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  :السیاسي اإلسالم في والالفعل الفعل بین المرأة

 فـــي كســـبب خصوًصــا السیاســـي واإلســـالم عموًمــا، اإلســـالم إلـــى اإلتهــام أصـــابع تشــیر

 الجهــل إلــى راجعــة النســاء معانــاة فهــل والسیاســي، اإلجتمــاعي دورهــا وتقلــیص المــرأة، نــزواءا

 سیاسًیا فاعالً  السیاسي اإلسالم في المرأة تعد وهل فیه؟ الموجودة النساء حقوق وٕانكار بالدین

 عـــن السیاســي اإلســالم مفهــوم فـــي الكامنــة المفارقــة معنــى ومـــا التهمــیش؟ إلــى أقــرب أنهــا أم

  . التساؤالت تلك على للرد كمحاولة الدراسة هذه جاءت المرأة؟ دور طبیعة

 التنظیمــات مجموعــة :السیاســي باإلســالم المقصــود أنإلــى  التنویــه مــن البــد البدایــة فــي

 نظـــرة إطـــار فـــي اإلســـالمي العمـــل میـــدان فـــي تعمـــل والتـــي ،اإلســـالم إلـــى المنتســـبة المتعـــددة

 ، تفهمهـا كمـا اإلسـالم توجیهـات مع لتنسجم صیاغتها إلعادة وتجاهد البشریة، للحیاة شمولیة

، وقـــد نحــــت المصـــطلح لوصـــف ظــــاهرة اإلســـالمیة للتوجیهـــات الذاتیــــة قراءتهـــا واقـــع مـــن أي

إعـادة (جدیدة، تدل على وجود حركـات سیاسـیة یرأسـها علمـاء مسـلمون متعلمـون یـدعون إلـى 

ذات األغلبیــة المســلمة، والمجتمعــات اإلســالمیة فــي األمــاكن التــي توقفــت مــن  البلــدان) أســلمة

 .)١(وجهة نظرهم، عن أن تكون إسالمیة بما فیه الكفایة

 كـــــل فـــــي دونیـــــة نظـــــرة العـــــالمي المســـــتوى علـــــى یســـــوده المـــــرأة مـــــن الموقـــــف ان رغـــــم

 السیاســـــیة العوامـــــل وتلعـــــب آلخـــــر، مجتمـــــع مـــــن تتفـــــاوت النظـــــرة حـــــدة أن إال المجتمعـــــات؛

 اإلسـالمي التـاریخ قصـص مـن نالحـظ كمـا، الفروق حدة تحدید في دوًرا والثقافیة واالقتصادیة

 وشـاركت ،الحـروب أثنـاء الصـفوف تسـویة فـي وسـاعدت العامـة، الحیاة في ساهمت المرأة أن

 الســوق حســبة وتولــت اإلســالمیة، المصــادر أهــم أحــد یعتبــر الــذي الحــدیث ونقلــت القتــال، فــي

 بدایة في المرأة لمشاركة مشرق واقع أمام أننا أي القضاء، فروع من فرعا الفقهاء یعتبرها التي

 اســـُتغلت كمــا والشـــرع الــدین تفســـیر ســتغاللا فـــتم تغیــرت؛ الصـــورة أن إال اإلســالمي، التــاریخ

 فهـــي ،االنتخابـــات فـــي ة المـــرأةمشـــارك مــن ســـلبیة مواقـــف المجتمعـــات بعـــض خـــذتاتف المــرأة،

 صـوت یسـتغل الرجـل لیجعـل والتقلیـد العـرف جـاء لكن ،مقدرة لعدم ال ؛انتخابها یتم وال تقاَطع

 ورب قائـــدا بصــفته هـــو یرجحــه الـــذي االنتخــابي الصــوت لصـــالح وأمــه وأختـــه وابنتــه ،زوجتــه

  .سیاسي منصب ألي الترشح عن المرأة تبتعد بینما ،بیت

فمــنهم المشــدد علــى  ؛والجماعــات اإلســالمیة تختلــف رؤیتهــا للمــرأة مــن جماعــة ألخــرى

المرأة التي همشها، ومنهم المیسر الذي منحها بعض الحقوق التي استطاعت خاللها الـدخول 

                                                           
اإلس��الم السیاس��ي بع��د الربی��ع العرب��ي ب��ین الجھ��اد والدیمقراطی��ة، ترجم��ة ع��الء ال��دین أب��و زین��ة، : أولیفیی��ھ روي )(١

 .https://bit.ly/2NfaHN9 على الرابط ،٢٠١٧دیسمبر٦ ،صحیفة الغد
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للحیاة العامة قلـیًال، مـع تبعیتهـا الكاملـة للـذكور، ویرجـع االخـتالف بـین الجماعـات اإلسـالمیة 

تمـد فقیهـه بعضها البعض الختالف المذاهب الفقهیة التي یأخذ بها كل مـنهم، فكـل مـذهب اع

، ولكــــن اإلســـالم كــــدین یغـــایر ثقافــــة، )١(علـــى ظـــروف زمانــــه، ووقتـــه، وقــــدم أفضـــل مــــا لدیـــه

  .)٢(ومناهج، وأنظمة الحركات اإلسالمیة

وعلــى ســبیل المثــال فــي الفكــر الســلفي ینقســم المجــال االجتمــاعي إلــى مجــال خــاص، 

المجـال الخـاص هـو البیـت واألسـرة، ویجـب أن تالزمـه المـرأة؛ أمـا المجـال العـام  ؛ومجال عام

مـن خـالل فصــل دقیـق، وصـارم بـین الجنسـین، كمــا یـؤمن هـذا الفكـر بفكــرة  حظـر علیهـا إالفیُ 

تقســـیم األدوار االجتماعیـــة؛ فالرجـــل دوره خـــارج المنـــزل، ویعمـــل مـــن أجـــل تـــوفیر احتیاجـــات 

  :ا، أما المرأة فلها ثالث مهام ینحصر دورها فیهأسرته، ومن أجل إعمار الكون

 نث ّٰ  :طمئنان للزوج داخل البیت انطالًقا من قوله تعالىتوفیر الهدوء واال -١

 ).٢١: الروم( ِّمك   لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 مل يك ىك ّٰ :منح الزوج المودة والرحمة انطالًقا من قوله تعالى -٢

 ).٢١: الروم( ِّ نن من زن رن مم ام ىليل

  )٣(.واألبناء، والقیام على شئونهمرعایة البیت  -٣

وهـــم یـــرون فـــي النســـویة عموًمـــا دعـــوة إلـــى الســـفور، والقضـــاء علـــى الحجـــاب، وٕاباحـــة 

خــتالط بــین الرجــال والنســاء، وتحریــر المــرأة مــن كــل اآلداب والشــرائع، وٕاباحــة اإلجهــاض، اال

ونشــر الالدینیــة فــي وتقییـد الطــالق، وٕالغــاء التعـدد، والمســاواة بــین المـرأة والرجــل فــي المیـراث، 

؛ فمطالب األیدیولوجیة الغربیة تأتي على حسـاب التعـالیم اإلسـالمیة، )٤(المجتمعات اإلسالمیة

وهذه المطالب هي التـي تقهـر المـرأة ، كمـا أن تأكیـد المسـاواة الكاملـة بـین الجنسـین یقـود إلـى 

ول المســاواة مــع وجــود نســاء یســعین ألن یصــبحن اإلنســان الخــارق؛ فــالمرأة مقهــورة ألنهــا تحــا

، كمـا ربطـت بعـض الشخصـیات الدینیـة مثـل )٥(الرجل، وبذلك توضـع فـي سـیاق غیـر طبیعـي

                                                           
  . ٢٣، ص ٢٠٠٤، دار الشروق، القاھرة، ١خطابنا في عصر العولمة، ط: یوسف القرضاوي) (١

(2) Chatty.D., and Rabo.A.:Organizing Women:Formal and Informal Women's Groups in 
The Middle East,vol.17,Berg publishers,Oxford,1997,p.157.  

صور نس�ائیة، ترجم�ة جورجی�ت : المرأة في الخطاب النسوي، مقال في كتاب فاطمة المرنیسي: فاطمة أزرویل  ) (٣
  . ١٧٥، ص١٩٩٦والنشر والتوزیع، قسطون، األھالي للطبع 

ق����راءة ف����ي خلفی����ات م����ؤتمر بك����ین، البی����ان، لن����دن،  –تدش����ین األممی����ة النس����ویة العلمانی����ة : محم����د یحی����ى   )(٤
  .١٠٠ص  – ٩٨،ص ١٩٩٥،أكتوبر٩٣عدد

  .٣٥عزة كرم، نساء في مواجھة نساء، مرجع سابق، ص  )(٥
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بین التوجه النسوي، واالستراتیجیات االسـتعماریة التـي تهـدف  (*)الشیخ محمد متولي الشعراوي

اســتخدموا  –مــن وجهــة نظــره  –لتقــویض الثقافــة االجتماعیــة والدینیــة األصــیلة؛ فالمســتعمرون

كأداة لمهاجمة اإلسالم، وتصویره كدین قمعـي متخلـف، وبـذلك اقتـرن أي توجـه " قضیة المرأة"

  .)١(نسوي باإلساءة إلى اإلسالم

-خوان المسلمین، والسـلفیین متمثًال في جماعة اال اإلسالم السیاسيتیار وبعد صعود 

ـــداث الربیــــع العربــــي الثقافیــــة، والهویـــــة  تــــم التأكیـــــد علــــى التمســــك بالخصوصــــیة -خــــالل أحـ

فأصبح  ،"اإلسالم المعولم"إطار  الحضاریة للمجتمع عامة، وللمرأة على وجه الخصوص، في

، وفرضت قضـایا المـرأة نفسـها علـى السـاحة، )٢(تحریر المرأة موضوًعا رئیًسا من موضوعاته 

تیــار علـى سـبیل المثـال تمخضـت أول انتخابــات برلمانیـة حـرة فـي مصـر بعــد الثـورة عـن فـوز 

اإلســالم السیاســي علــى غالبیــة األربعمائــة وثمانیــة وتســعین مقعــًدا، بینهــا ثمانیــة مقاعــد فقــط 

، ولعــل اللمــرأة؛ بینمــا حصــل التمثیــل النســائي للمــرأة فــي عهــد مبــارك علــى أربعــة وســتین مقعــدً 

ذلــك یتناســب مــع رأي التیــار اإلســالمي حــول عــدم أهلیــة المــرأة للوالیــة، وعــدم إمكانیــة تولیهــا 

  .)٣(المناصب السیاسیة

تیـــار اإلســـالم السیاســـي فـــي تهمـــیش دور المـــرأة سیاســـًیا وكعضـــو مناصـــري ورغـــم آراء 

إال أنهـــم ال یتورعـــون عـــن اســـتغالل المـــرأة إذا اقتضـــت المصـــلحة ذلـــك،  ،فاعـــل فـــي المجتمـــع

ستغل في الدعایة، وكذلك یمكن أن تكون مناضلة في صفوف تنظیمات الحركات فیمكن أن تُ 

  .)٤(یة، لكنها تبقى في كل الحاالت تابعة للرجل، مكملة له حسب آرائهماإلسالم

كمــا أن اإلســالمیین، وخاصــة المعتــدلین مــنهم فــي محــاولتهم لجمــع الــدعم لمجموعــاتهم 

