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املقدمة
حظيت املرأة بحقوقها السياسية يف اإلسالم،

حظوة عظيمة ونالت ما مل تنلها غريها يف الرشائع

األخرى والقوانني الوضعية الالحقة .إذ بؤاها

اإلسالم منزلة مرموقة ملا هلا من أثر كبري يف املجتمع،
إذ بصالحها ينصلح املجتمع والعكس صحيح أيض ًا.

وبتوايل العصور انتكست مكانة املرأة وناهلا قسط

وافر من الظلم البتعاد املجتمع عن اإلسالم وتزييف

حقائقه بشأهنا فأحتج بعض الفقهاء واملفكرون بذلك
ولزوم ما جيب عىل املرأة مزاولته من حقوق وما ال

جيب عليها.

وظلت مسرية املرأة عىل هذا املنوال حتى بدايات

القرن العرشين بعد إقدام بعض املفكرين عىل كشف
واقع املرأة يف البالد اإلسالمية ،وبيان حقوقها التي

أجازها الرشع واملجتمع هبا ويعد تزايد االنتقادات
والتحديات الفكرية املعارصة لألمة اإلسالمية

احتلت قضية املرأة املسلمة مكانة هامة يف منظومة
الفكر اإلسالمي املعارص فلم يقترص دوره عىل املوقف
الدفاعي فقط عىل اإلسالم واهتاممه باملرأة بل تعداه

ملسامهات فكرية حلقوق املرأة .لذلك كثرت أقالم
املفكرين بتدارس قضايا املرأة وجهودهم احلثيثة
بداللة إن هذه القضية اجتامعية وثقافية وليست دينية.

وذلك بالرجوع إىل األسانيد الرشعية التي تدل عىل

أنه ال مانع عىل عدم وجود لنصوص رشعية تقيض من
مزاولة املرأة للعمل السيايس.

فمن هنا جاء بحثنا هذا لتسليط الضوء عىل

مفهوم احلقوق السياسية للمرأة ومدى ممارستها هلذه

احلقوق.

ابتدأ البحث بمبحثه األول للتعريف باحلقوق

السياسية وحق املساواة بني املرأة والرجل يف اإلسالم.
ونقاط االختالف بينهام وفق أسس رشعية ويف حني

كرس املبحث الثاين لتوضيح حقوق املرأة واآلراء
التي قيلت بصددها يف مناهضة ومنارصة هلا حيث

بني الرأي املانع لتمتعها بحقوقها السياسية من منظور
فقهي إسالمي ،واإلشارة إىل منع كثري من العلامء

لتمتع املرأة هبذه احلقوق واالستدالل عىل ذلك بكثري
من الشواهد الرشعية.

ان الرأي املانح هلا يشري إىل عدم وجود نص

صحيح قطعي الثبوت والداللة بمنع املرأة من

مزاولتها حلقوقها السياسية.

وفيام يتعلق برؤية الفكر اإلسالمي املعارص

هلذه القضية جاء املبحث الثاين لتوضيح االجتاهات
الفكرية املؤيدة لتويل املرأة األمور العامة والقول بأن
ليس يف اإلسالم ما يثلم أهلية املرأة للعمل السيايس،
باالستناد إىل أمثلة تارخيية أكدت ممارسة املرأة للترشيع

والرقابة وان املرأة يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة

قامت بتأدية هذا الدور وبالصورة التي ناسبت عهدها
آنذاك وخلص هذا االجتاه الفكري بالقول بعدم

وجود دليل يمنع املرأة من العمل النيايب.

أما االجتاه اآلخر املعارض لعمل املرأة النيايب

وان اعرتف بحقوقها السياسية املنوحة رشع ًا هلا ،إال
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ح��ق��وق امل����رأة ال��س��ي��اس��ي��ة يف اإلس�ل�ام
ان واقع احلال يرفض مشاركة املرأة بالعمل السيايس

أو يف حكمها.

ال حيمد عقباها ألن وظيفتها األساس هي ترتيب

احلقوق التي يقرها القانون ويعرتف هبا للشخص عىل

مربر ًا رفضه حلامية املرأة وبالتايل املجتمع من عواقب

شؤون األرسة ورعايتها وتربية النشئ اإلسالمي
الصالح لبناء جمتمعات إسالمية ومحاية املرأة من
االنسياق وراء التحديات الثقافية الغربية.

()1

وهناك تعريف أخر للحقوق السياسية :هي تلك

أساس االنتامء الوطني ،ويربط املرشع غالب ًا بني التمتع
هبذه احلقوق ورشط اجلنسية بمعنى أن هذه احلقوق ال

تقرر إال للوطني دون األجنبي(.)2

وخلص البحث إىل خامتة توضح أهم ما جاء يف

وبام أن اإلسالم هو األساس يف االنتامء إىل الدولة

املبحث األول :حقوق املرأة السياسية بني

رعايا دار اإلسالم أي من حيمل اجلنسية اإلسالمية أن

مضان هذه الدراسة.
املناهضة واملنارصة.

املطلب األول :الرأي القائل بمنع املرأة من التمتع

باحلقوق السياسية.

اإلسالمية فكل من يعتنق اإلسالم من ذكر أو أنثى من
يتمتع باحلقوق السياسية يف اإلسالم(.)3
أقسام احلقوق السياسية:

تقسم احلقوق السياسية املقررة لألفراد الذين

املطلب الثاين :الرأي القائل بمنح املرأة التمتع

يستطيعون من خالهلا إدارة شؤون البالد إىل:

املبحث الثاين :حقوق املرأة السياسية من منظور

األشخاص الذين ينوبون عن أفراد الشعب يف تويل

باحلقوق السياسية.
فكري معارص.
اخلامتة

 .1حق االنتخاب :وحقوق التصويت الختيار

السلطات العامة يف الدولة(.)4

 .2احلق يف الرتشيح لرئاسة الدولة.

قائمة املصادر.

متهيد
التعريف باحلقوق السياسية

احلقوق السياسية :هي احلقوق التي يكتسبها

الفرد باعتباره عضو ًا يف هيئة سياسية أي يف دولة
والتي من خالهلا يساهم الفرد يف إدارة شؤون البالد

((( عبد الكريم زيدان ،املفصل يف أحكام املرأة وبيت املسلم
يف الرشيعة اإلسالمية ،ط ،3ج( ،4بريوت :مؤسسة الرسالة،
 ،)2000ص.299

((( حممد أنس قاسم ،احلقوق السياسية للمرأة يف اإلسالم
والفكر والترشيع املعارص( ،مرص ،دار النهضة العربية ،د.ت)،
ص.32

((( عبد الكريم زيدان ،مصدر سبق ذكره ،ص.299

((( ساجر نارص محد :حقوق اإلنسان السياسية يف اإلسالم
والنظم العاملية ،ط( ،1بريوت ،دار الكتب العلمية،)2005 ،

ص.175
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 .3احلق يف إبداء الرأي يف االنتخابات أو

وتعني املساواة املامثلة أو املعادلة بني شيئني أو أكثر يف

 .4حق تويل الوظائف العامة يف الدولة(.)1

بني املرأة والرجل فنقصد باملساواة هنا املساواة ما بني

للحقوق السياسية ميزات جتعلها ختتلف عن

يف اللغة يقال ساواه أي :ماثله وعادله وساوى بينهام:

 .1إهنا ليست عامة جلميع الناس بل إهنا تقترص

ويف سياق الرصاع بني الثقافات انربت الكثري

من اخلطورة التي تتطلب حجب هذه احلقوق عن

املرأة يف اإلسالم متهمة إياها بالدونية والتبعية املطلقة

االستفتاءات بأنواعها املختلفة.
مميزات احلقوق السياسية:

احلقوق العامة وأهم هذه املميزات(:)2

عىل املواطنني دون األجانب ملا يف إدارة شؤون الدولة
األجانب.

احلقوق والواجبات وبام أن موضوع بحثنا املساواة

املرأة والرجل يف احلقوق والواجبات ،وتعني املساواة

جعلهام يتامثالن ويتعادالن(.)4

من الكتابات الغربية وغريها إىل االفرتاء عىل حقوق
للرجل وانسالب كافة احلقوق له .وقد تصدت

 .2تشرتط هذه احلقوق يف األشخاص الذين

الكتابات العربية واإلسالمية للدفاع عن حقوق

العمر ،ومؤهل درايس معني ،وامتالك قدر من الثروة

املرتكزات الدينية حلقوق املرأة يف الكتاب والسنة مما

يتمتعون هبا صفات خاصة ينص عليها القانون مثل
أو مكانة اجتامعية مرموقة ونحوها.

املرأة يف اإلسالم حماولة تفنيد هذه التعامالت وإبراز

أدى إىل تطور يف الطرح الثقايف العريب واإلسالمي

 .3إن هذه احلقوق جتمع بني فكريت احلق

حول واقع حقوق املرأة يف اإلسالم ،فقد كانت

للشخص أن يستعمله أوال يستعمله دون قيد عليه

دونيا يتعرض للكثري من أشكال التحقري واالنتقاص

والواجب مع ًا ألن احلق املطلق كام هو مسلم به جيوز
سوى أن يستعمله استعام ً
ال مرشوع ًا ،اما احلقوق
السياسية إذا مل يقم الشخص باستخدامها يف الكثري

من الترشيعات فإنه يتعرض لتوقيع اجلزاء(.)3
املساواة بني املرأة والرجل

يف البدء جيب إعطاء تعريف مبسط ًا عن املساواة،

املرأة يف املجتمعات القديمة (قبل اإلسالم) كائنا
لكن جاء اإلسالم ليعيد للمرأة مكانتها وقيمتها يف
املجتمع(.)5

ويرى الكاتب عيل عبد الواحد وايف أن املساواة

مفادها» هي النظر إىل اجلنسني عىل أهنام متساويان

يف طبيعتهام البرشية وأنه ليس ألحدمها من مقومات

((( عبد احلميد متويل :مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم ،ط،2

((( عبد الكريم زيدان ،مصدر سبق ذكره ،ص.173

((( ساجر نارص محد ،مصدر سبق ذكره ،ص.176

قانون حقوق اإلنسان ،كلية القانون ،جامعة نوتنجهام،2006 ،

(مرص :منشأة املعارف ،)1974 ،ص.417

((( حممد أنس قاسم ،مصدر سبق ذكره ،ص.33

((( دليل املتدرب :حقوق اإلنسان لألفراد باملجتمع ،مركز
ص.19
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ح��ق��وق امل����رأة ال��س��ي��اس��ي��ة يف اإلس�ل�ام
اإلنسانية أكثر مما لألخر وأنه ال فضل ألحدمها عىل

الناس إن ربكم واحد وان رب أباكم واحد وكلكم

املفاضلة بني أي واحد منهام إنام تقوم عىل أمور

أعجمي عىل عريب وال ألمحر عىل أبيض وال أبيض

األخر بسبب عنرصه اإلنساين وخلقه األول وان
أخرى خارجة عن طبيعتها كالعلم واألخالق وما

شابه ذلك أي ال تفاضل إال يف بعض املالبسات
املتعلقة باالستعداد أو الدربة أو التبعة ،حيثام تساوى
االستعداد فيام ذكر تساوي ًا وحينام اختلف يشء من

ذلك كان التفاوت بحسبه»(.)1

وجاء اإلسالم بكل مبادئه وقيمه لتكريم املرأة

ابتداء من إزالة ظاهرة «وأد البنات» التي كانت عادة

سيئة منترشة بشكل واسع يف املجتمع اجلاهيل ،ألن
اهلل  mال يرى مربر ًا هلذا الوأد حتى ولو كان ذلك
بسبب الفقر أو الغلو يف العفة أو الفضيلة( .)2ثم

قىض اإلسالم بعد ذلك عىل التفرقة بني الرجل
واملرأة وساوى بينهام يف املرتبة اإلنسانية ويف الطبيعة

آلدم وآدم من تراب وليس لعريب عىل أعجمي وال

عىل أمحر فضل إال بالتقوى».

لقد عمل الرسول حممد ﷺ عىل احرتام مكانة

املرأة يف املجتمع باعتبارها مساوية للرجل من

خالل الكثري من األحاديث النبوية الرشيفة ومنها:

ٍ
“أوصيكم بالنساء فإهنن عندكم
عوان”“ ،إنام النساء

شقائق الرجال” وذهب إىل أبعد من ذلك عندما
أوىص املسلمني عىل النساء يف خطبة الوداع حيث قال

عليه الصالة والسالم“ :استوصوا بالنساء خريا”(.)5

فهناك مساواة بني املرأة والرجل يف أغلب احلقوق

املقررة يف اإلسالم ومنها:

 .1إن املرأة منذ والدهتا وحتى زواجها تكون

حتت رعاية ونفقة األب أو األخ مع االحتفاظ

البرشية ألن اهلل  mخلق مجيع البرش من أصل واحد
َّاس إِنَّا
ومن نفس واحدة( )3لقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا الن ُ
َاكم ِّمن َذ َك ٍر َو ُأن َثى َو َج َع ْلن ُ
َخ َل ْقن ُ
َاك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل

أخذ قبوهلا ورضاها من هذا الزواج من خالل قول

َخبِ ٌري﴾( ،)4وقول الرسول الكريم حممد ﷺ «ياءهيا

تستأمر وهي أحق بنفسها من وليها”( ،)6ومن أثار

يم
لِت ََع َ
ار ُفوا إِ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ اللهَّ ِ َأ ْت َق ُاك ْم إِ َّن اللهَّ َ َع ِل ٌ

بالشخصية القانونية املستقلة.

 .2حق الزواج :تتمتع املرأة هبذا احلق ابتداء من

الرسول الكريم ﷺ “بأن البكر إذهنا صمتها والثيب

((( نق ً
ال عن مجال حممد الباجوري :املرأة يف الفكر اإلسالمي،

((( صحيح مسلم :اجلامع الصحيح ،رقم احلديث (،)178

((( عبد احلميد الشواريب :احلقوق السياسية للمرأة يف اإلسالم،

سبق ذكره ،ص.114

((( حممد أنس قاسم ،مصدر سبق ذكره ،ص.19

 ،جامع االصول يف احاديث الرسول  ،تح عبد القادر االرناؤوط

ج( ،1العراق :مديرية دار الكتب ،)1986 ،ص.64
(مرص :منشأة املعارف ،د.ت) ،ص.113

((( سورة احلجرات اآلية (.)13
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(بريوت :دار الفكر د .ت) .أنظر :عبد احلميد الشواريب ،مصدر

(((

ابن االثري اجلزري،جمد الدين ايب السعادات املبارك بن حممد

 ،ج  ، 11مرص مكتبة احللواين ، 1972،ص . 460

أ.م.د .ديمة عبد اهلل أمحد  ..م .ثناء عبد العزيز سعيد
الزواج تبقى الزوجة حمتفظة باسمها واسم عائلتها

عىل عكس حال املرأة يف املجتمعات الغربية التي
ترجع اسم املرأة فيها إىل اسم وعائلة الزوج.

