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 قضاٌا  المرأة  بٌن التراث والواقع فً الحضارات 

Women issues between heritage and reality in civilizations 

 الشٌماء محمد ابراهٌم عبدهللا /الباحثة

 باحث بالماجستٌر 

 جامعة الزقازٌق  قسم االدٌان المقارنة معهد الدراسات والبحوث االسٌوٌة 

 الملخص:

 وبٌن الشعوب، و األمم قٌادة بٌن تراوحت المعاملة، من شتى أنواعا   العصور مختلؾ وفً التارٌخ عبر المرأة لقٌت

 المرأة إعطاء فً سباقا   اإلسالم كان وقد. حقوقها وسلب المرأة استؽالل هو الؽالب كان وإن والكبت، والظلم االضطهاد

 المباشر، وؼٌر المباشر والطعن الحقابق وتشوٌه االفتراءات، من ٌسلم فلم ذلك ومع شأنها، وإعالء مكانتها ورفع حقوقها،

 العالمٌة التصوفٌة زعٌمة(  بٌزنت)  قالت.    الملل كل من المنصفون بفضله شهد وقد علٌه، ٌعلى وال ٌعلو الحق أن إال

 قرر إنه قٌل فقد بالنساء، ٌتعلق فٌما النبً نظرٌات تقدٌر فً العالم خطأ أكبر ما( :  الهند فً المنتشرة األدٌان)  كتابها فً

 قال.الشأن هذا فً تعالٌمه حقٌقة عن أحدثكم أسماعكم أعٌرونً ؟ هللا رسول على التجنً هذا فلماذا! لها روح ال المرأة بأن

(  نقٌرا ٌظلمون وال الجنة ٌدخلون فأولبك مؤمن وهو أنثى أو ذكر من الصالحات من ٌعمل ومن: )  تعالى و سبحانه هللا

 تعالٌم تقؾ وال: قالت وإكرامها المرأة رعاٌة على تحث التً القرآنٌة اآلٌات من كثٌرا   سردت أن وبعد ، 124: النساء

 النساء لمٌراث قانونا   وضع فقد ، العمومٌات حدود عند النبً

 - : الٌونانٌة الحضارة فً المرأة. 1

 أثٌنا أهل كان فقد المتاع، سقط من أنها على للمرأة ٌنظرون كانوا أنهم إال عرٌقة، حضارة أصحاب كانوا الٌونانٌٌن أن مع

 بل مجتمعهم، بٌن المعروؾ هو ما على شاء متى زوجته على الزوج حق من هذا وكان للبٌع، األسواق فً ٌعرضونها

 فً المطلق الحق للزوج وكان ،  سالحه أو بفرسه أشبه عنده ألنها ٌقرضها، أو زوجته ٌؤجر أن الزوج حق من كان

 سبٌل فً العراقٌل وضعوا قد ونجدهم أستثتابٌة، حاالت فً إال الطالق طلب المرأة  حق من ٌكن لم بٌنما زوجته تطلٌق

 الطرٌق فً زوجها بها ٌتربص الطالق لطلب للمحكمة تذهب أن أرادت إذا المرأة أن ذلك ومن ، الحق هذا إلى الوصول

 ذكرا أسرته إلى منه ولده ضم بقبول ملزم ؼٌر القدماء الرومان لدى األب كان.  البٌت إلى قسرا   وٌعٌدها ٌأسرها حٌث

 وإال األسرة، أفراد من الطفل أصبح ٌدٌه بٌن وأخذه رفعه فإذا قدمٌه، عند والدته بعد الطفل ٌوضع كان بل أنثى، أو كان

 فً ٌدخل أن األسرة لرب وكان. جوعا   ٌموت أو البعض ٌلتقطه حٌث العامة للساحات الولٌد فٌؤخذ لذلك، رفضه ٌعنً فإنه

 ٌبٌع أن األب حق من كان فقد ، ٌبٌعهم أو ، ٌشاء من صلبه من هم الذٌن أبنابه من وٌخرج ٌرٌده من األجانب من أسرته

 أنها وٌعتقدون المرأة، شأن ٌحقرون الزاردشتٌة للدٌانة المتبعون األفراد فكان االضطهاد، تعانً لدٌهم المرأة كانت أوالده

 الزوج، سلطة تحت القدٌم فارس مذهب فً المرأة وكانت.   اآللهة لدى والسخط العذاب توجب التً الشرور هٌجان سبب

 فً األبدي بسجنها أو بقتلها ٌحكم أن ؼضب إذا له وكان ومتاعه، ماله فً كتصرفه زوجته فً التصرؾ حق له الذي

  عدد تحدٌد أو شرط دون الزوجات من ٌشاء بمن ٌتزوج أن وله امرأته، بٌع فً الحق له كذلك بٌتها،

 - : قدٌما   األوروبٌة المجتمعات فً المرأة. 2

 قانونا   المحاكم أصدرت عشر الحادي القرن وفً عشر، والحادي الخامس القرن بٌن ما انجلترا فً تباع الزوجات كانت 

_ النبٌل للشرٌؾ كان ما ذلك من وأشر ، محدودة لمدة آخر رجل إلى زوجته إعارة أو نقل فً الحق للزوج أن على ٌنص

 على أي)  علٌه زواجها عقد بعد من ساعة وعشرٌن أربع مدة إلى الفالح بامرأة االستمتاع فً الحق –زمنٌا   أو روحانٌا  
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 الجدٌد، العهد كتاب تقرأ أن المرأة على ٌحظر قرارا   البرلمان أصدر انجلترا ملك الثامن هنري الملك عهد وفً(. الفالح

 المسٌح رسل وكتب األناجٌل قراءة علٌها ٌحرم انه أي

 - : الجاهلٌة فً العربٌة . المرأة3

 فً وال المهر فً ال حقوق، أٌة لها تمنح ولم الدونٌة، والنظرة المعاملة، سوء من الجاهلٌة فً العربٌة المرأة عانت

 حسن الدكتور ٌقول العار، خشٌة بناتها تبد العربٌة القبابل بعض كانت وقد ، زوجها اختٌار حق حتى لها ٌكن المٌراث،ولم

 ( مفٌد ؼٌر نفر لتربٌة حاجة من بهم لٌس أنه العتقادهم البنات وأد عادة كانت: )  إبراهٌم

 المعاصرة الغربٌة المجتمعات لدى المرأة واقع

 ورجالها، بالكنٌسة المتمثل الدٌن على أوروبا انقلبت منذ الؽربٌة المرأة حٌاة أسلوب فً األكبر المنعطؾ حصل لقد

 اإلٌمان من ذلك بعد حذوهم حذا ومن األوروبٌون فتحول ، الدٌن سلطان نبذ على تقوم التً العلمانٌة سبٌل وانتهجت

 . والمادٌة اإللحاد إلى والتزاماته

 كان فما ، األخالقٌة المعاٌٌر فٌه وتبدلت والقٌم الحٌاة عن مفاهٌمه من كثٌر تؽٌرت و الؽرب، لدى العامة الحٌاة نمط فتؽٌر

 . ممارستها فً ضٌرا   الناس ٌجد ال شخصٌة، حرٌة التؽٌر هذا ظل فً أصبح عارا   باألمس

 الفرس لدى المرأة -الرومان لدى المرأة - الٌونان لدى المرأة) القدٌمة الحضارات فً المرأة وضع البحث تناول ان والشك

 مدى على المرأة اإلسالم كرم كٌؾ بٌان مع( الجاهلٌة فً العربٌة المرأة -القدٌمة األوروبٌة المجتمعات فً المرأة -

 االسالم كرم كٌؾ النساء سورة وبٌنت الكرٌم بالقرآن ذكرها ورد وكٌؾ وسلم علٌه هللا صلى النبى بعث ثم العصور

 المرأة.

Abstract: 

Throughout history and throughout the ages, women have received various kinds of treatment, 

ranging from the leadership of nations and peoples, to oppression, oppression and oppression, 

although women are often exploited and their rights are robbed. 

Islam has been a pioneer in giving women their rights, raising their status and promoting 

them. However, they have not been denied the slander, distorting the truths and the direct and 

indirect challenge, but the truth is superior and not superior to it. 

What is the world's biggest mistake in evaluating the Prophet's theories regarding women," he 

said, "he decided that women have no spirit!" Why is this reaping the Messenger of Allah? 

Tell me, I am telling you about the truth of his teaching in this regard. 

Allaah says (interpretation of the meaning): "And whoever does good deeds from male or 

female, he is a believer, then those who enter Paradise will not be unjust." , A law for the 

inheritance of women, which is a fairer and freer law in terms of the independence granted to 

it by the English Christian law, which was in effect some twenty years ago. What Islam 

placed for women is a model law that guarantees protection of all that it can and within them 

Non-aggression on any share of what he inherits from their relatives Brothers and their 

husbands, and says (Paul Tito): Do not forget that the Koran if the fittest women in the social 

life of a great refor 

Women in Greek Civilization  :-   Although the Greeks were the owners of ancient civilization, 

but they were looking at women as a fallen luggage, was the people of Athens put them on the 

market for sale, and this was the right of the husband to his wife whenever he wanted to what 

is known among their community, but the husband had to, And the husband had the absolute 

right to divorce his wife while the woman had no right to seek divorce except in cases of 
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exclusion, and find them have put obstacles in order to reach this right, including that if the 

woman wanted to She goes to the court to ask for divorce, and her husband lurks in the road 

where he captures her and forcibly returns her to her home To house. The father was not with 

the ancient Romans to accept the inclusion of his son to his family male or female, but was 

placed after birth at birth, if raised and taken in his hands became a child members of the 

family, otherwise it means rejection of it, the newborn is taken to the public areas where he 

picks Some die or starve. The father of the family had the right to enter into his family of 

foreigners who wanted him and went out of his sons who are crucified of his will, or sold 

them, the father had the right to sell his children 

The women were persecuted, and the Zardistian people despised women, believing that they 

were the cause of the evils of evils that required torture and discontent with the gods. 

The woman was in the old Persia under the authority of the husband, who has the right to 

dispose of his wife as his behavior in his money and his followers, and if he was angry to be 

sentenced to kill her or her eternal imprisonment in her home, also has the right to sell his 

wife, Or specify a number 

Women in ancient European societies:   Wives were sold in England between the fifth and 

eleventh centuries. In the eleventh century, the courts issued a law stipulating that the husband 

had the right to transfer or lend his wife to another man for a limited period. The noble 

nobleman had the right to enjoy a woman The King of England, Henry VIII of England, 

passed a decree forbidding women to read the New Testament book, that is, it is forbidden to 

read the Gospels and the Books of the Apostles of Christ 

Arab women in ignorance  :-  The Arab women in the Jahiliyyah suffered from abuse and 

inferiority, and were given no rights, neither in the dowry nor in the inheritance. They did not 

even have the right to choose their husbands, and some Arab tribes used to incite their 

daughters for fear of shame. Usually infanticide girls because they believe that they do not 

have the need to raise a non-useful. 

The reality of women in contemporary Western societiesThe greatest turning point in Western 

women's lives has taken place since Europe turned against the religion of the Church and its 

men and pursued the path of secularism based on the rejection of the authority of religion. The 

Europeans then turned to faith and obligations to atheism and materialism. 

Changing the way of life in the West, and changed many of his concepts of life and values 

and exchanged ethical standards, what yesterday was a disgrace that has become a personal 

freedom change, do not find people harm in their practice.  There is no doubt that the research 

dealt with the status of women in ancient civilizations (women in Greece - women in the 

Romans - women in Persia - women in ancient European societies - Arab women in 

ignorance) and how Islam honored women over the ages and then sent the prophet peace be 

upon him It was mentioned in the Holy Quran and showed how women honored Islam 

women). 

 -مقدمة : 

حدٌة فً الكون خلق هللا تعالى آدم وحدده كبدذرة أولدى فدً حٌداة اإلنسدانٌة ولحكمدة علٌدا مدن الخدالق من منطلق النؽمة الوا  

العظٌم لم ٌجعل هذا المخلوق ذاتٌا  فً كل أطواره وظروفه وأحواله  بل جعله فً حاجة إلً ؼٌره لتحقٌق المهمدة التدى مدن 

حواء لتكون أنسا  ومالذا  ٌأوى إلٌهدا بعدد الكدد والسدعى فدً  أجلها ُخلق وهى عمارة األرض لٌكون خلٌفة هللا فٌها فكان خلق

مناكب األرض ، ومن هنا البد أن تعرؾ ونعى تمامدا  إن المدرأة عنصدر فعدال فدً الحٌداة وذات قٌمدة للرجدل بدل إن قٌمتهدا 
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من التقوى والقٌم  وٌرتقً كل من الرجل والمرأة بمقدار ما ٌتمتع به مستمدة من قٌامها على مقصد وجود اإلنسان فً الحٌاة

 السامٌة والمثل العلٌا .

وطالما كانت قضاٌا المرأة على مر العصور والتارٌخ على  سبٌل الظن او حسبانا  مدن بعدض المتعصدبٌن دون تحدرى      

أو بحث أن خطل الرجل وفساد التدبٌر وضعؾ التفكٌر  من الخالل التى ُخلقت علٌها المرأة وأنها ؼٌر قادرة بطبٌعة خلقها 

بمشورتها ، فهى ال ٌعتد برأٌها وال ٌعتبرون بأفكارها بدل تدري طابفده مدنهم أو وتكوٌنها على المشاركة فً الرأى أو األخذ 

طوابؾ أنها ناشبا هذٌل الخلق ؼٌر متكامل فٌقولون عنه " تربٌة أمرأة وإذا سمعوا برأى فاسد أو فكدرة منحرفدة قدالوا رأى 

 أمراة " ، فأول ما أحببت أن أوضحه وازٌل الستار عنه هو:

 الطبٌعة الواحدة

فقد كثر التخٌل أن األنوثة ٌتبعها ضعؾ البدن والعقل وأن الذكورة هى موطن القوة والسداد ، لكن الحقٌقة التى ٌجب أال    

تخفً على أحد أن الطبٌعة البشرٌة  فً الرجل والمرأة تكاد تكون على حد سواء ، وأن هللا قد وهب النساء كما وهب 

اهب التى تكفى لتحمل المسبولٌات والتى تؤهل كال من العنصرٌن القٌام النساء ومنح كال من الرجل والمرأة المو

بالتصرفات اإلنسانٌة العامة والخاصة ولو تتبعنا حالتى الرجل والمرأة لوتجدناهما فً خضم هذه الحٌاة كمؤسسً شركة أو 

 مصنع وزعت أعماله المتعددة  فً نواحٌه المختلفة والتى ال قوام لها إال بعملهما معا .

 ثم ٌأتى الوضع التارٌخً للمرأة

فنجد أن وضع المرأة على وجه عام هو وضع الرجل والذي ٌدل على انهما من قدٌم الزمان قوتان تعمالن وتوجهان     

وتكتسبان الخٌر والصالح وقد ٌكتسبان الشر والفساد وأن أقالم التارٌخ ال تنسى المصلحٌن والمفسدٌن ومن هنا ٌتجلى 

عن األولٌن والذى حفظناها عن عهد الرسالة المحمدٌة أبرز األمثلة التى ٌتبٌن بها أن وضعهما على حد القرأن الكرٌم 

 سواء فً الرأى وُحسن التدبٌر وقوة فً الفراسة عند الرجل وعند المرأة وما ٌحفظ مكانتها وفضلها أزاء أخٌها الرجل .

