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 ملخص البحث
ىدفت الدراسة إىل توجيو أنظار الباحثني إىل العقبػات الػو واج ػت تربيػة اؼبػرأة وترسػباهتا يف العقػل اؼبسػلم 

ب وإبػػػػراز اؼبػػػػةزؽ التعليميػػػػة اؼبرتبطػػػػة  ػػػػا  لوضػػػػ  حػػػػد لت ػػػػديا هتا اؼبعاصػػػػرة وتقػػػػدا اؼبقاربػػػػات المفيلػػػػة اليػػػػـو
تشػػػ ي  الدراسػػػات النقديػػػة وتياراهتػػػا الرتبويػػػة يف إ ػػػار وهتػػػدؼ الدراسػػػة أيضػػػا إىل  .بػػػالن وض بتعلػػػيم اؼبػػػرأة

التقدير المامل حملاسن الرتاثب وضرورة الت ديػدب و تنميػة الػوعي العػاـ ب نبيػة العقػل الناقػد وعػدـ التسػليم 
 .بمل ما ىو قدا

الدراسػػة اؼبػػن و الوصػػفي الت ليلػػي للػػرؤ  واالذباىػػات يف ف ػػم اإليػػماليات مػػ  تفعيػػل ا ليػػات تسػػتمدـ 
 .النقدية من أجل التعرؼ إىل خصائص الظواىر أو جذور اؼبشمالت وتقدا اغبلوؿ على أرض الواق 
دب وخلصت الدراسة إىل عدة نتػائو مػن أنب ػا أنػو ل تسػلم لتػس التفسػحب ويػروح اغبػدي  النبػويب واأ

لعبػػػت اأمثػػػػاؿ . والتػػػاريا والفلسػػػفة مػػػن عبػػػارات قاسػػػية هتمػػػ  اأنثػػػػى وتعيػػػق تقػػػدـ تعلػػػيم وتربيػػػة اؼبػػػرأة 
الشػػعبيةب و ائفػػػة مػػػن قراء الفق ػػػاء واؼبفسػػرينب والعػػػادات والتقاليػػػدب دورا مػػػمثرا يف وجػػود عوائػػػق صبػػػة أمػػػاـ 

أقسػػاـ  قسػػم يبنػػ  تعلػػيم اؼبػػرأةب وقسػػم  انقسػػم الفمػػر اإلسػػالمي إزاء تعلػػيم اؼبػػرأة إىل ثالثػػة. تربيػػة اأنثػػى 
 .يقبل تعليم ا حبدود ب وقسم يعتربىا يقيقة الرجل ؽبا مثل الذي عليو حسس رغبت ا وحاجة اجملتم  
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Bader Mohammed Dr.Latifah Hussein. &  Dr.  
Public Authority for Applied  -College of Basic Education  

Education and Training – Kuwait 
This study aims to draw the attention of researchers to the 

obstacles faced by the education of women and its effect in the 
Muslim mind today. The study also highlights the educational 
dilemmas associated with them; to put an end to the 
contemporary challenges and approaches and ensure the 
advancement of women's education. Furthermore, the study 
encourages critical studies and the need for renewal while 
appreciating the virtues of the heritage.  

The study uses a descriptive analytical approach to the 
insights and trends in understanding the roots of the problems and 
finding realistic solutions. Moreover, the study concluded with 
many results including the fact that some books in the fields of 
philosophy, history, literature, and religion including the 
explanations of the Quran and Hadith posses harsh words that 
marginalized women and impeded the progress of women's 
educational rights. The final results of this study also explained 
that the Islamic thought in general is split into three sectors: one 
that prevents the education of women, another that accepts but 
limits women's education, and the last but not least section which 
completely accepts women's education according to her choice 
and the society's needs.     

 
 المقدمة

أنػو موضػوع يبػس اجملتمػ  ب سػرهب عرب القػروف ليس شبة موضوع أدعى للب   والدراسة من تربية اؼبرأة 
اؼبػػػرأة مػػػن منظػػػور الػػػرتاث وبمػػػل معطيػػػات تربويػػػة جػػػديرة بالت ليػػػل والتعليػػػل يػػػ ف ف إ. واؼبسػػػتقبل ب لملػػػو
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لعمليػػػات تربويػػػة وـبرجػػػات  الػػػرتاث شبػػػرة. والتفصػػػيل وصػػػوال إىل اسػػػتثمار الػػػرتاث عمليػػػا وتوظيػػػ  نتائ ػػػو
  .االستمرار من جيل  خرالبقاء و يف  قب تتعليمية 

 بقايػايعشػن مػ   مػن العربيػات تشح التقارير احمللية والدوليػة إىل إيػمالية اؼبػرأة العربيػة فنسػبة غػح قليلػة
ؽبػن حػق التعلػيم أو فليس  البالية العادات القديبةاؼبتمثلة يف ىيمنة االجتماعية واؼبثبطات النفسية اأغالؿ 
علػػػى ومػػػن ج ػػػة أخػػػر  و . إال يف أضػػػيق اغبػػػدودالػػػ وج التمصػػػص الدراسػػػي أو ميػػػداف العمػػػل أو اختيػػػار 

تل ػػ   ف خػػذت اؼبػػرأة -جانب ػػا الصػػواب-لشمصػػية البربيػػة يف أوسػػاط ف ػػة قبػػد تقمػػص االنقػػيا ا خػػر 
وسػػا التقليػػد ارية الذاتيػػة اغبضػػم عومػػةب حػػا تضػػاءلت مسػػاحة اؽبويػػة اأصػػيلة وانممشػػت خلػػ  حريػػة 

 . اأعمى لألجنيب
تربيػة البنػات وحػا بتعلػيم و  بالعنايػة ف مرف و دين الفطرة النقية أيبا احرتاـ وبرـت اإلسالـ ممانة اؼبرأة 

اؼبػػرأة طبيعػػة إف مػػن أعػػ  مػػا يقدمػػو اإلسػػالـ لصنسػػانية الصػػورة الناصػػعة اؼبنصػػفة ل. ذلػػكعلػػى نظريػػا وعمليػػا 
يػػػػممن بػػػػ ف مواىب ػػػػا واسػػػػتعداداهتا تسػػػػ  لت صػػػػيل اؼبعػػػػارؼب وتنميػػػػة   وتموين ػػػػا اعبسػػػػدي والنفسػػػػي حيػػػػ

أف عمليػة تثقيػ  البنػات مػن  تقػـو الرتبيػة اإلسػالمية علػى .اجملتم ب وإدارة اأمور يف اغبياة اػباصة والعامػة
التيػػارات اعبامػػدة تبػػذي الثقافػػة مازالػػت . تت ػػرر مػػن صبيػػ  اؼبوروثػػات السػػلبيةأوجػػس الواجبػػات وهبػػس أف 

وتعيػػق  وت يػد مػن معاناهتػا فػتقلص ميػادين تربيػة اأنثػػىوانني اؼبت يػ ة قػػأو الباسػم الػدين أو التقاليػد بية السػل
 . حرلت اأو تمبل 

 قػػدماءالمثػػح مػػن وصػػايا الإف . دبوضػػوعية ويتعػػني ف مػػو والتعامػػل معػػو ىػػذا االذبػػاه لػػو جػػذوره اؼباضػػية
هتػػػدؼ يف ةايػػػة اؼبطػػػاؼ إىل عػػػ ؿ اؼبػػػرأة عػػػن لػػػو اغبػػػق وحػػػده والفيصػػػل يف اأمػػػر لالػػػو يػػػراد ؽبػػػا أف تمػػػوف 

ظباحػػة  عػػارضأنػػو ينقػػدا موضػػوعيا متناميػػا اليػػـو  ىػػذا االذبػػاه يواجػػو. يف ؾبتمع ػػاالفاعلػػة ؾبريػػات اغبيػػاة 
 . والتوج ات الرتبوية اؼبعاصرة بواؼبواثيق الدولية بأبسا مبادئ اؼبوا نةناقا ياإلسالـ ومرونتو أوال و 
إىل نت عوائدنا فيما يتعلق بالنساء ؽبا أساس يف يريعتنا لماف يف ميلنا لو لا"قاؿ قاسم أمني 

ؽبا ىالة يف ولمن سطوة العادات اعبائرة ( ٕٔٗب ص ٕٙٓٓعمارةب " )احملافظة علي ا ما يشف  لنا
ب (ٗٛـب ص ٕٙٓٓعويدب )للو ربرير اؼبرأة مطلس إصالحي يف الو ن العريب  إف . نفوس معظم الناس

 الرتاث ىضم من ا ف إىل تممنن ل إذ (ـٕٔٓٓ اغبسنيب بنت) اؼبفتوحة بورالث   من ؼبرأةا قضية زالت وال
  .مةزقو وذباوز إيماالتو ومعاعبة (ٕٓٛ ص ـبٕٛٓٓ اؼبيالدب) واستيعابو

د  تلعس اؼبتشدد لن و اؼبسلك القدا يف التضييق على اإلناث؟ وإىل أي مالفمر ما الذي يدف  
؟ ويف أي ؾباؿ ي داد خطره وما وت خح تقدمو يف توجيو اغباضر وتعمح صفوه فةاؼبواري  السلبية السال

 سبل العالج؟ ىذه اأس لة وغحىا يف غاية اػبطورة أةا سبس لل بيت وتشمل يف اػبتاـ نسيو اجملتم 
 .وتنظم حرلتو
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والتواصػل مػ   تنقيػة القػداتبػذؿ اؼبسػاعي لمن أنبية تقػدير الػرتاث دوف تقديسػو و ىذه الدراسة تنطلق 
ؿ التقليػل ال يقصد الب   الراىن حباؿ مػن اأحػوا .ب ولمل ؾبت د نصيسلرتقية الثقافة العصر على بصحة

 عػػة لتعلػػيم اؼبػػرأةناالعوائػػق اؼبو بلػػد إمبػػا يسػػعى كبػػو إعمػػاؿ الػػوعي يف ؾبػػاؿ ف ػػم مػػن قػػدر مػػذىس أو عػػال أ
 -ج ئيػػػا أو جوىريػػػا–لػػػت تعرقػػػل اال ز وقػػػات تلػػػك اؼبع. معيػػػة ومػػػا يقلػػػل مػػػن قػػػدرىا و اقاهتػػػاوحرلت ػػػا اجملت

 .اغبيوي اؼببذولة يف ىذه اجملاؿ التنموي اعب ود
 أهمية البحث

قػيم سػلبية مثػل شبػة و  بوالتعػاوف يثػارالشػ اعة واإلبعضػ ا قػيم إهبابيػة ل القيم الػو ورث ػا اجملتمػ  العػريب
مسسػػات اعبامعيػػػة يف مواج ػػػة دور اؼبم يتعػػػاظا وىنػػػالت ػػ ب للقبيلػػػة والنظػػرة إىل اؼبػػػرأة واعتبارىػػػا أد  قيمػػة 

وحبث ػا ب نػاة عػرب أدوات من  يػة ؼبعاعبػة اػبلػل وتقلػيص  (ٛٛٔـب ص ٕٕٓٓالربعيب )يماليات ىذه اإل
  .السلبيات وربسني نوعية اغبياة

سػػحة تنميػػة اؼبػػرأة فػػال يبمػػن ف ػػم الت ػػدي واالكبػػراؼ ثبطػػة ؼبالب ػػ  الػػراىن علػػى اؼبوروثػػات اؼبسػػحل  
فيمػا يلػي ؾبموعػة نقػاط . تب  ؼبػا سػل  فاغبمايػة ؽبػا جػذورىا عػرب العصػور واخػتالؼ الثقافػاتاليـو دوف ت

تربيػة اؼبػرأة يف الفمػر اإلسػالمي وانعماسػاهتا علػى العصػر اغبػدي  والفمػر عوائػق تمش  عن أنبية دراسػة 
 :اعبمعي إصباال

ؤيػػػة جديػػػدة للم تمػػػ  إذا ل نتسػػػلا باإلضػػػاءة التارىبيػػػة الػػػو تمشػػػ  لنػػػا مسػػػار تعلػػػيم اؼبػػػرأة لر  .ٔ
ولػن نعػرؼ مػا   ( ٗٓٔـب ص ٖٕٓٓاؼبرنيسػيب )والعال فلػن نف ػم التبػحات المػرب  يف حياتنػا اؼبعاصػرة 

تنقيػػة الػػرتاث وإعػػادة تفميمػػو وقراءتػػو وت ويلػػو دبنػػاىو نقديػػة وتوجيػػو الثقافػػة  .ربقيقػػوإىل اقبػػازه ومػػا كبتػػاج 
يبمن ػػا أف تمشػػ  المػػامن مػػن العلػػل االجتماعيػػة لػػي توجي ػػا سػػليما مػػن السػػنن الرتبويػػة الػػو ال تتوقػػ  و 

 .نت نب ا ونض  اغبلوؿ لرتالماهتا
 ن نإف أخطػػر أسػػباب الضػػع  الػػو أصػػابت اؼبسػػلمني أف النسػػاء قػػد ضػػرب بيػػ"ؿبمػػد عبػػده  قػػاؿ .ٕ

ـب ص ٕٛٓٓالن ػػػارب " )وبػػػني العمػػػل دبػػػا هبػػػس علػػػي ن يف ديػػػن ن أو دنيػػػاىن بسػػػتار ال نػػػدري مػػػا يُرفػػػ 
اجملتمػ  "بػن بػاديس ا قػاؿ وقريس من ذلػك "ال ةضة للشرؽ إال بن ضة اؼبرأة"ؿ الشدياؽ وؽبذا قا (.ٔٙٔ

 ".ال ين ا إال باعبنسني الرجل واؼبرأة مثل الطائر ال يطح إال جبناحيو
 (.ٖٔـب ص ٕٚٓٓباحارثب )تربية اؼبسلمة إىل اؼب يد من الب   والدراسة موضوع وبتاج  .ٖ
تفميػػك ربليػػل مػػنطق م و و مسػػحة سبمػػني اؼبػرأة  عرقلػوفالػػذين ي فمػر اؼبتشػػددينمعػػال معرفػػة ضػرورة  .ٗ

قطػػػ  دابػػػره بػػػل قػػػد يمػػػوف مػػػن أىػػػم سػػػبل الوقايػػػة التطػػػرؼ مػػػن أسػػػباب ذلػػػك جػػػذور  ف ػػػمإف  .منطلقػػػاهتم
 .والعالج
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اػبلػػل  ٔانتشػػرت يف ثقافػػات العػػال واليػػـو بػػدأت ؿبػػاوالت يػػا لعػػالج ذلػػك معوقػػات تربيػػة اؼبػػرأة .٘
أف إيػمالية تربيػة اؼبػرأة ليسػت وقفػا إىل بشػمل قػا    -علػى سػبيل اؼبثػاؿ-لعاؼبية ا تشح اأمثاؿ .التارىبي

سػػػتبداد علػػػى ثقافػػػة أو مػػػذىس أو عصػػػر بػػػل معظػػػم اأمػػػم عانػػػت مػػػن يػػػيوع النظػػػرة الدونيػػػة وسػػػيطرة اال
  .الذلوري ربت مسميات متنوعة

لعػػػػادات ال زالػػػػت بعػػػػا فصػػػػائل اؼبػػػػد اإلسػػػػالمي اغبػػػػدي  تنػػػػتقص مػػػػن أىليػػػػة اؼبػػػػرأة وتتمسػػػػك با .ٙ
  (.ٕٚٔـب ص ٕٛٓٓؾباىدب و  سلطاف)د م  الف م اؼببلوط للدين والتقالي
الصػػور النمطيػػة للمػػرأة خطػػحة علػػى اجملتمػػ  للػػو أةػػا تشػػوه الػػذات اإلنسػػانية في ػػا بقػػدر مػػا "إف  .ٚ

  (.ـٕٚٓٓال ىراينب " )ببحهب بدءاً ب قرب الناس إليو تشوه وعي الرجل بذاتو وتفسد عالقاتو
التنميػػة اإلنسػػانية )العربيػػة التنميػػة اإلنسػػانية العربيػػة علػػى أنبيػػة معاعبػػة قضػػايا اؼبػػرأة توضػػا تقػػارير  .ٛ
تممػػػني النسػػػاء مػػػن أجػػػل تنميػػػة بشػػػرية سػػػليمة وؾبتمػػػ  أساسػػػو تطالػػػس بو  (ٕٓٓب ٚص ، ٜٕٓٓالعربيػػػة 
طػوات صػبحة أف اؼبرأة العربية بػدأت ت خػذ حقوق ػا وتتقػدـ خبإىل تشح المثح من التقارير الدولية و . اؼبعرفة

 (.butters, 2009, p. 20)وتمسس اؼب يد من مساحات اغبرية 
إذ أف داء الػػنفس أخطػػر  المػػيس اغبمػػيم يصػػوف حصػػونوخطػػر العوائػػق الداخليػػة يفػػوؽ اغبصػػرب و  .ٜ
رتبية اؼبرأة اؼبسػلمة مسػتمرة الدين لمصدر لال يك أف اؽب مات الشرسة للتشميك يف . اأعداء بالءمن 

يػة ال تقػل أنبيػة عػن صػد و أول ة الػرتاثظاؼبة ولمن نقػد الػذات ومراجعػاستشراقية و علمانية أوىي ضبالت 
  .ضد الدين اؽب مات اػبارجية

ا حبيػاة النػاس مػن لتاؼبمتبة لتمرفوؼ المثح من اؼب ثورات أخذت  ريق ا كبو االنرتنت وفارقت  .ٓٔ
واضػػ   يف م يػػ دري اؼبػػرأةولمػػن بػػنفس اؼبضػػموف الػػذي وبنطػػاؽ أوسػػ  إسػػالميا وعاؼبيػػا  جديػػد حبلػػة جذابػػة

 .لثحة
 هدف البحث

 توجيو أنظار البػاحثني إىل العقبػات الػو واج ػت تربيػة اؼبػرأة وترسػباهتا يف العقػل اؼبسػلم اليػـو .ٔ
وتقدا اؼبقاربات المفيلػة بػالن وض بتعلػيم اؼبعاصرة لوض  حد لت دياهتا وإبراز اؼبةزؽ التعليمية اؼبرتبطة  ا 

 .اؼبرأة

                                              
انتظػْر يػ راً لػي سبػدَح حصػاناًب : قبد يف اأمثاؿ الشعبية عاؼبيا عبارات تعمس التفمح النمطي وتمشػ  مػد  الت يػ  ضػد اإلنػاث من ػا  ٔ

ػػي ة -امػػرأةً  وسػػنًة لػػي سبػػدحَ  اؼبػػاُؿ والنسػػاء يُفض ػػلَن  -ينسػػى اغبّسػػوُف التبريػػَد وال تنسػػى اؼبػػرأُة المػػالـ -وال تثػػْق بػػاؼبرأِة اعبيّػػدة -احػػذِر اؼبػػرأَة الس 
 -ال توجُد إالّ امرأة يّريرة يف العاَلب ولل  زوٍج ىباؽُبا زوجَتو -نصي ُة اؼبرأِة ال تنفُ  سو  اؼبرأة -َمن يثق بالّنساء يمتْس على الثلو -اأغبياء

ػػدَفب واؼبػػرأُة العاِلمػػُة -ِء فػػال تثػػْق  ػػنّ احػػِذر الّنسػػاِء الّسػػي اِت السػػحةب أّمػػا سػػائر الّنسػػا-اؼبػػرأُة يػػُعرىا  ويػػلب وفمُرىػػا قصػػح
ُ
الّرُجػػُل العػػاِلُ يبػػين اؼب

موسػوعة : انظػر)اؼبرأُة ىػي البػاُب الرئيسػي  لل  ػيم . ضعُ  الّرُجِل يصنُ  قّوَة اؼبرأة -ال تثْق بامرأتَك قبَل أف تن َس لك عشرَة أوالد-هتُدم ا
 (. ب يرلة العريساغبمم واأمثاؿ



 ٚ 

 ػػار التقػػػدير المامػػل حملاسػػػن الػػرتاث وحػػػق يف إالرتبويػػػة  النقديػػػة وتياراهتػػتشػػ ي  الدراسػػات ا .ٕ
 .وضرورة الت ديد باالجت اد
لػػػيس لػػػل قػػػدا  .تنميػػػة الػػػوعي العػػػاـ ب نبيػػػة العقػػػل الناقػػػد وعػػػدـ التسػػػليم بمػػػل مػػػا ىػػػو قػػػدا .ٖ

 .ؿبمود وليس لل جديد مذمـو
مػػن أجػػل ترسػػيا أسػػػس تقػػدا مقرتحػػات عمليػػة لصػػناع القػػرار السياسػػي يف اغبقػػل الرتبػػوي  .ٗ

 .ال إىل تمثي  اعب ود الرامية لت قيق العدالةاؼبساواة بني اعبنسني يف اؼبناىو الدراسية وصو 
ثيػػة تربويػػة تتبػػ  جػػذور التمييػػ  ضػػد اأنثػػى يف لافػػة مراحػػل إثػػراء اؼبمتبػػة النسػػوية بدراسػػات حب .٘
 .وض صورة الفتاةو تقالثقافة اغبديثة من ترسبات اؼباضي السلبية التنقية وذلك ببرض  حياهتا

 وخطواته منهج البحث
يف ف ػػم اإليػػماليات للػػرؤ  واالذباىػػات الت ليلػػي الوصػػفي اؼبػػن و  تقػػـو ىػػذه الدراسػػة علػػى توظيػػ 

اؼبشػػمالت وتقػػدا اغبلػػوؿ جػػذور خصػػائص الظػػواىر أو  تعػػرؼ إىلال مػػن أجػػلمػػ  تفعيػػل ا ليػػات النقديػػة 
وض  الب   تفسػحا لافيػا وتنظػيم اؼبعلومػات واسػتمالص ويعتين ىذا اؼبن و بتفسح م .ٔعلى أرض الواق 

باسػتقراء لتػس تطػور الفمػر الرتبػوي  ستقـو الدراسة الراىنػة .التعميمات اؼبناسبة الو تمدي إىل تقدـ العلم
متتبعػة  بال اغبصػرواالستشػ اد وجػو االنتقػاء علػى سػر مػن المتػس الرتاثيػة ييت لى مػااإلسالمي واال الع ع

أمػػال يف وضػػ  ؾبموعػػة مقرتحػػات وقائيػػة  مث مقارنت ػػا بػػالواق  ربػػدياهتامتف صػػة  ببيػػة اؼبػػرأةتر معوقػػات قضػػية 
ئيسػة السػتعراض مػادة الب ػ  وستموف أسػ لة الب ػ  ىػي اػبطػوات اؼبوج ػة واحملػاور الر . وعالجية ومبائية

وإيػراد فمريػة لتس الرتاث ذات الصلة ىي الساحة اؼبيدانية لتمصػيس النقػاش وتوجيػو اؼبقاربػات ال. الراىن
ونظرهتػػا لتعلػػيم اؼبػرأة وسػػبل تمػػوين  قنػذاؾ والوقػوؼ عنػػد التيػػارات الثقافيػة السػػائدةالشػواىد واإليػػماليات 
 .يمصي ا والتعامل مع ا

أسػػانيد اؼبػػ ثورات الػػواردة يف الب ػػ  والػػو تعػػارض  -يف البالػػس اأعػػم–دراسػػة اغباليػػة لػػن تتطػػرؽ ال
 .لبياف جرح ا لنا ىنا ىية متنا وسندا فال حاجةا ي يف صبلت ا و فوتقلل من قدر اأنثى تعليم اؼبرأة 

 أسئلة البحث
 االكبرافات يف عملية تربية وتعليم اؼبرأة اؼبسلمة؟ ما أسباب .ٔ
 ما الشواىد الرتاثية الدالة على تقليل قدر يمصية اؼبرأة؟ .ٕ
 ما العوائق اؼبانعة غبرلة اؼبرأة يف اجملتم  قديبا؟ .ٖ
 ؟السلبيةاىنة باؼبوروثات لي  ت ثرت الرتبية الر  .ٗ

                                              
ب رجػػسب ٖٛـب ص ٜٕٓٓب بػػدويب ٔٔـب ص ٖٕٓٓب العلػػواينب ٕٕٕـب ص ٕٛٓٓب سػػلطافب ؾباىػػدب ٗٔ ـب صٜٕٓٓالػػو،يب ) ٔ

 (.ٔٓٔـب ص ٜٕٓٓ وب 



 ٛ 

 تتبلس على اؼبوان  الرتاثية؟أف لي  تستطي  الرتبية اؼبعاصرة  .٘
 الدراسات السابقة

علػػػػى قضػػػػية تعلػػػػيم البنػػػػات يف اؼبملمػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية واعتنػػػػت ( ـٜٕٓٓ)وقفػػػػت دراسػػػػة الػػػػو،ي 
رض مػػػن الدراسػػػة ىػػػو عػػػولػػػاف اغبيػػػ  ا خػػػر  .القضػػػيةمػػػانعني يف الدراسػػػة باسػػػت الء مواقػػػ  اؼبناصػػػرين واؼب

نشػػا يف منطقػػة ؿبافظػػة يف قلػػس ال اإلعالمػػيو  الػػديينو  بعػػا اؼبقػػاالت والوثػػائق لبيػػاف اغبػػراؾ االجتمػػاعي
الباحػػ  يف دراسػػتو اؼبػػن و  اسػػتمدـ. ومػػا زالػػت بقايػػاه تعػػي  وتنمػػو يف مقػػوالت الحقػػي مب اعب يػػرة العربيػػة

 ريػػػق اغبػػػراـ "سػػػتو بفصػػػل بػػػالعنواف التػػػا  اسػػػت ل الباحػػػ  درا. التوصػػػيفي الت ليلػػػي للػػػرؤ  واالذباىػػػات
قراءة حالة اجملتم  من خالؿ اؼبوج ات الوصػفية الػو رصػدىا "ألد الباح  أف (. ٘ٔص " )وإىدار الدـ

لمػػا تمشػػ  عػػن اػبصػػومات الفمريػػة الػػو ظ ػػرت بػػني ب المتػػاب تمشػػ  عػػن تشػػظي اؽبويػػة اغبضػػارية
توصػػل الباحػػ  يف دراسػػتو إىل (. ٜٔص " )اغبػػراـ حػػا   وصػػ  تعلػػيم البنػػات  ريػػقب التيػػارات اؼبمتلفػػة

 : تعليم البنات يف اؼبملمة العربية السعودية قد   من خالؿ عدد من اؼبراحل"أف 
 .وت صيل ذلك اأمر الرظبيب البدء بالتعليم النظامي للبنني .ٔ
 .اإلذف ؼبدارس تعليم البنات اأىلية ودعم ا .ٕ
 .على دور العلماءاإلرادة اؼبلمية بتعليم البنات والتنصيص  .ٖ
استثناء مدينة بريدة بعد صدور القرار بافتتػاح مدرسػت ا اسػت ابة ؼبطالبػة اؼبمػانعني بعػدـ  .ٗ

 .افتتاح ا
 .وجعل اأمر خيارا ال إجبارا فيوب افتتاح مدرسة بريدة .٘
وجعل اأمر مرتبطا بػوزارة ب ل اؼبتمثل بالرئاسة العامة لتعليم البناتإلباء اإليراؼ اؼبستق .ٙ

 .والتعليمالرتبية 
حػػػػا وصػػػػل اغبػػػػاؿ  تعلػػػػيم الفتيػػػػاتأو فتنػػػػة إىل أي درجػػػػة لانػػػػت إيػػػػمالية وبينػػػػت الدراسػػػػة 
 بعضػػػ موال زاؿ  .لم بناتػػػو يف اؼبػػػدارس اغبموميػػػةيمتػػػس وصػػػيتو بػػػ ف ال تػػػتع ببعضػػػ م إىل أف

تبيػػػح المبػػػح تعلػػػيم بنػػػاهتم إال عنػػػد سػػػيدة يعلم ػػػا القػػػراءة والمتابػػػة رغػػػم ال حػػػا اليػػػـو يػػػرفا
  (.ٙٙٔص )اجتماعيا  الذي حصل

ثالثػػة بيػػاف أسػػس الرتبيػػة العقليػػة للفتػػاة اؼبسػػلمة عػػرب ( ـٕٚٓٓ)استعرضػػت دراسػػة باحػػارث 
 :أسس

واإلنتػػػاج ب  بيعػػػة الفتػػػاة العقليػػػة مقابلػػػة بالطبيعػػػة العقليػػػة لػػػد  الػػػذلور مػػػن ج ػػػة الفػػػروؽ العقليػػػة .ٔ
 .الفمري



 ٜ 

و بيعػػػػة اؼبػػػػن و ب وحػػػػدودىاب بط ا بيعػػػة اؼبعرفػػػػة العقليػػػػة اؼبناسػػػػبة للفتػػػاة اؼبسػػػػلمة مػػػػن ج ػػػػة ضػػػوا .ٕ
 .التعليمي اؼبناسس

وأىػػم اؼبعوقػػات الػػو ربػػوؿ دوف اسػػتمتاع ب وسػػبل تنميت ػػاب اسػػتعراض أىػػم مواىػػس الفتػػاة العقليػػة .ٖ
 (.ٜٕٗص )الفتاة دبلماهتا العقلية ضمن حدود إممانيت ا 

 يػػػةب وىنػػػػاؾلطبيعػػػة العقلولانػػػت أىػػػم نتػػػائو الدراسػػػة ىػػػػي أف اؼبػػػرأة زبتلػػػ  عػػػن الرجػػػػل يف أسػػػاس ا
قػد  ىػذا. وح ػم إنتػاج ن العلمػيب ودرجػة إبػداع ن العقلػيب البفاض مل وظ يف تفوؽ اإلناث الفمػري

وىنػػػا يػػػ ا دور الرتبيػػػة يف ب واإلحسػػػاس بالقصػػػور العقلػػػيب يثػػػح يف نفوسػػػ ن يػػػي ا مػػػن مشػػػاعر اإلخفػػػاؽ
رورهتا اغبيويػػة يف عمػػارة وضػػب الت ليػػد واإلقنػػاع ب نبيػػة وظيفػػة اإلنػػاث الفطريػػة يف اإلقبػػاب ورعايػػة الػػن ء

 (. ٜٕٗص)واستمرار اغبياة ب اأرض
بالمشػػ  عػػػن مػػد  تقػػػدـ نظػػرة ابػػػن ريػػد إىل قضػػػايا اؼبػػرأة ضػػػمن  (ـٕٚٓٓ)الباحػػ  ال ىػػػراين  قػػاـ

 اعبم وريػػػػةفعنػػػػدما لػػػػاف ابػػػػن ريػػػػد يشػػػػرح لتػػػػاب . يف عصػػػػره الشػػػػروط اؼبعرفيػػػػة والوضػػػػعيات االجتماعيػػػػة
تشػرتؾ اؼبػرأة والرجػل يف النػوع والطبػ    :لصػدد يبمػن اخت اؽبػا لالتػا أفال وف قدـ أ روحػة متماملػة  ػذا ا

وحالػة الػرتدي الػو لانػت . والمفػاءات الذىنيػة والعمليػة وإف اختلفػت عنػو يف بعػا اػبصػائص والوظػائ 
تعيش ا النساء يف اجملتم  العريب اؼبسلم قنذاؾ تعود إىل تصورات خا  ة موروثػة مػن ثقافػة قبليػة أبويّػة ربػـر 

وتبيػح ىػذه الوضػعية البائسػة يقتضػي تبيػح وذبػاوز تلػك التصػورات . اؼبرأة من التساب الفضائل واؼب ارات
ف النسػػاء اػبا  ػػة واؼبت يػػ ة ضػػد اؼبػػرأة والػػو البػػد أف تػػورث اجملتمػػ  للػػو الضػػع  اؼبػػادي واؼبعنػػوي نظػػراً لمػػو 

يبمػن أف يشػرتلن مػ  الرجػاؿ يف ريػد  من منظور ابنالنساء أف على ال ىراين  ألد  .يشملن أغلبية اجملتم 
ومثػػاؿ . اأعمػػاؿ واجملػػاالت وفػػق معيػػار المفػػاءة الفرديػػة ولػػيس وفػػق معيػػار اعبػػنس اؼبمنػػ  أو اؼبػػذلر" لػػل"

ويعتقػػد . النسػػاء إذ أنشػػ ىا الرجػػاؿ ونفػػذهتاصػػناعة اأغبػػاف الػػو تبلػػ  لماؽبػػا العمػػل اؼبشػػرتؾ بػػني اعبنسػػني 
ا ذىن ابن ريد وجرأة موقفو الػذي يقبػل فمػرة أف تػرر اؼبػرأة علػى الباح  أف ذلك اؼبوق  يدؿ على تفت

مػػػد  أصػػػالة فمػػػره  أف موقػػػ  ابػػػن ريػػػد اؼبت ػػػرر يػػػربزإىل وتوصػػػل الباحػػػ   .اؼبوسػػػيقى والرياضػػػة لالرجػػػاؿ
وعمق قرائو وجرأة مواقفو مقارنة م  خطاب الفق اء التقليػديني الػذين لرسػوا المثػح مػن التصػورات القبليػة 

 . ت ي ة ضد اؼبرأةالذلورية اؼب
 إسػػالـ أـ ملػػك يبػػنيصػػف ة بعنػػواف  ٓٓ٘بمتابػػة حبػػ  موسػػ  يقػػارب ( ـٕٙٓٓ)قامػػت فريػػاؿ م نػػا 

حاولت الباحثة تقدا مقاربات متنوعة وفق من و تفميمي للتعا ي الفق ي اؼبتساوؽ م  سػياقات الػدورة 
ألػد الب ػ  .   الملػي الشػمو اغبضارية اعبارية حيػ  غيػس الػرتاث الفق ػي اؼبقاصػد القرقنيػة ذات الطػاب

حػػػراس تػػػراث إسػػػالمي مػػػرتالم ضػػػربب علػػػى مػػػر العصػػػورب حصػػػارا "علػػػى أف اجملا ػػػة العقالنيػػػة ىامػػػة ضػػػد 
ؿبممػػا حػػوؿ المليػػات القرقنيػػة وحػػوؿ أساسػػيات السػػنة القوليػػة والسػػلولية ذبػػاه اؼبػػرأةب لػػيعمم فقً ػػا مسػػيطرًا 



 ٔٓ 

يػػة يف إ ػػار الػػدين اعبديػػدب مػػبطال مفعػػوؿ جػػوىر وؿبتمػػراب اسػػتطاع أف يعيػػد إحيػػاء حػػاالت ووقػػائ  جاىل
لقػد حػاوؿ معظػم الفقػو اإلسػالمي اؼبسػتنح أف ىبفػ  : "وورد يف الب ػ ". اؼبتبح اإلسالمي يف حياة اؼبرأة

ةمػػك يف صػػياغات لتشػػدد والت مػػت غػػح أف ىػػذا الفقػػو امػػن و ػػ ة الظلػػم الػػذي أوقػػ  بػػاؼبرأة علمػػاء قػػروف ا
بػػني تفاصػػيل اغبيػػاة و عػػارض القػػائم بػػني القػػوانني القرقنيػػة الشػػمولية ذبػػاه اؼبػػرأةب تربيريػػة وتسػػويبيةب مبفػػال الت

داةػػػا اإلسػػػالـ يف اإلسػػػالمية اأوىل الػػػو اختلطػػػت بثقافػػػة جاىليػػػة راسػػػمة وامت جػػػت بقػػػيم العبوديػػػة الػػػو أ
ؽبػا عصػر   مع ا يف تفاصيلو ل مر واق  وبتاج الت رر منو إىل فرتات زمنيػة  ويلػة ال يتسػ منطلقاتو وتعا ى

 ة اؼبسلمة على قبػوؿ تعػدد ال وجػاتتشح الباحثة إىل أف اػبطاب اؼبعاصر يروض اؼبرأ(. ٓٔص " )الرسالة
 (.ٜٕٔص )ف الت دث عن ـبا ر التعدد دو 
المشػ  عػن أثػر العػرؼ يف ليفيػة "وحاولت ب دبوضوع العرؼ( ـٖٕٓٓ)اىتمت دراسة العلواين   

ومػن مث بنػاء بعػا اأحمػاـ الفق يػة ب حمػاـ اؼبتعلقػة بقضػايا اؼبػرأةو ريقػة تناولػو لنصػوص اأب ف م اجملت د
ص " )علػػى أسػػاس تلػػك االجت ػػادات الػػو غالبػػا مػػا أثػػرت في ػػا اأعػػراؼ والبي ػػات اؼبمتلفػػة بشػػمل واضػػا

 :أنبية الدراسة يف نقطتنيوجاءت (. ٜ
ب للنصػوص ي واغباضػرعدـ إدراؾ الناظر أثر الواق  والبي ػة علػى  ريقػة تنػاوؿ اجملت ػدين يف اؼباضػ .ٔ

ب وعػػدـ التفرقػػة أو التمييػػ  بػػني  بيعػػة العػػرؼ والبي ػػةب مدي إىل نػػوع مػػن اػبلػػا واللػػبسيبمػػن أف يػػ
الػػػو سػػػانبت بشػػػمل أو بػػػةخر يف إفػػػراز ـبتلػػػ  االجت ػػػادات البشػػػرية احملػػػدودة الػػػو هبػػػري علي ػػػا 

العليػػا للمسػػلم يف  وبػػني النصػػوص الدينيػػة اؼبطلقػػة الػػو سبثػػل اؼبرجعيػػةب اػبطػػ  والصػػواب مػػن ج ػػة
 .ـبتل  العصور واأزماف والبي ات من ج ة أخر 

والت ليػد ب تسليا الضوء على بعا اعبوانس الو ل يتناوؽبا الباحثوف يف موضوع العرؼ مػن قبػل .ٕ
علػػى أنبيػػة الوقػػوؼ علػػى الظرفيػػة التارىبيػػة واالجتماعيػػة يف البي ػػات الػػو بػػرزت في ػػا االجت ػػادات 

 (.ٓٔص )اؼبمتلفة 
 :لت الباحثة إىل نتائو عديدة يبمن تلميص بعضا من ا يف النقاط التاليةتوص

متمػثال يف ب يف تػ ويالت اجملت ػدين للنصػوص تماعية أثر بال  اأنبيػةلألعراؼ والظروؼ االج .ٔ
ومػػػن مث تػػػ ويل م ب بػػػرؤ  مسػػػبقة وأفمػػػار جػػػاى ةب إقبػػػاؽبم يف بعػػػا اأحيػػػاف علػػػى النصػػػوص
 .وف م م للنصوص من خالؿ تلك الرؤ 

ضػػػرورة اإلفػػػادة مػػػن ـبتلػػػ  اإلممانػػػات اؼبتػػػوافرة لت قيػػػق الف ػػػم السػػػليم اؼبنضػػػبا للنصػػػوص  .ٕ
 .الضوابا اأخر  والتوغل فيما دوفب تعماؽباالشرعية م  مراعاة عدـ التمل  يف اس

وؿباولػة ب أنبية مراجعة وتص يا اؼبواق  االجت ادية القائمػة علػى من  يػات التربيػر والتعليػل .ٖ
 .فمر البريب يف قضايا اؼبرأة على وجو اػبصوصذباوز ربديات ال



 ٔٔ 

اغبمػم  يب ثػوف عػناؼبرجعيػة الفق يػة الػو يعػود إلي ػا الفق ػاء عنػدما ( ـٜٜٛٔ)البنا دراسة ناقشت 
مػ  اؼبرجعيػة القرقنيػة أي الػو تعػود  –قػد يصػل إىل درجػة التعػارض  –زبتل  اختالفا لبحا الشرعي حي  

الدراسػة إىل معاعبػة قضػايا اؼبػرأة مػن خػالؿ الف ػم الصػ يا لصسػالـ وهتػدؼ (. ٙص ) ف مبايػرةىل القرقإ
احتػوت (. ٛص)بالعودة إىل القػرقف مبايػرة دوف تقييػد دبػا جػاء يف تفسػحات اؼبفسػرين أو أحمػاـ الفق ػاء 

الدراسػػة علػػى سػػتة فصػػوؿ نػػاق  الباحػػ  يف الفصػػل اأوؿ موقػػ  اجملتمػػ  اعبػػاىلي واؼبػػرأة ومػػن و القػػرقف 
ويف الفصػػػل الثػػػاين . وتطػػػرؽ الباحػػػ  إىل الػػػ ي واغب ػػػاب والػػػ واج والطػػػالؽ. ة واؼبػػػرأة لانسػػػافلت ريػػػر اؼبػػػرأ