()1

وهناك أسامء نسائية ملعت يف جمال حق التعلم،

فقد أسهمت السيدة “الشفاء بنت عبد اهلل القريشة”

و “السيدة عائشة بنت أيب بكر الصديق” يف مكافحة

 .3حق امللكية :وسائر أنواع الترصفات

وباء األمية باألبجدية ومن تلميذات “الشفاء” السيدة

كاملة فاملرأة كالرجل يف البيع والرشاء واهلبة والرشاكة

والكتابة ،ومن تلميذات عائشة ابنة أختها السيدة

االقتصادية ،أيض ًا يتساوى فيها الطرفان مساواة
واحلوالة والرهن والوقف ،وتستمع بالشخصية

الكاملة واإلدارة احلرة وال حيق ألحد الترصف يف

أحواهلا إال إذا أذنت له أو ملكته مع احتفاظها بحق

إلغاء الوكالة لوكيلها وتوكيل غريه إذا شاءت.

()2

حفصة بنت عمر بن اخلطاب التي تعلمت منها القراءة

عائشة بنت طلحة ،وقد أوىص النبي الكريم ﷺ بأخذ
التفقه يف الدين من السيدة عائشة بنت أيب بكر(.)6

 .5حق العمل :ال فرق بني املرأة والرجل يف حق

العمل ،فقد أجاز اإلسالم للمرأة أن تقوم بوظائف

 .4حق التعلم :للمرأة التمتع الكامل هبذا احلق

تستطيع القيام هبا وال تتعارض مع طبيعتها ومع

﴿ه ْل َي ْس َت ِوي
واألحاديث النبوية ،حيث قال تعاىلَ :

ال تكون متربجة ،وال سيام إذا كانت حالتها املادية

الذي حث عليه اإلسالم يف الكثري من اآليات القرآنية
ين َ
ال َي ْع َل ُم َ
ين َي ْع َل ُم َ
ون﴾( )3وقول الرسول
ون َوا َّل ِذ َ
ا َّل ِذ َ

الكريم ﷺ« :طلب العلم فريضة عىل كل مسلم
ومسلمة»( ،)4وكلمة املسلم هنا تشمل الذكر واألنثى،
ويف السنة الفعلية فقد خصص النبي الكريم ﷺ يوم ًا

لتعليم النساء مع مشاركتهم للرجال يف جمالسهم
التعليمية مع رسول اهلل ويف حضورهن املساجد

وخطبة اجلمعة للعلم والتعلم .

()5

((( حممد انس قاسم  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .21

((( مجال حممد الباجوري  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .67
((( سورة الزمر  ،اية .9

املحافظة عىل آداب اإلسالم وعدم اخللوة برجل وان
تضطرها إىل العمل( ،)7فالقرآن الكريم يكلف ك ً
ال من
الرجل واملرأة بالعمل؛ إذ أن الترشيع يسمح للمرأة

﴿و ُقلِ ْاع َم ُلو ْا َف َسيرَ َ ى
بالعمل وليس فرض ًا عليهاَ :
هّ ُ
الل َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َوالمْ ُ ْؤ ِمن َ
ُون﴾( )8ويف عهد الرسول
الكريم ﷺ كانت النساء يقمن باألعامل املتعددة

كاجلهاد يف سبيل اهلل واخلروج إىل الغزوات اإلسالمية
يف حالة مواسية ومداوية ،واألمثلة عىل ذلك عديدة:
فالسيدة نسيبة بنت كعب شاركت يف غزوة أحد
والسيدة ُاميمة بنت قيس الغفارية شاركت وأبلت

((( صحيح البخاري  ،ج  ،27ص  ،49باب استئذان املرأة

((( الغزايل حرب :استقالل املرأة يف اإلسالم( ،بريوت :دار

((( حممد الزحييل  ،موسوعة قضايا اسالمية معارصة  ،ج2

((( عبد احلميد متويل ،مصدر سبق ذكره ،ص.427

زوجها يف اخلروج اىل املسجد .

(دمشق  :دار املكتبي  )2009 ،ص .132

املستقبل العريب ،د.ت) ،ص.59

((( سورة التوبة ،اآلية .105
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ح��ق��وق امل����رأة ال��س��ي��اس��ي��ة يف اإلس�ل�ام
بالء حسن ًا يف غزوة خيرب(.)1

 .6حق إبداء الرأي :إن املرأة يف اإلسالم هلا حق

التمتع بالتعبري عن الرأي كام يتمتع الرجل املسلم ألهنا
مأمورة كالرجل بالقيام بالواجبات األساسية التي

تستلزم إبداء الرأي كواجب األمر باملعروف والنهي

عن املنكر( )2حيث يقول شيخ األزهر األسبق حممود
شلتوت يف رسالته «القرآن واملرأة» ما نصه« :احرتم
القرآن رأي املرأة واستمع إليه وقرر مبدأ يسري عليه
الترشيع العام فيام يسمى «الظهار» الذي كان أسلوب

من أساليب حتريم املرأة عىل الرجل يف اجلاهلية.

البحوث املحكمة

﴿وآ َت ْيت ُْم إِ ْحدَ ُاه َّن ِق َ
ارا َف َ
ال َت ْأ ُخ ُذو ْا ِم ْن ُه
تعاىل يقولَ :
نط ً
َش ْيئًا َأ َت ْأ ُخ ُذو َن ُه بهُ ْ تَان ًا َوإِ ْث ًام ُّمبِين ًا﴾ ،وهنا اعرتف عمر
بخطئه وتراجع عن قراره وقال :أصابت امرأة واخطأ

عمر(.)5

ويروي أن احلجاج بن يوسف الثقفي عندما قتل

عبد اهلل بن الزبري «بن أسامء بنت أيب بكر الصديق،

أبقاه بعد قتله مصلوب ًا عىل خشبة ،قد طلت أسامء
بنت أيب بكر الصديق عىل احلجاج وتكلمه بإنزال

ابنها ودفنه وعدم إبقائه مصلوب ًا فقالت له« :أما آن
هلذا الراكب أن ينزل ،قال :املنافق ،قالت :ال واهلل

فاستمع اهلل لرأي هذه املرأة احلرة الذي أنزل

ما كان منافق ًا قد كان صوام ًا قوام ًا ،قال احلجاج:

املجادلة ومطلعها(َ ﴿ :)3قدْ َس ِم َع اللهَّ ُ َق ْو َل ا َّلتِي تجُ َ ِ
اد ُل َك

واهلل ما خرفت سمعت رسول اهلل يقول« :خيرج من

فيها ويف جمادلتها وحماورهتا لرسول اهلل الكريم سورة
او َر ُكماَ إِ َّن اللهَّ َ
فيِ َز ْو ِج َها َوتَشْ ت َِكي إِلىَ اللهَّ ِ َواللهَّ ُ َي ْس َم ُع تحَ َ ُ
يع َب ِص ٌري﴾(.)4
َس ِم ٌ

اذهبي فإنك عجوز قد خرفت ،فقالت أسامء :ال
ثقيف كذاب ومبري ،فأما الكذاب فقد رأيناه ،وأما
املبري (اهلالك) فأنت هو .ويف هذا احلوار بني أسامء

وما حدث يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب

وبني احلجاج دليل قاطع عىل أن املرأة املسلمة كانت

لو كان خمالف ًا طاملا لدهيا الدليل عىل ما تقول ،فذات

سلطان دون أن ختاف ألن اإلسالم أذن هلا يف إبداء

ألكرب دليل عىل إن من حق املرأة أن تبدي رأهيا حتى
يوم خطب عمر بن اخلطاب يف الناس وجاء يف اخلطبة

أن ال جيب زيادة مهور النساء عىل أربعني أوقية وإال

ذهبت الزيادة لبيت املال فنهضت امرأة وقالت له:

ما ذاك لك ،فسأهلا اخلليفة ومل قالت ألن اهلل

((( حممد أنس قاسم ،مصدر سبق ذكره ،ص.24

تبدي رأهيا فيام تريد وفيام ترى وتسمع أمام ذي

رأهيا ومنحها حرية الرأي فال يملك أحد سلبها هذا
احلق(.)6

أعطى اإلسالم للمرأة حق األمومة بقول النبي

الكريم ﷺ“ :اجلنة حتت أقدام األمهات”( ،)7فقد
((( حممد أنس قاسم ،مصدر سبق ذكره ،ص.27

((( عبد الكريم زيدان ،مصدر سبق ذكره ،ج ،4ص.213

((( عبد الكريم زيدان ،مصدر سبق ذكره ،ج ،4ص.219

((( سورة املجادلة ،اآلية .1

السيوطي( ،بريوت :دار الفكر للطباعة ،د .ت).

((( نق ً
ال عن الغزايل حرب ،مصدر سبق ذكره ،ص.77
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((( اجلامع الصغري ،يف أحاديث البشري ،اإلمام جالل الدين

أ.م.د .ديمة عبد اهلل أمحد  ..م .ثناء عبد العزيز سعيد
تشدد اإلسالم يف احرتام املرأة وحسن معاملتها خاصة
عندما تكرب عندما جاء رج ً
ال إىل الرسول الكريم ﷺ

وقال“ :من أحق الناس بحسن صحابتي قال :أمك

قال :ثم من قال :أمك ،قال :ثم من قال :أمك قال:

ثم من قال :أبوك”(.)1

َوالخْ َ ِ
ات َوالمْ ُت ََصدِّ ِقنيَ َوالمْ ُت ََصدِّ َق ِ
اش َع ِ
الصائِ ِمنيَ
ات َو َّ

َوالحْ َ ِاف َظ ِ
ات

الصائِماَ ِ
وج ُه ْم
ت َوالحْ َ ِاف ِظنيَ ُف ُر َ
َو َّ
الذ ِ
الذ ِ
اك َر ِ
ريا َو َّ
َو َّ
ات َأ َعدَّ اللهَّ ُ لهَ ُ م َّمغْ ِف َر ًة
اك ِر َ
ين اللهَّ َ َكثِ ً
َو َأ ْج ًرا َع ِظيماً ﴾(.)6
لقد رعى اإلسالم طبيعة املرأة البيولوجية يف أدائها

املساواة يف املسؤولية واجلزاء يف تكاليف الرشيعة

بعض الفرائض الرشعية كإسقاط فريضة الصالة يف

«إن املرأة يف اإلسالم كالرجل مكلفة بتكاليف

القضاء فيام بعد ومراعاة طبيعتها يف أداء فريضة احلج

بأحكام الرشيعة اإلسالمية بلوغ العقل وبام أن املرأة

لعدم كشف أي جزء من جسمها ،وهنا نجد أن هذا

اإلسالمية:

الرشيعة وخماطبة بأحكامها ألن من رشوط التكليف
عاقلة فهي بالتايل مكلفة تكليف ًا رشعي ًا هبذه التكاليف

وهذه التكاليف هي(:)2

السا ِر َق ُة َفا ْق َط ُعو ْا َأ ْي ِد هَ ُيماَ ﴾
َ
السا ِر ُق َو َّ
﴿و َّ
اج ِلدُ وا ُك َّل َو ِ
اح ٍد ِّم ْن ُهماَ ِم َئ َة
و﴿الزانِ َي ُة َو َّ
َّ
الزانيِ َف ْ

()3

َج ْلدَ ٍة﴾( )4و ﴿ ُقل ِّل ْل ُم ْؤ ِمنِنيَ َي ُغ ُّضوا ِم ْن َأ ْب َصا ِر ِه ْم
وج ُه ْم َذلِ َك َأزْ َكى لهَ ُ ْم إِ َّن اللهَّ َ َخبِ ٌري بِماَ
َويحَ ْ َف ُظوا ُف ُر َ
ون َو ُقل ِّل ْل ُم ْؤ ِمن ِ
َي ْصن َُع َ
َات َيغْ ُض ْض َن ِم ْن َأ ْب َصا ِر ِه َّن
وج ُه َّن﴾( )5و﴿إِ َّن المْ ُ ْس ِل ِمنيَ َوالمْ ُ ْس ِلماَ ِ
ت
َويحَ ْ َف ْظ َن ُف ُر َ
الص ِ
َات َوا ْل َقانِتِنيَ َوا ْل َقانِت ِ
َوالمْ ُ ْؤ ِمنِنيَ َوالمْ ُ ْؤ ِمن ِ
اد ِقنيَ
َات َو َّ
ات َوالخْ َ ِ
الص ِ
الصابِ َر ِ
اد َق ِ
اش ِعنيَ
الصابِ ِر َ
ين َو َّ
ات َو َّ
َو َّ

((( صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج النيسابوري ،رقم احلديث
(( ،)2548بريوت :دار احياء الرتاث العريب ،د.ت) .أنظر :عبد
احلميد الشواريب ،مصدر سبق ذكره ،ص ،115ص.126

((( عبد الكريم زيدان ،مصدر سبق ذكره ،ص.175
((( سورة املائدة ،اآلية .138
((( سورة النور ،اآلية .2

((( سورة النور ،اآلية .31-30

أيام احليض والنفاس وكذلك فريضة الصيام برشط
فال جيوز هلا أن تلبس مالبس اإلحرام وذلك مراعاة

اخلالف البسيط الذي ال يمس اجلوهر العام يرجع إىل

طبيعة املرأة اخلاصة ويتساوى كل من املرأة والرجل يف

الثواب والعمل الصالح ،ولقد أوضح القرآن الكريم

ذلك املعنى يف الكثري من اآليات القرآنية(.)7
﴿ َم ْن َع ِم َل َصالحِ ً ا ِّمن َذ َك ٍر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن
َفلن ُْحيِ َين َُّه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َين َُّه ْم َأ ْج َر ُهم بِ َأ ْح َس ِن َما
َكا ُنو ْا َي ْع َم ُل َ
ون﴾(.)8

وان املرأة مطالبة باإليامن وتستحق الثواب
واألجر تبع ًا لقوله تعاىلَ :
يع َع َم َل َع ِ
﴿أنيِّ َ
املٍ
ال ُأ ِض ُ

ِّم ُ
نكم ِّمن َذ َك ٍر َأ ْو ُأن َثى﴾( )9ومكلفة يف مراعاة األخالق
الفاضلة واآلداب احلسنة(.)10

((( سورة األحزاب ،اآلية.35 ،

((( حممد أنس قاسم ،مصدر سبق ذكره ،ص.28
((( سورة النحل اآلية .97

((( سورة آل عمران ،اآلية .195

( ((1حممد الزحييل ،مصدر سبق ذكره ،ص.132
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البحوث املحكمة

ح��ق��وق امل����رأة ال��س��ي��اس��ي��ة يف اإلس�ل�ام
ويؤكد اإلسالم يف املساواة ما بني املرأة والرجل

يف باب احلدود والقصاص أيض ًا ،حيث ساوى

اإلسالم بني الذكر واألنثى يف حالتي القتل والديه(،)1
ين آ َمنُو ْا ُكتِ َب َع َل ْي ُك ُم
حيث قال اهلل َ ﴿ :mيا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
اص فيِ ا ْل َق ْتلىَ الحْ ُ ر بِالحْ ُ ر َوا ْل َعبدُ بِا ْل َعب ِد َو ُ
األن َثى
ا ْل ِق َص ُ
ِّ
ُّ
ْ
ْ

بِ ُ
األن َثى َف َم ْن ُع ِف َي َل ُه ِم ْن َأ ِخ ِ
يه شيَ ْ ٌء َفا ِّت َباعٌ بِالمْ َ ْع ُر ِ
وف
َو َأ َداء إِ َل ْي ِه بِإِ ْح َس ٍ
ان َذلِ َك تخَ ْ ِف ٌ
يف ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو َرحمْ ٌَة َف َم ِن
يم* َو َل ُك ْم فيِ ا ْل ِق َص ِ
اص
ْاعتَدَ ى َب ْعدَ َذلِ َك َف َل ُه َع َذ ٌ
اب َألِ ٌ
َحيا ٌة َي ْا ُأوليِ ْ َ
اب َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
األ ْل َب ِ
ون﴾( )2وقال تعاىل يف
َ

ان لمِ ُ ْؤ ِم ٍن َأن َي ْقت َُل ُم ْؤ ِمنًا إِ َّ
﴿و َما َك َ
ال َخ َطئًا
جزاء الديةَ :
َو َمن َقت ََل ُم ْؤ ِمنًا َخ َطئًا َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة ُّم ْؤ ِمن ٍَة َو ِد َي ٌة ُّم َس َّل َم ٌة
إِلىَ َأ ْه ِل ِه إِ َّ
ال َأن َي َّصدَّ ُقو ْا َفإِن َك َ
ان ِمن َق ْو ٍم َعدُ ٍّو َّل ُك ْم
َو ُه َو ْم ْؤ ِم ٌن َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة ُّم ْؤ ِمن ٍَة َوإِن َك َ
ان ِمن َق ْو ٍم َب ْين َُك ْم
َو َب ْين َُه ْم ِّمي َث ٌ
اق َف ِد َي ٌة ُّم َس َّل َم ٌة إِلىَ َأ ْه ِل ِه َوتحَ ْ ِر ُير َر َق َب ٍة ُّم ْؤ ِم َن ًة
َف َمن لمَّ ْ يجَ ِدْ َف ِص َي ُام َش ْه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َعينْ ِ َت ْو َب ًة ِّم َن هّ
اللِ َو َك َ
ان
هّ ُ
الل َع ِليماً َح ِكيماً ﴾(.)3

نقاط االختالف بني املرأة والرجل يف احلقوق:

العبادة و التوحيد هلل.

