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�  
  :املقدمــــــــــــة

، ونستهديه، ونعوذ باQ من شرور أنفسنا، ومـن د Q حنمده، ونستعينه، ونستغفرهإن احلم
ال إلـه إال ، وأشـهد أن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فـال مضـل لـه، ومـن يضـلل فـال هـادي لـه

  .ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله هللا وحده

 ��m_���^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tl:قال تعاىل
  .]١٠٢:عمران آل[

�mH��G��F��E��D��C��B��A���J��I��M��L����K: وقال تعاىل

�P��O��N���QR��X��� �W���V��U��T��SY��^��]��� � � � � �\��[��Zl 
  .]١:النساء[

���m:وقال تعاىل �|� �{� �z� �y� �x� �w� �v� �u������ � �~
¤����£��¢��¡¥��®��¬���«��ª���©��¨��§��¦l ]األحزاب :

٧١- ٧٠.[  
  : أما بعــــد

 يء، ويكتنـف هـذا املفهـوم شـت الـراهنفإن مفهوم حترير املرأة من املفاهيم الرائجـة يف الوقـ
ــــري مــــن املغالطــــات الصــــحافة ، وممــــا ســــاهم يف ذلــــك شــــيوعه وانتشــــاره يف مــــن الغمــــوض، وكث

قبُـل فئـام مـن النـاس هلـذا ، األمـر الـذي أدى إىل تجهيل وسطحية وتوظيف وأدجلةواإلعالم، بت
  .، بل واملخالفة الصرحية أحياناً لشرع هللا ودينه القومي املفهوم، بالرغم مما هو عليه من اخلطأ

، د منهــايتوجــب إجــراء دراســة ثقافيــة خمتصــة، جتلّــي هــذه القضــية، وتبــني املــرا مــن هنــا فإنــه
 أعقــد العـزم علــى ، ممـا جعلـينعوارهـا، وتفضــح مكائـدها، وتزيـل اللثــام عـن خمططا�ــاوتكشـف 

  ."دراسة نقدية: وم حترير املرأة يف الفكر الغريبمفه: "البحث يف موضوع
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  :أمهيــة املوضــــوع وأسبــــاب اختـــــياره
  :يةاآلتله يف النقاط  ي، وسبب اختيار تكمن أمهية هذا املوضوع

، فكـان اختيـار الواسـعة الـيت تعـددت حوهلـا الـرؤى يعد مفهوم حترير املرأة من املفاهيم -١
  .هذا املوضوع رغبة يف اإلسهام يف ضبط هذا املفهوم ورسم حدوده ومعامله

إن البحـث يف مفهــوم حتريــر املــرأة يف الفكــر الغــريب هلـو خــري بيــان ملكانــة املــرأة يف ديــن  -٢
نــــريان الطقــــوس واألنظمــــة اجلاهليـــة مبختلــــف أنواعهــــا، إذ بضــــدها تتميــــز  هللا الـــذي مل تلتهمــــه

  .األشياء
ــــدينأقــــوال املغرضــــني مــــن أعــــداء اإبطــــال  -٣ الــــذين يثــــريون بــــني الفينــــة واألخــــرى أن  ؛ل

  .إىل غري ذلك من الشبهات ،وكرامتهاوسلبها حقوقها  ،اإلسالم ظلم املرأة وأها�ا
   

  :أهـــداف املوضــــوع
  .ء مفهوم حترير املرأةاستجال -١
  .تتبع قضية حترير املرأة يف الفكر الغريب من حيث جذورها وتطورا�ا -٢
  .بيان آثار مفهوم حترير املرأة -٣
  .نقد مفهوم حترير املرأة يف ضوء اإلسالم -٤
  

  :الدراســــات الســــابقة
عــدد  أســهمت ، وقــدالكثــري يء، وهلــا مــن األمهيــة الشــضــية واســعةالشــك أن قضــية املــرأة ق
شـورة يف عـدد مـن تناولتـه بعـض الدراسـات املن ، باإلضـافة إىل مـامن البحوث والرسائل العلمية

ا سـاهم يف إثـراء ، ممـإبـراز جوانـب خمتلفـة هلـا، واحملاضرات والدروس العلمية يف ا�الت احملّكمة
 أبــرز ، توصــلت إىلتملـةان املختلفــة واحملـيف املظّـ ، وعنـد اســتقراء الباحثـة وتتبعهــااملكتبـة العلميــة

  :تلك الدراسات وهي كما يلي
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  :-دراسة نقدية يف ضوء اإلسالم  -قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية  -١
الـدكتوراه يف الثقافـة  ، وهي رسـالة مقدمـة لنيـل درجـةالكرمي فؤاد العبد: من إعداد الباحث

: ك يف عـــــاماإلســـــالمية، وذلـــــ، جبامعـــــة اإلمـــــام حممـــــد بـــــن ســـــعود اإلســـــالمية، بكليـــــة الشـــــريعة
  .صفحة) ١٦٠٠: (، وعدد صفحا�ا)ه١٤٢٥(

وقـــد تضـــمنت الرســـالة املـــؤمترات الدوليـــة املقامـــة بشـــأن املـــرأة، واإلجـــراءات التنفيذيـــة هلـــذه 
  .، و عوملة وعاملية احلضارة الغربيةالبحث إىل قضية احلرية عند الغرباملؤمترات، كما تطرق 

نقـد مفهـوم احلريـة يف : من حيث" املرأة يف الفكر الغريب حترير" وتتفق هذه الدراسة مع
  .الغرب وفق رؤية إسالمية

، رأة يف الفكـر الغـريبأن حبثي يركز على مفهوم حترير امل :وأما وجه االختالف فمن حيث
  .وذلك من منظور ثقايف

  
ــــز -٢ ــــة مفهــــوم التميي ــــات الدولي ــــرأة يف االتفاقي ــــة يف ضــــوء - ضــــد امل دراســــة نقدي

  :-اإلسالم
 ، وهـــو حبـــث تكميلـــي مقـــدم لنيـــل درجـــةســـارة بنـــت عبيـــد الســـبيعي: الباحثـــة مـــن إعـــداد

ة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية، ، جبامعـــاملاجســـتري يف الثقافـــة اإلســـالمية، بكليـــة الشـــريعة
  .صفحة) ٨٨: (، وعدد صفحا�ا)ه١٤٣١: (وذلك يف عام

، اتـــهتــه ونشــأته وتطور دالالوقــد تنــاول هــذا البحـــث مفهــوم التمييــز ضـــد املــرأة مــن حيـــث 
  .، والنقد هلذا املفهوم يف ضوء اإلسالموبيان آثاره

تعلقـة بـاملرأة وذلـك أن كالمهـا يـدرس مفـاهيم م: وتتفق هذه الدراسة مع حبثي مـن حيـث
  .، والنقد هلذه املفاهيم وفق رؤية إسالميةبنظرة ثقافية

مفهوم التمييز ضد (اولتنفيظهر جبالء من حيث أن هذه الدراسة ت: أما وجه االختالف
  .)حترير املرأة(يقابل هذا املفهوم وهو ، وسيتناول حبثي ما)املرأة
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  :-دراسة وصفية تقوميية-املرأة  مسؤولية الدعوة جتاه دعاوى حترير -٣
، وهــو حبــث مقــدم لنيــل درجــة الــدكتوراه يف حصــة بنــت حممــد اخلــاطر: اد الباحثــةمــن إعــد

ة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية، وذلـك ، جبامعالدعوة واإلعالمواالحتساب، بكلية الدعوة 
  .صفحة) ٣٣٧: (، وعدد صفحا�ا)ه١٤٣١: (يف عام

ناف دعــاة حتريــر املــرأة، وقــد تناولــت هــذه الدراســة قضــية حتريــر املــرأة وذلــك مــن حيــث أصــ
  .، واجلهود الدعوية ملواجهة دعاوى حترير املرأة وعوائقهاووسائلهم، وأساليبهم

أن موضــوع كلتــا الدراســتني هــو قضــية حتريــر : وتتفــق هــذه الدراســة مــع حبثــي مــن حيــث
  .املرأة

ــأيت مــن حيــث ركــزت علــى قضــية حتريــر املــرأة يف أن الدراســة  :بيــد أن وجــه االخــتالف ي
  .العامل اإلسالمي، وحبثي يتناول مفهوم حترير املرأة يف الفكر الغريب

  
  :منهــــــــج البـــــــــحث

يـة طبيعة البحـث اسـتخدام املـنهج التكـاملي املشـتمل علـى عـدد مـن املنـاهج البحثتقتضي 
  :واليت من أمهها

الــــذي يــــربز مــــن خاللــــه أوجــــه خمالفــــة املفهــــوم ملــــا جــــاء يف الشــــريعة : املــــنهج النقــــدي-١
  .اإلسالمية

وذلك بتتبع قضـية حتريـر املـرأة يف الفكـر الغـريب مـن حيـث جـذورها : االستقرائياملنهج -٢
  .ورا�اوتط

وذكر وجه الداللـة منهـا فيمـا يتعلـق مبوضـوع  ،وذلك بعرض األدلة: هج االستداليلاملن-٣
  .الدراسة

  :أما ما يتعلق باجلانب الفين للبحث فهو على النحو اآليت
، وذلــك يف مــع ذكــر رقــم اآليــة ،وهــا إىل ســورهاوعز  ،كتابــة اآليــات وفــق الرســم العثمــاين-

  .منت البحث
، فـإن كانـت مـن الصـحيحني أو أحـدمها النبوية الواردة يف ثنايا البحث ختريج األحاديث-

باعتبـــار أن ذلـــك حكمـــاً هلـــا بالصـــحة، وإن مل يكـــن منهمـــا أو مـــن ، اكتفيـــت بتخرجيـــه منهمـــا
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، مع ذكر أقـوال املختصـني يف احلكـم عليهـا صـحًة أحدمها، خّرجته من كتب احلديث املعتمدة
 .أو ضعفاً 

 .الوارد ذكرهم يف ثنايا البحث -شهورينغري امل-الرتمجة لألعالم-
  .وشرح لغريب األلفاظ الواردة يف منت البحث ،التعريف باملصطلحات-
فياً فإين أضعه حر  ، فإن كان النص منقوالً علمية يف العزو واالقتباس والنقلالتزام األمانة ال-

 -إن وجـد-اجلـزء  ورقـم، مث أذكر يف احلاشية عنوان املرجع، واسم مؤلفه، بني عالميت تنصيص
، وأكتفـــي بــــذكر بـــاقي بياناتـــه يف قائمـــة املراجــــع، وإذا تكـــرر النقـــل مـــن نفــــس ورقـــم الصـــفحة

  ).املرجع السابق(هما إحالة إىل مراجع أخرى أكتب املرجع، ومل يكن بين
حلاشــية عنــوان ، وأذكــر يف اف فــإين ال أضــعه بــني عالمــيت تنصــيصإذا كــان النقــل بتصــر -

 ).انظر(ورقم الصفحة مسبوقاً بكلمة ، -إن وجد-ورقم اجلزءاملرجع، واسم مؤلفه، 
، وفقـاً للمنهجيـة املتبعـة يف كتابـة العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الرتقيم-

 .البحوث العلمية
  .يلي البحث الفهارس اليت تسهل على القارئ وتساعده يف الوصول إىل بُغيته-
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  حتــريـــر املـــرأة يف الفــكر الغـــريب فهـــومــــــم
  دراســة نقديــــة

  : تقسيمات البحث
  .فهارسو  ،خامتةو  ث،مخسة مباحو  ،يتكون البحث من مقدمة

  :، وفيها املقدمة
  .أمهية املوضوع وأسباب اختياره -
  .أهداف املوضوع -
  .الدراسات السابقة -
  .منهج البحث -
  .تقسيمات البحث-
  .شكر وتقدير-

  :، ويشتمل على مخسة مطالبدالالت مفهوم حترير املرأة: ألولاملبحث ا
  . دالالت مفهوم التحرير يف اللغة: املطلب األول
  .االصطالحدالالت مفهوم التحرير يف : املطلب الثاين

  .دالالت مفهوم التحرير يف الفلسفة: املطلب الثالث
  .التحريرأسباب الغموض واالضطراب يف مفهوم : املطلب الرابع

  .مفهوم حترير املرأة باعتباره مصطلحاً مركباً : املطلب اخلامس
  :، وفيه مطلبانيف الفكر الغريب نشأة مفهوم حترير املرأة وتطوره :املبحث الثاين
  .نشأة مفهوم حترير املرأة يف الغرب: املطلب األول
  .تطور مفهوم حترير املرأة يف الغرب: املطلب الثاين

  :م ذات الصلة مبفهوم حترير املرأة، وفيه مطلباناملفاهي: املبحث الثالث
  .العلمانية فهومم: املطلب األول
  .املساواة بني اجلنسني فهومم: املطلب الثاين
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  :، وفيه مطلبانيف الفكر الغريب مفهوم حترير املرأةآثار : املبحث الرابع
  .اآلثار اإلجيابية: املطلب األول
  .السلبيةاآلثار : املطلب الثاين

  :، وفيه مخسة مطالبيف الفكر الغريب نقد مفهوم حترير املرأة: املبحث اخلامس
  .حترير املرأة يف ا�ال السياسي مفهوم نقد: املطلب األول
  .حترير املرأة يف ا�ال االقتصادي مفهوم نقد: املطلب الثاين

  .حترير املرأة يف ا�ال االجتماعي مفهوم نقد: املطلب الثالث
  .حترير املرأة يف ا�ال الثقايف مفهوم نقد: املطلب الرابع

  .حترير املرأة يف ا�ال الصحي مفهوم نقد: املطلب اخلامس
  : اخلامتة، وفيها

  .أبرز النتائج-
  .التوصيات-

  :وتشمل ،الفهارس
  .فهرس اآليات القرآنية-
  .واآلثار، فهرس األحاديث النبوية-
  .فهرس األعالم-
  .املذاهبالفرق و  فهرس-
  .صادر واملراجعفهرس امل-
  .فهرس املوضوعات-
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  :شكر وتقدير  
، وصـلى هللا علـى نبينـا حممـد خـري ء كله ملن تأذن بالزيـادة ملـن شـكرالشكر واحلمد والثنا

  .)١()من ال يشكر الناس ال يشكر هللا: (البشر القائل
الباقــــات وأصــــدق فــــإين أتشــــرف بإهــــداء عــــدد مــــن باقــــات الشــــكر والثنــــاء أعظــــم هــــذه 

مل  اللـّذين قـدما يل مـا -أمد هللا يف عمريهما على طاعته-دعوات أهديها لوالدّي الكرميني ال
، مبثــــل مــــا مــــن الفضــــل يف إنــــارة طريــــق العلــــم يل، فلهمــــا يقدمــــه يل أحــــد مــــن اخللــــق ســــوامها

  .للشمس والقمر من الفضل على سائر النجوم والكواكب األخرى يف نشر الضياء والنور
ها باقة من الشكر تعبق بشذى االمتنان أهديها لزوجي الذي دفعين للمضي قدماً يف تلي

، أســأل هللا لــه بلـــوغ الغايــات، وحتقيــق األمنيــات، والرفعـــة يف طريــق العلــم بتشــجيع وافـــر منــه
  .الدرجات

وأزجي سحائب شكري ألخي وأخوايت وأبنائي على كل ما بذلوه معي من جهد وعـون 
  .لبحثهذا ا إمتاميف سبيل 

عبـد هللا العمـرو عرفانـاً مـين بكـل مــا : وأوفـر احلـظ مـن الشـكر واالمتنـان لفضـيلة الــدكتور
  .أسداه يل من توجيه وإرشاد فجزاه هللا عين خري اجلزاء وأجزل له املثوبة والعطاء

والشــكر موصــول لكــل مــن ســاهم يف تــذليل الصــعاب ومســانديت حــىت أمتمــت حبمــد هللا 
  .هذا البحث

ين ال أدعـي أين وفيـت املوضـوع حقـه، وحسـيب أين بـذلت فيـه قصـارى جهـدي فـإ: وختاماً 
 وسعيت للوصول به إىل املستوى املطلوب ما استطعت إىل ذلك سـبيًال، فـإن ُكتـب لـه التوفيـق

وأن ينفعنــا مبــا  ،ينفعنــا هللا، وإن كانــت األخــرى فأســأل هللا أن يعلمنــا مــا فــذاك بفضــل والقبــول
  .Q رب العاملني وآخر دعوانا أن احلمدوأن يزدنا علماً وعمًال يرضى به عّنا، ، علمنا

  
  

                                                           

 :حــديث رقــم، )جــاء يف الشــكر ملــن أحســن إليــك مــا: (، بــاب)الــرب والصــلة: (رواه الرتمــذي يف ســننه، كتــاب )١( 
  . )٢/١١٢٢(،  يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته، وصححه األلباين)٤/٣٩٩( ،)١٩٥٤(
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ـــــر املـــــرأة: ألولاملبحـــــث ا ـــــه دالالت مفهـــــوم حتري ة مخســـــ، وفي
  :مطالب

  .دالالت مفهوم التحرير يف اللغة: املطلب األول
  .دالالت مفهوم التحرير يف االصطالح :املطلب الثاين

  .مفهوم التحرير يف الفلسفةدالالت : املطلب الثالث
  .لتحريروم اأسباب الغموض واالضطراب يف مفه: املطلب الرابع

  .مركباً باعتباره مصطلحاً مفهوم حترير املرأة  :املطلب اخلامس
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  يف اللغة  تحريردالالت مفهوم ال: املطلب األول
مـا  اينـذه املعــ، ومن هـةـالداللة يف ـ، خمتلفلغة العرب ويراد به معـاٍن عـدة يفرير ـالتح يُطلــق

 فمـــا خـــال :فـــاألول ،لـــه أصـــالن حلـــاء والـــراء يف املضـــاعفا " :ييس اللغـــةمقـــا ورد يف معجـــم
خــالف : والثــاين ،... هـو حــر بـني احلروريــة واحلريـة :يقــال ،مـن العيــب والـنقص ئالعبوديـة وبــر 

  .)١("الربد، يقال هذا يوم ذو حر، ويوم حار

m|��{��z��y������}: ويف الكتاب العزيـز ،)٢( "العبدنقيُض  بالضم :احلُرّ و "

`��_��~a��g���f��e��d��c����bh ...���l ] ١٧٨: البقرة[.  
 �ومنــه حــديث عمــر  ،)٣( "، واجلمــع حرائــر شــاذ واألنثــى حــرة، واجلمــع أحــرار وحــرار"��

  .)٤( )َألُردَّنَُّكنَّ َحرائِر: (ساء الاليت كّن خيرجن إىل املسجدقال للن
 ، ومنــه)٦( "حبســن وال مجيــل :أي ،مــا هــذا منــك حبــر :يقــال"، )٥("ســناحل فعــلُ ال: احلــرو "

  :)٧(قول طََرفة
  )٩(ُحبرّ  )٨( هذا منك ماويَّ  ليس          َك داًء قاتالً ـــــــــــكْن حبُّ ــــال ي

     

                                                           

   .)٢/٧(، )حر: (باب عبد السالم هارون،: حتقيق ،بن فارسأمحد  )١(
   .)٤/١٨١(، )احلاء املهملة: (، فصلبن منظور، حممد لسان العرب )٢(
  .الصفحة نفسهااملرجع السابق،  )٣(
 :، بـابوآخـرون... حممـود عبـد املقصـود : ، حتقيـق بـن رجـبزيـن الـدين  ،شـرح صـحيح البخـاري فتح الباري )٤(
  .ضعيف إسناده :وقال حمققوه ،)٣/٢٥٤(، )نوم املرأة يف املسجد(
  .)٢/٥٢٠( ،)الراء واحلاء : (، بابعلي بن سيده ،احملكم واحمليط األعظم )٥(
   .)٤/١٨٢(، )احلاء املهملة: (صل، ف، حممد بن منظورلسان العرب )٦(
لك بامل اتصل ،من الطبقة األوىل شاعر جاهلي ،، أبو عمروالبكري الوائلي ن سفيان بن سعدطرفة بن العبد ب )٧(

يــأمره فيــه بقتلـــه، ) عاملــه علــى البحــرين وعمـــان(بكتــاب إىل املكعـــرب ، مث أرســله عمــرو بــن هنــد فجعلـــه يف ندمائــه
Ä ابـن سـت : ، وقيـلعشرين عامـاً  ابن: قيل) هجر(يف  قتله املكعرب وهو شاباً ف ا،ألبيات بلغ امللك أن طرفة هجاه

  ). ١/١٨٥(الشعر والشعراء، عبد هللا الدينوري، ، و )٣/٢٢٥(  لزركلي،خري الدين ا، األعالم: انظر. وعشرين
  .٣٩صـ ديوان طرفة بن العبد ،: انظر. ترخيم السم ماوية: ماويّ  )٨(
  .الصفحة نفسهااملرجع السابق،  )٩(
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يف مـــا : ، يقـــالمأشـــرافه احلريـــة مـــن العـــربو "، )١("خيـــارهم وأفاضـــلهم: واحلُـــّر مـــن النَّـــاس"
  .)٢("حرية العرب والعجم مثله

الرمــل والرملــة  ، واحلــر واحلــرةا بــدا مــن الوجنــةمــ: وحــر الوجــه ،أعتقــه شــيءواحلــر مــن كــل 
  :)٤(، قال األعشى)٣(النساءمن  كرميةال: رةواحل، مةاأل واحلرة نقيض ،الطّيبة

  )٧(ِخبَالل )٦(نكفُّه )٥(ُسَخاماً           ل تـَْرَتبّ ـــة األنامــــــرّة طَْفلـــــحُ 

m ...���w��v :قـال تعـاىل ،)٨(املسجدأفرده لطاعة هللا وخدمة  رقبة الولدحرر  :ويقال

~��}��|�����{��z��y������x��w�������¤��£��¢���¡l ]٣٥: عمران آل[. 
 خيــدم يف متعبــداتك، وكــان جعلتــه خادمــاً هــذا قــول امــرأة عمــران ومعنــاه ": )٩(قــال الزجــاج

أن يطيعوهم يف نذرهم، فكان الرجل ينـذر يف ولـده  هلم، وكان على أوالدهم فرضاً  ذلك جائزاً 
  .)١٠("خيدمهم يف متعبدهم ولعبادهم أن يكون خادماً 

                                                           

  .)٣/٢٧٧(، )احلاء والراء : ( ، بابحممد عوض: ، حتقيقهلرويحممد ا، �ذيب اللغة )١(
  .)١٠/٥٨٧( ،)حرر: (، بابالزبيدي حممد ،تاج العروس من جواهر القاموس )٢(
  ) .٣/٢٧٧(، )احلاء والراء : ( ، بابحممد عوض: ، حتقيقهلرويحممد ا، �ذيب اللغة: انظر )٣(
 ، ولــيس أحــد لطبقــة األوىل، وأحــد أصــحاب املعلقــاتميمــون بــن قــيس بــن جنــدل، مــن شــعراء اهــو : األعشــى )٤(

سـنة ال تـويف يف ،اإلسـالم ومل يسـلمأنـه كـان نصـرانياً وأدرك : ليـ، قطـويالً  عاش عمراً  ،منه ممن عرف قبله أكثر شعراً 
   .)١/٤٠١(، ملرزباينحممد ا ،ومعجم الشعراء ،)٧/٣٤١(لزركلي، خري الدين ااألعالم، : انظر .السابعة للهجرة

ـــِخيمةُ  ،الشـــيء اللـــني: السُّـــخام )٥( ـــْخمُ املوجـــدة يف الـــنفس: والسَّ اخلليـــل بـــن أمحـــد العـــني، : انظـــر. مصـــدره: ، والسَّ
  .)٤/٢٠٥(، )السني واخلاء وامليم: (، بابإبراهيم السامرائي -مهدي املخزومي: ، حتقيقلفراهيديا
 :بـابحممـد عـوض، : ، حممد اهلروي، حتقيق�ذيب اللغة: انظر. خدك بإصبعك عن الدموع تنحيتكُف كالنَّ  )٦(
  .)١٠/١٥٤(، )الكاف والنون(
  .٥صـديوان األعشى الكبري،  )٧(
  .)١/١٦٥(، )احلاء( :، بابالعربية، جممع اللغة املعجم الوسيط )٨(
، كـان ه٣١١:عـام، ومـات ه٢٤١ :ولـد عـام ،عـامل بـالنحو واللغـة ،إبراهيم بن السـري بـن سـهلهو  :الزجاج )٩(

 مؤدبـاً  -وزيـر املعتضـد العباسـي- ، وطلـب عبيـد هللا بـن سـليمانمال إىل النحو فعلمه املـربد خيرط الزجاج يف فتوته،
: اتــه، مــن مؤلفنــه إىل أن ويل الــوزارة مكــان أبيــهالبنــه القاســم، فدلــه املــربد علــى الزجــاج، فطلبــه الــوزير، فــأدب لــه اب

  .)١/٤٠(، لزركليخري الدين ااألعالم، : انظر. معاين القرآن، واالشتقاق
  .)٤/١٨١(، )احلاء املهملة: (، فصلمنظور حممد بن ،لسان العرب )١٠(
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  :يف ثالثة مواضع من القرآن الكرميوقد وردت لفظة التحرير 
، حلكم من قتل من املؤمنني خطأ -ىلسبحانه وتعا-يف معرض بيانه: وضع األولامل 

����m��M��L���K��J:�يقول  IH�� �G� �F��E��D��C���B��A
�U��T��� � � � � � �S��R��Q��P��O��N����[�� � �Z��Y��XW��V

� �^� �]� �\��e� � dc��b� �a��`��_���h� �g� � �f
o��n� � �m��l��k��j��i���sr��q��p

���v��u��t��`��_���~��}|��{��z��y��x��w
a��l ]٩٢:النساء[   .  

��m�G: أمجع العلماء على أن قوله تعاىل" �F� �E� �D� �C� � �B� �A
IH...l أنه مل يدخل فيه العبيد، وإمنا أريد به األحرار دون العبيد، فكذلك قوله � :

وإذا مل يكن  ،واجلمهور على ذلك ،أريد به األحرار خاصة )١()املسلمون تتكافأ دماؤهم(
  .)٢("قصاص بني العبيد واألحرار فيما دون النفس فالنفس أحرى بذلك

�����m...�\�[Z�Y�]��^_�c��b�a�`...dl 
وليس فيه  ،أي إن كان قومه كفاراً وهو مؤمن ففي قتله حترير رقبة مؤمنة: أحدمها، فيه قوالن"

أهل حرب إذا كان فيهم مؤمن  :يعين، معناه فإن كان من قوم عدو لكم: والثاين، ...دية 
  .  )٣( "... أو كافراً  سواء كان وارثه مسلماً  ،ففيه الكفارة دون الدية تل من غري علم بإميانهفقُ 

  

                                                           

 ،)٢٦٨٣: (حديث رقم، )ماملسلمون تتكافأ دماؤه: (، باب)الديات: (يف سننه، كتابرواه ابن ماجه  )١(
  .)٧/٢٦٥(وصححه األلباين يف إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، ، )٢/٨٩٥(
  .)٥/٣١٤( إبراهيم أطفيش، - أمحد الربدوين: حتقيق ،اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا حممد القرطيب )٢(
  ).٥١٩-١/٥١٨(، السيد عبد املقصود: ، حتقيقاحلسن علي املاوردي ، أبوالنكت والعيون )٣(
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m...�k��j��i��h��g���f��e�...l الذي  الذمي يراد به
  . )١(ويعتق الذي أصابه رقبة ،قومه أهل العهدإىل  ديةالم يسلّ تُ فيجب ، قتل خطأيُ 

: ، حيث يقول تعاىللكفارة اليمني �وردت اللفظة يف معرض بيانه : واملوضع الثاين

m¥��¤��£�� ���°���¯®��¬��«��ª��©��¨��§��¦
��À��¿¾��½��¼�»��º��¹��� �̧�¶��µ��´��³��²��±
Ð��ÏÎ���Í�ÌË��Ê��É���È��Ç��ÆÅ��Ä���Ã��Â��Á��

Ö���Õ��Ô��Ó��Ò����Ñl ]٨٩:املائدة[.  
، وأفضلها عند هللا - اإلطعام، أو الكسوة، أو حترير رقبة-  احلالف أحد هذه الثالثةخّري 

من املساكني، أو من املعتق، فإن كان الناس يف جدب ال  موقعاً  وأحسنها، أكثرها نفعاً 
ألن به ؛ من الكسوة أو اإلعتاق، فاإلطعام أفضل على املأكول إال مبا هو أشد تكلفاً  يقدرون

وإذا اختار العتق جيب إعتاق رقبة مؤمنة، "، )٢(وإال فاإلعتاق أو الكسوة أفضل، قوام احلياة
 ذلك أل�م كانوا إذا": قيل فيه، يف اآلية وختصيص لفظ الرقبة، )٣("وكذلك مجيع الكفارات

  .)٤("حرر رقبته، فصار ذلك عبارة عن العتق: فإذا ُخلَِّي قيل ،شدَّقه إىل عنقه أسروا أسرياً 

�����m...���ÆÅ��Ä���Ã��Â��Á��À...l "مـــن كـــان ال يقـــدر علـــى شـــيء ممـــا  :أي
  .)٥("أيام د يف الكفارة، فعليه صيام ثالثةدحُ 

                                                           

، وآخــرون... عــادل عبــد املوجــود: ، حتقيــق، أبــو احلســن علــي الواحــديالوســيط يف تفســري القــرآن ا�يــد: انظــر )١(
)١/٩٥.(  
  ).٢/٢٠٢(معاين القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج، : انظر )٢(
  ).٢/٩٢(عبد الرزاق املهدي، : معامل التنزيل يف تفسري القرآن، أبو حممد احلسني البغوي، حتقيق )٣(
  ).٥/٤٢٦(تفسري الراغب األصفهاين، أبو احلسني القاسم املعروف بالراغب األصفهاين،  )٤(
  ).٢/٢٠٢(معاين القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج،  )٥(
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 قولــهوردت اللفظــة يف معــرض بيانــه ســبحانه لكفــارة الظهــار وذلــك يف : املوضــع الثالــث

�m��~}��|��{��z��y��x��w��v�����u��t��s��r��q��p :تعــــــــــاىل

��f��e��d��c��ba����`��_l ] ٣: ا�ادلة[.  
، ويريــد الرجــوع إىل الــوطء، أنــت علــي كظهــر أمــي: والكفــارة علــى مــن قــال المرأتــه: أي"

متصـلني مـن قبـل : أي ،حترير رقبة من قبل أن يطأها، فإن مل جيد فعليه صيام شـهرين متتـابعني
  .)١(" أن يطأها، فإن مل يستطع فعليه إطعام ستني مسكيناً 

  :مل معنيني متمايزين فيما بينهماومما سبق يتبّني أن مادة حرر حت
يف املواضــع ، وذلــك القــرآن الكــرميحيمــل داللــة قانونيــة، وهــو املســتعمل يف : املعــىن األول

ل حـر بعبـد، ويقتـل بـه وال يقتـ: "، ومثاله)٢(، وكذلك ما ورد يف كتب الفقهالثالثة اآلنفة الذكر
   .)٣("العبد

، وحـــافظ عليـــه هـــو الـــذي كـــان معروفـــاً يف اجلاهليـــة، و لقيـــةحيمـــل داللـــة خُ : املعـــىن الثـــاين
: ، واحلـرة هـيالفعـل احلسـن: لعربيـة بـأن احلـر هـو، وهو ما ُعّرب عنه يف معـاجم اللغـة ا)٤(األدب
  .)٥(الكرمية
  

       
  
  

  
  

                                                           

، أبــو حممــد مكــي علــم معــاين القــرآن وتفســريه، وأحكامــه، ومجــل مــن فنــون علومــه اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف )١(
  ).١١/٧٣٥١(القريوان، 

  .١٣مفهوم احلرية، عبد هللا العروي، صـ: انظر )٢(
  ).٢/١٩٤(الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، أمحد بن غامن األزهري،  )٣(
  .١٣روي، صـمفهوم احلرية، عبد هللا الع: انظر )٤(
  .١٠سبق خترجيها من معاجم اللغة صـ )٥(
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  الت مفهوم التحرير يف االصطالح دال: املطلب الثاين
، واملتأمل فيها يلحظ بونًا شاسعاً ، التحريرحول املقصود ب واألقوال الرؤىعددت ت

وبلغت احلال أن "، أشد املفاهيم غموضاً واضطراباً  احلرية من ؛ وذلك ألنكبرياً بينهاواختالفاً  
، شكالية معرفية كبريةوصفها آخر بأ�ا إ، و حلوصفها بعض الباحثني بأ�ا معضلة بال 