 إصطفاء وإصطفاء

ا َوآَلَ إِْبَراِهٌَم ساء كما اصطفى من الرجال قال تعالى " أنبأنا القرآن أن هللا  أصطفى من الن    َ اْصَطَفى آََدَم َوُنوح 
( إِنَّ هللاَّ

َ اْصَطَفاِك  ، وقال تعالى "(33َوآَلَ ِعْمَراَن َعلَى اْلَعالَِمٌَن" سورة آل عمران  االٌة  )
ُم إِنَّ هللاَّ ٌَ ا َمْر ٌَ َوإِْذ َقالَِت اْلَمََلئَِكُة 

َرِك  إِنَّ اْلُمْسلِِمٌَن َواْلُمْسلَِماِت  ( ، وقال تعالى "42" سورة آل عمران االٌة )َواْصَطَفاِك َعلَى نَِساِء اْلَعالَِمٌنَ َوَطهَّ

ابِرَ  ابِِرٌَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِدقٌَِن َوالصَّ اِشِعٌَن َواْلَخاِشَعاِت اِت َواْلخَ َواْلُمْؤِمنٌَِن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِتٌَِن َواْلَقانَِتاِت َوالصَّ

اكِ  ائَِماِت َواْلَحافِِظٌَن فُُروَجُهْم َواْلَحافَِظاِت َوالذَّ ائِِمٌَن َوالصَّ َقاِت َوالصَّ قٌَِن َواْلُمَتَصدِّ ُ َواْلُمَتَصدِّ اِكَراِت أََعدَّ هللاَّ ا َوالذَّ َ َكثٌِر 
ِرٌَن هللاَّ

ا" سورة االحزا ا َعِظٌم  ، نجد أن القسم والنداء موجه للرجال والنساء على حد سواء ،  (35ب اآلٌة  )لَُهْم َمْغفَِرة  َوأَْجر 

وهذا هو قرار خالق الكون أنهما متساوٌان فً المسبولٌات على حد سوءا ، وتأتى المفاجأة أن هللا تقبل المرأة فً ٌختص 

ٌما كان من شأن أمراة عمران قال تعالى بشبون العبادة والقٌام بخدمة االماكن المقدسة كما ٌتقبل الرجل وقص علٌنا ذلك ف

َك أَْنَت السَّ  " لْ ِمنًِّ إِنَّ ا َفَتَقبَّ ر  ِمٌُع اْلَعلٌُِم " سورة آل عمران االٌة إِْذ َقالَِت اْمَرأَةُ ِعْمَراَن َربِّ إِنًِّ َنَذْرُت لََك َما فًِ َبْطنًِ ُمَحرَّ

مقدسه هو الرجل دون األنثى وفى ظل هذا العرؾ المنحرؾ ، وكان من المعروؾ أن الذى ٌقوم بخدمة األماكن ال (35)

تحسرت أمراة عمران على والدتها لألنثى وظنت أنها قد فاتها الوفاء بالنذر فأبطل هللا علٌها هذا الظن وقال بعض 

ألنثى ألنه أمر المفسرٌن ولٌس الذكر كاألنثى من كالم هللا ومعناه ان رجل ال ٌرقى إلى هذه المرتبة التى اصطفى هللا لها ا

مهم وٌرٌد هللا تخطأة أمراة عمران فً تحسرها على وضعها أنثى وأنبأنا القرآن أن زكرٌا وهو نبى مرسل قد كفل مرٌم 
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فلم ٌنكر علٌها خدمتها لألماكن المقدسة بل احتلت مرٌم مكانة فً قلبه ، وقد وهبها هللا عقل راشد وسداد فً اإلجابة وُحسن 

فً شأن الرزق الذى كان ال ٌعرؾ مصدره ان عطاء هللا ال ٌتقٌد بوقت وال ٌتوقؾ على سبب معٌن  العبادة وأوحى إلٌه 

 فقد عاد به للذرٌة وبذلك كان ٌحٌى علٌه السالم أثرا  لدعوة زكرٌا التى وجهته إلٌه مرٌم.

وهو أعلم بخلقها لما أسند لها وبهذا مثال واضحا  لُعلوا شأن المرأة عند ربها وأنه لو رأى فٌها أى نقص أو أى عله      

 مثل هذه المهام الصعبة واكتفى بإسنادها للرجل فقط .

وأحسست أنه من واجبى أن اوضح وضع المرأة فً الحضارات القدٌمة لنقؾ ؼٌر عابثٌن على الكمال الذى أعطاها    

عن التأثر بموجات التؽرٌب التى نجد إٌاها اإلسالم ونرد على من نسب لإلسالم ما لٌس فٌه من ُؼلوا وخلط األمور وبعٌد 

لها سوقا  رابجا  فً أوقات الشعور بالنقص واالنهزام النفسً فٌجب إبراز وضع المرأة فً الحضارات القدٌمة أوال . وٌأتً 

 هذ البحث  لٌبٌن قضاٌا المرأة بٌن التراث والواقع فً الحضارات   

 وضع المرأة فً الحضارات القدٌمة

 انالمرأة لدى الٌون .1

 المرأة لدى الرومان .2

 المرأة لدى الفرس .3

 المرأة فً الحضارة الفرعونٌة . .4

 المرأة العربٌة فً الجاهلٌة .5

 المراة فً المجتمعات األوروبٌة القدٌمة .6

 ثانٌا  : واقع المرأة لدى المجتمعات الغربٌة

 المعاصرة                  

 

 وضع المرأة فً الحضارات القدٌمة

 -الٌونانٌة : المرأة فً الحضارة 

مع أن الٌونانٌٌن كانوا أصحاب حضارة عرٌقة، إال أنهم كانوا ٌنظرون للمرأة على أنها من سقط المتاع، فقد كان أهدل أثٌندا 

ٌعرضونها فً األسواق للبٌع، وكان هذا من حق الزوج على زوجتده متدى شداء علدى مدا هدو المعدروؾ بدٌن مجدتمعهم، بدل 

، وكدان للدزوج الحدق المطلدق فدً  1أو ٌقرضدها، ألنهدا عندده أشدبه بفرسده أو سدالحه  كان من حق الزوج أن ٌؤجر زوجته

تطلٌق زوجته بٌنما لم ٌكن من حق  المرأة طلب الطالق إال فً حداالت أسدتثتابٌة، ونجددهم قدد وضدعوا العراقٌدل فدً سدبٌل 

ق ٌتدربص بهدا زوجهدا فدً الطرٌدق الوصول إلى هذا الحق ، ومن ذلك أن المرأة إذا أرادت أن تذهب للمحكمة لطلب الطال

 حٌث ٌأسرها وٌعٌدها قسرا  إلى البٌت . 

ولكن قدماء الٌونان ٌقدمون البنات قربانا  إلى آلهتهم، فٌدروى التدارٌخ أنده عنددما وقدع خدالؾ بدٌن الٌوندان وطدروادة، وأعدد 

هكذا نحو ثالثة أشهر، فطلبوا العون الٌونانٌون قواهم وسفنهم للسفر إلى طروادة، ولكن الجو لم ٌساعد حركة السفن وظلوا 

 . 2من ربٌس الكنٌسة الذي حكم بتقدٌم ابنة إمبراطور الٌونان آنذاك قربانا  إلى اآللهة 

                                                           
1

 ضهطهح انصمافح االجرًاػٛح انذُٚٛح نهشثاب ) انكراب انصاَٙ( 70،75،  ص  2ػثذ انثالٙ ، زٚذاٌ ، انًرأج تٍٛ انذٍٚ ٔانًجرًغ ، ط 

 و . 1981انماْرج 
2

 ، ص  يكرثح حًٛذٔ ، ا ال ضكُذرّٚ . 9انحطُٛٙ ، يثشر انطراز٘ ، انًرأج ٔحمٕلٓا فٙ اإلضالو، ص  
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وكانت المرأة لدٌهم تسكن فً المنازل الكبٌرة المنفصلة عدن الطرٌدق، قلٌلدة النوافدذ محروسدة األبدواب، واشدتهرت الؽدوانً 

، حٌدث كدان حدال الزوجدات كمدا  3مال الزوجات،فً حٌن أنه لدم تشدتهر وقتهدا امدرأة نابهدةفً الحواضر الٌونانٌة نظرا  إله

جوستٌن: إننا نتخذ الزوجات لٌلددن لندا األبنداء الشدرعٌٌن فقدط   ً ، أمداا المدرأة اإلسدبرطٌة،  4ٌقول خطٌب الٌونان المشهور  

، ولكنهم تمادوا فً تلك الحدود حتى أنهدم أبداحوا لهدا فقد أعطاها الٌونانٌون شٌبا  من الحقوق المدنٌة كاإلرث وأهلٌة التعامل

 . 6, ثم نجدهم وقد فرضوا علٌها تعلم الرٌاضة البدنٌة والتمرٌنات العسكرٌة التً كانت تفوق قدرتها  5تعدد األزواج

نشدأ، ومصددر أما الفالسفة فقد كان لهم آراء متباٌندة فدً الؽرابدة عدن المدرأة، فٌقدول سدقراط ) إن وجدود المدرأة هدو أكبدر م

لألزمة واالنهٌار فً العالم، وإن المرأة تشبه شجرة مسمومة ظاهرها جمٌل ، ولكن عندما تأكل منها العصافٌر تموت حداال  

أما أرسطو، فقد كان ٌعٌب على أهل إسبرطة تساهلهم مع نساء عشٌرتهم ، ومنحهن تلدك الحقدوق والحرٌدات بمدا ٌفدوق  7( 

برطة واضدمحاللها إلدى هدذه الحرٌدة ، وفدً كتابده )السٌاسدة( ذكدر أن الطبٌعدة لدم تدزود أقدارهاان ، وكان ٌعزي سقوط إسد

 . 8النساء بأي استعداد عقلً ٌعتد به، ولذلك ٌجب أن تقتصر تربٌتهن على شبون تدبٌر المنزل والحضانة واألمومة 

بٌن الرجل والمرأة فً حق التعلدٌم والثقافدة ومن هناااا حٌنما قرر أفالطون فً مدٌنته الخٌالٌة ) الجمهورٌة ( مبدأ المساواة 

واالضطالع بمختلؾ الوظابؾ، كانت آراؤه موضع تهكم وسخرٌة من مفكري أثٌنا وفالسفتها وشدعرابها، حتدى أن أرسدطو 

 . 9عمٌد شعراء الكومٌدٌا فً ذلك العصر وظّؾ تمثٌلٌتٌن على السخرٌة بهذه اآلراء وهما ) برلمان النساء و بلوتس (

 -فً الحضارة الرومانٌة :  المرأة

كان األب لدى الرومان القدماء ؼٌر ملزم بقبول ضم ولده منه إلى أسدرته ذكدرا كدان أو أنثدى، بدل كدان ٌوضدع الطفدل بعدد  

والدته عند قدمٌه، فإذا رفعه وأخذه بٌن ٌدٌده أصدبح الطفدل مدن أفدراد األسدرة، وإال فإنده ٌعندً رفضده لدذلك، فٌؤخدذ الولٌدد 

وكدان لدرب األسدرة أن ٌددخل فدً أسدرته مدن األجاندب مدن ٌرٌدده 10ة حٌث ٌلتقطه البعض أو ٌمدوت جوعدا . للساحات العام

 . 11وٌخرج من أبنابه الذٌن هم من صلبه من ٌشاء ، أو ٌبٌعهم ، فقد كان من حق األب أن ٌبٌع أوالده 

بحثه أن قرر أنها كدابن ال نفدس لده  وٌروي التارٌخ أنه عقد مؤتمر كبٌر فً روما حٌث بحث شؤون المرأة ، وكانت نتٌجة 

، وأنها من أجل ذلك لن ترث الحٌاة األخروٌة ، وأنهدا رجدس ٌجدب أال تأكدل اللحدم، وال تضدحك بدل وال تدتكلم، وعلٌهدا أن 

تقضً جمٌع أوقاتها فً العبادة والخدمة والصالة، وحتى ال تتكلم وضعوا على فمها قفال  حدٌدٌا ، فكانت تسٌر فً الطرقات 

 . 12ح وتؽدو فً دارها، وفً فمها ذلك القفل الذي ٌسمونه موزلٌر وترو

ولم ٌكن للبنت فً ذاك الوقت حق التملك ، وإذا اكتسبت ماال أضٌؾ إلى أموال رب األسرة، وال ٌدؤثر ذلدك فدً بلوؼهدا أو 

أبٌهدا، ولكدن لده زواجها، وفً العصور المتأخرة فً عصر قسطنطٌن تقرر أن مدا ترثده البندت عدن أمهدا ٌتمٌدز عدن أمدوال 

 . 13الحق فً استؽالل هذه األموال حتى زواجها وعندبذ ٌحتفظ بثلث أموالها وٌعطٌها الباقً 

                                                           
3

 ( 1981 –انكراب انراضغ  –، يجًغ انثحٕز اإلضاليٛح ) انطُح انصاَٛح ػشرِ  49ًرأج تٍٛ انرثرض ٔانرحجة، صانطثاػٙ ، يحًذ أحًذ ، ان 
4

 انكٕٚد. –، دار انطٛاضح  28اإلضالو ٔذحرٚر انًرأج، ص –ا نخرضا ، غادج 
5

 . 1930، يطثؼح انًُار تًصر ،  35رضا ، يحًذ رشٛذ ، َذاء نهجُص انهطٛف ، ص 
6

 . 14نًرأج تٍٛ انرثرض ٔانرحجة ،صانطثاػٙ ،  ا  
7

 . 50انطثاػٙ ، انًرأج تٍٛ انرثرض ٔانرحجة ، ص 
8

 و . 1965، دار انًؼارف تًصر  235،) ضهطهح ألرأ  54، ص  2ٔافٙ ، ػهٙ ػثذ انٕاحذ ، انًطأاج فٙ اإلضالو ، ط  
9

 . 15انطثاػٙ ، يصطفٗ ، انًرأج تٍٛ انفمّ ٔانمإٌَ ، ص  
10

 . 16انطثاػٙ ، يصطفٗ ، انًرأج تٍٛ انفمّ ٔانمإٌَ ، ص 
11

 . 1983انماْرج  –، يكرثح اإلًٚاٌ 16،ص 3انحصٍٛ ، أحًذ ػثذ انؼسٚس ، انًرأج ٔيكاَرٓا فٙ اإلضالو ،ط  
12

 . 10انحطُٛٙ ، انًرأج ٔحمٕلٓا فٙ اإلضالو،ص 
13

 . 16،  15انطثاػٙ ، انًرأج تٍٛ انفمّ ٔانمإٌَ ، ص  
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وأعطى القانون الرومانً لألب الحق فً تزوٌج أبنته بأن ٌبٌعها بثمن ٌتراضً به مع الزوج، فتنتقل مدن سدلطان األب إلدى 

له أن ٌقتلها إذا شاء ، ولٌس لها حق معه فدً أن تتملدك شدٌبا ، حٌدث   سلطان الزوج الذي كانت له السٌادة المطلقة، حتى أن

 . 14كانت تعتبر األنوثة سببا  أساسٌا  النعدام األهلٌة كحداثة السن أو الجنون 

 -المرأة لدى الفرس :  .3

كانت المرأة لدٌهم تعانً االضطهاد، فكان األفراد المتبعون للدٌانة الزاردشدتٌة ٌحقدرون شدأن المدرأة، وٌعتقددون أنهدا سدبب 

 . 15هٌجان الشرور التً توجب العذاب والسخط لدى اآللهة 

ومتاعده، وكانت المرأة فً مذهب فارس القدٌم تحت سلطة الزوج، الذي له حدق التصدرؾ فدً زوجتده كتصدرفه فدً مالده  

وكان له إذا ؼضب أن ٌحكم بقتلها أو بسجنها األبدي فً بٌتها، كذلك له الحق فً بٌع امرأته، وله أن ٌتزوج بمن ٌشداء مدن 

 .16الزوجات دون شرط أو تحدٌد عدد 

وكانت المرأة الفارسٌة فً حٌضها أو نفاسها تبعد عن المنازل، لتقٌم فً خٌمة صدؽٌرة ٌسدمونها داخمدً، حٌدث ال ٌخالطهدا 

أحد من الناس، وكان الخدم الدذٌن ٌقددمون لهدا الطعدام والشدراب ٌلفدون أندوفهم وآذانهدم وأٌددٌهم بلفدابؾ مدن القمدا  الؽلدٌظ 

 . 17لقد كانوا ٌجتنبون حتى الهواء الذي ٌمر علٌها خوفا  من النجاسة ٌمسها أو مس خٌمتها، ف

وشددر مددن ذلددك كلدده أن األنظمددة الفارسددٌة أباحددت الددزواج بالمحرمددات مددن النسددب كاألمهددات واألخددوات والبنددات والعمددات 

 ابنتده ثدم -الذي حكم فً أواسط القدرن الخدامس المدٌالدي-فقد تزوج ٌزدجرد الثانً  18والخاالت وبنات األخ وبنات األخت 

 . 19أختااه  -الذي هلك فً القرن السادس -قتلها ، وتزوج بهرام جوبٌن

ومما ٌؤٌااد إهمال المرأة فً العالم الفارسً القدٌم ما ذكره كزٌنوؾ عندما بحث عن التربٌة والتعلٌم فً فارس، فقدد أؼفدل  