وخص اإلسالم املرأة بوظيفة األمومة ابتداء من

احلمل وما يرافقه من متاعب نفسية وجسدية وما

يتصل به من آمل الوضع والوالدة والرضاعة واحلضانة

وتربية األطفال ورعاية الزوج واالهتامم بشؤون

البيت ،بينام خص الرجل بالرعاية واألنفاق عىل البيت
ومداراة الزوجة واحلفاظ عىل األوالد ،أي أودع اهلل يف

املرأة مؤهالت تالئم وظيفتها ومهمتها األوىل يف تربية
ورعاية األرسة(.)4

ونستمر يف القول إن حق السفر وحق الطالق

وحق تعدد الزواج وحق اجلهاد يامرسها الرجل بدون

قيد أو رشط ولكن بعض هذه احلقوق ال جتوز رشع ًا
ان متارسها املرأة إال برشوط ضيقة ،والقسم األخر

منها مقيد برشوط ومنها حق السفر الذي ال جيوز أن

متارسه إال برشط سفر الزوج أو املحرم معها(.)5

وهناك اختالف يف واجب األعباء االقتصادية،

حيث أعفى اهلل تعاىل املرأة من أعباء املعيشة وجعلها

عىل الرغم من هذه املساواة التي وضعها اإلسالم

واجبة عىل كاهل الرجل ،حيث إهنا يف طفولتها لغاية

وإنام مساواة نسبية ألسباب تتعلق بالتكوين العقيل

باملهر وإعداد املسكن واإلنفاق عليها ال جيب عليها

بني املرأة والرجل ولكنها مساواة ليست مطلقة
واجلسدي للمرأة والرجل عىل حد سواء ،حيث ال

شك أن اهلل تعاىل قد خلق الرجل واملرأة من أصل
واحد ،ولكن باإلضافة إىل الوظيفة األصلية وهي

الزواج وبعد الزواج نفقتها عىل وليها وكل ما يتعلق

بل عىل زوجها وحتى يف حالة الطالق يفرض اإلسالم

عىل الزوج تقديم النفقة للزوجة خالل عدهتا وأجرة

الرضاعة واحلضانة والنفقة عىل األوالد ،كل ذلك

((( حممد أنس قاسم ،مصدر سبق ذكره ،ص.31

((( يرسى السيد حممد :حقوق اإلنسان يف ضوء القرآن والسنة،

((( سورة النساء ،اآلية .92

((( عبد الكريم زيدان ،مصدر سبق ذكره ،ص.185

((( سورة البقرة ،اآلية .179 -178
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ط( ،1بريوت :دار املعرفة ،)2006 ،ص.316

أ.م.د .ديمة عبد اهلل أمحد  ..م .ثناء عبد العزيز سعيد
جيب عىل الرجل وال جتب عىل املرأة(.)1

كالزنا والقتل وغريمها من اجلرائم التي يرتتب عليها

ومن نقاط االختالف بني املرأة والرجل يف

احلدود الرشعية يف حني تقبل شهادهتا من دون

هذه اآلية ال تعني القهر

اإلسالم حضور امرأتني للشهادة ومعهام رجل ألن

﴿الر َج ُ
ال
احلقوق حق القوامة ،تبع ًا لقوله تعاىل:
ِّ

َق َّو ُام َ
ون َعلىَ الن َِّساء﴾

()2

واحلجر واالستبداد وال تعني إهدار شخصيتها
وأهليتها ومقومات إنسانيتها أنام تعني هذه القوامة

رعاية البيت وإدارته واإلنفاق عليه(.)3
واملرياث:

تلك املسائل ويف حالة احتياج شهادة املرأة ،اشرتط
املرأة تتعرض يف حياهتا العامة للكثري من املسائل التي

ربام تنسيها أو تقلل من قدرة االستعادة ملا اختزن يف

ذاكرهتا أو سبب طبيعة املرأة ملا حتتاج إليه من رهف
العاطفة ورقة اإلحساس( ،)6لقوله تعاىلَ :
﴿أن َت ِض َّل

يك ُم هّ ُ
الل فيِ َأ ْو َ
وص ُ
قال تعاىلُ ﴿ :ي ِ
ال ِد ُك ْم لِ َّ
لذ َك ِر ِمث ُْل
َح ِّظ ُ
األن َث َيينْ ِ ﴾( .)4إن احلكمة من هذه اآلية الكريمة

ويمكن القول أن نقاط االختالف بني الذكر

االقتصادية امللقاة عىل عاتقه فمسؤولية الرجل من

ضدها ويرجع ذلك إىل املكانة التي أراد اإلسالم أن

إن الرجل هو املسؤول األول عن حتمل األعباء
هذه الناحية هي أكرب من مسؤولية املرأة ألنه رب
األرسة واملكلف باإلنفاق عىل كل عضو فيها ،ومن
املنطقي أن يكون نصيب الرجل يف املرياث أكثر من

نصيب املرأة حتى يكون قادر ًا عىل حتمل األعباء

االقتصادية التي تقع عىل عاتقه ،وحتى هذا احلق فيه
إنصاف وعدالة للمرأة(.)5
الشهادة:

ال يقبل اإلسالم شهادة املرأة يف األمور اخلطرية

((( مجال حممد الباجوري ،مصدر سبق ذكره ،ص.75
((( سورة النساء ،اآلية .34

((( معوض عوض إبراهيم :اإلسالم واألرسة( ،مرص :دار النرش

للجامعيني ،د.ت) ،ص.27

((( سورة النساء ،اآلية .11

((( حممد أنس قاسم ،مصدر سبق ذكره ،ص.22

ْإ ْحدَ اهمُ َ ا َفت َُذ ِّكر إِ ْحدَ اهمُ َ ا ُ
األ ْخ َرى﴾(.)7
َ

واألنثى يف احلقوق ،كانت يف صالح املرأة وليس

يضع املرأة فيها وهي مكانة حمرتمة ومرموقة باعتبارها
أم ًا وزوجه وأخت ًا وبنت ًا.

املبحث الأول
حقوق املر�أة ال�سيا�سية بني
املنا�صرة واملناه�ضة
لقد اختلف الفقهاء واملفكرون يف متتع املرأة

باحلقوق السياسية وانقسمت آراؤهم إىل رأيني مها:

 -الرأي األول القائل :بعدم جواز متتع املرأة

باحلقوق السياسية.

 -الرأي الثاين القائل :بجواز متتع املرأة باحلقوق

((( مجال حممد الباجوري ،ج ،1ص ص.67-66
((( سورة البقرة ،اآلية .282
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البحوث املحكمة

ح��ق��وق امل����رأة ال��س��ي��اس��ي��ة يف اإلس�ل�ام
السياسية وال بد من ذكر هذه احلقوق السياسية وهي:
 -1الوالية العامة (رئاسة أو خالفة الدولة).
 -2حق االنتخاب.
 -3حق الرتشيح.

أي االشرتاك يف انتخاب أعضاء الربملان وان

تكون عضو ًا يف الربملان.

 -4حق تويل الوظائف السياسية.

أدلة الرأي األول:

أو ً
ال :القرآن الكريم:

استند أصحاب هذا الرأي إىل آيات من القرآن

الكريم وهذه اآليات هي:

ون َعلىَ الن َِّساء بِماَ َف َّض َل هّ ُ
﴿الر َج ُ
ال َق َّو ُام َ
الل َب ْع َض ُه ْم
ِّ 1.1
َعلىَ َب ْع ٍ
ض َوبِماَ َأن َف ُقو ْا ِم ْن َأ ْم َوالهِ ِ ْم﴾(.)3

الرأي األول القائل بمنع املرأة من التمتع باحلقوق

لر َج ِ
يب ممِّ َّا
يب ممِّ َّا ْاكت ََس ُبو ْا َولِلن َِّساء َن ِص ٌ
ال َن ِص ٌ
ِّ ﴿2.2ل ِّ

إن أصحاب هذا الرأي هم“ :مجال الدين

﴿ولهَ ُ َّن ِمث ُْل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه َّن بِالمْ َ ْع ُر ِ
لر َج ِ
ال
َ 3.3
وف َولِ ِّ
َع َل ْي ِه َّن َد َر َج ٌة﴾(.)5

السياسية:

األفغاين ،حممد عبده ،أمحد إبراهيم ،حممد أبو زهرة،

حممد املدين ،املفكر الباكستاين أبو األعىل املودودي،
وجلنة الفتوى يف اجلامع األزهر يف فتواه الصادر يف

يوليو  1952املنشورة يف جملة رسالة اإلسالم والتي
مفادها« :إن املناصب الرئيسية يف الدولة رئاسة كانت
أو وزارة أو عضوية جملس نيايب أو إدارة خمتلف
مصالح احلكومة ال تسند إىل النساء»(.)1

إذ يرى أصحاب هذا الرأي إن الوالية والوظائف

العامة يف الدولة هي للرجل إذا توافرت فيه رشوط
خاصة ،ويستندون يف ذلك إىل أن املرأة بطبيعتها
الفطرية معدة لرعاية بيتها وقيامها بواجب رعاية

األرسة .فإن قيامها بالوالية العامة إنام يفوق طاقتها

ويعطل وظيفتها األصلية وهي األمومة وحضانة
النشئ وتربيته كام يتعارض مع وجوب قرارها يف بيتها

((( عبد احلميد الشواريب ،مصدر سبق ذكره ،ص.58
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وعدم اختالطها باألجانب(.)2

ْاكت ََس ْب َن﴾(.)4

﴿و َق ْر َن فيِ ُب ُيوتِ ُك َّن َولاَ َتبرَ َّ ْج َن َتبرَُّ َج الجْ َ ِ
اه ِل َّي ِة
َ 4.4
الأْ ُ ولىَ ﴾(.)6
وه َّن ِمن َو َراء
اس َأ ُل ُ
﴿وإِ َذا َس َأ ْلت ُُم ُ
وه َّن َمت ً
َ 5.5
َاعا َف ْ
ِح َج ٍ
اب﴾(.)7
ثاني ًا :األحاديث النبوية:

يرى أصحاب هذا الرأي إىل إن السنة أيض ًا منعت

املرأة من تويل الواليات العامة والرئاسة لقول النبي

الكريم ﷺ:

“ .1لن يفلح قوم و ّلوا أمرهم امرأة”(.)8

((( مجال حممد الباجوري ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2ص.150
((( سورة النساء ،اآلية .34

((( سورة النساء ،اآلية .33

((( سورة البقرة ،اآلية .228

((( سورة األحزاب ،اآلية .33
((( سورة األحزاب ،اآلية .53

((( مسند االمام امحد بن حنبل  ،ط، 2ج ( ، 34لبنان:

أ.م.د .ديمة عبد اهلل أمحد  ..م .ثناء عبد العزيز سعيد
« .2روى عن أبن عمر عن رسول اهلل ﷺ« :ما

رأيت ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل احلازم
منكن ،فقالت امرأة وما نقصان العقل والدين؟ قال

أما نقصان العقل فشهادة امرأتني كشهادة رجل وأما

وهبذه األحاديث التي تدعو إىل بقاء املرأة يف

البيت وعدم االختالط بالرجال -متنع املرأة من

العمل بشؤون السياسة.

نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أيام ًا

ال تصيل»(.)1

« .3إذا كان أمراؤكم رشاركم وأغنياؤكم

بخالءكم وأمركم إىل نسائكم فبطن األرض خري من
ظهرها»(.)2

ثالث ًا :اإلمجاع:

يمكن تعريف اإلمجاع :وهو اتفاق املجتهدين

املسلمني يف أي عرص من العصور اإلسالمية عىل

حكم رشعي ،بعد وفاة رسول اهلل ،ويستند هذا الرأي
عىل اإلمجاع للتدليل عىل وجهة نظرهم.

()7

« .4املرأة راعية يف بيت زوجها وهي مسؤولة عن

ويقولون :إن التطبيق العميل يف الكثري من العهود

 .5استوصوا بالنساء خريا فإن املرأة خلقت من ضلع أعوج وان

بعدهم جرى عىل عدم مشاركة املرأة يف احلياة السياسية

رعيتها»(.)3

أعوج يشء يف الضلع أعاله فإذا ذهبت تقيمه كرسته وان تركته مل

يزل اعوج ًا فاستوصوا بالنساء خريا”(.)4

لقد فرس هذا االعوجاج اخللقي يف النساء إىل الطبيعة العاطفية
التي تطغي عىل عقل املرأة بحيث ال تفكر بعقالنية يف عواقب
األمور عىل حد تعبري هذا الرأي(.)5

« .6املرأة عورة فإذا خرجت استرشفها

الشيطان».

وعىل األقل عهد النبي الكريم واخللفاء الراشدون من
يف الدولة عىل الرغم من وجود عدد كبري من النساء
عىل مستوى من الثقافة والفكر يف صدر اإلسالم
كزوجات الرسول الكريم ﷺفإهنن مل يشرتكن يف
إدارة شؤون الدولة ومل يطلب منهن االشرتاك

()8

رابع ًا :القياس:

()6

مؤسسةالرسالة . )2008،

((( صحيح البخاري ،مصدر سبق ذكره ،ج ،3كتاب الشهادة ،
باب شهادة النساء ص .226

((( صحيح اجلامع للشيخ األلباين ،رقم احلديث (.)646

((( صحيح البخاري ،مصدر سبق ذكره،ج  ،7كتاب النكاح ،
باب املرأة راعية يف بيت زوجها .