ويف الفصػل الثالػ  ربػدث . ناق  الباح  دور الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم نصحا للمرأة وداعيا لل مػاؿ
صػػػػدر ضػػػػا الباحػػػػ  دور الشمصػػػػيات النسػػػػائية يف و وأ. الباحػػػػ  عػػػػن اؼبػػػػرأة يف اجملتمػػػػ  اإلسػػػػالمي اأوؿ

ونػػاق  الباحػػ  يف الفصػػل  .وممػػانت ن البػػارزة يف عػػال الفمػػرب سػػانبن يف اغبػػروب والبػػ واتفبػػن اإلسػػالـ 
ويف الفصػل اػبػامس يػرح الباحػ  دور الفق ػاء اؼبعاصػروف مػن . الراب  رأي الفق اء وع د القيود والسدود

. ؼبػػرأة يف ضػػوء فقػػو جديػػدويف الفصػػل السػػادس واأخػػح ربػػدث الباحػػ  عػػن معاعبػػة قضػػية ا. قضػػايا اؼبػػرأة
واؼبعيػػار  ك الصػػ اح ربتػػاج إىل غربلػػة جديػػدةبدبػػا يف ذلػػب ويػػر  البنػػا أف اأحاديػػ  اؼبرويػػة يف لتػػس السػػنة

  (.ٛٚٔ -ٚٚٔص )الذي تقـو عليو ىذه البربلة ىو االتفاؽ م  نصوص وروح القرقف المرا 
 اإلطار النظري لفهم التراث

ب واأنػػػدلس أرض العاؼبػػػاتب ودمشػػػق مػػػو ن الناببػػػاتداد دار بببػػػ اؼبسػػػلموف عػػػرب القػػػروفلقػػػد تبػػػ  
روايػػة زمػن البعثػة النبويػة اؼبط ػرة لعػس النسػاء دورا مرموقػا يف عمليػة منػذ  .اؼبثقفػاتالشػاعراتب ومصػر بلػد 

وتػوخني  لػس العلػم جبػدب والت ػارة جبػدارةب وخضن السياسػة  الشريفةب وتفسح ا يات المريبةباأحادي  
أف يقػػػػوؿ ( ـ ٕٖٜٔ – ٛٙٛٔ)وحػػػػق لشػػػػوقي يػػػػا  معرفيػػػػةات العصػػػػور يف ميػػػػادين فمػػػػاف مػػػػن ن سػػػػيد

 :  مباىيا
 َوَحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارَُة اإِلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـِ تَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        

 
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِلماتِ  

ُ
 ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُق َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن َممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف اؼب

  
ال يعفػي اؼبنصػ  مػن حبػ  العراقيػل والقيػود  -حق ال ريس فيو–واإلع اب بروائ  الرتاث اإلسالمي 

 . وبناهتا ؿ حواءفمر اعبمود الذي حاـ حو لش  و 
لل ػروب إىل اؼباضػيب والػدخوؿ  يفتقػر إىل نقػده وتفميػك عناصػرهب يقػودالتعامل مػ  الػرتاث ب سػلوب 

اف مػػن الػػػرتاثب ويػػيوع فمػػػر التم يػػدب و بيػػػإف غيػػػاب اؼبوقػػ  النقػػػدي . عصػػريف متاىػػات تبعػػدنا عػػػن ال
واالنتماسػػػػاتب يف  وىاتبالقػػػػدرة علػػػػى إدراؾ التشػػػػ ب لمػػػػل مػػػػا يبػػػػت إىل اؼباضػػػػيب وعػػػػدـالثنػػػػاء والتب يػػػػل

الع ػ  عػن موالبػة متبػحات  ب وبالتػا اؼباضي لمػا ىػو اؼبوروثب قبم عنو انسداد ا فاؽ النقديةب وإحضار
 (.ـٜٕٓٓالرفاعيب ) اغبياة
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تقاليػػدنا تنطػػوي علػػى حساسػػّيات يػػديدة "أف  اإلسػػالمي يقػػرروف اؼبتمصصػػني يف الفمػػر ف ػػة مػػنإف 
إسػػاءٌة إىل  -يف نظػػر الػػبعا -ّرسػػت مشػػروعيَّت م التارىبيَّػػة  أفَّ ذلػػك أيَّػػة مراجعػػات تػػتملم عػػن قبػػاء لُ 

أول ك ا باء وتقليل من ي ةمب وقد ُلّرست مشاعر تر  أنّو ال فصل بني الرأي وقائلوب فػاذا انتقػدت رأيًػا 
  (.ٔٔـب ص ٜٕٓٓب اػببازب ـٜٕٓٓالعلواينب " )فم ّنك سببت قائلو

وحػػق إبػػداء الػػرأي وأف لػػل متمصػػص يصػػيس وىبطػػ  ولمػػن مػػن السػػ ل أف نت ػػدث عػػن االجت ػػاد 
مشػػ  العصػػبية عػػن سػػاق ا ال سػػيما إذا تعلػػق اأمػػر ل اؼبػػوازين ووبتػػار اغبمػػيم عنػػدما تسػػاعة التنفيػػذ زبتػػ

 .ب واغبوار إىل إدانةب واالجت اد إىل اهتاـتت وؿ حا اغبقوؽ إىل قيودقد باأنثى ف
الرجػل لت مػل  فيمػا عػدا اختيػاره سػحنبا التمػاملي يف اغبيػاة ال ير  اإلسالـ فرقا بني الرجػل واؼبػرأة يف

ا يُعتقػػػد اليػػػـو أنػػػو سػػػلفية دينيػػػة ىػػػو يف فبػػػ لثػػػحإف  . (ٔٛصـب ٕٕٓٓغػػػ اويب )مسػػػ ولية النبػػػوة والرسػػػالة 
اغبقيقػػػة سػػػلفية اجتماعيػػػة تلونػػػت بالصػػػببة الدينيػػػةب وانتقػػػت مػػػن الػػػرتاث الػػػديين مػػػا يتوافػػػق مع ػػػا لت  ػػػيم 

إةػم يدرسػوف الػرتاث اؼبتبػح بنػوع مػن التعظػيم والتم يػد أةػم (.  ٖٖٓـب ٕٕٓٓباسب ع)وهتمي  اؼبرأة 
فػال "اين األبػقػاؿ  (.ٓٔـب ص ٕٓٔٓالعراقػيب ) اغبيػاةإىل اػبروج يريدوف التقوق  يف الداخل وال يريدوف 
 :إىل مػن قػاؿ  ال تصػو . ثاإلنػاب فػال فػرؽ يف ىػذا بػني الػذلور و م ػايينببي لآلباء أف وبرموا بناهتم مػن تعل

 .(باختصار" )ربقحا ؽبنمتابة فاف فيو ىضما غبق النساء و للما للنساء و 
شبة فرؽ ىاـ ولبح بني . ب  اأدب م  نصوص الوحي وم  يعائر الد ين من أىم أساسيات ال 

ين الذي ىو يرع اهلل وبني   وىوحسس البي ة والوقت  من ِقبل العلماء الذي ىو ف م الدين دينالتالد 
 . بالدينساس اؼب عينال ي إف نقد ومناقشة الرتاث البشري. يصيس وىبط بشري سعي 

. تصػػورىا لنفسػػ ا -أ: إف الػػذي صػػن  تػػاريا اؼبػػرأة عػػرب القػػروف ىػػو  ريقػػة تعامػػل أربعػػة أ ػػراؼ مع ػػا
ضبػودب ب ٖٔـب ص ٕٛٓٓسػروشب )تصور الرجل لنفسو . د. تصور الرجل ؽبا -ج. تصورىا للرجل -ب

لقػد حصػل اكبػراؼ فمػػري حػاد لػرس سػلطة الرجػػل واكبسػر دور اؼبػرأة وأد  ذلػػك (. ٖٜٕـب ص ٕٛٓٓ
 .إىل تشوه معريف عميق واضطراب يف تصور اؼبرأة لذاهتا ولقدراهتا

ليمشػ  درجػات الت يػ  للرجػل نقػدي من اؼبملد أنػو شبػة حاجػة إىل دراسػة الػرتاث مػن منظػور تربػوي 
سػػػلفا اليػػـو ومعػػػايح الػػػ من اغبػػدي  فمػػػل تػػراث ؿبػػػدد  ضػػد اؼبػػػرأة مػػن دوف اغبمػػػم علػػػى اؼباضػػي دبعطيػػػات

مػػن الضػػرورة حبػػاؿ اأخػػذ باالعتبػػار أف اسػػتنباط العػػرب مػػن دروس . بسػػياقاتو ال منيػػة وخصوصػػياتو الثقافيػػة
َوالَّػِذيَن "قاؿ جل ثناؤه . اؼباضي ال يعين أبدا التقليل من قدر من سبق فلمل سبقو وفضلو وظروفو اػباصة

 (.ٓٔ: اغبشر" )ِذيَن َسبَػُقونَا بِاإِليبَافِ ِدِىْم يَػُقوُلوَف َربػََّنا اْغِفْر لََنا َوإِلْخَوانَِنا الَّ َجاُؤوا ِمن بَػعْ 
يت ػرؾ يف يف عػني االعتبػار أف اؼبفمػر ابػن بي تػو وعصػرهب لمػا أف الب ػ  اغبػا  الب   الػراىن يض  

ف تراثنػا قرائ ػم وعليػو فػاود علػى وبال صبػوإس اماهتم بال تقديس أيماص م  إ ار تب يل وتقدير العلماء
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وال ننبلػق فيػو وال نقتصػر عليػو مػ  اإلفػادة مػن العلػـو واؼبعػارؼ واؼبنػاىو  بالرتبوي ننطلق منػو ونضػي  إليػو
 .الب ثية اغبديثة

 االنحراف أسباب
معظم ػا ظ ػرت وايػتدت  مػن فضػاء اغبضػارةعػرب القػروف قصاء اؼبرأة ساعدت يف إداخلية عوامل شبة 

وإذا تتبعنػا . وىناؾ أسباب خارجية نش ت من االحتمػاؾ السػليب بالثقافػات اأخػر  الرايدي بعد العصر
البػػاحثني  دور الن سػػاء اغبضػػاري وتػػرد ي أوضػػاع ن عمومػػاً فػػافَّ بعػػا ضػػع العوامػػل الػػو سػػاعدت علػػى 

قضػػايا  لتابػػويف   ؿبمػػد البػػ ا يقػػوؿ . مػػي  اؼبػػرأةوواقػػ  اؼبػػرأة بالعػػادات اػباصػػة بت  ُيشػػحوف إىل تػػ ثر الفقػػو
مػػػ  اضػػػم الؿ الفمػػػر الػػػد يين يف اأعصػػػار اؼبتػػػ خرة ىػػػبا اؼبسػػػتو   :اؼبػػػرأة بػػػني التَّقاليػػػد الرَّالػػػدة والوافػػػدة

رويات ُتسػيء لصسػالـ وم اإلنساين للمرأة يف ميداف العلم واأدب بعد أف مبت مورثات اجتماعية خاِ  ةب
  (.ٓٚص )

ي والعقلػػػػػي الػػػػػو ربمػػػػػل يف  ياهتػػػػػا عقليػػػػػة الػػػػػوأد العػػػػػا فيػػػػػيوع اأحاديػػػػػ  النبويػػػػػة اؼبوضػػػػػوعة ولعػػػػػل 
أَفَّ َعلِػيَّ بْػَن َأيب  َالِػٍس َرِضػَي " قدَاِب الن سَػاءِ ابْػُن اعْبَػْوزِي  يف ِلَتابِػِو  ذََلرَ . ما سبق واالجتماعي للمرأة رسا

َ ػػا السَّػػالاللَّػػُو َعْنػػُو قَػػا ػػُر اَؿ لَِفاِ َمػػَة َعَليػْ  يػَػػَرْونَػُ نَّ فَػَقػػاَؿ َعلِػػي  لَػػْت أَْف ال يػَػػَرْيَن الر َجػػاَؿ َواللن َسػػاِء؟ قَاـُ َمػػا َخيػْ
َػػػا فَاِ َمػػػُة َبْضػػػَعٌة ِمػػػين  : فَػػػذََلْرت َذلِػػػَك لِلنَّػػػيب  َصػػػلَّى اللَّػػػُو َعَلْيػػػِو َوَسػػػلََّم فَػَقػػػاؿَ  ( ـٕٗٓٓ)الشػػػربيين  وذلػػػر". إمبَّ

أّف يف إسػػماةّن  :اءقػػاؿ بعػػا العلمػػ. "اءلم البػػرؼ وال تعلمػػوىّن المتابػػةال تسػػمنوا نسػػ" اغبػػدي  التػػا 
البػػػرؼ تطلعػػػاً إىل الرجػػػاؿ ولػػػيس يف ذلػػػك ربصػػػني ؽبػػػّن وال تسػػػرتب وذلػػػك أةػػػّن ال يبلمػػػن أنفسػػػ ّن حػػػني 

ب ولذلك تعليم المتابة ردبا لاف سبباً للفتنة أةا قد تمتػس ؼبػن هتػو ب الرجاؿ فت دث الفتنة يشرفن على
لشاىد البائسب واػبا إيارة اليد وفي ا تعبػح عػن الضػمح دبػا ال ينطػق والمتابة عني من العيوف  ا يبصر ا

بو اللسػافب ف ػي أبلػ  مػن اللسػاف ف حػس صػلى اهلل عليػو وسػلم أف يقطػ  عػن اؼبػرأة أسػباب الفتنػة ربصػيناً 
إف اإلفراط يف اػبوؼ على اؼبرأة والسعي إىل سػرتىا مػن أسػباب اػبػوؼ من ػا والشػك  (.ٚٗٙب ٗج" )ؽبا
 .في ا

. الفمر اإلسػػالمي أبػػداال تليػػق بػػومعتقػػدات اف االتصػػاؿ بػػالفمر النصػػراين دوره يف انتقػػاؿ عبػػارات ولػػ
: وقيػل غبػواء"ويف تفسػح القػر يب نقػرأ ". اؼبػرأة يػر لل ػا"عبػارة  ومن البريس حقا أف قبد يف لثح من لتبنػا

و علػػػى اؼبػػػوت لمػػػا أدميػػػت الشػػػ رة فمػػػذلك يصػػػيبك الػػػدـ لػػػل يػػػ ر وربملػػػني وتضػػػعني لرىػػػا تشػػػرفني بػػػ
أمػػا أنػػت يػػا حػػواء لمػػا أدميػػت "للسػػيو ي  الػػدر اؼبنثػػورويف . " سػػفي ة وقػػد لنػػت حليمػػةوتمػػوين ...مػػرارا

علمػا بػ ف وىمذا سانبت الثقافة اػبارجية يف تشميل الفمر اؼبسػلم ". [ي ر]الش رة تدمني يف لل ىالؿ
لت لمتػػس التفسػػح وغحىػػا فمػػرة خطي ػػة حػػواء صبلػػة وتفصػػيال ولمن ػػا لألسػػ  تسػػلرفػػا القػػرقف المػػرا 

 .فاستقرت يف أعماؽ الفمر عند ف ة غح قليلة
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ما ضبلك على أف أللػت مػن الشػ رة الػو : قاؿ اهلل  دـ: "قاؿ ابن عباس( ـٖٕٓٓ)قاؿ الشولاين 
فػػاين عاقبت ػػا بػػ ف ال ربمػػل إال لرىػػاًب وال تضػػ  إال لرىػػاًب : يػػا رّب زينتػػو   حػػّواءب قػػاؿ: ةيتػػك عن ػػا؟ قػػاؿ

وإىل ا ف زبػػػػػرج علينػػػػػا رسػػػػػائل دلتػػػػػوراه ولتػػػػػس ذائعػػػػػة (.  ٕٜب ص ٔج" )ت ػػػػػا يف لػػػػػل يػػػػػ ر مػػػػػرتنيوأدمي
رواه )" لَػػْوال َحػػوَّاُء َلْ زَبُػػْن أُنْػثَػػى َزْوَجَ ػػا الػػدَّْىرَ "لتملػػد أنػػو ربػػت إيػػراؼ ممسسػػات دينيػػة وجي ػػة االنتشػػار 
مػػن الشػػ رة حػػا وقػػ  يف ذلػػكب  وأف فيػػو إيػػارة إىل مػػا وقػػ  مػػن حػػواء يف ت يين ػػا  دـ األػػلب (البمػػاري

وىػػذا رأي يػػذىس إليػػو عػػدد لبػػح جػػدا مػػن  فمعػػ  خيانت ػػا أةػػا قبلػػت مػػا زيػػن ؽبػػا إبلػػيس حػػا زينتػػو  دـ
 . ٔعلمائنا قديبا وحديثا

ولانػػت حػػواء أللػػت مػػن الشػػ رة قبػػل قدـب وىػػي الػػو حدتػػو علػػى " البدايػػة والن ايػػةقػػاؿ ابػػن لثػػح يف 
ب على الرجل أف وبػذر مػن زوجتػو مػن أف ربػرؼ مسػاره" (ـ ٕٚٓٓ)أيقر جاء يف دراسة لعمر ا". ألل ا

ودليلػػػو أف اغبػػػدي  الصػػػ يا يقػػػوؿ أف قدـ يف قخػػػر ( ٕٛص" )فقػػػد ألػػػل قدـ مػػػن الشػػػ رة دبشػػػورة حػػػواء
بلػكب خلػي بيػين وبػني إليك إليك عينب فاين إمبا أوتيػت مػن قِ "ياتو قاؿ غبواء وىو يبعدىا عنو ح منغبظة 

 (ٕٗص )لقرائػو القصػة نفسػ ا  ( ـ ٕ٘ٓٓ)ؿبمد عبػدالرحيم  وقدـ". وتعاىلب فقبضوه مالئمة ريب تبارؾ
أليست لػل نفػس دبػا لسػبت ف ل نت مل أوزار أمنا إف لانت فعال فعلت ما فعلت؟  .إقرارا  ا وغرسا ؽبا

 عرفػػةعلػػى ىػػذا الن ػػو فاؼب (االنتولػػوجي)رىينػػة إذا افرتضػػنا جػػدال صػػ ة القصػػة؟ إذا لانػػت الرؤيػػة الوجوديػػة 
( األسػػػيولوجي)وىػػػل القػػػيم  سػػػيموف صػػػ ي ا؟ىػػػل يف ىػػػذا اإل ػػػار الفلسػػػفي والفمػػػر  (بسػػػتمولوجياإل)

اؼبتفرعة فبا سػبق ىػي قػيم عادلػة نػريب علي ػا النايػ ة ونبشػر  ػا اأمػم قا بػة؟ إذا لانػت النظريػة في ػا بػذور 
عقيػدة نعػػي   ػا أـ عقػػدة  ؟ ىػل ىػػذهوعدالػػة سػػيموف رضبػةالعملػي الشػقاء واالهتػاـ والعقػػدة ف ػل التطبيػػق 

 .نممن  ا؟
قنػربيب )لانت حواء سببا يف ىبوط قدـ من اعبنة أةا تعاين من نقص يف عقل ا وضع  يف روح ػا 

تتػػوخى تنميػػة الفمػػر النقػػدي ( السػػنية والشػػيعية)ب ف ػػل اؼبمسسػػات األاديبيػػة والدينيػػة (ٙ٘ـب ص ٕٛٓٓ
مل حواء وحػدىا مسػمولية اػبػروج مػن اعبنػة ف ػل حقػا أـ أف التمرار سيد القرار؟ وىمذا بمل بسا ة تت 

 ىمذا يموف الرب بالوالدين؟أ؟ القاصر قدمنا معاين الرب  أمنا حواء  ذا التصور
. منػػذ ع ػػد مبمػػر مػػن تارىبنػػا بػػدت ؿبػػاوالت تبػػاير الف ػػم النقػػي للػػوحي الػػذي حػػرر اؼبػػرأة والرجػػل معػػا

َعػْن َعاِئَشػَة " .تقلػل مػن قػدر اؼبػرأة ت القادحػة الػوراابػللعولقد تصدت أـ اؼبػممنني عائشػة رضػي اهلل عن ػا 
 "بِػػاغبُُْمِر َواْلِمػػالبِ [ َعػػْدْلُتُمونَا]ذُلِػػَر ِعْنػػَدَىا َمػػا يَػْقطَػػُ  الصَّػػالَة اْلَمْلػػُس َواغبَِْمػػاُر َواْلَمػػْرأَُة فَػَقالَػػْت َيػػبػَّْ ُتُمونَا 

نتباىػػػا إىل مػػػا حصػػػل يف متػػػوف بعػػػا لانػػػت عائشػػػة رضػػػي اهلل عن ػػػا ألثػػػر الصػػػ ابة ا" (.رواه الشػػػيماف)

                                              
ـب ص ٜٕٓٓب عثمػافب ٖٜ٘ب ٜٔ٘ب ص ٔـب ج ٕٕٓٓب الشػرجبيب ٕٛٛـب ص  ٕٙٓٓب االستانبو ب ٜٚىػ ب ص  ٕٚٗٔالرييدب ٔ

ٖٕ. 
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لػذلك اسػتدرلت علػى عػدد مػن الصػ ابة حػا ال ترتتػس عػن  ... نتي ة وىػم أو خطػ اأحادي  من تبّح 
 .(ـٕ٘ٓٓراميب " )تلك اأحادي  أحماـ فق ية قد تنعمس سلبا على اأفراد أو اجملتم 

 صػ ياورد يف . عصػر مبمػر منػذتتسػرب للفمػر اإلسػالمي بدأت التصورات اػبا  ة يف قضػايا اؼبػرأة 
ْعػػُت َرُسػػوَؿ اللّػػِو : قَػػاؿَ : أَفَّ َعْبػػَد اللّػػِو بْػػَن ُعَمػػَر قَػػاؿَ " مسػػلم الَ سَبْنَػعُػػوا : "يَػُقػػوؿُ  -َصػػلَّى اهللُ َعَلْيػػِو َوَسػػلََّم  -ظبَِ

َ ا فَ َقْػبَػَل َعَلْيػِو : قَػاؿَ  .َواهلل لََنْمػنَػُعُ نَّ : لّػوِ فَػَقػاَؿ بِػاَلُؿ بْػُن َعْبػِد ال: قَاؿَ ". ِنَساءُلُم اْلَمَساِجَد ِإَذا اْسَتْ َذنَُّمْم إِلَيػْ
ْعتُػُو َسػبَُّو ِمثْػلَػُو قَػا  َوقَػاؿَ   -َصػلَّى اهللُ َعَلْيػِو َوَسػلَّمَ -أُْخػربَُؾ َعػْن َرُسػوِؿ اللّػِو : َعْبُد الّلِو َفَسبَُّو َسبَّاً َسػي  اًب َمػا ظبَِ

والػػػػذين يف "للمػػػػرأة رءوؼ أمػػػػا الػػػػذين ال يػػػػروف للمػػػػرأة حقػػػػا سياسػػػػيا ىبػػػػة  تقػػػػوؿ ."َواهلل لََنْمػػػػنَػُعُ نَّ : َوتَػُقػػػػوؿُ 
ىػػذا اغبػػ ب يتمسػػػك ... واهلل لنمػػػنع ن: ء تارىبيػػا ىػػم حػػ بالبالػػس ؽبػػم مف ػػـو ضػػػيق غبقػػوؽ اؼبػػرأة ىػػػمال

 ."رأة تستمت  دبوا نة متماف ةبتقاليد جاىليةب وال وبس أف ير  اؼب
وأيػار  مس مواقف م إزاء اؼبػرأة فسػن د تباينػا بيػن مولو صرفنا وجوىنا كبو أعالـ الفمر اإلسالمي نتل

اؼبػػرأة ممانػػة مرموقػػة  -عنػػد ف ػػة مػػن البػػاحثني–أعطػػى ؿبػػي الػػدين بػػن عػػريب . قلػػة مػػن م ؼبعوقػػات تربيػػة اؼبػػرأة
عتقد أنػو مػا مػن صػفة للرجػاؿ إال للنسػاء في ػا مشػرب فػال ؾبػاؿ للتفضػيل والتمييػ  وارفا إقصاء النساء و 
انتبػو اعبػػاحا وابػن ريػد لل الػة اؼب ريػػة و ( بٛٗـب ٕٛٓٓمحزائػيب ب ٛٗٔب ٕٙٔـب ص ٕٛٓٓبراضػةب )

وال زاؿ اأمػر مػرا ( ٖٙـب ص ٜٕٓٓب بػدويب ٕٗٙب ٕٕ٘ـب ص ٕٓٔٓاعبعفػريب )للمرأة يف عصرنبا 
ـب ص ٜٕٓٓاغب ػػػػالويب )فبػػػػا يمشػػػػ  عػػػػن تربيػػػػة عربيػػػػة قائمػػػػة علػػػػى إعػػػػادة إنتػػػػاج للنظػػػػاـ االجتمػػػػاعي 

ـب ص ٜٚٛٔب حسػػػػن)يعتقػػػد الػػػػبعا أف ابػػػن ريػػػد ظلػػػػم اؼبػػػرأة  .الذلوريػػػة الػػػذي يتسػػػم باؽبيمنػػػػة( ٗٔٔ
 .خالؼ ذلك سباماىو ولعل الصواب ( ٜٗٚ

أوؿ مػػػن قبػػػل شبانيػػػة قػػػروف ( ـٜٛٔٔ- ٕٙٔٔ/ىػػػػ ٜ٘٘ -ٕٓ٘)وردبػػػا يمػػػوف الفيلسػػػوؼ ابػػػن ريػػػد 
جتماعيػػة الػػو أنػػو يرجػػ  سػػبس زبلػػ  اؼبػػرأة إىل اأوضػػاع االاؼبسػػلمة ؼبػػرأة رتدي وضػػ  الػػ تنبػػو مػػن الفالسػػفة

سػػبس مػػن أسػػباب زبلػػ  اجملتمػػ  وسػػبس البػػمس ول ةػػا خلقػػت فقػػا للػػوالدة وىػػذا  نظػػر إلي ػػاقضػػت بػػ ف يُ 
انظػػػػر أيضػػػػا ب ٜٕٚ -ٜٕٙص ب ـ ٖٕٓٓب اغبيػػػػدري) اؼبػػػػدف اإلسػػػػالمية مػػػػن وج ػػػػة نظػػػػره حطػػػػمالػػػػذي 
اء خضػوع النسػ الحا ابن ريد وىمذا (.ٕ٘ـب ص ٜٕٓٓب فراجب ـٕٚٓٓب ال ىراينب ـٕٕٓٓب توفيق

ب لػػو أصػػ اب توجػػو ألثػػر ىػػدوءا واعتػػداال يعتقػػد بعػػا البػػاحثني أف الفالسػػفة. ودوره يف غػػروب اغبضػػارة
وبتػاج ؼب يػد مػن النسػيب وىػذا الػرأي  (ٛٗـب ٕٛٓٓمحزائػيب )قارناه بالقناعات اؼبتوافرة يف المتس الفق ية 

 .قةالدراسات اؼبعم
تضػ  القيػود واؼبعوقػات يف وجػو حريػة اؼبػرأة فبػا  نشػر مفػاىيم غػح قليلػةالب ا  يف لقد سانبت لتابات 

إمماناهتػػا ربػػد مػػن بصػػببة متشػػددة كبػػو اؼبػػرأة و  -إىل يومنػػا ىػػذا–صػػب  جوانػػس الرتبيػػة واأخػػالؽ والسػػلوؾ 
ويػػرىن فػػاش والبالػػس علػػي ن سػػوء اػبُلُػػق "ربػػذيره مػػن يػػر وليػػد معشػػر الن سػػاء قػػاؿ يف . ودورىػػا اجملتمعػػي
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ام  يف قداب اؼبرأة مػن غػح تطويػل أف تمػوف قاعػدة يف قعػر بيت ػا الزمػة ؼبب ؽبػا فالقوؿ اعب"". عقلورلالة ال
فػػػاْف . ال يمثػػػر صػػػعودىا وا الع ػػػاب قليلػػػة المػػػالـ عبحاةػػػا ال تػػػدخل علػػػي م إال يف حػػػاؿ يوجػػػس الػػػد خوؿ
يسػػم  خرجػػت باذنػػو فممتفيػػة يف ىي ػػة رثَّػػة تطلػػس اؼبواضػػ  اػباليػػة دوف الشَّػػوارع واأسػػواؽ ؿبػػرتزة مػػن أف 

ػػر علػػى مػػن تظػػن أنَّػػو  غريػػس صػػوهتا أو يعرف ػػا بشمصػػ ا ال تتعػػرؼ ِإىل صػػديق بعل ػػا يف حاجاهتػػا بػػل تتنمَّ
لقد فرض الب ا  قيودا مت متة يراىا من صميم اأدب اإلسالمي يلـ  اؼبرأة مالزمػة من ؽبػا  ."يعرف ا أو تعرفو

عيػػػػة بنصػػػػائا تعليميػػػػة لتربيػػػػر وىمػػػػذا يػػػػتم يػػػػ ذ الػػػػذالرة اعبم(. ٙ٘ـب ص ٕٔٓٓالمبيسػػػػي وقخػػػػروفب )
 (.ٖٚٙـب ٕٚٓٓقراميب )النظاـ السلطوي السائد 

ىػػػػي عقوبػػػػات أغبقػػػػت اأذ  بعقػػػػل اؼبػػػػرأة وىويت ػػػػا ورسػػػػالت ا وغحىػػػػا وال يػػػػك أف القيػػػػود السػػػػابقة  
حشػػػد البػػػ ا   .ف الػػػذلروثقافت ػػػا وىػػػي نابعػػػة مػػػن تصػػػورات ترسػػػا أسػػػس إخضػػػاع اؼبػػػرأة والتسػػػليم لسػػػلطا

غَبصػح يف ناحيػة البيػت خػح "ب "يػاوروىنَّ وخػالفوىنَّ "مػن مثػل  اأجػدر االبتعػاد عن ػا عبارات تراثيػة لػاف
وأربعػػة مػػن الصػػناع موسػػوموف عنػػد النػػاس " ".سػػوداء ولػػود خػػح مػػن َحسػػناء ال تلػػد"و " مػػن امػػرأة ال تلػػد
ولعػػػل . ب واؼبعلمػػػوف[يف غػػػ ؿ الصػػػوؼ والقطػػػن العػػػاملوف] اغبالػػػةب والقطػػػانوفب واؼببػػػازليوف: بضػػػع  الػػػرأي

الطػػة ذلػػك أف ألثػػر ـبػػالطت م مػػ  النسػػاء والصبػػػيافب وـبالطػػة ضػػعفاء العقػػوؿ تضػػع  العقػػلب لمػػا أف ـب
وهبػػػػس علػػػػى الر جػػػػاؿ ُمػػػػداراة الن سػػػػاءب لسػػػػبس نقػػػػص عقػػػػوؽبنب وبسػػػػبس نقػػػػص "."العقػػػػالء ت يػػػػد يف العقػػػػل

ى قرائ ػػنب والتفػػت إىل عقػػوؽبمب ال هبػػوز أحػػد أف يتػػدبر بػػةرائ نب وال يلتفػػت إىل أقػػواؽبنب ومػػن اعتمػػد علػػ
مػػ  رأي أسػتاذه اعبػػويين إمػاـ اغبػػرمني فيػػو البػ ا  وىػذا الػػرأي يتفػق  ."ر نفسػػو دبشػورهِتن خِسػػرأقػواؽبنب ودبَّػ

 .علػى عػدـ مشػاورة اؼبػػرأةيػػدؿ وىػذا يف ظػن م " سػلمة علػم امػرأة أيػارت بػػرأي ف صػابت إال أـال يُ "القائػل 
الرايػػػدب )النايػػػطني يف اغبقػػػل اإلسػػػالمي وأقػػػالـ لعقػػػوؿ  النػػػاس ىػػػذا ي خػػػذ ىػػػذا اؼبنطػػػق  ريقػػػو وإىل يػػػـو
  .(ٙٙـب ص  ٕٕٓٓ

بت أىػػػل الفضػػػل ويػػػاعت بػػػني النػػػاس رغػػػم ؿباولػػػة بعػػػا ِسػػػىنػػػاؾ المثػػػح مػػػن العبػػػارات الضػػػعيفة نُ 
وخػالفوا النسػاء فػػاف : العلمػاء تفنيػدىا واغبػق أةػػا يػوىت نظػرة اجملتمػ  للمػػرأة ومػن تلػك العبػارات الشػػائعة

لةب ال يفعلن أحدلم أمرا حا يستشح فاف ل هبد من يستشحه فليستشػر امػرأة مث ليمالف ػا يف خالف ن بر 
ب و َاَعػػػُة النَسػػػاِء نََداَمػػػةٌ ب فاةػػػا ضػػػعيفة إف أ عت ػػػا أىلمتػػػكب ال: الف ػػػا الربلػػػةب وعػػػودوا النسػػػاءفػػػاف يف خ

فمبثػوث  مػ  والبمػ عقػل اؼبػرأة أمػا الل ىػذه عبػارات صػروبة يف قػدح .وىلمت الرجاؿ حني أ اعت النساء
 .على نطاؽ أوس  يف موروثاتنا

ب والعػػػادات والتقاليػػػدب واؼبفمػػػرين واؼبػػػربني مػػػن ىنػػػا قبػػػد أف اأمثػػػاؿ الشػػػعبيةب وقراء الفق ػػػاء واؼبفسػػػرين
القصػػػص اؼبرويػػػة عػػػن بػػػين ]علي ػػػا واإلسػػػرائيليات  والضػػػعيفةب وسػػػيمولوجية اػبػػػوؼواأحاديػػػ  اؼبوضػػػوعة 

ب والتسػػػػليم بػػػػ قواؿ للنصػػػػوص اؼبقدسػػػػة وعػػػػدـ االلتفػػػػات للمقاصػػػػد العامػػػػةوإتبػػػػاع الػػػػنص اغبػػػػريف [ إسػػػػرائيل
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بػل  بف سػسمن أسباب نشوء الفمر التسلطي إزاء اؼبرأة وتنامي ثقافة ال تقلػل مػن يػ ف اأنثػى  السل ب
 .اإلنسانيةوتبفل عن حقوق ا وإمتاع ال وج ربصر دورىا يف اإلقباب 

 شخصية المرأة التقليل من قدر
ف اؼبػػػػرأة ناقصػػػػة يممػػػػل نقصػػػػ ا بلػػػػبس اغبلػػػػيب منػػػػذ تمػػػػوف  فلػػػػةب وإذا  تفسػػػػحه أيػػػػر  ابػػػػن لثػػػػح يف

فػػاأنثى ناقصػػة الظػػاىر والبػػا ن يف الصػػورة واؼبعػػ ب فيممػػل نقػػص  .  ضػػعيفةت ف ػػي عػػاج ة َعيي ػػةخاصػػم
ا فاةػػا ضػػعيفة عػػاج ة عػػن وأمػػا نقػػص معناىػػ .بس اغبلػػيب لي ػػرب مػػا في ػػا مػػن نقػػصمظاىرىػػا وصػػورهتا بلػػ

اْسػػَتِعيُذوا بِاَللَّػػِو " قبػد وصػػية مػػن صػن  اغبممػػاء واأوليػػاء تتمػرر يف مواضػػ  لثػػحة وىػي تراثنػػايف و  .االنتصػار
قصصػػػا وعبػػارات تشػػػرح تلػػػك القاعػػػدة  ذلػػػر القػػػر يب ."ِمػػػْن ِخيَػػػارِِىنَّ َعلَػػػى َحػػَذرٍ  ِمػػْن ِيػػػرَاِر الن َسػػػاِء وَُلونُػػوا

قػاؿ . نػس اجملػالس ويػ ن الػذاىن واؽبػاجس  ػة اجملػالس وأقلة عقػل اؼبػرأة وذلػك يف لتابػو عن تمش  و 
للع لػوين وذلػر  لشػ  اػبفػاءيف أحد العلماء إين أخػاؼ مػن النسػاء ألثػر فبػا أخػاؼ مػن الشػيطاف لمػا 

وجػػػػدناىن ال ديػػػػن ؽبػػػػن يف خلػػػػواهتنب وال ورع ؽبػػػػن عنػػػػد  ...ال تطيعػػػػوا النسػػػػاء أمػػػػرا "أيضػػػػا عػػػػن العلمػػػػاء 
ةب ف مػػا صػػواغب ن ففػػاجراتب وأمػػا  ػػواغب ن فعػػاىراتب وأمػػا يػػ واهتنب اللػػذة  ػػن يسػػحةب واغبػػحة  ػػن لثػػح 

يػػػتظلمن وىػػػن الظاؼبػػػاتب ووبلفػػػن وىػػػن  : اؼبعصػػػومات ف ػػػن معػػػدوماتب و ػػػن ثػػػالث خصػػػاؿ مػػػن الي ػػػود
 ابػن ع يبػةوذلك يف تفسػح وتتمرر النصي ة السابقة بعبارات متشابو ". لاذباتب ويتمنعن وىن راغبات

وعَصػػني ب فػػاةن إف تُػػرِْلَن ومػػا يُػػرِْدف أفسػػدف اؼبلػػكب ُعوُىنَّ يػػدبرف أمػػر عػػي وال تَػػدَ ب ال تطيعػػوا للنسػػاء أمػػراً "
قػػاؿ "التػػذلرة يف أحػػواؿ اؼبػػوتى وأمػػور ا خػػرة مػػ  مػػا سػػبق ويضػػي  يف لتابػػو  ويتفػػق القػػر يب. ..."اؼبالػػك
دنيا لنقصػاف إمبا لاف النساء أقل سالين اعبنة ؼبا يبلس علي ن من اؽبو  واؼبيل إىل عاجل زينة الػ: علماؤنا
فػػػ لثرىن ...  ن إىل الػػػدنيا والتػػػ ين  ػػػا وؽبػػػا فيضػػػعفن عػػػن عمػػػل ا خػػػرة والت ىػػػس ؽبػػػا وؼبػػػيل ...عقػػػوؽبن 

معرضػػػات عػػػن ا خػػػرة ب نفسػػػ ن صػػػارفات عن ػػػا لبػػػحىن سػػػريعات االلبػػػداع لػػػداعي ن مػػػن اؼبعرضػػػني عػػػن 
ربفظػػػوا عبػػػاد اهلل مػػػن ن ... الػػػدينب عسػػػحات االسػػػت ابة ؼبػػػن يػػػدعوىن إىل اأخػػػر  وأعماؽبػػػا مػػػن اؼبتقػػػني

 ". وذبنبوا عن ن وال تثقوا بوّدىن وال ع دىن ففي نقصاف عقوؽبن ودين ن ما يبين عن اإِل ناب في ن
. عنػد العلمػاء والعامػػة وعػن تسػفيو رأي النسػاء تمثػر العبػارات لتمشػ  عػن معتقػدات سػلبية راسػمة

ورد . "يضػرب بػو اؼبثػل يف الػوىن واػبطػ : ءرأي النسػا" شبػار القلػوب يف اؼبضػاؼ واؼبنسػوبقاؿ الثعػاليب يف 
َػػا ُجعِػػَل النَّظَػػُر لِْلَ ػػاِلِم ِلَضػػْعِ  رَْأِي الن َسػػاِء خِبِػػالِؼ الر َجػػاؿِ "أضبػػد الصػػاوي  حايػػية الصػػاوييف  ورد ". إمبَّ
َ ػػا فََ ْدرََلَ ػػا رََأيُ " للسػػيو ي جػػام  اأسػػانيد واؼبراسػػيليف  يَػْبلِػػي يف ... النَسػػاِء  َوأَمَّػػا َعاِئَشػػُة َرِضػػَي اللَّػػُو َعنػْ

 :مع م اأدباء لل مويويف ". َجْوِفَ ا َلاؼبِْرَجلِ 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اف يع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذو الرياضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء فاةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عػواىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 رأي النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء وإمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة الصبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياف 
 وأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
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ي النسػػػػاء فسػػػادب ونفاقػػػػو  صػػػالح رأ"ويف اؼبثػػػل  ".أّمػػػػا الّنسػػػاء فميلػػػػ ّن إىل الػػػػػ و "ويف روايػػػة أخػػػر  

َوال يَِليُق بِالر َجػاِؿ اْلَماِملَػُة أَْديَػانُػُ ْم " قواعد اأحماـ يف مصاحل اأناـبن عبد السالـ يف  الع قاؿ . "لساد
َوِة الر َجػػػػاِؿ َمػػػػَ  َغَلبَػػػػِة َوُعُقػػػػوؽُبُْم أَْف رَبُْمػػػػَم َعلَػػػػْيِ ْم الن َسػػػػاُء لِنُػْقَصػػػػاِف ُعُقػػػػوؽبِِنَّ َوأَْديَػػػػاِةِنَّ َويف َذلِػػػػَك َلْسػػػػٌر لَِنْمػػػػ