قتصــادي لهــؤالء المنظمــة وغیــر المنظمــة، ال یمكــنهم فقــدان الــدعم السیاســي واالجتمــاعي واال

جـــزًءا مـــن حركـــة  تلـــك الحركـــات اإلســـالمیة؛ لـــیُكنَّ النســـوة الالتـــي یشـــاركن بنشـــاط فـــي بعـــض 

سیاسیة تعمل للحصول على الدعم لهدفها النهـائي، المتمثـل فـي الحصـول علـى سـلطة الدولـة 

  .)٥(والتشریع

                                                                                                                                                               
  ).١٩٩٢:ت(محمد متولي الشعراوي (*) 
  .٣١عزة كرم، نساء في مواجھة نساء، مرجع سابق، ص )(١
   ٢٠١٣-٩-٥في صعود اإلسالم السیاسي وتحدیات النسویة اإلسالمیة، وكالة أخبار المرأة،: بنكریم المسلمي) (٢

www.wonews.net/ar/index.php?act=post&id=2256: 
 مق�ال ف�ي كت�اب رؤی�ة جدی�دة لح�وار ق�دیم،: السیاس�یةقض�یة قی�ادة الم�رأة  -من أین نأخذ شرع هللا؟ : نیفین رضا) (٣

فاق جدی�دة للمعرف�ة واإلص�الح، ترجم�ة ران�دا أب�و بك�ر، مؤسس�ة آ -النسویة والمنظور اإلسالمي: أمیمة أبو بكر
  .١٢٣، ص"٢٠١٣المرأة والذاكرة،القاھرة،

  .٤٢مرجعیات اإلسالم السیاسي، مرجع سابق، ص: عبد المجید الشرفي )(٤
  .٣٥نساء في مواجھة نساء، مرجع سابق، ص:  عزة كرم )(٥
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؛ فبینمـا (*)جماتیـةاأن جماعات اإلسالم السیاسـي هنـا وقعـت فـي بـراثن البر  وفي تقدیري

وبأنهـا ال تملـك مـن الحكمـة مـا یؤهلهـا لتكـون فاعلـة  ،زلْنـیصرحون دائًما بأن مكـان المـرأة المَ 

ـــك،  ـــي ذل ـــع العمل ـــیهم الواق ـــادة، إال أنهـــم اســـتخدموها حـــین فـــرض عل فـــي مجـــال السیاســـة والقی

ینـایر فـي  ٢٥فـي ذیـل القائمـة اإلنتخابیـة لحـزب النـور بعـد ثـورة  -على سبیل المثال-فظهرت

نتخابیة، كما تصـدرت تحقاقات االالجموع تحشد لمرشحین بعینهم في االس مصر، وكانت بین

  .صفوف اإلخوان المسلمین في المظاهرات

تعبئة النسـاء  ١٩٧٩ینایر، نجد أثناء الثورة اإلیرانیة ٢٥وكمثال أسبق تاریخًیا من ثورة 

تمــت علــى نطــاق واســع؛ فكــان عــدد النســاء الالتــي خــرجن للشــوارع مســاوًیا لعــدد الرجــال، وقــد 

النساء وقتها أن یؤدین أدواًرا حاسمة، ألنهـن كنسـاء إسـالمیات ناشدت جمیع القوى اإلسالمیة 

في جوهرهن معالم ثقافیة ودینیة أساسیة؛ كما أنهن المعالم الرئیسـة الفارقـة بـین الغـرب الفاسـد 

؛ فـــأین ذلـــك مـــن عـــزل )١(، واألمـــة اإلســـالمیة الطـــاهرة القویمـــة -مـــن وجهـــة نظـــرهم-المنحـــل

؟ ورغـم )٢("المعالم األساسیة لطبیعیة إیران اإلسـالمیة"عد من یُ زل الذي نْ النساء، والقرار في المَ 

اختالف المذهب الشیعي المعمـول بـه فـي إیـران عـن المـذاهب التـي یأخـذ بهـا أهـل السـنة، إال 

أن التقسیم الدقیق ألدوار الرجل والمرأة یتفق حولهـا تقریًبـا كـل اإلسـالمیین، حتـى وٕان اختلفـت 

فــإن آراءهــم حــول األدوار المرســومة للمــرأة تتفــق حــول الطبیعــة الخاضــعة للرجــل  )٣(الصــیاغة

  .وأطروحة نقص العقل والدین

ویمكننا أن نعرض هنا لـبعض القضـایا اإلشـكالیة التـي تخـص المـرأة مـن وجهـات نظـر 

  :مختلفة

  :قضیة المساواة: أوالً 

تها المــرأة، وتحدیــًدا التشــریع اإلســالمي جــاء تصــحیًحا لكــل األوضــاع الجــائرة التــي عاشــ

ى بینهمــا فــي حــق الحیــاة الكریمــة التــي او عــادًال لمكانتهــا فــي المجتمــع إزاء أخیهــا الرجــل، وســ

ـــى قـــدم المســـاواة : ، حیـــث قـــال ســـبحانه)٤(أرادهـــا اهللا تعـــالى للجـــنس البشـــري ذكـــوره وٕاناثـــه عل

                                                                                                                                                               
أو تیار فلسفي یحدد معنى وحقیقة جمی�ع المف�اھیم م�ن خ�الل عواقبھ�ا العملی�ة ،  اتجاه Pragmatismالبراجماتیة (*) 

ال�ذي اس�تخدم ھ�ذا المص�طلح " ش�ارلس بی�رس"وتعود نشأتھا إلى الربع األخیر من القرن التاس�ع عش�ر عل�ى ی�د 
: ، ول�یم ج�یمس، ترجم�ة" البراجماتی�ة"ك�ي نجی�ب محم�ود، ف�ي مقدم�ة كت�اب ز: للمزی�د (م١٨٧٨ألول مرة عام 

  ).٨ص:١،ص٢٠٠٨محمد علي العریان، المركز القومي للترجمة، المطابع األمیریة، القاھرة، 
  .٢٥٠جتماعي والدین في الشرق األوسط وجنوب آسیا، مرجع سابق، صالنوع اال: ماري إلین ھجالند  )(١
  .٢٥١المرجع نفسھ، ص )(٢
  .٢٤٠نساء في مواجھة نساء، مرجع سابق، ص: عزة كرم  )(٣
، المرأة بین الموروث والتحدیث، سلسلة مكتبة األسرة ، الھیئة المص�ریة العام�ة للكت�اب، الق�اھرة:زینب رضوان )(٤

 .٤٥،ص٢٠٠٧
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  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق ُّ

ألنهـن یجـدن فیــه  ،الغربیـات علـى اإلســالملـذلك تُقبـل بعــض ؛ )٧٠: اإلسـراء(   َّ  ىن  نن

المعنى الحقیقي للمساواة بین الرجل والمرأة، والذي یتمثل في المساواة فـي الفـرص، ولـیس فـي 

الذكوریــة فــي بعــض الــدول األوروبیــة علــى اإلســالم ونبیــه،  الطبیعــة، وهــذا مــا یفســر الهجمــات

لرجل األوروبي من سلطته علـى ن المفهوم اإلسالمي عن المساواة من شأنه أن یجرد اإحیث 

المــرأة، كرأســمالي یحتــاج إلــى عملهــا فــي مرحلــة اإلنتــاج، وكمســوق یحتــاج إلــى تســلیع جســدها 

 .)١(لتصریف منتجاته

وفــى إطــار الفكــر االجتمــاعي االســالمى الحــدیث والمعاصــر نجــد مــذهبین فــي الموقــف 

  :والرجل  أةمن المساواة بین المر 

المذهب األول یقوم على نفى المساواة بین المرأة :  )نفى المساواة( المذهب األول 

ن الكریم أن یكون الذكر كاألنثى آأهمها نفى القر  :والرجل استنادا إلى العدید من األدلة

ن( َّ خصمص حص مسُّ  ا ر م ل ع ٣: آ ٦(.  

ویؤصل هذا المنظور الفكري منطقه في رفض المساواة بین الرجل والمـرأة علـى أسـاس 

مفهـــوم المســـاواة بـــین غیـــر المتســاوین، ویســـتخدم فـــي مقابـــل ذلـــك مفهـــوم أن اإلســالم ال یقبـــل 

من وجهة نظر -وعلیه فاإلسالم أقر التفاوت واالختالف أكثر من المساواة والتكافؤ.. العدل، 

فالمساواة عندهم تمثل ظلًما شدیًدا للرجل والمرأة على السواء، لقد قام  -التیار السلفي التقلیدي

  )٢(:ثالث عملیاتأصحاب هذه النظرة ب

  .قراءة النصوص الدینیة بأحكام العرف   :أوالً 

ـــى نحـــو یجعـــل أولویـــة الرجـــل  إعـــادة  :ثانًیا تأویـــل الكثیـــر مـــن النصـــوص المقدســـة عل

  .مرجحة دائًما

ذهـــب بعضـــهم إلـــى حـــد تركیـــب األحادیـــث ضـــعیفة الســـند التـــي تســـمح للرجـــال   :ثالثًا

التقالیـد العربیـة التـي كانـت موجـودة قبـل باحتكار الحیاة العامـة، حتـى ال یخـالف 

قــدم ابـــن جریـــر الطبــري صـــورة للمــرأة فـــي تفســـیره  :اإلســالم، علـــى ســبیل المثـــال

صفت بأنها مـن أسـوأ التصـورات الموجـودة عنـد المفسـرین؛ فقـد استحضـر سـفر وُ 

                                                           
، الھیئ��ة المص��ریة العام��ة  االتجاھ��ات النس��ویة الغربی��ة ف��ي خط��اب ص��راع الحض��ارات، إب��داع: ش��ریف عكاش��ة )(١

 .١١٧، ص٢٠٠٩للكتاب، القاھرة، العدد التاسع، شتاء
، منظم�ة الم�رأة ١جتم�اعي وأبع�اد تمك�ین الم�رأة ف�ي ال�وطن العرب�ي،طالن�وع اال: معتز با� عبد الفتاح وآخ�رون) (٢

  . ٧٤-٧٣، ص٢٠١٠،القاھرة، .right way advالعربیة، 
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تصـــوره للمـــرأة كـــامًال، فأخـــذ منـــه قضـــیة الثعبـــان،  ، ونقـــل(*)التكـــوین فـــي التـــوراة

أنـه  -عز وجـل-التي أغوت آدم بعدما أغواها الثعبان، وینسب هللا ومشكلة حواء

إن لها علي أن أدمیها في كل شهر : أنت غررت عبدي، وعاقبها قائالً : قال لها

)١(.مرة كما أدمت هذه الشجرة
   

غیر أن نفى القرآن الكریم أن یكون الذكر كـاألنثى هـو  :تقویم للمذهب والرد على أدلته

فـــى أن تكـــون المـــرأة مثـــل الرجـــل فـــي التكـــوین، واإلمكانیـــات، و المقـــدرات ، أى نتماثـــلنفـــى لل

بالمســاواة فــي الحقــوق  -فــي الشــریعة االســالمیة –الذاتیــة، ولــیس نفــى للمســاواة التــي تتعلــق 