  .)١(..."ثالث يعدها مأزقاً فكرياً و 
، توصلت إىل العديد من هذه ا يف املظاّن املختلفة واحملتملةوعند استجالء الباحثة وتتبعه

  .التعريفات
  :تعريفات احلرية عند املتقدمني -أوالً 

اخلــــروج عــــن رق : احلريــــة يف اصــــطالح أهــــل احلقيقــــة:"بقولــــه )٢(عرفهــــا الشــــريف اجلرجــــاين
 ،عـن رق الشـهوات: الكائنات، وقطع مجيع العالئق و األغيار، وهي على مراتب حريـة العامـة

عـن رق : وحريـة خاصـة اخلاصـةعن رق املرادات؛ لفناء إراد�ـم يف إرادة احلـق، : وحرية اخلاصة
، )٥(، وهـــذا التعريـــف باعتبـــار التصـــوف)٤(")٣(؛ المنحـــاقهم يف جتلـــي نـــور األنـــوارالرســـوم واآلثـــار

املـؤثرات ، تـتلخص يف متثـل احلريـة املطلقـة بعـد االنسـالخ عـن كـل جتربـة فرديـة ذهنيـة"الذي هـو
  .)٦("، والنفسانيةاخلارجية، الطبيعية، واالجتماعية

                                                           

   .٢٨، صـفضاءات احلرية، سلطان العمريي: انظر )١(
ولـد يف تـاكو ودرس يف ، مـن كبـار العلمـاء بالعربيـة ،لسـوففي ،ن علـيهو علي بـن حممـد بـ: الشريف اجلرجاين )٢(

مث عاد إىل شرياز بعد موت تيمور،  ،قند مسرىل هـ فرَّ اجلرجاين إ٧٨٩ :وملا دخلها تيمور سنة ه،٧٤٠: عام شرياز
األعالم، خري : انظر. ومقاليد العلوم، التعريفات : ، منها له حنو مخسني مصنفاً  ه ،٨٦١: عام فأقام إىل أن تويف
   ).٥/٧(الدين الزركلي، 

  .٩٩٩، صـموسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي، رفيق العجم: انظر. هو احلق تعاىل سبحانه: نور األنوار )٣(
   .٩١-٩٠، صـالتعريفات )٤(
تـدعو إىل الزهـد ، قـرن الثالـث اهلجـري كنزعـاٍت فرديـةانتشرت يف العامل اإلسالمي يف ال ،دينيةحركة : التصوُّف )٥(

صـول إىل ، ويتوّخى املتصوفة تربية النفس والسـمو Äـا بغيـة الو لالنغماس يف الرتف احلضاري وشدة العبادة كرد فعل
ـــذا، تعـــاىل بالكشـــفمعرفـــة هللا  لت جنحـــوا يف املســـار حـــىت تـــداخ واملشـــاهدة ال عـــن طريـــق الوســـائل الشـــرعية، ول

املوسـوعة امليسـرة يف األديـان واملـذاهب واألحـزاب املعاصـرة، النـدوة : انظـر .املختلفـة طريقتهم مع الفلسـفات الوثنيـة
  ).١/٢٤٩(مانع اجلهين، : العاملية للشباب اإلسالمي، مراجعة

  . ٢٢صـ، مفهوم احلرية، عبد هللا العروي )٦(
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ق الغــري عنــه، خلــوص حكمــي يظهــر يف اآلدمــي النقطــاع حــ":بقولــه )١(انويويعرفهــا التهــ
رقيــق، ويقابــل احلــّر واحلريــة واحلــّر بالضــم لغــة مــن احلــّر بــالفتح، ويقابلــه ال ،واحلريــة بالضــم مثلــه

واحلريـة عنـد السـالكني انقطـاع اخلـاطر ، ويف جممع السـلوك ،هكذا صرح يف جامع الرموز ،الرق
 حينمـــا ال يبقـــى فيـــه احلريـــة فالعبـــد يصـــل إىل مقـــام تعـــاىل بالكليـــة، إذاً مـــن تعلـــق مـــا ســـوى هللا 

نــت ومـا ذلــك إّال ألنـّـك أ -زهــد يف اآلخــرة-غـرض دنيــوي، أو مل يعــد لـه ميــل للــدنيا واآلخـرة 
  .)٢("مقّيد لوقتك وهو مقّيد بالروح

التهـــذيب  :هـــي رفـــع اليـــد عـــن الشـــيء مـــن كـــل وجـــه، والتحريـــر:"بقولـــه )٣(وعرفهـــا املنـــاوي
   .)٤("، وهو اسم لألمر املنتفع بهخالصاً  وأخذ اخلالصة وإظهارها مبنزلة جعل الشيء حراً 

  :تعريفات احلرية عند املتأخرين -ثانياً 
، ومن أبـرز هـذه التعريفـات  ملفهوم احلريةاختلفت تعريفات الباحثني واملفكرين اإلسالميني

  :يف الشريعة هلا معنينياحلرية : لحيث قا )٥(تعريف الطاهر بن عاشور
، الشخص العاقل يف شؤونه باألصالة ، وهي أن يكون تصرفضد العبودية: املعىن األول"
، ويقابل احلرية Äذا املعـىن العبوديـة وهـي أن يكـون ...غري متوقف على رضا أحد آخر  تصرفاً 

  .املتصرف غري قادر على التصرف أصالًة إال بإذن سيده

                                                           

باحــث  ،التهــانوي ابــن القاضــي حممــد حامــد بــن حمّمــد صــابر الفــاروقي احلنفــي ،حممــد بــن علــي هــو: التهــانوي )١(
سـبق الغايـات  :لـه أيضـاً و ، هــ ١١٥٨ :، فرغ من تأليفه سـنة نيجملديقع يف كشاف اصطالحات الفنون له  ، هندي

  ).٦/٢٩٥(األعالم، خري الدين الزركلي، : انظر. يف نسق اآليات
   ).١/٦٤١( ،)حرف احلاء( :، بابموسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم )٢(
انــزوى  ،مــن كبــار العلمــاء بالــدين والفنــونحممــد عبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفني املنــاوي القــاهري، هــو : املنــاوي )٣(

اج الـدين حممـد يسـتملي للبحث والتصنيف، وكان قليل الطعام كثري السهر، فمرض وضعفت أطرافه، فجعـل ولـده تـ
األعالم، خـري : انظر. ه١٠٣١: عام تويفوالتام والناقص،  ،الكبري والصغري :، منهاله حنو مثانني مصنفاً  ،ليفهأمنه ت

  ).٦/٢٠٤(الدين الزركلي، 
   ).١/٩٢( ،)احلاء(  :فصل ،التعاريف التوقيف على مهمات )٤(
مولــده ، وشــيخ جــامع الزيتونــة وفروعــه بتــونس، رئــيس املفتــني املــالكيني بتــونس هــو حممــد بــن الطــاهر بــن عاشــور،)٥(

معـــني العـــربيني يف دمشـــق وهـــو مـــن أعضـــاء ا� ،لإلســـالم مالكيـــاً  شـــيخاً  م١٩٣٢ : عـــامّني ُعـــ ،راســـته Äـــاووفاتـــه ود
. و أصـول النظـام االجتمـاعي يف اإلسـالم ،مقاصـد الشـريعة اإلسـالمية: ، من أشهرهاله مصنفات مطبوعة ،والقاهرة

  ).٦/١٧٤(األعالم، خري الدين الزركلي، : انظر
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، وهـــو متكـــن الشـــخص مـــن األول بطريـــق ا�ـــاز يف االســـتعمالناشـــئ عـــن  :الثـــايناملعـــىن 
  .التصرف يف شؤونه كما يشاء دون معارض

، وإذ كالمهــا عنيــني للحريــة جــاء مــراداً للشــريعة، إذ كالمهــا ناشــئ عــن الفطــرةوكــال هــذين امل
كـم   مـذ: (�، وكـذلك قـال عمـر اليت تقرر أ�ا مـن مقاصـد الشـريعةيتحقق فيه معىن املساواة 

  .)٢("فكو�م أحرار أمر فطري: أي )١( )اس وقد ولد�م أمها�م أحراراً ؟تعبدمت الن
ع ويف موضــ ،)٣("رفا�م بقــدرهاإن للشــريعة حقوقــاً علــى أتباعهــا تقيــد حريــة تصــ: " مث قــال

حريـة اعتقـاد، وحريـة تفكـري، وحريـة قـول، : تنقسـم احلريـة إىل:" آخر ذكر أنواعها وبيّنهـا بقولـه
  .)٤("فعلوحرية 

احلريـة : "حيـث يقـول )٥(العـامل املغـريب عـّالل الفاسـي وممن حاول تقدمي مفهوم عام للحرية
 ، واليتفــق مــع طبيعــة شــهوته ، فــذلك مــايشــاء ، ويــرتك مــايشــاء تعــين أن يفعــل اإلنســان مــا ال

يعتقـد أنـه مكلـف  نسـان مـا، ولكنهـا تعـين أن يفعـل اإلب عليهكما رك يتفق مع طبائع الوجود
  .)٦("فيه اخلري لصاحل البشر أمجعني وما ،به

 ،تركـه بإرادتـه الذاتيـة قـدرة اإلنسـان علـى فعـل الشـيء أوم: "ف احلرية بقولـهومنهم من عرّ 
 ؛وهي ملكة خاصة يتمتع Äا كـل إنسـان عاقـل ويصـدر Äـا أفعالـه، بعيـداً عـن سـيطرة اآلخـرين

  .)٧("وال يف أمته ،قومهوال يف  ،وال يف بلده ،ألنه ليس مملوكاً ألحد ال يف نفسه

                                                           

صــفوة الســقا،  -بكــري حيــاين : اهلنــدي، حتقيــق كنــز العمــال يف ســنن األقــوال واألفعــال، عــالء الــدين املتقــي  )١(
  .إسناده ضعيف: ، قال حمققوه)١٢/٦٦١( ،)�عدله : (باب

   .٣٩١-٣٩٠صـ ،مقاصد الشريعة اإلسالمية )٢(
  .٣٩٩صـاملرجع السابق،  )٣(
   .١٧٠صـ أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، الطاهر بن عاشور، )٤(
 ،الفهـريد هللا بـن ا�ـذوب الفاسـي بـن عبـد الواحـد بـن عبـد السـالم بـن عـالل بـن عبـ) أو حممد عالل(عالل  )٥(

ـــاء العلمـــاء يف املغـــرب  زعـــيم وطـــين، مـــن ـــد بفـــاس ،كبـــار اخلطب ـــالقرويني ،ه١٣٢٦ :عـــام ول  :، وتـــويف عـــاموتعلـــم ب
  ).٤/٢٤٦(األعالم، خري الدين الزركلي، : انظر .ه١٣٩٤

  .٢٤٨صـ ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها )٦(
   .٩صـ ،الشحود مفهوم احلرية بني اإلسالم واجلاهلية، علي )٧(
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، حبيـث عامة اليت يقدرها الشـارع لألفـراداملكنة ال" :وهو كذلك ُعرفت احلرية بتعريف آخر
ملفسـدة ، واختيار ما جيلـب املنفعـة ويـدرأ اى أداء واجبا�م واستيفاء حقوقهمجتعلهم قادرين عل

  .)١("دون إحلاق الضرر باآلخرين
تعبدك يسـ وأن ال ،احلرية هي أن تتعبد اخلالق باختيـارك"من تعريفا�ا االصطالحية أيضاً و 

  . )٢("اخللق يف ظاهرك وباطنك
إال  العبـارات واملعـاينسبق من تعريفات للحرية بالرغم مما هي عليـه مـن اخـتالف يف  امم و

سـاس الــذي يقــوم عليــه مفهــوم احلريــة، وإمــا يف ، إمــا يف حتديــد األفيهــا البعـد الــديين متجــذرٌ  أنّ 
  .الغايات اليت يهدف للوصول إليها ، وإما يفاليت يقف عندهااحلدود 

فـــإن التوصـــل إىل مفهـــوم عـــام شـــامل يســـتوعب كـــل ، خـــتالف البـــّني وبنـــاًء علـــى هـــذا اال
مــــن  ســــاملاً ، كــــون يف الوقــــت نفســــه جامعــــاً مانعــــاً وي ،املكونــــات املندرجــــة ضــــمن دائــــرة احلريــــة

  .)٣(، أمر متعسر ومتعذراملعارضة
ملفهـوم احلريـة يف االصـطالح الشـرعي والـذي ينـدرج حتتـه  أقرÄاول بأن ومع ذلك ميكن الق

يســـتعبدك اخللـــق يف  وأن ال ،أن تتعبـــد اخلـــالق باختيـــارك: "أكـــرب قـــدر مـــن املعـــاين املشـــرتكة هـــو
، فهـــذا التعريـــف مـــن أمشـــل التعريفـــات الـــيت قـــدمت للحريـــة ومـــن أشـــدها )٤("ظـــاهرك وباطنـــك

، مــع االنعتــاق مــن حتقيــق العبوديــة: األساســيني ومهــاريــة حيــث ُمجــع فيــه بــني ركــين احل ؛بــةمقار 
  .)٥(اخلضوع للبشر

  

  

  

  

                                                           

   .٤١احلقوق واحلريات السياسية يف الشريعة اإلسالمية، رحيل غرابية، صـ)١(
   .١٥٣سؤال العمل، طه عبد الرمحن، صـ)٢(
   .٥٥فضاءات احلرية، سلطان العمريي، صـ: انظر)٣(
   .١٥٣سؤال العمل، طه عبد الرمحن، صـ)٤(
   .٥٥فضاءات احلرية، سلطان العمريي، صـ: انظر)٥(
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  مفهوم التحرير يف الفلسفة دالالت : الثالث املطلب
ك نظـــراً الخــــتالف ، وذلـــب والــــرؤىلقـــد شـــهد مفهـــوم احلريــــة تعـــدد يف املســـالك واملشـــار 

ريــة عنــد فالســفة احل، ويف هــذا املطلــب ســنعرض بشــيء مــن التفصــيل ملفهــوم األزمنــة والعصــور
  .وفالسفة أوروبا يف العصر احلديث ،اليونان القدماء

  :احلرية عند الفالسفة القدماء -أوالً 
، ففــــي العصــــر الســــابق اضــــرة عنــــد فالســــفة اإلغريــــق القــــدماءلقــــد كانــــت فكــــرة احلريــــة ح

أن ، إىل فكرة احلرية مرتبطة بفكرة املصري، وبفكرة الضـرورة، وبفكـرة الصـدفةكانت  )١(لسقراط
  .)٢(فعل األفضل: جاء سقراط وعّرف احلرية بأ�ا

، ويعرفهـا د عنـده غـري معـىن احلريـة املدنيـةال نكـاد جنـفـ  )٣(وأما الفيلسوف الشهري أفالطـون
، ، وال حيتـاج إىل شـيء آخــرد لذاتـه، واخلـري حمـض ويـرا، واخلـري هـو الفضـيلةوجـود اخلـري: "بأ�ـا

 )٥(، وبقيـت احلريـة مرتبطـة باملدينـة إىل أن جـاء أرسـطو)٤( "واحلر هو من يتوجـه فعلـه حنـو اخلـري

                                                           

ة اليونـانيني يف وأعلـن مبخالفـ، ر من الفلسـفة علـى العلـوم اإلهليـةاقتص، من تالميذ فيثاغورسفيلسوف : سقراط )١(
منــاظرات جــرت لــه مــع امللــك  :ومــن آثــاره، فثــوروا العامــة عليــه اإلهليــةألدلــة وقابــل رؤســاءهم با، عبــاد�م األصــنام

عيــون : ظــران. فيثــاغورس ومــذاهب يف الصــفات قريبــة مــن مــذاهب، وحكــم مشــهورة، ولــه وصــايا شــريفة، حمفوظــة
  .٧٠نزار رضا، صـ: األنباء يف طبقات األطباء، أمحد بن القاسم، حتقيق

   ).١/٤٥٨(موسوعة الفلسفة، عبد الرمحن بدوي، : انظر )٢(
، الشـعر واللغـةعلـم تعلم بـأول أمـره  ابتـدأ يف، طـيب عـامل باهلندسـة وطبـائع األعـداد ،فيلسـوف يونـاين: أفالطون )٣(

فأعجبه ما مسع منه وزهد فيما   ،سقراطيس وهو يثلب صناعة الشعر إىل أن حضر يوماً ، عظيماً  مبلغاً فبلغ يف ذلك 
عيـون األنبـاء يف طبقـات : انظـر. يف أمـور التـدبري هوكـان يتبعـ ،لـزم سـقراط ومسـع منـه مخـس سـننيف ،كـان عنـده منـه

  .٨٠نزار رضا، صـ: األطباء، أمحد بن القاسم، حتقيق
   ).١/٤٥٩(موسوعة الفلسفة، عبد الرمحن بدوي،  )٤(
فيلسوف إغريقي، تلميذ أفالطون، الزمه مدة عشرين سنة ليتعلم منه، كان أول من أنشأ نظام شامل : أرسطو )٥(

انتهـت فلسـفة اليونـانيني وهـو خامتـة إليـه شامل للفلسفة الغربيـة، كـان حياضـر ماشـياً فسـمي هـو وأتباعـه باملشـائني، 
حممــد أمــني، : إخبــار العلمــاء بأخيــار احلكمــاء، أيب احلســن القفطــي، تصــحيح: انظــر. لمــاءهمحكمــاءهم وســيد ع

  .٢٦-١٢صـ

 



- ٢٠ - 

 

ن االختيار ليس عـن إ: "دأ معه ظهور املعىن األدق للحرية؛ إذ هو يربطها باالختيار فيقولفابت
  .)١("عن اإلرادة ، بل وأيضاً املعرفة وحدها

  :الفالسفة يف العصر احلديث -ثانياً 
احلرية  يف العصر احلديث أن يصوغوا مفهوم لقد حاول عدد من مفكري و فالسفة أوروبا

ت حمـــاوال�م تقلبـــات ، وشـــهدالشـــمويل يف مقـــوالت جامعـــة، ولكـــنهم اختلفـــوا يف ذلـــك كثـــرياً 
غــدا مــن الصــعب حصــرها، وظهــرت يف ذلــك مــدارس  ، وتعــددت حــدودها حــىتدالليــة هائلــة

لـــة القـــول أن ، ومج)٢(، ولكـــل مدرســـة طريقـــة ومـــنهج يف حتديـــد مفهـــوم احلريـــة وطبيعتـــهمتعـــددة
  : انقسموا يف تعريف احلرية إىل مدرستني -يف عصر النهضة-هؤالء املفكرين والفالسفة 

   :املدرسة األوىل
لرؤيتها تعتقد  ، وهذه املدرسة وفقاً ته يف التصرفترى أن احلرية هي قدرة اإلنسان أو سلط

ن يقـدم علـى أن ، أو أيفعل درة اإلنسان أو سلطته يف أنق: أن احلرية إرادة؛ وهلذا تعرفها بأ�ا
  .)٣(يفعل أي تصرف معني

  :املدرسة الثانية
أو ك تكــون احلريــة إرادة خاضــعة للعقــل، ، وبنــاًء علــى ذلــتــرى أن احلريــة هــي حكــم العقــل

  .)٤(هي حكومة العقل و الضمري
والــذي عــّرب يف أثنــاء  )٥(ومــن أبــرز فالســفة العصــر احلــديث الفيلســوف جــون ســتيورت مــل

صلحته على ترك اإلنسان حراً أن ينشد م: "ف عن مفهوم احلرية وحدودها بقولهحماولته الكش
  .)٦("، وال تلحق Äم أذىانت حريته ال �دد مصاحل اآلخرين، طاملا كالنحو الذي يرتــئــيه

                                                           

   ).١/٤٥٩(موسوعة الفلسفة، عبد الرمحن بدوي،  )١(
   . ٣٤فضاءات احلرية، سلطان العمريي، صـ: انظر )٢(
  .  ٢٨-٢٧العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرمي، صـ: انظر )٣(
  . املرجع السابق، الصفحة نفسها: انظر )٤(
فيلســوف اجنليــزي بــرز يف املنطــق ومنــاهج البحــث العلمــي، وهــو مــن أكــرب دعــاة مــذهب : جــون ســتورت مــل )٥(

. مبــادئ االقتصــاد السياسـي، و نظــام املنطــق: مؤلفاتـه م، مــن١٨٧٣: م، و تـويف عــام ١٨٠٦: النفعيـة، ولــد عــام 
  ). ٤٦٧-٢/٤٦٦(موسوعة الفلسفة، عبد الرمحن بدوي، : انظر

   . ٧٥جون ستيورت مل، توفيق الطويل، صـ )٦(
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لـو مـن القهـر املـادي اخل: انعـدام القسـر، أي:"فـريى أن احلريـة هـي )١(وأما الفيلسـوف هـوبز
دافع هــو اخلــوف مــن املــوت يعـــد ، حــىت لــو كــان الــيــتم وفقــاً لــدوافع ، وكــل فعــل-الفيزيــائي-

  .)٢("...حراً 
كلمــا    احلريــة تكــون أوفــر:"ال فيقــولبــني احلريــة والعقــل واالنفعــ )٣(ويــربط الفيلســوف ليبنتــز
  .)٤("أقل كلما كان صادراً عن االنفعال، وتكون كان الفعل صادراً عن العقل

و ال تفعـل حبسـب ، أفاحلرية أن تفعل"االختيار و اإلرادةبني احلرية و  فقد ربط )٥(وأما لوك
  .)٦("حبسب ما خنتار أو نريد

قيـام الـذات :"رداً للحريـة باعتبـار الـذوات وهـوفإنه يقدم تصـوراً جمـ )٧(وباالنتقال إىل هيجل
  .)٨("بنفسها، وعدم االعتماد على الغري، ونسبة الذات إىل ذا�ا

  

                                                           

تومــاس هــوبز، عــامل الرياضــيات اإلجنليــزي، فيلســوف مــادي، ومفكــر سياســي، يعــد أحــد أكــرب فالســفة القــرن  )١(
ن باإلضــــافة إىل اشــــتغاله بالفلســــفة، واألخــــالق، حيــــث كــــا ،يف ا�ــــال القــــانوين بــــإجنلرتا، وخصوصــــاً الســــابع عشــــر 

  .)٢/٥٤٤(، موسوعة الفلسفة، عبد الرمحن بدوي: انظر. اريخ، فقيهاً قانونياً والت
   ).١/٤٦٠(املرجع السابق،  )٢(
دخـل السياسـة فأصـبح مستشــاراً يف  ليبنتـز، فيلسـوف وعـامل ومكتشـف أملـاين، دّرس كـل مـن كليـرب وديكـارت، )٣(

  . وضع أسس التحليل احلديث، ووضع كتاب مقال يف الرياضيات: م، من أهم أعماله١٧١٦: البالط، تويف عام
  ).٢/٣٨٧(املرجع السابق، : انظر

   ).١/٤٦٠(املرجع السابق،  )٤(
، فيلســـوف جتـــرييب، ومفكـــر سياســـي إجنليـــزي، لعـــب دوراً خطـــرياً يف األحـــداث السياســـية الـــيت وقعـــت يف لـــوك )٥(

، وعنــدما جــاءت الثــورة الكــربى يف نظرياتــه السياســية الليرباليــةإجنلــرتا، حيــث أدت عالقتــه بــاللورد آشــلي دوراً كبــرياً 
  .)٢/٣٧٣(املرجع السابق، : انظر. رتااستطاع لوك العودة إىل إجنل

  . )١/٤٦٠(املرجع السابق،  )٦(
، جـادل هيجـل يف املقولـة اً يف املـذاهب الفلسـفية احلديثـةيعترب أحـد أكثـر الفالسـفة تـأثري هيجل جورج، أملاين،  )٧(

، وقـد ركـز علـى أمهيـة فـات اإلنسـانية جيـب أن نعيـد تتبـع وفهـم تارخيهـااليت تفيد بأنه لكي نفهم أي ثقافـة مـن الثقا
 ،املرجـــع الســــابق: انظـــر. تطـــوير الدراســــة التارخييـــة للفلســـفة، والفــــن، والـــدين، والعلـــم، والسياســــةالفهـــم التـــارخيي ل

)٢/٥٧٠.(  
   ).١/٤٦١(املرجع السابق،  )٨(
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فت بتوضـيحها عـن تقدمي مفهوم مشويل للحرية واكتوهناك فئة من الفالسفة انصرفت عن 
مبعــىن عــام ":حيــث يقــول )١(، وهــذا مــا اجتــه إليــه الفيلســوف املعاصــر الالنــدطريــق ذكــر أنواعهــا

احلريـة : اس هذا النوع هـي، فتكون أجن�ا االستقالل عن العلل اخلارجيةميكن تعريف احلرية بأ
  .  )٣(" )٢(، احلرية امليتافيزيقية النفسية املادية، احلرية املدنية أو السياسية، احلرية

ص مـن إحـدى أمـور ثـالث تتمثـل يف اخللـو  فيـهوبالنظر يف املعجم الفلسفي جند أن احلريـة 
إذا أطلقت على اخللوص مـن الشـوائب، دلـت علـى صـفة ، فالشوائب، أو الرق، أو اللؤم: هي

، وإذا أطلقــت علــى ةماديــة، وإذا أطلقــت علــى اخللــوص مــن الــرق، دلــت علــى صــفة اجتماعيــ
  :، وعلى ذلك فاحلرية جتئ على ثالثة معانٍ لوص من اللؤم، دلت على صفة نفسيةاخل

  .، العامل بإرادته أو طبيعتهقيود، اخلالص من الاحلرية خاصة املوجود :املعىن العام-١
  : واحلرية Äذا املعىن قسمان: املعىن السياسي واالجتماعي-٢
و الـذي يـأمتر مبـا ، واحلر هـلوص من القسر واإلكراه االجتماعيهي اخل :احلرية النسبية-أ

  .، وميتنع عما �ى عنهأمر به القانون
، عــن اجلماعــة الــيت اخنــرط يف ســلكها هــي حــق الفــرد يف االســتقالل :احلريــة املطلقــة-ب

، بـل املـراد منهـا اإلقـرار Äـذا االسـتقالل ذه احلريـة حصـول االسـتقالل بالفعـلولـيس املقصـود Äـ
  .ره، واعتباره قيمة ُخلقية مطلقةستحسانه وتقديوا

  :املعىن النفسي واخللقي-٣
، الالمسـؤولية القانونيـة واخلُلقيـةإذا كانت احلرية مضادة لالنـدفاع الالشـعوري أو اجلنـون و 

واء كان ذلك الفعـل خـرياً ، سم على الفعل إال بعد التفكري فيهدلت على حالة شخص ال يقد
  .، وال يفعل أمراً إال هو عامل بأسبابها يريد، وملَ يريدأو شراً، فهو يعرف م

                                                           

م، ١٨٧٦: فيلسوف، وباحث يف علم املناهج، فرنسـي، ولـد سـنةصاحب املعجم الفلسفي املشهور، : الالند )١(
موسـوعة الفلسـفة، عبـد الـرمحن بـدوي، : انظـر. حيـث كـان يقـيم م، يف إحدى ضـواحي بـاريس١٩٦٣: وتويف سنة

)٣٤٥-٢/٣٤٤.(   
ــــة ")٢( ــــا تعريــــب للكلمــــة اليوناني املرجــــع الســــابق، ". مــــا بعــــد الطبيعــــة: ومعناهــــا) تامتافوســــيكا ( كلمــــة ميتافيزيقي
)٢/٤٩٣.(  
   .٧٣٢موسوعة الالند الفلسفية، صـ )٣(
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، دلــت علــى حالــة ادة للهــوى والغريــزة، واجلهــد والبواعــث العرضــيةوإذا كانــت احلريــة مضــ
  .ذاته من جهة ما هي عاقلة وفاضلة إنسان حيقق بفعله

، وهـــو القـــول بـــأن فعـــل وإذا كانـــت احلريـــة مضـــادة للحتميـــة، دلـــت علـــى حريـــة االختيـــار
  .)١(اإلنسان متولد من إرادته

، جنــــد أنـــه مــــن الصــــعب مبكــــان بعــــد التنقيــــب هــــذا التطــــواف يف املعــــاجم الفلســــفيةوبعـــد 
لـــك العديـــد مـــن البـــاحثني واملفكـــرين، ، ويؤكـــد ذث التوصـــل إىل تعريـــف منضـــبط للحريـــةوالبحـــ

منضـبط معـىن بأن الباحث إذا ميم وجهه حنو املعاجم الفلسفية منقبـاً عـن : فهذا أحدهم يقول
ملسـتحيل أن نتقبـل ، حبيث قد يكون مـن اسيجد من املعاين ما ال حصر له"ملفهوم احلرية فإنه 

لكـن ميكـن القـول بـأن  ،)٢("عامـاً يصـُدق علـى سـائر صـور احلريـة، باعتباره تعريفاً تعريفاً واحداً 
  :، مهافهوم احلرية اتسم بسمتني بارزتنيتعاطي العقل الغريب مع م

  .وعزله عن التدخل يف مفهوم احلريةدين حتييد ال: األوىل
  .)٣(تغليب احلرية الفردية وطغيا�ا عن حدودها وطبيعتها: الثانية

له املسار ، ويتبّني ناظر طبيعة التصور الغريب للحريةوباجلملة فإن هذه املقوالت تكشف لل
، ويتلخص هذا الذي قامت عليه هو أساس بشري حمض، فاألساس الفكري الذي يسري عليه

، تكونــت يف أعقــاب الثــورة الفرنســية إن نظريــة احلريــة الــيت:"املســار يف مجلــة عميقــة املعــىن وهــي
، تســتلزم بكيفيــة أو بــأخرى تأليــه اإلنســان ةوالــيت �ــدف إىل الكشــف عــن أصــل احلريــة املطلقــ

  .)٤("احلر
  
  
  

  

                                                           

   ).١/٤٦١(املعجم الفلسفي، مجيل صليبا،  :انظر )١(
   .١٦مشكلة احلرية، زكريا إبراهيم، صـ )٢(
   .٤٣فضاءات احلرية، سلطان العمريي، صـ )٣(
  .٧١مفهوم احلرية، عبد هللا العروي، صـ )٤(
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  موض واالضطراب يف مفهوم التحرير أسباب الغ: الرابع املطلب
دالالت املفهوم -بقني ، يف ثنايا املطلبني الساض التعريفات املختلفة واملتباينةبعد عر 

ألسباب هذا الغموض  نعرض ، فإنه جيدر بنا أن- االصطالحية، ودالالته الفلسفية
أ�ا ترتكز يف ، والذي تبّني بعد استجالء اين  واالختالف يف مفهوم التحرير، والتبواالضطراب

  :ثالثة أسباب رئيسة
  :تنوع ا}االت اليت ُيستعمل فيها مصطلح احلرية -ولاأل

د ، وعنــو حاضــر عنــد الفالســفة بصــورة مكثفــةهــاملفهــوم يُتــداول يف جمــاالت شــّىت، ف فهــذا
علماء األديان يف أبواب متعددة، ومتداول عند علماء السياسة، وعلماء االجتماع، ويستعمل 

، و لـه أنـواع متعـددة ... )١( املتصـوفة ، ولـه حضـور واسـع عنـديف علم النفس، وعلـم األخـالق
، وهذه الكثرة يف تداول املفهوم وتنوع موارده واستعماالته ك حبسب كل جمال ُيستعمل فيهوذل

رمحـه - )٣(، وقد أشــار إىل ذلك ابـن تيمــية  )٢(تؤدي يف أحيان كثرية إىل الغموض واالضـطراب
ومقيـد بقيـد آخـر يف  ،بقيـد ومقيداً  ،كلم به مطلقاً ر التكلم فيه فتُ واالسم كلما كثُ ":بقوله -هللا

ر مــن يشــتبه عليــه ر مساعــه كثُــمث كلمــا كثُــ ،الشــتباه بعــض معنــاه كــان هــذا ســبباً   ،موضــع آخــر
ويكـون مـا  ،وال يسـمع بعضـه ،ومن أسـباب ذلـك أن يسـمع بعـض النـاس بعـض مـوارده ،ذلك

  .)٤("ر موارده كذلكفيظن معناه يف سائ ،بقيد أوجبه اختصاصه مبعىن مسعه مقيداً 
  
  
  

                                                           

  .١٥صـسبق التعريف بفرقة التصوف  )١(
   . ٣١فضاءات احلرية، سلطان العمريي، صـ: انظر )٢(
يعـرف ، ، صـاحب الـديوان والتفسـريتيميـة احلـراين احلنبلـي السـالم ابـن احللـيم بـن عبـد أمحد بن عبد: ابن تيمية )٣(
عين باحلديث  ،رسوخ القدم يف علوم النقل والعقلمشهور ب، زاهد، فقيهفظ حاعالمة، و مام وهو إسالم، شيخ اإلب