اؼبػػرأة ناقصػػة عقػػل وديػػن ل "وؽبػػذا قػػاؿ لثػػح مػػن العلمػػاء  ."اْلَمَفاِسػػِد ِفيَمػػا وَبُْمػػُم بِػػِو الن َسػػاُء َعلَػػى الر َجػػاؿِ 
ـب ص  ٜٜٚٔاؼبنػػػػيسب " )تمىػػػػل أف تبػػػػدي رأي ػػػػا يف اأمػػػػور اؽبامػػػػة وال أف تػػػػتعلم لػػػػل مػػػػا يتعلمػػػػو الرجػػػػاؿ

 :قاؿ أبو سباـو (. ٖٔص " )وخح النساء البل اء اػب وؿ" أساس البالغةيف وذلر ال ـبشري  (.ٜٕٚ
 خلقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالً للّت لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد واأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 
 وتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواين للبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا واؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
  

 .الب ا  اؼبتعلم من الصراخ إذا ضربو اؼبعلم أف ذلك من فعل النسواف واؼبماليك وؽبذا ةى
تبػين يمصػية نسػائية ورأي ػا السػمي   الضػعي اؼبػرأة  أداءعػن وغحىػا ألثػر اأقواؿ السلبية  إف تلك

يف أحسػن ممرمػا ال زبدـ أغراض الرتبية أبدا فالرتبية السليمة تبػرس الثقػة بػالنفس وأف اإلنسػاف خلػق قلقة 
االنرتنػػت وؽبػػا حضػػورىا القػػوي بعػػد أف لانػػت حبيسػػة  صػػداىا علػػى يػػبماتالسػػابقة ذبػػد اأقػػواؿ . تقػػوا
–وقوة فالناس تتناقل ىذه العبارات ل ةا حقػائق دينيػة ثابتػة فمػا لتبػو السػابقوف  وأف للرتاث ىالة اؼبمتبة

 .يوجو ثقافتناب ووبدد عاداتناب وهبمد عقولنا-أحيانا رغم ؾبانبتو الصواب
ى َحػػػَذٍر فَػػػِانػَُّ نَّ الَ يَػػػا بػُػػػيَنَّ اْسػػػَتِعْذ بِػػػاهلل ِمػػػْن ِيػػػرَاِر الن َسػػػاِءب وَُلػػػْن ِمػػػْن ِخيَػػػارِِىنَّ َعلَػػػ: قَػػػاَؿ لُْقَمػػػاُف اِلبْنِػػػوِ "

ةػػو يف  وكبػػو ىػذا المػػالـ ُنسػػس لصمػػاـ علػي رضػػي اهلل عنػػو .«ُيَسػارِْعَن ِإىَل َخػػْحٍب بَػػْل ُىػنَّ ِإىَل الشَّػػر  َأْسػػرَعُ 
ومػػػػن الوصػػػػايا اؼبػػػػ ثورة قػػػػاؿ داود . البػػػػن اعبػػػػوزيأخبػػػػار النسػػػػاء  ولسػػػػيدنا عمػػػػر رضػػػػي اهلل عنػػػػو يف البالغػػػػة

البػ ا  يف " )امِ  خل  اأسد واأسودب وال سبػِ  خلػ  امػرأةٍ : يا بين"السالـ لسليماف علي ما الصالة و 
 (.٘ٓٔـب ص ٜٕٓٓب اػببازب التمثيل واحملاضرةب الثعاليب يف اإلحياء

(. ابػػػن عػػػالف الصػػػديقي" )مػػػن الشػػػيطافب ومػػػن النسػػػواف أمػػػا فػػػػي ىػػػذه اأزمنػػػة فنعػػػوذ بػػػاهلل" ويف تراثنػػػا
 العلمػػػاء بعػػػا عػػػن" المػػػرب  اغبيػػػواف حيػػػاة يف لػػػدمحياو  تفسػػػحه يف والنسػػػفي المشػػػموؿ يف العػػػاملي وذلػػػر

 ففتنػػة" تفسػػحه يف القػػر يب قػػاؿ ".الشػػيطاف مػػن أخػػاؼ فبػػا ألثػػر النسػػاء مػػن أخػػاؼ أنػػا قػػاؿ أنػػو [اغبممػػاء]
البنت ال ت من ػا مػن :" قمن للشيطاف وال ت من للنسواف"ومن اأمثلة العربية  .اأيياء صبي  من أيدّ  النساء
 ..واحػػػدة فتنػػػة اأوالد ويف فتنتػػػافب النسػػػاء يف :ويقػػػاؿ .(ٕٗٗـب ص ٜٕٓٓبرلػػػاتب )" ا لبيػػػت خاؽبػػػابيت ػػػ
 واؼبقػوالت الواىيػة التصػورات ىػذه علػى الػوعي ت سػيس إف .وأيػد الفتنػة مػن اؼبعػ  ىػذا متابال تعلم ن ويف

 .ـبيفة صبعية وعقلية مرضية غحة إىل يمدي فبا  ا الشك وانتشار اؼبرأة موق  ينتد أسباب من القاسية



 ٜٔ 

 والبعػد في ػاب الثقػة مػن واػبػوؼ علي ػا االعتمػاد عػدـ - النفر أول ك عند - اؼبرأة عقل نقص من ويتفرع
 لسػوء العصػور عػرب البشػر مػن المثػح قاد اؼبرأة لطبيعة اػبا  ة لرؤيةا إف .تعليم ا على والت فا اهتمشاور  عن

 ... أفػػن إىل رأي ػػن فػػاف بالنسػػاء اورةومشػػ إيػػاؾ :عنػػو اهلل يرضػػ  الػػس أيب ابػػن علػػي عػػن" ورد .مع ػػا التعامػػل
وذلػػر اؼبنػػاوي ". عقػػل اؼبػػرأة يف صباؽبػػاب وصبػػاؿ الرجػػل يف عقلػػو"وقػػالوا  ".الفضػػل يف واحػػدة درجػػة ؽبػػن ولػػيس
اؼبػػرأة سػػ م ولفظ ػػا [ نظػػرات]إيػػاؾ وـبالطػػة النسػػاء فػػاف غبظػػات : قػػاؿ بعػػا اغبممػػاء" فػػيا القػػديريف 
تملػوف منػو  ينببي للرجل أف يموف م  اؼبرأة لما يموف أىل اجملنػوف مػ  اجملنػوفب وب" لواوقا". سم[ لالم ا]

يػا أمػيب علػى مػن : فقلػت. ايرتيت بطيمػة أمػيب فلمػا ذاقت ػا سػمطت: قاؿ يقيق. "لل أذ  وممروه
 تػػردين القضػػاء ومػػن تلػػومنيب أحارث ػػا أـ مشػػرتي ا أـ خالق ػػا؟ ف مػػا حارث ػػا ومشػػرتي ا فمػػا ؽبمػػا ذنػػسب فػػال

لَػػْوالَ النَسػػاُء َلُعبِػَد اللَّػػُو َحّقػػاً "ويف اأثػر (. ٖٓٙب ص ٖأبػو حيػػاف التوحيػػديب ج" )أراؾ تلػومني إال خالق ػػا
أي مػ  السػابقني اأولػني أف اؼبػرأة إذا ( لوال اؼبرأة لػدخل الرجػل اعبنػة" )ويف فيا القدير للمناوي ". َحّقاً 

 اؼبفسػػدة فػػال تػػ مر زوج ػػا إال دبػػا يبعػػده عػػن اعبنػػة ل يبنع ػػا الصػػالح الػػذي لػػيس مػػن جبلت ػػا لانػػت عػػني
ومػن أيػن : مػا دخػل داري يػر قػا فقػاؿ حمػيم: وقاؿ أحػدىم... ويقربو إىل النار وال ربثو إال على فساد

فمػا بالػك بػامرأة [ يػا عمػر]وإذا لػاف الشػيطاف ىبػاؼ منػك "وجػاء يف اأثػر  (.باختصار" )دخلت امرأتك
 (.ة للمفاجيالسحة اغبلبي" )ضعيفة العقل

تابعػػة للرجػػل لمػػا اعتقػػد العقػػاد وغػػحه لتعػػي  لقػػت يػػمالية إىل رسػػالة اؼبػػرأة يف اغبيػػاة ف ػػل خُ د اإلتػػوسب
ملميػػػػافب )اعتقػػػػد لثػػػػح مػػػػن علمائنػػػػا أف اؼبػػػػرأة خلقػػػػت ػبدمػػػػة الرجػػػػل وىػػػػذه ن عػػػػة ذلوريػػػػة مػػػػن اؼبفمػػػػرين؟ 

نػػػا دوف نقػػػد أو أد  تػػػدبر اتت خػػػذ مسػػػارىا إىل مسػػػامعنا ولتاب مػػػن العبػػػارات المثػػػح(. ٖٛـب ص ٕٛٓٓ
 :عمر رضي اهلل عنو قاؿ يف تفسحه عن ويروي القر يب. ن ا م  أةا تستند إىل أسس واىيةؼبضامي

 إف النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ني خلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذ باللّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ني 
  

  :بعض م يريد مدح اؼبرأة وقاؿ
 إّف الّنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحنٌي خلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 نيفمّلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّم الرّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
 

 ريػػاحنيحػػا ؟ إةػػن بشػػر ال يػػيا ني وال وأمانػػة ألػػـر بورحلػػة أعظػػم بن للرجػػل أـ لرسػػالة ألػػربخلقػػ
 مثػل الرجػل يػقائق لعبػادة الواحػد الػديافيقينػا خلقػن بل ... لعة وال مادة بال روح للرجاؿ ف ي ليست س

بػػاؼبرأة ليسػػت قػػبا وخلقػػن مػػودة ورضبػػة لبعضػػ م الػػبعا فعالقػػة الرجػػل  .ولتعمػػح اغبيػػاة جنبػػا إىل جنػػس
 .مق ورة وسلطة علوية وأخر  بوظب  و اعة بوبسا
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إذا وصػػفت اؼبػػرأة "ؿباضػػرات اأدبػػاء وؿبػػاورات الشػػعراء والبلبػػاء يف لتابػػو اؼبرمػػوؽ  لتػػس اأصػػف اين
. سػتبناء عػػن نسػػاء يػر للػػ ن ويػر مػػا فػي ن قلػة االالن: بالعقػل ف ػي غػح بعيػػدة مػن اعب ػلب ويف اغبػدي 

 أي السػػباع يػػر؟: وقيػػل لػػػو. نػػار ربمػػل نػػاراً واغبامػػل يػػر مػػن احملمػػوؿ: أة ربمػػل نػػاراً فقػػاؿورأ  سػػقراط امػػر 
  .(باختصار" )اؼبرأة إذا أببضتك قذتكب وإذا أحبتك خانتك ف ب ا أذ  وببض ا داء: وقيل !اؼبرأة: قاؿ

يف ضػرب  قػوؽبموتتسػق مػ  رؤيػة الت مػي  والت  ػيم لألنثػى ومن العبارات الو تقلػل مػن يػ ف اؼبػرأة 
َـّ َصِبّيَك َتْضرِبُُو فِانػو أَعقػُل من ػا وإف لػاف ِ ْفػالً " الطفل قػاؿ "ويف سػبيل اغبصػوؿ علػى الػذلور ". ال َتدَْع ُأ
ألثػػػر مػػػن االسػػػتبفار وقػػػت اعبمػػػاعب واسػػػتبفر اللػػػػو عنػػػد اعبمػػػاعب  :لنػػػت رجػػػال م ناثػػػاًب فقيػػػل  :ال يػػػادي

اإلنػاث لػل يػيء لػيس " لسػاف العػربويف  (.ـٜٜٜٔالقػر يبب " )لت فولد   بضػعة عشػر ولػداً ذلػراً ففع
للسػػيو ي وأيضػػا يف تفسػػح األوسػػي  الػػدر اؼبنثػػور يف التفسػػح باؼبػػ ثورويف ". فيػػو روح مثػػل اػَبشػػبة واغب ػػارة

 (.ٖٚٔـب ص  ٕٕٓٓؿبمودب " )اأنثى لل ميت ليس فيو روح مثل اػبشبة اليابسة واغب ر اليابس"
عبػػػػاسب ) الواقػػػػ  حيوانػػػػات بصػػػػورة إنسػػػػاف لحغػػػػس يف نمػػػػاح نوقػػػػاؿ بعػػػػا الفق ػػػػاء أف النسػػػػاء يف 

النسػػاء خلقػػن لملػػق الػػدواب والنبػػات وغػػح ذلػػك مػػن "يف تفسػػحه  وقػػاؿ الفمػػر الػػرازي. (ٜٕٚـب ٕٕٓٓ
وىذا يقتضي أال تمػوف ـبلوقػة للعبػادة والتمليػ  فنقػوؿ خلػق النسػاء مػن الػنعم علينػا وخلق ػن ... اؼبناف  

مػػة علينػػا ال لتوجيػػو التمليػػ  كبػػوىن مثػػل توجي ػػو إلينػػاب وذلػػك مػػن حيػػ  النقػػل لنػػاب وتملػػيف ن إلسبػػاـ النع
واغبمم واؼبع ب أما النقل ف ذا وغحهب وأمػا اغبمػم فػألف اؼبػرأة ل تملػ  بتمػالي  لثػحة لمػا للػ  الرجػل 
أال  اب وأما اؼبع  فألف اؼبرأة ضعيفة اػبلق سميفة فشا ت الصيبب لمن الصيب ل يملػ  فمػاف يناسػس 

تمىػػل اؼبػػرأة للتمليػػ ب لمػػن النعمػػة علينػػا مػػا لانػػت لتػػتم إال بتملػػيف ن لتمػػاؼ لػػل واحػػدة مػػن ن العػػذاب 
ب ولوال ذلك لظ ر الفساد ب ا يػة ) "فتنقاد لل وج وسبتن  عن احملـر العلػواينب : ب وأيضػإٔتفسح سػورة الػرـو

 (.ٕ٘ٔـب ص  ٖٕٓٓ
يػػر  صػػػدر الػػػدين "نقػػػرأ ( ـ ٕ٘ٓٓخريػػ  -٘ سػػػنةال -ٛٔالعػػدد )ويف افتتاحيػػة ؾبلػػػة اغبيػػاة الطيبػػػة 

الشحازي اؼبعروؼ دبال صػدرا أف اؼبػرأة يبمػن تصػنيف ا ضػمن دائػرة اغبيوانػات بشػمل أو بػةخرب ويعلػق مػال 
عػػػػن ( لرجػػػػلا)صػػػػورة اإلنسػػػاف لػػػػ ال يشػػػػم   ( اهلل)ولسػػػػاىن " بقولػػػػو ىػػػادي السػػػػب واري علػػػػى ىػػػػذه الفمػػػرة

 (. ٙص " )ص بت ن ويرغس يف نماح ن
اؼبشارلة الماملة يف  ول تشارؾا اؼبرأة يف منطقة اػبليو العريب قديبا إال بقدر ؿبدود من التعليم ل رب
تاريا التعليم يف اػبليو يف لتابو ( ـ ٖٕٓٓ)العبداهلل  ذلر يوس (. ٘ٔـب ص ٜٜٛٔب ال يدي)اغبياة 
تو ى على ال واج أف تاجر اللملم صاحس السفينة قد يرغم زوجة البواص اؼب( ـ ٜٔٚٔ-ٖٜٔٔ) العريب

ويف بعا اغباالت يتم ال واج فتت وؿ ال وجة إىل . منو حا يسقا حقو يف اؼبطالبة بتسديد دين زوج ا
ؿ قا(. ٕ٘-ٔ٘ص " )خادمة يف بيت السيدب ويت وؿ اأبناء إىل أجراء وغواصني على سفينة السيد
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ليس للمرأة "سلمني يف فرتة زبلف م القناعي وىو يستنمر ممانة اؼبرأة عند اؼب معلم المويت اأوؿ يوس 
". ف ي عندىم من سقا اؼبتاعب إذا ذلر اظب ا قاؿ اؼبتملم ؼبما بو ألرمك اهلل... قيمة عند الرجاؿ

وذلر أف سبس تدين مستواىا ىو حرماةا من التعليم وؾبالس الفمرب واأسفارب واال الع على المتس 
 .واجملالت

ػػا َمْو ُػػوَءٌة لالنػَّْعػػواغبِػػ"ورد يف تػػاج العػػروس لل بيػػدي  البػػن منظػػور  لسػػاف العػػربويف ". لِ َذاُء ال َّْوَجػػُة أةَّ
يف لتابػو  الُبْستاين لذلك ذلرو  ".والعرب تمين عن اؼبرأَة بالنػَّْعل ...رجل ىي نَػْعُلو ونَػْعَلُتويقاؿ ل وجة الأنو 

سػػاذج يػػدؿ علػػى التػػ ويو ولػػبس اػبػػ  ال"بػػن سػػحين اأحػػالـ اؼبنسػػوب الويف لتػػاب تفسػػح . ؿبػػيا احملػػيا
عػػػن  يػػػذلر لالمػػػا  ػػػويال يف ىػػػذا اجملػػػاؿو  "...ببمػػػر فػػػاف لػػػاف ربػػػت قدمػػػو متمرقػػػا دؿ علػػػى التػػػ وج بثيػػػس

والعرب تمين عن اؼبرأة بالنع ة والشاة ؼبا ىي عليػو مػن "قاؿ القر يب يف تفسحه  .اإلناث ألثر من الرجاؿ
 ". والناقةب أف المل مرلوبوقد يم  عن ا بالبقرة واغب رة . السموف وضع  اعبانس

اؼبلػػػػوؾ واأيػػػػراؼ ال يػػػػذلروف حرائػػػػرىم يف مػػػػأل وال "لسػػػػيو ي أف ب ل علػػػػـو القػػػػرقفاإلتقػػػػاف يفويف لتػػػػاب 
يبتػذلوف أظبػاءىن بػػل يمنػوف عػػن ال وجػة بػػالفرش والعيػاؿ وكبػػو ذلػك فػػاذا ذلػروا اإلمػػاء ل يمنػوا عػػن ن ول 

قػػاؿ   : علػػي الطنطػػاوي مسػػتنمراالشػػامي ديػػس ويقػػوؿ اأ . )ٜٕٔص " )يصػػونوا أظبػػاءىن عػػن الػػذلر
؟ ت أف أحػداً لتػس عػن زوجػوصديق أتمتس عن زوجك وتقوؿ إةا من أعقل النساء وأفضل ن؟ ىػل ظبعػ

لقػػد منػػ  . إف العػػرب لػػانوا يت ايػػوف التصػػريا بػػذلرىاب فيمنػػوف عن ػػا بالشػػاة أو النع ػػة اسػػت ياء وتعففػػا
مػػن يبمػػى عليػػو مػػن  ومالػػك بػػن الريػػس ؼبّػػا عػػد. قربىػػا ج ػػارا جريػػراً مػػن رثػػاء زوجػػو صػػراحةب وزيػػارة اغبيػػاء
 :قاؿالنساء 

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نَّ أُم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وابنتاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوب
 

 وجاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة أُْخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر  هَتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو البواليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

أىػل : زوجػا  بػل لػاف يقػوؿ: يقػوؿ أحػد مػن ميمػن  ل.لػذلك الع ػد بةبائنػا ومشػاىبناو  .وامرأام يقل فل
 ب وتػػػدع مػػػا يعػػػرؼىػػػذا للػػػو ف ػػػل تػػػرتؾ. أسػػػرةب وأمثػػػاؿ ىػػػذه المنايػػػاتوا بوأـ اأوالدب واعبماعػػػة البيػػػت

 .ٔ؟أتقوؿ نعم بعد ىذا للو: قاؿ !نعم: ؟ قلتالناسب وت تى ما ينمروف
 :وقاؿ" موت البنات ال يست ق البماء"يقوؿ ّي الُب رتُِ  اسيوىا ىو الشاعر العب

 َوِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نَِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِم اللَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو ال َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ 
 الَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال لَِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِؿ النَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب  َعَليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ 

 

 بَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُء الَبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَي َوَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُت الَبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتِ  
مرُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتِ  

َ
 ـُ َدفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُن الَبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِت ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن اؼب

 
 :وقريس من ذلك

                                              
 http://www.amrkhaled.net/articles/articles2767.html: وأيضا(. ٛٙٔـب ص ٕٚٓٓحسنيب )انظر  ٔ
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 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب أخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتة للبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
 

 ودفن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اؼبمرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 

 :وقاؿ الشاغوري
 َحَلَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت   ِىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد َفمانَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يَبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين
 َليػػػػػػػػػػػػػػػػَ  نَرجػػػػػػػػػػػػػػػػو الَوفػػػػػػػػػػػػػػػػاَء ِمػػػػػػػػػػػػػػػػن ناِقضػػػػػػػػػػػػػػػػاتٍ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ِل اغبُػػػػػػػػػػػػػػػػػػرالِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُؽ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَمُة الَرُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِإمبَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ موفِ  
َ
 لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَس َغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُر الِنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِء بِاؼب

 َع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدنا ناِقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِت َعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل َوديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِن 
 اَأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيِ  الَنِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَب الَتِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 
 : نظم العقياف يف أعياف اأعيافوقاؿ السيو ي يف 

 النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ناقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل وديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيا 
  

 :موىو ين ى اؼبرأة عن المتابة وضبل القل وقاؿ اؼبعري
 ف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازِؿ الّنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف أوىلب

 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّنب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاع مقلَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
  

دوف  احملػػػياواليػػػـو يػػػتم االستشػػػ اد  ػػػذا البيػػػت لمػػػا يفعػػػل أديػػػس الل مػػػي مػػػ  زمالئػػػو يف قاموسػػػ م 
 .التنبيو إىل معناه اؼبضطرب

 قل ػاناتيلمػن و يف الػرتاث عبػارات صػادمة يصػعس تصػديق ا ووبػار اؼبػرء من ػا امتدادا ؼبا سػبق قبػد و 
السػػل    ائفػػة مػػن وىػػذه ا راء ىػػي قراء ٔ"النسػػاُء َأْسػػَفُو الس ػػف اء" ومػػن ذلػػك قػػوؽبملفيػػ  مػػن العلمػػاء 

ومعظم ػا  علػى مػر القػروف ىي معتقػدات راجػت يف لتػس العلػم و  ت صػيل او الصاحل وليست قراء ياذة 
اختلفػوا يف ىػمالء السػف اء "ورد يف تفسػح الببػوي . تستند إىل ترصباف القرقف ابن عبػاس رضػي اهلل عن مػا

فقاؿ قـو ىم النساء وقاؿ الضػ اؾ النسػاء مػن أسػفو السػف اء وقػاؿ ؾباىػد ةػى الرجػاؿ أف يمتػوا النسػاء 
جػام  البيػػاف عػن ت ويػػل  ويف تفسػػح الطػربي  ."أمػواؽبم وىػن سػػف اء سػواء لػن أزواجػػا أو بنػات أو أم ػات

م النسػاء والصػبياف لضػع  قرائ ػمب وقلػة معػرفت م ىػ: فقاؿ عامػة أىػل الت ويػل"يرح السف اء  قي القرقف
وظبيػػػت سػػػفي ة "البػػػن منظػػػور  لسػػػاف العػػػربويف ". دبواضػػػ  اؼبصػػػاحل واؼبضػػػار الػػػو تصػػػرؼ إلي ػػػا اأمػػػواؿ

ب احملمػػم واحملػػيا اأعظػػمانظػػر أيضػػا ابػػن سػػيده يف لتابػػو ) "لضػػع  عقل ػػاب وَأةػػا ال رُبِْسػػُن سياسػػة ماؽبػػا
وعنػػد . بنػػا َأةػػم النسػػاء والصػبياف الصػػبار َأةػػم ُجّ ػػاؿ دبوضػػ  النفقػػةبل: وقيػل عػػن السػػف اء. (ٗٙٙص 

                                              
 (.ٖٙـب ص ٜٕٓٓب اػببازب ٕ٘ٔ٘ب اؼبتقي اؽبنديب ص ٖٕٙٙب ابن منظورب ص ٖٖ٘ٚب ابن عسالرب ص ٗٙٙابن سيدهب ص ) ٔ



 ٕٖ 

وإمبػػػا ظبػػػوا سػػػف اء ػبفػػػة عقػػػوؽبم ونقصػػػاف سبيػػػ ىم عػػػن القيػػػاـ ... اعبصػػػاص أف اؼبػػػرأة مػػػن أسػػػفو السػػػف اء 
 . حبفا اؼباؿ

 فليمن تعامل الرجل مػ  اؼبػرأة ال يماخػذىا بمػل"وت ييدا لرأي بعا اؼبفسرين يقوؿ مصطفى العدوي 
خط  يصدر من ا بل إف أخط ت عشرة أخطاء مثالً قخذىا بثالثػٍة أو أربعػة أو طبسػة وتػرؾ اؼبماخػذة علػى 
الباقيب أما إذا قخذىا بالعشرة أخطاء فقد جعل عقلو لعقل ػا وحمػم علػى نفسػو ب نػو رجػل نػاقص العقػل 

مػػػن االكبػػػراؼ مػػػ  ولػػػي فا نفسػػػو باؽبيبػػػة :"يف وصػػػيتو للرجػػػل صػػػيد اػبػػػا روقػػػاؿ ابػػػن اعبػػػوزي يف ". سػػػفيو
 (. ٔٛص " )ال وجةب وال يطلع ا على مالوب فاةا سفي ة تطلس لثرة اإلنفاؽ

أمػػػر اهلل  ػػػذا الػػػػماؿ أف ىبػػػ ف فػػػػي سن خ انتػػػوب وال يػػػػملمو الػػػػمرأة السفػػػػي ة "ورد يف تفسػػػح الطػػػربي 
تشػارهتا يف النػوازؿ وىناؾ يواىد تراثية لثحة تت دث عن نقص عقل اؼبرأة دبعػ  عػدـ اس". والبالـ السفػيو

أةػػػا فاقػػػدة للعقػػػل السػػػػليم أمػػػا ابػػػن ريػػػػد فػػػح  أف النسػػػاء يبمػػػػن ن أف يصػػػب ن حميمػػػات يف الفلسػػػػفة 
رافقػػػػت للمػػػػة السػػػػفاىة بنػػػػات حػػػػواء حػػػػا تمػػػػاثرت يف لتػػػػس التفسػػػػح ويػػػػرح   .وحالمػػػػات يف السياسػػػػة

 .اأحادي  فضال عن لتس اأدب والت ذيس والرتبية
ل يػػ ت "وتوصػػل إىل أنػػو  (ٓٙٔٔص )ىػػذا القػػوؿ مث عارضػػو  احمللػػىو ولقػػد عػػرض ابػػن حػػـ  يف لتابػػ

لمػػا   لػػاف البػػ ا ". قػػرقفب وال سػػنةب بػػ ةن سػػف اءب بػػل قػػد ذلػػرىن اهلل تعػػاىل مػػ  الرجػػاؿ يف أعمػػاؿ الػػرب
يػػموؿ قيػػات وأحاديػػ  لثػػحة لتربيػػر الت يػػ ات ضػػد اؼبػػرأة مثلػػو مثػػل لػػل الفق ػػاء ( "ـٕٚٓٓ)يقػػوؿ ال ىػػراين 

وقد خالف م ابن حـ  وابن ريد يف ىذا االذباهب لمن دومبا تػ ثح يػذلر ػبطابػاهتم العقالنيػة ... التقليديني 
قػاـ بعػا العلمػاء بػالرد علػى ابػن يستمر الس اؿ حيػ  واليـو ". اؼبفعمة باؼبعاين اإلنسانية باأمس واليـو

عثمػافب )ة عقػوؽبن لثػحة لمػا تػدؿ قثػار السػل  الصػاحل واأدلػة علػى سػفاىحـ  فاؼبرأة من أسفو السػف اء  
 ىػػلوالفقػػو حػػوؿ يف لتػػس التفسػػح واللبػػة العربيػػة وال زاؿ وىمػػذا لػػاف النقػػاش . (ٛٗب ٖٚـب ص ٕٛٓٓ
وإىل أي جػػر  يف ىػػل تػػتعلم القػػراءة والمتابػػة أو ألثػػر ؟ ومثػػل ذلػػك أـ أسػػفو السػػف اءالنسػػاء سػػف اء  حقػػا

ولفػػى اهلل  بفػػرتض أةػػا مسػػلمات عصػػريةنقػػاش  ويػػل يف حقػػوؽ إنسػػانية مػػن اؼب مػػد  تػػتعلم ومػػاذا تػػتعلم؟
 !والقيل والقاؿ بولثرة السماؿ باؼبممنني ير اعبداؿ

لثػػار مػػن البعػػد عػػن اإل سػػلوليات عمليػػة وأخالقيػػات اجتماعيػػة مػػن مثػػل  لػػل مػػا سػػبقعلػػى  ويرتتػػس 
ثػػة وجنػػب م ؿباد"فػػي الوصػػايا العربيػػة للمعلمػػني وصػػية بت نيػػس الصػػيب ؿبادثػػة النسػػاءب فاعبلػػوس مػػ  النسػػاء 

 ."ساءوامنع م من ؿبادثة الن" أخر  ويف رواية( ٙٗ٘ـب ص ٜٕٓٓاؼبرزباينب اؼببراويب " )النساء
ويف  . "ب وأىػل البػواديِؿب والنساءف اءب واعُب اضعفاء العقوؿب لالس": اعبوزيةقيم البن  زاد اؼبعادويف 
. (ٕٛٓٓـب ص ٕٛٓٓ)يصػػػ  النسػػػاء واأ فػػػاؿ بضػػػعفاء العقػػػوؿ  المػػػالـ علػػػى مسػػػ لة السػػػماعلتابػػػو 

َوقَػْد َفضَّػَل اللَّػُو الر َجػاَؿ . اْلَمْرأََة َضِعيَفُة اْلَعْقِل قَِليَلُة الضَّْبِا ِلَما رَبَْفظُوُ : "عالـ اؼبوقعنيإوقاؿ ابن اعبوزية يف 



 ٕٗ 

 ٔقػػيم أف مف ػػـو القوامػػةويف الرتبيػػة اعبنسػػية يػػر  ابػػن ال ".َعلَػػى الن َسػػاِء يف اْلُعُقػػوِؿ َواْلَفْ ػػِم َواغْبِْفػػِا َوالتَّْمِييػػ ِ 
وىػػػذا مػػن سبػػاـ َقواميػػػة الرجػػل علػػػى ... وأحسػػػن أيػػماؿ اعبمػػاع أف "تػػد إىل فػػراش ال وجيػػػة حيػػ  يقػػوؿ يب

داب للنمػاح لػة اليػـو يُقػدـ للنػاسمثػل ىػذا لمػالـ  ."الرَجػاُؿ َقواُمػوَف علػى النَسػاء: "اؼبرأةب لما قاؿ تعاىل
  .بطوىا با ياتالعلماء ور بعا وىي يف حقيقت ا عادات قمن  ا 

وأوَُّؿ ِخصػػػاؿ َحػػػّواء الػػػو ُعوقبػػػت  ػػػا وَجػػػ  االفتضػػػاضب مث الطلػػػقب مثَّ "لل ػػػاحا  اغبيػػػوافويف لتػػػاب 
النػَّػػػ ْعب مثّ بقنػػػاع الػػػرَّأسب ومػػػا يصػػػيُس الػػػوضَبى والنفسػػػاء مػػػن اؼبمػػػروهب والَقْصػػػُر يف البيػػػوتب واغبػػػياب وأفَّ 

ولانوا قبل اإلسالـ يممنوف دبا يتفػق مػ  ". َد اعبماع ىي اأسفلالر جاؿ ىم القوَّاموف علي نَّب أف تموَف ِعنْ 
ْرأَِة وَظْ رَُىا ِإىل السماِء لػاف َحرامػاً عنػدُىم 

َ
أف  (.ٖٛٙـب ٕٚٓٓقرامػيب)ىذه اأفمار حي  أف ِإتْػَياَف اؼب

سػػبباً  وليمػػوف... اهلل تعػػاىل يػػرَّؼ الػػذَّلر علػػى اأنثػػى فانػػو سػػب انو فضػػل الرجػػل بيولوجيػػا أداء اعبػػنس 
: ولاف بعض م ين ى بناتو أف يػنمن مسػتلقيات فقػاؿ .تلبس إبليسللتناسل لما ير  ابن اعبوزي يف لتابو 

 .ٕ"ال ي اؿ الشيطاف مطالً على إحدالن إذا لنت مستلقية يطم  في ا
الشَّػاِفِعيَُّة َعلَػى َأَصػا  اْلَقػْوَلنْيِ اتػََّفَق اْلُفَقَ اُء َعَلى أَفَّ َحْلَق اْلَعانَِة ُسػنٌَّةب َويػَػَر  "ورد يف اؼبوسوعة الفق ية 

أف الػ وج ال يل مػو لفػن امرأتػو وال  ويػر  الب ػوا". ُوُجوَب َحْلِق اْلَعانَِة َعَلى ال َّْوَجِة إَذا أََمَرَىػا َزْوُجَ ػا بِػَذِلكَ 
نت لشػػػاؼ القنػػػاع عػػػن مػػػ)ممنػػػة ذب ي ىػػػا أّف النفقػػػة والمسػػػوة وجبػػػا يف النمػػػاح للتممػػػني مػػػن االسػػػتمتاع 

 (.٘ٚـب ص ٕٚٓٓب اغبشرب ٜٗ٘ب ص ٔب جاإلقناع
إف السػيد قػاىر ؼبملولػوب حػالم عليػوب مالػك لػوب والػ وج قػاىر ل وجتػوب حػالم "وقاؿ ابن قػيم اعبوزيػة 

" ملمػػػو"الػػػ واج عقػػػد أىػػػل اػبلػػػيو عػػػن بعػػػا يقػػػوؿ ". علي ػػػاب وىػػػي ربػػػت سػػػلطانو وحممػػػو يػػػبو اأسػػػح
[ ابنتنػػا]ولػػو إةػػا "اؿ للمطيػػس حػػني يتوجػػو ػبطبػػة فتػػاة قػػي أفأيضػػا ومػػن العػػادات ! ٖأي ملم ػػا( مل ػػة)

 .وىي لناية عن اؼبوافقة" ما عشتك ذبي ةب
 قبػػد فاننػػا الػػ وجني بػػني والتقػػارب النفسػػي واإليػػباع االسػػتقرار علػػى إال تقػػـو ال اأسػػرة لانػػت وإذا

 عػػػائالت يمسػػػسو  اجملتمػػػ  أواصػػػر يفمػػػك دبػػػا ال وجػػػات بتعػػػدد وتتوسػػػ  اؼبسػػػار ىػػػذا تبػػػاير متنػػػاثرة روايػػػات
 لػاف وقيػل ."َولَػدٌ  لَػوُ  يُولَػدْ  وَلَْ  اْمػرَأًَةب َسػْبِعنْيَ  تَػػَ وَّجَ  َسػَلَمةَ  بنَ  ضَبَّادَ  أَفَّ  :بَػْعُضُ م َونَػَقلَ " الذىيب قاؿ .مضطربة

                                              
 . األباب للسفاريينوربت مضلة القوامة ير  بعا العلماء أنو ال َيْسُمُن الرَُّجُل يف َداِر َزْوَجِتِو ِعْنَد أَْىِلَ ا لما ورد يف غذاء  ٔ
ب ابػػن عسػػالرب قؿ ضبػػدافب ٖٖ٘ب صٕب جهتػػذيس اأظبػػاء واللبػػاتـب ٜٜٙٔب النػػوويب ٜٕٗب ص ٘ـب جٜٜٚٔب  بقػػات ابػػن سػػعد ٕ

 .ٗ٘ٙـب ص ٜٕٓٓ
  إف عقد النماح وضعو الشارع لحتس عليو انتفاع ال وج ببض  ال وجو وسائر بدةا من حيوقاؿ غحه  !قاؿ الب ا  ال واج عقد رؽ ٖ
وإنو من اؼبمس  أف تشبل اأمة اإلسالمية بقضايا ىامشية  "قاؿ ؿبمد عبده  .(ٜٛٚب ص ٗـب جٜٕٓٓانظر أيضاب اعب يريب )التلذذ 

عقد يبلك بو الرجل بض  "بل ال ىب ل الفق اء من تعري  ال واج ب نو ... لا الة الل ى وتقصح الثيابب والدفاع عن النقاب والسواؾ
 .  "اؼبرأة
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ػػرَُة َنمَّاحػػاً لِلن َسػػاِء "و أمػػة ألػػ  مػػن ألثػػر للػػ بح ُِبيػْ
ْيعػػاً ... َلػػاَف اؼب ْيعػػاً وََلػػاَف يػَػػْنِمُا أَْربَعػػاً صبَِ  ."ب َويُطَل ُقُ ػػنَّ صبَِ

حصػػػنت تسػػػعاً وتسػػػعني امػػرأةب مػػػا أمسػػػمت واحػػػدة مػػػن ن علػػػى حػػػسب ولمػػػين : وقػػاؿ مبػػػحة بػػػن يػػػعبة"
ف يػبت وضػعفت عػن اغبرلػة اسرتضػي ن نت أسرتضي ن بالباه ياباًب فلما أوولدىاب فم أحفظ ا ؼبنصب ا

 أحصػػػن اؼببػػػحة" والن ايػػػة البدايػػػة يف لثػػػح ابػػػن وذلػػػر (.٘ٙب اعبػػػاحاب ص احملاسػػػن واأضػػػداد" )بالعطيػػػة
 لػاف" الػدين علػـو إحياء ويف ".شبانني امرأة: وقيل. مائة امرأة: وقيل. أل  امرأة: وقاؿ غحه. ثلثمائة امرأة

 تطليقػػو لثػػرة مػػن يضػػ ر عنػو اهلل رضػػي علػػي ولػػاف ... ومنماحػػا مطالقػا عن مػػا اهلل رضػػي علػػي بػػن اغبسػن
 ؼبػػممننيا أمػػح يػػا واهلل فقػػاؿ نبػػداف مػػن رجػػل قػػاـ حػػا تنم ػػوه فػػال مطالقػػا حسػػنا إف ويقػػوؿ يعتػػذر فمػػاف

 لقلػت بجنػة بػاب علػى بوابػا لنػت لػو :وقػاؿ عليػا ففػرح تػرؾ يػاء وإف أمسػك أحػس فػاف يػاء مػا لننم نػو
 .(بتصرؼ) "بسالـ ادخلي ؽبمداف

 تحديات تحد من حركتها المجتمعية
البيت وعدـ اػبروج منو إال للضرورة القاىرة قعر اغبديثة ببقاء اؼبرأة يف -إف تفضيل الدعوة القديبة

ليس دائمًا  دؼ الرتبية والعناية باأسرة بل ىو ميل قد وبمل قدرا غح قليل من مشاعر خوؼ الفتنة 
االذباه الذي ساد "القرضاوي  قاؿ  (.ـٕٚٓال ىراينب )من ا وعلي اب ولذا ي خذ مع  اغب ر والتملك 

                                                                                ". على اؼبرأة وسوء الظن  ااذباه الت مت والتشديد  العال اإلسالمي قروناً ىو
َصػػػنَّ  يف اغبػػػدي  َوا ثػػػار البػػػن أيبورد يف 

ُ
اْحِبُسػػػوا الن َسػػػاَء يف البُػيُػػػوِت فَػػػِافَّ : اللَّػػػوِ قَػػػاَؿ َعْبدُ َيػػػيبة  اؼب

اْسػػػَتِعيُنوا َعلَػػػى الن َسػػػاِء بِػػػالُعْرِي إفَّ إْحػػػَداُىنَّ إَذا َلثػُػػػَرْت ثَِيابُػَ ػػػا َوَحُسػػػَنْت زِيَنتُػَ ػػػا : وقَػػػاَؿ ُعَمػػػرُ . َعػػػْورَةٌ  ن َسػػػاءَ ال
َْرأَِة َعْورٌَة َحاَّ ظُُفرَُىا

أَُة اْلَمػرْ "بعػا الفق ػاء عبػارات مثػل  أيػاعلقد  .أَْعَ بَػَ ا اػبُُروُج وقالوا ُلل  َيْيٍء ِمْن اؼب
ء وال خف ػاب فػاف ظفػر اؼبػرأة عػورةب فػاذا خرجػت فػال يبػني من ػا يػي"وقػالوا . "ُسوُىنَّ يف اْلبُػُيوتِ َعْورٌَة فَاْحبِ 

