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ملخص البحث :
ان زاد الجــدل حظیــت المــرأة فــي االونــة االخیــرة باهتمــام البــاحثین والمــؤلفین الســیما بعــد

حــول اهمیــة دور المــرأة فــي المجتمــع ومســاواتها مــع الرجــل والــى أي مــدى یفتــرض علــى المــرأة ان 

یة بـــالمرأة انطالقـــا مـــن ســـالمتنخـــرط فـــي قطاعـــات العمـــل المســـتحدثة . وقـــد اهتمـــت الحركـــات اإل

هتمــام یة التــي وردت فــي الكتــاب والســنة والتــي تحــض المســلمین علــى ضــرورة االســالمالمفــاهیم اإل

بالمرأة واحترام حقوقها ومكانتها االجتماعیة .

یة مـن قضـایا المـرأة سـالمتأتي اهمیـة البحـث فـي تسـلیط الضـوء علـى موقـف الحركـات اإل

المتمثلة بحق التعلیم وحق المشاركة السیاسیة والوظائف العامة . 

ي القــرآن تنـاول البحــث تمهیــدآ وثالثــة مباحــث ، تطــرق المبحــث األول الــى وضــع المــرأة فــ

یة الحدیثــة ، ســالموالســنة فــي حــین تصــدى المبحــث الثــاني الــى المــرأة فــي فكــر رواد النهضــة اإل

یة مــن قضــایا المــرأة مــن ســالموخصــص المبحــث الثالــث لتســلیط الضــوء علــى موقــف الحركــات اإل

خـالل معالجـة تعلـیم المـرأة ومشـاركتها السیاســیة المتمثلـة بحقهـا فـي دخـول االنتخابـات وعضــویتها

في المجالس النیابیة ، فضال عن مشاركتها في الوظائف العامة . 

یة عالجت قضایا المرأة سالموخرج البحث بالعدید من النتائج كان اهمها ان الحركات اإل

من خالل فهمها للكتاب والسنة ، واتفقت على ضرورة حصول المرأة على حقها في التعلیم وجواز 

فت فیما بینها بحق المرأة في المشاركة في عضویة المجالس مشاركتها في االنتخابات ، واختل

النیابیة والوظائف العامة .
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Abstract:
Women recently has been paid a considerable deal of attention by

researchers and writers particularly after the increased arguments about

her role in the society; her importance and her equality with man; and to
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what extent woman should exist in the sectors of everyday work. The

Islamic movements paid attention to woman depending on the Islamic

concepts of the Glorious Quran and sunna which urge Moslems to take

care of woman and to respect her reghts and position in the society.

The importance of this research lies in focusing on the stand of the

Islamic movements towards woman issues represented by her right in

learning and saharing man in politics and public positions. The research

includes an introduction and three chapters.

Chapter one deals with the case of woman in the Glorious Quran and

sunna, while chapter two deals with woman in the ideologies of modern

Islamic pioneers. Chapter three is devoted to shed light on the attitude of

the Islamic movements towards issues woman through teaching her and

allowing her to participate in politics represented in her right to take part

in the elections, her membership in parlaments in addition to her

participation in public positions. The research reached at several findings.

The most important of which is that the Islamic movements deals with the

issues of woman in terms of their understanding of the Glorious Quran

and sunna, and it is agreed that woman must gain her rights in learning

and participating in elections. At the same time, Islamic movements have

different stands towards her participation in parlaments membership and

public positions.

:التمھید 
نصــف المجتمــع ونصــف األمــة ، والقائمــة علــى تنشــئة كــل الجیــل الالحــق مــن تعــد المــرأة

. وقـد تمتعـت المـرأة مـع )١(الرجال والنساء وتوجیهه واصالحه وغرس المبادئ والعقائد في النفوس

وانتشاره في جمیع انحاء البالد العربیة بمكانة عالیة ومرموقة ، ویعود هذا بالدرجة سالمظهور اإل

، دار الكلمـة  ١الحركة االسالمیة واالنتقال الدیمقراطي بالتجربة المصـري فـي ربـع قـرن ، طعصام العریان :  )١(

  . ٤٢) ، ص ٢٠٠٤للنشر والتوزیع (المنصور ، 
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االساســیة الـــى جملـــة التغیـــرات التدریجیـــة للعـــادات والتقالیـــد المتوارثـــة وخاصـــة فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل 

. )١(سالماإل

ي االسـرة ، شأن المرأة وجعلها محط عنایة الرجل بوصـفها الدعامـة القویـة فـسالمفرفع اإل

یة أي جانـب مـن حیـاة سـالمولها الدور الرئیس فـي اقامـة البیـت المسـلم ، فلـم تهمـل التشـریعات اإل

، فضـــمن لهـــا كافـــة الحقـــوق الدینیـــة )٢(المـــرأة المســـلمة والتـــي لهـــا مســـاس مباشـــر بحیاتهـــا الیومیـــة

وأصـل الخلقـة واالجتماعیة واالقتصادیة فضال عن السیاسیة ، فضـمن حقـوق المسـاواة فـي الثـواب 

.)٣(وطلب العلم والشورى والبیعة وغیرها من الحقوق

، إذ شهدت تراجعـًا فـي عالقـة المجتمـع سالمولم یدم وضع المرأة االجتماعي طویًال في ظل اإل

یةســـالماإلیة ، وعـــادات الـــبالد ســـالمالعربـــي بهـــا بســـبب تغیـــر الوضـــع االجتمـــاعي وتطـــور الحضـــارة اإل

یة ابتــداء مــن أواخــر ســالممتغیــرات السیاســیة التــي طــرأت علــى الــبالد العربیــة واإلالمتباینــة ، فضــال عــن ال

العصــر العباســي ولغایــة فتــرة متــأخرة مــن القــرن العشــرین ، فاهملــت المــرأة فــي تلــك العصــور الســیما بعــد 

.)٤(ازدیاد الفوضى واضطراب األمن االمر الذي انعكس سلبًا على وضع المرأة

) اهملـــت المـــرأة ، وبـــدأ ١٩١٦-١٥١٤د العربیـــة للســـیطرة العثمانیـــة (وبعـــد خضـــوع الـــبال

یة االولـــى ، ســـالمتـــدریجیًا تقلـــص حقوقهـــا وامتیازاتهـــا التـــي كانـــت قـــد حظیـــت بهـــا ابـــان العهـــود اإل

وبحلول القرن التاسع عشر حجبت المرأة كلیًا عن ممارسة أي نشاط حیوي في المجتمع واحیطـت 

.)٥(بسور من القیود

یة التـــي ســـالمهد المشـــرق العربـــي فـــي القـــرن العشـــرین ظهـــور العدیـــد مـــن الحركـــات اإلوقـــد شـــ

اصبح لهـا حضـور واضـح فـي السـاحة السیاسـیة فـي المجتمـع العربـي ، اذ اهتمـت فـي أدبیاتهـا بقضـایا 

المجتمـــع بشـــكل عـــام وبضـــمنها قضـــایا المـــرأة ، وقـــد تمثلـــت هـــذه الحركـــة بجماعـــة االخـــوان المســـلمین 

.)٦(یة (حماس)سالمیة وحركة المقاومة اإلسالموحزب الدعوة اإلوحزب التحریر 

دراســة تاریخیــة ، –میســاء صــباح حامــد الحــاج ســعید : المــرأة فــي فكــر رواد حركــة النهضــة العربیــة الحدیثــة  )١(

  .    ١٥) ، ص ٢٠٠٦التربیة ، (جامعة الموصل ، اطروحة دكتوراه (غیر منشورة) ، كلیة

مصطفى الطحان : المرأة في مواكب الدعوة ، تقدیم الشیخ محمـد عبـد اهللا الخطیـب والـدكتور خالـد المـذكور،  )٢(

  . ١٤٥) ، ص ١٩٩٩، دار التوزیع والنشر االسالمیة ، (مصر ،  ١ط

  . ١٧-١٥الحاج سعید : المصدر السابق ، ص ص  )٣(

  . ٤٦، المكتبة العربیة ، (حلب ، د.ت) ، ص  ٢فى السباعي : المرأة بین الفقه والقانون ، طمصط )٤(

  . ٢٩الحاج سعید : المصدر السابق ، ص  )٥(

-، دراســة تاریخیــة ١٩٩١-١٩٤٥بشــار حســن یوســف: الحركــات االســالمیة المعاصــرة فــي المشــرق العربــي )٦(

  .   ٣٥) ص ٢٠٠٥ة التربیة ، (جامعة الموصل ، سیاسیة ، اطروحة دكتوراه (غیر منشورة) ، كلی
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، اذ تأسسـت علـى یـد الشـیخ )١(یةسـالموتعد جماعة االخوان المسلمین من اوائـل الحركـات اإل

، وكــان مــن ضــمن اهــدافها التأكیــد )٣(١٩٢٨، فــي االســماعیلیة بمصــر فــي آذار عــام )٢(حســن البنــا

، )٤(یةســـالمقهـــا ، ودورهـــا فـــي تطـــویر المجتمـــع فـــي اطـــار الفضـــائل اإلعلـــى احتـــرام كیـــان المـــرأة وحقو 

، فأسسـت فـي وقـت مبكـر قسـم (االخـوات المسـلمات)في )٥(ونالت الجماعة قبوًال واسعًا من قبـل النسـاء

.)٦(القاهرة اعترافا منها بدور المرأة في المجتمع وفي الجهاد في سبیل اهللا

كــــات حــــزب التحریــــر ، اذ تأسســــت علــــى یــــد الشــــیخ تقــــي الــــدین وكــــان ثــــاني أقــــدم تلــــك الحر 

، ودعـــا الـــى ســـالم، وأكـــد علـــى انـــه حـــزب سیاســـي مبـــدأه اإل)٨(١٩٥٣، فـــي القـــدس عـــام )٧(النبهـــاني

، ودعـا الـى إحیـاء )٩(یة وتحریرها مـن افكـار (الكفـر وانظمتـه وحكامـه)سالمضرورة النهوض باالمة اإل

.)١١(زب الى عضویته الرجال والنساء من المسلمین، وضم الح)١٠(یةسالمالخالفة اإل

عــامر ســلطان قــادر : مفهــوم الدیمقراطیــة لــدى الحركــات والتنظیمــات السیاســیة العربیــة فــي المشــرق العربــي  )١(

  . ١٣٢) ، ص ٢٠٠٤المعاصر ، اطروحة دكتوراه (غیر منشورة) ، كلیة التربیة ، (جامعة الموصل ، 

فظــة البحیــرة، وتلقــى تعلیمــه االولــي والثــانوي فــي المحمودیــة، والتحــق بعــد ذلــك بكلیــة دار فــي محا ١٩٠٦ولــد البنــا ســنة  )٢(

. انظـر: احمـد  ١٩٤٩العلوم في القاهرة ، وعمل بعـد تخرجـه فـي القـاهرة، وعمـل بعـد تخرجـه فـي التـدریس، اغتیـل سـنة 

، دار الـدعوة ٢صـطفى مشـهور، طحسن شـوریحي: االمـام الشـهید حسـن البنـا مجـدد القـرن الرابـع عشـر للهجـرة، تقـدیم م

  . ٦٥–٦٤) ، ص ص ١٩٩٩للطباعة والنشر والتوزیع، (االسكندریة،

؛ ریتشــارد ب. میتشــل: االخــوان ٤)، ص١٩٨٥اوراق تاریخیــة ، دار نبیــل (د.م ، –ابــراهیم زهمــول: االخــوان المســلمون )٣(

  . ٧٦)، ص١٩٧٩، (د.م،١المسلمون، ترجمة محمود ابو السعود، تعلیق صالح ابو رفیق، ط

تجربـــة –حلمـــي االســـمر : الحركـــة اإلســـالمیة فـــي االردن ، فـــي محمـــد اشـــتیه : الفكـــر السیاســـي للحركـــات اإلســـالمیة  )٤(

  . ٦٤) ، ص ١٩٩٩، المركز الفلسطیني للدراسات االقلیمیة (البیرة ، فلسطین ،  ١مصر واالردن وفلسطین ، ط

  . ١٧) ، ص ٢٠٠٣والنشر اإلسالمیة ، (القاهرة  ، ، دار التوزیع١محمود جامع: وعرفت االخوان، ط )٥(

  . ٢١٤) ، ص١٩٩٠، مطابع الزهراء لالعالم العربي ، (القاهرة ،  ١حسن البنا : مذكرات الدعوة والداعیة ، ط )٦(

ته ، ، وتلقى تعلیمه االولـي فـي قریتـه ثـم التحـق بـاالزهر الكمـال دراسـ ١٩٠٩سنة جزم بفلسطینهاني في قریة ابولد الن )٧(

(نـداء مؤلفـات اهمهـا (الفكـر اإلسـالمي) و، وبعدها عاد الى فلسطین للعمل معلما ثم مدرسا ثم قاضـیا ، لـه العدیـد مـن ال

امـین: الـدعوة اإلسـالمیة ، انظـر : صـادق ١٩٧٧وفي سـنة ، تـو(النظام االجتمـاعي فـي اإلسـالم)الى العالم اإلسالمي) 

   .٧٦شر اإلسالمیة، (د. م ، د. ت)، ص فریضة شرعیة وضرورة بشریة، دار الطباعة والن

  . ١٩٥٣) حزیران ١هـ الموافق ( ١٣٧٢رمضان سنة  ١٩بیان حزب التحریر المقدم للحكومة االردنیة بتاریخ  )٨(

  . ٢، ص ٩/٥/١٩٨٥حزب التحریر ، منشورات حزب التحریر في  )٩(

تجربـة –تیة: الفكـر السیاسـي للحركـات اإلسـالمیةایاد البرغوثي: الحركـة اإلسـالمیة فـي الضـفة الغربیـة، فـي محمـد اشـ )١٠(

  .١٣٠)، ١٩٩٩،المركز الفلسطیني، الدراسات االقلیمیة، (البیرة ، فلسطین ، ١مصر واالردن وفلسطین، ط

  .  ٢حزب التحریر : المصدر السابق ، ص  )١١(



المرأة في فكر الحركات اإلسالمیة المعاصرة في المشرق العربي

٢٥٣

، )٢(، فــي كــربالء)١(یة فقــد تأســس علـى یــد محمــد بــاقر الصــدرســالمامـا حــزب الــدعوة اإل

، وكانت اهدافه تتمحور حول تغییر االفكـار فـي المجتمـع ونشـر )٣(١٩٥٨في اواخر صیف عام 