قرارهن فً دورهن محتجبات عن العالم ذكرهاااا، ولم ٌورد شٌبا  عن تربٌة البنات وتعلٌمهن نظرا  إلهمالهن فً المجتمع و

  20الخارجً 

 المرأة فى الحضارة الفرعونٌة : -4

باعتبارهددددا الشددددرٌك الوحٌددددد للرجددددل فددددً  المجتمددددع المصددددري القدددددٌم المصددددرٌة مكانددددة رفٌعددددة فددددً للمددددرأة كددددان 

طبق ا لنظرٌة الخلق ونشأة الكون الموجودة فً المبادئ الدٌنٌة الفرعونٌة، من حٌث المساواة القانونٌة  والدنٌوٌة الدٌنٌة حٌاته

وكانت تبدو هذه المكانة عصدرٌة . بالرباط المقدس من خالل عقود الزواج األبدٌة الكاملة وارتباط الرجل بالمرأة ألول مرة

بشكل مفاجا وذلك عند مقارنتها بالمكانة التً شدؽلتها المدرأة فدً معظدم المجتمعدات المعاصدرة آندذاك وحتدى فدً العصدور 

ا ٌحظى  ٌ مدن الجلدً عددم بامتٌازات مختلفة فدً المجتمدع، فإنده  مصر فً والنساء الرجال السابقة. وعلى الرؼم من أنه تقلٌد

كان المصرٌٌن فً هدذا الوقدت ال ٌعترفدون بدالمرأة . وجود عوابق ال ٌمكن حلها فً طرٌق من أراد الخروج عن هذا النمط

ككابن مساوي للرجل بل كتكمله له. ولكن بالرؼم من هذا كله، فقد استفادت المصرٌات من الموقدؾ الدذي وِضدعوا فٌده فدً 

دا فدً الددٌن ولقد عبرت الدٌان .بعض المجتمعات ة المصرٌة القدٌمدة واألخدالق عدن هدذا الدرأي. وٌتضدح هدذا االحتدرام تمام 

ٌُعدد ذلدك، بطبٌعدة  والالهوت كما فً األخالق. ولكن كان من الصعب تحدٌد درجة مطابقتها فً حٌاة المصدرٌٌن الٌومٌدة. و
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  . 1979، يركس دراضاخ انًرأج ٔانرًُٛح ، انكراب األٔل ،  43ثذ انثاضظ يحًذ ، يكاَح انًرأج فٙ انرشرٚغ اإلضاليٙ ، صحطٍ ، ػ 
15

 . 1983، دار انسْراء تٛرٔخ  25، ص 3فضم هللا ، يرٚى َٕر انذٍٚ ، انًرأج فٙ ظم اإلضالو ، ط 
16

 . 1975ارف تًصر ، دار انًؼ 12خٛرخ ، أحًذ ، يركس انًرأج فٙ اإلضالو ، ص  
17

 . 1986، يكرثح انٓالل تٛرٔخ  43، ص 4انجًر٘ ، ػثذ األيٛر يُصٕر ، انًرأج فٙ ظم اإلضالو ، ط  
18

،  13األفغاَٙ ، ضؼٛذ ، اإلضالو ٔانًرأج ذمالً ػٍ انًطرشرق انرٔضٙ أحًذ أجاتٛف تكراتّ حمٕق انًرأج فٙ اإلضالو ، ذرجًح ضهٛى لثؼٍٛ ، ص  

 . يطثؼح انررلٙ تذيشك
19

 . 1983، انًكرة اإلضاليٙ تٛرٔخ ، ديشك   25، ص 3ػرفّ ، يحًذ ػثذ هللا ، حمٕق انًرأج فٙ اإلضالو ، ط 
20

 ، يؤضطح انرضانح تٛرٔخ . 132-1، ص 2كحانح ، ػًر رضا ، انًرأج فٙ انمذٚى ٔانحذٚس ، ط 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ا عن المجتمع الٌونانً وأثٌنا القدٌمة، حٌث ُتعتبدر فٌده المد ا جد  ا مددى الحٌداة رأةالحال، بعٌد  ومدن جاندب  .قاصدرة قانونٌ د

، أحدد نًدٌموسدتٌوذكر آخر، ال ٌتردد األدب المصري فً تقدٌم المرأة كطابشة وؼرٌبة األطدوار وال ٌمكدن االعتمداد علٌهدا

،  إن لنا محظٌات ٌجلبن لنا السرور» :بل المٌالد عن المرأة الٌونانٌة اإلؼرٌق، فً القرن الرابع ق  كبار الخطباء والسٌاسٌٌن

ا فإن لنا زوجات ٌنجبن لنا األبناء وبنات هوى ٌقدمن لنا متعة الجسد  « ، وٌعتنٌن بشبون بٌوتنا ، وأخٌر 

التارٌخ الفرعونً هذه المكانة حتى وصلت لدرجة التقدٌس، فظهرت المعبودات من النساء جاوزت المرأة المصرٌة فً   

ا للوفاء واإلخالص. وجعل  إلى جانب اآللهة الذكور، بل إن آلهة الحكمة كانت فً صورة امرأة، واآللهة إٌزٌس كانت رمز 

ت. كما حصلت المرأة المصرٌة علً المصرٌون القدماء للعدل إلهة وهً ماعت، وللحب اإللهة حتحور، وللقوة سخم

وظٌفة دٌنٌة فً المعابد مثل كبٌرة الكاهنات وحتً الملكة حتشبسوت حصلت علً لقب ٌد اإلله. واستطاعت المرأة الدخول 

فً العدٌد من مٌادٌن العمل المختلفة، وشاركت فً الحٌاة العامة، وكانت تحضر مجالس الحكم، وكان لها حقوق رضاعة 

العمل، ووصل التقدٌر العملً لها لدرجة رفعها إلى عر  البالد، فقد تولٌن الُملك فى عهود قدٌمة، مثل حتب، الطفل أثناء 

أم الملك خوفو؛ وخنت، ابنة الفرعون منقرع؛ إباح حتب، ملكة طٌبة؛ وحتشبسوت؛ وتً زوجة إخناتون؛ وكلٌوباترا. كما 

من األسرة السادسة، وتكرر المنصب خالل عهد األسرة السادسة  عملت المرأة بالقضاء مثل نبت، حماة الملك تٌتً األول

ا العمل بمجال الطب مثل بسشٌت، والتً حملت لقب كبٌرة الطبٌبات خالل عهد األسرة الرابعة،  والعشرٌن، وأٌض 

 ووصلت الكاتبات منهن لمناصب مدٌرة، ربٌسة قسم المخازن مراقب المخازن الملكٌة، سٌدة األعمال، كاهنة.

هً عبارة معبرة « كانت المرأة المصرٌة تحٌى حٌاة سعٌدة فً بلد ٌبدو أن المساواة بٌن الجنسٌن فٌه أمر طبٌعً»   

لعالمة المصرٌات الفرنسٌة لكرٌستٌان دٌرو  نوبلكور، ُتؤكد أن اإلنسان المصري ٌعتبر أن المساواة أمر فُطر علٌه، 

قوانٌن المنظمة لدور المرأة وأول تلك التشرٌعات وأهمها تشرٌعات وكذلك وضعت الحضارة الفرعونٌة أول التشرٌعات وال

الزواج أو الرباط المقدس من حٌث الحقوق والواجبات والقابمة على االحترام المتبادل بٌن الزوج والزوجة باعتبارها هً 

المٌراث، كذلك كان لها ربة بٌت والمتحكمة األولى فٌه، باإلضافة لحقها الكامل والمتساوي مع الرجل فٌما ٌختص بحق 

ثلث مال زوجها فً حالة قٌامه بتطلٌقها بدون سبب. كما كان المصري القدٌم دابم الحرص على أن تدفن زوجته معه فً 

ا.  مقبرة باعتبارها شرٌكته فً الحٌاة الدنٌا وبعد البعث أٌض 

ا عظٌمة فً مصر القدٌمة مثل طاهرة الٌدٌن؛ العظٌمة فً  القصر؛ سٌدة الحب، سٌدة الجمال؛ عظٌمة وحملت المرأة ألقاب 

 البهجة. فٌما استأثرت ملكات األسرة الثامنة عشر بالنصٌب األكبر من هذه األلقاب.

 نساء لهم مكانة فى العصر الفرعونى

 امرأة فرعون ) آسٌا ( :

امرأة فرعون الذي كانت آسٌا بنت مزاحم تعٌ  فً أعظم قصور زمانها، ٌخدمها المبات من الجواري والعبٌد. هً    

ا على شعبه، وأمر عبٌده بأن ٌعبدوه وٌقدسوه هو وحده وال أحد سواه، وأن ٌنادوه بفرعون  طؽى وتجبر، ونصب نفسه إله 

اإلله. وهً تلقت النبً موسى من الٌم، وأقنعت فرعون باالحتفاظ به، وتربٌته كابن لهما، وأسندت رضاعته ألمه. فً 

 لكن إصرار آسٌة جعله ٌوافقها الرأي وعا  موسى معهما وأحبته حب األم لولدها. البداٌة لم ٌقتنع بكالمها، و

 امرأة العزٌز : ) زلٌخه(

هً زوجة عزٌز مصر بوتٌفار عند قدوم النبً ٌوسؾ إلى مصر على عهد الملك أمنحوتب الثالث، الذي ُعد من أعظم 
ا وأنفة، حتى حٌال  الملوك الذٌن حكموا مصر القدٌمة عبر التارٌخ. وقد اشتهرت بجمالها وكبرٌابها الذي أضحى تكبر 

وأُعجبت به امرأة العزٌز التً أحبته وأرادت إظهار حبها له،  [ وفً تلك األونة، كان النبً ٌوسؾ فً القصر28زوجها.]
 إال أنه تذكر ربه الذي أنقذه من الجب سابق ا. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 السٌدة هاجر 

ا بلفظ أُم   شخصٌة توراتٌة ورد ذكرها فً سفر التكوٌن وجاء ذكرها باسمها فً األحادٌث النبوٌة وذكرها النبً محمد أٌض 

مٌة فً القرآن الكرٌم. حسب سفر التكوٌن، هاجر أمة أو جارٌة مصرٌة لسارة وٌوجد فً إسماعٌل، وأُِشٌر إلٌها دون تس

التراث اإلسالمً ما ٌؤٌد ذلك ]  وهً امرأة مكرمة فً اإلسالم فهً والدة نبً وفق معتقدات المسلمٌن وهو إسماعٌل  وإن 

 كان المسٌحٌون والٌهود ال ٌؤمنون بنبوته  .

 لٌة المرأة العربٌة فً الجاه -5

عانددت المددرأة العربٌددة فددً الجاهلٌددة مددن سددوء المعاملددة، والنظددرة الدونٌددة، ولددم تمددنح لهددا أٌددة حقددوق، ال فددً المهددر وال فددً 

المٌراث،ولم ٌكن لها حتى حق اختٌار زوجها ، وقد كانت بعض القبابل العربٌة تبد بناتها خشٌة العار، ٌقول الددكتور حسدن 

 . 21قادهم أنه لٌس بهم من حاجة لتربٌة نفر ؼٌر مفٌد ( إبراهٌم : ) كانت عادة وأد البنات العت

كما كان بعض العرب ٌتاجر بعفاؾ جوارٌه ، وٌجعل منهن سببا  للكسب وجمع المال عن طرٌق البؽاء ، ٌقدول هللا تعدالى : 

 .  33) وال تكرهوا فتٌاتكم على البؽاء إن أردن تحصنا  لتبتؽوا عرض الحٌاة الدنٌا ( النور:

ً  رضٌت أم لم  ترض، وكان ٌأخذ مهرها وال ٌعطٌها منه شٌبا  إال ما ندر .وكان ولً   المرأة ٌزوجها ممن ٌشاء، سواء 

وكان بعض األزواج ٌضٌق على زوجته وٌضارها لتفتدي منه إن كان لها مال، ولهذا قال هللا تعالى: ) ٌدا أٌهدا الدذٌن آمندوا 

 . 19تذهبوا ببعض ما آتٌتموهن إال أن ٌأتٌن بفاحشة مبٌنة ( النساء:ال ٌحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، وال تعضلوهن ل

وكانت المرأة إذا توفً زوجها ٌلقً أحد أبنابه من ؼٌرها ثوبده علٌهدا، فتصدبح لده وٌرثهدا كمدا ٌدرث المتداع، ولهدذا قدال هللا 

 . 22ساء سبٌال ( النساء:تعالى: ) وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلؾ إنه كان فاحشة ومقتا  و

وكدان الطدالق فدً الجاهلٌددة مبداح للرجدل كٌدؾ ٌشدداء، دون قٌدد أو عددد ٌطلدق وٌراجددع ثدم ٌطلدق وٌراجدع ، دون نظددام وال 

 مراعاة لحقوق المرأة، كانت تترك أحٌانا  كالمعلقة ال هً مطلقه والهً متزوجة .

 المرأة عند العرب فً الجاهلٌة

 لم ٌكن للمرأة حق اإلرث، وكانوا ٌقولون فً ذلك: ال ٌرثنا إال من ٌحمل السٌؾ، وٌحمً البٌضة.  (1

لم ٌكن للمرأة على زوجها أي حق، ولٌس للطالق عدد محدود، ولٌس لتعدد الزوجات عدد معٌن، وكانوا إذا مات   (2

ا كبقٌة أموال أبٌه!.الرجل، وله زوجة وأوالد من ؼٌرها، كان الولد األكبر أحق بزوجة أبٌه من   ؼٌره، فهو ٌعتبرها إرث 

كان الرجل إذا مات أبوه، أو حموه، فهو أحق بامرأته إن شاء أمسكها، أو ٌحبسدها »وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال: 

 ]الصداق: المهر[.« حتى تفتدي بصداقها، أو تموت فٌذهب بمالها

وقد كانت العددة فدً الجاهلٌدة حدوال  كدامال ، وكاندت المدرأة تحدد علدى زوجهدا شدّر حدداد وأقبحده، فتلدبس شدر مالبسدها،   (3

ا، وال تبددو للنداس فدً  ا، وال تزٌدل شدعر  وتسكن شر الؽرؾ، وتترك الزٌنة والتطٌب والطهارة، فال تمس ماء، وال تقلم ظفر 

 وانتن رابحة. مجتمعهم، فإذا انتهى العام خرجت بأقبح منظر،

ة ٌُكرهون إمداءهم علدى الزندا، وٌأخدذون أجدورهم: حتدى ندزل قدول هللا تعدالى:   (4 واتُِكْم َعلَوى }كان العرب فً الجاهٌل ٌَ َواَل تُْكِرُهووا فََت

ٌَا ْن ٌَاِة الدُّ ن ا لَِتْبَتُغوا َعَرَض الَْح  .[33]النور:  {الْبَِغاِء إِْن أََرْدَن َتَحصُّ

هلٌة أنواع من الزواج الفاسد الذي كان ٌوجد عندد كثٌدر مدن الشدعوب، وال ٌدزال بعضده إلدى وكان عند العرب فً الجا  (5

 الٌوم فً البالد الهمجٌة:

                                                           
21

 .1945ْرج ، ، انًكرثح انرجارٚح ، انما1/37حطٍ ، حطٍ إتراْٛى ، ذارٚخ انطالو انطٛاضٙ  
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 من الرجال فً الدخول على امرأة واحدة، وإعطابها حق الولد تلحقه بمن شاءت منهم. فمنها اشتراك الرهط -أ

ددا مددن الرؤسدداء المتصددفٌن وهددو أن ٌأخددذ الرجددل لزوجدده أن ت ومنهووا نكوواس االستبضووا : -ب مكددن مددن نفسددها رجددال  معٌن 

 بالشجاعة، لٌكون لها ولد مثله!

 وهو المؤقت، وقد استقر أمر الشرٌعة على تحرٌمه، وٌبٌحه ِفَرق الشٌعة اإلمامٌة. ومنها نكاس المتعة: -ج

ٌُزوْج الرجل امرأة: بنته، أو أخته، أو َمن هدً تحدت والٌ ومنها نكاس الشغار: -د ٌُزوجده أخدرى بؽٌدر وهو أن  تده علدى أن 

 مهر، صداُق كل واحدة ُبضُع األخرى.