ويف ربفػػػة احملتػػػاج يف يػػػرح اؼبن ػػػاج لل يتمػػػي  (.٘ٗٔب ص٘ـب جٜٜٚٔاغبنبلػػػيب " )اػبػػػ  يصػػػ  القػػػدـ
حػـر أئمتنػا النظػر إىل اأجػ اء ("ـٜٚٛٔ) وقػاؿ اؽبيتمػي". ووبـر النظر إىل قالمة رجل ػا دوف قالمػة يػدىا"

 (.ٚ٘ص" )اؼبنفصلة من اؼبرأة لقالمة ظفر يدىاب أو رجل ا
فَانَّػػا َمْعَشػػُر الن َسػػاِء ؿَبُْصػػورَاٌت " -وىػػو حػػدي  ضػػعي -ويػػروج اؼبتشػػددوف حػػدي  أظبػػاء بنػػت ي يػػد 

قمػػػػػربب " )ْمب َوضَبَّػػػػػااَلُت َوَحػػػػػاِماَلُت أَْواَلدُِلػػػػػمْ ب قَػَواِعػػػػػُد بُػيُػػػػػوِتُمْمب َونَػْقِضػػػػػي َيػػػػػَ َواِتمُ [ؿَبُْبوَسػػػػػاٌت فَبُْنوعػػػػػاتٌ ]
 ُيسػػم  صػػوهتا  تػػر  الرجػػاؿ ويبنػػ  منعػػا باتػػا أفوال تنظػػر اؼبػػرأة ػبػػارج من ؽبػػا لػػي ال(. ٖٕٙـب ص ٕٙٓٓ

لػػيس يف دورىػػم منافػػذ علػػى الطريػػق "وإىل بػػدايات القػػرف اؼباضػػي لمػػا يقػػوؿ يوسػػ  القنػػاعي . خػػارج اؼبنػػ ؿ
ورد ". الشػػمس إال مػػا نػدر وفت  ػػا عنػدىم عيػػس لبػػح أنػو يسػػم  منػو صػػوت اؼبػػرأةلتملػل اؽبػػواء ودخػوؿ 
. يسػّدوف المػو  والثقػس يف اغبيطػاف لػ ال تطلػ  النسػواف إىل الرجػػاؿ"أف السػل  لػانوا يف اإلحيػاء للبػ ا  

ت ألثػػر لانػػمػػن اؼبعػػروؼ تارىبيػػا أف اغبيػػاة يف الريػػ  والباديػػة  ". فضػػر ا ورأ  معػػاذ امرأتػػو تطلػػ  يف المػػوة
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مقارنػػة حبيػػاة اؼبدينػػة واأغػػرب أف فػػرص تعلػػم اإلمػػاء يف القصػػور عنػػد السػػال ني   ؼبػػرأةمرونػػة وحريػػة غبرلػػة ا
 !لانت أحيانا ألرب من فرص اغبرائر

 يَػْلػػػَ ْمن النسػػػاء أْعػػػُروا" يقػػػوؿرضػػػي اهلل عنػػػو لػػػاف عمػػػر "أيب  الػػػس اؼبمػػػي  قػػػوت القلػػػوبويف لتػػػاب 
من اأمر ف خػذت امرأتػو تراجعػو يف دوا نساءلم الب وتملم مرة يف ييء و ع: وقاؿ أيضاً  .[السرت] اغِبَ اؿ

مػا أنػت ؽبػذا إمبػا أنػت لعبػة يف جانػس البيػت إف لانػت لنػا إليػك حاجػة وإالّ : وقػاؿ [عنف ػا]القوؿ ف برىػا 
 .وىذه اأخبار تنطوي على إلباء صريا لشمصية اؼبرأة ".جلست لما أنت
والػػػدىا خاضػػػعة لسػػلطاف زوج ػػػا وُتسػػػاؽ القصػػػص  بعػػػد سػػلطاف ترسػػػيا اػبنػػػوع قبػػد اؼبػػػرأةويف سػػبيل 

ورد يف اإلحيػاء  .وىػي يف سػ ن البيػت إلرضػاء زوج ػا وأوضػاع بائسػةة اسػيققيػود الواىية لرتبية اؼبرأة على 
سػػػػفل ولػػػػاف أبوىػػػػا يف لػػػػاف رجػػػػل قػػػػد خػػػػرج إىل سػػػػفر وع ػػػػد إىل امرأتػػػػو أف ال تنػػػػ ؿ مػػػػن العلػػػػو إىل اأأنػػػػو  

ىػػػذه القصػػػة جػػػاءت يف لتػػػاب  .أبػػػػي ا بطاعت ػػػا ل وج ػػػااهلل بفػػػر ف ول تػػػ رهفمػػػات ... اأسػػػفلب فمػػػرض 
قصص تراثيػة تتعػارض  بمافة صورىا وال كبتاج إىل تربير وسرد ديننا ينبذ القسوة. لت ذيس النفوس وتربيت ا

 .م  قيم اغبرية والمرامة واإلنسانية
صػػاحس اللػػس  ود فمػػر الرجػػلفالشػػك قػػد يػػراال تصػػعد وال تنػػ ؿ قعػػر البيػػت وحػػا حػػاؿ جلوسػػ ا يف 

وقبػل أف ىبػرج مػن الػذي وبػافا علػى زوجتػو  وج اؼبثػا   التػا  للػنمػوذج ال اؼبػدخلورد يف لتػاب . اؼبسػلوب
ين  َمْسػُ وٌؿ ْعرِِضػيَ ا َعلَػيَّ ِحػنَي قِا أَ  َوتػَ  َغْيبَػِو إال تَػَتَملَِّمي ِبَمِلَمٍة يف ال تَػَتَ رَِّليب َوال": قائالمن لو يوصي ا 

زُبْربين دبَا َيْظَ ُر ؽَبَػا أَفَّ يف ذِْلػرِِه فَائِػَدٌة َوَتْسػُمُت َعػْن اْلبَػاِقي فَػَوَجػْدت [ زوجو]فَػَبِقَيْت ... ْن َتَصر ِفك ُلل وِ عَ 
يػػػػَ   فَػَبِقيػػػػت إَذا َدَخْلػػػػت اْلبَػْيػػػػَت يُػْنِطػػػػُق اللَّػػػػُو ِ  ِجػػػػَداَر اْلبَػْيػػػػِت ِحػػػػنَي أَْدُخػػػػُل فَػيَػُقػػػػوؿُ ... نَػْفِسػػػػي قَِلًقػػػػا  ِ  صبَِ

ىػػذه التوجي ػػات سػػالبة ال تصػػن  مػػن اؼبػػرأة  ىػػل ىػػذه عالمػػات الصػػالح وحسػػن الظػػن بال وجػػة؟ ".َتَصػػر ِفَ ا
  .وإحساف الظن إف أع  أمر بني ال وجني الثقة .راعية وقائدة ورائدة

اؼبػػػرأة يف البيػػػت لمػػػا لػػػاف اأمػػػر يف عصػػػور  يم اؼباضػػػي هبعػػػل الػػػبعا يشػػػتاؽ غبػػػبساغبنػػػني لتطبيػػػق قػػػ
لقػػػد دخلػػػت نيفػػػا علػػػى ألػػػ  قريػػػةب فمػػػا رأيػػػت نسػػػاء : قػػػاؿ ابػػػن العػػػريب"ذلػػػر القػػػر يب يف تفسػػػحه . مضػػػت

فػاين أقمػت في ػػا فمػا رأيػت امػػرأة يف  ريػق ةػارا إال يػػـو  ...اال وال أعػ  نسػػاء مػن نسػاء نػػابلسأصػوف عيػ
منػازؽبن ل تقػ  عيػين اعبمعة فاةن ىبرجن إلي ا حا يبتل  اؼبس د من نب فاذا قضيت الصالة وانقلػ  إىل 

وقػػد رأيػػت باؼبسػػ د اأقصػػى عفػػائ  مػػا خػػرجن مػػن معػػتمف ن . علػػى واحػػدة مػػن ن إىل اعبمعػػة اأخػػر 
لػػػيس أمػػػاـ اؼبػػػرأة سػػػو  البيػػػت أو "القديبػػػة يف أفبانسػػػتاف وبالسػػػتاف  مثػػػاؿومػػػن اأ  ".حػػػا استشػػػ دف فيػػػو

ادخلػي "ن البنػت قبػل زواج ػا حيػ  تلقػ ولذا يف سائر الػدوؿ العربيػة (ٛ٘ٔـب ص ٕٗٓٓأضبدب " )القرب
وُمنِػ  النسػاء أف "للمقريػ ي  إربػاؼ اغبنفػاوعن فػرتة مػن فػرتات التػاريا نقػرأ يف  ."بالعباءة واخرجي بالمفن
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ىبػػرجن إىل الطرقػػات يف ليػػل أو ةػػار سػػواء ألانػػت اؼبػػرأة يػػابًة أـ ع ػػوزاًب فاحتبسػػن يف بيػػوهتن ول تػػر امػػرأة 
 ."فاؼ النساء وتعطلت حوانيت ماأسالفة من عمل خ يف  ريقب وأغلقت ضباماهتنب وامتن 

فلػػن وجلسػػت يف غرفػػة مظلمػػة ولػػو اعت لػػت اؼبػػرأة واعتمفػػت يف بيت ػػا وأغلقػػت اأبػػواب علػػى نفسػػ ا 
وأف الشَّػْ َوَة َعلَػْيِ نَّ َغالِبَػٌة رَبْػُرـُ اػْبَْلػَوُة  :تالحق ا الفتاو  البريبػة لمبػار العلمػاء حيػ  قػالواتموف قمنة وس

ب ٚـب جٜٛٛٔاغبنبلػػػيب ) ابػػػن تيميػػػةيَػػػػَواٍف َيْشػػػَتِ ي اْلَمػػػْرأََة أَْو َتْشػػػَتِ يِو َلػػػاْلِقْرِد وىػػػذا قػػػوؿ ابػػػن اعبػػػوزي و حِبَ 
اٍف َورَبُْرـُ اػْبَْلَوُة بَِبْحِ ؿَبْػَرـٍ َولَػْو حِبَيَػػوَ " لش  القناعويف لتاب  .(ٕٗٙب ص ٕـب جٜٜٚٔب الب واب ٖص

متفرغػات البػاؿ مػن لػل " أةػن :الػذي تعلػم مػن النسػاء لتػس عػن  بػاع النسػاء وابن حػـ  ".َيْشَتِ ي اْلَمْرأَةَ 
إف ... ييء إال من اعبماع ودواعيوب والب ؿ وأسبابوب والتةل  ووجوىو ال يبل ؽبن غحه وال خلقػن لسػواه

 ". اؼبرأة إذا بقيت ببح يبل إمبا تشوؽ إىل الرجاؿ
قػػػاؿ ابػػػن العثيمػػػني . إىل اليػػػـو تراثنػػػا الػػػديينلػػػى الفتػػػاو  ؽبػػػا حضػػػورىا القػػػوي وت ثحىػػػا اػبفػػػي ع تلػػػك

اػبلوة هبس الت رز من ا لثحاً ل ال تعب  اؼبرأة بالطفلب وإذا علمنػا أف مػن النسػاء مػن تػدخل القػرد علي ػا "
ص ب فتػاو  اؼبػرأة اؼبممنػة يف فقػو الػدين وأمػور اغبيػاةـب ٕٛٓٓ)" بالصػيب لسػب  سػننيلتتمت  بػو فمػا بالػك 

يمصػػية اؼبػػرأة ومػػ  غيػػاب الفتػػاو  علػػى يػػبمات االنرتنػػت وتشػػمل وعػػي وضػػمح و تنتشػػر ىػػذه  (.ٖٜٗ
 .الفمر الناقد تت وؿ ا راء الشمصية إىل مسلمات دينية

ف اؼبرأة غل  فانظر ماذا تض  يف عنقػكب قػاؿ عمػر رضػي اهلل عنػو النسػاء عػورة فاسػرتوا إ"ورد يف اأثر 
من نساءلم البرؼب وال تعلمػوىن المتابػةب واسػتعينوا ال تس. عوراهتن بالبيوتب وداووا ضعف ن بالسموت

  (.ٜ٘-ٙ٘الدجاجيب ص . )علي ن باعبوعب والعري فاةن إذا جعن ال يبرحنب وإف عرين ل يتربجن
فت خػػػذ . فلػػػيمن بصػػػوت غلػػػيا ال رخػػػيم[ مػػػن الرجػػػاؿ]وإذا احتاجػػػت إىل خطػػػاب اأجانػػػس "وورد 

قػػػػاؿ الػػػػذىيب يف لتابػػػػو (. ب باختصػػػػارٛٙص ـب ٜٜٗٔاغببشػػػػيب " )ظ ػػػػر لفي ػػػػا بفي ػػػػا وذبيػػػػس لػػػػذلك
فػػاف اضػػطرت للمػػروج ل يػػارة والػػدي ا وأقار ػػا وأجػػل ضبػػاـ وكبػػوه فبػػا ال بػػد ؽبػػا منػػو " المبػػائراؼبنسػػوب إليػػو 

يف مل فػػة وسػػمة يف ثيػػاب بيت ػػا وتبػػا  رف ػػا يف مشػػيت ا وتنظػػر إىل  بفلتمػػرج بػػاذف زوج ػػا غػػح متربجػػة
تنشػر يف يػبمات وغحىػا ألثػر ىػذه الوصػايا . "فعل ذلػك لانػت عاصػيةل ت اأرض ال يبينا وال ،اال فاف

! غاليػة أغلػى مػن الػذىسإسػالمية أةػا وصػايا  ويتم تقديب ا علىوصن  جيل جديد لبنات رتبية ااالنرتنت ل
اؼبعاملػػة القاسػػية ال ذبػػوز وال تليػػق للتعامػػل مػػ  أسػػح يف اغبػػروب وال سػػ ني ُمػػذنس ولمن ػػا انتشػػرت بػػني 

 .من  ا بعا اأخيار ولتب ا اغبمماء ويطالس  ا بتطبيق ا البعا اليـواأحرار وق
أبػػو اإلسػػعادب )علػػى أخالق ػػا  ثامنػػة رب ػػس البنػػت مػػن اؼبدرسػػة خشػػيةيف سػػن الوإىل القػػرف اؼباضػػي و 

 .وغحىػػػا سػػػائدة يف المثػػػح مػػػن اجملتمعػػػات اػبلي يػػػة( اػبفػػػار)ولقػػػد لانػػػت عػػػادة (. ٖٔٔـب ص ٕ٘ٓٓ
مث تػػػدخل البنػػػت إىل البيػػػت وىػػػو دخػػػوؿ ةػػػائي يف البالػػػس ... الف عػػػن الت  ػػػسواػبفػػػار ىػػػو حفػػػل إعػػػ"
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ػُرُؾ اػْبُػُروِج "قػاؿ الب ػوا . ٔ"بعده للشػوارع إال للضػرورة حػا تتػ وج وال زبرجللبنت اؼبمفورة  َواػْبَِفػرَُة َمػْن تَػتػْ
(  ػى لشػرح اؼبنت ػى اؼبعػروؼ بشػرح منت ػى اإلراداتدقائق أو  الن" )ِمْن َمْن ؽِِبَا ِصَيانًَة ِمْن اػْبََفِر َوُىَو اغْبََياءُ 

يػيء حػراـ حػا لل ب بالبيت دـو مقعداتب  إحنا بنات ـبفرات(: "ية يعبيةنأغ) ورد يف أى وجة لويتية. 
  ".والطلعة باغبسرات علينا اؽبوا حا السالـب

 .يف وقػت الصػالةليس يف استعداىن الوصوؿ إىل سبػاـ العقػل وهبػس سػرت اؼبػرأة و  :وقيل عن عقل اؼبرأة
يقػوؿ عبػداهلل النػوري  (.ٚٙ٘ـب ص ٕٚٓٓالػدوميب )ظلمػة مػن بيت ػا مماف فيػو هبس أف تموف يف أيد 

يريػػػػدوف اؼبػػػػرأة أف تمػػػػوف يف سػػػػ وف مقفلػػػػةب أسػػػػوارىا عاليػػػػةب : الػػػػذين هبن ػػػػوف  ػػػػا إىل تقاليػػػػد السػػػػرت"إف 
 ."يعة يي اً ب وال تر  من صباؿ الطبتسودىا ظلمات بعض ا فوؽ بعاب ال تبصر عاؼباً 

سبتنػػ  عػػن زوج ػػا عػػد وفػػاة يف العػػدة بلانػػت اؼبػػرأة  ومػػن العػػادات اعبػػائرة يف بعػػا الػػبالد اإلسػػالمية أف 
ة ويف قخػر الرمػاد واؼبلػا وال تنظػر إىل اؼبػرقمػ  أ فاؽبػا إال الصػبار جػدا وال سبػس  والعبرؤية أبناء اعبحاف إذا 

ـب ٕٚٓٓاػبػرايفب ) أف تر  رجال يف الطريػق فيمػوت نمخذ للب ر معصوبة العينني خوفا مليلة يف عدهتا تُ 
وىمذا ال يتبح لثحا حاؿ اإلناث يف مرحلة الطفولة عن الم ولة والشيموخة فاغبباؿ الواثقػة  (. ٗٔٙص 

 .لاعبباؿ الراسمة تقلل من تقدم ا وتمبل حرلت ا
 .الػدين علمػاء مػن ف ػة عنػد اأخػروي العػال إىل يسػتمر بػل الػدنيا يف اؼبػرأة حرلػة علػى التضػييق يق  وال

 علػػى المسػػاء إسػػباؿ  اؼبسػػماة رسػػالتو يف ذلػػره للسػػيو ي مشػػ ور رأي ىػػو القيامػػة يػػـو هلل اؼبػػرأة رؤيػػة عػػدـ إف
ىػػم اؼبممنػػوف مػػن  ا خػػرة يف ر ػػم يػػروف أةػػم علػػى السػػنة أىػػل أصبػػ  الػػذين" الرسػػالة مقدمػػة يف وقػػاؿ النسػػاء

وىمػػذا سػػرتا ؽبػػن يف ا خػػرة لػػن يػػرين ر ػػن لمػػا يػػر  ( ٕٔص " )رجػػاؿ بػػين قدـ مػػن ىػػذه اأمػػة احملمديػػة
أف "يف ا خػػػرة لبضػػػعة أسػػػباب من ػػػا سػػػب انو وجػػػو اهلل  والعبيػػػد سػػػيتنعموف بػػػالنظر إىل .(ٚٔص )اؼبملػػػ  

اأحسػػن عػػدـ مػػن إىل أنػػو السػػيو ي وىبلػػص ". الػػرؽ يػػ وؿ بػػاؼبوت وأمػػا اأنوثػػة اؼبقتضػػية للسػػرت فمسػػتمرة
تعلػػػيم التوسػػػ  يف وال ع ػػػس أف ال تست سػػػن بعػػػا النفػػػوس فمػػػرة  (.ٗٗص)اعبػػػـ   ػػػذه اؼبسػػػ لة بشػػػيء 

 .يف سياؽ مثل ىذا ا راء اغبادة يف التضييقاؼبرأة 
لق ػر ويسػمرىا اغبياة ملي ة بالطيبات والبعا يصر على أف وبوؽبا إىل ؿبرمات ويطوع الرتبية والتعليم 

بالتفصػػػيل مظػػػال الشػػػعوب اأخػػػر   لػػػيس مػػػن العلػػػم والعدالػػػة يف يػػػيء أف نت ػػػدث عػػػن. اغبريػػػة وقمع ػػػا
تشػػوه معػػال برلام ػػا وال زالػػت  بوعمػػرت مسػػار الفمػػر بؼبمونػػات الػػرتاثعػػادات جػػائرة أسػػاءت ونت اىػػل 

 .ىويتنا اغبضارية
 وتأديبها تعليم األنثى

                                              
 (.ٕٔٗب ص ٔـب جٖٕٓٓب موسوعة اأسرةباختصار وتصرؼب ب  ٜٖٔ -ٖٛٔص ب ـ ٕٗٓٓب ميالبذا) ٔ



 ٕٜ 

يفػػرؽ الفمػػر الرتبػػوي اإلسػػالمي يف التعلػػيم بػػني الػػذلر ل " يػػق مػػن البػػاحثني إىل تقريػػر التػػا يػػذىس فر 
الثنػاء  أما ما ظ ر من دعوات ربا على عدـ تعلػيم البنػت لمػا فعػل أبػو. إال دبا يناسس لل نوع واأنثى

ب انظػػػر ٜٚٔب ٙٔـب ص ٕٗٓٓالريػػػدافب " )األوسػػػي ف ػػػو مػػػن قبيػػػل االسػػػتثناء والشػػػذوذ عػػػن القاعػػػدة
ول  ل ربفػػا"ويظ ػػر أف الوصػػايا السػػلبية وا راء اؼبضػػادة لتعلػػيم اؼبػػرأة (. ٕٗٔب ص ٜٕٓٓأيضػػا عػػ بب 

 ػػو اب )" تطبػػق إذ ضػػرب بعػػا النسػػاء بسػػ م لبػػح مػػن العلػػم والرتبيػػة منػػذ نشػػوء اإلسػػالـ إىل وقتنػػا ىػػذا
 (. ٚٙـب ص ٕٗٓٓ

البػػاحثني أنػػو   تقييػػد حرلػػة تعلػػيم الفتػػاة لفػػرتات تارىبيػػة  ويلػػة  ثلػػة مػػنيعتقػػد السػػابق الػػرأي  وخبػػالؼ
السػػػي ب )م ػػػا بضػػػبا مػػػن إرث العػػػادات حيػػػ  وبرمػػػوف تعليولػػػاف بعػػػا علمػػػاء الػػػدين العقبػػػة الرئيسػػػية 

الواقػػػػػػػػ   (.ٖ٘ـب ص ٜٕٓٓب الػػػػػػػػو،يب ٕٔٛـب ٕ٘ٓٓب الصػػػػػػػػاغبيب زيػػػػػػػػدافب ٕ٘ب ٓ٘ـب ص ٕٙٓٓ
بل يدد بعا اأحنػاؼ يف حرلػة تعلػيم اؼبػرأة فقػالوا  مشرقا لما يصوره بعضنا اغبقيقي لرتبية اؼبرأة ل يمن

اغبمػػػػاؿب ) مػػػرأة وذلػػػػك أف صػػػػوت اؼبػػػرأة عػػػػورةاأفضػػػل أف تقػػػػـو امػػػرأة بتعلػػػػيم الفتػػػػاة أو أعمػػػى واأفضػػػػل ا
ب ٘ٙٔـب ص ٕٛٓٓحسػػػػػاننيب ) رغػػػػػم وجػػػػػود قػػػػػدر مػػػػػن التعلػػػػػيم للنسػػػػػاء. (ٜٚٔب ٛٚٔـب ص ٜٕٓٓ
ال عربة ىنا بوجود بعا اأديبات واؼبعلمػات واؼبثقفػات يف بعػا "إال أنو  (ٕٖٔـب ص ٖٕٓٓالعلواينب 

ىػذه قريسب ويف ـبتل  اجملتمعػات التقليديػةب ولعػل اؼبدف أف اؼبرأة ظلت غائبة عن اجملاؿ الثقايف إىل ع د 
  .(ـٕٚٓٓال ىراينب )  "الوضعية ل تبدأ يف التبح اعبدي إال منذ النص  الثاين من القرف العشرين

اؼببػػػدأ العقػػػدي يف اأوسػػػاط الشػػػعبية وىنػػػاؾ اسػػػتثناءات ؽبػػػذه بلػػػاف اؼبنػػػ  مػػػن التعلػػػيم النسػػػوي أيػػػبو 
ولمػػن  سػػية حيػػ  ينػػدر وجػػود امػػرأة جاىلػػةخاصػػة يف الػػبالد اأندلالقاعػػدة حيػػ  قبػػد نسػػاء متعلمػػات و 

وعنػدما  (.ٕٚٗ ص ـبٕٙٓٓقمػربب )ورغم ذلك ظل التعليم يف معظم العصور اإلسػالمية ظػاىرة رجاليػة 
ومػػن " يمػػة والطامػػة المػػرب اؼبصػػيبة العظ"صػػف ا الػػبعا ب ةػػا البنػػات يف القػػرف العشػػرين و فت ػػت مػػدارس 
حػا أنػو يف بعػا يف لثػح مػن اؼبػدف اإلسػالمية االهتامات بال ندقػة بػني اػبصػـو  و  تبادؿأعظم اؼبنمرات 

( ٜٛب ٖٙب ٛٔب ٙٔـب ص ٜٕٓٓالػػػو،يب )اغبػػػاالت فت ػػػت مػػػدارس البنػػػات حبمايػػػة القػػػوة العسػػػمرية 
حرمػت اؼبػرأة . لانػت قويػة جػداالشػعبية والدينيػة  إال أف اؼبعارضة  فت ت حسس اأصوؿ الشرعية رغم أةا
سػد الذريعػة واػبػوؼ قاعػدة الشػرعي وأضػ ت مػن التعلػيم إال يف نطػاؽ ضػيق فُمنعػت مػن حق ػا اؼبسلمة 

ثوابػػت أحيانػػا علي ػا سػػالحا مشػػرعا يف وجػػو أي دعػوة السػػتعادة ممانت ػػا وأصػػب ت العػادات االجتماعيػػة 
 (.ٖٕ٘ب ٖٕٔب ٖٗٔـب ص ٖٕٓٓالعلواينب )دينية 

حرمػػػت اؼبػػػرأة مػػػن اإلسػػػالمية اأقطػػػار  معظػػػم عصػػػور الرتاجػػػ  والتملػػػ  يف يفأف  ننمػػػر ينببػػػي أف ال
بعػا النػاس  وال زاؿ. علم الدين والفقو فيػوب ومنع ػا مػن دخػوؿ اؼبسػ د للصػالة أو الػتعلم حق ا يف  لس

ب الصػػػػػاغبي ٕٖٓـب ص ٕ٘ٓٓب علػػػػػي ب ٕٛٔـب ص ٕٗٓٓالقرضػػػػػاويب ) وبملػػػػػوف بعػػػػػا ىػػػػػذا الفمػػػػػر
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ومػػػ  أف "ث بيػػة والتعلػػيم يف لتػػس الػػرتاالرت يف لتابػػػو ( ـ ٕٚٓٓ)يقػػوؿ عبػػاس ؿب ػػوب (. ـٕٚٓٓوملػػكب 
اإلسالـ ألـر اؼبرأة مثل الرجل وساوانبا يف حق التعلػيم والػتعلم إال أف الفمػر الرتبػوي اإلسػالمي ل ي ػتم أو 

وبعضػػػ م حصػػػر تعليم ػػػا يف البيػػػت وضػػيق ؾبػػػاالت التعلػػػيم يف مػػػواد معينػػػة ب يرلػػ  لثػػػحا علػػػى تعلػػػيم اإلنػػاث
 فيقػوؿ سػبق مػا مػ  (ـ ٕٔٓٓ) البالييػينويتفػق  (.ـٕٚٓٓب ؿب ػوب" )العني وفروض مرتبطة بالفقو الديين

 "والرتبيػػة التعلػػيم وحرموىػػا ...لالسػػوائم أنبلػػت قػػد السػػنني مػػن اتم ػػ بضػػ  وقبػػل اليػػـو الشػػرؽ نسػػاء صبػػاىح"
مثلت رؤية سياسية تعمس ثقافة مت  ػرة انبثقػت مػن عصػور التملػ  "إف موروثات اؼباضي  (.ٕٙٔ ص)

 (.ٕ٘السنبلب ص " )مريس الدور اؽبامشي للمرأة يف حياة وتفمح اجملتم  اإلسالميوأس مت يف ت
إف نظػػرة اجملتمػػ  العػػريب ل تتفػػق علػػى  ريقػػة تعليم ػػا فبعضػػ م رأ  أف تػػتعلم مػػا يعني ػػا ويعين ػػا علػػى 

أبوعمشػػػػةب )اؼبعرفػػػػة مػػػػن أف تصػػػػعد الفتػػػػاة أعلػػػػى درجػػػػات  ف ػػػػم أمػػػػور دين ػػػػاب ومػػػػن م مػػػػن ال مػػػػان  لديػػػػو
تعلػػػيم اؼبػػػرأة إىل أوائػػػل الثمانينػػػات مػػػن "ويف بعػػػا البلػػػداف اإلسػػػالمية لػػػاف (. ٖٙٗب ٜٖٕـب ص ٜٚٛٔ

" القػػرف اؽب ػػري السػػابق يمػػاد يمػػوف مقصػػورا علػػى تعلػػيم بسػػيا ال يت ػػاوز القػػراءة البسػػيطة للقػػرقف المػػرا
أف الراسػػػمة و تػػػ ثرا بػػػالقيم القديبػػػة منػػػ  البنػػػت مػػػن اؼبدرسػػػة لػػػاف ول يػػػ ؿ م(. ٜٕـب ص ٕٛٓٓاؼبػػػ يينب )

مػن اؼب ػم التشػديد علػى أف (. Gewirtz, S & Cribb, 2009, p. 8)البنػت يف البيػت قمنػة 
مػػػ  اأصػػػوؿ اإلسػػػالمية  أساسػػػا إبعػػػاد الفتيػػػات مػػػن المتاتيػػػس لػػػاف أسػػػباب ؾبتمعيػػػة وفمػػػرة اؼبنػػػ  تتنػػػايف

(Akkari, 2008, p. 234 .) 
اػبػػػا امػػػرأة وال   [اؼبػػػمدب ] وال يُعل ػػػم  : " الشَّػػػريفةريفػػػة يف  لػػػس اغبسػػػبة ةايػػػة الر تبػػػة الظَّ ورد يف لتػػػاب 

ذلػػك   ".إفَّ مثػػل اؼبػػرأة الػػو تػػتعلم اػبػػا مثػػل حيّػػة ُتسػػقى ظبػػاً   : جاريػػةب أفَّ ذلػػك فبػػا ي يػػد اؼبػػرأة يػػراً وقيػػل
ػػػي ريا   صػػػنَّفو المتػػػاب   اغبسػػػبة علػػػى مػػػمديب"وفيػػػو بػػػاب عػػػن لػػػو ثقلػػػو يف اؼبمارسػػػة الواقعيػػػة   لتػػػاب   وىػػػو   لشَّ
 . اأخوة   البن  اغبسبة   معال   يف   القربة   معالوال ىبتل  ىذا التَّوجو عما ورد يف لتاب ".  الص بياف

وسػالمت ا مػن تعلػم اػبػا أقبػى ( "ٖٕٚـب ص ٜٕٓٓ) المتابػةؿُبذرا من تعلػيم البنػت قاؿ القابسي 
علػػػيم النسػػػاء يػػػرع اإلسػػػالـب عػػػن ت ةػػػى" ذلػػػر  العاقػػػل وتنبيػػػو البافػػػلائػػػري يف   وقػػػاؿ عبػػػدالقادر اعب ".ؽبػػػا

ويُػػرو  عػػن . "فتمػػوف المتابػػةب سػػبباً للفتنػػة. ب قػػد ال يبمن ػػا لقػػاء مػػن هتػػو ب فتمتػػس لػػوالمتابػػةب أف اؼبػػرأة
ف مػا تعلػيم النسػػاء القػراءة والمتابػة فػػ عوذ "أنػػو قػاؿ  اإلصػابة يف منػػ  النسػاء مػن المتابػةأيب الثنػاء يف لتابػو 

ىػػذه ". جػػاؿ مػػن تػػرؾ زوجتػػو يف حالػػة مػػن اعب ػػل والعمػػى ف ػػو أصػػلا ؽبػػن وأنفػػ بػػاهلل منػػوب فاللبيػػس مػػن الر 
اؼبواقػػ  اؼبتشػػددة فرضػػت علػػى العقػػل اأنثػػوي والعقػػل اعبمعػػي وضػػعا م مشػػا يف سػػياؽ اؼبت ػػوؿ الثقػػايف 

 (.ٚٔٔـب ص ٕٗٓٓاؼبوييب)
دبػا لانػت سػببا ولذلك تعليم المتابػة ر  :"ةوال تعلموىن المتاب"أ يف تفسح القر يب يرحا غبدي  ونقر 

والمتابػػػة عػػػني مػػػن العيػػػوفب  ػػػا يبصػػػر الشػػػاىد . للفتنػػػةب وذلػػػك إذا علمػػػت المتابػػػة لتبػػػت إىل مػػػن هتػػػو 
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. ويف ذلك تعبح عن الضمح دبا ال ينطلػق بػو اللسػافب ف ػو أبلػ  مػن اللسػاف. البائسب واػبا ىو قثار يده
وعػن ". ربصػينا ؽبػنب و  ػارة لقلػو نف حس رسولو صلى الّلو عليو وسلم أف ينقط  عن ن أسباب الفتنػة  

 ".إةا للنساء ممروىة" للمناوي فيا القديرنقرأ يف المتابة 
سػػػورة "وال ينببػػػي للمعلػػػم أف يُعلػػػم البنػػػت ": وحػػػا يف تعلػػػم القػػػرقف المػػػرا وضػػػ  الػػػبعا قيػػػودا من ػػػا

 وقػػػػػد صػػػػػ ا اغبػػػػػالم يف مسػػػػػتدرلو"وقػػػػػاؿ األوسػػػػػي يف تفسػػػػحه . (ٜٙـب ص ٜٕٓٓاػببػػػػػازب ) "يوسػػػػ 
لػره بعػا السػل  "ويف لتاب اغباوي للفتاوي للسػيو ي ". حدي  الن ي عن تعليم النساء سورة يوس 

" تعليم النساء سورة يوس  ؼبا انطوت عليو من تلك القصص لضع  معرفت ن ونقػص عقػوؽبن وإدرال ػن
بتعريػ   الشػفاالقاضػي عيػاض يف لتابػو  ونقل مثلػو باإلتقاف علـو القرقفولذا يف لتابو  (ٜٖ٘ب ص ٔج)

 .سفينة الن ا يف لتابو اغبضرمي البتاوي لساوأيضا حقوؽ اؼبصطفى 
 (.ٗٔاؼبشػتو ب ص ) "ؼب وال تعلمػوىن اػبػاعلموىن البَػْ ؿب وال ُتسػمنوىن البُػر : "يف اأثرو  ورُ  

الصػراؼب ) ػا نتاجيةب بل يراد بو عػ ؿ اؼبػرأة عػن اغبيػاة العامػة وذب يلواأمر بتعليم اؼبرأة اؼبب ؿ ال يراد بو اإل
َوتَػْعلِػيُم اأُنْػثَػى َمػا ُتَصػل ي " مػنا اعبليػل يػرح ـبتصػر خليػليف  وقاؿ ؿبمػد اػبرايػي(. ٖٕٛـب ص ٕٛٓٓ

ُ َعلَػػى الْػػَوِ   َوال َّائِػػِد َعلَػػى َذلِػػَك ِلألُنْػثَػػى َحَسػػنٌ ب بِػػِو َلالػػذََّلرِ  ػػعْ ب َلػػَذِلَك َويَػتَػَعػػنيَّ ُر وََلػػَذا اْلِعْلػػُم ال الرََّسػػاِئُل َوالش 
 (.ٖٛ٘ـب ص ٜٕٓٓب اؼببراويب ٖٗٚب ص ٖج" )َوتَػْرُؾ تَػْعِليِمَ ا اػبَْاَّ َأْصَوفُ 

فصػػػػػل  (ـ ٚٙ٘ٔ_  ٗٓ٘ٔب ىػػػػػػ  ٜٗٚ_  ٜٜٓ) البػػػػػن ح ػػػػػر اؽبيتمػػػػػي الفتػػػػػاو  اغبديثيػػػػػةورد يف 
صػقل مّر لقماف على جارية يف المتَّاب فقػاؿ ؼبػن يُ "وجاء فيو ( يمره تعليم النساء المتابة: مطلس)بعنواف 

أي حػا يػذبا بػوب وحين ػٍذ فيمػوف فيػو إيػارة إىل علػة الن ػي عػن المتابػةب وىػي أف اؼبػرأة إذا  ذا السي ؟ى
تعلمت ػػا توصػػلْت  ػػا إىل أغػػراض فاسػػدةب وأممػػن توصػػل الفسػػقة إلي ػػا علػػى وجػػو أسػػرع وأبْػلَػػْ  وَأْخػػدَْع مػػن 

مػػػا ل يَػْبلبػػػو برسػػػولوب وأف توصػػػل م إلي ػػػا بػػػدوف ذلػػػكب أف اإلنسػػػاف يبلػػػ  بمتابتػػػو يف أغراضػػػو إىل غػػػحه 
ْمرب فألجػل ذلػك صػارت اؼبػرأة بعػد 

َ
المتابة أخفى من الرسوؿ فمانت أبل  يف اغبيلة وأسرع يف اػِبداع واؼب

المتابػػة لالسػػي  الصػػقيل الػػذي ال يبػػر علػػى يػػيء إال قطعػػو بسػػرعة فمػػذلك ىػػي بعػػد المتابػػةب تصػػح ال 
المتابػػػة خػػػاص بالولػػػد . إليػػػو علػػػى أبلػػػ  وجػػػو وأسػػػرعوجابتػػػو يطلػػػس من ػػػا يػػػيء إال لػػػاف في ػػػا قابليػػػة إىل إ

واعلم أف الن ي عن تعليم النسػاء للمتابػة ال ينػايف  لػس تعلم ػن القػرقف والعلػـو وا دابب أف يف  .الذلر
ىػذه مصػاحل عامػة مػن غػح َخْشػية مفاسػد تتولػد علي ػا خبػالؼ المتابػةب فانػو وإف لػاف في ػا مصػػاحل إال أف 

  (.باختصارب ٖٙب ص ٔج" )اؼبفاسد مقدـ على جلس اؼبصاحلفي ا خشية مفسدة ودرء 
وتملػػد ذلوريػػة الرؤيػػة يف اغبيػػاة وميل ػػا للفسػػاد مػػا سػػبق رؤ  تنطلػػق مػػن اإليبػػاف ب صػػل اؼبػػرأة الشػػرير 

الػذي يف ػم الػدين الرجػل فاؼبرأة يف مثل تلك الفتاو  ير ومن الشر وإىل الشػر وعلػى اؼبػرأة أف تنفػذ أوامػر 
 (.  ٙٚب ٖٚـب ص ٜٕٓٓالو،يب )و ا لي ال زبرج من سلطتو وسيطرتو نيابة عنوالدنيا 
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معاملػػة الرجػػاؿ اعلػػم أف معاملػػة النسػػاء أصػػعس مػػن " :واقػػالوتعليم ػػا ويف ؾبػػاؿ هتػػذيس أخػػالؽ اؼبػػرأة 
ا اَوَؿ ضَبَْلَ ػب َفَمػْن َحػِؽ ال َتْسَتِقيُم أَبًَداْخالُمْعَوجَُّة اأَ "اؼبرأة  .ٔ"ضع  عقالً وأضيق خلقاً أةن أرؽ ديناً وأ

لَػى ُخِلْقػَن عَ ... ْعوَِجػاِج انْػتَػَفػَ  ِ َػاَعَلى َمػا ِىػَي َعَلْيػِو ِمػْن االب َوَمْن تَػرََلَ ا ِؽ اْلُمْسَتِقيَمِة أَْفَسَدَىاْخالَعَلى اأَ 
ُر َواْلُمَ اَسػػَنُة َوتَػػػْرؾُ ْبػػَق إالَىا الن ْصػػُا فَػلَػػْم يػَ  يُِفيػػُد َمَعَ ػػا التَّْ ِديػػُس أَْو يػَػػْنَ ُا ِعْنػػدَ تِْلػػَك الص ػػَفِة الَّػػِو ال   الصَّػػبػْ
فػػػي ن يػػػر وفػػػي ن ضػػػع ب فالسياسػػػة "ويف رأي البػػػ ا   (.نيػػػل اأو ػػػارالشػػػولاينب " )التَّْ نِيػػػِس َواْلُمَماَيػػػَنةُ 

واػبشػونة عػػالج الشػرب واؼبطايبػػة والرضبػة عػػالج الضػع ب فالطبػػػيس اغبػاذؽ ىػػو الػذي يقػػدر العػالج بقػػدر 
  ".ل أوالً إىل أخالق ا بالت ربة مث ليعامل ا دبا يصل  ا لما يقتضي ا حاؽباالداءب فلينظر الرج

