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 داخل من واالكاديميين الباحثين جميع والبحوث لمدراسات التنمية مركز مجمة تدعو
 إلثراء عممية قيمة ذات ببحوث لمكتابة االختصاصات مختمف في وخارجو العراق
 . الرصينة بالبحوث المجمة
 والدراسات البحوث تستقبل محكمة، شيرية مجمة والتدريب لمدراسات التنمية مركز مجمة
 والجغرافيا، والتاريخ، االنكميزية، والمغة وادابيا، العربية المغة) كافة االختصاصات في

 ،والعموم السياسية والنفسية، التربوية والعموم والسياحة، واالقتصاد، واالدارة واالجتماع،
 المقدمة البحوث وتخضع. (وسواىا والمغة الكردية،  ،وعموم القران ،واالعالم، والفمسمفة

 في الخبراء االساتذة من كبير وجمع التحرير ىيأة من العممي لمتقويم لممجمة
 .وخارجو العراق داخل من كافة العممية االختصاصات

 

 

  او مستاًل او مقتبسًا ان اليكون البحث منشورًا في مجمة داخل العراق وخارجو
المعمومات الدولية كة اطروحة او رسالة جامعية او منقوال من شب من كتاب او
 ، عمى ان يقدم الباحث تعيدًا خطيًا بذلك يرفق مع البحث .)االنترنت(

 عتبارات فنية تتعمق بيوية المجمةيخضع ترتيب البحوث في المجمة ال. 
  اقصاىا شير من تاريخ تسميم البحثاشعار الباحث بقبول بحثو خالل مدة. 
 لمباحث ان يطمب عدم نشر بحثو بعد عرضو عمى ىيأة التحرير اال   اليجوز

 .شرألسباب تقتنع بيا ىيئة التحرير ويتم ذلك قبل اشعاره بقبول بحثو لمن
 اليو  ةيمتزم الباحث باجراء تعديالت المحكمين عمى بحثو وفق التقارير المرسم

 يومًا. سة عشرم( خ15وموافاة المجمة بنسخة معدلة في مدة التتجاوز )
 . التعاد البحوث الى اصحابيا سواء نشرت ان لم تنشر 
 . التمتزم المجمة بنشر البحوث التي تخل بشرط من ىذه الشروط 
  . عمى الباحث ان يرفق مع بحثو نبذة مختصرة عن سيرتو العممية 

 
 

 مالحظات عامة

 

 س ياسة النرش يف اجملةل



 
 

 
 
 
 
 

تنموية بنتاجات السادة الباحثين من داخل العراق وخارجو وتقوم  إشراقاتترحب مجمة 
 : األتيةوفقًا لمقواعد  اإلنسانيةبنشر بحوثيم في االختصاصات 

 تحتوي الصفحة االولى من البحث عمى : أن -1
 . واإلنكميزيةعنوان البحث بالمغتين العربية  - أ

، ودرجتو العممية ، وشيادتو ،  واإلنكميزيةاسم الباحث بالمغتين العربية  - ب
 والتخصص الدقيق .

 بريد الباحث االلكتروني . - ت
 (.12بحجم خط ) اإلنكميزيةبالمغة  واألخرممخصين : احدىما بالمغة العربية  - ث
ي الصفحة ( بالمغة العربية واالنكميزية ، وتدرج فkeywordمفاتيح الكممات ) - ج

 من البحث بعد الخالصتين.  األولى
( وتزود ىيأة التحرير word 2007أن يكون مطبوعا عمى الحاسوب بنظام ) -2

( CD( مع قرص مدمج )A4بنسخة  من البحث مطبوعًا عمى نظام  ورق )
 من ممف عمى القرص(. بأكثريتجزأ البحث  )ال.يتضمن مادة البحث

 ( .A4صفحة  من الحجم )  (25)يزيد عدد صفحات البحث عمى  ال أن -3
 ( ثالثين سطرًا . 30في الصفحة الواحدة عن )  األسطريقل عدد  ال أن -4
مع مراعاة الدقة في  واإلمالئيةالمغوية والنحوية  األخطاءيكون البحث سميمًا من  أن -5

 بشكل صحيح . األسموب
 عمى النحو االتي: وأحجاميايمتزم الباحث بالخطوط  أن -6

 (.14( وحجم الخط )Simplified Arabicنوع الخط )المغة العربية :  -أ

كاتبيها وليس  تعرب عن آراء  اجمللت   مجيع اآلراء الىاردة يف

 نظر اجمللت   وجهتبالضرورة  أن تعكس 

 ضوابط النرش يف اجملةل 

 



(عناوين البحث بحجم  Times New Roman: نوع الخط )اإلنكميزيةالمغة  -ب
(16.) 
 (.14بحجم ) األخرىفقرات البحث  أما( ، 12الممخصات بحجم ) -ت
 استخدام معالج النصوص. -ث

يث الترتيب يمتزم الباحث بالشروط العممية المتبعة في كتابة البحوث العممية من ح -7
وتنظيم البحث بمصادره وىوامشو بالنظام التمقائي )تعميقات ختامية( في نياية 

(، كما يجب مراعاة وضع الخرائط والصور والجداول في مكانيا 12البحث بحجم )
 وردت في متن البحث. أينما

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 ذدـلمت العـك
 هادي كطفان شونبقمم أ.د.

 رئيس التحرير
 
 

اهلل رب العالمين والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين سيدنا الحمد 
 الغر الميامين الى يوم الدين.  محمد وعمى الو وصحبو

ىذا العدد  الكرام قرائيا يدي بين تضع أن اشراقات تنموية مجمة يسروبعد... 
ية مركز التنمالخاص بالمؤتمر العممي الثاني والعشرون الذي اقامتو من المجمة 

المرأة العراقية والمشاركة الثقافية والمجتمعية خطوة )تحت عنوان لمدراسات والتدريب 
لتتصفحوىا وتتأمموا في موضوعاتيا المتنوعة التي  (نحو التمكين في كل مجاالت الحياة

 شارك فييا نخبة من الباحثين االجالء.
تناولت موضوعات  تيال العممية البحوث قيمة منمجموعة  عمى احتوت حيث 

 العممية والمضامين المعمومات وصول لتسييل ، وذلكعدةودراسات عن المرأة بجوانب 
 .العمم وطمبة متخصصين وأساتذة باحثين من لمجميع

 في نسقيا عمى السابقة واإلعداد ىذا العدد خالل ومن المجمة حافظت وقد
 والقيمة محتواىا بثراء متميزة مجمة تكون أن عمى الحرص مع منتظمة، بصفة الصدور
 .تتضمنيا التي لؤلبحاث الثابتة العممية

 واألفكار لآلراء منبراً  المجمة تغدو ان ىو جديد عدد كل مع المتجدد وطموحنا
 افق في العممي لمبحث  الضابطة واألخالقية العممية بالمعايير االلتزام شرط المختمفة
  .بو واالرتقاء النيوض

 ستكون التي السديدةيسعدنا ان نسمع تعميقاتكم وأرائكم واقتراحاتكم العممية كما 
بجميع الباحثين من  التحرير ىيئة، وفي الوقت نفسو ترحب وتقديرنا اىتمامنا موضع

جيودنا  لتتضافر اشراقات تنموية(مجمتيم )داخل الوطن وخارجو لنشر ابحاثيم في 



جميعا في سبيل االرتقاء بمجاالت البحث األكاديمّي في بمدنا العزيز، عبر ىذه الفسح 
ليكم.احدى العممّية، التي ىي   قنوات تفاعل وحواٍر مّنا وا 

 ىذه إثراء في اىمـس من كل إلـى بالشكر وـأتوج أن إال اـختام يسعني وال
 يكون أن الىـتع اهلل ألـنسو  القيمة، العممية اتـوالدراس بالبحوث أتيا،ـنش منذ المجمة،
 الموفق فيو ىذا،    عممنا في االستمرار لنا ييسر وأن ريمـالك لوجيو خالصاً  ىذا عممنا
 .المعين وىو
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 يف التنمية الشاملة واقع التحديات التي تواجه مساهمة املرأة
 

 تماضر عبد الجبار إبراىيم األحمدي  أ.م.د.          براىيم التميميليث حمودي إأ.د.
          الجامعة المستنصرية/ كمية التربية االساسية         جامعة بغداد/ كمية التربية ابن رشد  
 

 الممخص
ات والمكتسباات التبت تقتتبت لممبرلة الةراىبا عبت الةتبود اظلىبرة تظبل رغم كل االنجاز 

قضبببىا المكببباركا االقتلبببادىا لممبببرلة تمؤبببل ىكبببكالىا تببب ؤر امبببت مةبببدالت التنمىبببا عبببت الامبببدان 
لوضبباع امببل المببرلة الةراىببا لىسببت امةببزل اببن اظوضبباع االقتلببادىا وسببو  قىببث  ،الةراىببا

لن ىانبببع م هبببل الالمجتمبببل الةراقبببع الجدىبببد و ا، الةمبببل عبببت الةبببالم  الةرابببع وتقبببدىات الةولمببب
قضبببارة جدىبببدة وىسبببتاىد مبببن قضبببارة الةلبببر الجدىبببد لتطبببوىر قدراتببب  وكاا اتببب  وتةزىبببز دور  
لممساهما عبع انبا  القضبارة الاكبرىا القدىؤبام تمامبات لو قتبت لعضبل مبن البدور البذ  قبام اب  

قضببارة اسنسببانىا عببع هببذا الةببالم المجتمببل الةراقببع التببدىم اااتاببار  لقببد المببوطن  اظول عببع ال
الواسببل اظرجببا   ىن الكببةب الةراقببع ىتاببل اكببل مكوناتبب  التومىببا هببذا التقببد  الببذ  ىارضبب  

 ستكون عع طمىةا هذا الركب اسنسانع القدىث    ، الةلر
مكانىات كامنا ىاتبرض تاجىرهبا اةناىبا  ىنها لىست لمنىات عقسبم ال هع طاقات وا 

االمسئولىا التارىلىا الممتباة امبت ابات  الجىبل الجدىبد مبن الكبااات  كاىرة ورااىا تاما وواع
والكبببااب الةراقبببعم ولكنهبببا تاتبببت مهمبببا الجمىبببل  وتقتىببب  ذلبببة ىسبببتوجب ابببدور  ت ىىبببر انىبببا 
االقتلببباد التبببع ستسببباهم ابببدورها عبببع ت ىبببر انىبببا المجتمبببل وواىببب  االقتلببباد  واالجتمبببااع 

ا القتبببو  ولدا  الواجابببات اكبببكل متبببرااط وؤتببباعع وقدرتببب  امبببت تقمبببل المسببب ولىات وممارسببب
  وسمىم 

الدراسا القالىا امبت المةوقبات التبع تقبد مبن مكباركا المبرلة  وستناول الااقؤان عع 
اككل اام والمرلة الةراقىا اككل لاص عع مساهمتها عع اممىا التنمىا اااتابارة المبرلة ؤبروة 

ولبببع ابببدد مبببن التولبببىات ، وانبببا  امبببت نتبببائ  الاقبببث ىاكبببرىا وجبببز  هبببام عبببع المجتمبببل 
تلقىح اللورة السائدة ان المرلة عبع المجتمبل ابن طرىب  تتبدىم المنباه  الدراسبىا  واهمها،
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الةمببل امببت و  والاببرام  التمازىونىببا وجمىببل وسببائل اساببفم التببع ترعببل مببن قىمببا ودور المببرلة 
 تداىم وتركىح المرلة عع القىاة السىاسىا ولممنالب التىادىا والسىاسىا 

Abstract 

Despite the achievements and gains made by Arab women in 

recent decades, the issue of women's economic participation remains 

a problem that affects the development rates in the Arab countries, 

where Arab women's working conditions are not isolated from the 

economic situation, the labor market in the Arab world and the 

challenges of globalization. A new civilization and benefit from the 

civilization of the New Age to develop its abilities and competencies 

and enhance its role to contribute to the building of modern human 

civilization, completely or even better than the role played by the 

Iraqi community as a first home in the human civilization in This is a 

wide world. The Iraqi people accept with all its national components 

this challenge imposed by the times, will be at the forefront of this 

modern human ride. 

It is not just wishful thinking, but potential energies and 

potentials to be carefully and fully nurtured and aware of the 

historical responsibility of the new generation of Iraqi young women 

and youth, but it remains the task of all. Achieving this requires 

changing the structure of the economy, which in turn will contribute 

to changing the structure of society, its economic, social and cultural 

awareness, its ability to assume responsibilities, exercise rights and 

perform duties in a coherent and proper manner. 

In the current study, the researchers will address the obstacles 

that limit the participation of women in general and Iraqi women in 

particular in their contribution to the development process as a 

human resource and an important part of society. Based on the 

results of the research, a number of recommendations recommend 

correcting the prevailing image of women in society Through the 

provision of curricula, television programs and all media that raise 

the value and role of women. And work to strengthen and nominate 

women in political life and leadership and political positions. 
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 مشكمة الدراسة :
ىن المجتمبببل الةراقبببع الجدىبببد م هبببل ظن ىانبببع قضبببارة جدىبببدة وىسبببتاىد مبببن قضبببارة 
الةلببر الجدىببد لتطببوىر قدراتبب  وكاا اتبب  وتةزىببز دور  لممسبباهما عببع انببا  القضببارة الاكببرىا 
القدىؤام تمامبات لو قتبت لعضبل مبن البدور البذ  قبام اب  المجتمبل الةراقبع التبدىم اااتابار  لقبد 

ن  اظول عببع القضببارة اسنسببانىا عببع هببذا الةببالم الواسببل اظرجببا   ىن الكببةب الةراقببع المببوط
ىتابل اكببل مكوناتب  التومىببا هببذا التقبد  الببذ  ىارضب  الةلببرم والمببرلة الةراقىبام سببوا  لكانببت 
اراىا لم كردىا لم تركمانىا لم آكورىا وكمدانىام وسبوا  لكانبت مسبمما لم مسبىقىا لم لىزىدىبا 

مندائىا لم ىهودىا لم كاكائىبا لم كباكىام لم مبن ل  دىبن لو مبذهب آلبر تب من اب  لم لاائىا 
 وتتاة م ستكون عع طمىةا هذا الركب اسنسانع القدىث    

مكانىات كامنا ىاتبرض تاجىرهبا اةناىبا  ىنها لىست لمنىات عقسبم ال هع طاقات وا 
  الجىبل الجدىبد مبن الكبااات كاىرة ورااىا تاما وواع االمسئولىا التارىلىا الممتباة امبت ابات

والكبببااب الةراقبببعم ولكنهبببا تاتبببت مهمبببا الجمىبببل  وتقتىببب  ذلبببة ىسبببتوجب ابببدور  ت ىىبببر انىبببا 
االقتلببباد التبببع ستسببباهم ابببدورها عبببع ت ىبببر انىبببا المجتمبببل وواىببب  االقتلببباد  واالجتمبببااع 
وؤتببباعع وقدرتببب  امبببت تقمبببل المسببب ولىات وممارسبببا القتبببو  ولدا  الواجابببات اكبببكل متبببرااط 

  سمىم و 
الدراسبا القالىبا امبت المةوقبات التبع تقبد مبن مكباركا وبناء عمى ما تقدم  ستقوم 

المببرلة اكببكل اببام والمببرلة الةراقىببا اكببكل لبباص عببع مسبباهمتها عببع اممىببا التنمىببا اااتاببارة 
 المبببببببببببببببببببببببببببببببببرلة ؤبببببببببببببببببببببببببببببببببروة اكبببببببببببببببببببببببببببببببببرىا وجبببببببببببببببببببببببببببببببببز  هبببببببببببببببببببببببببببببببببام عبببببببببببببببببببببببببببببببببع المجتمبببببببببببببببببببببببببببببببببل 

كبببذلة تاقبببث عبببع اىجببباد واهبببذا سبببىطرح الاقبببث اسبببئما ابببن  التقبببدىات التبببع تواجهببب  المبببرلة و 
 القمول والمةالجات لمواجها تمة التقدىات   

 اىمية الدراسة : 
رغم كل االنجازات والمكتسباات التبت تقتتبت لممبرلة الةراىبا عبت الةتبود اظلىبرة تظبل 
قضبببىا المكببباركا االقتلبببادىا لممبببرلة تمؤبببل ىكبببكالىا تببب ؤر امبببت مةبببدالت التنمىبببا عبببت الامبببدان 

ابببن الكبببر  اظوسبببط وكبببمال  3002لبببادر مبببن الانبببة البببدولت ابببام الةراىبببا  عبببت التترىبببر ال
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لعرىتىا اةنوان ، عإن  ى كد لن قجم مكاركا المرلة الةراىا عبت سبو  الةمبل عبت امبدان البوطن 
 الةراع هت اظدنت اىن دول الةام وان كانت تتااوت عىما اىنها 

لةبالمت لممبرلة للدرت منظما الةمل الدولىبا تترىبرا امناسباا الىبوم ا 3002وعت اام 
لكارت عى  ىلت ان  االرغم من ان النسا  ىدلمن سو  الةمبل اعابداد قىاسبىا عبعنهن ىبواجههن 

% مبن ىجمبالت 00نسب لامت من الاطالبا وىةممبن متاابل لجبور متدنىبا، عهبن ىمبؤمن قبوالت 
 ممىون اامل 550الةمال الاترا  عت الةالم والذ  ىتدر اددهم ب 

ابببىن ابببدد الرجبببال والنسبببا  عبببت قبببوة الةمبببل آلبببذ  عبببت وامبببت البببرغم مبببن ان الاجبببوة  
عببت جمىببل لنقببا  الةببالم، عببإن نتلببان هببذ  الاجببوة عببت تابباوت مببن  3332النتلببان منببذ اببام 

ىقمببىم رلببر عةمببت سبباىل المؤببال، عببإن نسبباا النسببا  الةببامفت ىلببت الرجببال عببت االقتلببادىات 
ر  اظوسببط وكبببمال رجببل، اىنمبببا عببت الكببب 300متااببل كبببل  22و 33المتقولببا وكببر  آسبببىا 

رجبببل  وقتبببت عبببت المهبببن التبببت، مبببن  300امبببرلة متاابببل كبببل  20ىعرىتىبببا وجنبببوب آسبببىا عهبببع 
الناقىا الؤتاعىبا والهىكمىبا، تةتابر مبن قاىبل الوظبائا النسبائىا كوظبائا التمبرىض والتبدرىس، 

:  9004)األىوووانى  : عببإن النسببا  ىقلببمن امببت لجببور اقببل مببن الرجببال اكببكل اببام عىهببا  
34 ) 

ان لوضاع امل المرلة الةراىا لىست امةزل ان اظوضاع االقتلادىا وسبو   امت
المنةتبد  25الةمل عت الةالم  الةراع وتقدىات الةولما، عم تمر الةمل الةراع عت دورت  ال 

قبد للبص التقبدىات التبت تواجب  سبو   3002عت كرم الكىخ اجمهورىبا ملبر الةراىبا ابام 
 ىا هت:الةمل الةراع عت ؤفؤا نتاط رئىس

 ممىون اراع من الةاطمىن    31وجود  .1

 ان ؤمث الةاممىن عت الوطن الةراع من الاترا     .2

 ممىون وظىاا سنوىا  2ر 3ان القكومات الةراىا تقتاج ىلت تعمىن  .3

وىةزو التترىر مككما الاطالا عت الةالم الةراع ىلت آؤار الةولما التبت دابت البدول  
لمبال والتوسبل  عببت الكبركات المتةبددة الجنسبىات واولمببا الةراىبا ىلبت االنبدماج عببت لسبوا  ا

النكبباط المببالت دون دراسببا متعنىببا مببن ناقىببا، وقىببام الببدول اةمببل ىلببفقات هىكمىببا لؤببرت 
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امببت اممىبببات التكببب ىل وعرلببب  ممبببا لدع ىلبببت تسبببرىح الةمالبببا ومبببنح التطببباع اللببباص دورا 
ل  ىضباا ىلبت ذلبة انقسبار ومساقا اكار مما تسمح ا  اقتلبادىات البدول الةراىبا لمتكب ى

دور الدولبببببا اسنتببببباجت والتكببببب ىمع قىبببببث اقتلبببببر دورهبببببا امبببببت اسنابببببا  االجتمببببباات در ا 
لفضببطرااات االجتمااىببا الناتجببا اببن الاتببر والاطالببا  عتببد سببةت القكومببات ىلببت سببد ؤ ببرة 
الاطالا اإتاقا مزىد مبن عبرص االسبتؤمار االجنابت ومةونبات التنمىبا وتقبوىفت المهباجرىن 

  (34: 9009)حامد :   امىن عرص امل لت
 
 وبناء عمى ما تقدم تكمن اىمية الدراسة :  
ااتاارة المراة ؤروة اكرىا وجز  هام عع المجتمبل والمبرلة الةراقىبا اكبكل  -3

  لاص عع مساهمتها عع اممىا التنمىا 

دراسببا التقببدىات التببع تواجهبب  المببرلة وكببذلة تاقببث عببع اىجبباد القمببول  -3
 ها تمة التقدىات  والمةالجات لمواج

لن تمكببىن المببرلة وتقسببىن وضببةها ىةتاببر ضببرورىات لتقتىبب  اسمكانببات  -4
الكامما لمتنمىا االقتلادىا والسىاسىا واالجتمااىا لن تمكىن المرلة لمرات 
هامات اقد ذات    واندما تقلل المبرلة  امبت كاعبا قتوقهبا االجتمااىبا 

 ، ذلة سىلب عع ملمقا ولىر ورعاهىا اسنسان   
 
 
 
 

 تحديد المصطمحات : 
 

 التنمية الشاممة :  -
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هع التركىز امت جمىل مواطن الضةا عع مجتمل ما، سوا  كان ذلة اقتلادىات    
لو سىاسىات لو اجتمااىات، وتساهم التوع الدالمىا واللارجىا مجتمةا اتقتى  التتّدم 

انع منها، كما والتنمىا عع ملتما اظاةاد، والةمل امت تتوىا نتاط الضةا التع تة
) . تسةت ىلت تاجىر الطاقات الكامنا لدع اظعراد ااتح لع  اساداع واالاتكار لمامهم

  ( 34:  9004تقرير : 
 

 : التحديات  -
اعنهبببببا  تطبببببورات لو مت ىبببببرات لو مكبببببكفت لو لبببببةواات لو اوائببببب  اجتمااىبببببا لو    

ااةبببا مبببن الاىئبببا سىاسبببىا لو اقتلبببادىام لو غىبببر ذلبببة عبببع منببباقع القىببباة ومجاالتهبببام ن
المقمىا لو اسقمىمىا لو الدولىا، وتككل تهدىدات لو لطرات امت مستتال الارد لو المجتمبل 

 لو الدولا 

)او هع مت ىرات عرضها النظام الةالمع امت لما من اظمم عع ملتما مجاالت  
القىاة اوسائل ادىدة مما ىستمزم من  التىام اإجرا ات مةىنا من قىث االست فل 

:  3005: )فتحي،   المت ىرات اككل ىسهم عع رقع المجتمل وتتدم  ( ذمؤل لهاظ
35  ) 

 
 ىدفي  البحث :

 ييدف البحث الحالي الى  
من مكاركا المرلة اككل ابام والمبرلة الةراقىبا اكبكل لباص  مةرعا التقدىات التع تقد  -3

   عع مساهمتها عع اممىا التنمىا

 تمة التقدىات   اىجاد القمول والمةالجات لمواجها   -3

 
 حثان  المحورين اآلتين: امحاور الدراسة : ولتحقيق ىدفي البحث وضع الب
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من مكاركا المبرلة عبع مسباهمتها عبع اممىبا مةرعا التقدىات التع تقد  -3
 التنمىا

 اىجاد القمول والمةالجات لمواجها تمة التقدىات   -3
 

 التنمية : المحور االول :    التحديات التي تواجو المراة في عممية 
وعت ظل ما لوردت  الوؤائ  الدولىا اقتو  المبرلة عبت الةمبل ابد ا مبن اتااقىبا منبل 
التمىىببز ضببد المببرلة ، عإنبب  ىمكببن تتسببىم التقببدىات التببت تواجبب  المببرلة الةراىببا ىلببت المقبباور 

 االتىا :
أوال: تحووووديات تتصوووول وسياسووووات التحوووورر واالنوووودماج اال تصوووواد  وسياسووووات 

 :اإلصالح الييكمي
وىاببرض التسمسببل المنطتببع عببت اببرض تقببدىات امببل المببرلة الةراىببا تقمىببل اؤببر 
السىا  الدولت لمةولما امت االقتلادىات الةراىا عت سو  الةمبل امبت النسبا  عبالتطورات 
واظزمبات االقتلبادىا غالابا مبا ىتببل اائهبا اظكابر امبت اسنباث عببت سبو  الةمبل سبوا  عببت 

وضباع غىبر المواتىبا عبت اظسبوا  الةراىبا ال ترجبل اظجمىن التلبىر والطوىبل، امبت لن اظ
نمببا ترجببل ىلببت الببتفالت هىكمىببا موروؤببا عببت لسببوا  الةمببل  ىلببت اوامببل الةولمببا عتببط ، وا 
الةراىا، وان جا ت الةولما لتةم  من قدتها، وىكبىر الواقبل انب  ابالرغم مبن ازدىباد قلبا 

نقلببر عببت قطااببات الزرااببا النسببا  مببن التببوة الةاممببا الةراىببا عببإن تركببز امببل اسنبباث ى
واللببدمات االجتمااىببا والكللببىا والقكومىببا واللببنااات التقوىمىببا والتجببارة وذلببة امببت 

 اكس الذكور الذىن ىتنوع هىكل التك ىل اللاص اهم 
واكببكل اببام ىةتابببر تراجببل مةبببدالت النمببو االقتلببادع وتانبببت اببرام  التؤاىبببت     

تسبببةىنات اوامبببل لساسبببىا عبببت تراجبببل االقتلبببادع وللللبببا المكبببرواات الةامبببا منبببذ ال
الطمب امت الةمالا وزىادة ادد المتةطمىن من النسا  اضةاا الرجال  ومن ؤم عتد تراجل 
التكبب ىل القكببومت ل نبباث المتةممببات االملالاببا لممةبباىىر الدولىببا، هببذا ااسضبباعا ىلببت مببا 
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واة تتمؤبل عبت عجبوة تواجه  النسا  عت الدول الةراىا من قىود نواىا مبن قاىبل انةبدام المسبا
 قىود ممارسا ممكىا اظرض     الخ –التةاقد  –قىود القركا  –اظجور 

وقىث ترتب امت ازدىباد الاتبر ابىن النسبا  وقمبا عبرص الةمبل لجبو  الكؤىبرىن ىلبت 
قطاع اظامال غىر الرسمع، عإن التقدع ىكمن عت تتنىن لوضاع النسا  عبت هبذا التطباع 

 ظفت القماىا التعمىنىا اللقىا واالجتمااىا والم سسىا وتوعىر القماىا لهن عى  ام
واببالرغم مببن ان االعتببراض المنطتببع اببعن انلابباض لجببر المببرلة قببد ىلبباقا  عببرص 
امل لوعر عإن لألسا انلااض لجر المرلة لباقا  لىضبا ازدىباد عبت اطالبا المبرلة االدولبا 

 مرات  0ىلت  2ال من الةراىا قىث تتراوح عوار  اظجور االزىادة اىن النسا  والرج
وامت المستوع الدولت واسقمىمع عإن الةولما تضل قىود امت هجرة المرلة الةراىا 
ىلت ال رب اساب انلااض مستوىات التةمىم والمهارات، كما تتناقص عرص الهجرة الاىنىا 
لممرلة دالل الوطن الةراع اساب انتتائىا اظامال ووجود قىود اجتمااىا من ناقىا 

. د مةدالت استتدام الةمالا اظجناىا من اسناث عت الدول الناطىا من جانب آلروازدىا
 (    400:  9002:  الساعاتي)

 
 ثانيا: تحديات تتصل بمنيجيات اإلدماج المؤسسي:

لةببل للببةب مببا ىواجبب  قضببىا المببرلة عببت االمنببا الةراببع اسببتمرار التةامببل مببل     
ىلت التقرر ومزىد من القرىات لكؤبر مبن كونهبا هذ  التضىا اااتاارها قركا نسائىا تداو 

قضىا لها منهاجىات لتقتى  عكرة ىدمباج المبرلة عبت التنمىبا الكبامما وهبو المبدلل لو الاكبر 
عببت القىبباة الةامببا  الببذع ىتببود وىبب ج  الجببدل قببول الببدىن وافقببات وادوار الرجببل والمببرلة 

م سسىا لتاةىل المسباواة القتىتىبا ادال من توجى  الجهد ىلت ىىجاد ارلىات الودالل اظسرة 
االتطببباع االقتلبببادع وامبببت ارض الواقبببل الةممبببت للبببالح النمبببو والتنمىبببا  ومبببن هنبببا عبببإن 
التقدع ىكمن عت تواىا وااتراا القكومات ومتلذ  الترار امبدلل السىاسبات المسبتجىاا 

المببرلة لمنببوع االجتمببااع كمنطمبب  لتانببت سىاسببات تعلببذ عببت االاتاببار نتائجهببا ولؤرهببا امببت 
قال ىلدارها  ومن هذا المنطم  عإن، امت غىر ما ىادو وىكاع، عإن قضاىا مؤل الةولما 
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وت ىىببر المنبباخ ولزمببا ال ببذا  وغىرهببا مببن التضبباىا هببت كمهببا مببن قاىببل التضبباىا ذات التببعؤىر 
المااكببر امببت المببرلة وان الببداوة اببان هببذ  التضبباىا اامببا لو قضبباىا ال تلببص المببرلة ىنمببا 

دم عهم تعؤىر لنل السىاسات عت قىاة الرجال والنسا  الورة ملتماا لمطاىةا ىرجل ىلت ا
 الاىولوجىا من ناقىا والتفا اظدوار االجتمااىا من ناقىا الرع 

ان قببل قضببىا المببرلة اتواجببد المببرلة اببددىا عببت مواقببل الةمببل اببدال مببن تقمىببل      
مرلة قضىا اقتكاة ولراع ابىن لوضاع المرلة الكىاىا دالل الةمل ىنما ىجةل من قضىا ال

الرجببل والمببرلة، عممببا ال كببة عىبب  ان تواجببد المببرلة عببت كببل المواقببل الوظىاىببا امببت تنواهببا 
والببتفا مسببتوىاتها ىةاببر اببن تتدمىببا المجتمببل عببت قاببول دور المببرلة المجتمةببع امببت ان 
تقسبببىن لوضببباع المبببرلة عبببت سبببو  الةمبببل لببباص كبببان ام قكبببومع ىقتببباج  ىلبببت ىلبببفح 

الوظىاىببا مببن لببفل ىىجبباد منظومببا مببن آلىببات ومةبباىىر لمكببااعىا وتكبباع  الاببرص  الهىاكببل
ستاقبا الابرص لمجمىببل دون تبرة مسبباقات مبن التتببدىر الكللبع امببت لسباس الجببنس لو 
النببوع ، ناهىببة اببن عببرص المببرلة عببت القلببول امببت التببدرىب الببوظىاع والمهنببت عببت دالببل 

تها لمةمل اةد انتطاع نتىجبا لتىامهبا اعاابا  الةمل لو توعىر عرص التدرىب لممرلة اند اود
 اظسرة 

ىةتار االلتزام االتللىص المالت لتمكبىن المبرلة االقتلبادع مبن لهبم ارلىبات     
الم سسببىا المتلببما مببن ناقىببا اإىجبباد عببرص لةمببل المببرلة القببر عببت مسببتوىات اقتلببادىا 

المكببببرواات  متناهىببببا ولبببب ىرة ومتوسببببطا القجببببم مببببن ناقىببببا ومببببن ناقىببببا الببببرع تببببوعىر
واللدمات االجتمااىا الفئتا لتمكىن المبرلة مبن المكباركا االقتلبادىا، والبذع ىةبرا امبت 

   مستوىات التلطىط التومت االموازنات المستجىاا لمنوع االجتماات
 

وكنتىجا النتكبار االمىبا وعتبر التبدرات لممبرلة عبت البوطن الةرابع عبإن التقبدع عبت 
ع والتطببباع الزراابببع المبببذان ال ىبببوعران الظبببروا واظمبببان لجبببو  المبببرلة لمتطببباع غىبببر الرسبببم

الوظىاع وال طا  التعمىنع الفزم لو امبا تطمب  امىب  اتااقىبات الةمبل الدولىبا الةمبل الفئب  
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لممرلة، ىضاعا ىلت ادم وجود آلىات واضقا لتتنىن هذا التطاع مبن قابل القكومبات والبذع 
 ىزداد قجم  اازدىاد الاطالا والاتر 

را عبببإن تتىبببىم امبببل المبببرلة دالبببل اظسبببرة لو مبببا ىطمببب  امىببب  الةمبببل غىبببر وللىببب   
دماج  عت قسااات الدلل التبومت ىةتابر مبن اسكبكالىات الكبائكا نظبرا للبةواا  المؤمن وا 
وضل مةاىىر قسااىا لب  مبن ناقىبا، وتلبوا القكومبات مبن اظاابا  المتاامبا لتتىىمب  مبن 

ر قتمببا سببى دع ىلببت مطالاببا المببرلة اببالقتو  ناقىببا للببرع، عتؤمببىن هببذا الةمببل ال ىببر منظببو 
التعمىنىببا الفزمببا لهببا عببت متااببل مسبباهمتها عببت الببدلل التببومت ممببا سببى دع ىلببت مزىببد مببن 

  ( 24( :  9002منال متولي ) ) اظااا  االقتلادىا امت الدولا
 

 ثالثا: تحديات تتصل بالثقافة الحقو ية العامة:
رلة عبببت الةمبببل ابببالرغم مبببن تبببواعر قاابببدة ال ىبببزال الجبببدل دائبببرا قبببول قتبببو  المببب  

ارىضببا مببن النلببوص الاتهىبببا والتكببرىةىا الوضببةىا لو الدسبببتورىا الم ىببدة لةمببل المبببرلة، 
عالمجتمل ال ىزال ىنظر ىلت المرلة اااتاارها تنتزع عبرص الةمبل مبن الرجبل مبن ناقىبا ممبا 

نااذها امت ارض الواقل عت لو  ر متةددة منها مبا ىنةكس امت تاةىل التوانىن الوظىاىا وا 
تؤاتببب  الدراسبببات مبببن تبببدنت راتبببب المبببرلة ابببن الرجبببل لبببناس نبببوع الوظىابببا والكابببا ة والوقبببت 
وانقسببار وظببائا الكؤىببر مببن النسببا  عببت طاىةببا لامببال مببن وجهببا نظببر المجتمببل تتناسببب 
وطاىةتهببببا ) ممرضببببا، مدرسببببا ااتببببدائع، طاىاببببا نسببببا  وتولىببببد، تقالىببببل، مهندسببببا دىكببببور، 

 ىسا امل(  مر وسا ولىست رئ
ولةل االاتماد امت تؤتىا وتواىا المجتمل من لفل اسافم لم ىب تت اؤمبار     

عببببت هببببذا المضببببمار نظببببرا ظسببببااب تتةمبببب  اةببببدم قنااببببا اسافمببببع اتضببببىا امببببل لممببببرلة، 
عاسافمت مواطن ل  قنااات  وؤتاعت  الراسلا ابعن الرجبل هبو الةائبل الرئىسبع لألسبرة وهبو 

لةمببل لبب ، وذلببة اببالرغم ممببا تؤاتبب  الدراسببات مببن ازدىبباد دور المببرلة اظولببت اتببوعىر عببرص ا
الةراىا كمةىما لألسرة ولدور المرلة لمساهما عت قىاة اظسرة االقتلادىا ادلمها سبوا  مبن 
الةمل لو المىراث لو غار ذلة من الموارد الكللىا، ان اللورة التتمىدىا والسطقىا التت 
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مببن قاببل اسافمىببىن ) متببدمىن ومةببدىن( ال تتببوم امببت  ىببتم اهببا تنبباول قضببىا امببل المببرلة
تتدىم امل المبرلة عبت لبورة قب  ىنسبانت عبت اتلباذ التبرار وقضبىا قب  عبت تكباع  الابرص 
 وهو مدلل لساس الابد مبن تانىب  كاداىبا لتةبدىل الر ىبا الةامبا لقتبو  وواجابات المبواطن 

  ( 6:  9004)اسكيو : 
 

 :  الشاممةلتنمية في عممية اوا ع المراة العرا ية  
لتد لاضت المرلة لفل الةتود الةكرة المنلرما اككل لاص نضاالت     

اطولىا ال هوادة عىها النتزاع قتوقها المكرواا والةادلا والطاىةىا  وتركزت مطالاها امت 
قتها الكامل عع المساواة التاما مل الرجل عع القتو  والواجاات  وعع مناط  من هذا 

لت قدود اقل اممىاتم ولكنها ما  الةالم الرقب قتتت المرلة مكاسب مهما وكاىرة نظرىات وا 
تزال عع الةالم النامع المتلما تةانع من لوضاع الترون الوسطتم رغم لن تتنىات الترن 
القاد  والةكرىن قد دلمت هذ  الامدان امت ملرااىها ولالا اظسمقا الاتاكا وذات 

عع ساىل انتزاع تمة القتو   وامىنا لن نتذكر اعن الدمار والموت الكاممىن وتناضل 
الترن الواقد اةمر الزمن قلىر جداتم ولكن  اةمر اسنسان الواقد لو قتت ادة لجىال 
طوىل جدات وعع غاىا اللةواا والتةتىد والتكااة الملقواا اارالم والماسع والكوارث 

 المتنواا 
تمااع والسىاسع للذكور  امومات من لن اظلل عع كل ذلة هو موقا النظام االج    

المرلة عع الةرا   عالمةاىىر التع ىةتمدها امم االجتماع عع التةرىا االموقل الذ  تقتم  
المرلة عع ل  من المجتمةات الاكرىا كؤىرة ومتةددة اظوج م ومن لفلها ىمكن التةرا 

ادة مةاىىر  امت واقل ومستوع تطور تمة المجتمةات  وىمكن عع هذا اللدد ىىراد
مركزية الختبار مو ع المرأة ومكانتيا ودورىا وطبيعة عال اتيا جوهرىا تةتار مةاىىر 
  في مجتمع ما, وىي:

 
طاىةا افقات اسنتاج السائدة عع هذا الامد لو ذاة ومستوع تطور التوع المنتجا • 
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انىا وتطور الةموم المادىا منها والاكرىا عى م اما عع ذلة مستوع تطور التةمىم والمهارة ال
والقىاة الؤتاعىا والمةارا الةامام لو ما ىطم  امى  الىوم االتنمىا الاكرىا لو التطوىر 

  اسنسانع 
 

طاىةا النظام السىاسع ومستوع التمتل االقرىا والقىاة الدىمتراطىا ومدع وجود وسىادة • 
امدع تمتل كةوب  دستور دىمتراطع وم سسات دستورىا وسىادة التانون الدىمتراطعم ل 

هذا الامد لو ذاة اممارسا ماادئ القرىا والدىمتراطىا وقتو  اسنسان وقتو  التومىات 
  والةدالا االجتمااىا 

 
دور المرلة ومكانتها عع المجتمل ىلت جانب الرجل ومكانتها عع القىاة السىاسىا • 

دىا وقتوقها كامما غىر واالقتلادىا واالجتمااىا والؤتاعىا ومدع تمتةها اقرىتها االقتلا
منتولا ومساواتها االرجل من جهام ومدع تمتل الطال االرااىا والقماىا والتراىا الةممىا 
واسنسانىا من جها للرعم ىضاعا ىلت سال التةاون والتااال اىن المرلة والرجل عع الاىت 

واقةىا  والةمل والمجتملم وكذلة مدع قدرة الدولا امت توعىر مستمزمات تنمىا افقا
:  البرغوثي) سمىما ومتطورة اىن المرلة كانسان اامل وكعم عع آن من جها ؤانىا 

9004  :23 )  
 

 فما ىو وا ع المرأة في  العراق في ظل ىذه المعايير؟
ىن دراسا المجتمل الةراقع وتطور  لفل الةتود اظلىرة اقتلادىات واجتمااىات 

  وقضارىات تكىر ىلت الوقائل التالىا:
 

  استمرار سىادة الةفقات اسنتاجىا كا  اسقطااىا وتتالىدها وااداتهام اما عع ذلة 3
الةفقات الةكائرىا التع تةود ىلت قد ما ىلت عترة الةفقات اظاوىا التع تسا  الةفقات 
اسنتاجىا اسقطااىا عع الرىام ولكن تةكس تعؤىراتها وممارساتها الاارزة امت المدىنا 
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واككل لاص عع المجتمةات لو الجمااات االجتمااىا المهمكا اقتلادىات اككل كاىر 
واجتمااىات وسىاسىات وؤتاعىات من قال الدولا والمجتمل والمنقدرة عع لغماها من للل رىاع 
عفقع لو ادو  ولم تدلل االم اللنااا والةفقات اسنتاجىا الرلسمالىا  وهع افقات 

لةائمام ولكنها تقتترها لارج ىطار الةائما والمجتمل وتةتارها تقترم المرلة نساىات عع دالل ا
ناقلا الةتل وااجزة ان التاكىر والتلرا الةتفنع وهع دونىا ىنا ع القذر منهام ىذ 
قتت اندما ىعتع ذكر المرلة عع قدىث اىن الرجال ىرعتها الرجل "قاكاة!"م وكعنها كىئات 

جل  وهو تةاىر ىقط من قدر اظنؤتم وكعن مقتترات لو غىر نظىا ولىست ىنسانات كالر 
الذكور ىتقدؤون ان كع  ال قىما ل  ال لن ذكر  ىسع  ل نسان الذكر الذ  هو "لامت 
لمتات ولكؤر اتفت ولوعر قلاعا وقدرات من اظنؤت عع المجتمل!"  والةفقات اسنتاجىا كا  

رااا الىدوىا واظدوات الاالىا اسقطااىا ترتاط ااسنتاج الزرااع عع الرىا الذ  ىةتمد الز 
التع ت ؤر امت ضةا مستوع اسنتاجىا واسنتاج ومستوع المةىكا لم الاىا الةظمت من 
الافقىن مما ىجةل قىاة الافقىن عع عتر مدقل ودىن دائمم عع قىن ىهىمن اسقطااع 

مت  امت التسم اظاظم من الرىل المنت  من جهد الافقىن للالق  وللالح لعراد اائ
وسراكىم   وىقرم هذا الواقل ال الاىا الةظمت من الافقىن اككل اامم ولالا الاترا  
والمةدمىن منهمم من التدرة امت التةمم والتمتل االؤتاعا وعهم لمور القىاة اككل لام م 
اممات اعن المرلة عع الرىا ُتست ل اككل مرىل ولكؤر من الرجل عع لقاىىن كؤىرةم عهع 

طاال وتتوم امت تراىتهمم وهع التع تمارس الطاخ وتنظم وتنظا الدارم التع تنجب اظ
وهع التع تساهم عع لامال القتل وتذهب لتسوى  المنتجات الزرااىا عع السو  المقمىام 
ولكنهام ورغم كل ذلةم غىر مستتما اقتلادىات ان الرجلم ال لاضةا وتااةا لسطوت  

ولكنهما ىلضةان مةاتم ل  المرلة والرجلم لناوذ  وهىمنت  الكامما اجتمااىات واقتلادىاتم
اسقطااع وسطوت  المالىا وهىمنت  الكامما واست فل  الاكل  والمجتمل الةراقع لم ىناض 

م 3352ان ناس  هذ  الةفقاتم رغم لدور قانون اسلفح الزرااع اةد ؤورة تموز 
اةدها ااد المجتمل ىلت تمة ععن المرقما التع تمت ذلةم ولالا عع عترة الؤمانىنات وما 

الةفقات االست فلىا المتلماا والمةرقما لمتطور اللنااع لتارض ناسها عع الواقل 
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القىاتع المةاش عع الرىا والمدىنا  وال كة عع لو لوضاع المرلة عع المدىنا تلتما ىلت 
نام قد ما ان لوضااها عع الرىام ولكنها تةانع من انتتال افقات الرىا ىلت المدى

الراهنا  ورغم وجود نساا ال اعس اها من المتةمماتم ىال لن  ولالا عع المرقما
الكؤىرات منهن ىةانىن من الاطالا المزمنا  وللاقت قالىات قاىسا الاىت والمطاخ وتراىا 
اظطاال الظالم والقرمان من لغمب القتو  والواجاات القتىتىا عع المجتمل  واندما 

لقلول امت لجر مناسبم عهن ال ىتمتةن تقرم النساا الةظمت من النسا  من الةمل وا
)     اع  استتفل اقتلاد  وال اقرىتهنم واالتالع عهن لاضةات وتااةات لمذكور 

 ( .   63:  909المشيداني :
 

  والقىاة السىاسىا عع الةرا  امت امتداد الةتود الؤمانىا المنلرما لم تكن عع ال الب 3
الدستورىام سوا  لكانت تمة النلوص  اظام سوع قىاة لالىا من ممارسا النلوص

دستورىا دائما لم م قتام رغم لن تمة الدساتىر كانت تتضمن اةض الماادئ الدىمتراطىا 
الةامام ولكن الممارسا الةممىا لها كانت تكىر ىلت اكس ذلة ولالا عع الةتود اظراةا 

طىا واغتىمت االكامل اظلىرة  عالمجتمل لفل عترة قكم الاائد لم ىةرا القرىا والدىمترا
قتو  اسنسان وقرىت  وكرامت م اما عع ذلة قت  عع القىاةم الىغ ولسالىب ولدوات 
كتت  وكانت قلا المرلة تمؤل الجز  اظكار من القرمان والظمم والةذاب والتمىىز 
المتىت عع كل كع   عإذا كانت قلا الرجل الزج عع القروب لىقمل السفح وىتاال 

وستط منهم مئات اظلوام ععن المرلة عتدت قتت ذلة الجز  الضئىل من الموت ىومىات 
القرىا التع تمتةت اها عع الةهد الممكعم ولالا الائا اظرستتراطىا لو الائا المؤتاام لو 

م رغم 3353لسنا  322عع الةهد الجمهور  اظول وع  قانون اظقوال الكللىا رقم 
الموت تمامات كما تةرض الرجل عع ىطار  كل نواقل  الجدىا  وتةرضت المرلة ىلت

 االاتتاالت والتةذىب والقمفت الةسكرىا التع نظمها النظام االستاداد  ضد المجتمل    
 

  لم تتمتل المرلة اقرىتها واستتفلها االقتلاد  ونكاطها االجتمااع ولم ُتظمم من قال 2
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كور منهم اككل لاص  الدولا  والقكوما وقدهما عقسبم ال من قال المجتملم والذ
وهع ىككالىا مرتاطا االةامل اظول  والدستور المدنع الةراقع الجدىدم الذ  ال ىزال ى ىب 
قتو  المرلة اظساسىا وىةزز من القالا السىئا الراهنا التع تواجهها المرلة الةراقىام وهع 

 الىوم لىست قاىسا الدار والمطاخ 
رس  عع ال الب اظام الذكورم وهع عقسبم ال وقاىسا اسرهاب الذ  ىما   

قاىسا تلما ال الاىا الةظمت من النسوة والجهل الكاىر واستلدام الدىن والكرىةا كسفح 
متقىز من قال الذكور ضد النسوة وقرىتهن  ورغم ااتراا دولا الةرا  افئقا قتو  

 9002:  )حبيب      3322اسنسان منذ ىقرارها عع الةاكر من كانون اظول/دىسمار 
 :03 )  

 
 ما ىي المشكالت التي تواجو المرأة مباشرة في المرحمة الراىنة؟

ىناك الكثير من األسئمة التي يفترض فينا طرحيا واإلجابة عنيا في كتاباتنا وحواراتنا 
 الفكرية والسياسية, ومنيا مثاًل:

ذا كان كذ•  لة لم ال ىناضمن هل النسا  ىاهمن مككفتهن الاةمىا التع تواجههن ىومىات؟ وا 
اككل واسل ضد هذا الواقل؟ لم لن المككما تكمن ورا  التاسىر اللاطئ ظسااب 

  المككفت وااتاار ذلة قدرات ىلهىات ال مناص من ؟
 

هل تمةب التوع اسسفمىا السىاسىا امومات دورها عع الت طىا امت التاسىر اظسمم • 
كىر ااتجا  غىاع مقاط؟ ىال ىمةب التاسىر واظكؤر اتفنىا لمككفت المرلة ودعةها لمتا

اسسفمع السىاسع ظوضاع المرلة دور  عع الت طىا امت اللرااات االجتمااىا ولالا 
 الطاتىا للالح اللرااات الطائاىا والهامكىا التع ىواجهها المجتمل عع الةرا  قالىات؟

 
سمح اتطوىر دور المرلة هل الواقل السىاسع الراهن وتةتىدات  وتكااكات  عع الةرا  ى• 
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ونضالها عع ساىل انتزاع قتوقها من المجتمل الذكور  السائد وتتالىد  الجماا عع التةامل 
  مل المرلة؟
 

هل ىمكن لممرلة الدىمتراطىا والمارالىا والةممانىا لن تمةب دورها عع توسىل قاادة تعؤىرها • 
  ظساسىا والمساواة مل الرجل؟ونكر منظومتها الاكرىا والسىاسىا المرتاطا االقتو  ا

 
هل ىمةب السىاسىون الذكور امومات دورات سماىات مةرقفت لتطور وتنامع دور المرلة عع • 

القىاة السىاسىا واالجتمااىا والؤتاعىا واالقتلادىا وعع انتزاع قتوقها المتساوىا مل 
 (  352:  3033:   المكهدانع الرجل؟ )

 
  المجتمع العرا ي الراىن لوجدنا المشكالت التالية:ولو ألقينا نظرة فاحصة عمى 

 
تراجل قتىتع لممرلة ان المكاركا عع القىاة الوظىاىا واللدما الةاما وعع النكاط   -3

  االقتلاد م واالتالع تاةىا عةمىا لمرجل عع تعمىن لتما الةىش والمماس والمعوع 
والؤتاعىا وعع التعؤىر اسىجااع تراجل عةمع عع دور المرلة عع القىاة االجتمااىا   -3

امت المجتمل وعع قىاة اظندىا الاكرىا والرىاضىا والمقاعل الؤتاعىا  وتكىر اةض 
% اىن  15اسقلائىات ىلت تنامع اظمىا عع لاوا المجتمل عع الرىا والاادىا ىلت 

 % اىن النسا  عع الوقت القاضر  32الرجال و
 

لاوا اسناث وىككل لضةاا قجم الاطالا عع انتكار الاطالا اككل واسل عع   -2
لاوا الذكورم ىضاعا ىلت التمىىز اللارخ عع اظجور  وىكار ىلت لن نساا الاطالا عع 

% من ىجمالع ادد التادرىن امت الةملم ولكنها متااىنا عع  00الةرا  تتجاوز ال 
  نساتها اىن الرجال والنسا  عع غىر لالح النسا  
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امل اساب القروب الماضىا واساب اسرهاب الدمو  الذ  تنامع ادد اظر  -5
ىتتل الةكرات ىومىات وىقىل الكؤىر من النسا  ىلت لرامل واظطاال ىلت ىتامت وىلل 

 االتوازن المطموب عع التناسب اىن ادد اسناث وادد الذكور عع المجتمل 
 

ىن سنا والمواتع ال تنامع ادد النسا  الةازاات المواتع تجاوز امر كل منهن الؤفؤ -0
 ىقممن كهادات لو اجزن ان القلول امت عرلا امل كرىاا 

 
تااقم لزما السكن التع تسق  ىومىات وتقىل الكؤىر من الةائفت الاتىرة والكادقا  -1

ولالا النسا  اظرامل والمطمتات مل لطاالهن ىلت الةىش عع ظل ظروا قاسىا ومرىرة 
لمس اائفت عع دار واقدة تزدقم ااظطاال  وقرمان مطم م لو تتكدس لرال ىلت

  وانةدام القىاة الطاىةىا اللالىا من المكاكل 
 

التعؤىر اللارخ لرجال الدىن الرجةىىن والم سسات الدىنىا المتلماام ولىس لاةض  -2
امما  الدىن الذىن ىتااامون مل الةلر القدىث والت ىرات الطارئا امت القىاةم وكذلة 

قرة والفااىن اةتول كؤرة من الذكور الاسطا  والمسىطرىن امت اتول المكةوذىن والس
  نساا كاىرة من النسا  وامت تلرعاتهن وممارساتهن الىومىا 

 
ان مار المرلة عع ضو  الةفقا مل رجال الدىن والاتاوع عع ال ىاىات وااتاار لن ما  -3

   انها ىلىاها هو قدرها المكتوب امىها ولىس عع متدورها رد المكرو 
ارتااع نساا الجرىما المرتكاا اق  النسوة من قىث االلتطاا واالاتزاز  -30

واالغتلاب الجنسع واالاتدا  االضرب واالضطهاد والتمل غىر المةهودىن  وامىنا لن 
ن كد اعن المرلة تةانع من انتكار الا ا  النسو  ال لرغاا عى  ال ظسااب اقتلادىا 

  واجتمااىا قاهرة 
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ااقم الاساد عع الدولا والمجتمل قىث تةانع المرلة عع ظل هذا الاساد ولالا عع ت -33

  المقاكم الكراىا والمدنىا قىث ال ىمكن تمكىا قالا واقدة دون ركوة    الخ 
 

وقوع المرلة قاىسا الةاا ة المركاا والقجاب اللان  الذ  لم ىعمر ا  الترآن وال  -33
راكدىن وال امما  الدىن المدركىن ظمور الدىن والدنىام ال السنا المقمدىا وال اللماا  ال

اةض لولئة الذىن ىترلون الدىن الورة لاطئا وغىر اتفنىا وظالما لو ىمارسونها كما 
جا ت دون اظلذ ااالاتاار ت ىر الزمان والمكان والظروا وع  ما ىرىدون  مساتات لمنسا  

لرجال عع الهىمنا امت المرلة وال ىرة غىر المسممات  ىنها تجسد الرغاا الجامقا لدع ا
الةتفنىا واظنانىا الكرسا ضد المرلةم وهع تنطم  من واع مسطح ونزاا جنسىا ذكورىا 
ىزا  المرلة  ىن من ىنظر ىلت المرلة المؤتاا والمتةمما عع ارا  الىومم تمة المرلة التع 

ادت ىلت الةكرىنات من الترن كانت قال لراةا اتود قد وضةت الةاا ة جاناام ىراها قد ا
الةكرىنم وهع لزما عكرىا وسىاسىا واقتلادىا واجتمااىا وؤتاعىا ىةىكها الكةب الةراقع 
وتةىكها المرلة االذاتم كما ىمةب اسرهاب الدىنع والدىن المكو  دورات كاىرات عع كل ذلةم 

الدىنىا وهو ما ىاترض مواجهت  والتلد  ل  اكل قزم  ىن ىرهاب اةض الم سسات 
وجمهرة كاىرة من رجال الدىن الموج  ضد المجتمل وضد القرىا والدىمتراطىا وقتو  

 اسنسان ىتوج  ادرجا لكار ضد المرلة وهو الذ  ىاترض لن ىستط   
  ( 24:  9009) عبد الحسين :  
 
 :  المحور الثاني /   المعالجات والحمول 

تطمب مةالجا جادة من جهام  ىن المككفت الممموسا المرتاطا اك ون المرلة
ولكنها تتطمب عع الجانب النسو  النضال الةنىد من لجل تقتى  مكاسب ىومىا واالتدرى  
ىن تةذر غىر ذلةم ىذ لن ت ىىر الواقل الةراقع وانىا المجتمل هو الطرى  اظسرع 



ــدد الرابع عشرأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... الع  
 

 19 

ل لذا يتطمب االمر مجموعة من الحمو .واظضمن لتعمىن قتو  المرلة ومساواتها االرجل
 والمعالجات االنية: 

 
ىاترض ىجرا  تةدىفت عع الدستور عع ما ىلص تقتى  المساواة الدستورىا التاما اىن • 

المرلة والرجل عع كل المىادىن والمستوىات السىاسىا واالقتلادىا واالجتمااىا والؤتاعىا 
  والةممىا والانىا والةسكرىا دون استؤنا  وقماىا اظطاال ولىانا قتوقهم 

 
ل ا  جمىل التوانىن •  ىلدار قانون لاص ىستند ىلت الئقا قتو  المرلة الدولىام وا 

الملالاا لفئقا قتو  اسنسان والئقا قتو  المرلة الدولىا وتمة التع تستهىن ادور المرلة 
  ومكانتها عع المجتمل لو تمارس التمىىز ضدها 

 
دانت  •  ومكاعقت  وتتدىم من ىمارس  ىلت رعض ل  ككل من لككال التمىىز ىزا  المرلة وا 

  التضا  لمتاضات  
 

عرض التةمىم اسلزامع المجانع لمانات والانىن ىلت اللا الةاكر المتوسط ومةاقاا • 
 اراا  واظمهات الذىن ىتاون اوج  تةمىم لطاالهم 

 
دام جهود المرلة عع مكاعقا لمىا كاار السن ولالا عع الرىام وكذلة النهوض • 

التةمىمع والؤتاعع وقدرتها امت مزاولا ملتما النكاطات الاكرىا والؤتاعىا  امستواها
  واالجتمااىا والانىا وتككىل منظماتها غىر القكومىا 

 
دام جهودها لمقلول امت عرص امل وضمان استتفلها االقتلاد  ولجر مساو • 

  ظجر الرجل لةمل مماؤل 
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دولا ااتدا ت من رئاسا الجمهورىا وانتها ت ق  المرلة عع اقتفل جمىل المنالب عع ال• 

االوزرا  ور سا  الم سسات وكاار الموظاىن والمستلدمىن والتضا  الةراقع ومجمس 
  النواب والمجالس الامدىا والتطوع عع التوات المسمقا     الخ 

 
تعمىن عرص مناساا لضمان مساادة المرلة عع تقمل لااا  تراىا اظطاال مل الرجل • 

  لفل عتح دور القضانا ورىاض اظطاال     الخ ومن 
 

ىلدار قانون ىقرم تةرىض اظطاال واللاىا ىلت الضرب عع الاىت لو المدرسا لو عع • 
لزام  ادلول المدرسا قتت نهاىا اللا  ل  مكان آلر وقماىتهم ومنل تك ىمهم وا 

تهم امت لسس الةاكرم ل  نهاىا الدراسا المتوسطام وتعمىن الظروا المناساا لنكع
  لقىقا 

 
اقتفل المرلة موقةها المناسب عع ملتما الم سسات السىاسىا واالقتلادىا • 

واالجتمااىا وتللىص نساا مناساا لها تتترب تدرىجات ومل تطور دورها ونساتها عع 
  ادد السكان 

  
وقماىا المرلة من اضطهاد الرجل وتطاى  الئقا قتو  المرلة اللادرة ان اظمم • 
  لمتقدة االكامل ا

 
رعض ىلزام المرلة المسمما اارتدا  القجاب لو الةاا ةم وتركها تمارس ما ترىد  • 

ومساادتها امت اللفص من ل  قىد ىقد من قرىتها وقركتها وتنتفتها دالل ولارج 
الوطن ونكاطها ومكاركتها عع القىاة السىاسىا واالقتلادىا واالجتمااىا والؤتاعىا والتوات 

  سمقا وقوات الكرطا وكرطا المرور واظمن الدالمع الم
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تقرىم التجاوز امت المرلة لو ضراها وتقرىم ما ىطم  امى  "التتل من لجل غسل • 

الةار" ومةاقاا لارما لااامى  ومروجى  والمداعةىن ان م عالمقاكم المدنىا هع المسئولا 
  ان الات عع مؤل هذ  اظمور 

 
امت المرلة والرجل وكطاها من الدستور الدائم واستادالها االقكم تقرىم اتواا اسادام • 

  الم اد 
 

ىن مؤل هذ  الانود تستوجب ىقاما دولا عىدرالىا مدنىا دىمتراطىا قدىؤا تعلذ امادل الالل 
اىن السمطات واقترام استتفلىا التضا  والالل اىن الدىن والدولا مل االقترام الكامل 

واظعكار واالتجاهات السىاسىا السممىا ورعض الةنا عع الولول  لكل اظدىان والمذاهب
  ىلت السمطا لو عرض الرل  الواقد 

 
ىذا كان هذا الجانب هو اظساس عع النضال من اجل انتزاع قتو  المرلة وتعكىدها 
قناع  تكرىةاتم عإن المجتمل الةراقعم ولالا المرلةم اقاجا ىلت نضال لاص مل ناسها وا 

ىا تمتةها اقتوقها المكرواا وادم الرضوخ لهىمنا الرجل لو التاول االتاةىا للذات اعهم
ل   وهع اممىا نضالىا لىست اقل لهمىا من الك  اظولم ىذ لن ؤتاعا الترون والةتود 
المنلرما المناهضا لقتو  المرلة ودورها عع المجتمل جةمت المرلة تةتتد اعن ال قتو  

ةىش اهذ  اللورة ال غىرهام ولن لعضل ما تتوم ا  هو لها ولن اهلل قد كتب امىها ال
متاع زوجها ال غىر    ىرضا  وا 

 
ىن النضال لت ىىر هذ  النظرة اظقادىا الجانب من جها والم تلاا لقتو  المرلة من 
الجانب ارلرم وت ىىر ما عع الناسم للةب اكؤىر من التىام اؤورة ضد التىم التدىما 

ان الناس  ىن مهما الرجال هو االقتناع اذلة لوالت ؤم الاد  الاالىا والراسلا عع لذه
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اممارست  عع الاىت والمقىط الذ  ىةىكون وىةممون عى  وعع اموم المجتملم ىنها اممىا 
  مةتدة ولكن ال مناص منها 

كما لن من واجب المرلة الوااىا لقتوقها وواجااتها عع الاىت والمجتمل والدولا لن تمارس 
اع النسوة المواتع ىةممن مةها والمقىط الذ  تةمل وتةىش عى  والمجتملم ىذ النضال سقن

ادون ذلة لن تتقت  النتائ  المرجوة  امىنا لن نةمل سقناع النسا م كل النسا م اقتوقهن 
  المكرواا والةادلا وواجااتهن عع المجتمل 

 
منظمات اسنسانىا وىمكن لمنظمات المجتمل المدنع النسوىا ومنظمات قتو  اسنسان وال

اظلرع لن تمةب دورات كاىرات عع هذا اللدد  واللطوة اظساسىا امت هذا الطرى  تادل 
 خنياب) االتلمص من الجهل واظمىا التةمىمىا والسىاسىام ومن ؤم الؤتاعىا والقضارىا 

9009  :34 )  
 
 
 

م ىذ ادون ذلة ىن الت ىىر ىزا  المرلة ىاترض لن ىكمل المرلة والرجل عع آن واقد   
 ىلةب الولول ىلت مجتمل متوازن واتفنع ومدنع واممانع سمىم 
لتد قتتت المرلة ااضل واع جمهرة كاىرة من المناضفت المتمىزات االواع والؤتاعا 

% من  35والكجااا اةض المكاسب المهما تكرىةاتم ولكنها ما تزال ككمىا مؤل 
إال أننا بحاجة إلى جممة لمواقل المهما  اضوىا مجمسع النواب والوزرا  وعع ملتما ا

 من اإلجراءات الميمة نشير إلييا بسرعة فيما يمي:
 

% من المتااد والمنالب القكومىا وعع 20-25  تكرىس ق  المرلة عع اقتفل اىن 3
ملتما الوزارات والدوائر الرسمىا وعع ملتما النتااات والمنظمات المهنىا قىث ىكون 

ترض لن ال تتوقا هذ  النساا قجر اؤرة عع طرى  زىادة نساا المرلة الةمل ملتمطات  وىا
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عع قالا توعر الكاا ة والمتدرة، ىذ لن مظاهر ال ان والتهر والتاةىا التع تةرضت لها 
المرلة طىما الترون والةتود المنلرما كدىدة جدات ال اد من تجاوزها اسراا وقىوىا  

ىنسجم ونساا المرلة المتةمما والمؤتاا والوااىا لدورها وىمكن زىادة هذ  النساا مستتافت اما 
 عع المجتمل 
 

  دام الجهود الماذولا قالىات لمكاعقا اظمىا اىن النسا  الكاار اار تنكىط الدورات 3
 القكومىا ومدارس مكاعقا اظمىا ودورات الجمةىات المهنىا والمدارس المسائىا 

 
 
 

هنىا والدىمتراطىا وتتدىم كل لككال الدام من لجل   تطوىر دور المنظمات النسوىا الم2
راط المرلة اهذ  التنظىمات غىر القكومىا ومساادتها لتطوىر دورها الؤتاعع واالجتمااع 

 والمدنع 
 
  تدرىس ماادئ قتو  اسنسان واتااقىا قتو  المرلة السىاسىا واتااقىا مناهضا 2

التةذىب     الخ عع ملتما المدارس  التمىىز ضد المرلة واتااقىا قتو  الطال وتقرىم
والمةاهد والكمىات والجامةات الةراقىا اما ىقت  واىات مكتركات االقتو  المتساوىا اىن 
النسا  والرجال، ىضاعا ىلت ىلتا  المقاضرات التؤتىاىا قول قتو  المرلة عع المةامل 

  والم سسات القكومىا والتطاع اللاص 
 
ركا عع النكاط الرىاضع واالجتمااع والانع   دام جهود المرلة لممكا-5

  املتما عروع اساداع 
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  منح المرلة قرىتها التاما عع التلمص من قىود القجاب الراهنا وغىرها من 0
التىود المجقاا التع تتجاوز قتت المنلوص امىها عع الترآن والسنا كؤىرات وجةمتها عع 

 ش عىها قالىات سجن ىضاعع لمسجون الناسىا والذهنىا التع تةى
ذااىا ووسائل ىافمىا للرع لممرلة لتمارس دورها 1   تعمىن ارام  تمازىونىا وا 

عىها وتطرح من لفلها مككفتها وتطمةاتها ومكروااتها الراهنا والمستتامىا وتةائا 
 النسا  قول لهداا نضال المرلة 

 
ا والمةالجا   تعمىن مستمزمات مساادة النسا  المةوقات عع التةمىم والتوظى2

المجانىا وتوعىر ما ىمكن من وسائط النتل اللالا لو توعىر الراقا لهم    الخ  وهذا 
اظمر ىتطمب من الدولا ولجهزة الهندسا المدنىا لن تاكر االطرىتا التع تسااد المةوقات 
والمةوقىن ومن كاار السن من النسا  والرجال امت ممارسا القىاة الةاما والتنتفت 

  ىنسانىا مرضىا الورة 
  الةمل من لجل مكاعقا الاطالا المنتكرة اككل لاص اىن النسا  وضمان 3

قتهن عع الةمل عع جمىل المجاالت دون استؤنا  وقلولهن امت لجر مساو ظجر 
الرجل عع الةمل المماؤل، وتوعىر مستمزمات امل المرلة وع  قاجاتها كامرلة ولم ومراىا 

ن مستمزمات رااىا الطاولا وتلاىا الةب  ان المرلة وتعمىن ومنتجا عع آن واقد، وتعمى
 تسهىفت الدولا لرااىا الةائما 

 
  ىقرار مادل مكاركا الرجل عع الةمل المنزلع وتراىا اظطاال والكا ان  30  

لتا  امل الاىت والتراىا امت اات   استمرار هىمنا المجتمل الذكور  امت القىاة الةاما وا 
قرمانها من قتها عع الةمل لارج الاىت لو التمتل ااستتفلىتها  وىستوجب المرلة وقدها و 

اظمر لن ىتساوع الرجل والمرلة عع تقمل مس ولىا ىدارة ك ون المنزل وتراىا اظطاال 
 وتعمىن القالا االقتلادىا لمةائما 
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  تكجىل النكر النسو  املتما لككال  وضمان التقا  النسا  االةمل 33
سوا  لكان عع اللقاعا لم التمازة لم اسذااا لم غىرها اككل ىتناسب وقجمها اسافمع، 

ودورها عع المجتمل، ودام مكاركا النسا  عع ملتما النكاطات اسادااىا دون استؤنا  
 وتوعىر السال المناساا لنكر نتاجاتهن الاكرىا واسادااىا الملتماا 

رات والاةالىات المقمىا والةراىا   توعىر مستمزمات مكاركا المرلة عع الم تم33
واسقمىمىا والدولىا اهدا رعل مستوع التاادل الةممع والمةرعع واللارة عع مجال نضال 

  ( 24:  (9009المشيداني )) المرلة ودورها عع المجتمل والدولا 
      

وال كببة عببع لن هنبباة الكؤىببر مببن القتببو  والواجاببات التببع ىاتببرض لن تببنظم ولن 
سبوا  لكبان ذلبة عبع التةبدىفت التادمبا لمدسبتور البدائم لم عبع قبوانىن لالبا  ىنص امىها،

لم عع نظم وتةمىمات ىدارىبا  ولرع ابعن اممبا  البدىن اظوعىبا  لبدىنهم، لىبات كبان هبذا البدىن، 
ولكببببةواهم ووطببببنهم وقببببىمهم السببببمىما ىمكببببنهم لن ىمةاببببوا دورات مهمببببات وقىوىببببات، وىاتببببرض لن 

رلة والمجتمبل والمكباركا عبع الةممىبا التنوىرىبا الدىنىبا واالجتمااىبا ىمةاو ، للالح تنوىر الم
للبالح المابادئ واظسببس التبع تقبدؤنا انهببا عبع لاببف  والتبع تتماكبت مببل اتجاهبات تطببور 

    المجتمل الاكر 
 

 التوصيات: 
تلقىح اللورة السائدة ان المرلة عع المجتمل ان طرى  تتدىم المناه   -3

 ازىونىا وجمىل وسائل اسافم التع ترعل من قىما ودور المرلة الدراسىا والارام  التم
الةمل امت تداىم وتركىح المرلة عع القىاة السىاسىا ولممنالب التىادىا  -3
 والسىاسىا 

تلمىم الارام  التدرىاىا لزىادة ؤتا المرلة وقدراتها اسدارىا لكع تتمكن من  -2
 تماا المجاالت االقتلادىا واالجتمااىا والسىاسىا المل
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ىجرا  الاقوث الةممىا عع مجال تمكىن المرلة لموقوا امت الةوامل القتىتىا  -2
 التع تتا ورا  ادم تمكىن المرلة الةراقىا اجتمااىا وسىاسىات واقتلادىات 

تواىا المجتمل اعهمىا التنمىا اسدارىا لممرلة عع تتدم المجتمل، وتطور  -5
 انالر ، وتقتى  لهداع  

ا لممرلة الةراقىا امت مكاركا الرجل عع لدا  الواجاات وضل التوانىن المكجة -0
   والقلول امت القتو 
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  المصادر والمراجع 
 
اامات ، مركز  35لنىس عتقع، اسمارات ىلت لىن  استكراا التقدىات والملاطر امت مدع  -3

  1-35مص 3005اسمارات لمدراسات واسافمم  لاو ظاتم

المجنا االقتلادىا  -المرلة الةراىا جامةا الدول الةراىا الارص والتقدىات 3033لنور قامد ،  -3
 لندو  اظمم المتقدة لمسكان -واالجتمااىا ل راع آسىا 

دراسا متارن  لمساهمات المرلة عع التنمىا الوطنىا عع  3003لوكواكع ااوجو اسكىو :  -2
عع لعرىتىا والةالم  المناط  كمىا القتو  جامةا لاوجا بب نىجىرىاعع اجتماع السىدات الارلمانىات

 م3003لكتوار  1بب  0المنةتد عع لاوجا من  الةراع

اظردنع  –اللادر ان ارنام  اظمم المتقدة  االنمائع  3002تترىر التنمىا اسنسانىا الةراىا  -2
 org.joundp-www.ckc.  من الموقل اسلكترونع كمركز المةرعا لممجتمةات 

( المرلة والمجتمل المةالر، التاهرة: الدار الملرىا م التاهرةم 3001سامىا الساااتع ) -5
  233ص

تترىر التنمىا الاكرىا الةراىا ، الموقل اسلكترونع لهىئا اسذااا )3032سامىا قمىد  الارغوؤع  -0
 .u.kwww.news.bbc.coالارىطانىا 

  -المتمدنالقوار  ( 3001)   كاظم قاىب -1

الكتاب الكهر  دور المرلة عع ارا  ما اةد الت ىىرم قرىا ومساواة المرلة االرجل جز  لساسع 
   من قىم المجتمل المدنع الدىمتراطع

( سىاسات تمكىن المرلة الارام  و المةوقات : ر ىا اجتمااىام 3033عهىما كرىم المكهدانع ) -2
 315 – 352ملدر ساا ، ص ص 

التىم االجتمااىا و لؤرها عع دور المرلة الةراقىا المكاركا   (3033مقسن مهد  لنىاب ) -3
االةمال اسنتاجع و اللنااع : دراسا عع التنمىا، مجما كمىا التراىا لمانات لمةموم اسنسانىا 

  22 – 12، ص ص  30م ع 0الةرا  م م   -)جامةا الكوعا ( 

http://www.ckc-undp.org.jo/
http://www.news.bbc.co.u.k/
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DF%C7%D9%E3+%CD%C8%ED%C8
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1854
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1854
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=211
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=211
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جاالت التنمىا ، مجما ( تمكىن المرلة الةراقىا عع م3033مالة ااد القسىن  لقمد ) -30
،   32الةرا  م ع  -جامةا الالرة  -مركز دراسات اللمى  الةراع  -االقتلاد  اللمىجع 

   325 – 330ص ص 

( سىاسات تمكىن المرلة الارام  و المةوقات : ر ىا 3033عهىما كرىم المكهدانع ) -33
،  22داد م الةرا  م ع جامةا ا  -كمىا االداب–التراوىا والناسىا  اجتمااىا ، مجما  الةموم 

  315 – 352ص ص 

المرلة والتضاىا االقتلادىا المةالرة مدىر مركز الاقوث  -(  3035منال متولع )  -33
 والدراسات االقتلادىا والمالىا كمىا االقتلاد والةموم السىاسىا

الةولما وسىاسات اسلفح االقتلادع ولؤارها امت امل   03003نجف  اظهوانت  -32
ورقا متدما من –لستاذ االقتلاد والةموم السىاسىا ، جامةا التاهرة  –لدول الةراىاالمرلة عت ا

ندوة " المرلة الةراىا عت الترن الواقد والةكرون : المساواة من منظور النوع االجتماات " 
 جامةا الدول الةراىا
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 دور االعالم يف املشاركة السياسية للمراة
 االستاذ المساعد الدكتور جهاد كاظم العكيمي

 جامعة بغدلد/ مركز دراسات المرأة

         المستمخص

تحظى وسائؿ االعالـ بمكانة ميمة في المؤسسات المعاصرة في العالـ  و السيما في مجاؿ 
ؿ السياسي والوصوؿ إلى مواقع صنع القرار تمكيف المرأة سياسيًا وتعزيز مشاركتيا في المجا

 لتكوف عضوًا فاعاًل ومشاركًا ايجابيًا لدفع عممية التنمية في المجتمع 
وقد حاوؿ الباحث دراسة جانب ميـ  مف  دور االعالـ في المشاركة السياسية لممراة البرلمانية  

بحث العممي والتخطيط في والدور الذي تؤديو في انشطتيا السياسية   ومدى اعتمادىا عمى  ال
عمميا. وقد الحظ جممة مف االدوار التي سعت المراة لتحقيقيا منيا تعريؼ الجميور بالسياسة 
العامة التي تتبعيا المراة في العمؿ البرلماني و التاثير في الراي العاـ لدعـ المراة لممشاركة في 

سمطة تشريعية ورقابية وبناء قاعدة العمؿ السياسي و كذلؾ الحفاظ عمى سمعة البرلماف وىيبتو ك
شعبية لالنتخابات لغرض دعـ عمميف االنتخابي و توضيح وشرح التشريعات البرلمانية لمجميور 
ومف ثـ الحرص عمى تعزيز مفيوـ الرقابة والمسؤولية االجتماعية عند المواطف لمحفاظ عمى 

 ؿ البرلماني .الممتمكات الحكومية واىداؼ اخرى كتثقيؼ الجميور بسياسة العم
واستنتج الباحث اف  مشاركة  المراة في االنشطة االعالمية عبر وسائميا المتعددة، وظيورىف   

عبر وسائؿ االعالـ المختمفة بشكؿ دائـ واستغالؿ كؿ المحافؿ االعالمية واالحداث التي 
مؤشرلمدور % وىذا 08يتناوليا االعالـ لمناقشة الوضع السياسي في العراؽ وجاءت ذلؾ بنسبة 

الذي يمعبو االعالـ  في ىذا المجاؿ، اذ تعتبر القنوات الفضائية مف اىـ الوسائؿ التي تعتمد 
عمييا المراة في مشاركاتيا السياسية ،وفي ما يخص وظيفة البحث العممي في عمؿ المراة 

حث % مف عينة البحث ال يوجد استخداـ كمي لوظيفة الب08البرلمانية وجد الباحث اف  نسبة 
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العممي والتي تعد اىـ مرتكز في العمؿ الميداني والتي بواسطتو يمكف لموصوؿ الى حقائؽ ميمة 
مف جمع المعمومات والتي تساعد البرلماف معرفة  جوانب كثيرة التي تتعمؽ بالجميور وحاجاتو 
اما وظيفة التخطيط  تعد مف الركائز الميمة لبموغ االىداؼ المنشودة وقد اعتمدت نصؼ 

بحوثات تقريبا عمى التخطيط  معتمدة عمى  قدراتيف الذاتية وىي  قدرات بسيطة غير معتمدة الم
عمى كوادر مينية،. اتضح  اف ىناؾ  محددات وضوابط اجتماعية  تواجو  المراة البرلمانية في 
انشطتيا ومشاركتيا السياسية عبر وسائؿ االعالـ  ،وذلؾ  بوجود تيميش مقصود مف قبؿ 

ت التي تمتمؾ سياسية معينة)القنوات الحزبية( في برامجيا او توجياتيا الفكرية و لـ بعض القنوا
تتيح الفرصة الكاممة لممراة بالظيور عمى وسائميا المختمفة واحيانا ىذه الوسائؿ تيتـ بالشكؿ 
وليس بالحقيقة عند المراة  فضال عف اف السياؽ السياسي واالجتماعي واالقتصادي الذي تعمؿ 

طاره المراة في ظؿ اعالـ  يعمؿ في مجتمع تتحكـ فيو المحاصصة الطائفية والسياسية ضمف ا
ومنافسة فضائيات كثيرة مدعمومة مف جيات مختمفة تممؾ افكار وصور منمطة  تريد تسويقيا  

 الى المجتمع ، يختزؿ فييا  صوت  المراة سياسيا واعالميا.
 

Abstract  

The media have an important role in contemporary institutions around 

the world, especially in the area of women's political empowerment, 

political participation and access to decision-making positions to be 

active members and positive participants in advancing the development 

process in society 

 The researcher tried to study an important aspect of the role of the media 

in the political participation . He noted a number of roles that women 

sought to achieve, including public awareness of the public policy of 

women in parliamentary work, influencing the public opinion to support 

women to participate in political work, as well as maintaining the 

reputation of the parliament and its prestige as legislative and 

supervisory authority and building a popular base for the elections in 
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order to support their electoral work. To clarify and explain the 

parliamentary legislation to the public and thus to promote the concept of 

social control and responsibility of citizens to preserve government 

property and other goals, such as educating the public about the policy of 

parliamentary action. 

  The researcher concluded that the participation of women in media 

activities through their various means, and their emergence through the 

various media permanently and the exploitation of all the media forums 

and events covered by the media to discuss the political situation in Iraq 

and came by 80% This is an indication of the role played by the media in 

this area, The researcher found that in 30% of the research sample, there 

is no overall use of the scientific research function, which is the most 

important focus in the field work. The role of planning in the work is one 

of the important pillars to achieve the desired goals. Almost half of the 

respondents have relied on planning based on their own abilities, which 

are simple and not based on cadres. Vocational,. It has become clear that 

there are determinants and social intermediaries facing parliamentary 

women in their activities and their political participation through the 

media, by the marginalization intended by some channels that possess a 

certain political (partisan channels) in their programs or intellectual 

orientations, and did not take full opportunity for women to appear on 

their various means and sometimes the media care about the form and 

not the skills, in addition to the political, social and economic context 

within women work under the media in a society controlled by sectarian 

and political quotas and competition satellite channels supported by 

various parties have ideas and images planned to be marketed to the 

community, all this will limit the politically  activities  of  women  

 

 

 المقدمة 
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تعد  قضية مشاركة المرأة في الحياة العامة  محط اىتماـ الباحثيف في مجاالت متنوعة 
مثؿ اإلعالـ واالجتماع وعمـ النفس والقانوف والسياسة، وذلؾ نظرًا لتصاعد ظاىرة المطالبات 

تؤديو  المدنية والشعبية بجميع الحقوؽ األساسية لممراة عمى صعيد العالـ، مع تنامي الدور الذي
وسائؿ اإلعالـ في ىذا المجاؿ، ويعد تمكيف المرأة سياسيًا وتعزيز مشاركتيا في المجاؿ السياسي 
والوصوؿ إلى مواقع صنع القرار لتكوف عضوًا فاعاًل ومشاركًا ايجابيًا لدفع عممية التنمية في 

ا في الحياة المجتمع مف المسائؿ الميمة التي نسعى إلييا، وعمى الرغـ مف محدودية مشاركتي
السياسية ألسباب متعددة منيا   تكوف اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية السيما وأف تواجد المرأة 
في مواقع صنع القرار ظاىرة عالمية تمثؿ مؤشرًا عمى أصالة  المجتمع وتحضره  واف تمثيميا 

لؾ فقد % مف األعضاء. وعمى الرغـ  مف ذ51في البرلمانات العالمية بنسبة التقؿ عف 
استطاعت المرأة أف تصؿ إلى مواقع قيادية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية سواء في 
المجالس النيابية أو المنظمات السياسية والمدنية، مما يدؿ عمى قابمية المرأة ورغبتيا في أداء 

تاحة الفرصة أمام يا في المسؤوليات المناطة إلييا، فضاًل عف تمتعيا بالحقوؽ السياسية وا 
 الترشيح واالنتخاب ومحاولة ترسيخ نظرة متكاممة عف دور المرأة. 

واف إسياميا في موقع صنع القرار ليس عممية اقتصادية أو اجتماعية، بقدر ما ىي جزء 
أساس مف متطمبات تنمية العنصر البشري بما فيو الجانب المعنوي والنفسي لممرأة ليعكس مدى 

. وأف مشاركتيا في الحياة العامة بجوانبيا السياسية واالقتصادية  التطور النوعي الذي أحرزتو
واالجتماعية عمى المراحؿ المختمفة التي مر بيا تاريخ العراقعف طريؽ الحقوؽ التي تضمنتيا 
الشرائع العراقية القديمة التي احتوت عمى نصوص قانونية حوؿ مكانة المرأة، وال سيما العصر 

يو المرأة حقوقًا في المساواة مع الرجؿ والتي تعد مف أعظـ الحقوؽ التي اإلسالمي الذي منحت ف
منحيا االسالـ قياسا لبغية  لبقية   الشرائع غير االسالمية االخرى التي سبقت االسالـ وذلؾ 

 لمنيوض بوضعيا.
 االطار المنيجي 
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  اواًل: أىمية البحث
اركة السياسية لممرأة( في ضوء تأتي أىمية البحث الذي يتناوؿ )دور االعالـ  في المش

دراسة أساليب االعالـ  لممرأة  وكيفية توظيؼ ىذه األساليب إلحداث التأثير اإليجابي في 
جميور المؤسسة مف جية والجميور الخارجي مف جية أخرى، وتكويف انطباعات إيجابية نحو 

الواقع اإلعالمي المؤسسة وذلؾ الف االعالـ نشاط اتصالي ذو اتجاىيف ييدؼ إلى النيوض ب
لممؤسسة وبناء صورة ذىنية إيجابية عند  جميور المؤسسة، والسيما وأف  المنظمات النسوية بعد 

ليا مساس مع الجماىير النسوية عف طريؽ منظمات المجتمع المدني النسوية.الذى   3880
أداة االتصاؿ ادى الى تعاظـ دور االعالـ في الحياة التنظيمية بوصفيا منيجًا عمميًا منظمًا و 

لى ازدياد تأثيرىا الديناميكي عمى أوجو النشاط المختمفة الذي  الرئيسة في المنظمات الحديثة وا 
تمارسو الوظائؼ اإلدارية في المؤسسات والشركات المعاصرة وفي تفاعميا مع بيئتيا الخارجية 

 .(5)لمحيط بيابما يحقؽ ليا سبؿ التكّيؼ والمواءمة مع التغييرات التي يشيدىا المجتمع ا
 ثانيًا: مشكمة البحث 

لما كاف البحث العممي مسخرًا لخدمة المجتمع، فالمفكر  العممي دوره في وضع حموؿ 
بأنو أسموب في التعامؿ مع  -البحث العممي –لمشكالت الحياة المختمفة، ومف ىنا وصؼ 

ساسية أخرى. المشكالت لذا فإف العمـ قادر عمى تخطي الصعاب دوف إغفاؿ عوامؿ وظروؼ أ
ويعمؿ لبحث العممي عادة عمى ايجاد مشكمة يتصدى ليا الباحث بالدراسة عمى أسس موضوعية 
مف أىميا أف تكوف المشكمة جديدة في مجاؿ الدراسة ومف الممكف دراستيا في الواقع العممي 

ضافة شيء جديد إلى المعرفة العممية ركة .ويتناوؿ البحث دراسة دور االعالـ  في المشا(5)وا 
السياسية لممراة عف طريؽ الناشطات في منظمات المجتمع النسوية عبر استخداميف لوسائؿ 

 االعالـ المختمفة وذلؾ االجابة عف التساؤالت االتية

 ما مدى االعتماد عمى انشطة االعالـ في  المشاركة السياسية لممراةا  -5
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في  االنشطة ا ىي الوسائؿ التي تجد فييا المراة اكثر اىمية اليصاؿ صوتيما  -3
 السياسية 

 ما  المعوقات التي تواجييا المراة في انشطتيا السياسية عمى صعيد العمؿ االعالمي -0

 ثالثا :اىداؼ البحث:
رغـ  التطور الذي شيده االعالـ في مياديف الحياة التنظيمية المختمفة عف طريؽ الدور 

ة احتياجات جميور المراة  في مجاؿ الذي تؤديو الوسائؿ اإلعالمية واالتصالية التي تبذؿ لتمبي
 المشاركة السياسية، ييدؼ بحثنا  الى استطالع ارائيف  لموقوؼ عمى :

 معرفة حدود ممارسة المراة انشطتيا السياسية في مجاؿ  االعالـ  .  

 معرفة  مدى االعتماد عمى االعالـ قي االنشطة السياسية لممراة .  

 ي تجد فييا  المراة اكثر اىمية اليصاؿ صوتيا اي وسائؿ االعالـ  الت. التعرؼ عمى  
 في االنشطة السياسية

معرفة  المشاكؿ والمعوقات التي تواجو المراة البرلمانية  باعتمادىـ  عمى وسائؿ  
 االعالـ في ممارسة انشطتيا المختمفة. 

 رابعًا: منيج و عينة البحث
يب الممارسة والتي ال يعد البحث مف البحوث الوصفية التي اعتمدت منيج مسح أسال

نما يمتد مجاليا إلى تصنيؼ  تقتصر عمى مجرد جمع البيانات اإلحصائية وتوفيرىا، وا 
البيانات والحقائؽ التي تـ جمعيا وتسجيميا وتفسير ىذه البيانات وتحميميا تحمياًل شاماًل 

ية واستخالص نتائج ودالالت مفيدة بما تؤدي إلى إمكانية أف تبنى عمييا فروض إيضاح
أو تفسيرية لمموقؼ أو الظاىرة بما يسيـ في تقدـ المعرفة إصدار تعميمات بشأف الموقؼ 
أو الظاىرة التي يقوـ الباحث   بدراستيا،  فضال عف أف دراسة الظواىر والحقائؽ في 

ويقصد )وصفيا الحاضر مع تناوؿ لمحقائؽ واألشياء الموجودة فعميًا في وقت إجراء الدراسة 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الرابعأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

03 
 

ة التي تمت دراستيا والتي تتمثؿ  عينة مف عضوات البرلماف التي بمغت بوحدات العين
( امراة بوصفيا جزًء مف الجميور المواتي يمثمف  المراة في اليرلماف    والمواتي ينشطف 18)

عف طريؽ  االعالـ في المشاركة السياسية ، فقد استخدـ الباحث المنيج المسحي  
 قع التطبيقي ليذه المشاركة.الستطالع  ارائيف لغرض تصوير الوا

 
 مجاالت البحث

المجاؿ المكاني:  استطالع راي عضوات في  البرلماف العراقي المواتي يمثمف المراة في   .5
 البرلماف وىو اعمى سمطة تشريعية في البالد.

المجاؿ الزماني: ويقصد بو المدة الزمنية المحددة لمبحث، ويتضمف إجراء دراسة لممدة   .3
 ـ.  3/1/3850ـ لغاية 3852- 1-5مف 

 
  االطار النظري: 

  حقوؽ المراة في التشريعات الحديث-
حظيت المرأة وال تزاؿ باىتماـ المشرع العراقي، فمنذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة 

ـ حفمت الدساتير والقوانيف بالكثير مف النصوص التي تؤكد حفظ حقوؽ المرأة مف 5235عاـ 
 نساف والدعوة إلى المساواة بيف الجنسيف. خالؿ حفظ حقوؽ اإل

وبغية الوقوؼ عمى السياسة التشريعية الخاصة بالمرأة البد مف بياف الحقوؽ التي تمتعت بيا، إذ 
 سيتـ تقسيـ ىذه الحقوؽ الى اجتماعية واقتصادية ومسياسية ، حسب التشريعات الصادرة

 حقوؽ اجتماعية-5
ف حقوؽ المرأة..، وفي مقدمتيا قانوف األحواؿ لمتشريعات االجتماعية دور في ضما 

.. بعّده أوؿ تشريع ينظـ مواد األحواؿ الشخصية في العراؽ 5212( لسنة 500الشخصية رقـ )
تنظيمًا موضوعيًا، بعد أف كاف القضاء الشرعي لمسائؿ األحواؿ الشخصية في فترة الحكـ 
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لى الفت . نظـ قانوف األحواؿ الشخصية (5)اوىالممكي يستند في أحكامو إلى اآلراء الفقيية وا 
االحكاـ المتعمقة بالزواج والطالؽ والتفريؽ والحضانة والنسب والوصية والميراث.. ليضمف لممرأة 
حقوقيا الشرعية ودورىا في بناء األسرة، ويمكف إيجاز الحقوؽ التي كفميا ىذا القانوف بما يمي: 

لقاضي واشترط في إعطاء اإلذف أف يكوف لمزوج إال بأذف ا -زوجة-منع الزواج بأكثر مف واحدة 
 مف ثانية كفاية مالية إلعالة أكثر مف زوجة، واف تكوف ىناؾ مصمحة مشروعة في الزواج 

اوال منع الزواج بأكثر مف واحدة اذا خيؼ عدـ العدؿ بيف الزوجات وترؾ تقدير ذلؾ لمقاضي 
  عمى مف يخالؼ ذلؾ. ونص عمى عقوبة الحبس سنة او بغرامة مقدارىا مئة دينار

 لـ يعد القانوف الطالؽ المقترف بمفظ )الثالث( إال طمقة واحدة. --ثانيا.

منح األـ حؽ -أجاز لممرأة طمب التفريؽ عند استحالة استمرار الحياة الزوجية. رابعا-ثالثا 
 حضانة الولد حاؿ قياـ الزوجية وبعد الفرقة.

تعديالت عدة عمى قانوف األحواؿ  5220( لسنة 35وتضمف التعديؿ الثاني رقـ )
، ومعالجة حاالت اإلكراه -العقؿ وسف الرشد–، شممت تحديد أىمية الزوج 5212الشخصية لسنة 

في عقد الزواج اذ عّد عقد الزواج الذي يتـ أجراؤه خارج المحكمة جريمة يعاقب عمييا القانوف، 
 كما أجاز لمزوجة طمب 

عمى زوجيا بعقوبة مقيدة لمحرية ثالث سنوات، أو اذا  التفريؽ في الحاالت اآلتية: اذا حكـ
ذا كاف اىجر الزوج زوجتو سنتيف فأكثر، أو اذا لـ يتـ الزواج بعد سنتيف مف تاريخ العقد  . ثانيا 

 الزوج مبتمى بمرض ال يستطيع معو القياـ بالواجبات الزوجية
ة وجوز تحديدىا إلى سف وحدد القانوف مدة حضانة األـ ألبنائيا مف السابعة إلى العاشر 

الخامسة عشرة ولممحضوف بعد ذلؾ االختيار..، ومنحت المرأة المطمقة الحؽ في المطالبة 
بالتعويض عما يصيبيا مف ضرر في حالة الطالؽ التعسفي فضال عف حقوقيا الثابتة كضماف 

ف مف إرث أبييا لعيشيا وحفظًا لكرامتيا..، وساوى القانوف البنت باالبف في حجبيا ما يحجبو االب
وأميا. اذ تستحؽ البنت أو البنات عند عدـ وجود ابف لممتوفي كؿ التركة أو ما تبقى منيا بعد 
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 5208( لسنة 20اخذ األبويف والزوج اآلخر فروضيـ منيا. ويشير قانوف رعاية القاصريف رقـ )
( 03صت المادة )إلى منح المرأة.. حؽ التقدـ عمى غيرىا في الوصاية عمى ولدىا الصغير، اذ ن

عمى اف )الوصي ىو مف يختاره األب لرعاية شؤوف ولده أو الجنيف، ثـ مف تنصبو المحكمة 
عمى اف تقدـ األـ عمى غيرىا وفقًا لمصمحة الصغير فاف لـ يوجد احد منيما، فتكوف الوصاية 

  (5)لدائرة رعاية القاصريف حتى تنصب المحكمة وصيًا(.

 ( شممت: 08حقوقًا اجتماعية، إذ اف المادة ) 3881وتضمف الدستور الدائـ لسنة 
الضماف االجتماعي والصحي،  -وبخاصة الطفؿ والمرأة–أواًل: تكفؿ الدولة لمفرد ولألسرة 

والمقومات األساسية لمعيش في حياة كريمة، تؤمف ليـ الدخؿ المناسب، والسكف 
ي حالة الشيخوخة أو المالئـ. ثانيًا: تكفؿ الدولة الضماف االجتماعي لمعراقييف ف

المرض أو العجز عف العمؿ أو التشرد أو اليتيـ أو البطالة، وتعمؿ عمى وقايتيـ 
مف الجيؿ والخوؼ والفاقة، وتوفر ليـ السكف والمناىج الخاصة لتأىيميـ والعناية 
بيـ.. يتضح مما تقدـ اف حقوؽ المرأة في التشريعات العراقية الحديثة، منذ سنة 

كوف عامة تشترؾ فييا المرأة مع الرجؿ او خاصة بيا، ويرى ، اما أف ت5231
يجاد حموؿ لغوية عند استخداـ المصطمحات، مثاًل  الباحث معالجة التمييز بينيما وا 

 كممة المواطف أو الفرد بداًل مف الرجؿ والمرأة
 

إف ضماف حقوؽ المرأة في الدستور جزء اليتجزء مف ضماف حقوؽ جميع أفراد  -ثانيا
مع العراقي بغض النظر عف الجنس والعرؽ والديف والمذىب أو أي اعتبار خارج المواطنة، المجت

لذا عمينا مواجية الثقافة التقميدية لدى المجتمع رجااًل ونساًء فضال عف زيادة تمثيؿ المرأة في 
%( لتعزيز مكانة المرأة وتمكينيا مف ممارسة 18-08مجاالت الحياة شتى وبنسبة تتراوح بيف )

     (5)قوقيا. ح
 االقتصادية الحقوؽ-3
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تضمنت الدساتير العراقية حقوقًا اقتصادية كحؽ الممكية لكؿ عراقي دوف تمييز فضال عف  
( الفقرة األولى مف الدستور األساسي العراقي لسنة 58حماية الممكية الخاصة، اذ نصت المادة )

الو إال ألجؿ النفع العاـ في عمى اف )حقوؽ الممكية مصونة فال ينزع ممؾ أحد أو م 5231
( 50فاف المادة ) 5210األحواؿ أو الطرؽ التي يعينيا القانوف بشرط التعويض(. أما دستور سنة 

تنص عمى اف )الممكية الخاصة مصونة وينظـ القانوف أداء وظيفتيا االجتماعية وال تنزع إال 
 ( عمى اف: 53دة )لممنفعة العامة مقابؿ تعويض عادؿ وفقًا لمقانوف(. ونصت الما

 الممكية الزراعية تحدد وتنظـ بقانوف.   .أ 
 تبقى حقوؽ الممكية الزراعية مصونة بموجب القوانيف المرعية.  .ب 

( لسنة 3الى جانب ذلؾ قرر نظاـ استخداـ النساء والمراىقيف واألحداث رقـ )
، عدـ 5210( لسنة 5( مف قانوف العمؿ رقـ )33الصادر استنادًا إلى أحكاـ المادة )5295

جواز تشغيؿ المرأة في  األعماؿ الميمية وأجاز استثناء تشغيؿ المرأة في األعماؿ واألوقات 
 الممنوعة عمييف بشرط مراعاة السف وقابميتيف البدنية عمى القياـ بالعمؿ موضوع التشغيؿ.       

 ( عمى اف:59، فقد نصت المادة )5228اما دستور سنة 
ارس بحدود وأىداؼ المجتمع ومناىج الدولة، وفقًا ألحكاـ الممكية وظيفة اجتماعية تم  . أ

 القانوف. 
الممكية الخاصة والحرية االقتصادية الفردية مكفولتاف في حدود القانوف وعمى أساس  . ب

 عدـ استثمارىا فيما يتعارض أو يضر في التخطيط االقتصادي العاـ. 
كو مف أمواؿ اذا كانت وقد أعطت التشريعات االقتصادية المرأة حؽ التصرؼ بما تمم

 (5)كاممة األىمية، حسب القانوف. 

 

  الحقوؽ السياسية-0
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الصادر في فترة الحكـ الممكي عمى المساواة  5231تضمف القانوف األساس العراقي لسنة 
( عمى اف )ال فرؽ بيف العراقييف في الحقوؽ 9وعدـ التمييز بيف المواطنيف، كما نصت المادة )

( عمى اف )العراقيوف 50ختمفوا في القومية والديف والمغة(. ونصت المادة )أماـ القانوف واف ا
متساووف في التمتع بالحقوؽ المدنية والسياسية وفيما عمييـ مف الواجبات والتكاليؼ العامة، ال 
تمييز بينيـ في ذلؾ بسبب األصؿ أو المغة أو الديف(. إال أف ما تظيره النصوص أعاله لـ 

 (5)المساواة بيف المرأة والرجؿ بسبب الجنستتضمف إشارة إلى 

الصادر في فترة الحكـ الجمػيوري عػمى  5210كما تضمف الدستور المؤقت لعاـ  .5
المساواة ومنع التمييز بيف المواطنيف بسبب الجنس أو األصؿ أو..، كما في 

( 2الباب الثاني مصدر السمطات والحقوؽ والواجبات العامة اذ نصت المادة )
)المواطنوف سواسية أماـ القانوف في الحقوؽ والواجبات العامة وال يجوز عمى اف 

التمييز بينيـ في ذلؾ بسبب الجنس أو األصؿ أو المغة أو الديف أو العقيدة(. اما 
( فيو عمى إف )العراقيوف 52الذي نصت المادة ) 5293الدستور المؤقت لعاـ 

بسبب الجنس أو األصؿ أو متساووف في الحقوؽ والواجبات العامة بال تمييز 
 (3)المغة أو الديف أو أي سبب آخر..(. 

، فقد تضمف أسسًا أخرى لممساواة 5228تموز  59الصادر في  5228أما دستور سنة 
( الفقرة )أ( عمى اف )المواطنوف سواسية أماـ القانوف، دوف 52بيف المواطنيف، كما نصت المادة )

( 08أو المنشأ االجتماعي أو الديف(، ونصت المادة )تفريؽ بسبب الجنس أو العرؽ أو المغة 
 ((0)الفقرة )ب( عمى )المساواة في تولي الوظائؼ العامة يكفميا القانوف(.

)بغداد: مطبعة دار البصري،  3عبدالرحمف سميماف الدربندي، المرأة العراقية المعاصرة، ج - 5
 .  332( ص5228

حركة التشريعية في العراؽ )بغداد: مطبعة دا عبدالحميد كبة، التنظيمات القضائية وال-3
 53( ص5223رالتضامف،  
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 33ص 5228الدستور المؤقت لسنة -0
  

، فقد أقر المساواة بيف الرجؿ 3883اما قانوف إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية لسنة 
ساسية" المادة والمرأة في عممية التصويت في االنتخابات، اذ تضمف الباب الثاني "الحقوؽ األ

العشروف، الفقرة )ب( نصت عمى أنو )ال يجوز التمييز ضد أي عراقي ألغراض التصويت في 
االنتخابات عمى أساس الجنس أو الديف أو المذىب أو العرؽ أو المعتقد أو القومية أو المغة أو 

النتقالية" اذ نصت الثروة أو المعرفة بالقراءة والكتابة(. وفي الباب الرابع "السمطة التشريعية ا
المادة الثالثوف الفقرة )جػ( تنتخب الجمعية الوطنية وفقًا لقانوف االنتخابات وقانوف األحزاب 
السياسية، ويستيدؼ قانوف االنتخابات تحقيؽ نسبة تمثيؿ لمنساء ال تقؿ عف الربع مف أعضاء 

  (5) راقي كافة..(.%، وتحقيؽ تمثيؿ عادؿ لشرائح المجتمع الع31الجمعية الوطنية اي نسبة 
، والذي تضمف 3881تشريف األوؿ  51ويأتي الدستور الدائـ بعد إجراء استفتاء عاـ في 

( اذ نصت عمى اف )العراقيوف متساووف أماـ القانوف دوف تمييز 53الفصؿ األوؿ منو المادة )
تقد او الرأي بسبب الجنس أو العرؽ أو القومية أو األصؿ أو الموف أو الديف أو المذىب أو المع

أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي(. وبالرغـ مف المساواة التي تضمنتيا المادة أعاله، أال أنيا 
 لـ تتضمف الجانب السياسي. 

 النشاط السياسي لممراة ... ووسائؿ االعالـ 
عند  تتبع تاريخ العراؽ المعاصر نجد اف العمؿ السياسي لـ يكف مقتصرًا عمى الرجؿ 

. ابتداًء مف ثورة (3)شاركتو المرأة، وراحت تسانده في الكثير مف المواقؼ الوطنيةوحده بؿ 
 53بعد  وما 5230، وموقفيا مف معاىدة بورتسموث سنة 5235العشريف وحتى ثورة مايس 

 . 5290تموز  52وما بعد  5210تموز 
لحديثة (، أي منذ تأسيس الدولة العراقية ا5210-5235وفي المدة الممتدة بيف سنتي )

إلى حيف قياـ الحكـ الجميوري، لـ تسجؿ مشاركة لممرأة في مجمسي األمة أو األعياف، اذ لـ ترد 
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إشارة في المصادر التاريخية إلى تمثيؿ المرأة في مجمسي األمة او األعياف. إال أنو في سنة 
أسماء  تأسست في العراؽ أوؿ جمعية نسوية تحمؿ أسـ )جمعية النيضة النسوية( برئاسة 5233

الزىاوي التي وقفت إلى جانب الشاعر جميؿ صدقي الزىاوي في وجو الحكاـ العثمانييف وبعدىـ 
 .(5)اإلنَكميز.. وكانت تيدؼ إلى إثبات مف المرأة العراقية في نيضتيا ضد الجيؿ

، كاف لممرأة تمثيؿ في التشكيمة 5210وبعد تأسيس الجميورية العراقية األولى عاـ 
وصمت المرأة إلى تسمـ منصب الوزارة.. وكانت الدكتورة )نزيية  5212عاـ الحكومية، ففي 

الدليمي (الوزيرة التي اشتركت مع الرجؿ في تخطيط سياسة البمد آنذاؾ.. والدكتورة سعاد خميؿ 
وفي مجاؿ العمؿ الدبموماسي  05/53/5292إسماعيؿ توّلت مسؤولية وزارة التعميـ العالي في 

. وكانت أوؿ انتخابات برلمانية  لدبموماسية األولى في الجميورية العراقيةكانت سّرية الخوجة ا
ساىمت المرأة فييا مساىمة فعمية سواء في  5208في عاـ  5210خاضيا العراؽ بعد عاـ 

الوطني وحصمت عمى نسبة مف المقاعد في الدورة األولى عاـ  لممجمساالنتخابات أو في الترشيح 
%.. وقد ارتفعت 9.3( عضوًا وبنسبة تمثيؿ 318مجموع ) ( عضوة مف59وبمغت ) 5208

 ، اذ بمغ عدد العضوات5201حصتيا في المشارؾ في المجمس الوطني في دورتو الثانية عاـ 
 (3)%50.3( عضوًا وبنسبة تمثيؿ 318( مف مجموع )00فيو )
    
 
 

 
/نيساف 2اؽ في وبعد دخوؿ القوات األجنبية إلى العراؽ وتغيير النظاـ السياسي  في العر 

عف تشكيؿ مجمس الحكـ االنتقالي وبمغ عدد  3880/تموز50أعقبو اإلعالف في  3880
%، وأعطى قانوف إدارة الدولة 53( عضوًا وبنسبة تمثيؿ 31( مف مجموع )0العضوات فيو )

، فرصة لممرأة لمترشيح إلى الجمعية الوطنية، والمساىمة في الحكـ 3883لممرحمة االنتقالية لسنة 
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/ كانوف 08%، إذ ساىمت المرأة في العممية االنتخابية التي جرت في 31بنسبة ال تقؿ عف 
%.. 91النتخاب الجمعية الوطنية.. وبمغت نسبة مشاركتيا في عممية التصويت  3881الثاني 

( عضوًا أي بنسبة تمثيؿ 321( عضوة مف مجموع )21وحصمّف عمى نسبة مف المقاعد بمغت )
، وبمغ عدد 3889ة المرأة في المشاركة في مجمس النواب عاـ %.. وانخفضت حص32

%. وساىمت في 39( عضوًا وبنسبة تمثيؿ 323( عضوة مف مجموع )23العضوات فيو )
 3883/حزيراف 5التشكيمة الوزارية لمحكومة، اذ ضمت تشكيمة الحكومة المؤقتة التي أعمنت في 

%. وقد ارتفعت نسبة تمثيؿ المرأة في 50( عضوًا وبنسبة تمثيؿ 00( عضوات مف مجموع )9)
( عضوات 9) 3881/ايار 0الحكومة بعد اف ضمت تشكيمة الحكومة االنتقالية التي أعمنت في 

%. وانخفضت حصتيا بعد اف ضمت تشكيمة 38( عضوًا وبنسبة تمثيؿ 08مف مجموع )
ًا ( عضو 02( عضوات مف مجموع )3) 3889/ايار 38الحكومة الدائمة التي أعمنت في 

%. وفي الواقع إف التمييز ىو جوىر وأساس ما تعانيو المرأة مف تيميش 58.0وبنسبة تمثيؿ 
ومعانات وتستند إلى الثقافة التقميدية السائدة. فاف التمييز يعني )استثناء أو تفضيؿ عمى أساس 

ع أو العنصر أو الموف أو النوع أو العقيدة السياسية أو األصؿ أو الوطف.. والذي مف شأنو من
( بعد إف أدى دخوؿ GENDER. وتأتي أىمية النوع االجتماعي )(5)إساءة تكافؤ الفرص(

 أعداد مف النساء إلى مختمؼ مياديف الحياة، مف تعميـ وعمؿ ونشاط سياسي وثقافي  
 
 
ااالستاذ .د عبد السالـ  ابراىيـ بغدادي ،المراة والدور السياسي، دراسة سوسيولوجية -5

العراقيةز جامعة بغداد مركز دراساسات الدولية -العربية-لتجارب العالميمقارنة في ضوء ا
 00-09ص

ودأبت المراة في المطالبة لمحصوؿ عمى حريتيا وكافة  حقوقيا، واالعتراؼ بيا كجزء 
، لذلؾ اخذت تنشط بشكؿ واضح مف خالؿ تمثيميا في البرلماف  3880مكمؿ ليذا المجتمع بعد 
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يع اسماع صوتيا داخؿ وخارج العراؽ ومف الواضح اف نضاؿ المراة في لممراة العراقية كي تستط
سبيؿ تاكيد وتكريس حقوقيا واثبات انسانيتيا ال يمكف تحقيقو اال مف خالؿ نشاطيا ومشاركتيا 
عمى الصعيد السياسي بدعـ واستخدلـ وسائؿ االعالـ المختمفة لترسيخ وجودىا وتحقيؽ اىدافيا 

 في المجتمع ،  

ة متعددة االبعاد ومف اىميا السعي لمحصوؿ عمى حقوقيا السياسية مف خالؿ تمثيؿ وىي انشط
صوتيا في البرلماف والمؤسسات الحكومية وغيرىا، مع اخذ موقعيا الوظيفي الذي يتناسب مع 
مكانتيا وكفائتيا وفقا لتحصيميا مف اجؿ تحقيؽ ذاتيا واعطائيا الفرصة لممشاركة العامة في 

وسائؿ االعالـ الدور الكبير في ابراز المراة في البرلماف عف طريؽ نشاطيا المجتمع، ولعؿ ل
السياسي وتوضيح دورىا التشريعي والرقابي مف خالؿ انشطتيا عبر كؿ وسيمة اعالمية سواء 
كانت مقروئة او مرئية وذلؾ لما يتميز بو االعالـ المعاصر مف دور  كبير في تغير وتكويف 

نية عند المتمقي عف حاؿ وواقع المراة عمى صعيد عمميا السياسي االتجاىات وخمؽ صورة ذى
في البرلماف وانشطة المجتمع االخرى، اذ يشيد االعالـ اليوـ تطور كبير عبر قنوات الفضائية 
وصفحات التواصؿ االجتماعي فضال عف الصحؼ والمجالت ، والتي اتاحت فرص كبيرة اماـ 

وايصاؿ صوتيا لمجميور حوؿ مجمؿ قضايا التي تمس حياة  المراة البرلمانية لمتعبير عف ذاتيا
المواطف بشكؿ مباشر وغير مباشر . ومف ىذا المنطمؽ وجد الباحث ضرورة تسميط الضوء في 
بحثة ىذا عمى مدى اعتماد المراة البرلمانية عمى وسائؿ  االعالـ  التي تجد فييا اكثر اىمية 

في نشاطيا االعالمي وغيرىا تناوليا الباحث في  اليصاؿ صوتيا والمعوقات التي تقؼ اماميا
 عممو الميداني لكي يقؼ عمى دور االعالـ في النشاط السياسي لممراة

 
 االطار الميداني

امراة مف اعضاء البرلماف المواتي يمثمف ثمثي  18عتمد الباحث عمى عينة البحث المتكونة مف أ
التنظيـ والتنسيؽ واالتصاؿ وكؿ ما يتعمؽ  النسوة في البرلماف العراقي   ، اذ يقمف باعماؿ
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بانشطة اعظاء البرلماف  مع الجميور وىذه العينة نضـ مستويات تعميمية مختمفة وقد بمغت 
% مف مجمموع العينو والمتمثالت في عضوات 3نسبة الحاصالت عمى شيادة الدكنوراة 

حث اما الحاصالت عمى % مف عينة الب3البرلماف وقد بمغت نسبة حامالت شيادة الماجستير 
% كما 58%   اما الحاصالت  شيمدة االعدادية  بنسبة 20شيادة البكموريوس فكانت نسبتيف 

( وىذا يشير عمى اف المستوى التعميمي لدى العينو  يمثؿ نسبة 5ىو واضح في جدوؿ رقـ )
لتفاىـ مع جيدة اذ  يمكنيف مف العمؿ بيف الجميور بقدرات وامكانات تساعدىف عمى التواصؿ وا

شرائح مختمفة  مف الجميور، اذ يعد المستوى التعممي مف الركائز الميمة لمتواصؿ مع وسائؿ 
 االعالـ في لغة الحوار وتبادؿ االراء في مواضيع التخص الواقع السياسي لمبمد وتطوراتو 

 : التوزيع النسبي الجابات المبوحثات حسب التحصيؿ العممي5جدوؿ رقـ 
 انتذصٍم انعهًً انتكشاس انُسبت انًؤٌت

 دكتىساة 3 9%

 يبجستٍش 9 3%

 دبهىو 0 3%

 بكبنىسٌىس 02 33%

 اعذادٌت 5 33%

 انًجًىع 33 333%

 
% 38خصوصا اف المبحوثات  يمتمكف تخصصات عممية مختمفة فعمى سبيؿ المثاؿ ىناؾ نسبة 

 يمتمكف اختصاص في
اليف في مجاؿ العمؿ البرلماني وفف القيادة واالدارة العموـ السياسية وىذا الجانب يقترب مف طبيعة اعم

% ليف تخصص في ادارة واقتصاد وىذا ايضا يضفي 33مع الجميور ، فضال عف وجود نسبة 
خصوصية معينو عمى النشاطات السياسية وقدرتيف عمى التعامؿ مع الجانب السياسي ، كما توجد 

ة( وىو عامؿ ميـ جدا يزيد مف القدرات في % يتكممف لغة اخرى غير المغة االـ)العربي38نسبة 
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% مف االختصاصات العممية 0التواصؿ والتفاىـ مع الجميور عبر وسائؿ االعالـ  وىناؾ ايضا نسبة 
 (3الصرفة وكما ىو واضح في جدوؿ رقـ )

 
 : التوزيع النسبي حسب التخصص االكاديمي3جدوؿ رقـ 

 انتذصٍم انعهًً انتكشاس انُسبت انًؤٌت

 عهىو سٍبسٍت 93 33

 اداسة واقتصبد 11 99

 نغبث 10 93

 تخصصبث عهًٍت 3 3

33 3 fدوٌ تخصص 

 انًجًىع 33 333

 
اف ىذه التخصصات االكاديمية عند المرآة تعطييا مساحة واسعة مف العمؿ والقدرة عمى االنجاز 

العالـ وتحقيؽ االىداؼ المرجوة منيا في مجاالت عدة وخصوصا في االنشطة  السياسية   ل
والذي نشطت فيو المراة بشكؿ واضح، ، أي اف  3880عمى الصعيد العمؿ البرلماني بعد عاـ 

لمتغطية اإلعالمية لدور المرأة السياسية يسيـ بشكؿ فعاؿ في زيادة وعي المرأة بأىمية مشاركتيا 
ز سؤالنا عف واىتماميا بالقضايا السياسية فضال عف زيادة اىتماـ األحزاب بشؤوف المرأة  وقد يبر 

دور  االعالـ في المشاركة السياسية  لممراة في انشطة العمؿ البرلماني  وقد جاء في مقدمة ىذه 
% 32االدوار تعريؼ الجميور بالسياسة العامة التي تتبعيا المراة في العمؿ البرلماني   وبنسبة 

مي لبناء سمعة مف اجابات المبحوثات وىذا يعني  اف المبحوثات استخدمف الجانب ااالعال
انتخابية مف باب االعالف عف قدراتيف في الخوض في مغمار العمؿ السياسي واظيار قدراتيف  
عف طريؽ العمؿ البرلماني . وياتي في المرتبة الثانية مف ىذه  االدوار عف طريؽ االعالـ  ىو 

% 39اذ جاء بنسبة  التاثير في الراي العاـ لدعـ المراة  لممشاركة السياسية لممعمؿ البرلماني  
مف اجابات المبحوثات وفد ظير ذلؾ جميا مف خالؿ مشاىدتنا لجمسات العمؿ البرلماني اذ 
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اتضح لممراة دورا واضحا يبرزه االعالـ  في جمسات البرلماف في مناقشة االمور المختمفة التي  
الداري والمالي الذي تيـ الشمف العراقي وخاصة اسنجوابيف لموزاء والمسؤوليف في مناقشة الفساد ا

البالد وحاالت التقصير والغموض لالتفاقات والعقود مع الشركات الدولية والعربية التي  =تشيد
يشؾ بوجود حاالت فساد  في عمميا ، ويعد ىذا  مف االدوار الميمة  التي يظيرىا  االعالـ 

ي اف لمتغطية لعضوات البرلماف لتكريس دورىا الرقابي والتشريعي لتوعية الجميور  ، أ
اإلعالمية لدور المرأة السياسية يسيـ بشكؿ فعاؿ في زيادة وعي المرأة بأىمية مشاركتيا 
واىتماميا بالقضايا السياسية فضال عف زيادة اىتماـ األحزاب بشؤوف المرأة ىي لخدمة المواطف 

ات المبحوثات ىو وتوفير لو ممستمزمات االمف والراحة. اما ا الذي احتؿ المرتبة الثالثة في اجاب
% مف عينة ا لبحث ويعد ىذا  مف اىـ 31الحفاظ عمى سمعة المؤسسة البرلمانية وشكؿ نسبة 

واجبات اعضاء البرلماف اتجاه مؤسستو البرلمانية في عمميـ البرلماني عبر انشطة وسائؿ 
لالعالـ بشكؿ االعالـ  وعف طريؽ قنواتيا االتصالية المتعددة، وقد تستخدـ المراة الدور االمؤثر 

عاـ   في العمؿ البرلماني لبناء قاعدة شعبية لالنتخابات  لكي تكوف ليا جميورىا الذي يمنحيا 
الثقة  مف خالؿ نشاطتيا  واىتماميا بواقع العمؿ السياسي الذي يصب في المصمحة العامة 

التي يقـو  % مف اجابات المبحوثات  ، ثـ تمييا  االدوار االخرى33لمجميور وقد جاءت بنسبة 
بيا االعالـ في دعـ المراة في المشاركة السياسية   بنسب اقؿ عمى التوالي  وىي توضيح وشرح 

% و نقؿ رغبات وافكار الجميور لممؤسسة مف اجؿ 33التشريعات البرلمانية لمجميور بنسبة 
بنسبة   % وىي اعالـ الجماىير بسياسة العمؿ البرلماني30دراستيا وايجاد الحموؿ ليا  بنسبة 

% وتعزيز مفيوـ الرقابة والمسؤلية االجتماعية لمحفاظ عمى ممتمكات الدولة  بانيا ممؾ عاـ 30
% . ويرى الباحث مف نتائج التوزيع 38% وكسب ثقة الجيور بالبرلماف جاءت بنسبة 35بنسبة 

 النسبي الجابات المبحوثيف بيذا الصدد اف االعالـ  قد حققت قدر ممحوظ  في المشاركة 
                              السياسية لممراة  بالرغـ مف وجود تفاوت  في اىمية ىذه االدوار . 

 االعالـ  في عمؿ المراة البرلمانية :التوزيع النسبي الجابات المبحوثيف حوؿ دور 0جدوؿ رقـ 
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انُسبت 

 انًؤٌت

 انتسهسم االهذاف انتكشاس

انتً تعشٌف انجًهىس ببنسٍبست انعبيت  33 33%

 تتبعهب انًشاة فً انعًم انبشنًبًَ

3 

انتبثٍش فً انشاي انعبو نذعى انًشاة  33 33%

 نهًشبسكت فً انعًم انسٍبسً

9 

 0 انذفبظ عهى سًعت انًؤسست انبشنًبٍَت 33 33%

 3 بُبء قبعذة شعبٍت نالَتخبببث 33 33%

تىضٍخ وششح انتششٌعبث انبشنًبٍَت  33 33%

 نهجًهىس

3 

سغببث وافكبس انجًهىس نهبشنًبٌ يٍ َقم  30 30%

 اجم دساستهب واٌجبد انذهىل نهب

3 

 3 اعالو انجًبهٍش بسٍبست انعًم انبشنًبًَ 30 30%

تعزٌز يفهىو انشقببت وانًسؤنٍت  33 33%

االجتًبعٍت نهذفبظ عهى يًتهكبث انذونت  

 ببَهب يهك عبو

3- 

كسب ثقت انجًبهٍش وتقىٌت  انعالقت  33 33%

 ببنبشنًبٌ

2- 

  
وعف  مدى مشاركة  المراة في االنشطة االعالمية عبر وسائميا المتعددة، اجابت المبحوثات اف 
ظيورىف عبر وسائؿ االعالـ المختمفة بشكؿ دائـ واستغالؿ كؿ المحافؿ االعالمية واالحداث 

% وىذا مؤشر 08نسبة التي يتناوليا االعالـ لمناقشة الوضع السياسي في العراؽ وجاءت ذلؾ ب
واضح يشير الى الدور الذي يمعبو االعالـ  في ىذا المجاؿ،  اذ   يعطي زخما كبيرا لمنشاط  
السيايى لممراة في عمميا البرلماني مما  يساعد عمى اعطاءىا فرص اكثر  لمخوض في مجاؿ 

ص  و الواقع العمؿ السياسي ويبمور موقفيا مف مجمؿ القضايا الميمة التخص المراة بشكؿ خا
% مف عينة البحث باف  ظيورىف  في وسائؿ ياتي 0% و53السياسي لمبالد. وفد جاءت نسبة 
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بشكؿ احيانا او نادرا  وىذا ال يشكؿ تاثير عمى مدى مساىمة  ودور االعالـ في المشاركة 
 (3السياسية لممراة انظر جدوؿ رقـ )

 
 طة االعالـ  عمى الصعيد السياسي( مدى مشاركة المراة البرلمانية في انش3جدوؿ رقـ )

 انًشبسكت فً انُشبط االعاليً انتكشاس انُسبت انًؤٌت

 بصىسة دائًت 33 33%

 ادٍبَب 3 39%

 َبدسا 3 3%

 انًجًىع 33 %333

  
وبخصوص االعتماد عمى نوع الوسيمة االعالمية   في  المشاركة السياسية   لالنشطة     

ء البرلماف داخؿ وخارج اروقة البرلماف، اذ وجد الباحث ىناؾ البرلمانية التي تقوـ بيا اعضا
تفاوت في مدى االعتمادية عمى نوع ىذه  الوسائؿ قي ايصاؿ الرسالة االتصالية التي تبغي 

 عضوات البرلماف ايصاؿ مف والى الجميور، 
عد اعضاء . بالرغـ مف  ما تتميز بو القنوات الفضائية بانيا سمعية وبصرية في اف واحد اذ تسا

البرلماف اف يكونوا مرسميف لمرسائميـ ومستقبميف في اف واحد لخمؽ نوع مف التفاعؿ والتواصؿ مع 
%.  ومف ثـ  08الجميور في شؤوف العامة لمبالد وقد احتمت المرتبة االولى في اجاباتيـ وبنسبة 

مي  مع % بصورة  دائمة في نشاطيف االعال93جاءت االذاعة بالمرتبة الثانية وبنسبة 
الجميور، اذ تمكف ىذه الوسيمة ايصاؿ صوت اعضاء البرلماف الى ابعد حدود  وفي اماكف 
متعددة دوف تاثيرات تقؼ لمحوؤؿ في التواصؿ مع جميورىـ الخارجي وىذه الوسيمة تساعدىـ 
عمى ارساؿ خطاباتيـ وسمع قضايا ومشاكؿ الجميور لكي يتسنى ليـ متابعتيا وحميا وفؽ 

ليات المناطو ليـ في العمؿ البرلماني. واحتمت وسائؿ التواصؿ االجتماعي وضمف المسؤو 
%  بصورة دائمة مف اجابات المبحوثات في انشطتيف السياسية، وىذه 98المرتبة الثالتة وبنسبة 
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الوسائؿ متعددة االستخداـ عبر شبكات االنترنت وتعتبر وسيمة سيمة متالزمة مع المستخدـ عبر 
اخر اذ يمكف اعضاء البرلماف استخداـ  ىذه الوسائؿ لالتصاؿ بالجميور  ىاتفو او اي جياز

وسماع اراء وافكار الجميور في تغريدات متعددة عمى صفحات الفس بوؾ او الفايبر او واتس 
اب وغيرىا مف الصفحات وتمكنيـ ىذه الصفحات لمرد او التعميؽ عمييا ، وبيذه الوسائؿ 

في المرتبة االولى والثانية والثالتة مف اجابات المبحوثات قد االعالمية المتنوعة التي جاءت 
اعطت مساحات واسعة لمحركة واالنتشار ومكنت المراة البرلمانية  اف تسوؽ افكارىف ورسائميف  
لمتاثير واقناع اكبر عدد مف الجميور عف دور المراة السياسي عمى صعيد العمؿ البرلماني . اما 

ت في االىمية   كاالصحؼ والمجالت بنسب اقؿ مف ذلؾ انظر الوسائؿ االخرى التي جاء
(  ومف ىنا يمكننا القوؿ اف الوسيمة االعالمية في مجاؿ ا لعمؿ البرلماني تيدؼ 1جدوؿ رقـ )

الى اعطاء الجماىير اكبر قدر ممكف مف المعمومات عندما يتـ تركيزىا عمى يعض اوسائؿ 
اميا وتداوليا بشكؿ مستمر كوسيمة التمفاز والراديو االعالـ الميمة التي يمكف لمجميور استخد

ووسائؿ التواصؿ االجتماعي المتنوعة والتي يمكف مف خالليا اقناع الجماىير باىداؼ بالنشاط 
السياسي لمبرلماف و بتغير او تعديؿ اتجاىاتيـ ومواقفيـ وسموكيـ ازاء مجمؿ الفضايا التي 

 يتبناىا او يشرعيا البرلماف
 
 

يشير الى  نوع  الوسيمة االعالمية  التي تعتمد عمييا المراة   في النشاط السياسي   1جدوؿ رقـ 
 حسب اىميتيا

 َىع انىسٍهت دائًب   ادٍبَب   َبدسا

انُسبت 

 انًئىٌت

انُسبت  انتكشاس انُسبت انًئىٌت انتكشاس

 انًئىٌت

 انتكشاس

 قُىاث فضبئٍت 33 33% 33 93%  

 اراعت 09 33% 33 03%  -
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وسبئم انتىاصم  03 33% 93 33% - -

 االجتًبعً

 انصذف 93 33% 93 33% 3- 33%-

 انًجالث 93 33% 93 39% 3 3%

 انًجًىع      

 

 
ىناؾ وظائؼ عديدة يجب اف تقوـ بيا المراة البرلمانية والناشطة في مجاؿ العمؿ السياسي 

لبحث العممي والتخطيط لمحصوؿ عمى المعمومة ، وىذه  لالستفادة مف مياـ  االعالـ  في مجاؿ ا
تساعد المراة  مف  تحقيؽ اىدافيا  في برامج عمميا السياسي  اذا ما اعتمد عمييا بشكؿ مدروس 
، ولغرض معرفة  فيما اذا اعتمدت المبحوثات في  نشاطاتيف عمى وظيفة البحث العممي كي 

% اشارف باعتمادىف عمى وظيفة 08اف نسبة  يحققف  اىدافيف المرجوة، فقد  وجد الباحث 
% اجابف بعدـ اعتمادىف عمى ىذه الوظيفة الميمة في العمؿ البرلماني 38البحث العممي بينما 

لغرض الوصوؿ الى حقائؽ  يمكف االستفادة منيا في جمع المعمومات التي تساعدىف  بشكؿ 
لماف او مناقشتو عف طريؽ وسائؿ رئيسي اليجاد الحموؿ  ازاء اي موضوع يطرح في اروقة البر 

( وىذا يوضح ال يوجد استخداـ كمي لوظيفة 9االعالـ عبر برامجيا المتعددة،انظر جدوؿ رقـ )
البحث العممي والتي تعد اىـ مرتكز في العمؿ الميداني والتي بواسطتو يمكف لموصوؿ الى 

كثيرة التي تتعمؽ  حقائؽ ميمة مف جمع المعمومات والتي تساعد البرلماف معرفة  جوانب
بحاجات الشعب او المراة بشكؿ خاص ،  وايضا  تسيؿ عميو المخاطبة واالتصاؿ وتشريع 

 القوانيف وتنفيذىا  التي تيـ مصمحة المواطف.
ومف المعروؼ دقة العمؿ  البرلماني في ىذا الظرؼ الحرج التي يتطمب لمبرلماني معرفة كؿ شي 

ومة لديو . ومف خالؿ المالحظات التي سجميا الباحث في عف بمده وشعبو مف خالؿ توافر المعم
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لقاءه مع المبحوثات   الحظ  بعدـ تقدير االدارات العميا الىمية البحوث وىذا اليبرر بعدـ العمؿ 
بوظيفة البحوث النيا اصبحت حاجو ممحة وادات ميمة في الحصوؿ عمى المعمومة الف طريقة 

حقائؽ الميمة التي تيـ مصير الشعوب في اتخاذ القرارات البحث العممي فييا الدقة والتوخي ال
 التي تخص بناء الدولة ومؤسساتيا

 
   :التوزيع النسبي الجابات المبحوثيف حسب اعتمادىـ عمى وظيفة البحث العممي9جدوؿ رقـ 

 نشاط البحث العممي التكرار النسبة المؤية

 عمميتعتمد نشاطات المراة البرلمانية عمى البحث ال 03 03

  ال تعتمد نشاطات المراة البرلمانية عمى البحث العممي  03 03

 المجموع 033 033%

  
اما بخصوص المعمومات التي  تعتمد عمييا المبحوثات والتي يتـ جمعيا  حسب وسائؿ جمع  

% والتي تنشر 38المعمومات في البحث العممي تاتي   معظميا عبر الفنوات الفضائية  بنسبة 
ولقاءات وتعميقات موثقة بالصوت والصورة عف موضوعات عدة تيـ الشاف العراقي في حوارات 

الجانب السياسي الذي اضحى يغطي كؿ االزمات واالحداث الساخنة  والتي تقوـ بيا عضوات 
% مف المبحوثات اكدف 31البرلماف  بالمشاركة  و بابداء ارائيف ومواقفيف  في ذلؾ ، في حيف 

خبار التي تذاع بشكؿ متكرر مف قبؿ االذاعات المتعددة  ىو  اسموب  اعتمادىف عمى  اال
سريع التواصؿ واالبالغ عف االحداث والتطورات الجارية في البالد والتي يعقب ذلؾ النشر 

% 33المفصؿ عمى التمفاز او الكتاب عبى صفحات الصحؼ والمجالت  والت جاءت بنسبة 
المعمومة   ثـ تاخذ صفحات التواصؿ االجتماعي مف اجابات المبحوثات في اىميتيا بجمع 

% مف اجابات المبحوثات في التعميؽ عمى ما ينشر مف قبؿ الجميور  و ابداء الراي 38وبنسبة 
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في مجمؿ القضايا السياسية التي تخص البالد مع معرفة  ردود افعاليـ  وكما ىو موضح في 
 (2جدوؿ رقـ )
مع المعمومات في البحث العممي حسب  اىميتيا : التوزيع النسبي  لوسائؿ ج2جدوؿ رقـ
 لممبحوثات

 جًع انًعهىيبث انتكشاس انُسبت انًؤٌت

تذهٍم يب تُششِ انقُىاث  33 33%

 انفضبئٍت

 االخببس  عبش انًزٌبع 93 93%

انًقببالث وانتقبسٌش عبش  99 99%

 انصذف وانًجالث

يب ٌُشش عهى وسبئم انتىاصم  93 %93

 االجتبعً

 
اا يخص العمؿ الذي يستند عمى وجود تخطيط  في  انشطة المراة السياسيو والذي يمعب اما فيم

% 13االعالـ دورا ميما  في ابراز ىذه االنشطة، فقد اكدت المبحوثات بوجود تخطيط بنسبة 
% اكدف ال يعممف بوظيفة التخطيط  والواضح اف نجاح العمؿ 39اما بقية المبحوثات وبنسبة 

التخطيط فبدونو يكوف ىناؾ ىدر لموقت والطاقات والتي يمكف االستفادة منيا يعتمد كميا عمى 
( ومف 0في تحقيؽ االنجازات التي تخدـ المواطف ونجاح المؤسسة في عمميا الحظ جدوؿ رقـ )

المعموـ اف التخطيط يعد مف الجوانب الميمة في االدارة التي تعمؿ مف خالليا مواجية االزمات 
المشكمة او وقوعيا وابتعاد المؤسسة البرلمانية  عف ذلؾ سوؼ يزعزع  مف  والكوارث قبؿ حصوؿ

مصداقيتيا وتخسر جميرىا المحمي والخارجي الذي يشكؿ احد راكائزىا االساسية في العمؿ 
 البرلماني

 
 : التوزيع النسبي الجابات المبحوثيف بالنسبة العمؿ  بوظيفة التخطيط 0جدوؿ رقـ          
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 `وظيفة التخطيط التكرار يةالنسبة المئو 

 يعمل بخطة 02 45%

 التوجد خطة 00 54%

 المجموع 43 %033

 
% مف المبحوثات اشارف الى انيف 30وعف الجية التي تتولى التخطيط في اتضح اف نسبة 

يعتمدف عمى جيو استشارية خارجية وىي التي تسيـ بادارة التخطيط واعطاء المشورة في ذلؾ، 
ف عمى  عدـ وجود جياز متخصص لمتخطيط ليضع الخطط، ويرى الباحث % اكد13في حيف 

ىناؾ اعتماد عمى قدراتيف الذاتية وخبراتيف في االدارة واالعماؿ القريبة مف  اختصاصاتيف وىذا  
وحده ال يكفي النجاز ميمات كبيرة في عمؿ البرلماني خصوصا في ما يخص استطالعات راي  

 ( 2لمانية والقضايا المصيرية لمبالد. انظر الى جدوؿ رقـ )الجميور بشاف التشريعات البر 

 : : التوزيع النسبي الجابات المبحوثات  حوؿ الجية التي تتولى التخطيط 2جدوؿ رقـ 

 الجهة التي تتولى تخطيط العالقات العامة التكرار النسبة المئوية

 هيئة استشارية  05 54%

 يعتمدن عمى قدراتهن الذاتية  04 40%

 المجموع 43 033%

 

% مف المبحوثات يعتمدف 30اما عف درجة اعتمادىف عمى وظيفة التخطيط   فكانت نسبة 
% اجبف احيانا يكوف االعتماد عمى التخطيط  و  33بصورة دائمة عمى التخطيط  ، بينما

(  58% اجبف نادرا ما يعتمدف عمى اسموب التخطيط مثمما ىو واضح في جدوؿ رقـ ) 30
ر اف ىناؾ ظعؼ في العمؿ في جانب استخداـ التخطيط الوظيفي  في ترتيب وىذا يفس

االوليات حسب  ما يتطمب طبيعة اعماليف  في الموضوعات  التي تنشر او فيما يخص 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الرابعأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

33 
 

التعامؿ مع وسائؿ االعالـ   والظيور فييا وذلؾ بسب عدـ الدراية الكافية وقمة الخبرات كميا 
 ة التخطيط في  تاثر عمى مدى اعتمادىـ عمى وظبف

 
 : التوزيع النسبي الجابات المبحوثات عف  مدى اعتمادىـ عمى تخطيط  في انشطتيف 58جدوؿ رقـ

 االعتماد عمى التخطيط التكرار النسبة المئوية

 بصورة دائمة 05 54%

 احيانا 00 05%

 نادرا 05 04%

 المجموع 43 %033

 
المبحوثات حوؿ المعوقات التي تواجو  المراة  وفي سؤاؿ مفتوح اراد الباحث اف يستطمع اراء  

البرلمانية في انشطتيا ومشاركتيا السياسية عبر وسائؿ االعالـ  ،اشارت  بعض المبحوثات 
بوجود تيميش مقصود مف قبؿ بعض القنوات التي تمتمؾ سياسية معينة)القنوات الحزبية( في 

ة لممراة بالظيور عمى وسائميا المختمفة برامجيا او توجياتيا الفكرية و لـ تعط الفرصة الكامم
واحيانا ىذه الوسائؿ تيتـ بالشكؿ وليس بالمظموف عند المراة . وعدد اخر  مف المبحوثات اكدف  
عدـ وجود الوقت الكافي لمتواصؿ مع الوسائؿ االعالمية التي تبث برامجيا مف مواقع بثيا مما 

، الضوابط واالعراؼ االجتماعية التي يؤدي الى  حرمانيا في الظيور او ايصاؿ صوتيا  
يفرضيا المجتمع تمنع المراة في طرح المواضيع اماـ الجميور والتي تتطمب فييا  الجراة 
والصراحة  واحينا تصؼ المراة بانيا )سميطة المساف ( عندما عندما تتشاطر مع الرجؿ في 

تيا الكافية بطرح وجيات مواضيع متعددة، وحتى عمى الصعيد عمميا البرلماني  لـ تاخذ فرص
نظرىا ازاء القضايا المطروحة لممناقشة. وىذا يمكنا مف القوؿ اف السياؽ السياسي واالجتماعي 
واالقتصادي الذي تعمؿ ضمف اطاره المراة في ظؿ اعالـ  يعمؿ في مجتمع تتحكـ فيو 
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ت مختمفة المحاصصة الطائفية والسياسية ومنافسة فضائيات تكاثرت كالفطر مدعومة مف جيا
تممؾ افكار وصور منمطة  تريد تسويقيا  الى المجتمع ، يختزؿ فييا  صوت  المراة سياسيا 

 واعالميا

  نتائج البحث: 

توصؿ الباحث عف طريؽ بحثو الموسوـ دور وسائؿ االعالـ في المشاركة السياسية  لممراة  
 النتائج التالية:

ا -5
ية جيدة تؤىمف في العمؿ البرلماني تسمت عينة البحث بشموليا لنساء بمستويات عمم

واالندماج والتمثيؿ لشرائح المجتمع المختمفة  يمكنيف العمؿ والمشاركة عبر وسائؿ 
 االعالـ الظيار انشطتيف وبرامجيف السياسية

ا -3
تضح اف ىناؾ ادوار عديدة لمعمؿ االعالمي عمى صعيد المشاركة السياسية لممراة في 

االعالـ المتعددة التي استخدمتيا عضوات البرلماف ومف  العمؿ البرلماني بواسطة وسائؿ
اىميا ىو تعريؼ الجميور بالسياسة العامة التي تتبعيا المراة في العمؿ البرلماني والتي 
احتمت مرتبتيا االولى  ومف ثـ التاثير في الراي العاـ لدعـ المراة لممشاركة في العمؿ 

ى سمعة البرلماف وىيبتو كسمطة تشريعية السياسي وياتي اليدؼ الثالث ىو الحفاظ عم
ورقابية ، و بناء قاعدة شعبية لالنتخابات ومف ثـ  ياتي دورىا في  توضيح وشرح 
التشريعات البرلمانية لمجميور واخرى نقؿ رغبات وافكار الجميور لمبرلماف مف اجؿ 

 دراستيا وايجاد الحموؿ ليا واعالـ الجماىير بسياسة العمؿ البرلماني. 