ا للرجل ٌتصرؾ فٌها كما ٌتصرؾ فً أمواله وبهابمه.  وهذان النوعان مبنٌان على قاعدة اعتبار المرأة ملك 

ذي علٌه وال ٌزاالن موجودٌن عند بعض الشعوب الهمجٌة كالؽجر!! وأما المرتقون من العرب كقرٌ ، فكان نكاحهم هو ال

المسلمون الٌوم من الخطبة، والمهر، والعقدد، وهدو الدذي أقدره اإلسدالم، مدع إبطدال بعدض العدادات الظالمدة للنسداء فٌده مدن 

ا، أو َعضلهن   أو أكل مهورهن، إلى ؼٌر ذلك. –أي منعهن من الزواج  –استبداد فً تزوٌجهن كره 

ا، فلما جاء اإلسالم، وذكرهن هللا كنا ف»ٌقول أمٌر المؤمنٌن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه:  ً الجاهلٌة ال نُعد النساء شٌب 

 "رواه البخاري".«. رأٌنا لهن بذلك علٌنا حق ا

 انظر كتاب المرأة بٌن تكرٌم اإلسالم وإهانة الجاهلٌة. 

 المرأة فً المجتمعات األوروبٌة قدٌما  

كانت الزوجات تباع فً انجلترا ما بٌن القرن الخامس والحادي عشر، وفً القرن الحدادي عشدر أصددرت المحداكم قانوندا   

ٌنص على أن للزوج الحق فً نقل أو إعارة زوجته إلى رجل آخر لمدة محدودة ، وأشر من ذلك ما كدان للشدرٌؾ النبٌدل_ 

لفالح إلى مدة أربع وعشرٌن سداعة مدن بعدد عقدد زواجهدا علٌده ) أي علدى الحق فً االستمتاع بامرأة ا –روحانٌا  أو زمنٌا  

 . 22الفالح ( 

وفً عهد الملك هنري الثامن ملك انجلترا أصدر البرلمدان قدرارا  ٌحظدر علدى المدرأة أن تقدرأ كتداب العهدد الجدٌدد، أي انده 

 . 23ٌحرم علٌها قراءة األناجٌل وكتب رسل المسٌح 

 . 24فً األسواق بشلنٌن، ألن الكنٌسة فً انجلترا التً كانت تنفق علٌها ثقلت بمعٌشتها م بٌعت امرأة 1079وفً عام 

م , كانددت النسدداء ؼٌددر معدددودات مددن المددواطنٌن، فلددم ٌكددن لهددن حقددوق 1850وفددً القددانون االنجلٌددزي العددام حددوالً سددنة  

 . 25فً تملك حتى مالبسهن شخصٌه، فال حق لهن فً تلك األموال التً ٌكتسبنها بعرق الجبٌن، بل ال حق لهن 

م كان ٌبٌح للرجل أن ٌبٌع زوجته وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات 1805ومن الطرٌؾ أن القانون االنجلٌزي حتى عام  

26 . 

وخالل الستٌنٌات مدن القدرن العشدرٌن ، حددث أن بداع اٌطدالً زوجتده آلخدر علدى أقسداط، فلمدا أمتندع المشدتري عدن سدداد 

 . 27ه الزوج البابااع األقساط األخٌرة، قتل

                                                           
22

 .ع 1930، يطثؼح انًُار تًصر  36رضا ، يحًذ رشٛذ ، َذاء نهجُص انهطٛف ، ص 
23

 . 1979ديشك  –، دار انفكر  19، ص 3ػرــر ، َٕر انذٍٚ ، يارا ػٍ انًرأج ،ط 
24

 . 1973انماْرج  –، دار انطالو  106انؼماد ، ػثاش يحًٕد ، انًرأج فٙ انمرآٌ ، ص  
25

 .1986، يكرثح انٓالل تٛرٔخ  45، ص 4انجًر٘ ، ػثذ األيٛر يُصٕر ، انًرأج فٙ ظم اإلضالو ، ط 
26

 . 21انطثاػٙ ، انًرأج تٍٛ انفمّ ٔانمإٌَ ، ص 
27

 و1962ػٍ يجهح حضارج اإلضالو انطُح أنصاَّٛ  22انطثاػٙ ، انًرأج تٍٛ انفمّ ٔانمإٌَ ،ص 



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                مجلة العمارة والفنون                                         

   81 

وهدً الددكتورة  الٌزابٌدث  -وكان تعلٌم المرأة سبة تشمبز منها النساء قبل الرجال فً ذاك الوقت، وأول طبٌبدة فدً الؽدرب 

م كاندت النسدوة المقٌمدات معهدا ٌقاطعنهدا وٌدأبٌن أن 1849والتً تخرجت فدً ) كلٌدة جٌنٌفٌدا األمرٌكٌدة ( سدنة  -بال كوٌل 

جتهددد بعضددهم فددً إقامددة معهددد ٌعلددم النسدداء الطددب بمدٌنددة فٌالدلفٌددا األمرٌكٌددة، أعلنددت الجماعددة الطبٌددة وعندددما أ 28ٌكلمنهددا

 . 29بالمدٌنة أنها تصادر كل طبٌب ٌقبل التدرٌس بذلك المعهد بل تصادر كل من ٌستشٌر كل أولبك األطباء

م ، ودار البحدث فدً  571ٌن من أبرٌل سدنة م فقد وافق مولده العشر586أما فً فرنسا ، فقد عقد الفرنسٌون مؤتمرا  سنة 

هذا المؤتمر عن المرأة، وهل تستحق أن تعد أنسانا  أم ؼٌر إنسان؟. وكاندت نتٌجدة هدذا المدؤتمر أن اعترفدوا بدالمرأة إنسدانا 

 . 30ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل فحسب 

التدً كاندت مشدكوكا  فٌهدا مدن قبدل ، وحتدى عنددما وهكذا أثبت الفرنسٌون فً هذا التارٌخ فقط إنسانٌة المرأة، تلك اإلنسانٌة 

 أثبتوها، لم ٌثبتوها كاملة، وإنما جعلوا المرأة تابعا  وخادما  للرجل .

ولمااا قامت الثورة الفرنسٌة فدً نهاٌدة القدرن الثدامن عشدر وأعلندت تحرٌدر اإلنسدان مدن العبودٌدة، لدم تشدمل المدرأة، حٌدث 

ٌّهاحرمتها من التصرؾ فً أموالها وممتلكات  . 31ها ورأت أنها لٌست أهال  للتعاقد دون رضا ول

علدى أن المدرأة المتزوجدة ، حتدى  –قانون ندابلٌون –فنصااات المادة السابعة عشر بعد المابتٌن من القانون المدنً الفرنسً

ملكٌتهدا، وال ولو كان زواجهدا قابمدا  علدى أسداس الفصدل بدٌن ملكٌتهدا وملكٌدة زوجهدا، ال ٌجدوز لهدا أن تهدب، وال أن تنقدل 

 . 32ترهن أو تملك سواء بعوض أو بؽٌر عوض دون اشتراك زوجها فً العقد أو موافقته علٌه موافقة كتابٌة 

 واقع المرأة لدى المجتمعات الغربٌة المعاصرة

 لقددد حصددل المنعطددؾ األكبددر فددً أسددلوب حٌدداة المددرأة الؽربٌددة منددذ انقلبددت أوروبددا علددى الدددٌن المتمثددل بالكنٌسددة ورجالهددا،

وانتهجت سبٌل العلمانٌدة التدً تقدوم علدى نبدذ سدلطان الددٌن ، فتحدول األوروبٌدون ومدن حدذا حدذوهم بعدد ذلدك مدن اإلٌمدان 

 والتزاماته إلى اإللحاد والمادٌة .

فتؽٌر نمط الحٌاة العامة لدى الؽرب، و تؽٌرت كثٌر من مفاهٌمه عن الحٌاة والقٌم وتبدلت فٌه المعاٌٌر األخالقٌة ، فما كدان 

 باألمس عارا  أصبح فً ظل هذا التؽٌر حرٌة شخصٌة، ال ٌجد الناس ضٌرا  فً ممارستها .

والمددرأة كانددت هددً الصددورة األكثددر وضددوحا  فددً انقددالب الؽددرب علددى مبادبدده وقٌمدده ، فتحولددت المددرأة مددن ربدداة األسددرة 

بددذلك مقومددات أنوثتهددا المتمثلددة  الحارسدداة ألخددالق الجٌددال إلددى مظهددار مددن مظدداهر التسدداهل األخالقددً و القٌمددً ، وفقدددت

باألمومدة والزوجٌدة، وبندداء األسدرة، استعاضددت كثٌدر مددن األوروبٌدات عدن الددزواج المشدروع بالعالقددات الجنسدٌة العددابرة، 

 واستبدلت األسرة المستقرة بأماكن العبث والتسلٌة، وألقت عنها الضوابط والقٌود التً قد تحرمها من شًء من انطالقها .

 -هذا االنقَلب الهائل فً حٌاة المرأة الغربٌة ما ٌلً : أهم مظاهر 

 .تحمل هً وحدها نتابج هذه العالقةأصبحت المرأة آلة جنسٌة، تستؽل من قبل رجال العالقات العابرة ، ثم ٌلقً بها ل (1

جدرد بلوؼهدا، فقدت المرأة أألوربٌه ثقتها فً قدرتها على بناء األسرة وتربٌدة األبنداء، وذلدك ألنهدا ؼدادرت أسدرتها بم (2

 لتتنقل فً بٌوت العازبٌن، بعٌدا  عن أجواء التربٌة والرعاٌة األسرٌة.

                                                           
28

 و 1961، دار انؼهى نهًالٍٚٛ تٛرٔخ  233خ ، ص انكسترٖ ، ضهًٗ انحفار ، َطاء يرفٕلا 
29

 انماْرج –، دار انطالو  108انؼماد ، ػثاش يحًٕد ، انًرأج فٙ انمرآٌ ، ص  

1982 . 
30

 ، انذار اإلضاليٛح تٛرٔخ 19انطثاطثائٙ ، يحًذ حطٍٛ ، انًرأج فٙ اإلضالو ، ص  
31

 و 1962اإلضالو انطُح انصاَٛح  ػٍ يجهح حضارج 21انطثاػٙ ، انًرأج تٍٛ انفمّ ٔانمإٌَ ،ص 
32

  55ٔافٙ ، ػهٙ ػثذ انٕاحذ ، انًطأاج فٙ انطالو ، ص  
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فقدت المرأة مصادر اإلعالة كالمهر والنفقة، وأصبحت وسٌلتها الوحٌدة للعٌ  هدً االعتمداد علدى نفسدها فدً الكسدب  (3

 المختلفة و اإلنفاق على أطفالهن .والعمل، وترتبت علٌها وحدها نفقات المسكن والمأكل والمشرب وكمالٌات الحٌاة 

انقلبت المعاٌٌر األخالقٌة للمرأة، فأصبح من العار على المدرأة أن تتجداوز المدرسدة العلٌدا وهدً عدذراء ، فتدتهم عندد  (4

ذلك بفشلها فً جلب انتباه الشدبان، ولدم تعدد كلمدة الزندا معروفده فدً قداموس الحٌداة الٌومٌدة، واسدتبدلت بالحدب، واسدتبدلت 

لعددري و االنحددالل بالحرٌددة الشخصددٌة ، وتددم تقنددٌن الدددعارة، وصددرفت تصددارٌح لممارسددة مهنددة البؽدداء، ومنحددت كلمددات ا

 الرخص لنوادي التعري والفجور .

اسددتؽلت المددرأة كوسددٌلة تددروٌج إعالنٌددة، فاسددتخدمت المددرأة شددبه العارٌددة لتددروٌج إطددارات السددٌارات، والمعلبددات،  (5

 واألدوات المنزلٌة و ؼٌرها .

 المرأة فً اإلسَلمتكرٌم 

لم ٌعتبر اإلسالم المرأة مكروهة، أو مهانة، كما كانت فً الجاهلٌة، ولكنه قرر حقٌقة تزٌل هذا الهوان عنهدا: وهدً أن   (1

ا من الواجبات ما ٌالبم تكوٌنها وفطرتها، وعلى الرجل بمدا اخدتص  المرأة قسٌمة الرجل لها ما له من الحقوق، وعلٌها أٌض 

وة الجلد، وبسطة الٌد، واتساع الحٌلة، والصبر على التعب والمكاره، أن ٌلً رٌاسدتها، فهدو بدذلك ولٌهدا به من الرجولة، وق

 ٌحوطها، وٌذود عنها بدمه، وٌنفق علٌها من كسب ٌده.

ومن مظاهر تكرٌم المرأة فدً اإلسدالم أن سدواها بالرجدل فدً أهلٌدة الوجدوب واألداء، وأثبدت لهدا حقهدا فدً التصدرؾ،  (2

 ع الحقوق كحق البٌع، وحق الشراء، وحق الدابن، وحق التملك، وؼٌرها.ومباشرة جمٌ

وقد كرم اإلسالم المرأة، وذلك حٌنما أخبر هللا تعالى فً القرآن بأن هللا خلقنا مدن ذكدر وأنثدى، وجعدل مٌدزان التفاضدل   (3

ا َخلَْقَناُكْم }العمل الصالح والتقوى فقال عز من قابل:  اُس إِنَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ا َوَقَبائِولَ لَِتَعواَرفُوا إِنَّ ٌَ ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثوى َوَجَعْلَنواُكْم ُشوُعوب 

َ َعلٌٌِم َخبٌِرٌ 
ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ هللاَّ  .[13]الحجرات:  {أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

ؼلبندا علٌدك : » ومن مظاهر تكرٌم المرأة فً اإلسالم االهتمام بتعلٌمها: عن أبً سعٌد الخددري: قالدت النسداء للنبدً  (4

ا لقٌهن فٌه، فوعظهن، وأمرهن، فكان مما قال لهن:  ا من نفسك، فوعدهن ٌوم  موا مونكن امورأة ُتقودم الرجال، فاجعل لنا ٌوم 

ا من النار، ]معنى ُتقّدم: تحتسدب وترضدى بمدوت  (33)«فقالت امرأة: واثنٌن؟ فقال: واثنٌن ثَلثة من ولدها إال كان لها حجاب 

 أوالدها[.

إِنَّ اْلُمْسووولِِمٌَن َواْلُمْسووولَِماِت َواْلُموووْؤِمنٌَِن }ظددداهر تكدددرٌم هللا للمدددرأة أن ذكرهدددا بجاندددب الرجدددل قدددال هللا تعدددالى: ومدددن م  (5

ووابَِراِت َواْلَخاِشووعِ  ووابِِرٌَن َوالصَّ وواِدَقاِت َوالصَّ وواِدقٌَِن َوالصَّ قٌَِن ٌَن َواْلَخاِشووعَ َواْلُمْؤِمَنوواِت َواْلَقووانِتٌَِن َواْلَقانَِتوواِت َوالصَّ اِت َواْلُمَتَصوودِّ

َ َكثٌِو
اِكِرٌَن هللاَّ ائَِماِت َواْلَحافِِظٌَن فُُروَجُهْم َواْلَحافَِظاِت َوالوذَّ ائِِمٌَن َوالصَّ َقاِت َوالصَّ ُ لَُهوْم َمْغفِوَرة  َواْلُمَتَصدِّ اِكَراِت أََعودَّ هللاَّ ا َوالوذَّ ر 

ا ا َعِظٌم   .[35]األحزاب:  {َوأَْجر 

كتابه سورة الرجال، بل ذكر سورة النساء، وهذا دلٌل على تكرٌم المرأة، وقد تحدثت السورة عن أمور هامدة هللا تعالى فً 

تتعلددق بددالمرأة واألسددرة والدولددة والمجتمددع، وأن معظددم السددورة تتحدددث عددن حقددوق النسدداء، فلددذلك سددمٌت سددورة النسدداء، 

ا للمرأة.  والمتأمل لهذه السورة الكرٌمة ٌرى فٌها تكرٌم 

 

 

                                                           
 ( تاب ْم ٚجؼم نهُطاء ٕٚو ػهٗ حذج فٙ انؼهى.101( أخرجّ انثخار٘ )33)
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 خلق هللا المرأة من ضلع الرجل، وبث منهما الرجال والنساء: -1

ُكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهمَ }قال هللا تعالى:  قُوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ا َونَِسواء  ٌَ  {ا ِرَجاال  َكثٌِر 

ا، وال سددٌما  جددزء مددن خطبددة الحاجددة التددً كددان الرسددول . وهددذه اآلٌددة [1]النسوواء:  ٌبدددأ بهددا خطبدده، وهددً مهمددة جددد 

 للمتحدثٌن، والدعاة والوعاظ.