ــل فــــي التكــــوین والمقــــدرات واإلمكانیــــات الذاتیــــة ،  والواجبــــات، دون نفــــى تفــــاوت المــــرأه والرجــ

هو مـن بـاب مراعـاة  سالمیة لجملة من األحكام الخاصة بالمرأةإلن إقرار الشریعة اإوبالتالي ف

التمییــز “  أى مــن بــاب مــا یطلــق علیــه حــدیثا –هــذا التفــاوت، ولــیس مــن بــاب نفــى المســاواة 

، كما أن هذا المذهب یرى أن اإلسالم َعـدَل بـین الرجـل والمـرأة، ولكنـه لـم یسـاِو )*(*”اإلیجابي

ن هناك ارتباًطا وثیًقا بین قیمتي العدل و المساواة ، فإنكار بینهما، وهذا القول فیه تناقض، أل

ال یلـزم منهـا “ المثلیـة“أصل المساواة هو نفى للعدل، لكن إنكار صیغة معینة خاطئـة للمسـاواة

، كما أن اهللا قد ساوى بین الرجل، والمرأة وظهر ذلك في عدة أحكـام، وفـي عـدد )٢(نفى العدل

  :من اآلیات القرآنیة

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :المساواة في قوله تعالىنجد  .١

  .)١٩٥: آل عمران( َّ جه ين ىن خنمن حن جن يم

                                                           
�َجَرِة َفأََكْل�تُ اْلَمْرأَ «: َفَقاَل آَدمُ )  ١٢(*)( �ُر «: َوَق�اَل لِْلَم�ْرأَةِ ) ١٦(، »ةُ الَّتِي َجَعْلَتَھا َمِعي ِھَي أَْعَطْتنِي ِمَن الشَّ َتْكثِی�ًرا أَُكثِّ

��َك «: آلَدمَ  َوَق��الَ ) ١٧(، »َوإِلَ��ى َرُجلِ��ِك َیُك�وُن اْش��تَِیاقُِك َوُھ��َو َیُس�وُد َعلَْی��كِ . أَْتَع�اَب َحَبلِ��ِك، بِ��اْلَوَجِع َتلِ�ِدیَن أَْوالًَدا ألَنَّ
َجَرِة الَّتِي أَْوَصْیُتَك َقائًِال  َع�ِب َتأُْك�ُل . الَ َتأُْكْل ِمْنَھا، َمْلُعوَنٌة األَْرُض بَِسَببِكَ : َسِمْعَت لَِقْوِل اْمَرأَتَِك َوأََكْلَت ِمَن الشَّ بِالتَّ

���اِم َحَیاتِ���كَ  -https://st .نب���ا تك���ال ھیم���انوننق���ال ع���ن موق���ع األ ١٢،١٦،١٧س���فر التك���وین .(»ِمْنَھ���ا ُك���لَّ أَیَّ
takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=1&chapter=3( 

، نق�ال ع�ن اب�ن ٧٥جتم�اعي وأبع�اد تمك�ین الم�رأة، المرج�ع نفس�ھ، ص الن�وع اال: معتز با� عبد الفتاح وآخ�رون )(١
 .جریر الطبري

تمییز لفئة معینة من فئات المجتمع، تختلف عن باقي فئاتھ  ھو: Positive Discrimination التمییز اإلیجابي(**) 
ذوي (، أو المق���درات الذاتی���ة)الم���رأة(، أو الج���نس)األقلی���ات الدینی���ة(، أو ال���دین)األقلی���ات العرقی���ة( قف���ي الع���رْ 

، من خالل اتخاذ جملة من اإلجراءات التفضیلیة، التي تعطي أفراد ھذه الفئ�ة األولوی�ة ف�ي )حتیاجات الخاصةاال
المج��االت المختلف��ة للحی��اة العام��ة ك��التعلیم، والتوظی��ف، والتمثی��ل التش��ریعي بھ��دف إلغ��اء التمیی��ز الس��لبي ال��ذي 
مورس ضدھا في السابق، وتحقیق المساواة الفعلیة بینھا وبین باقي فئات المجتمع من خالل منحھا حقوقھ�ا الت�ي 

التمیی��ز اإلیج��ابي ف��ي الفك��ر السیاس��ي  مفھ��وم: ص��بري محم��د خلی��ل خی��ري: للمزی��د.(س��لبت منھ��ا ف��ي الماض��ي
  ) ٢٠١٤www.drsabrikhalil.wordpress.com-٤-١٠ واالجتماعي المقارن،

   ٢٠١٤-٧-٢٦الفلسفة النسویة من المنظور الغربي إلى المنظور اإلسالمي، :صبري محمد خلیل خیري) (٢
www.drsabrikhalil.wordpress.com   
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 مصجض خص حص مس خس حس جس ُّ  :إتاحة العمل في قوله تعالى .٢

 .)١٠٥: التوبة( َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

 ىن نن من زن رن مم ُّ  :دخولهن في الشورى في قوله تعالى .٣

 .)٣٨: الشورى( َّ مي زي ري ٰى ين

 ٰى ين ىن نن من زن ُّ  :قوله تعالىالمساواة في التكلیف في  .٤

ة( َّ ري ر ق ب ل ٤: ا  نت مت زت رت يب ىب ُّ : ، وكذلك قوله)٣

  َّ اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث رثزث يت ىت

  )٥٦: یوسف(

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ  :المساواة في التكریم في قوله تعالى .٥

 ).٥٥ – ٥٤: القمر( َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ  :وكذلك قوله .٦

 ).٩٧: النحل( َّ مم ام يل ىل مل يك مكىك

فیقـــوم علـــى اإلقـــرار بالمســـاواة بـــین المـــرأة والرجـــل، طبقـــا للمفهـــوم  أمـــا المـــذهب الثـــاني

اإلسـالمى للمســاواة، والـذي مضــمونه أن تحكـم العالقــة بـین المــرأة والرجـل فــي المجتمـع قواعــد 

، وهو ما یتحقق في الشریعة بما هي وضـع  )١(عامة مجردة ، سابقة على نشْاه تلك العالقات

ومن األدلة علـى تقریـر اإلسـالم للمسـاواة بـین الرجـل والمـرأة علـى الوجـه السـابق . إلهي مطلق

  :بیانه

 أن المرأة مساویة للرجل في اإلنسانیة، كما في قوله تعالى القرآنیة تقریر النصوص: 

  ).١: النساء( َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

  مم ام ُّ  :القرآنیة أن المرأة مساویة للرجل في الحقوق والواجباتتقریر النصوص 

  ).٢٢٨: البقرة( َّ مننن زن رن

                                                           
  .لنسویة من المنظور الغربي إلى المنظور اإلسالمي، مرجع سابقالفلسفة ا:صبري محمد خلیل خیري ) (١
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  تقریر النصوص القرآنیة أن المرأة مساویة للرجل في أصل التكلیف لشمول الخطاب

 ىي   ني مي زي ُّ  :كما فى قوله تعالى التكلیفى للمرأة والرجل

 حب   جب هئ  مئ خئ حئ جئ   يي

 مت خت حت جت هب مب  خب

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

  .)٣٥: األحزاب( َّ خس

 أن المرأة مساویة للرجل في العقوبات كما فى قوله تعالى القرآنیة تقریر النصوص: 

 ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ 

  َّ مهىه جه ين ىن من خن حن جن ُّ  :وقوله تعالى )٣٨: المائدة( َّ ٰر

  )٢: النور(

  أن المرأة مساویة للرجل في المسئولیة كقول الرسـول  األحادیث النبویة الصحیحةتقریر

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته، فالرجل راع في أهلـه : " - صلى اهللا علیه وسلم -

  .)١(" …عن رعیتها ةفي بیت زوجها وهى مسئول ةومسئول عن رعیته، والمرْاه راعی

أن تكــون المــرأة  عنــىالــذي ی تماثــلكمــا یقــوم هــذا المــذهب علــى رفــض ال :تماثــلنفــى ال

لكـــن الشـــرع سَّـــوى بـــین المـــرأة  )٢(.مثــل الرجـــل فـــى التكـــوین، واإلمكانیـــات، و المقـــدرات الذاتیـــة

والرجـــل فـــي الكثیـــر مـــن العبـــادات والمعـــامالت، وهـــذا هـــو األصـــل الـــذي یهـــدف إلیـــه الشـــارع 

 .الحكیم

لتأویـل ؛ فا"تـأویالت المقـدس لیسـت مقدسـة"ویرى أنصار أطروحة التكـریم والمسـاواة أن 

نشـًئا لقواعـد شــرعیة لـم تكـن موجـودة فــي الـنص المقـدس؛ فعملیـة التأویــل ال ینبغـي أن یكـون مُ 

هـــي عملیــــة تاریخیــــة مجتمعیــــة تخضــــع للعــــادات واألعــــراف، فضــــًال عــــن مــــوازین القــــوى فــــي 

                                                           
 ،٢٠٠٣ المنص��ورة، ص��حیح البخ��اري،دار الغ��د الجدی��دة، ٢٥٥٤: هللا محم��د ب��ن إس��ماعیل البخ��ارى أب��ى عب��د) (١

  .٤٦٣ص
الفلس��فة النس��ویة م��ن المنظ��ور الغرب��ي إل��ى المنظ��ور اإلس��المي، مرج��ع س��ابق،  :ص��بري محم��د خلی��ل خی��ري) (٢

رد على أھ�م االفت�راءات المث�ارة ض�د اإلس�الم،  -أحمد عمر ھاشم وأخرون،اإلسالم بین الحقیقة واالدعاء:للمزید
 . ٦٨-٦٦، ص١٩٩٦المتحدة للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة،
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المجتمــع وتــرتبط بهــا، وعلیــه فــالموقف الســلیم هــو النفــاذ إلــى الــنص المقــدس بوصــفه الــنص 

  :اد في فهمه على مستویینالمؤسس، واالجته

ـــائي   -١ أي االنتقـــاء بـــین التـــأویالت المختلفـــة بمـــا یتناســـب مـــع : مســـتوى االجتهـــاد االنتق

  .العصر وال یتنافى مع النص

ال یعني اإلنشاء االبتـداع علـى غیـر مثـال سـابق فـي  وقد: مستوى االجتهاد اإلنشائي   -٢

التاریخیـة، حتـى مـع االجتهـاد الشرع أو الفقه، وٕانما البد له مـن أصـل فـي النصـوص 

  .في اتجاه التطویر، ویطلق على عملیة اإلنشاء دون ابتداع عملیة التجدید

أمـــــا إذا حـــــدث اإلنشـــــاء اإلبـــــداعي المبنـــــي علـــــى مفهـــــوم المصـــــلحة العامـــــة، والتطـــــور 

ــم یكــن هنــاك مــن النصــوص الشــرعیة والفقهیــة مــا یدعمــه، یُ  طلــق علــى التــاریخي، حتــى إن ل

   )١(.ع اإلبداع عملیة التنویرعملیة اإلنشاء م

ضفن إلى المساواة القول بالتكامـل؛ فـالمرأة فیُ  مثل أماني صالح أما النسویات اإلسالمیات

مــن وجهـــة  - وهــو جــوهر المســـاواة والعــدل بــالمفهوم اإلســالمي والرجــل متكــامالن ال متمــاثالن،