م -0
اركة  المراة في االنشطة االعالمية عبر وسائميا المتعددة، ظيورىف عبر وسائؿ ش
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االعالـ المختمفة بشكؿ دائـ واستغالؿ كؿ المحافؿ االعالمية واالحداث التي يتناوليا 
% وىذا مؤشر 08االعالـ لمناقشة الوضع السياسي في العراؽ وجاءت ذلؾ بنسبة 

عالـ  في ىذا المجاؿ فقد احتمت القنوات الفضائية واضح يشير الى الدور الذي يمعبو اال
% يعتمدف بصورة دائمة في العمؿ االعالمي اليصاؿ الرسالة 38المرتبة االولى وبنسبة 

المتضمنة افكار واراء ووجيات نظر عضو البرلماف في مجمؿ القضايا التي تخص 
% بصورة  93وبنسبة الجميور وحياتيـ اليومية   وقد جاءت االذاعة بالمرتبة الثانية 

دائمة في نشاطيف االعالمي  مع الجميور، اذ تمكف ىذه الوسيمة ايصاؿ صوت 
اعضاء البرلماف الى ابعد حدود  وفي اماكف متعددة دوف تاثيرات تقؼ لمحوؤؿ في 
التواصؿ مع جميورىـ الخارجي وىذه الوسيمة تساعدىـ عمى ارساؿ خطاباتيـ وسمع 

يتسنى ليـ متابعتيا وحميا وفؽ وضمف المسؤوليات قضايا ومشاكؿ الجميور لكي 
المناطو ليـ في العمؿ البرلماني. واحتمت وسائؿ التواصؿ االجتماعي المرتبة الثالتة 

%  بصورة دائمة   ثـ تمييا الصحؼ والمجالت المطبوعة التي تساعد المراة 98وبنسبة 
 مف   اف تسوؽ افكارىا الى المجتمع

ا -3
ة البحث العممي  في تعامميا مع وسائؿ االعالـ  والتي تعد اىـ عتماد المراة عمى وظيف

ركيزة عممية في المشاركة السياسية ، وىي تساعد العمؿ البرلماني لموصوؿ الى حقائؽ 
ميمة مف جمع المعمومات وتسيؿ عممية المخاطبة واالتصاؿ وتشريع القوانيف وتنفيذىا 

 بصورة صحيحة

ب -1
ييا المبحوثات والتي يتـ جمعيا  حسب وسائؿ خصوص المعمومات التي  تعتمد عم

% 38جمع المعمومات في البحث العممي تاتي   معظميا عبر القنوات الفضائية  بنسبة 
والتي تنشر حوارات ولقاءات وتعميقات موثقة بالصوت والصورة عف موضوعات عدة 
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بار % مف المبحوثات اكدف اعتمادىف عمى  االخ31تيـ الشاف العراقي  ، في حيف 
التي تذاع بشكؿ متكرر مف قبؿ االذاعات المتعددة  ىو  اسموب  سريع التواصؿ 
واالبالغ عف االحداث والتطورات الجارية في البالد  وتمييا الصحؼ والمجالت ثـ 
وسائؿ التواصؿ االجتماعي والتي  تمثؿ بابا مفتوحا تنشر عمى صفحاتيا  تعميقات 

 اقشيا عضوات البرلماف عبر وسائؿ االعالـ  .الجميور عمى ما  يرد مف موضوعات تن

9-  
لوحظ  وجود ضعؼ في وظيفة التخطيط  في عمؿ المراة البرلماني  وقد اعتمدت   

% مف عينة البحث عمى قدراتيف وخبراتيف الذاتبة ، اذ ال توجد  13المبحوثات  وبنسبة
ارية كوادر متخصصة في مكاتبيف  مما دفع بيـ الى االعتماد عمى ىيئات استش

خارجية لالستفادة مف خبراتيا وقدراتيـ في صياغة االفكار واراء ووضعيا في خطط 
 وبرامج محكمة  في العمؿ البرلماني.

و  -2
عف المشاكؿ والمعوقات التي تواجو المراة البرلمانيو في نشاطيا السياسى عبر وسائؿ 
 االعالـ ، بوجود تيميش مقصود مف قبؿ بعض القنوات التي تمتمؾ سياسية
معينة)القنوات الحزبية( في برامجيا او توجياتيا الفكرية و لـ تعط الفرصة الكاممة لممراة 

بالظيور عمى وسائميا المختمفة واحيانا ىذه الوسائؿ تيتـ بالشكؿ وليس لمضموف    
وكذلؾ  الضوابط واالعراؼ االجتماعية التي يفرضيا المجتمع تمنع المراة في طرح 

الحوارات المتعددة خشية مف اف تنعت باسماء مختمفة تسيء الى افكاارىا وارائيا في 
 سمعتيا االجتماعية

 التوصيات:

تناوؿ البحث محاورًا عديدة  في دور االعالـ في  المشاركة السياسية لممرأة وصواًل إلى السبؿ 
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قى الكفيمة بمعالجة المعوقات مف اجؿ مشاركة حقيقية لممرأة في مجاالت الحياة المختمفة. وتب
ىذه الدراسة  غير شاممة في مجاؿ  خدمة مسيرة المراة  في حياتيا السياسية لذا يوصي االباحث 

 بضرورة:

توسيع الميارات السياسية والدورات التدريبية  لممرأة سواء في ىياكؿ السمطة وفي  -1
في  صياغة الدستور والقوانيف فضال عف إتاحة  تياعممية صنع القرار مف خالؿ مشارك

المتكافئة أماميا في توّلي المناصب القيادية    وتذليؿ المعوقات الثقافية الفرص 
 واالجتماعية التي تواجو مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. 

ترسيخ الصورة االيجابية لممرأة وتعريفيا بحقوقيا االجتماعية واالقتصادية والسياسية  -2
المواثيؽ العربية لحقوؽ اإلنساف واإلتفاقيات التي أقرتيا الدساتير العراقية الحديثة و 

الدولية، مف خالؿ توجيو البرامج اإلعالمية اليادفة إلى تمكيف المرأة مف المشاركة 
 السياسية والعامة لتنوير الرأي العاـ.

تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني النسوية العاممة لزيادة فعاليتيا الداعمة لمتمكيف  -3
تمثيميا في الحياة السياسية كجزء مف االدوار الميمة   المناطة لممراة  السياسي لممرأة و 

البرلمانية  عمى الصعيد العمؿ االعالمي   فضال عف التركيز عمى تحسيف فرص 
التعميـ لرفع مستوى الوعي الثقافي واالجتماعي والسياسي  ويمكف اف تنيض بيا 

لقاء منظمات المجتمع المدني النسوية مف خالؿ تنظيـ ال ندوات والمؤتمرات وا 
المحاضرات كونيا   تيدؼ إلى زيادة الوعي السياسي عند المرأة، فضال عف تعزيز 
االتصاؿ بالمنظمات الدولية النسوية وتبادؿ البرامج واالستفادة مف خبراتيا وكذلؾ دعـ 

 إقامة الفعاليات واألنشطة المشتركة.

ؿ  التوعية والتعبئة الجماىيرية بشكؿ تمثؿ وظيفة وسائؿ االعالـ  دورا ىامًا في مجا -4
عاـ والجميور  النسوي بشكؿ خاص فضال عف استغالؿ التطور الحاصؿ في تكنولوجيا 
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المعمومات واالتصاالت لإلسياـ بشكؿ ايجابي لمنيوض بدور المرأة في المجتمع لذا 
دوف يتطمب مف ادرارات المؤسسات االعالمية  التعامؿ معيا بشكؿ يتالئـ مع وجودىا 

 اقصاء وتيميش لدورىا  الريادي في المجتمع. 

 
 اليوامش

                                                           

  

االء عبداهلل معروؼ، المعوقات الثقافية واالجتماعية لممشاركة السياسية لممرأة العراقية:  
جامعة  /دراسة ميدانية في مدينة بغداد )رسالة ماجستير منشورة، قسـ االجتماع في كمية اآلداب

 23-28(.ص3885، بغداد
دراسة لحالة المرأة العراقية لما  :مثاؿ صبري جاسـ، دور المرأة العربية في الحياة السياسية. 3

/ )رسالة ماجستير منشورة، معيد الدراسات القومية واالشتراكية 5290تموز  08-52بعد 
 92- 91(.ص5228الجامعة المستنصرية، 

 31ص 5228الدستور المؤقت  لسنة  .1
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لكااااااااااي م لمااااااااااع ل لاااااااااا  الس ااااااااااسي إلاااااااااا  ال اااااااااا ي ا  لمااااااااااأل    المسااااااااااألساة   اااااااااا  ا سااااااااااأل     
إييااااااااا الناااااااااس إنااااااااا خم ناااااااااكم ماااااااان  ياااااااااسل قلااااااااإل  قااااااااسإل االسااااااااأل    س ااااااااألي  ل ااااااااألل      

( الطااااااا إل    ذكااااااار وأنراااااااأ لتعااااااااراوا إن أكااااااارمكم عناااااااد ا  ات ااااااااكم أن ا  عمااااااايم خبيااااااار
لبااااااااا ج س ااااااااا ة ال ااااااااال  الب ااااااااا   ساسااااااااال قأل      سمااااااااا  آلااااااااا ي  ااااااااا   ا لااااااااا  الك لمااااااااا   ٙآلااااااااا  

 ملاااااااااع ال قاااااااااسإل ماااااااااا   س  لمللاااااااااج   بأل لبااااااااااأل  أ  الااااااااا ل  سا ااااااااا  سا  القاااااااااا ا   اااااااااأللم   اااااااااا  
 سااااااااااألللق س اااااااااا  لطبلقااااااااااق   سا  اللقااااااااااسد القأل اااااااااا ة اللاااااااااا  لقااااااااااس   مل ااااااااااأل المسااااااااااؤسلل  ال   لاااااااااا  
كماااااااااأل أ   ملااااااااااع الاااااااااا سي س ملااااااااااع اللر لااااااااااألت ال مسااااااااا ل  سالسلألساااااااااال  لساااااااااام  بس ااااااااااسب ا لاااااااااا ا  

أل  سلل ماااااااااااإل ب اااااااااااأل س  لس ااااااااااا  اللاااااااااااس   سلااااااااااا   ااااااااااا  ال اااااااااااألل  ل ااااااااااا ح ب   ااااااااااا أل  قاااااااااااسإل االسااااااااااا
 . قسإل االسأل  سلمسك أل بمأل  ألء  ل أل م  أ  اف لبلم  

سااساااااااا   س ااااااااس ل  ااااااااع الَحاااااااااْب   اااااااا  الماااااااا أة سل طل ااااااااأل  قس اااااااااأل  جا اااااااا ة إلمااااااااأل ل لاااااااا  إلل اااااااااأل     
 مااااااااأل ُساااااااامب مل ااااااااأل بقااااااااسة الرماااااااا  سالحااااااااب  سالطحلااااااااأل    سااساااااااا   مل  ااااااااأل  لاااااااا  للاااااااا     س  ااااااااأل
ا  لماااااااااااااأل      سال اااااااااااااأل م     سالااااااااااااا لل  س ألمااااااااااااات ال ااااااااااااا ل   ااسااااااااااااا مل  بلقسلااااااااااااا    اااااااااااااأل   
ا ساااااااا ة الم طااااااااألة بساسااااااااط  لاااااااا  ل   قااااااااسإل الماااااااا أة ب اااااااا ل أل الكلااااااااأل  ال  لساااااااا  ل ساااااااا ة  اااااااا  

 الم  س  ااس م  ب أللب ال  ي . 
سس ّ   كااااااااااا  اللساااااااااااألء  ااااااااااا  القااااااااااا ا  الكااااااااااا ل   ااااااااااا  ا للااااااااااا    ااااااااااا ة ساااااااااااس ة    اللساااااااااااألء       

  ااااااااااااااجاب   سالم أل لاااااااااااااا    سالل اااااااااااااا ل    سالطاااااااااااااا إل   ساللكااااااااااااااسل    ساللسباااااااااااااا    سالبقاااااااااااااا ة   سا
سالل اااااااااااي   سالممل لااااااااااا    ساللاااااااااااس    ساال اااااااااااأل   س ااااااااااا  لس ااااااااااا   ااااااااااا   ال قاااااااااااسإل   سبلاااااااااااأل  
السا بااااااااااااألت لللراااااااااااال   ااااااااااااؤس  ا ساااااااااااا ة...ال  سماااااااااااا   اااااااااااال  لكاااااااااااا ل  ا  سااااااااااااب أللق سل ااااااااااااألل  
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سااااااااااس  الساااااااااابع لممااااااااا أة أ  سااااااااااّم  إ اااااااااا د سااااااااااس  القاااااااااا آ  باااااااااا سس ة اللسااااااااااألء( س اااااااااا  إ اااااااااا د ال
الطااااااااااااساي  سس ّ ت كمماااااااااااا    الماااااااااااا أة ( ساااااااااااال  س  اااااااااااا ل  ماااااااااااا ة  اااااااااااا  القاااااااااااا ا  الكاااااااااااا ل    سس ّ  

 ل ر  اللسألء ( سب   سآلمسل  م ة .  
أ  ا لااااااااألت الق آللاااااااا  الك لماااااااا  اللاااااااا   ااااااااألء ب ااااااااأل ااساااااااا    قاااااااا  سااااااااألسد  ل ااااااااأل ااساااااااا   باااااااال  
 ال  اااااااااااي س المااااااااااا أة  ااااااااااا   ملاااااااااااع ا ماااااااااااس  ساا كاااااااااااأل  سكاااااااااااأل  ا سااااااااااال لألء لم ااااااااااام   المااااااااااا أة

اااااَد  ل سااااا أل    اااااألي ساااااب أللق  ااااان ًن اااااس َواح  َياااااا ًأياَياااااا الناااااَاس اَت لاااااوال َرب كلااااامل ال اااااذ ي َخَم كلااااام مل
جيا َوَبَث من يلَما ر َجاال َكر يرًا َون َساًء  نليا زول    ٔاللسألء   آل   . َوخمق م 

 أواًل : ح وق المرأ  اي ال ران الكريم  : 
إل   س ااااااااإل الآلماااااااااع   س ااااااااإل الك امااااااااا     ااااااااإل الماااااااا أة  ااااااااا  اآلللااااااااأل  الاااااااااجسج   س ااااااااإل الطااااااااا   

س  ااااااااإل الملاااااااا اث    ااااااااإل الماااااااا أة كاااااااال    س ااااااااإل ال قلاااااااا ة   س  ااااااااإل ال مااااااااي   س ااااااااإل الل ماااااااال  
  س اااااااااإل مساااااااااألساة المااااااااا أة ماااااااااع ال  اااااااااي   س اااااااااإل المااااااااا أة  ااااااااا    ااااااااار كلألل اااااااااأل   س اااااااااإل المااااااااا أة 

      ر مكأللل أل .
 رانيا:  ح وق المرأ  اي سنة رسول ا  :   

  باااااااااس  ال ااااااااا لف مكأللااااااااا  آلأل ااااااااا  ك م اااااااااأل الاااااااااا سسي   اااااااااامسلممااااااااا أة  ااااااااا  ال ااااااااا لث الل      
ا   ملااااااااق سآلااااااااق سساااااااام (  اااااااا  سااااااااللق  اقاااااااااألي   أ بااااااااب إلاااااااا  ماااااااا  الاااااااا للأل اللسااااااااألء الطلااااااااب (   

( مس ااااااااااا أل  ماااااااااااألبل  ال ااااااااااا ألح   سالسااااااااااال   ٖٗٚس اااااااااااّ   كااااااااااا ت المااااااااااا أة  ااااااااااا  أك ااااااااااا  مااااااااااا   
 سالمسأللل  غل  ا  سي سال سامع    ا  أل لث سااآلبأل .

أل  آل ااااااااااالل أل الملكألممااااااااااا  س قس  اااااااااااأل سسا بألل اااااااااااأل ال ااااااااااا  ل     اااااااااااأللم أة  ااااااااااا  ااسااااااااااا   ل ااااااااااا    
س اااااااااا   ال قااااااااااسإل سالسا بااااااااااألت اللاااااااااا  مل  ااااااااااأل ااساااااااااا   لمماااااااااا أة ُل اااااااااا   لس ااااااااااأل  ماااااااااا  ال ااااااااااسء 
 ماااااااا   أللااااااااب  ااااااااأل  ماااااااا   سالااااااااب  رماااااااا   قااااااااسإل االسااااااااأل   اااااااا  ااساااااااا     س أللااااااااب  ااااااااأل  
مااااااااااا   سالباااااااااااق ال  اااااااااااأل ل  المل ااااااااااا  ة اللااااااااااا   اااااااااااألء ب اااااااااااأل ااسااااااااااا     ُللللااااااااااا  ب اااااااااااأل رااااااااااا   

لآلااااااااا     مااااااااا  رمماااااااااألت ال  اااااااااي سالمأل لااااااااا  إلااااااااا  لاااااااااس  ال مااااااااا  سال ااااااااا ي ساالماااااااااأل  الب ااااااااا ل  س 
سالساااااااامس االسااااااااألل  ال  لااااااااع   كمااااااااأل  اااااااا ف ا  الماااااااا أة بااااااااأل  الااااااااجي  اااااااا  ك لاااااااا  ماااااااا  اللسااااااااألء 
  الاااااااااااأل    سمااااااااااال    ألطمااااااااااا  الج ااااااااااا اء س   ااااااااااا  سمااااااااااا ل  ابلااااااااااا   مااااااااااا ا  سأ  مسسااااااااااا  سممكااااااااااا  

 ااس   . سبل سجس    م ا  س   ات غل      ممأل ل ل  لك ل  الم أة    
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Abstract 

    Equality is the cornerstone of every society that wants access to social 

justice and the realization of human rights. The Almighty said: "O 

people, we have created you from male and female, so that you may 

know that your honor is with Allah. I know that Allaah knows best." 

Divorce: Verse 6: All rights are equal without discrimination, since 

religion is one and the Koran is universal in its mission and its 

application, and piety is the basis for individual responsibility. All States 

and all philosophical and political theories recognize that human rights 

must be respected and related. By rejecting rights Rights and adherence 

to its articles of noble goals. 

    Islam has given it to support its social, familial, and religious role. 

Islamic law has strengthened the foundations of the family by 

strengthening the rights of women as the main entity of the family in the 

Islamic concept alongside men . 

       Women are mentioned in the Quran in twelve Surahs: women, cow, 

parties, argumentation, prohibition, divorce, penance, repentance, bees, 

baptism, light, and animosity. It is one of the glories of God's honor for 

women to call one of the Koran in Surat al-Nisaa, one of the seven long 

lines. The word "woman" was mentioned twenty-six times in the Holy 

Quran, and the word "women" was mentioned fifty-seven times. 

That the Quranic verses that came by Islam equated Islam between men 

and women in all matters and provisions and was the exception for the 

benefit of women themselves, God said: O people, fear your Lord, who 

created you from the same one and created her husband and broadcast 

them many men and women. Women: Verse 1 

 First: women's rights in the Koran: 

  The right of women to choose a husband, the right to divorce, the right 

to divorce, the right to dignity, the right to inheritance, the right of 

women as mothers, the right to worship, the right to work, the right to 

education, the right to equality of women with men. , 

Second: Women's rights in the year of the Messenger of Allah: 

And women in the Hadith of the Prophet, a special place honored by the 

Prophet (peace be upon him and his family) in his year, said: (I love me 

from this world good women), and the woman mentioned in more than 
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(374) places between the Sahih, Sunan, and Almsnid other assets and 

mosques in the hadiths And news. 

    The rights and duties granted by Islam to women shed some light on 

an important aspect of the greatness of human rights in Islam and an 

important aspect of the various cultural aspects that Islam has brought to 

light the darkness of humanity and bring them out of darkness. Ignorance 

and materiality to the light of science and justice and faith and human 

dignity high, and God honored women to drop many women in our 

villages, including Fatima Zahra and Hafsa and Mary daughter of Imran 

and the mother of Moses and Queen of Sheba and wife of Imran and 

dozens of others, which means honoring women in Islam    .  

  

  م دمة :     

االسااأل  ال ألمااا   اا  اللراااأل  ااساا م    لملاااألج بأل ساالب ا  السلألسااا    قاااسإل لر لاا   لكااا  لاا      
  ا  لمأل لاا    سلاا  لكاا   مساا   أس   ااسة آلمقلاا  م اا س ة ا اا ح م للاا  م للاا    أس    سال س اا

  ااااي  اااا   اااا   ا س ااااألق   بقاااا   مااااأل  اااا   قلاااا ة   سماااال   ال اااا  ا اااا ح المسااااأل  اللااااأل لآل  
جالاا  ال ااسا إل ا  لمأل لاا  الساساا   اللاا  لساالل  إلاا  ال سااب  سا  لمااأل   سا  ل ااأل   الملاا      ساا

  لك  لق ل      المبأل ئ    ااس    ا   اس ة س لقا  مل  ام  م ا  ة بجمألل األ سالمألي سال أل    سل
 قسمكألل أل سلكل أل  ألءت  كلأل  أسألسلأل   ما  أ كاأل   قلا ة  األمم  لس ا  ال   ا  بال  االساأل  سآلأللقا

 سبل  أ  ا  الب   ب     بب      ا لمأل    سسلألسل   .    
س ااسي إلاا  ال اا ي ا  لمااأل   سل قلااإل  قااسإل سالمسااألساة   اا  ا سااأل  لكااي م لمااع ل لاا  ال     

) ياإييا الناس إنا خم نااكم مان ذكار وأنراأ لتعااراوا إن أكارمكم عناد االسأل      س ألي  ل ألل    
  سماا  آلاا ي  اا   ا لاا  الك لماا  لباا ج س اا ة  ٙ( الطاا إل   آلاا   ا  ات اااكم أن ا  عماايم خبياار

مللااج   بأل لبااأل  أ  الاا ل  سا اا  سا  القاا ا  ال اال  الب اا   ساساال قأل     ملااع ال قااسإل ماا   س  ل
ال   لاا  كمااأل أ     األلم   اا   سااألللق س اا  لطبلقااق   سا  اللقااسد القأل ا ة اللاا  لقااس   مل ااأل المسااؤسلل

 ملع ال سي س ملع اللر لألت ال مس ل  سالسلألسل  لسم  بس سب ا لا ا   قاسإل االساأل  سلل ماإل ب األ 
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أل  قاسإل االساأل  سلمساك أل بماأل  األء  ل األ ما  أ ا اف س  لس   اللس   سل     ال ألل  ل  ح ب   ا 
 .لبلم  
 
 المبحث األول :   

 نبذ  عن ح وق اإلنسان 
"  األء  ا  مق ما  اا ا   ال األلم  ل قاسإل االساأل   ا   قاسإل االساأل   ا  ااسا   ماأل ل ااق    

إن ح وق اإلنسان اي اإلسالم ليست منحة من ممك أو حاكم أو إقرار صادر عن سمطة محمية 
أو منظمة دولية ؛ إنما ىاي ح اوق ممزماة بحكام مصادرىا اإللياي ب ال ت بال الحاذف وال النسا  

 . وال التعطيل وال يمسح باالعتداء عمييا وال يجوز التنازل عنيا "
 (  ٕٗٔ  ص  ٕ٘ٓٓ ال بس                                                               

لمب ا  ب ا   ا ل   سطحلاألل   ب اس ة ل ام  لآلساأل  آ مللاق    د   سكأللت آلألت الق ا  الك ل    
سك املاااق س   اااق سمملمكأللاااق   سكأللااات  ساااألل  السااامألء سا ااا   كاااي الس اااسح  مااا   ااا ل  ا لااا ا  
 قسإل االسأل    إ  لأل ت ب  س ة ل  ل  االسأل  م  ال بس لا    سأ ا ت مباأل ئ ال  الا  سالمساألساة 

ا  الك ل  سال  ل   ااس مل  إلا  مساألل   قاسإل االساأل  لم اي سملع اللمللج   س   كأللت لر ة الق  
 (  ٓٗ  ص ٜٕٓٓإ ا ة ا  س  لق  م  ا    .    المسسس  سآآل س    

س أللب  األ  ما   سالاب  رما  الا ل  ااسا م  سسامس   ا ل    سمل أل األ   اس مال  الما أة كأل ا      
  أ طا  الما أة المسامم   قس األ  ساسا    قسإل االسأل    بي أ طأل أل  قس أل  ململاجة أآلا د    ألاسا 

 ااممت كأل اا  م ااأل ت االسااأللل  ماا   س لاا    سمأل لاا    س أل ملاا    س بااأل ة   س   ااألت ا لمأل لاا  
سا ل ااأل ل  سسلألساال    سكااأل   اا ف كااي  اا   ال قااسإل الساساا    ااس إ طااألء الماا أة المساامم  كلألل ااأل 

م أل ااا ة   س اااسإل الاااّ إل الااا   أ ااا   الآلاااألص سللملل اااأل س  أللل اااأل سالسااامس ب اااأل  اااسإل القااال  المأل لااا  ال
 ك امل أل   سال بس ل  الل  سمبل أل   لل أل سم ت  سلل أل ساللج ت إ ا ل أل . 

 (  ٖٔ  ص ٕٚٓٓ   بل                                                                  
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  لاا ة ل اا   س اا   ملااع الم لم ااألت س ملااع أس ااق الل ااألط لق لبااأل  لل اا   اللسااألء ماا  س ااس       
المسألساة    القأللس  سالسا ع   سلجل  م    ة   ا الس ع س س  لمللج    ا س ة سالم لماع سمكاأل  
ال مي   إ  ا لم ت مكألل  اللسألء لأل لآللأل   م  القسالل  سال أل ات لمبم ا  اللا  ل الف  ل األ الما أة   

ل  سي  ما  مكأللا   أللسللا    سب القسالل  ساللقأللل      الك ل  م  الم لم ألت اللسألء م   إل ا
سا لمأل لااا  مسااالقم  اساااللأل ا  إلااا  القااال  اللقمل لااا  اللااا     ااات  مااا  س اااع اللساااألء ل ااات السااامط  
ال كس لااا  مااا  ال أل مااا  سالم لماااع   سلبقااا  اللمللاااج  ااا  المااا أة ساساااع ا لل اااأل  ل  ماااق بقاااألء ا  اء 

  بألللساألء   سلبقا  الساؤاي  أل ماأل    ال ألم ة الل  للحل  سال أل ات ساللقأللل  ال قأل ل  سال للل  اللا  ل ا
ماأل  اا   قااسإل الماا أة ت سكلاف لحلاا ت  اا   ال قااسإل ملا  ال  اا  الاا  ب  لآساا     سال ااساب   إ  
الم أة  أللت ك ل ا  بي كأللت   ل  كاي لراأل  س سا ة كاي جماأل    سرممات رمماأل  س  امت   امأل 

لمماا أة بلل ااأل ل ألمااي  ماا  أل ااأل  لاا  ل اا   الب اا ل  م مااق أباا ا     ألللااأل ل  كلااب  اا  الم ألمماا  القألساال 
للست م  الب   . سل  لم    أل ة ما  ال  األ ات إ  سساقت  ا   الما أة ألاسا  ال ا اب سأ الألف 
الرم  سالق      ألاغ لإل سمس أل    ة مسمسم    س       م   ماي ال الطأل    سبأل س األ كال  

أل إ  ل ااب  مل ااأل ساام   سملااألق . س ااألي  ل ااأل ال سمااأل    لاال  ل ااأل  سح . سكااأل  ماا   ااس   اا اب 
الجلاات ال ااأل    سلساا ب بااأللآللسي  لاا  المااست . س ااألي  ل ااأل ال االللس     اا  ملااأل  مؤلماا  لحسااي 
السا أل ة   سكااأل  لم االل  ال ااإل  اا  أ  لاا    جس لاق  لاا    ساا ا مااألت  ااإل   مااق أ  ل  ااس   ل ااأل . 

س لا  ال لاس   س األي الل اس    لال  الماست سال  ال  سالسا  سا  األ   ساللاأل   مل األ  أساسأ ما  الما أة .
لل  لمم أة أ  ل لف ب   ممألت جس  األ  كأللات ل ا إل م اق . س األي  ل األ ال ا      ا  ل لا   ل األ 
سبب الحسال    سل س      ألي  ل  أل سل سج  بل أل بل  أل . امأل الل أل د    ق   ق  ال  لسالس  

 ااي  اا   سح مااؤلم ا  لمب ااث  اا  مساالل   ااي الماا أة إلسااأل  ا    ت ساا ا كااأل  ل ااأل  سح    ٙٛ٘ ااأل  
 لسالل  ا   سح إلسأللل  ت ساا ا كأللت  س أل  إلسأللل    ي بمسلسد ال  ي ا  ا ي ملاق ت سأآللا ا   ا  سا 

 أل أل إلسأل  سلكل أل آلمقت لآل م  ال  ي   سب   س  لسل ل  م   ل  إ  م ل    سب .
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 -ٜٓٔ  ص  ٜٕٓٓ المسسااااااااااااااااس  سآآلاااااااااااااااا س                                                 
ٜٔٔ ) 

 المبحث الراني  
 ح وق المرأ  اي التشريعات اإلسالمية   

ااس   س س ل  ع الَحْب   ا  الما أة سل طل األ  قس األ  جا ا ة إلماأل ل لا  إلل األ ماأل ُسامب مل األ بقاسة      
الرماا  سالحااب  سالطحلااأل    سااساا   مل  ااأل  لاا  للاا     س  ااأل ا  لمااأل      سال ااأل م     سالاا لل  

ااسااا مل  بلقسلااا    اااأل   ا سااا ة الم طاااألة بساساااط  لااا  ل   قاااسإل المااا أة ب ااا ل أل  س ألمااات ال ااا ل  
 (ٖٔ  ص ٕٚٓٓالكلأل  ال  لس  ل س ة    الم  س  ااس م  ب أللب ال  ي .    بل    

 ا  ااجاب  س  سالبقاا ة     كاا  اللسااألء  اا  القاا ا  الكاا ل   اا  ا للاا    اا ة سااس ة    اللسااألء  سس  ّ     
 ااي   سالممل لاا    ساللااس    ساال ااأل   سالل ساللسبا    ساللكااسل    سالطاا إل   ل   سالل اا   سالم أل لا   

.ال  سماا   اال  لكاا ل  ا  السا بااألت لللراال   ااؤس  ا ساا ة.. سبلااأل    س اا  لس اا   اا   ال قااسإل
 سس ة اللساااألء( س ااا  إ ااا د الساااس  السااابع ا  إ ااا د ساااس  القااا آ  باااساااب أللق سل اااألل  لممااا أة أ  سااامّ 

ساب   ( اللساألء  ل ار  سس  ّ   سال  س  ا ل  ما ة  ا  القا ا  الكا ل  ( الما أة    ما كم   سس ّ تالطساي
 (  ٖٔٔ  ص ٜٚٛٔ.  م م     سآلمسل  م ة

إ  ا لألت الق آلل  الك لم  الل   ألء ب أل ااس    ق  سألسد  ل أل ااس   بال  ال  اي س الما أة  ا   
َيا ًأياَيا النَاس اَت لاوال أل    ألي سب أللق  ملع ا مس  ساا كأل  سكأل  ا سل لألء لم م   الم أة ل س 

جيا َوَبَث من يلَما ر َجاال َكر يارًا َون َسااًء  نليا زول َد  َوخمق م  اللساألء  . َرب كلمل ال ذ ي َخَم كلم ملن ًن س َواح 
 ٔ  آل  
رلالل الاذ   :س   أل  أآل د  لأل    ل   مل   م  أ ي المسألساة  لاث  األي ساب أللق      ي وَليلاَن م 

وف  (  َن ب اللَمعلرل     ٕٕٛآل  .البق ة  َعَميي 
إن   س اااا  آلاااا   ألل اااا   كاااا  ال  ااااي سالماااا أة أ اااا ا مأل الاااا   لااااب ا آل   قاااا   ااااألي سااااب أللق       

ق يَن َوالَصاااااب رين   َنااااات  َواللَ ااااان تيَن َوالل ان تَااااات  َوالَصاااااد  نيَن َواللملؤم  ااااؤم  اااام َمات  َواللمل اااام ميَن واللملسل اللمسل
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برات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصاائمات والحااظاات َوالصا
   ٖ٘. ا  جاب   آل والذاكرين ا  كريرًا والذكرات اعد ا  ليم مغ ر  واجر عظيمًا (

 لاا  ل اا إل بلاال    س كمااأل ألااق ل ااألل   كاا  ك لاا ا  المااؤملل  سالمؤملااألت ا اا  مأل الاا   أللااب ا آلاا      
وما كان لماؤمن و ال لمؤمناة إذا ق اأ ا  و رساولو أمارًا ان يكاون ليام    ج س ايم ي  سلق 

   ٖٙا  جاب  آل  .  الخير  من أمرىم ومن يعص ا  ورسولو ا د  ل  الال مبينا (
وعد ا  المؤمنين والمؤمنات جنات تجري مان تحتياا األنياار خالادين ومسااكن  :  ألي ساب أللق

 ٕٚا  جاب   آل   ن من ا  اكبر ذلك ىو ال وز العظيم (.طيبة قي جنات عدن ور وا
 ٕٔ آل   ا  جاب لوال إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأن سيم خيرا   س سلق ل ألل   

والااذين يااؤذون المااؤمنين والمؤمنااات بغياار مااا أكتساابوا ا ااد احتممااوا بيتانااًا   س اسي سااب أللق    
 ٛ٘ا  جاب   آل  وأرمًا مبينًا ( 

ليعااذا ا  المناااا ين والمناا ااات والمشااركين والمشااركات ويتااوا ا  عمااأ    س ااألي ل ااألل    
 ٖٚ ا  جاب  آل المؤمنين والمؤمنات وكان ا  غ ورًا رحيما ( 

اااعميم اناو ال الاو ا  واساتغ ر لاذنبك ولمماؤمنين والمؤمناات وا  يعمام من مابكم    ألي سب أللق
 ٜٔ  م    آل ومرواكم( م

را اغ ر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنًا ولمماؤمنين والمؤمناات وال تازد  س ألي ل ألل       
 ٕٛسح   آل  لالظالمين إال تبارا   ( 

أن الاذين اتناوا الماؤمنين والمؤمناات لام يتوباوا اميام عاذاا جيانم وليام  وقال سابحانو  :    
 ٓٔ الب سج   آل  عذاا اليم  (

ترى المؤمنين والمؤمنات يسعأ نورىم بين أيدييم وبأيماانيم بشاراكم الياوم  يوم :س ألي ل ألل   
 ٕٔآلا   ال  لا  .جنات تجري من تجري من تحتيا األنيار خالدين اييا ذلك ىو ال وز العظيم (

 إل  غل   ل  م  ا لألت .
 المبحث الرالث 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الرابعأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

16 
 

 لكريم ن اآذكرت اي ال ر ح وق المرأ  التي   
 تيار الزوج  حق المرأ  اي اخ  -ٔ   
بال  ال  اي بماأل ل قاإل السا أل ة الجس لا   إ   قإل ااس   المسألساة الكألمم     القلم  االسأللل      

بقسلاق  مم    ب لألل  ال  ل   ااس مل  ب أ  الم أة ب ألمع االساأللل  اللا  ل ال كأل   ل األ    سالم أة 
َواجاااً  ل ااألل  ااكلمل أزل اانل أنل لس  ااَن  َوا ل َجَعااَل َلكلاامل م  كلاامل َبااان يَن َوَحَ ااَدً  َوَرَزَقكلاام م  َواج  اانل أزل َوَجَعااَل َلكلاامل م 

 ٕٚالل ي   آل       الط ي َبات  
  مأل جس أل  .  األي ل األل      سالجساج  س ا ل ا    ي أس  ك  بلل     سكي  ئ ا ل   بأل آل     

أآلاا  مااا  االساااأل    سكااي  ااا ل  ماااع  ٘ٗالاال     آلااا    ) وأناااو خماااق الااازوجين الاااذكر واألنراااأ (
(    سلق  ك ي ااسا   لمما أة  اإل اآلللاأل   ٕٖٕ  ص ٕ٘ٓٓسال لسا    س جسج .   السألم ا     

ال تاانكح األياام حتااأ تسااتأمر ب وال الااجسج س  اا  أ  ل باا  س اا  ال اا لث اللبااس  ال اا لف لقاا أ   "
 تنكح البكر حتأ تستأنس ب قالوا يا رسول ا  : وكيف إذنيا ؟ قال : إن تسكت ".

                                                                                                           (                                                                                                                             ٖٚ  ص ٜٜٛٔ  أب   سال                                                           
    لألة االسأل   ساسلق ا   ال قس  سأ رم أل  للأل   م  أ  ّ    ّ الجساج    ااس   لُ  إ     

    ا  سال مأل ألت  سلس ل  ال ق  سا طم لأل  س   اب أل  ال   سالحمس     ا الم لم ألت  إ
  ال  ل    ة  سل ل   إ   ري    ألت جس ل  مسلق بت  بأل للمألء إل  كلأل  ا لمأل    أل

 ااس مل  سمأل للبع مل أل م   سالل   أسلت   ا ال ق   لألل  كبل ة ساا ألطلق بقسا   ملرم   
س       ااس     ي    (ٔٛ  ص ٕٙٓٓ.  الم  س     لح    مألل  م ألل  ا ط اف  لق
اللسألء  بمح  ا م      ل  مس   أ  للك    ساا ا طمقل  الم أة    الجساج    ألي ل ألل    " 

أجسا    أ ا ل ا سا بلل   بأللم  سف  ل  لس ر بق م  كأل  لؤم  بأل  ساللس  ا آل   لك  أجك  
. سال  ي الل للإل سالملع   س س  ٕٖٕالبق ة   آل    لك  سأط   سا  ل م  سألل    ل ممس 

   ٜ٘ٔ/ ٖ لق أ  مل لل  .     الق طب      ا ع إل  م ل  ال ب  لقألي أ  ت أم ا    ملل 
   ا ( ٕٖٚٔ
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 حق الطالق  -3 

ااس   م    لآلسأللل  سال  ال   ل  أبألح الطا إل  لا  ا ال ا  اللاجاق سا ال ا  الآلا ف بال   إ    
  الااجس ل    ساساال ألل  إل ااأل   لااألة  أل  اا  مس قاا  بلل مااأل   سلااس  قاا لأل مقأل لاا  باال  مااأل ا اا   ا ساال 

ا آلاا د    كلااأل إ   ااسالل  الطاا إل  اا  ااساا   أ طاات الماا أة  ق ااأل أك اا  ماا  أ   لاا   سالاا لأللألت
 ما  ماأل كاأل  لقاس  باق ب ا  ال  األي  ا  ال أل ملا  .    أآل  سآلأل   ما  لأل لا  ال  الا  ساالساأللل 

إ ا أ ا  اسااالب اي جس لاااق اللااا  سااالم أل س  ل غاااب  ل اااأل  ااا   أل بألل   اااألء  لااا   لااا غ  سلللاااألجي  ااا  
 :لق     إمأل  الم لمع    ط   أل سل ك أل سالا   لا  ل ال  ا  ساب أللق سل األل     ا  أل سلكس 

وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتياتم أحادىن قنطاارًا ااال تأخاذوا مناو شايًا أتاخدوناو بيتاناًا 
رما مبيناً                                                                            ٕٓاللسألء   آل   وا 

ال    س ابح  ال  ي إل  إ  إ  سلر   ال كم     ل  لع ااس   ساا  لق لمسلل  الط إل    
 اا  س ااس  مااأل لقل االق ماا  س ااسق ال ااقألإل   س اا   الس ااألء   أس ااساا    اا  أبأل ااق  ماا  الااق  اا س ة 

المَااق  ااج  لقااسي  (   ٔٛ  ص  ٜٔٚٔ  .   إباا ا ل    اا ة ك ا لاا  الااجسج لجس لااق   أس ك ا لل ااأل لااق
ارَارًا ل َتعلتَادوال  :س اي  ساكلوىلن     وىلَن  ب َمعلاروف   َوال تلمل َسارحل وف  أول كلوىلن  ب َمعلارل س  البقا ة   آلا   )َاأمل
  س لااأل  اام  القاا آ  الكاا ل  لمماا أة ك لاا ا  ماا   قس  ااأل   ساالمأل إ ا  اا ت الطاا إل باال  ال  ااي ٖٕٔ

 ااااأل أ اااا ت ألّ ماااا  ال اااا ل   ااساااا مل  سماااا   ر(    ٓٛٔ  ص ٜٛٛٔسالماااا أة .     الق  ااااألس    
لمم أة ال اإل  ا  المطأللبا  بأللل   ا  بلل األ سبال  جس  األ  إ ا س ا ت  ا س ة لا  س لا ل    سأ األج ل األ 

ب ااا ط أ  ل س ق مّمأل لل    لق م  آلسأل ة   س ا ا ماأل أك لاق  أ  لل إل مع جس  أل  م  اللا      
َنااَح َعملَيَيماا ا يَماا َااان ل خ     ل األل   بقسلاق ا لا  الق آللا  الك لما  ادلوَد ا   َاااَل جل  لاتلمل أال  ي  َيماا حل

نَ  اادلوَد الم ااو اأولئااك ىلاامل الظ ااال مول اادلودل ا   َاااالل تعتاادوا وَمااَن َيَتَعااد  حل لبقاا ة   آلاا  ا االتَااَدتل ب ااو  ت ملااك حل
ٕٕٜ 
 حق الخمع  -ٖ
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قا    غبل األ    اإ ا أبح ات الما أة    (   سأباألح لمق األء إ  لالآلماع   ااس   أ ط  لمم أة  إل      
 (  ٓٚٔ  ص  ٖٜٙٔجس  أل  أل  اا بأل   م  ال لألة الجس ل    م ل  لق .    الحجال    

وف  (س ألي ل ألل       كلوىلنَّ ب َمعلروف  أو َاار قلوىلنَّ ب َمعلرل   ٕالط إل     ) اإذا بمغلَن َأَجَميلنَّ َاَأمسل
مقألبااي باا ي ل   ااق الجس اا  لجس  ااأل   أس باالم  ال اا ق كمااأل  اا  سالآلمااع  ااس إل ااألء  قاا  الااجساج     

 أل ت الم أل  س اس ال األ  الاجسج لجس لاق بأللجلاأل   أس الر األ  بال  لقاسي ال  اي لجس لاق   ألاِت  ماّ  
إ  الجس اا   لاا    ءكر ا  أماا  أس ا لا ا  ا اا  الااجس ل   ا  الاا ل  ااسا م  . سلاا د ب اا  ال ق األ

للألسملأل  لملع ا ل ألي ال لسا    اماأل الاجسج  ا  ل اإل لاق  لا    اللكألح إ ا س  ت    جس  أل  لبأل  
 س   أس   ال قق ااس م  الق أللأل الل  ل إل لمم أة إ  لطمب الط إل س     

َماا       لقسي ا  ل ألل   ل سج الجسج َناالَح َعَميلي  ا َااَل جل رَا   مَيا نلشلوز ًا َأو إ عل رََأ ل َخاَاتل م ن َبعل إن امل
م نلوال وَتَت َّولال َاإ نَّ الم َو َكاَن َأن يلصل س  رت  األن لسل الشاح وا  ن تلحل الحل َخيلرل وَأحل   ملحًا والصا َحا َبيلَنيلَما صل

    اا   أللاا  ل ااسج ال  ااي لباا أ بم ألسلاا  اا اا ح باال   ٕٛٔاللسااألء   آلاا    ب َمااا َتعلَمملااوَن َخب ياارًا (
أل ساا     اات الجس اا  أم  ااأل لمقأل اا  لمل  لااإل الااجس ل   اال    اا  الااجسج س اا ي  اا  ل ااسج  كااأل  ب اا

اذلوال بلل مأل    ألي ل ألل     الا َأن تَألخل َساان  َواَل َيح  ر يحل ب إ حل وف  َأول َتسل َساكل بَمعلرل ) الطَّاَلقل َمرَّتَان  َاإ مل
دلوَد الم او َااإ نل خ   َنااَح ممَّا آَتيلتلملوىلنَّ َشيلئًَّا إ الَّ َأن َيَخاَاا َأالَّ يل  يَما حل ادلوَد الم او َاااَل جل  لاتلمل َأالَّ يل  يَماا حل

َلئ اَك ىلامل الظَّا دلوَد الم او  َاألول دلودل الم و َااَل َتعلَتدلوَىا َوَمن َيَتَعدَّ حل  ال ملوَن (َعَميليَما ا يَما أالَتَدتل ب و  ت ملَك حل
  ٜٕٕ  البق ة 

اًا مَّانل َوا  نل خ  لتلمل ش      لقسي ا  ل ألل     ل سج الجس ل  َما َاابلَعرلوال َحَكمًا مَّنل َأىلم او  وَحَكمَّ َ اَق َبيلن ي 
اَلَحًا يلَواَّق الم ول َبيلَنيلَما َإنَّ الم َو َكاَن َعم يمًا َخب يرًا ( يَدا إ صل  ٖ٘ آل   اللسألء   َأىلم َيا إ نل يلر 

 آلا  ما  أ اي الجس ا   إ ا كأل  الجس أل  لأل جل   ألء  كمأل  ا ا  مأل ما  أ اي الاجسج    سا      
 ل  أمكلأل ال م  بل  الجس ل  كأل   ل  آلل ا  ساا  اسل كمت الل  ة ساسالم  ال اقألإل س اب الل  لاإل 

 (  ٖٜ- ٕٜ  ص ٕٛٓٓبلل مأل .    بل    
 حق الكرامة  -4
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 اااا  ماااال  الماااا أة  قس  ااااأل االسااااأللل  كألمماااا  سك امل ااااأل س لألل ااااأل   ا اااا   سالااااب  رماااا  ا ساااال     
ة جس  األ   سس اي ا ما  إلا   مأللا  الما أة   سك أللا     ل األ بأل  األ ب ك   ا  سمسالقبم أل ب ا  س األ

طلب  س ملم  طساي  لألل أل ب ل ا     الملألق الجا ي   سأ طأل أل   لل أل سك امل األ كألمما    سأ طأل األ 
ل االب أل  اا  الملاا اث   سأماا  ب اا    جل ااأل  اا  الم لمااع   سل اا   اا  إلاا ا  أل    ااألي ا  ل ااألل   اا  

مأل   ي ا  بق ب  ك   م  ب ٍ  لم  ألي ل لبٌ مماأل اكلسابسا سلملساألء  ا  س  للملس ل  كلألبق الك  
س ااا    ٕٖاللساااألء   ل ااالب مماااأل اكلساااب  سسااا مسا ا  مااا    ااامق إ  ا  كاااأل  بكاااي  ااائ  ملماااأل  ( 

 ب   ال سالألت ال ال   م  ك ام  الم أة سلجس  ا ل ام أل س  ألل   قس  أل.
ل    ااا   لألل اااأل سجس  اااأل بقاااسد   لااا ة بإطاااأل  إسااا م  لملاااجت س اااق ااسااا   المااا أة س اااق  اااأل قااا  

كأللت ل ألمي   ك  مأل كأل   بي ااس   إ بس س  أل  ب آل لل أل  ل ب ت    ري ااس   ل ّ  
س ا   ما   لا  ال لاألة ما   س    ال  اي لا    المسلاس ة   ّ  ال م ألمم   ألسال   اإ ا سلا ت الجس ا  بللاأل  

ذا بشاار احاادىم باااألنرأ ظاال ماا  اسااللكأل  ل اا ا ال االلع ا لاا  الق آللاا  الك للجلاات   ماا  . س اا   وا 
وجيو مسودًا وىم كظيم يتوارى من ال وم من سوء ما بشر بو أيمسكم عمأ ىون أم يدساو ااي 

 ٚالق ص   آل   التراا أال ساء ما يحكمون (
سكااأل   اا  ال جلاا ة ال  بلاا  ب اا  ال اا ب لااؤ س  البلااألت   س اا  كأللاات البلااألت لل اا   لمس اا       
" بقسلااق   البلااألتكلألباا  ال جلااج "سأ   ا  سااب أللق سل ااألل   اا  سماا   اا ا الملطمااإل ّ ااي غ لااب   ب ااك

 ٛ . اللكسل    أل  ساا ا المسءس ة س مت بل   لب  لمت ل ألل  
 الميراث  -٘ 

  ل ااألل   قلااس قب    لاا مأل لاا آلي  اا  م ااألي اللر لاا  الق آللاا  ا  لمأل لاا  س اا  آلطااألب لم لساال    

 اكلسبسا سلملسألء ل لب ممأل اكلسب لم  ألي ل لب ممأل   لقا  مال  ااسا    ٖٖاللسألء   آلا   
الم أة  ق أل ال     بأللمل اث   س اس  اإل لا  لكا  ل  اي  ملاق  ا  ال أل ملا  سمكل األ كألل  اي ما  
ل الب أل الم اا س   اا  الملاا اث م مااأل  اي أس ك اا    لقاا  ملااع ال اا ب  ا  ال أل ملاا  الماا أة  ق ااأل  اا  

(   إ   ٜٕ  صٜٜٜٔالساالف س  للقأللااي ا  اا اء .   الطااأل   ال اا ا     الملاا اث  ل ااأل   ل مااي



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الرابعأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

66 
 

ل االب الماا أة  اا  ااساا   ل االب ال  ااي غأللبااأل     لااق المسااؤسي  اا  الل قاا      اا  إ ا لجس اات 
أآل ت ملق الم     ساسل قت  ل   الل ق     لمكا  أ  لساألسد م اق  ا  الملا اث ب ا  ل ملماق  ا   

أ  الق أ ط  الما أة  اإل اا ث م مماأل آلاص باق    ( ٖٗٔ  ص  ٖٜٙٔالسا بألت .   الحجال    
  لمأل لا   م ااأل إ  لساالقي  اا  اسال قااسإل   ال  اي سالماا أة ل ااأل   ال  اي  اا   ملااع اا كاأل  ال بأل لاا

 ا  إ  ل ا  أل  ملع  مأل لسلقي بق ال  ي م  غل    إل     اا ث س    الكساب س   ا  الل مال  
 ( ٘ٗ  صٜٛٚٔ.   م م     أل ملل ا  مأل لسلطلع   ل ا ع  ل م  ال  ي سا   ملق أ

ااا تتَااَرَك   بقسلااق ا  ل ااألل  كاا    ااأل ا  ل ااأل   الاا    اام   قّ  س اا ا لاا آلي    َلمرََّجااال  َنصااي ال م مَّ
نلااول ألول  ااا َقاال  م  م  ااا تَااَرَك اللَوال ااَدان  َواألقلَربلااوَن م  اايال م م  اايبًا اللَوال ااَدان  َواألقلَربلااوَن َول منََّساااء  َنص  كرلااَر َنص 

و ًا     7النساء :آية  م لرل
رلا   لجلت ب   أل ا ل     كلامل لماذ كر  م  َق  لل يلو صيكلمل ا  ا اَي أولاَلد  َحاظ  األنرياين َااإ ن كلان  ن َساا َء َااول

دَ  َاَمَيا الن صف َوأَلبَويلاو  ل كلال   م ا َتَرَك َوا  ن َكاَنتل َواح  اا ارلَنَتيلن  َاَميلن  رلملرَا م  م  اد  م نليلَماا الس ادلسل م  َواح 
ااو   م  اَو ل َاال  م او  الر ملاثل َااا ن َكااَن َلاول إخ  تَاَرَك إ ن َكااَن َلاول َولادل ااأن لام يكان  لاو ولااد َوَوَرراول أَباَواهل َاالل

... ي ب َيا  أول َديلن  ية  يلوص   ٔٔاللسألء   آل   الس دلسل م ن َبعلد  َوص 
بألللساب  لل الب ا ل ا   قا  لكااس   ل اسح ل لب ال ك ل س  أل أل  سل  ر م  اللص الق آل  الم ك  
 (  ٕٙ  ص ٕٔٓٓ.   الكلألل      ح  ملق لق أس مسألسلأل  لق  أس أكب  مأ
 حق المرأ  كأم  –ٙ
ك لا ا   ما  أكا ا    قا   اثّ   ق  بأل   ااسا   إلا   مأللا  الما أة ما  الرما  ساللسامط ا  لماأل      
بقسلاااق   ااا   ا    مااا  ا ب سآل ااا أل بأللااا ك   أّلاااق   ّ مااا  الساااساء   إلااا ل    س ااا    قس  ماااأل  السا

...  ل ألل  نلَساَن ب َوا لَديلول َحَممتلول أم ول َوىلنَا َعمَأ َوىلن  َوا َصاللول ا ي َعاَميلن  يلَنا اإل    َوَوص 
 ٗٔآل   لقمأل                                                                             

أمأل أ   ال قسإل الل  أ طأل أل ااسا   لمما أة إ     اس  سا   ا ألبل أل   سل لا   لا  إ  ل األ      
 قس أل  ك ل ة م ي    س  الم ألمم    س س  اال ألإل   س س  الكمم    س س  ا  لمألي   سال اب  
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طأل ل أل   سغل   ل  م   قسإل إ    م  أس   األ   س ا   قاسإل ساسا    سال     أ سا    مل أل   ساا
 (ٖٗ  ص ٕٚٓٓااس   ل أل     ك  ا م  ااس مل  اكب  مسأل   .    بل    

ا   ملاق سآلاق     قسإل إ   ل ل  ُ س    ألبل أل    ل مأل َ ألَء   ي إل   ُساسي ا     ام      
ألمااَك . َقااَل :رلاما َمانل ؟ َاَ اَل : "َياَ رسلوَل ا  ب َمنل َأَحقا النَّاس  بحلسلن  َصَحَاب تي ؟ َقاَل : سسام  ( 

 َقاَل : ألماَك . َقاَل : رلمَّ َمنل ؟ َقاَل : رلمَّ ألماَك . َقاَل رلمَّ َمنل ؟ َقاَل : رلمَّ َأبوك ". 
 (ٕٗٚ     ل  مسم     .ت   ص                                                      

 حق الع يد   -ٚ
 قل ة   ل لق  مأل ل ألء   لك  إ ا ا لق ت  ب  أ  لملج    ل األ ال  لا   ا  إ  لمم أة   ل     ال    

ال آلسي    االمأل  أس   لا آلي   س  لا آلي لآلماأل  لب األ  لجس  األ أس أبس األ   س ا ب ما    باألم أة 
لسح سام أة لاسط    لاسح سلاسط كأللاأل  ساسلل  س ما  الا غ  كا   لا  لا  لسالطل أل إ آلاألي جس ل ماأل  ا  

ا ل  ال أللل  م  لأل ل  االمأل  س ا  اما أة    اس  الا   ا  ا  االس لا    ماأل اسالطألق  لل مأل .    
 أ  ل غ  جس لق أب ا  أ  ل لق   لق الق إ  لمم أة   ل     ال قل ة . 

 (  ٕٕٗ -ٕٕٕ  ال   اس     .ت   ص                                                    
      

 
  حق العمل -8

ااساا   لمماا أة أ  ل مااي     اا ا  ق ااأل  ل ااأل ل ااف الم لمااع   سل  ااي أ  ل مااي  لمااأل  أبااألح    
لللألسب مع آل أل ص لكسلل أل ال س     سل ا   س   أل  ا  كاي ا  اساي   س ا  مل  األ ااسا   
 قس ااأل    لاا ة   سااساء أكأللاات  اا   الماا أة ال ألمماا  جس اا  أ  ابلاا  أ  أآللااأل أ   ماا  أ  آلأللاا   مقاا    لااأل 

  ماال  الماا أة  قس ااأل  إلسااأللل   ألماا  لكاا  للسااألسد  اا  ال قااسإل سماا  ل أل اا  م  ااأل  ماا  ااساا    ماا
 (     ٜٖ  ص ٕٚٓٓلقم  ال لف   س م  الس      الكسب ساال ألإل .     بل    
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لااس ل     ااإل ال مااي    ألل اا ف ماا   مااي الماا أة   ااس باال  ال  ااي سالماا أة  ااسااألسد ألاساا         
إل اااأل  لاااسق مااا   سماااأل  ااا  لجلااا   مااا   لااا  مااا  سمساااك     سمماااب   ااا س لألت ال لاااألة مااا  ملكاااي  

بلس ل  كمألللأللق . ألل مي    ق ال الف  ألماأل كاأل  لاسق  ا ا ال الف  سساساء كاأل  ال  أل ل     ال لف 
لكاس  لم  اسي  ما  لاس ل    م أل     ال مي سلطاس     لحا س أ ْ   ال مي  مي إ  ا  أ  م لمع .

 . ل أل أس كمألللألل أل  س لألت  م  لس ل    س لألت ال لألة س أل أل
 ( ٕٔ  ص ٜٛٚٔ  المسسس   ال ق ل                                                        

ىاو الاذي  كمأل  ألء     سلاق ل األل   سالس   ال  ي   الق ا  الك ل   م  ال مي   سلق   ثّ     
لياو النشاو  (  ٔ٘.  المما    ألا  (  رجعل لكم األرض ذلواًل اامشوا اي مناكبيا وكموا من رزقو وا 

 اا   أللاا  ل اا   ماا   ااساا   أ طاا  ال ااإل لمماا أة  اا  ال مااي ماا  ا ااي الكسااب  بم لاا  أآلاا  إ  
ل لم ااأل  أس لل ااإل  مل أل. ألل اا ل   ااساا مل  سااألست باال  ال  ااي سالماا أة  اا  ال مااي  سطمااب الاا جإل 

ل نصاايا ممااا وال تتمااوا مااا ا اال ا  بااو بع ااكم عمااأ بعااض لمرجاااال اا ي  اا  ا لاا  الك لماا  
 .ٕٖاللسألء   آل   اكتسبوا ولمنساء نصيا مما اكتسبن (

أ  ااساا   ا باات لمماا أة  ق ااأل  اا  ممأل ساا  ل ااألط أل س س  ااأل م اا سطأل  بألل  اا  سالك اماا     اا   اال   
الم أل ت سساء كأل     الم ألي ال مي ا  لمأل   أ  ا  ل األ   باي  لا  الم األي السلألسا  كماأل 

نون والمؤمناات بع ايم أوليااء بعاض ياأمرون باالمعروف وينياون المؤم ألي سب أللق ل األل    
السرل اا  ا  لمأل لاا     ااإ    ماا  اللسااألء "ال  ااألي أل  اا  " ساماا ّماا   أٔٚلسباا    آلاا  ( العاان المنكاار

سال ألللا  لألب األ  س اس ماأل لممساق   م  ال  ي سالم أة       ت  مملأل  مكألل  ا سي  أل ا ا   ي لكيّ المؤ ّ 
 مل أل ل لم  بقألء  - ا سل  الم أة بآل ملل      ملجّ   ا  سب أللق  أ ّ إ   .    السا ع ا  لمأل  

سل اا   الملااجة   س  اا  ال اا س      البللاا   ااألط  ماا  بلاا َ أّ  س ااس  الماا أة  - سال ألللاا   اللااسق سلمأل ااق 
 ( ٘ٗ  صٜٛٚٔ  م م     لل ل     أ سال أل سالسرأل ف ا  لمأل ل  الم سل  إلل أل .

 
 :   حق التعميم  -ٜ
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ا   ج س ي بألل م   س  لأل  ملق مل  أسي كمم  لجلات  ما  ال ساسي س    إل الل م     ق  أم      
)اقارأ باسام ما  كمماألت س ا  ا   اج س اي  ا  ا لا  الك لما   (  ي ا   ملاق سآلاق سسام  ل   االك

ان ماا لام ربك الذي خمق .خمق اإلنسان من عمق.اقرأ وربك األكرم .الذي عمم باال مم.عمم اإلنسا
 ام  ا   ملاق سآلاق سسام   ل ألل  لساألء اللبا          اللبسة أم  ا      ٕ. ال مإل   آل يعاامم ( 

)واذكاارن مااا يتمااأ اااي بيااوتكن ماان  بقسلااق ل ااألل   اا  ل اا   لاا  ا    مسااأل م    ( بااأللل م  سالل ماال  
 ٖٗ( ا  جاب   آل  آيات ا  والحكمة إن ا  كان لطي ًا خبيراً 

 
 
 
 ناك رأيان حول تعميم المرأ  : وى
لقاااسي بل مااال  المااا أة القااا ا  الكااا ل    سالااا ل  ااسااا م  لااال  غلااا    سلل ااا   ااا   الااارأي األول :  

ل مم أل الكلألب  سال      س   بأللغ أل أل    ا ال أ    سا  سا إ  الم أة   لأل     قاي س لا    سا  
لقألبساا  ال قلااق لقل سالاا   ااأل ب كلااألب لق اا أل  اا ا   ل اا ع  ماا  ل مم ااأل ال مااس    سماا   ااؤ ء ا

 ال  لم    ساي المل ممل  ( "   س   ل د بلسأل     ل مل  الما أة القا آ   الكا ل  سالا ل  ااسا م  
   أللم أة  سب  ألق لل م  مأل ل    بق الس م  سلؤم   مل أل مل أل ال لل  سس مل أل م  ل م  الآلاط 

ال قا  ب األ ما   س  مبا     س  لقاسي باق ا ك  لا  ما   أل   ل أل!س س  أ  لسئ الر  بأللم أة سلقماي
المسااممل    س اا  كااأل   اا ا الاا أ  ماا  ا ساابألب اللاا  أآلاا ت المسااممل  سالااب   ااساا مل    س ساالمأل 
       ا سل مأل  س     ي المسل   س    ي المسممل   ا ع إل  أسبألب  للل  سلقأللل  إس مل  

. 
أة ماا  المسااممل  س ااس  أ  ساا ل  لساالم   سلااق ماا  اسااللأل   إلاا  للااأل   بل ماال  الماا   الاارأي الراااني :

ا   ملااق سالااق سساام (   ماا    أ أل لااث لبسلاا   اا ل     كمااأل  ااس أس اا  ماا  ل اا لع ال سااسي    اام
الاا أ  القأل اااي بل ماال  المااا أة  لاا  س ااامت المااا أة  ا  س اا  الل ااا   ااا   ل ماال  أجسا اااق الكلألباا  سالق ابااا
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 ب سال قأل ااا    سلأللاات اكبااا   ساااط مااا  الل بلااا  سالل مااال   ااا  المساامم  إلااا  أسااام     اااألت ال مااا  سا 
ال  ااس  ااساا مل     كااأل  ماا  اللسااألء المسااممألت الكأللباا     سال ااأل  ة   سالطبلباا    سالقأل اال    

 ( ٜٙٔ_  ٜٛ  ص ٜٔٚٔسالم بل  .      ا ب      

 

 حق مساوا  المرأ  مع الرجل  -ٓٔ
ال  ااي سالماا أة ل طاا  لمماا أة  قس ااأل  آلأل اا  ب ااأل    ل اا  لاا    أ  ااساا    لاا مأل لسااألس  باال     

س   مل   ة    ل ي  ك ا  ما   قاسإل ال  اي لرا ا  ل ا   أل الطبل ا    س ا ا ال ا إل بال  الل األلل  
اال ل  سالقسالل  الس  ل  الل    لَُل َّ  س  لق    ل أل  مممسسأل    ل ا    بي   لسلطل س  لطبلاإل ماأل 

  إ مألل   لللأل   مع مأل لكلبس  سلسا قس   ملق   س ا  لل األل س  أ   لق مسلق م  ُ لألت لمم أة .. 
بل  الم أة    ري ااس   م  سم  ال قسإل    سل  ع  ل  إل        اءل   لملأل ل  أس ل  س    
بأل  اللجا  الم أة بألل  ل   ااس مل  سلآل ج أ لأل   أك   إلمأللاأل سلمساكأل  با لل      ل األسلس   ا م أل 

المأل ل  سال قاسإل الساط ل  ب لا ا   ا  الم امس  ال األ ف الا    األء باق ااسا   لُلَكا َّ  بألاغ اءات 
الماا أة   أس ال أل اا   اا  أل ساا   ماا  ماا   ال قاا  سالك ا لاا  لآساا   سالمسااممل    سل اا ا  ااأل   ماا  
   المسممل  إ  ل ل سا     ال قسإل سلا ا  سا  ل األ سا  لكسلاسا أملاألء  ما   لال   س لماق سل ألللماق .

  (   ٔٗ  صٕٚٓٓبل     
ال  األ    ا   عل ا امالم أة م  ال  ي سال  ي م  الم أة بملجل  الب   ساا ا كأللات   اس ا ل اا ّ س     

اساالب لت بأللم ااألل  السااألمل  ل قاا  الجساج المااس ة  ال  م  السااك  باا ل  الم لاا  الق لب  قاا  لمملاا  
لث سالم أل ااا  ا  لباااأل  إلااا   مقااا  أ اااأل  ا  ل اااأل  ااسااا م  ال ااا    س قااا  اسااا  س  ااا   الجس ااا  (

الم ااألل  الق آللاا  السااألمل   مقاا  ا اا س سااس ة اللسااألء  ماا   قاا  الااجساج  اابح  ك لماا  أآل  لااق  اا  إ  
لكس   ق  لممل   لث أ بحت  ملق  بح   المل ألإل الحملر( كمأل بللت  ا   الساس ة المساألساة بال  

كمااأل ل ااس  أل المآلااأل  س   ال  ااألي ساللسااألء  اا  ال قااسإل سالسا بااألت سللساات    اا  اساالب أل  سلسااآلل 
لماأل   اي لمما أة  سأآل  القاسي إ   ألقساماق ( لا  ل  م األ ااسا   لم  اي  قاط سلا  ل ا   مل األ الما أة ساا
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 ا   ال قلقا  لاص  سل ا    ما     الملأل ل  الل  لب ق  ل أل أك   ما  ال  اي –أ   سامق  –  ألل  
     ألقساماق  ا   عن رعيتو(. ))كمكم راع   وكمكم مسؤول  لث  سسي ا   م  ا   ملق سسم  

.  م ما       قلقل أل لقسل  لم ماي  ما  أساأل  الآلبا ة سالك األءة سللسات   ا ا  س   سا ا  س   بس لا  
 ( ٚٗٔ  ص ٜٚٛٔ

 حق المرأ  اي ح ظ كيانيا  -ٔٔ            
ما   األل   ألاس      ا  ث  الق بأل   ألمُ     ال لألة الب  ل  ساسلطألق االسأل  إ  لل ا         

كأل  لكبمق س  ا ا لق ب كأل  بم أل ك    مل  م  الم أة باي كأللات سابأل   إلا  الآللا ات   القلس  ال 
  اسا  ا   –لكي مل أل أل أل أسي م  ام  ب سسي ا   ام  ا   ملاق سسام   ال  الماؤملل  آل ل ا  

  ما   اسد مأل لا  ممالأآل ت  م   أللق أل ل  ة ال ل  ااس م  سمؤاج ة لب  ا  بكي ماأل  – مل أل 
أس م لسل  كمأل إ  الم أة كأللت أسي   ل ة    ااسا   .س ا  أسي ما  سامع لا اء أل ا   اج س اي 
م   سإل سبع سمسات سالاجي ب األ ساس ة إ  س ا    ساس ة الم أل لا  ((س ا   الساس ة اللا  اسالمع  ل األ 

ل اا د سل ااأل ي ا  إلاا  الماا أة اللاا  ل ااأل ي ال سااسي  اا  جس  ااأل سكلااف أل ااأل اساالطأل ت إ  لقااف سل
   ٜٜٚٔ   امب     (    أم  جس  أل سلل ا ع     ق أل س لألل أل.م  ا   ملق سآلق سسم اللب    

 ( ٜٕٓص 
 حق المرأ  اي ح ظ مكانتيا   -23        

سماا د  ألبملل ااأل لللااي الم الااب    إل ااأل أل  لمكأللل ااألالماا أة  اا  ك لاا  ماا  ا لااألت الق آللاا  س ّ   كاا      
  (  األي لااا ألل   ملاق السا   اللساألء كال  مسسا  لألت الل  أ أل ت إل  ب         ا ال ملأل  سم

َزن ااَي إ   ي و َاااإ َذا خ  لاات  َعَميلااو  َاالل  ي ااو ا ااي الااَيم  َوال َتَخاااا ي َوال َتحل ااع  ن ااا َوَأوَحيلَنااا  إ لااَأ أم  ملوَسااَأ أنل ارل  
َسم ين َن الملرل ملوهل م   األي  ك ل  ا ل  بألللسب  إلا  أ   لسا   س  ٜ  آل  الق ص   رَا د وهل إ َليلك  َوَجاع 

يَن (:ل األل  َطَ اك  َعمَأ ن َسا ء  الَعاَلم  َطَ اك  َوَطي رك  َواصل يمل إ ن  اَ  اصل آي  َوا  ذل َقالت  الَمالئ كةل َيا َمرل
 ٕٗ م ا    آل  
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وىلن   بقسلااااق ل اااااألل    م اااااأل سا بااااا   مااااا  الاااااجسج    قاااا  ق اااااأل  ااااا " الل قااااا "  إّمااااأل  ّ        ااااارل وَعَاش 
  ) وف    ال اا ل   ااساا مل    راات لمماا أة  االل اا   الجس ااألت    اّمااأل  ٜٔاللسااألء   آلاا     ب اااَلَمعلرل
اطلوال ا اي اللَيتَااَمَأ   ا لا  الك لما   لا  الل ا   أل األ  إ ا  األء  ا  قس  أل  ا   أل َوا نل خ  لاتلمل إال  تل لس 

مل م َن الن َسا ء  مَ  وا َما َطاَا لكل اَدً ..َاانك حل للوال َاَواح  َبااَع َااأ نل خ  لاتلمل إال  َتعلاد  اللساألء     رلَناَأ َورلاالَث َورل
 ٖآل  
سالقا  ة  ما  اال ألإل.ب ا    ألاس   أباألح لم  اي  اإل الاجساج بال بع لساألء  ا ط ال ا ي بلال         
سابألب ل ا   ساا األ ة إلا  أ س ق األ  ا  الم ا    الم أة  ا  اآلللاأل   ا ل   لألل األ   أس  لأل  إلّ أّ  

الجس ألت  لمكللأل لس ل  أ مل  الاجساج  ا  ااسا     لاق ا ا  ال قاسإل اللا  مل  األ القا آ  الكا ل  
كلنلوال إ َليلَيا َوَجَعَل َبيلاَنكلم  :لمم أة    ا ل  الك لم   َوجًا ل تسل كلمل أزل َوم نل آ َيات و  أنل َخَمَق َلكلم م نل أن لس 
َمًة إ ن  ا ي ذَ  ون َ م َود ً  َوَرحل م  َيَتَ ك رل  ٕٔ. ال س    آل  ل َك آلَيات  ل َ ول

 
 المبحث الرابع 

 ح وق المرأ  اي سنة رسول ا     
(  م  ا   ملق سآلق سسم  سسي  المم أة    ال  لث اللبس  ال  لف مكألل  آلأل   ك م أل الس     

 (ٖٗٚم أة    أك   م    ك ت ال س  ّ    :)أحبا إلي من الدنيا النساء الطيا (ألي اقا   سللق  
 ي سال سامع    ا  أل لث سااآلبأل .سالمسأللل  غل  ا  س  سالسل   مألبل  ال  ألح   مس  أل  

 م  ا   ملق سآلق سسم  ( م م  (    إل الجس    ألي ال سسي  ٔٓٔ  ص ٕٚٓٓ المط      
 وكيف أذنيا :"ال تنكح األيم حت أ تتسأمرب وال تنكح البكر حتأ يستأذن بقالوا يا رسول ا 

ل ب الللك  م    أل الم أة ب كي  أ  (    ٕٕٔ  ص ٕٕٓٓ"   للملم    ؟قاااال :أن تسكات
  ل   أ  ل ط  ل ب   م  ال  اي لسمب  قس  أل  ق بي الجساج  كسل أل أك       آلألّص 

ا آلللأل   سالمسا ق   م  الجساج  س  ا  إل       س    ك      الق آ  الك ل  سالسل  اللبسل  
(   بم ل  أآل  سا  ااس     ق لرألمأل  الجساج    ب   ٕٕٓ  ص ٕٜٚٔ.   اللس      ل  ل  ا
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 ّل    لل    س ل أل  بم    الم أل  ة بل  ال  ي سالم أة  ل ل     ت إ  لبل   م  أسأل  ملل   
ي ك  س مأل مطم لأل الآلطب  للل  ف كّي مل مأل  م  ا آل   ل  للمكلأل م  إ ألم  ال لألة الجس ل   

أ ألج ااس   لمآلألطب أ  للر  إل   (   ق ٚٙٔ  ص ٕٜٚٔ  .   طلطألس   ا طم لأل 
س  ا (    ٖٛ  ص ٕٙٓٓ.   الم  س    الآلطلب   للكس    ا ال بألط المق    قلق    س مأل 

))إذا خطا أحدكم المرأ  ا در إن   (  م  ا   ملق سآلق سسم  لل م       لث ال سسي الك ل  
 (  ٘ٙ٘.    ا ج      .ت   ص دعوه إلأ نكاحيا امي عل ((يرى منيا ما ي

  لقااي أ ملاا   اا   ( اام  ا   ملااق سآلااق سساام   إمااأل  قااسإل إ    اا  أ أل لااث ال سااسي م ماا      
ل ااااا    لماااااأل أس    البآلاااااأل    ااااا     سلقااااا ل   قس  اااااأل   ا   أ أل لاااااث أآلااااا د لؤكااااا  أ ملااااا  ا لااااا ا 

))يا رساول ا  مان أحاق   ء   ي إل   سسي ا   قألي ( بللق  أل م  ا   ملق سآلق سسم  اللب  
الناس بحسن صحابتي ؟ قال أم ك ب قال رم من؟ قاال أم اك ب قاال رام  مان ؟ قاال أماك ب قاال رام 

 ( ٖٗ  ص ٛ    ل  البآلأل     ج من ؟ قال : أبوك ((.
  أمااس  ( بااأل   س ااّ م أل  ماا  ا ب  اا اام  ا   ملااق سآلااق سساام   ال سااسي م ماا س اا  أس اا       

اااك بوأبااااك بوأختاااك بوأخااااك برااام أدنااااكب  (  اااي ا   ملاااق سآلاااق سسااام  ك لااا ة   بقسلق  أم   ))بااار  
 ( ٕٓٓ  صٜٚٙٔ(( .   القجسلل    اأدناك 

                                               
 سلاااق كااا ل     ))باااار الوالاااد  عماااأ الوالاااد  ااع ان ((  (  ااام  ا   ملااق سآلاااق سساام    س سلااق    
))دعاو  الوالاااد  أسارع إجاباة قيال ياا رساول ا  ولام ذاك ؟ قاال   (  م  ا   ملاق سآلاق سسام   

 (  ٕٛٓ  ص ٜٚٙٔ  القجسلل     :ىي ارحم من األا ودعة الرحم ال تس ط (( . 
  إ  لقاسي  سا  م ألممل األ ام  ا   ملاق سآلاق سسام  (  بم م    ساسيلبلات  قا  أس ا  الا إماأل    

  ت لو أنرأ امم يئدىا ب ولم يؤرر ولده عمييا ادخمو ا  تعالأ الجنة (( .))من كان
 (  ٘ٗ  أب   اسس     .ت   ص                                                         
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سلقااا لم    مااا   (  مااا   سااا  م اااألممل     ااام  ا   ملاااق سآلاااق سسااام  ال ساااسي الكااا ل     اااثّ    
))من حمل طراة السوق إلأ عيالاو ب اكأنماا يبكاأ مان خشاية ا  ب   قاألي  البلل     ال طأللأل  

 ااام  ا  سأس ااا  ال ساااسي  (   ٕٙٔ  ص ٕٚٓٓ.   مط ااا     حااارم ا  بدناااو عماااأ الناااار(( 
ماا ال يطي اون با   ا))الصال  وما ممكت إيماانكم ال تك ماو   ( بألللسألء آلل ا   قألي  ملق سآلق سسم  

وان باين أياديكم ب أخاذتموىن بأماان ا  بوأساتحل لكام ااروجين بكمماة ا  اي النساء ااأن يم عا
بقسلاق (  ام  ا   ملاق سآلاق سسام   سسي ا      َ (   ل ا  ٜٙٔ   . ت   ص    ب    ا  (( .

   ل  لع ااس   ساا  لاق لمساألل   إما احل ا  شيًا ابغض إليو من الطالق" ؛ أال إن الحكمة  "
  مط ااا      .س ااا   الس اااألإل بااال  الاااجس ل   ماااأل لقل ااالق مااا  س اااسق ال اااقألإل  الطااا إل  ااا  س اااس  

 الملا اث سالا  إلا  ( م  ا   ملاق سآلاق سسام   م م أ أل  ال سسي   ق ّ (      ٕٚٔ  ص ٕٚٓٓ
 م  ا   ملاق سآلاق سسام  س    ألء      لث ال سسي  س سث  ا    غب   إل الم أة    المألي الم

  البآلاأل      .ت نياء خير من أن تذرىم عالة يتك مون النااس(( . إنك أن تدع وررتك أغ(     
   َ ْ اإ  ل اب أ    لُ       ا ال  لث الك ل  لل م  أ مل   إل الم أة  ا  الملا اث  (    ٔٛ  ص

طماا  ((:(  ا    األ     ام  ا   ملاق سآلاق سسام    كا  ال ساسيأ الل مال   ا   اإلّ س . م    ا ال اإل 
 اااف  ااألمع لم  اااي سالمااا أة  س   أللمساااممس   لااأل س   م ومساااممة ((العماام اري اااة عماااأ كااال مسااام

 (  ٕٛٔ  ص  ٕٚٓٓ  المط       .   آل فس    لمللج
ا   ملاااق سآلاااق سسااام  ( أ سق ا م اااألي  ااا  ل قلاااإل المساااألساة بااال     ااا ب  ساااسي ا     ااام لقااا ّ   

 أل بمأل   ماق ماع جس لاق ال  ي سالم أة     إل الل م  سال قأل     س      ق  م  ل مل  الم أة سل قل 
        قا   سد الاب      ا  كلألباق  لاسح البما ا  إ  ال ا ألء ال  سلا  س ا  سال ة ما  بلا   ا   
كأللباا   اا  ال أل ملاا    سكأللاات ل ماا  ال للااألت   ساا     اا  بلاات  ماا  أآلاا ت  ل ااأل الكلألباا  سالقاا اءة 

طمب إل  ال ا ألء ال  سلا  ا   ملق سالق سسم  (   سلمأل لجس  أل    بي جسا  أل م   سسي ا     م
إ  للألبع ل ملم أل سل قل  أل   سا  ل مم أل ل سال  الآلاط سلجللاق   كماأل  ممل األ أ اي الكلألبا    س سد 
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ا   ملق سالق سسام  ( ل مملاأل الكلألبا    سأل ماأل   السا    إ   أل    سأ  سمم  جس ّ  ال سسي    م
 (  ٛ٘ٗ ا   ص٘ٓٗٔ       كألللأل لّقَ ا    سلكل مأل ل  ل ل ا الكلألب  .       الب 

بي س    ا  ا  أل لاث ماأل لؤكا   ا س ة ل ما    لل    م  م  س ل  ل م  الم أة الكلألب    ل  ّ س  ا   
))رالراة   (  ام  ا   ملاق سآلاق سسام  إ   األي  ا   لا  ال ساسي الك ل   الم أة سمسألسال أل بألل  اي  

ب والعباد الممماوك إذا ادعاأ حاق ا    ليم أجران رجل من أىل الكتاا آمن بنبيو ب وآمن بمحمد
ب وحق موالياوبورجل كانت لو أمة اأدبيا اأحسن تأديبيا وعممياا اأحسان تعميمياا برام اعت ياا 

 (  ٕٓٔ  البآلأل      .ت   ص اتزوجايا (( .
من بماأ مان ىاذه  : ((( م  ا   ملق سآلق سسم   س    إل البلت  م  ا ب  سي  سسي ا     

 (  ٕٙ  ص ٖٜٜٔ    ح    أحسن إليين كن لو سترا من النار(( . البنات شيء ا
 ال ماا  الماا أة  اا  طمااب  ( اكباا   للااي  ماا   ااإلّ  اام  ا   ملااق سآلااق سساام    اا  أ أل لااث ال سسي  

:"ك أ بالعمم شراًا إن كل احد يدعيو ب وان لم يكان  ألي   ملق الس   ( س    م  ب  أب  طأللب
 أن كل احد يتبرأ منو ب وان كان بو موسوماً". من أىاموب وك أ بالجيل خزياً 

س ااّ  كأللاات سااكلل  بلاات ال ساال    مل ااأل الساا   ( أ لباا  سلأل اا ة   س اا ا لاا ي  ماا  ماا د أ ملاا     
لماأل لمما أة أل األ  س ا ا ماأل لؤكا    الم أة    الل مل    سل ي أل أل   م  إ  ال م  لل  لم  ي  قط  ساا

 (  ٜٕٔ  ص ٕٚٓٓال  ل   ااس مل .   المط      
لك  السبب    ال  ي ال   كأل  بل  اللسألء المسممألت    ال لاي  ممأل ل    اا أل ة إللق  م      

لمأل كأل  السبب     لا  ال األ ات ساللقألللا  اللا  لآلاأللف ماأل  األء      المأل    ا  أل  إل  ااس   ساا
    ااس   م  لر      ؤس  الل بل  سالل مل .

مااا   قس  اااأل " اااإل ال مي"سلمكللاااأل  ط  اااإل الل مااال  لممااا أة سلكااا  أل اااأل  سلااا  لمااال  ااسااا    قااا      
( ماا  آلاا ي  س  الماا أة  اام  ا   ملااق سآلااق سساام     لس اال   اا ا ال ااإل  اا    اا  ال سااسي الكاا ل 

  سال  أل   سالمبألل   ...ال  المسمم     م أل ت ك ل ة م  ال مي    ل   ال  سة ااس مل   
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إ  لك للاأل القاسي  إ  السال ة آل ل ا   مل  ب ال  ال  سة ااس مل     كأل  لمم أة   س  كبل        
 م  ا   ملاق سآلاق سسام  م  بألل سسي  آأ  المؤملل   مل أل الس  ( "كأللت أسي المسممألت ال ل  

سس اااا ت  ملااااع أمسال ااااأل  سال ااااب   اااا   اااا       لااااق   س بلاااات ال قاااا     سلأل اااا لق       ااااالق (
 (  ٖ٘  صٜٗٚٔلت ال ألطئ   .   بسل أل ل أل    آل م    سلق

سل مم ااااأل  لااااساق ال اااا اب  اااا  ساااابلي الاااا  سة  باااا جت  اااا أل   الماااا أة ال  بلاااا  المساااامم    س اااا ّ      
ااس مل  إ  لؤك  الم األ   اللأل لآللا  أّ  أّسي  ا ل ة  ا  ااسا   كأللات   أ   ماأل  با  لألسا  ((   

 (  ٕٚٚ  ص ٖٜٜٔ   .    ب   سّمل  بلت الآللألط  الل   لمت بسبب إس م أل
    م  ك  الآلل إل  سال ب   ل  ال  ا        م ألي ال  أل    س  بأل ج م أة المسمم  سلم    

إ  ل ك  أل أل  لمت  كأللت   ل  بلت  ب  المطمب  م  ال سسي  س  م  ف      ا ال أللب  
أل       ل س لأل      إ لألء الم  ك   كأل  لطسف بألل    إ  كأللت م  أل     م  اللسألء سال بل

سالم أة المسمم     مأل ست    (    ٕٚٛ  ص ٖٜٜٔ   .    ب           سأل   ألبت 
سالسلألس   س أل لأل  م  س س  الل ألط ا  لمأل      ل  ااس م  مأل كأل  م  س أل  ا سا  اللأل

ب للي ر س   ل  ال    مم  لم ت أسمألؤ         ألت  سالل ألل    سال مم   سا  ل أل    
ااس   الم أة كل   ي(     قّ   ألم ٕٕٓ  ص ٕٜٚٔ  اب    ام       الم  إل.اللأل ل  ااس م

أس أآلت   أس كجس   أس ابل            أم ألت ا بألء سأم ألت ا م ألت سال مألت سالآلأل ت .. 
سأ ط  لكي م      ال  ألت  قس    كألمم    س     مل   سا بألت    ل  لكس  الم أة المسمم  

  سلك  بألل  ي سال مي   س ل     ال قسإل  ب  سا  لقألبم أل سا بألت  ل  للست بأللقسي سالمسأل
لكلمي المساطل    سب لث لكس    سا  لأل  أل  سم ل ا     الكلأل  االسألل    س ل    لل س  

 ( ٖٔ  ص  ٕٚٓٓالل  سل  س ب ال ات  قط بأل آل   س   طألء .          بل    
الملكألممااا  س قس  اااأل سسا بألل اااأل ال ااا  ل    س ااا   ال قاااسإل   اااأللم أة  ااا  ااسااا   ل اااأل  آل ااالل أل     

سالسا بألت الل  مل  أل ااس   لمم أة ُل    لس أل  م  ال سء  م   أللاب  األ  ما   سالاب  رما  
 قسإل االسأل     ااس     س أللب  أل  م   سالبق ال  أل ل  المل   ة الل   األء ب األ ااسا     
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رممااألت ال  ااي سالمأل لاا  إلاا  لااس  ال ماا  سال اا ي ساالمااأل   ُللللاا  ب ااأل راا   الب اا ل  سلآلاا     ماا 
سالسااامس االساااألل  ال  لاااع   كماااأل  ااا ف ا  المااا أة باااأل  الاااجي  ااا  ك لااا  مااا  اللساااألء   الاااأل    سمااال   
 ألطم  الج  اء س     سم ل  ابل   م ا  سأ  مسس  سممك  سبل سجس    م ا  س  ا ات غلا      

 (  ٜٖ-ٖٛ  ص ٖٕٓٓ  المأل         ممأل ل ل  لك ل  الم أة    ااس   .
 
 
 
 

 المصادر                                  
 ال ران الكريم  -
   ٜٔٚٔ  القأل  ة   مطب   ال  ب    مكانة المرأ  اي اإلسالما ب      م م   طل  .  -ٔ
 .  ٕٜٚٔ   ا  الكلألب ال  ب    بل ست المغني مع الشرح الكبير اب    ام  .  -ٕ
  م ا  اا  م ماا  م اا  الاا ل     ا  ال كاا   . ساانن أبااي داودج     سااملمأل  باا  ا  اا ث ا  -ٖ

 لمل      . ت .
  ل قلإل     اسا  م ما   اتوح البمدان ا( .  ٜٕٚالب       ا م  ب  ل ل  ب   ألب    ت -ٗ

 . االسأل     السلأل  ٜٛٚٔ  سا    بل ست    ا  الكلب ال ممل    
 .   ٜٗٚٔ   الشخصية اإلسالميةال كلس ة ( .  بلت ال ألطئ    أل      -٘
   سااألل   الم ااامين االجتماعيااة اااي الحااديث النبااوي الشااريفاللملماا    ل ااألي  لساا  .  -ٙ

 . ٕٕٓٓمأل سلل  غل  مل س ة    ألم   بح ا    كمل  ا  اب   
لملا    بلا ست    ا  الكلاب ال أل ح وقياة اإلساالم والانظم العالمياةال بس     سأل   لأل   .  -ٚ

ٕٓٓ٘  . 
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  لاااسل    الم مااا  ا  مااا  لم قأل ااا     امرأتناااا ااااي الشاااريعة والمجتماااعال ااا ا    الطاااأل   . -ٛ
ٜٜٜٔ . 

 ٕ  مكلب  الل      القأل  ة   ط تاري  اإلسالم السياسي والديني والر ااي س    إب ا ل  .  -ٜ
 ٜٔٚٔ  . 

بحااا ا   , أخاااالق . تشاااريع باإلساااالم : ع يااد  . عبااااد  السااألم ا     ل ماااأل   باا  الااا جاإل . -ٓٔ
 .  ٕ٘ٓٓمطب     م    

  م ا  اا  م ماا  م اا  الاا ل     ا  ال كاا  لمل اا     ساانن أبااي داودسااملمأل  باا  ا  اا ث . -ٔٔ
 بل ست    .ت .

 بل ست    ا  القم     . ت .  ال تاوى بال   اس    م م  ملسل  .  -ٕٔ
   ٖ  مكلب  الل    الم ا ل    ج ان "اإلسالم  م ارنة األدي مب    ا م    ال كلس  (   " -ٖٔ

 . ٜٜٚٔالقأل  ة   
    .ت .  ٖ    ٚ  ج كتاا الن  ات  ل  البآلأل      -ٗٔ
    .ت .  ٔ  ب ألمف البآلأل     ج كتاا الن  ات  ل  البآلأل   .  -٘ٔ
 .  ٖٜٜٔ   ا  ال  ب  لمل     بل ست    الح وق العامة لممرأ   ح    ب  الحل  .  -ٙٔ
 .  ٕٜٚٔ   ا  ال ك  لمطبأل     بل ست    األحوال الشخصية  م م  .  طلطألس  -ٚٔ
المساااتدرك عماااأ الصاااحيحين ااااي الم ااا سف بألل اااألك       م مااا  بااا  أباااس  بااا     بااا    -ٛٔ

 . 2971الحديث ب دار إحياء التراث العربي ب بيروت ب 
   سااألل   سااالميم يااوم حريااة الماارأ  اااي  ااوء ال طاار التربااوي اإل بلاا      ي كااألر  .  -ٜٔ

 .    ٕٛٓٓمأل سلل  غل  مل س ة    ألم   بح ا  / كمل  الل بل  اب        

  مكلباا  الااا ا   ح اااوق اإلنسااان الخاصااة ااااي اإلسااالم بلاا    مل ااس  ال  ااأل   م ماا  .  -ٕٓ
 .  ٕٚٓٓ القأل  ة    ٔال  بل  لمكلألب   ط

 .  ٖٜٜٔلمل     بل ست        ا  الس  تربية األوالد اي اإلسالم مسا     ب    .  -ٕٔ
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 .  ٖٜٙٔالقأل  ة   مطب   الس أل ة   ح وق اإلنسان ب الحجال    م م  .  -ٕٕ
   ا  البل ااألء لمل ااا     اتااااوي معاصااار  لمماارآ  واألسااار  المساااممةالق  ااألس    لسسااف .  -ٖٕ

 . ٜٛٛٔا       
الجااامع  ااا (  . ٔٚٙالق طباا    أبااس  باا  ا  م ماا  باا  ا ماا  باا  أباا  بكاا  باا   اا ح   ت -ٕٗ

  ا.ٕٖٚٔ  ٕٓ  ل قلإل ا م   ب  ال مل  الب  سل    القأل  ة    ا  ال  ب   جإلحكام ال ران 
 .  ٜٚٙٔ.  ٔ  ج المجتمع اإلسالميم م  ب  لجل  .  القجسلل    أبس  ب    -ٕ٘
" ل  ما   ما  آلملاي    ا  الكمما  لمل ا     عالم الحاريم "خماف الحجاااك سلللق   أللاف    -ٕٙ

 .    ٕ٘ٓٓ م إل   

  المممكاا   ٜ  م ماا  ال ااإل   ق الماارأ  المسااممة والتحااديات المعاصاار الكلااألل    لسسااف .  -ٕٚ
 . ٕٔٓٓالمح بل    سجا ة ا س ألف سال ؤس  ال للل    

  القااأل  ة    ا  م لساا  لمطبأل اا  سالل اا   . اإلسااالم حاارر الماارأ  األوربيااةالمااأل     الساال   -ٕٛ
 .  ٖٕٓٓساللسجلع   

  مكلباا  ال اا ح لمل اا     العالقااات االجتماعيااة اااي اإلسااالمم ماا    م ماا   باا  الساا   .  -ٜٕ
 .  ٜٚٛٔالكسلت . 

   ا  ال لألء لمل    الل اف ال ا ف    أحكام الزواج وا و األسر الم  س    م م  لق  .  -ٖٓ
ٜٕٔٚ   . 
   صااحيح مساامم.  ااا ( ٕٔٙمساام    أبااس ال ساال  اباا  ال  ااألج الق اال    الللسااألبس     ت  -ٖٔ

    . ت  ٖل قلإل   م م   ؤا   ب  البأل     بل ست    ا  إ لألء الل اث ال  ب   ااس م   ج 
 ٕٚٓٓ   ا  م ل  لمل           محا رات اي الدين واالجتماعلمط      م ل   .  -ٕٖ

 .  ٜٛٚٔ    ٖٔ  ج ٔالمسسس   ال ق ل     ا  الكسلت لمل     ط

  بلاات ال كماا   ح ااوق اإلنسااان بااين العولمااة واإلسااالمسا  مطاا  . المسسااس  سآآلاا س    اا -ٖٖ
 .  ٜٕٓٓ  بح ا     ٔلمطبع   ط
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  ٕ   ا  إ لألء الل اث ال  ب    ج  . صحيح مسمم بشرح النورياللس     أبس جك لأل ل ل  -ٖٗ
ٜٕٔٚ  . 
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 مدى التمكني اجملتمعي للمرأة  يف الشريعة اإلسالمية
 

 أ.م.د. شيماء ياسين طه الرفاعي                                                           
 م.د. منى ياسين الرفاعي                                                               

 الجامعة العراقية/ كمية التربية لمبنات                                                        
 

 المستخمص
شريعة اإلسبلـ قائمة في أصوليا عمى العدؿ والتكريـ.. وتأسيس أدوار الخميقة وفي مقدمة تعد 

الخمؽ مف كاف في األرض خميفة، اإلنساف الذي اقتضت إرادة اهلل أف يكوف ذكرًا وأنثى ليضع 
تكويف المجتمعات، وبسط أحكاـ وقواعد الخالؽ فييا، لذا كاف البد مف تثبيت عمى عاتقيما 

جذور اإلنساف مف خبلؿ تمكينو في األرض لموصوؿ إلى المكوف البشري القادر عمى تحقيؽ 
المثالية في المجتمع المؤسس لو، وىذا التمكيف يكوف بالتوازف بيف المرأة والرجؿ وبالتزاـ كؿ 

وؿ لو بأصؿ التشريع باعتبارىما نسيج المجتمع التاـ والمحكـ، مما يجعؿ منيما بدورىما المكف
تحقيؽ ىذا مبنيًا عمى التماسؾ والتبلحـ بيف شريحتيو ، لذا كاف اهلل تعالى بمحكـ عممو مقدرًا 
لؤلثنيف معًا بناء المجتمع وبموغ سموه؛ فيكوف اختبلؿ أحد ركنيو مؤديًا إلى فشؿ قياـ مجتمٍع 

..  سميـٍ
كاف البد مف تسميط الضوء عمى الركف الياـ في المجتمع وىو المرأة والوقوؼ عمى مدى لذا 

تمكينيا في اإلسبلـ، بعد ما باتت التقاليد والموروثات المضممة ىي السائدة في مجتمعاتنا 
اإلسبلمية بدال مف قواعد الشرع وأحكامو، لتجد الدعوات المغرضة مف قبؿ أعداء اإلسبلـ أرضية 

 رج المرأة المسممة مف ىيبتيا ووقارىا وتدفع بيا إلى السقوط بحجة اإلنتصار لحقوقيا !ليا لتخ
 أىـ ما أسفر عنو ىذا البحث مف نتائج :و 
_ يجب اإلعتراؼ بأف لممرأة الحؽ في لعب كافة أدوارىا في المشاركة الفعالة وفؽ ما منحتو ٔ

 .  ليا قواعد الشرع وأصولو
مي إلى أبعاد متعددة في واقع المجتمع والتعايش فيو؛ وىي البعد _ لتمكيف المرأة مجاالت تر ٕ

 الثقافي، واالجتماعي، والتنموي، واإلقتصادي، والسياسي .
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_ العمـ ظاىرة اجتماعية ممزمة في الشريعة اإلسبلمية، يكوف في إثباتيا كحٍؽ لممرأة تمكيٌف ليا ٖ
 . في مجتمعيا

عدتو مف مميزات ىذه الحضارة بما مّكف المرأة في _عمؿ المرأة قررتو الشريعة الربانية واٗ
مجتمعيا مف خبلؿ إثبات شخصيتيا المستقمة وحضورىا الواعي في كؿ مجاالت الحياة العامة 

لتزاميا بحدود اهلل واآلداب الشرعية .  والخاصة، وا 
جراء مختمؼ ٘ العقود، بما _ الشريعة اإلسبلمية تحتفظ لممرأة بأىميتيا الكاممة في إدارة أمواليا وا 

 .يضمف ليا في المجتمع التمكيف المادي المستقؿ وفؽ قواعد الشرع
Abstract 

The law of Islam is based on its origins on justice and honor. The 

establishment of the roles of creation and the creation of those who were 

in the earth a successor, the man who required the will of God to be male 

and female to put on them the formation of societies and the extension of 

the rules and rules of the Creator, man through it on earth to reach the 

human component capable of achieving exemplary founder of his 

community, and this empowerment is the balance between women and 

men and the commitment of each of them in turn, guaranteed him the 

origin of the legislation as the fabric and full hermetic society, making 

the achievement of this based on the coherence and cohesion between 

the So God was in control of his knowledge, destined for the two 

together to build the society and the attainment of His Highness; the 

imbalance of one of its corners leading to the failure of a healthy society 
.. 
So it was necessary to highlight the important role in society corner, a 

woman standing over the empowerment in Islam, after what has become 

traditions misleading and legacies are prevalent in Islamic societies 

rather than rules Shara and its provisions, to find invitations biased by 

the enemies of Islam the floor of her to come out Muslim women 

Prestige and arrogance and push them to fall under the pretext of victory 

for their rights! 
The main results of this research are: 
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ٔ _ It must be recognized that women have the right to play all their roles 

in effective participation, as granted by the rules and principles of 

Shari'a. 
ٕ . To empower women in areas aimed at multiple dimensions in the 

reality of society and coexistence in it; namely, cultural, social, 

developmental, economic and political dimensions. 
ٖ _ Science is a social phenomenon that is binding in the Islamic Shari'a, 

which in proving it as a right for women to empower it in its society. 
ٗ_ aml women decided by divine law and prepared by the characteristics 

of this civilization, including enabling women in the society by 

demonstrating the independent character and presence conscious in all 

areas of public and private life, and commitment to the limits of God and 

morality legitimacy. 
٘ _ Islamic law holds women fully qualified in the management of their 

funds and the implementation of various contracts, ensuring the 

community in the independent physical empowerment in accordance 

with the rules of Sharia 
 

 المقدمة
مؽ، وناصر الحؽ،  الحمد هلل القوي المتيف، الفعاؿ لما يريد، مدبر األمر، وباسط الخير، خالؽ الخ

 والقاىر لمظمـ، الممؾ العدؿ، مكـر األنساف، ذي الجبلؿ واإلكراـ،
والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ العالميف، ومبمغ الديف، خاتـ األنبياء والمرسميف محمد الصادؽ 

 األميف، وعمى آلو الطيبيف الطاىريف وأصحابو الغر المياميف ..
 أما بعد ..

في أصوليا عمى العدؿ والتكريـ.. وتأسيس أدوار الخميقة وفي مقدمة  فإف شريعة اإلسبلـ قائمة
الخمؽ مف كاف في األرض خميفة، اإلنساف الذي اقتضت إرادة اهلل أف يكوف ذكرًا وأنثى ليضع 
عمى عاتقيما تكويف المجتمعات، وبسط أحكاـ وقواعد الخالؽ فييا، لذا كاف البد مف تثبيت 
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في األرض لموصوؿ إلى المكوف البشري القادر عمى تحقيؽ  جذور اإلنساف مف خبلؿ تمكينو
المثالية في المجتمع المؤسس لو، وىذا التمكيف يكوف بالتوازف بيف المرأة والرجؿ وبالتزاـ كؿ 
منيما بدورىما المكفوؿ لو بأصؿ التشريع باعتبارىما نسيج المجتمع التاـ والمحكـ، مما يجعؿ 

التبلحـ بيف شريحتيو ، لذا كاف اهلل تعالى بمحكـ عممو مقدرًا تحقيؽ ىذا مبنيًا عمى التماسؾ و 
لؤلثنيف معًا بناء المجتمع وبموغ سموه؛ فيكوف اختبلؿ أحد ركنيو مؤديًا إلى فشؿ قياـ مجتمٍع 

..  سميـٍ
لذا كاف البد مف تسميط الضوء عمى الركف الياـ في المجتمع وىو المرأة والوقوؼ عمى مدى 

بعد ما باتت التقاليد والموروثات المضممة ىي السائدة في مجتمعاتنا  تمكينيا في اإلسبلـ،
اإلسبلمية بدال مف قواعد الشرع وأحكامو، لتجد الدعوات المغرضة مف قبؿ أعداء اإلسبلـ أرضية 
 ليا لتخرج المرأة المسممة مف ىيبتيا ووقارىا وتدفع بيا إلى السقوط بحجة اإلنتصار لحقوقيا ! 

 بحث الموسوـ بػفكاف إختياري لم
 )) مدى التمكيف المجتمعي لممرأة في الشريعة اإلسبلمية ((             

ليكوف عنوانًا لحقيقة مظمؿ عمييا في مجتمعاتنا العربية واإلسبلمية بغية التسمط الذكوري، ومغرر 
الذي بيا في المجتمعات الغربية بغية محاربة اإلسبلـ، وليكوف موضوعًا مجددًا لواقع اإلسبلـ 

كاف قائمًا في عيدي النبوة والخبلفة، ومؤطرًا بقواعد الشرع وأصولو، ومطبقًا بنماذج إسبلمية 
 خالدة .

 
 وكانت خطة البحث: مقسمة عمى مقدمة، وثبلثة فصوؿ، وخاتمة ، وكاآلتي:

 الفصؿ األوؿ:في بياف ماىية التمكيف؛وبياف أبعاد التمكيف اإلجتماعي لممرأة. 
 تعريؼ التمكيف في المغة واالصطبلح،وفيو مطمباف:  المبحث األوؿ: في

 المطمب األوؿ: في تعريؼ التمكيف في المغة .
 المطمب الثاني: في تعريؼ التمكيف في االصطبلح .

 المبحث الثاني: في األلفاظ ذات الصمة بمعنى التمكيف في الشرع .
 المبحث الثالث: في أنواع التمكيف ، وشروطو .

 ي مفيـو التمكيف اإلجتماعي لممرأة، وبياف أبعاده، المبحث الرابع: ف
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 الفصؿ الثاني: في بياف تمكيف المرأة في الشرع مف حيث حقوقيا ومسؤلياتيا في المجتمع، 
 المبحث األوؿ: في تمكيف المرأة في الشرع مف حيث حقوقيا في المجتمع .

 المطمب األوؿ: في تمكيف المرأة مف حيث حقيا في التعميـ .
 طمب الثاني: في تمكيف المرأة مف حيث حقيا في العمؿ .المب

 المبطمب الثالث: في تمكيف المرأة مف حيث حقيا في التممؾ والتصرؼ المالي .
 المبحث الثاني: في تمكيف المرأة في الشرع مف حيث مسؤولياتيا في المجتمع .

ي المعاصر واآلثار الفصؿ الثالث: في بياف مدى تطبيؽ تمكيف المرأة في المجتمع اإلسبلم
 المترتبة عميو .

المبحث األوؿ: في مفيوـ تحرير المرأة، والمساوات بينيا وبيف الرجؿ في المجتمع اإلسبلمي 
 المعاصر .

 المطمب األوؿ: في مفيوـ تحرير المرأة في المجتمع.
 المطمب الثاني: في المساوات المشروعة والبلمشروعة بيف الرجؿ والمرأة في المجتمع.

 مبحث الثاني: في حدود تطبيؽ تمكيف المرأة في المجتمع المعاصر .ال
 .مشروع لممرأة عمى الفرد والمجتمعالمبحث الثالث: في اآلثار المترتبة عمى تقويض التمكيف ال

 ـ ما أسفر عنو البحث مف نتائج .والخاتمة: وقد ذكرت فييا أى
ي واهلل أسئؿ المغفرة يو فيو مف نفسىذا وما أصبت فيو فيو مف فضؿ اهلل وفتحو، وما أخطأت ف

 والرحمة ..
 وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وآلو ...        

 الفصؿ األوؿ:ماىية التمكيف؛وبياف أبعاد التمكيف اإلجتماعي لممرأة.
 ويشتمؿ عمى أربعة مباحث:

 المبحث األوؿ: تعريؼ التمكيف في المغة واالصطبلح،وفيو مطمباف: 
 التمكيف في المغة .المطمب األوؿ: تعريؼ 

 المطمب الثاني: تعريؼ التمكيف في االصطبلح .
 المبحث الثاني: األلفاظ ذات الصمة بمعنى التمكيف في الشرع .

 المبحث الثالث: أنواع التمكيف ، وشروطو .
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 المبحث الرابع: مفيـو التمكيف اإلجتماعي لممرأة، وبياف أبعاده، 
 وفيو مطمباف:

 لتمكيف اإلجتماعي لممرأة .المطمب األوؿ: مفيـو ا
 المطمب الثاني: أبعاد تمكيف المرأة .

 
 المبحث األوؿ: تعريؼ التمكيف في المغة واالصطبلح.

 المطمب األوؿ: تعريؼ التمكيف في المغة.
 

 عاٍف، أذكر منيا:التمكيف لفظ مشتؽ مف الفعؿ ) مّكَف (؛ وىو في المغة عمى عدة م
؛ أي: جعمنا لو سمطانًا ٕتعالى: )) إنا مّكنا لو في األرض (( : ومنو قولؤ_ السمطاف والقدرةٔ

 . ٖوقدرةً 
؛ أي: عمى مواضعيا ٘: ومنو حديث: ) أقروا الطير عمى َمِكناِتيا ((ٗ_ الموضع والمنزلةٕ

 . ٙومنازليا
 . ٛ: يقاؿ: الناس عمى مكانتيـ؛ أي عمى استقامتيـٚ_ اإلستقامةٖ

 

 . ٓٔا جمعت البيض: يقاؿ: مّكنت الضبة؛ إذٜ_ الجمعٗ
 . ٕٔ: يقاؿ: مكف الرجؿ عند الناس؛ إذا ارتفع شأنو وعظـ عندىـٔٔ_ الشأف والعظمة٘
 . ٗٔ: يقاؿ: استمكف مف الشيء؛ إذا ظفر بؤٖ_ الظفرٙ
 

والمتتبع ليذه المعاني يجد أف أغمبيا قد يأتي بمعنى القدرة عمى الشيء، وىو ما يوافؽ المعنى 
سمطاف صاحب القدرة، والشأف والعظـ القدرة لمف ليـ األمر ، االصطبلحي لمتمكيف؛ فمثبًل ال

 واالستقامة القدرة عمى ضبط النفس ، والظفر القدرة عمى الكسب والنصرة ..
 

 ني: تعريؼ التمكيف في االصطبلح .المطمب الثا
 بلحي بتعريفات متنوعة، وكاآلتي: عّرؼ العمماء التمكيف بمعناه االصط

كف لمتمكيف بأنو: ) بموغ حاؿ مف النصر وامتبلؾ قدرة مف القوة, _ تعريؼ األستاذ فتحي ي
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وحيازة شيء مف السمطة والسمطاف، وتأييد الجماىير واألنصار واألتباع، وىو لوف مف ألواف 
 . ٘ٔالترسيخ في األرض، وعمو الشأف (

جة _ ويقوؿ عمماء التصوؼ في التمكيف: ىو عبارة عف إقامة المحققيف في محؿ الكماؿ والدر 
 . ٚٔ،  وقيؿ: ىو حاؿ أىؿ الوصوؿٙٔالعميا

_ ومف العمماء المعاصريف مف عّرؼ التمكيف بأنو : القدرة عمى أف يكوف الفرد فاعبًل، وأف يكوف 
 ،ٛٔلديو االستقبللية في أداء األمور والخبرة والقدرة في التأثير عند أداء العمؿ وتحقيؽ األىداؼ

صمح مف عباده لحكـ الناس وسياستيـ بإقامة أمر الشرع وعرفو آخر بأنو: منح اهلل القدرة لمم 
 . ٜٔونييو لصبلح دنياىـ وأخراىـ

ومنيـ مف عرفو بأنو: عممية تعزيز القوة الشخصية واالجتماعية والسياسية لئلفراد حتى يتمكنوا 
 . ٕٓمف اتخاذ اإلجراءات لتحسيف حياتيـ

 
ة عمى أف يكوف الفرد فاعبًل، وأف يكوف ويمكننا مما تقدـ أف نختار تعريؼ التمكيف بأنو: القدر 

لديو االستقبللية في أداء العمؿ، وتحقيؽ األىداؼ باالقتصار عمى المصمح مف األشخاص لبناء 
المجتمع وتثبيت دعائمو، تعريفًا راجحًا؛ لمصمة بموضوعنا، وِلما لو مف تجسيد الحالة وبياف 

 أطرىا . 
 

 التمكيف في الشرع . المبحث الثاني: المفاىيـ المرتبطة بمعنى
يتداخؿ معنى التمكيف مع عدة مفاىيـ أخرى وردت في الشرع، بحيث تستخدـ كمفردات 

 وكعناصر لتحميؿ مادة التمكيف قد تنوب عنو بالمعنى أو الفعؿ، أذكر منيا:
 . ٕٔ_ القدرة؛ وىي في المغة: التمكف مف الشيءٔ

 ، ٕٕباإلرادة وفي االصطبلح: الصفة التي تمكف الحي مف الفعؿ وتركو
؛ قاؿ الزجاج: ٖٕومنو قولو تعالى: )) قؿ ىو القادر عمى أف يبعث عميكـ عذابًا مف فوقكـ ((

 . ٕٗالقادر بمعنى المتمكف مف الفعؿ ببل معالجة وال واسطة
 . ٕ٘_ القوة؛ في المغة: القدرةٕ

 . ٕٙالشاقة األفعاؿ مف التي ُتمِكف ىي القوةوفي االصطبلح: 
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؛ قاؿ الشيخ الشعراوي: أي قوة تمكنو ٕٚ) وأعدوا ليـ ما استطعتـ مف قوة ((ومنو  قولو تعالى: )
 .ٕٛمف عدوه، وال تمكف عدوه منو 

 ،  ٜٕ_ الممؾ في المغة: التمكف مف الشيءٖ
وفي االصطبلح: تمّكف اإلنساف شرعًا بنفسو أو بنائبو مف اإلنتفاع بالعيف، أو تمكنو مف 

 . ٖٓاالنتفاع خاصة
 . ٕٖ؛ قاؿ السعدي: أي التمكيف في األرض ٖٔرب قد آتيتني مف الممؾ (( ومنو قولو تعالى: ))

 ،ٖٖ_الحرية، في المغة: لفظ مشتؽ مف الحر؛ وىو الكريـٗ
 ٖٗوفي االصطبلح: ىي تمّكف الشخص مف التصرؼ في نفسو وشؤونو كما يشاء دوف معارض

. 
؛فيي تتضمف ٖ٘محررًا((ومنو قولو تعالى: ))إذ قالت إمرأة عمراف ربي إني نذرت لؾ مافي بطني 

 .ٖٙالتمكيف مف إعبلف عبادة اهلل 
 

 المبحث الثالث: أنواع التمكيف، وشروطو .
يتنوع التمكيف كمصطمح إداري بحسب ما يحيط بو مف جوانب تعددية يمكف حصرىا مف حيث  

 قدرات المرأة باآلتي: 
وضيح و جية نظرىا , و : و يشير إلى قدرة المرأة عمى إبداء رأييا و ت التمكين الظاهري –أ  

 تعتبر المشاركة في اتخاذ القرار ىي المكوف الجوىري لعممية التمكيف الظاىري . 

: و يشير إلى قدرة المرأة عمى العمؿ في مجموعة مف أجؿ حؿ  التمكين السموكي –ب 
المشكبلت و تعريفيا و تحديدىا و كذلؾ تجميع البيانات عف المشاكؿ الحاصمة و وضع 

ميا وبالتالي تعميـ النسوة ميارات جديدة يمكف أف تستخدـ في أداءىا لمرفع مف مقترحات ح
 مستويات إدراكيا .

: و يشمؿ قدرة المرأة عمى تحديد أسباب المشكبلت و حميا و كذلؾ قدرتيا  التمكين العممي–ج 
يا عمى إجراء التحسيف و التغيير في طرؽ أداء العمؿ بالشكؿ الذي يؤدي إلى زيادة مستويات

 . ٖٚاإلنتاجية 
 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الرابعأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

89 
 

 شروط التمكيف:
وفي القرآف آيتاف أشارتا إلى شروط تمكيف اهلل تعالى لمبشر، ولواـز بقائو واستمراره؛ قاؿ تعالى: 
)) وعد اهلل الذيف آمنوا وعمموا الصالحات ليستخمفنيـ في األرض كما استخمؼ الذيف مف قبميـ 

بعد خوفيـ أمنًا يعبدونني اليشركوف بي شيئًا وليمكنف ليـ دينيـ الذي ارتضى ليـ وليبدلنيـ مف 
؛ فقد تضمف ىذا النص القرآني ػ وىو خطاب عاـ ٖٛومف كفر بعد ذلؾ فأولئؾ ىـ الفاسقوف((

موجو لمنساء والرجاؿ عمى السواءػ شروطًا إذا ما توافرت وُأخذ بيا تحقؽ التمكيف، نخُمص منيا 
 فيما يخص تمكيف المرأة:

 باهلل تعالى،وتصديقيا بالعمؿ الصالح ._إيماف المرأة الصادؽ ٔ
 _تحقيقيا العبودية هلل تعالى .ٕ
_محاربتيا الشرؾ بكؿ أنواعو وأشكالو؛ إدراكًا منيا أف اهلل تعالى ال يصمح عمؿ المفسديف ٖ

 المشركيف .
 المبحث الرابع: مفيـو التمكيف اإلجتماعي وبياف أبعاده .

 لممرأة .المطمب األوؿ: مفيـو التمكيف اإلجتماعي 
 

المقصود مف التمكيف اإلجتماعي لممرأة: ىو إكساب المرأة القدرة عمى إستخداـ إمكانياتيا 
المتاحة، والقدرة عمى التأثير في الحياة الخاصة والحياة العامة، مف خبلؿ دورىا اإلجتماعي، 

يتنافى مع أطر والمكانة اإلجتماعية، والقيمة المعنوية الذيف تحمميـ المرأة في المجتمع، بما ال
 . الشرع وأصولو في المجتمع اإلسبلمي

فالمرأة في أسرتيا تشغؿ مكانة اجتماعية معينة، ويتوقع منيا القياـ بمجموعة مف األنماط 
السموكية تمثؿ الدور المطموب منيا، فالواجب أف تتسع نظرة المجتمع لممرأة بما يتبلئـ مع 

ة بإعتبار المرأة كياف مشارؾ في بناء المجتمع بكافة المكانة التي بوئتيا ليا الشريعة اإلسبلمي
مناحيو، وبالتالي فإنو يجب اإلعتراؼ بأف لممرأة الحؽ في لعب كافة أدوارىا في المشاركة الفعالة 

 . ٜٖوفؽ ما منحتو ليا قواعد الشرع وأصولو
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 مب الثاني: أبعاد تمكيف المرأة .المط
عددة في واقع المجتمع والتعايش فيو، يمكف إجماليا بما لتمكيف المرأة مجاالت ترمي إلى أبعاد مت

 يأتي :
_ البعد الثقافي: ىو تمكيف المرأة مف اإلرتقاء إلى مستوى التحديات الراىنة، واإلستفادة مف ٔ

الفرص الجديدة والمفيدة مع ضرورة فيـ الثقافة اإلسبلمية واستيعابيا واإللتزاـ بثوابتيا، ورفض أي 
ـ مع ثقافة اإلسبلـ الراقية، واإلنفتاح عمى ثقافة العصر مما ال يتعارض مع منتج ثقافي يتصاد

 . ٓٗالثقافة اإلسبلمية األصيمة
 
_ البعد اإلجتماعي: وىو تمكيف المرأة مف دورىا في المجتمع بما يؤثر في حركة الحياة في ٕ

ب الحضاري عمى مجتمعيا تأثيرًا بالغًا، فيدفع بو إلى مزيد مف التقدـ والرقي ومبلحقة الرك
مستوى المجتمعات اإلسبلمية والعالـ أجمع؛ إلنجاز وعد اهلل تعالى في تحقيؽ الريادة والشيادة، 

زدىارىا  . ٔٗوبالتالي المساىمة في وحدة األمة اإلسبلمية وا 
 
_البعد التنموي: ىو تمكيف المرأة مف تحقيؽ اإلستفادة مف قدراتيا البشرية كمحور أساسي مف ٖ

ية اإلقتصادية، مف خبلؿ مشاركتيا بإتخاذ القرارات الخاصة بالحياة الفردية والحياة محاور التنم
زالة العوائؽ بكافة أشكاليا التي تعارض تمتع المرأة بالفرص والموارد ومساىمتيا  اإلجتماعية، وا 

 . ٕٗفي التنمية الشاممة وفقًا لما تؤىمو ليا معطيات الشرع، وتكفمو ليا مقاصد الشريعة الغراء
 
_البعد اإلقتصادي: ىو تمكيف المرأة مف األنشطة اإلقتصادية واإلقرار بالقيمة اإلقتصادية ٗ

لؤلعماؿ المنزلية، واألعماؿ التي ليس ليا أجر التي تقوـ بيا المرأة، وحقيا التاـ في التمميؾ، 
كات وتمتعيا بأىمية وذمة مالية مستقمة، إضافة إلى حقيا في اإلستثمار المالي وتممؾ الشر 

وتأسيسيا والمساىمة بيا، وكؿ ما يمكنيا إقتصاديا؛ كؿ ذلؾ بحسب ماتخولو ليا نظـ الشريعة 
 . ٖٗاإلسبلمية وقواعدىا

 
_البعد السياسي: ىو تمكيف المرأة مف التأثير عمى عمؿ الحكومة، سواء بطريقة مباشرة عف ٘
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باشرة عف طريؽ التأثير في طريؽ التأثير في صنع السياسة العامة أو تنفيذىا، أو بطريقة غير م
إختيار األشخاص الذيف يصنعوف ىذه السياسات، بأعتبار المرأة العنصر الفعاؿ في العممية 
السياسية؛ كونيا تمثؿ نصؼ المجتمع وبما يضمنو ليا النظاـ السياسي اإلسبلمي مف حؽ 

 .ٗٗالمشاركة أو المشورة وفؽ القواعد الشرعية المنظمة لذلؾ
 

 مكيف المرأة في الشرع مف حيث حقوقيا ومسؤلياتيا في المجتمع، الفصؿ الثاني: ت
 ويشتمؿ عمى مبحثيف:

 المبحث األوؿ: تمكيف المرأة في الشرع مف حيث حقوقيا في المجتمع، وفيو ثبلثة مطالب:
 المرأة مف حيث حقيا في التعميـ .المطمب األوؿ: تمكيف 
 عمؿ .ف المرأة مف حيث حقيا في الالمبطمب الثاني: تمكي

 المبطمب الثالث: تمكيف المرأة مف حيث حقيا في التممؾ والتصرؼ المالي .
 المبحث الثاني: تمكيف المرأة في الشرع مف حيث مسؤولياتيا في المجتمع .

 

 المبحث األوؿ: تمكيف المرأة في الشرع مف حيث حقوقيا في المجتمع .
 .المطمب األوؿ: تمكيف المرأة مف حيث حقيا في التعميـ 

لّما كاف اليدؼ مف العمـ ىو التكويف والتربية الشخصية المتزنة، روحيًا وجسديًا التي تستطيع أف 
حساف وتسعى إلى التغيير وبناء مجتمع رصيف؛ كاف اإلسبلـ ىو أوؿ  تقوـ بمسؤليتيا بكفاءة وا 

نيٍة شعارىا ديف وأوؿ شرع في العالـ يفرض العمـ عمى المسمميف رجااًل ونساًء؛ إلقامة حضارٍة ربا
، ٘ٗأوؿ آية نزلت عمى رسوؿ اهلل محمد ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ )) إقرأ باسـ ربؾ الذي خمؽ ((

فالشرع يقرر ػ وخصوصًا لممرأة المسممة ػ أنيا لف تستطيع القياـ بدورىا في المجتمع ما لـ تتعمـ 
رجٍؿ كانت عنده وليدة دينيا ودنياىا؛ لذا رتب اهلل تعالى عمى تعميميا  األجر العظيـ: )أيما 

 .ٙٗفعمميا فأحسف تعميميا ، وأدبيا فأحسف تأديبيا، ثـ أعتقيا وتزوجيا فمو أجراف (
وقد مكف الشرع لممرأة حؽ التعميـ في المجتمع؛ لتتمكف بدورىا مف تأسيس أفراده بمستوى اإلدراؾ 

بنور العمـ لو الغمبة العالي مف خبلؿ زرع ما تحصده مف عمـٍ في تربيتيا لموصوؿ إلى جيٍؿ متقٍد 
وكذلؾ ٚٗعمى أقرانو عند اهلل تعالى: )) يرفع اهلل الذيف آمنوا منكـ والذيف ُأوتوا العمـ درجات((
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؛ فالفرؽ في اإلسبلـ بيف ٛٗقولو تعالى: )) قؿ ىؿ يستوي الذيف يعمموف والذيف ال يعمموف((
طمب العمـ والتفقو في الديف  العالـ والجاىؿ كالفرؽ بيف الوجود والعدـ، لذا رخص الشرع لممرأة

وسؤاؿ العمماء: فعف أبي سعيد الخدري ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ: )جاءت إمرأة إلى رسوؿ اهلل ػ 
صمى اهلل عميو وسمـ ػ فقالت: يارسوؿ اهلل ذىب الرجاؿ بحديثؾ فاجعؿ لنا مف نفسؾ يومًا نأتيؾ 

تمعف فأتاىف رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل فيو تعممنا مما عممؾ اهلل، قاؿ: اجتمعف يـو كذا وكذا، فاج
، مف ىنا نعمـ كيؼ ُحفظ لممرأة حقيا في التعميـ منذ السنة ٜٗعميو وسمـ ػ فعمميف مما عممو اهلل (

اليجرية األولى إلى وقتنا الحالي، فنفيـ جميًا أف العمـ ظاىرة اجتماعية ممزمة في الشريعة 
 . ٓ٘ليا في مجتمعيااإلسبلمية، يكوف في إثباتيا كحٍؽ لممرأة تمكيٌف 

 
 المطمب الثاني: تمكيف المرأة مف حيث حقيا في العمؿ .

العمؿ ظاىرة حياتية اجتماعية، عف طريقو يكتسب اإلنساف قوتو، ويضع لبنات حياتو بتعاوف مع 
أخيو بإعتباره كائنًا اجتماعيًا، وكرامة اإلنساف في اإلعتماد عمى نفسو، بالعمؿ والبحث عف 

وكما يعمؿ الرجؿ ٔ٘ريـ: )) وقؿ اعمموا فسيرى اهلل عممكـ ورسولو والمؤمنوف((مصادر العيش الك
، مّما ٕ٘تعمؿ المرأة، يقوؿ تعالى: )) لمرجاؿ نصيب مما اكتسبوا ولمنساء نصيب مما اكتسبف((

يقرر أف حؽ المرأة في العمؿ منذ العيد النبوي، سواء العمؿ الميني أو العمؿ الدعوي، فعف أنس 
ي اهلل عنيما ػ قاؿ: ) كاف رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ يغزو بأـ سميـ ونسوة بف مالؾ ػ رض

، وعف أسماء بنت أبي بكر ػ رضي ٖ٘مف األنصار معو إذا غزا، فيسقيف الماء ويداويف الجرحى(
اهلل عنيما ػ زوج الزبير بف العواـ ػ رضي اهلل عنو ػ : ) كنت أنقؿ النوى مف أرض الزبير التي 

رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ عمى رأسي فمقيت رسوؿ اهلل ومعو نفٌر مف األنصار  أقطعو
ـّ قاؿ: إخ إخ ليحممني خمفو فاستحيت أف أسير مع الرجاؿ( فدعاني ث

، ومثؿ ىذه النصوص ٗ٘
وغيرىا تبرز أىمية العمؿ وضرورتو بالنسبة لممرأة بوصفو واقعًا إنسانيًا في العصر الحاضر يجد 

و متجذرة في حضارتنا اإلسبلمية منذ العصر النبوي، وفؽ ما جاءت بو الشريعة مف مرجعيات
، والبد مف إعتبار األمومة عمى رأس قائمة األعماؿ الصالحة ٘٘ضوابط شرعية معتمدة في ذلؾ

 التي يمكف أف تقـو بيا 
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تاريخ الحضارة المرأة، عمى اعتبار أنيا وظيفة مبلزومة ليا منذ إنجابيا إلى وفاتيا والناظر في 
اإلسبلمية، منذ نزوؿ الوحي إلى بموغيا أوج العطاء اإلنساني، يجد أف المرأة كانت حاضرة تقـو 

 .ٙ٘بمسؤوليتيا حسب طاقتيا وتشارؾ في عمارة األرض
إذًا عمؿ المرأة قررتو الشريعة الربانية واعدتو مف مميزات ىذه الحضارة بما مّكف المرأة في 

شخصيتيا المستقمة وحضورىا الواعي في كؿ مجاالت الحياة العامة  مجتمعيا مف خبلؿ إثبات
لتزاميا بحدود اهلل واآلداب الشرعية، سواًء كاف ذلؾ في قرارىا في بيتيا تقوـ برسالة  والخاصة، وا 
أمومتيا، أـ في العمؿ الميني بما ال يتعارض مع مسؤليتيا األسرية ورسالتيا األصيمة، حيث 

 .لزراعة، وغير ذلؾ مف شؤوف الحياةتمريض واإلفتاء والرواية وانجدىا في التدريس وال
 
 

 المطمب الثالث: تمكيف المرأة مف حيث حقيا في التممؾ والتصرؼ المالي .
كتساب الثروة الشخصية ليا كما تقتضيو الغريزة  لقد أعطى الشرع اإلستقبلؿ المادي لممرأة وا 

و ممؾ شخصي ليا، إال في حاالت اإلجازة ، فبل يحؽ لمغير التصرؼ بما ىٚ٘بإجماع العمماء
الشرعية في طمب ذلؾ، كما وجعؿ الشرع لممرأة الحؽ في الممؾ ُممكًا خاصًا بيا وجعميا صاحبة 

السمطاف في إدارتو والتصرؼ فيو بكؿ صوره وأشكالو: مف البيع، والشراء، واليبة، والصدقة، 
وليا أف تمارس التجارة وسائر أسباب  والوصية، واإلجارة، واإلنفاؽ، والوقؼ، والرىف..،كما

الكسب المباح كأف تضمف مْف تشاء، ويضمنيا غيرىا، وليا أيضًا أف توصي لمْف تشاء مف غير 
ورثتيا في الحدود الشرعية، وليا أف تخاصـ غيرىا إلى القضاء تحصيبًل لحقيا ودفعًا لمضرر 

وتممكيا مع أصوؿ الضوابط  المحتمؿ؛ وىذا كمو بشرط أال يتنافى عمميا وسعييا وتصرفيا
 .ٛ٘الشرعية

جراء مختمؼ العقود، بما  إذًا فالشريعة اإلسبلمية تحتفظ لممرأة بأىميتيا الكاممة في إدارة أمواليا وا 
 يضمف ليا في المجتمع التمكيف المادي المستقؿ وفؽ قواعد الشرع .

