتم بـه المشـتغلون بـالفكر اإلســالمي 

والــدعوة اإلســالمیة، رصــد التصــورات والســلوكیات المرتبطــة بــأعراف القــرون الماضــیة 

یزهـــا عمـــا هـــو مبـــادئ شـــرعیة وأحكـــام إســـالمیة ثابتـــة وكنســـها مـــن العقـــل والواقـــع وتمی

اإلسالمیین وبدون ذلـك فسیصـعب علـى دعـاة اإلصـالح وعلـى رواد البعـث الحضـاري 

ألمـــــــة اإلســـــــالم أن ینـــــــالوا مبتغـــــــاهم فـــــــي واقـــــــع لـــــــم یخلـــــــص مـــــــن رواســـــــب التخلـــــــف 

  .)١٦٠(والجمود)
                                                           

١٥٩
  ٧٥) محمد الغزالي، المرجع السابق، ص

١٦٠
  ٢) د. أحمد األبیض، المرجع السابق، ص



  ٦٥

بـل یقفـون  -الجمـود والتغریـب-خرین إن رواد هذا التیار ال یوافقون التیارین اآل  

ضدهما، ففي معرض اإلنكار على آراء تیار الجمود یقول الشـیخ "محمـد الغزالـي" (إن 

عقلیــة الســّجان ال تــزال تســیطر علــى نفــر غیــر قلیــل مــن المتحــدثین فــي شــؤون المــرأة، 

یق إنهم یریدونها محبوسة في عقر الدار ال ترى أحدا وال یراها أحد حتى تنتقل من ضـ

ویقـــول أیضـــا (المـــرأة الروســـیة غـــزت الفضـــاء ویـــراد أن  )١٦١(البیـــت إلـــى ضـــیق القبـــر)

تعجـــز المســـلمة عـــن معرفـــة الطریـــق إلـــى المســـجد، كـــل دیـــن فـــي عصـــرنا مهمـــا بلـــغ 

بطالنــه ربــط النســاء بمعابــده ویــراد لإلســالم وحــده أن ینفــي النســاء مــن بیــوت اهللا.. إن 

لج بعقـــد نفســیة وأمزجـــة ســوداویة وقصـــور، قضــایا النســـاء ال تعــالج بعلـــم بقــدر مـــا تعــا

  .)١٦٢(یّدعي الغیرة ویتطاول على الحقائق)

ــــي فیقــــول    ــــین الحــــل اإلســــالمي والحــــل الغرب أمــــا فــــي معــــرض بیــــان التمییــــز ب

(وبــــدیهي أن الخــــط الــــذي رســــمه اإلســــالم للمــــرأة غیــــر الخــــط الــــذي رســــمته الحضــــارة 

جه علـى األعـراض ورفضـت الحدیثة فإن هذه الحضارة أطلقت اإلختالط وارتضت نتائ

  .)١٦٣(قیما دینیة مقررة في كل وحي منزل)

ویتمثـــل هـــذا التیـــار فـــي الشخصـــیات والجماعـــات اإلســـالمیة التـــي تبنـــت الـــنهج   

الوســطي مثــل جماعــة اإلخــوان المســلمین.. ومــن المفكــرین المعاصــرین الــذین یعــدون 

والـــدكتور  )١٦٤(ي"رواد هــذا التیـــار وتتمیـــز آراؤهـــم بالوســطیة الـــدكتور "یوســـف القرضـــاو 

والــــدكتور "محمــــد ســــعید رمضــــان  )١٦٦(واألســــتاذ "راشــــد الغنوشــــي" )١٦٥("محمــــد عمــــارة"

  وغیرهم. )١٦٧(البوطي"

                                                           

١٦١
  ٧٦) محمد الغزالي، المرجع السابق، ص

١٦٢
  ٧٦) المرجع نفسه، ص

١٦٣
  ٧٤) المرجع نفسه، ص

١٦٤
  كتابه: مركز المرأة في الحیاة اإلسالمیة، المرجع السابق، وكذلك مؤلفاته األخرى وفتاواه. نظرأ )

١٦٥
  كتابه: هل  اإلسالم هو الحل لماذا وكیف؟، المرجع السابق. أنظر )

١٦٦
  كتابه: المرأة المسلمة في تونس بین توجیهات القرآن وواقع المجتمع التونسي، المرجع السابق  أنظر )

١٦٧
  تابه: المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني، المرجع السابق.ك أنظر )



  ٦٦

وباختصــار فـــإن أصــحاب هـــذا التیــار یریـــدون تحســین أوضـــاع المــرأة المســـلمة   

ولكن بعیدًا عن النهج الغربي (ویبقى موضوع المـرأة فـي اإلسـالم مـن المواضـیع الحیـة 

ك المفكــرون یتناولونــه ویعالجونــه مــن خــالل اإلســالم بعیــدا عــن النمــوذج التــي مــا انفــ

الحضاري الغربي وبعیدا عـن عـدد مـن األفكـار والتقالیـد الموروثـة مـن عصـور الجمـود 

فالحــل اإلســالمي "الوســطي" هــو بــدیل الحــل الغربــي وبــدیل الجمــود  )١٦٨( واإلنحطــاط)

یال ثالثــا للمصــلح المخلــص أیضــا، وفــي هــذا یقــول "محمــد قطــب" (وقــد كــان هنــاك بــد

الذي یرید اهللا ورسوله ویرید تصحیح األوضاع في المجتمع المنحرف ورفع الظلـم عـن 

المظلـــومین وهـــو الـــدعوة والجهـــاد إلعـــادة المجتمـــع اإلســـالمي إلـــى صـــورته الصـــحیحة 

التــي ینبغــي أن یكــون علیهــا، ولكــن أحــدا مــن المصــلحین القــائمین یومئــذ لــم یــدع إلــى 

لثالث وظل الخیار المعروف دائمـا هـو إمـا اإلبقـاء علـى األوضـاع السـیئة ذلك البدیل ا

المتخلفة الظالمة وٕاما محو اإلسالم ونبذه واإلنسالخ منه واالتجاه إلى أوروبا مـن أجـل 

  .)١٦٩(التقدم والتحضر والرقي)

والیـــوم یمكـــن مالحظـــة (أن الفكـــر اإلســـالمي المعاصـــر أخـــذ ینتقـــل فـــي تناولـــه   

الرد على الشبه التي ألقاها الغرب والعلمانیون العـرب علـى موقـف  لموضوع المرأة من

اإلسالم من الموضوع إلى محاولة بلورة صیغة ترتكز إلى األصـول اإلسـالمیة وتجیـب 

أو تتجـــاوب مـــع إحتیاجـــات األمـــة اإلســـالمیة فـــي هـــذا العصـــر وهـــذا مـــا جعـــل الفكـــر 

ــــ ى جبهتــــین، جبهــــة اإلســــالمي یعــــالج هــــذا الموضــــوع الهــــام واألساســــي والحســــاس عل

الصــراع مــع التحــدیات اآلتیــة مــن الخــارج وجبهــة الصــراع فیمــا یثیــره مــن خالفیــة فــي 

الــداخل اإلســالمي نفســه ویمتــد هــذا الصــراع األخیــر فــي مجــال الخالفیــة فــي التفســیر 

والفقه وتحدید الموقف اإلسالمي وهو مجال الحوار بین أهـل العلـم والفكـر أنفسـهم إلـى 

عــــادات والموروثــــات القائمــــة علــــى أرض الواقــــع أي مــــع فئــــات مجــــال الصــــراع مــــع ال

  .)١٧٠( إجتماعیة وأفكار سائدة إجتماعیا)

                                                           

١٦٨
  ٤٤منیر شفیق، المرجع السابق، ص )

١٦٩
  ٢٦٢) محمد قطب، واقعنا المعاصر، المرجع السابق، ص

١٧٠
  ١١٨) منیر شفیق، المرجع السابق، ص



  ٦٧

كــان هــذا عرضــًا ســریعًا لإلتجاهــات الــثالث القائمــة الیــوم فــي العــالم اإلســالمي   

  إزاء قضیة المرأة.

  ویمكن معرفة  

فـي  –ن العربیـة وتحدیـدًا المـرأة فـي البلـدا-المستوى الذي وصلت إلیه المرأة المسـلمة  

  )١٧١(مجالي التعلیم والعمل من خالل الجدولین التالیین:

  

ویبــین نســبة البنـــات الملتحقــات بــالتعلیم فــي المراحــل الدراســـیة  ):١الجــدول رقــم (-١

  المختلفة قیاسا إلى عدد البنات المستوفي شروط االلتحاق.

  

  سكانالتعلیم العالي لكل مئة ألف من ال  الثانوي  اإلبتدائي  المجموعة

  ١١٣٥  ٤٥  ٩٣  المتوسط العربي

  ١٣٦٩  ٥٢  ٧٨  المتوسط العالمي

  ٣٦٥  ٣٣  ٨٤  البلدان النامیة

  ٣٢٧٥  ٩٢  ١٠٠  اإلتحاد األوروبي

  

  ویبین نسبة النساء من مجموع القوة العاملة : ):٢الجدول رقم (-٢

  

  النسبة %  المجموعة

  ٢٥  متوسط البلدان العربیة

  ٣٩  الدول النامیة

  ٤٥  یةالدول الصناع

  

                                                           

١٧١
  وما بعدها. ٩٥ابق، ص) نشرت اإلحصائیات المدونة في الجدولین في مجلة النهج، المرجع الس



  ٦٨

هــــــذا وقبـــــــل طـــــــي صــــــفحات الفصـــــــل األول یـــــــرى الباحــــــث ضـــــــرورة تســـــــجیل   

  المالحظات التالیة:

كــان الهــدف مــن وراء عــرض نشــأة القضــیة فــي الغــرب وفــي العــالم اإلســالمي هــو  -١

الرد على العلمانیین والمتغربین الذین یریدون التحریر الغربي للمرأة المسلمة حیـث 

ضـــیة فـــي الغـــرب تختلـــف إختالفـــًا جـــذریا عـــن تبـــین أن ظـــروف وأســـباب نشـــأة الق

  ظروف نشأتها في العالم اإلسالمي وبالتالي فان الحل یجب أن یكون مختلفًا.

من خـالل مـا سـبق تبـین أنـه فـي الغـرب كانـت هنـاك أسـبابا منطقیـة لبـروز قضـیة  -٢

المــرأة فكانــت للمــرأة فعــال قضــیة وهــي عــدم مســاواتها مــع الرجــل فــي األجــر علــى 

الــــذي یقدمانــــه، وكــــان الرجــــل یعتــــرض طریقهــــا فــــي الحصــــول علــــى  نفـــس العمــــل

حقوقها فهي كانت قضیة ضد ظلم الرجل واستبداده لها، أما فـي العـالم اإلسـالمي 

ـــم تكـــن للقضـــیة أســـبابها المنطقیـــة حیـــث بـــدأت بالمطالبـــة بالســـفور ومنـــع تعـــدد  فل

اتها تمــردًا الزوجــات... وهــذه أمــور لــم یفرضــها الرجــل، لــذا كانــت القضــیة منــذ بــدای

على شرع اهللا تعالى وما كان سائدا من تخلف ورجعیة لم یكـن واقـع المـرأة وحـدها 

بل كان تخلفا عاما وكان بسـبب إبتعـاد المجتمـع كلـه عـن هـدي اهللا وروح اإلسـالم 

ولیس بسبب اإلسـالم أو الحجـاب (تلـك هـي القضـیة وهـي لیسـت قضـیة المـرأة وال 

المیة كلهــا بجمیــع رجالهــا ونســائها وأطفالهــا، قضــیة الرجــل إنمــا قضــیة األمــة اإلســ

وتخصیصــها بأنهــا "قضــیة المــرأة " فضــال عــن مجانبتــه للنظــرة العلمیــة الفاحصــة 

فإنه ال یعالج القضیة ألنه یأخذ عرضا مـن أعـراض المـرض فیجعلـه مرضـا قائمـا 

بذاتــه ویحــاول عالجــه فــال یقــدر لهــذا العــالج أن یــنجح ألنــه یتعــالى عــن األســباب 

  .)١٧٢(قیة من جهة ویفتقر إلى الشمول من جهة أخرى)الحقی

إن التیــار اإلســالمي "الوســطي" بــالرغم مــن انــه إســتطاع الوقــوف بوجــه العلمــانیین  -٣

والتصـــدي لشـــبهاتهم بخصـــوص المـــرأة إال أنـــه یفتقـــر لحـــد اآلن إلـــى تقـــدیم نمـــاذج 

لرمـــــوز إســـــالمیة نســـــویة أو منظمـــــات واتحـــــادات وجمعیـــــات نســـــویة فاعلـــــة تقـــــدم 

نموذج اإلسالمي لتحریر المرأة تقدیمًا عملیًا، فال نكاد نجـد مـثال نمـاذج لعالمـات ال

                                                           

١٧٢
  ٢٥٥) محمد قطب، واقعنا المعاصر، المرجع السابق، ص



  ٦٩

مسلمات ومفكرات وسیاسیات ضلیعات..... وٕان وجدت فهي نمـاذج قلیلـة ولیسـت 

 .رموزًا عالمیة



  ٧٠

  الفصل الثاني

  مثارات الجــدل

  

  

  المبحث األول: تعدد الزوجات

  المبحث الثاني: الطــالق

  المیــراثالمبحث الثالث: 

  المبحث الرابع: الشهـادة

  المبحث الخامس: القوامة

  



  ٧١

  الفصل الثاني

  مثارات الجدل

إن الحدیث عن المـرأة حـدیث متعـدد الجوانـب ولـه أبعـاد كثیـرة ولـذلك فعنـدما 

یكون الحدیث عن حقـوق المـرأة فـي اإلسـالم فـإن دعـاة التحـرر والمسـاواة المطلقـة 

مــن خاللهــا إتهــام اإلســالم بأنــه لــم یحقــق یلتفــون حــول بعــض المســائل محــاولین 

المساواة بین الرجل والمرأة وأن اهللا تعالى قد فضل جنس الـذكر علـى جـنس األنثـى 

  وأنه تعالى تحیز للرجل في هذه المسائل.

 –الطــــالق  –ولعــــل مــــن أهــــم المســــائل المثیــــرة للجــــدل هــــي (تعــــدد الزوجــــات 

دعاة المساواة المطلقـة یعتبـرون هـذه القوامة) وغیرها.. حیث أن  –الشهادة  –المیراث 

  القضایا منافیة للمساواة وأنها دلیل على هضم حقوق المرأة في اإلسالم.

وتــأتي محــاوالت الباحــث فــي هــذا الفصــل لتثبــت أن أیــا مــن هــذه األمــور لیســت 

دلـیال علــى أفضــلیة الرجـل علــى المــرأة وأن الشـارع ســبحانه راعــى المسـاواة العادلــة فــي 

  هذه األمور.

  وقد تناول الباحث كل موضوع من تلك المواضیع في مبحث خاص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧٢

  

  

  المبحث األول

  تعدد الزوجات    

  

موضوع تعدد الزوجات من أكثر الموضـوعات التـي یسـتدل بهـا أعـداء اإلسـالم   

علــى أن اإلســالم لــم یجعــل المــرأة مســاویة للرجــل وٕانمــا جعلهــا ربــع الرجــل، وذلــك ألنــه 

ج بأربعـة ولـم یعـط هـذا الحـق للمـرأة وأنـه ینبغـي إلغـاء هـذا القـانون أباح للرجـل أن یتـزو 

.. والبـــد لهــذا األمـــر مــن توضـــیح ویــتم ذلـــك مـــن  )١٧٣(النــه لـــم یعــد هنـــاك مبــرر لـــذلك

  خالل المطالب التالیة :

  

  المطلب األول

  تعدد الزوجات األصل في

  

نـــاولون إن الـــذین یعارضـــون مبـــدأ تعـــدد الزوجـــات مـــن العلمـــانیین والمتغـــربین یت  

الموضــوع وكأنــه شــعیرة مــن شــعائر اإلســالم، أو واجــب مــن واجباتــه، أو مســتحب مــن 

                                                           

١٧٣
) یتبنى هـذا الـرأي تیـار التغریـب ورواده متـأثرین بـالنموذج الغربـي لتحریـر المـرأة أمثـال سـالمة موسـى وفاطمـة 

، عبـة الرجـلالمـرأة لیسـت لالمرنیسي ونوال السعداوي وغیرهم ولإلطالع علـى هـذه اآلراء راجـع: سـالمة موسـى، 

، المؤسســة العربیــة، الوجــه العــاري للمــرأة العربیــةوكــذلك: د. نــوال الســعداوي،  ١٦ال مكــان، بــدون تــاریخ، ص 

، الجـنس كهندسـة إجتماعیـة). وأیضـا: فاطمـة المرنیسـي، ١٤٨-١٤٦بیروت، بدون طبعـة، بـدون تـاریخ، ص (

). وكذلك: ٣٥-٣٣، ص (١٩٩٦، ٢لبیضاء، طترجمة "فاطمة الزهراء زریول"، المركز الثقافي العربي، الدار ا

-١٣٤، ص (١٩٩٧، ١، ترجمـة " احمــد صــالح"، دار حــوران، دمشــق، طمــا وراء الحجــابفاطمـة المرنیســي، 

، ١، هیئة تخطیط الدولة، دمشق، طالموقع القانوني للمرأة العربیة). وكذلك: د. سعاد احمد محمد وقاف، ١٣٨

   ٥٨، ص١٩٩٥



  ٧٣

مستحباته على األقل .. واألمر لـیس كـذلك، إنمـا األصـل الغالـب فـي زواج المسـلم أن 

  .)١٧٤(یتزوج الرجل بامرأة واحدة

وغایة ما في األمر أنه أمر مباح ولـیس بواجـب وأنـه رخصـة ال یلتجـأ إلیهـا إال   

َفـاْنِكُحْوا َمـا َطـاَب َلُكـْم ِمـَن النَِّسـاِء  تحقق أسبابها واإللتزام بشـروطها، قـال تعـالى  عند

َمْثَنى َوُثالَث َوُرَباَع فَـِإْن ِخْفـُتْم أال َتْعـِدُلْوا َفَواِحـَدًة أْو َمـا َمَلَكـْت أْیَمـُاُنُكْم ذِلـَك أْدنـى أْن ال 

  .)١٧٥(َتُعْوُلْوا

إلــى هــذا األمــر، فقــد ذكــر "اإلمــام الشــافعي" فــي  وقــد أشــار الفقهــاء والمفســرون  

 مــرءلأن ال یكثــر مــن تعولــون إذا اقتصــر ا  ذِلــَك أْدنــى أْن ال َتُعْولُــْوا"األم" (وقولــه 

فــذهب إلــى أن الشــارع ســبحانه أبــاح للمــرء  ،)١٧٦(علــى واحــدة وٕان أبــاح لــه أكثــر منهــا)

 -ة الواحـدة هـو األولـى أكثر من واحدة ولم یوجب علیه، بل إن اإلقتصار على الزوجـ

 –عند خوف الجور وعدم العـدل (.. فقـد أمـر اهللا سـبحانه بالقصـار  -بل هو  الواجب

على الزوجة الواحدة عند الخوف من عـدم العـدل، فـدل ذلـك علـى أن  -أي باإلقتصار

إقامة العدل واجبة سواء قلنا أن اإلقتصار علـى الواحـدة عنـد الخـوف مـن إقامـة العـدل 

قــیم الجوزیــة فــي  إبــن ، قــال اإلمــام)١٧٧(الصــحیح أو قلنــا أنــه منــدوب) واجــب كمــا هــو

(ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملـك  َفِإْن ِخْفُتْم أال َتْعِدُلْوا َفَواِحَدًة  تفسیر قوله تعالى 

ویقــول اإلمــام كمــال  )١٧٨(الیمــین أدنــى إلــى عــدم المیــل والجــور وهــو صــریح المقصــود)

لحنفیــة فــي بــاب الَقَســم (والقســم بفــتح القــاف مصــدر قســم الــدین بــن الهمــام مــن فقهــاء ا

والمراد التسویة بین المنكوحات ویسمى العدل بینهن أیضًا، وحققتـه مطلِّقـًا ممتنعـة كمـا 

َولَـْن َتْسـَتِطْیُعْوا أْن َتْعـِدُلْوا َبـْیَن النَِّسـاِء َولَـْو َحَرْصـُتْم َفـال َتِمْیلُـْوا  أخبـر سـبحانه وتعـالى 

                                                           

١٧٤
  بتصرف. ١١٨ق، ص ) القرضاوي، المرجع الساب

١٧٥
  ٣) النساء 

١٧٦
  ١٠٦، ص٥هـ، ج١٣٩٣، ٢، دار المعرفة، بیروت، طاألم) محمد بن إدریس الشافعي، 

١٧٧
، دار الریـان للتـراث، بیـروت، بـدون طبعـة، بـدون تـاریخ، الفقه علـى المـذاهب األربعـة) عبد الرحمن الجزیري، 

  ٢١٣، ص٤ج

١٧٨
  ٩، ص٢، ج١٩٩٣، ١وزي، الدمام، ط، دار إبن الجبدائع التفسیر)  إبن قیم الجوزیة، 



  ٧٤

ــ ــُتْم أال َتْعــِدُلْوا َفَواِحــَدًة وقــال تعــالى  )١٧٩(ِل َفتَــَذُرْوَها َكالُمَعلَّقَــةُكــلَّ الَمْی  )١٨٠(فَــِإْن ِخْف

ـــى َوثُـــالَث  بعـــد إحـــالل األربـــع بقولـــه تعـــالى  ـــْم ِمـــَن النَِّســـاِء َمْثَن ـــاْنِكُحْوا َمـــا َطـــاَب َلُك َف

بـوت المنـع مـن فاسـتفدنا أن حـل األربـع مقیـد بعـدم خـوف عـدم العـدل، وث) ١٨١( َوُرَبـاعَ 

أي أن الــزواج بــأربع مشــروط بإقامــة العــدل، ومنــع  )١٨٢(أكثــر مــن واحــدة عنــد خوفــه..)

الزواج بأكثر من واحدة ثابت عنـد الخـوف مـن إقامـة العـدل. وهـذا یـدل علـى أن إقامـة 

َفِإْن ِخْفُتْم أال َتْعـِدُلْوا  العدل واجبة وهو ما ذكره القرطبي في تفسیره فقال (قوله تعالى 

ــــین  َواِحــــَدًة فَ  ــــة والجمــــاع والعشــــرة والقســــم ب ــــي المیــــل والمحب ــــره ف ــــال الضــــحاك وغی ق

فمنـع مـن الزیـادة التـي تـؤدي إلـى تـرك  َفَواِحـَدًة  الزوجات األربـع والـثالث واإلثنتـین 

. وهـذا مـا )١٨٣(دلیـل علـى وجـوب ذلـك واهللا أعلـم) العدل في القسم وحسن العشرة وذلـك

بین هذه األعداد كما خفتم تـرك  َفِإْن ِخْفُتْم أال َتْعِدُلْوا ( ذكره "الزمخشري" أیضَا فقال

فــالزموا أو فاختــاروا واحــدة وذروا الجمــع رأســًا فــإن األمــر  َفَواِحــَدًة العــدل فیمــا فوقهــا 

  .)١٨٤( كله یدور مع العدل)

ویذهب الرازي إلى أبعد من ذلك حیـث یـرى أن الـزواج فـي أصـله لـیس بواجـب   

َفاْنِكُحْوا َمـا َطـاَب َلُكـْم  ف بتعدد الزوجات حیث قال (وأما قوله تعالى وال بمندوب فكی

ففیه مسائل: المسألة األولى: قال أصـحاب الظـاهر  ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثالَث َوُرَباَع  

ــــه  أمــــر وظــــاهر األمــــر  فَــــاْنِكُحْوا  األمــــر للوجــــوب، وتمســــكوا بهــــذه اآلیــــة ألن قول

َفَمـْن َلـْم َیْسـَتِطْع  شافعي" فـي بیـان أنـه لـیس بواجـب بقولـه تعـالى للوجوب، وتمسك "ال

ــاِت.. ــْنِكَح الُمْحَصــَناِت الُمْؤِمَن ــَك ِلَمــْن َخِشــَي  إلــى قولــه تعــالى   ِمــْنُكْم َطــْوًال أْن َی ذِل

                                                           

١٧٩
    ١٢٩) النساء 

١٨٠
  ٣) النساء 

١٨١
  ٣) النساء 

١٨٢
، بــدون ٢، دار الفكــر، بیــروت، طشــرح فــتح القــدیر) كمــال الــدین محمــد بــن عبــد الواحــد إبــن همــام الحنفــي، 

  ٤٣٢، ص ٣تاریخ، ج

١٨٣
  ٢١، ص٥) القرطبي، المرجع السابق، ج

١٨٤
  ٤٩٧، ص١) الزمخشري، المرجع السابق، ج



  ٧٥

فحكـــم تعـــالى بـــأن تـــرك النكـــاح فـــي هـــذه  )١٨٥( الَعَنـــَت ِمـــْنُكْم َوأْن َتْصـــِبُرْوا َخْیـــٌر َلُكـــْم 

صــورة خیــر مــن فعلــه، وذلــك یــدل علــى أنــه لــیس بمنــدوب فضــًال عنــد أن یقــال أنــه ال

فـــإذا كـــان هـــذا فـــي أصـــل الـــزواج فإنـــه یكـــون فـــي تعـــدد الزوجـــات بطریـــق  )١٨٦(واجــب)

  أولى.

وقـال ســعید حـوى فــي تفسـیره (قــال الفقهـاء : یحــرم الـزواج بــأكثر مـن واحــدة إذا   

، كـره لـه كراهـة تحریمیـة أن یتـزوج تأكد من نفسـه الجـور فـإن ظـن مـن نفسـه ولـم یتأكـد

  .)١٨٧(بأكثر من واحدة)

مــن خــالل مــا ســبق ذكــره مــن أقــوال الفقهــاء والمفســرین یتبــین أن موضــوع تعــدد   

الزوجات ال یعدو أن یكون أمـرًا مباحـًا، ولهـذا أجـاز الفقهـاء أن تشـترط المـرأة فـي عقـد 

اهللا عــن رجــل تــزوج  تیمیــة رحمــه إبــن النكــاح بــأن ال یتــزوج علیهــا زوجهــا، فقــد (ســئل

بامرأة فشرطت عند النكاح أن ال یتزوج علیهـا  وال ینقلهـا مـن منزلهـا.. فأجـاب: الحمـد 

هللا، نعــــم تصــــح هــــذه الشــــروط ومــــا فــــي معناهــــا فــــي مــــذهب اإلمــــام أحمــــد وغیــــره مــــن 

الصحابة والتابعین وتـابعیهم كعمـر بـن الخطـاب وعمـرو بـن العـاص رضـي اهللا عنهمـا 

وقـال (ومـذهب مالـك إذا شـرط أنـه إذا تـزوج  )١٨٨(عي وٕاسـحاق)وشریح القاضي واألوزا

وقـال  )١٨٩(علیها أو تسـرى أن یكـون أمرهـا بیـدها ونحـو ذلـك، صـح هـذا الشـرط أیضـًا)

  .)١٩٠(أیضًا (ومتى لم یوف لها بهذه الشروط فتزوج أو تسرى فلها فسخ النكاح)

رجـل  رشـد مثـل هـذا الكـالم عـن اإلمـام مالـك فقـال (وسـئل مالـك عـن إبـن ونقـل  

 إمـرأة وشرط لها وكتب علیـه كتابـًا إن هـو تسـّرر أو تـزوج مـا عاشـت، فكـل إمرأة تزوج

یتزوجها طالق البتة وكل جاریة یتسـّررها حـرة لوجـه اهللا العظـیم، فطلقهـا البتّـة، ثـم إنهـا 

                                                           

١٨٥
  ٢٥نساء ) ال

١٨٦
  ١٤٠، ص٦، ج١٩٩٠، ١، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالتفسیر الكبیر) فخر الدین الرازي، 

١٨٧
  ٩٩١، ص٢، ج١٩٨٩، ٢، دار السالم، القاهرة، طاألساس في التسفیر) سعید حوى، 

١٨٨
، ٣٢، ج١٩٩٧، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، بـدون طبعـة، مجمـوع فتـاوى شـیخ اإلسـالم إبـن تیمیـة) إبن تیمیة، 

  ١٦٤ص

١٨٩
  ١٦٥، ص٣٢المرجع السابق، ج –) إبن تیمیة 

١٩٠
  ٧٠، ص٣٢) المرجع نفسه، ج



  ٧٦

تزوجت رجـًال، ثـم طلقهـا، ثـم تزوجهـا بعـدما طلقهـا ثـم أراد أن یتـزوج أو یتسـّرر فقامـت 

قالــت: قــد قلــت مــا عاشــت فلــیس لــك أن تتــزوج مــا عشــت وال تتســّرر، علیــه بكتابتــه و 

وقـال الرجــل: لــیس هـذا مــا أردت، إنمــا أردت مـا كانــت تحتــي ولـم أرد أن أطلقــك وأقــیم 

 إبـن وقـال )١٩٢(قـال مالـك، أرى أن ینـوي ویكـون ذلـك لـه) )١٩١(ال أتـزوج وال أتسـّرى..

بیــدها إن تــزوج علیهــا أنــه رشــد فــي شــرحه لهــذه المســألة (فمــن شــرط المرأتــه أن أمرهــا 

 إمـرأة وقال في مسألة مشابهة (وسئل مالك عن رجـل خطـب )١٩٣(لیس له أن یناكرها)

 )١٩٤(وشــــرط لهــــا فــــي نكاحهــــا أال یتــــزوج علیهــــا وأن ال یتســــرى فــــإن فعــــل فهــــي طــــالق

إقـراره وكتبـوا بـذلك  ىعـل دوأحضر لـذلك شـهودًا ثـم تفرقـوا وتـرك ذلـك وقـد شـهد الشـهو

ة الكتاب، ثم خطبهـا بعـد ذلـك فتزوجهـا وأشـهد شـهودًا غیـر األولـین كتابًا وقبضت المرأ

مــت المــرأة تطلــب ذلــك الشــرط، وقــال الرجــل قــد افــق ،الــذین كــانوا شــهدوا علــى اإلقــرار

تركت األمر األول ونكحت نكاحًا جدیدًا على غیر شرط قال: مـن یعلـم ذلـك ألـه بـذلك 

أي ال یجــوز لــه مخالفــة  )١٩٥(بّینــة)بّینــة؟ قــال: ال، قــال : ذلــك یلزمــه إال أن تكــون لــه 

  شروطه األولى إال أن یقیم بینة على أنه تنازل عنها.

وذكــر الــدكتور عبــد الكــریم زیــدان الشــروط المباحــة المقترنــة بعقــد النكــاح فقــال   

(هذا القسم ما یلزم الوفـاء بـه وهـو مـا یعـود إلـى الزوجـة نفعـه وفائدتـه مثـل: أن تشـترط 

ارهـا أو بلـدها أو ال یسـافر بهـا أو ال دمـن  ا أن ال یخرجهـالنفسـها أو یشـترط الـزوج لهـ

ـــم یفعـــل  ـــإن ل ـــاء لهـــا ف ـــة الوف ـــم یـــف-یتـــزوج علیهـــا.. فهـــذه الشـــروط واجب بهـــذه  -أي ل

الشــروط فاللزوجــة حــق فســخ النكــاح وهــو مــذهب الحنابلــة ویــروى هــذا عــن عمــر بــن 

                                                           

١٩١
) معنى هذه المسألة: رجل شرط لزوجته في عقد النكاح أن ال یتزوج علیها ما عاشت هي ثـم طلقهـا فتزوجـت 

ال أتـزوج من رجل آخر ثم طلقها هو أیضًا فتزوجها الرجل األول ثم أراد أن یتـزوج علیهـا فقالـت المـرأة قـد قلـت 

  علیها ما عاشت .. فال یجوز لك أن تتزوج علي.

١٩٢
، دار الغرب اإلسـالمي، بیـروت، بـدون طبعـة، البیان والتحصیل) أبو الولید حمد بن أحمد إبن رشد القرطبي، 

  ٢٩٠، ص٤، ج١٩٨٤

١٩٣
  ٢٩١، ص٤) المرجع نفسه، ج

١٩٤
  ) أي الزوجة الثانیة التي یتزوجها.

١٩٥
  ٣٠٦) إبن رشد، المرجع السابق، ص



  ٧٧

وبــه  -رضــي اهللا عــنهم-الخطــاب وســعد بــن أبــي وقــاص ومعاویــة وعمــرو بــن العــاص 

  )١٩٦(قال شریح وعمر بن عبد العزیز وجابر بن زید وطاووس واألوزاعي وٕاسحاق)

مـــن خـــالل األقـــوال الســـابقة یتبـــین أن جـــّل الفقهـــاء متفقـــون علـــى أن التعـــدد ال   

أمــر مبــاح وبشــروط، وأن اإلباحــة هــي األصــل فــي الموضــوع، وهــذا مــا  دمجــر یعــدوا

راوي (.. وهنـا نجـد سـؤاًال یقفـز إلـى ذهب إلیه كثیر من المعاصرین، یقول الشـیخ الشـع

الذهن .. هل األصـل فـي التعـدد الوجـوب أم اإلباحـة ؟ بمعنـى هـل اإلسـالم یوجـب أن 

یتزوج الرجل بأكثر من زوجة ؟ أم أنه یبیح ذلك فقط ؟ طبعـًا األصـل فـي التشـریع هـو 

اإلباحــة ولـــیس الوجــوب، أي أن اإلســـالم ال یوجــب علـــى الرجــل أن یتـــزوج بــأكثر مـــن 

حـــدة ولكنــــه یبــــیح لــــه ذلــــك إذا رأى أن حیاتــــه محتاجـــة إلــــى ذلــــك، وفــــرق كبیــــر بــــین وا

  .)١٩٧(الوجوب واإلباحة)

ویقول الدكتور یوسف القرضاوي (إن هناك إعتبارات إنسـانیة فردیـة واجتماعیـة   

جعلت اإلسالم یبیح للمسـلم أن یتـزوج بـأكثر مـن واحـدة ألنـه الـدین الـذي یوافـق الفطـرة 

  .)١٩٨(واقع الماثل دون هروب وال شطط وال إغراق في الخیال)السلیمة ویعالج ال

فـــإذا كانـــت الزوجـــة الواحـــدة هـــي األصـــل فـــي اإلســـالم وســـار علیـــه أكثـــر مـــن   

مــن المســلمین فــإن تضــخیم األمــر أو عرضــه بالصــورة التــي تعــرض الیــوم  )١٩٩(%٩٨

 یخـــالف المنطـــق والحقیقـــة، یقـــول "الشـــعراوي" (إن الـــذي یســـمع هـــذه الضـــجة یعتقـــد أن

% مـن ٩٠% أو ٨٠مسألة تعدد الزوجات في المجتمـع اإلسـالمي مسـألة وبائیـة، وٕان 

الرجــال المســلمین متزوجــون بــأكثر مــن واحــدة ولكــن اإلحصــاءات تقــول أن المتــزوجین 

% وهــل تعتبــر هــذه مشــكلة أن یكــون بــین كــل مائــة ٣مــن اثنتــین ال تزیــد نســبتهم علــى 

حصاءات تقـول أن الـذین یتزوجـون ثـالث رجل ثالثة فقط متزوجون بزوجة ثانیة ؟ واإل

                                                           

١٩٦
، ٦، ج١,١٩٩٣، مؤسسة الرسالة، بیروت، طالمفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم) د. عبد الكریم زیدان، 

  ١٣٣ص

١٩٧
  ٣٨، أخبار الیوم، القاهرة، بدون طبعة، بدون تاریخ، صالمرأة في القرآن الكریم) محمد متولي الشعراوي، 

١٩٨
   ٣٥٢، ص١٩٩٣، ١تبة وهبة، القاهرة، ط، مكمالمح المجتمع المسلم الذي ننشده) د.یوسف القرضاوي، 

١٩٩
  ٢٢٨اإلسالم في قفص اإلتهام، المرجع السابق، ص –) أنظر: د. شوقي أبو خلیل 
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زوجات هم واحد بین كل ألف رجل وأن الذي یتزوج أربـع زوجـات هـو رجـل واحـد بـین 

  .)٢٠٠(كل خمسة آالف رجل .. فهل تعتبر هذه مشكلة ؟!)

وقد ذهب الدكتور "مصطفى السباعي" إلى أن نسـبة التعـدد أقـل مـن ذلـك فقـال   

كلة تعــــــــرف بمشـــــــكلة تعــــــــدد الزوجــــــــات (ال توجـــــــد فــــــــي العـــــــالم اإلســــــــالمي اآلن مشـــــــ

فاإلحصاءات التي تنشر عن الزواج والطالق في الـبالد العربیـة واإلسـالمیة تـدل علـى 

أن نســــــبة المتــــــزوجین بــــــأكثر مــــــن واحــــــدة نســــــبة ضــــــئیلة جــــــدًا ال تكــــــاد تبلــــــغ الواحــــــد 

ولــذلك ال یجــوز إعطــاء األمــر أكثــر ممــا هــو علیــه وال یجــوز تضــخیمه  )٢٠١(بــاأللف)

  التي تعرض.بتلك الدرجة 

إذن فلسنا أمام ظاهرة مستشریة في المجتمـع بـل نحـن إزاء حـاالت محـددة جـدًا   

أباحهـــا، بـــل لـــیس  ونـــادرة وهـــذه الحـــاالت النـــادرة مـــن التعـــدد لـــم یفرضـــها اإلســـالم بـــل

اإلسالم هو أول مـن أبـاح تعـد الزوجـات وٕانمـا جـاء اإلسـالم لتقییـد وتنظـیم إباحـة تعـدد 

  موجودا قبل اإلسالم وهذا هو موضوع المطلب التالي.الزوجات الذي كان واقعا 

  

  المطلب الثاني

  تقیید وتنظیم التعدد في اإلسالم

مــن شــرعه،  أول یتحـدث بعــض النــاس عــن تعــدد الزوجـات وكــأن اإلســالم هــو  

وهــذا مجانــب للصــواب، فقــد كــان كثیــر مــن الملــل واألمــم قبــل اإلســالم یبیحــون التــزوج 

یبلــغ العشــرات وقــد یصــل إلــى المائــة وأكثــر دون إشــتراط بــالجم الغفیــر مــن النســاء قــد 

لــم یكــن أول مــن شــرع تعــدد الزوجــات بــل كــان  . (فاإلســالم)٢٠٢(لشــرط وال تقیــد بقیــد

موجـــودًا فـــي األمـــم القدیمـــة كلهـــا تقریبـــًا: عنـــد اإلثنیـــین، والصـــینیین والهنـــود والبـــابلیین، 

د محــدود، وقــد ســمحت واآلشــوریین والمصــریین، ولــم یكــن لــه عنــد أكثــر هــذه األمــم حــ

                                                           

٢٠٠
  ٤٢) محمد متولي الشعراوي، المرجع السابق، ص

٢٠١
  ٧٧) د. مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص

٢٠٢
  بتصرف. ١٢٠) القرضاوي، مركز المرأة في الحیاة اإلجتماعیة، المرجع السابق، ص
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وكـان عنـد أحـد أبـاطرة  إمـرأة شریعة "لیكي" الصـینیة بتعـدد الزوجـات إلـى مائـة وثالثـین

بـدون حـد، وأنبیـاء  الصین نحو ثالثـین ألـف إمـرأة! والدیانـة الیهودیـة كانـت تبـیح التعـدد

التــوراة جمیعــًا بــال اســتثناء كانــت لهــم زوجــات كثیــرة وقــد جــاء فــي التــوراة أن نبــي اهللا 

  .)٢٠٣(من اإلماء) من الحرائر وثالثمائة إمرأة لیمان كان له سبعمائةس

إذن فتعــدد الزوجــات لــیس مــن صــنع اإلســالم وٕانمــا هــو تشــریع قــدیم عرفتــه كــل   

الحضارات والشرائع وفي مقدمتها التـوراة، وأقـره اإلنجیـل إال فـي حالـة واحـدة هـي حالـة 

یكتـف بزوجـة واحـدة، والقـوانین األسـقف حیـث ال یسـتطیع الرهبنـة مـع تعـدد الزوجـات فل

ویـرى الباحـث أن القـوانین  )٢٠٤(الوضعیة هي التي حرمت التعدد فـي العـالم المسـیحي)

الوضعیة تمنع تعدد الزوجات ولكنها في الوقت نفسه تفسح المجال للرجـل قبـل الـزواج 

د، أن یختلط بمن یشاء وبالكیفیة التي یریدها والعدد الذي یریده من غیر تقیید أو تحدیـ

بمعنــى أن التعــدد عنــدهم ال یقــع باســم الزوجــات بــل یقــع باســم الصــدیقات والخلــیالت 

  وكذلك الحال بالنسبة للمرأة والفوضى األخالقیة في الغرب شاهدة على ذلك.

  وعندما جاء اإلسالم وضع للتعدد قیدًا وشرطًا:

لمین أما القید فجعل الحد األقصى للزوجات أربعـًا إذ ال  یجـوز ألحـد مـن المسـ  

أن یتزوج بأكثر من أربع زوجات وهذا محل اتفاق بین فقهاء المسلمین من أهل السـنة 

والجماعة وقد أسلم غیالن بن سلمة الثقفي وله عشـر نسـوة فـي الجاهلیـة فأسـلمن معـه 

. قال المـاوردي (أكثـر مـا یحـل للمـرء أربـع، )٢٠٥("أن یتخذ أربعًا منهم"  فأمره النبي 

، خـالف بعـض الـروافض هـذا )٢٠٦(یهن، وهو قـول سـائر الفقهـاء)له الزیادة عل ال یجوز

َمْثنــى  الــرأي فقــالوا یجــوز الــزواج بتســع زوجــات وفســروا الــواو فــي اآلیــة بأنهــا للجمــع 

ــاع فــإن المجمــوع یكــون تســعة ولكنــه قــول شــاذ ویكفــي فــي الــرد علیــه أن  َوُثــالَث َوُرَب

                                                           

٢٠٣
وفي البخاري انه علیه السالم كان له ستون امرأة ..أنظر  ٤٨) د. مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص

  )٧٠٣١صحیح البخاري، المرجع السابق، الحدیث رقم (

٢٠٤
  ٢٢٨) د. شوقي أبو خلیل، اإلسالم في قفص اإلتهام، المرجع السابق، ص

٢٠٥
  ٤٣٥، ص١٣سنة، المرجع السابق، ج) أنظر: موسوعة ال١١٢٨) رواه الترمذي برقم (

٢٠٦
، ١٩٩٤، دار الفكـر، بیـروت، بـدون طبعـة، الحـاوي الكبیـر) أبو الحسن علي بن محمد بن حبیـب المـاوردي، 

  ٩، ص٢ج
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ب إلــى ذلــك بــل قــال (... حــزم" الظــاهري الــذي یأخــذ بظــواهر النصــوص لــم یــذه "إبــن

أكثــر مـــن أربـــع نســـوة، أحـــد مـــن أهـــل  جوأیضــًا فلـــم یختلـــف فـــي أنـــه ال یحـــل ألحـــد زوا

  .)٢٠٧(اإلسالم وخالف في ذلك قوم من الروافض ال یصح لهم عقد اإلسالم)

وأما الشرط الذي اشترطه اإلسـالم إلباحـة التعـدد فهـو ثقـة المسـلم فـي نفسـه أن   

فــي المأكــل والمشــرب والنفقــة والمســكن والمبیــت ..  -أو زوجاتــه -یعــدل بــین زوجتیــه 

فمن لم یثـق فـي نفسـه بالقـدرة علـى هـذه الحقـوق بالعـدل والتسـویة حـرم علیـه أن یتـزوج 

ـــُتْم أال َتْعـــِدُلْوا َفَواِحـــَدًة  قـــال تعـــالى  )٢٠٨(بـــأكثر مـــن واحـــدة ـــِإْن ِخْف وقـــد ســـبق  )٢٠٩( َف

  ال الفقهاء فیه.الكالم عن هذا الشرط في المطلب السابق وذكر أقو 

هذا وقد أشار قانون األحوال الشخصـیة السـوداني إلـى قیـد العـدد وشـرط العـدل   

فــي تعـــدد الزوجــات، فأمـــا بالنســبة للقیـــد فقـــد جــاء فـــي الكتــاب األول، الفصـــل الثالـــث، 

): (التـزوج ١٩الفرع الثاني حول المحرمات على التأقیـت وفـي الفقـرة (ب) مـن المـادة (

، وبخصـوص العـدل فقـد جـاء فـي )٢١٠(ولو كانت إحداهن في عـدة)بما یزید على أربع 

 ): (العدل بینها وبین بقیة الزوجات إن كان للزوج أكثـر مـن٥١الفقرة (د) من المادة (

  .)٢١١(زوجة)

أمـــــا قـــــانون األحـــــوال الشخصـــــیة العراقـــــي فیجعـــــل رقابـــــة القضـــــاء علـــــى تعـــــدد   

أرملــة، هــذا مــا ورد فــي الفقــرات الزوجــات أمــرًا واجبــًا إال فــي حالــة كــون الزوجــة الثانیــة 

  ) من المادة الثالثة عن الزواج والخطبة:٤،٥،٦،٧(

): ال یجــوز الــزواج بــأكثر مــن واحــدة إال بــإذن القاضـــي ٤فقــد ورد فــي الفقــرة (  

  ویشترط إلعطاء اإلذن تحقق الشرطین التالیین:

  أن تكون للزوج كفایة مالیة إلعالة أكثر من زوجة واحدة.  - أ

                                                           

٢٠٧
  ٤٤١، ص٩، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، بدون طبعة، بدون تاریخ، جالمحلى) إبن حزم، 

٢٠٨
  ) بتصرف.١٢٢- ١٢١المرجع السابق، ص () القرضاوي، مركز المرأة في الحیاة اإلجتماعیة، 

٢٠٩
  ٣) النساء 

٢١٠
  ٣٢، ال مكان، بدون طبعة، بدون تاریخ، ص)١٩٩١قانون األحوال الشخصیة السوداني لسنة () 

٢١١
  ٣٨) المرجع نفسه، ص
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  .)٢١٢(صلحة مشروعةأن تكون هناك م  - ب

): إذا خیـــف عـــدم العـــدل بـــین الزوجـــات فـــال یجـــوز التعـــدد ٥وجـــاء فـــي الفقـــرة (

  .)٢١٣(ویترك تقدیر ذلك للقاضي

): كل مـن أجـرى عقـدًا بـالزواج بـأكثر مـن واحـدة خالفـًا لمـا ذكـر ٦وفي الفقرة (  

لـى ) یعاقب بالحبس مدة ال تزید عن سنة أو بالغرامـة بمـا ال یزیـد ع٤،٥في الفقرتین (

  .)٢١٤(مائة دینار أو بهما

) مــــن هــــذه المــــادة یجــــوز ٥) و (٤): إســــتثناًء مــــن أحكــــام الفقــــرتین (٧الفقــــرة (  

  .)٢١٥(الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة

  

                                                           

٢١٢
، مطبعـة عصـام، مع قـرارات مجلـس قیـادة الثـورة ١٩٥٩لسنة  ١٨٨قانون األحوال الشخصیة وتعدیالته رقم ) 

  ١٩، ص١٩٨٩، ٥بغداد، ط

٢١٣
  ١٩) المرجع نفسه، ص

٢١٤
  )٢٠-١٩) المرجع نفسه، ص (

٢١٥
  ٢٠) المرجع نفسه، ص
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  المطلب الثالث

  دوافع تعدد الزوجات

بمعنـــى أن اإلســـالم لـــم  -كمـــا تبـــین-إذا كـــان األصـــل فـــي التعـــدد هـــو اإلباحـــة   

فرضه وٕانما أباحه، وٕاذا كانت هذه اإلباحة لیسـت مفتوحـة علـى مصـراعیها وٕانمـا هـي ی

إباحة مقیدة ومشروطة بحیث ال یجوز التزوج بـأكثر مـن أربـع زوجـات والبـد مـن إلتـزام 

العدل بینهن، إذا كان األمر علـى هـذه الصـورة الضـیقة، فـإن هنـاك سـؤاًال ربمـا یتبـادر 

اإلسـالم تعـدد الزوجـات ولمـاذا لـم یمنعـه أصـًال بـدًال مـن إلى األذهان وهو: لماذا أبـاح 

  كل هذه القیود أو الشروط الصعبة ؟

والجــواب أنــه إذا كــان األفضــل فــي الــزواج أن یقتصــر المــرء علــى واحــدة إتقــاًء   

للمزالـــق وخشـــیة مـــن الوقـــوع فـــي المتاعـــب فـــي الـــدنیا والعقوبـــة فـــي اآلخـــرة فـــإن هنـــاك 

اعیة جعلت اإلسالم یبـیح للمسـلم أن یعـدد ویتـزوج بـأكثر إعتبارات إنسانیة فردیة وٕاجتم

من واحدة ألنه الـدین الـذي یوافـق الفطـرة السـلیمة ویعـالج الواقـع الماثـل بواقعیـة.. ومـن 

  هذه اإلعتبارات:

  أن یكون الرجل قوي الرغبة في النسل وقد رزق بزوجة ال تنجب. -١

  مرض الزوجة المزمن. -٢

  عدم الصبر أیام الحیض والنفاس. -٣

  .)٢١٦(ادة عدد النساء خاصة بعد الحروبزی -٤

ــــه ال بــــدیل عــــن تعــــدد الزوجــــات ســــوى الفوضــــى  ــــي مثــــل هــــذه الحــــاالت فإن ف

  األخالقیة والجنسیة وواقع الغرب الیوم خیر دلیل على ذلك.

كما أن هناك دوافع إنسانیة تجعل التعدد أولـى مـن اإلقتصـار علـى واحـدة ألنـه 

ه الـدكتور عبـد الكـریم زیـدان حیـث قـال (إن أخـرى وهـذا مـا أشـار إلیـ إمرأة یحفظ حقوق

التعدد مباح قطعًا بشروطه وٕان اإلقتصار على واحـدة قـد یكـون هـو األولـى إذا حصـل 

به اإلعفاف ولكن مع هذا قـد یكـون التعـدد هـو األولـى ولـو حصـل اإلعفـاف بالواحـدة، 

                                                           

٢١٦
  وما بعدها. ٥٧) أنظر: د. مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص



  ٨٣

وذلــك بســبب ظــروف وأســباب معینــة وبالنســبة لــبعض األشــخاص، فمــن ذلــك إذا كــان 

له قریبة منقطعة فاتها قطار الزواج فیرید إعفافهـا بضـمها  )٢١٧(درًا على التعدد ولكنقا

إلیه، أو أن تكون هناك یتیمة ال أهل لهـا وال معیـل ویریـد اإلحسـان إلیهـا بـأن یتزوجهـا 

لیضــــمها بإعتبارهــــا زوجــــة فیحقــــق لهــــا اإلعفــــاف والنفقــــة، أو أن یجــــد إمــــرأة إعتنقــــت 

ذلــك فیتزوجهــا المســلم فــي دیارهــا أو فــي دیــاره لیحفظهــا اإلســالم وقاطعهــا أهلهــا علــى 

مـــن الضـــیاع واإلفتتنـــان فـــي دینهـــا الـــذي إعتنقتـــه وهـــداها اهللا إلیـــه، أو أن تقـــع الحـــرب 

فتحصــد الرجــال فیكثــر عــدد النســاء فمــن األولــى والمســتحب أن یتــزوج القــادرون علــى 

ن فقـدوا أزواجهـم أو الزواج بأكثر من واحدة إلعفـاف أكبـر عـدد ممكـن مـن النسـاء الـذی

لم یتزوجوا بعد، وهكذا ..، فال یمكن القول بأن اإلقتصار على الواحـدة إذا حصـل بهـا 

اإلعفــاف هــو األولــى دائمــًا بــل یمكــن أن یقــال أن هــذه األولویــة هــي األصــل أو المبــدأ 

العـــام ولكـــن یمكـــن أن یكـــون التعـــدد هـــو األولـــى واألفضـــل لمـــا یحققـــه هـــذا التعـــدد مـــن 

  .)٢١٨(بة ومستحبة في الشرع كما مثلنا...)أغراض مرغو 

وحـــــول الموضـــــوع ذاتـــــه یقـــــول ســـــید قطـــــب فـــــي تفســـــیره (إذا استصـــــحبنا معنـــــا 

الخصائص األساسیة في النظام اإلسـالمي ونحـن ننظـر إلـى مسـألة تعـدد الزوجـات .. 

  فماذا نرى؟ 

 -تاریخیـــة وحاضـــرة -نـــرى أوًال أن هنـــاك حـــاالت واقعیـــة فـــي مجتمعـــات كثیـــرة 

ا زیادة عدد النسـاء الصـالحات للـزواج علـى عـدد الرجـال الصـالحین للـزواج.. تبدو فیه

والحد األعلى الـذي یعتـري بعـض المجتمعـات لـم یعـرف تاریخیـًا أنـه تجـاوز نسـبة أربـع 

  إلى واحد، وهو یدور دائمًا في حدودها.

فكیــف نعــالج هــذا الواقــع الــذي یقــع ویتكــرر وقوعــه، بنســب مختلفــة، هــذا الواقــع 

  یجدي فیه اإلنكار؟ الذي ال

نعالجه بهز الكتفین؟ أو نتركه یعالج نفسه بنفسه حسب الظروف والمصـادفات 

  . (وعندئذ نجد أنفسنا أمام إحتمال من ثالث إحتماالت:)٢١٩(؟)
                                                           

٢١٧
  ) كذا ورد في األصل ویرى الباحث أن الصحیح هو (وكان له قریبة) واهللا أعلم.

٢١٨
  ٢٨٧، ص ٦) د. عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ج

٢١٩
  ٥٧٩، ص١سید قطب، المرجع السابق، ج )



  ٨٤

مــن الصــالحات ثــم تبقــى واحــدة أو أكثــر  أن یتــزوج كــل رجــل صــالح للــزواج إمــرأة -١

  بدون زواج.

فقــط زواجــًا شــرعیًا نظیفــًا، ثــم یخــادن أو أن یتــزوج كــل رجــل صــالح للــزواج واحــدة  -٢

  یسافح واحدة أو أكثر من هؤالء اللواتي لیس لهن مقابل في المجتمع من الرجال.

أكثـــر مـــن واحـــدة، وأن  -كلهـــم أو بعضـــهم-أن یتـــزوج الرجـــال الصـــالحون للـــزواج  -٣

تعرف المرأة األخرى الرجل زوجة شـریفة فـي وضـح النـور ال خدینـة وال خلیلـة فـي 

  والظالم..الحرام 

واإلحتمـــال الثالـــث هـــو الـــذي یختـــاره اإلســـالم، یختـــاره رخصـــة مقیـــدة لمواجهـــة 

  .)٢٢٠(الواقع الذي ال ینفع معه هز الكتفین وال تنفع فیه الحذلقة واإلدعاء ...)

وقــال أیضــًا: ( ثــم نــرى ثانیــًا فــي المجتمعــات اإلنســانیة قــدیمًا وحــدیثًا وبــاألمس   

قعـــًا فـــي حیـــاة النـــاس ال ســـبیل إلـــى إنكـــاره كـــذلك أو والیـــوم والغـــد إلـــى آخـــر الزمـــان وا

تجاهلــه.. نــرى فتــرة اإلخصــاب فــي الرجــل تمتــد إلــى ســن الســبعین أو مــا فوقهــا، بینمــا 

هــي تقــف فــي المــرأة عنــد ســن الخمســین.. أو حوالیهــا، فهنــاك فــي المتوســط عشــرون 

مـن شـك سنة من سني اإلخصاب في حیاة الرجل ال مقابل لهـا فـي حیـاة  المـرأة، ومـا 

أن مــــن أهــــدف إخــــتالف الجنســــین ثــــم إلتقائهمــــا إمتــــداد الحیــــاة باإلخصــــاب واإلنســــال 

وعمران األرض بالتكـاثر واإلنتشـار فلـیس ممـا یتفـق مـع هـذه السـنة الفطریـة العامـة أن 

  نكف الحیاة عن اإلنتفاع بفترة اإلخصاب الزائدة في الرجال..

مــا نــراه أحیانــًا مــن رغبــة  -لفةالمرتبطــة بالحقیقــة الســا-ومــن الحــاالت الواقعیــة   

الــــزوج فــــي أداء الوظیفــــة الفطریــــة مــــع رغبــــة الزوجــــة عنهــــا لعــــائق مــــن الســــن أو مــــن 

المـــرض مـــع رغبـــة الـــزوجین كلیهمـــا فـــي إســـتدامة العشـــرة الزوجیـــة وكراهـــة اإلنفصـــال 

  فكیف نواجه مثل هذه الحاالت ؟

  تأمام إحتمال من ثالث إحتماال -مرة أخرى-وعندئذ نجد أنفسنا   

  أن نكبت الرجل ونصده عند مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشریع وقوة السلطان. -١

  أن نطلق هذا الرجل یخادن ویسافح من یشاء من النساء! -٢

                                                           

٢٢٠
  ) بتصرف.٥٨٠-٥٧٩، ص (١) سید قطب، المرجع السابق، ج



  ٨٥

  ونتوّقى طالق الزوجة األولى. -أن نبیح لهذا الرجل التعدد وفق ضرورات الحال -٣

بــي مــنهج واإلحتمــال الثالــث هــو وحــده الــذي یلبــي ضــرورات الفطــرة الواقعیــة ویل

اإلســالم الخلقــي ویحــتفظ للزوجــة األولــى برعایــة الزوجیــة. وشــيء كهــذا یقــع فــي حالــة 

عقــم الزوجــة مــع رغبــة الــزوج الفطریــة فــي النســل حیــث یكــون أمامــه طریقــان ال ثالــث 

  لهما:

  أن یطلقها لیستبدل بها زوجة أخرى.  -١

  أو أن یتزوج بأخرى ویبقى على عشرته مع الزوجة األولى.  -٢

مــا ذهبنــا نتأمــل الحیــاة الواقعیــة بمالبســاتها العملیــة التــي ال تصــغي وهكــذا حیث

للحذلقــة وال تســتجیب للهــذر وال تســتروح للهــزل الســخیف والتمیــع المنحــل فــي مواضــع 

الجــد الصــارم وجــدنا مظــاهر الحكمــة العلویــة فــي ســند هــذه الرخصــة مقیــدة بــذلك القیــد 

 ِــا َطــاَب َلُكــْم ِمــَن النَِّســاء ــاْنِكُحْوا َم ــُتْم أال َتْعــِدُلْوا َفَواِحــَدًة  َف ــِإْن ِخْف ــاَع َف ــى َوثُــالَث َوُرَب َمْثَن

)٢٢٢())٢٢١(.  

ومــن خــالل النصــوص الســابقة تتبــین الحاجــة إلــى مبــدأ تعــدد الزوجــات وحكمــة 

تشــریعه فــي اإلســالم... وهــذا یكشــف حكمــة إبقــاء اإلســالم علــى مبــدأ تعــدد الزوجــات 

  وهذبه ونظمه.. وعدم إلغائه بالكامل بعد أن حدده وقیده

ـــأمر  ـــم ی ـــم ینشـــئ التعـــدد وٕانمـــا حـــدده، ول ویتجلـــى مـــن كـــل ذلـــك (أن اإلســـالم ل

بالتعــــدد إنمــــا رخــــص فیــــه وقیــــده وأنــــه رخــــص فیــــه لمواجهــــة واقعیــــات الحیــــاة البشــــریة 

. هذه الضرورات والواقعیات المتكـررة والتـي ال یمكـن )٢٢٣(وضرورات الفطرة اإلنسانیة)

  تجاهلها أو إهمالها.

م توضیحه فإن سؤاًال یبقى مطروحـًا وتبقـى نقطـة تحتـاج إلـى توضـیح ومع ما ت

وهي أن هناك من یقول أن الدوافع المذكورة والتي تؤدي بالزوج إلى الزواج مـن أخـرى 

قد تكون معكوسة بمعنى قد تكون هناك حاالت تكون هـذه الـدوافع واإلعتبـارات متـوفرة 

ویكون سبب العقم مـن زوجهـا مـثًال أو للمرأة ولیس للرجل كأن ترغب المرأة في النسل 
                                                           

٢٢١
  ٣) النساء 

٢٢٢
  ) بتصرف.٥٨١-٥٨٠، ص (١) سید قطب، المرجع السابق، ج

٢٢٣
  ٥٨٢، ص١) المرجع نفسه، ج



  ٨٦

كــأن یكــون الــزوج مریضــًا مرضــًا مزمنــًا أو كــأن یــزداد عــدد الرجــال علــى النســاء و... 

ففي هذه الحالة هل یقبل اإلسالم تعدد األزواج كما قبـل تعـدد الزوجـات؟ هـذا مـا سـیتم 

  توضیحه في المطلب التالي.

  

  

  

  المطلب الرابع

  تعدد األزواج

  

الم قــد أبــاح تعــدد الزوجــات إلعتبــارات وحكــم ودوافــع أشــرنا إلــى إذا كــان اإلســ  

بعــض منهــا فیمــا ســبق وهــي كلهــا أســباب ودوافــع واقعیــة وفطریــة متكــررة فــي الحیــاة.. 

فماذا یكون إذا تهیأت نفس الظروف والمالبسات للمرأة ؟ ولماذا لـم یـبح اإلسـالم تعـدد 

  األزواج كما أباح تعدد الزوجات ؟

تشریع وٕاباحة تعدد الزوجات وبقى لنا معرفة حكمة منـع تعـدد سبق بیان حكمة   

األزواج .. وهــل المطالبــة بتعــدد األزواج تحقــق المســاواة للمــرأة بالرجــل؟ وهــل العدالــة 

  تقتضي ذلك؟

  وللجواب عن ذلك ال بد من توضیح بعض النقاط:

متعـة هناك قاعدة منطقیة عامة أرسى اإلسالم دعائمها وعمل بموجبهـا وهـي أن ال -١

تكـــون فـــي خدمـــة المصـــلحة ولـــیس العكـــس بمعنـــى أنـــه لـــو أدت المتعـــة إلـــى تفویـــت 

مصلحة فال إعتبار لها وال تمارس تلـك المتعـة وتمنـع (لـیس فینـا مـن ال یعلـم أن اهللا 

عـز وجـل أقــام مـن المتعــة اإلنسـانیة خادمـًا لمصــلحة اإلنسـان ولــیس العكـس، فمتعــة 

ــاة الزوجیــة خــادم لبنــاء األســرة ومت عــة الطعــام والشــراب خــادم إلســتمرار العافیــة الحی

والصـــحة ومتعـــة الرقـــاد خـــادم لضـــرورة إســـتعادة اإلنســـان نشـــاطه.. ولـــوال اللـــذة التـــي 

وضعها اهللا في هذه الممارسات، لتحولت إلى وظـائف ثقیلـة ومرهقـة ولتبـرم اإلنسـان 



  ٨٧

وبـــین  منهـــا وضـــاق ذرعـــًا بأعبائهـــا، ولفـــّر أخیـــرًا منهـــا.. وعندئـــذ تتقطـــع الســـبل بینـــه

  .)٢٢٤(مصالحه فتنمحق األسرة وتغیض الصحة والعافیة وتذوب األعصاب رهقًا...)

إن تعدد الزوجـات یسـري فـي إطـار هـذه القاعـدة لـذلك فـإن (مـا قـد یحتـاج إلیـه    

ال یخـــدش شـــیئًا مـــن  -بالشـــروط والضـــوابط المـــذكورة -الرجـــل مـــن تعـــدد الزوجـــات 

نســب، أمــا مــا قــد تحتــاج إلیــه مصــلحة األســرة وال یــدخل أي اضــطراب فــي عمــود ال

أن یعصف باألسـرة ویمحـق عمـود  -لو نفذ-المرأة من تعدد األزواج فإن الشأن فیه 

النسب وأن یترك ألوانًا من األمراض والعقد النفسیة تجتـاح الناشـئة وتفسـد عالقـة مـا 

ومعــروف أن الطفــل الــذي ینشــأ دون أن یعــرف والــده یعــیش  )٢٢٥(بیــنهم أیمــا إفســاد)

ئیبـــــًا وذو عقـــــد نفســـــیة. ویمكـــــن هنـــــا للمـــــرء أن یتخیـــــل كیـــــف ســـــیكون مضـــــطربًا ك

الذي سیكون أفراده كلهم أو جلهم من هـذا القبیـل  -إذا أبیح تعدد األزواج -المجتمع

  ویمكن أیضًا توقع األضرار الناجمة عن ذلك.

إن المســاواة فــي الحقــوق ال تعنــي المســاواة بــین الرجــل والمــرأة فــي كــل مــا یعطــاه  -٢

فـــي كـــل مـــا تعطـــاه المـــرأة وٕانمـــا المســـاواة أن یعطـــى كـــل منهمـــا مـــا یســـتحق الرجـــل و 

إعطـــاءه ولـــذلك فـــإن (المـــرأة ال یفیـــدها أن تعطـــى حـــق تعـــدد األزواج بـــل یحـــط مـــن 

قــدرها وكرامتهــا ویضــیع علیهــا نســب ولــدها ألنهــا مســتودع تكــوین النســل وتكوینــه ال 

لـد وضـاعت مسـؤولیة یجوز أن یكون من میاه عـدد مـن الرجـال وٕاال ضـاع نسـب الو 

تربیته وتفككت األسرة وانحلت روابط األبوة مع األوالد ولیس هذا بجائز في اإلسـالم 

  .)٢٢٦(كما أنه لیس في مصلحة المرأة وال الولد وال المجتمع)

ثم أنه مـن الناحیـة العملیـة والواقعیـة یتعـذر ذلـك فاإلسـالم أبـاح التعـدد للـزوج وأمـره  -٣

مكــن ولكــن كیــف تســتطیع المــرأة أن تعــدل بــین أزواجهــا بالعــدل بــین زوجاتــه وهــذا م

فكیــف تقســم المــرأة بــین أزواجهــا ؟ (ولــو أراد أزواجهــا األربعــة أن ینجبــوا، مــن الــذي 

ینجــب األول؟ یعنــي عملیــة صــعبة جــدًا وٕاذا حملــت المــرأة كیــف تعــرف أنهــا حملــت 

مــــن زیــــد أو مــــن عمــــرو أو مــــن بكــــر .. اآلن یقولــــون ممكــــن نعــــرف هــــذا بواســــطة 
                                                           

٢٢٤
  ١٣٣) البوطي، المرجع السابق، ص

٢٢٥
  ١٣٣) البوطي، المرجع السابق، ص

٢٢٦
  ٢٩٢، ص٦المرجع السباق، ج ) د. عبد الكریم زیدان،



  ٨٨

المخــابیر، إنمــا حتــى لــو فرضــنا أننــا علمنــا .. كیــف نســتطیع أن تقــول لــألزواج أنــت 

  .)٢٢٧(األول والثاني بعد سنتین والثالث بعد ثماني سنوات..)