. وجاء اهتمام الحزب بالكوادر النسـائیة )٤(اكیةیة ومحاربة االفكار القومیة واالشتر سالماالفكار اإل

النسائیة من خالل ما قامـت بـه شـقیقة مؤسـس الحـزب (بنـت الهـدى) ، اذ كـان لهـا الـدور المباشـر 

.)٥(في تمتین العالقة والرابطة بین الصدر والمرأة

یة (حمـاس) ، والتـي تعـد أحـد االجنحـة المسـلحة لالخـوان سالموظهرت حركة المقاومة اإل

كــانون االول عــام  ١٤، فــي )٧(، فتأسســت علــى یــد الشــیخ احمــد یاســین)٦(ین فــي فلســطینالمســلم

یة وتحریـر كامـل فلسـطین فضـال عـن اهـداف سـالم، وكانت تهدف الـى اقامـة الدولـة اإل)٨(١٩٨٧

.)٩(اخرى كالحفاظ على الوحدة الوطنیة وتفعیل العمق العربي

، ولدیــه العدیــد ١٩٤٨عـام لدینیــةفــي مدینــة الكاظمیـة ببغــداد، وانتقــل الـى النجــف لطلـب العلــوم ا ١٩٣٤عـام ولـد الصــدر )١(

  .٥٠.انظر: یوسف: المصدر السابق، ص١٩٨٠من المؤلفات اهمها كتاب (فلسفتنا) و(اقتصادنا)، اعدم الصدر عام

فـي اللقـاء الـذي عقـد فـي منـزل محسـن الحكـیم  ١٩٥٧تشیر الروایـات الرسـمیة للحـزب ان التاسـیس كـان عـام  )٢(

 ١٩٦٨ – ١٩٥٧مسـیرة الحركـة اإلسـالمیة فـي العـراق –ت الجمـر في النجف ، انظر : علي المؤمن : سنوا

  . ٣٥) ، ص٢٠٠٤، المركز اإلسالمي المعاصر ، (بیروت ،  ٣، ط

، المؤسســة العربیــة للدراســات والبحــوث  ١حقــائق ووثــائق ، ط–صــالح الخرســان : حــزب الــدعوة اإلســالمیة  )٣(

  . ٥٣) ، ص ١٩٩٩االستراتیجیة ، (دمشق ، 

  .  ٣المن العامة : قسم الدراسات االمنیة ، الدراسة الرابعة (حزب الدعوة) ، ص مدیریة ا )٤(

المرجع والمفكر والقائد ، منشورات حـزب الـدعوة اإلسـالمیة ، مطبعـة دار العلـوم –االمام محمد باقر الصدر  )٥(

  . ٣٣) ، ص ٢٠٠٢العلوم ، (بغداد ، 

،  ١٣مجلـــة الدراســـات الفلســـطینیة (بغـــداد) العـــدد زیـــاد ابـــو عمـــرو : "(حمـــاس) خلفیـــة تاریخیـــة  سیاســـیة"  ، )٦(

  . ٨٧ – ٨٦، ص ص  ١٩٩٣

فـي قریـة الجـورة بقضـاء المجـدل فـي قطـاع غـزة ، وعمـل مدرسـا للغـة  ١٩٣٨ولد الشیخ احمد یاسین في عام  )٧(

ت ، العربیة والتربیة اإلسالمیة ، وعمل خطیبا ومدرسا في مساجد غزة ، اعتقل الشـیخ یاسـین العدیـد مـن المـرا

  . ٨٠من قبل القوات االسرائیلیة ، انظر : یوسف المصدر السابق ، ص  ٢٠٠٤واغتیل عام 

 ٢، ك ١٦، السـنة  ١لقاء مع الشیخ احمد یاسین زعیم حركة (حماس) ، في مجلة فلسطین المسلمة ، العدد  )٨(

  .  ١، ص ١٩٩٨،  ٢ك

ن: دراســة فــي الفكــر السیاســي لحركــة المقاومــةمحمــد برهومــة: اهــداف حركــة (حمــاس): فــي عبــد اهللا ابــو عیــد واخــرو  )٩(

) ، ص ١٩٩٩، مركــز دراســات الشــرق االوســط (عمــان،٣اإلســالمیة (حمــاس)، تحریــر جــواد الحمــد وایــاد البرغــوثي، ط

  . ٦٢ – ٦١ص 
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٢٥٤

  نةالمرأة في الكتاب والس:المبحث األول 
فـأعلى یة مؤكـدًة علـى مكانـة المـرأة فـي بنـاء المجتمـع ، سـالمجاءت نصـوص الشـریعة اإل

منزلـــة المـــرأة ورفـــع قیمتهـــا وعـــدها اختـــا للرجـــل وشـــریكة لـــه فـــي حیاتـــه ، واعتـــرف بكامـــل ســـالماإل

.)١(حقوقها الشخصیة والمدنیة فضال عن اعترافه بالحقوق السیاسیة

المرأة في اصل الخلقة ، فاخبر سبحانه وتعالى بوحـدة فساوى اهللا (عز وجل) بین الرجل و 

فقــال )٢(االصــل االنســاني الــذي خلــق منــه الرجــال والنســاء فــي اكثــر مــن موضــع فــي القــرآن الكــریم

َها َزْوَجهَ سبحانه وتعالى :  ا َوبَـثَّ يَاَأيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ُهَما رَِجاال َكِثيًرا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَ◌َساَءُلوَن بِِه َواَألْرَحـامَ  َوُهـَو الـَِّذي ، وقـال تعـالى:)٣(ِمنـْ

يَاَأيـَُّهــا ل: وقــا )٤(يـَْفَقُهــونَ َأنَشــَأُكْم ِمــْن نـَْفــٍس َواِحــَدٍة َفُمْســتَـَقرٌّ َوُمْســتَـْودٌَع قَــْد َفصَّــْلَنا اآليَــاِت ِلَقــْومٍ 

َقـاُكْم ِإنَّ النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََبائِـلَ  لِتَـَعـارَُفوا ِإنَّ َأْكـَرَمُكْم ِعْنـَد اللَّـِه َأتـْ

.)٥(اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ 

، التـــي ترجـــع الـــى )٦(بــین الرجـــل والمـــرأة فــي بعـــض االمـــور الفطریــةســـالمكمــا ســـاوى اإل

، فضـال عـن المسـاواة بـین )٧(الطبیعة البشریة في عمومها والتي ال فارق في اصلها بین الجنسـین

، )٨(الرجــل والمــرأة فــي بعــض جوانــب التكلیــف الشــرعي والجــزاء االخــروي دونمــا أي فــارق بینهمــا

أُنثَـى َوُهـَو ُمـْؤِمٌن فَُأْولَئِـَك يَـْدُخُلوَن اْلَجنَّـَة َوال َوَمْن يـَْعَمْل ِمـْن الصَّـاِلَحاِت ِمـْن ذََكـٍر َأوْ كقوله تعالى: 

.)٩(يُْظَلُموَن نَِقيًرا

  . ٦) ، ص١٩٩٠حسن البنا : المرأة المسلمة ، مراجعة محمد ناصر االلباني ، مكتبة السنة ، (القاهرة ،  )١(

،  ١جمعة محمد : المرأة في الحضارة اإلسـالمیة بـین نصـوص الشـرع وتـراث الفقـه والواقـع المعـیش ، طعلي  )٢(

  . ١١) ، ص ٢٠٠٦دار اإلسالم ، (القاهرة ، 

  . ١سورة النساء ، االیة  )٣(

  . ٩٨سورة االنعام ، االیة  )٤(

  . ١٣سورة الحجرات ، االیة  )٥(

مــال وغریــزة تملكــه ، وتســاوي الجنســین انهمــا یولــدان اصــال علــى أي تســاوي الرجــل بــالمرأة مــن حیــث حــب ال )٦(

، وفــي الوقــت نفسـه تختلــف المــرأة عـن الرجــل فــي أمــور الفطـرة وتســاوي الجنســین فـي اصــل الكرامــة االنسـانیة 

.أخرى السیما العاطفة والشجاعة والجرأة والحیاء 

لحقـوق السیاسـیة واالجتماعیـة والشخصـیة للمـرأة ا –محمد بلتاجي : مكانة المرأة في القرآن والسـنة الصـحیحة  )٧(

، دار السالم للطباعة والنشـر والتوزیـع (القـاهرة ،  ١في المجتمع اإلسالمي ، دراسة مؤصلة موثقة مقاربة ، ط

  . ٦٣) ، ص٢٠٠٠

  . ٨٥: صالسابق المصدر، بلتاجي  )٨(

  .  ١٢٤سورة النساء ، االیة   )٩(
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٢٥٥

بة ااحـد الصـحوفي الوقـت نفسـه رفعـت السـنة النبویـة منزلـة المـرأة عنـدما اجـاب الرسـول 

الســؤال ، وكــذلك روایــة اخــرى عنــدما ســئل)١(حــین ســأله : "مــن احــب الیــك یــا رســول اهللا قــال : (عائشــة)"

، فضــال عــن العدیــد مــن االحادیــث النبویــة التــي تعلــي مــن شــأن المــرأة كقــول )٢(نفســه فقــال : "(فاطمــة)"

.)٤(وقوله : "انما النساء شقائق الرجال")٣(: "استوصوا بالنساء خیرا"الرسول 

، ویتبـین ذلـك )٥(الى تعلیم المـرأة وحـرص علـى تلـك الـدعوةسالمومن جانب اخر دعا اإل

في العدیـد مـن اآلیـات القرآنیـة التـي تؤكـد علـى ضـرورة العلـم والتعلـیم والحـض علیـه عامـة للرجـال 

، وقــال تعــالى : )٦(َهــْل َيْســَتِوي الَّــِذيَن يـَْعَلُمــوَن َوالَّــِذيَن ال يـَْعَلُمــونَ قُــلْ والنســاء ، كقولــه تعــالى : 

 ُِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء)وقال تعالى : )٧ ، يـَْرَفْع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوتُوا

.)٨(ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاتٍ 

كمـا حثـت االحادیـث النبویــة علـى طلـب العلــم رجـاًال ونسـاًء ، ونجـد كــذلك احادیـث تحـض علــى 

لــب العلــم فریضــة علــى كــل : "ط  اهللا ، فقــد قــال رســول)٩(تعلــیم النســاء ســواء كــّن حرائــر او امــاء

: "ایمــا رجــل كانــت عنــده ولیــدة فعلمهــا اهللا  ، وروى البخــاري فــي صــحیحه قــول رســول)١٠(مســلم"

.)١١(فاحسن تعلیمها ، وادبها فاحسن تادیبها ، ثم اعتقها فتزوجها فله اجران"

حمـــد بـــن عبـــد اهللا الحـــاكم النیســـابوري : المســـتدرك علـــى الصـــحیحین ، دراســـة االمـــام الحـــافظ ابـــي عبـــد اهللا م )١(

  . ١٣) ، ص٢٠٠٢، دار الكتب العلمیة (بیروت ،  ٤، ط ٤وتحقیق مصطفى عبد القادر عطا ، ج

  . ٢٧١المصدر نفسه ، ص )٢(

ر سـلیمان البنـداوي االمام ابي عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائي : كتاب السنن الكبرى ، تحقیق عبد الغفـا )٣(

  . ٣٧٢) ، ص١٩٩١، دار الكتب العلمیة (بیروت ،  ١، ط ٥البنداوي وسید كسروي حسن ، ج

،  ١سلیمان ابن االشعث ابو داود السجستاني : سـنن ابـي داود ، تحقیـق محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد ، ج )٤(

  . ٦١دار الفكر للطباعة والنشر ، (بیروت  ، د . ت) ، ص

یم محمد : المرأة في اإلسالم، تقدیم احمد محمد الحوني، الدار القومیة للطباعة والنشر ، (د عبد الحمید ابراه )٥(

  . ٢٥(د . م ، د . ت) ، ص

  . ٩سورة الزمر ، االیة  )٦(

  . ٢٨سورة فاطر ، االیة  )٧(

  . ١١سورة المجادلة ، االیة  )٨(

، دار المعرفــة للطباعــة  ٥الســنة ، طخالــد عبــد الــرحمن العــك : شخصــیة المــرأة المســلمة فــي ضــوء القــرآن و  )٩(

  . ١١٣) ص٢٠٠٣والنشر والتوزیع ، (بیروت ، 

االمام الحافظ ابي القاسم سلیمان سلیمان بن احمد بن ایوب اللخمـي الطبرانـي: المعجـم االوسـط، تحقیـق محمـد حسـن  )١٠(

  . ٥٥٢) ص١٩٩٩، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع (عمان، االردن، ١، ط١اسماعیل الشافعي، ج

،  ١، ط ٢ابــي عبــد اهللا محمــد بــن اســماعیل بــن ابــراهیم بــن بردزیــه الجعفــي البخــاري : صــحیح البخــاري ج )١١(

  .  ٥٦٠) ، ص٢٠٠٣مطابع دار البیان الحدیث (القاهرة ، 
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٢٥٦

كان یعلم المسلمین في المسـجد الرجـال ثـم االطفـال ثـم النسـاءویروى ان الرسول 

امــور الــدین ، اال ان النســاء لهــن ظــروفهن الخاصــة التــي تســتدعي الســؤال والفتیــا ، وقــد یمــنعهن 

بـــذلك وطلـــبن منـــه ان الحیـــاء الســـؤال امـــام الرجـــال او الســـباب اخـــرى ، فـــاخبرن الرســـول 

قــال : قالــت النســاء فعــن ابــي ســعید )١(یجعــل لهــن جلســة عامــة معــه خاصــة بهــن ففعــل

ول اهللا غلبنا علیك الرجال فاجعل لنـا یومـا مـن نفسـك ، فوعـدهن یومـا لقـیهن "یا رسللنبي 

یســـاوي بــین الــذكر واالنثـــى فــي وجــوب االهتمـــام ســالم. وهكـــذا فــان اإل )٢(فیــه فــوعظهن وامــرهن"

.)٣(بتربیة كل منهما وتنشئته نشاة صالحة

فلــم یفــرق بــین الرجــل واوصــى بــین الحــاكم والرعیــة ،ســالمامــا مبــدأ الشــورى الــذي اكــد علیــه اإل

، وقــد ارشــدنا الیهــا ســبحانه وتعــالى فــي  القــرآن الكــریم فــي اكثــر مــن موضــع ، فقــال )٤(والمــرأة فــي ذلــك