تؤكد ذلك أماني صالح من ،و )٢(فاإلسالم یمنح حقوًقا مساویة ال مماثلة لحقوق الرجل - نظرهن

التـــي تختلـــف عـــن المســـاواة الغربیـــة؛ فالمســـاواة الغربیـــة تـــرى " المســـاواة الحســـابیة"خـــالل فكرتهـــا

وجــوب تســاوي وتماثــل المــرأة والرجــل فــي كــل شــئ، بمعنــى إلغــاء الفــروق بــین الرجــال والنســاء؛ 

ــــة حســــابیة بســــ ــــة؛ فبعملی ــــى فكــــرة العدال ــــین عــــدد بینمــــا تعتمــــد المســــاواة فــــي اإلســــالم عل یطة ب

لتــزام بهــذه المســئولیات نحصــل علــى المســاواة التــي تمثــل العدالــة، والتــي اال مــدىالمســئولیات و 

، كما تضرب مثـاًال لفكرتهـا )٣(تتحقق في النتیجة أو المحصلة، ولیس في المفردات أو المقدمات

سـابیة تشـریعًیا إن التطبیق الشائع لهذا المفهـوم الخـاص بالمسـاواة الح" :من خالل المیراث فتقول

لتزامـــات المالیـــة؛ فالنصـــیب المقـــرر شـــرًعا للمـــرأة فـــي موضـــوع یتجلـــى فـــي قضـــیة الحقـــوق، واال

للمــرأة ســواء فــي األســرة الصــغیرة أو  ال یقتــرن بنفقــة ملزمــة ،اإلرث، وهــو نصــف نصــیب الرجــل

اق لتزامـات مفروضـة ومحـددة فـي اإلنفـاالكبیرة؛ بینما یرتبط مضاعفة نصیب الرجل فـي اإلرث ب

 .)٤("على زوجته، وأوالده، ووالدیه غیر القادرین، وربما أقارب أبعد

                                                           
  . ٧٩جتماعي وأبعاد تمكین المرأة في الوطن العربي، مرجع سابق،ص النوع اال: معتز با� عبد الفتاح وآخرون )(١
  .١٥، مرجع سابق،ص"النسویة اإلسالمیة: "النسویة اإلسالمیة مشاغلھا وحدودھا ، مقال في : وفاء الدریسي )(٢
النسویة والمنظور : األبعاد المعرفیة لنسویة إسالمیة ، مقال في كتاب مقال في كتاب أمیمة أبو بكر: أماني صالح) (٣

ا أب�����و بك�����ر، مؤسس�����ة الم�����رأة وال�����ذاكرة، ف�����اق جدی�����دة للمعرف�����ة واإلص�����الح، ترجم�����ة ران�����دآ -اإلس�����المي
  .١٥،ص٢٠١٣القاھرة،

 .١٦المرجع نفسھ، ص )(٤
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وترى النسویات اإلسالمیات أن القرآن الكریم یدعم فكرة المساواة، وال یمیز الـذكور عـن 

اإلنــاث؛ بــل جعــل معیــار األفضــلیة هــو التقــوى، والعمــل الصــالح، ولــیس الجــنس ذكــًرا كــان أم 

  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ    ُّ  :قولــه تعــالى؛ فعلــى ســبیل المثــال )١(أنثــى

، والحیــاة العامــة تحكمهــا )١٣: الحجــرات(   َّ  ىث  نث  مث  زث  يترث  ىت  نت  مت  زت  يبرت

ـــین  بـــین الرجـــال والنســـاء الرابطـــة اإلیمانیـــة فـــي إطـــار األمـــة، أي أن المســـاواة هـــي األصـــل ب

 ،)٢("النسـاء شـقائق الرجـال"ثنین في إطار األخوة فـي اهللا، التـي عبـر عنهـا الحـدیث الشـریفاال

وهـو الـرأي ومعنى الحدیث أنهـن مثـیالت الرجـال فیمـا شـرع اهللا، وفیمـا مـنحهن اهللا مـن الـنعم، 

  . الذي تتفق معه الباحثة

  القوامة: ثانًیا

  يل  ىل  مل  خل    ُّ  :تنشأ مسألة القوامـة فـي اإلسـالم إسـتناًدا إلـى قولـه تعـالى

  ).٣٤: النساء(   َّ  منىن  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم

ـــفـــي اللغـــة تعنـــي القوامـــة و  وام األمـــر بالكســـر نظامـــه القیـــام علـــى األمـــر، أو المـــال، وِق

، ومـن )٣(أي هـو الـذي یقـیم شـأنهم: وعماده، ومالكه الذي یقوم به، ویقال فالن ِقوام أهل بیتـه

ـــط بـــین كـــل مـــن  ـــة"و" القوامـــة"الشـــائع الخل ـــار الصـــحاح "الوالی الوالیـــة أى الِخطـــة "؛ ففـــى مخت

كـل مـن  :الیة هى البالد التى یتسلط علیهـا الـوالى، والـَوِلىٌّ واإلمارة، والوالیة هى السلطان، والو 

  خل    ّٰ  :لتفسـیر آیـة القوامـة بقولـه (*)، ولعـل ذلـك مـا دفـع ابـن كثیـر)٤("ولىَّ أمرًا أو قام بـه

 ،وكبیرهـــا ،أي الرجـــل قـــیم علـــى المـــرأة، أي هـــو رئیســـها ،)٣٤: النســـاء(   ِّ  يل  ىل  مل

أي  ،)٣٤: النســـاء(   ِّ  يم  ىم  مم  خم  حم  جم    ّٰ  ومؤدبهـــا إذا أعوجـــت ،والحـــاكم علیهـــا

، وممــا یثیــر الدهشــة تعــارض هــذا )٥("ألن الرجــال أفضــل مــن النســاء والرجــل خیــر مــن المــرأة

أي  ،)١٣: الحجـرات(   ِّيت  ىت  نت  مت  زت    ّٰ  :القول البن كثیر مع قول اهللا عز وجل

 .أن األفضلیة بین الناس جمیًعا یكون معیارها هو التقوى، ولیس النوع

                                                           
  .٢٤شكالیات المفھوم ومتطلبات الواقع، مرجع سابق، صاالنسویة اإلسالمیة : نورھان عبد الوھاب )(١
، ١٧١/١كما رواه مسلم(، ٢١٩/٥، مكتبة المعارف، ١سلسلة األحادیث الصحیحة،ط: محمد ناصر الدین األلباني )(٢

  ).٦١٢، وابن ماجھ٢٣٦وأبو داود
،  ٢٠٠٧مختار الصحاح، م�ادة ق و م ،مكتب�ة لبن�ان ناش�رون،بیروت ،:محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى )(٣

  .٢٣٣ص
  .٣٠٦ل ى ،صمادة و : نفسھالمصدر ) (٤

ص�احب أش�ھر وأھ�م تفس�یر م�ن ) ھـ٧٧٤: ت(الحافظ عماد الدین، أبو الفداء اسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي (*) 
  .تفاسیر القرآن الكریم

  .٤٩١،ص ١٩٩١القاھرة ،: ،دار الغد العربى ١،ج١تفسیر القرآن العظیم ط: ابن كثیر) (٥
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تتخذ القوامة ذریعـة لتكـریس فكـرة أفضـلیة الرجـل، ودونیـة المـرأة،  وتكمن المشكلة حینما

وهــو الفكــر الســائد لــدى جماعــات اإلســالم السیاســي، فهــم یــرون تفســیر آیــات القوامــة كمــا رآه 

ل فــــي زیــــادة العقــــل والتــــدبیر، اأن اهللا تعــــالى خــــص الرجــــال بالقوامــــة ألفضــــلیة الرجــــ: الــــرازي

ذان، والخطبــة، والقـوة، وأن مـنهم األنبیـاء، وفـیهم األمامـة، واآلوقـدرتهم علـى األعمـال الشـاقة، 

ـــــــي المیـــــــراث، واال ـــــــادة النصـــــــیب ف ـــي الحـــــــدود، والقصـــــــاص، وزی ـــــاف، والشـــــــهادة فــــ ... عتكــ

ختصـت أفضـلیته علـى انتساب، كمـا ،والطالق، والرجعة، وعدد الزوجات، وٕالیهم اال..والوالیة،

إنهم یأخذون القوامة بإطالق المعنـى؛ أي أن كـل  ؛ بل)١(المرأة بإعطائها المهر، وٕانفاقه علیها

  .رجل أفضل و أقوم من كل امرأة

ــا لــه، وٕانمــا هــي مســئولیة وأمانــة یترتــب علیهــا  لكــن قوامــة الرجــل لیســت تفضــیًال مطلًق

قوامة الرجل على المرأة حق أعطـاه اهللا للرجـل بمقتضـى " حقوق وواجبات على كل طرف؛ فـ 

، وقولــــــه )٢٢٨: البقــــــرة(   َّ  ٰىري  ين  ىن  مننن  زن  رن  مم  ام    ُّ : قولــــــه تعــــــالى

   َّمنىن  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل    ُّ  :تعالى

، والمراد بالقوامـة هـو القیـام علـى أمـر النسـاء بالحمایـة والرعایـة، وتلبیـة مطالـب )٣٤: النساء(

للرجـــل بحكـــم  القوامـــة ســـتبداد بـــالرأي؛ فهـــي ال تزیـــد عـــن أنالحیـــاة، ولـــیس معناهـــا القهـــر واال

، أعبائه األساسیة ومسؤولیاته، وبحكم تفرغه للسعي على أسرته والدفاع عنها، واإلنفاق علیهـا

أن تكــون لــه الكلمــة األخیــرة بعــد مشــورة أهــل بیتــه فیمــا یحقــق المصــلحة لــه، وألســرته؛ فهــي  و

حـدود بذلك تكلیف ال تشریف، وضابطها التعامل في نطاق األسرة بما یحقق السـعادة لهـا فـي 

أكمـل المـؤمنین إیماًنـا أحسـنهم ُخلًقـا، وخیـاركم : (-صلى اهللا علیه وسلم–شرع اهللا؛ وفًقا لقوله 

  .)٢()"رواه أبو داود، والترمذي)(خیاركم لنسائهم

وال تعنــي القوامــة إلغــاء حقــوق المــرأة وتهمیشــها، وال تعنــي اإلذن للرجــل بإیــذاء المـــرأة، 

أحـد أهـم منظـري جماعـات اإلسـالم السیاسـي، ویعبـر عـن  (*)والنیل منها، فـي رأي سـید قطـب

ن هــذه القوامــة لـیس مــن شـأنها إلغــاء شخصـیة المــرأة فــي إینبغــي أن نقـول : "نظرتـه هــذه قـائالً 

                                                           
م ، ٢٠٠٣دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت،  ،١٠، ج٢الق�رآن، طأبي بكر أحم�د ب�ن عل�ي ال�رازي الجص�اص،أحكام  )(١

  .٩٠ص
-www.dar على موقع دار اإلفتاء المصریة ٢٠٠٣-٦-٦بتاریخ ٤٦٢٠معنى القوامة، فتوى رقم  :أحمد الطیب (٢)

alifta.org  
عض�و س�ابق ف�ي مكت�ب إرش�اد جماع�ة اإلخ�وان المس�لمین، ) م١٩٦٦-١٩٠٦(سید قطب إبراھیم حس�ین الش�اذلي(*) 