ويقصد به إحلاق أمر مل يرد حكمه يف القرآن

الكريم والسنة النبوية و اإلمجاع بأمر ورد حكمه يف

أحدمها الشرتاكهام يف علة احلكم( ،)9واستناد ًا للقياس
يالحظ أنصار هذا الرأي يوجد متييز بني املرأة والرجل

باب الرضاع ،رقم احلديث ،1173ص.304

((( صحيح البخاري ،مصدر سبق ذكره،ج  ،7كتاب النكاح ،

(((

عبدالقادر عودة  ،الترشيع اجلنائي االسالمي ،ج،1

((( عبد احلميد الشواريب ،مصدر سبق ذكره ،ص.64

(((

حممد انس قاسم ،مصدر سبق ذكره  ،ص.418

باب املداراة مع النساء .

((( سنن الرتمذي  ،ط(،3لبنان  ،دار الكتب العلمية ،2008،

(بريوت :دار الكاتب العريب ،دت)،ص .179

(((

عبدالقادر عودة مصدر سبق ذكره  ،ص .182

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الثاين

79

البحوث املحكمة

ح��ق��وق امل����رأة ال��س��ي��اس��ي��ة يف اإلس�ل�ام
ومن ثم يمكن القياس عىل ذلك ومن األمثلة عىل

ذلك كثرية وهي (:)1

 -1األدلة القرآنية:

﴿الر َج ُ
ال َق َّو ُام َ
ون َعلىَ الن َِّساء﴾ إن هذه اآلية
أ.
ِّ

 .1عدم جواز إمامة املرأة للناس يف الصلوات

نزلت لواقعة معينة وهي إن زوجة سعد بن الربيع

لقوله عليه الصالة والسالم «اجلمعة حق واجب عىل

ذلك األمر إىل الرسول الكريم ﷺ وبالتايل نزلت اآلية

اخلمسة وصالة اجلامعة والعيدين وصالة اجلامعة تبع ًا

كل مسلم يف مجاعة إال يف أربعة :عبد مملوك وامرأة
وصبي ومريض»(.)52

 .2إن املرأة ال متلك حق الطالق.

نشزت عن زوجها مما دفعه إىل لطمها فجاءت شاكية
املذكورة باحلل الرشعي هلذه املشكلة والقصد منها هو

ترتيب شؤون الزواج وعالقة الزوج بالزوجة وشؤون
األرسة(.)4

 .3إن املرأة ال متلك حق السفر إال مع الزوج أو

﴿ولهَ ُ َّن ِمث ُْل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه َّن بِالمْ َ ْع ُر ِ
وف﴾
بَ .

وإذا كان هذا هو الوضع بالنسبة للمرأة يف املسائل

يف هذه اآلية ليست درجة أفضلية إنام هي درجة

حمرم أو رفقة مأمونة.

البسيطة فإن التفرقة بينها وبني الرجل يف جمال احلقوق
السياسية وتويل الواليات العامة يكون من باب أوىل

ألن فيها من طلب الرأي وثبات العزم وقوة العزيمة

ما تضعف عنه النساء ومن

مبارشة األمور املحظورة عليهن واملرأة بحد ذاهتا

متيل إىل األعامل األدبية واخلدمات االجتامعية(.)3

مناقشة أدلة الرأي القائل بمنع املرأة من التمتع

باحلقوق السياسية.

﴿والرجال عليهن درجة﴾ إن الدرجة املقصودة
قوامة ومسؤولية ونزلت يف شؤون األرسة والطالق
والزواج(.)5

﴿و َق ْر َن فيِ ُب ُيوتِ ُك َّن َولاَ َتبرَ َّ ْج َن َتبرَُّ َج الجْ َ ِ
اه ِل َّي ِة
جَ .
الأْ ُ ولىَ ﴾ إن مسألة القرار يف البيت جاء خاصة بنساء

النبي الكريم ،ومن ثم يكون حكمها مقصور ًا عليهن

فقط والدليل عىل ذلك أنه يف صدر اآلية الكريمة قال
تعاىلَ ﴿ :يا نِ َساء ال َّنبِ ِّي َل ْست َُّن َك َأ َح ٍد ِّم َن الن َِّساء﴾(.)6
ويقول أحد أنصار هذا الرأي :إن هذه اآليات ال

بعد أن بينا األدلة التي جاء هبا أنصار منع املرأة

تقترص عىل نساء النبي وإال كان لسائر نساء املسلمني

ألهنا تشري إىل أحقية املرأة يف ممارسة العمل السيايس:

النبي ﷺ هبن عجز ًا دون سائر النساء حتى ال جيوز

من العمل السيايس سوف نناقش هذه األدلة لدحضها

((( عبداحلميدمتويل  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .418

حق اخلروج والتربج كام ال يمكن اإلدعاء بأن نساء

هلن اخلروج خارج البيت .ويمكن القول إن التفسري

((( سنن ايب داود ،سليامن بن االشعث ابو داود  ،تح  :حممد حمي

((( حممد قاسم أنس ،مصدر سبق ذكره ،ص.43

((( مجال حممد الباجوري ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2ص.150

((( مجال حممد الباجوري ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2ص.162

الدين عبد احلميد ،بريوت دار الفكر ،دت،رقم احلديث .1067
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((( عبد احلميد الشواريب ،مصدر سبق ذكره ،ص.61

أ.م.د .ديمة عبد اهلل أمحد  ..م .ثناء عبد العزيز سعيد
الصحيح هلذه اآلية هو استقرار نساء النبي يف البيت

والنفيس عىل خالف ما يمتاز به الرجل من نزعة عقلية

تعني عدم اخلروج مطلق ًا من البيت إنام جيوز للنساء

احلقوق وحتمل االلتزامات ويف الترصف بأمواهلا(.)3

لكي يتميزن عن سائر النساء ولكن هذه اآلية ال
اخلروج لقضاء حوائجهن كالصالة يف املسجد برشط

عدم التربج والتعطر ،وألداء احلج والعمرة ولزيارة
الوالدين وعيادة املريض(.)1

مناقشة أدلة السنة النبوية:

استند هذا الرأي إىل جمموعة من األحاديث التي

سوف يتم مناقشتها:

منطقية ،وال يؤدي نقصان دينها إىل عدم أهليتها لتقبل

3.3إذا كان أمراؤكم رشاركم وأغنياؤكم بخالءكم
وأمركم إىل نسائكم فبطن األرض خري من ظهرها”.
ويروى أن هذا احلديث يؤكد عىل عدم إسناد األمور
العامة إىل النساء كيف احلال باألمور السياسية ،ولكن

يمكن القول بأنه من األحاديث الضعيفة .ويأيت

بمعنى انتكاس لألحوال السليمة للجميع عندما

«1.1لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» جاء هذا احلديث

تكون األمور للنساء(.)4

تنصيب ابنة كرسى عىل امللك ،فلام وصل هذا النبأ

رعيتها” فإن هذا احلديث ال يمنع إذا اجتمعت املرأة

يف واقعة خاصة وهي بعد موت ملك فارس تم
إىل رسول اهلل الكريم قال هذا احلديث .ونرى أن
هذا احلديث خاص بقوم معينني هم الفرس ويدل
عىل عدم صالحية رجاهلم للملك واستجابة املوىل

لدعاء رسوله ﷺحني خرق كرسى الرسالة املرسلة

إليه فتوجه املصطفى بالدعاء للموىل أن يمزق ملكه
كل ممزق .عىل الرغم من وجود الكثري من الدول

التي حكمتها امرأة ونجحت يف إدارة شؤون البالد

السياسية(.)2

«2.2ناقصات عقل ودين» إن املقصود باحلديث ال
يعني نقصان العقل والدين التقليل من مكانة املرأة
وإنام هو إشارة إىل إن العاطفة توجه نشاطها العقيل

((( حممد قاسم أنس ،مصدر سبق ذكره ،ص.44
((( املصدر السابق ،ص.47

“4.4املرأة راعية يف بيت زوجها وهي مسؤولة عن
بني عملني مع التوفيق بينهام ألنه إذا شاركت يف
االنتخابات التي عادة ما جتري كل أربع سنوات فإن

هذا ال يؤثر عىل عملها يف البيت.

“5.5املرأة عورة فإذا خرجت استرشفها الشيطان”

وذلك ملا يتوفر يف املرأة من عامل اإلغراء واالستيالء
عىل قلوب الرجال لذلك حرم اإلسالم اخللوة

بالنساء( .)5إال إذا خرجت املرأة حمتشمة ومرتدية

احلجاب وقد جاوزت الـ( )45سنة فام الفتنة يف ذلك؟
لذلك نستطيع القول ان األحاديث التي استدل هبا

القائلون باملنع ال تقوى عىل منع املرأة من التمتع بحقوقها
السياسية برشوط وضوابط ما عدا الوالية العامة.

((( مجال حممد الباجوري ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2ص.164
((( حممد قاسم أنس ،مصدر سبق ذكره ،ص.54

((( مجال حممد الباجوري ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2ص.165
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البحوث املحكمة

ح��ق��وق امل����رأة ال��س��ي��اس��ي��ة يف اإلس�ل�ام
مناقشة أدلة اإلمجاع:

يرى أصحاب هذا الرأي أنه مل َّ
تول املرأة أي والية

من الواليات العامة ال يف عهد الرسول الكريم ﷺوال

يف عهد اخللفاء الراشدين ،ولكن وقائع السرية تشري
إىل غري ذلك ،فهناك مشاركات كثرية لنساء مسلامت

يف الشؤون السياسية يف املجتمع اإلسالمي وهذه

األمثلة هي:

الذي كان من أخطر األرسار السياسة والعسكرية
حينذاك حتى عن والدها أيب بكر الصديق(.)2

وقام اخلليفة عمر بن اخلطاب بتولية الشفاء بنت

عبد اهلل «والية احلسبة»

()3

حيث كانت تتواجد يف

السوق لألمر باملعروف والنهي عن املنكر(.)4

وكان عثامن بن عفان يشري زوجته «نائلة بنت

القرافصة» حتى يف أواخر أيامه احلافلة بأخطر الشدائد

إن الشورى مل تكن يف عهد النبي الكريم

وقد حذرته يوم ًا رأيا أشار به عليه مروان ابن احلكم

فرغ النبي من صلح احلديبية ،قال ألصحابه “قوموا

األمور ،فقال عثامن بن عفان دعها يا مروان فإهنا

ﷺخاصة بالرجال دون النساء ،ففي الصحيح انه ملا
فانحروا ثم احلقوا” فو اهلل ما قام منهم رجل حتى قال
ذلك ثالث مرات فلم يقم منهم أحد ،دخل عىل أم

سلمة فذكر هلا ما لقي من الناس ،فقالت أم سلمة :يا
نبي اهلل أحتب ذلك ،أخرج ثم ال تكلم أحد منهم كلمة

حتى تنحر بدنك وتدعوا حالقك فيحلقك فخرج
فلم يكلم أحد ًا منهم حتى فعل ذلك فنحر بدنه ودعا

حالقه فحلقه فلام رأوا الصحابة ذلك قاموا فنحروا

وجعل بعضهم حيلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل
بعضا غام(.)1

كانت السيدة عائشة بنت أيب بكر الصديق مودع

رس النبي حيث ائتمنها دون سواها من زوجاته عىل

رس توجهه إىل فتح مكة وقد أوصاها بكتامن هذا الرس

وكان حارض ًا فقال هلا :اسكتي أنت ال شأن لك هبذه
انصح يل منك(.)5

مناقشة دليل القياس:

ويمكن رد «أنصار هذا الرأي واملستدلني هبذا

الدليل بالقول إنه ال جيوز قياس املشاركة يف املسائل

السياسية عىل املسائل الدينية املتعلقة بالعبادات،
فالصالة عبادة هلا رشوطها اخلاصة ،كام ال جيوز

قياس املشاركة السياسية للمرأة بعدم جواز إمامة
املرأة للناس يف الصالة ،وكذا احلال يف منع املرأة من

حق الطالق ،ومنع سفر املرأة بمفردها إال مع حمرم
أو رفقة مأمونة وهذا األمور مرجعها إىل طبيعة املرأة

((( الغزايل حرب ،مصدر سبق ذكره ،ص ص.76-75

((( احلسبة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر أو إهنا رقابة
إدارية تقوم هبا الدولة برد املجتمع اإلسالمي إىل ما فيه صالحه

((( السرية النبوية ،أيب عبد امللك بن هشام ،تح :مصطفى السقا،

وأبعاده ملا فيه رضه وفق ًا ألحكام الرشيعة اإلسالمية ،مجال حممد

زكريا النداف ،األخالق السياسية للدولة اإلسالمية يف القرآن

((( عبد الكريم زيدان ،مصدر سبق ذكره ،ج ،4ص.359

ط( ،3دمشق :دار ابن كثري ،)2005 ،ص .862وانظر :حممد
والسنة ،ط( ،1بريوت :دار القلم ،)2006 ،ص ص.193-192
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الباجوري ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2ص.206

((( الغزايل ،حرب ،مصدر سبق ذكره ،ص.76

أ.م.د .ديمة عبد اهلل أمحد  ..م .ثناء عبد العزيز سعيد
األنثوية ،التي أدت يف نظر اإلسالم إىل التفرقة بني

الصغار والوالية عىل املال والنظارة عىل األوقاف(.)4

خلق اهلل هبا املرأة والرجل(.)1

للرجال أما الوالية اخلاصة فيمكن أن يامرسها الرجال

املرأة والرجل واالستثناء يف الفروقات الطبيعية التي
املرأة ورئاسة الدولة:

وعليه يمكن القول ،أن الوالية العامة خمصصة

والنساء.

اتفقت أراء الفقهاء عىل عدم جواز تويل املرأة

ومن املعتقد أن منع املرأة من تويل الوالية العامة

يتضمن اختصاصات دينية وسلطات سياسية خترج عن

بمنع املرأة من احلقوق السياسية ،والرأي القائل بمنح

منصب اخلالفة أي رئاسة الدولة ألن هذا املنصب

قدرة املرأة ألن طبيعة املرأة وتكوينها اجلسامين يتناىف مع

قيامها بأعباء هذا املنصب اخلطري ألنه قد يتطلب من

الرئيس أعامل تستلزم قدرة خاصة وكفاءة جسمية معينة
وهذا ال يتفق مع طبيعة املرأة ،وقد لوحظ أن القابضني

عىل السلطة كانوا من الرجال دائ ًام ونادر ًا ما تولت امرأة
رئاسة الدولة إال يف ظروف معينة(.)2

واحد أسباب منع املرأة من تويل رئاسة الدولة

هي أن رئاسة الدولة تعترب من الوالية العامة التي

منعت املرأة من توليها .ويمكن أن نميز بني نوعني

من الوالية ،الوالية العامة والوالية اخلاصة ،فالوالية
العامة هي السلطة امللزمة يف شأن من شؤون اجلامعة

كوالية سن القوانني والفصل يف اخلصومات وتنفيذ
األحكام واهليمنة عىل القائمني عليها( .)3أما الوالية

اخلاصة هي السلطة التي يملك هبا صاحبها الترصف

يف شأن من الشؤون اخلاصة بغريه كالوصية عىل

((( حممد أنس قاسم ،مصدر سبق ذكره ،ص.57

((( عبد احلميد الشواريب ،مصدر سبق ذكره ،ص ص.74-70
((( عبد احلميد متويل ،مصدر سبق ذكره ،ص.417

أي اخلالفة هو موقف كال الرأيني القائلني احدمها
املرأة احلقوق السياسية.