 المحافظة على حقوق الٌتامى من النساء:  -2

َساءِ }قال هللا تعالى:  َتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النِّ ٌَ َمْثَنى َوُثََلَث َوُرَباَ  َفإِْن ِخْفُتْم أاَلَّ َتْعوِدلُوا  َوإِْن ِخْفُتْم أاَلَّ ُتْقِسُطوا فًِ اْل

َماُنُكْم َذلَِك أَْدَنى أاَلَّ َتُعولُوا ٌْ  .[3]النساء:  {َفَواِحَدة  أَْو َما َملََكْت أَ

َتاَمى}عن عروة بن الزبٌر أنه سأل عابشة عن قول هللا تعالى:  ٌَ قالت: ٌا ابن أختً هذه الٌتٌمة  {َوإِْن ِخْفُتْم أاَلَّ ُتْقِسُطوا فًِ اْل

ٌُعطٌهدا مثدل  ٌُقسط فدً َصدداقها، ف ٌُعجبه مالها وجمالها، فٌرٌد أن ٌتزوجها بؽٌر أن  تكون فً حجر ولٌها ُتشركه فً ماله، و

ٌُقسطوا إلٌهن، وٌبلؽدوا بهدن أعلدى سدنتهن فدً الصدداق، وأُمدروا أن ٌنكحدوا مدا  ما ٌعطٌها ؼٌره، فُنهوا أن ٌنكحوهن إال أن 

 ب لهم من النساء سواهن.طا

َسواءِ }بعد هذه اآلٌة فٌهن، فأنزل هللا:  قال عروة: قالت عابشة: ثم إن الناس استفتوا رسول هللا  ْسوَتْفُتوَنَك فِوً النِّ ٌَ قالدت  {َو

رؼبة أحدكم عن ٌتٌمته إذا كانت قلٌلة المدال والجمدال، فُنهدوا  {َوَتْرَغُبوَن أَْن َتْنِكُحوُهنَّ }عابشة: وقول هللا فً اآلٌة األخرى:

أن ٌنكحددوا َمددن رؼبددوا فددً مالهددا وجمالهددا مددن النسدداء إال بالقسددط مددن أجددل رؼبددتهم عددنهن إذا كددن قلددٌالت المددال. "رواه 

 البخاري".

َمواُنُكمْ َفوإِْن ِخْفوُتْم أاَلَّ }لقول هللا تعالى:  االقتصار على زوجة واحدة إذا خاف عدم العدل: -3 ٌْ  { َتْعوِدلُوا َفَواِحوَدة  أَْو َموا َملََكوْت أَ

 . أي إن خفتم تعدد النساء أن ال تعدلوا، فاقتصروا على واحدة، وهذا تكرٌم للمرأة.[3]النساء: 

 النساء لهن نصٌب من اإلرث:  -4

ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَْقَربُ }قال هللا تعالى:  َجاِل َنِصٌٌب ِممَّ وا َقولَّ ِمْنوُه أَْو لِلرِّ ا َتَرَك اْلَوالِوَداِن َواأْلَْقَرُبووَن ِممَّ َساِء َنِصٌٌب ِممَّ وَن َولِلنِّ

ا ا َمْفُروض   . وكان المٌراث فً الجاهلٌة للذكور دون اإلناث.[7]النساء:  {َكُثَر َنِصٌب 

 التفاوت فً المٌراث بٌن الرجل والمرأة: -5

ُ }قال هللا تعالى: 
نِ ٌُوِصوٌُكُم هللاَّ ٌْ و ٌَ َكِر ِمْثولُ َحوظِّ اأْلُْنَث . أي ٌدأمركم هللا أن تقسدطوا للدذكر مثدل [11]النسواء:  { فِوً أَْواَلِدُكوْم لِلوذَّ

ٌُنفق على عٌاله، وهو الذي ٌدفع المهر للمرأة.  حصة البنتٌن، وذلك ألن الرجل هو الذي 

والدٌن، فنسدخ هللا مدن ذلدك مدا أحدب، فجعدل للدذكر عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصٌة لل

مثل حظ األنثٌٌن، وجعل لألبوٌن لكل واحد منهما الُسدس والثلث، وجعدل للزوجدة الدثمن والربدع، وللدزوج الشدطر والربدع. 

 "رواه البخاري".

 المهر ٌدفعه الزوج للزوجة حسب االتفاق:  -6

َساَء َصُدَقاتِهِ }قال هللا تعالى:  اَوآَُتوا النِّ ا َمِرٌئ  ا َفُكلُوهُ َهنٌِئ  ٍء ِمْنُه َنْفس  ًْ  .[4]النساء:  {نَّ نِْحلَة  َفإِْن ِطْبَن لَُكْم َعْن َش

ا بؽٌدر حدق، وعلدى الرجدل أن ٌددفع المهدر  عن ابن عباس: النحلة: المهر، وقٌل فرٌضة مسماه، وال ٌنبؽً تسمٌة المهر كذب 

ا.عن طٌب نفس، فإن طابت نفسها عن شًء منه بعد   تسمٌته، فلٌأكله حالال  طٌب 
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 األمر لألزواج أن ٌباشروا زوجاتهم بالمعروف: -7

بددوا أقددوالكم وحّسددنوا أفعددالكم وهٌبدداتكم حسددب قدددرتكم [19]النسوواء:  {َوَعاِشووُروُهنَّ بِوواْلَمْعُروفِ }قددال هللا تعددالى:  ٌَّ . أي ط

ِهنَّ بِاْلَمْعُروفِ }لزوجاتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى:  ٌْ  .[228]البقرة:  {َولَُهنَّ ِمْثلُ الَِّذي َعلَ

 "رواه الترمذي وصححه األلبانً".«. خٌركم خٌركم ألهله، وأنا خٌركم ألهلً: »وقال الرسول 

ا َفوإِْن َكِرْهُتُمووُهنَّ َفَعَسوى أَ }قدال هللا تعدالى:  على الزوج أن ٌحسن إلى زوجتوه، حتوى فوً حالوة كرههوا: -8 ئ  ٌْ ْن َتْكَرُهووا َشو

ا ا َكثٌِر  ر  ٌْ ُ فٌِِه َخ ْجَعلَ هللاَّ ٌَ . أي فعسى إن صدبرتم علدى إمسداكهن مدع الكراهدة فٌده أن ٌكدون فدً ذلدك خٌدر [19]النساء:  {َو

 كثٌر لكم فً الدنٌا واآلخرة. 

ا، وٌكون فٌه خٌر كثٌر.  قال ابن عباس: هو أن ٌعطؾ علٌها فٌرزق منها ولد 

وا آخور ال ٌفرك: »وقال  دا ٌدؤدي « مؤمن مؤمنة، إن كره منها ُخلق ا رضً منهوا ُخلق  "رواه مسدلم". "أي ال ٌبؽضدها بؽض 

 إلى تركها".

 ال ٌجوز استرداد المهر بعد المفارقة: -9

ا َفوََل تَ }قال هللا تعالى:  وُتْم إِْحوَداُهنَّ قِْنَطوار  ٌْ وا َوإِْن أََرْدُتُم اْستِْبَدالَ َزْوٍج َمَكواَن َزْوٍج َوآََت وا َوإِْثم  ا أََتأُْخُذوَنوُه ُبْهَتان  ئ  ٌْ أُْخوُذوا ِمْنوُه َشو

ا  .[22]النساء:  {ُمبٌِن 

ا من المال. وقوله  ا، ولو كان قنطار  أي إذا أراد أحدكم مفارقة زوجته، والزواج من ؼٌرها، فما له أن ٌسترد من مهرها شٌب 

َف َتأُْخُذوَنُه َوَقْد أَْفَضى َبْعُضُكمْ }تعالى:  ٌْ ا َوَك . روي عن ابن عبداس: أن [21]النساء:  {إِلَى َبْعٍض َوأََخْذَن ِمْنُكْم ِمٌَثاق ا َغلٌِظ 

دا قدال: إمسداك بمعدروؾ أو تسدرٌح بإحسدان. وقدال «. بٌن الزوج والزوجة»المراد بذلك العقد  فدً  وعن ابن عباس أٌض 

ا، فووإنكم أخووذتموهن بأمانووة هللا»خطبددة حجددة الددوداع:  "رواه « ، واسووتحللتم فووروجهن بكلمووة هللااستوصوووا بالنسوواء خٌوور 

 مسلم".

َهواُتُكْم }قال هللا تعالى:  ومن مظاهر تكرٌم المرأة تحرٌم المحارم من النسب، وما تبعه من الرضا : -12 ُكْم أُمَّ ٌْ َموْت َعلَو ُحرِّ

اُتُكْم َوَخااَلُتُكْم َوَبَناُت اأْلَِخ َوَبَناتُ  َهواُت  َوَبَناُتُكْم َوأََخَواُتُكْم َوَعمَّ َضاَعِة َوأُمَّ تًِ أَْرَضْعَنُكْم َوأََخَواُتُكْم ِمَن الرَّ َهاُتُكُم الَلَّ اأْلُْخِت َوأُمَّ

تِوً َدَخْلوُتْم بِِهونَّ َفوإِْن لَوْم َتُكوُنووا َدخَ  تًِ فًِ ُحُجوِرُكْم ِمْن نَِسائُِكُم الَلَّ ُكْم َوَحََلئِولُ ْلوُتْم بِِهونَّ َفوََل ُجَنواَس نَِسائُِكْم َوَرَبائُِبُكُم الَلَّ ٌْ َعلَو

َ َكاَن 
ِن إاِلَّ َما َقْد َسلََف إِنَّ هللاَّ ٌْ َن اأْلُْخَت ٌْ اأَْبَنائُِكُم الَِّذٌَن ِمْن أَْصََلبُِكْم َوأَْن َتْجَمُعوا َب ا َرِحٌم   .[33]النساء:  {َغفُور 

نكداح األختدٌن مدثال  ٌدورث العدداوة فتحرٌم هؤالء على الرجال له حكم عظٌمة، وأهداؾ سدامٌة، تقتضدٌها الفطدرة، فتحدرٌم 

 بٌن األخوات.

 تكرٌم اإلسَلم لألم

ا}قال هللا تعالى:  -1 ِن إِْحَسان  ٌْ ا َوبِاْلَوالَِد ئ  ٌْ َ َواَل ُتْشِرُكوا بِِه َش
 . [36]النساء:  {َواْعُبُدوا هللاَّ

الجدواب، وال ٌحدد النظدر إلٌهمدا، وال ٌرفدع قال ابن عباس: ٌرٌد البر، برهما مع اللطؾ، ولٌن الجانب، فدال ٌؽلدظ لهمدا فدً 

 صوته علٌهما، بل ٌكون بٌن ٌدٌهما كالعبد بٌن ٌدي السٌد تذلال  لهما.

ْبلَُغنَّ ِعْنوَدَك الِْكَبوَر أََحوُدهُ }وقال تعالى:  -2 ٌَ ا  ا إِمَّ ِن إِْحَسان  ٌْ اهُ َوبِاْلَوالَِد ٌَّ ِكََلُهَموا َفوََل َتقُولْ لَهَُموا أُفَل َواَل َتْنَهْرُهَموا َما أَْو َوَقَضى َربَُّك أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِ

 ٌَ ْحَمِة َوقُلْ َربِّ اْرَحْمهَُما َكَما َربَّ لِّ ِمَن الرَّ ا * َواْخفِْض لَهَُما َجَناَس الذُّ اَوقُلْ لَهَُما َقْوال  َكِرٌم   .[24، 23]اإلسراء:  {انًِ َصِغٌر 

تٌن، وقدرن بعبادتده البدرَّ بالوالددٌن، وهدذا ٌددل علدى أهمٌدة إكدرام األم واألب، ونهدى لقد أمر هللا تعالى بعبادته وحده فً اآلٌ
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ا، حتى وال التأفٌؾ الذي هو أدنى مراتب القول السٌا، وال ٌجوز لألوالد أن ٌنهروهما،  األوالد أن ٌقولوا للوالدٌن قوال  سٌب 

 رفق واللٌن، والقول الحسن، وال سٌما األم.وٌصدر منهم كالم قبٌح، بل على األوالد أن ٌخاطبوا الوالدٌن بال

« أموك»قال: ثم َمدن؟ قدال: « أمك»فقال: ٌا رسول هللا، َمن أحقُّ الناس بحسن صحابتً؟ قال:  جاء رجل إلى رسول هللا 

 «.أبوك»قال: ثم َمن؟ قال: « أمك»قال: ثم َمن؟ قال: 

 أوصى باألم ثالث مرات، وهو تكرٌم للمرأة المسلمة. فأنت ترى أن الرسول 

 المرأة سَلس ذو حدٌن 

 إحددى وكاندت تحصدى، ال متعدددة بوسابل دٌنهم عن المسلمٌن إبعاد العصور من عصر كل فً اإلسالم أعداء حاول لقد  (1

 ومربٌتدده، الددذكور( )مددن الثددانً النصددؾ وولٌدددة المجتمددع، نصددؾ ألنهددا المسددلمة، المددرأة هددً المسددتهدفة الوسددابل هددذه أهددم

 الشددٌطانٌة وأفكددارهم جهددودهم كددل وضددعوا أنهددم نددرى فلددذلك ل،وٌنحدد المجتمددع ٌفسددد وبفسددادها المجتمددع، ٌصددلح فبصددالحها

ا فٌها وضعوا التً الوسابل من وؼٌرها والد  والفٌدٌو، كالتلفاز، اإلعالم وسابل مستخدمٌن  المسلمة. المرأة تفسد خلٌعة أفالم 

 وكرامتهدا، وعفتهدا حجابهدا مدن فسدلخوها المسدلمة، المدرأة إفسداد الشدرق شٌاطٌن بمساعدة الؽرب شٌاطٌن استطاع وقد  (2

 وحجابهدا، دٌنهدا عدن بعٌددة المسدلمة المرأة فأصبحت منتجاتهم، لتصرٌؾ دعاٌات منها وجعلوا العمل، مٌادٌن جمٌع وأدخلوها

 أن بعدد أمة أذل وأصبحنا وؼضبه، سخطه بها ونزل األمة، هذه عن هللا نصر فانحجب بفسادها، المجتمع وفسد األسرة ففسدت

 أذلندا بؽٌدره العدزة ابتؽٌندا ولدو باإلسدالم، هللا أعزندا قدوم نحن» قال: حٌن الخطاب بن عمر المؤمنٌن أمٌر وصدق أُمة، أعز كنا

 «.هللا

 ممدزق، كدل وتمزقدت انهدارت قدٌمدة حضدارات أن فًد األول السدبب كدان بالمرأة واالنحراؾ المرأة، انحراؾ أن ننسى ال وكذلك  (3

 .(34)الممالك من وؼٌرها فتاكةال واألمراض كاألوجاع اإللهً العقاب بها ونزل

 بالفسدداد المشددهورة اإلٌطالٌددة المدددن إحدددى سددكان هددددت التددً البددراكٌن عددن نسددمع زلنددا فددال الحاضددر، عصددرنا فددً أمددا  (4

 الدبالد هدذه فدً ندزل قدد وسخطه وجل عز هللا ؼضب أن كٌؾ لرأٌنا اإلسالمٌة البالد إلى انتقلنا وإذا المرأة، ونوادي والدعارة،

 والهدالك العدذاب أندواع مدن وؼٌرهدا والفدتن الدزالزل ذلدك بسدبب فكثدرت لفاحشدة؛وا الزندا وانتشدار واالنحدالل، الفسداد بسبب

 هللا. إلى والرجوع بالتوبة إال العذاب عنا هللا ٌرفع ولن المدمرة، والحروب

 مدنهم ٌتكدون الدذٌن األوالد تربٌدة فدً بواجبهدا قامدت لدو أُمدة، تبنً بأن الجدٌرة العظٌمة المواهب من مجموعة تملك المرأة إن 

 إن» : هللا رسدول قدال لذلك عاتقها، على الملقاة الواجبات وتركت أخالقها، فسدت إذا أُمة تهدم أن تستطٌع أنها كما المجتمع،

 إسورائٌل بنوً فتنوة أول فوإن النسواء، واتقووا الدنٌا، فاتقوا تعملون، كٌف فٌنظر فٌها، مستخلفكم هللا وإن خضرة، حلوة الدنٌا

 البخاري". "رواه «النساء من الرجال على أَضرَّ  الناس فً بعدي فتنة تركت ما» : لم".وقالمس "رواه «النساء فً كانت

 بأسرها. أُمة فهً اآلخر، النصؾ لنا تلد هً ثم األمة، نصؾ هً المرأة إن  (5

 مسؤولٌة المرأة المسلمة 

ولكن ٌجب أال نؽفل ما علٌها من واخٌرا  ولٌس أخرا  نحب أن أوضح أنه للمرأة حقوق كثٌرة بٌنتها فى هذا البحث     

 واجبات تلزمها وترفع من شأنها بكونها الشرٌك الفعال فى هذا  الكون .