رئیس سابق لقسم نشر الدعوة في الجماعة، وأُعتبر من أوائل منظري فكر السلفیة الجھادیة منذ ستینیات القرن و
 سید قطب على:للمزید(العشرین، إستناًدا إلى بعض توجھات اإلخوان المسلمین، ونشأة التنظیم الخاص للجماعة 

https://ar.m.wikipedia.org ٢٠١٦،مایو(  
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البیــت، وال فــي المجتمــع اإلنســاني، وال إلغــاء وضــعها المــدني، وٕانمــا هــي وظیفــة داخــل كیــان 

وحمایتهــا، ووجــود القــیم فــي مؤسســة مــا، ال  األســرة؛ إلدارة هــذه المؤسســة الخطیــرة، وصــیانتها

یلغي وجود شخصیة أخرى أو إلغاء حقوق الشركاء فیها، فقد حدد اإلسالم في مواضـع أخـرى 

صفة قوامة الرجـل، ومـا یصـاحبها مـن عطـف، و رعایـة، وحمایـة، وتكـالیف فـي نفسـه ومالـه، 

 )١(."وآداب في سلوكه مع زوجته وعیاله

مثابــة نقلـة نوعیـة فــي معنـى القوامـة، حیــث قـرر أنهـا إنمــا ویعـد هـذا الــرأي لسـید قطـب ب

شرعت من أجل تنظیم الحیاة األسریة، من حیث كون األسـرة جماعـة، والبـد لكـل جماعـة مـن 

  جم  يل  ىل  مل  خل    ُّ : قائد، وأن اإلسالم جعل هذه القیادة بیـد الرجـل لقولـه تعـالى

ــــاك مــــن المفســــرین  ،)٣٤: النســــاء(   َّ  منىن  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم وهن

في سـورة " الدرجة"في سورة النساء، و" القوامة"والفقهاء من یؤید حق المرأة، ویرفض أن تكون 

ــــزوج  البقــــرة مطلقــــة بــــال قیــــود لكــــل رجــــل علــــى كــــل امــــرأة، لكنهــــا مرتبطــــة حصــــًرا بعالقــــة ال

، ویشترط لهذه القوامة أن یكون الرجل قادًرا على اإلیفاء بمتطلبات البیت، واإلنفاق )٢(بالزوجة

، و یكون للزوجة الحـق فـي طلـب الطـالق فـي حـال توقـف الرجـل عـن النفقـة علیهـا لمـدة علیه

لـم یكـن قواًمـا  ،، فالرجـل إن عجـز عـن النفقـة علـى زوجتـه)٣(من الزمن بین أربعة أشهر وسنة

ممــا یــدل علــى ثبــوت فســخ الــزواج عنــد اإلعســار بالنفقــة والكســوة، وهــو مــذهب مالــك  ،علیهــا

  .)٤(والشافعي

یات اإلسالمیات فقد اختلفن في طریقـة معالجـة مفهـوم القوامـة، والتعامـل معـه أما النسو 

مـــن رأت أن المفســـرین قـــد ابتعـــدوا عـــن  -مثـــل أمیمـــة أبـــو بكـــر-مـــن منظـــورهن؛ فنجـــد مـــنهن

تــم تحمیــل مســئولیة اإلنفــاق : "المقصــد القرآنــي األســمى للســورة، وهــو إرســاء مبــدأ العــدل قائلــة

وهكذا تحوَّل هـذا التكلیـف بالرعایـة المادیـة ..القرآني إطالًقا مضامین معنویة لم ترد في النص

الرجــال : إلــى ســبب إلهــي مزعــوم للتمییــز واألفضــلیة والتفــوق، وتأســیس منطــق دائــري مغلــوط

 .)٥("ینفقون ألنهم أفضل، وهم أفضل ألنهم ینفقون

 بینما نجد من رأت أن القوامة تجب للنساء كما تجب للرجال، مثل هبة رؤوف عزت؛

في االستخدام القرآني وردت في ثالثة مواضع؛ لكن اقتصرت الكتابات التي ) القوامة(فصیغة 

                                                           
 .٦٥٢، ص ٢٠٠٣دار الشروق، القاھرة،  ،٢ل القرآن، جفي ظال: سید قطب) (١
  .٨١جتماعي وأبعاد تمكین المرأة في الوطن العربي، مرجع سابق، صالنوع اال: معتز با� عبد الفتاح وآخرون )(٢
  .١٢٨المرأة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص: شبر الفقیھ )(٣
  .٨١جتماعي وأبعاد تمكین المرأة في الوطن العربي، مرجع سابق، صالنوع اال: معتز با� عبد الفتاح وآخرون )(٤

ندوة قضایا المرأة، نحو اجتھاد : فاطمة حافظ) مقتبس في(جتھادیة جدیدة، ارؤیة  -مفھوم القوامة: أمیمة أبو بكر (٥)
 .١٧٤،ص ٢٠١٤، ٨٣إسالمي معاصر ومحاولة إنتاج معرفة نسویة بدیلة، مجلة الكلمة، لبنان، العدد
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بمعزل عن  َّ يل ىل مل خل ُّ  :من سورة النساء ٣٤یة تتناولها دائًما على اآل

 حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ : وقوله تعالى: الموضعین اآلخرین في قوله تعالى

، وترتبط -رجاًال ونساءً –المؤمنین ، فالقوامة إحدى صفات )٨: المائدة( َّ مبهب خب

، كما تربط بین القوامة )١(بالشهادة على الناس، وتعني القیام على أمر هذا الدین وفق الشرع

لتزام كل من الزوجین بالعمل بإرشاد اوالشورى؛ فالقاعدة في نظام المنزل اإلسالمي هي 

الشرع فیما هو منصوص علیه، والتشاور والتراضي في غیر المنصوص علیه، ومنع الضرر 

والضرار بینهما، وعدم تكلیف أحدهما بما لیس في وسعه؛ فرئاسة األسرة رئاسة شوریة ال 

ولة، ویتحمل كل استبدادیة، وتشبه إلى حد كبیر سلطة اإلمامة أو الخالفة على مستوى الد

مسئول عن رعیته، و كلكم راٍع، : "عضو في األسرة مسؤولیته مصداًقا للحدیث الشریف

فاألمیر الذي على الناس راٍع، وهو مسئوٌل عنهم، والرجل راٍع على أهل بیته، وهو مسئول 

عنهم، والمرأة راعیة على بیت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سیده، 

  .)٣)(٢(" هو مسئول عنه، أال فكلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعیتهو 

ولیس شرًطا أن یستقل الرجل سواء كان زوًجا أم أًبا بالقوامة، إذ یحق للمـرأة التـي تـوفرت 

فیهــا القــدرة الجســدیة والمالیــة، أن تكــون أهــًال لتحمــل مســؤولیة قیــادة البیــت؛ فكــم مــن نســوة لهــن 

    ُّ  :فــي قولــه تعــالى (*)؛ فتــرى زینــب رضــوان)٤(ســرة أكثــر مــن الرجــالالقــدرة علــى إدارة شــئون األ

: النســــــــاء(   َّمنىن  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل

إما أن بعض النساء لهن من صفات الفضل ما ال یتـوفر عنـد "أن كلمة البعض هنا تعني ) ٣٤

، وٕامـــا أن لـــدیهن بعـــض صـــفات فضـــل، و نفســـه تكلیـــف الرعایـــةببعـــض الرجـــال؛ فهـــن مكلفـــات 

الرجــال لهــم بعــض صــفات فضــل أخــرى؛ فعلــى كــل مــنهم أن یراعــي اآلخــر بمــا لــه مــن صــفات 

یمتـاز بهـا، وأن یتلقـى رعایـة اآلخـر مـن خـالل صـفاته التـي یفضـله بهـا، وبهـذا یتكامـل الطرفــان 

یرعى غیـره بمـا یملـك مـن صـفات فضـل؛ لینتهـي األمـر إلـى تحقیـق التكامـل العـام؛ فالقوامـة  كلٌ 

یانة، ولیســــت ســــیادة أو ســــلطة قــــاهرة یمارســــها الــــبعض علــــى الــــبعض هــــي رعایــــة وحفــــظ وصــــ

                                                           
  .١٨٦عن المرأة والدین واألخالق، مرجع سابق، ص: ھبة رؤوف عزت، نوال السعداوي )(١
، ١٧٠٥، والترم�����ذي١٨٢٩كم�����ا أخرج�����ھ مس�����لم(، ٤٦٣،ص٢٥٥٤س�����ابق، مص�����در : ص�����حیح البخ�����اري )(٢

  ).٥١٦٧، وأحمد٩١٧٣والنسائي
  .١٩٠ص -١٨٩عن المرأة والدین واألخالق، مرجع سابق، ص: ھبة رؤوف عزت، نوال السعداوي )(٣
، ٢٠٠٠محم��د ش��حرور، نح��و أص��ول جدی��دة للفق��ھ اإلس��المي، األھ��الي للطباع��ة والنش��ر والتوزی��ع، بی��روت،  )(٤

  .٣٢٣ص
المجلس القومي المصري زینب رضوان برلمانیة مصریة، وأستاذة الفلسفة وأصول الشریعة اإلسالمیة، وعضو (*) 

  .١٩٤٣لحقوق اإلنسان، موالید 
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ـــه تعـــالى )١("اآلخـــر   ين  ىن  مننن  زن  رن  مم  ام    ُّ ، أمـــا مســـألة الدرجـــة فـــي قول

فهــي تفســرها بــأن الرجــل هــو مــن یملــك حــق رد المــرأة  )٢٢٨: البقــرة(   َّ  ني  مي  زي  ٰىري

؛ فمــن اطبیعًیــ اأمــرً ، وتــرى فــي ذلــك نفســه لعصــمته أثنــاء فتــرة العــدة؛ بینمــا ال تملــك المــرأة الحــق

لتزامات مالیـة بعـد الطـالق، ثـم تـأتي هـي فتـرده إلـى اغیر المعقول أن یؤدي الرجل ما علیه من 

عصمتها، ویترتب لها علیه كافة الحقوق المالیة مرة أخرى، فهي درجة مقیدة في هـذا الموضـع، 

  . )٢(ولیست مطلقة الداللة كما یفهمها الكثیرون، ویستشهدون بها في غیر موضعها

 :شھادة المرأة: ثالًثا

ومن األحكام التي تثیر جدًال واسًعا بین النسویات المسلمات سواء كان إنتمائهن الفكري 

 خلُّ  ؛ اشتراط الشریعة شهادة رجل أو امرأتین كما في اآلیة الكریمةاإسالمیً  مأ اعلمانیً 

 مه جه ىنين من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه

 زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث

، وهذا االشتراط الیشمل كل )٢٨٢: البقرة( َّ ننىن من زن رن مم ام

؛ بل یتعلق بشهادتها في القضایا المالیة، فهناك –كما یظن الكثیرون  –حاالت شهادة المرأة 

الوالدة، وهذا یعنى أن هذا االشتراط ال یرجع إلى حاالت تكفى فیها شهادة امرأة واحدة كما في 