وبعد عرض األدلة القرآنية واألحاديث النبوية

واإلمجاع والقياس التي متنع املرأة من ممارسة العمل

السيايس ومناقشتها ،تبني لنا إن هذه األدلة ال تشري

ال من قريب وال من بعيد إىل أي حائل يمنع املرأة من

متتعها باحلقوق السياسية.

املطلب الثاين
الر�أي القائل مبنح املر�أة
احلقوق ال�سيا�سية

يرى أصحاب هذا الرأي الذين هم «مصطفى

السباعي ،البهي اخلويل ،عبد القادر عودة ،حممد عزة
دروزة( ،)5والشيخ حممود شلتوت ،وحممد رشيد
رضا ،رضورة إعطاء للمرأة حق االنتخاب والرتشيح

وعضوية املجالس النيابية واملشاركة يف الوظائف

العامة باستثناء رئاسة الدولة(.)6

((( حممد أنس قاسم ،مصدر سبق ذكره ،ص.36

((( قحطان عبد الرمحن :الشورى بني النظرية والتطبيق ،ط،1
(بغداد :مطبعة األمة ،)1974 ،ص.206

((( ()مجال حممد الباجوري ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2ص.151
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ح��ق��وق امل����رأة ال��س��ي��اس��ي��ة يف اإلس�ل�ام
ينطلق هذا الرأي من القاعدة العامة وهي املساواة

بني الرجل واملرأة ،إذ يقول أصحاب هذا الرأي« :إن
القاعدة العامة يف الرشيعة اإلسالمية هي مساواة املرأة
بالرجل يف احلقوق والواجبات اللهم إال ما استثنى

بنص رصيح ،فكل حق هلا عىل الرجل يقابله واجب
عليها إزاءه وكل حق له عليها يقابله واجب عليه

﴿ولهَ ُ َّن ِمث ُْل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه َّن
إزاءها .ويف هذا يقول تعاىلَ :
بِالمْ َ ْع ُر ِ
﴿و َل َقدْ َك َّر ْمنَا َبنِي آ َد َم﴾( )2مل يقل اهلل
وف﴾( )1و َ

 mكرمنا الرجال أو الذكور فقط إنام شمل التكريم

بني آدم مجيع ًا(.)3

أدلة الرأي الثاين القائل بمنح املرأة احلقوق

السياسية

استند هذا الرأي عىل األدلة القرآنية وعىل أدلة من

السنة النبوية وعىل القياس وسوف نقوم بتوضيح هذه
األدلة مع مناقشتها بام يأيت:
أو ً
ال :األدلة القرآنية:

البحوث املحكمة

ون الجْ َ َّن َة َو َ
ال ُي ْظ َل ُم َ
ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأ ْو َلئِ َك َيدْ ُخ ُل َ
ريا﴾(.)5
ون َن ِق ً
َ ﴿3.3يا َأ هُّ َيا ال َّنبِ ُّي إِ َذا َج َ
َات ُي َبايِ ْعن َ
َك َعلىَ
اءك المْ ُ ْؤ ِمن ُ
َأن لاَّ ُيشرْ ِ ْك َن بِاللهَّ ِ َش ْيئًا َولاَ َيسرْ ِ ْق َن َولاَ َي ْزنِنيَ َولاَ

َي ْق ُت ْل َن َأ ْولاَ َد ُه َّن َولاَ َي ْأتِنيَ بِ ُب ْهت ٍ
َان َيفْترَ ِين َُه َبينْ َ َأ ْي ِدهيِ َّن
َك فيِ َم ْع ُر ٍ
َو َأ ْر ُج ِل ِه َّن َولاَ َي ْع ِصين َ
اس َتغْ ِف ْر
وف َف َبايِ ْع ُه َّن َو ْ

يم﴾(.)6
لهَ ُ َّن اللهَّ َ إِ َّن اللهَّ َ َغ ُف ٌ
ور َّر ِح ٌ

﴿والمْ ُ ْؤ ِمن َ
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َياء َب ْع ٍ
ض
ُون َوالمْ ُ ْؤ ِمن ُ
َ 4.4
ون بِالمْ َ ْع ُر ِ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُ َ
َي ْأ ُم ُر َ
نك ِر﴾(.)7

نت َق ِ
اط َع ًة
َ ﴿5.5قا َل ْت َيا َأ هُّ َيا املَلأَ ُ َأ ْف ُتونيِ فيِ َأ ْم ِري َما ُك ُ
َأ ْم ًرا َح َّتى تَشْ َهدُ ِ
ون* َقا ُلوا َن ْح ُن ُأ ْو ُلوا ُق َّو ٍة َو ُأو ُلوا َب ْأ ٍ
س
َش ِد ٍ
يد َوالأْ َ ْم ُر إِ َل ْي ِ
ك َف ُ
ين﴾(.)8
انظ ِري َما َذا َت ْأ ُم ِر َ
ثاني ًا :أدلة السنة النبوية:

اعتمد هذا الرأي عىل جمموعة من األحاديث

النبوية إلثبات متتع املرأة باحلقوق السياسية.

1.1اشرتاك النساء يف مبايعة النبي ،فقد جاء يف صحيح
مسلم عن عائشة بنت أيب بكر» كان املؤمنات إذا

استند هذا الرأي إىل جمموعة من اآليات القرآنية

هاجرن إىل رسول اهلل يمتحن بقول اهلل تعاىل آية

يع َع َم َل َع ِ
اب لهَ ُ ْم َر هُّ ُب ْم َأنيِّ َ
املٍ
است ََج َ
ال ُأ ِض ُ
َ ﴿1.1ف ْ
ِّم ُ
نكم ِّمن َذ َك ٍر َأ ْو ُأن َثى َب ْع ُض ُكم ِّمن َب ْع ٍ
ض﴾(.)4

املؤمنات ،فقد أقر باملحنة وكان رسول اهلل إذا أقررن

وهذه اآليات هي:

ات ِمن َذ َك ٍر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو
الصالحِ َ َ
َ 2.2
﴿و َمن َي ْع َم ْل ِم َن َّ

((( سورة البقرة ،اآلية .228

((( سورة اإلرساء ،اآلية .70

((( ساجر نارص محد ،مصدر سبق ذكره ،ص.211
((( سورة آل عمران ،اآلية .195
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البيعة يف سورة املمتحنة قالت عائشة فمن أقر هبذا من

بذلك من قوهلن ،قال هلن انطلقن فقد بايعتكن،

ال واهلل مامست يد رسول اهلل يد امرأة قط غري أنه

((( سورة النساء ،اآلية .124

((( سورة املمتحنة ،اآلية .12
((( سورة التوبة ،اآلية .71

((( سورة النمل ،اآلية .34-32

أ.م.د .ديمة عبد اهلل أمحد  ..م .ثناء عبد العزيز سعيد
بايعهن بالكالم( .)1أي عكس بيعة الرجال التي متت

طالب ،وأخذ رأي املسلمني حتى خلص إىل النساء

2.2ومن النساء اللوايت حرضن بيعة العقبة الثانية قبل

بيوهتن(.)6

باملصافحة باأليدي.

هجرة النبي الكريم ﷺ إىل املدينة مها (أم عامرة نسيبة

بنت كعب) و(أسامء بنت عمرو بن عدي أم منيع)(.)2

3.3خروج السيدة عائشة بنت أيب بكر عىل رأس جيش

كامل إىل البرصة يف واقعة اجلمل لالصالح بني الناس
 ،وظهرت بمظهر الراغبة يف اإلصالح فقالت ألم

سلمة وهي متنعها من اخلروج فقالت إنام خرجت

لإلصالح بني الناس وأرجو فيه األجر إن شاء اهلل(.)3
4.4مشاورة الرسول الكريم أم سلمة يف صلح
احلديبية(( .)4التي ذكرت فيام سبق).

املخدرات يف حجاهلن أي استشار النساء املقرات يف
ثالث ًا :دليل القياس:

يرى أصحاب هذا الرأي إن اإلسالم قد أقر بيعة

النساء للرسول حممد ﷺيف عدة مبايعات ،فمن األوىل

إن يبايعن من هو دونه من اخللفاء واألمراء(.)7
ول َو ُأ ْوليِ َ
تبع ًا لقوله تعاىلَ َ :
الر ُس َ
األ ْم ِر
﴿وأ ِط ُيعو ْا َّ
ِم ُ
نك ْم﴾(.)8
ويرى الفقهاء ومنهم املاوردي إن املرأة غري ممنوعة

من االجتهاد والفتيا وملا كان االجتهاد والفتيا قائمني
عىل حرية الرأي والتعبري فإن للمرأة حق االنتخاب.

5.5إجارة أم هاين بنت أيب طالب :أجارت أم هاين

وان حق الوكالة يف الرشيعة اإلسالمية مباحة

ِ
أجرت وأمنا من
ﷺبذلك :فقال“ :قد أجرنا من

يوكلها أحد وبالتايل هلا احلق يف املشاركة يف املجالس

رج ً
ال من املرشكني يوم فتح مكة وأخربت النبي حممد
أمنت”(.)5

للمرأة ،حيث هلا احلق يف توكيل غريها وهلا احلق يف أن
النيابية(.)9

6.6قصة انتخاب اخلليفة بعد وفاة عمر بن اخلطاب

يعتقد أصحاب هذا الفريق إن املرأة متثل نصف

وبعد املشاورة فيام بينهم اختاروا عبد الرمحن بن عوف

املسلمة قد مارست يف أدوار التاريخ اإلسالمية مجيع

من بني الستة الذين اختارهم عمر أجتمع هؤالء
ليختار واحد من اثنني عثامن بن عفان وعيل بن أيب

((( أمحد خليل مجعة ،بيعة النساء يف القرآن والسرية ،ط،1

املجتمع حيث إن النساء شقائق الرجال وان املرأة
النشاطات االجتامعية والسياسية والعلمية واألدبية
واالقتصادية بدليل بروز الكثري من أسامء النساء

(بريوت :الياممة ،)2005 ،ص.97

((( عبد الكريم زيدان ،مصدر سبق ذكره ،ج ،4ص.340
((( عبد احلميد الشواريب ،مصدر سبق ذكره ،ص.96

((( مجال حممد الباجوري ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2ص.153

((( عبد الكريم زيدان ،مصدر سبق ذكره ،ج ،4ص ص476
.477-

((( نفس السابق ،ص ص.319-318

((( مجال حممد الباجوري ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2ص.155
((( سورة النساء ،اآلية .59

((( ساجر نارص محد ،مصدر سبق ذكره ،ص.274
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البحوث املحكمة

ح��ق��وق امل����رأة ال��س��ي��اس��ي��ة يف اإلس�ل�ام
اخلالدات يف اإلسالم( .)1ومن هذه األسامء:

فروق عضوية ونفسية بني املرأة والرجل جتعل لكل

السيد خدجية بنت خويلد زوجة الرسول حممد

منهام وظيفة حيث عىل املرأة وظيفة احلمل والوضع

املحمدية ،والسيدة فاطمة الزهراء التي اشتهرت

البيت أما وظيفة الرجل فهي نابعة من اآلية الكريمة:

ﷺ التي شاركت معه يف تثبيت دعائم الرسالة

بالرب واحلنان واحلب والوالء واملودة ،واخلنساء التي
اشتهرت بالصرب عىل االبتالء فقد خرج أبناؤها إىل
﴿اصبرِ ُ و ْا
معركة القادسية و كانوا أربعة وأوصتهم بـ ْ

َو َصابِ ُرو ْا َو َرابِ ُطو ْا َوات َُّقو ْا هّ َ
الل َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُح َ
ون﴾(،)2
وعندما علمت باستشهادهم قالت« :احلمد هلل الذي

رشفني باستشهادهم وأرجو من اهلل أن جيمعني هبم يف
مستقر الرمحة»(.)3

واالرضاع والعناية برتبية األوالد واالهتامم بشؤون
﴿الر َج ُ
ال َق َّو ُام َ
ون َعلىَ الن َِّساء﴾
ِّ

()5

حيث إن عىل

الرجل عمل أصعب وأكثر مسؤولية من وظيفة املرأة

ألن عليه اإلنفاق عىل األرسة واالهتامم بشؤوهنا.

 .2آية املبايعة :ويرى الفريق املخالف إن آية

املبايعة هي أبعد ما تكون عن موضوع عمل املرأة

بالسياسة وال سيام حقها يف االنتخاب ،لذا ال تعترب
اآلية سند ًا يعتد به يف االستدالل عىل ذلك ألهنا مل

كام قد ظهر الكثري من امللكات واألمريات الاليت

تكن إال عهد من اهلل ورسوله قد أخذ عىل النساء بعدم

بنت أمحد بن جعفر الطليحية ملكة اليمن ،شجرة

يف اعتقادنا إن املبايعات التي متت بني املسلمني

مارسن السياسة عن قصد وتفرغ فمن هؤالء :أروى
الدر أم خليل الصاحلية ،وست امللك بنت الوزير باهلل

الفاطمي(.)4

خمالفة أحكام اهلل وجتنب املوبقات والذنوب(.)6

واملسلامت وبني الرسول حممد ﷺ عىل اعتباره حك ًام

سياسي ًا ألن اإلسالم مل يفصل ما بني الدين والدولة،

مناقشة أدلة الرأي القائل بمنح املرأة احلقوق

وان األمور التي بايع املسلمون الرسول عليها هي

مناقشة أدلة القرآن الكريم:

واالقتصادي للمجتمع اإلسالمي.

السياسية

أمور تدخل ضمن التنظيم االجتامعي والسيايس

 .1آيات املساواة التي تشري إىل إن املرأة والرجل

 .3تعترب آية األمر باملعروف والنهي عن املنكر

الدنيا ويرد عليهم الفريق املعارض بالقول إن هناك

مرشوعية اشتغال املرأة بالسياسة ،ألن األمر باملعروف

متساويان أمام اهلل باألعامل التي يقومون هبا يف احلياة

((( مجال حممد الباجوري ،ج ،2ص ص.157-156
((( سورة آل عمران ،اآلية .200

((( حممد أنس قاسم ،مصدر سبق ذكره ،ص.77

((( مجال حممد الباجوري ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2ص.158
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اقرب دليل من حيث الظاهر لالستدالل هبا عىل
والنهي عن املنكر يدخل ضمن باب توجيه االنتقاد إىل

((( سورة النساء ،اآلية .34

((( املصدر السابق ،ص.170

أ.م.د .ديمة عبد اهلل أمحد  ..م .ثناء عبد العزيز سعيد
احلكام( .)1وان هذه اآلية من منظور أصحاب الرأي

 .4آية امللكة سبأ :ال يمكن ألي إنسان أن

أ -مبدأ الوالية بني املؤمنني واملؤمنات وتشمل

احلازم الذي يعرف طبيعة احلكام والقادةَ ﴿ :قا َل ْت إِ َّن
المْ ُ ُل َ
وها َو َج َع ُلوا َأ ِع َّز َة َأ ْه ِل َها
وك إِ َذا َد َخ ُلوا َق ْر َي ًة َأ ْف َسدُ َ
َأ ِذ َّل ًة َو َك َذلِ َك َي ْف َع ُل َ
ون﴾( ،)4واستشارت القادة عندما

املنارص تتضمن مبدأين(:)2

األخوة والصداقة والتعاون.