وعلـم  ،م اإلسـالمويف علـو ، برع يف الرجال وعلل احلديث وفقههوخرج وانتقى و ، ى الشيوخودار عل ،ونسخ األجزاء
تــذكرة : انظــر. ه٧٢٨تــويف ســنة  درء تعــارض العقــل والنقــل، و منهــاج الســنة،: ، مــن مؤلفاتــهالكــالم وغــري ذلــك

  .)١٦/٢١٨(، الذهيب سري أعالم النبالء، مشس الدينو  ،)٤/١٩٢(الذهيب،  مشس الدين احلفاظ،
  ).٧/٣٥٦(عبد الرمحن بن قاسم، : جمموع الفتاوى، حتقيق )٤(
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  :بالصراعات والتقلبات يف ا}تمعات اإلنسانية تأثُر املفهوم -الثاين
وذلـك حبسـب تنـوع ا�تمـع ، قد يُقرر يف القانون يف مرحلة ما، ما يتغري يف مرحلة الحقةف

؛ أل�ــا )١(، وخاصــة يف ظــل نظريــة العقــد االجتمــاعياملفهــوم قــابالً للتغيــري ، فأضــحى واختالفــه
  .)٢(مرتكزة على أن طبيعة العقد بني أفراد ا�تمع قائمة على تنازل الفرد عن بعض حقوقه

  :يف املرجعيات املؤثرة يف الرؤية االختالف -لثالثا
عيـــة حمكمـــة يف صـــوغ األفكـــار إن الواقـــع اإلنســـاين مـــزدحم بـــالقيم واملبـــادئ الـــيت ُمتثـــل مرج

، ومـن مث فـإن نسجمة مـع مقتضـيا�االنهايات امل ، وهلا آثار بليغة يف توجيه األذهان إىلوالرؤى
، وســيكون متــأثراً ن داخــًال بــال ريــب ضــمن ذلــك الســياقالتعــاطي مــع مصــطلح احلريــة ســيكو 

و عــام يف  ، وهــذا التــأثري لــيس خاصــاً مبصــطلح احلريــة وإمنــا هــملرجعيــة الــيت حيملهــا املتعــاطي لــهبا
أ�ـــا ال توجـــد يف الواقـــع منفكـــًة عـــن  ؛ فمـــن خواصـــها املالزِمـــة هلـــاكـــل املصـــطلحات واملفـــاهيم

ت عـــادًة تتســـم باخلصوصـــية ، وألجـــل هـــذا فاملصـــطلحامرجعيتهـــا الـــيت ولـــدت وترعرعـــت فيهـــا
  .)٣(، وهي تستدعي دائماً ارتباطات عدة اجتماعية وسياسية متعلقة بتلك املرجعيةاحلضارية

: عــام ألقــاه يف خطــاب )٤(ولعــل أظفــر تعبــري عــن ذلــك هــو قــول الــرئيس األمريكــي لينكــولن
، فــنحن إذا  أبــداً إىل تعريــف طيــب للفــظ احلريــةإن العــامل مل يصــل :"م حيــث يقــول فيــه١٨٤٦

  .)٥("ا إال أننا ال نقصد املغزى ذاتهكنا نستعمل الكلمة ذا�
  

                                                           

احلالة الطبيعية أن يعهد يف ، يوجب على كل منهم وهو يف اتفاق افرتاضي بني أفراد ا�تمع:"االجتماعيالعقد  )١(
املعجــم الفلســفي، مجيــل ". ل، إال اإلرادة العامــة الــيت تنــتظم Äــا حيــاة الكــشخصــه، ويف كــل مــا لديــه مــن قــدرات

   ).٢/٨٢(، صليبا
  .٦٧فضاءات احلرية، سلطان العمريي، صـ: انظر )٢(
  .٢٣٣استقبال اآلخر، سعد البازعي، صـ: انظر )٣(

إذ  ؛يعد من أهـم رؤسـائها علـى اإلطـالق ،األمريكية للواليات املتحدةالرئيس السادس عشر ، نللينكو  أبراهام )٤(
الواليـات  :وإعال�ـا تكـوين دولـة مسـتقلة مسّيـت، واليـةبعـد انفصـال إحـدى عشـرة احلـرب األهليـة قامت يف عهـده 

 الشـــبكة: انظـــر. م١٨٦٥ :يف أمريكـــا عـــام الـــرقن صـــاحب قـــرار إلغـــاء لكمـــا كـــان لينكـــو ،كونفدراليـــة األمريكيـــةال
  http://ar.wikipedia.org/wiki :على الرابط التايل، ، ويكيبيديا، املوسوعة احلرةالعنكبوتية

  .٩، صـانا�ا ومستقبلها، متويل عبد احلميدنظرات يف تطورها وضم: احلريات العامة )٥(
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  املرأة باعتباره مصطلحاً مركباً مفهوم حترير : املطلب اخلامس
أن هنــاك تعريفــات عــدة اقرتبــت أو  ، جنــدالتأمــل يف جنبــات املصــادر وطيا�ــاعنــد النظــر و 

  .، وذلك حبسب حيثيات االرتباط واملرجعيةابتعدت قليالً عن حقيقة املفهوم
معاملــة الرجــال يف علــى نفــس "ريــر املــرأة يكــون حبصــوهلا ففــي دائــرة املعــارف الربيطانيــة حت 

أخالقيـــة ، وجيـــب أن يطبـــق علـــى كليهمـــا معـــايري جمـــاالت التعلـــيم، وفـــرص العمـــل، والسياســـة
  .)١("واحدة 

 �ــدف إىل إ�ــا حركــات نســائية ال:" عــربت عــن حتريــر املــرأة بقوهلــا )٢(وأمــا ســوزان دينفــي
ا كــامرأة داخــل املؤسســات ، وإمنــا �ــدف إىل إعطــاء املــرأة حريتهــا وكرامتهــحتويــل املــرأة إىل رجــل

عــن صــياغة الــرتاث  ؛ باعتبــار أ�ــا املســؤول األول واألخــرياملختلفــة، بادئــة باملؤسســات الدينيــة
  .)٣("احلايل يف الغرب

ر حركـــات تنـــادي بضـــرورة تعـــديل وتطـــوي:"ّرب عـــن مفهـــوم حتريـــر املـــرأة بقولـــهوهنـــاك مـــن عـــ
 ؛ كي تتوافق مع مطالب النساء وتطلعا�نأساسيات عقيدة اليهود والنصارى، وكتبهم املقدسة

  .)٤("يف السيطرة واالستبداد واجلربوت
 :نمــوذج الغـــريب لتحريــر املــرأة بأنـــهيف معــرض حديثـــه عــن ال )٥(حممـــد عمــارة . وقــد ذكــر د

حتـــرر مـــن كـــل املنظومـــات الدينيـــة، والقيميـــة اإلميانيـــة، واحلضـــارية، والفلســـفية، واالجتماعيـــة، "
  .)٦("، مبا يف ذلك التحرر من األسرة بشكلها الشرعي والتارخييوالتارخيية

                                                           

  .١٢، صـسيد الندوي: شريعة اإلسالم واحلضارة الغربية، وحيد الدين خان، ترمجة املرأة بني: نقًال عن )١(
 .رائدات الثورة النسائية املعاصرة، تعد من أبرز بكلية األديان جبنوب كاليفورنيا أستاذة لالهوت: سوزان دينفي )٢(

  .١٣، صـيف اليهودية واملسيحية واإلسالم، عزية طه تأمالت حول مكانة املرأة: انظر
  .١٤املرجع السابق، صـ )٣(
  .٧املرجع السابق، صـ )٤(
وعضــو  ،، و مؤلــف وحمقــق، مفكــر إســالمي معاصــرهـــ ١٣٦٠: ولــد عــام ،هــو حممــد عمــارة مصــطفى عمــارة )٥(

: انظر. اإلسالم واملستقبل، و معامل املنهج اإلسالمي: له كثري من املؤلفات منها، باألزهر جممع البحوث اإلسالمية
  http://ar.wikipedia.org/wiki :على الرابط التايل ،املوسوعة احلرة، ديايويكيب، الشبكة العنكبوتية

  .٧الرد على شبهات الغالة، صـ: التحرير اإلسالمي للمرأة )٦(
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حركـة موجهـة حنـو إزالـة املواقـف ":رأة بأ�ـاء التعبري عـن حتريـر املـويف معجم اللغة العربية جا
  .)١("واملمارسات املبنية على اعتبار أن الرجال أعلى مرتبة وأهم من النساء

نظرتـه ومرجعيتـه اإلسـالمية  ومنهم من حاول التوّصل إىل حقيقة املفهـوم والتعبـري عنـه وفـق
واملسـاواة بـني املـرأة والرجـل، ومهـا نظريتـان  ،حريـة املـرأة: حترير املرأة يف إطار نظريتني مهـا":بقوله

  .)٢("غربيتان باطلتان شرعاً وعقًال، ال عهد للمسلمني Äما
:     حـــزاب املعاصـــرة بـــأن حتريـــر املـــرأةوجـــاء يف املوســـوعة امليســـرة يف األديـــان واملـــذاهب واأل 

ربيـــــة أرجـــــاء الـــــبالد العحركـــــة علمانيـــــة، نشـــــأت يف مصـــــر يف بـــــادئ األمـــــر، مث انتشـــــرت يف "
 :واألحكـام الشـرعية اخلاصـة Äـا مثـل ،تدعو إىل حترير املرأة من اآلداب اإلسالمية ،واإلسالمية

تقليـد املـرأة الغربيـة يف  و  ،واملسـاواة يف املـرياث، ، ومنـع تعـدد الزوجـاتاحلجاب، وتقييد الطـالق
  .)٣( "النسائية يف العامل الغريب حتاداتواال ،ونشرت دعو�ا من خالل اجلمعيات ،...كل أمر

لعامل العريب واإلسالمي بشكل أخص، وهذا التعريف السابق عّرب عن املفهوم وتأثرياته يف ا
فمصـــطلح حتريـــر املـــرأة غـــريب النشـــأة، ولـــه مواقـــف مـــن الـــدين "، دون النظـــر إىل جـــذوره األوىل

  .)٥("مع الكنيسة )٤(، ومعركته أتت يف سياق معركة العلمانيةاحملّرف
م جمــرى حيــاة املــرأة رســ: حتريــر املــرأة يعــين يف أبســط صــورة إن اصــطالح:"وخالصــة القــول

خاصــة الضــوابط والتنظيمــات ، رهــا مــن كــل مــا يعرقــل تلــك التطلعــات، مــع حتريوفــق تطلعا�ــا
يـد اهلـدف يف حماربـة تلـك ، ومن مثّ حتدوداً رجعية تعرقل طموحات املرأة؛ معتربة إياها قيالدينية

  .)٦("القيود، وإضعاف شوكتها
���  

                                                           

  ).١/٤٦٨(، )حرر: (أمحد خمتار، مادة )١(
  .١٠٣حراسة الفضيلة، بكر أبو زيد، صـ )٢(
  ).١/٤٥٣(مانع اجلهين، : الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، مراجعة )٣(
بعيـداً عـن الـدين الـذي يـتم فصـله عـن ، ياة على أسس العلم الوضعي والعقلإقامة احل دعوة إىلهي : العلمانية )٤(

املرجـع السـابق، : انظـر. وال يصرح بـالتعبري عنـه إالَّ يف أضـيق احلـدود، وحبسه يف ضمري الفرد ،الدولة وحياة ا�تمع
)٢/٦٨٥(.  
  .٧٥، صـاملصطلحات الوافدة وأثرها على اهلوية اإلسالمية، اهليثم زعفان )٥(
  .املرجع السابق، الصفحة نفسها )٦(
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 نشأة مفهوم حترير املرأة يف الفكر الغريب: املبحث الثاين
  :ن، وفيه مطلباوتطوره

  .نشأة مفهوم حترير املرأة يف الغرب: املطلب األول
  .يف الغرب تطور مفهوم حترير املرأة: املطلب الثاين
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  املرأة يف الغربنشأة مفهوم حترير : ملطلب األولا
، هو ات واملفاهيم اإلنسانية والفكريةإن من أقوى ما يعني على فهم طبيعة املصطلح

، وحىت ك املسار التارخيي الذي ولدت فيه، ونشأت يف أحضانه، وترعرعت بني جنباتهإدرا
لى ، البد من التعرف ع)١(يت استقر عليهايتضح مفهوم حترير املرأة يف الفكر الغريب وطبيعته ال

عود يف  ، و اليت تواألوضاع املصاحبة لظهور املفهوم، وكان هلا دور بارز يف نشأتهالظروف 
  :جمملها إىل أمرين رئيسني، مها

  :املرأة إزاءموقف الفالسفة القدماء  -أوالً     
منا كانت ، وإمية بأي نظرة إنسانية كرميةمل حتظ املرأة يف األزمنة الغابرة و احلضارات القد   

وكانت تباع وتشرتى يف ،  يكن هلا أية حقوق وال أهليةومل"مهًال ال حيسب هلا حساب، 
ا تكون يف عداد املاشية ، ويف أفضل حاال�)٢("ةمسلوبة املكان، مفقودة احلرية، األسواق
، وهذه دائرة املعارف بة الرجل، وهي بذلك تكون وبال شك يف مرتبة دون مرتاململوكة
 ، لدرجة أ�ا أصبحتكان وضع املرأة قد تدهور:"تصف احلالة السائدة يف أثينا نيةالربيطا

مل يكن حيصلن على ، و كان يتم حجز الزوجات داخل بيو�ن، و مبثابة أَمة تلد األوالد لسيدها
هن يعتربو�ن أفضل من أثاث ، ومل يكن أزواجقدر من التعليم، كما مل تكن هلن أية حقوق

رأة ، وظل يزدري أمه أل�ا كان يأسف ألنه ابن ام" )٤(لسوف أفالطونهذا الفيو ، )٣("البيت
بيد واألشرار واملخبولني املرأة يف عدد من كتبه وحماوراته مع الع"، وكان يصنف)٥("أنثى

  .اهل حتقارواال زدراءاال، إمعاناً يف )٦( "واملرضى
  

                                                           

   .٧، صـسلطان العمريي، فضاءات احلرية: انظر )١(
   .٢٠٥الثقافة اإلسالمية والتحديات املعاصرة، إميان عبد املؤمن، صـ )٢(
   .٥٣سيد الندوي، صـ: املرأة بني شريعة اإلسالم واحلضارة الغربية، وحيد الدين خان، ترمجة: نقالً عن )٣(
  .١٩سبق ترمجته يف صـ )٤(
   .٢٤٨، صـحممد عمارة ،أين اخلطأ وأين الصواب؟: اإلسالم والغرب )٥(
   .)٢٠/٦٥٦( ،املوسوعة العربية، هيئة املوسوعة العربية بسوريا)٦(
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، وأما الفيلسوف )٢("للرجال السياسة، وللنساء البيت:"ن يقولالذي كا )١(ومثله سقراط
  :املوجودات يف ا�تمع إىل قسمني قسمفقد  )٣(اإلغريقي الشهري أرسطو

النبيلة ألنشطة ، وهم األسياد الرجال املّالك الذين خلقوا لاألشخاص: القسم األول
قوا ، واحليوانات الذين خلالعبيد، والنساء ، وهماألشياء: ، والقسم الثاينواملعرفة الفكرية

 .)٤(، وخلقت املرأة من أجل الوالدة حلفظ النوعلألعمال اجلسدية حسب طبيعتهم
  :رأة يف املصادر الدينية الغربيةصورة امل - ثانياً 

إن مثل ذلك يف احلضارات القدمية حيث االحتقار للمرأة والنظرة الدونية هلا جنده يف 
فاخلطيئة األوىل اليت محلت البشرية تبعات أوزارها إمنا  -اليهودي و املسيحي- الرتاث الديين 
، وأساس هي إحدى التعاليم الكربى اليت  )٥(عقيدة اخلطيئة األصلية املوروثة هي ناشئة عن

هي  يرى أن املرأة ، والذيينتمي إليها العامل الغريب اليوممن أساسيات الديانات احملرّفة اليت 
هي  ؛ من حيثوأ�ا للرجل باب من أبواب جهنم، ينبوع املعاصي، وأصل السيئة والفجور

وال عجب  ،)٦(جست املصائب على اإلنسانية مجعاء، ومنها انبمصدر حتركه ومحله على اآلثام
إعالء قدر، وتشريف، ومنح ديان للمرأة من احرتام وتبجيل، و األعجب فإن نظرة أهل 

ففي سفر ؛ )٧(ادرهم الدينية، يتوقف على ما جاء يف مصالعكسحقوق، وفرض واجبات، أو 
أل�ا  املرأة أ�ا سبب شقاء اإلنسانية؛ ينظرون إىلاليهود عامة ً سفر التكوين ما يربهن على أن 

  :�آدم  �، فقد سأل الرب )٨(من اجلنة � قد أخرجت آدم - يف زعمهم-
                                                           

  .١٩سبق ترمجته، صـ )١(
   .٢٤٨، صـحممد عمارة، أين اخلطأ وأين الصواب ؟: اإلسالم والغرب)٢(
   .١٩سبق ترمجته، صـ )٣(
   .٢٦هبة عزت، صـ -املرأة والدين واألخالق، نوال السعداوي : انظر )٤(
أكل من الشجرة فعاقبه هللا بالطرد من اجلنة وأسكنه الرتاب، وظل اجلنس  �أن آدم : "موجز هذه العقيدة )٥(

ليصلب  -اً كبرياً تعاىل هللا عن ذلك علو  -البشري يرسف يف أغالل تلك اخلطيئة أحقاباً متطاولة حىت أنزل هللا ابنه
العلمانية نشأ�ا وتطورها وآثارها يف احلياة  ."فداًء للنوع اإلنساين، وليبني للناس طريق اخلالص من هذه اخلطيئة

  .٨٦، صـسفر احلوايل، المية املعاصرةاإلس
   .)٢/٥٣( حممد املقدم، ،عودة احلجاب: انظر )٦(
  .٧املرأة يف اليهودية واملسيحية واإلسالم، زكي أبو غضة، صـ: انظر )٧(
  .١٦-١٥، صـحممد الصادق عفيفي ،املرأة وحقوقها يف اإلسالم: انظر )٨(
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ا املرأة اليت جعلته: آدمجرة اليت أوصيتك أن ال تأكل منها؟ فقال هل أكلت من الش"
أتعاب  تكثريًا أكّثر: "للمرأة � فقال الرب ،)١("معي هي أعطتين من الشجرة فأكلت

، وهكذا )٣("، بالوجع تلدين أوالداً، وإىل رجلك يكون اشتياقك، وهو يسود عليك)٢(حبلك
أو ، الدين اليهودي سواء يف تشريعاته، أو أحكامه صورة املرأة  كما يراها رجل"وهكذا تتضح
  .)٤("كاياته املتوارثة من جيل إىل جيليف أحاديثه وح

لتصمت نساؤكم :"ة بأفضل من اليهودية ففي اإلصحاحومل يكن موقف النصرانية من املرأ  
ولكن  ،هلن أن يتكلمن، بل خيضعن كما يقول الناموس أيضاً  يف الكنائس، ألنه ليس مأذوناً 
ألنه قبيح بالنساء أن تتكلم يف   ؛يف البيت ، فليسألن رجاهلنإن كن يردن أن يتعلمن شيئاً 

األديرة والكنائس  بني العلماء والفالسفة يفكان اجلدل يدور ، ويف إبان تلك الفرتة  )٥("كنيسة
 :للبحث يف املسألة التالية ماكونفي القرن اخلامس اجتمع جممع ف، والكنائس يف شأن املرأة

من - وأخريًا قرروا أ�ا خلو من الروح الناجية  هل املرأة جمرد جسم ال روح فيها؟ أم هلا روح؟
  .)٦("ما عدا أم املسيح -عذاب جهنم

للحضارة  -اليهودي والنصراين- تقر للمرأة يف الرتاث الديين ولقد ظل هذا املوقف احمل
فة العصور املتأخرة بفكر سابقيهم، فهذا ، فقد تأثر فالسغربية ثابتًا ومرعيًا عرب العصورال

، يربط العقل بالذكر، ئية اليت تقوم على العقل واملادةخالل فلسفته الثنامن ":)٧(ديكارت
  .)٨("ويربط املادة باملرأة

                                                           

  .١٢-١١: اإلصحاح الثالث، فقرة )١(
: انظر. بفتح الالم فيهما حبالياتو  نسوة حباىل :اجلمعو  ،وقد حبلت املرأة فهي حبلى ،احلمل :بالفتح احلبل )٢(

  .)١/٦٦(، يوسف الشيخ: زين الدين الرازي، حتقيق، خمتار الصحاح
  .١٦: فقرة  ،اإلصحاح الثالث )٣(
  .٥املرأة بني اليهودية واإلسالم، ليلى أبو ا�د، صـ )٤(
   .٣٥-٣٤: اإلصحاح الرابع عشر ، فقرة  )٥(
   ـ١٨صـاملرأة بني الفقه والقانون، مصطفى السباعي،  )٦(
م، يعد رائد الفلسفة يف العصر احلديث، ويف الوقت نفسه ١٥٩٥: فيلسوف فرنسي كبري، ولد عام: ديكارت )٧(

: انظر. حبث يف العامل، تأمالت يف الفلسفة األوىل: كان رياضيًا ممتازاً، ابتكر اهلندسة التحليلية، من مؤلفاته
  ).٤٩٠ -١/٤٨٨(موسوعة الفلسفة، عبد الرمحن بدوي، 

    .)٢٠/٦٥٦( ،املوسوعة العربية، هيئة املوسعة العربية بسوريا )٨(
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يصف املرأة بأ�ا ضعيفة يف كل االجتاهات ":أحد آباء الفلسفة الغربية )١(وأما كانت
 أن"يرى )٣(وف الثورة الفرنسية جان جاك روسو، وكذلك فيلس)٢("والسيما يف قدرا�ا العقلية

)٤("جناب فقطاملرأة وجدت من أجل اجلنس ومن أجل اإل أن"يرى
فكان  )٥(وأما نيتشه، 

  .)٦("إذا قصدت النساء فخذ السوط معك:"يقول
الصناعية اليت زادت األمر وباًال؛ فقد وظلت احلالة هذه طويًال إىل أن جاءت الثورة 

هدها وكرامتها ، فدفعت املرأة الثمن غاليًا من جتسببت يف حتطيم األسرة، وفك روابطها
ها على ترك املنزل واخلروج ؛ حيث امتنع الرجل عن إعالتها مما أجرب فسية واملاديةوحاجتها الن

ا كان جمهدًا وضئيًال يف ، فقد كانت تقبل بأي عمل مهمللعمل؛ لكسب عيشها بكد ميينها
يوجد فرع من ، فال فقد كن يأتني من األعمال العظيمة، ما ال قوام للمدنية بدونه"، )٧(املردود

، إال واملرأة عاملة فيه مع لصناعة والتجارة، وال علم من العلوم، وال فن من الفنونمن فروع ا
: هرية يف عام، وأسفر هذا الوضع املستبد عن قيام ثورة فرنسا الش)٨("الرجل كتفًا بكتف

                                                           

كانت، فيلسوف وعامل أملاين، أحد أكثر املفكرين املؤثرين يف ا�تمع الغريب واألورويب   هو أما نويل: كانت  )١(
احلديث، والفيلسوف الرئيسي األخري لعصر التنوير، كان يرى الفصل الكامل بني الفلسفة والدين، وبني العلم 

موسوعة الفلسفة، عبد : انظر .نقد العقل العملي، ميتافيزيقيا األخالق: م ، من مؤلفاته١٨٠٤: والدين ويف عام
  ).٢/٢٧٠(الرمحن بدوي، 

    .)٢٠/٦٥٦( ،املوسوعة العربية، هيئة املوسوعة العربية بسوريا )٢(
، يعد من أهم كتاب عصر العقل، وهي فرتة من التاريخ سويسري كاتب وفيلسوف: جان جاك روسو )٣(

ساعدت فلسفة روسو يف  ،الثامن عشر امليالديني اخر القرناألورويب، امتدت من أواخر القرن السابع عشر إىل أو 
الشبكة العنكبوتية، ويكيبيديا، املوسوعة : انظر .الثورة الفرنسيةتشكيل األحداث السياسية، اليت أدت إىل قيام 

  http://ar.wikipedia: احلرة، على الرابط التايل
    .)٢٠/٦٥٦( ،املوسوعة العربية، هيئة املوسوعة العربية بسوريا )٤(
م، بدأ نيتشه هجومه على الدين ببحثه يف نشأة فكرة اإللوهية من ١٨٤٤: فيلسوف أملاين، ولد عام: نيتشه )٥(

الوجهة التارخيية، فيقارن بني تصور هللا بني خمتلف األديان وينتهي إىل وجود اختالف أساسي بينها يقضي عليها 
: انظر. م١٩٠٠: مؤلفات الشباب، الفلسفة يف عصر املأساة عند اليونان، تويف عام: من مؤلفاته كلها معاً،

  .١٨٧-١٨٥فؤاد كامل، صـ. أعالم الفكر الفلسفي املعاصر، د
  .٢٤٨، صـحممد عمارة ،أين اخلطأ وأين الصواب ؟: اإلسالم والغرب )٦(
   .٥٩فؤاد العبد الكرمي، صـ. العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية، د: انظر )٧(
   .١٤١حترير املرأة، قاسم أمني، صـ )٨(
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عار محاية حقوق الفرد يف ، ورفعوا ش�ض فيها فالسفة أوروبا ومفكروهم، واليت م١٧٨٩
منًا على حيا�م هو نظام ، حيث كان النظام االجتماعي الذي بني أيديهم ومهيا�تمع

ن ، فسعوا جاهدياالجتماعية اليت عرفتها البشرية ، والذي يعد أبشع وأظلم النظم)١(اإلقطاع
، األمر الذي  ملوا على إ�اض املرأة من كبو�ا، وعإىل االنفالت من املظامل، واملطالبة باحلرية

ورفع "أقصى ما طمحوا إليه هو إنصافها ، ف)٢(مود نسبيًا يف احلياة االجتماعيةله أثر حمكان 
، عاىن منه الرجال، والذي عانت منه أكثر كثريًا مما الجتماعي والتارخيي الذي حلق Äاالغنب ا

، ومتايز توزيع العمل وتكامله يف األسرة رة التمايز بني األنوثة والذكورةمع احلفاظ على فط
فقد كان  ،)٣(" املتكاملني بني الرجال والنساءوا�تمع على النحو الذي حيقق مساواة الشقني

العدالة احلقيقية حتقيق قدر من "داءات املطالبة بتحرير املرأة هواهلدف الرئيس من تعايل ن
يه أي حبيث تنال املرأة ما يطمح إل -ال حتقيق مساواة مستحيلة خارجية-داخل ا�تمع 

 طور جديد وÄذا دخلت املرأة الغربية يف"، )٤("من حتقيق لذاته -رجًال كان أو امرأة-إنسان 
، ولكن ما لبثت هذه )٥("بعد اآلخر، ونالت حقوقها واحدًا وأخذت يف تثقيف عقلها

تد يف القرن التاسع ، الذي منا واشوضاع أن مالت للنزوع إىل اإلفراط، وامليالن عن القصداأل
اجلنوح ا كاد يبتدئ القرن العشرون حىت بلغ ا�تمع الغريب �اية اإلفراط و ، ومعشر امليالدي

وقُتل الكثري من الشباب ، يث ابتدأت احلرب العاملية األوىل؛ ح)٦(وامليل والتباعد عن القصد
، وكان جود املاليني من النساء بال عائل، فتحملت املرأة قسوة احملنة، مما أدى إىل و األورويب

، عمل وإال هلكت جوعًا هي ومن تعول، فاستغلت املصانع حاجتها للعملأن تجيب عليها 

                                                           

منه منزلة يف مقابل تنظيم الرجل من الناحيتني االقتصادية والعسكرية إىل رجل أمسى هو خضوع ": اإلقطاع )١(
  .)١٤/٤٠٦(زكي حممود، : قصة احلضارة، ول ديورانت، ترمجة ."اقتصادي ومحاية عسكرية

  .٢٩، صـفؤاد العبد الكرمياملرأة يف املؤمترات الدولية،  العدوان على :انظر )٢(
   .٣٧حترير املرأة بني اإلسالم والغرب، حممد عمارة، صـ )٣(
   .١٥تحرير والتمركز حول األنثى، عبد الوهاب املسريي، صـقضية املرأة بني ال )٤(
   .٧٠املؤامرة على املرأة املسلمة تاريخ ووثائق، السيد أمحد فرج، صـ )٥(
   .٢٩العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرمي، صـ: انظر )٦(
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مع احتاد اإلنتاج واجلهد املبذول، من هنا قامت ثـــورة فكانت متنحها أجراً أقل من أجر الرجل 
   .)١(ظلم أجيــال كثرية يف قرون طويلة؛ لتحــــطم نسائية

ين الذي هو منبع لآلداب من الد جعلها تتحررحرية فهمًا خاطئًا للاملرأة  إن فهم
الرجال يف مجيع ، فهجرت املنزل وزامحت جنرفت خلف تلك الشعارات الربّاقة، واواألخالق

  .))٢( حتريراً للمرأة: (التحول االجتماعي ، و ُمسّي هذااألعمال واألدوار
رأة  إزاء امل، والرتاث الديين احملّرف من الفالسفة القدماء إن موقف كل: وخالصة القول

الذي حدثت بفعله التصور املتطرف للحرية و "كان هو أصًال للقضية، وسببًا من أسباب 
فإذا نظرنا إىل املدة اليت عينها املؤرخون الرمسيون رأينا "اليت استمرت طويًال،  )٣("الثورة الفرنسية

الثورة من ، وما تبع هذه )٥("بعد انقضاء عشر سنني: ، أي)٤(أ�ا انتهت يوم ارتقاء بونا بارت
، الغربية اليوم )٦(رئيسني قامت على أساسهما احلداثة، تركزت يف مبدأين امتدادات فكريةمن 
  :اــ، مهاليوم

  
  

                                                           

  ).١/٤٥(موسوعة املرأة املسلمة، صالح عبد الغين، : انظر )١(
والذي يرتجم إىل النسوية، وحل حمل مصطلح حترير " feminismالفمينزم :"ظهر منذ عدة سنوات مصطلح )٢(

املرأة وكأ�ما مرتادفان، ولكن احلقيقة أ�ما مدلولني خمتلفني، بل متناقضان، فتحرير املرأة حركة اجتماعية تدرك 
�دف إىل تغيري اللغة اإلنسانية، حبيث : ها، أما النسويةحتاول أن تدافع عن حقوقو املرأة باعتبارها جزء يف ا�تمع 

  .٧٥إشكالية التحّيز، عبد الوهاب املسريي، صـ: انظر. يتم اختالف األدوار متاماً 
  .٥٢احلجاب، أبو األعلى املودودي، صـ )٣(
بصفته قنصًال عاًما، مث  القرن الثامن عشرأواخر حكم فرنسا يف  ،قائد عسكري، نابليون بونابرت األول )٤(

ولد  ،ا كبريًا على السياسة األوروبيةتنظيماته تأثريً ألعماله و  ، حيث كانالقرن التاسع عشر أوائلبصفته إمرباطورًا يف 
 :احلرة، على الرابط التايل ، املوسوعةالشبكة العنكبوتية، ويكيبيديا: انظر. م١٨٢١: ، وتويفم١٧٦٩ :عام

https://ar.wikipedia.org/wiki   
  .١٧٦عادل زعيرت، صـ: الثورة الفرنسية، غوستاف لوبون، ترمجةروح الثورات و  )٥(
حلداثة يف العامل ا. "خالفة والرافضة لدين هللا وشرعه، املوضع ملذهب معني له أصوله احملددةمصطلح ": احلداثة )٦(

  ).١/٣٥(دراسة عقدية، حممد العلي، : العامل العريب
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خ هذا الفكر يف عدة ، وقد مت ترسيبه املطلقة، واحلرية ش-) ١(باملفهوم الغريب-املساواة
  .-إن شاء هللا تعاىل-يدها وبيا�ا يف املطلب الثاين ، سيتم تفنمراحل متدرجة

، مشلت واليت استمرت ُحقبًا زمنية طويلةومما سبق يتبني جبالء النظرة الدونية للمرأة 
يسة، اليت كانت متسك بزمام عصور التخلف والظالم اليت عاشتها أوروبا يف ظل سيطرة الكن

أسفر عنه رّد فعل ُجتاه الكنيسة، ورجال الدين،  ، و تفرض قيودًا كثرية على املرأة ممااألمور
ءات املطالبة ، وارتفاع نداالكنيسة، والثقافة االجتماعية السائدة )٢(يف االنسالخ من ربقةمتّثل 