  عظٌم بعمل وألزمها المرأة، اإلسالم كرم لقد -1

                                                           
(34 .36-8( اَظر كراب انحجاب نهًٕدٔد٘ صفحح  
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 ٌكدون فقدد عظدٌم، مسدتقبل لده ٌكدون تربٌده الدذي الطفدل هدذا فلعدل ٌددري؟ فمدن الصدالحة، التربٌة أوالدها تربٌة وهو بٌتها، فً

 تهز التً المرأة إن» الحكماء: أحد قال ولهذا بأكمله، المجتمع صالح علٌه ٌتوقؾ كبٌر عمل أي أو جٌ ، قابد أو دولة، سربٌ

 «.بأسره العالم تهز بٌمٌنها، لطفلها السرٌر

  قال: حٌن الشاعر وصدق

 األُم مدرسووووووووووووووووووووووووة إذا أعووووووووووووووووووووووووددتها
 

 

وووووووووووب األعوووووووووووراق  ٌّ ا ط  أعوووووووووووددت شوووووووووووعب 
 

ا مهم بٌتها فً المرأة فعمل  القٌدام وتحدب إلٌده، تمٌدل المدرأة عندد فطري عمل وهو الصالحة التربٌة أوالدها بتربٌة قامت إذا جد 

 به.

 إلٌده ٌدأوي مدأوى لجعلده الوسدابل جمٌدع وتهٌبدة لتحسدٌنه، تسدعى عنده، مسدؤولة فهدً بٌتهدا، سٌدة هً المرأة المنزل: تدبٌر -2

 تسدتطٌعه ال الدذي الدرزق طلب عناء من وأراحها متعددة، نفقات من لبٌتا إلٌه ٌحتاج ما لزوجته قدم وقد أتعابه، فٌنسى الزوج

 المرأة.

 قددال: حدٌن  هللا رسدول وصدددق ومٌولده، وفطرتده اختصاصده حسددب كدل مسدؤولٌة، علٌهدا والمددرأة مسدؤولٌة، علٌده فالرجدل

 عوون مسوؤول وهووو أهلوه، فووً را  والرجول رعٌتووه، عون مسوؤول وهووو را  فاإلموام رعٌتووه، عون مسووؤول وكلكوم را  كلكوم»

 علٌه" "متفق «رعٌتها عن مسؤولة وهً زوجها، بٌت فً راعٌة والمرأة رعٌته،

 القرآن ٌكرم اإلناث 

  الجاهلٌة. عمل من التشاؤم هذا وأن لوالدتهن، والحزن البنات كره عن وٌنهى اإلناث، ٌكرم اإلسالم جاء

َر أََحُدُهْم } تعالى: هللا قال -1 ٌُْمِسُكُه َوإَِذا ُبشِّ َر بِِه أَ َتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشِّ ٌَ ا َوُهَو َكِظٌٌم *  بِاأْلُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّد 

ْحُكُمونَ  ٌَ َراِب أاََل َساَء َما  ُه فًِ التُّ ُدسُّ ٌَ  .[79 ]النحل: {َعلَى ُهوٍن أَْم 

 بعدض أن الؽرٌدب ومدن اإلنداث، مدن لهدم هللا قسدم بمدا ٌرضدوا لدم لكدونهم الٌقدٌن، وزعزعدة اإلٌمدان ضدعؾ مدن العمدل هذا إن

 وجل: عز هللا قول ٌسمعوا لم كأنهم البنٌن، والدة وٌحبون البنات، والدة ٌكرهون والمسلمات المسلمٌن

َهُب } -2 ٌَ ا َو َشاُء إَِناث  ٌَ َهُب لَِمْن  ٌَ َشاُء  ٌَ ْخلُُق َما  ٌَ َماَواِت َواأْلَْرِض  ِ ُمْلُك السَّ وا ّلِِلَّ وا َوإَِناث  ُجُهْم ُذْكَران  ٌُوَزوِّ ُكوَر * أَْو  َشاُء الوذُّ ٌَ لَِمْن 

ُه َعلٌٌِم َقِدٌرٌ  ا إِنَّ َشاُء َعقٌِم  ٌَ ْجَعلُ َمْن  ٌَ   .[52-49 ]الشورى: {َو

 الذكر، لقب باألنثى تبكٌرها المرأة ٌُمن من إن األسقع: بن واثلة قال أحرى، القبول وبحسن بالشكر، أولى فهو هبة هللا سماه وما

ُكورَ } ٌقول: تعالى هللا أن وذلك َشاُء الذُّ ٌَ َهُب لَِمْن  ٌَ ا َو َشاُء إَِناث  ٌَ َهُب لَِمْن     .القرآن[ ألحكام الجامع ]انظر: {ٌَ

 البٌت. فً سٌما وال البنٌن من أكثر مساعدتها فً بنتها من تستفٌد واألم أقول:

 «تدرزقهن؟ أندت فقدال عمدر، ابن فؽضب موتهن، فتمنى بنات، وله عنده، كان رجال   أن» عنهما: هللا رضً عمر ابن وعن -3

 المفرد". األدب فً البخاري "رواه

 الوجدود، علٌهدا اشدتمل أقسدام أربعة إلى الزوجٌن حال وتعالى سبحانه فقسم  هللا: رحمه الجوزٌة قٌم ابن المحقق اإلمام قال -4

دا بالعبدد وكفدى اه،إٌ وهبهما فقد الولد، من بٌنهما قدره ما أن وأخبر  سدبحانه وبددأ تعدالى( )هللا وهبده مدا ٌتسدخط أن لمقتده تعرض 

ا فقٌل: اإلناث، بذكر وتعالى  أنده الكدالم سٌاق ألن للسٌاق قدمهن إنما -أحسن وهو – وقٌل لمكانهن، الوالدٌن الستثقال لهن جبر 

ا، الذكور إال ٌرٌدان ال األبوٌن فإن األبوان، ٌشاء ما ال ٌشاء، ما فاعل  بدذكر فبددأ ٌشاء، ما ٌخلق  أنه أخبر قد سبحانه وهو ؼالب 
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 األبوان. ٌرٌده وال ٌشاء، الذي النصؾ

 المدؤخر الندوع هدذا أي ٌبددوهن، كدانوا حتدى البندات، أمدر مدن الجاهلٌة تؤخره كانت ما قدم سبحانه أنه وهو آخر: وجه وعندي

 نقدص وجبدر بالتقددٌم األنوثدة نقدص فجبدر الدذكور، وعدرَّؾ ،اإلنداث سدبحانه نكدر كٌدؾ وتأمدل الدذكر، على عندي مقدم عندكم

 [.21-20 ص المولود بأحكام المودود تحفة ]انظر: بالتعرٌؾ. التأخٌر

ا} النساء: حق فً تعالى هللا قال وقد القٌم: ابن وقال -5 ور  ٌْ ُ فٌِوِه َخ ْجَعولَ هللاَّ ٌَ ا َو ئ  ٌْ ا َفإِْن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسوى أَْن َتْكَرُهووا َشو  {َكثٌِور 

ا البنات وهكذا .[19 ]النساء:  رضدٌه مدا ٌكدره أن كدراهتهن قدبح فدً وٌكفدً واآلخدرة، الدنٌا فً خٌر فٌهن للعبد ٌكون قد أٌض 

 .[26ص المودود تحفة ]انظر: عبده. وأعطاه هللا،

 فعدن البندات، دون بدالبنٌن لده الددعاء فٌهدا ألن ،«والبندٌن بالرفاء» بعبارة: المتزوج تهنبة عن  النبً نهى هذا أجل من ولعله

 هللا رسدول فدإن تفعلدوا ال فقدال: والبنٌن، بالرفاء فقالوا: القوم، علٌه فدخل ُجشم، من امرأة تزوج طالب أبً بن عقٌل أن الحسن

 زٌد؟ أبا ٌا نقول فما قالوا: ذلك، عن نهى 

 آداب ]انظدر طرقده" بمجمدوع قدوي وهدو وؼٌدره، دأحمد "رواه ندؤمر. كندا كدذلك إندا علدٌكم، وبدارك لكدم، هللا بارك قولوا: قال:

 [.176ص األلبانً للشٌخ الزفاؾ

 كرامة المرأة المسلمة 

  االحترام: ؼاٌة المسلمة المرأة احترام على ٌدل وهذا األسٌر، وتفك الخابؾ، تجٌر كانت أنها المسلمة المرأة كرامة من بلػ لقد

 مابهاأح من رجلٌن طالب أبً بنت هانا أم أجازت فقد -1
(35)

 هللا رسدول إلدى ذهبدت عنهدا: هللا رضً قالت القتل علٌهما ُكتب 

 أبددً بنددت هددانا أم أنددا» فقلددت: «؟هووذه موون» فقددال: علٌدده، فسددلّمتُ  بثوبدده، تسددتره ابنتدده وفاطمددة ٌؽتسددل فوجدتدده الفددتح، عددام 

ا» فقال: ،«طالب  ٌا» قلت: انصرؾ فلما واحد، ثوب فً ملتحف ا ركعات ثمانً فصلى قام ؼسله من فرغ فلما «هانئ بأم مرحب 

 أجرُته قد رجال   قاتل أنه علً: أمً ابن زعم هللا، رسول
(36)

 أم ٌوا أجورتِ  من أجرنا قد» : هللا رسول فقال ... هبٌرة بن فالن 

 البخاري". "رواه ضحى. وذلك هانا: أم قالت «هانئ

 أن إال ، هللا رسدول بندت زٌندب زوج وكدان وؼنمدوا أسدروا فٌمدا مالده وؼنمدوا الربٌع، بن العاص أبا المسلمون أسر ولما -2

ق اإلسالم ا فوعدتده عنهدا، هللا رضدً بزٌندب العداص أبدو اسدتجار بٌنهمدا، فرَّ  الفجدر  هللا رسدول صدلى حتدى وانتظدرت خٌدر 

 : هللا رسدول فقدال الربٌدع بن العاص أبا أجرتُ  قد إنً صوتها: أعلىب فنادت – المسجد فً – بابها على وقفت ثم بالمسلمٌن،

 سومعتم، الوذي سومعت حتى كان مما بشًء علمت ما بٌده نفسً الذي فو قال: نعم. قالوا: سمعت؟ ما سمعتم هل الناس أٌها»

 «.أجارت من أجرنا وقد أدناهم، علٌهم ٌجٌر سواهم، منَ  على ٌدٌ  المؤمنون

 بعدد العاص أبو عاد وقد ففعل. منه، أُخذ ما العاص أبً على ٌرد أن فسألته زٌنب علٌه دخلت منزله إلى  النبً انصرؾ فلما

ا، المدٌندة إلدى آب ثدم أهلهدا، إلدى الحقدوق فأدى مكة، إلى ذلك  أعدالم سدٌر ]انظدر زٌندب. زوجده  هللا رسدول علٌده فدرد مسدلم 

 [.748 واإلصابة ،1/332 النبالء

 

                                                           
 ( أحًائٓا: جًغ حًٕ، ٔانًراد أتٕ انسٔض ٔيٍ كاٌ لثهّ.35)

 يُؼد يٍ ٚرٚذِ تطٕء ٔآيُرّ شرِ ٔأراِ.( أجرذّ: 36)
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 المفاهٌم الخاصة بالمرأة المسلمةأسباب الخلط فً 

 رؤى الباحثه حول الخلط فى مفاهٌم الحضارات بالمرأة المسلمة 

 -الخلط فً تناول موقؾ اإلسالم من قضاٌا المرأة نتج عن عدد من األسبااب ، ومن أهمها : 

سدلمٌن، وٌنشدأ الجهدل الجهل باإلسالم : سواء  كان هذا الجهل من بعض المسدلمٌن أو مدن الدارسدٌن والكتداب ؼٌدر الم .1

بٌن المسلمٌن بحقابق دٌنهم نتٌجة اإلقبال على العلوم المادٌة وإهمال العلم الشرعً الذي هو واجب على كل مسدلم، ورواج 

فكرة أن علم الدٌن خاص بالعلماء فقط ، وٌأتً جهل ؼٌر المسلمٌن باإلسالم نتٌجة استقابهم نظدرتهم عدن اإلسدالم مدن ؼٌدر 

 مظانها الموثوقة .

التأثر بالفكر الؽربً : حٌث عانى كثٌر من المسلمٌن فً هدذا العصدر مدن آثدار االنهدزام النفسدً، الدذي سدببته الفجدوة  .2

الحضددارٌة بددٌن العددالم الؽربددً والعددالم اإلسددالمً الٌددوم ، فتقبلددوا الفكددر والثقافددة الؽربٌددة دون تددردد، وبدددأت بعددض العقددول 

ا الفكدر لمواقدؾ اإلسدالم مدن المدرأة، فأسداءوا فهدم اإلسدالم تبعدا  إلسداءة الؽدرب المنهزمة أمام الفكر الؽربً تتلقؾ رؤٌة هذ

 فهمه له .

الؽلو فً الدٌن : قد ٌظن بعض المسدلمٌن الؽٌدورٌن علدى دٌدنهم، أن المبالؽدة  فدً التدورع، والتشددد فدً الددٌن، سدبب  .3

لمدواقفهم المتشدددة، وٌسدقطون هدذا الفهدم علدى للتقرب من هللا، والفوز برضوانه، فٌفهمون مواقؾ اإلسالم مدن المدرأة تبعدا  

 النصوص الشرعٌة .

أثددر الدراسددات االستشددراقٌة : ٌددرى الدددكتور محمددد خلٌفددة حسددن أن موقددؾ االستشددراق مددن المددرأة المسددلمة نددابع مددن  .4

وحقدوق -فدً نظدرهم  -وقوعه   تحت تأثٌر وضع المرأة الؽربٌة أنها أنموذج ٌجب أن ٌحتذى  به وأن ما حققته من مسداواة 

، وٌضدٌؾ خلٌفدة بدأن االستشدراق ٌسدعى إلدى تقدوٌض وضدع  ٌجب أن ٌتسدع لٌشدمل المدرأة المسدلمة والمدرأة الشدرقٌة عامدة 

المرأة المسلمة داخل األسرة ، و ٌحضها على التمدرد علدى النظدام ، والخدروج باسدم الحرٌدة، و ٌسدعى إلدى تصدوٌر وضدع 

 . 37المرأة المسلمة تصوٌرا مزٌفا ال ٌعكس الحقٌقة 

وقد أنشبت رابطة دراسات المرأة فً الشرق األوسط ضمن تنظٌم رابطدة دراسدات الشدرق األوسدط األمرٌكٌدة، وهدً التدً 

تهتم بأوضاع المرأة المسلمة، وتشجع اتجاهدات التؽرٌدب مدن خدالل مجلتهدا ربدع السدنوٌة، واجتماعاتهدا فدً إطدار المدؤتمر 

الباحثات المسلمات الالتً ٌتبنٌن األفكار الؽربٌة، ومن خدالل تنظدٌم  السنوي لرابطة دراسات الشرق األوسط، وذلك بدعوة

 الندوات حول وضع المرأة المسلمة فً المجتمعات اإلسالمٌة .  

وٌقوم االستشراق اإلعالمً بدور بارز فً تروٌج الفكر الؽربً فً مجال المرأة ، ومن ذلدك الصدحافة الؽربٌدة واإلذاعدات 

دمت هٌبة اإلذاعة البرٌطانٌة عروضا  لها كتداب ) ثمدن الشدرؾ ( ، للكاتبدة البرٌطانٌدة األصدل الموجهة، ومن الكتب التً ق

جان جودون ، التً تناولت فٌه دراسة أوضاع المرأة فً خمس دول إسالمٌة؛ هً الباكستان وأفؽانسدتان والكوٌدت ومصدر 

المرأة و بدٌن بعدض التطبٌقدات الخاطبدة فدً هدذه  والمملكة العربٌة السعودٌة، وقد خلطت الكاتبة فٌه بٌن موقؾ اإلسالم من

 الدول، ومن المعروؾ أن اإلسالم حجة على أهله ، ولٌس سلوك المسلمٌن حجة على اإلسالم . 