اأبيػػػاريب " )أةػػػن خلقػػػن مػػػن العػػػوج فػػػال يطمػػػ  يف تقػػػويب ن"إف خلػػػق حػػػواء مػػػن الضػػػل  يػػػدؿ علػػػى 
مسػػػتعدة أف تقػػػ  يف اػبطػػػ  ألثػػػر مػػػن "-لمبػػػدأ عػػػاـ عنػػػد ف ػػػة مػػػن الػػػدعاة-اؼبػػػرأة . (٘ٔـب ص  ٕٕٓٓ

ـب ص ٕٚٓٓالصػاليبب " )اؼبػرأة ربمم ػا العا فػة(. "ٖٛٔـب ص ٕٕٓٓأيوبب " )ج لذلكاستعداد ال و 
ويف ظػػل ىػػذا اإل ػػار السػػليب اكبػػرؼ اؼبسػػار الثقػػايف وفقػػد التعلػػيم قدرتػػو علػػى تطػػوير  اقػػات اؼبػػرأة (. ٓٚٗ

 .ؿبصورا يف بعا اؼبيادين اغبياتيةالناف  بشمل ص يا وتعثرت العملية التعليمية وأصبا حصادىا 
ضػػػرب اؼبػػرأة ببػػػرض الت ديػػس أصػػػبا ي ػػدد اجملتمػػػ  اؼبػػػدين وال  نػػا كبػػػو عقػػاب اؼبػػػرأة فن ػػد أف وإذا اذب

مػػ  تػػوخي الرفػػق  ضػػرب اؼبػػرأة وتطالػػس بالعقػػابزالػػت بعػػا المتابػػات اؼبعاصػػرة تسػػتند إىل الػػرتاث لتسػػوغ 
غبسػ  باؼبرأة فالضػرب يف ظػن م  ريػق مػن  ػرؽ العػالج هبػدي مػ  بعػا النفػوس الشػاردة الػو ال تف ػم با

فػػبعا النسػػاء يع ػػب ن مػػن الرجػػل قسػػوتوب ويػػدتوب وعنفػػو  فػػاذا لانػػت امػػرأة مػػن ىػػذا النػػوع فانػػو ال ... 
ىػػػػػذه رؤيػػػػػة . (ٕٚـب ص ٕٙٓٓـب انظػػػػػر أيضػػػػػا عبػػػػػاسب  ٕٗٓٓاغبمػػػػػدب )يسػػػػػتقيم أمرىػػػػػا إال بالضػػػػػرب 

إةػػا  .فػػرؾبتمعيػػة مػػرتبا بالعػػادات ومػػن الصػػعس أف نقػػوؿ عن ػػا مػػن ؿباسػػن اإلسػػالـ لمػػا يصػػرح أول ػػك الن
ة اأسػرية اؼبسػلمة لتمػوف ظبػة مػن ظبػات اؼبمسسػو أدبيات تستند للرتاث لتمريس الضرب لألس  الشديد 

 . (ٔ٘ـب ص ٕٗٓٓب فرج ب ٕٚٗـب ص ٕٙٓٓب م ناانظر )
ب ص ٕـب ج ٕٕٓٓالشػػرجبي ب " )ال ُيْسػػَ ْؿ الرَُّجػػُل فِػػيَم َضػػَرَب اْمرَأَتَػػوُ "ويػػروج الػػبعا اغبػػدي  التػػا  

 ػػدثني( ريػػاض الصػػاغبنييف  ب النػوويٜٛٔ
ُ
َوقَػػاَؿ َأضْبَػػُد يف ". مػػن دوف بيػػاف ضػػع  اغبػدي  عنػػد بعػػا اؼب

ب ٕـب جٜٜٛٔبػػػن ضػػػويافب ا) "ال يَػْنَببِػػػي َأَحػػػٍد أَْف َيْسػػػ ََلُو َوال أَبُوَىػػػا ِلَ َضػػػَربَػَ ا ؟"الرَُّجػػػِل َيْضػػػِرُب اْمرَأَتَػػػُو 
إذا بػدؾ : )وتطيػ  أوامػرهب إال بعػد الضػرب واإلىانػةوتر  بعا اأمثاؿ أف اؼبرأة ال تلػني ل وج ػا " (.ٕٕٗ

إذا أردت اغبػػد اأقصػػى مػػن (. )الشػػمس بعػػد البػػيمب واؼبػػرا بعػػد الضػػيم)ب و(اؼبػػرا تلػػنيب عليػػك حبطػػس التػػني
 ب(اؼبػػػرا مثػػػل ال يتػػػوفب مػػػا بت لػػػى إالّ بػػػالرص)ب و(امػػػرأة أو للػػػس أو جػػػوزةب ف سػػػبك أف تل ػػػ  إىل الضػػػرب

انعمػاس لػتقلص معػاين اغبػوار واإلصػالح يف بعػا مػدلوالهتا ىػذه اأمثلػة . (احاؼبرا مثػل القػا بسػب  أرو )و
                                              

 .ٖ٘ـب ص ٕٚٓٓب باحارثب ٕٚب ص ٚب جيرح السيو ي على السنن الصبر ب السيو يب ٔٛٔب ص ٕـب جٜ٘ٛٔالربوسويب ٔ



 ٖٖ 

واكبرافات فمرية سببت وال زالػت تسػبس ضػع  اإليبػاف امتدادات  بيعية لعادات مت  رة  الراقي بل ىي
العقػػل إف التػػ خر اؼبعػػريف إزاء قضػػايا اؼبػػرأة الرالػػدة والوافػػدة أغبقػػت الضػػرر يف . وعقل ػػا الوقػػاد بقػػدرات اؼبػػرأة

 .اؼبسلم وسببت لو تشوىات معرفية وأخرت مسحة اأمة
مػػن : ودخػػل عمػػرو بػػن العػػاص علػػى معاويػػة وعنػػده ابنتػػو عائشػػة فقػػاؿ" اؼبسػػتظرؼقػػاؿ اأبشػػي ي يف 
انبذىا عنػكب فػاةن يلػدف اأعػداءب ويقػربن البعػداء : ىذه تفاحة القلسب فقاؿ: ىذه يا أمح اؼبممنني؟ قاؿ

ال تقػػل يػػا عمػػرو ذلػػكب فػػواهلل مػػا مػػرض اؼبرضػػىب وال نػػدب اؼبػػوتىب وال أعػػاف علػػى : قػػاؿ. ويػػورثن الضػػبائن
 ."!!يا أمح اؼبممنني إنك حببت ن إ : فقاؿ عمرو. اإلخواف إال ىن

 : الببدادي ينتاب اؼبرء الع س ووبتار الفمر حينما يسم  ما قالو ابن بساـ
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا للنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء وللمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنّ 

 

 طابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والعمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة واػب 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إْف يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنت علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 
 :فقاؿلرافعي مصطفى صادؽ اجاء بفرتة  ويلة وبعده  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـُ ل زبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْق بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور 
 لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـٌ وؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غحُىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 والثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُب واإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُة يف لف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

        

 للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرِس والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍؿ وقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلْ  
 فعلموىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلْ 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌس عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  صبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلْ 

 
وأسػػػانيدىا ال  اأفمػػػار الػػػو ىيمنػػػت علػػػى السػػػاحة التعليميػػػة ونصػػػيب ا مػػػن الصػػػواب قليػػػللثػػحة ىػػػي 

العلػم ذلػر فػال وببػو : عػن ال ىػري"ومن ذلػك قػوؽبم . تصا وإف ص ت ف ي مضطربة اؼبنت وعلل ا قادحة
جػػػػام  بيػػػػاف ويف (. ـٕٗٓٓالشػػػػربيينب  ـب ال ـبشػػػػريب البقػػػػاعيبٜ٘ٛٔسػػػػويب الربو " )إال ذلػػػػورة الرجػػػػاؿ

الِعْلػػم "تػاج العػػروس وورد يف  "و ممنثػػوىمالعلػم ذلػػر وببػػو ذلػورة الرجػػاؿ ويمرىػ"البػن عبدربػػو  وفضػػلو العلػم
ومػػن ذلػػػك . "يعلمػػو إالّ الػػػذلور مػػن الرجػػاؿ علػػم القػػرقف ذلػػر ال"وقيػػػل  ."ب ػػو ِإال ذُُلػػوُر الر جػػاؿذََلػػٌر ال وبُِ 

 :واوقال". إمبا وببو ف وؿ الرجاؿ ويمرىو ممنثوىم"قوؽبم عن الشعر 
 وليػػػػػػػػػػ  يرجػػػػػػػػػػػى العقػػػػػػػػػػػل والػػػػػػػػػػػرأي عنػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػن

 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػروح إىل أنثػػػػػػػػػػػػػػػػى ويبػػػػػػػػػػػػػػػػدو علػػػػػػػػػػػػػػػػى  فػػػػػػػػػػػػػػػػل  
 

 :وأنشد غحه يف معناه
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت اؼبعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ 

 
 !ول يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  أنثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى و فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
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ال ينببػي : لػاف يقػاؿ". ال تستشحوا معّلمػاًب وال راعػَي غػنٍمب وال لثِػَح الُقعُػود مػ  الن سػاء"وكبوه قوؽبم 
. ٔ"وينببػػي للعػا  اؽبمػة أف ال يمػػوف معلمػو ممنثػػاً "وقػالوا . الرجػػُل المثػُح احملادثَػِة للن َسػػاء: اِورَ لعاقػل أف ُيَشػ

أةػػػػم إىل يػػػػذىس إحسػػػػاف اأمػػػػني ب و (ٚٛـب ص ٕٙٓٓالفيفػػػػيب )فػػػػالعلم قيمػػػػة معياريػػػػة ذلوريػػػػة وعليػػػػوب 
 س إىل فمػػػػرىم حصػػػػروا العلػػػػم بالػػػػذلورب دوف اإلنػػػػاثب ولػػػػ ّف العلػػػػم ـبػػػػتص  ػػػػم دوف غػػػػحىم حػػػػا انسػػػػ

 قضػػّية اؼبػػرأة ال زاؿ مػػن أىػػّم اؼبوضػػوعات الػػو يتػػدّخل في ػػا العػػرؼ والف ػػم إف .العلمػػي ومػػواقف م العمليػػة
ب ول بػػل معتقػػدات ومواقػػ  وأحمػػاـ دينيػػة ب وقػػد ترتّبػػت علػػى اؼبوقػػ  من ػػا والنظػػرة إلي ػػا قراءاالجتمػػاعي

 . عا العلماءيسلم من ىذا الت ثح ب
ظبنػػػو مسػػػلا ينعػػػت الرجػػػل بصػػػفات العلػػػم لػػػوف ثقافػػػة جنسػػػوية أو وعػػػي إ  جتمػػػاعيإف اؼبػػػوروث اال

ـب ص ٜٕٓٓدولػةب )بليسية والميد واؼبيوعة والتقلػس ونقصػاف العقػل قل وينسس باؼبقابل إىل اؼبرأة اإلوالع
واإلوبػػػاءات اؼبت يػػػ ة ضػػػد  وىمػػػذا ُضػػػرب بػػػني اؼبػػػرأة وبػػػني العلػػػم بسػػػور منيػػػ  مػػػن التصػػػورات اعبػػػائرة(. ٖٗ

 .اإلناث
 

 التداعيات الراهنة
يػذىس بعػا البػاحثني إىل أنػو يف وقػت مػن اأوقػػات دارت معػارؾ جدليػة بػني اؼبسػلمني حػوؿ جػػواز 

بػة واؼبراسػلة تعلم اؼبرأة ولانت ح ة اؼبانعني سد الذريعة فاؼبرأة اؼبتعلمػة أقػدر علػى اؼببازلػة واؼبشػاغلة واؼبمات
ىػػل فعػػال (. ٕٗ٘ـب ص ٕٙٓٓويب اسػػعد)ينفع ػػا قرار اعبميػػ  بػػ ف تػػتعلم لػػل علػػم مث انت ػػت اؼبعرلػػة بػػا

زبصص ا العلمي حبرية أـ ما زالت ـبحة يف اختيار م ن معػدودة؟ ىػل توقػ  العلمػاء عػن اليـو زبتار اؼبرأة 
مػػػن رلػػػاـ ورواسػػػس  ػػػذه السػػػرعة ىػػػل زبلػػػص الفمػػػر الرتبػػػوي اإلسػػػالمي تقلػػػيص ميػػػادين ودرجػػػة تعلم ػػػا؟ 

 ؟ت اؼبميلة الشعبية فبا سمن يف عقل ا البا ن  يلة القروف البابرةب وزبلصاؼباضي وعاد إىل عافيتو سباما
تسػػ يل ؾبموعػػة مالحظػػات  يبمػػنقادمػػة مقاربػػات تربويػػة ودينيػػة واجتماعيػػة وثقافيػػة  يفاػبػػوض قبػػل 

اؼبقابػػػل ال أف يت ػػػدث عػػػن مسػػػاوئ الشػػػعوب غػػػح اؼبسػػػلمة ويف  للػػػبعاوبلػػػو . سب يػػػدا للمقاربػػػات عامػػػة
إف داء اإلقصػػاء وحيػػػازة . ونػػػنعم بثمارىػػا اليػػػـو ميػػادين ؽبػػػم في ػػا قصػػػس السػػبقيف  يعػػرتؼ بسػػبق ا خػػػرين

لتػػس تطػػور الفمػػر الرتبػػوي يف   مػػن ؾبموعػػة لبػػحة. ناصػػية الصػػواب قفػػة ثقافيػػة منتشػػرة يف معظػػم الشػػعوب
وتبػػا الطػرؼ عػن ربػػديات  ةمػم البػابر سػػلبيات اأالعػال العػريب إذا تناولػػت قضػية اؼبػرأة عػػرب القػروف تػذلر 

ونبفػػل عػػن  بب فنعػػد عيػػوب غحنػػا عػػداعلػػى اسػػت ياءو ؽبػػا سػػريعا  عرضػػا أو تػػذلروحاضػػرنا  يف ماضػػينا نػػاأمت
 . ومن غح أرضية حضارية فال كبصي ا وإذا عاعبناىا نعاعب ا معاعبة سط ية بعيوبنا عمدا

                                              
 (.ٕٚٗـب ص ٕٙٓٓب قمربب ٛ٘ـب ص ٕٔٓٓالب اء العامليب بدوف تارياب المبيسي وقخروفب ) ٔ
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أة تت ػػػدث عػػن عظمػػػة اإلسػػالـ يف تمػػػرا اؼبػػػر يف الفمػػر الرتبػػػوي واؼبالحظػػة الثانيػػػة أف تلػػك اؼبملفػػػات 
 .ب واؼبقػدس والبشػريوالنظريػة والواقػ  بفنملا بني الدين والتدين وتفرتض أف تارىبنا صف ة بيضاء ناصعة

ب وتػ ويو البنػت (ٖٖٓـب ص ٕٛٓٓضبػودب ) ربر قتػل الشػرؼنػفي بلػداننا فإف اغبقائق تنطق برتبية ق رية 
ب (ٜٖـب ص ٕٛٓٓلصػػراؼب ا: قبػػوؿ ابػػن عم ػػا زوجػػاعلػػى إلػػراه اؼبػػرأة : الن ػػوة) ببػػح رضػػ ا البػػن العػػم
واؼبنػػاىو الدراسػػػية ال زالػػت ترسػػا الصػػػورة  بٔاػبتػػػاف لثػػحة ومةسػػيب لمبػػػار السػػن وتػػ ويو صػػبحات السػػن

الزالػت اؼبػرأة تػت فا مػن ذلػر اظب ػػا يف  ف ػل زبلصػنا مػن رواسػس العػادات اعبػػائرة حقػا؟النمطيػة للنسػاءب 
الت العامػةب وىب ػل اجملتمػ  مػن ذلػر اظب ػا يف اإلذاعة ولثح من اجملالت الدينية فضال عػن الصػ   واجملػ

إعالنػػات الػػ واج يف لثػػح مػػن ؾبتمعاتنػػا وىػػي ثقافػػة مػػا زالػػت ذبػػد ذيوعػػا وىمػػذا يػػرتر الرجػػاؿ يف تقاليػػدنا 
 (ٕٔٔب ٚٓٔـب ص ٕٚٓٓب اغبشرب ٔ٘ـب ص ٜٕٓٓالو،يب )

ىػل اؼباليػني مػن اأميػات اأخحة أننا نت ػدث عػن م ػات اؼبتميػ ات يف تارىبنػا ونت االثالثة و اؼبالحظة 
ويف  .ب ونضػمم النػادر ونسػمت عػن اأعػم البالػسوالشػائ  فنرل  على االستثناء وةمل اأصليف أو اننا 

 الرجػػاؿ ونع ػػ  عػػن العثػػور علػػى لتػػاب مػػن تػػ لي   قالـعلػػى ألػػ  لتػػاب بػػبسػػ ولة اؼبمتبػػة الرتاثيػػة نعثػػر 
 -وىػػػػذا حػػػق ال مريػػػػة فيػػػػو–وقػػػػ  وبنػػػاء اؼبػػػػدارس اؼبػػػػرأة اؼباليػػػة وإسػػػػ اماهتا يف ال نت ػػػػدث عػػػن ذمػػػػة .امػػػرأة

وأف لػػل أسػػواقنا وكب ػػس القػػارئ مػػن أةػػا لانػػت ؿبرومػػة مػػن الػػتعلم أو التعلػػيم في ػػا لعػػدة قػػروف إال نػػادرا 
ونبفػػل أف نػػذلر ! إال يف اؼبناسػػبات الدينيػػة بأمػػاـ النسػػاءوأف معظػػم مسػػاجدنا مبلقػػة دائمػػا مفتوحػػة للمػػرأة 

يسػػػػتند إىل رأي السػػػػل  عػػػػن ضػػػػع  عقل ػػػػا وأةػػػػا ال ربسػػػػن سياسػػػػة ماؽبػػػػا أف بعضػػػػنا إىل اليػػػػـو للقػػػػارئ 
وإذا لانػػت الرتبيػػة اغبديثػػة تػػدعو لتممػػني اؼبػػرأة يف اؼبمسسػػات االقتصػػادية  .(ٖ٘ـب ص ٕٛٓٓعثمػػافب )

يػػرفا خروج ػا مػػن اؼبنػػ ؿ إال لعػذر قػػاىر فمل ػػا عػورة بػػدةا وصػػوهتاب العلمػػاء لبػار زاؿ بعػػا   فمػػاوغحىػا 
إننا نذلر نص  القصة ويطر اغبقػائق ال سػيما إذا لانػت . (ٜٔ-ٛٔالشثريب ص )عة ىذه أصوؿ الشري

ويسػػػند توج اتنػػػا الرالػػػدة دبػػػا يميػػػد عاداتنػػػا  ستشػػػ دعنػػػدما نسػػػتدؿ بػػػالبرب ودراسػػػاتو قػػػد نحػػػا و  .أليمػػػة
اغبقػػػػوؽ  ب ومفاسػػػػداالخػػػػتالط ومضػػػػار بمػػػػا يملػػػػد القػػػػرار يف البيػػػػت للمػػػػرأةمػػػػن ا خػػػػرين فننتقػػػػي اؼبت يػػػػ ة 

يف فبػا هبعػل الدراسػات ا تػذىس إليػو فبيف لثح رغم منطقيت ا سية للمرأة وكب س الدراسات اؼبمالفة السيا
وترسػػػػػيا العػػػػػرؼ االجتمػػػػػاعي ال الب ػػػػػ  والتفمػػػػػر والت ديػػػػػد واأحمػػػػػاـ اؼبطلقػػػػػة أقػػػػػرب للوصػػػػػاية بالدنػػػػػا 

 .واالجت اد اؼبوضوعي

                                              
... زبتػػنتب وختاةػػا أف تقطػػ  أعلػػى اعبلػػدة الػػو لعػػرؼ الػػديك ! نعػػم. اغبمػػد هلل: ف جػػاب. ىػػل زبتػػنت أـ ال؟: عػػن اؼبػػرأة: سػػ ل ابػػن تيميػػة ٔ

فػػاف ! يػػا بػن القلفػػاء: وؽبػػذا يقػػاؿ يف اؼبشػاسبة. واؼبقصػود مػػن ختػاف اؼبػػرأة تعػػديل يػ وهتاب فاةػػا إذا لانػت قلفػػاء لانػػت مبتلمػة يػػديدة الشػ وة
و ػذا (. باختصػار" )تتطل  إىل الرجاؿ ألثرب وؽبذا يوجد مػن الفػواح  يف نسػاء التػرت ونسػاء اإلفػرنو مػا ال يوجػد يف نسػاء اؼبسػلمني القلفاء

 !ىل تصبا اؼبسلمة الو زبتنت أحصن وأع  من اؼبسلمة الو ل زبتنت؟البن تيمية اؼبنطق الرتاثي 
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ـب ص ٕ٘ٓٓاغبمػػػػدب )تمػػػػ  لمػػػػل بػػػػدأ اؼبسػػػػاواة يف اجملؼب ة بػػػػني اعبنسػػػػني ضػػػػياعايف غيػػػػاب اؼبسػػػػاو إف 
يػداعس الفمػر العػريب ويعػي  يف ـبيلتػو  اغبلػم ل يعد عػال اغبػرا فبمنػا لمػا لػاف سػابقا لمػن ال زاؿ(.ٛ٘
ال زالػػػػت اؼبقػػػػوالت الذلوريػػػػة تػػػػرتدد يف خطابػػػػات اأدب الشػػػػعيب وسػػػػياقات  (ٕٛـب ص ٜٕٓٓالفقيػػػػوب )

لػػيم يتملمنػػا ويعػػي  يف حاضػػرنا ويصػػور اؼبػػرأة  إف اؼباضػػي اأ. الػػوعا الػػديين وعلػػى ألسػػنة بعػػا اؼبتعلمػػني
ر  ؿ لثػح مػن الرجػاؿ يف عػال اليػـو تػوما ت اؿ عقو  .(ٕٙٚ-ٕ٘ٚـب ص ٕٙٓٓقمربب )لمملوؽ أد  

فبػػػا هبعل ػػػن موقػػػ  اؼبػػػرأة الطبيعػػػي االكببػػػاس يف البيػػػت وىػػػو ضػػػمن تصػػػورات قاصػػػرة تقيػػػد حريػػػات اإلنػػػاث 
ـب ٕٛٓٓضبػػودب )اؼبعاصػػرة ت القديبػػة مػػن أىػػم اؼبعوقػػات خانعػػات ويفقػػدىن الثقػػة بػػالنفس وىػػذه اؼبعتقػػدا

  (.ٕٚ٘ب ٜٔص 
الػػو تطالػػس الفتػػاة بسػػرت والمتػػس ن ػػد الفتػػاو  ضػػيقنا واسػػعا وأضػػعنا ج ػػودا فوحػػا يف لػػبس اؼبػػرأة 

. (ـٖٕٓٓ) فقػو السػػنة للنسػػاءيف لتابػػو  بصػػر  ػا لمػػا يػػر  أسػامة نعػػيمصبيػ  الوجػػو وإظ ػػار عػني واحػػدة ت
لقرف الراىن ولمن بذىنية ـبتلفػة حيػ  تنػادي بػ ف تمػوف اؼبػرأة تابعػة للرجػل ال متبوعػة شبة أصوات تعي  ا

خػػح : ب ويوصػػي لبػػار العلمػػاء والػػدعاة بػػا ا(ٖٗـب ص  ٕٔٓٓالن ػػديب )فػػال يصػػا أف تصػػبا مػػديرة 
ـب ص ٕ٘ٓٓب القػرينب ٓٓٔىػػ ب ص  ٜٔٗٔابػن جػربينب " )أف ال تر  الرجاؿ وال يراىا الرجػاؿ"للمرأة 
ويتمػذوف مػن اؼبوروثػات مرتمػ ا وا يػات ظ ػػحا لػ رع أفمػار متشػددة ال ؾبػاؿ ؽبػا يف ؾبتمػػ  ( ٘ٙٔب ٕٔٔ

 .ويعتربىا حاجة مل ةالفردية وبرـت اغبريات 
تبطيػػة صبيػػ  بػػدف اؼبػػرأة وال هبػػوز أبػػدا لشػػ  أي عضػػو ضػػرورة إىل لبػػار العلمػػاء  ائفػػة مػػن  ذىس تػػ 

ولػيس للمػرأة حػق االختيػار الفق ػي  ي ال خػالؼ فيػو لػدي ممن ا أف ذلك تربج ؿُبـر يرعا وىذا أمر قطعػ
إف اهلل حػػـر سبمػػني النسػػاء : ومعػػو ؾبموعػػة مػػن العلمػػاء حػػديثا( ـٕٚٓٓ) الشػػثرييػػر  . فيمػػا فيػػو خػػالؼ

واأ فػػػػاؿ مػػػػن التصػػػػرؼ يف اأمػػػػواؿ إال ربػػػػت الوصػػػػاية والرعايػػػػة مػػػػن الرجػػػػاؿ واؼبػػػػرأة مػػػػ مورة بلػػػػ ـو البيػػػػت 
... لبيػػػت إال لضػػػرورة وإف خرجػػػت تبطػػػي وج  ػػػا أو تمشػػػ  عينػػػا واحػػػدةواالنمفػػػاؼ عػػػن اػبػػػروج مػػػن ا

ب ٚص )ضػعيفة عػاج ة عػن االنتصػار عنػد االنتصػار ... اأنثى ناقصة الظػاىر والبػا ن يف الصػورة واؼبعػ  
  (.٘ٚب ٕٙب ٖٕب ٕٕب ٚٔب ٘ٔ

تنػا مػن أف حػواء أخرج -مػ  االحػرتاـ الشػديد أيماصػ م–يروجػوف إىل يـو الناس ىػذا  الزاؿ ىمالء
 بسػػػبس تلػػػك البوايػػػة ...واغبمػػػل والوضػػػ  لرىػػػا السػػػماء وأف اهلل سػػػب انو عاقػػػس النسػػػاء بالعػػػادة الشػػػ رية 

ـب ٕٛٓٓعثمػػافب )لرباىػػني العقليػػة والنقليػػة علػػى أف لػػل الػػبالء مػػن ن ويقػػدموف ا واؼبشػػورة اػبا  ػػةباأوىل 
ب ةػػا صػػور العػػادات ويؼبضػػطرب امػػن اؼباضػػي زاده وتياراتػػو الػػديين وىمػػذا يسػػتمد التشػػدد (. ٕٖ بٕٙ ص

. لألس  الشديد للما زاد التشدد يف قضػايا اؼبػرأةب زاد التمػرد والتسػاىل .ؿبممات دينية ال يبمن نقاي ا
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الطرفاف يف غاية اػبطورة يف تربية الناي ة على وجو اػبصوص فبا يسبس التناقا الفمري اغبػاد يف وعػي م 
 .وبناء يمصيت م

الدينيػػػة وغحىػػػا مػػػن مراجعػػػة الفمػػػر اإلسػػػالمي اؼبعاصػػػر واالبتعػػػاد عػػػن إلػػػ اـ غبرلػػػات وا للعلمػػػاء ال بػػػد
وإتاحػػػة حريػػػة االختيػػػار يف اؼبسػػػائل اػبالفيػػػة وفػػػك الوصػػػاية الدينيػػػة قبػػػل أف  النػػػاس بػػػةراء اؼبػػػذاىس الفق يػػػة

ول ةػػػا اغبقيقػػػة رتبويػػػة دبثػػػل تلػػػك ا راء تعػػػو اعبامعػػػات والمليػػػات ال. وتمػػػوف اػبسػػػارة ألػػػربألثػػػر ُتمسػػػر 
مػن حػا اؼبطلقة وذلك عرب المتيبات الو تبث ا بعا اغبرلات الدينية الو ال تممن برأي قخػر وربػـر اؼبػرأة 

إف التصورات اػبا  ة عن اؼبرأة وعػن و بيعت ػا وعقل ػا  .ملبس ا يف دائرة العفة والصيانةيمل حق اختيار 
 .تن ع من ن الثقة بالنفسيتفرع من ا مثل تلك ا راء اؼبتشددة الو تقيد حريات اإلناث بل 

تشح الدراسات اػباصة باأدبيات اإلسالمية اليـو أف بعػا اؼبػدارس الدينيػة تتبػ  تيػارا متشػددا ضػد 
وأف علي ػا أف تلػـ  بيت ػا وال زبػرج منػو إال مضػطرة وبعضػ م قػاؿ ال ب ف ػو يعتربىػا ـبلوقػا دوف الرجػلب اؼبرأة

أحاديػ  نبويػة ل وبعضػ م يلولػوف ب علم إال اؼبرحلػة االبتدائيػةتتعلم إال ما يب و أميت ا وبعضػ م قػاؿ ال تػت
إف ج ءا من م زؽ اػبطػاب اإلسػالمي والفتػاو  الشػرعية  (ٕٛٔص ب ٕٗٓٓب القرضاوي)وبسنوا ف م ا 

 فتػػاة ووبرموةػػا مػػنسػػقفا لتعلػػيم الدينيػػا  مػػور ويف التعمػػيم والت ويػػل فيضػػ  النايػػطوفيف مػػةالت اأ اؼببالبػػة
 . (ٕ٘ٔ -ٕٗٔـب ص ٜٕٓٓالو،يب )نيوية اغبديثة بعا العلـو الد

الػػو تقلػػص حريػػة الدينيػػة  ف ػػة مػػن التيػػاراتوبػػني خطػػاب والدسػػتور شبػػة تنػػاقا بػػني مػػا يمفلػػو القػػانوف 
" فلػػيس مػػن اؼبالئػػػم لفتػػاة أف تػػدرس اؽبندسػػة اؼبدنيػػةب أو اؼبيمانيميػػةب أو الم ربائيػػػة"  مقػػاؿ بعضػػ. الفتػػاة

حمػػػم دراسػػػة النسػػػاء لل ندسػػػة والميميػػػاء ورد سػػػماؿ أحػػػد العلمػػػاء عػػػن و  (.ٕٛىػػػػب ص ٕٛٗٔبمػػػارب )
الميميػػػاء والفي يػػػػاء : مثػػػل ىػػػل هبػػػوز للفتػػػاة أف تػػػدرس يف بعػػػا زبصصػػػات العلػػػـو الطبيعيػػػة"وىػػػذا نصػػػو 

اجملػاالت الػو  لػيس للمػرأة التمصػص فيمػا لػيس مػن يػ ةاب وأمام ػا المثػح مػن" :فمػاف اعبػواب" ؟وغحىا
الميميػػػاء واؽبندسػػػة : أمػػػا زبصصػػػات. دراسػػػات اإلسػػػالميةب وقواعػػػد اللبػػػة العربيػػػةال: تتناسػػػس مع ػػػاب مثػػػل

ب وينببي أف زبتار ما ينفع ا وينف  ؾبتمع اب لمػا أف الرجػاؿ يعػدوف ة والفلك واعببرافيا فال تناسب اوالعمار 
 وقػػػاؿ(. ٘ٔـب ص  ٜٜٚٔدار ابػػػن خ يبػػػةب " )الطػػػس النسػػػائيب والػػػوالدةب وغحىػػػا: ؽبػػػا مػػػا ىبصػػػ ا مثػػػل

وهبس أف تموف النظرة لتعليم اؼبرأة المتابة على ضوء واق  اغبيػاة اليػـو ويف لػل  أضواء البيافالشنقيطي يف 
ب وقػػد أصػػبا تعلػػيم اؼبػػرأة مػػن متطلبػػات اغبيػػاةب ولمػػن اؼبشػػملة تممػػن يف مػػن و تعليم ػػا فمػػاف مػػن . يػػـو

ي ػػػا لػػػالتعليم والطػػػس ولفػػػى الػػالـز أف يمػػػوف مػػػن و تعليم ػػػا قاصػػػراً علػػػى النػػػواحي الػػػو وبسػػػن أف تعمػػػل ف
وىذا يتفق م  ةو حسن البنػا الػذي قمػن بػ ف تػتعلم اؼبػرأة مػا ىػي يف حاجػة  (.ب باختصارٜٜب ص ٜج)

وىمػػذا وضػػ  لثػػح مػػن العلمػػاء والػػدعاة سػػقفا لتعلػػيم اؼبػػرأة فلػػم ! ولفػػى إليػػو يف تػػدبح اؼبنػػ ؿ وتربيػػة الطفػػل
اؼبفمػرة اؼبفسػرة واؼبوا نػة وسػيدة ) ػدثوا عػن اؼبػرأة اغبضػارية يت دثوا لثػحا عػن العلػـو النظريػة والتقنيػة ول يت
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 .(اأسػرية احملسػنة يف واجباهتػاوالطبيبػة وال وجة الفمورة حبقوق ػا  واأـ اؼبثقفة ثقافة رفيعة اأعماؿ والباحثة
 -وال يػػك أف ذلػػك م ػػم للبايػػة-رغػػم أف التيػػارات اؼبتشػػددة قب ػػت يف الرتليػػ  علػػى دور اؼبػػرأة يف اأسػػرة 

يف السػػػعي كبػػػو اؼبطالبػػػة اؼبتشػػػددة التيػػػارات  أخفقػػػت. ؼبػػػن أرادت اؼب يػػػدذلػػػك لػػػيس ةايػػػة اؼبطػػػاؼ  إال أف
علػػى ضػػوء مػػا و . بتوسػػي  نطػػاؽ تعلػػيم اؼبػػرأة بػػل ىاصبػػت ىػػذا الطػػرح وال تػػ اؿ تفعػػل ذلػػك وتشػػ ن النفػػوس

عػات واغبصػوؿ علػى اعباماؼبرأة ضد دخوؿ أو اقت اـ الدينية ال نع س من وقوؼ لثح من التيارات  سبق
  .متنوعةالفمرية يف سبيل من  اؼبرأة من التوس  يف ميادين  عثات يف اػبارج بل ايتعلت اؼبعارؾالب

اأمر فيو سعة اؼب م تطبيق مبػدأ حريػة االختيػار رأة لدراست ا وعمل ا فزبتار اؼب ليس اؼب م أي زبصص
ة اؼبدنيػة أعطت ػا حػق االختيػار دبػا يناسػس ال يك أف للمرأة خصوصيت ا ولمن اغبيػا .وعدـ سلب ا إرادهتا

  اقاهتػػػا ومتطلبػػػات التنميػػػة يف ؾبتمع ػػػا فلػػػم نوجػػػو الفتيػػػات كبػػػو وظػػػائ  دوف أخػػػر ؟ الحػػػا البػػػاحثوف
ضػػع  مشػػارلة اؼبػػرأة يف النشػػاط االقتصػػاديب واقتصػػار اأعمػػاؿ الػػو ت اوؽبػػاب يف أغلػػس اأحيػػافب علػػى "

ؾبلػػس التعػػاوف لػػدوؿ اػبلػػيو " )عمػػاؿ اؼبمتبيػػة البسػػيطةاأم ػػن ؿبػػدودة مثػػل التػػدريس والتمػػريا وبعػػا 
فبػػا فػػتا البػػاب واسػػعا عبلػػس العمالػػة اأجنبيػػة  (ٕٚٙـب صٜٕٓٓب القػػديبيب ٕٔـب ص ٕٗٓٓالعربيػػةب 

  .لسد النقص ومعاعبة االختالؿ الناتو من موروثات اجتماعية رالدة
 تتسػػػم بػػػالبلو واعبمػػػودقػػػد ارزة و كبػػػو قضػػػايا اؼبػػػرأة بػػػ (لمػػػا يقػػػاؿ)الطػػػرح احملػػػافا ال زالػػػت توج ػػػات 

مػػن العػػادات والتقاليػػد دينػػا ويػػر  اؼبػػرأة بعضػػ م رتاث الرتاجػػ  اغبضػػاري حيػػ  هبعػػل والتمسػػك بػػوالتقليػػد 
ؾبػػػػرد متعػػػػة ومعمػػػػل لتفريػػػػ  النسػػػػل لبقػػػػاء النػػػػوع اإلنسػػػػاين وال يسػػػػما ؽبػػػػا بػػػػ ي مشػػػػارلة يف اجملػػػػاؿ العػػػػاـ 

 .إال حبدود ضيقة (٘ٗـب ص ٜٕٓٓالشلقاينب )
لاف بعا سلفنا الصاحل قلل مػن قيمػة عقػل اؼبػرأة نظػرا للسػق  اؼبعػريف احملػدود والتشػب  بعػادات وإذا  

الثقػة  انفسػو وبينمػا اأمػم تبػرس يف  ال ػيف الطريػق صر علػى السػح تمتناقضة فاف ف ة من الباحثني اليـو 
 أصػػػوؿ الرتبيػػػة أحػػػد اؼبتمصصػػػني يف-باحػػػارث يملػػػد  .يف الػػػنفس فػػػاف بعضػػػنا ينػػػادي برؤيػػػة معالسػػػة سبامػػػا

ويف دراسػػػػة ألاديبيػػػػػة ". اإلنػػػػاث أقػػػػل قػػػػدرة علػػػػى تعلػػػػػم اؼبفػػػػاىيم اعببرافيػػػػة مػػػػن اؼبػػػػذلور"أف  -اإلسػػػػالمية
ؼبا اسػتقر عليػو الرتبويػوف سباما على صبلة من اؼبفاىيم مبايرة ( ـٕٚٓٓ)متمصصة يف الرتبية يملد باحارث 

رأة إذا لانػت الفقػرة يف اؼبػنت مسػتنبطة ومرلبػة اؼبػاسػم  قبػلاسم الرجػل  بوض يُطالس  ففي توثيق اؼبعلومات
 .أضبػػد الصػػػمادي قبػػػل ع يػػػ ة اؼبػػان  أف الرجػػػاؿ قبػػػل النسػػػاء نمتػػػسمػػن عػػػدة مراجػػػ ب فعلػػى سػػػبيل اؼبثػػػاؿ 

ص )ب وأي زبصػص لػاف ليميػة لانػتبتعاث الفتيات للمارج أي مرحلة تعادبن   يطالس باحارث أيضاو 
نػػػػػػاث الفمػػػػػػري بسػػػػػػبس التمػػػػػػوين اػبلقػػػػػػي والبي ػػػػػػة إلعلػػػػػػى ضػػػػػػع  إنتػػػػػػاج اويملػػػػػػد  .(ٕ٘ٚب ٛٙٔب ٔٔ

وإذا لػاف (. ٛٛ-ٚٛص )االجتماعية وأف سبس بروزىػا اليػـو علميػا قػد يمػوف مػن عالمػات قخػر ال مػاف 
يملػد علػى تػ خح اسػم اؼبػرأة فػاف القػرقف المػرا ال ىبػدـ مثػل ىػذا الف ػم الػديين البريػس إذ القػرقف  باحارث
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َ ػُس ِلَمػن يَػَ ػُس ِلَمػْن َيَشػاُء ِإنَاثػاً َويػَ "  قػاؿ تعػاىل يقتضػيو السػياؽا قد يقدـ اإلناث على الػذلور حسػس مػ
وىنا قدـ اإلناث على الذلور وذلػر اإلنػاث بصػيبة النمػرة وىػو مػا يقػاؿ ( . ٜٗ: الشور " )َيَشاُء الذ ُلورَ 

ـب ص ٜٕٓٓاػبيػػػاطب )رزؽ اؼبػػرء باإلنػػاث يػػػعارا باأفضػػلية  أف يُػػإ" تنمػػح التعظػػيم"يف لسػػاف العػػرب  لػػو
ٖٔٛ.) 