نَـُهْم َوِممَّا رَزَقْـنَاُهْم يـُْنِفُقونَ تعالى: .)٥(َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِربِِّهْم َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

قد مارست المرأة المسلمة دورها في الشـورى التـي تعـد اسـاس العالقـات االجتماعیـة لذلك ف

.)٦(والسیاسیة في المجتمع والدولة

ولما كانت البیعة عقدآ سیاسیآ بین الرعیة وبین الحاكم او االمیر للعمـل لـدین اهللا علـى السـمع 

كانــت مــرة ، وبموجبهــا تنصــر والطاعــة واالمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وقــول كلمــة الحــق ولــو

، فقد أعطیت المـرأة حـق المشـاركة فـي البیعـة ، واعطـت الشـریعة )٧(االمة الحاكم الذي یطبق شرع اهللا

يَاأَيـَُّهـــا النَِّبـــيُّ ِإَذا یة حـــق مبایعـــة النســـاء للرســـول كمبایعـــة الرجـــال ، لقـــول اهللا تعـــالى:ســـالمالشـــریعة اإل

ــاَءَك اْلُمْؤِمنَــاُت يـَُبايِْعنَــَك َعلَــ ى َأْن ال يُْشــرِْكَن بِاللَّــِه َشــْيًئا َوال َيْســرِْقَن َوال يـَــْزنِيَن َوال يـَْقــتـُْلَن َأْوالَدُهــنَّ َوال َج

ــــْيَن أَيْــــِديِهنَّ َوَأْرُجِلِهــــنَّ َوَال يـَْعِصــــيَنَك ِفــــي َمْعــــُروٍف فـََبــــايِْعُهنَّ يَــــْأتِيَن بِبـُْهَتــــانٍ  ، وقولــــه تعــــالى: )٨(يـَْفَترِيَنــــهُ بـَ

َهـْوَن َعــْن اْلُمنَكـرِ َواْلُمْؤِمنُـ ، وهنــاك مــن )٩(وَن َواْلُمْؤِمنَــاُت بـَْعُضـُهْم َأْولِيَــاُء بـَْعـٍض يَــْأُمُروَن بِــاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

وزیع ، دار الفرقان للنشر والت ١محمد عبد القادر ابو فارس : حقوق المرأة المدنیة والسیاسیة في اإلسالم ، ط )١(

  . ٢٧؛ محمد : المرأة في اإلسالم ، ص ١٠٥) ص٢٠٠٠وزیع ، (عمان ، والت

  . ٣٦البخاري : المصدر السابق ، ص )٢(

  . ٣٠٩بلتاجي : المصدر السابق ، ص )٣(

  . ٨٢محمد : المرأة في الحضارة اإلسالمیة ، ص )٤(

  . ٣٨سورة الشورى ، االیة  )٥(

، دار التوزیـــع  ٢إلســـالمیة ، تقـــدیم محمـــد عمـــارة ، طة تواجـــه الحركـــة ایمصـــطفى الطحـــان : تحـــدیات سیاســـ )٦(

  . ١١٩والنشر اإلسالمیة ، (القاهرة ، د . ت) ص

  . ١٢٩ابو فارس : المصدر السابق ، ص )٧(

  . ١٢سورة الممتحنة ، االیة  )٨(

  . ٧١سورة التوبة ،  )٩(



المرأة في فكر الحركات اإلسالمیة المعاصرة في المشرق العربي
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یــرى ان هـــذه اآلیــات القرآنیـــة تعــد داللـــة واضـــحة علــى مشـــروعیة ابــداء المـــرأة رایهــا او توجیـــه النصـــح 

ر متى كانت عالمة بما تقول ، وال تخـرج االنتخابـات للحاكمین ، او االمر بالمعروف والنهي عن المنك

.)١(المعروفة في العصر الحدیث عن نطاق االیة المذكورة

م كالمــا دون ٦٢١والجــدیر بالــذكر ان المــرأة شــاركت الرجــل فــي بیعــة العقبــة الثانیــة ســنة 

، وبعـــد )٢(م٦٢٧هــــ/٦، كمـــا شـــاركت المـــرأة فـــي بیعـــة الرضـــوان ســـنة مصـــافحة الرســـول 

.)٣(مشاركتها في البیعة قامت المرأة بدورها في بناء الدولة في شتى المجاالت

یة علـى سـالمومن جانب اخر وقدر تعلق االمر باالمامة فقد اشترط عدد من المذاهب اإل

الرَِّجـــاُل قـَوَّاُمـــوَن َعَلـــى ، واســـتندوا فـــي ذلـــك الـــى االیـــة الكریمـــة : )٤(ضـــرورة الـــذكورة فـــي االمامـــة

، حیــث جـاء التاكیــد هنــا علـى ضــرورة التركیــز علـى الرجــال فــي هـذه المســالة ، فضــال )٥(النَِّسـاءِ 

.)٦(: "لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة"عن قول رسول اهللا 

وهكذا فان االصـل فـي االحكـام الشـرعیة كافـة ان تتسـاوى المـرأة بالرجـل اال مـا ثبـت نصـا 

الصحیحة نصا یمنع ریم وال في سنة النبي اختصاص احدهما به ، وال نجد في القرآن الك

.)٧(المرأة من حق التعلیم او االنتخاب او ان تكون نائبة في المجالس النیابیة

اما قضیة تولي المرأة القضاء فقد اختلف العلماء حوله ، ففي الوقـت الـذي اجـاز فیـه ابـن 

قبل شهادتهن فیه وحدهن او مع جریر الطبري وابن حزم ان تتولى النساء القضاء فیما یجوز ان ت

حنیفـة وقـف ان أبـا ، ذهب البعض االخر الى عدم جواز تولي النساء القضاء مطلقـا، اال )٨(الرجال

موقفــا وســطا بــین الجمهــور وبــین الطبــري حیــث اجــاز للمــرأة ان تكــون قاضــیة فــي االمــوال قیاســا علــى 

.)٩(جواز شهادتهن في االموال فهي تقضي فیما یجوز ان تشهد فیه

تب للطباعة والنشر ، (جامعة ، دار الك ٢جمال محمد فقي رسول الباجوري : المرأة في الفكر اإلسالمي ، ج )١(

  . ١٥٣) ص١٩٨٦(جامعة الموصل ، 

، دار احیــاء الكتــب العربیــة ، ٣االمـام ابــن الحســین مســلم بــن الحجــاج القشـیري النیســابوري : صــحیح مســلم : ج )٢(

  .  ١٤٨٩د.م.) ص  – .(د.ت

  . ١٢٩ابو فارس : المصدر السابق ، ص )٣(

نسان، في كتاب برهـان غلیـون واخـرون: حقـوق االنسـان الـرؤى محمد عبد الملك المتوكل: اإلسالم وحقوق اال )٤(

  . ١٠٨) ، ص٢٠٠٥، مركز دراسات الوحدة العربیة، (بیروت، ١الرؤى العالمیة واإلسالمیة والعربیة، ط

  . ٣٤سورة النساء ، االیة  )٥(

بــد الغفــار النســائي : االمــام ابــي عبــد الــرحمن احمــد بــن شــعیب النســائي : كتــاب الســنن الكبــرى ، تحقیــق : ع )٦(

  . ٤٦٥) ، ص١٩٩١، دار الكتب العلمیة ، (بیروت ،  ١، ط ٣سلیمان البنداوي وسید كسروي حسن ، ج

  . ٢٢٧بلتاجي : المصدر السابق ، ص  )٧(

  . ١٠٩الباجوري : المصدر السابق ، ص )٨(

    . ٢٦٨؛ العك : المصدر السابق ، ص  ٦٨الطحان : المصدر السابق ، ص  )٩(



بشار حسن یوسف
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وكان ذلك في القـرن االول الهجـري ، وعلـى )١(كما دلت االثار على تولي المرأة "الحسبة"

وعلى خلفیة هذه االثار اجاز بعض علمـاء المسـلمین تـولي المـرأة هـذا المنصـب القیـادي الحسـاس 

وهناك بعـض الشـواهد التاریخیـة علـى تلـك المسـألة فقـد روي ان سـمراء بنـت ، )٢(یةسالمفي الدولة اإل

لنهیــك االســدي كانــت تمــر فــي االســواق تــامر بــالمعروف وتنهــى عــن المنكــر، وتنهــى النــاس عــن ذلــك ا

.)٣(بسوط معها

للمرأة انه لم یفرض علیها العمـل خـارج بیتهـا سالموعلى الرغم من ذلك فان من رحمة اإل

مـل خـارج انـه ابـاح للمـرأة العسـالم، بل كلف الرجـل بمزاولـة مثـل هـذه االعمـال ، ومـن سـماحة اإل

بیتها في حالة الضرورة القصوى مراعاة لحاجـة المـرأة او حاجـة مجتمعهـا ، فـاذا كانـت ثمـة حاجـة 

شخصــــیة او اجتماعیــــة تســــتدعي خروجهــــا للعمــــل مثــــل (تمــــریض النســــاء وتطبیــــبهن وتولیــــدهن 

یبــیح ســالموتعلــیمهن ودعــوتهن الــى اهللا) وغیــر ذلــك ممــا تحتاجــه النســاء فــي مجــتمعهن ، فــان اإل

.)٤(بشروط محددة ، مراعاة لكرامتها وصیانة لعرضهاذلك 

یفــــة دینیــــة قضــــائیة ، ینظــــر قاضــــیها فـــي فــــض المنازعــــات المتعلقــــة بالنظــــام العــــام والجنایــــات الحســـبة : وظ )١(

أحیانا ، وتدخل في باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقـد حصـرها الفقهـاء فیمـا یتعلـق بالنظـام العـام 

حیاته فیما بعـد لتشـمل كمنع المنكرات في الطرقات والمساجد واألسواق والمدارس والمقاهي ، وقد اتسعت صال

منع االزدحام في الطرقات ومنع االحتكار ، وهناك من یرى أن أعماله اتسعت لتشمل منع العبث في الشـوارع 

كما تقوم به دوائر كثیرة في الوقت الحاضر كدوائر (الشرطة والصحة) . انظر : عبـد العزیـز عـزت الخیـاط ، 

، دار الســالم للطباعــة والنشــر والتوزیــع  ٢ة نظــام الحكــم ، طالنظریــة السیاســی–النظــام السیاســي فــي االســالم 

  .   ٢٥٩-٢٥٧) ، ص ص ٢٠٠٤والترجمة ، (القاهرة ، 

  . ٨٤محمد : المرأة في الحضارة اإلسالمیة ، ص )٢(

  . ٨٤المصدر نفسه ، ص )٣(

  . ١١٨العك : المصدر السابق ، ص )٤(
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یة الحدیثةسالمالمرأة في فكر رواد النھضة اإل:المبحث الثاني
وردت المرأة في كتابات رواد النهضة الحدیثة ، حیث عالجـت تلـك الكتابـات قضـایا المـرأة كـل 

ن هـــؤالء الـــرواد یعـــدون یة التـــي كـــان یحملهـــا صـــاحبه ، ولمـــا كـــان الـــبعض مـــســـالمحســـب الثقافـــة اإل

یة المعاصــرة التــي ظهــرت فیمــا بعــد ، فقــد ســالمالمرتكــزات التــي اعتمــد علیهــا الــبعض مــن الحركــات اإل

یین منهم .سالمجاء تركیز البحث على البعض من هؤالء الرواد مركزا على الرواد اإل

واة بـین الرجـل ، الـذي اكـد علـى ضـرورة المسـا)١(وكـان اول هـؤالء الشـیخ رفاعـة رافـع الطهطـاوي

في مجال التعلیم ، بل كان من اوائل الرواد الـذین نـادوا بتعلـیم المـرأة العربیـة وعـده حقـا مـن والمرأة

.)٢(حقوقها المشروعة

وهنـــاك مـــن یـــرى ان الطهطـــاوي اهـــتم بتعلـــیم المـــرأة العربیـــة بعـــدما شـــاهد بنفســـه المســـتوى 

تلقــت مــن تعلــیم ، لــذا جــاءت مبادرتــه الــى الثقــافي الــذي وصــلت الیــه المــرأة الغربیــة مــن خــالل مــا 

.)٣(المناداة بتعلیم المرأة العربیة ومساواتها بالرجل وجعل التعلیم حقا من حقوقها المشروعة

والجــــدیر بالــــذكر ان الطهطــــاوي حــــاول ان یبــــین مــــدى شــــرعیة تعلــــم المــــرأة مــــن الناحیــــة 

ى ذلـك ، بـل اكـد انـه ال ضـرر فیـه علـ سـالمیة ، فاشار الـى ضـرورة تعلـم المـرأة وتاكیـد اإلسالماإل

الســناد رأیــه فــي اهمیــة العلــم ، فضــال عــن ذلــك استشــهد بامثلــة لنســاء الرســول )٤(اصــال

:عائشــة وحفصــة بنــت عمــر كانتــا بالنســبة للمــرأة ، فاشــار الــى ان زوجــات النبــي محمــد 

.)٥(قارئتین ولم تكونا الوحیدتین بل وكان هناك نساء اخریات

ة ، ودرس فیهـا حتـى تخـرج فـي االزهـر ، سـافر الـى فرنسـا فـي ، قـدم الـى القـاهرة منـذ صـغر  ١٨٠١ولد في طهطا عـام  )١(

بعثة ارسلها محمد علي ، وعند عودته عمل في الترجمة في المدارس الفنیة الرسمیة ، وكـان لـه الـدور البـارز فـي انشـاء 

لمرشـد صحیفة (الوقائع المصـریة) ، ولـه العدیـد مـن المؤلفـات اهمهـا (تخلـیص االبریـز فـي تخلـیص بـاریس) ، وكتـاب (ا

. انظــر : حســین فــوزي النجــار : رفاعــة رافــع الطهطــاوي رائــد فكــر وامــام  ١٨٧٣االمــین للبنــات والبنــین) ، وتــوفي ســنة 

  . ٥٦–٥٥(القاهرة ، د. ت) ص صنهضة، الدار المصریة للتالیف والترجمة

ه "تخلــیص مــع الــنص الكامــل لكتابــ–محمــد فهمــي حجــازي : أصــول الفكــر العربــي الحــدیث عنــد الطهطــاوي  )٢(

  .   ٣٢) ، ص ١٩٧٤االبریز" ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، (القاهرة ، 