بل یرجع إلى زیادة منها فى  - كما یظن البعض - نفى الشریعة للمساواة بین الرجل والمرأة

التوثیق، وحفًظا للحقوق ،على قلة خبرة المرأة بالقضایا المالیة، كما اشترطت أربعة شهود من 

من الواضح أن هذا : " ل الشیخ مصطفى السباعيالرجال فى إثبات جریمة الزنا لخطورتها، یقو 

وأن شهادة المرأة فى حق یتعلق "… التفاوت ال عالقة له باإلنسانیة، وال بالكرامة، وال باألهلیة

فلیست مسالة … والحقوق البد من التثبت فیها… بالمعامالت المالیة بین الناس ال یقع إال نادرا

ت في األحكام واالحتیاط في القضاء لة تثبُّ أنما مسكرامة، أو إهانة، أو أهلیة وعدمها، وإ 

وهذا النقصان لیس له أثر فى الفقه اإلسالمى إال :"، ویقول المستشار سالم البهنساوى)٣("فیها

شهود من  ةربعأفي الشهادة على األموال، وذلك حفظا للحقوق كما هو الحال فى اشتراط 

 .)٤("فى الوالدة الرجال إلقامة حد الزنا، وشهادة المرأة وحدها

                                                           
 . ١٢٠المرأة بین الموروث والتحدیث، مرجع سابق، ص: زینب رضوان  )(١
  .١٢٦المرجع نفسھ، ص )(٢
  .٣٢-٣١،ص١٩٩٩المرأة بین الفقھ والقانون،دار الوراق للنشروالتوزیع،بیروت،:مصطفى السباعي ) (٣

  .٢٣٢م،ص١٩٨٩،دار الوفاء ، القاھرة،٣المفترى علیھا،طالسنة : سالم البھنساوي (٤)
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یرفض دیمومة التفسیر الحرفي لآلیة الكریمة التي تجعل  والتجدیدي إن الفكر التنویري

 نصاب الشهادة في العقود واألموال رجًال وامرأتین إن لم تتوافر شهادة الرجلین، حیث بدا أن

نصف (هناك اجتهادات متنوعة في تفسیر اآلیة الكریمة، ورغم إطالق بعض الفقهاء حكم 

مثل ابن - على كل القضایا المعروضة أمام القضاء، إال أن البعض اآلخر) شهادة الرجل

 - القیم، وابن تیمیة، ومحمود شلتوت، والمراغي، ومحمد عزة دروزة، والطاهر بن عاشور

إلتزم بالنص القرآني، وقصر الحكم على الشهادة بشأن قضایا األموال دون التوسع في تأویل 

س نقص ذهني أو عقلي عند المرأة، وٕانما فقط على أساس العلة المذكورة اآلیة على أسا

، )٢٨٢: البقرة( َّ ننىن من زن رن مم ام ُّ :صراحة في اآلیة الكریمة

وهو ما فهمه المفسرون على أنه یرتبط مباشرة بنقص خبرة النساء في المعامالت التجاریة 

األعمال التجاریة ووثائق الدیون یزاولون  والمالیة، فالرجال في ذلك الوقت كانوا هم الذین

وغیرها، وقلما كان یتاح للمرأة أن تشهد هذه المجالس في هذا الزمان، وبالتالي كانت قدرة 

؛ لذا جاء هذا النص لمزید من )١(الرجل على اإللمام بكل جزئیات هذا المجال أكبر من المرأة

ما یؤكده أن اإلسالم أعطاها االحتیاط ، ولیس من باب عدم الثقة في قدرتها الذهنیة، وهو 

، ومن المؤكد أن )٢(الحق في إبرام كافة أنواع العقود المالیة والتجاریة بنفسها، دون والیة أحد

األمر أصبح مختلًفا بعد أن أصبحت المرأة متعلمة، وتتخرج في كلیات ومعاهد تدربها على 

  .)٣(إبرام عقود التجارة واألموال؛ بل والتقاضي حولهما 

والتي  نقصان عقلهالطبیعي أن الحدیث عن شهادة المرأة یأخذنا لمراجعة قضیة ومن ا

قــال بهــا كثیــر مــن األولــین مثــل ابــن حــزم، وابــن كثیــر، والنــووي، وابــن حجــر، وتتبناهــا الیــوم 

صــلى اهللا -بعــض جماعــات اإلســالم السیاســي مثــل الســلفیین، وأصــل هــذا القــول حــدیث النبــي

ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذهـب للـب الرجـل الحـازم مـن ": مخاطًبا النساء -علیه وسلم

ألــیس شــهادة المــرأة مثــل نصــف : ومــا نقصــان دیننــا وعقلنــا یــا رســول اهللا؟ قــال: إحــداكن، قلــن

فــذلك نقصــان عقلهــا، ألــیس إذا حاضــت لــم تصــِل ولــم تصــم، : شــهادة الرجــل؟ قلــن بلــى، قــال

وا من هذا الحـدیث ذریعـة للقـول بـأن المـرأة تخذا، و )٤(."فذلك من نقصان دینها: بلى، قال: قلن

  :أقل عقًال وحكمة، والرد على ذلك یكون من خالل تفنید الحدیث ومناسبته

                                                           
  .١٣١المرأة بین الموروث والتحدیث، مرجع سابق، ص:زینب رضوان )(١
-٨١جتماعي وأبعاد تمكین المرأة في الوطن العربي، مرجع س�ابق،ص النوع اال: معتز با� عبد الفتاح وآخرون) (٢

٨٢.  
  .١٣٠-١٢٩دیث، مرجع سابق، صالمرأة بین الموروث والتح:زینب رضوان) (٣
  .،كما رواه مسلم٣٠٤، رقم ٦٩،ص١سابق، جمصدر صحیح البخاري، ) (٤
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صـلى اهللا –قیل هذا الحدیث خالل عظـة للنسـاء فـي یـوم العیـد، ولـم یكـن الرسـول  :أوالً 

بما عرف عن أخالقه العظیمة لیحط من شأن النساء وكرامتهن، أو ینـتقص مـن  -علیه وسلم

  .)١(شخصیتهن في هذه المناسبة البهیجة

لـــم یـــأت نـــص الحـــدیث علـــى هیئـــة تقریـــر قاعـــدة عامـــة أو حكـــم عـــام؛ فالحـــدیث  :ثانیـــاً 

نتقــــاص مــــن المــــرأة بقــــدر مــــا یركــــز علــــى التعجــــب مــــن قــــوة ســــلطانها علــــى الیركــــز علــــى اال

مرة واحدة في مجال إثارة اإلنتباه، والتمهیـد اللطیـف ) ناقصات عقل و دین(فجاءت  ؛)٢(الرجل

  .)٣(الرجال مألعظة النساء، ولم تأِت قط مستقلة في سیرة تقریریة سواء أمام النساء 

ــا إلــى أن المــرأة قــد تفــتن الرجــل اللبیــب، وفــي هــذا إشــارة إلــى قــدرة  یشــیر الحــدیث :ثالًث

  .)٤(المرأة، وٕالى نقص عقل الرجل الذي یقع في الفخ رغم ذكائه

نفــــى القــــرآن صــــفة العقــــل عــــن كثیــــر مــــن الكفــــار، ومعلــــوم أن فــــیهم األذكیــــاء،  :رابًعــــا

ـــــال تعــــــالى ــــاقرة، والعلمــــــاء قـ   خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل    ُّ : والعبــ

  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  منىن

؛ فــــــــأین )١٧١ – ١٧٠: البقــــــــرة(   َّ  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  رئزئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ

   )٥(نقصان العقل من ذهابه كله؟

بینما ال تقبل شهادة الرجل الواحـد قـط؛ تقبـل شـهادة المـرأة الواحـدة فیمـا یخـص  :خامًسا

یقبل فیما ال یطلع علیه الرجال، مثـل الرضـاع، والـوالدة، والحـیض، والعـدة، ومـا "النساء، حیث

، وبهذا تكون المرأة قد امتـازت علـى الرجـل، فكیـف نطلـق الحكـم )٦("أشبهها، شهادة امرأة عدل

  بنقصان عقلها؟

ترى الباحثة أن اهللا سبحانه وتعالى قد ساوى بین الرجل والمرأة في أصل  :سادًسا

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ  :التكلیف لقوله تعالى

                                                           
، دار الم��أمون، ١حق��وق الم��رأة ف��ي اإلس��الم،ط: جمیل��ة عب��د الق��ادر الرف��اعي، محم��د رام��ز عب��د الفت��اح العزی��زي) (١

   .٢٤٢، ص٢٠٠٦عمان، 
، دار الفك��ر، ١الغرب��ي ولط��ائف التش��ریع الرب��اني، ط الم��رأة ب��ین طغی��ان النظ��ام: محم��د س��عید رمض��ان الب��وطي) (٢

  .١٧٤،ص١٩٩٦بیروت، 
  .٢٤٣حقوق المرأة في اإلسالم، مرجع سابق، ص: جمیلة عبد القادر الرفاعي، محمد رامز عبد الفتاح العزیزي) (٣
  .٨٢مرجع سابق،صجتماعي وأبعاد تمكین المرأة في الوطن العربي، النوع اال: معتز با� عبد الفتاح وآخرون) (٤
  .٨٢المرجع نفسھ،ص) (٥
   المغن��ي، مكتب��ة الق��اھرة، الق��اھرة،): اب��و محم��د موف��ق ال��دین عب��د هللا ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن قدام��ة (اب��ن قدام��ة ) (٦

  . ١٣٦، ص١٠ج ،)ت. د( 



١١٨٥ 
 

 مب خب حب جب هئ مئ خئ

 حج مث هت مت خت حت جت هب

، كما ساوى )٣٥: األحزاب( َّ خس حس جس مخ جخ مح جح مج

، )٢: النور( َّ مهىه جه ين ىن من خن حن جن ُّ : بینهما في العقاب لقوله تعالى

، فكیف )١("كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعیته: "_صلى اهللا علیه وسلم_رسول اهللا وقول 

یستقیم مبدأ العدل اإللهي مع المساواة في التكلیف والمسئولیة، والعقوبة دون المساواة في 

  .العقل؟ فالعقل هو مناط التكلیف شرًعا

فـي سـورة البقـرة فقـد وعلیه فإن ما جاء من اعتبار شـهادة الرجـل تسـاوي شـهادة امـرأتین 

، وتوضـــح اآلیـــات الســـبب فـــي اشـــتراط المـــرأتین؛ أن تـــذكر إحـــداهما لْ َجـــجـــاء بشـــأن الـــدین ألَ 

األخرى؛ بذلك یكون قیاس شهادة المرأة في جمیع الشئون التي لم یرد فیها نص على ما جاء 

 محــدود بحــدود فكـره وظــروف عصــره، وهـذا أمــر غیــر مطلــق؛ ،جتهـاد فقهــيابسـورة البقــرة هــو 

  . )٢(ألن المصلحة متغیرة بتغیر الزمان والمكان واألحوال

 :العمل والمشاركة السیاسیة والوالیة العامة: رابًعا

من الموضوعات الخالفیة التي تقف حجر عثرة في طریق المرأة المسلمة دائًما العمـل، 

السیاسـي  والمشاركة السیاسیة، والوالیـة العامـة، فكلمـا تقـدمت خطـوة، نـددت جماعـات اإلسـالم