  
 مع .المبحث الثاني: تمكيف المرأة في الشرع مف حيث مسؤوليتيا في المجت

اإلسبلـ الذي جاء ليوجو كؿ طاقات الحياة نحو السعادة لمبشرية والمثالية لممجتمع؛ قد عمؿ 
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عمى تفجير طاقات المرأة وتنمية مواىبيا وتوجيو اىتماميا نحو سعادتيا، ونحو سعادة المجتمع 
؛ ٜ٘عدةالبشري والحياة اإلنسانية، فأعطى الشرع لممرأة المسؤولية في مجتمعيا عمى مختمؼ األص

 منيا:
أواًل: مسؤولية المرأة عمى صعيد اليدى وفي رحاب كؿ فضيمة؛ ويتمثؿ ذلؾ في إيمانيا باهلل 
ونصرتيا رسولو ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ؛ ولحكمة شاءىا العميـ الخبير كاف أوؿ عضو في 

التي  المجتمع المسمـ ىي السيدة خديجةػ رضي اهلل عنيا ػ زوج النبي ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ
ساندت وأيدت وأدخمت السكينة عمى قمب رسولنا المصطفى ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ، فالمرأة 
المسممة عمومًا عمييا مسؤولية إقامة ودعـ وتقوية المجتمع المسمـ ، فسماتو مف سماتيا؛ قاؿ 

تعالى: ) إف المسمميف والمسممات والمؤمنيف والمؤمنات والقانتيف والقانتات والصادقيف 
الصادقات والصابريف والصابرات والخاشعيف والخاشعات والمتصدقيف والمتصدقات والصائميف و 

والصائمات والحافظيف فروجيـ والحافظات والذاكريف اهلل كثيرًا والذاكرات أعّد اهلل ليـ مغفرة وأجرًا 
 . ٓٙعظيمًا (

عايتيا بما يجب مف ثانيًا: مسؤولية المرأة عمى صعيد المكوف األوؿ لممجتمع؛ وىو األسرة ور 
التربية القويمة والتنشئة في ظؿ مبادئ اإلسبلـ وقواعده لمخروج بجيؿ يرفع أركاف األمة ويحقؽ 
مثاليتيا المنشودة؛ فيكوف ىذا مف حيث ما ُترسخ فيو مف قيـ وانتماء حقيقي مثمر مكنتو منو 

ا الريادية في بيتيا، جاء في تربيتو المتأصمة الجذور التي تقع ُجؿُّ عاتقيا عمى المرأة ومسؤوليتي
؛ والتفاني في ىذه ٔٙالحديث: ) .. والمرأة راعية عمى بيت زوجيا وىي مسؤولة عنيـ ..(

المسؤولية يعد القواـ األميف لممجتمع السميـ وىو غاية تمكيف الشرع لممرأة بتقميده إياىا؛ ألنيا 
 بكؿ زماف ومكاف .المبنة األولى لممجتمع التي يدور رحا صبلحو حوؿ نجاحيا فيو 

ثالثًا: مسؤولية المرأة عمى صعيد توجيو المجتمع نحو الخير والصبلح، وىي مسؤولية عامة 
متمثمة بالدعوة والتوجيو إلى الفضائؿ واإلحساف بالعمؿ، وكؿ ما يعود عمى المجتمع بالخير 

و مف كؿِّ سوء واألمف واإلستقرار؛ فعمى المرأة بموجب ذلؾ تنقية أجواء المجتمع وتطيير أرجائ
وفساد وانحراؼ مف خبلؿ تطبيؽ قيـ الحؽ وأنظمة العدؿ، وتنفيذ أوامر اهلل تعالى، وعمييا أيضًا 
أف تكوف عمى وعيٍّ كامؿ بما يجري، وأف تقاوـ كؿ انحراٍؼ أو فساٍد يريد غزو المجتمع والتسرب 

؛ قاؿ ٕٙياة طيبةإلى أجوائو لتحيا في مجتمع سميـ وتصؿ إلى ما وعدىا اهلل سبحانو مف ح
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تعالى: ))مْف عمؿ صالحًا مف ذكٍر أو أنثى وىو مؤمٌف فمنحيينو حياًة طيبًة ولنجزينيـ أجرىـ 
 . ٖٙبأحسف ما كانوا يعمموف ((

رابعًا: مسؤولية المرأة عمى صعيد المقاومة والجياد والدفاع عف نفسيا؛ فقد شرع اإلسبلـ لممرأة 
أقرب الناس إلييا وأعظميـ سمطانًا عمييا؛ قاؿ تعالى:))  مسؤولية مقاومة الظالميف حتى لو كانوا

وضرب اهلل مثبًل لمذيف آمنوا إمرأة فرعوف إذ قالت ربِّ ابف لي عندؾ بيتًا في الجنة ونجني مف 
، كما أنو في حاؿ وطئت أقداـ العدو أرض اإلسبلـ ٗٙفرعوف وعممو ونجني مف القـو الظالميف((

ًا؛ فتخرج المرأة بغير إذف زوجيا، والغزو في سبيؿ اهلل فضيمة يصير الجياد في سبيؿ اهلل واجب
لممرأة إذا كاف لمداواة الجرحى وتطييب المرضى؛ فعف أـ عطية األنصارية قالت: ) غزوت مع 
رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ سبع غزوات أخمفيـ في رحاليـ، فأصنع ليـ الطعاـ، وأداوي 

كما ومكف الشرع المرأة مف الدفاع عف نفسيا ضد األعداء؛  ،٘ٙالجرحى، وأقوـ عمى المرضى (
فعف أـ سميـ زوج أبي طمحة: أنيا اتخذت خنجرًا يوـ ُحنيف، فمّما سأليا رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل 
عميو وسمـ ػ قالت: )إتخذتو إذا دنا مني أحد المشركيف بقرت بطنو(، ولـ ينكر عمييا الرسوؿ ػ 

ؾ خرجت نسيبة بنت كعب في حروب الردة في عيد أبي بكٍر ػ ، وكذلٙٙصمى اهلل عميو وسمـ ػ
رضي اهلل عنو ػ حماية لممجتمع المسمـ، فباشرت القتاؿ بنفسيا، وعادت وبيا عشرات الجراحات 

 .ٚٙبيف طعنٍة وضربة
 

نطبلقًا مف ىذا يصبح لممرأة شأنيا  وعمى أساس ىذا المنيج الذي رسمو الشرع العظيـ لممرأة، وا 
حياة، ودورىا الخطير في المجتمع فيي عضو فعاؿ فيما يحدث ومسؤوؿ مباشر الكبير في ال

عّما يجري؛ ويمثؿ الركف الياـ في مدى تمكينيا المجتمعي مف خبلؿ السقؼ التأصيمي ليذا في 
 الشرع .

 
الفصؿ الثالث: مدى تطبيؽ تمكيف المرأة في المجتمع اإلسبلمي المعاصر واآلثار المترتبة عميو، 

 مى:ويشتمؿ ع
المبحث األوؿ: مفيوـ تحرير المرأة، والمساوات بينيا وبيف الرجؿ في المجتمع اإلسبلمي 

 المعاصر، وفيو مطمباف:
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 المطمب األوؿ: مفيوـ تحرير المرأة في المجتمع.
 المطمب الثاني: المساوات المشروعة والبلمشروعة بيف الرجؿ والمرأة في المجتمع .

 كيف المرأة في المجتمع المعاصر .المبحث الثاني: حدود تطبيؽ تم
 المبحث الثالث: اآلثار المترتبة عمى تقويض التمكيف المشروع لممرأة عمى الفرد والمجتمع .

 
المبحث األوؿ: مفيوـ تحرير المرأة، والمساوات بينيا وبيف الرجؿ في المجتمع اإلسبلمي 

 المعاصر .
 المطمب األوؿ: مفيوـ تحرير المرأة في المجتمع.

ء اإلسبلـ ليرقى باإلنساف إلى مستوى الرقي الديني واألخبلقي والسموكي، وجاء بمبادئ ثابتة جا
واضحة ال تقبؿ تشكيؾ وال زحزحة، ليعمي مف كرامة ومستوى اإلنساف؛ فشرع لممرأة قواعد 

ومبادئ توافؽ تكوينيا الجسماني والعقمي والنفسي والضير فيو تعالى خالقيا واألعمـ بما ينفعيا 
يضرىا، وتحريرىا ليس بشيء خارج عف اإلسبلـ، بؿ إف تحرير المرأة مف أولويات الحقوؽ في و 

شريعة اإلسبلـ ومف يرى غير ذلؾ فيو ضعيؼ البصر والبصيرة؛ إذ أف اإلسبلـ حّرر المرأة منذ 
 ، ومف مظاىر ىذا التحرير :ٛٙأكثر مف أربعة عشر قرناً 

 فى بيا حرية ػ._ تحرير المرأة مف عبودية غير اهلل ػ وكٔ
_ تحرير المرأة بإعطائيا غاية مايتمناه أي إنساف أال وىو الحياة، بعد أف حـر اإلسبلـ وأد ٕ

البنات بدفنيـ أحياًء خوفًا مف العار والسبة أبد الدىر، فغير ىذا المفيوـ الجاىمي إلى تقرير 
 تكريـ المرأة .

سمطة األب واألخ والزوج في _ تحرير المرأة عمى صعيد ماليا الخاص؛ بتحريرىا مف ٖ
 .ٜٙاإلرث

_ األمر بالتستر والعفاؼ ىو قمة الحرية لممرأة؛ حتى أنو كانت الحرة تعرؼ عف األمة ٗ
 بالحجاب.

ومف الدالئؿ النصية عمى مفيـو حرية المرأة في اإلسبلـ؛ أنو جاءت فتاة إلى النبي ػ صمى اهلل 
ليرفع بي خسيستو، وأنا كارىة. فدعا رسوؿ عميو وسمـ ػ تقوؿ: ) إف أبي زوجني مف ابف أخيو 

اهلل أباىا، وجعؿ األمر إلييا، فقالت: يارسوؿ اهلل قد أجزت ما صنع أبي، ولكف أردت أف تعمـ 
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، كما وجاء في حديث رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو  ٓٚالنساء أف ليس لآلباء مف األمر شيء (
بكر تستحي أف تكمـ؟ قاؿ: سكوتيا إذنيا وسمـ ػ ) إستأمروا النساء في أبضاعيف، قيؿ: فإف ال

)ٚٔ . 
ىذا ىو المفيوـ الصحيح الذي وضعو الشارع الحكيـ، أّما ما يطمقونو عميو اليوـ مف حركة 

تحرير المرأة؛ المتمثؿ بالحرية بالمبلبس التي ال تميؽ بالشريعة اإلسبلمية، وفي التبرج الذي نيى 
يا؛ فيذا سوٌؽ واسٌع لمنخاسة تعرض فيو المرأة ببل اهلل عنو، وتحريرىا مف حيائيا وعفتيا ودين

ثمف مف أجؿ أف تصبح مطمعًا لقموبيـ المريضة، قاؿ تعالى:)) واهلل يريد أف يتوب عميكـ ويريد 
؛ لذلؾ رب العزة واإلجبلؿ حافظ عمى المرأة ٕٚالذيف يتبعوف الشيوات أف تميموا ميبًل عظيمًا ((

 مكانتيا وأىميتيا الفذة .وصانيا وىذا مف عمو قيمتيا وتثبيت 
وقد إزدادت حممة التغرير بالمرأة مف خبلؿ دعوة تحريرىا المخالفة ألصوؿ الشرع بشكٍؿ أنكى 
وأقوى مف قبؿ؛ بضغط خارجي مف أعداء اإلسبلـ، وكٍر داخمي مف المنيزميف والمنبيريف بتمؾ 

اية المؤامرة، بؿ ظير الدعوة، فاستقبلؿ الدوؿ العربية واإلسبلمية مف المستعمر لـ يكف ني
استعمار اجتماعي ىو ) العولمة االجتماعية ( التي يقوؿ عنيا الدكتور فؤاد العبد الكريـ: ) ىذا 
اإلستعمار االجتماعي وىذه العولمة تتزعـ قضايا المرأة وحقوقيا ػ بالمفيـو الغربي ػ في الدوؿ 

تفاقيات عالم ية، تعقدىا الدوؿ الغربية تحت لواء اإلسبلمية والعربية مف خبلؿ مؤتمرات وأجندة وا 
ىيئة األمـ المتحدة، ومرة تتـ مف طرٍؼ واحٍد بينيا وبيف الدوؿ اإلسبلمية والعربية، وفي الغالب 

، وبيذا تعمـ المرأة ٖٚيحمؿ لواء مناصرة المرأة المسممة ػ المزعـو ػ الواليات المتحدة األمريكية(
وينبغي عمييا أف تجعؿ تمكيف الشرع ليا سبلحًا المسممة في ببلد المسمميف أنيا مستيدفة، 

تتصدى بو لكؿ محاوالت اإليقاع بيا في ىاوية السقوط ، وأف تكوف عمى عمـ بما يحاؾ ليا 
 . ٘ٚ، ومؤمنة باهلل تعالى: )) ويمكروف ويمكر اهلل واهلل خير الماكريف ((ٗٚويمكر بيا

 
 

 لرجؿ والمرأة في المجتمع .المطمب الثاني: المساواة المشروعة والبلمشروعة بيف ا
كؿ مجتمٍع بطبيعة الحاؿ يتكوف مف الذكور واإلناث وىذا التنوع قد أخبرنا اهلل تعالى بأنُو نابٌع 

مف أصٍؿ واحٍد: )) يا أييا الناس اتقوا ربكـ الذي خمقكـ مف نفٍس واحدٍة وجعؿ منيا زوجيا وبثَّ 
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إلسبلمية المساواة بيف الرجؿ والمرأة وفي جميع وتؤكد الشريعة ا ،ٙٚمنيما رجااًل كثيرًا ونساًء ((
التكاليؼ واألعباء الدينية في العبادات والقواعد األساسية لمديف التي ُبني عمييا اإلسبلـ كالشيادة 
يتاء الزكاة وصوـ رمضاف وحج البيت مف استطاع إليو سبيبًل، ىذا فضبًل عف  قامة الصبلة وا  وا 

اإلمتثاؿ ألوامره، فاألساس ىو عدـ المفاضمة بينيما يتضح ذلؾ كافة مظاىر العبودية هلل تعالى و 
في قولو تعالى: )) يا أييا الناس إنا خمقناكـ مف ذكٍر وأنثى وجعمناكـ شعوبًا وقبائؿ لتعارفوا إف 

 .ٚٚأكرمكـ عند اهلل أتقاكـ ((
ىما المرأة عمى ذلؾ تساوي الرجؿ في اإلنسانية حيث يتمتعاف بفطرة واحدة وسجية واحدة و 

يحظياف بقدرات عقمية وفكرية متقاربة ومتشابية، ويكافئاف عمى اعماليما وسموكيما وأقواليما 
خيرًا أو شرًا، فبل تفاوت بينيما مف ناحية المستوى اإلنساني في اإلسبلـ وال تفضيؿ ألحٍد عمى 

لرجاؿ نتيجة آخر انطبلقًا مف اإلمتيازات المادية، بؿ قد تتفضؿ المرأة المؤمنة عمى كثيٍر مف ا
 .ٛٚألعماليا

 : ٜٚويمكف الوقوؼ إجمااًل عمى المساواة المشروعة بيف الرجؿ والمرأة في اإلسبلـ بما يأتي
_ المساواة بينيما في اإلنسانية؛ قاؿ تعالى: )) يا أييا الناس إتقوا ربكـ الذي خمقكـ مف نفٍس ٔ

 ٔٛ، وفي الحديث: ) إنما النساء شقائؽ الرجاؿ (ٓٛواحدٍة ((
 .ٕٛلمساواة بينيما في السمو؛ قاؿ تعالى: )) ونفس وما سّواىا، فأليميا فجورىا وتقواىا ((_ إ
_ المساواة بينيما في التشريؼ والكرامة؛ قاؿ تعالى: )) ولقد كّرمنا بني آدـ وحممناىـ في البر ٖ

 .ٖٛوالبحر ورزقناىـ مف الطيبات وفضمناىـ عمى كثيٍر مّما خمقنا تفضيبًل ((
ِإنَّ اْلُمْسِمِميَن َواْلُمْسِمَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن بينيما في التكاليؼ الشرعية؛ قاؿ تعالى: )) _ المساواةٗ

اِبرَاِت َواْلَخاِشعِ  اِبِريَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقيَن َوالصَّ يَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقاِنِتيَن َواْلَقاِنتَاِت َوالصَّ
اِئَماِت َواْلَحاِفِظيَن ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفَظاِت َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصد   اِئِميَن َوالصَّ ِقيَن َواْلُمَتَصد َقاِت َوالصَّ

 .89((َوالذَّاِكِريَن المََّه َكِثيرًا َوالذَّاِكرَاِت َأَعدَّ المَُّه َلُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيماً 
َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِميُكْم _ المساواة بينيما في التربية والتيذيب؛قاؿ تعالى: ))٘

ُموَن َما َنارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَمْيَها َمََلِئَكٌة ِغََلٌظ ِشَداٌد ََل َيْعُصوَن المََّه َما َأَمَرُهْم َوَيْفعَ 
 ((َمُرونَ ُيؤْ 

89. 
َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأوِلي اْْلَْلَباِب َلَعمَُّكْم  ((_المساواة بينيما في العقوبات؛ قاؿ تعالى: ٙ
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 الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجْمَدةٍ ، وقولو تعالى: )) 89 ))َتتَُّقونَ 
89

 ((. 
ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر  ،َواْلَعْصِر :(( نيما في الدعوة إلى اهلل؛ قاؿ تعالى_ المساواة بيٚ ِإَلَّ ،ِإنَّ اْلِْ

ْبرِ  اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحق  َوَتَواَصْوا ِبالصَّ ))الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
88  

ِلمر َجاِل ))  :اؿ تعالى_ المساواة بينيما في استقبللية الميراث واألمبلؾ ومباشرة العقود ؛ قٛ
ا َقلَّ ِمْنُه َأْو َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَْقَرُبوَن َوِلمن َساِء َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَْقَرُبوَن ِممَّ 

))َكُثَر َنِصيبًا َمْفُروضاً 
88 . 

مو المفسديف أو المغرريف لممساواة أّما الدعوات المغرضة مف قبؿ أعداء اإلسبلـ أو مف ذات أى
بيف الرجؿ والمرأة في المواضع التي أقّر الشرع المفاضمة فييا بالجنس أو العدد بينيما؛ فيي 

مساواٌة ال مشروعة وغير قابمة لمتغيير؛ ألف األصؿ فييا ثابٌت ال يقبؿ االجتياد؛ قاؿ تعالى: )) 
حكمة في الشرع؛ وال تكاد تخمو في صورتيا ، وىي محدودة ومعمومة الٜٓوليس الذكر كاألنثى ((

 األصمية مف التسوية العدؿ بيف مكنوف خمؽ المرأة والرجؿ، وأبرز ىذه الفروؽ :
 أواًل: الميراث بيف الذكر واألنثى:

ْف َكاُنوا ِإْخَوًة ِرَجااًل َوِنَساًء َفِممذََّكِر ِمْثُؿ َحظِّ اأْلُْنثََييْ في قولو تعالى: )) تعالى: ))  ، وقولؤٜف((َواِ 
ُبُع ِممَّا تَ ول ـُ الرُّ ـْ َيُكْف َلُيفَّ َوَلٌد َفِإْف َكاَف َلُيفَّ َوَلٌد َفَمُكػ ـْ ِإْف َل ـْ ِنْصُؼ َما َتَرَؾ َأْزَواُجُك َرْكَف ِمْف َبْعِد ُك

ـْ َيُكْف َلُكـْ  ـْ ِإْف َل ُبُع ِممَّا َتَرْكُت ـْ َوَلٌد َفَمُيفَّ  َوِصيٍَّة ُيوِصيَف ِبَيا َأْو َدْيٍف َوَلُيفَّ الرُّ َوَلٌد َفِإْف َكاَف َلُك
ـْ ِمْف َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَف ِبَيا َأْو َديْ  ؛ نصيب الذكور واإلناث مف األوالد في ٕٜف((الثُُّمُف ِممَّا َتَرْكُت

الميراث ىو حٌؽ مفروض بنص القرآف الكريـ، وقد بني عمى عبلقة صمة الرحـ بيف الوالديف 
عؿ نصيب الرجؿ مف اإلرث عمى الضعؼ مف نصاب المرأة في عدة حاالت؛ واألقربيف، وقد ج

عمى أساس المياـ بيف أعباء الرجؿ المالية في الحياة العائمية، وبيف أعباء المرأة، وىذا األمر ال 
 ؛ٖٜيعني التقميؿ أو التمييز بيف الرجؿ والمرأة، أو اإلنتقاص مف حقوؽ المرأة

ى أمو وأبيو وأختو وأخيو ػ إف كانوا معسريف ػ قاؿ تعالى: فالرجؿ مكمؼ شرعًا باإلنفاؽ عم
ـْ ِمْف َخْيٍر َفِمْمَواِلَدْيِف َواأْلَْقَرِبيَف َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساكِ ))ي يِف َواْبِف السَِّبيِؿ ْسَأُلوَنَؾ َماَذا ُيْنِفُقوَف ُقْؿ َما َأْنَفْقُت

   (ـَعِمي َوَما َتْفَعُموا ِمْف َخْيٍر َفِإفَّ المََّو ِبوِ 
فكاف تفضيؿ الرجاؿ عمى النساء في اإلرث؛ لِما يمحؽ ٜٗ

مف مؤف كثيرة في القياـ عمى العياؿ، والضيفاف، واألرقاء، ومواساة السائميف، وتحمؿ    الرجاؿ
ٜ٘الغرامات، وغير ذلؾ

 . 
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مف  والمرأة ىي المنفؽ عمييا بنتًا أو أمًا، أختًا أو زوجة، مطمقة أو أرممة؛ فيي تأخذ نصيبيا
الميراث دوف أدنى مشاركة وال أدنى مسؤلية مالية، لمجرد الحيطة التي يتوخاىا اإلسبلـ ليا، 

خشية أف يؤوؿ أمرىا إلى الترمؿ وفقد الزوج واألب، فكأف ىذا القدر المالي بالنسبة ليا نوع مف 
 .ٜٙاالحتياط لنوائب الدىر

ىو مرتب عمى نظاـ الزواج فييا، وىو فميراث المرأة في الشريعة اإلسبلمية لـ يقصد لذاتو، بؿ 
 . ٜٚكعممية الطرح بعد عممية الجمع إلخراج النتيجة صحيحة مف العمميتيف معاً 

ثـ إف ىذه القاعدة ليست مضطردة؛ فكما أف ىناؾ حاالت ترث المرأة فييا النصؼ مف نصيب 
لمرأة أكثر مف الرجؿ، فإف ىناؾ حاالت ترث فييا المرأة مثؿ الرجؿ، وىناؾ حاالت ترث فييا ا

ٜٛالرجؿ، بؿ يوجد حاالت ترث فييا المرأة وال يرث نظيرىا مف الرجاؿ
 . 

 ثانيًا: شيادة المرأة أماـ القضاء:

استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجمين فرجل وامرأتان ممن في قولو تعالى: )) و
ٜٜ((ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما اْلخرى

 

ية ػ كما يقوؿ صاحب المنارػ أف اهلل تعالى جعؿ شيادة المرأتيف شيادة واحدة، فإذا تركت والغا
بيف   إحداىف شيئًا مف الشيادة كأف نسيتو أو ضؿ عنيا تذكرىا األخرى وتتـ شيادتيا.. والفرؽ

شيادة المرأة وشيادة الرجؿ في ىذا الموضوع إجرائيًا أف القاضي عميو أف يسأؿ إحدى المرأتيف 
بحضور األخرى، ويعتد بجزء الشيادة مف إحداىف، وبباقييا مف األخرى، وأّما الرجاؿ فعميو ػ أي 
ذا ترؾ  القاضي ػ أف يفرؽ بينيـ، فإذا قصر أحد الشاىديف أو نسي، فميس لآلخر أف يذكره، وا 

 ، ٓٓٔشيئًا تكوف الشيادة باطمة
، قائمة موجودة، وواقعة في دنيا ىذا ويمكف القوؿ أف المساواة في الشيادة بيف الرجؿ والمرأة

الناس.. وبياف ذلؾ؛ أف ىناؾ مواضع ُترد فييا شيادة النساء، فبل تقبؿ تكريمًا أو تخفبفًا، أو 
تحريًا لمعدالة، أو مراعاة ألصؿ الخمقة، والجبمة في شرائح بني البشر، ويقابؿ ذلؾ مواضع ال 

ا أف المرأة إف نقصت قوتيا فبل تقاتؿ، وال تقبؿ فييا شيادة الرجاؿ، فالعوضية قائمة بينيما، كم
 .ٔٓٔيسيـ ليا، فإف ىذا النقص ليس مف فعميا ىي

ويبيف ابف اليماـ ػ رحمو اهلل ػ أنو في ىذه الشيادة نجد مبلمح عناصر المساواة بيف الرجؿ 
لنساء في والمرأة واضحة، فيقوؿ: ) إف أىميتيا ػ أي المرأة ػ بالوالية، والوالية مبنية عمى الحرية، وا
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ىذا كالرجاؿ، في أىمية التحمؿ، وىو بالمشاىدة والضبط، والنساء في ذلؾ كالرجاؿ، وليذا قبمت 
روايتيف ألحاديث األحكاـ الممزمة لؤلمة، فعف ىذا يقاؿ، واهلل أعمـ: إف جعؿ الشارع اإلثنيف في 

لكثرة  مقاـ رجؿ، ليس لنقصاف الضبط، ونحو ذلؾ، بؿ إلظيار درجتيف أكثر مف الرجاؿ،
 .ٕٓٔالواردات عمى خاطر الرجاؿ، وشغؿ باليـ بالمعاش والمعاد، وقمة األمريف في جنس النساء(
وال يعني ذلؾ عدـ األخذ بشيادة المرأة الواحدة مطمقًا، بؿ أجاز اإلسبلـ األخذ بشيادة إمراة 

ؤخذ واحدة أو امرأتيف مف دوف الرجؿ في الحوادث الفجائية، أو في الحاالت التي إف لـ ت
بشيادتيا ضاعت الحقوؽ، وكذلؾ يؤخذ بشيادتيا دوف الرجؿ في الحوادث التي ال تشيدىا إال 
النساء؛ كشيادتيا في الرضاع، والبكارة، والثيوبة، والحيض، والوالدة، وكذلؾ جماعات النساء 
واألعراس، ونحو ذلؾ مما كاف تختص بمعرفتو النساء؛ بؿ ىي في ىذه األمور تعد شيادتيا  

 .ٖٓٔمف شيادة الرجؿ أحؽ
 ثالثًا: المفاضمة بيف الرجؿ والمرأة:

في قولو تعالى: )) الرجاؿ قّواموف عمى النساء بما فضؿ اهلل بعضيـ عمى بعض وبما أنفقوا مف  
 في معنى النص:  ػ رحمو اهلل ػ الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقوؿ ٗٓٔأمواليـ ((

  ا معنى ذلؾ ؟إذا قيؿ أف فبلنًا قائمًا عمى أمر فبلف ، فم

ىذا يوحي بأف ىناؾ شخصًا جالس ، واآلخر قائـ فمعنى قواموف عمى النساء .... أنيـ مكمفوف 
إذًا فالقوامة  برعايتيف والسعي مف أجميف وخدمتيف ، إلى كؿ ما تفرض القوامة مف تكميفات،

 . تكميؼ لمرجؿ

عز وجؿ لمرجؿ عمى ومعنى : )بما فضؿ اهلل بعضيـ عمى بعض ( ، ليس تفضيبًل مف اهلل 
ولكنو قاؿ :  ولو أراد اهلل ىذا لقاؿ : بما فضؿ اهلل الرجاؿ عمى النساء، المرأة كما يعتقد الناس ،

ذلؾ معناه : أف  ، .... ) بما فضؿ اهلل بعضيـ عمى بعض ( فأتى ببعض مبيمة ىنا وىناؾ
األمواؿ يقابميا فضؿ القوامة تحتاج إلى فضؿ مجيود ، وحركة وكدح مف ناحية الرجاؿ ، ليأتي ب

ناحية أخرى ، وىو أف لممرأة ميمة ، ال يقدر عمييا الرجاؿ ، فيي مفضمة عميو فييا ... فالرجؿ 
ولذلؾ قاؿ تعالى فى آية أخرى : ) وال تتمنوا ما فضؿ اهلل بو  ال يحمؿ وال يمد وال يحيض ،

بعض ىنا أيضًا ، إنو لمجميع . وأتى بكممة ال بعضكـ عمى بعض ( ، لمف الخطاب ىنا ؟؟؟
  ليكوف البعض مفضبًل في ناحية ، ومفضواًل عميو فى ناحية أخرى ،
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 . وال يمكف أف تقيـ مقارنة بيف فرديف لكؿ منيما ميمة تختمؼ عف اآلخر

 ؛ افلكف إذا نظرنا إلى كؿ مف الميمتيف معًا ، سنجد أنيما متكاممت

اية والعطؼ فيي ناحية مفقودة عند الرجؿ أما الحناف والرع، فممرجؿ فضؿ القوامة بالسعي والكدح
 . ؛ النشغالو بمتطمبات القوامة

ولذلؾ فإف اهلل عز وجؿ يحفظ المرأة لتقوـ بميمتيا ، واليحمميا قوامة بتكميفاتيا تمؾ ، لتفرغ 
 . وقتيا لمعمؿ الشاؽ اآلخر ، الذي خمقت مف أجمو

 . ولكف الشارع أثبت لنا أف الرجؿ عميو أف يساعد المرأة

وقد كاف إذا دخؿ البيت ووجد أىمو منشغميف بعمؿ يساعدىـ ، مما يدؿ عمى أاف ميمة المرأة 
 . كبيرة ،وعمى الرجؿ أف يعاونيا

أف المرأة تتعامؿ مع أجمؿ األجناس عمى اإلطبلؽ مع اإلنساف ، فيي تربي سيد الوجود بينما 
ومساعدة الزوج زوجتو في  ،الرجؿ يتعامؿ مع الجماد والتراب ، مع النبات والحجر والحيواف

َـّ ) سئمت السيدة عائشَة: ؛ وقد ٘ٓٔأعماؿ البيت ال يؤثر في رجولتو ، بؿ يزيدىا جماال وىيبة يا أ
المؤمنيَف أيُّ شيٍء كاف يصَنُع رسوُؿ اهلِل صمَّى اهلُل عميو وسمَّـ إذا كاف عنَدِؾ ؟ قالت: ما يفَعُؿ 

 .ٙٓٔ(أحُدكـ في ِمينِة أىِمو 
، يقوؿ اإلماـ الشعراوي ػ رحمو ٚٓٔ((َوِلمرَِّجاِؿ َعَمْيِيفَّ َدَرَجٌة َوالمَُّو َعِزيٌز َحِكيـٌ ))  :تعالى وفي قولو
ىي درجة الوالية والقوامة، ودرجة الوالية تعطينا مفيوما أعـ وأشمؿ، فكؿ اجتماع ال بد لو اهلل ػ : 

صة لمتسمط والتحكـ، فيو يخرج مف َقيِّـ، والقوامة مسئولية وليست تسمطًا، والذي يأخذ القوامة فر 
ٛٓٔبيا عف غرضيا، فاألصؿ في القوامة أنيا مسئولية لتنظيـ الحركة في الحياة
. 

 رابعًا: الحجاب لممرأة دوف الرجؿ :
في قولو تعالى: )) يا أييا النبي قؿ ألزواجؾ وبناتؾ ونساء المؤمنيف يدنيف عمييف مف جبلبيبيف 

، وفي قولو تعالى: )) وال يبديف ٜٓٔهلل غفورًا رحيمًا ((ذلؾ أدنى أف يعرفف فبل يؤذيف وكاف ا
؛ العمة األولى ٓٔٔزينتيف إال ما ظير منيا وليضربف بخمرىف عمى جيوبيف وال يبديف زينتيف ((

وذلؾ بستر ‘ لمحجاب ىي إحصاف المرأة وحفظ كرامتيا بتغطية ما يثير شيوة الرجاؿ مف زينتيا
أكيد عمى أف العفة تناط أواًل بالتربية وتزكية النفوس لكبل سائر بدنيا خبل الوجو والكفيف، مع الت

، فيما تأخذ تغطية الزينة حكـ ٔٔٔالجنسيف؛ كما قاؿ تعالى: )) ولباس التقوى ذلؾ خير ((
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اإلجراء اإلحترازي لدرء الفتنة، والتي ال تقصر عمى ضعاؼ النفوس فحسب، بؿ عمى المجتمع 
الجنسية يستوي فييا العقبلء مع العامة، والتاريخ حافؿ بأسره، إذ ال يخفى عمى أحد أف الغريزة 

 .ٕٔٔبقصص الخيانة الزوجية عمى جميع المستويات
ف مارسو أحيانًا، بينما المرأة مف طبيعتيا اإلغواء مف  ف الرجؿ ليس مف طبيعتو اإلغواء وا  ىذا وا 

يا تصرخ خبلؿ أدواتو كجمالية الجسد وانسيابو ونعومتو وروعة تشكيمو.. إف طبيعة تكوين
ف لـ تقصده، أما طبيعة الرجؿ فبل توحي باإلغواء إال إذا تصنعو، فطبيعة الرجؿ  باإلغواء وا 
الغالبة ىي القوة .. وىي طبع في الرجؿ وتطبع في المرأة، لذلؾ يمنع الشرع تخنث الرجؿ 
ولة واسترجاؿ المرأة لخروجيما عف طبعيما األصيؿ .. ولما كانت المرأة ػ بدوف إرادتيا ػ مجب

باإلغواء فإف الحكمة تقتضي التخفيؼ مف إغوائيا بالستر والحجاب؛ وفي ذلؾ تنظيـ وتكييؼ 
لئلغواء ليحقؽ أىدافو الطبيعية في بناء األسرة السعيدة والمجتمع السميـ، فبل يطغى 

 .ٖٔٔواليسرؼ
 :  ٗٔٔمما تقدـ يمكف الخروج بنتيجة أف ما ثبت في األصوؿ لمرجؿ والمرأة مف تشريع مختمؼ

 أ_ ىو إختبلؼ تكامؿ ال اختبلؼ نقص .
 ب_ وىو استثناء مف أجؿ أف تعرؼ قيمة األصؿ .

 ج_ ولمفروقات بيف الجنسيف ال بيف الفرديف .

 د_ وىذه الفروقات مرتبطة بالوظائؼ وتتنوع الى نفسية وجسدية ودينية .
 

 
 المبحث الثاني: حدود تطبيؽ تمكيف المرأة في المجتمع المعاصر .

ى المرأة وصوف حقوقيا، وحماية كرامتيا واالضطبلع برسالتيا في الحياة ىي مقياس تبق     
التحضر أو ىي معيار الحضارة وما بمغتو مف تحقيؽ أنسانية اإلنساف وتوفير مناخ الحماية 
واألمف، أو إقامة حضارة األمف، ولو كاف مجتمعنا المعاصر ىذا أدرؾ أىمية تنمية المرأة 

هلل تعالى ليا بتطبيؽ تمكينيا المشروع؛ لغدت المرأة في المجتمع دعامة وأعطاىا ما أعطى ا
 ،٘ٔٔفكرية ودينية قائمًة بذاتيا ال تحتاج إلى المدافعة عنيا بؿ تنخرط في الدفاع عف قيـ اإلسبلـ
لكف إذا تسائمنا عف طبيعة وجودىا اآلف في عصرنا، وعف مكانتيا األسرية واإلجتماعية 
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بصفة عامة، وعف مدى تمتعيا بحقوقيا التي منحيا اهلل ليا؛ ألعمنا أف والسياسية والحضارية 
المرأة اليـو في مجتمعنا بعيدة كؿ البعد عف وضعيتيا التي وضع أسسيا القرآف الكريـ والسنة 
ف وضعيتيا البعيدة عف  النبوية الشريفة، وطبقتيا نساء مجتمع الرسالة والخبلفة اإلسبلمية، وا 

بالشرع أخذت باإلنحدار إلى أف أدى إلى استغبلؿ أعداء اإلسبلـ ليذا وبثيـ تمكينيا المقرر لو 
الدعوات المخمصة والمغرضة؛ بذريعة إخراج المرأة مف أطار التخمؼ بحسب ادعاءاتيـ الباطمة، 

 .ٙٔٔالتي ىدفيا الحقيقي قذؼ المرأة المسممة في مستنقعات التغريب
ة في مجتمعنا المعاصر؛ الموروث االجتماعي وأساس ما يحدث مف نقيض ما أقره الشرع لممرأ

والتقاليد المنافية لئلسبلـ؛ وىي المغالطات التي يحاوؿ خصوـ الفكر اإلسبلمي، أو المخدوعوف 
بالفكر المادي المنحّؿ، أو الذيف اختمطت عمييـ المفاىيـ فتغّمب الخمط وسوء الفيـ، الخمط وعدـ 

لقيـ والمبادئ الشرعية وبيف ما ىو عادات وتقاليد التمييز بيف ما ىو إسبلمي يقـو عمى أسس ا
اجتماعية متخمِّفة نشأت في مجتمعات المسمميف المتخِمفة، والتي تناقض روح اإلسبلـ ومبادئو 

ومنياج تنظيمو لممجتمع وأسس العبلقة بيف الرجؿ والمرأة، فراحوا ينسبوف عف جيؿ أو عمد كؿ 
ات خاطئة إلى اإلسبلـ، فبلبد لنا أّف ندرؾ أفَّ ما يشاىدونو في مجتمع المسمميف مف ممارس

ىناؾ فرؽ بيف مجتمع المسمميف القائـ اآلف، وبيف المجتمع اإلسبلمي الذي يجب أف يقـو عمى 
أساس الشرع، فقد سّطرت المرأة في العصور القديمة والحديثة وخاصة في المجتمعات اإلسبلمية 

ممكة وقاضية وشاعرة وأديبة وفقيية ومحاربة أسطرًا مف نور في جميع المجاالت، حيث كانت 
ف ىذا التخمؼ االجتماعي في مجتمع المسمميف ىو جزء مف التخّمؼ  وراوية لؤلحاديث الشريفة، وا 

 العاـ في مجاؿ العِمـ والمعرفة والتنمية والتصنيع والصحة ..إلخ
ضد المرأة تمارس والناظر إلى المجتمعات اإلسبلمية والعربية اآلف يجد كثير مف الممارسات 

باسـ اإلسبلـ وما ىي في حقيقتيا إال تقاليد وأعراؼ اجتماعية زائفة بالية، فالشرع أعطى لممرأة 
حقوقيا، وأكرميا إكراـ الرجؿ لنفسو، فيما ِشقَّي الحياة، وخمفاء اهلل في أرضو، إال أنو ُيمحظ في 

خ بيف قواعد الشرع التي أمروا واقع حاؿ المسمميف اليوـ وحاؿ المجتمع خصوصًا التناقض الصار 
، والتعارض واضٌح، فالمسمموف تركوا تعاليـ  بيا، وبيف واقع حاليـ حقيقة؛ وىذا التناقُض جميٌّ

دينيـ واتجيوا نحو التقميد المنافي لمشرع وخاصة فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع المرأة سواًء أكانت أختًا 
كانة المرأة داخؿ األسرة أواًل، والعائمة ثانيًا، أـ زوجًة أـ إبنًة أـ أمًا، فكاف اإلنتقاص مف م
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والمجتمع ثالثًا، والدولة رابعًا. فبل يقتصر الظمـ الذي يمارس ضد المرأة أحيانًا داخؿ أسرتيا باسـ 
الديف بؿ إذا ما أرادت الخروج إلى العمؿ فإنيا تستيمؾ في وظائؼ إما ثانوية بأجٍر قميؿ وجيٍد 

ما في وظائؼ تأخذ جيد المرأة كمو غير تاركة ليا وقتًا لتمبية رغبات البيت وواجبات  كثير، وا 
 .ٚٔٔالزوجة واألـ وىذا بحد ذاتو خطر محدؽ بالمجتمع

إذًا تمكيف المرأة المشروع والمقرر ليا يجعؿ مسألة تطبيقو والمدى فييا ال تخص المرأة بمفردىا 
المجتمعي لممرأة بوعي  بقدر ما تخص المجتمع ككؿ، لذلؾ ال بد مف ربط تطبيؽ التمكيف

واستيقاظ المجتمع برمتو، وتبصرتو بدور المرأة وقيمتيا المجتمعية اليامة التي مكنيا اهلل إياىا 
وكيؼ كانت في عصر الرسالة والخبلفة مرتكزًا مف الثبات والدعـ؛ فبل يمكف بحسب عمماء 

لسائد في المجتمع، وسموؾ االجتماع فيـ السموؾ المتنوع لمفرد بعيدًا عف التنظيـ االجتماعي ا
الفرد ينتج مف القيـ والعادات والتقاليد والنظـ االجتماعية السائدة في المجتمع؛ وبناًء عمى ىذه 
العناصر جميعًا يتوقؼ دور المرأة ومدى تمكينيا؛ أي أف البناء االجتماعي والقيـ والتقاليد قد 

ائؽ تمنع مف دورىا الحقيقي الفعاؿ، تجعؿ مف موقع المرأة في مجتمعيا شكميًا فحسب، وتضع عو 
وىو ما تفعمو الكثير مف الدوؿ والذي غالبًا ما يبقي المرأة مجرد قيمة عددية أو نوعية وليست 

 . ٛٔٔحقيقية
 المبحث الثالث: اآلثار المترتبة عمى تقويض التمكيف المشروع لممرأة عمى الفرد والمجتمع .

ا اليـو وربما بالغد تكمف في إننا لف نعطِ  المرأة ما إف اإلشكالية التي نعاني مني            
 أعطاىا اهلل عز وجّؿ وأوىمناىا وأنفسنا أف ما يمارس عمييا ىو شرع اهلل !

لذلؾ كاف مف الطبيعي ما نتج مف التمرد والخروج وتكسير الموازيف، والجنوح والرفض لكؿ صور 
اد واإلحتقاف ومحاوالت حرماف المرأة التديف، الصحيح منيا والمغشوش؛ ذلؾ أف حاالت اإلنسد

قامة الحدود والسدود التي لـ يأمر بيا  مف إنسانيتيا، وعدـ توفير األوعية الشرعية لحركتيا وا 
شرع اهلل، واستخداـ بعض األحكاـ الشرعية وتنزيميا عمى غير محاليا، دفع بالمرأة في كثير مف 

ت الضيؽ، حتى ولو سقط الجدار األحياف إلى كسر الجدار في محاولة لمخروج مف حاال
 . ٜٔٔعمييا

والمشكمة الكبيرة في واقعنا االجتماعي اليوـ، إف الذيف منعوا المرأة مّما أعطاىا اهلل وجدوا 
لمسالكيـ مسوغات مف التقاليد االجتماعية المتوارثة، وحاولوا كسوتيا بقيـ الديف زيفًا وبطبلنًا، 
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بحجة سد الذرائع فيحتموف ويتترسوف بذلؾ، فتراىـ قد  وربما ي حالة عجزىـ يمجؤوف إلى التحايؿ
حرموا الكثير مما أحؿ اهلل بإسـ سد الذريعة لمحيمولة دوف وقوع الفتنة والفساد؛ األمر الذي 

يتطمب تحريـ الدواعي واألسباب! ىذه القائمة مف المعاذير والمسوغات التي كادت تفقد المرأة 
متيا وتخـر أىميتيا..، ذلؾ أف اهلل الذي أنزؿ الشريعة الخالدة إنسانيتيا وتغبف حقوقيا وتنتقص كرا

الصالحة لكؿ زماٍف ومكاٍف، أعمـ مف سائر خمقو بتقمبات الزماف وما قد يحمؿ مف فساد.. ولو 
، وقد ال نستغرب أف يقؼ أحد المسمميف في العصر ٕٓٔكاف ىذا الفساد ذريعة إليقاؼ األحكاـ

نعوا إماء اهلل مساجد اهلل (؛ وكأف الرسوؿ ػ صمى اهلل عميو وسمـ األوؿ عندما يذكر أمامو: )ال تم
ػ في ىذا يبصر الغيب وما يحمؿ معو مف مفيوـ، فيقؼ ىذا الرجؿ ليقوؿ: أقوؿ لؾ يقوؿ 

الرسوؿ وتقوؿ واهلل لنمنعيف!؟ ؛ فعف ابف عمرػ رضي اهلل عنيما ػ قاؿ: )كانت إمرأٌة لعمر تشيد 
ـَ تخرجيف وقد تعمميف أف عمر يكره صبلة الصبح والعشاء في الجما عة في المسجد فقيؿ ليا: ِل

ذلؾ ويغار؟ قالت: وما يمنعو أف ينياني؟ قاؿ: يمنعو قوؿ رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ: ال 
، والحديث صريح الداللة عمى: أنو ال قيمة لمعرؼ االجتماعي  ٕٔٔتمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل (

 الشرع وىو مقصودنا ىينا .إذا كاف مخالفًا لرأي 
                 
               

 مةالخات
 بعد حمد اهلل رب العالميف ..

 ومما تقدـ يمكف بياف أىـ ما أسفر عنو ىذا البحث مف نتائج : 
_ أغمب معاني التمكيف في المغة تأتي بمعنى القدرة عمى الشيء، وىو ما يوافؽ المعنى ٔ

قدرة عمى أف يكوف الفرد فاعبًل، وأف يكوف لديو االستقبللية في أداء االصطبلحي لمتمكيف: وىو ال
العمؿ، وتحقيؽ األىداؼ باالقتصار عمى المصمح مف األشخاص لبناء المجتمع وتثبيت دعائمو 

. 
؛ كالقوة، والقدرة، والممؾ، يتداخؿ معنى التمكيف مع عدة مفاىيـ أخرى وردت في الشرع _ٕ

 والحرية .
ف كمصطمح إداري بحسب ما يحيط بو مف جوانب تعددية يمكف حصرىا مف _ يتنوع التمكيٖ
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 حيث قدرات المرأة: بالتمكيف الظاىري، والسموكي، والعممي .
_ يجب اإلعتراؼ بأف لممرأة الحؽ في لعب كافة أدوارىا في المشاركة الفعالة وفؽ ما منحتو ٗ

 .  ليا قواعد الشرع وأصولو
إلى أبعاد متعددة في واقع المجتمع والتعايش فيو؛ وىي البعد  _ لتمكيف المرأة مجاالت ترمي٘

 الثقافي، واالجتماعي، والتنموي، واإلقتصادي، والسياسي .
_ العمـ ظاىرة اجتماعية ممزمة في الشريعة اإلسبلمية، يكوف في إثباتيا كحٍؽ لممرأة تمكيٌف ليا ٙ

 . في مجتمعيا
تو مف مميزات ىذه الحضارة بما مّكف المرأة في _عمؿ المرأة قررتو الشريعة الربانية واعدٚ

مجتمعيا مف خبلؿ إثبات شخصيتيا المستقمة وحضورىا الواعي في كؿ مجاالت الحياة العامة 
لتزاميا بحدود اهلل واآلداب الشرعية .  والخاصة، وا 

جراء مختمؼ الٛ عقود، بما _ الشريعة اإلسبلمية تحتفظ لممرأة بأىميتيا الكاممة في إدارة أمواليا وا 
 يضمف ليا في المجتمع التمكيف المادي المستقؿ وفؽ قواعد الشرع .

_ أعطى الشرع لممرأة المسؤولية في  مجتمعيا عمى مختمؼ األصعدة ؛ وأضحت عضوًا فعااًل ٜ
 فيما يحدث ومسؤواًل مباشرًا عّما يجري في المجتمع .

 _ اإلسبلـ حّرر المرأة منذ أكثر مف أربعة عشر قرنًا .ٓٔ
_ ينبغي عمى المرأة المسممة أف تجعؿ تمكيف الشرع ليا سبلحًا تتصدى بو لكؿ محاوالت ٔٔ

 اإليقاع بيا في ىاوية السقوط ، وأف تكوف عمى عمـ بما يحاؾ ليا ويمكر بيا.
أف النساء شقائؽ الرجاؿ، وقرر المساواة بينيما في أصؿ الخمؽ وفي نسبتيما الشرع قرر _ ٕٔ

ما مف مقومات اإلنسانية أكثر مما لآلخر، وجعؿ المرأة كالرجؿ كذلؾ مف البشرية، فميس ألحدى
حيث أصؿ التكاليؼ الشرعية، ومف حيث الثواب والعقاب والجزاء عمى العمؿ في الدنيا واآلخرة، 

 .ومف حيث الحقوؽ الفردية واالجتماعية
و استثناء مف _إختبلؼ المرأة عف الرجؿ في الشرع ىو إختبلؼ تكامؿ ال اختبلؼ نقص، وىٖٔ

 أجؿ أف تعرؼ قيمة األصؿ .
_ الفروقات بيف الرجؿ والمرأة في اإلسبلـ ىي فروقات بيف الجنسيف ال بيف الفرديف، وىي ٗٔ

 مرتبطة بالوظائؼ وتتنوع الى نفسية وجسدية ودينية .
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ة _ ربط تطبيؽ التمكيف المجتمعي لممرأة بوعي واستيقاظ المجتمع برمتو، وتبصرتو بدور المرأ٘ٔ
وقيمتيا المجتمعية اليامة التي مكنيا اهلل إياىا وكيؼ كانت في عصر الرسالة والخبلفة كمرتكز 

 مف الثبات والدعـ .
 

 اليوامش 

                                                           

ىػ(، دار ٔٔٚف مكـر عمي جماؿ الديف ابف منظور األنصاري األفريقي ،)تلساف العرب ،لمحمد ب ٔ
 )مادة مّكف(.ٖٔٔ/ صٗٔصادرػ بيروت، ج

 . ٜٗالصافات:  ٕ

ينظر: روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني، لشياب الديف محمود بف عبد اهلل  ٖ
ة، دار الكتب العممية ػ بيروت، الطبعة ىػ(، تحقيؽ: عمي عبد الباري عطيٕٓٚٔالحسيني األلوسي)ت

 . ٖٓ/صٙٔىػ، ج٘ٔٗٔاألولى

ىػ(، تحقيؽ: محمد نعيـ ٚٔٛالقاموس المحيط، لمجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز آبادي)ت ٗ
 . ٖٛٔـ، صٜٕٓٓىػ=ٖٓٗٔالعرقسوسي ، مطبعة موسى الرسالة ػ الطبعة الثالثة، بيروت ػ لبناف

ىػ(، تحقيؽ: شعيب األرنؤوط ٕ٘ٚود سميماف بف األشعث األزدي)تسنف أبي داود، لمحافظ أبي دا ٘
رقـ ٘ٓٔ/ صٖـ، جٜٕٓٓومحمد كامؿ قره بمي، دار الكتب العممية، بيروت ػ لبناف، الطبعة األولى

ٕٖٛ٘ . 
ىػ(، تحقيؽ ٙٔ٘ينظر شرح السنة، ألبي الحسيف بف مسعود بف محمد بف الفراء البغوي الشافعي)ت ٙ

زىير الشاويش، المكتب اإلسبلمي، دمشؽ ػ بيروت، الطبعة  شعيب األرنؤوط ومحمد
 . ٕ٘ٙ/ صٔٔـ، جٖٜٛٔىػ=ٖٓٗٔالثانية

معجـ الصحاح، إلسماعيؿ بف حماد الجواىري، تحقيؽ: خميؿ مأموف، دار المعرفة،  _ ٚ
 . ٜٜٛـ، صٕٕٔٓىػ= ٖٖٗٔبيروت

 . ٖٛٔالقاموس المحيط :  ٛ

 ( . ٖٗٗ/ ٘معجـ مقاييس المغة: ) ٜ

 . ٖٛٔالمحيط:  القاموس ٓٔ

 المصدر نفسو . ٔٔ

 المصدر نفسو . ٕٔ
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 ( .ٕٔٔ/ ٖٔلساف العرب: ) ٖٔ
 المصدر نفسو . ٗٔ

 ـ .ٜٜٚٔىػ=ٛٔٗٔ،في السادس مف محـرٜٕٗٔمجمة المجتمع ،العدد ٘ٔ

ينظر: موسوعة مصطمحات التصوؼ اإلسبلمي، د. رفيؽ العجـ، مكتبة لبناف، بيروت ػ لبناف، ٙٔٙٔ
 . ٕٔٓـ، صٜٜٜٔالطبعة األولى

  . ٘ٚٔينظر: معجـ اصطبلحات الصوفية لمكاشاني، د. عبد العاؿ شاىيف، صٚٔ
ينظر: مجمة اإلدارة واالقتصاد، بحث في أثر عوامؿ التمكيف في تعزيز السمات القيادية لممدير،  ٛٔ

 . ٕٓٓـ, صٕٚٓٓلسماح مؤيد محمود، وأسيؿ ىادي، العدد السابع والستوف، عاـ 

مى السياسة الشرعية، رسالة ماجستير مقدمة مف قبؿ إبراىيـ بف عبد اهلل ينظر: سنف التمكيف وأثرىا ع ٜٔ
 . ٚٔـ، ص ٕ٘ٔٓالمبارؾ إلى مجمس كمية العمـو اإلسبلمية في جامعة المدينة العالمية في عاـ 

 www.ncwegypt.com/ـ، مأخوذ مف: ٕٛٓٓ/ ٓٔ/ ٘ٔالمجمس القومي لممرأة،  ٕٓ
ر، ألحمد بف محمد بف عمي الفيومي المقرىء، مكتبة لبناف ػ المصباح المنير في غريب الشرح الكبي ٕٔ

 . ٕٜٗ/ صٕـ، جٜٚٛٔ
 
ىػ(، تحقيؽ: د. محمد عبد ٙٔٛف محمد الشريؼ الجرجاني الحسيني الحنفي)تالتعريفات، لعمي ب ٕٕ

 . ٕٕٔـ، صٕٚٓٓىػ=ٕٛٗٔالرحمف المرعشمي، دار النفائس ػ الطبعة الثانية

 . ٘ٙاألنعاـ:  ٖٕ

ىػ(، تحقيؽ: محمد ٕٛٔٔلجامع الصغير، لمحمد بف إسماعيؿ األمير الصنعاني)تالتنوير شرح ا ٕٗ
 . ٓ٘/ صٗـ، جٕٔٔٓىػ=ٕٖٗٔإسحاؽ محمد إبراىيـ، دار السبلـ ػ الرياض

 ( . ٕٙٓ/ ٘ٔلساف العرب: )  ٕ٘

 . ٖٕٔالتعريفات:  ٕٙ
 . ٓٙاألنفاؿ:  ٕٚ

 . ٜٙٗٔـ، صٜٜٚٔاليـو _ىػ(، مطابع أخبار ٛٔٗٔتفسير الشعراوي، لمحمد متولي الشعراوي)ت ٕٛ

المعجـ الوسيط، إلبراىيـ مصطفى، وأحمد الزيات, وحامد عبد القادر، ومحمد النجار، القاىرة، دار  ٜٕ
 . ٙٛٛالدعوة، ص

أنوار البروؽ في أنواء الفروؽ، ألبي العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي  ٖٓ
 . ٖ٘ٙ/ صٖ، جىػ(، عالـ الكتبٗٛٙالمعروؼ بالقرافي)ت
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 . ٔٓٔيوسؼ:   ٖٔ

ينظر: تفسير السعدي، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، لعبد الرحمف بف ناصر السعدي،  ٕٖ
/ ص ٖٔىػ/ جٕٕٗٔتحقيؽ: سعد بف فواز الصميؿ، مكتبة السعدي، دار ابف الجوزي، الطبعة األولى

ٕٗٚ  . 

 ( .ٚٚٔ/ٗلساف العرب: ) ٖٖ
بلمية، لمحمد الطاىر بف عاشور، تحقيؽ: محمد الحبيب بف خوجة، وزارة مقاصد الشريعة اإلس ٖٗ

 . ٖٔٚـ، صٕٗٓٓىػ=ٕ٘ٗٔاألوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية ػ قطر، الطبعة األولى

 . ٖ٘آؿ عمراف:  ٖ٘

ىػ(, ٗٚٚينظر: تفسير القرآف العظيـ، ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي)ت ٖٙ
، ج  . ٛ٘٘/ صٔدار ابف حـز

 . ٚػٙينظر: إدارة تمكيف العامميف، سمماف سبلمة، سوريا ػ دمشؽ، ص ٖٚ
 . ٘٘النور:  ٖٛ
، ٖٖينظر: المرأة في ظؿ ثقافة المتغيرات، لمشيخ عبداهلل أحمد اليوسؼ، مجمة المنياج، العدد  ٜٖ

كامؿ  ـ، والنوع اإلجتماعي وأبعاد تمكيف المرأة في الوطف العربي لمدكتور مصطفىٕٗٓٓىػ=ٕ٘ٗٔلمعاـ
 . ٕٕـ، صٜٓٔٔالسيد، ورشا منصور، مصر ػ القاىرة، الطبعة األولى

 في ظؿ ثقافة المتغيرات، عبد اهلل اليوسؼ. ٓٗ

دور المرأة في بناء المجتمعات، ميسوف الدراوشة، ورشة التحديات والصعوبات التي تواجو المرأة في  ٔٗ
 ـ .ٕٕٔٓ/ٜ/ٚٔػٙٔالعمؿ الخيري والتطوعي، الكويت، 

ات واألبعاد التنموية لتمكيف المرأة، عف موقع المعيد العربي لمتخطيط في الكويت، لعاـ المؤشر  ٕٗ
 ـ .ٕٛٓٓ

الحقوؽ اإلقتصادية لممرأة العربية، ورشة العمؿ المقامة في البحريف ػ المنامة، المجمس األعمى لممرأة،  ٖٗ
 ـ .ٖٕٔٓ/ٔٔ/ٕٔ

اعي وأبعاد تمكيف المرأة في الوطف العربي، في ظؿ ثقافة المتغيرات، لميوسؼ، وينظر: والنوع اإلجتم ٗٗ
 . ٕٕص

 . ٔالعمؽ:  ٘ٗ
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ىػ(، دار ابف كثير، دمشؽ ػ ٕٙ٘صحيح البخاري، ألبي عبداهلل محمد بف إسماعيؿ البخاري)ت ٙٗ
، في كتاب النكاح، باب إتخاذ السراري، ٜ٘ٚٗرقـ الحديث ٙٔ/ صٖٕـ، جٕٕٓٓىػ=ٖٕٗٔبيروت، 

 ومف عتؽ جاريتو ثـ تزوجيا .
 . ٔٔجادلة: الم ٚٗ

 . ٜالزمر:  ٛٗ

 (، باب فضؿ اإلحساف إلى البنات .ٖٕٗٙرقـ الحديث ٜٕٕٓ/ ٓٔصحيح البخاري: ) ٜٗ

، وماذا عف المرأة، د. ٗ٘ـ، صٜٔٛٔينظر: المرأة في القرآف، لعباس محمود العقاد، الطبعة األولى ٓ٘
 . ٖٗنور الديف العتر، ص

 . ٗٓٔالتوبة:  ٔ٘

 . ٕٖالنساء:  ٕ٘

 ( .ٕٓٗٗرقـ الحديث  ٕٚٛ/ ٚ: )سنف أبي داود ٖ٘

 ٔٗٓٔ/ ٕىػ(، دار التأصيؿ، جٕٔٙصحيح مسمـ: ألبي الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابوري) ت ٗ٘
 . ٕٕٛٔرقـ 

ينظر: عمؿ المرأة، دراسة في ضوء معطيات الفقو اإلسبلمي، لحيدر حب اهلل ، مقاؿ نشر في كتاب  ٘٘
 ـ .ٕٔٔٓ دراسات في الفقو اإلسبلمي، الجزء الثاني، لعاـ

ينظر حقوؽ المرأة المسممة في المجتمع اإلسبلمي، لمصطفى إسماعيؿ بغدادي، الطبعة  ٙ٘
 ـ .ٜٜٚٔاألولى=

(، والمنياج في شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، ألبي زكريا محيي  ٖٙٔ/ٖينظر: الفروؽ لمقرافي: )  ٚ٘
ىػ، ٕٜٖٔالطبعة الثانيةدار إحياءالتراث العربي ػ بيروت، ‘ ىػ(ٙٚٙالديف يحيي بف شرؼ النووي)ت

، والجامع ألحكاـ القرآف، ألبي عبداهلل شمس الدينمحمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح ٖٕٔ/ صٓٔج
براىيـ أطفيش، دار الكتب ٔٚٙاألنصاري الخزرجي المعروؼ بالقرطبي)ت ىػ(، تحقيؽ: أحمد البردوني، وا 

 . ٗٓٔ/ ص٘ـ،جٜٗٙٔىػ=ٖٗٛٔالمصرية ػ القاىرة، الطبعة الثانية 
 
، ٕ٘، مجمدٗ، مجمة األزىر،جٖٜٓ/صٚينظر: عمؿ المرأة بيف التشريع اإلسبلمي، لزينب األشوح،ج ٛ٘
ـ، وأعماؿ المرأة الكسبية وأحكاميا في الفقو اإلسبلمي، لعيسى العمري، إربد لمبحوث ٜٜٗٔلعاـ

 ـ، المجمد الثامف . ٕ٘ٓٓوالدراسات، العدد الثاني، لعاـ 
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، ومف واجبات المرأة المسممة نحو المجتمع، د.محمود عزت، ٘ٔصفار: صينظر: مسؤولية المرأة لم ٜ٘
 . ٖٕػٕٕومركز المرأة في اإلسبلـ، لممستشار أحمد خيرت، دار المعارؼ ػ الطبعة الثالثة، ص

 
 . ٖ٘األحزاب:  ٓٙ

 ( .ٖٛٔٚرقـ  ٕٙ/ ٜصحيح البخاري: ) ٔٙ

، ٖٕػٕٕلمعارؼ ػ الطبعة الثالثة، صينظر: مركز المرأة في اإلسبلـ، لممستشار أحمد خيرت، دار ا ٕٙ
 . ٘ٔومسؤولية المرأة لمصفار: ص

 . ٜٚالنحؿ:  ٖٙ

 . ٔٔالتحريـ:  ٗٙ

 (، في كتاب الجياد والسير، في باب النساء الغازيات .ٖٖٙٛرقـ ٜٗٔ/ ٕٔصحيح مسمـ: ) ٘ٙ
 (، في كتاب الجياد والسير، في باب غزوة النساء مع الرجاؿ .ٛٛٔ-ٚٛٔ/ صٕٔصحيح مسمـ: )  ٙٙ

ىػ(، تحقيؽ: عمي محمد عمر، ٖٕٓينظر: الطبقات الكبرى، لمحمد بف سعد بف منيع الزىري)ت ٚٙ
 .٘ٔٗ/ صٛمكتبة الخانجي ػ القاىرة، ج

/ ٗـ، جٜٜٚٔينظر: تحرير المرأة، لمحمد بشير اإلبراىيمي، دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة األولى ٛٙ
 . ٕٖٙ، ٖٓٙص
ساء، ألبي نصر محمد بف عبد اهلل اإلماـ، اليمف، الطبعة إعبلـ النببلء بأحكاـ ميراث الن ينظر:ٜٙ

 . ٓٙـ، صٕٗٓٓاألولى
ىػ(، مكتبة ٖٖٓالمجتبى مف السنف، ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي)ت ٓٚ

 . ٜٕٖٙرقـ ٙٛ، صٙ، جـٜٙٛٔىػ=ٙٓٗٔالمطبوعات اإلسبلمية ػ حمب، الطبعة الثانية، 

 (، في كتاب اإلكراه، في باب اليجوز نكاح المكره .ٜٙٗٙرقـ ٜٛ/ ٛصحيح البخاري: )  ٔٚ

  . ٕٚالنساء:  ٕٚ

 . ٓٙ، لمدكتور فؤاد العبد الكريـ، ص المرأة المسممة بيف موضات التغيير وموجات التغرير ٖٚ

 . المرأة بيف اإلسبلـ ودعاة تحريرىا، لعبد اهلل بف محمد ُزقيؿ ٗٚ
 . ٖٓاألنفاؿ:  ٘ٚ
 . ٔالنساء:  ٙٚ

 . ٖٔالحجرات:  ٚٚ

 . ٕ_ٔحقوؽ المرأة في اإلسبلـ د. أمؿ الخزعمي: ص ٛٚ
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 اإلسبلـ والمساواة بيف الرجؿ والمرأة، د. محمد راتب النابمسي، موقع موسوعة النابمسي عمى الرابط: ٜٚ
http://www.muhammad-pbuh.com/ar/?p=836 

 
 . ٔالنساء:  ٓٛ

 ( . ٖ٘ٙرقـ ٔٚٔ/ ٔصحيح مسمـ: )  ٔٛ

 . ٛ، ٚالشمس:  ٕٛ

 . ٓٚء: اإلسرا ٖٛ

 . ٖ٘األحزاب:  ٗٛ

 . ٙالتحريـ:  ٘ٛ

 . ٜٚٔالبقرة:  ٙٛ

 . ٕالنور:  ٚٛ

 .ٔ،ٕ،ٖالعصر:  ٛٛ
 . ٚالنساء:  ٜٛ
 . ٖٙآؿ عمراف:  ٜٓ
 . ٙٚٔالنساء:  ٜٔ
 . ٕٔالنساء:  ٕٜ
 . ٕٕٕحقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ، د. محمد الزحيمي، ص ٖٜ

 . ٕ٘ٔالبقرة:  ٜٗ

 ( .ٖ٘/ ٔٔ. صحيح مسمـ بشرح النووي: )ٜ٘

 . ٖٕـ، صٜٜٛٔالمرأة في الحياة اإلسبلمية، د. يوسؼ القرضاوي، المكتب اإلسبلمي  مركز ٜٙ

 . ٛ٘ٗ، صٖينظر: وحي القمـ، لمصطفى صادؽ الرافعي، ج ٜٚ

يراجع في ذلؾ: ميراث المرأة وقضية المساواة، د. صبلح الديف سمطاف، وأحكاـ ميراث المرأة في الفقو  ٜٛ
 إبراىيـ، بجامعة النجاح الوطنية. اإلسبلمي، رسالة ماجستير لورود عادؿ

 . ٕٕٛالبقرة :  ٜٜ
 ( .ٖٕٔ/ٖتفسير المنار: ) ٓٓٔ

 وثيقة مؤتمر السكاف والتنمية، الحسيني سميماف جاد، عمى الرابط: ٔٓٔ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=11&
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ChapterId=11&BookId=253&CatId=0&startno=0 
 

ىػ(، دار ٔٙٛتح القدير، لكماؿ الديف محمد بف عبد الواحد السيواسي المعروؼ بابف اليماـ)تف ٕٓٔ
 . ٕٖٚ/ صٚالفكر، ج

 شيادة المرأة، مقاؿ لعبد الجبار فتحي زيداف عمى الرابط: ٖٓٔ
http://www.alukah.net/sharia/0/64494/ 

 . ٖٗالنساء:  ٗٓٔ
، ج‘ ىػ(ٛٔٗٔوي)تتفسير الشعراوي ػ خواطرػ، لمحمد متولي الشعرا ٘ٓٔ  . ٗٛ/ صٗمطابع أخبار اليـو
 ( .ٙٚٗ/ ٗصحيح البخاري: )  ٙٓٔ
 . ٕٕٛالبقرة:  ٚٓٔ

 ( .ٕ٘ٔ/ ٔتفسير الشعراوي: )  ٛٓٔ

 . ٜ٘األحزاب:  ٜٓٔ

 . ٖٙالنور:  ٓٔٔ
ٔٔٔ  

 لماذا فرض الحجاب؟ مقاؿ ألحمد دعدوش عمى الرابط: ٕٔٔ
 http://www.hamasna.com/tunisia/why1.html 

 اب عمى المرأة دوف الرجؿ؟ مقاؿ لعبد المطيؼ بري عمى الرابط:لماذا فرض الحج ٖٔٔ

https://forums.alkafeel.net//showthread.php?t=18798 

 اإلسبلـ والمساواة بيف الرجؿ والمرأة لمحمد راتب النابمسي . ٗٔٔ

بلمية، ينظر: المرأة في الحضارة اإلسبلمية، د. رعد محمود البرىاوي، مركز البحوث والدراسات اإلس ٘ٔٔ
 . ٖٙـ، صٜٕٓٓالطبعة األولى 

، لسنة ٜٚينظر: قضية المرأة رؤية تفصيمية، د. سعاد الناصر، تقديـ عمر عبيد كتاب األمة، العدد  ٙٔٔ
 ىػ .ٕٗٗٔ

دور المرأة في بناء المجتمعات ػ العمؿ التطوعي ػ ميسوف الدراوشة، ورشة التحديات والصعوبات  ٚٔٔ
 ـ .ٕٕٔٓ/ ٜ/ ٚٔػٙٔفي العمؿ الخيري والتطوعي، الكويت  التي تواجو مشاركة المرأة المسممة

ينظر: حقوؽ المرأة في اإلسبلـ ػ قراءات معاصرة ػ،د. أمؿ ىندي الخزعمي، مجمة دراسات دولية،  ٛٔٔ
 جامعة بغداد، العدد الحادي والخمسوف .

 .ٖ٘، صـٜٜٚٔينظر: محطات في التأريخ والتراث، ليادي العموي، دار الطميعة الجديدة، دمشؽ ٜٔٔ
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 . ٖٓينظر: المرأة في الحضارة اإلسبلمية: ص ٕٓٔ
 ( .ٜٗٛرقـ  ٕٓٗ/ ٖصحيح البخاري: )  ٕٔٔ
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اخلطاب االسالمي وسياسته الشرعية يف تفعيل دور ادلرأة 
 ادلسلمة يف احلياة السياسية

 أ.م.د. عمي قاسم زيدان خمف المهداوي                                                    
 جامعة ديالى/ كمية العموم االسالمية                                                     

alikz1971@yahoo.com                                                                         
 ممخص البحث

تناول البحث إبراز الخطاب االسالمي في ما يحث المرأة المسممة في المشاركة في الحياة 
فمفيوم السياسة تطمق في المغة السياسة الشرعية، السياسية، وكما قمت بتوضيح معنى 

بإطالقات كثيرة ومعناىا في جميع اطالقيا يدور عمى تدبير الشيء، والتصرف بما فيو صالح 
االنسان، وأما تعريف السياسة الشرعية في اصطالح الفقياء ففيو أقوال متعددة ومنيا: ىو ما 

ن لم يضعو النبي )كان فعال يكون معو الناس أقرب إلى الصالح، وأ ( وال بعد عن الفساد، وا 
نزل بو وحي، ومن ىذا المنطمق ومن مصمحة المرأة والمجتمع وجوب مشاركة المرأة المسممة في 
الحياة السياسية وما ينبثق منيا، فمن ىذا التوضيح جاءت أىمية الموضوع وما تطرق اليو 

باحث وخاتمة وقائمة بالمصادر، م اربعةالباحث، وجاء البحث مقسما إلى مقدمة وتمييد و 
حق وتكممت في المقدمة عن اختيار الموضوع وأىميتو، وأما المباحث ىي: المبحث االول: 

 وحدود مشاركة المرأة المسممة في الحياة السياسية: وينقسم الى:
في : حدود مشاركة المرأة المسممة احق المرأة المسممة المشاركة في الحياة السياسية، وثانياوال: 

ضوابط ودواعي تأىيل المرأة المسممة بالمشاركة في الحياة : نيالحياة السياسية، وأما المبحث الثا
دواعي السياسية وينقسم الى: اوال: ضوابط مشاركة المرأة المسممة في الحياة السياسية، وثانيا: 

دلة الشرعية عمى : األثالثتأىيل المرأة المسممة المشاركة في الحياة السياسية، وأما المبحث ال
: مواقف من المشاركة السياسية رابعمشاركة المرأة المسممة في الحياة السياسية، وأما المبحث ال

وخاتمة تم فييا أىم النتائج التي خرج بيا الباحث، والمصادر لممرأة في تاريخ العرب والمسممين، 
يخص تولي المرأة المسممة  التي أستعان بيا الباحث، وخالصة القول التي خرج بيا الباحث فيما

من مناصب حيث ال يوجد ما يمنع شرعا من الوالية الصغرى والوالية العامة من الكتاب والسنة، 

mailto:alikz1971@yahoo.com
mailto:alikz1971@yahoo.com


عشر ــمية محكــمة ... العــدد الرابعأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

321 

 

وحرم عمييا تولي الوالية الكبرى من اإلمامة والرئاسة فقط، وحرم عمييا القضاء فيما يخص الحد 
 والقود فقط. وا تعالى أعمم وىو وراء القصد.

 
Research Summary 

The research dealt with highlighting the Islamic discourse in what 

motivates Muslim women to participate in political life, and as I 

explained the meaning of the legitimate policy, the concept of politics is 

launched in the language with many releases and its meaning in all its 

launch revolves around the management of the thing, The term of the 

fuqaha 'has many sayings, including: It is not what the people are really 

close to, and far from corruption, and if not put by the Prophet (r) Of 

these, this clarification is more important Its subject and what touched 

him the researcher, came the research is divided into an introduction and 

pave the four sections and a conclusion and a list of sources, and spoke 

in the introduction for the selection of the subject and its importance, and 

the detective are: First topic: the right and the limits of the participation 

of Muslim women in political life: divided into: 

First: the right of Muslim women to participate in political life, and 

second: the limits of the participation of Muslim women in political life. 

The second topic: controls and reasons for the qualification of Muslim 

women to participate in political life and is divided into: First: controls 

the participation of Muslim women in political life; The third topic: the 

legal evidence on the participation of Muslim women in political life. 

The fourth topic: attitudes of the political participation of women in the 

history of Arabs and Muslims, and the conclusion of the most important 

results that emerged from the researcher, and the sources that The 

researcher will find the researcher's conclusion as to the Muslim 

woman's assumption of positions where there is no prohibition against 

the minor state and the general mandate of the Qur'aan and Sunnah, and 

it is forbidden for her to assume the great jurisdiction of the imamate and 

the presidency only. . God knows what is behind the intent. 
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 مقدَِّمةال

الحمد  الممك الحق المعبود؛ المتصرف وحده في الوجود الموجود قبل الدىور والعيود والصالة 
والسالم عمى سيدنا محمد الذي أخرج البشرية من براكين الشرك والجحود الى لذاذة التوحيد ونشوة 

قى الذين نالوا السجود وعمى أىل بيتو األطيار وصحابتو األخيار مصابيح اليدى وأنوار الت
 بدعوة نبييم أسمى آيات الخمود أما بعد:

فإنو يسرني أن تيأيت لي فرصة لتقديم بحث في ميدان السياسة الشرعية يعالج حكم من أقدس 
األحكام الشرعية في ىذا الجيد المتواضع الذي أرجو أن يفسح لو من صدر القارئ الكريم محل 

 وأن يقدر لديو قبوال.
(، وشر األمور محدثاتيا، تاب ا عز وجل، وخير اليدي ىدي محمد )فإن خير الحديث ك
(. وال يدرك ىذا الخير ويجتنب ذلك الشر إال بتوفيق ا سبحانو وتعالى ٔوكل بدعة ضاللة)

( في العمم والعمل وىذا ىو منيج الحق الذي بينو لمناس جميع بإتباع كتابو وىدي نبيو محمد)
دينيم وفروعو، فمم يدع خيرًا إال بينو وحث عميو، ولم يترك شرًا إال  ما يحتاجون إليو في أصول

حذر األمة منو، حتى ترك أمتو عمى المحجة البيضاء، ليميا كنيارىا، فسار عمييا أصحابو نيرة 
مضيئة، وتمقتيا عنيم كذلك القرون المفضمة، حتى تجيم الجو بظممات البدع المتنوعة التي كاد 

ذى باإلسالم وأىمو، وصاروا يتخبطون فييا خبط عشواء، ويبنون معتقداتيم بيا مبتدعوىا أن األ
عمى نسج العنكبوت بل أوىن. وا تعالى يحمي دينو بأوليائو الذين وىبيم من اإليمان، والعمم، 
والحكمة ما بو يصدون ىؤالء األعداء، ويردون كيدىم في نحورىم فما قام أحد ببدعة إال قيض 

 حمد من أىل العمم من يدحض بدعتو، ويبطميا.ا لو؛ ولو ال
وأما سبب اختياري البحث لما رأى الباحث من عزوف بعض النساء وكالم ال يمت إلى شرع ا 
ال من قريب وال من بعيد بما يخص المرأة المسممة بالمشاركة في الحياة السياسية، ىل ىو 

مستوى المشاركة في االنتخابات عن جائز؟ جوازا مطمقا أو غير جائز مطمقا، سواء كان عمى 
طريق صناديق االختراع، أو عمى المشاركة في تولي المناصب الخاصة والعامة أو االحزاب 
  والمنظمات وغير ذلك كل ىذه االسباب وغيرىا ىو السبب في الخوض في ىذا البحث المبارك.

 مخطط البحث:
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 اتمة أتبعتيا بقائمة لممصادر.مباحث وخ اربعةوقد جعمت ىذا البحث في مقدمة وتمييد و 
وقد اشتممت المقدمة عمى االفتتاحية، وسبب اختيار الموضوع وأىميتو، وأما التمييد تكممت فيو 

حق عن معنى السياسة الشرعية وعرفتيا لغة واصطالحا، وأما المبحث االول: تكممت فيو عن 
حق المرأة المسممة اوال: وحدود مشاركة المرأة المسممة في الحياة السياسية وقسمتو الى: 

الثاني: تكممت فيو عن حدود مشاركة المرأة المسممة في المشاركة في الحياة السياسية، وأما 
ضوابط ودواعي تأىيل المرأة المسممة : تكممت فيو عن نيالحياة السياسية، وأما المبحث الثا

رأة المسممة في الحياة ضوابط مشاركة المبالمشاركة في الحياة السياسية وقسمتو الى: اوال: 
دواعي تأىيل المرأة المسممة لممشاركة في الحياة السياسية، وأما المبحث ، وأما ثانيا: السياسية

: تكممت فيو عن األدلة الشرعية عمى مشاركة المرأة المسممة في الحياة السياسية، وأما ثالثال
مرأة في تاريخ العرب والمسممين، : تكممت فيو عن مواقف من المشاركة السياسية لمرابعالمبحث ال

وأما الخاتمة تكممت فييا عن أىم النتائج التي خرج بيا الباحث، وأخيرا المصادر التي استعان 
 في اتمام ىذا العمل المتواضع وا وراء القصد. بيا الباحث

 : مفيوم السياسة الشرعية:تمهيد
ف المغوي واالصطالحي، وسأقف من اجل أن نوضح معنى السياسة الشرعية ال بد من التعري

 عند ىذين التعريفين من غير توسع.
 تعريف السياسة الشرعية في المغة واالصطالح:

السياسة لغة: بكسر السين من َساَس يُسوُس الدواب، راضيا وعنى بيا، وَساس الرعية 
أي: قام بأمر يُسوَسيا ِسياَسة إذا قام بو، وسوَّسو القوم إذا جعموه يسوسيم، وساس األمر سياسة 

 .(ٕ)السياسة، والسوس: تأتي بمعنى الرياسة أو التدبير بيذه السياسة
ويظير لممتمعن في ىذا المعان المغوي لمسياسة: ىو والية أمر الشيء والقيام بو، من 
صالح، والتمطف والصبر والعمل في جميع األساليب إلصالحو وعدم إفساده كما ىو  تدبير وا 

ن سائس الدواب، ومتولي أمور الناس كما يفعل الوالي بما يسوس رعيتو لمراعي والرعية واضح م
 .(ٖ)أي يتولى أمرىم باإلصالح، وىنا نذكر بأن كممة السياسة ىي عربية المنشأ واالشتقاق

 تعريف السياسة الشرعية اصطالحا:
 وسأكتفي بإيراد بعض التعريفات:
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بأنيا: "فعل شيء من الحاكم؛ : لمسياسة الشرعية (ٗ)األول: تعريف ابن نجيم الحنفي
ن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي"  .(٘)لمصمحة يراىا، وا 

بأنيا: "ما كان من األفعال، بحيث يكون  (ٙ)والثاني: تعريف أبي الوفاء بن عقيل الحنبمي
ن لم يشرعو الرسول ) ، وال نزل بو )الناس معو أقرب إلى الصالح، وأبعد عن الفساد، وا 

 .(ٚ)وحي"
لنسبة لمفيوم السياسة فيي تعني كما عرفيا ابن قيم الجوزية: أخذ الناس إلى وأما با

بعادىم عن الفساد، وبرز وضوح معنى السياسة بتعريف ابن عقيل السابق: لو أنك  االصالح، وا 
 .(ٛ)() ةتقصد أنو ال سياسة إال ما نطق بو الشرع، فيذا غمط وتغميط لمصحاب

و الناس أقرب إلى الصالح وأبعد عن الفساد، ولو لم يفعمو فالسياسة إذن: ىي أي فعل يكون في
، ولو لم يرد فيو نص قراني، فالسياسة فعل اجتماعي عام. وأطمقت السياسة في )الرسول )

 .(ٜ)التاريخ اإلسالمي عمى كل ما يتعمق بأمور التيذيب والتربية واإلصالح والتكوين
ل المرأة المسممة الحياة السياسية من منطمق فمن ىذا التمييد يرى الباحث جواز بل وجوب دخو 

 المصمحة التي نصت عمييا الشريعة االسالمي، بوصفيا المكون الثاني لممجتمع المسمم.
 المبحث االول: حق وحدود مشاركة المرأة المسممة في الحياة السياسية:

 اوال: حق المرأة المسممة المشاركة في الحياة السياسية:
ير في التحفظ عن اعطاء المرأة الحق في المشاركة بالحياة السياسية، وىذا ما زال ىناك لغط كث

بنظر الباحث بو نوع من الظمم وبخس حق المرأة المسممة وا اعمم، والسبب ىو توارث العادات 
واالعراف ربما تكون خاطئ أو قاصرة، فالعمل السياسي في الوقت المعاصر بالنسبة لممرأة 

 يتخمى عنو احد من الناس، وىو يأخذ الواجب العيني أو الكفائي، وىذه المسممة واجب شرعي ال
المشاركة السياسية ىي ليست نافمة يؤجر فاعميا وال يأثم تاركيا، والباحث يرى انيا فريضة عمى 

 كل مكمف سواء كان رجال أم امرأة.
يا المرأة والدعوة االولى التي خاضيا المسممون االولون ضد طغاة ومشركي قريش كانت في

المسممة إلى جانب الرجل وكالىما نال من التعذيب والقتل ولم يفرق بين الرجل والمرأة، وكذلك 
حفظ لنا التاريخ الزاىر بالبطوالت والشجاعة والفداء اسماء من الرجال: ابي بكر وعمر وعثمان 
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شة وعمي وبالل ومصعب وياسر وغيرىم، وحمل لنا كذلك اسماء من النساء: خديجة وعائ
 (.ٓٔأجمعين() رضي ا عنيمواسماء وام سممى وخولة وغيرىن )

 وتتمثل أىم مظاىر العمل السياسي التي يمكن أن تزاوليا المرأة المسممة في الواقع المعاصر:
 االشتراك في النشاطات السياسية المختمفة من احزاب ومنظمات وغير ذلك. -ٔ
 ابداء آرائيا السياسية في مختمف سمطات الدولة.  -ٕ
 المشاركة في اختيار االصمح لالمة في جميع مجالس الدولة. -ٖ
 المشاركة في اختيار رئيس الدولة أو الحاكم. -ٗ
 (.      ٔٔيحق ليا الترشيح لعضوية المجالس المختمفة في الدولة من تشريعية وغيرىا) -٘

 ثانيا: حدود مشاركة المرأة المسممة في الحياة السياسية:
ركة المرأة المسممة في السياسة بجميع عناوينيا الخاص ىناك خالف واسع حول حدود مشا

والعام، وذىب الباحث إلى اتفاق اكثر العمماء في جواز الوالية الخاصة بدون خالف يذكر، 
والمناصب الخاصة مثل: المشاركة في انتخابات بمدية الحكم المحمي أو المحافظة أو المجمس 

ي جماعي أو المشاركة من خالل كتل وحركات التشريعي)البرلمان( سواء بشكل فردي أو زوج
 منظمة أو احزب سياسية وغير ذلك.

ومعنى الِوالية: ىي اإلمارة، والسمطان، وتولي األمر، والولي ىو القائم عمى الوالية. وأما تعريف 
الوالية العامة اصطالًحا: ىي سمطة شرعية عامة مستمدة من اختيار عام، أو بيعة عامة، أو 

ن ولي األمر، أو من يقوم مقامو، ُتخول صاحَبيا تنفيذ إرادتو عمى األمة جبًرا في تعيين خاص م
 (. ٕٔشأن من مصالحيا العامة في ضوء اختصاصو)

وصار الخالف فقط في الوالية العامة والدليل الوحيد ىو الحديث المشيور عرفا في االوساط 
يفمح قوم أسندوا أمرىم إلى امرأة(،  (: )الاالجتماعية باختالف الروايات التي نقمت وىي قولو)

والرواية االخرى ىي: )ال يفمح قوم تممكيم امرأة(، والرواية االخرى ىي: )لن يفمح قوم ولوا أمرىم 
 (.ٖٔامرأة()

وىذا الحديث الوحيد الذي يقيد دور ، الخالف حول أىمية المرأة لمواليات العامة وأدلتو الشرعية
ممة، واذا نظرنا إلى سبب وروده ىو جاء تعقيبا عمى تولي ابنة المشاركة السياسية لممرأة المس
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كسرى لمممكة فارس بعد مقتمو، فال يمنع والية المرأة إذ أّن ىذا الحديث ورد في الممكة )أزرمى 
( في حّقيا شيء دخت( بينما سبقتيا في الُممك أختيا )بوران دخت( والتي لم يقل رسول ا)

صالحة وذكر ذلك ابن كثير وغيره الذين أثبتوا عدالة )بوران دخت(  فالممكة )بوران دخت( كانت
دخت( والتي اشتير  ( في حّقيا بل تكّمم في حق أختيا الممكة )أزرمی وعدم تكّمم رسول ا)

عيدىا بالفساد التام لدرجة أّن المؤرخين وجدوا ىذه المرحمة من تاريخ الفرس غير مسّجل بو أي 
 (.ٗٔى فسادىا بالكامل)إنجازات مّما يدّل عم

ونستخمص مّما سبق أّن الحديث ىذا خاص بالمرأة الفاسدة وليس جامًعا لمجموع النساء حيث أّن 
( لم يتكّمم في الممكة )بوران دخت( التي سبقتيا بشيء، وبيذا اصبحت الصورة رسول ا )

الممكة بمقيس في الوالية واضحة إذ أّن السّنة توافق القرآن الكريم وال تعارضو فا أثنى عمى 
الصغرى إذ نسبت بمقيس نفسيا في اإلسالم مع سميمان كما في قولو تعالى: }ِإنِّي َظَمْمُت َنْفِسي 

( فأصبحت في معّيتو تتوّلى بأمره فمو الوالية العظمى َ٘ٔوَأْسَمْمُت َمَع ُسَمْيَماَن ِلمَِّو َربِّ اْلَعاَلِميَن{)
 (.ٙٔوليا الوالية الصغرى)

ختمفت اآلراء بشأن أىمية المرأة لمواليات العامة، فذىب فريق إلى عدم أىميتيا لتوّلي الواليات وقد ا
العامة كافة، وأجاز فريق ثـاٍن تـولييا الواليات العامة مـا عـدا الخالفـة، في حين َقَصَر فريق ثالث 

 أىميتيا عمى والية القضاء فيما تشيد فيو عمى مذىبيم.
رأة المسممة القضاء إلى عدم جوازىا مطمقا وال ينفذ حكميا، الن التنفيذ فرع وأختمف في تولي الم

لى ىذا ذىب االئمة من مالك والشافعي واحمد)رحميم ا جميعا()  (.ٚٔصحة الحكم، وا 
 (.ٛٔوذىب اإلمام الطبري إلى جواز ذلك مطمقا)

وبين الطبري فمم يسمبيا  أما اإلمام أبو حنيفة )رحمو ا تعالى( فوقف موقفا وسطا بين الجميور
والية القضاء إطالقا، ولم يجزىا ليا إطالقا، بل قال: يجوز أن تكون المرأة قاضيا في األموال، 
قياسا عمى جواز شيادتيا في األموال، فيي تقضي فيما يجوز أن تشيد فيو، وال يجوز ليا ان 

 (.ٜٔتقضي في حد أو قود)
 (.ٕٓلناس بوالية امرأة نفذ قضاؤىا لمضرورة)وأفتى بعض متأخري الشافعية، إذا أبتمي ا

وقال ابن الجوزي بتوضيح معنى الفالح الوارد بالحديث السابق ىو: الفوز بالمطموب وىذا 
التدبير يحتاج إلى كمال الرأي ونقص المرأة مانع وفي الحديث دليل عمى أن المرأة ال تمي 
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: في المنع انو يفيد منعين من أن يكون (. وقال الشوكانئٕاالمارة وال القضاء وال عقد النكاح)
 (.ٕٕلين منصب اإلمامة في الصالة لمرجال)

وان المقصود منو ىو منع المرأة من تولي الوالية العامة)الوالية الكبرى( كالخالفة أو االمامة أو 
 السمطان أو رئاسة الدولة أو االمارة وىي )أعمى سمطة في البمد(. 

ر اىل العمم بعدم جواز تولي المرأة والية أمر الناس كالخالفة ويرى الباحث ما ذىب اليو اكث
والقضاء فيما يخص الحدود وذلك الن المرأة تدخل عمييا العاطفة وتغمبيا الرحمة ويدخميا 
النسيان فيي ليست كالرجل في ذلك، أما باقي المناصب االخرى إن توفرت الكفاءة فال مانع 

اإلدارة أو النيابة أو تشكيمة أجيزة الدولة عموما من وزير أو كالفتوى أو التربية أو التعميم أو 
 مدير عام أو محافظ وغير ذلك. 

خالصة القول في حدود تولي المرأة المسممة المناصب، وىو ما يترجح عند الباحث شرعا ال 
يوجد ما يمنع المرأة المسممة في االصل من الوالية الصغرى من الكتاب والسنة بل يوجد ما 

نما يعضد ىا ويثبت جواز ذلك من كتاب ا كما في قصة نبي ا سميمان مع الممكة بمقيس، وا 
يحرم عمى المرأة المسممة الوالية الكبرى والقضاء في الحدود فقط لما تقتضيو من أمور تحرم 

 عمى المرأة المسممة كما بيناه سالفا وا اعمم.     
 أة المسممة بالمشاركة في الحياة السياسية: المبحث الثاني: ضوابط ودواعي تأهيل المر 

 اوال: ضوابط مشاركة المرأة المسممة في الحياة السياسية:
ضوابط مشاركة المرأة: ولعل من المناسب في ىذا الموضِع إيراَد جممة من الضوابط الشرعية 

 :لمشاركة المرأة في الحياة العامة: وظيفيِّا، أو مينيِّا، أو سياسيِّا
َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِىنَّ َعَمى ُجُيوِبِينَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ  ﴿ :قال تعالى :شرعيالزي ال-ٔ

(، فينبغي عمى المرأة ٕٗ﴾) َواَل َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأْلُوَلى ﴿ :تعالى (، وقالٖٕ﴾) ِلُبُعوَلِتِينَّ 
ض، الذي ال يكون زينة في نفسو، عمى نحو ما ىو أن َتمبس المباس الُمحتشم الساتر الفضفا

 (.ُٕ٘مبيَّن في كتب التفسير)
وا ِمْن َأْبَصاِرِىْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيْم َذِلَك َأْزَكى  ﴿ :قال تعالى :غضُّ البصر-ٕ ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ

اِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِىنَّ َوَيْحَفْظَن َوُقْل ِلْمُمْؤِمنَ  * َلُيْم ِإنَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعونَ 
كلُّ  -الوجو والكفين  -وجائز أن ينظر إلى ذلك منيا ) :وقال ابن عبد البر (،ٕٙ)﴾ ُفُروَجُين
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(، وقال الحافظ شيخ اإلسالم ابن من نظر إلييا بغير ِريبة وال مكروه، وأما النظر لمشيوة، فحرام
مفسرين ومع ذلك فيو من أشير القائمين بجواز كشف جرير الطبري: ابن جرير ىو شيخ ال

 (.  ٕٚالوجو والكفين، فقد نقل عدة روايات عن ابن مسعود وعن الحسن)
عن أمِّ سممة )رضي ا عنيا( قالت: كان رسول  :التمايز عن الرجال واجتناب المزاحمة -ٖ

 .(ٕٛأن يقوم) : إذا سمَّم، قام النساء حين يقضي تسميمو، ومَكث يسيًرا قبل)ا)
قال: )ال َيخمَونَّ رجل  )عن ابن عباس )رضي ا عنيما( عن النبي ) :اجتناب الخموة  -ٗ

 (.ٜٕ))بامرأة إال مع ذي َمحرم
قال الحافظ ابن حجر: فيو منع الَخموة باألجنبية، وىو إجماع، لكن اختمفوا ىل يقوم غير الَمحرم 

 (.ٖٓالجواز؛ لَضعف التُّيمة بو)مقامو في ىذا كالنِّسوة الثِّقات؟ والصحيح 
(، وتشير ىذه اآلية إلى أن ٖٔ﴾) َوُقْمَن َقْواًل َمْعُروًفا ﴿ :قال تعالى :جدية في مجال المقاء-٘

موضوع الحديث بين الرجال والنساء ينبغي أن يكون في حدود المعروف، وال يتضمَّن منكًرا، كما 
 (.ٕٖينبغي أن تكون لمقاء أسباب جادَّة تدعو إليو)

عن أبي ىريرة )رضي ا عنو( قال:  :وجوب إذن الزوج لمدخول إن كان مقيًما غير مسافر -ٙ
(. واذا كانت ٖٖ)ال يحل لممرأة أن تصوَم وزوجيا شاىد إال بإذنو، وال تْأَذن في بيتو إال بإذنو()

 غير متزوجة وجب عمييا أذن ولييا االقرب ثم االقرب.
بمعنى أال َتمنعيا  :ام عمى حساب زوجيا وبيتيا وأوالدىاأال يكون خروج المرأة لمعمل الع-ٚ

فيو: )خير نساٍء  )وقال ) –زوجًة، وُأمِّا  -المشاركة في العمل العام من الوفاء بكلِّ واجباتيا 
(، وال بدَّ َٖٗرِكْبَن اإلبل صالح نساء قريش، أحناه عمى ولٍد في صغره، وأرعاه لزوٍج في ذات يده()

 (.ٖ٘والتوازن بين العمل داخل البيت وخارجو) من محاولة التوفيق
 ثانيا: دواعي تأهيل المرأة المسممة المشاركة في الحياة السياسية:

 من الدواعي التي أىمت المرأة المسممة لممشاركة في الحياة السياسية ىي:
 *أىمية المرأة لمعمل السياسي:

ذا كان الفقياء قد أقّروا بأىمية المرأة أىمية كاممة ف ي الوالية الذاتية والمتعدية عمى األموال، وا 
والوالية المتعدية عمى الغير كالحضانة والوصاية، إال أن بعضيم قد تحفظ عمى أىميتيا لممارسة 
العمل السياسي، وكأنيم يرونيا ناقصة األىمية في ىذا المجال. وقد أستند ىؤالء إلى حديث 
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، فقمن: وبَم يا رسوَل ا؟ (تكن أكثر أىل الناريا معشر النساء تصدقن فإني أري) :)رسول ا)
قال: "تكثرن المعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذىب لُمّب الرجل الحازم 

أليس شيادة المرأة مثل نصف ) ا وعقمنا يا رسول ا؟ قال:ـمن إحداكن"، قمن: وما نقصان دينن
قصان عقميا. أليس إذا حاضت لم تصّل ولم تصم؟ شيادة الرجل؟ قمن: بمى، قال: فذلك من ن

 .(ٖٙ)(قمن بمى، قال: فذلك من نقصان دينيا
وأكثر أىل العمم والخبرة يرون أن نقص المرأة ىو نقص عرضي طارئ، وليس نقصا فطريا 

 .(ٖٚ)الزما، وال يتعارض ذلك مع وجود نساء وىبّين ا قدرات عالية قد تفوق قدرات الرجال
(، وقد حرص ٖٛ:)النساء شقائق الرجال())ريعة ىذين االمرين فييا بقولو)وقد اقرت الش

: )ال )األمة عمى رفع مستوى الوعي السياسي عند المرأة بإرشاده المسممين بقولو ) )الرسول)
نما كان يبحث فيو قضايا االمة ٜٖتمنعوا  إماء ا مساجد ا() (، والمسجد ليس فقط لمصالة وا 

 (.   ٓٗوالزام بحضور صالة العيدين)ومنيا السياسية 

 *الوعي السياسي والتنظيم االجتماعي:
ذا كانت المرأة تتمتع في الرؤية اإلسالمية باألىمية السياسية في مستوياتيا المختمفة، فإن ىذا  وا 
يقتضييا أن تكون في ثقافتيا واىتماميا بالشؤون العامة عمى المستوى الذي تحسن فيو أداء تمك 

تنفصل عن  تابعتيا وتعرف ما فييا من خطأ وصواب. كما أن الحركة السياسية الالشؤون وم
الحركة االجتماعية، وقد يعّد فيم ىذه األخيرة أىم مداخل فيم العمل السياسي لممرأة في المجتمع 

 .(ٔٗ)اإلسالمي
اسية وأىم المشكالت التي تواجو المرأة المسممة في عدم مشاركتيا وتأخذ دورىا في الحياة السي

 ىي:
نفسيا أوال ما زالت المرأة غير واعية لميمتيا في المجتمع، ومازالت تنظر لنفسيا عمى  -ٔ

إنيا عنصر ثانوي، وتترك جل أمورىا الدينية والدنيوية بيد الرجل مما يعرقل 
 حركتيا.

سيطرة جممة من الخرافات والشعوذة عمى تحركات المرأة؛ خوفًا من الحسد أو العين أو  -ٕ
بداعاتيا في ميدىا. السحر، مما  دفن مواىبيا وا 
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العادات والتقاليد الموروثة التي أسيمت في عدم تفوقيا أو أدت إلى تراجعيا مما جاء  -ٖ
اإلسالم بنبذه والتصدي لو، مثل: مصادرة حقوقيا في اختيار الزوج الصالح، والنظرة 

 إلييا بالدونية.
مق مازال مسيطرًا عمى حركة المجتمع المحيط بالمرأة المسممة ىو ذلك المجتمع المغ -ٗ

النساء، وىذا ما يالحظ في كثير من شعوب العالم االسالمي، ومما يسبب تراجع 
 العمل النسوي وتراجع المنسوب الثقافي.

الظروف المحيطة بيا فال يمكن أن تطمب من امرأة ال تممك أسباب الحياة أن تنجز لك  -٘
لدعم مادي ومعنوي حقيقي كي شيئا أو تقود لك أّمة، ألن المرأة اليوم بحاجة 

 (.ٕٗتنيض بواقعيا وكي تفتح عينيا عمى العالم وترى نظيرتيا الجادة أين وصمت)

 المبحث الثالث: األدلة الشرعية التي تؤيد مشاركة المرأة المسممة في الحياة السياسية:
رافض، وكل أختمف العمماء في مشاركة المرأة المسممة في الحياة السياسية بين المجوز وبين ال

 منيم لو أدلتو ويرد عميو، فذىب الباحث بذكر أدلة المجوزين فقط لضيق المقام. واألدلة ىي:
*خطاب القران الكريم يحمل أمانة األستخالف كما جعميا لمرجـال جعميـا لمنسـاء، وذلـك باعتبارىـا 

نَّـا َعَرْضـَنا اأَلَماَنـَة }إِ انسان ال يكتمـل وجـوده اال بحمـل الرسـالة واداء االمانـة، وذلـك بقولـو تعـالى: 
َكـاَن َظُموًمــا  َعمَـى السَّــَمَواِت َواأَلْرِض َواْلِجَبـاِل َفــَأَبْيَن َأْن َيْحِمْمَنيَـا َوَأْشــَفْقَن ِمْنيَـا َوَحَمَمَيــا اإِلْنَسـاُن ِإنَّــوُ 

 .(ٖٗ) ُمْشِرَكاِت{{ ِلُيَعذَِّب المَُّو اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشِرِكيَن َوالْ َٕٚجُيوال }
ـــِن  *وقـــال تعـــالى: ـــْوَن َع ـــاْلَمْعُروِف َوَيْنَي ـــْأُمُروَن ِب ـــاُء َبْعـــٍض َي ـــوَن َواْلُمْؤِمنـــاُت َبْعُضـــُيْم َأْوِلي }َواْلُمْؤِمُن

ـــالَة َوُيْؤتُـــوَن الزَّكـــاَة َوُيِطيُعـــوَن المَّـــَو َوَرُســـوَلُو ُأولِئـــَك َســـَيْرَحُمُيُم  المَّـــُو ِإنَّ المَّـــَو اْلُمْنَكـــِر   َوُيِقيُمـــوَن الصَّ
ـــيٌم{ فـــي ىـــذه اآليـــة المباركـــة لممؤمنـــات الواليـــة المطمقـــة مـــع  . لقـــد أثبـــت ا تعـــالى(ٗٗ) َعِزيـــٌز َحِك

المؤمنين، فيـدخل فييـا واليـة األخـوة والمـودة والتعـاون المـالي واالجتمـاعي، وواليـة النصـرة الحربيـة 
فة الداعية من ذكر أو أنثـى فـي السـابق والسياسية، واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر ىو وظي

        .والالحق وفي كل حين
 (.٘ٗ*وفي اليجرة األولى والثانية إلى الحبشة كانت المرأة مع الرجل)
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*وفي بيعة العقبة األولى والثانية شاركت المرأة قال تعالى: }َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت 
 ى َأْن ال ُيْشِرْكَن ِبالمَِّو َشْيًئا َوال َيْسِرْقَن َوال َيْزِنيَن َوال َيْقُتْمَن َأْوالَدُىنَّ َوال َيْأِتيَن ِبُبْيَتانٍ ُيَباِيْعَنَك َعمَ 

المََّو  ِإنَّ  َيْفَتِريَنُو َبْيَن َأْيِديِينَّ َوَأْرُجِمِينَّ َوال َيْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف َفَباِيْعُينَّ َواْسَتْغِفْر َلُينَّ المَّوَ 
 .(.ٙٗ)َغُفوٌر َرِحيٌم {

ذا كانت البيعة األولى؛ بيعة عمى اإليمان با وأن ال يشركن بو شيئا وال يزنين وال يأتين  وا 
بيعة سياسية واضحة: أن يأمرن بالمعروف، وينيين  ببيتان، فقد كانت بيعة العقبة الثانية؛

عن المنكر، وأن يحمين الدعوة كما يحمين أبناءىن وديارىن، وأن ال ينازعن األمر أىمو، 
( ىذه البيعة من الرجال وعميين الطاعة في المنشط والمكره بالمعروف. وتمقى رسول ا)

 (.ٚٗوالنساء عمى السواء وىاجر بعدىا إلى المدينة)
*والبيعة من أبرز جوانب العمل السياسي الذي تمارسو األمة، فيي التي تضفي الشرعية عمى 

إنشاء الدولة، فيي أساس  )نظام الحكم، بل وتسبق في الخبرة اإلسالمية في عيد رسول ا )
 (.ٛٗالمجتمع السياسي وأداة إعالنو والتزامو بالمنيج والشرعية)

المساواة بين الرجل والمرأة، وتستمزم البيعة ممة أمور أىميا: ونخرج من البيعة إن لممرأة المس
صفة التكميف في المبايع، وقد غدت المرأة من خالل البيعة معنية شرعا بكل أمر ونيي يأتي بو 
القرآن الكريم؛ ىي إذن إقرار شرعي بوجوب تقيد المرأة بجميع األحكام الشرعية، واالعتراف 

يا )لإليمان، لألخالق الفاضمة، لممواثيق، التمييز بين المعروف بإنسانية المرأة وكامل أىميت
والمنكر(، وتخبر البيعة أن لممرأة كامل األىمية في التمييز بين المعروف والمنكر، وفي إعطاء 

 (.ٜٗالعيود وااللتزام بيا، وتحمل المسؤولية كاممة عن اختياراتيا وأفعاليا)
تي تقوم عمييا أركان الدولة، كانت المرأة تيتـم بشؤون *وبعد اليجرة، ومع استكمال الوسائل ال 

ويشاورىا في األمور الخاصة والعامة، وكل ىذا يدل  )المسممين، وتناقش رسول ا )
داللة واضحة عمى استقاللية شخصية المرأة المسممة، وانيا ليست مجرد تابع لمرجل بل ىي 

وىذه يستوي  )السالم والطاعة لرسول ا )تبايع كما يبايع الرجل، وبيعة النساء ىي بيعة ا
 (.ٓ٘فييا الرجال والنساء)

 المبحث الرابع: مواقف من المشاركة السياسية لممرأة في تاريخ العرب والمسممين:
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*عرف تاريخنا سيدات كان لين إسيامين المتميز في العمل السياسي، وقد تكون أول ممكة 
ذكرىا في الكتب المقدسة، كذلك كان ثمة إسيام سياسي  عرفيا العالم ىي الممكة بمقيس التي ورد

لمسيدة آسيا عمى نحو ما ورد في القرآن الكريم، وفي عصر ما قبل اإلسالم اشتيرت زرقاء 
 (. ٔ٘اليمامة ببعد النظر، وجيينة بالخبر اليقين، وحميمة بيوم حميمة)

اء األولى لمدعوة، وعرفت في تحمل األعب )شريكة لمنبي العربي )() *وكانت السيدة خديجة 
 (.ٕ٘بموقفيا الحكيم النصوح يوم عقد صمح الحديبية)() أم المؤمنين السيدة أم سممو 

 والدور السياسي لممرأة في الشريعة واضح لكل متأمل في النصوص الشرعية. 
: وىي تقف أمام أعمى سمطة تشريعية في مجتمعيا الرسول () *فالمجادلة )خولة بنت ثعمبة(

((  تجادلو في حق وقوة تنبعث من إيمانيا بقوة الخالق، وعدالة التشريع اإلليي، جادلت حتى
}َقْد َسِمَع المََّو َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَيا أنزل ا )عز وجل( في أمرىا قرآنًا يتمى قال تعالى: 

 (. ٗ٘مجتمع جديد)، ونظم تشريعات اجتماعية جديدة في (َٖ٘وَتْشَتِكي ِإَلى المَِّو{)
تمارس أدق أنواع العمل السياسي إن قسناه عمى أيامنا ىذه؛ أليس () ألم تكن السيدة )خولة( 

جديرًا بنساء ىذه األمة ورجاليا عمى حد سواء أن يأخذوا دروسًا من ىذه الحادثة والتي أراد ا 
 (. ٘٘ليا الخمود في كتابو العظيم)

ت عبد ا العدوية عمى السوق تحتسب وتراقب، وىو الشفاء بن() *ولى عمر بن الخطاب
: بنت عبد ا بن عبد شمس، العدوية، القرشية أم سميمان () ضرب من الوالية العامة؛ الشّفاء

صحابية من فضميات النساء؛ كانت تكتب في الجاىمية، وأسممت قبل اليجرة فعّممت حفصة )أم 
يقّدميا في الرأي ويرعاىا ويفضميا ()  وكان عمر يزورىا )المؤمنين( الكتابة وكان النبي )

 (.ٙ٘حديثًا. قيل: اسميا ليمى. والشّفاء لقب ليا) ٕٔوربما واّلىا شيئًا من أمر السوق، روت 
يشاور المرأة حتي يتخذ قرارا صائبا، فقد استشار" حفصة بنت () *وىذا "عمر بن الخطاب

ي خروج زوجيا لمجياد، وأتخذ قرارا بناء عمي ليعمم كم تصبر المرأة عم() عمر أم المؤمنين"
رأييا، حيث أمر القادة باال يؤخروا الجنود عن زوجاتيم أكثر من أربعة أشير أو ستة أشير عمى 

 (.ٚ٘االكثر)
وشيد التاريخ االسالمي مواقف خالدة لممرأة المسممة في مختمف المجاالت والميادين الي جوار 

 الرجل بناء لممجتمع ودفاعا عنو.
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قبل ان تبايعو عمى اإلسالم في حضور كبار  )تناظر النبي )()  *فيذه "ىند بنت عتبو"
حقيا في التعبير بل افسح ليا المجال كامال لإلعراب عن  ()الصحابة دون ان يصادر النبي 

 (.ٛ٘آرائيا)
ّن وأخيرا يرى الباحث إن المسمم والمسممة ال يرضيان بالظمم، وال إتباع المزاجية أو اليو  ى، وا 

الحق قيمتو عميا فوق كل اعتبار، فيل من الحق أن تطوع الشريعة بحجة األعراف والتقاليد، أم 
 أن األصل ىو تطويع األعراف والتقاليد في المجتمع لتتفق مع الشريعة؟.

 الخاتمة
لم يفرِّق اإلسالم بين الرجل والمرأة، بل جعميما متساويْين في القيمة اإلنسانية، ويضمن 

اتيما في جميع الحقوق المدنية والسياسية، فاإلسالم ينظر إلى الخميقة البشرية عمى أنيا مساو 
وحدة إنسانية متكاممة، وىذه الوحدة تقتضي تقرير مبادئ المساواة، والحرية، واإلخاء، والعدالة في 

 كل شيء.
حث مشاركة وبعد ىذه الرحمة الشيقة الممتعة بما تحقق منيا: التي طفُت من خالليا عمى مبا

المرأة المسممة الحياة السياسية، وحرصت فييا عمى استكمال جوانب الموضوع واستقصاء مسائمو 
بقدر الطاقة، فإني أحمد ا عمى أن وفقني إلكمال الموضوع واجتياز مباحثو، فإن كان الصواب 

ن كان غير ذلك فالكمال  وحده، وحسبي أن بذلت  جيدي ولكل حميفي فأشكر ا عمى ذلك، وا 
مجتيد نصيب. ولقد رأيت أنو من المناسب وأنا أختتم ىذا الموضوع أن أشير إلى أىم القواعد 
والنتائج التي توصمت إلييا من خالل دارستي البسيطة ليذا البحث، آماًل أن يكون االطالع عمى 

أىم تمك تمك النتائج سبياًل سياًل لمن أراد الوقوف عمى مضمون ىذا البحث المتواضع، ومن 
 النتائج ما يمي:

 السياسة الشرعية: ىي كل فعل يكون فيو الناس أقرب إلى الصالح وأبعد عن الفساد. -ٔ
لممرأة المسممة الحق في المشاركة في الحياة السياسية، وليا دور بارز في كل مجاالت  -ٕ

 الحياة.
ف المرأة نصف المجتمع، وىي التي تربي نصفو االخر، وىي مكمفة باألمر بالمعرو  -ٖ

والنيي عن المنكر، ومكمفة حاليا حال الرجال، وليا طاقة في البناء عظيمة، وليا 
 دور مع النساء أفضل من الرجال فيما يخص الحياة السياسية وغيرىا.
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حدود تولي المرأة المسممة الوالية الخاصة والوالية العامة)عموم الوظائف( بالجواز  -ٗ
لخميفة أو رئيس الدولة(؛ والقضاء في الحد مطمقا، وحرم عمييا تولي الوالية الكبرى)ا

 والقود.
لممرأة المسممة الدواعي من األىمية والوعي السياسي الذي يؤىميا لممشاركة في الحياة  -٘

 السياسية، ذاكرَا أىم المشكالت التي تعرقل دور المرأة المسممة في الحياة السياسية.
يحق ليا المشاركة في الحياة  يجب أن تمتزم المرأة المسممة بالضوابط الشرعية لكي -ٙ

 السياسية.
أستدل الباحث بأدلة المجوزين من الكتاب والسنة عمى المشاركة السياسية لممرأة المسممة  -ٚ

 (.في أقوالو وأفعالو )
أعطينا نماذج لنساء خالدات عبر التاريخ، وتطرقنا إلى دور النساء في ىجرتو وبيعتاه  -ٛ

((ومشاورات الخمفاء الرشدين لين ،) .)رضي ا عنيم أجمعين 
 

 المصادر والمواقع
 بعد القران الكريم

في معرفة الصحابة، لعز الدين أبي الحسن المعروف بابن األثير المتوفى أسد الغابة  -ٔ
م، في خمسة ٜٙٙٔىـ طبع بالمطبعة اإلسالمية، باألوفست، سنة:ٖٓٙسنة: 
 أجزاء.

 اليين بيروت.نشر دار العمم لمم ٕطاألعالم لخير الدين الزركمي،  -ٕ
البحر المحيط في التفسير، المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن عمي بن يوسف بن  -ٖ

ىـ(، المحقق: صدقي محمد جميل، نشر: ٘ٗٚحيان أثير الدين األندلسي )المتوفى: 
 ىـ.ٕٓٗٔدار الفكر بيروت سنة: 

جيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين إبراىيم بن محمد الشيير بابن ن -ٗ
 ٔتحقيق احمد عزر عناية الدمشقي، نشر دار إحياء التراث العربي، ط

 م.ٕٕٓٓ-ىـٕٕٗٔسنة:
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التفسير الوسيط لمزحيمي، المؤلف: د. وىبة بن مصطفى الزحيمي، نشر: دار الفكر   -٘
 ىـ.ٕٕٗٔسنة:  ٔدمشق، ط

عبد الصحاح تاج المغة وصحاح العربية إلسماعيل بن حماد الجوىري، تحقيق احمد  -ٙ
 الغفور عطار؛ ط دار العمم لمماليين.

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لمشيخ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد  -ٚ
محمد جميل ٓنشر مطبعة المدني القاىرة تحقيق د ا المعروف بابن قيم الجوزية،

 .غازي
معافري أبو محمد، السيرة النبوية البن ىشام، عبد الممك بن ىشام بن أيوب الحميري ال -ٛ

 تحقيق طو عبد الرؤوف سعد، نشر دار الجيل بيروت.
السيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي، المؤلف: عبد الشافي محمد عبد المطيف، نشر: دار  -ٜ

 ىـ.ٕٛٗٔسنة: ٔالسالم، القاىرة، ط
السيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزىار، المؤلف: محمد بن عمي بن محمد بن  -ٓٔ

 ىـ(، نشر دار ابن حزم.ٕٓ٘ٔشوكاني )المتوفى: عبد ا ال
المصنف لمشيخ أبو بكر عبد الرزاق بن ىمام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني  -ٔٔ

 -ىـ(، المحقق: حبيب الرحمن األعظمي، نشر: المجمس العممئٕٔ)المتوفى:
 ىـ.ٖٓٗٔسنة:  ٕاليند، ط

مد بن موسى بن عيسى النجم الوىاج في شرح المنياج، المؤلف: كمال الدين، مح -ٕٔ
نشر: دار المنياج  ىـ(،ٛٓٛبن عمي الدَِّميري أبو البقاء الشافعي )المتوفى: 

 م.ٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔسنة: ٔ)جدة(،المحقق: لجنة عممية،ط
نشر: دار  النظام القضائي في الفقو اإلسالمي، المؤلف: محمد رأفت عثمان، -ٖٔ

 م.ٜٜٗٔـ-ه٘ٔٗٔسنة: ٕالبيان،ط
انون، المؤلف: مصطفى بن حسني السباعي )المتوفى: المرأة بين الفقو والق -ٗٔ

 -ىـ ٕٓٗٔسنة: ٚىـ(، نشر: دار الوراق لمنشر والتوزيع، بيروت، طٖٗٛٔ
 م.ٜٜٜٔ
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المرأة والعمل السياسي، ىبة رؤوف عزت، المعيد العالمي لمفكر االسالمي الواليات  -٘ٔ
 م.ٜٜ٘ٔسنة:ٔالمتحدة االمريكية،ط

م، مجيد محمود ابو حجير، نشر مكتبة الرشد المرأة والحقوق السياسية في االسال -ٙٔ
ىـ، نوع رسالة عممية ماجستير في القضاء الشرعي كمية ٚٔٗٔسنة: ٔالرياض، ط

 الدراسات العميا الجامعة االردنية.
المستدرك عمى الصحيحين: ألبي عبد ا محمد بن عبد ا الحاكم النيسابوري  -ٚٔ

 .بيروت –ىـ(، نشر: دار الكتاب العربي ٘ٓٗ)ت
المنتظم في تاريخ األمم والمموك، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن  -ٛٔ

، المحقق: محمد عبد القادر عطا، ٜٖ/ٔىـ(: ٜٚ٘عمي بن محمد الجوزي )المتوفى
ىـ  ٕٔٗٔسنة:  ٔمصطفى عبد القادر عطا، نشر: دار الكتب العممية، بيروت، ط

 م. ٕٜٜٔ -
 م.ٕٔٓٓ -ىـٕٕٗٔ: ٕدار الفكر،ط فيق برو، نشرتاريخ العرب القديم، المؤلف: تو  -ٜٔ
 تحرير المرأة المسممة في عصر الرسالة، محمد عبد الحميم ابو شقة. -ٕٓ
سنة: ٔ)الجامع ألحكام القرآن( دار الكتب العممية، بيروت، ط تفسير القرطبي -ٕٔ

 ىـ.ٛٓٗٔ
تيذيب الكمال لممزي في أسماء الرجال، تسع مجمدات، نسخة في مكتبة الشيخ حماد  -ٕٕ

 .ن محمد األنصاري مصورة عن األصل المحفوظ في دار الكتب الظاىرية بدمشقب
 حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير لدردير. -ٖٕ
حياة الصحابة، المؤلف: محمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إسماعيل  -ٕٗ

ىـ(، حققو وضبط نصو، وعمق عميو: الدكتور بشار ٖٗٛٔالكاندىموي )المتوفى 
لبنان، -سسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروتعّواد معروف، نشر مؤ 

 م.ٜٜٜٔ -ىـٕٓٗٔسنة:ٔط
جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  -ٕ٘

ىـ(، المحقق: أحمد محمد شاكر، نشر ٖٓٔاآلممي، أبو جعفر الطبري )المتوفى
 م.ٕٓٓٓ -ىـٕٓٗٔسنة:  ٔمؤسسة الرسالة، ط
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بن ماجو، المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبدا القزويني، تحقيق: محمد فؤاد سنن ا -ٕٙ
 بيروت. –عبد الباقي، نشر دار الفكر

سنن أبي داود، لمحافظ أبي داود سميمان بن األشعث السجستاني المتوفى  -ٕٚ
تحقيق وتعميق سعيد محمد المحام، طبعة جديدة منقحة ومفيرسة،   ه(ـ،ٕ٘ٚسنة:)

 والنشر والتوزيع. دار الفكر لمطباعة
سنن النسائي، المؤلف أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: د. عبد  -ٕٛ

 ٔبيروت، ط –الغفار سميمان البنداري, سيد كسروي حسن، نشر دار الكتب العممية 
 م.ٜٜٔٔ–ىـٔٔٗٔسنة:

سنن الترمذي تحقيق وشرح أحمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، القاىرة،  -ٜٕ
 ه.ٜٖٛٔ:سنة ٕط

سير أعالم النبالء لمشيخ شمس الدين أبو عبد ا محمد بن احمد الذىبي، نشر  -ٖٓ
 مؤسسة الرسالة تحقيق مجموعة محققين بإشراف شعيب األرناؤوط.

 صحيح البخاري، لإلمام أبي عبد ا محمد بن إسماعيل البخاري، دار إحياء التراث -ٖٔ
 العربي بيروت.

جاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار صحيح مسمم، لإلمام مسمم بن الح -ٕٖ
 ه.ٖٗٚٔسنة: ٔإحياء الكتب العربية القاىرة، ط

ىـ(، نشر جامعة ٖ٘ٗٔفقو السيرة النبوية، المؤلف: منير محمد الغضبان )المتوفى:  -ٖٖ
 م.ٕٜٜٔ -ىـٖٔٗٔسنة:ٕأم القرى،ط

د َسعيد َرمضان فقو السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخالفة الراشدة، المؤلف: مّحم -ٖٗ
 ىـ.ٕٙٗٔسنة:  ٕ٘دمشق، ط -البوطي، نشر دار الفكر 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: البن حجر العسقالني، مطبعة مصطفى البابي  -ٖ٘
 الحمبي في القاىرة.

مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مكتبة لبنان ناشرون  -ٖٙ
 بيروت، تحقيق: محمود خاطر.



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الرابعأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

313 

 

وىو شرح عمى أصول البزدوي، تأليف عالء الدين عبد العزيز بن  كشف االسرار -ٖٚ
 ىـ.ٜٖٗٔه(ـ، دار الكتاب العربي باألوفست سنة:ٖٓٚأحمد البخاري )المتوفى

 ىـ.ٜٖٗٔعن متن اإلقناع، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة سنة كشاف القناع -ٖٛ
رنؤوط مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب األ -ٜٖ

 م.ٜٜٜٔ -ىـٕٓٗٔسنة: ٕوآخرون، نشر  مؤسسة الرسالة ط
معجم لغة الفقياء عربي انكميزي وانكميزي عربي وضع محمد رواس قمعة جي  -ٓٗ

 وحامد صادق قنيبي، نشر دار النفائس لمطباعة والنشر والتوزيع بيروت.
لغني من قضايا التربية الدينية في المجتمع اإلسالمي، المؤلف: كمال الدين عبد ا -ٔٗ

 م.ٜٜٔٛٔسنة:ٔالمرسي، نشر دار المعرفة الجامعية، ط
عداد عمي بن نايف الشحود  -ٕٗ موسوعة الرد عمى المذاىب الفكرية المعاصرة جمع وا 

 باحث في القران والسنة.
 دار صادر بيروت الطبعة األولى.  -لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور، ط -ٖٗ
: صديق حسن خان القنوجي البخاري، نيل المرام من تفسير آيات األحكام، المؤلف -ٗٗ

أحمد فريد المزيدي، دار النشر: دار الكتب  -تحقيق: محمد حسن إسماعيل 
 العممية.

نياية المحتاج إلى شرح المنياج، لمشيخ شمس الدين محمد بن أبي العباس احمد  -٘ٗ
ىـ، مطبعة البابي ٗٓٓٔبن حمزة األنصاري الشيير بالشافعي الصغير المتوفى سنة:

 ي.الحمب
واقع المرأة الحضاري في ظل اإلسالم، آمنة فتنت مسيكة، الشركة العالمية لمكتاب،  -ٙٗ

 م.ٜٜٙٔلبنان سنة:
 مواقع االنترنيت:

 موقع األلوكة. -ٔ
 موقع مؤسسة االبرار االسالمية.  -ٕ
  soutahhan@hotmail.comموقع: -ٖ
  http://www.alukah.net/sharia/0/46178/#ixzz3TuMx0tWYموقع -ٗ

http://www.alukah.net/sharia/0/46178/#ixzz3TuMx0tWY
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موقع  -٘
http://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=925#sthash.C4NmzY

b8.dpuf 
 
 

 اليوامش
                                                           

يعمميا أصحابو، وىي مشروعة بين يدي  -( ىذه تسمى خطبة الحاجة، كان رسول ا )( ٔ)
الحاجة؛ كعقد النكاح، أو تقرير حق، ورد باطل، أو درس، أو مؤلف ونحو ذلك، وىي في: 

(، وقال: ٖٔٗ/ ٖ(، و)الترمذي( )ٜٔ٘/ ٕ(، و)سنن أبي داود( )ٕٖٗ، ٕٜٖ/ٔ)مسند أحمد( )
 (.ٜٓٙ/ٔ(، وابن ماجة)ٜٛ/ ٙ"حسن"، والنسائي)

مادة  ٚٓٔ/ٙ: ٔينظر: لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور ، ط: دار صادر بيروت ط( ٕ)
سوس، ومختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مكتبة لبنان ناشرون 

، ومعجم لغة الفقياء عربي انكميزي وانكميزي عربي ٕٖٙبيروت، تحقيق محمود خاطر ص:
، الناشر دار النفائس لمطباعة ٕٛ٘ع محمد رواس قمعة جي وحامد صادق قنيبي ص:وض

 والنشر والتوزيع بيروت. 
مادة سوس، والصحاح تاج المغة وصحاح العربية  ٚٓٔ/ٙو ٙ/ٙينظر: لسان العرب: ( ٖ)

دار العمم  –إلسماعيل بن حماد الجوىري، تحقيق احمد عبد الغفور عطار؛ ط 
، ٕٖٙتار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ص:، ومخٓٛ/٘لمماليين:

 .ٕ٘ومعجم لغة الفقياء ص:
ابن نجيم: ىو زين الدين بن إبراىيم بن محمد الشيير بابن نجيم: فقيو حنفي من العمماء ( ٗ)

(ىـ، لو تصانيف منيا: األشباه والنظائر في أصول الفقو والبحر الرائق ٜٓٚ-ٕٜٙمصري )
، ٗٙ/ٖائق فقو والرسائل الزينية وغيرىا. ينظر: األعالم لخير الدين الزركمي:شرح كنز الدق

 الناشر دار العمم لمماليين بيروت. ٕط
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين إبراىيم بن محمد الشيير بابن نجيم ( ٘)
 ٔربي، ط، تحقيق احمد عزر عناية الدمشقي، الناشر دار إحياء التراث العٖٖ/ٕٔالحنفي:
 م.ٕٕٓٓ-ىـٕٕٗٔسنة: 

ابن عقيل: ىو اإلمام العالمة البحر شيخ الحنابمة، أبو الوفاء عمي بن عقيل بن محمد بن ( ٙ)
ىــ(، كان قوي الحجة ٖٔ٘-ٖٔٗعقيل ابن عبد ا البغدادي الظفري يعرف بابن عقيل )

فقو الحنابمة. اشتغل بمذىب المعتزلة في حداثتو، لو كتاب الفنون ولو كتاب الفصول في 
ينظر: سير أعالم النبالء لمشيخ شمس الدين أبو عبد ا محمد بن احمد 

الناشر مؤسسة الرسالة تحقيق مجموعة محققين بإشراف شعيب  -ٖٗٗ/ٜٔالذىبي:
 . ٖٖٔ/ٗاألرناؤوط، واألعالم:

 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لمشيخ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا( ٚ)
محمد جميل غازي ٓالمعروف بابن قيم الجوزية، نشر مطبعة المدني القاىرة تحقيق د

 .ٔٔص:
 .ٔٔالطرق الحكمية ص:( ٛ)
عداد عمي بن نايف الشحود ( ٜ) ينظر: موسوعة الرد عمى المذاىب الفكرية المعاصرة جمع وا 

 .ٖٓٗ/ٕٔباحث في القران والسنة:
لسيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي، المؤلف: عبد الشافي (ينظر: كتب التاريخ االسالمي مثل: آٔ) 

 ىـ. ٕٛٗٔسنة ٔالقاىرة، ط –، الناشر: دار السالم ٕ٘ٔمحمد عبد المطيف ص
  soutahhan@hotmail.com( ينظر: موقع األلوكة ،وموقع:ٔٔ)
(ينظر: موقع:  ٕٔ) 

http://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=925#sthash.C4NmzYb8.dpu
f 
 ٕٙٔ/  ٛ(حديث: " لن يفمح قوم. . . . " أخرجو البخاري من حديث أبي بكرة )فتح الباري: ٖٔ)

ط السمفية(، والمستدرك عمى الصحيحين، المؤلف: أبو عبد ا الحاكم محمد بن عبد ا بن 
محمد بن حمدويو بن ُنعيم بن الحكم النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 
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بيروت،  -قيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العممية ، تحٓٚ٘/ٗىـ(٘ٓٗ
 وقال عنو الترمذي: حديث صحيح. -ٜٚ/ٗم، وسنن الترمذي:ٜٜٓٔ –هٔٔٗٔسنة:ٔط
 .ٕٚٗ/ٜٔ( ينظر: تفسير الطبريٗٔ)
 .ٗٗ( سورة النمل من: ٘ٔ) 
، ٖٚٛٔ/ٕ(ينظر: التفسير الوسيط لمزحيمي،  المؤلف : د. وىبة بن مصطفى الزحيمي: ٙٔ)

 ىـ.ٕٕٗٔسنة:  ٔدمشق، ط -الناشر: دار الفكر 
 .ٜٕٗ/ٙ، وكشاف القناع: ٕٓٗ/ٛ، ونياية المحتاج: ٜٕٔ/ٗحاشية الدسوقي: (ينظر: ٚٔ) 
،ا لناشر: ٕٕٔ(ينظر: النظام القضائي في الفقو اإلسالمي، المؤلف: محمد رأفت عثمان صٛٔ) 

 م.ٜٜٗٔـ-ه٘ٔٗٔسنة: ٕدار البيان،ط
ط إحياء التراث.، ونياية  ٜٖٔ/ٙ، وفتح القدير: ٖٙ٘/ٗعابدين: ابن (ينظر: حاشية ٜٔ)

 .ٕٓٗ/ٛالمحتاج: 
(ينظر: النجم الوىاج في شرح المنياج، المؤلف: كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن ٕٓ)

،الناشر: دار المنياج ٗٗٔ/ٓٔىـ(:ٛٓٛعمي الدَِّميري أبو البقاء الشافعي )المتوفى: 
 م.ٕٗٓٓ-ىـٕ٘ٗٔسنة:ٔية،ط)جدة(،المحقق: لجنة عمم

 .ٙٔ/ٕ( ينظر: كشف االسرار من حديث الصحيحين البن الجوزي:ٕٔ)
(السيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزىار، المؤلف: محمد بن عمي بن محمد بن عبد ا ٕٕ)

 ، الناشر: دار ابن حزم.ٖ٘ٔىـ( صٕٓ٘ٔالشوكاني اليمني )المتوفى:
 .ٖٔ(سورة النور: ٖٕ) 
 .ٖٖاب: (سورة األحز ٕٗ)
(ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ٕ٘)

، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: ٖٕ٘/ٕٓىـ(:ٖٓٔاآلممي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 
 م.ٕٓٓٓ -ىـٕٓٗٔسنة: ٔمؤسسة الرسالة، ط

 .ٖٔ - ٖٓ(سورة النور: ٕٙ) 
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ن تفسير آيات األحكام، المؤلف: صديق حسن خان القنوجي البخاري: (ينظر: نيل المرام مٕٚ) 
 أحمد فريد المزيدي، دار النشر: دار الكتب العممية. -، تحقيق: محمد حسن إسماعيل ٜٖ٘/ٔ
 .ٚٙٔ/ٔ(صحيح البخاري:ٕٛ) 
 ٜٛٚ/ٕ(صحيح مسمم:ٜٕ)
 .ٚٚ/ٗ(ينظر: فتح الباري البن حجر:ٖٓ) 
 .ٕٖ(سورة األحزاب: ٖٔ)
 .ٚٚٔ/ٗٔر القرطبي:( ينظر: تفسيٕٖ)
 .ٜٕٔٙ/ٔ(صحيح البخاري:ٖٖ)
 .ٜٜ٘ٔ/ٗ( صحيح مسمم: ٖٗ)
(رابط ٖ٘)

 . http://www.alukah.net/sharia/0/46178/#ixzz3TuMx0tWYالموضوع:
 .ٖٛ/ٔ(صحيح البخاري:ٖٙ) 
الدينية في المجتمع اإلسالمي، المؤلف: كمال الدين عبد الغني (ينظر: من قضايا التربية ٖٚ) 

 م.ٜٜٛٔ -ىـٜٔٗٔسنة: ٔ، الناشر: دار المعرفة الجامعية، طٜ٘المرسي ص
( في الطيارة، باب في الرجل يجد البمة في منامو، والترمذي رقم ٖٕٙ( رواه أبو داود رقم )ٖٛ)
اًل وال يذكر احتالمًا، وىو حديث حسن ( في الطيارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بمٖٔٔ)

 بشواىده.
 .ٚ/ٕ( صحيح البخاري:ٜٖ)
(ينظر: المرأة بين الفقو والقانون، المؤلف: مصطفى بن حسني السباعي )المتوفى: ٓٗ)

م، ٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔ،سنة:ٚ، الناشر: دار الوراق لمنشر والتوزيع، بيروت، طٖٕٔىـ(صٖٗٛٔ
، المعيد العالمي لمفكر االسالمي ٕٓٔ-ٕٙوالمرأة والعمل السياسي ىبة رؤوف عزت ص

 م.ٜٜ٘ٔسنة:ٔالواليات المتحدة االمريكية،ط
، والمرأة والعمل السياسي ىبة رؤوف ٖٕٔ(ينظر: المرأة بين الفقو والقانون لمسباعي: صٔٗ)

 .ٕٓٔ-ٕٙعزت ص

http://www.alukah.net/sharia/0/46178/#ixzz3TuMx0tWY
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 (ينظر: موقع مؤسسة االبرار االسالمية.ٕٗ)
 .ٖٚ،ٕٚ(سورة االحزاب: ٖٗ)
 .ٔٚسورة التوبة: (ٗٗ) 
السيرة النبوية البن ىشام، عبد الممك بن ىشام بن أيوب الحميري المعافري  أبو  (ينظر:٘ٗ)

 .، تحقيق طو عبد الرؤوف سعد، الناشر دار الجيل بيروتٕٓٛ/ٔمحمد:
 .ٕٔسورة الممتحنة: (ٙٗ) 
، وفقو السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخالفة الراشدة، ٜٕٚ/ٕينظر: سيرة ابن ىشام: (ٚٗ)

سنة:  ٕ٘دمشق، ط -، الناشر: دار الفكر ٖٕٛف: مّحمد َسعيد َرمضان البوطي صالمؤل
 ىـ. ٕٙٗٔ

 ( ينظر: المصدر نفسو.ٛٗ)
، الشركة ٖٖٚ(ينظر: واقع المرأة الحضاري في ظل اإلسالم، آمنة فتنت مسيكة: ص ٜٗ)

 م.ٜٜٙٔالعالمية لمكتاب، لبنان سنة:
، ٖ٘ٔىـ(صٖ٘ٗٔمد الغضبان )المتوفى: (ينظر: فقو السيرة النبوية، المؤلف: منير محٓ٘) 

م، وتحرير المرأة المسممة في عصر ٕٜٜٔ -ىـٖٔٗٔ، سنة:ٕالناشر: جامعة أم القرى،ط
 الرسالة، محمد عبد الحميم ابو شقة.