ب -مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهو

واجب يشمل كل رضوب اإلصالح ويف كل نواحي
احلياة ومنها االشتغال باحلياة السياسية.

فالقاعدة العامة يف اإلسالم إن لكل فرد من

املسلمني يعترب ولي ًا لغريه يأمرهم باملعروف وينهاهم

عن املنكر ،وان هذه الوالية تلزم املسلمني بعدم
التخلف عنها لقوله ﷺ «من رأى منكم منكر ًا

فليغريه»(.)3

يتعرض عىل اآلية املتعلقة بترصف احلاكم العاقل

جاءهتا رسالة النبي سليامن ﴿ َقا َل ْت َيا َأ هُّ َيا املَلأَ ُ َأ ْف ُتونيِ
نت َق ِ
اط َع ًة َأ ْم ًرا َح َّتى تَشْ َهدُ ِ
ون﴾( .)5وهو
فيِ َأ ْم ِري َما ُك ُ
شأن احلاكم العاقل الواثق بنفسه الذي ال يستبد برأيه
وكان القادة واثقني هبا وبحكمها وتدبريها وفوضوا

األمر إليها باختاذ القرار(.)6

مناقشة أدلة السنة النبوية:

 .1اشرتاك النساء يف بيعة العقبة الثانية ان هذه

وينتقد أنصار الرأي املناهض االستناد هبذه اآلية

احلادثة التارخيية بالنسبة لنساء املدينة ال داللة فيها عىل

املجالس النيابية وحضور جلساته مما يعرض املرأة

اهلدف من البيعة هو إعالن الوالء للرسول ﷺومحايته

بالقول إن مشاركة املرأة يف احلياة العامة والعمل يف
إىل التربج واالختالط بالرجال مما يعيق عمل األمر

باملعروف والنهي عن املنكر.

يشء من مرشوعية عمل املرأة يف عمل السياسة ،وان
ونرصته(.)7

 .2خروج السيدة عائشة للصلح بني الناس وهو

ال أرى مانع من عمل املرأة باألمر باملعروف

فعل ندمت عليه فيام بعد ندمت عليه فيام بعد من

احلسبة الذي كانت تقوم به امرأة يف عهد اخلليفة الثاين

رواه الطربي بسنده إن عامر بن يارس قال هلا ملا فرغوا

والنهي عن املنكر النضواء هذا األمر حتت باب
عمر بن اخلطاب  aورضورة التزامها باللباس
الرشعي وحتليها باخللق واملبادئ اإلسالمية.

خالل الكثري من الروايات التي تؤكد ذلك ومنها ما
من اجلمل ،ما أبعد هذا املسري من العهد الذي عهد

﴿و َق ْر َن فيِ ُب ُيوتِ ُك َّن﴾ قالت :واهلل
إليكن ويشري إىل َ

((( مجال حممد الباجوري ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2ص.173

((( سورة النمل ،اآلية .34

((( صحيح مسلم  ،ط (، 5بريوت:دار الكتب العلمية 2008 ،

((( حممد الزحييل ،مصدر سبق ذكره ،ص.129

((( عبد احلميد متويل مصدر سبق ذكره ،ص.422

)كتاب االيامن ،باب النهي عن املنكر من االيامن  ،ص . 42

((( سورة النمل ،اآلية .32

((( مجال حممد الباجوري ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2ص.174
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البحوث املحكمة

ح��ق��وق امل����رأة ال��س��ي��اس��ي��ة يف اإلس�ل�ام
إنك لقوال باحلق .ويذكر إهنا كانت تبكي كلام قرأت

﴿و َق ْر َن فيِ ُب ُيوتِ ُك َّن﴾(.)1
َ

بيعة النساء.

ولكن ال يمكن نكران حق املرأة يف اإلفتاء

 .3إجارة أم هاين ال تشري إىل حق املرأة يف العمل

واالجتهاد الذي أجازه هلا الكثري من الفقهاء

إجارة أم هاين إنام صدر باعتباره إمام ًا للمسلمني ،وال

هلن دور ًا عظي ًام يف إفادة املجتمع اإلسالمي ويف تقوية

السيايس ألن ماصدر عن الرسول الكريم ﷺ من
يعد ترشيع ًا ملزم ًا لكل زمان ومكان(.)2

يف اعتقادنا إن قبول النبي الكريم ﷺ إجارة أم

هاين يعرب عن احرتام النبي الكريم ألم هاين وتقدير ًا
لشخصيتها ورأهيا وعملها بإجارة احلريب.

املسلمني .وال يمكن إنكار أسامء النسوة اللوايت كان

دعائم اإلسالم.

يف اعتقادنا يمكن أن يكون الرتجيح للرأي القائل

بجواز منح املرأة احلقوق السياسية ماعدا رئاسة
الدولة ،ألنه ليس هناك أي نص قرآين أو حديث

 .4مشاورة أم سلمة يف صلح احلديبية ،ال عالقة

نبوي وال دليل من القياس يمنع من أن متارس حقها

الرسول الكريم ﷺحينام أقدم عىل الذبح واحللق إنام

وال يوجد فارق بني املرأة والرجل يف احلقوق

هلا بموضوع حق اشرتاك املرأة يف السياسة ألن
فعل ذلك تنفيذ ًا إلرادته وعلمه(.)3

السيايس.

والواجبات يف اإلسالم إال ما استثني بنص قرآين يف

ومن وجهة نظرنا إن النبي الكريم ﷺ قد طبق

ذلك يقول األستاذ حممود شلتوت« :يظن الكثري من

ذلك تنفيذ ًا إلرادته ،ولكن احلديث يبني أن النبي بعد

من اخلالل التي جبلت عليها املرأة وإهنا ال تستطيع

مشاورة أم سلمة بحذافريها ،ولو فرضنا أنه قد طبق

دخوله عىل أم سلمة وحديثه هلا مالقى من املسلمني

وأشارت عليه فخرج ونفذ ما قالت له .فاحلديث يدل
عىل احرتام رأي النساء يف املجتمع اإلسالمي وخاصة
إذا كانت النساء يتمتعن بحكمة ودراية.
مناقشة أدلة القياس:

إن الرأي املؤيد لتمتع املرأة باحلقوق السياسية

مل يستند إىل أدلة قوية من حيث القياس ،مثل مسألة
((( عبد احلميد الشواريب ،مصدر سبق ذكره ،ص.66

((( مجال حممد الباجوري ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2ص.177
((( مجال حممد الباجوري ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2ص.176
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الناس إن خطأ الرأي وفساد التدبري وضعف التفكري

بمقتىض التكوين واخللق أن تكون غري ذلك ،ومن
هنا نراهم يصدون عنها يف مواقع الرأي وال يعبأون
بمشورهتا وال يقتدون بأفكارها»(.)4

ويف هذا القول انتقاد إىل أصحاب الرأي القائل

بأن املرأة ليس عليها أي عمل سوى تربية األطفال

واالهتامم بشؤون البيت.

يضيف أصحاب هذا القول إىل إن عدم اشتغال

املرأة بالشؤون السياسية ال يعود إىل عدم أحقيتها وإنام
((( عبد احلميد الشواريب ،مصدر سبق ذكره ،ص.185

أ.م.د .ديمة عبد اهلل أمحد  ..م .ثناء عبد العزيز سعيد
يعود إىل طبيعة احلياة االجتامعية التي مل هتيأ الفرصة

أن نلمس حلها يف ضوء ظروف البيئة االجتامعية

الرأيني بإسهاب وخرج بنتيجة توفيقية وهي :أال

يف زمان ما ومكان ما ومبادئ العدالة واإلنصاف

املناسبة ملزاولتها وقد ناقش األستاذ عبد احلميد متويل

نقيم من الدين أو الرشع اإلسالمي أو من الترشيع

الوضعي سد ًا أو غصة يف الطريق الذي ترسمه ظروف
البيئة ومقتضيات الصالح العام وهذا الرشط الذي هو
موضع اجتهاد وخالف بني العلامء ليس مشرتط ًا يف

النظام السيايس احلديث الذي ينص عىل املساواة بني
املرأة والرجل يف هذا احلق(.)1

والسياسية واالقتصادية وتيار الرأي العام السائد
واملساواة(.)3

نالحظ إن معظم البالد اإلسالمية والعربية

أعطت للمرأة حق االنتخاب والرتشيح للمناصب
السياسية والربملانية وان منعت منها املرأة يف السعودية

والكويت فهو ألسباب حملية وتقاليد عرفية وظروف

خاصة وليس لنص رشعي ،ويف البحرين تم إعطاء

وإن اإلسالم مل يمنع املرأة من استخدام احلقوق

احلقوق السياسية للمرأة ،ولكن مل تنجح امرأة واحدة

التي حالت دون استعامهلا وهي إن الرسالة الطبيعية

الرجل باملرأة يف تويل هذه املناصب بحسب ظروفها

السياسية ولكن هناك بعض الظروف االجتامعية

والوظيفة األساسية للمرأة هي األمومة وان العمل

خارج املنزل له آثار ًا ضارة عىل نفسيتها وشخصيتها
وان العاطفة تلعب دور ًا هام ًا يف توجيه نشاطها العقيل
ومن اخلطأ حل املشكلة بجلب نظام انتخايب أو برملاين
تقليد ًا للبالد األجنبية الذي يفهمه البعض عىل إنه

تقدم ورقي ولكنه ليس من عنارص التقدم والرقي
ويمكن البحث عن جوانب التقدم والتطور يف نظام
انتخايب أو برملاين نابع من بيئتنا اإلسالمية ومن النظام

السيايس واإلسالمي(.)2

يف هذا املجال لعدم ثقة املرأة باملرأة من جهة ولعدم ثقة
وأهليتها وخربهتا وليس لنص رشعي(.)4

يف اعتقادنا إن اإلسالم مل حيرم املرأة من حقها

السيايس ،لكن هناك اعتقاد سائد يف املجمعات
العربية واإلسالمية إن عقلية املرأة هي غري كاملة
وناقصة ويعد هذا عيب فيها وال تستطيع إدارة أو

عمل يشء يف املجتمع وال يمكن إزالة هذا االعتقاد
مهام تطورت وتعلمت املرأة ووصلت إىل مراتب

العلم اللهم إال ما ندر.

وان الوضع الصحيح للمسألة إهنا ليست مشكلة

دينية أو فقهية وإنام مشكلة اجتامعية وسياسية جيب

((( ساجر نارص محد ،مصدر سبق ذكره ،ص.212

((( حممد أنس قاسم ،مصدر سبق ذكره ،ص ص.66-65

((( حممد أنس قاسم ،مصدر سبق ذكره ،ص ص.69-68
((( حممد الزحييل ،مصدر سبق ذكره ص ص.139-138
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املبحث الثاين
حقوق املر�أة ال�سيا�سية من
منظور فكري معا�صر
أثارت احلقوق السياسية للمرأة االهتامم بشكل

يستحق اإلعجاب يف املجتمعات العربية خاصة

واإلسالمية عامة مما شكل دافعا قويا لتناول قضايا

املرأة بمختلف االجتاهات الفكرية األمر الذي
حدا بجهود املفكرين والدعوات الرامية إىل إحاطة
حريات وحقوق املرأة السياسية ومشاركتها العامة

يف املوروث اإلسالمي نوع ًا من اخلصوصية والوعي
املتزايد هبا ملا له من تأثريات واضحة عىل مستقبل

الفكر السيايس واإلسالمي املعارص وقد تزامن هذا

االهتامم مع التغريات الوافدة إىل هذه املجتمعات
العربية واإلسالمية والعاملية ،إذ أضحت قضية املرأة

اليوم من املسلامت الفكرية واالجتامعية عىل الصعيد

العاملي السيام بعد تواتر املؤمترات والندوات العاملية
املتعلقة هبذا الشأن(.)1

وبالرغم من هذا االهتامم العاملي بقضية حقوق

وحريات املرأة غري أننا نالحظ ضعف األداء الفكري
واملسامهات اإلسالمية هلذه القضية نتيجة طبيعة البيئة

االجتامعية واملوروث العريب الذي اطر واقع احلياة
((( مؤمتر املرأة العاملي الرابع الذي عقد يف بكني عام ،1995
والذي يعترب بمثابة نقطة حتول لقضايا املرأة بعد إصداره لوثيقة

عدت حمور الهتامم احلكومات ومرجعية عملية حلقوق املرأة.
زكي ميالد« ،الفكر الديني وجتديد النظر يف قضايا املرأة» ،إسالم

أون الين ،ص( ،1د .ت).
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السياسية للمرأة العربية اإلسالمية بنوع من اجلمود
الذي تنتابه الكثري من التجاذبات الفكرية اإلسالمية

املؤدية إىل تشعب اآلثار بني مؤيد ومعارض ،سنحاول
يف هذا املبحث استعراض نامذج من هذه التوجهات

الفكرية اإلسالمية املعارصة.

يف هذا السياق يتقدم الشيخ حممد الغزايل بتوضيح

موقف اإلسالم من حقوق املرأة وذكره لألسانيد

الرشعية املبينة ملكانتها وكيف إهنا تعد حمور ًا أساسي ًا يف
بناء املجتمع اإلسالمي موضح ًا يف الوقت ذاته أمهية
هذا املوضوع يف جتلية صورة اإلسالم لدى الغرب

ولعل ذلك يتضح بقوله« :الثغرة التي ينفذ منها أعداء
اإلسالم إىل بيضتنا ونحن نقاوم الغزو الثقايف ،هي

موقف بعض الشيوخ من قضايا املرأة فهم يقفون
أحجار ًا صلبة أمام كل احلقوق التي فرضها اإلسالم
يريدون تعطيلها أو تشوهيها»  .ويف معرض آخر
()2

ذكر« :كنت يف ملتقى الفكر اإلسالمي عندما حتدث
السفري األملاين عن اإلسالم وقال للحارضين جيب

ان تصححوا صورة املرأة عندكم فان صورة املرأة
اإلسالمية تنفر األوربيني من اإلسالم» .
()3

ويرى الشيخ الغزايل ان اإلسالم مل يبخس حقوق

املرأة كافة بل ساوى بينها وبني الرجل إال فروق ًا
معدود ًة لواجبات أثقل .
()4

((( حممد الغزايل ،قضايا املرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة،
ط( ،2مرص :دار الرشوق ،)1990 ،ص.36

((( املصدر السابق ،ص.15

((( مصدر سابق ،ص ،15ص.35

أ.م.د .ديمة عبد اهلل أمحد  ..م .ثناء عبد العزيز سعيد
ونفهم من هذه املساواة ان الشيخ الغزايل مل

يرفض احلقوق السياسية للمرأة املسلمة حتى وان

تولت مناصب الوالية العامة( )1بيد ان هذا ال يعني أنه
أباح هلا اخلروج كام تشاء وإنام وفق ضوابط الرشيعة
اإلسالمية وااللتزام باحلشمة لكنه أكد عىل الكفاءة
واملقدرة العقلية.