، ولتقـویض أركـان األسـرة اإلسـالمیة التـي هـي نـواة (*)بها، واعتبـرت هـذا التقـدم دعـوة للتغریـب

  .المجتمع اإلسالمي، وفیها صالح حال المسلمین

 مئ ُّ : یرى تیار اإلسالم السیاسي أن األصل في المرأة القرار في البیت لقوله تعالى

 ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ

 )٣٣: األحزاب( َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث يترث

إن المرأة :" یقول - صلى اهللا علیه وسلم–عن الرسول  اویذكر ابن كثیر في تفسیره اآلیة حدیثً 

عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها، وهي في قعر 

حاجة، ومن وقرن في بیوتكن، أي ألزمن بیوتكن؛ فال تخرجن لغیر : "، كما یقول)٣("بیتها

                                                           
، ٩١٧٣، والنسائي١٧٠٥، والترمذي١٨٢٩كما أخرجھ مسلم(، ٤٦٣،ص٢٥٥٤مرجع سابق، : صحیح البخاري) (١

  ).٥١٦٧وأحمد
  .١٤٠المرأة بین الموروث والتحدیث، مرجع سابق، ص: زینب رضوان ) (٢
  .٤٩٩،ص٣سابق، جمصدر تفسیر القرآن العظیم، : أبن كثیر ) (٣



١١٨٦ 
 

 ال: - صلى اهللا علیه وسلم–الحوائج الشرعیة الصالة في المسجد بشرط، كما قال رسول اهللا

، ومن )١(.."وبیوتهن خیر لهن: تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا، ولیخرجن وهن تفالت، وفي روایة

ر األحادیث التي یتخذوا منها دلیًال على عدم جواز تولي المرأة األمامة أو أي منصب آخ

؛ رغم أن هذا الحدیث قیل في )٢("لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "-صلى اهللا علیه وسلم-قوله

ابنة (أن الفرس ملكوا علیهم  - صلى اهللا علیه وسلم–مناسبة خاصة؛ فعندما بلغ الرسول 

قال هذا الحدیث، ویبدو بوضوح أنه قیل في إطار تقویة الروح المعنویة للمسلمین، ) كسرى

أعطى  - رضي اهللا عنه- د به أناًسا بعینهم، ومن الثابت أن عمر بن الخطابوكان یقص

للشفاء بنت عبد اهللا المخزومیة، ومن المعروف ) وهي اإلشراف على األسواق( والیة الحسبة

ننا لو أ، كما )٣(أن هذه الوظیفة من الوظائف الدینیة والمدنیة التي تتطلب الخبرة والصرامة

في صحیح البخاري، وصحیح مسلم تدل  احدیثً  ثالثمائةلوجدنا ما یقرب من  ،أمعنا النظر

،كما یرى أبو حنیفة، وابن جریر الطبري )٤(على أن المرأة شاركت في كافة مناحي الحیاة

، وهو ما یناقض ما تراه جماعات )٥(جواز أن تكون المرأة حاكًما أو قاضًیا، وكذلك ابن حزم

  .على سبیل المثال نیاإلسالم السیاسي كالسلفی

أحدهما یرفض المشـاركة السیاسـیة للمـرأة؛ بـل األكثـر  :یتضح من ذلك أننا أمام قسمین

من ذلك یجدون أن عدم خروجها من منزلها والبقاء فیه أفضل، أما القسم الثاني فیجیز خروج 

ـــ یســـت ن أن مشـــكلة الحقـــوق السیاســـیة للمـــرأة لروْ المـــرأة للعمـــل، ومشـــاركتها السیاســـیة؛ فهـــم َی

مشكلة دینیة أو قانونیة؛ وٕانمـا هـي مشـكلة اجتماعیـة سیاسـیة یتقـرر فیهـا الـرأي تبًعـا للظـروف 

جتماعیة، والسیاسیة، واإلقتصـادیة فـي كـل زمـان ومكـان، وال یوجـد حكـم شـرعي یحـرم مـنح اال

   .)٦(المرأة حقوقها السیاسیة

  

  

   

                                                           
  .٤٩٩نفسھ، صالمصدر ) (١
  .، كما رواه الترمذي، والنسائي، وابن حنبل٨١٩، ص٤٤٢٥سابق،مصدر صحیح البخاري، ) (٢
رد عل�ى أھ�م االفت�راءات المث�ارة ض�د اإلس�الم،مرجع  -وأخرون،اإلسالم بین الحقیق�ة واإلدع�اءأحمد عمر ھاشم ) (٣

  .٧٣سابق،ص
  .٨٣جتماعي وأبعاد تمكین المرأة في الوطن العربي، مرجع سابق، صالنوع اال: معتز با� عبد الفتاح وآخرون) (٤
  .١٨٦صالمرأة بین الموروث والتحدیث، مرجع سابق، : زینب رضوان) (٥
  .٨٩،ص ٢٠٠١الحقوق السیاسیة للمرأة في الشریعة اإلسالمیة والقانون الدولي، الجزائر،: یحیاوي أعمر) (٦
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  :خـاتمـة

 أو بقصـد الخـاطئ والتفسیر ضدها وتفسیره، الدین استغالل المرأة تواجهه ما أخطر إن

 األحـزاب عنـد المفارقـة وتظهـر الشـرع، باسـم إقصـائها إلـى یـؤدي مـا والسـنة للكتاب قصد دون

 وحـق المـرأة تجـاه السیاسـي خطابهـا في إیجابیة من تبدیه فیما الدینیة المرجعیة ذات السیاسیة

 المــرأة لحــق التأییــدي الخطــاب لیظــل التطبیــق عــن بعیــداٍ  لــدیها یظــل المفهــوم أن إال التمكــین؛

 بـین الفصـام مـن حالـة فتظهر الواقع؛ أرض على حقیقیة ممارسة تواكبه ال نظري توجه مجرد

  .والفعل القول

 علــى الرجــال أفضــلیة تأكیــدحــول  األحــزاب لهــذه األیدیولوجیــة الخلفیــة تتمحــور وبینمــا

 الهیمنــــة مقابــــل دنیــــا مراتــــب فــــي إدراجهــــن ثــــم، للنســــاء ســــلطة مــــن تبقــــى مــــا وٕازاحــــة، النســـاء

 من واستبعادهن ،النساء تغییب من طویل إرث على القائمة المجتمع ثقافة وتكریس الذكوریة،

  .سیاسًیا استغاللهن من مانع ال أنه إال ؛ للحیاة الیومي المشهد

 قیـــادات تكـــوین الضـــرورى مـــن أنـــه معـــاً  واإلخـــوان الســـلفیون یـــرى :المثـــال ســـبیل فعلـــى

 اإلســالمى، للتوجــه المعادیــة النســائیة التجمعــات إلــى النفــاذ علــى قــادرة تكــون إســالمیة نســائیة

 إســالمیة تجمعــات تكــوین أو ،المطلوبــة اإلســالمیة الوجهــة وتوجیههــا قیادتهــا علــى والمزاحمــة

 فــى أساســى كفاعــل ،المــرأة مشــاركة فكــرة وتعــد القائمــة، التجمعــات مــن االســتفادة یتعــذر حــین

 تلـــك بخاصـــة ألفكـــارهم، منافیـــاً  شـــیئاً  السیاســـى، اإلســـالم تیـــار إلـــى بالنســـبة السیاســـى العمـــل

 القــــوة فیـــه تبلـــغ بلـــد فـــى ولكـــن الشـــارع، فــــى المـــرأة وجـــود الوقـــت طـــوال تحـــرم التـــى األفكـــار

 فــى المــرأة مكــوث مثــل دعــوات فــإن النــاخبین، عــدد نصــف نحــو یســاوى مــا للمــرأة التصــویتیة

 رابـح )كـارت( هنـا فـالمرأة جـدًا، كبیرة تصویتیة كتلة السیاسى اإلسالم تیار فقدان معناها بیتها

  .والتحرك الحشد على لقدرتها جداً 

 المجتمــع تــردي أن إلــى التنــویري نهجــه فــي نبــه قــد (*)رشــد ابــن نإ القــول یحضــرنا وهنـا

 فـي جـاهر الـذي وهـو .)١(فیـه المـرأة أوضـاع تـردي إلى أسبابه أهم في یعود وتخلفه اإلسالمي

 الرجـل بـین فـرقَ  ال وأن ،واحـد نـوع والرجال النساء بأن: ألفالطون السیاسة كتاب على تعلیقه

 َیقـدر الـذي الجسـدي الكـدّ  احتمال في هو یراه الذي الوحید والفرق. اإلنسانیة الغایة في والمرأة

  .)أیضا نقاش مثار وهذا( المرأة من أكثر علیه الرجل

                                                           
  http://mawdoo3.com ,16-12-2018من أقوال ابن رشد، : بیان أبو دیة) (١

  )ھـ٥٩٥-٥٢٠(أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد(*) 
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 مــن یتحقــق ومعاصــرًا، ودینامیكیــاً  حیــاً  مجتمعـاً  وجعلــه ،وأحوالــه المجتمــع تغییــر فـإنّ  وٕاذن

 إلیـه تصـبو مـا ءوٕاعـال ،الـذات ثبـاتإ و  ،الكاملـة الشـراكة إلنجاز معا والرجال النساء جهودخالل 

  .سواء حد على والنفس المجتمع إزاء مسؤولیات من علیها یترتب وما اإلنسانیة الشخصیة

 إلـى بـل ،عقلیـة مهـارات إلـى تحتاج ال التي والرعایة اإلنجاب في المرأة دور حصر إن

 الرجــال رضــا لتنــال المظهریــة االهتمامــات فــي المــرأة انهمــاك إلــى ینتهــي) كبیــر بــدني( جهــد

 اإلرادة تمتلــك وال ،شخصــیتها تتفــتح فــال ،المتــدني وضــعها أســیرة تبقــى وبــذا المجتمــع، وقبــول

 المشــاركة مســتوى علــى إنســانیتها وتحقیــق قــدراتها، وتطــویر ،حیاتهــا تفاصــیل الختیــار الحــرة

، المهملـة اإلنسـاني المجتمـع طاقـة نصـف تفعیـلب منـاداةل هي فالمساواة المتساویة؛ والمسؤولیة

 والثقـافي االجتمـاعي الشـأن فـي اإلسـهام إلى المرأة وٕاخراج ،واإلبداع االزدهار و للنمو ودفعها

  .التقلیدیة أدوارها مع جنب إلى جنًبا والسیاسي

  :الدراسة ھذه نتائج أھم من وعلیھ

 والسیاسـیة جتماعیـةاال التحـدیات مجـاراة عـن عجـزه السیاسـي اإلسـالم یمیـز ما أهم من 

  .العولمة مثل اإلسالمیة المجتمعات بها تمر التي

 ذلـــك السیاســي الواقـــع علیــه یفـــرض حــین مــةءالموا بعـــض إلــى السیاســـي اإلســالم یلجــأ 

  .دینیة ولیست جماتیةابر  بدوافع

 یكون أن الرافض موقفهم في السیاسي اإلسالمممثلي تیار  عند الحقیقیة المفارقة تكمن 

  .لذلك حتاجا كلما سیاسًیا ستغاللهااب یقوم بینما سیاسي؛ دور أي للمرأة

  الحقیقـــي المفهـــوم السیاســـي اإلســـالم جماعـــات عنـــد المـــرأة دور طبیعـــة مفهـــومیختلـــف 