مع كل ذلك (فإن الشریعة تعالج ضرورة الزوجة فـي هـذه الحالـة بطریقـة أخـرى ال  -٤

بیعـي فـي متعتهـا تعود بأي ضرر على المجتمع عندما تكون محرومة مـن حقهـا الط

أن تطلـب الفـراق مـن زوجهـا الـذي لـم تنـل منـه حقهـا الطبیعـي الـذي شـرع  -الجنسیة

الـــزواج ســـبیًال إلیـــه لتتـــزوج مـــن رجـــل غیـــره وســـتجد مـــن القضـــاء الشـــرعي كـــل تأییـــد 

وعــــون. وبــــذلك ترعــــى حقهــــا المشــــروع فــــي المتعــــة دون أن تهــــدر بــــذلك مصـــــلحة 

  .)٢٢٨(ضروریة من مصالح المجتمع)

ســالم الــذي أبــاح تعــدد الزوجــات لــم یفــرض علــى المــرأة أن تقبــل بــذلك إذن فاإل

فیحق لها أن تشترط في العقد بأن ال یتزوج علیها زوجها وٕان فاتهـا ذلـك وتـزوج علیهـا 

زوجهــا یمكنهــا طلــب الفــراق إذا رأت أنهــا ال تســتطیع اإلســتمرار فــي العــیش معــه .. ثــم 

إذا لـــم تحصـــر المـــرأة فـــي الزوجـــة -إن حقـــوق المـــرأة تتجلـــى فـــي مبـــدأ تعـــدد الزوجـــات 

فقـــد تتضـــرر المـــرأة أو الزوجـــة قلـــیًال عنـــدما یتـــزوج علیهـــا زوجهـــا ولكـــن  -األولــى فقـــط

أخــرى (لمــاذا نحــافظ علــى حقــوق المــرأة األولــى وال نحــافظ  إمــرأة التعــدد یحفــظ حقــوق

حقــق علــى حقــوق المــرأة الثانیــة؟ لمــاذا قبلــت المــرأة الثانیــة أن تتــزوج؟ البــد أن الــزواج ی

لهــا حاجــة ویشــبع لهــا رغبــة.. خصوصــًا أن كثیــرًا مــن النســاء یكــن فائضــًا عــن حاجــة 

 )٢٢٩(أكثـر مـن عـدد الرجـال) إمـرأة ) مالیـین٨,٨الرجـال.. قـالوا أن فـي أمریكـا حـوالي (

ألــیس مــن حــق هــؤالء النســاء أیضــًا أن یتــزوجن ویســتمتعن بحقــوقهن فــي الحیــاة؟ وألن 

  خیر من أن تعیش بال زوج.تنال المرأة نصف زوج أو ثلث زوج 

                                                           

٢٢٧
) نص كالم الدكتور یوسف القرضاوي في برنامج الشریعة والحیاة بعنوان، تعدد الزوجات مشكلة أم حل، 

  www.aljazeera.net) والنص موجود في موقع الجزیرة على اإلنترنت:٣٠/١٢/٢٠٠١الذي بث بتاریخ (

٢٢٨
  ١٣٤) البوطي، المرجع السابق، ص

٢٢٩
  الشریعة والحیاة، المرجع السابق.) القرضاوي، برنامج 



  ٨٩

  المبحث الثاني

  الطـــالق

  

إن مســألة الطــالق مثــل مســألة تعــدد الزوجــات هــي مــن المســائل التــي صــورها   

الغزو الثقافي وكأنها فرض أو واجب أو سنة فتحدثوا عن الطالق باعتباره مشـكلة مـن 

لرجـل یتصـرف مشكالت األسرة والمجتمع وانتقدوا اإلسالم الذي أبـاح ذلـك وجعلـه بیـد ا

.. هـذه )٢٣٠(فیه حسب هواه مما یدل على عدم المساواة بین الرجل والمرأة في اإلسـالم

هـــي الصـــورة التـــي تعـــرض أمـــا الحقیقـــة فهـــي علـــى خـــالف ذلـــك ولكـــي تتجلـــى حقیقـــة 

الموضــــوع البــــد مــــن إلقــــاء الضــــوء علــــى بعــــض األمــــور ... وهــــذا یتبــــین مــــن خــــالل 

  المطالب التالیة:

  

  المطلب األول

  في الطالق هو الحظر األصل 

  

كما أشرنا أن األصل في تعدد الزوجات هو اإلباحة ولیس الوجـوب أو النـدب، 

فإن الباحث یرجح في موضوع الطـالق القـول الـذي یـرى بـأن األصـل فـي الطـالق هـو 

الحظر، وال یباح إال ألسباب.. هذا ومع العلم بـأن الطـالق یأخـذ األحكـام الخمسـة مـن 

                                                           

٢٣٠
، المركـز الثقـافي دوائر الخوف قراءة فـي خطـاب المـرأة) لإلطالع على هذا الرأي راجع: نصر حامد أبو زید، 

، مــــا وراء الحجــــاب). وكــــذلك: فاطمــــة المرنیســــي، ٢٢٤-٢٢١، ص (١٩٩٩، ١العربــــي، الــــدار البیضــــاء، ط

، المرجــع الســابق، الجــنس كهندســة إجتماعیــةالمرنیســي،  ) . وأیضــا: فاطمــة١٤١-١٣٨المرجــع الســابق، ص (

ـــة) . وكـــذلك: د. نـــوال الســـعداوي، ٣٦-٣٥ص ( -١٤٨، المرجـــع الســـابق، ص (الوجـــه العـــاري للمـــرأة العربی

١٥٠.(  



  ٩٠

إال أن األصل فیـه  )٢٣١(حة والكراهة والحرمة وذلك حسب الحالةالوجوب والندب واإلبا

  هو الحظر.. والفقهاء إنقسموا إلى فریقین في هذا األمر:

ذهب فریق منهم إلى أن األصل في الطالق هو اإلباحة ومن هؤالء اإلمـام  .١

القرطبــي واإلمــام السرخســي وغیرهمــا... فقــد قــال "اإلمــام القرطبــي" فــي تفســیره 

اب والســنة وٕاجمــاع األمــة علــى أن الطــالق مبــاح غیــر محظــور، (.. فــدل الكتــ

وقـال اإلمـام السرخسـي (..  )٢٣٢(قال إبن المنذر: ولیس فـي المنـع خبـر یثبـت)

 )٢٣٣(وٕایقــاع الطــالق مبــاح وٕان كــان مبغضــًا فــي األصــل عنــد عامــة العلمــاء)

وقولـه تعـالى  )٢٣٤(ال ُجَناَح َعلَـْیُكْم إْن َطلَّْقـُتْم النَِّسـاء وقال (وأما قوله تعالى 

  ََّفَطلِّقُــْوُهنَّ ِلِعــدَِّتِهن)أي إباحــة  )٢٣٦(وذلــك كلــه یقتضــي إباحــة الطــالق) )٢٣٥

  إیقاع الطالق.. واألدلة التي یستدل بها أصحاب هذا الرأي هي:

   قوله تعالى ال ُجَناَح َعَلْیُكْم إْن َطلَّْقُتْم النَِّساء   وقوله تعـالى  ََّفَطلِّقُـْوُهن

  .ِتِهنَّ ِلِعدَّ 

   تطلیق النبي  لحفصة رضـي اهللا عنهـا حتـى نـزل علیـه الـوحي یـأمره أن

  .)٢٣٧(یراجعها فإنها صوامة قوامة ولم یكن هناك كبر سن وال ریبة

   ـــق "أم ـــه طل ـــیهم فـــإن عمـــر رضـــي اهللا عن عمـــل الصـــحابة رضـــوان اهللا عل

عاصـــم" رضـــي اهللا عنهـــا وعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف طلـــق زوجتـــه "تماضـــر" 

بن شعبة طلق زوجاته األربع وأن الحسن بن علي رضـي اهللا عنـه  والمغیرة

  .)٢٣٨(كان یستكثر النكاح والطالق

                                                           

٢٣١
  وما بعدها. ٣٤٩، ص٧) أنظر في تفصیل ذلك: د. عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ج

٢٣٢
  ١٢٦، ص٣) القرطبي، المرجع السابق، ج

٢٣٣
  ٢، ص٦هـ، ج١٤٠٦، دار المعرفة، بیروت، بدون طبعة، المبسوط) شمس الدین السرخسي، 

٢٣٤
  ٢٣٦) البقرة 

٢٣٥
  ١) الطالق 

٢٣٦
  ٣) السرخسي، المرجع السابق، ص

٢٣٧
  ٤٦٥، ص٣وكذلك: إبن همام، المرجع السابق، ج ٣) المرجع نفسه، ص

٢٣٨
  ٣٥٢، ص٧جع السابق، جوأیضا: د. عبد الكریم زیدان، المر  ٣) السرخسي، المرجع السابق، ص



  ٩١

   بطریـــق اإلســـقاط فیكـــون مباحـــًا  -ملـــك النكـــاح –إن الطـــالق إزالـــة الملـــك

  .)٢٣٩(باألصل كاإلعتاق

وذهـــب الفریـــق اآلخـــر إلـــى أن األصـــل فـــي الطـــالق هـــو الحظـــر وهـــذا رأي  .٢

  جمهور الفقهاء ومن أقوالهم:

 ٢٤٠(ما ذكره "إبن همام" في "شرح فتح القدیر" فـي فقـه الحنفیـة (واألصـح حظـره( 

وقــال أیضــًا (ولنــا أن األصــل فــي الطــالق هــو الحظــر لمــا فیــه  )٢٤١(إال لحاجــة)

  .)٢٤٢(من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدینیة والدنیویة..)

  صــنائع (.. إن فــي كتابــه بــدائع ال –مــن علمــاء الحنفیــة أیضــًا  –قــال الكاســاني

النكــاح عقـــد مســـنون بـــل هـــو واجـــب لمــا ذكـــر فـــي كتـــاب النكـــاح فكـــان الطـــالق 

قطعــًا للســنة وتفویتــًا للواجــب فكــان األصــل هــو الحظــر والكراهــة إال أنــه رخــص 

. وقــال (إن النكــاح عقــد مصــلحة لكونــه وســیلة إلــى )٢٤٣(للتأدیــب أو التخلــیص)

  .)٢٤٤(المصلحة مفسدة)مصالح الدین والدنیا والطالق إبطال له، وٕابطال 

 وقــال )٢٤٥(تیمیــة (إن الطــالق مكــروه فــي األصــل) بــن وقــال شــیخ اإلســالم إ .

  .)٢٤٦( أیضًا (األصل في الطالق الحظر وٕانما أبیح منه قدر الحاجة)

  وجـاء فــي زاد المسـتنقع فــي الفقــه الحنبلـي (كتــاب الطــالق: ویبـاح للحاجــة ویكــره

.ویفهـم مـن الكراهـة )٢٤٧(بدعـة)لعدمها ویستحب للضرر ویجب لإلیالء ویحـرم لل

  عند عدم الحاجة أن األصل عندهم فیه هو الحظر.

                                                           

٢٣٩
  ٣) المرجع نفسه، ص

٢٤٠
  ) أي الطالق.

٢٤١
  ٤٦٥، ص٤) إبن همام، المرجع السابق، ج

٢٤٢
  ٤٧١، ص٤) المرجع نفسه، ج

٢٤٣
، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، بـدائع الصـنائع فـي ترتیـب الشـرائع) عالء الدین أبو بكر بن مسـعود الكاسـاني، 

  ٩٥، ص٣بدون طبعة، بدون تاریخ، ج

٢٤٤
  ٩٥، ص٣فسه، ج) المرجع ن

٢٤٥
  ٣٢١، ص٣٢) إبن تیمیة، المرجع السابق، ج

٢٤٦
  ٨١، ص٣٣) المرجع نفسه، ج



  ٩٢

  هذا واستدل هذا الفریق ببعض األدلة منها:

أن النكاح عقد مصلحة لكونه وسیلة إلى مصالح الدین والدنیا والطـالق إبطـال لـه  -١

  .)٢٤٨(وٕابطال المصلحة مفسدة

اجــــة كمــــا ثبــــت فــــي أن األصــــل فــــي الطــــالق الحظــــر وٕانمــــا أبــــیح منــــه قــــدر الح  -٢

إن إبلیس یضع عرشـه علـى المـاء ثـم یبعـث "  الصحیح عن جابر عن النبي 

سرایاه فأدناهم منه منزله أعظمهم فتنة، یجيء أحدهم فیقول: فعلت كـذا وكـذا، 

فیقول ما صنعت شیئا، قال: ثم یجيء أحدهم فیقول ما تركتـه حتـى فرقـت بینـه 

وقــد قــال  )٢٤٩("ت، قــال: قــال فیلتزمــهوبــین إمرأتــه، قــال: فیدنیــه منــه ویقــول: أنــ

ــْیَن الَمــْرِء َوَزْوِجــهِ تعــالى فــي ذم الســحر ــِه َب ــْوَن ِب ُق .. )٢٥٠(َوَیَتَعلَُّمــوَن ِمْنُهَمــا َمــا ُیَفرِّ

سألت زوجها الطالق مـن غیـر  إمرأة أیماأنه قال " وفي السنن أیضًا عند النبي

  .)٢٥٢)(٢٥١("ما بأس فحرام علیها رائحة الجنة

احـــث یـــرجح القـــول الثـــاني ألنـــه الـــرأي الـــذي یتمشـــى مـــع مقاصـــد وبعـــد فـــإن الب

  الشریعة التي جاءت لتحقیق المصالح الدینیة والدنیویة..

هذا قد ذهب إلى ترجیح هذا الرأي الدكتور عبـد الكـریم زیـدان وأطنـب فـي سـرد   

األدلة المرجحة للقول بـأن األصـل فـي الطـالق هـو الحظـر وأجـاب عـن أدلـة أصـحاب 

  .)٢٥٣(ل بما فیه الكفایةالرأي األو 

  
                                                                                                                                                                      

٢٤٧
، مكتبة النهضة الحدیثة، مكة المكرمة، بدون طبعة، بـدون زاد المستنقع) موسى بن أحمد بن سالم أبو النجا، 

  ١٨١تاریخ، ص

٢٤٨
  ٩٥، ص٣) الكاساني، المرجع السابق، ج

٢٤٩
  ٢١٦٧، ص٤النیسابوري، المرجع السابق، ج) أنظر: ٢٨١٣) رواه مسلم برقم (

٢٥٠
  ١٠٢) البقرة 

٢٥١
ورواه الترمـــــذي بـــــرقم  ٢٦٨، ص٢) أنظـــــر: أبـــــو داوود، المرجـــــع الســـــابق، ج٢٢٢٦) رواه أبـــــو داوود بـــــرقم (

، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون سنن الترمذي) أنظر: أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي، ١١٨٧(

  ٤٩٠ص ،٢طبعة، بدون تاریخ، ج

٢٥٢
  ٨١، ص٣٣) إبن تیمیة، المرجع السابق، ج

٢٥٣
  ، والصفحات التي تلیها.٣٥٤، ص٧) أنظر تفصیل ذلك: د. عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ج



  ٩٣

  المطلب الثاني 

  الطالق الذي ال یقع 

إضــافة إلــى مــا ســبق توضــیحه فــي المطلــب األول مــن أن األصــل فــي الطــالق   

هــو الحظـــر، فــإن اإلســـالم شـــدد فــي موضـــوع الطــالق أكثـــر كـــي ال تــتحكم فیـــه أهـــواء 

ط وضـعتها األزواج لذلك فهناك أنواع من الطالق ال تقـع، أو بعبـارة أخـرى هنـاك شـرو 

الشــریعة والبــد مــن توافرهــا فــي الــزوج المطلِّــق لكــي یقــع طالقــه صــحیحًا وعنــد إفتقادهــا  

ال یقـــــع الطـــــالق ومـــــن هـــــذه الشـــــروط (أن یكـــــون بالغـــــًا عـــــاقًال مختـــــارًا قاصـــــدًا إیقـــــاع 

–.. ویتبین من خالل هذه الشـروط أنـه ال یقـع طـالق الصـبي والمجنـون )٢٥٤(الطالق)

ره وغیــــر القاصـــــد، وهـــــذا مــــا یحتـــــاج إلــــى شـــــيء مـــــن والمكـــــ -ومــــن یلحـــــق بــــالمجنون

  التوضیح..

  أوًال: طالق الصبي:

إتفقـــت الحنفیـــة والشـــافعیة والمالكیـــة علـــى أن طـــالق الصـــبي ال یقـــع وخـــالفتهم   

(ال یقــع طــالق الصــبي وٕان كــان  -مــن فقهــاء الحنفیــة –الحنابلــة، فقــد ذكــر الكاســاني 

اح مـن أن یكـون مصـلحة وٕانمـا یعـرف عاقًال ألن الطالق لم یشرع إال عنـد خـروج النكـ

  )٢٥٥(ذلك بالتأمل والصبي الشتغاله باللهو واللعب ال یتأمل فال یعرف)

طــــالق الصــــبي  -أي ال یصــــح–ویقـــول "اإلمــــام الشــــافعي" فــــي األم (ال یجـــوز   

. وجــاء فــي المدونــة الكبــرى لإلمــام مالــك ( )٢٥٦(حتــى یســتكمل خمــس عشــرة أو یحــتلم)

وفیهــا أیضــا (.. وأخبرنــي  )٢٥٧(ق الصــبي حتــى یحــتلم).. قــال لــي مالــك ال یجــوز طــال

شــهاب أنـه قــال: ال نــرى طـالق الصــبي یجــوز  إبـن وهــب عـن یــونس بــن زیـد عــن إبــن

وفي المبسوط للسرخسي (وال یكون طالق الصـبي طالقـًا حتـى یبلـغ،  )٢٥٨(حتى یحتلم)

                                                           

٢٥٤
  ٣٦٠، ص٧) د. عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ج

٢٥٥
  ١٠٠، ص٣) الكاساني، المرجع السابق، ج

٢٥٦
  ٢٢٠، ص٥) الشافعي، المرجع السابق، ج

٢٥٧
  ٢٥، ص٦، دار صادر، بیروت، بدون طبعة، بدون تاریخ، جالمدونة  الكبرىلك بن أنس، ) ما

٢٥٨
  ٣٠، ص٦) المرجع نفسه، ج



  ٩٤

لقــول علــي وابــن مســعود وابــن عمــر رضــوان اهللا تعــالى علــیهم: "كــل طــالق جــائز إال 

. ویقــول "إبــن رشــد" (وأمــا طــالق الصــبي فــإن المشــهور )٢٥٩(الق الصــبي والمعتــوه")طــ

عن مالك أنه ال یلزمه حتى یبلغ وقال في "مختصر ما لیس في المختصر" أنـه یلزمـه 

  .)٢٦٠(إذا ناهز اإلحتالم)

أما الحنابلة فیرون وقوع طـالق الصـبي، فقـد جـاء فـي "كشـاف القنـاع" (ویصـح   

ولــو كــان الممیــز دون  -أي الطــالق–تــار ولــو ممیــزًا یعقلــه الطــالق مــن زوج عاقــل مخ

كل طالق جائز وقولـه " )٢٦٢(")٢٦١(إنما الطالق لمن أخذ بالساق" عشر لعموم قوله 

ــه ــوب علــى عقل ــوه المغل وألنــه طــالق مــن عاقــل صــادف محــل  )٢٦٣("إال طــالق المعت

زوجتـــه الطـــالق فوقـــع كطـــالق البـــالغ، ومعنـــى كـــون الممیـــز یعقـــل أن یعلـــم الممیـــز أن 

وفـــي حاشـــیة إبـــن عابـــدین (... وقولـــه "جـــوزه  )٢٦٤(تبـــین منـــه وتحـــرم علیـــه إذا طلقهـــا)

اإلمام أحمد" أي إذا كان یعقل بأن یعلم أن زوجتـه تبـین منـه كمـا هـو مقـرر فـي متـون 

  .)٢٦٥( مذهبه)

ویــــرى الباحــــث أن قــــول الجمهــــور هــــو الــــراجح واألكثــــر إنســــجامًا وتمشــــیًا مــــع   

م وقـوع طـالق الصـبي وٕان كـان عـاقًال (معلـوم مـن كلیـات مقاصد الشریعة فـاألولى عـد

الشــــریعة أن التصــــرفات ال تنفــــذ إال ممــــن لــــه أهلیــــة التصــــرف وأدناهــــا العقــــل والبلــــوغ 

خصوصـــًا مـــا هـــو دائـــر بـــین الضـــرر والنفـــع خصوصـــًا مـــا ال یحـــل إال النتفـــاء ضـــده 

                                                           

٢٥٩
  ٥٣، ص٦) السرخسي، المرجع السابق، ج

٢٦٠
، دار الفكـر، بیـروت، بـدون طبعـة، بـدون تـاریخ، بدایـة المجتهـد) أبو الولید حمد بن أحمد إبـن رشـد القرطبـي، 

  ٦١، ص٢ج

٢٦١
وقـال إن سـیدي  طالق ال یقع إال من الزوج حیث أن الحدیث ورد في غالم جاء إلى الرسـول) بمعنى أن ال

  أن الطالق ال یقع إال من الزوج نفسه. قد زوجني جاریته واآلن یرید أن یفرق بیننا فأخبر الرسول 

٢٦٢
، دار إبـن ماجـةسـنن ) أنظر: أبو عبد اهللا محمد بـن یزیـد إبـن ماجـة القزوینـي، ٢٠٨١) رواه إبن ماجة برقم (

  ٦٧٢، ١الفكر، بیروت، بدون طبعة، بدون تاریخ، ج

٢٦٣
  ٤٩٦، ص٣) أنظر: الترمذي، المرجع السابق، ج١١٩١) رواه الترمذي برقم (

٢٦٤
، ٥هـــ، ج١٤٠٢، دار الفكــر، بیــروت، بــدون طبعــة، كشــاف القنــاع) منصــور بــن یــونس بــن إدریــس البهــوتي، 

  ٢٣٣ص

٢٦٥
  ٢٤٣، ص٣) محمد أمین، المرجع السابق، ج



  ٩٥

األمــر ولــم كــالطالق فإنــه یســتدعي تمــام العقــل لــیحكم بــه التمییــز فــي ذلــك  )٢٦٦(القــائم

یكــف عقــل الصــبي العاقــل ألنــه لــم یبلــغ اإلعتــدال بخــالف مــا هــو حســن لذاتــه.. ولــو 

ــــرض لــــبعض الصــــبیان المــــراهقین عقــــل جیــــد ال یعتبــــر ألن المــــدار صــــار البلــــوغ؛  ف

النضباطه، فتعلق به الحكـم، وكـون الـبعض لـه ذلـك ال یبنـى الفقـه بإعتبـاره؛ ألنـه إنمـا 

  .)٢٦٧(یتعلق بالمظان الكلیة)

ا مـــا ذهـــب إلیـــه قـــانون األحـــوال الشخصـــیة الســـوداني فقـــد جـــاء فـــي البنـــد وهـــذ  

. فـــي )٢٦٨() الفقـــرة (أ) مـــا نصـــه (یشـــترط فـــي المطلِّـــق العقـــل والبلـــوغ واإلختیـــار)١٣٤(

حــین لــم یصــرح قــانون األحــوال الشخصــیة العراقــي بهــذا الشــرط فــي الطــالق ولكنــه فــي 

ل إنـــه حـــدد ســـن الثامنـــة عشـــر النكـــاح إشـــترط البلـــوغ فهـــو یمنـــع زواج مـــن لـــم یبلـــغ، بـــ

): (یشـترط تمـام أهلیـة الـزواج ١كشرط ألهلیـة الـزواج فجـاء فـي المـادة السـابعة الفقـرة (

): (للقاضـي أن ٢كمـا جـاء فـي المـادة الثامنـة الفقـرة( )٢٦٩(البلوغ وٕاكمال الثامنـة عشـرة)

یأذن بزواج من بلغ الخامسة عشر من العمر إذا وجد ضـرورة قصـوى تـدعو إلـى ذلـك 

.. فإذا كـان هـذا فـي )٢٧٠(شترط إلعطاء اإلذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة)وی

  الزواج فإن إشتراطه في الطالق أولى.

  ثانیًا: طالق المجنون ومن في حكمه:

أن العقل شرط ألهلیة التصرف، ألنه به یعرف كون هذا التصـرف مصـلحة أم   

 وألن النبــي  )٢٧١(قــل كمــا فــي البیــعال، وألن الطــالق قــول یزیــل الملــك فــاعتبر لــه الع

رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى یستیقظ، وعن الصبي حتى یحتلم، وعـن یقول "

                                                           

٢٦٦
  ) أي النكاح، ومعنى العبارة: ال یحل الطالق إال إلنتفاء مصلحة النكاح.

٢٦٧
  ) بتصرف.٤٨٨- ٤٨٧، ص (٣) إبن همام، المرجع السابق، ج

٢٦٨
  ٥٢) قانون األحوال الشخصیة السوداني، المرجع السابق، ص

٢٦٩
  ٢١) قانون األحوال الشخصیة وتعدیالته، المرجع السباق، ص

٢٧٠
  ٢٢) المرجع نفسه، ص

٢٧١
  ٣٦٣، ص٧ظر: د. عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ج) أن



  ٩٦

. ولهذا أجمع فقهاء المذاهب األربعة على عدم وقـوع طـالق )٢٧٢("المجنون حتى یفیق

  المجنون..

بي ففــي فقــه الشــافعیة یقــول "اإلمــام الشــافعي" فــي "األم" (وال یجــوز طــالق الصــ  

 حتى یستكمل خمس عشرة سنة أو یحـتلم قبلهـا وال طـالق المعتـوه وال طـالق المجنـون)

)٢٧٣(.  

وفـــي مـــذهب المالكیـــة جـــاء فـــي المدونـــة الكبـــرى (... وأخبرنـــي إبـــن وهـــب عـــن 

رجال مـن أهـل العلـم عـن علـي بـن أبـي طالـب وسـعید بـن المسـیب وسـلیمان بـن یسـار 

  .)٢٧٤( المجنون)وٕابن شهاب وربیعة ومكحول أنه ال یجوز طالق 

وفي فقه الحنفیـة ورد فـي بـدائع الصـنائع (.. فـال یقـع طـالق المجنـون والصـبي   

الذي ال یعقـل ألن العقـل شـرط أهلیـة التصـرف ألن بـه یعـرف كـون التصـرف مصـلحة 

  . )٢٧٥( وهذه التصرفات ما شرعت إال لمصالح العباد)

علـــى أن  وفـــي مـــذهب الحنابلـــة یقـــول إبـــن قدامـــة المقدســـي (أجمـــع أهـــل العلـــم

  .)٢٧٦(الزائل العقل بغیر سكر أو ما في معناه ال یقع طالقه)

ووافــق قــانون األحــوال الشخصــیة الســوداني والعراقــي مــا اتفــق علیــه الفقهــاء ..   

فقــد جــاء فــي قــانون األحــوال الشخصــیة الســوداني (یشــترط فــي المطلِّــق العقــل والبلــوغ 

) حیــث جــاء: ٣٥فــي المــادة ( ونــص القــانون العراقــي أیضــًا علــى ذلــك )٢٧٧(واإلختیــار)

  (ال یقع طالق األشخاص اآلتي ذكرهم:

السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمییز من غضـب أو مصـیبة   -١

  .)٢٧٨(مفاجئة أو كبر أو مرض)

                                                           

٢٧٢
  ١٤١، ص٤) أنظر: أبو داوود، المرجع السابق، ج٤٤٠٩) رواه أبو داوود برقم (

٢٧٣
  ٢٢٠، ٥) الشافعي، المرجع السابق، ج

٢٧٤
  ٣٠، ص٦) بن أنس (مالك)، المرجع السابق، ج

٢٧٥
  ٩٩، ص٣) الكاساني، المرجع السابق، ج

٢٧٦
  ٢٢٨، ص٧ابق، ج) إبن قدامة، المرجع الس

٢٧٧
  ٥٢) قانون األحوال الشخصیة السوداني، المرجع السابق، ص

٢٧٨
  ٣١) قانون األحوال الشخصیة وتعدیالته، المرجع السابق، ص



  ٩٧

ـــالمجنون فـــي عـــدم وقـــوع طالقهـــم  ـــون، وهنـــاك مـــن یلحـــق ب هـــذا بالنســـبة للمجن

علیــه والمــدهوش وهــذا أیضــًا محــل إتفــاق بــین  والمغمــى )٢٧٩(كالنــائم والمعتــوه والمبرســم

قـال ابـن قدامـة عـن الطـالق (.. وألنـه قـول  )٢٨٠(العلماء، وكـذلك السـكران وفیـه خـالف

یزیل الملك فاعتبر له العقل كالبیع وسواء زال عقله بجنون أو إغماء أو نـوم أو شـرب 

مزیـل للعقـل  دواء أو إكراه على شرب خمر أو شرب ما یزیل عقله، شـربه وال یعلـم أنـه

وجـاء فـي كشـاف القنـاع فــي  )٢٨١(فكـل هـذا یمنـع وقـوع الطـالق... وال نعلـم فیـه خالفـًا)

فقه الحنابلة: (وال یقع طـالق مـن زال عقلـه بسـبب تعـذر فیـه كـالمجنون والمغمـى علیـه 

  .)٢٨٢(والمبرسم..)

وقــال "اإلمــام الشــافعي" (ونقــول ال طــالق لصــغیر حتــى یبلــغ وال نجیــز طــالق 

وجاء فـي روضـة الطـالبین (المبرسـم والمغمـى علیـه  )٢٨٣(المبرسم وال النائم) المعتوه وال

أي فــي عــدم وقــوع الطــالق، وكــذلك ورد فــي المهــذب (فإمــا مــن ال یعقــل  )٢٨٤(كالنــائم)

فإنه إن لم یعقل بسبب یعذر فیه كالنـائم والمجنـون والمـریض ومـن شـرب دواًء للتـداوي 

  .)٢٨٥(فزال عقله لم یقع طالقه)

                                                           

٢٧٩
مصـنف ) المبرسم هو الذي یهذي من شدة الحّمى.. أنظر: أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة الكـوفي، 

  ٧٥، ص٤هـ، ج١٤٠٩، ١، مكتبة الرشد، الریاض، طإبن أبي شیبة

٢٨٠
) إختلف العلماء في السكران إذا كان سكره عن قصد بمعنى إذا لم یقصد السكر كأن شرب دواًء أسكره أو لم 

یعرف أنه شراب مسكر فال خالف في عدم وقوع طالقه ولكن بعض العلمـاء قـالوا إذا تعمـد السـكر فـإن طالقـه 

یــرجح القــول القائــل بعــدم وقــوع طالقــه فــي الحــالتین ألن  یقــع عقوبــة لــه والــبعض اآلخــر قــالوا ال یقــع والباحــث

وقــد ذكــر الــدكتور عبــد الكــریم زیــدان هــذا الخــالف وأدلــة  …عقوبــة الســكر لیســت بإیقــاع طالقــه وٕانمــا هــو الجلــد

، ٧الفــریقین والتــرجیح وأورد األدلــة الكثیــرة فیحســن مراجعتــه.. أنظــر: د. عبــد الكــریم زیــدان، المرجــع الســابق، ج

  لصفحات التي تلیها.وا ٣٦٨ص 

٢٨١
  ٢٢٨، ص٧) إبن قدامة، المرجع السابق، ج

٢٨٢
  ٢٣٤، ص٥) البهوتي، كشاف القناع، المرجع السابق، ج

٢٨٣
  ١٧٣، ص٧) الشافعي، المرجع السابق، ج

٢٨٤
، ٨هـ، ج١٤٠٥، ٢، المكتب اإلسالمي، بیروت، طروضة الطالبین) أبو زكریا یحیى بن شرف النووي، 

  ٥٤ص

٢٨٥
، دار الفكـر، بیـروت، بـدون طبعـة، بـدون تـاریخ، المهـذبن یحـي بـن یوسـف الشـیرازي، ) أبو إسحاق إبراهیم ب

  ٧٧، ص٢ج



  ٩٨

دونــــة الكبــــرى فــــي مــــذهب مالــــك (... قلــــت أرأیــــت المبرســـــم أو وجــــاء فــــي الم

إذا طلــق إمرأتــه أیجــوز طالقــه؟ قــال ســمعت مالكــًا وســئل عــن  -المحمــوم الــذي یهــذي

مبرســم طلــق إمرأتــه بالمدینــة فقــال مالــك: إن لــم یكــن معــه عقلــه حــین طلــق فــال یلزمــه 

  .)٢٨٦(شئ)

لمطلِّق (ومنهـا أن وفي مذهب الحنفیة قال الكاساني أثناء الحدیث عن شروط ا

ال یكون معتوهًا وال مدهوشًا وال مبرسمًا وال مغمى علیه وال نائمًا فال یقـع طـالق هـؤالء  

  )٢٨٧(لما قلنا في المجنون)

هـذا والـذي یجمــع هـؤالء هــو زوال العقـل حالـة إیقــاع الطـالق وعــدم القـدرة علــى 

ع الطـالق. وقـد التمییز لعارض ما وهذا ما جعلهم یأخذون حكم المجنون فـي عـدم وقـو 

جـــاء فـــي قـــانون األحـــوال الشخصـــیة الســـوداني: (ال یقـــع طـــالق فاقـــد التمییـــز بســـبب 

ـــر ذلـــك مـــن األســـباب  ـــون أو العتـــه أو الســـكر المطبـــق أو اإلكـــراه الملجـــئ أو غی الجن

  . وسبق أن القانون العراقي أیضًا ینص على ذلك.)٢٨٨(المذهبة للعقل)

  

  

  

  ثالثًا: طالق المكره: 

الفقهــاء فــي الــزوج المطلِّــق أن یكــون مختــارًا، وبخالفــه ال یقــع إشــترط جمهــور   

الطـالق، فـال یقــع طـالق المكــره وهـذا هـو مــذهب الشـافعیة والحنابلــة والمالكیـة وخــالفهم 

  الحنفیة..

جاء فـي كتـاب "المغنـي" البـن قدامـة الحنبلـي (ال تختلـف الروایـة عـن أحمـد أن   

وابــن عمــر وابــن عبــاس وابــن الزبیــر طــالق المكــره ال یقــع وروي ذلــك عــن عمــر وعلــي 

وجابر بـن سـمرة وبـه قـال عبـد اهللا بـن عبیـد بـن عمـر وعكرمـة والحسـن وجـابر بـن زیـد 

وشـریح وعطـاء وطـاووس وعمــر بـن عبـد العزیـز وابــن عـوف وأیـوب السـختیاني ومالــك 
                                                           

٢٨٦
  ٢٤، ص٦) مالك بن أنس، المرجع السابق، ج

٢٨٧
  ١٠٠، ص٣) الكاساني، المرجع السابق، ج

٢٨٨
  ٥٢) قانون األحوال الشخصیة السوداني، المرجع السابق، ص



  ٩٩

واألوزاعي والشافعي وٕاسحاق وأبو ثور وأبو عبید، وأجـازه أبـو قالبـة والشـعبي والنخعـي 

وجــاء فــي "المدونــة الكبــرى" (.. قــال مالــك: ال یجــوز طــالق  )٢٨٩(هــري والثــوري..)والز 

  .)٢٩٠(المكره)

فــال یــرون اإلختیــار شــرطًا لوقــوع الطــالق، جــاء فــي  -كمــا ســبق–أمــا الحنفیــة   

بــدائع الصــنائع (.. وأمــا كــون الــزوج طائعــًا فلــیس بشــرط عنــد أصــحابنا وعنــد الشــافعي 

  )٢٩١(وعنده ال یقع..)شرط، حتى یقع طالق المكره عندنا 

 واألدلة كثیرة على عدم إعتبار طالق المكره وعدم وقوعه منها قول الرسـول   

وحــدیث عائشــة  )٢٩٢(إن اهللا وضــع عــن أمتــي الخطــأ والنســیان ومــا اســتكرهوا علیــه""

ــــــي یقــــــول " رضــــــي اهللا عنهــــــا قالــــــت ســــــمعت رســــــول اهللا  ــــــاق ف ال طــــــالق وال عت

  .)٢٩٣(إغالق"

ي" فــــي فــــتح البــــاري (اإلغــــالق هــــو بكســــر الهمــــزة وقــــال "ابــــن حجــــر العســــقالن  

وســكون المعجمــة: اإلكــراه علــى المشــهور، قیــل لــه ذلــك ألن المكــره یتغلــق علیــه أمــره 

عبـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا ( طـــالق الســـكران  وقـــال إبـــن )٢٩٤(ویتضـــیق علیـــه تصـــرفه)

هــذا باإلضـــافة إلـــى أن طـــالق المكــره فـــي الحقیقـــة (قـــول  )٢٩٥(والمســتكره لـــیس بشـــيء)

  .)٢٩٦(علیه بغیر حق فلم یثبت له حكم ككلمة الكفر إذا أكره علیها)حمل 

                                                           

٢٨٩
  ٢٩١، ص٧) إبن قدامة، المرجع السابق، ج

٢٩٠
  ٢٤، ص٦بن أنس، المرجع السابق، ج ) مالك

٢٩١
  ١٠٠، ص٣) الكاساني، المرجع السابق، ج

٢٩٢
  ٦٥٩، ص١) أنظر: إبن ماجة، المرجع السابق، ج٢٠٤٥) رواه إبن ماجة برقم (

٢٩٣
وأنظــر أیضــا: أبــو عبــد اهللا محمــد بــن  ٦٦٠، ص١) أنظــر: المرجــع نفســه، ج٢٠٤٦) رواه إبــن ماجــة بــرقم (

، ٢، ج١٩٩٠، ١، دار الكتــب العلمیـــة، بیـــروت، طالمســتدرك علـــى الصـــحیحین عبــد ا هللا الحـــاكم النیســـابوري،

، دار المعرفـــة، ســنن الـــدارقطني) وأیضــًا : أبـــو الحســـن بــن عمـــر الـــدارقطني، ٢٨٠٣، رقــم الحـــدیث (٢١٧ص

  )٩٠، رقم الحدیث (٣٦، ص٤، ج١٩٦٦بیروت، بدون طبعة، 

٢٩٤
، دار المعرفـة، بیـروت، بـدون طبعـة، البخاريفتح الباري بشرح صحیح ) أحمد بن علي بن حجر العسقالني، 

  ٣٨٩، ص٩هـ، ج١٣٧٩

٢٩٥
  ٣٠٠، ص٩) المرجع نفسه، ج

٢٩٦
  ٢٩١، ص٧) إبن قدامة، المرجع السابق، ج



  ١٠٠

مما سبق یتبین لنا أن الجمهـور علـى عـدم وقـوع طـالق المكـره وٕامـا بخصـوص   

الـذي یقـع بـه اإلكــراه فیقـول "إبـن قدامـة" (إذا نیــل بشـيء مـن العـذاب كالضــرب  يءالشـ

ًا.. والروایــة الثانیــة عــن والخنــق والحــبس والغــط فــي المــاء مــع الوعیــد فإنــه یكــون إكراهــ

اإلمام أحمد أن الوعید بمفرده إكراه، قال في روایة إبن منصـور: حـد اإلكـراه إذا خـاف 

القتـــل أو ضـــربًا شـــدیدًا وهـــذا قـــول أكثـــر الفقهـــاء وبـــه یقـــول أبـــو حنیفـــة والشـــافعي ألن 

ـــــد) ـــــانون األحـــــوال الشخصـــــیة  )٢٩٧(اإلكـــــراه ال یكـــــون إال بالوعی وقـــــد أدرج كـــــل مـــــن ق

  .)٢٩٨(ي والعراقي المكره ضمن الذین ال یقع طالقهمالسودان

  رابعًا: طالق غیر القاصد:

البــد لوقــوع الطــالق أن یكــون المطلِّــق قاصــدًا الطــالق والمــراد بــذلك هــو (كونــه   

ناویــًا إیقــاع الطــالق مریــدًا لــه عازمــًا علیــه بمعنــى أن الــزوج فــي تلفظــه بــالطالق یكــون 

  .)٢٩٩(هذا اإلیقاع)قاصدًا فعًال إیقاع الطالق ومریدًا 

 –وطالق غیر القاصد یتضمن أنواعًا من الطالق مثل الطالق بالنیة المجـردة   

طــالق الملقـن..) وبعـض هــذه  –طـالق المخطـئ  –طـالق الغضــبان  -طـالق الهـازل 

  األنواع من الطالق تقع وبعضها ال یقع حسب اختالف الفقهاء وبیان ذلك كالتالي:

جمهــــور العلمــــاء متفقــــون علــــى عــــدم وقــــوع الطــــالق  الطــــالق بالنیــــة المجــــردة: إن -١

بمجـرد النیـة فـال بـد مــن الـتلفظ بـه، فقـد قــال صـاحب "المغنـي" (إن الطـالق ال یقــع 

إال بلفظ فلو نواه بقلبه من غیر لفظ لم یقـع فـي قـول عامـة أهـل العلـم مـنهم عطـاء 

وجـــابر بـــن زیـــد وســـعید بـــن جبیـــر ویحـــي بـــن أبـــي كثیـــر والشـــافعي وٕاســـحاق وروى 

وقــال الشــیرازي فــي المهــذب (ال  )٣٠٠(ضــًا عــن القاســم وســالم والحســن والشــعبي)أی

یقــع الطــالق إال بصــریح أو كنایــة مــع النیــة فــإن نــوى الطــالق مــن غیــر صــریح وال 

كنایـــة لـــم یقـــع الطـــالق ألن التحـــریم فـــي الشـــرع علـــق علـــى الطـــالق ونیـــة الطـــالق 

                                                           

٢٩٧
  بتصرف. ٢٩٢، ص٧) المرجع نفسه، ج

٢٩٨
، وقانون األحـوال الشخصـیة وتعدیالتـه، ٥٢) أنظر: قانون األحوال الشخصیة السوداني، المرجع السابق، ص

  ٣١سابق، صالمرجع ال

٢٩٩
  ٣٧٩، ص٧) د. عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ج

٣٠٠
  ٢٩٤، ص٧) إبن قدامة، المرجع السابق، ج



  ١٠١

إن اهللا دیث "وقـــال صــاحب ســـبل الســـالم فــي تعلیقـــه علـــى حـــ )٣٠١(لیســت بطـــالق)

قــال  )٣٠٢("تعــالى تجــاوز عــن أمتــي مــا حــدثت بــه أنفســها مــا لــم تعمــل أو تكلــم

 )٣٠٣((والحــدیث دلیــل علــى أنــه ال یقــع الطــالق بحــدیث الــنفس وهــو قــول الجمهــور)

القـیم (إن مـا لـم ینطـق بـه اللسـان مـن طـالق أو عتـاق أو یمـین أو نـذر  إبـن ویقـول

  .)٣٠٤(ذا قول الجمهور)ونحو ذلك عفو غیر الزم بالنیة والقصد وه

طالق الهازل: الهازل هو (من یقصد التلفظ بلفـظ الطـالق، ویـتلفظ بـه فعـًال ولكـن  -٢

  .)٣٠٥(ال یرید حكم هذا اللفظ)

وجمهور العلماء یقولون بوقوع طالق الهازل.. جاء في كتاب المجموع في فقـه 

ــــــع الهــــــازل وشــــــرائه وجهــــــان أصــــــحهما ینعقــــــد  ــــــي بی ــــــال أصــــــحابنا ف الشــــــافعیة (ق

  أي كما ینعقد طالقه. )٣٠٦(لطالق)كا

وفـي سـبل الســالم  )٣٠٧(وفـي بـدائع الصـنائع قـال الكاسـاني (یقــع طـالق الهـازل)

للصــنعاني جــاء (واألحادیــث دلــت علــى وقوقــع الطــالق مــن الهــازل وأنــه ال یحتــاج 

وقــال شــیخ  )٣٠٨(إلــى النیــة فــي الصــریح وٕالیــه ذهبــت الهادویــة والحنفیــة والشــافعیة)

(وطــالق الهــازل وقــع ألن قصــد المــتكلم الطــالق وٕان لــم یقصــد اإلســالم إبــن تیمیــة 

  .)٣٠٩(إیقاعه)

                                                           

٣٠١
  ٨٠، ص٢) الشیرازي، المرجع السابق، ج

٣٠٢
إن اهللا ورواه مســلم بلفـــظ " ٢٤٥٤، ص٦) أنظــر: البخــاري، المرجــع الســابق، ج٦٢٨٧) رواه البخــاري بــرقم (

، ١" أنظــر: النســابوري، المرجــع الســابق، جا لــم یتكلمــوا أو یعملــوا بــهتجــاوز ألمتــي مــا حــدثت بــه أنفســها مــ

  )١٢٧، رقم الجدیث (١١٦ص

٣٠٣
، ٣هـ، ج١٣٧٩، ٤، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طسبل السالم) محمد بن إسماعیل الصنعاني، 

  ١٧٦ص

٣٠٤
  ١٨٤، ص٥، ج١٩٩٦، ١، مؤسسة الرسالة، بیروت، طزاد المعاد) إبن قیم الجوزیة، 

٣٠٥
  ٣٨٢، ص٧د. عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ج) 

٣٠٦
  ١٦٤، ص٩، ج١٩٨٦، ١، دار الفكر، بیروت، طالمجموع) محي الدین بن شرف، 

٣٠٧
  ١٠٠، ص٣) الكاساني، المرجع السابق، ج

٣٠٨
  ١٧٦، ص٣) الصنعاني، المرجع السابق، ج

٣٠٩
  ٢٣٩، ص٣٣) إبن تیمیة، المرجع السباق، ج



  ١٠٢

ثـالث جـدهن جـد " وقد ذهب الجمهـور إلـى هـذا الـرأي لصـریح قـول الرسـول 

ــة فالحــدیث صــریح فــي وقــوع طــالق  )٣١٠("وهــزلهن جــد: النكــاح والطــالق والرجع

والطـالق  الهازل وذلك حفظًا ألحكام الشرع مـن العبـث واللعـب بهـا ومسـائل النكـاح

فیها حل وحرمـة وتتعلـق بـالفروج وصـیانتها واجـب ومـن لـوازم صـیانتها منـع جعلهـا 

موضوعًا للهزل واللعب فإن محل الهزل المبـاح واسـع ولكـن لـیس مـن مجالـه أمـور 

  .)٣١١(النكاح والطالق والرجعة)

طـــالق الغضـــبان: تعتـــرض اإلنســـان أحیانـــًا موجـــة غضـــب تفقـــده صـــوابه وتجعلـــه  -٣

یقصـــد ویقضـــي بمـــا ال ینـــوي فـــإذا كـــان المـــرء فـــي تلـــك الحالـــة وطلـــق یقـــول مـــا ال 

ال طـالق وال " إمرأته فال یقـع طالقـه لحـدیث عائشـة رضـي اهللا عنهـا عـن النبـي 

ــي إغــالق" ــاق ف قــال أبــو داوود فــي اإلغــالق أظنــه فــي الغضــب وكــذلك فســره  عت

ـــ)٣١٢(اإلمـــام "أحمـــد بـــن حنبـــل" ق علـــى وقـــال "إبـــن القـــیم" (وحقیقـــة اإلغـــالق أن یغل

الرجل قلبه فال یقصد الكالم أو ال یعلم به كأنـه إنغلـق علیـه قصـده وٕارادتـه ویـدخل 

فـــي ذلـــك طـــالق المكـــره والمجنـــون ومـــن زال عقلـــه بســـكر أو غضـــب وكـــل مـــن ال 

  .)٣١٣(قصد له وال معرفة له بما قال)

وٕاذا وصــل الغضــب إلــى درجــة بحیــث ضــعفت معهــا ســیطرة المــرء علــى كالمــه   

ویبـدو أن اإلغـالق حالـة تعتـرض اإلنسـان یفقـد معهـا )٣١٤(الق عنـدهاوعقله لم یقـع الطـ

تیمیــة  الســیطرة علــى عقلــه ویتحقــق ذلــك بــاإلكراه والغضــب وغیــر ذلــك كمــا بینــه ابــن 

القـیم أیضـًا فـي إعـالم المـوقعین (والتحقیـق أن  إبـن القـیم وكمـا یقـول إبـن فیمـا نقلـه عنـه

ره كالسـكران والمجنـون والمبرسـم الغلق یتناول كل من إنغلق علیـه طریـق قصـده وتصـو 

والمكــره والغضــبان.. فحــال هــؤالء كلهــم حــال إغــالق.. والطــالق إنمــا یكــون عــن وطــر 

                                                           

٣١٠
ورواه الترمـــــذي بــــــرقم  ٢٩٥ص ٢نظـــــر: ابــــــو داوود، المرجـــــع الســـــابق، ج) أ٢١٩٤) رواه أبـــــو داوود بـــــرقم (

   ٤٩٠ص ٢) أنظر: الترمذي، المرجع السابق، ج١١٨٤(

٣١١
  ٣٨٤، ص٧) د. عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ج

٣١٢
  ١٩٥، ص٥) إبن قیم الجوزیة، زاد المعاد، المرجع السابق، ج

٣١٣
  ١٩٦، ص٥) المرجع نفسه، ج

٣١٤
  ١٠٢، بدون تاریخ، ص٣، دار القلم، الكویت، طم والمرأة المعاصرةاإلسال) البهي الخولي، 



  ١٠٣

فیكون عن قصد من المطلِّق وتصور لما یقصده، فإن تخلف القصـد والتصـور لـم یقـع 

  .)٣١٥(الطالق)

یتبــین لنــا مــن خــالل مــا ســبق ذكــره مــدى تشــدد اإلســالم فــي موضــوع الطــالق   

–یكــون أداًة للعــابثین ولكــي ال تــتحكم فیــه األهــواء كمــا یصــور الــبعض ذلــك  لكــي ال

فإن الطالق ال یقع إال مـن البـالغ العاقـل الراشـد الـذي هـو علـى كمـا عقلـه  -وكما تبین

ــًا وال ملقنــًا بلفــظ الطــالق  وأحســن أحوالــه بحیــث ال یكــون مكرهــًا وال غضــبانًا وال مخطئ

  دون أن یعرف معناه. 

ســاءل هــل هنــاك إحتیاطــات أخــرى جــاء بهــا اإلســالم فــي موضــوع وبعــد هــذا نت  

  الطالق؟ والجواب: نعموبیانه في المطلب التالي. 

  

  المطلب الثالث

  الطالق السني 

  

إذا كانت الشریعة اإلسالمیة حددت شروطًا فـي الـزوج المطلِّـق لوقـوع الطـالق،   

لطالق مشروعًا وسـنیًا، فإنها حددت شروطًا أخرى البد من توافرها في الزوجة لیكون ا

وٕاال كــان الطــالق بــدعیًا، وهــذه الشــروط هــي أن ال تكــون المــرأة حائضــا وأن ال تكــون 

فـــي طهـــر جامعهـــا فیـــه زوجهـــا وأن ال یوقـــع الطـــالق الـــثالث بلفـــظ واحـــد.. فـــإذا اختـــّل 

شرط من هذه الشروط كان الطالق بدعیًا،  إذن فالطالق السني هو (أن یطلـق الـزوج 

ر لم یمسسها فیه طلقة واحـدة ویتركهـا حتـى تنقضـي عـدتها فتصـیر هـذه إمرأته في طه

الطلقة طلقة واحدة بائنة بعد إنقضاء عدتها وتبین المرأة من زوجهـا بینونـة صـغرى إن 

لم تكن هذه الطلقة مكملة للطالق الثالث. وهذا الطالق ال خالف في وقوعه وأنـه هـو 

ســـواء كانـــت المخالفـــة فـــي زمـــان ، أمـــا خـــالف هـــذه الشـــروط ()٣١٦(الطـــالق المشـــروع)

                                                           

٣١٥
   ٥٠، ص٤) إبن قیم الجوزیة، إعالم الموقعین عن رب العالمین، المرجع السابق، ج

٣١٦
  )٤١٥– ٤١٤، ص (٧) د. عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ج



  ١٠٤

وقوعــه بــأن طلقهــا فــي طهــر مســها فیــه أو طلقهــا وهــي حــائض، أو طلقهــا أكثــر مــن 

  .)٣١٧(طلقة واحدة بأن طلقها ثالثًا بلفظ واحد وهذا الطالق یسمى بالطالق البدعي)

ومــع أن الفقهــاء إختلفــوا فــي وقــوع الطــالق البــدعي وأن الجمهــور یقــول بوقوعــه   

واألدلـــة علـــى ذلـــك مـــن  )٣١٨(علـــى أنـــه محظـــور شـــرعًا وأن فاعلـــه یـــأثمإال أنهـــم إتفقـــوا 

َیـــا أیَُّهـــا النَِّبـــيُّ ِإَذا  الكتـــاب والســـنة وأقـــوال األئمـــة والفقهـــاء فمـــن الكتـــاب قولـــه تعـــالى 

(والمـــراد أن یطلقـــوهن فـــي طهـــر لـــم یقـــع فیـــه  )٣١٩( َطلَّْقـــُتُم النَِّســـاَء َفَطلُِّقـــْوُهنَّ ِلِعـــدَِّتِهن 

ل "الطبري" في تفسیر اآلیة (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لطهـرهن الـذي وقا )٣٢٠(جماع)

یحصینه من عدتهن طاهرًا من غیر جماع وال تطلقوهن بحیضهن الـذي ال یعتـددن بـه 

  .)٣٢١(في قروئهن)

وجاء في "التفسیر الكبیـر" (إذا أراد الرجـل أن یطلـق إمرأتـه فلیطقهـا طـاهرًا مـن   

ومقاتــل والحســن، قــالوا: أمــر اهللا تعــالى الــزوج  غیــر جمــاع وهــذا قــول مجاهــد وعكرمــة

أي  لِعـدَِّتهن  بالتطلیق إذا شاء الطالق في طهر لـم یجامعهـا فیـه وهـو قولـه تعـالى 

  .)٣٢٢( لزمان عدتهن وهو الطهر بإجماع األمة)

وأمـا الســنة فقــد أخــرج البخـاري ومســلم عــن عبــد اهللا بـن عمــر رضــي اهللا عنهمــا   

، فســـأل عمـــر بـــن الخطـــاب  علـــى عهـــد رســـول اهللا  أنـــه طلـــق إمرأتـــه وهـــي حـــائض

لیراجعهـــا ثـــم یمســـكها حتـــى تطهـــر ثـــم " عـــن ذلـــك فقـــال رســـول اهللا  رســـول اهللا 

تحیض فإن بدا لـه أن یطلقهـا فلیطلقهـا طـاهرا قبـل أن یمسـها فتلـك العـدة كمـا أمـر 

                                                           

٣١٧
  ٤١٥، ص٧) د. عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ج

٣١٨
في مترتبات الطالق البدعي ووقوعه وقد أطنب الدكتور عبد الكریم في ذكر آراء الفقهاء ) وقع خالف كبیر 

، ٧وأدلتهم ومناقشة هذه األدلة وبیان الراجح منها فارجع إلى: د. عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ج

  والصفحات التي تلیها. ٤١٦ص

٣١٩
  ١) الطالق 

٣٢٠
، ٥، دار المعرفــة، بیــروت، بــدون طبعــة، بــدون تــاریخ، جرفــتح القــدی) محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني، 

  ٢٤٠ص

٣٢١
  ١٢٩، ص٢٨) الطبري، المرجع السابق، ج

٣٢٢
  ٢٨، ص٣) الرازي، المرجع السابق، ج



  ١٠٥

لـــك قـــال "ابـــن حجـــر" (فتلـــك العـــدة التـــي أمـــر اهللا أن یطلـــق لهـــا النســـاء أي فت )٣٢٣(اهللا"

َیـــا أیَُّهـــا النَِّبـــيُّ ِإَذا َطلَّْقـــُتُم  العـــدة التـــي أذن وهـــذا بیـــان لمـــراد اآلیـــة وهـــي قولـــه تعـــالى 

  )٣٢٥())٣٢٤(النَِّساَء َفَطلُِّقْوُهنَّ ِلِعدَِّتِهن 

ویقول "إبن قدامة" (.. فإن طلقهـا للبدعـة وهـو أن یطلقهـا حائضـًا أو فـي طهـر   

ـــَم) ال فـــي إرتكـــاب المحظـــور فـــدل ذلـــك علـــى أن وال یكـــون اإلثـــم إ )٣٢٦(أصـــابها فیـــه أِث

الطالق في الحیض حرام. والحكمة مـن تحـریم الطـالق فـي الحـیض أوال كـي ال تطـول 

عدة المرأة المطلِّقة فتضرر، وثانیا ألن وطء المرأة فـي فتـرة الحـیض حـرام علـى الـزوج 

لــزوج فهــو ال یمیــل إلیهــا وربمــا یتصــنع األســباب لیطلقهــا، أمــا فــي حالــة الطهــر فــإن ا

یمیـل إلـى زوجتـه ویرغـب فیهـا فـإذا طلقهـا فیكـون ذلـك لحاجتـه إلـى الطـالق.. وهـذا مـا 

ذكــره "الكاســاني" حینمــا تحــدث عــن تحــریم الطــالق فــي الحــیض فقــال (ألن فیــه تطویــل 

العــدة علیهــا ألن الحیضــة التــي صــادفها الطــالق فیــه غیــر محســوبة مــن العــدة فتطــول 

الطـــالق للحاجـــة هـــو الطـــالق فـــي زمـــن كمـــال  العـــدة علیهـــا وذلـــك إضـــرار بهـــا، وألن

الرغبـــة، وزمـــان الحـــیض زمـــان النفـــرة فـــال یكـــون اإلقـــدام فیـــه علیـــه دلیـــل الحاجـــة إلـــى 

  .)٣٢٧(الطالق فال یكون الطالق فیه سنة بل سفهًا)

إن الطـــالق یكـــون بـــدعیًا مـــن حیـــث الوقـــت ومـــن حیـــث العـــدد، أمـــا مـــن حیـــث   

جامعها فیه، وأما من حیـث العـدد فهـو  الوقت فهو أن یطلقها في الحیض أو في طهر

أن یطلقها أكثر من طلقة واحدة وبعكس هذا یكون الطالق السـني (فطـالق السـنة إذن 

أن یطلقهــا  )٣٢٩(مـن ذوات الحــیض )٣٢٨(مـن حیــث عـدد الطلقــات بالنســبة للمـدخول بهــا

طلقة واحدة في طهر لم یمسسـها فیـه ویتركهـا حتـى تنقضـي عـدتها بـأن تحـیض ثـالث 

                                                           

٣٢٣
  ١٨٦٤، ص٤) أنظر: البخاري، المرجع السابق، ج٤٦٢٥) رواه البخاري برقم (

٣٢٤
  ١) الطالق 

٣٢٥
  ٣٥١، ص٩) العسقالني، المرجع السابق، ج

٣٢٦
  ٢٧٩، ص٧المرجع السابق، ج ) إبن قدامة،

٣٢٧
  ٩٤، ص٣) الكاساني، المرجع السابق، ج

٣٢٨
  ) غیر المدخول بها لها أحكام خاصة ألنها لیست لها عدة الطالق.

٣٢٩
  ) إحترز بذلك عن الزوجة اآلیسة والصغیرة والحامل ألن لها عدة تختلف عن عدة ذوات الحیض.



  ١٠٦

 یطلقهــا طلقــة أخــرى فــي طهــر آخــر بعــد طالقــه األول علیهــا، وال یجمــع حیضــات فــال

قــال "إبــن  )٣٣٠(الطلقــات فیطلقهــا ثالثــًا بلفــظ واحــد، وال مفرقــة علــى أطهارهــا فــي العــدة)

عبـد البـر: طـالق السـنة  إبن أبي طالب وقال إبن قدامة" أن هذا هو (المروي عن علي

  .)٣٣١(تها أو یراجعها إن شاء)أن یطلقها وهي طاهر، ثم یدعها حتى تنقضي عد

ــــه إذا كــــان الطــــالق البــــدعي محظــــورًا ومخالفــــًا للســــنة وأن    وخالصــــة القــــول أن

ـــا نســـتنتج أن الشـــریعة اإلســـالمیة بعـــد أن  مرتكبـــه یـــأثم بـــالرغم مـــن وقـــوع الطـــالق فإنن

جعلــت األصــل فــي الطــالق هــو الحظــر، حــددت شــروطًا لكــي یقــع الطــالق فلــم توقــع 

ثـم بعـد ذلـك بـّین  -أشرنا إلى بعضـها فـي المطلـب السـابق–ة الطالق في حاالت عدید

صــیغة أو طریقــة شــرعیة للطــالق وماعــداه یكــون بــدعیًا.. كــل ذلــك مــن أجــل تضــییق 

دائرتـــه كـــي ال یلجـــأ إلیـــه النـــاس إال للحاجـــة الملحـــة وهـــذا بحـــد ذاتـــه یـــرد علـــى الـــذین 

ن أجـل شـهواته یصورون أن اإلسالم جعل الطالق بید الرجل یتحكم فیـه كیـف یشـاء مـ

  .)٣٣٢(فهو یتزوج ویطلق بسهولة

واآلن یبقــــى هنــــاك ســــؤاًال آخــــر وهــــو عــــن دور المــــرأة وحقهــــا فــــي موضــــوع   

  الطالق في الشریعة اإلسالمیة وهذا ما سیتناوله المطلب القادم إنشاء اهللا. 

  

  

  المطلب الرابع

  حق المرأة في الطالق 

بیـد الـزوج، وحـددت الضـوابط إن الشریعة اإلسالمیة جعلت حق الطالق إبتـداًء   

في كیفیة إستخدام هذا الحق، كمـا أنهـا لـم تهمـل حـق المـرأة فـي طلـب الطـالق إطالقـًا 

وذلك لدفع وقوع مظلمة علیها .. ویتضـمن حـق المـرأة فـي الطـالق أمـورًا منهـا إشـتراط 

                                                           

٣٣٠
  ١٠٢، ص٨) د. عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ج

٣٣١
  ) أشار الباحث إلى بعض المراجع التي تعكس آراء أصحاب هذا الرأي في بدایة المبحث فلیرجع إلیها.

٣٣٢
  ٢٧٩، ص٧) إبن قدامة، المرجع السابق، ج



  ١٠٧

المــرأة حــق الطــالق لنفســها فــي عقــد النكــاح، ومنهــا الخلــع، ومنهــا طلــب التفریــق مــن 

  .. وبیان ذلك كالتالي:القاضي

  أوًال: إشتراط المرأة لنفسها حق الطالق في عقد الزواج:

هـــذا الحـــق لـــیس محـــل إتفـــاق العلمـــاء والـــذین أجـــازوا أن تشـــترط المـــرأة بـــأن ال   

یتـــزوج علیهـــا زوجهـــا أجـــازوا هـــذا الشـــرط أیضـــًا، بمعنـــى إذا إشـــترطت المـــرأة فـــي عقـــد 

فالنكــاح صــحیح والشــرط جــائز وبهــذا  النكــاح حــق الطــالق أي حقهــا فــي تطلیــق نفســها

قال بعض العلماء ومـنهم الحنابلـة وكـذلك قـال بجـواز هـذا الشـرط الحنفیـة ولكـن بشـرط 

أن یكـــون إشـــتراط هـــذا الشـــرط بالصـــیغة الصـــحیحة وهـــي أن تقـــول المـــرأة فـــي إیجابهـــا 

زوجتــك نفســي علــى أن یكــون أمــري بیــدي أطلــق نفســي كمــا شــئت ومتــى شــئت فیقــول 

  )٣٣٣(له:  قبلت، فالنكاح صحیح والشرط صحیحالرجل في قبو 

یقول الدكتور "البوطي" في كتابه "هذه مشكالتهم" (إن فقهاء الحنفیة ذهبوا إلـى   

ویقـــول فـــي  )٣٣٤(أن للزوجـــة أن تشـــترط أثنـــاء عقـــد الـــزواج أن تكـــون عصـــمتها بیـــدها)

ضـمن  –كتاب آخر(.. على أن للزوجة إذا شاءت أن تمارس حق الطالق مـن الـزوج 

أي دون وســاطة القضــاء، أن تتخــذ إلــى ذلــك ســبیله البــّین المشــروع منــذ  -النظــام هــذا

یوم عقد النكاح وذلك بأن تشترط أثناء العقد أن تكون عصمتها بیدها فإذا وافق الـزوج 

على ذلـك إسـتوت معـه فـي الـتمكن مـن ممارسـة هـذا الحـق عنـدما تریـد وبـدون وسـاطة 

  .)٣٣٥(القضاء)

أحـق " وفـاء بمثـل هـذا الشـرط بقـول رسـول اهللا ویستدل هـؤالء علـى وجـوب ال

  .)٣٣٦("الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

وقــد ثّبــت قــانون األحــوال الشخصــیة العراقــي حــق التطلیــق للمــرأة وذلــك عنــدما 

عّرف الطالق بأنـه (رفـع قیـد الـزواج بإیقـاع مـن الـزوج أو مـن الزوجـة إن وكلـت بـه أو 

                                                           

٣٣٣
  ) بتصرف.١٣٦- ١٣٥، ص (٦) أنظر: د. عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ج

٣٣٤
  ٨٢، ص١٩٩٠، ١، ط، دار الفكر، دمشقهذه مشكالتهم) د. محمد سعید رمضان البوطي، 

٣٣٥
  )١٣٩-١٣٨) البوطي، المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني، المرجع السابق، ص (

٣٣٦
  ٩٧٠، ص٢) أنظر: البخاري، المرجع السابق، ج٢٥٧٢) رواه البخاري برقم (



  ١٠٨

وأیضـًا قـانون األحـوال الشخصـیة السـوداني أقـر بـذلك .. )٣٣٧(فوضت أو مـن القاضـي)

فقــــال (یقــــع الطــــالق مــــن الــــزوج أو مــــن وكیلــــه أو مــــن الزوجــــة أن مّلكهــــا الــــزوج أمــــر 

  .)٣٣٨(نفسها)

  

  

  

  

  ثانیًا: الخلع:

  .)٣٣٩(الخلع: لغة هو النزع وشرعًا طالق بعوض  

. وعــّرف أیضــا )٣٤٠(وعّرفــه "إبــن رشــد" بأنــه: بــذل المــرأة العــوض علــى طالقهــا

بأنــه: إتفــاق الــزوجین أو مــن ینــوب عنهمــا علــى إنهــاء رابطــة الزوجیــة مقابــل عـــوض 

  .)٣٤١(یدفع من جانب الزوجة إلى الزوج

تَـاِن َفِإْمَسـاٌك ِبَمْعـُرْوٍف أْو  ودلیـل مشـروعیة الخلـع هـو قولـه تعـالى    الطَّـالُق َمرَّ

ـــ ـــُذْوا ِممَّ ـــْم أْن َتْأُخ ـــا َتْســـِرْیٌح ِبِإْحَســـاٍن َوال َیِحـــلُّ َلُك ـــا أّال ُیِقْیَم ـــْیئًا إال أْن َیَخاَف ـــْوُهنَّ َش ا آَتْیُتُم

اِهللا ُحُدْوَد اِهللا َفِإْن ِخْفُتْم أّال ُیِقْیَما ُحُدْوَد اِهللا َفال ُجَناَح َعَلْیِهَما ِفْیَما اْفَتَدْت ِبـِه ِتْلـَك ُحـُدْوُد 

 وكذلك حدیث رسـول اهللا  )٣٤٢(الظَّاِلُمْون َفال َتْعَتُدْوَها َوَمْن َیَتَعدَّ ُحُدْوَد اِهللا َفُأولِئَك ُهمُ 

" ثابـت بـن قـیس إلـى النبـي  إمـرأة جاءتالذي رواه البخاري عن إبن عباس قال 

فقالـت:  یــا رسـول اهللا مــا أنقـم علــى ثابـت فــي دیـن وال خلــق إال أنـي أخــاف الكفــر، 

                                                           

٣٣٧
  ٣١) قانون األحوال الشخصیة وتعدیالته، المرجع، ص

٣٣٨
  ٥٢ي، المرجع السابق ص) قانون األحوال الشخصیة السودان

٣٣٩
، ٢، دار الفكـــر، بیـــروت، بـــدون طبعـــة، بـــدون تـــاریخ، جالشـــرح الكبیـــر) أبـــو البركـــات ســـید أحمـــد الـــدردیري، 

  ٣٤٧ص

٣٤٠
  ٥٠، ص٢) إبن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، المرجع السابق، ج

٣٤١
وقانون األرض خالل أربعة مدى سلطان اإلدارة في الطالق في شریعة السماء ) د. مصطفى إبراهیم الزلمي، 

  ١٣٨، ص٢، ج١٩٨٤، ١، مطبعة العاني، بغداد، طآالف سنة

٣٤٢
  ٢٢٩) البقرة 



  ١٠٩

ـــال رســـول اهللا  ـــه؟ فقالـــت: نعـــم، فـــردت علیـــه وأمـــره  فق : فتـــردین علیـــه حدیقت

  .)٣٤٣("قهاففار 

إذا لـم تكـن  –مما سـبق یتبـین أن المـرأة یحـق لهـا أن تبـادر إلـى طلـب الطـالق   

عـن طریـق الخلـع وذلـك باإلتفـاق مـع زوجهـا علـى  -قـد إشـترطت ذلـك فـي عقـد النكـاح

عوض تدفعه الزوجة إلیه، ولكن كما تبین في الطالق بأن األصل فیه الحظـر وأنـه ال 

  وه إال للضرورة.یجوز إال للضرورة فكذلك الخلع مكر 

فـــإذا كرهـــت المـــرأة زوجهـــا ولـــم تســـتطیع اإلســـتمرار معـــه كـــان لهـــا الحـــق فـــي   

المخالعة، فقد شرع الخلع لرفع الضرر عن المرأة كمـا قـال "إبـن قدامـة" (والخلـع إلزالـة 

لـــذلك فـــإن  )٣٤٤(الضـــرر الـــذي یلحقهـــا بســـوء العشـــرة والمقـــام مـــع مـــن تكرهـــه وتبغضـــه)

على وجه ال رجعة له علیها إال برضـاها وٕاذا كانـت المـرأة (فائدته تخلیصها من الزوج 

مبغضة للرجل أو لخلقه أو خلقه أو دینه أو كبـره أو ضـعفه ونحـو ذلـك وتخشـى أن ال 

  .)٣٤٥(تقیم حدود اهللا في حقه فال بأس أن تفتدي نفسها منه)

  ثالثًا: طلب الطالق من القاضي:

ــم تســتطع إقنــاع إذا فــات علــى المــرأة إشــتراط حــق الطــالق فــي عقــد ا   لنكــاح ول

زوجهـــــا بالمخالعـــــة والحصـــــول علـــــى الطـــــالق.. ولـــــم تســـــتطع اإلســـــتمرار مـــــع زوجهـــــا 

وتضــررت مــن هــذا الــزواج فــإن الشــریعة أتاحــت لهــا طریقــة أخــرى للــتخلص مــن عقــد 

الــزواج وهــي أن تطلــب الطــالق عــن طریــق القضــاء، وذلــك بــأن تثبــت للقاضــي حجــم 

الـزواج سـواء كـان الضـرر مادیـًا أم معنویـًا فكـل  الضرر الواقع علیها من إسـتمرار هـذا

فــي اللغــة، أمــا تعریــف  )٣٤٦(مــا (كــان مــن ســوء حــال وفقــر وشــدة فــي بــدن فهــو ضــرر)

الضــرر الــذي یلحــق الزوجــة مــن زوجهــا ویبــیح لهــا طلــب التفریــق فهــو (كــل مــا یلحــق 

                                                           

٣٤٣
والمـــراد بـــالكفر هنـــا كفـــران  ٢٠٢٢، ص٥) أنظـــر: البخـــاري، المرجـــع الســـابق، ج٣٩٧٣) رواه البخـــاري بـــرقم(

  العشیر ولیس الكفر المخرج عن الملة.