أما اإلمام حسن البنا فقد دعا إىل عرص جديد

للمرأة املسلمة وحث عىل هتذيبها وتنشئتها الرشعية
الهنا قضية الوجود واحلياة العامة واخلاصة( .)2كام
يقول« :إضافة إىل معاجلة قضية املرأة وحقوقها

معاجلة إسالمية الهنا من أهم قضايا اإلمجاع لئال ترتك

لتتنازعها األقالم املغرضة»(.)3

وعىل الرغم من نظراته املهمة واجلديرة بالتوقف

والتمحيص حول حقوق املرأة ودعوته إىل معاجلتها

معاجلة فقهية تعيد هلا مكانتها وشخصيتها ومساواهتا

بالعمل من حيث الطبيعة اإلنسانية واعرتاف بحقوقها
السياسية من حيث التصويت فقط إذ أشار البنا إىل ان

اإلسالم أباح للمرأة مزاولة العمل السيايس واحلريب
من خالل حتديد موقفها السيايس (التصويت)
باالستناد إىل سنة الرسول ﷺ ومبايعة النساء للرسول
ﷺيف بيعة العقبة األوىل والثانية وصلح احلديبية؛
((( مصدر سابق ،ص ،15ص.53-35

ولذلك رفض اإلمام البنا متتع املرأة ببقية حقوقها

السياسية من حيث الرتشيح ملناصب سياسية واقترص

رأيه عىل أحقية مشاركتها السياسية يف ٍ
جزء منها.

ويف هذا الصدد قال“ :ان تويل املرأة للوالية

العامة كالقضاء واحلكم والوزارة وان تكون من أهل
احلل والعقد الذين يقررون مصري األمة يف السلم
واحلرب مرفوض”(.)4

ويف قول آخر ان ترشيح املرأة للمجالس النيابية

منكر ال يريض اهلل( )5من ذلك يتضح لنا ان اإلمام

حسن البنا رفض ممارسة املرأة حلقوقها السياسية
واقترصت نظرته يف حتديد مفهوم احلق السيايس بإبداء

رأهيا أي التصويت دون ان ينسحب عىل املشاركة
السياسية والرتشيح للمناصب السياسية.

حجر حلقوق املرأة غمطها اإلمام
وربام يف هذا
ٌ

(البنا).

ولعل الرأي األخري لسيد قطب يمثل تقدير ًا

فكري ًا وأخالقي ًا لصورة املؤسسة اإلنسانية يف التصور

اإلسالمي القائمة عىل شطري النفس الواحدة
وتساوهيام يف احلقوق والواجبات( البعض منها).

ومع ان سيد قطب مل يرش يف كتاباته إىل إيضاح

مفهوم احلقوق السياسية لإلنسان الهنا مل تكن مثار
((( د .حممد عبد القادر ،الفقه السيايس عند اإلمام الشهيد حسن

((( حسن البنا ،نظرات يف إصالح النفس واملجتمع ،مجع امحد

البنا ،ط( ،1عامن :دار عامر ،)1998 ،ص.63

((( حسن البنا ،مذكرات الدعوة والداعية ،تق :أيب احلسن

املسلمني ،ط( ،2مرص :دار العرفان للطباعة والنرش والتوزيع،

عاشور( ،مرص :مكتبة االعتصام ،)1980 ،ص.71

الندوي ،ط( ،3بريوت :املكتب اإلسالمي ،)1974 ،ص.221

((( د .عيل عبد احلليم حممود ،وسائل الرتبية عند اإلخوان
 ،)1989ص.52
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جدل يف وقته كام كانت مسائل أخرى طرحت نفسها

األمور السياسية والعامة الهنا تتعامل مع النفس

يغفل ذكر كفالة اإلسالم وتكريمه للمرأة ومساواهتا

للحياة ،فالرتبية كام يراها هؤالء املفكرون حتتاج

عىل الساحة العربية واإلسالمية وقتذاك إال انه مل
بالرجل يف مسألة التكليف اآلهلي ،وحقوق التملك
واإلرث يف استقالل الشخصية املدنية(.)1

البرشية وتصوغها ،وتعمل عىل صقلها وتأهيلها
إىل صرب وتضحية الهنا ذات طابع شاق لذا خلق

اهلل سبحانه وتعاىل املرأة هلذا العمل وهيأها لذلك،

وقد ينتاب البعض الدهشة إىل قوله بعدم حتريم

فالعمل بمختلف نواحيه ليس حمرم ًا يف اإلسالم ولكنه

مل يكتب عليها .فإذا ما كانت هناك حاجة هلا فلها حق

قول مفكر آخر -الرضورة الفردية واالجتامعية،)3(-

اجلهاد عىل املرأة( )2ألنه مل ينص عىل حتريمه عليها كام
املشاركة يف احلروب يف باب التمريض وما إىل ذلك

ومنع عليها قتال الرجال.

أمر ال يسرتيح إليه اإلسالم إال يف حالة الرضورة عىل
ٌ
ويتساءل املفكر نفسه فإذا كان اإلسالم قد كفل هلا

حقوق ًا عىل قدم املساواة مع الرجل.

يتضح مما سبق إىل أن آراء املفكرين اإلسالميني

فلامذا هذا التهالك لدخول احلياة السياسية ،وما

ومتتعها بحقوقها السياسية كافة كان مرده إىل طبيعة

مآرب مل حتقق للمرأة أو مل حتصل عليها املرأة« :ان

املعارصين من املعارضة إلشغال املرأة باألمور العامة
املرأة النفسية واجلسدية واخللقية وليس امتهان ًا أو

تقليل ملكانتها يف املجتمع .بل العكس حيث ذكر
هؤالء الرواد مع ما يمثلونه من اجتاهات فكرية إىل
مكانة املرأة العظمى يف املجتمع واحلياة ألهنا أساس
احلياة ومهنتها األوىل مهنة خطرة وأصعب بكثري من

((( سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ط ،9ج( ،2بريوت :دار
الرشوق ،)1980 ،ص.649

((( املصدر السابق ،ص ،644وينظر مصطفى السباعي ،املرأة
بني الفقه والقانون ،ط( ،1دمشق :جامعة دمشق،)1962 ،

ص .186حيث يذكر املؤلف ان من حق املرأة اجلهاد حني النفري

العام رشط ان تكون بمعزل عن الرجال .ثم قارن :كامل امحد

عون ،املرأة يف اإلسالم مكانتها وجهادها وحقوقها وواجباهتا
وطريق هنضتها ،وهنضة األمة بنهوضها ،ط( ،2الرياض :دار

العلوم للطباعة والنرش ،)1983 ،ص ص.65-63
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املراد منه؟ النه وسيلة وليس غاية ،وسيلة لتحقيق

دخول الربملان ليس هدف ًا كام يفهم املغفلون ،ولكنه
وسيلة هلدف آخر ،فإذا حتققت األهداف فام احلاجة

إىل هذه الوسيلة إال التقليد االعمى للغرب املفتون
وظروفنا غري ظروفه .وقيم احلياة يف نظرنا غريها

هناك»(.)4

ويف هذا وجهة نظر متقبلة النه رأى ان حقوقها

مكفولة بالترشيع اإلسالمي هلا ما عليها وفق الدستور

اإلسالمي فليس من شأهنا دخول الربملانات.

ومن اجلدير بالذكر انه ال يغفل ما آلت إليه

((( حممد قطب ،جاهلية القرن العرشين( ،بريوت :دار الرشوق،
 ،)1978ص.292

((( حممد قطب ،شبهات حول اإلسالم ،ط( ،3الكويت :االحتاد

اإلسالمي العاملي ،)1985 ،ص.141

أ.م.د .ديمة عبد اهلل أمحد  ..م .ثناء عبد العزيز سعيد
األوضاع السيئة للمرأة اإلسالمية املعارصة وتأخرها

وتأسيس ًا عىل ما تقدم ،يتضح لنا ان املفكرين

ذلك يف االبتعاد عن اإلسالم وان النهضة احلقيقية

مناهجهم الفكرية واحلركية باحلقوق السياسية للمرأة

عن مكانة املرآة يف الغرب واملعاملة الفضة هلا ،ويعلل

للمرأة واملجتمع واسرتداد مكانتها يكمن يف العودة إىل

اإلسالم ويف هذا اجلانب يتفق املفكرون اإلسالميون
املعارصون عىل حد سواء.

اإلسالميني املعارصين اعرتفوا مجيع ًا بمختلف

بيد ان البعض قد أباح هلا التمتع هبذه احلقوق (االجتاه
املؤيد) والبعض اآلخر أبى ان يفسح املجال أمامها

(االجتاه املعارض).

مما تقدم يتضح لنا ان الفكر اإلسالمي املعارص

عىل الرغم من التأصيل احلقيقي ملفهوم احلقوق

علل اجلانب الرافض حلقوق املرأة السياسية ألولوية

هلذه احلقوق ظل يمثل صورة خيالية اختلف بشأهنا

جتاذبته آراء تراوحت بني التأييد والرفض ،وقد

الواجب املناط هلا من حيث تربية النشئ وإعدادهم
بصورة صحيحة يف املجتمع اإلسالمي الفاضل عل ًام

ان هذا اجلانب -الرافض -مل ينكر هذه احلقوق ولو
بصورة ميرسة ونص بالقول عىل مساواة املرأة والرجل

مع ًا باحلقوق الطبيعية واالقتصادية واالجتامعية
والثقافية والسياسية يف ٍ
جزء منها -الشورى أو إبداء

الرأي -التصويت.

السياسية للمرأة يف اإلسالم إال ان التطبيق الفعيل
املفكرون ،وقد وصل احلد بالكثري منهم إىل اهتام

البعض ملدارس تؤيد هنضة املرأة العتقادها ان بنهضة

املرأة سينهض املجتمع يف حني أن رؤية املدارس
املناهضة تؤكد ان هذا األمر سيفسح املجال أمام

إشكاالت وهتديدات فعلية تطيح باملجتمعات

اإلسالمية إذ تعترب متهيد ًا للتحديات الغربية وإتباع

لتقاليد غريبة عن هذه املجتمعات.

واحلقيقة ان تصدي األقالم اإلسالمية املستنرية

والشك ان عدم وضوح هذه الرؤية كان عام ً
ال

السياسية جديرة بالنظر والتدارس ألهنا منصوص

هذا التصور العام عنها (عن املرأة) فالبد من تنمية

للحقوق السياسية للمرأة وملا هو متعلق بمشاركتها
عليها رشع ًا -من باب املساواة اإلنسانية بني املرأة
والرجل -كوهنا آراء ًا مستنبطة من القرآن الكريم-

والسنة النبوية الرشيفة -كام جاء هبا التاريخ اإلسالمي

فاملرأة متلك رشع ًا حق االنتخاب وتتمتع باحلقوق

السياسية كام الرجل عىل حد سواء(.)1

((( د .حممد الزحييل ،مصدر سبق ذكره ،ص.139

من عوامل ختلف املرأة وتشري التجارب بمصداقية
املشاركة الفعلية للمرأة يف األمور العامة الهنا

أصبحت من بدهييات الوقت الراهن.

وذهب الكثري من الكتاب واملطالبني بتحقيق تقدم

يف هنضة املرأة لتالزمها مع قضايا املجتمع األخرى أو

بعبارة ثانية ذكروا ان أزمة احلقوق السياسية للمرأة
املسلمة هي جزء من أزمات املجتمع اإلسالمي
األخرى واملرتبطة بتطور املجتمع.
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البحوث املحكمة

ح��ق��وق امل����رأة ال��س��ي��اس��ي��ة يف اإلس�ل�ام
من هذا اجلانب تزايدت الدعوات إىل املسامهات

اإلسالمية لتعزيز دور املرأة يف املجتمع وجتسيد هذه

املسامهات يف طرح العديد من املفكرين املعارصين

لرؤى جتديدية ومواجهة للتحديات الفكرية الوافدة

لألمة اإلسالمية.

والسياسية(.)1

نجد ان هذا املوقف مل يعد كافي ًا ملجاراة التطورات

الراهنة« ،األمر الذي يتطلب جتديد مناهج النظر

وقواعد السلوك وتنوير اخلطاب»(.)2

فباتت الترشيعات القانونية ملشاركة املرأة يف احلياة

وتبنيهم ملشاريع فكرية وسياسية وتقديم نامذج

العامة أمر ًا مسل ًام يف العديد من الدول اإلسالمية

حماولة جريئة لتغيري االنطباعات السيئة عن اإلسالم

البيئة االجتامعية ،ففي األردن مث ً
ال تقدمت السيدة

نسوية حيتذى هبا يف عدد من الدول اإلسالمية يف

يف ذهن الفكر الغريب( ،عل ًام ان اإلسالم يشء
واحلريات اإلسالمية يشء أخر) فتواترت اجلهود
احلثيثة للمفكرين لنبذ كل ما حلق باملرأة من تقاليد

وأعراف بعيدة عن روح اإلسالم ،بعد ان تدارست

أقالمهم القيود االجتامعية والفطرية ملامرسة املرأة
حلقوقها واثبات هذه احلقوق يف الرشيعة اإلسالمية
وتبديل ذهنية الفرد املسلم ،فاحلاجة االجتامعية
والثقافية تشري إىل توحيد اجلهود الرامية الشرتاك
املرأة يف احلياة العامة ومتطلبات الوقت الراهن وتزايد

االهتامم بحقوق اإلنسان عامة -واملرأة -بصورة

خاصة أدت إىل حترك املرأة يف املجتمع وتبوئها ملراكز

مرموقة يف مناخها من خالل معطياهتا اإلنسانية
(الفكرية والثقافية).

وهذا دليل عىل انفتاح التصورات اإلسالمية

املعارصة ،فبعد ان كان املوقف اإلسالمي موقف ًا

دفاعي ًا عن اإلسالم وإضفائه اخلصائص اإلنسانية عىل
املرأة وإعطائها كامل احلقوق االجتامعية واالقتصادية

أثمرت نتاج البعض ووأدت للبعض األخر حسب
(نوال فاعوري) يف االنتخابات الترشيعية التي جرت
هناك عام  1997بعد ان حازت عىل عضوية جملس

الشورى عن جبهة العمل اإلسالمي.

وكذلك احلال بالنسبة جلامعة اإلخوان املسلمني

يف مرص إذ رشحت السيدة (جيهان احللفاوي)
لالنتخابات الترشيعية التي جرت يف عام  2000بعد
ان قدمت هذه اجلامعة وثيقة فكرية أشارت فيها لعدم
وجود ما يمنع مشاركة املرأة السياسية من نصوص

رشعية.

هذه الطروحات الفكرية ،واحلقائق الوضعية

دليل داحض لآلراء السلبية بحق املرأة وهتميش
دورها يف املجتمع فتأطري أحقية املشاركة السياسية

((( ملياء أمحد رشف الدين« ،احلقوق السياسية للمرأة يف الرشيعة
اإلسالمية وتطبيقاهتا املعارصة» ،انرتنت ،إسالم اون الين ،د .ت،
ص.1

((( زكي امليالد ،مصدر سبق ذكره ،ص ،13أنظر :سامي كريم،
«املرأة من السياسة إىل الرئاسة مواقف متباينة بني الفقه والقانون»،

نت ،إسالم اون الين /5 ،فرباير ،2010/ص.1
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أ.م.د .ديمة عبد اهلل أمحد  ..م .ثناء عبد العزيز سعيد
للمرأة ومنعها من هذا احلق ،بإطار ديني ،أضحى أمر ًا

والرجل حيث قال« :النساء شقائق الرجال» وحث

وفق ًا للقاعدة الفكرية الدينية .وهذا دليل عىل تطور

 .4لقد ساوى اإلسالم بني الذكر واألنثى يف

مرفوض ًا بحاجة إىل إصالحات ذهنية ورؤية جتديدية
الفكر اإلسالمي.