أف النسػػاء أسػػفو النسػػاء ينضػػا اليػػـو بعبػػارات ال تليػػق ومػػن ذلػػك السػػليب ل ينضػػس بػػل وإنػاء اؼباضػػي 
لنػػدرة يف العمػػـو فػػال تستشػػار اؼبػػرأة إال يف نطػػاؽ ؿبػػدود  لنقصػػاف عقػػوؽبن و يشػػ ن وضػػع  رأي ػػنوذلػػك 

 بٖ٘ بٖٚب ٖٗـب ص ٕٛٓٓ عثمػػافب)وغػػحه لثػػح إصػػابت ا يف الػػرأي لمػػا ذىػػس اعبػػويين إمػػاـ اغبػػرمني 
ىػذا غػيا مػن فػيا ىػادر ل يبػادر  .(ٕٕـب ص ٕٚٓٓب الشثريب ٔ٘ـ ب ص ٕٗٓٓب اؼبدخليب ٗٙ

  !ما أيَبَو الليلَة بالبارحةذىن لثح من الذلور منذ أقدـ العصور و 
مػػن فمػػا عػػذر مػػن العلمػػاء يف ربيػػ ىم ضػػد اؼبػػرأة العػػذر ؼبػػن سػػبق بعػػا يلػػتمس قػػد وإذا لػػاف الػػبعا 

ضػد اؼببايػر  الت يػ امتػد ىػذا و  ؟العلػـو ومناى  ػاتقدـ عصر يف  م  أنو يعي  قلية القروف البابرةيفمر بع
أو تشػوش تشػوه قػد اؼبمسسات التعليمية األاديبية إىل عقر دار الصروح األاديبية فاؼبباين العصرية و اؼبرأة 

الفيفػػػػي ذلػػػػر  .شػػػػويو الػػػػذاتوت االنمسػػػػار واإلذالؿيبيػػػػل إىل اغبقػػػػائق يف عقػػػػوؿ النايػػػػ ة وتػػػػ ودىم بفمػػػػر 
تبػػ  قيمػػا من ػػازة للػػذلور وتقلػػل مػػن قػػدر يف اأخػػالؽ عاصػػرة مػػن اؼبوسػػوعات اؼبأف موسػػوعة ( ـٕٙٓٓ)

 أىػمأوؿ و جػاء يف دراسػة ألاديبيػة أف و (. ٜٜص )قيمػا إسػالمية  تقػدـنفسػ ا أةػا اؼبوسػوعة وتعتػرب  باؼبرأة
ىػػب ص ٛٔٗٔاغبػدريب ( )ةب ونقصػاف العقػل والػدينالعوج اعببليب والبػحة اعببليػ) :ما يليخصائص اؼبرأة 

يعتقػد بعػا الرتبػويني اأفاضػل و . ىذه فقػا أىػم اػبصػائص (ٗٗـب ص ٕٓٓٓب اغبصنيب ٖٔٙ-ٖٓ٘
اأضبػػػد )أف اإلسػػػالـ والػػػذلورة مػػػن السػػػمات اأساسػػػية يف القائػػػد اإلداري الرتبػػػوي مػػػن اؼبنظػػػور اإلسػػػالمي 

الػو علػى ضػوئ ا سػيتعامل اؼبػريب مػ  الفتػاة والػ وج  تلػك خصػائص اؼبػرأة(. ٜٕٔ ص بٜٕٓٓعليب  وأبو
أفمػػار تقليديػػة  تتنػاقا مػػ  أبسػػا حقػػوؽ اإلنسػػاف وىػػيإةػػا خصػػائص ... مػ  زوجتػػو واغبػػالم مػػ  رعيتػػو 
 .السائد أو ت ثر بالوض  االجتماعينابعة من تصور قاصر مشوىو 

يقػػوؿ أحػػد . الرتبيػػة اغبديثػػةو إليػػتفػػق مػػ  مػػا تصػػبو ت الدينيػػة تشػػي  فمػػرا تعليميػػا ال يالتوجي ػػابعػػا و 
ب حبيػػ  تنتفػػ  رأة إذا أةػػت اؼبرحلػػة االبتدائيػػةب وصػػارت تعػػرؼ القػػراءة والمتابػػةه أف اؼبػػافالػػذي أر "العلمػػاء 
صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ويػػرح اب فػػاف ذلػػك   ب وقػػراءة أحاديػػ  النػػيبلعلػػم يف قػػراءة لتػػاب اهلل وتفسػػحه ػػذا ا
ـب ٕٛٓٓابػػن عثيمػػػنيب ) للنػػاس من ػػػا  لعلػػم الطػػس ومػػػا أيػػب و أف ترتقػػى لعلػػػـو ال بػػد  الل ػػم إال لػػاؼ

اغبػدي  يػر  أف التعلػيم اعبػامعي  اؿ المثح من أتبػاع اػبطػاب الػديينال ز (. ٖ٘ٔب ص فتاو  اؼبرأة اؼبممنة
  (.ٕٚٔـب ص ٕٛٓٓفليةب )غح أساسي للبنات 
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ب جتو من استعماؿ اؽبات يف من  زو  الرجل على حق ار تقليص حرلة اؼبرأة يملد علماء الدين ويف إ
ب وإذا لاف ا أماـ زوج ا أنو تشبو بالرجاؿومنع ا من لبس البنطلوف مطلقا حومقا عة الموافحاتب 

ابن )الشعر لثحا على اغباجس حبي  ين ؿ على العني فيمثر على النظر فال ب س بازالة ما يمذي منو 
وصل اأمر أف (. ٖٛ٘ب ص ٖٖ٘ب ٖٛٗ بٖٚٗب ص اغبالؿ واغبراـ يف اإلسالــب ٕٛٓٓالعثيمنيب 

علمة قد تتعرض للوائا وتعاميم مدرسية ربد من حرلت ا وحريت ا الشمصية يف بعا اجملتمعات العربية 
ُ
اؼب

حي  يطلس من ا لبس العباءة ويتم تقييم حاجيب اؼبعلمة ضمن درجات تقييم أدائ ا الوظيفي 
واجب ا تنقص درجاهتا ببا النظر عن لفاءهتا  فاغبواجس اؼب ملة ت خذ الدرجة لاملة والو هتذب ح

 (.ٜٖٕب ٛٙٔب ٜٚـب ص ٕٚٓٓاغبشرب )لمعلمة وىمذا  بت الشمليات على التعليم 
ومن البريس أيضا أف يطالس أحد المتاب دبن  البنات من اػبروج وحدىن سواء للسوؽب أو 

إال لل اجة اؼبل ة م  وجود  للطبيسب أو غح ذلكب وير  أنو ال بد من وجود احملـر مع نب وأال ىبرجن
احملـر وإذا لاف الرجل يست ي من الن وؿ م  ؿبارمو فليذىس  ن إىل اأسواؽ اػباصة بالنساءب أو 
يذىس  ن إىل بلدة قريبة من بلدتوب وين ؿ مع ن  حي  ال يعرفو أحد ىناؾ مث وباسم الرتبية اإلسالمية 

أحالـب : من اأظباء البرامية الرخوة اؼبتماذلة مثليتدخل اؼبمل  يف خصوصيات حياتية من ا الت ذير 
 (.ٛٛ -ٕٛ-ٕٚـب ص ٜٜٚٔاغبمدب )أريوب تبريدب غادةب فاتنب ىياـ ووبذر من التسمي  ا 

تم يػقد تت وؿ يف الواقػ  واؼبمارسػة إىل قيػود اجتماعيػة  (البيورة)إف حقوؽ الرجل على اؼبرأة ومواعظو 
وتقلػػػػيص مػػػػداراهتا وحرماةػػػػا مػػػػن أبسػػػػا حقوق ػػػػا يف الت  ػػػػح علي ػػػػا و ذبميل ػػػا دينيػػػػا لتمبيػػػػل حرلػػػػة اؼبػػػػرأة 

لقػػػد تبػػػح العقػػػل اؼبسػػػلم وربػػػرر مػػػن بقايػػػا اأغػػػالؿ وزالػػػت لثػػػح مػػػن  .والت مػػػل االختيػػػار واغبرلػػػة والتفمػػػح
اؼبظال الو وقعت على اؼبرأة اؼبسلمة ولمن ال زالت عقلية الشك دبسلك اؼبرأة والقلق من  اقاهتػا القياديػة 

رتياب بقدراهتا الفمرية اػبالقػة تالحػق وقػد تالصػق أذىػاف المثػحين يف ؾبتمعاتنػا فبػن الزالػوا يت ػدثوف واال
 .ال صلة ؽبا بالعصر وال مقاصد الدين وال حقائق اغبياةوغايات دبفردات ومناىو ومواضي  

 –ألسػػ  لقػػد ظػػل التعلػػيم ل: "يقػػرر ؿبمػػود قمػػرب بعػػد سلسػػلة واسػػعة مػػن الدراسػػات الرتاثيػػة النقديػػة
ظػػاىرة رجاليػػةب ول يستسػػ  اؼبسػػلموف أبػػدا  – ػػواؿ عصػػور متعاقبػػة يف التػػاريا وبامتػػداد اأرض اإلسػػالمية 

 ". فمرة أف تتعلم اؼبرأةب وأف تعلم اؼبرأة
لمتعلمػػػة ومعلمػػػة ... وال يتونػػػة إف حرمػػػاف اؼبػػػرأة مػػػن دخػػػوؿ اأزىػػػر واؼبستنصػػػرية والبي قيػػػة والنظاميػػػة 

سػػػلم تشػػػميالً سػػػلبيا ولػػػيس مػػػن السػػػ ولة الػػػتملص مػػػن تلػػػك العقػػػدة القديبػػػة لعػػػدة قػػػروف يػػػمل العقػػػل اؼب
نقديػة  إال بدراسػات معػي بطريقػة مبايػرة أو غػح مبايػرةالػوعي اعبسس السلبية التارىبية الو تػمثر يف والروا

 .ومواق  ي اعة وانفتاح على معطيات العصر وذبلية اأصوؿ اإلسالمية يف أف النساء يقاء الرجاؿ
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ب الػػػػو،يب ص ٜٓـب ص  ٕٓٓٓاؼبسػػػػعوديب ) غبػػػػرا ال يػػػػ اؿ حيػػػػا يػػػػرزؽ يف عقلنػػػػا البػػػػا نعصػػػػر ا
يقػػـو اػبطػػاب التقليػػدي اؼبتشػػدد اليػػـو بت ييػػ  وعػػي اؼبػػرأة وإبعادىػػا عػػن العمػػل اجملتمعػػي واؼبطالبػػة (. ٜٙ

فليػةب )اجملتمػ  يف بعودهتا للمن ؿ دوف ف م التناقضات اجملتمعيػة فعػودة اؼبػرأة للمنػ ؿ حػل قين أزمػة البطالػة 
كبػػػػػن أمػػػػػاـ النظػػػػػرة الدونيػػػػػة للمػػػػػرأة لم ػػػػػرد جسػػػػػد حيػػػػػ  الت ُمػػػػػت يف ف ػػػػػم الشػػػػػريعة (. ٜٕٔـب ٕٛٓٓ

اإلسالميةب تت وؿ اؼبرأة إىل رم  للمطي ة ومصدر الدمار اأخالقيب وإىل ؾبرد عورة ومنع ػا مػن أف تلعػس 
 (. ٓٛٔـب ص ٜٕٓٓـب الو ب ٕ٘ٓٓالربعيب )ؾبتمع ا دورىا يف بناء 

أف اؼبػػػػرأة اليػػػـو مطالبػػػػة بعػػػػدـ  تربيػػػػة البنػػػات يف اإلسػػػػالـيف لتابػػػػو ( ـٕٔٓٓ)عبػػػػداؼبنعم إبػػػراىيم  يػػػر 
يت ػػػدث ىػػػمالء عػػػن اؼبػػػرأة دبفػػػردات وقراء ال تػػػرتبا أبػػػدا بػػػاجملتم  (. ٖٖٔ)روج مػػػن بيت ػػػا إال لضػػػرورة اػبػػػ

سػػ ولية يف اؼبوازنػػة بػػني بيت ػػا اؼبػػدين وحقػػوؽ اؼبػػرأة اأصػػيلة يف العمػػل والرتفيػػو واالختيػػار واؼبوا نػػة وربمػػل اؼب
 . إذا قررت واختارت العمل وحرلت ا اجملتمعية

ىل اأصل اكبباس اؼبرأة وراء اأسوار اؼبن لية واػبػروج منػو للضػرورة فقػا أـ أف اأصػل خػالؼ ذلػك؟ 
اليػػـو ب نػػو يتعػػني علػػى النسػػاء أف ال زبػػرجن مػػن البيػػوت إال والفق ػػاء يػػممن عػػدد غػػح قليػػل مػػن اؼبفسػػرين 

وىػذه رؤيػة تقيػد حرلػة اإلنػاث بػل . لنسػاء اؼبممنػات يف لػل عصػرم ػات اؼبػممنني و وىو خطاب أب غباجة
تشػػػل ا فػػػرغم أنبيػػػة البيػػػت فػػػاف العمػػػل يف سػػػياج احتياجػػػات اجملتمػػػ  ورغبػػػات الفػػػرد والسػػػياحة يف اأرض 

 . وتعمحىا واالستمتاع دبباىو اغبياة من أ ياؼ اغبياة الطيبة للرجل واؼبرأة
من علماء الدين غح بعيػد عػن "ضوء لل ما سبق فاف اؼبشملة ىي أف أفق لثح من اؼبعاصرين وعلى 

المثػػح مػػن أقػػواؿ . أفػق اؼباضػػنيب فاؼبعاصػػروف يع لػوف أنفسػػ م عمػػا تنت ػػو اغبضػارة الفمريػػة البشػػرية اغبديثػة
اػببػػػػازب " )للمػػػػرأة اؼبعاصػػػػرين يف يػػػػ ف اؼبػػػػرأة مػػػػا ىػػػػو إال اجػػػػرتار أقػػػػواؿ اؼباضػػػػني ويػػػػرعنة النظػػػػرة السػػػػلبية

ومػػن الطبيعػػي جػػدا أف يتػػ ثر اؼبيػػداف الرتبػػوي والعمػػل الب ثػػي دبػػا سػػبق فبػػا (. ٖٖٔب ٖٔٔـب ص ٜٕٓٓ
 .يمخر التنمية اغبقيقية ويقلص مساحة اغبريات اإلنسانية

 التربية دور 
 نػػاء يمصػػية اأنثػػى اؼبانعػػة لتعلػػيم اؼبػػرأة مػػ  التوجيػػو اإلهبػػايب كبػػو بالرتاثيػػة  دور الرتبيػػة ىػػو إزالػػة العوائػػق

وحسػن تعليم ػا وال يػتم ذلػك حػا نمشػ  اغبقػائق ونػرفا لافػة صػور  بتنميت ػاوفتا لل اؼبعابر المفيلػة 
وعػػػالوة علػػػى ذلػػػك هبػػػس أف . اغبداثػػػة أو العػػػاداتباسػػػم الػػػدين أو  اهتمػػػي  اؼبػػػرأة الػػػو تتمسػػػالوصػػػاية و 

طػػور لػػل مػػا يسػػح علػػى ة ػػو صػػ يا صػػريا يف ديننػػا اإلسػػالمي العظػػيم ونقبػػل ونىػػو نتمسػػك بمػػل مػػا 
اؼبسػػتقيم مػػن ؿباسػػن تػػراث السػػابقني وخػػربات اإلنسػػانيةب فمػػن اؼبسػػت يل أف اأحمػػاـ الدينيػػة الصػػ ي ة 
 .الصػػروبة القطعيػػة الداللػػة تتعػػارض مػػ  حريػػة ولرامػػة اؼبػػرأة واإلسػػالـ ديػػن العلػػم والعدالػػة واؼبسػػاواة والمرامػػة

القػػرقف قيػػات الرتبيػػة اإلسػػالمية ذبعػػل مػػن .  يا اؼبنقػػوؿولمػػا يقػػوؿ ابػػن تيميػػة صػػريا اؼبعقػػوؿ مطػػابق لصػػ
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والقاعػػػدة اأصػػػيلة للمػػػريب . السػػػنة منبػػػ  القػػػيم اغبميػػػدةب واؼبعػػػايح السػػػديدةب واأحمػػػاـ الريػػػيدةأحاديػػػ  و 
 .  ذلك اؽبدي من موروثات جائرة ف و مردوداؼبسلم أف لل ما خال

 الػو تمػرسرؼ وتقلػيص قثػار اؼبوروثػات الباليػة ىي القوة القادرة على ذبفيػ  منػاب  التطػاغبقة الرتبية 
إف اسػػتنمار ومنػػ  صبيػػ  اؼبمارسػػات اؼبمذيػػة والضػػارة ذبػػاه اؼبػػرأة ىػػدؼ . والتمييػػ  واالسػػتبالؿ اؼبػػرأةهتمػػي  

حػػق التعلػػيم بػػال   االرتبيػػة اؼبعاصػػرة وصػػوال إىل سبمين ػػا لشػػقيقة للرجػػل تتمتػػ  بمامػػل حقوق ػػا وعلػػى رأسػػ
ضػػرورات مػػن  ضػػرورة Education without Frontiersحػػدود  أصػػب ت الرتبيػػة بػػال. حػػدود

لدراسػة اؼبػرأة وىػذا  ػرح هبػنا  ةربديػد زبصصػات معػدودبعضػنا يصػر علػى لمن لألسػ  الرتبية اؼبعاصرة و 
 . الدساتح الو تممن باؼبساواة مقاصدم  للتقييدب ويقوض مبدأ حق االختيارب ويتنا ى 

يبيػل بعػا . وتبصح النايػ ة ببوائلػو رع العوائق بنشر ؿباسن الرتاثتقاالقويبة قادرة على أف إف الرتبية 
أوؿ من تنبو إىل خطورة ت ويل النصوص الدينية لل  ر على اؼبرأة داخػل اؼبنػ ؿ "ابن ريد  الباحثني إىل أف

ن لقػد أدرؾ ابػ .معرفيػاً وماديػاً وحرماةا من خوض ذبارب التعلم والعمػل أف اجملتمػ  للػو يػدف  الػثمن فقػراً 
ريد أف صورة اؼبرأة لمائن إنساين حر عاقل ممىل لمل اأعمػاؿ الذىنيػة والعمليػة ال تتطػابق مػ  صػورهتا 

لمػػا أدرؾ أف تػػدين أحواؽبػػا وأحػػواؿ اجملتمػػ  مػػن . يف الواقػػ  حيػػ  هتػػيمن تصػػورات تقليديػػة مت يػػ ة ضػػدىا
البػػدىيات الػػو ال ؾبػػاؿ للشػػك ب أةػػا مػػن قبيػػل صػػورات الػػو يتػػوىم النػػاسشبػػة ىػػو النتي ػػة اؼبنطقيػػة ؽبػػذه الت

ال ىػػػػراينب " )في ػػػػاب ىػػػػذا إف ل يقػػػػاؿ ؽبػػػػم أةػػػػا مػػػػن قبيػػػػل اؼبقدسػػػػات الػػػػو ال هبػػػػوز أحػػػػد التشػػػػميك في ػػػػا
ناصػس ربتمػر الفمػر وت ؾبتمعػاتىذه الرؤ  واؼبقاربات غػدت ذات قيمػة لبػحة يف (. ب باختصارـٕٚٓٓ

 . وغحه اؼبرأة العداء باسم الدين
يف النصػػوص أف وبػػرص علػػى سػػالمة اؼببػػ  واؼبعػػ  إىل اؼبػػريب  النقػػد الثقػػايف يػػدف عػػال اأدب فػػاف ويف 

 :صبيل ال ىاويقاؿ . والناي ة حباجة لألدب الراقي الداعي لتممني اإلنساف وتوسي  نطاؽ حريتو
 لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 َولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس هُبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إال
 َعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوب دبرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
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 :وقاؿ
 إمبػػػػػػػػػػػػػػػػػا اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػرأة واؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػرء سػػػػػػػػػػػػػػػػػواء يف اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػدارة

 
 علمػػػػػػػػػػػػػػػػوا اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػرأة فػػػػػػػػػػػػػػػػاؼبرأة عنػػػػػػػػػػػػػػػػواف اغبضػػػػػػػػػػػػػػػػارة 
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ربريػر اإلنسػاف مػن قيػود العػادات وأغالؽبػا بعػدىا االجتمػاعي تتمثػل أىػداف ا يف  إف فلسفة الرتبوية يف
المية مػػػثال إف بعػػا العػػادات ألثػػر رسػػوخا مػػن التوجي ػػات اأخالقيػػة اإلسػػ (.ٙٓٔـب ٕٚٓٓخنيفػػرب )

 (.ٕٕـب ص ٕٛٓٓم ري يب )أمر مشني  العرؼ السائد ممخرا وبمم ب ف ذلر اسم ال وجة
تبػاع مػن و اإلسػالـ ورفػا وإلتابػة وؿبادثػة وفبارسػة يف تش ي  اؼبػرأة علػى ذلػر اظب ػا  دور الرتبية  إف 

نثػػى علػػى تقػػدير اأ حػػ فػػاف دور الرتبيػػة اليػػـو ىػػو وأبعػػد مػػن ىػػذا  .م مػػا لانػػت قديبػػة العػػادات السػػقيمة
يقولػوف اأـ  .ةيػأحد أف ينتقص مػن عقل ػا و اقاهتػا ورسػالت ا اأسػرية واجملتمع وعدـ السماحنعمة العقل 

ؾبتمع اب ويقولوف أف خل  لل عظيم امػرأة واغبػق أف جبانػس لػل واغبق أةا مدرسة يف بيت ا و ... مدرسة 
لػػيس اؼب ػػم ىػػو تبيػػح األفػػاظ ... نسػػاء ويقػػوؿ لمػػل دولػػة رجػػاؿ واغبػػق لمػػل دولػػة رجػػاؿ و . عظػػيم امػػرأة
 قػد ُتسػتمدـ لتقلػيص اغبقػوؽ بل اأىم اؼبضامني فالعبارات زبفي يف  ياهتا ـب وف من التصوراتف سس 

 .وبرؾبة العقل
لتواصػػل يف ميػػادين ومسػػتويات يػػا و عنصػػرا فػػاعال يف حرلػػة اغبيػػاة  يف العصػػر الػػراىنأصػػب ت اؼبػػرأة 

مقتديػػػة بسػػػحة النسػػػاء العاؼبػػػات العػػػامالت اإلنسػػػاين ومبوىػػػا اػبػػػالؽ  ػػػا مػػػا انقطػػػ  مػػػن عطائبػػػذلك التقػػػدـ 
  .اإلحساف اأسري والعطاء اجملتمعيالالا صبعن عرب القروف بني فضيلو 

لعقػػػػاب أمػػػػػر تعليػػػػق أو إظ ػػػػار السػػػػوط أو العصػػػػا ل واليػػػػـو يعتقػػػػد عػػػػدد مػػػػن البػػػػاحثني اؼبعاصػػػػرين أف
علقػػوا السػػوط حيػػ  يػػراه أىػػل البيػػت فانػػو "دي  النبػػوي مست سػػن لػػألب يف تربيػػة أىػػل بيتػػو اسػػتنادا لل ػػ

ولعػػل الف ػػم اغبػػريف للنصػػوص يػػدفعنا الجػػرتار اؼباضػػي وتمػػريس  (ٜ٘ـب ص ٕٙٓٓالشػػري ب " )أدب ؽبػػم
ضػػية ضػػرب وإذا لانػػت ق. إف أسػػاليس ت ديػػس اإلنسػػاف هبػػس أف ترتقػػي .تربيػػة الق ػػر دوف قصػػد أو بقصػػد

اف إحيػاء الفضػائل السػلمية اؼبسػتقرة يف قضية إقليمية ف سػس فػوليست عاؼبية  اؼبرأة وىضم حقوق ا قضية
ب َوَلِمػػػْن َىػػػا َونَػَ اَىػػػا فَػلَػػػْم ُتِطْعػػػوُ ال َيْضػػػرِبُػَ ا َوِإْف أََمرَ : قَػػػاَؿ َعطَػػػاءٌ ". أعمػػػاؽ الػػػرتاث وسػػػيلة لتصػػػويس الفمػػػر

َ ػػايػَ   ."لَػػْن َيْضػػِرَب ِخيَػػارُُلمْ "ويف اغبػػدي   ".َولَػػْو تَػػػَرَؾ الضَّػػْرَب َلػػاَف َأَحػػسَّ إَ َّ "وقػػاؿ الشػػافعي ". ْبَضػػُس َعَليػْ
أنػو إىل  بعػا اؼبتمصصػني يف الفقػو اإلسػالمييػذىس اليـو ويف رؤية مبايرة سباما للساحة الفق ية السائدة 

ب ٖٓٔص ب ٜٕٓٓالمػيالينب )وفق قواعػد الفقػو اؼبقاصػدي يف اأسرة واؼبدرسة هبس من  العقاب البدين 
 يػػػك أف سػػػعة ومرونػػػة الفقػػػو اإلسػػػالمي يقبػػػل مثػػػل تلػػػك وال (ٕٙٔـب ص ٕٛٓٓب  ػػػيب ٛ٘ٔب ٖٗٔ

تلك مرئيات تربوية ذات نقاوة عالية حقيق باؼبربني اإليباف  ا من أجػل الت ػرر مػن  .االجت ادات العصرية
 .القوالس النمطية يف سياؽ تربية وتعليم اؼبرأة

ي اؼبسػتنح الػذي يسػعى يبمن للرتاث الرتبػوي اإلسػالمي أف يلعػس دورا م مػا يف نشػر الفمػر اإلسػالم
يف رحػػػػػاب معطيػػػػػات الػػػػػدين والمرامػػػػػة إىل ترسػػػػػيا اؼبسػػػػػاواة بػػػػػني اعبنسػػػػػني وإعػػػػػالء يػػػػػ ف اغبريػػػػػة والعدالػػػػػة 
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اإلسػػالمي ومػػا   االتفػػاؽ عليػػو مػػن وثػػائق دوليػػة تسػػح كبػػو رفػػ  اؼبعانػػاة وزيػػادة قػػدرة اإلنسػػاف علػػى ربقيػػق 
 .الذات

تضػػمني فػػال بػػد مػػن ( ٗٗـب ٕٛٓٓمحزائػػيب )عامػػة اأنثػػى يف العػػال اإلسػػالمي م مشػػة يف اغبيػػاة ال
اؼبناىو الدراسية صورة اؼبرأة اؼبسػتقلة العاقلػة والعاؼبػة يف الشػريعة والعلػـو الدنيويػة وسػيدة اأعمػاؿ الناج ػة 

وعلػػى الصػػعيد الرتبػػوي العلمػػيب فػػاف "يقػػوؿ ؿبمػػود قمػػرب . عمل ػػا يف اؼبنػػ ؿ وإحسػػاةا أسػػرهتامػػ  تب يػػل 
لػػذات يف العلػػـو اإلنسػػانية واالجتماعيػػة تسػػتدعي بالضػػرورة مراجعػػة أصػػولية ؼبضػػامين ا منػػاىو الدراسػػة وبا

اؼبعرفيػػة حػػا تتط ػػر مػػن لػػل الرواسػػس التارىبيػػة الػػو حرفػػت اؼبفػػاىيم والتصػػورات عػػن اؼبػػرأة والػػو ال تػػ اؿ 
 (. ار يسحباختص" )تبذي عقلية الرجل سواء يف بي تو الشعبية ويف بي تو اؼبثقفة يف أواسا اؼبتعلمني

 يف بػػػاؼبرأة العنايػػػة وزيػػػادة دراسػػػيةب منػػػاىو وابتمػػػار جديػػػدةب مقػػػررات تػػػدريس أف إىل االنتبػػػاه مػػػن بػػػد وال
 لتممين ػا اأنثػى تواجػو الػو العوائػق ولشػ  وواجباهتػا حبقوق ػا تبصػحىا أساس على تموف أف هبس مناى نا

 الوافػػدة العػػادات هتػػاجم الػػو النمطيػػة يػػةالتقليد الػػدروس مػػن واقػػ  ىػػو مػػا وتمػػريس وزبػػديرىا الخضػػاع ا ال
 !!السنني م ات منذ اعبائرة واؼبوروثات الرالدة العادات عن النظر وتبا

وتبيػػح التصػػورات اػبا  ػػة عنػػد الرجػػل واؼبػػرأة  إف فػػتا نقايػػات رصػػينة عػػن اؼبػػرأة أسػػاس ذبديػػد الػػوعي
ي  أف ربػػرر نفسػػ ا فبػػا لبلت ػػا بػػػو واغبػػق أف اؼبػػرأة وحػػدىا ىػػي الػػو تسػػتط"يقػػوؿ عػػالؿ الفاسػػي . واجملتمػػ 

إف توعيػػػة اؼبػػػرأة عمومػػػا وأىػػػل اؼبيػػػداف  (.ٙٙٔـب ص ٕٗٓٓإزرويػػػلب " )اأجيػػػاؿ ومػػػا صػػػنعتو  ػػػا التقاليػػػد
اؼبػػػن و اػبفػػػي الػػػػذي يمصػػػل التمػػػاي  والتسػػػػلا ومعاعبػػػة الرتبػػػوي علػػػى وجػػػو اػبصػػػػوص سػػػبيلنا كبػػػو رصػػػػد 

  .الذلوري
أة الػو أفرزهتػا حضػارة البػرب رغػم نواقصػ ا اعبوىريػة إال أنػو يعرتؼ بعا اؼبراقبني بػ ف حرلػة ربريػر اؼبػر 

ـب ٕٔٓٓخػاسبيب )من اإلنصاؼ الت ليد على أةا وفرت فرصا جديدة تمفل للمرأة حرلة ؾبتمعيػة فاعلػة 
إف االستفادة من ذبارب اغبرلات النسائية قضية م مػة يف إ ػار تنميػة الػوعي مػ  الت ليػد علػى (. ٕٛص 

 .اؼبسلمةاغبفاظ على اؽبوية 
فػػاف "علي و فة يف دراسة عن الشواخص االجتماعية لوضعية اؼبػرأة االغرتابيػة يف الػو ن العػريب  يقوؿ

 ولػيس يف اأمػر غرابػة. الثقافة التقليديػة السػائدة مازالػت تقػ  موقفػا سػلبيا إزاء اؼبػرأة وجػودا ودورا ومصػحا
 ثػرة ومازالت ذبد ينابي  تارىبيػةب ازالت فػي أوج قوهتامػ الو تض  اؼبرأة يف مواق  الدونيةب فالرواسس الثقافية

الرواسػػس الثقافيػػة جذورىػػا فػػي  وتضػرب ىػذه. تدفع ا إىل النشػاط واغبيوية يف لل مرحلة أو حقبػة تارىبيػة
 فػاف تنقػياوعليػو  (.باختصػار" )اؼبػػرأة يف مرتبػو أد  مػن مرتبػة الرجػل عمق الثقافة التقليديػة الػو ذبعػل مػن

 .ة وتنقيت ا وتوجي  ا توجي ا سليما من أىم وظائ  الرتبية غبماية ورعاية حق اؼبرأة والرجلالثقاف
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تبيػػح اؼبػػوروث اؼبشػػوه اػبػػاص بػػاؼبرأة ونقػػد التصػػورات السػػائدة ترقيػػة ثقافتنػػا و دور الرتبيػػة اليػػـو ىػػو  إف
ة فلسػفة مسػتنحة ربػرر اؼبػرأة ومػن اؼب ػم بلػور . وإعادة التنش ة وفق رؤية سليمة بػني اعبنسػنياػبا  ة واؼبعوقة 

ـب ص ٕٙٓٓقمػػربب )والرجػػل مػػن أسػػر اؼبفػػاىيم اؼبتملفػػة ووضػػ  إسػػرتاتي ية تربويػػة لتطبيػػق تلػػك الفلسػػفة 
ٕٕٛ-ٕٖٛ  .) 

ىػػػػو اسػػػػتدعاء الػػػػوعي للنظػػػػر يف واقػػػػ  اأمػػػػة  -ب وسػػػػ  معانيػػػػة وأبعػػػػد مراميػػػػو  -إف اإلصػػػػالح الػػػػذاا 
عػػػػن اجت ػػػادات البشػػػػرب ونػػػ ع اؽبالػػػػة مػػػن معطيػػػػات البػػػػابر ومراجعػػػة موروثاهتػػػػاب ورفػػػ  اغبصػػػػانة والتقػػػديس 

واغباضػػر فبػػػا أنت ػػػو العقػػػل البشػػريب ومواج ػػػة اذباىػػػات البلػػػو االجتمػػاعي والثقػػػايف والػػػديين نظريػػػا وعمليػػػا 
مل
ُ
ضل والتعتيم اؼب

ُ
ي دت العصور اإلسالمية انت الػات غبقػوؽ اإلنسػاف يػوىت . بعيدا عن التضميم اؼب
. قت ػػػا علػػى نطػػػاؽ واسػػػ  وقف اأواف أف نػػػدرس بعنايػػة أسػػػباب التػػػ خر وسػػػر الن ػػػاةمسػػحة تربيػػػة اؼبػػػرأة وأعا

الت ي  التعليمي ضد النساء يف لثح من موروثاتنا دليل على انتفاء العدالة وافتقاد القػيم اإلسػالمية واُأ ػر 
 - ػػػا السػػػليمة لضػػػبا العمػػػل الرتبػػػوي يف فػػػرتات تارىبيػػػة حيػػػ  لػػػاف الشػػػك بقػػػدرات اؼبػػػرأة وزع عػػػت الثقػػػة

 .يقود عقل لثح من الرجاؿ -لتمريس سلطة الذلور وتفوق م
وأةػػا ترسػػا أسػػس العدالػػة مرنػػة وواقعيػػة يػػدرؾ اؼبتمصصػػوف يف الرتبيػػة أف الرتبيػػة اإلسػػالمية تربيػػة ثريػػة 

االجتماعيػػة لل نسػػني وتتػػيا فرصػػة اؼبشػػارلة العادلػػة يف اغبيػػاة العامػػة ولقػػد أصػػب ت قضػػية إنصػػاؼ اؼبػػرأة 
يػػر  المثػػح مػػن البػػاحثني أف مسػػتقبل اإلسػػالـ . ن القضػػايا اؼب مػػة يف أصػػوؿ الرتبيػػة االجتماعيػػةوسبمين ػػا مػػ

قضػػػية الت ريػػػر اإلسػػػالمي للمػػػرأة وأف التشػػػدد لػػػاف اغبريػػػات و رىػػػن باعػػػادة النظػػػر يف قضػػػايا عديػػػدةب من ػػػا 
 .لمي ينفذوا إىل خصوصيات اجملتم  اإلسالمي لألعداءومازاؿ مدخالً 

لواق  واؼبمارسة ىو إهباد قليات فاعلة لت رير الفرد وتنوير عقلو ومناىضػة لػل أيػماؿ دور الرتبية يف ا
اإلقصػػاء ولػػل صػػنوؼ التمييػػ  والت يػػ  والت مػػي  بػػني أفػػراد اجملتمػػ  ومنػػ  إسػػاءة اسػػتبالؿ القػػوة والسػػلطة 

مػن . الػة العوائػقالرتبية خح أداة ليقػـو النػاس مػن لػل اأجنػاس بالعدالػة وإز . والقانوف ليقـو الناس بالقسا
اأنبيػػػػة دبمػػػػاف ؿباولػػػػة تتبػػػػ  مسػػػػحة اؼبػػػػرأة السػػػػتنباط الػػػػدروس واستقصػػػػاء العػػػػرب الػػػػو مػػػػن يػػػػ ةا أف تقلػػػػل 
اإلخفاقات وتقضػي علػى القيػود والعراقيػل الرتبويػة مػن ج ػةب وتسػاىم يف تنميػة الواقػ  ودفػ  ع لػة التقػدـ 

 .الست ناؼ اؼبسحة اغبضارية من ج ة أخر 
 توالدالال النتائج

رغػػػم عظمت ػػػا – والفلسػػػفة  س التفسػػػحب ويػػػروح اغبػػػدي  النبػػػويب واأدب والتػػػاريال تسػػػلم لتػػػ .ٔ
. وتعيػػق تقػػدـ تعلػػيم وتربيػػة اؼبػػرأة سػػواء عنػػد السػػنة أو الشػػيعة مػػن عبػػارات قاسػػية هتمػػ  اأنثػػى -وروعت ػػا
ء الشػػرعية لمػػن إضػػفا أنبيػػة التفريػػق بػػني الػػنص اؼبقػػدس والػػنص البشػػري الػػذي ىػػو اجت ػػاد بشػػر قبػػدىمػػذا 

إف الصػػور الرتاثيػػة  .مػػ  مػػرور الوقػػت ول ةػػا ثوابػػت دينيػػة راسػػمةاأعػػراؼ االجتماعيػػة السػػالبة  عليػػو جعػػل
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لػن تشػف  ؼبػن  -وىػي لثػحة جػدا ورائعػة إىل أبعػد اغبػدود –اؼبشرقة والضممة عن إس امات اؼبرأة اؼبسػلمة 
تواجػو اؼبػرأة اؼبسػلمة وغحىػا ال سػيما يريد أف يبا الطرؼ عن الت ديات اغبقيقية الو واج ػت ومازالػت 

 .جلية منظورة أحيانا وخفية مسترتة غالباحقيقية يف حقل تربية اؼبرأة اليـو وىي عوائق 
مػػػػػن قراء الفق ػػػػػاء واؼبفسػػػػػرين واأدبػػػػػاءب والعػػػػػادات والتقاليػػػػػدب   ائفػػػػػةلعبػػػػػت اأمثػػػػػاؿ الشػػػػػعبيةب و  .ٕ

ص اؼبقدسػةب وعػدـ االلتفػات للمقاصػد العامػة واأحادي  اؼبوضوعة والضعيفةب وإتباع النص اغبريف للنصػو 
ال تقلػل مػن يػ ف اأنثػػى  تلػك الثقافػة السػلبية. تربيػة اأنثػى دورا مػمثرا يف نشػوء عوائػق صبػة أعاقػت وتعيػق

ف سس بل ربصر دورىا يف اإلقباب وإمتاع ال وج وتبفل عن حقوق ا يف التنمية الشمصػية روحيػا وفمريػا 
 .واجتماعيا وحرليا

دقيقػة فمريػة تػاج إىل مراجعػة حيػ  وبمػن المػدر  -اؼبتشػعس الواسػ   -تنقية الػرتاث ال مفر من  .ٖ
وجػػود اػبلػػل يف بعػػا النصػػوص الرتاثيػػة ال  .ذليػػة لتتفػػق مػػ  اؼبقاصػػد اعبوىريػػة لصسػػالـجذريػػة ومعاعبػػات 

 االستمفاؼ دبعطيات اؼباضي ومناىو الب   والت ويل والف ػم عنػد السػابقني -حباؿ من اأحواؿ -يعين 
اؼبطلوب ىو تطوير ما انقط  وذبديد اؼبناىو الب ثيػة مػ  . بل ىو مربر لتنقيت ا وإمبائ ا ال إسقا  ا وترل ا

 .االستفادة القصو  فبا قدمو سلفنا الصاحل
خشػػية الفتنػػةب تعلػػيم اؼبػػرأة انقسػػم الفمػػر اإلسػػالمي إزاء تعلػػيم اؼبػػرأة إىل ثالثػػة أقسػػاـ  قسػػم يبنػػ   .ٗ

تدرس ما ىو ديين وما ىو ضروري وزبتػار بعػا التمصصػات مثػل العمػل يف ) وقسم يقبل تعليم ا حبدود
 وىػػػػذا التوجػػػػو الزاؿ مػػػػمثرا يف عامػػػػة النػػػػاس( التػػػػدريس ولػػػػو تمدسػػػػت اأعػػػػداد ولػػػػو لػػػػاف خبػػػػالؼ اؼبيػػػػوؿ

الرجل ؽبا مثل الذي عليو حسس رغبت ا وحاجة اجملتمػ  وىػو مػا أخػذت ب وقسم يعتربىا يقيقة وخاصت م
 . غبديثة وىو توجو يالمس الصواببو معظم الدساتح ا

يقـو الفمر النمطي اؼبعادي لتممني اؼبرأة خبلا تصػوراتو الشمصػية وأعرافػو اجملتمعيػة باجت ػادات  .٘
إف تػوفح . ب وتربيػر الت يػ  ضػد اؼبػرأةدينية متشبعة خبطاب الوصاية الستدراج الناسب وإرىػاب مػن ىبػالف م

اىو اغبيػاة حب ػة ل اهلل مػن مبػناعة التعليمية خح من من  وربرا ما أحواؼب بالرتبويةالدينيةب واؼبتانة اغبصانة 
وخشػػية اؼبفسػػدة علػػى اعتبػػار درء اؼبفاسػػد مقػػدـ علػػى جلػػس اؼبصػػاحل فبػػا  بحة علػػى اؼبػػرأة وسػػد الػػذرائ البػػ

سياسػػة اغبصػانة خػػح وأبقػػىب واؼبناعػػة أقػػو   .إىل يػػـو النػػاس ىػػذا وحيػػاة اأنثػى أغبػق اأذ  بالعقػػل اؼبسػػلم
 .ن سياسة اؼبمانعةم

زبتلػػػ  يف ألفاظ ػػػا وؿبتواىػػػا . إف تربيػػػة الق ػػػر زبتلػػػ  عػػػن تربيػػػة اؼبػػػودة والرفػػػق والسػػػمن والرضبػػػة .ٙ
وغاياهتا ومن   ا ودور الرتبية اغبديثة تصػ يا اؼبسػار وتصػويس اػبلػل الرتاثػي فػال وج لػيس قػاىر ل وجتػوب 