  . ٢٠٧الحاج سعید : المصدر السابق ، ص )٣(

المرشد االمین للبنات والبنین في كتاب محمد عمـارة : االعمـال الكاملـة لرفاعـة رافـع الطهطاوي : رفاعة رافع  )٤(

، ) ١٩٧٣، المؤسســــة العربیــــة للدراســــات والنشــــر (بیــــروت ،  ١یــــة ، طالطهطــــاوي ، السیاســــة الوطنیــــة والترب

  . ١٠٣؛ حجازي : المصدر السابق ص ٣٩٤ص

)، ١٩٥٨ ، دار المعــارف بمصــر (القــاهرة، ١٨٧٣ – ١٨٠١جمــال الــدین الشــیال : رفاعــة رافــع الطهطــاوي  )٥(

  . ٣٩٤؛ الطهطاوي : المصدر السابق ، ص ٦٩ص
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طهطاوي بذلك بل ربط بین التربیة والتعلیم وبـین تطـور المجتمـع الـذي یعـیش ولم یكتف ال

، )١(فیه االنسان ، ولم یفرق بین االناث والذكور بل عد تربیتهما سویة احد اسباب تطور المجتمع

كمــا حــدد الطهطــاوي المنهــاج الــذي یفضــله لــتعلم المــرأة وهــو تعلــم القــرآءة والكتابــة والقــرآن الكــریم 

.)٢(الحساب والنحووالدین و 

ومـــن جانـــب اخـــر اكـــد الطهطـــاوي علـــى ضـــرورة الســـماح للمـــرأة بمزاولـــة الوظـــائف العامـــة 

.)٣(المختلفة بشرط ان ال تشكل المهنة التي تمارسها ضررا اخالقیا في سلوكها

وهنــاك مــن یــرى ان دعــوة الطهطــاوي لعمــل المــرأة انــذاك كانــت دعــوة جریئــة لــم یعرفهــا المجتمــع 

قبــل اذ اكــد ان العمــل ضــروري للمــرأة كونــه یبعــدها عــن االبتــذال ویحــافظ علیهــا مــن الرذیلــة العربــي مــن

. )٤("وتحصل "المرأة خالله على استقاللها االقتصادي ویجعلها انسانة حرة لها كیان مستقل

یة ســالمولــم یؤیــد الطهطــاوي عمــل المــرأة فــي القضــاء والوالیــة وعلــل ذلــك بــان الشــریعة اإل

، وقـال "ان الشـریعة المحمدیـة وقـوانین غالـب الممالـك یقصـر السـلطة علـى )٥(یهاحضرت ذلك عل

الرجال دون النساء ، وان النسـاء ال یتلقـین بالرتـب المملوكیـة وال یلبسـن التـاج المملـوكي بـل تكـون 

.)٦(المملكة متوارثة في سلسلة الذكور"

المرأة ، اذ اشار الیهـا ولكـن ، فكان له وجهة نظر في قضایا )٧(اما جمال الدین االفغاني

. وهناك من یرى ان االفغاني لـم یرغـب الخـوض فـي مواضـیع المـرأة، بـل )٨(ولكن بشكل مقتضب

الرغم من ذلك فقد اجـاب االفغـاني علـى بعـض االسـئلة ، وعلى )٩(كان كارها وعصبیا ونفورا منها

  . ٦٩حجازي : المصدر السابق ، ص )١(

  .٦٧؛ الشیال: المصدر، ص٢١٠؛ الحاج سعید: المصدر السابق، ص٣٨٧الطهطاوي: المصدر السابق، ص )٢(

  . ٨٨حجازي : المصدر السابق ، ص )٣(

  . ٦٩الشیال : المصدر السابق ، ص )٤(

  . ٢٢٤الحاج سعید : المصدر السابق ، ص )٥(

  . ٤٤٧الطهطاوي : المصدر السابق ، ص )٦(

 ١٨٦٩فــي كابــل بافغانســتان ، تلقــى تعلیمــه االول فــي كابــل ، واضــطر الــى مغادرتهــا ســنة  ١٨٣٩ي ســنة ولــد االفغــان )٧(

ومنــه الــى القــاهرة، قــام بتاســیس جمعیــة (العــروة  ١٨٧١متوجهــا الــى الهنــد ومــن ثــم الــى اســطنبول التــي رحــل الیهــا عــام 

لحكومــة السیاســة فــي اإلســالم ، ترجمــة . انظــر : طــارق اســماعیل وجــاكلین اســماعیل : ا ١٨٩٧الــوثقى) ، تــوفي ســنة 

  . ٤٢، مركز دراسات الحضارة العربیة لالعالن والنشر (الجیزة ، مصر ، د. ت.) ص ١سید حسان ، ط

لم یقترن االفغاني باي امرأة في حیاتـه ، بـل بقـى عزبـا ؟ ، انظـر : محمـد باشـا المخزومـي : خـاطرات جمـال  )٨(

  . ٦٥) ، ص١٩٩٥لفكر الحدیث ، (لبنان ، ، دار ا ٢الدین االفغاني الحسیني ، ط

  . ٧٠المصدر نفسه ، ص )٩(
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المـرأة بالرجـل السـیما التي وجهت الیه بخصوص مساواة المرأة بالرجـل وعملهـا ، فلـم یؤیـد مسـاواة

.)١(ما یتعلق منه بالتكوین والمواهب الفطریة

ومــن جانــب اخــر أكــد علــى أهمیــة بقــاء المــرأة فــي البیــت لتربیــة ابنائهــا ، مشــیرا الــى ان 

خــروج المــرأة مــن البیــت ســیحط مــن قــدرها ویســبب لهــا الشــقاء الن خســارتها بتــرك البیــت وتربیــة 

.)٢(التي تجنیها من عملهااالطفال اكبر بكثیر من المنفعة 

واكد االفغاني على ان عمل المرأة فـي البیـت والتركیـز علـى تربیـة ابنائهـا ، اهـم بكثیـر مـن عمـل 

.)٣(الرجال مهما عضمت وجل نفعها ، واكد ان لیس غیر المرأة من یهیئ للمجتمع رجاال

لسیاســیة مشــیرا الــى ولـم یؤیــد االفغــاني قضــیة مســاواة المــرأة بالرجـل ال ســیما فــي الحقــوق ا

عــدم وجــوب قیــاس وتشــبه النســاء بالســیدة عائشــة فــي ركــوب الجمــل فــي تلــك المعركــة بوصــف ان 

.)٤(تلك الحادثة لیست اال حالة استثنائیة وال یجوز اتخاذها كقاعدة عامة

، فقد كانت له مواقف واضـحة حـول قضـایا المـرأة اذ دافـع عنهـا )٥(اما االمام محمد عبده

، )٦(ي ساوى بـین الرجـل والمـرأة فـي الواجبـات الدینیـةسالملجوانب ، فاكد ان الدین اإلفي مختلف ا

.)٧(َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروفِ واستشهد في ذلك بقوله تعالى : 

ومن هذا المنطلق دعـا االمـام عبـده الـى تعلـیم المـرأة العربیـة المسـلمة لمـا لـذلك مـن تـأثیر 

فـــي النهـــوض بواقعهـــا المـــؤلم ، وكـــي یتســـنى لهـــا معرفـــة مالهـــا ومـــا علیهـــا مـــن الحقـــوق ایجـــابي

والواجبات ، وفي الوقت نفسـه لتكـون هـي اسـاس التغییـر فـي حیـاة الرجـل وجمیـع افـراد االسـرة مـن 

، ولم یكتف بذلك بل اشـار الـى ان عـدم اتاحـة الفرصـة للمـرأة المسـلمة للـتعلم یعـد جرمـا )٨(الرجال

.)٩( یجوز ان ندع النساء المسلمات حبیسات السجن الضیق المتمثل بالجهلصارخا وال

  . ٦٧المخزومي : المصدر السابق ، ص )١(

  . ٥٢٥ – ٢٧٩محمد عمارة : االعمال الكاملة لجمال الدین االفغاني ، ص ص  )٢(

  . ٧٤ – ٧٣المخزومي : المصدر السابق ، ص ص  )٣(

  . ٥٦٠فغاني ، دار عكاظ للطباعة والنشر (جدة ، د. ت.) صعلي عبد الحلیم محمود : جمال الدین اال )٤(

فـي مدینـة البحیــرة بمصـر، وتلقـى تعلیمـه االولـي فــي الجـامع االحمـدي ثـم فـي االزهــر،  ١٨٤٩ولـد عبـدة عـام  )٥(

كان تلمیذا لالفغاني حیث تاثر بافكاره االصالحیة وشاركه في تاسیس جمعیة (العروة الوثقى)، وتولى منصب 

، اإلســــــالم د. انظـــــر: محمــــــد عمـــــارة: االمــــــام محمـــــد عبــــــده مجـــــد١٩٠٥ي مصــــــر، تـــــوفي ســــــنة االفتـــــاء فـــــ

  ) .٢٤–٢٢ؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، (د. م ، د. ت) ، ص ص ، ، الم ١ط

  . ٢٦١عباس محمود العقاد: االستاذ محمد عبده عبقري االصالح والتعلیم، دار مصر للطباعة، (د.م، د.ت)، ص )٦(

  . ٢٢٨قرة ، االیة سورة الب )٧(

  . ٢٤٠الحاج سعید : المصدر السابق ، ص )٨(

  . ٢٤٠)،ص١٩٦٥، مكتبة االنجلومصریة(القاهرة،٢عثمان امین: رائد الفكر المصري االمام محمد عبده، ط )٩(
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وهنـاك مــن یــرى ان االمــام عبــده نــادى منــذ وقـت مبكــر بتعلــیم المــرأة ، وتمنــى قیــام بعــض 

النســاء المســتنیرات المتعلمــات بتكــوین جمعیــة نســائیة تاخــذ علــى عاتقهــا تشــكیل المــدارس لتعلــیم 

بــل حــاول وضــع منــاهج للــدروس التــي یجــب ان تدرســها التلمیـــذات ، ولــم یكتــف بــذلك )١(البنــات

.)٢(مشیرا الى ضرورة دراسة القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكریم وعلم الحساب

، فقد جاء اهتمامـه بـالمرأة حـین دعـا الـى ضـرورة تعلـم المـرأة )٣(اما عبد الرحمن الكواكبي

علـــى التعلـــیم وادخـــل اهمـــال المـــرأة فـــي هـــذا لحصـــولها علـــى الثقافـــة الكاملـــة مـــن خـــالل تشـــجیعها 

.)٤(الجانب في باب االستبداد السیاسي

هن الـى ام المـؤمنین ئولم یؤید الكواكبي بقاء النساء جاهالت بل اكد على ضرورة تعلـیمهن وارتقـا

.)٥(يسالمعائشة (رضي اهللا عنها) والعدید من الصحابیات والمثقفات في الدین اإل

فقد دعا الى ضرورة مساواة المرأة بالرجل في الحقوق التي )٦(ید رضااما الشیخ محمد رش

َوَلُهـــنَّ ِمثْــُل الـَّـِذي َعلَـــْيِهنَّ ، واســتند فــي ذلــك الـــى االیــة الكریمــة : )٧(ســـالمالتــي اعطاهــا ایاهــا اإل

.)٨(بِاْلَمْعُروفِ 

، المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر (بیــروت ،  ١، ط ١محمــد عمــارة : االعمــال الكاملــة لمحمــد عبــده ، ج )١(

  . ١٧٢، ص  )١٩٧٢

  .  ٢٣٩الحاج سعید : المصدر السابق ، ص  )٢(

بحلــب مــن عائلــة لهــا عالقــة بــالعلم، وتلقــى تعلیمــه االولــي فــي المدرســة الكواكبیــة واكمــل دراســته فــي  ١٨٥٤ولــد ســنة  )٣(

وقــام بتــالیف انطاكیــة، فنــال علــوم التــاریخ والفلســفة االنســانیة والدینیــة، وعمــل فــي وظــائف رســمیة فــي الدولــة العثمانیــة، 

، انظـر: ١٩٠٢العدید من الكتب كان اهمها كتـاب (طبـائع االسـتبداء ومصـارع االسـتعباد) وكتـاب (ام القـرى) تـوفي سـنة

  .١٧ –١٦) ص ص١٩٦٤، دار المعارف، (القاهرة،١٩٠٢ – ١٨٥٤سامي الدهان: عبد الرحمن الكواكبي

ــــــــد الــــــــرحمن الكــــــــواكبيمحمــــــــد عمــــــــارة )٤( ــــــــة المصــــــــریة العامــــــــة، ا: االعمــــــــال الكاملــــــــة لعب ، للتــــــــالیف والنشــــــــر لهیئ

  . ٧٩ص ، )١٩٧٠ (القاهرة ،

عبـــد الـــرحمن الكـــواكبي : ام القـــرى ، فـــي محمـــد عمـــارة : االعمـــال الكاملـــة لعبـــد الـــرحمن الكـــواكبي ، الهیئـــة  )٥(

  . ٢٦٥) ص ١٩٧٠المصریة العامة للتالیف والنشر (القاهرة ، 

ل لبنان القریبة من طرابلس الشام ، تلقى فیها العلوم العربیة الشرعیة في قریة القلمون في جب ١٨٦٥ولد عام  )٦(

،  ١٩٣٥، كتـب العدیــد مـن المؤلفــات منهـا (الخالفــة) ، تـوفي ســنة  ١٨٩٧الشـرعیة ، انتقـل الــى القـاهرة عــام 

  . ٤٤انظر : اسماعیل : المصدر السابق ، ص 

، مطبعــة المنــار (مصــر، د.ت) ص ١٣٥١ســنة : نــداء للجــنس اللطیــف یــوم المولــد النبــوي الشــریفمحمـد رشــید رضــا )٧(

  . ١٩–١٧ص

  . ٢٢٨سورة البقرة ، االیة  )٨(
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ال وســّوغ رضــا دعوتــه بــان اهللا ســبحانه وتعــالى طالــب النســاء باالیمــان والمعرفــة واالعمــ

الصــالحة فــي العبــادات والمعــامالت مثلمــا طالــب الرجــال ، واشــار الــى ان الرســول محمــد 
.)١(امر النساء بضرورة تعلم الكتاب والحكمة

ومــن هنــا جــاءت دعــوة الشــیخ رضــا الــى ضــرورة تعلــیم المــرأة واكــد علــى ضــرورة ان تتلقــى المــرأة 

ـــ طولكـــن اشـــتر  واآلدابالمعـــارف  ـــى ان یكـــون ال ـــك عل ـــةفـــي ذل ـــیم والتربی ، واكـــد بهـــذا )٢(دین اســـاس التعل

یة للمـــرأة وشـــجع المـــرأة علـــى تلقیهـــا العلـــم فـــي بیـــوت ســـالمالخصـــوص علـــى ضـــرورة التربیـــة الدینیـــة واإل

المسلمین او في مدارس وزارة المعـارف او مـدارس الجمعیـة الخیریـة ، ودعاهـا الـى االبتعـاد عـن المـدارس 

.)٣(ئها واوالدها تربیة دینیةكي یتسنى لها تربیة ابنااالجنبیة ، 

ومن جانب آخر اجاز رضا تولي المرأة جمیع المهن فیما عدا الرئاسة التي عدها خاصـة 

بالرجـــال ، اذ اشـــار الـــى ان نســـاء النبـــي والصـــحابة لـــم یخـــرجن فـــي اوقـــات الحـــروب اال للســـقي 

.)٤(یبوتجهیز الطعام وتضمید الجرحى لذا فقد حث المرأة الى العمل في مجال التطب

یة الحدیثـة اقتصـرت معالجـاتهم سـالمومن خالل ما تقـدم یمكـن القـول ان رواد النهضـة اإل

لقضایا المرأة بالمساواة في الحقوق والتعلیم ، ولم یتطرقوا الى مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة ، 

رأة انـــذاك اذ لـــم یـــرد فـــي نقاشـــاتهم أي اشـــارة الـــى تلـــك المســـالة ، وربمـــا یعـــود ذلـــك الـــى وضـــع المـــ

وتمســــكها بالتقالیــــد االجتماعیــــة او الــــى مركزیــــة نظــــام الحكــــم فــــي الدولــــة العثمانیــــة المبتعــــد عــــن 

االنتخابات من خالل تعیین الوالة من قبل السالطین .