اخلامتة
(اخلالصات واالستنتاجات)

بعد أن عرضنا حتليلنا ملسألة حقوق املرأة

السياسية ومدى متتعها هبا توصلنا إىل جمموعة من
اخلالصات واالستنتاجات وهي:

املسلمون يف خطبة الوداع عىل الرفق بمعاملة املرأة.

أهم احلقوق وهي الشخصية القانونية املستقلة ،حق
املساواة يف املسؤولية واجلزاء أمام اهلل وأمام القانون.

 .5إن املساواة بني املرأة والرجل يف اإلسالم

ليست مسألة مطلقة وإنام نسبية ،وان املساواة النسبية

قائمة عىل اختالف الفروق العضوية التي خلق اهلل

هبا املرأة والرجل وقد أدت هذه املساواة النسبية إىل
اختالف يف بعض احلقوق كإعطاء اإلسالم للمرأة

 .1إن احلقوق السياسية تعني احلقوق التي

حقوق ًا معينة ومنعها عن الرجل مث ً
ال حق األمومة

قانون ًا ،ويستطيع الفرد من خالهلا املسامهة يف إدارة

حق الطالق ،حق تعدد الزوجات وحق اجلهاد يف

يامرسها الفرد باعتباره عضو ًا يف املجتمع واملقررة
شؤون البالد السياسية .ويمكن تقسيم أنواع احلقوق
السياسية إىل:

أ .حق االنتخاب.

ب .حق الرتشيح.

ج .حق إبداء الرأي والتعبري.

د .حق تويل الوظائف العامة.

وأعطى للرجل حقوق ومنعها عن املرأة :حق السفر،

سبيل اهلل .حق املرأة يف النفقة التي هي واجب عىل
الرجل ،حق املرياث ،عىل الرغم من هذا االختالف

يف احلقوق ولكنه لصالح املرأة وهذا يرجع إىل املكانة
التي أراد اإلسالم أن يضع املرأة فيها من احرتام

وتقدير.

 .6انقسمت أراء الفقهاء واملفكرين حول مسألة

 .2لقد ساوت الرشيعة اإلسالمية الغراء بني املرأة

حقوق املرأة السياسية يف اإلسالم إىل رأيني رأي ال

اإلنسانية ،ألن اهلل قد خلق مجيع البرش من أصل واحد
َّاس إِنَّا َخ َل ْقن ُ
َاكم ِّمن َذ َك ٍر
كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا الن ُ
َو ُأن َثى َو َج َع ْلن ُ
ار ُفوا إِ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم
َاك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِت ََع َ

متتع املرأة باحلقوق السياسية ولكل رأي أدلته من
 .7يعتقد الرأي األول إن احلقوق السياسية هي

 .3إن النبي حممد ﷺ ساوى يف دعوته بني املرأة

عن املرأة ألهنا عليها واجب رعاية البيت وتربية

والرجل مساواة قائمة عىل الطبيعة البرشية واملرتبة

يم َخبِ ٌري﴾.
ِعندَ اللهَّ ِ َأ ْت َق ُاك ْم إِ َّن اللهَّ َ َع ِل ٌ

يؤيد متتع املرأة باحلقوق السياسية ورأي يقول بجواز
الكتاب والسنة النبوية واإلمجاع والقياس.

للرجل فقط إذا توفرت فيه رشوط خاصة وممنوعة
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البحوث املحكمة

ح��ق��وق امل����رأة ال��س��ي��اس��ي��ة يف اإلس�ل�ام
األطفال واالهتامم بالزوج وان العمل السيايس يؤدي

االعرتاض عىل آية األمر باملعروف والنهي عن املنكر

ذلك إىل آيات القوامة والقرار يف البيوت واستدلوا

باحلقوق السياسية ،أما فيام يتعلق باألحاديث النبوية

إىل اختالطها باألجانب وإىل التربج واستندوا يف
باألحاديث “لن يفلح قوم ًا ولوا أمرهم امرأة”

“ناقصات عقل ودين” املرأة عورة”.

وآية امللكة سبأ ألهنا واضحة الداللة عىل متتع املرأة

إن إجارة أم هاين ومشاورة أم سلمة وقتال السيدة
عائشة يف واقعة اجلمل ما هي إال ترصفات شخصية

 .8يتبني لنا بعد مناقشة أدلة الرأي األول،

ال يمكن االعتامد عليها يف إثبات متتع املرأة باحلقوق

والطالق واملرياث واألرسة ،أما األحاديث فيتعلق

 .12يف اعتقاد الرأي الثاين أنه ليس هناك نص

إن اآليات القرآنية كانت تشري إىل شؤون الزواج

بالوقائع خاصة وكذلك احلال باإلمجاع والقياس .إذ

ال عالقة هلا بمشاركة املرأة بالعمل السيايس.

السياسية وكذا احلال مع القياس.

قرآين أو حديث نبوي يمنع تويل املرأة املناصب العامة
واملشاركة يف املجالس النيابية وحيرمها حق االنتخاب

 .9يرى الرأي القائل بمنح املرأة احلقوق

والرتشيح ولكن ظروف املجتمع مل يتهيأ بعد ملزاولة

من القاعدة األساسية يف اإلسالم وهي املساواة بني

االجتامعية والدينية والسياسية وأخذ رأي الشعب

السياسية ،إن متتع املرأة باحلقوق السياسية نابع
املرأة والرجل يف احلقوق والواجبات طبق ًا لقوله

﴿و َل َقدْ َك َّر ْمنَا َبنِي آ َد َم﴾.
تعاىلَ :

هذه احلقوق السياسة ،وإنام حلها يرجع إىل الظروف
وإىل مبادئ املساواة والعدالة يف كل جمتمع.

 .13يف اعتقادنا أن بعض الدول العربية

 .10استند الرأي الثاين إىل آيات املساواة و آية

واإلسالمية قد أعطت للمرأة احلقوق السياسية ونأمل

امللكة سبأ يف القرآن الكريم واألحاديث التي تشري إىل

احرتام املسلمني للمرأة ،ألن اخللل ليس يف اإلسالم

املبايعة وآية األمر باملعروف والنهي عن املنكر وآية

مشاركة سياسية لنساء املسلامت مثل اشرتاك النساء

يف البيعة وإجارة أم هاين ومشاورة أم سلمة وخروج
السيدة عائشة يف واقعة اجلمل باإلضافة إىل القياس.

أن تعطي بقية الدول هذه احلقوق للمرأة ،ويرجع
ولكن اخللل يف سلوكيات املسلمني ،وان اإلسالم قد

أعطى للمرأة أمثل تقدير وأفضل احرتام مل ِ
يأت به أية
ديانة أخرى.

 .11توضح لنا بعد مناقشة أدلة الرأي الثاين،

 .14إن التيارات الفكرية اإلسالمية املعارصة

التي حتدد وظيفة كل منهام يف احلياة ،وآية املبايعة هي

ومساواهتا هبذه احلقوق مع الرجل (اختالف يف بعض

إن هناك فروق ًا عضوية ونفسية بني املرأة والرجل
عبارة عن إعالن الوالء للرسول حممد ﷺ والدفاع
عنه ونرصته ،لكن ال يستطيع معارضني هذا الرأي
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أشارت إىل نصية الرشيعة اإلسالمية حلقوق املرأة
االستنتاجات).

 .15تباينت اآلراء املعارصة بصدد احلقوق

أ.م.د .ديمة عبد اهلل أمحد  ..م .ثناء عبد العزيز سعيد
السياسية للمرأة ومشاركتها يف احلياة العامة ،حيث

2.2مجال حممد الباجوري ،املرأة يف الفكر اإلسالمي،

السياسية للمرأة وأحقيتها للتمتع هبذه احلقوق ،بعد

3.3حسن البنا (اإلمام) ،مذكرات الدعوة والداعية،

جاءت بعض الرؤى الفكرية املنارصة للحقوق
ان بينت عدم وجود أي دليل رشعي يمنع املرأة من

متتعها هبذه احلقوق ،السيام ان التطورات االجتامعية
تستلزم هذه املشاركة فمفهوم املشاركة السياسية

للمرأة مل تكن كام هي عليه اآلن.

 .16رفضت بعض الرؤى الفكرية املعارصة

مشاركة املرأة يف األمور العامة عىل الرغم من اعرتافها

بحقوقها استناد ًا إىل النصوص الرشعية وخالصة
هذه اآلراء الرافضة ان املصلحة االجتامعية للمجتمع
اإلسالمي اوىل من املصالح الفردية للمرأة فواجب
املرأة األرسي اخطر واهم من متتعها باملشاركة

يف األمور العامة ،وحسب تصورات هذه اآلراء
ان إرشاك املرأة يف األمور العامة وانشغاهلا بأمور

بعيدة عن واجبها االجتامعي سيعرض املجتمعات
ٍ
عواقب ال حيمد عقباها .فاعرتاض
اإلسالمية إىل
هذه اآلراء جاء من الواجبات األرسية والتكوين

الفسيولوجي للمرأة ،أي ان األمر ال يعني انتقاص
للكفاءة الفردية والقدرة العقلية هلا.

قائمة امل�صادر

أو ً
ال :القرآن الكريم

ثاني ًا :الكتب

1.1أمحد خليل مجعة ،بيعة النساء يف القرآن والسنة،

ط( ،1بريوت :دار الياممة.)2005 ،

ج 1وج( ،2العراق :مديرية دار الكتب.)1986 ،

تق :أيب احلسن الندوي ،ط( ،3بريوت :املكتب
اإلسالمي.)1974 ،

4.4ــــــــ ،نظرات يف إصالح النفس واملجتمع،

مجع :امحد عاشور( ،مرص :مكتبة االعتصام.)1980 ،
5.5جالل

الدين

السيوطي،اجلامع

عبدالرمحن
الصغري

بن

يف

ايب

البشري(،بريوت:دار الفكرللطباعة ،د-ت).

بكر

أحاديث

 6.6أبو داود ،سليامن بن األشعث السجستاين ،سنن
أيب داود( ،بريوت :دار الكتاب العريب،د-ت).

 7.7نارص محد ،حقوق اإلنسان السياسية يف اإلسالم

والنظم العاملية ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
.)2005

8.8سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ط ،9ج( ،2مرص:
دار الرشوق.)1980 ،

9.9عبد احلميد الشواريب ،احلقوق السياسية للمرأة يف

اإلسالم( ،مرص :منشأة املعارف ،د .ت).

1010سنن الرتمذي ،ط  (، 3لبنان  :دار الكتب العلمية
. )2008،

1111صحيح مسلم ،ط (، 5بريوت:دار الكتب
العلمية . )2008،

1212عبد احلميد متويل ،مبادئ نظام احلكم يف

اإلسالم ،ط( ،2مرص :منشأة املعارف.)1974 ،

1313عبد الكريم زيدان ،املفصل يف أحكام املرأة وبيت
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املسلم يف الرشيعة اإلسالمية ،ط ،3ج( ،4بريوت:

الصحيح سنن الرتمذي ،تح :أمحد حممد شاكر

1414عبد القادر عودة  ،الترشيع اجلنائي االسالمي ،

2525حممد الغزايل ،قضايا املرأة بني التقاليد الراكدة

1515أيب عبدامللك بن هشام ،السرية النبوية ،تح:

2626حممد أنس قاسم ،احلقوق السياسية للمرأة

مؤسسة الرسالة.)2000 ،

ج( ، 1بريوت  ،دار الكاتب العريب  ،د ت ) .

مصطفى السقا ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري،)2005 ،

وآخرون( ،بريوت :دار أحياء الرتاث العريب،د-ت).

والوافدة ،ط( ،2مرص :دار الرشوق.)1990 ،

يف اإلسالم والفكر والترشيع املعارص( ،مرص :دار

1616عيل عبد احلليم حممود( ،الدكتور) ،وسائل

النهضة العربية ،د.ت).

للطباعة والنرش والتوزيع.)1989 ،

اإلسالمية يف القرآن والسنة ،ط( ،1بريوت :دار

الرتبية عند األخوان املسلمني ،ط( ،2مرص :دار الوفاء

1717االلباين ،صحيح وضعيف اجلامع .

2727حممد زكريا النداف ،األخالق السياسية للدولة
القلم.)2006 ،

1818الغزايل حرب ،استقالل املرأة يف اإلسالم،

2828حممد عبد القادر( ،الدكتور) ،الفقه السيايس

1919قحطان عبد الرمحن ،الشورى بني النظرية

.)1998

2020كامل أمحد عون ،املرأة يف اإلسالم مكانتها

دار الرشوق.)1978 ،

األمة بنهوضها ،ط( ،2الرياض :دار العلوم للطباعة

االحتاد اإلسالمي العاملي.)1985 ،

(بريوت:دار املستقبل ،د.ت).

والتطبيق ،ط( ،1بغداد :مطبعة األمة).

وجهادها وحقوقها وواجباهتم وطريق هنضتها وهنضة

والنرش.)1983 ،

عند اإلمام الشهيد حسن البنا ،ط( ،1عامن :دار عامر،
2929حممد قطب ،جاهلية القرن العرشين( ،بريوت:
3030ــــــ ،شبهات حول اإلسالم ،ط( ،3الكويت:
3131مسلم بن احلجاج ابو احلسني القشريي

2121حممد بن إسامعيل بن بردزيه البخاري ،اجلامع

النيسابوري ،صحيح مسلم( ،بريوت :دار أحياء

حممد زهري بن نارص النارص ،ط( ،1دار طوق النجاة).

3232مسند امحد بن حنبل  ،ط  ، 2ج 34

للطباعة والنرش.)1981،

3333مصطفى السباعي ،املرأة بني الفقه والقانون،

املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل ﷺ تح:

2222ــــــــ ،صحيح البخاري( ،بريوت :دار الفكر

الرتاث العريب ،د .ت).

(،لبنان:مؤسسةالرسالة. )2008،

 2323حممد الزحييل ،موسوعة قضايا إسالمية

ط( ،1دمشق :جامعة دمشق.)1962 ،

2424حممد بن عيسى الرتمذي السلمي ،اجلامع

(مرص :دار النرش للجامعني ،د.ت).

معارصة ،ج( ،2دمشق :دار املكتبي.)2009 ،

98

3434معوض عوض إبراهيم ،اإلسالم واألرسة،

أ.م.د .ديمة عبد اهلل أمحد  ..م .ثناء عبد العزيز سعيد
3535يرسى السيد حممد ،حقوق اإلنسان يف ضوء

الكتاب والسنة ،ط( ،1بريوت :دار املعرفة .)2006 ،
ثالث ًا :املنشورات

 .1دليل املتدرب ،حقوق اإلنسان لألفراد

باملجتمع ،مركز قانون حقوق اإلنسان ،كلية

القانون،جامعة نوتنجهام.2006 ،
رابع ًا :شبكة االنرتنت:

 .1زكي امليالد« ،الفكر الديني وجتديد النظر يف قضايا
املرأة» ،نت ،إسالم اون الين ،د .ت.

 .2سامي كريم« ،املرأة من السياسة إىل الرئاسة،

مواقف متباينة من الفقه والقانون» ،نت ،إسالم اون
الين 5 ،فرباير .2010

 .3ملياء أمحد رشف الدين« ،احلقوق السياسية للمرأة
يف الرشيعة اإلسالمية وتطبيقاهتا املعارصة» ،نت،

إسالم اون الين ،د .ت.
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