  .، وذلك بعد أن ختلصت العقول من سلطة األوهام والظنون واخلرافاتباالنعتاق و احلرية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

سواء   ،بني املرأة والرجل، دون اعتبار ألي فوارق بينهما -التكاملية ال-على مفهوم التماثلية التامة  ةالقائم )١(
تسمى علميًا بالفروق البيولوجية، والفسيولوجية،  وهي ما( أو عقلية،، كانت فروقًا جسدية، أو نفسية

، فضًال عن �م وأحباثهمم من خالل دراساه، هذه الفروق اليت اعرتف Äا علماء الغرب أنفس)والسيكولوجية
املرأة العدوان على : انظر .القائم على مفهوم التكامل بينهمابني املرأة والرجل -العدل-املفهوم الشرعي للمساواة 

  .٥٢، صـالكرمي فؤاد العبد يف املؤمترات الدولية ،
حاح العربية، تاج اللغة وص. "ربقة: الواحدة من العرىو شد به البهم، حبل فيه عدة عرى، تُ  :سربق بالكالرِ " )٢(

  ).٤/١٤٠٨(أمحد عطار، : أبو نصر إمساعيل اجلوهري، حتقيق
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  يف الغرب حترير املرأةتطور مفهوم : املطلب الثاين
، شأنه يف ذلك إبان القرنني املاضينيمبراحل عدة عند الغرب لقد مر مفهوم حترير املرأة 

، نتيجة لتقدم العقل العديد من التغريات والتطوراتيطرأ عليه فكري  شأن أي مفهوم
املسرح السياسي واالجتماعي  يفاملراحل اليت مر Äا و إمجال تطورات املفهوم ، وميكن البشري
  :ثالث مراحل يف وحىت وصوله إىل شكله احلايل والثقايف

  :تحرير املرأة إىل حركة منظمةعوة لدحتول ال -املرحلة األوىل
أنواع  -وال تزال-لقد ظهرت فكرة حترير املرأة يف أوروبا حيث كانت تعاين املرأة 

كتساب احلقوق والرفعة يف ، واستمرت يف ا االضطهاد والظلم، فرفعت شعارات احلرية ونالتها
فال "النداءات يف حركات منظمة تبنتها بعض اجلهات واملؤسسات ، مث تبلورت هذه املكانة

وق ، مهها أن تطالب حبقأوروبا وأمريكا من مجعية للنساء تكاد ختلو عاصمة من عواصم
 مكنت املرأة وذلك بإصدار بعض القوانني الفاعلة واليت  ،)١("املرأة، والسعي يف سبيل اكتساÄا

ميزة مل تكن هلن من  ىن حصلت النساء مبوجبه علصدر قانو فقد  "، من نيل بعض حقوقها
، وذلك )٢("واإلنتاجوهي حقهن يف االحتفاظ ألنفسهن باملال الذي يكسبنه من العمل  ،قبل
وهي قيم -هالكـاالستففلسفة الربح واإلنتاج وتشجيع "مقابل حتقيق أهدافهم االقتصادية؛  يف

، ومما يؤكد ذلك ما )٤("ومجاهلا ومفاتنها كانت وراء استثمار جهد املرأة وجسدها-)٣(ليربالية
القانون  نبأ "اإلسالمية والغربية املرأة بني حضارتني": بعنوان أجريت دراسة ثنايا يفورد 

سباب اقتصادية أل؛ عمال يف جملس العموم الربيطاينصحاب األأوضعه  األخالقياملسيحي 

                                                           

  .١٤٢-١٤١حترير املرأة، قاسم أمني، صـ )١(
  .٣٤٣أمحد األهواين، صـ: مباهج الفلسفة، ويل ديورانت، ترمجة وحتقيق )٢(
، وهي تعين االعتقاد يف جمموعة من املفاهيم والسياسات اليت �دف إىل منح املزيد من احلرية للفرد: "الليربالية )٣(

العمل ضد السلطات التحكمية، وإحالل : على فكرتني رئيسيتني، األوىل -سواء يف جمال الفكر أو التطبيق-تؤكد 
حرية التعبري عن الرأي وعن الشخصية : ، والثانيةأشكال أخرى من التطبيقات االجتماعية حمل هذه السلطات

  .٧الفكر الليربايل يف الصحافة املصرية، فاروق أبو زيد، صـ". الفردية
، )٤٤٣١٠(: العدد صحيفة األهرام، ،نبيل السمالوطي . د، حترير املرأة بني النموذجني اإلسالمي والغريب )٤(

  .ه٢٣/٣/١٤٢٩: بتاريخ
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وهذه   ، الربحو  اإلنتاجحلجم  عالءً إمهها جذب النساء للخروج للعمل أو   ، ة دينيةوليست قيمي
  .)١(�اء عذاÄا واستعبادها داخل املنازلإالق الدعوة لتحرير املرأة و طهي الفلسفة احلقيقية إل

  :ظهور فكرة املؤمترات -املرحلة الثانية
أنشأ�ا هيئة  مستقاة من جلنة مركز املرأة واليتفكرة املؤمترات البذرة األوىل للقد كانت 

، وكانت هذه هي نقطة االنطالق والبداية الفعلية لسلسلة م١٩٤٦: األمم املتحدة عام
رة أو غري املباشرة بقضية املرأة، واليت من متصلة من اإلعالنات و املؤمترات ذات العالقة املباش

كافة   اشتمل على، والذي م١٩٤٨: وق اإلنسان الصادر يف عاماإلعالن العاملي حلق: أمهها
، والثقافية اليت جيب أن احلقوق اإلنسانية، املدنية، والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية

  .)٢(يتمتع Äا كل فرد رجالً كان أو امرأة
اتفاقية املساواة يف األجور : ؤمتر العام ملنظمة العمل الدوليةم اعتمد امل١٩٥١: ويف عام

  .)٣(بني العمال والعامالت
اخلاصة باحلقوق  الثاين على التوايل أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة االتفاقيةويف العام 

  .)٤(، وذلك بناء على توصية اللجنة اخلاصة مبركز املرأةالسياسية للمرأة
، وقد أقرته ص بالقضاء على التمييز ضد املرأةم صدر اإلعالن اخلا١٩٦٧: ويف عام"

ى ، واليت تنص عل...اجلهد لتنفيذ املواد الواردة فيهصى هيئة األمم املتحدة مع توصية ببذل أق
انون، وعلى حقوقها يف الزواج، ، واملساواة مع الرجل أمام القحق املرأة الدستوري يف التصويت

  .)٥("واالجتماعية مع الرجل سواء بسواء، والتعليم، وميادين احلياة االقتصادية
  :ا�ا اخلاصة باملرأةيف عقد مؤمتر مث بعد ذلك بدأت األمم املتحدة 

 ، واعُترب ذلك العام   العاملي األول للمرأة يف املكسيكم أقيم املؤمتر ١٩٧٥: ففي عام
، واعتمد يف ذلك املؤمتر أول خطة عاملية متعلقة بوضع املرأة على "العام العاملي للمرأة"

                                                           

  .١٧إبراهيم أبو حممد، صـ )١(
  .٥٢العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرمي، صـ: انظر )٢(
  ).١/٩٠(وآخرون، ... حقوق اإلنسان، حممود بسيوين: انظر )٣(
  ).١/٢٨٩(املرجع السابق،  )٤(
  .٥٤العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرمي، صـ )٥(
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، والعمل دريباملستوى احلكومي وغري احلكومي، يف ا�االت السياسية، واالجتماعية، والت
  .)١(على محاية األسرة

القضاء : ت شعارحت م عقدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مؤمتراً ١٩٧٩ :عام مث يف
وردت يف ، رون باتفاقية تتضمن ثالثني مادة، وخرج املؤمتلى كافة أشكال التمييز ضد املرأةع

االتفاقية من أخطر ، وتعد هذه للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ستة أجزاء
  :ملتعلقة باملرأة لألسباب التاليةاالتفاقيات ا

  . من أشكال التحيز ضد املرأةأل�ا تعد الدين شكالً  -أوالً 
تماعية  ، واالجمنط احلياة يف ا�االت املختلفة، السياسية، واالقتصاديةأ�ا ترسم  -ثانياً 

  .وغريها من جماالت احلياة، وفق منظور غريب
، إما للدول األعضاء اليت توافق عليها �ا االتفاقية الوحيدة امللزمة قانونياً أ -ثالثاً 

  .)٢(، أو باالنضمام إليهاقهابتصدي
، االتفاقيات املنعقدة بشأن املرأةفعلى الرغم من كو�ا أخطر  ،ذكروالشيء بالشيء يُ 

تأصيالً  يف عطائها للمرأةإال أ�ا جاءت يف بعض بنودها موافقة للشريعة اإلسالمية 
ات �دف إىل حتقيق القضاء على التحيزّ  فاملادة اخلامسة من االتفاقية، اية هلا، ومححلقوقها

والعادات العرفية، وكل املمارسات األخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد 
  .اجلنسني

اختاذ الدول مجيع التدابري ملكافحة  علىالسادسة يف املادة نصها كما ُحيَمد لالتفاقية 
فهذا من أبرز إجيابيتها الذي متثل يف مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالهلا يف الدعارة، 

  .هجومها على املتاجرة بالنساء، وجتارة الرقيق األبيض، وإكراه الفتيات على البغاء
دول مجيع التدابري املناسبة اختاذ ال النص على السابعةكما ُحيَمد لالتفاقية يف املادة 

ترشيًحا وانتخابًا، ومشاركة يف صياغة السياسات  متارس النساء حقوقهن السياسية ألن
  .احلكومية، ومجيع املنظمات واجلمعيات غري احلكومية

                                                           

  .املرجع السابق، الصفحة نفسها: انظر )١(
  .١٣- ١٢املرأة املسلمة بني موضات التغيري وموجات التغرير، فؤاد العبد الكرمي، صـ: انظر )٢(
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أال حيول دون حق املرأة يف  على العاشرةُحيَمد هلذه االتفاقية أيًضا النص يف املادة و 
  .لى التفرقة بسبب اجلنس أو الدينالتعليم حائل مبين ع

 على العمل على تساوي احلادية عشرةكما ُحيَمد هلذه االتفاقية أيًضا النص يف املادة  
حقوق النساء مع الرجال يف استحقاق أجر متساٍو لعمل متساٍو، وكذلك الضمان 

  .)١(وقاية الصحية، وسالمة ظروف العملاالجتماعي، وال
، فقد أضافت إىل وىل اهتمامات هيئة األمم املتحدةمتثل أُ  وحيث أن املرأة وقضاياها

م عقدت األمم املتحدة املؤمتر ١٩٨٠: ، ففي عامÄا أجند�ا املزيد من املؤمترات اخلاصة
هو املؤمتر الثاين اخلاص ، وكان املساواة والتنمية والسلم: عاملي لعقد األمم املتحدة للمرأةال

افة إىل تناوله إض ،يف املؤمتر العاملي األول للمرأةالتقدم احملرز  ، وذلك الستعراض وتقوميباملرأة
  .)٢(، والتعليمالعمالة، والصحة: ملضامني عدة منها

اخلاص باملرأة يف نريويب بكينيا، وعرف  م ُعقد املؤمتر العاملي الثالث١٩٨٥: ويف عام
  .)٣(نريويب املرتقبة للنهوض باملرأةاسرتاتيجيات : باسم

رأة يف بعشر سنوات عقدت األمم املتحدة املؤمتر العاملي الرابع املعين بامل مث بعد ذلك
، ودعت فيه إىل مضاعفة اجلهود املبذولة يف مؤمتر نريويب وذلك لتحقيق بكني بالصني

  .)٤(ض باملرأة مع �اية القرن احلايلاألهداف بالنهو 
دولية واإلقليمية اليت أقامتها إضافة إىل ما سبق فهناك العديد من االتفاقيات واملؤمترات ال

  .وهي كثرية يضيق املقام عن حصرها، ها قضايا ذات صلة باملرأةاألمم املتحدة واستعرضت في
  
  

                                                           

اتفاقية القضاء على كافة : الشبكة العنكبوتية، اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل، حبث بعنوان: انظر )١(
وآخرون، على الرابط ...، إبراهيم اخلويل من منظور شرعيرؤية نقدية  Cedawسيداو أشكال التمييز ضد املرأة 

   http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=960 :التايل
  .٥٦-٥٥العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرمي ، صـ: انظر )٢(
  .٥٦املرجع السابق، صـ: انظر )٣(
  .املرجع السابق، الصفحة نفسها: انظر )٤(

 



- ٤٠ - 

 

  :عوملة الدعوة إىل حترير املرأة -املرحلة الثالثة
والفعاليات االجتماعية يف لقد أصبحت املرأة حمورًا أساسيًا من حماور عمل التجمعات 

احلرية  اليت ترفع لواء -احلكومية وغري احلكومية-كثري من املنظمات واجلمعيات ، ولدى  العامل
، كما أصبح الشغل الشاغل لتلك التجمعات واملنظمات السعي واملساواة وحقوق اإلنسان

وذلك من خالل الصكوك "، )١(لعوملة احلضارة الغربية ممثلة يف احلياة االجتماعية لتلك الدول
ة واألخرى يف القضايا روجيها من خالل املؤمترات األممية اليت تنعقد بني الفينوالوثائق الدولية وت

على  التحقيقه وا جاهدينسعو اليت دأبوا على بثها بكل وسيلة ممكنة، و ، )٢("االجتماعية
  :امنه ،، مستعينني بأموربالقوة االواقع، وفرضه أرض

، من -ة واملسموعة واملرئيةاملقروء-وسائل اإلعالم مبختلف أشكاهلا وأنواعها  -أوالً 
العوملة الشبكة العنكبوتية، وغريها من وسائل كذلك قنوات فضائية، وصحف، وجمالت، و 

، لقوم إىل أن اإلعالم يصنع اآلراء، ويكيف العقول، ويوجه الرأي العام، فقد فطن ااإلعالمية
  .)٣(خاصة إذا كانت هذه العقول عقوًال فارغة مل ُمتأل ومل ُحتصن

، ويف مقدمتها هيئة األمم املتحدة، والعوملية االستعانة مبؤسسات اهليمنة الدولية -ثانياً 
  .منظما�ا التابعة هلاو 

ا على تكثيف اجلهود عملو  –وخاصة يف التسعينات امليالدية–ففي السنوات األخرية 
 حيز من حيز الكالم التنظريي، إىل التصورات واألفكارمن أجل نقل وذلك  ؛وتضافر القوى

ة ببعض الشعوب اخلاص-، واالجتماعية التنفيذ العملي، ومن األطر الثقافية، واألخالقية
، إمعانًا يف حماولة عوملة األمنوذج الغريب وفرضهإىل النطاق العاملي العام،  -واحلضارات الغربية

بقيم  ،وحمو التنوع الثقايف واحلضاري، واستبدال القيم الدينية، وعادات الشعوب وتقاليدها
  .)٤(-غربية-أخرى عاملية 

                                                           

  .٤٧املرجع السابق، صـ: انظر )١(
  .١٦وآخرون، صـ... تأصيل شرعي لقضايا ملحة، صاحل احلصني : من قضايا املرأة )٢(
  .٣٥أساليب العلمانيني يف تغريب املرأة املسلمة، بشر البشر، صـ: انظر )٣(
  .٤٨-٤٧العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرمي، صـ: انظر )٤(
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، فقد سلك بعض مطامع الغرب قد حتققت بعض الشيء وجتدر اإلشارة هنا إىل أن
النصوص الشرعية اليت تدحض باطلهم، ، فواجهوا ميني مسلك الغرب يف قضايا املرأةاإلسال

لطعن يف وتعارض دعو�م، إما بردها، وإما بتأويلها على غري مرادها، أو حتريف معناها، أو ا
نيهم لنتيـجة ، وتبذلك نابع من تقدمي عقوهلم عليها ، وكلصحتها، أو ضرب بعضها ببعض
لتصورات  ، فظلـــوا منجذبــنيثرهم بالفــكر الــغريب الوافــد، تأاملسـألة قبل حبثها، وقبل هـذا وذاك

إىل ديار الغرب فوقعوا يف  بتعاثتلقوها من خالل الدراسة، أو اإل املناهج الغربية اليت
  .)١(االضطراب واخللل والتناقض

املدرسة املستنري، أو وموقف أصحاب هذا االجتاه الذين ُيسّمون بأصحاب الفكر 
  :رأة يتلخص يف أمور أبرزها ما يلي، من قضايا امل)٢(، أو العصرانينياإلصالحية

  .يربرون االختالط بني الرجال والنساء- ١
  .ب من صنعة الفرس واألتراكن احلجايزعمون أ- ٢
  .�يزعمون أن احلجاب خاص بنساء النيب - ٣
  .يبيحون مصافحة الرجال للنساء- ٤
  .جييزون للمرأة تويل القضاء والوالية العامة- ٥
  .)٣(يدفعون باملرأة للمشاركة يف ا�الس النيابية- ٦

سبيل غريه إىل العقل املسلم هو السبيل الذي ال  أن حترير"وهكذا ارتأى العصرانيون 
، وÄذا وافقوا الغرب يف مطالبهم، يف )٤("، وحترير الرجل معهايل للمرأةالتحرر الكامل واألص

  .قضية املرأة: القضية العاملية اليوم، وهي
��� 

                                                           

، والعصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب، حممد ١٢حترير املرأة عند العصرانيني، عادل احلمد، صـ: انظر)١(
  .١٧٦الناصر، صـ 

لقيم احلضارة الغربية ومفاهيمها، واليت هي ربيبة  هي احلركة اليت سعت إىل تطويع مبادئ الدين: "العصرانية )٢(
العصرانيون بني ". الثقافة اليونانية، ومن مث إخضاع الدين لتطورات هذه احلضارة، ووجهة نظرها يف شؤون احلياة

  .٦مزاعم التجديد وميادين التغريب، حممد الناصر، صـ
  .٢٦٦-٢٦١املرجع السابق، صـ: انظر )٣(
  .٤٣عصر الرسالة، عبد احلليم أبو شقة، صـحترير املرأة يف  )٤(
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، وفيـه فهـوم حتريـر املـرأةاملفـاهيم ذات الصـلة مب: املبحث الثالث
  :نامطلب

  .مانيةلَ العَ مفهوم : املطلب األول
  .مفهوم املساواة بني اجلنسني: املطلب الثاين

  
  
  
  
  
  
  
  

 



- ٤٣ - 

 

  )١( مانيةالَعلَ مفهوم : املطلب األول
يف بعض  األخرىاملفاهيم اإلنسانية والفكرية  من غريهيتفُق و  مفهوم حترير املرأةملا كان 

ونكشف  ،حنرر مضامني هذه املفاهيمأن  جديرًا بنا كان،  واإلحياءات ،واخللفيات ،ضامنيامل
  .-حترير املرأة-بني موضوع الدراسة بينها و  وأوجه االرتباط ،مناطق االتفاق

  :مانيةلَ العَ مفهوم  -
 هذه اللفظـةو  ،)٢("علن عنه إال يف العقد الثاين من القرن العشرينالعلمانية كمصطلح مل يُ "

الرتمجـة العربيـة  هـيو  ، )٣(علماين، روحاين، وحنومها: قوهلمك،  مصدر صناعيهي : -العلمانية-
ترمجــــــة  وهــــــذه، )٤(بالفرنســــــية ""Secularite، أو يف اإلجنليزيــــــة" "Secularismلكلمــــــة 
ومشـتقاته  ال صـلة هلـا بـالعلم احلقيقـةأل�ـا تـوحي بـأن هلـا صـلة بـالعلم ، بينمـا هـي يف  ؛مضللة

علـى واحلق أن هذا االصطالح ال يصح إال مبقـدار اعتبـاره دعـوة لالعتمـاد " ،)٥(على اإلطالق
، املصــادر األخــرى وعلــى رأســها الــوحي، ورفــض تــام لســائر العقــل: مصــدر واحــد للمعرفــة هــو
والــذي يؤكــد ذلــك أن دائــرة  ،)٦("ســماوية مجيعــاً وفــق طرائقــه اخلاصــةالــذي جــاءت األديــان ال

، حيـــث حـــديثها عـــن اإلحلـــاد ثنايـــا العلمانيـــة ضـــمناً يفمفهـــوم أوردت رف الربيطانيـــة قـــد املعـــا
العلمــاين لونــاً مــن ألــوان اإلحلــاد، وقســمت اإلحلــاد إىل أو املــذهب  ،العلمانيــة جعلــت الفلســفة

  : قسمني
  .إحلاد نظري: القسم األول

  .)٧(، وكانت الفلسفة العلمانية ضمن اإلحلاد العمليإحلاد عملي: الثاينالقسم و 

                                                           

األســـس الفلســـفية للعلمانيـــة، عـــادل : انظـــر. الطريقـــة الصـــحيحة للنطـــق Äـــا هـــي فـــتح حـــريف العـــني والـــالم معـــاً  )١(
  .٣٧ضاهر، صـ

  .١٢صـ، جذور العلمانية، السيد أمحد فرج )٢(
  .٣٨٧صـ، معجم املناهي اللفظية وفوائد يف األلفاظ، بكر أبو زيد: انظر )٣(
  .١٠٣٠صـ، معجم الكنز، جروان سامل: انظر )٤(
  . ٢١صـ، ، سفر احلوايلنشأ�ا وتطورها وآثارها يف احلياة اإلسالمية املعاصرة: العلمانية: انظر )٥(
  .٣٩صـ، �افت العلمانية، عماد الدين خليل )٦(
  .٢٤-٢٣صـ، نشأة العلمانية ودخوهلا إىل ا�تمع اإلسالمي، حممد عرمايب: انظر )٧(
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األخرويــــة ال مبعـــىن مـــا يقابـــل ، الالدينيـــة، أو الدنيويـــة: هـــي والرتمجـــة الصـــحيحة للكلمـــة"
، أو مـــا كانـــت عالقتـــه بالـــدين عالقـــة ال صـــلة لـــه بالـــدين عـــىن أخـــص هـــو مـــامب، بـــل فحســـب

  .)١("تضاد

عـــارف يف املعـــاجم ودوائـــر امل اتريفـــلـــى صـــحة هـــذه الرتمجـــة مـــا ورد مـــن تعوممـــا يـــربهن ع
  :األجنبية ملفهوم العلمانية

هي حركة اجتماعية �دف إىل " ":"Secularism ي دائرة املعارف الربيطانية مادةفف-
وذلـك "، )٢("إىل االهتمـام Äـذه الـدنيا وحـدها ،صرف الناس وتـوجيههم مـن االهتمـام بـاآلخرة

اءت هذه ، فجتأمل باآلخرة خالل القرون الوسطىبعد أن انصرف الناس االنصراف الكلي لل
  .)٣("، وتصبح اجتاهاً مضاداً للدينالنزعة نتيجة ألسباب عدة، لتنمو فيما بعد

خــالق والتعلــيم مفهــوم يــرى ضــرورة أن تقــوم األ: "جــاء يف قــاموس أكســفورد العلمانيــةو -
  .)٤("على أساس غري ديين

 أو يف، اةيــــاجتــــاه يف احل": ""Secularismمــــادة  ويف املعجـــم الــــدويل الثالــــث اجلديـــد-
، احلكومـةينية جيب أن ال تتـدخل يف أو االعتبارات الد، شأن خاص يقوم على مبدأ أن الدين

اســة الالدينيــة البحتــة يف السي: ، فهــي تعــين مــثالً ذه االعتبــارات اســتبعاداً مقصــوداً اســتبعاد هــ أو
  .)٥("احلكومة

فلقـد  ... ،-النزعـة الدنيويـة-وألن هذا هو معىن املصطلح يف نشأته ومالبسـاته األوروبيـة "
هــي الــيت  -العلمانيــة-ية صــورته غــري القياســ، لكــن نيــةاكــان قيــاس املصــدر هــو العامليــة أو العامل

  .)٦("ر هلا الشيوع واالنتشاردّ قُ 

                                                           

  . ٢١صـ، ، سفر احلوايلنشأ�ا وتطورها وآثارها يف احلياة اإلسالمية املعاصرة: العلمانية )١(
   .٢٢صـ  ،املرجع السابق: نقًال عن )٢(
  .١٠صـ، العلمانية يف اإلسالم، إنعام قدوح: نقًال عن )٣(
الدولــة املدنيــة يف ميــزان اإلســالم، النخبــة العلميــة جبمعيــة الرتتيــل  -الدميقراطيــة -الليرباليــة -العلمانيــة: نقــًال عــن )٤(

   .٥حممد أبو النجا، صـ: للخدمات الثقافية والدينية، إشراف
  . ٢٣صـ ،، سفر احلوايلنشأ�ا وتطورها وآثارها يف احلياة اإلسالمية املعاصرة: العلمانية :نقًال عن )٥(
   .٢٣معركة املصطلحات بني الغرب واإلسالم، حممد عمارة، صـ )٦(

 



- ٤٥ - 

 

ــــذكر ــــة  اجلــــدير بال ــــدين عــــن الدول ــــر "أن تعريــــف العلمانيــــة بكو�ــــا فصــــل ال هــــي مــــن أكث
هـو يف احلقيقـة تعبـري و ، )١("يفات شيوعاً للعلمانية يف العامل، سواء يف الغـرب أو يف الشـرقالتعر 

كـــذلك   و، لـــذي يف حقيقتـــه ينطبـــق علـــى األفـــراداملـــدلول الكامـــل للعلمانيـــة وا غطـــيي قاصـــر ال
فصـل للـدين عـن احليـاة  : عنهـا بأ�ـاّرب ، ولو ُعـيكون له صلة بالدولة على السلوك الذي قد ال

ال "؛ ذلـك أن العلمانيـة )٢(وأقـرب حلقيقـة املفهـوم لكان ذلـك صـواباً ت شىت مبا حتويه من جماال
  .)٣("إىل القضاء على الدين�دف �دف فقط إىل فصل الدين عن الدولة، وإمنا 
، نعـرض تعريفـاً مفهوم العلمانية يف الفكـر الغـريبوتأسيساً على ما تقدم من حديث حول 

ة إىل العلمانيــة نســبة غــري قياســي: علمــاء الغــرب ومضــمون هــذا التعريــف للعلمانيــة كمــا تصــورها
، والـــذي يعـــرب عـــن لمـــاين هـــو الـــذي يتبـــىن هـــذا املصـــطلح، والعأو العامليـــة -بفـــتح الـــالم-العـــاملَ 

، وذلـــك يف وجـــدان أو املعتقـــد، وواجبـــه يف احـــرتام اآلخـــرينمواجهـــة اإلنســـان حلقـــه يف حريـــة ال
  .)٤(اية الدين على شؤون احلياة كافةلينطلق بعدها رافضاً ملبدأ وص ،مرحلة أوىل

يف خــط فكــري تّكــون مــن عــدة  األساســية ناصــرهاوممــا ســبق يتبــني أن العلمانيــة تنحصــر ع
  :نقاط هي

ح ، فــال يصــوتــأخري منزلــة الــدين يف احليــاة ،الهتمــام اإلنســاين علــى الــدنيا فقــطقصــر ا -١
  .أن يتدخل الدين يف احلياة عامة

 ؛-أي ديـن كـان-ثقافة عن االلتزام بتعاليم الدينوال ،والفكر، واألخالق ،فصل العلم -٢
  .، بينما هي يف اإلسالم ثابتة ال تتغري وال تتبدلمن األمور النسبية خالق واملبادئفاأل

  .)٥(إقامة دولة ذات مؤسسات سياسية على أساس غري ديين -٣
  

                                                           

   .١٤العلمانية حتت ا�هر، عبد الوهاب املسريي، صـ )١(
  . ٢٤-٢٣صـ، ، سفر احلوايلنشأ�ا وتطورها وآثارها يف احلياة اإلسالمية املعاصرة: العلمانية :انظر )٢(
  . ٤٩٣صـ، ، حممد املغراويموسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج والرتبية )٣(
  .١٢صـ، العلمانية يف اإلسالم، إنعام قدوح: انظر )٤(
ـــة املدنيـــة يف ميـــزان اإلســـالم، النخبـــة العلميـــة جبمعيـــة الرتتيـــل  -الدميقراطيـــة -الليرباليـــة -العلمانيـــة: انظـــر )٥( الدول

   .٨-٧حممد أبو النجا، صـ: للخدمات الثقافية والدينية، إشراف

 



- ٤٦ - 

 

  :م حترير املرأة مبفهوم العلمانيةصلة مفهو  -
، هي ذات تحررية املرتبطة باملرأة الغربيةإن الظروف التارخيية اليت صاحبت نشأة األفكار ال

، ورغبـة املتمـردين علـى الكنيسـة يف إبعـاد كـل نـتج عنهـا بـروز اصـطالح العلمانيـة الـيت الظروف
، ويقصــد  اصــطالح حتريــر املــرأة ، مــن هنــا ظهــرتنظــيم احليــاة يف ا�تمــع الغــريب هــو ديــين عــن مــا

خ الغـرب قـد رّسـف؛ خاصـة الضـوابط والتنظيمـات الدينيـةيعرقـل تطلعا�ـا  مـن كـل مـا بـه حتريرهـا
ء بني الدين وحترير املرأة وشكلت هذه الفكرة العدائية قطاع غري قليل من املبشـرات فكرة العدا

مــن الواضــح أن اإلميــان : "علــى ســبيل املثــال تقــول )٢(، فهــذه ســوزان أوكــني)١(لألفكــار التحرريــة
عبدها مـــــن خـــــالل اخلضـــــوع فالعقيـــــدة تســـــت ؛هلـــــا أمهيـــــة كبـــــرية بالنســـــبة للمـــــرأةوالعقيـــــدة لـــــيس 

؛ حـىت دوا من املـرأة أن تتحـرر مـن دينهـا، ومـن شـرفها، ومـن قيمهـاوهكذا أرا، )٣("واالستسالم
  .)٤(والرذيلة ،الفوضى و، والفجور ،اخلنا نتشري، و بأسره، ومن مث يتهدم ا�تمع بيتهايتهدم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٨٠- ٧٥املصطلحات الوافدة وأثرها على اهلوية اإلسالمية، اهليثم زعفان، صـ: انظر )١(
كانت أول من ،  النديةنيوز وأستاذة جامعية ، م، وهي ناشطة نسائية١٩٤٦: لر أوكني، ولدت عاملمو سوزان  )٢(

الشبكة العنكبوتية، : انظر .م٢٠٠٤: توفيت عام، حلل الرتاث الفكري الغريب يف نظرته للنساء بتناول علمي
  http://ar.wikipedia.org :ويكيبيديا، املوسوعة احلرة، على الرابط التايل

  .١٨٧إمام عبد الفتاح إمام، صـ: النساء يف الفكر السياسي الغريب، سوزان أوكني، ترمجة )٣(
  .١٨قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرمي، صـ: انظر )٤(
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  املساواة بني اجلنسنيمفهوم : املطلب الثاين
 ارتباطــاً  أشــد ، وهــواً علــى األلســنشــيوعانتشــاراً و  يُعتــرب مبــدأ املســاواة مــن أكثــر املبــادئ 

 اتريفـاملفهـوم مـن حيـث التع، ويف هـذا املطلـب سـنعرض هلـذا كـر الرجـل واملـرأةعندما يـتالزم ذ 
  .، ووجه ارتباط املفهوم بتحرير املرأةانهيلت يف بياليت قِ 

  :املساواة يف اللغة -
يسـاوي   هـذا ال: يقـال ،بـني شـيئني ل علـى اسـتقامة واعتـدالأصل يدالسني والواو والياء "
ومكـــان  ،)١("ســـواء: ، أيفـــالن علـــى ســـوية مـــن هـــذا األمـــر فـــالن و ، وال يعادلـــه: ، أيكـــذا
فيمـا يصـان  :والسـوي يقـال يسـتوي طرفـاه،: أي ، وسـوىسـواء: ويقال ،وسط: ، وسواءسوى

®��¯�����...m :تعــــاىل ومنــــه قولــــه، والتفــــريط مــــن حيــــث القــــدر والكيفيــــة عــــن اإلفــــراط

°l ]وقولـــــــــه تعـــــــــاىل، ]١٠:مــــــــرمي :m...������à��ß��Þ��Ý��Ü��Û

ál ]٢(اســــتوت أخالقــــه وخلقتــــه عــــن اإلفــــراط والتفــــريط: ، ورجــــل ســــوي]١٣٥: هـطـــــ( ،
ل إذا مل يفضــل مــنهم أحــد اســتوى القــوم يف املــا ، وملماثلــة واملعادلــة قــدراً أو قيمــةا :واملســاواة
  .)٣(استوى املكان اعتدل ، واستوى على الفرس استقر ، وعلى غريه