وقد قدمت إذاعة لندن تقرٌرا  عن ندوة تعقد فً إحدى الدول العربٌة، حول موضوع المدرأة وقددمت تصدرٌحا لمسدؤول فدً 

نس وتركٌا هما الدولتان الوحٌدتان اللتان أصدرتا قوانٌن تحرم تعدد الزوجدات، وتعطدً المدرأة تلك الدولة، ٌزعم فٌه أن تو

 كثٌرا من الحقوق لمساواتها بالرجل .

                                                           
37

، ػٍٛ نهذراضاخ ٔ انثحٕز اإلَطاَٛح ٔاالجرًاػٛح ، انماْرج ,  64حطٍ ، يحًذ خهٛفح ، آشار انفكر االضرشرالٙ فٙ انًجرًؼاخ اإلضاليٛح ، ص  

1997 
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وإن الموضوعٌة اإلعالمٌة فً عرض وجهات النظر تقتضً أن تقدم اإلذاعة من ٌتناول وجهة النظدر األخدرى لمثدل هدذه  

تقرٌرا عن مؤتمر عقد فً قطر للمرأة المسلمة ، وعرضت أخبار هدذه النددوة بكثٌدر  التصرٌحات، وكانت اإلذاعة قد قدمت

من السخرٌة، ومن ذلك وصفها النتقدال النسداء فدً حدافالت ذات سدتابر ؼامقدة اللدون حتدى ال ٌدراهن أحدد ، باإلضدافة إلدى 

 عبارات أخرى ملٌبة باالستهزاء من موقؾ اإلسالم من المرأة . 

ق نجاحا  كبٌرا  فً التأثٌر فً الحٌاة الثقافٌة والفكرٌة فً العالم اإلسالمً فبعد أن كان القدرآن الكدرٌم ى  وقد حقق االستشرا

والسنة المطهرة وتدراث علمداء األمدة الدذٌن فهمدوا هدذٌن  المصددرٌن فهمدا جٌددا مندارة ٌسترشدد بهدا المسدلمون فدً فهمهدم 

ع مجداالت الحٌداة، أصدبحت المصدادر الؽربٌدة تددخل فدً للحٌاة، وعدا  المسدلمون علدى هددي مدن هدذه المصدادر فدً جمٌد

التكوٌن الفكري والثقافً لهدذه األمدة ، سدواء أكدان فدً نظرتهدا لكتداب ربهدا سدبحانه وتعدالى ولسدنة نبٌهدا أو للفقده و العلدوم 

الفكرٌدة  الشرٌعة األخرى ، أو فً منهجٌدة فهدم هدذه المصدادر ومنهجٌدة التعامدل معهدا كمدا أثدر الفكدر الؽربدً فدً مجداالت

 األخرى؛ كالتارٌخ وعلم االجتماع وعلم النفس وؼٌره من العلوم .

وقد استطاع االستشدراق تحقٌدق هدذا النجداح بمدا تدوفر لده مدن السدٌطرة علدى مندابر الدرأي فدً العدالم اإلسدالمً ، فقدد أنشدأ 

ٌة تلقددوا تعلددٌمهم علددى أٌدددي الؽددرب العدٌددد مددن المدددارس فددً العددالم اإلسددالمً، كمددا أن العدٌددد مددن أبندداء األمددة اإلسددالم

المستشرقٌن فً الجامعات الؽربٌة، ولما كانت بعض البالد العربٌة واإلسالمٌة خاضعة لالحتالل األجنبً فقدد ُمّكدن لهدؤالء 

 الذٌن تعلموا فً مدارسه، و تبوأوا أعلى المناصب القٌادٌة فً مجاالت الحٌاة المختلفة . 

ومن المنابر التً استطاع الؽرب أن ٌنشر من خاللها الثقافة والفكر الؽربٌٌن وسابل اإلعالم المختلفة، من الصحافة وإذاعة 

وتلفاز ونشر بأشكاله المتعددة، فقد أنشبت الصحؾ والمجالت التً تولّى رباسة تحرٌرها ، أو الكتابدة فٌهدا كثٌدر مدن الدذٌن 

 تشبعوا بالثقافة الؽربٌة . 

وكان لالستشراق دوره فدً مجدال األدب شدعرا ونثدرا وقصدة، فقدد اسدتؽلت هدذه الوسدابل فدً نشدر الفكدر الؽربدً العلمدانً 

وبخاصة عن طرٌق ما سمً ) الحداثة ( التً تددعو إلدى تحطدٌم السدابد والمدوروث، وتفجٌدر اللؽدة وتجداوز المقددس، ونقدد 

منابر العامة، ولم ٌتٌحوا ألحد سواهم أن ٌقدم وجهدة نظدر تخدالفهم النصوص المقدسة، وقد استولى هؤالء على العدٌد من ال

 وإال نعتوه بالتخلؾ والرجعٌة والتقلٌدٌة وؼٌر ذلك من النعوت الجاهزة . 

 -:   الخالصة 

لقٌددت المددرأة عبددر التددارٌخ وفددً مختلددؾ العصددور أنواعددا  شددتى مددن المعاملددة، تراوحددت بددٌن قٌددادة األمددم و الشددعوب، وبددٌن 

 والظلم والكبت، وإن كان الؽالب هو استؽالل المرأة وسلب حقوقها . االضطهاد

وقد كان اإلسالم سباقا  فً إعطاء المرأة حقوقها، ورفع مكانتها وإعالء شأنها، ومع ذلك فلم ٌسدلم مدن االفتدراءات، وتشدوٌه 

 له المنصفون من كل الملل .   الحقابق والطعن المباشر وؼٌر المباشر، إال أن الحق ٌعلو وال ٌعلى علٌه، وقد شهد بفض

العالمٌددة فددً كتابهددا ) األدٌددان المنتشددرة فددً الهنددد ( : مددا أكبددر خطددأ العددالم فددً تقدددٌر صددوفٌة قالددت ) بٌزنددت ( زعٌمددة الت 

نظرٌات النبً فٌما ٌتعلق بالنساء، فقد قٌل إنه قرر بأن المرأة ال روح لهدا! فلمداذا هدذا التجندً علدى رسدول هللا ؟ أعٌروندً 

 .38اعكم أحدثكم عن حقٌقة تعالٌمه فً هذا الشأنأسم

ومن ٌعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولبك ٌدخلون الجنة وال ٌظلمدون نقٌدرا  ): قال هللا سبحانه و تعالى 

ؾ تعدالٌم ، وبعد أن سردت كثٌرا  من اآلٌات القرآنٌة التً تحث على رعاٌدة المدرأة وإكرامهدا قالدت: وال تقد 124( النساء :

النبً عند حدود العمومٌات ، فقد وضع قانونا  لمٌراث النساء ، وهدو قدانون أكثدر عددال  وأوسدع حرٌدة مدن ناحٌدة االسدتقالل 

                                                           
38 َمالً ػٍ كراب)  انٓالل ٔانصهٛة(   . 267اإلضالو رٔح انًذَٛح صفحّ   
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الذي ٌمنحه إٌاه من القانون المسٌحً اإلنجلٌزي، الذي كان معموال  به إلى مدا قبدل نحدو عشدرٌن سدنة  فمدا وضدعه اإلسدالم 

فقد تكفل بحماٌتهن فً كل ما ٌمكنه وضمن لهدن عددم العددوان علدى أٌدة حصدة ممدا ٌرثنده عدن  للمرأة ٌعتبر قانونا  نموذجٌا  

 وال تنس أن القرآن أصلح حال المرأة فً الحٌاة االجتماعٌة إصدالحا  ( :  أقاربهن وإخوانهن وأزواجهن ، وٌقول ) بول تٌتو

 . 39ا  عظٌم

 :نتائج البحث

حقوقهددددددا ، و جعددددددل لهددددددا مكانددددددة محترمددددددة و معتبددددددرة فددددددً إن اإلسددددددالم أعلددددددى مددددددن شددددددأن المددددددرأة وكفددددددل لهددددددا 

المجتمددددددع المسددددددلم ،  و فددددددً ذات الوقددددددت حمددددددى اإلسددددددالم األسددددددرة و المجتمددددددع مددددددن خددددددالل وضددددددعه للضددددددوابط  

 و األحكام ، التً تستهدؾ الرجال و النساء على السواء و راعى فً ذلك خصوصٌة كل منهما .

المختلفدددددة ، و التدددددً تنسدددددب أحٌاندددددا  إلدددددى اإلسدددددالم دون هنالدددددك بعدددددض المفددددداهٌم المؽلوطدددددة حدددددول قضددددداٌا المدددددرأة 

تحقدددددددق و دراٌدددددددة كافٌدددددددة بأحكدددددددام الشدددددددرع ، و ٌحددددددددث أحٌاندددددددا  الخلدددددددط بدددددددٌن العدددددددادات و التقالٌدددددددد الشدددددددعبٌة 

الموروثدددددة و بدددددٌن موقدددددؾ اإلسدددددالم مدددددن المدددددرأة ، و ٌجدددددري تطبٌقهدددددا فدددددً الواقدددددع بقدددددوة األحكدددددام الشدددددرعٌة و 

و القدددددرآن الكدددددرٌم الدددددذي حدددددارب التقلٌدددددد األعمدددددى ودعدددددا إلدددددى التفكدددددر  نفاذهدددددا ، و ذلدددددك نتٌجدددددة للجهدددددل باإلسدددددالم

 و إعمال العقل و البصٌرة .

ٌخلددددددط بعددددددض الددددددذٌن كتبددددددوا و تكلمددددددوا عددددددن موقددددددؾ اإلسددددددالم مددددددن قضدددددداٌا المددددددرأة بددددددٌن أحكددددددام اإلسددددددالم 

نصوصدددددده و بددددددٌن المواقددددددؾ الخاطبددددددة التددددددً ٌتخددددددذها بعددددددض المسددددددلمٌن ، و ٌعممددددددون ذلددددددك علددددددى النظددددددرة و

 .قضاٌاها المختلفةالمٌة فً خصوص المرأة و الدٌنٌة اإلس

إن جهدددددل كثٌدددددر مدددددن النسددددداء المسدددددلمات بدددددالحقوق التدددددً منحهدددددا اإلسدددددالم لهدددددن جعلهدددددن ٌفقددددددن الكثٌدددددر مدددددن هدددددذه 

 .االنفتاح و تقلٌد النموذج الؽربًالحقوق، و أصبح هذا الجهل سببا  فً االنبهار بدعوات التحرر و 

الخدددددداطا   سددددددلم نتجددددددت عددددددن الفهددددددمة فددددددً داخددددددل المجتمددددددع المإن معظددددددم المفدددددداهٌم المؽلوطددددددة حددددددول المددددددرأ

لإلسدددددالم ، أو التدددددأثر بموجدددددة التؽرٌدددددب التدددددً تكتسدددددح العدددددالم الٌدددددوم ، و أحٌاندددددا كدددددان  سدددددببها بعدددددض الكتابدددددات 

األلفدددددداظ و اجتددددددزاء النصددددددوص التددددددً تعمدددددددت اإلسدددددداءة لإلسددددددالم مددددددن خددددددالل تشددددددوٌه حقابقدددددده ، و التالعددددددب ب

 .  الشرعٌة

م إلددددددى مفدددددداهٌم مهمددددددة ، مثددددددل الحرٌددددددة والمسدددددداواة ، فبٌنددددددت     أن اإلسددددددالم ال وضددددددح البحددددددث نظددددددرة اإلسددددددال

ٌددددددؤمن بالحرٌددددددة المطلقددددددة التددددددً هددددددً ردٌددددددؾ للفوضددددددى و االنفددددددالت ، وإنمددددددا شددددددرع     الحرٌددددددة المسددددددؤولة 

التددددددً تراعددددددً المجتمددددددع و األسددددددرة والقددددددٌم والمبددددددادئ السددددددامٌة ، و لددددددم ٌقددددددر      اإلسددددددالم المسدددددداواة بددددددالمفهوم 

وم ، و إنمدددددا أقدددددر مبددددددأ العدالدددددة ، حٌدددددث إن المسددددداواة      تكدددددون هدددددً العدالدددددة بعٌنهدددددا أحٌاندددددا ، و الدددددرابج الٌددددد

 تكون هً الظلم و القهر فً أحٌان أخرى .

 

 

 

 

 

                                                           
39

  217انًصذر َفطّ ،   



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                مجلة العمارة والفنون                                         

   91 

 المصادر والمراجع
 أوال : القرآن الكرٌم.

 ثانٌا : الُسنة النبوٌة الشرٌفة

 ثالثا : التفاسٌر والكتب :

، القداهرة ، مطبعدة  2، ط تدرٌب السالك إلى اقورب المسوالك علوى موذهب اإلموام مالوكآل المبارك، عبد العزٌز بن حمد . -

 ( .1972، ) المدنً

 ( . 1976، القاهرة ،  دار الفكر العربً ، )  3، ط التربٌة اإلسَلمٌة و فَلسفتهااإلبراشً ، محمد عطٌة . -

 ( .1970. )تحقٌق : محمد فؤاد عبد الباقً( . بؽداد . مكتبة المثنى.) طأالمواألصبحً ، مالك بن أنس  . -

 ( . 1989، عمان ، دار الفكر. )  1، ط المدونة الكبرىاألصبحً ، مالك بن أنس . -

.  3، ط اإلسَلم و المرأة نقَل  عن المستشرق الروسً أحمد أجابٌف بكتابه حقوق المورأة فوً اإلسوَلماألفؽانً ، سعٌد . -

 ( . 1997.) جمة سلٌم قبعٌن ، دمشق ، دار الفكرتر

( ، عمددان : المكتبددة 1، )ط جلبوواب الموورأة المسوولمة فووً الكتوواب والسوونةهددا( . 1413األلبددانً ، محمددد ناصددر الدددٌن ،)-

 اإلسالمٌة.

أة أن الورد المفحوم علوى مون خوالف العلمواء  وتشودد و تعصوب و ألوزم المورهدا( .  1421األلبانً ، محمد ناصر الددٌن ،)-

 ( ، عمان : المكتبة اإلسالمٌة.1، )ط تستر وجهها و كفٌها و أوجب  ولم ٌقنع بقولهم : أنه سنة مستحبة

 3، )تحقٌق : د. مصدطفى دٌدب البؽدا( . طالجامع الصحٌح المختصرالبخاري ، محمد بن إسماعٌل أبو عبد هللا البخاري . -

 (.1987الٌمامة.) –، بٌروت ، دار ابن كثٌر 

، الرٌاض ، مكتبة األضدواء   3. ط حجاب المرأة المسلمة بٌن انتحال المبطلٌن  وتأوٌل الجاهلٌنالبرازي ، محمد فؤاد . -

 ( .2000للنشر و التوزٌع.)

 (.1981، بٌروت ، المطبعة اإلسالمٌة الحدٌثة.) 1. ط نفقات الزوجة  فً التشرٌع اإلسَلمً .البصري ، عارؾ -

 . القاهرة : دار الفكر. المرأة المسلمة بٌن تحرٌر القرآن وتقٌٌد الفقهاء.  (1998البنا، جمال ، )-

. )تحقٌدق: محمدد عبدد القدادر عطدا( . مكدة  سنن البٌهقً الكبورىالبٌهقً ، أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى أبو بكر ، -

 ( .1994المكرمة ، مكتبة دار ألباز.)

، بٌدروت  1، )تحقٌق : أحمد محمد شاكر و آخدرون (. ط سنن الترمذيالترمذي ، محمد بن عٌسى أبو عٌسى الترمذي . -

 (.1937، دار إحٌاء التراث العربً.)

 (.1980، بٌروت ، دار إحٌاء التراث العربً .) 3، ط أحكام القرانالجصاص ، أحمد بن علً الرازي . -

 (.1986( ، بٌروت :  مكتبة الهالل.)4، )ط المرأة فً ظل اإلسَلم. الجمري ، عبد األمٌر منصور -

، اإلسدكندرٌة : دار الددعوة  األخوات المسلمات وبناء األسورة القرآنٌوةالجواهري ، محمود محمد و خٌال ، عبد الحكٌم . -

 ( .1979للطبع والنشر والتوزٌع.)

، القدداهرة ، دار الكتددب العلمٌددة 3. ط حوول غاٌووة االختصوواركفاٌووة األخٌووار فووً الحسددٌنً ، أبددو بكددر محمددد تقددً الدددٌن . -

(.1995.) 