ا عالقػػػة مػػػبين  مػػػن نفػػػس واحػػػدةا وال حػػػالم علي ػػػاب وال ىػػػي ربػػػت سػػػلطانو وحممػػػو يػػػبو اأسػػػح بػػػل نبػػػ
 . ورضبة وسمن والتعبحات القرقنية ألثر إيراقا وأدؽ وأرؽ وأعمق تمامل
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 رغم من  ات تعليم اؼبػرأة اؼبلموسػة -اليـو ال زالت عوائق تربية اؼبرأة الرتاثية تالحق العقل اؼبسلم  .ٚ
واقعنػػا اليػػـو فيػػو صػػد  ؼبػػا  .ضػػيال زبتلػػ  يف حػػدهتا عػػن اؼبا سػػلبيةبطرائػػق متنوعػػة ولمػػن بػػروح  -واؽبائلػػة

مػػن غػػح قليلػػة تعػػي  يف عقػػوؿ ف ػػة  السػػلبية يف الػػرتاثالزالػػت اأفمػػار . مضػػى بمػػل مػػا وبمػػل مػػن أسػػى
الػػػدعاة الػػػذين وبملػػػوف النايػػػ ة علػػػى اإليبػػػاف  ػػػا فيمتبػػػوف للعامػػػة عنػػػد العلمػػػاء والبػػػاحثني يف اعبامعػػػات و 

ب وعػػن النسػػاء ل سػػفو السػػف اءب وعػػن  بيعػػة اؼبػػرأة (لمػػا ي عمػػوف) واػباصػػة عػػن زلػػة أمنػػا حػػواء يف السػػماء
إف فمػرة ذبريػد اؼبػرأة مػن الصػفات  .الش وانية الشريرةب وعن قراء يتم عرض ا على أةا ةو السل  الصػاحل

وبعػا المتابػات اإلسػالمية اليػـو تقيػد حرلػة وواقعنػا اؼبضػطرب اإلهبابية فمرة موجػودة يف عصػرنا اغباضػر 
 .ي نابعة من ف م غح سليم للنصوص الدينيةاؼبرأة بصورة سي ة وى

أحيانػػا دعػػوات عػػودة اؼبػػرأة إىل قعػػر بيت ػػا علػػى  ريقػػة اؼبوروثػػات اعبامػػدة اؼبتسػػلطة ذبػػد ال زالػػت  .ٛ
تلك اؼبفاىيم الرتاثية هتدد مسحة ف ػات غػح . تفاعال ؾبتمعيا لتقليص ميادين دراسة الفتاة وعمل ا وحرلت ا

ب وال سياسػية ؿبنمػةب وال ائرهتم الضيقة ال ترتقي لتصبا فقي ة يف ؾبام  علميػةقليلة من النساء فاؼبرأة يف د
ب وال مبدعػػة وال مػػديرة يػػرلةوال إعالميػػة مرموقػػةب وال م ندسػػة معماريػػةب  بوال سػػيدة أعمػػاؿ قاضػية عادلػػةب

  والئ ػا تتناقا م  قدرات اؼبرأة أو أةا تتعػارض مػيف منظورىم وغحىا وظائ  ال تلك .يف الفنوف اعبميلة
 .واغبياة المريبة ب وـبال  غبقوؽ اإلنساف يف التعلم والعملوىذا مف ـو خا   صبلة وتفصيال لألسرة
السلبية ولش  مظػاىر النظػرة الدونيػة للمػرأة الذىنية ربرير  اقات اؼبرأة والتملص من التصورات  .ٜ

 ربصػػل اؼبػػرأة علػػى اؼبطالػػس العاليػػةعلػػم و مػػا الرادة و اإل غػػرس ىػػي تربيػػة كبػػو العػػ ة وال تػػربز قيمت ػػا مػػن غػػح
 . يف لل اجملاالت واؼبستوياتبروح معطاءة 

عقػدة عقيػدة غػح سػليمة و فمرة خطي ة حواء . لـر اهلل اؼبرأة فمرا وروحا وخلق ا يف أحسن تقوا .ٓٔ
ربػػت اسػػم إرث  قػػديبا وحػػديثا ةسػػالمياإلالمتػػس  لثػػح مػػنقديبػػة عديبػػة الفائػػدة رغػػم انتشػػارىا وتبلبل ػػا يف  

توجيػو نقػـو دبوضػوعية بو  أف نن ى ػا مػن خانػة اػبيانػةوالوفاء ؽبا حواء رم  حياة  يبة ومن الرب  ا  .ل الس
 .ف م اأحادي  النبوية حسس ؿبمماهتا وتفنيد اأبا يل اؼبع ودة

المتابػػات اؼبواقػػ  و  بعػػاربز بوضػػوح ضػػبابية اثيػػة يف ؾبػػاؿ تطػػور تعلػػيم اؼبػػرأة يػػربليػػل اؼبواقػػ  الرت  .ٔٔ
وب ب ػػا مػػن مراجعػػة توج اهتػػا اؼبتشػػددة فبػػا يسػػػبس وىيمنػػة ذلوريػػة تعػػاين مػػن تػػ خر ذىػػين  حيػػ  دينيػػةال

ب وتشػػوىا معرفيػػا فبػػا يعطػػل أو يػػمخر تقػػدـ اجملتمػػ  ويبػػدد اعب ػػود واضػػطرابا ملموسػػا بحرجػػا بالبػػالل ميػػ  
  .ويب ؽ الوحدة الو نية اإلصالحية

قػػػػديبا –ت الدينيػػػػة السػػػػلبية ف ػػػػي اؼبوروثػػػػابػػػػن ريػػػػد مػػػػن أوائػػػػل مػػػػن انتبػػػػو إىل خطػػػػورة قػػػػد يمػػػػوف ا .ٕٔ
حرماةػػا ومػا سػبق يسػبس . وتربيت ػا تربيػة ؿبػدودة لتقلػيص تقػدـ اؼبػرأة وع ؽبػا يف البيػػت أداة سػي ة -وحػديثا
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 التنميػػػةتوسػػػي  مػػػدارل اب وح ب ػػػا مػػػن زبصػػػيس ذبار ػػػاب ومنع ػػػا مػػػن االرتقػػػاء بػػػالوعي العػػػاـ وتع يػػػ  مػػػن 
 .ةاجملتمعي
اؼبػػػرأة حقيػػػق بػػػاؼبربني  مػػػ يف التعامػػػل  صػػػيلالرتبػػػوي اإلسػػػالمي اأ مرئيػػػات تربويػػػة سبثػػػل الػػػرتاث شبػػػة .ٖٔ

يف ثقافتنػا الراىنػة وإبػداعا االلتفات إلي اب والتوسػ  في ػاب وبث ػا إيبانػا وعلمػا وعمػال من اعبنسني والباحثني 
 .القائمة على ن عة التسلامن أجل الت رر من القوالس النمطية 

ق المامػػػل يف الػػػتعلم والعمػػػل واغبرلػػػة والت مػػػل واؼبشػػػارلة للمػػػرأة يف رحػػػاب الرتبيػػػة اإلسػػػالمية اغبػػػ .ٗٔ
و ػػذه اؼبرئيػػات . اجملتمعيػػة بمافػػة ؾباالهتػػا ودرجاهتػػا دبػػا وبقػػق ذاهتػػاب وينفػػ  ؾبتمع ػػاب ويعمػػس ظباحػػة دين ػػا

لالسػػتمتاع باغبيػػاة الطيبػػة حقػػا نت ػػاوز عقبػػات تربيػػة البنػػات ونعػػدىن والرلػػائ  الفمريػػة ؾبتمعػػة واإلفػػادات 
 .والعمراف باإليباف

 التوصيات
مػن أسػر اؼبفػاىيم السػػلبية وربريرنبػا مسػتنحة لتممػني اؼبػرأة والرجػل مت ػددة و بلػورة فلسػفة ؾبتمعيػة  .ٔ

واؼبوروثات اػبا  ة ووض  إسرتاتي ية تربوية لتطبيق تلك الفلسفة وإحياء ؿباسػن الػرتاث مػ  تمػات  صبيػ  
يف فلسػػفة  الرؤيػةطػوة اأوىل يف ذلػك تضػػمني ىػذه واػب. وسػائا التنشػ ة االجتماعيػػة يف ربقيػق تلػك البايػػة

 .وزارة الرتبية واسرتاتي ياهتا
عمػػل دورات تدريبيػػة تربويػػة للتوعيػػة خبطػػورة الت يػػ  ضػػد اؼبػػرأة وليفيػػة التعامػػل الػػواعي مػػ  الصػػورة  .ٕ

ات عػػرب إيقػػاظ اغبػػس النقػػدي فبػػا يػػمدي إىل رفػػد وإمبػػاء اأدبيػػ النمطيػػة للمػػرأة يف لثػػح مػػن المتػػس الرتاثيػػة
 .اؼبعاصرة الرتبوية
النظػر فيػو  وتفعيػل إبراز الرتاث اإلسالمي اأصيل الػذي يعلػي مػن يػ ف اؼبػرأة فمػرا وعمػال وحرلػة .ٖ

علػى كبػو حضػاري  وبناء حقل لدراسػة معوقػات تنشػ ة اؼبػرأة وسػبل سبمين ػا واإلفادة منو وتوظيفو يف الواق 
 .يعت  باإلسالـ دينا

 اؼبعوقػػات الدينيػػة والثقافيػػة واالجتماعيػػةليميػػة مػػدارىا لشػػ   نشػػطة تعتطعػػيم اؼبنػػاىو الدراسػػية ب .ٗ
 .و رائق ربريرىا من اؼبوروثات السلبية قديبا وحديثاتعليم اؼبرأة  الو واج ت عملية

الرواسػس الرتاثيػة اؼبت يػ ة ضػد اؼبػرأة والػو ال تػ اؿ تمػرس سػلطة  ورة تنقية اؼبناىو الدراسية منضر  .٘
تنمي حس الفتاة لموا نػة ؽبػا حقوق ػا ل المتس اؼبدرسية واعبامعيةبني توجيو اؼبر يتعني على . الرجل وتفوقو

  .الدستورية ف ي يقيقة الرجل وصنوه وسبتلك مواىس و اقات مازالت معطلة يف ؾباالت يا
توجيػػو الب ػػ  الرتبػػوي لػػتلمس حاجػػات وتطلعػػات اؼبػػرأة وإبػػراز ج ػػود اؼبصػػل ني عػػرب القػػروف يف  .ٙ

ت مػػت يف ضػػوء اؼببػػادئ اإلسػػالمية السػػم ةب ومعطيػػات العلػػـو اإلنسػػانية اؼبتناميػػةب ربريػػر اؼبػػرأة مػػن قيػػود ال
 .ومقاصد اؼبواثيق الدولية اؼبتفق علي اب والناف  اؼبفيد من الت ارب النسوية حوؿ العال
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توجيو فلسفة وسائل اإلعالـ وبراؾب ػا لت ديػد اػبطػاب الػدعوي والػوعي الرتبػوي واؼبشػ د الثقػايف  .ٚ
الو تقلل من يػ ف اؼبػرأة وعقل ػا وغحىا أمثلة الشعبية والتصورات الدارجة من العبارات الرتاثية عرب تنقية ا

 .و اقاهتا وب  اؼبعاين اإلنسانية الرفيعة والقيم اإلسالمية الو تبين الذات الطموحة
 

 منثورات: ملحق
والبَػْيت والُدْمية . ل والقاُرورةالعرب تميِن عن اؼبرأة بالَعَتبة والنَػعْ "قاؿ اأزىري يف هتذيس اللبة  -

عمر رضي اللػو تعاىل عنو اؼبرأة نعل يلبس ا " ويف لتاب نثر النظم وحل العقد للثعالس ". والُبّل والَقْيد
 ".الرجل إذا ياء ال إذا ياءت ىي

 : وقاؿ عبيد الّلو بن عبد الّلو بن  اىر -
 ر إذا ذلر الص ر لمل أيب بنت يرّجي بقاؤىا                ثالثة أص ا

 فبيٌت يبطي اب وبَػْعٌل َيصوُةا                وقرب يُػَوارِي اب وخحنبا القربُ 
السبيل ىو أف نن ا بمل  اقتنا الفمرية الحياء اأدب العريب اأصيل الذي يعلي حقا من قدر  -

ؼبرأة موضع ا اغبضاري وىذه اػبطوة ال تستبين عن تقدا أدب عريب يض  ا. اؼبرأة ويعطي اأنوثة رونق ا
الص يا لي نضي  الدرب للناي ة أوال ولمي نريد لل من ضاع وتاه يف خضم اؼبوجات العاتية الو 

 . أصابت تراثنا الفمري عرب قروف  ويلة

و لوال  .إىل اؼبرأة مذ لنت  فال حا الساعة( أنا)أنا مدين بمل ما ىو : جرباف خليل جرباف قاؿ  -
لبقيت ىاجعا م  ىمالء النائمني الذين يشويوف سمينة العال  الشقيقة واؼبرأة الصديقةب اؼبرأة اأـ واؼبرأة

 .ببطيط م

 :قاؿ قالت عائشة"
دخػػل علػػيَّ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم بسػػرؼ وقػػد نفسػػت وأنػػا منمسػػة فقػػاؿ   أنفسػػت فقلػػت -

مسػػػند ) .تلػػػى بػػػو نسػػػاء قدـنعػػػم يػػػا رسػػػوؿ اهلل وال أحسػػػس النسػػػاء خلقػػػن إال للشػػػر فقػػػاؿ ولمنػػػو يػػػيء اب
 .حدي  السيدة عائشة رضي اهلل عن ا .اجمللد السادس. اإلماـ أضبد

لرس العرؼ االجتماعي عرب تعاقس السنني يف عاؼبنا العريب فمػرة أف اؼبػرأة سػلعة معروضػة للبيػ  يػدف  " -
حقػػي وعتيقػػة "إنػػو  الرجػػل شبػػن يػػرائ ا وىػػو مػػا تبينػػو بعػػا التعػػابح الشػػعبية مػػن مثػػل قػػوؿ اؼبػػرأة عػػن م رىػػا

لػػذلك ال بػػد مػػن توعيػػة ثقافيػػة . باعتبػػار اؼب ػػر ىػػو اؼبقابػػل اؼبػػادي غبريػػة اؼبػػرأة وشبنػػا لرقبت ػػا أي ذاهتػػا" رقبػػو
ومػػػن غرائػػػس اأعػػػراؼ أف الػػػبعا يف السػػػابق إذا حصػػػل . إسػػػالمية للم تمػػػ  لتصػػػويس النظػػػرة إىل اؼبػػػرأة 
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فضػػػل اهللب )اؼبػػػرأة يف الب ػػػر عػػػدة مػػػرات   الطػػػالؽ ثػػػالث مػػػرات ولػػػي ربػػػل ل وج ػػػا اأوؿ ؾبػػػددا تبطػػػس
 (.ٕٕٙب ص ٕٙٓب ٕٗٓـب ص ٕ٘ٓٓ

يفو ألثر علماء السنة والشيعة أف بامماف الرجل أف يس ن »يقوؿ السيد ؿبمد حسني فضل اهلل 
كبن لبال  غالبية الفق اء يف ىذا الرأي ونرفا القوؿ . زوجتو س نا ممبدا م  تقدا لل ما ربتاجو

 (.ٕٜص " )بشرعية ذلك
على أف اؼبرأة اؼبسلمة غدت إنسانة مس وقة اغبقوؽ ب مبيبة ( ـٕ٘ٓٓ)يملد زلي لطفي -

الذاتب مظلومة اأنا ب واىل ىذا العصر تعي  اؼبرأة يف ظل نظاـ سياسي واجتماعي وديين قمعي ال نظح 
من . إلسالمي لو ودبربرات دينية تلقى القبوؿ واؼبصداقية من قبل القو  اؼبمتلفة اؼبمونة للم تم  ا

خالؿ استعراض بعا من اؼبن لقات الفق ية نلمس بوضوح تاـ لي  إف اؼبرأة يف ظل النظاـ الديين 
أمر والفق ي اغبا  ليست سو  لائن أنساين مببوف اغبقوؽ ب إنساف ربت الوصايةب ليس لو من ا

توحا لآلخرين لينبشوا ب س سلا الضوء فقا على نظاـ اؼبرأة الفق ي عند الشيعة تارلا الباب مفيي ا
يقوؿ : وعن وض  اؼبرأة اغبقوقي يف ممسسة ال واج ! م ساة أخر  يف ظل انتماءاهتم اؼبذىبية اؼبقابلة 

ب أو أبرصب أو خصي»الشيا الطوسي  يقوؿ " لألب أف ي وج ابنتو الصبحة بعبدب أو ؾبنوفب أو ؾبذـو
ماؽبا تس  سننيب دوما لاف النماح أو منقطعاب ال هبوز وطء ال وجة قبل إل»: اإلماـ اػبميين يف وسيلتو

 .«وأما سائر االستمتاعات لاللمس بش وة والضم والتفميد فال ب س  ا حا يف الرضيعة
اليـو تتبدد أحالـ الطفولة عند بعضا فتت وج بنت عمرىا شباف سنوات رجال عمره شبػانني سػنة  العربيةيف بالدنا  -
 (.ٗٙـب ص ٕٓٔٓبديرب )
َْرأَُة فَبُْنوَعٌة ِمْن ؾُبَاَلَسِة الر َجاِؿب ِلَما ىُبَاُؼ َعَلْيِ ْم ِمَن ااِلْفِتَتاِف ِ َا"  ذب ويف اؼب -

 ".َواؼب
ويف تػراث اؽبنػد ". هبػس أف وبػبس اسػم السػيدة اؼبصػونة يف البيػت لمػا وبػبس فيػو جسػم ا"ويف اليوناف  -
 (.ٚٚص  ٖديورانت قصة اغبضارةب ج ".  )لن من ن على حذر تاـ"
جػدؿ يتسػ  يف السػعودية أثارتػو فتػو  الشػيا عبػد الػرضبن بػن ناصػر "نشر موق  إسػالـ أوف اليػن مقػاال حػوؿ  -

لػػػػافر لمونػػػػو يسػػػػت ل "جبػػػػواز قتػػػػل مبػػػػيا االخػػػػتالط يف العمػػػػل والتعلػػػػيمب علػػػػى اعتبػػػػاره أنػػػػو ( عامػػػػا ٚٚ)الػػػػرباؾ 
ب فيمػا "رأيػا متشػددا"د رجػاؿ الػدين وقد عمست ىذه الردود ربفظػا علػى الفتػو ب حيػ  اعتربىػا أحػ". احملرمات

 (.ـٕٓٔٓفرباير  ٕٗ" )انتقد قخر تصدي أفراد وليس اجملام  الفق ية اؼبعرتؼ  ا ؼبثل ىذه القضايا اعبدلية
ولي ػػذر صبػػاع الع ػػوز والصػػبحة الػػو ال يو ػػ  مثل ػػا والػػو ال يػػ وة ؽبػػا واؼبريضػػة "قػػاؿ ابػػن القػػيم يف زاد اؼبعػػاد  -

 " .ببيضة فوطء ىمالء يوىن القو  ويضع  اعبماع باػباصيةوالقبي ة اؼبنظر وال
وهبػػػػس أف نعػػػػرتؼ أف بعػػػػا اؼبػػػػدارس اإلسػػػػالمية يتبػػػػ  تيػػػػارا متشػػػػددا ضػػػػد اؼبػػػػرأة ( ـٕٛٓٓ)القرضػػػػاوي  قػػػػاؿ -

 (.ٚٛٔص )وال عالج ؽبذا اػبلل إال بنصرة تيار الوسطية اإلسالمية ... ويريدىا ال زبرج من من ؽبا إال مضطرة



 ٘ٔ 

رأة راجا وعميق وال يقػل أثػرا عػن عقػل الرجػل وىػذا ي ػدـ الفمػر السػائد عػرب القػروف يف أف إف عقل اؼب"-
يستشػػػػ د إمػػػػاـ عبػػػػدالفتاح با يػػػػة (. ٕ٘٘ب ٖٔـب صٜٕٓٓإمػػػػاـب ) "العقليػػػػة النسػػػػائية ضػػػػعيفة وناقصػػػػة

ػػػػألُ أَفْػتُػػػػوين يف أَْمػػػػرِي َمػػػػا  }التاليػػػػة إلثبػػػػات رجاحػػػػة عقػػػػل اؼبػػػػرأة 
َ
ُلنػػػػُت قَاِ َعػػػػًة أَْمػػػػراً َحػػػػاَّ قَالَػػػػْت يَػػػػا أَيػ َ ػػػػا اؼب

 (.ٖٔـب ص ٜٕٓٓإماـب )العقاد . ٕٖالنمل{َتْشَ ُدوفِ 

 إفَّ ىنػػاؾ مشػػملًة معقَّػػدًة يف ذىنيػػة المثػػحين مػػن النػػاس مػػن إسػػالميني"قػػاؿ ؿبمػػد حسػػني فضػػل اهلل  -
االنفعػػاؿ  موقػػ  وغػػحىمب وىػػي أةػػم ينظػػروف إىل اؼبػػرأة لمػػا لػػو لانػػت لائنػػاً جنسػػياً ينفػػتا علػػى اغبيػػاة مػػن

حياهتػػا يف ىػػذه الػػدائرةب علػػى مسػػتو   اعبنسػػي يف  بيعتػػو البري يػػةب ويف نتائ ػػو التناسػػليةب وبػػذلك زبتصػػر
والنػوازع الذاتيػةب فػال ؾبػاؿ عنػدىم أي  تصػور ينطلػق بػػاؼبرأة  االلت امػات اأخالقيػة والعالقػات االجتماعيػة

 ة فيما يبمن أف سبنا اغبياة فمراً وحرلػًة وانطالقػاً الواسعة لانساف يبلك  اقات فاعل كبو اأبعاد اإلنسانية
اؼبػ احب أو التفمػح  يف عملية اإلبداعب بػل ردبػا ذبػد الػبعا يسػمر مػن ىػذه الفمػرة ويعتربىػا نوعػاً مػن أنػواع

 ".اػبيا  الذي ال يبلك أّي إممانات واقعية يف اغبياة

لرجػاؿ والنسػاءب إالّ يف الػدائرة الػو تػمدي اإلسػالـ ل يبنػ  االخػتالط بػني ا"قاؿ ؿبمد حسني فضل اهلل  -
متػوازفب فانػػو ال  االكبػراؼ اأخالقػيب أمػا االخػتالط اؼبتػوازف الػذي يضػ  اغبػدود اأخالقيػة يف نطػاؽ إىل

علػػى ت ليػػد االلتػػ اـ اإلسػػالمي يف  يبتعػػد عػػن اإلباحػػة الشػػرعية علػػى أسػػاس الرتبيػػة اإلسػػالمية الػػو تعمػػل
 ".يمصية لّل من الرجاؿ والنساء

وال زبضػػ   إف القػػرقف يقػػدـ لنػػا اؼبػػرأة يف صػػورة ملمػػة سػػب  لانسػػاف سبلػػك عقل ػػا"قػػاؿ حسػػني فضػػل اهلل 
يف مسػتو  أف ربمػم  لعا فت ػاب أف مسػمولتي ا اسػتطاعت إنضػاج ذبربت ػا وتقويػة عقل ػاب حػا أصػب ت

وإذا أردنػا اسػتنطاؽ ىػذه .يػموةم العامػة الرجاؿ الذين رأوا في ا الشمصية القوية العاقلة القادرة على إدارة
اؼبرأة على عوامل الضع  اأنثوي الذي قد يمثّر ت ثحاً سلبياً علػى  الصورةب فاةا تدّؿ على إممانية انتصار

 التفمػح أو يف إدارة اؼبواقػ ب مػا يػوحي بػ ف الضػع  لػيس قػدرىا الػذي ال تسػتطي  الػتملص  ريقت ػا يف
  ".منو

يف العلػػم والثقافػػة واغبرلػػة السياسػػية  غباضػػرب قبػػد الت ربػػة اإلنسػػانيةويف العصػػور اؼبتػػ خرةب ويف العصػػر ا"
اسػتطعن أف يملػدف وجػودىن وذبػربت ن الرائػدة اؼبعػربة عػن  واالجتماعيػة تقػدـ لنػا المثػح مػن النسػاء الػالا

ة علػػى قػػدرة اؼبػػرأة علػػى الت ػػدي والثبػػات واإلبػػداع يف ـبتلػػ  اجملػػاالت العامػػ مواقػػ  القػػوة اإلنسػػانية الدالػػة
 ".واؼبرأة يوحي بوجود نوٍع من التوازف يف القدرات اإلنسانية يف الظروؼ اؼبشرتلة بني الرجل واػباصةب ما
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 .OUld Bah, 1998, P)مػن القضػايا الشػائمة يف الفمػر اإلسػالمي إيػمالية تعلػيم البنػات  -
يبػػة وتشػػددا يف ظػػل لتصػػبا ألثػػر ر ( لمػػا لػػاف يف ع ػػد النبػػوة)تبػػحت النظػػرة الواثقػػة للمػػرأة "فلقػػد ( 138

ب وبلػػ  اأمػػر إىل أف أصػػبا (ٖٙـب ص  ٕ٘ٓٓالشػػطيب " )غيػػاب اأزواج يػػبو الػػدائم يف ميػػادين اؼبعػػارؾ
ربريػػر وسػػاد ىػػذا اأمػػر لعػػدة قػػروف لمػػا قػػاؿ الشػػيا ؿبمػػد البػػ ا  يف مقدمػػة لتػػاب " تعلػػيم اؼبػػرأة معصػػية"

وؽبػػػػذا قػػػػاؿ أضبػػػػد فػػػػارس (. ٘ب ص ٔـب ج ٜٜٜٔ)ؼبملفػػػػو عبػػػػداغبليم أبػػػػو يػػػػقة  اؼبػػػػرأة يف عصػػػػر الرسػػػػالة
(. ٕٙـب ص  ٕ٘ٓٓاعبن ػػػاينب " )ال ةضػػػة للشػػػرؽ إال بن ضػػػة اؼبػػػرأة( "ـ ٛٚٛٔ – ٗٓٛٔ)الشػػػدياؽ 

 (:ـ ٖٜٙٔ - ٖٙٛٔ/ ىػ  ٖٗ٘ٔ - ٜٕٚٔ)وقاؿ صبيل صدقي ال ىاوي 

 ال يرف  الشعس من أَعماؽ وىدتو       إال رجاؿ أولو عـ  ونسواف

  ده       لوال تقدم ا ما   عمرافللمرأة الفضل يف العمراف نش

 فامبا ىي لألَبناء مدرسة       وإمبا ىي لآلباء معواف

 وإةا ىي للمف وع تع ية       وإةا ىي للم  وف سلواف

 وإةا الروض مطلوالً لو أرج       وإةا عب  اأشبار بستاف

ػُرَؾ : بَن ِديْػنَػاٍر يَػُقػْوؿُ  َماِلك" وقاؿ " َوَصالُح اْلَمْرأَِة يف اْلبَػْيتِ " وقالوا  - ْيِقنْيَ َحػاَّ يَػتػْ الَ يَبلُػُ  الَعْبػُد َمْن ِلَػَة الص ػد 
 (.ٗٚٔص  ٛـب ج ٕٛٓٓالذىيبب )َزْوَجَتُو َل َنػََّ ا أَْرَمَلٌةب َويَْ ِوي ِإىَل َم َاِبِل الِماَلِب 

ب ٕٜٛٔب ٔابػػن دقمػػاؽ" )ف قػػاموا سػػب  سػػننيالن سػػاء مػػن اػبػػروج مػػن بيػػوهتن لػػيالً وةػػاراًب "نػػ  أمػػر أحػػد اػبلفػػاء دب -
 .(ٕٙب ص ٘ب ابن العمادب ج ٘ٚٔص ب  ٘ٔىيبب جب الذَّ ٕ٘ٓص 
 .أف ال تت وج فقيل ؽبا بعد وفاتو صوميزوج ا أـ الدرداء يرط علي ا  -
أمػػا سػػعيد بػػن اؼبسػػيس فيػػ وج تلميػػذه ابنتػػو بعػػد وفػػاة زوجػػة تلميػػذه وبعػػد أف يضػػرب مػػن اػبليفػػة َعْبػػُد  -

لِػػكِ 
َ
: َمػػا َحػػاُؿ َذلِػػَك اإِلْنَسػػاِف؟ قُػْلػػتُ :يقػػوؿ سػػعيد لػػ وج ابنتػػو بعػػد ال فػػاؼ. ب لرفضػػو ت وهب ػػا البْنِػػِو الَولِْيػػدِ اؼب

ػػٍدب َعلَػػى َمػػػا وبُِػػس  الصَّػػِدْيُقب َوَيْمػػرَُه الَعػػُدو   ػػٌر يَػػا أَبَػػا ؿُبَمَّ سػػح أعػػػالـ . )َيػػْيٌءب فَالَعَصػػاِإْف رَابَػػَك : قَػػػاؿَ . َخيػْ
 (.النبالء للذىيب

والع يس أنو بالرغم من ىذه البحة على اؼبرأة حبي  ال تر  وال يسم  ؽبا صوتب فاةػا لػيس ؽبػا لرامػة  -
ول يقل ػا ؼبما بػو عنػد . ألرمػك اهلل: عندىمب حا إف احملدث إذا حدث جليسو وجػاء ذلػر اؼبػرأة قػاؿ لػو

 (.  ٖٚب ٕٚصف ات من تاريا المويتب ص : يوس  القناعي" )ذلر اغبشرات
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ػػرَِة بػػِن ُيػػْعَبَةب قَػػاؿَ َعػػ- ُِبيػْ

ثَػَنا ابْػػُن : أَبُػػو ِإْسػػَ اَؽ الطَّاَلَقػػاين   .َلَقػػْد تَػَ وَّْجػػُت َسػػْبِعنْيَ اْمػػرَأًَةب أَْو َأْلثَػػػرَ : ِن اؼب َحػػدَّ
بَػػاَرِؾب قَػػػاؿَ 

ُ
ػػػرَِة بػػػِن ُيػػػْعَبَة أَْربَػػػُ  ِنْسػػػَوةٍ  :اؼب ُِبيػْ

أَنْػػػػنُتَّ َحَسػػػَناُت : ِوب َوقَػػػاؿَ َفَصػػػفَُّ نَّ بػَػػػنْيَ يََديْػػػ: قَػػػاؿَ  .َلػػػاَف رَبْػػػَت اؼب
ثَػَنا َمالِػػػٌكب قَػػػاؿَ : ابْػػػُن َوْىػػػسٍ  .اَأْخػػػاَلِؽب  َػػػِوْياَلُت اَأْعنَػػػاِؽب َوَلِمػػػين  َرُجػػػٌل ِمطْػػػاَلٌؽب فَػػػ َنْػنُتَّ الطَّػػػاَلؽُ   :َحػػػدَّ

رَُة َنمَّاحاً لِلن َساِءب َويَػُقْوؿُ  ُِبيػْ
 َضب َوِإْف َحاَضْت َحاَضب َوَصاِحسُ َصاِحُس الَواِحَدِة ِإْف َمرَِضْت َمرِ : َلاَف اؼب

َْرأَتَػنْيِ بَػنْيَ نَاَرْيِن  
ْيعاً  .ُتْشَعاَلفِ اؼب ْيعاًب َويُطَل ُقُ نَّ صبَِ  .وََلاَف يَػْنِمُا أَْربَعاً صبَِ
يف السػػابق لػػاف اأب يقػػـو بالشػػ وف اؼباليػػة يف اأسػػرة فمػػاف العلمػػاء مثػػل البػػ ا  يوصػػي الػػ وج بالسػػرية  -

وال تعلػػم أىلػػك وولػػدؾ فضػػالً عػػن غػػحىم مقػػدار مالػػك فػػاةم إف " قضػػاء اغبػػوائو اؼباليػػة قػػائال التعامػػل يف 
: بدايػة اؽبديػةب ٓٗ٘ص : إحيػاء علػـو الػدين")رأوه قلياًل ىنت عندىم وإف لاف لثحاً ل تبلػ  قػا رضػاىم

 (. ٕ٘ص 
 
غبسػػػن معايػػػرة اأزواجب ينببػػػي صػػػرؼ اؽبمػػػة يف تعلػػػيم البنػػػات والصػػػبياف معػػػاً  "قػػػاؿ رفاعػػػة الط طػػػاوي  -

فتػػػػتعلم البنػػػػات القػػػػراءة والمتابػػػػة واغبسػػػػاب وكبػػػػو ذلػػػػك ب فػػػػاف ىػػػػذا فبػػػػا ي يػػػػدىن أدبػػػػاً وعقػػػػالً ب وهبعل ػػػػن 
 ".باؼبعارؼ أىالً ب ويصل ن بو ؼبشارلة الرجاؿ يف المالـ والرأي 

تراجعػػا  معظػػم المتابػػات اإلسػػالمية اغبديثػػة ل تنصػػ  اؼبػػرأةب بػػل يػػ دت السػػاحة الفمريػػة العربيػػة "-
لبحا لدور اؼبرأة يف اجملتم ب وأصب ت معظم المتابات سبيل للػدعوة إىل تضػييق مسػاحة اغبريػة للمػرأةب بػل 
أصػػبا الػػبعا ال يػػر  اؼبػػرأة إال مػػن خػػالؿ الرغبػػة اعبسػػديةب مػػا جعػػل العقػػل واغبػػواس ال تػػر  يف اؼبػػرأة إال 

  (.ـٕٗٓٓالطراحب " )بعدا واحداً 
وائدنا فيما يتعلق بالنساء ؽبا أساس يف يريعتنا لماف يف ميلنا إىل لو لانت ع"قاؿ قاسم أمني  -

احملافظة علي ا ما يشف  لناب أما وقد برىنَّا على أف لل ما عرضناه من أوجو اإلصالح يتفق سباـ االتفاؽ 
م  أحماـ الشريعة ومقاصدىاب فلم يبق لنا عذر يف التمسك  ا سو  أةا قد تقدست دبرور ال ماف 

 ( . ٕٔٗب ص ٕٙٓٓعمارةب " )ب وأننا غفلنا عن مصاغبنا وتدبح يمونناالطويل
ورببس ...( بيت الطاعةب بيت جواد)قد يقتاد الرجل زوجتو بعا اأمصار اإلسالمية إىل بيت -

ب ٕٗٔـب ص ٕٗٓٓإزرويلب )في ا وتالقي أفظ  معاملة فت رب على العودة ممرىة إىل بيت زوج ا 
واغبق أف اؼبرأة وحدىا ىي "حد أعالـ اغبرلة اإلسالمية يف القرف العشرين عالؿ الفاسي أيقوؿ (. ٖٚٔ

 (.ٙٙٔـب ص ٕٗٓٓإزرويلب " )يدالو تستطي  ربرر نفس ا فبا لبلت ا بو اأجياؿ وما صنعتو  ا التقال
 

 قراءات في تربية الفتيات
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ف لمػا ىػو الػذلر إف علينػا أف نف ػم أف البنػت إنسػا( " ـٜٕٓٓ)من لتابات ؿبمد حسني فضػل اهلل 
أو الولد إنسافب وإف علينا أف نريّب إنسانيت ا بالطريقة الو ال تثقل روح اب وال ذبعل ا تشػعر ب ةػا إنسػاف 
مت م يف سلولوب حبي  ال بػد ؽبػا أف تػداف  عػن سػلول ا يف أيػة غبظػة مػن الل ظػات ويف أي نظػرة أو أي 

 .وض ب لما لو لانت مطّوقة باؼبالحظات الو رباصرىا

وأةػا اإلنسػاف الػذي ىبػاؼ ( الشػرؼ)و( العار)على أساس أف البنت ىي  -يف العادة  -إف الرتبية ترتل  
عليػػو مػػن الػػذلرب وال بػػد لنػػا أف نػػدخل ا يف علبػػة مبلقػػة يبلػػك اأب أو اأخ مفتاح ػػاب يف الوقػػت الػػذي 

رىػػا ولػػيس للعائلػػة دخػػٌل يعتػػرب العػػار يف اإلسػػالـ مسػػ لة فرديػػةب فالبنػػت عنػػدما سبػػارس عػػاراً ف ػػي تعػػي  عا
 .فيوب وىمذا عندما يبارس الولد ما يستوجس العار فاف العار ىو عاره ال عار اأىل

إف علينػػػا أف نػػػريّب البنػػػت علػػػى أةػػػا إنسػػػانة ؽبػػػا إرادهتػػػا يف اغبيػػػاةب وؽبػػػا ة  ػػػا الػػػذي خطّػػػو اهلل يف اغبيػػػاة 
رلت ػػا يف اغبيػػاةب لمػػا أف علينػػا أف والػػذي يتم ػػور حػػوؿ الت ام ػػا حبػػدوده يف روح ػػا وجسػػدىا وعقل ػػا وح

 .نريب الولد على ىذا الن و أيضاً 

 عقدة االضطهـاد

إف التميي  بني البنت والولد يشمل عقدة لد  البنتب حبي  تشػعر باالضػط اد يف إنسػانيت ا مػن خػالؿ 
واؼبت مػة ربّمل ا ؼبسمولية يرؼ العائلة دبا ال يت ملػو الولػدب ومػن خػالؿ إحا ت ػا بمػل النظػرات الشػالة 

 .سواء يف خروج ا من اؼبن ؿ أو يف عالقاهتا وأوضاع ا دبا ال يُت م بو الولد

إف ىذه الرتبية غػح صػ ي ةب فالعفػة حػٌد إسػالمي للػذلر واأنثػى علػى السػواءب وإف الشػرؼ حالػة فرديػة 
يف يف الػػػػذلر واأنثػػػػى علػػػػى السػػػػواءب وردبػػػػا لػػػػاف ضػػػػع  اأنثػػػػى أمػػػػاـ قػػػػوة الرجػػػػلب يف اعبانػػػػس اأنثػػػػوي 

يمصػػيت اب يطػػرح علينػػا مسػػ لة تنميػػة إرادة الفتػػاة بالطريقػػة الػػو سبّمن ػػا مػػن ت ليػػد رفضػػ ا لالكبنػػاء أمػػاـ 
رغبات ا خرينب وبذلك تتممن من بنػاء يمصػية قويػة وأخػالؽ راسػمةب حبيػ  تصػمد أمػاـ اإلغػراء أو 

 .االكبراؼ

 الزوجة الناجحة واألم الصالحة

ف زوجة ناج ة وأماً صاغبةب لما نريب الولػد ليػ  يمػوف زوجػاً ناج ػاً إف علينا أف نريّب الفتاة لي  تمو 
وأبػػػا صػػػاغباًب ذلػػػك أف اهلل سػػػب انو وتعػػػاىل ل يفػػػّرؽ بػػػني الػػػذلر واأنثػػػى يف العمػػػل الصػػػاحل لمػػػا ل يفػػػرؽ 
بين ما يف العمل غح الصاحل أيضاًب ف عل العقوبة سواء يف السػارؽ والسػارقة والػ اين وال انيػةب وجعل ػم يف 
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موقػ  سػػواء يف ربمػػل اؼبسػػموليةب وتلقػػي الثػػواب أو العقػابب وىػػو مػػا ألػػده اهلل سػػب انو وتعػػاىل يف حديثػػو 
عن اؼبسلمني واؼبسلمات واؼبممنني واؼبممنػات والصػادقني والصػادقاتب وغػح ذلػك فبػا عػّدده اهلل يف سػورة 

 .اأح اب

ت ػػا بػػ لثر فبػػا للّػػ  الرجػػلب ول وبػػّذر فمػػن خػػالؿ ىػػذا اإلوبػػاء نعػػرؼ أف اهلل ل يملّػػ  اؼبػػرأة يف أخالقي
اؼبرأة ب لثر فبا حّذر الرجلب فاذا أردنا للرتبية أف تنطلق يف اػبا اؼبستقيمب فػال بػد أف تنطلػق يف اػبطػوط 

 (.ٕٓٔ-ٛٔٔص " )الشرعية واؼبفاىيم اإلسالمية الو ل ذبد فرقاً بني الرجل واؼبرأة على السواء

  
 

 العربية المراجعأهم 
 .اؼبمتس اإلسالمي. منار السبيل(. ـٜٜٛٔ)بن ؿبمد بن سال بن ضوياف  إبراىيم

دار : الرياضب ٔط. اأجوبة الفق ية عل اأس لة التعليمية والرتبوية(. ىػ ٜٔٗٔ)عبداهلل ب ابن جربين
 .القاسم