(ينظر:  البحر المحيط في التفسير، المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن عمي بن يوسف ٔ٘)
، المحقق: صدقي محمد جميل، ٜٖٛ/ٛىـ(: ٘ٗٚوفى: بن حيان أثير الدين األندلسي )المت

ىـ، والمنتظم في تاريخ األمم والمموك، المؤلف: جمال ٕٓٗٔبيروت سنة:  –الناشر: دار الفكر 
، المحقق: ٜٖ/ٔىـ(: ٜٚ٘الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي )المتوفى: 

 ٔاشر: دار الكتب العممية، بيروت، طمحمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، الن
 م.ٕٜٜٔ -ىـ ٕٔٗٔسنة: 

ىـ/ ٕٕٗٔ: ٕ، الناشر: دار الفكر،طٕٙ/ٔ(ينظر: تاريخ العرب القديم، المؤلف: توفيق برو: ٕ٘)
م. والمرأة والحقوق السياسية في االسالم، مجيد محمود ابو حجير، نشر مكتبة الرشد ٕٔٓٓ
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ية ماجستير في القضاء الشرعي كمية الدراسات ىـ، نوع رسالة عممٚٔٗٔسنة: ٔالرياض، ط
 العميا الجامعة االردنية.

 .ٔ( سورة المجادلة: ٖ٘) 
(ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ٗ٘) 

 .ٕٕٚ/ٕٕىـ(:ٖٓٔاآلممي، أبو جعفر الطبري )المتوفى )
حمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إسماعيل (ينظر: حياة الصحابة، المؤلف: م٘٘) 

، حققو وضبط نصو، وعمق عميو: الدكتور بشار عّواد ٖٛ/ٗىـ(: ٖٗٛٔالكاندىموي )المتوفى:
 -ىـٕٓٗٔسنة:ٔلبنان، ط -معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 م.ٜٜٜٔ
 .ٚٚٔ/ٚبة البن األثير:، وأسد الغإٚٓ/ٖ٘( ينظر: تيذيب الكمال لممزي:ٙ٘) 
المصنف لمشيخ أبو بكر عبد الرزاق بن ىمام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني  (ٚ٘)

 -، المحقق: حبيب الرحمن األعظمي، الناشر: المجمس العمميٖ٘ٔ/ٚىـ(:ٕٔٔ)المتوفى: 
 ه.ٖٓٗٔسنة:  ٕاليند، ط

 .ٕٙينظر: ينظر: المرأة والعمل السياسي، ىبة رؤوف عزت:ص (ٛ٘)
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ااأرة ااعـــأراية اجدلعة ااعانـــن اجاعرأرعـ امل
ايأراء اادتمنعة اعـصأرااجلمهنريااالجل

 
 نضال عيسى كريفأ.م.د.                                                  

 كمية التربية االساسية/ الجامعة المستنصرية                                               
 

  -: الممخص
ظمت مكانة المرأة العراقية متدنية داخل المجتمع العراقي عمى الرغم من مد الحداثة         

والتقدم الذي شيده العراق في بدايات القرن العشرين وما رافق ذلك من تراجع لمقيم العشائرية 
وطغيانيا المفرط ازاء انبثاق قيم اجتماعية جديدة تنظر لممرأة بوصفيا كائن اجتماعي كامل 

 ىمية  ومن حقو ان يتااو  في الحقوق والواجبات مع الرجل .اال
ولعل االاباب والعوامل االجتماعية الماؤولة عن النظرة المتدنية لممرأة ظمت تتكئ         

وتاتند في كثير من معالميا عمى التفايرات او التأويالت المشوىة لمنصوص المقداة من جية  
حطت من مكانة المرأة من  –عرفية  -مد عمى عناصر اجتماعية وعمى الموائح القانونية التي تعت

جية اخر   فظال عن تواشج او اجتماع عناصر ثقافية واجتماعية جعمت من مؤااات الدولة 
وعمى رأايا المؤااة التعميمية في بدايات القرن العشرين تنظر الى تعميم المرأة بوصفو أمرا 

 ال تحتاج الى خدماتيا او مياراتيا عموما .  ثانويا  وان المجتمع او مؤااات الدولة
أن طبيعة البناء االجتماعي لممجتمع العربي عمومًا والمجتمع العراقي بوجو خاص ترتكز        

عمى البنية االبوانية التي يحتل فييا االب/الذكر مركز الامطة واتخاذ القرار ويمثل رأس اليرم. 
يش الدور االنثوي/الثانوي وعزلو عن الفاعمية المتكاممة ىذا البناء بطبيعة الحال يميل نحو تيم
 عائاًل.     بالمجتمع باعتباره عنصرًا ثانويًا ومعياًل ال

(  8591 – 8591اال ان التحول الكبير حصل في عصر تأايس الجميورية العراقية )        
منحت المرأة العراقية وىو العصر األول الذي انبثقت فيو الكثير من التشريعات والقوانين التي 

حقوقيا الماتمبة وكان قانون االحوال الشخصية عمى رأايا  فظال عن بزوغ عصر المرأة الميني 
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والنقابي والثقافي عمى نطاق وااع  مما جعل ىذا العصر يمثل  عصر االنعتاق الحقيقي والفعمي 
عي وجعميا تنطمق نحو افاق لممرأة من كل القيود والموائح القانونية والتيميش الثقافي واالجتما

 ارحب .
وايكون تركيز بحثنا عمى اىمية ودور واثار ىذا العصر الجميوري األول  واثاره الكبر          

عمى المكانة االجتماعية الجديدة لممرأة العراقية  وىذا ما انتحدث عنو في محاور او مباحث 
 خاصة حول ذلك كمو .

 
Abstract:  

      Iraqi Women and Dialectic Law and Religion   

    Sociological Reading Of The Age OF The First Republic  

 

      The status of the Iraqi women in Iraqi society has remind despite the 

extension of modernity and progress witnessed by Iraq in the twentieth 

century from the decline of tribal values in exchange for the emergence 

of new social values that consider the women asocial being equal  of 

men in rights and duties.  
       These factors responsible of the under developed view of the 

patriarch are based on the misinterpretation of religion and on the 

existence of social norms that diminish status of women.  

       The nature of social structure of Arab and Iraqi families is based on 

the patriarchal structure in which the men occupies the position of 

authority. The role of the female and isolates them from active 

participation in society.  

       But the great trans formation took place in the era of the first Iraqi 

republic the era in which the law that emerged and granted the Iraqi 

womens rights and them go towards a wider area.  

       The focus of our research will be on the era of the first Republic and 

it s impact on the status of the women in Iraq according to the research 

chapters.      
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 المبحث األول
 حقوق المرأة وتناقضات البناء االجتماعي العربي

المرأة في المجتمع العربي تأخذ مكانة ودورا ثانويا فمم تقف المرأة  من المعروف ان        
والرجل عمى ماافة واحدة وفي صف واحد متااوي رغم مشاركتيا الفاعمة وحضورىا االجتماعي 

القبمي .  –االبواني  –عمى مختمف الصعد . ولعل مرد ذلك مرتبط بطبيعة التنظيم االجتماعي 
 التي تجعل الرجل يتقدم ويتفوق عمييا . فضاًل عن التصورات الدينية 

لذا فأن ماألة مااواة الرجل بالمرأة ووقوف المرأة عمى ماافة متماثمة من الرجل أمر في         
غاية الصعوبة ألنو يتعارض مع البنية الثقافية التقميدية لممجتمع والذي يتمركز حول االبوانية 

 والتنظيم العشائري القبمي .
ويتفق اغمب الباحثين العرب ان بنية العائمة العربية ىي بنية بطريكية يحتل فييا ىذا         

االب رأس اليرم ويكون تقايم العمل وتوزيع االدوار عمى اااس الجنس  وبيذا يصف الدكتور 
حميم بركات ذلك قائال : ان ىذا النظام االبوي االاتبدادي ال يقتصر عمى العائمة بل يتعداىا الى 

 (.1)ككل أذا ان العالقة بين االب واالبناء والحاكم والمحكوم عالقة ىرمية  المجتمع
ان مثل ىذا الوضع بطبيعة الحال ال يفاح المجال كامال امام المرأة التي تحتل موقعا         

دونيا وىامشيا في البناء االجتماعي  فكيف ليا في مثل ىكذا نظام أن تحقق ذاتيا وتكون عنصرا 
 مقيدة بالتبعية والتيميش واالضطياد.  فاعال  وىي
وفي ىذا الصدد يذكر ىشام شرابي في كتابو مقدمة لدرااة المجتمع العربي قائال : ان         

 .(2)االضطياد في مجتمعنا عمى ثالثة انواع : اضطياد الفقير واضطياد الطفل واضطياد المرأة 
مية ىي التنظيم االجتماعي الاائد في العراق ومما الشك فيو ان البنية العشائرية القب         

وبطبيعة الحال فان االبوانية ىي الصفة البارزة فيو لذا فميس من الغريب ان تحرم المرأة تبعا لذلك 
الكثير من االاتحقاقات لالئقة بيا وان تكون ذات مكانو متدنية وىامشية, لذا كان البد من وجود 

ي ينتزع حق المرأة ويشرع ليا القانون تشريعات ضامنة حدث فاعل ومؤثر في المجتمع العراق
 لحقوقيا بإصرار وصرامة .

تموز التي اقاميا الزعيم الراحل عبد الكريم قاام حدثا عظيما وميما  81وقد كانت ثورة         
في العراق وعمى مختمف المجاالت وكان ليا منجزات في تاريخ العراق عموما ودور ايجابي عمى 
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المرأة بشكل خاص . ذلك ان االصالحات االجتماعية واالقتصادية والايااية قد  صعيد حقوق
انبعثت خالل فترة حكم عبد الكريم قاام الذي انقذ البالد من الظمم والفااد والجمود الفكري 

 .(1)واصبح العصر ذىبيا في فترة حكم قاام بالمقارنة مع الفترات التي عقبتيا 
حققت ابان حكم عبد الكريم قاام الخاصة بحقوق المرأة في ولعل اىم االنجازات التي ت

 العراق وفقا لما ذكره الباحث ىادي حان ىي االتي 
/ الاماح لممرأة العراقية بتشكيل تنظيماتيا الناوية العمنية وصدر بذلك قانون الجمعيات  8

د الممكي فتأاات عشرات الجمعيات الناوية ذات الطابع الجماىيري . والتي كانت في العي
 جمعيات ذات طابع نخبوي .

 / فاج المجال امام المرأة لمتعيين في الوظائف العامة المختمفة . 2
/ عين )نزيية الدليمي( وزيرة البمديات وىي ليات اول وزيرة بالعراق فحاب بل في منطقة  1

 الشرق األواط وىي اول مشاركة لممرأة العراقية في ادارة الدولة . 
والذي ااو  فيو المرأة بالرجل قانونيا . كما  8595ون االحوال الشخصية لعام / اصدار قان 1

نظم ىذا القانون وضع المرأة بشكل عادل وتقدمي ألول مرة من حيث الزواج والطالق والنفقة 
 .(1)واألمومة والحضانة والرعاية 

ف امكن تمرير ان نظرة اريعة وفاحصة لمثل ىكذا اصالحات كبيرة تجعمنا نتااءل كي        
ىكذا اصالحات تخص فئة ميمشة ومغيبة في التنظيم االجتماعي العراقي والتي تقع بين مطرقة 
النظام العشائري واندان الدين . وكيف يمكن ان تأخذ مثل ىكذا اصالحات مداىا الوااع آنذاك 

 . 
طة وىيبة القانون ان من البدييي ان تكون لمدولة الجديدة اطوتيا وىيبتيا المتمثمة بام        

 ذاتو والذي كان لو الدور الفاعل في الحد من ىيمنة النظام القبمي واالحتواء العشائري القبمي .
. (*)وكذلك الحال بالنابة لممؤااة الدينية التي شنت معارضة عنيفة ليذه االصالحات        

لة االرث والشيادة والخاص بمااواة المرأة بالرجل في ماأ 8595لانة  811خاصة قانون رقم 
 ... الخ .
في خضم ىذا التعارض والتناقضات المتولدة جراء التعارض بين الواقع الفعمي لضرورات         

الصيرورة االجتماعية الجديدة وبين المؤااة الدينية والنظام القبمي البد لنا من تفاير اجتماعي 
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شديد من مااواة المرأة بأخييا اوايولوجي يوضح لنا ااباب ىذا التعارض وىذا الرفض ال –
الرجل والرفض لألخذ بماببات الحداثة التنموية واالجتماعية لمكانة المرأة وما واجيو القانون 

 تموز ابان حكم عبد الكريم قاام . 81بعد ثورة  8595لانة  811العراقي الجديد رقم 
رعان ما باشر عبد الكريم اذ انو من المعروف ان ثمار الثورة قد اتت اكميا اريعا فا        

قاام باإلصالحات االجتماعية واالقتصادية والايااية وىذا امر لم يشيده المجتمع العراقي من 
قبل مما حد  بالمجتمع الى ان يشيد تغيرا تحتيا وماديا كبيرا وىذا ما يامى بالتغير المادي 

غير  –اء القبمي والعشائري البن –الاريع  في الوقت الذي بقيت بو منظومة القيم االجتماعية 
المادية بثبات وااتقرار وىذا ما دعاه عالم االجتماع )وليم اوكيرن (ب "الفجوة الحضارية " والتي 
تقود الى تداعيات اجتماعية كبيرة اببيا بقاء القيم والتقاليد واالعراف في شبو جمود او تغير 

 .(9)االجتماعية بطيء تنتج عنو ىوة تقود الى حدوث العديد من المشكالت 
وىذا ما اطمق عميو ايضًا عالم االجتماع عمي الوردي ب"التناشز االجتماعي" الذي يحدث نتيجة 

 الصراع بين مبدأين او نظامين مختمفين من القيم المتعارف عمييا .
وفي ىذا الصدد يطرح الباحث عبد الخالق حاين فكرة في ىذا الشأن مفادىا ان الايااة 

ين ثابت وبذلك غالبا ما يحدث صراعا بين الثابت والمتغير عمى مد  التاريخ اذ متغيرة وان الد
ان من الطبيعي ان تعارض المؤااة الدينية كل جديد في المجتمع ومنو قانون االحوال 

.واياتشيد الباحث بمثال عن المؤااة الدينية بمصر (9)الشخصية الذي اصدرتو حكومة قاام 
راعات العممية والتكنولوجية من قبيل اعتراض رجال الدين بمصر وكيف انيا عارضت حتى االخت

عمى مد انابيب المياه ألول مرة بحجة ان ىذه االنابيب لم تكن موجودة في زمن الراول )ص( 
 ولذا فيي بدعة .

ان ىذه العقبات التي واجيتيا حكومة قاام لم تثنيا من اصدار وتمرير القرار الخاص         
مرأة مااوية تماما لمرجل ألول مرة وبطريقة حضارية جديدة نالت المرأة بموجبيا بإعطاء حقوق لم

 الكثير من ماتحقاتيا وبشكل قانوني صريح.
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 المبحث الثاني
 اشكالية حقوق المرأة في العموم االجتماعية

كان موضوع المرأة من الموضوعات الكثيرة التي حظيت بأىمية العموم االجتماعية والايما عمم 
االجتماع وعمم النفس والفمافة  وذلك بعد ان تم وضع االاس والقواعد العممية الرصينة لتمك 
العموم  والتي ترافقت مع المد الحداثوي الغربي الذي ابتدأ  منذ اواخر القرن الخامس عشر 

الميالدي  وما تال ذلك من جممة تحوالت جعمت االناان الغربي يعيد النظر او لنقل يقدم رؤية 
ديدة لمعالم  وكان موضوع المرأة التي شيطنتيا الثقافة آنذاك والتي كانت مشفوعة بتصورات او ج

مقوالت دينية ال اااس ليا عن الخطيئة والدونية والدنااة الجادية التي الحقت بالمرأة  فتقدم 
ة عصر الحداثة الذي انعكس عمى العموم االجتماعية واائر العموم االخر   جعل موضوع المرأ

بوصفيا كائن بشري يمتمك حقوقا وواجبات ال ينبغي التغاضي عنيا  والعالم كان يعيش في اوج 
الثورة الصناعية والثورة الفيزائية والثورة الايااية)عيد الجميوريات والديمقراطيات(وعصر الدااتير 

اياقات التي قامت عمى المااواة بين الجناين وبين االعراف البشرية كافة  ومن ضمن ىذه ال
 .feminismجاءت النظريات الناوية  

ولعل الذي ييمنا ونحن بصدد الحديث عن تمك النظريات الناوية ىو الجيل الثاني من المفكرين 
ألنو الجيل الذي ما زال يحظى بأىمية كبر   ولعل مقتضى الحال ياتوجب اعطاء الماعة 

ية التي تمر بيا النااء  انو جيل اريعة عن ذلك الجيل الذي يبحث في:  الالمااواة االجتماع
ينظر ايضا الى البنى األيدولوجية المتراخة التي تضع النااء في مكان غير مالئم لمصالحين 
بالنابة الى الرجال  احد  ىذه البنى ىي النظام االبوي  والثانية ىي العقد االجتماعي  وىو 

القانون والفمافة  ويحاجج بانو ينبغي جيل يتحد  التميز المتعمق )بالجندر( )والجنس( في المغة و 
عمى النااء ان ال ييدفن الى ان يصبحن مثل الرجال )كما ىي الحالة في كثير من االحيان في 
المعركة الخاصة بالمااواة االجتماعية( بل ينبغي عميين تطوير نوع جديد من المغة والقانون 

 .(7)والذي يتصف بكونو ناويا انثويا بصورة محددة 
كان الجيل الثاني الغربي صاحب النظرية الناوية اعاله يكافح في ابيل تعزيز حقوق المرأة  واذا

ووضع المكانة المرموقة ليا  ونحن نتكمم عن الحضارة الغربية صاحبة المبادئ االاااية لحقوق 
ة في االناان  فالوضع العام لممرأة الغربية ال يزال محل جدل محتدم بين كافة االتجاىات المتباين
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الغرب  ولكن الحال في المجتمعات الشرقية واالاالمية عمى اشده  اذ ال تزال المرأة العربية عمى 
وجو الخصوص ينظر ليا بذات النظرة التي تجاوزىا الغرب منذ قرون  ولكن الماالة في 
المجتمعات االاالمية تأخذ غطاء شرعيا عبر االرتباط الوثيق بين التوجيات الدينية والقيم 

االجتماعية)الايما تمك التي تنبع من القبيمة او العشيرة( والتي صنعت بنظر الباحثين ظاىرة 
التخمف االجتماعي  اذ ير  الكاتب المعروف مصطفى حجازي في كتابو ذائع الصيت:) التخمف 
االجتماعي مدخل الى ايكولوجية االناان المقيور(  ان االناان المتخمف يتمخص وجوده في : 

مأزقيو يحاول في اموكو وتوجياتو وقيمو ومواقفو مجابيتيا  ومحاولة الايطرة عمييا وضعية 
بشكل يحفظ لو بعض التوازن النفاي الذي ال يمكن االاتمرار في العيش بدونو ىذه الوضعية 
المأزقية ىي ااااا وضعية القير الذي تفرضو عميو الطبيعة التي تفمت من ايطرتو وتمارس 

المماكون بزمام الامطة في مجتمعو الذين يفرضون عميو الرضوخ  ولذلك فان عميو اعتباطيا  و 
ايكولوجية التخمف من الناحية االناانية تبدو لنا عمى انيا ااااا ايكولوجية االناان المقيور 

(1). 
ان االناان المقيور يتجمى لديو في احد  صوره بالمرأة العربية التي تخضع لامطة ذلك المجتمع 

المجتمعات العربية عموما( فمقد حاول مصطفى حجازي التعبير عن مجمل النظرة  المتخمف)
والمكانة والقير التي تتعرض ليا المرأة العربية ) والتي تصنف ضمن اياقاتيا بطبيعية الحال 

المرأة العراقية(  اذ نجده يقول :...تتجمع في شخصية المرأة او باألحر  في النظرة الييا  اقصى 
جاذب الوجداني  فيي اكثر العناصر االجتماعية تعرضا لمتبخيس في قيمتيا عمى حاالت الت

جميع األصعدة: الجنس  الجاد  الفكر  االنتاج  المكانة  يقابل ىذا التبخيس مثمنو مفرطة ندر 
ان وجد ليا نظيرا عند الرجل ىذه المثمنة تبدو في اعالء شان االمومة في اغداق الصفات 

الطيبة  المحبة  ينبوع الحنان  رمز التضحية  الخ...( كما تبدو فيما ترفع اليو االيجابية عمييا )
المرأة المشتياة جنايا من مكانة ااطورية عند الرجل المحروم  وىكذا تتفاوت مكانة المرأة في 
نظر الرجل والمجتمع عموما بين اقصى االرتفاع )الكائن الثمين مركز الشرف الذاتي  رمز 

  الذي يبدو في االمومة( وبين اقصى حاالت التبخيس  المرأة الصورة  المرأة رمز الصفاء البشري
العيب والضعف  المرأة القاصر  الجاىمة  المرأة رمز العطاء  المرأة االداة التي يمتمكيا الرجل 

 .(5)ماتخدما اياىا في منافعو المتعددة 
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ربتو النظرية التي حاول فييا ان يذىب ولقد قدم عالم االجتماع المعروف الدكتور عمي الوردي مقا
بعيدا في ابر اغوار تمك النظرة والطريقة التي تعامل بيا المرأة العربية متخذا من المرأة العراقية 

  معتمدا عمى فرضيتو الجوىرية واالاااية التي ااتمدىا من ابن  خمدون والتي بحثياً  نموذجاً إ
التي وجد الوردي انيا ال تزال حية ومتدفقة في وجدان ىي جدلية الصراع بين البداوة والحضارة  و 

الفرد العراقي وعقميتو عبر قيم البداوة التي ال تزال تتصارع مع مد الحضارة وقيميا الجديدة  والتي 
ىنا ىي بطبيعة الحال تقيم وزنا معتدا بو لممرأة ككائن بشري مااوي لمرجل بخالف القيم البدوية 

ة الذكورية ومنطق القوة والذي يمنح لمرجل الييمنة التامة والمطمقة عمى المبنية اصال عمى الثقاف
 المرأة.

ويرجع الوردي تكوين الشخصية العراقية ونمط الاموك االجتماعي المشترك الذي يربط افراد 
المجتمع العراقي ويشكل منيم )نموذج الشخصية( او النمط الخاص بيا الى ثالثة عومل  رئياة 

 مة العراقية الى ثالثة عناصر: الرجل  المرأة  الطفل.ىي: تجزؤ العائ
ير  الوردي بان العائمة العراقية منقامة ومجزأة في ااموب حياتيا بين الرجل والمرأة والطفل  
ويظير ىذا التجزؤ في مجال المرأة ىو البيت  ومجال الرجل ىو العمل  وما يتبقى من اوقات 

ن مجال الطفل ىو الزقاق الذي يتاكع فيو مع اقرانو ويرجع فراغو فيقضييا في المقيى  بينما يكو 
الوردي ىذه الظاىرة الى الحجاب الذي جعل المرأة جناا اقل منزلة من الرجل واضعف عقال  
وىو ما جعل الرجل يقضي اوقات فراغو في المقيى  واضطر االطفال الى المعب في مجتمع 

ازقة الشوارع( والتي يتحدث فيو عن الحروب والغزو, يتام بنزعة المغالبة البدوية التي تظير في )
فضاًل عن المقيى ايضًا, وكل ىذه االمور راخت أن ليس لممرأة اية اىمية اجتماعية؟ وليذا 

لقد كان يقضي البدوي اوقات فراغو في ديوان الشيخ ((يؤكد عمي الوردي عمى ىذِه الماألة قائاًل: 
ت  وقد تحول ديوان الشيخ في البادية الى مقيى في ليتحدث عن الغزوات والشجاعة والبطوال

المدينة حيث يقضي فيو الرجل اوقات فراغو  في حين تبقى المرأة في البيت وجموايا يدل عمى 
العفة والشرف  ولذلك اصبح البيت العراقي عالما خاضعا قائما بذاتو ويختمف عن عالم الرجال 

(80). 
اؤولة عن صناعة او انتاج ىذا التفاوت التراتبي ان القيم البدوية بنظر الوردي ىي الم

االجتماعي بين الرجل والمرأة, وحتى أن القيم البدوية بنظر الوردي ىي الماؤولة عن صناعة او 
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انتاج ىذا التفاوت التراتبي االجتماعي بين الرجل والمرأة, فعمى الرغم من ان المرأة خرجت لمعمل, 
وذلك الن  تطاردىاين اال ان النظرة الدونية البدوية ظمت وكما جر  في خماينيات القرن العشر 

القيم االجتماعية العراقية ال تاتطيع ان تنخمع عن الترابات البدوية التي مازالت تقود تمك القيم 
الكبير وارتفاع عدد النااء العامالت والمتعممات اال ان  حداثويوتوجييا عمى الرغم من المد ال

ة مازالت ىي الاائدة, وذلك ألنو يمثل برأي االاتاذ الوردي االزدواجية االمر اي النظرة الدوني
 لمشخصية العراقية.

وليذا وجدناه يقول: ان ىذا الفصل بين عالم الرجل وعالم المرأة يااعد عمى نمو االزدواج في 
شخصيتي الرجل والمرأة معا  الن كل منيما يتأثر بقيم الجنس االخر  فضال عن ان الفصل 

ر بين الجناين يؤدي في كثير من االحيان الى االنحراف الجناي الذي ينعكس في اغانينا الجائ
التي تخاطب الحبيب بمفظ المذكر  كما ان االنحراف الجناي يزيد من ازدواجية الشخصية الن 

 .(88)المنحرف مضطر الى التظاىر امام الناس بغير ما في قرارة نفاو من ميول 
ن لمكانة المرأة العراقية ان تظل في دائرة القيم البدوية آنفة الذكر ولعل اائل ياأل كيف يمك

وماتو  التعميم والوظائف الحكومية خاصة وان الباب بات مفتوح اماميا؟ اال يعني ىذا ان المرأة 
العراقية بدأت تنال حقوقيا  ومن ثم فان تمك االطروحات التي تمت صياغتيا في ضوء العموم 

راجعة وتأني في اطالق االحكام الاريعة والتي تعمن ان المرأة العراقية ال االجتماعية تحتاج م
 تزال ضحية القيم البدوية والعرف العشائري المييمن.

يطرح عالم االجتماع المبناني المعروف خميل احمد خميل تصوراتو عن المرأة العربية عموما 
بنية التقميدية في المجتمع العربي  مؤكدا عمى ان: نشوء البرجوازية العربية اايم في تزعزع ال

ومن ثم اايم في تفكك القيم الطائفية والعشائرية والعائمية  وظير تناقض صدامي بين القيم 
اال ان االتجاه الاائد  –الرأامالية منيا واالشتراكية  -التقميدية ىذه وبين قيم المجتمعات المتطورة 

ربية  مما جعل من المرأة العربية ضحية حتى االن ىو لصالح تكون مجتمعات ااتيالكية ع
 .(82)لمنزعة االاتيالكية ومن ثم وقعت المرأة في احضان )التحرر( و) الترقي( الزائف 

وىذا يعني ان الصراع القيمي بين الثابت والنابت او بين القيم االصيمة الاالبة لحرية المرأة تماما 
رامة المرأة وجعميا كائنا ااتيالكيا بال وازع اخالقي كما في القيم البدوية والقيم الوافدة الاالبة لك

كما في القيم الغربية المتاارعة الخطى في ظل واائل االتصال الحديثة  ان ىذا الصراع جعل 
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المرأة العربية عموما والمرأة العراقية عمى وجو الخصوص امام خيار صعب  ومن ثم فان الرىان 
يا مناط بالدولة وتشريعاتيا الضامنة لذلك  وىذا ما جعل االجتماعي ألجل جعل المرأة تنال حقوق

الدرااات االجتماعية تتجو صوب القوانين كيما تمنح المرأة العراقية حقوقيا كاممة من دون ان 
تترك عرضو لمصراع القيمي آنف الذكر  ولكن ىل ااتطاعت تمك التشريعات والقوانين حماية 

 معرفتو في المبحث القادم. المرأة ومنحيا حقوقيا؟ ىذا ما انحاول
 

 المبحث الثالث
 المرأة العراقية وحقوقها القانونية

ال تنفصل ماألة نيل المرأة العراقية حقوقيا القانونية بجانبييا )الشخصي ( اي حقوقيا داخل 
االارة  و)الايااي( اي حقوقيا في العممية الايااية عبر االنتخاب والترشيح او اعطائيا 
مناصب ايااية معينة ال ينفصل ذلك كمو عن البعد الايااي داخل العراق وانتقال القوانين 

يعات من طور او عصر الدولة العثمانية وما تال ذلك من عصور ايااية اخر  كالعصر والتشر 
الى يومنا ىذا  ىذا من جانب ومن جانب  8519الممكي وعصر الجميوريات المتتابعة منذ عام 

آخر فان الوضع الايااي العام وتشريعاتو يرتبط بالوضع الدولي العام وتشريعاتو الكونية العالمية 
ضيا في كثير من االحيان عمى الدول ومن ضمنيا )العراق(  ونحن ىنا نتحدث عمى التي يفر 

الذي افرد لممرأة حقوقيا 8511وجو الخصوص عن ماالة اعالن حقوق االناان العالمي عام 
الخاصة التي الزمت الدول بضم بعض فقراتيا الى قوانينيا الخاصة باألحوال الشخصية او 

وااللزام الذي نتحدث عنو ىنا ىو متابعة ىيئة حقوق االناان التابعة الخاصة بالحقوق الايااية  
لألمم المتحدة قوانين وتشريعات الدول التي تمارس عممية التمييز ضد المرأة  واعالنيا الماتمر 

 عن اجراء الضغوط الالزمة لمحد من عمميات التمييز تمك اينما كانت مجاالتيا .
ا ىو ان قانون معاىدة حقوق االناان تطور موضوعيا بشكل ولكن مما ينبغي االشارة اليو ىن

بالنابة الى حقوق المرأة اكثر من اي مجال اخر فيما بعد عمى االرجح   8511اكبر منذ عام 
حقوق الطفل  ولقد تناول المبدأ والعيود الدولية وضع المرأة في بضع فقرات فقط  اوال : في 

افاد من بين امور اخر  بان حقوق االناان تخص كال من العبارات الجامعة المناىضة لمتمييز  و 
المرأة والرجل عمى قدم المااواة كما تناول االمر ايضا البنود  التي تكفل حرية اختيار شريك 
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الحياة  والحقوق المتااوية في الزواج  والمااعدة الخاصة لألمومة  ) االعالن العالمي لحقوق 
المقابل اتفاقية القضاء عمى جميع اشكال التميز ضد المرأة  ( ونجد في 89 2 29االناان المواد 

اكثر طموحا من ذلك بكثير  اذ ان البند الخاص بمناىضة التمييز فييا ىو االعم واالشمل من 
اي بند اخر  نقرأه في الصكوك الرئياة الدولية عن حقوق االناان  انيا تمغي اي تمييز عمى 

اضعاف او تقييد مماراة او تمتع المرأة بحقوق االناان اااس الجنس مما يؤثر او ييدف الى 
 .(81)في المجال الايااي واالقتصادي واالجتماعي او الثقافي او المدني او اي مجال اخر 

ونمحظ ىنا ان اعالن حقوق االناان ال ايما فقراتو الخاصة بحقوق المرأة  حاول جاىدا ان يقدم 
قوق الواجب ان تناليا المرأة  منتبيا الى ان. التحوالت تصورا شموليا  لكل النواحي الخاصة بالح

المجتمعة اليائمة جعمت واتجعل المرأة في الوقت عينو تدخل نطاقات او مجاالت حياتية متنوعة 
وذلك الن الثقافة االناانية بجانبييا الغربي والشرقي  لم يكن تتوقع لممرأة ان تدخل فييا او 

الاباق فييا  ولعل  ابرز قضية ىي ماالة القضاء فمقد  تشارك ولنقل تشاطر الرجل مضمار
اصبحت المرأة قاضية في الغرب ومن ثم في الشرق  بل ولعمو بعض المين الدقيقة اصبحت 
لممرأة فييا الحظوة والمكانة والايما في الغرب االن اال وىو حقيا في ان تصبح ربان او اائق 

لم يكن العقل الرجولي الذكري ان صح التعبير  طائرة مدنية او عاكرية  ولعل ىذين االمرين
يفكر او يخطر عمى بالو  ان المرأة اتشاطره فييما  ولكن مناط كل ذلك كان برعاية الدولة 
وتشريعاتيا  وىذا ما اكد عميو اعالن حقوق االناان ال ايما بفقراتو الخاصة بالمرأة .اذ تؤكد 

ل اتخاذ الخطوات الالزمة ل) القضاء عمى اتفاقية حقوق االناان عمى انو مطموب من الدو 
التمييز ضد المرأة من جانب اي شخص او تنظيم مشروع( وان تعمل عمى )تعديل او ازالة  

القوانين والموائح التنظيمية واالنحراف والمماراات الراىنة( والتي تدعم التمييز في اي مكان في 
رة تمتع المرأة بالحقوق نفايا التي يتمتع المجتمع)مادة ج( وتؤكد االتفاقية بوجو خاص عمى ضرو 

بيا الرجل في االقتراع والمشاركة في الحكم  وان تتمتع بحق مااو في التعميم )بما في ذلك 
المشاركة في النشاط الرياضي والتربية البدنية( واالاتعداد الختيار ماارىا الميني وفي العمالة 

ن التعاقدات التي تاتيدف القضاء عمى التمييز والرعاية الصحية وفي المحاكم وتتضمن امامة م
ضد المرأة في قوانين الزواج والعالقات االارية وحماية المرأة ضد تداعيات المماراات 

االجتماعية لمتمييز بين الجناين بما في ذلك خطبة وزواج االطفال(  واىم ما نالحظو ان ىذه 
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نماط االجتماعية والثقافية لاموك المرأة  والرجل االتفاقية تطالب الدول باتخاذ التدابير لتعديل اال
بيدف انجاز القضاء عمى التصورات واالنحرافات وكل المماراات االخر  المؤااة عمى فكرة 

 .(81)دونية او تفوق اي من الجناين 
وفي محاولة الوقوف عمى تفاصيل تمك الحقوق  العالمية الخاصة بالمرأة وىل وجدت صد  ليا 

العراقية في جانبي األحوال الشخصية والحقوق الايااية  انحاول التصدي لبعض في التشريعات 
القضايا الجوىرية ألجل ان نعرف مقدار ازالة التمييز ضد المرأة العراقية في تمك التشريعات 
والقوانين من عدمو  فضال عن محاولة معرفة بعض التطورات او التعديالت القانونية التي 

شرع العراقي في ظل التحوالت المجتمعية المتباينة والمتاارعة التي غطت فرضت نفايا عمى الم
ماارات اجتماعية  ثقافية  ايااية  اقتصادية ىائمة  فرضت نفايا عمى المشرع كيما يضع 

قوانين تنااب حقوق المرأة العراقية التي لم  تعد بصورتيا او حاليا التقميدي/البدوي  كما بين ذلك 
 ض معالجاتو االجتماعية لمكانة المرأة العراقية.عمي الوردي في بع

وألجل توضيح االفكار اآلنف ذكرىا انجعل من مراجعتنا االجتماعية لماالة الحقوق االناانية 
 عمى النحو االتي:

 اوال: الحقوق الشخصية)قانون االحوال الشخصية(:
ون االحوال الشخصية في من دون الحاجة لمرجوع لممناكفات القانونية الشرعية التي اعترت قان

العراق منذ ابان الدولة العثمانية اال ان جوىر قانون االحوال الشخصية بالنابة الى المجتمع 
العراقي كان يصطدم بصخرة كؤود عثرت مااره عمى مد  انان طوال اال وىي االحكام 

اذ ظمت تمك  الشرعية االاالمية في بمد مثل العراق يشيد تنوعا مذىبيا ودينيا وقوميا كبيرا
المكونات الدينية المتنوعة ترجع الى احكاميا الشرعية فيما يخص الزواج او الطالق او االرث او 
اائر الشؤون المتعمقة بالعائمة العراقية  ولم تفمح اغمب الجيود آنذاك لجمع تمك المكونات عمى 

 قوانين شاممة موحدة .
ال الشخصية في العراق كان محكوما الى ير  الكاتب المعروف رشيد الخيون ان قانون االحو 

التوجيات الشرعية الدينية واخفقت الجيود المبذولة في العصر الممكي عمى توحيدىا الصطداميا 
الماتمر بالماائل الشرعية المتباينة بين الممل والنحل العراقية  اذ ظمت حقوق المرأة العراقية 

  حيث: يجري 8529ن االااس العراقي لعام مرىونة الى المادة الاابعة والابعون من القانو 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الرابعأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

861 
 

القضاء في المحاكم الشرعية وفقا لألحكام الشرعية الخاصة بكل مذىب من المذاىب االاالمية   
بموجب احكام قانون خاص  ... وكما حددت المادة التااعة والابعون اختصاص المجالس 

امور االحوال الشخصية  ... الى  الروحية لمييود والمايحيين في البت بأمور الزواج وغيرىا من
جانب وجود ماتشارون في المحاكم المدنية مختصون باألمور المتعمقة بالصائبة المندائيين 

وااليزيديين  وفشمت برايو كل محاوالت اصالح ىذا القانون وجعمو قانونا مدنيا  تمك المحاوالت 
 .(89) 8519وعام   8511التي جرت تباعا عام 
  ير  فيو 8595( لانة 811قرات ىذا القانون الصادر والمعروف بقانون )ولقد كانت بعض ف

الفقياء مخالفة صريحة لمشريعة االاالمية  عمى الرغم من ان صدوره كان يتناغم وروح العصر 
آنذاك والتحوالت الثورية واالشتراكية التي اجتاحت العالم العربي والتي اعادت لممرأة العربية 

رأة العراقية بحاجة الى نيل حقوقيا كنظيرتيا العربية في البمدان التي جرت مكانتيا  فكانت الم
فييا تحوالت والتي اشرنا ليا آنفا كانت بحاجة الى الشعور بكيانيا االنااني الذي  ااتمبو الفكر 
التقميدي آنذاك عبر شرعنة االزدراء بالمرأة  بنصوص او مرويات دينية لم تحظ بمراجعة تأويمية 

 ة جديدة./ عصري
  بحاب معارضيو الشريعة االاالمية ظاىرا في المادة الثامنة 8595لعام 811خالف قانون 

الخاصة بتوحيد ان الزواج والمادة الثالثة عشرة الخاصة بتقييد تعدد الزوجات والمادة الرابعة 
ل تمك والابعين الخاصة بمااواة الذكور واالناث باإلرث  ولقد فصل رشيد الخيون مالحظاتو حو 
المواد والتي انحاول الرجوع الى تفاصيميا الدقيقة عبر اعتماد النص االصمي لذلك القانون 
فضال عن االطالع عمى اائر  التعديالت التي اجريت عميو والتي نشرت تباعا في جريدة 

 الوقائع العراقية ويمكن ايرادىا عمى النحو االتي:
بتمام الثامنة عشرة واذا طمب من اكمل الخاماة  : تكمل اىمية الزواجاوال: المادة  الثامنة

عشرة من العمر الزواج فممقاضي ان يأذن بو اذا ثبت اىميتو وقابميتو بعد موافقة وليو 
وبطبيعة الحال يخضع ليذا القانون الييود ايضا  الذين جعموا ان الزواج  .(89)الشرعي 

( انة   ولألنثى) 81لمذكر) ( لألنثى بينما قرره المذىب الحنفي82( انة لمذكر و)81)
( انة لكل من الذكر واالنثى  والمذىب المالكي 89( انة  والمذىب الشافعي والحنبمي)87
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( انة لكمييما  لكن الفجوة الكبر  حول ان الزواج االدنى لمفتاة تظير ما بين 87)
 . (87)التشريع الحكومي والفقو الجعفري الذي حدده بتاع انوات 

: ) النص القديم لممادة( )اذ يمنع فيو(: الزواج بأكثر من واحدة  من ثالثة عشرثانيا: المادة ال
 دون اذن القاضي والجمع بين زوجات يزدن عن اربع.

ويعمق رشيد خيون قائال: خالفت ىذه المادة بحاب معارضي القانون اباحة الشريعة لتعدد 
 ا من مذىب الى آخرالزوجات  وان التقييد فييا اال بالكفاءة  التي تختمف شروطي

: النص القديم يؤكد عمى ان تعيين الورثة أيا كانوا ذكورا ام اناثا ثالثا: المادة  الرابعة والسبعون
وىنا اورد رشيد الخيون  .(81)وتحديد انصبتيم بالتااوي في التركة من عقارات ومنقوالت 

رث ورفض كل تعميقو الذي بين فيو كيف ان عبد الكريم قاام اصر عمى المااواة باإل
معارضة بحجة معارضة الشريعة الن االرث قد جاء بعنوان الوصية) يوصيكم اهلل في 

 .(85)اوالدكم لمذكر مثل حظ االنثيين(
ان نظرة عقالنية /عصرية/ محايدة تطل عمى ىذا القانون بفقراتو الثالث محل الخالف والجدل 

حقوقا عالية تتالءم وكونيا فردا او كائنا الديني يجد ان ىذا القانون حاول منح المرأة العراقية 
اناانيا مااو لمرجل وبوصفيا عنوانا رئياا لمعدالة االجتماعية التي ىي مرتكز حقوق االناان 

 والئحتو الكونية بدليل االتي:
ان المادة الثامنة تريد لممرأة النضوج الجاماني التام  فضال عن تطور المدارك العقمية  اوال:

ا ادارة االارة وتربية االبناء فعمرىا الصغير قبل الثامنة عشر ال يمنحيا كيما يتانى لي
 اىمية الزوجة المدبرة الفاعمة ابدا. 

ان المادة الثالثة عشرة ارادت ليا ان تكون محفوظة الحقوق وان ال تتعرض الى نزوات  ثانيا:
ليا حق طبيعي في الرجل الذي يريد  االرتباط بامرأة اخر   وىذا يعني ان المادة ارادت 

 االاتقرار النفاي واالجتماعي والذي ايامب في حالة زواج بعميا عمييا بامرأة ثانية.
ان المادة الرابعة والابعون عمدت الى التأويل المعاصر لمقران ألجل ان تحظى المرأة  ثالثا:

رأة حقا بالثروة او الميراث عموما كحال الرجل ونصيبو وىذا يعني ان ىذه المادة قدمت لمم
 اجتماعيا لمواجية نوائب الدىر وتقمبات الحياة مثل الرجل تماما.
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وفي ىذا الاياق نجد أن تقرير لبنان يشير الى أنو لم يقم المجتمع المايحي بالموافقة عمى قانون 
( الذي يضمن الحقوق المتااوية لإلرث بين النوعين االجتماعي اال مؤخرا  8595االرث المدني)
ة الروحيين في المجتمع االاالمي عارضوا قانون االرث المدني ...وطمبوا تاميتو غير ان القاد

 . (20)قانون االرث المدني لغير الماممين 
 ثانيا: الحقوق  السياسية) المرأة العراقية والتحوالت السياسية(:

ديد لو عمدنا الى العودة الى النصوص الداتورية  فأننا انعرف االفق القانوني التشريعي الج
 الذي تعيشو المرأة العراقية وحقوقيا الماموبة عمى مد  مراحل ايااية متنوعة.

تقول) العراقيون احرار في االلتزام بأحواليم  8595لعام  811( التي الغت قانون 15فالمادة)
 .(28)الشخصية بحاب دياناتيم او مذاىبيم او معتقداتيم او اختياراتو وينظم ذلك بقانون (

آنف  8529مادة تذكرنا بالمادة الاابعة والابعون من القانون االاااي العراقي أليات ىذه ال
الذكر والذي ينظم االحوال الشخصية ااتنادا الى الشريعة الدينية التي تنتمي ليا  ومن ثم اين 
الحقوق الداتورية الجديدة  ونحن نرجع الى خط الشروع القانوني الايااي االول اال يشير ذلك 

دولة المدنية شيء ىالمي في ظل ىكذا داتور مأزوم  فحقوق المرأة العراقية تتعزز في الى أن ال
ظل منطق المواطنة الذي ياتظل بالدولة المدنية  فاذا رجعنا الى اطرنا الدينية الشرعية اال يعني 

ىذا اننا نقدم العصبيات الدينية والمذىبية والقومية عمى  القانون  تمك العصبيات التي امبت 
 المرأة العراقية وعمى مد  انان طوال حقوقيا وىمشتيا بنحو فج.

ولعل فقرات الداتور الخاصة بالحقوق والحريات تؤكد احد  فقراتيا عمى ان العراقيين متااوون 
امام القانون من دون تمييز الجنس او العرق او القومية او االصل  وكما تؤكد احداىا عمى 

الى ان لممواطنين رجاال ونااء حق المشاركة في الشؤون  تكافؤ الفرص وكما تذىب احداىا
 .(22)العامة  والتمتع بالحقوق الايااية  بما فييا حق التصويت واالنتخاب والترشيح 

ولكن  ىل كل ىذه الفقرات تعد دليال عمى ان المرأة العراقية حصمت عمى حقوقيا  وانيا مكنت 
في ظل ىيمنة الثقافة  2001لماالة نابية بعد عام اجتماعيا وثقافيا واياايا واقتصاديا؟ لعل ا

الذكورية عمى كل شيء  فال تزال المرأة العراقية غير ماموح ليا بتولي مناصب ايااية معينة  
وال تزال النظرة الدونية ترافق ادائيا حتى لو كانت بمنصب اداري او ايااي معين  ان صناعة 
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ديدة الن القيم التي ىمشت المرأة ال تزال متراخة دولة جديدة ال يعني صناعة قيم اجتماعية ج
 ومتجذرة في ظل مجتمع عشائري او قبمي كحال المجتمع  العراقي.
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 الهوامش

                                                           

اات الوحدة العربية  العربي المعاصر  بحث في األحوال والعالقات  مركز درا د. حميم بركان  المجتمع(8)
 . 815  ص2001  8بيروت  لبنان  ط

ىشام شرابي  البنية البطركية : بحث في المجتمع العربي المعاصر  امامة الايااة والمجتمع  بيروت  (2)
 .22  ص8517لبنان  

وتعميق جرجس فتح اهلل  دار اراس لمطباعة والنشر  منشورات اوريل دان  العراق في عيد قاام  ترجمة  (1)
 . 75 ص2082  8الجمل  بيروت  ط

 .www.algardenia.comىادي حان عميوي  موقع كتابات  الكاردينيا  مجمة ثقافية عامة   (1)
 تموز في المبحث الثالث . 81ورة ايتم مناقشة ىذه المعارضة وكيف احتوتيا قوانين ث(*)
د. ابراىيم العال  األاس النظرية واألااليب التطبيقية في عمم االجتماع  المؤااة الجامعية لمنشر  بيروت  (9)
 . 78  ص8557 8ط
عبد الخالق حاين  لماذا عارضت المؤااة الدينية اصالحات عبد الكريم قاام   (9)

www.abdulkhia.hussein.nl. 
لشتو)محررا( خماون مفكرا ااااا معاصرا/ من البنيوية الى ما بعد الحداثة  ت د. فاتن الباتاني  جون (7)

 .127  ص 2001  8المنظمة العربية لمترجمة  بيروت  ط
مصطفى حجازي  التخمف االجتماعي/ مدخل الى ايكولوجية االناان المقيور  المركز الثقافي العربي  (1)

 .80 ص 2080  88بيروت  ط
 5. 855المصدر نفاو  ص (5)
  8ابراىيم الحيدري  عمي الوردي/شخصيتو ومنيجو وافكاره االجتماعية  منشورات الجمل  بيروت  بغداد ط(80)

 .821-821  ص2009
  8ابراىيم الحيدري  عمي الوردي/شخصيتو ومنيجو وافكاره االجتماعية  منشورات الجمل  بيروت  بغداد ط(88)

 .821  ص 2009
 82. 821 ص 8519  1ة العربية وقضايا التغيير  دار الطميعة  بيروت  طأيل احمد خميل  المر خم د. (82)
  فبراير  128تشارلز آر .بيتر  فكرة حقوق االناان  ت: شوقي جالل  امامة عالم المعرفة  الكويت  عدد (81)

 .208 ص 2089
 .202 -208المصدر الاابق نفاو  ص (81)
العراقي وقانون االحوال الشخصية  داراة في كتاب : مأزق الداتور )مجموعة  ينظر: رشيد الخيون الداتور(89)

 .222-220/ص2009  8بيروت  ط -من الباحثين(  ميد الدرااات االاتراتيجية  بغداد

http://www.algardenia.com/


عشر ــمية محكــمة ... العــدد الرابعأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

865 
 

                                                                                                                                                                      

/ رقم 82/10/8595/ تاريخ 210  الوقائع العراقية رقم العدد 8595( لانة 811قانون االحوال الشخصية)(89)
 . 115رقم الصفحة  8595تاريخ  -قوانين واالنظمةمجموعة ال 8الجزء:

 .221رشيد الخيون  مصدر اابق  (87)
 ( مصدر اابق.811قانون األحوال الشخصية)(81)
 .229رشيد الخيون  مصدر اابق ص(85)
الحقوق االناانية لممراونة والمااواة عمى اااس النوع االجتماعي في المنطقة االورو متواطة برنامج ممول (20)

 .25( ص 2088 -2001ل االتحاد االوربي  تقرير دولي )من قب
ينظر كتاب مأزق الداتور ) مجموعة من الباحثين( مصدر اابق النصوص الكاممة لمداتور العراقي (28)

 .195الدائم ص
 . 229خيون , مصدر اابق, صال( رشيد 22)
 
 

 
 المصادر

منشورات الجمل   ية شخصيتو ومنيجو وافكاره االجتماعابراىيم الحيدري  عمي الوردي/ (8
   2009  8بيروت  بغداد ط

جون لشتو)محررا( خماون مفكرا ااااا معاصرا/ من البنيوية الى ما بعد الحداثة  ت  د.  (2
 .127  ص 2001  8فاتن الباتاني  المنظمة العربية لمترجمة  بيروت  ط

ة الجديدة  ومتطمبات الحيا حق المرأة بين مشكالت التخمف االجتماعيعزيز الايد جاام   (1
 .281.ص  8510  8المؤااة العربية لمدرااات والنشر  بيروت  ط

 www.ankawa.comجرائم الشرف في كرداتان العراق/ الرابط االلكتروني : (1
/ بحث في تغير االحوال والعالقات / مركز المجتمع العربي المعاصرحميم بركات   (9

 .217 ص2001  8درااات الوحدة العربية ط
  ص 8599  مطبعة العاني  بغداد  رااة في طبيعة المجتمع العراقيدعمي الوردي   (9

205-280 
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) مجموعة من الباحثين( مصدر اابق النصوص الكاممة لمداتور  كتاب مأزق الداتور (7
 .195العراقي الدائم ص

عمى اااس النوع االجتماعي في المنطقة االورو  الحقوق االناانية لممارة والمااواة  (1
 ( .2088 -2001ول من قبل االتحاد االوربي  تقرير دولي )متواطة برنامج مم

رقم الصفحة  8595تاريخ  -مجموعة القوانين واالنظمة 8/ رقم الجزء:82/10/8595 (5
115. 

( رشيد الخيون   الداتور العراقي وقانون االحوال الشخصية  داراة في كتاب : مأزق 80
  8بيروت  ط -  بغدادتراتيجيةميد الدرااات االاالداتور )مجموعة من الباحثين(  

 222-220/ص2009
  ت: شوقي جالل  امامة عالم المعرفة  الكويت    فكرة حقوق االناان( تشارلز آر .بيتر88

 .208 ص 2089  فبراير  128عدد 
  ص8519  1  دار الطميعة  بيروت  طالمراة العربية وقضايا التغيير( خميل احمد خميل  82
اات مجتمع العربي المعاصر  بحث في األحوال والعالقات  مركز درا( د. حميم بركان  ال81

 . 815  ص2001  8الوحدة العربية  بيروت  لبنان  ط
( ىشام شرابي  البنية البطريكية : بحث في المجتمع العربي المعاصر  امامة الايااة 81

 22  ص8517والمجتمع  بيروت  لبنان  
  ترجمة وتعميق جرجس فتح اهلل  دار اراس لمطباعة (  اوريل دان  العراق في عيد قاام89 

  . 75 ص2082  8والنشر  منشورات الجمل  بيروت  ط
( ىادي حان عميوي  موقع كتابات  الكاردينيا  مجمة ثقافية عامة   89 

www.algardenia.com.   
واألااليب التطبيقية في عمم االجتماع  المؤااة ( د. ابراىيم العال  األاس النظرية 87

 . 78  ص8557 8الجامعية لمنشر  بيروت  ط
(  عبد الخالق حاين  لماذا عارضت المؤااة الدينية اصالحات عبد الكريم قاام   81

www.abdulkhia.hussein.nl. 

http://www.algardenia.com/
http://www.algardenia.com/
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 ت د.  حداثةبعد ال من البنيوية الى ما( جون لشتو)محررا( خماون مفكرا ااااا معاصرا/ 85
 .2001  8فاتن الباتاني  المنظمة العربية لمترجمة  بيروت  ط

  المركز التخمف االجتماعي/ مدخل الى ايكولوجية االناان المقيور( مصطفى حجازي  20
 .2080  88الثقافي العربي  بيروت  ط
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 راقــــي العـرأة فــــع املـــواق
ل ـــاث وسبــديـحـراث والتــؤشـي املـــت فـــدراس

 ىاجهتــامل
 

 

 ا.م.د. حسين عميوي ناصر الزيادي  د. ماجد عبد اهلل جابر
 جامعة ذي قار/كمية اآلداب

 المستخمص
يتمثؿ هدؼ البحث بالوقوؼ على واقع المرأة في العراؽ مف خالؿ دراسة دراسة 

بعة محاور هػي عمػؿ المػرأة وواقفػا فػي سػوؽ العمػؿ والملػارسة السياسػية للمػراة ف ػال ار 
عػػف دراسػػة مسػػتوياو الخوػػوبة  والوػػحة امراابيػػة للمػػراة ومعرفػػة العوامػػؿ والمحػػدداو 
امقتوادية واماتماعية والثقافية ذاو التأثير المبالر على تبايف واقع المرأة في البلػداف 

 العربية . 
اف واقع المرأة في العراؽ يتبػايف مػف مرطقػة الػى اخػر   افترض البحثوقد      

، مع ارخفػاض سبيػر فػي مؤلػراو الترميػة البلػرية بوػورة عامػة مقاررػة بامقػاليـ والػدوؿ 
امخػػػر  ، واف  تلػػػؾ المسػػػتوياو تتػػػأثر باملػػػة مػػػف العوامػػػؿ والمت يػػػراو ، سمػػػا افتػػػرض 

بعػػػا مرخفػػػاض المسػػػتو  التعليمػػػي البحػػػث اف هرػػػاؾ ارتفاعػػػا فػػػي مسػػػتوياو الخوػػػوبة ت
وامقتوػػػاد  ، سمػػػا اف عػػػدـ دخػػػوؿ المػػػرأة لسػػػوؽ العمػػػؿ سيسػػػاهـ فػػػي ارتفػػػاع مسػػػتو  

امعتمػاد فقػد تػـ   (The Method of Research)مرفايػة البحػث أمػا  خوػوبتفا .
 على المرفج اإلحوائي التحليلي الووفي لقياس بعض المؤلراو وتحليفا ا رافيا .

اف للمػرأة دور مفػـ فػي عمليػة الترميػة الحالي خالؿ البحث  افوقد تووؿ الباحث
وميمسػػػف للماتمعػػػاو اف تتخطػػػى العتبػػػة الترمويػػػة بػػػدوف اف تسػػػوف هرػػػاؾ ملػػػارسة فعليػػػة 

ات ح مف خالؿ قياس الملارسة امقتوادية للمراة في قػوة العمػؿ ، ارفػا ا  سما  ،للمراة
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موروث الثقػػافي للبلػػداف العربيػػة ، ملػػارسة المػػراة  ػػعيفة اػػدا مسػػباع وامػػور تتعلػػؽ بػػال
 ف ال عف ارخفاض المستوياو التعليمية لالراث مقاررة بالذسور .

Abstract 

The objective of the research is to examine the reality of women 

in Iraq by studying four aspects of women's work, their position 

in the labor market and the political participation of women, as 

well as studying the fertility and reproductive health levels of 

women and identifying the economic, social and cultural factors 

and determinants. 

     The research hypothesized that the reality of women in Iraq 

varies from one region to another, with a significant decline in 

the indicators of human development in general compared to 

other regions and countries. These levels are affected by a 

number of factors and variables. The research also assumes that 

there is an increase in fertility levels due to the low level of 

education And the lack of women's entry into the labor market 

will contribute to their high level of fertility. The Method of 

Research is based on descriptive analytical statistical method to 

measure some of the indicators and geographically. 

The researchers found that women have an important role to 

play in the development process, and that societies can not 

exceed the developmental threshold without the actual 

participation of women, as evidenced by measuring the 

economic participation of women in the labor force, which is 

that women's participation is very weak for reasons and matters 

related to cultural heritage For Arab countries, as well as lower 

educational levels for females compared with males. 

 
 ةمقدمـال

 التي  فسريةالو سياسية الو اتماعية ام اياق ال مفالمرأة تمسيف ق ية  تعد     

 في بالتحوؿ امقتواد  مرتبطةال اتماعيةما تحوموال سياؽ في إم لفا حال تاد لف
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 وتسريس والمرأة( ، )الراؿ الماتمع مسوري بيف الساملة المساواة فيه تسود سياسي مراخ

  .اماتماعية والعدالة الدولية، المواثيؽ عليفا سما روو فاإلرسا حقوؽ مرظومة
وقد خلوو تقارير الترمية البلرية الى اف دور المرأة في البلداف العربية    

يمثؿ محولة تفاعؿ عدد مف العوامؿ الثقافية واماتماعية وامقتوادية والسياسية التي 
تدعي تحليال واسعا ومعمقا تتلابؾ بوورة مرسبة وبع فا السالي الطابع ، مما يس

لعديد مف مسوراو الماتمعاو العربية في محاولة لتلخيص او اع المرأة العربية ثـ 
 . (1)السعي لتفسير حالفا 

بالوقوؼ علػى واقػع المػرأة  Aim of Research))يتمثؿ هدؼ البحث         
سػوؽ العمػؿ  في العراؽ مف خالؿ دراسة دراسة اربعة محاور هي عمؿ المرأة وواقفػا فػي

والملػػارسة السياسػػية للمػػراة ف ػػال عػػف دراسػػة مسػػتوياو الخوػػوبة  والوػػحة امراابيػػة 
للمراة ومعرفة العوامؿ والمحدداو امقتوادية واماتماعية والثقافية ذاو التأثير المبالر 

 على تبايف واقع المرأة في البلداف العربية . 
اف واقػع المػرأة فػي   (Hypotheses of Research )وقػد افتػرض البحػث     

العػػراؽ يتبػػايف مػػف مرطقػػة الػػى اخػػر  ، مػػع ارخفػػاض سبيػػر فػػي مؤلػػراو الترميػػة البلػػرية 
بوػػورة عامػػة مقاررػػة بامقػػاليـ والػػدوؿ امخػػر  ، واف  تلػػؾ المسػػتوياو تتػػأثر باملػػة مػػف 
العوامؿ والمت يراو ، سما افترض البحث اف هراؾ ارتفاعػا فػي مسػتوياو الخوػوبة تبعػا 

خفػػػاض المسػػػتو  التعليمػػػي وامقتوػػػاد  ، سمػػػا اف عػػػدـ دخػػػوؿ المػػػرأة لسػػػوؽ العمػػػؿ مر
 The Method of)مرفايػػة البحػػث أمػػا  سيسػػاهـ فػػي ارتفػػاع مسػػتو  خوػػوبتفا .

Research)   امعتماد على المرفج اإلحوائي التحليلػي الووػفي لقيػاس بعػض فقد تـ
 المؤلراو وتحليفا ا رافيا .

  Study Bibliography ofمصادر الدراسة 
اعتمػػػػدو الدراسػػػػة علػػػػى الموػػػػادر وامحوػػػػائياو الوػػػػادرة عػػػػف اممػػػػـ        

المتحػػػدة ف ػػػال عػػػف الدراسػػػاو والبحػػػوث العلميػػػة التػػػي اارتفػػػا المؤسسػػػاو الرسػػػمية فػػػي 
 الدوؿ العربية .والبياراو الرسمية الوادرة مف الدوائر المختوة في البلداف العربية .
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 ميةدور المرأة في عممية التن
في البالد العربية  أو ااتماعية اقتوادية ترمية هراؾ تسوف أف يمسف م     
وترتبط الترمية  .وهدففا اللاملة الترمية هي محور التي اإلرسارية الترمية بمعزؿ عف

امرسارية بالسساف ذسورا واراثا حيث تلسؿ امخيرة اسثر مف روؼ سساف الوطف 
فعام واوهريا في احداث عملية الترمية فال يمسف اف  العربي ومف هرا اوبح للمرأة دورا
 اساسي رسف الارسيف بيف المساواة تحقيؽ ، اذ  اف يتطور الماتمع وروفه متخلؼ

 مراطؽ باقي في الرساء مف تمسيرا أقؿ العربية المرأة زالو البلرية وما الترمية  لعملية

 رسيزة يعد العربية المرأة و ع عزيزواف ت،  امقتواد والتعليـ والسياسة ماامو في العالـ

 العربية للدوؿ والبلرية واماتماعية الترمية امقتوادية لتحقيؽ  روريا أساسية وعروًرا
 تطوير على يرطو  وهذا التمسيف العربي ، الماتمع لتقدـ أساسية رسيزة هو المرأة فتمسيف

ترمية  في ملارستفا وفرص خياراتفا قاعدة وتوسيع قدراتفا وترمية العربية المرأة واقع
وليس الدافع امقتواد  هو الوحيد المسؤوؿ عف خروج المرأة للعمؿ، بؿ  .الماتمع

ظفور فسرة التحرر و إثباو الذاو و اللعور بالقيمة سحوافز للمرأة إذ تر  أف 
بحوولفا على الدرااو العلمية والعملية تستطيع المرأة تأسيد ذاتفا في الماتمع و 

ام اف الواقع يلير ،  (2)تفا وأماـ زوافا فتوبح له سرد وليسو خا عةخاوة في أسر 
ففي المملسة العربية السعودية على الى ارخفاض مساهمة المرأة في الحياة العامة ، 

سبيؿ المثاؿ تلير البياراو اإلحوائية لعمؿ المرأة أف خطة الترمية األولى لـ ت ع أ  
عاملة،إم أف خطة الترمية الثارية ألارو إلى تقديراو لمساهمة اإلراث في القو  ال

ارتفاع رسبة مساهمة اإلراث السعودياو في األيد  العاملة خالؿ خطة الترمية األولى 
%(، ولـ تتااوز رسبة مساهمة المرأة في القطاعيف العاـ 1%( إلى )  ٥،5مف ) 

 (3)%4والخاص 
 العوامؿ مف عدد تفاعؿيمثؿ محولة  العربية البلداف في المرأة اف و ع       

إلسالي  وبع فا بوورة مرسبة، تتلابؾ التي والسياسية الثقافية واماتماعية وامقتوادية
 .الماتمع العربي مسوراو مف للعديد ومعمقاً  واسعاً  يستدعي تحليالً  مما الطابع ،
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وتوااه المرأة العربية ملاسؿ ومعوقاو تحوؿ دوف حوولفا على فرص      
لفا سوؽ العمؿ ، ففي دراسة للمرظمة العربية للعلوـ والتسرلوايا حوؿ عمؿ التعليـ ودخو 

المرأة العربية تبيف اف اسثر مف روؼ الرساء العربياو يعملف في القطاعاو الفاملية 
 يخص % مرفف مف ذواو الدخؿ المحدود . وفيما8٥مثؿ امرتاج المرزلي واف حوالي 

حام مما هو عليه  أسوأ لإلراث بالرسبة الو ع فأ إلى البياراو تلير واألمية، التعليـ
مليوف امرأة عربية أعمارهف أسثر مف خمسة علر عاًما  5٥الواقع العاـ ، ففراؾ رحو 

 وهف أمياو، ويبدو التفاوو وا حا بيف الدوؿ العربية في مااؿ تعليـ وأمية اإلراث .
 اوال : المشاركة االقتصادية لممرأة العربية .

امرقاـ الى ارخفاض المساهمة امقتوادية للمرأة العربية مقاررة  تلير        
ببقية مراطؽ العالـ ، حيث تبلغ مساهمة المرأة العربية في ساعاو العمؿ في المتوسط 

% على الرغـ مف اف امرقاـ م تعسس المد  الحقيقي لملارسة المرأة  2٥حوالي 
 : العربية في الرلاط امقتواد  لسببيف مفميف هما

% مف اامالي اميد  العاملة الرسائية في الريؼ يعملف في 6اف حوالي  -
% في  84الزراعة لحساع اسرهف العربية بدوف اار واف هذه الرسبة ترتفع الى 

 % في سوريا4٥% في تورس و 74الم رع و 

عمؿ لاؽ مسيما فيما يتعلؽ بملارسة المرأة  يعد مفاف عمؿ المرأة العربية  -
مف امعماؿ % 7٥حوالي اذ  ، ي امرلطة امقتوادية وخاوة في الريؼالعربية ف

 .يذهع لوالح امسرة سلفا  التي تقوـ بفا المرأة العربية

اف عمؿ الرساء العربياو يقتور على مفف تقع  مف الدرااو الوظيفية  -
لثي الدريا مسيما امعماؿ المستبية والسسرتارية اذ تلير البياراو الى اف اسثر مف ث

الرساء العربياو يعملف في القطاع الزراعي والثلث الباقي في مفف الطع والتعليـ 
% مرفف يعملف 12وامدارة والفردسة والوظائؼ الفرية ، سما م تواد سو  رسبة تقدر بػ 

في قطاع امرتاج والمبيعاو وهذا التوزيع يتالئـ مع امو اع التعليمية للمرأة العربية 
% في المفف 5٥لرساء العربياو يعملف في التدريس وحوالي % مف ا68فحوالي 
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% في وراعة المالبس الااهزة والمرسوااو ومف هرا ظفر ما يسمى 6٥الوحية و 
 بتأريث بعض القطاعاو .

التقاليد الموروثة وقواريف اف  مف ابرز المعوقاو التي توااه المرأة العربية      
ة في البلداف العربية وتتالى وورة هذه العرقلة العمؿ والظروؼ امقتوادية واماتماعي

 في عدد مف الماامو اهمفا :
ارتفاع رسبة البطالة بيف امراث مقاررة بالذسور ، اذ ارتفعو رسبة البطالة  -

%  في الوقو الحا ر ، 25يزيد على  الى ما 1977% عاـ 17بيف الرساء مف 
التعليـ للمرأة ورغبة اوحاع ويعود ذلؾ الى املة مف امسباع ابرزها قلة فرص 

امعماؿ في توظيؼ الرااؿ بسبع ظروؼ الرساء المتعلقة باإلاازاو والر اعة وغيرها 
. 

 القيـ اماتماعية السائدة في البلداف العربية إذ تحتاج عملياو الترمية الى -

ا وتقوده أرماط سلوسية اديدة وبالتالي تحتاج الى قيـ اديدة تدفع الى أهداؼ الترمية
برامج الترمية  الى الطريؽ الوحيح فإذا سارو القيـ اماتماعية اامدة ومتخلفة واافو

عقباو لتى، في الترفيذ ومرفا عدـ امعتراؼ بأهمية المرأة ودورها في الماتمع والتفرقة 
اماتماعية وامقتوادية التي لحقو تاريخيًا بالمرأة م تزاؿ تترؾ آثارها السلبية على 

ؿ في الحياة العامة لألمة، بالرغـ مما أثبتته مف ادارة وأهلية في لتى دورها الفاع
ريادة قدرة على مختلؼ الوعد وفي لتى مف رساء الالماامو ممثلة بما قدمته 

الماامو محطماو بذلؾ معوقاو مريرة وقاسية ما زالو بعض آثارها تتودر واافة 
 التحدياو 
في توزيع الوقو المتاح لفا بيف مفاـ  التوازف قلة إرتااية المرأة بسبع عدـ -

العمؿ ومتطلباته ودورها األسر  ساـ ومربية وزواة  مف إطار ااتماعي م يلاع 
والمرأة في تحمؿ أعباء الحياة إ افة الى قوور الخدماو  على الملارسة بيف الراؿ

وما إلى  أدوارها المتروعة ستوفر دور الح ارة والرعاية الرفارية التي تعيرفا على أداء
 ذلؾ .
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تدري ااور المرأة العربية في ظؿ ترسز الرسا في ادرى درااو سلـ العمؿ  -
وعدـ التحاقفف بالوظائؼ العليا ام رادرا . ف ال عف الم ايقاو اماتماعية للمرأة 

 العربية التي ساهمو في ارتفاع رسع البطالة وتف يؿ الرساء لمفف معيرة.

اف  ثلثي مف الرساء العربياو يعملف بدوافع  لقد بيرو بعض الدراساو       
% مرفف يعملف ماؿ اثباو الذاو 12اقتوادية ملحة بفدؼ اعالة اسرهف في حيف اف 

 المثاؿ، سبيؿ على الم رع ، . ويبرز دور المرأة العربية اسثر في الماتمع الريفي ففي

المااؿ  في%  71.4 إلى وولو  امقتوادية الحياة في الرساء رسبة ملارسة راد أف
دور  وللمرأة،   2٥12الح ر  بحسع احواءاو  المااؿ في  34.6 %لىاالقرو ، و 

واسع في عملية الترمية في الريؼ حيث م يتوقؼ دورها على ارااع امطفاؿ بؿ تقـو 
بدور المربي والمعلـ اموؿ على عسس المرأة الح رية التي تاد في دور الح ارة 

سما اف للمراة الريفية دورا اسبر في امستفالؾ المرزلي  بديال عف تربية امطفاؿ ،
وتدبير امور المرزؿ وعملية امرتاج مف خالؿ مساردة الراؿ في امعماؿ الزراعية 
وتربية الحيواراو والوراعاو اليدوية والمرزلية وتسويؽ المحاويؿ واسدو الدراساو اف 

 البلداف العربية % في 8٥عمؿ المرأة في الماامو الزراعية يزيد على 
ويزداد دور المرأة في البلداف التي تلفد زيادة في تياراو الفارة الخاراة     

ومرفا البلداف العربية التي تلفد هارة باتااه الدوؿ الخلياية مثؿ مور واليمف وسوريا 
والسوداف وفلسطيف ولبراف ، مف الفارة سما هو معروؼ ظاهرة ارتقائية تلتمؿ على 

لدراة امولى ، وترطبؽ الحاؿ على الدوؿ التي ارل لو بالحروع سالعراؽ الذسور با
سما اف مساهمة المرأة الريفية في العمؿ وامرتاج تزداد في الدوؿ التي تلفد  مثال ،

 تياراو هارة باتااه المدف والمراسز الح رية المااورة .
 لـ في العالـ ، إذ ؿاألق هي العربية للمرأة امقتوادية تبقى الملارسة           

 %العالمي إلى المتوسط يوؿ بيرما ،)عامًا فاسثر 15 الرساء) مف%    33,3تتااوز 

المثاؿ، إلى  سبيؿ على والباسيفيسي، آسيا المرأة في لرؽ ملارسة رسبة وتوؿ   55,6
  42 تتااوز م ملارسة الراؿ، رسبة إلى العربية، المرأة أف ملارسة ، سما %  68,9
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 أي ًا األقؿ في وهي   69 %العالمي المعدؿ يبلغ حيث في العالـ، األقؿ أي اً  وهي ،%

أفريقيا اروع  في 73% و والباسيفيسي لرؽ آسيا في 83 % إلى توؿ حيث العالـ،
 بسثير أقؿ إسرائيؿ هي في العمؿ سوؽ في العربياو الرساء ملارسة رسبةاما  الوحراء،

(4) التوالي على 62.8 % مقابؿ 24.6 % العرع  الرااؿ ملارسة رسبة مف
 .  

 األعلى في الرسبة الدوؿ العربية في امقتوادية المرأة ملارسة وتبلغ     

 العامالو، الرساء الوافداو رسبة ترتفع حيث ، % 42,6 قطر ، تليفا%  63,1  موريتاريا

خمسة  في   30 % تقؿ عف الملارسة رسبة زالو ، وما  41,9 %الم رع  ثـ ومف
 في الزيادة رسبة أف ، مع واألردف وفلسطيف والسعودية وُعماف ليبيا هي عربية فبلدا

 .واألردف وُعماف السعودية سؿ مف في  50% مف أسثر سارو المرأة امقتوادية ملارسة

فلسطيف،  في أقواها فبل و والرااؿ، الرساء امقتواد  بيف الرلاط في الفاوة عف أما
 ومف ،%  27  ُعماف تليفا ملارسة الرااؿ ، مف  14%الرساء ملارسة تتااوز لـ حيث

 . 29%السعودية   ثـ
 فػي الرسػاء فيفػا وتعمػؿ بتدري الدخؿ ، تتميز التي امقتواداو وباستثراء       

 فيػه تميػؿ الخػدماو الػذ  قطػاع فػي الرسػاء عمػؿ يترسػز عليفػا الفقػر، ي لػع أو ػاع

 فػي الرساء يتقا ػيف فإف  هرا، ومف .العربي العالـ في إلى التدري العمؿ وعوائد اإلرتااية

 امقتوػادية الملػارسة  ػعؼ  ويعػود .عمػؿ  مػف يقمػف بػه مػا لقػاء متدريػة أاػورا العػادة

 بعػض يف ػؿ حيث السائدة، الثقافة الذسورية بيرفا مف أسباع ، عدة للرساء العربياو إلى

 بػيف والتمييػز عمومػًا ، فػرص العمػؿ ولػح الرسػاء  علػى الراػاؿ تلػ يؿ أربػاع العمػؿ

  اإلرااع . مستو  وارتفاع واألاور مستو  التل يؿ في الارسيف
سػػرة فمػػا فػػوؽ( فػػي  15امػػا فيمػػا يتعلػػؽ بمعػػدؿ ملػػارسة امرػػاث العربيػػاو )     

% وهػػػي امقػػػؿ بالرسػػػبة للعػػػالـ واقاليمػػػه 22.8القػػػو  العاملػػػة ، فقػػػد بل ػػػو فػػػي المعػػػدؿ 
ما يبلغ المعدؿ للدوؿ ذاو الترميػة البلػرية % ، بير51.3المختلفة فالمعدؿ العالمي يبلغ 

%  ويبلغ معدؿ ملارسة امراث في القو  العاملة اعلى حدوده في دولػة 52.7المرتفعة 
%( ثػػػػػـ السويػػػػػو 43.5%( تليفػػػػػا دولػػػػػة اممػػػػػاراو العربيػػػػػة بمعػػػػػدؿ قػػػػػدره )51.8قطػػػػػر )
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%( بيرمػػػػا سػػػػاؿ معػػػػدؿ الملػػػػارسة ادرػػػػى حػػػػد لػػػػه فػػػػي سػػػػوريا والعػػػػراؽ وفلسػػػػطيف 43.4)
 % 16الازائر وبرسع لـ تتااوز و 

 المشاركة االقتصادية لممراة العراقية
لفد سوؽ العمؿ  2003 عاـ للعراؽ األميرسي امحتالؿ بعداما في العراؽ ف    

 إلى يعود ذلؾ ولعؿ ، بالمئة 13 رسبة ملارستفا بل و حيث لمرأةل بالرسبة سبيرا ترااعا

 الدولة األخر ، ومرافؽ للدولة التحتية للبرى امحتالؿ وتدمير رتياة السبيرة البطالة

 امقتواد عالة وتوقؼ والتدمير، الرفع بسبع الخدماو قطاع في ساملة مرلآو واختفاء

 ل رض العمؿ عف المرلآو هذه ميقاؼ متعمدة سياسة وفؽ مرافقه سثير مف في العراقي

 بسبع البلد في المستلر  للعرؼ وقد ساف . العاـ القطاع خوخوة للعار وفقا بيعفا

 المسلحة أثر المقاومة وأعماؿ الطائفي والعرؼ اإلرهاع وأعماؿ العسسرية العملياو

(5)العمؿ سوؽ تدهور على وا ح
.  

% مف ماموع امسر 11بل و رسبة امسر التي تعليفا الرساء في العراؽ 
% تعيلفا 73المسالة في دراسة مسح امحواؿ المعيلية ، ومف تلؾ امسر هراؾ 

مرامؿ ، وهذه امسر تتفلى فيفا مظاهر الفقر بلسؿ سبير . وعلى الرغـ مف ارخفاض ا
رسبة ملارسة المرأة في سوؽ العمؿ ام اف الرسبة امغلع تترسز في امرياؼ ، علما 
اف المراة الريفية تعاري مف ملاسؿ متعددة وتحمؿ اعباء ا افية بسبع دورها امراابي 

عف ارعداـ المساواة في الحووؿ على امرض والدخؿ ، ورلاطفا امرتااي ، ف ال 
 (6)ففي العراؽ يمتاز الراؿ باحقية ملسية الحيازاو الزراعية 

ؿ دوف ملارسة رظيرها الراؿ العم في سوؽالعراقية وما زالو ملارسة المرأة  
مقابؿ  سرة فأسثر هف في قوة العمؿ 15% فقط مف الرساء  12.8بسثير، حيث أف 

سرة فأسثر، ويتسبع هذا في تدري ملارسة السساف سسؿ في  15الذسور % مف  74.6
 .(7)%45قوة العمؿ إلى

 المشاركة السياسية لممراة العراقية 
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 خّلفو عقود، مف ثالثة ألسثر العراقي الماتمع عاراها التي اف الظروؼ   
 فع المرأة عزوؼ واماتماعية ، وبوور لتى ، مرفا الرفسية الوراعاو مف السثير

 تعقد التي والردواو المؤتمراو السثير مف عف رسمع اليوـ فرحف .السياسية  الملارسة
 على حثفا خالؿ مف واقعفا المرأة وتحسيف فاعلية تعزيز أاؿ مف وأخر  مدة بيف

 ذلؾ ، مازالو مف بالرغـ ولسف . اماتماعية والسياسية الترمية عملية في الملارسة
السياسي ،  امستقرار عدـ بسبع  عيفة لعمؿ السياسيا في العراقية المرأة ملارسة
 المتعلقة القواريف تطبيؽ عدـ عف حقوقفا، ف الً  المدافعة عف المرظماو رلاط و عؼ

ذا.الحقوؽ بفذه ،  2٥٥4 العاـ في المؤقو،والوادر العراقية الدولة قاروف ادارة ساف وا 
 على الربع رسبة ف،أ البرلما مقاعد مف%( 25)  عف م تقؿ رسبة للمرأة  مف قد

 على يبدو فيما ستقتور الملارسة هذه أف العامة،إم الملارسة السياسية مف األقؿ
 ملموسة واقعية مؤلراو أ  تواد م ، إذ (والحزبية والرقابية المثقفة) الرسوية الرخع
 العري ة السسارية القاعدة وبيف الرخع هذه بيف وتفاعلية ع وية واود ولة على

 .(8) العراؽ للرساء في
مف اتفاقية الق اء على اميع ألساؿ التمييز  د  7لقد روو المادة      

المرأة ، فاف للمرأة حؽ متساوفي التوويو ، ول ؿ الوظائؼ العامة، والملارسة 
( مف الدستور العراقي بدور المرأة في الحياة السياسية. 4)49السياسية وتعترؼ المادة 

 325يورامي رودو تـ تخويص ثماريف مقعدا مف أوؿفي الماتمع المدري ام اف 
في مالس الرواع السابؽ. مف بيف المرلحيف الذيف يترافسوف في  73مقعد مقاررة ع 

وعلى الرغـ مف هذا، واافو الرساء عقباو  6292مف أوؿ  1816امرتخاباو 
سور، ااتماعية خطيره لملارستفف، وليس أقلفا العرؽ والقبلية التي يفيمف عليفا الذ

والثقافة السياسية التي غالبا ما تتسـ بالعرؼ في مرحلة ما بعد الحرع. تلير وزارة 
حقوؽ امرساف مع اره يواد رساء في عدة لااف برلمارية سلارة المرأة والعائلة و 
امطفاؿ م يواد تمثيؿ للرساء فيما يعد سبعض اهـ اللااف سلارة اممف و الدفاع و 

( وزيراو مف أوؿ ) 4. سما أف هرالؾ ) (9)لموالحة الوطرية لارة العلائر و لارة ا
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( امرأة 86( رساء بدراة وسيؿ وزير، و) 8( وزارة في الحسومة العراقية رساء و )  32
 .(1٥)بدراة مدير عاـ، ولسف اقتورو وظيفة السفراء على الرااؿ فقط 

  في امتي: ارخفاض الملارسة السياسية للمراة اسباع رحور أف يمسف

تمتاز  ماتمعاو وهي العربية الماتمعاو طبيعةو للموروث  رااعة أسباع -
 للف اءاو احتسارهـ وعلى الرئيسي ودورهـ الرااؿ سيطرة على يقوـ الذ  األبو  بالرظاـ

  القرار أخذ مراسز في العامة والمسؤولياو
الدوؿ  مف العديد في الديمقراطية التقاليد غياع في سياسية تتمثؿ أسباع -

 الديمقراطية وقلة التقاليد غياع وسذلؾ امفورية أو ملسية األرظمة سارو سواء العربية

 السياسية بالحقوؽ اإلقرار رغـ عامة السياسي بوفة باللأف والمواطراو المواطريف اهتماـ

 إلى رااعة اوهرية معوقاو إلى تتعرض العربية معظـ الدوؿ في الحقوؽ هذه ممارسة فإف

لى الدوؿ بعض ياسية فيالس األحزاع رظاـ  في الطوائؼ رظاـ إلى أو القبلية سيطرة وا 

 .أخر  دوؿ
 بدورهف الرساء بعضبقلة وعي  السبع هذا بالرساء حيث يرتبط خاوة أسباع -

 ملارسة دوف تحوؿ عدة معوقاو أفّ  إذ العربية ، الدوؿ معظـ في اماتماعي وو عفف

دوار التي امععء  المعوقاو هذه بيف مف رذسر أف ويمسف . السياسي العمؿ في الرساء
سما اف العمؿ السياسي يتطلع بعض المفاراو التي متتوافر عرد ،  (11)تؤديفا المرأة 

السثير مف الرساء بسبع أرماط الترلئة اماتماعية المحافظة ، وهذا يحد مف ملارستفا 
 في الرلاطاو السياسية.

 الخصوبة في العراقمعدالت  
يوػػػػػػػػػؼ األداء اإلراػػػػػػػػابي وعمليػػػػػػػػػة  Fertilityر الخوػػػػػػػػوبة اف تعبيػػػػػػػػ        

اإلراػػػػاع الفعليػػػػة ، علػػػػى إرفػػػػا ومدة أطفػػػػاؿ أحيػػػػاء ولػػػػيس ماػػػػرد القػػػػدرة علػػػػى اإلراػػػػاع 
Fecundity  (12). 

وتعتمد دراسة الخوػوبة علػى عػدد مػف المؤلػراو مثػؿ معػدؿ  الخوػػػػوبة العػػاـ 
General  Fertility Rate   ،عدد السرو  للمواليد الػى املػة ويقود به الرسبة بيف ال
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، وبػػذلؾ يسػػوف حسػػابه علػػى أسػػاس رسػػبة المواليػػد الػػى  (13)عػػدد اإلرػػاث فػػي سػػف الحمػػؿ 
 .(14)الرساء المتزوااو
ويتفاوو مستو  اإلرااع بيف ريؼ والح ر في العػراؽ ، فمتوسػط عػدد        

لػود للمػرأة الواحػدة.   األبراء الذيف ترابفـ المرأة في الريؼ أعلى مف رظيػره فػي المديرػة مو 
وهػػػذا التفػػػاوو بػػػيف الح ػػػر والريػػػؼ يمسػػػف تفسػػػيره بعوامػػػؿ متعػػػددة أبرزهػػػا ، ارخفػػػاض 
مستو  تعليـ المرأة في الريؼ ، والزواج المبسر ، والتقاليد واألعراؼ اماتماعية السائدة  
،البطالػػػػػػة  الدائميػػػػػػة والموسػػػػػػمية مسػػػػػػيما فػػػػػػي ظػػػػػػروؼ ارعػػػػػػداـ وسػػػػػػائؿ التسػػػػػػلية والرفػػػػػػاه 

، ف ػػػال عػػػف تػػػدهور مسارػػػة المػػػرأة فػػػي  (leisure)اتمػػػاعي وسثػػػرة الفػػػراغ اليػػػومي ام
الماتمػػع الريفػػي ، إذ اف القيػػود اماتماعيػػة مػػا تػػزاؿ تقػػؼ حاػػر عثػػرة أمػػاـ تعلػػيـ المػػرأة 
ودخولفا سوؽ العمؿ . الى اارع واود أرواع متعددة مف الزواج في بعػض الماتمعػاو 

  **** العربية )سالوداؽ والفولية والفبة(
وهػو مقػارع لمعػدمو الػدوؿ  2.6يبلػغ معػدؿ الخوػوبة امامػالي فػي العػراؽ   

بيرمػػػػا تلػػػػير   3.6وفػػػػي لبرػػػػاف   5.8ف وفػػػػي امرد 6ر5الماػػػػاورة إذ يبلػػػػغ فػػػػي سػػػػوريا 
،  5.3 :  العػػػراؽ 1997مرظمػػػة اليورسػػػيؼ الػػػى المعػػػدمو التاليػػػة وفػػػؽ تقػػػديراو عػػػاـ 

وهذه المعػدمو تعتبػر عاليػة رسػبيًا أذ علمرػا   2.8، ولبراف  5.2، امردف  4.1 سوريا 
،  3.1، وللػػػدوؿ الراميػػػة فقػػػط  2.8 أف معػػػدؿ الخوػػػوبة امامػػػالي لعمػػػـو العػػػالـ يبلػػػغ 

يو ػػح الت يػػر فػػي هػػذه المعػػدمو  (4)والاػػدوؿ   4.4ولعمػػـو مرطقػػة اللػػرؽ اموسػػط 
و للػػدوؿ التػػي ألػػررا اليفػػا والمعػػدم 1997، 199٥، 196٥حسػػع السػػرواو مػػف عػػاـ 
 . امقليمية والعالمية امخر 

 
 (1الجدول )            

مع  8997، 8991، 8961معدالت الخصوبة االجمالية في العراق لمسنوات 
 مقارنة لبعض المعدالت اإلقميمية والعالمية األخرى .
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 4،ص2٥٥4امفورية العراؽ ، تقرير حالة البيئة في العراؽ، 

عدؿ الخووبة امامالي في العراؽ ساف أعلػى ويالحظ مف الادوؿ أعاله بأف م
فػػػػي السػػػػػتيراو، وبػػػػػالرغـ مػػػػػف أرخفا ػػػػػه أرخفا ػػػػًا ملحوظػػػػػًا،  ام أرػػػػػه مػػػػػايزاؿ مرتفعػػػػػًا، 
بالمقاررػة مػػع الػدوؿ األخػػر  ودوؿ العػػالـ. ويعػز  أرتفػػاع معػػدؿ الخوػوبة امامػػالي فػػي 

الػزواج المبسػر، العراؽ الى عدة عوامؿ أاتماعية وثقافية وديرية تلػاع علػى ذلػؾ، مرفػا 
عػػػدـ لػػػيوع أسػػػتخداـ وسػػػائؿ مرػػػع الحمػػػؿ، والميػػػؿ الػػػى تسػػػويف امسػػػر السبيػػػرة، وقػػػد يػػػدؿ 
أرتفػػاع معػػدؿ الخوػػوبة بلػػسؿ أو بػػآخر علػػى األسػػتقرار اماتمػػاعي العػػاـ أي ػػًا آخػػذيف 
برظػػر امعتبػػار واػػود العوامػػؿ الملػػار اليفػػا. ويػػر  بعػػض البػػاحثيف بػػأف هػػذه المعػػدمو 

سػػػيسوف لفػػػا تػػػأثير حيػػػاتي  ػػػاغط  مسػػػتقبالً  يػػػتلخص فػػػي ت ػػػخـ  المرتفعػػػة للخوػػػوبة
سمػػا اثبتػػو , أعػػداد لػػريحة اللػػباع فػػي الماتمػػع، وأرتفػػاع رسػػبة  الفئػػاو العمريػػة اللػػابة

بعػػػض الدراسػػػاو اف معػػػدمو الخوػػػوبة ترتفػػػع فػػػي بعػػػض مرػػػاطؽ العػػػراؽ لتوػػػؿ الػػػى 

ت ير معدمو الخووبة امامالية حسع  القطر والمراطؽ 
 السرواو

196٥ 199٥ 1997 
 5.3 5.9 7.2 العراؽ
 4.1 5.7 7.3 سوريا
 5.2 5.8 7.7 امردف
 2.8 3.3 6.3 لبراف

 4.4 5.1 7.1 الدوؿ العربية
 3.1 3.6 6.٥ الدوؿ الرامية

 1.7 1.7 2.8 الدوؿ الوراعية
 2.8 3.2 5.٥ عمـو العالـ



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الرابع عشر
 

 

 

 

888 

بالرسػبة لمرػاطؽ اهػوار  معدمو سبيرة تفوؽ المعدمو العالمية وامفريقيػة سمػا هػو الحػاؿ
مولػػود  8.3ارػػوع العػػراؽ التػػي الػػارو الػػى ووػػوؿ معػػدمو الخوػػوبة الػػى اسثػػر مػػف 

 للمراة الواحدة
 مؤشرات الصحة االنجابية في العراق

فترة  في عليه سارو في العراؽ عما الوفياو رسبة مف ارخفاض الرغـ على
 32 لتوبح حالة إلؼ ئةما لسؿ وفاة291 سارو والتي الما ي القرف مف التسعيرياو

 إلى رفع أدو التي الملاسؿ مف املة هراؾ إف ام. 2009 عاـ في ألؼ لسؿ مائة وفاة

 للحوامؿ األولية الوحية الرعاية ملسلة  عؼ مرفا 2010 في األمفاو وفياو مستو 

 اف ويذسر سبيرة، رعاية إلى المرأة الومدة تحتاج تقترع سلما ألره سبيراً  خلالً  يلسؿ ، وهذا

 العراؽ  في األمفاو لوفياو إحوائية في رسبة عالية قدمو قد العالمية الوحة مرظمة
 امولى الزيارة فيمسف امستدمؿ عليفا مف رسبة للحوامؿ الوحية اما الرعاية

 اف بعد 2٥1٥ لعاـ ( % 51 ) الى ارخفض والذ  العراق لعموـ للحوامؿ الدور  للفحص

 (% 22 ) امربار محافظة هي في مئوية رسبة اقؿ وسارو 2٥٥9 لعاـ ( % 54 ) ساف
 2٥٥9 عاـ في ( % 66مف)  امولى الزيارة رسبة فيفا ارتفعو فقد ديالى محافظة اما ،

 لعاـ (% 6٥ ) الى السادسة الزيارة رسبة ارتفعو وسذلؾ 2٥1٥ عاـ (% 87 ) الى

 لرفس رسبته ارتفعو الومدة بعد والفحص 2٥٥9 لعاـ (% 41 ) سارو اف بعد 2٥1٥

 الحوامؿ رسبة .اما 2٥1٥ لعاـ %) 89 ( الى 2٥٥9 لعاـ %) 55 ( مف المحافظة

 في هي سما 2٥1٥ عاـ في العراؽ لعموـ (% 22 ) استمرو فقد للخطورة المعر او

 دقة عدـ الى يعود واممفاو للحوامؿ الت طية رسبة قلة اف المراح ومف 2٥٥9 عاـ

 وامهـ امرقاـ اهمية معرفة وعدـ المعلوماو امع على العاملة المالساو وقلة التوثيؽ

 الخاوة للعياداو المرااعاو واممفاو الحوامؿ لتسايؿ آلية واود عدـ مف ذلؾ

 امهلية . والمستلفياو

ومف المؤلراو امخر  التي تستسع اهمية خاوة هي معدمو وفياو 
معدؿ وفياو ، ومرفا  امطفاؿ التي تلير الى مقدار الرعاية المقدمة لالـ والطفؿ
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وفاة لسؿ الؼ ومدة  ، في حيف ساف المعدؿ يلير الى  24امطفاؿ دوف السرة بلغ  
حالة وفاة لسؿ الؼ ومدة حية . اما معدؿ وفياو امطفاؿ دوف الخامسة فقد ساؿ  53

 .(15) 2٥٥5حالة وفاة لعاـ  56حالة وفاة لسؿ الؼ ومدة حية بعدما ساف  28.7
 التوصيات :االستنتاجات و 

تبيف مف خالؿ البحث اف للمرأة دور مفـ في عملية الترمية وميمسف  -1
للماتمعاو اف تتخطى العتبة الترموية بدوف اف تسوف هراؾ ملارسة فعلية 

 للمراة 

ات ح مف خالؿ قياس الملارسة امقتوادية للمراة في قوة العمؿ ، ارفا  -2
ؽ بالموروث الثقافي ا  ملارسة المراة  عيفة ادا مسباع وامور تتعل

للبلداف العربية ، ف ال عف ارخفاض المستوياو التعليمية لالراث مقاررة 
 بالذسور .

ات ح  عؼ الملارسة السياسية للمراة العربية مع تبايف وا ح بيف   -3
الدوؿ العربية ، وبعض الحسوماو العربية اعلو مف الملارسة السياسية 

في حيف لعع رظاـ السوتا الذ  تعتمده  للمراة امرا لسليال ورمزيا ليس ام ،
 بعض الحسوماو في دخوؿ المراة للعملية السياسية .

ات ح مف خالؿ البحث ارتفاع مستوياو الخووبة لد  المراة العربية  -4
مقاررة بمثيالتفا في الساحة امقليمية والعالمية ، وترتفع رسع الخووبة 

ة مسباع تتعلؽ في ارياؼ الوطف العربي مقاررة بالمراطؽ الح ري
بالموروث الثقافي للدوؿ العربية وارخفاض معدمو تعليـ المراة وظاهرة 

 الزواج المبسر .

ات ح ارتفاع معدؿ وفياو اممفاو ووفياو امطفاؿ الر ع اقؿ مف  -5
سرة واقؿ مف خمس سرواو ، اممر الذ  يلير الى ارخفاض 

 األولية الوحية الرعاية  عؼو  الخدماو المقدمة للطفؿ وامـ .
 . للحوامؿ المقدمة
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 اٌٙٛاِش

                                                           
(1)

 6ص ،2005االُِ اٌّتسذة ، تمش٠ش اٌت١ّٕت االٔغا١ٔت اٌعشب١ت ، 
(2)

ٚ أثشٖ عٍٝ اٌعاللاث األعش٠ت، األواد١ّ٠ت ٌٍذساعاث اإلختّاع١ت  اٌّشأةعًّ  ، فشزاث ٔاد٠ت 

 121، ص 2012(،8ٚاإلٔغا١ٔت، اٌعذد )
(3)

 31٘ـ  ،ص  1400ٚصاسة اٌتخط١ظ ، خطت اٌت١ّٕت اٌثا١ٔت 
(4)

 ٌشعُ ع١اعاث ٚالتشازاث تدش٠ب١ت اٌعًّ تطب١ماث عٛق فٟ اٌعشب١اث إٌغاء، ١ِعاسٞ  عاِٟ 

 ٌٍبسٛث اٌمطش٠ت اٌعشب١ت اٌدّع١ت -اٌد١ًٍ عثإِت ، اٌدّع١ت ع١اعاث، تشخّت ٔٛاف عاِت ٚسلت

 10،ص 2012اٌظس١ت ، ٚاٌخذِاث
(5)

 ظاد٠ت. االلت ٚاٌّشاسآة ٌٍتذس٠ب ٚاٌبسٛث ،اٌّشأة اٌعشب١ت اٌّشأة ِشوض ، ا١ٌاعشٞ عسش 
(6)

زغٓ ٌط١ف واظُ اٌضب١ذٞ ، اٌفمش فٟ اٌعشاق ِماسبت فٟ ِٕظٛس اٌت١ّٕت اٌبشش٠ت ، ِدٍت  

 108،ص 2001،  38بسٛث التظاد٠ت عشب١ت ، اٌعذد 
(1)

 325، طفست  2001ِغر االختّاعٟ ٚااللتظادٞ ٌألعشة فٟ اٌعشاق ٌعاَ  
(8)

ِدٍت اٌبسٛث اٌتشب٠ٛت  ، ع١تاٌعشال١ت عٓ اٌّشاسوت اٌغ١ا اٌّشأةعضٚف  ، ششٚق واظُ 

 ، ص 2010ٚإٌفغ١ت ، خاِعت بغذاد، اٌعذد اٌثآِ ، 
(9)

ِىتب زمٛق االٔغاْ اٌتابع ٌّىتب اٌّفٛع اٌغاِٟ ٌسمٛق االٔغاْ ، تمش٠ش زمٛق االٔغاْ  

 2010، بغذاد ،  2010فٟ اٌعشاق ٌعاَ 
(10)

ِىتب اٌعشاق ، -ة ٌٍغىاْخّٙٛس٠ت اٌعشاق ، ٚصاسة اٌتخط١ظ بذعُ ِٓ طٕذٚق األُِ اٌّتسذ 

 58، ص 2010،2011زاٌت عىاْ اٌعشاق 
(11)

ة اٌعشب١ت ، اٌّعٙذ اٌعشبٟ ٌسمٛق االٔغاْ ، تٛٔظ اٌّشاسوت اٌغ١اع١ت ٌٍّشا،شم١ش زف١ظت 

،204 
(12)

فٛصٞ ع١ذ عٙاٚٔت ِٚٛعٝ عبٛدة عّــست ، خغشاف١ــت اٌغىاْ ، ِشاخعت فــٛصٞ ع١ذ  

 . 118، ص 2003ٚاٌتٛص٠ع ، اٌداِعت األسد١ٔت ، عّاْ ،   عٙاٚٔت ، داس ٚائــً    ٌٍٕــشش
(13)

فتسٟ ِسّذ أبٛ ع١أت ، خغشافـــ١ت اٌغــىاْ ، داس إٌٙضت اٌعشبـــ١ت ٌٍطباعت ٚإٌشش ،  

 .155،  ص2000ب١شٚث ، 
(14)

، ِذس٠ت داس اٌىتب ٌٍطباعت ٚإٌشش، بغذاد ،  1عباط فاضً اٌغعذٞ ، خغشاف١ت اٌغىاْ ، ج  

   . 384ص 
****

اٌظذاق ٠عٕٟ ل١اَ اٌشخض بتض٠ٚح أختٗ ِٓ اٌدأب ا٢خش ، ِمابً اٌسظٛي عٍٝ صٚخت  

ِٓ رٌه اٌدأب ، بذْٚ اْ تىْٛ ٕ٘ان تىا١ٌف ِا١ٌت وب١شة ٠ٍتضَ بٙا اٌدأباْ . أِا اٌفظ١ٍت فٟٙ 

ٛة اٚ اٚ ِدّٛعت ِٓ إٌغاء تعطٝ ألبٕاء اٌّمتٛي اٚ إخٛأٗ اٚ ألاسبٗ اْ ٌُ ٠ٛخذ ٌٗ أخ اٌّشأة

أبٕاء وذ٠ت ِمابً دَ اٌمت١ً ٠ٚتُ رٌه ٚفك ازتىاَ ٠مَٛ بٗ ٚخٙاء اٌمب١ٍت ٚاٌمبائً األخشٜ بغ١ت زمٓ 

اٌذِاء ، ٚعذد إٌغاء )اٌفظ١ٍاث( ٠تسذد ٚفك اٌّىأت االختّاع١ت ٌٍّمتٛي ٚظشٚف اٌدش٠ّت . أِا 

ٚ اٌشخض اٌزٞ أٔمز٘ا  أٚ اٌتٟ ٠مَٛ ٌٟٚ أِش٘ا بإ٘ذائٙا اٌٝ اٌغ١ذ أٚ اٌٛخ١ٗ أ اٌّشأةاٌٙبت فٟٙ 

 أعذٜ ط١ٕعا اٚ ِعشٚفا وب١شا ٌٙا اٚ ٌعائٍتٙا .
(1

5
)
زغ١ٓ ع١ٍٛٞ ٔاطش ، خغشاف١ت اٌٛطٓ اٌعشبٟ، داس اٌٛضاذ ٌٍطباعت ٚإٌشش،  

 .2014ب١شٚث،
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 السياسية يف الشريعة االسالميةالقانونية وحقوق املرأة املادية واملعنوية و
 

 أ.م.د سممان عبود يحيى     أ.م.د. وضحة عميوي صالح
 كمية العموم االسالمية / جامعة ديالى

 

 ممخص البحث
مكانة المرأة في التشريع االسبلمي ال تعدليا مكانة لدى أي شرعة مف الشرائع قاطبة 

حديثًا ، فاإلسبلـ اقر لممرأة بأىميتيا الكاممة في انشاء االلتزاـ ، وتصرؼ والوجوب قديمًا و 
واالداء ، فمنحيا بذلؾ كامؿ حقوقيا االنسانية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية والسياسية 

 كالرجؿ سواء بسواء.
ـ والسنة اف تمؾ الحقوؽ منحة اليية ثبتت بنصوص الشريعة المعظمة مف القراف الكري 

النبوية الشريفة وليس ألحد مف الناس ميما كاف اف يسمبيا تمؾ الحقوؽ ، ألنيا ليست منحة 
بشرية ، بؿ عطية اليية وىذه الحقوؽ لما منحتيا الشريعة ابتداءًا ، فأنيا وضعت ليا الضمانات 

مر الناس الكافية لحمايتيا مف المصادرة مف جية الحاكـ ، او غيره ، وذلؾ الف اهلل تعالى أ
 جميعًا بطاعتو وطاعة رسولو قاؿ تعالى : قؿ يا أييا الناس اني رسوؿ اهلل اليكـ جميعًا " 

فتمؾ الحقوؽ تحتـر ، النيا مف تماـ الطاعة هلل والرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ، وال 
يخفى اف اساس ىذه الحقوؽ قائـ عمى مبدأ عظيـ تدندف حولو الشرائع السماوية ، والقوانيف 

لوضعية مع الفروقات الواضحة بيف ما ىو متكامؿ رباني ، وقاصر انساني ، اعني بذلؾ مبدأ ا
المساوات بيف الرجؿ والمرأة ، والمقصود بالمساواة في العرؼ الشرعي : المماثمة في االحكاـ 
الشرعية بيف اثنيف او اكثر ، فالمرأة تساوي الرجؿ في الحقوؽ والواجبات ، وىذه الحقوؽ لما 

 عتيا الشريعة ابتداًء ، فإنيا وضعت ليا الضمانات الكافية لحمايتيا .وض
فالمرأة تساوي الرجؿ في الحقوؽ والواجبات كما قمنا ، قاؿ اهلل تعالى : قؿ يا أييا الناس 

 اني رسوؿ اهلل اليكـ جميعًا .
و وصرح فقياء االسبلـ بأف الخطاب في القراف الكريـ يشمؿ الجنسيف الذكر واألنثى ول

 كاف بصيغة التذكير .



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الرابعأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

481 
 

وألف الكبلـ في الحقوؽ طويؿ لتنوعيا فقد تناولنا في بحثنا ىذا حقوؽ المرأة المادية 
 والمعنوية والقانونية والسياسية في الشريعة.

 وقد قسـ البحث الى عدة مباحث ىذا بيانيا :  
 المبحث االوؿ : تعريؼ الحؽ لغة واصطبلحاً 

 المبحث الثاني :مصدر الحؽ 
 مبحث الثالث : حقوؽ المرأة في الشريعة وفيو مطالب :ال

 المطمب االوؿ : الحقوؽ المادية 
 المطمب الثاني : الحقوؽ المعنوية 
 المطمب الثالث : الحقوؽ القانوية 
 المطمب الرابع :الحقوؽ السياسية 

فإنو يندرج تحت كؿ قسـ جممة مف ىذه الحقوؽ وقد اختصرت فيو الكبلـ عف ىذه 
اختصارًا ال يحؿ بالمقصود ، والحمد هلل اواًل وآخرًا وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى الحقوؽ 

 آلو وصحبو وسمـ .
abstrac 

The status of women in Islamic legislation is not amended by any 

of the laws of all the old and recent, Islam recognizes the full eligibility 

of women in the establishment of commitment, and the conduct and the 

need and performance, thus granting full human rights, economic, 

social, legal and political men.  These rights are a divine grant that has 

been proven by the provisions of the great Shari'a from the Noble 

Qur'an and the Noble Sunnah, and not for any one of the people, no 

matter how to deprive them of these rights, because it is not a human 

grant but a gift of God and these rights. The ruler, or other, because God 

Almighty ordered all people obedience and obedience to His Messenger 

said: "O people, I am the Messenger of Allah to all of you" These rights 

are respected because they are fully obedient to Allah and the Prophet 

(peace and blessings of Allaah be upon him). It is well known that the 

basis of these rights is based on a great principle that is inculcated by 

divine laws and the positive laws with the clear differences between 

what is an integrated Rabbani and a human minor. Women are equal in 
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rights and duties. These rights are not prescribed by the Shari'a, but they 

have been given sufficient guarantees to protect them. Women are equal 

to men in rights and duties as we have said, God said: Say, O people, I 

am the Messenger of Allah to all of you. The scholars of Islam said that 

the discourse in the Koran includes both sexes male and female, even in 

the form of reminders. Because the discourse on rights is long and 

varied, we discussed women's material, moral, legal and political rights 

in Shari'a.  The research has divided into several sections of this 

statement: The first topic: Definition of the right language and 

terminology The second topic: the source of truth The third topic: The 

rights of women in the Sharia and demands: The first requirement: 

material rights The second requirement: moral rights Third requirement: 

Legal rights Fourth requirement: Political rights It falls under each 

section of these rights and has shortened the talk about these rights short 

does not solve what is intended, thank God first and last and God bless 

our master Muhammad and his family and companions. 

 

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو .

 اما بعد :
اف مكانة المرأة في التشريع االسبلمي ال تعدليا مكانة لدى أي شرعة مف الشرائع قاطبة 

لممرأة بأىميتيا الكاممة في انشاء االلتزاـ ، وتصرؼ والوجوب  قديمًا وحديثًا ، فاإلسبلـ اقر
واالداء ، فمنحيا بذلؾ كامؿ حقوقيا االنسانية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية والسياسية 

 ٔكالرجؿ سواء بسواء
اف تمؾ الحقوؽ منحة اليية ثبتت بنصوص الشريعة المعظمة مف القراف الكريـ والسنة  

يفة وليس ألحد مف الناس ميما كاف اف يسمبيا تمؾ الحقوؽ ، ألنيا ليست منحة النبوية الشر 
بشرية ، بؿ عطية اليية وىذه الحقوؽ لما منحتيا الشريعة ابتداءًا ، فأنيا وضعت ليا الضمانات 
الكافية لحمايتيا مف المصادرة مف جية الحاكـ ، او غيره ، وذلؾ الف اهلل تعالى أمر الناس 

 .ٕقؿ يا أييا الناس اني رسوؿ اهلل اليكـ جميعًا " و وطاعة رسولو قاؿ تعالى : جميعًا بطاعت
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فتمؾ الحقوؽ تحتـر ، النيا مف تماـ الطاعة هلل والرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ، وال 
يخفى اف اساس ىذه الحقوؽ قائـ عمى مبدأ عظيـ تدندف حولو الشرائع السماوية ، والقوانيف 

الواضحة بيف ما ىو متكامؿ رباني ، وقاصر انساني ، اعني بذلؾ مبدأ الوضعية مع الفروقات 
المساوات بيف الرجؿ والمرأة ، والمقصود بالمساواة في العرؼ الشرعي : المماثمة في االحكاـ 

 ٖتساوي الرجؿ في الحقوؽ والواجبات  ةالشرعية بيف اثنيف او اكثر ، فالمرأ
الكافية لحمايتيا  ليا الضماناتنيا وضعت إ، ف ا الشريعة ابتداءً وضعتيوىذه الحقوؽ لما 

. 
تعالى : قؿ يا أييا الناس  اهلل قاؿ ٗ كما قمناالمرأة تساوي الرجؿ في الحقوؽ والواجبات ف

 . ٘اني رسوؿ اهلل اليكـ جميعاً 
وصرح فقياء االسبلـ بأف الخطاب في القراف الكريـ يشمؿ الجنسيف الذكر واألنثى ولو 

 ٙر . كاف بصيغة التذكي
حقوؽ المرأة المادية  نا ىذافي بحث ناوألف الكبلـ في الحقوؽ طويؿ لتنوعيا فقد تناول

 .والسياسية في الشريعةوالقانونية والمعنوية 
 : ىذا بيانيا مباحث  عدةبحث الى الوقد قسـ  

 المبحث االوؿ : تعريؼ الحؽ لغة واصطبلحاً 
 المبحث الثاني :مصدر الحؽ 

 وؽ المرأة في الشريعة وفيو مطالب :المبحث الثالث : حق
 المطمب االوؿ : الحقوؽ المادية 

 المطمب الثاني : الحقوؽ المعنوية 
 المطمب الثالث : الحقوؽ القانوية 

 :الحقوؽ السياسية  رابعالمطمب ال
الحقوؽ وقد اختصرت فيو الكبلـ عف ىذه ىذه فإنو يندرج تحت كؿ قسـ جممة مف 

اهلل عمى سيدنا محمد وعمى  ىخرًا وصمآبالمقصود ، والحمد هلل اواًل و الحقوؽ اختصارًا ال يحؿ 
 .لو وصحبو وسمـ آ
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 المبحث االول : الحق لغة واصطالحا

  : المغة في الحؽ
مف حؽ االمر يحؽ بكسر الحاء وضميا في المضارع ػػ حقًا : ثبت ووصى يقاؿ : 

حؽ اهلل حقًا : اي أظيره وأثبتو لمناس  احققت كذا : اي اثبتو حقًا او حكمت بكونو حقًا ويقوؿ :
ٚ . 

والحؽ مف اسماء اهلل تعالى ومف صفاتو واألمر المقتضي والعدؿ واإلسبلـ ، والماؿ 
 . ٛوالممؾ والوجود والثابت والصدؽ والموت ويطمؽ عمى النصيب الواجب والجماعة 

الحؽ اي الثابت  رجاني الحؽ في المغة ىو الثابت الذي ال يسوغ انكاره والشيءجيقوؿ ال
 . ٜحقيقتو يستعمؿ في الصدؽ والصواب 

 الحؽ اصطبلحًا :
رجاني بقولو : ىو الحكـ المطابؽ لمواقع يطمؽ عمى االقواؿ والعقائد واألدياف جعرفو ال

 . ٓٔيطابؽ الباطؿ ال والمذاىب باعتبار اشتماليا عمى ذلؾ و 
 ٔٔالشرع سمطة او تكميفا " : "بأنو اختصاص يقر السنيوري ؽ االزر عبد وعرفو االستاذ 

 فيتساوى فييا الرجؿ والمرأة ألنيا صاحبة اىمية في اكتساب الحقوؽ . 
وىو تعريؼ جيد؛ . ٕٔوعرفة االستاذ الزرقا بانو اختصاص يقر بو الشرع سمطة او تكميفًا 

ألنو يشمؿ أنواع الحقوؽ الدينية كحؽ اهلل عمى عباده مف صبلة وصياـ ونحوىما، والحقوؽ 
ية كحؽ التممؾ، والحقوؽ األدبية كحؽ الطاعة لموالد عمى ولده، ولمزوج عمى زوجتو، المدن

والحقوؽ العامة كحؽ الدولة في والء الرعية ليا، والحقوؽ المالية كحؽ النفقة، وغير المالية 
 عمى النفس. الواليةكحؽ 

، كحؽ ويتميز ىذا التعريؼ بأنو أباف ذاتية الحؽ بأنو عبلقة اختصاصية بشخص معيف
نما كاف ىناؾ إباحة عامة  البائع في الثمف يختص بو، فإف لـ يكف ىناؾ اختصاص بأحد، وا 
نما ىو رخصة عامة  كاالصطياد واالحتطاب والتمتع بالمرافؽ العامة، فبل يسمى ذلؾ حقًا، وا 

 لمناس.
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عمى النفس، أو عمى شيء  والواليةوالسمطة: إما أف تكوف عمى شخص كحؽ الحضانة 
 الممكية. معيف كحؽ

ما لتحقيؽ  معينة كقياـ األجير  غايةوالتكميؼ: التزاـ عمى إنساف إما مالي كوفاء الديف، وا 
 بعممو.

وأشار التعريؼ لمنشأ الحؽ في نظر الشريعة: وىو إرادة الشرع، فالحقوؽ في اإلسبلـ 
ي مف منح إليية تستند إلى المصادر التي تستنبط منيا األحكاـ الشرعية، فبل يوجد حؽ شرع

 .ٖٔغير دليؿ يدؿ عميو، فمنشأ الحؽ ىو اهلل تعالى؛ إذ ال حاكـ غيره، وال تشريع سوى ما شرعو
 المبحث الثاني : مصدر الحق :

مصدر الحؽ ىو اهلل تعالى لتنظيـ حياة الخمؽ حتى يكونوا سعداء في الدنيا واآلخرة ، 
ادة تجعؿ لمشخص حقوقًا وكاف يمكف أال يجعؿ اهلل لمعبد حقًا اصبًل ، لكف تفضؿ عمى عب

تؤّدى لو ، وكّمفو بأداء حقوؽ اهلل تعالى ولآلخريف ،ثـ اعممو وبّمغو مدلو مف حقوؽ ، وما عمية 
مف واجبات عف طريؽ الشرائع السماوية التي ختمت بالشريعة االسبلمية فكانت ناسخة لما 

ؽ ، وماعدا فميس بحؽ قبميا وعامة لجميع الخمؽ ،مما اثبتتو الشريعة االسبلمية حقًا فيو ح
 فالحاكـ ىو اهلل تعالى وعمى ذلؾ اجماع المسمميف .
 .ٗٔوالحقوؽ ىي اثر خطاب الشرع عمى ما تقدـ 

قاؿ الشاطبي : أف كؿ حكـ شرعي ليس ينخاؿ عف حؽ اهلل تعالى ، وىو جية التعّبد ، 
وامره ، واجتناب نواىيو فإف حؽ اهلل عمى العباد أف يعبدوه وال يشركوا بو شيئًا ، وعبادتو امتثاؿ أ

 ٘ٔبإطبلؽ . 
ثـ ذكر الشاطبي : اف كؿ الحقوؽ حتى حؽ العبد ىو حؽ اهلل وحده بأولي ذي بدء ، 

 وما كاف لمعبد فراجع الى اهلل مف وجييف :
 مف جية حؽ اهلل فيو . -ٔ
ومف جية كوف حؽ العبد مف حقوؽ اهلل ، إذ كاف اهلل أال يجعؿ لمعبد حقًا اصبًل  -ٕ

يا بالنسبة الى وضعيا االوؿ متساوية ، ال قضاء لمعقؿ فييا بحسف او قبح فإذف إذ االشياء كم
 . ٙٔكونو المصمحة مصمحة ىو مف قبؿ الشارع ، بحيث يصدقُو العقؿ ، وتطمئف اليو النفس 
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 المبحث الثالث : حقوق المرأة في الشريعة وفيه مطالب :
 المطمب االول :الحقوق المادية :

ؽ الخاصة والمالية كالرجؿ فميا اف تكتسب الماؿ بسبمة مشروعة ، تتمتع المرأة بالحقو 
كحقيا في الميراث ، او جازة االمواؿ غير الممموكة ألحد او التبرع والوصية مف الغير ، واف 
تعمؿ في عمؿ مباح كتجارة وغيرىا ، او مشاركة الغير ، او االيجار وىي ليا حرية التصرؼ 

دقة بيا كبًل او بعضًا دوف حاجة الى اذف مف احد ، زوجًا كاف في ماليا باليبة لمغير او الص
او غيره ، كما ىو حسب اكثر العمماء ، وذلؾ ألنيا تتمتع بأىمية كاممة ، فيي في المعامبلت 

 . ٚٔكالرجؿ سواء بسواء 
يقوؿ الدكتور عبد اهلل بف عبد المحسف : اف أىمية المرأة كاممة ، وذمتيا المالية مف 

 ا أف تجري التصرفات المالية دوف حرج ، وىي حرة في اختيار زوجيا .شأنيا ، ولي
وذكر ايضا : أف البكر العاقمة الرشيدة ال يتصرؼ ابوىا في اي شيء مف ماليا اال 

 برضاىا  . 
وال شؾ  اف التشريع االسبلمي الذي مضى عمية القروف الطويمة ، لـ تصؿ الية القوانيف 

 . ٛٔقيودًا عمى اىمية المرأة في التصرؼ بعد زواجيا الوضعية الحديثة ،التي وضعت 
منذ خمسة عشر قرنًا قرر االسبلـ لممرأة اىمية التممؾ والتصرؼ في القيـ المالية 
واالقتصادية بنفس القدر الذي اقره لمرجؿ ، بعد اف كانت محرومة مف تمؾ االىمية فجاء 

كًا وتصرفًا ، وتبرعًا وتجارة ، ال االسبلـ وجعميا كالرجؿ في كؿ شأف مف شؤوف الماؿ : تمم
يتدخؿ في ذلؾ أي تدخؿ مف تمؾ الحرية اال بقدر ما يتدخؿ الرجؿ وقاتو كالماؿ نفسو لسفو او 

  ٜٔعتو او قصر(
اف الشريعة االسبلمية ، الوؿ مرة خولت لممرأة الرشيدة جميع الحقوؽ الموثقة المتصمة 

ر شؤونيا بنفسيا مف ماؿ وامبلؾ وتجارة ، بأمبلكيا ، فقد منحتيا كامؿ حريتيا في اف تدب
 ويدخؿ في ذلؾ حرية التصرؼ في ميرىا اف كانت متزوجة .

وفي ىذا النطاؽ خوؿ ليا اف تعقد عامة العقود المدنية مف بيع وشراء او ايجار 
واستئجار ، وشركة ورىف ، وىبة ووصية ، الى غير ذلؾ مف الشؤوف الشخصية التي تعرض 

 لممرء في حياتو .
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  ې   ې   ېچ وحؽ المرأة ىذا قد صانو ليا القراف الكريـ في قوؿ اهلل تعالى : 
   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئۇئ  ۇئ      وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى
 . ٙ. سورة النساء اآلية :  ىئېئ  ېئ  ېئ

واذف فقد حفظ االسبلـ لممرأة حؽ التصرؼ في ماليا تصرفًا كامبًل ، واف كانت العبلقة 
قة كثيرًا ما تدفع بالمرأة الى اف تكؿ امرىا في ادارة شؤونيا المالية الى الزوجية قائمة عمى الث

 .ٕٓزوجيا 
 ومف الحقوؽ المالية التي تجب لمزوجة عمى زوجيا بمجرد عقد الزواج بينيما وىي :

ػػ حؽ المير : ويعتبر حؽ المرأة في ميرىا مف حقوقيا المادية عمى زوجيا باتفاؽ  ٔ
  ہ  ہہ  ۀ  ۀ   ڻچ  ٹ ٹرعًا في قولو تعالى الفقياء أذ ىو مقرر ليا ش

 ٕٔ چ  ﮲  ۓ  ۓ    ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ
والمير ليس ثمنًا لممرأة مقابؿ ارتباطيا بالرجؿ ، انما ىو رمز تكريمي ليا ال حد ألكثره ، 

  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ) وال يجوز ألحد اف يسمب حؽ المرأة في ميرىا قاؿ تعالى 
 .ٕٕ چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ
اف مؤخر صداقيا يثبت بأقرب األجميف : بالطبلؽ او لوفاة حيث يخرجو مف تركتو ، كما 

 اذا توفى ، بأعتباره دينًا في ذمتو .
ػػ حؽ النفقة : وحؽ النفقة ثابت شرعًا لمزوجة عمى زوجيا ، ولو كانت غنية بمجرد ٕ

مى الزوجات أنتياء العقد ، كما اف الشارع الحكيـ اوجب عمى الزوج العدؿ في االنفاؽ ع
 .ٖٕبالتساوي 
ػػ حؽ الميراث : فالزوجة ترث زوجيا بعد موتو ىذا ويترتب عمى فرقة الزوجيف  ٖ

 بالطبلؽ حقوؽ مادية اخرى لمزوجة المطمقة مثؿ :
ػػػ حؽ الرضاعة : حيث تستحؽ االـ المرضعة االجرة عمى الرضاعة مف مطمقيا قاؿ ٔ
  ڄ  ڄ  ڦ    ڦ  ڦڦڤ    ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ تعالى :
 .ٕٗ چ  ڄ  ڄ

 .ٕ٘سواء كاف طبلؽ رجعي او عدة وفاة او في عدة الطبلؽ البائف 
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ػػػ حؽ الحضانة : وىو حؽ مقرر شرعًا لكؿ امر مربية ، ألنيا اشفؽ عميو مف غيرىا ٕ
 ومف ىنا كانت احؽ بو مف غيرىا في تربيتو ، ولقياـ ولقياـ عمى تدبير شؤونو .

كانت مطمقة منتيية العدة النيا قد اصبحت اجنبية ،  وتستحؽ االـ أجره ، حضانتيا اذا
والحضانة ليست بواجبة عمىيا فتفرض ليا االجرة مف وقت قياميا بأمر رعاية الطفؿ ، او مف 

 ٕٙوقت حكـ القاضي بتحديد مقدار االجرة 
 المطمب الثاني : الحقوق المعنوية 

عمى شيء معنوي  وىي لشخص عمى شيء غير مادي كاألفكار والمخترعات فيي سمطة
 غير مادي يكوف ثمرة فكر صاحب الحؽ او اتساعو في مجموعة مف الحقوؽ  ومنيا :

االسبلـ ىذا الحؽ فقد ذكر  فقد كفؿحؽ حرية الرأي والتعبير والتفكير واالعتقاد  -ٔ
 ٕٚف اهلل لكـ اآليات لعمكـ تتفكروف " ياهلل سبحانو وتعالى ذلؾ في قولو تعالى : "كذلؾ يب

االجتياد فالحرية شيء ثابت لكؿ انساف رجبًل كاف او أمرآة اف وجدت فيو الشروط  وتحتويندرج 
 . ٕٛالمعتبرة مع مراعاة احكاـ االجتياد 

 الحرية الشخصية : -ٕ
ف عمى موالمجيء ، داخؿ بمده وخارجو ، وىو ا رواحويقصد بيا حرية االنساف في ال

لتخمقيا بنفس االنساف وبصميـ  سبلمتو وكرامتو والحرية الشخصية اصؿ الحريات االساسية
 ٜٕكرامتو وىي اصمية طبيعية اثبتيا الفكر القانوني والشرعي لكؿ انساف مف الوالدة .

وىذه الحرية مستصحبة ومستمرة ليس ألحد اف يعتدي عمييا ويجوز تقييد ىذه الحرية 
 . ٖٓلمصمحة االنساف والمصمحة العامة 

 حؽ التعمـ والتعميـ :  -ٖ
ليس حقًا فقط ، بؿ ىو واجب عمى كؿ ذكر او انثى والمتأمؿ في  التعمـ في االسبلـ

النصوص القراف والسنة يجد ما ال يحصى مف االثار الدالة عمى فضؿ العمـ والتعمـ ، وفضؿ 
 العمماء والمتعمميف .

مًا كالطب وفروعو ، والفمؾ و وليس المقصود فقط العموـ الشرعية بؿ العموـ الدنيوية عم
 .ٖٔات الخ ...والكيمياء والنب
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وقد ذكر الغزالي كبلمًا طويبًل في فضؿ العمـ والتعمـ فتنقسـ العموـ الى شرعية وغير 
شرعية كالعموـ الدنيوية وما ترتبط بو مصالح امور الدنيا كالطب والحساب وذلؾ تنقسـ الى 
فرض كفاية والى ما ىو فصيمة وليس بفريضة أما فرض الكفاية فيو عمـ ال يستغنى عنو في 
قواـ امور الدنيا فالطب اذ ىو ضروري في حاجة بقاء االنساف وكالحساب فأنو ضروري في 

بل البمد عمف يقوـ بيا حرج اىؿ خالمعامبلت وقسمة الوصايا والمواريث وغيرىا وىذه العموـ لو 
ذا قاـ بيا واحد كفى وسقط الفرض عف االخريف   البمد وا 
اصوؿ الصناعات ايضا مف فروض  فاف الطب والحساب مف فروض الكفايات وكذلؾ

الكفايات كالخياطة والحياكة والحجامة وألنيا مف العبادات الكفائية التي يجب عمى االمة القياـ 
 ٕٖبيا 

 حؽ اختيار العمؿ  -ٗ
قد اىتـ االسبلـ بالعمؿ كثيرًا  بدليؿ اف كممة العمؿ ومشتقاتو وردت في القراف الكريـ 

 ٖٖعمؿ . مرة ، كما يعني اف االسبلـ ديف ٖٙ٘
وىذا ىو  وعمي هفالعمؿ حؽ الفرد اعطاه اياه الشرع فبل يجوز منعو منو وال يجوز اجبار 

 االصؿ فيما يممؾ الفرد مف حقوؽ .
 ضيع واجبا او مندوبا .توالمرأة كالرجؿ في ىذا يباح ليا العمؿ لحاجتيا اليو شرط اف ال 

مف حيث الخبرة  ومف يطمب مف الدولة عمبًل يجب اف يكوف اىبًل لذلؾ العمؿ
 ٖٗواالختصاص فضبًل عف توفر االمانة البلزمة لمقياـ بو .

ونضيؼ الى الحقوؽ السابقة حؽ تكويف االسرة فالزواج حؽ لكؿ انساف ذكر او انثى ، 
نجاب الذرية  ندرج ضمف حقوؽ تسمى فقو االسرة او ويوىو الطريؽ المشروع لبناء االسرة ، وا 

 ٖ٘االحواؿ الشخصية . 
اختيار الزوج وىذا مشتؽ مف حؽ المرأة في الزواج فمممرأة الحؽ في اختيار  وتتضمف حؽ

 ٖٙزوجيا دوف اكراه كالرجؿ سواء سواء . 
وبضاؼ الى ىذه الحقوؽ العشرة الحسنة وىذا حؽ عاـ لجميع النساء ، بمختمؼ 

 اصوليف ، فيو حؽ ثابت شرعًا لمبنت واالخت والزوجة ، واالـ ، والجدة .
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فأما العشرة الحسنة لمبنت واالخت ، فتكوف بحسف الصحبة واتقاء اهلل فييف ، ودفع الفاقو 
، والعوز ، واألذى عنيف قاؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( مف كاف لو ثبلث بنات ، او ثبلث اخوات 

 .ٖٚ، او بنتاف ، او اختاف ، واتقى اهلل فمو الجنة (
)كما ىو لبلب والجد( قاؿ تعالى :  واما عشرة االـ والجدة ، فتكوف بالبر ليما

 . ٖٛ)وصاحبيما في الدنيا معروفًا( 
      ڻ  ںں  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ: كما قاؿ تعالى ايضًا 

  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ
  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳   ﮲  ۓ  ۓ   ے  ے
 .ٜٖ چ  ﮾  ﮽   ﮼          ﮻  ﮺

ىي الحقوؽ التي تثبت لمزوجة بمجرد عقد الزواج بينيما اما حقوؽ الزوجة المعنوية و 
 وىي :

 أ ػػ حؽ العشرة بالمعروؼ :
وتكوف بحسف معاممة الزوج ليا بالقوؿ ، والمخاطبة ، واحتراـ رئييا ، ومعونتيا ودفع 

ع ، قاؿ تعالى : )وعاشروىف ز ناتاالذى عنيا ، واالبتعاد عف كؿ ما ينشب الشقاؽ بينيما وال
 ٓٗبالمعروؼ(

 
 ب ػػػػػػػػػ حؽ طمب الفرقة لسبب مشروع :

وىذا حؽ لمزوجة التي تريد الخبلص مف جحيـ حياة زوجية غير سوية مع زوج يضربيا 
ويسيء الييا ولعشرتيا ، بالقوؿ والفعؿ ففسحت ليا الشريعة االسبلمية حؽ طمب الطبلؽ 

 لمشقاؽ والنزاع وعف طريؽ المخالعة .
ة مف القاضي ، ومف ذلؾ االسباب ، التفريؽ لعدـ وىناؾ اسباب اخرى لطمب المرأ

بسو ، وكذلؾ المعاف ، وااليبلء ، حاالنفاؽ ، او لمعيب ، او لمضرر ، او لغيبة الزوج او 
 ٔٗوالظيار .

 القانونية :المطمب الثالث : الحقوؽ 
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وىي تمؾ الحقوؽ التي اقرىا ليا القانوف الشرعي في االسبلـ في نحو )اف تشترؾ فيما 
في المجتمعات مف حؽ الخصومة والتقاضي ، فتكوف مدعية ، ومدعي عمييا ، وشاىدًا ،  ينشأ

ومشيودًا عمييا ، منفردة ، ومجتمعة وتكوف وصية ، وناظرة وقؼ ، ووكيمة ، وراىنة ومرتينو ، 
وتكوف متصدقة ، وواىبة ، ومتصدقًا عمييا وموىوبًا ليا ، وتكوف قيمة ، ومحجوره ، وشريكة ، 
 ٕٗف الرجؿ في ذلؾ كموكما يكو 

فكؿ ىذه الحقوؽ المتقدمة ، وغيرىا ما لـ يذكر في مجاليا ، ىي حقوؽ ثابتة لممرأة 
والرجؿ عمى حد سواء ، تمارسيا المرأة بمنحة مف الشارع ال البشر كما يمارسيا الرجؿ ، دوف 

 تفرقة او تمييز اال فيما خص الشرع بو كبل منيما في )غير ىذه الحقوؽ ( .
 : الحقوق السياسية  رابعب الالمطم

وىي حؽ المواطف في االسياـ بشؤؤف الدولة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 
 مف خبلؿ ممارسة حؽ التصويت وحؽ الترشيح في االنتخابات وتولي الوظائؼ العامة .