یة المعاصرة من قضایا المرأةسالمموقف الحركات اإل:المبحث الثالث
ة) ال مــن ناحیـة مشـاركتها السیاســیة ألمـر لـم یعـرف المسـلمون فــي تـاریخهم قضـیة اســمها (قضـیة ا

یة ام فــي زمــن ضــعفها، وعنــدما ســالممجــد االمــة اإلذروة وال مــن أي ناحیــة اخــرى، ســواء اكــان ذلــك فــي 

نقل الغرب معاناته على البشر وبمن فیهم المسـلمین ، وارادوا نقـل المفـاهیم الغربیـة الحدیثـة التـي كانـت رد 

.)٥(ة)با، ظهر ما یسمى بـ (قضیة المرأاور فعل لعصور الظالم التي عاشتها 

یة المعاصرة ان تعالج تلك القضـیة وكانـت فكرتهـا الجوهریـة سالموقد حاولت الحركات اإل

تنطلق مـن العـودة للتقیـد بـالقرآن والسـنة ومـنهج السـلف الصـالح ، كمـا یتبـدى فـي التفسـیر الظـاهر 

  . ١٨ – ١٧رضا : المصدر السابق ، ص ص  )١(

، (د. م  ٢یوسف ایبش : رحالت االمام رشید محمد رضا : المؤسسة العربیة للدراسات والطباعة والنشر ، ط )٢(

  . ٦٨) ، ص١٩٧٩م ، 

،  ١٩٣٤هـ ، اكتـوبر عـام  ١٣٥٢البنات في مصر ، المجلد الرابع والثالثون لسنة محمد رشید رضا : تعلیم )٣(

  . ٥٤٧، مطبعة المنار المصریة ، (القاهرة ، د. ت) ، ص  ٢، ط

  . ٢٠ – ١٩رضا : نداء للجنس اللطیف ، ص ص  )٤(

  .  ٧٩محمد : المرأة في الحضارة اإلسالمیة ، ص  )٥(
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یة والسیاســیة التــي یعیشــها العــالم للنصــوص القرآنیــة بوصــفها المخــرج الســلیم مــن االزمــة الحضــار 

.)١(ي باسرهسالماإل

، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ،  ١االنســان فــي الــوطن العربــي ، طاســمى خضــر : قــوانین العمــل وحقــوق  )١(

  . ٩٦٥) ، ص ١٩٨٩(بیروت ، 
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التعلیم أوال.
یة المعاصـــرة تعلـــیم المـــرأة اهتمامـــًا كبیـــرًا فـــي فكرهـــا ، فقـــد اكـــدت ســـالماولـــت الحركـــات اإل

جماعــة االخــوان المســلمین علــى لســان مؤسســها الشــیخ حســن البنــا ان المــرأة نصــف الشــعب ، بــل 

ابلـــغ التـــاثیر بوصـــفها المدرســـة االولـــى التـــي تكـــون االجیـــال هـــي النصـــف الـــذي یـــؤثر فـــي حیاتـــه

وتصوغ الناشئة ، وعلى الصورة التي یتلقاها الطفل من امه یتوقف مصیر الشعب واتجـاه االمـة ، 

.)١(وهي بعد ذلك تعد المؤثر االول في حیاة الشاب والرجل على السواء

مــرأة مــن خــالل تعلــیمهن ، فقــد حــض اكــد علــى حســن تادیــب الســالموقــد اشــار البنــا الــى ان اإل

على تعلیم المرأة القراءة والكتابة والحسـاب والـدین وتـاریخ السـلف الصـالح ، ومبـادئ التربیـة وسیاسـة تربیـة 

.)٢(االطفال ، وكل ما تحتاجه االم في تنظیم بیتها ورعایة اطفالها واسرتها

ركـــز العـــام لالخـــوان تحـــت ولـــم تكتـــف جماعـــة االخـــوان بـــذلك بـــل اكـــدت فـــي رســـالة اصـــدرها الم

.)٣(عنوان: المرأة بین البیت والمجتمع، بینت خاللها حقوق المرأة في التعلیم في جمیع المراحل

والجــــدیر بالــــذكر ان البنــــا دعــــا الــــى تعویــــد الشــــعوب علــــى االداب العامــــة والشــــعور بالمســــؤولیة 

، ســالمفظــة علیهــا وفــق تعــالیم اإلاالجتماعیــة ، وعــالج قضــیة المــرأة عالجــا یجمــع بــین الرقــي بهــا والمحا

.)٤(واعادة النظر في مناهج تعلیم البنات بحیث تتفق مع فطرتهن وواجباتهن في الحیاة

وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فلـــم یؤیـــد البنـــا تعلـــم المـــرأة وتبحرهـــا فـــي اللغـــات المختلفـــة والعلـــوم 

مشـیرًا الـى ان االفضـل االخرى فضال عن الدراسات الفنیة ودراسة الحقوق والقـانون بوصـفها عبثـا

، اذ اشــار الــى )٦(. وهــذا مــا اكــد علیــه مصــطفى الســباعي)٥(للمــرأة ان تشــغل وقتهــا بالنــافع المفیــد

.)٧(ضرورة تعلم المرأة وال سیما ما یفیدها في امور حیاتها العملیة والزوجیة

للقیــام وقــد اكــدت جماعــة االخــوان المســلمین علــى ضــرورة توجــه التعلــیم الــى اعــداد المــرأة 

بوضیفتها االساسیة في الحیاة كزوجة وام ، واجازت لهـا دراسـة الطـب والتمـریض والتـدریس ، كمـا 

  . ٥البنا : المرأة المسلمة ، ص )١(

  . ١٠ – ٩المصدر نفسه ، ص ص  )٢(

  . ١٢١الطحان : تحدیات سیاسیة تواجه الحركة اإلسالمیة ، ص )٣(

  . ٢٧) ، ص١٩٩٩، (د. م ،  ١٩٦٥–١٩٤٥اق من عام محسن عبدالحمید: تاریخ جماعة االخوان في العر  )٤(

  . ١١ – ١٠البنا : المرأة المسلمة ، ص ص  )٥(

ــد الســباعي فــي ســوریا عــام  )٦( ــالعلم والعلمــاء ، قــام بتأســیس الجمعیــات  ١٩١٥ول ونشــأ فــي اســرة علمیــة عریقــة معروفــة ب

وتعــرف هنــاك علــى الشــیخ حســن البنــا ، ،  ١٩٣٣الخیریــة االســالمیة والمشــاریع االجتماعیــة ، ســافر الــى مصــر عــام 

وعنــد عودتــه اســس جماعــة االخــوان المســلمین فــي ســوریا ، وللســباعي العدیــد مــن المؤلفــات اهمهــا (االخــوان فــي حــرب 

. انظـر : عبـد اهللا العقیــل : مـن اعــالم  ٢٠٠٨فلسـطین) و(المـرأة بــین الفقـه والقــانون) ، اغتیـل السـباعي فــي اوائـل عــام 

  .  ٢٥٦) ، ص ٢٠٠٠، دار التوزیع والنشر االسالمیة ، (د.م ، الحركة االسالمیة 

  . ١٦٦، ص المصدر السابق السباعي :  )٧(
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یة ورعایتهــا ســالماجــازت للفتیــات الدراســة فــي الجامعــات والتعلــیم المشــترك ولكــن بعــد فهــم القــیم اإل

.)١(من قبلهن

یة فـــي مســـألة ســـالماإل المفـــاهیماتفقـــت مـــعوهكـــذا یمكـــن القـــول ان جماعـــة االخـــوان المســـلمین 

التعامل مع حقوق المرأة في مجال التعلیم من خالل السماح لها بالحصول على حقها في التعلیم .

امــا حــزب التحریــر فقــد اكــد علــى جــواز تعلــم المــرأة واشــتغالها فــي التعلــیم كمــا هــو الحــال 

صـــل علــى العلـــم اجــاز للمســـلم رجــال كـــان ام امــرأة ان یحســـالمبالنســبة للرجــل مـــن منطلــق ان اإل

.)٢(یةسالمویمارس التعلیم ، لغرض غرس الثقافة اإل

ولــــم یكتــــف الحــــزب بــــذلك بــــل اشــــار الــــى ضــــرورة التعلــــیم االلزامــــي لكــــال الجنســــین وفــــي 

.)٣(المرحلتین االولي والثانوي ، وعلى الدولة ان توفر ذلك للجمیع مجانا

ى تحصــیل المعــارف والعلــوم یة فقــد دعــا الــى تشــجیع المــرأة علــســالمامــا حــزب الــدعوة اإل

.)٤(والثقافة التي تؤهلها الحتالل موقعها الطبیعي داخل المجتمع

واشـار الحــزب فــي ادبیاتــه الــى ان المــرأة والرجــل سواســیة فــي حــق التعلــیم واختیــار العلــم والمعرفــة 

ــــاة ، مــــع مر  ــــي الحی ــــي تنتظرهمــــا ف ــــان فیهــــا ، وینبغــــي اعــــداد كــــل منهمــــا للمســــؤولیة الت ــــي یرغب اعــــاة الت

الخصائص النوعیة التي فطر اهللا كال منهمـا فـي المنـاهج التعلیمیـة ، مشـیرا الـى ان لهـذا االعـداد التربـوي 

.)٥(اثره في سعادة الرجل والمرأة واستقرار الحیاة وتوازن بناء الشخصیة لكل منهما

ة یة (حمــاس) فقــد اكــدت فــي میثاقهــا علــى ضــرورة تعلــیم المــرأســالمامــا حركــة المقاومــة اإل

بوصفها تشترك في البیت المجاهد كأن تكون ُأمـًا او زوجـًا او أختـا ، فلهـا الـدور االهـم فـي رعایـة 

، فضــال عــن تادیــة ســالمالبیــت وتنشــئة االطفــال علــى المفــاهیم والقــیم االخالقیــة المســتمدة مــن اإل

.)٦(الفرائض الدینیة استعدادا للدور الجهادي الذي ینتظرها

(حمــاس) علــى ضــرورة العنایــة بالمــدارس والمنــاهج التــي تربــى وفــي الوقــت نفســه اكــدت 

وقد دعت الطالب  )٧(لتكون امآ صالحة وواعیة لدورها في معركة التحریر-علیها البنت المسلمة 

.)٨(الطالب والطالبات الى ضرورة التمسك بالعلم

  . ٤١٣میتشل : المصدر السابق ، ص  )١(

محمد محسن راضي : حـزب التحریـر ، ثقافتـه ومنهجـه فـي اقامـة دولـة الخالفـة اإلسـالمیة ، رسـالة ماجسـتیر  )٢(

  . ٢٦٢ – ١٤٣، ص ص  ٢٠٠٦ین ، الجامعة اإلسالمیة ، (غیر منشورة) ، كلیة اصول الد

  . ٢٦٤المصدر نفسه ، ص )٣(

  . ٦٨، ص  ٢٠٠٤هـ الموافق١٤٢٥البرنامج السیاسي لحزب الدعوة اإلسالمیة، منشورات حزب الدعوة، في  )٤(

  . ٧٦المصدر نفسه ، ص  )٥(

میثاق حركة المقاومة اإلسالمیة (حماس) ، المادة السابعة عشر . )٦(

المصدر نفسه . )٧(

  . ١٨٣، ص ١٩٩٠وثائق حركة المقاومة اإلسالمیة حماس ، الوثیقة  )٨(
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یة برمتها اجمعت على ضرورة تعلیم المـرأة وضـرورةسالممما سبق یتبین ان الحركات اإل

حصولها واكمالها لعلمها كي یتسنى لها خدمة المجتمع وتربیة ابنائها واسرتها.