٣٤٤
  ٢٤٧، ص٧) إبن قدامة، المرجع السابق، ج

٣٤٥
، ٧هــ، ج١٤٠٠، المكتب اإلسالمي، بیروت، بـدون طبعـة، المبدعأبو إسحاق إبراهیم بن عبد اهللا بن مفلح، ) 

  ٢١٩ص

٣٤٦
  ( نقال عن لسان العرب). ٤٣٧) د. عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ص



  ١١٠

 . وقــد فصــل الــدكتور)٣٤٧(األذى أو األلــم ببــدن الزوجــة أو نفســها أو یعرضــها للهــالك)

"عبد الكریم زیدان" الضرر المادي والمعنوي المبرر للتفریق فقال (الضرر المـادي هـو 

كل ما یلحق األذى ببـدن المـرأة ومنهـا ضـربها بالیـد أو بآلـة، وبإحـداث جـرح فـي بـدنها 

أو كســـر ونحـــو ذلـــك، ومـــن الضـــرر المـــادي إلحـــاق األذى ببـــدن المـــرأة بغیـــر الضـــرب 

ونحــو ذلــك ممــا ال یجــوز فعلــه شــرعًا ویلحــق األذى  والجــرح كإلقــاء المــاء الحــار علیهــا

  ببدن المرأة.

والضــرر المعنـــوي أو النفســـي هــو كـــل مـــا یلحــق األلـــم فـــي نفــس الزوجـــة ومنـــه   

إســماعها الكــالم القبــیح مــن ســب وشــتم لهــا ولوالــدیها أو تشــبیهها بمــا یعتبــر شــتمًا لهــا 

ن الضـرر المعنـوي أیضـًا مثل تشبیهها بالكلـب، أو الحمـار أو تشـبیه والـدیها بـذلك. ومـ

تــرك الكــالم معهــا أو تــرك المبیــت فــي فراشــها دون وجــه حــق وهــو مــا یســمى بــالهجر 

ومنه أیضًا ترك وطئها دون مبرر شرعي مثل مرضه، ومن الضرر المعنوي ما یكـون 

بمظهر الزوج مثل إظهار العبوس لها وتقطیب الحـاجبین فـي مواجهتهـا ورفـع الصـوت 

  .)٣٤٨(ى حدیثها..)علیها وعدم اإلصغاء إل

فـــي هـــذه الحالـــة أي عنـــد ثبـــوت الضـــرر مـــن قبـــل الـــزوج علـــى الزوجـــة وطلـــب   

خــــالل -الزوجــــة التفریــــق مــــن القاضــــي، فإنهــــا تطلــــق وتســــتحق كامــــل مهرهــــا ونفقتهــــا 

ونفقة األوالد وهذا یبین عـدل اإلسـالم فـي موضـوع الطـالق الـذي ربطـه بـالمهر  -العدة

ال یتضــــرر أي طــــرف.. فاإلســــالم عنــــدما جعــــل والتبعــــات المالیــــة ربطــــًا محكمــــًا كــــي 

الطـــالق إبتـــداًء بیـــد الرجـــل فألنـــه هـــو الـــذي تحمـــل نفقـــات الـــزواج ودفـــع المهـــر ولكـــن 

فـــي حالـــة اســـتخدامه لهـــذا -اإلســـالم بمقابـــل إعطائـــه هـــذا الحـــق ألزمـــه بتبعـــات مادیـــة 

ا عنــدما یــدفعها للزوجــة المطلِّقــة مثــل المهــر والنفقــة والمتعــة ونفقــة األوالد. أمــ -الحــق

ــــر مزاجهــــا وانصــــراف رغبتهــــا عــــن الرجــــل أو  ترغــــب المــــرأة فــــي الطــــالق بســــبب تغیی

كراهیتها له فإن اإلسالم ألزمها بتبعات مادیـة تعطیهـا لزوجهـا لتفتـدي بهـا نفسـها.. أمـا 

  إذا كان الضرر واقعًا علیها من زوجها فإنها تستحق المهر كامًال وتنال الفراق أیضًا.

                                                           

٣٤٧
  ٤٣٧، ص٨) المرجع نفسه، ج

٣٤٨
  ٤٣٨، ص٧) د. عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ج



  ١١١

لبوطي"مـــا ســـبق عنـــدما بـــین نظـــام الطـــالق فـــي اإلســـالم وقـــد لخـــص الـــدكتور "ا  

فقـــال (ینقســـم الطـــالق الـــذي یتعـــرض لـــه الزوجـــان إلـــى قســـمین اثنـــین: طـــالق یـــتم مـــن 

خـــالل إرادتـــي الـــزوجین وال إشـــكال فیـــه وهـــو الـــذي یـــتم عـــن طریـــق مـــا یســـمى بـــاإلرادة 

طـالق الـذي المشتركة، وطالق یتم بإرادة واحدة مـع مخالفـة اإلرادة األخـرى وهـذا هـو ال

تالحــظ فیــه ضــرورة إقامــة میــزان العــدل بــین الطــرفین.. هــذا الطــالق الــذي یــتم بــإرادة 

واحــدة إمــا أن یــتم بــإرادة الــزوج والزوجــة غیــر راغبــة فیــه، وٕامــا أن یــتم بــإرادة الزوجـــة 

والـــزوج غیـــر راغـــب فیـــه. أمـــا مـــا یـــتم مـــن ذلـــك فـــي الحالـــة األولـــى فقـــد قضـــى الشـــارع 

اذه على أن یصیر المهر كله للزوجة وال یعـود منـه إلـى الـزوج بشرعیة هذا الطالق ونف

المطلِّــق شــيء، وعلــى أن تضـــاف إلــى ذلــك "متعــة" یقـــرر القاضــي مقــدارها وعلـــى أن 

  یستمر في اإلنفاق علیها إلى أن تنتهي العدة.

وأما ما یتم من ذلك في الحالة الثانیة أي بإرادة منفـردة مـن الزوجـة دون الـزوج   

ضــي أن ینظــر فــي موجبــات هــذه اإلرادة فــإن كانــت الموجبــات ظلمــًا أو فــإن علــى القا

ـــى القاضـــي أن یحقـــق  نشـــوزًا مـــن الـــزوج وتعـــذر اإلصـــالح بالوســـائل الممكنـــة فـــإن عل

رغبتها في الطالق دون أن تخسر شیئًا من مهرها وكامـل حقوقهـا المشـروعة، وأمـا إن 

ة نفسـیة طارئـة أو نشـوء عالقـة كان الموجب لرغبتها في الطالق أمـرًا مزاجیـًا أو كراهیـ

مــن   شــيء عاطفیــة أخــرى، أي ال یــد للــزوج فیــه ولــیس ناتجــًا عــن تقصــیر منــه فــي 

حقوقها، فللقاضي أن یسـتجیب لرغبتهـا بعـد أن یقنـع الـزوج بـذلك ولكـن للـزوج فـي هـذه 

الحالة أن یحتفظ أو یستعید جزًء مـن المهـر الـذي نحلهـا إیـاه أو أن یسـتعیده كـامًال إن 

  .)٣٤٩(وهذا ما یسمى بالخلع)شاء 

هــــذا اإلرتبــــاط الوثیــــق بــــین الطــــالق والمهــــر یثبــــت مــــدى العــــدل فــــي موضــــوع   

الطالق، فلو أن اإلسالم أعطى المرأة حق الطالق إبتداًء فـي ظـل هـذا النظـام السـابق 

الــذكر (لكــان ذلـــك فرصــة لهـــا أن تجعــل مــن مســـألة الــزواج مشـــاریع تجاریــة متالحقـــة 

رأس مـال أو بـذل أي جهـد، إذا مـا علیهـا إال أن تتبـرم بحیاتهـا  رابحة دون الحاجة إلى

الزوجیـــة وأن تصـــطنع المشـــكالت بینهـــا وبـــین زوجهـــا ثـــم توقـــع الطـــالق علیـــه بعـــد أن 

                                                           

٣٤٩
  )١٣٨-١٣٧بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني، المرجع السابق، ص ( ) البوطي، المرأة



  ١١٢

تستولي على كامل مهرها منه بمقتضى أن اهللا تعالى جعلـه نحلـة وعطیـة صـافیة لهـا، 

لـى مهـر جدیـد وهكـذا ثم تتجه إلى مشروع زواج جدیـد لتطبـق نفـس الخطـة وتسـتولي ع

  .)٣٥٠(دوالیك)

بقیــت اإلشــارة فــي ختــام هــذا المبحــث إلــى أن أمــر إباحــة الطــالق فــي الشــریعة   

اإلسالمیة والذي یثیر أعداء اإلسالم حوله الشبهات ال یتفق مع واقع هـؤالء المخـالفین 

فــإن الطــالق منتشــر فــي المجتمــع الغربــي بشــكل كبیــر یصــل فــي الــبالد األمریكیــة إلــى 

ینما لم تتجاوز نسبة الطالق في البلدان العربیة واإلسالمیة فـي یـوم مـن األیـام % ب٦٠

٣٥١(%٥(.  

تقول الدكتورة "شذى سلمان" (تنتهي نصف الزیجـات فـي أمریكـا بـالطالق وهـي 

أعلــــى نســـــبة طـــــالق فـــــي العـــــالم كافـــــة وتلیهـــــا بریطانیـــــا حیـــــث تنتهـــــي ثلـــــث الزیجـــــات 

مقارنـة نسـبة الطـالق فـي بعـض الـدول ومن خالل الجدول التالي یمكن  )٣٥٢(بالطالق)

الغربیــة وبعــض الــدول اإلســالمیة وهــو جــدول یبــین النســبة المئویــة للمطلِّقــات مــن عــدد 

  .)٣٥٣() سنة٤٤-٢٥ضمن الفئة العمریة ( -ولیس فقط المتزوجات-النساء 

  

  دول غیر إسالمیة  ت
النســـــــــبة 

  المئویة
  دول إسالمیة  ت  

النســــــــــــــــبة 

  المئویة

  ١.٨  زیامالی  ٧    ١١.٤  أمریكا  ١

  ١.٥  مصر  ٨    ١٠.٤  الدانمارك  ٢

  ١.٣  العراق   ٩    ١٠.٢  السوید  ٣

  ١,١  األردن   ١٠    ٨,٨  المملكة المتحدة  ٤

  ٠.٩  تركیا    ١١    ٥.٤  كندا   ٥

                                                           

٣٥٠
  ٨٢) البوطي، هذه مشكالتهم، المرجع السابق، ص

٣٥١
  ٩٥) المرجع نفسه، ص

٣٥٢
  ٨٤) د.شذى سلیمان الدركزلي، المرجع السابق، ص

٣٥٣
  ٩٥) المرجع نفسه، ص



  ١١٣

  ٠.٥  إیران  ١٢    ١.٨  الیابان   ٦

  

وهـــذه األرقـــام تكفـــي لمعرفـــة الفـــارق بـــین نســـبتي الطـــالق فـــي العـــالمین الغربـــي 

الكافي على منتقدي نظام الطالق في اإلسالم مـن المتغـربین  واإلسالمي وفیه من الرد

  .والعلمانیین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  المیــراث 

مــــا أثیــــر حــــول اإلســــالم مــــن شــــبهات فــــي موضــــوع تعــــدد الزوجــــات وموضــــوع   

یقـال أن المسـاواة بـین الجنسـین مفتقـدة فیـه  إذ الطالق یثار في موضـوع المیـراث أیضـا



  ١١٤

إذن فـي اإلسـالم بـین  فـال مسـاواة )٣٥٤(ِلْلـَذَكِر ِمْثـُل َحـظِّ األُْنثََیـْین  تعـالى  بدلیل قولـه

  !..)٣٥٥(الرجل والمرأة

  ولتوضیح هذا األمر سیتم تناوله في مطلبین:

  

  المطلب األول 

  حاالت نصیب المرأة من المیراث 

لــیس أصــًال   ِلْلــَذَكِر ِمْثــُل َحــظِّ األُْنثََیــْین ال بــد قبــل كــل شــيء مــن بیــان ان   

قاعـدة عامـة تطبـق فـي المیـراث كلمـا إجتمـع ذكـر وأنثـى كمـا یعتقـده الكثیـرون  عامًا أو

ـــى بعـــض العلمـــاء المســـلمین مـــن أمثـــال "محمـــود  لتـــوت" الـــذي قـــال أثنـــاء بیـــان شحت

متــى إجتمــع فــي الــوارثین  أنــه علــى األســس التــي بنــي علیهــا المیــراث (وبنــي خامســًا:

وأیضـا أمثـال الشـیخ "محمـد رشـید رضـا"  )٣٥٦(األنثیـین)ذكور وٕاناث أخذ الذكر ضعف 

نصــیب كــل وارث مــن النســاء والرجــال فــي آیــات  –أي الشــارع  –الــذي قــال (ثــم بــّین 

 إلـى وممـن ذهـب )٣٥٧()ِلْلـَذَكِر ِمْثـُل َحـظِّ األُْنثََیـْین المواریث وهي مبنیة علـى قاعـدة 

ذكــر ثــالث  إذ  -اوتــةوٕان كــان بدرجــة متف-هــذا أیضــا الــدكتور "مصــطفى الســباعي" 

  حاالت في المیراث وهي:

  أن یكون نصیب األنثى مثل نصیب الذكر. -١

  أقل منه. أو أن یكون نصیبها مثله -٢

  أن تأخذ نصف ما یأخذه الذكر. -٣

  )٣٥٨(وفي الحالة الثالثة قال وهذا هو األعم األغلب بل هو القاعدة العامة.

                                                           

٣٥٤
  ١١) النساء 

٣٥٥
وكــذلك: نصــر حامــد أبــو زیــد، المرجــع  ٧١المرجــع الســابق، ص ) أنظــر علــى ســبیل المثــال: حســین العــودات،

  ).٢٣٥-٢٢٨السابق، ص (

٣٥٦
  ٢٤٢، ص١٩٨٠، ١٠، دار الشروق، بیروت، طاإلسالم عقیدة وشریعة) محمود شلتوت، 

٣٥٧
  ١٥، ص١٩٨٥، ٢، مكتبة التراث اإلسالمي، القاهرة، طحقوق النساء في اإلسالم) السید محمد رشید رضا، 

٣٥٨
-٣٣، بــدون تــاریخ، ص (٥اعي، المرجــع الســابق، طبعــة المكتــب اإلســالمي، بیــروت، ط) د. مصــطفى الســب

  ) بتصرف.٣٤



  ١١٥

تشــیر إلــى حالــة مــن وٕانمــا هــذه اآلیــة  )٣٥٩(ویــرى الباحــث أن األمــر لــیس كــذلك  

أن المیراث نظام متكامـل، وتجزئتـه یعطـي  إذ -وٕان كان هو الغالب –حاالت المیراث 

صورة مشوهه عنه لذلك فهذا النص لیس نصًا عامًا ساري المفعول فـي جمیـع حـاالت 

اإلرث بحیث یكـون نصـیب الـذكر ضـعف األنثـى كلمـا إجتمعـا، بـل هنـاك فـي المیـراث 

  ثالث حاالت:

  نصیب األنثى. على نصیب الذكر فیها حاالت یفوق -١

  حاالت یتساوى فیها نصیب الذكر واألنثى. -٢

  نصیب الذكر. على حاالت یفوق نصیب األنثى -٣

ـــْین  إذن    ـــُل َحـــظِّ األُْنثََی ـــَذَكِر ِمْث ـــة مـــن الحـــاالت   ِلْل ال یعـــدو أن یكـــون حال

  )٣٦٠(الثالث وهذه الحالة تأخذ صورًا متعددة منها:

 معوا ذكورًا وٕاناثا في المیراث فللذكر مثل حظ األنثیین.أوالد المیت إذا إجت  

 مــن أبیــه إذا وجــد مــنهم ذكــورًا وٕاناثــا معــًا ولــم  أو إخــوة المیــت وأخواتــه األشــقاء

  یكونوا محجوبین بغیرهم یأخذ الذكر منهم ضعف حصة أخته.

  الزوجان یرث الزوج مـن زوجتـه المتوفـاة نصـف مالهـا إن لـم یكـن لهـا ولـد وربـع

ن كــان لهــا ولــد، وتــرث الزوجــة مــن زوجهــا ربــع مالــه إن لــم یكــن لــه ولــد مالهــا إ

  وثمنه إن كان له ولد.

وعـــدا هـــذه المســـائل هنـــاك حـــاالت أخـــرى یتســـاوى فیهـــا نصـــیب الـــذكر واألنثـــى   

  :)٣٦١(وحاالت یفوق فیها نصیب األنثى.. فمن أمثلة التساوي

                                                           

٣٥٩
) لعلنا إذا فسرنا كالم هؤالء العلمـاء بأنـه متـى إجتمـع ذكـور وٕانـاث فـي نفـس المسـتوى مثـل اإلبنـاء والبنـات أو 

یأخـذ الـذكر ضـعف األنثـى  اإلخوة واألخوات، أي في حالة التعصیب أي یعصب اإلبن البنت واألخ أخته ففیهـا

ویكــون هــذا تخریجــًا لكالمهــم.. ألنــه إذا كــان الــذكر واألنثــى فــي مســتویین مختلفــین كالبنــت مــع والــدها مــثًال أو 

  عمها فإن األمر یختلف فتأخذ األنثى أكثر من الذكر كما سیأتي.

٣٦٠
، ١، دار النفائس، عمان، طميالوالیة العامة للمرأة في الفقه اإلسال) أنظر: د. محمد طعمة سلیمان القضاة، 

  ) بتصرف.٦٦-٦٥، ص (١٩٩٨

٣٦١
  ) بتصرف.٦٧- ٦٦) د. محمد طعمة سلیمان القضاة، المرجع السابق، ص ( 



  ١١٦

الــوارثین لولــدهما بــل  أبــو المیــت وأمــه فــي الحــاالت التــي ال یكونــان فیهــا وحــدهما -أ

ــِه  یكــون معهــا ورثــة آخــرون یأخــذ األب ســدس التركــة واألم الســدس كــذلك  َوألَبَوْی

  )٣٦٢(ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدس 

 إخوة المیـت وأخواتـه مـن أمـه یتسـاوى ذكـورهم وٕانـاثهم فللواحـد مـنهم ذكـرًا كـان أو -ب

  ث بالسویة.أنثى سدس التركة وٕاذا تعددوا فلهم جمیعًا الثل

ذوو األرحــام وهــم جمیــع أقــارب المیــت الــذین لیســت لهــم فــروض أي ســهام مقــدرة  -ج

بصورة نسبیة من التركة ولیسوا من العصبات وذلك مثل أوالد بنـت المیـت وعماتـه 

خاالتــه وأوالدهمــا ونحــوهم فهــؤالء یســتوي ذكــورهم وٕانــاثهم فــى المیــراث حــین یصــل 

أو  قـرب مـنهم مـن أصـحاب الفـروض المقـدرةإلیهم الدور عنـد عـدم وجـود مـن هـو أ

  العصبات في جمیع الحاالت عند جمهور فقهاء المذاهب.   

امــا الحــاالت التــي تأخــذ األنثــى أكثــر مــن الــذكر فهــي التــي تكــون األنثــى مــن طبقــة  

  )٣٦٣(أقرب إلى المیت من الذكر ومن أمثلتها:

األم أو الجـدة أو  أو باأل أو إذا وجدت بنت للمیت مع ورثـه آخـرین كأحـد الـزوجین -أ

البنـت  فـإن معهـم جمیعـًا  وسـواهم، أو أعمامـه أو أخواتـه أو مع إخوة المیـت الجد أو

الواحـــدة للمیـــت تأخـــذ وحـــدها نصـــف مالـــه كلـــه، وٕان كـــان لـــه بنتـــان فـــأكثر یأخـــذن 

یـوزع بـین جمیـع هـؤالء الورثـة  -الثلـث أو وهـو النصـف-الثلثـین وحـدهن ومـا یبقـى 

  أحد الزوجین وغیرهم.أب وأم و  اآلخرین من

أخواتـه یعـاملن مثـل  فـإن وٕان لم یكن للمیت أوالد وكان له أخوات مع ورثة آخـرین -ب

بناته أي لألخت الواحدة نصف ماله ولالختین فصاعدًا ثلثاه والثلـث البـاقي لجمیـع 

مـن ذوى األرحـام  أو الورثـة اآلخـرین مـن أحـد الـزوجین أو مـن العصـبات كاألعمـام

  ت وأوالد بنت المیت وسواهم.كالعمات والخاال

ومـــن هنـــا یتبـــین أن هنـــاك حـــاالت فـــي المیـــراث تأخـــذ األنثـــى ضـــعف نصـــیب   

إبنتهـا تـرث النصـف ویـرث  فـإن الـذكر فمـثال (إذا تركـت المـرأة المتوفـاة زوجهـا وابنتهـا،

                                                           

٣٦٢
  ١١) النساء 

٣٦٣
  بتصرف. ٦٧) د. محمد طعمة سلیمان القضاة، المرجع السابق، ص



  ١١٧

 والــدها الــذي هــو زوج المتوفــاة الربــع أي أن األنثــى هنــا تــرث ضــعف مــا یرثــه الــذكر)

)٣٦٤(.  

للبنتـــین مــع عمهمــا بــالثلثین فعـــن جــابر بــن عبـــد اهللا  رســول اهللا وقــد قضــى   

فقالـت: یـا رسـول  رسـول اهللا  إلـى قال: جاءت إمرأة سعد بن الربیع بابنتیها من سـعد

اهللا هاتـان إبنتـا سـعد بــن الربیـع قتـل أبوهمــا معـك یـوم أحـد وٕان عمهمــا أخـذ مالهمـا فلــم 

ـــدع لهمـــا مـــاًال وال تنكحـــان إال ولهمـــا مـــال،  ـــت آیـــة ی قـــال: یقضـــي اهللا فـــي ذلـــك، فنزل

إعط إبنتي سعد الثلثین واعـط أمهمـا عمهما فقـال " إلى  المیراث، فبعث رسول اهللا 

  والفارق بین نصیب البنتین وعمهما واضح. )٣٦٥(الثمن وما بقي فهو لك"

لقد جـاء اإلسـالم وجعـل للمـرأة نصـیبًا مـن المیـراث بعـد أن كانـت محرومـة منـه   

رى" فى تفسـیره ( إن أهـل الجاهلیـة كـانوا ال یقسـمون مـن میـراث المیـت كما یقول "الطب

ألحد من ورثته بعده ممن كان ال یالقى العدو وال یقاتل فـى الحـروب مـن صـغار ولـده 

ـا  تعالى فجاء اإلسالم وحدد لها نصیبًا بقوله )٣٦٦(وال للنساء منهم) لِلرَِّجاِل َنِصـْیٌب ِممَّ

ــَداِن َواألْقرَ  ــُه أْو َتــَرَك الَواِل ــا َقــلَّ ِمْن ــَداِن َواألْقَرُبــْوَن ِممَّ ــا َتــَرَك الَواِل ُبــْوَن َوِلْلنَِّســاِء َنِصــْیٌب ِممَّ

ولهذا فإنه ال إعتبار لموضوع الجنس والعمـر فـي اإلسـالم  )٣٦٧( َكُثَر َنِصْیبًا َمْفُرْوضاً 

 ذلـك "محمـود شـلتوت" أثنـاء بیانـه ألسـس إلـى في موضـوع إسـتحقاق اإلرث، كمـا أشـار

إلغـاء الـذكورة واألنوثـة، والصـغر والكبـر  علـى المیـراث فـي اإلسـالم فقـال (وبنـي ثانیـًا:

  .)٣٦٨( في أصل اإلستحقاق، فكان للصغیر والكبیر والذكر واألنثى حق في المیراث)

أن المرأة كانت في الجاهلیـة تـورث وال  إلى وقد أشار الباحث في الفصل األول  

إقتصــادیة مســتقلة، بــل كانــت مجــرد متــاع یرثــه تــرث بحیــث (لــم یكــن للمــرأة شخصــیة 

                                                           

٣٦٤
  ١٠٧السابق، ص ) البوطي، المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني، المرجع

٣٦٥
  ٤١٤، ص٤) أنظر: الترمذى، المرجع السابق، ج٢٠٩٢) رواه الترمذى برقم (

٣٦٦
  ٢٧٥، ص٤) الطبري، المرجع السابق، ج

٣٦٧
  ١١) النساء 

٣٦٨
  ٢٤٢) محمود شلتوت، المرجع السابق، ص



  ١١٨

َیـا أیَُّهـا الّـِذْیَن آَمُنـْوا ال  تعـالى الرجـال ولقـد وصـف القـرآن حالتهـا تلـك واسـتنكرها، قـال

  .)٣٧٠())٣٦٩(َیِحلُّ َلُكْم أْن َتِرُثْوا النَِّساَء َكْرهًا َوال َتْعُضُلْوُهنَّ ِلَتْذَهُبْوا ِبَبْعِض َما آَتْیُتُمْوُهن

إلســالم تــرث المــرأة بانواعــه الثالثــة: اإلرث بــالفرض واإلرث بالتعصــیب وفــي ا  

  واإلرث بالرحم.

و(ترث المرأة بالغرض في ثمانیة حـاالت فـي حـین ال یـرث الرجـل بـالفرض إال   

 لقولـــه الزوجـــة: )٣٧٣(وهـــذه الحـــاالت الثمانیـــة هـــي )٣٧٢())٣٧١(فـــي أربـــع حـــاالت فقـــط

ـا تَـَرْكتُ  تعالى ُبـُع ِممَّ ـا َوَلهُـنَّ الرُّ ْم ِإْن َلـْم َیُكـْن َلُكـْم َوَلـٌد فَـِإْن َكـاَن َلُكـْم َوَلـٌد َفَلهُـنَّ الـثُُّمُن ِممَّ

ـا تَـَرَك ِإْن َكـاَن َلـُه  لقوله تعالى األمو )٣٧٤(َتَرْكُتم َوألَبَوْیِه ِلُكـلِّ َواِحـٍد ِمْنُهَمـا السُّـُدُس ِممَّ

ِه السُّـُدس َوَلٌد َفِإْن َلْم َیُكْن َلُه َوَلٌد َوَوِرَثُه أَبَواهُ  ِه الثُُّلُث َفِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفُألمِّ ) ٣٧٥( َفُألمِّ

إذا لـم یكــن  وبنــت اإلبـن )٣٧٦(َوإِْن َكاَنــْت َواِحـَدًة َفَلَهـا النِّْصـف تعـالى لقولـه البنـتو

كــذلك  واألخــت الشــقیقةیحجبهــا فــرع وارث أعلــى منهــا ال مــن الــذكور وال مــن اإلنــاث، 

إذا لـم یكـن  األخت ألبوكذلك  أخت، أو أخ واحدة أي لیس لهاترث بالفرض إن كانت 

وتـرث السـدس إن كانـت واحـدة، وأخیـرًا  األخـت ألمشـقیقة للمتـوفى وأیضـا  أخـت معهـا

  األب أو أم أب األب أو أم أم األب وترث السدس فرضًا). أم الصحیحة وهي الجدة

بـة بدرجـة واحـدة وكذلك ترث المرأة بالتعصیب (إذا كانـت تشـترك فـي جهـة القرا  

كاألخ مع أختـه الشـقیقة وكبنـت اإلبـن مـع إبـن إبـن مسـاو لهـا فـي الدرجـة ولـم یحجـبهم 

مـــن هـــو أقـــرب مـــنهم درجـــة، ففـــي هـــذه الحـــاالت تـــرث األنثـــى نصـــف مـــا یرثـــه الـــذكر 

                                                           

٣٦٩
   ١٩) النساء 

٣٧٠
، ١الكویـــت، ط، المركـــز العـــالمي للكتـــاب اإلســـالمي، المـــرأة فـــي موكـــب الـــدعوة) مصـــطفى محمـــد الطحـــان، 

  ٣٤، ص١٩٩٨

٣٧١
  ) هذه الحاالت هي: الزوج واألب والجد واألخ ألم.

٣٧٢
  ١٣٨) د. فتنت مسیكة بر، المرجع السابق، ص

٣٧٣
  )١٤٠-١٣٨) أنظر تفصیل هذه الحاالت: المرجع نفسه، ص (

٣٧٤
  ١٢) النساء 

٣٧٥
  ١١) النساء 

٣٧٦
  ١١) النساء 



  ١١٩

 واآلیـة  )٣٧٧(ُیْوِصْیُكُم اُهللا ِفْي أْوالِدُكـْم ِلْلـذََّكِر ِمْثـُل َحـظِّ األُْنثََیـْین  إستنادًا إلى اآلیة 

والحاالت التي تـرث فیهـا  )٣٧٨(َوإِْن َكاُنْوا ِإْخَوًة ِرَجاًال َوِنَساًء َفِلْلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُْنثََیْین 

  .)٣٧٩(األنثى بالتعصیب هي: البنت، بنت اإلبن، األخت ألبوین، واألخت ألب)

اب أمــا اإلرث بــالرحم فیعــرف الفقهــاء ذوى األرحــام (باألقــارب مــن غیــر أصــح  

 وهو أبو األم وأبو أم –الفروض أو األعصاب مثل: أوالد البنت والجد غیر الصحیح 

 )٣٨٠(األب والجـــدة غیـــر الصـــحیحة وأبنـــاء اإلخـــوة ألم وأوالد األخـــوات وبنـــات اإلخـــوة)

إذا لـم یتـرك المتـوفى أحـدًا مـن أصـحاب الفـروض  فـالمرأة تـرث مـن هـذا الجانـب أیضـا

  وال من العصبة من أقاربه.

ة بعــد أن كانــت متاعــًا یــورث كمــا یــورث المــال، جــاء اإلســالم لیكــون اول المــرأ  

وحتـى  …نظام یجعل لها نصیبًا مفروضًا من المیراث ووّرثها فـي جمیـع هـذه الحـاالت

بعد مجيء اإلسالم بقرون طویلة بقیـت مجتمعـات العـالم ال تـوّرث النسـاء شـیئًا ویكفـي 

القــرن إلحــادي عشــر أي إلــى مــا بعــد  ىإلــ دلــیًال (أن الزوجــة كانــت تبــاع فــي إنجلتــرا

" أي بعــد ظهــور اإلســالم بــألف عــام ١٥٦٧ظهــور اإلســالم بســتمائة ســنة.. وفــي ســنة "

شـيء  علـى المـرأة أن یكـون لهـا سـلطة علـى صـدر قـرار مـن البرلمـان اإلیرلنـدى یحظـر

بــل إن معظــم هــذه الحقــوق التــي نالتهــا المــرأة فــي ظــل اإلســالم (لــم  )٣٨١(مــن األشــیاء)

المرأة العالمیة الیوم في مختلـف دول العـالم إال بعـد جهـود كبیـرة ومتتابعـة وظلـت تنلها 

  .)٣٨٢( تنفیذها األمم المتحدة) إلى في أكثرها بشكل مطالب تسعي

  

  

  

                                                           

٣٧٧
  ١١) النساء 

٣٧٨
  ١٧٦) النساء 

٣٧٩
  ١٤٠السابق، ص ) د. فتنت مسیكة بر، المرجع

٣٨٠
  ١٤١) المرجع نفسه، ص

٣٨١
  ٢٠١) البهي الخولي، المرجع السابق، ص

٣٨٢
  ١٤١) د. فتنت مسیكة بر، المرجع السابق، ص



  ١٢٠

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  حول قاعدة التنصیف 

  

لــیس حالــة  –أي أخــذ األنثــى نصــف مــا یأخــذه الــذكر–إذا تبــین أن التنصــیف   

هناك سؤاًال یطـرح حـول هـذه  فإن وٕانما هو حالة من حاالت ثالث، مطلقة في المیراث

الحالـــة هـــو: لمـــاذا التنصـــیف حتـــى فـــي هـــذه الحـــاالت؟ لمـــاذا لـــم تســـاو الشـــریعة بـــین 

  الجنسین في المیراث في جمیع الحاالت؟

وقبــل الشــروع فــي بیــان أســرار وحكــم ذلــك البــد مــن اإلشــارة إلــى أن المیــراث ال   

وثــة بقـــدر إرتباطــه بمـــدى عالقــة الـــوارث بالمیــت ومـــدى حاجتـــه.. یــرتبط بالـــذكورة واألن

ولذلك رأینا إن المرأة ال تأخذ في جمیـع الحـاالت نصـف نصـیب الرجـل، وٕانمـا یتجـاوز 

  نصیبها نصیبه في بعض الحاالت.

ولفهم الحاالت التي تأخذ المرأة نصف مـا یأخـذه الرجـل ال بـد مـن توضـح أمـر   

ظـــام المیـــراث بنظـــام النفقـــات، إذ أن اإلســـالم نظـــام مهـــم وقاعـــدة هامـــة وهـــي إرتبـــاط ن

جزئیـة واحـدة منـه بمعـزل عنـد األجـزاء  علـى متكامل مترابط وال یجوز تفكیكـه ثـم الحكـم

األخرى.. ولعل هذا هو ما وقع فیه هـؤالء الـذین یثیـرون الشـبهات حـول میـراث األنثـى 

  فنظروا إلى الحقوق دون الواجبات.

مرأة نصف نصیب الرجل، أعفاها في الوقـت نفسـه إن اإلسالم عندما أعطى ال  

ــم یلــزم المــرأة بالنفقــة فــي أیــة  مــن كثیــر مــن الواجبــات واإللتزامــات المالیــة، فاإلســالم ل

أمـا، بـل جعـل نفقتهـا علـى عـاتق  أم زوجـة أم مرحلة من مراحل عمرها سواء كانت بنتـاً 

ر مـا یأخـذه كـل مـن األنثـى مقـدا إلـى (النظـر فـإن إبنـًا، لـذلك أم زوجـاً  أم الرجـل أبـًا كـان



  ١٢١

إلتزامـات كـل منهمـا وتكالیفـه القانونیـة، هـو حكـم  إلـى والـذكر فـي المیـراث دون النظـر

  .)٣٨٣(غرض بسوء قصد) أو فاسد مبني على جهل

أحـد و(فـي اإلسـالم  علـى إن المـرأة مهمـا كانـت غنیـة فهـي غیـر ملزمـة بالنفقـة  

المــرأة فهــو الــذي یــدفع المهــر وینفــق یلــزم الرجــل بأعبــاء وواجبــات مالیــة ال تلــزم بمثلهــا 

الزوجــة واألوالد إلطعــامهم وكســوتهم  علــى لتأثیــث بیــت الزوجیــة ویســتمر فــي اإلنفــاق

أن أعبـاء  إلـى إذن (ففـي حیـاة الرجـل والمـرأة نظـر اإلسـالم )٣٨٤(وتأمین اإلسـتقرار لهـم)

علـى المرأة في حیاتها ونفقة أوالدهـا وتكـالیف زواجهـا محمولـة عـن كاهلهـا وموضـوعة 

ضــعفها  علــى الرجــل فكــان مــن العــدل بینهمــا أن یكــون الرجــل فــي كمیــة اإلســتحقاق

لیـتمكن مــن القیــام بأعبــاء حیاتهــا وحیاتــه وحیــاة األوالد، وكــان إعطاؤهــا النصــف مجــرد 

  .)٣٨٥(إحتیاط للوقایة ما تصیر الیه وتقع فیه من فقد مصدر اإلنفاق علیها)

عــاتق الرجــل والتــي  علــى ة الملقــاةویمكــن تلخــیص الواجبــات والتكــالیف المالیــ  

  )٣٨٦(أعفیت المرأة منها فیما یلي:

ان یتكفــــل أمــــه أبــــاه وأختــــه وأخــــاه وأقاربــــه األدنــــى فــــاألدنى إن كــــانوا معســــرین،  -١

َیْسـأُلْوَنَك َمـاَذا ُیْنِفقُـْوَن ُقـْل َمــا  تعـالى والمـرأة معفـاة مـن هـذا الواجـب، یقـول اهللا

وقـال  )٣٨٧( َدْیِن َواألْقَرِبْیَن َوالَیَتامى َوالَمَساِكْیَن َواْبِن السَِّبْیلأْنَفْقُتْم ِمْن َخْیٍر َفِلْلَوالِ 

ید المعطي العلیا وابدأ بمـن تعـول: أمـك وأبـاك، وأختـك وأخـاك، " رسول اهللا 

  )٣٨٨(ثم أدناك أدناك"

أن یعیل زوجه وأوالده ویؤّمن لهم المسـكن والمأكـل وسـائر المصـاریف وتكـالیف  -٢

  ن تطبیب وتعلیم وترفیه، والمرأة معفاة من ذلك.الحیاة المعیشیة م

                                                           

٣٨٣
  ٦٧) د. محمد طعمة سلیمان القضاة، المرجع  السابق، ص

٣٨٤
  ٥٢، ص١٩٨٨، ٢، مكتبة المنار اإلسالمي، ال مكان، طالمرأة ماذا بعد السقوط) بدریة العزار، 

٣٨٥
  ٢٤٥مود شلتوت، المرجع السابق، ص) مح

٣٨٦
  )١٤٩- ١٤٦) أنظر تفصیل ذلك: د. فتنت مسیكة بر، المرجع السابق، ص (

٣٨٧
  ٢١٥) البقرة 

٣٨٨
، ســنن النســائي) أنظــر: أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعیب النســائي، ٢٥٣٢) رواه النســائي بهــذا اللفــظ بــرقم (

  ٦١ص ٢، ج١٩٨٦، ٢مكتب المطبوعات اإلسالمیة، حلب، ط



  ١٢٢

أن یـــؤّمن نفقـــة الزوجـــة إذا مـــا طّلقـــت حتـــى تنتهـــي مـــدة عـــدتها، وقـــد تمتـــد فتـــرة  -٣

أن تضع حملهـا، كمـا یطلـب مـن الرجـل أن یـؤّمن  إلى إذا ما كانت حامالً  النفقة

إذا إمتنعـــت األم عـــن اإلرضـــاع، والمـــرأة معفـــاة مـــن كـــل هـــذه  أجـــرة الرضـــاعة

َوإِْن  ویقـول  )٣٨٩(َوَعلـى الَمْولُـْوِد َلـُه ِرْزُقهُـنَّ َوِكْسـَوُتُهن تعالى یف، یقولالتكال

َوإِْن  ویقـــــول  )٣٩٠( ُكـــــنَّ ُأولـــــِت َحْمـــــٍل َفـــــَأْنِفُقْوا َعَلـــــْیِهنَّ َحتّـــــى َیَضـــــْعَن َحْمَلهُـــــن

  .)٣٩١( َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع َلُه ُأْخَرى

َوآتُـــوا   تتكلـــف المـــرأة شـــیئًا قـــال تعـــالىأن یقـــدم المهـــر لعروســـه قـــل أو كثـــر وال -٤

ــة ــآُتْوُهنَّ ُأُجــْوَرُهنَّ  وقــال )٣٩٢( النَِّســاَء َصــُدَقاِتِهنَّ ِنْحَل ــِه ِمــْنُهنَّ َف ــا اْســَتْمَتْعُتْم ِب َفَم

  )٣٩٣( َفِرْیَضة

عــاتق الرجــل شــرعًا والتــي أعفیــت  علــى إذن فهــذه األعبــاء المالیــة التــي ألقیــت  

فـي بعـض  التفاوت في أنصبة المیراث بینه وبـین المـرأة إلى دتمنها المرأة، هي التي أ

  الحاالت.

بهـــذا قـــد إتضـــح أن المیـــراث مـــرتبط بنظـــام النفقـــات، وأن األصـــل فـــي إخـــتالف   

لـو كـان كـذلك لكـان نصـیب كـل ذكـر مـن  إذ أنصـبة اإلرث لـیس هـو الـذكورة واألنوثـة،

خـر هـو مـدى حاجـة محـور آ علـى الوارثین ضعف نصیب كل أنثى، ولكن الحكم یدور

الــوارث، ونـــوع العالقـــة الســاریة بینـــه وبـــین موّرثــه، فـــإذا إقتضـــت الحاجــة التـــي تالحـــق 

الوارث أن تكون حصة الذكر أكثر من األنثى كان الحكم كذلك، وٕاذا اقتضـى ذلـك أن 

  .)٣٩٤(الذكر كان الحكم كذلك على تتساوى الحصتان أو أن تفضل األنثى

ـــدكتور "مصـــطفى وحـــول الحـــاالت التـــي تطبـــق فیهـــا    قاعـــدة التنصـــیف یقـــول ال

الســباعي" (ال مجــال للمطالبــة بمســاواة المــرأة مــع الرجــل فــي المیــراث اال بعــد مطالبتهــا 

                                                           

٣٨٩
  ٢٣٣لبقرة ) ا

٣٩٠
  ٦) الطالق 

٣٩١
  ٦) الطالق 

٣٩٢
  ٤) النساء 

٣٩٣
  ٢٤) النساء 

٣٩٤
  بتصرف. ١٠٩) البوطي، المرأة بن طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني، المرجع السابق، ص



  ١٢٣

 أو بمسـاواته فـي األعبـاء والواجبـات.. إنهـا فلسـفة متكاملـة فـال بـد مـن األخـذ بهـا كلهـا

كثـر منطقیـة تركها كلها.. أما نحن كمسلمین فنرى أن فلسفة اإلسالم في ذلـك أصـح وأ

ولعلــه مــن المفیــد ذكــر  )٣٩٥(مصــلحة األســرة والمجتمــع والمــرأة ذاتهــا) علــى وأحــرص

الحادثة التاریخیة التي أوردها الدكتور "مصطفى السباعي" في كتابـه "المـرأة بـین الفقـه 

والقـــانون" وهـــي (أن نصـــارى جبـــل لبنـــان فـــي عهـــد الحكـــم العثمـــاني كـــان مـــن أســـباب 

طبــق علــیهم أحكــام الشــریعة اإلســالمیة فیمــا یتعلــق بــالمیراث نقمــتهم علیــه أنــه أراد أن ی

فقد غضبوا ألن الشریعة تعطي البنت نصیبًا من المیراث یعـادل نصـف نصـیب أخیهـا 

  .)٣٩٦( زوجها) إلى ولیس من عادتهم توریثها ألن ما تأخذه من المال یذهب

ي تفــرد اإلســالم هــو أول نظــام قــرر نصــیبًا للمــرأة فــي المیــراث وهــو النظــام الــذ  

العمـل لكـي تأكـل وتعـیش  علـى دون سائر الشرائع بكفالة الرجـل للمـرأة فلـم یجبـر المـرأة

فالرجـــل فـــي اإلســـالم مكلـــف بإعالـــة  …بـــل ألـــزم الرجـــل بالكـــد والعمـــل لإلنفـــاق علیهـــا

أســرتین: األســرة األولــى زوجتــه وأوالده، واألســرة الثانیــة أختــه وأمــه وبناتــه إن كــن دون 

  .)٣٩٧(معیل

ء مقارنـة بـین مـا تأخـذه المـرأة المسـلمة مـن نظـام المیـراث بـالرغم مـن وعند إجرا  

قاعدة التنصیف وما تناله المرأة غیر المسلمة في العالم من أموال یتجلى بطـالن قـول 

% مـن سـكان العـالم ٥٠نظام المیـراث اإلسـالمي (فبینمـا تمثـل المـرأة  على المعترضین

تعمـل تقریبـًا ثلثـي سـاعات العمـل وال تتلقـى الراشدین وثلـث قـوة العمـل الرسـمیة ، فإنهـا 

 )٣٩٨(إال عشـر الــدخل العـالمي وتمتلــك أقـل مــن واحـد بالمائــة مـن الممتلكــات فـي العــالم

                                                           

٣٩٥
  ، طبعة المكتب اإلسالمي.٣٦) د. مصطفى السباعي، المرجع السابق، بدون تاریخ، ص

٣٩٦
  ٣٦) المرجع نفسه، ص

٣٩٧
، مؤسسـة الریـان، بیـروت، بـدون طبعـة، إلـى غیـر المحجبـات أوال والـي المحجبـات ثانیـاً ید مبیض، ) محمد سع

  ٣٧، ص١٩٩٤

٣٩٨
) إعتمدت الكاتبة في هذه النسب على تقریر األمم المتحدة لبرنامج (خطة العمل العالمیـة للنصـف الثـاني مـن 

  ).١٩٨٠عقد األمم المتحدة للمرأة العالمیة عام 



  ١٢٤

% رغــم قاعــدة ٣٣,٣٣بینمــا مقــدار مــا تملكــه المــرأة المســلمة عــن طریــق اإلرث یمثــل 

  .)٣٩٩( التنصیف)

ا لن تكون كـذلك وبما أن قاعدة التنصیف لیست مطلقة في نظام المیراث، فإنه  

 علـى فـي النظـام اإلقتصـادي اإلسـالمي بطریـق أولـى، بمعنـى أن التنصـیف ال یطبـق

حـق التملـك بطـرق  -مثـل الرجـل-جمیع حاالت إكتساب المرأة، فاإلسـالم جعـل للمـرأة 

متعــددة كالشــراء والهبــة والوصــیة واإلرث وغیــر ذلــك مــن طــرق التجــارة والعمــل، ولــیس 

الـذكر فــي كـل هـذه المـوارد بـل إن قاعـدة التنصــیف نصـیب األنثـى هـو نصـف نصـیب 

تخــص حــاالت متعــددة فــي المیــراث، وللحكــم واالســباب التــي ذكــرت ســابقًا، وعلیــه فــال 

  )٤٠٠(تطبق قاعدة التنصیف في الحاالت التالیة:
١-

للبنت أن تتساوى مـع أخیهـا فـي الهبـة أي فـي العطـاء األبـوي  إذ المال الموهوب: 

سـووا " البنـت لقولـه  على ة بل یحظر تفضیل اإلبنقید الحیا على الممنوح وهو

  - .)٤٠١("بین أوالدكم في العطیة، فلو كنت مفضًال احدًا لفضلت النساء

مـا بعـد المـوت بطـرق الشـرع،  إلـى وهـي بتعریـف الفقهـاء تملیـك مضـاف الوصیة: -٢

 فإنه یجوز للموصي أن یطبق قاعدة المساواة فـي الوصـیة بـین الـذكور واإلنـاث،

  إذا أراد ذلك. عي قاعدة التنصیفأن یرا أو

في المال المكتسب ال تفرقـه بـین الرجـل والمـرأة  المال المكتسب بالعمل والتجارة: -٣

  .)٤٠٢(العمل وال في ربح التجارة وال في غیر ذلك على ال في األجر

بعــد بیــان مــا ســبق مــن أن التنصــیف لــیس قاعــدة عامــة فــي النظــام اإلقتصــادي   

، وأنـــه فـــي الحـــاالت التـــي تطبـــق فیهـــا قاعـــدة التنصـــیف  اإلســـالمي، وال فـــي المیـــراث

روعیت العدالة ألسباب وحكم كثیـرة، وأن الموضـوع مـرتبط بنظـام النفقـات فـي اإلسـالم 

بعـد كـل هـذا یبقـي هنـاك سـؤاال  …الذي ألزم به الرجل ولم تلزم المـرأة بشـيء مـن ذلـك

                                                           

٣٩٩
  )١٥٠ -١٤٨بر، المرجع السابق، ص () د. فتنت مسیكة 

٤٠٠
  ١٤٤) للتفصیل أنظر: المرجع نفسه، ص

٤٠١
ســـنن ) أنظـــر: أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحســـین بـــن علـــي البیهقـــي، ١١٧٨٠) رواه البیهقـــي بإســـناد حســـن بـــرقم (

  ١٧٧، ص٦، ج١٩٩٤، دار الباز، مكة المكرمة، بدون طبعة، البیهقي

٤٠٢
  بتصرف. ١٢٠رجع السابق، ص) أنظر: محمد قطب، شبهات حول اإلسالم، الم



  ١٢٥

ة وشاركت أخاهـا فـي إذا ما إستغنت المرأ یطرح وهو: هل یمكن إلغاء قاعدة التنصیف

والـدیها والبیـت؟ فهـل تـرث المــرأة مثـل نصـیب الرجـل فـي المیـراث ألنهــا  علـى اإلنفـاق

شــــاركت أیضــــا فــــي النفقــــة؟ خصوصــــًا وأن المــــرأة أصــــبحت شــــریكة الرجــــل فــــي كــــل 

األعمال تقریبُا فما الذي یمنعهـا مـن اإلنفـاق وحتـى المشـاركة فـي مؤونـة الـزواج؟ وبعـد 

  …یف في المیراث!ذلك تلغى قاعدة التنص

ــالمرأة وحمایــة اإلســالم  علــى والجــواب   هــذه األســئلة یكــون ببیــان رحمــة اهللا ب

ال بد من التفریق في هذه المسألة بـین الحـافز األخالقـي واإللـزام الشـرعي،  إذ لحقوقها،

الحــافز األخالقــي فإنــه یفــتح  إلــى حیــث أن الشــارع فــرق بینهمــا (أمــا مــن حیــث النظــر

 أو زوجهـا أو أختًا لإلشتراك مع أخیهـا أو زوجة أو م المرأة بنتًا كانتالمجال واسعًا أما

بقیة أقاربها الرجال في سائر وجـوه اإلنفـاق، فـالمرأة مـدعوة بمقتضـى الحـافز األخالقـي 

عــاتق زوجهـا فــي نطــاق المهـر ومجــال النفقــة  علــى إلـى التخفیــف مـن األعبــاء الملقــاة

فــي تجــاوز مــا  أو ها لــه فــي كــل ذلــك،البیــت ســواء عــن طریــق مشــاركت علــى الدائمــة

تستطیع أن تتجاوزه من حقوقها في المهر والنفقـات، كمـا أنهـا مـدعوة بمقتضـى الحـافز 

  .)٤٠٣( أبیها وأمها وبقیة أصولها ما أمكنها ذلك) على أن تنفق إلى األخالقي ذاته

وقــد جــاء فــي حــدیث "زینــب الثقفیــة" زوجــة "عبــد اهللا بــن مســعود" أنهــا ســمعت   

" قالـت: فرجعـت تصدقن یا معشر النساء ولـو مـن حلـیكنیقول للنساء " هللا رسول ا

إلــى عبــد اهللا بــن مســعود فقلــت لــه إنــك رجــل خفیــف ذات الیــد وٕان رســول اهللا قــد أمرنــا 

 یجـزئ عنـي وٕاال صـرفتها –أي التصـدق علیـك  -كان ذلك فإن بالصدقة فأته فاسأله،

طلقــت، فــإذا إمــرأة مــن األنصــار ببــاب غیــركم، فقــال عبــد اهللا: بــل ائتیــه أنــت، فان إلــى

قـــد ألقیـــت علیـــه المهابـــة، فخـــرج  حـــاجتي حاجتهـــا، وكـــان رســـول اهللا  رســـول اهللا 

فــأخبره أن امــرأتین بالبــاب تســأالنك أتجـــزئ  علینــا بــالل، فقلنــا لــه: ائــت رســول اهللا 

أزواجهمـا وعلـى أیتـام فـي حجورهمـا؟ وال تخبـره مـن نحـن، فـدخل  علـى الصـدقة عنهمـا

؟ قــال: إمــرأة مــن مــن همــا فســأله، فقــال لــه رســول اهللا  رســول اهللا  علــى لبــال

                                                           

٤٠٣
  ١١٠) البوطي، المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني، المرجع السابق، ص
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؟ قـال: إمـرأة عبـد اهللا بـن مسـعود أي الزیانب هي األنصار وزینب. فقال رسـول اهللا 

  )٤٠٤(لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة"" ، فقال رسول اهللا 

الشـارع لـو  فإن ي،هذا من حیث الحافز األخالقي، أما (من حیث اإللزام الشرع  

البنـت بـذلك لسـرى  أو لـو ألـزم األم أو البیـت على فعل ذلك أي لو ألزم الزوجة باإلنفاق

الوقـوع  إلـى العمل إلكتسـاب الـرزق، ولجـّر ذلـك المـرأة إلى إلزام المرأة بالخروج إلى ذلك

  )٤٠٥(في المشكالت التي وقعت المرأة الغربیة فیها عندما ألزمت بالعمل إلزامًا)

الشــریعة اإلســالمیة وفــرت للمــرأة الحریــة اإلقتصــادیة عنــدما فتحــت أمامهــا  (إن  

أو ال  مجال العمل النبیل المشروع، ووفرت لها في الوقـت ذاتـه حریـة اختیـار ان تعمـل

تعمل، وأن تختار من األعمال مـا هـو األلیـق بهـا واألنسـب لكرامتهـا عنـدما ضـمن لهـا 

فــي حــین أن الغــرب إســتعبدها تحــت إســم  الــزوج، أو النفقــة الكریمــة عــن طریــق األب

الحریــة اإلقتصــادیة، عاملــة فیمــا یفــرض علیهــا وتلــزم بــه مــن األعمــال المتــوفرة أمامهــا 

غیــر الئقــة، ثــم إســتعبدها تحــت هــذا اإلســم ذاتــه ملزمــة بــالخروج مــن  أم الئقــة كانــت

منزلهــا صــباح كــل یــوم، تاركــة صــغارها وضــرورات بیتهــا دون أن تملــك أي حریــة فــي 

  .)٤٠٦( تقاء ما هو األولى بها واألهم في حیاتها)ان

المشاركة في النفقة، إال أنـه لـم یلزمهـا بـذلك،  على إذن فاإلسالم مع حثه المرأة  

لــذلك ال یمكــن إلغــاء قاعــدة التنصــیف فــي المیــراث مــا دامــت المــرأة غیــر ملزمــة بنفقــة 

  أحد حتى نفسها، وذلك تكریمًا لها ورأفة ورحمة بها.

قاعـدة التنصـیف فـي الحـاالت المـذكورة  علـى العدالـة تقتضـي اإلبقـاء فـإن ولهـذا  

ألن (الشــرائع التــي تعطــي المــرأة فــي المیــراث مثــل نصــیب الرجــل ألزمتهــا بأعبــاء مثــل 

أعبائه وواجبات مالیة مثل واجباته، ال جرم إن كان إعطاؤها مثل نصـیبه فـي المیـراث 

ن نعفـي المــرأة مــن كــل عــبء مــالي، ومــن فـي هــذه الحالــة أمــرًا منطقیــًا، ومعقــوًال، أمــا أ

                                                           

٤٠٤
) ١٠٠٠، رقــم الحــدیث (٦٩٤، ص٢) رواه الشــیخان واللفــظ لمســلم.. أنظــر: النیســابوري، المرجــع الســابق، ج

  ).١٣٩٧یث (، رقم الحد٥٣٢، ص٢وانظر أیضا: البخاري، المرجع السابق، ج

٤٠٥
  ١١١) البوطي، المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني، المرجع السابق، ص

٤٠٦
  ١١٢) المرجع نفسه، ص
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نفسـها وعلـى أوالدهـا ونلـزم الرجـل وحـده بـذلك، ثـم نعطیهـا مثـل  علـى كل سعي لإلنفاق

  .)٤٠٧( نصیبه في المیراث فهذا لیس أمرًا منطقیًا وال مقبوًال في شریعة العدالة)

ما منحه اإلسالم للمرأة مـن حقـوق فـي المیـراث وفـق هـذا المیـزان مـن  فإن وبعد  

لعدالــة لــم ینكــره المنصــفون مــن المستشــرقین مــن أمثــال "غوســتاف لوبــون" الــذي قــال ا

(مــنح القــرآن المــرأة حقوقــًا إرثیــة بأحســن ممــا فــي قوانیننــا األوربیــة، وٕان قــوانین المیــراث 

مــن العــدل واإلنصــاف، وٕان الشــریعة  )٤٠٨(جانــب كبیــر علــى التــي نــص علیهــا القــرآن

ویقــول  )٤٠٩(المواریــث ال نجــد مثلهــا فــي قوانیننــا) اإلســالمیة منحــت الــزوجین حقوقــًا فــي

جانـب عظـیم مـن العدالـة واإلنصـاف  علـى (إن مبـادئ المیـراث فـي الشـریعة اإلسـالمیة

وبمقابلتها مع القوانین الفرنسیة واإلنجلیزیة، نجد أن اإلسـالم مـنح المـرأة حقوقـًا ال نجـد 

ِلْلرَِّجــــاِل  مالیــــة كالرجــــل مثلهــــا فــــي قوانیننــــا، فــــالمرأة فــــي اإلســــالم تكتســــب حقوقهــــا ال

ـــا اْكَتَســـْبن  ـــا اْكَتَســـُبْوا َوِلْلنَِّســـاِء َنِصـــْیٌب ِممَّ ووســـائل إكتســـاب الحقـــوق  )٤١٠( َنِصـــْیٌب ِممَّ

الوصـیة وغیرهـا، مـع  أو الهبـة أو اإلرث أو واحدة بالنسبة للجنسین وهي التملك بالشراء

 علـى نفسـها وال علـى نفـاق الاألخـذ بعـین اإلعتبـار عـدم تكلفـة المـرأة بـأي نـوع مـن اإل

  .)٤١١( غیرها)

أســاس العدالــة، ومثــل هــذه العدالــة وهــذه  علــى هــذا ألن اإلســالم یقــیم المســاواة  

  .)٤١٢(المراعاة ال توجد في أیة نظم أخرى

                                                           

٤٠٧
  ، طبعة المكتب اإلسالمي.٣٥) د. مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص

٤٠٨
كلهــا عدالــة وهــي  ) شــریعة اإلســالم لیســت علــى جانــب عظــیم مــن العدالــة كمــا عبــر عنهــا هــذا المستشــرق بــل

  العدالة المطلقة التي ال ظلم فیها الن الشارع جل جالله هو العدل.

٤٠٩
  ٤٩٥) د. غوستاف لوبون، المرجع السابق، ص

٤١٠
  ٣٢) النساء 

٤١١
  ٤٩٦) د. غوستاف لوبون، المرجع السابق، ص

٤١٢
، ص ١٩٨٨، ، ال مكـــان، بـــدون طبعـــةالمـــرأة بـــین الشـــریعة اإلســـالمیة والـــنظم الیهودیـــة) أنظـــر: آمـــال ربیـــع، 

  ) إذ أقامت مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة والنظم الیهودیة في موضوع المیراث.٥٤-٢٠(
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  المبحث الرابع

  الشهـادة

  

من مثارات الجدل في قضـیة المسـاواة بـین الرجـل والمـرأة فـي اإلسـالم موضـوع   

یستنكر دعاة المساواة المطلقة كون شهادة إمرأتین تعادل شهادة رجـل  ذإ شهادة المرأة،

  .)٤١٣(واحد، وعدم قبول شهادتها في الحدود والجنایات

ولتصــحیح هــذا الفهــم البــد مــن بیــان أوجــه العدالــة فــي هــذه المســألة، وتوضــیح   

  بعض المفاهیم وذلك من خالل ثالثة مطالب.

  

  المطلب األول

  حقاً  الشهادة مسؤولیة ولیست 

  

الشهادة في اللغة هي البیان واإلظهار واإلعالم، والشاهد: العالم الذي یبـین مـا   

  .)٤١٤(علمه، وشهد الشاهد عند الحاكم أي بّین ما یعلمه وأظهره

ـــــم لیقضـــــي    ـــــار حـــــاكم عـــــن عل ـــــي االصـــــطالح الشـــــرعي الشـــــهادة هـــــي إخب وف

  .)٤١٥(بمقتضاه

ـــین أن الشـــهادة تترتـــب علیهـــا مت   ـــي علیهـــا مـــن خـــالل التعریـــف یتب ـــات وتنبن رتب

أحكام وعلى أساسها یقضي القاضي.. وبما أنها كـذلك فهـي تكلیـف ومسـؤولیة ولیسـت 

 تشریفًا وحقًا یكون من ال یعطاه مغبونًا ومظلومًا، فقد ینبني على الشهادة قتل شخص

نفیـه، أوغیـر ذلـك مـن العقوبـات الحدیـة والتعزیریـة  أو حبسـه أو قطـع یـده أو جلـده أو

ذلك فهـي أمـر خطیـر یفضـي إلـى مشـاكل وتبعـات كثیـرة، وكـون اإلسـالم والقصاص، لـ

                                                           

٤١٣
وكـــذلك: د. نـــوال الســـعداوي، الوجـــه  ٧٤) أنظـــر علـــى ســـبیل المثـــال: حســـین العـــودات، المرجـــع الســـابق، ص

  ).١٩٦-١٩٤العاري للمرأة العربیة، المرجع السابق، ص (

٤١٤
  ٢٣٩، ص٣، ج١٩٩٠، ١دار الفكر، بیروت، ط، لسان العرب) إبن منظور، 

٤١٥
  ١٦٤، ص٤) أبو البركات سید أحمد الدردیري، المرجع السابق، ج



  ١٢٩

یعفــي المــرأة مــن هــذه األعبــاء إنمــا هــو دلیــل رحمتــه بهــا ومراعاتــه لهــا وعدالتــه معهــا 

  فإعفاؤها من ذلك إنما هو الحق والتكریم.. 

ِإَذا  َوال َیـْأَب الشُّـَهَداءُ  وبیانًا ألهمیة الشهادة وعظم مسؤولیتها یقول اهللا تعـالى   

لتحملهـا أن یفعلـوا  أو إذا دعـوا ألداء الشـهادة أي (ال یـرفض الشـهداء )٤١٦(َمـا ُدُعـْوا

. واآلیـــة فیهـــا (إشـــارة إلـــى أن الشـــهادة مظنـــة ألن یتهـــرب )٤١٧(حتـــى ال تهلـــك الحقـــوق)

منهـــا الشـــاهد اجتنابـــّا لمغباتهـــا فـــأمر أن ال یتهـــرب منهـــا) وعلیـــه فـــإن (الشـــهادة مهمـــة 

مســؤولیات كثیــرة وربمــا ســببت عنهــا عــداوات وٕاضــرار شخصــیة خطیــرة تترتــب علیهــا 

. قال "القرطبي" عند تفسـیر قولـه )٤١٨(مختلفة، فاألولى بالمرأة أن ال تتورط في حبالها)

(.. وٕاذا علـم أن الحـق یـذهب ویتلـف بتـأخر   َوال َیْأَب الشَُّهَداُء ِإَذا َمـا ُدُعـْوا  تعالى 

ــلة وكــان الــدعاء الشــاهد عــن الشــهادة فواجــب علیــه القیــ ام بهــا ال ســیما إن كانــت محصَّ

  .)٤١٩(هذا الظرف آكد ألنها قالدة في العنق وأمانة تقتضي األداء) فإن إلى أدائها،

 وبمـا أن الشـهادة مسـئولیة وأنهـا قـالدة فـي العنـق وأمانـة علـى عـاتق اإلنسـان،  

َوَمـْن َیْكُتْمَهـا َفِإنَّـُه آِثـٌم َقْلُبـُه  َوال َتْكُتُمـْوا الشَّـَهاَدةَ  اهللا تعالى حـذر مـن كتمانهـا فقـال  فإن

  .)٤٢٠(َواُهللا ِبَما َتْعَمُلْوَن َعِلْیم

ـــق اهللا ربـــه أي فـــي أال یكـــتم مـــن الحـــق شـــیئًا وقولـــه    ـــي" (لیت ـــال "القرطب َوال  ق

ــَهاَدة  نهــى الشــاهد أن یضــر بكتمــان الشــهادة  َوال ُیَضــار تفســیر لقولــه  َتْكُتُمــْوا الشَّ

ـــم إلـــى القلـــب (ألن كتمـــان )٤٢١(لوجـــوب)وهـــو نهـــي علـــى ا ، وقـــد أســـند اهللا تعـــالى اإلث

الشهادة أن یضمرها في القلب وال یتكلم بها فلمـا كـان إثمـًا مقترفـًا مكتسـبًا بالقلـب أسـند 

                                                           

٤١٦
  ٢٨٢) البقرة 

٤١٧
  ٦٦٢، ص١) سعید حوى، المرجع السابق، ج

٤١٨
  ٦٩) د. محمد طعمة سلیمان القضاة، المرجع السابق، ص

٤١٩
  ٣٩٨، ص٣) القرطبي، المرجع السابق، ج

٤٢٠
   ٢٨٢) البقرة 

٤٢١
  ٤١٥، ص٣ي، المرجع السابق، ج) القرطب



  ١٣٠

إلیــه، وٕاذ جعــل كتمــان الشــهادة مــن آثــام القلــوب، فقــد شــهد لــه بأنــه مــن أعــاظم الــذنوب 

  .)٤٢٢()ألن أفعال القلوب أعظم من أفعال الجوارح

وقـــــد تحـــــدث الفقهـــــاء عـــــن الشـــــهادة ومـــــدى خطورتهـــــا ومســـــؤولیتها وأنهـــــا مـــــن   

الواجبات التي ال یجوز التفریط فیها، قـال صـاحب كتـاب "دلیـل الطالـب" (الشـهادة فـي 

حقوق اآلدمیین فـرض كفایـة وأدواؤهـا فـرض عـین ومتـى تحملهـا وجبـت كتابتهـا ویحـرم 

تــأذى بــه فلــه أخــذ أجــرة مركــوب،  أخــذ أجــرة وجعــل عیهــا لكــن إن عجــز عــن المــش أو

ویحرم كتم الشهادة، وال ضمان، ویجب اإلشهاد في عقد النكاح خاصة ویسـن فـي كـل 

  .)٤٢٣(سماع) أو عقد سواه، ویحرم أن یشهد إال بما یعلم برؤیة

جــاء فــي كتــاب "منــار الســبیل" (تحمــل الشــهادة فــي حــق اآلدمیــین فــرض كفایــة   

قال إبن عباس وقتادة والربیـع المـراد بـه  َداُء ِإَذا َما ُدُعْواَوال َیْأَب الشُّهَ  لقوله تعالى: 

ـــَهاَدة   التحمـــل للشـــهادة وٕاثباتهـــا ... وأداؤهـــا فـــرض عـــین لقولـــه تعـــالى  َوال َتْكُتُمـــْوا الشَّ

()٤٢٤(.  