 ٖٗوأساس ىذا الحؽ ىو مبدأ الشورى الذي يعبر عف ارادة وضمير الرأي العاـ .
الحريات السياسية بشقييا تقوـ عمى اف المناصب ووسائؿ لخدمة المجتمع ، واف مف و 

 ٗٗيشغميا موضع الرقابة الدقيقة مف جميور االمة .
 ٘ٗفقد اجاز جماعة مف الفقياء وكاألصناؼ اف تتولى ىذه الوظائؼ . 

وي وىنا اجماع بيف عمماء االصوؿ والتفسير والفقو والحديث عمى اف خطاب التكميؼ يست
فيو الرجاؿ والنساء بؿ قالو بأف النصوص الشرعية التي يوجو فييا الخطاب لمرجؿ ىي في ذات 
الوقت موجو لمنساء ، في اصؿ االحكاـ والتكاليؼ والعظات ، ما لـ يأت ما يقيد الخطاب مما 

 . ٙٗيتعمؽ بالخصائص التكميفية لمرجاؿ او النساء او العكس 
مثااًل واضحًا ليذا الفيـ فعف عبد اهلل بف رافع كانت اـ  ولعؿ اـ سممة رضي اهلل عنيا تعد

سممة تتحدث انيا سمعت النبي )صمى اهلل عميو وسمـ ( يقوؿ عمى المنبر وىي تمتشط : يا اييا 
الناس فقالت لمدجارية استأخري عني قالت : انما دعا الرجاؿ ولـ يدع الناس فقالت اـ سممة 

 .ٚٗرضي اهلل عنيا : اني مف الناس 
 ويمكف اجماؿ مظاىر الحقوؽ السياسة لممجتمع :
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ػػػ حؽ اختيار الحاكـ والرضابة ، والمشاركة العامة في القضايا التي تخص عامة  ٔ
 الناس .
ػػػ تولي المناصب السياسية في الحكومة او مؤسسات الدولة فمـ يفرؽ االسبلـ بيف  ٕ

بة لممشاورة فقد استشار الرسوؿ )صمى الرجؿ والمرأة في كؿ ىذه الحقوؽ المذكورة فمثبًل بالنس
اهلل عميو وسمـ( زوجتو اـ سممة رضي اهلل عنيا في موقؼ عصيب ، في صمح الحديبية بعدما 
كتب معاىدة الصمح مع المشركيف ، وبعدما امر المسمميف بأف يقوموا ينحروا ىدييـ ويحمقوا 

روى اف رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو فأنيـ ال يذىبوا الى مكة ىذا العاـ ، فمـ يقـ منيـ احد ، في
قوموا فانحروا ثـ احمقوا ، فما قاـ منيـ رجؿ ، حتى قاؿ )صمى اهلل عميو وسمـ ( قاؿ ألصحابو 

وسمـ( ذلؾ ثبلث مرات ، فمما لـ يقـ منيـ احد دخؿ عميو السبلـ عمى اـ سممة رضي اهلل عنيا 
يا : يا نبي اهلل اتحب ذلؾ اخرج ثـ فذكر ليا ما لقي مف الناس قالت لو اـ سممة رضي اهلل عن

ال تكمـ احدًا منيـ كممة حتى تنحر بدنؾ وتدعوا حالقؾ فيحمقؾ ، فحرج النبي )صمى اهلل عميو 
وسمـ ( ، فمـ يكمـ احدًا منيـ حتى فعؿ ذلؾ نحر بدنو ودعا حالقو فحمقو فمما رأوا ذلؾ قاموا 

 . ٛٗفنحروا وجعؿ بعضيـ يحمؽ بعضًا 
نص عمماء االسبلـ عمى ترشيح المرأة في المحالس السياسية  وفي عصرنا الحديث

وتمثيؿ فئة عريضة مف الشعب والمشاركة في سف القوانيف التنظيمية ، ولقد ولقد اصدرت دار 
االفتاء المصرية عمى جواز اف تكوف المرأة عضوًا بمجمس النواب او الشعب فبل مانع شرعي 

يابية والشعبية اذا رضي الناس اف تكوف نائبة عنيـ مف اف تكوف المرأة عضوًا بالمجالس الن
 .ٜٗتمثميـ في تمؾ المجاؿ 

وكذلؾ تولي المناصب الميمة في الحكومة ومؤسسات الدولة ،فقد جاءت اثار في تولي 
المرأة السمطة التنفيذية ، او الشرعية ، او ما يسمى بالحسبة ، وكاف ذلؾ في القر االوؿ ، كما 

القضاء ، وقد ذكر ابف حجر ذلؾ فقاؿ ال مانع مف اف تمي االمارة  يجوز لممرأة اف تتولى
 .ٓ٘والقضاء 

فما مر يبيف وضع تولي المرأة مناصب ميمة في  الحكومة في الواقع الفعمي لممسمميف ، 
وفي التراث الفقيي ليـ ، اما في عصرنا ىذا فتشارؾ المرأة الرجؿ في اغمب الدوؿ االسبلمية 

ئؼ الدولة والحياة السياسية والعممية ، فالمرأة سفيرة ووزيرة واستاذة والعربية في جميع وظا
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وقاضية منذ سنوات عديدة ، وىي تتساوى مع الرجؿ مف ناحية المسمى واالجر الوظيفي بكؿ 
 . ٔ٘تمؾ الوظائؼ 

 
 الخاتمة                                    

 ونختـ البحث بأىـ النتائج والتوصيات :
ريات في االسبلـ نعمة اليية ال مّنة بشرية ، وضعت ليا القوانيف الحقوؽ والح -ٔ

 الكفيمة بحمايتيا .
ة اقساـ : حقوؽ مالية ، حقوؽ معنوية ، أربعيمكف قسمة حقوؽ المرأة الى  -ٕ

 ، وحقوؽ قانونية.حقوؽ سياسية 
الحقوؽ المالية : وىي حقوؽ شاممة لسائر التصرفات المشروعة تممكًا وتمميكًا  -ٖ
ج عارة وشركة ونحوىا .وىبة وا   ارة وا 
الحقوؽ المعنوية : وىي مف الحقوؽ الضرورية لكؿ انساف كحريات التعبير  -ٗ

، والحريات الشخصية ، وحؽ التعمـ والتعميـ ، وحؽ االنساف في مزاولة  عتقدوالرأي والفكر والم
 العمؿ الذي يرضاه .

 المرأة كالرجؿ في ىذه الحقوؽ . -٘
التي تتمتع بيا المرأة متساوية بذلؾ مع الرجؿ في  الحقوؽ القانونية وىي الحقوؽ -ٙ

 المطالبة بحقوقيا المسموبة اماـ القضاء.
والحقوؽ السياسية وىي صبلحية االنساف لئلسياـ في ادارة الدولة مف خبلؿ  -ٚ

تولي الوظائؼ العامة ، والترشيح واالنتخاب ونحوىا ، وكميا حقوؽ مكفولة لممرأة ، وفؽ 
االخبلؿ بالواجبات االسرية ، والحاجة الى العمؿ واالكتساب بعد توفر ضابطتي  : اوليا عدـ 

  االىمية واألمانة .
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 اليوامش

                                                           
 .ٕٜٕػػػػػ  ٜٕٔ/ٖ: ص: ينظر : نظاـ االسرة في االسبلـ ، د. عقمة  ٔ
 .ٛ٘ٔسورة االعراؼ :  ٕ
 ٔ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ط ٖٚٔ/ٗالمفصؿ مف احكاـ المرأة والبيت المسمـ : د. عبد الكريـ زيداف  ٖ

ىػ ػػػػػػ ٕٙٗٔ،ٔ، دار الكتب العممية بيروت طٕٕ/ٔـ ، والتشريع الجنائي االسبلمي ، عبد القادر عودة :ٖٜٜٔ
 ـ .ٕ٘ٓٓ

 ، ت: عبد اهلل دراز ، دار المعرفة ، بيروت .  ٗٓٔ/ٖلموافقات لمشاطبي ينظر : ا ٗ
 .ٛ٘ٔسورة االعراؼ اآلية :  ٘
 .ٖٚٔ/ٗينظر : المفصؿ مف احكاـ المرأة المسممة والبيت المسمـ ، د.عبد الكريـ زيداف  ٙ
ىػ ػػ  ٚٓٗٔلبناف : القاموس المحيط محمد بف  يعقوب الفيروز أبادي ػ ط ػمؤسسة الرسالة ػ بيروت  :ينظر ٚ

 . ٖٚٔ، ومفاىيـ قرآػنية ػػ محمد احمد خمؼ اهلل ػػ القاىرة ػػ مصر /  ٜٕٕٔ/ٔـ ،  ٜٚٛٔ
 ٜٗ/ٓٔينظر لساف العرب :البف منظور : ٛ
 . ٕٕٔ/ٖ، والقاموس المحيط لمفيروز أبادي  ،   ٙٗٔمختار الصحاح : لمرازي ،ص ٜ
 . ٔٙٔقياء ص ، ومعجـ لغة الف ٜٗالتعريفات ، الجرجاني :ص  ٓٔ
 . ٕٙٛ/ٕينظر : المدخؿ الى نظرية االلتزاـ  د. مصطفى احمد الزرقا :  ٔٔ

 ـ. ٜٓٙٔ،  ٕٙٛ/ٕالمدخؿ إلى نظرية اإللتزاـ العامة ، د. مصطفى الزرقا ، مطبعة جامعة دمشؽ ،  ٕٔ
د.  ،  نظرية الحؽ بيف الفقو اإلسبلمي والقانوف الوضعي ، ٕٓٗٛ-ٜٖٕٛ/ٗالفقو اإلسبلمي وأدلتو  ٖٔ

 ـ.ٖٕٓٓىػ ٖٕٗٔ،  ٔ، دار السبلـ ، القاىرة ، ط/ ٔ٘-ٜٗأحمد محمود الخولي  ص:
 ٕٔػػٔٔ/ٛٔينظر : الموسوعة الفقيية :  ٗٔ
 ٖٚٔ/ٕينظر : الموافقات في اصوؿ الفقو :  ٘ٔ
 ٖٚٔ/ٕينظر : المرافقات لمشاطي :  ٙٔ
رية في  العالـ ، د.وىبة ، حؽ الحٕٚ، حقوؽ االنساف لمزلمي ، ص :  ٜٕٚػػٜٕٔ/ٗينظر : المفصؿ :  ٚٔ

 . ٜٕ٘الزحيمي ص: 
 ٜٕ٘،وحؽ الحرية ، ص  ٘ٚينظر : حقوؽ االنساف في االسبلـ د . عبد اهلل بف عبد المحسف  ،ص  ٛٔ
، مطبعة الحوادث بغداد  ٕٓٔػػػػػػػ  ٔٓٔينظر : فمسفة نظاـ االسرة في االسبلـ ، د. احمد الكبيسي ص: ٜٔ
 ـ .ٜٜٓٔ
 . ٕٔٔالمعاصرة ص:االسبلـ والمرأة ينظر:  ٕٓ
 . ٗسورة النساء : اآلية : ٕٔ
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 . ٕٓسورة النساء اآلية  ٕٕ
 . ٖٚ، ٕٚ/ٕينظر : نظاـ االسرة في االسبلـ : د. محمد عقمة : ٖٕ
 . ٙسورة النساء اآلية :  ٕٗ
 . ٘ٔ/ٕاالسبلـ د. محمد عقمة : االسرة في  اـينظر :نظ ٕ٘
، الحقوؽ السياسية لممرأة في االسبلـ : د.  ٖٛٔ/ٖينظر : نظاـ االسرة في االسبلـ : د. محمد عقمة : ٕٙ

 .ٜٙعبد الحميد الشواري :ص
 ٜٕٔسورة البقرة :  ٕٚ
 ٗٗينظر : حقوؽ االنساف في االسبلـ : د . مصطفى الزلمي ص  ٕٛ
 ٕٙ٘ػػٕٕ٘ىبة الزجيمي ص و حؽ الحرية في العالـ د .  ٜٕ
 ٗٔ،  ٕٕٔ،حقوؽ االنساف ، محمد الغزالي  ص :  ٕٕٓ/ٗالمفصؿ   ٖٓ
 ٜٗص  لميحقوؽ االنساف : الز  ٖٔ
 ٙٔ/ٔينظر : احياء عمـو الديف ابو حامد الغزالي  ٕٖ
 ٜٙ/ٛٔينظر : تفسير القرطبي  :  ٖٖ
 . ٕ٘ٙ_ٕٗٙ/ٗوالمفصؿ :  ٔٙينظر : حقوؽ االنساف : لمزلمي ص  ٖٗ
،  ٖٕٕ-ٕٕٕ، وحقوؽ االنساف : لمغزالي : ص  ٙ٘ٛٔ/٘ينظر : مجمة مجمع الفقو االسبلمي :  ٖ٘
 . ٖٓٔ -ٕٚٔ/ٖسوعة الفقيية الكويتية : والمو 
 . ٗٗ/ٕاـ االسرة في االسبلـ : د . محمد عقمة : ظينظر : ن ٖٙ
 . ٖٛٔػػػػػػ  ٕٖٓ/ٗسنف الترمذي : ٖٚ
  ٘ٔسورة لقماف : اآلية  ٖٛ
 . ٕٗ، ٖٕسورة االسراء : اآلية  ٜٖ
 . ٜٔسورة النساء : االية  ٓٗ
، ونظاـ االسرة  ٖٕٙػػػػػػ  ٖٔ٘حمد مصطفى السبكي ص ينظر : احكاـ االسرة في االسبلـ : االستاذ م ٔٗ

 . ٕٗٗػػػػػػػ  ٜٜٔعقمة : ص  دفي االسبلـ : د. محم
 . ٖٚٓػػػػػػ  ٖٙٓ :ص محمود شمتوت يخ شينظر : مف ىدي القراف ال ٕٗ
 ٔٔٔينظر : حؽ الحرية : ص  ٖٗ
 ٗ٘ينظر  : حقوؽ االنساف : لمغزالي ص  ٗٗ
 ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٗينظر : المفصؿ :  ٘ٗ
 ٘ٗظر : المرأة في الحضارة االسبلمية تأليؼ أ.د عمي جمعة . صين ٙٗ
 . ٜ٘ٚٔ/ٗ: يحواخرجو مسمـ في صح ٚٗ
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 . ٕٔٛ٘رقـ  ٜٗٚ/ٕصحيح البخاري  ٛٗ
 . ٕٔٗ/ٚٔينظر الموسوعة الفقيية الكويتية  ٜٗ
 . ٕٓٙ/ٚ، واالصابة البف حجر :ٖٔٛٔ/ٗينظر : االستيعاب البف عبد البر : ٓ٘
 . ٔٙ، المرأة في الحضارة االسبلمية ص : ٚٙ/٘ينظر : اعبلـ النساء : ٔ٘
 
 

 المصادر : 
 بيروت.  –احياء عمـو الديف ابو حامد الغزالي ، دار المعرفة 

االستيعاب في معرفة األصحاب، أبو عمر يوسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف 
دار الجيؿ، بيروت ىػ( ، المحقؽ: عمي محمد البجاوي ، ٖٙٗعاصـ النمري القرطبي )المتوفى: 

 ـ. ٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔ، الطبعة: األولى، 
اإلصابة في تمييز الصحابة ، أبو الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر 

ىػ( ، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد الموجود وعمى محمد معوض ، دار ٕ٘ٛالعسقبلني )المتوفى: 
 ىػ.  ٘ٔٗٔ -بيروت ، الطبعة: األولى  –الكتب العممية 

ىػ( ، ٙٔٛلتعريفات ،  عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )المتوفى: ا
–المحقؽ: ضبطو وصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ، دار الكتب العممية بيروت 

 ـ . ٖٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔلبناف ، الطبعة: األولى 
الخزرجي  تفسير القرطبي ، بو عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصاري

براىيـ أطفيش ، دار الكتب ٔٚٙشمس الديف القرطبي )المتوفى:  ىػ( ، تحقيؽ: أحمد البردوني وا 
 ـ. ٜٗٙٔ -ىػ ٖٗٛٔالقاىرة ، الطبعة: الثانية،  –المصرية 

 حؽ الحرية في  العالـ ، د.وىبة الزحيمي  ، دار الفكر ، دمشؽ .
 ـ. ٖٕٓٓصورة ، مصر ، حقوؽ االنساف ، محمد الغزالي ، دار االيماف ، المن

 ـ. ٕٙٓٓحقوؽ االنساف في االسبلـ د . عبد اهلل بف عبد المحسف  ،دار النيضة ، مصر ، 
 ـ.  ٕٓٔٓحقوؽ االنساف وضماناتو ، د. مصطفى الزلمي ، الطبعة االولى ، اربيؿ ، 

 الحقوؽ السياسية لممرأة في االسبلـ : د. عبد الحميد الشواري ، دار ابف رجب ، مصر.
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 –سنف الترمذي ، محمد بف عيسى أبو عيسى الترمذي السممي ، دار إحياء التراث العربي  
 بيروت ، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر وآخروف. 

صحيح البخاري ، الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 
، المحقؽ: محمد زىير بف  وسمـ وسننو وأيامو = محمد بف إسماعيؿ أبو عبداهلل البخاري الجعفي

ناصر الناصر، دار طوؽ النجاة )مصورة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد 
 ىػ.ٕٕٗٔالباقي( ، الطبعة: األولى، 

صحيح مسمـ ، المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل 
ىػ ، المحقؽ :  ٕٔٙقشيري النيسابوري المتوفى : عميو وسمـ ، أبو الحسيف مسمـ بف الحجاج ال

 بيروت . –مجموعة مف المحققيف، دار الجيؿ 
الِفْقُو اإلسبلميُّ وأدلَُّتُو )الشَّامؿ لؤلدّلة الشَّرعيَّة واآلراء المذىبيَّة وأىـّ النَّظريَّات الفقييَّة 

الزَُّحْيِمّي، أستاذ ورئيس قسـ الفقو  وتحقيؽ األحاديث النَّبويَّة وتخريجيا( ، أ. د. َوْىَبة بف مصطفى
دمشؽ ، الطبعة:  –سوريَّة  -كّميَّة الشَّريعة ، دار الفكر  -اإلسبلمّي وأصولو بجامعة دمشؽ 

الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقيا )وىي الطبعة الثانية عشرة لما تقدميا مف طبعات 
 مصورة(.

 ـ . ٜٜٓٔـ ، د. احمد الكبيسي ، مطبعة الحوادث بغداد فمسفة نظاـ االسرة في االسبل
القاموس المحيط محمد بف  يعقوب الفيروز أبادي ػ ط ػمؤسسة الرسالة ، بيروت لبناف : 

 ـ . ٜٚٛٔىػ ػػ  ٚٓٗٔ
لساف العرب ،  محمد بف مكـر بف عمى، أبو الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظور األنصاري 

 ىػ.  ٗٔٗٔ -بيروت ، الطبعة: الثالثة  –ىػ( ، دار صادر ٔٔٚالرويفعى اإلفريقى )المتوفى: 
مختار الصحاح ، زيف الديف أبو عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازي 

الدار النموذجية، بيروت  -ىػ( المحقؽ: يوسؼ الشيخ محمد ، المكتبة العصرية ٙٙٙ)المتوفى: 
 ـ. ٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔصيدا ، الطبعة: الخامسة،  –

 ـ. ٜٓٙٔالمدخؿ إلى نظرية اإللتزاـ العامة ، د. مصطفى الزرقا ، مطبعة جامعة دمشؽ ، 
 المرأة في الحضارة االسبلمية تأليؼ أ.د عمي جمعة .  
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حامد صادؽ قنيبي ، دار النفائس لمطباعة  -معجـ لغة الفقياء ، محمد رواس قمعجي 
 ـ.  ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔوالنشر والتوزيع ، الطبعة: الثانية، 

 . ٖٜٚٔمفاىيـ قرآػنية ػػ محمد احمد خمؼ اهلل ػػ القاىرة ػػ مصر ، 
المفصؿ مف احكاـ المرأة والبيت المسمـ : د. عبد الكريـ زيداف ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

، دار الكتب العممية ٕٕ/ٔـ ، والتشريع الجنائي االسبلمي ، عبد القادر عودة :ٖٜٜٔ ٔط
 ـ . ٕ٘ٓٓػػػػ ىػ ػػٕٙٗٔ،ٔبيروت ط

 مف ىدي القراف ، الشيخ محمود شمتوت  ، دار ابف رجب ، القاىرة ، مصر . 
 الموافقات ، لمشاطبي ، ت: عبد اهلل دراز ، دار المعرفة ، بيروت . 

الكويت ،  –الموسوعة الفقيية الكويتية ، صادر عف: وزارة األوقاؼ والشئوف اإلسبلمية   
الكويت  –: الطبعة الثانية، دارالسبلسؿ ٖٕ - ٔ، األجزاء ىػ(  ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔالطبعة: )مف 
: ٘ٗ - ٜٖمصر ، ..األجزاء  –: الطبعة األولى، مطابع دار الصفوة ٖٛ - ٕٗ، ..األجزاء 

 الطبعة الثانية، طبع الوزارة.
نظرية الحؽ بيف الفقو اإلسبلمي والقانوف الوضعي ، د. أحمد محمود الخولي  ، دار السبلـ 

 ـ.ٖٕٓٓىػ ٖٕٗٔ،  ٔ، ط/، القاىرة 
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 م املرأة للمرأةـظل
 

 أ.م.د.وجدان عبد االمير ثبيت الناشي                                                   
 الجامعة المستنصرية/  كمية التربية االساسية                                               

 المستخلص

عأل مقققق  اللققققل    تلملقققق  الع قققق  انطلققققب الالقققق  اللققققملا مقققق  ا ققققعل مامم ققققم ا  مققققم   قققق   لقققق  المقققق
السققققققن اقققققق  ا   ققققققع ال  ا ققققققعال منقققققق    قققققق   لقققققق   ققققققمتب المققققققعأل  ات ققققققم ا ققققققا  قققققق ل معا قققققق   م لمقققققق  
تتلمققققق   ع قققققعل ن ققققق  الم ع اقققققمي الخمطيققققق  مققققق  الققققق  ال  ققققق  ال م قققققم ا ققققق  مقققققم ا  قققققم مققققق   ققققق اين 
 مالققققملل  قققققع   ا قققققع من قققققم  اللقققققل المقققققعألو  تنطلقققققب المققققعأل اقققققا ن ققققق   ققققق   ال ع اقققققمي مققققق  ماقققققمأ   

    ا تمقققققققققم ا ال مقققققققققا مققققققققق  ا  قققققققققعاع ا  تمم  ققققققققق و  الاقققققققققمنا ماقققققققققمأ م نقققققققققا مققققققققق  ال   قققققققققمل ا
 تاسققققق عات  المتاقققققم   مققققق  الاققققق  الماسقققققع  و   ل ققققق  اقققققم  المقققققعأل  قققققا ا   مققققق   ل قققققل سقققققلامل  لققققق  
نال عت قققققم المقققققعأل  نقققققممم تخطققققق  ا    ت قققققم الم تمققققق  ان قققققم اخطققققق يو لققققق ا  نا قققققا ا  ت ققققق    نملققققق  

 ا ال قققققق   خماقققققق  اققققققا ا منققققققمطب ال قققققق ا    ن ققققققم ا  اققققققع ت   قققققق   ققققققممل  ل سققققققع ال عاال قققققق  ا قققققق
انت ققققققمعال ل قققققق ا النقققققق ب مقققققق  ا ت م ققققققمي السققققققلا   نلقققققق  المققققققعألو  مققققققم  نا ققققققا ا    قققققق   ال ققققققميم   
 المتط  ققققق   ل ققققق ا ال مققققق  م ت قققققم   اقققققمالمل ال   ققققق  ال مالققققق  اققققق   ال نسققققق   الع ققققق   المقققققعأل الاققققق  

 ا المال  ل  ما     ا ت    و
Summery 

The current research is based on the idea that what is happening 

to women is an injustice not only borne by men, but that a large 

part of it falls on the woman herself. As a mother and educator, 

she bears the burden of transferring the wrong legacies to the new 

generation with all its flaws and injustices. Women are starting to 

transfer these heredities from the two principles of societal values 

of social norms. The second is the religious principle of the Creed 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الرابعأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

204 
 

and its divergent interpretations by the interpreters. Thus, women 

are the first to rule negatively on their counterpart when a woman 

makes mistakes or thinks society has made a mistake. So there 

should be a comprehensive awareness of Iraqi families in this 

regard, especially in the popular areas because it is the most 

widespread of this kind of negative attitudes towards women. The 

organizers and volunteers of this work should be true believers in 

the reality of gender justice before men and women are so 

conscious.  

 
 

 الم مم 
ال قققق  الققققم ممل    عا    قققققم  ا  ا ل ممعسقققق   لقققق   ا ل لقققققل تعاقققق  الع ققققم   ال قققققع لنققققم ا القققققل 
ال خاققققق مي التمع خ ققققق  و  مققققق   ققققق ا المنطلقققققب  م ننقققققم ا  ننطلقققققب القققققم انم  ققققق  م ع المقققققعأل اقققققا 
تعا قققققق  ال  قققققق  ا  ملقققققق   اةقققققق ع القققققق  ا ل الم لمقققققق  اققققققا السققققققن اي ا  لقققققق  مقققققق  الممعسقققققق    ققققققا 

مققققعأل ا ةققققملة اققققملمعأل ل ققققم ال ققققم الطقققق ل  اققققا ت قققق     خاقققق   الاققققعم سقققق ا   لقققق  ا تلققققن ت قققق   ا
ا ققققم  ع قققق  ا  امققققعألو ا    ققققا مقققق  تققققععب الاقققق  ع ا  لقققق  مقققق   قققق   ال قققق ل ا  تلقققق ة   ققققا مقققق  
تسققققم م  لقققق  سقققق ممل الط  ققققم   الاللققققل ةققققم انققققا  نسقققق م مقققق  خقققق   التعا قققق  التققققا عع ت ققققم اققققا 

  ققققق ل المسقققققتمع  لققققق  الع قققققم   ا ت ممقققققمي ا  قققققم   ل ققققق  تنتالقققققع ا  ت طقققققع اممع قققققمو المقققققم ا ال
المت ااققققققل  اتل  قققققق  الم تمقققققق  القققققق    قققققق عت مقققققق  الاقققققق  الع ققققققم  ا ققققققطو  الم ققققققع ع تمع خ ققققققمل اققققققا 
ال اقققققق ع الل ع قققققق  ا  لقققققق  ا  الم تم ققققققمي  منققققققي  لقققققق  ا تلققققققن ام م قققققق  اققققققل تل لققققققي القققققق  

    ع    م  المنط ا ا  للمعأل م ع اا تسل ل السلط  ال  ال   عو 
معالققققمي تطعالنققققم القققق  م ةقققق ب اللققققل المققققعأل لانققققا  نسقققق م مقققق  النسققققم  مقققق    قققق   قققق   الما

 خ   مل ع   م م   اا م تم نم  مم المل ع ا  تمم اة  المل ع ال  ميمتو
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 -ا  ل:المل ع ا  تمم ا:
  عالققققققققي تلقققققققق  الم تم ققققققققمي متقققققققق خعل لتقققققققق  سققققققققممي ا  ققققققققم لع قققققققق  المققققققققعأل  عا ققققققققي مقققققققق  

الم قققققققل ال مققققققق  النققققققق  ا لانقققققققا الا قققققققع  الققققققق ت ة اخع قققققققي مققققققق  1مسقققققققت ا م الا قققققققماا  ا التاقققققققممت 
 تما  اا انع المعألو

 لقققق ا  نقققققم  مقققققم  منقققق  المقققققعأل مققققق  ال مقققق  اقققققا الانققققق    الاققققنم    الت قققققمعل  ت ع قققققم مققققق  
ا  مققققم   اي الاميققققمل للاققققعم ة   ن ققققم اققققعم مال ققققم ماقققق  الع قققق  لقققق  طمالققققمي خ القققق   ت تاققققع اققققع ل 

 ققققق   الاقققققع ل م   اسقققققتاممع م  ع قققققممل   ا قققققعلو ا  اننقققققم ناةققققق  ا تمم  قققققمل اتققققق ب الاقققققنم ب  لققققق 
 و2نسات م 
ا  الن ةققققق  الا ع ققققق  للمقققققعأل تلتقققققمف الققققق  اققققق عل ل    ققققق ة  اقققققا ال االققققق  ا  م القققققل الاققققق عاي  

التققققققا تلققققققم   ققققققا اقققققق عاي  اي طا  قققققق  اعم ا  قققققق ة ا اققققققم  ا  الطا   قققققق  الا ققققققع   ا  ققققققم ملماققققققمل 
مققققققق  ال ع قققققققن و    3الققققققق اي ت  ققققققق  مققققققق  الاقققققققعم الققققققق ت  طملقققققققن امل قققققققم     طا ققققققق   لققققققق  ناسققققققق 

ان  ققققما اللملقققق  اققققا الاقققق عل لل قققق ب المققققعأل ل قققق  ا  المققققعأل التققققا تطملققققن ال  ال ققققم  لقققق  الققققم ال 
 امسقققققم ات م مققققق  الع ققققق ة تخلقققققب اناسققققق م ت مققققق  مققققق  الاللقققققل المت ققققق   لققققق  النسقققققم  مققققق  ل ل قققققمو 
ات قققققم ا  ا ل ال قققققعال   تملاقققققمل مقققققم تاقققققعب اقققققا الم مملققققق  اققققق   اانمي قققققم مققققق  الققققق  ع  ا ناققققق ة  ان قققققم 

انت ققققم  ت مالا ققققم ا ققققم ممققققم تن ققققع اان ققققم  ت مالاقققق  لققققناا الخطقققق  القققق ت ت ت ققققم  خطقققق ل ال قققق  تن ققققع ا
ان ققققم اتققققمل  نا ققققا ا  تلمسققققن ل ققققا   تخطقققق  اققققا المسققققت ا    ات ان ققققم تلققققم   ا  تخلققققب من ققققم 
م  ققققمل    نا ققققا ا   خطققققق  خ اققققمل  ل  ققققم مققققق  الم ملقققق  ا  تمم  قققق و  اقققققا الم ماقققق  تالقققق   ققققق  

مقققققم   ققققق ل اققققق  مققققق  ا مقققققم  مخملاققققق  ا  اخطققققق    ققققق ل ا قققققمة  السقققققان انققققق  التاع قققققعاي  ان قققققم الققققق  ع ل
   ع   ل   لمسن م  الا  الم تم  اا المست ا و 

 ا  سقققققم ي  ققققق  ات ع  لققققق  تطقققققعب ا ن قققققم اققققق     قققققع  اناققققق  امن قققققم مقققققم تلاققققق  ا  ت قققققعل 
ا ناققققق  م   الققققق  ع  لققققق  تتاقققققمن   ققققق  الققققق  ا  ققققق اع لققققق ل  الققققق  ع الم قققققتع  اقققققا الع  لققققق     

 نا   مم ت ت م  الخل  اا ا 
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امقققققم ا ا طقققققعب  لققققق  مسقققققمم  م ا  امقققققعأل مقققققم القققققم ا ملقققققي ا ت قققققم  ع   قققققم اتقققققع ف ع   قققققم 
اقققققققامعأل امن ققققققق  اسققققققق      ققققققق ا الع ققققققق  ملقققققققب املنسقققققققا  ل قققققققم     املت   قققققققم م   اللم ققققققق  لمتما ققققققق  
اسقققققما الم ققققق ل     قققققع انت قققققي اللملققققق  الققققق  ا  مقققققم و  اقققققا ال القققققي  اتققققق  ا  اسقققققتعطب ا ن قققققم 

لاقققققققي  ققققققق  ا نااقققققققم   ققققققق  ع   قققققققم ا  ان قققققققم القققققققم   عتققققققق ة اقققققققم  ال قققققققعع ا  امقققققققعأل مقققققققم القققققققم ا
ا  تمقققققم ا الققققق ت تعاقققققي  ل ققققق     ل قققققم تا قققققع اققققق    ققققق   المقققققعأل مخطيققققق  القققققب ع   قققققم  ناسققققق م 
  ميلت ققققم    تسقققق   لخققققعان اسققققعت مة  سقققق     ل م ققققم  قققق ا الاقققق  التطققققعب القققق  ا سققققامن التققققا 

 نال مت م الا ع   ل ن موامي ال   ل ة  ا  لل تاعح ا  ا  ا مم س     اا ماخ  م
 

 -امن مل: المل ع ال  ميمت:
لمققققم  ققققم  ال ققققع   ال ققققع ل الققققم طققققعح ما قققق ل ال مالقققق  اقققق   القققق  ع  ا ناقققق  مقققق  خقققق   ا متقققق  

و اقققققملا ان العاقققققمنا م اققققق   لل م ققققق  ا قققققا النالقققققع  ققققق   نسققققق  ا  ققققق   الاقققققمعت اقققققا 4الل  مققققق  
قققق  َ َ ققققع  َأ م مل ققققل  تماقققق  ال ع ققققع   م مو ِ َ نطققققُ  َلَ ققققملل َط وَاقققق ل َمقققق م َ ِمققققَ  َاققققمِللل ِم ي َاَلُنلم ُم ُأناَقققق ه َ ُ ققققَ  ُمقققق

َملُققققققق  َ  ۖ   َسقققققققِ  َمقققققققم َ قققققققمُن ا َ  م قققققققَعُ ل ِاَ لم قققققققِعَ نطُ لم َأ م قققققققِلِم َ  و   ققققققق ل  ال لققققققق  ت قققققققمل :  ا5(َ َلَن م  ط المُمسم
قققققققماِ  قققققققمِماَلمِي َ الاط قققققققمِماِل َ  َ الاط ِمَنقققققققمِي َ الم َقققققققمِنِت َ  َ المَ مِنتَقققققققمِي َ الاط ُم ِمِن َ  َ المُم ُم قققققققِلَممِي َ المُمققققققق ِع َ  َ المُمسم

قققققققققمِيِم َ   َ  قققققققققمِاَعاِي َ المَخمِ قققققققققِ  َ  َ المَخمِ قققققققققَ مِي َ المُمَتَاقققققققققمواِل َ  َ المُمَتَاقققققققققمواَلمِي َ الاط قققققققققمِيَممِي َ الاط الاط
ِاقققققَعلل  قققققعلا َ المَلقققققمِااِل َ  اُقققققُع َ ُ لم َ المَلمِااَلقققققمِي َ الققققق طاِ ِع َ  اللطقققققَ  َ ِا قققققعلا َ الققققق طاِ َعاِي َأَ قققققمط اللطقققققُ  َل ُقققققل مط م  َ َأ م

ققققققم و ام  ققققققمي ال ع ن قققققق  تخمطققققققن ال م قققققق  م   تاةقققققق   سقققققق ا  اققققققا ا  امققققققع ا  النقققققق ا ا 6(َ اِل مل
م  قققق  م ققققع  و  تملاققققمل مققققم ت قققق   الاققققا   ممقققق  اققققا المخمطاقققق  الم ن قققق  ا  ا مققققم  قققق  ملاققققن  مقققق

 ا  ات ة ح تاة لا  اب ال نا     ع  انم و
 مقققققققم ا   نقققققققم  ال م قققققققم مقققققققق  الت    قققققققمي ا ل  ققققققق  تاةقققققققا القققققققق  ل ققققققق ب المقققققققعأل   ققققققققمل 

لَققققق ل ا عا  قققققم امخققققق  ل  ال قققققم  نققققق لل  مقققققم اقققققا ال لققققق  ت قققققمل :   اَقققققِا   ۖ  َ  تُققققق ا النوَسقققققمَ  َاقققققُماَلمِتِ  ط ِنلم
نمُ  َنامسلم َاُ ُل ُ  َ ِن يلم مطِع يلمطِ  )امَ  َلُ لم َ   َ ام   مو

 و7
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 عتقققققل الل ققققق  ال عا ققققق  اقققققا ال قققققع   ال قققققع ل ان قققققم  نقققققم  ال ا قققققع مققققق   تقققققع  اقققققمن ال مالقققققق  
ا ل  قققققق  ال اةققققققل  الم نقققققق    ت قققققق  القققققق  التامسقققققق ع الا ققققققع   التققققققا   قققققق ا م ا ققققققا الم ملطققققققمي 

ع ف ل اتقققققق  ا ققققققعل ا تسققققققا م ا تمم  ققققققمل مقققققق    ققققققمخ  مقققققق  ةققققققمن م الاققققققل ح  ت ققققققع الاققققققل ح ل قققققق
ال ققققققققعع ا  تمققققققققم ا القققققققق ت تع ققققققققعب ا قققققققق ة   نققققققققم  تققققققققمخ  ا نل ققققققققمع الت   ققققققققمت  القققققققق ت   نققققققققا 
ُ قققققم مقققققم  ُم  ا قققققم الاقققققعم مققققق  خققققق   الالققققق   ققققق  الماقققققممع التقققققا ت الت اقققققا   ل ا قققققمع التقققققا  ققققق

ُم  ا  ا ا النالع    م ة   ت م  ال ت مو    
متنققققم ال ققققعال    قققق   ققققمل ا ل قققق  المققققعأل اققققا الققققت لل  مقققق   قققق   ا ا ققققمع المنت ققققعل اققققا م تم 

المسقققققققتمع لتققققققق  تاققققققق  الققققققق  ا  لم ققققققق   ت ققققققق    ملمققققققق ل ا  مختع ققققققق ل اقققققققا م قققققققم   مقققققققمو   قققققققمل 
 ا ل ت م لت لا ا ا الم مل ال ال ا    تسنل ا ا المعا ع ال  مم  و 

 ا م قققق  مقققق   لقققق   قققق  ت   ققققم  ا ققققع مقققق  النسققققم  ل قققق   ا ا ققققمع  التققققع    ل ققققم مقققق  اققققمن 
 ل ال  ميمتو  مم  لمي ا  ال مال  ا ل      تم  ع ا   ع     انا و ا لتعا

  ققققق  القققققم تققققق اع  اما قققققمع  م ن ققققق   متطعاققققق  المم ققققق  الا قققققم    نالقققققع  الققققق  مقققققم لققققق ل   مققققق  مسقققققما  
 مايع   ا  ملو

 ت قققققممي  ققققق   الماقققققممع  ا ا قققققمع  لققققق  سقققققا   الماقققققم    الخا اققققق    قققققع  ال ققققق   ال ع نقققققا  
 قققققع ل ا سقققققق ل  م قققققم ت التلع قققققع(ة ا  الققققققم م ت التقققققا تاةقققققا القققققق  اقققققا  تماققققق   المققققققعأل اققققق   ت

ُمت القققققق  االلققققققمل المققققققعأل القققققق  الم ملقققققق      تلع ققققققع المققققققعأل ُتخع  ققققققم  قققققق  المن ققققققمف ال ققققققع ا  تقققققق
ُمت ال    االن س ي      8 استمعا  م ال  معات   خ م  ت

 

 اقققققا ل   ققققق  ا مقققققع ا  المقققققعأل   تختلقققققع  ققققق  الع ققققق  اقققققا ال  ققققق   اقققققا ا لسقققققما  اقققققا 
ة ا  اققققققققا النقققققققق ب  الاققققققققنعة    تختلققققققققع    اققققققققا ا  ل  ققققققققمي    اققققققققا 9الققققققققميع ال سققققققققم   ال  

 النالعل ال ل م  الم ن   ل نا م   اخع    نال ع م الع  و
ا   ا  قققققققع  سقققققققتتلعع المقققققققعأل مقققققققق  ال ال ققققققق  الاللقققققققل القققققققق ت ُلاقققققققب لل   قققققققمل ا سقققققققق م   ا ا 

  مني المعأل الما    للم   تم    تسمنم     ا ا معو
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ُتمعاي الم ل ققققق  التقققققا تنقققققمال  الةقققققم م المقققققعأل مقققققم ل قققققم  مقققققم  القققققم اال مقققققي  ال ا قققققع مققققق  المققققق
 اقققققملعتل مققققق   ققققق  مقققققم طُقققققعح مققققق  اا قققققمع ل ةقققققم م المقققققعأل  ة10 ل  قققققم مققققق  الاققققق  اقققققملا   مسقققققلم  

  ققققق  مقققققم ُاالتقققققعح مققققق  للققققق   لم ققققق  ي المقققققعأل الققققق  ت ققققق   ام لققققق   نم  ققققق  ا ا لقققققل ت ققققق  اقققققممعل 
المققققعأل  ات ققققم ا ع ققققمل    ميققققم ملو اققققا   منققققي     تلقققق  ا ا ققققمع  قققق  المققققعأل  ات ققققم  نما قققق  مقققق  النم قققق 

 -مقققققق  اققققققمن التققققققم   –المققققققعأل  نا ققققققا ا  ت مقققققق   اققققققب الققققققمعات م   ا اققققققعة    الققققققمعات م ملققققققم مل 
 ا م االلمي ناس م اا ا س  الة   لاللل لانا  نس مو 

 
 -املامل: الخمتم   النتمي  المستخلا :

اللققققققل  ات ققققققم اسققققققتل مت م مقققققق    ختممققققققمل نسققققققتنت  اقققققق   المققققققعأل ل ققققققم  ققققققعا    ا ققققققعل  ققققققمال اققققققا
المنال مققققق  الا ع ققققق   ال  م ققققق  ا  تمم  ققققق  التقققققا تنتمقققققا ل قققققمة      ققققق   قققققن  الاللقققققل ا  تمقققققم ا 
للمقققققعأل اقققققا الم تم قققققمي ال قققققعال    لققققق  الع ققققق  ا قققققطو   لققققق  المقققققعأل ا  ت قققققا  لققققق  ا مقققققع   قققققمال 

  ا    تع   اسامن    ع   الم تم  ال  الع    لسنو
 

 -عاا مل: الت ا مي:
طُققققققعح اققققققا الالققققق  اللققققققملاة ت اققققققا الاملاققققق  امالممقققققق  ملماقققققق   لم ققققق  تع ققققققع  قققققق     ممقققققم

الملماققققققق   لققققققق  المقققققققعأل  ت ققققققق   ال  قققققققممل اقققققققا اماعت قققققققم للمقققققققعألة  ا  تقققققققم    ققققققق   الملماققققققق  الققققققق  
التلققققققعع الا ققققققعت مقققققق   قققققق  مققققققم   عالقققققق  التا  ققققققع  ا اققققققماب مقققققق  الم ع اققققققمي الت ل م قققققق ة  ت قققققق   

  ل  ا المال  ال  ممل للمعألو
م ققققققم  ان ققققققم  اع ققققققب طقققققق  ا ت  قققققق ت مقققققق   قققققق  ال نسقققققق   م   قققققق  ل سققققققع  مققققققم ا  ام 

ال عاال ققققق   خماققققق ل التققققققا تسققققق   المنققققققمطب ا  اقققققع  قققققق ا    ا  اقققققع   ققققققميع  ة  لققققق  ا   لمقققققق  
 ا ةم  الاعب  ات ل تلععال ا ع مل  مم  لت    م  ت ل ل     و
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    ققققق    مقققققم ت اقققققا الاملاققققق  املمطملاققققق  اققققق   مققققق   ماققققق  المقققققعأل  قققققا المقققققعأل  ات قققققم   ا
 ممال م ع  ل  تلم  السمن مو

 
 ال  ام 

                                                           

 و17ة ص2013ة 2 لا ال عمتة   مال الس ط  ة ط 1
2 و27-26ة ص  1899المسل ام  ة تلع ع المعألة    

 و28ة ص2013ة 2عمتة   مال الس ط  ة ط لا ال   3
 15ة ص2010 ام ال ممع   ا  اللممة ل  ب المعأل اا ا س لة  4
 97س عل النل ة ا     5

 35س عل ا لعانة ا    6
 4س عل النسم ة      7

8 7-6 ق ة ص 1420ملمم نماع ال ع ناة المعأل ا   ت ع ل ا س ل  م م ت التلع عة    
 23ة ص 1899المعأل ة المسل ام  ة تلع ع  9
ُتمعاي الم ل  ة  10 ُام  ام ال ع لة الةم م المعأل اا الم  6ة ص2017ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 الماممع:
 ال ع   ال ع ل -1
 اققققققم ال ققققققممع  قققققق ا  اللمققققققمة ل قققققق ب المققققققعأل اققققققا ا سقققققق لة م تاقققققق  الملقققققق  ا ققققققمة الع ققققققماة  -2

 و2010
 و2013ية ة م تا  م ل   الاعاية ا ع  2 لا ال عمتة   مال الس ط  ة ط -3
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ُتمعاي الم ل قققق   معاسقققق  ن م قققق   -4 ُام  اققققم ال ققققع ل  اققققم ال ع ققققعة الةققققم م المققققعأل اققققا ةقققق   المقققق اقققق
اققققا ةقققق   ا سقققق لة عسققققمل  م تقققق عا  من قققق عل اققققا الا ماقققق  ا سقققق م  ة  مم قققق  ا مققققمل ملمققققم اقققق  

 و2010س  م ا س م  ة  ل   ال ع   ة 
  ق و1420 م ت التلع عة ملمم نماع ال ع ناة المعأل ا   ت ع ل ا س ل  م -5
 و1899ة 1المسل ام  ة تلع ع المعألة  ل   ا مانة ال م علة ط -6
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 معاناة املرأة العراقية يف اجملتمع وحتدياتها
                                                             

 أ.م.د. سرى طه ياسين                                                                                                                        
 أ.م.د. قتيبة عباس محمد                                                              

 الجامعة العراقية كمية التربية لمبنات                                                        
 المستخمص
ي تسيم في الحياة السياسية وتعمل ف افي وضع ممتاز ألني العراقية  أن المرأةالبعض يرى 

األحزاب وليا مقاعد محددة في البرلمان العراقي، والفرص أماميا مفتوحة، في مجاالت التعميم 
والتوظيف والتجارة وبقية المجاالت، وعمى النقيض من ىؤالء يرى آخرون إن المرأة في وضع 
سيء تمامًا في ظل ما يعتبره ىيمنة الفكر المحافظ أو المتزمت مع تزايد أعداد األرامل 

 مقات والعاطالت عن العمل عمى الرغم من أنين حصمن عمى شيادات عميا.والمط
وحاول البحث السير برفق وروية وسط ىذه اآلراء والقناعات لموصول إلى النافع من األقوال 

 واآلراء التي ستترجم إلى أفعال وممارسات.
فراغ، فالزمن تبين من البحث أن المعاصرة البد ليا من أسس تقوم عمييا فيي ال تقوم عمى 

 يتواصل والعادات والتقاليد ليست وليدة المحظة وبالتالي يكون ليا استمرارية.
والمعاصرة مفيوم غير محدد المعالم يكتنفو الغموض شأنو شأن األصالة فثمة فارق في 

 الرؤية عند مناصري المحافظة عمى األصالة.
ي العراق في أوقاتنا الراىنة سببيا والبحث سعى إلى بمورة جممة إشكاالت تكتنف حياة المرأة ف

تطور الحياة واالنفتاح غير المسبوق عمى العالم بكل أطيافو ومجتمعاتو وصرعاتو بعدما وفرتو 
 وسائل االتصال والتواصل االجتماعي.
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Abstract 

Some believe that Iraqi women are in an excellent position because 

they contribute to political life and work in parties and have specific 

seats in the Iraqi parliament. The opportunities are open in education, 

employment, trade and other fields. In contrast, others think that women 

are in a very bad situation It is considered the dominance of conservative 

or conservative thought with the increasing number of widows, divorced 

women and unemployed, although they have obtained higher degrees. 

The research sought to walk gently and rationally in the middle of 

these opinions and convictions to reach the benefit of the words and 

opinions that will be translated into actions and practices. 

The research shows that contemporary has to be based on it is not 

based on a vacuum, as time continues and customs and traditions are not 

born of the moment and therefore have continuity. 

And contemporary concept is undefined and ambiguous as is the 

originality there is a difference in vision among supporters of preserving 

authenticity. 

The research sought to crystallize a series of problems surrounding 

the lives of women in Iraq at present, caused by the evolution of life and 

unprecedented openness to the world in all its strata and societies and 

creed after the provision of means of communication and social 

networking. 

 
 المقدمة

 الطاىرين وصحبو المنتجبينمحمد وآلو  بسم اهلل، والصالة والسالم عمى
شكاليات األصالة والمعاصرة"، موضوع شائك مميء باأللغام  إن موضوع "النيضة النسائية وا 
المتناثرة ىنا وىناك ألنو يجمع أكثر من موضوع واحد تحت عنوان واحد، المعاصرة واألصالة 

إلى إعطاء  مصطمحات غير واضحة المعالم وليس ليما تعريف محدد، وكل مفكر ومنظر يسعى
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ىذين المصطمحين معنى ينسجم مع رؤاه الفكرية وقناعاتو ونظراتو إلى الحياة وليس من المتوقع 
أن يتفق عالمان أحدىما مؤمن واآلخر غير مؤمن عمى معنى متطابق ليذين المصطمحين بل 

 ان عالمين من ميدان واحد قد يعطيان تعريفين مختمفين.
نطبق أيضًا عمى وقاع المرأة العراقية الراىن، فالبعض وما ينطبق عمى ىذين المصطمحين ي

تسيم في الحياة السياسية وتعمل في األحزاب وليا مقاعد  ايرى أن المرأة في وضع ممتاز ألني
محددة في البرلمان العراقي، والفرص أماميا مفتوحة، في مجاالت التعميم والتوظيف والتجارة 

ء يرى آخرون إن المرأة في وضع سيء تمامًا في ظل وبقية المجاالت، وعمى النقيض من ىؤال
ما يعتبره ىيمنة الفكر المحافظ أو المتزمت مع تزايد أعداد األرامل والمطمقات والعاطالت عن 

 العمل عمى الرغم من أنين حصمن عمى شيادات عميا.
قوال وحاول البحث السير برفق وروية وسط ىذه اآلراء والقناعات لموصول إلى النافع من األ

 واآلراء التي ستترجم إلى أفعال وممارسات.
وتم تقسم البحث إلى مباحث ثالثة: تناول األول منيا مصطمحي " األصالة والمعاصر" 
وحاول قدر اإلمكان عرض آراء متنوعة تصل إلى التناقض من أجل الوصول إلى رؤية متكاممة 

ن أجل عدم الوقوع ضحية ضيق متعددة الجوانب من أجل الوصول متكاممة متعددة الجوانب م
 األفق.

وتناول المبحث الثاني الذي كان عنوانو "المرأة العراقية بين األصالة والمعاصرة. تطرق إلى 
مسيرة المرأة العراقية منذ بداية القرن العشرين وما رافق ىذه المسيرة من صعوبات وذكر أسماء 

 ة.العدد من النساء المواتي أصبحن عالمة في ىذه المسير 
وتناول المبحث الثالث وعنوانو " واقع المرأة العراقية والتجاذب بين األصالة والمعاصرة" 
الوضع الراىن لممرأة العراقية وما تواجيو في حياة تتسم بالتعقيد وزيادة ضغوطات الحياة 

 واهلل ولي التوفيق  ومتطمباتيا وفي ظل وضع يتسم بانقسام فكري جاد.
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 العراقية: أواًل : فاعمية المرأة
وتستمر معاناة المرأة العراقية حين نراىا واقفة في طوابير طويمة لمحصول عمى الوقود )النفط 

 األبيض، والغاز( لتوفير الدفء وطيي الطعام ألوالدىا تحت ىطول األمطار.
نما امتد ليشمل االعتقال واإلىانة واالغتصاب  ولم تنتيي معاناة المرأة العراقية إلى ىذا الحد وا 

 الذي تتعرض لو في ظل الظروف األمنية المتردية والتي يعيشيا بمدنا الحبيب.
أن وضع المرأة النفسي يتدىور يوم بعد يوم وفي جميع المجاالت الحياتية وىذا قد يعرقل 

، وقد ساىمت األحداث األخير في العراق في تزايد نسبة (1)مسيرتيا العممية والعممية في المجتمع
امرأة عراقية تترمل  199و  99تي فقدن المعيل، وتشير التقارير إلى أن ما بين العراقيات الال

يوميًا نتيجة أعمال العنف، والقتل الطائفي حيث ارتفع عدد األرامل في البالدة إلى أكثر من 
مميون أرممة وذلك مع االشتباكات التي يشيدىا العراق في المناطق التي يسيطر عمييا تنظيم 

ابل ىذا الوضع المأساوي تشتكي األسر المتضررة من أن البرلمانيات العراقيات لم الدولة، في مق
 . (2)يحركن ساكنًا التخاذ أي إجراء من شأنو أن يخفف من معاناة المرأة

أن وقوف نخب من الرجال إلى جانب المرأة النتزاع حقوقيا من المجتمع ومساىمة تمك اآلراء 
 . (3)في فسح المجال لنصرة المرأة

إن غياب المرأة العراقية عن مواقع القيادة في األحزاب والتحالفات العراقية ال يعكس بالمرة 
 .(4)النضج السياسي الذي يفترض أنيا بمغتو

ولوال األم العراقية وصبرىا وتضحياتيا وسيرىا ورعايتيا لضاعت الكثير من األجيال في شاىق 
لظممات والخواء وتحولت إلى غيوم سوداء في الحياة وجرفتيا سيول الشر، وعاشت في دىاليز ا

 سماء الوطن.
والفضل يعود لألم العراقية العظيمة التي رعت تمك األجيال كما يرعى الفالح غرسو وينتظر منو 

 أحمى الثمار وأشياىا وأطيبيا فستجد في شخصيتيا قول الشاعر حافظ إبراىيم الذي قال:
 (5)أعددت شعبًا طيب األعراقاألم مدرسة إذا أعددتيا                

إن المرأة العراقية التي عممت في المصنع والحقل والمدرسة وربت أطفاليا بكل جدارة وثقة 
 بالنفس رغم كل أساليب القير والتيميش
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وشاركت المرأة العراقية في كافة مراحل النضال وجنبًا في جنب الرجل في مواجية 
العراقية قدمت الكثير من التضحيات في سبيل الوكت األنظمة المتعاقبة في العراق، المرأة 

وشعبيا، كما شاركت الرجل في كافة مراحل النضال عمى الصعيد االجتماعي والسياسي 
وواجيت مختمف التحديات في تمك الظروف الصعبة كما ساىمت بكل النشاطات الميدانية عندما 

لى الشارع مع الرجل في المظاىرات حممت السالح، وكما قمت كتفًا بكتف مع الرجل كما نزلت إ
واالحتجاجات، ومن جية أخرى عانت المرأة العراقية من اضطياد  آخر فرضو المجتمع عميو 
من عدىا كائنًا ال يصمح سوى إلنتاج الخام البشري والخدمة في البيوت والمزارع فأصبحت 

الفقر مسيطرًا عمى أكثر حياتيا أشبو بحياة النبات والمزارع وىي عالة عمى رجاليا لذلك كان 
العوائل ألن المرأة عجزت عن كسب رزقيا الضروري إلعالة أطفاليا. وخاصة بعد وفاة زوجيا 
نما يتحمميا المجتمع األسير لقيم الموروث التاريخي  وىذه اإلشكالية ال تتحمل مسؤوليتيا المرأة وا 

ة قصور يقع عمى الرجال( الذي يحدد في جميع المجاالت الرجل أكثر جدوى من المرأة ) فتبع
رغم مساىمة نخب لممجتمع من الرجال في تفعيل المطالبة بحقوق المرأة فيناك من كتب 
العشرات من األبحاث حول انتياكات حقوق المرأة وىناك من أخذ عمى عاتقو كتابة المقاالت في 

 . (6)الصحف، والمجالت والمطالبة بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء
 

 ثانيا : األصالة المعاصرة تكامل أم تناقض؟ 
األصالة المعاصرة من المصطمحات التي شاعت كثيرًا في العيد الحاضر، لكن ىذين 
المصطمحين شأنيما شأن الكثير من المصطمحات ظال خاضعين لمتجاذب بسبب التباين الفكري 

 عند مستعممي ىذين المصطمحين.
بس الذي يحدث في ىذين المصطمحين فالبعض يعتقد يضاف إلى ذلك فيناك "الكثير من الم
 .(7)إن األصالة ىي لفظ معاكس لممعاصرة"

وواحد من أسباب المبس في المصطمحات إنيا نتاج حضارات أخرى قوية تقوم بإنتاج 
وتصدير منظومتيا القيمية وثقافتيا ومحاولة فرضيا عبر العولمة " بأساليب تبدو في كثير أبعد 

 .(8)القح الثقافي وعن التأثير الطبيعي المتبادل بين الثقافات"ما تكون عن الت
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وليذا السبب وسواه أصبحت لمصطمحي " األصالة والمعاصرة" معاٍن متباينة وربما متعارض 
متناقضة، وىذا التباين سنعكس الحقًا عمى مناصري ىذا الفيم أو ذلك واتخاذ مواقف مسبقة قد 

 ى ممارسات تصل إلى التصادم والتقاتل.تتطور من مواقف فكرية عقائدية إل
ويرى د. حسن حنفي إن األصالة ال تعني " العودة إلى القديم واجترار الماضي والفخر 

 .(9)باآلثار واالعتزاز بيا، كأن الماضي يحوي قيمة في ذاتو
وبالمقابل فإن المعاصرة ال تعني " العيش عمى مستوى العصر سواء في الفكر أو في أسموب 

 .(19)ة، وال تعني نقل أحداث األفكار والحديث عن آخر النظريات"الحيا
ويرى األستاذ نصر محمد عارف إن السؤال حول "األصالة والمعاصرة" قد ال يكون جوىريًا 
أو ذات عالقة بواقعنا وتاريخنا وثقافتنا، وقد تكون ىناك أسئمة أخرى أجدر باإلشارة وأدعى 

 .(11)لإلجابة
"األصالة والمعاصرة" واحدة من اإلشكاليات التي نبعت من  ويرى األستاذ عارف إن

االحتكاك من الحضارات القديمة ذات الثقافة الوثنية وعذره في ذلك إن ىذه اإلشكالية "تقيم 
تناقضًا بين وحدات الزمن المتتالية... حيث ال يمكن الحديث واقعيًا عن ماٍض وحاضر 

 . (12)ومستقبل
مود محمدي عراقي إن " الجمع بين األصالة والمعاصرة وعمى صعيد آخر يرى الشيخ مح

 .(13)ىدف سعى إليو كل اإلصالحيين اإلسالميين عمى مر التاريخ"
وسبب الرغبة في الجمع بين األصالة والمعاصرة عند الباحث ىو اعتقاده مثل الكثير من 

ن الثبات  يتطمب دائمًا المفكرين بوجود عناصر ثابتة وعناصر متحركة في الكائن البشري، وا 
 .(14)تشخيص دائرتو كي ال يختمط بالجانب المتحرك"

وينظر د. سعيد عبد العظيم إلى مصطمحي " األصالة والمعاصرة من منظور دعوي إسالمي 
  .محض ويقول بيذا الصدد إن األصالة " المحافظة عمى جوىر
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 .(15)سية"الدعوة بإسنادىا إلى األصول واألدلة الشرعية والتمسك بمبادئيا األسا
أما المعاصرة حسب وجية نظره فيي "تكافؤ الدعوة مع العصر الذي تعيش فيو، بحيث 

 .(16)تعالج واقعو وتمبي متطمباتو"
ومقابل كل ىذه اآلراء ترى األستاذة عفاف الحسيني أن مصطمح المعاصرة ىو "كممة نابعة 

األصالة جمودًا، فاألصالة  . وىي ترى إنو ال ينبغي تحميل كممة(17)في الوقت ذاتو من األصالة"
 عندىا مبنية عمى التطوير الذي يماشي حاجات العصر في توافق مع المنيج اإلسالمي.

وبعد ىذا العرض السريع لمعنى مصطمحي األصالة والمعاصرة يتبين إن ىناك تواصاًل 
ناء بينيما فال يمكن تأسيس معاصرة عمى اليواء إذ ال بد أن تكون ىناك أسس سابقة يتم الب

ن أتخذ شكاًل آخر،  عمييا وليس بالضرورة أن يكون البناء الجديد منفصاًل عن سابقو حتى وا 
يضاف لكل ىذا إن المسارات القيمية ال تأخذ مسارًا محددًا صاعدًا أو نازاًل بل يمكن أن تكون 

حديث المسارات ممتوية أو تتخذ شكل دائرة فتعود إلى نقطة البداية وسيتوضح ىذا الرأي عند ال
 عن المرأة العراقية.

 
 ثالثا: مسيرة المرأة العراقية في المجتمع العراقي 

قبل بداية تأسيس الدولة العراقية الجديدة، والشروع ببناء مؤسساتيا أطّل الصراع بين 
دعاة التحديث وبين األصوليين برأسو واتخذ ذلك أشكااًل وأنماطًا شتى شممت كل نواحي الحياة 

وام في المدارس، واالختالط، واألمور التفصيمية البسيطة مثل دوام فتاة في مثل الممبس والد
مدرسة، أصبحت صواعق ليا قوة االىتزاز، والتفجير في المجتمع الذي اعتاد السكون في العيد 

 العثماني.
وبالطبع كانت المرأة المغيبة عن كل نشاط وفعالية اجتماعية في مركز الصراع الذي ساد 

لمجتمعية برمتيا بفعل عوامل داخمية وخارجية منيا التبدالت الدراماتيكية في مراكز في األوساط ا
القوة في العالم وانييار الدولة العثمانية وبروز العرب بكل إرثيم التاريخي كقوة جديدة في اإلقميم، 
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عمى الرغم من ضعفيم الواضح واعتمادىم عمى القوى الجديدة الفاعمة في ذلك العصر مثل 
ا وبريطانيا وكذلك انييار اإلمبراطورية الروسية وقيام حكم بمشفي في الشرق حاول أن يجد فرنس

 لو أعوانًا وأنصارًا في العالم المتشكل حديثًا.
كل ىذه األحداث الخارجية والتطورات في الداخل مثل دخول اإلنكميز إلى العراق واندالع 

اعات إلى الواجية، ومنيا بالطبع مكانة ودور ثورة العشرين كان ليا األثر الحاسم في بروز الصر 
 المرأة في المجتمع.

وترى السيدة صبيحة الشيخ داود التي تعد رائدة النيضة النسائية في العراق أن ىناك عاممين 
. (18)، وحركة التعميم1929أساسيّين حددا نيوض وتنامي حركة المرأة ىما الثورة العراقية عام 

ول تظاىرة نسوية، وتم تقديم مذكرات احتجاج وأجريت عمميات اكتتاب ففي أيام الثورة انطمقت أ
 لغاية وطنية.

، 1929كانون الثاني عام  6أما عمى صعيد التعميم، فإن أول مدرسة لمبنات افتتحت في 
وكانت صبيحة الشيخ داود أول المنتسبين، إلييا، وتقول عن ذلك: "إن خبر إنشاء المدرسة خمق 

فقد اىتزت أوساط من الفزع والجزع واعتبرت ىذه الدعوة تضمياًل وخروجًا ردود فعل متباينة، 
 . (19)بالفتاة عن الطريق السوي

لكن تعميم اإلناث تواصل واستمر بحركة بطيئة بسبب المقاومة الضارية التي أبدتيا أوساط 
 مجتمعية متنفذة.

نوعة فيي التي ومن الطريف إن صبيحة الشيخ داود كانت أول المبادرين في مجاالت مت
في ميرجان سوق عكاظ، وكادت أن تحدث أزمة  1922قامت بتمثيل دور الخنساء في عام 

وزارية حينما اعترض رئيس الوزراء عبد الرحمن الكيالني عمى ظيور فتاو عمى جمل وىي 
 سافرة.

عد وفي التعميم العالي كان االنتساب مقتصرًا عمى الذكور ألن دخول الفتاة إلى معيد عاٍل ي  
حينما دخمت أول فتاة إلى ميدان  1936مجازفة كبيرة، واستمر الحال عمى ىذا المنوال إلى عام 
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( طالبًا، والفتاة 189التعميم العالي عبر بوابة كمية الحقوق وكانت الفتاة الوحيدة ضمن نحو )
 .االتي جازفت كانت صبيحة الشيخ داود ال غيرى
يذة الخواطر واألفكار جاءت السيدة والدة التممووسط ىذا الجو المشحون باالنفعاالت و 
وقالت لمطالب المتجميرين: اعتقد إنكم  1936صبيحة برفقة ابنتيا في أحد أيام تشرين األول / 

ستعاممون أختكم معاممة طيبة فأنا أتركيا أمانة لديكم واعتقد إنيا ستكون عند حسن ظنكم، ولن 
 .(29)تتركوىا إن شاء اهلل تندم عمى ىذه التجربة"
عمي صائب الرحال عمى إجازة السياقة وكانت بذلك وفي العام نفسو حصمت السيدة أمينة 

 أول سيدة تحصل عمى ىذه اإلجازة في العراق.
أصبحت السيدة  1949وتوالى دخول النساء لميادين العمل، والنشاط االجتماعي، ففي عام 

 جوزفين حداد أول امرأة عراقية برتبة كابتن طيار لتقود طيارة مدنية.
ضافة لميادين العمل دخمت  ن بغداد عاصمة وا  المرأة معترك الحياة السياسية خصوصًا وا 

 البالد كانت فييا جاليات غير مسممة من الييود والمسيحيين والصابئة.
وبدأت المرأة بالسعي لتنظيم مؤتمرات وجمعيات خاصة بالمرأة منذ العقود األولى لقيام دولة 

في بغداد واختيرت السيدة صبيحة  عقد المؤتمر النسائي األول 1932العراق الحديثة، ففي عام 
الشيخ داود سكرتيرة لو حيث القت محاضرة عن حقوق المرأة المسممة، وعقد المؤتمر النسائي 

في بغداد، وشاركت المرأة أنشطة الجمعيات الخيرية، كحماية األطفال  1952العربي األول عام 
 واليالل األحمر.

فروعًا نسائية قد تكون عمنية أو تقوم بنشاط  ومن المعروف إن لمكثير من األحزاب السياسية
، وىي 1948سري، وشاركت المرأة في التظاىرات واستشيدت بثينة شريف في وثبة كانون عام 

شقيقة السيدين عزيز شريف الذي أصبح وزيرًا الحقًا وعبد الرحيم شريف الشخصية اليسارية 
 المعروفة.
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اجًا عمى معاىدة بروتسموث التي احتج 1948وفي التظاىرة التي قامت في كانون 
استشيدت فييا بثينة شريف وجعفر الجواىري شقيق الشاعر الكبير محمد ميدي الجواىري كانت 
ىناك ناشطة أخرى ىي سافرة جميل حافظ التي كانت ضمن التظاىرة التي عبرت الجسر من 

ظاىرة من الكرخ صوب الصافة ورغم زخات الرصاص واستشياد الكثير من المشاركين بالت
الرجال والنساء فقد واصمت سافرة جميل حافظ السير حاممة واحدة من الفتات التظاىرة، وسافرة 
ىي أخت الدكتور زكي جميل حافظ رئيس اتحاد الحقوقيين العرب وقبميا كان رئيس اتحاد 

 الحقوقيين العراقيين.
ساء الوزراء وبقية وفي العيد الممكي تشكل "اتحاد نساء العراق" الذي كان منظمة تضم ن

العناصر التي تشكل الطبقة الحاكمة، والعوائل األرستقراطية وفي العيد الجميوري شكمت 
األحزاب الناشطة في بداية العيد منظمات نسوية تابعة ليا مثل منظمة "نساء الجميورية" التي 

وزيرة التعميم  ترأستيا لميعة البدري، ومن قياداتيا سعاد خميل إسماعيل التي أصبحت فيما بعد
العالي، وكانت ىناك منظمة رابطة "المرأة العراقية" ومن أبرز قياداتيا كانت د. نزيية الدليمي 
التي أصبحت أول وزيرة عراقية، ومن الشخصيات النسوية المعروفة كانت ىناك بديعة أمين 

 يسارية.الصحفية الالمعة ورضية الصفار شقيقة كاظم الصفار القيادي في أحد األحزاب ال
وكذلك السيدة "ثمينة ناجي يوسف زوج حسين أحمد الرضي الموسوي المعروف باسم سالم 

 ، وىو شخصية سياسية بارزة.(21)عادل"
ومن الشخصيات النسوية البارزة كانت السيدة آمنة الصدر المعروفة باسم بنت اليدى 

 در.وىي شقيقة السيد محمد باقر الص (22)في الكاظمية 1937المولودة عام 
 

 رابعًا : واقع المرأة العراقي في العصر الحاضر 
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ثمة العديد من المالحظات التي يجب وضعيا في الحسبان عند الحديث عن واقع المرأة 
العراقية أو عن المشكالت التي تواجييا المرأة في مجال حياتيا األسرية والمجتمعية وفي العمل 

 والدراسة ومن ىذه المالحظات:
ن الحديث عن المرأة في العراق بشكل عام وبشكل مطمق، أي ىل يمكن أواًل: ىل يمك

الحديث عن المرأة في الريف، ووضعيا ومشكالتيا بالمغة نفسيا واألفكار والحمول نفسيا حين 
الحديث عن المرأة المتحضرة في المدينة ]ليس نساء المدينة النازحات من الريف[ وىل يمكن 

لصيغة التي نتحدث بيا عن امرأة أمية، بالتأكيد ىناك ما يميز الحديث عن المرأة المتعممة با
 المرأة العاممة عن ربة البيت.

ثانيًا: حتى في القطاع الواحد ىناك تباين في المستويات االجتماعية والثقافية، وىناك 
قناعات فكرية ودينية، ولو أخذنا قطاع التربية والتعميم مثاًل سنجد الكثير من النساء الالتي 

 يناصرن التحرر بالكامل مقابل الكثير من المواتي يتبنين وجية نظر متزمتة.
ثالثًا: يمعب العمر دورًا حاسمًا عند البعض في قناعاتو الفكرية ومواقفو في القضايا التي 
تخص السياسة، والمجتمع والدين والسموك فنرى الكثير ممن يبدلون قناعاتيم الالتي كانوا عمييا 

ما بسبب اكتسابيم خبرة ودراية في شؤون الحياة أو بسبب ضغوطات ىائمة، أو أيام شبابيم أ
 لتبدل وضعيم المالي أو االجتماعي.

فالبعض يتخمى عن مواقفو السابقة إذا تبدل وضعو المالي أو الوظيفي وبعضيم يبدل مواقفو 
ام شبابو فيرفض وسموكو عند تقدمو في العمر ويبدأ بانتقاد سموكيات وأفكار كان يدافع عنيا أي

 أو ترفض حتى فكرة أن يكون البنتو أو ابنتيا حبيب.
رابعًا: يوجد في العراق العديد من القوميات، والديانات، والمذاىب والطوائف، ولكل قومية 
وديانة ومذىب وطائفة أفكار وتقاليد وعادات تختمف عن سواىا، وىذا االختالف والتباين لو ما 

 ة، والمذىب الواحد...الخ.يمثمو في القومية الواحد
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إن ىذه التباينات واالختالفات ال تعني عدم وجود سمات مشتركة ذات طابع واحد تواجو 
في ىذه الحالة احترام الخصوصيات  يالمرأة العراقية يكون باإلمكان الحديث عنيا ومن الضرور 

م اإلساءة مع الحق في إبداء اآلراء وانتقاد السمبيات عمى أن يكون ذلك ضمن حدود عد
 والتجريح.

 
 خامسًا: دور المرأة في التصدي لمشكالت المجتمع العراقي 

عمى وفق ما سبق فإن المعاصرة البد أن تقوم عمى األصالة فمكل مجتمع ثوابت تميزه عن 
غيره وتحدد مالمحو، وبسبب عدم استقرار العراق عمى الصعد كافة ولتنوع وضخامة التحديات 

العراقي من النظام البوليسي السابق إلى الحروب مع دول الجوار والغزو التي واجييا المجتمع 
واالحتالل ثم الحروب الداخمية وداعش، فإن ذلك انعكس بقوة عمى المجتمع عامة ومن ضمنو 
المرأة، ويمكن أن نحدد وضع المرأة في ظل األصالة التي تمثل العنصر المتحرك، وأىم 

 :اإلشكاليات التي تواجو المرأة ىي
: أتاحت وسائط التواصل االجتماعي واألنترنت وكثرة القنوات الفضائية تواصاًل واسعًا مع أولا 

العالم الخارجي، وىذا التواصل واالتصال خمق فرصًا واسعة لالختالط غير المباشر وانفتاحًا في 
مًا مما الحديث يزامنو في الداخل عدم وجود انفتاح واسع وتقاليد تميل إلى عدم االختالط عمو 

خمق فجوة بين عالم يقوم عمى االنفتاح الواسع عبر العالم االفتراضي وبين الواقع القائم في 
 الداخل وىو ما يتسبب بخمق ازدواجًا في الشخصية.

 
: إن كثرة الجامعات في العراق، كان من نتائجو وجود أعداد غفيرة من الخريجات وىو ثانياا 

ز عن بقية الفتيات المواتي لم يحصمن عمة تعميم جامعي ما يجعل ىذه الفتيات يشعرن بالتمي
 وبالتالي ال يقبمن بفكرة أن تكون زوجة ثانية وىو األمر الذي تقبمو الفتيات غير المتعممات.
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: إن الحياة العصرية ضغطت بقوة عمى المنظومة القيمية في العراق وتبدلت األولويات ثالثا
صول عمى المال والمناصب بأية وسيمة مشروعة أو في حياة الناس وأصحبت الرغبة في الح

غير مشروعة وبطرق مقبولة أو سوى ذلك ىي األولوية وعمى حساب الكثير من األولويات 
 السابقة المتعارف عمييا في العيود التي مضت.

 
: جمبت الحياة المعاصرة معيا الكثير والكثير من الحاجات االستيالكية والحاجة إلى رابعاا 

ثيرة وىو ما يتطمب موارد مالية تكفي لتمبية كل ىذه الحاجات المستجدة ويقابل ذلك خدمات ك
تقمص فرص العمل في العراق بسبب الخراب اليائل الذي لحق بالصناعة والزراعة وبقية 
القطاعات اإلنتاجية، ورافق ذلك وجود عادات وتقاليد اجتماعية تحد من مزاولة المرأة ألعمال 

 م تستطع المرأة تمبية احتياجاتيا.معينة وبالتالي ل
 

: في العصور الماضية وفي كل المجتمعات كان ىناك تمايز كامل بين الرجال خامساا 
والنساء في كل نواحي الحياة بما في ذلك المظير الخارجي والمالبس وكان من الصعب تخطي 

ختالف بدأ يذوب ذلك، إذ لم يكن أحد يفكر في ذلك أما في الوقت الحاضر فإن الكثير من اال
وبرز ما يسمى اآلن الجنس الثالث وتقول مصممة األزياء العراقية ىناء صادق بيذا الصدد " أنا 
أؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات لكنني أؤكد عمى ضرورة أن يكون ىناك 

 .(23)فوارق بينيما في التصرف والمظير"
 

واالنفتاح عمى العالم الخارجي ومحاولة المعاصرة فما  : مع كل التقدم الذي حصلسادساا 
تزال ىناك عادات ال أساس قانوني أو ديني ليا مثل ختان اإلناث في الشمال العراقي وعادات 

 إعطاء النساء لتكون دية أو ما يسمى الفصل العشائري في الجنوب.
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الطوائف والديانات ضمن : من األمور المعاصر في العالم اآلن ىو تعايش القوميات و سابعاا 
أطر تقوم عمى المواطنة والمساواة وربما ىناك القميل من الدول التي تتكون من قومية واحدة أو 
دين واحد وأصبح التنوع مصدر فخر، لكن في العراق تحول التنوع القومي والديني والطائفي إلى 

مجتمع العراقي الجديد مصدر لبث الفرقة والصدام والحروب ويرى الدكتور كاظم حبيب إن ال
مؤىل ليبني حضارة جديدة " والمرأة العراقية سواء أكانت عربية أم كردية أم تركمانية أم آشورية 
وكمدانية وسواء كانت مسممة أم مسيحية أم يزيدية أم صابئية مندائية أم ييودية أم كاكائية أم 

 .(24)شبكية يمكن أن تكون في طميعة المجتمع الجديد"
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 الخاتمة

تبين من البحث أن المعاصرة البد ليا من أسس تقوم عمييا فيي ال تقوم عمى فراغ، فالزمن 
 يتواصل والعادات والتقاليد ليست وليدة المحظة وبالتالي يكون ليا استمرارية.

والمعاصرة مفيوم غير محدد المعالم يكتنفو الغموض شأنو شأن األصالة فثمة فارق في 
 فظة عمى األصالة.الرؤية عند مناصري المحا

والبحث سعى إلى بمورة جممة إشكاالت تكتنف حياة المرأة في العراق في أوقاتنا الراىنة سببيا 
تطور الحياة واالنفتاح غير المسبوق عمى العالم بكل أطيافو ومجتمعاتو وصرعاتو بعدما وفرتو 

 وسائل االتصال والتواصل االجتماعي.
أن يسيم البحث في تسميط بعض الضوء عمى وضع  وفي الختام سيكون من دواعي السرور

 المرأة العراقية بين األصالة والمعاصرة.
ومن اهلل التوفيق                     
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 دور الدستور يف ضمان حقوق املرأة العراقية
 د. وسام صالح عبد الحسين الربيعي      م.م نسرين قاسم عبد الرضا السعيدي

 جامًة بابل/ كميه اآلداب            جامًة بابل / كمية التربية األساسية       
 

 ممخص البحث:
يمك  لدولة ما ن  تتصلل مصاا بي ي اليًد الدستور حقيقة ثابتة في مجتمًات الدول كافة         

حال مي  األحيوالو وكلير يرجيى دليه دوركيا الكبيير فيي تصظييا حقيوا وواجبيات األفيراد فيي المجتميى 
د  تمتيييى الميييرنة بيييالحقوا السياسيييية مسيييالة كات بكافييية مسيييتوياتاا سيييواش نكييياصوا ةيييًبا او حكومييية. 

موضيييويا ييييرتبط بتحدييييد طريقييية نكميييية بالفييية فيييي تصظييييا المجتميييى السياسييييو وكلييير لييييس لكوصايييا 
ممارسة السمطة السياسية وكيفية دسيااا الميرنة فيي كيكم الممارسية وبالتيالي بييا  نبًياد الً  ية بيي  
الحكاا والمحكومي  فحسب بل لكوصاا نيضيا مي  نكثير نصيواع حقيوا ا صسيا  نكميية ألصايا ال تمثيل 

مييي  التمتيييى ببقيييية حقو يييه  مجيييرد حقيييواو بيييل تمثيييل نيضيييا ضيييماصات نساسيييية لمميييواط  كيييي ييييتمك 
مثل نطار  اصوصيا يمزا الجميى د  المرنة الًرا ية نلبحت  2005فدستور ياا  األخرى في الدولة.

السياسية واليمك  دغفال نحقيتاا بيكلر  –تتمتى بوضى مركزي في كافة مصاحي الحياة االجتمايية 
القاصوصية األخرىو م  كصيا جياشت  طالما د  كصار  وايد  اصوصية لاا لفة الًمو يمه با ي القوايد
ليكلر مي  الواجيب ن  تطبيا بحقايا  ,نكمية ككا الموضى لبيا  د   الميرنة جيزشا ماميا مي  المجتميى

 كافة الصلوص الدستورية الضامصة ألحقيتاا بالمساواة  والًدالة بي  الجصسي .
 

Abstract 
 The constitution is a fixed fact in the societies of all countries. The 

state cannot evade it in any way because of its great role in organizing 

the rights and duties of individuals in society at all levels, whether they 

are a people or government. Women's enjoyment of political rights is a 

matter of great importance in the organization of political society, not 

only because it is a matter of determining how political power is 

exercised and how women contribute to this practice and thus of 
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explaining the dimensions of the relationship between rulers and the 

governed but also of the most important human rights because they do 

not represent rights, but also basic guarantees for the citizen to be able to 

enjoy the rest of his other rights in the state. The Constitution of 2005 

represented a legal framework that obliged everyone that the  Iraqi 

women have a central position in all aspects of socio-political life, and 

their rights cannot be ignored as long as there are legal rules that are 

superior to other legal norms. Hence the importance of this position to 

show that women are an important part of society, therefore, all 

constitutional provisions guaranteeing equality and justice between the 

genders must be applied to them. 

 
 المقدمة 

مقومييات  ييياا واسييتمرار وجييود الدوليية و واألخيييرة غالبييا  مييا تثبييت  نكييايًييد الدسييتور ميي  
ظاماييا السياسييي واالجتمييايي با ضييافة دلييه سييماتاا األساسييية فييي الدسييتور و والييكي ميي  فمسييفة ص

صييتفاا  ن ويمكيي  ميي  طريقييه  حييد كبييير تحييت ني صظيياا يًيييش بمييد مييا دلييهصًيير   ن خ لييه يمكيي  
الًصالر الثقافية الخالة بكلر المجتمى و  نكاطبيًة الً  ة بي  الحكاا والمحكومي  و وما كي 

وجييية التييي يحييتكا دلياييا الصظيياا االجتمييايي فييي توجااتييه حيييال الييصظا االجتمايييية ومييا كييي األيدل
وكي التيي دفًيت جمييى بميدا  الًيالا األخرى و وبكلر نضحه الدستور ضرورة دصساصية  اصوصية  و 

ي   دساتيركا و فًمه اليرغا مي  االخت فيات فيميا بيصايا   جميًيا تةيترر فيي  نصايا دالدله ديجاد وا 
يًتبييير كيييكا المبيييدن مييي  المبييياد  مصايييا لدسيييتور ويًيييي  واجبيييات وحقيييوا الميييواطصي  و اميييت ر كيييل 

األساسييية التييي صلييت يمياييا اغمييب دسيياتير الييدول المًالييرة ألصييه ال مًصييه ميي  المصيياداة بسيييادة 
بوجيود كيكم الحقيوا والواجبيات و فيالحقوا تميصب بايتبيار حقيا  دالالقاصو  والفليل بيي  السيمطات  

الواجبيييات فتًتبييير التزاميييات يميييزا الفيييرد بت ديتايييا و  نمييياوفيييا الدسيييتور المةيييرع و لمفيييرد يتمتيييى بايييا 
واالثصييا  مًييا يصظمامييا مفاييوا المواطصيية بفييض الصظيير ييي  الجييصس او المفيية او الطا فيية والييه غييير 

يصطبا يمه وا يى الميرنة الًرا يية وي  تايا بدسيتور يياا  األمرو ككا  األخرىكلر م  االخت فات 
ب لممييرنة الًرا ييية جمميية ميي  الحقييوا تصاولييت مييا بييي  الفردييية والجمايييية و لييكلر الييكي مييص 2005

 مضاميصاا  نكاا تضت الضرورة في بياصاا والو و  يمه 
 في المفاوا دراسةالدستور  :األولالمبحث 
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لدسييتور لفيية و و يييل فيييه نصييه كمميية مركبيية ميي  كممتي دسييت  وتًصييي  يييد  و ور  وتًصييي ليياحب ا
و وكو يًصي  بالفارسيية  1 نساسية يرجى دلياا كدفتر الجصد نو مجموع  واصي  الدولة ويراد باا  ايدة

المًجيييا المسيييتدرر ومًصاكيييا بحسيييب  اليييوزير الكبيييير  2 األسييياس نو القاييييدة نو ا ك  نو التيييرخيص
 ييواصي  المميير وضييوابطه فسييمي بييه  فيييهالييكي يرجييى دليييه فييي األمييور والييمة الييدفتر الييكي يجمييى 

فيييي ييييدم او ألصيييه ال يفيييتب دال  ألصيييه دلييييةمثميييه فيييي الرجيييوع  ألصيييهاو  ليييهفييييه مًميييوا  اليييوزير ال  ميييا
  3يصدم 

دما الدستور الط حا : يًصي مجموية خيارات ورؤى لمقيادة السياسية القابضة يمه السمطة فيي 
  ويير  يميه اصيه يقيد اجتميايي يجيب ن  يكيو  4المجاالت السياسية واالجتمايية واال تليادية 

يكيييو   ن   تراضيييي القيييوة الفايمييية واتفييياا التييييارات الفكريييية السياسيييية الميييؤثرة كميييا يجيييب مًبيييرا يييي
دارة    5االخت    نوجهمراييا لضرورات السيطرة يمه ملادر الًص  وا 

: مجمويييية القواييييد القاصوصيييية التيييي لايييا ليييفة االيمويييية يميييه بيييا ي  للدسفففتور التعريفففإل اائرا فففي
 يصظا م  خ لاا ي  ات الحكاا بالمحكومي  والتي  األخرىالقوايد القاصوصية 

فتاريخيييا كاصييت دول المييد  اليوصاصييية القديميية األزمصيية القديميية و   دلييهتًييود فكييرة الدسييتور  تاريخيففا 
فالصلوص الدستورية كاصيت توضيى فيي اغميب وم  بًدكا روما م  األوا ل في مًرفة الدساتير و 

كصيار تميييز بيي  القواييد الدسيتورية والتةيريًية ني  اصه لا يكي  دالاألحيا  م   بل صفس السمطةو 
بيييي  الصظييياا الدسيييتوري والصظييياا التةيييريًي و وكيييكم الحالييية كاصيييت ماثمييية ليييدى ا غرييييا والروميييا  و 
فييياألولو  تسيييتصد فكيييرتاا بةييي    يصييياوي  مؤلفيييات الفيمسيييو  نف طيييو   كتييياب الجماوريييية وكتييياب 

الفييرا  د  دالطييو  حييوار حييول الدسييتور والقييواصي  و القيواصي   ففييي كتيياب االقييواصي ا مييث  طييرح نف 
الفيمسييو  نرسييطو فييا  يييدا الد يية يحيييط بالمًمومييات التييي اسييتخدماا فييي   نمييابيصامييا لييا يحييدد و 

يًد تجميى تاريخي مختلر لممًمومات  حييث ييككر الحيوادث  واألخيركتابه حول ادستور نثيصا ا 
كاليه الليفة الممييزة لمقياصو  الدسيتوري الر يسة التي طبًت حياة المديصة   لوا يك   كيا  كصيار  وا 

و فاو تدرج كو طبيًة نخ  يية وبالتيالي يبقيه تليور  نرسطوم  تدرج بي  الدستور والقاصو  يصد 
  6 ال يقدا ني لورة لبصاش دستوري واضب المًالا نرسطو

و  فييي رومييا و فكييرة الدسييتور فييي الرومييا  و لييا يكيي  كصييار تمييييز واضييب بييي  الدسييتور والقيياص نمييا
ويتجميييه كلييير فيييي السيييمطات التيييي يممكايييا ا مبراطيييور الرومييياصي فيييا مبراطور يجميييى فيييي ييييدم كيييل 
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 د صميز بي  مختم  حاالت دظاار درادته وككا يًصي  ن السمطات وبالتالي فاصه م  غير الممك  
ا مبراطور  د ا و كم دظااركاككم ا رادة تممر صفس القوة القاصوصية و ماما كا  الةكل الكي ي خك 

فيميا يتًميا بمضيمو   دمياغير ممزا ال  يحترا الةيكميات التيي يقضيي بايا الًير    امية القياصو  
القيياصو  فيي  ةييإ يحييد درادة ا مبراطييور ونخيييرا فييا  ا مبراطييور الييكي يضييى القيياصو  غييير مقيييد بييه 

 . 7 في ميدا  القاصو  الخاص ناسواش في ميدا  القاصو  الًاا 
اكا كا  الفكر الدستوري يصلب بالدرجة األوله يميه  ة الدستور في الًلور الوسطهي  فكر  نما

فيي كيكا المجيال  نبديوامس لة الدولة او بًبارة ندا يمه السمطة فا  مفكري الًلور الوسطه  د 
 ن  دالفميا ةييفل يممياش ال كييوت كيو ةييريية السيمطة وكييكا االكتمياا بالسييمطة وةيرييتاا وال يمكيي  

ييييدا  القواييييد التييي تضيييًاا السيييمطة وكيييو القييياصو  لييكلر اخيييك الفكييير القييياصوصي بًيييدًا يييصًكس يميييه م
 د   ويمكي  القيول 1225-1274متميزًا وجد تحقيقه في البصاش المقتضي لمقديس توما االكويصي  

اصيه كيا   دالوا  تي ثر ب رسيطو  فياألخيرخ لة الفكر الوسيط صجدكا في ميككب القيديس توميا  و 
لمتوفييا  ب صايااليديصي وبالتيالي كاصيت اتجاكاتيه الفكريية محاولية يمكي  القيول يصايا  ديماصيهفي حيدود 
والفكر المسيحي واصسجاما مى ككا التوجه فقد كا  مصاج القديس توميا يايد   ا غريقيبي  الفكر 

ميا وراش  دليهويميه فيا  اليككاب  دلايةتًميا المؤسسات ا صساصية يمه مؤسسات كات طبيًة  دله
لمممييوس كميي  ميييزة واضييحة يصييد كييكا المفكيير ال كييوتي وكييكا مييا صجييدم فييي مككبييه القيياصوصي الوا ييى ا

مييا يتًمييا بتصظيييا الدوليية لييا يييتكما القييديس تومييا ييي  الدسييتور بييل ييي  الحكوميية والسييمطة   نميياو  8 
وبالتيالي فيا  فكيرة دسيتور كمصطميا لكيل التصظيميات فيي الدولية ليا تكي  موضيى اكتماميه فقيد يييالج 

الك سيييكيو فو يي  يصييد التمييييز بييي  نةييكال الحكومييات الييكي  دطييارمتصظيييا السياسييي فييي مسييالة ال
الحكوميية االمختمطييةا  د مًتبييرا   سيةييرو و نرسييطو و  نف طييو يرفييه مفكييرو األزمصيية القديميية   

 .9التي تجمى   الممكية االرستقراطية والجماكير الةًبية   كي األحس 
الحديثيية و فيييمك  القييول اصييه مصييك بداييية األزمصيية الحديثيية ظايير  األزمصييةييي   فكييرة الدسييتور فييي  نمييا

التميييييز فيييي فرصسيييا بيييي  بًيييض القواييييد األساسيييية التيييي تتمتيييى بصيييوع مييي  االسيييتقرار وتختمييي  يييي  
 د القوايييد القاصوصييية االيتيادييية وكييكا مييا ييير  بييالقواصي  األساسييية ولكيي  كييكم الحركيية الدسييتورية 

لاييا فيييي دصكمتييرا التييي يرفييت فييي القيير  السييابى يةييير  نكيياقييا لييب التًبييير وجييدت ت كيييدا او تحقي
   االكتمياا األكبير بالدسيتور مي   بيل 10دستورا مكتوبا يًمو يمه القواييد او القيواصي  االيتياديية 
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الييدول كظيياكرة بييدا واضييحا بًييد الثييورة األمريكييية والفرصسييية فييي صااييية القيير  الثييام  يةيير و والييكي 
األفكييار الصيييرة واالصفتيياح فاييو  يير  التفيياؤل ا صسيياصي فييي حييياة  كييا   يوليي  بكوصييه يليير اصتةييار

السييًادة و ويمييه اثيير كليير بييدت ظيياكرة االكتميياا بدسييترة الييصظا السياسييية  دلييهافضييل وفييي التطمييى 
وكيييا  مييي   بةيييكل جميييي بيييارز فيييي كافييية بميييدا  الًيييالا وباليييكات بًيييد الثيييورتي  األمريكيييية والفرصسيييي

ي والفرصسي في صااية القر  الثام  يةر  و بًد كلر تا استخداا صتا جاما دي   الدستور األمريك
فيي ديطالييا ويميه  1797الط ح القياصو  الدسيتوري كميادة وميصاج نكياديمي وألول ميرة فيي يياا 

 نلقاكيايد الفقييه ا يطيالي دي ليسيو يصيدما جًيل ميادة القياصو  الدسيتوري يصواصيا لمحاضيراته التيي  
غرار كلر كرسي لتدريس المادة في فرصسا في جامًية بياريس الةيرح  في جامًة فيرارة .واصة  يمه

حكييا ليويس فيميييب وبمسيايي وزييير المًيار  كيييزو  نثصياشالوثيقيية الدسيتوريةا وكييا  كلير فييي  نحكياا
د اميية الدسييتور ووجييودم فييي األصظميية السياسييية  ييد ا تيير  كثيييرا بالصضييال  د ممييا تقييدا يمكيي  القييول 

  11ديمقراطية م  اجل الحرية السياسية وال
سواش  يصة ااديمقراطية ال  الةًب كو الكي  نكثراليوا  نلبحت الدساتير تصةا بطريقة  نماو  

م  خ ل ممثميه في المراحل المبكرة لمديمقراطية او مباةرة  اليوا  ي  طريا االستفتاش يمياا و 
نلبب الدستور  او في مرحمة مًالرة ي  طريا الةًب مباةرة  المؤتمرات الةًبية  و ويميه

ضروري في الدولة الحديثة و  فدولة بدستور كي افضل م  دولة ب  دستور ماما كاصت ييوب 
الدستور فاصه يساا دو  ةر في ديا الحرية ولو بقدر وكو يكبب جماح الحكومات صحو الطفيا  

ية ال ككم ا جابة المبد  د يجًمه سميما دو  يص  غير  ن ويصظا اللراع يمه السمطة ويمك  
تصص ضرورة التفريا بي  صموكجي  م  صماكج المجتمًات وكما ما صسميه الصموكج التقميدي 

  12لمدولة والصموكج الجماكيري 
و ييد 1925دسييتور الًاييد الممكييي ييياا تير بمراحييل تطوريييه متًييددة تمثمييت بامييرت الدسييلفييالعرايي ع  
ت التيي ندخميت يمييه بًيد يياا   مادة يصد ليدورم و وبًيد التًيدي 123يمه   ككا القاصو احتوى 

 1925  مييادة و يصييد  ييراشة وبحييث الدسييتور الًرا ييي لًيياا 125ميي  دلييدارم نلييبب يييدد مييوادم  
  ال صجييد كممية الميرنة فيي الدسيتور الميككور و والييكي 1925واليكي سيمي   القياصو  األساسيي لًياا 

روفييية الييييوا بيييييييي مًظيييا الحقيييوا المً دليييهاصيييه ليييا يتطيييرا  ليييراحة  دال  ميييادة و 14احتيييوى يميييه  
 حقييوا االصسييا   وميي  ضييمصه حقييوا المييرنة  . بييل  يييدت حقييوا الًييرا يي  بةييكل كبييير يمييه وفييا 
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 ( د يميييه   نكيييدت  التيييي 12يبيييارة   ضيييم  حيييدود القييياصو    اليييواردة فيييي صاايييية صيييص الميييادة  
حييدود  ضييم  دليايياوالصةيير واالجتميياع وتيي لي  الجمًيييات واالصضييماا  الييرني دبييداشلمًييرا يي  حرييية 

الحريية بمًصيام  مبيدنالقياصو  األسياس ليا يجيد  د   و ومي  مي  خي ل كيكا اليصص يتبيي  لصيا  القاصو 
يد السمطة السياسية في فرض  ييود  اصوصيية مختمفية يميه  نطمقتصسبيا فض  ي   د  دالالسياسي 

 1946  لًياا 11 ياصو  االصتخياب ر يا   دليدارممارسة ككم الحقوا طوال الًايد الممكيي و ميث  
 1956  لًياا  53و ونخيرا  اصو  االصتخاب ر ا    1946  لًاا  6ومرسوا اصتخاب الصواب ر ا  

و ففييي ظييل كييكم القييواصي  كييا  حييا االصتخيياب محلييورا بالييككور فقييط وحرمييت الصسيياش فييي ظييل  13 
تكييو  صاخبيية وال  ن بالسيييادة و فييالمرنة لييا يحييا لاييا  ا سييااا ييواصي  االصتخيياب المييككورة ميي  حييا 

مرةييحة وال يضييوة فييي المجييالس التمثيمييية بفييض الصظيير ييي  مسييتواكا الًممييي والثقييافي و وكييكا ال 
الًيييرا يي   متسييياوو  فيييي التمتيييى بيييالحقوا  د   التيييي تؤكيييد يميييه 10يتفيييا بحقيقتيييه ميييى الميييادة   

المدصيية والسياسييية وال تمييييز بيييصاا فييي كليير بسييبب األلييل او المفيية او الييدي  والييياا وحييدكا يًاييد 
 . 14  لوظا   الًامة با

المرنة  ن  راشة القواصي  المفًمة لاكم المساواة السيما في مجال الحقوا السياسية تفيد  د  دال 
 1946  لسصة 11فيه  د حرمت م  حا االصتخابات و فقد صص  اصو  االصتخاب كي الر ا  

كما اةترط في الًةري  م  يمرم    . نكمليمه اصه :   يًتبر صاخبا كل يرا ي م  الككور 
وكو الحكا كاته  فقطويكو  م  الًرا يي  الككور  ن المرةب لًضوية مجمس الصواب نيضا 
ويميه صقول صقول اصه لا يككر ني  .1956  لسصة 53الكي نكدم  اصو  االصتخاب كي الر ا  

ا الفمسفة الًثماصية   سمطة الحك دلهحقوا لممرنة حيصاا و وصستطيى القول با  كل ككا يرجى 
 . 15 الًثماصي   آصكار ألصاا كاصت الةريًة ا س مية كي الملدر الر يس لمتةريى

نيم  ي  دلفاش القاصو   1958تموز  14المؤ ت بًد  ياا ثورة  1958نيقبه دستور ياا 
رغبة في تثبيت  وايد الحكا  1958وتطبيا الدستور المؤ ت لًاا  1925األساسي الًرا ي لًاا 
اجبات لجميى الًرا يي  و و د نةار ككا الدستور المؤ ت دله اصه واجب وتصظيا الحقوا والو 

 . 16 التطبيا في فترة االصتقال دله ن  يتا تةريى دستور دا ا
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حقوا الًرا يي   دلهمى كلر جاشت صظرة الدستور   د  دالككا الدستور مبدن تبصي سيادة الةًب و 
  مادة التي خللاا لتصاول 13في  ككل ومصاا المرنة  ضيقة و وككا يتضب م  حيث اصه 
 . 17 في مواد  ميمة جدا دالالحقوا الًامة في بابه الثاصي لا يتصاول الحقوا السياسية 

الحقوا بلورة يامة وحقوا المرنة بلورة خالة لا تحظ باكتماا واسى يصسجا مى  د لكلر صرى 
 بل الثورة و بل تًرضت حرية الحريات السياسية  دط االمطالب الةًبية الواسًة التي اكتسبتاا 

ممارستاا ألصواع مختمفة م  القيود والضوابط و وككا يتبي  لصا م  خ ل كيفية الصص يمياا في 
الدستور وكيفية مًالجتاا  اصوصيا و وكلر كمه بحجة مرور البمد بمرحمة اصتقالية  فترة اصتقالية  وككا 

 6اللحفية  ا   با  الفترة االصتقالية ستصتاي في يبد الكريا  اسا في احد المؤتمرات  دليه نةارما 
حا  د ويكو  بمقدور المرنة المةاركة في االصتخابات و كككا صرى  1960كاصو  األول ياا 

مجرد ةًار يستخدمه الصظاا لكسب  1958السياسي طوال صفاك دستور ياا  ا ساااالًرا يي  في 
 . 18 يواط  الةًب

سقطت الجماورية األوله في اثر 1963بًد اصق ب ةباط  المؤ ت 1963نيقبه دستور ياا 
اصق ب  اا به حزب البًث الًربي االةتراكي و لك  لا يسى صظاا الجماورية الثاصية ديطاش ةكل 

و  1963صيسا  ياا  4دستوري لحكمه دال بًد اصقضاش حوالي ةاري  يمه  يامه وبالتحديد في 
ظيا ممارسة السمطة السياسية م   بل المجمس ا تلر يمه تص 1963صرى د  الدستور لًاا 

الوطصي لقيادة الثورة و وطوال صفاك ككا الدستور غابت الحقوا السياسية والمؤسسات الدستورية 
المصتخبة و وتحول األسموب الجمايي في الحكا دله صوع آخر م  الديكتاتورية واالصفراد بالسمطة 

ر دط  ا مادة تصص يمه الحقوا بلورة يامة ي  طريا اصفراد الحزب و وم  جاة نخرى لا ص
 . 19 والحقوا السياسية لممرنة بلورة خالة

دستور آخر  1964صيسا  ياا  29المؤ ت : لدر في  1964صيسا   29دستور وم  ثا 
مؤ ت وكا  ككا الدستور نوسى م  سابقيه و وككا الدستور كو نول دستور يرا ي وألول مرة 

والمةاركة في الحياة الًامة واوجب الًرا يي  يمه المةاركة  يصص لراحة يمه حا االصتخاب
ككا الدستور ايتر  بحقوا المرنة السياسية ألول مرة في  د في االصتخابات و م  كلر يتب  

.يمه الرغا م  د رار   20 الًراا كحا االصتخاب والترةيب وحا تولي وظا   يامة في الدولة
المرنة لا تتمتى باكم الحقوا المصلوص يمياا  د تور غير الحقوا السياسية لممرنة في ككا الدس
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اجراش االصتخابات  نمرو ال  الحكاا ربطوا في مًظا األحيا   1964طوال صفاك دستور ياا 
 . 21 بمسالة يدا اصتااش الفترة االصتقالية األمةوت سيس مجمس 
في تصاوله لمحقوا  المؤ ت ككا الدستور لا ي ت بةيش جديد 1968نيمول  21بًدم جاش دستور 

باستثصاش مسالة مامة لا  1964السياسية فماكا مًظا صلوله كا  مطابقا لدستور ياا 
تتضمصاا الدساتير السابقة و والتي تتمثل بتةكيل محكمة دستورية يميا تقوا بتفسير نحكاا 

الفة األصظمة الدستور والبت في دستورية القواصي  و وتفسير القواصي  ا دارية والمالية والبت بمخ
و وتكم  نكمية ككم المسالة في نصاا تقر  22 لمقواصي  اللادرة بمقتضاكا ويكو   راركا ممزما 

بمبدن الر ابة القضا ية يمه دستورية القواصي  م  خ ل دصاطتاا بمحكمة دستورية مختلة و وككا 
لحقوا األساسية  األمر له نكمية بالفة في توفير ضماصة  ضا ية كات نكمية لحماية وممارسة ا

لممواطصي  الًرا يي  وم  ضمصاا المرنة و وبالتالي صجد م  الصاحية الصظرية يؤكد يمه حا التمتى 
بالحقوا و دال اصه م  الصاحية الًممية صرى ن  الًرا يي  بلورة يامة والمرنة م  ضمصاا لا 

ة الًامة وكلر ال  يمارسوا حقوا سياسية كاالصتخاب والتلويت والترةيب وا سااا في الحيا
الصظاا السياسي طوال مدة صفاك ككا الدستور لا يبادر دله نية خطوة  يادة ت سيس المؤسسات 
يجاد المجمس الوطصي المصتخب والممثل م   بل الةًب  و بل اصه اتبى  الدستورية المصتخبة وا 

 . 23 األساليب المركزية في ممارسة السمطة
الحقوا  د المؤ ت  1970ت يظار م   راشة دستور ياا المؤ  1970تموز  16دستور  لحقه 

والحريات الًامة كاصت تحتل مكاصة بارزة بي  صلوص الدستور و حيث خلص باب كامل لمحقوا 
يتصاول لمحقوا االجتمايية واال تلادية والتي تمثل نرضية توفر  آخرالسياسية وخلص بابا 

ه م  ممارسة حرياته السياسية و وككا ما تةير لممواط  في االصدماج بالدولة وتمكيص نحس ظروفا 
يكفل الدستور حرية  ن والكي تصص يمه :    1970  م  الدستور المؤ ت لًاا 12المادة   دليه
والصةر واالجتماع والتظاكر وت سيس األحزاب السياسية والصقابات والجمًيات وفا نغراض  الرني

توفير األسباب ال زمة لممارسة ككم الحريات  الدستور وفي حدود القاصو  و وتًمل الدولة يمه
 . 24  التي تصسجا مى خط الثورة القومي التقدمي 

  و 19بالصسبة لممرنة فقد صظّا الدستور الًرا ي المؤ ت حقوا المرنة السياسية وفقا لصص المواد  
فريا القاصو  دو  ت نمااالمواطصي  سواسية  د   مصه يمه :   19  و د صص في المادة  30 
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  فقد صلت 30المادة   نمابسبب الجصس او الًرا او المفة او المصة  االجتمايي او الدي    و 
 د يمه :   المساواة في تولي الوظا   الًامة يكفماا القاصو   صجد م  خ ل ككم الصلوص 

الصص  ن  دالالدستور المؤ ت وا  لا يصص لراحة يمه حقوا المرنة السياسية بةكل د يا و 
مساواة المرنة مى الرجل  دلهالقاصو  والمساواة في تولي الوظا   الًامة يةير  نمااه المساواة يم

ككا الحكا يصطبا يمه  د و  25 في التمتى باكم الحقوا حته وا  ايتبرصا ككا الصص لوريًا 
اغمب الصلوص التي ضمصاا ككا الدستور والتي كاصت تؤكد يمه احتراا الًديد م  القيا 

ممارسة مًتادة في ظل الصظاا السابا و ومًظا ككم  نلبباصتااكاا  ن  دالية الكبيرة و ا صساص
الحقوا وخلولا السياسية لا يتس  لممواطصي  التمتى باا و والسبب كو طبيًة الصظاا السياسي 

 . 26 القا ا يمه الفردية والةمولية وتركيز السمطة بيد فرد واحد
الًرا ية المارة الككر سمبت المواطصي  الًرا يي  ومصاا المرنة حا  الدساتير د مما تقدا يمك  القول 

التمتى بحقو اا الفردية والجمايية و وفي كلر تصا ض كبير مى مباد  حقوا ا صسا  والمواثيا 
  27الدولية التي تؤكد يمه حقوا ا صسا  

 2005ر الًرا ي ياا جاش الدستو  ونخيرا 2004لسصة  ة اصو  ددارة الدولة الًرا ية المؤ ت يميه
 2005الًرا ية في دستور  المرنةالمبحث الثاصي: حقوا 

وا ر ب غمبية  15/10/2005ايتمد دستور جماورية الًراا الجديد بًد استفتاش ةًبي اجري في 
 الجمًية  دلهالمحافظات و وكاصت يممية كتابة الدستور  د نوكمت  ونغمبيةنلوات الًرا يي  

و ويدت مامتاا األوله كتابة  30/1/2005التي تا اصتخاباا في الوطصية االصتقالية  
فقد ا ر حقو ا لممرنة وحريات وفا المصظور  2005  و بالصسبة لدستور الًراا لًاا 28الدستور 

االجتمايي والسياسي وحسب حقوا المواطصة وما يتضب م  المراجًة لموادم وفقراته وبصودم و 
وصية لممرنة و وا  ما يلدر م  تةريًات و رارات تتًما بالمرنة وربما بما فياا م  الحماية القاص

فاي تلدر وفقا ألحكاا الدستور وتستمد  وتاا وةرييتاا مصه ويميه جاش الدستور الًرا ي بًدد 
 وككا ما يتضب باالتي :  األساسيةم  المواد التي ضمصت لممرنة الحا بممارسة حقو اا وحرياتاا 

القاصو   نماا  مصه يمه ما يمي :   الًرا يو  متساوو  14 نورد الدستور في المادة  .1
دو  تمييز بسبب الجصس او الًرا او المو  او الدي  او المككب او المًتقد او 

 ن او الوضى اال تلادي او االجتمايي . وم  كصا يحا لممرنة الًرا ية  الرني
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اا اتفا ية   سيداو  المساواة مى الرجل ومص دلهتطالب بتطبيا المًاكدات التي تديو 
التي تصادي بمحاربة كل دةكال التمييز و وبالتالي  يًمل يمه دزالة الحواجز بي  

التمييز بيصاما بل يمصب المرنة جزش م   دلهالرجال والصساش وا  تطبيقه ال يؤدي 
حقو اا فالمرنة تمارس الترةيب والتلويت دو  التمييز مى نخياا الرجل و وككا يًصي 

المجتمى الًرا ي صظرة واحدة يمه اخت فاتاا المتًددة بما  نفراد دلهر صظر الدستو  د 
  29 القاصو  نماافياا الجصس وككا دليل يمه المساواة بي  الرجل والمرنة 

  يمه المساواة في تكافؤ الفرص بي  جميى المواطصي  بقولاا   16نكدت المادة    .2
الدولة باتخاك ا جراشات ال زمة  تكافؤ الفرص حا مكفول لجميى الًرا يي  وتتكفل

  30لتحقيا كلر   

  مصه يمه :   لممواطصي  رجاال وصساشا 1  في الفقرة  20صص الدستور في المادة   .3
حا المةاركة في الةؤو  الًامة والتمتى بالحقوا السياسية بما فياا حا التلويت 

الدولية ل صتخابات واالصتخاب والترةيب   و يمه اساس ككا الحا جاش تقرير البًثة 
ككا  د لاكا الصظاا  ا   ا  ت ييدم 15/1/2005الًرا ية لمجمس الصواب الًرا ي 

حلول  دلهالتةريى يًد م  بي  التةريًات األكثر تقدما في الًالا حيث ندى 
  في  20  كما صلت المادة   31% م  مقايد مجمس الصواب 25الصساش يمه 

حا ا سااا في الةؤو  الًامة والحقوا    يمه بلراحة تامة يمه2الفقرة  
 دلهالمتفرية مصاا دو  التمييز بي  الككر واألصثه و ويتميز ككا الصص ب صه يصظر 

والحقوا السياسية المتفرية مصاا   التلويت واالصتخاب والترةيب    ا ساااحا 
صظرة موحدة تكاممية لبًضاا م  دو  التفريا بيصاا وكلر بخ   مًظا الدساتير 

  32السابقة التي تصاولت ككا الحا 
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  في الفقرة ب يمه :   تكفل الدولة حماية األمومة والطفولة  29صلت المادة    .4
الصشش والةباب وتوفر لاا الظرو  المصاسبة لتصمية ممكاتاا والةيخوخة وتريه 

 نوجبتلكا  األمومةو دراتاا   و وبكلر ركز الدستور يمه مسالة األسرة وحماية 
يمه جميى القواصي  مصب المرنة دجازة األمومة والوالدة وغيركا م  األمور التي تسايد 

 المرنة يمه القياا بواجباتاا األسرية 

  30يمه الضما  اللحي والضما  االجتمايي فقد صص في المادة   الدستور نكد .5
وبخالة الطفل والمرنة الضما   واألسرة  تكفل الدولة لمفرد يمه:فقرة نوال 

 االجتمايي واللحي .

  يمه :   يحرا الًمل القسري 37صص الدستور في الفقرة الثالثة م  المادة   .6
ا  ويحرا االتجار بالصساش واألطفال واالتجار والسخرة و الًبودية وتجارة الًبيد  الر ي

بالجصس   وباكا حرا الدستور الًرا ي االتجار بالر يا والصساش واألطفال وحرا ككلر 
يلدر  ن االتجار بالجصس والكي يًصي يدا سرية السمسرة بالجصس و لكا ال يمك  

  وألي  اصو  يجًل م  ككا الًمل القبيب خاضًا  جازة مًيصة تحت ني ظر  كا
  33سبب كا  

بالصسبة لممةاركة في الحياة السياسية فقد اةترط الدستور الًرا ي وألول مرة وبةكل   .7
لريب يمه دةرار المرنة في الحياة السياسية ونلزا مةاركتاا في السمطة التةريًية   

 ن البرلما    با  يكو  ربى نيضاش مجمس الصواب م  الصساش يمه األ ل ويمك  
  الفقرة الرابًة م  الدستور الًرا ي يمه ما يمي 49لصسبة فصلت المادة  تزيد ككم ا

:   يستاد   اصو  االصتخابات تحقيا صسبة تمثيل لمصساش ال تقل ي  الربى م  
  34نيضاش مجمس الصواب   
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:    نوالوالطفولة صجد في المادة التاسًة والًةرو   واألمومة األسرةوي  مكاصة  .8
 واألخ  يةوتحافظ الدولة يمه كياصاا و يمتاا الديصية  اساس المجتمى األسرة

 األم والوطصية  و وتمتاا الفقرة  ب  م  صفس المادة والفقرة لتًطي لممرنة حقاا في 
والطفولة  األمومة:   تكفل الدولة حماية  اآلتي  نوال-حيث جاش في صص الفقرة  ب

مصاسبة لتصمية مكاصتاا والةباب وتوفر لاا الظرو  ال الصششوالةيخوخة وتريه 
حا  لألوالد:  ي تيالفقرة ثاصيا م  المادة التاسًة والًةري  ما  ونكدتو دراتاا   كما 

حا يمه  نوالدكايمه والدياا في التربية والرياية والتًميا و ولموالدي  حا يمه 
  .35  والدياا في االحتراا والرياية والسيما في حاالت الًوز والًجز والةيخوخة  

 نوالم  حقوا المرنة حقاا في الضما  االجتمايي صلت المادة الث ثو  الفقرة و  .9
وبخالة الطفل والمرنة  ولألسرةيمه كلر الحا حيث جاش :   تكفل الدولة لمفرد 

لمًيش في حياة كريمة تؤم   األساسيةالضما  االجتمايي واللحي و والمقومات 
  36لاا الدخل المصاسب والسك  الم  ا   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
معوقات عدم ضمان حقوق المرأة العراقية الواردة في دستور عام  الثالث المبحث 
5002    

ما  التمتى ض يدا التي تًاصي مصاا المرنة الًرا ية في المًو اتالحقيقة ال تزال كصار جممة م  
  باالتي:صمحظه  ن وككا ما يمك   2005بحقو اا كافة التي وردت في دستور ياا 

الًادات والتقاليد التي تًيا تمتى المرنة بحقو اا كاصسا  وككلر في تطبيقاا بسبب  -1
مكاصة مرمو ة في  دلهالتًلب م  بًض الرجال والةًور بالصقص حيصما تلل المرنة 

   . 37سه تجام تسصا المرنة مصالب ومراكز سياسية مًيصة المجتمى فيةًر بًضاا باأل
القيود االجتمايية : الزالت المرنة تًاصي في المجتمًات الًربية ومصاا المجتمى الًرا ي  -2

يدا التمتى بالفرص صفساا التي يتمتى باا الرجل بالصسبة لممةاركة السياسية واال تلادية 
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ة لممرنة فًمه الرغا م  كثرة القواصي  التي واالجتمايية فاي ال زالت محدودة بالصسب
لدرت في الفترة األخيرة للالب مساواة المرنة بالرجل في ممارسة حقو اا المختمفة 

زالة كل نصواع  الخوالسياسية واال تلادية و... فا  ككم  المرنةوالتميز ضد  ونةكالوا 
 38)القواصي  لا تضم  حلول المرنة يمه حقو اا في كافة المجاالت. 

التصفيكية   في ممارسة مااماا بةكل جدي  –ضً  المؤسسات الحكومية   التةريًية  -3
يدا تطبيا  واصي   دله ندىوتطبيا القواصي  التي صص يمياا الدستور الًرا ي مما 

 حماية المرنة .
يدا جدية مصظمات المجتمى المدصي والمؤسسات والمصظمات الحكومي والاي ات  -4

لمختمفة واألحزاب السياسية في ديلال لوت المرنة ومظموميتاا السياسية واالجتمايية ا
  39الجاات المختلة وككلر التًتيا ا ي مي لحقوا االصسا  كافة   دله

الزالت الكثير م  الصساش في الًراا تًيش في خو  م  الًص  مى اةتداد حدة الصزاع  -5
د غزو الًراا في بً غاربةحبل القاصو  يمه  دلفاش وندىوتلايد االضطراب األمصي 

تقييد  دلهازدياد يمميات القتل والخط  واالغتلاب  دلهوحته و ت  ريب  2003ياا 
الًمل واله مؤسسات التًميا و وتواجه  دلهحرية الصساش في التصقل و درتا  يمه الككاب 

الصساش  واصي  ممارسات  ا مة يمه التمييز تحرما  م  الًدالة يمه  دا المساواة مى 
 و م  الحماية م  الًص  في الًا مة او المجتمى .الرجال ا

فمظاكر الترمل واليتا وكثرة األيبياش  كبير, المرنة بةكلزيادة المةك ت التي تًاصي مصاا  -6
مثمييث يوامييل سييمبية نثييرت فييي توجييه المييرنة الًرا ييية لممارسيية دوركييا المصةييود  اال تلييادية,

دلييييه تييييوفير لقميييية الًيييييش لاييييا  فييييالكثير ميييي  الصسيييياش اليييييوا تسييييًه جاكييييدا المجتمييييى,فييييي 
 . 40 وألطفالاا

كما تمًب ظاكرة تفةي األمية واصخفاض المستوى التًميمي  لمًديد م  الصسياش دورا سيمبيا  -7
في يدا توجه المرنة لممةاركة في فًاليات وصةاطات المجتميى الميدصي , في  زاليت الكثيير 
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األكاديميية والتًميميية م  الصساش تًاصي م  ضً  او ربما غياب بةكل كاميل لمميؤك ت 
و األميير الييكي اثيير يمييه توجااييا لممارسيية دوركييا فييي البصيياش االجتمييايي و لييكلر نلييبحت 
الضرورة الزمية  يجياد الظير  الم  يا اليكي يكفيل تيوفير فيرص التًمييا لمصسياش ,ال  كلير 

 . 41 يساكا في حل  در كبير م  المةاكل
س في حياة المرنة وكيكا يًصيي اصيه بيالرغا د  المرنة ما تزال تتلور د  دور دالا كو األسا -8

م  خروج المرنة دله الًمل وتفير وضيًاا فايي ال تيزال تًتبير دوركيا األساسيي الزوجية , 
با ضييافة   42 األموميية و وميي  ثييا  ييي تي بًييد كليير بالييدور الثيياصي المتمثييل بييالتًميا والًمييل
وا الميييرنة كامميييية دليييه كيمصييية الحيييياجز الصفسيييي واالجتميييايي والفكييييري اليييكي ال يسيييما بحقيييي

فالمجتمى الًربي اليزال يرفض حقيقة د  المرنة تمثل فردا فياي  فيي المجتميى , ولًيل د  
مسييالة التفكييير كييكم مردكييا دلييه دور األسييرة التييي غرسييت فييي ةخلييية الييككر واألصثييه د  

نضيي    43 والتكويصييية بيصامييا الفسييمجيةكصييار فرو ييا صفسييية واجتمايييية دضييافة دلييه الفييروا 
ر الضييييفوط التييييي تمارسيييياا الًا ميييية يمييييه الصسيييياش المييييواتي يييييرغب  فييييي المةيييياركة دلييييه كليييي

 . 44 السياسية ككا مما يدفًاا دله االصسحاب واالصكفاش يمه الكات
 

  الخاتمة
االصسا  في المجتمى  لحقواالدستور يمثل الضام  الحقيقي  ن  دلهتةير الحقا ا الموضويية 

التي تمصب لمفرد يمه  والمسؤوليات تاالمتيازامه م  المختمفة يمه جم نبوابهحيث يةتمل في 
م  كصا جاش الدستور الًرا ي مختزال  المواطصةويمه وفا ما يمميه مفاوا  لمدولةاساس مرجًيته 

نة را ي وبالتحديد ما يخص مصه المر ما بداخمه يمه جممة م  الحقوا والواجبات لممواط  الً
 الحياةيموية لممارسه حقو اا في كافة مجاالت ضماصات  اصوصية لاا لفة اال نيطاكاحيث 

برازالمختمفة    يمتاا كمواط  فًال في المجتمى الًرا ي  وا 
 التوصيات

مًرفة الضرورة الًمل يمه خما ويي مجتمًي يساا بمسايدة الصساش الًرا يات يمه  .1
 بحقو ا  المةروية.
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ادية التي م  ة صاا الم واألصةطةضرورة الًمل يمه توسيى مجال المسايدات والبرامج  .2
االرتقاش بوا ى الصساش الًرا يات ومسايدتا  يمه تجاوز بًض اللًاب والمةك ت التي 

 تًاصي مصاا المرنة في الوا ى الحياتي.
تكثي  الجاود المجتمًية التي م  ة صاا الًمل يمه تفير بًض الًادات والتقاليد التي  .3

فردية والجمايية المرنة وكلر ي  طريا تًيا يممية تمكي  المرنة م  ممارسة حقو اا ال
 الفرص والتساي ت المصاسبة لممرنة م  اجل استًادة دوركا الحقيقي االجتمايي في الحياة 

والاي ات السياسية وخالة الصسوية مصاا  واألحزابتفًيل ادوار ومؤسسات المجتمى المدصي  .4
 تاا و يمتاا .وبالقدر الكي يساا بمسايدة  المرنة الًرا ية يمه ن  تًي كا

تقوا الجاات الرسمية كات الً  ة يمه مسايدة مصظمات المجتمى المختمفة يمه  ن ضرورة  .5
 وضى خطط وبرامج ال زمة لًممية تمكي  المرنة الًرا ية الماةمة ودمجاا في يممية التصمية.

مل مًاا يجب يمه السمطة التةريًية   مجمس الصواب   تفًيل القواصي  الخالة بالمرنة والتًا .6
بجدية ألصاا تمثل صل  المجتمى و كما و يجب يمه الجاات المختلة بموضويات المرنة 

 كاصسا  وليس ك صثه دليااالصظر 
ا  رار ب كمية حا المرنة في تولي جميى الوظا   الًامة والمصالب السياسية وخالة  .7

 تمييز  يمه وفا مبدن المساواة مى الرجل م  دو  الدولة الًرا يةالقيادية في 

 ثانيًا  المقترحات
ن  تسًه مؤسسات المجتمى الًرا ي المختمفة لمتًاو  فيما بيصاا م  اجل دبراز  يمة ومكاصة  .1

 المرنة في المجتمى الًرا ي. 
المثقفات مصا  دله د  دوركا ويمماا  الًرا ية وخالةضرورة الًمل م  اجل   صاع المرنة   .2

     كاتاا.يمثل خير وسيمة  ثبات 
راش دراسة تتخلص بالتحديات واللًوبات التي تواجه وا ى المرنة الًرا ية وضرورة دج .3

 الضفط يمه الجاات المسؤولة م  اجل تجاوزكا او التخمص مصاا او يمه األ ل التقميل م 
 آثاركا .
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ضرورة تطبيا القواصي  التي ةريت في الدستور الًرا ي وما جاشت به م  مضامي  تكفل  .4
 حقو اا.لممرنة 

ضرورة كفالة حا المرنة في المةاركة الفًمية في لياغة السياسات الًامة في الدولة  .5
 وتمثيماا بما يتفا والملالب  الًميا في الب د . 
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 احلاكمة يف احلضارات القدمية واإلسالمية املرأة
 م.د. عقيل عباس ريكان

 كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية

 الملخص:

في بحثنا الموسوم )المرأة الحاكمة في الحضارات القديمة واإلسالمية(، بّينا فيو تجارب النساء  
ا في المبحث األول نماذَج من النساء الحاكمات عمى مّر التأريخ، وجاء عمى مبحثين، تناولن

الحاكمات في الحضارات القديمة التي سبقت اإلسالم، أما المبحث الثاني فكان لبيان تجربة 
 النساء الحاكمات في الحضارة اإلسالمية.  

 

Abstract: 

In our research entitled "The Ruling Woman in Ancient and 

Islamic Civilizations," we presented the experiences of ruling 

women throughout history. In the first section, we discussed 

models of ruling women in the ancient civilizations that 

preceded Islam. The second was to illustrate the experience of 

ruling women in civilization Islamic 

 

 

 مقدمة: ال
الحمد هلل رّب العالمين، والصالة والسالم عمى خير األنام، سيد المرسمين محّمد، وآل بيتو 

 األطيبين األطيرين. 
إّن الدافع من وراء الكتابة في ىذا الموضوع؛ ىو محو النظرة المتدنية لممرأة التي تقوم عمى 

ّن ىنالك بعض األعمال مختّصٌة تصّور كونيا شخصًا ضعيفًا عمميا داخل أروقة المنزل فقط، وأ
بالرجال فقط دون النساء، كالحاكمية مثاًل، إذ يرى الواقع القائم عمى مدار العصور عدم أىمية 



عشر ـدد الرابعــمية محكــمة ... العـأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

052 

المرأة ألن تتصدى لوظيفة الحكم والقيادة وبناًء عمى ذلك فيي تدفع ضريبة عقمية اإلنسان 
ة وال تتعداىا؛ صيانًة لنفسيا وحفاظًا المحدودة وتتأّطر بُأطر المنزل والوظيفة االجتماعية األسري

عمى كرامتيا وابتعادًا عن تجريحيا والتعّرض ليا بما ال يميق بيا من ألفاظ نتيجة ذلك التصّور 
 المتقّدم. 

لذا حاولنا في يحثنا ىذا إبراز تجربة المرأة الحاكمة والنجاح الذي حّققتو المرأة سواء في  
م، أو في الحضارة اإلسالمية؛ وقد تناولنا نماذَج من الحضارات القديمة التي سبقت اإلسال

حضارات ما قبل اإلسالم، ثم عرجنا إلى النساء الالتي حكمن في الحضارة اإلسالمية؛ لذا ارتأينا 
 أن ُنظير في ىذا البحث الجنبة المضيئة من المرأة.

و من سعة مساحة ودور المرأة ذلك الدور العظيم ال يمكن اإلحاطة بو من كّل الجوانب لما ل
يعجز عنيا البيان؛ لذا عرضنا في بحثنا ىذا نماذج من النساء الحاكمات في الحضارات القديمة 
وانتياء بالحضارة اإلسالمية، وبّينا اآلثار اإليجابية واالنجازات في حقل الحاكمية فقط، التي 

، تضّمن المبحث تحققت خالل فترة حكميّن؛ لذا اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون عمى مبحثين
األول: النساء الحاكمات في الحضارات القديمة، واخترنا نماذج من تمك الحضارات كحتشبسوت، 
وكميوبترا، وختمتيا بالزباء، أما المبحث الثاني فخّصصتو لمنساء الحاكمات في الحضارة 

نت اإلسالمية، واخترت من ىذه الفترة، الممكة أروى بنت أحمد، وتركان خاتون، ورضية ب
 التتمش، وشجرة الدر، والسمطانة خديجة، وانتياًء بشغب الجارية حاكمة بغداد. 

 وأخيرًا أتمنى أن أكون قد وّفقت في ىذه الدراسة المتواضعة.
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين، وصّمى اهلل عمى سيدنا محّمد وآلو الطيبين الطاىرين.  

 
 رات القديمةالمبحث األول: الحاكمات في الحضا

لمن يقرأ التأريخ بصورة عامة يجد أن الحكم المطمق ىو لمرجل دون المرأة، ولكن حين نقرأ ىذا 
التأريخ بشكل دقيق نجد أن المرأة كان ليا حضورًا مميزًا كحاكمة أو رئيسة في دول ومجتمعات 
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ن لم يكن حضورىا مساويًا لقرينو الرجل، غير أّن حضورىا ال يمكننا ن كرانو، فحضورىا خمت، وا 
كان حقيقيًا في مجال الحكم، والمسألة ليست محاولة إلضافة شيء خيالي، بل التأريخ واآلثار 
اثبت وجود نساء ممكات وزعيمات، حكمن في أجزاء التأريخ القديم، منين من حكمت بشكل 

 ايجابي، ومنين من كانت سمبية في حكميا. 
كات في الحضارات القديمة التي سبقت اإلسالم، إذ سنعرض في مبحثنا ىذا أىم الزعيمات والمم 

سنعرج عميين بشكل موجز، وقد اخترنا نماذج منين، فما سنذكره ىو عمى سبيل المثال ال 
 الحصر، فمن الحاكمات نذكر منين حتشبسوت، كميوبترا، والزباء.