 ( .1984. اإلسكندرٌة ، مكتبة حمٌدو.) المرأة و حقوقها فً اإلسَلمالحسٌنً ، مبشر الطرازي . -

 ( .1983، القاهرة ، مكتبة اإلٌمان.) 3. ط المرأة و مكانتها فً اإلسَلمالحصٌن ، أحمد عبد العزٌز . -

. )تحقٌق : السٌد عبد هللا هاشدم ٌمدانً المددنً بٌدروت  سنن الدار قطنً، علً بن عمر أبو الحسن البؽدادي .  الدار قطنً-

 ( .1966(، دار المعرفة.)

 ( ، دمشق : دار الجماهٌر الشعبٌة.1، )ط  مشكلة المرأة ، العامل التارٌخً( . 1985السباعً ، بدر الدٌن ،)-

، مجمددع البحددوث اإلسدالمٌة ، السددنة الثانٌددة عشددرة ،  المورأة بووٌن التبوورج و التحجوب( . 1981السدباعً ، محمددد أحمددد ،)-

 الكتاب التاسع .

 (، عمان : دار الوراق. 8. )ط المرأة بٌن الفقه والقانون( . 2001السباعً ، مصطفى ،)-

البحدوث اإلسدالمٌة : . سلسدلة  34. العددد  نفوس و دروس فً إطار التصوٌر القرآنوً( . 1971السبع ، توفٌق محمد ،)-

 مجمع البحوث اإلسالمٌة.

. )تحقٌق : كمال ٌوسؾ الحدوت( . بٌدروت ،  دار  سنن أبً داودالسجستانً ، سلٌمان بن األشعث أبو داود السجستانً . -

 ( .1991الجنان للطباعة والنشر والتوزٌع.)
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 (.2000ٌة .)(، بٌروت :  دار الكتب العلم 1. )ط المبسوطالسرخسً ، محمد بن أحمد . -

 (. عمان : جامعة القدس المفتوحة. 1. )ط  فقه أحوال شخصٌة (.1998)السرطاوي ، محمود -

. القددددداهرة ، دار الهددددددى أحكوووووام الموارٌوووووث و الوصووووواٌا و الوقوووووف فوووووً الشووووورٌعة اإلسوووووَلمٌة الشدددددافعً ، احمدددددد . -

 ( .2004للمطبوعات.)

 (. بٌروت : دار القلم. 1. )تحقٌق احمد ٌحٌى( . )ط  إلسَلممكانة المرأة فً ا( . 1987الشعراوي ، محمد متولً ،)-

، بٌدروت ،  2. )تحقٌق : حبٌدب الدرحمن أألعظمدً( . ط مصنف عبد الرزاقالصنعانً ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام . -

 (.1983المكتب اإلسالمً.)

 (. القاهرة : دار الرضوان. 1.)ط المرأة المسلمة فً مٌزان العصر الحدٌث( . 2003الصوفً ، ماهر أحمد ،)-

  ، )تحقٌدق : طدارق بدن عدوض هللا بدن محمدد , 2. ط المعجوم األوسوطالطبرانً ، أبو القاسم سلٌمان بن أحمدد الطبراندً . -

 ها( .1415عبد المحسن بن إبراهٌم الحسٌنً( . القاهرة ، دار الحرمٌن .)

. )تحقٌدق :  المعجوم الصوغٌر -الوروض الودانً ( . 1985الطبرانً ، سلٌمان بن أحمد بدن أٌدوب أبدو القاسدم الطبراندً  ،)-

 (.1985عمان ، دار عمار.)-، بٌروت1محمد شكور محمود الحاج أمرٌر( . ط

ٌدق : حمددي بدن عبدد المجٌدد . )تحق المعجم الكبٌور( . 1983الطبرانً ، سلٌمان بن أحمد بن أٌوب أبو القاسم الطبرانً ،)-

 (.1983، الموصل ، مكتبة العلوم  والحكم.)2السلفً( . ط

، )تحقٌق احمد محمد شاكر( . القداهرة ، دار  2. ط جامع البٌان عن تأوٌل القرآنالطبري ، أبو جعفر محمد بن جرٌر .  -

 (.1996المعارؾ.)

، القاهرة ، مطبعة  2. )تحقٌق : محمد علً البجاوي( . ط القرآنأحكام ابن العربً ، أبو بكر محمد بن عبد هللا المالكً . -

 (.1967عٌسى البابً الحلبً و شركاه.)

. القدداهرة ،  المطبعددة فووتح البوواري فووً شوورس صووحٌح البخوواري  .العسددقالنً ، شددهاب الدددٌن أبددو الفضددل أحمددد بددن حجددر -

 (.1981الخٌرٌة.)

. القاهرة ، مطبعة عٌسى البابً  فتح الباري بشرس صحٌح البخاري العسقالنً ، شهاب الدٌن أبً الفضل علً بن حجر .-

 (.1959الحلبً و أوالده.)

 (، بٌروت : دار الكتاب العربً. 3. )ط المرأة فً القرآن( . 1969العقاد ، عباس محمود ،)-

 : دار الشروق.(، القاهرة  4. )ط قضاٌا المرأة بٌن التقالٌد الراكدة  و الوافدة( . 1990الؽزالً ، محمد ،)-

. )تحقٌق مصدطفى السدقا(، دمشدق :  المصباس المنٌر فً غرٌب شرس الكبٌر.  (1991، أحمد بن محمد علً ،) الفٌومً -

 مطبعة عٌسى البابً الحلبً.

. القداهرة ، مكتبدة  بداٌوة المجتهود و نهاٌوة المقتصودالقرطبً ، أبو الولٌد محمد بدن أحمدد بدن محمدد بدن أحمدد بدن رشدد . -

 (.1960ات األزهرٌة.)الكلٌ

 (.1966. بٌروت ، دار إحٌاء التراث العربً.) الجامع ألحكام القرآنالقرطبً ، أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري . -

. )تحقٌدق : محمدد فدؤاد عبدد البداقً( . بٌدروت : دار  سونن ابون ماجوهالقزوٌنً ،  محمد بن ٌزٌد أبو عبد هللا القدز وٌندً . -

 (.1975الفكر.)

. )تحقٌدق : محمدد فدؤاد عبدد البداقً( ، بٌدروت ، دار  صوحٌح مسولمالقشٌري ، مسدلم بدن الحجداج أبدو الحسدٌن القشدٌري . -

 (.1992إحٌاء التراث العربً.)

، بٌدروت ، دار الكتددب  2، ط بودائع الصوونائع فوً ترتٌوب الشورائعالكاسدانً ، عدالء الددٌن أبدً بكددر بدن مسدعود الحنفدً . -

 (.1984العلمٌة.)

 . بٌروت : دار العلم للمالٌٌن. نساء متفوقات( . 1961الكزبري ، سلمى الحفار ،)-

،  1. )تحقٌدق : كمدال ٌوسدؾ الحدوت( ، ط المصنف فً األحادٌث واآلثوارالكوفً ، أبو بكر عبد هللا بن محمد أبً شٌبة . -

 (.1989الرٌاض ، مكتبة الرشد.)

 ، عمان : المطبعة الحدٌثة. 2. )ط( ة المسلمةحقوق المرأ( . 1969المالح ، ندٌم بن محمود ،)-

(. الرٌداض :  دار النحدوي للنشدر 1. )طالمرأة بٌن نهجٌن اإلسوَلم أو العلمانٌوة( . 1999النحوي ، عدنان علً رضا ،)-

 والتوزٌع.

فدار سدلٌمان . )تحقٌدق : د.عبدد الؽ سنن النسائً الكبورى( . 1991النسابً ، أحمد بن شعٌب أبو عبد الرحمن النسابً  ،)-

 (.1991، بٌروت ، دار الكتب العلمٌة.) 1البنداري , سٌد كسروي حسن( . ط
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، حلدب ،   2. )تحقٌق : عبد الفتاح أبدو ؼددة( ، ط المجتبى من السننالنسابً ، أحمد بن شعٌب أبو عبد الرحمن النسابً . -

 (.1986مكتب المطبوعات اإلسالمٌة.)

 . بٌروت : مؤسسة الرسالة 4.ط طب النبوي و العلم الحدٌثال( . 1996النسٌمً ، محمود ناظم ،)-

 (.1991، بٌروت ،  دار الكتب العلمٌة .) 1. ط روضة  الطالبٌن( . 1991النووي ، محً الدٌن أبً زكرٌا ،)-

. )تحقٌددق : د. محمددد  صووحٌح ابوون خزٌمووةالنٌسددابوري ،  محمددد بددن إسددحاق بددن خزٌمددة أبددو بكددر السددلمً النٌسددابوري . -

 (.1970، بٌروت ، المكتب اإلسالمً.) 3أألعظمً( ، ط مصطفى

. )تحقٌق : مصدطفى عبدد القدادر عطدا (.  المستدرك على الصحٌحٌنالنٌسابوري ، محمد بن عبد هللا أبو عبد هللا الحاكم . -

 (.1990، بٌروت ، دار الكتب العلمٌة.)1ط

( ، القداهرة : دار الوفداء للطباعدة و النشدر و 1. )ط  المفهووم التوارٌخً لقضوٌة المورأة( . 1987جاسم ، عزٌز السدٌد ،)-

 التوزٌع.

( ، عمدان : منشدورات  1. )ط حقوق المرأة فوً اإلسوَلم دراسوة مقارنوة موع الواقوع( . 2000جرادات ، صالح أحمد ،)-

 وزارة الثقافة.

. )تحقٌددق : شددعٌب صووحٌح ابوون حبووان بترتٌووب ابوون بلبووان حبددان ،  محمددد بددن حبددان بددن أحمددد أبددو حدداتم التمٌمددً ألبسددتً. -

 ( .1993، بٌروت ، مؤسسة الرسالة ، ) 2األرناؤوط( ، ط

،) تحقٌق : حسن زٌدان طلبه( ، القاهرة ، مكتبة الجمهورٌدة  2. ط المحلىابن حزم ، أبو محمد علً بن أحمد بن سعٌد . -

 (.1970العربٌة.)

 (.1982، القاهرة ، دار الحدٌث.) 1. ط فً أصول  األحكام اإلحكام  .حزم ، علً بن أحمد ابن -

. مركدز دراسدات المدرأة و التنمٌدة . الكتداب  مكانة المورأة فوً التشورٌع اإلسوَلمً( . 1979حسن ، عبد الباسط محمد ،)-

 األول.

 (.    1978مؤسسة قرطبة.) ( . القاهرة :2. )ط مسند اإلمام أحمد بن حنبلحنبل ، أحمد بن حنبل أبو عبد هللا الشٌبانً .  -

(. اإلسدكندرٌة : 1. )ط والعقائود األخورى  فلسوفة المورأة فوً الشورٌعة اإلسوَلمٌة( ،  2003داود ، عبد البداري محمدد ،)-

 مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنٌة.

دي نداء للجنس اللطٌوف فوً حقووق النسواء فوً اإلسوَلم  وحظهون مون اإلصوَلس المحمو( . 1932رضا ، محمد رشٌد ،)-

 (. القاهرة : دار الحدٌث.1. )طالعام

 .  القاهرة : دار اإلدارة العامة للثقافة اإلسالمٌة فً األزهر. اإلسَلم عقٌدة و شرٌعة( . 1995شلتوت ، محمود ،)-

، بٌدروت  2فً فقه اإلمام أبً حنٌفة النعمدان . ط حاشٌة رد المحتار على الدر المختار شرس تنوٌر األبصارابن عابدٌن . -

 (.1966، دار إحٌاء التراث العربً.)

(، القاهرة : سلسلة الثقافة االجتماعٌة الدٌنٌدة للشدباب 2. )ط المرأة بٌن الدٌن و المجتمع( . 1981عبد الباقً ، زٌدان ،)-

 ) الكتاب الثانً (.

 ( ، دمشق : دار الفكر للنشر.3.)ط ماذا عن المرأة( . 1979عتر ، نور الدٌن ،)-

 ( ، دمشق : المكتب اإلسالمً.3.)ط حقوق المرأة فً اإلسَلم( . 1983عرفة ، محمد عبد هللا ،)-

 ( ، عمان : مكتبة الرسالة الحدٌثة.1. )ط نظام األسرة فً اإلسَلم( . 1983عقلة ، محمد ،)-

 ( ، عمان : دار الفرقان.2. )ط َلمالقضاء فً اإلس( . 1991أبو فارس ، محمد عبد القادر ،)-

(. عمدان : دار الفرقدان 1. )ط حقوق المورأة المدنٌوة و السٌاسوٌة فوً اإلسوَلم( . 2000أبو فارس ، محمد عبد القادر ،)-

 للنشر. 

 ( ، دار الزهراء بٌروت .3، )ط المرأة فً ظل اإلسَلم(. 1983فضل هللا ، مرٌم نور الدٌن ،)-

. عمدان : نقابدة المحدامٌن 1976لعدام  61المعدل للقانون رقم  2001(  لعام 82األردنً رقم ) قانون األحوال الشخصٌة-

 األردنٌٌن.

، القداهرة ، دار الكتداب  1. طالمغنوً علوى مختصور الخرقوً ابن قدامة ، أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد المقدسدً . -

 (.1981العربً.)

 (، القاهرة : دار الشروق. 11. )ط مشبهات حول اإلسَل( . 1978قطب ، محمد ،)-

 ( ، القاهرة : دار الشروق.4.)ط مذاهب فكرٌة معاصرة( . 1988قطب ، محمد ،)-

، دمشدق ، دار  2. ط تفسٌر القرآن العظوٌمابن كثٌر ، الحافظ عماد الدٌن أبً الفداء إسماعٌل بن كثٌر القرشً الدمشقً . -

 (.1998الفٌحاء.)
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(، دمشدق : مؤسسدة الرسدالة المطبعدة 5. )ط أعوَلم النسواء فوً عوالم العورب و اإلسوَلم( . 1995كحالة ، عمدر رضدا ،)-

 الهاشمٌة.

 (، بٌروت : دار العرب اإلسالمٌة.1. )ط المرأة فً العهد النبوي( . 1993كركر ، عصمة الدٌن ،)-

 (، بٌروت :  مؤسسة عز الدٌن للطباعة والنشر.1. )ط تطور المرأة عبر التارٌخ( . 1981كٌال ، باسمة ،) -

( ، بٌدروت 1. )ط حقوق المرأة بٌن الشر  اإلسَلمً و الشرعة العالمٌوة لحقووق اإلنسوان( . 1992مسٌكة بر ، فتنة ،)-

 : مؤسسة المعارؾ للطباعة  والنشر.

 (.1989، القاهرة ، المطبعة األمٌرٌة.) 1. ط لسان العربابن منظور، جمال الدٌن محمد بن مكرم . -

 ( ، القاهرة :  الشركة العربٌة للنشر.1. )ط اإلسَلم و حاجة اإلنسانٌة إلٌه ( .1998)موسى، محمد ٌوسؾ ،-

(، المنصورة: دار الوفاء للطباعة و النشدر 1. )ط عمل المرأة و موقف اإلسَلم منه( . 1986نواب الدٌن ، عبد الرب ،)-

 زٌع.و التو

 . ( ، القاهرة : دار المعارؾ2. )ط المساواة فً اإلسَلم( . 1965وافً ، علً عبد الواحد ،)-

(  ، القداهرة : مطبعدة هندٌدة 1" . )طالمورأة المسولمة: رد علوى كتواب "المورأة الجدٌودة( . 1912وجدي ، محمد فرٌدد ،)-

 بالموسكً.

نقدٌووة لوودعاة تحرٌوور الموورأة  وبٌووان دور الموورأة فووً صووَلس  الموورأة المسوولمة ، دراسووة( . 1999وجدددي ، محمددد فرٌددد ،)-

 (، الرٌاض : مكتبة أضواء السلؾ.1. )ط المجتمع و فساده

،  1. )تحقٌدق : حسدٌن سدلٌم أسدد( ، ط مسوند أبوً ٌعلوىٌعلى ،  أحمد بن علدً بدن المثندى أبدو ٌعلدى الموصدلً التمٌمدً  .-

 (.1984دمشق ،  دار المأمون للتراث.)

 ( ، بٌروت : دار النور.  1. )ط اإلسَلم و الجنس( . 1972ٌكن ، فتحً ،)-

 

 