المشاركة السیاسیة.ثانیا
اصبحت قضیة مشاركة المرأة في الحیاة السیاسـیة مـن القضـایا التـي تشـكل عقبـة امـام الحركـات 

نتخابــات وعضـــویة یة ، فقـــد عالجــت تلـــك الحركــات القضـــیة بشــقیها المتمثلـــین بالمشــاركة فـــي االســالماإل

لتلك القضیة . اومفهومه اتهوجیل، واخذت تتعامل معها كل حسب ایدیو المجالس النیابیة

. المشاركة في االنتخابات :١

االنتخــاب هــو اختیــار االمــة لــوكالء ینوبــون عنهــا فــي الــدفاع عــن حقوقهــا ومراقبــة الحكومــة ، 

كــز االقتـراع ویـدلي بصــوته فـیمن یختــارهم فعملیـة االنتخـاب عملیــة توكیـل ، اذ یـذهب الشــخص الـى مر 

من وكالء عنه في المجلس النیـابي لیتكلمـوا باسـمه ویـدافعوا عـن حقوقـه ، ولـم تكـن المـرأة ممنوعـة مـن 

الوحیـد ان توكل انسانا للدفاع عن حقوقها والتعبیر عن ارادتها كمواطنة في المجتمع ، وكان المحظـور

خــتلط بالرجــال اثنــاء التصــویت او االقتــراع، فیقــع مــا یحرمــه فــي اعطــاء المــرأة حــق االنتخــاب هــو ان ت

.)١(من االختالط والتعرض للمحصنات وكشف ما امر اهللا به ان یسترسالماإل

یة واضحة في هذه القضیة ، فبقدر تعلق االمر بجماعـة سالموكانت معالجة الحركات اإل

رسـالتها بعنـوان (مـع المـرأة  ١٩٤٧االخوان المسـلمین فقـد اصـدرت لجنـة االخـوات المسـلمات عـام 

المسلمة) بینت خاللها اهداف االخوات المسلمات ، وجاء فیها التأكید على حقوق المرأة االنسـانیة 

.)٢(يسالمالمستمدة من دستوریة القرآن الكریم وروح النظام اإل

ة ، وبحقــــوق المــــرأ)٣(وقــــد صــــدرت عــــن جماعــــة االخــــوان المســــلمین بیانــــات تقبــــل بالدیمقراطیــــة

بخصــوص مشــاركة المــرأة فــي االنتخابــات فأكــدت  ١٩٩٤، فقــد اصــدرت البیــان االخیــر عــام )٤(السیاســیة

خاللـــه علـــى ضـــرورة تكلیـــف المـــرأة بمشـــاركة الرجـــل فـــي اختیـــار اهـــل الحـــل والعقـــد أي اعضـــاء مجلـــس 

  . ١٥٥السباعي : المصدر السابق ، ص  )١(

  . ١٩٠؛ زهمول: المصدر السابق ، ص ١٢١–١٢٠الطحان: تحدیات سیاسیة تواجه الحركة االسالمیة، ص ص )٢(

ا طــــوال تاریخهــــا، ففــــي مرحلــــة الشــــیخ حســــن البنــــا رحــــب االخــــوان لــــم یكــــن موقــــف االخــــوان مــــن الدیمقراطیــــة ثابتــــ )٣(

بالدیمقراطیة، وتغیر الموقف فـي حقبـة الـرئیس عبـد الناصـر اذ رفضـوا الدیمقراطیـة وأكـدوا دعـوتهم الـى مـا اصـطلحوا 

على تسمیته بـ(نظام الشورى االسالمي) وفـي عهـد الـرئیس انـور السـادات والـرئیس حسـني مبـارك اتجـه االخـوان الـى

. انظـر: قـادر: المصـدر السـابق، ١٩٨٧االنفتاح الدیمقراطي السیما بعد مشاركتهم في االنتخابات التي أجریت عـام 

  .  ١٠٩- ١٠٧؛ یوسف: المصدر السابق، ص ص١٣٧- ١٣٣ص ص 

  . ٩٦٦خضر : المصدر السابق ، ص  )٤(
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ة : . وقــــد اســــتند االخــــوان فــــي ذلــــك الــــى االیــــة الكریمــــ)١(الشــــورى والمجلــــس النیــــابي او مــــا شــــابه ذلــــك

 َِهْوَن َعْن اْلُمنَكر .)٢(اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بـَْعُضُهْم َأْولِيَاُء بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

ــــي  ــــى جــــواز مشــــاركة المــــرأة ف ــــدكتور مصــــطفى الســــباعي ال ــــت نفســــه اشــــار ال وفــــي الوق

تعبیر عن ارادتها كمواطنة ، واشـار االنتخابات واحقیتها في ان توكل انسانا للدفاع عن حقوقها وال

.)٣(یمنع المرأة من هذا الحقسالمالى عدم وجود نص في اإل

امــا حــزب التحریــر فقــد اكــد علــى جـــواز وضــرورة مشــاركة المــرأة فــي انتخــاب رئیســـها او 

حاكمهــا او مــن یمثلهــا مــن منطلــق ان الشــرع اجــاز للمــرأة حــق انتخــاب الخلیفــة او االمیــر ، حیــث 

.)٤(يسالمت في انتخاب الخلیفة في التاریخ اإلانها شارك

وقد اكد الشیخ تقي الدین النبهاني على ان الشرع اجاز للمـرأة ان تبـایع بیعـة سیاسـیة وان 

تنتخب الحاكم وان تختار أي رجل الي عمـل مـن اعمـال الحكـم ، لـذا یجـوز لهـا ان تبـایع الخلیفـة 

.)٥(وان تنتخبه

ب الدعوة الذي اكد على اعطاء المرأة فرصتها فـي ممارسـة ولم یختلف االمر بالنسبة لحز 

، واشـــار الـــى ان الحـــزب یســـعى الـــى فســـح المجـــال امـــام المـــرأة )٦(حقهـــا السیاســـي فـــي االنتخـــاب

.)٧(للمساهمة في االنتخابات

یة (حمــاس) فقــد أیــدت مشــاركة المــرأة فــي االنتخابــات لمــا لهــا ســالمامــا حركــة المقاومــة اإل

یات االنتخابات من خالل االدالء بصـوتها فـي اختیـار مـن یمثلهـا ، وقـد دعـت من اهمیة في مجر 

الحركة المرأة بضـرورة المشـاركة فـي االنتخـاب ، وهنـاك مـن یـرى ان المـرأة كانـت السـبب المباشـر 

.)٨(في صعود حماس الى السلطة من خالل االدالء بصوتها في صنادیق االقتراع

راسـة تحلیلیــة میدانیــة موثقــة ، توفیـق یوســف الــواعي : الفكـر اإلســالمي المعاصــر عنـد االخــوان المســلمین ، د )١(

  . ٢٥٢)، ص ٢٠٠١، مكتبة المنار اإلسالمیة ، (د. م ،  ١ط

  . ٧١سورة التوبة : االیة  )٢(

  . ٢٨١بلتاجي : المصدر السابق ، ص  )٣(

  . ٨٥) ص ٢٠٠٣، دار االمة للطباعة والنشر، (بیروت، ٤تقي الدین النبهاني: النظام االجتماعي في اإلسالم، ط )٤(

  . ٨٥المصدر نفسه ، ص  )٥(

  . ٦٧البرنامج السیاسي لحزب الدعوة ، المصدر السابق ، ص )٦(

  . ٦المصدر نفسه ، ص )٧(

، فــي  ١٦/٥/٢٠٠٦ســامر خــویرة : حــوار مــع وزیــرة المــرأة الفلســیطینیة الــدكتورة مــریم محمــود صــالح بتــاریخ  )٨(

.www.islamonline.netشبكة المعلومات الدولیة (االنترنیت) على الموقع :  
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لنیابیة :. المشاركة في عضویة المجالس ا٢

تعــــد المجــــالس النیابیــــة واحــــدة مــــن حلقــــات االنظمــــة الدیمقراطیــــة الحدیثــــة ، وتســــمى فــــي 

، ولها وظائف ثالث تكمن في : )١(الحكومات الدستوریة الحدیثة بالسلطة التشریعیة

الوظیفة المالیة ، وهي مراقبة أموال الدولة . .١

الوظیفة السیاسیة ، وهي مراقبة السلطة التنفیذیة . .٢

.)٢(الوظیفة التشریعیة ، التي تتضمن سن القوانین الالزمة للدولة.٣

یة اختلـف الموقـف سـالمیة في تفسیر وفهم النصوص اإلسالموبقدر اختالف الحركات اإل

من قضیة مشاركة المرأة في عضویة المجالس النیابیـة ، فبالنسـبة لجماعـة االخـوان المسـلمین فقـد 

الشـرعیة المعتمـدة مـا یمنـع ان تتـولى المـرأة مناصـب عضـویة اكدت على انه لیس مـن النصـوص 

.)٣(المجالس النیابیة

وفي الوقـت نفسـه اجـاز الـدكتور یوسـف القرضـاوي مشـاركة المـرأة فـي مجـالس الشـعب او 

المجالس النیابیة ، واشار الى ضرورة احتفاظ المرأة في مالقاتها للرجل مـن كـل مـا یخـالف احكـام 

القول او التبـــرج فـــي الملـــبس او الخلـــوة بغیـــر محـــرم ، او االخـــتالط بغیـــر ، كالخضـــوع بـــســـالماإل

.)٤(قیود

وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد تحفــظ الــدكتور مصــطفى الســباعي علــى مشــاركة المــرأة فــي المجــالس 

الخلــــوة مــــع ، ال ســــیما ســــالمهــــا محــــرم فــــي اإلب عنانــــالنیابیــــة ، معلــــال ذلــــك بــــان اخــــتالط المــــرأة باالج

، )٥(االجنبي

سـالممحـرم فـي اإل)٦( )الوجـه والیـدین(بكشـفه وهـو سـالموكشف المرأة مـن غیـر مـا سـمح بـه اإل

.)٧(سالموسفر المرأة وحدها خارج بلدتها دون ان یكون معها محرم منها ال یبیحه اإل

تختلف السلطة التشـریعیة فـي االسـالم عنهـا فـي الـنظم الحاضـرة والدسـاتیر المستحضـرة ، ففـي االسـالم یكـون  )١(

التشریع هللا وحده ، أما في النظم االسالمیة فیكون التشریع مستندًا الى القرآن والسنة والمجتهدین وفي االنظمة 

مــد علــى دســتور الــبالد وفــق مبــدأ المشـــروعیة . للتفاصــیل انظــر : غیــر االســالمیة فــان الســلطة التشــریعیة تعت

   .   ٢٣٥-٢٣٣الخیاط : المصدر السابق ، ص ص 

   . ٢٣٣المصدر نفسه : ص  )٢(

؛  ٥٤، العریـــان : المصـــدر الســـابق ، ص ١٢٣الطحـــان : تحیـــات سیاســـیة تواجـــه الحركـــة االســـالمیة ، ص )٣(

  . ٢٥٣الواعي : المصدر السابق ، ص

موقفهـا  مـن الدیمقراطیـة –طبیعتهـا –معالمهـا –مكانتهـا –ف القرضاوي : من فقـه الدولـة فـي اإلسـالم یوس )٤(

  . ١٦٤والتعددیة والمرأة وغیر المسلمین ، دار الشروق ، (د. م ، د. ت) ، ص

م المـرأة االجنبي كل رجل یحـل لهـا نكاحـه حـاًال او مسـتقبًال . انظـر : عبـد الكـریم زیـدان : المفصـل فـي احكـا )٥(

  .  ١٨٢) ، ص ٢٠٠٠، مؤسسة الرسالة ، (بیروت ،  ٢، ط ٣وبیت المسلم في الشریعة االسالمیة ، ج

اختلــف العلمــاء والمفســرون والمجتهــدون فــي وجــوب تغطیــة الوجــه والكفــین ، فمــنهم مــن أجــاز كشــف الوجــه  )٦(

حین لم یجیز كشـف الوجـه والیـدین والكفین كاالمام مسلم والبخاري وأبو داود وابن حزم وبعض الشافعیة ، في

  . ١٩٩-١٩٠االمام احمد بن حنبل . للتفاصیل انظر : المصدر نفسه ، ص ص 

  . ١٥٧السباعي : المصدر السابق ، ص )٧(
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وهنـــاك مـــن یـــرى ان الســـباعي تحفـــظ علـــى اســـتعمال المـــرأة حـــق المشـــاركة فـــي المجـــالس 

المصـــلحة االجتماعیـــة ومـــا حـــدث فـــي ســـوریا مـــن مســـاوئ اســـتخدام هـــذا النیابیـــة الســـباب تتعلـــق ب

.)١(الحق

امــا حــزب التحریــر فقــد اكــد علــى عــدم جــواز مشــاركة المــرأة كعضــوة فــي مجلــس النــواب 

بوصـــف االخیـــر جـــزءا مـــن الحكـــم ، وفـــي الوقـــت نفســـه اجـــاز لهـــا الـــدخول فـــي مجلـــس النـــواب اذا 

، وفــي )٢(الــدعوة ولــیس تنصــیب الحــاكم واســقاطهاقتصــر دخولهــا علــى المحاســبة والمراقبــة وحمــل

الوقــت نفســه اكــد الحــزب علــى جــواز مشــاركة المــرأة فــي عضــویة مجلــس االمــة كونــه یختلــف عــن 

.)٣(مجلس النواب (البرلمان)

ویمكن القول ان حزب التحریـر رفـض مشـاركة المـرأة فـي عضـویة مجلـس النـواب بوصـفه 

الراســمالي والـدیمقراطي الــذي یعــده الحـزب (كفــرا) الیجــوز كونـه جــزءا مــن النظـام ســالممناقضـا لإل

.)٤(االخذ به

یة فقـــد اكـــد علـــى جـــواز مشـــاركة المـــرأة فـــي عضـــویة المجـــالس ســـالمامـــا حـــزب الـــدعوة اإل

.)٦(، واعطى لها الحق في الترشیح لذلك المنصب)٥(النیابیة

اركة المـــرأة فـــي یة (حمـــاس) فقـــد ایـــدت مشـــســـالموبقـــدر تعلـــق االمـــر بحركـــة المقاومـــة اإل

عضویة المجالس النیابیة ، وعدت حماس المرأة شریكة في القرار السیاسي منذ اللحظة االولـى اذ 

.)٧(طرحت اسم ثالث عشرة امرأة في اول تجربة برلمانیة

المشاركة في الوظائف العامة  ثالثا.
لوظائف العامـة تعددت وظائف الدولة في العصر الحدیث باتساع حلقات ادارة الدولة ، وا

التــي نحـــن بصـــددها تشــمل القضـــاء والمناصـــب السیاســیة المتمثلـــة بـــالوزارة فضــال عـــن المناصـــب 

االداریة المرتبطة بادارة الدولة الحدیثة .

یة مواقــف متباینــة مــن تــولي المــرأة لهــذه الوظــائف فقــد رفضــت جماعــة ســالموكانــت للحركــات اإل

)٨(لها عن ذلك سالمب القضاء البعاد اإلاالخوان في بدایة دعوتها تولي المرأة منص
.

  . ٢٨٢بلتاجي : المصدر السابق ، ص )١(

  . ٨٤النبهاني : المصدر السابق ، ص )٢(

  . ٨٩المصدر نفسه ، ص )٣(

  .   ١٢) ، ص١٩٩٠ها اوتطبیقها او الدعوة الیها ، (د. م ، ذیحرم اخ–یمقراطیة نظام كفر عبد القدیم زلوم : الد )٤(

  . ٦٧البرنامج السیاسي لحزب الدعوة ، المصدر السابق ، ص )٥(

  . ٦المصدر نفسه ، ص )٦(

ــــاالكراه"ســــامر خــــویره :  )٧( ــــال منشــــور مــــن شــــبكة المعلومــــات الدولیــــة "برلمانیــــات حمــــاس ، ال حجــــاب ب . مق

.www.islamonline.netالنترنیت) على الموقع : (ا

، رسـالة ماجسـتیر ، (غیـر  ١٩٥٤ – ١٩٤٩ایمان عبد الحمید الدباغ : جمعیة االخوة اإلسالمیة في العـراق  )٨(

  . ١٧٧، ص )٢٠٠٤جامعة الموصل ، ((غیر منشورة) ، كلیة االداب ، 
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فــي اشــغال  المناصــب السیاســیة ، مــرأة كمــا اكــدت الجماعــة علــى عــدم جــواز مشــاركة ال

ي ســالماالخــوان ان مطالبــة المــرأة بحقوقهــا فــي اشــغال المناصــب السیاســیة منــاف للــدین اإلوراى 

.)١(يسالمتبعا لظروف المجتمع البعید عن الدین اإل

فسـه بـرر االخـوان رفضـهم مطالبـة المـرأة بحقوقهـا السیاسـیة مـن حیـث كونهـا وفي الوقت ن

، هـو رفـق بهـا وصـون )٢(وزیرة او رئیسة وزراء او قائد جیوش او مدیرة شؤون في الدوائر المدنیة

لكرامتها ولطاقتها التـي هـي رأس مالهـا ، فضـال عـن ان بعـض هـذه المهـن تحتـاج الـى جهـد بـدني 

یجعلها اهللا من نصیب المرأة ، الن طبیعة المرأة تنافي ذلك منافـاة تامـة ، كبیر وشاق وخشونة لم 

.)٣(لذا وجب ابعادها عن كل ذلك

وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد اجــازت الجماعــة ان تكــون المــرأة تــاجرة وتمــارس مهــن عدیــدة 

كالطـــب والمحامـــاة او ایـــة مهنـــة تـــدر علیهـــا دخـــال مشـــروعا شـــریطة ان تـــزاول عملهـــا فـــي "محـــیط 

.)٤(یف" وان تراعي االحتشام في ذلك في زیها وتصرفاتهاشر 

ـــى المـــرأة فـــي بعـــض  ـــك حینمـــا اشـــار الـــى ان المجتمـــع بحاجـــة ال ـــا علـــى ذل ـــد اكـــد البن وق

االختصاصات كالتولید والطبابة النسائیة والتعلیم في مدارس البنات ، فبامكان المرأة ان تقوم بكل 

.)٥(بها وتحمي شرفها وكرامتهااالعمال التي تناسب فطرتها وتطیق القیام 

امــا حــزب التحریــر فقــد اجــاز لهــا ان تتــولى القضــاء فقــد جــاء علــى لســان مؤســس الحــزب 

، الن القاضــي لــیس )٦(الشــیخ تقــي الــدین النبهــاني بانــه یجــوز للمــرأة ان تتــولى القضــاء والحســبة

بـالحكم الشـرعي حاكما وانما هو الذي یفصـل بـین الخصـومات بـین النـاس ، ویخبـر المتخاصـمین 

.)٧(على سبیل االلتزام

ومــن جانــب اخــر اكــد الحــزب علــى جــواز تــولي المــرأة الوظــائف العامــة كلهــا فیمــا عــدا ان تتــولى 

.واسـتند الحـزب )٨(الحكم (أي رئاسة الدولة) او معونا له ، او رئاسة الوالیة وال أي عمـل یكـون مـن الحكـم

  . ١٧٧المصدر نفسه ، ص )١(

فیما بعد ان تكون المرأة قاضیة ، واجاز لها ان تكون محتسبة احتسابا عاما، واجاز لها اجاز الدكتور یوسف القرضاوي  )٢(

  . ١٧٦لها ان تكون وزیرة بل طالب ان تعطى المرأة ما یناسبها من الوزارة، القرضاوي: المصدر السابق، ص 

  . ١٧٧الدباغ : المصدر السابق ، ص  )٣(

  . ١٠٣مصدر السابق ، ص؛ زهمول : ال ٤١٣میتشل : المصدر السابق ، ص )٤(

  . ٤٣؛ الطحان : المرأة في موكب الدعوة ، ص ٢٥البنا : المرأة المسلمة ، ص )٥(

اكــد الشــیخ النبهــاني بانــه ال یجــوز للمــرأة ان تتــولى منصــب قاضــي المظــالم بوصــفه جــزءا مــن الحكــم ؛ انظــر  )٦(

  . ٨١النبهاني : المصدر السابق ، ص

  . ٨١المصدر نفسه ، ص )٧(

  . ٢٤٥ي : المصدر السابق ، صراض )٨(
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، مؤكــدًا علــى ان هــذا )١(قــوم ولــوا امــرهم امــراة": "لــن یفلــح الحــزب فــي ذلــك الــى قــول رســول اهللا 

.)٢(الذین یولون امرهم للنساء ةنص صریح في النهي عن تولي المرأة الحكم في ذم

امــا فیمــا یتعلــق بغیــر الحكــم فاجــاز الحــزب للمــرأة ان تتــواله ، واشــار الــى جــواز ان تتعــین 

ـــة المختلفـــة ، النهـــا لیســـت مـــن الحكـــم و  ـــاب االجـــارة ، المـــرأة فـــي وظـــائف الدول ـــدخل فـــي ب انمـــا ت

.)٣(فالموظف اجیر خاص عند الحكومة

یة فقــد اكــد علــى تــولي المــرأة المناصــب المختلفــة فــي الدولــة ال ســالمامــا حــزب الــدعوة اإل

.فضال عن ذلك دعا الى تشجیع المـرأة علـى اقتحـام المجـاالت االجتماعیـة )٤(سیما السیاسیة منها

اتیــــة ، فاجــــاز لهـــا ان تتــــولى وظــــائف التعلــــیم والتمــــریض والطــــب، التـــي تؤهلهــــا لهــــا امكاناتهــــا الذ

.)٥(ومساعدتها في تاسیس منظمات وجمعیات نسائیة وثقافیة واجتماعیة وسیاسیة وحقوقیة

اما حركة حماس فقد اجازت للمـرأة العمـل فـي الوظـائف العامـة فیمـا عـدا الوالیـة وشـجعت 

سیاسـیة ، ولـم تكتـف بـذلك بـل قامـت بتعیـین وزیـرة المرأة على مزاولة حقها في اشغال المناصـب ال

.)٦(للمرأة في حكومتها في فلسطین

الخاتمة
مما الشك فیـه ان المـرأة قـد حصـلت علـى حقهـا الكامـل والواضـح فـي الكتـاب والسـنة ، ولـم یكـن 

فــي  ســالماو منعهــا اإل هــامــا یــدعي المــرأة الــى القیــام بعملیــة التجدیــد والتحــدیث والمطالبــة بــامور قــد اجاز 

یة ومــا ســالمبــین مــا جــاء فــي ادبیــات الحركــات اإلان هنــاك شــبه اتفــاق الكتــاب والســنة ، ویمكــن القــول 

تحملــه مــن افكــار وایــدولوجیات تجــاه قضــایا المــرأة ومــا جــاء بــنفس الخصــوص فــي الكتــاب والســنة ، فقــد 

یة برمتهــا مــع ســالمإلعالجــت هــذه الحركــات قضــایا المــرأة كــل حســب ایدولوجیاتــه ، اذ اتفقــت الحركــات ا

الشرع فـي ضـرورة تعلـم المـرأة وحصـولها علـى الثقافـة الكاملـة مـن خـالل حصـولها علـى العلـم كـي یتسـنى 

لها خدمة نفسها واسرتها ومجتمعها .

اما فیما یتعلق بالمشاركة السیاسیة فجاءت معالجـات تلـك الحركـات بصـورة شـبه متفقـة اذ 

نتخاب واالدالء برایها فیمن تختـاره مـن اهـل الحـل والعقـد ، اشارت الى جواز مشاركة المرأة في اال

یة سـالماما ما یتعلق بمشـاركة المـرأة فـي عضـویة المجـالس النیابیـة فقـد اتفقـت معظـم الحركـات اإل

  . ٤٦٥، المصدر السابق ، ص ٣النسائي : ج )١(

  . ٨١النبهاني : المصدر السابق ، ص )٢(

  . ٢١٤؛ راضي : المصدر السابق ، ص ٨٢المصدر نفسه ، ص )٣(

  . ٦٧البرنامج السیاسي لحزب الدعوة ، المصدر السابق ، ص )٤(

  .  ٦٩-٦٨المصدر نفسه ، ص ص  )٥(

  .  ١ه : حوار مع وزیرة المرأة الفلسطینیة ، المصدر السابق ، صخویر  )٦(
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علــى جــواز مشــاركة المــرأة فــي المجــالس النیابیــة فیمــا عــدا حــزب التحریــر الــذي لــم یجــز ذلــك فــي 

عضویة مجلس االمة .الوقت عینه اجاز لها المشاركة في

یة فـــي تـــولي المـــرأة مهـــام القضـــاء والوظـــائف ســـالموقـــد جـــاء االخـــتالف بـــین الحركـــات اإل

العامة ، فذهب البعض الى ضرورة ابعاد المرأة عن المناصب السیاسیة والعسكریة كالوزارة وقیـادة 

الــبعض الجیــوش وكانــت جماعــة االخــوان المســلمین ممــن تبنــى هــذا الــرأي ، فــي حــین اجــاز لهــا

االخر العمل وتولي الوزارة وطالب بتشجیعها على تلك الوالیة .

یة علــى اهمیــة تــولي المـــرأة الوظــائف االجتماعیــة المتمثلـــة ســـالمكمــا اتفقــت الحركــات اإل

بمهام التعلیم والتمریض والطب ، لما لهذه الوظـائف مـن اهمیـة فـي المجتمـع تـتمكن المـرأة خاللهـا 

ان تبدع في هذا المجال . 

قائمة المصادر والمراجع
الكریمالقرآن  اوًال :

ثانیًا : كتب الحدیث والتفسیر

البخــاري ، االمــام ابــي عبــد اهللا محمــد بــن اســماعیل بــن ابــراهیم بــن بردزیــه الجعفــي : صــحیح .١

  ) .٢٠٠٣، مطابع دار البیان الحدیث ، (القاهرة ،  ١، ط ٢البخاري ، ج

داوود : ســنن ابــي داوود ، تحقیــق محمــد محــي الــدین السجســتاني ، ســلیمان ابــن االشــعث ابــو .٢

، دار الفكر للطباعة والنشر ، (بیروت ، د. ت) . ١عبد الحمید ، ج

الطبراني ، االمام الحافظ ابي القاسـم سـلیمان بـن حمـد بـن ایـوب اللخمـي : المعجـم االوسـط ، .٣

ر والتوزیـــع ، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــ ١، ط ١تحقیـــق محمـــد حســـن اســـماعیل الشـــافعي ، ج

) .١٩٩٩(عمان ، االردن ، 

النسائي، االمام ابـي عبـد الـرحمن احمـد بـن شـعیب: كتـاب السـنن الكبـرى، تحقیـق عبـد الغفـار .٤

) .١٩٩١، دار الكتب العلمیة (بیروت،١، ط٥سلیمان البنداوي وسید كسروي حسن، ج

قیـق عبـد الغفـار النسائي، االمام ابـي عبـد الـرحمن احمـد بـن شـعیب: كتـاب السـنن الكبـرى، تح.٥

) .١٩٩١، دار الكتب العلمیة (بیروت،١، ط٣سلیمان البنداوي وسید كسروي حسن، ج

، دار  ٣النیســـابوري ، االمـــام ابـــن الحســـین مســـلم بـــن الحجـــاج القشـــیري : صـــحیح مســـلم ، ج.٦

.  ١٤٨٩احیاء الكتب العربیة ، (د.ت ، د.م) ، ص

ن عبــــد اهللا الحــــاكم : المســــتدرك علــــى النیســــابوري ، االمــــام الحــــافظ ابــــي عبــــد اهللا محمــــد بــــ.٧

، دار الكتــب العلمیــة  ٤، ط ٤الصــحیحین ، دراســة وتحقیــق مصــطفى عبــد القــادر عطــا ، ج

) .٢٠٠٢(بیروت ، 
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ثالثًا : الوثائق المنشورة 

یة ، مطبعـة سـالماالمام محمد باقر الصدر المرجع والفكـر القائـد ، منشـورات حـزب الـدعوة اإل.١

) . ٢٠٠٢دار العلوم (بغداد ، 

هـــ الموافــق  ١٤٢٥یة، منشــورات حــزب الــدعوة فــي ســالمالبرنــامج السیاســي لحــزب الــدعوة اإل.٢

  م . ٢٠٠٤

) ١الموافــق ( ١٣٧٢رمضــان ســنة  ١٩بیــان حــزب التحریــر المقــدم للحكومــة االردنیــة بتــاریخ .٣

. ١٩٥٣حزیران 

. ٩/٥/١٩٨٥حزب التحریر ، منشورات حزب التحریر في .٤

، قسم الدراسات االمنیة ، الدراسة الرابعة (حزب الدعوة) .مدیریة االمن العامة .٥

یة (حماس) .سالممیثاق حركة المقاومة اإل.٦

.  ١٩٩٠یة (حماس) ، الوثیقة سالموثائق حركة المقاومة اإل.٧

: الرسائل واالطاریح الجامعیةرابعًا 

الحدیثـــة ، الحــاج ســـعید ، میســاء صـــباح حامــد : المـــرأة فــي فكـــر رواد حركــة النهظـــة العربیــة .١

  .٢٠٠٦دراسة تاریخیة، اطروحة دكتوراة (غیر منشورة ) كلیة التربیة ، جامعة الموصل 

،  ١٩٥٤ – ١٩٤٩یة فـي العـراق سـالمالدباغ ، ایمان عبد الحمید محمـد : جمعیـة االخـوة اإل.٢

.٢٠٠٤رسالة ماجستیر غیر (منشورة) ، كلیة االداب، جامعة الموصل ، 

یة ، سـالمثقافتـه ومنهجـه فـي اقامـة دولـة الخالفـة اإل-ریـر راضي محمـد محسـن : حـزب التح.٣

.  ٢٠٠٦یة ، سالمرسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة اصول الدین ، الجامعة اإل