 :حتشبسوتأواًل: 

مت في مصر القديمة من وحتشبسوت من أشير الحاكمات في الحضارات القديمة، إذا حك    
ق.م(، وىي أكبر بنات )تحتمس األول( وأميا )أحموس(، تزوجت من ٛٙٗٔق.م _ إلى ٙٛٗٔ)

     (ٔ)أخييا )تحتمس الثاني(، وبعد وفاتو انفردت بالحكم
وكانت تشارك أبييا الفرعون تحتمس األول في الحكم في أيامو األخيرة، وىذا أكسبيا خبرة في 

  (ٕ)عن كونيا من النساء الجميالت، وذات جاذبية وفطنة إدارة الدولة، فضالً 
وكانت قوية وذكية ولم تسمح ألحد أن يعيق طموحيا، وغّيرت من السياسة التي اتبعيا والدىا 
في الحروب التوسعية، بل أنيا توجيت لمعمران، إذ قامت ببناء اآلثار العظيمة، تكريمًا آلمون، 

  (ٖ)ُعرف بالدير البحري، إذ كان معدًا لالحتفاء بذكراىا إذ بنت معبد )أعجب العجائب(، الذي
أما من الجانب االقتصادي، فقد مّرت مصر القديمة بفترة انتعاش كبيرة، خصوصًا بعد تركيا 
سياسة الحروب التوسعية، وىذا لم يخل من سيادتيا، فقد أعدت أسطواًل من خمس سفن؛ لتشارك 

ال إعمار كبيرة، فقد رّممت المعابد واآلثار التي دمرىا في بعثة تجارية إلى بونت، وقامت بأعم
 (ٗ)اليكسوس

وعمى الرغم من اآلثار التي خّمفتيا في معبدىا وغيرىا من األماكن، إال إّن اآلثاريين لم "   
يعثروا إلى اآلن عمى قبر ىذه الممكة الحقيقي، وكان المشتبو فيو ما ُوجد اخيرًا من مومياء 
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انتا ممكتين أم من السوقة، ولعل   األيام تييئ لنا اكتشاف ىذا األثر الجميل امرأتين ال ندري أك
 .    (٘)ألول ممكة عظيمة في تاريخ اإلنسانية"

وقد حاول من خمفيا في الحكم محو أثر ذكرىا، إذ قام تحتمس الثالث بإزالة اسميا من عمى     
محرابيا األحمر، وتدمير كل آثارىا، نقوش معبد الكرنك، فضاًل عن انتزاعو لمكتل الحجرية عن 

محاولة منو لطمس معالميا؛ كونيا تشّكل تيديدًا لمحكم الذكوري، وعمى الرغم من كل ىذا فمقد 
ُذكرت من قبل العمماء المصريون، ووصفوىا بأنيا من أفضل الحاكمات التي حكمت مصر 

   (ٙ)ي واالقتصادي منوالقديمة وأنعش مصر من الجوانب كافة، خصوصا من الجانبين العمران

 ثانيًا: كميوبترا 

كميوبترا ممكة االسكندرية، كانت تتصف بالفطانة والعبقرية والشجاعة، ويعزو بعض الباحثين     
ذلك لمطبيعة التي عاشتيا، والظروف التي أحاطت بيا، استمزمت عمييا أن تكون قوية وشجاعة 

 (ٚ)لمواجيتيا
احثين بالبحث والتحميل والدراسة، وقد استرعت سيرتيا انتباه أجيال "وتناولتيا أقالم الكتّاب والب   

من الكتّاب والشعراء فاتخذوا منيا مادة لقصص كثيرة، ولعّل أشيرىا ما كتبو شكسبير وبرناردشو 
من األوربيين، والشاعر أحمد شوقي وغيره من العرب. وكانت شخصية جّذابة ومثيرة لالىتمام، 

قافة واالطماع، قوية اإلرادة، تجمع إلى الجمال رّقة أّخاذة وعذوبة مغرية وسيدة شجاعة واسعة الث
 .(ٛ) في حديثيا، وقدره فائقة عمى استيواء من تريد اكتسابو"

 ٖٕٖالممكية التي أنشأىا بطميموس األول سنة )  وتعّد كميوبترا الحاكم األخير في الساللة    
ني االسكندر األكبر، وتعرف كميوبترا السابعة؛ ألّنيا ق.م( الذي كان قائدًا في جيش الفاتح المقدو 

 (ٜ)كانت ممكة مصر السابعة، من الساللة المقدونية التي تحمل ىذا االسم ذاتو
أخوىا  ق.م( بعد وفاة أبييا بطميموس الثاني عشر، وكان ٔ٘اعتمت عرش مصر سنة )    

رغم أّن أخييا كان عمره عشر بطميموس الثالث عشر شريكيا ليا في الحكم، فضاًل عن زوجيا، 
سنين في وقتيا، إذ كان زواج األخ من أختو شائعًا في العائالت الممكية المصرية في ذلك 
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 (ٓٔ)الزمان
حينما كانت إمبراطورية الرومان تتوّسع وصارت من أقوى دول العالم، كانت مصر قد بمغت   

ا، لذا اعتزمت عمى استعمال الحضيض، وكادت أن تصبح والية رومانية، في زمن حكم كميوبتر 
مواىبيا في استغالل الرومان؛ لتحقيق طموحاتيا في بناء إمبراطورية واسعة، فأوقعت أواًل قيصر 
بشباكيا، وسيطرت عميو، فاتفقا عمى إعالن زاوجيما بعد المناداة بو ممكًا عمى روما؛ لذلك لم 

 (ٔٔ)بترا أيضًا.يجيز الجميوريون الرومان عمى قيصر فقط، بل وعمى آمال كميو 
 ٖٚ"وبعد بضع سنين انتعشت آمال كميوبترا ثانية، فاستمالت انطونيوس الذي تزوجيا سنة )    

ق.م( ووزع عمييا وعمى أوالدىا النصف الشرقي في العالم الروماني، فحثتو بعد ذلك عمى 
مة، فقضت محاربة اكتافيوس؛ لتسيطر معو عمى العالم الروماني قاطبة، لكّنيما ُأصيبا باليزي

 .(ٕٔ) نيائيًا عمى كل آماليا، لتنتحر بعد ذلك"
كانت كميوبترا ممكة مصر القديمة، تتصف بالجمال والجاذبية الخاصة، في الوقت نفسو     

  (ٖٔ)ُوصفت بالقسوة وعدم الرحمة والغدر؛ ولكن ىناك من لم يقبل بيذه المواصفات
جو كميوبترا توضح أّنيا كانت أبعد ما تكون "ومن المدىش فعاًل أن العمالت المطبوع عمييا و     

عن الجمال، فالقوة الحقيقية لجاذبيتيا نجمت من ذكائيا وعزة نفسيا وقدرتيا عمى اإلقناع 
 (ٗٔ)وتطمعاتيا وكبريائيا"

أما عن قسوتيا وغدرىا فقد أثبتت األبحاث الحديثة أنيا لم تكن غادرة وال غانية متبذلة،     
 (٘ٔ)ىو مزاعم القدماء الذين لطخوا سمعتيا انتقامًا منيا وكان سبب توصيفيا بذلك

وىذا يحدث لجل العظماء، إذ يمكن أن تدور حولو اإلشاعات والدعايات السيئة وغيرىا،     
 فكيف لو أّن امرأة حكمت الرجال، فكم سنتوقع من السوء الذي ينال المرأة الحاكمة؟

 
 ثالثًا: الزباء 
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ء إحدى الممكات الفاتحات المعروفات في العالم القديم، وىي ممكة الممكة زنوبيا أو الزبا    
ت ممكة الشرق، عاشت في تدمر من بالد الشام التي كانت واقعة تحت حكم ميّ عربية شييرة، سُ 

 (ٙٔ)الرومان، في منتصف القرن الثالث لمميالد، وتدمر إحدى الممالك القديمة.
زوجيا أذينة، وقد تضاربت أقوال المؤرخين عند حكمت زنوبيا تدمر باسم ابنيا بعد مقتل     

كتاباتيم عن زنوبيا، فذكر بعضيم أّنيا ابنة الزعيم العربي عمرو بن ضارب بن حسان، ويرى 
آخرون أّنيا ييودية، وكانت تّدعي أّنيا من ساللة مموك مصر المقدونيين، وكانت زنوبيا في 

ذكاؤىا نادرًا، وكانت متفقية في الالتينية  جمال كميوبترا وتفوقيا في الُخمق والحمّية، وكان
واليونانية والمصرية، وكان استاذىا )فموتجنس( المشيور، وتعّرفت عمى كتب )ىومر( 

  ( .ٚٔ)و)افالطون(، وكانت تكتب اليونانية بسيولة وجمعت تاريخ الشرق ونّسقتو لنفسيا
يا، وبأسيا، فكانت تتبع فيي فضاًل عن شيرتيا بجماليا كانت معروفة بشجاعتيا، ودىائ    

زوجيا في الصيد، وال ترىب الحيوانات المفترسة أسدًا كان أو نمرًا، ويرجع الفضل في انتصارات 
زوجيا إلى بأسيا وحصافتيا وُبعد نظرىا فمم تكن فييا صفة الضعف، وال تمك العواطف التي 

 ( .ٛٔ)تنطوي عمييا الممكات
تكد تتسمم زمام الحكم حتى بدأت بتجييز جيوشيا " كانت زنوبيا ممكة قوية وحازمة، فمم   

استعدادًا لمفتوحات، فقد كانت طموحة طموحًا ال يبمغو الرجال، وأرادت االستفادة من 
االضطرابات الداخمية السائدة في روما، وبسرعة بسطت نفوذىا وسمطانيا ورىبتيا عمى بالد 

مدانيا نقودًا خاصة بيا من غير أي الشام والعراق واسيا الصغرى حتى حدود أنقرة، وصّكت لب
رمز روماني، وفرضت لنفسيا طاعة ال تكون إاّل لكبار المموك. ولم يمض وقت حتى قادىا 
طموحيا الحتالل مصر، فيي بالد غنية بالحبوب وتغّذي كّل سكان حوض البحر المتوسط، 

ة كميوبترا إمبراطورة روما، وكانت زنوبيا قد اّدعت أّن ليا حقوقًا شرعية؛ لكونيا سميم وخاصة
 .(ٜٔ)مصر" 
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جزاء،  سيرة حكيمة، فكانت إذا اضطرت أن توقع وعاممت زنوبيا رعيتيا بالعدل، وسارت فييم    
أضعفت في نفسيا عوامل الرحمة، كما أّنيا إذا رأت محاًل لمعطف، قاومت عوامل االنتقام فييا، 

يا لمعقل، وىي في غير ذلك تعطف فكانت في الحالين إّنما تصدر عن إرادة تخضع النفس أمام
تغدق المال اغداقًا عمى  عمى الرعية عطفيا عمى األمراء الصغار. وكانت سياستيا المالية لمدولة

الشعراء والفالسفة والفنانين والعظماء، وتستقدميم من البالد النائية إلييا، وتجمعيم حوليا، 
دا ذلك كانت مدبِّرة في شؤون الدولة إلى وكانت تجزل العطاء لحاشيتيا عند المناسبات، وفيما ع

 ( .ٕٓ)حد اتُّيمت بالتقتير
م(  وأخذ ممكتيا الجميمة ٕٕٚاستولى اورليانوس )قائد الجيش الروماني( عمى تدمر سنة )   

أسيرة، وعرضيا في موكب انتصاره في روما، واختمف المؤرخون في حياتيا بعد األسر، فقال 
حتى ال ترى بعينيا مصرعيا، ومصرع بالدىا، وقال بعضيم أّن  بعضيم أّنيا قتمت نفسيا جوعاً 

االمبراطور وىبيا دارًا بحديقة عاشت فييا محترمة، وزوجت بناتيا من أشراف العائالت 
 (ٕٔ)أرمينيا الرومانية، وصار ابنيا األصغر ممكًا عمى جزء من

 
 

 تجربة حكم المرأة في الحضارة اإلسالمية: المبحث الثاني:
لنا التاريخ اإلسالمي أن ىناك أكثَر من خمسين امرأة حكمّن البمدان اإلسالمية عمى  يذكر    

مّر التاريخ، بدايًة من ست الممك إحدى ممكات الفاطميين بمصر، والتي حكمت في بداية القرن 
الخامس اليجري؛ مروًرا بالممكة أسماء والممكة أروى المتين حكمتا صنعاء في نياية القرن 

تي تولت الحكم بدليي في يجري، وزينب النفزاوية في األندلس، والسمطانة رضية الالخامس ال
منتصف القرن السابع اليجري، وشجرة الدر التي تولت حكم مصر في القرن السابع كذلك، 
وعائشة الحرة في األندلس، وست العرب، وست العجم، وست الوزراء، والشريفة الفاطمية، 
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غب أم المقتدر، والغالية الوىابية، والخاتون ختمع تاركان، والخاتون بادشاه، وغزالة الشبيبة، وش
 وغيرىن كثير.

 وسنعرض نماذج من النساء الالتي حكمن البالد اإلسالمية بشكٍل مفّصل:     
 

 بنت أحمد الصميحي )ممكة اليمن( الممكة أروى أواًل:
ىي أروى بنت أحمد بن جعفر الصميحية ممكة حازمة مدّبرة يمانية، ولدت في حراز باليمن     

حجر أسماء بنت شياب الصميحية، وبذلت جيدًا كبيرًا في نشر  ىـ(، وقد تربت فيٓٗٗعام )
المذىب الفاطمي في آسيا، وفي بومباي باليند خاصة، عن طريق الدعاة الفاطميين الذين 

 انطمقوا من اليمن في زمان حكميا.
م( أوصى ابنيا الممك المشمول أن ُتسند إدارة البالد ٚٛٓٔىـ ـٓٛٗفبعد وفاة الممكة أسماء )    

رسميًا إلى زوجتو )أروى( وتمّكنت بعد استالميا الحكم من ترجيح كّفة الصميحيين عمى 
الزواحيين في حكم اليمن، وبعد استتباب األمن، قّررت الممكة أروى الثأر من )سعيد الزبيدي( 
قاتل عميا، فقامت بنقل العاصمة إلى جبالة المحصنة بالجبال، واستطاعت من تضييق الخناق 

الزبيدي،  فضاًل عن تحالفيا مع البمدان األخرى استطاعت من سحق جيش سعيد عمى سعيد 
 (ٕٕ)وقتمو، وأْخِذ زوجتو أسيرة

مو سبأ بن ن عىـ(، وخمفو ابٗٛٗوقامت بتدبير المممكة والحروب إلى أن مات المكّرم عام )    
دعى ليا عمى أحمد، ترفع إلييا الرقاع ويجتمع عندىا الوزراء، وتحكم من وراء حجاب، وكان ي
ىـ( وضعف ٕٜٗمنابر اليمن، فيخطب أواًل لممستنصر، ثم لمصميحي، ثم لمحرة، ومات سبأ عام )

ممك الصميحيين، فتحّصنت بذي جبمة واستولت عمى ما حولو من األعمال والحصون، وأقامت 
فنت ىـ( بذي جبمة ودٕٖ٘ليا وزراء وعمااًل، وامتدت أياميا بعد ذلك أربعين سنة، توفيت عام )

 (ٖٕ)في جامعيا. وليا مآثر وسبل وأوقاف كثيرة، وىي آخر مموك الصميحيين.
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 تركان خاتون ثانيًا:
ىي تركان خاتون بنت خاجنكش زوجة السمطان االمبرطورية السمجوقية ممك شاه بن    

 البارسالن، وابنة الممك طغماج خان أحد مموك الدولة األيميخانية في منطقة ما وراء النيار، وأم
ىـ(، وكانت ٕٛٙالسمطان محمود بن ممكشاه، كانت ذات ميابة ورأي، حكمت بالد فارس عام )

إذا رفعت إلييا المظالم تحكم فييا بالعدل واإلحسان، وتنتصف لممظموم من الظالم، ولم تبال من 
أن تقتص منو بالقتل، وليا خيرات ومسبالت ومبّرات في أنحاء بالدىا، وكان ليا من كتاب 

ذا ورد عنيا وعن السمطان توقيعان اإلنشا ء سبعٌة من مشاىير الفضالء وسادات األكابر، وا 
مختمفان في قضية واحدة لم تنظر إاّل في التاريخ فيعمل بالتوقيع األخير باألقاليم كافًة، وكان 

)اعتصمت باهلل وحَده(،  توقيعيا )عصمة الدنيا والدين تركان ممكة نساء العالمين( وعالمتيا
 (ٕٗ)تكتبيا بقمم غميظ وتجود الكتابة فييا بحيث يعسر أن تزّور عالمتيا. وكانت

 
 رضية بنت التتمش سمطانة الهند ثالثًا:

رضية بنت التتمش وشيرتيا رضية سمطانة، وىي تنحدر من أسرة تركية من المماليك، توّلت    
ان، وىو أحد م( بعد وفاة والدىا السمطان إيمتوتمش خٖٕٙٔ-ىـٖٗٙالسمطة في دليي سنة )

 القادة العسكريين الذين أرَسوا دعائم الدولة اإلسالمية في اليند.
كان والدىا السمطان قد اختارىا بدل أخوييا؛ لذكائيا وقوتيا ومواىبيا في إدارة شؤون البالد،  

وعدم قدرة أخوييا، وكان أول قرار ممكي أصدرتو: سك النقود باسميا واختيار لقٍب ليا ىو 
يا والدين(، وعندما حاول أمراء الحاشية والجيش إبعادىا عن العرش، مترافقًا مع قيام )رضية الدن

أخييا األكبر بقتل أخييا األصغر، باءت محاوالتيم بالفشل، إذ اعتمدت عمى الشعب الذي ثار 
 ضد أخييا وأمرت بقتمو.

دارة، استقّمت بالحكم      أربع سنين؛ لحين فيي ممكة من مموك اليند كانت ذات سمطة ونفوذ وا 
 (ٕ٘)ىـ(، وقبرىا عمى شاطئ نير جمن بالقرب من دليي.ٖٚٙربيع األول عام ) ٕ٘مقتميا في 
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 شجرة الدر ممكة مصر والشام رابعًا:
( الممقبة بعصمة الدين أم خميل، خوارزمية األصل، وقيل أنيا تركية، ٕٚ٘ٔشجرة الّدر )ت     

الدين أيوب(، ونالت عنده بمكانة مرموقة، واستولدىا كانت جارية اشتراىا السمطان الصالح )نجم 
ولده خميل ثم تزّوجيا، وصحبتو ببالد الشرق ثم قدمت معو إلى مصر، فعظم أمرىا في الدولة 
الصالحية، وصار إلييا غالب التدبير في أيام زوجيا ثم في مرضو، وكانت تكتب خطًا يشبو 

اشرت الحكم، وأخذت توقع عن السمطان مراسيم خط الممك الصالح فتعممت عمى التواقيع، ولقد ب
الدولة إلى أن وصل تورانشاه إلى المنصورة، فأرسل إلييا ييددىا ويطالبيا باألموال، فعممت عمى 

ىـ(، ولما قتل وقع االتفاق عمى تولية شجرة الدر السمطنة ٛٗٙمحرم عام ) ٚقتمو فقتل في 
اب، فكانت تاسع من تولى السمطنة بمصر من فتولتيا، وقبل ليا األمراء األرض من وراء الحج

ىـ(، وجعموا عز الدين أيبك الصالحي ٛٗٙجماعة أيوب، وكان ذلك في الثاني من صفر عام )
التركماني أتابك عسكرىا، وساست الرعية أحسن سياسة، فرضي الناس عن حكميا خير رضًى، 

ة خميل، وخطب في أيام الجمع وكانت تصدر المراسيم وعمييا توقيع شجرة الدر بخطيا باسم والد
باسميا عمى منابر مصر والشام، وضرب السكة باسميا ونقش عمييا: )السكة المستعصمية 
الصالحية ممكة المسممين والدة الممك المنصور خميل( وما إن جمست شجرة الدر عمى عرش 

تمت بو الحكم حتى قبضت عمى زمام األمور، وأحكمت إدارة شؤون البالد، وكان أول عمل اى
دارة مفاوضات معو، انتيت باالتفاق مع الممك لويس  ىو تصفية الوجود الصميبي في البالد، وا 
خالء سبيمو وسبيل َمن معو من كبار  التاسع الذي كان أسيًرا بالمنصورة عمى تسميم دمياط، وا 

ي بعد األسرى مقابل فدية كبيرة قدرىا ثماني ِمئة ألف دينار، يدفع نصفيا قبل رحيمو، والباق
وصولو إلى عكا، مع تعيد منو بعدم العودة إلى سواحل اإلسالم مرة أخرى، وكانت خّيرة متَديِّنة، 
رئيسة عظيمة في النفوس، وليا مآثر وأوقاف عمى وجوه البر، معروفة بيا وقد قتمت في نياية 

 (ٕٙ)ىـ(.٘٘ٙربيع األول عام )
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 السمطانة خديجةخامسًا: 

الح الدين البنجالي من سمطانات اليند، نشأت وترعرت في ىي خديجة بنت عمر بن ص    
بالط أبييا السمطان سميم األول، وأخت السمطان سميمان القانونّي، وتمّقت من العمم والثقافة ما 
جعميا من أندر نساء زمانيا أدًبا وكمااًل ومعرفة، وحين توفي أبييا خمفو في السمطنة أخوىا 

ىـ(، ونادى بأختو خديجة سمطانة عمى ٓٗٚخمعو الشعب عام )شياب الدين فكان سيء السيرة ف
عرش أبييا، وولى زوجيا خطيب الدولة جمال الدين الوزارة فاعتمدت عميو السمطانة في ميام 

 (ٕٚ)ىـ(.ٓٚٚاألمور وراقبت شؤون الدولة مراقبة الخبير، وتوفيت عام )
 

 شغب الجارية التي حكمت بغدادسادسًا: 
يمعبن دورًا كبيرًا في العصر العباسي، وشغب ىي زوجة الخميفة العباسي إّن الجواري كن     

ىـ(، و)السيدة( ىو ٖٙٓالمعتضد وأم المقتدر باهلل، واستوّلت عمى شؤون الخالفة وأمرت سنة)
المقب الرسمي لمجارية شغب تمثل السيدة شغب أم الخميفة العباسي المقتدر باهلل نموذجَا مبكرًا 

 رأة رمزَا لمسمطة والثروة المتين وصمت إلييما في الدولة والمجتمع. وقويًا لتجّمي الم
فالسيدة شغب لم تكن أول جارية ترتقي بسرعة في سّمم السمطة والثروة بعد أن أصبحت )أم ولد( 
وزوجة خميفة ووالدة خميفة، و)شغب( لقب أطمقو عمييا الخميفة المعتضد والتصق بيا منذ ذلك 

شفى أنشأتو في بغداد، كان طبيبو سنان بن ثابت، وكان مبمغ النفقة فيو الحين، ومن آثارىا مست
  (ٕٛ)في العام سبعة آالف دينار.

 الخاتمة:
في بحثنا ىذا حاولنا إظيار تجربة المرأة الحاكمة وسّمطنا الضوء عمى النجاح الذي حّققتو المرأة 

سالمية؛ وقد تناولنا نماذَج سواء في الحضارات القديمة التي سبقت اإلسالم، أو في الحضارة اإل
من حضارات ما قبل اإلسالم، ثم عرجنا إلى النساء الالتي حكمن في الحضارة اإلسالمية؛ وعمى 
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الرغم من وجود ىكذا تجربة في الحضارة اإلسالمية أو ما فيمن سبقيا، ولكن ىذا ال ينفي 
ح معًا، كالوأد والغبن تعّرض طوائف من النساء إلى شتى أنواع الظمم الذي طال الجسد والرو 

والحرمان، وقد تكّفمت بحوٌث أخرى سبقت بحثنا ىذا في بيان ىذا الجانب، غير أّننا ارتأينا أن 
ُنظير الجانب المشرق من المرأة، فيي ليست بكائن ضعيف ومنكسر، بل أنيا كائٌن قادٌر عمى 

تطيع القول أّن المرأة نصف القيام باألمور الموكمة إلييا وىو ليس بأقل أىمية من الرجل، بل نس
المجتمع من ناحية الذكورة واألنوثة وىي تصنع النصف اآلخر؛ لما تفيضو عميو من حناٍن ورأفٍة 

 ورعاية وىي صانعة األجيال.
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين. 

 
 اليوامش:
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، لجـــورج بـــوزنر وآخـــرون، ترجمـــة: أمـــين ســـالمة، القـــاىرة، ٖٓٔمعجـــم الحضـــارة المصـــرية القديمـــة: ( ُينظـــر: ٖ)

 م.ٜ٘ٙٔ)ب.ط(، 
، ٔ، آلنــا روييــز، ترجمــة: إكــرام يوســف، مكتبــة الشــروق الدوليــة، القــاىرة، طٜٕٔروح مصــر القديمــة: ( ُينظــر:ٗ)

 م.ٕ٘ٓٓ
 . ٕٗ( أشير ممكات التاريخ: ٘)
 .ٜٕٔ( ُينظر: روح مصر القديمة: ٙ)
 . ٕ٘تاريخ: ( ُينظر: أشير ممكات الٚ)
 . ٚٚٗٔ( الموسوعة العربية الميسرة: ٛ)
 م. ٜٜٜٔ، مؤسسة أعمال لمنشر والتوزيع، الرياض،  ٘ٗ/ٕ( ُينظر: الموسوعة العربية العالمية: ٜ)
 . ٘ٗ/ٕ( ُينظر: المصدر السابق:ٓٔ)
 . ٚٚٗٔ( ُينظر: الموسوعة العربية الميسرة:ٔٔ)
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 . ٕٕٕ( روح مصر القديمة:ٕٔ)
 . ٕٕٕالسابق: ( ُينظر: المصدرٖٔ)
 . ٖٕٕ( المصدر نفسو:ٗٔ)
 . ٚٚٗٔ( ُينظر: الموسوعة العربية الميسرة، ص٘ٔ)

، ٕ، دار الحكمــــة لمطباعــــة والنشــــر، دمشــــق، طٗٗمئــــة أوائــــل مــــن النســــاء، لســــميمان ســــميم البــــواب:( ُينظــــر: ٙٔ)
 .مٜٙٛٔ

 . ٘ٗ( ُينظر: المصدر السابق:ٚٔ)
 .ٖٚ-ٖٙ( ُينظر: أشير ممكات التاريخ:ٛٔ)
 .ٙٗ-٘ٗأوائل من النساء:( مئة ٜٔ)
 . ٖٚ(  ُينظر: أشير ممكات التاريخ، صٕٓ)

 . ٔٗ( أشير ممكات التاريخ، صٕٔ)

، المطبعــة الدمشــقية، دمشــق، ٕٚ/ٔ( ُينظــر: أعــالم النســاء فــي عــالمي العــرب واإلســالم، لعمــر رضــا كحالــة:ٕٕ)
 م.ٜٜ٘ٔ، ٕط

م ٕٕٓٓ، ٘ٔالعمـم لمماليـين، بيـروت، ط ، دارٜٕٛ/ٔىــ(:ٓٔٗٔ( ُينظر: األعالم، لخير الدين الزركمـي، )تٖٕ)
 .ٕٚ/ٔ؛ أعالم النساء في عالمي العرب واإلسالم:

، تحقيــق: عبــد اهلل القاضــي، ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٔىـــ(: ٖٓٙ( ُينظــر: الكامــل فــي التــاريخ، البــن األثيــر الجــزري )تٕٗ)
 .ٜٙٔ/ٔىـ؛ أعالم النساء في عالمي العرب واإلسالم: ٘ٔٗٔ، ٕدار الكتب العممية، بيروت، ط

( ُينظر: اإلعالم بمن فـي تـاريخ الينـد مـن األعـالم المسـمى )بنزىـة الخـواطر وبيجـة المسـامع والنـواظر(، عبـد ٕ٘)
م؛ أعـــالم النســـاء: ٜٜٜٔ-ىــــٕٓٗٔ، ٔ، دار ابـــن حـــزم، بيـــروت، طٜٜ/ٔالحـــي بـــن فخـــر الـــدين الحســـيني: 

ٔ/ٜٗٗ. 
دي األتـابكي جمـال الـدين أبـو المحاسـن، ( ُينظر: النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، يوسف بن تغـري بـر ٕٙ)

-ىــــ ٖٔٗٔ، ٔ، دار الكتـــب العمميـــة، بيـــروت، طٖٖٖ/ٙقـــدم لـــو وعمـــق عميـــو: محمـــد حســـين شـــمس الـــدين:
 . ٕٙٛ/ٕم؛  أعالم النساء: ٕٜٜٔ

( ُينظر: رحمة ابن بطوطة المسماة )تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائـب األسـفار(، محمـد بـن عبـد اهلل ٕٚ)
، المطبعـــة الخيريـــة ٔٙٙ/ٕىــــ(:ٜٚٚن إبــراىيم المـــواتي الطنجـــي، أبــو عبـــد اهلل، ابـــن بطوطــة )تبــن محمـــد بـــ
 . ٖٖٛ/ٔىـ؛ أعالم النساء: ٕٕٖٔ، ٔبمصر، ط
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 . ٛٙٔ/ٖ( ُينظر: األعالم لمزركمي، ٕٛ)
 
 

 المصادر والمراجع 
 بعد القرآن الكريم 

 شق.ليديا ىويت فارمر، دار الكتاب العربي، دم ،أشير ممكات التاريخ .ٔ
، ٘ٔ، دار العمـــــم لمماليـــــين، بيـــــروت، طىــــــ(ٓٔٗٔر الـــــدين الزركمـــــي، )تاألعـــــالم، لخيـــــ .ٕ

 .مٕٕٓٓ

اإلعـــالم بمـــن فـــي تـــاريخ الينـــد مـــن األعـــالم المســـمى )بنزىـــة الخـــواطر وبيجـــة المســـامع  .ٖ
-ىــٕٓٗٔ، ٔ، دار ابـن حـزم، بيـروت، طالحي بن فخـر الـدين الحسـينيّ  والنواظر(، عبد

 .مٜٜٜٔ

، المطبعة الدمشقية، دمشـق، رب واإلسالم، لعمر رضا كحالةلمي العأعالم النساء في عا .ٗ
 م.ٜٜ٘ٔ، ٕط

رحمة ابن بطوطة المسماة )تحفة النظار في غرائـب االمصـار وعجائـب األسـفار(، محمـد  .٘
ـــــن إبـــــراىيم المـــــواتي الطنجـــــي، أبـــــو ـــــن محمـــــد ب ـــــن عبـــــد اهلل ب ـــــد اهلل، ابـــــن بطوطـــــة  ب عب

 .ىـٕٕٖٔ، ٔ، المطبعة الخيرية بمصر، طىـ(ٜٚٚ)ت

آلنــا روييــز، ترجمــة: إكــرام يوســف، مكتبــة الشــروق الدوليــة، القــاىرة،  ،روح مصــر القديمــة .ٙ
 م.ٕ٘ٓٓ، ٔط

، تحقيـــق: عبـــد اهلل القاضـــي، دار ىــــ(ٖٓٙخ، البـــن األثيـــر الجـــزري )تالكامـــل فـــي التـــاري .ٚ
 .ىـ٘ٔٗٔ، ٕالكتب العممية، بيروت، ط
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ردي األتابكي جمال الدين أبـو النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، يوسف بن تغري ب .ٛ
، دار الكتــب العمميــة، بيــروت، عميــو: محمــد حسـين شــمس الــدين المحاسـن، قــدم لــو وعمــق

 .مٕٜٜٔ-ىـ ٖٔٗٔ، ٔط

، ٕ، دار الحكمـة لمطباعـة والنشـر، دمشـق، طالبـواب مئة أوائل من النساء، لسميمان سميم .ٜ
 م.ٜٙٛٔ

ترجمـة: أمـين سـالمة، القـاىرة،  ، لجـورج بـوزنر وآخـرون،عجم الحضارة المصرية القديمةم .ٓٔ
 م.ٜ٘ٙٔ)ب.ط(، 

 م.ٜٜٜٔالموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال لمنشر والتوزيع، الرياض،  .ٔٔ

 م.ٜ٘ٙٔلمحمد شفيق غربال، دار الشعب، القاىرة، ، الموسوعة العربية الميسرة .ٕٔ
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 يف اإلسالمعمل املرأة 
 

 م.د. زينة عبد المحسن راشد                                                            
 م. بيداء عبد السالم                                                             

 

 _ كمية التربية االساسية الجامعة المستنصرية                                               
 
 

 

 المستخمص
، والزوجة  واألخت األم ينظر اإلسالم إلى المرأة كونها تمعب دور أسري في األساس كونها       

وبرز في عدد مةن العوةور واألمةاكن العديةد مةن  .وأنها شريك  الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة
ف ةةةد  ،ضةةةا ي  والتجاريةةة  وال  افيةةة  وا جتماعيةةة النسةةةال المسةةةممات فةةةي منةةةاحي الحيةةةاة السياسةةةي  وال 

شاركت المرأة المسمم  في المجتمع األول ولكن ب در، فاإلسالم دين يتاللم مةع الطرةرة، و  يكمة  
وأسةةة رن عةةةن المةةةرأةك واإلسةةةالم كمةةة  الرجةةةل  –مةةة الال  –نطسةةةاال إ  وسةةةعها، فكمةةة  الرجةةةل بالجهةةةاد 

 ن المرأة إس اراال مؤقتاال، وبعضها إس اراال دا ماالكوالمرأة بإقام  أركان الدين، وأس ر بعضها ع
وبهةذا الت سةيم يكةون اإلسةالم قةةد وزل العمةل بةين الرجةل والمةرأة، كةةل حسةب قدرتةن، و ةذا مةا تؤكةةد  

م ترحات لمرقي بعمل وقد توول الباح تنان الى عدد ال الدراسات ا جتماعي  في الوقت الحاضرك
، فتكون المرأة تعمل  ال ة  أيةام فةي األسةبول ف ةر مةع خطة  اة لممر  ت ميل عدد األياموا مها  المرأة

الرواتب، وفي  ذا ب ال لممرأة في منزلها أكبر فترة ممكن ، وتوفير لموظا   مةن جهة  أخةرك، كمةا 
 ينبغي العمل بنظام الت اعد المبكر، ويكون اختيارياال، 

ترغةةةب مةةةن النسةةةال أن  ، و ةةةي فكةةةرة تح ةةة  لمةةةنالمكتبببل المنزلببب ايضةةةا ومةةةن ا قتراحةةةات        
تمارس عمالال ما في بيتها، أو تمارس مشاريع است ماري  وغيرة، وفي نطس الوقةت ترعةى أسةرتهاك 

 و ذا النول من العمل منتشر في أمريكا وأوربا
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
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Abstract 

       Islam views women as playing a family role primarily as mothers, 

sisters and wives, and they share men's responsibilities in life. In a 

number of times and places, many Muslim women have emerged in the 

political, judicial, commercial, cultural and social spheres. The Muslim 

women participated in the first society, but to a certain extent, Islam is a 

religion compatible with nature and does not cost a soul except its 

power. . Islam has assigned men and women to establish the pillars of 

religion, and some of them have dropped women temporarily, some of 

them always drop. 

In this division, Islam has distributed work between men and women, 

each according to its ability, and this is confirmed by social studies at 

present. The two researchers reached a number of proposals to promote 

the work of women and the most important is to reduce the number of 

days for women, so that the woman works three days a week only with 

the reduction of salaries, in this survival of women in her home as long 

as possible, and the provision of jobs on the other hand, It is optional, 

       Another suggestion is the home office, an idea for women who wish 

to do some work at home or do small investment projects while at the 

same time caring for their families. This type of work is widespread in 

America and Europe 

 
 المرأة ف  اإلسالم 

، والزوجة  واألخت األم ي في األساس كونهاينظر اإلسالم إلى المرأة كونها تمعب دور أسر        
وبرز في عدد مةن العوةور واألمةاكن العديةد مةن  .وأنها شريك  الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة

 .النسال المسممات في مناحي الحياة السياسي  وال ضا ي  والتجاري  وال  افي  وا جتماعي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
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لةةةةى الرجةةةةال والنسةةةةال معةةةةا منهةةةةا فةةةةي لبنةةةةي  دم أشةةةةار ال ةةةةر ن - األمةةةةر  فةةةةي مواقةةةةع عديةةةةدة واا

َواْلُمْؤِمُنةةوَن َواْلُمْؤِمَنةةاُت َبْعُضةةُهْم َأْوِلَيةةاُل َبْعةة و َيةةْ ُمُروَن   :بةةالمعرو  والنهةةي عةةن المنكةةر
ْنَكةةِر َوُيِ يُمةةوَن الَوةةاَلَة َوُيْؤتُةةوَن الَزَكةةاَة َوُيِريُعةةوَن المَةةَن َوَرُسةةوَلُن بِةةاْلَمْعُروِ  َوَيْنهَةةْوَن َعةةِن اْلمُ 

 .  ُأوَلِ َك َسَيْرَحُمُهُم الَمُن ِإَن الَمَن َعِزيٌز َحِكيمٌ 

ا سةةةةةتخال  فةةةةةي  جةةةةةل جاللةةةةةن فةةةةةي النهةةةةةو  بمهمةةةةة  اهلل مةةةةةن الرجةةةةةل مكمطةةةةة  مةةةةةع المةةةةةرأة -

ْذ قَةةاَل َرَبةةَك ِلْمَماَلِ َكةة  ف ةةد قةةال اهلل فةةي كتابةةن .األر  ِ  ِإنِّةةي َجاِعةةٌل ِفةةي اأَلْرِ  َخِميطَةة ال َواِا
ي َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَها َمةن ُيْطِسةُد ِفيهَةا َوَيْسةِطُك الةدَِّمال َوَنْحةُن ُنَسةبُِّم ِبَحْمةِدَك َوُن َةدُِّس لَةَك قَةاَل ِإنِّة

 .  َأْعَمُم َما َ  َتْعَمُمونَ 

قةةةةةال اهلل فةةةةةي  كاهلل فةةةةةي التكةةةةةريم واإلجةةةةةالل عنةةةةةد الرجةةةةةل عمةةةةةى درجةةةةة  واحةةةةةدة مةةةةةع المةةةةةرأة -

 َوَلَ ْد َكَرْمَنا َبِني َ َدَم َوَحَمْمَناُ ْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحةِر َوَرَزْقَنةاُ ْم ِمةَن الَريَِّبةاِت َوَفَضةْمَناُ مْ   كتابن

 .  َعَمى َكِ يرو ِمَمْن َخَمْ َنا َتْطِضيالال 

قةةال اهلل فةةي  اهلل عمةةى مرتبةة  واحةةدة مةةن المكانةة  والوةةون عنةةد والرجةةل المةةرأة قدسةةي  حيةةاة -

ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَمى َبِني ِإْسَراِ يَل َأَنةُن َمةن َقتَةَل َنْطسالةا ِبَغْيةِر َنْطةسو َأْو َفَسةادو ِفةي   كتابن
َوَل َةةْد َجةةال ْتهُةةْم  اأَلْرِ  َفَكَ َنَمةةا َقتَةةَل الَنةةاَس َجِميعالةةا َوَمةةْن َأْحَياَ ةةا َفَكَ َنَمةةا َأْحَيةةا الَنةةاَس َجِميعالةةا

ْنُهم َبْعَد َذِلَك ِفي اأَلْرِ  َلُمْسِرُفونَ   .  ُرُسُمَنا ِبالَبيَِّناِت ُ َم ِإَن َكِ يرالا مِّ

َيا َأَيَها الَناُس اتَ ُةوْا َرَبُكةُم الَةِذي   قال اهلل في كتابن [ٔ]منبت البشري  ومنش   أجيالها المرأة -
ي َ ُكم مِّن َنْطسو َواِحَدةو َوَخَمَ  ِمْنَها َزْوَجَها َوَبَث ِمْنُهَمةا ِرَجةا ال َكِ يةرالا َوِنَسةال َواتَ ُةوْا المّةَن الَةذِ َخمَ 

 .  َتَسالُلوَن ِبِن َواأَلْرَحاَم ِإَن الّمَن َكاَن َعَمْيُكْم َرِقيبالا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A2%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A2%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1
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قةةةةةال اهلل فةةةةةي  [ٔ]لهةةةةةا ذلةةةةةك المةةةةةرأة فةةةةةي الةةةةةزواج سةةةةةكنالا وموةةةةةدرالا لممةةةةةودة والحنةةةةةان والرجةةةةةل -

ةةةا ِلَتْسةةةُكُنوا ِإَلْيهَةةةا َوَجَعةةةَل َبْيةةةَنُكْم َمةةةَوَدةال  َوِمةةةْن َ َياتِةةةِن َأْن َخمَةةةَ  َلُكةةةْم ِمةةةنْ   كتابةةةن َأْنُطِسةةةُكْم َأْزَواجال

 .  َوَرْحَم ال ِإَن ِفي َذِلَك ََلََياتو ِلَ ْومو َيَتَطَكُرونَ 

وتعارفهةةا وتعاونهةةا،  السةةال ت البشةةري  أنةةار اهلل لمرجةةل والمةةرأة عمةةى السةةوال مهمةة  تكةةا ر -
قام  األسرة باعتبار ا الوحدة البنا ي  األولى واألساس في إقام  المجتمعات البشري  مةن  واا
غير تمايز بينهم عمى أساس الجنس أو المون أو العةر ك فالعمةل الوةالم وتح ية  الخيةر 

يةةةار التطاضةةةل بيةةةنهم عنةةةد ربهةةةم، قةةةال اهلل فةةةي لمنةةةاس  ةةةو مةةةادة التنةةةافس بيةةةنهم ، و ةةةو مع

َيةةا َأَيهَةةا الَنةةاُس ِإَنةةا َخَمْ َنةةاُكْم ِمةةْن َذَكةةرو َوُأْن َةةى َوَجَعْمَنةةاُكْم ُشةةُعوبالا َوَقَبا ِةةَل ِلَتَعةةاَرُفوا ِإَن   كتابةةن

 .  َأْكَرَمُكْم ِعْنَد الَمِن َأْتَ اُكْم ِإَن الَمَن َعِميٌم َخِبيرٌ 

يةةةةةةةةةةةةاة وتوةةةةةةةةةةةةري  شةةةةةةةةةةةةؤونها ورعايةةةةةةةةةةةة  موةةةةةةةةةةةةالم العبةةةةةةةةةةةةاد ت ةةةةةةةةةةةةع عمةةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةةؤولي  الح -
بمةةةا اخةةةتن كةةةال منهمةةةا مةةةن واجبةةةات، قةةةال اهلل فةةةي سةةةوال بسةةةوال و  والمةةةرأة الرجةةةل عةةةات 

َواْلُمْؤِمُنةةةوَن َواْلُمْؤِمَنةةةاُت َبْعُضةةةُهْم َأْوِلَيةةةاُل َبْعةةة و َيةةةْ ُمُروَن بِةةةاْلَمْعُروِ  َوَيْنهَةةةْوَن َعةةةِن   كتابةةةن
 ِةةَك َسةةَيْرَحُمُهُم المَةةُن ِإَن اْلُمْنَكةةِر َوُيِ يُمةةوَن الَوةةاَلَة َوُيْؤتُةةوَن الَزَكةةاَة َوُيِريُعةةوَن المَةةَن َوَرُسةةوَلُن ُأولَ 

كمكةةةم رال  »وفةةةي حةةةديث لرسةةةولن محمةةةد عميةةةن الوةةةالة والسةةةالم    المَةةةَن َعِزيةةةٌز َحِكةةةيمٌ 

ةا فةةي كتابةةن« وكمكةم مسةةؤول عةةن رعيتةةن َوَمةةن َيْعَمةةْل ِمةةَن الَوةةاِلَحاَت  ، وقةةد قةةال اهلل أيضال

وفةي الحةديث    ْدُخُموَن اْلَجَنَ  َوَ  ُيْظَمُموَن َنِ يرالاِمن َذَكرو َأْو ُأنَ ى َوُ َو ُمْؤِمٌن َفُ ْولَةِ َك يَ 
 .«النسال ش ا   الرجال»

، قةةةةةةال اهلل فةةةةةةي والنسةةةةةةال الرجةةةةةةال والتشةةةةةةاور والتناوةةةةةةم مسةةةةةةؤولي  مشةةةةةةترك  بةةةةةةين الشةةةةةةورك -

وَرك َبْيةةةةَنُهْم َوِمَمةةةةا َرَزْقَنةةةةاُ ْم َوالَةةةةِذيَن اْسةةةةَتَجاُبوا ِلةةةةَربِِّهْم َوَأقَةةةةاُموا الَوةةةةاَلَة َوَأْمةةةةُرُ ْم ُشةةةة  كتابةةةةن

تةةةةةةةةاري   وفةةةةةةةةي السةةةةةةةةيرة تجةةةةةةةةاوز المسةةةةةةةةممون أخرةةةةةةةةر أزمةةةةةةةة  فةةةةةةةةي بدايةةةةةةةة    ُيْنِط ُةةةةةةةةونَ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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رضي اهلل  - أم سمم  أم المؤمنين بحكم  امرأة ومشورتها و ي ومم الحديبي  يوم اإلسالم
 .ف د أعرى اإلسالم المرأة قيم  إيماني  تعبدي  -عنها

 

   موالم المجتمع، ف مر بالسمع والراع  لألم، فضالال عن قواعد تنظيمي  حياتي  تح           
راعةة  الوالةدين وبر مةا واإلحسةةان إليهمةا م رونةةا براعتةن وعبادتةن فةةي أربعة  مواقةةع  اهلل حيةث جعةل

 .(ٚ-٘: ٕ٘ٔٓ)عبد الكريم، منطوم  بال ر ن

ا سةةالم قةةد سةةب  ا مةةم كافةة  فةةي :ي ةةول محمةةد فريةةد فةةي موسةةوع  معةةار  ال ةةرن العشةةرين         
اعتبةةار المةةرأة شةةريك  لمرجةةل فةةي الحيةةاة بةةنن قولةةن تعةةالى " ومةةن  ياتةةن أن خمةة  لكةةم مةةن أنطسةةكم 
أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحم " وقرر بانها كا ن متمتع بكةل الخوةا ن ا نسةاني  

مها  رقي مراقي الكمال، البشري حتي النبوة ف د قيل ان مريم كانت نبي ك وقد اباحت لهةا التى تؤ 
الشريع  ا سالمي  بان تتولى ال ضال بين الرجال وان تمةى ا فتةال فةي شةؤون المسةممينك وأجةازت 
لهةا بةةان تتوةر  فةةي اموالهةةا اسةتغال  وايجةةارا ور نةةا وبيعةا، وحةةث الشةةارل عمةى أن تحضةةر المةةرأة 

لمجامع الديني  والنوادك الشوري  العام  عند ررول حادث من الحوادث عمى المسممين وجوز لهةا ا
أن تبدك رأيها في وسةر الجمةول وعمةى الحكومة  أن تحمةن محةل ا عتبةار ان كةان ح ةا حةدث عنةد 
مةةةةا كةةةةان يريةةةةد الخميطةةةة  ال ةةةةانى أن يحةةةةدد مهةةةةر المةةةةرأة خشةةةةي  ا سةةةةرا  ان قامةةةةت اليةةةةن امةةةةرأة مةةةةن 

فعارضتن و ةو عمةى منبةر الخرابة  وا بتةت لةن خرة   بنوةون الكتةاب فةاقتنع بحجتهةا  الحاضرين
 .وأعمن لمناس بانها أوابت وأقمع عن مشروعن

قرر ا سالم أن المرأة في بيت زوجها سيدة محترمة    خادمة  ممتهنة  فمةيس عميهةا أن           
م تحسن الرب  وجب عمى زوجهةا ان تخدم زوجها و  تمتهن نطسها في الخدم البيتين جبرا بل لو ل

ي تيهةةةا با كةةةةل مجهةةةةزا و  يوجةةةب الشةةةةارل عميهةةةةا ارضةةةال ولةةةةد ا ويجبةةةةر الةةةزوج عمةةةةى استرضةةةةاعن 
 .بواسر  مرضع م جورة ان لم ترد ا م ارضاعن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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اذا ت ممنا في  ةذ  الح ةو  الممنوحة  لممةرأة فمةيس فةي وسةعنا أن نتخيةل ان فوقهةا مرمةيك          
عةةام و ةةو فةةي أمةة   ٓٓٗٔقبةةل   طةةاخر بهةةا قةةد أتةةي بهةةا النبةةي األمةةى محمةةد ةةذ  الح ةةو  التةةي ن

 .(ٖٓ-ٕٚ: ٕٚٔٓ)فريد،  تعر  لممرأة ح اال وبين أمم كمها مستعبد  لمنسال
 

 حاضرخروج المرأة لمعمل في الوقت ال

بعةةد أن تزعزعةةت عنةةد م مطةةا يم األسةةرة والحيةةاة ا جتماعيةة  واألخالقيةة ، فةةيمكن إيجاز ةةا          
 فيما يمي:

أن األب في الغرب غير مكم  باإلنطا  عمى ابنتن إذا بمغةت ال امنة  عشةرة مةن عمر ةا  لةذا  - 1
يكمطهةا دفةع أجةرة الغرفة  فهو يجبر ا عمى أن تجد لها عمةالال إذا بمغةت ذلةك السةن،  ةم إنةن ك يةراال مةا 

 التي تسكنها في بيت أبينك
أن النةةاس  نةةاك يحيةةون لشةةهواتهم، فهةةم يريةةدون المةةرأة فةةي كةةل مكةةان، ف خرجو ةةا مةةن بيتهةةا  - 2

لتكةةون معهةةم ولهةةم، ويةةدل عمةةى ذلةةك تسةةخير م لهةةا لشةةهواتهم الدني ةة  مةةن خةةالل األفةةالم الةةداعرة، 
 ل كوالوور العاري ، واإلعالنات، ودور البغالككإ

أن البخةةةل واألنانيةةة  شةةةديدان عنةةةد م، فهةةةم   ي بمةةةون أن ينط ةةةوا عمةةةى مةةةن   يعمةةةل، و ةةةم    - 3
 يرون تربي  األو د أمراال مهماال، ومهم  شاق   ألنهم   يبالون بدين و  تربي  و  أخال ك

أن المةةرأة عنةةد م  ةةي التةةي تهيةةج بيةةت الزوجيةة ، فةةال بةةد لهةةا أن تعمةةل وتجمةةع المةةال حتةةى  - 4 
لمةةن يريةةد الةةزواج بهةةا، وكممةا كةةان مالهةةا أك ةةر كانةةت  –أو مةةا يسةةمى عنةةد م دورة   –ت دمةن مهةةراال 

 رغب  الرجال فيها أك رك
البحث عةن الحرية  المزعومة ، فةالمرأة إذا خرجةت مةن بيتهةا فعممةت واسةت مت اقتوةادياال فإنهةا  - 5

تةةذ ب حيةةث تشةةال، بةةل تشةةعر أنهةةا حةةرة، وبالتةةالي فإنهةةا تخةةادن مةةن تشةةال، وتوةةاد  مةةن تشةةال، و 
 ك(ٗٛٔ-ٖٛٔ: ٕٛٔٓ)العشماوي، وتنام حيث تشال

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 أوول و وابت في عمل المرأة
 
إن اإلسالم يرك أن التنمي  ا قتوادي  جزل من التنمي  لممجتمع ب بعاد ا المختمط ، و ةي    - 1

الحيةاة ت تور في اإلسالم عمى التنمي  المادي  فحسب  ألن اإلسالم يسعى إلى إسةعاد النةاس فةي 
نمةةا  ةةي عمميةة  إنسةةاني  تسةةتهد  اإلنسةةان  الةةدنيا واَلخةةرةك فالتنميةة  ليسةةت عمميةة  إنتةةاج فحسةةب، واا

 ورقين، وت دمن مادياال، وروحياال، واجتماعياال، وسموكاال، وعادات، وأخالقاالك
واإلسةةةالم يةةةرك أن المةةةال وجميةةةع األعمةةةال الماديةةة  يجةةةب أن تكةةةون منضةةةبر  بةةةاألوامر والنةةةوا ي 

شةةةرعي ، و ةةةذ  التعةةةاليم منهةةةا مةةةا  ةةةو  ابةةةت   يتغيةةةر مهمةةةا تغيةةةرت األزمةةةان واألمةةةاكن، والتعةةةاليم ال
ومهمةا تغيةةر النةةاس فةي ررا ةة  معيشةةتهم، أو أسةاليب حيةةاتهم، ومهمةةا اختمطةت وسةةا ل إنتةةاجهم، أو 
ارت ةةةت مطةةةا يم تطكيةةةر م فةةةي العمةةةم والحيةةةاةك و ةةةذ  تتم ةةةل فةةةي شةةةي ين: الع يةةةدة اإلسةةةالمي ، وال ةةةيم 

 واألخال ك
 بات الطرةرة والع يةدة وال ةيم واألخةال    ينطةي قيمة  الترةور وضةرورتن، وذلةك باسةتنبار األحكةام و 

الشرعي  برري   ا جتهاد لحل المشكالت والنوازل، وتحديد العالقات الجديدة حسب مطهوم ال ابةت 
التنمية  والمتغير فةي اإلسةالم، وبالتةالي تكةون الع يةدة وال ةيم واألخةال  ضةوابر تضةبر مةن خاللهةا 

 ا قتوادي ك
واعتبةةةار ال ةةةةيم واألخةةةال  فةةةةي ضةةةةبر ا قتوةةةاد والتنميةةةة   ةةةو ا تجةةةةا  السةةةةميم عنةةةد بعةةةة  عممةةةةال 
ا قتواد، م ل: ) ر ر سمي ر( الةذي قةال ب نةن   يمكةن وضةع سياسةات اقتوةادي  بةدون ا عتمةاد 

 عمى معايير أخالقي ك
بمختمة  أنواعهةا،   فةر  فةي ذلةك بةين سوك اإلسالم بين الرجل والمرأة في الح و  المدنية   - 2

 وضعها قبل الزواج وبعد ك
أبيهةا أو -يكون لممرأة شخويتها المدنية  والمالية  المسةت م  عةن شخوةي  ولةي أمر ةا  فقبل الزواج

 ك-غير 
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فإن كانت بالغ  يح  لها أن تتعاقد، وتتحمل ا لتزامةات، وتممةك الع ةار والمن ةول، وتتوةر  فيمةا 
ليهةةةا أن يتوةةةر  فةةةي أمالكهةةةا إ  بإذنهةةةا، كمةةةا يحةةة  لهةةةا أن توكةةةل وأن تطسةةة  تممةةةك، و  يحةةة  لو 

 الوكال ك
فمهةةةا أن تتةةةزوج بمةةةن تشةةةال، و  يجةةةوز  -إذا كانةةةت عاقمةةة  بالغةةة -وكةةةذلك المتةةةوفى عنهةةةا زوجهةةةا 

ألخذ مالها الذي ور تن عن زوجها، أو إكرا ها عمى الزواج بمن  -أي منعها من الزواج-عضمها 
   تريدك  

ك حمى اإلسالم ح و  ال اورات من البنات، فإن كان لها مال فيجب عمةى وليهةا المحافظة  وكذل
 عميةةةةةن وتنميتةةةةةن واسةةةةةت مار ،  ةةةةةةم يؤديةةةةةن إليهةةةةةا بعةةةةةةد أن تكبةةةةةر، و  يحةةةةةل لةةةةةةن أن ي خةةةةةذ منةةةةةن شةةةةةةي اال 

  ك(ٛٛ: ٜٜٗٔ)جوزي ،
يتها في التعاقد، يكون لممرأة شخويتها المدني  الكامم ، فال تط د اسمها، و  أ م بعد الزواجوكذلك 

و  ح ها في التممةك، فتحةتطظ باسةمها واسةم أسةرتها، وبكامةل ح وقهةا المدنية ، وب  ميتهةا فةي تحمةل 
جةةرال مختمةة  الع ةةود مةةن بيةةع وشةةرال ور ةةن و بةة  وووةةي  ومةةا إلةةى ذلةةك، محتطظةة   ا لتزامةةات، واا

خوةةةيتها المدنيةةة  بح هةةةا فةةةي التممةةةك تممكةةةاال مسةةةت الال عةةةن غير ةةةاك فمممةةةرأة المتزوجةةة  فةةةي اإلسةةةالم ش
الكاممة  و روتهةا الخاوة  وذمتهةا المالية ك و ةي فةي  ةذا كمةن مسةت م  عةن شخوةي  زوجهةا و روتةن 

 وذمتنك 
بةةل إن الةةزوج   يجةةوز لةةن أن ي خةةذ شةةي اال مةةن مةةال زوجتةةن، أمةةا إذا أذنةةت الزوجةة  ب خةةذ شةةيل مةةن 

 مالها فال ب س بذلكك
مرأتن إ  إذا أذنت لن بةذلك، أو وكمتةن فةي كما أن الزوج   يحل لن أن يتور  بشيل من أموال ا

 إجرال ع د بالنياب  عنهاك
ل د خط  اإلسالم لممرأة جناح الرحم  والرعاي ، في أمر األعبال ا قتوادي ، فكطل لها من  - 3

أسةةباب الةةرز  مةةا يوةةونها عةةن التبةةذل، ويحميهةةا مةةن عنةةال الكةةدح فةةي الحيةةاة، ف عطا ةةا مةةن كافةة  



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الرابعلة علأشـراقـات تنمــوية ... مجـ  
 

 

 

522 
 

ا عمةةى كا ةةل الرجةةل، و ةةذ  النط ةة  حةة  لممةةرأة ونوةةيب مطةةرو  فةةي مالةةن، أعبةةال المعيشةة ، وأل ا ةة
 وليست تطضالال أو مّن  منن، فال يسعن تركها مع ال درةك

فمةةا دامةةت المةةرأة غيةةر متزوجةة  و  معتةةدة مةةن زوج، فنط تهةةا واجبةة  عمةةى أوةةولها، أو فروعهةةا، أو 
عميهةةا، فنط تهةةا واجبةة  عمةةى بيةةت  أقاربهةةا الةةوار ين لهةةاك فةةإن لةةم يكةةن لهةةا قريةةب قةةادر عمةةى اإلنطةةا 

 المالك
وكذلك ش نها في جميةع مراحةل الزوجية ، سةوال فةي ذلةك مرحمة  اإلعةداد لمةزواج، أومرحمة  الةزواج، 

 أومرحم  انطوامن بالرال ك
ف مةا مرحمة  اإلعةداد لمةزواج، ف ةد أل ةت الشةريع  اإلسةالمي  عمةى كا ةل الةزوج را طة  مةن الواجبةةات 

لمست بم ، دون أن تكمطها  ي أو تكمة  أ مهةا أي عةبل مةن  ةذا ال بيةلك ا قتوادي  نحو زوجتن ا
فطةةي  ةةذ  المرحمةة  تةةنعم المةةرأة بجميةةع الح ةةو ، بينمةةا يتحمةةل الرجةةل وحةةد  جميةةع الواجبةةات، ومةةن 

عداد منزل الزوجي ك  أ مها: الودا ، واا
وج، وب يةت الزوجة  وأما مرحم  الزواج، ف د أعطيت المرأة من أعبال المعيش  وأل تها عمى كا ل الز 

 ك-كما سب ت اإلشارة إلى ذلك -محتطظ  بح وقها المدني  
فمممرأة المتزوج  في اإلسةالم شخوةيتها المدنية  الكاممة ، و روتهةا الخاوة ، وذمتهةا المالية ، و ةي 

 في  ذا كمن مست م  عن شخوي  زوجها و روتن وذمتنك 
ت موسةةةرة، بةةةل تم ةةةى جميةةةع  ةةةذ  و ةةةي مةةةع  ةةةذا   تكمةةة  أي عةةةبل فةةةي نط ةةةات األسةةةرة مهمةةةا كانةةة

األعبةةال عمةةى كا ةةل الةةزوجك فطةةي  ةةذ  المرحمةة  تةةنعم الزوجةة  بجميةةع ح وقهةةا ا قتوةةادي  والمدنيةة ، 
 ك(ٗٗ: ٕ٘ٔٓ)عبد الكريم، بينما يتحمل الزوج وحد  جميع الواجبات

وكةةذلك الحةةال إذا انطوةةمت عةةرك الزوجيةة  بةةالرال ك فطةةي  ةةذ  الحالةة  يتحمةةل الةةزوج وحةةد  جميةةع 
عبةةةال ا قتوةةةادي ك فعميةةةن مةةةؤخر وةةةدا  زوجتةةةن، وعميةةةن نط تهةةةا مةةةن م كةةةل ومشةةةرب ومسةةةكن، األ

مادامت في العدة، وعمين نط   أو د  وأجور حضانتهم ورضاعتهم، وعمين نط ات تربيتهم بعد ذلكك 
 و  تكم  المرأة أي عبل اقتوادي في  ذ  الشؤونك
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ارج بيتها خروج عن  ذا األول، فمهمتها األول في المرأة  و ال رار في البيت، وعممها خ - 4
األسةةاس أن تكةةون راعيةة  ألسةةرتها مربيةة  ألرطالهةةا ، والشةةرل قةةد تكطةةل لهةةا بضةةمانات تجعةةل ب ال ةةا 
سةة ار بعةة  الواجبةةات التةةي  فةةي بيتهةةا عةةزا لهةةا وكرامةة  ، ومةةن ذلةةك إيجةةاب النط ةة  عمةةى الرجةةل، واا

 يتيسر لها محرمكتسمتزم الخروج كوالة الجماع ، والجهاد، والحج إذا لم 
إن اإلسةةةالم يحةةةث المسةةةمم، ذكةةةراال كةةةان أو أن ةةةى، عمةةةى العمةةةل، بةةةالمطهوم الشةةةرعي لمعمةةةل    - 5

بةةالمطهوم المغمةةور أو المسةةتوردك كمةةا أنةةن يعتبةةر العمةةل قيمةة  أساسةةي  مةةن قيمةةن، فالرجةةل عامةةل فةةي 
مجتمعهةا، و ةو  رمب الرز  وبنال المجتمع، كما أن المةرأة عاممة  وراعية  فةي بيتهةا وفةي بنةال أس

 األسرةك
العطةةةة  وحطةةةةظ العةةةةر ، مبةةةةدأ شةةةةرعي كمةةةةي متضةةةةمن فةةةةي الم اوةةةةد الشةةةةرعي  لحطةةةةظ ورعايةةةة   - 6

الضرورات الخمس المجمع عمى اعتبار ةا  التةي ترجةع إليهةا جميةع األحكةام الشةرعي ، و ةي: حطةظ 
ريع  الةةدين، والةةةنطس، والعةةةر ، والع ةةةل، والمةةةالك وأي انت ةةةان لمبةةدأ العطةةة   ةةةو عةةةدوان عمةةةى الشةةة

شةةاع  لمطاحشةة  بةةين المةةؤمنين، وحطاظةةاال عمةةى  ةةذا  وم اوةةد ا، وانتهةةاك لح ةةو  المةةرأة والرجةةل، واا
المبةةةدأ العظةةةيم حةةةرم اإلسةةةالم الخمةةةوة باألجنبيةةة ، وا خةةةتالر المسةةةتهتر، والخضةةةول بةةةال ول، والسةةةطر 

خةرج، إ  لممرأة بدون محرم ونحةو ذلةك، والمةرأة قةد تحتةاج إلةى العمةل، أو يحتةاج إليهةا المجتمةع فت
أن  نةةاك وةةةعوبات تكتنةة  عمةةةل المةةرأة  بسةةةبب مخالطةةة  العمةةل فةةةي بعةة  األحيةةةان لخوووةةةي  
المرأة، كا ختالر، أو الخموة، أو العمل خارج المدن مما يجعمهةا   تة من عمةى نطسةها  كمةا يشةهد 

ات بذلك الواقع السيل لك ير من المستشطيات، أو توظيطها مندوب  مبيعات، أو سةكرتيرة فةي الشةرك
 أو المؤسساتك

أن العمل يجعل المرأة تطكر في ا ستغنال عن الرجل، ومن  ةم تتمةرد عمةى ح ةن فةي ال وامة   - 7
والو ي ، مما يؤدي إلى فساد العالقة  بةين الرجةل والمةرأة، وتمةز  شةمل األسةرة، ولةذلك زادت نسةب 

 الرال ، والعنوس  ك
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ع مجةةةا ت العمةةةل خةةةارج المنةةةزل  نظةةةراال أن األن ةةةى ليسةةةت كالةةةذكر فةةةي ال ةةةدرة والتحمةةةل لجميةةة - 8
لربيعتها، والواقع يشهد أن المرأة غالبةاال ترغةب الجمةوس فةي المنةزل، ولكنهةا قةد تخةرج لسةد حاجتهةا 

% مةةن النسةةال يطضةةمن الب ةةال فةةي المنةةزل ٚٚوحاجةة  أو د ةةا، وبينةةت إحةةدك الدراسةةات أن حةةوالي 
 ك(ٕ٘: ٕٓٓٓ)خالد، وعدم العمل إذا توفرت لهن اإلمكانات المالي 
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 الضوابر العام  لمشارك  المرأة في التنمي 
ت ةةةةةوم مشةةةةةارك  المةةةةةرأة فةةةةةي تنميةةةةة  مجتمعهةةةةةا، عمةةةةةى مجموعةةةةة  مةةةةةن المبةةةةةادئ والضةةةةةوابر         

 ا جتماعي ، التي تتواف  مع الشريع  اإلسالمي  وتتوالم مع م تضيات العور، ومن أ مها:
 : تقسيم العمل –أ 

مجتمةةع األول ولكةن ب ةةدر، فاإلسةةالم ديةةن يةةتاللم مةةع الطرةةرة، و  ف ةد شةةاركت المةةرأة المسةةمم  فةةي ال
وأس رن عن المرأةك واإلسالم كمة  الرجةل  –م الال  –يكم  نطساال إ  وسعها، فكم  الرجل بالجهاد 

 والمرأة بإقام  أركان الدين، وأس ر بعضها عن المرأة إس اراال مؤقتاال، وبعضها إس اراال دا ماالك
سةالم قةةد وزل العمةل بةين الرجةل والمةرأة، كةةل حسةب قدرتةن، و ةذا مةا تؤكةةد  وبهةذا الت سةيم يكةون اإل

 الدراسات ا جتماعي  في الوقت الحاضرك
ن كةةانوا متسةاوين فةةي كةرامتهم ك سةةنان المشةةر  –وتطسةير اإلسةةالم لهةذا الت سةةيم أن النةاس  إ   –واا

م لم يام بعمل ما قد   أنهم مختمطون من حيث ال درات، والموا ب، والم درة الجسمي ، فالذي يوم
يوةةمم لم يةةام بعمةةل  خةةرك فتخوةةين بعةة  األعمةةال لممةةرأة، وتخوةةين الةةبع  اَلخةةر لمرجةةل 

 ليس فين انت ان من قدر المرأة وكرامتها، ولكنن ت سيم عادل يعد ضرورياال  ستمرار المجتمعك
 التخصص: –ل 

ر  يطةةر  أعمةةا ال معينةة  إن المةةرأة تختمةة  عةةن الرجةةل مةةن حيةةث التكةةوين )البيولةةوجي(، و ةةذا بةةدو 
 تناسب كالال منهماك

لم يةام بتربية  األرطةال )حضةانتهم ورعةايتهم(، فةإن النسةال    -م الال -فكما أن الرجال   يومحون 
ن  -أيضاال -يومحن  قام  الجسور، وحطر المناجم، وغير ا من المهن الشةاق ، واا ل يادة المدرعات واا

عار  مع ربيع  المرأة وفررتها، قبةل أن تتعةار  فإنها تت -في  ذا الش ن-كان  ناك تجاوزات 
 مع اإلسالم وأحكامنك

فاإلسالم   يريد أن ير   المرأة من أمر ا عسراال، و ذا ما أ بتتن دراسات عديدة من أن قدرة المةرأة 
عمى التحمل ت ل ك يراال عن قدرة الرجل، وذلك في بع  الجوانب، أما في الجوانب التةي اختوةها 
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فمهةا قةدرة أعمةى  -وغير ا من األمور  -مل واإلرضال ورعاي  شؤون األبنال والمنزل اهلل بن، كالح
 من الرجلك

و ةةةذا   ي مةةةل مةةةن إمكانةةةات المةةةرأة فةةةي مشةةةاركتها تنميةةة  مجتمعهةةةا، فةةةاألمور التةةةي ت ةةةوم بهةةةا فةةةي  
  المنةةزل، مةةن رعايةة  األبنةةال والةةزوج وتةةوفير ا سةةت رار النطسةةي وا جتمةةاعي، ليسةةت بالمهمةة  السةةهم

 ك(ٕٖ-ٕٕ: ٕ٘ٔٓ)الرفاعي، التي يتوور ا البع 
 اختالف القدرات: –ج 

نةةتج عةةن اخةةتال  التكةةوين البيولةةوجي لمرجةةل والمةةرأة اخةةتال  فةةي قةةدراتهما، فبةةالرغم مةةن أن ع ميةة  
المرأة ت ل عن ع مي  الرجل، إ  أنهما في أمةر التعمةيم والت  يةل متسةاويان، فكال مةا يحوةل عمةى 

فُيَعةةَد كةةل منهمةةا لمةةا يناسةةبن مةةن التخووةةات، فتمتحةة  المةةرأة بالتخووةةات نوةةيبن مةةن التعمةةيم، 
التي ُتِعَد ا لتتولى أعما ال تتناسب مع ربيعتها الطرري ، حيث يةرتبر الةتعمم بنةول العمةل الةذي يعةد 

 في أي مجتمع من المجتمعاتك -في ضول احتياجات التنمي   -لن الطرد 
بريرانيةا  -كنةدا  -عمةى نسةال فةي الةدول المت دمة  )أمريكةا  و ذا ما أكدتةن دراسةات أجريةت       

اليابان(، حيث كان التحاقهن بالتخووات المهني  والت ني  ضعي  جداال، بعكس التخووةات  -
النظري ، وا جتماعية ، والخدمية ، ف ةد كةان عاليةاال، بةالرغم مةن الحرية  والمسةاواة التامة  التةي تتمتةع 

 بها المرأة  ناكك 
ألمر ي تضي ضرورة إعادة النظر في خرر تعميم المرأة، بحيث تتط  مةع ربيعة  المةرأة ولذا فإن ا

من ناحي ، وظرو  المجتمع واحتياجات التنمي  من ناحي  أخةرك، دون أي تعةدو عمةى خوووةي  
 المرأةك

 
 اَلرال المتداول  حول عمل المرأة

 الرأي األول:
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ى النظةرة الغربية  لممةرأة، وتعمةل  ةذ  الوسةا ل ونظرتن  ي السةا دة اَلن فةي وسةا ل اإلعةالم، وتتبنة
عمى تعمي ها، وت وم عمى أن عمل المرأة خارج منزلها  ةو العمةل الح ي ةي، وأن ب ال ةا فةي البيةت 
تعريالال وتهميشاال ل دراتها، وينادي أوحاب  ذ  الرؤي  ب ن ت تحم المرأة سو  العمل ب وة، انرالقةاال 

  بةةين الرجةةل والمةةرأة دون أي قيةةود، كمةةا أن سةةمبيات خروجهةةا مةةن المطهةةوم المغمةةور لممسةةاواة التامةة
تغّيةةب، و  يشةةار إليهةةا، وفةةي  ةةذا مغالرةة  وةةريح  لمواقةةع الةةذي تعيشةةن المةةرأة الموظطةة ، ومخالطةة  

 لربيع  المرأة الطسيولوجي ك
أن أوةةةةحاب  ةةةةذا الةةةةرأي يعتبةةةةرون الةةةةدين وال ةةةةيم المنب  ةةةة  منةةةةن عا  ةةةةاال أمةةةةام عمةةةةل المةةةةرأة         
، ولةذلك  ةم ي ممةون، بةل  ماراتها المالي  )كتحريم ا خةتالر، والخمةوة، والسةطر مةن دون محةرم(واست 

طةةةاخرون ويسةةةخرون مةةةن األعمةةةال التةةةي تتوافةةة  مةةةع ربيعةةة  المةةةرأة )كتعمةةةيم البنةةةات، والخيارةةة (  وي
باألعمةةال األخةةرك التةةي فيهةةا مخالطةةات شةةرعي  و  تتوافةة  مةةع ربيعتهةةا )كةة ول مخرجةة  سةةينما ي ، 
 وأول قا دة را رة، وأول مذيع  أخبار في التمطازككال (، مما   يتواف  مع ربيع  المرأة المسمم ك 

اواة المةةرأة ، الةةدعوة إلةةى مسةة-مةةن أوةةحاب  ةةذ  الرؤيةة   -ممةةا يرةةرح فةةي السةةاح  اليةةوم          
بالرجةةل، والةةدعوة إلةةى فةةتم مجةةا ت جديةةدة لعمةةل المةةرأة  كطةةتم مجةةا ت التةةدريب والتعمةةيم المهنةةي 
لمنسةةال، وكالعمةةل فةةي الةةدفال المةةدني، والشةةرر ، والمحةةاكم الشةةرعي ، والبمةةديات، والغةةر  التجاريةة  

يةةةة  )كالتم يةةةةل، الوةةةةناعي ، ومكاتةةةةب العمةةةةل والعمةةةةال، والم ةةةةاو ت المعماريةةةة ، واألعمةةةةال اإلعالم
والمسةةرح، واإلخةةراج، وغيةةر ذلةةك(، واألعمةةال المهنيةة  )كالسةةباك ، والهندسةة  الكهربا يةة ، والنجةةارة، 
ونحةةو ذلةةك(، والعمةةل فةةي الموةةانع، والعمةةل مضةةيط  فةةي الرةةا رة، والسةةماح لمةةن يسةةّمين )سةةيدات 

يع فةةةي المحةةةالت األعمةةةال( بم ابمةةة  الوفةةةود التجاريةةة ، والسةةةطر إلةةةى الخةةةارج، والسةةةماح لمنسةةةال بةةةالب
التجاري ، وغيةر ذلةك مةن األعمةال، التةي تخةال  ربيعة  وفرةرة المةرأة، أو تعةر  لممةرأة لممخةارر 
بدخولها عمى البيوت مع خمو تمك البيوت من النسال، أو تعةر  النسةال إلةى الخمةوة المحرمة ، أو 

لعمةل فةي أمةاكن الب ال في مكان العمل فةي أوقةات غيةر مناسةب   كالوقةت المتة خر مةن الميةل، أو ا
بعيةدة عةن التجمعةات السةةكاني ، أو تعريضةها لالخةتالر  وكةان يجةةب ا سةتطادة مةن تجةارب الةةدول 
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التي اقتحمت المرأة فيها العمل ب وة، ودون ضوابر أوبحت تتعر  لتحرشةات غيةر أخالقية  فةي 
 ك(ٜٔ-ٗٔ: ٕٛٔٓ)السحيم، أماكن العمل والدراس  والمنتديات وفي الشوارل

 مترتبة عمى هذه الرؤية السمبيات ال
مةةن المسةةمم بةةن أن خةةروج المةةرأة مةةن بيتهةةا لمعمةةل قةةد سةةبب أضةةراراال مختمطةة  عمةةى المةةرأة،           

واألسرة، والمجتمع، أضراراال وسةمبيات اجتماعية ، وأخالقية ، واقتوةادي ، ونطسةي ، ووةحي ، ويمكةن 
 إيجاز ا باألمور التالي :  

ك إذ   شك أن عممي  التربي  ت ةوم عمةى الحةب والوةد  ايةإهمال األطفال من العطف والرع - 1
والمالحظ  رول الزمن، وبدون ذلك   تتح   التربي ك ومحاضن الرضع واألرطال عنةد اَلخةرين، 
تظهةةر أنهةةا   تح ةة  لألرطةةال مةةا يتح ةة  لهةةم فةةي بيةةوتهم  ألن المربيةة  فةةي المحضةةن مهمةةا كانةةت 

 ك فال توبر، و  تحرن، و  تحب كما تطعل األمكعمى عمم وتربي  فإنها   تممك قمب األمك
ومما يؤكد ذلك ما أشارت إلين عالم  غربي ، حيث ت ول: )) وخالل عممي ومن خبرتي كنت أجد 
األرطال ذوي المشاكل النطسي ،  م الذين عانوا حرمانةاال عارطيةاال كبيةراال فةي رطةولتهم المبكةرة  بسةبب 

يخطةةى أن األم بعةةد عودتهةةا مةةن عمةةل يةةوم رويةةل مضةةن غيةةاب أمهةةاتهم الرويةةل فةةي أعمةةالهن، و  
 في أشد حا ت التوتر والتعب  مما يؤ ر عمى تعاممها مع رطمها مزاجياال وانطعالياال((ك  

فهةةل يةةوازي مةةا يخسةةر  األو د مةةن عرةة  األمهةةات وعنةةايتهم مةةا تعةةود بةةن األم  خةةر النهةةار        
 من دريهمات؟ك

ى العمةةل فةةي المجتمعةةات التةةي تخةةالر الرجةةال فيةةن، وقةةد تخمةةو كمةةا أن المةةرأة التةةي تخةةرج إلةة      
 بهم، يؤدي ذلك إلى أضرار عمى سمعتها وأخالقهاك

مكببان  -فةةي ك يةةر مةةن الحةةا ت - تحتببلمةةن األضةةرار أن المةةرأة التةةي تعمةةل خةةارج البيةةت  - 2
تدل فةي  المكم  باإلنطا  شرعاال عمى المرأة، وقد يكون  ذا الرجل زوجها أو أخو ا،  م  ي الرجل

 بيتها مكاناال خالياال   يممؤ  أحدك
 ، ويط د أرطالها األنس والحبكتفقد أنوثتهان المرأة التي تعمل خارج البيت إ - 3
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: )) من المؤس  ح اال أن تط د المةرأة -وقد زارت أمريكا  –قالت إحدك أعضال الحركات النسا ي  
  ألن العمةةل المسةةتمر المضةةني قةةد ومةةن  ةةم سةةعادتها –وأعنةةي أنو تهةةا  –أعةةز وأسةةمى مةةا ُمنحةةت 

، التةةي   -عمةى حةد سةوال  –أف ةد ا الجنةات الوةغيرات التةي  ةي الممجة  الربيعةةي لممةرأة والرجةل 
يمكةةن أن تتطةةتم براعمهةةا ويطةةوح شةةذا ا بغيةةر األم وربةة  البيةةتك فطةةي الةةدور وبةةين أحضةةان األسةةرة 

 سعادة المجتمع، ومودر اإللهام وينبول الخير واإلبدال((ك
ولةةو لةةم يكةةن لهةةا عمةةل  –إن المةةرأة إذا خرجةةت مةةن بيتهةةا لمعمةةل فسةةتعتاد الخةةروج مةةن البيةةت  – 4

، وبالتالي سيستمر انشرار األسرة وان رال األلطة  بةين أفراد ةا، وي ةل ويضةع  -كما  و مالحظ 
 كما  و حال البالد الغربي  وقد كادت األسرة تنهار كمياالك –التعاون والمحب  بين أفراد ا 

المترتبةةة  عمةةةى خةةةروج المةةةرأة، وتتم ةةةل فةةةي أن عمةةةل المةةةرأة خةةةارج المنةةةزل،  ثبببار الصبببحيةاآل - 5
ولساعات روال، يعر  المةرأة ألنةوال مةن األمةرا ، ية تي فةي م ةدمتها الوةدال، ف ةد أكةد ر ةيس 

أن الوةدال خمسة  أنةوال، وأن المةرأة  -الذي يشكل النسال فين الغالبي  العظمةى  -نادي الودال 
 جل ب ك ر من أربع  أنوالك ولمودال أسباب ي تي في م دمتها العملكتتطو  عمى الر 

و ذ  ربيبة  نمسةاوي  ت ةول: ))كنةا نظةن أن انخطةا  نسةب  الةو دات بةين العةامالت ترجةع لحةرن 
المةةرأة العاممةة  عمةةى التخطةة  مةةن أعبةةال الحيةةاة فةةي الحمةةل والةةو دة والرضةةال تحةةت ضةةغر الحاجةة  

ظهر مةن اإلحوةا يات أن  ةذا الةن ن يرجةع إلةى ع ةم استعوةى إلى ا ست رار في العمل، ولكن 
عالجةةنك ويرجةةةع عممةةةال األحيةةةال سةةةبب ذلةةةك إلةةةى قةةةانون ربعةةةي معةةةرو ، و ةةةو أن الوظيطةةة  توجةةةد 
نهةةا  بةةد أن تضةةمر  العضةةو، و ةةذا يعنةةي أن وظيطةة  األمومةة  أوجةةدت خوةةا ن مميةةزة لألنو ةة ، واا

 ندماجها مع عالم الرجال((ك تدريجياال بانورا  المرأة عن وظيط  األموم   بسبب ا
: فإن عمل المرأة وخروجها من البيةت، وتعاممهةا مةع الةزميالت والرؤسةال، ومةا األثر النفس  - 6

، يةؤ ر فةي نطسةيتها وسةموكها، فيتةرك بوةمات و  ةاراال -أحيانةاال  -يسببن العمةل مةن تةوتر ومشةادات 
ؤ ر برريةة  مباشةةر فةةي أرطالهةةا عمةةى توةةرفاتها، فيط ةةد ا الك يةةر مةةن  ةةدو ها واتزانهةةا، ومةةن  ةةم يةة

 وزوجها وأسرتهاك
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إن نسةةب  كبيةةرة مةةن العةةامالت يعةةانين مةةن التةةوتر وال مةة  النةةاجمين عةةن المسةةؤوليات الكبيةةرة المم ةةاة 
% ٙٚعمى عات هن، والموزع  بين المنزل واألو د والعمل  لذا فإن بع  اإلحوالات ذكةرت أن 

 التكمن نسب  األدوي  المهد   تور  لمنسال العام
، ف ةد قةام أحةد معا ةد الوةح  النطسةي  العالمية  بإحوةال تووةل فيةن إلةى أن االكتئبال النفسب أما 

األر  وا ضرراب وا نطعال المستمر، أدك إلى أن أوبحت الحبةوب المنومة  والمهد ة  جنبةاال إلةى 
جنةةةب مةةةع أدوات الزينةةة  فةةةي ح ا ةةةب النسةةةالك وت ةةةول الك يةةةرات إن حيةةةاتهن الزوجيةةة  أوةةةبحت   

را ، والكمم  التي تواجن بها الزوج  زوجها حين العودة من العمل )اتركنةي فةإني مر  ة (، حتةى ت
 عالقتها مع أو د ا وار يسود ا ا نطعال وال سوة وارتطال الووت والضرب الشديدك

ف د نشرت مجم  ) يكاسا جين( الربي  أنن   يكاد يوجد مستشطى أرطال في أوربا وأمريكا إ  وبن 
 ا ت من  ؤ ل األرطال المضروبين ضرباال مبرحاالكعدة ح

 ، ويتم ل ذلك في  ال   أمور:الهدر االقتصادي - 7
: أن المةةرأة مجبولةة  عمةةى حةةب الزينةة  والتحمةةي بال يةةاب والمجةةو رات وغيةةر ذلةةك، فةةإذا األمببر األول

نطةا  عمةى خرجت المرأة لمعمل كل يوم، فكم ستنط  من المةال عمةى  يابهةا وزينتهةا؟   شةك أن اإل
كمةا أ بتةت ذلةةك  -ماليةةين الةدو رات  –عمةى مسةتوك الدولة   –أدوات الزينة  وخالفهةا سةيبمق رقمةةن 
، فمةةاذا نرمةة  عمةةى  ةةذا؟؟ ألةةيس  ةةدراال اقتوةةادياال   تسةةتطيد -اإلحوةةالات المتعم ةة  بهةةذا الجانةةب 

 األم  منن بشيل؟؟ك
نتاجاال من الرجل، وأقةل األمر الثان : منةن رغبة  فةي الرمةوح، والووةول إلةى  أن المرأة أقل عمالال واا

الجديد  ذلك أن مةا يعتريهةا مةن العةادة الشةهري ، وأعبةال الحمةل والوضةع، والتطكيةر فةي األو د، مةا 
يشغمها ح اال أن توازي الرجل في عممن، ويعوقهةا عةن الت ةدم بالعمةلك والنةادر مةن النسةال   يةن   

 ال اعدةك
شةة ، رغبةة  فةةي زيةةادة مسةةتوك األسةةرة، حيةةث دفةةع  ةةذا األمةةر الزيةةادة فةةي نط ةةات المعي األمببر الثالببث:

بةةةالمرأة إلةةةى النةةةزول إلةةةى ميةةةدان العمةةةل لممشةةةارك  فةةةي إعالةةة  األسةةةرة ومسةةةاعدة الةةةزوج فةةةي تحمةةةل 
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مسةةؤوليات المعيشةة ك وبمةةا أن الحيةةاة الحضةةري  تترةةور فيهةةا السةةمع والخةةدمات بشةةكل مسةةتمر، فةةإن 
يمكةةةن أن يطةةي بهةةةذ  المرالةةةب المتجةةةددة، و كةةةذا دخةةل األسةةةرة مهمةةةا نةةةال مةةن تحسةةةين أو زيةةةادة   

أوةةةةبحت األسةةةةرة الحضةةةةري  تتجةةةةن نحةةةةو ا سةةةةتهالك المتزايةةةةد، وأوةةةةبحت ظةةةةا رة ا سةةةةتهالك مةةةةن 
 الظوا ر التي تهدد األسرة دا ماال با ستدان ، أو استنطاد مدخراتها أو ال ب ولك      

األسةةرة، وارتطةةال معةةد ت  فةةي انخفببام معببدالت الخصببوبة واإلنجبباللخةةروج المةةرأة أ ةةر فةةي  - 8
الرال ، حيث يرتطع الرةال  بشةكل واضةم فةي أغمةب المجتمعةات الوةناعي   نظةراال لشةعور المةرأة 
با ست الل ا قتوادي، فال تتردد في قرع عالقتها الزوجي ، إذا لم يح   لها الزوج السةعادة التةي 

 تنشد اك
لمدولةةة ، ذلةةةك ألن  يبببدام أمنيبببام واقتصببباديام تهدأخيةةراال فةةةإن المرالبةة  بخةةةروج المةةةرأة لمعمةةل يم ةةةل  - 9

أرروحةةات المرالبةة  بتوظيةة  النسةةال تضةةغر عمةةى وتةةر حسةةاس، والدولةة  مهمةةا كانةةت إمكاناتهةةا   
يمكةن أن تسةةتريع تةوفير فروةةاال وظيطيةة  لهةذ  األعةةداد الكبيةرة مةةن النسةةال والرجةال، فاعتبةةار العمةةل 

فير ا سيطتم عميها بةاب يوةعب إغالقةن فيمةا خارج المنزل من ح و  المرأة التي ترالب الدول  بتو 
 ك(ٓٚ-ٙٙ: ٕ٘ٔٓ)عبد الكريم، بعد، فيكون معول  دم يهدد أمن  ذ  البالد

 
 إحصاءات سريعة

 أجريت استبان  عمى مجموع  من النسال األمريكيات حول المساواة وعمل المرأة، فكانت اإلجاب :
لمرالبة  بالمسةاواة مةؤامرة اجتماعية  ضةد % قمةن: لةو عةادت عجمة  التةاري  لمةورال  عتبرنةا اٚٛ* 

 الو يات المتحدة وقاومنا المواتي يرفعن شعاراتها!
% يجدن وعوب  بالغ  في التوفي  بين مسةؤولياتهن تجةا  العمةل ومسةؤولياتهن تجةا  الةزوج ٓٛ* 

 واألو دك
يكةةا مميةةون امةةرأة يطضةةمن الب ةةال فةةي المنةةزل مةةن نسةةال أوربةةا وأمر  ٘ٛ% مةةن العةةامالت مةةن ٚٛ* 

 واليابان وكنداك
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 % منها في الغربك٘ٛمميون حال  رال  بسبب عمل المرأة  ٕٔ* 
رطةةةل دخمةةةوا المستشةةةطى بسةةةبب ضةةةرب أمهةةةاتهم  ٓٓٙ٘* فةةةي الو يةةةات المتحةةةدة فةةةي عةةةام واحةةةد: 

 العامالت لهم، غالبهم تعر  لعا ات بسب الضربك
موحةةاِت م تنعةةاٌت بإمكانّيةةِ  تةة خيِر سةةنِّ * أ بتةةِت الدراسةةاُت أّن العديةةَد مةةن السةةّيداِت األمريكّيةةاِت الر

الحمِل إلى األربعين، لتح يِ  رموحاتهَن في العمِل!!كك وي وُل العممةاُل إّنةن كّممةا ت ةّدم العمةُر تعةّذَر 
عةةةالُج الع ةةةم، وتعةةةّذرِت مسةةةاعدُة المةةةرأِة عمةةةى اإلنجةةةاب، كمةةةا فةةةي حالةةةِ  انسةةةداِد أنابيةةةِب المبةةةي كك 

% فحسةةةب، حيةةةُث يوةةةبُم ٓٔالالتةةةي يبمةةةُق عمةةةُر َن األربعةةةيَن إلةةةى  وتوةةةُل نسةةةبُ  الحمةةةِل لمسةةةّيداتِ 
نوةةةةُ  البويضةةةةاِت فةةةةي  ةةةةذ  السةةةةنِّ غيةةةةَر ربيعةةةةيت مةةةةن ناحيةةةةِ  الكروموزومةةةةات، ويتضةةةةاعُ  عةةةةدُد 

 عاما! ٕٗ% عنَد سنِّ ٜٓالبويضاِت غيِر الربيعّيِ  إلى 
امةةرأةال  ٛٙٔٔن بيةةنهَن سةةّيدةال مةةن السةةيداِت الناجحةةاِت فةةي عممهةةّن، مةة ٚٗٙٔوأجريةةت دراسةةٌ  عمةةى 

% م ارن ال بالسّيداِت فةي نطةِس أعمةاِر ّن، أو سةّيداتو حاوةالتو ٓٔتحوُل عمى دخلو يزيُد بم داِر 
% مةةةةةن السةةةةةّيداِت ٕٗعمةةةةى درجةةةةةاتو عممّيةةةةة و فةةةةي مجةةةةةالي الرةةةةةبِّ وال ةةةةةانونكك وكانةةةةِت النتيجةةةةةُ  أَن 

سةةنِّ األربعةةين، وارتطعةةت  ةةذ  النسةةبُ  الناجحةةاِت فةةي الشةةركاِت األمريكّيةةِ  مةةا زلةةَن بةةدوِن أرطةةالو بعةةَد 
 أل  دو ر أو أك رك ٓٓٔ% بيَن النساِل الالتي تحومَن عمى ٜٗإلى 

وقةد أوضةةَم  خةةُر تعةدادو لمّسةةكاِن فةةي )أمريكةةا( أّن حةا ِت الع ةةِم فةةي تضةاع و مسةةتمّر فةةي السةةنواِت 
َن بةيَن األربعةيَن والخمسةيَن بةدوِن العشريَن األخيرة، ف َم امرأٌة بيَن كلِّ خمِس سّيداتو تتةراوُح أعمةاُر 

 أرطال!!!
 

 الرأي الثان :
و ةو النظةةر لعمةةل المةرأة مةةن منظةةور شةةرعي، ينرمة  مةةن األوةةول وال وابةت التةةي ذكةةرت فةةي أول  

 ةةذ  الورقةةة ، ويةةتمخن فةةةي أن المةةرأة لهةةةا خوووةةيتها الدينيةةة ، والنطسةةي ، والجسةةةدي ، والعارطيةةة ، 
مرأة عمى وليها وال ا م بشؤونها )أباال كةان أو زوجةاال أو نحةو (، وأن وا جتماعي ، وأن النط   واجب  لم
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األول قرار المرأة في بيتها ورعايتها لشؤون المنزل واألبنال والزوج، وأن اإلسةالم أبةاح لهةا العمةل 
إذا احتاجت لذلك، أو احتاج إليها المجتمع، لتعميم بنات جنسها، وتربيبهن ونحو ذلك، فةي إرةار 

 كتمك الخوووي 
وأل مي  األمر،   بد من اإلشارة إلى مغالر  شةا ع  فةي مطهةوم العمةل، عنةد الحةديث أو المرالبة  
بعمةةل المةةرأة، حيةةث يرمةة  عميةةن ل ةةب " األجيةةر الخةةان"، و ةةو: " العمةةل مةةدفول األجةةر"، أو "تمةةك 

فةةال  األعمةةال التةةي تمارسةةها المةةرأة حةةال كونهةةا أجيةةرة لشةةخن   تربرهةةا بةةن إ  الةةروابر الماديةة "ك
تمةةك األعمةةال التةةي تمارسةةها المةةرأة فةةي بيتهةةا، مةةن تربيةة  لألبنةةال، أو  -مةة الال -يحتسةةب مةةن العمةةل 

حسةةةن تبعةةةل لمةةةزوج، أو رعايةةة  لموالةةةدين ونحةةةو ذلةةةكك وغالبةةةاال مةةةا تووةةةم المةةةرأة غيةةةر األجيةةةرة ب نهةةةا 
عارمةةة ، وبةةة ن عةةةدم دخةةةول المةةةرأة "سةةةو  العمةةةل" أجيةةةرة يعتبةةةر تعرةةةيالال لنوةةة  المجتمةةةعك و ةةةذ  

غالر ، انرمت عمى ك ير من الناس، حتى أوبم الخيار في حس المرأة   ةو أن تكةون "عاممة " م
خارج بيتها أو تكون "عارم " في بيتها، والوحيم أن الخيار  و إمةا أن تكةون "عاممة  أجيةرة"، أو 

 تكون " عامم  حرة "ك 
وعمةةةى مجتمعهةةةا  إن الخمةةةل فةةةي  ةةةذا المطهةةةوم يةةةدفع المةةةرأة لتضةةةغر عمةةةى نطسةةةها، وعمةةةى أسةةةرتها، 

ك يةةةر مةةةن  لتتحةةةول مةةةن كونهةةةا عاممةةة  حةةةرة فةةةي بيتهةةةا  لتكةةةون أجيةةةرة خةةةارج بيتهةةةا، ممةةةا يةةةؤدي إلةةةى
 سب  ذكر اك -األضرار 

ول ةةةد أ بتةةةت األرقةةةام ا قتوةةةادي  التطوةةةيمي  فةةةي أحةةةد ت ةةةارير األمةةةم المتحةةةدة فةةةي أوا ةةةل ال مانينيةةةات 
% مةن الةدخل ال ةوميوك وذلةك خالفةا ٓٗالميالدي  }أن خروج المةرأة لمعمةل أجيةرة يكمة  مجتمعهةا 

لما يروج لن مةن أن خروجهةا لمعمةل أجيةرة يةدعم ا قتوةاد و النةاتج المحمةي، كمةا أن الت ريةر ذاتةن 
ي ول في ف رة أخرك منن } لو أن نسال العالم تم ين أجوراال نظير ال يام باألعمةال المنزلية  لبمةق ذلةك 

 نو  الدخل ال ومي لكل بمدوك
ماليةة  فةةي الو يةةات المتحةةدة بدراسةة  عمةةل األم فةةي المنةةزل )كالتربيةة ، والرةةب ،  وقةةد قامةةت مؤسسةة 

واإلدارة الماليةةة ، والعةةةالج النطسةةةي لألسةةةرةككإل (، ومحاولةةة  ت ةةةدير  بحسةةةابات ماديةةة  عمةةةى الةةةور ، 
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    دو ر، وقةةةال المحمةةةل المةةةالي لهةةةذ   ٛٓ٘فوجةةةدت أن األم تسةةةتح  أجةةةراال سةةةنوياال يوةةةل إلةةةى 
سةةاع  مسةةتمرة يوميةةاال، تووةةمنا إلةةى أنهةةا تسةةتح  أجةةر وقةةت  ٕٗن األم تعمةةل المؤسسةة : ))حيةةث إ

 وظيط  مهم ((كٚٔدا م سنوي، يساوي أجر 
وألجل  ذا يجب إبراز دور المرأة واألم فةي المنةزل، وأنةن   يمكةن تعةوي  غيةاب األم فةي المنةزل 

 ب ي حال من األحوالك
 

 ضوابر عمل المرأة في اإلسالم
التي يباح فيها لممةرأة بالعمةل خةارج البيةت،   يوةم أن يكةون ذلةك حسةب مةا  في الحال          

تريةةةد  وتهةةةوا ، بةةةل إن األمةةةر م يةةةد بضةةةوابر وضةةةعها اإلسةةةالم  حتةةةى يحطةةةظ لممةةةرأة كرامتهةةةا، و ةةةذ  
 الضوابر  ي:  

بالعمةةل، وبةةدون مواف ةة  وليهةةا   يجةةوز لهةةا  –زوجةةاال كةةان أم غيةةر زوج  –أن ية ذن لهةةا وليهةةا  - 1
  ألن الرجةةل قةةوام عمةةى المةةرأة، إ  إذا منعهةةا نكايةة  بهةةا وظممةةاال مةةع حاجتهةةا لمعمةةل، فةةال إذن العمةةل
 لنك
 -الةذي حةث عميةن اإلسةالم وأكةد  -أ  يكون  ذا العمل الذي تزاولن وارفاال لهةا عةن الةزواج  - 2

 أو مؤخراال لن بدون ضرورة أو حاج ك
فال يجوز لممرأة المسمم  أن تجعل العمةل كما أن اإلسالم يحث عمى اإلنجاب وك رة النسل،  - 3

 وارفاال لها عن اإلنجاب بحج  ا نشغال بالعملك
أ  يكون  ذا العمةل عمةى حسةاب واجباتهةا نحةو زوجهةا وأو د ةا وبيتهةا، فعمةل المةرأة أوةالال  - 4

 في بيتها، وخروجها لمعمل   يكون إ  لحاج  وضرورةك
 ا فو  راقتهاكأ  يكون من ش ن  ذا العمل أن يحممه - 5
أن يكون عممها لحاج ، وتكةون  ةي فةي حاجة  لمعمةل، إذا لةم يكةن  نةاك مةن ي ةوم باإلنطةا   - 6

عميهةةا مةةن زوج أو ولةةي، وأمةةا إذا كةةان  نةةاك مةةن ي ةةوم باإلنطةةا  عميهةةا، فميسةةت فةةي حاجةة  لمعمةةل، 
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ذا لم تكن في حاجة ، فةال داعةي أن تعمةل، إ  إذا كانةت  نةاك موةمح  عامة  تسةتدعي ا لعمةل، واا
م ل أن يكون عممهةا مةن قبيةل فةرو  الكطاية ، كتةدريس بنةات جنسةها ووعظهةن، ومعةالجتهن، أو 
أي عمةةةل  خةةةر يترمةةةب ت ةةةديم خدمةةة  عامةةة  لمنسةةةالك أو يكةةةون مةةةن ورال عممهةةةا موةةةمح  خاوةةة ، 

 كإعان  زوج، أو أب، أو أخك
كةةان متط ةةاال مةةع  كمةةا أنةةن مةةن الضةةوابر أن يكةةون عمةةل المةةرأة مشةةروعاال، والعمةةل المشةةرول: مةةا - 7

 –، م ةةل: البيةةع والشةةرال، والخيارةة ، والتعمةةيم، والةةتعمم، ومزاولةة  الرةةب  كتةةاب اهلل وسةةن  رسةةولن 
، والةةدعوة إلةةى اهلل، وغيةةر ذلةةك مةةن األعمةةال المشةةروع ك وأمةةا األعمةةال -خاوةة  أمةةرا  النسةةال 

ن: عمةةل غيةةر المشةةروع ، فهةةي: كةةل عمةةل ورد النهةةي بخوووةةن فةةي الشةةريع  اإلسةةالمي ك وم الةة
المةةةرأة فةةةةي المؤسسةةةات الربويةةةة ، وموةةةانع الخمةةةةور، والةةةرقن والغنةةةةال والتم يةةةل المحةةةةرم، ومزاولةةةة  
البغةةةال، وأي عمةةةل يكةةةةون فيةةةن خمةةةوة أو اخةةةةتالر محرمةةةان، كالعمةةةل مضةةةةيط  ريةةةران، أو سةةةةكرتيرة 

 خاو  لرجل ليس محرماال لهاك
النطسةةةي ، م ةةةل األعمةةةال أن يتطةةة  عمةةةل المةةةرأة مةةةع ربيعتهةةةا وأنو تهةةةا وخوا وةةةها البدنيةةة  و  - 8

المشروع  التي ذكرت  نطاالك وأما األعمةال التةي   تتطة  مةع ربيعتهةا و  أنو تهةا، م ةل: العمةل فةي 
تنظيةة  الشةةوارل العامةةة ، وبنةةال العمةةارات، وشةةة  الرةةر ، والعمةةةل فةةي منةةاجم الطحةةةم، وغير ةةا مةةةن 

اناال عمةى ربيعتهةا وأنو تهةا، األعمال الشاق ، فال يجةوز لهةا أن تمارسةها  ألن ممارسةتها يعتبةر عةدو 
 و ذا   يجوزك

أن تخرج لمعمل بالمباس الشرعي السةاتر لجميةع جسةد ا، ب ووةافن  -أيضاال  -من الضوابر  - 9
 ك(ٕٓ: ٜٚٚٔ)خم  اهلل، وشرورن، وأن تغ  بور ا

أن يكةون ك يطةاال غيةر رقية  و   -لأن يكون ساتراال لجميع البدن  -أومن شرور المباس الشرعي: )
أن يكةةون واسةةعاال غيةةر  -دأ  يكةةون زينةة  فةةي نطسةةن، أو ذا ألةةوان جذابةة  يمطةةت األنظةةار  -ج شةةطا 

أ   –وأ  يكةةون معرةةراال فيةن إ ةةارة لمرجةةال  -هبببضةي ، فةةالُ يجسِّةم العةةورة، و  يظهةةر أمةاكن العةةورة 
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و ةو كةل  – أ  يكون لباس شةهرة -ح أ  يشبن لبس الكافرات -زيكون المباس فين تشبن بالرجال 
  وب ي ود بن ا شتهار بين الناس، سوال أكان ال وب نطيساال أو يمبس إظهاراال لمز د والريال(ك

أخيةةراال مةةن الضةةوابر لعمةةل المةةرأة أ  تخةةالر الرجةةال األجانةةب، فةةال يجةةوز لممةةرأة العاممةة  أن  - 11
و   تخةةالر الرجةةال األجانةةب، وأي عمةةل ي ةةوم عمةةى المخالرةة  يعتبةةر عمةةالال محرمةةاال،   يرضةةا  اهلل

 ك رسولن 
 ك(ٕ٘-ٖٕ: ٜٚٚٔ)خم  اهلل، فإذا ما توفرت  ذ  الشرور جاز لممرأة لممسمم  العمل، واا  فال

 
 م ترحات لمرقي بعمل المرأة

% ٗٛإن عمل المرأة في بالدنا يتركةز معظمةن فةي مجةال تعمةيم البنةات، وتبمةق النسةب             
مةن النسةال السةعوديات العةامالت، ومةا  -ة  ةٕٕٗٔحسب إحوةا ي  وزارة الخدمة  المدنية  عةام  -

زال  ناك إقبال شديد عمى  ذا التخون  لمناسبتن الشديدة لظرو  المرأة، دون أن يكون  نةاك 
 وظا   شاغرة تغري الرمباتك   

ومةةن ا قتراحةةات التةةي ترةةرح لحةةل م ةةل  ةةذ  ال ضةةي  ت ميةةل عةةدد األيةةام، فتكةةون المةةرأة تعمةةل      
ل ف ر مع خط  الرواتب، وفي  ذا ب ال لممرأة فةي منزلهةا أكبةر فتةرة ممكنة ،  ال   أيام في األسبو 

وتوفير لموظا   من جه  أخرك، كمةا ينبغةي العمةل بنظةام الت اعةد المبكةر، ويكةون اختياريةاال، وأمةا 
من حيث اإلجازات: فنرك إعادة النظر في إجازة األموم  فيكون من ح  الموظطة  أن ت خةذ  ال ة  

ل، وست  أشهر بنو  الراتب، وسنتين بدون راتب، وكذلك توفير أماكن حضان  أشهر براتب كام
سةةةاع  الرضةةةاع  التةةةي كانةةةت تمةةةنم لممعممةةة   -لألسةةة   -لألرطةةةال الرضةةةع، خاوةةة  بعةةةد إلغةةةال 

 إلرضال رطمهاك
وفي مجال الرب يعز  ك ير من النسال عن ا لتحةا  بكميةات الرةب، أو يعةز  الرجةال         

ت  بسبب نظام ا ختالر المزري بالمستشطيات، وبسبب سةول نظةام دوام وعمةل عن الزواج بربيبا
الربيبات، ولو ربة  الم تةرح السةاب ، وأوةبحت المةرأة   تعمةل إ  بنوة  عةدد السةاعات  زداد 
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اسةةةةتيعاب عةةةةدد أكبةةةةر مةةةةن الربيبةةةةات، وتةةةةوفرت فةةةةرن وظيطيةةةة  لممةةةةرأة، خاوةةةة  إذا حمةةةةت مشةةةةكم  
 ك-ط رة التالي  سي تي ذكر ذلك في ال -ا ختالر 
ومةن ا قتراحةات حة  الموظطة  فةي العةودة إلةةى عممهةا بعةد ا ن رةال عنةن لظةرو  األسةةرة،        

و ةةةذا مةةةن شةةة نن أن يجعةةةل المةةةرأة تسةةةتريع أن تةةةوازن، فتعمةةةل إذا تهيةةة ت ظروفهةةةا، وتتةةةرك إذا لةةةم 
 ك(ٙ٘: ٜ٘ٚٔ)عبد الباقي، تسترع ذلك  لظرو  بيتها وأو د ا

 
 ب  لممرأةتوفير فرن عمل مناس

ابتةةةدال نؤكةةةد عمةةةى أن األوةةةل ب ةةةال المةةةرأة فةةةي منزلهةةةا،  ةةةم إذا أراد المةةةرأة العمةةةل لحاجةةة  أو       
ضرورة، فإن  ناك أفكاراال وفرواال لمعمل تضمن لممرأة خووويتها، وت مل السمبيات المترتبة  عمةى 

 العمل، ومن ذلك:
 

ارس عمةةةالال مةةةا فةةةي بيتهةةةا، أو ، و ةةةي فكةةةرة تح ةةة  لمةةةن ترغةةةب مةةةن النسةةةال أن تمةةةالمكتبببل المنزلببب 
تمارس مشاريع است ماري  وغيرة، وفةي نطةس الوقةت ترعةى أسةرتهاك و ةذا النةول مةن العمةل منتشةر 

مميةةون فروةة  عمةةل، ويح ةة  العةةاممون  ٔٗ –وحةةد ا  –فةةي أمريكةةا وأوربةةا، وقةةد أوجةةد فةةي أمريكةةا 
أن مةا ي ةرب مةن م ٜٜٙٔوالعامالت منن عوا ةد جيةدةك بةل كشةطت دراسة  أجريةت فةي اكتةوبر عةام 

مميون من أوحاب األعمال المنزلي  في أمريكا معظمهم مةن النسةال يعممةون مةن أجةل إيجةاد  ٙٗ
موازن  أفضل بين العمل واألسرة، ويكسبون دخةالال أك ةر مةن دخةل أوةحاب المكاتبككمةا جةال فةي 

م أن النسةةةةةةال فةةةةةةي الةةةةةةدول الوةةةةةةناعي  يسةةةةةةا من بةةةةةة ك ر مةةةةةةن ٜ٘ٛٔت ريةةةةةةر لألمةةةةةةم المتحةةةةةةدة عةةةةةةام 
 %من منتجات الدخل ال ومي ب عمالهن المنزلي كٓٗ_ٕ٘

، حيةةث  نةاك دراسةات تضةةمنت اقتراحةات جةةديرة ويمكبن تفعيببل هبذه الفكببرة بببرمور كثيبرة         
با  تمةةةام والتطعيةةةل، حيةةةث أووةةةت بةةةبع  األعمةةةال التةةةي يمكةةةن لممةةةرأة أن تمارسةةةها و ةةةي داخةةةل 

 منزلها، من تمك األعمال:
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سةةةةةب اَللةةةةةي وشةةةةةبك  المعمومةةةةةات "اإلنترنةةةةةت"، ك عمةةةةةال ) الرباعةةةةة ، اسةةةةةتخدام المةةةةةرأة لمحا        
تحميل مةالي  -معالج  إدخال بيانات  -تحرير وحافي  -تخرير  -السكرتاري ، مساعدة إداري  

 -معالجةةةة  نوةةةةون  -ترجمةةةة  لغةةةةات  -مبيعةةةةات وتسةةةةوي   -تةةةةدقي  لغةةةةوي  -باح ةةةة  إنترنةةةةت  -
 توميم ديكور (ك -توميم فني  -إعالنات 
ن األعمال تطويل مالبس رجالي  أو نسا ي ، حيث يكون  ناك مكتب يسةت بل الرمبةات، مو       

وتحت  ةذا المكتةب موظطةات تةوزل عمةيهن أدوات الخيارة ، ويرمةب مةنهن تطوةيل نةول معةين مةن 
المبةةةةاس، ويمكةةةةن أن تربةةةة  بنجةةةةاح فةةةةي المبةةةةاس الموحةةةةد، وتوةةةةنيع األدوات الخطيطةةةة   كالمكيةةةةاج، 

أدوات الحطةةالت، أو الةةرحالت أو المالبةةس، أو بيعهةةا، وكةةذلك بعةة   والعرةةور، ونحو ةةا، وتةة جير
الوةةناعات الت ميديةة ، أو الرسةةومات غيةةر المحرمةة ، وغير ةةا مةةن المهةةن التةةي تناسةةب ربيعةة  المةةرأة 
و ناك تجارب محمي  ناجح  تدير فيها المرأة عممها مةن بيتهةا، وتجةري تح ي ةات، ودراسةات مهمة  

 المختمط ك  من خالل التواول عبر األجهزة
وأمةةا مةةن حيةةث األعمةةال التةةي تكةةون خةةارج المنةةزل، فةةإن  نةةاك أعمةةا ال تتوافةة  مةةع ربيعةة  المةةرأة، 

 وليس فيها مخالط  لمشرل المرهر، ومن ذلك:
: فهنةةةاك ن ةةةن شةةديد فةةةي  ةةذ  األعمةةةال، كمكاتةةب ا ستشةةةارات ا جتماعيةةة  األعمببال االجتماعيبببة

النطسةةي، ودور الرعايةة  ا جتماعيةة ، ومراكةةز التنميةة  والشةةرعي ، ودور التوجيةةن واإلرشةةاد الشةةرعي و 
 الريطي ، و ي أعمال متعم   بالنسال، وفيها فرن وظيطي  ك يرةك

نسةةب  العةامالت فةةي الوظةةا   الوةةحي    تتجةةاوز  حيةث إن اإلحوةةالات ت بةةت أنالمستشببفيات: 
فةةي  ةةةذا  % مةةن الوظةةةا  ، ممةةا يعنةةةي تةةوفر عشةةةرات اَل   مةةن الوظةةةا   الربيةة  النسةةةا ي ٚ ٗ

ال ضال عمى مشكم  ا ختالر في  ةذ   -حتى ت بل النسال عمى  ذ  الوظا    -ال رال، ويب ى 
المستشطيات، وذلك بتوفير المستشطيات النسا ي  الحكومي ، التي   يعمم لماذا لةم تةرك النةور حتةى 

ألقةةل  ةةذ  المحظةة ، رغةةم تةةوفر كةةوادر ربيةة  نسةةا ي  فةةي مختمةة  التخووةةات الربيةة ؟!، أو عمةةى ا
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إقامةةة  أقسةةةام نسةةةا ي  متكاممةةة  فةةةي كةةةل مستشةةةطى، وكةةةذلك تشةةةجيع المستشةةةطيات النسةةةا ي  الخاوةةة  
 ودعمها في سا ر منار  المممك ، و ناك تجارب ناجح  في  ذا المضمارك

والمةةدارس الخاوةة ، والمةةدارس الحكوميةة  فةةي ال ةةركك ف ةةد ، وذلةةك فةةي الجامعةةات والكميةةاتالتعمببيم: 
ة من وزارة الخدمة  المدنية م مركةز المعمومةات، أن نسةب  مشةارك  المةرأة أ بتت اإلحوالات الوادر 

في قراعات العمل الحكومي بالنسب  ألعضال  ي ة  التةدريس والمحاضةرين والمعيةدين مةن النسةال 
%، مةةةن أعةةةداد النسةةال العةةةامالت، و ةةةي نسةةةب  ضةة يم  جةةةداال، فيجةةةب توجيةةةن النسةةةال ٘،ٔتبمةةق ف ةةةر 

 سا ي المهمك   إليها  لتغري   ذا ال رال الن
فينبغةي تطعيةل  ةةذ  األسةوا ، وتحويةل ك يةر مةن األسةوا  المختمرةة    األسبوا  النسبائية الخاصبة:

إلةةةةى أسةةةةوا  نسةةةةا ي   لم ضةةةةال عمةةةةى ك يةةةةر مةةةةن السةةةةمبيات الموجةةةةودة حاليةةةةاال فةةةةي األسةةةةوا ، م ةةةةةل 
، المعاكسات، وحا ت اإلركاب غير المشرول، والتبةرج والسةطور مةن قبةل بعة  ضةعيطات النطةوس

وكةةةذلك الحةةةرج التةةةي تالقيةةةن ك يةةةر مةةةن النسةةةال عنةةةد شةةةرال حاجيةةةاتهن الخاوةةة ، وغيةةةر ذلةةةك مةةةن 
السةمبيات، وكةةذلك تةوفير فةةرن وظيطية  لوجةةود با عةات سةةعوديات تتةوفر لهةةن الخوووةي  التامةة ك 
نمةا  ةو موجةود فةي ك يةر  مع التنبين إلى اإلغال  المبكر لهذ  األسوا ، و ذا األمةر لةيس بةدعاال، واا

 العالمك وينرب  الحديث الساب  عمى الحدا   وأماكن الترفين النسا ي ك  من بالد
و ي ت وم ب عمال تخال  مةا افتتحةت مةن أجمةن، وأوةبحت تسةبب قم ةاال أمنيةاال،  المشاغل النسائية:

عمةةى النسةةال، وبالتةةالي عمةةى المجتمةةع   –بةةل ووةةحياال  -وأخالقيةةاال، واجتماعيةةاال، واقتوةةادياال، وفكريةةاال 
مال  نسا ي  من غير نسةال البمةد، بةل وغيةر مسةممات، ولم ضةال عمةى  ةذ  المشةكم  بسبب تواجد ع

ي ترح منع توظي  غيةر السةعودي   حتةى تحةل مشةكمتان فةي نطةس الوقةت، ويكطةي أن يعمةم أن فةي 
مشةةةغل، كمةةةا ذكةةةر ذلةةةك فةةةي إحةةةدك  ٖٓٓ٘أك ةةةر مةةةن  -عمةةةى سةةةبيل الم ةةةال  -الريةةةا  وحةةةد ا 
 الوح  المحمي ك
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الجانب فتم معا د نسا ي  لتعميم الطتيات فن التجميل والعناي  بالبشةرة  حتةى  وكذلك ي ترح في  ذا
تستغني الطتيات عن الذ اب إلى م ل  ذ  األماكن المشبو  ، مع تيسير قةرو  لخريجةات معهةد 

 الخيار ك
من اإليجابيات الممحوظ  عمى عمل المرأة في بالدنةا تسةاوي المةرأة مةع الرجةل تعزيز اإليجابيات: 

ألجةر عنةد تسةاوي عةدد سةاعات العمةةل وا عتبةارات األخةرك، و ةذ  إيجابية  ينبغةي أن تعةةزز، فةي ا
كمةةا أن مةةن اإليجابيةةات الخوووةةي  التةةي تحظةةى بهةةا المةةرأة الموظطةة  فةةي أمةةاكن ك يةةرة، وكةةذلك 
تةوفر جةو العمةةل المناسةب، و ةو أمةةر يسةتح  اإلعجةةاب والت ةدير، ويجةب المحافظةة  عميةن، و نةةاك 

 -بعةةد زيةةارتهن لممممكةة   -غربيةةات ي نةةين فيهةةا عمةى وضةةع المةةرأة السةةعودي   توةريحات مةةن نسةةال
فةةي جميةةع شةةؤون حيةةاتهن التعميميةة  وا جتماعيةة  واألسةةري  واألخالقيةة ، حيةةث اعتبةةرن أن وضةةعي  

، وأن -بةةل والعالميةة   -المةةرأة السةةعودي   ةةي النمةةوذج الم ةةالي لممةةرأة فةةي المجتمعةةات اإلسةةالمي  
رة عمةةى الجمةةع بةةين ا لتةةزام بحجابهةةا، وقةةدرتها عمةةى متابعةة  التحوةةيل العممةةي المةةرأة السةةعودي  قةةاد

 كbill,1975:55-65)) والعممي
 

 الموادر 
 ال ران الكريم -  

( : السالم عمل المرأة وتكريمها، مؤتمر العالم ا سالمي ٕ٘ٔٓة الرفاعي ، حامد محمد محمود ) 
 ك ، جدة

( : المةرأة بةين تكةريم ا سةالم وا انة  الجا مية  ، ٕٛٔٓة السحيم ، محمد بةن عبةد اهلل بةن وةالم ) 
 الريا  ك

 : مكان المرأة في ا سالم ،الريا  ك (ٕٛٔٓة العشماوي ، فوزي  ) 

   www.lslam( : ا سالم والمرأة ، لبنان ٜٜٗٔة جوزي  ، محمد ) 

  www.mawdaa3.comين ال بول والرف ( : عمل المرأة بٕٓٓٓة خالد ، ابرا يم محمد ) 

http://www.lslam/
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( : دراسات في النظم والتشريعات ا سالمين ، ا نجمو المورين ٜٚٚٔة خم  اهلل ، محمد احمد)
 ، ال ا رة ك

 ( : المرأة بين الدين والمجتمع ، مور ك ٜ٘ٚٔة عبد الباقي ، زيدان )

 www.saaidن ( : المرأة رؤين شرعيٕ٘ٔٓعبد الكريم ، فؤاد بن عبد الكريم )  - 

     www.Islam.com( : موسوع  المعار  ٕٚٔٓة فريد ن محمد )
 Billy, hadge (1975) organizational , Behavior , mc grow, hill new ة  

Yourk . 

 

 

http://www.saaid/
http://www.islam.com/
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 حقوق املرأة السياسية يف الشريعة االسالمية
 

 زةـوسف حمـاية يـم.د. عن    ودــطه محم  م.د. رشــا
 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية االساسية

 
 المستخمص

ان تباين المركز القانوني واالجتماعي والسياسي لممرأة  بحسب الزمان والمكان فضال عن طبيعة 
ديان السماوية , وسوف ابين بنبذة مختصرة ما كانت عميو نظرة الثقافات والمجتمعات واأل

 المجتمعات لممرأة وحقوقيا ومكانتيا وعمى الشكل االتي : 
في مرحمة المجتمعات البدائية كانت السمطة فقد كانت السمطة لممرأة ونظام سمطة المراة  -1

جسديا فتمكن من ىو السائد  ولكنو شيئا فشيئا تحولت الى سمطة االب ألنو كان االقوى 
 فرض سيطرتو وسيادتو عمى المرأة  واالسرة .

اوضاع المرأة في الحضارات والمجتمعات التي سبقت االسالم ال تختمف كثيرا من  -2
مجتمع ألخِر ومن حضارة الى اخرى , وعمى الرغم من البعد التاريخي والجغرافي بينيا , 

مقابل ما يتحقق لمرجل من  اال ان المرأة كانت ال تحصل عمى حق من حقوقيا  اال
مصمحة فيو , ولم تنل  المرأة عمى اي مركز مرموق سياسي او عممي اال نادرا  , ولكننا 

 نعرف ان ىنالك ممكات وعالمات اشتيرن بعدد محدود .

 ضروريات ليمبي جاء االرض في اهلل شريعة االسالم اما في المجتمع االسالمي -3
 اقوياء ، وكباراً  صغاراً  ، ونساءً  رجاالً  وفئاتو وشرائح بكافة المسمم المجتمع وحاجات
 التشريع نظرة نعي ان نستطيع ،وحتى المجتمع نسيج من ميم جزء والمرأة ، وضعفاء
 معيا التعامل في تقدم من االسالمية الشريعة حققتو ما الى النظر من البد لممرأة الرباني
  االسالم قبل كان بما مقارنة
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Abstract:  

           The differing legal status and women's social and political time 

and space as well as the nature of cultures, societies, religions, and 

will make a brief overview of the communities and the rights of 

women and prestige, as follows : 
       1-At the stage of primitive societies were the authority power to 

women and women's power system is prevalent but gradually turned 

into the authority of the father because he was physically stronger, 

able to control and sovereignty over women and the family . 
2-The situation of women in the cultures and societies that preceded 

Islam does not differ much from one community to another and from 

one culture to another, despite the historical and geographical 

dimension, however, women were not getting right but for the men of 

interest in it, and didn't get the woman. Any politician or prestigious 

status rarely unscientific, but we know that there are Queens and 

scientists be current limited number. 

      3-In Islamic society    Islam Allah's law in the land came to meet 

the necessities and needs of the Muslim community in all segments 

and groups of men and women, young and old, strong and weak, and 

the woman is an important part of the fabric of society And so we can 

understand the look of women's Rabbinic legislation must consider to 

what Islamic law in handling compared to what it was before Islam. 

 
 المبحث االول

 السياسة والعمل السياسي في االسالم
 اواًل : تحديد مصطمح السياسة :

 لغة : -أ
 السياسة فعل السائس يقال يسوس يقال ىو يسوس الدواب اذا قام عمييا وراضيا . 
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 (  108) ابن منظور ، ب . ت ، ص 
 اصطالحا : -ب

 السياسة في اصطالح الفقياء ليا 
لفقو الجنائي في االسالمي وىو " فعل المر خاص من الحاكم معنى الخاص متعمق با -أ

 لمصمحة يراىا ، وان لم يرد بيذا الفعل دليل جزئي خاص بو ".
ومعنى  عام متصل بالدولة والحكم الرئاسة وىو : " استصالح الخمق وارشادىم الى الطريق  -ب

 (  11 ، ص 1563المنجي في العاجل واالجل ، وتدبير امورىم " ) الحنفي ، 
 

 ثانيًا :
 انواع السياسة : 

 تقسم السياسة في التشريع االسالمي من حيث عدالتيا عمى نوعين :
 سياسة ظالمة ، تحرميا الشرعية . -1
سياسة عادلة ، تظير الحق ، وتدفع المظالم وتردع اىل الفساد ، وتوصل الى المقاصد  -2

عمييا ، وىذا ما يؤيد القول انيا قائمة  الشرعية ، وىي التي  توجب الشرعية اعتمادىا والسير
عمى اساس من الخمق واالداب . وقد كان النبي ) صل اهلل عميو وسمم ( وخمفاؤه الراشدون 
يسوسون الناس في دينيم ودنياىم  ، فكان الحمكم والسياسة شيئا واحدا ، ثم لما اتسعت الدولة 

يحكمون باالىواء من غير اعتصام  ظير الفصل بين الشرع والسياسة الن اىل السمطة صاروا
 (  431ص  – 135بالكتاب والسنة ) ابن قيم الجوزي ، 

 
 انواع السياسة من حيث المجاالت التي تتضمنيا  :

 اواًل : 
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السياسة الشرعية في الحكم : من الثبات ان االسالم دين ، ودولة ، فالقرآن الكريم ىو كتاب 
مة االنسان باالنسان ، واالنسان بالمجتمع، والمجتمع عقيدة ، كما ىو كتاب احكام ، ونظمت ص

المسمم بغير المسمم في حالتي السمم والحرب ، وىو الى جانب ذلك يحتوي عىل كل انواع 
الحقوق الفردية والجماعية ، واحكامو متعمقة بكل جوانب حياة االنسان وواجباتو وحقوقو سواء 

 كانت مادية او معنوية .
م موعظ متروكة لرغبة االنسان ، كما ىو الحال في النصرانية مثال : وانما ولم تكن ىذه االحكا

ىي احكام آمرة ، واحبة التنفيذ ، وىذا ال يكون اال بقيام الدولة ، وىذه الدولة ال بد ليا من امام 
او لنقل رئيس يتولى شأن ارادتيا ، كما يسير عمى مصمحة االمة . ) القرضاوي ، ب.ت ، 

 (. 204ص
 : ثانياً 

السياسة الشرعية في المال ويقصد باالموال في ىذا المجال : اموال المصالح العامة الواردة الى 
 بيت مال المسممين ، وىذا النوع منيا  شبيو بوزارة المالية في النظم السياسية الحديثة .

 ثالثًا :
يل اهلل والدفاع عن السياسة الشرعية في الواليات : ومنيا والية الجيش : فمما كان الجياد في سب

بالد فرض كافية عمى المسممين ، لذلك وجب عمى االمام العناية بالجيش المسمم واعداده ، 
وتنظيم قيادتو ، وتفقد احوالو ، وتعرف احوال العدو ، وان تحقيق ذلك ال يتم اال بامداده باالموال 

ئم ، وىذا شبيو بوزارة الحربية الالزمة لتسمحيو واداراتو ، ودفع مرتبات افراده بشكل منظم ، ومال
 ، او الدفاع . 

 رابعًا :
السياسة الشرعية في التعامل مع البغاة والمفسدين : فقد تخرج فئة مسمحة منظمة . فان كان 
خروجيا عمى الدين كانت مرتدة ، وان كان خروجيا عمى االمام كانت فئة باغية ، ولكل منيما 

 في الفقو احكام خاصة.
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 خامسًا :
اسة الشرعية  في العقوبة : وىي  جزء من النظرية الجنائية في االسالم اذ تنقسم العقوبة في السي

 الشريعة الى :
 
 عقوبات مقدرة شرعًا ،  وىي الحدود والقصاص -أ

 (  162، ص  1993عقوبات غير مقدرة ، وىي التعزيز ) ياسين ،  -ب
 

 المبحث الثاني 
 اواًل : مكانة المرأة في االسالم :

السالم شريعة اهلل في االرض جاء ليمبي ضروريات وحاجات المجتمع المسمم بكافة شرائحو ا
وفئاتو رجااًل ونساًء ، صغارًا وكبارًا ، اقوياء وضعفاء ، والمرأة جزء ميم من نسيج المجتمع ، 
وحتى نستطيع ان نعي نظرة التشريع الرباني لممرأة البد من النظر الى ما حققتو الشريعة 

 المية من تقدم في التعامل معيا مقارنة بما كان قبل االسالم .االس
 تكريم االسالم لممرأة : يتمثل ذلك فيما يأتي : 

االستبشار بيا وحسن استقباليا عند والدتيا : فقد كان استقبال االنثى في العرب قبل  -1
عين " واذا بشر احدىم االسالم استقباال شيئًا ، يتبرمون بيا ، وتسود وجوىيم ، ويتوارون عن اال

، اذ ىي في نظرىم تجمب الفقر او العار ، فكانوا  (1)باالنثى ظل وجيو مسودًا وىو كظيم " 
يئدونيا حية ، ويستكثر الرجال عمييا النفقو التي ال يستكثرىا عمى عبده او حيوانو ، فقد نيى اهلل 

بين ان من فعل ذلك فقد باء سبحانو وتعالى ، المسممين عن ذلك ، وذم ىذا الفعل الشنيع ، و 
 (2)بالحسران المبين " فد خسر الذين قتموا اوالدىم سفيا بغير عمم " 

وان اهلل تعالى ييب االبناء بتقدير اهلل ولحكومة ارادىا ، " ييب لمن يشاء اناثًا وييب لمن   
 .(1)يشاء الذكور " 
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ذميم اهلل سبحانو وتعالى في  والمقصود ان التشاؤم من البنات من اخالق اىل الجاىمية الذين
قولو " واذا بشر احدىم باالنثى ظل وجيو مسودًا وىو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر 

، وقال قتادة " رب جارية  (2)بو ايمسكو عمى ىون ام يدسو في التراب اال ساء ما يحكمون " 
 (. 454ت ، ص خير الىميا من غالم ، قد اىمك اىمو عمى يديو "  ) المقدسي ، ب.

رعايتيا وعدم تفضل الذكر عمييا فان االسالم يعتني بالمرأة في كل اطوار حياتيا خير عاىا 
وىي طفمة ، ويجعل رعايتيا  سترًا من النار وسياًل الى الجنة ، وال يجوز ان يفضل الذكر عمييا 

 يئدىا فمم أنثى لو نتكا من)في التربية والعناية ، فقد قال رسول اهلل ) صل اهلل عميو وسمم ( " 
عمييا ادخمو اهلل الجنو "   )  0يعني الذكور  –الجنة  اهلل أدخمو عمييا ولده يؤثر ولم يينيا ولم

 (. 410البييقي ، ب . ت ، ص
واالسالم ال يكتفي من المسمم بأن يجتنب واد البنا ، بل يرتقي بالمسمم الى درجة االنسانية 

البنات ، ويتمقى والدتين بالعبوس واالنقباض ، بل يتقبميا  المثمى ، فيأبى عميو ان يتبرم من
بالرضا والحمد ولألسف ىذا التبرم ما يزال موجودا الى يومنا ىذا ، برغم المناداة بالمساواة بين 

 الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
___________________ 

 (  49سورة الشورى اية ) -1
 ( 59 – 58سورة النحل اية )  -2
 
العق عنيا : والقيقة ىي الذبيحة عن المولود ، وىي سنة ، ويتساوي في ذلك الذكر واالنثى  -2

فكما يعق الولي عن الذكر يوم السابق يعق عن االنثى ايضًا ، ولكن ييعق عن االنثى شاة ، 
 (. 420وعن الذكر  شاتان . ) عميش ، ب.ت ، ص 

مولود باسم حسن ، ويستوي في ذلك الذكر تسمياتيا باسم حسن : فمن السنة تسمية ال -3
 واالنثى ، وكما كان النبي يغير اسماء الذكور من القبيح الى الحسن ، فانو كذلك كان يغير 
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اسماء االناث من القبيح الى الحسن ، فقد روى البخاري ومسمم عن ابن عمر رضي اهلل عنيما 
ية فسماىا  النبي صل اهلل عميو وسمم ان " ابنتة لعمر رضي اهلل تعالى عنو كان يقال ليا عاص

 جميمة " 
ليا نصيب من الميراث : اذ جعل اهلل ، سبحانو وتعالى ، لالنثى نصيبا في الميراث كما  -4

لمذكر نصيب ، وايات الميراث نزلت فيما روي عن جابر قال : " جاءة امراة سعد بن الربيع الى 
بوىما معك في يوحد احد شييدًا ، وان عميما اخذ رسول اهلل ىاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل ا

ماليما فمم يدع ليما ماال ، وال ينكحان اال وليما مال فقال : يقضي اهلل في ذلك ، فنزلت اية 
الميراث ، فارسل رسول اهلل صل اهلل عميو وسمم الى عميما فقال " اعط ابنتي سعد الثمثين ، 

 (  420نيسابوري ، ب.ت ، صواميما الثمن ، وما بقي فيو لك " . ) ال
 ثانيًا :

 الحقوق التي تساوي فييا مع الرجل :
تتساوى المرأة والرجل في كثير من الحقوق العامة مع التقييد في بعض الفروع بما يتالئم مع 

 طبيعتيا ، وفيما يأتي بعض ىذه الحقوق :
 ي ) صل اهلل عميو وسمم ( لممرأة حق التعميم : لممرأة حق التعميم مثل الرجل : فقد قال النب -1

 اهلل نعم من عمييا وأسبغ ، تعميميا فأحسن وعمميا ، تأديبيا فأحسن فأدبيا ، بنت لو كانت " ن
 ( 81النار "  ) الغزويني ، ب.ت ، ص من وحجابا سترا لو كانت ، عميو أسبغ التي

ب بأمرىا بأداء المرأة اىل لمتكميف الشرعية مثل الرجال سواء بسواء ، وولي امرىا مطال -2
 أوالدكم العبادات ، وتعميميا ليا منذ الصغر ؟ لما جاء في قول النبي صل اهلل عميو وسمم " ُمُروا

 المضاجع "  في بينيم وفرقوا َعْشر، أبناء وىم عمييا واضربوىم سنين، سبع أبناء وىم بالصالة
مكمفة بالعبادت من صالة  والحديث يتناول االنثى بال خالف كما قال الننوي . وىي بعد البموغ

زوج  منيما من اداء الفرائض ، فجممة العقائد والعبادات  –وصوم وزكاة وجحو ، ولي الحد 
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واالخالق واالحكام التي شرعيا اهلل لالنسان يستوي في التكميف بيا والخبراء عمييا الذكر واالنثى 
 وىي مطالبة باالمر بالمعروف والنيي عن المنكر .

يتعين عمى المرأة اذا ىاجم العدو البالد. يقول الفقياء : اذا غشى العدو محمو قوم  والجياد كذلك
 كان الجياد فرض عين عمى الجميع ذكور واناث وتخرج المرأة بغير اذن الزوج ، الن حق الزوج 
ال يظير في مقابمة فرض العين وقد خفف اهلل عنيا في العبادات في فترات تعبيا من الحيض 

 نفاس.والحمل وال
لممرأة حرية االرادة والتعبير عما في نفسيا ، وقد منحيا اهلل سبحانو وتعالى ىذا الحق الذي  -3

سمبتو منيا الجاىمية وحرمتيا منو ، فقد كانت حين يموت زوجيا ال تممك من امر نفسيا شيئًا ، 
في قولو  وكان يرثيا من يرث مال زواجيا ، روى البخاري عن ابن عباس ، رضي اهلل عنيما ،

تعالى : " يا اييا الذين امنوا ال يحل لكم ان ترثوا النساء كرىا " قال : كانوا اذا مات الرجل كان 
أولياؤه احق بامراتو ، ان شاء بعضيم تزوجيا وان شاءوا زوجوىا ، وان شاءوا ام يزوجوىا فيم 

ل انيا يجوز ليا تزويج احق بيا من اىميا. فنزلت ىذه االية " واستئذانيا واجب عند الحنفية . ب
 (  266، ص  1985نفسيا عند الحنفية . ) االلباني ، 

لممرأة ايضًا مشاركة زوجيا الرأي بل ومعارضتو ، قال عمر بن الخطاب : واهلل ان كنا في  -4
 الجاىمية ما نعد لمنساء امرا ، حتى انزل هلل فيين ما انزل ، وقسم لين ما قسم.

ييا خبرة بو ، وخاصة ما يتعمق بشؤون النساء ، وذلك فمن اسس استشارة المرأة فيما لد -5
 الشورى في االسالم.

 لممرأة ان تعقد االمان مع الكفار ، ويسرى ذلك عمى المسممين. -6
لممرأة ذمة مالية مستقمو كالرجل ، وحقيا في التصرف في ماليا امر مقرر في الشرعية  -7

 (1)" ان انستم منيم رشدًا فادفعوا الييم امواليم " االسالمية مادامت رشيدة : ولقولو تعالى 
 وليا ان تتصرف في ماليا كمو عن طريق المعاوضة بدون إذن من احد واخذ باتفاق الفقياء .

االصل ان وظيفة المرأة االولى في ادارة بيتيا ورعاية اسرتيا وتربية ابنائيا وحسن معاممتيا  -8
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نفسيا فنفقتيا واجابو عمى ابييا او زوجيا ومع ذلك زوجيا وىي غير مطالبة باالنفاق عمى 
 فاالسالم ال يمنع المرأة من العمل والبيع والشراء والوكالة منيا وليا وان تتاجر بماليا وليس الحد

منعيا من ذلك ما دامت مراعية احكام الشرع وادابة والنصوص الدالة عمى جواز عمل المرأة 
 ، ان لممرأة الحق في العمل بشرط اذن الزوج لمخروج ،  كثيرة ، والذي يمكن استخالصو منيا

 
 المبحث الثالث 

 تعريف االىمية ونواعيا وعوارضيا :
االىمية ىي الركيزة االساسية التي يمكن من خالليا دراستيا االنطالق الى فيم ادق واعمق 

ت ومؤسس بشكل صحيح الحكام المرأة سواء كانت فيما يتعمق باالمور الخاصة والعمال
 الشخصية ، او االمور العامة التي تؤثر عمى كل فرد من افراد المجتمع المسمم.

 اواًل : تحديد مصطمح االىمية :
 لغة :  -أ

الصالحية ويقال فالن اىل لكذا أي مستوجب لو ، وفي التنزيل العزيز " ىو اىل التقوى واىل 
 المغفرة"

 
 اواًل : 

وجوب الحق لو او عميو ، وىي اما ناقصة وتعني اىمية الوجوب :  وىي صالحية االنسان ل 
صالحية االنسان لثبوت الحق لو دن ثبوت أي التزام عميو ، او كاممة ، وتعني صالحيو 
االنسان لوجوب الحق لو وثبوت االلتزامات عميو كما لو ممك الطفل ماال فيجب زكاتو من مالو 

 ياة .ويقوم عمى ذلك وليو. ومناطيا الصفة االنسانية او الح
 ثانيًا :  
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اىمية االداء :  وىي صالحية االنسان لوجوب الحق عميو ومناطيا العقل ، وىي اما ناقصو 
وتعني صالحية االنسان لصدور التصرفات الشرعية صحيحة وتوقف نفاذىا عمى غيره  ، 
كالصبي المميز ، او كاممة وتعني صالحية الشخص لمقيام بالتكاليف عمى نحو يعتد بو شرعًا 

 (  332ه ، ص  1372من غير ما توقف عمى اذن غيره .  ) السرخسي ، 
 

 ثالثًا : 
 عوارض االىمية :

والعوارض ىي امور طارئة قد تطرأ عمى االنسان خارجية عن طبيعتو ، فتغير صفتو كالضحك 
 الذي يطرأ  عمى االنسان وقد تعرض لالنسان فتزيل اىميتو كميًا او تنقصيا اوتغير احكاميا ، 

 
 والعوارض المتعمقة باالىمية قسمان :

عوارض مكتسبة ، وىي ما يكون لالنسان فييا دخول و دور مثل السكر  والجيل واليزل  -1
 ولسفو والخطأ واالكراه .