ونظــرًا ألن الشــهادة علــى هـــذا القــدر مــن المســـؤولیة والخطــورة إذ تنبنــي علیهـــا   

الم حـذر تحـذیرًا كبیـرًا مـن شـهادة الـزور كمـا حـذر مـن اإلسـ فـإن أحكام في حق أنـاس،

َفـاْجَتِنُبْوا الـرِّْجَس ِمـَن اَألْوثَـاِن  كتمان الشهادة، بل عدها مـن أكبـر الكبائر،قـال تعـالى 

ْور ْور  وقال  )٤٢٥(َواْجَتِنُبْوا َقْوَل الزُّ   .)٤٢٦(َوالَِّذْیَن ال َیْشَهُدْوَن الزُّ

لــزور مـــن أكبـــر الكبــائر، قـــد نهــى اهللا عنهـــا فـــي قــال "إبـــن قدامــة" (إن شـــهادة ا  

ــــال  ــــان فق ــــه عــــن األوث ــــْوَل  كتابــــه مــــع نهی ــــْوا َق ــــاِن َواْجَتِنُب ــــَن اَألْوَث ــــرِّْجَس ِم ــــاْجَتِنُبْوا ال َف

                                                           

٤٢٢
  ٢٦٣، ص١) سعید حوى، المرجع السابق، ج

٤٢٣
  ٣٤٦، ص١هـ، ج١٣٨٩، ٢، المكتب اإلسالمي، بیروت، طدلیل الطالب) مرعى بن یوسف الحنبلي، 

٤٢٤
، ٢هـــــ، ج١٤٠٥، ٢، دار المعـــارف، الریـــاض، طمنــــار الســـبیل) إبـــراهیم بـــن محمـــد بــــن ســـالم بـــن ضـــویان، 

وكذلك: محمـد أمـین،  ٣٢٣، ص ٢آراء الفقها أنظر: الشیرازي، المرجع السابق، جولمعرفة الزید من  ٤٢٦ص

  ٤٦٤ص  ٥حاشیة ابن عابدین، المرجع السابق، ج

٤٢٥
  ٣٠) الحج 

٤٢٦
  ٧٢) الفرقان 



  ١٣١

ْور ولــذلك (فمــن ثبــت أنــه شــهد بــزور عــزره بمــا یــراه مــن تــوبیخ وضــرب أو  )٤٢٧()الــزُّ

قبیلتـه  أو ن كـان مـن أهـل السـوقحـبس، وشـهر حالـه، وأمـره بالنـداء علیـه فـي السـوق إ

  .)٤٢٨(مسجده تحذیرًا للناس منه وتأكیدًا ألمره) أو إن كانت له قبیلة

فقــد وردت  )٤٢٩(وقــد أفــرد البخــاري فــي صــحیحه بابــًا لمــا قیــل فــي شــهادة الــزور  

  في تعظیم هذا األمر وعده ضمن الكبائر. أحادیث عن رسول اهللا 

اإلشـراك بـاهللا عـن الكبـائر فقـال "  فعن أنس رضي اهللا عنه قال: سـئل النبـي  

  .)٤٣٠(وعقوق الوالدین وقتل النفس وشهادة الزور"

إال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثالثًا، قالوا: بلى یا رسـول اهللا، قـال: " وقال النبي   

فقـال: أال وقـول الـزور، قـال  -وكان متكئـاً  -اإلشراك باهللا وعقوق الوالدین، وجلس 

  .)٤٣١(لیته سكت" فما زال یكررها حتى قلنا

صــالة الصــبح فلمــا انصــرف  وروى أبــو داوود بســنده قــال: صــّلى رســول اهللا   

َفــاْجَتِنُبْوا  عــدلت شــهادة الــزور باإلشــراك بــاهللا ثــالث مــرات، ثــم قــرأ قــام قائمــًا فقــال "

ْور *ُحَنَفاَء ِهللا َغْیَر ُمْشِرِكیْ    )٤٣٣(")٤٣٢(َن ِبهالرِّْجَس ِمَن اَألْوثَاِن َواْجَتِنُبْوا َقْوَل الزُّ

لن ینعقد قدمًا شاهد زور حتى یوجب " وعن إبن عمر قال: قال رسـول اهللا   

  .)٤٣٤(اهللا له النار"

ــِذْیَن  وأیضــا لتأكیــد أمــر الشــهادة وبیــان مســؤولیتها یقــول اهللا تعــالى    ــا َأیَُّهــا اّل َی

ْنُفِســُكْم َأو الَواِلــَدْیِن َواَألْقــَرِبْیَن ِإْن َیُكــْن آَمُنــْوا ُكْوُنــْوا َقــوَّاِمْیَن ِبالِقْســِط ُشــَهَداَء ِهللا َوَلــْو َعلــى أَ 

 اَهللا َغِنّیــًا َأْو َفِقْیــرًا َفــاُهللا َأْولــى ِبِهَمــا َفــال َتتَِّبُعــْوا الَهــَوى َأْن َتْعــِدُلْوا َوإِْن َتْلــُووا َوُتْعِرُضــْوا َفــِإنَّ 

                                                           

٤٢٧
  ٢٣٣، ص١٠) إبن قدامة، المرجع السابق، ج

٤٢٨
  ١٤٥، ص١١) النووي، المرجع السابق، ج

٤٢٩
  ٩٣٩، ص٢) أنظر: البخاري، المرجع السابق، ج

٤٣٠
  ٩٣٩، ص٢) أنظر: المرجع نفسه، ج٢٥١٠) رواه البخاري برقم (

٤٣١
  ) أنظر: المرجع نفسه والصفحة نفسها.٢٥١١) رواه البخاري برقم (

٤٣٢
  )٣١-٣٠) الحج (

٤٣٣
  ٣٠٥، ص٣) أنظر: أبو داوود، المرجع السابق، ج٣٥٩٩) رواه أبو داود برقم (

٤٣٤
  ٧٩٤، ص٢سابق، ج) أنظر: إبن ماجة، المرجع ال٢٣٧٣) رواه إبن ماجة برقم (



  ١٣٢

ـــًرا ـــْوَن َخِبْی ر هـــذه اآلیـــة (أي إن یكـــن . قـــال "القرطبـــي" عنـــد تفســـی)٤٣٥( َكـــاَن ِبَمـــا َتْعَمُل

المشــهود علیــه غنیــًا فــال یراعــى لغنــاه وال یخــاف منــه وٕان یكــن فقیــرًا فــال  أو الطالــب

  .)٤٣٦(یراعى إشفاقًا علیه)

 حــین شــهادتكم  أو ویقـول "الطبــري" (.. معنــاه قومـوا بالقســط هللا ثــم شـهادتكم  

أقـربیكم  أو علـى والـدیكم أو یقـول ولـو كانـت شـهادتكم علـى أنفسـكم َوَلْو َعلـى َأْنُفِسـُكم 

فقوموا فیها بالقسـط والعـدل وأقیمـوا صـحتها بـأن تقولـوا فیهـا الحـق وال تمیلـوا فیهـا لغنـي 

اهللا الذي سوى بین حكـم الغنـي  فإن لغناه على فقیر، وال لفقیر لفقره على غني فتجوروا

أولـى بهمـا  والفقیر فیما ألزمكم أیها الناس من إقامـة الشـهادة لكـل واحـد منهمـا بالعـدل،

وأحــق مــنكم، ألنــه مالكهمــا وأولــى بهمــا دونكــم، فهــو أعلــم بمــا فیــه مصــلحة كــل واحــد 

منهمــا فــي ذلــك وفــي غیــره مــن األمــور كلهــا مــنكم، فلــذلك أمــركم بالتســویة بینهمــا فــي 

  .)٤٣٧(علیهما) أو الشهادة لهما

أي توخي العدل والحق فـي الشـهادة وعـدم التـأثر بدرجـة المشـهود  -هذا األمر   

هـو محـل  -... أو فقـر أو غنـى أو مركـز إجتمـاعي أو علیـه والمشـهود لـه مـن قرابـة

بینـــوا أن الشـــاهد ینبغـــي أن یتجـــرد مـــن عواطفـــه أثنـــاء  إذ اتفــاق المفســـرین والفقهـــاء،

فقیـر.. وهـذا مـا  أو غنـي أو صـدیق أو عـدوا أو بعیـد أو شـهادته فـال یفـرق یـبن قریـب

بالعـــدل والقســـط فـــي األجانـــب واألقـــارب وأمـــر إذ (أمـــر اهللا تعـــالى  أشـــارت إلیـــه اآلیـــة

بالتســـویة بـــین الجمیـــع فـــي حكـــم اهللا تعـــالى، فأبطـــل مـــا كـــان علیـــه أمـــر الجاهلیـــة مـــن 

  .)٤٣٨( مظلومًا) أو معونة القریب والحلیف على غیره ظالمًا كان

ویقــول "إبــن كثیــر" (یــأمر تعــالى عبــاده المــؤمنین أن یكونــوا قــوامین بالقســط أي   

لوا عنـه یمینـًا وال شـماًال وال تأخـذهم فـي اهللا لومـة الئـم وال یصـرفهم عنـه بالعدل فال یعد

صارف... وٕان كانت الشهادة على والدیك وقرابتك فال تراعهم فیهـا بـل إشـهد بـالحق.. 

                                                           

٤٣٥
  ١٣٥) النساء 

٤٣٦
  ٤١٣، ص٥) القرطبي، المرجع السابق، ج

٤٣٧
  ٣٢١، ص٥) الطبري، المرجع السابق، ج

٤٣٨
، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، بـدون طبعـة، أحكـام القـرآن) أبو بكر محمد بن علـى الـرازي الجصـاص، 

  ١٤٧، ص٣هـ، ج١٤٠٥



  ١٣٣

فــــال یحملــــنكم الهــــوى والعصــــبیة وبغــــض النــــاس إلــــیكم إلــــى تــــرك العــــدل فــــي أمــــوركم 

  .)٤٣٩(وشؤونكم بل إلزموا العدل على أي حال)

تأكیدًا ألمر الشهادة ومسؤولیتها وأثم ن ال یلتزم بالحق فیهـا فینصـاع لعواطفـه و   

ـْن َكـَتَم َشـَهاَدًة ِعْنـَدُه ِمـَن اهللا  یقـول اهللا تعـالى  َوال َنْكــُتَم  ویقـول  )٤٤٠(َوَمـْن َأْظَلـُم ِممَّ

ــْین  ــا ِإذًا َلِمــَن اآلِثِم ــُتْم  ویقــول  )٤٤١( َشــَهاَدَة اِهللا ِإّن ــاَن َذا ُقْربــى َوإَِذا ُقْل َفاْعــِدُلْوا َولَــْو َك

)٤٤٢(  ویقــول  َواّلــِذْیَن ُهــْم ِبَشــَهاَداِتِهْم َقــاِئُمْون)وقــال "اإلمــام الشــافعي" بعــد  )٤٤٣ ...

ســرده لهــذه اآلیـــات ( الــذي أحفــظ عـــن كــل مــن ســـمعت منــه مــن أهـــل العلــم فــي هـــذه 

قــوم بهــا علــى والدیــه اآلیــات أنهــا فــي الشــاهد قــد لزمتــه الشــهادة، وأن فرضــًا علیــه أن ی

وولــده والقریــب والبعیــد، وللبغــیض البعیــد والقریــب وال یكــتم عــن أحــد وال یحــابي بهــا وال 

  .)٤٤٤(یمنعها أحدًا)

علــى  أو -هــذا ویــرى الباحــث أنــه یمكــن تلخــیص مــا یترتــب علــى الشــهادة   

  من مسؤولیات فیما یلي : -الشاهد

ــــــد أو قــــــد یتعــــــرض الشــــــاهد قبــــــل اإلدالء بشــــــهادته لكــــــل مــــــن  -١ اإلغــــــراء أو التهدی

المـدعي والمـدعى  أو المجني علیـه  أو اإلستعطاف سواء كان ذلك من قبل الجاني

إذا كــان أحــد الطــرفین قریبــًا لــه وبهــذا یقــع فــي  قــد تــتحكم فیــه العواطــف أو علیــه

  موقف حرج وصعب.

هذا الموقف الصعب هو وقوع الشاهد أمام خیارین بینت النصوص السـابقة أنهمـا  -٢

فیقـوم  -علـى األقـل بـالحرج أو-التهدیـد   أو وران، فقـد یتـأثر الشـاهد بـاإلغراءمحظـ

                                                           

٤٣٩
هــ، ١٤٠١، دار الفكـر، بیـروت، بـدون طبعـة، القـرآن الكـریم تفسـیر) أبو الفداء إسماعیل بـن عمـر إبـن كثیـر، 

  بتصرف. ٥٦٦، ص١ج

٤٤٠
  ١٤٠) البقرة 

٤٤١
  ١٠٦) المائدة 

٤٤٢
  ١٥٢) األنعام 

٤٤٣
  ٣٣) المعارج 

٤٤٤
، ص ٢هـ، ج١٤٠٠، دار الكتب العلمیة، بیروت، بدون طبعة، أحكام القرآن) محمد بن إدریس الشافعي، 

)١٣٩- ١٣٨(  



  ١٣٤

قـد یقـوم بتغییـر الحقـائق ویشـهد زورًا أیضـا  أو بكتمـان الشـهادة وعـدم اإلدالء بهـا.

  میًال إلى قریب. أو تهدید أو تأثرُا بإغراء

علــى شــهادته وٕاذا تجــاوز الشــاهد هــذه العقبــات فلــم یكــتم ولــم یشــهد زورًا.. وانبنــى  -٣

الشـاهد یكـون معرضـًا لنقمـة وعــداوة  فـإن -خصوصـًا فـي الجنایـات-حكـم قضـائي

  أقرباء المتهم وقد یقومون باإلنتقام والثأر وغیر ذلك من المشاكل والتبعات.

إذا فالشـــاهد قبـــل اإلدالء بالشـــهادة وبعـــدها معـــرض لمشـــاكل ومســـؤولیات وكـــل   

  فة وال إغراء وال تهدید.ذلك یتطلب منه قوة وحزمًا ال تؤثر فیه عاط

األولــى  فــإن وٕاذا كانــت المســألة علــى هــذه الدرجــة مــن المســؤولیة والخطــورة  

بالمنــــادین بحقــــوق المــــرأة أن یطــــالبوا بإعفــــاء المــــرأة مــــن هــــذه المســــألة إن كــــانوا فعــــًال 

رأفـة -أنهـا  إذ حریصین على حقوقها وراحتها، وهذا ما قدمته الشریعة اإلسالمیة للمـرأة

أعفــى المــرأة مــن الشــهادة فــي بعــض األمــور التــي تنبنــي علیهــا تلــك  -المرأةورحمــة بــ

  التبعات مثل الحدود والجنایات على رأي الجمهور خالفا البن حزم.

ولكـــن لـــیس معنـــى ذلـــك أنـــه ال إعتبـــار لشـــهادتها علـــى اإلطـــالق وأن شـــهادتها   

ا معتبــرة مرفوضــة فــي كــل األمــور بــل هنــاك حــاالت للشــهادة تكــون شــهادة المــرأة فیهــ

  وهذا ما سیعالجه المطلب الثاني.

  

  المطلب الثاني

  حاالت الشهادة 

  

موضوع شهادة المرأة مثل موضـوع المیـراث فـي نظـر أدعیـاء المسـاواة المطلقـة   

دلیل علـى عـدم المسـاواة بـین المـرأة والرجـل ویسـتند هـؤالء فـي ادعـائهم هـذا علـى قولـه 

  .)٤٤٥(ِرَجاِلُكْم َفِإْن َلْم َیُكْوَنا َرُجَلْیِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن  َوَأْشِهُدْوا َشِهْیَدْیِن ِمنْ  تعالى 

                                                           

٤٤٥
  ٢٨٢) البقرة 



  ١٣٥

ِلْلـذََّكِر  ِمْثــُل  وكمـا وقـع المروجـون لشـبهة المیـراث فــي آفـة التعمـیم أي بجعـل   

قاعـــدة مطلقـــة فـــي جمیـــع الحـــاالت، كـــذلك وقعـــوا فـــي نفـــس اآلفـــة فـــي  َحـــظِّ األُْنثََیـــْین 

  موضوع الشهادة..

وٕان –مـا تبــین فـي موضــوع المیـراث بــأن التنصـیف حالــة مـن الحــاالت وأیضـا ك  

فكـــذلك هـــو الحـــال بالنســـبة للشـــهادة، إذ أن الشـــهادة لیســـت علـــى حالـــة  -كانـــت غالبـــة

واحـدة بـل هنــاك حـاالت عــدة نتأكـد مــن خـالل دراسـتها بــأن الشـهادة فــي أصـلها لیســت 

رى خارجة عن هـذا اإلطـار، مرتبطة بالذكورة واألنوثة أو الجنس وٕانما ترتبط بأمور أخ

ال یــذكرون الــذكورة  -أو الشــاهد بصــورة عامــة-فالفقهــاء أثنــاء ذكــرهم لشــروط الشــهادة 

واألنوثة بل یشیرون إلى أمور أخرى حصرها أحدهم في سـتة فقـال (وشـروط مـن تقبـل 

والمقصــود  )٤٤٦(العدالــة) -الحفــظ  -اإلســالم -الكــالم -العقــل  -شــهادته ســتة: البلــوغ 

م أنــــه ال تقبــــل شــــهادة األخــــرس أمــــا الحفــــظ فیعنــــي أنــــه ال تقبــــل شــــهادة بشــــرط الكــــال

  المغفل..

هذه الشروط لم تفرق بین ذكر وأنثى فمن لم تشمله هذه الشـروط ردت شـهادته   

إمرأة (فمن لم یكـن مـن الرجـال والنسـاء عـاقًال مسـلمًا بالغـًا عـدًال لـم تجـز  أو رجًال كان

  .)٤٤٧(شهادته)

حـاالت أخـرى فـي رد الشـهادة وعـدم قبولهـا  أو وط أخـرىوأشار العلماء إلى شـر   

أیضــا ال عالقــة لهــا بالــذكورة واألنوثــة (فــال تجــوز شــهادة خصــم وال جــار إلــى نفســه وال 

وال تجـــوز شـــهادة مـــن یعـــرف بكثـــرة الغلـــط والغفلـــة.. وال تجـــوز شـــهادة  )٤٤٨(دافـــع عنهـــا

 إلمرأتـه وال المــرأة لزوجهــا)الوالـدین وٕان علــوا للولـد وٕان ســفل وال الســید لعبـده وال الــزوج 

)٤٤٩(.  

                                                           

٤٤٦
، مكتبة الریاض الحدیثة، بدون طبعة، الروض المربعبن یونس بن إدریس البهوتي،  ) أنظر: منصور

  ) بتصرف.٤٢١-٤٢٠هـ، ص (١٣٩٠

٤٤٧
هـ، ١٤٠٣، ٣، المكتب اإلسالمي، بیروت، طمختصر الخرقي) أبو القاسم عمر بن الحسین الخرقي، 

  ١٤٤ص

٤٤٨
  كما سیأتي. ) المقصود وال تجوز شهادة من یجر إلى نفسه نفعًا أو یدفع عنها ضراً 

٤٤٩
  ١٤٤) الخرقي، المرجع السابق، ص



  ١٣٦

وتطرق "إبن قدامة" أیضا إلى هذه الشروط دون ذكر الذكورة واألنوثة فقـال (ال   

تقبـل شـهادة صــبي وال زائـل العقـل وال أخــرس وال كـافر وال مجهـول الحــال وال جـار إلــى 

لصـاحبه نفسه نفعًا وال دافع عنها شـرًا وال شـهادة والـد وٕان عـال لولـده وال أحـد الـزوجین 

وال شهادة الوصـي فیمـا هـو وصـي فیـه وال الوكیـل فیمـا هـو وكیـل فیـه وال الشـریك فیمـا 

هو شـریك فیـه وال العـدو علـى عـدوه وال معـروف بكثـرة الغلـط والغفلـة وال مـن ال مـروءة 

  .)٤٥٠(له)

إستنادًا إلى مـا سـبق یمكـن القـول بـأن الشـروط التـي تراعـى فـي الشـهادة لیسـت   

ورة واألنوثـة فـي الشـاهد ولكنهـا عائـدة فـي مجموعهـا إلـى أمـرین عائدة إلى وصف الـذك

  )٤٥١(إثنین:

عدالـــة الشـــاهد وضـــبطه وأن ال تكـــون بینـــه وبـــین المشـــهود علیـــه خصـــومة تبعـــث  -١

على إتهامه فیما یشهد علیه، وأن ال تكون بینه وبین المشهود له قرابة تبعـث علـى 

  إحتمال تحیزه له في الشهادة.

اهد والواقعـــة التـــي یشـــهد فیهـــا صـــلة تجعلـــه مـــؤهًال للدرایـــة بهـــا أن تكـــون بـــین الشـــ -٢

  والشهادة فیها.

إمـرأة وكـذلك  أو ضـبطه مـردودة رجـًال كـان أو إذن فشـهادة مـن خدشـت عدالتـه  

شـــهادة الخصـــم علـــى خصـــمه والقریـــب لقریبـــه كمـــا ســـبق، وبعـــد ذلـــك، أي عنـــد ثبـــوت 

مـــن اإلنســـجام بـــین شـــخص العدالـــة وانتفـــاء احتمـــاالت المتحیـــز البـــد مـــن وجـــود قـــدر 

الشاهد والموضوع الذي یشهد فیـه وتعطـى األولویـة فـي هـذه الحالـة عنـد تفـاوت النـاس 

فــي صــلتهم بالموضــوع إلــى مــن هــو أكثــر قربــًا منــه وٕاتصــاًال بــه، وهــذا یختلــف بحســب 

  المشهود علیه، ویعتبر هذا األمر قاعدة في حاالت الشهادة كلها.

الزنا وهو یوجب حده فال یثبـت إال بأربعـة رجـال (والمشهود علیه أربعة: أحدها   

رجــل وٕامــرأتین  أو أحــرار عــدول، الثــاني المــال ومــا یقصــد بــه المــال فیثبــت بشــاهدین

وبرجـــل مـــع یمـــین الطالـــب، الثالـــث مـــا عـــدا هـــذین مـــا یطلـــع علیـــه الرجـــال فـــي غالـــب 

                                                           

٤٥٠
، مكتبــة الطــرفین، الطــائف، بــدون طبعــة، بــدون تــاریخ، عمــدة الفقــه) عبــد اهللا بــن أحمــد إبــن قدامــة المقدســي، 

  ١٦٢ص

٤٥١
  ١٤٧) أنظر: البوطي، المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني، المرجع السابق، ص



  ١٣٧

الــوالء الحــدود والقصــاص كالنكــاح والطــالق والرجعــة والعتــق والوالیــة والعــزل والنســب و 

والوكالـة ومــا أشــبه ذلــك فـال یقبــل إال رجــالن، الرابــع مـا ال یطلــع علیــه الرجــال كــالوالدة 

  .)٤٥٢(والحیض والعدة والعیوب تحت الثیاب فیثبت بشهادة إمرأة عدل)

  ونحن هنا إزاء أربع حاالت في الشهادة وهي:  

  أمور ال تقبل فیها شهادة المرأة مثل الحدود والجنایات. -١

قبــل فیهــا شــهادة الرجــل والمــرأة وتكــون شــهادة امــرأتین مقابــل شــهادة رجــل أمــور ت -٢

  واحد.

  تتساوى شهادة الرجل والمرأة في موضوع اللعان. -٣

  أمور تقبل فیها شهادة المرأة ولو منفردة مثل أمور الوالدة والبكارة وغیرها. -٤

لــى وعنــد فهــم هــذه الحــاالت علــى ضــوء تلــك القاعــدة فــي الشــهادة المؤسســة ع  

عالقة الشاهد بالموضوع المشهود فیه تتجلى حكمة الشـارع سـبحانه وتعـالى فـي تقسـیم 

الشــهادة علــى هــذا النحــو، فهــذه الحــاالت تبــین (أن الشــارع یــرفض شــهادة المــرأة علــى 

وصف الجنایة وكیفیة إرتكاب الجاني لهـا ذلـك ألن تعامـل المـرأة مـع الجـرائم وجنایـات 

إذا صـادفت عملیـة  شـدة النـدرة معـدومًا واألرجـح أنهـا القتـل ونحـو ذلـك یكـاد یكـون مـن

نحـوه فسـتفر مـن هـذا المشـهد بكـل مـا تملـك.. وعلـى العكـس  أو سـطو علـى حیـاة بقتـل

األولویـة  فـإن من ذلـك شـهادة المـرأة فـي أمـور الرضـاع والحضـانة والنسـب ونحـو ذلـك،

الرجــل كمــا هــو هــي أكثــر إتصــاًال بهــذه المســائل مــن  إذ الشــرعیة فیهــا لشــهادة المــرأة

واضح ومعروف بل روي عن الشعبي أنه قال من الشهادة مـا ال یجـوز فیـه إال شـهادة 

  النساء.

أمـــا المعـــامالت المالیـــة والشـــؤون التجاریـــة ومـــا قـــد ینشـــأ عنهـــا مـــن خصـــومات   

ودواعــي فلكــل مــن الرجــل والمــرأة عالقــة بهــا، غیــر أن صــلة الرجــل بهــا وٕاندماجــه فیهــا 

ــــي األعمــــال التجاریــــة أشــــد مــــن صــــلة المــــرأة بهــــ ــــذین ینغمســــون ف ــــك أن ال ا، وآیــــة ذل

وینشطون في إجراء صفقاتها والقیام بالمغامرات في سبیلها هم الرجال في كل األزمنـة 

                                                           

٤٥٢
  ١٦٣الفقه، المرجع السابق، ص ) إبن قدامة، عمدة



  ١٣٨

رأیــت بیــنهم نســاء فهــن فــي األغلــب موظفــات فــي أعمــال  فــإن وفــي كــل المجتمعــات،

  إداریة ومكتبیة كالسكرتاریة ونحوها.

ي یفــرض نفســه فــي كــل مجتمــع فقــد جعــل اهللا حكــم ونظــرًا إلــى هــذا الواقــع الــذ  

الشهادة فیه إلى مرآة دقیقة لهذا الوضـع القـائم والمسـتمر.. والمـرآة الدقیقـة فـي ذلـك أن 

تكــون األولویــة لشــهادة الرجــل مــع قبــول شــهادة المــرأة، والوجــه التطبیقــي لــذلك أن تقــوم 

 قـــرر اهللا عـــز وجـــل) شـــهادة امـــرأتین فـــي هـــذه األمـــور مقـــام شـــهادة الرجـــل الواحـــد كمـــا

)٤٥٣(.  

وانطالقا من هذه الرؤیة فإن (جمهور الفقهـاء علـى عـدم قبـول شـهادات النسـاء   

ومنــع الــبعض قبــول شــهادتهن فــي األبــدان  -ال مــع الرجــال وال منفــردات-فــي الحــدود 

فیمـــا عـــدا الحـــدود كالجنایـــات علـــى األفـــراد التـــي لـــم تكـــن فـــي حـــد مـــن حـــدود اهللا وفـــي 

إذا  و ذلــك، ورأى الــبعض قبــول شــهادتهن فــي ذلــك علــى التثنیــةالطــالق والــزواج ونحــ

 )٤٥٥(وقال أهل الظاهر تقبـل فـي كـل شـيء حتـى فـي الحـدود )٤٥٤(اجتمعن مع الرجال

إذا كــان معهــن رجــل وكــّن أكثــر مــن واحــدة وذلــك علــى ظــاهر اآلیــة الكریمــة، ثـــم إن 

تــي ال یطلــع شــهادة النســاء مفــردات مقبولــة عنــد جمهــور الفقهــاء فــي حقــوق األبــدان ال

علیهــا الرجــال غالبــًا مثــل الــوالدة واإلســتهالل وهــو إســتهالل الطفــل صــارخًا عنــد والدتــه 

میتــًا لحــق المیــراث، وفــي عیــوب النســاء .. وفــي معرفــة  أو إذا كــان حیــاً  لمعرفــة مــا

  .)٤٥٦(البكارة لدى الفتیات)

  المطلب الثالث

                                                           

٤٥٣
) ١٤٨-١٤٧) البــوطي، المــرأة بــین طغیــان النظــام الغربــي ولطــائف التشــریع الربــاني، المرجــع الســابق، ص (

  بتصرف.

٤٥٤
وكـــذلك: إبـــن قدامـــة،  ٣٦١و ٣٤٠، ص٤) أنظـــر تفصـــیل ذلـــك: د. عبـــد الكـــریم زیـــدان، المرجـــع الســـابق، ج

  )١٥١-١٤٨، ص (٩المغني، المرجع السابق، ج

٤٥٥
  )٣٩٦- ٣٩٥، ص (٩أنظر تفصیل ذلك: إبن حزم، المرجع السابق، ج )

٤٥٦
، مطبعـة التمـدن المحـدودة، الخرطـوم، بـدون طبعـة، بـدون تـاریخ، ص المرأة والقوامـة) الخواض الشیخ العقاد، 

)٦٩-٦٨(  



  ١٣٩

  التنصیف في الشهادة 

  

مســـؤولیة ولیســـت حقـــًا، وأن اهللا تعـــالى تبـــین مـــن خـــالل مـــا ســـبق أن الشـــهادة   

أعفـــى المـــرأة مـــن جـــزء كبیـــر مـــن هـــذه المســـؤولیة، ثـــم إن قبـــول الشـــهادة وعـــدم قبولهـــا 

لیســـت مبنیـــة علـــى وصـــف الـــذكورة واألنوثـــة فـــي اإلنســـان، وأن العالقـــة بـــین الشـــاهد 

والمشــهود فیــه هــو الــذي یــؤثر علــى قبــول أو رفــض الشــهادة، وعلــى أســاس ذلــك قبلــت 

لمــرأة فــي أمــور ولــو منفــردة وفــي أمــور تســاوت شــهادتها بشــهادة الرجــل، وفــي شــهادة ا

أمور لـم تقبـل شـهادتها وفـي أمـور أخـرى قبلـت شـهادتها علـى أن تكـون شـهادة إمـرأتین 

مقابل شهادة رجل واحد، وبالرغم مـن أن مـا ذكـر فـي المطلـب السـابق قـد وضـح كثیـرًا 

إلــى أمــر آخــر یؤیــد ویؤكــد تلــك الحكــم  مــن الحكــم فــي ذلــك، إال أنــه ینبغــي هنــا اإلشــارة

  وهو النظر إلى قاعدة التنصیف في الشهادة من زاویة علمیة..

یقول اهللا تعالى مبینًا حكمـة جعـل شـهادة المـرأة فـي األحـوال علـى النصـف مـن   

حیـث بـّین سـبحانه  )٤٥٧( أْن َتِضلَّ ِإْحـَداُهَما َفتُـَذكَِّر  ِإْحـَداُهَما اُألْخـَرى شهادة الرجل 

أن األمــر مــرتبط بــالحفظ والنســیان، فلــیس (إعتبــار شــهادة إمــرأتین بشــهادة رجــل واحــد 

دلـــیًال كـــذلك علـــى أن  المـــرأة تســـاوي نصـــف الرجـــل وٕانمـــا هـــذا روعـــي فیـــه تـــوفیر كـــل 

المـدعى علیـه، ولمـا  أو الضـمانات فـي الشـهادة سـواء كانـت  الشـهادة لصـالح المـدعي

ة الســریعة اإلنفعــال مظنــة أن تتــأثر بمالبســات كانــت المــرأة بطبیعتهــا العاطفیــة المتدفقــ

  )٤٥٨(القضیة فتضل عن الحقیقة روعي أن تكون معها إمرأة أخرى)

وبمــا أن المــرأة مجبولــة علــى ذلــك أي خلقهــا اهللا علــى هــذا النحــو وذلــك تالؤمــًا   

مــع وظیفتهــا فــي الحیــاة مــن الــوالدة وتربیــة األطفــال، أي أن األمــر خــارج عــن إرادتهــا 

ال تعاب في شيء من ذلك ولیسـت فـي كـون عاطفتهـا تغلـب حكمتهـا دلـیًال ولهذا فهي 

على انتقاصها ألن خالقها هو الذي أراد لها ذلك لتكون مهیأة لوظیفتها وسبحان الـذي 

  خلق كل شيء فقدره تقدیرًا..

                                                           

٤٥٧
  ٢٨٢) البقرة 

٤٥٨
  ٦٨) د. محمد طعمة سلیمان القضاة، المرجع السابق، ص



  ١٤٠

إن العلم الحدیث یكشف لنا عن بعض األسرار المهمة وبعض الفـروق الخلقیـة   

ًال (بشــكل عــام نجــد أن حجــم الجمجمــة عنــد المــرأة أصــغر منــه بــین الــذكر واألنثــى فمــث

% عــن ١٠عنــد الرجــل وتقــل نســبة الســعة الداخلیــة لجمجمــة الــرأس عنــد المــرأة بمقــدار 

نسبتها عند الرجل، وعظام الجمجمة عنـد الرجـل أكبـر سـمكًا منهـا عنـد المـرأة، ومعظـم 

ــــد المــــرأة ــــد المــــرأة، ووزن الجمجمــــة عن أصــــغر مــــن وزن  أجــــزاء الجمجمــــة أصــــغر عن

  .)٤٥٩(جمجمة الرجل بشكل عام)

غــم"، ویقــل متوســط وزن  ١٤٥٠أمــا الــدماغ (فیبلــغ متوســط وزنــه عنــد  الرجــل "  

غــم" فــي نفــس العمــر ونفــس الظــروف، وبشــكل عــام  ١٠٠الــدماغ عنــد المــرأة حــوالي "

-١١٣٠غـــم" وعنـــد المـــرأة یســـاوي "١٦٨٠- ١٢٤٠وزن الـــدماغ عنـــد الرجـــل یســـاوي "

ـــى أدمغـــة "غـــم" وفـــي در  ١٥١٠ " ذكـــرًا و ٨٩٦" إنســـانًا مـــنهم "١٦٧٠اســـة أجریـــت عل

" سنة، وجد أن فـرق وزن الـدماغ ٨٩ – ٢٠" أنثى، وكانت أعمارهم تتراوح بین "٧٧٤"

  .)٤٦٠(غم") ١٥٠-١٣٠عند الرجل عن وزن الدماغ عند األنثى حوالي "

بــل ذهــب العلــم إلــى أبعــد مــن ذلــك حیــث أثبتــت الدراســات أن الــدماغ لــه جــنس   

نــى أن هنــاك دمــاغ ذكــر ودمــاغ أنثــى حیــث (أثبــت العــالم "روجــرز ســبیري" الــذي بمع

م عن أبحاثه التـي أثبـت أن المـخ لـه جـنس ١٩٨١حصل على جائزة نوبل للطب لعام 

مما یعني أن هناك مخًا مذكرًا ومخًا مؤنثًا وأن ذلك یـؤثر بالتـالي علـى سـلوك اإلنسـان 

  .)٤٦١(وطریقة تفكیره)

"محمــد طعمــة ســلیمان القضــاة" فــي كتابــه "الوالیــة العامــة  هــذا وقــد نقــل الــدكتور  

للمــرأة" عــن الــدكتور "محمــود أبــو الســعود" مقتطفــات عــن بحــث لــه حــول تركیبــة المــخ 

  ویرى الباحث ضرورة نقلها هنا لتعضید ما تم ذكره. 

جاء في الكتاب المذكور (یعد المخ البشـري واحـدًا مـن أعظـم عجائـب الخلیقـة،   

وتتكـــون مـــن تركیبـــات  "limbic system"ي ثمـــة منطقـــة تســـمى وفـــي جزئـــه الســـفل

تتصــل بكــل مــن العاطفــة والــدوافع البشــریة، وٕاحــدى تلــك التركیبــات تســمى اللــوزة وتعــد 
                                                           

٤٥٩
  ٤٨، المرجع السابق، ص) د. محمد طعمة سلیمان القضاة

٤٦٠
  anatomy will lams Gray's، نقًال عن: ٤٩) المرجع نفسه، ص 

٤٦١
  ٥١) المرجع نفسه، ص



  ١٤١

واحــدة مــن بــین أجــزاء المــخ الرئیســیة المســؤولة عــن تصــرفاتها ألنهــا تــؤثر علــى بعــض 

ق ذلـــك یقـــوم اللحـــاء اإلفـــرازات الباطنیـــة وخاصـــة تلـــك المتصـــلة بمیولنـــا الجنســـیة. وفـــو 

بـــدرجات مكثفـــة مـــن النشـــاطات  - limbic systemأي  -المخـــي أیضـــا بتزویـــده 

المخیــة بمــا فــي ذلــك التصــورات المصــنفة عــن حالــة العــالم الخــارجي وهــو یقــوم بتقیــیم 

ـــات الحالیـــة بالنســـبة لإلحتیاجـــات  ـــوي مـــن المـــخ ویـــوازن األولوی نشـــاطات الجهـــاز العل

ائن الحـــــي ویقــــوم باختیــــار وتقیـــــیم النشــــاطات المختلفـــــة الطویلــــة والقصــــیرة األمـــــد للكــــ

  المتكاملة.

 -limbic“ومـن المقـرر أن  التركیـب المسـمى " الهابیوتاالموسـي" الخـاص بــ   

system”  یتم تكوینه قبل الوالدة ویتم دمغـه بصـفته الجنسـیة بشـكل یتعـذر محـوه، مـن

عـــــل الفســـــیولوجیة خـــــالل الهرمونـــــات الجنســـــیة ومـــــن ثـــــم یقـــــدر بصـــــفة دائمـــــة ردود الف

  أنثى. أو إذا ما كان ذكراً  والسلوكیة التي سوف یحوز علیها الحیوان

وفــي معظــم الحیوانـــات یعتقــد أن المرحلـــة الخطیــرة لنشــاط الهرمونـــات تــتم قبـــل   

الــوالدة ومــن ثــم فإنهــا تعــد شــیئًا غیــر قابــل للتغییــر. وٕان ذلــك اإلدمــاغ الجنســي للجهــاز 

وز علـــى متضـــمنات بعیـــدة المـــدى للغایـــة بالنســـبة العصـــبي الـــذي ال یمكـــن تغییـــره یحـــ

لإلختالفــات الجنســیة فــي الســلوك البشــري، ویعنــي ذلــك أنــه منــذ األیــام المبكــرة للحمــل 

یبتـــدئ المـــخ فـــي تكوینهـــا وتنظیمهـــا وتحدیـــد مســـار عملهـــا، وعنـــدما یولـــد الطفـــل فإنـــه 

ر الكروموسـوم یحمل بداخله أسلوب الفكر والخیال والـدوافع والتقیـیم الخـاص بـه. ویعتبـ

"y"  مسؤوًال عن الهرمونات المذكرة منشطة الذكورة التي ترتبط بما یطلق علیه علمـاء

الــنفس "النزعــة العدوانیــة" ویعنــي ذلــك نــوع الســلوك الــذي یتســم عامــة بــرد فعــل مباشــر 

  وصریح وفطنة تنافسیة وتقییم وٕادراك طویل األمد.

ت فــي الجنــین المــذكر تعتمــد وممــا یعــد حقیقــة بیولوجیــة أن مثــل تلــك الهرمونــا  

علــى هرمـــون یســـمى "جونـــادال" الـــذي ترجــع إلیـــه اإلختالفـــات الســـلوكیة بـــین الجنســـین 

  والذي من المعتقد أن یؤثر على القرارات السلوكیة التي یصدرها المخ.

أمــا فــي  األنثــى فتعــد الهرمونــات الجنســیة مســؤولة عــن الطمــث الشــهري الــذي   

هرمونـــــات األنثویـــــة الرئیســـــیة وأن إقـــــالل إفـــــراز تلـــــك یـــــتم تنظیمـــــه مباشـــــرة بواســـــطة ال

الهرمونات یؤدي إلى حدوث الطمث الشهري الذي  غالبًا ما تصـاحبه حالـة مـن القلـق 



  ١٤٢

والكبت واألفكار المكتئبـة، ومـن المعتمـد أن الـزاد الهرمـوني فـي تلـك الحالـة یـؤثر علـى 

  .)٤٦٢(إنعاش حالتها اإلنفعالیة) أو عمل مخ األنثى مؤدیًا إلى كبت

 أو بهــذا یتبــین أن الــدماغ تتكــون خالیــاه قبــل الــوالدة وتتخــذ الجــنس الــذكوري  

األمــر خــارج عــن إرادة البشــر وهــذه اإلختالفــات التكوینیــة بــین  فــإن األنثــوي، ولهــذا

الجنسین لیس مرده إلى تفضیل جنس على آخـر وٕانمـا لینسـجم كـل جـنس مـع الوظیفـة 

  التي كلفه اهللا بها.

(أن مــخ المــرأة یختلــف عــن مــخ الرجــل وهــذا اإلخــتالف ال  وقــد أكــدت األبحــاث  

یتعلق بالحجم والصفة التشریحیة، بـل یـؤدي إلـى أن كـًال مـن المـرأة والرجـل ینظـر إلـى 

الحیــــاة ویشــــعر بهــــا ویتعامــــل معهــــا ویحللهــــا بشــــكل مختلــــف تمامــــًا عــــن اآلخــــر، كمــــا 

تـأثیر البیئـة  أو أوضـحت األبحـاث أن السـبب فـي هـذا اإلخـتالف ال یرجـع إلـى التربیـة

المحیطة وٕانما یرجع إلـى تـأثیر الهرمونـات الجنسـیة ذلـك أنهـا ال تشـكل فقـط األعضـاء 

  .)٤٦٣(التناسلیة لإلنسان، بل هي تكسب المخ صفة التذكیر والتأنیث)

حــدیث أن الخــالق جــل وعــال زود كــال مــن الرجــل والمــرأة (لقــد إكتشــف العلــم ال  

بخصائص تتوافق والمهمة التي یقوم بهـا، ففـي مقـال نشـرته مجلـة الـدیار تقـول "سـمیرة 

صایغ" كاتبة المقال "هناك تبیان بین إنفعاالت دماغ المـرأة ودمـاغ الرجـل وأن األقسـام 

غ الرجـل علـى الـرغم مـن النشطة في دماغ المرأة تختلف عـن األقسـام النشـطة فـي دمـا

محاولـــة المـــرأة التشـــبه بالرجـــال" وتقـــول: المـــرأة المعاصـــرة تـــرفض النظریـــة القائلـــة بـــأن 

هنـــاك تباینـــًا بـــین الرجـــل والمـــرأة مـــن جهـــة المقـــدرة الفســـیولوجیة ومـــن جهـــة الكفـــاءات 

الذهنیة والیوم تبرز نظریة بل إكتشاف علمـي یؤكـد أن هنـاك فعـًال إخـتالف بـین دمـاغ 

ودمــاغ المــرأة مــن حیــث الكفــاءات الذهنیــة الناتجــة عــن ذلــك الــدماغ أي بكلمــة الرجــل 

  أخرى هناك "دماغ ذكر" و"دماغ أنثى"

ویقسم العلماء الدماغ البشري إلى قسمین: قسـم أیمـن وقسـم أیسـر ویؤكـدون أن   

  القسم األیمن عند الرجل هو أقوى منه عند المرأة.. ماذا یعني هذا؟ 

                                                           

٤٦٢
) نقـًال عـن مجلـة المسـلم المعاصـر، العـدد ٥١-٥٠) د. محمد طعمة سـلیمان القضـاة، المرجـع السـباق، ص (

  )١٣-١١، مقال: د. محمود أبو السعود، ص (١٩٨٠، سنة ٢١

٤٦٣
  )٥٢-٥١ص ( ) المرجع نفسه،



  ١٤٣

من أنسجة رخوة تتشعب فیها األوعیة الدمویـة الرفیعـة الدماغ هو عضو مؤلف   

واألعصاب التي تحمل اإلحساسات من الخارج إلى الداخل وتحمـل أوامـر الـدماغ إلـى 

سائر األعضاء فـي الجسـم كـي تقـوم بوظیفتها..هـذا مـن الناحیـة التكوینیـة للـدماغ، أمـا 

الـــدماغ یقســـم إلـــى  مـــن ناحیـــة العمـــل الفســـیولوجي للـــدماغ فقـــد تبـــین للعلـــم الحـــدیث أن

مهمات معینة، وقـد تأكـدت هـذه النظریـة مـؤخرًا بعـد  أو مناطق وكل منقطة تقوم بمهمة

أن تمكن العلماء من تصویر الدماغ وهو یقـوم بوظائفـه المختلفـة.. وذكـرت الكاتبـة أن 

الســویدي الــذي یعمــل  )٤٦٤(أبــرز مــن عمــل فــي هــذا الحقــل هــو الــدكتور "دافیــد إنغمــار"

في السـوید. اسـتعمل الـدكتور "إنغمـار" غـاز "كزینـون" الـذي یـذوب فـي في جامعة لوند 

الــدم ویولــد إشــعاعات "غامــا" وذلــك لتصــویر الــدماغ وهــو یقــوم بمهمــات مختلفــة، فهــو 

یحقـن اإلنسـان بـبعض الكزینــون الـذي یـذوب وینتقـل عبــر األوعیـة الدمویـة إلـى الــدماغ 

تــة فــي أنحــاء مختلفــة مــن " ســماعة مثب٣٢وتنقــل صــورة مــا یحــدث فــي الــدماغ عبــر "

الـــرأس إلـــى كمبیـــوتر یقـــوم بتحلیـــل تلـــك الصـــورة وتحدیـــد نوعیـــة العمـــل الـــذي یقـــوم بـــه 

  الدماغ في تلك اللحظة والركن الذي یصدر عنه ذلك العمل.

والحظ الدكتور "إنغمار" أن كل عمل یقوم به الدماغ یصدر من مكـان مختلـف   

ازدادت الرقعة العاملـة فـي الـدماغ دون أن من الدماغ.. وٕاذا ازدادت كثافة ذلك العمل 

یتغیــر مكانهــا، وأمكــن اآلن تحدیــد األمــاكن التــي تقــوم بشــتى أنــواع النشــاطات، فهنــاك 

ــــك الناتجــــة عــــن اللمــــس... بینمــــا یتركــــز  ــــالقوى النظریــــة والســــمعیة وتل ركــــن خــــاص ب

نطق اإلحساس الناتج عن طریق الشم في مكان آخر، إن للتفكیر زاویة وللقدرة على ال

زاویة أخرى وكذلك القدرة على القراءة والحساب وضبط حركة الجسم العضلیة، وتوجـد 

  العطف والحنان... أو زاویة لإلنفعال النفسي أي للغضب والعنف

وانطالقا من ذلك كله تبین للعلمـاء مـؤخرًا أن الشـطر األیمـن مـن الـدماغ یعمـل   

ى األنثـــى بنشـــاط أكثـــر مـــن بصـــورة أنشـــط لـــدى الـــذكر بینمـــا یعمـــل الشـــطر األیســـر لـــد

الشـــطر نفســـه لـــدى الـــذكر. هـــذا وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنـــه فـــي الشـــطر األیمـــن تتركـــز 

المنــاطق الخاصــة باإلحســاس الســمعي بــاللحن واألصــوات وتلــك الخاصــة بفهــم الرســوم 

                                                           

٤٦٤
  ) لم یعثر الباحث على ترجمة لهذا االسم.



  ١٤٤

وشمول الرؤیا وتقدیر المسافات والعالقات بین الرموز. أمـا الشـطر األیسـر تتركـز فیـه 

الخاصــة بالتقـاط الكلمــات واأللفــاظ وحفظهــا وكـذلك قــراءة تلــك الكلمــات القـوى الســمعیة 

واألحرف. وهذا مـا یفسـر تفـوق الرجـل فـي مجـال الریاضـیات والهندسـة والموسـیقى أي 

في المجاالت النظریة والتي تتعامل بالرموز، بینما تتفـوق المـرأة فـي المجـاالت األدبیـة 

  .)٤٦٦)(٤٦٥(وفي التعامل مع األشیاء الملموسة)

َســُنِرْیِهْم آَیاِتَنــا ِفــي اآلَفــاِق َوِفــي أْنُفِســِهْم  بعــد كــل هــذا نســتذكر قــول اهللا تعــالى   

أْن َتِضـلَّ  وعلى ضوء ما سبق نفهم قـول اهللا تعـالى  )٤٦٧( َحتَّى یَتَبیََّن َلُهْم أنَُّه الَحق

  .)٤٦٨(ِإْحَداُهَما َفُتَذكَِّر ِإْحَداُهَما اُألْخَرى 

إلـــى أن كـــل هـــذه االحتیاطـــات فـــي  -هایـــة هـــذا المبحـــثفـــي ن-بقـــى أن یشـــار   

موضوع الشـهادة بعـدم قبـول شـهادة المـرأة فـي الحـدود والجنایـات وكـون شـهادة إمـرأتین 

تعــدل شــهادة رجـــل واحــد فــي األمـــوال وغیــر ذلـــك إنمــا هــي كـــذلك ألن (الشــهادة التـــي 

الن ضـابطان  توفرت شرائطها تعد في حكم الشریعة بینة كاملة، فالذي شهد إثنـان عـاد

علــى أنــه ســرق مــاًال لشــخص مــن حــرز مثلــه جــرم بمقتضــى هــذه الشــهادة والــذي شــهد 

أربعـة عـدول ضـابطون علــى إرتكـاب فـالن الزنــا جـرم بمقتضـى هــذه الشـهادة، ومـن ثــم 

  .)٤٦٩(كان البد فیها من الحیطة)

هـــذا كلـــه فـــي الشـــهادة التـــي تعتبـــر بینـــة تنبنـــي علیهـــا األحكـــام، أمـــا مـــا یســـمى   

األحــوال (وهــي القــرائن التــي تعـــین القضــاء فــي مجــال التحقیــق دون أن یعتمـــد بقــرائن 

شهادة المرأة داخلة فیها دون تفریق فـي ذلـك بـین  فإن علیها وحدها في الحكم والقضاء

أن یســـمع شـــهادة المـــرأة فـــي  -بـــل علیـــه-المســـائل التـــي یـــتم التحقیـــق فیهـــا، فللقاضـــي 

                                                           

٤٦٥
، ص ١٩٩١، ٤، دار النفـائس، عمـان، طالمرأة بـین دعـاة اإلسـالم وأدعیـاء التقـدم) د. عمر سلیمان األشقر، 

  بتصرف. ٥/١١/١٩٧٥، الصادر بتاریخ ١٠٦) نقًال عن مجلة الدیار، العدد ٧٤-٤٤(

٤٦٦
ألنها متعلقة بموضوع علمي وأن بتـر هـذه المواضـیع یضـیع الكثیـر ) تعمد الباحث في نقل النصوص الطویلة 

  من المعنى ویخل بتسلسل األحداث.

٤٦٧
  ٥٣) فّصلت 

٤٦٨
  ٢٨٢) البقرة 

٤٦٩
  ١٥٠) البوطي، المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني، المرجع السابق، ص



  ١٤٥

نـزاع بـین طـرفین.  أو ي خصـومةفـ أو صـفقة تجاریـة تمـت أو وصـف جریمـة وقعـت

والفائـدة المرجــوة مــن ســماع شــهادتها أنــه یعـد أداة هامــة فــي مجــال التحقیــق بالموضــوع 

  .)٤٧٠(وسبیًال إلى الكشف عن غوامضه وٕازاحة مالبساته)

                                                           

٤٧٠
  ١٥٠) المرجع نفسه، ص



  ١٤٦

  المبحث الخامس

  القـوامة

  

القوامــــة مــــن المواضــــیع التــــي أثــــارت جــــدًال حــــول حقــــوق المــــرأة فــــي اإلســــالم   

 جل ومثار الجدل یعزیه البعض إلى اإلخـتالف فـي معنـى قولـه تعـالى ومساواتها بالر 

َل اُهللا َبْعَضُهْم َعلى َبْعٍض َوِبَما أْنَفُقْوا    .)٤٧١(الرَِّجاُل َقوَّاُمْوَن َعلى النَِّساِء ِبَما َفضَّ

لقــد إســتغل بعــض دعــاة المســاواة المطلقــة هــذا الــنص القرآنــي لیتســنى لهــم مــن   

الم قــائلین أن اإلســالم لــم ینصــف المــرأة ولــم یمنحهــا شخصــیة خاللــه الطعــن فــي اإلســ

مســــتقلة بـــــل جعلهـــــا تابعـــــة للرجــــل وجعـــــل الرجـــــل قّیمـــــًا علیهــــا وفضـــــل الرجـــــال علـــــى 

َل اُهللا َبْعَضُهْم َعلى َبْعض   )٤٧٢(النساء   .ِبَما َفضَّ

والبــد مــن بیــان مفهــوم القوامــة وتصــحیح مــا اعــوّج فهمــه، وكــذلك البــد مــن بیــان   

هــــذه القوامــــة وصــــالحیات المــــرأة ضـــمن هــــذه القوامــــة وذلــــك لكــــي تتجلــــى  صـــالحیات

  الحكمة والعدالة اإللهیة.. وبیان ذلك في مطلبین:

  

  المطلب األول

  مفهوم القوامة 

جاء في "لسان العـرب"( قـّیم األمـر: مقّیمـه، والقـّیم: السـید وسـائس األمـر، وقـّیم   

: زوجهــا ألنــه یقــوم بأمرهــا ومــا تحتــاج القــوم: الــذي یقــومهم ویســوس أمــرهم.. قــّیم المــرأة

ـــز  ـــل العزی ـــاء  إلیـــه، وفـــي التنزی ـــى النَِّس ـــْوَن َعل ـــاُل َقوَّاُم ـــا  الرَِّج ـــراد هن ـــیس ی واهللا -ول

                                                           

٤٧١
  ٣٤) النساء 

٤٧٢
). وكـذلك: نصــر حامـد أبــو زیــد، ١٤٠-١٣٧ء: ســالمة موسـى، المرجــع الســابق، ص () أنظـر مثــل هـذه اآلرا

  ).٧٤-٧٣). وأیضا: حسین العودات، المرجع السابق، ص (٢١٦-٢١٢المرجع السابق، ص (



  ١٤٧

القیـــام الـــذي هـــو المثـــول والتنصـــیب وضـــد القعـــود، إنمـــا هـــو مـــن قـــولهم قمـــت  -أعلـــم

  .)٤٧٣(شؤونهن)الرجال متكلفون بأمور النساء معنیون ب -واهللا أعلم-بأمرك، فكأنه 

إذن فالقوامــة (لغــة هــي اإلشــراف والتــدبیر، فالقــائم بشــؤون القصــر هــو المــدبر   

لشـؤونه والقـائم بشـؤون المنـزل والبسـتان هــو المشـرف علیـه والمـدبر لحاجاتـه ومهماتــه، 

اُهللا ال ِإلــَه  ویســمى قّیمــًا ومنهــا القیــوم وهــو مــن أبنیــة المبالغــة فقــد جــاء فــي التنزیــل 

أي قیــوم الســموات واألرض ومــا بینهمــا وذلــك أشــرف أنــواع  )٤٧٤(يُّ الَقیُّــْوم إّالُهــَو الَحــ

  .)٤٧٥(القوامات)

أمــا شــرعًا فتعنــي أیضــا اإلشــراف والتــدبیر، ولكــن قــد تكــون القوامــة بحــق ثبــت   

الـوالي، فـاألولى مثـل قوامـة  أو تقرر بحكم وأمـر القاضـي أو بالقرآن أوالسنة أواإلجماع،

وســـائر  ي أشـــرف أنـــواع القوامـــات وتلیهـــا قوامـــة الرســـول اهللا تعـــالى علـــى خلقـــه وهـــ

 الرسل على أممهم، ثم قوامـة السـالطین والحكـام الشـرعیین.. وأدلـة ذلـك قولـه تعـالى 

ُسـْوَل  وقوله تعالى  اُهللا ال ِإلَه إّالُهَو الَحيُّ الَقیُّْوم  َیا أیَُّها اّلِذْیَن آَمُنْوا أِطْیُعـْوا اَهللا َوالرَّ

ثـم تـأتي قوامـة الرجـال علـى النسـاء واألصـل فیهـا قولـه تعـالى  )٤٧٦(اَألْمِر ِمْنُكمَوأوِلي 

  ـــْوا ِمـــْن ـــَل اُهللا َبْعَضـــُهْم َعلـــى َبْعـــٍض َوِبَمـــا أْنَفُق الرَِّجـــاُل َقوَّاُمـــْوَن َعلـــى النَِّســـاِء ِبَمـــا َفضَّ

ـــْیِهنَّ ِبـــ وقولـــه تعـــالى  )٤٧٧(أْمـــَواِلِهْم  ـــُل اّلـــِذْي َعَل ـــْیِهنَّ َوَلُهـــنَّ ِمْث الَمْعُرْوِف َوِلْلرَِّجـــاِل َعَل

  .)٤٧٨(َدَرَجًة 

الـوالي مثـل  أو أمـا النصـف الثـاني مـن القوامـة فهـو الـذي یكـون بـأمر القاضـي  

إقامـــة األوصـــیاء علـــى القّصـــر والقوامـــة علـــى المعتـــوهین والســـفهاء وهـــي مســـائل غیـــر 

                                                           

٤٧٣
  )٥٠٣-٥٠٢، ص (١٢) إبن منظور، المرجع السابق، ج

٤٧٤
  ٢) آل عمران 

٤٧٥
  ١١) الخواض الشیخ العقاد، المرجع السابق، ص

٤٧٦
  ٥٩) النساء 

٤٧٧
  ٣٤) النساء 

٤٧٨
  ٢٢٨) البقرة 



  ١٤٨

الحاكم مـن تحقیـق  أو محددة كتحدید األول وٕانما هي مختلفة بإختالف ما یراه القاضي

  .)٤٧٩(المصالح ودرء المفاسد بالمحافظة على حقوق القاصرین والسفهاء

یقـول "القرطبـي" (أي  الرَِّجـاُل َقوَّاُمـْوَن َعلـى النَِّسـاِء  وفي تفسیر قولـه تعـالى   

ویقول "إبن حزم" في هذه اآلیـة ردًا علـى مـن  )٤٨٠(یقومون بالنفقة علیهم والذب عنهن)

لــى تســلط الرجــل علــى المــرأة (... قلنــا صــدق اهللا عــز وجــل وال یحــل زعــم أنهــا دلیــل ع

تحریــف الكلـــم عـــن مواضـــعه وال أن نقـــول علیـــه عـــز وجــل مـــا لـــم یقلـــه فهـــذا مـــن أكبـــر 

الكبــائر ولیســت فــي هــذه اآلیــة ذكــر لقیامــه علــى شــيء مــن مالهــا وال للحكــم برأیــه وال 

  .)٤٨١()للتصرف فیه، وٕانما فیها أنه قائم علیها یسكنها حیث سكن

فقـد ذكـر "القرطبـي" فیهـا قـول  )٤٨٢(َوِلْلرَِّجـاِل َعلَـْیِهنَّ َدَرَجـة  وأما قوله تعالى   

"إبـــن عبـــاس" رضـــي اهللا عنهمـــا فقـــال (.. وقـــال إبـــن عبـــاس الدرجـــة إشـــارة إلـــى حـــض 

الرجــال علــى حســن العشــرة والتوســع للنســاء  فــي المــال والخلــق أي أن األفضــل ینبغــي 

  .)٤٨٣(ل إبن عطیة وهذا قول حسن بارع)أن یتحامل على نفسه، قا

قـال "إبـن  َوِللرَِّجـاِل َعلَـْیِهنَّ َدَرَجـة  وجاء في تفسیر "زاد المسیر" قوله تعـالى   

عبـــاس" بمـــا ســـاق إلیهـــا مـــن المهـــر وأنفـــق علیهـــا مـــن المـــال، وقـــال مجاهـــد بالجهـــاد 

  .)٤٨٤(النفقة)والمیراث.. وقال الزجاج تنال منه من اللذة كما ینال منها وله الفضل ب

لقـد وردت صــیغة القوامــة فــي ثالثــة مواضــع مـن القــرآن الكــریم هــي قولــه تعــالى   

ــَل اُهللا َبْعَضــُهْم َعلــى َبْعــٍض َوِبَمــا أْنَفُقــْوا وقولــه  الرَِّجــاُل َقوَّاُمــْوَن َعلــى النَِّســاِء ِبَمــا َفضَّ

                                                           

٤٧٩
  بتصرف. ١١) الخواض الشیخ العقاد، المرجع السابق، ص

٤٨٠
  ١٦٨، ص٥) القرطبي، المرجع السابق، ج

٤٨١
  ٥٠٨، ص٨) إبن حزم، المرجع السابق، ج

٤٨٢
  ٢٢٨) البقرة 

٤٨٣
  ١٢٣، ص٣) القرطبي، المرجع السابق، ج

٤٨٤
، ١هـ، ج١٤٠٤، ٣اإلسالمي، بیروت، ط ، المكتبزاد المسیر) عبد الرحمن بن علي بن حسن الجوزي، 

  ٢٦١ص



  ١٤٩

َیــا  وقولــه تعــالى )٤٨٥(ِقْســِط ُشــَهَداَء هللا َیــا أیَُّهــا اّلــِذْیَن آَمُنــْوا ُكْوُنــْوا َقــوَّاِمْیَن ِبال تعــالى

  )٤٨٦(أیها الذین آمنوا كونوا قوامین هللا شهداء بالقسط

 أو ویــرى الباحــث أن الــذین یحصــرون القوامــة فــي قوامــة الرجــل علــى المــرأة  

أن هـذه اآلیـات تثبـت أن القوامـة  إذ یجعلونهـا مـن خـواص الرجـال لـم یصـیبوا فـي ذلـك

  ًال ونساًء مما یعني أنها لیست خاصة بالرجال..إحدى صفات المؤمنین رجا

هــذه النقطــة توصــلنا إلــى القاعــدة التــي تــم ذكرهــا فــي مبحثــي المیــراث والشــهادة   

وهــي أن األصــل فــي هــذه األمــور لــیس مرتبطــًا بالــذكورة واألنوثــة، وٕانمــا العالقــة بــین 

الرجـــل الشـــخص والموضـــوع هـــي التـــي تـــتحكم فـــي األمـــر، فكمـــا أن الشـــهادة یقـــوم بهـــا 

للمـرأة،  أو وتقـوم بهـا المـرأة ثـم یـأتي الموضـوع لیحـدد األولویـة فـي الشـهادة فیـه للرجـل

كـــذلك الحـــال بالنســـبة للقوامـــة، فـــاهللا ســـبحانه وتعـــالى أمـــر المـــؤمنین أن یكونـــوا قـــوامین 

بالقســط والعــدل والخطــاب القرآنــي یشــمل الجنســین، ممــا یعنــي أنــه فیمــا یــرتبط بالحیــاة 

  على الناس یعتبر الرجل والمرأة كالهما قّیمان.العامة والشهادة 

(وٕاذا كانت القوامة على مسـتوى األمـة هـي سـمة عامـة، فإنهـا مسـؤولیة تكلیفیـة   

علــى الرجــل فــي أســرته فــي إطــار عقــد الــزواج وهــي فــي كــال المســتویین قرینــة التوحیــد 

لمـة "قـوام" جعـل مفتاحهـا ك إذ والعدل، وقد حدد اإلسالم طبیعة سلطة الرجل في األسرة

أي القــائم علــى شــؤون األســرة وتقتضــي القســط فــي شــؤون مــن أوكــل إلیــه أمــرهم وذلــك 

إذا كـان التعبیـر عنهـا بكلمـة "سـلطة" أو نحوهـا، والتـي قـد یفهـم منهـا حریـة  بخـالف مـا

التصرف المطلقة وهو ما یتعارض مع مفهوم اآلیة الكریمـة وتنطـوي كلمـة "قـّوام" علـى 

  أمرین هامین:

خذ الرجـل علـى عاتقـه تـوفیر حاجیـات المـرأة المادیـة والمعنویـة بصـورة تكفـل أن یأ -١

  لها اإلشباع المناسب لرغباتها وتشعرها بالطمأنینة والسكن.

  .)٤٨٧(أن یوفر لها الحمایة والرعایة ویسوس األسرة بالعدل) -٢

                                                           

٤٨٥
  ١٣٥) النساء 

٤٨٦
  ٨) المائدة 

٤٨٧
  ١٨٦) د. هبة رؤوف عزت ود. نوال السعداوي، المرجع السابق، ص



  ١٥٠

ــَل اُهللا َبْعَضــُهْم َعلــى َبْعــض إن األفضــلیة التــي وردت فــي اآلیــة    ال  ِبَمــا َفضَّ

تعنــي بــأي حــال أفضــلیة الــذكور علــى اإلنــاث علــى اإلطــالق بمعنــى أن یكــون جــنس 

الـــذكور أفضـــل عنـــد اهللا مـــن جـــنس اإلنـــاث، ألن ذلـــك یتعـــارض مـــع آیـــات ونصـــوص 

وقواعــد شــرعیة أخــرى ثابتــة، فمیــزان التفاضــل حصــره اهللا تعــالى فــي التقــوى ولــیس فــي 

  .)٤٨٨( أْتَقاُكْم ِإنَّ أْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللاِ  قال  إذ الذكورة

هــذه اآلیــة هــي القاعــدة  األساســیة فــي میــزان التفاضــل ومــا عــدا ذلــك یجــب أن   

ـــواع األخـــرى مـــن  یفهـــم فـــي هـــذا اإلطـــار وضـــمن ســـیاق هـــذه القاعـــدة وبهـــذا فـــإن األن

األفضــلیة التــي وردت فــي نصــوص الشــرع هــي أفضــلیة تناســب مصــلحي مــع الوظیفــة 

یة فــي األجــر عنــد اهللا تعــالى وهــذا مــا أفضــل أو ولیســت أفضــلیة جــنس علــى جــنس

یتناسب مع الصیغة التي وردت في اآلیة  الكریمة فلم تقل اآلیة بما فضـل اهللا الرجـال 

ــَل اُهللا َبْعَضــُهْم َعلــى َبْعــض  علــى النســاء بــل قالــت  بمعنــى أن األفضــلیة   ِبَمــا َفضَّ

مـرأة أفضـل مـن تشمل الطرفین أي أن الرجل أفضل من المرأة فـي بعـض الوظـائف وال

الرجل في وظائف أخرى، وهو ما تفیده مثـل هـذه الصـیغة فـي القـرآن الكـریم مثـل قولـه 

َوالُمْؤِمُنــْوَن َوالُمْؤِمَنــاُت َبْعُضــُهْم أْوِلَیــاُء َبْعــٍض َیــْأُمُرْوَن ِبــالَمْعُرْوِف َوَیْنَهــْوَن َعــِن  تعــالى 

 ي المؤمن.. ومثل قولـه تعـالى أي المؤمن یوالي المؤمنة والمؤمنة توال )٤٨٩(الَمْنَكر 

ْوا ِإنَّ اّلــِذْیَن آَمُنــْوا َوَهــاَجُرْوا َوَجاَهــُدْوا ِبــأْمَواِلِهْم َوأْنُفِســِهْم ِفــي َســِبْیِل اِهللا َواّلــِذْیَن آَوْوا َوَنَصــرُ 

فالمهاجرون واألنصار بعضهم أولیاء بعـض بمعنـى  )٤٩٠(أولِئَك َبْعُضُهْم أْوِلَیاُء َبْعض

َفاْســَتَجاَب َلهُــْم َربُّهُــْم أنِّــي  وذاك یــوالي هــذا .. وأیضــا كمــا قــال تعــالى هــذا یــوالي ذاك 

بمعنـى الـذكر  )٤٩١(ال أِضْیُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكـٍر أْو أْنثَـى َبْعُضـُكْم ِمـْن َبْعـض 

َعـُدّوًا  َوَكـذِلَك َجَعْلَنـا ِلُكـلِّ َنبِـيٍّ  من األنثى واألنثى مـن الـذكر.. ومـن ذلـك قولـه تعـالى 

                                                           

٤٨٨
  ١٣) الحجرات 

٤٨٩
  ٧١) التوبة 

٤٩٠
  ٧٢) األنفال 

٤٩١
  ١٩٥) آل عمران 



  ١٥١

أي هـذا  )٤٩٢(َشَیاِطْیَن اِإلْنـِس َوالِجـنِّ ُیـْوِحي َبْعُضـُهْم ِإلـى َبْعـٍض ُزْخـُرَف القَـْوِل ُغـُرْورًا 

  یوحي إلى ذاك والعكس.

أي ورود كلمــة "بعــض –البعضــین المتجــاورین  فــإن -ومثــل هــذا كثیــر-وهكــذا   

تراك اإلثنین فـي نفـس أي اش–في القرآن الكریم یفیدان المشاركة  -مرتین بجوار بعض

ـَل اُهللا َبْعَضـُهْم َعلـى َبْعـض وهكذا نفهم قوله تعـالى  -الصفة علـى أن كـال   ِبَمـا َفضَّ

من الرجل والمرأة لهما األفضـلیة علـى اآلخـر فـي بعـض الوظـائف والمجـاالت أي (أن 

َل اُهللا َبْعَضُهْم َعلى َبْعض  التفضیل یسري على الطرفین  یفهم فـي  أي أنه ِبَما َفضَّ

إطـار تمـایز كــل منهمـا فــي خصـائص الرجولـة واألنوثــة... والدرجـة التــي ذكرهـا القــرآن 

للرجال وهي درجة القوامة لم تقم على أساس نقص ذاتـي فـي المـرأة وٕانمـا علـى أسـاس 

التطبیق العملي والكسـبي، فـالمراد بالتفضـیل زیـادة نسـبة الصـالح فـي الرجـل مـن جهـة 

المــرأة لهــا، فهــي صــالحة وهــو أصــلح والمصــلحة تقتضــي الرئاســة لألســرة عــن صــالح 

تقـــدیم األصـــلح وهـــو مـــا ال یعـــد طعنـــًا فـــي صـــالحیة المـــرأة وذاتیتهـــا بـــدلیل أنهـــا تتـــولى 

عنـد وفاتـه  أو الجهـاد ونحـوه أو أمرهـا وأمـر أبنائهـا عنـد غیـاب الـزوج فـي طلـب الـرزق

  .)٤٩٣(حتى في ظل رعایة األسرة الممتدة لها)

إدارة البیـت واألســرة واإلشـراف علیهـا ورعایتهــا، ولیسـت هــي إذن تعنــي  القوامـة  

 أو قوامة هیمنة وتسـلط واسـتبداد واسـتعباد (ولـیس مـؤّدى ذلـك أن یسـتبد الرجـل بـالمرأة

بإدارة البیت فالرئاسة التي تقابـل التبعیـة ال تنفـي المشـاورة وال المعاونـة بـل العكـس هـو 

التفــاهم الكامــل والتعــاطف المســتمر،  الصـحیح، فالرئاســة الناجحــة هــي التــي تقــوم علــى

وكـل توجیهــات اإلســالم تهــدف إلـى إیجــاد هــذه الــروح داخـل األســرة وٕالــى تغلیــب الحــب 

  .)٤٩٤(والتفاهم على النزاع والشقاق)

إن المفهوم الشائع بین الناس لمصطلح القوامـة یحتـاج إلـى تصـحیح ومراجعـة،   

بیــت والقــّیم علــى األســرة، بیــد أننــا وفــي هــذا یقــول الشــیخ "محمــد الغزالــي" (الرجــل رّب ال

اإلنفـراد بالسـلطة فـال تفـاهم وال  أو فـي أغلـب األحیـان نظـن الرئاسـة لونـًا مـن الفرعونیـة
                                                           

٤٩٢
  ١١٢) األنعام 

٤٩٣
  ) بتصرف.١٨٩- ١٨٨) د. هبة رؤوف عزت ود. نوال السعداوي، المرجع السابق، ص (

٤٩٤
  ١٢١) محمد قطب، شبهات حول اإلسالم، المرجع السابق، ص



  ١٥٢

شـــورى! الــــرئیس ال یعتــــرف بــــرأي آخــــر وال یكتـــرث بــــإدارة أخــــرى، وهــــذا الفهــــم لمعنــــى 

ن الریاســــة أســــقط الشــــرق سیاســــیًا وٕاجتماعیــــًا وأضــــر بالــــدول والبیــــوت علــــى الســــواء. إ

الریاســة الصــحیحة عــبء زائــد ومســؤولیة أثقــل وهــي فــي البیــت اإلســالمي تتمــة لجملــة 

ویقـول أیضـا (هـل قوامـة الرجـل علـى بیتـه تعنـي  )٤٩٥(من الحقوق والواجبات المتبادلـة)

هنــاك داخــل  فــإن منحــه حــق اإلســتبداد والقهــر؟ بعــض النــاس یظــن ذلــك وهــو مخطــئ

ة الحظـت فـي تالوتـي للقـرآن الكـریم أنهـا البیت المسلم مـا یسـمى "حـدود اهللا" وهـي كلمـ

  تكررت ست مرات في آیتین اثنتین.