قـــادر، عـــامر ســـلطان: مفهـــوم الدیمقراطیـــة لـــدى الحركـــات والتنظیمـــات السیاســـیة فـــي المشـــرق .٤

. ٢٠٠٤تربیة، جامعة الموصلالعربي المعاصر، اطروحة دكتوراة غیر (منشورة) كلیة ال

دراســة  ١٩٩١ – ١٩٤٥یة المعاصــرة فــي المشــرق العربــيســالمیوســف، بشــار حســن: الحركــات اإل.٥

. ٢٠٠٥تاریخیة سیاسیة ، اطروحة دكتوراة (غیر منشورة) ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل 

خامسًا : المصادر العربیة 

فـــــي محمـــــد اشـــــتیة : الفكـــــر السیاســـــي یة فـــــي االردن ،ســـــالماالســـــمر ، حلمـــــي : الحركـــــة اإل.١

، المركــز الفلســطیني للدراســات  ١تجربــة مصــر واالردن وفلســطین ، ط–یة ســالمللحركــات اإل

  ) .١٩٩٩االقلیمیة (البیرة ، فلسطین ، 

یة فریضـــة شـــریعة وضـــرورة بشـــریة ، دار الطباعـــة والنشـــر ســـالمامـــین ، صـــادق : الـــدعوة اإل.٢

یة (د. م ، د. ت) .سالماإل
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، مكتبـــة االنجلـــو المصـــریة  ٢عثمـــان : رائـــد الفكـــر المصـــري االمــام محمـــد عبـــدة ، طامــین ،.٣

) .١٩٦٥(القاهرة ، 

ایبش ، یوسف : رحالت االمام محمد رشید رضا ، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر (د. م .٤

 ،١٩٧٩. (

للطباعـة ، دار الكتب ٢ي ، جسالمالباجوري ، جمال محمد فقي رسول : المرأة في الفكر اإل.٥

) .١٩٨٦والنشر (جامعة الموصل 

یة فـي الضـفة الغربیـة ، فـي محمـد اشـتیة : الفكـر السیاسـي سـالمالبرغوثي ، ایـاد : الحركـة اإل.٦

، المركــز الفلســطیني للدراســات  ١تجربــة مصــر واالردن وفلســطین ، ط–یة ســالمللحركــات اإل

) .١٩٩٩االقلیمیة (البیرة ، فلسطین ، 

داف حركــة (حمــاس) فــي عبــد اهللا ابــو عیــد واخــرون : دراســة فــي الفكــر برهومــة : محمــد : اهــ.٧

،  ٣یة (حمـــاس) تحریـــر جـــواد الحمـــد وایـــاد البرغـــوثي ، طســـالمالسیاســـي لحركـــة المقاومـــة اإل

) .١٩٩٩مركز دراسات الشررق االوسط (عمان ، 

جتماعیـة بلتاجي ، محمـد : مكانـة المـرأة فـي القـرآن والسـنة الصـحیحة ، الحقـوق السیاسـیة واال.٨

، دار السـالم  ١دراسة مؤصلة موثقة مقاربـة  ، ط –ي سالموالشخصیة للمرأة في المجتمع اإل

) .٢٠٠٠للطباعة والنشر والتوزیع (القاهرة ، 

ي ، دار الفكــــر ســــالمیة مــــن دعــــوة العمــــل اإلســــالمالبنــــا ، جمــــال : رســــالة الــــى الــــدعوات اإل.٩

) .١٩٩١ي (القاهرة ، سالماإل

أة المســـلمة، اخـــرج الحـــدیث وراجعـــه محمـــد ناصـــر االلبـــاني، مكتـــب الســـنة، البنـــا، حســـن: المـــر .١٠

).١٩٩٠(القاهرة،

، مطــــــــــــــابع الزهــــــــــــــراء لالعــــــــــــــالم العربــــــــــــــي ،  ١ـــــــــــــــــــ : مــــــــــــــذكرات الــــــــــــــدعوة والداعیــــــــــــــة ، ط.١١

) .١٩٩٠(القاهرة ، 

) .  ٢٠٠٣یة (القاهرة ، سالم، دار التوزیع والنشر اإل ١جامع ، محمود: وعرفت االخوان ، ط.١٢

ازي ، محمــد فهمــي : اصــول الفكــر العربــي الحــدیث عنــد الطهطــاوي مــع الــنص الكامــل حجــ.١٣

) .١٩٧٤لكتابه "تخلیص االبریز" الهیئة المصریة العامة للكتاب (القاهرة ، 

، المؤسســـة العربیـــة  ١حقـــائق ووثـــائق ، ط–یة ســـالمالخرســـان ، صـــالح : حـــزب الـــدعوة اإل.١٤

) .١٩٩٩، للدراسات والبحوث االستراتیجیة ، (دمشق

، مركــز دراســات  ١خضــر ، اســمى : قــوانین العمــل وحقــوق االنســان فــي الــوطن العربــي ، ط.١٥

) .١٩٩٩الوحدة العربیة (بیروت ، 

النظریــــة السیاســــیة نظــــام الحكــــم ، –ســــالمالخیــــاط، عبــــد العزیــــز عــــزت : النظــــام السیاســــي فــــي اإل.١٦

  ) .  ٢٠٠٤لقاهرة ، ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة ، (ا ٢ط
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) .١٩٦٤، دار المعارف (القاهرة ،  ١٩٠٢ – ١٨٥٤الدهان، سامي : عبد الرحمن الكواكبي .١٧

، مطبعـــة  ١٣٥١رضـــا ، محمـــد رشـــید : نـــداء للجـــنس اللطیـــف یـــوم المولـــد النبـــوي الشـــریف .١٨

المنار (مصر ، د. ت) .

) .١٩٩٠و الدعوة الیها (د. م ، زلوم، عبد القدیم: الدیمقراطیة نظام كفر یحرم اخذها وتطبیقها ا.١٩

) .١٩٨٥اوراق تاریخیة ، دار نبیل (د. م ، –زهمول ، ابراهیم : االخوان المسلمین .٢٠

یة ، ســــالم: المفصــــل فـــي احكــــام المـــرأة وبیــــت المســـلم فــــي الشـــریعة اإل، عبــــد الكـــریم زیـــدان .٢١

. )٢٠٠٠، مؤسسة الرسالة ، (بیروت ،  ٢، ط ٣ج

، المكتبة العربیة (حلب ، د. ت) . ٢ة بین الفقه والقانون ، طالسباعي ، مصطفى : المرأ.٢٢

شوریحي ، احمد حسن : االمام الشهید حسن البنا مجدد القرن الرابـع عشـر للهجـرة ، تقـدیم مصـطفى .٢٣

) .١٩٩٩، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیع ، (االسكندریة ،  ٢مشهود ، ط

، دار المعـــارف بمصـــر  ١٨٧٣ – ١٨٠١وي الشـــیال ، جمـــال الـــدین : رفاعـــة رافـــع الطهطـــا.٢٤

) .١٩٥٨(القاهرة ، 

الطحــان ، مصــطفى : المــرأة فــي موكــب الــدعوة ، تقــدیم الشــیخ محمــد عبــد اهللا الخطیــب والــدكتور .٢٥

) .١٩٩٩یة (مصر ، سالم، دار التوزیع والنشر اإل ١خالد المذكور خالد المذكور ، ط

،  ٢یة ، تقــدیم محمــد عمــارة ، طســالماإلالطحــان، مصــطفى: تحــدیات سیاســیة تواجــه الحركــة .٢٦

یة (القاهرة ، د. ت) .سالمدار التوزیع والنشر اإل

الطهطــاوي ، رفاعــة رافــع : المرشــد االمــین للبنــات والبنــین فــي كتــاب محمــد عمــارة : االعمــال .٢٧

، المؤسســة العربیــة  ١، ط ٢الكاملــة لرفاعــة رافــع الطهطــاوي ، السیاســیة الوطنیــة والتربیــة ، ج

) .١٩٧٣سات والنشر (بیروت ، للدرا

، (د.  ١٩٦٥ – ١٩٤٥عبد الحمید ، محسن : تاریخ االخوان المسلمین فـي العـراق مـن عـام .٢٨

) .١٩٩٩م ، 

العقاد ، عباس محمود : االستاذ محمد عبدة عبقري االصالح والتعلیم ، دار مصر للطباعة .٢٩

(د. م ، د. ت) .

) .  ٢٠٠یة ، (د.م ، سالمیة ، دار التوزیع والنشر اإلمسالالعقیل، عبد اهللا: من اعالم الحركة اإل.٣٠

، دار المعرفــة  ٥العــك ، خالــد عبــد الــرحمن : شخصــیة المــرأة فــي ضــوء القــرآن والســنة ، ط.٣١

) .٢٠٠٣للطباعة والنشر والتوزیع (بیروت ، 

عمــارة ، محمــد : االعمــال الكاملــة لعبــد الــرحمن الكــواكبي ، الهیئــة المصــریة العامــة للتــالیف .٣٢

) .١٩٧٠والنشر (القاهرة ، 

، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر (بیـروت  ١، ط ١ـــــــ : االعمال الكاملة لمحمـد عبـدة ، ج.٣٣

 ،١٩٧٢. (

، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر (بیـروت ،  ١، طسـالمـــــــ : االمام محمـد عبـدة مجـدد اإل.٣٤

د. ت) .
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، دار  ١، طســـالممـــرأة المدنیـــة والسیاســـیة فـــي اإلابـــو فـــارس ، محمـــد عبـــد القـــادر : حقـــوق ال.٣٥

) .٢٠٠٠الفرقان للنشر والتوزیع ، (عمان ، 

معالمهــا طبیعتهــا موقفهــا مــن –مكانتهــا –ســالمالقرضــاوي، یوســف: مــن فقــه الدولــة فــي اإل.٣٦

الدیمقراطیة والتعددیة والمرأة وغیر المسلمین ، دار الشروق ، (د. م ، د. ت) .

ـــد.٣٧ ـــد الـــرحمن الكـــواكبي ، عب ـــة لعب ـــرحمن : ام القـــرى ، فـــي محمـــد عمـــارة : االعمـــال الكامل ال

) .١٩٧٠الكواكبي الهیئة المصریة العامة للتالیف والنشر (القاهرة ، 

،  ١٩٨٦ – ١٩٥٧یة فــي العــراق ســالممســیرة الحركــة اإل–المــؤمن، علــي : ســنوات الجمــر .٣٨

) .٢٠٠٤ي المعاصر (بیروت ، سالم، المركز اإل ٣ط

وحقـوق االنسـان ، فـي كتـاب برهـان غلیـون واخـرون: سـالمتوكل ، محمد عبـد الملـك : اإلالم.٣٩

، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة  ١یة والعربیـــة ، طســـالمحقـــوق االنســـان الـــرؤى العالمیـــة واإل

) .٢٠٠٥(بیروت ، 

لقومیـة ، تقدیم احمد محمـد الحـوني ، الـدار اسالممحمد ، عبد الحمید ابراهیم : المرأة في اإل.٤٠

للطباعة والنشر (د. م ، د. ت) .

یة بین نصوص الشرع وتـراث الفقـه والواقـع سالممحمد ، علي جمعة : المرأة في الحضارة اإل.٤١

) .٢٠٠٦(القاهرة ، سالم، دار اإل ١المعیش ، ط

محمود ، علي عبد الحلیم : جمال الدین االفغاني ، دار عكاظ للطباعة والنشر (جدة ، د. ت) ..٤٢

، دار الفكر الحـدیث (لبنـان  ٢خزومي ، محمد باشا : خاطرات جمال الدین االفغاني ، طالم.٤٣

 ،١٩٦٥. (

، دار االمــة للطباعــة والنشــر  ٤، طســالمالنبهــاني ، تقــي الــدین : النظــام االجتمــاعي فــي اإل.٤٤

) .٢٠٠٣(بیروت ، 

ار المصـــریة النجـــار ، حســـین فـــوزي : رفاعـــة رافـــع الطهطـــاوي رائـــد فكـــر وامـــام نهضـــة ، الـــد.٤٥

للتالیف والترجمة (القاهرة ، د. ت) .

د االخـوان المسـلمین ، دراسـة تحلیلیـة الواعي ، توفیق یوسف : الفكـر السیاسـي المعاصـر عنـ.٤٦

) .٢٠٠١یة (د. م ، سالم، مكتبة المنار اإل ١میدانیة موثقة ، ط

المصادر المعربة سادسًا : 

،  ١، ترجمــة ســید حســان ، طســالمفــي اإلاســماعیل ، طــارق وجــاكلین اســماعیل : الحكومــة .١

مركز دراسات الحضارة العربیة لالعالن والنشر (الجیزة ، مصر ، د. ت) .

میتشیل ، ریتشارد : االخوان المسلمون ـ ترجمة محمود ابـو السـعود ، تعلیـق صـالح ابـو رفیـق .٢

) .١٩٧٩، (د. م ،  ١، ط
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البحوث والمقاالت سابعًا : 

اس) خلفیــة تاریخیــة سیاســیة ، مجلــة الدراســات الفلســطینیة (بغــداد) ابــو عمــرو ، زیــاد : (حمــ.١

  . ١٩٩٣،  ١٣العدد 

،  ١لقاء مع الشـیخ احمـد یاسـین زعـیم حركـة (حمـاس) ، فـي مجلـة فلسـطین المسـلمة ، العـدد .٢

. ١٩٩٨،  ٢، ك ١٦لسنة 

المنار ، مطبعة  ١، ط ١٩٣٤هـ ، اكتوبر  ١٣٥٢مجلة المنار : العدد الرابع والثالثون لسنة .٣

المصریة (القاهرة ، د. ت) .

مستالت من االنترنیت ثامنًا : 

مقال في شبكة المعلومات الدولیة ال حجاب باالكراه" ، –خویره ، سامر : "برلمانیات حماس .١

.www.islamonline.net(االنترنیت) على الموقع : 

، "١٦/٥/٢٠٠٦مود صـالح بتـاریخ حوار مع وزیرة المرأة الفلسطینیة الدكتورة مریم مح"ــــــــ : .٢

.www.islamonline.netفي شبكة المعلومات الدولیة (االنترنیت) على الموقع:

عطـــا اهللا ، عـــال : "الفلســـطینیات واالنتخابـــات دور ام دیكـــور" ، مقـــال فـــي شـــبكة المعلومـــات .٣

.www.islamonline.netالدولیة (االنترنیت) على الموقع : 