 اإلسـالم مبـادئ فـأولعلى نحو ینطـوي علـى المفارقـة،  اإلسالم؛ في المرأة دور لطبیعة

 .البشر بین والمساواة العدل
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  المراجع والمصادر

  أوالً مصادر باللغة العربیة

):  قدامــــة بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن اهللا عبــــد الـــدین موفـــق محمـــد ابـــو( قدامـــة ابـــن )١(

  ). ت. د( القاهرة، القاهرة، مكتبة ،١٠،جالمغني

  ١٩٩١، القاهرة: العربى الغد ،دار ١،ج١ط ،العظیم القرآن تفسیر: كثیر ابن )٢(

 الغـــــد البخـــــاري،دار صـــــحیح٢٥٥٤:  البخـــــارى إســـــماعیل بـــــن محمـــــد عبـــــداهللا أبـــــى )٣(

   .٢٠٠٣المنصورة، الجدیدة،

 الكتــب دار ،٢ط ،١٠ج ،القــرآن الجصــاص،أحكام الــرازي علــي بــن أحمــد بكــر أبــي )٤(

 . م٢٠٠٣ بیروت، العلمیة،

  .٢٠٠٣ القاهرة، الشروق، دار ،٢ج القرآن، ظالل في: قطب سید )٥(

ـــــــى بـــــــن محمـــــــد )٦( ـــــــد بـــــــن بكـــــــر أب ـــــــرازى القـــــــادر عب  لبنـــــــان مختارالصـــــــحاح،مكتبة:ال

  .م٢٠٠٧ ناشرون،بیروت،

 المعـــارف، مكتبـــة ،١الصـــحیحة،ط األحادیـــث سلســلة: األلبـــاني الـــدین ناصـــر محمــد )٧(

  .ت.د

  :ثانًیا مراجع باللغة العربیة

 االفتـراءات أهم على رد -دعاءواال الحقیقة بین خرون،اإلسالمآو  هاشم عمر أحمد )١(

  .١٩٩٦القاهرة، ، والتوزیع والنشر للطباعة المتحدة اإلسالم، ضد المثارة

: بكـر أبـو أمیمة كتاب في مقال ، إسالمیة لنسویة المعرفیة األبعاد: صالح أماني  )٢(

 أبــو رانــدا ترجمــة واإلصــالح، للمعرفــة جدیــدة فــاقآ -اإلســالمي والمنظــور النســویة

  .٢٠١٣القاهرة، والذاكرة، المرأة مؤسسة بكر،

: حافظ فاطمة) في مقتبس( جدیدة، جتهادیةا رؤیة -القوامة مفهوم: بكر أبو أمیمة )٣(

 نســویة معرفــة إنتــاج ومحاولــة ،معاصــر إســالمي اجتهــاد نحــو المــرأة، قضــایا نــدوة

  .٢٠١٤ لبنان، الكلمة، مجلة ،٨٣العدد بدیلة،

 فــي المــرأة حقــوق: العزیــزي الفتــاح عبــد رامــز محمــد الرفــاعي، القــادر عبــد جمیلــة )٤(

  . ٢٠٠٦ عمان، المأمون، دار ،١اإلسالم،ط

 محمـد: ترجمـة جـیمس، ولـیم ،" البراجماتیـة" كتـاب مقدمـة فـي محمـود، نجیب كيز  )٥(

  .٢٠٠٨ القاهرة، األمیریة، المطابع للترجمة، القومي المركز العریان، علي
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 الهیئــــة ، األســــرة مكتبــــة سلســــلة والتحــــدیث، المــــوروث بــــین المــــرأة:رضــــوان زینــــب )٦(

  .٢٠٠٧، القاهرة للكتاب، العامة المصریة

  .م١٩٨٩القاهرة، ، الوفاء ،دار٣علیها،ط المفترى السنة: البهنساوي سالم )٧(

ـــة المعاصـــــرة وٕاشـــــكالیة المجتمـــــع الـــــذكوري، ط: شـــــبر الفقیـــــه )٨( ، دار ١المـــــرأة العربیــ

  .٢٠٠٩البحار، بیروت، 

مجلـة  الحضـارات، صـراع خطـاب فـي الغربیـة النسـویة تجاهـاتاال: عكاشـة شریف )٩(

  .٢٠٠٩شتاء التاسع، العدد القاهرة، للكتاب، العامة المصریة الهیئة ، إبداع

، التنـویر للطباعـة والنشـر ١مرجعیـات اإلسـالم السیاسـي،ط: عبد المجیـد الشـرفي   )١٠(

  .٢٠١٤والتوزیع، القاهرة، 

: النسـاء والحركــات اإلسـالمیة والدولـة، ترجمــة -نسـاء فــي مواجهـة نسـاء: عـزة كـرم )١١(

  .٢٠٠١سطور، القاهرة، مجلة ، ١شهرت العالم، ط

: المرنیســي فاطمــة كتــاب فــي مقــال النســوي، الخطــاب فــي المــرأة: أزرویــل فاطمــة )١٢(

  . ١٩٩٦ والتوزیع، والنشر للطبع األهالي قسطون، جورجیت ترجمة نسائیة، صور

 آســیا، وجنــوب األوســط الشــرق فــي والــدین جتمــاعياال النــوع:  هجالنــد إلــین مــاري )١٣(

 األوسط الشرق في والنوع النساء: مریوذر مارجریت تاكر، جودیث كتاب في مقال

 مكتبــــة ، بــــدوي علـــي أحمــــد: ترجمـــة جتمــــاعي،اال التــــاریخ فـــي فصــــول -الحـــدیث

  .٢٠٠٧القاهرة، للكتاب، العامة المصریة الهیئة ،)اإلجتماعیة العلوم سلسلة(األسرة

 التشـریع ولطـائف الغربـي النظـام طغیـان بـین المـرأة: البـوطي رمضـان سـعید محمـد )١٤(

  .١٩٩٦ بیروت، الفكر، دار ،١ط الرباني،

 والنشـــر للطباعـــة األهـــالي اإلســـالمي، للفقـــه جدیـــدة أصـــول نحـــو شـــحرور، محمـــد )١٥(

  .٢٠٠٠ بیروت، والتوزیع،

 بكـین، مـؤتمر خلفیـات فـي قـراءة – العلمانیـة النسویة األممیة تدشین: یحیى محمد )١٦(

  .١٩٩٥،أكتوبر٩٣عدد لندن، البیان،

 للنشـــــــروالتوزیع، الـــــــوراق والقـــــــانون،دار الفقـــــــه بـــــــین المـــــــرأة: الســـــــباعي مصـــــــطفى )١٧(

  .١٩٩٩بیروت،

 الـوطن فـي المـرأة تمكـین وأبعـاد جتمـاعياال النـوع: وآخـرون الفتـاح عبـد بـاهللا معتز )١٨(

  .٢٠١٠،القاهرة،. right way adv العربیة، المرأة منظمة ،١العربي،ط

، دار الفكـر، ١دین، طعـن المـرأة واألخـالق والـ: نوال السعداوي، هبة رؤوف عزت )١٩(

  . ٢٠٠٠دمشق، 
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إشـــكالیات المفهــوم ومتطلبـــات الواقـــع،  -النســویة اإلســـالمیة: نورهــان عبـــد الوهـــاب )٢٠(

 المجتمـــع وقضـــایا الـــدین بحثیـــة، ملفـــات سلســـلة ،"اإلســـالمیة النســـویة: " فـــي مقـــال

 .٢٠١٦، یونیو١٣ حدود،عدد بال مؤمنون ، الراهنة

 جدیـدة رؤیـة: السیاسـیة المـرأة قیـادة قضـیة - اهللا؟ شـرع نأخـذ أین من: رضا نیفین )٢١(

 فـاقآ -اإلسـالمي والمنظـور النسـویة: بكـر أبـو أمیمة" كتاب في مقال قدیم، لحوار

 القـاهرة، والـذاكرة، المـرأة مؤسسـة بكـر، أبـو رانـدا ترجمـة واإلصـالح، للمعرفة جدیدة

٢٠١٣.  

النســـویة : "مشـــاغلها وحـــدودها ، مقـــال فـــي  -النســـویة اإلســـالمیة: وفـــاء الدریســـي )٢٢(

، سلســلة ملفــات بحثیــة، الــدین وقضــایا المجتمــع الراهنــة ، مؤمنــون بــال "اإلســالمیة

 . ٢٠١٦ ،یونیو١٣حدود،عدد 

 الــدولي، والقــانون اإلســالمیة الشــریعة فــي للمــرأة السیاســیة الحقــوق: أعمــر یحیــاوي )٢٣(

   .٢٠٠١الجزائر،

 القـــــاهرة، الشـــــروق، دار ،١ط العولمـــــة، عصـــــر فـــــي خطابنـــــا: القرضـــــاوي یوســـــف )٢٤(

٢٠٠٤ .  

  :ثالًثا مراجع باللغة اإلنجلیزیة
(1) Chatty.D., and Rabo.A.:Organizing Women: Formal and 

Informal Women's Groups in The Middle East,vol.17,Berg 
publishers,Oxford,1997. 

  : مراجع إلكترونیة: رابًعا

 دار موقـع على ٢٠٠٣-٦-٦بتاریخ ٤٦٢٠ رقم فتوى القوامة، معنى :الطیب أحمد )١(

 www.dar-alifta.org المصریة اإلفتاء
 ترجمـة والدیمقراطیـة، الجهـاد بین العربي الربیع بعد السیاسي اإلسالم: روي أولیفییه )٢(

ـــالء ــــــــــى ٢٠١٧دیســــــــــمبر٦ الغــــــــــد صــــــــــحیفة زینــــــــــة، أبــــــــــو الــــــــــدین عـــــــ ــــــــــرابط عل  ال

https://bit.ly/2NfaHN9  

 وكالـة اإلسـالمیة، النسـویة وتحـدیات السیاسـي اإلسـالم صـعود فـي: المسلمي بنكریم )٣(

  ٢٠١٣-٩-٥ المرأة، أخبار

www.wonews.net/ar/index.php?act=post&id=2256: 

  http://mawdoo3.com ,16-12-2018 رشد، ابن أقوال من: دیة أبو بیان )٤(
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ــــع عــــن نقــــال١٢،١٦،١٧ التكــــوین ســــفر )٥( ــــا موق -https://st. هیمــــانون تكــــال األنب

takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=1&chapt

er=3  

 .٢٠١٦ مایو ،https://ar.m.wikipedia.org :موقع على ،قطب سید )٦(

 واالجتماعي السیاسي الفكر في اإلیجابي التمییز مفهوم: خیري خلیل محمد صبري )٧(

  ٢٠١٤www.drsabrikhalil.wordpress.com-٤-١٠ المقارن،

ـــــــ )٨(  المنظــــــور إلــــــى الغربــــــي المنظــــــور مــــــن النســــــویة الفلســــــفة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  www.drsabrikhalil.wordpress.com ٢٠١٤-٧-٢٦ اإلسالمي،
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