واآلیتـان فــي دعــم البیــت المســلم حتــى ال یتصــدع وفــي تــدارك صــدوعه حتــى ال   

َتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُرْوٍف أْو َتْسِرْیٌح ِبِإْحَساٍن َوال َیِحـلُّ  ینهار وهي قوله تعالى  الطَّالُق َمرَّ

فَـِإْن ِخْفـُتْم أّال ُیِقْیَمـا  ُحـُدْوَد اهللاِ ْأُخُذْوا ِمّما آَتْیُتُمْوُهنَّ َشْیئًا إّال أْن َیَخاَفا أّال ُیِقْیَمـا َلُكْم أْن تَ 

ُحُدْوَد َفال َتْعَتُدْوَها َوَمْن َیَتَعـدَّ  ُحُدْوُد اهللاِ َفال ُجَناَح َعَلْیِهَما ِفْیَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك  ُحُدْوَد اهللاِ 

َفُأولِئَك ُهُم الّظاِلُمْوَن * َفِإْن َطلََّقَها َفال َتِحلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحّتى َتْنِكَح َزْوجـًا َغْیـَرُه فَـِإْن  اهللاِ 

ُیَبیُِّنَهـا  ُحـُدْوُد اهللاِ َوِتْلـَك  ُحـُدْوَد اهللاِ َطلََّقَها َفال ُجَناَح َعَلْیِهَما أْن َیَتَراَجَعا ِإْن َظّنا أْن ُیِقْیَما 

  .)٤٩٦(َیْعَلُمْون ِلَقْومٍ 

مــا هــذه الحــدود التــي تكــررت ســت مــرات خــالل بضــعة ســطور؟ إنهــا الضــوابط   

التــي تمنــع الفوضــى واإلســتخفاف واإلستضــعاف، ضــوابط الفطــرة والعقــل والــوحي التــي 

غابـًا یضـم  أو تقـیم المـوازین القسـط بـین النـاس، إن البیـت لـیس وجـارًا تسـكنه الثعالـب

  بین جذوعه الوحوش.

صــف اهللا مكــان المــرأة مــن الرجــل ومكــان الرجــل مــن المــرأة بهــذه الجملــة لقــد و   

إن هـــذا التمـــازج بـــین حیـــاتین یكـــاد  )٤٩٧(ُهـــنَّ ِلَبـــاٌس َلُكـــْم َوأْنـــُتْم ِلَبـــاٌس َلهُـــّن  الـــوجیزة 

  .)٤٩٨(یجعلهما كیانًا واحدًا)

                                                           

٤٩٥
  ٥٨ص -  ١٩٩٠، ١، دار الشروق، بیروت، طقضایا المرأة بین التقالید الراكدة والوافدة) محمد الغزالي، 

٤٩٦
  )٢٣٠- ٢٢٩) البقرة (

٤٩٧
  ١٨٧) البقرة 

٤٩٨
  ٥٤مرجع السابق، ص) محمد الغزالي، قضایا المرأة بین التقالید الراكدة والوافدة، ال



  ١٥٣

إن لكـل مــن الرجـل والمــرأة وظیفـة فضــله اهللا تعـالى بهــا علـى اآلخــر وجعــل اهللا   

لى لكل منهما دورًا هو أقدر علیه من اآلخر فأي تخصـیص لطـرف علـى آخـر فـي تعا

أمر مـا لـیس مـرده إلـى تفضـیل هـذا الجـنس علـى اآلخـر وٕانمـا هـو توزیـع األدوار لـیس 

إال (ولن یستقیم للحیاة رشدها حتى یثوب الناس إلى هذا التقسـیم الفطـري المـؤدي إلـى 

.. ولـن تبلـغ مسـیرة الحیـاة غرضـها وهـي تشـهد توزیع األدوار وتحدید المفاهیم والغایـات

تــزاحم المــرأة والرجــل فــي مــوطئ القــدم الواحــدة مــن غیــر إعتبــار لتوزیــع األدوار بینهمــا 

  .)٤٩٩(توزیعًا فطریًا الزمًا إلختالف الجنس بینهما)

وخالصة ما سبق هي أن القوامة تعنـي اإلدارة واإلشـراف ولـیس القهـر والتسـلط   

وٕاشــراك اآلخــرین فــي الــرأي والمشــورة والعمــل وٕان المقصــود  وهــي قائمــة علــى الشــورى

باألفضلیة في هذا األمر لیس هو أفضـلیة جـنس الرجـال علـى جـنس النسـاء وٕانمـا هـو 

  أفضلیة التناسب المصلحي مع الوظیفة.

  

  المطلب الثاني

  ضوابط القوامة 

  

لقهـــر تعنـــي اإلدارة واإلشـــراف وأنهـــا ال تعنـــي ا -كمـــا ســـبق-إذا كانـــت القوامـــة   

هنـاك سـؤاالن یبـرزان همـا: لمـاذا أعطیـت هـذه القوامـة سـلفًا إلـى الرجـل؟  فـإن والظلـم،

  وما هي ضوابط وحدود هذه القوامة؟

وللجــواب علــى الســؤال األول البــد مــن مناقشــة بعــض الفرضــیات واالحتمــاالت   

  )٥٠٠(المتعلقة بموضوع القوامة على األسرة والتي ال تعدو أربعة إحتماالت:

  قى األسرة بال إدارة وأن ال یكون هناك قیمًا في األسرة.أن تب -١

                                                           

٤٩٩
، ١، دار الكتب للطباعة والنشـر، الموصـل، طالمرأة في الفكر اإلسالمي) جمال محمد فقي رسول الباجوري، 

  ١١، ص١، ج١٩٨٦

٥٠٠
، ١٢١) اإلحتماالت الثالث األخیرة ذكرها محمد قطب في كتابـه شـبهات حـول اإلسـالم، المرجـع السـابق، ص

  وأضاف الباحث اإلحتمال األول.



  ١٥٤

  أن یكون الرجل والمرأة كالهما قیمان .. أي إدارة مشتركة. -٢

  أن تكون المرأة هي القیمة. -٣

  أن یكون الرجل هو القیم. -٤

ولعـــل رفـــض اإلحتمـــالین األولـــین ال یحتـــاج إلـــى كثیـــر عنـــاء ألن األول یعنـــي   

عقــل وال منطــق، وكــذلك الثــاني حیــث (أن التجربــة أثبتــت أن  الفوضــى التــي ال یقبلهــا

وجود رئیسین في العمل الواحد أدعى للفساد من ترك األمر فوضى بـال رئـیس والقـرآن 

ِإذًا  ویقـــول  )٥٠١(َلـــْو َكـــاَن ِفْیِهَمـــا آِلَهـــٌة إّال اُهللا َلَفَســـَدَتا یقـــول عـــن الســـماء واألرض 

وٕاذا كــان هكــذا األمــر بــین  )٥٠٢(َوَلَعــال َبْعُضــُهْم َعلــى َبْعــضَلــَذَهَب ُكــلُّ ِإلــٍه ِبَمــا َخَلــَق 

اآللهة المتوهمین فكیف هو بین البشر العادیین؟! وعلم النفس یقرر أن األطفـال الـذین 

یتربون في ظل أبوین یتنازعان على السیادة تكون عـواطفهم مختلـة وتكثـر فـي نفوسـهم 

  العقد واإلضطرابات).

واجبـات القوامـة نعـرف  أو وعنـد معرفـة واجبـات القـیم یبقـى الفرضـان األخیـران،  

  َمن منهما أصلح لهذه المهمة.

(إن القیــام علــى شــؤون األســرة والنهــوض بواجــب رعایتهــا وحمایتهــا مــن ســائر   

األخطار التي قد تحـدق بهـا، بمـا فـي ذلـك اإلنفـاق وتـوفیر العـیش الكـریم وأسـبابه، مـن 

ال یختلـــف عـــن الواجـــب الـــذي ال یقـــل عنـــه أهـــم الوظـــائف اإلجتماعیـــة وأقدســـها وهـــذا 

أهمیــــة وهــــو واجــــب الحضــــانة والرضــــاعة ورعایــــة الطفولــــة وتــــوفیر مقومــــات الســــعادة 

الزوجیـــة.. تـــرى  أي الـــزوجین هـــو األقـــدر علـــى النهـــوض بالوظیفـــة األولـــى فـــي أعـــم 

  الظروف واألحوال؟

یتسـور  إذا شعروا في جـنح لیـل مظلـم بلـص إننا جمیعًا ال نشك أن أفراد األسرة  

یعبـث برتـاج البـاب، هـب الـزوج األب لیقـف فـي وجـه الخطـر الـداهم وقبعـت  أو الـدار

إذا طــرق الــدار طــارق  الزوجــة األم فــي زاویــة مظلمــة آمنــة مــن الــدار.. وكــذلك األمــر

طالب ثأر، وقد نجـد مـا یشـذ عـن هـذه القاعـدة ولكـن الشـاذ ال  أو إقتحمها عدو أو سوء

  حكم له.
                                                           

٥٠١
  ٣٣بیاء ) األن

٥٠٢
  ٩١) المؤمنون 



  ١٥٥

ــــم أن الشــــا   ــــذي یتحمــــل مســــؤولیات إنشــــاء األســــرة ویحمــــل والكــــل یعل ب هــــو ال

مغارمهـــا ویكلـــف بنفقـــات إســـتمرارها وتقـــدمها مـــن مهـــر ومـــا یتبعـــه عنـــد الـــزواج، ودار 

یجتمع فیها  الشمل، ونفقة كریمة لكل من الزوجة واألوالد.. هذا هـو الواقـع السـائد فـي 

ي اآلراء والمـذاهب مجتمعاتنا وعلى كل األصعدة ومن قبل الناس كلهم مهما اختلفـوا فـ

واألفكــار، وهــل القوامــة التــي أخبــر عنهــا الشــارع واقعــًا أكثــر مــن أن یــأمر بهــا قــرارًا إال 

  .)٥٠٣(هذا الذي یمارسه عن رضا وطواعیة سائر الناس)

إذن فالموضـــوع مـــرتبط بـــأمر فطـــري یعیشـــه النـــاس واقعـــًا مـــاثًال، ولعـــل ســـائًال   

اب یمكـن  القـول بـأن مـا سـبق فـي واجبـات یسأل: لماذا ال نغیر هذا الواقـع. وفـي الجـو 

القوامـــة حـــوى جـــانبین رئیســـین همـــا الـــدفاع والحمایـــة واإلدارة والثـــاني اإلنفـــاق والســـعي 

  لتوفیر الرزق، وٕان كال األمرین جعل اهللا الرجل هو األنسب واألصلح لهما.

وفیمــا یتعلــق بالجانــب األول ال یمكــن تغییــره ألن األمــر خــارج عــن إرادة البشــر   

ل هــي إرادة خـالق البشــر فهـو الــذي خلــق كـال مــن الرجـل والمــرأة مهیئـًا للوظیفــة التــي بـ

ــــق النســــاء  ــــتهم األساســــیة كمــــا خل ــــوافقین مــــع وظیف ــــق الرجــــال مت كلفهمــــا اهللا بهــــا فخل

متوافقــات مــع وظیفــتهن األساســیة. وأمــا فیمــا یتعلــق بجانــب اإلنفــاق فقــد جعلــه اهللا مــن 

ا الجانب وهـو تكـریم لهـا.. وقـد بـین الباحـث بعضـًا واجبات الرجل وأعفى المرأة من هذ

  من حكم اهللا عز وجل في هذا النظام في مبحث المیراث.

لقــد (حــرر اإلســالم المــرأة مــن مســؤولیة العمــل فــي الوقــت الــذي لــم یمنعهــا مــن   

ممارســته.. حررهــا مــن مســؤولیته لكــي ال تقــع تحــت ضــرورات العمــل الــذي یســتعبدها، 

ه لكــي تملــك الســبیل إلــى معیشــة أرفــه مــع قــدرتها علــى إختیــار ولــم یمنعهــا مــن ممارســت

األنســب واأللیــق ومــع إمتالكهــا لإلنضــباط بمــا یقتضــیه ســلم األولویــات مــن تقــدیم مهــام 

 رعایة األسرة في الداخل على رغبات العمل والكدح من أجل الرزق في الخارج وهكذا

إخبـار عـن واقـع یفـرض نفسـه   النَِّسـاء الرَِّجـاُل َقوَّاُمـْوَن َعلـى  قـول اهللا تعـالى:  فـإن

. وأي محاولــة لتغییــر هــذا الواقــع تعــد )٥٠٤(أكثــر مــن أن یكــون تقریــرًا لحكــم مفــروض)

فاشــلة ألنهــا تعــد تمــردًا علــى الفطــرة التــي فطــر اهللا النــاس علیهــا والتــي یقررهــا القــرآن 
                                                           

٥٠٣
  ١٠٢) البوطي، المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني، المرجع السابق، ص

٥٠٤
  ١٠٣) البوطي، المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني، المرجع السابق، ص



  ١٥٦

ــْیَس الــذََّكُر َكــاألُْنَثى الكــریم  انیــة بــإختالف وظــائف هــذه اآلیــة تقــرر قاعــدة رب)٥٠٥(َوَل

وطبــائع الجنســین دون أن یكــون فیهــا إشــارة إلــى تفضــیل الــذكور علــى اإلنــاث بــل أن 

اآلیة وردت في سیاق الحدیث عن "مریم إبنة عمـران" التـي فضـلها اهللا علـى كثیـر مـن 

الــذكور وفضــلها علــى نســاء العــالمین فقــد وردت هــذه الكلمــات فــي ســیاق تكــریم األنثــى 

  .)٥٠٦(ن التي نبذ الهواجس التي مألت قلبها حین رزقت بأنثى)ودعوة إمرأة عمرا

فاآلیة تؤكد أن  اإلسـتعداد لتحمـل الوظـائف فـي كـل مـن الـذكر واألنثـى متبـاین   

حســب الوظــائف المكلــف بهــا كــل منهمــا وال یمكــن تغییــر هــذه القاعــدة ألن اهللا تعــالى 

بتحریـر  -فیما تتخیـل- خلقهما مختلفین (فإن أنت ذهبت لتحرر المرأة من هذه القوامة

الرجــل مــن مســؤولیة اإلنفــاق علیهــا، ســجنتها فــي أغــالل مــن إســتعباد ضــرورات العمــل 

المضــني بــل المشــقي لهــا، ودفعــت بقدســیة األســرة وتماســكها إلــى مهــب الریــاح العاتیــة 

سـاقًا فـوق سـاق.. هـذا كلـه دون أن تصـل مـن وراء  -مـع األیـام -التي لـن تبقـي منهـا 

لمجـــنح إال وهـــو إقصـــاء المـــرأة عـــن قوامـــة الرجـــل فـــي إدارة األســـرة ذلـــك إلـــى خیالـــك ا

ورعایتهـــا، بـــل إنهـــا علـــى األغلـــب ســـتتحول مـــن قوامـــة إدارة تعاونیـــة إلـــى مغالبـــة قهـــر 

وتســـلط ألســـباب كثیـــرة یعرفهـــا مـــن یراقبـــون وضـــع المـــرأة الغربیـــة المـــزري بـــین حطـــام 

الذي تبحث عنه هي أن تجـد األسرة الغربیة عن كثب. على أن أمنیة المرأة في الزوج 

فیه الحامي والراعي لها، قبل أن تعثر فیه على شریكها في الجنس، وهل القوامة التـي 

  .)٥٠٧(قررها اهللا إال هذا الذي تحلم به المرأة؟)

هذا األمر الفطري الذي خلـق اهللا تعـالى البشـر علیـه، والـذي إقتضـى أن یكـون   

ا واإلنفــاق علیهــا یكــاد یعــدو البشــر إلــى الرجــل أصــلح فــي تحمــل أعبــاء األســرة وٕادارتهــ

غیــره مـــن المخلوقـــات التــي خلقهـــا اهللا تعـــالى.. فــنحن إزاء قاعـــدة فطریـــة مقتضـــاها أن 

ـــة ولـــذلك جعـــل اهللا تعـــالى القوامـــة مـــن وظیفـــة  الـــذكور أقـــدر علـــى إدارة األســـرة والعائل

فطریـة  الذكور في معظم المخلوقات مما یؤكـد (بـأن قوامـة الـذكور علـى اإلنـاث مسـألة

                                                           

٥٠٥
  ٣٦) آل عمران 

٥٠٦
-٢٦، ص (٢٠٠٠، ٣، المؤسسـة اإلسـالمیة، بیـروت، طمینالمرأة بـین القـرآن ووافـع المسـل) راشد الغنوشي، 

٢٧(  

٥٠٧
  )١٠٥-١٠٤) البوطي، المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني، المرجع السابق، ص (



  ١٥٧

ومن هذه األدلـة أننـا نجـد األسـد قیمـًا علـى اللبـوة وعلـى أشـباله، والفیـل قیمـًا علـى أنثـاه 

، ونجـــد مثــل ذلـــك بـــین الغـــزالن والقـــردة وســـائر أنـــواع )٥٠٨(بــل علـــى قطیـــع مـــن األفیـــال

الحیوانات المتوحشة، ونشاهد ذلك في عالم الطیور البریة، كمـا نجـد الـدیك قوامـًا علـى 

لك بین الحیوانات األلیفة مـن غیـر الطیـور، فنجـد الثـور الكبیـر حامیـًا الدجاج، ثم أن ذ

لقطیــع مــن البقــر بأســره وال نجــد بقــرة تقــوم هــذا المقــام أبــدًا وكــذلك الجمــل علــى قطیــع 

النوق وغیرها من صغار اإلبل، فنجد الفحـل یصـول ویجـول ویقـوم حامیـًا وحرسـًا یمنـع 

ي حـاالت الهیـاج یقـوم حامیـًا للقطیـع عـن كل جمل دخیل أن یلم بقطیعـه بـل أحیانـًا وفـ

البشر أنفسهم بل أحیانًا یحول بـین صـاحب األبـل نفسـه وٕابلـه أن یصـل إلیهـا وال تفعـل 

ذلك ناقة قط، وٕان الناقة المتهیجـة تعتبـر مجنونـة، بـل إن مثـل ذلـك متحقـق فـي أغلـب 

لوقـات ومـن أنواع الحیوانات ألیفها ومستوحشـها، وال یتخلـف ذلـك إال فـي نـدرة مـن المخ

  .)٥١٠(نجد قوامتها عند اإلناث) )٥٠٩(بینها بعض الحشرات

جدیر بالذكر والتكرار هنـا أن كـل هـذه األدلـة التـي تؤكـد صـالحیة الرجـل أكثـر   

مـــن المـــرأة لوظیفـــة القوامـــة لمـــا فیهـــا مـــن صـــراع مـــع الحیـــاة وتـــوفیر متطلبـــات األســـرة 

ـــدفاع عنـــه وغیـــر ذلـــك و  الطبیعـــة التـــي خلـــق اهللا والبیـــت والســـكن والملـــبس والمأكـــل وال

البشر علیها تؤكد أن هـذه المهـام متوافقـة مـع طبیعـة الرجـل أكثـر مـن المـرأة.. مـع كـل 

ذلـــك جـــدیر بالتأكیـــد مـــرة أخـــرى أن كـــل ذلـــك ال یعنـــي إعطـــاء الرجـــل ســـلطات مطلقـــة 

  ومنحه صالحیات اإلستبداد والظلم والقهر.

ســــاعدهم علــــى أداء لقــــد (إقتضــــت حكمــــة اهللا تعــــالى تفضــــیل الرجــــال بمزایــــا ت  

وظـائفهم، وتفضــیل النســاء بمزایــا تســاعدهن علــى أداء وظــائفهن.. وقوامــة الرجــل علــى 

المرأة وظیفة كلف اهللا بها الرجل وأعطى من المزایـا والطاقـات مـا یسـاعده علیهـا، كمـا 

أن القیـــادة األولـــى فـــي المجتمـــع اإلســـالمي وظیفـــة كلـــف بهـــا الرجـــل أیضـــا ولكـــن هـــذا 

                                                           

٥٠٨
  ) كلمة "فیل" تجمع على أفیال وفیلة، وفیلة هي األكثر شیوعًا.

٥٠٩
  ) مثل النحل: إذ تقود مملكتها ملكة.

٥١٠
  )١٤-١٣العقاد، المرجع السابق، ص () الخواض الشیخ 



  ١٥٨

القیـــادة فـــي البیـــت وفـــي المجتمـــع ال ینبغـــي أن یشـــل دور المـــرأة فـــي التكلیـــف للرجـــل ب

  .)٥١١(العمل اإلسالمي وال أن یجعله هامشیًا)

إذن بعد تحدید مفهوم القوامة وبیان حكمـة تكلیـف الرجـل بهـذه المهمـة مـن  البد  

 بیان بعض الضوابط الشرعیة لهذه القوامة لتأكید أن القوامة عبارة عن واجبات ومهام

ل الرجل بها فال إعتبار لقوامته وأنه متى أساء إستخدام هذه القوامة جاءت هـذه إذا أخ

الضوابط لتحدد من صالحیاته وتلزمـه عنـد حـدوده الشـرعیة ولعـل هـذه الضـوابط تعـین 

  على تصحیح مفهوم القوامة... ومن هذه الضوابط:

شـارة لقـد سـبق فـي مبحـث المیـراث اإل عدم الحق في التصرف في أموال الزوجة: -١

إلــى أن اهللا تعــالى أعفــى المــرأة مــن واجــب اإلنفــاق مهمــا كانــت غنیــة ولــم یلزمهــا 

بشيء من ذلك، وربما فهم البعض أن القوامة تعطي الزوج صالحیة في التصـرف 

أنه بمجـرد  إذ منعها من التصرف في أموالها.. وهذا فهم معوج أو في أموال زوجته

الهـــا .. وفـــي هـــذا یقـــول "إبـــن حـــزم" (ال أن تبلـــغ المـــرأة یحـــق لهـــا التصـــرف فـــي أمو 

أٍب وال غیــر ذات أٍب، وصــدقتها وهبتهــا  یجــوز الحجــر علــى إمــرأة زوج، وال بكــر

كالرجــل ســواء، وهــو قــول ســفیان  -إذا حاضــت -نافــذة كــل ذلــك مــن رأس المــال

. وخــالف )٥١٢(الثــوري وأبــي حنیفــة والشــافعي وأبــي ثــور وأبــي ســلیمان وأصــحابهم)

وا أن الزوجــة تتصــرف فــي ثلــث مالهــا فقــط والبكــر ال یحــق لهــا هــذا المالكیــة إذ قــال

، ولكــن "إبــن حــزم" شــن علــى هــذا الــرأي حربــًا شــعواء وأطنــب )٥١٣(التصــرف أصــالً 

فــي مناقشــة أدلــتهم ودحضــها، وذكــر فــي معــرض الــرد علــى إستشــهادهم علــى ذلــك 

ا فهـو بقوامة الرجل علـى المـرأة قـائًال (فـإن كـان ذلـك موجبـًا للرجـل منعهـا مـن مالهـ

للمــرأة أوجــب وأحــق فــي منعــه مــن مالـــه إال بإذنهــا ألن لهــا شــركًا واجبــًا فــي مالـــه 

لـم یكـن ذلـك مطلقـًا  فـإن ولیس له في مالها شيء، فیـا للعجـب فـي عكـس األحكـام،

                                                           

٥١١
، ٢، دار الرشــــاد اإلســـالمیة ودار إبــــن حـــزم، بیــــروت، طدور المــــرأة فـــي العمــــل اإلســـالمي) فیصـــل مولـــوي، 

  )١٣-١٢، ص (١٩٩١

٥١٢
  ٣٠٩، ص٨) إبن حزم، المرجع السابق، ج

٥١٣
  والصفحات التي تلیها. ٣٠٩، ص٨) أنظر تفصیل ذلك: المرجع نفسه، ج



  ١٥٩

لها منعه من ماله خوف أن یفتقر فیبطل حقها الالزم، فأبعـد واهللا وأبطـل أن یكـون 

  له فیه وال حظ إال حظ الفیل من الطیران! ذلك موجبًا له منعها من مال ال حق

مـن شـيء منـه وهـو لـو  أو والعجب كل العجب من إطالقهم له المنع مـن مالهـا    

بردًا لم یقضـوا لـه فـي مالهـا بنـواة یزدردهـا وال بجلـد  أو هزاالً  أو جهداً  أو مات جوعاً 

  .)٥١٤(یستر به، فكیف إستجازوا هذا؟ إن هذا لعجب!)

 أو هبتـه أو وتصـرف فـي أموالهـا ببیـع شـيء ممـا تملـك وٕاذا خـالف الـزوج هـذا  

غیر ذلك فذلك مردود وباطل (وال خالف في أنها ال ینفذ علیهـا بیـع زوجهـا لشـيء 

مـن مالهــا ال مـا قــل وال مـا كثــر ال لنظــر وال لغیـره وال إبتیاعــه لهـا أصــًال، فصــارت 

الرَِّجـاُل َقوَّاُمـْوَن   اآلیة مخالفة لهم فیما یتأولونه فیها وصح أن المراد بقوله تعـالى

ما ال خالف فیه من وجـوب نفقـتهن وكسـوتهن علـیهم، فـذات الـزوج  َعلى النَِّساء 

  .)٥١٥(إذا إحتاجت على أهلها) على الزوج وغیر ذات الزوج

إذا قصر فـي نفقتهـا ونفقـة  حق الزوجة في التصرف في مال زوجها بالمعروف -٢

بغیـر حـق،  أو یتصرف في مال زوجته بحـقإذا كان الزوج ال یحق له أن  أوالدها:

األمـر لـیس كـذلك بالنسـبة للزوجـة مـع  فـإن وٕان القوامة ال تعطیه أي حق في ذلـك،

ـــى أهلـــه بمـــا یغطـــي  ـــه، فـــإذا مـــا أســـاء شـــخص إســـتخدام القوامـــة فلـــم ینفـــق عل مال

حــاجتهم، أبطلــت هــذه القوامــة فــي هــذه الحالــة، وأبــاح اإلســالم للمــرأة أن تأخــذ مــن 

إذن منــه ألن اهللا تعــالى  حاجتهــا وحاجــة أوالدهــا وٕان كــان ذلــك بغیــر مالــه بقــدر 

فــإذا   َوِبَمــا أْنَفقُــْوا جعــل أحــد أســباب مــنح القوامــة للرجــل هــو تحملــه لنفقــة أهلــه 

أخل بهذا الشرط یمكن للمرأة أن تتدخل فعن عائشة رضي اهللا عنها قالـت: دخلـت 

فقالـت: یــا رسـول اهللا إن أبــا   "هنـد بنـت عتبــة" إمـرأة أبــي سـفیان علـى رســول اهللا

سفیان رجل شحیح ال یعطیني مـن النفقـة مـا یكفینـي ویكفـي بنـّي إال مـا أخـذت مـن 

خـذي مـن مالـه : "فـي ذلـك جنـاح؟ فقـال رسـول اهللا  علـى مالـه بغیـر علمـه فهـل

  .)٥١٦("بالمعروف ما یكفیك ویكفي بنیك
                                                           

٥١٤
  ٣١٦، ص٨السابق، ج ) إبن حزم، المرجع

٥١٥
  ٣١٦، ص٨) المرجع نفسه، ج

٥١٦
  ١٣٣٨، ص٣) أنظر: النیسابوري، المرجع السابق، ج١٧١٤) رواه مسلم برقم (



  ١٦٠

د كثیـرة منهـا وجـوب وقال النووي في شرحه لهذا الحدیث (في هـذا الحـدیث فوائـ    

نفقـــة الزوجـــة ووجـــوب نفقـــة األوالد الفقـــراء الصـــغار، وأن النفقـــة مقـــدرة بالكفایـــة ال 

ومنهــا أن للمــرأة مــدخًال فــي كفالــة أوالدهــا واإلنفــاق علــیهم مــن مــال  )٥١٧(باألمــداد،

  .)٥١٨(أبیهم)

عــدم الحــق فــي إجبــار البنــت علــى الــزواج ممــن ال ترغــب: ال تــزال ظــاهرة تــزویج  -٣

عــدم اإلعتبــار لــرأیهن فــي الــزواج ســائدًا بــین المســلمین  أو ت بغیــر رضــاهنالبنــا

وربمــا یمــارس ذلــك علــى إعتبــاره حقــًا مــن حقــوق القوامــة وهــذا األمــر مرفــوض فــي 

اإلســالم فــال یــدخل هــذا فــي مفهــوم القوامــة، فاألســرة هــي الخلیــة الرئیســیة فــي بنــاء 

كــل ضــماناته وحســب طبیعــة المجتمــع (واإلســالم یحــیط هــذه الخلیــة بكــل رعایتــه وب

اإلسالم الكلیة، فإنه ال یكتفي باإلشعاعات الروحیة بـل یتبعهـا التنظیمـات القانونیـة 

والضــمانات التشــریعیة، فالبدایــة فیــه البــد لهــذا اإلرتبــاط مــن الرضــا واإلســتئذان فــال 

وقـــد وردت أحادیـــث  )٥١٩(تـــزوج المـــرأة بغیـــر إذنهـــا ورضـــاها دون إكـــراه وال إهمـــال)

هذا الموضوع وقد عقد "األمام البخاري" بابًا في صـحیحه أسـماه "بـاب ال  كثیرة في

إذا زوج  یـنكح األب وغیـره البكـر والثیـب إال برضـاها" وبابـًا آخـر بعـده أسـماه "بـاب

وأورد ثالثـــــة أحادیـــــث فـــــي البـــــاب تحـــــدد  )٥٢٠(إبنتـــــه وهـــــي كارهـــــة فنكاحـــــه مـــــردود"

الـــولي شـــرط لصـــحة عقـــد صـــالحیة األولیـــاء فـــي تـــزویج البنـــات، فبـــالرغم مـــن أن 

علــى كــره  أو النكــاح إال أن اإلســالم لــم یعطــه صــالحیة تــزویج البنــت بغیــر إذنهــا

  منها.

                                                           

٥١٧
) یعني حد النفقة هو أن یكفي حاجات الزوجة واألوالد ال أن یقدر لهم مقدارًا محددًا كفاهم أم لم یكفیهم، 

  واألمداد جمع ُمد.

٥١٨
، ٢، دار إحیاء التراث العربي، طشرح النووي على صحیح مسلمنووي، ) أبو زكریا یحي بن شرف ال

  )٨-٧، ص (١٢هـ، ج١٣٩٢

٥١٩
  ١١١، ص١٩٨٠، ٥، مؤسسة الرسالة، بیروت، طدستور األسرة في ظالل القرآن) أحمد فائز، 

٥٢٠
  ١٩٧٤، ص٥) أنظر: البخاري، المرجع السابق، ج



  ١٦١

ال تـنكح األیـم حتـى تسـتأمر، قـال " عن أبي هریرة رضي اهللا عنه أن النبـي   

ــــف إذنهــــا؟ قــــال: أن  ــــى تســــتأذن، فقــــالوا یــــا رســــول اهللا وكی وال تــــنكح البكــــر حت

  .)٥٢١(تسكت"

رجل صالحیاته وزوج البنت على كره منهـا فللمـرأة رد هـذا الـزواج وٕاذا تجاوز ال  

وعدم قبوله لحدیث "خنساء بنت خذام" األنصاریة: أن أباهـا زوجهـا وهـي ثیـب فكرهـت 

  .)٥٢٢(فرد نكاحها ذلك فأتت رسول اهللا 

إذن فصـــالحیة األولیـــاء محـــدودة فـــي تـــزویج البنـــات (ولـــیس یجـــوز نكـــاحهم إال   

  .)٥٢٣(في العقدة نصیب البد من أن یستأمرن في ذلك)برضى النساء فللنساء 

وعن عائشة رضـي اهللا عنهـا أن فتـاة دخلـت علیهـا فقالـت: إن أبـي زوجنـي بـن   

، فجـاء رســول أخیـه یرفـع بـي خسیســته وأنـا كارهـة، فقالــت أجلسـي حتـى یــأتي النبـي 

صــنع فأخبرتــه، فأرســل إلــى أبیهــا فــدعاه فجعــل األمــر إلیهــا، فقالــت: أجــزت مــا  اهللا 

. وفــي روایــة "ابــن ماجــة" )٥٢٤(أبــي ولكنــي أردت أن أعلــم أن للنســاء مــن األمــر شــيء

  .)٥٢٥("... ولكن أرت أن تعلم النساء أن لیس إلى األباء من األمر شيء"

ویقول "إبن القیم" في شرحه لهذا الحدیث واألحادیث األخـرى التـي أوردهـا بهـذا   

(وعمل هذه القضایا وأشـباهها الخصوص ورده على من یخصصها بالثیب دون البكر 

لم یسأل عن ذلك وال إستفصـل،  على الثیب دون البكر خالف مقتضاها ألن النبي 

ولـــو كـــان الحكـــم یختلـــف بـــذلك الستفصـــل وســـأل، والشـــافعي ینـــزل هـــذا منزلـــة العمـــوم 

  .)٥٢٦(ویحتج به كثیرًا)

ال ویقــول أیضـــا (وموجـــب هـــذا الحكـــم أنــه ال تجبـــر البكـــر البـــالغ علـــى النكـــاح و   

تـــزوج إال برضـــاها وهـــذا قـــول جمهـــور الســـلف ومـــذهب أبـــي حنیفـــة وأحمـــد فـــي إحـــدى 

                                                           

٥٢١
  ١٩٧٤، ص٥لسابق، ج) أنظر: البخاري، المرجع ا٤٨٤٣) رواه البخاري برقم (

٥٢٢
  ١٩٧٤، ص٥) أنظر: المرجع نفسه، ج٤٨٤٥) رواه البخاري برقم (

٥٢٣
  ٩٩، ص٣هـ، ج١٤٠٣، ٣، عالم الكتب، بیروت، طالحجة) أبو عبد اهللا محمد بن الحسن الشیباني، 

٥٢٤
  ٨٦، ص٦) أنظر: النسائي، المرجع السابق، ج٣٢٦٩) رواه النسائي برقم (

٥٢٥
  ٦٠٢، ص١نظر: إبن ماجة، المرجع السابق، ج) أ١٨٧٤) رواه إبن ماجة برقم (

٥٢٦
  ٨٦، ص٦، ج١٩٩٥، ٢، دار الكتب العلمیة، بیروت، طحاشیة إبن القیم) إبن قیم الجوزیة، 



  ١٦٢

الروایــات عنــه وهــو القــول الــذي نــدین اهللا بــه وال نعتقــد ســواه وهــو الموافــق لحكــم رســول 

  .)٥٢٧(وأمره ونهیه وقواعد شریعته ومصالح أمته) اهللا 

ترضــاه ثیبــًا  ویســتنبط ممــا ســبق أنــه (ال یجــوز أن تســتكره المــرأة علــى زواج ال  

  .)٥٢٨(بكرًا) أم كانت

أنهـا  أو كانـت هـذه بعـض الضـوابط التـي تحـدد مـن صـالحیات الرجـل وقوامتـه  

میــادین ال تشــملها القوامــة، ولعلهــا تتكفــل بتصــحیح مفهــوم القوامــة وٕازالــة الشــوائب التــي 

  .تعلقت بها

                                                           

٥٢٧
  ٨٨، ص٦) إبن قیم الجوزیة، زاد المعاد، المرجع السابق، ج

٥٢٨
، ١٩٩١، ١صـــورة، ط، دار الوفــاء، المنالمــرأة المســـلمة وفقــه الــدعوة إلـــى اهللا) د. علــى عبــد الحلـــیم محمــود، 

  ١١٨ص



  ١٦٣

  الفصل الثالث

  إتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز 

  شرعیة ضد المرأة..رؤیة

  

  

  المبحث األول: اإلتفاقیات الدولیة المتعلقة بالمرأة

  المبحث الثاني: إتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة ..رؤیة شرعیة



  ١٦٤

  الفصل الثالث

  إتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز

  ضد المرأة.. رؤیة شرعیة 

  

الغربـي واإلسـالمي وبیـان أبـرز  بعد اإلشارة إلى نشأة قضیة المرأة في العـالمین

مثارات الجدل فـي قضـیة المسـاواة المطلقـة وحقـوق المـرأة فـي اإلسـالم حـري بنـا تنـاول 

إتفاقیة دولیة خاصة بالمرأة قائمة علـى أسـاس المسـاواة المطلقـة والنظـر إلـى بنـود هـذه 

هـذه اإلتفاقیة من منظار إسالمي لمعرفة ما یحمد وما یذم وما یقبـل ومـا یـرفض ذلـك، 

اإلتفاقیة هي التي تسمة بـ "إتفاقیة القضـاء علـى كافـة أشـكال التمییـز ضـد المـرأة" ذلـك 

ألنهــا تعــد أهــم إتفاقیــة بهــذا الخصــوص وألنهــا أخــذت بعــدا دولیــا وكــل الــدول األعضــاء 

في األمم المتحدة مطالبة باإلنضمام إلیها والتوقیع علیها، وقبـل ذلـك ال بـد مـن متابعـة 

ة الخاصـة بــالمرأة ومـا تــدعو إلیهــا هـذه اإلتفاقیــات، وعلیـه ســیتم تنــاول لإلتفاقیـات لدولیــ

  هذا الفصل في مبحثین.

  

  المبحث األول

  اإلتفاقیات الدولیة المتعلقة بالمرأة 

  

أشــار الباحــث فــي الفصــل األول إلــى تطــور قضــیة المــرأة فــي الغــرب، وكیــف   

ًا كثیـرة مـع الـزمن، حیـث أنها مـرت بمراحـل متعـددة بعـد الثـورة الصـناعیة وأخـذت أبعـاد

إلـى العمــل، ثــم مطالبتهـا بالمســاواة مــع الرجـل فــي األجــر  -إضــطرارا–بـدأت بخروجهــا 

علــى العمــل المتســاوي ثــم المســاواة فــي التعلــیم ثــم فــي الحقــوق السیاســیة ثــم المســاواة 

  المطلقة.



  ١٦٥

وقد بدأ هذا الصوت یسمع له شیئا فشیئا خالل القـرن العشـرین وخصوصـا فـي   

لثاني منه، فبدأت هناك مؤتمرات وٕاتفاقیات ومعاهدات خاصة بـالمرأة وأخـرى النصف ا

عامة تطالب في بعض بنودها بحقوق المرأة ومسـاواتها مـع الرجـل. وأصـبحت (أوروبـا 

وأمریكـــا بعـــد ذلـــك فـــي الخمســـینات مـــن القـــرن العشـــرین تتنافســـان فـــي إدعـــاء األســـبقیة 

ة أخـــذتا تعقـــدان المـــؤتمر تلـــو اآلخـــر واألولویـــة للمطالبـــة بحقـــوق اإلنســـان بصـــورة عامـــ

للبحث في تقریـر قاعـدة المسـاواة بـین الجنسـین سـواء أكـان فـي الحقـوق المدنیـة أو فـي 

الـذي  ١٩٤٨الحقوق السیاسیة، إلى أن صدر "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" سنة 

وال بما في ذلك التمییز القـائم علـى أسـاس الجـنس،  )٥٢٩(یؤكد مبدأ عدم جواز التمییز)

بــد مــن عــرض ســریع إلبــراز هــذه المعاهــدات واإلتفاقیــات ثــم بیــان أبــرز مطالــب هــذه 

  المؤتمرات واإلتفاقیات.

  

  المطلب األول

  أبرز اإلتفاقیات والمؤتمرات 

  

غة بمــــن المالحــــظ أن مســــالة حقــــوق اإلنســــان وحقــــوق المــــرأة لــــم تعــــد ذات صــــ  

لیة، بل أصبحت قضیة دولیـة محلیة یمكن معالجتها في إطار الدساتیر والقوانین الداخ

وعالمیــة وذلــك (نتیجــة للنضــوج الفكــري والتطلــع اإلنســاني لمجمــل شــعوب العــالم وعلیــه 

لــــــم تكتــــــف الشــــــعوب بتكــــــریس مبــــــادئ حقــــــوق اإلنســــــان فــــــي الدســــــاتیر والتشــــــریعات 

بـــل ســـعت لتـــدویلها ووضـــعها فـــي حمایـــة القـــانون الـــدولي العـــام  ،واإلعالنـــات الوطنیـــة

  )٥٣٠(سان وتهتم بكل إنسان)تهم كل إن باعتبارها

  وقد شهد القرن العشرین العدید من هذه المعاهدات الدولیة منها:

                                                           

٥٢٩
  )٣٤-٣٣) د. فتنت مسیكة بر، المرجع السابق، ص (

٥٣٠
) بدریة سلیمان عباس، مؤتمر المـرأة الرابـع ببكـین والتجربـة السیاسـیة للمـرأة السـودانیة، ورقـة قـدمت فـي ورشـة 

انیة، ورش عمــل فــي إطــار التحضــیر لمــؤتمر المــرأة الــدولي الرابــع، أنظــر: أرشــیف اإلتحــاد العــام للمــرأة الســود

  ٢)، ص٢٨)، القطعة رقم (٤عمل، صندوق رقم (



  ١٦٦

ــة "الهــاى" ســنة  -١ المتعلقــة بالتنــاقض فــي القــوانین المحلیــة المتعلقــة  ١٩٠٢إتفاقی

  .)٥٣١(بالزواج والطالق والوصایة على القصر

– ١٩٢١ – ١٩١٠ – ١٩٠٤التــي تــم تبنیهــا فــي األعــوام ( اإلتفاقیــات الدولیــة -٢

  )٥٣٢() حول مكافحة اإلتجار بالنساء.١٩٣٣

  : ١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام  -٣

أقـــــــــــرت الجمعیـــــــــــة العامـــــــــــة لألمـــــــــــم المتحـــــــــــدة بنـــــــــــود هـــــــــــذا اإلعـــــــــــالن فـــــــــــي 

ـــك فـــي  )٥٣٣(م١٠/١٢/١٩٤٨ ـــز علـــى أســـاس الجـــنس وذل ـــى عـــدم التمیی ـــدعو إل وی

الحقــوق والحریــات الــواردة المــادة الثانیــة حیــث جــاء (لكــل إنســان حــق التمتــع بكافــة 

في هذا اإلعـالن دون أي تمییـز، كـالتمییز بسـبب العنصـر أو اللـون أو الجـنس أو 

اللغـــــــة أو الـــــــدین أو الـــــــرأي السیاســـــــي أو أي رأي آخـــــــر أو األصـــــــل الـــــــوطني أو 

أو الثـــروة أو المـــیالد أو أي وضـــع آخـــر، دون أیـــة تفرقـــة بـــین الرجـــال  االجتمـــاعي

  )٥٣٤(والنساء).

اآلخــــرین فــــي الــــدعارة عــــام  واســــتغاللباألشــــخاص  االتجــــار میثــــاق منــــع -٤

٥٣٥(١٩٤٩(.  

  :١٩٥١إتفاقیة المساواة في األجور عام  -٥

بمســاواة العمــال والعــامالت فــي األجــر لــدى تســاوى قیمــة  االتفاقیــةتقضــي هــذه 

المـــــؤتمر العـــــام لمنظمـــــة العمـــــل الدولیـــــة فـــــي  االتفاقیـــــةهـــــذه  اعتمـــــدالعمـــــل، وقـــــد 

وقـــد أوضـــحت فـــي مادتهـــا األولـــى  ٢٢/٥/١٩٥٣ا فـــي وبـــدأ نفاذهـــ ٢٩/٦/١٩٥١

                                                           

٥٣١
، مــن إصــدار المجلــس القــومي للمــرأة فــي جمهوریــة مصــر العربیــة، میوزیــك دیــزاین، القــاهرة، األوراق الخلفیــة) 

  ٢٩٤، ورقة بعنوان "المساواة أمام القانون" بقلم: أ. نازلي الشربیني، ص٢٠٠٠، ١ط

٥٣٢
  ٢٩٤ق، ص) األوراق الخلفیة، المرجع الساب

٥٣٣
  ٣٣) د. فتنت مسیكة بر، المرجع السابق، ص

٥٣٤
  www.un.org) نص إعالن حقوق اإلنسان باللغة العربیة في موقع األمم المتحدة على اإلنترنت 

٥٣٥
وكــذلك: المرجــع نفســه، ورقــة بعنــوان "مــا بعــد بكــین" بقلــم: أمــل  ٢٩٦) األوراق الخلفیــة، المرجــع الســابق، ص

  ٦محمود، ص



  ١٦٧

ضرورة مساواة العمال والعامالت في األجر لدى تساوى قیمـة العمـل إلـى معـدالت 

  .)٥٣٦(الجنس اختالفاألجور المحددة دون تمییز بسبب 

  )٥٣٧(بنیویورك: ١٩٥٣إتفاقیة حقوق النساء السیاسیة عام  -٦

ـــةتتـــألف هـــذه  ـــد االتفاقی كمـــا جـــاء فـــي  –تنظمـــت  مـــن إحـــدى عشـــرة مـــادة، وق

تحقیقـــا لمبـــدأ المســـاواة بـــین الجنســـین الـــوارد فـــي میثـــاق األمـــم المتحـــدة  –مقـــدمتها 

بــأن للمــرأة بالتســاوي  االتفاقیــةوقــد صــرحت هــذه  )٥٣٨(٢٠/٦/١٩٤٥الصــادر فــي 

  )٥٣٩(مع الرجل من دون أي تمییز ثالثة حقوق أساسیة وهي:

  الرسمیة. االنتخاباتفي جمیع  االنتخابحق  -أ

  .االنتخابوأهلیتها ألن تنتخب لعضویة أي من الهیئات المؤسسة على  -ب

  حق تولي المناصب العامة وممارسة الوظائف العامة. -ج

  :١٩٥٨والمهنة سنة  االستخدامإتفاقیة التمییز العنصري في مجال  -٧

وبــدأ نفاذهــا  ٢٥/٦/١٩٥٨إعتمــدها المــؤتمر العــام لمنظمــة العمــل الدولیــة فــي 

وتعد من أهم اإلتفاقیات في مجال الخدمة، إذ أنهـا أكـدت علـى  ١٥/٦/١٩٦٠في 

بــان یضــع ویطبــق سیاســة وطنیــة  –نافــذة إزاءه  االتفاقیــةتكــون  –تعهــد كــل عضــو 

ـــق المســـاواة فـــي  ـــه إلـــى تحقی ـــد وأعراف ـــم ظـــروف البل تهـــدف مـــن خـــالل طرائـــق تالئ

تمییـز  والمهنة بغیـة القضـاء علـى أي االستخدامالفرص وفي المعاملة على صعید 

أو تفضــیل  اســتثناءمصــطلح "تمییــز" بأنــه أي  االتفاقیــةفــي ذلــك المجــال، وعرفــت 

یـــــتم علـــــى أســـــاس العنصـــــر أو اللـــــون أو الجـــــنس أو الـــــرأي السیاســـــي أو األصـــــل 

ویسـفر عـن إبطـال أو انتفـاض المسـاواة فـي الفـرص  االجتمـاعيالوطني أو المنشأ 

  .)٥٤٠(والمهنة االستخداموالمعاملة على صعید 

                                                           

٥٣٦
  ٤عباس، المرجع السابق، ص) بدریة سلیمان 

٥٣٧
، مـن إصـدار وزارة شـؤون المـرأة واألسـرة بتـونس بمناسـبة المـؤتمر الـدولي الرابـع للمـرأة التقریر الـوطني للمـرأة) 

  ٢٢، الوكالة التونسیة لإلتصال الخارجي، تونس، بدون طبعة، بدون تاریخ، ص١٩٩٥في بكین 

٥٣٨
  ٥) بدریة سلیمان عباس، المرجع السابق، ص

٥٣٩
  )٣٦-٣٥: د. فتنت مسیكة بر، المرجع السابق، ص () أنظر

٥٤٠
  ٣) بدریة سلیمان عباس، المرجع السابق، ص



  ١٦٨

  : ١٩٥٩عالن حقوق الطفل عام إ -٨

ویـنص فـي المـادة السادسـة علـى  )٥٤١(٢٠/١١/١٩٥٩صدر هذا اإلعالن فـي 

عـدم التمییـز علـى أســاس الجـنس فجـاء فیهـا (یتمتــع الطفـل بجمیـع الحقـوق المقــررة 

أن یتمتـع بهـذه الحقـوق دون أي تفریـق أو  اسـتثناءفي هذا اإلعالن ولكل طفل بال 

  .)٥٤٢(أو الجنس...) تمییز بسبب العرق أو اللون

  

  :١٩٦٠للبلدان والشعوب المستعمرة عام  االستقاللإعالن منح  -٩

وأكــد اإلعـالن فــي مقدمتــه علـى تســاوى حقــوق  )٥٤٣(١٤/١٢/١٩٦٠صـدر فــي 

  .)٥٤٤(النساء والرجال

  )٥٤٥(١٩٦٠إتفاقیة الیونیسكو للقضاء على التمییز في التعلیم عام  -١٠

لمتحــــدة للتربیــــة والعلــــوم والثقافــــة فــــي المــــؤتمر العــــام لمنظمــــة األمــــم ا اعتمــــدها

وقــد أوضــحت فــي المــادة األولــى  ١٢/٥/١٩٦٢وبــدأ نفاذهــا فــي  ١٤/١٢/١٩٦٠

أو تفضــیل علــى أســاس العنصــر أو  اســتبعادمعنــى "التمییــز" بأنــه : أي تمییــز أو 

اللــون أو الجــنس أو اللغــة أو الــدین أو الــرأي ، سیاســیا وغیــر سیاســي، أو األصــل 

أو المولـــد، یقصـــد منـــه أو ینشـــأ عنـــه  االقتصـــادیةأو الحالـــة  يواالجتمـــاعالـــوطني 

  .)٥٤٦(إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعلیم أو اإلخالل بها

إتفاقیة الرضا بالزواج والحد األدنى لسـند الـزواج وتسـجیل عقـود الـزواج عـام  -١١

٥٤٧(١٩٦٢(.  

                                                           

٥٤١
  ٣) المرجع نفسه، ص

٥٤٢
، ١، دار الحریـة، بغـداد، طنـدوة بغـداد الدولیـة حـول حقـوق اإلنسـان والمـرأة.. سـبل مواجهـة التحـدیات) أنظر: 

  ٣٩٢، ص١٩٩٩

٥٤٣
  ٣) بدریة سلیمان عباس، المرجع السابق، ص

٥٤٤
  ٣٩٣ندوة بغداد الدولیة، المرجع السابق، ص )

٥٤٥
  ٣٩٥) المرجع نفسه، ص

٥٤٦
  )٤-٣) بدریة سلیمان عباس، المرجع السابق، ص ( 

٥٤٧
  ٢٩٦وأیضا: األوراق الخلفیة، المرجع السابق، ص ٢٢) أنظر: التقریر الوطني للمرأة، المرجع السابق ص 



  ١٦٩

عنصـــري عـــام إعـــالن األمـــم المتحـــدة للقضـــاء علـــى جمیـــع أشـــكال التمییـــز ال -١٢

٥٤٨(١٩٦٣(.  

  :١٩٦٥الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري عام  االتفاقیة -١٣

وبــدأ النفــاذ فـــي  ٢١/١٢/١٩٦٥للتصــدیق بنیویــورك فــي  االتفاقیــةأعــدت هــذه 

٥٤٩(١٩٦٩(.  

ـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق  -١٤ ـــة االقتصـــادیةالعه والثقافیـــة عـــام  واالجتماعی

٥٥٠( :١٩٦٦(   

ویتضمن في مادته الثالثة تعهـد الـدول األطـراف فیـه  ٣/١/١٩٧٦بدأ نفاذه في 

ــــوق  ــــع بجمیــــع الحق ــــاث فــــي حــــق التمت  االقتصــــادیةبضــــمان مســــاواة الــــذكور واإلن

  .)٥٥١(والثقافیة المنصوص علیها فیه واالجتماعیة

  :١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة عام  -١٥

وبـــدأ نفـــاذه فـــي  ١٦/١٢/١٩٦٦حـــدة فـــي إعتمدتـــه الجمعیـــة العامـــة لألمـــم المت

ویـــنص فـــي مادتـــه الثالثـــة أن علـــى الـــدول األطـــراف فـــي العهـــد أن  ٢٣/٣/١٩٧٦

ــالحقوق المدنیــة والسیاســیة  ــة تســاوى الرجــال والنســاء فــي حــق التمتــع ب تتعهــد بكفال

) منــه علــى مســاواة النــاس أمــام ٢٦المنصــوص علیهــا فیــه، كمــا نــص فــي المــادة (

  .)٥٥٢(ایته دون تمییزالقانون وتمتعهم لحم

  :١٩٦٧إعالن إزالة التمییز ضد النساء عام  -١٦

حضـــرت اللجنـــة الخاصـــة بوضـــع المـــرأة واللجنـــة الفرعیـــة الثالثـــة مـــن الجمعیـــة 

العمومیــة لألمــم المتحــدة صــدور هــذا اإلعــالن، وتمــت الموافقــة علیــه مــن قبــل هــذه 

تبحـث فـي  وهو مؤلف من إحدى عشرة مـادة ٧/١١/١٩٦٧الجمعیة باإلجماع في 

المساواة بین المرأة والرجل في جمیع الحقوق وٕازالة كل تمییز بینهمـا فیهـا، وأوجـب 

                                                           

٥٤٨
  ٣٩٣غداد، المرجع السابق، صوأیضا: ندوة ب ٣) بدریة سلیمان عباس، المرجع السابق، ص

٥٤٩
  ٢٢وأیضا: التقریر الوطني للمرأة، المرجع السابق، ص ٣٩٤) أنظر: ندوة بغداد، المرجع السابق، ص

٥٥٠
  ٣٨٨) ندوة بغداد، المرجع السابق، ص

٥٥١
  ٣) بدریة سلیمان عباس، المرجع السابق، ص

٥٥٢
  ٣) المرجع نفسه، ص



  ١٧٠

اإلعـــالن علـــى أعضـــاء المنظمـــة إدخـــال مبـــدأ المســـاواة فـــي دســـاتیرها أو قوانینهـــا 

التـدابیر  واتخاذالمختصة بالموضوع وٕالغاء كل القوانین أو األعراف المخالفة لذلك 

  .)٥٥٣(لعام نحو هذا اإلتجاهالمناسبة لتثقیف الرأي ا

وأكـــد اإلعـــالن علـــى الحقـــوق التـــي وردت فـــي إتفاقیـــة الحقـــوق السیاســـیة لســـنة 

ــــع  ١٩٥٣ ــــة بحــــق التصــــویت فــــي جمی ــــاتالمتعلق ــــع  االنتخاب وحــــق الترشــــیح لجمی

وحق تولي المناصب والوظـائف العامـة وذلـك فـي  االنتخاباتالهیئات المنبثقة عن 

  )٥٥٤(المادة الرابعة من اإلعالن

 االعتـرافباإلضافة إلى ذلك عدد اإلعالن سـائر الحقـوق األخـرى التـي یجـب و 

بها للنساء المتزوجات والعازبات على قدم المساواة مع الرجال في الحقـوق المدنیـة 

ـــیم وفـــي الحقـــوق  –الجزائیـــة وفـــي حقـــوق التربیـــة  األحكـــاموفـــي   االقتصـــادیةوالتعل

  .)٥٥٥(واالجتماعیة

  لعالمیة للمرأة":السنة ا ١٩٧٥إعالن "عام  -١٧

إعتمـــــــدت الجمعیـــــــة العمومیـــــــة لألمـــــــم المتحـــــــدة فـــــــي جلســـــــتها المنعقـــــــدة فـــــــي 

" الســـــــنة العالمیــــــة للمـــــــرأة بهــــــدف تشـــــــجیع ١٩٧٥إعــــــالن عــــــام " ١٨/١٢/١٩٧٢

مشــــاركتها بشــــكل حقیقــــي وكامــــل فــــي عملیــــة إدمــــاج تــــام فــــي الحیــــاة اإلجتماعیــــة 

  .)٥٥٦(واإلقتصادیة والسیاسیة

ســـاء واألطفـــال فـــي حـــاالت الطـــوارئ والمنازعـــات اإلعـــالن بشـــأن حمایـــة الن -١٨

  )٥٥٧(:١٩٧٤المسلحة عام 

وقــد حظــر اإلعتــداء علــى  ١٤/١٢/١٩٧٤صــدر عــن الجمعیــة العمومیــة فــي 

ــة المنازعــات  المــدنیین وخاصــة النســاء واألطفــال وطالــب الــدول المشــتركة فــي حال

                                                           

٥٥٣
  ٣٦) د. فتنت مسیكة بر، المرجع السابق، ص

٥٥٤
  ٤یة سلیمان عباس، المرجع السابق، ص) بدر 

٥٥٥
  )٣٨-٣٧) أنظر تفصیل ذلك: د. فتنت مسیكة بر، المرجع السابق، ص (

٥٥٦
  ) بتصرف.٣٩- ٣٨) د. فتنت مسیكة بر، المرجع السابق، ص (

٥٥٧
  ٣٩٨) ندوة بغداد، المرجع السابق، ص



  ١٧١

طفـــال المســـلحة والعملیـــات العســـكریة أن تبـــذل مـــا فـــي وســـعها لتجنیـــب النســـاء واأل

  .)٥٥٨(ویالت الحرب

  :١٩٧٥المؤتمر العالمي األول للمرأة بمكسیكو سیتي عام  -١٩

ـــــــي المكســـــــیك مـــــــن ( ـــــــد المـــــــؤتمر العـــــــالمي األول للمـــــــرأة ف ـــــــة  ١٩/٧عق ولغای

) وٕاعتمــد خطــة عمــل عالمیــة تبنتهــا جمیــع الــدول المنضــمة فــي هیئــة ٢/٨/١٩٧٥

مختلـــف المرافـــق  األمـــم المتحـــدة كـــي تضـــمن مزیـــدا مـــن عملیـــة إنـــدماج المـــرأة فـــي

الحیاتیــــــة، وقــــــد إعتمــــــدت هــــــذه الخطــــــة علــــــى المواثیــــــق واإلتفاقیــــــات واإلعالنــــــات 

والتوصـــیات الرســـمیة والصـــكوك التـــي تهـــدف جمیعـــا إلـــى صـــرف حقـــوق اإلنســـان 

والحریــــات األساســــیة للنــــاس كافــــة دون تمییــــز، وعلــــى تطــــویر المبــــادئ الجوهریــــة 

التـــــي تعـــــاني منهـــــا نســـــاء وتنفیـــــذها قصـــــد القضـــــاء علـــــى جمیـــــع أشـــــكال التمییـــــز 

  .)٥٥٩(العالم

  ):١٩٨٥ -١٩٧٥عقد األمم المتحدة للمرأة العالمیة ( -٢٠

) عقــد ١٩٨٥-١٩٧٥أعلــن مــؤتمر مكســیكو ســیتي تســمیة الفتــرة الواقعــة بــین (

األمــم المتحــدة للمــرأة العالمیــة یقینــا منــه أن هــذا العقــد قــد یكــون آونــة زمنیــة كافیــة 

خطــط الموضــوعة لهــا فــي المجــال التطبیقــي ثانیــًا، لتحقیــق األهــداف أوال ولتنفیــذ ال

  .)٥٦٠(أما أهداف العقد فهي المساواة والتنمیة والسلم

  :١٩٧٩إتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة  -٢١

وتعــد  )٥٦١(١٨/١٢/١٩٧٩صــدرت عنــد الجمعیــة العمومیــة لألمــم المتحــدة فــي 

ـــات دولیـــة بشـــأ ن حقـــوق المـــرأة، هـــذا وســـیفرد مـــن أهـــم مـــا ورد مـــن مواثیـــق وٕاتفاقی

الباحـــث مبحثـــا خاصـــا للحـــدیث عـــن هـــذه اإلتفاقیـــة وبنودهـــا والرؤیـــة الشـــرعیة لهـــا 

  إنشاء اهللا.

  :١٩٨٠مؤتمر كوبنهاجن عام  -٢٢
                                                           

٥٥٨
  ٥) بدریة سلیمان عباس، المرجع السابق، ص

٥٥٩
  ٣٩بق، ص) د. فتنت مسیكة بر، المرجع السا

٥٦٠
  ٤٠) د. فتنت مسیكة بر، المرجع السابق، ص

٥٦١
  ٢٢وأیضا: التقریر الوطني للمرأة، المرجع السابق، ص ٧) األوراق الخلفیة، المرجع السابق، ص



  ١٧٢

) وجــاء ٣٠/٧/١٩٨٠-١٤هــو المــؤتمر الــدولي الثــاني للمــرأة عقــد فــي الفتــرة (

ة العمـــل المـــؤتمر لحـــرص المـــؤتمرین فـــي مكســـیكو ســـیتي علـــى ضـــمان ســـیر خطـــ

العالمیــة بمجراهــا الصــحیح كــي تحقــق أهــداف العقــد الجســام، لــذلك فقــد رأت لجنــة 

  المتابعة أن یعقد مؤتمر دولي في منتصف العقد، وعقد المؤتمر تحت شعار:

  عقد األمم المتحدة للمرأة

  السلم –التنمیة  –المساواة 

المــؤتمر  وقــد جــاء المــؤتمر أوال إلســتعراض التقــدم المحــرز فــي تنفیــذ توصــیات

وثانیــــا البــــرامج المتعلقــــة بالنصــــف الثــــاني  ١٩٧٥العــــالمي األول الــــذي عقــــد فــــي 

  .)٥٦٢(للعقد

  :١٩٨٥مؤتمر نیروبي  -٢٣

وهو المؤتمر العالمي الثالث وجـاء اسـتكماال لتنظـیم عقـد األمـم المتحـدة للمـرأة، 

) فــي كینیــا وذلــك الســتعراض التقــدم المحــرز ٢٦/٦/١٩٨٥-١٥وعقــد فــي الفتــرة (

نفیــذ خطــة العمــل العالمیــة بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى وضــعها قیــد التنفیــذ فــي ت

ولدراســــة العقبــــات والمعوقــــات التــــي حالــــت دون تنفیــــذها كاملــــة فــــي جمیــــع بلــــدان 

  )٥٦٣(العالم

وقـــد بـــدا أن هنـــاك عقبـــات إعترضـــت طریـــق تحقیـــق مـــا كـــان یهـــدف إلیـــه عقـــد 

دیم دلیـل عملـي وفعـال المرأة ولذلك تقرر وضع استراتیجیات نیروبـي وقصـد بهـا تقـ

لإلجراءات الدولیة على أساس طویـل األجـل فـي إطـار الغایـات واألهـداف األوسـع 

للنظام اإلقتصادي األصیل ویجري تصمیم التدابیر من أجل إتخاذ إجـراءات فوریـة 

علـــى أن یجـــري الرصـــد والتقیــــیم كـــل خمـــس ســـنوات وفقــــا لقـــرار تصـــدره الجمعیــــة 

  .)٥٦٤(العمومیة

                                                           

٥٦٢
) وأیضــا: بدریــة ســلیمان عبــاس، ٤٦-٤٥) أنظــر تفصــیل ذلــك: د. فتنــت مســیكة بــر، المرجــع الســابق، ص (

  ٦المرجع السابق، ص

٥٦٣
  ٤٧وأیضا: فتنت مسیكة بر، المرجع السابق، ص ٧یة سلیمان عباس ، المرجع السابق، ص) أنظر: د. بدر 

٥٦٤
  ٧) أنظر: بدریة سلیمان عباس، المرجع السابق، ص



  ١٧٣

  :١٩٩٠مؤتمر الطفل  -٢٤

عقــــد هــــذا المــــؤتمر بنیویــــورك وجــــرى التأكیــــد فیــــه علــــى اإلحتیاجــــات الخاصــــة 

  .)٥٦٥(بالطفلة األنثى

  :١٩٩٢مؤتمر البیئة والتنمیة عام  -٢٥

  .)٥٦٦(جرى فیه التأكید على الدور المحوري للمرأة في التنمیة المستدیمة  

   :١٩٩٣إعالن "فینا" لحقوق اإلنسان  -٢٦

-١٤وق اإلنســــان الــــذي عقــــد فــــي الفتــــرة (صــــدر عــــن المــــؤتمر العــــالمي لحقــــ

ـــــز ٢٥/٦/١٩٩٣ ـــــوق المـــــرأة ومناهضـــــة التمیی ) وتضـــــمن فقـــــرات هامـــــة حـــــول حق

) مــن اإلعــالن أن حقــوق اإلنســان للمــرأة والطفلــة ١٨ضــدها،فقد أوضــحت الفقــرة (

تشــــكل جــــزءا مــــن حقــــوق اإلنســــان ال ینفصــــل وال یقبــــل التصــــرف وال التجزئــــة وأن 

علـــى قـــدم المســـاواة فـــي الحیـــاة السیاســـیة والمدنیـــة  مشـــاركة المـــرأة مشـــاركة كاملـــة

واإلقتصــــادیة واإلجتماعیــــة والثقافیـــــة علــــى الصــــعید الـــــوطني واإلقلیمــــي والـــــدولي، 

وٕاستئصــال جمیــع أشــكال التمییــز علــى أســاس الجــنس، همــا مــن أهــداف المجتمــع 

  الدولي ذات األولویة.

كال وتحـــــدث اإلعـــــالن عـــــن العنـــــف القـــــائم علـــــى أســـــاس الجـــــنس وجمیـــــع أشـــــ

ـــادة  ـــي تتخـــذ شـــكل اإلب المضـــایقات الجنســـیة واالســـتغالل الجنســـي واإلنتهاكـــات الت

الجماعیـــة، والتطهیـــر العرقـــي واإلغتصـــاب المنهجـــي للنســـاء فـــي ظـــروف الحـــرب، 

وأكد اإلعالن أنه ینبغي أن تشكل حقوق اإلنسان للمـرأة جـزءا ال یتجـزأ مـن أنشـطة 

  .)٥٦٧(حقوق اإلنسان التي تضطلع بها األمم المتحدة

  :١٩٩٤مؤتمر السكان والتنمیة بالقاهرة سنة  -٢٧

) وتم التأكیـد فیـه علـى حقـوق المـرأة الصـحیة ١٣/٩/١٩٩٤-٥عقد في الفترة (

  واإلنجابیة والجنسیة.

  :١٩٩٥مؤتمر بكین عام  -٢٨
                                                           

٥٦٥
  ٨) األوراق الخلفیة، المرجع السابق، ص

٥٦٦
  ٨) المرجع نفسه، ص

٥٦٧
  ١٠) أنظر: بدریة سلیمان عباس، المرجع السابق، ص



  ١٧٤

وهــو المــؤتمر العــالمي الرابــع للمــرأة، ویعــد أكبــر مــؤتمرات األمــم المتحــدة حیــث 

) منظمـة غیـر حكومیـة، ٥.٠٠٠دولـة ومـا یتجـاوز ( )١٨٩شاركت فیـه وفـود مـن (

وهــو أیضــا كمــؤتمر القــاهرة ركــز  )٥٦٨() مشــارك٥٠.٠٠٠وشــارك فیــه مــا یقــارب (

  على الحقوق الجنسیة والصحة اإلنجابیة والصحة التناسلیة للمرأة.