عوارض سماوية وىي تمك االمور التي ليس لمعبد فييا اختيار ، وليذا تنسب الى السماء  -2
دتو ، وىي : الجنون والعتو والنسيان والنوم واالغماء لنزوليا باالنسان من غير اختياره وارا

، ص  1998والمرض الرقي والموت وقد اضاف الفقياء ليا الحيض والنفاس . ) الزرقء ، 
854 ) 

 رابعا : اىمية المراة لمعمل السياسي 
دية بناءا عمى ماسبق من كمال اىمية المراة في جانبي العبادة والتصرف في االمور الذاتية والمتع

، فمن المفترض ان كمال اىميتيا ىنا اشارة الى كمال اىميتيا السياسية ، ومع ذلك نرى ان 
االىمية السياسية فييا جدل كبير بين الفقياء ، وكان كثيرا منيم يرى المراة ناقصة االىمية من 

 ىذا الجانب .
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لكي يسيل  ومما يالحظ انو ال توجد دراسات تصنف العمل السياسي الى مستويات مختمفة
ضبطيا ، وتحديد مستوى االىمية المرتبطة بكل نوع . فيناك فروض عينية من االعمال 
السياسية ، كاالمر بالمعروف والنيي عن المنكر ، والشورى العامة ، والبيعة ، وىذه تتطمب 

 اىمية عامة ال تختمف في ماىيتيا عن اىمية التصرف ، اذ ان مناطيا االدراك والعقل .
وىناك فروض كفاية قد تتعين في ظروف معينة ، مثل الجياد فيو رغم كونو ال يحتاج الى 
صفات مميزة لمن يقوم بو اال انو يحتاج الى تدريب وتاىيل لرفع كفاءة من يقوم بو من الناس 

 ( 138، ص 1987)موسى ، 
ا بالخالفة وىناك فروض كفائية من ضمن العمل السياسي ، منيا جميع الواليات العامة بدء

وحتى القضاء ، فجميع ىذه الوظائف العامة تحتاج الى اىمية من نوع خاص اعني ليس اىمية 
فقط بل كفاءة وقدرة عمى ادارة ىذه الوظائف ، وىذه االىمية التتعمق بجنس او نوع او غيره 
ولكنيا تشتمل صفات فطرية واخرى مكتسبة حتى يقوم من تناط بو ىذه الوظائف بحق ىا دون 

 تقصير .
وبسبب عدم التاصيل الصحيح لمسالة الواجبات وارتباطيا باالىمية حصل تناقض كبير في 
االحكام الفقيية المتعمقة بالمراة فمن المالحظ ىنا ان العمماء قد اجمعوا عمى قبول رواية المراة 

الفرق  لمحديث وبالمقابل اختمفوا اشد االختالف في شيادتيا ورغم محاولة بعض العمماء تبيان
بين الشيادة والرواية اال ان االمر لم ينضبط فكالىما شرطة العدالة وكالىما ال يؤمن عواقب 
الكذب فيو بل ربما كانت الرواية اشد خطرا في حال الكذب فييا فيي تتعمق بالشريعة ومنياج 

 االمة ، البحادث عرضي يقع ىنا او ىناك .
النصوص المتعمقة باالىمية السياسية لممراة ، وىنا يالحظ غموض بعض الفقياء فيما يتعمق ب

ومثال ذلك مسالة امان المراة وجوارىا ، فمن ذىب الى جواز امانيا بني ذلك عمى ان االصل 
كمال اىميتيا السياسية ، ومن رفض امانيا وعقمو عمى اذن االمان بني حكمو عمى ان اىميتيا 

 ناقصة 
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عامة اىمية من نوع خاص اذ ىي ليست لكل النساء ومن ىنا فان االىمية الخاصة بالواليات ال
وليست لكل الرجال ، فيي تحتاج الى تاىيل خاص ووضع الشخص المناسب في مكانو 

، 1990الصحيح تبعا لكفايتو لمكانو وقدرتو ال عمى اساس من جنس او لون )ابو شقة ، 
 ( .274ص
 
 

 المبحث الرابع
 تولي المراة الخالفة في السياسة الشرعية 

 اوال : تحديد مصطمح الخالفة : 
الخالفة   او االمامة العظمى في المصطمح السياسي  االسالمي ىي ارفع مسؤولية في الدولة 
االسالمية فقد عرفيا ابن خمدون في المقدمة عندما اورد المقارنو بين الممك السياسي والخالفة ؛ 

م الدينية والدنيوية الراجعة الييا فقال : ىي حمل الكافة عمى مقتضى النظر الشرعي في مصالحي
 ( 90ت ، ص -.)ابن خمدون ، ب

 ثانيا . واجبات الخميفة ىي :
حفظ الدين عمى قواعده المستقرة وما اجمع ليو سمف االمة وتوضيح الشبيات لمن  -1

 اشكل عمية فيم االسالم فيما صحيحا .
نيم حتى يسود العدل ، وال تنفيذ االحكام بين المخاصمين والمتشاجرين وقطع الخصام بي -2

 يتعدى ظالم عمى مظموم .
والذب عن الحريم حتى ينعم الناس باالمن  –اي حماية الديار  –حماية البيضة  -3

 ويستطيعون ممارسة حياتيم بالشكل الطبيعي .
اقامة الحدود لتصان محارم اهلل من االنتياك وتحفظ حقوق المسممسن من التعرض ليا  -4

 باذى .
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من عائد االسالم ، بعد الدعوة حتى يسمم ، او بدخل في الذمة ، كي يظير  جياد -5
 االسالم عمى الدين كمو .

جباية الفيءوالصدفات كما اوجبتيا احكام الشريعة ، بالنص او االجتياد بدون تخويف  -6
 او تعسف .

ف وال تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال ، في وقتو المرصود لو ، من غير اسرا -7
 تقتير . 

اي وضع االكفاء واالمناء عمى المناصب  –استكفاء االمناء وتقميد يوكل الييم  -8
 حفظا الموال المسممين باصحاب الكفاءة واالمانة من –والمسؤوليات الميمة في الدولة المسممة 

 الضياع واالىمال .
اعتمادا كميا عمى معاونية ان يتولى بنفسو االشراف عمى كافة القضايا واالمور وااليعتمد  -9

حتى من فوضيم ، حتى لو كان انشغالو لمعباد ، الحتمال ان يختمف حال المؤمن عمى اموال 
 االمة .

نشر العمم ، والعمل عمى توفير الحياة الكريمة لكل فرد من افراد الرعية )موسى ،  -10
 (41، ص1963

 ثانيا : راي الفقياء في تولي المراة الخالفة :
لفقياء عمى عدم جواز االمامة العظمى لممراة وشذ عن االجماع الشبيبة من الخوارج اتفق ا

وبعض الشيعة الذين قالوا بامامة فاطمة اخت جعفر وجاء في مغنى المحتاج عند ذكر شروط 
الخميفة : ورابعيا كونو ذكرا ليتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال فال تصح والية امراة لما في 

 ( 130قوم ولوا امراة )الشربيني ، ب. ت ، ص الصحيح لن يفمح
واما الفقياء المعاصرون فمم يخرجوا في مجمل ارائيم عما ذىب الية الفقياء ، وساروا عمى ذات 
النيج ، فقال الدكتور مصطفى السباعي : " يحتم االسالم ان تكون رئاسة الدولة العميا لمرجل 

مم : " ما افمح قوم ولوا امرىم امرا" وىذا النص وفي ذلك يقول الرسول صمى اهلل عمية والة وس
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يقتصر المراد من الوالية فيو عمى الوالية العامة العميا النو ورد حين ايمغ الرسول صمى اهلل عمية 
والو وسمم ان الفرس قد ولوا لمرئاسة عمييم احدى بنات كسرى بعد موتو ، ويقول الدكتور ، 

استثنينا رئاسة الدولة والتي كثيرا ما يعبر عنيا بالخالفة  محمد سعيد رمضان البوطي . واننا اذا
عن رسول اهلل صمى اهلل عمية والو وسمم فان سائر الرتب واالنشطة السياسية االخرى تعد في 

 -39، ص 1963الشريعة االسالمية مجاالت متسعة لكل من الرجل والمراة . )السباعي ، 
40. ) 
المنظم الوضعية ، لقد  سكمت القوانين الوضعية طريق تولي المراة الرئاسة العامة في  -

التساوي الكامل بن الرجل والمراة ومع ذلك لم تصل كثيرات من النساء حتى في الغرب الى 
 مناصب عميا بشكل متساٍو مع الرجال استنادا الى الواقع .

ممكة بريطانيا عن  ففي الدولة الغربية مثال الدكتور البريطاني ينص عمى انو " يتم تعيين ممك او
طريق الوراثة ، وايضا الدكتور في الواليات المتحدة االمريكية اليوجد فيو ما يخصص وظيفة من 

 الوظائف لمرجال دون النساء بما فييا رئاسة الجميورية .
وفي النظام االساسي لمسمطة الوظيفية الفمسطينية النص التالي : " ينتخب رئيس السمطة الوطنية 

انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفمسطيني وفقا الحكام قانون االنتخابات الفمسطينية  الفمسطينية
" والدستور السوري ايضا ينصا عمى انو " يشترط في من يرشح لرئاسة الجميورية ان يكون 

 عربيا سوريا متمتعا بعقوقو المدينة والسياسية متمما الرابعة والثالثين عاما . 
 

 المبحث الخامس
 المراة عضوية مجمس الشورى او المجالس النيابية  تولي

 اوال : تحديد مصطمح الشورى 
لغة :" الشورى من المشورة وتشاور اي استخراج ما عنده من راي ")ابن المنظور ، ب  - أ
 ( 437ت ،ص –
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اصطالحا : عرضيا التجار: انيا " استخراج الراي وطمب التدبير المراجعة البعض الى  - ب
 (15ت ،ص –التجار ، ب البعض " )

 
 ثانيا : ما اىميتيا

ان الشورى بيذا المعنى اليمكن عمميا حجبيا عن المراة الي سبب كان ، اذ ان ممارستيا عمميا 
كانت في زمن النبي صمى اهلل عمية وسمم ، وليس ادل عمى ذلك من عشرات الحوادث التي 

رضي اهلل  –استشارة ام المؤمنين ام سممة  تجدىا في السيرة النبوية وسيرة الخمفاء الراشدين منيا
يوم الحديبية ، بيعة العقبة الثانية التي شاركت فييا امراتان حيث اختاروا من بينيم اثني  –عنيا 

 عشر نقيبا ، وغيرىا من الحوادث .
والحقيقة ان الشورى لم يكن يعرف ليا تطبيق معين في االمور االجتيادية ، وليس ليا صورة 

ما جاءت الشريعة بنصوص عامة باالمر بالشورى والحض عمييا ، وتركت امر محددة وان
 التفاصيل الختالف الزمان والمكان ، 

نظرا  –صمى اهلل عمية وسمم  –وذلك السبب في اختالف طرق تولية الخمفاء الراشدين بعد النبي 
 (33-31ت ، ص -الختالف الظروف المحيطة بكل عمى حدة )اسواري ، ب

فتطور طرق ونظام الشورى قائم ووارد بحسب ظروف الزمان والمكان ومن ذلك وعمى ىذا 
استحداث مجمس لمشورى او بالتعبير القانوني مجمس نيابي مختار من قبل االمة لمقيام بميام 

 الشورى ، وربما مشاركة االمام في الحكم وادارة الدولة .
 ثالثا : طبيعة المجالس النيابية في العصر الحديث :

مجمس النيابي ىو السمطة التشريعية في الدولة ، باعتباره المسئول عن سن القوانين ورسم ال
السياسات ، ومراقبة اداء الحكومات في النواحي السياسية والمادية واالدارية بما يحدده دستور 

 كل بمد .
 ويمكن تمخيص ميمات المجالس النيابية :
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 ت .وضع القوانين التي اطمقوا عمييا تشريعا -1
 اقرار السياسة العامة لمدولة . -2
 مراقبة اداء السمطة التنفيذية ، وذلك عمى اختالف بين بعض الدساتير . -3
 تعديل الدستور. -4
 بحث المعاىدات واقرارىا . -5
 (.17، ص 1983بحث السياسة االقتصادية والتنمية وموازنة الدولة )عبد الصادق ،  -6

 المراة النتخاب اعضاء المجالس التشريعة :المطمب الثاني : حكم ممارسة 
 :اختمف الفقياء المعاصرون في حكم تصويت المراة في انتخابات المجالس التشريعية الى فريقين

 اوال : المجيزون :
ذىب كثير من الفقياء المعاصرين الى جواز ادالء المراة بصوتيا في االنتخابات منيم الدكتور 

 د فؤاد عبد المنعم .مصطفى السباعي والدكتور محم
 واستدلوا عمى ذلك بما يمي : 

قولو تعالى " ولين مثل الذي عميين بالمعروف " ، وىذه االية تدل عمى اصل انو ال  -1
اختالف في التكميف لمرجل والمراة وان االختالف ىو عمى غير االصل وفي حاالت خاصة 

 ليس منيا االنتخاب.
ات بعضيم اوليا بعض يامرون بالمعروف وينيون عن قولو تعالى " والمؤمنون والمؤمن -2

، وىذه االية كسابقتيا تدل عمى ان والوالية متبادلة بين الرجل والمراة في االمور العامة  5المنكر"
 كاالمر بالمعروف والنيي عن المنكر .

 اقرار النبي صمى اهلل عمية وسمم المان ام ىانئ يوم فتح مكة . -3
 يوم الحديبية  . –رضى اهلل عنيا  –ام الممنين ام سممة عمل النبي بمشورة  -4
 

 ثانيا المانعون :
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لم يتطرق الفقياء قديما ، ليذا المسالة ، فيي مسالة حديثة ؛ لكن الفقياء المحدثين المانعين بنوا 
راييم عمى عدم جواز توليتيا انيا ال يجوز ليا ان تنتخب ، ومن ابرز من قال بذلك لجنة الفتوى 

زىر حول حكم اشتراك المراة في االنتخابات ، وعممت الفتوى ذلك قياسا عمى منعيا من باال
الترشح لو وسدا لمباب اماميا ، واشارت الفتوى الى االمور التي تستمزم التصويت والترشح من 
االختالط وغير ذلك ، من الذين قالوا بمنع المراة من االنتخاب الدكتور عبد الكريم زيدان معمال 

 ( 155، ص 1963ك بعدم اشتراك الصحابيات في اختيار الخمفاء الراشدين ، )السباعي ، ذل
وابن عثيمين  –رحمة اهلل  –اما الحركة السمفية المعاصرة فكان عمماؤىا من المانعين كابن باز 

ويظير ذلك من فتاؤاىم ونشراتيم ، اال ان الحركة السمفية في الكويت اقرت بالجواز بعد ان 
 حذو حذو الحركة في السعودية .كانت ت

والراجح ىو جواز تصويت المراة في االنتخابات سواء كانت تشريعية او حتى رئاسية نظرا لقوة 
االدلة التي ساقيا المجيزون ، الن االنتخابات توكيل ، ويجوز لممراة التوكيل لغيرىا ، وسيرة 

ادث التي تم مشورة المراة فييا تؤيد ذلك النبي عمية الصالة والسالم والخمفاء الراشدين وكثرة الحو 
 ( .116،ص 1981)عبد الكريم ، 

 رابعا : حكم عضوية المراة في المجالس النيابية :
من الفقياء المعاصرين من اجازوا ان تكون المراة نائبة في المجالس النيابية كالدكتور محمود 

 وغيرىم .الخالدي والدكتور يوسف القرضاوي واالستاذ محمد عزت دروزة 
 واستدل المجيزون عمى جواز تصويت المراة في االنتخابات بادلة كثيرة منيا :

قولو تعالى :" والمؤمنون والمؤمنات بعضيم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينيون  -1
( ، فاالية واضحة في اشتراك المؤمنين والمؤمنات في االمر بالمعروف والنيي 1عن المنكر " )

 ذا يشمل عمل السمطة التشريعية والتنفيذية في الدولة .عن المنكر ، وى
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( وىذه االية مساواة بين الرجال 2قولو تعالى :" ولين مثل الذي عميين بالمعروف " ) -2
والنساء في الحقوق والواجبات ، وىذه االية عامة وال يخصصيا غير اية القوامة والتي مجاليا 

 االسرة فقط كما ذكرت سابقا .
صمى اهلل عمية  –ومشورتيا لمنبي  –رضي اهلل عنيا  –وا ايضا بحادثة ام سممة واستدل -3

 يوم الحديبية  حيث اخذ النبي بمشورتيا ولم بتخرج من ذلك فدل عمى جواز  –وسمم 
 استشارة المراة وعضويتيا في اي مجمس لمشورى او المجالس النيابية . -4
ىانئ يوم فتح مكة ، ويتعرض عمية انيا لو  اقرار النبي صمى اهلل عمية وسمم المان ام -5

كان امانيا صحيحا بذاتو لما احتاجت الى اقرار النبي صمى اهلل عمية وسمم ، ويرد عمى ذلك 
االعتراض بان االقرار ليس ىنا ىو الدليل بل لو لم يكن التصرف السياسي منيا صحيحا 

 ى كونيا خاصة الم ىانئ ولم يحصل واليحتاج الى تصحيح لما اقره النبي او عمى االقل لنبو ال
 
 

 المصادر
 *القران الكريم 

ت ( : مقدمة ابن خمدون / مؤسسة / ، عممي  -ابن خمدون ، عبد الرحمن بن محمد )ب -1
 لبنان . –بيروت 

( : الطرق الحكيمة في السياسة 31350ابن قيم الجوزية ، ابو عبداهلل محمد بن ابي بكر )-2
 بيان .الشرعية ، مكتبة دار ال

، دار  6( : لسان العرب ، ج1956ابم المنظور ، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) -3
 صادر ، بيروت .

م( : البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1563ابن نجيم ، زين الدين بن ابراىيم بن محمد ) -4
 ، دار الكتاب االسالمي . 5، ج
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، دار التعمم ،  2لمراة في عصر الرسالة ، جم( : تحرير ا1990ابو شقة ، عبد الحميم ) -5
 الكويت .

ه( : المغني في فقة احمد بن 1405ابو محمد ، عبداهلل بن احمد بن قدامة المقدسي ) -6
 ، دار الفكر ، بيروت . 4، ج 1حنبل الشيباني ، ، ط

 ( : ارواء الخميل في تخريج احاديث منار السبيل1985االلباني ، محمد ناصر الدين ) -7
 ، المكتب االسالمي ، بيروت . 2، ط 1، ج

( : المراة في طغيان النظام الغربي ولطائف 1986البوطي، محمد سعيد رمضان ) -8
 ، دار الفكر ، دمشق . 1التشريع الربا في ، ط

، تحقيق  1، ط 6ت( : شعب االيمان ، ج –البيعمقي ، ابو بكر احمد بن الحسين )ب  -9
 ول ، دار الكتب العممية . : محمد السعيد بسيوني زغم

 ، دار التعمم ، دمشق . 2، ج 1( : المدخل الفقيي العام ، ط1998الزرقا ، مصطفى ) -10
، مطبعة جامعة  1م( : المراة بين الفقة والقانون ، ط1963السباعي ، مصطفى ) -11

 دمشق 
،  2ه( : اصول السرخسي ، ج1372السرخسي ، محمد بن احمد بن ابي سيل ) -12

 حقيق : ابو الوفا االفقاني ، دار المعرفة ، بيروت .ت
ت( : مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنياج  –الشربيني ، محمد الخطيب )ب  -13
 ، دار الفكر . 4، ج
 ، القاىرة . 1( : اصول الممارسة البرلمانية ، ج1983عبد الصادق ، سامي ) -14
 ل العوة ، مكتبة النار ، الكويت .( : اصو 1981عبد الكريم ازيدان ) -15
 2ت( : مدح الجميل شرح مختصر خميل ، ج –عميش .، محمد بن احمد بن محمد )ب  -16

 ، دار الفكر .
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، المكتب  7ت( : الحالل والحرام في في االسالم ، ط –القرضاوي ، يوسف )ب  -17
 االسالمي .

، تحقيق :  1نن ابي ماجة ، جت( : س –القزويني ، محمد بن يزيد ابو عبداهلل )ب  -18
 محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت .

  1ت( : االداب الشرعية والمنح المرضية ، ج –القدسي ، محمد بن مفمح بن محمد )ب  -19
 ، عالم الكتب .

 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت . 1( : الدرجة ، ط1987موسى ، كامل عبود ) -20
( : نظام الحكم في االسالم ، دار الفكر العربي ، بيروت 1963موسى ، محمد يوسف ) -21

. 
 ، دار الفكر ، بيروت . 1ت( : الخمفاء الراشدون ، ط –النجار ، عبد الوىاب )ب  -22
، دار احياء التراث  2ت( : الجامع الصحيح ، ج –النيسابوري ، مسمم بن الحجاج )ب  -23

 العربي .
( : النظام القانوني الرئيس الدولة في النظام السياسي ، ت –اليواري ، عبد العزيز )ب  -24

 مؤسسة الرسالة ، بيروت .
 ، دار النفائس لمنش 4( : الجياد ميادينة واساليبو ، ط1993ياسين ، محمد نعيم ) -25
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 ضد املرأةاالسري العنف 
                                                 

 االمير حسن                                                            دعب د. زينة                                                           
 د. فينوس ميثم                                                                 

 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية االساسية                                                                                                               
 الممخص

 مر ولمة الرفؽ بو ، وىو كممة عنؼ في المغة العربية مف الجذر )ع،ف، ؼ ( وىو الخرؽ باال  
وعرؼ اصطالحا  صورة مف ،عنيؼ اذا لـ يكف رفيقا في امره ، واعتنؼ االمر اخذه بعنؼ  

صور القوة التي تتضمف ىوا تستيدؼ التدمير او ايذاءموضوع يتـ ادراكو كمصددر فعمي او 
 محتمؿ مف مصادر االحباط او الخطر او كرمز ليما  .

جتماعية تتمثؿ بممارسة أفعاؿ عنيفة ضد األنثى بشكؿ متعّمد، ويترؾ العنؼ ضد المرأة ىو آفة ا
أثرًا سمبيًا وألمًا نفسيًا سواء كاف ألمًا جسديًا أـ جنسيًا أـ نفسيًا لممرأة؛ ويشمؿ ىذا النوع مف 

ـ لّدـ 3551في عاـ ة و العنؼ كؿ مف العنؼ والحرماف التعسفي لمحريات في مختمؼ أطر الحيا
لمناىضة العنؼ ضد المرأة بأّنو إساءة يقوـ بيا مياجموف مف الجنسيف أو مف  اإلعالف العالمي

أفراد األسرة أو الدولة الواحدة؛ ويشار إلى أّف المنظمات الدولية  والحكومات تعمؿ جاىدة عمى 
القضاء عمى ىذه الظاىرة مف خالؿ تقديـ برامج وخطط وفقًا لقرارات أممية، ونظرًا لمدى أىمية 

العالـ يحتفؿ سنويًا في الخامس والعشريف مف شير نوفمبر يوـ عالمي لمقضاء عمى  األمر فإفّ 
 العنؼ ضد المرأة. 

ومف اىـ أنواع العنؼ ضد المرأة  التشريد: ُتعاني أكثر مف ثالثة آالؼ امرأة حوؿ العالـ يوميًا 
يؾ وعنفو، خطر التشريد؛ واإللامة في المالجئ الخاصة بحماية األسرة لمتخمص مف أذى الشر 

باإلضافة إلى عدد أطفاليف البالغ نحو ألفيف وخمسمائة طفؿ عمى األلؿ.و الضرب أو القتؿ: 
تتعرض النساء إلى الضرب أو القتؿ عمى يد الرجاؿ وغالبًا ما يكوف شريؾ حياتيا؛ فقد سجمت 
كندا جريمة لتؿ يومية المرأة عمى يد شريكيا.والعنؼ االلتصي والعنؼ المفظي والنفسي 
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تعرض المرأة لمعنؼ لعدة أسباب، لد يجتمع عدد منيا في الولت نفسو وتتشابؾ، مما يؤدي ،وت
إلى أذية المرأة بشكؿ أكبر وأعنؼ سواء مف الناحية النفسّية أو الجسدّية، وترجع أسباب العنؼ 

ال ويسبب العنؼ ضد المرأة آثارًا خطيرة،   ضد المرأة إلى دوافع اجتماعية ونفسّية والتصادّية
تقتصر عمى المرأة فقط، بؿ تمتد لتشمؿ أسرتيا الُمحيطة والمجتمع، ومف أبرز اآلثار الُمترتبة 
عمى العنؼ ضد المرأةاآلثار الصحية والنفسية واالجتماعية و المتضرر األوؿ مف العنؼ ضد 
المرأة ىي المرأة نفسيا، وتتأثر المرأة بمشاكؿ صحية مثؿ اإلصابات الخطيرة، والكدمات 

لجروح، التي لد ُتؤدي إلى اضطرابات داخمية، وبعض المشاكؿ في الجياز اليضمي، والتأثير وا
 في الحركة، وتدني مستوى الصحة العامة، ولد تؤدي بعض حاالت العنؼ إلى الوفاة  .

والبد مف حماية المرأة مف العنؼ إيمانًا مف المنظمات الدولية والحكومات بحؽ المرأة بالعيش 
جميعيا إلى خمؽ لانوف شامؿ ومتكامؿ يضمف توفير الحماية لممرأة مف أي عنؼ  الكريـ دأبت

أو عدواف لد يواجييا في حياتيا اليومية، فيصوف كرامتيا وحقوليا؛ ويقدـ ليا عيشًا كريمًا الئقًا، 
ويمحؽ عقوبات لاسية بحؽ الزوج لردعو لتشعر المرأة باألمف واآلماف الفعمي وعد الخوؼ مف 

 تيديد والعنؼ إلييا.  معاودة ال
 

 Summary 

  The word violence in the Arabic language from the root (A, N, P) is a 

breach of the past and the lack of companionship, which is violent if it is 

not a companion in his command, and it is violently taken command, and 

defined a term image of images of force that includes a target aimed at 

destruction or abuse Perceived as an actual or potential source of 

frustration or danger or as a symbol of them. 

Violence against women is a social scourge of deliberately violent acts 

against the female, leaving a negative impact and psychological pain, 

whether physical, sexual or psychological, to women. This type of 

violence includes both violence and arbitrary deprivation of freedoms in 

various life settings. In 1993, As well as international organizations and 

governments are working hard to eradicate this phenomenon through the 

provision of programs and plans in accordance with UN resolutions. 

Given the importance of this, the world celebrates violence against 

women as an abuse by attackers of both sexes or members of the family 
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or a single state. Annually in the twenty-fifth of the month of November 

International Day for the Elimination of Violence against Women. 

One of the most important types of violence against women is 

displacement. More than 3,000 women worldwide are at risk of 

displacement; shelter in family safe shelters to eliminate partner abuse 

and violence, as well as the number of children of at least 2,500 children. 

Women are beaten or killed by men and are often their life partners; 

Canada has recorded a daily murder of a woman by her partner. 

Economic violence and verbal and psychological violence. Women are 

subjected to violence for several reasons, some of which may meet at the 

same time and intertwine, resulting in injury Women are both more 

powerful and more violent Psychological and economic motives. 

Violence against women has serious consequences, not only for women, 

but also for their surrounding family and society. The most important 

effects of violence against women are health, psychological and social 

consequences and the primary victim of violence Women are women 

themselves, and women are affected by health problems such as serious 

injuries, bruises and wounds, which may lead to internal disturbances, 

some problems in the digestive system, affect movement, low public 

health, and some cases of violence may lead to death. 

Women must be protected from violence in the belief of international 

organizations and governments that women have the right to a decent 

life. All of them have created a comprehensive and integrated law that 

ensures that women are protected from any violence or aggression they 

may face in their daily lives, which protects their dignity and rights; The 

right of the husband to deter him to feel the security and security of the 

actual promise of fear of the return of the threat and violence to it. 

 
 تعربف العنف اوال: 
: كممة عنؼ في المغة العربية مف الذر )ع،ف، ؼ ( وىو الخرؽ باال مر ولمة الرفؽ بو ،  لغة

، 3553ؼ ) ابف منظور ، وىو عنيؼ اذا لـ يكف رفيقا في امره ، واعتنؼ االمر اخذه بعن
 (.444ص
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 اصطالحا : عرفو كال من :

(:" صورة مف صور القوة التي تتضمف ىوا تستيدؼ التدمير او 3544اسماعيؿ ) -
ايذاءموضوع يتـ ادراكو كمصددر فعمي او محتمؿ مف مصادر االحباط او الخطر او 

 (. 334، ص3544كرمز ليما " ) اسماعيؿ واخروف  ، 
" فعؿ يبالغ في السموؾ العدائي او العدواني يترتب عميو ارساؿ (:6002الخولي )  -

مؤثرات مدمرة تحدث اذى نفسيا او ماديا في الموضوع بشرا كاف او حيوانا او موضوعا 
 (.46،ص6002ماديا ) الخولي ، 

 تعريف االسرة لغة:
اعة االسرة في المغة العربية ىي الدرع الحصينة واىؿ الرجؿ وعشيرتو وتطمؽ عمى جم  

 ( . 34التي يربطيا امر مشترؾ وجمع اسرة ىو اسر ) المعجـ الوسيط ، ب.ت ، ص

 اصطالحا :عرفيا كال من : 
(:" جماعة اجتماعية تتميز بمكاف الامة مشترؾ وتعاوف التصادي 6000الخطيب ) -

 ( . 311، ص6000ووظيفة تكاثرية ) الخطيب ، 
ة تربطيما عاللات متماسكة مع (:" وحدة بنائية تتكوف مف رجؿ وامرا3554بيري )  -

 (.43،ص 3554االطفاؿ تربيـ دوافع غريزية ومصالح مشتركة ) بيري ، 

التعريؼ االجرائي لمعنؼ االسري ضجد المراة : ىو كؿ فعؿ عدواني يقع في اطار االسرة 
يقوـ بو احد افراد االسرة دوف مبرر مقبوؿ وينجـ عنو اذى ومعاناة نفسية وجسمية او كمييما 

. 
 

 :العنف االسري  ضد المرأة ثانيا: 
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العنؼ ضد المرأة ىو سموؾ عنيؼ ُمتعمَّد موّجو نحو المرأة، ويأخذ عدة أشكاؿ سواء           
كانت معنوّية أو جسدية، وحسب تعريؼ األمـ المتحدة فإف العنؼ ضد المرأة ىو السموؾ 

اة وأذى يمحؽ المرأة في الجوانب الُممارس ضد المرأة والمدفوع بالعصبّية  مما يؤّدي إلى معان
الجسدّية والنفسّية ، وُيعّد التيديد بأي شكؿ مف األشكاؿ والحرماف والحد مف حرية المرأة في 

 حياتيا الخاصة أو العامة مف ممارسات العنؼ ضد المرأة. 
إف العنؼ ضد المرأة انتياؾ واضح وصريح لحقوؽ اإلنساف؛ إذ يمنعيا مف التمتع بحقوليا 

ممة، ولو عوالب خطيرة ال تقتصر عمى المرأة فقط، بؿ تؤثر في المجتمع بأكممو؛ لما يترتب الكا
عميو مف آثار اجتماعّية والتصادّية خطيرة. ومف الجدير بالذكر أّف العنؼ ضّد المرأة ال َيعرؼ 

 ثقافة أو ديانة أو بمدًا أو طبقة اجتماعّية بَعيِنيا، بؿ ىو ظاىرة عامة .
كؿ متنوعة اذ تعتبر مجاال مف مجاالت التنالض ، فرغـ انيا محيط لمعواطؼ اف لالسرة مشا

التبادلة اال انيا في كثير مف االحياف مركز لمعنؼ الجسدي والنفسي فيي المكاف الوحيد الذي 
 يكشؼ فيو كؿ شخص عف وجية الحقيقي دوف التمييز .

لؾ العنؼ الموجيو ضد االناث وفي ىذا البحث نتناوؿ العنؼ االسري داخؿ االسرة ، وخاصة ذا
ويشير ىذا المفيوـ الى العنؼ النفسي والبدني والقتصادي الذي يمارسو الطرؼ االلوى ) الرجؿ 
( اذ ينعكس لمظاىر عدـ المساواة في القوة بيف الجنسيف ولير المراة  واالسرة ىي الوحة التي 

ديني ، وىي مصدر االشباعات يتكوف مف خالليا النظاـ االجتماعي وااللتصادي والسياسي وال
التقميدية الفرادىا ، فيي التي تقدـ ليـ الحب واالحتراـ واالمف والحماية النفسية والجسدية ) عبد 

 (..663، ص6000الحميد ، 
 
 
 

 : ياخذ العنف ضد المراة انواع مختمفة ىي :أنواع العنف ضد المرأة ثالثا:
 العنف الجسدي:

أنواع العنؼ انتشارًا ضد المرأة، وعادًة ما يتسّبب بو زوجيا أو ُيعّد العنؼ الجسدي مف أكثر  
أحد أفراد عائمتيا مف الذكور، ويشمؿ ىذا النوع مف العنؼ أّي أذى جسدي َيمحؽ بالمرأة، سواء 
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كاف اعتداء بالضرب أو باستخداـ آلة، وتترتب عمى العنؼ الجسدي مخاطر صحّية ونفسية 
ض األحياف بوفاة الضحّية نتيجة القوة الُمفِرطة والضرب كبيرة لمضحية، ولد يتسّبب في بع

الُمبِرح الذي تعّرضت لو كما يشمؿ العنؼ الجسدي جرائـ الشرؼ التي ُترَتَكب بحؽ المرأة في 
 حاؿ التشكيؾ بعّفتيا مف ِلَبؿ أحد أفراد ُأسرتيا الذكور. 

دي، ولكف ألىمية ويستيدؼ المرأة بشكؿ خاص، ويمكننا شمؿ الضرب واالعتداء، كعنؼ جس
الموضوع سنتحدث عف العنؼ الجنسي بشكؿ منفصؿ، وكذلؾ جرائـ الشرؼ واستخداـ العنؼ 

 . الجسدي ضد النساء كوسيمة حرب
إف ممارسات كالضرب واألذية الجسدية أمر منتشر عمى مستوى العالـ وغالًبا ما يصدر ىذا 

مف الذكور، ولد يصؿ أحياًنا ليصبح  النوع مف األذية عمى يد الزوج/الشريؾ، أو أفراد العائمة
سبًبا مودًيا إلى الوفاة، أو حرماًنا مف حؽ الحياة بالقتؿ العمد كما في جرائـ الشرؼ، ويبدو مف 
خالؿ اإلحصائيات القميمة المتوفرة عف الموضوع في الدوؿ النامية، وبتمؾ الصادرة عف دوؿ 

 .. (33، ص6001) حسف ، لدوؿمنتقدمة أف العنؼ الجسدي مازاؿ متواجًدا في كافة ا
وتأتي التبعات النفسية أيًضا ناتجة عف العنؼ الجسدي ضد المرأة لتشكؿ ارتباًطا وثيًقا بيف   

العنؼ الجسدي مف جية والنفسي مف جية أخرى، اذ يترؾ الضرب واإلىانة المتعمدة آثاره عمى 
أكبر لممشكالت المرأة مف حيث أف النساء المواتي يتعرضف لمعنؼ، يتعرضف بصورة 

واالضطرابات النفسية كاالكتئاب والخوؼ، ويمكف أف تزيد ىذه المعاناة مف مخاطر اإلدماف عمى 
الكحوليات والمخدرات، كما أف األشخاص الذيف يتعرضوف لمعنؼ في مراحؿ الطفولة والمراىقة 

ىذا العنؼ، كما أف  يميموف لممارسة ىذا العنؼ الحًقا، وبالتالي يتأثر أطفاؿ األـ المعنفة بتبعات
الخدمات الطبية المقدمة عمى خمفية العنؼ البدني تكمؼ الدوؿ مبالغ كبيرة لقاء ىذه الخدمات 
مف ناحية، وبسبب ضعؼ إنتاجية المرأة المعنفة مف ناحية أخرى، وتميؿ النساء المعنفات 

يـ والبيئة لتكويف شخصيات ميزوزة، وربط ىذا النوع مف العنؼ بالعديد مف العوامؿ كالتعم
ف كاف يتفالـ في ىكذا بيئات )عجـ ،  االجتماعية إال أنو مازاؿ منتشًرا بكؿ المجتمعات وا 

 (. 53، ص6004
 العنف النفسي:   
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ويكوف ىذا النوع لي شكؿ ايذاء نفسي او لفظي واليؼ منو الحاؽ االذى المعنوي بالمراة 
لتي تؤذي المرأة نفسيًا، مثؿ الحط مف والتسبب في معاناتيا نفسيا وىو ممارسة جميع التصرفات ا

ليمتيا وممارسة الضغط النفسي ضدىا، وتعريضيا لمخوؼ والقير، والظمـ الذي يتعبيا نفسيًا، 
 واالبتزاز والتيديد دوف وجو حؽ. 

و يتسـ بالقوة واإلكراه والعدوانية، صادر عف طرؼ لد يكوف فرًدا أو جماعًة أو دولة، وموّجو  
ضاعو واستغاللو في إطار عاللة لوة غير متكافئة مما يتسبب في إحداث ضد اآلخر بيدؼ اخ

 .”أضرار مادية أو معنوية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى.
وىو شكؿ مف أشكاؿ العنؼ وسوء المعاممة يوسـ بو الشخص الذي ُيخضع غيره بسموؾ لد    

االكتئاب المزمف أو اضطرابات ما بعد يتسبب لو بصدمات نفسية، بما في ذلؾ القمؽ، أو 
الصدمة أو يكوف سبًبا في تعريضو لذلؾ. ويعرؼ العنؼ النفسي أيًضا بػالعنؼ العاطفي أو 
العنؼ الذىني. وكثيًرا ما يرتبط ىذا العنؼ مع حاالت مف اختالؿ توازف القوى، مثؿ العاللة 

 ..”العمؿالمتعسفة، والتنمر واالعتداء عمى األطفاؿ والعنؼ في مكاف 
  السموكيات الميينة كمنع شخص ما مف ممارسات حاجاتو الطبيعية بسيولة وتعرضو

 لالبتزاز واإلذالؿ بتكميفو بسموكيات غير مقبولة بيدؼ تمبية حاجاتو
  (.6، ص6003) درويش ،  السموكيات الناتجة عف الغيرة أو الحسد 

ضمني أو غير الظاىر الذي تتعرض وربما يعتبر العنؼ النفسي مف أخطر أنواع العنؼ ال      
لو النساء مف ناحية، كما أف المرأة ذاتيا ال تصنؼ أفعاال كاإلساءة النفسية واإلىانة وغيرىا مف 
االعتداءات كعنؼ، وبالتالي فيي ال تتحدث عنيا وال تناضؿ في معظـ األحواؿ لمتخمص منو 

فسي مف أخطر أنواع العنؼ فيو اعتبر العنؼ الن“مف ناحية أخرى، وعف ىذا تخبرنا د. حسف: 
غير محسوس وال يترؾ أثًرا واضًحا لمعياف، وىو شائع في جميع المجتمعات غنية أو فقيرة 
متقدمة أو نامية، ولو آثار مدمرة عمى الصحة النفسية لممرأة وتكمف خطورتو بأف القانوف لد ال 

ىماؿ واالحتقار والشتـ والكالـ يعترؼ بو كما يصعب إثباتو. حيث تعاني المرأة مف اإلىانات واإل
سماعيا كالًما غير الئؽ، وتشبيييا بأشياء ال تحب أف تشبو بيا أو مناداتيا  البذيء والتيميش وا 
بأسماء ال تحبيا إضافة إلى االعتداء عمى حقيا في شريؾ الحياة، وفرض القيود عمييا والتدخؿ 

عنؼ الرمزي الذي ال يتسـ بالقياـ بشؤونيا الخاصة. وتحت العنؼ النفسي يندرج ما يسمى بال
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بأي فعؿ تنفيذي بؿ يقتصر عمى االستيتار واالزدراء واستخداـ وسائؿ يراد بيا طمس شخصية 
 .”المرأة

ويبدو أف العنؼ النفسي كعنؼ مستقؿ وكنتيجة لمعنؼ الجسدي والعنؼ أثناء النزاعات، منتشر 
 .انونيةبشكؿ كبير ومتستر خمؼ تبريرات مجتمعية أو دينية أو ل

إف العنؼ النفسي منتشر بشكؿ كبير بسبب القيـ الثقافية ” وعف ىذا تضيؼ األخصائية الحسف: 
التي تكسر نشأة المرأة اجتماعًيا وتجعميا خاضعة منذ طفولتيا المبكرة لسيطرة األعراؼ الثقافية 

يفة وعمييا والمجتمعية، وتعامؿ المرأة داخؿ األسرة وحتى المجتمع الكبير عمى أساس أنيا ضع
الخضوع لرجاؿ العائمة فالشتـ واإلىانة وتقديـ الخدمة والحرماف مف الحقوؽ الشخصية أمر ال 

 .”يجب منالشتو أو االعتراض عميو بؿ المطموب منيا الصمت والطاعة العمياء
وعف تداخؿ العنؼ الجسدي والنفسي مف حيث أف العنؼ الجسدي يترؾ أثًرا وتبعات نفسية، 

والمرأة المعنفة “ىر أثار العنؼ النفسي بشكؿ آالـ جسدية تقوؿ د. مارسيمينا  وكذلؾ عف تظا
تظير عمييا اضطرابات واضحة في صحتيا النفسية والجسدية تتمخص في الخوؼ واالرتجاؼ 
وضيؽ النفس والصداع واإلسياؿ وآالـ أسفؿ الرأس، واستمرار العنؼ ضد النساء يؤدي إلى 

دمانيف عمى الميدئات وتطور الرغبة لدييف في إيذاء أنفسيف . كما الشعور بفقدانيف أىميتيف وا  
تشعرف بأنيف مقيورات داخؿ أسرىف، وكبت ىذه المشاعر لفترة مف الزمف تتحوؿ بال وعي إلى 

 معاناة جسدية تظير بشكؿ أعراض جسمية  . 
 

، ويكمف دور ذلؾ أف السيطرة عمى العنؼ كظاىرة والموجو ضد النساء خصوًصا واجًبا اجتماعًيا
المرأة كمعنفة أو مشروع معنفة في بيئات تتساىؿ وىذا العنؼ بعدـ القبوؿ والصمت عف ىذا 
العنؼ عمى صعوبة اتخاذ اجراءات رادعة، وكذلؾ بدورىا كأـ تربي جياًل مختمًفا غالًبا ما ينتقؿ 

بب معايشتو لو ىذا العنؼ بسبب عدـ االستقرار األسري الذي يخمؽ نزعة لمعنؼ داخؿ الطفؿ بس
ألوضاع أسرية صعبة ومشاىدتو لتعنيؼ أمو وذلؾ بتربية األبناء والبنات دوف معاممة تمييزية أو 
ف ىذا ال يضع الضحية  تسميط الذكور عمى اإلناث مسايرة لقناعات المجتمع الذكوري الباطمة، وا 

بعد اآلف بما  المعنفة كمسؤولة عف تعنيفيا، بقدر أنو واجب عمى المرأة عدـ لبوؿ ىذا العنؼ
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ينتيؾ حقوليا كإنساف وكأـ، وىذا لف يحدث مالـ تصنؼ النساء اإلىانات واألذية النفسية كنوع 
مف العنؼ غير المقبوؿ مف الشريؾ العاطفي أو األسرة أو المجتمع عموًما، عمًما اف جميع ىذه 

 المجتمع.االطراؼ تعوؿ عادة عمى لير المراة وصمتيا، وعدـ مجابيتيا لسطوة الرجؿ في 
 ري شكال ماديا وذلؾ مف خالؿ :سالعنؼ االلتصادي : ولد يتخذ العنؼ اال

نع المراة مف العمؿ مع عدـ اعطائيا اال القميؿ مف النقود واخضاعيا لمرالبة صارمة م-
 لممصاريؼ.

 التمييز في مستوى الرعاية الصحية والخمات الدراسية لمفتيات مقارنة بالذكور .-
 .لوصوؿ الى مواردىا المادي منع المرا ة مف ا

 حرميا مف حقيا في الميراث .-
 استعماؿ وصرؼ راتبيا دوف اذنيا .-
   5، ص6004االستالء عمى الممتمكات الشخصية مثؿ الحمي وغيرىا ) عجـ ، -

 العنف المجتمعي:
وىو تعرض المرأة لمعنؼ منذ صغرىا، كولوعيا في ظمـ العادات والتقاليد التي تحد مف حرية  

المرأة بشكؿ كامؿ، ومثااًل عمى ذلؾ الختاف لإلناث منذ صغرىف، والزواج المبكر لمفتيات، ووأد 
 الفتاة فور والدتيا. 

 العنف المفظي: 
أي تعرض المرأة لأللفاظ الخادشة لحيائيا كالشتـ والقذؼ وتمقيبيا بصفات غير الئقة بيا، 

ؿ، وفي مكاف الدراسة، مما يسبب ليا وتعرضيا لممضايقات في المنزؿ والشارع وفي مكاف العم
 الضرر واألذى النفسي، ويحط مف كرامتيا وتفقد رغبتيا في كونيا أنثى. 

: وىو حجب الماؿ عف المرأة وعدـ توفير احتياجاتيا ومتطمباتيا األساسية، أو العنف المادي
، أو عدـ سمب ماليا الذي تممكو عنوًة، أو منعيا مف العمؿ حتى توفر احتياجاتيا بنفسيا

 إعطائيا حقيا في الميراث. 
 العنف القانوني:
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وىو تطبيؽ بعض القوانيف التي تتحيز لمرجؿ ضد المرأة، مثؿ لوانيف ما بعد الطالؽ وحقوؽ  
أطفاليا، ولوانيف تحد مف تنقميا وحركتيا وعمميا، وكؿ ذلؾ يسمب المرأة حقوليا ويعتبر عنفًا 

 يمارس ضد كرامتيا اإلنسانية.  
 
 
 عنف المفظي والنفسي:ال 
ىو العنؼ الُمماَرس ضد المرأة مف خالؿ ألفاظ ُميينة أو شتائـ تنتقص مف لدِرىا، باإلضافة  

إلى التيديد المفظي وسوء المعاممة، ويشمؿ ذلؾ التيديد بالطالؽ، ولمعنؼ النفسي آثار سمبية 
ؤدي إلى إصابة المرأة تنعكس عمى نفسية المرأة، بالرغـ مف عدـ وجود آثار واضحة، إال أنو ي

 بأمراض نفسية حادة كاالكتئاب .
 العنف االقتصادي: 

بقائيا كتاِبع ألحد أفراد  ىو العنؼ الذي يمنع المرأة مف الحصوؿ عمى استقالليتيا االلتصادية، وا 
ُأسرتيا، ويشمؿ ىذا النوع مف العنؼ حرماف المرأة مف التعميـ والعمؿ والتدريب مما يؤىميا 

لعمؿ، وحصر مجاؿ عمميا داخؿ المنزؿ فقط، مما فيو انتياؾ لحؽ المرأة بالعمؿ لدخوؿ سوؽ ا
 (. 34، ص6001والحد مف حريتيا في اختيار عمؿ ما ُتحب )حسف ، 

   أسباب العنف ضد المرأة:رابعا:

تعتبر المرأة نفسيا ىي أحد العوامؿ الرئيسية لبعض أنواع العنؼ واالضطياد، وذلؾ لتقبميا  -3
ار التسامح والخضوع أو السكوت عميو كرد فعؿ لذلؾ، مما يجعؿ اآلخر يأخذ في لو واعتب

مف تمتجأ إليو، ومف   التمادي والتجرأ أكثر فأكثر. ولد تتجمى ىذه الحالة أكثر عند فقد المرأة
 يقـو بحمايتيا.

تمتعو األسباب الثقافية؛ كالجيؿ وعدـ معرفة كيفية التعامؿ مع اآلخر وعدـ احترامو، وما ي -6
مف حقوؽ وواجبات تعتبر كعامؿ أساسي لمعنؼ. وىذا الجيؿ لد يكوف مف الطرفيف المرأة 

بيذه الحقوؽ مف طرؼ   والُمعنِّؼ ليا، فجيؿ المرأة بحقوليا و واجباتيا مف طرؼ، وجيؿ اآلخر
 ثاف مما لد يؤدي إلى التجاوز وتعدي الحدود.



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الرابعة ... مجـلة علأشـراقـات تنمــوي  
 

 

 

323 
 

ولألفراد، واالختالؼ الثقافي الكبير بيف الزوجيف باإلضافة إلى ذلؾ تدني المستوى الثقافي لألسر 
باألخص إذا كانت الزوجة ىي األعمى مستوى ثقافيا مما يولد التوتر وعدـ التوازف لدى الزوج 
كردة فعؿ لو، فيحاوؿ تعويض ىذا النقص باحثا عف المناسبات التي يمكف انتقاصيا 

 واستصغارىا بالشتـ أو اإلىانة أو حتى الضرب.
  سباب التربوية؛ لد تكوف أسس التربية العنيفة التي نشأ عمييا الفرد ىي التي تولد لديواأل  -1

تجعمو ضحية لو حيث تشكؿ لديو شخصية ضعيفة وتائية وغير واثقة، وىذا ما   العنؼ، إذ
يؤدي إلى جبراف ىذا الضعؼ في المستقبؿ بالعنؼ، بحيث يستقوي عمى األضعؼ منو وىي 

بالمئة مف  41عروؼ أف العنؼ يولد العنؼ.ويشكؿ ىذا القسـ مف العنؼ نحوالمرأة، وكما ىو الم
 الحاالت.

مف لبؿ اآلباء بحيث ينشأ عمى   ولد يكوف الفرد شاىد عياف لمعنؼ كالذي يرد عمى األميات
عدـ احتراـ المرأة وتقديرىا واستصغارىا، فتجعمو يتعامؿ بشكؿ عنيؼ معيا، ويشغؿ ىذا المورد 

 الحاالت.بالمئة مف  15
العادات والتقاليد؛ ىناؾ أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيريف والتي تحمؿ في طياتيا  -4

الرؤية الجاىمية لتمييز الذكر عمى األنثى مما يؤدي ذلؾ إلى تصغير وتضئيؿ األنثى ودورىا، 
لمييمنة وفي المقابؿ تكبير وتحجيـ الذكر ودوره. حيث يعطى الحؽ دائما لممجتمع الذكوري 

والسمطنة وممارسة العنؼ عمى األنثى منذ الصغر، وتعويد األنثى عمى تقبؿ ذلؾ وتحممو 
 والرضوخ إليو إذ إنيا ال تحمؿ ذنبًا سوى أنيا ولدت أنثى.

كما أف األلواؿ واألمثاؿ والتعابير التي يتداوليا الناس في المجتمع عامة بما في ذلؾ النساء 
ؿ ىذه الثقافة، بحيث تعطي لممجتمع الذكوري الحؽ في التمادي أنفسيـ والذي تبرز مدى تأصي

ضد اإلناث مثؿ: لوؿ المرأة عند ضربيا مف لبؿ الرجؿ )ظؿ رجؿ أحسف مف ظؿ الحائط(، أو 
)المرأة مثؿ السجادة كمما دعست عمييا بتجوىر( أو... وال يخفى ما لوسائؿ اإلعالـ مف دور 

نماط مف العنؼ ضد المرأة في البرامج التي تبث لتساىـ في تدعيـ ىذا التمييز وتقبؿ أ
 واستغالليا بشكؿ غير سميـ.
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األسباب البيئية: فالمشكالت البيئية التي تضغط عمى اإلنساف كاالزدحاـ وضعؼ الخدمات  -1
ومشكمة السكف وزيادة السكاف و...، باإلضافة إلى ذلؾ ما تسببو البيئة في إحباط الفرد، حيث ال 

يؽ ذاتو والنجاح فييا كتوفير العمؿ المناسب لمشباب، فذلؾ يدفعو دفعا نحو تساعده عمى تحق
 العنؼ ليؤدي إلى انفجاره إلى مف ىو أضعؼ منو )المرأة(.

األسباب االلتصادية: فالخمؿ المادي الذي يواجيو الفرد أو األسرة أو..، والتضخـ  -2
أو الجماعة حيث يكوف مف االلتصادي الذي ينعكس عمى المستوى المعيشي لكؿ مف الفرد 

الصعب الحصوؿ عمى لقمة العيش و..مف المشكالت االلتصادية التي تضغط عمى اآلخر أف 
يكوف عنيفا ويصب جاـ غضبو عمى المرأة. أضؼ إلى ذلؾ النفقة االلتصادية التي تكوف لمرجؿ 

صغيرىا مف ىذه عمى المرأة، إذ انو مف يعوؿ المرأة فمذا يحؽ لو تعنيفيا وذلؾ عبر إذالليا وت
الناحية. ومف الطرؼ اآلخر تقّبؿ المرأة بيذا العنؼ ألنيا ال تتمكف مف إعالة نفسيا أو إعالة 

 أوالدىا.
عنؼ الحكومات والسمطات : ولد تأخذ األسباب نطالا أوسع ودائرة اكبر عندما يصبح بيد  -3

تأييد القوانيف لصالح مف يقـو وذلؾ بسف القوانيف التي تعّنؼ المرأة أو   السمطة العميا الحاكمة،
 بعنفيا، أو عدـ استنصارىا عندما تمد يدىا ألخذ العوف منيـ.

%مف جميع 3فميما اختمفت األسباب والمسببات تبقى ظاىرة العنؼ ضد المرأة ترصد نسبة 
النساء الالتي يمتف مابيف سف الخامسة عشرة والرابعة واألربعيف في جميع أنحاء العالـ حسب 

 الصادر عف منظمة الصحة العالمية. التقرير
ويعد العنؼ االسري ضد المراة احد المشكالت في المجتمعات كافة وتختمؼ العوامؿ المسببة     

لو حسب المجتمع والثقافة والعادات والتقاليد السائدة فيو ،ويمكف اف نجمؿ العوامؿ المسببة 
 لحدوثو بما ياتي :

بيولوجية ىي العنصر االساس الذي يدفع االفراد :اف العوامؿ ال العوامل البيولوجية -3
بالمئة مف الذيف يعانوف  30الى السموؾ العدواني والعنؼ ، ومف ذلؾ نجد اف 

صدمات دماغية يستجيبوف بعنؼ التفو االسباب وكذلؾ الذيف يتعرضوف لحوادث 
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تصيب الدماغ بعد االنتياء مف شرب الخمر والكحوليات يصبح سموكيـ عدواني.) 
 (.660،ص3555ز ، ىيمي

: مف اىـ العوامؿ المسببة لمعنؼ االسري ضد المراة مف عدـ  العوامل النفسية -6
اشباع حاجات الفرد العاطفية وعدـ لدرتو عف التكيؼ النفسي واالجتماعي السوي 
تؤدي بالتدريج الى الصراع مف عدـ االستقرار الداخمي لالنساف ومف اىـ العوامؿ 

 النفسية ما ياتي :
الرجؿ بالنقص وفقجانو الثقة في نفسة يدفعو الى ممارسة العنؼ ضد زوجتو شعور  -

لمتعويض عف النقص الذي يشعر بو ولحماية مشمعره مف الفشؿ يستعمؿ الرجؿ العنؼ 
 والتيديد بممارسة القوة .

 يمجا الرجؿ الى العنؼ في اسرتو لخفض التوتر واالحباط الي يشعر بو في عممو   . -
 ب خارجي اذ يفقد الرجؿ القدرة عمى السيطرة والتحكـ في غضبو .يحث العنؼ دوف سب -
كثرة المشاكؿ بيف الزوجيف تؤدي الى حوث العنؼ اذ يمجا الرجؿ الى العنؼ واالعتداء  -

 (.651، ص6006عمى المراة ) الخطيب ، 
 
 العوامل االقتصادية :-
التي تؤثر عمى  مف اىـ العوامؿ المسببة لمعنؼ ضد المراة واىميا الفقر والبطالة 

الناحية المادية لالسرة مما ينعكس سمبا عمى مستواىـ المعيشي فيؤدي الى الضغط عمى 
الرجؿ نتيجة عجزه عف القياـ بواجباتو تجاه اسرتو فيؤدي الى المشاكؿ االلتصادية 
واالجتماعية المختمفة التي يعيشيا الفرد فيذا يؤدي الى سموكو العدواني ) فرشاف ، 

 (.343، ص6004
 العوامل الثقافية :
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التفاوت الوضح في المستوى التعميمي والمؤىالت الدراسية لكؿ مف الزوجيف خصوصا  
اذا كانت المراة اعمى مستوى مف الرجؿ ىذا يؤدي الى التوتر وعدـ التوازف لدى الرجؿ 
فيحاوؿ تعويض ىذا النقص ، بالسموؾ العدواني واالىانات .وكذلؾ الجيؿ وعدـ القدرة 

ى التعامؿ مع االخريف يعتبر عامؿ اساس في العنؼ االسري ، العادات والتقاليد عم
لثقافات الكثيريف والتي تحمؿ في داخميا االفكار الظالمة لحقوؽ المراة ودورىا في 

 (. 51ى، ص 6004المجتمع . عجـ ، 

ابؾ، مما و تتعرض المرأة لمعنؼ لعدة أسباب، لد يجتمع عدد منيا في الولت نفسو وتتش      
يؤدي إلى أذية المرأة بشكؿ أكبر وأعنؼ سواء مف الناحية النفسّية أو الجسدّية، وترجع أسباب 

 العنؼ ضد المرأة إلى دوافع اجتماعية ونفسّية والتصادّية موضحة كما ياتي: 
 الدوافع االجتماعّية:

مؿ العوامؿ االجتماعية إف العوامؿ االجتماعّية مف أبرز الدوافع الرتكاب العنؼ ضد المرأة، وتش 
تدني مستوى التعميـ وتفشي الجيؿ بيف أفراد المجتمع، وبالتالي سيولة التأثُّر في المعتقدات 
الخاطئة الُمتعمقة بشرؼ العائمة والعفاؼ والتي تنتشر في المجتمع والبيئة الُمحيطة، إلى جانب 

ر عمى شكؿ العنؼ الجسدي تبّني وجيات النظر الداعية إلى فرض القوة الذكورية والتي تظي
 والجنسي عمى حد سواء.

 الدوافع النفسية:  
إّف العوامؿ النفسية التي تشكّمت في شخصيات ُمرتكبي العنؼ ضد المرأة في الِصَغر تؤثر بشكؿ 
كبير في سموكياتيـ والتي تظير عمى شكؿ سموؾ عدائي في الِكَبر؛ ومف أبرز ىذه العوامؿ 

عنؼ لإليذاء بأي شكؿ مف األشكاؿ في طفولتو، أو وجوده في بيئة النفسية َتعرُّض ُمرتكب ال
ُأسرية تنتشر بيا حاالت تعنيؼ األبويف، أو اعتداء األب عمى األـ بأي شكؿ مف األشكاؿ، إلى 

 جانب اضطرابات الشخصية التي لد ُتؤدي إلى خمؽ شخصية ُمعادية لممجتمع.
 الدوافع االقتصادية:  

ية مف أكثر دوافع العنؼ ضد المرأة التي تشيدىا عدة مجتمعات في ولتنا ُتعّد العوامؿ االلتصاد
الحالي؛ والسبب في ذلؾ يعود إلى الضغوطات االلتصادية التي ُتعاني منيا شريحة واسعة مف 
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المجتمع، وتدني المستويات الَمعيشية، وتفّشي البطالة والفقر، حيث ُتشكؿ ىذه األسباب ُمجتِمَعة 
يرة عمى ُمعيمي اأُلسرة، التي تتصادـ في كثير مف األحياف مع نزعة المرأة ضغوطات نفسّية كب

 .االستيالكية
 آثار العنف ضد المرأة :خامسا:

يسبب العنؼ ضد المرأة آثارًا خطيرة، ال تقتصر عمى المرأة فقط، بؿ تمتد لتشمؿ أسرتيا 
 ة :الُمحيطة والمجتمع، ومف أبرز اآلثار الُمترتبة عمى العنؼ ضد المرأ

 اآلثار الصحية:
المتضرر األوؿ مف العنؼ ضد المرأة ىي المرأة نفسيا، وتتأثر المرأة بمشاكؿ صحية مثؿ  

اإلصابات الخطيرة، والكدمات والجروح، التي لد ُتؤدي إلى اضطرابات داخمية، وبعض المشاكؿ 
بعض  في الجياز اليضمي، والتأثير في الحركة، وتدني مستوى الصحة العامة، ولد تؤدي

 حاالت العنؼ إلى الوفاة. 
 اآلثار النفسية: 

يترتب عمى العنؼ عدد مف المشاكؿ النفسية مثؿ االكتئاب الحاد واالضطراب النفسي، والتي لد 
تقود الضحية إلى محاوالت االنتحار نتيجة لمضغط النفسي الكبير الذي تقع تحتو، كما يمكف أف 

دماف المخدرات، األمر الذي ينعكس عمى ُتسبب مشاكؿ مثؿ إدماف شرب الكحوؿ، والت دخيف، وا 
 صحة المرأة النفسية في مراحؿ ُمتقدمة.

اآلثار االجتماعية:تعد ىذه من اشد ما يتركو العنف عمى المراة خاصة واالسرة ،والمجتمع 
الف العنؼ ييدـ مواىب المراة و ألف المرأة عضو فاعؿ في المجتمع؛ فإف كؿ ما تمر بو  عامة

ُأسرتيا وُمحيطيا المجتمعي بشكؿ كبير، ومف المشاكؿ التي يسببيا العنؼ ضد  ينعكس عمى
المرأة االضطرابات اأُلسرية التي بدورىا تنعكس عمى األطفاؿ بشكؿ كبير، ولد تؤدي إلى 
إصابتيـ بعدـ استقرار نفسي وعاطفي، وىو ما يؤثر في سموكاتيـ المجتمعية في مراحؿ متقدمة 

 مف العمر. 
 القتصادية: االثار  ا

ُيشكؿ العنؼ ضد المرأة عائقًا كبيرًا أماـ ممارستيا دورىا الفاعؿ في المجتمع؛ فعند تعرضيا 
لمعنؼ تنطوي المرأة عمى نفسيا، األمر الذي يُحد مف مشاركتيا كعضو فاعؿ في المجتمع 
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رأة اأُلسرة ويحرميا مف استثمار لدراتيا في الدفع االلتصادي لممجتمع. كما ُيكّبد العنؼ ضد الم
، 6001أعباًء التصادية إضافية نتيجة لمعالجات الصحية التي تخضع ليا الضحّية) زايد ، 

 (.646ص
 إحصائيات حول العنف ضد المرأةسادسا:

تعمؿ الوكاالت والمنظمات العالمية عمى تكثيؼ جيودىا البحثية واإلحصائية لمتوصؿ إلى أرلاـ  
مف أبرز اإلحصاءات التي توصمت إلييا كؿ مف منظمة دليقة حوؿ ظاىرة العنؼ ضد المرأة، و 

الصحة العالمية، وكمية الطب وطب المناطؽ المدارية في لندف، ومجمس البحوث الطبية في 
% مف نساء العالـ تعرضّف لمعنؼ الجسدي أو الجنسي عمى يد 11[ أكثر مف 30جنوب أفريقيا:]

% مف نساء العالـ 10اص. تعرضت أحد األلرباء ليّف مف شريؾ حميـ أو غيره مف األشخ
% مف جرائـ لتؿ نساء في العالـ كانت عمى يد 14لمعنؼ الجسدي عمى يد شريكيـ في العاللة. 

لعالـ لالعتداء الجنسي مف ِلَبؿ % مف نساء ا3الرجاؿ الذيف كانت تربطيـ بيّف عاللة. تعرضت 
شخص ال تربطيـ بو عاللة. وصمت احتمالية والدة النساء المواتي تعّرضف لمعنؼ الجسدي 

%، بينما وصؿ احتماؿ إصابتيف باالكتئاب إلى 32ألطفاؿ ذوي وزف نالص لػ 
 .  ( www.social.team.comالضعؼ
 لنظريات المفسرة لمعنف األسري ضد المرأة اسابعا: 
يعتبر العنؼ األسري مصطمحًا جديد لمشكمة لديمة في المجتمع اإلنساني ، ولكف في      

السنوات األخيرة أدرؾ المجتمع جدية وخطورة العنؼ األسري المبنى عمى أساس النوع ، ولفيـ 
يد مف العمماء والمنظريف تناوؿ السموؾ وتفسير ىذه المشكمة والعوامؿ المرتبطة بيا ، حاوؿ العد

العنيؼ مف كافة جوانبو البيولوجية والنفسية واالجتماعية ، وفيما يمي عرض ألىـ النظريات التي 
 تطرلت لتفسير ظاىرة العنؼ األسري المبني عمى أساس النوع .

لسموؾ  يقدـ أصحاب النظرة البيولوجية تفسيرًا مختمفًا عف غيرىـ النظرية البيولوجية : -3
العنؼ لدى الرجؿ ، فيـ يبحثوف في العوامؿ البيولوجية في الكائف الحي كالصبغيات 
والجياز المركزي والالمركزي واليرمونات والجينات الجنسية والغدد الصماء والتأثيرات 
البيوكميائية واألنشطة الكيربائية في المخ ، التي تساىـ في ظيور السموؾ العدواني . 

http://www.social.team.com/
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إلى أف ىناؾ مناطؽ في أنظمة المخ  3533ومساير  3530سات مارؾ فقد أشارت درا
ىي الفص الجبيي والجياز الطرفي مسؤولة عف ظيور السموؾ العدواني لدى اإلنساف . 
ولقد أمكف بناءا عمى ذلؾ إجراء جراحات استئصاؿ بعض التوصيالت في ىذه المنطقة 

 مف المخ لتحويؿ اإلنساف مف حالة العنؼ إلى اليدوء .

أما عف العاللة بيف اليرمونات والعنؼ فقد اتضح أف الرجؿ مياؿ أكثر الى العنؼ بطبيعتو     
(  testosteroneالبيولوجية مف المرأة ، ويرجع ىذا الميؿ إلى ارتفاع ىرموف الذكورة ) التستروف

واالرتفاع في مستوى ىذا اليرموف ىو المسؤوؿ عف سموؾ العنؼ لدى الرجاؿ . ) 
www.social.team.com  إلى أف الذكور بوجو عاـ أكثر  3533( . ومف ثـ أشار جاكميف

عدوانية مف اإلناث ، وذلؾ لمدور الذي يمعبو ىرموف الذكورة في عاللتو بالعنؼ كما توصؿ 
مف الذكور بواسطة أيضًا إلى حقيقة ىامة مفادىا أف اإلناث تستطعف أف يكوف أكثر عدوانية 

 تعديؿ ىرموف التستوستروف لدييـ في فترة البموغ .
إال أف األبحاث الطبية الحديثة التي أجريت عمى الرجاؿ المرتكبيف لمعنؼ وأضدادىـ أثبتت      

 عدـ وجود عاللة واضحة بيف ارتفاع مستوى ىرموف التستوستروف والسموؾ العنيؼ .
ويد مف مؤسس ىذه النظرية ، حيث يرى بأف العنؼ يعتبر فر  نظرية التحميل النفسي : -6

مالـز لمطبيعة اإلنسانية . وأف نزعة الموت والحياة متواجدتاف جنبًا إلى جنب منذ والدة 
اإلنساف ، وينتج عف التفاعؿ بيف النزوتيف جميع ظواىر الحياة المختمفة . فنزوة الحياة 

ى عكس نزوة الموت التي تيدؼ ىي المسؤولة عف كؿ ارتباط ايجابي مع اآلخريف ، عم
إلى التدمير بكؿ أشكالو ، إما نحو الذات أو نحو الخارج . وتأخذ مختمؼ أشكاؿ العنؼ 
والتدمير . ويعتقد فرويد بوجود مختمؼ أنواع البواعث المعادية ضد المقربيف والمييأة 

ف ىو التنظيـ لإلندفاع إلى الخارج والكشؼ عف طبيعتيا العدوانية ، ألف الميؿ إلى العدوا
 (  11، ص: 6004القتالي الغريزي الجوىري في اإلنساف . ) فيصؿ عباس ، 

http://www.social.team.com/
http://www.social.team.com/
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وىذا الميؿ معطي بيولوجي لمتدمير ، يمكف توجييو إما ضد اآلخريف أو ضد الذات ولد      
الترح أف المازوشية ىي أساس نتاج نزوة الموت ، تمتزج بالنزوة الجنسية وفي ىذا االمتزاج 

ؿ مازوشية إذا كانت موجية ضد الشخص . وعمى شكؿ سادية إذا كانت موجية تظير عمى شك
ضد اآلخريف ، ولقد افترض أف ىذا االمتزاج بالنزوة الجنسية يحمي اإلنساف مف التأثير الخطير 
الذي لد تحدثو نزوة الموت غير الممزوجة بالنزوة الجنسية ، وبالتالي حسب وجية نظر فرويد 

 : إما تدمير نفسو أو تدمير اآلخريف إذا فشؿ في مزج التدميرية بالجنس .اإلنساف أما اختيار 
أما السادية في أساسيا حالة نفسبة عامة ، وضعية عالئقية مع األخر تتخذ طابع مسيطر      

إنيا سيطرة عمى األخر والحط مف شأنو مف أجؿ إعالء شأف الذات بواسطة العنؼ ، مف أجؿ 
مى الشخص األخر ، حيث يقوـ الرجؿ بإذالؿ المرأة واستبعادىا الحصوؿ عمى سيادة كاممة ع

ولجعميا خاضعة إلرادتو ، وىدفو االلصي ىو جعميا تعاني دوف أف تكوف لادرة عمى الدفاع عف 
:  6004نفسيا ، وبذلؾ يشتؽ لذتو في المييمنة الكاممة عمى تشخيصيما ، ) فيصؿ عباس ، 

 ( 23ص
زة عف الدفاع عف نفسيا تتخذ وضعية اإلنساف المقيور الذي يمـو أما المرأة المعنفة والعاج    

نفسو ويحط مف شأنيا ، فيي تشعر بالعجز والدونية وأنيا غير جديرة بالحياة وتظير لدى النساء 
المحاصرات بيذه المشاعر تبعية لمقوي التي ىي خارج أنفسيف وتبعية لمشخص الذي يمارسف 

تأكيد أنفسيف بؿ إلى الخضوع ألوامره ، وىف في الغالب  السمطة عمييف ، وىف ال يممف إلى
 .( 24: ص 6004)  عباس ،  عاجزات تمامًا عف معايشة شعور " أنا أريد " أو " أنا أكوف " 

وترى أنا فرويد أف األسرة ليست أوؿ خطوات الفرد نحو االرتباط السوي بغيره فحسب ،       
ة التالية ، فالشخصيات العدوانية نشأت في بيئات ال ولكنيا أيضًا نموذج لمعاللات االجتماعي

يوجد فييا العطؼ والحب وال انضباط لسموكيـ ، فجميعيـ يمموف إلى اتخاذ موالؼ عدائية والى 
استغالؿ اآلخريف . فقد حدث تمركز ذاتي نرجسي ، وتعطؿ في نموىـ االنفعالي في إلامة 

ة نحو المجتمع التي يحممونيا مف طفولتيـ عاللات اجتماعية سوية نتيجة لالتجاىات السمبي
 بسبب النبذ واالنفصاؿ والتصدع داخؿ أسرىـ التي عاشوا في ظميا .

فخبرات الطفولة تنمي لدي المرأة المعتدي عمييما وىي طفمة معتقدات وسموكات خاطئة      
اء يعتقدف تصبح مع مرور الزمف جزء مف شخصيتيا حتى في مرحمة البموغ والرشد ، وىؤالء النس
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أنيف يستحقف العقاب ، ويخشيف مف الدفاع عف أنفسيف أماـ مف ىـ ألوى منيف ، ويستسممف 
ليذه المعاممة بداًل مف مواجيتيا ، وبسبب مشاعرىف القوية بعدـ كفاءتيف يخترف الرجاؿ الذيف 
يعامميف بعنؼ ، فخبرات الطفولة لدييف  عف الرجاؿ ىي التي تشكؿ شخصيتيف ويصبحف غير 

 لادرات عمى تكويف عاللات اجتماعية سوية .
سواء كانوا ضحايا أو مشاىديف  –أما خبرات الطفولة المبنية عمى العنؼ لدى الرجاؿ      

فإنيا تؤثر فييـ بشكؿ ألوى مف النساء فيي تعمميـ كيؼ يحصموف عمى ما يريدوف  –لمعنؼ 
صيات عدوانية مضطربة العقؿ بالقوة وتشعرىـ باالرتياح حياؿ أنفسيـ مما يولد بعضيـ شخ

  www.social.team.com   استحواذية سادية مصابة بجنوف العظمة
وىذا ما يؤثر في لدرتيـ عمى إلامة عاللات اجتماعية سوية وما يصاحبيا مف عجز عف      

خصية أطفاليـ فيـ ال ينقطعوف عف البذؿ العاطفي ومنح الحب واألمف الضروري لنمو سوي لش
معاممتيـ بالعدواف والحرماف ومعالبتيـ ، بدال مف إثباتيـ عمى محاوالتيـ تطبيؽ معايير الوالديف 

 (  10: ص 6004عباس ،   السموكية . ) 
وىذا ما يؤدي إلى إعادة إنتاج شخصيات مضطربة تمارس العنؼ بدورىا ولتجنب ذلؾ يرى      

ميؿ النفسي بضرورة عالج ضحايا العنؼ األسري مف الزوجات واألبناء أصحاب نظرية التح
 وكذلؾ المعتديف ، عالجًا تصحيحيًا طويؿ األمد ، لكسر حمقة العنؼ .

يفترض أصحاب ىذه النظرية أف األشخاص يتعمموف سموؾ  نظرية التعمم االجتماعي : -1
مف خالؿ مالحظة العنؼ بنفس الطريقة التي تعمموف بيا أنماط السموؾ األخرى ، 

ثالث مصادر لمسموؾ  banduraسموؾ األخريف ومطابقتو بسموكيـ ) ولد حدد بندورا
العنيؼ في المجتمع الحديث وتتمثؿ في تأثير األسرة والثقافة الفرعية وااللتداء بالنموذج 

. ) 

ض األسر واف عممية تعمـ العنؼ تتـ داخؿ األسرة سواء في الثقافة العامة ، والفرعية ، فبع     
تشجع أبناءىا عمى استخداـ العنؼ مع األخريف وتطالبيـ بأال يكونوا ضحايا لمعنؼ في موالؼ 
أخرى ، والبعض ينظر إلى العنؼ عمى انو وسيمة لمحصوؿ عمى حاجاتيـ ، بؿ إف بعض 

 األسر تشجع أفرادىا عمى التصرؼ بعنؼ عند الضرورة .

http://www.social.team.com/
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ف تتولؼ عمى تعزيز اإلجراءات التي خبرىا الشخص ويرى بندورا أف طبيعة الرد عمى العدوا     
مف لبؿ ومحاولة نمذجتيا في تمؾ الوضعية العدوانية ، وىكذا مف الممكف لمفرد طبقًا لنظرية 
التعمـ االجتماعي أف يصنع بسيولة طفال شديد العدوانية بمجرد أف يتعرؼ عمى نماذج عدوانية 

  رار عمى سموكو العدواني " . ناجحة بنتائجيا وتكافئ الفرد المعتدي باستم
ويرى أف العنؼ والعدواف نمط مف السموؾ يكتسبو الفرد مف خالؿ التعمـ االجتماعي ، عف      

طريؽ المحاكاة والتقميد ، مف خالؿ مالحظتو لسموؾ اآلخريف ونتائجو وبقدر ما يتـ تعزيز ىذه 
 .( 152: ص 6002)  الريماوي ،   االستجابة فأف ظيورىا يصبح أكثر احتمااًل 

فيرى أف العنؼ ضد المرأة يعود إلى المراحؿ الباكرة مف الطفولة حيث يشاىد  simonsأما    
الطفؿ خالؿ سنواتو الباكرة أف العاللة الزوجية بيف والديو تتسـ بالقسوة واإلساءة والعقاب البدني 

ط لبوؿ لمتعامؿ ، مع واالىانة ، وبذلؾ يبدأ الطفؿ في تقبؿ فكرة أف العدواف والعنؼ ىو نم
اآلخريف ومع الزوجة . فوجود الطفؿ في مناخ تتسـ العاللات فيو بالعنؼ ، تجعمو أكثر احتمالية 

( . وبذلؾ يفترض أصحاب  1: ص 6003،  االحمدألف يكوف عنيفا في عاللاتو فيما بعد .) 
 نظرية التعمـ االجتماعي أف : 

 رسة ومف وسائؿ اإلعالـ .العنؼ األسري يتـ تعممو داخؿ األسرة والمد -3
 أف كثيرًا مف السموكيات العنفية التي يمارسيا الوالديف تبدأ كمحاوالت لمتأديب والتيذيب . -6
أف سموؾ العنؼ يتـ تعممو مف خالؿ العاللة المتبادلة بيف االباء واالبناء وخبرات  -1

 الطفولة المبكرة .
أ ذروتو في حياتو المبكرة ، أف إساءة معاممة الطفؿ تؤدي بو إلى سموؾ العدواني تبد -4

خوانو ووالديو ومدرسيو ، وفيما بعد مع زوجتو وأبنائو  وتستمر في عاللتو مع اصدلائو وا 
. 

 إف أفراد األسرة األلؿ لوة ) الزوجة واألبناء ( يصبحوف أىدافًا لمعنؼ . -1

يسودىا  وىذا ما أظيرتو العديد مف الدراسات حيث وجد أف األفراد الذيف يعيشوف في أسر     
العنؼ كانوا أكثر عدوانية في تصرفاتيـ ، فاألزواج الذيف يشبوف في أسر ، يسودىا العنؼ يكوف 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الرابعة ... مجـلة علأشـراقـات تنمــوي  
 

 

 

333 
 

احتماؿ ضربيـ لزوجاتيـ عشرة أضعاؼ األزواج لـ يمروا بيذه الخبرة . واألطفاؿ الذيف يمارس 
 .   w.social.team.comww  العنؼ معيـ ىـ أكثر عنؼ مع غيرىـ 

يري أصحاب ىذه النظرية أف لمضغوط االجتماعية  النظرية النفسية االجتماعية : -4
social stress  دورًا بارزًا في ارتكاب العنؼ ، بحيث يربطوف بيف العنؼ األسري ضد

الزوجة واألبناء واإلحباط والظمـ الذي لد يتعرض لو الزوج في مجاؿ عممو مما يؤدي بو 
عدـ القدرة عمى التحكـ في سموكاتو، وبالتالي يمارس العنؼ ضد زوجتو أو أبنائو إلى 

 في المنزؿ .

كما يؤكدوف عمى دور البطالة والفقر وانعداـ فرص الحياة الكريمة في تشكيؿ الضغوط عمى      
الشخص، مما يزيد بدوره مف احتمالية ممارستو لمعنؼ ويؤكد بعض المؤيديف ليذه النظرية عمى 

 وجود نوعيف مف الضغوط ىما :
ضغوط أحداث الحياة غير السارة وضغوط العمؿ واألدوار المختمفة كمثيرات لد تدفع إلى  -3

السموؾ العدواني وتؤكد الدراسات الحديثة عمى األثر السمبي لمضغوط الحياتية المؤلمة 
ضوء التي يتعرض ليا الفرد وبيف العنؼ األسري ضد الزوجة أو األبناء ، وذلؾ في 

متغيرات وسيطية تتمثؿ في االستعداد الوراثي ، والخبرات المتعممة في الماضي . وطبيعة 
 إدراؾ الشخص لممولؼ وما يتضمنو مف أخطار.

الضغوط البيئية المتمثمة في الضوضاء واالزدحاـ والتموث والطقوس ... الخ وضغوط  -6
.. الخ حيث تؤدي أخرى كاختراؽ الحدود الشخصية واالعتداء عمى الحيز الشخصي .

ىذه المؤثرات البيئية إلى زيادة العنؼ مف خالؿ ما تحدثو مف أثار نفسية أو سموكية ويتـ 
ذلؾ وفقا لمستوى استثارة الشخص ، وحالة التشبع بالمثيرات ، واإلحباط الناجـ عف ىذه 

    www.social.team.com  الضغوط والقدرة عمى ضبط النفس ودرجة القمؽ . 
نظرية اإلحباط والعدواف : يفترض دوالرد وميمر أف السموؾ العدواني ىو دائمًا نتيجة  -1

لإلحباط وأف اإلحباط يؤدي إلى شكؿ مف أشكاؿ العدواف . بمعنى أف العدواف نتيجة 

http://www.social.team.com/
http://www.social.team.com/
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ىو طبيعة وحتمية لإلحباط وفي أي ولت يحدث عمؿ عدواني يفترض أف يكوف اإلحباط 
    www.lisderablorr.jeeran.com . الذي حرض عميو 

ويؤكد أصحاب ىذه النظرية أف العدواف دافع غريزي لكف ال يتحرؾ بواسطة الغريزة كما 
 بيف فرويد ، بؿ نتيجة تأثير عوامؿ خارجية ، ويؤكد " دوالرد " رائد ىذه النظرية أف
السموؾ العدواني نتيجة طبيعية لإلحباط ، ولقد بيف " ميمر " أف اإلنساف يستجيب 

 لإلحباط باستجابات كثيرة .
لذا مف الواضح أف اإلحباط لد ال يؤدي بالضرورة إلى العدواف وىذا يتولؼ عمى     

 طبيعة اإلحباط .
إلحباط المستمر أما " فميب جريماف " فيرى أف العدواف أو العنؼ ىو تعويض عف ا    

وىو سموؾ يقصد بو إيذاء شخص أخر أو جرحو ، وأف كثافة العدواف تتناسب مع حجـ 
 ( . 133: ص 3555معوض ،  )   كثافة اإلحباط فكمما زاد اإلحباط زاد عدوانو 

تشير ىذه النظرية إلى أف فشؿ الفرد في الحصوؿ عمى ما يريد يثير اإلحباط لديو      
ذا تعذر عميو وأف الطالة التي يو  لدىا اإلحباط ، تدفعو إلى االعتداء عمى ىذا العائؽ ، وا 

ذلؾ فأنو يتجو بتمؾ الطالة إلى ىدؼ أخر ، وبذلؾ يكوف اإلحباط ىو الدافع األوؿ وراء 
العدواف وخصوصًا العدواف األسري فالزوج الذي يتعرض لمصراعات في مجاؿ عممو ، 

ممو ، فأنو عندما يعود إلى منزلو يمارس ويشعر بالضعؼ اتجاه زمالئو ومديره في ع
النفوذ عمى زوجتو أو أبنائو ، أي انو يحوؿ اإلحباط والحرماف الذي تعرض لو في العمؿ 

 إلى لوة داخؿ أسرتو .
يعتبر : Exchange/ social control theoryنظرية التبادل والضبط االجتماعي  -2

موضوع العنؼ األسري ، حيث لاـ أصحاب ىذا االتجاه مف أكثر المفكريف الذيف درسوا 
عدد مف عمماء االجتماع بدراسة ظاىرة العنؼ األسري بمعمؿ أبحاث العنؼ األسري في 

( بيدؼ تفسير ىذه الظاىرة ومعرفة األسباب التي تؤدي  newHampshireجامعة ) 
إلى استخداـ أفراد األسرة لمعنؼ تجاه بعضيـ ، ولد خمصت الدراسة إلى تفسير بسيط 

ه " أف أفراد األسرة يضربوف بعضيـ البعض ويمارسوف العنؼ ألنيـ يستطيعوف فعؿ مفاد

http://www.lisderablorr.jeeran.com/


عشر ــمية محكــمة ... العــدد الرابعة ... مجـلة علأشـراقـات تنمــوي  
 

 

 

335 
 

ذلؾ " . بمعنى أف الجو األسري وطبيعة العاللات بيف االفراد ودرجة الضبط االجتماعي 
التي تمارسو األسرة عمى أفرادىا ، كميا عوامؿ تساىـ في حدوث العنؼ ، كما حاوؿ 

ر رضا الزوجيف ، واستقرار الحياة األسرية ، ونتائج ىؤالء الباحثيف معرفة مدى تأثي
العنؼ ، وطبيعة العاللات بيف أفراد األسرة في ارتكاب العنؼ وخمصوا إلى أف طريقة 
معالجة الخالفات تناثر بنوعية العاللات بيف الناس ، فالخالفات  بيف أفراد األسرة 

في حاؿ تجاىميا  –واجتماعيا عمى األسرة نفسيا  –الواحدة يصعب تجنبيا ، وأكثر كمفة 
، بعكس الخالفات التي تنشأ بيف األصدلاء والزمالء وغيرىـ، وفي حاؿ عدـ توفر 
الميارات الالزمة لحؿ الخالفات األسرية فاف مشاعر الغضب يمكف أف تؤدي إلى 
ارتكاب العنؼ ، خاصة إذا أدرؾ الشخص أف استخدامو لمعنؼ ال يترتب عميو أي 

عقوبات التي تنتج عف ممارسة العنؼ تكوف ألؿ إشباعًا مف تنفيس عقوبات أو أف ال
  www.social.team.com مشاعر الغضب .

ومف ىنا فأف عممية الضبط االجتماعي ) العقوبة ( تقمؿ مف احتمالية ولوع العنؼ ويؤكد      
عمى أف التدخؿ لمتعمؿ مع حاالت العنؼ يمكف أف  أصحاب نظرية التبادؿ والضبط االجتماعي

تتـ عمى المستوى الفردي واألسري والمجتمعي وذلؾ مف خالؿ تعميـ أفراد األسرة أسموب حؿ 
الخالفات دوف المجوء إلى استخداـ القوة والعنؼ ، وتوفير المساندة األسرية والمجتمعية وتخفيؼ 

لدعـ والمساندة والخدمات والموارد التي تعينيا الضغوط األسرية ، وضماف حصوؿ المرأة عمى ا
عمى ترؾ زوجيا الذي يمارس العنؼ معيا ، كما يروف أف عالج مشكمة العنؼ ينبغي أف تركز 

 عمى تحقيؽ ثالثة أىداؼ رئيسة ىي :
 خفض حجـ المكافأة التي يحصؿ عمييا الشخص نتيجة ممارستو لمعنؼ . -3
 مارسة العنؼ .زيادة حجـ تكاليؼ ) العقوبة ( نتيجة م -6
 تعزيز عمميات الضبط االجتماعي . -1

http://www.social.team.com/
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ويتبنى عدد مف الباحثيف شعار " العنؼ يولد عنفا " حيث تحدد دورة العنؼ العممية التي      
يتـ مف خاللو تنالؿ العنؼ مف جيؿ إلى الجيؿ التالي ، فالطفؿ الذي يتعرض ألفعاؿ العنؼ في 

التورط في ارتكاب أفعاؿ عنيفة ، بؿ أف تضرر  سنوات حياتو األولى سوؼ يميؿ في شبابو إلى
األطفاؿ مف العنؼ يبدأ مبكرًا عندما يكونوا أجنة في بطوف أمياتيـ فقد يصابوف بأذى عندما 
يضرب أبائيـ أمياتيـ ، وأف األـ التي تتعرض لمضرب مف األب تنخفض لدرتيا عمى رعاية 

الذيف يشاىدوف أبائيـ يضربوف أمياتيـ  أطفاليا ويزيد احتماؿ ضربيا ألطفاليا ، وأف األطفاؿ
 مف المحتمؿ أف يضربوا زوجاتيـ في المستقبؿ .

استمدت ىذه النظرية أصوليا مف المسممات األساسية  الوظيفي : –نظرية البناء  -3
لالتجاه العضوي الذي كاف سائدًا في النظريات االجتماعية األولى في عمـ االجتماع ، 

تكز عمييا البنائية الوظيفية فكرة تكامؿ األجزاء في كؿ واحد والمسممة األساسية التي تر 
، االعتماد المتبادؿ بيف العناصر المختمفة لممجتمع لذلؾ فأف التغيير في أحد األجزاء 
مف شأنو أف يحدث تغيرات في األجزاء األخرى ... وتيتـ ىذه النظرية بالطرؽ التي 

، وعمى ىذا األساس ينظر الوظيفيوف  تحافظ بما عمى توازف عناصر البناء االجتماعي
لمعنؼ عمى أف لو داللة داخؿ السياؽ االجتماعي فيو أما أف يكوف نتاجا لفقداف 
االرتباط بالجماعات االجتماعية التي تنظـ وتوجو السموؾ ، أو انو نتيجة لالمعيارية 

ومف وفقداف التوجيو والضبط االجتماعي الصحيح وبذلؾ يجرفيـ التيار إلى العنؼ، 
ناحية أخرى لد يكوف األفراد عدوانييف فيسمكوف طريقيـ بعنؼ ، ألنيـ ال يعرفوف طريقة 

 ( . 64: ص 3555)  حممي ،   لمحياة غير ذلؾ 

الوظيفة في مجاؿ العنؼ األسري فيي الوحدات  –أما وحدة التحميؿ التي تيتـ بيا البنائية      
رة نسبيا ( . كما تركز عمى العنؼ المتبادؿ بيف الصغرى ) كاألسرة واألنساؽ االجتماعية الصغي

 الزوجيف ، وبينيما وبيف األبناء أو بيف األبناء البالغيف وكبار السف .
لذا يرى الوظيفيوف انو يمكف التخفيؼ مف حدة مشكمة العنؼ األسري عف طريؽ العمؿ      

الجماعات األولية مثؿ األسرة عمى زيادة التكامؿ االجتماعي ، والعمؿ عمى زيادة ارتباط األفراد ب
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التي تعمؿ عمى إشباع احتياجاتيـ النفسية واالجتماعية ، وتغرس فييـ القيـ الدينية وليـ االنتماء 
. 

-3450ظير ىذا االتجاه وتبمورت مسمماتو في الفترة ما بيف  نظرية التفاعل الرمزي : -4
ور ىذا ، ولد تط J.Dewyوجوف ديوي  C.coolyفي كتابات شالز كولي 3530

االتجاه في ميداني عمـ النفس وعمـ االجتماع وزاد استخدامو في مجاؿ األسرة كما تبيف 
 مف أعماؿ ىيؿ والدوزوستراوت .

ويركز اتجاه التفاعمية عمى دراسة األسرة مف خالؿ عمميات التفاعؿ التي تتكوف مف أداء      
، وعمميات التنشئة وتقميد الدور الدور ، وعاللات المكانة ومشكالت االتصاؿ ومتخذي القرار 

  والجماعة المرجعية ، باإلضافة إلى العاللات الثنائية والعاللات الثالثية وبناء القوة في األسرة ) 
 .(  64: ص 3555حممي ، 

وألف ىذا االتجاه يركز عمى العمميات الداخمية لألسرة فوحدة الدراسة فيو ىي : العاللة     
وأنماط السموؾ  needsالزوجة واألبناء ، وفقا لمصطمحات الحاجات الدينامية بيف الزوج و 

) أي التفاعؿ بيف dysdicوعمميات التكيؼ . لذلؾ فأف وحدة الدراسة ىي العاللات الثنائية 
 ) أي التفاعؿ بيف ثالثة أشخاص ( . triqdicشخصيف ( أو العاللات الثالثية 

رىا وحدة مف الشخصيات المتفاعمة لذلؾ فيو يركز وبما أف ىذا االتجاه يدرس األسرة باعتبا     
عند دراستو لمعنؼ األسري عمى العاللات السمبية ومظاىر العنؼ بيف الزوج والزوجة واألبناء 
ومظاىر االتصاؿ الرمزي السمبي بيف أفراد األسرة الواحدة، كما تيتـ بتأثير مشاىدة األبناء 

 في األسرة التناسمية عند البموغ . لمعنؼ في أسرة التوجيو عمى ممارستيـ لمعنؼ
حيث الحظ التفاعميوف أف عممية تعمـ العنؼ ترتبط بشدة بمرحمة التنشئة االجتماعية لدور       

 الرجؿ والذي يتضمف تعميـ الصبية الخشونة والصالبة واف يعتمدوا عمى أنفسيـ .
التعميـ حيث يتعمـ األفراد كما يرى التفاعميوف أف تخفيؼ حدة العنؼ يكوف أيضًا عف طريؽ     

العنيفيف أال يكونوا عنيفيف في تصرفاتيـ ، لكف إحداث ىذا التغير ال يتـ فجأة ، ولكف ىناؾ 
 برامج لمعالج مف أجؿ تعديؿ السموؾ لمف يرغب في ذلؾ .
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كما يرى أيضًا أصحاب النظرية انو لحؿ ىذه المشكمة ال بد مف إحداث تغيرات ثقافية واسعة     
 لتعميـ الناس ضبط أنفسيـ والتصرؼ بدوف عنؼ .المدى 
مف خالؿ عرضنا لمنظريات النفسية واالجتماعية التي حاولت تفسير العنؼ األسري نجد أف      

ىذه النظريات التي تناولت العنؼ بيف أفراد األسرة الواحدة وخاصة العنؼ الموجو ضد المرأة 
واالجتماعية بأنيا إفراز لمبناء االجتماعي نتيجة  تفسر ىذه الظاىرة المرضية مف الناحية النفسية

نظرة المجتمع نحو المرأة ، فالرجؿ يممؾ السمطة والقوة والماؿ والمراكز االجتماعية والسياسية 
وااللتصادية ، وحتى القانوف إلى جانبو أحيانا ، بحيث ال يعالب الرجؿ عف ممارستو ألفعاؿ 

. حيث يعتبر ذلؾ شأف داخمي ال يجوز البوح بو أو  عنيفة اتجاه أفراد أسرتو خاصة اإلناث
 .السماح لألخريف بالتدخؿ فيو 

 الوقاية من العنف ضد المرأة: ثامنا:   
يقافو بشكؿ تاـ يجب عمى جميع أفراد المجتمع التكافؿ فيما       لمتصدي لمعنؼ ضد المرأة وا 

جب أف تضـ برامج لمتعريؼ بالعنؼ بينيـ بشكؿ كبير، وتبدأ الولاية مف المناىج الدراسية التي ي
ضد المرأة وحمايتيا منو، ونشر الوعي الصحي والثقافي حوؿ ىذا الموضوع، إلى جانب الخطط 
برازىا كعضو فاعؿ فيو مف خالؿ  االلتصادية التي ُتمّكف المرأة مف تعزيز دورىا في المجتمع وا 

وتشجيع االستراتيجيات الوطنية التي  تقديـ الدورات التدريبة ليا لدعـ تطوير مياراتيا ولدراتيا،
تعزز المساواة بيف الرجؿ والمرأة وتقديـ فرص ُمتساوية لكؿ منيما، باإلضافة إلى تضميف 
البرامج الوطنية التي تصوف العاللة بيف األزواج وتعزيز مفيوـ لياـ العاللة عمى مبادئ االحتراـ 

 ؿ.والتفاىـ لخمؽ جّو ُأسري صحي لألطفاؿ والعائمة ككُ 
َحمالت ولؼ العنؼ ضد المرأة أطمقت عدد مف المنظمات العالمية الَمعنية بالدفاع عف حقوؽ  

المرأة مبادرات عديدة لولؼ العنؼ ضد المرأة، ولد خصصت الجمعية العامة لألمـ المتحدة يـو 
مف نوفمبر يومًا دوليًا لمقضاء عمى العنؼ ضد المرأة، وسعت مف خالؿ ذلؾ إلى رفع  61

الوعي العالمي حوؿ ما تتعرض لو المرأة مف اضطياد، ودعت الجمعية العامة جميع  مستوى
المنظمات الدولية والَمعنية بحقوؽ اإلنساف إلى تنظيـ فعاليات تعزز مفيوـ محاربة العنؼ ضد 

 المرأة. 
 تاسعا: النتائج: 
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لمعاناة لممرأة العنؼ األسري ضد المرأة ىو كؿ فعؿ مقصود ، أو غير مقصود يسبب ا ديع      
سواء كانت نفسية أو جسدية أو سيكوسوماتية . حيث تشير الدراسات واإلحصائيات أف الصدر 
األكبر الذي يتيدد النساء ىـ الرجاؿ الذيف يعرفنيـ في العائمة أو المجتمع . وغالبًا ما يكوف 

النسبة لمكثير مف النساء ىؤالء أفراد العائمة المقربيف كاألخ والزوج ... الخ . بحيث تعتبر األسرة ب
نما مكاف يسوده الرعب .  المعنفات ليست المأوى األمف . وا 

حيث يمثؿ العنؼ األسري أكثر أشكاؿ العنؼ انتشارًا ضد المرأة ، وأكثرىا لبوال مف      
المجتمع ، وتأيدا مف لبؿ الثقافة والعادات والقوانيف . وتتعرض المرأة لمعنؼ واإلساءة بمختمؼ 

: الجسدية والنفسية والجنسية واالجتماعية ... الخ . وتترتب عميو أثارا سمبية عمى  أشكاليا
    . صحتيا النفسية والجسدية واإلنجابية

بما أف ظاىرة العنؼ ضد المرأة ظاىرة لديمة وكبيرة االتساع منذ أف كانت في العصر الجاىمي و 
لع أف يكوف حؿ ىذه الظاىرة أو عالجيا تباع المرأة وتشترى، وتوأد في التراب وىي حية، فال نتو 

نما البد مف كونو جذريا وتدريجيا مف أجؿ القضاء عمييا أو الحيمولة إلى  آنيا وبفترة لصيرة. وا 
 إنقاصيا بأكبر لدر ممكف. وذلؾ عبر:

* الرجوع إلى القانوف اإلليي والشريعة اإلسالمية التي تعطي لممرأة كامؿ حقوليا وعزتيا 
وتقّدـ ليا الحماية والحصانة الكاممة. لاؿ تعالى )وليف مثؿ الذي عمييف وكرامتيا، كما 

(، وينظر إلييا كإنسانة ليا ما 35(، )وعاشروىف بالمعروؼ( )النساء 664بالمعروؼ( )البقرة 
لمرجؿ وعمييا ما عميو، وأنيا مساوية لو في جميع األحكاـ إال ما خرج بالدليؿ، )يا أييا الناس 

خمقكـ مف نفس واحدة وخمؽ منيا زوجيا وبّث منيما رجاال كثيرا ونساء(  اتقوا ربكـ الذي
 (.3)النساء

* تطبيؽ  القوانيف اإلسالمية مف لبؿ المسئوليف كالحكومات والمؤسسات والمتصديف لألمور، 
ومعالبة مف يقوـ بالعنؼ ضدىا، كي تحس المرأة باألمف واألماف وىي لابعة في لعر دارىا، أو 

 ؿ عمميا، أو ماشية في طرلات بمدتيا.عاممة في مح
في المجتمع األنثوي أو في المجتمع العاـ، إذ البد مف   * التوعية االجتماعية سواء كاف ذلؾ

يصاؿ صوت مظموميتيا إلى العالـ بواسطة كافة  معرفة المرأة لحقوليا، وكيفية الدفاع عنيا، وا 
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مب ىذه الحقوؽ، وصناعة كياف واعي وسائؿ اإلعالـ، وعدـ التسامح والتياوف والسكوت في س
 ومستقؿ لوجودىا.

  
 عاشرا:التوصيات 

 ىم التوصيات  التي توصل الييا البحث الحالي :ا
توفير المواد المعموماتية حوؿ العنؼ  أالسري وأشكاؿ العنؼ ا الخرى وحوؿ  -3

 الخدمات المقدمة الى  المراة . 
اؿ الطبي مف أجؿ اكتشاؼ ضحايا توفير التدريب المناسب لمعامميف في المج-6 .

االنتياكات واالستجابة إلييف باأسموب مالئـ ؛ وتدريب المينييف الطبييف عمى لضية 
 العنؼ ضد النساء.

 التأكد مف أف الخدمات االستشارية متوافرة في موالع تقديـ الرعاية الصحية.-1 .
ريب المناسب   الميـ اف استيداؼ القيادات المجتمعية النسائية مف خالؿ تقديـ التد .-4

تدرج بيوت اإليواء فى برامجيا الخدمات اإلنسانية المناسبة لتمكيف النساء عمى المستوى 
االجتماعى والنفسى واالقتصادى مف خالؿ تقديـ حموؿ طويمة المدى و مساعدة النساء 

  .عمى تخطى العنؼ والنجاة منو
 
 
 
 
 
 

 المصادر  احد عاشر :
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 القراف الكريـ .
ىيـ ، ريكاف ، : النفس والعدواف ، : دراسة نفسية اجتماعير في ظاىرة العدواف ابرا -3

 . 6004، دار الكندي لمنشر والتوزيع ، االردف ، 3البشري ، ط
 .3553، المجمد الرابع ، دار صار بيروت ، 3،ط لسان العربابف منظور :  -6
، بيروت ،  ، مؤسسة الرسالة3، ط بحوث ودراسات  في عمم النفساالحمد، أمؿ :  -1

6003. 
، منشورات جامعة  التيميش والعنف الحضرياسماعيؿ ليرة  ، ابراىيـ واخروف :  -4

 .6004منتوري ، لسطنطينية ، الجزائر ، 
-60حقوؽ اإلنساف،  -إعالف بشأف القضاء عمى العنؼ ضد المرأة"، األمـ المتحدة  -1

 . ^ أ ب "6033-1-4، اّطمع عميو بتاريخ  36-3551
 .3554، طرابمس ،  3، منشورات االمعة المفتوحة ، ط االسرة والزواج: بيري ، احمد  -2
 .3555، دار القباء ، القاىرة ،  العنف االسريحممي ، اجالؿ اسماعيؿ :  -3
، دار المسيرة ، عماف ، االردف ، 3،ط البحث العممي والتعميم العاليالخطيب ، احمد :  -4

6001. 
، دار مكتبة االسراء ، 3،ط حياة اليوميةالعنف في  مواقف الالخولي ، محمود سعيد  -5

 . 6002بيروت ، 
، دار النيضة العربية لمعموـ ، 3، ط العنف والجريمةشكور خميؿ وديع  :  -30

 .3553يروت 
، دار المنيؿ المبناني ،  3، ط العولمة والعنف المعاصرعباس ، فيصؿ :  -33

 . 6004بيروت ، 
ي ، دار الجامعة المصرية عبد الحميد واخروف :"االنحراؼ والضبط االجتماع -36

 ، ب، س.3،ط
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، مكتبة دار الشرؽ ،  3، ط االمراض السيكومتريةعبد المعطي حسف :  -31
 .6001القاىرة ، 

، المؤسسة الجامعة لمدراسات 3، ط اشكالية العنفعجـ ، رجاء مكي سامي :  -34
 . 6004والنشر ، بيروت ، 

يضة العربية ، ، دار الن االمراض السيمومتريةالعيسوي ، عبد الرحمف :  -31
 .3554بيروت ، 

، دار المسيرة ، عماف ، 3، ط عمم النفس العامالريماوي ، محمود عودة  ، : -32
6002 . 

، دار المعرفة ، 3،  ط االسرة والطفولةزايد، أحمد ، عميا شكري واخروف :  -33
 القاىرة ، ب،ت .

ت ، ، ، دار احياء التراث العربي ، بيرو  المعجم الوسيطمجموعة مف المؤلفيف  -34
 ب، س. 
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 المـي اإلسـرأة فــامل
 م.د احمد عمي عبد السادة شنجار                                                       

 الجامعة المستنصرية / كمية التربية األساسية                                                
 

 الممخص 
مبحثين بعد المقدمة  فكان عنوان عنوان بحثنا هو ) المرأة في اإلسالم ( حيث قسم الى 

المبحث األول هو المرأة في الديانتي اليهودية والمسيحية حيث كان يضم المبحث األول 
مطمبين وهما المطمب األول تناول المرأة في الديانة اليهودية إما المطمب الثاني هو المرأة في 

بعد اإلسالم و يضم المبحث الديانة المسيحية  اما عنوان المبحث الثاني هو المرأة قبل و 
الثاني مطمبين وهما المطمب األول المرأة قبل اإلسالم وتناول فيها مكانة المرأة في المجتمع 
الجاهمي ووأد البنات عند الجاهمية أما المطمب الثاني فتناول المرأة في اإلسالم  وأخيرًا 

 الخاتمة 
Abstract 

The title of our research is "Women in Islam", which is divided into 

two sections after the introduction. The title of the first topic is 

women in the Jewish and Christian religions, where the first section 

included two requirements. The first is the treatment of women in 

Judaism. The second requirement is women in Christianity. The 

second is the woman before and after Islam. The second section 

includes two requirements, namely, the first requirement of women 

before Islam, and dealing with the status of women in the pre-

Islamic society and female infanticide during the Jaahiliyyah. The  

second requirement deals with women in Islam, 
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 المقدمة 
الحمد هلل  رب العالميف الذي  أنزؿ القرآف نورًا لييدي بو اإلنساف الذي خمقو مف نفس واحدة، 

 وخمؽ منيا زوجيا، وبّث منيما رجااًل كثيرًا ونساء
وتوج تمؾ الشرائع والرساالت التي سبقتو، ، وأّكد عمى اإلنساف  فثبت اإلسالـ مبادئ حقوؽ 

حقوؽ المظموميف و الضعفاء، وأعاد لممرأة مكانتيا وعّرؼ إنسانيتيا و شأنيا ومكانتيا ، ومنحيا 
كانت المرأة قبؿ اإلسالـ وفي بعد أف  حقوقًا مساوية لحقوؽ الرجؿ مراعيًا خصوصية كّؿ منيما

رى تعيش حياتيا في االحتقار والذؿ ويمارس بحقيا الظمـ والجور بسبب األدياف السماوية األخ
 التحريؼ لتمؾ األدياف  

ىي السبب في الخطيئة األولى أما في الديانة المسيحية اعتبروا  ىاففي الديانة الييودية اعتبرو 
كانت في عصر الجاىمية قبؿ اإلسالـ  , إمااالقتراب منيا يؤدي إلى الخروج مف ممكوت السماء 
 المرأة تابعة لمرجؿ وتقع في الدرجة الثانية بعد الرجؿ 

جاء اإلسالـ ردة فعؿ ليذه األدياف بسبب التحريؼ حيث جعؿ المرأة مكانة ميمة ومرموقة ف 
 عززىا وكرميا وجعميا شقائؽ الرجاؿ وكذلؾ قاـ برعايتيا ومساواتيا مع الرجاؿ

الظمـ، وما عانت منو قرونًا طويمة،  دية والعبو  ىو النظاـ الذي أنصؼ المرأة وحّررىا مفو 
، وقّرر ليا مف الحقوؽ ما لـ يسبقو بيا تشريع سماوي آخر أو سامية ورفيعة فخّصيا بمكانة 

الحقوؽ التي تقررت  الواجبات و الرجؿ في المرأة و قانوف وضعي في حياة البشر، وساوى بيف
ىذه الدرجة التي رفع اإلسالـ "د عبده: وفي ذلؾ يقوؿ الشيخ محم ليا بمجرد صفتيا اإلنسانية،

النساء إلييا لـ يرفعيف إلييا ديف سابؽ وال شريعة مف الشرائع، بؿ لـ تصؿ إلييا أّمة مف األمـ 
(  وفيما يأتي مف المباحث سوؼ نستعرض ٕٙ,صٜ٘ٛٔ" )عمارة,  قبؿ اإلسالـ، وال بعده

 المرأة في الديانات األخرى وقبؿ وبعد اإلسالـ .
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  ديانتي اليهودية والمسيحية ث األول المرأة في الالمبح
 المرأة في الديانة اليهودية -

أف التوراة كتاب سماوي نزؿ عمى موسى ) عميو السالـ ( إال أف الكتاب الذي بيف أيدينا قاموا 
بتحريفو حيث قاموا بوضع كالـ وافتراءات عمى النساء غير صحيحة ومف ىذا الكالـ اف جميع 

لمصائب التي تصيب البشر ىي سببيا بسبب خروج ادـ مف الجنة وجاء في كتاب المشاكؿ وا
ّف الصالح أماـ اهلل ينجو منيا، رجاّل واحدّا بيف ألؼ وجدُت، أّما التوراة  "المرأة أمّر مف الموت، وا 

 (ٔٚ, صٕٗٓٓ)طو,  امرأة فبيف كّؿ أولئؾ لـ أجد"
لصبي والمجنوف، ال يجوز ليا البيع وال المرأة المتزوجة عند الييود " كالقاصر وا أفحيث 

الشراء. وينص الفكر الييودي عمى أّف جميع ماؿ المرأة ممؾ لزوجيا، وليس ليا سوى ما ُفرض 
ليا مف مؤّخر الُصداؽ في عقد الزواج، تطالب بو بعد موتو، أو عند الطالؽ منو. وعمى ىذا 

عمؿ، وكؿ ما ُييدى إلييا في فكؿ ما دخمت بو مف ماؿ، وكؿ ما تمتقطو وتكسبو مف سعي و 
)شمبي  عرسيا ممؾ حالؿ لزوجيا، يتصّرؼ فيو كيؼ شاء بدوف معارض وال منازع "

 (ٖٔٓ,صٖٜٚٔ,
وكذلؾ مف احدث القوانيف لدى الييود " المرأة إذا توفي زوجيا وال ذكور لو تصبح زوجة لشقيؽ 

 (ٛ٘يرت, ب.ت.ط,ص) خزوجيا أو ألخيو مف أبيو، وال تحّؿ لغيره إال إذا تبرأ منيا"
واحد  أنواع احتقار المرأة لدييـ ما جاء في سفر الجامعة " درُت أنا وقمبي ألعمـ وألبحث 
وألطمب حكمة وعقاًل وألعرؼ الشّر أّنو جيالة، والحماقة أّنيا جنوف، فوجدت أمرَّ مف الموت 

  المرأة التي ىي شباؾ، وقمبيا أشراؾ ويداىا قيود"
 يج ابنتو حتى دوف رضاىا واف لـ ترضى ربما تفقد حياتيا  وكذلؾ األب يحؽ لو تزو  

وعمى الزوجة الطاعة والخنوع ووضعيا موضع الخادمة ويحؽ ألبييا بيعيا إذا كانت طفمة أو لـ 
"ورثيا أقرب تصؿ إلى سف البموغ  وفي الميراث ليس لمزوجة ارث يذكر إذا كاف ىنالؾ بنيف , 
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ة في وقت متأخر فُسمح ليا بأف ترث إذا لـ يكف ألبييا ذرية الرجاؿ إليو، ثـ ُعّدلت ىذه القاعد
  مف البنيف"

وكذلؾ احد أنواع االحتقار في فترة حيضيا ال يأكموف مما تقدـ يدىا ليـ وال يقبموف أف تممس 
أواني الطعاـ التي يأكموف فييا وال يناـ الرجؿ معيا في فراش واحد ولـ تقؼ فقط عمى فترة 

 دما تريد الوالدة الحيض وكذلؾ حتى عن
 "فتعد المرأة الييودية في حالة الوالدة نجسة، ال يؤكؿ مف يدييا، وكؿ ما تممسو يعد نجسًا" 

 (٘ٚ,صٕٗٓٓ)طو,                                                                  
دي، كاف الحيض في الديف الييو  األساسي: "وبما أف خطيئة المرأة ىي الفكر ديورانتحيث يقوؿ 

 (ٖٙٗ)بدراف,ب.ت.ط, والوالدة يدنساف المرأة ويتطمباف تطييرًا وتقاليدًا وصالة عمى يد الكاىف"
ويقوؿ "ىمؿ" أحد أحبار الييود: "في وسع الرجؿ أف يطمؽ زوجتو إذا وجد امرأة أخرى أجمؿ 

 منيا", وفي وسع الرجؿ أف يطمقيا إذا لـ تطبؽ أوامر الشريعة الييودية . 
 
 المرأة في الديانة المسيحية -

نيانظرة متدنية  المرأة إلىكاف رجاؿ الكنيسة ينظروف   السبب الرئيسي في خروج ادـ مف الجنة  وا 
يقوؿ القديس " بونافتيرا "  "إذا رأيتـ المرأة فال تحسبوا أنكـ تشاىدوف موجودًا بشريُا , بؿ  ثحي 

فسو" ويقوؿ القديس " كممتت السكندري": وال موجودا متوحشا , ألف ما ترونو ىو الشيطاف ن
"الشيء مخز أو شائف عند الرجؿ الذي وىبو اهلل العقؿ, ولكف المسألة  ليست عمى ىذا النحو 

 فيما يخص المرأة التي تجمب الخزي والعار".
سالح ابميس في الفتنة حيث ذكر  "ترتوليانس" " أّنيا مدخؿ الشيطاف إلى نفس  أنياوقالوا عنيا 

 ف، وىي باب لمجحيـ، ويجب أف تمعف المرأة ألّنيا سبب الغواية" اإلنسا
 (ٕٔ)المودودي, ب.ت.ط, ص                                                        
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نظرة متدنية وقد ذكر " ووؿ ديورانت " نقاّل مف أحد األحبار: "تعدؿ شيادة  إليياوكانت النظرة 
الذي كانت  كانت حقوؽ النساء الممكية محدودة في التممود بالقدرمائة امرأة شيادة رجؿ واحد، و 

حّؽ ألزواجيّف،  –وما يؤوؿ إلييّف مف ممؾ  –بو في انجمترا في القرف الثامف عشر، فمكاسبيف 
 (ٖ٘)بدراف ,ب.ت.ط, ص ومكاف المرأة ىو البيت..." 

ولس" المقدس: "دعوا المرأة وكذلؾ اعتبروا تعميـ المرأة أمر منكر حيث قائد المسيحييف األوؿ "ب
كّؿ الصعاب والمتاعب التي تتحّمميا، ولكنني ال أتمكف مف أف  إماـتتعّمـ السكوت واليدوء 

ـّ ُخمقت حُواء"  أصمت أماـ امرأة تدرس أو تتسمط عمى زوجيا ألّف أوؿ مف ُخمؽ آدـ، ومف ث
  (ٕٖ,صٜٜٚٔ)ابو حجير,                                                               

ففي اإلنجيؿ يعتبر الرجؿ رأس المرأة حيث يعتبر الرجؿ المركز األوؿ وذو المرتبة العميا التي 
وورد في رسالة بولس إلى أىؿ كورنثوس: ))ولكف أريد أف تعمموا أّف رأس ىي أعمى مف المرأة 

مجد الرجؿ، ألّف الرجؿ ليس كؿ رجؿ ىو المسيح، وأّما رأس المرأة فيو الرجؿ، وأّما المرأة فيي 
  مف المرأة، بؿ المرأة مف الرجؿ، وألّنو لـ يخمؽ مف أجؿ المرأة، بؿ المرأة خمقت مف أجؿ الرجؿ(

والمرأة عند المسيح خالية مف العقؿ وتفكيرىا ليس ذو عممية عقمية  فيي مسموبة الحقوؽ ، فقد 
( تحت عنواف: )حركة ٜٓٛٔ --مايو ٕٙفي عددىا الصادر ) األمريكيةنشرت مجمة التايـ 

خسارة أخرى، مف أف "حركة حقوؽ المرأة المتكافئة قد   إلىتعديؿ الحقوؽ المتكافئة( تتعرض 
خسرت األصوات في والية النيويس ىذا األسبوع وأّف عمييا أف تحاوؿ مرة أخرى في العاـ القادـ 

وـ ال تتمتع بالحقوؽ التي ، وال تزاؿ المرأة حتى الي(ٖٔ,صٜٜٗٔ)الباري,  وربما الذي يميو"
 يتمتع بيا الرجؿ .
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 المبحث الثاني : المرأة قبل وبعد اإلسالم 
 المرأة قبل اإلسالم -المطمب األول 

كانت المرأة قبؿ اإلسالـ تقع بالدرجة الثانية بعد الرجؿ ولـ تكف لممرأة حؽ اإلرث بؿ كانوا 
 " وكثير مف التفاصيؿ سوؼ نتطرؽ إلييا يقولوف "اليرثنا إال مف يحمؿ السيؼ ويحمي البيضة 

 مكانة المرأة في المجتمع الجاهمي  -
حيث كاف المجتمع الجاىمي يقوـ عمى أساس التمييز بيف الناس والعصبية القبمية وقد احتمت 

 المرأة في اغمب القبائؿ الدرجة الثانية بعد الرجؿ 
لتعدد  عدد معيف  ا , وليسلممرأة عمى زوجي إي حؽ  لـ يكفو  ,لمطالؽ عدد محدود ليس

ذا  كاف الولد األكبر أحؽ بزوجة أبيو مف حيث  , أوالد مف غيرىا الرجؿ, ولو توفىالزوجات ,وا 
 ,وكذلؾ لـ يكف ليا حؽ اإلرث  إرثًأ كبقية أمواؿ أبيو يعتبرىاغيره , فيو 

، األحكاـ سفّ  مف المرأة، وقد منح نفسو حؽّ  أقوىا كاف الرجؿ ولمّ " :عمي  الدكتور جواد قوؿوي
ى ، وحرميا الميراث حتّ األحكاـ أكثرجانبو، فرفع نفسو عنيا في  إلىفي الجاىمية  وصار الحؽّ 

وفي  ،كما في )فصؿ الدـ( ،بجناية تقع منو أوغريب، وقايضيا بديونو  إلى اإلرثيذىب  ال
 يـ أحؽّ نّ أل ؛وذوي قرابتو األب أبناءبرضى  إالّ  األباءوفي منع زواج زوجات  ،زواج البدؿ

مف ىذه  كثيراً  اإلسالــ ى حرّ حتّ  ،وممكاً  جعؿ المرأة عرضاً  األموربالزواج منيا، وغير ذلؾ مف 
 ..." السنف الجاىمية

 (ٚٗ٘)عمي,ب.ط.ت,ص                                                       
 رًا يختزي منوويشعر الرجؿ العربي بالحزف ويستاء إف رزؽ بأنثى إذ يعتبرىا والدىا عا

 
 
 وأد البنات عند الجاهمية-
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السموؾ الإلنساني لمرجؿ ومدى احتقاره  عمى تدؿّ حيث  نكراء ودنيئة، جريمة بناتوأد ال عادة فإ
ىذه  الكريـ القرآف أنكروقد  أحياء،والوأد ىو دفف البنات وىف الجاىمي,  العصر ذلؾ مرأة فيلم

 النكراء . العادة السيئة
 او إّنيـ واالسترقاؽ خوؼ السبي والعار :عدة، منيا أسبابيؿ الوأد قيؿ في تعم حيث 

المالئكة بنات اهلل  أفكانوا يقولوف  واإلمالؽ،او انيـ  إّنيـفقر لخشية ا األنثى يئدوف
 (ٜٚ)االنصاري , ب.ت.ط, ص فألحقوا البنات بو

أوؿ مف  فّ إ :ويقاؿ، وكاف أىؿ الجاىمية يفعموف ذلؾ كراىة فييفّ : "حجر العسقالني ويقوؿ ابف
 ،فاتخذىا لنفسو ،بنتواسر أف ،وكاف بعض أعدائو أغار عميو، فعؿ ذلؾ قيس بف عاصـ التميمي
فآلى قيس عمى نفسو أف ال تولد لو بنت إال  ،فاختارت زوجيا ،ثـ حصؿ بينيـ صمح فخير ابنتو

 " فتبعو العرب في ذلؾ، ةدفنيا حيّ 
ربي عرضة إلى الحيؼ و الغبف، تحـر مف ارثيا  حيث كانت المرأة في المجتمع الجاىمي الع

 (ٙٓٗوتبتز امواليا وُتؤكؿ حقوقيا. )العسقالني , ,ب.ت.ط,ص  
وكذلؾ بمغت كراىيتيا إلى حد الوأد، وقتؿ البنات بقسوة، فقد يتأخر وأدىا لسفر والدىا وشغمو، 

 فال يئدىا إال وقد كبرت، وكاف بعضيـ يمقييا مف مكاف شاىؽ 
 ثالث أو بنات ثالث عاؿ مف" بقولو:ىذا المعنى،  صمى اهلل عميو وآلو(هلل )وأوضح رسوؿ ا

 وواحدة؟ اهلل رسوؿ يا: فقيؿ واثنتيف،: فقاؿ واثنتيف؟ اهلل رسوؿ يا: فقيؿ الجنة، لو وجبت أخوات
    " وواحدة: فقاؿ

ُيِيْنَيا ولـ ُيْؤِثْر مف ُوِلَدْت لو اْبَنٌة فمـ َيِئْدَىا ولـ )" أيضًا:  صمى اهلل عميو وآلو() وقال
 "َأْدَخَمُو اهلل بيا اْلَجنَّةَ  ػ يعني الذََّكرَ ػ َوَلَدُه عمييا 

 (ٙٗٔ٘)عبد الحميد, ب.ط.ت ,                                           
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ّنما،  جميعيافي قبائؿ العرب  عاماً  الوأد لـ يكف عرفاً  حيث إف كانت تمارسو بعض القبائؿ  وا 
، وحتى ىذه القبائؿ نفسيا لـ  وىذيؿ وقيس وبكر بف وائؿ بني تميـ كندة وأسد و : قبيمةأمثاؿ

 .جميعاً  أفرادىاالوأد في  كفي
ال النسوة الالتي  اآللؼمف الوأد  نجا ؟ وكيؼاألبناءفكيؼ يستمتعف بالحياة وينجبف  "وا 

 (ٕٔٔ, صٕٚٓٓ؟" )دلو, دوف صحابياتغو  اإلسالـ أدركف
د عمي" بأف النظرة الميانة والدونية تجاه المرأة لـ تكف حالة عامة ويقوؿ الدكتور جوا

لدى جميع القبائؿ العربية، فالبعض مف القبائؿ كاف ينظر إلييا بتقدير  واحتراـ، وعبروا 
 عف ذلؾ في إشعارىـ ومعامالتيـ , أخبارىـ "

 (ٙٔٙ) عمي, ب.ط.ت,                                                   
 
 
 المطمب الثاني :المرأة في اإلسالم-
 

 الرعاية, وارتفع بيا , وخصيا بالتكريـ العناية و بسياج مف أكـر اإلسالـ المرأة وأحاطيا 
 ابنًة أو زوجةً  اختًا او وحسف معاممتيا سواء كانت وقدرىا 

في كتابو ففي حؽ المرأة في المعاممة الحسنة والمعاشرة بالمعروؼ إذا كانت امًا فاهلل أوصى 
" ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْيفِ  َشْيًئاِبِو  ُتْشِرُكواَواَل  المَّوَ َواْعُبُدوا " فقاؿ عز وجؿالكريـ باإلحساف إلى الوالديف 

 "ٖٙالنساء :"سورة 
ص( أمانة تربية  )محمد  يريد البر بالوالديف مع المطؼ وليف الجانب وقد حمميما الرسوؿ إي

 "راعية في بيت زوجيا ومسؤولة عف رعيتيا والمرأة "األوالد فقاؿ 
َأْو  َأَحُدُىَما اْلِكَبرَ ِعْنَدَؾ  َيْبُمَغفَّ ِإمَّا  ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْيفِ ِإالَّ ِإيَّاُه  َتْعُبُدواَأالَّ  َربُّؾَ َوَقَضٰى "وقاؿ تعالى
 "ٖٕ:  سورة اإلسراء ,َكِريًما َقْواًل ا َلُيمَ  َوُقؿْ  َتْنَيْرُىَماَواَل  ُأؼ  َلُيَما  َتُقؿْ ِكاَلُىَما َفاَل 
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مف أحؽ الناس بحسف صحابتي ؟ قاؿ: " أمؾ " قاؿ "جاء رجؿ إلى الرسوؿ )ص( فقاؿ: حيث 
ففي الحديث نجد أف  "ثـ مف ؟ قاؿ "أمؾ" قاؿ : ثـ مف ؟ قاؿ" أمؾ " قاؿ: ثـ مف ؟ قاؿ:" أبوؾ

حيث اف  قيما مف الذنوب الكبيرةواعتبر اإلسالـ عقو ثالث مرات  في األـالرسوؿ )ص( أوصى 
اهلل سبحانو وتعالى قارف احتراميا وشكر معروفيا بطاعتو وعبادتو, أما إذا كانت بنتًا أو اختًا 

صمى اهلل عميو " اهلل رسوؿ قاؿ ,،نجد إف اإلسالـ اعتنى باألنثى منذ صغرىا ونعومو أظافرىا 
ِإالَّ ُكفَّ َلُو ِسْترًا ِمَف  ،َث َبَناٍت َأْو َثاَلَث َأَخَواٍت َفُيْحِسُف ِإَلْيِيفَّ َلْيَس َأَحٌد ِمْف ُأمَِّتي َيُعوُؿ َثالَ  " :"وآلو
" ومظاىر تكريـ الزوجة فاإلسالـ وضع توازنًا في أسس العالقة الزوجية حيف جعؿ لكال  النَّارِ 

ِذي َعَمْيِيفَّ َلُيفَّ ِمْثُؿ الَّ "الزوجيف حقوقًا وواجبات متساوية أحدىما تجاه اآلخر وقاؿ تعالى 
وكذلؾ اوجب ليا  "ٕٛٛالبقرة :  ", سورةِباْلَمْعُروِؼ َوِلمرَِّجاِؿ َعَمْيِيفَّ َدَرَجٌة َوالمَُّو َعِزيٌز َحِكيـٌ 

َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف َفِإن "اإلحساف والعشرة بالمعروؼ ألنيا منبع العاطفة والرقة وقاؿ تعالى
" 91سورة النساء:  , ن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَيْجَعَل المَُّه ِفيِه َخْيرًا َكِثيرًاَكرِْهُتُموُهنَّ َفَعَسٰى أَ 

 (12-12,ص1199)التميمي,
وكذلؾ أوصى النبي محمد )صمى اهلل عميو وآلو( بمداراة النساء في أحاديث كثيرة، أبرزىا خطبتو 

، فإنكم أخذتموهم بأمان فاتقوا اهلل في النساء" في حجة الوداع ، فقاؿ)صمى اهلل عميو وآلو(:
فاتقوا اهلل في النساء، "  وقاؿ"صمى اهلل عميو وآلو": " اهللفروجهن بكممة   اهلل، واستحممتم

أال أّف أخيركـ خيركـ لنسائو، وأنا خيركـ "واستوصوا بيّف خيرًا ، وقاؿ"صمى اهلل عميو وآلو": 
، أحسف فيما بينو وبيف زوجتو، فإّف رحـ اهلل عبداً "، وقاؿ"صمى اهلل عميو وآلو" أيضًا: "لنسائي 

، وىذه الوصايا ىي دعوة لمرجؿ لمعاممة "اهلل عّز وجّؿ قد مّمكو ناصيتيا، وجعمو القّيـ عمييا 
الزوجة بالحسنى والحرص عمى مداراتيا رعايتيا وتغطية حاجاتيا المعنوية و النفسية فضاًل عف 

وقد كاف الرسوؿ )ص( ؿ وكريـ طباعو المادية وحسف عشرة النساء دليؿ عمى نبؿ نفس الرج
محمد  األكـرحيث قاؿ الرسوؿ  مع أىمو ,المطؼ والرقة  قدوة عممية في ذلؾ ؛ فكاف في غاية

كمكـ راع وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو. اإلماـ راع ومسؤوؿ عف رعيتو، والرجؿ راع في أىمو " "ص"
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يتيا، والخادـ راع في ماؿ ومسؤوؿ عف رعيتو، والمرأة راعية في بيت زوجيا ومسؤولة عف رع
ـْ أِلَْىِمِو َوَأَنا " أيضاً وقاؿ "وكمكـ راع ومسؤوؿ عف رعيتو سيده ومسؤوؿ عف رعيتو؛ ـْ َخْيُرُك َخْيُرُك

ـْ أِلَْىِمي  (ٖٗ, صٖٜٛٔوقاؿ"فاتقوا اهلل في النساء , واستوصوا بيّف خيرًا" )الغفاري ,  "َخْيُرُك
ـ أولى شرعًا بحّؽ حضانة الطفؿ ما لـ تتزوج مف فاألوكذلؾ حقيا في الرضاعة والحضانة  

وذكر ابف حجر أّف امرأة قالت:" يا رسوؿ اهلل إف ابني ىذا كانت بطني لو وعاء،  رجؿ آخر
وثدي لو سقاء، وحجري لو حواء, وأف أباه طمقني, وأراد أف ينزعو مني، فقاؿ"صمى اهلل عميو 

 "  َأْنِت َأَحؽُّ ِبِو ما لـ َتْنِكِحي"وآلو":
تعالى  اهلل قاؿو وأوجب اهلل تعالى لمزوجة السكف الكريـ المتناسب مع قدرة الزوج المالية, 

  "ٙالطالؽ:  ", سورةُوْجِدُكـْ ِمْف  َسَكْنُتـْ َأْسِكُنوُىفَّ ِمْف َحْيُث "
التممؾ مف دوف أف  و مف مظاىر تكريـ اإلسالـ لممرأة , أعطاىا حؽ التصرؼ في مالياكذلؾ و 

ـْ  آَنْسُتـْ ِإْف "قولو تعالى  وخير دليؿ ييا مف سبيؿ,يجعؿ لمزوج عم ـْ  َفاْدَفُعوا ُرْشًداِمْنُي  " َأْمَواَلُيـْ ِإَلْيِي
 (ٙالنساء : , سورة
قّرر اإلسالـ لممرأة أىمية التممؾ والتصرؼ في القيـ "ويقوؿ الدكتور أحمد الكبيسي:       

كانت محرومة مف تمؾ األىمية، فيما بيف ه لمرجؿ، بعد أف االقتصادية بنفس القدر الذي أقرّ 
عارضًا مف عوارض األىمية ، وبيف أعراؼ الجاىمية التي  (األنوثة)القوانيف الرومانية التي تجعؿ 

وجعميا كالرجؿ  اإلسالـيد، فجاء  إلىتجعؿ المرأة ذاتيا محاًل لإلنتقاؿ بالممكية واإلرث مف يد 
ًا، وتبرعًا، وتجارة، ال يتدخؿ في ذلؾ أي تدخؿ في كؿ شأف مف شؤوف الماؿ : تممكًا، وتصرف

 "مف تمؾ الحرية إال بقدر ما يتدخؿ الرجؿ وقاية لمماؿ نفسو : لسفو، أوعتو، أو قصر
 (ٕٔٔ-ٔٔ, صٜٜٓٔ)الكبيسي,                                                           
والكرامة اإلنسانية فعاد اإلسالـ لممرأة وكذلؾ مف مظاىر التكريـ اإلليي لممرأة في حؽ الحياة 

 اهلل )صمى محمد اهلل رسوؿ كرامتيا وساواىا مع الرجؿ في حؽ الحياة واالحتراـ والكرامة فقاؿ
 "لعيالو أنفعيـ اهلل إلى يـفأحبّ  اهلل، عياؿ كميـ الخمؽ"أنو قاؿ: وسمـ(وآلو  عميو
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 (ٗ٘ٔ, صٜٙٛٔ) عبد الحميد ,                                                      
)صمى محمد  رسوؿال في ىذا المجاؿ  وحؽ ليا إبداء الرأي وكذلؾ حؽ ليا اختيار الزوج فقاؿ

ْذُنَيا ُصَماُتَيا ،الثَّيُِّب َأَحؽُّ ِبَنْفِسَيا مف َوِليَِّيا" :اهلل عميو وآلو(  "َواْلِبْكُر َيْسَتْأِذُنَيا َأُبوَىا في َنْفِسَيا َواِ 
أيما رجؿ كانت "محمد )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ(:  حؽ ليا التعميـ والتعمـ فقاؿ الرسوؿوكذلؾ 

)صمى اهلل عميو  ويقوؿ: " عنده وليدة فعّمميا, فأحسف تعميميا، وأّدبيا، فأحسف تأدبييا، فمو أجراف
 فكاف )صمى اهلل عميو وآلو( أوؿ مف بدأ ["طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ ومسممة"وآلو(: 

 ، ليفتح باب العمـ لممرأة عمى مصراعيو. ؽ ىذا المبدأيطببت
 (ٕ٘,صٕٔٔٓ) التميمي ,                                                

َجاَءْت اْمَرَأٌة إلى رسوؿ المَِّو )صمى اهلل عميو وآلو( فقالت: "ورد عف أبي سعيد الخدري قاؿ:     
ُؿ ِبَحِديِثَؾ َفاْجَعْؿ لنا مف َنْفِسَؾ َيْوًما َنْأِتيَؾ فيو ُتَعمُِّمَنا ِممَّا َعمََّمَؾ اهلل، يا َرُسوَؿ المَِّو َذَىَب الرَِّجا
َفاْجَتَمْعَف َفَأَتاُىفَّ رسوؿ المَِّو )صمى اهلل عميو وآلو( َفَعمََّمُيفَّ ِممَّا َعمََّمُو  ،قاؿ: اْجَتِمْعَف يوـ َكَذا َوَكَذا

َـّ قاؿ: ما ِمْنُكفَّ  ـُ بيف َيَدْيَيا مف َوَلِدَىا َثاَلَثًة إال َكاُنوا ليا ِحَجاًبا مف النَّاِر،  اهلل، ُث مف اْمَرَأٍة تَُقدِّ
 " فقاؿ رسوؿ المَِّو )صمى اهلل عميو وآلو(: َواْثَنْيِف َواْثَنْيِف َواْثَنْيفِ  ،فقالت اْمَرَأٌة: َواْثَنْيِف َواْثَنْيِف َواْثَنْيفِ 

َذا "فقاؿ اهلل تعالى  تواد الطفمة وتعتبرىا عارا جاىمية التي كانتالقرآف مف صنع ال نيىوقد  َواِ 
َيَتَواَرٰى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبشَِّر ِبه  (ٛ٘)ُبشَِّر َأَحُدُىـ ِباأْلُنَثٰى َظؿَّ َوْجُيُو ُمْسَودِّا َوُىَو َكِظيـٌ 

 ) سورة النحؿ()  91 َساَء َما َيْحُكُموَن" )َأُيْمِسُكُه َعَمٰى ُهوٍن َأْم َيُدسُُّه ِفي التُّرَاِب َأَل 
وكذلؾ كثير مف األمور تناوليا اإلسالـ في حؽ المرأة حيث لـ يترؾ شاردة وال واردة إال وتطرؽ 
إلييا بشكؿ وافي ومفصؿ حيث تناوؿ جميع الحقوؽ مثؿ الحقوؽ المالية لممرأة ومنيا حؽ اإلرث 

رفات المالية وكذلؾ الحقوؽ المدنية منيا حؽ إبداء وحؽ المير وحؽ النفقة وحؽ التممؾ والتص
الرأي وحؽ التعمـ والتعميـ وحؽ الحياة والكرامة اإلنسانية وحؽ العمؿ والكسب وكذلؾ تناوؿ 
الحقوؽ األسرية منيا حقوؽ المرأة في المعاممة الحسنة والمعاشرة بالمعروؼ وحؽ الحضانة وحؽ 

 الرضاعة
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ة االنتخاب وترشيح نفسيا لممشاورى وحؽ المشاركة في وفي الحقوؽ السياسية يحؽ لممرأ
التجمعات الدينية والسياسية وحؽ اإلجارة واألماف وحؽ المشاركة في الحروب والجيا وحؽ تولي 
المناصب السياسية في الحكومة ومؤسسات الدولة حيث نجد اإلسالـ نّصر المرأة واحترميا 

 وأعطاىا جميع حقوقيا   .
 