 ، فإنــه ميكـن القــول بـأن املســاواة تطلـق علــى معــانٍ بق مـن معــاين لُغويـةواسـتناداً علــى مـا ســ
  :عدة خمتلفة يف الداللة، منها

  .االستقامة -١
  .املماثلة-٢
  .واالعتدال الوسطية-٣
  .)٤(االستقرار-٤
  

                                                           

  ).٣/١١٢(، )سوي: (عبد السالم هارون، باب: معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس، حتقيق )١(
  .٤٤٠، صـ)سوا: (صفوان الداودي، باب: املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، حتقيق: انظر )٢(
  ).١/١٩٨(، )سوي: (املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد الفيومي، باب: انظر )٣(
  .٣٥دراسة تأصيلية مقارنة، مانع املانع، صـ: القيم بني اإلسالم والغرب: انظر )٤(

 



- ٤٨ - 

 

  :املساواة يف االصطالح -
لـم الـذي ينتمـي إليـه والعِ  ومتشعبة؛ وذلـك حبسـب الفـن،ملساواة بتعريفات متعددة فت اُعرّ 

، خيتلـــف متامـــاً عنـــه عنـــد أهـــل )١(ثنيدِّ ــَــــ ، فمصـــطلح املســـاواة مـــثالً عنـــد احملصـــاحب التعريـــف
أن يكـون للمـرء مثـل مـا ألخيـه مـن : "هـو ، ومن  أبرز التعريفات ملفهوم املساواة... )٢(البالغة
، ويف هـــذا يقـــول ابـــن )٣("مـــن الواجبـــات دون زيـــادة أو نقصـــان وعليـــه مثـــل مـــا عليـــه ،احلقـــوق
  .)٥("بينهما ولكنها يف معاملة مشرتكة ، اثننيوأقل ما تكون املساواة بني" :)٤(مسكويه

، ويف هذا يقول مثة فرق بني املساواة والعدلأنه  :هو سن ذكره يف هذا املوضعومما حيُ 
سالم دين إن دين اإل: على اإلسالم من قالأخطأ : "-رمحه هللا-) ٦(الشيخ ابن عثيمني

، إال بل دين اإلسالم دين العدل، وهو اجلمع بني املتساويني، والتفريق بني املفرتقني! املساواة
املساواة  ؛ ذلك أن)٧("، فيكون أصاب يف املعىن وأخطأ يف اللفظالعدل: أن يريد باملساواة

، ل ذي حق حقهفهو إعطاء ك: العدلرفع أحد الطرفني حىت يساوي اآلخر، أما : تعين 

                                                           

  ).٢/١٥٢٧(علي دحروج، : كشاف اصطالحات العلوم والفنون، حممد التهانوي، حتقيق: راجع )١(
  .٨٥٧-٨٥٦حممد املصري، صـ -عدنان درويش: الكليات، أيوب الكفوي، حتقيق: راجع )٢(
صـــاحل بـــن محيـــد، : النعـــيم يف مكـــارم أخـــالق الرســـول الكـــرمي، عـــدد مـــن املختصـــني، إشـــرافموســـوعة نضـــرة  )٣(
)٧/٢٧٩٥.(  
 ان جموســياً ، كــصــاحب التجـارب ابــن مسـكويه بـن حممــد بــن يعقـوب أبــو علـي اخلــازنأمحــد هـو : ابـن مســكويه )٤(

وصــنف يف التــاريخ   ،وكتــاب الفــوز األصــغر ،كتــاب الفــوز األكــرب  :، مــن مؤلفاتــهبعلــوم األوائــل وكــان عارفــاً ، وأســلم
ــــويف عــــامجتــــارب األمــــم :كتــــاب ــــق: انظــــر. ه٤٢١: ، ت ــــدين الصــــفدي، حتقي ــــات، صــــالح ال أمحــــد : الــــوايف بالوفي

  ).٧٣-٨/٧٢(تركي مصطفى،  -األرناؤوط
  .�١٣٨ذيب األخالق وتطهري األعراق، صـ )٥(
ه، كان حريصاً على طلب العلم،  ١٣٤٧: ، ولد عامهو أبو عبد هللا حممد بن صاحل بن عثيمني: ابن عثيمني)٦(

، وكان كثرياً ما يتبىن آراء شيخ اإلسالم ابن تيمية، إال -رمحه هللا-عبد الرمحن السعدي : العلم، ودرس على الشيخ
فـتح رب الربيـة بتلخـيص احلمويـة، واألصـول : منهـاآثـار علميـة،  -رمحـه هللا-أنه خالفه يف بعض املسائل، وللشـيخ 

رمحــه -يف، تــو علــى جــائزة امللــك فيصــل؛ تقــديراً جلهــوده واعرتافــاً بفضــله -رمحــه هللا-صــول، كمــا حصــل مــن علــم األ
، الفتــاوى الشــرعية يف ٨٤-٧٣-٣٢ابــن عثيمــني اإلمــام الزاهــد، ناصــر الزهــراين، صـــ: انظــر. ه١٤٢١: عــام -هللا

  . ٢٢-٢١املسائل العصرية من فتاوى علماء البلد احلرام، خالد اجلريسي، صـ
  .٢٢٩، صـشرح العقيدة الواسطية )٧(

 



- ٤٩ - 

 

وهذا ! معىن املساواة مرادف ملعىن العدلوهناك من خيلط بني هذين املصطلحني ويظن أن 
وهذا ال يكاد –متاثل املتساويني من كل وجه : عن الصحة إال يف حالة واحدة وهي بعيد

بينهما إن املساواة ف، أو َخْلقية، سواء كانت هذه الفروق دينية، ما مع وجود الفروقأ ،-يوجد
ولو أخذنا على سبيل ، لكنه أُلبس شعار العدل واإلنصاف ،تكون ضربًا من ضروب الظلم

 مصداقو ) ١(ألنثىاواضحة بني الذكر و  لوجدنا أن هناك فروقاً  قضية مساواة املرأة بالرجلل املثا

  .]٣٦:آل عمران[ m... ² ³ ´µ...�l: ذلك قوله تعاىل

، ال يعين دونية املرأة واحتقارها على عدم التساوي بني الذكر واألنثى وتأكيد القرآن الكرمي 
،  ، فالسماء خمتلفة عن األرض، والشمس ال تشبه القمربل يعين االختالف بني الرجل واملرأة

ضل، ، بل قد تكون املرأة أف يعين احنصار األفضلية يف الرجلكما أن عدم التساوي بينهما ال
، )٢(بائهن دون األوالد، والبنات سرت من النار آلألمهاتام ادنة حتت أق، فاجلوأعلى مقاماً منه

  .)٣()من النار له سرتاً  ، فأحسن إليهن، كنّ من يلي من هذه البنات شيئاً (: ففي احلديث
، وا الطرف عنهوغض هذا االختالف بني اجلنسنياملساواة يف الغرب جتاهلوا  ودعاة  

ن ميضي كل كوكب يف مداره ، والبد أين متغايرينكوكبان يف مدار الرجل واملرأة  "وتناسوا بأن 
الذين  ملسلمنيا من فئام هؤالء سلك مسلكوقد  ،)٤("وإال سيختل نظام حيا�ما، متحركاً 

ومما ، -الرجل واملرأة- حتقيق املساواة بني املختلفنيإىل واألموال )٥(ببذهلم املـُهج سعوا جاهدين
م اقرتاح ويف �اية املؤمتر ُقدّ ، عقد مؤمتر نسائي عريب بالقاهرةه أن ومما يذكر يف هذا السياق

ذف نون النسوة من اللغة وا�امع العلمية العربية بأن حت ،بواسطة رئيسته إىل ا�مع اللغوي

                                                           

موسـى احلـريب، قـّدم املسـاواة حقيقـة أم إدعـاء ؟، : الشبكة العنكبوتية، موقع صيد الفوائـد، حبـث بعنـوان: انظر )١(
  : ، على الرابط التايل٦صاحل الفوزان، صـ: له

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=6&book=3362  
  .٢٦٦-٢٦٥هل يكذب التاريخ ؟، عبد هللا الداوود، صـ: انظر )٢(
، )٥٩٩٥: (، حـديث رقــم)رمحـة الولـد وتقبيلــه ومعانقتـه: (، بــاب)دبألا: (البخـاري يف صـحيحه، كتـابرواه )٣(
)٨/٧.(  
  .٣١حقوق املرأة يف اإلسالم، السيد أبو القاسم الديباجي، صـ )٤(
. املهجـة الـدم: القلب، وال بقاء للـنفس بعـد مـا تـراق مهجتهـا، وقيـل دم: ، وهيهجةم :، ومفردهامجع :هجامل )٥(

  ).٢/٣٧٠(، )امليم: (لسان العرب، حممد بن منظور، فصل :انظر
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، ومن هذا هضم املرأة حقوقها اإلسالم أن هؤالء حيث يعتقد ؛)١(مساواة بالذكور العربية
 :، أو املطلقة اليت تقتضي اآليتالكاملةملنطلق طالبوا باملساواة ا

  .على خالف ما هو منصوص عليه يف الشريعة: املساواة يف اإلرث -أ

بأن تكون املرأة قادرة على حل عقد الزوجية يف أي وقت : املساواة يف الطالق - ب
تشاء مثل الرجل سواًء بسواء، وهذا واضح ومؤكد عليه يف كل املشاريع اليت تقدم لتغيري 

أو  ،إذا كانت املرأة شرطت ذلك يف العقد، ، وهذا األمر ال بأس بهنني األحوال الشخصيةقوا
  .للزوج فهذا مصدر لشر غري يسري اً لزممُ  اً عام اً ، أما جعله قانونت إىل املخالعةجلأ

؛ أن خترج من البيت للعملوتبعًا لذلك تُلزم املرأة :  اإلنفاق على األسرةاملساواة يف - ج
  .على لقمة العيش، واملرأة إذا استقلت مباهلا اخلاص متكنت من مواجهة الرجلحىت حتصل 

وتشمل منع الرجل من تعدد الزوجات، وحرية املرأة يف : املساواة يف احلياة اجلنسية -د
  .، وحريتها يف مباشرة عقد الزواج من غري حاجة لويلاً تباطات اجلنسية إذا كان الرجل حر االر 

حرية املرأة يف اختيار موضع سكنها حسب  وتعين: كن والسفراملساواة يف الس - هـ
من  اً وداخلي اً وحريتها يف السفر خارجي مشيئتها وما يالئمها وعدم تبعيتها للرجل يف ذلك،

أو غريه، وهذا يعين أن تكون األسرة  اً ، أو ويل األمر سواء كان أبلزوجغري حاجة إلذن ا
  .صورية ال التزامات فيها، وهو نوع من تفكيك األسرة

فالرجل يطيع املرأة كما أن املرأة تطيع الرجل، وهنا تنتفي : التساوي يف حق الطاعة -و
  . )٢(قوامة الزوج يف األسرة

يسع املقام لذكرها ، واليت ال ، هناك الكثري على شاكلتهاوغري هذه النقاط اآلنفة الذكر
  .وحصرها

                                                           

  ).١/٨٤(املؤامرة الكربى على املرأة املسلمة، حممد اإلمام،  :انظر )١(
أثر احلركة األنثوية على العامل : ، اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل، حبث بعنوانالشبكة العنكبوتية: انظر )٢(

  :العريب وانتقال مصطلح اجلندر إىل التطبيق، على الرابط التايل
 http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=351  

 



- ٥١ - 

 

  :نسنيصلة مفهوم حترير املرأة مبفهوم املساواة بني اجل -
 ، والــيت أســفر عنهــات الــيت عانــت منهــا املــرأة الغربيــة، الصــعوبا)١(ال خيفــى علــى كــل أريــب

، ة بــني الرجــل واملــرأة يف حــق العلــمااملســاو  :كــان جــوهر طرحهــا هــو، و حركــات املطالبــة باحلريــة
لــة كافــة ، إضــافة إىل املطالبــة بإزاوغريهــا مــن احلقــوق... والسياســية ،واحلقــوق املدنيــة، لمــوالع

ئــــق عــــدة بغيــــة الوصــــول إىل طرا حركــــات التحريــــر انتهجــــتقــــد ، و أشــــكال التمييــــز ضــــد املــــرأة
  .وغريها... و الصحافة، اخلطابة: منها، املساواة

  
���  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

القـــاموس احملـــيط، جمـــد الـــدين  :انظـــر. وأربفهـــو أريـــب  ،عقـــل: ، أيككرامـــة  أرابـــة ، وكصـــغر صـــغراً   أرب إربـــاً  )١(
  .٥٨، صـ)اهلمزة: (الفريوز أبادي، فصل
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، وفيــه يف الفكــر الغــريب مفهــوم حتريــر املــرأة آثــار: املبحــث الرابــع
  :نامطلب

  .اآلثار اإلجيابية :املطلب األول
  .اآلثار السلبية: املطلب الثاين
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  اآلثار اإلجيابية: املطلب األول
أة الغربيـة مـن آثـار سـلبية، ، ما خلفته حركـة حتريـر املـر ال خيفى على ذوي العقول و احلجى

: ، أحــدمهاجانبــانالبلــوى، وكمــا هــو معلــوم لــيس مثــة شــر حمــض؛ وإمنــا لكــل قضــية  عمــت Äــا
آثـاراً إجيابيـة  ، إال أن هنـاكمـن طغيـان اآلثـار السـلبية وكثر�ـا، وبـالرغم مظلـم: رمضيء، واآلخـ

  :برز هذه اآلثار اإلجيابية ما يلي، ومن أال ميكن جتاهلها، أو إنكارها حبال من األحوال
  :رأة على حقها يف التعليمحصول امل -أوالً 

، ، واحلقـوق األساسـيةمـة اإلنسـانية، وسـلب للكراكانت املرأة الغربية يف ظلم وقهـربعد أن  
النســائية حصــلت علــى بعــض مــن ، وبعــد قيــام احلركــات التحرريــة مبــا يف ذلــك حقهــا يف التعلــيم

، و بعــد وقضــاياها، وأقيمــت النــدوات؛ للبحــث يف شــؤو�ا )١(، فقــد ُعقــدت املــؤمتراتحقوقهــا
الذي أصدرته األمم املتحدة ، اإلطالع والنظر يف فحوى إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة

متزوجـات أو -والنسـاء جند أنه نص يف مادته التاسعة على كفالـة متتـع الفتيـات  م،١٩٦٧عام 
ومــن  ميــدان التعلــيم علــى مجيــع مســتوياته،حبقــوق مســاوية حلقــوق الرجــل يف  -غــري متزوجــات

  :ذلك
، مبــــا يف ذلــــك ملؤسســــات التعليميــــة جبميــــع أنواعهــــاالتســــاوي يف شــــروط االلتحــــاق با -أ

  . ، والدراسة فيهااحلرفية والتقنية واملهنية اجلامعات واملدارس
وي يف املنـــاهج الدراســـية املختـــارة، ويف االمتحانـــات، ويف مســـتويات مـــؤهالت التســـا -ب

  . ، سواء كان التدريس خمتلطاً أو غري خمتلطت املدرسيةنوعية املرافق واملعدا، ويف املدرسني
  . التساوي يف فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية األخرى -ج
  .)٢(التساوي يف فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم -د

، اتفاقيــة القضـاء علــى رأة يف إثبا�ـا حلقهــا يف التعلـيمومـن االتفاقيــات الـيت كانــت عونـاً للمــ
  :م واليت تنص على ما يلي١٩٧٩عام  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واملنعقدة

                                                           

نــاهج ، ومــا يتعلــق بــذلك مــن عــدم التمييــز ضــد املــرأة يف املرات حينمــا تتحــدث عــن تعلــيم املــرأةإن هــذه املــؤمت )١(
  .تلط، فإن حديثهم يشمل التعليم املخوغريها من فرص تعليم الفتاة، وما يتعلق بذلك من قضايا

  ).١/٤٣٢(، وآخرون... حقوق اإلنسان، حممود بسيوين: انظر )٢(
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كفـل ؛ لكـي تللقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة تتخذ الدول األطراف مجيع التـدابري املناسـبة
  :هلا حقوقها يف ميدان الرتبية، على قدم املساواة مع الرجل، ومن تلك التدابري

الــوظيفي واملهــين، وااللتحــاق بالدراســات، واحلصــول  اوية يف التوجيــهوضــع شــروط متســ -أ
مرحلـة احلضـانة، ويف التعلـيم العـام، والتقـين، ، وتكـون هـذه املسـاواة مكفولـة يف على الـدرجات

  .، وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهينواملهين، والتعليم التقين العايل
ت، ويف مســـــــتويات علـــــــى التســـــــاوي يف املنـــــــاهج الدراســـــــية، ويف االمتحانـــــــاالعمـــــــل  -ب

  .)١(، ويف نوعية املرافق واملعدات الدراسيةمؤهالت املدرسني
إتاحــــة فــــرص  :م١٩٨٠عــــام كوبنهــــاجن املنعقــــد ب عــــاملي للمــــرأةجــــاء يف املــــؤمتر الكمــــا    

والتـدريب علــى  ،للمـرأة للوصــول إىل مجيـع مسـتويات التعلــيم العـام، والتعلـيم املهــينة متكافئـ
  .)٢(مبا يف ذلك تلك املتاحة للرجال تقليدياً  كافة أنواع املهن

لتــــزم ا :م١٩٩٥ويف مــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة االجتماعيــــة بكوبنهــــاجن املنعقــــد عــــام  
رؤساء الدول واحلكومات املشاركني فيه ببلوغ األهداف الرامية إىل توفري فرص حصول اجلميـع 

؛ لتصــحيح ك جهــوداً خاصــةعلــى تعلــيم مــن نوعيــة جيــدة، بــاذلني يف ذلــ -بشــكل منصــف-
ى أســـاس العــرق، أو األصـــل دومنــا متييـــز علــ-أوجــه الالمســاواة املتصـــلة باألوضــاع االجتماعيـــة 

تزمــــوا بتشــــجيع االنــــدماج االجتمــــاعي، ، كمــــا ال-القــــومي، أو اجلــــنس، أو الســــن، أو العجــــز
علـى الصـعيد -بـني اجلنسـني ، قاموا بوضع سياسات تعليمية حمددة ُتساوي وحتقيقاً هلذه الغاية

،كما عملت احلكومات على حتقيق املساواة والعدل االجتمـاعي بواسـطة تـوفري فـرص -الوطين
لـــك التـــدريب غـــري التقليـــدي مبـــا يف ذ -للوصـــول إىل مجيـــع مســـتويات التعلـــيممتســـاوية للبنـــات 

ون لــيت حتــول د، اتــدابري للتصــدي للحــواجز الثقافيــة، والعمليــة املختلفــة ، وكفالــة اختــاذ-واملهــين
ل بنظـام مرونـة املواعيـد، ، والعمـوصوهلن إىل التعليم، بواسطة تدابري، من قبيل تعيني املدرسـات

  .)٣(وغريها من التدابري...

                                                           

  ).١/٤٤٤(، وآخرون... حممود بسيوين قوق اإلنسان،ح: انظر )١(
  .٢٢٦، صـعلى املرأة يف املؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرميالعدوان : انظر )٢(
    .٢٢٦-٢٢٥، صـاملرجع السابق: انظر )٣(
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  :، والتساوي مع الرجل يف األجرملحصول املرأة على حقها يف الع-ثانياً 
لرجــل اواة املــرأة بالقــد نصــت مواثيــق وإعالنــات ومــؤمترات األمــم املتحــدة علــى قضــية مســ

املـــرأة بالرجـــل يف كافـــة  ، بـــل عقـــدت اتفاقيـــات كـــان موضـــوعها الـــرئيس مســـاواةدون أي متييـــز
، وبـالنظر إىل العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة جنـد أن امليادين

 تتعهد الدول األطـراف يف هـذا العهـد بضـمان: "املادة الثالثة من هذا العهد تنص على ما يلي
افيــــة مســــاواة الــــذكور واإلنــــاث يف حــــق التمتــــع جبميــــع احلقــــوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثق

حــــق : "، ومــــن احلقــــوق املنصــــوص عليهــــا يف هــــذا العهــــد)١("املنصــــوص عليهــــا يف هــــذا العهــــد
له إمكانية كسـب رزقـه بعمـل خيتـاره، أو ويشمل ما لكل شخص من حق يف أن تتاح : العمل

ون أي ، واملكافــأة املتســاوية لــدى تســاوي قيمــة العمــل داألجــر املنصــفيقبلــه حبريــة، وكــذلك 
دىن مـن تلـك الـيت يتمتـع ، على أن يضمن للمرأة خصوصاً متتعها بشروط عمل ال تكون أمتييز

، وكذلك تساوي اجلميع يف يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل، وتقاضيها أجراً Äا الرجل
، دون إخضـــــاع ذلـــــك إال العتبـــــاري األقدميـــــة أعلـــــى رتقيـــــة داخـــــل عملهـــــم إىل مرتبـــــةفـــــرص ال
  .)٢("والكفاءة

 م١٩٦٧الذي أصـدرته األمـم املتحـدة عـام ، مث كان إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة

حبقـوق مسـاوية  -متزوجة أو غري متزوجـة-تع املرأة والذي ينص يف مادته العاشرة على كفالة مت
  : ومن ذلك ،دية واالجتماعيةن احلياة االقتصاحلقوق الرجل يف ميدا

يف نيـــل الرتقيـــة يف املهنـــة ، و  حريـــة اختيـــار املهنـــة، ونوعيـــة العمـــل، ويفاحلـــق يف العمـــل -أ
  .ون متييز بسبب احلالة االجتماعية، أو أي سبب آخر، دوالعمل
ية عـن العمـل ، والتمتـع مبعاملـة متسـاو اضي مكافأة مساوية ملكافأة الرجلاحلق يف تق -ب

  .ملتساويةذي القيمة ا
ت ، وباالســــتحقاقات التقاعديــــة والضــــماناة األجــــرحــــق التمتــــع باإلجــــازات املدفوعــــ -ج

غــري ذلــك مــن أســباب العجــز ، أو االجتماعيــة املؤمنــة ضــد البطالــة، أو املــرض، أو الشــيخوخة
  .عن العمل

                                                           

  ).١/٢٣(، وآخرون... حممود بسيوين حقوق اإلنسان، )١(
  .٧٥، صـاملؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرميالعدوان على املرأة يف  )٢(
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، وإعطائهــا إجــازة أمومــة ع فصــلها يف حالــة الــزواج أو احلمــلاختــاذ التــدابري الالزمــة ملنــ -د
  .ابقمأجورة مع ضمان عود�ا إىل عملها الس

  . توفري اخلدمات االجتماعية الالزمة هلا مبا يف ذلك خدمات احلضانة -ه 
تـدابري الـيت تُتخـذ حلمايـة املـرأة، ال تعتبـر تدابيــر متييـزيــة تلــك ال :وُختمـت هـذه املادة بعبـارة

  . )١(سمي؛ ألسباب تتعلق بصميم تكوينها اجليف بعض أنواع األعمال
وبعــد هــذا العــرض املــوجز لــبعض بنــود املــؤمترات واالتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بقضــايا املــرأة 

؛ حيث أسهموا يف مر الذي كان له أثر حممود نسبياً ، األوجبالء اهتمام احلكومات باملرأة يتبني
، ومــــا كــــان يشــــوÄا مــــن تســــلط قهــــا املســــلوبة طيلــــة العصــــور الوســــطىإثبــــات بعــــض مــــن حقو 

قهـا يف التعلـيم يف أي ، فنالت املرأة علـى إثـر ذلـك حالدين اضطهاد من قبل الكنيسة ورجالو 
حقها يف العمل وبأجر مساٍو للرجل؛ دومنا تفريق بينهما بسـبب ، إضافة إىل إثبات جمال ترغبه

ة الـــذكر هـــي يف حقيقتهـــا أمـــور حســـنة؛ قـــد جـــاءت Äـــا األديـــان ، وهـــذه اآلثـــار اآلنفـــاجلـــنس
  .، فهي بذلك حمل قبول وتأييددعا إليهاضحها الدين اإلسالمي و ، وو السماوية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ).١/٤٣٩(، وآخرون... حقوق اإلنسان، حممود بسيوين :انظر )١(
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  اآلثار السلبية: املطلب الثاين
ة ، وامتـدت لتشـمل نطـاق واسـع مـن جوانـب احليـاة حلركة حترير املـرأةتعددت اآلثار السلبي

وغريهـــا مـــن ... ، واجتماعيـــة، واقتصـــادية، املختلفـــة ســـواء كانـــت جوانـــب صـــحية، وأخالقيـــة
  :  ، ويف هذا املطلب سنعرض هذه اآلثار السلبية اليت من أبرزها ما يلياجلوانب
  :القضاء على الزواج و األسرة -الً أو 

تم داخلهـا تنشـئة الفـرد اجتماعيـاً، حيـث ، الـيت يـاألسرة هـي نـواة ا�تمـع، وأوىل مؤسسـاته
، وجيـد فيهـا يف احليـاة يكتسب فيها الكثـري مـن معارفـه، ومهاراتـه، وميولـه، وعواطفـه، واجتاهاتـه

الذين ، و نية، هلذا سعى أعداء اإلنساف يف كون املرأة هي قوام األسرة، وال خال)١(أمنه وسكنه
صــحاب الشــهوات والنزعــات ، وجعلهــا ســلعة رخيصــة يف معــرض أيف قلــوÄم مــرض إىل حتريرهــا

أعمــاهلم جنبــاً إىل الرجــال يف ، حيــث حرصــوا علــى أن ختــرج املــرأة مــن بيتهــا لتشــارك الشــيطانية
 ، أومدرســـة يف فصـــول الدراســـة املختلطـــة، أو ممثلـــة يف املســـرح ، ســـواء كانـــت دارســـة أوجنـــب
، و اخـتلط الرجـال سـافرة فاتنـة بصـور�ا وصـو�ا مذيعة يف وسائل اإلعـالم املختلفـة،، أو مغنية

، ســـرخـــالق يف خطـــر عظـــيم، واحنلـــت األ، وأصــبحت األلنســاء حبجـــة زمالـــة التعلـــيم والعمـــلبا
،  االعتبـــار رعايتهـــا لزوجهـــا كزوجـــة، وألوالدهـــا كـــأمحيـــث أمهلـــت املـــرأة يف" ؛)٢(وضـــاع األوالد

  ، ونسيت وجودهـا...، وتغاضت عن روح املرأة اليت تشع يف حياة األسرة ملنزهلا كسيدة بيتو 
رفــض ، ووصــل احلــال Äــا إىل )٣("كأصــل تنطلــق منــه األســرة يف غــدوها، وتعــود إليــه يف رواحهــا

مــة ، وإيثارهــا للعالقــة املؤقتــة بــني الرجــل واملــرأة علــى الســكن واإلقااج كنظــام يف بنــاء األســرةالــزو 
لـــت تعيـــد النظـــر يف تقاليـــد الزوجيـــة، وعـــرف ا�تمـــع الســـابق، يف ضـــوء احلريـــة وظ"املســـتمرة، 

  .)٤("، وفرص العمل امليسرة الشخصية اجلديدة
  
  

                                                           

  .٨، صـنظام األسرة يف اإلسالم، حممد عقلة: انظر) ١(
  .٧-٦صـ ،صاحل الفوزاننبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات، ت: انظر) ٢(
  .١٠٥، صـالفكر اإلسالمي وا�تمع املعاصر، حممد البهي )٣(
  .١١١، صـاملرجع السابق )٤(
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  :ارتفاع معدالت البطالة بني الذكور -ثانياً 
فـــتح البـــاب علـــى مصـــراعيه لتحريـــر املـــرأة أســـهم وبشـــكل ملحـــوظ يف انتشـــار البطالـــة  إن
مــن  ؛ حيــث تنــادي احلركــات التحرريــة بتمكــني النســاءع معــدال�ا بــني الــذكور يف الغــربوارتفــا 

، وأن تسـهل ى الـدول وا�تمعـات أن تقبـل بـذلك، وتفـرض علـوظائف الرجال اخلاصة والعامـة
، وتناسى القوم أنـه لـيس مـن احلكمـة أن تُعطّـل املـرأة عـن )١(لوظائفللنساء الوصول إىل هذه ا

، كتسـاح املـرأة جلميـع ميـادين العمــلوظيفتهـا الكـربى لتحـل حمـل الرجـال الـذين بــدؤوا خيشـون ا 
، إضــافة إىل اخــتالالً يف املعادلــة االقتصــاديةاألمــر الــذي أوقعهــم يف محــى البطالــة والــيت أورثــت 

  .)٢(ض النفسية بسبب الفراغانتشار املخدرات واألمرا

  :رتفاع معدالت اجلرمية بني النساءا -ثالثاً 
يف ا ازدادت معـدالت اجلرميـة بيــنهن ، إال أ�ـهتمـام بـاملرأة يف القـرن العشـرينرغـم ازديـاد اال

؛ كنتيجـة غـري مباشـرة النـدماج املـرأة ن الناميـة واملتقدمـة علـى حـد سـواءاآلونة األخرية يف البلدا
، وقــد جــاء يف دراســة يف ميــادين العمــل ومنافســة الرجــال دائــرة نشــاط أكثــر اتســاعاً  تــدرجيياً يف

، أنه مبجـرد تـوافر م١٩٧٥املذنبني املنعقد يف جنيف  مقدمة للمؤمتر الدويل ملنع اجلرمية ومعاملة
الفرص للنساء اليت كانت مقتصرة حبكم العادة على الرجال فإ�ن يسعني للحصول على مركـز 

  .، أو فرص العمل اإلجراميلرجال سواء يف فرص العمل املشروعمتساٍو مع ا
: الف ا�تمعـــات مـــن حيـــثوتتفــاوت نســـب جـــرائم النســـاء بـــني دول العــامل وذلـــك بـــاخت

  .، وكيفية معاقبة مرتكبهاالتشريعات، واألنظمة، والقوانني، ورؤية ا�تمع لنوع اجلرمية
شـــر يف ظهـــور وانتشـــار جـــرائم مبا إن حركـــات حتريـــر املـــرأة تســـببت وبشـــكل: ومجلـــة القـــول

مّهد هلا سبل الوقوع يف  ، األمر الذيضع املرأة يف غري مكا�ا الطبيعي؛ وذلك بسبب و النساء
، والذي يشري ات الفدرايل يف الواليات املتحدة، ويؤكد ذلك تقرير نشره مكتب التحقيقاجلرمية

، فقــد منــو حركــات التحريــر النســائية مــع إىل إن معــدل اجلرميــة بــني النســاء ارتفــع ارتفاعــاً شــديداً 
، فضـــالً %٥٢م، وزادت اجلـــرائم بيـــنهن بنســـبة ١٩٦٩منـــذ % ٩٥االعتقـــاالت بنســـبة  زادت

                                                           

  ).١/٥٠٨(املؤامرة الكربى على املرأة املسلمة، أيب نصر اإلمام، : انظر )١(
، والعـــدوان علـــى املـــرأة يف املـــؤمترات ٢٠٣وآخـــرون، صــــ... نظـــام األســـرة يف اإلســـالم، حممـــد اخلطيـــب : انظـــر )٢(

  .٢٠٨الدولية، فؤاد العبد الكرمي، صـ
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عــن إن أخطـــر عشـــرة جمــرمني مطلـــوب القـــبض علــيهم يف القائمـــة األخـــرية الــيت نشـــرها مكتـــب 
  .)١(تالتحقيقات الفيدرالية كلهم سيدا

  :التحرش اجلنسي -رابعاً 
 الغـــرب إىل املضـــايقات والتحرشـــات اجلنســـية وكثـــرياً مـــا تواجههـــا هـــذه تتعـــرض النســـاء يف

  .املعضلة يف أماكن عملها املختلطة مع الرجال
وهــــذه املضــــايقات واالعتــــداءات اجلنســــية علــــى املــــرأة العاملــــة يف أمــــاكن العمــــل املختلطــــة 

م ابتــزاز املــرأة ، ولقــد ســاهنــه بــدأ منــذ التحــاق املــرأة بالعمــل، بــل إديــداً وطارئــاً ليســت أمــراً ج
التاسـع عشـر وأوائـل جنسياً أثناء العمل يف قتل أعداد ال تقدر مـن النسـاء العـامالت يف القـرن 

وعن طريـق طـرد املـرأة إىل  ،انتشار الزهري واألمراض التناسلية ؛ وذلك عن طريقالقرن العشرين
اض سـوء قارعة الطريق إذا رفضت االستجابة لرغبات رئيسها يف العمل، وبالتـايل التعـرض ألمـر 

معاقـــل الرجـــال تتعـــرض لصـــنوف األذى،  اقتحامهـــا"، فهـــي مـــع )٢(التغذيـــة واألمـــراض املعديـــة
  .)٣("، ألن ا�تمع ال يضمن هلا حق العيش بكرامةوامتهان الكرامة

  :انتشار اإلجهاض -خامساً 
عمليـة ": تُعرِّف اإلجهـاض بأنـهاليت و  ،ةتحرريمطالب احلركات اليُعد اإلجهاض أحد أهم 

  .)٤("حق املرأة يف االختيار أو ،إ�اء محل غري مرغوب فيه
ــــيت هــــي يف  :والتعريــــف األول" ــــر موقــــف هــــذه احلركــــات مــــن هــــذه اجلرميــــة، ال يوضــــح تربي

فيصـرف التفكـري عـن االجتـاه  :أمـا التعريـف الثـاين ،حقيقتها عملية قتل جنـني غـري مرغـوب فيـه
  .)٥("احلقيقي للقضية وحيرفه

                                                           

نســاء وراء القضــبان، وهــو حتقيــق ميــداين قــام بــه : الشــبكة العنكبوتيــة، موقــع صــيد الفوائــد، حبــث بعنـوان: انظـر )١(
  :سعيد القحطاين، على الرابط التايل: ركه يف التحقيق املقدمسامي احلمود، وشا: الرائد

http://www.saaid.net/gesah/sami/28.htm?print_it=1  
  .١٦٩-١٦٨عمل املرأة يف امليزان، حممد البار، صـ: انظر )٢(
  .١٩٩بناء ا�تمع اإلسالمي، عبد الرمحن الفرج، صـ )٣(
  .٨٨صرة، شذى الدركزيل، صـاملرأة املسلمة يف وجه التحديات املعا )٤(
  .٢٦١العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرمي، صـ )٥(

 



- ٦٠ - 

 

، وبـدون أباحـت اإلجهـاض �ـرد طلـب احلامـل ويعترب االحتاد السوفييت أول دولة يف العامل
رة حاالت اإلجهاض بشكل ، ونتج عن ذلك كثم١٩٢٠بب طيب وذلك يف عام ود أي سوج

انونــاً حيــدد م حــني أصــدرت ق١٩٣٦، ممــا أدى إىل تراجــع الســلطات الســوفيتية عــام كبــري جــداً 
م انتشـرت موجـة إباحـة اإلجهـاض، واملطالبـة بـه يف  ١٩٥٥، ويف عام اإلجهاض بأسباب طبية

جهـاض، وأباحتـه مـرة اد السـوفييت قـانون حظـر اإل، علـى إثـر ذلـك ألغـت االحتـكثري مـن الـدول
  .)١(، وبدون وجود أي سبب طيبأخرى حسب الطلب

ا يف صــــدر قــــرار احملكمــــة العليــــ"د الســــوفييت يف ذلــــك عــــدة دول فقــــد وقــــد تبعــــت االحتــــا
إذا كان احلمل غري مرغوبـاً فيـه فيحـق للمـرأة : م، والذي جاء فيه١٩٧٣الواليات املتحدة عام 

ألن األم وحـــــدها هـــــي صـــــاحبة احلـــــق األول "؛ وذلـــــك )٢(..."يقومـــــا باإلجهـــــاضوطبيبهـــــا أن 
 ؛ ألن اجلنـني قبـل أنبقاء اجلنني يف جسدها أم إسـقاطه، وهـذا شـيء طبيعـي واألخري يف تقرير

، حـــق بـــامتالك هـــذا احلـــق منهـــاأمـــن هـــو  ، ولـــيس هنـــاكيولـــد لـــيس إال جـــزءاً مـــن جســـد األم
رأة متلك جسدها؛ أل�ا إنسـان، فهـذا املفروض أن امل، و واملفروض أن كل إنسان ميتلك جسده

  .)٣("أول حقوق اإلنسان
أو اإلجهــاض  ،بإباحــة اإلجهــاض االجتمــاعي الــيت تنــادي املــؤمتراتمث بعــد ذلــك توالــت 

عنـــد الطلـــب إذا كـــان آمنـــاً، وبـــأن يكـــون قانونيـــاً يف مجيـــع دول العـــامل، دون مراعـــاة ملعتقـــدات 
  !الدينية والثقافية  خلصوصيا�ا، وال مراعاة شعوب هذه الدول

، حيـث م١٤٩٤ية والذي عقد بالقاهرة عـام وأبرز هذه املؤمترات هو مؤمتر السكان والتنم
حبمايـــة  يدتنـــابتعبـــريات فضفاضـــة، وعبـــارات مطلقـــة، ومصـــطلحات مبتدعـــة، تـــه زخـــرت وثيق

طريــق الــزواج  احليــاة اجلنســية، الــيت تثــور بــني اجلــنس الواحــد، أو اجلنســني املختلفــني، عــن غــري
: أي-، وهـيالشرعي؛ هـدًما للقيم الـيت نـادت Äـا األديـان السـماوية مجعـاء، وإشـاعة للفاحشـة

                                                           

  .٢٢دراسة طبية فقهية، حممد البار، صـ: مشكلة اإلجهاض: انظر )١(
  .٢١املرجع السابق، صـ )٢(
  .٤٢٧الوجه العاري للمرأة العربية، نوال السعداوي، صـ )٣(
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إن دعـــت إىل إباحـــة اإلجهــــاض يف ظـــل العالقـــة املشــــروعة، فهـــي أكثـــر إحلاًحــــا إىل  -الوثيقـــة
  .)١(احته يف ظل العالقة غري املشروعةإب

معــدالت اإلجهــاض يف إن احلركــات التحرريــة هــي مــن أســهم يف ارتفــاع : وخالصــة القــول
  :ك املؤمترات واالتفاقيات الدولية، وذلك من خالل اآليت، حيث تبنت ذلالدول الغربية

  .، وأن يكون مأموناً طبياً  إىل أن يكون اإلجهاض غري خمالف للقانون الدعوة" -
يت تنص على اختاذ إجراءات عقابية ضد املرأة اليت جتري إجهاضاً الدعوة إىل إلغاء القوانني ال -

  .غري قانوين
الــدعوة إىل أن يكــون اإلجهــاض حقــاً مــن حقــوق املــرأة، وتيســري حصــوهلا علــى هــذا احلــق،  -

  .عندما تريد إ�اء محلها
   .الدعوة إىل إنشاء مستشفيات خاصة لإلجهاض - 

  .)٢("غري مرغوب فيهذا احلمل ه حبجة أنالدعوة إىل قتل األجنة داخل األرحام،  -
  :انتشار األمراض اجلنسية املعدية - سادساً      
هـــو األمـــر نتـــائج احلريـــة واالخـــتالط كاملـــة حـــىت بـــدا للنـــاس أن هـــذا  قطـــف الغـــربلقـــد      

لغــريب ، حيــث ســن العــامل اد تعــدى األمــر كــل احلــدود املنطقيــة، وقــالطبيعــي الــذي ال يســتنكر
ت الشـــاذين ، ولـــذلك انتشـــرت مجعيـــاالطـــرفني برضـــامـــادام الفعـــل ؛ الزنـــا والشـــذوذقـــوانني تبـــيح 

األمـراض اجلنسـية ، وفشـت علـى إثـر ذلـك )٣(، واملدعومـة ماديـاً وسياسـياً جنسياً املرخصـة رمسيـاً 
بــني انتشـــار  العالقــة، حيــث أن أصــبحت تشــكل هاجســاً مقلقــاً هلــذه األمــم وا�تمعــات الــيت

، وهـــذا مـــا يؤكـــده علمـــاء الغـــرب طرديـــة الشـــرعي عالقـــة التصـــال غـــرياألمـــراض اجلنســـية وبـــني ا
عت من عدة دراسات، تدل على أن إن القرائن اليت مجُ ": يقول )٤(أنفسهم فهذا أحد أطبائهم

  .)٥("االزن :أي-نسية خارج نطاق الزواج األمراض اجلنسية تنتج يف معظمها عن العالقات اجل

                                                           

  .١٢٠رؤية شرعية، احلسيين سليمان جاد، صـ: وثيقة مؤمتر السكان والتنمية: انظر )١(
  .٦١العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرمي، صـ )٢(
  .٢٥األمراض اجلنسية عقوبة إهلية، عبد احلميد القضاة، صـ: انظر )٣(
  .جون بيستون: هو الطبيب )٤(
  .١٦٨ـص، أمحد قرقوز-احلميد دياب  عبد، ن الكرميمع الطب يف القرآ )٥(
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ويف  ،يف أكثـر مـن فصـلنـاقش أصـبحت تُ  ،وفتكهـا با�تمعـاتومع انتشار هذه األمـراض      
بعـض اإلجــراءات ، حيــث اُختـذ بشـأ�ا يف أكثـر مـن مـؤمترأكثـر مـن موضـع، كمـا أ�ــا نوقشـت 

الــيت تؤكـــد علـــى اســـتمرار هـــذه العالقـــات اجلنســـية احملرمـــة مـــن جهـــة، وتؤكـــد علـــى اختـــاذ بعـــض 
ات مـن هـذه اإلجـراءو  ،ة مـن جهـة أخـرىالتدابري اليت ختفف من انتشـار هـذه األمـراض اجلنسـي

  :ما يليوالتدابري 
  .طوعية والسرية للمرأةتتوفري املشورة وخدمات التشخيص والعالج ال-أ

 واء للمصـابنيينبغي �يئة السبل إلتاحة التثقيـف واإلعـالم حـول املسـائل اجلنسـية، سـ-ب
اخلصوصــية والســرية، وينبغــي أيضــاً ســيما املــراهقني، واالعــرتاف حبقهــم يف ، والاملصــابني أو غــري

ضــمان تثقيــف البنــات ونشــر املعلومــات بيــنهن، وخباصــة بــني صــفوف املراهقــات، فيمــا يتعلــق 
  . واجلنسية )١(بفسيولوجية اإلجناب والصحة اإلجنابية

واملبــادرة بإجرائهــا، مبــا فيهــا تلــك املتعلقــة  املــرأة احتياجــاتدعــم البحــوث الــيت تتنــاول -ج
  .واألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي ،بفريوس نقص املناعة البشريةبإصابة املرأة 

أن هــذه اإلجــراءات مل تعنــف أو تعاقــب املصــابني Äــذه األمــراض الــيت  يتبــنيا ســبق و ممــ 
؛ بـل دعـت احلكومـات إىل -مبـا فيهـا اإليـدز -تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي غري املشروع 

، )٢(زديلزم من التعـاطف والرعايـة للرجـال والنسـاء املصـابني باإليـوضع برامج خاصة لتقدمي ما 
وضـمان عـدم ، ييـز ضـد األشـخاص املصـابني باإليـدزضرورة القضاء على التم"مع التنبيه على 

  .)٣("تمييز مبا يف ذلك أثناء السفرتعرض املصابات باإليدز للنبذ وال

��� 
                                                           

 ،الوصــول إىل حالــة مــن اكتمــال الســالمة البدنيــة: عامليــة الصــحة اإلجنابيــة علــى أ�ــاعرفــت منظمــة الصــحة ال" )١(
وليس فقـط اخللـو مـن ، وظائف اجلهاز التناسلي وعملياتهواالجتماعية يف األمور ذات العالقة ب ،والعقلية ،والنفسية
وهــي تعــّد جــزءاً أساســياً مــن الصــحة العامــة، تعكــس املســتوى الصــحي للرجــل واملــرأة يف ســن  ،أو اإلعاقــة األمــراض
  :الشبكة العنكبوتية، دليل املتدرب يف الصحة اإلجنابية، على الرابط التايل". اإلجناب

http://www.reefnet.gov.sy/health/hygienic-publications/procreative-
health/definition.htm  

  .٢٨٤-٢٨٣العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرمي، صـ: انظر )٢(
االزدواجيـة يف املعـايري، علـى الـرابط : الشبكة العنكبوتية، اللجنة اإلسـالمية العامليـة للمـرأة والطفـل، حبـث بعنـوان)٣(

  http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=268 :التايل
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، وفيـه يف الفكـر الغـريب حترير املـرأة نقد مفهوم: املبحث اخلامس
  :مخسة مطالب

  .�ال السياسيحترير املرأة يف ا مفهوم نقد: املطلب األول
  .نقد مفهوم حترير املرأة يف ا�ال االقتصادي: املطلب الثاين

  .نقد مفهوم حترير املرأة يف ا�ال االجتماعي: املطلب الثالث
  .الثقايف نقد مفهوم حترير املرأة يف ا�ال: املطلب الرابع

  .نقد مفهوم حترير املرأة يف ا�ال الصحي: املطلب اخلامس
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  حترير املرأة يف ا}ال السياسي نقد مفهوم: املطلب األول
ملواجهـة االحنرافـات ؛ وذلـك السـيما مـع األوضـاع الراهنـةال شك أن النقد مطلب إنسـاين 

عـــالوة علـــى مـــا يتحـــتم علـــى املســـلمني ، الـــيت تتســـلل إىل حيـــاة األفـــراد واجلماعـــات واألخطـــاء
، وذلــــك يف إطــــار اخلصوصــــية الثقافيــــة لألمــــة يف التعامــــل مــــع املفــــاهيم الغربيــــة وينبغــــي علــــيهم

 علـى وفـق رؤيـة شـرعية مشـتملة ، وفيمـا يلـي نقـد ملفهـوم حتريـر املـرأة يف الفكـر الغـريبالميةساإل
ىل ، فإىل نقـد أو والثقافية، والصحية جتماعية،، واالالسياسية، واالقتصادية :أبرز جماالت احلياة

  :-ا�ال السياسي-هذه ا�االت
إن ممـا كفلـه دعـاة حتريـر املـرأة عـن طريـق االتفاقيـات الدوليـة املعنيـة بشـؤون املـرأة وقضـاياها 

  :  ع بكافة احلقوق السياسية ومن ذلكهو حق املرأة يف التمت
  . ، وحقها يف االنتخابضمان حقها يف التصويت -أ

تشــجيع األحــزاب السياســية علــى تعيــني مرشــحات مــن النســاء؛ مــن أجــل انتخــاÄن  -ب
  .على قدم املساواة مع الرجل

الــــدعوة لتمثيــــل املــــرأة متثــــيالً منصــــفاً علــــى مجيــــع املســــتويات العليــــا يف الوفــــود، كوفــــود  -ج    
، ونــزع الســالح واللجــان الدوليــة، الــيت تعــاجل املســائل السياســية والقانونيــة ،واملــؤمترات ،اهليئــات

  .وغريها من املسائل املماثلة
  .)١(دولة، أو رئيسة وزراء، أو وزيرة حق املرأة يف أن تكون رئيسة -د    
 ، سنح للمرأة ممارسةالذي كفل السعادة للبشرية مجعاء وأما الدين اإلسالمي احلنيف    
للنظام  ميثاق الوالء"املشاركة يف البيعة اليت تعترب : السياسي يف جوانب حمصورة منهامل الع

، )٢("إلمامهم اللتزام جبماعة املسلمني والطاعةوا ،اإلسالميةأو اخلالفة  ،السياسي اإلسالمي
فقد أوكلت للرجل على  القيادة والرياسة ها يف اهلجرة من مكة إىل املدينة، وأماوكذلك مشاركت
  .مجاع علماء األمةوإ ،متواترة من الكتاب، والسنةألدلة على ذلك ، واوجه التحديد

  
  

                                                           

  .٦٣، صـعلى املرأة يف املؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرميالعدوان : انظر )١(
  .١٢٠، صـهبة رؤوف عزت، رؤية إسالمية: املرأة والعمل السياسي )٢(
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  :الكتابمن -أوالً       

  .]٣٤: نساءال[ �mD��C��B��A...�l: قوله تعاىلودليله        
تقتضــي  وذلــك ألن قواعــد اللغــة العربيــة؛ أفــادت حصــر القوامــة يف الرجــال الســابقة يــةفاآل      
 بالنسـبة إىل: أي ،اخلـرب، واحلصـر هنـا حصـر إضـايفاملعـرف بـالم اجلـنس يقصـر علـى  املبتدأ أن

 ال جتـــوز وال هالقوامـــة للرجـــال علـــى النســـاء ولـــيس العكـــس، وهـــذا يســـتلزم أنـــ: النســـاء، فـــاملعىن
 وهـــذا يتعـــارض مـــع مـــا أفادتـــه اآليـــة ، وإال كـــان للنســـاء قوامـــة علـــى الرجـــال،تصـــح واليـــة املـــرأة

  .)١(الكرمية
  :من السنة النبوية-ثانياً    
، فــأخرب )٢()لــن يفلــح قــوم ولــوا  أمــرهم امــرأة(: مــا ورد عنــه عليــه الصــالة والســالم أنــه قــال      

، نهيــون عـن جلـب عــدم الفـالح ألنفســهموهـم م ؛ةبعـدم فــالح مـن ولـوا علــيهم امـرأ" �النـيب 
  .)٣("للفالح مأمورون باكتساب ما يكون سبباً 

الداللــة علــى أن مناصــب املســؤولية يف  قطعيــان يف الســابقني إن هــذين النصــنيوباجلملــة فــ      
، لـذا فـإن إعطـاء هـذا احلـق يف دسـتور تفـوض إىل املـرأة أو الـوزارة ال الدولة سواء كانت الرياسة

  .)٤(أي بلد إسالمي خمالف للنصوص الصرحية
  :)٥(اإلمجاعمن -ثالثاً  
 وتوالــــت مجيــــع العصـــــور ،)٦(اإلمامــــة املــــرأة تــــويل عــــدم جـــــوازأمجــــع علمــــاء األمــــة علــــى  

  .بالنصوص الواردة يف هذا الشأن ؛ عمالً اإلسالمية على هذا

                                                           

  .١٢٦-١٢٥، صـي، حممد رأفت عثمانالنظام القضائي يف الفقه اإلسالم: انظر )١(
، )٧٠٩٩: (، حديث رقـم) ليت متوج كموج البحرالفتنة ا: (، باب)الفنت: (رواه البخاري يف صحيحه، كتاب )٢(
)٩/٥٥.(  
  ).٥٧٦-٢/٥٧٥(، حممد الصنعاين، شرح بلوغ املرامسبل السالم  )٣(
واليــة املـرأة يف الفقــه اإلسـالمي، حــافظ  :، نقــًال عـن٣٧٩، صــاإلمــارة اإلسـالمية، أبــو األعلـى املــودودي: انظـر )٤(

  . ١٣٧، صـحممد أنور
اإلمجاع يف الشريعة ". على أمر ديين  �اتفاق ا�تهدين من هذه األمة يف عصر بعد وفاة النيب " :اإلمجاع هو )٥(

  .٦٤، صـاإلسالمية، رشدي عليان
  ).٤/٨٩(فصل يف امللل واألهواء والنحل، ابن حزم األندلسي، ال: انظر )٦(
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، وال تصــلح املــرأة لإلمامــة العظمــى، وال لتوليــة البلــدان" :-رمحــه هللا-)١(يقــول ابــن قدامــه 
، وال أحد من خلفائـه، وال مـن بعـدهم امـرأة قضـاء، وال واليـة بلـد، فيمـا �وهلذا مل يول النيب 

املـرأة ال يتـأتى منهـا أن تـربز إىل "وذلـك أن  ؛)٢("منه مجيع الزمان غالباً  جاز مل خيلُ  ، ولويبلغنا
أل�ــا إن كانــت فتــاة حــرم  ؛ا�ــالس، وال ختــالط الرجــال، وال تفاوضــهم مفاوضــة النظــري للنظــري

بــرزة مل جيمعهــا والرجــال جملــس تــزدحم فيــه معهــم،  )٣(ةالنظــر إليهــا وكالمهــا، وإن كانــت متجالّــ
  .)٤("ن منظرة هلم، ومل يفلح قط من تصور هذا، وال من اعتقدهوتكو 

علـــى  فحـــرم اخللـــوة Äـــا ،أنوثـــة املـــرأة وأخالقهـــا مـــن العبـــث والعـــدوانلقـــد محـــى اإلســـالم 
األجانــب منهــا، والنظــرة احملرمــة إليهــا، وحــرم عليهــا أن تبــدي زينتهــا إال مــا ظهــر منهــا، أو أن 
ختــالط الرجــال يف جمــامعهم، وأوجــب عليهــا أن تبقــى يف بيتهــا لتتفــرغ لوظيفتهــا األوىل، الزوجيــة 

 ،واألمومــــة وال ختــــرج إال لضــــرورة قاضــــية أو حاجــــة مشــــروعة، وإن خرجــــت فعليهــــا أن حتتشــــم
عليا يؤدي واشتغاهلا بالرياسة والسلطات ال، وعن دواعي الفتنة ومواطن الريب بتعد عن التربجوت

  .)٥(ظوراتحتماً إىل هذه احمل
  
  
  
  

  
  

                                                           

كـان إمامـاً يف ه،  ٥٤١:، ولـد عـامعبـد هللا بـن أمحـد بـن حممـد بـن أمحـد بـن قدامـة ،موفق الدين ابن قدامـةهو  )١(
 يفه،صانتب ل الناسواملنازل، واشتغ، واحلساب، والنجوم السيارة، والنحو ،والفقه ،واألصول ،علم اخلالف والفرائض

فـــوات : انظـــر. ه٦٢٠ :، تـــويف عـــامأربـــع جملـــدات يف والكـــايفاملغـــين يف الفقـــه يف عشـــر جملـــدات، : ومـــن أشـــهرها
  ).١٥٩-٢/١٥٨(إحسان عباس، : ، حتقيقالوفيات، حممد بن شاكر

  ).١٠/٣٦(، املغين) ٢(
  ).١١/١١٦(، )اجليم: (لسان العرب، حممد بن منظور، فصل". أسنت وكربت: جتالت أي) "٣(
  ).٣/٤٨٣(، أحكام القرآن، حممد بن العريب) ٤(
  .١١٩، صـاإلسالم، شوكت عليان السلطة القضائية يف: انظر) ٥(
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  رير املرأة يف ا}ال االقتصادينقد مفهوم حت: املطلب الثاين
 وتـدريبهايالت بشـأن توظيـف املـرأة إن ما ينادي إليه دعاة حترير املرأة من تقدمي التسه  

، إليه الشـريعة اإلسـالمية مـن جانـب ، يوافق ما دعتقتصادياً ا، وتعزيز استقالهلا ياً ومهنياً تقن
األب يف الغـرب غـري مكلـف باإلنفـاق علـى ابنتـه "؛ ففـي حـني أن من عـدة جوانـبو خيالفه 

إذا بلغــت الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا؛ لــذا فهــو جيربهــا علــى أن جتــد هلــا عمــالً إذا بلغــت ذلــك 
سـواء كـان  علـى عـاتق ويل األمـريقـع اإلنفـاق علـى املـرأة املسـلمة  ويف املقابـل فـإن، )١("السن

�mD��C��B��A���G��F��E:أبـــــــــاً أو زوجـــــــــاً أو أخـــــــــاً، قـــــــــال تعـــــــــاىل

N��M��L��K��J��I����HO��...�l ]يـــــرى أن   فاإلســـــالم، ]٣٤:نســــاءال
ولـذلك أسـقط عنهـا ، و�ـتم Äـا وللمجتمع أن تتفرغ لشؤون األسـرة من اخلري للمرأة وألسر�ا

؛ وذلــك )٢(-يــع وتشــرتي وتــزاول كــل أعمــال الكســبمــع أ�ــا أهــل ألن تب-تكــاليف املعيشــة 
طفاهلـا ورفاهيـة لتقـدمي الرعايـة أل أن بقاءها يف بيتها دون بذل جهد يف كسب الدخل يؤهلها

مهمـا بـذلت مـن  ، وأنـهبـة املنـزل هلـو فـوق القيـاس املـادي، وكل ما تقوم بـه ر أسر�ا وإسعادها
، ر اإلخالص والتفاين الذي تقوم بهمال للخدم أو لدور رعاية األطفال فإ�ا ال ميكن أن توف

، فـــــاملرأة العاملـــــة حتتـــــاج إىل والـــــذي حيتـــــاج إىل اعـــــرتاف أعظـــــم بـــــدورهن االقتصـــــادي املنـــــتج
فيصــبح االســتعانة باخلــدم، ودور رعايــة األطفــال، وتــدفع مقابــل هــذا جــزءاً كبــرياً مــن راتبهــا، 

  .)٣(صايف دخلها قليالً 
وفــــق -يمــــا متلكــــه كمــــا جــــاء اإلســــالم مثبتــــاً حلــــق املــــرأة يف التملــــك، وحريــــة التصــــرف ف     

لقـت خـاليت، فـأرادت طُ ( :قـال �، ففي احلديث أن جـابر بـن عبـد هللا -الضوابط الشرعية
فإنــك بلــى فجــدي خنلــك، : ، فقــال� أن جتــد خنلهــا، فزجرهــا رجــل أن ختــرج، فأتــت النــيب

                                                           

  .٣١٠، فؤاد العبد الكرمي، صـالعدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية) ١(
  .١٢٣، صـاملرأة بني الفقه والقانون، مصطفى السباعي: انظر) ٢(
موقــف اإلســالم مــن اتفاقيـــة : بعنــوان، حبــث كــز دراســات املــرأة واألســـرة والطفــل، مر الشــبكة العنكبوتيــة: انظــر) ٣(

  :، على الرابط التايل١٧لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، عواطف إبراهيم، صـالقضاء ع
http://momahidat.org/essaydetails.php?eid=1565&cid=72  
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كـــذا   يف التملـــك و املـــرأة ، فهـــذا دليـــل علـــى حـــق)١()تفعلـــي معروفـــاً  دقي، أوصـــعســـى أن ت

���m...�¡����...l :إخــــراج الصــــدقات، قــــال تعــــاىلو  ،االســــتثمار
  .]٣٥:  ألحزابا[

ة فيه على قدم املساواة دعاة التحرير من املطالبة حبق املرأ ويف قضية مرياث املرأة مل يفتأ     
يف املرأة  حق أقر ، حيثذا مبا يربو على أربعة عشر قرناً سبقهم يف ه اإلسالم ، ومع الرجل

، أو رغبته يف ألب قراراً مرهوناً بإرادته، ومل يعد انتقال ملكية ااإلرث من والديها ومن أقارÄا
وإمنا أصبح  - ل قبل اإلسالمكما هو احلا-أن يورث من يشاء وحيرم من أوالده من يشاء

�: )٢(الكتاب الكرمي يفاليًا اجتماعيًا تشريعيًا منصوصًا عليه نظامًا م اإلرث m��A

��M��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B

Q�� � � � �P� �O� �NR� �T���Sl ]م بأعباء النفقة لزَ ـومبا أن الرجل هو امل، �]٧:  لنساءا
على أداء  ، ليستعني بهن حظه من املرياث أكثر من املرأةفكان من العدالة أن يكو 

  .)٣( جتاه من يعول من النساءشرعاً طة به نو التكاليف امل
: -رمحــه هللا -)٤(ويف شــأن تفضــيل الــذكر علــى األنثــى يف املــرياث يقــول اإلمــام النــووي     

أن الرجــــال تلحقهــــم مــــؤن كثــــرية يف القيــــام علــــى العيــــال، والضــــيفان، واألرقــــاء،  :حكمتــــه"
  .)٥("وحتمل الغرامات، وغري ذلك، وهللا أعلموالقاصدين، ومواساة السائلني، 

، ففـي بعـض ألنثى يف املرياث ليس على إطالقـهاجلدير بالذكر أن تفضيل الذكر على او      
ولـه أم وأب مـع ، كمـا لـو هلـك هالـك وياً لنصـيب الـذكراحلاالت يكون نصيب األنثى مسا

                                                           

 النهـار هـا يف، واملتوىف عنهـا زوججواز خروج املعتدة البائن: (، باب)الطالق: (رواه مسلم يف صحيحه، كتاب) ١(
  .)٢/١١٢١(، )١٤٨٣: (، حديث رقم)حلاجتها

  .١٠٠٧، صـ، فؤاد العبد الكرميالعدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية :انظر) ٢(
  .١٢٥-١٢٤، صـاملرأة وحقوقها يف اإلسالم، حممد الصادق عفيفي: انظر) ٣(
عالمـة بالفقـه  ،يـي الـدينالشـافعّي، أبـو زكريـا، حم، ، النـوويشرف بن مري بـن حسـن احلزامـي احلـوراينحيىي بن ) ٤(

: انظـر. منهـاج الطـالبني، و �ـذيب األمسـاء واللغـات :همؤلفاتـمـن  ،طـويالً  تعلم يف دمشق، وأقام Äـا زمنـاً ، واحلديث
  ).١٤٩-٨/١٤٨(األعالم، خري الدين الزركلي، 

  ).١١/٥٣(، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج )٥(

 



- ٦٩ - 

 

{��~��...����m:تعاىل ، قالنه يتساوى األم واألب يف املرياث، فإوجود الفرع الوارث

¨��§��¦����¥��¤��£��¢��¡���©��...l]وقــــــد تأخــــــذ األنثــــــى ، �]١١:  لنســــــاءا
فـــإن  أب وأم وبنـــت، كمـــا لـــو هلـــك هالـــك عـــن يف غـــري مـــا حالـــة أكثـــر مـــن نصـــيب الـــذكر

،كمــا أ�ــا قــد تــرث األنثــى وال يــرث نظريهــا مــن نصــيب األب يكــون أقــل مــن نصــيب البنت
ففـــي هـــذه  ،هالكـــة عـــن زوج، وأخـــت شـــقيقة، وأخ ألب كمـــا يف حـــال لـــو هلكـــتالـــذكور  

ألســباب  وذلــك"؛ )١(يف حــني أن نصــف الرتكــة لألخــت الشــقيقة، احلالــة ال يــرث األخ ألب
تتوافق مع الروافد األخـرى مـن األحكـام الشـرعية، الـيت تتكامـل أجزاؤهـا يف تـوازن دقيـق، وال 

  .)٢("، العدلالعليمعلى حساب آخر؛ أل�ا شريعة هللا احلكيم، يظلم طرف 
مسـالك ، وسلكوا يف ذلـك بدعوى حتريرها الل املرأة اقتصادياً ستقكما تفاىن الغرب يف ا    

 القـروض الربويـة علـى صـول املـرأةمـن ذلـك تسـهيلهم حو ، بة عن احلق، متنكّ جمانفة للصواب

�m... ��Z��Y��X��W:قـــال تعـــاىل، القـــرآن الكـــرمي علـــى حرمتهـــا صـــراحةً الـــيت نـــص 

[\����...l ]٢٧٥:  لبقرةا[�.  
اجتنبـوا ( �:الربا أحد الكبائر اليت توبق العبـد يف دنيـاه وأخـراه، قـال � وعّد رسول هللا    

الشرك باQ، والسحر، وقتـل الـنفس الـيت : يا رسول هللا، وما هن؟ قال: السبع املوبقات قالوا
الزحــف، وقــذف احملصــنات حــرم هللا إال بــاحلق، وأكــل الربــا، وأكــل مــال اليتــيم، والتــويل يــوم 

  .)٣()تافالاملؤمنات الغ
ربـا جمتمعـات  دمـر ال، فقد تب عليه من عواقب وخيمة ال ختفىورد النهي عنه ملا يرت  قدو     

  .)٤(القائم على الربا عمله املدمر يف االقتصاد العاملي، وهو اليوم يعمل كثرية يف املاضي
  
  

                                                           

  .وما بعدها ٢٢صالح  الدين سلطان، صـ ،املرأة وقضية املساواةمرياث : راجع) ١(
  .١٠٢١فؤاد العبد الكرمي، صـ ،على املرأة يف املؤمترات الدوليةالعدوان ) ٢(
  .)٨/١٧٥(، )٦٨٥٧: (، حديث رقم)رمي احملصنات: (، باب)حلدودا: (يف صحيحه، كتاب البخاريرواه ) ٣(
  .٣١١، صـعمر األشقرصيلة، حنو ثقافة إسالمية أ: انظر )٤(

 



- ٧٠ - 

 

  حترير املرأة يف ا}ال االجتماعي مفهوم نقد: املطلب الثالث
، حــىت بلغــت احلــال البــة مبســاوا�ا الكاملــة مــع الرجــللقــد متــادى دعــاة حتريــر املــرأة يف املط 

ـــــدور التقليـــــدي للرجـــــل، وكـــــذلك يف دور املـــــرأة يف ا�تمـــــع إىل الـــــدعوة إل ـــــري يف ال حـــــداث تغي
كــل املمارســات القائمــة علــى تغيــري األمنــاط االجتماعيــة ، للقضــاء علــى  "، وإمنــا كــان واألســرة

أن  –عنــد هــؤالء الغــربيني ومفكــريهم  –، فاألصــل)١("االعتقــاد بكــون الرجــل أعلــى مــن املــرأة
دون أي اعتبــار ألي فــروق  –املــرأة مســاوية للرجــل يف مجيــع اخلصــائص الــيت يتميــز Äــا البشــر 

وأما  ،صية اإلجناب، ومل يستثنوا من ذلك إال خاصية واحدة ختتص Äا املرأة، هي خا-بينهما 
، ومنهـا الناحيـة االجتماعيـة-ما عدا ذلك من االختالفات بني املـرأة والرجـل يف نـواحي احليـاة 

 -وعلـى رأسـه الرجـل-من صنع العرف، والعادات، والتقاليد، وا�تمـع  -يف نظرهم-فإمنا هي 
، ومـن منطلـق الضعيفاملرأة اجلنس التابع األقل أمهية، أو اجلنس الثاين، أو اجلنس  الذي يعترب

مــــن ســــلب قوامــــة الرجــــال علــــى النســــاء حتقيقــــاً  -يف نظــــرهم-هــــذا التمــــايز بينهمــــا كــــان البــــد
  .)٢(للمساواة بينهما

ليـد، أو قـانون وضـعه اإن قضية القوامة يف اإلسالم ليسـت مسـألة عـرف، أو عـادة، أو تق 
املـرأة، ل مـن الرجـل و الرجل للسيطرة على املـرأة، وإمنـا هـي تشـريع ربـاين روعـي فيـه خصـائص كـ

  .وروعيت فيه مصلحة األسرة
لكــون املــرأة ، وإمنــا لعيــب يف املــرأة وال هــي ظلــم هلــاالقوامــة يف اإلســالم ليســت  كمــا أن   

قائمـة علـى  ، فهـي قوامـة، وتقـدر الرجـل الـذي يقـوم Äـذا الـدور أفضـل قيـامحتتاج إليها بفطر�ا

�m�A�D��C��B���F��E: قـــال تعــــاىل حتمـــل املســـؤولية وأداء الواجـــب،

N��M��L��K��J��I���H��GO�...l ]قوامــــة كمــــا أ�ــــا،  ]٣٤:  نســــاءال 
بــل ، )٣(رهيمنــة وقهــو  ســلطة، وليســت قوامــة تقــوم علــى التفــاهم والتشــاورو ، رمحــةال ترتكــز علــى

  .]١٩:  نساءال[ �m...�´��³µ...l:قوله تعاىل أساسها

                                                           

   .١٩٢ـص العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرمي، )١(
  .   ٤٩ـص ،الغين حممود عبد ،حقوق املرأة يف القانون الدويل العام والشريعة اإلسالمية: انظر)٢(
  .٢١٠-٢٠٩بناء ا�تمع اإلسالمي، عبد الرمحن الفرج، صـ: انظر )٣(
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والدســاتري  )١(مــع الــدميقراطيات كــذلك تتفــقوهــي  ، قوامــة يف اإلســالم عــني العدالــةال وتعــد
  :احلديثة؛ لسببني رئيسني

أن الرجل هو املكلف باإلنفاق على األسرة، وال يستقيم مع العدالة يف شيء أن : أحدمها
 ،لقيــام عليهــا واإلشــراف علــى شــؤو�ايكلــف فــرد اإلنفــاق علــى هيئــة مــا، دون أن يكــون لــه ا

فأســاس ، وقامــت الدســاتري يف العصــر احلاضــروعلــى هــذا املبــدأ قامــت الــدميقراطيات احلديثــة، 
هذه الدميقراطيات وهذه الدساتري أنه ملا كان املواطنون يف أمة ما هم الذين يدفعون الضرائب، 

أن يكـون هلـم احلـق يف القيـام  –إذن–ويقومون باإلنفاق على مرافـق الدولـة، فـإن مـن الواجـب 
ويلخــص علمــاء القــانون  ،ن تشــريعســلطا�ا، ووضــع مــا يصــلح مــ علــى أمورهــا، ومراقبــة مجيــع

  .، أو من يدفع يراقبمن ينفق يشرف: هذا املبدأ يف العبارة التاليةالدستوري 
أن املـرأة مرهفـة العاطفـة قويـة االنفعـال، وإن ناحيـة الوجـدان لـديها تسـيطر : السبب الثاين

ك والتفكــري والرياســة واإلشــراف حيتاجــان إىل اإلدرا ،رة كبــرية علــى خمتلــف نــواحي حيا�ــاســيط
  .والتأمل، أكثر مما حيتاجان إىل العاطفة والوجدان

، وبطبيعــة )٢(فصــناعة اإلشــراف والرياســة متــوافرة يف الرجــل أكثــر مــن توافرهــا يف املــرأةإذن 
ألن احليـاة فيهـا "ة للمرأة والرجل معاً يف آن واحـد؛ احلال فإنه ال ميكن القول جبعل هذه القوام

يري شـؤون األسـرة حبسـب مـا يـراه هـذا فـإن كـًال منهمـا يريـد تسـ، ولـو حـدث لن تستقيم بـذلك
،  هــو، فتســري املشــاكل، وتــدب الفوضــى يف حمــيط األســرة، فتــأيت علــى أركا�ــا، وتقــوض بنيا�ــا

  .)٣("هو حاصل اآلن يف األسرة الغربية كما
  
  

                                                           

، وفـق مبـدأ املسـاواة بـني املـواطننييقيم العالقة بني أفراد ا�تمـع والدولـة  ،نظام سياسي اجتماعي": الدميقراطية )١(
ــــاة العامــــة موســــوعة السياســــة، عبــــد الوهــــاب الكيــــايل،  ". ومشــــاركتهم احلــــرة يف صــــنع التشــــريعات الــــيت تــــنظم احلي

)٢/٧٥١.(  
، والعـــدوان علـــى املـــرأة يف املـــؤمترات ١٠٤-١٠٣واحـــد، صــــحقـــوق اإلنســـان يف اإلســـالم، علـــي عبـــد ال: انظـــر )٢(

     .٧٣٣الدولية، فؤاد العبد الكرمي، صـ
     .٢٠٩بناء ا�تمع اإلسالمي، عبد الرمحن الفرج، صـ )٣(
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  حترير املرأة يف ا}ال الثقايف نقد مفهوم: املطلب الرابع
حترير املرأة يف ا�ـال الثقـايف، مجـع بـني صـواب قليـل، يقابلـه أخطـاء   إن ما يدعوا إليه دعاة

، إثبــات التعلــيم كحــق أساســي للمــرأة، وهــذا مــا ســبقهم إليــه اإلســالم ، أمــا الصــواب فهــوُكثــر
، وقـــد وردت نصـــوص الشـــريعة واملـــرأة يف حـــق التعلـــيم والتثقيـــف حيـــث أنـــه ســـاوى بـــني الرجـــل

ث الـيت وكما هو معلوم بالضرورة أن مجيع اآليات واألحادي، سالمية مؤكدًة هذا احلق للمرأةاإل
، ومـن ذلـك قولـه -الذكر واألنثى-شطري اإلنسانية  ، إمنا ختاطبتدعو إىل العلم وحتض عليه

 m...�Ì���Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÍ��Ñ��Ð���Ï����Îl: تعــــــــــــــــــــــــــــــاىل
، )١()، سـهل هللا لـه طريقـاً إىل اجلنـة من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً : (�، وقوله ��]٩: زمرال[

  :قايف هي أكثر من أن حتصر وأبرزهاوأما األخطاء اليت وقعوا فيها فيما يتعلق با�ال الث
  .تشجيع التعليم املختلط-أ

  .ملساواة يف مناهج التعليمالدعوة إىل ا-ب
    .)٢(الدعوة إىل التثقيف والرتبية اجلنسية بال ضوابط أو قيود-ج

واء يف التعلـيم، أم العمـل، سـ"ط بني اجلنسني فإن اإلسالم يأبـاه، وينهـى عنـه تالفأما االخ
واملــــؤمترات، والنــــدوات، واالجتماعــــات العامــــة واخلاصــــة، وغريهــــا؛ ملــــا يرتتــــب عليــــه مــــن هتــــك 

ــــنفس، وخنوثــــة الرجــــال، واســــرتجال ،األعــــراض النســــاء، وزوال  ومــــرض القلــــوب، وخطــــرات ال
، وال ريـب أن متكـني النسـاء مـن اخـتالطهن )٣("احلياء، وتقلص العفـة واحلشـمة، وانعـدام الغـرية

، وقــد يكــون عائقــاً عــن وظــائف املــرأة لرجــال هــو فــتح بــاب ملفاســد أخالقيــة، وأضــرار تربويــةبا
  .)٤(وواجبا�ا األساسية

، مــن ذلــك االخــتالط وحتــذر منــه ورد يف الســنة النبويــة أدلــة عديــدة، تبــني خطــروقــد       
خري صفوف الرجال أوهلـا، وشـرها آخرهـا، وخـري صـفوف النسـاء آخرهـا، وشـرها (:  �قوله

                                                           

، حــديث )فضـل االجتمــاع علـى تـالوة القـرآن وعلـى الـذكر: (، بـاب)الـذكر: (يف صـحيحه، كتـاب مسـلمرواه ) ١(
  .)٤/٢٠٧٤(، )٢٦٩٩: (رقم

     .٦٠العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرمي، صـ: انظر )٢(
     .٦٥حراسة الفضيلة، بكر أبو زيد ، صـ )٣(
     .١٧وآثاره، إبراهيم األزرق، صـ -وحكمه-مفهومه : االختالط بني اجلنسني: انظر )٤(
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، ووصــف الصــف فوصــف أول الصــفوف بالشــر، ومــا ذاك إال لقرÄــا مــن الرجــال، )١()أوهلــا
ما ورؤيتهم، و ، خمالطتهمحبيث تتعذر املؤخر باخلري؛ وما ذاك إال لبعد املتأخرات عن الرجال 

  .مأصوا�ركا�م، ومساع حتÄم عند رؤية تعلق القلب جيره ذلك من 
، - حيصــــل اخــــتالطمل مــــع أنــــه-متوقــــع يف مــــواطن العبــــادة  فــــإذا كــــان حصــــول ذلــــك    

  .)٢(، فيمنع االختالط من باب أوىلآكدفحصول ذلك إذا وقع اختالط 
وأما مطالبة دعاة حترير املرأة مبساوا�ا مع الرجل يف مناهج التعلـيم فهـذا خمـالف ملقتضـى     

تالف والتمـايز بـني الـذكر واألنثـى؛        العقل والفطرة اليت خلق هللا الناس عليها من حيـث االخـ
يقســـم إىل إنـــه مل : ني، فيجـــب أن نقـــولوذلـــك ألننـــا إذا نظرنـــا إىل جـــنس انقســـم إىل نـــوع"

ت املهمــة واحــدة لظــل اجلــنس واحــداً، ومل يقســم إىل ، وإال لــو كانــني إال ألداء مهمتــنينــوع
، واجلــــــنس علــــــى أن كــــــل نــــــوع لــــــه خصوصــــــية يف ذاتــــــه، فانقســــــامه إىل نــــــوعني دّل نــــــوعني

ء ُتطلـب مـن كــل ، فكـأن هنـاك أشـيال واملـرأة نوعـان جلـنس هـو اإلنسـان، والرجـ...جيمعهمـا
، حبيـــث طلـــب مـــن الرجـــل كرجـــل، ومـــن املـــرأة كـــامرأةعـــد ذلـــك أشـــياء ت، وبمنهمـــا كإنســـان

، ومهمـات خمتلفـة  من اجلنس هلما مهمات مشرتكة كجنسأ�ما كنوعني : نستطيع أن نقول
  .)٣("كنوعني

وهلـــذا فإنـــه البـــد أن تُنـــوع ثقافـــة كـــل مـــن الرجـــل واملـــرأة خصوصـــاً يف مرحلـــة املراهقـــة؛      
هامــه زوجــاً وأبــاً، ومباشــرة املــرأة ملهامهــا كزوجــة باعتبارهــا املرحلــة التمهيديــة ملباشــرة الرجــل مل

وأم، فتصاغ ثقافة املرأة وفق ما يؤهلهـا للقيـام مبهمتهـا الرتبويـة، إضـافة إىل العلـوم الـيت تعينهـا 
  .)٤(على أمر دينها ودنياها

وأمـــا الـــدعوة إىل إتاحـــة التثقيـــف اجلنســـي للمـــرأة بـــال قيـــد أو شـــرط يف مراحـــل التعلـــيم      
ووقـع ، هـي يف حقيقتهـا اعـرتاف حبريـة العالقـات اجلنسـية الـيت اجتاحـت العـامل الغـريباألولية 

                                                           

  .)١/٣٢٦(، )٤٤٠: (، حديث رقم)الصفوفخري : (، باب)لصالةا: (يف صحيحه، كتاب مسلمرواه ) ١(
، وفتـــــاوى النظـــــر واخللـــــوة ٢٥-٢٤وتعقيـــــب، عبـــــد العزيـــــز الطريفـــــي، صــــــ-وتقريـــــر-حتريـــــر: االخـــــتالط :انظـــــر )٢(

  .٤٥حممد املسند، صـ: واالختالط، �موعة من أصحاب الفضيلة العلماء، مجع وترتيب
  .١٦٠-١٥٨القضاء والقدر، حممد متويل الشعراوي، صـ) ٣(
  .٣٠٠حقوق املرأة يف ضوء السنة النبوية، نوال العيد، صـ: انظر )٤(
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تعترب حماولـة يائسـة لتخفيـف اآلثـار السـيئة املرتتبـة كما أ�ا ،  من جرائه يف متاهات و ويالت
علـــى االحنـــالل اجلنســـي؛ وذلـــك بنشـــر الـــوعي عـــن األمـــراض اجلنســـية وكيفيـــة الوقايـــة منهـــا، 

   .، وطرق منع احلمل، واإلجهاضبة ألشكال احلمل غري املرغوب فيهوكذلك األمر بالنس
 فهو له موقفه الوسط من قضية التثقيف اجلنسي والرتبية اجلنسية ف اإلسالمي نيدأما ال     

مل حيرم أو مينع احلديث عن الغريزة اجلنسية، وما يلحـق Äـا مـن مسـائل وأحكـام متعلقـة Äـا،  
كمـا -لـق بتصـريفها، منطلقـاً مـن كـل قيـدذه الغريـزة ومـا يتعكما أنه مل جيعل احلـديث عـن هـ

، بـــل إن تعاملـــه مـــع هـــذه الغريـــزة اجلنســـية كـــان تعـــامالً إجيابيـــاً واقعيـــاً -الغـــربهـــو احلـــال يف 
، وبيان ذلك اهتماماً زائداً عن احلد املعقولمل يعطها  ، ويف املقابل يلغها متاماً مل ، فهوفطرياً 

 اآلباء واألمهات واملعلمني واملربني، تعليم الولد منذ أن يبلغ على حيّتم يتمثل يف أن اإلسالم

إذا  ، وكـــذلك تعلـــيم البنـــتاألحكـــام الشـــرعية الـــيت تـــرتبط مبيلـــه الغريـــزي، ونضـــجه اجلنســـي
  .أو ظهرت عليها عالمة من عالمات البلوغ أ�ا أصبحت مكلفة شرعاً  ،حاضت

قـد أشـار  -سبحانه وتعـاىل-أحكامها جند أن هللا ، ومعرفة وألمهية هذه املسائل اجلنسية    

�m���² : ، قال تعاىلإليها يف كتابه الكرمي، كاآليات اليت تتحدث عن االتصال اجلنسي
¹��¸��¶��µ��´��³...�l ]٢٢٣: بقرةال[�.   

�m��V��U��T��S: سـان ومراحـل خلقـه، قـال تعـاىلواآليات اليت بينـت أصـل اإلن    

������[���Z��Y��X��������a���`��_��^��]l ]٧-٦-٥: طارقال[��.  
، بـل كـان مل يتخذ أسلوب اإلثارة يف نقاشه للقضايا اجلنسيةقرآن الكرمي وباجلملة فإن ال    

  .)١(واالعتدالبالوسطية يتسم  أسلوبه
  
  
  
  

                                                           

  .٨٢٤-٨٠٢العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرمي، صـ: انظر) ١(
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  رير املرأة يف ا}ال الصحينقد مفهوم حت: املطلب اخلامس
لقـــد أســــهم دعـــاة حتريــــر املــــرأة يف نشـــر اإلباحيــــة، والشــــذوذ اجلنســـي، ودعــــوا صــــراحة إىل 

ظهـــور وانتشـــار إىل تشـــجيع اجلـــنس اآلمـــن يف االتفاقيـــات واملـــؤمترات الدوليـــة، حـــىت آل األمـــر 
إ�ـا وليـدة القـرن ، أمراض جديدة مل تكن معروفة من قبل، ومل تذكر يف قاموس الطب كاإليدز

يـــــا معشـــــر : (� قـــــال، )١(اجلاهليـــــة املثقفـــــة وبالتـــــايل فهـــــي معقـــــدة كتعقيـــــدهوليـــــدة  ،العشـــــرين
مل تظهـر الفاحشـة يف قـوم ، ونـزل فـيكم أعـوذ بـاQ أن تـدركهن املهاجرين مخـس إن ابتليـتم Äـن

، )٢()قــط حــىت يعملــوا Äــا إال ظهــر فــيهم الطــاعون واألوجــاع الــيت مل تكــن مضــت يف أســالفهم
وحتقـــق كـــل مـــا تنبـــأ بـــه، فقـــد ظهـــرت الفاحشـــة يف ا�تمـــع الغـــريب  �وقـــد صـــدق رســـول هللا "

تكـــف وســائل اإلعـــالم وبـــراجمهم عــن احلـــديث عــن الشـــواذ وأعمـــاهلم  ، والبشــكل فاضـــح خمــزِ 
ا�م وأصــبح هلــم حقــوق وخمــازيهم، ومل يقفــوا عنــد هــذا احلــد بــل أصــبحت هلــم نــواديهم ومجعيــ

حتقق الشطر الثاين وهو جواب  ،وهو الشرطوملا حتقق الشطر األول من احلديث  ،يطالبون Äا
  .)٣("الشرط

ات اســتنفرت معاهــد البحــوث العلميــة، وبــرامج الرعايــة الصــحية اجلــدير بالــذكر أن احلكومــ
ض هلذه األمرا فّعالة ؛ إلجياد حلولاألولية، وكثفت اجلهود البشرية اهلائلة، وبذلت أمواًال طائلة

  .اجلنسية
البحــــوث العلميــــة يف جمــــاالت أخــــرى اســـتُثمرت  ، وواألمــــوالولـــو ُصــــرفت هــــذه اجلهــــود، 

ألن مكافحـــة هـــذه األمـــراض اجلنســـية، يتمثـــل يف أمـــر " ؛خلدمـــة اإلنســـانية لكـــان أوىل وأجـــدى
، واالقتصـار علـى الطريـق ن االتصاالت اجلنسـية غـري الشـرعية، أال وهو التعفف عمهم وأساس

  .)٤("الشرعي واآلمن

                                                           

  .١٧٣األمراض اجلنسية عقوبة إهلية، عبد احلميد القضاة، صـ: انظر) ١(
، )٢/١٣٣٢( ،)٤٠١٩: (حـــــديث رقـــــم، )عقوبـــــاتال: (، بـــــاب)فـــــنتال: (ن ماجـــــه يف ســـــننه، كتـــــابرواه ابـــــ )٢(

  .)٢/١٣٢١(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته، 
  .١٩طاعون العصر بني رؤية البشر وهداية السماء، فاطمة نصيف، صـ) ٣(
  .٢٨٤، صـعلى املرأة يف املؤمترات الدولية، فؤاد العبد الكرميالعدوان  )٤(
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لــدعوة إىل تقليــل ل) ١(ؤون اخلارجيــة يف الكــوجنرس األمريكــيوهــذا مــا دفــع رئــيس جلنــة الشــ 
إن ضـحايا اإليـدز : "عم برامج األحباث اخلاصـة باإليـدز، معلـالً ذلـك بقولـهاألموال املقدمة لد
يقـدم الـدعم  ، ولـيس مـن واجـب ا�تمـع أنميارسـون األعمـال الشـاذة املقـززة هم أولئـك الـذين

  .)٢("هلؤالء الشواذ
، عـن اجلـنس وأمراضـهال ميكـن فصـل األخـالق " قولـه يف هـذا الشـأن أنـه ة ما ميكنإن غاي

، ، وتغري نظرته إىل اجلـنسقط انتشار األمراض اجلنسية، إال وذكر حتلل ا�تمع رخفلم يذكر مؤ 
، وملثـــل هـــذا كـــان ينـــادي هموغيـــاب الفضـــيلة مـــن جمـــتمع، ...وحتلـــل النـــاس مـــن القـــيم العليـــا

 حيقق ذاته بغري اإلشـباع اجلنسـي، وكـل قيـد مـن ديـن، أو ال إن اإلنسان: حيث يقول )٣(فرويد
هكـذا ، و )٤("هو قيد باطل ومدمر لطاقة اإلنسان، وهـو كبـت غـري مشـروع، أخالق، أو تقاليد

   .ججها دعاة التحرر والرذيلة، أاحنلت قيود الدين واألخالق، مما أنتج ثورة جنسية عارمة
التوازن واالعتدال ومراعاة مطالب اجلسد والروح أما املنهج اإلسالمي فإنه يقوم على مبدأ 

فهـو يعـرتف Äـا ويشـبعها ، بواقعيـة ومثاليـة يف آن واحـد بل إنه ينظر هلا ،فلم يغفل هذه الغريزة
، أو انطـــالق جمنـــون، فهـــو لاملوقـــف العـــدل الوســـط دون كبـــت مـــرذو  هوفـــق نظـــام معـــني بتقدميـــ

و إليه االتفاقيـات الدوليـة الـيت خالفاً ملا تدع ،اجلة األمراض اجلنسية قبل وقوعهاعىن مبعبذلك يُ 
  .)٥(، وما ينشأ عنها من أمراض فّتاكةثار النامجة عن اإلباحية اجلنسيةملعاجلة اآل تسعى

�:، قـال تعـاىلملرأة عن طريق الزواجوبيان ذلك أن اإلسالم يُرّغب يف االرتباط بني الرجل وا

m�...�b��a��`��_��~��}��|��{����zc����...l]٣: نساءال[��.  

                                                           

  .جيسي هيلمز ألكسندر: هو )١(
  .هـ١١/٣/١٤١٦: ، بتاريخ)١١٦١: (، العددالكويتية جملة ا�تمع )٢(
حتــول إىل  ، مثم، يهــودي منســاوي، كــان متخصصــاً يف طــب األعصــاب١٨٥٦: ام ، ولــد عــســيجموند فرويــد )٣(

التحليـل النفسـي، وتفسـري : س احلقيقي ملدرسة التحليـل النفسـي، أشـهر مؤلفاتـه، يعد املؤسدراسة اجلوانب النفسية
  ).٢/١٢٩٧(، املوسوعة العربية امليسرة، حممد شفيق غربال: انظر. م١٩١٩:حالم، تويف عاماأل
  .٢٦، صـاألمراض اجلنسية عقوبة إهلية، عبد احلميد القضاة )٤(
  .٥صـ ،طاعون العصر بني رؤية البشر وهداية السماء، فاطمة نصيف: انظر )٥(
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يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع مــنكم البــاءة فليتــزوج، ومــن مل يســتطع (: ويف احلــديث     
)١()فعليه بالصوم فإنه له وجاء

.  

ألن  ؛ويف املقابــل يغلــظ العقوبــة علــى الشــاذين ويســد كافــة الــذرائع املؤديــة إىل الفاحشــة    
ومقدماتـــه ودواعيـــه مـــن تـــربج  ذا حـــرم الزنـــامـــن حـــام حـــول احلمـــى يوشـــك أن يقـــع فيـــه، وهلـــ

كـل مـا مـن شـأنه أن ، و وغنـاء فـاحش ،وصـور عاريـة ،واخـتالط عابـث، ، وخلوة آمثـةجاهلي
   .)٢(يستثري الغريزة اهلاجعة أو يغري بالفاحشة

عيــادات يتطلــب هــذا القــدر مــن الية ال وممــا ســبق يتبــني جبــالء أن عــالج األمــراض اجلنســ  
ت نــــــدواوال، نظمــــــاتامليئــــــات و مجيــــــع هــــــذه اهلخصــــــائيني، وال إىل األدويــــــة و األختــــــربات، و املو 
ح نظــرة الفــرد بتصــحي -وبــال كلفــة- الوقايــة كمــنإمنــا تدوليــة، الجهــزة األواثيــق و املؤمترات و املــو 

، وبني الكبت و العدل الوسط بني الفوضى اجلنسية ، وذلك بتقدمي املوقفوا�تمع إىل اجلنس
، واستشــــعار معيــــة هللا ية، وال يكــــون ذلــــك إال بســــد الــــذرائعحلرمــــان يف إشــــباع الغريــــزة اجلنســــا

، ]٤: ديــداحل[m...�b��a��`��_��^c��g����f����e��dl: ، قــال تعــاىل)٣( ومراقبتــه

  .]١: نساءالm...���Y����^��]��������\��[��Zl ]: وقوله
  

���  
  

  
  
  
  

                                                           

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة  �قول النيب ( :، باب)النكاح: (يف صحيحه، كتاب البخاريرواه ) ١(
، )٥٠٦٥: (، حـديث رقـم )؟ل يتـزوج مـن ال أرب لـه يف النكـاحوهـ، للفـرجوأحصـن  ،ألنه أغـض للبصـر ؛فليتزوج

)٧/٣(.  

  .٥، صـبني رؤية البشر وهداية السماء، فاطمة نصيف طاعون العصر: انظر )٢(
  .٢٠٢، صـعبد احلميد القضاة، إهليةاألمراض اجلنسية عقوبة : انظر )٣(
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  ــــــــــة ــــامتـــــــــــاخل
كما حيب ربنا ويرضى،   فيه الصاحلات، محدًا طيبًا مباركاً Q الذي بنعمته تتم  احلمد 

  .محداً يليق جبالله وعظيم نعمه على تيسريه وامتنانه
، وتوصيات أسوقها هذا البحث إىل نتائج علمية عديدةفقد توصلت يف �اية  :دـــوبع

  :الكرمي فيما يلي ئبني يدي القار 
  :النتائــــــــــــــج -أوالً 
o وهي اليت نص عليها القرآن : داللة قانونية: داللتان لغويتان، مها ملفهوم التحرير

  .وهي اليت وردت يف معاجم اللغة العربية: ، وداللة ُخلقيةالكرمي
o وذلك حبسب حيثيات االرتباط واملرجعيةللحرية دالالت اصطالحية متباينة ،. 
o العامل اإلسالمي  مّر مفهوم حترير املرأة يف الغرب مبراحل عدة، إىل أن حّط رحاله يف

  .عن طريق البعثات اخلارجية
o   ترتبط به برباط وثيق مفاهيم أخرى منهاثقايف  فهومكمحترير املرأة: 

والذي ظهر يف آن واحد مع مفهوم حترير املرأة وذلك يف : مفهوم العلمانية -
  .، وسطوة رجال الدين ربقة الكنيسة وتعاليمهاسياق االنفالت من 

والذي يعترب األساس واجلوهر الذي به يكون : مفهوم املساواة بني اجلنسني -
مع علمهم بأن هذا يصطدم مع احلقائق  -يف نظرهم-التحرير احلقيقي للمرأة

  .العلمية اليت أثبتت الفوارق بني الرجل واملرأة
o  بولٍ منها ما يتفق والدين اإلسالمي، فهو بذلك حمل قملفهوم حترير املرأة آثار 

 . وتقومي ، فهو حمل نقدٍ وتأييد، ومنه ما خيالف الدين

o ا�ال : خيالف مفهوم حترير املرأة الشريعة اإلسالمية يف جماالت متعددة منها
 .السياسي، وا�ال االقتصادي، وا�ال االجتماعي، وا�ال الثقايف، وا�ال الصحي
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 :اتــــــــــالتوصي -ثانياً     
  واستنادًا إىل ما ورد يف ، ي لألمةاملرأة ودورها يف املشروع النهضو  مكانةانطالقًا من     

  :أورد بعض التوصيات وهي، وما توصلت إليه من نتائج، ثنايا هذه الدراسة
o وفقًا ملا ورد يف الشريعة اإلسالمية، والدعوة إىل ذلك ، إعطاء املرأة حقوقها كاملة

 .العلماء واملفكرين أقالمو  ومناهج التعليم، ،اإلعالم عن طريق وسائل
o مما   حتصني املرأة املسلمة بالثوابت الشرعية، وإبراز الفرق بينها وبني غري املسلمات

 .ملؤامرات العلمانية ضد املرأةإلقصاء امنيع  ل حاجزيشكّ سهم يف تي
o ليل تعلق باحلرية، وحتاملواضيع اليت تمن البحوث والدراسات حول  إجراء املزيد

 .، مدعمة بالربهان الشرعي مث العقليإشكاال�ا، واإلجابة على مجيع تساؤال�ا
 
ن شر م ذينييع، وأن قويل وعملي يف لت قدرته أن يبارك يلأسأل هللا الذي ج :ختاماً 
وصلِّ اللهم وسلم على نبينا حممد ، ييت إنه جواد كرميوأن يصلح يل نييت وذر ، نفسي

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
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  :، وتشملالفهارس
  .فهرس اآليات القرآنية: أوالً 

  .فهرس األحاديث النبوية، واآلثار: ثانياً 
  .فهرس األعالم: اً ثالث

  .الفرق واملذاهبفهرس : اً رابع
  .فهرس املصادر واملراجع: ساً خام

  .فهرس املوضوعات: اً دسسا
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  فهرس اآليات القرآنية: أوالً 
  ]ســـــــــــــورة البقـــــــرة [ 

  الصفحة  اآلية  طرف اآلية

�m��_��~��}�����������|��{��z��y

`...l�a�  

١٠  ١٧٨  

�m¹��¸��¶��µ��´��³���²�...l�º�� ٧٥  ٢٢٣  

m...[��Z��Y��X��W...\��l   ٦٩  ٢٧٥  

  ]ســـــــــــــورة آل عمران [ 

  الصفحة  اآلية  طرف اآلية

m...������x��w��v��u���}��|�����{��z��y

~�...l   

١١  ٣٥�  

m...�´��³��²µ��...l�º�� ٤٩  ٣٦  

�mZ��Y��X��W��V��U��T...l   ١  ١٠٢  

  ]ســـــــــــــورة النساء [ 

  الصفحة  اآلية  طرف اآلية

�m��I��H��G��F��E��D��C��B��A...l   ٧٨- ١  ١�  

m...�����a��`��_��~��}��|��{����z

b...l�� 

٧٧  ٣  

�m��F��E��D��C��B��A...l   ٦٨  ٧  

m...����������¥��¤��£��¢��¡�����~��}

¨��§��¦...©��l � �

٦٩  ١١  
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m...´��³...µ��l � ٧١  �١٩  

�mD��C��B��A...��l � ٦٥  �٣٤  
٧١-٦٧   

�m��������G��F��E��D��C����������B��A
H...Il � �

١٢  ٩٢  

  ]ســـــــــــــورة املائدة [ 

  الصفحة  اآلية  طرف اآلية

�m������¨��§��¦���¥��¤��£...�l   ١٣  ٨٩�  

  ]ســـــــــــــورة مريـــــم [ 

  الصفحة  اآلية  طرف اآلية

m�...��°��̄ ��®l   ٤٧  ١٠�  

  ]ســـــــــــــورة طــــــــه [ 

  الصفحة  اآلية  طرف اآلية

m...�à��ß��Þ��Ý��Ü��Û���

��ál   

٤٧  ١٣٥�  

  ]ســـــــــــــورة األحــــــزاب [ 

  الصفحة  اآلية  اآليةطرف 

m...�¡����...��l   ٦٨  ٣٥  

�m��|��{��z��y��x��w��v��u...��l � �٧٠  
-٧١  

١  
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  ]ســـــــــــــورة الزمــــــــــر [ 

  الصفحة  اآلية  طرف اآلية

m����...Ì���Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å...Í������l� ٧٣  �٩  

  ]ســـــــــــــورة احلــــديـــد [ 

  الصفحة  اآلية  طرف اآلية

m���...]��b��a��`��_��^c��...l� ٧٨  �٤  

   ]ســـــــــــــورة ا}ــادلة [ 

  الصفحة  اآلية  طرف اآلية

m���]��s��r��q��p...�l� ١٣  �٣  

  ] طــــارقســـــــــــــورة ال[ 

  الصفحة  اآلية  طرف اآلية

�mV��U��T��S...��l� ٦- �٥ 
-٧   

٧٥  
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  )١(النبوية، واآلثارفهرس األحاديث : اً ثاني
  