وتتـــوالى المـــؤتمرات واإلعالنـــات واإلتفاقیـــات الدولیـــة المتعلقـــة  –وهكـــذا توالـــت   

یدل على تطور قضـیة المـرأة وأخـذها بعـدا عالمیـًا ودولیـًا لدرجـة أنهـا فـي بالمرأة، وهذا 

هـذا علـى األقـل  –كثیر من المجاالت تطرفت وبالغـت وخرجـت عـن المسـار الطبیعـي 

ــــرز مــــا دعــــت إلیــــه هــــذه  –مــــن وجهــــة نظــــر إســــالمیة  ــــه تجــــدر اإلشــــارة إلــــى أب وعلی

  وهذا سیتناوله المطلب التالي. -المؤتمرات

  

  يالمطلب الثان

  أبرز ما تدعو إلیه اإلتفاقیات.. رؤیة نقدیة

  

كانـــت حركـــة تحریـــر المـــرأة فـــي بدایـــة نشـــأتها حركـــة طبیعیـــة إذ كانـــت رد فعـــل 

طبیعـــي علـــى الظلـــم واالســـتغالل واإلجحـــاف الواقـــع علیهـــا مـــن قبـــل الرجـــل والمجتمـــع، 

 ولهـــذا كانـــت مطالبهـــا معقولـــة ومنطقیـــة فـــي البدایـــة بالمســـاواة فـــي األجـــر علـــى العمـــل

المتساوي، ثم المساواة فـي التعلـیم و.. وجـاءت المـؤتمرات فـي البدایـة لتثبیـت وٕاسـتعادة 

هــذه الحقـــوق للمـــرأة بـــدًء باإلتفاقیـــات الخاصــة بمنـــع اإلتجـــار بالنســـاء واســـتغاللهن فـــي 

وٕاتفاقیـة المسـاواة فـي األجـور عـام  ١٩٤٨الدعارة ومرورًا بمیثاق حقـوق اإلنسـان عـام  

ووصوًال إلى إتفاقیـة القضـاء علـى  ١٩٥٣السیاسیة للمرأة عام  وٕاتفاقیة الحقوق ١٩٥١

وهكـــذا كـــان التطـــور یســـیر بصـــورة طبیعیـــة  ١٩٦٠التمییـــز فـــي التعلـــیم للیونســـكو عـــام 

                                                           

٥٦٨
ولمزیـــد مـــن التفصـــیل حـــول توصـــیات ومقـــررات المـــؤتمر وموقـــف  ٨ابق، ص) األوراق الخلفیـــة، المرجـــع الســـ

، ١، مركـــز قاســـم للمعلومـــات، الخرطـــوم، طفـــي مواجهـــة العولمـــةاإلســـالم منهـــا راجـــع: د. زكریـــا بشـــیر اإلمـــام، 

  وما بعدها. ٢١٢، ص٢٠٠٠



  ١٧٥

نوعـــًا مـــا، إال أن حركـــة تحریـــر المـــرأة ومعهـــا المـــؤتمرات واإلتفاقیـــات الدولیـــة . أخـــذت 

  فة.تخرج عن مسارها الطبیعي وتتبنى أهدافًا ومطالب متطر 

وبــالرغم مــن اإلیجابیــات الكثیــرة التــي حققتهــا حركــات تحریــر المــرأة واإلتفاقیــات 

الدولیـة الخاصــة بهــا فــي مجـال حقــوق المــرأة إال أنهــا فـي الوقــت نفســه إرتكبــت أخطــاًء 

أخطـــاًء قاتلـــة  -مـــن وجهـــة النظـــر اإلســـالمیة -وتبنـــت أفكـــارًا ودعـــت إلـــى أمـــور تعتبـــر

  ومهلكة للشعوب.

شاذة وٕان ظهرت بصورة أو بأخرى في كثیـر مـن المـؤتمرات إال وهذه األفكار ال

أنهـــا بـــرزت بشـــكل أكبـــر فـــي العقـــدین األخیـــرین مـــن القـــرن العشـــرین وبـــاألخص العقـــد 

  والمؤتمرات التي تلتهما.١٩٩٥وبكین  ١٩٩٤األخیر وتحدیدًا في مؤتمري القاهرة 

ـــــي هـــــذه ـــــات والســـــلبیات ف ـــــرز اإلیجابی ـــــا إجـــــراء عـــــرض ســـــریع ألب  ویجـــــدر هن

  المؤتمرات.

  أوًال: اإلیجابیات:

  یمكن ذكر بعض اإلیجابیات المتفق علیها فیما یلي:

إستطاعت هذه المؤتمرات أن تعید إلى المـرأة جـزًء مـن حقوقهـا المغتصـبة وأعـادت  .١

إلیهـا بعـض اإلعتبـار بعـد أن كانـت مهملـة مضـطهدة، فأصـبح للمـرأة صـوتا یســمع 

  یادین التي كانت غائبة عنها تمامًا.وحضورًا وتأثیرًا كبیرًا في كثیر من الم

المطالبــة بإزالــة كافــة أشــكال التمییــز ضــد المــرأة، وتثبیــت حــق التعلــیم لهــا ومحاربــة  .٢

األمیـــــة وتشـــــجع المـــــرأة علـــــى المســـــاهمة فـــــي الحیـــــاة بمجاالتهـــــا المختلفـــــة وتـــــولي 

  الوظائف العامة في المجتمع.

ق التصـویت والترشـیح فـي المطالبة بالمساواة فـي األجـر علـى العمـل والمطالبـة بحـ .٣

  اإلنتخابات.

  محاولة كشف وتوظیف طاقات المرأة وتنمیة مواهبها المختلفة. .٤

  المطالبة بمحاربة اإلتجار بالنساء وتجارة الرقیق األبیض واستغالل بغاء الفتیات. .٥

هــــــذه بعــــــض المفــــــاهیم والمبــــــادئ اإلیجابیــــــة فــــــي مــــــا طالبــــــت بــــــه المــــــؤتمرات 

بـل –المرأة (وال شك أن اإلسالم ال یـرفض هـذه المبـادئ  واإلتفاقیات الدولیة الخاصة ب

إذ أنــه جــاء لتحریــر المــرأة مــن األغــالل التــي كانــت علیهــا فــي الجاهلیــة  -یؤكــد علیهــا



  ١٧٦

حیث كانت تقتل وتدفن وهي حیـة مخافـة العـار وكانـت تسـترق للـزوج وتبـاع فـي سـوق 

ا بـأي حقـوق إقتصـادیة الرق وتهـدر كرامتهـا إذ تسـتكره علـى البغـاء والزنـا وال یسـمح لهـ

أو إجتماعیة ولیس لها أي كرامـة شخصـیة إذ تضـرب كمـا یضـرب العبیـد وتحـبس فـي 

الــدور وتســجن إذا إقترفــت أي خطیئــة، فــي الوقــت الــذي لــم یكــن الرجــل یحاســب علــى 

جرائمه.. جاء اإلسالم ورد للمرأة كرامتها اإلنسانیة فالنساء شقائق الرجال وهى شـریكة 

إلـــــى اهللا واألمـــــر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر واإلضـــــطالع  المســـــلم فـــــي الـــــدعوة

والمؤمنــــون بالمشــــروع الحضــــاري اإلســــالمي، خالفــــًة هللا فــــي األرض وتمكینــــًا لدینــــه 

  .)٥٧٠())٥٦٩(والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر

  ثانیًا: السلبیات:

ر المـــرأة بصـــورة عامـــة وفـــي تتركــز أبـــرز الســـلبیات فـــي النمـــوذج الغربـــي لتحریـــ

مطالــب المــؤتمرات واإلتفاقیــات المتعلقــة بــالمرأة بصــورة خاصــة حــول جــانبین رئیســیین 

ـــة، أمـــا جانـــب  همـــا: الجانـــب األخالقـــي والقیمـــي وجانـــب األحـــوال الشخصـــیة والقانونی

األحــــوال الشخصــــیة فهــــي المتمثلــــة فــــي قضــــایا الــــزواج والطــــالق والقوامــــة والوصــــایة 

ذلك وألن الباحث قد أفاض الحـدیث عنـد أبـرز مثـارات الجـدل فـي هـذا والمیراث وغیر 

الجانب في الفصل الثاني، فإنه یركز هنا على الجانب القیمي واألخالقـي والتـي تكمـن 

  أبرز سلبیاته فیما یلي:

  المساواة المطلقة:  .١

لقــد ســاوى اإلســالم بــین الرجــل والمــرأة مســاواة حقیقیــة، حیــث ســوى بینهمــا فــي 

 یأیهـا الـذین آمنـواقرآني فجعله موجهًا إلى الرجـل والمـرأة فـي قولـه تعـالى الخطاب ال

وسـوى بینهمـا فـي )٥٧١(وسوى بینهما في أصـل الخلقـة،  یابني آدمو یأیها الناسو

وفــي ثــواب اهللا  )٥٧٣(وفــي مســؤولیة اإللتــزام بالدســتور اإللهــي )٥٧٢(المســؤولیة اإلنســانیة،

                                                           

٥٦٩
  ٧١) التوبة 

٥٧٠
  )  ٢١٣-٢١٢) د. زكریا بشیر اإلمام، المرجع السابق، ص (

٥٧١
ُكْم الِّذْي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما رِ یَ ) قال تعالى قُْوا َربَّ َھا النَّاُس اتَّ َجاالً َكِثْیراً اأیُّ

  ١النساء َوِنَساء

٥٧٢
َبة) قال تعالى ُھ َحَیاًة َطیِّ   ٩٧النحل  َمْن َعِمَل َصالِحاً ِمْن َذَكٍر أْو أُْنَثى َفلَُنْحِیَینَّ



  ١٧٧

وفـي المسـؤولیة عـن  )٥٧٥(ن صـالح المجتمـع،وفي المسؤولیة القیادیة عـ )٥٧٤(عز وجل

بـأن جعلـه  -بـل وجوبـه-وفي حق طلب العلم )٥٧٧(وفي حق التملك)٥٧٦(عمارة األرض،

فریضــة علــى كــل مســلم ومســلمة كمــا ســوى بینهمــا فــي الحفــاظ علــى الســمعة والمكانــة 

وغیــــر ذلــــك مــــن المجــــاالت والمیــــادین، غیــــر أن المســــاواة فــــي نظــــر )٥٧٨(اإلجتماعیــــة

إلیـــه  -وتـــدعو-ي المســـاواة المطلقـــة أو التماثـــل والتطـــابق الـــذي دعـــت اإلســـالم ال تعنـــ

ســنة دولیــة للمــرأة  ١٩٧٥المــؤتمرات المتعلقــة بــالمرأة، فقــد حــددت األمــم المتحــدة عــام 

ــــي العــــام نفســــه تحــــت شــــعار  ــــي المكســــیك ف ــــدت مــــؤتمر المــــرأة العــــالمي األول ف وعق

رات العالمیـة للمـرأة تضـرب علـى "المساواة والتنمیة والسلم".(والمالحظ أن جمیع المـؤتم

إلـى حـد موغـل فـي الشـطط إذ  ١٩٩٥وتر المساواة التي وصـلت فـي وثیقـة بكـین عـام 

  )٥٧٩(" بدًال من الجنس).Genderتلح الوثیقة على فكرة النوع "

ـــر الجنســـان  ـــم والتعســـف وخـــرق المســـاواة أن یعتب ویـــرى اإلســـالم (أن مـــن الظل

طــابق إذا كانــت المـــرأة تحمــل والرجــل ال یحمـــل متمــاثلین متطــابقین، فــأین التماثـــل والت

وٕاذا كانــت المــرأة ترضــع والرجــل ال یرضــع؟ أولــیس إذا ســاوینا بــین الرجــل والمــرأة فــي 

وجوب إمتهان عمل نكون قد ظلمنا المرأة وأجبرناها على أن تؤدي عملین كبیـرین فـي 

ــم یجعــل اإل ســالم وقــت واحــد ولــو كانــت غیــر راغبــة أو غیــر قــادرة ؟ مــن أجــل ذلــك ل
                                                                                                                                                                      

٥٧٣
 َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إَِذا َقَضى هللاُ َوَرُسْولُُھ أْمراً أْن َیُكْوَن لَُھُم الِخَیَرةُ ِمْن أْمِرِھم  ) قال تعالى 

  ٣٦٠األحزاب 

٥٧٤
�اِدَقاِت إنَّ الُمْسلِِمْیَن َوالُمْس�لِماِت َوالُم�ْؤِمِنْیَن َوالُمْؤِمَن�اِت َوالَق�اِنِتیْ  ) قال تعـالى  �اِدِقیَن َوالصَّ َن َوالَقاِنَت�اِت َوالصَّ

ا اِئِمْیَن َوالصَّ َقاِت َوالصَّ ِقْیَن َوالُمَتَصدِّ اِبراِت َوالَخاِشعْیَن َوالَخاِشَعاِت َوالُمَتَصدِّ اِبرْیَن َوالصَّ ِئَماِت َوالَح�اِفِظْیَن َوالصَّ

اِكِرْیَن هللاَ َكِثیْ  اِكَراِت أَعدَّ هللاُ لَُھْم َمْغِفَرًة َوأْجراً َعِظُیمافُُرْوَجُھْم َوالَحاِفَظاِت َوالذَّ    ٣٥األحزاب  راً َوالذَّ

٥٧٥
التوبة  َوالُمْؤِمُنْوَن َوالُمْؤِمَناُت َبْعُضُھْم أْولَِیاُء َبْعٍض َیأُْمُرْوَن ِبالَمْعُرْوِف َوَیْنَھْوَن َعِن الُمْنَكر  ) قال تعالى 

٧١  

٥٧٦
  ٦١هود  ِمَن األْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفْیَھا  ُھَو أْنَشأُكمْ  ) قال تعالى 

٥٧٧
ا اْكَتَسْبن   ) قال تعالى  َساِء َنِصْیٌب ِممَّ ا اْكَتَسُبْوا َولِلنِّ َجاِل َِنْصٌیٌب ِممَّ   ٣٢النساء  لِْلرِّ

٥٧٨
َھا الِّذْیَن آَمُنْوا ال َیْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى أْن َیُكْونُ  ) قال تعالى  ْوا َخْیراً ِمْنُھْم َوال ِنَساٌء ِمْن ِنَس�اٍء َعَس�ى َیاأیُّ

  ١١الحجرات  أْن َیُكنَّ َخْیراً ِمْنُھنَّ َوال َتْلِمُزْوا أْنفَُسُكْم َوال َتَناَبُزْوا ِباألْلَقاب 

٥٧٩
، ٢/١٠/١٩٩٥الصـادر بتـاریخ  ٣٠٠، العـدد "قضـایا دولیـة") نـور الهـدى سـعد، خلفیـات مـؤتمر بكـین، مجلـة 

  باكستان). -المجلة عن معهد الدراسات السیاسیة  (تصدر ١٠ص



  ١٧٨

العمــل خــارج البیــت واجبــًا علــى المــرأة وٕانمــا جعلــه واجبــًا علــى الرجــل وحــده وجعــل مــن 

واجبه أیضا أن ینفق على المرأة أمًا وبنتًا وأختًا حتى ولـو إختـارت العمـل خـارج البیـت 

باإلتفاق معه توكیدًا لحقها الدائم في الرجوع عن هذا القـرار وحرصـًا علـى كرامتهـا مـن 

لك تعمیـق لمفهـوم المسـاواة وتطبیـق حقیقـي لـه .. وقـل مثـل ذلـك فـي أن تطمس وفي ذ

التماثل والتطابق في واحـدة مـن أشـهر إنحرافـات العصـر الحاضـر عـن جـادة الصـواب 

أال وهي تلك اإلباحیة في العالقة بین الفتى والفتاة قبل الزواج وهي عالقة تـدفع ثمنهـا 

حمـــل أیـــًا كـــان مصـــیره فـــي حـــین الفتـــاة وحـــدها ألنهـــا ســـتحمل وتتحمـــل تبعـــات ذلـــك ال

ــــون أنهــــا مســــاواة  ــــم یقول ــــة تبعــــة ث ــــتملص مــــن أی ــــة مســــؤولیة وی ــــى مــــن أی یتخفــــف الفت

وٕانصــاف.. وهكــذا فــإن اإلســالم ال یقبــل فكــرة وحیــد الجــنس ســواء كــان مــن الرجــال أو 

  .)٥٨٠(النساء لما تحمله الفكرة في طیاتها من تنافس بغیض وغیر إنساني)

  األسرة الالنمطیة: .٢

ف والمعتــاد أن األســرة تتــألف مــن ذكــر وأنثــى مــرتبطین مــع بعــض فــي المعــرو 

إطـــــار الـــــزواج وینجبـــــان األطفـــــال .. لكننـــــا نـــــرى الیـــــوم مـــــن خـــــالل بنـــــود اإلتفاقیـــــات 

والمؤتمرات الدولیة تعریفات أخرى لألسرة ومفهومًا آخر لها، وهذه الدعوة تبرز بصورة 

، ففـــي ١٩٩٥مـــؤتمر بكـــین و  ١٩٩٤خاصـــة فـــي مـــؤتمر الســـكان والتنمیـــة فـــي القـــاهرة 

مؤتمر القاهرة نرى أن وثیقة المؤتمر تتحدث عن (إقتران ال یقوم علـى الـزواج وهـو مـا 

یشیع في العالقات المحرمة دینیًا بین العشیق والعشـیقة أو بـین رجلـین أو بـین إمـرأتین 

عند الشواذ.. ووثیقة برنامج عمل المؤتمر ال تقف عند إباحة هذه األشكال مـن األسـر 

وٕانمـا ترتـب لهــا حقوقـًا وتـدعوا إلــى إزالـة كـل عقبــات وألـوان التمییـز بــین هـذه العالقــات 

    )٥٨٢(منقول الوثیقة:)٥٨١(واإلقترانات الشاذة والمحرمة وبین األسر القائمة على الزواج)

ینبغـــي القضـــاء علـــى أشـــكال التمییـــز فـــي السیاســـات المتعلقـــة بـــالزواج وأشـــكال  -

  اإلقتران األخرى.

                                                           

٥٨٠
  ٢١) (مجموعة من العلماء)، رؤیة إسالمیة لنساء العالم، مجلة "قضایا دولیة"، المرجع السابق، ص

٥٨١
  ٢٢، ص١٩٩٧، ١، دار نهضة مصر، القاهرة، طصراع القیم بین الغرب واإلسالم) د. محمد عمارة، 

٥٨٢
-١٧-١٣-١٢-١١-١٠وثیقة المؤتمر، الفصل السابع، الفقـرات ( ) نقًال عن٢٣-٢٢) المرجع نفسه، ص (

٢١-١٨(  



  ١٧٩

األزواج واألفـــراد بحـــق أساســـي فـــي القیـــام بكـــل حریـــة ومســـؤولیة وبتمتـــع جمیـــع  -

بتحدید عدد أطفـالهم والمباعـدة بیـنهم وفـي الحصـول علـى المعلومـات والتثقیـف 

  والوسائل الالزمة لذلك.

ویجـــب أن یكـــون هـــدف برنـــامج تنظـــیم األســـرة تمكـــین األزواج واألفـــراد مـــن أن  -

  والمباعدة بین الوالدات یقرروا بحریة وبروح من المسؤولیة عدد أطفالهم

  والهدف هو مساعدة األزواج واألفراد في تحقیق أهدافهم التناسلیة. -

وزیــادة قــدرة األزواج واألفــراد علــى إتخــاذ قــرارات حــرة وواعیــة وحمایــة أنفســهم   -

  من األمراض المنقولة باإلتصال الجنسي.

عــــن وینبغــــي للحكومــــات أن تســــهل علــــى األزواج واألفــــراد تحمــــل المســــؤولیة   -

ـــه مـــن عوائـــق قانونیـــة وطبیـــة  صـــحتهم التناســـلیة والجنســـیة بإزالـــة مـــاال لـــزوم ل

  وتنظیمیة.

  واإلقرار بأن الطرق المناسبة لألزواج واألفراد تتباین حسب األعمار. -

" فـي جمیـع البنـود كـي ال األزواج" بجوار "األفرادهذا ومن المالحظ ذكر كلمة "   

  بل لیكون حقًا لكل األفراد. تحصر الحقوق الجنسیة في الزواج الشرعي

ــــى تغییــــر هیاكــــل األســــر فتقــــول (والحكومــــات  ــــدعو الوثیقــــة بصــــراحة إل كمــــا ت

والمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة ووكاالت التمویـل والمؤسسـات 

البحثیــة مــدعوة بإلحــاح إلــى إعطــاء أولویــة للبحــوث المتعلقــة بــالروابط بــین دور المــرأة 

ــــــر الهیاكــــــل ومركزهــــــا وال ــــــة تغیی ــــــة، ومــــــن مجــــــاالت البحــــــوث الحیوی ــــــات اإلنمائی عملی

  .  )٥٨٣(األسریة)

ولعــل هــذا مــن أخطــر األمــور التــي تــدعو إلیهــا المــؤتمرات الدولیــة ألن األســرة 

تعـــد الخلیــــة األساســــیة لبنــــاء المجتمــــع (فالــــدعوة إلــــى التســــامح مــــع مــــا یســــمى األســــرة 

واحـد وعـادة مـا یكـون هـذا الوالـد هـو  الالنمطیة خصوصـًا األسـرة التـي تتكـون مـن والـد

إمرأة غیر متزوجـة أصـًال وٕانمـا جـاءت باألطفـال عـن طریـق السـفاح، إن هـذا التسـامح 

                                                           

٥٨٣
نقًال عن وثیقة المؤتمر، الفصل  ٢٤) د. محمد عمارة، صراع القیم بین الغرب واإلسالم، المرجع السابق، ص

  )٢٤الثاني عشر، الفقرة (



  ١٨٠

یـــأتي بأســـرة تفتقـــر إلـــى مقـــوم أساســـي أال وهـــو المكـــون األبـــوي ومـــا یمثلـــه مـــن الـــدور 

  .  )٥٨٤(الحیوي الذي یلعبه سلطة األب في األسرة)

  سر:تغییر األدوار والوظائف داخل األ .٣

التي تنادي بها المؤتمرات، المسـاواة بـین الرجـل  من متطلبات المساواة المطلقة  

البیــت، وهــذا یقتضــي إعــادة هیكلــة األســرة  والمــرأة فــي الوظــائف واألدوار داخــل وخــارج

ودمج وٕاقحام المرأة في المجتمع وٕالزام الرجل بعمل البیت ورعایـة األطفـال، وهـذا یهـدد 

  لنواة األساسیة للمجتمعات البشریة .كیان األسرة التي تعد ا

إننـا إزاء خطـین بیــانین للرجـل والمــرأة یـدفع أحـدهما الرجــل إلـى اإللتــزام بتربیـة األطفــال 

وأداء األعمال المنزلیة، ویدفع الخط البیاني اآلخر المـرأة إلـى مغـادرة المنـزل والتخفـف 

یــة حتــى لكأننــا بــإزاء مــن األعمــال المنزلیــة واإلنــدماج بشــكل كامــل فــي الحیــاة المجتمع

ثـــورة علـــى الفطـــرة، وهـــذه الـــدعوة تتجـــاوز فـــي مقاصـــدها الـــدعوة إلـــى التعـــاون والتـــآزر 

لتطلب دفع الرجل إلى داخل المنـزل ودفـع المـرأة إلـى خارجـه بـدمجها دمجـًا كـامًال فـي 

  )٥٨٥(الحیاة المجتمعیة وٕاشراكها في شتى میادین العمل العام.

یقــة مــؤتمر الســكان بالقــاهرة، فقــد جــاء فیهــا تتجلــى هــذه الــدعوة بوضــوح فــي وث  

(أن تمكـــین المـــرأة وٕاســـتقاللها ومشـــاركة المـــرأة والرجـــل والشـــراكة الكاملـــة بینهمـــا أمـــر 

مطلـــوب علـــى صـــعیدي اإلنتـــاج واإلنجـــاب بمـــا فـــي ذلـــك تقاســـم المســـؤولیات المتعلقـــة 

ت المــرأة برعایــة الطفــل وتربیتــه والحفــاظ علــى األســرة المعیشــیة والتخفیــف مــن مســؤولیا

المفرطة فیما یتعلق بالعمل المنزلي وٕازالة العوائـق القانونیـة التـي تحـول دون مشـاركتها 

وجـاء أیضـا (وینبغـي التشـدید علـى مشـاركة المـرأة والرجـل علـى )٥٨٦(في الحیاة العامـة)

قدم المساواة في جمیع مجاالت المسؤولیات األسریة بما في ذلك تنظـیم األسـرة وتربیـة 

وأیضـا (ویتعـین علـى الزعمـاء الـوطنیین والمجتمعیـین أن )٥٨٧(مل المنزلـي)األطفال والع

                                                           

٥٨٤
  ٢١٤) د. زكریا بشیر اإلمام، المرجع السابق، ص 

٥٨٥
  بتصرف. ٢٨م بین الغرب واإلسالم، المرجع السابق، ص) د. محمد عمارة، صراع القی

٥٨٦
  )١، نقًال عن وثیقة المؤتمر، الفصل الرابع، الفقرة (٢٩) المرجع نفسه، ص

٥٨٧
، نقـــًال عـــن وثیقـــة المـــؤتمر، ٣٠) د. محمـــد عمـــارة، صـــراع القـــیم بـــین الغـــرب واإلســـالم، المرجـــع الســـابق، ص

  )٢٦الفصل الرابع، الفقرة (



  ١٨١

ــــاة  ــــي الحی ــــام ف ــــاة وٕادمــــاج المــــرأة بشــــكل ت ــــي الحی ــــة ف یشــــجعوا مشــــاركة الرجــــل الكامل

  .)٥٨٨(المجتمعیة)

إن هــذا یعــد دعــوة إلــى إنقــالب فــي توزیــع العمــل المؤســس علــى تمــایز الفطــر   

لنســاء، وهــذا اإلنقــالب یتجــاوز التضــامن التــي فطــر اهللا تعلــى علیهــا كــل مــن الرجــال وا

والتعاون بین الرجل والمرأة في رعایة األسرة مع رعایـة إختصـاص المـرأة بالـدور الرائـد 

والمتمیــــز فیهــــا، وكــــذلك إســــهام المــــرأة فــــي العمــــل اإلجتمــــاعي المناســــب ألنوثتهــــا مــــع 

  إختصاص الرجل بالدور المتمیز في تحمل أعباء العمل اإلجتماعي.

وة تتجــاوز هــذه األطــر لتطلــب بالمشــاركة الكاملــة مــن الرجــل فــي أداء إنهــا دعــ  

األعمال المنزلیـة وتربیـة األطفـال والـدمج التـام للمـرأة فـي الحیـاة المجتمعیـة مـع تخففهـا 

ـــذي یهـــدد األســـرة  مـــن بعـــض مســـؤولیات العمـــل المنزلـــي، وهـــذا هـــو مكمـــن الخطـــر ال

  والمجتمع بأسره.

  

  عولمة الرذیلة:  .٤

ـــع لخـــ ـــالمرأة ومـــا تصـــدرها مـــن إن المتتب ط ســـیر المـــؤتمرات الدولیـــة المتعلقـــة ب

توصــیات وبنــود، یتضــح لــه أن هــذه السلســلة مــن المــؤتمرات تهــدف إلــى فــرض نمـــط 

علـى العـالم بأسـره وخاصـة العــالم  -وخصوصـًا الجانـب األخالقـي منــه -الحیـاة الغربیـة

خطــورة فــي میــدان اإلســالمي، وال ریــب (أن مــا طرحتــه وتطرحــه الــدول الغربیــة بــالغ ال

القیم، كما كان في مؤتمر فیینا العالمي لحقوق اإلنسان وحریاته األساسیة وبلـغ ذروتـه 

في مؤتمري السكان والمرأة .. ومكمن الخطورة هو في تقریر عالمیة هـذه القـیم والـنظم 

  .)٥٨٩(في إطار وثائق غیر ملزمة) -شكلیاً -وٕان بقى ذلك 

لهـا المـؤتمرات حـول المـرأة كانـت إنصـاف إن الفكرة األولیة التي عقـدت مـن أج

المـــرأة وٕاعطاءهـــا اإلعتبـــار السیاســـي واإلعتـــراف بـــدورها فـــي المجتمعـــات، ولكـــن هـــذه 

الفكرة إتخذت منعطفًا آخر، فمن الدفاع عن حقوق المرأة المشروعة إلى إستهداف قـیم 

هـي  علـى إعتبـار أن الدولـة الغربیـة تعتبـر نفسـها-وبناء حضارات أخرى غیر مركزیة 
                                                           

٥٨٨
  )٢٩، نقًال عن وثیقة المؤتمر، الفصل الرابع، الفقرة (٣٠) المرجع نفسه، ص

٥٨٩
  ٤٧) نبیل شبیب، ظاهرة جدیدة لفرض القیم والنظم الغربیة، مجلة "قضایا دولیة"، المرجع السابق، ص



  ١٨٢

ومن إقرار اإلختالف الحضـاري فـي البدایـة إلـى فـرض نـوع مـن عالمیـة القـیم  -المركز

  .)٥٩٠(في النهایة

(فكمــا أن مــؤتمر بكــین إســتبدل كلمــة "دیــن" مكــان "أدیــان" إســتبدل كــذلك كلمــة   

"أســر" مكــان "أســرة" یعنــي أن األســرة لیســت فقــط هــي المتكونــة مــن جنســین مختلفــین 

بل یمكن أن تكون عالقـة جنسـیة محضـة أي تتكـون مـن  تربطهما عالقة حب ومبادئ

رجـل وٕامــرأة بـدون زواج أو مــن إمـرأتین أو مــن رجلــین، یعنـي مــن عنصـریین مــن نفــس 

الجنس، وقد لـوحظ أن كـال النمـوذجین اآلخـرین یطالـب بحقـه فـي الـزواج القـانوني ممـا 

همـا مصـالح یعني أن مفهوم األسرة أصبح یعني إتحاد فردین كیفمـا كـان جنسـهما تربط

  .)٥٩١(مادیة أو جنسیة)

وفــي وثیقــة مــؤتمر الســكان والتنمیــة یالحــظ أن كلمــة "األفــراد" وضــعت بجــوار 

"األزواج" أثنــاء الحــدیث عــن الحقــوق الجنســیة علــى إعتبــار أن الجــنس حــق للجمیــع: 

لــألزواج واألفــراد وللفتیــات والفتیــان وللمــراهقین والمراهقــات فقــد ورد مــثًال (یتمثــل حجــر 

  یة في الصحة الجنسییة والتناسلیة في:الزاو 

اإلعتــــراف بــــالحق األساســــي لجمیــــع األزواج واألفــــراد فــــي أن یقــــرروا بأنفســــهم  -

بحریة ومسـؤولیة عـدد أوالدهـم وفتـرة التباعـد بیـنهم واإلعتـراف كـذلك بـالحق فـي 

  التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسیة والتناسلیة.

اد فـــي إتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة بالتناســـل دون واإلعتـــراف بحـــق األزواج واألفـــر   -

تمییز وٕاكراه وعنف، وینبغي أن تكون الممارسـة المسـؤولة لهـذه الحقـوق لجمیـع 

األفــراد المرتكــز األساســي بالنســبة للسیاســیات والبــرامج التــي تــدعمها الحكومــة 

  والمجتمع في مجال الصحة الجنسیة والتناسلیة بما في ذلك تنظیم األسرة.

دف هو كفالة أن تكـون المعلومـات الشـاملة والواقعیـة والنطـاق الكامـل مـن واله  -

خــدمات الرعایــة الصــحیة التناســلیة والجنســیة ســهلة المنــال ورخیصــة التكــالیف 

  ومقبولة ومریحة للمستعمل سواء كان إمرأة أو رجًال أو مراهقاً 

                                                           

٥٩٠
  بتصرف. ٤٤) د.محمد المذكوري، المرأة بین السكان والتنمیة، مجلة "قضایا دولیة"، المرجع السابق، ص

٥٩١
  ٤٤) المرجع نفسه، ص



  ١٨٣

تلبیــة وینبغــي أن تكــون بــرامج الرعایــة الصــحیة والتناســلیة والجنســیة مصــممة ل -

إحتیاجــات المــرأة والفتــاة والمراهقــة، وینبغــي أن تســعى جمیــع البلــدان إلــى القیــام 

بتوفیر رعایة صحیة تناسلیة لجمیع األفـراد مـن جمیـع األعمـار فـي أسـرع وقـت 

  .)٥٩٢(م)٢٠١٥ممكن، في موعد ال یتجاوز 

وقد عرفت الوثیقة مصطلحي "الصحة التناسلیة" و"الصحة الجنسیة" (فالصـحة 

لیة هــي حالـة مــن الرفاهیـة البدنیــة والعقلیـة واإلجتماعیــة الكاملـة تنطــوي علــى أن التناسـ

یكــــون األفــــراد قــــادرین علــــى التمتــــع بحیــــاة جنســــیة مرضــــیة ومأمونــــة .. أمــــا الصــــحة 

الجنسیة فهي تكامل الجوانب الجسدیة والعاطفیة والعقلیة واإلجتماعیة للوجـود الجنسـي 

ي التفــاهم والحــب وبــذلك ینطــوي مفهــوم الصــحة بأســالیب إثرائیــة تبــرز الشخصــیة وتقــو 

  .)٥٩٣(الجنسیة على نهج إیجابي تجاه النشاط الجنسي البشري)

وفـي الوقــت الــذي تــدعو فیــه هــذه المـؤتمرات إلــى جعــل الجــنس كــًأل مباحــًا لكــل 

األفـــراد وفـــي جمیـــع األعمـــار دون أي تقییـــد أو إكـــراه أو عنـــف، نراهـــا تـــدعوا إلـــى رفـــع 

بمعنـى أنهـا تطالـب بـالجنس المبكـر وتحـارب الـزواج المبكـر وهـذا السن األدنى للزواج 

دلیل صـارخ علـى عولمـة وتعمـیم الجـنس والرذیلـة، وقـد جـاءت هـذه الـدعوة فـي مـؤتمر 

السـكان (وعلـى الحكومـات أن تزیـد السـن األدنـى عنـد الـزواج حیثمـا إقتضـى األمــر وال 

ر فــــــرص التعلــــــیم ســـــیما بإتاحــــــة بــــــدائل تغنــــــي عــــــن الــــــزواج المبكـــــر مــــــن قبیــــــل تــــــوفی

  .)٥٩٤(والعمل)

والشــــك بــــأن عولمــــة الرذیلــــة وتعمــــیم الجــــنس بهــــذه الطریقــــة مــــن األمــــور التــــي   

تتعــارض مـــع اإلســـالم بـــل مــع جمیـــع األدیـــان والتعـــالیم الســماویة وهـــي بـــذلك تعـــد مـــن 

  أخطر وأبرز السلبیات في النموذج الغربي لتحریر المرأة.

                                                           

٥٩٢
) نقـًال عـن وثیقـة ١٩-١٨) أنظر: د. محمـد عمـارة، صـراع القـیم بـین الغـرب واإلسـالم، المرجـع السـابق، (ص

  )٥-٤-٣-٢المؤتمر، الفصل السابع، الفقرات (

٥٩٣
  )١نقًال عن وثیقة المؤتمر، الفصل السابع، الفقرة ( ١٧) المرجع نفسه، ص 

٥٩٤
، نقـــًال عـــن وثیقـــة المـــؤتمر، ٣٢المرجـــع الســـابق، ص) د. محمـــد عمـــارة، صـــراع القـــیم بـــین الغـــرب واإلســـالم، 

  )٢١الفصل الرابع، الفقرة (
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ت إلیهـــا المـــؤتمرات واإلتفاقیـــات كانـــت هـــذه أبـــرز المواضـــیع الســـلبیة التـــي دعـــ  

والمعاهــدات الدولیــة فــي مجــال حقــوق المــرأة وال شــك أنهــا مواضــیع عامــة ینــدرج تحتهــا 

الكثیــر مــن المواضـــیع الجانبیــة األخـــرى وهــي فــي مجملهـــا تؤكــد أننـــا إزاء فــرض نمـــط 

  غربي على العالم من خالل هذه المؤتمرات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٨٥

  

  

  

  

  

  

  يالمبحث الثان

  إتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة 

  

تعتبر إتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المـرأة مـن أهـم مـا ورد مـن 

عـــن  ١٨/١٢/١٩٧٩مواثیـــق وٕاتفاقیـــات دولیـــة بشـــأن حقـــوق المـــرأة، وقـــد صـــدرت فـــي 

  الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة.

في الحقوق بین المرأة والرجل بغـض النظـر وتدعو هذه اإلتفاقیة إلى (المساواة 

عن حالتها الزوجیة، في جمیـع المیـادین: السیاسـیة واإلقتصـادیة واإلجتماعیـة والثقافیـة 

والمدنیــة كمــا تــدعو إلــى إســتنان تشــریعات وطنیــة لحظــر التمییــز ضــد المــرأة، وتوصــي 

خـــاذ خطـــوات ل والمـــرأة وبإتجـــبإتخـــاذ تـــدابیر خاصـــة مؤقتـــة للتعجیـــل بالمســـاواة بـــین الر 

  .)٥٩٥(لتعدیل األنماط اإلجتماعیة والثقافیة التي تجعل من التمییز عرفًا متمادیًا)

وتتـــألف هـــذه اإلتفاقیـــة مـــن مقدمـــة ومـــن ثالثـــین مـــادة تتعلـــق ســـت عشـــر منهـــا 

ربعـــة عشـــر مـــادة أبسیاســـة القضـــاء علـــى التمییـــز ضـــد المـــرأة فـــي جمیـــع المجـــاالت، و 

عــة التــي تتــولى مهمــة اإلشــراف علــى تنفیــذ بنــود للجنــة المتاب ةتتعلــق بالشــؤون اإلداریــ

  اإلتفاقیة.

                                                           

٥٩٥
  ٤٥ص  ر، المرجع السابق،ب یكةمسد. فتنت ) 
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وســیورد الباحــث نــص اإلتفاقیـــة ثــم یتعــرض إلــى تحفظـــات الــدول علــى بعـــض 

وذلـك مـن خـالل وكذلك بیـان الرؤیـة الشـرعیة للبنـود السـتة عشـر األولـى بنود اإلتفاقیة 

  .ثالث مطالب منفصلة

  

  طلب األولمال

  نص اإلتفاقیة 

  

لقضــاء علــى كافــة أشــكال التمییــز ضــد المــرأة فــي منشــورات ورد نــص إتفاقیــة ا

 ٢٢ووثائق األمم المتحدة ویورد الباحث هنا النص الكامـل كمـا ورد فـي الصـحیفة رقـم 

مــن صـــحف وقـــائع حقـــوق اإلنســـان فـــي األمـــم المتحـــدة والتـــي نشـــرت ضـــمن نشـــاطات 

قیـــــــة الحملــــــة العالمیـــــــة لحقـــــــوق اإلنســــــان تحـــــــت إســـــــم (التمییــــــز ضـــــــد المـــــــرأة.. اإلتفا

  ونص اإلتفاقیة كاآلتي:. )٥٩٦(واللجنة)

  أن الدول األطراف في هذه اإلتفاقیة:

  المقدمة

إذ تلحـــظ أن میثـــاق األمـــم المتحـــدة یؤكـــد مـــن جدیـــد اإلیمـــان بحقـــوق اإلنســـان   

  جل في الحقوق.ر األساسیة وبكرامة الفرد وقدره وبتساوي المرأة وال

د مبــدأ عــدم جــواز التمییــز، وٕاذ تلحـظ أن اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان یؤكـ

ویعلن أن جمیع الناس یولدون أحرارًا متسـاویین فـي الكرامـة والحقـوق، وأن لكـل إنسـان 

فـي اإلعـالن المـذكور دون أي تمییـز بمـا  ةحق التمتع بجمیع الحقـوق والحریـات الـوارد

  في ذلك القائم على الجنس.

ـــدولیین ال ـــدول األطـــراف فـــي العهـــدین ال بحقـــوق  ینخاصـــوٕاذ تلحـــظ أن علـــى ال

ـــــوق  ـــــع الحق ـــــع بجمی ـــــي حـــــق التمت ـــــالمرأة ف اإلنســـــان واجـــــب ضـــــمان مســـــاواة الرجـــــل ب

  اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة والمدنیة والسیاسیة.
                                                           

٥٩٦
، ١،  مطـــابع األمـــم المتحـــدة، جنیـــف، ط)٢٢التمییـــز ضـــد المـــرأة .. اإلتفاقیـــة واللجنـــة (صـــحیفة وقـــائع رقـــم ) 

  ، وما بعدها.٧٥، ص١٩٩٥
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وٕاذ تأخــــذ بعــــین اإلعتبــــار اإلتفاقیــــات الدولیــــة المعقــــودة برعایــــة األمــــم المتحــــدة 

  لحقوق.والوكاالت المتخصصة التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في ا

ها األمـم المتحـدة توٕاذ تلحظ أیضا القـرارات واإلعالنـات والتوصـیات التـي إعتمـد

  ل والمرأة في الحقوق.جوالوكاالت المتخصصة للنهوض بمساواة الر 

هنــاك علــى الــرغم مــن تلــك الصــكوك  لوٕاذ یســاورها القلــق مــع ذلــك ألنــه ال یــزا

  المختلفة تمییز واسع النطاق ضد المرأة.

نتهاكـــًا لمبـــدأي المســـاواة فـــي إلـــى أن التمییـــز ضـــد المـــرأة یشـــكل وٕاذ تشـــیر إ   

كرامـة اإلنســان ویعـد عقبــة أمـام مشــاركة المـرأة علــى قـدم المســاواة مــع  وٕاحتــرامالحقـوق 

الرجـــل فـــي حیـــاة بلـــدهما السیاســـیة واإلجتماعیـــة واإلقتصـــادیة  والثقافیـــة، ویعـــوق نمـــو 

لكاملــة إلمكانــات المــرأة فــي خدمــة رخــاء المجتمــع واألســرة ویزیــد مــن صــعوبة التنمیــة ا

  بلدها والبشریة.

یـنلن إال أدنـى نصـیب  وٕاذ یساورها القلق وهي ترى النسـاء فـي حـاالت الفقـر ال

  األخرى. والحاجاتمن الغذاء والصحة والتعلیم والتدریب وفرص العمالة 

وٕاذ تــؤمن بــأن إقامــة النظــام اإلقتصــادي الــدولي الجدیــد القــائم علــى اإلنصــاف 

  ل سیسهم إسهامًا بارزًا في النهوض بالمساواة بین الرجل والمرأة.والعد

شــــأفة الفصــــل العنصــــري وجمیــــع أشــــكال إستئصــــال وٕاذ تنــــوه  بأنــــه البــــد مــــن 

الجدیــــــد والعــــــدوان واإلحــــــتالل األجنبــــــي  ســــــتعمارالعنصــــــریة والتمییــــــز العنصــــــري واإل

لرجـــال والنســـاء أن والســـیطرة األجنبیـــة والتـــدخل فـــي الشـــؤون الداخلیـــة للـــدول إذا أریـــد ل

  یتمتعوا بحقوقهم تمتعًا كامًال.

وٕاذ تجـــزم بـــأن مـــن شـــأن تعزیـــز الســـلم واألمـــن الـــدولیین وتخفیـــف حـــدة التـــوتر 

الــدولي وتبــادل التعــاون فیمــا بــین جمیــع الــدول بغــض النظــر عــن نظمهــا اإلقتصــادیة 

ارمة واإلجتماعیــة ونــزع الســالح العــام وال ســیما نــزع الســالح  فــي ظــل رقابــة دولیــة صــ

وفاعلـــة وتثبیـــت مبـــادئ العـــدل والمســـاواة والمنفعـــة المتبادلـــة بـــین البلـــدان وٕاعمـــال حـــق 

الشـــعوب الواقعـــة تحـــت الســـیطرة األجنبیـــة واإلســـتعماریة واإلحـــتالل األجنبـــي فـــي ظـــل 

 ةالل. وكـــــذلك مـــــن شـــــأن احتـــــرام الســـــیادة الوطنیـــــة والســـــالمقتقریـــــر المصـــــیر واإلســـــت



  ١٨٨

فــي تحقیــق المســاواة  -نتیجــة لــذلك-مــاعي واإلســهام اإلقلیمیــة، النهــوض بالتقــدم اإلجت

  الكاملة بین الرجل والمرأة.

بلــد ورفاهیــة العــالم وقضــیة الســلم  أليوٕایمانــًا منهــا بــأن التنمیــة التامــة والكاملــة 

تتطلــب جمیعــًا مشــاركة المــرأة علــى قــدم وســاق مــع الرجــل أقصــى مشــاركة ممكنــة فــي 

  .جمیع المیادین

األســـــرة وفـــــي تنمیـــــة رفـــــاه المـــــرأة العظـــــیم فـــــي  وٕاذ تضـــــع نصـــــب عینیهـــــا دور

 ةواألهمیــــة اإلجتماعیــــ ،المجتمــــع، الــــذي لــــم یعتــــرف بــــه حتــــى اآلن علــــى نحــــو كامــــل

لألمومـــة ولـــدور الوالـــدین كلیهمـــا فـــي األســـرة وفـــي تنشـــئة األطفـــال، وٕاذ تـــدرك أن دور 

ب ن تنشــئة األطفــال تتطلــإللتمییــز بــل ن یكــون أساســا المــرأة فــي اإلنجــاب ال یجــوز أ

من ذلك تقاسم المسؤولیة بین الرجـل والمـرأة والمجتمـع ككـل. وٕاذ تـدرك أن تحقیـق بدًال 

المســاواة الكاملــة بــین الرجــل والمــرأة یتطلــب إحــداث تغییــر فــي الــدور التقلیــدي للرجــل 

  وكذلك في دور المرأة في المجتمع واألسرة.

لــى التمییــز تنفیــذ المبــادئ الــواردة فــي إعــالن القضــاء ععلــى وقــد عقــدت العــزم 

  بجمیع أشكاله ومظاهره ..

  

  قد إتفقت على ما یلي:

  

  الجزء األول

  :)١المادة (

ــــز ضــــد المــــرأة" ــــي مصــــطلح "التمیی ــــة یعن ــــة أو  ألغــــراض هــــذه اإلتفاقی أي تفرق

إســتعباد أو تقییــد یــتم علــى أســاس الجــنس ویكــون مــن آثــاره أو مــن أغراضــه تــوهین أو 

الحریــات السیاسـیة واإلقتصــادیة واإلجتماعیــة إحبـاط اإلعتــراف للمـرأة بحقــوق اإلنسـان و 

والثقافیة والمدنیة أو فـي أي میـدان آخـر، أو تـوهین أو إحبـاط تمتعهـا بهـذه الحقـوق أو 

  ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجیة وعلى المساواة بینها وبین الرجل.

  ):٢المادة (



  ١٨٩

تتفـق علـى أن تنـتهج تشجب الدول األطراف جمیع أشكال التمییـز ضـد المـرأة و   

بكل الوسـائل المناسـبة ودون إبطـاء سیاسـة تسـتهدف القضـاء علـى التمییـز ضـد المـرأة 

  وتنفیذًا لذلك تتعهد بالقیام بما یلي:

إدمـــاج مبـــدأ المســـاواة بـــین الرجـــل والمـــرأة فـــي دســـاتیرها الوطنیـــة أو تشـــریعاتها   -أ 

اآلن، وكفالـــة المناســـبة األخـــرى، إذا لـــم یكـــن هـــذا المبـــدأ قـــد أدمـــج فیهـــا حتـــى 

  التحقیق العملي لهذا المبدأ من خالل التشریع وغیره من الوسائل المناسبة.

إتخاذ المناسب من التـدابیر، تشـریعیة وغیـر تشـریعیة، بمـا فـي ذلـك مـا یكتسـب   -ب 

  من جزاءات لحظر كل تمییز ضد المرأة.

فـــرض حمایـــة قانونیـــة لحقـــوق المـــرأة علـــى قـــدم المســـاواة مـــع الرجـــل، وضـــمان   -ج 

ــــق المحــــاكم ذات اإلختصــــاص والمؤسســــات الحما ــــة للمــــرأة عــــن طری ــــة الفعال ی

  العامة األخرى في البلد من أي عمل تمییزي.

اإلمتنــاع عــن مباشــرة أي عمــل تمییــزي أو ممارســة تمییزیــة ضــد المــرأة وكفالــة   -د 

  تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما یتفق وهذا اإللتزام.

علـى التمییـز ضـد المـرأة  مـن جانـب أي إتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء   -ه 

  شخص أو منظمة أو مؤسسة.

إتخاذ جمیع التدابیر المناسبة بما في ذلك التشریع فیها لتغییـر أو إبطـال القـائم   -و 

  من القوانین واألنظمة واألعراف والممارسات التي تشكل تمییزًا ضدا المرأة.

  ضدا المرأة. إلغاء جمیع األحكام الجزائیة الوطنیة التي تشكل تمییزاً   -ز 

  ):٣المادة (

ــــــدول األطــــــراف فــــــي جمیــــــع المیــــــادین وال ســــــیما المیــــــادین السیاســــــیة  تتخــــــذ ال

واإلقتصــادیة واإلجتماعیــة والثقافیــة كــل التــدابیر المناســبة بمــا فــي ذلــك التشــریعي منهــا 

لكفالــــة تطــــور المــــرأة وتقــــدمها الكــــاملین وذلــــك لتضــــمن لهــــا ممارســــة حقــــوق اإلنســــان 

  ة والتمتع على أساس المساواة مع الرجل.والحریات السیاسی

  ):٤المادة (

ال یعتبـر إتخــاذ الــدول األطــراف تــدابیر خاصـة مؤقتــة تســتهدف التعجیــل بالمســاواة  -١

الفعلیة بین الرجل والمرأة تمییزًا بالمعنى الذي تحدده وتأخذ به هـذه اإلتفاقیـة ولكنـه 



  ١٩٠

متكافئـة أو منفصـلة كمـا یجب أال یستتبع علـى أي نحـو اإلبقـاء علـى معـاییر غیـر 

  یجب وقف العمل بهذه التدابیر متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

ال یعتبــر إتخــاذ الــدول األطــراف تــدابیر خاصــة تســتهدف حمایــة اإلمومــة بمــا فــي  -٢

  ذلك تلك التدابیر الواردة في هذه اإلتفاقیة إجراًء تمییزیًا.

  ):  ٥المادة (

  جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق ما یلي: تتخذ الدول األطراف

تغییر األنماط اإلجتماعیة والثقافیة لسـلوك الرجـل والمـرأة بهـدف تحقیـق القضـاء    -أ 

علــى التحیــزات والعــادات العرفیــة وكــل الممارســات األخــرى القائمــة علــى أســاس 

اإلعتقاد بكون أي من الجنسـین أدنـى أو أعلـى مـن اآلخـر أو علـى أدوار نمطیـة 

  والمرأة.للرجل 

كفالــة تضــمین التربیــة العائلیــة فهمــًا ســلیمًا لألمومــة بوصــفها وظیفــة إجتماعیــة   -ب 

واإلعتراف بكون تنشئة األطفال وتربیتهم مسـؤولیة مشـتركة بـین األبـوین علـى أن 

  یكون مفهومًا أن مصلحة األطفال هي اإلعتبار األساس في جمیع الحاالت. 

  ):٦المادة (

ــدا بیر المناســبة بمــا فــي ذلــك التشــریعي منهــا لمكافحــة جمیــع تتخــذ الــدول األطــراف الت

  أشكال اإلتجار بالمرأة واستغالل بغاء المرأة.

  الجزء الثاني

  ):  ٧المادة (

تتخــذ الــدول األطــراف التــدابیر المناســبة للقضــاء علــى التمییــز ضــد المــرأة فــي 

اة مـع الرجـل الحیاة السیاسیة والعامـة للبلـد وبوجـه خـاص تكفـل للمـرأة علـى قـدم المسـاو 

  الحق في:

التصــویت فــي جمیــع اإلنتخابــات واإلســتفتاءات العامــة واألهلیــة لإلنتخابــات لجمیــع  -أ

  الهیئات التي ینتخب أعضاؤها باالقتراع العام.

المشـــاركة فـــي صـــیاغة سیاســــة الحكومـــة وفـــي تنفیـــذ هــــذه السیاســـة وفـــي شــــغل   -ب

  المستویات الحكومیة. الوظائف العامة وتأدیة جمیع المهام العامة على جمیع



  ١٩١

المشاركة في أي منظمات وجمعیات غیر حكومیة تهـتم بالحیـاة العامـة والسیاسـیة  -ج

  للبلد.

  ):  ٨المادة (

تتخـــذ الـــدول األطـــراف التـــدابیر المناســـبة لتكفـــل للمـــرأة علـــى قـــدم المســـاواة مـــع 

الرجــل ودون أي تمییــز فرصــة تمثیــل حكومتهــا علــى المســتوى الــدولي واإلشــتراك فــي 

  أعمال المنظمات الدولیة.

  ):٩المادة (

تمنح الدول األطراف المرأة حقوقًا مساویة لحقوق الرجـل فـي إكتسـاب جنسـیتها أو  -١

تغییرها أو اإلحتفاظ بها، وتضمن بوجـه خـاص أال یترتـب علـى الـزواج مـن أجنبـي 

أن  أو على تغییر الزوج لجنسیته أثنـاء الـزواج أن تتغییـر تلقائیـًا جنسـیة الزوجـة أو

  تصبح بال جنسیة أو أن تفرض علیها جنسیة الزوج.

  تمنح الدول األطراف المرأة حقًا مساویًا لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالهما. -٢

  

  الجزء الثالث

  ):١٠المادة (

تتخذ الدول األطراف جمیـع التـدابیر المناسـبة للقضـاء علـى التمییـز ضـد المـرأة   

حقوق الرجل في میدان التربیـة وبوجـه خـاص لكـي تكفـل لكي تكفل لها حقوقًا مساویة ل

  على أساس المساواة بین الرجل والمرأة:

شــروط متســاویة فــي التوجیــه الــوظیفي والمهنــي واإللتحــاق بالدراســات والحصــول   - أ

على الدرجات العلمیة في المؤسسات التعلیمیة على إختالف فئاتها في المنـاطق 

ن هذه المساواة مكفولة في مرحلـة الحضـانة الریفیة والحضریة على السواء، وتكو 

وفي التعلیم العام والتقني والمهني والتعلـیم التقنـي العـالي وكـذلك فـي جمیـع أنـواع 

  التدریب المهني.

التســـــاوي فـــــي المنــــــاهج الدراســـــیة وفــــــي اإلمتحانـــــات وفــــــي مســـــتویات مــــــؤهالت   - ب

  المدرسین وفي نوعیة المرافق والمعدات الدراسیة.



  ١٩٢

مفهـــوم نمطـــى عـــن دور الرجـــل ودور المـــرأة فـــي جمیـــع مراحـــل  القضـــاء علـــى أي -ج

التعلـــیم بجمیـــع أشـــكاله، عـــن طریـــق تشـــجیع التعلـــیم المخـــتلط وغیـــره مـــن أنــــواع 

التعلـــیم التـــي تســـاعد فـــي تحقیـــق هـــذا الهـــدف وال ســـیما عـــن طریـــق تنقـــیح كتـــب 

  الدراسة والبرامج الدراسیة وتكییف أسالیب التعلیم.

  على المنح واإلعانات الدراسیة األخرى. التساوي في فرص الحصول -د

التســاوي فــي فــرص اإلفــادة مــن بــرامج مواصــلة التعلــیم التــي تهــدف إلــى التعجیــل  -هـــ

  بقدر اإلمكان لتضییق أي فجوة في التعلیم قائمة بین الرجل والمرأة.

خفض معدالت ترك الطالبات للدراسة وتنظیم برامج للفتیات والنسـاء الالئـي تـركن  -و

  سة قبل األوان.المدر 

  التساوي في فرص المشاركة النشطة في األلعاب الریاضیة والتربیة البدنیة. -ز

إمكانیــة الحصــول علــى معلومــات تربویــة محــددة تســاعد علــى كفالــة صــحة األســر  -ح

  ورفاهها بما في ذلك المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظیم األسرة.

  ):١١المادة (

یــع التــدابیر المناســبة للقضــاء علــى التمییــز ضــد المــرأة تتخــذ الــدول األطــراف جم -١

فــي میــدان العمــل لكــي تكفــل لهــا علــى أســاس المســاواة بــین الرجــل والمــرأة نفــس 

  الحقوق وال سیما:

  الحق في العمل بوصفه حقًا ثابتًا لجمیع البشر.  - أ

الحــق فــي التمتــع بــنفس فــرص العمالــة بمــا فــي ذلــك تطبیــق معــاییر إختیــار  -ب

  ؤون اإلستخدام.واحدة في ش

الحــق فــي حریــة إختیــار المهنــة ونــوع العمــل والحــق فــي الترقیــة واألمــن علــى  -ج

العمــل وفــي جمیــع مزایــا وشــروط الخدمــة، والحــق فــي تلقــي التــدریب وٕاعــادة 

ـــي المتقـــدم  ـــة والتـــدریب المهن ـــي بمـــا فـــي ذلـــك التلمـــذة الحرفی ـــدریب المهن الت

  والتدریب المتكرر.

ألجـر بمـا فـي ذلـك اإلسـتحقاقات والحـق فـي المسـاواة الحق في المساواة فـي ا -د

في المعاملة فیما یتعلـق بالعمـل ذي القیمـة المتسـاویة، وكـذلك المسـاواة فـي 

  المعاملة في تقییم نوعیة العمل.



  ١٩٣

الحق في الضمان اإلجتماعي والسیما في حاالت التقاعد والبطالـة والمـرض  -هـ

ألهلیة للعمل وكـذلك الحـق والعجز والشیخوخة وغیر ذلك من حاالت عدم ا

  في إجازة مدفوعة األجر.

الحق في الوقایة الصحیة وسالمة ظروف العمل بما فـي ذلـك حمایـة وظیفـة  -و

  اإلنجاب.

توخیــا لمنــع التمییــز ضــد المــرأة بســبب الــزواج أو األمومــة، ضــمانًا لحقهــا الفعلــى  -٢

  في العمل تتخذ الدول األطراف التدابیر المناسبة:

الخدمـــة بســـبب الحمـــل أو إجـــازة األمومـــة والتمییـــز فـــي  لحظـــر الفصـــل مـــن  - أ

الفصــل مــن العمــل علــى أســاس الحالــة الزوجیــة مــع فــرض جــزاءات علــى 

  المخالفین.

إلدخال نظام إجـازة األمومـة المدفوعـة األجـر أو المشـفوعة بمزایـا إجتماعیـة  -ب

  مماثلة دون فقدان العمل السابق أو لألقدمیة أو للعالوات اإلجتماعیة.

لتشــجیع تــوفیر الخــدمات اإلجتماعیــة المســاندة الالزمــة لتمكــین الوالــدین مــن  -ج

الجمــع بــین اإللتزامــات العائلیــة وبــین مســؤولیات العمــل والمشــاركة فــي الحیــاة 

  العامة وال سیما عن طریق إنشاء وتنمیة شبكة من مرافق رعایة األطفال.

عمــال التــي یثبــت أنهــا لتــوفیر حمایــة خاصــة للمــرأة أثنــاء فتــرة الحمــل فــي األ -د

  مؤذیة لها.

یجب أن تستعرض التشـریعات الوقائیـة المتصـلة بالمسـائل المشـمولة بهـذه المـادة  -٣

إستعراضــــًا دوریــــًا فــــي ضــــوء المعرفــــة العلمیــــة والتكنولوجیــــة وأن یــــتم تنقیحهــــا أو 

  إلغاؤها أو توسیع نطاقها حسب اإلقتضاء.

  

  ):١٢المادة (

بیر المناســبة للقضــاء علــى التمییــز ضــد المــرأة تتخــذ الــدول األطــراف جمیــع التــدا  -١

فــي میـــدان الرعایــة الصـــحیة مــن أجـــل أن تضــمن لهـــا علــى أســـاس المســاواة بـــین 

الرجــل والمــرأة الحصــول علــى خــدمات الرعایـــة الصــحیة، بمــا فــي ذلــك الخـــدمات 

  المتعلقة بتنظیم األسرة.



  ١٩٤

ف للمـرأة خـدمات ) من هـذه المـادة تكفـل الـدول األطـرا١بالرغم من أحكام الفقرة (  -٢

مناسبة فیما یتعلق بالحمل والوالدة وفتـرة مـا بعـد الـوالدة مـوفرة لهـا خـدمات مجانیـة 

  عند اإلقتضاء وكذلك تغذیة كافیة أثناء الحمل والرضاعة.

  ):١٣المادة (

تتخذ الدول األطراف جمیـع التـدابیر المناسـبة للقضـاء علـى التمییـز ضـد المـرأة   

اإلقتصـــادیة واإلجتماعیـــة لكـــي تكفـــل لهـــا علـــى أســـاس  فـــي المجـــاالت األخـــرى للحیـــاة

  المساواة بین الرجل والمرأة نفس الحقوق، وال سیما :

  الحق في اإلستحقاقات العائلیة.  - أ

الحــق فــي الحصــول علــى القــروض المصــرفیة والرهــون العقاریــة وغیــر ذلــك مــن   - ب

  أشكال اإلئتمان المالي.

أللعاب الریاضیة وفـي جمیـع جوانـب الحق في اإلشتراك في األنشطة الترویجیة وا -ج

  الحیاة الثقافیة.

  ):١٤المادة (

تضع الدول األطراف في إعتبارها المشـاكل الخاصـة التـي تواجههـا المـرأة الریفیـة   -١

واألدوار الهامــة التــي تؤدیهــا فــي تــوفیر أســباب البقــاء إقتصــادیًا ألســرتها بمــا فــي 

ذ جمیــع التــدابیر المناســبة ذلــك عملهــا فــي قطاعــات اإلقتصــاد غیــر النقدیــة، وتتخــ

  لكفالة تطبیق أحكام هذه اإلتفاقیة على المرأة في المناطق الریفیة.

تتخــذ الــدول األطــراف جمیــع التــدابیر المناســبة للقضــاء علــى التمییــز ضــد المــرأة   -٢

فــي المنــاطق الریفیــة لكــي تكفــل لهــا علــى أســاس المســاواة بــین الرجــل والمــرأة أن 

وتســتفید منهــا وتكفــل للمــرأة الریفیــة بوجــه خــاص الحــق  تشــارك فــي التنمیــة الریفیــة

  في:

  المشاركة في وضع وتنفیذ التخطیط اإلنمائي على جمیع المستویات.  - أ

الوصول إلى تسهیالت العنایة الصحیة المالئمة، بمـا فـي ذلـك المعلمـات   - ب

  والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظیم األسرة.

  ضمان اإلجتماعي.االستفادة بصورة مباشرة من برامج ال -ج



  ١٩٥

الحصول علـى جمیـع أنـواع التـدریب والتعلـیم الرسـمي وغیـر الرسـمي بمـا فـي  -د

ذلـــك مـــا یتصـــل منـــه بمحـــو األمیـــة الـــوظیفي وكـــذلك التمتـــع خصوصـــًا بكافـــة 

  الخدمات المجتمعیة واإلرشادیة وذلك لتحقق زیادة كفاءتها التقنیة.

ن أجل الحصول على فـرص تنظیم جماعات المساعدة الذاتیة والتعاونیات م -هـ

ـــر أو العمـــل  ـــدى الغی ـــة لفـــرص الرجـــل عـــن طریـــق العمـــل ل إقتصـــادیة متكافئ

  لحاسبهن الخاص.

  المشاركة في جمیع األنشطة المجتمعیة. -و

فرصـــة الحصـــول علـــى اإلئتمانـــات والقـــروض الزراعیـــة وتســـهیالت التســـویق  -ز

الح األراضــي والتكنولوجیــا المناســبة والمســاواة فــي المعاملــة فــي مشــاریع إصــ

  واإلصالح الزراعي وكذلك في مشاریع التوظیف الریفي.

التمتـــع بظـــروف معیشـــیة مالئمـــة، وال ســـیما فیمـــا یتعلـــق باإلســـكان والمرافـــق  -ح

  الصحیة واإلمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصالت.

  

  الجزء الرابع

  ):١٥المادة (

  ل أمام القانون.تعترف الدول األطراف للمرأة بالمساواة مع الرج -١

تمنح الدول األطراف المرأة في الشؤون المدنیة أهلیة قانونیة مماثلة ألهلیة الرجـل  -٢

وتســاوي بینهــا وبینــه فــي فــرص ممارســة تلــك األهلیــة. وتكفــل للمــرأة بوجــه خــاص 

حقوقـًا مسـاویة لحقــوق الرجـل فـي إبــرام العقـود وٕادارة الممتلكـات وتعاملهــا علـى قــدم 

  ع مراحل اإلجراءات القضائیة.المساواة في جمی

تتفــق الــدول األطــراف علــى إعتبــار جمیــع العقــود وســائر أنــواع الصــكوك الخاصــة  -٣

  التي یكون لها أثر قانوني یستهدف الحد من األهلیة القانونیة للمرأة باطلة والغیة.

تمــنح الــدول األطــراف الرجــل والمــرأة نفــس الحقــوق فیمــا یتعلــق بالتشــریع المتصــل  -٤

  ة األشخاص وحریة إختیار سكناهم وٕاقامتهم.بحرك

  ):١٦المادة (



  ١٩٦

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییـز ضـد المـرأة فـي  -١

كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات العائلیة وبوجه خاص تضـمن علـى أسـاس 

  المساواة بین الرجل والمرأة:

  نفس الحق في عقد الزواج. -أ

نفـس الحــق فــي حریــة إختیــار الــزوج وفـي عــدم عقــد الــزواج إال برضــاها الحــر  -ب

  الكامل.

  نفس الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج وعند فسخه. -ج

نفس الحقوق والمسؤولیات بوصفهما أبوین بغـض النظـر عـن حالتهمـا الزوجیـة  -د

طفـــال فـــي األمـــور المتعلقـــة بأطفالهـــا، وفـــي جمیـــع األحـــوال یكـــون لمصـــلحة األ

  اإلعتبار األول.

نفــس الحقــوق فـي أن تقــرر بحریــة وبـإدراك للنتــائج عــدد أطفالهـا والفاصــل بــین  -هــ

الطفــل والــذي یلیــه وفــي الحصــول علــى المعلومــات والتثقیــف والوســائل الكفیلــة 

  بتمكینها من ممارسة هذه الحقوق.

على األطفـال  نفس الحقوق والمسؤولیات فیما یتعلق بالوالیة والقوامة والوصایة -و

وتبنــیهم أو مــا شــابه ذلــك مــن األعــراف حــین توجــد هــذه المفــاهیم فــي التشــریع 

  الوطني وفي جمیع األحوال یكون لمصلحة األطفال اإلعتبار األول.

نفــس الحقــوق الشخصــیة للــزوج والزوجــة بمــا فــي ذلــك الحــق فــي إختیــار إســم  -ز

  األسرة والمهنة ونوع العمل.

جین فیمــا یتعلــق بملكیــة وحیــازة الممتلكــات واإلشــراف نفــس الحقــوق لكــال الــزو  -ح

  علیها وٕادارتها والتمتع بها والتصرف فیها سواء بال مقابل أو مقابل عوض.

ال یكـــــون لخطوبـــــة الطفـــــل أو زواجـــــه أي أثـــــر قـــــانوني وتتخـــــذ جمیـــــع اإلجـــــراءات  -٣

الضــروبیة بمــا فــي ذلــك التشــریعي منهــا لتحیــد ســن أدنــى للــزواج ولجعــل تســجیل 

  في سجل رسمي أمرًا إلزامیًا.الزواج 

  

  الجزء الخامس



  ١٩٧

  ):١٧المادة (

مــن أجــل دراســة التقــدم المحــرز فــي تنفیــذ هــذه اإلتفاقیــة تنشــأ لجنــة للقضــاء علــى  -١

التمییــــز ضــــد المــــرأة (یشــــار إلیهــــا فیمــــا یلــــي باســــم اللجنــــة) تتــــألف عنــــد بــــدء نفــــاذ 

الخامســة والثالثــین اإلتفاقیــة مــن ثمانیــة عشــر خبیــرًا، وبعــد تصــدیق الدولــة الطــرف 

علیها أو إنضمامها إلیها من ثالثة وعشرین خبیرًا من ذوي المكانة الخلقیة الرفیعـة 

والكفاءة العالیة في المیدان الذي تنطبق فیه هذه اإلتفاقیة تنتخـبهم الـدول األطـراف 

مــن بــین مواطنیهــا ویعملــون بصــفتهم الشخصــیة مــع إیــالء اإلعتبــار لمبــدأ التوزیــع 

ــــة الجغرافــــي ا لعــــادل ولتمثیــــل مختلــــف األشــــكال الحضــــاریة وكــــذلك الــــنظم القانونی

  الرئیسیة.

ینتخــــب أعضــــاء اللجنــــة بــــاإلقتراع الســــري مــــن قائمــــة أشــــخاص ترشــــحهم الــــدول  -٢

  األطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصًا واحدًا من مواطنیها.

بــل ثالثــة یجــري اإلنتخــاب بعــد ســتة أشــهر مــن تــاریخ بــدء نفــاذ هــذه اإلتفاقیــة، وق -٣

أشهر على األقل من تاریخ اإلنتخاب یوجه األمین العام لألمم المتحـدة رسـالة إلـى 

الدول األطـراف یـدعوها فیهـا إلـى تقـدیم ترشـیحاتها فـي غضـون فتـرة شـهرین، ویعـد 

األمین العام قائمة ألفبائیـة بجمیـع األشـخاص المرشـحین علـى هـذا النحـو مـع ذكـر 

  نهم ویبلغها إلى الدول األطرف.الدولة الطرف التي رشحت كًال م

تجــرى إنتخابــات أعضــاء اللجنــة فــي إجتمــاع للــدول األطــراف یــدعو إلیــه األمـــین  -٤

ـــي الـــدول  ـــك اإلجتمـــاع یشـــكل إشـــتراك ثلث العـــام فـــي مقـــر األمـــم المتحـــدة، وفـــي ذل

األطــراف فیــه نصــابًا قانونیــًا لــه، یكــون األشــخاص المنتخبــون لعضــویة اللجنــة هــم 

یحصلون على أكبر عدد من األصـوات وعلـى أكثریـة مطلقـة مـن المرشحون الذین 

  أصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرین والمصوتین.

ینتخب أعضاء اللجنة لفترة مـدتها أربـع سـنوات غیـر أن فتـرة تسـعة مـن األعضـاء  -٥

المنتخبــین فــي اإلنتخــاب األول تنقضــي فــي نهایــة فتــرة ســنتین ویقــوم رئــیس اللجنــة 

  األول فورًا بإختیار أسماء هؤالء األعضاء التسعة بالقرعة.بعد اإلنتخاب 

) ٢،٣،٤یجــرى إنتخــاب أعضــاء الجنــة اإلضــافیین الخمســة وفقــًا ألحكــام الفقــرات ( -٦

مــن هــذه المــادة بعــد التصــدیق أو اإلنضــمام الخــامس والثالثــین وتنتهــي والیــة إثنــین 



  ١٩٨

فتـــرة ســـنتین ویـــتم  مـــن األعضـــاء اإلضـــافیین المنتخبـــین بهـــذه المناســـبة فـــي نهایـــة

  إختیار إسمیهما بالقرعة من قبل رئیس اللجنة.

لمـلء الشـواغر الطارئـة تقـوم الدولـة الطـرف التـي كـف خبیرهـا عـن العمـل كعضـو  -٧

  في اللجنة بتعین خبیر آخر من بین مواطنیها رهنًا بموافقة اللجنة.

ارد األمــــم یتلقـــى أعضـــاء اللجنــــة بموافقـــة الجمعیــــة العامـــة مكافــــآت تـــدفع مــــن مـــو  -٨

المتحــــدة باألحكــــام والشــــروط التــــي تحــــددها الجمعیــــة مــــع إیــــالء اإلعتبــــار ألهمیــــة 

  المسؤولیات المنوطة باللجنة.

یوفر األمین العام لألمم المتحـدة مـا یلـزم اللجنـة مـن مـوظفین ومرافـق لإلضـطالع  -٩

  بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه اإلتفاقیة.

  ):١٨المادة (

عهد الدول األطراف بأن تقدم إلى األمین العام لألمم المتحدة تقریـرًا عمـا إتخذتـه تت -١

مــن تــدابیر تشــریعیة وقضــائیة وٕاداریــة وغیرهــا مــن أجــل نفــاذ أحكــام هــذه اإلتفاقیــة 

  وعن التقدم المحرز في هذا الصدد كیما تنظر اللجنة في هذا التقریر وذلك:

  لنسبة للدولة المعنیة.في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ با -أ

  وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك. -ب

ـــــى مـــــدى الوفـــــاء  -٢ ـــــؤثر عل ـــــي ت ـــــاریر العوامـــــل والصـــــعاب الت ـــــین  التق یجـــــوز أن تب

  باإللتزامات المقررة في هذه اإلتفاقیة.

  ):١٩المادة (

  تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. -١

  للجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتین.تنتخب ا -٢

  ):٢٠المادة (

تجتمــع اللجنــة عــادة مــدى فتــرة ال تزیــد علــى أســبوعین ســنویًا للنظــر فــي التقــاریر  -١

  ) من هذه اإلتفاقیة.١٨المقدمة وفقًا للمادة (

تعقد إجتماعات الجنة عادة في مقر األمم المتحـدة أو فـي أي مكـان مناسـب آخـر  -٣

  تحدده اللجنة.

  



  ١٩٩

  ):٢١(المادة 

تقدم اللجنة تقریـرًا سـنویًا عـن أعمالهـا إلـى الجمعیـة العامـة لألمـم المتحـدة بواسـطة  -١

المجلــس اإلقتصــادي واإلجتمــاعي، ولهــا أن تقــدم مقترحــات وتوصــیات عامــة مبنیــة 

ـــــدرج تلـــــك  ـــــدول األطـــــراف، وت ـــــاریر والمعلومـــــات الـــــواردة مـــــن ال ـــــى دراســـــة التق عل

ر اللجنـة مشـفوعة بتعلىقـات الـدول األطـراف المقترحات والتوصیات العامة فـي تقریـ

  إن وجدت.

  یحیل األمین العام تقاریر اللجنة إلى لجنة مركز المرأة لغرض إعالمها. -٢

  ):٢٢المادة (

یحــق للوكــاالت المتخصصــة أن توفــد مــن یمثلهــا لــدى النظــر فــي تنفیــذ مــا یقــع   

االت المتخصصــة فــي نطــاق أعمالهــا مــن أحكــام هــذه اإلتفاقیــة وللجنــة أن تــدعو الوكــ

  إلى تقدیم تقاریر عن تنفیذ اإلتفاقیة في المجاالت التي تقع في نطاق أعمالها.

  

  الجزء السادس

  ):٢٣المادة (

لـیس فـي هـذه اإلتفاقیـة مـا یمـس أیـة أحكـام تكـون أكثـر مواتـاًة لتحقیـق المسـاواة   

  بین الرجل والمرأة تكون واردة:

  في تشریعات دولة طرف ما. -أ

  ة إتفاقیة أو معاهدة أو إتفاق دولي آخر نافذة إزاء تلك الدولة.أو في أی -ب

  ):٢٤المادة (

ــــوطني  ــــى الصــــعید ال ــــدابیر عل ــــزم مــــن ت ــــدول األطــــراف بإتخــــاذ مــــا یل تتعهــــد ال

  تستهدف تحقیق اإلعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه اإلتفاقیة.

  ):٢٥المادة (

  لجمیع الدول.یكون التوقیع على هذه اإلتفاقیة متاحًا  -١

  یسمى األمین العام لألمم المتحدة ودیعًا لهذه اإلتفاقیة. -٢
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تخضع هذه اإلتفاقیة للتصـدیق وتـودع صـكوك التصـدیق لـدى األمـین العـام لألمـم  -٣

  المتحدة.

یكــون اإلنضــمام إلــى هــذه اإلتفاقیــة متاحــًا لجمیــع الــدول، ویقــع اإلنضــمام بإیــداع  -٤

  المتحدة. صك إنضمام لدى األمین العام ألمم

  ):٢٦المادة (

ألیة دولة طرف في أي وقت أن تطلب إعادة النظر فـي هـذه اإلتفاقیـة وذلـك عـن  -١

  طریق إشعار خطي یوجه إلى األمین العام لألمم المتحدة.

تقرر الجمعیة العامة لألمم المتحدة الخطوات التي تتخذ عند اللزوم إزاء مثـل هـذا  -٢

  الطلب.

  ):٢٧المادة (

اذ هذه اإلتفاقیة في الیوم الثالثین الذي یلي تاریخ إیداع صـك التصـدیق أو یبدأ نف -١

  اإلنضمام العشرین لدى األمین العام لألمم المتحدة.

أما الـدول التـي تصـدق هـذه اإلتفاقیـة أو تـنظم إلیهـا بعـد إیـداع صـك التصـدیق أو  -٢

ین الـذي یلـي تـاریخ اإلنضمام العشرین ، فیبدأ نفاذ اإلتفاقیة إزاءهـا فـي الیـوم الثالثـ

  إیداع هذه الدولة صك تصدیقها أو إنضمامها.

  ):٢٨المادة (

یتلقــــى األمــــین العــــام لألمــــم المتحــــدة نــــص التحفظــــات التــــي تبــــدیها الــــدول وقــــت  -١

  التصدیق أو اإلنضمام ویقوم بتعمیمها على جمیع الدول.

  ها.ال یجوز إبداء أي تحفظ یكون منافیًا لموضوع هذه اإلتفاقیة وغرض -٢

یجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجیه إشعار بهذا المعنى إلى األمـین العـام  -٣

لألمم المتحدة الذي یقوم عندئذ بإبالغ جمیع الدول بـه، ویصـبح هـذا اإلشـعار نافـذ 

  المفعول إعتبارًا من تاریخ تلقیه.

  ):٢٩المادة (

ف حـول تفسـیر یعرض للتحكـیم أي خـالف بـین دولتـین أو أكثـر مـن الـدول األطـرا -١

أو تطبیــق هــذه اإلتفاقیــة ال یســوى عــن طریــق المفاوضــات وذلــك بنــاًء علــى طلــب 

واحــد مــن هــذه الــدول، فــإذا لــم یــتمكن األطــراف خــالل ســتة أشــهر مــن تــاریخ طلــب 
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التحكـــیم مـــن الوصـــول إلـــى إتفـــاق علـــى تنظـــیم أمـــر التحكـــیم جـــاز ألي مـــن أولئـــك 

لیـة بطلـب یقـدم وفقـًا للنظـام األساسـي األطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدو 

  للمحكمة.

ألیة دولة طرف أن تعلن لدى توقیع هذه اإلتفاقیة أو تصدیقها أو اإلنضـمام إلیهـا  -٢

) من هذه المـادة، وال تكـون الـدول األطـراف األخـرى ١أنها ال تعتبر ملزمة بالفقرة (

  .ملزمة بتلك الفقرة إزاء أیة دولة أبدت تحفظًا من هذا القبیل

) مـــن هـــذه المـــادة أن تســـحب هـــذا ٢ألیـــة دولـــة طـــرف أبـــدت تحفظـــًا وفقـــًا للفقـــرة ( -٣

  التحفظ متى شاءت بتوجیه إشعار إلى األمین العام لألمم المتحدة.

  ):٣٠المادة (

تــودع هــذه اإلتفاقیــة التــي تســاوي فــي الحجیــة نصوصــها باألســبانیة واإلنجلیزیــة   

  لدى األمین العام لألمم المتحدة.والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة 

وٕاثباتــــًا لــــذلك قــــام الموقعــــون أدنــــاه المفوضــــون حســــب األصــــول بإمضــــاء هــــذه   

  اإلتفاقیة.

  

  

  المطلب الثاني

  تحفظات الدول على بعض بنود اإلتفاقیة 

  

 -كمــا ســبق  -صــدرت إتفاقیــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمییــز ضــد المــرأة 

ــــي عــــام  ــــي أول آذار/مــــارس ١٩٧٩ف ــــى هــــذه  ١٩٨٠ســــنة  وف ــــع عل ــــاب التوقی ــــتح ب ف

  .  )٥٩٧(٣/٩/١٩٨٣اإلتفاقیة، وأصبحت نافذة المفعول ابتداًء من 

بلـــــدًا قـــــد وافـــــق علـــــى اإللتـــــزام بأحكامهـــــا إمـــــا  ٩٣كـــــان  ٣١/٥/١٩٨٧ولغایـــــة   

 -إثیوبیـا  - "السـابق"بتصدیقها أو اإلنضمام إلیها وهذه الدول هي: (اإلتحاد السوفیتي 

ـــــــین  ـــــــا  –إكـــــــوادور  –أســـــــترالیا  - إســـــــبانیا -األرجنت  –أنغـــــــوال  –أندونیســـــــیا  –ألمانی

                                                           

٥٩٧
  ٥٦جع السابق، ص )  د. فتنت مسیكة بر، المر 
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بربـادوس  –البرازیـل  –بـاراغواي  –إیطالیـا  –آیسلندا  –إیرلندا  –أوغندا  –أوروغواي 

 –بیــــرو  –بولنــــدا  –بوتــــان  –بنمــــا  –بــــنغالدیش  –بلغاریــــا  –بلجیكــــا  –البرتغــــال  –

 -جمهوریــة أوكرانیــا  -جامایكــا  –تــونس  –توغــو  –تشیكوســلوفاكیا  -تركیــا  –تایلنــد 

الجمهوریـــــــة  -الجمهوریـــــــة الدومینیكیـــــــة  -جمهوریـــــــة تنزانیـــــــا  -جمهوریـــــــة بلوروســـــــیا 

 -دومینیكــا  –الــدنمارك  –جمهوریــة  الو  -جمهوریــة كوریــا  -الدیمقراطیــة األلمانیــة 

ــــرأس األخضــــر  ــــدا  –ال ــــا  –روان ــــا  –زائیــــر  –رومانی جــــزر  -ســــانت فنســــنت  -زامبی

 –الســلفادور  –ســري النكــا  -ســانت لوســیا  -ســانت كریســتوفر ونیفــیس  -غرینــادین 

غینیـا  –غانـا  –غواتیمـاال  –غانـا  –غابون  –العراق  –الصین  –السوید  –السنغال 

 –كوبـا  –كنـدا  –قبـرص  –فیتنـام  –فنلنـدا  –فنـزویال  –الفلبـین  –فرنسـا  –بیساو  –

 –المكســــیك  –مصــــر  –مــــالي  –یــــا لیبر  –كینیــــا  –الكنغــــو  –كولومبیــــا  –كوســـتریكا 

 –منغولیــــــا  –إیرلنــــــدا الشــــــمالیة  -المملكــــــة المتحــــــدة لبریطانیــــــا العظمــــــى  -مــــــالوي 

 –هــــــایتي  –نیوزلنــــــدا  –نیكــــــاراغوا  –نیجیریــــــا  –النمســــــا  –النــــــرویج  –موریشــــــیوس 

  .  )٥٩٨(الیونان) -یوغسالفیا  –الیمن  –الیابان  –هنكاریا  –هندوراس 

ت إلـــى اإلتفاقیــة أو صـــدقت علیهـــا أبـــدت تحفظـــات ومعظــم الـــدول التـــي إنضـــم

  على بعض بنودها.

حســبما أوردتهــا األمــم  ١٩٩٣والجــدول التــالي یبــین تحفظــات الــدول لغایــة عــام 

  )٥٩٩(المتحدة:

  

  المواد التي صدرت بشأنها تحفظات أو إعتراضات  الدولة  ت

  )١الفقرة ( ٢٩  األرجنتین  .١

  ) البند (ب)٢الفقرة ( ١١  أسترالیا  .٢

  الفقرة (ب) ٧

                                                           

٥٩٨
  )٥٩- ٥٧)  أنظر: المرجع نفسه، ص (

٥٩٩
والصفحات  ٨١)، المرجع السابق، ص ٢٢) أنظر التمییز ضد المرأة .. اإلتفاقیة واللجنة (صحیفة وقائع رقم 

  التي تلیها (بتصرف).



  ٢٠٣

  ) البند (و)١الفقرة ( ١١  النمسا  .٣

  ٢  بنغالدیش  .٤

  الفقرة (أ) ١٣

  ) البندان (ج) و (و)١الفقرة ( ١٦

  المواد التي صدرت بشأنها تحفظات أو إعتراضات  الدولة  ت

  الفقرتان (أ) و (ب) ٧  بلجیكا  .٥

  )٣) و (٢الفقرتان ( ١٥

  ٤الفقرة  ١٥  البرازیل  .٦

  لبنود (أ) و(ج) و(ز) و(ح)) ا١الفقرة ( ١٦

  )١الفقرة ( ٢٩

  )١الفقرة ( ٢٩  الصین  .٧

  )١الفقرة ( ٢٩  كوبا  .٨

  )٢الفقرة ( ٢٩  قبرص  .٩

١٠

.  

  ٢  مصر

١٦  

  )١الفقرة ( ٢٩

١١

.  

  )١الفقرة ( ٢٩  السلفادور

١٢

.  

  )١الفقرة ( ٢٩  إثیوبیا

١٣

.  

  ) البندان (ج) و (ح)٢الفقرة ( ١٤  فرنسا

  )١الفقرة ( ١٦

  )١قرة (الف ٢٩

١٤

.  

  الفقرة (ب) ٧  ألمانیا
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١٥

.  

  )١الفقرة ( ٢٩  إندونیسیا

١٦

.  

  الفقرتان (و) و(ز) ٢  العراق

  )٢) و(١الفقرتان ( ٩

١٦  

  )١الفقرة ( ٢٩

١٧

.  

  )١الفقرة ( ٢٩  جامایكا

  )٢الفقرة ( ٢٩

١٨

.  

  الفقرتان (ب) و(ج) ١٣  ایرلندا

  ٣الفقرة  ١٥

  ) البندان (د) و(و)١الفقرة ( ١٦

١٩

.  

  )٢الفقرة ( ٩  ألردنا

  )٤الفقرة ( ١٥

  ) البنود (ج) و(د) و(ز)١الفقرة ( ١٦

٢٠

.  

  ٧  لوكسمبرج

  ) البند (ز)١الفقرة ( ١٦

٢١

.  

  ٥  مالوي

٢٢

.  

  ٢  ملدیف

٢٣

.  

  الفقرة  (أ) ٥  جزر الكوك ونیوي

  ) البند (ب)٢الفقرة ( ١١

٢٥

.  

  ) البندان (ب) و(د)١الفقرة ( ١١  موریشسیوس

  ند (ز)) الب١الفقرة ( ١٦

  )١الفقرة ( ٢٩
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٢٦

.  

  الفقرة (و) ٢  نیوزلندا

٢٧

.  

  ٢  المغرب

  )٢الفقرة ( ٩

  )٤الفقرة ( ١٥

١٦  

  )١الفقرة ( ٢٩

٢٨

.  

  )١الفقرة ( ٢٩  فنزویال

٢٩

.  

  )١الفقرة ( ٢٩  بولندا

٣٠

.  
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  المطلب الثالث

  رؤیة شرعیة لبنود اإلتفاقیة

  

تعــد إتفاقیــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمییــز ضــد المــرأة مــن أهــم اإلتفاقیــات 

والمواثیــق الدولیــة بشــأن حقــوق المــرأة وذلــك نظــرًا إلنضــمام عــدد كبیــر مــن دول العــالم 

ــــدول علیهــــ ــــع ال ــــزم إلیهــــا وتوقیعهــــا علیهــــا، وتأمــــل األمــــم المتحــــدة أن توقــــع جمی ا وتلت

ببنودهــا.. إن إتفاقیــة مثــل هــذه جــدیرة بالدراســة والتحلیــل والتقیــیم والتمحــیص خصوصــًا 

مـن وجهـة النظـر اإلسـالمیة إذ أن إحـدى عشـرة دولـة عربیـة قـد إنضـمت إلـى عضـویة 

 –الجزائــر  –تــونس  –المغــرب  –لیبیــا  –الكویــت  –العــراق  –اإلتفاقیــة وهــي (األردن 

زر القمــــر) باإلضــــافة إلــــى دول إســــالمیة أخــــرى مثــــل جــــ -الــــیمن  –مصــــر  –لبنــــان 

وهـــذا یحـــتم إجـــراء تقیـــیم )٦٠٠(مالیزیـــا) -تركیـــا  –بـــنجالدیش  –باكســـتان  –(إندونیســـیا 

شــرعي لبنــود هــذه اإلتفاقیــة لمعرفــة مــا یتفــق منهــا مــع الشــرع اإلســالمي ومــا یتعــارض 

ة وحـــدود هـــذا وذلـــك لیتســـنى للـــدول اإلســـالمیة معرفـــة كیفیـــة التعامـــل مـــع هـــذه اإلتفاقیـــ

  التعامل.

هذا وقبل الشروع في بیان البنود والفقـرات التـي تتعـارض مـع الرؤیـة اإلسـالمیة   

تجــدر اإلشــارة إلــى بعــض الســلبیات العامــة فــي اإلتفاقیــة مــع عــدم اإلنكــار أن فــي هــذه 
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للمـرأة والطفـل،  ، اللجنـة اإلسـالمیة العالمیـةالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المـرأة التفاقیة رؤیة نقدیة) 

  ٧بدون طبعة، بدون تاریخ، ص
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إیجابیــات محمــودة، وقــد  -كمــا فــي اإلتفاقیــات الســابقة والالحقــة لهــا أیضــا -اإلتفاقیــة 

حــث إلــى طــرف منهــا فــي المبحــث األول مــن هــذا الفصــل، وعلیــه سیقتصــر أشــار البا

الباحــث هنــا علــى ذكــر بعــض المالحظــات والســلبیات العامــة حــول اإلتفاقیــة ثــم بیــان 

  أبرز المواضیع المتعارضة مع الشریعة اإلسالمیة في اإلتفاقیة.

  أوًال: مالحظات عامة

  الصیاغة الغربیة: -١

قضــاء علــى كافــة أشــكال التمییــز ضــد المــرأة أنهــا أول مــا یؤخــذ علــى إتفاقیــة ال

ــین مــن الــدول اإلســالمیة ولــذلك إنطلقــت مــن الرؤیــة  ــدًا عــن مشــاركة ممثل صــیغت بعی

ولـــذلك  الغربیــة المادیــة دون أدنــى مراعــاة لخصوصــیات الحضــارات واألدیــان األخــرى

مراجعتهـا، (فأن غیاب الرأي اإلسالمي عند إعـداد هـذه اإلتفاقیـة لهـو مـدعاة للمطالبـة ب

ولذلك ال یمكن وصفها بأنها إتفاقیة دولیـة ألنهـا تطـرح حلـوًال لمشـاكل المـرأة التـي تقـوم 

علــى الفكــر الغربــي المــادي العلمــاني الــذي یهّمــش دور الــدین فــي المجتمــع، ولــم یــراع 

 )٦٠١(التباین الثقافي الواسع وٕاختالف أوضـاع المـرأة ومشـكالتها مـن مجتمـع إلـى آخـر)

ة تــــدعو صــــراحة فــــي المــــادة الثانیــــة الفقــــرة (و) إلــــى تغییــــر أو إبطــــال بــــل إن اإلتفاقیــــ

القـــوانین واألنظمـــة واألعـــراف والممارســـات التـــي تشـــكل تمییـــزًا ضـــد المـــرأة، وهـــذا یعـــد 

  دعوى إلى إلغاء خصوصیات وأعراف الشعوب واألدیان المختلفة.

  تناقض اإلتفاقیة مع میثاق األمم المتحدة: -٢

نمطــًا ونموذجــًا غربیــًا ثــم ترمــي  -ورد فــي النقطــة الســابقة كمــا-تطــرح اإلتفاقیــة   

ـــدیني وخصوصـــیات  ـــافي وال ـــوع الثق ـــنمط والنمـــوذج دون مراعـــاة للتن ـــدویل هـــذا ال ـــى ت إل

ومبادئ األمم والشعوب وسیادة الدول وحق تقریـر المصـیر للشـعوب وكـل هـذه األمـور 

) مـن ٢ولي ففـي الفقـرة (مثبتة في "میثاق األمم المتحدة" الذي یعد دسـتور المجتمـع الـد

المـــادة األولـــى مـــن المیثـــاق التـــي تبـــین مقاصـــد األمـــم المتحـــدة ورد أن مـــن مقاصـــدها 

(إنماء العالقات الودیة بین األمم على أساس إحتـرام المبـدأ الـذي یقضـي بالتسـویة فـي 

) ٢الحقــوق بــین الشــعوب وبــأن یكــون لكــل منهــا تقریــر مصــیرها..) وورد فــي المــادة (

                                                           

٦٠١
، مركـز دراسـات القضـاء علـى كافـة أشـكال التمییـز ضـد المـرأة التفاقیـة رؤیـة تأصـیلیة) عواطـف عبـد الماجـد، 

  ٧، بدون تاریخ، ص١المرأة، الخرطوم، ط
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(لیس في هذا المیثـاق مـا یسـوغ لألمـم المتحـدة أن تتـدخل فـي الشـؤون التـي ) ٧الفقرة (

تكون من صمیم السلطان الـداخلي لدولـة مـا..) ویعـد هـذا المیثـاق الدسـتور الـذي یعلـو 

) علـى أنـه (إذا تعارضـت ١٠٣كافة المعاهدات األخرى فقـد نـص المیثـاق فـي المـادة (

تحــدة وفقــًا ألحكــام هــذا المیثــاق مــع أي التــي یــرتبط بهــا أعضــاء األمــم الم االلتزامــات

فــي  )٦٠٢(المترتبــة علــى هــذا المیثــاق) بالتزامــاتهمإلتــزام دولــي آخــر یرتبطــون بــه فــالعبرة 

حــین أن إتفاقیــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمییــز ضــد المــرأة دعــت إلــى إلغــاء كافــة 

بقــوانین تؤكــد  األعــراف والقــوانین والتشــریعات التــي تمیــز بــین الرجــل والمــرأة وٕاســتبدالها

القضاء على هذه الممارسات ویتجلـى ذلـك بوضـوح فـي الفقـرتین (و) و(ز) مـن المـادة 

الثانیـــة وعلیـــه (فـــإن هـــذه المـــادة تخـــول إلتفاقیـــة األمـــم المتحـــدة هـــذه إلغـــاء التشـــریعات 

بل أن تلك الفقرات من اإلتفاقیة تتنـاقض  )٦٠٣(الوطنیة وفي ذلك مساس بسیادة الدول)

 استئصـــالنفســـها إذ نصـــت (وٕاذا تنـــوه بأنـــه البـــد مـــن  االتفاقیـــةدمـــة مـــع مـــا ورد فـــي مق

 واالســــتعمارشــــأفة الفصــــل العنصــــري وجمیــــع أشــــكال العنصــــریة والتمییــــز العنصــــري 

  األجنبي والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول..) واالحتاللالجدید والعدوان 

  الغموض والمطاطیة في صیاغة البنود: -٣

لحات "األدوار التقلیدیـــــة" و"األنمـــــاط اإلجتماعیـــــة" وردت فـــــي اإلتفاقیـــــة مصـــــط  

و"المفهــــوم النمطــــي" دون تحدیــــد مفهــــوم هــــذه المصــــطلحات وتوضــــیحها فقــــد ورد فــــي 

المقدمة (وٕاذ تدرك أن تحقیق المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة یتطلـب إحـداث تغییـر 

) ٥ة) وفــي المــادة (فــي األدوار التقلیدیــة للرجــل وكــذلك دور المــرأة فــي المجتمــع واألســر 

  ورد (تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق ما یلي:

تغییـر األنمــاط اإلجتماعیـة والثقافیــة لســلوك الرجـل والمــرأة بهـدف تغییــر التحیــزات   - أ

والعـــادات العرفیـــة وكـــل الممارســـات األخـــرى القائمـــة علـــى اإلعتقـــاد بكـــون أي مـــن 

  و على أدوار نمطیة للرجل والمرأة).الجنسین أدنى أو أعلى من اآلخر أ
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لمتحـــدة علـــى ) أنظـــر هـــذه النصـــوص فـــي "میثـــاق األمـــم المتحـــدة" المنشـــور باللغـــة العربیـــة فـــي موقـــع األمـــم ا

  www.un.orgاإلنترنت: 
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وتــنص المــادة العاشــرة الفقــرة (ج) علــى (القضــاء علــى أي مفهــوم نمطــي عــن 

دور الرجــل ودور المــرأة فــي جمیــع مراحــل التعلــیم بجمیــع أشــكاله عــن طریــق تشــجیع 

التعلــیم المخــتلط وغیــره مــن أنــواع التعلــیم التــي تســاعد فــي تحقیــق هــذا الهــدف وال ســیما 

  .)٦٠٤(نقیح كتب الدراسة والبرامج الدراسیة وتكییف أسالیب التعلیم)عن طریق ت

ومـن خــالل –ولـم تحـدد اإلتفاقیـة أو تفسـر ماهیـة هـذه األدوار النمطیـة، إال أنـه   

یتبـــین (أن المعنـــّي باإللغـــاء هـــو دور الزوجـــة واألم وذلـــك یتفـــق مـــع  -هـــذه النصـــوص

ــ ــنفس التعلــیم والت دریب وتوظیفهــا فــي جمیــع المهــن تركیــز اإلتفاقیــة علــى تلقــي المــرأة ل

  .)٦٠٥(التي یقوم بها الرجل)

كمـــــا وردت أیضـــــا فـــــي المـــــادة الثالثـــــة الـــــدعوة إلـــــى ضـــــمان ممارســـــة الحقـــــوق 

والحریـات األساســیة والتمتــع بهـا علــى أســاس المسـاواة مــع الرجــل.. مـن غیــر أن تحــدد 

وردت  ماهیــة الحقــوق والحریــات وهــل أنهــا تتضــمن مــا یعــرف بــالحقوق التناســلیة التــي

  في وثیقتي مؤتمري القاهرة وبكین؟!..

  شكلیة التحفظات:  -٤

) إلــى أن األمــین العــام لــألم ١) البنــد (٢٨مــع أن اإلتفاقیــة أشــارت فــي المــادة (  

المتحـــدة یتلقـــى نـــص التحفظـــات التـــي تبـــدیها الـــدول حـــول بنـــود اإلتفاقیـــة، ممـــا یعنـــي 

) مــن نفــس المــادة ٢البنــد ( إعطــاء حــق إبــداء التحفظــات مــن قبــل الــدول، إال أنهــا فــي

ــد هــذا الحــق فتقــول (ال یجــوز إبــداء أي تحفــظ یكــون منافیــًا لموضــوع هــذه  جــاءت لتقّی

اإلتفاقیة وغرضها) وأیضا دون تحدید تلك البنود والفقرات التي ال یجوز التحفظ علیهـا 

  لیبقى ذلك متروكًا إلى تغیر واضعي اإلتفاقیة.

ة أتت لجنة متابعة تنفیذ اإلتفاقیة لتصـرح وبعد سنوات عدة من صیاغة اإلتفاقی  

 -وهما أكثر المواد تعارضًا مـع الشـریعة اإلسـالمیة-) ١٦) و(٢بوضوح أن المادتین (

ال یجــوز الـــتحفظ علیهمـــا، جـــاء ذلـــك فـــي البیـــان الـــذي أصـــدرته لجنـــة اإلتفاقیـــة بـــاألمم 

إذ  ١٩٩٧یخ المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسین لإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان بتـار 

                                                           

٦٠٤
  ) راجع نص اإلتفاقیة في المطلب األول من هذا المبحث.

٦٠٥
  ٢٦) عواطف عبد الماجد، المرجع السابق، ص



  ٢١٠

" جــــوهر اإلتفاقیــــة وال یجــــوز الـــــتحفظ ١٦و ٢(تعتبــــر اللجنــــة المـــــادتین " )٦٠٦(ورد فیــــه

" مــن اإلتفاقیـــة التــي تحظــر الــتحفظ الــذي ینـــافي ٢الفقــرة  ٢٨علیهمــا بموجــب المــادة "

موضوع اإلتفاقیـة وغرضـها، كمـا أن الـتحفظ علیهـا یعتبـر أیضـا منافیـًا ألحكـام القـانون 

" مــــع الممارســــات التقلیدیــــة أو الدینیــــة أو ١٦و ٢عــــارض المــــواد "الــــدولي العــــام وٕاّن ت

) الخاصـــة ١٦الثقافیــة ال یمكــن أن یبـــرر انتهــاك اإلتفاقیـــة، وٕان الــتحفظ علـــى المــادة (

باألســـرة ســـواء أكـــان ألســـباب قومیـــة أو تقلیدیـــة أو دینیـــة فإنـــه یعتبـــر منافیـــًا لموضـــوع 

هـذه اإلتفاقیـة نسـخت كـل األعــراف اإلتفاقیـة وغرضـها وبالتـالي البـد مـن سـحبه) وكـأن 

  والتشریعات األخرى حتى وٕان نزلت من عند اهللا!!..

  ثانیًا: أبرز ما یتعارض مع الشریعة اإلسالمیة:

تعتبــــر المــــواد الســــتة عشــــر األولــــى مــــن اإلتفاقیــــة هــــي المــــواد المتعلقــــة بشــــرح   

اد األخــرى فهــي اإلتفاقیــة وأغراضــها ومجاالتهــا وآلیاتهــا وبیــان معنــى التمییــز، أمــا المــو 

مــواد إداریــة تتعلــق بلجنــة إزالــة التمییــز وكیفیــة إنضــمام الــدول إلــى اإلتفاقیــة وآلیــة رفــع 

التقــاریر وغیــر ذلــك، والمــواد الســتة عشــر األولــى هــي المــواد األكثــر إثــارة للخــالف وٕان 

) المتعلقة برد الخالف فـي ١) الفقرة(٢٩تركزت تحفظات كثیر من الدول على المادة (

  بنود اإلتفاقیة إلى محكمة العدل الدولیة..تفسیر 

وبمـا أن المــواد السـتة عشــر األولـى تعتبــر جـوهر اإلتفاقیــة، فـإن الباحــث ســیمر   

  مرورًا سریعًا على مواضیعها لبیان ما یتعارض منها مع الرؤیة اإلسالمیة:

  ): التماثل والمساواة المطلقة:١المادة ( -١

ماثـــل والمســـاواة المطلقـــة بـــین الجنســـین ) مـــن اإلتفاقیـــة إلـــى الت١تـــدعو المـــادة (

ـــة بـــین الجنســـین فـــي أي میـــدان مـــن میـــادین  ـــى أنـــه أیـــة تفرق حـــین تعـــرف التمییـــز عل

الحیاة.. (هذه المادة تنص على التماثل والتطابق التام بین الرجل والمرأة وهـي مخالفـة 

ین: ذكـرًا لحقائق كونیة وشرعیة في آن واحد، فاهللا تعالى لم یخلق زوجًا واحدًا بل زوجـ

َوِمــْن ُكــلِّ َشــْيٍء َخَلْقَنــا َزْوَجــْیِن َلَعلَُّكــْم  وأنثــى، وهــي حقیقــة كونیــة كــذلك، قــال تعــالى 

ــَذكَُّرْون  والحقــائق الشــرعیة أیضــا تــدل علــى أن الشــارع جــل جاللــه فــرق  )٦٠٨())٦٠٧(َت
                                                           

٦٠٦
  )٢٠- ١٩التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المرجع السابق، ص ( ) أنظر: رؤیة نقدیة

٦٠٧
  ٤٩) الذاریات 



  ٢١١

بــین الجنســین فــي كثیــر مــن األمــور حیــث ألــزم الرجــل بــأمور لــم یلــزم بهــا المــرأة وألــزم 

لمرأة بأمور لم یلـزم بهـا الرجـل وقـد أشـار الباحـث إلـى بعـض هـذه األمـور فـي الفصـل ا

التـي ترجمـت إلـى "تمییـز"  (Discrimination)الثاني ..هذا فضًال عن أن مصطلح 

  .)٦٠٩(هي تعني الظلم واإلجحاف أكثر مما تعني التمییز والتفرقة

  ): قضیة المرجعیة:٢المادة ( -٢

جعیة العلیا هي للقرآن والسنة، وٕالیهما یـرد األمـر المعروف في اإلسالم أن المر 

عنــــد اإلخــــتالف فــــي شــــيء آخــــر، وهــــذه الحقیقیــــة ناصــــعة البیــــان فــــي القــــرآن الكــــریم 

بنصوص وآیـات عامـة وأخـرى صـریحة وتفصـیلیة، ومـن النصـوص العامـة التـي تحـدد 

وقولـه تعـالى  )٦١٠(المِإنَّ الـدِّْیَن ِعْنـَد اِهللا اِإلْسـ وتبین األولویة اإلسالمیة قولـه تعـالى 

 َوَمــْن َیْبتَــِغ َغْیــَر اِإلْســالِم ِدْینــًا َفَلــْن ُیْقَبــَل ِمْنــُه َوُهــَو ِفــي اآلِخــَرِة ِمــَن الَخاِســِرْین)٦١١( 

َوَمـا  واآلیات التي حددت المرجعیة في اإلسـالم هـي األخـرى كثیـرة منهـا قولـه تعـالى 

َوإِْن َتَنــاَزْعُتْم ِفــْي َشــْيٍء  وقولــه عــز وجــل )٦١٢(ى اهللاْخَتَلْفــُتْم ِفْیــِه ِمــْن َشــْيٍء َفُحْكُمــُه ِإلــ

ُســْول َوَمــا َكــاَن ِلُمــْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنــٍة ِإَذا َقَضــى  وقولــه تعــالى  )٦١٣(َفــُردُّْوُه ِإلــى اِهللا َو الرَّ

  )٦١٤(اُهللا َوَرُسْوُلُه أْمرًا أْن َیُكْوَن َلُهُم الِخَیَرُة ِمْن أْمِرِهم

حة تجلـــي حقیقـــة أن المرجعیـــة فـــي المجتمعـــات اإلســـالمیة هـــذه اآلیـــات الصـــری  

یجــب أن تكــون لإلســالم وأنــه یجــب أن یكــون اإلســالم هــو األصــل الــذي یقــاس علیــه 

غیره، وفي حالة تعارض أي شيء مـع تعالیمـه فـالعبرة بتعـالیم اإلسـالم وتلغـى القـوانین 

  والشرائع األخرى..

                                                                                                                                                                      

٦٠٨
  ٢٤التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المرجع السابق، ص ) رؤیة نقدیة

٦٠٩
  ١٥وأیضا: عواطف عبد الماجد، المرجع السابق، ص ٢٣) أنظر: المرجع نفسه، ص 

٦١٠
  ١٩) آل عمران 

٦١١
  ٨٥) آل عمران 

٦١٢
  ١٠) الشورى 

٦١٣
  ٥٩) النساء 

٦١٤
  ٣٦) األحزاب 



  ٢١٢

لتمییـــز ضـــد المـــرأة صـــیغت فـــي حـــین أن إتفاقیـــة القضـــاء علـــى كافـــة أشـــكال ا  

بطریقــة تهــدف إلــى جعلهــا المیثــاق األول واألصــل الثابــت الــذي ینبغــي أن یقــاس علیــه 

غیــره وأنــه ینبغــي إلغــاء كافــة األعــراف والشــرائع األخــرى التــي تتعــارض مــع اإلتفاقیــة 

  ) الفقرتین (و) و(ز) ما یلي:٢فنجد في المادة (

التشــــریع لتعــــدیل أو إلغــــاء القــــوانین  إتخــــاذ جمیــــع التــــدابیر المناســــبة بمــــا فــــي ذلــــك -

  واألنظمة واألعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمییزًا ضد المرأة.

  إلغاء جمیع أحكام قوانین العقوبات الوطنیة التي تشكل تمییزًا ضد المرأة. -

) ٢جعلــت المــادتین ( -وكمــا ســبق –والغریــب أن لجنــة متابعــة تنفیــذ اإلتفاقیــة 

  تفاقیة وموضوعها األساسي بحیث ال یجوز التحفظ علیهما.) هما جوهر اإل١٦و(

  ) : دعوة إلى التماثل من جدید:٥) و (٤) و (٣المواد ( -٣

تعتبــر الــدعوة إلــى المســاواة المطلقــة والتطــابق والتماثــل ســمة مشــتركة فــي بنــود 

هــذه اإلتفاقیــة وكمــا ســبق فــإن هــذه الــدعوة تتنــاقض مــع حقــائق الكــون والفطــرة والشــرع، 

الم یحقق المساواة المطلقة بین الجنسین في المیادین والوظائف المشتركة بینهمـا واإلس

مثـــل اإلنســـانیة واألهلیـــة وحـــق التعلـــیم والقیـــام بمهمـــة الـــدعوة والجـــزاء والحســـاب وغیـــر 

ذلـــك، ثـــم یفـــرق بینهمـــا فـــي المیـــادین والوظـــائف التـــي یختلـــف فیهـــا الجنســـان فیتعامـــل 

  حد.معهما كجنسین مختلفین ال كجنس وا

أما اإلتفاقیة فهي دعـوة إلـى إلغـاء أیـة تفرقـة بـین الجنسـین وعـدم اإلعتبـار ألي   

دعـوة إلـى  )٣فالمـادة (اختالف سواء كان َخلقیًا (فسیولوجیا) أو وظیفیًا أو غیر ذلك، 

 -من غیر مراعاة لمـا یتناسـب معهـا ومـا ال یتناسـب –تطویر المرأة في كافة المیادین 

كـل ذلـك  -مـن غیـر تحدیـد ماهیتهـا –ان والحریـات األساسـیة وممارستها لحقـوق اإلنسـ

  على قدم المساواة مع الرجل.

هــي األخــرى (تحظــر وضــع أیــة أحكــام أو معــاییر خاصــة بــالمرأة  )٤والمــادة (  

أي لیكون للرجل والمرأة نفس القوانین وتسمح فقط بوضع قوانین مؤقتـة خاصـة بـالمرأة 

  . )٦١٥(الرجل ثم تلغى بمجرد بلوغ المساواة) لإلسراع بتحقیق المساواة بینها وبین

                                                           

٦١٥
  ٢٨لماجد، المرجع السابق، ص) عواطف عبد ا



  ٢١٣

دعــــوة لتعــــدیل األدوار واألنمــــاط والوظــــائف بمعنــــى أن المســــاواة  )٥والمــــادة (  

تقتضــي إشــتراك المـــرأة والرجــل وتماثلهمـــا فــي كافـــة الوظــائف مـــن غیــر تخصـــیص أو 

اد وباإلســتن –أولویــات، وهــذه المــادة وٕان لــم تحــدد ماهیــة األنمــاط اإلجتماعیــة إال أنهــا 

تعنـــي أنـــه لـــیس هنـــاك وظـــائف وأدوار خاصـــة للنســـاء  -إلـــى وثـــائق ومـــؤتمرات أخـــرى

باعتبارهن نساًء ولیسـت هنـاك أنمـاط وأدوار خاصـة للرجـال بإعتبـارهم رجـاًال (ومـن ثـم 

والغریــب أن الفقــرة  )٦١٦(فهنــاك إمكانیــة واســعة لتبــادل األدوار باعتبــار األدوار محایــدة)

مومـــة وظیفـــة إجتماعیـــة بمعنـــى أنهـــا (لیســـت صـــفة (ب) مـــن هـــذه المـــادة إعتبـــرت األ

لــذا  )٦١٧(لصــیقة بــالمرأة بــل هــي وظیفــة إجتماعیــة یمكــن أن یقــوم بهــا أي إنســان آخــر)

  .)٦١٨(نادى تفسیر األمم المتحدة بضرورة وضع إجازة أباء لرعایة الطفل

ــَل اُهللا َبْعَضــُهْم َعلــى َبْعــض كــل هــذا یتعــارض مــع قولــه تعــالى     )٦١٩(ِبَمــا َفضَّ

لــــذي یعنــــي أفضــــلیة كــــل مــــن الرجــــل والمــــرأة علــــى بعضــــهما الــــبعض فــــي الوظــــائف ا

واألدوار المختلفـــة بمعنــــى أن الرجـــل أفضــــل مـــن المــــرأة فـــي بعــــض الوظـــائف والمــــرأة 

أفضـــل مـــن الرجـــل فـــي وظـــائف أخـــرى مـــع ضـــرورة التعـــاون والتـــآزر بینهمـــا فـــي كافـــة 

  الوظائف.

  دعارة:) : حول منع استغالل المرأة في ال٦المادة ( -٤

ممــا ینبغـــي أن یقـــال فــي هـــذا المجـــال أن اإلتفاقیـــة ال زالــت متـــأخرة عمـــا قدمـــه   

اإلســالم، حیــث أن اإلســالم ال یطالــب فقــط بمحاربــة الــدعارة بــل یطالــب بمحاربــة أي 

استغالل لجسد المرأة ویحارب كافة مقدمات الفواحش من التبرج والخلوة والنظـر وغیـر 

  ذلك مما یمهد لنشر الرذیلة.

  ): الحقوق السیاسیة:٨) و(٧لمادتان (ا  -٤

اإلسالم سبق كافـة المواثیـق والمـؤتمرات بتقریـر حقـوق المـرأة فـي المشـاركة فـي 

الحیـــاة العامـــة والسیاســـیة لـــیس فقـــط مـــن ناحیـــة نظریـــة بـــل مـــن الناحیـــة العملیـــة أیضـــا 
                                                           

٦١٦
  ٣٣التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المرجع السابق، ص ) رؤیة نقدیة

٦١٧
  ٣٤التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المرجع السابق، ص ) رؤیة نقدیة

٦١٨
  ٤٦)، المرجع السابق، ص٢٢) أنظر: التمییز ضد المرأة..اإلتفاقیة واللجنة (صحیفة وقائع رقم 

٦١٩
  ٣٤) النساء 



  ٢١٤

ولیس في الشریعة اإلسالمیة أو مقاصدها الكلیـة مـا یحـول بـین المـرأة وبـین التصـویت 

والترشیح وشغل وظائف الدولة والمشـاركة فـي المنظمـات والجمعیـات الطوعیـة بـل إننـا 

یستشــیر زوجاتــه وســار الصــحابة  نجــد مــا یثبــت هــذه الحقــوق (حیــث كــان الرســول 

علـــى هـــذا الـــنهج مـــن بعـــده كـــذلك شـــاركت النســـاء فـــي الهجـــرة  إلـــى الحبشـــة والمدینـــة 

ألم ســـلمة فـــي  تشـــارة الرســـول المنـــورة، ومـــن أبـــرز األمثلـــة فـــي هـــذا الخصـــوص إس

بـل حتـى أن المـرأة شـاركت فـي  )٦٢٠(الحدیبیة وأخذه برأیها ثم تبعه الصحابة بعـد ذلـك)

  القتال والجهاد وقد سبقت اإلشارة إلى بعض النماذج في الفصل األول.

وربما تعد نقطة الخالف في الحقوق السیاسیة ما یتعلق بالوالیـة العامـة ورئاسـة 

جمهور على أن الوالیة العامـة ال تجـوز للمـرأة بحكـم أنهـا ال تسـتوفي الدولة حیث أن ال

شــروط اإلمامــة والتــي مــن بینهــا اإلمامــة فــي الصــالة والقیــام بلقــاءات ســریة منفــردة ال 

  .)٦٢١(یكون فیها أكثر من شخصین وذلك یتعارض مع مبدأ تحریم الخلوة

طًا فــي اإلمــام هــذا وقــد تبنــى الدســتور الســوداني رأي مــن لــم یجعــل الــذكورة شــر 

  .)٦٢٢(ففسح المجال للمرأة بالترشیح لرئاسة الدولة

  ): حقوق منح الجنسیة:٩المادة ( -٦

) بحق المرأة في إكتساب الجنسـیة وعـدم فـرض جنسـیة الـزوج ٩تطالب المادة (  

  علیها وكذلك فیما یتعلق بجنسیة أطفالها.

ـــوم   ـــك مـــع الشـــریعة اإلســـالمیة إذ أنهـــا (تق فـــي قضـــایا  وال یتعـــارض أي مـــن ذل

الجنسیة على مفهوم األمة اإلسالمیة وذلك ألن الشریعة قـد اسـتقرت قبـل مـیالد الدولـة 

القطریــة التــي قامــت علــى معیــار الجنســیة، ومــن ثــم فالرجــل والمــرأة ســواء فــي قضــایا 

  .)٦٢٣(الجنسیة)

  ) : حق التعلیم:١٠المادة ( -٧

                                                           

٦٢٠
  ٣٥) عواطف عبد الماجد، المرجع السابق، ص

٦٢١
  بتصرف. ٣٦) عواطف عبد الماجد، المرجع السابق، ص 

٦٢٢
وأیضــا:  ٩، بــدون طبعــة، بــدون تــاریخ، صاإلتفاقیــة ودســتور وقــوانین الســودان) أنظــر: فریــدة إبــراهیم حســین، 

  ٣٦عواطف عبد الماجد، المرجع السابق، ص

٦٢٣
  ٣٧التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المرجع السابق، ص ) رؤیة نقدیة



  ٢١٥

ة الفـرص والوظـائف ) إلـى حـق تلقـي العلـم والمسـاواة فـي تهیئـ١٠تدعو المادة (  

لكــال الجنســین وال یتعــارض ذلــك مــع اإلســالم الــذي نزلــت أول كلمــة منــه تحــث علــى 

" وهذه المادة تعتبر متأخرة عن اإلسالم أیضا إذ إعتبـرت التعلـیم حقـًا بینمـا إقرأالقراءة "

  یعتبره اإلسالم فریضة وواجبًا.

تشـــجیع التعلـــیم  إال أن تعـــالیم اإلســـالم تعـــارض مـــا دعـــت إلیـــه الفقـــرة (ج) مـــن  

المخــتلط وخصوصــًا فــي ســنوات العمــر الوســیطة "فتــرة المراهقــة" بــل إن بعــض مــدارس 

الغــرب نفســه بــدأت تتنبــه إلــى آثــار التعلــیم المخــتلط الســلبیة، فقــد تحولــت الكثیــر مــن 

  .)٦٢٤(المدارس الثانویة في الوالیات المتحدة ذاتها إلى مدارس غیر مختلطة

  ): حق العمل:١١المادة ( -٨

) مـن اإلتفاقیــة لموضـوع العمـل فتـدعو إلــى حـق المـرأة فــي ١١تتعـرض المـادة (  

العمــــل والتمتــــع بــــنفس فــــرص التوظیــــف وحریــــة إختیــــار المهنــــة والمســــاواة فــــي األجــــر 

  والضمان اإلجتماعي والوقایة الصحیة و...

وال یتعارض شيء من ذلك مع تعالیم اإلسـالم ولكـن مـا یؤخـذ علـى هـذه المـادة   

أنهـــا تعــرض مشـــاكل المـــرأة الغربیــة وتعمـــل علـــى  -علـــى المــواد األخـــرى كمــا یؤخـــذ –

تـــدویلها، فهـــي هنـــا تتحـــدث عـــن إمـــرأة واحـــدة معزولـــة عـــن المجتمـــع وال شـــأن لهـــا بمـــا 

حولهــا مــن أســرة ومجتمــع وهــذه المــرأة ال عائــل لهــا إذا بلغــت ســن الرشــد ولــیس أمامهــا 

  سالم.إال أن تعول نفسها ومثل هذه الحالة ال توجد في اإل

ثــم إن هــذه المــادة تحصــر العمــل فــي العمــل خــارج المنــزل والــذي تتلقــى المــرأة   

علیه أجرًا، أم العمل المنزلي فال یحضى بكبیـر إحتـرام بـل ربمـا ال ینـدرج تحـت مفهـوم 

العمـل فاألمومــة وتربیــة األوالد والجهــد المنزلــي الكبیــر الــذي تؤدیــه المــرأة داخــل جــدران 

  باإلحترام! منزلها لیس عمًال جدیراً 

أما وجهة نظر الشریعة اإلسالمیة في عمل المرأة فهي (أن العمـل مبـاح للمـرأة   

كما هو مباح للرجل ولكن یختلف من إمرأة ألخرى حسب ضرورتها أو ضرورة العمـل 

                                                           

٦٢٤
  ٤٠) المرجع نفسه، ص



  ٢١٦

لهـــا، وٕاحتیاجهـــا لـــه، ونـــوع العمـــل، والظـــروف التـــي یـــؤّدى فیهـــا، ومـــدى تعارضـــه مـــع 

  .)٦٢٥(مصلحة أسرتها)

  ): الرعایة الصحیة:١٢المادة ( -٩

) المطالبــــــة بالمســــــاواة فــــــي میــــــدان الرعایــــــة الصــــــحیة ١٢وردت فــــــي المــــــادة (  

ــــق بالحمــــل  ــــدیم الخــــدمات المناســــبة فیمــــا یتعل ــــة بتنظــــیم األســــرة وتق والخــــدمات المتعلق

وال یوجـــد مـــا یؤخـــذ علـــى هـــذه المـــادة ســـوى الفلســـفة الكامنـــة وراء المطالبـــة  …والـــوالدة

  .)٦٢٦(حیث تكررت أربع مرات في بنود اإلتفاقیةبتخطیط وتنظیم األسرة 

(والفتوى الشرعیة في هذه القضیة تنص على أن تنظـیم النسـل أي التباعـد بـین 

الوالدات یجوز إذا كان بوسـیلة غیـر ضـارة بالصـحة، وهـو قـرار أسـري لـیس للدولـة أن 

  أو تدمجه في البرامج التعلیمیة. )٦٢٧(تتدخل فتفرضه أو تروِّج له)

  ): الحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة:١٣( المادة -١٠

) إلــى المســاواة بــین الرجــل والمــرأة فــي اإلســتحقاقات األســریة ١٣تــدعو المــادة (  

  والحصول على القروض المصرفیة وحق اإلشتراك في الریاضة واألنشطة الترویحیة.

وتتعـــارض الفقـــرة (أ) مـــن المـــادة المتعلقـــة باإلســـتحقاقات األســـریة مـــع الشـــریعة   

ســــالمیة ألنهـــــا تتضــــمن المیـــــراث أیضـــــا، وقــــد أفـــــاض الباحـــــث الحــــدیث عـــــن هـــــذا اإل

الموضـــوع فـــي مبحـــث خـــاص فـــي الفصـــل الثـــاني، وملخـــص القـــول أن عامـــل الـــذكورة 

  )٦٢٨(واألنوثة ال یتحكم في المیراث بل تتحكم فیه ثالثة عوامل:

  یراث.درجة القرابة بین الوارث والموّرث فكلما إقتربت الصلة زاد النصیب في الم  -١

موقــع الجیــل الــوارث مــن التتــابع الزمنــي لألجیــال، فاألجیــال التــي تســتقبل الحیــاة   -٢

عــادة یكــون نصــیبها فــي المیــراث أكبــر مــن نصــیب األجیــال التــي تســتدبر الحیــاة، 

  فالبنت مثًال ترث  أكثر من األم وكالهما أنثى، بل وترث أكثر من األب.

                                                           

٦٢٥
  ٤٣) رؤیة نقدیة: ال تفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المرجع السابق، ص

٦٢٦
 ١٦البند ب) و(المادة  ٢الفقرة  ١٤دة ) و (الما١الفقرة  ١٢الفقرة ج) و(المادة  ١٠) هذه المواد هي (المادة 

  الفقرة هـ).

٦٢٧
  ٨٧) عواطف عبد الماجد، المرجع السابق، ص

٦٢٨
  بتصرف. ٤٥التفاقیة القضاء على جمیع أشكل التمییز ضد المرأة، المرجع السابق، ص ) أنظر: رؤیة نقدیة



  ٢١٧

دون المـرأة إذ أنـه فـي حالـة تسـاوي  العبء المالي الذي یوجبه الشرع على الرجل  -٣

درجــــة القرابــــة والجیــــل ینظــــر إلــــى العــــبء المــــالي علــــى كــــل مــــن الرجــــل والمــــرأة 

  وتقتضي العدالة حینئذ التفاوت بین نصیبهما.

لــذلك ال یقبــل اإلســالم بالمســاواة فــي المیــراث فــي جمیــع الحــاالت دون مراعــاة 

  الواجبات المالیة.

لقتـــــان بـــــالقروض المالیـــــة والریاضـــــة والتـــــرویح أمـــــا الفقرتـــــان (ب) و(ج) المتع  

فاإلسالم ال یعارض ذلك ولكنـه یضـع شـروطًا وضـوابط لمـا یسـمى بالمجـال الترویحـي 

  والریاضي بحیث یكون بعیدًا عن اإلختالط والخلوة بما یحفظ عفاف المرأة وحیاءها.

  ) : المرأة الریفیة:١٤المادة ( -١١

وال یؤخـذ علـى هـذه  …یـة وعملهـا وحقوقهـا) عن المرأة الریف١٤تتحدث المادة (  

المـادة سـوى حصـرها لمفهـوم العمـل فــي العمـل المـأجور وكـذلك موضـوع تنظـیم األســرة 

وقد سبق الحدیث عن هذین الموضوعین في المواد السابقة إال أنه ینبغي التأكید علـى 

(أن مخــاطر موانــع الحمــل فــي الریــف أكبــر منهــا فــي الحضــر حیــث ال یتــوفر األطبــاء 

إلجراء الكشف الذي یسبق اإلستخدام ومتابعة حالة المرأة الصـحیة بعـده، واإلتفاقیـة إذ 

تقـــنن لـــذلك فإنهـــا تطلـــق یـــد المنظمـــات األجنبیـــة للعمـــل فـــي الریـــف مـــن أجـــل أهـــداف 

  .)٦٢٩(سیاسات سكانیة عالمیة بالدول النامیة)

  ): الحقوق القانونیة:١٥المادة ( -١٢

 –دنیـــــــة والقانونیـــــــة للمـــــــرأة، وهـــــــذه المـــــــادة ) بـــــــالحقوق الم١٥تتعلـــــــق المـــــــادة (  

صیغت بعبارات مطاطیة ومبهمة وعامـة ولـذلك نـرى أن بعـض تفصـیالتها  -كسابقاتها

  تتعارض مع الرؤیة اإلسالمیة.

) من المادة الـدول األطـراف إلـى إعتبـار أي صـك أو عقـد ٣فمثًال یدعو البند (  

ذا أریـد بـذلك موضـوع شـهادة المـرأة فـي یحد من أهلیة المرأة القانونیة الغیًا وبـاطًال، وإ 

َفاْسَتْشــِهُدْوا َشــِهْیَدْیِن ِمــْن ِرَجــاِلُكْم  األمــور المالیــة فــإن ذلــك یتعــارض مــع قولــه تعــالى 

                                                           

٦٢٩
  ٧٣) عواطف عبد الماجد، المرجع السابق، ص



  ٢١٨

ــان ــْیِن َفَرُجــٌل َواْمَرأَت ــْم َیُكْوَنــا َرُجَل ــِإْن َل وقــد فصــل الباحــث الحــدیث عــن موضــوع  )٦٣٠(َف

  الشهادة في الفصل الثاني.

) الــذي یتحــدث عــن حریــة التنقــل والســكن، وهــذا یتعــارض مــع ٤(وكــذلك البنــد   

موضوع سفر المرأة الذي وضع اإلسالم له بعض الضوابط وهـي أن تسـافر مـع محـرم 

  أو في رفقة آمنة بإذن زوجها وذلك حفاظًا على حمایة المرأة والعالقات األسریة.

صـًا بـل یضـیف أما إختیار السكن فال یعـارض اإلسـالم إمـتالك المـرأة سـكنًا خا  

ال ُتْخِرُجـــْوُهنَّ ِمـــْن  القـــرآن ملكیـــة ســـكن الزوجـــة إلـــى الزوجـــة نفســـها فـــي قولـــه تعـــالى 

ولكنـه یعتبــر سـكن الزوجیــة هـو سـكنًا للمــرأة تشـارك فــي إختیـاره وأوجــب  )٦٣١( ُبُیـْوِتِهنَّ 

علـــــى الرجـــــل أن یهیـــــئ لهـــــا الســـــكن المناســـــب الـــــذي یتفـــــق مـــــع مكانتهـــــا اإلجتماعیـــــة 

وأمــا  )٦٣٢(أْســِكُنْوُهنَّ ِمــْن َحْیــُث َســَكْنُتمْ مــع درجــة یســار الــزوج وٕاعسـاره واإلقتصـادیة و 

في حالـة أن یكـون لكـل منهمـا سـكنًا آخـر باإلضـافة إلـى سـكن الزوجیـة فیشـترط أن ال 

  .)٦٣٣(یخل بالحقوق المشتركة المترتبة على عقد الزواج الشرعي

  ): األحوال الشخصیة:١٦المادة ( -١٣

) أخطر مواد اإلتفاقیـة علـى اإلطـالق وأكثرهـا مساسـًا بقـوانین ١٦تعتبر المادة (  

 -اإلســــالمي وغیرهــــا-األحــــوال الشخصــــیة وأشــــدها تجــــاهًال لمعتقــــدات شــــعوب العــــالم 

ومنظوماتهــا القیمیــة، وهــذه المــادة تتعلــق باألســرة وتــدعو إلــى مــنح المــرأة والرجــل نفــس 

وعنــد فســخه وكــذلك فــي  فــي عقــد الــزواج وفــي أثنائــه -علــى قــدم المســاواة –الحقــوق 

    …القوامة والوالیة على األبناء و

وهـــذا یتعـــارض مـــع عـــدة مواضـــیع مثـــل ولـــي الزوجـــة عنـــد عقـــد النكـــاح وكـــذلك   

موضــوع المهــر وقوامــة الرجــل فــي األســرة وتعــدد الزوجــات ومنــع زواج المســلمة بغیــر 

                                                           

٦٣٠
  ٢٨٢) البقرة 

٦٣١
  ١) الطالق 

٦٣٢
  ٦ق ) الطال

٦٣٣
  بتصرف. ٥١التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المرجع السابق، ص ) أنظر: رؤیة نقدیة



  ٢١٩

رور علـى المسلم وأحكام الطالق والعدة وحضانة األوالد، ومـن هنـا یسـتدعي األمـر المـ

  )٦٣٤(فقرات وبنود هذه المادة وتحدید المواضیع التي تتبناها ورؤیة اإلسالم فیها:

یتجاهل مسألة الوالیة على البنت التـي لـم یسـبق لهـا زواج، والفقهـاء وٕان البند (أ):  -

لم یجیزوا إكراه الولي المـرأة علـى الـزواج ممـن ال ترغـب فـإنهم جعلـوا موافقتـه علـى 

والقاضـي ولـي  )٦٣٥("ال نكـاح إال بـولي" لبكر وذلـك لقولـه الزواج شرطًا خاصة ل

  من ال ولي له.

یتجاهـــل موافقــة الـــولي أیضـــا، أمـــا قضــیة عـــدم تزویجهـــا إال برضـــاها  البنـــد (ب):  -

  فهذا ما یدعو إلیه اإلسالم.

ــد (ج):  - یتعــارض مــع موضــوع المهــر ومــا أوجبــه اهللا تعــالى علــى الرجــل مــن  البن

لزوجیــة وتكفلــه بالنفقــة علــى الزوجــة، وأیضــا یتعــارض تقــدیم المهــر وتأثیــث منــزل ا

ـــة إذا فصـــم عـــرى الزوجیـــة مـــن  مـــع أحكـــام الطـــالق وتحمـــل الرجـــل الخســـائر كامل

تأثیــث منـــزل للحضـــانة ومـــن متعـــة ونفقـــة خـــالل العـــدة وكفالـــة أبنـــاء، فـــي حـــین أن 

المــرأة لــو فصــمت عــرى الزوجیــة بــالخلع فلــیس علیهــا أكثــر مــن رد مــا أخذتــه مــن 

هــذا یتجاهلــه البنــد (ج) ویــدعو إلــى حقــوق متســاویة أثنــاء الــزواج وعنــد  مهــر، كــل

  فسخه، وقد تم تفصیل الحدیث عن الطالق وتبعاته في الفصل الثاني.

ـــد (د): - یفصـــل بـــین مســـؤولیة المـــرأة كـــأم ووصـــفها كزوجـــة، وكأنـــه یرمـــي إلـــى  البن

الم، ولكـن تطبیع قضیة الوالدات خارج إطار الزواج الشرعي وهـذا مـا یحاربـه اإلسـ

اإلســالم فــي كــل األحــوال یحفــظ الرعایــة اإلنســانیة والصــحیة لــألم والطفــل ویضــع 

  أحكامًا خاصة بثبوت النسب وغیر ذلك.

یتجــاهالن وضــع األســرة كمؤسســة مكونــة مــن زوجــین یكــون  البنــدان (هـــ) و(و):  -

التعـــــاون والتكامـــــل بینهمـــــا فـــــي رعایـــــة شـــــؤونها، بـــــل وكأنهـــــا تغـــــذي روح الصـــــراع 

س بدًال من التعاون والتكامل. فقضیة تنظیم األسـرة سـبق التطـرق إلیهـا والبـد والتناف

                                                           

٦٣٤
التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییـز ضـد المـرأة، المرجـع  ) یمكن مراجعة تفاصیل أكثر في: رؤیة نقدیة

) وكذلك: د.فتنت مسیكة ٨٥-٧٧، ص () وأیضا: عواطف عبد الماجد، المرجع السابق٥٥-٥٣السابق، ص (

  والصفحات التي تلیها. ٨٤بر، المرجع السابق، ص

٦٣٥
    ٢٢٩، ص٢) أنظر ابو داوود، المرجع السابق، ج٢٠٨٥) رواه أبو داوود برقم (



  ٢٢٠

أن تكون برغبة الطرفین، أمـا إعطـاء المـرأة نفـس الحقـوق فـي القوامـة والوالیـة فهـذا 

یخلف صراعًا ویدك عروش األسرة، وقـد بـین الباحـث تفاصـیل القوامـة فـي الفصـل 

ســـــالمي األم الحاضـــــنة الطبیعیـــــة الثـــــاني، وفـــــي حالـــــة الطـــــالق (یعتبـــــر الشـــــرع اإل

والشـرعیة لطفلهــا حتــى یكبــر ویصــبح فــي غنــى عــن خــدماتها وقــد قــدر الفقهــاء مــدة 

الحضــانة الطبیعیــة والشــرعیة بســبع ســنین للغــالم وتســع ســنین للبنــت ویكــون األب 

ملزمًا بالنفقة، وبعد ما تنتهي مدة الحضانة كما حددها الشرع تعود الوالیـة والقوامـة 

  .)٦٣٦(إلى األب الذي یعتبره الشرع الولي األصلي واألول للولد)والوصایة 

متعلـــق باســـم األســـرة وفـــي هـــذا المیـــدان ال یجیـــز اإلســـالم نســـبة األوالد  البنـــد (ز): -

ــَد اهللا لغیــر آبــائهم قــال تعــالى  (وهــذا الحــق  )٦٣٧(ُأْدُعــْوُهْم آلَبــاِئِهْم ُهــَو أْقَســُط ِعْن

ـــذل والضـــیاع ـــه األبنـــاء ال ـــد یـــدفع ب ـــه األم العـــار والـــتهم  للوال عـــن أنفســـهم وتـــدفع ب

كمـا أن الشـریعة تقـرر انتسـاب الزوجـة نفسـها إلـى عائلهـا  )٦٣٨(الباطلة عـن نفسـها)

  ولیس إلى عائلة الزوج.

ــد (ح): - یعبــر عــن (نمــوذج لتصــدیر المشــكالت اإلجتماعیــة، فبــأثر مــن انتفــاء  البن

الغربیـة تناضـل إلسـترداد الذمة المالیة للزوجة في الغرب قرونًا طویلة ظلـت المـرأة 

ذمتهـــا المالیـــة المســـتقلة لـــذا تـــنص علـــى هـــذا الحـــق فـــي كـــل معاهـــدات وٕاتفاقیـــات 

وٕاعالنــات حقــوق اإلنســان الخاصــة بــالمرأة، أمــا الشــعوب والحضــارات التــي ظلــت 

فیهــا النســاء محتفظــات بــذمتهن المالیــة فــال یشــعرن بحاجــة للــدخول فــي معركــة مــن 

ســـالم لهـــا ذمتهـــا المالیـــة المســـتقلة تمامـــًا عـــن ذمـــة والمـــرأة فـــي اإل )٦٣٩(هـــذا النـــوع)

الرجل ولها أهلیة كاملة في حق تملك األموال والممتلكات والتصرف فیها بمختلـف 

أنـــواع التصـــرفات المقـــررة شـــرعًا مـــن بیـــع وشـــراء ومقایضـــة وهبـــة ووصـــیة وقـــرض 

                                                           

٦٣٦
  ١٢٧) د. فتنت مسیكة بر، المرجع السابق، ص

٦٣٧
  ٥) األحزاب 

٦٣٨
  ١٢٨) د. فتنت مسیكة بر، المرجع السابق، ص

٦٣٩
  ٥٥التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المرجع السباق، ص ) رؤیة نقدیة



  ٢٢١

ومشــاركة ووقــف ورهــن وٕایجــار و.. وال یتوقــف شــيء مــن ذلــك علــى رضــا أب أو 

  .)٦٤٠(أخ زوج أو

الشـریعة أو  عوهكذا یتبین أنه ال تخلـوا مـادة مـن السـلبیات إمـا بتعارضـها مـ

بتأخرهــا عنهــا أو بغمــوض فــي صــیاغتها أو بتعرضــها لمشــاكل خاصــة لمجتمعــات 

دون أخــرى.. وعلیــه ینبغــي الحــذر فــي التعامــل مــع بنــود هــذه اإلتفاقیــة وال بــد مــن 

  تي تخالف نصوص الشریعة .التحفظ على هذه البنود التي أشرنا إلیها وال

األعضـاء فـي -وفي هذا المجـال یقتـرح الباحـث أن تطالـب الـدول اإلسـالمیة 

بمراجعة ال سیما وأن اإلتفاقیة نصت على إعطاء هـذا الحـق للـدول  -األمم المتحدة

 .)١) الفقرة (٢٦األعضاء في األمم المتحدة وذلك في المادة (

 
 

                                                           

٦٤٠
  بتصرف. ٤٩) أنظر: المرجع نفسه، ص



  ٢٢٢

  الخاتمة

ــام هــذا البحــث ــا بعــض وبعــد.. ففــي خت ــة التــي تمــت فــي ثنای ، وبعــد تلــك الجول

المواضـــیع المتعلقـــة بـــالمرأة وحقوقهـــا، ال بـــد مـــن تســـجیل بعـــض مـــا أثمـــرت عنـــه هـــذه 

  الجولة من إستنتاجات ونتائج ودروس والتي یمكن تلخیصها في النقاط التالیة:

ال ینبغـــي للعلمـــانیین ومنظمـــات تحریـــر المـــرأة فـــي الـــبالد اإلســـالمیة أن تطالـــب  .١

ـــك ألن قضـــیة المـــرأة فـــي الغـــرب تختلـــف بالم ـــر المـــرأة، ذل شـــروع الغربـــي لتحری

إختالفــا تامــا عــن قضــیة المــرأة فــي العــالم اإلســالمي تأریخــا وواقعــا، فــال جــذور 

القضــیة فــي الغــرب هــي ذاتهــا فــي العــالم اإلســالمي وال واقــع المــرأة الغربیــة هــو 

ة فـي الغـرب كـان مـن واقعها في العـالم اإلسـالمي، فـالظلم الـذي وقـع علـى المـرأ

قبــل الرجــل وٕاســتغالله لهــا، أمــا مشــكلة المــرأة فــي العــالم اإلســالمي فهــي بســبب 

  تراجع األمة بأسرها عن اإلسالم وهدیه.