 .دار المنس العلمية : بحوت. )ابن سعد)  الطبقات المرب (. ـٜٜٚٔ)ابن سعدب ؿبمد 
 . دار المتس العلمية: بحوت. جام  بياف العلم وفضلو(. ـٕٓٓٓ) ابن عبد الرب

 . بحوت دار اؼبعرفة. دليل الفاغبني(. بدوف تاريا)ابن عالف الصديقي 
اؽبي ػػػة اؼبصػػػرية العامػػػة : القػػاىرة. نبويػػػة موسػػى ودورىػػػا يف اغبيػػػاة اؼبصػػػرية(. ـٕ٘ٓٓ)أبػػو اإلسػػػعادب ؿبمػػػد 

 .للمتاب
دار : المويػػػػتب ٘ط . ربريػػػػر اؼبػػػػرأة يف عصػػػػر الرسػػػػالة(. ـ ٜٜٜٔ - ىػػػػػ ٕٓٗٔ)أبػػػػو يػػػػقةب عبػػػػداغبليم 

 .القلم
دار : بػػحوت. قضػػايا اؼبػػرأة يف الشػػعر العػػريب اغبػػدي  يف مصػػر(. ـٜٚٛٔ-ىػػػٚٓٗٔ)أبوعمشػػةب عػػادؿ 

 .اعبيل
 .التوفيق دار :دمشق .النساء يف ورد ما يف الرؤساء ربفة (.ـ ٕٗٓٓ - ىػ ٕٕٗٔ) عبداعبواد اأبياريب
أسسػػػػ ا وتنميت ػػػػا يف ضػػػػوء : اإلدارة التعليميػػػػة(. ـٜٕٓٓ)عبػػػػدالع ي ب وأبػػػػوعليب وفقػػػػي حامػػػػد  اأضبػػػػد

 .الدار األاديبية للنشر والتوزي : ب المويتٔط. االذباىات اإلدارية اؼبعاصرة
 .ب بحوتب دار الساقئط. ع ت يعالف.ترصبة د. اإلسالـ ربت اغبصار(. ـٕٗٓٓ)أضبدب ألرب 

اؼبس لة النسائية يف اػبطاب العريب اغبدي  من الت رير إىل (. ـٕٗٓٓ)اء إزرويلب فا مة ال ىر 
 .اجمللس اأعلى للثقافة: ب القاىرةٔط. الت رر
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. اؼبس لة النسػائية يف اػبطػاب العػريب اغبػدي  مػن الت ريػر إىل الت ػرر(. ـٕٗٓٓ)إزرويلب فا مة ال ىراء 
 .اجمللس اأعلى للثقافة: ب القاىرةٔط

. أو ال واج اإلسالمي السعيد: ربفة العروس(. ـ ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔ)ؿبمود م دي اإلستانبو ب 
 .ممتبة اؼبعارؼ للنشر والتوزي : ب الرياضٔط

 .دار النفائس: عمافب ٙط . ص يا القصص النبوي(. ـٕٚٓٓ -ىػ ٕٚٗٔ)عمر سليماف ب اأيقر
اعبػػام  لتػػػس يف . اأبنػػاء وصػػػايا ا بػػاء ؼبعلمػػي(. ـٜٕٓٓ -ىػػػ ٖٓٗٔ)قؿ ضبػػدافب عػػادؿ بػػن عبػػداهلل 

 .ب جدةٔط. عادؿ بن عبداهلل بن سعد قؿ ضبداف: صب  وتعليق. قداب اؼبعلمني
 .دار التنوير: بحوت. نساء فالسفة(. ـٜٕٓٓ)إماـ عبدالفتاح ب إماـ

 .دار السالـ: ب القاىرة ٔط. السلوؾ االجتماعي يف اإلسالـ(. ـٕٕٓٓ-ىػٕٕٗٔ)أيوبب حسن 
: ب بػػػحوتٔط. أسػػػس الرتبيػػػة العقليػػػة للفتػػػاة اؼبسػػػلمة(. ـٕٚٓٓ-ىػػػػٕٛٗٔ)باحػػػارثب عػػػدناف حسػػػن 

 . اأردف
 .دار اؼبعرفة. ربفة اغببيس على يرح اػبطيس(. بدوف تاريا)الب حميب سليماف بن ؿبمد بن عمر 

ؾبلػػة مسػػتقبل يف . كبػػو فلسػفة نسػػوية للرتبيػػة ؼبقاومػة النظػػاـ اأبػوي(. ٜٕٓٓ)عبػػدالرءوؼ ؿبمػد ب بػدوي
 .اؼبمتس اعبامعي اغبدي : اإلسمندريةب ٚ٘: العددب اػبامس عشر: اجمللد.  الرتبية

. AO -ٜٚٔٔٔفربايػػػػػرب العػػػػػدد  ٛ: جريػػػػػدة الػػػػػراي. الطفلػػػػػة والع ػػػػػوز(. ـٕٓٔٓ-ىػػػػػػٖٔٗٔ)بػػػػػديرب نػػػػػادين 
 .المويت

 .دار الساقي: ب بحوتٔط. اأنوثة يف فمر ابن عريب(. ـٕٛٓٓ)براضةب ن ىة 
ب ٔط. يػبل بػدراف. تقػدا د. دور اعبامعػة يف مواج ػة التطػرؼ الفمػري (.ـٕٕٓٓ)الربعيب وفاء ؿبمد 

 .االسمندرية دار اؼبعرفة اعبامعية
: ب بحوتٕط. حب  يف تبح اأحواؿ والعالقات: اجملتم  العريب اؼبعاصر(. ـٜٕٓٓ)برلاتب حليم 

 .مرل  دراسات الوحدة العربية
 . دار إحياء الرتاث العريب: وتبح . روح اؼبعاين(. ـٜ٘ٛٔ)الربوسويب اظباعيل حقي 

ممسسػة اإلسػالـ : الريػاض. ،عػة إلضػاءة دروبمػم ٓ٘: إىل أبنائي وبناا(. ىػٕٛٗٔ)عبدالمرا ب بمار
 .اليـو

دار : القػػػػاىرة. اؼبػػػرأة اؼبسػػػلمة بػػػػني ربريػػػر القػػػرقف وتقييػػػػد الفق ػػػاء(. ـٜٜٛٔ -ىػػػػػ  ٜٔٗٔ)صبػػػاؿ ب البنػػػا
 .الفمر اإلسالمي

 :قطػػػػر .اأوىل الثالثػػػػة القػػػػروف يف اغبػػػػدي  خدمػػػػة يف اؼبػػػػرأة دور (.ـٕٔٓٓ) اشقػػػػرد قمػػػػاؿ اغبسػػػػنيب بنػػػػت
 .الدينية والش وف الشرعية احملالم رئاسة ٓٚ رقم عدد اأمة سلسلة



 ٘ٚ 

 (.يرلة العريس) اؼبرج  األرب للرتاث اإلسالمييف . المشموؿ(. بدوف تاريا)الب اء العاملي 
 . قناع عن منت اإلقناعلشاؼ ال(. ـٜٜٚٔ)الب واب منصور بن يونس 
 :لبنػاف .برنامو اأمم اؼبت ػدة اإلمبػائي. ربديات أمن اإلنساف يف البلداف ٜٕٓٓالتنمية اإلنسانية العربية 

 .اؼبمتس اإلقليمي للدوؿ العربية
اإلبػػػداع الفمػػػري والتنػػػوير الرتبػػػوي يف فلسػػػفة العقليػػػة العربيػػػة (. ـٕٕٓٓ) صػػػالح الػػػدين ؿبمػػػد ب توفيػػػق

 .اؼبمتس اعبامعي اغبدي  للطباعة والنشر واغبدي : اإلسمندرية. (وذجاأمب -الريدية)
دار اليػػازوري : اأردف. الفمػػر الرتبػػوي اإلسػػالمي يف أصػػوؿ الرتبيػػة(. ـٕٓٔٓ)اعبعفػػريب مػػاىر إظباعيػػل 

 .العلمية
 .اؼبمتبة اأزىرية: القاىرة. الربلة يف فضل السعي واغبرلة(. ـٜٜٗٔ-ىػ ٗٔٗٔ)اغببشيب ؿبمد 

 . التنوير: بحوت. اإليماليات الراىنة: فلسفة الرتبية(. ـٜٕٓٓ)الويب لطفي اغب 
الرتبيػػػة الوقائيػػػة يف اإلسػػػالـ ومػػػد  اسػػػتفادة (. ىػػػػ ٛٔٗٔ)اغبػػػدريب خليػػػل بػػػن عبػػػداهلل بػػػن عبػػػدالرضبن 

 .جامعة أـ القر : اؼبملمة العربية السعودية. اؼبدرسة الثانوية من ا
. مصػطفى رجػس. د. تقػدا أ. الػرتاث الرتبػوي يف اؼبػذىس اؼبػالمي(. ـٕٛٓٓ)حساننيب ب أضبد ضبداف 

 .مصر. دار العلم واإليباف للنشر والتوزي 
  :تػػػػونس  .واؼببػػػػاد ء اأصػػػػوؿ  :اإلسػػػػالمي الرتبػػػػوي الفمػػػػر يف .اؼبػػػػرأة تعلػػػػيم  (.ـٜٚٛٔ) زينػػػػس حسػػػػنب
 .والعلـو والثػََّقاَفة للرتبية العربية اؼبنظمة

 . الدار العربية للعلـو: ب لبنافٔط. خل  أسوار اغبرملك(. ـٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔ)اغبشرب عائشة عبدالع ي  
مصػػػطفى . د. تقػػػدا أ. الػػػرتاث الرتبػػػوي يف اؼبػػػذىس اغبنفػػػي(. ـٕٛٓٓ)اغبمػػػاؿب أيبػػػن ؿبمػػػد عبػػػدالع ي  

 .مصر. ب دار العلم واإليباف للنشر والتوزي ٔط. رجس
: يف العصػػر العػػريب اعبديػػد. ية مف ػػـو وأزمػػة واقػػ إيػػمال: اجملتمػػ  اؼبػػدين العػػريب(. ـٕ٘ٓٓ)اغبمػػدب ترلػػي 

 .اجمللس الو ين للثقافة والفنوف وا داب: المويت. الواق  والت ديات
اؼبظػػاىر ب سػػبل الوقايػػة : التقصػػح يف تربيػػة اأوالد(. ـ ٕٕٓٓ -ىػػػ  ٖٕٗٔ)اغبمػػدب ؿبمػػد بػػن إبػػراىيم 

 .ب الرياضب دار ابن خ يبةٗط. والعالج
 .صيد الفوائدموق  . من صور تمرا اإلسالـ للمرأة(.  ـ ٕٗٓٓ)ىيم اغبمدب ؿبمد بن إبرا

اإلقبػازات واؼبعوقػات وقفػاؽ : تعليم اإلناث يف الدوؿ العربيػة(. ـٜٕٓٓ -ىػ ٜٕٗٔ)رفيقة سليم ب ضبود
 .الدار اؼبصرية اللبنانيةب ٔطب حامد عمار: تقدا. اؼبستقبل

 . قن اؼببدع يرح اؼب(. ـٜٛٛٔ)اغبنبليب ؿبمد بن مفلا 
 . التطرؼ اؼبسموت عنو(. ـٕٛٓٓ-ىػٕٚٗٔ)اغبنيينب ناصر بن وبي 
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 .دار الساقي: بحوتب ٔط. النظاـ اأبوي وإيمالية اعبنس عند العرب(. ـ ٖٕٓٓ)إبراىيم ب اغبيدري
ب ٔط. سرمد الطائي: ترصبة. مقاربات يف دور اؼبرأة والشباب: اجملتم  اؼبدين(. ـ ٕٔٓٓ)ؿبمد ب خاسبي
 .ر الفمر اؼبعاصردا: بحوت
: بػحوتب ٔط. تفميػك  ليػات العقػل النصػي: اؼبػرأة يف الػرتاث الشػعيبصػورة (. ـٜٕٓٓ)ؿبمػد ب اػبباز

 .االنتشار العريب
 . دار صادر. منا اعبليل يرح ـبتصر خليل(. بدوف تاريا)اػبراييب ؿبمد بن عبداهلل 
 .ب المويتٔط. علم النفس اإلللينيمي(. ـٕٚٓٓ)اػبرايفب قبمة يوس  ناصر 

النظػػػػػاـ الرتبػػػػػوي : يف (.ع)أصػػػػػوؿ اإلدارة الرتبويػػػػػة يف فمػػػػػر اإلمػػػػػاـ علػػػػػي (. ـٕٚٓٓ)خنيفػػػػػرب حسػػػػػني 
 .مرل  اغبضارة لتنمية الفمر اإلسالمي: ب بحوتٔط. ؿباوالت إعادة تشميل اؼبفاىيم: اإليراين

 .مردار الف: ب دمشقٔط. اؼبرأة اؼبسلمة وقضايا العصر(. ـٕٛٓٓ)اػبياطب ؿبمد ىيثم 
 .ب الرياضب دار ابن خ يبةٔط. فتاو  للمدرسني والطالب(. ـ ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔ)دار ابن خ يبة 

 http://www.alwaraq.net: موق  الوراؽ. سفا اؼبلا(. ت. د)الدجاجيب سعد اهلل 
دار : ب دمشػػػقٔط. الػػػذلر واأنثػػػى ولعبػػػة اؼب ػػػد: اعبنسػػػوية الثقافيػػػة.. الثقافػػػة(. ـٜٕٓٓ)دولػػػةب سػػػليم 

 .قدالفر 
يػػػػرح لتػػػػاب الشػػػػ اب يف اغبمػػػػم واؼبػػػػواعا (. ـٕٚٓٓ -ىػػػػػ ٕٛٗٔ)عبػػػػدالقادر بػػػػن بػػػػدراف ب الػػػػدومي
 .دار النوادر: بحوتب ٔط. نور الدين  الس: اعت  بو ربقيقا وضبطا وزبرهبا. وا داب

دار : ب لنػػػدأط. أصػػػوؿ اإلفتػػػاء واالجت ػػػاد التطبيقػػػي (.ـ ٕٕٓٓ -ىػػػػ  ٕٕٗٔ)الرايػػػدب ؿبمػػػد أضبػػػد 
 .احملراب

ؾبلػػػػػة قػػػػػراءة يف اسػػػػػتدرالات أـ اؼبػػػػػممنني عائشػػػػػة علػػػػػى روايػػػػػات الصػػػػػ ابةب يف ( ـ ٕ٘ٓٓ)رامػػػػػيب ليلػػػػػى 
 (.علم منت اغبدي : ؿبور العدد)ـ  ٕ٘ٓٓألتوبر  ٜٖالعدد  – إسالمية اؼبعرفة
  العػػدد. جريػػدة الشػػرؽ اأوسػػا. يف مواج ػػة تطػػرفني: النسػػاء(. ـٕ٘ٓٓ-ىػػػٕٙٗٔ)الربعػػيب أضبػػد 

.9646  
ب ممتبػػة ٔط. منػػاىو الب ػػ  الرتبػػوي بػػني النقػػد والت ديػػد(. ـٜٕٓٓ)و ػػوب حسػػني  رجػػسب مصػػطفي
 .دار العلم واإليباف

 . دار وائل: ب اأردفٔط. الفمر الرتبوي اإلسالمي(. ـٕٗٓٓ)الريدافب عبداهلل زاىي 
ب ٔط. دراسة أدبية ربليلية: يمصية اؼبرأة يف القصص القرقين(. ىػٕٚٗٔ)الرييدب نورة بنت ؿبمد 

 .دار ابن اعبوزي: الرياض
 (.إسالـ أوف الين)موق  . الواق  واؼبتميل.. إسالمية اؼبعرفة(. ـٜٕٓٓ-ىػٖٓٗٔ)الرفاعيب عبداعببار 
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 .  دار إحياء الرتاث العريب. تاج العروس(. بدوف تاريا)ال بيديب أضبد بن بن عبد اللطي  
 . دار الفمر: بحوت.  المشاؼتفسح. ال ـبشريب ؿبمود بن عمر بن ؿبمد بن أضبد اػبَوارزمي

-ؾبلػة الػرتاث العػريب. صػورة اؼبػرأة يف خطػاب ابػن ريػد(. ـٕٚٓٓ -ٕٛٗٔ)ال ىراين ب مع س سػعيد  
 .السنة السابعة والعشروف ٘ٓٔدمشق العدد -ؾبلة فصلية تصدر عن ارباد المتاب العرب

ريب يف النصػ  اأوؿ مػن القػرف بدايات الن ضة الثقافية يف منطقة اػبليو الع(. ـ ٜٜٛٔ)مفيد ب ال يدي
 .مرل  اإلمارات للدراسات والب وث االسرتاتي ية: دولة اإلمارات العربية اؼبت دة .العشرين

: يف. مس لة اؼبرأة بني القوانني الفق يػة ونظػاـ القػيم اأخالقيػة(. ـٕٛٓٓ-ىػٜٕٗٔ)سروشب عبدالمرا 
 .دار اؽبادي: ب بحوتٔط .قضايا وإيماليات: اؼبرأة يف الفمر اإلسالمي اؼبعاصر
قطػػر : ب القػػاىرةٔط. قضػػايا اؼبػػرأة يف فقػػو القرضػػاوي(. ـٕٙٓٓ-ىػػػٕٚٗٔ)سػػعداويب عمػػرو عبػػدالمرا 

 .الند 
وعي  البات جامعة اأزىر ببعا القضػايا اؼبرتبطػة حبقػوؽ (. ـٕٛٓٓ)أيرؼ ب ؿبمود وؾباىدب سلطاف

اؼبرلػػ  العػػريب للتعلػػيم : اإلسػػمندرية. الرابػػ  واػبمسػػوفالعػػدد . مسػػتقبل الرتبيػػة العربيػػةيف . اؼبػػرأة يف اإلسػػالـ
 .والتنمية
منظػػور : اأبعػػاد السياسػػية غبرلػة تعلػػيم المبػػار(. ـ ٕ٘ٓٓ -ىػػػ  ٕٙٗٔ)عبػػدالع ي  بػػن عبػداهلل ب السػنبل
 .جامعة المويتب ٜٔاجمللد ب ٘ٚمل ق العدد : المويت. اجمللة الرتبويةيف . عاؼبي

الػػػػدار العربيػػػػة للعلػػػػـو : بػػػػحوتب ٔط. اغبداثػػػػة ل اجػػػػة دينيػػػػة(. ـٕٙٓٓ -ىػػػػػ ٕٚٗٔ)توفيػػػػق ب السػػػػي 
 .نايروف

 .ممتبة اؼبعرفة: بحوت. يرح السيو ي على السنن الصبر (. بدوف تاريا)السيو ي 
دار اؼببػػػػين : ب الريػػػػاضٔط. اؼبػػػػرأة والواليػػػػات السػػػػيادية(. ـ ٕٚٓٓ -ىػػػػػ  ٕٛٗٔ)الشػػػػثريب عبػػػػدالرضبن 

 .للنشر
دار  - ػػػػػانو: مالي يػػػػػا. اػبالصَػػػػػةُ يف أصػػػػػوِؿ التػَّرِْبيَػػػػػِة اإلسْػػػػػالِميَّةِ (. ـٜٕٓٓ-ىػػػػػػٖٓٗٔ)الشػػػػػ ودب علػػػػػي 

 . اؼبعمور
الل نة : ب المويتٔط. اؼبرأة يف رحاب السنة النبوية اؼبط رة(. ـ ٕٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔ)الشرجبيب علي 

 .االستشارية العليا للعمل على استمماؿ تطبيق أحماـ الشريعة
 .دار المتس العلمية: بحوت. تفسح السراج اؼبنح الشربيين(. ـٕٗٓٓ)الشربيينب ؿبمد بن أضبد 

. كبػػو تربيػػة إسػػالمية رايػػدة مػػن الطفولػػة حػػا البلػػوغ(. ـٕٙٓٓ-ىػػػ ٕٚٗٔ)الشػػري ب ؿبمػػد بػػن يػػالر 
 .لتاب البيافب سلسلة تصدر عن ؾبلة البياف: ب الرياضٔط
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اػبمػيس . جريدة الػو ن(. ٕ)لة للف م ؿباو .. اعب اد سبيلنا (. ـٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٕ٘ٗ)الشطيب إظباعيل 
 .ٖٗالسنة  ٕٙٛٗ -ٙٔٗٓٔ: ـب رقم العدد  ٕ٘ٓٓفرباير  ٖ

. قضػايا اؼبػرأة وحق ػا يف التعلػيم والعمػل ومسػ لة الػ ي ودورىػا يف اجملػاؿ العػاـ(. ـٜٕٓٓ)الشلقاينب ىنػد 
 ٕٔ-ٜٔ-ريةممتبػػػة اإلسػػػمند ".اذباىػػػات الت ديػػػد واإلصػػػالح يف الفمػػػر اإلسػػػالمي اغبػػػدي "مػػػمسبر يف 

 .ـٜٕٓٓيناير 
فػػتا القػػدير اعبمػػ  بػػني فػػين الروايػػة والدرايػػة مػػن علػػم (. ـٖٕٓٓ-ىػػػٖٕٗٔ)الشػػولاينب ؿبمػػد بػػن علػػي 

 .اؼبمتبة العصرية: بحوت. راجعو وعلق عليو الشيا ىايم البماري والشيا خضر عماري. التفسح
رؤيػة تربويػة : يػوف ال وجػاتمواصػفات اأزواج يف ع(. ـٕٚٓٓ -ىػػ ٕٛٗٔ)الصاغبيب ؿبسن ب وملكب 

 .اقرأ: ب المويتٔط. من حدي  أـ زرع
: ب المويتٔط. نظرات يف الفمر الرتبوي اإلسالمي(. ـٕ٘ٓٓ)الصاغبيب ؿبسن وعبيدب أبو بمر 

 .ممتبة الدار األاديبية
دراسػػػة مقارنػػػة يف الشػػػريعة والفقػػػو : أحمػػػاـ اؼبػػػرأة بػػػني االجت ػػػاد والتقليػػػد(. ـٕٛٓٓ)الصػػػراؼب يػػػيماء 
 .االنتشار العريب: ب بحوتٔط. والقانوف واالجتماع
 .ممسسة اقرأ: ب القاىرةٔط. الوسطية يف القرقف المرا(. ـٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔ)الصاليبب علي 
 .ممتبة الثقافة الدينية: ب القاىرةٔط. الرتبية عند العرب(. ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ) و اب خليل 
االتفاقيػة علػى إلبػاء لػل أيػماؿ "اؼبقارنػة مػ  مضػموف حقوؽ اؼبرأة يف اإلسالـ ب(. ـٕٛٓٓ) يب ؿبمد 

تػػػ لي  . دراسػػػات مقارنػػػة بػػػني الن عػػػة النسػػػوية والرؤيػػػة اإلسػػػالمية: اؼبػػػرأة وقضػػػاياىا: يف. التمييػػػ  ذبػػػاه اؼبػػػرأة
 .مرل  اغبضارة لتنمية الفمر اإلسالمي: ب بحوتٔط. ؾبموعة من اؼبملفني

اؼبػػػػرأة يف الفمػػػػر اإلسػػػػالمي . بػػػػني الػػػػنص واؼبمارسػػػػة حقػػػػوؽ اؼبػػػػرأة يف اإلسػػػػالـ( ـٕٕٓٓ)عبػػػػاسب دالؿ 
 .ب ت لي  ؾبموعة من الباحثنيإيماالت الرتاث وربديات اغبداثة: اؼبعاصر

ب اؼبملمػػة العربيػػة ٔط. حملػػات مػػن القػػيم الرتبويػػة يف القػػرقف المػػرا(. ـٕٙٓٓ-ىػػػٕٚٗٔ)عبػػاسب صػػباح 
 . مرل  البيت السعيد للتدريس االجتماعي: السعودية
دار : دمشػػػق. قصػػػص رواىػػػا الرسػػػوؿ صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم(. ـٕ٘ٓٓ-ىػػػػٕ٘ٗٔ)حيمب ؿبمػػػد عبػػػدالر 
 .اإليباف

 ،ٔط(. ـ ٜٔٚٔ-ٖٜٔٔ)تػػػػػاريا التعلػػػػػيم يف اػبلػػػػػيو العػػػػػريب ( ـ ٖٕٓٓ)العبػػػػػداهللب يوسػػػػػ  إبػػػػػراىيم 
 . الدوحة

: راجعػػػػو وقػػػػدـ لػػػػو. جػػػػ ء يف أحمػػػػاـ مشػػػػاورة النسػػػػاء(. ـٕٛٓٓ -ىػػػػػ ٕٛٗٔ)عثمػػػػاف ب خالػػػػد ؿبمػػػػد 
 .دار علم السل : ب مصرٔط. احملسن بن ؿبمد اؼبني عبد
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: ب اإلسػػػمندريةٕط. رؤيػػػة نقديػػػة: الب ػػػ  عػػػن اؼبعقػػػوؿ يف الثقافػػػة العربيػػػة(. ـٕٓٔٓ)العراقػػػيب عػػػا   
 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

اغبيػػػػػاة الفمريػػػػػة يف إقلػػػػػيم خراسػػػػػاف يف العصػػػػػر (. ٜٕٓٓىػػػػػػ ٖٓٗٔ)عػػػػػ بب ؿبمػػػػػد سػػػػػعد السػػػػػيد أضبػػػػػد 
 .يرلة نواب  الفمر: ب القاىرةٔط. (ىػٕٙٔٔ -ٖٚٓٔ -ىػ ٛ٘٘ -ٜٕٗ) السل وقي

. (قضايا اؼبرأة مبوذجا)أثر العرؼ يف ف م النصوص (. ـ ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ)العلواينب رقية  و جابر 
 .دار الفمر اؼبعاصر: ب دمشقٔط

 .وق  مدارؾم. كبو ت سيس علم اؼبراجعات يف تراثنا اإلسالميَّ (. ـٜٕٓٓ-ىػٖٓٗٔ)العلواينب  و 
 .دار السالـ: ب القاىرةٔط. أصوؿ الرتبية اإلسالمية(. ـٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔ)عليب سعيد إظباعيل 

 .دار الشروؽ: ب القاىرة ٖط. قاسم أمني اأعماؿ الماملة(. ـٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔ)عمارةب ؿبمد 
 .التموين: ب دمشقٔط. ا يديولوجيا والوعي اؼبطابق(. ـٕٙٓٓ)عويدب عدناف 

اؼبرلػ  الثقػايف ب ٕط: اؼببػرب. حماية اغبداثػة يف اؼبملمػة العربيػة السػعودية(. ـ ٕٗٓٓ)بداهلل عب البذامي
 .العريب

مالما النظرية االجتماعيػة عنػد السػيد ؿبمػد حسػني  با بػائيب (. ـ ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ)غ اويب زىح 
إيػماليات الػرتاث : ؼبعاصػراؼبرأة يف الفمػر اإلسػالمي ا: لتاب اؼبن اجيف . -قضية اؼبرأة–يف تفسح اؼبي اف 
 .البدير للطباعة والنشر والتوزي . بحوت: لبناف ٔبط .وربديات اغبداثة

 .دار ا داب: ب بحوتٔط(. دراسة)اؼبرأة بني الفمر واالبداع (. ـٜٕٓٓ)فراجب عفي  
 .دار الفمر: ب دمشقٔط. ما ل يقلو الفقيو(. ـٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔ)فرجب أماين أبوالفضل 

: ب بػػحوتٙط. حاورتػػو سػػ اـ ضبيػػة ومػػ  بليبػػل. دنيػػا اؼبػػرأة(. ـٕ٘ٓٓ-ٕ٘ٗٔ)سػػني فضػػل اهللب ح
 .دار اؼبالؾ

 .دار اؼبالؾ: بحوت. دنيا الشباب(. ـٜٕٓٓ -ىػٖٓٗٔ)فضل اهللب ؿبمد حسني 
رؤيػة البعػد السػيمولوجي لػد  : اؼبرأة العربية اؼبعاصرة وإيمالية اجملتم  الذلوري(. ـٜٕٓٓ)الفقيوب يرب 

 .دار الب ار: ب بحوتٔط. ؼبسلم ذباه اؼبرأةالفرد ا
. مواج ػػة تربويػػة مػػن منظػػور إسػػالمي: غػػ و ثقػػايف.. اعبنػػدر (. ـٕٛٓٓ-ىػػػٜٕٗٔ)فليػػةب فػػاروؽ عبػػده 
 .دار المتس: ب القاىرةٔط. تقدا اضبد عمر ىايم

نتشػار اال: ب بػحوتٔط .مقاربات زبطيطية ؼبن اج علمي جديػد: نقد القيم(. ـٕٙٓٓ)الفيفيب عبداهلل 
 .العريب
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الرسػػالة اؼبفضػػلة أحػػواؿ اؼبتعلمػػني وأحمػػاـ اؼبعلمػػني (. ـٜٕٓٓ -ىػػػ ٖٓٗٔ)القابسػػيب علػػي بػػن ؿبمػػد 
ب ٔط. عادؿ بن عبداهلل بػن سػعد قؿ ضبػداف: صب  وتعليق .يف اعبام  يف لتس قداب اؼبعلمني. واؼبتعلمني

 .  جدة
الشػػبمة : ب بػػحوتٔط. عمػػل اإلسػػالميأثػػر اؼبػػن و اأصػػو  يف تريػػيد ال(. ـٕٛٓٓ)الق طػػاينب مسػػفر 

 .العربية
ب ٔط. اإلسػػػالميوف سػػػ اؿ اؽبويػػػة والن ضػػػة مقاربػػػات يف الفمػػػر واؼبمارسػػػة(. ـٕٛٓٓ)القػػػديبيب نػػػواؼ 

 . اؼبرل  الثقايف العريب: الدار البيضاء
دار : ب بػػػحوتٔط. دراسػػػة جندريػػة: االخػػػتالؼ يف الثقافػػة العربيػػػة اإلسػػالمية(. ـٕٚٓٓ)قرامػػيب قمػػاؿ 

 .ؼبدار اإلسالميا
للمػة القرضػاوي يف افتتػاح مػمسبر االربػاد العػاؼبي للعلمػاء (. ـ ٕٗٓٓ -ىػػ  ٕ٘ٗٔ)القرضاويب يوسػ  

 .لندف اؼبسلمنيب الذي عقد يف العاصمة الربيطانية
 .ب القاىرة دار الشروؽٔط. خطابنا اإلسالمية يف عصر العوؼبة(. ـٕٗٓٓ)القرضاويب يوس  
 .ب القاىرة دار الشروؽٕط. خطابنا اإلسالمية يف عصر العوؼبة (.ـٕٛٓٓ)القرضاويب يوس  

دار المتػػػس : بػػػحوت.   ػػػة اجملػػػالس وأنػػػس اجملػػػالس ويػػػ ن الػػػذاىن(. ـٜٜٜٔ)القػػػر يبب ابػػػن عبػػػدالرب 
 .العلمية

. رابعػة العدويػة وسػبيل العشػق اإلؽبػي: اؼبرأة يف الػرتاث العرفػاين(. ـٕٛٓٓ-ىػٜٕٗٔ)قنربيب خب  علي 
 .دار اؽبادي: ب بحوتٔط. قضايا وإيماليات: يف الفمر اإلسالمي اؼبعاصراؼبرأة : يف

دار : ب الدوحػػػةٔط. اؼبمانػػػة االجتماعيػػػة للمعلػػػم(. ـٕٔٓٓ -ىػػػػ ٕٕٗٔ)المبيسػػػيب عبػػػداهلل وقخػػػروف 
 .الثقافة

اؼبرلػػػػ  اإلقليمػػػػي للطفولػػػػة : ب المويػػػػتٔط. تشػػػػ ي  القػػػػراءة(. ـٕٗٓٓ-ىػػػػػٕ٘ٗٔ)المنػػػػدريب لطيفػػػػة 
 . واأمومة

معوقات تربية اؼبرأة يف الفمر الرتبوي (. ـٜٕٓٓ)ملكب بدر ؿبمد ملك  –مندريب لطيفة حسني ال
جامعة . ب ألتوبرٕب العدد ٕٕاجمللد . ؾبلة الب   يف الرتبية وعلم النفس. اإلسالمي وتداعياهتا اؼبعاصرة

 . اؼبنيا
مػػدخل إىل ذبديػػد اػبطػػاب : السياسػػة الشػػرعية(. ـٜٕٓٓ -ىػػػ ٖٓٗٔ)المػػيالينب عبػػداهلل إبػػراىيم زيػػد 

 .دار الفرقاف للنشر والتوزي : ب عمافٔط. اإلسالمي
اعت  بو وراجعو قبيس . الفقو على اؼبذاىس اأربعة(. ـٜٕٓٓ-ىتٖٓٗٔ)عب يريب عبدالرضبن 

 .اؼبمتبة العصرية: بحوت. اؼباجديب وأضبد أبوالشباب
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ؾبلة . االستبداد الديين: وؿ الطاغوت اال.. اؼبراة و واغيت العصر  (.ـٕ٘ٓٓ)لطفيب زلي 
: موق  اغبوار اؼبتمدف. ٜٖٙٔالعدد : اغبوار اؼبتمدف

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=52073 
 .الرياض. التطوير الشامل للتعليم بدوؿ ؾبلس التعاوف(. ـٕٗٓٓ)ؾبلس التعاوف لدوؿ اػبليو العربية 

ممسسػػػة : بػػػحوت. زاد اؼبعػػػاد يف ىػػػدي خػػػح العبػػػاد(. ـٜٜٙٔ)ؿبمػػػد بػػػن أيب بمػػػر بػػػن أيػػػوب بػػػن سػػػعد 
 .الرسالة

 .رياض الريس: ب بحوتٔط.أنطولوجيا النصوص اؼبمنوعة: الشبق احملـر( ـ ٕٕٓٓ)ؿبمودب إبراىيم 
اغبقػػػوؽ والواجبػػػات علػػػى الرجػػػاؿ والنسػػػاء يف (.  ٕٗٓٓ-ىػػػػٕ٘ٗٔ)اؼبػػػدخليب ربيػػػ  بػػػن ىػػػادي عمػػػح 
: ب اعب ائػػرٔط. ع يػػ ة اؼبػػان .د اهتا العقليػػة والعلميػػة تت لػػى يف يمصػػيةاإلسػػالـ ويليػػو  اقػػات اؼبػػرأة وقػػدر 

 .ؾبالس اؽبد 
 [.والثال ]اإلصدار الثاين . يرلة العريس للممبيوتر(. DVD) اؼبرج  األرب للرتاث اإلسالمي

 .دار الرسالة: بحوت. نور القبس(. بدوف تاريا)اؼبرزباين 
اؼبرلػػ  الثقػػايف : ب بػػحوتٕترصبػػة مػػاري  ػػوؽب ط. ت مبربيػػةيػػ رزاد ليسػػ(. ـ ٖٕٓٓ)اؼبرنيسػػيب فا مػػة 

 .العريب
 .ب بحوت دار االنتشار العريبٔط. التصدي ؽبا والبديل عنو: ثقافة التطرؼ(. ـٕٛٓٓ)اؼب يينب ضب ة 
اجملموعػػػػػة اإلعالميػػػػػة : المويػػػػػتب ٔط. ضبامػػػػػة السػػػػػالـ: سػػػػػعاد الصػػػػػباح(. ـ ٕٓٓٓ)علػػػػػى ب اؼبسػػػػػعودي

 .العاؼبية
  .سلوة اأح اف لالجتناب عن ؾبالسة اأحداث والنسواف(. وف تاريابد)اؼبشتو  
جػػػػام  جوامػػػػ  االختصػػػػار والبيػػػػاف فيمػػػػا يعػػػػرض بػػػػني اؼبعلمػػػػني وقبػػػػاء (. ـٜٕٓٓ -ىػػػػػ ٖٓٗٔ)اؼببػػػػراوي 
ب ٔط. عػادؿ بػن عبػداهلل بػن سػعد قؿ ضبػػداف: صبػ  وتعليػق. اعبػام  يف لتػس قداب اؼبعلمػنييف . الصػبياف
 .جدة

  .الفروع(. ـٜٜٚٔ)ن مفلا اؼبقدسيب ؿبمد ب
اؼبػػرأة يف الفمػػر : يف. مسػػ لة اإلسػػالـب النسػػوية وسػػيادة الرجػػل(. ـٕٛٓٓ-ىػػػٜٕٗٔ)ملميػػافب مصػػطفى
 .دار اؽبادي: ب بحوتٔط. قضايا وإيماليات: اإلسالمي اؼبعاصر

ؿبمػػػػد بػػػػن : عػػػػال المويػػػػت وفقي  ػػػػا وفرضػػػػي ا الشػػػػيا(. ـ ٜٜٛٔ -ىػػػػػ ٛٔٗٔ)اؼبنػػػػيسب وليػػػػد عبػػػػداهلل 
 .مرل  الب وث والدراسات المويتية: المويتب ٔط. سحتو ومراسالتو وقثاره العلمية: اف قؿ جراحسليم
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دراسػػػة نقديػػػة وؿبػػػاوالت ت سػػػيس ؼبػػػن و : إيػػػمالياتو وربدياتػػػو: فقػػػو اؼبػػػرأة(. ـٕٛٓٓ)م ػػػدي ب اؼب ريػػػ ي
ضػارة لتنميػة مرلػ  اغب: ب بػحوتٔط. دراسػات نقديػة ومنطلقػات الت ديػد اؼبن  ػي: فقػو اؼبػرأة: يف. جديد

 .الفمر اإلسالمي

 .دار الفمر: ب دمشقٔط. إسالـ أـ ملك يبني(. ـٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔ)م ناب فرياؿ 
الل نة االستشارية العليا علػى اسػتمماؿ تطبيػق : ب المويتٔط(. ـٖٕٓٓ – ٕٗٗٔ) موسوعة اأسرة

 .أحماـ الشريعة اإلسالمية
 .دار اؼبفردات: ب الرياضٔط.  الثابت واؼبت وؿاغبرا الثقايف بني(. ـٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔ)اؼبوييب ساؼبة 

(. اؼبرأة يف ةػو البلبػة مبوذجػا)إيماليات يف قراءة قضايا اؼبرأة إسالميا (. ـٕٛٓٓ)محزائيب قب  علي  
. تػ لي  ؾبموعػة مػن اؼبػملفني. دراسػات مقارنػة بػني الن عػة النسػوية والرؤيػة اإلسػالمية: اؼبرأة وقضاياىا:  يف
 .  اغبضارة لتنمية الفمر اإلسالميمرل: ب بحوتٔط

اؼبرل  : ب اؼببربٔط. لي  يت دد الفمر اإلسالمي: اإلسالـ والت ديد(. ـٕٛٓٓ)اؼبيالدب زلي 
 .الثقايف العريب

 .دار الساقي: ب بحوتٔط. الديبقرا ية العصية يف اػبليو العريب(. ـٕٛٓٓ)الن ارب باقر سليماف 
ب ٕط. ؾبػػاالت عمػػل اؼبػرأة اؼبسػػلمة اؼبعاصػػرة(. ـ ٕٔٓٓ -ػ ىػٕٔٗٔ)ؿبمػػد بػن ضبػػد اغبمػػود ب الن ػدي
 .الل نة العلمية والثقافية: صبعية إحياء الرتاث اإلسالمي: المويت

ربرير اؼبقاؿ يف قداب وأحمػاـ وفوائػد وبتػاج إلي ػا ممدبػو (. ـ ٜٚٛٔ)اؽبيتميب أضبد بن ؿبمد بن ح ر 
 .ممتبة القرقف: رةالقاى. ؾبدي السيد إبراىيم: ربقيق وتعليق .اأ فاؿ

مقاربػػة : القػػوؿ بتعلػػيم البنػػات يف اؼبملمػػة العربيػػة السػػعوديةفتنػػة (. ـٜٕٓٓ-ىػػػٖٓٗٔ)الػػو،يب عبػػداهلل 
 .اؼبرل  الثقايف العريب: ب الدار البيضاءٔط. دينية وسياسية واجتماعية

: قضػػػػػاياىااؼبػػػػػرأة و :  يف. مػػػػػن االضػػػػػط اد إىل االسػػػػػتالب: اؼبػػػػػرأة واغبداثػػػػػة(. ـٕٛٓٓ)الػػػػػو ب مصػػػػػطفى 
مرلػػ  : ب بػػحوتٔط. تػػ لي  ؾبموعػػة مػػن اؼبػػملفني. دراسػػات مقارنػػة بػػني الن عػػة النسػػوية والرؤيػػة اإلسػػالمية

 .اغبضارة لتنمية الفمر اإلسالمي
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