  ]األحاديث النبوية [ 

  الصفحة  طرف احلديث

  ٦٩  ...اجتنبوا السبع املوبقات
  ٦٧  بلى فجذي خنلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً 

  ٧٣  ...خري صفوف الرجال أوهلا
  ٦٥  لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

  ١٢  املسلمون تتكافأ دماؤهم
  ٧٣  ...علماً  من سلك طريقاً يلتمس فيه

  ٨  من ال يشكر الناس ال يشكر هللا
  ٤٩  ...من يلي من هذه البنات شيئاً 

  ٧٨  ...يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
  ٧٦  ...يا معشر املهاجرين مخس إن ابتليتم Äن

  
  ]اآلثــــــــار [ 

  الصفحة  ألثرطرف ا
  ١٠ ألردنكن حرائر
  ١٧  ...مذ كم تعبدمت الناس

  
  
  
  

                                                           

  .مرتبة ترتيباً أجبدياً  )١(
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  )١(فهــــــــــرس األعـــــــــــــالم: ثالثاً 

  الصفحة  ـــــــــــــــــــــمالعلـــــــ
  ٢٥  إبراهام لينكولن

  ٢٤  ابن تيمية
  ٤٨  ابن عثيمني
  ٦٦  ابن قدامة

  ٤٨  ابن مسكويه
  ١٩  أرسطو
  ١١  األعشى
  ١٩  أفالطون
  ١٦  التهانوي

  ٣٢  جان جاك روسو
  ٢٠  جون ستيورت مل

  ٣١  ديكارت
  ١١  الزجاج
  ١٩  سقراط

  ٢٦  سوزان دينفي
  ٤٦  سوزان موللر أوكني
  ٧٧  سيجموند فرويد
  ١٥ الشريف اجلرجاين
  ١٦  الطاهر بن عاشور

  ١٠  طرفة بن العبد
  ١٧  عالل الفاسي

                                                           

  .مرتبة ترتيباً أجبدياً  )١(
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  ٣٢  كانت
  ٢٢  الالند
  ٢١  لوك
  ٢١  ليبنتز

  ٢٦  حممد عمارة
  ١٦  املناوي

  ٣٤  نابليون بونابرت
  ٦٨  النووي
  ٣٢  نيتشه
  ٢١  هوبز
  ٢١  هيجل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



- ٨٧ - 

 

  )١(املذاهب الفرق و فهرس: اً رابع

  الصفحة  املذهب
  ١٥  التصوف
  ٣٥  احلداثة

  ١٩  الدميقراطية
  ٤١  العصرانية
  ٤٣-٢٧  العلمانية
  ٣٦  الليربالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .مرتبة ترتيباً أجبدياً  )١(
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  فهرس املصادر واملراجع: اً خامس
  .القرآن الكرمي- ١
  .الكتاب املقدس- ٢
العاشــرة، : مجــاع يف الشــريعة اإلســالمية، رشــدي عليــان، اجلامعــة اإلســالمية، الطبعــةاإل-٣

  .م ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧
أحكـــام القـــرآن، القاضـــي حممـــد بـــن عبـــد هللا االشـــبيلي املـــالكي، راجـــع أصـــوله وخـــرج -٤

: لبنــان، الطبعــة -حممــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــريوت : أحاديثــه وعلَّــق عليــه
  .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لثالثة، ا

حممد أمني : أيب احلسن علي القفطي، تصحيح إخبار العلماء بأخبار احلكماء،- ٥
  .ه١٤٠٨األوىل، : اخلاجني، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة

ناصر . د: مفهومه وحكمه وآثاره، إبراهيم األزرق، تقدمي: االختالط بني اجلنسني- ٦
  .الثانية: العمر، الطبعة

  .عبد العزيز الطريفي. حترير وتقرير وتعقيب، د: االختالط- ٧
: إرواء الغليـــل يف ختـــريج أحاديـــث منـــار الســـبيل، حممـــد ناصـــر الـــدين األلبـــاين، إشـــراف-٨

  .م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الثانية، : زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة
البشر، دار املسلم للنشر بشر . أساليب العلمانيني يف تغريب املرأة املسلمة، د- ٩

  .م١٩٩٤-ه١٤١٥األوىل، : والتوزيع، الرياض، الطبعة
: دار ابن اجلوزي، الطبعة ناصر مسفر الزهراين،. ابن عثيمني اإلمام الزاهد، د-١٠
  .م٢٠٠١-ه١٤٢٢األوىل، 
الغرب يف النقد العريب احلديث، سعد البازعي، املركز الثقايف : استقبال اآلخر-١١

  .العريب
: لبنان، الطبعة-سس الفلسفية للعلمانية، عادل ضاهر، دار الساقي، بريوتألا-١٢
  .م١٩٩٨الثانية، 
عبد الوهاب املسريي، املعهد . رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد، د: إشكالية التحيز-١٣

  .ه١٤١٥األوىل، : الواليات املتحدة األمريكية، الطبعة-العاملي للفكر اإلسالمي، فريجينيا
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األوىل، : لفكر الفلسفي املعاصر، فؤاد كامل، دار اجليل، بريوت، الطبعةأعالم ا-١٤
  .م١٩٩٣-ه١٤١٣
: عـــالم، خـــري الـــدين بـــن حممـــود بـــن حممـــد الزركلـــي، دار العلـــم للماليـــني، الطبعـــةألا-١٥

  .م ٢٠٠٢اخلامسة عشر،
  .ه١٤٢٦الثانية، : عبد احلميد القضاة، الطبعة. األمراض اجلنسية عقوبة إهلية، د-١٦
بناء ا�تمع اإلسالمي، عبد الرمحن مبارك الفرج، دار الفرقان للنشر والتوزيع، -١٧

  .ه١٤٢٩الرابعة، : الرياض، الطبعة
تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمـد بـن عبـد الـرزّاق احلسـيين الزَّبيـدي، -١٨

  .جمموعة من احملققني، دار اهلداية: حتقيق
عزية علي طه، دار . يف اليهودية واملسيحية واإلسالم، دتأمالت حول مكانة املرأة -١٩

  .القلم، الكويت
حممد عمارة، دار الشروق، . الرد على شبهات الغالة، د: التحرير اإلسالمي للمرأة-٢٠

  .م٢٠٠٢- ه١٤٢١األوىل، : القاهرة، الطبعة
للنشر حممد عمارة، مكتبة اإلمام البخاري . حترير املرأة بني الغرب واإلسالم، د-٢١

  .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠األوىل، : والتوزيع، القاهرة، الطبعة
عادل . كتاب حترير املرأة يف عصر الرسالة أمنوذجاً، د: حترير املرأة عند العصرانني-٢٢

  .م٢٠١١-ه١٤٣٢األوىل، : احلمد، الدرر السنية للنشر، الظهران، الطبعة
القلم للنشر والتوزيع،  حترير املرأة يف عصر الرسالة، عبد احلليم أبو شقة، دار-٢٣

  .م٢٠١١-ه١٤٣٢السابعة، : القاهرة، الطبعة
  .حترير املرأة، قاسم أمني، الكتب العربية-٢٤
-تــذكرة احلفــاظ، مشــس الــدين حممــد بــن أمحــد الــذهيب، دار الكتــب العلميــة، بــريوت-٢٥

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩األوىل، : لبنان، الطبعة
  .م١٩٩٠مكتبة لبنان، التعريفات، علي حممد الشريف اجلرجاين، -٢٦
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تفســري الراغــب األصــفهاين، احلســني بــن حممــد املعــروف بالراغــب األصــفهاين، حتقيــق -٢٧
جامعـة أم القـرى،  -هند بنت حممد بن زاهد سردار، كليـة الـدعوة وأصـول الـدين . د: ودراسة
  .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢األوىل، : الطبعة

فوزان، دار الفاروق، الطائف، صاحل ال.ات على أحكام ختتص باملؤمنات، دتنبيه-٢٨
  .ه١٤١٠األوىل، : الطبعة

األوىل، : عماد الدين خليل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة.�افت العلمانية، د-٢٩
  .ه١٤٢٩
 حققـــه ،�ـــذيب األخـــالق وتطهـــري األعـــراق، أمحـــد بـــن حممـــد بـــن يعقـــوب مســـكويه-٣٠

  .األوىل: الطبعة، الدينية الثقافة مكتبة، اخلطيب ابن: غريبه وشرح
حممـد عـوض مرعـب،دار : �ذيب اللغة، حممد بـن أمحـد بـن األزهـري اهلـروي، حتقيـق-٣١

  .م٢٠٠١األوىل، : بريوت، الطبعة -إحياء الرتاث العريب 
عــامل الكتــب،  توقيــف علــى مهمــات التعــاريف، زيــن الــدين حممــد املنــاوي القــاهري،ال-٣٢

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠األوىل، : القاهرة، الطبعة
ة اإلسالمية والتحديات املعاصرة، إميان عبد املؤمن سعد الدين، مكتبة الرشد، ثقافال-٣٣

  .اخلامسة: الطبعة
 صحيح -وأيامه وسننه � هللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند امعاجل-٣٤

 الناصر، دار ناصر بن زهري حممد: البخاري، حتقيق هللا عبد أبو إمساعيل بن البخاري، حممد
  .ه١٤٢٢ األوىل،: الطبعة النجاة، طوق

أمحـــد : امع ألحكـــام القـــرآن، حممـــد بـــن أمحـــد بـــن مشـــس الـــدين القـــرطيب، حتقيـــقاجلـــ-٣٥
  .هـ١٣٨٤الثانية، : اهرة، الطبعةإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية، الق-الربدوين
األوىل، : جذور العلمانية، السيد أمحد فرج، الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة-٣٦
  .م١٩٨٥-ه١٤٠٥
  .توفيق الطويل، دار املعارف. جون ستيورت مل، د-٣٧
: حممد كاظم، دار الفكر، دمشق، الطبعة: جاب، أبو األعلى املودودي، تعريباحل-٣٨
  .م١٩٦٤-ه١٣٨٤الثانية، 
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. د: حممد عبد العزيز العلي، إشراف. دراسة عقدية، د: داثة يف العامل العريباحل-٣٩
  .ه١٤١٤ناصر العقل، 

، بكــر بــن عبــد هللا أبــو زيــد، دار العاصــمة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، حراســة الفضــيلة-٤٠
  .م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦احلادية عشر، : الطبعة

نظرات يف تطورها وضمانا�ا ومستقبلها، متويل عبد احلميد، مكتبة : ريات العامةاحل-٤١
  .املدينة

  .دار الكتب احلديثة حقوق اإلنسان يف اإلسالم، علي عبد الواحد الوايف،-٤٢
األوىل، : وآخرون، دار العلم للماليني، الطبعة...حممود بسيوين. حقوق اإلنسان، د-٤٣
  .م١٩٨٨
  .ه١٤٢٣األوىل، : حقوق املرأة يف اإلسالم، السيد أبو القاسم الديباجي، الطبعة-٤٤
د، دار لدويل العام والشريعة اإلسالمية، عبد الغين حممو احقوق املرأة يف القانون -٤٥

  .م١٩٩١النهضة العربية، 
  .ه١٤٢٧نوال العيد، الطبعة األوىل، . حقوق املرأة يف ضوء السنة النبوية، د-٤٦
رحيل حممد غرابية، دار املنار . قوق واحلريات السياسية يف الشريعة اإلسالمية،داحل-٤٧

  .م٢٠٠٠-ه١٤٢١األوىل، : للنشر والتوزيع، الطبعة
مهدي حممد ناصر الدين، دار الكتاب : حه وقدم لهديوان طرفة بن العبد، شر -٤٨

  .م٢٠٠٢- ه١٤٢٣الثالثة، : لبنان، الطبعة-العربية، بريوت
عادل زعيرت، املطبعة : غوستاف لوبون، تعريب. روح الثورات والثورة الفرنسية، د-٤٩

  .م١٩٥٧الثالثة، : العصرية مبصر، الطبعة
  .الصنعاين، دار احلديثسبل السالم، حممد بن إمساعيل بن صالح -٥٠
شوكت حممد عليان، دار الرشيد، الرياض، . سلطة القضائية يف اإلسالم، دال-٥١

  .ه١٤٠٢األوىل، : الطبعة
 إحياء دار الباقي، عبد فؤاد حممد: حتقيق القزويين، يزيد بن حممد سنن ابن ماجه،-٥٢
   .العربية الكتب
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أمحد حممد :حتقيق وتعليقالرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة ، سنن الرتمذي-٥٣
، مصر ،مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، إبراهيم عطوة - عبد الباقي حممد فؤاد-شاكر
  .م ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥الثانية، : الطبعة

حبث عن األصول العملية يف الفكر والعلم، طه عبد الرمحن، املركز : سؤال العمل-٥٤
  .م٢٠١٢ألوىل، ا: الثقايف العريب، املغرب، الطبعة

  .هـ١٤٢٧ار احلديث،القاهرة، سري أعالم النبالء، مشس الدين حممد الذهيب، د-٥٥
ســـعد فـــواز : شـــرح العقيـــدة الواســـطية، حممـــد بـــن صـــاحل بـــن حممـــد العثيمـــني، حتقيـــق-٥٦

  .هـ١٤١٩اخلامسة، : الصميل، دار ابن اجلوزي، الرياض، الطبعة
  .هـ١٤٢٣الدينوري، دار احلديث، القاهرة،شعر والشعراء، عبد هللا بن مسلم ال-٥٧
: صــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، أبــو نصــر إمساعيــل بــن محــاد اجلــوهري، حتقيــقال-٥٨

  .أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت
  .صحيح اجلامع الصغري وزياداته، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي-٥٩
فاطمة نصيف، دار األندلس . رؤية البشر وهداية السماء، دطاعون العصر بني -٦٠
  .اخلضراء
عصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب، حممد حامد الناصر، مكتبة ال-٦١

  .م٢٠٠١الثانية، : الكوثر، الرياض، الطبعة
عزيز العظمة، دار الفكر . د -عبد الوهاب املسريي. علمانية حتت ا�هر، دال-٦٢
  .م٢٠٠٠-ه١٤٢١األوىل، : ، الطبعة املعاصر
األوىل، : لبنان، الطبعة-علمانية يف اإلسالم، إنعام أمحد قدوح، دار السرية، بريوتال-٦٣
  .م١٩٩٥
سفر احلوايل، . ا يف احلياة اإلسالمية املعاصرة، دهعلمانية نشأ�ا وتطورها وآثار ال-٦٤

  .مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي
: الدولة املدنية يف ميزان اإلسالم، مجع وترتيب-الدميقراطية-الليربالية-علمانيةال-٦٥

  .الثانية: حممد أبو النجا، الطبعة: اللجنة العلمية جبمعية الرتتيل، إشراف
  .الثانية: حممد علي البار، املكتبة العلمية، الطبعة. عمل املرأة يف امليزان، د-٦٦
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: مد أمحد املقدم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعةحم: عودة احلجاب، مجع وترتيب-٦٧
  .م٢٠٠٦-ه١٤٢٧العاشرة، 
 -مهـدي املخزومـي. د: اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيـدي، حتقيـق، عنيال-٦٨

  .إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل.د
. د :قيـقعيون األنباء يف طبقـات األطبـاء، أمحـد بـن القاسـم بـن خليفـة اخلزرجـي، حت-٦٩

  .نزار رضا، دار مكتبة احلياة، بريوت
حممد عمارة، مكتبة الشروق . أين اخلطأ؟ وأين الصواب؟، د غرب واإلسالمال-٧٠

  .م٢٠٠٤-ه١٤٢٤األوىل، : الدولية، القاهرة، الطبعة
خالد . د: فتاوى الشرعية يف املسائل العصرية من فتاوى علماء البلد احلرام، إعدادال-٧١

  .م١٩٩٩-ه١٤٢٠األوىل، : بعةاجلريسي، الط
فتاوى النظر واخللوة واالختالط �موعة من أصحاب الفضيلة العلماء، مجع -٧٢
  .ه١٤١٦األوىل، : حممد املسند، دار القاسم للنشر والتوزيع، الطبعة: وترتيب

فــتح البـــاري شــرح صـــحيح البخــاري، زيـــن الــدين عبـــد الــرمحن بـــن أمحــد بـــن رجـــب، -٧٣
املدينـة النبويـة،  ،وآخـرون، مكتبـة الغربـاء األثريـة ...ان بـن عبـد املقصـودحممود بن شـعب: حتقيق
  .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧األوىل، : الطبعة

علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي ، الفصل يف امللل واألهواء والنحل-٧٤
  .القاهرة ،مكتبة اخلاجني، القرطيب

حبث يف مفهوم احلرية يف اإلسالم وفلسفتها وأبعادها وحدودها، : احلرية فضاءات-٧٥
  .م٢٠١٣سلطان عبد الرمحن العمريي، 

الثالثة، : حممد البهي، مكتبة وهبة، الطبعة. فكر اإلسالمي وا�تمع املعاصر، دال-٧٦
  .م١٩٨٢-ه١٤٠٢
  .الكتبفاروق أبو زيد، عامل . فكر الليربايل يف الصحافة املصرية، دال-٧٧
إحســــان عبــــاس، دار صــــادر، بــــريوت، : ، حتقيــــقفــــوات الوفيــــات، حممــــد بــــن شــــاكر-٧٨

  . األوىل: الطبعة
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فواكــه الــدواين علــى رســالة ابــن أيب زيــد القــريواين، أمحــد بــن غــامن األزهــري املــالكي، ال-٧٩
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥دار الفكر، 

مكتـب حتقيـق : قاموس احمليط، جمد الدين حممد بـن يعقـوب الفـريوز أبـادي، حتقيـقال-٨٠
  .هـ ١٤٢٦الثامنة، : وسي، الطبعةحممد نعيم العرقسُ : الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف

زكـــي . د: الـــدكتور حميـــي الـــّدين َصـــابر، ترمجـــة: قصـــة احلضـــارة، ِول ديورَانـــت، تقـــدمي-٨١
 .لبنان -اجليل، بريوت  وآخرون، دار... جنيب حمُمود

أمحد فراج، دار : قضاء والقدر ومعجزات الرسول، حممد متويل الشعراوي، تقدميال-٨٢
  .م١٩٧٥األوىل، : الشروق، القاهرة، الطبعة

عبد الوهاب املسريي، �ضة مصر . قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى، د-٨٣
  .للطباعة والنشر والتوزيع

األوىل، : مانع املانع، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة. اإلسالم والغرب، د قيم بنيال-٨٤
  .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦
كليــــات معجــــم يف املصــــطلحات والفــــروق اللغويــــة، أيــــوب بــــن موســــى الكفــــوي، ال-٨٥

  .حممد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت -عدنان درويش : حتقيق
علــي الشــهري بــاملتقي اهلنــدي، كنــز العمــال يف ســنن األقــوال واألفعــال، عــالء الــدين -٨٦

  .هـ١٤٠١الطبعة اخلامسة، : الطبعة صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، -بكري حياين : حتقيق
  .معجم عريب فرنسي، جروان السابق، بريوت: كنزال-٨٧
: ، دار صــادر، بــريوت، الطبعــة لســان العــرب، حممــد بــن مكــرم بــن علــى ابــن منظــور-٨٨
  .ه ١٤١٤الثالثة ، 
أمحد األهواين، اجلمعية املصرية لنشر : مباهج الفلسفة، ويل ديورانت، ترمجة وحتقيق-٨٩

  .املعرفة والثقافة العاملية
عبـــد : جممــوع الفتــاوى، تقـــي الــدين أمحــد بـــن عبــد احللـــيم بــن تيميــة احلـــراين، حتقيــق-٩٠

  .هـ١٤١٦الشريف، املدينة النبوية، الرمحن بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف 
عبـد احلميـد  :أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، حتقيـق ،كم واحمليط األعظماحمل-٩١

  .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١األوىل، : بريوت، الطبعة ،هنداوي، دار الكتب العلمية
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يوســف : خمتــار الصــحاح، زيــن الــدين أبــو عبــد هللا حممــد بــن أيب بكــر الــرازي حتقيــق-٩٢
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠اخلامسة، : صيدا، الطبعة -وت الشيخ حممد، املكتبة العصرية، بري 

  .شذى الدركزيل، روائع جمدالوي، األردن. رأة املسلمة يف وجه التحديات، دامل-٩٣
رأة بني الفقه والقانون، مصطفى بـن حسـين السـباعي، دار الـوراق للنشـر والتوزيـع، امل-٩٤

  .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠السابعة، : بريوت، الطبعة
ليلى إبراهيم أبو ا�د، الدار الثقافية للنشر، . اليهودية واإلسالم، درأة بني امل-٩٥

  .م٢٠٠٧- ه١٤٢٨األوىل، : القاهرة، الطبعة
رأة بني حضارتني اإلسالمية والغربية، إبراهيم أبو حممد، ، وزارة األوقاف، سلسلة امل-٩٦

  .م٢٠٠٥قضايا إسالمية، 
سيد رئيس : وحيد الدين خان، ترمجة رأة بني شريعة اإلسالم واحلضارة الغربية،امل-٩٧

: ظفر اإلسالم خان، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة. د: الندوي، مراجعة
  .م١٩٩٤-ه١٤١٤األوىل، 
د أبو غضة، دار الوفاء، يرأة يف اليهودية واملسيحية واإلسالم، زكي علي السامل-٩٨

  .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤األوىل، : الطبعة
هبة رؤوف عزت، دار الفكر، . د-نوال السعداوي. رأة والدين واألخالق، دامل-٩٩
  .م٢٠٠٠- ه١٤٢١األوىل، : سوريا، الطبعة- دمشق

هبة رؤوف عزت، املعهد العاملي للفكر . رؤية إسالمية، د: رأة والعمل السياسيامل-١٠٠
  .اإلسالمي
  .ه١٤٠٢حلق، حممد الصادق عفيفي، دعوة ا. رأة وحقوقها يف اإلسالم، دامل-١٠١
مسلم بن ،  �سند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا امل-١٠٢

 ،دار إحياء الرتاث العريب ،حممد فؤاد عبد الباقي: ، حتقيقاحلجاج القشريي النيسابوري
  .بريوت

حممد علي البار، الدار السعودية . دراسة طبية فقهية، د: مشكلة اإلجهاض-١٠٣
  .م١٩٨٥-ه١٤٠٥األوىل، : والتوزيع، جدة، الطبعةللنشر 

  .الثانية: زكريا إبراهيم، مكتبة مصر للطباعة احلديثة، الطبعة. مشكلة احلرية، د-١٠٤
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صــباح املنــري يف غريــب الشــرح الكبــري، أمحــد بــن حممــد بــن علــي الفيــومي، املكتبــة امل-١٠٥
  .العلمية، بريوت

صطلحات الوافدة وأثرها على اهلوية اإلسالمية، اهليثم زعفان، مركز الرسالة امل-١٠٦
  .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠األوىل، : للدراسات والبحوث اإلنسانية، القاهرة، الطبعة

أمحد قرقوز، مؤسسة . د - عبد احلميد دياب. مع الطب يف القرآن الكرمي، د-١٠٧
  .م١٩٨٢-ه١٤٠٢الثانية، : علوم القرآن، دمشق، الطبعة

احلســني بــن مســعود بــن حممــد بــن الفــراء البغــوي،  معــامل التنزيــل يف تفســري القــرآن،-١٠٨
  .هـ ١٤٢٠األوىل ، : عبد الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة : حتقيق

: معــاين القــرآن وإعرابــه، إبــراهيم بــن الســري بــن ســهل أبــو إســحاق الزجــاج، احملقــق-١٠٩
  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨األوىل، : شليب، عامل الكتب، بريوت، الطبعةعبد اجلليل عبده 

كرنكــو، مكتبــة .د: معجــم الشــعراء، حممــد بــن عمــران املرزبــاين، تصــحيح وتعليــق -١١٠
  .م ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢الثانية، : لبنان، الطبعة  -القدسي، دار الكتب العلمية، بريوت 

مجيل صليبا، . واإلنكليزية والالتينية، دعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية امل-١١١
  .م١٩٨٢لبنان، - دار الكتاب اللبناين، بريوت

: أمحــد خمتــار عبــد احلميــد، عــامل الكتــب، الطبعــة. معجــم اللغــة العربيــة املعاصــر، د-١١٢
  .م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩األوىل، 

العاصـمة  معجم املناهي اللفظية وفوائد يف األلفاظ، بكر بن عبد هللا أبـو زيـد، دار-١١٣
  .م ١٩٩٦-هـ  ١٤١٧الثالثة، : الرياض، الطبعة -للنشر والتوزيع 

-أمحــد الزيــات-عجــم الوســيط، جممــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة، إبــراهيم مصــطفى امل-١١٤
  .حممد النجار، دار الدعوة-حامد عبد القادر

، عبـد السـالم حممـد هــارون: معجـم مقـاييس اللغـة، أمحـد بـن فـارس الـرازي، حتقيـق-١١٥
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الفكر، 
ضة مصر للطباعة مارة، �عحممد . معركة املصطلحات بني الغرب واإلسالم، د-١١٦

  .والنشر
  .هـ١٣٨٨، مكتبة القاهرة، ، موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامةغينامل-١١٧
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ــــن حممــــد املعــــروف بالراغــــب األصــــفهاين، امل-١١٨ فــــردات يف غريــــب القــــرآن، احلســــني ب
  .هـ ١٤١٢األوىل، : الطبعة، صفوان عدنان الداودي، دار القلم، دمشق: حتقيق

 األوىل، :مفهــوم احلريـــة بـــني اإلســالم واجلاهليـــة، علـــي بــن نـــايف الشـــحود، الطبعـــة-١١٩
  .م ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢

  .اخلامسة: عروي، املركز الثقايف العريب، بريوت، الطبعةمفهوم احلرية، عبد هللا ال-١٢٠
حممد الطاهر : مقاصد الشريعة اإلسالمية، حممد الطاهر بن عاشور، حتقيق-١٢١

  .م٢٠٠١-ه١٤٢١الثانية، : امليساوي، دار النفائس، األردن، الطبعة
صاحل عبد الرمحن : تأصيل شرعي لقضايا ملحة، أّصلها: من قضايا املرأة-١٢٢

  .ه١٤٢٨وآخرون، مؤسسة الوقف، ... احلصني
  دار نهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، حميي الدين حيىي بن شرف النووي،امل-١٢٣

  .ه١٣٩٢ الثانية،: الطبعة، بريوت ،العريب الرتاث إحياء
: ؤامرة الكربى على املرأة املسلمة، أيب نصر حممد بن عبد هللا اإلمام، الطبعةامل-١٢٤

  .م٢٠٠١-ه١٤٢٢األوىل، 
السيد أمحد فرج، دار الوفاء للطباعة . ؤامرة على املرأة املسلمة تاريخ ووثائق، دامل-١٢٥

  .م١٩٨٦-ه١٤٠٧الثانية، : والنشر والتوزيع، الطبعة
  .عبد الوهاب الكيايل، دار اهلدى للنشر والتوزيع. وسوعة السياسة، دامل-١٢٦
ربال، دار �ضة لبنان للطبع والنشر، وسوعة العربية امليسرة، حممد شفيق غامل-١٢٧

  .ه١٤٠١
  .السيد غان: وسوعة العربية، هيئة املوسوعة العربية بسوريا، إشرافامل-١٢٨
عبد الرمحن بدوي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، . موسوعة الفلسفة، د-١٢٩

  .م١٩٨٤األوىل، : الطبعة
صالح عبد الغين، مكتبة الدار  احلقوق العامة للمرأة،: موسوعة املرأة املسلمة-١٣٠

  .العربية للكتاب
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وسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، الندوة العاملية للشباب امل-١٣١
مانع بن محاد اجلهين، دار الندوة العاملية للطباعة . د: اإلسالمي، إشراف وختطيط ومراجعة

  .ه ١٤٢٠الرابعة، : والنشر والتوزيع، الطبعة
موســوعة كشــاف اصــطالحات الفنــون والعلــوم، حممــد بــن علــي ابــن القاضــي حممــد -١٣٢

علـي دحـروج، مكتبـة لبنـان، . د: رفيـق العجـم، حتقيـق. د: التهانوي، تقـدمي وإشـراف ومراجعـة
  .م١٩٩٦ -األوىل : بريوت، الطبعة

: خليل أمحد خليل، إشراف: موسوعة الالند الفلسفية، أندريه الالند، تعريب-١٣٣
  .م٢٠٠١الثانية، : عويدات، منشورات عويدات، بريوت، الطبعة أمحد

: رفيق العجم، مكتبة لبنان، الطبعة. موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي، د-١٣٤
  .م١٩٩٩األوىل، 

موســــوعة مواقـــــف الســـــلف يف العقيـــــدة واملـــــنهج والرتبيــــة، حممـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرمحن -١٣٥
  .ه١٤٠٨، األوىل: مصر، الطبعة -، القاهرة املغراوي، املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع

- عمر سليمان األشقر، دار النفائس، عّمان. حنو ثقافة إسالمية أصيلة، د-١٣٦
  .م١٩٩١- ه١٤١٣الثانية، : األردن، الطبعة

إمام عبد الفتاح : نساء يف الفكر السياسي الغريب، سوزان موللر أوكني، ترمجةال-١٣٧
  .م٢٠٠٩شر، إمام، دار التنوير للطباعة والن

  .عرمايب، دار العاصمةنشأة العلمانية ودخوهلا إىل ا�تمع اإلسالمي، حممد -١٣٨
صـاحل بـن عبـد هللا بـن : ، إشـراف� نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسـول الكـرمي-١٣٩

  .الرابعة: محيد، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة
عجاج اخلطيب، مكتبة الفالح، الكويت، حممد . نظام األسرة يف اإلسالم، د-١٤٠

  .م١٩٨٦- ه١٤٠٦الثانية، : الطبعة
: حممد عقله، مكتبة الرسالة احلديثة، عمان، الطبعة. نظام األسرة يف اإلسالم، د-١٤١

  .م١٩٨٣األوىل، 
: ، دار البيـــان، الطبعـــةننظـــام القضـــائي يف الفقـــه اإلســـالمي، حممـــد رأفـــت عثمـــاال-١٤٢

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥الثانية، 
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: حتقيـــق كـــت والعيـــون، علـــي بـــن حممـــد البصـــري البغـــدادي الشـــهري باملـــاوردي،نال-١٤٣
  .لبنان -السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية ،بريوت

داية إىل بلوغ النهاية يف علم معـاين القـرآن وتفسـريه، وأحكامـه، ومجـل مـن فنـون اهل-١٤٤
جمموعة رسائل جامعية بكليـة الدراسـات : الكي، حتقيقعلومه، مكي بن أيب طالب القرطيب امل

الشـــاهد البوشـــيخي، جمموعـــة حبـــوث : د. أ: العليـــا والبحـــث العلمـــي جبامعـــة الشـــارقة، إشـــراف
األوىل، : جامعـــة الشـــارقة، الطبعـــة -الكتـــاب والســـنة ، كليـــة الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمية 

  .م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩
  .ه١٤٢٩الثالثة، :  حممد الداوود، الطبعةهل يكذب التاريخ؟ ، عبد هللا-١٤٥
تركــي  -أمحــد األرنــاؤوط: حتقيــق وايف بالوفيــات، صــالح الــدين خليــل الصــفدي،الــ-١٤٦

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠مصطفى، دار إحياء الرتاث، بريوت،
رؤية شرعية، وقفية الشيخ علي عبد هللا آل ثاين  :وثيقة مؤمتر السكان والتنمية-١٤٧

  .للمعلومات والدراسات، قطر
  .نوال السعداوي، املكتبة العربية. وجه العاري للمرأة العربية، دال-١٤٨
وســيط يف تفســري القــرآن ا�يــد، علــي بــن أمحــد بــن حممــد النيســابوري الشــافعي، ال-١٤٩

عبـــد احلـــي . د: وآخـــرون، قدمـــه وقرظـــه... الشـــيخ عـــادل أمحـــد عبـــد املوجـــود: حتقيـــق وتعليـــق
  .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥األوىل، : لبنان، الطبعة -الفرماوي، دار الكتب العلمية، بريوت 

صاحل السدالن، . د: والية املرأة يف الفقه اإلسالمي، حافظ حممد أنور، إشراف-١٥٠
  .ه١٤٢٠األوىل، : دار بلنسية، الطبعة

  :الصحف وا}الت-
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