ـــــات عصـــــور  .٢ ـــــین موروث ـــــین أصـــــول اإلســـــالم وب ینبغـــــي للمســـــلمین أن یفّرقـــــوا ب

اإلنحطاط، وأن ال یخلطـوا بـین األمـرین، وقـد كـان ذلـك الخلـط سـبب إیقـاع ظلـم 

  بیر على المرأة.ك

ال یزال التیـار اإلسـالمي مفتقـرا إلـى الزعامـات النسـویة والرائـدات المسـلمات فـي  .٣

شــتى المیـــادین، والســاحة اإلســـالمیة الیــوم بحاجـــة إلــى مثـــل هــذه الرمـــوز وذلـــك 

لتقدیم النموذج العملي للتحریر اإلسالمي للمـرأة وذلـك سـیوفر الكثیـر مـن الجهـد 

  هات دعاة التحرر.والوقت المبذولین في رد شب

ال یـــزال فهـــم عـــدد غیـــر قلیـــل مـــن األشـــخاص والجماعـــات اإلســـالمیة لموضـــوع  .٤

المــرأة فهمــا قاصــرا یطغــى علیــه التشــدد، وهــؤالء بحاجــة إلــى فهــم أعمــق لـــروح 

ــالمرأة المســلمة ومقاومــة الســیل  اإلســالم وواقــع الحیــاة كــي یســتطیعوا النهــوض ب

ن التشــدد والجمــود مخــالف للفطــرة الجــارف مــن تیــارات التغریــب والتحــدیث، إذ أ

  وأنه قصیر األمد وٕاذا ما لم یعالج فإنه یولد ردود أفعال معاكسة وخطیرة.

إن النظـــــرة الجزئیـــــة لقضـــــایا المـــــرأة فـــــي اإلســـــالم تشـــــوهها وال تعطـــــي الصـــــورة  .٥

الواضـــحة، وعلیـــه ینبغـــي فهـــم تلـــك القضـــایا فـــي إطـــار النظـــام اإلســـالمي العـــام 

لب ما یثار حول حقوق المرأة فـي اإلسـالم مـرده إلـى ومقاصده الكلیة، إذ أن أغ
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هـــذه النظـــرة الجزئیـــة إلـــى جانـــب واحـــد مـــن جوانـــب الموضـــوع وٕاهمـــال الجوانـــب 

  األخرى كما وقع فیه البعض في موضوع المیراث والشهادة وغیرها.

الممارســـات الخاطئـــة یجـــب أن ال تتخـــذ ذریعـــة للطعـــن فـــي المبـــدأ، بمعنـــى أنـــه  .٦

خاطئــــة عــــن بعــــض المســــلمین فــــي بعــــض القضــــایا عنــــدما تصــــدر ممارســــات 

المتعلقة بالمرأة كأن یساء تطبیـق تعـدد الزوجـات أو الطـالق أو القوامـة أو غیـر 

ذلـــك، ال ینبغـــي أن تتخـــذ ذلـــك ذریعـــة للمطالبـــة بإلغـــاء تعـــدد الزوجـــات والقوامـــة 

وغیرهـــا بـــل ینبغـــي أن تبقـــى تلـــك المبـــادئ وأن یـــتم ترقیـــة المســـلمین وتـــوعیتهم، 

  یكون بتغییر سلوكیات المسلمین ولیس بإلغاء المبادئ وتغییرها. فالعالج

إن مـــا ذكـــر فـــي معـــرض الـــرد علـــى شـــبهات العلمـــانیین مـــن بیـــان لِحكـــم بعـــض  .٧

التشریعات المتعلقة بالمرأة والمثیـرة للجـدل إنمـا كانـت هـي الِحكـم واألسـرار التـي 

علـى كـل  -قبـل التعـرف علـى هـذه الِحكـم–توصلت إلیها عقول البشـر، وینبغـي 

مســـلم أن یكـــون مـــزودا بالقناعـــة التامـــة والیقـــین الجـــازم بـــأن شـــریعة اهللا تعـــالى 

متكاملة وأنها خالیـة مـن الـنقص والعیـب سـواء ظهـرت الِحكـم أم عجـزت العقـول 

عــن إدراكهــا، بعــد ذلــك ال بــأس مــن اإلجتهــاد فــي التوصــل إلــى ِحكــم ومقاصــد 

ریة التي یواجهها اإلسـالم الیـوم، الشریعة والتزود بالعلم كسالح في المعركة الفك

  فالعلم هو الذي ترد به الشبهات وتبان به الحقائق.

ینبغــي أن تتحــول المعركــة مــع التیــارات المعادیــة لإلســالم مــن معركــة دفــاع عــن  .٨

اإلســالم وأحكامــه إلــى معركــة هجــوم علــى مشــاریع تلــك التیــارات ومرامیهــا، ألن 

–ي الجــزم ســلفا بأنــه یســتحیل علیــه الشــارع فــي اإلســالم هــو اهللا تعــالى، وینبغــ

التحیــز ال إلـى الرجــل وال إلــى المـرأة، فكمــا أنــه سـبحانه رب الرجــل هــو  -حاشـاه

ــل التشــریع إلــى البشــر فــإنهم ال یســتطیعون التجــرد  رب المــرأة أیضــا، أمــا إذا وكِّ

مــن أهــوائهم مهمــا حــاولوا الحیــاد، وعلیــه ینبغــي أن یوجــه اإلتهــام إلــى القــوانین 

  المشاریع البشریة ال إلى شریعة اهللا تعالى.الوضعیة و 

ال یزال الصوت اإلسالمي غائبا ومهمشا في المؤتمرات الدولیـة المتعلقـة بـالمرأة  .٩

وأثناء صیاغة اإلتفاقیات والمعاهدات الخاصة بالمرأة، وعلیه ینبغي على الـدول 

ن اإلســالمیة التفاعــل بشــكل أكبــر مــع المؤسســات الدولیــة وٕاثبــات وجودهــا وٕاعــال
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مواقفهـــا بقـــوة ووضـــوح فـــي هـــذه المناســـبات الدولیـــة، ومـــا دامـــت منظمـــة "األمـــم 

المتحــــدة" أصـــــبحت المؤسســــة التـــــي مـــــن خاللهــــا تمـــــرر مثــــل هـــــذه اإلتفاقیـــــات 

والمعاهـدات، فینبغـي أن تقـّوي الـدول اإلسـالمیة وجودهـا فیهـا وتحـاول أن تـدعو 

مــــن الرؤیــــة إلــــى عقــــد مــــؤتمرات خاصــــة بــــالمرأة وتقــــدم فیهــــا مشــــاریع منطلقــــة 

اإلســالمیة، كمــا ینبغــي علیهــا أن تطالــب بإعــادة النظــر فــي اإلتفاقیــات الســابقة 

  وأن تقدم المشاریع البدیلة لذلك.

إن الخطاب اإلسالمي بشأن قضـایا المـرأة بحاجـة إلـى أن یتجـاوز الحـدیث عـن  .١٠

حقوق المرأة إلى الحدیث عن كیفیة تطبیق هذه الحقوق في المجتمـع اإلسـالمي 

  ووضع اآللیات المناسبة لذلك. المعاصر

ینبغــي علــى الــدول اإلســالمیة أن تتنبــه إلــى مــدلوالت الخطــاب الغربــي المتعلــق  .١١

بالمرأة وینبغي أن تتعرف على معاني المصطلحات التي تصـاغ بهـا اإلتفاقیـات 

والمعاهدات الدولیة المتعلقة بالمرأة مثـل " الصـحة اإلنجابیـة" و"الجنـدر" وغیرهـا 

ر دالالتهـــا فـــي الفكـــر الغربـــي ودراســـة الفلســـفة الكامنـــة وراءهـــا، وأن تتـــابع تطـــو 

وذلــك كلــه لتحدیــد مواقفهــا تجــاه هــذه المعاهــدات وفقــا لتلــك المــدلوالت ولكــي ال 

  تنخدع ببریق المصطلحات.

وفــي الختــام یؤكــد الباحــث أن قضــایا المــرأة أوســع مــن أن تغطیهــا دراســة مثــل 

إلــى دراســات مستفیضــة أكثــر، مثــل دراســة هــذه، وال تــزال هنــاك جوانــب كثیــرة تحتــاج 

واقــع المــرأة فــي عصــور اإلنحطــاط اإلســالمي وتقیــیم ذلــك الواقــع، وأیضــا دراســة تــأریخ 

المرأة في الغرب بصورة أعمـق وتتبـع حركتهـا عبـر التـاریخ وكـذلك دراسـات حـول واقـع 

ـــیم النمـــوذج الغربـــي، باإلضـــافة إلـــى إجـــراء دراســـات لوضـــع إطـــا ر المـــرأة الغربیـــة وتقی

  منهجي وآلیة عملیة تعید الصورة العملیة للنموذج اإلسالمي لتحریر المرأة.

والباحث إذ ینهي هذه الرسالة یسـأل اهللا تعـالى أن یكـون بهـذا الجهـد المتواضـع 

قد أسهم في تنویر بعض الحقائق وٕازالة بعض األوهام وأن یساهم هذا البحث في دفـع 

ه وحده الجدیر بالدعاء والقـادر علـى اإلجابـة عجلة المشروع اإلسالمي إلى األمام.. إن

  والحمد هللا أوال وآخرا
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  قائمة المصادر والمراجع

  

، مكتبة النهضـة الحدیثـة ،  زاد المستنقعموسى بن أحمد بن سالم ،  أبو النجا ، .١

  مكة المكرمة ، بدون طبعة ، بدون تاریخ.

ر ، بیــروت ، ، دار الفكــ ســنن أبــي داوودســلیمان بــن األشــعث ،  أبــو داوود ، .٢

  بدون طبعة ، بدون تاریخ.

، المركــز  دوائــر الخــوف.. قــراءة فــي خطــاب المــرأةنصــر حامــد ،  أبــو زیــد ، .٣

  ١٩٩٩،  ١الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط

، دار القلــم ،  تحریـر المــرأة فـي عصــر الرسـالةعبــد الحلـیم محمــد ،  أبـو شـقة ، .٤

  ١٩٩١،  ١الكویت ، ط 

،  ٥سالم في قفص اإلتهام ، دار الفكر ، دمشـق ، طد.شوقي ، اإل أبو خلیل ، .٥

١٩٩٨  

؟ ، دار الفكـر ، دمشـق ، تحریر المرأة ممن وفـیم حریتهـاد.شوقي ،  أبو خلیل ، .٦

  ١٩٩٨،  ١ط

، منشـورات الفرقـان ،  مقاربـة إسـالمیة لإلسـتالب النسـائيد. أحمـد ،  األبیض ، .٧

  ١٩٩١،  ٢الدار البیضاء ، ط

، دار  شـرح فـتح القـدیربن عبـد الواحـد الحنفـي ،  كمال الدین محمد إبن همام ، .٨

  ، بدون تاریخ. ٢الفكر ، بیروت ، ط

  ، دار الجیل ، بیروت ، بدون طبعة ، بدون تاریخ. المحلىإبن حزم ،  .٩

، دار الفكـر ،  تفسـیر القـرآن الكـریمأبو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر ،  إبن كثیر ، .١٠

  هـ١٤٠١بیروت ، بدون طبعة ، 

، دار   ســنن إبــن ماجــةعبــد اهللا محمــد بــن یزیــد القزوینــي ، أبــو  إبــن ماجــة ، .١١

  الفكر ، بیروت ، بدون طبعة ، بدون تاریخ.

  ١٩٩٠،  ١، دار الفكر ، بیروت ، ط لسان العربإبن منظور ،  .١٢

، مكتبـة الریـاض  المغنـيأبـو محمـد عبـد اهللا بـن أحمـد بـن محمـد ،  إبن قدامة ، .١٣

  ١٩٨١الحدیثة ، الریاض ، بدون طبعة ، 
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، مكتبـــة  عمــدة الفقـــهأبـــو محمــد عبـــد اهللا بـــن أحمــد بـــن محمـــد ،  ن قدامـــة ،إبــ .١٤

  الطرفین ، الطائف ، بدون طبعة ، بدون تاریخ.

، دار الغـــرب  البیـــان والتحصـــیلأبـــو الولیـــد بـــن رشـــد القرطبـــي ،  إبـــن رشـــد ، .١٥

  ١٩٨٤اإلسالمي ، بیروت ، بدون طبعة ، 

، دار الفكـر ،  یـة المجتهـدبداأبـو الولیـد حمـد بـن أحمـد بـن محمـد ،  إبـن رشـد ، .١٦

  بیروت ، بدون طبعة ، بدون تاریخ.

، مؤسسـة الرسـالة ، بیـروت  مجموع فتـاوى شـیخ اإلسـالم إبـن تیمیـةإبن تیمیة ،  .١٧

  ١٩٩٧، بدون طبعة ، 

،  نهایـــة المـــرأة الغربیـــة بدایـــة المـــرأة العربیـــةعبـــد اهللا بـــن زیـــد ،  آل محمـــود ، .١٨

  بدون تاریخ. – بدون طبعة –ال مكان  –المكتب اإلسالمي 

ـــا بشـــیر ،  اإلمـــام ، .١٩ ، مركـــز قاســـم للمعلومـــات ،  فـــي مواجهـــة العولمـــةد.زكری

  ٢٠٠٠،  ١الخرطوم ، ط

،  ١، مكتبــة مــدبولي ، القــاهرة ، ط أرســطو والمــرأةعبــد الفتــاح إمــام ،  إمــام ، .٢٠

١٩٩٦  

  هـ١٣٨٦،  ٢، دار الفكر ، بیروت ، ط حاشیة إبن عابدینمحمد ،  أمین ، .٢١

، دار  المــرأة بــین دعــاة اإلســالم وأدعیــاء التقــدمر ســلیمان ، د. عمــ األشــقر ، .٢٢

  ١٩٩١،  ٤النفائس ، عمان ، ط

، دار الكتـب  المـرأة فـي الفكـر اإلسـالميجمال محمـد فقـي رسـول ،  الباجوري ، .٢٣

  ١٩٨٦،  ١للطباعة والنشر ، الموصل ، ط

، دار جامعـة الخرطـوم ،  الحركـة النسـائیة فـي السـودانبدري ، حاجة كاشف ،  .٢٤

  ٢٠٠٢،  ٢الخرطوم ، ط

، مكتبــة الریــاض  الــروض المربــعمنصــور بــن یــونس بــن إدریــس ،  البهــوتي ، .٢٥

  هـ١٣٩٠الحدیثة ، بدون طبعة ، 

، دار الفكـر ، بیـروت  كشـاف القنـاعمنصور بن یـونس بـن إدریـس ،  البهوتي ، .٢٦

  هـ١٤٠٢، بدون طبعة ، 



  ٢٢٧

، دار اإلعتصـام ،  اإلسالم وٕاتجـاه المـرأة المسـلمة المعاصـرةد.محمد ،  البهي ، .٢٧

  ١٩٨١القاهرة ، بدون طبعة ، 

المرأة بـین طغیـان النظـام ولطـائف التشـریع د. محمد سعید رمضان ،  البوطي ، .٢٨

  ١٩٩٦،  ١، دار الفكر ، دمشق ، ط الرباني

، دار الفكــر ، دمشــق ،  هــذه مشــكالتهمد. محمــد ســعید رمضــان ،  البــوطي ، .٢٩

  ١٩٩٠،  ١ط

، ترجمــة "لجنــة مــن أســاتذة الجامعـــة" ،  رالجــنس اآلخــبوفــوار ، ســیمون دي ،  .٣٠

  ١٩٧١،  ٧المكتبة الحدیثة ، بیروت ، ط

، دار البــاز ،  ســنن البیهقــيأبــو بكــر أحمــد بــن الحســین بــن علــي ،  البیهقــي ، .٣١

  ١٩٩٤مكة المكرمة ، بدون طبعة ، 

، ترجمــة "هنربیــت عبــودي" ، دار الطلیعــة  المــرأة عبــر التــاریخبییتــر ، مونیــك ،  .٣٢

  ١٩٧٩،  ١، بیروت ، ط

، دار صــادر ، بیــروت ، بــدون طبعــة ،  المدونــة  الكبــرىمالــك ،  بــن أنــس ، .٣٣

  بدون تاریخ.

، المكتــب اإلســالمي ،  المبــدعأبــو إســحاق إبــراهیم بــن عبــد اهللا ،  بــن مفلــح ، .٣٤

  هـ١٤٠٠بیروت ، بدون طبعة ، 

، دار المعـــارف ،  منـــار الســـبیلإبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن ســـالم ،  بـــن ضـــویان ، .٣٥

  هـ١٤٠٥،  ٢الریاض ، ط

حقــوق المــرأة بــین الشــرع اإلســالمي والشــرعیة العالمیــة د.فتنــت مســیكة ،  بــر ، .٣٦

  ١٩٩٢،  ١، مؤسسة المعارف ، بیروت ، ط لحقوق اإلنسان

، دار أبـن كثیـر  صـحیح البخـاريأبـو عبـد اهللا محمـد بـن إسـماعیل ،  البخاري ، .٣٧

  ١٩٨٧ – ٣ط –، بیروت 

،  الســكان والتنمیــة.. رؤیــة شـــرعیة وثیقــة مــؤتمرجــاد ، د. الحســیني ســلیمان ،  .٣٨

  ١٩٩٦،  ١وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة ، قطر ، ط

 ١، مطبعـة أسـعد ، بغـداد ، ط المركـز القـانوني للمـرأةفـاروق إبـراهیم ،  جاسـم ، .٣٩

 ،١٩٨٧  



  ٢٢٨

، المكتـب اإلسـالمي ،  زاد المسـیرعبد الـرحمن بـن علـي بـن حسـن ،  الجوزي ، .٤٠

  هـ١٤٠٤،  ٣بیروت ، ط

، دار الجیـل ، بیـروت ،  إعالم الموقعین عن رب العـالمینإبن قیم ،  ،الجوزیة  .٤١

  ١٩٧٣بدون طبعة ، 

  ١٩٩٣،  ١، دار إبن الجوزي ، الدمام ، ط بدائع التفسیرإبن قیم ،  الجوزیة ، .٤٢

،  ٢، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، ط حاشــیة إبــن القــیمإبــن قــیم ،  الجوزیــة ، .٤٣

١٩٩٥  

  ١٩٩٦،  ١، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط عادزاد المإبن قیم ،  الجوزیة ، .٤٤

، دار الریــان للتــراث ،  الفقــه علــى المــذاهب األربعــةعبــد الــرحمن ،  الجزیــري ، .٤٥

  بیروت ، بدون طبعة ، بدون تاریخ.

، دار اإلعتصام ، القاهرة ،  المرأة المسلمة في وجه التحدیاتأنور ،  الجندي ، .٤٦

  ١٩٧٩بدون طبعة ، 

، دار األنصـــار ،  حریـــر المـــرأة فـــي میـــزان اإلســـالمحركـــة تأنـــور ،  الجنـــدي ، .٤٧

  ١٩٨١القاهرة ، بدون طبعة ، 

، دار إحیـــاء  أحكـــام القـــرآنأبـــو بكـــر محمـــد بـــن علـــى الـــرازي ،   الجصـــاص ، .٤٨

  هـ١٤٠٥التراث العربي ، بیروت ، بدون طبعة ، 

، دار المعرفـة ، بیــروت ، سـنن الــدارقطنيأبـو الحســن بـن عمــر ،  الـدارقطني ، .٤٩

  ١٩٦٦،  بدون طبعة

، دار  األسرة في التراث الـدیني واإلجتمـاعيدعبس ، د. محمد یسري إبراهیم ،  .٥٠

    ١٩٩٥،  ١المعارف ، القاهرة ، ط

، دار الفكــر ، بیــروت ،  الشــرح الكبیــرأبــو البركــات ســید أحمــد ،  الــدردیري ، .٥١

  بدون طبعة ، بدون تاریخ.

، روائــع  لتحــدیاتالمــرأة المســلمة فــي مواجهــة اد. شــذى ســلیمان ،  الــدركزلي ، .٥٢

  ١٩٩٧،  ١مجدالوي ، عمان ، ط

، هیئــة تخطــیط  الموقــع القــانوني للمــرأة العربیــةوقــاف ، د.ســعاد أحمــد محمــد ،  .٥٣

  ١٩٩٥،  ١الدولة ، دمشق ، ط



  ٢٢٩

، مؤسســة  المفصــل فــي أحكــام المــرأة والبیــت المســلمد.عبــد الكــریم ،  زیــدان ، .٥٤

  ١٩٩٣، ١الرسالة ، بیروت ، ط

مــدى ســلطان اإلدارة فــي الطــالق فــي شــریعة هیم ، د. مصــطفى إبــرا الزلمــي ، .٥٥

 ١، مطبعـة العـاني ، بغـداد ، ط السماء وقانون األرض خالل أربعـة آالف سـنة

 ،١٩٨٤  

الكشـــاف عـــن حقـــائق أبـــو القاســـم جـــار اهللا محمـــود بـــن عمـــر ،  الزمخشـــرى ، .٥٦

  ١٩٧٧، ١، دار الفكر ، بیروت ، ط التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل

المســــتدرك علــــى أبــــو عبــــد اهللا محمــــد بــــن عبــــد ا هللا ،  النیســــابوري ، الحــــاكم .٥٧

  ١٩٩٠،  ١، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط الصحیحین

  ١٩٩٨،  ١، دار الشروق ، بیروت ، ط المقدس والحریةحبیب ، د. رفیق ،  .٥٨

  ١٩٨٩،  ٢، دار السالم ، القاهرة ، ط األساس في التسفیرسعید ،  حوى ، .٥٩

،  ١، دار إبــن حــزم ، بیــروت ، ط مواقــف نســائیة رائــدة، حمــزة ، عفــت وصــال  .٦٠

١٩٩٩  

، المكتــب اإلســالمي ، بیــروت ،  دلیــل الطالــبمرعــى بــن یوســف ،  الحنبلــي ، .٦١

  هـ١٣٨٩، ٢ط

، ال مكـان ، بـدون  اإلتفاقیـة ودسـتور وقـوانین السـودانفریـدة إبـراهیم ،  حسـین ، .٦٢

  طبعة ، بدون تاریخ.

، دار العلـــم للمالیـــین ،  ین اإلســـالميروح الـــدعفیـــف عبـــد الفتـــاح ،  طبـــارة ، .٦٣

  ١٩٧٧،  ٤بیروت ، ط

، دار  جــامع البیــان فــي تفســیر القــرآنأبــو جعفــر محمــد بــن جریــر ،  الطبــري ، .٦٤

  ١٩٨٣،  ١المعرفة ، بیروت ، ط

، المركـز العـالمي للكتـاب  المرأة في موكب الـدعوةمصطفى محمد ،  الطحان ، .٦٥

  ١٩٩٨،  ١اإلسالمي، الكویت ، ط

، دار  حقـوق المـرأة فـي الكتابـة العربیـة منـذ عصـر النهضـةعلـي ، بـو  یاسین ، .٦٦

  ١٩٩٨،  ١الطلیعة الجدیدة ، دمشق ، ط



  ٢٣٠

 بدائع الصنائع في ترتیـب الشـرائععالء الدین أبو بكر بن مسعود ،  الكاساني ، .٦٧

  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، بدون طبعة ، بدون تاریخ.

قـــوى والتحـــدیات المعاصـــرة للمـــرأة لبـــاس التد. عیـــادة بـــن أیـــوب ،  الكبیســـي ، .٦٨

  ٢٠٠٠،  ١، دار البحوث ، دبي ، ط المسلمة

،  مصـنف إبـن أبـي شـیبةأبو بكـر عبـد اهللا بـن محمـد بـن أبـي شـیبة ،  الكوفي ، .٦٩

  هـ١٤٠٩،  ١مكتبة الرشد ، الریاض ، ط

  الكتاب المقدس. .٧٠

، ترجمة عـادل زعیتـر، دار إحیـاء التـراث  حضارة العربد.غوستاف ،  لوبون ، .٧١

  ١٩٧٩،  ٣لعربي بیروت ، طا

، دار الفكـر  الحـاوي الكبیـرأبو الحسن علي بن محمـد بـن حبیـب ،  الماوردي ، .٧٢

  ١٩٩٤ –، بیروت، بدون طبعة 

ـــاً محمـــد ســـعید ،  مبـــیض ، .٧٣ ـــات أوال والـــي المحجبـــات ثانی ،  إلـــى غیـــر المحجب

  ١٩٩٤مؤسسة الریان ، بیروت ، بدون طبعة ، 

، دار الرشـــاد اإلســـالمیة  ل اإلســـالميدور المـــرأة فـــي العمـــفیصـــل ،  مولـــوي ، .٧٤

  ١٩٩١،  ٢ودار إبن حزم ، بیروت ، ط

، ال مكــان ، بــدون طبعــة ، بــدون  المــرأة لیســت لعبــة الرجــلســالمة ،  موســى ، .٧٥

  تاریخ.

، دار الشـــریعة ، الخرطـــوم ،  المـــرأة فـــي عـــالم متغیـــرموســـى ، عبـــده مختـــار ،  .٧٦

  بدوت طبعة ، بدون تاریخ.

  ١٧٩٥، ص ٥، ج ٢ة ودار سحنون ، ط، دار الدعو  موسوعة السنة .٧٧

، دار  المـــرأة المســـلمة وفقـــه الـــدعوة إلـــى اهللاد. علـــي عبـــد الحلـــیم ،  محمـــود ، .٧٨

  ١٩٩١،  ١الوفاء ، المنصورة ، ط

، المؤسســة العربیــة للدراســات  الفــردوس األرضــيد. عبــد الوهــاب ،  المســیري ، .٧٩

  ١٩٧٩،  ١والنشر ، بیروت ، ط

،  المرأة بـین التحریـر والتمركـز حـول األنثـى قضیةد. عبد الوهاب ،  المسیري ، .٨٠

  ١٩٩٩،  ١دار نهضة مصر ، القاهر ة ، ط



  ٢٣١

، جمعیة بابكر بدري العلمیة للدراسـات النسـویة ،الخرطـوم  المرأة وقوانین األسرة .٨١

  ١٩٩٧،  ١، ط

، ترجمـــة  الجـــنس كهندســـة إجتماعیـــة بـــین الـــنص والواقـــعالمرنیســـي ، فاطمـــة ،  .٨٢

  ١٩٩٦،  ٢شر الفنك ، الدار البیضاء ، ط"فاطمة الزهراء زریول" ، ن

، ترجمــــة  الخــــوف مــــن الحداثــــة.. اإلســــالم والدیمقراطیــــةالمرنیســــي ، فاطمــــة ،  .٨٣

    ١٩٩٤،  ١"محمد دبیات" ، دار الجندي ، دمشق ، ط

  ١٩٩٧،  ١، دار حوران ، دمشق ، ط ما وراء الحجابفاطمة ،  المرنیسي ، .٨٤

، مــن  بلــدان عربیــة مختــارة مشــروع بحــث نقــدي لقــوانین األحــوال الشخصــیة فــي .٨٥

إصـــــدار اللجنـــــة اإلقتصـــــادیة واإلجتماعیـــــة فـــــي األمـــــم المتحـــــدة لغربـــــي آســـــیا ، 

ESCW ١٩٩٧،  ١، عمان ، ط  

، مكتبـة النهضـة المصـریة ،  في عصـر الدیمقراطیـة إسماعیل ، المرأة مظهر ، .٨٦

  القاهرة ، بدون طبعة ، بدون تاریخ.

، دار اإلعتصــام ،  ة فــي اإلســالماألمومــة والطفولــعبــد الغنــي أحمــد ،  نــاجي ، .٨٧

  ١٩٧٩القاهرة ، بدون طبعة ، 

، دار القلـــم ،  مـــاذا خســـر العـــالم بإنحطـــاط المســـلمینأبـــو الحســـن ،  النـــدوي ، .٨٨

  ١٩٧٠،  ٨الكویت ، ط

، دار  شــرح النــووي علــى صــحیح مســلمأبــو زكریــا یحــي بــن شــرف ،  النــووي ، .٨٩

  هـ١٣٩٢،  ٢إحیاء التراث العربي ، ط

، المكتـب اإلســالمي ،  روضـة الطـالبینریـا یحیــى بـن شـرف ، أبـو زك النـووي ، .٩٠

  هـ١٤٠٥،  ٢بیروت ، ط

، دار الفكـــر ،  صـــحیح مســـلمأبـــو الحســـن مســـلم بـــن الحجـــاج ،  النیســـابوري ، .٩١

  ١٩٨٣بیروت ، بدون طبعة ، 

ــــرحمن أحمــــد بــــن شــــعیب ،  النســــائي ، .٩٢ ــــد ال ــــو عب ــــب  ســــنن النســــائيأب ، مكت

  ١٩٨٦،  ٢المطبوعات اإلسالمیة ، حلب ، ط

، دار الســالم ، القــاهرة ،  المــرأة بــین الفقــه والقــانوند. مصــطفى ،  الســباعي ، .٩٣

  ١٩٩٨،  ١ط



  ٢٣٢

، طبعـة المكتـب اإلسـالمي  المـرأة بـین الفقـه والقـانوند. مصـطفى ،  السـباعي ، .٩٤

  ، بدون تاریخ. ٥، بیروت ، ط

، المؤسســة العربیــة ، بــدون  الوجــه العــاري للمــرأة العربیــةالســعداوي ، د. نــوال ،  .٩٥

  بعة ، بدون تاریخ.ط

، دار المعرفـة ، بیــروت ، بـدون طبعــة ،  المبســوطشـمس الـدین ،  السرخسـي ، .٩٦

  هـ١٤٠٦

، ترجمـة ربـى النحـاس ، األهـالي  تجارة النساء في أوروباكریس دي ،  ستوب ، .٩٧

  ١٩٩٧،  ١، دمشق ، ط

الحركات النسائیة في الشـرق وصـلتها باإلسـتعمار محمد فهمي ،  عبد الوهاب ، .٩٨

  ١٩٧٩، دار اإلعتصام ، بیروت ، بدون طبعة ،  یة العالمیةوالصهیون

رؤیـــة تأصـــیلیة إلتفاقیـــة القضـــاء علـــى كافـــة أشـــكال عواطـــف ،  عبـــد الماجـــد ، .٩٩

  ، بدون تاریخ. ١، مركز دراسات المرأة ، الخرطوم ، ط التمییز ضد المرأة

،  المــــرأة العربیــــة فــــي الــــدین والمجتمــــع.. عــــرض تــــاریخيالعــــودات ، حســــین ،  .١٠٠

  ١٩٩٦،  ١الي ، دمشق ، طاأله

، مكتبة المنـار اإلسـالمي ، ال مكـان ،  المرأة ماذا بعد السقوطبدریة ،  العزار ، .١٠١

  ١٩٨٨،  ٢ط

، دار  المــرأة والــدین واألخــالقد.نــوال ،  د.هبــة رؤوف والســعداوي ، عــزت ، .١٠٢

  ٢٠٠٠،  ١الفكر ، دمشق ، ط

،  ١یـــروت ، ط، دار الكنـــوز األدبیـــة ، ب فصـــول عـــن المـــرأةالعلـــوي ، هـــادي ،  .١٠٣

١٩٩٦  

، دار األنصــار ، القـــاهرة ،  شخصــیة األخــت المســلمةمتــولي علــي ،  علــي ، .١٠٤

  بدون طبعة ، بدون تاریخ.

، دار الشـــروق ،  هـــل اإلســـالم هـــو الحـــل؟ لمـــاذا وكیـــف؟د.محمـــد ،  عمـــارة ، .١٠٥

  ١٩٩٨،  ٢بیروت ، ط

، دار نهضــة مصــر ،  صــراع القــیم بــین الغــرب واإلســالمد.محمــد ،  عمــارة ، .١٠٦

  ١٩٩٧،  ١رة ، طالقاه



  ٢٣٣

، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات  قاســـم أمـــین وتحریـــر المـــرأةد.محمـــد ،  عمـــارة ، .١٠٧

  ١٩٨٠،  ٢والنشر ، ط

،  فــتح البــاري بشــرح صــحیح البخــاريأحمــد بــن علــي بــن حجــر ،  العســقالني ، .١٠٨

  هـ١٣٧٩دار المعرفة ، بیروت ، بدون طبعة ، 

لتمدن المحـدودة ، الخرطـوم ، مطبعة ا المرأة والقوامةالخواض الشیخ ،  العقاد ، .١٠٩

  ، بدون طبعة ، بدون تاریخ.

، دار الكتــاب العربــي ، بیــروت ،  المــرأة ذلــك اللغــزعبــاس محمــود ،  العقــاد ، .١١٠

  ١٩٧٠،  ١ط

، دار الكتاب العربي ، بیـروت  المرأة في القرآن الكریمعباس محمود ،  العقاد ، .١١١

  ١٩٦٩،  ٣، ط

عـون المعبـود شـرح سـنن أبـي  أبو الطیـب محمـد شـمس الحـق ، العظیم آبادي ، .١١٢

  ١٩٧٩،  ٣، دار الفكر ، بیروت ، ط داوود

، مؤسســة الرســالة ، بیــروت ،  دســتور األســرة فــي ظــالل القــرآنأحمــد ،  فــائز ، .١١٣

  ١٩٨٠،  ٥ط

، دار أرو ،  المــــرأة المســــلمة بــــین األســــرة والعمــــلالفــــاتح ، بروفیســــور ســــعاد ،  .١١٤

  ، بدون تاریخ ١الخرطوم ، ط

، دار الوفـاء  المـؤامرة علـى المـرأة المسـلمة تـأریخ ووثـائق، د.السید أحمـد  فرج ، .١١٥

  ١٩٩٢،  ٤، ال مكان ، ط

  ١٩٩٣،  ١، دار القادري ، بیروت ، ط قولي في المرأةمصطفى ،  صبري ، .١١٦

، جمعیـــة اإلصـــالح ، دبـــي ، بـــدون طبعـــة ، بـــدون  التبـــرجنعمـــت ،  صـــدقي ، .١١٧

  تاریخ.

إحیــاء التــراث العربــي ،  ، دار ســبل الســالممحمــد بــن إســماعیل ،  الصــنعاني ، .١١٨

  هـ١٣٧٩،  ٤بیروت ، ط

، ال مكــان ، بــدون طبعـــة ،  ١٩٩١قــانون األحــوال الشخصــیة الســـوداني لســنة  .١١٩

  بدون تاریخ.



  ٢٣٤

مـع قـرارات مجلـس  ١٩٥٩لسـنة  ١٨٨قانون األحوال الشخصـیة وتعدیالتـه رقـم  .١٢٠

  ١٩٨٩،  ٥، مطبعة عصام ، بغداد ، ط قیادة الثورة

، دار اإلعتصام ، القـاهرة ، بـدون  ر.. رؤیة إسالمیةالتنویالقاعود، د. محمد ،  .١٢١

    ١٩٩٧طبعة ، 

  ١٩٨٧،  ١، مؤسسة المدینة ، ال مكان ، ط واقعنا المعاصرمحمد ،  قطب ، .١٢٢

ـــة معاصـــرةمحمـــد ،  قطـــب ، .١٢٣ ،  ٢، دار الشـــروق ، بیـــروت ، ط مـــذاهب فكری

١٩٨٧  

،  ، دار الشروق ، بیروت ، بـدون طبعـة شبهات حول اإلسالممحمد ،  قطب ، .١٢٤

١٩٩٥  

  هـ١٤١٦،  ٢، مكتب جرا ، أربیل ، ط قضیة تحریر المرأةقطب ، محمد ،  .١٢٥

  ١٩٩٣،  ٢١، دار الشروق ، بیروت ، ط في ظالل القرآنسید ،  قطب ، .١٢٦

،  الجــامع ألحكــام القــرآنأبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد األنصــاري ،  القرطبــي ، .١٢٧

  هـ١٣٧٣،  ٢دار الشعب ، القاهرة ، ط

، مكتبـة وهبــة ،  مالمــح المجتمـع المسـلم الـذي ننشـده، د. یوسـف  القرضـاوي ، .١٢٨

    ١٩٩٣،  ١القاهرة ، ط

، مكتبــة وهبــة ،  مركــز المــرأة فــي الحیــاة اإلســالمیةد. یوســف ،  القرضــاوي ، .١٢٩

  ١٩٩٦القاهرة ، بدون طبعة ، 

،  الوالیـة العامـة للمـرأة فـي الفقـه اإلسـالميد.محمـد طعمـة سـلیمان ،  القضـاة ، .١٣٠

  ١٩٩٨،  ١، طدار النفائس ، عمان 

،  ١، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، طالتفســیر الكبیــرفخــر الــدین ،  الــرازي ، .١٣١

١٩٩٠  

، ال مكـان ، بـدون  المرأة بین الشریعة اإلسالمیة والنظم الیهودیـةآمال ،  ربیع ، .١٣٢

  ١٩٨٨طبعة ، 

،  العنــف والمقــدس والجــنس فــي المثیولوجیــا اإلســالمیةالربیعــو ، تركــي علــي ،  .١٣٣

  في العربي ، بیروت ، بدون طبعة ، بدون تاریخ.المركز الثقا

  ١٩٩٩،  ١، دار الساقي ، بیروت ، ط عصر التطرفالرمیحي ، محمد ،  .١٣٤



  ٢٣٥

، مكتبــــة التــــراث  حقــــوق النســــاء فــــي اإلســــالمالســــید محمــــد رشــــید ،  رضــــا ، .١٣٥

  ١٩٨٥،  ٢اإلسالمي ، القاهرة ، ط

، بیــروت ،  ، دار الكتــب العلمیــة أحكــام القــرآنمحمــد بــن إدریــس ،  الشــافعي ، .١٣٦

  هـ١٤٠٠بدون طبعة ، 

  هـ١٣٩٣،  ٢، دار المعرفة ، بیروت ، ط األممحمد بن إدریس ،  الشافعي ، .١٣٧

، دار المعرفـة ، بیـروت ،  فـتح القـدیرمحمـد بـن علـي بـن محمـد ،  الشـوكاني ، .١٣٨

  بدون طبعة ، بدون تاریخ.

ب ، ، دار عـالم الكتـ الجامع الصـغیرأبو عبد اهللا محمد بن حسن ،  الشیباني ، .١٣٩

  هـ١٤٠٦،  ١بیروت ، ط

، عــالم الكتــب ، بیــروت ،  الحجــةأبــو عبــد اهللا محمــد بــن الحســن ،  الشــیباني ، .١٤٠

  هـ١٤٠٣،  ٣ط

، دار الفكـر ،  المهـذبأبـو إسـحاق إبـراهیم بـن یحـي بـن یوسـف ،   الشـیرازي ، .١٤١

  بیروت ، بدون طبعة ، بدون تاریخ.

دار الـوطن ، الریـاض ،  ، المـرأة وكیـد األعـداءد. عبد اهللا بـن وكیـل ،  الشیخ ، .١٤٢

  هـ١٤١٢،  ١ط

،  ١٠، دار الشـروق ، بیـروت ، ط اإلسـالم عقیـدة وشـریعةمحمـود ،  شـلتوت ، .١٤٣

١٩٨٠  

، أخبــار الیــوم ، القــاهرة ،  المــرأة فــي القــرآن الكــریممحمــد متــولي ،  الشــعراوي ، .١٤٤

  بدون طبعة ، بدون تاریخ.

البـراق ، تـونس ، ، دار  الفكـر اإلسـالمي المعاصـر والتحـدیاتمنیـر ،  شـفیق ، .١٤٥

  ١٩٨٩، ٢ط

 ١، نــون الخرطــوم للنشــر ، الخرطــوم ، ط إلــى كــل مسـلمةالترابـي ، د. حســن ،  .١٤٦

 ،١٩٩٩  

، هیئــة األعمــال  المــرأة بــین تعــالیم الــدین وتقالیــد المجتمــعد. حســن ،  الترابــي ، .١٤٧

  ١٩٩٧الفكریة ومنشورات نجم ، الخرطوم ، بدون طبعة ، 



  ٢٣٦

، دار إحیــاء التــراث  ســنن الترمــذي أبــو عیســى محمــد بــن عیســى ، الترمــذي ، .١٤٨

  العربي ، بیروت ، بدون طبعة ، بدون تاریخ.

، إصــدار اللجنــة اإلقتصــادیة واإلجتماعیــة فــي  تغییــر القــیم فــي العائلــة العربیــة .١٤٩

  ١٩٩٧،  ١، عمان ، ط ESCWاألمم المتحدة لغربي آسیا ، 

،  ٣یـــت ، ط، دار القلـــم ، الكو  اإلســـالم والمـــرأة المعاصـــرةالبهـــي ،  الخـــولي ، .١٥٠

  بدون تاریخ.

، المكتـب اإلسـالمي  مختصـر الخرقـيأبو القاسم عمر بـن الحسـین ،  الخرقي ، .١٥١

  هـ١٤٠٣،  ٣، بیروت ، ط

حمـد بـن عبـد الجـواد ، دار  ، ترجمـة ، البیریسـترویكامیخائیـل ،  غورباتشـوف ، .١٥٢

  ١٩٨٨،  ٢الشروق ، بیروت ، ط

، مكتبـة وهبـة  لخـامس عشـرالدعوة اإلسالمیة تسـتقبل قرنهـا امحمد ،  الغزالي ، .١٥٣

  ١٩٨٥ – ٢ط –، القاهرة 

، دار الشــروق ،  قضــایا المــرأة بــین التقالیــد الراكــدة والوافــدةمحمــد ،  الغزالــي ، .١٥٤

  ١٩٩٠،  ١بیروت ، ط

المـــرأة المســـلمة فـــي تـــونس بـــین توجیهـــات القـــرآن وواقـــع راشـــد ،  الغنوشـــي ، .١٥٥

  ١٩٩٣،  ٢، دار القلم ، الكویت ، ط المجتمع التونسي

، المؤسســة اإلســالمیة ،  المــرأة بــین القــرآن ووافــع المســلمینراشــد ،  وشــي ،الغن .١٥٦

  ٢٠٠٠،  ٣بیروت ، ط

  

  المجالت والدوریات:

، تصــدر عــن دار اإلجتهــاد لألبحــاث  ٤٠و  ٣٩، العــددان  اإلجتهــاد"مجلــة " .١٥٧

  والترجمة والنشر ، بیروت.

  ١٩" ، العدد "المجلةمجلة  .١٥٨

ن جمعیــة اإلصـالح اإلجتمــاعي ، تصــدر عـ ، ٣٧٠، العــدد  المجتمـع"مجلـة " .١٥٩

  الكویت.



  ٢٣٧

، یصدرها مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة  ٣٤مجلة "المستقبل العربي" ، العدد  .١٦٠

  ، بیروت.

  تصدر عن دار المدى الثقافیة ، دمشق. ، ١٩، العدد  النهج"مجلة " .١٦١

  تصدر عن وزارة اإلعالم ، الكویت.  ، ٤٩٤ " ، العدد ،العربيمجلة " .١٦٢

، تصدر عن مركز دراسات اإلسالم والعـالم  ١٠یة" العدد مجلة "قراءات سیاس .١٦٣

  ، فلوریدا ، الوالیات المتحدة األمریكیة.

تصـدر عـن معهـد الدراسـات السیاسـیة ،  ، ٣٠٠" ، العـدد "قضـایا دولیـةمجلـة  .١٦٤

  باكستان.

  

  الندوات والتقاریر وأوراق العمل:

،  التحـــدیاتنــدوة بغـــداد الدولیــة حـــول حقـــوق اإلنســان والمـــرأة.. ســبل مواجهـــة  .١٦٥

  ١٩٩٩،  ١دار الحریة ، بغداد ، ط

، بـدون  Hinter houseحوارات قصي صـالح الـدرویش مـع راشـد الغنوشـي،  .١٦٦

  طبعة ، بدون تاریخ.

ـــة .١٦٧ ـــة مصـــر  األوراق الخلفی ـــس القـــومي للمـــرأة فـــي جمهوری ، مـــن إصـــدار المجل

  ٢٠٠٠،  ١العربیة ، میوزیك دیزاین ، القاهرة ، ط

لوكالـة التونســیة لإلتصـال الخــارجي ، تـونس ، بــدون ، ا التقریـر الـوطني للمــرأة .١٦٨

  طبعة ، بدون تاریخ.

، اللجنــة  رؤیــة نقدیــة إلتفاقیــة القضــاء علــى جمیــع أشــكال التمییــز ضــد المــرأة .١٦٩

  اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل ، ال مكان ، بدون طبعة ، بدون تاریخ.

ربـة السیاسـیة للمـرأة مـؤتمر المـرأة الرابـع ببكـین والتجبدریـة سـلیمان ،  عبـاس ، .١٧٠

، ورقــة قــدمت فــي ورشــة عمــل فــي إطــار التحضــیر لمــؤتمر المــرأة  الســودانیة

الدولي الرابع ، أرشیف اإلتحاد العام للمرأة السودانیة ، ورش عمـل ، صـندوق 

  )٢٨) القطعة رقم (٤رقم (

  

  الوثائق والرسائل الجامعیة



  ٢٣٨

،  مطــابع  ٢٢ئع رقــم صــحیفة وقــا التمییــز ضــد المــرأة .. اإلتفاقیــة واللجنــة ، .١٧١

  ١٩٩٥، ١األمم المتحدة ، جنیف ، ط

ـــة فـــي موقـــع األمـــم المتحـــدة علـــى  .١٧٢ نـــص إعـــالن حقـــوق اإلنســـان باللغـــة العربی

  www.un.orgاإلنترنت 

میثــــاق األمــــم المتحــــدة باللغــــة العربیــــة ، موقــــع األمــــم المتحــــدة علــــى النترنــــت   .١٧٣

www.un.org  

، برنـــامج الشـــریعة  حـــل تعـــدد الزوجـــات مشـــكلة أمد. یوســـف ،  القرضـــاوي ، .١٧٤

والــنص موجــود فــي موقــع  ٣٠/١٢/٢٠٠ والحیــاة بعنــوان الــذي بــث بتــأریخ ،

  www.aljazeera.netالجزیرة على اإلنترنت:

، رســالة   Fiminismاآلراء الفكریــة للحركــة األنثویــة ،مثنــى أمــین ،  نــادر ، .١٧٥

  ٢٠٠٠ماجستیر غیر منشورة في جامعة أم درمان  ، 

  

 
 



  ٢٣٩

  فهرس اآلیات

  

  الصفحة  رقمها  آلیةا  ت

  سورة البقرة

١    ــــِه ــــْوَن ِب ُق ــــا َمــــا ُیَفرِّ َوَیَتَعلَُّمــــوَن ِمْنُهَم

  َبْیَن..

٧٨  ١٠٢  

٢    ..َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَتَم َشَهاَدًة  ١١٥  ١٤٠  

٣    ــــــا ــــــْل َم ــــــْوَن ُق ــــــاَذا ُیْنِفُق َیْســــــأُلْوَنَك َم

   أْنَفْقُتْم.. 

١٠٥  ٢١٥  

٤    ُــــــــــــل ــــــــــــنَّ ِمْث ــــــــــــْیِهنَّ  َوَلُه ــــــــــــِذْي َعَل اّل

    ِبالَمْعُرْوِف..

١٢٨،١٢٩  ٢٢٨  

٥    َتــاِن َفِإْمَســاٌك ِبَمْعــُرْوٍف الطَّــالُق َمرَّ

  أْو..

٤٢،٩٣،١٣٢  ٢٢٩  

٦     َفــِإْن َطلََّقَهــا َفــال َتِحــلُّ َلــُه ِمــْن َبْعــُد

 .. 

١٣٢،١٣٣  ٢٣٠  

٧   ..َوال ُتْمِسُكْوُهنَّ ِضَرارًا ِلَتْعَتدوا ٤٢  ٢٣١  

٨    ..َفال َتْعُضُلْوُهنَّ أْن َیْنِكْحَن  ٤٢  ٢٣٢  

٩    َّـــــــــــن ـــــــــــُه ِرْزُقُه ـــــــــــْوِد َل ـــــــــــى الَمْوُل َوَعل

    َوِكْسَوُتُهن..

١٠٥  ٢٣٣  

١٠   ..ال ُجَناَح َعَلْیُكْم إْن َطلَّْقُتْم   ٧٦  ٢٣٦  

١١   ..َوال َیْأَب الشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعْوا   ١١٢،١١٧،١٢١،١٢٥  ٢٨٢

 ،١٩٤  

  رة آل عمرانسو 

١٢    اُهللا ال ِإلَه إّالُهَو الَحيُّ الَقیُّْوم   ١٢٨  ٢  

١٣   ..ِإنَّ الدِّْیَن ِعْنَد اِهللا اِإلْسالم ١٨٧  ١٩  



  ٢٤٠

١٤   ..َوَلْیَس الذََّكُر َكاألُْنَثى ١٣٦  ٣٦  

١٥   ..َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اِإلْسالِم ِدْینًا   ١٨٧  ٨٥  

١٦    ْض  َبْعُضُكْم ِمْن َبع…   ٢٣،٣٣،١٣١  ١٩٥  

  

  سورة النساء

١٧    ..ــِذي ــاُس اتَُّقــوا َربَُّكــم اّل ــا أیَُّهــا الّن َی

   

٣٢  ١  

١٨    ..َفاْنِكُحْوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن   ٦٠،٦٦،٦٠،٧١  ٣  

١٩   ..َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلة   ١٠٦  ٤  

٢٠    ـــــــــــَرَك ـــــــــــا َت ِلْلِرجـــــــــــاِل َنِصـــــــــــْیٌب ِمّم

   لَواِلَداِن.. ا

٣٠  ٧  

٢١    ..  ِلْلَذَكِر ِمْثُل َحظِّ األُْنثََیْین  ٩٨،١٠٠،٩٩،١٠١  ١١ ،

١٠٢،١٠٣  

٢٢    ..ُبُع ِممَّا َتَرْكُتْم   ١٠٢  ١٢   َوَلُهنَّ الرُّ

٢٣    َیـــا أیَُّهـــا الـــِذْیَن آَمُنـــوا ال َیِحـــلُّ َلُكـــْم

   أْن..

٣٠،٤٢،١٠٢  ١٩  

٢٤    ِْبــــِه ِمــــْنُهنَّ َفــــآُتْوُهنَّ  َفَمــــا اْســــَتْمَتْعُتم

..   

١٠٦  ٢٤  

٢٥    ..َفَمْن َلْم َیْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًال ٦١  ٢٥  

٢٦   ..ـا اْكَتَسـُبْوا و  ِلْلرَِّجـاِل َنِصـْیٌب ِممَّ

 

١١٠  ٣٢  

٢٧   ..الرَِّجاُل َقوَّاُمْوَن َعلى النَِّساِء  ١٢٧،١٢٨،١٢٩،١٣٠  ٣٤

،١٣٦،١٣٩،١٨٩  

٢٨    َاَزْعُتْم ِفْي َشْيٍء..َوإِْن َتن ١٢٨،١٨٨  ٥٩  

٢٩    ــــــْیَن ــــــِدُلْوا َب ــــــَتِطْیُعْوا أْن َتْع ــــــْن َتْس َوَل

 النَِّساِء..

٦٠  ١٢٩  



  ٢٤١

٣٠    ـــــــــْوا ـــــــــْوا ُكْوُن ـــــــــِذْیَن آَمُن َیـــــــــا َأیَُّهـــــــــا اّل

 َقوَّاِمْیَن..

١١٤  ١٣٥  

٣١    ..َوإِْن َكاُنْوا ِإْخَوًة ِرَجاًال َوِنَساًء   ١٠٣  ١٧٦  

  ةسورة المائد

٣٢    َیــا أیهــا الــذین آمنــوا كونــوا قــوامین

  هللا..

١٢٩  ٨  

٣٣   ..َوال َنْكُتَم َشَهاَدَة اِهللا ِإّنا ِإذًا  ١١٥  ١٠٦  

  سورة األنعام

٣٤   ..َوَكذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدّوًا  ١٣١  ١١٢  

٣٥   .. َوإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلْوا َوَلْو َكاَن َذا   ١١٥  ١٥٢  

  سورة األنفال

٣٦    ِإنَّ اّلــــــــــــــــِذْیَن آَمُنــــــــــــــــْوا َوَهــــــــــــــــاَجُرْوا

   َوَجاَهُدْوا..

١٣١  ٧٢  

  سورة التوبة

٣٧    َوالُمْؤِمُنــــــْوَن َوالُمْؤِمَنــــــاُت َبْعُضـــــــُهْم

    أْوِلَیاُء..

٣٢،١٣١،١٥٥  ٧١  

  سورة النحل

٣٨    َّــــــَر أَحــــــُدُهْم ِبــــــاألُْنَثى َظــــــل وإَِذا ُبشِّ

     …َوْجُهه

٢٩  ٥٩-٥٨  

٣٩    ــــْن َعِمــــَل َصــــاِلحًا ِمــــْن َذَكــــٍر أْو َم

 أْنثى.. 

٣٣  ٩٧  

  سورة األنبیاء

٤٠    ـــــــــٌة إّال اُهللا ـــــــــا آِلَه ـــــــــاَن ِفْیِهَم ـــــــــْو َك َل

   َلَفَسَدَتا..

١٣٤  ٣٣  

  سورة الحج



  ٢٤٢

٤١   ..ــاِن ــاْجَتِنُبْوا الــرِّْجَس ِمــَن اَألْوَث  َف

الحج 

١١٣،١١٤  ٣١-٣٠  

  سورة المؤمنون

٤٢    ًَلَذَهَب ُكلُّ ِإلٍه ِبَما َخَلَق.. ِإذا    ١٣٤  ٩١  

  سورة النور

٤٣    َوال ُیْبــــــِدْیَن ِزْیَنــــــَتُهنَّ إّال َمــــــا َظَهــــــَر

 ِمْنَها.. 

٤٤  ٣١  

٤٤   .. َوال ُتْكِرُهوا َفَتیاِتُكْم َعلى   ٣١  ٣٣  

  سورة الفرقان

٤٥   .. ْور   ١١٣  ٧٢ َوالَِّذْیَن ال َیْشَهُدْوَن الزُّ

  لرومسورة ا

٤٦    .. َوِمْن آیاِتِه أْن َجَعَل َلُكْم ِمْن  ٣٢  ٢١  

  سورة األحزاب

٤٧    ُأْدُعــــْوُهْم آلَبــــاِئِهْم ُهــــَو أْقَســــُط ِعْنــــَد

   اهللا..

١٩٦  ٥  

٤٨    ـــــــــــــــــــــِلماِت ـــــــــــــــــــــِلِمْیَن َوالُمْس إنَّ الُمْس

 َوالُمْؤِمِنْیَن.. 

٣٢  ٣٥  

٤٩    ِـــــٍة إ َذا َوَمـــــا َكـــــاَن ِلُمـــــْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَن

 َقَضى..

١٨٨  ٣٦  

٥٠    ..َیا أیَُّها اّلِذْیَن آَمُنوا ال َتْدُخُلْوا ٤٣  ٥٣  

  سورة فصلت

٥١   .. َسُنِرْیِهْم آَیاِتَنا ِفـي اآلَفـاِق َوِفـي 

   

١٢٦  ٥٦  

  سورة الشورى

٥٢   ..َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفْیِه ِمْن َشْيٍء   ١٨٧  ١٠  

٥٣   ًا َوَیَهُب.. َیَهُب ِلَمْن َیَشاُء ِإَناث   ٥٠  ٤٩  



  ٢٤٣

  سورة محمد

٥٤   ..َفإّما َمّنًا َبْعُد َوٕاّما ِفداًء  ٣٧  ٤  

  سورة الفتح

٥٥    ـــاِیُعْوَن ـــِذْیَن ُیَباِیُعْوَنـــَك إنََّمـــا ُیَب إنَّ اّل

    اهللا..

٣٥  ١٠  

٥٦    ..َلَقْد َرِضَي اُهللا َعِن الُمْؤِمِنْیَن  ٣٥  ١٨  

  سورة الحجرات

٥٧    َْرَمُكْم ِعْنَد اِهللا.. ِإنَّ أك   ١٣٠  ١٣  

  سورة الذاریات

٥٨    .. َوِمــْن ُكــلِّ َشـــْيٍء َخَلْقَنــا َزْوَجـــْیِن

 

٣٦،١٨٧  ٤٩  

  سورة الطالق

٥٩   .. ََّفَطلُِّقْوُهنَّ ِلِعدَِّتِهن   ٧٦،٨٩،٩٠،١٩٤  ١  

٦٠   ..ْوُهنَّ ِلُتَضیُِّقوا َعَلْیِهن   ٤٢،١٠٥،١٩٤  ٦   َوال ُتَضارُّ

  المعارج سورة

٦١    َواّلِذْیَن ُهْم ِبَشَهاَداِتِهْم َقاِئُمْون  ١١٦  ٣٣  

 



  ٢٤٤

  فهرس األحادیث

  

  الصفحة  الحدیث  ت

  ٢٣ "إنما النساء شقائق الرجال"  ١

  ٣٤ "قوموا فانحروا ثم احلقوا.."  ٢

  ٣٥ "مع من خرجتن وبإذن من خرجتن"  ٣

  ٣٥ "ُأریت قومًا من أمتي یركبون ظهر البحر.."  ٤

  ٦٦ "أن یتخذ أربعًا منهم"  فأمره النبي   ٥

  ٧٨ "إن إبلیس یضع عرشه على الماء.."  ٦

  ٧٨  سألت زوجها الطالق.." إمرأة "أیما  ٧

  ٨٠ "إنما الطالق لمن أخذ بالساق"  ٨

  ٨٠ "كل طالق جائز إال طالق المعتوه.."  ٩

  ٨١ "رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى یستیقظ.."  ١٠

  ٨٤ وضع عن أمتي الخطأ والنسیان.." "إن اهللا  ١١

  ٨٤،٨٧ "ال طالق وال عتاق في إغالق"  ١٢

  ٨٦ "إن اهللا تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت.."  ١٣

  ٨٧  "ثالث جدهن جد وهزلهن جد.."  ١٤

  ٨٩ "لیراجعها ثم یمسكها حتى تطهر ثم تحیض فإن.."  ١٥

  ٩٢ "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"  ١٦

  ٩٣ "فتردین علیه حدیقته.."  ١٧

  ١٠١  "إعط إبنتي سعد الثلثین واعط أمهما الثمن.."  ١٨

  ١٠٥ "ید المعطي العلیا وابدأ بمن تعول.."  ١٩

  ١٠٧ "سووا بین أوالدكم في العطیة، فلو كنت مفضًال.."  ٢٠

  ١٠٩ "لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة"  ٢١

  ١١٤ لدین وقتل النفس و..""اإلشراك باهللا وعقوق الوا  ٢٢



  ٢٤٥

  ١١٤ "إال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثالثًا، قالوا: بلى.."  ٢٣

  ١١٤ "عدلت شهادة الزور باإلشراك باهللا ثالث مرات.."  ٢٤

  ١١٤ "لن ینعقد قدمًا شاهد زور حتى یوجب.."  ٢٥

  ١٣٩ "خذي من ماله بالمعروف ما یكفیك ویكفي بنیك"  ٢٦

  ١٤٠ ستأمر، وال تنكح البكر حتى..""ال تنكح األیم حتى ت  ٢٧

 



  ٢٤٦

  فهرس األحادیث

  

  الصفحة  الحدیث  ت

  ٢٣ "إنما النساء شقائق الرجال"  ١

  ٣٤ "قوموا فانحروا ثم احلقوا.."  ٢

  ٣٥ "مع من خرجتن وبإذن من خرجتن"  ٣

  ٣٥ "ُأریت قومًا من أمتي یركبون ظهر البحر.."  ٤

  ٦٦ "أن یتخذ أربعًا منهم"  فأمره النبي   ٥

  ٧٨ "إن إبلیس یضع عرشه على الماء.."  ٦

  ٧٨  سألت زوجها الطالق.." إمرأة "أیما  ٧

  ٨٠ "إنما الطالق لمن أخذ بالساق"  ٨

  ٨٠ "كل طالق جائز إال طالق المعتوه.."  ٩

  ٨١ "رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى یستیقظ.."  ١٠

  ٨٤ "إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ والنسیان.."  ١١

  ٨٤،٨٧ "ال طالق وال عتاق في إغالق"  ١٢

  ٨٦ "إن اهللا تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت.."  ١٣

  ٨٧  "ثالث جدهن جد وهزلهن جد.."  ١٤

  ٨٩ "لیراجعها ثم یمسكها حتى تطهر ثم تحیض فإن.."  ١٥

  ٩٢ "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"  ١٦

  ٩٣ "فتردین علیه حدیقته.."  ١٧

  ١٠١  إعط إبنتي سعد الثلثین واعط أمهما الثمن..""  ١٨

  ١٠٥ "ید المعطي العلیا وابدأ بمن تعول.."  ١٩

  ١٠٧ "سووا بین أوالدكم في العطیة، فلو كنت مفضًال.."  ٢٠

  ١٠٩ "لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة"  ٢١

  ١١٤ "اإلشراك باهللا وعقوق الوالدین وقتل النفس و.."  ٢٢



  ٢٤٧

  ١١٤ ئكم بأكبر الكبائر؟ ثالثًا، قالوا: بلى..""إال أنب  ٢٣

  ١١٤ "عدلت شهادة الزور باإلشراك باهللا ثالث مرات.."  ٢٤

  ١١٤ "لن ینعقد قدمًا شاهد زور حتى یوجب.."  ٢٥

  ١٣٩ "خذي من ماله بالمعروف ما یكفیك ویكفي بنیك"  ٢٦

  ١٤٠ "ال تنكح األیم حتى تستأمر، وال تنكح البكر حتى.."  ٢٧

 



  ٢٤٨

  هرس الموضوعاتف

  

  أ  من الدستور اإللهي

  ب  اإلهداء

  ت  شكر وعرفان

  ١  المقدمة

  الفصل األول: منشأ القضیة
)٥٦-٨(  

  المبحث األول: منشأ القضیة في الغرب
٩  

  ٩  المرأة في التأریخ القدیم المطلب األول:

  ١٢  تطور قضیة المرأة بعد الثورة الصناعیة المطلب الثاني:

  ١٧  النموذج الغربي لتحریر المرأة.. رؤیة نقدیة الثالث: المطلب

  المبحث الثاني: منشأ القضیة في العالم اإلسالمي
٢٧  

  ٢٧  المرأة قبل اإلسالم المطلب األول:

  شرائع الهند القدیمة
٢٧  

  ٢٨  شریعة حمورابي

  ٢٨  عند الیهود

  ٢٨  عند المسیحیین

  ٢٩  أمثال األمم القدیمة

  ٢٩  العربیة الجزیرة



  ٢٤٩

  ٣١  التحریر اإلسالمي للمرأة المطلب الثاني:

  ٣٦  المرأة في عصور التخلف المطلب الثالث:

  ٣٩  المرأة المسلمة في العصر الحدیث المطلب الرابع:

  ٤١  تیار التقلید والجمود أوال:

  ٤٦  تیار التغریب ثانیا:

  ٥٢  التیار الوسطي (تیار التجدید اإلسالمي) ثالثا:

    

    

  )١٤١-٥٨(  الفصل الثاني: مثارات الجدل

  المبحث األول: تعدد الزوجات
٥٩  

  ٥٩  األصل في تعدد الزوجات المطلب األول:

  ٦٥  تقیید وتنظیم التعدد في اإلسالم المطلب الثاني:

  ٦٨  دوافع تعدد الزوجات المطلب الثالث:

  ٧٢  تعدد األزواج المطلب الرابع:

  ٧٥  الطالقالبحث الثاني: 

  ٧٥  األصل في الطالق هو الحظرالمطلب األول: 

  ٧٨  الطالق الذي ال یقعالمطلب الثاني: 

  ٧٩  طالق الصبي أوال:

  ٨١  طالق المجنون ومن في حكمه ثانیا:

  ٨٤  طالق المكره ثالثا:

  ٨٥  طالق غیر القاصد رابعا:

  ٨٥  . الطالق بالنیة المجردة١

  ٨٦  . طالق الهازل٢



  ٢٥٠

  ٨٧  . طالق الغضبان٣

  ٨٨  الطالق السني المطلب الثالث:

  ٩١  حق المرأة في الطالق المطلب الرابع:

  ٩١  إشتراط المرأة لنفسها حق الطالق في عقد الزواج أوال:

  ٩٣  الخلع ثانیا:

  ٩٤  طلب الطالق من القاضي ثالثا:

  ٩٨  المبحث الثالث: المیراث

  ٩٨  مرأة من المیراثحاالت نصیب ال المطلب األول:

  ١٠٤  حول قاعدة التنصیف المطلب الثاني:

  ١١١  المبحث الرابع: الشهادة

  الشهادة مسؤولیة ولیست حقا المطلب األول:
١١١  

  ١١٧  حاالت الشهادة المطلب الثاني:

  ١٢١  التنصیف في الشهادة المطلب الثالث:

  ١٢٧  المبحث الخامس: القوامة

  ١٢٧  وم القوامةمفه المطلب األول:

  ١٣٤  ضوابط القوامة المطلب الثاني:

الفصــل الثالــث: إتفاقیــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمییــز ضــد المــرأة.. رؤیــة 

  شرعیة

)١٤٣-

١٩٧(  

  ١٤٣  المبحث األول: اإلتفاقیات الدولیة المتعلقة بالمرأة

  ١٤٤  أبرز اإلتفاقیات والمؤتمرات المطلب األول:

  ١٥٢  أبرز ما تدعو إلیه اإلتفاقیات.. رؤیة نقدیة المطلب الثاني:

  ١٥٣  اإلیجابیات أوال:

  ١٥٤  السلبیات ثانیا:

  ١٥٤  . المساواة المطلقة١

  ١٥٦  . األسرة الالنمطیة٢



  ٢٥١

  ١٥٨  . تغییر األدوار والوظائف داخل األسرة٣

  ١٥٩  . عولمة الرذیلة٤

  ١٦٣  التمییز ضد المرأة المبحث الثاني: إتفاقیة القضاء على كافة أشكال

  ١٦٣  نص اإلتفاقیة المطلب األول:

  المقدمة
١٦٤  

  ١٦٦  الجزء األول

  ١٦٨  الجزء الثاني

  ١٦٨  الجزء الثالث

  ١٧٢  الجزء الرابع

  ١٧٤  الجزء الخامس

  ١٧٦  الجزء السادس

  تحفظات الدول على بعض بنود اإلتفاقیة المطلب الثاني:
١٧٨  

  ١٨٢  رؤیة شرعیة لبنود اإلتفاقیة المطلب الثالث:

  مالحظات عامة أوال:
١٨٣  

  ١٨٣  . الصیاغة الغربیة١

  ١٨٤  . تناقض اإلتفاقیة مع میثاق األمم المتحدة٢

  ١٨٥  . الغموض والمطاطیة في صیاغة البنود٣

  ١٨٥  . شكلیة التحفظات٤

  ١٨٦  أبرز ما یتعارض مع الشریعة اإلسالمیة ثانیا:



  ٢٥٢

  ١٨٧  ): التماثل والمساواة المطلقة١المادة ( .١

  ١٨٧  ): قضیة المرجعیة٢المادة ( .٢

  ١٨٨  ) : دعوة إلى التماثل من جدید٥) و (٤) و (٣المواد ( .٣

  ١٨٩  ) : حول منع إستغالل المرأة في الدعارة٦المادة ( .٤

  ١٩٠  ): الحقوق السیاسیة٨) و(٧المادتان ( .٥

  ١٩٠  ): حقوق منح الجنسیة٩المادة ( .٦

  ١٩١  ) : حق التعلیم١٠دة (الما .٧

  ١٩١  ): حق العمل١١المادة ( .٨

  ١٩١  ): الرعایة الصحیة١٢المادة ( .٩

  ١٩٢  ): الحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة١٣المادة ( .١٠

  ١٩٣  ) : المرأة الریفیة١٤المادة ( .١١

  ١٩٣  ): الحقوق القانونیة١٥المادة ( .١٢

  ١٩٤  ): األحوال الشخصیة١٦المادة ( .١٣

  الخاتمة
١٩٨  

  قائمة المراجع
٢٠١  

  اآلیات فهرس
٢١٤  

  فهرس األحادیث
٢١٨  

  فهرس الموضوعات
٢٢٠  

  

 

  