 الخاتمة 
سالـ منح المرأة سيادتيا و كرامتيا وكّؿ ما افتقدتو في ظػّؿ الشػرائع السػابقة، فكرميػا أمػًا نجد اإل 

نسػػػانًا تمثّػػػؿ نصػػػؼ المجتمػػػع  وأوصػػػى بيػػػا وبحسػػػف معاشػػػرتيا اإلسػػػالـ   مػػػر, واوزوجػػػة وبنتػػػًا، وا 
عطػػاء كافػػة حقوقيػػا ولػػيس ىنالػػؾ تفضػػيؿ احػػد عمػػى أخػػر وشػػرفيا  المسػػاواة بػػيف الرجػػؿ والمػػرأة وا 

 .ـ ولـ ينتقص منيا اإلسال
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر
 القران الكريم -

,مكتبة ٔالمرأة والحقوؽ السياسية في اإلسالـ, ط, ٜٜٚٔأبو حجير, مجيد محمد ,  -ٔ
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 الرشيد، الرياض.

, ، دار مسمـ لمنشر، ٔ, عمؿ المرأة في الميزاف، طٜٜٗٔالباري , محمد عمي ,  -ٕ
 الرياض .

د بف احمد, ب.ت.ط , الجامع إلحكاـ القراف )تفسير األنصاري , أبو عبد اهلل محم-ٖ
 الطبرسي( دار الشعب القاىرة . 

 , التربية وحقوؽ اإلنساف , مكتبة اليمامة , بغداد. ٕٔٔٓالتميمي , عمر جواد , -ٗ

 العسقالني ,بف حجر ,ب.ت.ط , فتح الباري شرح صحيح البخاري , دار الفكر , بيروت -٘

, ٕ, تحؼ العقوؿ عف اؿ الرسوؿ صمى اهلل عمييـ , ط ٖٜٛٔالغفاري ,عمي أكبر,  -ٙ
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 دور املرأة يف األسرة من خالل عملية التمكني

 م.زينب خنجر مزيد                                                 
 م. لمياء سميم رسول                                                 

 ة االساسية  الجامعة المستنصرية/ كميية التربي                                               
 

 المستخمص

تتأثر بدور المرأة في المجتمع المعاصر الذي يسعى  األسرة  من منطمق أن تنطمق ىذه الدراسة
ومن الدور   والتي ال يمكن تحقيقيا إال من خالل عممية التغير .  التنمية المستدامة إلى تحقيق

 .نساني المنوودالذي تمعبو " التنمية المستدامة "في خمق ميكانيزمات التغير اإل
والقدرة   عمى النفس والوعي واعتمادىا ياتمكينفعممية النيوض بالمراة يمون من خالل عممية 

واستمرار   فبناء القوة يعني أن تمكين المرأة ىي العامل األساسي في إيجادعمى اتخاذ القرارات. 
وز المفيوم التقميدي وعمى ىذا األساس فان بناء القوة يتجا  والتنمية في المجتمع.  التغير

والقدرة   والمعمومات  المرتبط بوسائل اإلنتاج ليصل إلى السيطرة عمى المصادر الفكرية كالمعرفة
والتي بدورىا ترسخ المفيوم   واستخدام األفكار الجديدة أي بناء القدرات  عمى طرح

 ودور المرأة في األسرة .  األسري
من خالل استعداد النساء لتقبل التغيير من  في التغيير.فجوىر عممية التمكين ىوالرغبة األكيدة 

وعمى ذلك البد أن   من جانب آخر .  ومعطياتو في المجتمع  وتوفير أسس التغير  جانب
ينطمق من التحميل السوسيولوجي   تتوافق آليات عمل مؤسسات المجتمع مع عممية التمكين.

 تنمية البناء األسري وذلك من خالل :وضع تصورلمساىمتيا في   لمفيوم التمكين البحث عن
 

تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء عمى التمييز القائم عمى النوع االجتماعي في أسواق  -1
 العمل في المجتمعات النامية ضرورة لدعم التنمية.
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وضع وتنفيذ سياسات ترمي إلى القضاء عمى الفجوة بين الجنسين في مجال اإللمام  -2
واألمية الرقمية و جميعيا أمور أساسية تمكن   والصحة  والتدريب والتعميم  والكتابة  بالقراءة

 المرأة من تطوير مياراتيا التي تحتاجيا إلى الدخول إلى أسواق العمل بصوره كاممة.
إنواء مؤسسات أو مراكز أوىيئات لدعم مواركة المرأة في الوأن العام أمر ضروري  -3

 لتمكينيا.
Abstract 

This study is based on the premise that the family is influenced by the 

role of women in contemporary society, which seeks to achieve 

sustainable development, which can only be achieved through the 

process of change. And the role of "sustainable development" in creating 

the mechanisms of human change desired. 

The process of advancement of women is through the process of 

empowerment and self-reliance and awareness and the ability to make 

decisions. Building power means that the empowerment of women is the 

key factor in creating and sustaining change and development in society. 

On this basis, the building of power goes beyond the traditional concept 

associated with means of production to control the intellectual resources 

such as knowledge and information and the ability to introduce and use 

new ideas, ie capacity building, which in turn strengthens the family 

concept and the role of women in the family. 

The essence of empowerment is the firm desire for change. Through the 

willingness of women to accept change on the one hand and provide the 

foundations of change and its data in society on the other. Therefore, the 

mechanisms of the work of the community institutions must be 

compatible with the process of empowerment. From the sociological 

analysis of the concept of empowerment, we seek to develop a vision for 

its contribution to the development of family building through: 

 

1 . Promoting gender equality and eliminating gender-based 

discrimination in labor markets in developing societies is a necessity to 

support development. 
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2 . Develop and implement policies to eliminate the gender gap in 

literacy, education, training, health and digital illiteracy, all of which are 

essential for women to develop the skills they need to enter the labor 

market in their entirety. 

 

3 . Establish institutions, centers or bodies to support the participation of 

women in public affairs is essential for their empowerment. 

 

       دور المرأة في األسرة من خالل عممية التمكين
 

تتأثر بدور المرأة في المجتمع المعاصر الذي يسعى  األسرة  من منطمق أن تنطمق ىذه الدراسة
ومن الدور   والتي ال يمكن تحقيقيا إال من خالل عممية التغير .  التنمية المستدامة إلى تحقيق

ومن بين ىذه   في خمق ميكانيزمات التغير اإلنساني المنوود ،الذي تمعبو " التنمية المستدامة "
. فيؤكد التراث األدبي لمتنمية أن نجاح   Empowerment  المكيانيزمات عممية التمكين

والتفاعل معيا  وتأثيرىا عمى األسرة , وضمان استدامتيا  وسياساتيا،  وبرامجيا  التنمية
وبذلك   وطبيعة تأىيمو،  وحسن إعداده  العنصر البوري بايجابية، يرتبط ارتباطا وثيقا بمواركة

 تعد المرأة عنصرا ىاما في عممية التنمية المستدامة .
   
 مفهوم التمكين : 

وال يوجد تعريف محدد لو أومتفق عميو ، إال أنو   يعد مفيوم تمكين المرأة مفيوما حديثا نسبيا ،
 لنحو والتالي :باإلمكان تحديد العناصر المكونة لمحتواه عمى ا

 

والحصول عمى   فيو يعني تعزيز إحساس المرأة بذاتيا وقيمتيا ،حق المرأة في الوصول إلى 
والعمل، حق المرأة في التحكم   والعالج  والخدمات بما في ذلك التعميم والموارد  الفرص
، توفير وخارجو  وقدراتيا الذاتية داخل المنزل وتوجيييا اعتمادا عمى إمكاناتيا  بحياتيا



عشر مة ... العــدد الرابعــمية محكــأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

763 
 

واستقاللية تامة، و   وضمان حقيا في اتخاذ القرارات بوأنيا بحرية  والخيارات لممرأة  البدائل
دعم قدرات المرأة لتكون عامال أساسيا مؤثرا في توجيو التغير االجتماعي من اجل إيجاد نظام 

 والدولي.  واقتصادي عادل عمى المستويين الوطني  اجتماعي
 

مكين بأنو " استخدام القدرات البورية في اإلنتاج، أوالمساىمة الفاعمة في كما يعرف البعض الت
أيضا بأنو " المقدرة   يعرف و  واالقتصادية ".  والسياسية  األنوطة الثقافية واالجتماعية

وينتج عنو   المستمرة عمى اتخاذ القرار المبني عمى المعرفة من بين مجموعة خيارات متاحة
(فيصبح 5ومجتمعيا " )   وأسرتيا ؤدي إلى تحسين الحالة المعيوية لممرأةاتخاذ إستراتيجية ت

اإلعداد المعرفي الفعال لممرأة بما يتالءم مع التطورات العالمية في  المجال التعميمي التمكين في
والتدريب المتكافئ الستثمار العنصر البوري النسائي بفعالية   والتأىيل  مجال الثورة المعموماتية،

والقدراتية .أما التمكين   ختمف قطاعات اإلنتاج ، مع القضاء عمى األمية القرائيةفي م
ورفع مستوى الثقافة الصحية بين   فيتم من خالل الحفاظ عمى صحة المرأةالمجال الصحي في

لمام المرأة   يعني توعية المجال التشريعي النساء بصفة خاصة ، في حين أن التمكين في وا 
ودعم حقوقيا كما ىي مقرة في   والعمل ريعات التي تمسيا مباورة كقوانين األسرةوالتو  بالقوانين

المجال وكذلك األمر بالنسبة لمتمكين في  والدساتير الوطنية .  الورائع السماوية
وتفعيل مواركتيا في المجاالت   المتمثل في دعم مكانة المرأة في مراكز صنع القرار السياسي

تفعيل المواركة في المجاالت  المجال االقتصادي ويعني التمكين في  القيادية المختمفة .
واتاحة الفرص االستثمارية ليا ، مع توعيتيا بأىمية ترويد  وتوجيع  واإلنتاجية  المينية

وتوطين العمالة . أما   وتعزيز ثقافة االدخار مع رفع مساىمتيا في قوة العمل  االستيالك
وتأكيد   وحماية األسرة  ين يتمثل في دعم االستقرار األسريفان التمك المجال االجتماعي في
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دور المرأة في عممية التنوئة االجتماعية مع تقوية المواركة االجتماعية في القطاع غير 
 ومختمف مؤسسات المجتمع المدني. الحكومي

والقدرة   فجميع تعريفات التمكين توترك في أن عممية التمكين تعني االعتماد عمى النفس والوعي
 85-76عمى اتخاذ القرارات. ويتبين لمدارس أن األمم المتحدة خالل عقد تنمية المرأة 

وضعت برامج متعددة لمنيوض بالمرأة من خالل عممية التمكين. فعندما نتناول التمكين   م19
ين ىي النقطة المحورية في ىذه العممية. فبناء القوة يعني أن تمك Power فأننا نعني أن " القوة

وعمى ىذا   والتنمية في المجتمع.  واستمرار التغير  المرأة ىي العامل األساسي في إيجاد
األساس فان بناء القوة يتجاوز المفيوم التقميدي المرتبط بوسائل اإلنتاج ليصل إلى السيطرة عمى 

فكار الجديدة أي بناء واستخدام األ  والقدرة عمى طرح  والمعمومات  المصادر الفكرية كالمعرفة
 ودور المرأة في األسرة .  والتي بدورىا ترسخ المفيوم األسري  القدرات

 

من خالل استعداد النساء لتقبل التغيير من  فجوىر عممية التمكين ىوالرغبة األكيدة في التغيير.
 وعمى ذلك البد أن  من جانب آخر .  ومعطياتو في المجتمع  وتوفير أسس التغير  جانب

ويمكن أن يتحقق ذلك من خالل   تتوافق آليات عمل مؤسسات المجتمع مع عممية التمكين.
 آليتين:

 
أ والجيات ذات  وىوالمفيوم الذي يعبر عن قيام كل األطراف  : Participation أوال :الوراكة

العالقة معا في عمل ما منذ بدايتو حتى االنتياء منو، بدء بتحديد الموكمة، ثم 
 وىواحد المؤورات الالزمة لتمكين المرأة. أو. ، ( 6وأخيرا التقييم)  والمتابعة  التخطيط

 

وتعد ىذه العممية الزمة لعممية   : Sharing أما اآللية الثانية فيي تقاسم أوتبادل الخبرات
 واالعتماد عمى الذات اضافة إلى بناء القدرات .  والتدريب  التمكين ، ألنيا ترتبط بالتوعية
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 وأثرها عمى األسرة:  يات التي تواجه تمكين المرأةالتحد
 

لقد أحرزت مجتمعات العالم الثالث تقدما في العديد من المجاالت المتعمقة باألىداف اإلنمائية 
ومن ىدف   ومن مجتمع إلى آخر  أن ىذا التقدم يختمف من منطقو إلى منطقة لأللفية. غير
وثالث   والبعض اآلخر مرتبط بالتنمية اإلنسانية،  تحد مجتمعي كما أن بعضيا يعد  إلى ىدف.

مرتبط بالعولمة . فمن غير المتوقع أن تنجح جميع مجتمعات العالم الثالث في القضاء عمى 
وفي أمريكا الالتينية، إذا لم   والفقر، خاصة في اقل البمدان نموا سواء في آسيا أ وأفريقيا  الجوع

ولم تترجم المكاسب في مجال التعميم إلى تمكين   وزيادة الموارد.  يتم تنسيق الجيود
والسياسية من أدنى    وسياسي لممرأة في المنطقة، فأصبحت مواركتيا االقتصادية  اقتصادي

اضافة إلى ذلك فان مواركة النساء السياسية متدنية في معظم أنحاء  المستويات في العالم.
في ادارة وؤون المجتمع . فبدون اوتراك  العالم مما يترتب عميو إقصاء النساء عن المواركة

دخال منظورىا في كافة مستويات صنع القرار، ال يمكن تحقيق   و فعميا  المرأة اوتراكا نوطا وا 
 واستمراريتيا.  والسمم التي ىي أسس تمكين األسرة  والتنمية  األىداف المتمثمة في المساواة

 
 أن مجتمعات العالم الثالث تواجو مجموعة ورغم الفروق في التقدم نح وبموغ األىداف ، إال

 وتنحصر في الجوانب التالية :  موتركة من التحديات التي تؤثر عمى األسرة
 

والقضاء عمى الفقر الذي يعني سوسيولوجيا الحد من التفاوت   عدم تحقيق أىداف التنمية
ة الخدمات الصحية وعدم كفاي  واالقتصادي، فيوكل الفقر ،وتدىور أوضاع السكن ، االجتماعي

والتنمية تباعا .كما يظير ذلك في ارتفاع   ونظم الحماية االجتماعية عقبات أمام التمكين
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والفجوة بين الجنسين. فالمرأة أكثر عرضة لمبطالة من الرجل، فانعدام المساواة   معدالت البطالة
قف الزجاجي و الس  بين الجنسين تبدوبطرق متعددة كالفجوة في األجور والعزل الميني

كما سجمت مجتمعات العالم الثالث أدنى معدالت نصيب الفرد من الناتج القومي و  وغيرىا.
خاصة المرأة ، فتواجو ىذه المجتمعات تحديات اقتصادية لتحقيق األىداف األلفية منيا ما يرتبط 

 والتكنولوجيا فييما.  وتوجيع استخدام العمم  وتنويع االقتصاد بتحسين اإلنتاجية
 

 الرؤى المستقبمية وآليات تمكين المرأة :
 

وضع تصورلمساىمتيا في تنمية   ينطمق من التحميل السوسيولوجي لمفيوم التمكين البحث عن
 البناء األسري وذلك من خالل :

 

تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء عمى التمييز القائم عمى النوع االجتماعي في أسواق  -1
 النامية ضرورة لدعم التنمية. العمل في المجتمعات

 

وضع وتنفيذ سياسات ترمي إلى القضاء عمى الفجوة بين الجنسين في مجال اإللمام  -2
واألمية الرقمية و جميعيا أمور أساسية تمكن   والصحة  والتدريب والتعميم  والكتابة  بالقراءة

 عمل بصوره كاممة.المرأة من تطوير مياراتيا التي تحتاجيا إلى الدخول إلى أسواق ال
 

إنواء مؤسسات أو مراكز أوىيئات لدعم مواركة المرأة في الوأن العام أمر ضروري  -3
 لتمكينيا.

 

والرجل في جميع الييئات الرسمية بوكل يكون آليات وطنية مؤىمة   إدماج منظور المرأة -4
 تؤثر عمى السياسات الحكومية في وأن المرأة .

 

 في برامج التنمية و توفير كافة الخدمات المساندة ليا .إدماج المرأة المعاقة  -6
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والوراكة   وتحقيق الديمقراطية عمى مستوى المجتمع باعتبار أن الديمقراطية  اإلصالح -7
 المجتمعية دعامة أساسية لمتنمية اإلنسانية . ودعم المبادرات اليادفة إلى اإلصالح السياسي.

 

جراء تغيير   إصالح التوريعات -8  .األسرة موائمة لروح العصر  ات في قوانينوا 
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 الدوليت واملواثيقيف اجملتمعاث املعاصرة الغربيت  املرأة
 

 م. عامر ضاحي سممان                                                  
 / كمية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية                                                

 
 ملخص البحث:

الدولية( تقسَُّمُو  مواثيؽالمعاصرة وال في المجتمعاتالغربية  لمرأةاقتضت طبيعة ىذا البحث)ا     
 مباحث: ثالثةبعد ىذه المقدمة عمى 

معاناة المرأة في ( فبينت فيو: في المجتمع المعاصرالغربية المرأة أما المبحث األوؿ: فيو )     
نكمترا،  ّباف الثورة الفرنسية وا  ية التي يقـو عمييا الفكر وصواًل لمعممانالمجتمعات األوربية، وا 

 .الغربي المعاصر
فقد (، بيف اإلنحطاط والتدىور اإلجتماعي )الحضارة الغربية المعاصرةوأما المبحث الثاني:      
تشيده الحضارة الغربية مف تدىور مستمر عمى الصعيد االجتماعي بكؿ أبعاده ما  :تضمف

ية المعاصرة بسبب الحرية والمساواة المطمقة صمت إليو المرأة في الحضارة الغربما و و ، اإلنسانية
 بيف الجنسيف.  

أىـ ما تضمنتو (، فبينُت فيو في المواثيؽ الدولية الغربية المرأةوأما المبحث الثالث: )     
 .  أواخر القرف التاسع عشر ومطمع القرف العشريفالمواثيؽ الدولية مف حقوؽ لممرأة ما بيف 

نُت فييا أىَـّ ثـ ختمُت بحثي بخاتمة        .ما تضمنو البحثدوَّ
 

Research Summary: 

      Required by the nature of this research (Western women in 

contemporary societies and international covenants) divide after this 

introduction on four topics : 
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     The first topic: the ( concept of revelation , forms) The suffering of 

women in European societies, the French Revolution and England, and 

the secularism on which modern Western thought is based.. 

     The second section : (Manifestations of degeneration in 

contemporary Western civilization) , include Western civilization is 

witnessing a continuous deterioration on the social level in all its 

human dimensions, and what women have reached in modern 

Western civilization because of freedom and absolute equality 

between the sexes. 

     The third section ( the first thing that came down from the Quranic 

revelation and so on ) , include  The most important of the international 

conventions of women's rights between the late nineteenth century and 

the beginning of the twentieth century . 

Then sealed research conclusion of transcripts of the contents of the most 

important research. 

 املقدمت
إف الحمد هلل ُنحمده ونستعينو ونستيديو ونستغفره، ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا وسيئات      

أعمالنا، مف ييده اهلل فال مضؿ لو، ومف يضممو فال ىادي لو، واشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال 
 شريؾ لو، واشيد أف محمدًا عبده ورسولو.

 أما بعد:
 قيػود اجتماعيػة،و مػف أسػر  -القػروف الوّسػطى –القديمػة  فػي المجتمعػاتالغربيػة عانت المرأة     
 ، بػؿ ىػيؿاشػيطانيًا ُخمػؽ إلاػرال الرجػ مخموقػاً  إذ ُتعد المػرأة فػي نظػرىـ نظرة دونّية تجاىيا، ومف

مجرد عنصر ليس لو قيمػة، بػؿ كانػت المػرأة  ، فكانت في نظرىــوشيواتي ـوسيمة إلشباع ارائزى
إذا أردت الحػد االقصػى مػف  ، وشاع عندىـ ذلؾ وجال في األمثػاؿ ننػذاؾ:  عندىـ تقرف بالحيواف

 .(1) أمرأة أو كمب أو جوزة، فحسبؾ أف تمجأ الى الضرب
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وسارت الحضارة الغربية المعاصرة عمى نثار الحضارتييف القديمتيف )اليونانية والرومانية(،     
تبتعد الحضارة الغربية المعاصرة في نظرتيا إذ  التعسؼ والظمـ والنظرة الدونية بحؽ المرأة، فمـ 

لتسويؽ  ،سبقيا، حتى باتت المرأة عندىـ جسدًا رخيصًا في الدعاية اإلعالميةعف مف  كثيراً 
نسانيتيا، فضاًل عف ضياع شخصية المرأة وكيانيا  البضائع والسمع عمى حساب كياف المرأة وا 

متاف)اليونانية والرومانية( ألبست المرأة فالحضارتاف القدي ،وسحؽ حرمتيا بالخالعة واإلبتذاؿ
 .ثوب الميانة والعبودية، في حيف نجد الحضارة الغربية المعاصرة تنزع ثوب الحيال والعفة عنيا

وراػػػـ ذلػػػؾ فقػػػد تمكنػػػت المػػػرأة مػػػف اإلسػػػتفادة مػػػف التحػػػوالت والتغيػػػرات فػػػي مبتنيػػػات العصػػػر     
والفكػػػػري، فضػػػػاًل عػػػػف الػػػػدعوات البراقػػػػة  الحػػػػديث وفمسػػػػفتو عمػػػػى المسػػػػتوا اإلجتمػػػػاعي والسياسػػػػي 

والشعارات التي نادت بيا التيارات واألحزاب واألنظمة في دوؿ الغرب، كتحرير المػرأة، والمسػاواة، 
وعمػػؿ المػػرأة، وايػػر ذلػػؾ، وىػػذا مػػا جعػػؿ لممػػرأة متنفسػػًا لمخػػروج مػػف قيػػود االسػػر واالسػػتبداد الػػذي 

مػػرأة قػػد انحػػرؼ عػػف جػػادة الطريػػؽ فػػي إختيػػار عانػػت منػػو طػػوياًل، ولكػػف فػػي أحيػػاف كثيػػرة نجػػد ال
نسانيتيا المساوية لمرجؿ.  النيج الصحيح الذي يعيد ليا حريتيا وكرمتيا وا 

 نستعرض واقع المرأة في الغرب. المباحثوفيما يأتي مف      
 

 في المجتمع المعاصر:الغربية األول: المرأة  المبحث
، بػػؿ وأدنػػى مػػف ذلػػؾ ، إذ بػػات الفػػرؽ بػػيف الرجػػؿ األوربيػػة قاصػػرةتعػػد المػػرأة فػػي المجتمعػػات     

قصور الزوجة بوصفيا تابعة لمزوج، بػؿ وصػؿ  كّميا عمىوالمرأة  شاسعًا جدًا بدرجة إجماع أوربا 
بيـ األمر إف الػزوج لػو كػاف شػريكًا مػع زوجتػو فػي جريمػة مػا فػال عقوبػة عمػى الزوجػة، بػؿ تعفػى 

 (2) ا لو أقدمت المرأة عمى قتؿ زوجيا فعقوبتيا الحرؽ.أماـ القانوف كونيا مجبرة وتابعة لمزوج، أم
( إذ إّباف الثػورة الفرنسػيةواستمر وضع المرأة المتدني ومعاناتيا حتى نياية القرف الثاني عشر)    

أعمنت خالص اإلنساف وتحريره مف العبودية، لكف ىػذه األصػالحات لػـ يكػف لممػرأة نصػيب فييػا، 
ا إف المػػرأة قاصػػرة لػػيس ليػػا حػػؽ التعاقػػد دوف رضػػى زوجيػػا أو إذ نػػص القػػانوف المػػدني فػػي فرنسػػ

ولييػػػػا، فمفيػػػػوـ القاصػػػػر فػػػػي عػػػػرؼ القػػػػانوف الفرنسػػػػي يشػػػػمؿ: المجنػػػػوف والصػػػػبي والمرأة)بصػػػػورة 
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 .ُعّدلت لصالح المػرأة بعػض النصػوصـ، وبعد ذلؾ 1938عامة(، واستمر ىذا القانوف حتى سنة
(3) 

ـ قػػػرار مػػػف برلمػػػاف 1592يػػػا المدنيػػػة، إذ صػػػدر سػػػنة ومػػػف معانػػػاة المػػػرأة أيضػػػًا سػػػمبيا حقوق    
باريس يمنع بموجبو المرأة مف أّية وظيفة في مفاصؿ الدولة جميعيا، كوف المرأة تعػد عنػدىـ ىػي 

 (4) المسبب األوؿ واألخير في الحاؽ الضرر بالدولة.
ممكػػي مػػف أيضػػًا كانػػت األوامػػر الممكيػػة فػػي إنكمتػػرا مجحفػػة بحػػؽ المػػرأة، بحيػػث ُحرمػػت بػػأمر     

ـ لـ يكػف لممػرأة حػؽ فػي التممػؾ، فضػاًل عػف حػؽ الػزوج 1882قرالة الكتاب المقدس، وحتى سنة 
بيػػػع زوجتػػػػو بػػػأبخس االسػػػػعار)كوف المػػػرأة فػػػػي نظػػػره كالسػػػػمعة تبػػػاع وتشػػػػترا(. ويػػػرا الفيمسػػػػوؼ 
والكاتب)جػػػاف جػػػوؾ روس(عػػػدـ تعمػػػيـ المػػػرأة، بوصػػػفيا متعػػػة لػػػيس ليػػػا مػػػف الحقػػػوؽ شػػػيئًا. وقػػػاؿ 

 (5)(:)ممعوف أي شخص ال يمعف المرأة(.Euripidesوالمسرحي يوربيديس) الرؤائي
أما المؤلفات  األدبية فباتت زاخرة بأحكاميا وتوصيفاتيا حػوؿ المػرأة منيػا: شػيطاف أو حيػواف     

ف المرأة ليا القدرة عمى التموف ولعػب دور الشػيطاف  أو منبع الرذائؿ، واير ذلؾ مف األوصاؼ، وا 
الوّعاظ ينبيوف الرجاؿ ويحذرونيـ مف المرأة الشابة، كونيا ُتمحػؽ الضػرر بالرجػؿ  المختمفة، وكاف

 (6) ومصدر خطر عمى حياتو وجسده.
( بدأت أوربا بحركة إجتماعية وفكرية كػرّد فعػؿ ضػد عصر النيضةوفي القرف السادس عشر)    

جػرال إصػالح اجتمػاعي النظاـ السياسي المستبد بإسـ الديف )الكنيسة(، ومف أىداؼ ىذه الحركة ا
متمػػثاًل بحقػػوؽ اإلنسػػاف، والحريػػة، والمسػػاواة، والرفاىيػػة، إلقامػػة مجتمػػع يرتكػػز عمػػى أسػػاس مػػادي 

، إذ إف ىذه العممانية المعاصرة شعارىا ىو فصؿ الديف عف الدولة، فضاًل عف معػاداة (7)وعمماني
     (8) رىا.االدياف السماوية كافة بوصفيا في نظرىـ معيقة لتقدـ الدوؿ وازدىا

فأولى الخطػوات فػي أوربػا بػدأت ترتكػز عمػى اإلنسػاف واشػباع لذاتػو وارائػزه، فضػاًل عػف نشػر     
ثقافة الخميعة في الثقافة واألدب والفنوف، ومع ذلؾ كمو لـ نجد في أوربػا مػف تطػرؽ مػف المفكػريف 

 (9) عف حقوؽ المرأة حتى نياية القرف التاسع عشر.
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شػػر تػـ تػػداوؿ فكػرة المسػػاواة بػيف الرجػػؿ والمػرأة، إذ إف مفيػػوـ )المسػػاوات ففػي القػػرف التاسػع ع    
بيف الجنسيف( أخذ يتطور ويتسع وينشر ظاللو عمى الشعوب االوربية كافة، ومػع ذلػؾ بقػال دعػاة 
حقوؽ اإلنساف ينظروف لممرأة بدونية، ونػرا ذلػؾ بوضػوح مػف تعريػؼ المػرأة مػف وجيػة نظػر احػد 

إذ قػاؿ: النسػال موجػودات ( Montesquieuىو الكاتػب الفرنسػي مونتكسػيو)رواد الثورة الفرنسية و 
 (10) حقيرة وضعيفة الدماغ، متكبرة وأنانية.

ـ تـ المصادقة في فرنسا عمى وثيقة لحقوؽ االنساف، إال أف ىذه الوثيقة لـ 1789وفي سنة      
ر النسػال بشػيل، ولكػف فػي تحمؿ في طياتيا شيئًا عف مفيوـ المساواة بيف الرجؿ والمرأة، ولـ تذك

 ( 11) ـ حصمت المرأة في بريطانيا حؽ إبدال الراي.1918القرف التاسع عشر مف سنة 
حتػػى إف الػػدوؿ الغربيػػة المشػػيود ليػػا بممارسػػة الديمقراطيػػة كسويسػػرا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ أبقػػت     

لمػرأة الحػؽ ـ، إذ تػـ إعطػال ا1973المرأة بمعزؿ عػف الشػؤوف السياسػية ووضػع القػرار حتػى سػنة 
فػػي ممارسػػة العمػػؿ السياسػػي كناخبػػة ومرشػػحة، والسػػبب الرئيسػػي فػػي أبعػػاد المػػرأة ونكػػراف حقوقيػػا 
يرجػػػع إلػػػى اسػػػباب عػػػدة أىميػػػا: إف العمػػػؿ السياسػػػي قػػػد يجعػػػؿ المػػػرأة تيمػػػؿ واجباتيػػػا األساسػػػية 

لواحػػدة المناطػة ليػػا بوصػفيا أمػػًا أو زوجػة، فضػػاًل عػف كػػوف العمػؿ السياسػػي لممػرأة يمػػزؽ األسػرة ا
 (12) ويشتت أفرادىا إلى اتجاىات سياسية متعارضة ومختمفة، فال مكاف لممرأة أفضؿ مف بيتيا.

ـ منحػػت الحكومػػة فػػي واليػػة ويومنػػ  األمريكيػػة حػػؽ التصػػويت لممػػرأة،  وفػػي 1980ففػػي سػػنة     
ـ صػػدر قػػانوف الحقػػوؽ المدنيػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة والمتضػػمف مبػػدأ المسػػاواة بػػيف 1968سػػنة 

وكانػت ،   (13)ـ أعطت الحكومة في انكمترا المرأة الحػؽ فػي التصػويت1928لجنسيف، وفي سنة ا
نتػػػائج مشػػػاركة المػػػرأة فػػػي مجػػػاؿ تشػػػريع القػػػوانيف جيػػػدة، خاصػػػة تشػػػريعات الضػػػماف االجتمػػػاعي 
ومكافحة المسكرات والدعارة وحماية المرأة والطفولة، إذ كاف مف المحتمػؿ أف يتجاىػؿ الرجػؿ ىػذه 

 .(14)   اإلجتماعية أو ال يمتفت إلييا لعدـ أىميتيا في نظرهالقضايا 
فتحرير المرأة ابتػدأ بشػعارات خداعػة فػي بعػض الػدوؿ الشػرقية، فضػاًل عػف الػدوؿ الغربيػة، ال     

بؿ حتى في البمداف اإلسالمية، فعمى الراـ مف حصػوؿ المػرأة عمػى الحريػة ودخوليػا فػي مفاصػؿ 
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أف ىذه الحرية أوقعتيا في مطبات كثيرة؛ بسبب عدـ وضػع قيػود العمؿ السياسي واإلجتماعي إال 
وضػػوابط ليػػذه الحريػػة، بػػات السػػموؾ المنحػػرؼ لممػػرأة الغربيػػة أىػػـ مشػػاكؿ ىػػذه المرحمػػة، ممػػا دفػػع 
البعض مف المفكريف في العدوؿ عف مبدأ )فصؿ الديف عف الدولة( ومراجعة ىػذه الحريػة والػدعوة 

ى التعػػاليـ السػػماوية، ومػػنيـ الفيمسػػوؼ والناشػػط السياسػػي الفرنسػػي إلػػى اإللتػػزاـ بالػػديف والعػػودة إلػػ
(، إذ قاؿ: القرف الواحد والعشريف إمػا أف يكػوف قػرف الػديف أو ال Andre Malreuyأندريو مالرو)

 (15) يكوف.
 

 :بين اإلنحطاط والتدهور اإلجتماعي الثاني: الحضارة الغربية المعاصرة المبحث
المعاصػرة تػدىورًا إجتماعيػًا مسػتمرًا، إذ بينػت الدراسػات الغربيػة إفػالس تشيد الحضارة الغربيػة     

وزواؿ الحضػػارة الغربيػػػة عمػػػى المػػػدا البعيػػػد، إذ يعػػػد أسػػاس وجػػػود الحضػػػارة وحفػػػظ توازنيػػػا عمػػػى 
 (16) تماسؾ العالقات اإلجتماعية، وىذا ما تفقده الحضارة الغربية المعاصرة.

ات وثقافػات ال تثبػت أمػاـ الفطػرة اإلنسػانية السػميمة، وقد تشتت الغرب وسط موجات مف فمسف    
وكممػػا حػػاوؿ الغػػرب معالجػػة مشػػكمة مػػا أثػػاروا مشػػكمة أعقػػد منيػػا وأخطػػر عمػػى سػػالمة المجتمػػع 

 (17) وأفراده.
فالحرية المطمقة  والمساواة بيف الجنسيف في الحضػارة الغربيػة المعاصػرة ليػا مسػاوئ ال يحمػد     

يا عمى سبيؿ المثاؿ: ما نقمتو وكػاالت األنبػال عػف حادثػة بينػت مػدا عقباىا، ومف ذلؾ كثير، من
اإلنحػػػراؼ واإلنحػػػالؿ االخالقػػػي فػػػي المجتمعػػػات الغربيػػػة إذ اذيػػػع خبػػػر إمػػػرأة فػػػي موسػػػكو تُػػػدعى 

عامػػػًا أحػػػدثت دويػػػًا إجتماعيػػػًا كبيػػػرًا فػػػي الغػػػرب، إذ  43( والبالغػػػة مػػػف العمػػػر سػػػانديس برنػػػاردس)
وبعػػد ىػػذا الػػزواج ايػػر الشػػرعي  عامػػًا،17ميمػػو( البػػال  مػػف العمػػر)ا( مػػف ولػػدىا سػػانديستزوجػػت )

قالت العروس: أنا أممؾ مف الثروة ما يجعمني اير نبية مػف القواعػد األخالقيػة الوضػيعة والتافيػة 
 (18))بحسب قوليا(. 
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وأكثػػػر مػػػف ذلػػػؾ مػػػا وصػػػؿ اليػػػو رأس اليػػػـر )الكنيسػػػة( مػػػف االنحػػػالؿ واالنحػػػراؼ عػػػف الفطػػػرة     
ـ صػػدر حكػػـ فػػي فرنسػػا 1998لسػػميمة فػػي المجتمعػػات الغربيػػة المعاصػػرة، ففػػي سػػنة اإلنسػػانية ا

بحؽ كاىف بالسجف لمدة سنتيف بتيمت ااتصاب شباف أفارقة منيـ مػف ىػو معػاؽ جسػديًا، حيػث 
عامػػًا عمػػى ىػػؤالل الشػػباف، واعتػػرؼ الكػػاىف  58اعتػػدا األب )جػػاف باتيسػػت( البػػال  مػػف العمػػر 

 (19) خاطى، أعترؼ وأطمب المغفرة مف الذيف أسأت إلييـ جميعًا.بذلؾ بقولو: أنا رجؿ تعيس و 
وعمػػى مػػا تقػػدـ ذكػػره مػػف نثػػار سػػمبية وانحطػػاط أخالقػػي، فػػي مقدمتػػو التفكػػؾ األسػػري ونييػػاره،     

 :(20)ينتج عنو انييار لممجتمع،  ومف ذلؾ ما بينتو لغة االرقاـ، أىميا ما يأتي
  العوائؿ وحيدة األبوّيف في فرنسا بمقدار ـ ارتفع عدد 1997وسنة  -ـ1977ما بيف سنة

 الثمث، وىناؾ أكثر مف مميوف طفؿ ال يعيشوف في كنؼ نبائيـ.  
  ـ كشػفت اإلحصػػالات وجػود عالقػػات ايػر شػػرعية 1997وسػػنة  –ـ 1987مػا بػػيف سػنة

بػػػيف الرجػػػؿ والمػػػرأة إلػػػى ثػػػالث أضػػػعاؼ، ويقػػػدر وجػػػود مػػػا يقػػػارب المميػػػوف شػػػخص مػػػف 
( ألػػؼ طفػػؿ 400000اج، ومحصػػمة ىػػذه اإلرتبػػاط انجػػاب )الجنسػػيف  مػػرتبطيف دوف زو 

 اير شرعي.
  ـ كشػػفت إحصػػالات أيضػػًا إف نصػػؼ النسػال الحوامػػؿ ايػػر متزوجػػات أصػػاًل 1994سػنة

 في إنجمترا، وخمس ىؤالل الحوامؿ تنيي حمميا بعممية إجياض قانونية.
 ضػػارة الغربيػػة المعاصػػػرة، حػػاؿ المػػػرأة وواقعيػػا المتػػدّني فػػػي الحإف يبػػدو جميػػًا ممػػا تقػػػدـ ذكػػره     

، راػػـ أدعػػال الغػػرب خػػالؼ ذلػػؾ مػػف دعػػوة التفكػػؾ األسػػري واإلجتمػػاعي الميػػيف يشػػيد واقػػع مػػف
المسػػػػاواة بػػػػيف الجنسػػػػيف وأرسػػػػال حقػػػػوؽ المػػػػرأة ، والحقيقػػػػة سػػػػمب وضػػػػياع لحقػػػػوؽ المػػػػرأة الغربيػػػػة 

خراجيا مف حيز الفطرة التي جبمت عمييا.  وا 
 

 في المواثيق الدولية: الغربية الثالث: المرأة المبحث
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عانػػت المػػرأة قػػروف طويمػػة مػػف مػػوروث ينظػػر ليػػا أنيػػا مخمػػوؽ أدنػػى مػػف الرجػػؿ بكثيػػر، وىػػذا     
الموروث بات يمحقيػا فػي جوانػب حياتيػا المختمفػة، حتػى أصػبحت حياتيػا جحيمػًا ال تطػاؽ مكبػؿ 

لجعؿ المرأة تطالػب بأاالؿ الذؿ واليواف، وذلؾ الحيؼ بحؽ المرأة كاف ىو الدافع الرئيسي األوؿ 
 بحقوقيا وحريتيا ومساواتيا مع الرجؿ، ففي أواخر القرف التاسع عشر ومطمع القرف العشريف.

وبدأ عمؿ المرأة ونضاليا الجاد عندما اتسعت قضية حقوؽ اإلنساف إّباف الثورة الصناعية مػا     
د بموضػػػػوع المػػػػرأة بػػػيف القػػػػرف التاسػػػع عشػػػػر والقػػػػرف العشػػػريف، إذ شػػػػيدت ىػػػذه الفتػػػػرة إىتمػػػػاـ جػػػا

وحقوقيػػػا، ورفػػػع الحيػػػؼ عنيػػػا )المػػػرأة العاممػػػة خاصػػػة(، ويصػػػؼ تمػػػؾ الحالػػػة المػػػؤرخ )نلبرمالػػػو( 
حػػيف كانػػت الحكومػػات ال تيػػتـ بػػأحواؿ العمػػاؿ وال تمقػػي بػػااًل إلػػى مػػا كػػانوا يمقونػػو مػػف فيقػػوؿ:   

لقاصػػػريف معاممػػػة سػػػيئة مػػػف أربػػػاب العمػػػؿ كػػػاف أصػػػحاب المعامػػػؿ يسػػػتخدموف النسػػػال واألطفػػػاؿ ا
بأجور زىيػدة، ولّمػا كانػت سػاعات العمػؿ كثيػرة، فقػد كػاف ىػؤالل يقعػوف فريسػة لالمػراض المختمفػة 

   .(21)  ويموتوف وىـ في سّف الشباب
بػدأت أوربػا تيتمػة بقضػػية حقػوؽ اإلنسػاف بصػػورة واضػحة وعمنيػة مطمػػع القػرف التاسػع عشػػر،     

ر والثػػامف عشػػر نشػػر نرائيػػـ وأفكػػارىـ حػػوؿ بعػػد سػػعي الكتّػػاب والمفكػػريف فػػي القػػرنيف السػػابع عشػػ
، )منتسػػػكيو(حقػػػوؽ اإلنسػػػاف، بوصػػػفيا ايػػػر قابمػػػة لمسػػػمب، ومػػػف بيػػػنيـ )جػػػاف جػػػاؾ روسػػػو(، و 

 ، وكانت محصمة)فولتير(و
 ـ عمى جزل مف الحقوؽ اإلجتماعية والسياسية.1688ىذا السعي حصوؿ الشعب اإلنكميزي سنة 

(22) 
مإلعػػػالف حػػػؽ الشػػػعوب فػػػي تقريػػػر المصػػػير جػػػال فػػػي 1776 سػػػنة فالدلفيػػػاوُعقػػػد مػػػؤتمرًا فػػػي     

إّف جميػػع أفػػراد البشػػر متسػػاووف فػػي الخمقػػة، وقػػد مػػنح الخػػالؽ كػػؿ فػػرد حقوقػػًا ثابتػػة ال مطمعػػو:   
ّف الغايػة مػف تشػكيؿ الحكومػات ىػو حفػظ ىػذه الحقػوؽ،  تتغير، مثؿ: حػؽ الحيػاة وحػؽ الحريػة، وا 

ّف قػػػوة الحكومػػػات ونفػػػوذ كممتيػػػا منوطػػػاف بر   ، وبعػػػد الثػػػورة الفرنسػػػية الكبػػػرا سػػػنة ضػػػى الشػػػعبوا 
ـ تـ اإلعالف عػف الئحػة حقػوؽ اإلنسػاف عمػى صػعيد عػالـ، إذ تضػـ فػي طياتيػا مجموعػة 1789
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مبػػادئ ذكػػرت فػػي صػػدارة القػػانوف الفرنسػػي، فيػػي جػػزل ال يتجػػزأ مػػف ىػػذا القػػانوف، إذ تشػػمؿ سػػبع 
ظمػػػوف مػػػدا الحيػػػاة أحػػػرارًا، ومتسػػػاويف فػػػي إّف أفػػػراد البشػػػر ولػػػدوا أحػػػرارًا، ويأوليػػػا:   ‘ عشػػػرة مػػػادة
   (23) .   الحقوؽ. . .

ظيػػػػرت فػػػػي أوائػػػػؿ القػػػػرف العشػػػػريف أوؿ مػػػػرة قضػػػػية )حقػػػػوؽ المػػػػرأة( مقابػػػػؿ حقػػػػوؽ الرجػػػػؿ، و     
واعترفػػت إنكمتػػرا بتسػػػاوي حقػػوؽ المػػرأة والرجػػػؿ، عممػػًا أّنيػػػا ُتعػػّد أقػػدـ دولػػػة ديمقراطيػػة، وصػػػادقت 

والرجػػؿ فػػي الحقػػوؽ   عمػػى قػػانوف المسػػاواة بػػيف المػػرأة ـ 1920 سػػنةالواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة 
السياسػػية، فػػي الوقػػت الػػذي سػػبؽ اعترافيػػا بحقػػوؽ اإلنسػػاف منػػذ القػػرف الثػػامف عشػػر عنػػد إعػػالف 
اسػػتقالليا، كمػػا وأقػػّرت فرنسػػا بيػػذا األمػػر أيضػػا فػػي القػػرف العشػػريف، وفػػي مقدمػػة البيػػاف العػػالمي 

ورد فيػو:    ـ1948 سػنةالمتحدة بعػد الحػرب العالميػة الثانيػة  لحقوؽ اإلنساف الذي أصدرتو االمـ
لّما كانت شعوب األمـ المتحدة قد اعترفت بحقػوؽ االنسػاف وقيمػة الفػرد اإلنسػاني وتسػاوي حقػوؽ 

 (24)  .الرجؿ والمرأة. . . 
وقامػػػت حركػػػة تحريػػػر المػػػرأة ببػػػذؿ الجيػػػود النسػػػوية فػػػي سػػػبيؿ تحقيػػػؽ المسػػػاواة الكاممػػػة مػػػع       
جػػؿ ايػػر نبيػػػة بػػةرال جديػػدة أو قديمػػػة، إجتماعيػػة أو عمميػػة أو ايرىػػػا يمكػػف أف تتعػػارض مػػػع الر 

ىدفيا، وصار قبوؿ أو رّد النظريات العممية بحجػة أّنيػا عقبػة فػي سػبيؿ النيػوض بػالمرأة وتحقيػؽ 
المسػػػاواة، دوف أسػػػاس ثابػػػت والنظػػػرة موضػػػوعية، حتّػػػى لػػػو عارضػػػيا الػػػديف أو العمػػػـ فميػػػذىبا إلػػػى 

 (25)  .الجحيـ 
ومػػػػع ىػػػػذا الجيػػػػد اإلنسػػػػاني بقػػػػي واقػػػػع المػػػػرأة مجػػػػرد أنثػػػػى تعػػػػد فػػػػي نظػػػػر المجتمػػػػع أداة لمزينػػػػة 
واالسػتمتاع، فضػاًل عػف اسػتغالؿ المػػرأة فػي سػوؽ العمػؿ كشػػبكة الصػطياد الزبػوف، إذ نجػد المػػرأة 
ة مجرد أعالف لترويج البضائع؛ مف خالؿ إبراز مفاتف المرأة. ومف ذلػؾ يتضػح إف الحريػة المطمقػ

التػػػي اعطيػػػت لممػػػرأة لتعمػػػؿ مػػػا تشػػػال وتخػػػرج متػػػى تشػػػال...، جعميػػػا تعتقػػػد إنيػػػا بػػػذلؾ أصػػػبحت 
 متساوية في الحقوؽ مع الرجاؿ، والحقيقة إف المرأة بذلؾ أقؿ قيمة واحترمًا، بؿ ازدادت عبودية.
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ض واستمرت مناداة النسػال فػي الػدوؿ الغربيػة لممطالبػة بمسػاواتيف مػع الرجػاؿ، وتبمػورت بعػ      
الحركػػات النسػػوية التػػي تػػدعو إلػػى التحريػػر ونيػػؿ الحريػػة فػػي مجػػاالت الحيػػاة كالحريػػة السياسػػية، 
وحريػػة العمػػؿ، وحريػػة الحػػب. . . ، وتػػـ ربػػط حريػػة المجتمػػع وتحػػرره مػػف أاػػالؿ الماضػػي بتحػػرر 

 .(26)  المرأة 
دوؿ  وبعػػد خػػروج حقػػوؽ اإلنسػػاف مػػف أوربػػا مػػف بعػػدىا الػػداخمي إلػػى نطػػاؽ عػػالمي، أىتمػػػت    

ومنظمات عالميػة كػاالمـ المتحػدة نشػر مبػادئ حقػوؽ اإلنسػاف متمػثاًل بميثػاؽ االمػـ المتحػدة سػنة 
ـ ليػػتمـ مػػا أىممػػو الميثػػاؽ مػػف حقػػوؽ، إذ جػػال اإلعػػالف العػػالمي لحقػػوؽ اإلنسػػاف بتفاصػػيؿ 1945

بيػؽ يوضح فييا الحقوؽ والحريات، ومنيا حقوؽ األسرة والطفؿ، ولكف ىذا اإلعالف لـ نجد لو تط
واقعػػي بػػؿ كػػاف مجػػرد شػػعارات، ممػػا اضػػطر الييئػػة الدوليػػة  إلػػى اصػػدار وثػػائؽ أخػػرا لتقمػػيص 

 (27) الحقوؽ الواردة في اإلعالف العالمي.
 :(28)ومف أىـ ىذه الوثائؽ ما يأتي    

  ـ: فالعيػػػد األوؿ جػػػال لبيػػػاف الحقػػػوؽ اإلقتصػػػادية 1969العيػػػداف الػػػدولياف سػػػنة
 الحقوؽ المدنية والسياسية.والثقافية، والثاني جال لبياف 

  مجموعة وثائؽ أىتمت بحقوؽ المرأة: أىميا اتفاقية القضػال عمػى اشػكاؿ التمييػز
، إذ تػػػػـ التحضػػػػير واإلعػػػػالف عنيػػػػا مػػػػف سػػػػنة (CEDAW)سػػػػيداو ضػػػػد المػػػػرأة 

 ـ.1981ـ، وأصبحت حيز التنفيذ سنة 1979حتى سنة  -ـ1967
مػػع الرجػػؿ، كمػػا منحػػت  رأة حقوقػػًا متسػػاويةأعطػػت لممػػ عػػدة وتضػػمف القػػانوف الػػدولي اتفاقيػػات    

 ،مػؤتمرات عديػدة عقػد ، وذلػؾ مػف خػالؿمعالجة وضع المػرأة فػي العػالـوتـ حماية خاصة لممرأة، 
، حػػؽ المسػػاواة بػػيف الرجػػؿ والمػػرأةأّكػػد فػػي مقدمتػػو إذ ـ، 1945 سػػنة ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة أبرزىػػا

 الجػنس عػرؽ أوفػي) الساسية مف ايػر تمييػز إحتراـ لحقوؽ اإلنساف ولحرياتو األ ومف أىـ أىدافو
 سياسػػػػياً حقػػػػوؽ المػػػػرأة ومسػػػػاواتيا مػػػػع الرجػػػػؿ عمػػػػى أّكػػػػد تأكيػػػػدًا خاصػػػػًا بػػػػؿ ، (الػػػػديف المغػػػػة أوأو 

 (29)يا في العمؿ دوف تميز. قوح االجتماعيةيًا، فضاًل عف حقيا واقتصاد
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، وجػال (ـ1948 سنةر اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف الذي صد)تبع ميثاؽ األمـ المتحدة     
 .جميعاً  ممساواة بيف الناس في ىذه الحقوؽل ومؤكداً لمحريات والحقوؽ الفردية،  مفصالً 
اإلعػػالف العػػالمي لحقػػوؽ اإلنسػػاف بػػأف لمجميػػع الحػػؽ، سػػوال أكػػاف رجػػاًل أـ امػػرأة فػػي ويقػػر       

يػػػة واإلقتصػػػادية المشػػػاركة فػػػي حكػػػـ بمػػػده، فتمكػػػيف المػػػرأة واسػػػتقالليا وتحسػػػيف مكانتيػػػا اإلجتماع
والسياسية أمور ضرورية لتحقيؽ شفافية الحكومة واإلدارة ومساللتيما، وتحقيؽ التنميػة المسػتدامة 
في مجاالت الحياة جميعيا، فاإلجحاؼ الذي يمنع المرأة أف تعيش حياة مميئة باإلنجػازات موجػود 

 .(30)  العاـ جدًا  في جميع مستويات المجتمع بداية مف المستوا الشخصي جدًا إلى المستوا
 :(31)منيا عمى النحو اآلتي: اىتمت بالمرأة عدة اتفاقيات مؤتمراتوىناؾ  

 ـ.1950 سنةإتفاقية منع المتاجرة بالنسال واألطفاؿ التي اعُتمدت  .1
إتفاقيػػة منظمػػة العمػػؿ الدوليػػة لممسػػاواة فػػي التعػػويض لمعػػامميف الرجػػاؿ والنسػػال ل عمػػاؿ  .2

 ـ.1953 حيز التنفيذ سنةـ، وأصبحت 1951 سنة اعُتمدتإذذات القيمة نفسيا، 
حيػػػز ـ، وأصػػػبحت 1957 سػػػنة اعُتمػػػدتإذ بجنسػػػية المػػػرأة المتزوجػػػة،  المتعمقػػػةاإلتفاقيػػػة  .3

 ـ.1958التنفيذ سنة
 ـ.1967 سنةاعُتمد إذ التمييز ضد المرأة،  اشكاؿ القضال عمى .4
 ـ.1974 سنةمد اعتُ إذ حماية المرأة والطفؿ في حاالت الطوارئ والنزاعات المسمحة،  .5
 سػػنةاعُتمػػدت إذ  ،(CEDAWاتفاقيػػة القضػػال عمػػى جميػػع أشػػكاؿ التمييػػز ضػػد المػػرأة، ) .6

 ـ.1981 حيز التنفيذ سنةـ، وأصبحت 1979
 :(32)، فمنيا ما يأتيوقضاياىا اإلىتماـ بالمرأة التي تإما المؤتمرا     

 ـ، في المكسيؾ.1975 سنةالمؤتمر العالمي األوؿ لممرأة  .1
 ـ.1975 سنةالمتحدة  إعالف األمـ .2
 ـ.1979 سنةمؤتمر األمـ المتحدة إلزالة الفوارؽ بيف الرجؿ والمرأة  .3
 ـ، في كوبنياجف.1980 سنةالمؤتمر الثاني لممرأة  .4
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 نيروبي.، في ـ 1985 سنةالمؤتمر الثالث لممرأة  .5
 في بكيف. ،ـ1995 سنةالمؤتمر الرابع لممرأة  .6
 :(33)ما يأتي ف المرأة أيضًا أىمياأىتمت بشئو وعقدت مؤتمرات دولية خاصة     

 .في نيويورؾ ،ـ1990 سنةمؤتمر الطفؿ  .1
 في ريودي جانيرو. ،ـ1992 سنةمؤتمر البيئة والتنمية  .2
 .في فيينا ،ـ1993 سنة مؤتمر حقوؽ اإلنساف .3
 .في القاىرة ،ـ1994 سنةمؤتمر السكاف والتنمية  .4
لعامة ل مـ المتحدة إتفاقية إنيػال ـ، اعتمدت الجمعية ا1979في الثامف عشر مف ديسمبر       

(، ودخمػت حيػز التنفيػذ بوصػفيا أتفاقيػة دوليػة CEDAWجميع أشكاؿ العنػؼ ضػد المػرأة )سػيداو 
 سػنةـ، بعػد أف صػادقت عمييػا عشػروف دولػة، وبحمػوؿ فبرايػر 1981 سػنةفي الثالث مف سبتمبر 

 (34).   ( دولة عمى أف تصبح بنودىا ُممزمة ليا 198ـ وافقت )2002
ُتعػّد  إذشػؤوف المػرأة،  يخػصتحديدًا فيما و ىي األكثر شمواًل تعد (  CEDAWاتفاقية )سيداوف    

 (35)المعاىدة الثانية لحقوؽ اإلنساف المعترؼ بيا بعد اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 
(، فالكويػت لػـ ُتمػـز نفسػيا  CEDAW)سػيداواتفاقيػة  بعض الدوؿ عمى بعض بنػود ت تحفظ    

 ،(36)في المادة السابعةبالشروط المذكورة 
حػػّؽ الترشػػػيح  يعطػػيمػػع قػػانوف اإلنتخابػػات الكػػػويتي الػػذي  شػػروط ىػػذه المػػػادةإذ يتعػػارض أحػػد  

عمى أي نص أو مصطمح يرد فػي  المممكة العربية السعودية تحفظتأما  ،مذكور فقطلوالتصويت 
بنػود المتناقضػة. ممزمػة باإلمتثػاؿ لتػؾ الفيػي ايػر الشريعة اإلسالمية، ىذه االتفاقية مع نصوص 

(37) 
سػالمية    عمػى كػّؿ البنػػود أو بعضػيا: األردف، والعػراؽ، والكويػػت،  تحفظػػت وىنػاؾ دوؿ عربيػة وا 

 وليبيا، والمغرب، وتونس، والجزائر، ولبناف، ومصر، واليمف.
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أّمػػػػػا الػػػػػدوؿ اإلسػػػػػالمية التػػػػػي صػػػػػادقت عمػػػػػى اإلتفاقيػػػػػة مػػػػػف ايػػػػػر تحفػػػػػظ، فيػػػػػي: اندونيسػػػػػيا،     
 (38)دش، وتركيا، وماليزيا. وباكستاف، وبنغال

 
 :الخاتمة

لـ تحقؽ المرأة الغربية إلى يومنا ىذا ما أقره اإلسالـ لممرأة منذ أكثر مف ألؼ وأربعمائة سػنة،  .1
عمى الراـ مف نضاؿ المرأة الغربي وكفاحيا لنيؿ الحريات والحقوؽ والمساواة مع الرجؿ، وما 

وصػمتيا إلػى التمػرد واإلبتعػاد عػف األخػالؽ حصمت عميو أوقعيا في فخ الحرية المطمقة التي أ
 والقيـ والعفة والطيارة.

ينظػػر لممػػرأة بدونيػػة، سػػوال فػػي ظػػؿ  –عبػػر العصػػور  -واقػػع المػػرأة االجتمػػاعي والسياسػػي   .2
المجتمعات والحضارات السابقة، فالحضارة الغربية المعاصرة جعمت مف المػرأة وسػيمة إلشػباع 

عنػدىـ وسػيمة ل عػالف والدعايػة الفػاحش، فاسػتبدؿ الغػرب  الغرائز والشيوات، بؿ باتػت المػرأة
النظرة القديمة )الدونية( بنظرة جديدة )أىانػة وابتػذاؿ(؛ النسػالخ المػرأة مػف عفتيػا وحيائيػا فػي 

 ظؿ حضارة الغرب المعاصرة.
 حاؿ المرأة وواقعيا المتػدّني فػي الحضػارة الغربيػة المعاصػرة، إف يبدو جميًا مما تقدـ ذكره      .3

، راػـ أدعػال الغػرب خػالؼ ذلػؾ مػف دعػوة التفكؾ األسري واإلجتماعي المييف يشيد واقع مف
المسػػاواة بػػيف الجنسػػيف وأرسػػال حقػػوؽ المػػرأة ، والحقيقػػة سػػمب وضػػياع لحقػػوؽ المػػرأة الغربيػػة 

خراجيا مف حيز الفطرة التي جبمت عمييا.  وا 
، وىػػو مفيػـو يمخػػص عمميػػة جػػالت نتيجػة لسياسػػات )وضػػع األجنػدة( الدوليػة اإلتفاقيػػة اامػب .4

تحديد األولويات التػي ينبغػي عمػى بمػداف العػالـ التػذكير بيػا والحػوار حوليػا، وذلػؾ مػف خػالؿ 
انتقػػاؿ الموضػػوعات ذات االىتمػػاـ مػػف قائمػػة أولويػػات الحضػػارة الغربيػػة، إلػػى القائمػػة العامػػة 

 .ألولويات الشعوب )باختالؼ ثقافاتيا(، وتتـ عممية وضع األجندة
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 البحث: هوامش

 
                                                           

المػػػػػرأة وقضاياىا)دراسػػػػػة مقارنػػػػػة بػػػػػيف النزعػػػػػة النسػػػػػوية والرؤيػػػػػة اإلسػػػػػالمية(: مجموعػػػػػة مػػػػػف ( 1)
 . 162ـ، ص2008، 1روت، طاالمؤلفيف، مركز الحضارة لتنمية الفكر االسالمي، بي

 . 164المرأة وقضاياىا: ص( ُينظر: 2)
، ـ1999، 7( ُينظػػر: المػػرأة بػػيف الفقػػو والقػػانوف: مصػػطفى السػػباعي ، دار الػػوراؽ، بيػػروت، ط3)

 . 17ص
ـ، 1،2008( ُينظػػر: المػػرأة وقضػػػاياىا: مجموعػػة مػػف االمػػػؤلفيف، مركػػز الحضػػارة، بيػػػروت، ط4)

 . 164ص
ة بػػػػيف اإلسػػػػالـ والػػػػديانات األخػػػػرا: محمػػػػود عبدالحميػػػػد محمػػػػد ، مكتبػػػػة ( ُينظػػػػر: حقػػػػوؽ المػػػػرأ5)

 (. 40-38ص)ـ، 1،1990مدبولي، القاىرة، ط
 . 162المرأة وقضاياىا: ص( ُينظر: 6)
شخصية المرأة دراسة في النموذج الحضاري اإلسالمي: محمد تقػي سػبحاني، ترجمػة:  ( ُينظر:7)

ـ، 2008، 1الفكػػػػػػر اإلسػػػػػػالمي، بيػػػػػػروت، ط مجمػػػػػػة الحيػػػػػػاة الطيبػػػػػػة، مركػػػػػػز الحضػػػػػػارة لتنميػػػػػػة
 (. 178 -177ص)

ـ، 2006، 2( ُينظػػػػػر: اإلسػػػػػػالـ والعممانيػػػػػة: يوسػػػػػػؼ القرضػػػػػػاوي، مكتبػػػػػة الوىبػػػػػػة، القػػػػػػاىرة، ط8)
 . 49ص

 . 179شخصية المرأة دراسة في النموذج الحضاري اإلسالمي: ص( ُينظر: 9)
، 1ف: الغدير لمطباعة، بيروت، ط( المرأة في الفكر اإلسالمي المعاصر، مجموعة مف الباحثي10)

 (. 217 -216، ص)ـ2002-ىػ1423
 . 217( ُينظر: المصدر نفسو: ص11)
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( ُينظػػر: حقػػوؽ المػػرأة فػػي ظػػؿ اتفاقيػػة القضػػال عمػػى جميػػع أشػػكاؿ التمييػػز ضػػّد المػػرأة: ىالػػة 12)
 . 7ـ، ص2011، 1سعيد تبسي، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، ط

ـ، 1،1990السياسػػي: عبػػد السػػالـ إبػػراىيـ البغػػدادي، جامعػػة بغػػداد، ط ( ُينظػػر: المػػرأة والػػدور13)
 . 40ص

 . 7( حقوؽ المرأة في ظؿ اتفاقية القضال عمى جميع أشكاؿ التمييز عمى المرأة: ص14)
( ُينظػػػر: حقػػػوؽ المػػػرأة ومسػػػؤولياتيا فػػػي النظػػػاـ اإلسػػػالمي: مجموعػػػة مقػػػاالت صػػػدرت عػػػف 15)

ىػػػ، 1427ومسػػؤولياتيا فػػي النظػػاـ اإلسػػالمي جمػػاد الثػػاني المػػؤتمر الػػدولي األوؿ لحقػػوؽ المػػرأة 
 . 333إيراف، طيراف، ص

  48ـ، ص1997، 1( ُينظر: اإلسالـ والغرب الوجو اآلخر: السعيد حسف، التوحيػد لمنشػر، ط16)
 نقاًل عف مجمة العالـ المندنية. 

يػػب: نبيػػؿ صػػبحي ُينظػػر: إنسػانية اإلنسػػاف )نقػػد عممػػي لمحضػػارة الماديػػة(: دوبػػو رينيػػو، تعر  (17)
 . 49؛ اإلسالـ والغرب الوجو اآلخر، ص 12ـ، ص1997الطويؿ، بيروت، )ب. ط(، 

سػػػبتمبر  -ىػػػػ 1415( ُينظػػػر: مجمػػػة منػػػار اإلسػػػالـ )أبػػػو ظبػػػي(: العػػػدد الرابػػػع، ربيػػػع اآلخػػػر، 18)
 . 20ـ، ص1994

 . 51( ُينظر: المصدر نفسو: ص19)
ـ، 1994نيػػػار وحزيػػػراف  -ىػػػػ 1414جػػػة (  ُينظػػػر: مجمػػػة نػػػور اإلسػػػالـ: ذو القعػػػدة وذو الح20)

 (. 56-55( ؛ اإلسالـ والغرب الوجو اآلخر، ص)92-90ص)
،، نظػػاـ حقػػوؽ المػػرأة فػػي اإلسػػالـ: مرتضػػى المطيػػري، ترجمػػة: أبػػو زىػػرال النجفػػي، منظمػػة (21)

 . 117ـ، ص1987، 3األعالـ اإلسالمي، طيراف، ط
 . 115ُينظر: المصدر نفسو: ص (22)
 . 116فسو: صُينظر: المصدر ن( 23)
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 . 118ُينظر: نظاـ حقوؽ المرأة في اإلسالـ: ص( 24)
ـ، 1979، 1المػػرأة فػػي التصػػور اإلسػػالمي: محسػػف عطػػوي ، الػػدار اإلسػػالمية، بيػػروت، ط (25)

 (. 31-30ص)
 . 165المرأة وقضاياىا: ص (26)
الحػػػافظ، ُينظػػػر: قضػػػايا المػػػرأة بػػػيف الشػػػريعة والمواثيػػػؽ الدولية)دراسػػػة مقارنػػػة(: روال محمػػػود ( 27)

 (. 22-21ـ، ص)2005الجامعة األردنية، 
 ُينظر:المصدر نفسو. ( 28)
( ُينظر: الحقوؽ السياسية لممرأة في الشريعة اإلسالمية والقػوانيف الدوليػة: محمػد عمػي صػالح، 29)

 . 200ـ، ص2011، 1مؤسسة االنتشار العربي، بيروت، ط
نقػػاًل عػػف عػػدة  200قػػوانيف الدوليػػة: ص( الحقػػوؽ السياسػػية لممػػرأة فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية وال30)

 مصادر أجنبية. 
( كيؼ ترفع الشكوا ضد انتياكػات حقػوؽ اإلنسػاف: ىػوفنر كػالوس، دليػؿ األفػراد والمنظمػات 31)

، 3ايػػر الحكوميػػة، مطبوعػػات الجمعيػػة األلمانيػػة ل مػػـ المتحػػدة، عمػػاف، مكتػػب اليونسػػكو، ط
 (. 20-19ص)

)رؤيػة نقديػة  CEDAWجميػع أشػكاؿ التمييػز ضػد المػرأة  ( رؤية نقديػة إلتفاقيػة القضػال عمػى32)
إلتفاقية سيداو(: المجمس اإلسػالمي العػالمي لمػدعوة واإلااثػة، المجنػة اإلسػالمية العالميػة لممػرأة 

 . 5ـ، ص2000والطفؿ، إعداد: جماؿ الديف عطية ونخروف، 
 . 5( رؤية نقدية إلتفاقية سيداو: ص33)
 (. 212-211الشريعة اإلسالمية والقوانيف الدولية: ص)( الحقوؽ السياسية لممرأة في 34)
 . 63( ُينظر: كيؼ ترفع الشكوا ضد انتياكات حقوؽ اإلنساف: ص35)
( المػػػػادة السػػػػابعة: )الػػػػنص عمػػػػى اتخػػػػاذ الػػػػدوؿ جميػػػػع التػػػػدابير المناسػػػػبة ألف تمػػػػارس النسػػػػال 36)
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ميػػػػة والمنظمػػػػات حقػػػػوقيف السياسػػػػية، ترشػػػػيحًا وانتخابػػػػًا ومشػػػػاركة فػػػػي صػػػػيااة السياسػػػػة الحكو 
 والجمعيات اير الحكومية جميعيا(. 

 22-21( ُينظػػػػر: إعػػػػادة بػػػػدل الحػػػػوار حػػػػوؿ القػػػػانوف الػػػػدولي، )ورشػػػػة عمػػػػؿ دوليػػػػة، عّمػػػػاف، 37)
ـ(: كػػػونراد أدينػػػاور، مطبعػػػة السػػػنابؿ، عّمػػػاف، بحػػػث لػػػػكوين : د. دوريػػػس، دمػػػج 2003تمػػػوز/

يػػػة بػػػيف العػػػالـ اإلسػػػالمي والغربػػػي، حقػػػوؽ المػػػرأة فػػػي القػػػانوف الػػػدولي، أداة لجسػػػر اليػػػوة الثقاف
 . 42ص

 (. 43-42( ُينظر: إعادة بدل الحوار حوؿ القانوف الدولي: ص)38)
 

 المحتوى:
 ـ. 2006، 2اإلسالـ والعممانية: يوسؼ القرضاوي، مكتبة الوىبة، القاىرة، ط .1
 ـ. 1997، 1اإلسالـ والغرب الوجو اآلخر: السعيد حسف، التوحيد لمنشر، ط .2
 22-21حػػػػػػوار حػػػػػػوؿ القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي، )ورشػػػػػػة عمػػػػػػؿ دوليػػػػػػة، عّمػػػػػػاف، إعػػػػػػادة بػػػػػػدل ال .3

ـ(: كونراد أديناور، مطبعة السنابؿ، عّماف، بحث لػكوين : د. دوريس، دمػج 2003تموز/
 حقوؽ المرأة في القانوف الدولي، أداة لجسر اليوة الثقافية بيف العالـ اإلسالمي والغربي.

ي ديػػػػة(: دوبػػػػو رينيػػػػو، تعريػػػػب: نبيػػػػؿ صػػػػبحإنسػػػػانية اإلنسػػػػاف )نقػػػػد عممػػػػي لمحضػػػػارة الما .4
 ـ.1997الطويؿ، بيروت، )ب. ط(، 

الحقػػػوؽ السياسػػػية لممػػػرأة فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػالمية والقػػػوانيف الدوليػػػة: محمػػػد عمػػػي صػػػالح،  .5
 ـ. 2011، 1مؤسسة االنتشار العربي، بيروت، ط

مػدبولي، حقوؽ المرأة بيف اإلسػالـ والػديانات األخػرا: محمػود عبدالحميػد محمػد ، مكتبػة  .6
  ـ.1،1990القاىرة، ط

حقػوؽ المػرأة فػي ظػؿ اتفاقيػة القضػال عمػى جميػع أشػكاؿ التمييػز ضػّد المػرأة: ىالػة سػعيد  .7
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 ـ. 2011، 1تبسي، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، ط
حقػػوؽ المػػرأة ومسػػؤولياتيا فػػي النظػػاـ اإلسػػالمي: مجموعػػة مقػػاالت صػػدرت عػػف المػػؤتمر  .8

ىػػػػ، 1427ومسػػػؤولياتيا فػػػي النظػػػاـ اإلسػػػالمي جمػػػاد الثػػػاني الػػػدولي األوؿ لحقػػػوؽ المػػػرأة 
 إيراف، طيراف. 

)رؤيػػػة  CEDAWرؤيػػػة نقديػػػة إلتفاقيػػػة القضػػػال عمػػػى جميػػػع أشػػػكاؿ التمييػػػز ضػػػد المػػػرأة  .9
نقديػػة إلتفاقيػػة سػػيداو(: المجمػػس اإلسػػالمي العػػالمي لمػػدعوة واإلااثػػة، المجنػػة اإلسػػالمية 

 ـ. 2000لديف عطية ونخروف، العالمية لممرأة والطفؿ، إعداد: جماؿ ا
شخصػػية المػػرأة دراسػػة فػػي النمػػوذج الحضػػاري اإلسػػالمي: محمػػد تقػػي سػػبحاني، ترجمػػة:  .10

 ـ. 2008، 1مجمة الحياة الطيبة، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت، ط
ة قضايا المرأة بيف الشريعة والمواثيؽ الدولية)دراسة مقارنة(: روال محمػود الحػافظ، الجامعػ .11

 ـ.2005األردنية، 
كيػػػػػؼ ترفػػػػػع الشػػػػػكوا ضػػػػػد انتياكػػػػػات حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف: ىػػػػػوفنر كػػػػػالوس، دليػػػػػؿ األفػػػػػراد  .12

والمنظمػػػػات ايػػػػػر الحكوميػػػػػة، مطبوعػػػػػات الجمعيػػػػػة األلمانيػػػػة ل مػػػػػـ المتحػػػػػدة، عمػػػػػاف، مكتػػػػػب 
 .3اليونسكو، ط

سػػػػػبتمبر  -ىػػػػػػ 1415مجمػػػػة منػػػػػار اإلسػػػػػالـ )أبػػػػػو ظبػػػػػي(: العػػػػدد الرابػػػػػع، ربيػػػػػع اآلخػػػػػر،  .13
 ـ. 1994

 ـ.1994نيار وحزيراف  -ىػ 1414مجمة نور اإلسالـ: ذو القعدة وذو الحجة  .14
  ـ.1999، 7المرأة بيف الفقو والقانوف: مصطفى السباعي ، دار الوراؽ، بيروت، ط .15
 ـ. 1979، 1المرأة في التصور اإلسالمي: محسف عطوي ، الدار اإلسالمية، بيروت، ط .16
مػػف البػػاحثيف: الغػػدير لمطباعػػة، بيػػروت،  مجموعػػةالمػرأة فػػي الفكػػر اإلسػػالمي المعاصػػر،  .17
 ـ.2002-ىػ1423، 1ط
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 ـ. 1،1990السياسي: عبد السالـ إبراىيـ البغدادي، جامعة بغداد، ط والدورالمرأة  .18
المػػػرأة وقضاياىا)دراسػػػة مقارنػػػة بػػػيف النزعػػػة النسػػػوية والرؤيػػػة اإلسػػػالمية(: مجموعػػػة مػػػف  .19

 ـ.2008، 1بيروت، طاالمؤلفيف، مركز الحضارة لتنمية الفكر االسالمي، 
 ـ. 1،2008المرأة وقضاياىا: مجموعة مف االمؤلفيف، مركز الحضارة، بيروت، ط .20
نظػػاـ حقػػوؽ المػػرأة فػػي اإلسػػالـ: مرتضػػى المطيػػري، ترجمػػة: أبػػو زىػػرال النجفػػي، منظمػػة  .21

 ـ. 1987، 3األعالـ اإلسالمي، طيراف، ط
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 اخلطاب الديني بني متكني املرأة وتسكينها 
-عمل املرأة أمنىذجا  -  

        م.م.محمد جبار زين العابدين البياتي     

  المستخمص
الحمدهلل الذي خمؽ فسوى، وقّدر لكؿ مخموؽ قدرا فيدى، والصبلة والسبلـ عمى نبي 

 اليدى، وعمى ألو ومف اتبعو بإحساف ذوي التقى، وبعد...
تعالى عندما أنزؿ شريعتو عمى األرض، بّيف لكؿ إنساف دوره ومدى مسؤوليتو فإف اهلل 

في تعمير األرض، ومف رحمتو أف قّدر لكؿ جنس مف أجناس البشر وظيفتو الخاصة بو؛ ليؤدي 
دوره داخؿ إطار قدرتو، وبما يناسب طاقة جسده، وسعة أفقو؛ فمكؿ عمؿ خصائص ومميزات قد 

 ال يجيدىا كؿ جنس.
المرأة مف بيتيا لمعمؿ، مسألة بحث فييا الكثيروف، وقميؿ مف أنصؼ في بياف  إف خروج

الصورة الحقيقية الجمية التي مف خبلليا نظر اإلسبلـ لممرأة وعمميا؛ إما لتأثير عادات 
شاراتيا، ومدى تطبيقيا  مجتمعاتيـ في التعامؿ مع المرأة، أو لقمة بحثيـ في دالالت النصوص وا 

ذًا بيف مرونة الشريعة ومراعاتيا لممتغيرات المعاصرة التي تختمؼ مف بيئة في المجتمعات، أخ
لبيئة أخرى أحيانًا؛ لذا ارتأيت أف يكوف عنواف بحث مشاركتي في المؤتمر )الخطاب الديني بيف 

( ألبيف حقيقة الخطاب الديني في تمكيف المرأة مف -عمؿ المرأة أنموذجاً –تمكيف المرأة وتسكينيا 
 كينيا.العمؿ وتس

تكمف أىمية الموضوع في إزالتو الغموض السائد في أذىاف الذيف يقرؤوف أىمية الموضوع : 
نصوص الشريعة مف جية، وكتب التاريخ والسيرة النبوية التي تذكر عمؿ أميات المؤمنيف، 
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وخروج مسممات الرعيؿ األوؿ لمجياد وتطبيب الجرحى، ومف ثـ بياف الضوابط المعاصرة لعمؿ 
 وتمكينيا مف إدارة أمورىا المالية. المرأة

تتبعت في كتابة البحث المنيج الوصفي االستقرائي، وقد اقتضى البحث منيج وخطة البحث: 
 أف يشتمؿ عمى مقدمة وتمييد ومبحثيف:

المطمب األوؿ : األنثى  ( وقد اشتمؿ عمى مطمبيف:تسكين المرأةكاف بعنواف ) المبحث األول
ت فيو معنى )وقرف في بيوتكف( ونظرة الشريعة االسبلمية لقرار المرأة في ، فبينوالقرار في البيوت

في نظر اإلسبلـ، فبينت فيو الفروقات  المطمب الثاني : الفروؽ بيف الذكر واألنثىبيت زوجيا، 
 الجسمية والعضوية بينيما، وتصحيح معنى قولو تعالى )وليس الذكر كاألنثى(.

 المطمب األوؿ : المرأة( واحتوى عمى مطمبيف أيضًا : المرأة تمكينكاف بعنواف ) المبحث الثاني
المطمب الثاني : ضوابط ، بينت فيو عمؿ أولى أميات المسمميف أمنا خديجة، والعمؿ المسممة

فذكرت فيو الضوابط المعاصرة لممرأة العاممة خارج بيتيا. ثـ خاتمة بأىـ ما توصمت  عمؿ المرأة
  وبركاتوإليو. والسبلـ عميكـ ورحمة اهلل

Search summary 

Praise be to Allah who created a fuite, and a measure for each creature a 

destiny, and prayers and peace be upon the prophet of guidance, and on 

his God and those who follow him with the charity of the people he met, 

and after ... 

When God brings down His law on earth, each person has a role and 

responsibility in the reconstruction of the earth, and from His mercy, that 

each human race has its own function; to perform its role within its 

capacity, and to fit its body's energy and its vastness; It may not be good 

for every sex. 

Women's exit from their home to work is a matter of research by many, 

and there is little fairness in the statement of the true and clear image 

through which Islam views women and their work; either the impact of 

their societies' customs on dealing with women, or their lack of research 
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on the signs and signs of texts, The religious discourse of women's 

empowerment and empowerment - women's work as a model) - to 

illustrate the reality of religious discourse in empowering and 

empowering women to work. 

The importance of the topic: The importance of the subject is to remove 

the mystery that prevails in the minds of those who read the texts of the 

law, on the one hand, and books of history and biography of the Prophet, 

which mentions the work of the mothers of the believers, and the 

departure of the Muslim first of the Jihad and the treatment of the 

wounded. 

Methodology and Research Plan: In the research writing, the descriptive 

descriptive method was followed. The research needed to include an 

introduction and a preliminary and two topics: 

The second topic was entitled "Empowerment of Women" and it also 

contains two demands: First demand: Muslim women and work, in 

which the work of the first mothers of the mother Khadija, the second 

demand: the controls of women's work mentioned the contemporary 

controls of women working outside her home. 

And then conclude with the most important findings. 

Peace, mercy and blessings of God. 

 

 
 المقدمة
خموؽ قدرا فيدى، والصبلة والسبلـ عمى نبي الحمدهلل الذي خمؽ فسوى، وقّدر لكؿ م

 اليدى، وعمى ألو ومف اتبعو بإحساف ذوي التقى، وبعد...
فإف اهلل تعالى عندما أنزؿ شريعتو عمى األرض، بّيف لكؿ إنساف دوره ومدى مسؤوليتو 

ـ  في تعمير األرض، فقاؿ تعالى   َكْيؼَ  ِلَنْنُظرَ  َبْعِدِىـْ  ِمفْ  اأْلَْرضِ  ِفي َخبَلِئؼَ  َجَعْمَناُكـْ  ُث
َتْعَمُموف

ومف رحمتو أف قّدر لكؿ جنس مف أجناس البشر وظيفتو الخاصة بو؛ ليؤدي دوره  (ٔ)
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داخؿ إطار قدرتو، وبما يناسب طاقة جسده، وسعة أفقو؛ فمكؿ عمؿ خصائص ومميزات قد ال 
 يجيدىا كؿ جنس.

قميؿ مف أنصؼ في بياف إف خروج المرأة مف بيتيا لمعمؿ، مسألة بحث فييا الكثيروف، و 
الصورة الحقيقية الجمية التي مف خبلليا نظر اإلسبلـ لممرأة وعمميا؛ إما لتأثير عادات 
شاراتيا، ومدى تطبيقيا  مجتمعاتيـ في التعامؿ مع المرأة، أو لقمة بحثيـ في دالالت النصوص وا 

التي تختمؼ مف بيئة  في المجتمعات، أخذًا بيف مرونة الشريعة ومراعاتيا لممتغيرات المعاصرة
لبيئة أخرى أحيانًا؛ لذا ارتأيت أف يكوف عنواف بحث مشاركتي في المؤتمر )الخطاب الديني بيف 

( ألبيف حقيقة الخطاب الديني في تمكيف المرأة مف -عمؿ المرأة أنموذجاً –تمكيف المرأة وتسكينيا 
 العمؿ وتسكينيا.

و الغموض السائد في أذىاف الذيف يقرؤوف تكمف أىمية الموضوع في إزالتأىمية الموضوع : 
نصوص الشريعة مف جية، وكتب التاريخ والسيرة النبوية التي تذكر عمؿ أميات المؤمنيف، 
وخروج مسممات الرعيؿ األوؿ لمجياد وتطبيب الجرحى، ومف ثـ بياف الضوابط المعاصرة لعمؿ 

 المرأة وتمكينيا مف إدارة أمورىا المالية.
تتبعت في كتابة البحث المنيج الوصفي االستقرائي، وقد اقتضى البحث : منيج وخطة البحث

 أف يشتمؿ عمى مقدمة وتمييد ومبحثيف:
المطمب األوؿ : األنثى  ( وقد اشتمؿ عمى مطمبيف:تسكين المرأةكاف بعنواف ) المبحث األول

 ـ.في نظر اإلسبل المطمب الثاني : الفروؽ بيف الذكر واألنثى، والقرار في البيوت
 المطمب األوؿ : المرأة( واحتوى عمى مطمبيف أيضًا : تمكين المرأةكاف بعنواف ) المبحث الثاني

 .المطمب الثاني : ضوابط عمؿ المرأة، والعمؿ المسممة
 -وكانت منيجية البحث حسب ما يأتي:

 عزو اآليات إلى سورىا، وسردىا بالرسـ القرآني. .ٔ
 الخاص بيا، وحسب األحرؼ األبجدية.ذكر بطاقة المصادر والمراجع في الفيرس  .ٕ
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وىبلليف ))(( لؤلحاديث و قوسيف صغيريف   تخصيص قوسينمزخرفيف لآليات القرآنية  .ٖ
 لؤلقواؿ واألثار " ".

لـ تواجيني صعوبة أثناء كتابة البحث؛ لجميؿ توفيؽ اهلل وعونو، وكثرة المصادر الصعوبات: 
 يرة النبوية المطيرة.والمراجع المعنية بتفسير القرآف الكريـ والس

ظيار الصورة الصحيحة التي  ختامًا :  فاهلل أرجو أف أكوف قد وفقت في كتابة البحث، وا 
أرادىا اهلل تعالى مف ذكر أحكاـ خروج المرأة مف بيتيا لمعمؿ في نصوص الشريعة اإلسبلمية 

 السمحاء.
 
 

 (تسكين المرأة) المبحث األول
 البيوت المطمب األوؿ : األنثى والقرار في
 في نظر اإلسبلـ المطمب الثاني : الفروؽ بيف الذكر واألنثى

 
 تمييد

بادئ ذي بدء عمى القارئ الكريـ أف يكوف عمى دراية كاممة عف نظرة الشريعة اإلسبلمية 
إلى األنثى، الجنس الذي لـ يمَؽ اىتمامًا ومكانة يميؽ بو في األدياف األخرى وفي الشرائع 

يا لو الشريعة اإلسبلمية مف مكانة وأىمية دور في إقامة لبنات المجتمع الوضعية، كما قد ألقت
 المسمـ: 

 الن اُس  َيا َأيَُّيا: تعالى اهلل يقوؿ بسواء، سواء اإلنسانية في كالرجؿ المرأة ففي اإلسبلـ
 َوات ُقوا َوِنَساءً  َكِثيًرا ِرَجااًل  ِمْنُيَما َبث  وَ  َزْوَجَيا ِمْنَيا َوَخَمؽَ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمفْ  َخَمَقُكـْ  ال ِذي َرب ُكـُ  ات ُقوا
أنصفت الشريعة اإلسبلمية في  وقد (ٕ) َرِقيًبا َعَمْيُكـْ  َكافَ  الم وَ  ِإف   َواأْلَْرَحاـَ  ِبوِ  َتَساَءُلوفَ  ال ِذي الم وَ 

تقر أف  توجيو سيـ الشروع بالجريمة األولى في حياة البشرية؛ حيث أف األدياف األخرى كانت
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الذي أغوى آدـ باألكؿ مف الشجرة ىو أمنا حواء، واهلل تعالى أعممنا أف الذي أكؿ منيا ىو آدـ 
ومف  (ٖ) َسْوآُتُيَما َلُيَما َبَدتْ  الش َجَرةَ  َذاَقا َفَمم اوحواء معًا؛ لترفع عنيا المبلمة، فقاؿ تعالى 

لى استخدـ ضمير المثنى المبلحظ في اآلية وأخواتيا في ىذه السورة أف اهلل تعا
 حؽ وأمًا، وأعطاىا وزوجة، بنتًا،: اهلل تعالى الرجؿ بإكراميا )ليما/ىما/عمييما( فييا، وأمر

 (ٗ)الرجؿ.  كحقوؽ حقوقاً  ليا اإلرث، وجعؿ
ف  إذف فاإلسبلـ أكـر األنثى، وأعطى ليا ما أعطى لمذكر مف حقوؽ، وىذه الحقوؽ وا 

 ا تتشابو بحقوؽ الذكر في أغمب األمور.اختمفت في بعض جزئياتيا، إال أني
 

 المطمب األوؿ : األنثى والقرار في البيوت
إف قرار المرأة في بيت زوجيا، وعدـ خروجيا منو إال بعد إذنو، وبمقتضى الضرورة والحاجة 
الممحة، مف الموضوعات التي أشكؿ فيميا عمى الكثيريف؛ لتداخؿ العادات المجتمعية مع 

ة؛ كونيا مف الموضوعات المتداخمة بينيما، السيما أف اإلسبلـ اىتـ كثيرًا المرتكزات الشرعي
 بالجانب االجتماعي.

ورد قرار المرأة في بيت زوجيا في موضع واحد مف القرآف الكريـ، فقاؿ عزوجؿ مخاطبًا 
 َفبَل  ات َقْيُتف   ِإفِ  الن َساءِ  ِمفَ  َكَأَحدٍ  َلْسُتف   الن ِبي   َيا ِنَساءَ  أميات المؤمنيف زوجات الرسوؿ 

 َتَبر ْجفَ  َواَل  ُبُيوِتُكف   ِفي َوَقْرفَ   َمْعُروًفا َقْواًل  َوُقْمفَ  َمَرٌض  َقْمِبوِ  ِفي ال ِذي َفَيْطَمعَ  ِباْلَقْوؿِ  َتْخَضْعفَ 
بَلةَ  َوَأِقْمفَ  اأْلُوَلى اْلَجاِىِمي ةِ  َتَبرُّجَ  َكاةَ  َوآِتيفَ  الص   َعْنُكـُ  ِلُيْذِىبَ  الم وُ  ُيِريدُ  ِإن َما َوَرُسوَلوُ  وَ الم   َوَأِطْعفَ  الز 

  (٘) َتْطِييًرا َوُيَطي َرُكـْ  اْلَبْيتِ  َأْىؿَ  الر ْجَس 
وبياف خصائصيف  إف ىذه اآليات وردت في جممة مخاطبة اهلل تعالى لنساء النبي 

لفظة )قرف( وذلؾ  مف دوف النساء، والمفسروف في تفسيرىـ ىذه اآليات اختمفوا في تفسير
 -الختبلفيـ في قرائتيا :

 قاؿ الطبري رحمو اهلل : 
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"واختمفت القّراء في قراءة قولو )َوَقْرَف( فقرأتو عامة قراء المدينة وبعض الكوفييف: )َوَقْرَف( 
بفتح القاؼ، بمعنى: واقررف في بيوتكف، وكأف مف قرأ ذلؾ كذلؾ حذؼ الراء األولى مف اقررف، 

ـ نقميا إلى القاؼ، وقرأ ذلؾ عامة قراء الكوفة والبصرة )َوِقْرَف( بكسر القاؼ، وىي مفتوحة، ث
وىذه القراءة وىي الكسر في القاف أولى عندنا وسكينة )في بيوتكف(  (ٙ)بمعنى: كف أىؿ وقار

، ألنو بالصواب؛ ألن ذلك إن كان من الوقار عمى ما اخترنا، فال شك أن القراءة بكسر القاف
ف في منزلو؛ فيو يقر وقورًا، فتكسر القاؼ في تفعؿ، فإذا أمر منو قيؿ: ُقر كما يقاؿ: وقر فبل

ف كاف مف القرار، فإف الوجو أف يقاؿ: اقررف؛ ألف  يقاؿ مف وزف يِزف ِزف، ومف وعد: يِعد ِعد، وا 
مف قاؿ مف العرب: ظمت أفعؿ كذا، وأحست بكذا، فأسقط عيف الفعؿ، وحوؿ حركتيا إلى فائو 

  (ٚ)عمنا وفعمتـ، لـ يفعؿ ذلؾ في األمر والنيي" في فعؿ وف
 وعمى ىذا يكوف لمفظة )قرف( معنياف، يختمفاف مضمونًا وتطبيقًا في المجتمع:

 أف المراد بػػ)َقْرَف( ىو القرار في البيت وعدـ الخروج إال بإذف الزوج. التفسير األول :
 أف المراد بػػ )قرف( الوقار والسكينة.التفسير الثاني : 

 وشتاف بيف التفسيريف، معنى وتحقيقًا ومقتضى.
 

 في نظر اإلسبلـ المطمب الثاني : الفروؽ بيف الذكر واألنثى
)المساواة بيف الذكر واألنثى( جممة يطمقيا الذيف يّدعوف أنيـ يدافعوف عف حقوؽ المرأة؛  

ه الجممة يطمقيا وىذ -كما يّدعوف-بغية رفع مكانة المرأة في نظر المجتمعات لمثؿ مكانة الرجؿ
اإلسبلميوف في جممة الُجمؿ التي يرفضونيا؛ لسوء فيميـ لنصوص الشريعة اإلسبلمية التي 

  .-كاآلية التي سبؽ ذكر تفسيرىا في المطمب األوؿ–كّرمت المرأة، ورفعت شأنيا 
إف الباحث في تطبيقات الجيتيف أعبله لمجممة المذكورة آنفًا، يرى أف مطمقييا والراديف 

يا أسألوا وفرطوا في تطبيقيا، أو نفييا؛ فمّدعو المساواة بيف الجنسيف لـ يفرقوا قيد أنممة عمي
بينيما، فتجاىموا الفروقات الخمقية والعضوية والنفسية بيف الجنسيف، واإلسبلميوف عمى عكسيـ 
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 نظروا لؤلنثى أنيا دوف الذكر في كؿ شيء، مما أثر سمبًا في فيـ اآلخريف لمديف اإلسبلمي
 الحنيؼ مف ىذا الجانب.

والذي نراه أف المساواة بيف الذكر واألنثى مسألة نسبية، أي أنيا تتحقؽ في أمور دوف 
أمور، أما المساواة المطمقة بيف الجنسيف فيي تقميؿ لكرامة المرأة، وتعني أف ننظر لجنسيا 

 تيما ال إطبلقيا.المطيؼ كما ننظر لجنس الذكر، مع أف الواقع والطب يتفقاف مع نسبية مساوا
قبؿ البدء بذكر الفروقات النسبية بيف الذكر واألنثى نود لفت نظر القارئ الكريـ لمعنى 

لمقوؿ أف اإلسبلـ لـ ينصؼ المرأة، ولـ يساو بينيا  -داحضة-اآلية التي اتخذىا اآلخروف حجة 
 ِبَما َأْعَمـُ  َوالم وُ  ُأْنَثى َوَضْعُتَيا يِإن   َرب   َقاَلتْ  َوَضَعْتَيا َفَمم اوبيف الذكر، اآلية ىي قولو تعالى 

ن ي َكاأْلُْنَثى الذ َكرُ  َوَلْيَس  َوَضَعتْ  ْيُتَيا َواِ  ن ي َمْرَيـَ  َسم  ي َتَيا ِبؾَ  ُأِعيُذَىا َواِ   الر ِجيـِ  الش ْيَطافِ  ِمفَ  َوُذر 
ـ مريـ؛ ألنيا نذرت ما في فقد ورد في تفسير اآلية أف )وليس الذكر كاألنثى( جممة قالتيا أ (ٛ)

بطنيا أف يكوف خادمًا لمبيت المقدس، لكف اهلل تعالى وىب ليا أنثى، فمما رأت أف وليدىا أنثى 
وليس بذكر، قالت ىذه الجممة؛ ألنيا تعمـ أف خدمة المسجد يحتاج إلى ذكر وليس ألنثى كما 

والحمؿ الثقيؿ واالنحناء أماـ ىو معموـ عند رواد المساجد وخادمييا؛ حيث التعب والجيد الكبير 
 (ٜ)والنفاس.  الحيض مف يعترييا ولما المصميف،

إذن فنفي المساواة بين الجنسين الوارد في اآلية، قالتيا أم مريم ولم يذكرىا اهلل 
ومف جميؿ توافؽ العمـ مع القرآف الكريـ، أف في سبحانو وتعالى في كتابو إال من باب الحكاية، 

 ًا عمميًا في نفي المساواة التامة بيف الجنسيف:اآلية أعبله إعجاز 
أبحاث المؤتمر العالمي السابع لئلعجاز العممي في القرآف والسنة بدولة فقد جاء في  
بأف المرأة تختمؼ عف الرجؿ تبيف نتيجة الدراسات الحديثة أف  :(ٓٔ) ـٕٗٓٓ- ىػٕ٘ٗٔاإلمارات

عميو ال يمكف إحبلؿ المرأة مكاف الرجؿ في ليس في بنية الجسد؛ إنما في بنية الدماغ أيضًا: و 
بؿ لممرأة مقدرات واستعدادات تؤىميا لمقياـ بدور في الحياة خاص بيا، ولمرجؿ  ،أي عمؿ كاف

مقدرات واستعدادات تؤىمو لمقياـ بدور آخر في الحياة خاص بو: فمطمب مساواة المرأة بالرجؿ 
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بيولوجية غير متساوييف، حيث أحدث ىذا الذكر واألنثى مف الناحية الإف   !كذبة بيولوجية
المكتشؼ طفرة نوعية حوؿ التبايف بيف الرجؿ والمرأة: فتبيف أنيما ليسا مختمفاف في الخصائص 
البنيوية الجسدية حسب؛ إنما في الخصائص البنيوية العقمية أيضًا، والتي مف شأنيا تقرير أنماط 

ى أف المكتشفات العممية لحديثة أظيرت سموؾ كؿ مف الجنسيف في مختمؼ مجاالت الحياة، حت
أونس، أو  ٗٗ  دماغ األنثى أقؿ وزنًا مف دماغ الذكر، حيث يزف دماغ األنثى في المتوسط  أف

أونس، أي ما يعادؿ  ٜٗ  غراـ؛ بينما يزف دماغ الذكر في المتوسط ٕ٘ٗٔرٕما يعادؿ 
وا عمى تقديـ مجموعة فباحثوف أطباء، عمماء، نفسانيوف، اجتماعيوف، عمم ،غراـ ٖٙٛٔرٚ

بيف الجنسيف مف حيث بنية  (تماثل الال)نتائج كونت معًا صورة متساوقة الفتة النظر عف 
 حيث يأخذ ىذا االختبلؼ مأخذه مف بداية حياة اإلنساف، في الجنيف وىو في رحـ أمو.، الدماغ

(ٔٔ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (تمكين المرأة) المبحث الثاني
 والعمؿ ممةالمس المطمب األوؿ : المرأة
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 المطمب الثاني : ضوابط عمؿ المرأة
 تمييد

قبؿ البدء ببياف نظرة اإلسبلـ لعمؿ المرأة المسممة، ومف ثـ شرح الضوابط الشرعية  
المعاصرة لعمميا، أحببت أف أصحح مفيومًا خاطئًا يتداولو العواـ عمومًا، والذيف نصبوا أنفسيـ 

-كما يّدعوف–اىيـ اإلسبلمية المعنية بالمرأة لمدفاع عف حقوؽ المرأة ومناصرتيا ضد المف
خاصًة، وىو أف اإلسبلـ نظر لممرأة أنيا ناقصة عقؿ وديف، فصار ىذا الكبلـ ديدنيـ في كؿ 

 ندوة ومحاضرة، جاىميف معنى الحديث وأبعاده.
 فإني تصدقف النساء معشر قاؿ ))يا فقد ورد الحديث في كتب الصحاح أف النبي 

 رأيت ما العشير، وتكفرف المعف، ))تكثرف: قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا وبـ: فقمف النار(( أىؿ أكثر أريتكف
 يا وعقمنا ديننا نقصاف وما: قمف إحداكف(( مف الحاـز الرجؿ لمب أذىب وديف عقؿ ناقصات مف

 مف ))فذلؾ: قاؿ بمى،: قمف الرجؿ(( شيادة نصؼ مثؿ المرأة شيادة ))أليس: قاؿ اهلل؟ رسوؿ
 نقصاف مف ))فذلؾ: قاؿ بمى،: قمف تصـ(( ولـ تصؿ لـ حاضت إذا ليسأ عقميا، نقصاف
أي نقص عمميف عف عمـ الذكور؛ لقمة خروجيف لطمب العمـ بعكس  فنقص عقمين (ٕٔ)دينيا((

 وىذه العمـ،: فقيؿ ىو؟ ما العقؿ في الناس اختمؼ وقد الرجاؿ، فقد جاء في شرح الحديث "
 قوليـ بيف يفرقوف وال واحد، بمعنى المساف في والعقؿ العمـ ألف المغة؛ حكـ اتبع مف طريقة
 َلـْ  َفِإفْ  ِرَجاِلُكـْ  ِمفْ  َشِييَدْيفِ  َواْسَتْشِيُدوا تعالى قولو إلى بذلؾ فالحديث "أشار(ٖٔ)وعمْمت" َعقْمت
 ِإْحَداُىَما َفُتَذك رَ  َداُىَماِإحْ  َتِضؿ   َأفْ  الشَُّيَداءِ  ِمفَ  َتْرَضْوفَ  ِمم فْ  َواْمَرَأَتافِ  َفَرُجؿٌ  َرُجَمْيفِ  َيُكوَنا

اأْلُْخَرى
(ٔٗ) 

 عقميا بنقص يشعر وىذا ضبطيا، وقمة لنسيانيا معيا؛ الثانية وجود أي( عقميا نقصاف مف)  
إذن  (٘ٔ)"الرجال من كثير من عقالً  أكثر امرأة تكون فقد تفصيالً  وأماإجمااًل،  الرجؿ عف

نمااختالف نقص، و  ليس االختالف بين الذكر واألنثى في ىذا الجانب ، ىي اختالف تكامل ا 
 ، فمثبًل : تكممو وىو يكمميا
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االختبلؼ الذي بيف الزوجيف يجعؿ كؿ منيما سكنًا لآلخر، ىذا االختبلؼ الذي بيف 
الزوجيف يجعؿ كبًل منيما يكمؿ نقصو في اآلخر، ىذا االختبلؼ الذي بيف الزوجيف ىو سرُّ 

ربما فاقت المرأة الرجؿ لحكمة أرادىا اهلل، وربما بؿ  ،بيف الزوجيفالمودة والرحمة التي جعميا اهلل 
زاد في قوة عاطفتيا، ونقص مف قدراتيا النفسية  ،فاهلل تعالىفاؽ الرجؿ المرأة في اختصاصيا

رادتو ،  وىو ،والعقمية كماؿ بحقيا ، بؿ منتيى الكماؿ، وما زاد في قوة إدراؾ الرجؿ ، وا 
فالنقص نقص كماؿ ال نقص ضعؼ ، فمذلؾ ، طفتو ىو كماؿ فيووشجاعتو ، ونقص مف قوة عا

ما زاد مف قوة عاطفتيا وانفعاليا واىتماميا  ،كممة نقص إذا عزيت إلى المرأة فيو الكماؿ بعينو
وعدـ تماسؾ إرادتيا، وعدـ  بأوالدىا وحنوىا عمييـ، وما نقص مف اىتماميا بالقضايا العامة،

كماؿ في حقيا، ىذا كماؿ وذاؾ كماؿ، وىذا التفاوت بيف الرجؿ ىذا  اقتحاميا األخطار كالرجؿ،
ألف كؿ طرؼ مف الرجؿ والمرأة يجد في الطرؼ ؛ والمرأة ىو الذي يسبب السكنى، ويسبب الميؿ

ف سممنا ليذه الشروح لمنصوص الشرعية، فإف   (ٙٔ).اآلخر كمااًل وسدًا لنقصو الشريعة ىذا وا 
 وثيوبة، كبكارة، غالباً  رجاؿ يراه ال "فيماد شيادة الرجل اإلسالمية تأخذ بشيادة المرأة وتر 

 وقَرف، ورَتؽ، كجراحة، الثياب، تحت نساء وعيوب ولد، واستيبلؿ ورضاع، وحيض، ووالدة،
وبروايات صحيحة قاطعة،  أما عف خروجيا مف بيتيا، فإف النبي  (ٚٔ)عدة" وانقضاء وبرص،

 طف منيا : سمح لممرأة حؽ الخروج مف بيتيا في عدة موا
 نخرج بأف  نبينا أمرنا: »قالت عطية، أـ فعف أواًل : خروجين لصالة العيد :

( وقد عّد العمماء خروجيف لحضور صبلة العيد وتكثير السواد ٜٔ)«الخدور وذوات (ٛٔ)العواتؽ
 (ٕٓ)واجبًا عمييف

 بيف أقرع يخرج أف أراد "كاف إذا  اهلل فقد روي أف رسوؿ خروجين لمجياد : ثانيًا :
 (ٕٔ)معو"  اهلل رسوؿ بيا خرج سيميا خرج فأيتيف أزواجو،

))ال تمنعوا  سوؿ اهلل فقد قاؿ ر  ثالثًا : حضورىن الصموات وغيرىا في المساجد :
 أي ال تمنعوىف مف الذىاب إلى المساجد؛ لمصبلة، وتعمـ دينيف. (ٕٕ)إماء اهلل مساجد اهلل((
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َوَلم ا َوَرَد َماَء الماء بقولو تعالى  لسقياب بنات شعيخروج عف حكى لنا القرآف الكريـ و 
ـُ اْمَرَأَتْيِف َتُذوَداِف َقاَؿ َما َخْطُبُكمَ  ا َقاَلَتا اَل َمْدَيَف َوَجَد َعَمْيِو ُأم ًة ِمَف الن اِس َيْسُقوَف َوَوَجَد ِمْف ُدوِنِي

َنْسِقي َحت ى ُيْصِدَر الر َعاُء َوَأُبوَنا َشْيٌخ َكِبيرٌ 
(ٕٖ) 

 والعمؿ المسممة المطمب األوؿ : المرأة
وبعده, فقد  لـ تبخؿ كتب التاريخ والسير في ذكر عمؿ النساء قبؿ مبعث رسوؿ اهلل 

ذكرت روايات متواترة عمؿ أمُّنا خديجة رضي اهلل عنيا في التجارة، وليست التجارة فحسب، بؿ 
ص مبمغًا معينًا وتسممو لمف وذلؾ بأف تخص (ٕٗ)إنيا تتعامؿ مع الرجاؿ ضمف باب )المضاربة(

يتاجر بو، ثـ في نياية الموعد المحدد تقوـ بتوزيع نسبة األرباح بينيا وبيف المضارب، فقد ذكر 
 وماؿ، شرؼ ذات تاجرة، امرأة : أنيا " كانتالمؤرخوف عف عمميا قبؿ مبعث رسوؿ اهلل 

ال شؾ أنيا كانت تخاطب و  (ٕ٘)منو" ليـ تجعؿ بشيء إياه وتضاربيـ ماليا، في الرجاؿ تستأجر
قاؿ  الرجاؿ وتتحاور معيـ في أمور مضاربتيـ في ماليا، وتوزيع األرباح، فمـ يرد أف نبي اهلل 

 عنيا كممة تنيى عف تجارتيا تمؾ.
إف عدـ ذكر كتب التاريخ أف النسوة كف يعممف في عصر النبوة وما بعدىا يس بدليؿ  

َباَحة اأْلَْشَياء ِفي اأَلْصل َأنوؿ "عمى حرمة عمميف؛ ألف القاعدة الشرعية تق بؿ إنيـ قالوا  (ٕٙ)"اإلِْ
فعمؿ المرأة وتجارتيا لـ يرد فييما دليؿ  (ٕٚ)"عارض والتحريم الحل، األشياء في األصلأف "

منع، يحوؿ بينيا وبيف عمميا وتجارتيا، والسيما أف الذمـ خربت، فكيؼ يعقؿ أف تمنع أنثى مف 
اصة بالنساء، فبل الشريعة تبيح بيعيا مف قبؿ الذكور، وال األعراؼ بيع األلبسة الداخمية الخ

 والعادات القبمية العشائرية، وال الفطرة البشرية.
والناس في ذلؾ العصر لـ يكونوا بحاجة إلى عمميا كالرجاؿ؛ ألف متطمبات الحياة  

غزؿ وحياكة كانت أقؿ وأخؼ مف متطمباتيا في العصور المتأخرة، ولوجود نسوة يعممف في ال
األلبسة النسائية في بيوتيف، فكاف ذلؾ سببًا في عدـ وجود نسوة عامبلت إال في بعض البيوت 

 واألسر.



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الرابعأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

533 
 

 
 المطمب الثاني : ضوابط عمؿ المرأة

مّر عمينا في المطمب السابؽ، أف المرأة كانت تعمؿ في عيد نزوؿ الوحي وقبمو،  
العمماء عدة ضوابط لعمؿ المرأة، أخذًا ذكر  -لدى البعض–ولخراب الذمـ، وفساد الضمائر 

بالنصوص التي ال تمنع عمميا وتجارتيا، وبالواقع المحفوؼ بالفتف، وفساد النوايا؛ ألف شريعة 
 اهلل تعالى ال تفتح الباب عمى مصراعيو أماـ عمؿ األنثى، وال تغمقو.

ة عمؿ المرأة، إف الذيف يمحوف عمى ضرورة اشتغاؿ المرأة خارج بيتيا لتكسب الببلد نتيج
ال يبالوف بما تخسره الببلد مف تفكؾ األسرة، وفقداف الرقابة والرعاية عمى تربية أبنائيا وبناتيا، 

ولكف المجتمع ال تتـ  -وىذا ما تفعمو الشيوعية تمامًا  -ومثؿ ىؤالء يتبنوف فمسفة مادية بحتة 
ثانوية أو نظرة ازدراء، ومجتمعنا سعادتو إذا نظر الى القيـ األخبلقية والروحية والعائمية نظرة 

مجتمع متديف تسّير سموكو المبادئ األخبلقية التي جاءت بيا أديانو، فبل يمكف أبدًا أف ينظر 
 (ٕٛ)لييا"إإلى األسرة بالمنظار الذي تنظر بو الشيوعية والحضارة الغربية المادية 

 
 

 الضوابط الشرعية لعمل المرأة المسممة : 
يا داخؿ ضمف دائرة حاجة المجتمع، كتطبيب النساء، وتعميميف، أف يكوف عمم أواًل :

واألعماؿ التي البد مف إدارتيا وأدائيا مف قبؿ اإلناث، كالخياطة الخاصة بالنساء، والسجوف 
 النسائية.

فـ"حاجة األمة أف ال يؤثر عمميا عمى أنوثتيا، ودورىا في الحياة كأـ و زوجة، ثانيًا : 
لى " األم " أكثر من حاجتيا لمعامالت الالتي يمكن أن يحل اإلسالمية إلى " الزوج ة " وا 

محمين في كثير من األعمال الرجال، خاصة في بالد وفي أوقات تنتشر فييا البطالة بين 
 (29) الرجال"
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: ))ما تركت فإف  رسوؿ اهلل ؛ أف تحافظ األنثى عمى عفتيا ودينيا وحشمتياثالثًا : 
 (ٖٓ)مف النساء((بعدي فتنة أضر عمى الرجاؿ 

كأف تتخذ الفتة  (ٖٔ)أف ال تستغؿ أنوثة المرأة في أي مجاؿ مف مجاالت عمميا رابعًا :
 (ٕٖ)لجذب المشتري. 
فبل تسمح  (ٖٖ)أف يكوف ىذا العمؿ في محيط النساء، ويكوف منعزاًل عف الرجاؿ خامسًا :

  .فتظير عورتيا مثبلً  الشريعة اإلسبلمية، وال الفطرة البشرية أف تنحني األنثى أماـ الرجاؿ
التكويف العضوي " البيولوجي " و "النفسي ف :ةالطبيعي تياأال يصادـ العمؿ فطر  سادسًا :

فوضع الرجؿ مكاف المرأة مصادـ  -كما مر عمينا–مغاير لمرجؿ  " " السيكولوجي " في المرأة
مح " لمرضاعة "، فكما أف الرجؿ ال يص، لمفطرة، ووضع المرأة مكاف الرجؿ كذلؾ مصادـ لمفطرة

" والحضانة " وال يصمح " لمحمؿ وال لموضع ". . فكذلؾ المرأة ال تصمح في أعماؿ تتطمب " قوة 
جسدية " أو " خشونة"واألمثمة كثيرة ال تحتاج إلى تعداد!. )أعماؿ المناجـ، أعماؿ الحفر 

سكرتيرة  ف تكوف كما ال يسمح ليا بأ (ٖٗ) والتنقيب، مجاالت الصناعة المحتاجة إلى الخشونة(.
أال ال يخموف رجؿ بامرأة )):  قاؿ رسوؿ اهلللرجؿ؛ ألف ىذا العمؿ سبب لمخموة المحرمة، فقد 

  (35)((إال كاف الشيطاف ثالثيما
 

 الخاتمة والتوصيات
بعد الجيد المتواضع في الدراسة والبحث في بياف الخطاب الديني الذي بينا فيو تمكيف  

آخر واحات البحث، ونستخمص منيا أىـ ما توصؿ إليو الباحث في المرأة وتسكينيا، نقؼ في 
 -ىذا الجانب كما يأتي:

إف اهلل تعالى بّيف لكؿ إنساف دوره ومدى مسؤوليتو في تعمير األرض، وقّدر لكؿ أواًل : 
جنس مف أجناس البشر وظيفتو الخاصة بو؛ ليؤدي دوره داخؿ إطار قدرتو، وبما يناسب طاقة 

 و؛ فمكؿ عمؿ خصائص ومميزات قد ال يجيدىا كؿ جنس.جسده، وسعة أفق
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إف خروج المرأة مف بيتيا لمعمؿ، مسألة بحث فييا الكثيروف، وقميؿ مف أنصؼ  ثانيًا :
في بياف الصورة الحقيقية الجمية التي مف خبلليا نظر اإلسبلـ لممرأة وعمميا؛ إما لتأثير عادات 

شاراتيا، ومدى تطبيقيا مجتمعاتيـ في التعامؿ مع المرأة، أو لقمة  بحثيـ في دالالت النصوص وا 
 في المجتمعات.
ورد قرار المرأة في بيت زوجيا في موضع واحد مف القرآف الكريـ، فقاؿ عزوجؿ ثالثًا : 

وقد اختمؼ المفسروف في  ُبُيوِتُكف   ِفي َوَقْرفَ  مخاطبًا أميات المؤمنيف زوجات الرسوؿ 
ي تعني القرار في البيت، وتعني الوقار والرزانة، ولكؿ معنى تفسيرىـ لمعنى كممة )قرف( في

 تطبيقات خاصة بو.
ف المساواة بيف الذكر واألنثى مسألة نسبية، أي أنيا تتحقؽ في أمور دوف إرابعًا :  

أمور، أما المساواة المطمقة بيف الجنسيف فيي تقميؿ لكرامة المرأة، وتعني أف ننظر لجنسيا 
 نس الذكر، مع أف الواقع والطب يتفقاف مع نسبية مساواتيما ال إطبلقيا.المطيؼ كما ننظر لج
يستمسؾ مّدعو حقوؽ المرأة مف غير اإلسبلمييف، بقولو تعالى )وليس الذكر خامسًا : 

 كاألنثى( عمى أنو تقميؿ لشأنيا، والصحيح أف ىذه الجممة قاليا تعالى حكاية عف قوؿ أـ مريـ!!!
ى أقؿ وزنًا مف دماغ الذكر، حيث يزف دماغ األنثى في دماغ األنث  فإ سادسًا :

 ٜٗ  غراـ؛ بينما يزف دماغ الذكر في المتوسط ٕ٘ٗٔرٕأونس، أو ما يعادؿ  ٗٗ  المتوسط
 .غراـ ٖٙٛٔرٚأونس، أي ما يعادؿ 

االختبلؼ الذي بيف الزوجيف يجعؿ كؿ منيما سكنًا لآلخر، ىذا االختبلؼ  سابعًا :
كبًل منيما يكمؿ نقصو في اآلخر، ىذا االختبلؼ الذي بيف الزوجيف  الذي بيف الزوجيف يجعؿ

ربما فاقت المرأة الرجؿ لحكمة أرادىا بؿ  ،ىو سرُّ المودة والرحمة التي جعميا اهلل بيف الزوجيف
 .اهلل، وربما فاؽ الرجؿ المرأة في اختصاصيا
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بيف حاجة المجتمع لعمؿ المرأة المسممة ضوابط شرعية، تضبط عمميا، وتوافؽ ثامنًا : 
لمجيوداتيا وما أودع اهلل تعالى فييا مف خصائص، وبيف النصوص الشرعية الواردة في تسكينيا 

 وتمكينيا.
عمى الجمعيات والمؤسسات المعنية بالنساء والدفاع عف حقوقيف، االستفادة مف التوصيات: 

 لمرأة.األبحاث التي تعد بحيادية، في بياف الخطاب الديني الصحيح لتمكيف ا
 
 اليوامش

                                                           
 [.ٗٔ]يونس: ( (ٔ
 [.ٔ]النساء: ( (ٕ
 [.ٕٕ]األعراؼ: جزء مف اآلية( (ٖ
 (.ٖٕالمرأة بيف الفقو والقانوف )ص: ( ينظر : (ٗ
 [.ٖٖ، ٕٖ]األحزاب: ( (٘
)الوقر( بالفتح الثقؿ في األذف، وبالكسر الحمؿ وقد )أوقر( بعيره. وأكثر ما يستعمؿ الوقر في حمؿ ( الوقار : (ٙ

البغؿ والحمار والوسؽ في حمؿ البعير. و )أوقرت( النخمة كثر حمميا، يقاؿ: نخمة )موقرة( و )موقر( و )موقرة( 
 -( الرجؿ يقر بالكسر )وقارا( )وقرة( بوزف عدة فيو )وقور( ومنو قولو )والوقار( بالفتح الحمـ والرزانة وقد )وقر

[ بالكسر. ومف قرأ )وقرف( بالفتح فيو مف القرار. و )التوقير( ٖٖ: }وقرف في بيوتكف{ ]األحزاب: -تعالى 
 (.ٖٖٗالتعظيـ والترزيف أيضا. مختار الصحاح مادة )و ؽ ر(. )ص: 

7) (؛ البحر المديد في تفسير القرآف المجيد ٛٚٔ/ ٗٔ: تفسير القرطبي )(؛ ينظر ٜٕ٘/ ٕٓتفسير الطبري )( 
(.ٜٜٖ/ ٗ(؛ تفسير النكت والعيوف )ٕٛٗ/ ٗ)  

 .[ٖٙ( ]آؿ عمراف: (ٛ
9) (؛ تفسير ٕٛ/ ٕ(؛ تفسير ابف كثير ط العممية )ٖٖٗ/ ٙينظر : تفسير الطبري = جامع البياف ت شاكر )( 

/ ٔ(؛ أحكاـ القرآف البف العربي ط العممية )ٖٙ٘/ ٔيؿ )الزمخشري = الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنز 
(.ٖٕٕ/ ٕ(؛ فتح البياف في مقاصد القرآف )ٖ٘٘  

 ـٕٗٓٓ- ىػٕ٘ٗٔ( المؤتمر العالمي السابع لئلعجاز العممي في القرآف والسنة بدولة اإلمارات(ٓٔ
 د. عبد الوىاب الراوي.

 (. (https://www.kaheel7.com موقع (؛https://www.eajaz.org( ينظر : موقع )(11
، رقـ الحديث )( (ٕٔ  (.ٛٙ/ ٔ( )ٖٗٓصحيح البخاري، كتاب الحيض، باب ترؾ الحائض الصـو

https://www.eajaz.org)؛
https://www.eajaz.org)؛
http://kaheel7.com/pdetails.php?id=660)&
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 (.ٖٖٛ/ ٔإكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ )( (ٖٔ
 [.ٕٕٛة ]البقرة: جزء مف اآلي( (ٗٔ
 (.ٜٖ/ ٕفتح الباري البف رجب )( (٘ٔ

 (. http://www.nabulsi.comينظر موقع الشيخ : محمد راتب النابمسي )( ٙٔ(
 .(ٙٗٓٙ/ ٛ( الفقو اإلسبلمي وأدلتو لمزحيمي )(ٚٔ
 د،.العواتؽ( : جمع عاتؽ وىي األنثى أوؿ ما تبمغ والتي لـ تتزوج بع( )(ٛٔ
)ذوات الخدور( صاحبات الخدور جمع خدر وىو ستر يكوف في ناحية البيت تقعد البكر وراءه أو ىو البيت  

 .(ٓٗٔ/ ٕنفسو. فتح الباري البف رجب )
19) صحيح البخاري كتاب الصبلة، أبواب العيديف، باب خروج النساء والحيض إلى المصمى، رقـ الحديث ( 

(ٜٚٗ()ٕ /ٕٔ.)  
20) (.ٜٕٛ/ ٖبفوائد مسمـ )إكماؿ المعمـ (   
21

) صحيح البخاري، كتاب تفسير القراف، باب }لوال إذ سمعتموه ظف المؤمنوف والمؤمنات، بأنفسيـ خيرا{ ]النور:  (
 األثر ؛ عيون(242/ 2) هشام ابن سيرة؛ (ٔٓٔ/ ٙ( )ٓ٘ٚٗ[ رقـ الحديث )٘ٓٔ[ إلى قولو: }الكاذبوف{ ]النحؿ: ٕٔ

.(243: ص) للغزالي السيرة ؛ فقه(322/ 2)  

22
) صحيح البخاري  كتاب الجمعة، باب ىؿ عمى مف لـ يشيد الجمعة غسؿ مف النساء والصبياف وغيرىـ؟ رقـ  (

(.ٙ/ ٕ(. )ٜٓٓالحديث )  
23

 .[22: القصض] ((
 (.ٕٕ٘المضاربة ىي : "شركٌة بماٍؿ مف جانٍب وعمؿ مف جانٍب" كنز الدقائؽ )ص: ( (ٕٗ

25) / ٔ(؛ عيوف األثر )ٙٙ/ ٕ(؛ دالئؿ النبوة لمبييقي )ٕٓٛ/ ٕخ الطبري )ينظر : تاريخ الرسؿ والمموؾ، تاري( 
ٙٔ.)  

 (.ٖ٘٘التبصرة في أصوؿ الفقو )ص: ( (ٕٙ
 (.ٓٓٗ/ ٔشرح مختصر الروضة )( (ٕٚ

28) (.ٗ٘ٔالمرأة بيف الفقو والقانوف )ص: (   
29) (.ٛٗٔ/ ٚٔمجمة البحوث اإلسبلمية )(   

، رقـ جنة الفقراء وأكثر أىؿ النار النساء وبياف الفتنة بالنساءباب أكثر أىؿ ال( صحيح مسمـ، كتاب الرقاؽ، (ٖٓ
 (.ٜٕٚٓ/ ٗ( )ٜٚالحديث )

31) (.ٓٗٗ/ ٘ينظر : مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي )(   
% مف أصحاب معامؿ األلبسة يجذبوف المشتري مف ٓٛـ حيث كاف ٖٕٔٓكما رأيت في تركيا سنة ( (ٕٖ

سيات( يعممف في معرض منتجات المعامؿ؛ لجذبيـ بثيابيف الخميج ودوؿ المغرب العربي، بجعؿ )فتيات رو 
 العاري، وطريقة كبلميف...و.... .

http://www.nabulsi.com/
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واليـو نرى في أغمب كافتريات )كركوؾ( فتيات في عمر المراىقة يعممف فييا؛ لجذب الشباب، األمر الذي أدى 
 إلى حدوث جرائـ شرؼ وعري. أعاذنا اهلل جميعًا. 

 (.ٕٔلمؤمنات )ص: تنبييات عمى أحكاـ تختص با( (ٖٖ
34) (.ٜٗٔ/ ٚٔمجمة البحوث اإلسبلمية )(   

 (.ٖ٘/ ٗ( )ٕ٘ٙٔسنف الترمذي، أبواب الفتف، باب ما جاء في لزـو الجماعةرقـ الحديث )( (ٖ٘
 
 
 

 المصادر والمراجع
 * القرآف الكريـ.

كي أحكاـ القرآف : القاضي محمد بف عبد اهلل أبو بكر بف العربي المعافري االشبيمي المال -
ىػ( راجع أصولو وخرج أحاديثو وعم ؽ عميو: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار ٖٗ٘)المتوفى: 

 ـ. ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔالطبعة: الثالثة، ، لبناف –الكتب العممية، بيروت 
إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ : عياض بف موسى بف عياض بف عمروف اليحصبي السبتي، أبو  -

المحقؽ: الدكتور يْحَيى ِإْسَماِعيؿ، الناشر: دار الوفاء لمطباعة والنشر  ىػ(ٗٗ٘الفضؿ )المتوفى: 
 ـ. ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔوالتوزيع، مصر، الطبعة: األولى، 

البحر المديد في تفسير القرآف المجيد : أبو العباس أحمد بف محمد بف الميدي بف عجيبة  -
: أحمد عبد اهلل القرشي رسبلف، ىػ( المحقؽٕٕٗٔالحسني األنجري الفاسي الصوفي )المتوفى: 

 ىػ. ٜٔٗٔالقاىرة، الطبعة:  –الناشر: الدكتور حسف عباس زكي 
تاريخ الرسؿ والمموؾ : محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبو جعفر الطبري  -

 ىػ( الناشر: دارٜٖٙىػ( )صمة تاريخ الطبري لعريب بف سعد القرطبي، المتوفى: ٖٓٔ)المتوفى: 
 ىػ. ٖٚٛٔ -بيروت، الطبعة: الثانية  –التراث 
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التبصرة في أصوؿ الفقو : أبو اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يوسؼ الشيرازي )المتوفى:  -
دمشؽ، الطبعة: األولى،  –ىػ( المحقؽ: د. محمد حسف ىيتو، الناشر: دار الفكر ٙٚٗ

 ىػ.ٖٓٗٔ
عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر  الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي، المؤلؼ: أبو -

ىػ( تحقيؽ: أحمد البردوني ٔٚٙبف فرح األنصاري الخزرجي شمس الديف القرطبي )المتوفى: 
براىيـ أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية   ـ. ٜٗٙٔ -ىػ ٖٗٛٔالقاىرة، الطبعة: الثانية،  –وا 

البصري البغدادي، الشيير  النكت والعيوف : أبو الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب -
ىػ( المحقؽ: السيد ابف عبد المقصود بف عبد الرحيـ، الناشر: دار ٓ٘ٗبالماوردي )المتوفى: 

 بيروت / لبناف. -الكتب العممية 
تفسير القرآف العظيـ : المؤلؼ: أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصري ثـ  -

سامي بف محمد سبلمة، الناشر: دار طيبة لمنشر ىػ( المحقؽ: ٗٚٚالدمشقي )المتوفى: 
 ـ. ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔوالتوزيع، الطبعة: الثانية 

تنبييات عمى أحكاـ تختص بالمؤمنات : صالح بف فوزاف بف عبد اهلل الفوزاف، الناشر: وزارة  -
 ىػ. ٖٕٗٔالمممكة العربية السعودية  -الشئوف اإلسبلمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد 

ع البياف : في تأويؿ القرآف: المؤلؼ: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، جام -
ىػ( المحقؽ: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ٖٓٔأبو جعفر الطبري )المتوفى: 

 ـ. ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔالطبعة: األولى، 
حسيف بف عمي بف موسى دالئؿ النبوة ومعرفة أحواؿ صاحب الشريعة : المؤلؼ: أحمد بف ال -

 –ىػ( الناشر: دار الكتب العممية ٛ٘ٗالُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البييقي )المتوفى: 
 ىػ. ٘ٓٗٔ -بيروت، الطبعة: األولى 
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سنف الترمذي المسمى بالجامع الكبير : محمد بف عيسى بف َسْورة بف موسى بف الضحاؾ،  -
المحقؽ: بشار عواد معروؼ، الناشر: دار الغرب ىػ( ٜٕٚالترمذي، أبو عيسى )المتوفى: 

 ـ. ٜٜٛٔبيروت، سنة النشر:  –اإلسبلمي 
 الديف جماؿ محمد، أبو المعافري، الحميري أيوب بف ىشاـ بف الممؾ السيرة النبوية : عبد -
براىيـ السقا مصطفى: تحقيؽ (ىػٖٕٔ: المتوفى)  شركة: الشمبي، الناشر الحفيظ وعبد األبياري وا 

 ـ. ٜ٘٘ٔ - ىػٖ٘ٚٔ الثانية،: بمصر، الطبعة وأوالده الحمبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة
شرح مختصر الروضة : سميماف بف عبد القوي بف الكريـ الطوفي الصرصري، أبو الربيع،  -

ىػ( المحقؽ : عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، الناشر : مؤسسة ٙٔٚنجـ الديف )المتوفى : 
 ـ. ٜٚٛٔىػ /  ٚٓٗٔبعة : األولى ، بيروت، الط-الرسالة

صحيح البخاري المسمى بالجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ اهلل صمى اهلل  -
عميو وسمـ وسننو وأيامو : المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ أبو عبداهلل البخاري الجعفي، المحقؽ: 

 ىػ.ٕٕٗٔلطبعة: األولى، القاىرة، ا-محمد زىير بف ناصر الناصر، الناشر: دار طوؽ النجاة
صحيح مسمـ المسمى بالمسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ اهلل صمى  -

ىػ( ٕٔٙاهلل عميو وسمـ : المؤلؼ: مسمـ بف الحجاج أبو الحسف القشيري النيسابوري )المتوفى: 
 وت.بير  –المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

عيوف األثر في فنوف المغازي والشمائؿ والسير : المؤلؼ: محمد بف محمد بف محمد بف  -
ىػ( تعميؽ: إبراىيـ ٖٗٚأحمد، ابف سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الديف )المتوفى: 

 ـ.ٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔبيروت، الطبعة: األولى،  –محمد رمضاف، الناشر: دار القمـ 
رح صحيح البخاري : المؤلؼ: زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف فتح الباري ش -

ىػ( تحقيؽ: محمود بف شعباف ٜ٘ٚالحسف، الَسبلمي، البغدادي، ثـ الدمشقي، الحنبمي )المتوفى: 
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ىػ  ٚٔٗٔالمدينة النبوية، الطبعة: األولى،  -بف عبد المقصود، الناشر: مكتبة الغرباء األثرية 
 ـ. ٜٜٙٔ -
البياف في مقاصد القرآف : أبو الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ فتح  -

ىػ( عني بطبعِو وقّدـ لو وراجعو: خادـ العمـ َعبد ٖٚٓٔاهلل الحسيني البخاري الِقن وجي )المتوفى: 
اـ َبيروت، ع –اهلل بف إبراىيـ األنَصاري، الناشر: الَمكتبة العصري ة لمطَباعة والّنْشر، َصيَدا 

 ـ. ٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔالنشر: 
الفقو اإلسبلمي وأدلتو : المؤلؼ: أ. د. َوْىَبة بف مصطفى الزَُّحْيِمّي، أستاذ ورئيس قسـ الفقو  -

دمشؽ،  –سوري ة  -كّمي ة الش ريعة، الناشر: دار الفكر  -اإلسبلمّي وأصولو بجامعة دمشؽ 
 الطبعة: الر ابعة.

يؿ : أبو القاسـ محمود بف عمرو بف أحمد، الزمخشري جار الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنز  -
 ىػ. ٚٓٗٔ -بيروت، الطبعة: الثالثة  –ىػ( الناشر: دار الكتاب العربي ٖٛ٘اهلل )المتوفى: 

كنز الدقائؽ : أبو البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمود حافظ الديف النسفي )المتوفى:  -
ر: دار البشائر اإلسبلمية، دار السراج، الطبعة: ىػ( المحقؽ: أ. د. سائد بكداش، الناشٓٔٚ

 ـ. ٕٔٔٓ -ىػ ٕٖٗٔاألولى، 
: المؤلؼ: الرئاسة العامة إلدارات البحوث العممية واإلفتاء والدعوة  مجمة البحوث اإلسبلمية -

 واإلرشاد.

مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي : التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بجدة، المؤلؼ: تصدر عف  -
 ة المؤتمر االسبلمي بجدة.منظم

مختار الصحاح  : زيف الديف أبو عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازي  -
الدار النموذجية،  -ىػ( المحقؽ: يوسؼ الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية ٙٙٙ)المتوفى: 

 ـ.ٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔبيروت، الطبعة: الخامسة، 
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ىػ( الناشر: دار ٖٗٛٔلقانوف : مصطفى بف حسني السباعي )المتوفى: المرأة بيف الفقو وا -
 ـ. ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔالوراؽ لمنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة: السابعة، 

* مواقع ألكترونية 
(:www.eajaz.org؛)kaheel7.com)www.(؛)www.nabulsi.com .) 
 
 

https://www.eajaz.org)؛
http://kaheel7.com/pdetails.php?id=660)&
http://www.nabulsi.com/

	عدد الرابع عشر محمد.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf

