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حقوق المرأة في القرآن الكريم وفي المواثيق الدولية
– دراسة موضوعية مقارنة –

ميادة رشدي عكاوي

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة
الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة
تاريخ االستالم2017-08-22 :

تاريخ القبول2017-12-19 :

ملخص البحث:
يتنــاول هــذا البحــث "مصطلــح المــرأة" فــي القــرآن الكريــم حســب ترتيــب المصحــف،
ودالالتــه اللغويــة ،واألســاليب القرآنيــة فــي ذكــر مصطلــح المــرأة ،والمجــاالت التــي ورد فيهــا هــذا
المصطلــح ،وثمــرات االلتــزام بــه ،والمقارنــة بيــن مطالــب المؤتمــر العالمــي للمــرأة وبيــن حقــوق
المــرأة فــي القــرآن الكريــم؛ باســتعمال مصطلــح "المــرأة "فــي القــرآن الكريــم .وبعــد الموازنــة
تبيــن مــدى التوافــق الكبيــر بيــن مطالــب المؤتمــر الدولــي لحقــوق المــرأة وبيــن حقوقهــا الثابتــة لهــا
بنــص القــرآن الكريــم .وكلهــا تــدور حــول :المســاواة بيــن الجنســين ،أي مســاواة المــرأة بالرجــل،
وإعطــاء المــرأة حقهــا فــي األســرة واإلنجــاب والحضانــة ،وحقــوق المــرأة فــي الميــراث والتملــك،
ووقــف العنــف ضــد المــرأة.
الكلمات الدالة :المرأة ،المؤتمر العالمي للمرأة ،المساواة بين الجنسين.
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المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
باتــت المــرأة فــي هــذا العصــر تبحــث عــن حقوقهــا ،وأخــذ مصطلــح المــرأة يتــردد كثيــراً
علــى الســاحة الدوليــة منــذ منتصــف القــرن العشــرين ،فأخــذوا ينــادون بحقــوق المــرأة ،ويعقــدون
المؤتمــرات الدوليــة للمطالبــة بحقــوق المــرأة وتقنينهــا.
بــدأ ذلــك فــي الغــرب ،وانتشــر بعدهــا فــي الوســط اإلســامي؛ ممــا دعانــي أتمســك بحقــوق
المــرأة ضمــن الهــدي القرآنــي لنجــد لهــا ضالتهــا فــي كتــاب ربهــا ،الــذي خلقهــا ويعلــم مــا يســعدها
ومــا يشــقيها ،وأنــا علــى يقيــن تــام بــأن منهــج التفســير الموضوعــي ســيفتح لنــا فــي كل قضيــة
اســتجدت ً
آفاقــا لحلهــا تفــوق اجتهــادات البشــر؛ َفلِ ـ َم نُشــقي أنفســنا بالبحــث عــن حلهــا بعي ـ ًدا عــن
الهــدي القرآنــي ،والدســتور اإللهــي.

فكرة البحث:
النظــر فــي مطالــب المؤتمــر الدولــي لحقــوق المــرأة ،ومقارنتهــا بحقوقهــا الثابتــة فــي القــرآن
منحهــا ســائر حقوقهــا المنصــوص عليهــا فــي
سبحانه وتعالى
الكريم؛ إلثبات أن هللا
القانــون الدولــي ،ولدحــض الشــبه الموجهــة لإلســام بســلبه المــرأة حقهــا ،ولتنزيــه القــرآن عــن
المطاعــن.

أهمية البحث:
إثبــات حقــوق المــرأة مــن منظــور قرآنــي ،وتقديــم الحلــول الناجعــة للمشــكالت المطروحــة
علــى الســاحة الدوليــة فيمــا يخــص حقــوق المــرأة.
فالحمــد هلل الــذي أورثنــا هــذا الكتــاب المعجــز لنقــدم بــكل فخــر واعتــزاز للبشــرية جمعــاء هــذه
الحلــول القرآنيــة ،الهاديــة والشــافية لــكل حاجــات البشــر.

منهج البحث :موضوعي ،استقرائي ،مقارن.
وفــي بحثــي قدمــت مــا جــاء فــي القــرآن الكريــم مــن آيــات كريمــات تناولــت مصطلــح المــرأة
ورتبتهــا حســب ترتيــب المصحــف ،وبينــت دالالت مصطلــح المــرأة اللغويــة ،ثــم األســاليب
القرآنيــة فــي ذكــر مصطلــح المــرأة ،والمجــاالت التــي ورد فيهــا هــذا المصطلــح ،وبينــت ثمــرات
االلتــزام بــه.
وبعــد ذلــك قارنــت بيــن مطالــب المؤتمــر العالمــي للمــرأة وبيــن حقــوق المــرأة فــي القــرآن
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الكريــم؛ باســتعمال مصطلــح "المــرأة" فــي القــرآن الكريــم.

تقسيم البحث:
المبحث األول :مصطلح المرأة في القرآن الكريم.
المبحث الثاني :مطالب المجتمع الدولي لحقوق المرأة.
المبحــث الثالــث :مقارنــة بيــن مطالــب المجتمــع الدولــي لحقــوق المــرأة وبيــن حقــوق المــرأة
المنصــوص عليهــا فــي القــرآن الكريــم.
ووضعت له الخاتمة وذكرت فيها أهم النتائج ،وذكرت المراجع ،وفهرست له.

المبحث األول :مصطلح المرأة في القرآن الكريم.
إذا بحثنا موضوع المرأة في القرآن الكريم ،بلفظ المرأة والنساء فسيكون موضوعً ا كبيرً ا
وضخمًا بل موسوعة علمية أطمح لبحثها الحقاً إن شاء هللا تتناول كافة حقوق النساء وواجباتهن
منذ الوالدة إلى الوفاة بيد أني ْ
صر دائرة البحث على مصطلح "المرأة" وأقدم ما جاء في القرآن
سأق ِ
الكريم من آيات كريمات تناولت هذا المصطلح.
فــي هــذا المبحــث جمعــت اآليــات التــي ورد فيهــا مصطلــح المــرأة فوجدتهــا ذكــرت بلفــظ
المــرأة مفــر ًدا فــي ســت آيــات ،وباإلضافــة إلــى زوج فــي  20موض ًعــا فــي  19آيــة ،فتوســعت فــي
شــرح مصطلــح المــرأة بغيــر اإلضافــة؛ ألن فيهــا الشــمول واإليجــاز ،وذكــرت المــراد اإلجمالــي
ً
مضافــا إلــى زوج.
مــن اآليــات التــي جــاء فيهــا لفــظ المــرأة
وبينــت داللــة مصطلــح المــرأة اللغويــة والشــرعية ،والمجــاالت التــي ورد فيهــا مصطلــح
المــرأة ،واألســاليب القرآنيــة فــي عــرض مصطلــح المــرأة ،وثمــرات االلتــزام بهــذا المصطلــح.
المطلب األول :اآليات التي ورد فيها مصطلح المرأة:
 .أبلفظ المرأة:
ـان ِم َّمـ ْ
َ ﴿ 1.وا ْستَ ْش ـ ِهدُوا َش ـ ِهي َدي ِْن ِمـ ْ
ـن
ـن فَ َر ُج ـ ٌل َوا ْم َرأَتَـ ِ
ـن ِر َجالِ ُك ـ ْم فَ ـإِ ْن لَ ـ ْم يَ ُكونَــا َر ُجلَ ْيـ ِ
ْ
ُ
ب
َضــ َّل إِحْ دَاهُ َمــا فَتُ َذ ِّكــ َر إِحْ دَاهُ َمــا ْال ْخــ َرى َو َل يَــأ َ
تَرْ َ
ضــوْ نَ ِمــنَ ال ُّشــهَدَا ِء أَ ْن ت ِ
ال ُّشــهَدَا ُء[ ﴾...البقــرة( .]282 :مدنيــة).
ك أَ ْز َوا ُج ُك ْم إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَه َُّن َولَ ٌد فَإِ ْن َكانَ لَه َُّن َولَ ٌد فَلَ ُك ُم الرُّ بُ ُع ِم َّما
َ ﴿ 2.ولَ ُك ْم نِصْ فُ َما تَ َر َ
ُوصينَ بِهَا أَوْ َدي ٍْن َولَه َُّن الرُّ بُ ُع ِم َّما تَ َر ْكتُ ْم إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَ ُك ْم َولَ ٌد فَإِ ْن
صيَّ ٍة ي ِ
تَ َر ْكنَ ِم ْن بَ ْع ِد َو ِ
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صيَّ ٍة تُوصُونَ بِهَا أَوْ َدي ٍْن َوإِ ْن َكانَ َر ُج ٌل
َكانَ لَ ُك ْم َولَ ٌد فَلَه َُّن الثُّ ُمنُ ِم َّما تَ َر ْكتُ ْم ِم ْن بَ ْع ِد َو ِ
يُو َر ُ
ث َك َللَةً أَ ِو ا ْم َرأَةٌ َولَهُ أَ ٌخ أَوْ أُ ْخ ٌ
اح ٍد ِم ْنهُ َما ال ُّس ُدسُ فَإِ ْن َكانُوا أَ ْكثَ َر ِم ْن
ت فَلِ ُكلِّ َو ِ
صيَّةً ِمنَ َّ
َذلِ َ
صى بِهَا أَوْ َدي ٍْن َغ ْي َر ُم َ
صيَّ ٍة يُو َ
للاِ
ضارٍّ َو ِ
ث ِم ْن بَ ْع ِد َو ِ
ك فَهُ ْم ُش َر َكا ُء فِي الثُّلُ ِ
َو َّ
للاُ َعلِي ٌم َحلِي ٌم﴾ [ النساء( .]12 :مدنية).
َ ﴿3.وإِ ِن ا ْم ـ َرأَةٌ خَافَـ ْ
ـت ِمـ ْ
ضــا فَـ َـا ُجنَــا َح َعلَ ْي ِه َمــا أَ ْن يُصْ لِ َحــا
ـن بَ ْعلِهَــا نُ ُشــو ًزا أَوْ إِ ْع َرا ً
ت ْالَ ْنفُــسُ ال ُّشـ َّح َوإِ ْن تُحْ ِسـنُوا َوتَتَّقُــوا فَـإِ َّن َّ
ضـ َر ِ
بَ ْينَهُ َمــا ص ُْل ًحــا َوالصُّ ْلـ ُح َخ ْيـ ٌر َوأُحْ ِ
للاَ
َكانَ بِ َمــا تَ ْع َملُــونَ َخبِيـرً﴾ [النســاء.]128 :
ت ا ْم َرأَةً تَ ْملِ ُكهُ ْم َوأُوتِيَ ْ
 ﴿4.إِنِّي َو َج ْد ُ
َظي ٌم﴾ [النمل.]23 :
ت ِم ْن ُك ِّل َش ْي ٍء َولَهَا َعرْ شٌ ع ِ
(مكية).
ــاس يَسْــقُونَ َو َو َجــ َد ِم ْ
ــن دُونِ ِهــ ُم
َ ﴿5.ولَ َّمــا َو َر َد َمــا َء َم ْديَــنَ َو َجــ َد َعلَيْــ ِه أُ َّمــةً ِمــنَ النَّ ِ
َان قَــا َل َمــا خ ْ
َطبُ ُك َمــا قَالَتَــا َل نَ ْسـقِي َحتَّــى يُصْ ـ ِد َر الرِّ َعــا ُء َوأَبُونَــا َشـ ْي ٌخ
ـن تَـ ُذود ِ
ا ْم َرأَتَ ْيـ ِ
َكبِيــرٌ﴾ [القصــص( ]23 :مكيــة).
ك َّ
اللتِي آتَيْتَ أُجُو َره َُّن َو َما َملَ َك ْ
ك ِم َّما أَفَا َء
ت يَ ِمينُ َ
ك أَ ْز َوا َج َ
 ﴿6.يَا أَ ُّيهَا النَّبِ ُّي إِنَّا أَحْ لَ ْلنَا لَ َ
َّ
ك َّ
تخ َ
ك
اللتِي هَا َجرْ نَ َم َع َ
َالتِ َ
ت خَالِ َ
ت َع َّماتِ َ
ت َع ِّم َ
للاُ َعلَ ْي َ
ك َوبَنَا ِ
ك َوبَنَا ِ
ك َوبَنَا ِ
ك َوبَنَا ِ
َوا ْم َرأَةً ُم ْؤ ِمنَةً إِ ْن َوهَبَ ْ
ُون
صةً لَ َ
ت نَ ْف َسهَا لِلنَّبِ ِّي إِ ْن أَ َرا َد النَّبِ ُّي أَ ْن يَ ْستَ ْن ِك َحهَا خَالِ َ
ك ِم ْن د ِ
اج ِه ْم َو َما َملَ َك ْ
ك
ت أَ ْي َمانُهُ ْم لِ َكي َْل يَ ُكونَ َعلَ ْي َ
ْال ُم ْؤ ِمنِينَ قَ ْد َعلِ ْمنَا َما فَ َرضْ نَا َعلَ ْي ِه ْم فِي أَ ْز َو ِ
َح َر ٌج َو َكانَ َّ
للاُ َغفُورًا َر ِحي ًما﴾ [األحزاب( .]50 :مدنية).
 .بلفظ المرأة باإلضافة:
ك َمــا فِــي بَ ْ
ت ِع ْم ـ َرانَ َربِّ إِنِّــي نَ ـ َذرْ ُ
ت ا ْم ـ َرأَ ُ
طنِــي ُم َح ـ َّررًا فَتَقَبَّــلْ ِمنِّــي
ت لَ ـ َ
﴿1.إِ ْذ قَالَ ـ ِ
ك أَ ْنــتَ ال َّس ـ ِمي ُع ْال َعلِي ـ ُم﴾ [آل عمــران( .]35 :مدنيــة).
إِنَّ ـ َ
ك َّ
﴿2.قَــا َل َربِّ أَنَّــى يَ ُكــونُ لِــي ُغـ َـا ٌم َوقَ ـ ْد بَلَ َغنِ ـ َي ْال ِكبَ ـ ُر َوا ْم َرأَتِــي عَاقِ ـ ٌر قَــا َل َك َذلِ ـ َ
للاُ
يَ ْف َع ـ ُل َمــا يَ َشــا ُء﴾ [آل عمــران.]40 :
﴿3.فَأ َ ْن َج ْينَاهُ َوأَ ْهلَهُ إِ َّل ا ْم َرأَتَهُ َكان ْ
َت ِمنَ ْالغَابِ ِرينَ ﴾ [األعراف( .]83 :مكية)َ ﴿ .وا ْم َرأَتُهُ
ض ِح َك ْ
وب﴾ [هود( .]71 :مكية).
ق َو ِم ْن َو َرا ِء إِ ْس َحا َ
ت فَبَ َّشرْ نَاهَا بِإِ ْس َحا َ
ق يَ ْعقُ َ
قَائِ َمةٌ فَ َ
ك بِقِ ْ
ك لَـ ْ
ـل َو َل
ـر بِأ َ ْهلِـ َ
صلُــوا إِلَ ْيـ َ
﴿4.قَالُــوا يَــا لُــوطُ إِنَّــا ُر ُسـ ُل َربِّـ َ
ـن يَ ِ
ـع ِمــنَ اللَّ ْيـ ِ
ك فَأ َ ْسـ ِ
طـ ٍ
يَ ْلتَفِـ ْ
ـس
ـت ِم ْن ُك ـ ْم أَ َح ـ ٌد إِ َّل ا ْم َرأَتَ ـ َ
صابَهُـ ْم إِ َّن َموْ ِع َدهُـ ُم الصُّ ْب ـ ُح أَلَ ْيـ َ
صيبُهَــا َمــا أَ َ
ك إِنَّـهُ ُم ِ
ب﴾ [هــود.]81 :
الصُّ ْب ـ ُح بِقَ ِري ـ ٍ
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َ ﴿5.وقَــا َل الَّـ ِذي ا ْشـتَ َراهُ ِمـ ْ
ـن ِمصْ ـ َر ِل ْم َرأَتِـ ِه أَ ْك ِر ِمــي َم ْثـ َواهُ َع َســى أَ ْن يَ ْنفَ َعنَــا أَوْ نَتَّ ِخـ َذهُ
ث َو َّ
ض َولِنُ َعلِّ َم ـهُ ِمـ ْ
للاُ غَالِــبٌ
َولَـدًا َو َك َذلِـ َ
ـل ْالَ َحا ِدي ـ ِ
ـن تَأْ ِويـ ِ
ك َم َّكنَّــا لِيُو ُســفَ فِــي ْالَرْ ِ
َ
ْ
َّ
ـر ِه َولَ ِكـ َّ
ـاس َل يَ ْعلَ ُمــون﴾ [يوســف( .]21 :مكيــة).
ـن أكثَـ َر النـ ِ
َعلَــى أَ ْمـ ِ
َ ﴿6.وقَــا َل نِ ْسـ َوةٌ فِــي ْال َم ِدينَـ ِة ا ْمـ َرأَ ُ
او ُد فَتَاهَــا َعـ ْ
ـن نَ ْف ِسـ ِه قَـ ْد َشـ َغفَهَا ُحبًّــا إِنَّــا
ـز تُـ َر ِ
ت ْال َع ِزيـ ِ
ـن﴾ [يوســف.]30 :
لَنَ َراهَــا فِــي َ
ضـ َـا ٍل ُمبِيـ ٍ
﴿7.قَــا َل َمــا خ ْ
ـاش ِ َّلِ َمــا َعلِ ْمنَــا َعلَ ْيـ ِه ِمـ ْ
ـن يُو ُســفَ َعـ ْ
ـن إِ ْذ َرا َو ْدتُـ َّ
َطبُ ُكـ َّ
ـن
ـن نَ ْف ِسـ ِه قُ ْلــنَ َحـ َ
ت ا ْمـ َرأَ ُ
ق أَنَــا َرا َو ْدتُـهُ َعـ ْ
ـص ْال َحـ ُّ
ـن نَ ْف ِسـ ِه َوإِنَّـهُ لَ ِمــنَ
ـز ْالنَ َحصْ َحـ َ
ُســو ٍء قَالَـ ِ
ت ْال َع ِزيـ ِ
الصَّا ِدقِيــنَ ﴾ [ يوســف.]51 :
﴿8.إِ َّل ا ْم َرأَتَهُ قَدَّرْ نَا إِنَّهَا لَ ِمنَ ْالغَابِ ِرينَ ﴾ [الحجر( .]60 :مكية).
َ ﴿9.وإِنِّــي ِخ ْفـ ُ
ت ا ْم َرأَتِــي عَاقِـرًا فَهَــبْ لِــي ِمـ ْ
ـت ْال َم َوالِـ َي ِمـ ْ
ك َولِيًّــا﴾
ـن لَ ُد ْنـ َ
ـن َو َرائِــي َو َكانَـ ِ
[مريــم( .]5 :مكيــة).
ت ا ْم َرأَتِــي عَاقِـرًا َوقَـ ْد بَلَ ْغـ ُ
ـر ِعتِيًّــا﴾
	﴿10.قَــا َل َربِّ أَنَّــى يَ ُكــونُ لِــي ُغـ َـا ٌم َو َكانَـ ِ
ـت ِمــنَ ْال ِكبَـ ِ
[مريــم.]8 :
	﴿11.فَأ َ ْن َج ْينَاهُ َوأَ ْهلَهُ إِ َّل ا ْم َرأَتَهُ قَدَّرْ نَاهَا ِمنَ ْالغَابِ ِرينَ ﴾ [النمل.]57 :
ت فِرْ َعــوْ نَ قُـر ُ
ت ا ْمـ َرأَ ُ
ـن لِــي َولَـ َ
	َ (12.وقَالَـ ِ
ك َل تَ ْقتُلُــوهُ َع َســى أَ ْن يَ ْنفَ َعنَــا أَوْ نَتَّ ِخـ َذهُ
َّت َع ْيـ ٍ
َولَ ـدًا َوهُ ـ ْم َل يَ ْش ـ ُعرُونَ ﴾ [القصــص.]9 :
ـن فِيهَــا لَنُنَجِّ يَنَّـهُ َوأَ ْهلَـهُ إِ َّل ا ْم َرأَتَـهُ َكانَـ ْ
	﴿13.قَــا َل إِ َّن فِيهَــا لُوطًــا قَالُــوا نَحْ ــنُ أَ ْعلَـ ُم بِ َمـ ْ
ـت ِمــنَ
ْالغَابِ ِريــنَ ﴾ [العنكبــوت( .]32 :مكية).
	َ ﴿14.ولَ َّمــا أَ ْن َجــا َء ْ
ق بِ ِه ـ ْم َذرْ ًعــا َوقَالُــوا َل تَ َخـ ْ
ـف َو َل
ضــا َ
ت ُر ُس ـلُنَا لُوطًــا ِســي َء بِ ِه ـ ْم َو َ
ك َكانَـ ْ
ـت ِمــنَ ْالغَابِ ِريــنَ ﴾ [العنكبــوت.]33 :
ك إِ َّل ا ْم َرأَتَ ـ َ
ك َوأَ ْهلَ ـ َ
تَحْ ـز َْن إِنَّــا ُمنَجُّ ــو َ
ـت َوجْ هَهَــا َوقَالَـ ْ
ص َّكـ ْ
ـت َع ُجــو ٌز َعقِيـ ٌم﴾ [الذاريــات.]29 :
صـ َّر ٍة فَ َ
ت ا ْم َرأَتُـهُ فِــي َ
	﴿15.فَأ َ ْقبَلَـ ِ
(مكية).
ب َّ
للاُ َمثَـ ً
ـن ِمـ ْ
ـن
ـوح َوا ْمـ َرأَتَ لُـ ٍ
ضـ َر َ
	َ ﴿16.
ـوط َكانَتَــا تَحْ ــتَ َع ْب َد ْيـ ِ
ـا لِلَّ ِذيــنَ َكفَـرُوا ا ْمـ َرأَتَ نُـ ٍ
ـن فَخَانَتَاهُ َمــا فَلَ ـ ْم يُ ْغنِيَــا َع ْنهُ َمــا ِمــنَ َّ
للاِ َش ـ ْيئًا َوقِي ـ َل ا ْد ُخـ َـا النَّــا َر َم ـ َع
ِعبَا ِدنَــا َ
صالِ َح ْيـ ِ
اخلِيــنَ ﴾ [التحريــم( .]10 :مدنيــة).
ال َّد ِ
ب َّ
للاُ َمثَ ًل لِلَّ ِذينَ آ َمنُوا ا ْم َرأَتَ فِرْ عَوْ نَ إِ ْذ قَالَ ْ
ك بَ ْيتًا فِي ْال َجنَّ ِة
ت َربِّ اب ِْن لِي ِع ْن َد َ
ض َر َ
	َ ﴿17.و َ
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

185

حقوق املرأة يف القرآن الكريم ويف املواثيق الدولية – دراسة موضوعية مقارنة – ( )181 - 206
َونَ ِّجنِي ِم ْن فِرْ عَوْ نَ َو َع َملِ ِه َونَ ِّجنِي ِمنَ ْالقَوْ ِم الظَّالِ ِمينَ ﴾ [ التحريم( .]11 :مدنية).
ب﴾ [المسد( .]4 :مكية).
	َ ﴿18.وا ْم َرأَتُهُ َح َّمالَةَ ْال َحطَ ِ
المطلب الثاني :دالالت مصطلح المرأة اللغوية والشرعية:
ً
تعريــف المــرأة فــي اللغــة(" :مــرأ) الميــم والــراء والهمــزة .يقــال امــرُ ٌؤ
أوال
(((.
نســاء ونســوة"
وامــرآن ،وقــوم امــرى ٍء .وامــرأ ٌة تأنيــث امــرى ٍء"(((" .جمعهــا َ
ِ
ولفــظ المــرأة مأخــوذ مــن الفعــل (مــرأ)" ،وي َُقـ ُ
ـالَ :مرأَنــي الطعــا ُم ،وأَم َْرأَنــي ،إِ َذا لَـ ْم ي َْث ُقــل
وانحــدر عَ ْن َهــا َطيِّبــاً "((( .و(طعــام هنــيء مــريء)  :حميــد المغبــة بيّــن المــرأة ،ومنــه
عَ لَــى ال َم ِعـدَةَ ،
المــروءة ،وهــي كمــال الرجوليــة(((.
ثانياً
تعريــف المــرأة اصطالحً ــا :المــرأة هــي أنثــى اإلنســان البالغــة ،كمــا الرجــل هــو
ذكــر اإلنســان البالــغ.
وتســتخدم كلمــة (امــرأة) لتمييــز الفــرق الحيــوي (البيولوجــي) بيــن أفــراد الجنســين أو
(((.
التمييــز بيــن الــدور االجتماعــي بيــن المــرأة والرجــل فــي الثقافــات المختلفــة
المطلب الثالث :المجاالت التي ورد فيها مصطلح المرأة:
1 .المعامالت المالية والشهادة على الديون:
مــن اللطيــف أن مصطلــح المــرأة ذكــر أول مــرة فــي القــرآن الكريــم فــي آيــة الديــن أطــول آيــة
فــي القــرآن الكريــم ،وهــي فــي مجــال المعامــات الماليــة المهمــة فــي بنــاء اقتصــاد الــدول.
حيث ساوى هللا عز وجل بين المرأة والرجل في أهلية الشهادة على الديون التي هي في مجال
المعامالت المالية؛ فأعطى هللا عز وجل للمرأة حق الشهادة ابتدا ًء وعزز كيانها في المجتمع ،يقول
((( أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم محمد هارون( ،بيروت :دار الفكر1979 ،م) ج ،5 :ص:
.315
((( مجمع اللغة العربية ،مجموعة من المؤلفين ،المعجم الوسيط( ،دار الدعوة) ج ،2 :ص .860 :بتصرف
((( مجد الدين أبو السعادات ابن األثير (606هـ) ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،تحقيق طاهر أحمد الزاوي و
1979م) ،ج ،4 :ص.313 :
محمود محمد الطناحي( ،بيروت :المكتبة العلمية1399 ،هـ
((( ينظر محمد بن مكرم بن منظور (711هـ) ،لسان العرب( ،بيروت :دار صادر1414 ،تـ) ،ط ،3ج ،1 :ص.156 :
((( ينظر :جنان التميمي ،مفهوم المرأة بين نص التنزيل وتأويل المفسرين( ،شبكة اللغويات العربية2009 ،م) ،ص:
.8
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ابن عطية (ت 542هـ)(((" :فكأنها إشارة إلى العدالة"(((؛ وهو تأكيد على أهليتها وعدالتها السيما
في القضايا المهمة والدقيقة التي تحتاج إلى ذاكرة قوية وتركيز ،وحماها هللا عز وجل بأن جعل
شهادة الرجل بشهادة امرأتين ال نقصا ًنا لقدر المرأة كما يراه البعض ،ولكن حماية لها أن تسهو أو
تخطئ؛ فهي المشغولة بمهام بيتها وأوالدها قد تنسى في المعامالت المالية فتذكر إحداهما األخرى،
ً
فاحتياطا جعل هللا شهادة المرأتين مقابل شهادة الرجل في المعامالت المالية .يقول
وقد ال تنسى
(((
البيضاوي (ت 685هـ) " :وهذا مخصوص باألموال عندنا وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي
(((.
حنيفة"
وجــاء فــي التفســير المنيــر :أنــه قــد "جــرت العــادة أن المــرأة ال تهتــم كثيــرً ا بالمعامــات
الماليــة ونحوهــا مــن المعاوضــات ،فتكــون معلوماتهــا محــدودة ،وخبرتهــا قليلــة ،واهتمامهــا
بالوقائــع الماليــة ضعيفــاً ،وأمــا اشــتغال النســاء فــي هــذا العصــر بالمســائل الماليــة فــا يغيــر الحكم؛
ألن األحــكام إنمــا لألعــم األغلــب ،وبالرغــم مــن إســناد الوظائــف الماليــة للمــرأة ،فإنهــا ال تأبــه
بغيــر العمــل الــذي وكلــت بــه وفــوض إليهــا ،فــا تلتفــت لمــا يجــري بيــن اآلخريــن مــن منازعــات
علــى قضايــا ماليــة ،ويظــل اهتمامهــا بالنواحــي الماليــة أو العامــة بالرغــم مــن توظفهــا محصــورً ا
بشــؤون منزلهــا ً
أثاثــا وترف ًهــا ونظافــة ،وتوفيــر مــواد تموينيــة ،وإعــداد طعــام وشــراب ألســرتها
وتربيــة أوالد ،فــكان تذكرهــا للمعامــات –فيمــا عــدا مشــترياتها الخاصــة– قليـ ً
ـا .والخالصــة أن

((( عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي ،من محارب قيس ،الغرناطي ،ابو محمد :مفسر فقيه،
أندلسي ،من أهل غرناطة .عارف باألحكام والحديث ،له شعر .ولي قضاء المرية ،وكان يكثر الغزوات في جيوش
خ) في عشر مجلدات ،و (برنامج
الملثمين .وتوفي بلورقة .له (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
خ) في خزانة الرباط (المجموع  1301ك) في ذكر مروياته وأسماء شيوخه .وقيل في تاريخ وفاته سنة  541و
 .546خير الدين بن محمود الزركلي (1396هـ) ،األعالم( ،دار العلم للماليين2002 ،م) ،ط  ،15ج ،3 :ص:
.282
((( عبد الحق بن عطية ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق عبد السالم عبد الشافي( ،بيروت :دار
الكتب العلمية1422 ،هـ) ،ط ،،1ج ،1 :ص.381 :
((( عبد هللا بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير قاضي القضاة ناصر الدين البيضاويّ ،كان إماما عالمة ،عارفا بالفقه
والتفسير واألصلين والعربية والمنطق ،نظّارا صالحا متعبّدا زاهدا شافعيا .صنّف "مختصر الك ّشاف" "المنهاج
في األصول"؛ "شرحه" أيضا" ،مختصر ابن الحاجب في األصول" "شرح المنتخب في األصول" لإلمام فخر
الدين" ،شرح المطالع" في المنطق" ،اإليضاح" في أصول الدين" ،الغاية القصوى" في الفقه" ،الطوالع" في
الكالم" ،شرح الكافية" البن الحاجب" ،شرح المصابيح" وغير ذلك .ولي قضاء القضاة بشيراز ،ودخل تبريز،
وناظر بها ،ومات بها سنة خمس وثمانين وستمائة ..ينظر :محمد بن علي الداوودي (945هـ) ،طبقات المفسرين،
تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشر( ،بيروت :دار الكتب العلمية) ،ج ،1 :ص.249 :
((( عبد هللا بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي( ،بيروت :دار
إحياء التراث العربي1418 ،هـ) ،ط ،1ج ،1 :ص.164 :
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الحكــم لألغلــب ،وال عبــرة بالنــادر ،والشــرع ينظــر للمجمــوع"

(((.

 2 .الميراث:
وهنــا يأتــي الموضــع الثانــي لمصطلــح المــرأة فــي القــرآن الكريــم لحفــظ حــق المــرأة فــي
الميــراث ،وهــو تابــع للمعامــات الماليــة؛ فــاهلل حفــظ لهــا حقهــا فــي أول آيــة بــأن تكــون شــاهدة
علــى البيــوع والديــون كالرجــل تما ًمــا ،فــا تُهمــش المــرأة فــي جانــب الشــهادة وال يقــدح بشــهادتها
ومكانتهــا االجتماعيــة.
ثم يتمم هللا سبحانه وتعالى عليها النعمة بإثبات حقها في الميراث فهي ترث وتُورِّ ث.
جــاء مصطلــح المــرأة بلفــظ المــرأة فــي قولــه تعالــىَ { :وإ ْن َكانَ َرجُ ـ ٌ
ـور ُث َك َللَـ ً
ـة أَ ِو
ـل يُـ َ
ِ
ـرأَ ٌة} [النســاء .]12 :وهنــا بعدمــا بيــن هللا عــز وجــل حــق المــرأة فــي الميــراث (األم والبنــت
ا ْمـ َ
َ
ْ
ُ
َّ
ـور
والزوجــة واألخــت ) . ..كالرجــل تما ًمــا باختــاف الحصــصَ " .و َق ـ ْد أعْ َطاهَ ــا للا َح َّق َهــا ال َمهْجُ ـ َ
ـا َيــر ُث ام َْرأَ َتـ ُه َ
الزوْ َج ْيــن :أَ َّمــا الرَّ جُ ـ ُ
ـل َفـ َ
اهلِيَّـ ِة إ ْذ َكانُــوا َل يُ َورِّ ثُــونَ َّ
لنَّ َهــا إِ ْن لَـ ْم ي َُكـ ْ
ـن لَ َهــا
ِع ْنـ َد ْال َج ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ـار بمَوْ ِت َهــا ب َم ْنزلَ ـ ِة ْ َ
ْ َ
ْ
ْ
ـامَ ،وإِ ْن
أَوْ َل ٌد ِم ْن ـ ُهَ ،ف ُه ـ َو َق ـ ْد َ
الجْ َن ِبـ ِّ
صـ َ ِ
ِ ِ
ـي عَ ــن ق َرا َب ِت َهــا ِمــن آ َبــا ٍء َوإِخ ـ َو ٍة َوأعْ َمـ ٍ
َكانَ لَ َهــا أَوْ َل ٌد َكانَ أَوْ َل ُدهَ ــا أَ َحـ َّ
ص َغــارً ا َق َبـ َ
ـض أَ ْق ِربَا ُؤ ُهـ ْم
ـق ِب ِم َ
يرا ِث َهــا إِ ْن َكانُــوا ِك َبــارً اَ ،فــإِ ْن َكانُــوا ِ
ـا َتــر ُث َزوْ َج َهــا َبـ ْ
وثـ ً
ـت تُ َع ـ ُّد مَوْ رُ َ
صــرَّ ُ
صرَّ ُفــوا ِفي ـ ِهَ ،وأَ َّمــا ْال َمــرْ أَ ُة َفـ َ
ـل َكا َنـ ْ
ف
ـة عَ ْن ـ ُه َي َت َ
َمالَ ُه ـ ْم َو َت َ
ِ
َ ُ ُ (((.
ِفي َهــا َو َرثت ـه"
وصــرح ســبحانه بلفــظ المــرأة وســاوى بينهــا وبيــن الرجــل فــي حــال إذا ورثــا كاللــة" ،فــإن
قلــت :مــا الكاللــة؟ قلــت :يُطلــق علــى ثالثــة علــى مــن لــم يخلــف ولـ ًدا وال والـ ًدا ،وعلــى مــن ليــس
(((.
بولــد وال والــد مــن المخلفيــن ،وعلــى القرابــة مــن غيــر جهــة الولــد والوالــد"
 3 .في حماية بيت الزوجية:
قال تعالىَ { :وإ ِن ام َْرأَ ٌة َخ َاف ْت ِم ْن َب ْعلِ َها نُ ُش ً
وزا أَوْ إِعْ َر ً
اضا} [النساء.]128 :
ِ

((( وهبة محمد الزحيلي ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (دمشق :دار الفكر ،)2009 ،ط ،10ج،2 :
ص.122 :
((( محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير( ،تونس :الدار التونسية1984 ،م) ،ج ،4 :ص.263 :
((( محمود بن عمر الزمخشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (1407هـ) ،ط ،3ج ،1ص .485وينظر:
الحسين بن علي الراغب ،المفردات في غريب القرآن ،تحقيق :صفوان الداوودي( ،دمشق :دار القلم) ،ج ،2
ص .564وينظر :إبراهيم بن عمر البقاعي (885هـ) ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور( ،القاهرة :دار الكتاب
اإلسالمي) ،ج ،5ص.211
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روى البخاري(((عن السيدة عائشة –رضي هللا عنها أن هــذه اآليــة نزلــت فــي
المــرأة تكــون عنــد الرجــل فــا يســتكثر منهــا ويريــد فراقهــا ،ولعلهــا أن تكــون لهــا صحبــة ،ويكــون
لهــا ولــد ،فيكــره فراقهــا ،وتقــول لــه :طلقنــي وأمســكني وأنــت فــي حــل مــن شــأني .فأنزلــت هــذه
(((.
اآلية
والنشــوز "يعنــي :بغــض المــرأة للــزوج .يقــالَ :ن َشـ َ
ـصت :إذا
ـزت المــرأة علــى زوجهــا و َن َشـ َ
(((.
َت َركتــه ولــم تطمئــن عنــده .وأصــل النشــوز :االرتفــاع"
هــذا وإذا علمــت المــرأة مــن زوجهــا ترف ًعــا عليهــا لبغضهــا فتــرك فراشــها أو أعــرض عنهــا
بوجهــه ،فلهــا أن تبــادر بالصلــح ،وهــي أن تتنــازل عــن حقهــا فــي القســمة والنفقــة ،أو تتــرك مــن
مهرهــا شـ ً
ـيئا ليس ـوِّي الــزوج بينهــا وبيــن ضرتهــا فــي القســمة ،وهــذا إذا رضيــت بذلــك لكراهــة
(((.
فــراق زوجهــا
عز وجل دورً ا مهمًــا للمــرأة فــي حمايــة بيــت الزوجيــة الــذي يقــوم
بين هللا
عليــه بنــاء المجتمــع اإلســامي ،فبيــن للمــرأة أنــك إذا خفــت تصــدع هــذا الصــرح العظيــم عليــك
بالحفــاظ عليــه مــا اســتطعت ،ولــو كلــف هــذا األمــر تنازلــك عــن بعــض حقوقــك مــن القســمة فــي
المبيــت ،أو النفقــة ،أو أي أمــر مــن واجبــات الــزوج ،وفــي هــذا العصــر يكــون التنــازل عــن أبســط
مــن ذلــك بكثيــر .فالمــرأة الحكيمــة عليهــا التمســك بالــزوج ألنــه الحصــن الحصيــن للمــرأة فــي هــذا
المجتمــع ،وبوجــوده ينشــأ األبنــاء نشــأة صحيــة وســليمة .فهــذا مــن أهــم أدوار المــرأة فــي المجتمــع
فهــي إن صبــرت وتنازلــت حافظــت علــى بيتهــا وصانــت أوالدهــا ،وكانــت أداة بنــاء هــذا المجتمــع
اإلســامي.
جــاء فــي الظــال عنــد تفســير هــذه اآليــة :إن القــرآن ينظــم المنهج حالــة النشــوز واإلعراض
حيــن يخشــى وقوعهــا مــن ناحيــة الــزوج ،فتهــدد أمــن المــرأة وكرامتهــا ،وأمــن األســرة كلهــا كذلك.
((( محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي أبو عبد هللا البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث
من الحادية عشرة مات سنة ست وخمسين في شوال وله اثنتان وستون سنة .أحمد بن علي بن حجر العسقالني
(852هـ) ،تقريب التهذيب ،تحقيق محمد عوامة( ،سوريا :دار الرشيد1406 ،هـ-1986م) ،ط ،1ص .468
((( أخرجه البخاري ،محمد إسماعيل ،الجامع الصحيح ،كتاب المظالم والغصب ،باب إذا حلله من ظلمه فال رجوع
فيه ،حديث ( ،2450دار طوق النجاة1422 ،هـ) ،ج ،3ص .130ينظر :علي بن أحمد الواحدي ،أسباب النزول،
تحقيق كمال بسيوني( ،بيروت :دار الكتب العلمية1991 ،م) ،ط ،1ص .188 :وأخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب
التفسير ،حديث برقم  ،3021 :13ج ،4ص.2316
((( عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ،غريب القرآن ،تحقيق :أحمد صقر( ،دار الكتب العلمية1398 ،هـ-1978م) ،ج،1
ص.126
((( علي بن أحمد الواحدي ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق :صفوت عدنان داوودي( ،دار القلم :دمشق،
1995م) ،ط ،1ج ،1ص .293بتصرف شديد.
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إن القلــوب تتقلــب ،وإن المشــاعر تتغيــر .واإلســام منهــج حيــاة يعالــج كل جزئيــة فيهــا ،ويتعــرض
لــكل مــا يعــرض لهــا فــي نطــاق مبادئــه واتجاهاتــه وتصميــم المجتمــع الــذي يرســمه وينشــئه وفــق
هــذا التصميم.
فــإذا خشــيت المــرأة أن تصبــح مجفــوة وأن تــؤدي هــذه الجفــوة إلــى الطــاق ،أو إلــى
اإلعــراض ،الــذي يتركهــا كالمعلقــة ال هــي زوجــة وال هــي مطلقــة ،فليــس هنالــك حــرج عليهــا
وال علــى زوجهــا ،أن تتنــازل لــه عــن شــيء مــن فرائضهــا الماليــة أو فرائضهــا الحيويــة؛ كأن
تتــرك لــه جــزءاً أو ً
كال مــن نفقتهــا الواجبــة عليــه ،أو أن تتــرك لــه قســمتها وليلتهــا ،إن كانــت لــه
زوجــة أخــرى يؤثرهــا ،وكانــت هــي قــد فقــدت حيويتهــا للعشــرة الزوجيــة أو جاذبيتهــا ..هــذا كلــه
إذا رأت هــي بكامــل اختيارهــا وتقديرهــا لجميــع ظروفهــا أن ذلــك خيــر لهــا وأكــرم مــن طالقهــا:
ـرأَ ٌة َ
خافـ ْ
ـت ِمـ ْ
ص ْلحــاً"..
ُصلِحــا َب ْي َنهُمــا ُ
ـاح عَ لَي ِْهمــا أَ ْن ي ْ
ـن َب ْعلِهــا نُ ُشــوزاً أَوْ إِعْ راضــاً َفــا جُ نـ َ
" َوإِ ِن ا ْمـ َ
ً
هــو هــذا الصلــح الــذي أشــرنا إليــه ..ثــم يعقــب علــى الحكــم بــأن الصلــح إطالقــا خيــر مــن الشــقاق
الص ْلــحُ َخ ْيــرٌ " ..فينســم علــى القلــوب التــي دبــت فيهــا الجفــوة
والجفــوة والنشــوز والطــاقَ " :و ُّ
(((.
والجفــاف ،نســمة مــن النــدى واإلينــاس ،والرغبــة فــي إبقــاء الصلــة الزوجيــة ،والرابطــة العائلية
 4 .السياسة والحكم:
ـي ٍء َولَ َهــا عَ ــرْ ٌ
ـرأَ ًة َت ْملِ ُك ُه ـ ْم َوأُو ِت َيـ ْ
ـت ِمـ ْ
ش عَ ِظي ـ ٌم}
قــال تعالــى{ :إِنِّــي َو َج ـ ْد ُت ا ْمـ َ
ـن ُك ِّل َشـ ْ
[النمــل.]23 :
هذه المرأة التي ذكرت في القرآن هي بلقيس التي كانت تملك سبأ

(((.

تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن هــذه المــرأة الملكــة كانــت قبــل اإلســامَ " ،و َل يَــ ُد ُّل َقوْ لُــ ُه:
ـةَ ،
َ
َت ْملِ ُك ُهـ ْم عَ لَــى َجـ َو َ
ل َّن َذلِـ َ
ـسَ ،و ُهـ ْم ُك َّفــارٌ َ ،فـ َ
ـك َكانَ ِمـ ْ
ـا
ـل َقــوْ ِم ِب ْل ِقيـ َ
از أ ْن َت ُكــونَ ْال َمــرْ أ ُة َملِ َكـ ً ِ
ـن ِف ْعـ ِ
ِ
َ (((.
حُ جَّ ـ َ
ـة ِفــي َذلِــك"

((( ينظر :سيد قطب ،في ظالل القرآن (بيروت :دار الشروق1412 ،هـ) ،ط ،17ج ،2 :ص.769 :
((( ينظر :محمد بن جرير الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق أحمد شاكر( ،مؤسسة الرسالة1420 ،هـ
2000م) ،ط ،1ج ،19ص .446وينظر :عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تيسير اللطيف المنان في خالصة تفسير
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد1422 ،هـ) ،ط ،1ص.243
القرآن( ،السعودية
وينظر :محمد علي الصابوني ،مختصر تفسير ابن كثير (بيروت :دار القرآن الكريم1981 ،م) ،ط  ،7ج،2 :
ص .669 :وسبأ" :أرض باليمن مدينتها مأرب ،بينها وبين صنعاء مسيرة ثالثة أيّام" .ياقوت الحموي (626هـ)،
معجم البلدان( ،بيروت :دار صادر1995 ،م) ،ج ،3ص.181
((( أبو حيان ،محمد بن يوسف ،البحر المحيط ،تحقيق صدقي محمد جميل( ،بيروت :دار الفكر1420 ،هـ) ،ج،8 :
ص.227 :
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بيــد أن ذكــر المــرأة فــي القــرآن الكريــم فــي مجــال الحكــم يعــد أكبــر تحــ ٍد لمــن ادعــى
أن المــرأة المســلمة ســلبت حقوقهــا فــي اإلســام ،وأن اإلســام قيــد حريــة المــرأة ولــم يســاوها
بالرجــل ،ضــرورة أن لهــا الســلطات السياســية مــا دون الخالفــة ،مثــل أن تكــون وزيــرة وأن تكــون
فــي المجلــس النيابــي((( ،وكل هــذا أقــره اإلســام وحفظــه لهــا.
صلَّــى َّ
للاُ عَ لَ ْيـ ِه َو َســلَّ َم َقـ َ
ـرى لَ َّمــا َمـ َ
الص ِحيــح عَ ـ ْ
ـات َولَّــى
و ِفــي َّ
ـال ِحيــنَ بَلَ َغـ ُه أَ َّن ِكسْ ـ َ
ـي َ
ـن النَّ ِبـ ِّ
ِ
َ
َ ً (((.
َّ
ْ
َ
َقوْ ُمـ ُه ِب ْن َتـ ُه :لَـ ْ
ـرأة
ـح قــوْ ٌم َولــوْ ا أم َْر ُهـ ْم ا ْمـ َ
ـن يُفلِـ َ
ون َخلِي َف ًةَ ،و َل ِخ َل َ
ص ِفي أَ َّن ْال َمرْ أَ َة َل َت ُك ُ
ف ِفي ِه.
َوهَ َذا َن ٌّ
ـن م َُح َّمـ ِد ْبــن َجريــر َّ
اض َيـ ً
َونُ ِقـ َ
الط َبــريِّ ((( أَنَّـ ُه يَجُ ـ ُ
ـل عَ ـ ْ
َصــحَّ
ـة(((؛ َولَـ ْم ي ِ
ـوز أَ ْن َت ُكــونَ ْال َمــرْ أَ ُة َق ِ
ِ ِ ٍ
ِ
((( َ َّ
َ
َ َ
ـن أَبــي َح ِني َفـ َ
ـس ِبــأَ ْن َت ُكــونَ
ضــي ِفي َمــا َت ْشـ َه ُد ِفيـ ِهَ ،ولَ ْيـ َ
ـة أَنَّ َهــا إنَّ َمــا َت ْق ِ
ذلِــك عَ ْنــه ؛ َول َعلـ ُه َك َمــا نُ ِقــل عَ ـ ْ ِ
ـة م َُق َّد َمـ ٌ
اض َيـ ً
ـب لَ َهــا َم ْن ُشــورٌ بــأَ َّن ُف َل َنـ َ
ـة عَ لَــى ْال ْطـ َ
ـة عَ لَــى ْالحُ ْكـ ِـمَّ ،إل ِفــي ال ِّد َمــا ِء
ـا ِقَ ،و َل ِبــأَ ْن ي ُْك َتـ َ
َق ِ
ِ
ِ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َوالنِّ َكاحَ ،وإنَّ َما َذلِك َك َس ِب ِ َّ
صلــى
يل َقوْ لِ ِه َ
ضيَّ ِة ال َو ِ
يم أوْ ِالسْ ِتبَا َن ِة ِفي ال َق ِ
اح َد ِةِ ،ب َدلِ ِ
ِ ِ
يل التحْ ِك ِ
((( "يرى بعض الفقهاء القدامى كابن حزم الظاهري (456هـ) وابن جرير الطبري (303هـ) أن المرأة يجوز لها أن
تتولى وزارة التفويض "رئاسة الوزراء" ألنها ال تبلغ درجة الخالفة الممنوعة هي منها ،وألن نصوص القرآن
الكريم والسنة الصحيحة ليس فيها ما يمنع المرأة من ذلك خاصة إذا كانت المرأة مؤهلة له بحكم تعليمها وخبرتها،
بالضوابط والقيود التي قررتها النصوص الصحيحة .وال نجد فارقًا بين ذلك بين الرجل والمرأة .وقد ذهب بعض
الفقهاء المعاصرين إلى القول بهذا الرأي :فضيلة شيخ األزهر د .محمد سيد طنطاوي ود .عبد الحميد متولي
ود .محمد عمارة ود .محمد بلتاجي ود .عبد الحميد األنصاري وغيرهم ،لتحرير المسألة واألدلة والمراجع فيها،
ينظر :عرفة محمد عرفة ،مباشرة المرأة للحقوق والحريات السياسية :دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون
المدني ،دكتوراة في الفقه المقارن ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة األزهر( ،مصر :دار الكتب القانونية) ،ص
 333وما بعدها.
َاريُّ  ،صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب كتاب النبي صلى هللا عليه وسلم إلى كسرى وقيصر ،ج ،6
((( ْالبُخ ِ
ص ،8حديث .4425
((( محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري اإلمام أبو جعفر ،رأس المفسرين على اإلطالق ،أحد االئمة،
جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره ،فكان حافظا ً لكتاب هللا ،بصيراً بالمعاني ،فقيها ً في أحكام
القرآن ،عالما ً بالسنن وطرقها ،صحيحها وسقيمها ،ناسخها ومنسوخها ،عالما ً بأحوال الصحابة والتابعين ،بصيراً
بأيام الناس وأخبارهم ،طوف االقاليم ،وله التصانيف العظيمة منها تفسير القرآن وهو أجل التفاسير ،مولده بآمل
سنة أربع وعشرين ومائتين ومات عشية يوم األحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثالثمائة .ينظر جالل الدين
السيوطي (911هـ) ،طبقات المفسرين ،تحقيق علي محمد عمر( ،القاهرة :مكتبة وهبة1396 ،هـ) ،ط ،1ج،1
ص.97
((( ينظر :عرفة محمد عرفة ،مباشرة المرأة للحقوق والحريات السياسية –دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون
المدني ،دكتوراة في الفقه المقارن ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة األزهر( ،مصر :دار الكتب القانونية)،
ص.333
((( لم أجد أنه نقل عنه ذلك .في تفسير هذه اآلية ،ينظر :تفسير الطبري ،ج ،19ص.446
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حقوق املرأة يف القرآن الكريم ويف املواثيق الدولية – دراسة موضوعية مقارنة – ( )181 - 206
الظـ ُّ َ
ـرأَ ًة)َ .وهَ ـ َـذا ُهـ َو َّ
َّ
َ
للاُ عَ لَ ْي ِــه َو َس َّــل َم( :-لَـ ْ
ـر.
ـح َقــوْ ٌم َولَّــوْ ا أَم َْر ُهـ ْم ا ْمـ َ
ـن ي ُْفلِـ َ
ـن َج ِريـ ٍ
ـن ِبأ ِبــي َح ِني َفــة َوا ْبـ ِ
ـر َقـ َّد َم ا ْمـ َ َ َ
َصــحَّ (((؛ َفـ َ
ـا َت ْل َت ِفتُــوا إلَ ْيـ ِه؛ َفإِنَّ َمــا ُهـ َو
َو َقـ ْد رُ ِو َي أَ َّن عُ َمـ َ
ـوق(((َ ،ولَـ ْم ي ِ
ـرأ ًة عَ لــى ِحسْ ـ َب ِة السُّ ـ ِ
ـن د ََســا ِئس ْال ُم ْب َت ِدعَ ـ ِة ِفــي ْ َ
(((.
ِمـ ْ
ـث
ال َحا ِديـ ِ
ِ
مــن اللطيــف هنــا اإلشــارة إلــى ذكــر مصطلــح المــرأة حســب ترتيــب المصحــف ،حيــث بــدأ
بذكر شهادة المرأة مع الرجل على الدين –في أمر مالي فهــي ذات شــهادة معتبــرة
فــي المجتمــع اإلســامي.
ثم تدرج حقها في حفظ مالها فذكر مصطلح المرأة في آية المواريث وبين هللا
عز وجل حقهــا فــي الميــراث كالرجــل تمامًــا وبيــن نصيــب كل منهمــا.
ثــم بيــن دور المــرأة المهــم فــي الحفــاظ علــى المجتمــع اإلســامي مــن خــال المحافظــة علــى
الــزوج ،والتمســك ببيــت الزوجيــة؛ فهــو دور عظيــم قــد يفــرط فيــه كثيــر مــن الرجال والنســاء.
ثــم بعدمــا بيــن ســبحانه هــذا الــدور العظيــم للمــرأة؛ كان الرقــي بشــخصية المــرأة ورفــع
شــأنها بــأن تتــوج ملكــة علــى شــعبها.
هــذا مــا أردت توضيحــه فيمــا جــاء فــي مصطلــح المــرأة بلفــظ "امــرأة" ،حيــث إن هــذه
اآليــات التــي ذكــرت المــرأة حفظــت لهــا حقوقهــا وبينــت أهميتهــا ودورهــا فــي بنــاء المجتمــع.
المر أَي حسن التَّ ْدبير لَهُ َوفِي ال َّشرْ ع ِه َي َ ْ
((( ْال ِح ْسبَة فِي َ ْ
ُوف إِذا ظهر تَركه َوالنَّهْي عَن ْال ُمنكر إِذا ظهر
المر بِ ْال َم ْعر ِ
ِ
فعله ،وهي والية دينية يقوم ولي االمر بتعيين المحتسب " ،وأما المحتسب فله األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
مما ليس من خصائص الوالة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم ،وكثير من األمور الدينية هو مشترك بين والة
األمور ،فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه ،فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها
ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس ،وأما القتل فإلى غيره ،ويتعهد األئمة والمؤذنين ،فمن فرط منهم فيما يجب
من حقوق اإلمامة أو خرج عن األذان المشروع ألزمه بذلك ،واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم ،وكل
مطاع يعين على ذلك" .ينظر :القاسم بن محمد بن تيمية (728هـ)( ،دار الكتب العلمية) ،ط ،1ص .16وينظر:
عمر بن محمد السنامي (734هـ) ،نصاب االحتساب ،ص.82
((( لم يأت هذا الخبر إال عن طريق أحمد بن صالح ،قال ابن حجر :ولد سنة 170هـ ،وتوفي سنة 248هـ؟ ! ! !
فهو سند غير متصل .-ينظر :أحمد بن علي بن حجرالعسقالني ،تهذيب التهذيب (الهند :مطبعة دائرة المعارف
النظامية1326 ،هـ) ،ط ،1ج ،1ص .28وقال شيخ األزهر في عصره –محمد الخضر حسين – رحمه هللا( :وما
نسب لعمر بن الخطاب –رضي هللا عنه– من أنه ولى امرأة الحسبة؛ فإنه قول ليس صحيحًا وموضوع عليه) .عبد
الرزاق الشايجي ،موقف الشريعة من المرأة ،جريدة األهرام1953\2\27 ،م ،ص .158وينظر :فوزية الخليوي
صيد الفوائد https: //saaid. net/daeyat/fauzea/35. htm
((( ينظر :محمد بن العربي ،أحكام القرآن ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا( ،بيروت :دار الكتب العلمية1424 ،هـ-
2003م) ،ط ،3ج ،3ص .482وينظر :محمد بن أحمد القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :أحمد البردوني،
(القاهرة :دار الكتب المصرية1384 ،هـ-1964م) ،ط ،2ج ،13ص .184بتصرف.
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مصطلح المرأة بإضافتها إلى زوج فقد جاء في مجاالت التربية والترغيب والترهيب:
وسأشير إلى هذه المجاالت بشكل عام.
 1 .الدعاء لهداية األبناء.
كدعاء امرأت عمران ووهبها جنينها لعبادة هللا.
 2 .البشارة للمرأة العاقر.
كما جاء في قصة سيدنا إبراهيم وامرأته ،وسيدنا زكريا عليهم السالم وامرأته.
 3 .المرأة العاصية الخائنة لزوجها وعقوبتها.
كامــرأة ســيدنا نــوح عليــه الســام ،-وامــرأة ســيدنا لــوط عليــه الســام ،-وامــرأة العزيــز.
وكذلــك ذكــرت عقوبــة امــرأة أبــي لهــب.
 4 .ذكر المرأة الطائعة المؤمنة وثوابها.
كامرأة فرعون.
المطلب الرابع :األساليب القرآنية في عرض مصطلح المرأة:
تعددت األساليب القرآنية في ذكر مصطلح المرأة منها كاألتي:
 1.اإلشــارة إلــى أهليــة المــرأة فــي الشــهادة علــى ال َّديــن واألمــور الماليــة ومشــاركة الرجــل
فــي أصــل الشــهادة ،كمــا جــاء فــي آيــة الديــن.
 2.التأكيد على حق المرأة في الميراث ،كما جاء في آية المواريث.
 3.حــث المــرأة علــى التنــازل عــن بعــض حقــوق الزوجيــة لحمايــة بيتهــا والتمســك بحقهــا
فــي البقــاء فــي كنــف الزوجيــة وعــدم اللجــوء للطــاق مــا اســتطاعت.
 4.التذكير بالمرأة الملكة و قدرتها على الحكم ،كما جاء في ذكر ملكة سبأ.
 5.الترغيــب فــي الدعــاء للــرزق واإلنجــاب وعــدم القنــوط مــن رحمــة هللا ،كمــا جــاء فــي
قصــة ســيدنا إبراهيــم وســيدنا زكريــا.
 6.الوعيد لمن خانت زوجها ودينها ،كامرأة نوح ولوط عليهما السالم
العزيــز.
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 7.الترغيــب والمــدح للمــرأة المؤمنــة الطائعــة الثابتــة علــى عقيدتهــا ،كمــا جــاء فــي قصــة
امــرأة فرعــون.
المطلب الخامس :ثمرات االلتزام بهذا المصطلح:
 1.احترام المرأة وعلو شأنها في المجتمع اإلسالمي.
 2.حفــظ ميــراث المــرأة ،فقــد يضيــع كثيــر مــن النــاس حــق المــرأة فــي الميــراث ،فــإذا
التزمنــا بمــا جــاء فــي آيــة المواريــث ،وحــق المــرأة فــي الميــراث ،انتهــت الخالفــات
والنزاعــات حــول المطالبــة بحــق المــرأة فــي الميــراث.
 3.حمايــة بيــت الزوجيــة ،والمحافظــة علــى وجــود الــزوج فــي حيــاة المــرأة؛ يحمــي
المــرأة ويحمــي األوالد ،ويمــد المجتمــع اإلســامي بأســرة متماســكة وقويــة ،فيقــوى هــذا
المجتمــع ويرقــى.
 4.تقــوم المــرأة المســلمة بمهــام سياســية ،إذا التزمــت بمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم مــن
مجــاالت ذكــر فيهــا مصطلــح المــرأة.
 5.المرأة العاصية ستنال عقابها ولن ينفعها علو درجة زوجها ومكانته عند هللا.
 6.المرأة المؤمنة الطائعة ستنال أعلى الدرجات ،وال يعيبها معصية زوجها.
 7.بيــن القــرآن الكريــم أهــم حقــوق المــرأة ،وبيــن أهــم واجباتهــا ،وال نحتــاج للمطالبــة
بحقــوق المــرأة فــي المحافــل الدوليــة ،بــل ســنقدم منتهــى هــذه الحقــوق مــن دســتورنا
القرآنــي.

المبحث الثاني :مطالب المجتمع الدولي لحقوق المرأة
المطلب األول :نبذة تاريخية عن مؤتمر المرأة العالمي حسب منظومة األمم المتحدة(((:
بــدأ دعــم األمــم المتحــدة لحقــوق المــرأة مــع اإلطــار الدولــي المعلــن فــي ميثــاق األمــم
المتحــدة .ومــن بيــن مقاصــد األمــم المتحــدة المعلنــة فــي المــادة  1مــن ميثــاق األمــم المتحــدة
’’لتحقيــق التعــاون الدولــي . ..علــى تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية للنــاس
ً
إطالقــا بــا تمييــز بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن وال تفريــق بيــن
جميعــاً والتشــجيع علــى ذلــك
((( ينظر :حقوق المرأة ،الموقع الرسمي لألمم المتحدد على الشبكة العنكبوتية http: //www. un. org/ar/
/globalissues/women
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الرجــال والنســاء‘‘.
وفــي العــام األول لألمــم المتحــدة ،أنشــأ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لجنــة وضــع
المــرأة ،بصفتهــا الهيئــة العالميــة الرئيســية لصنــع السياســات المتعلقــة حصــرً ا بتحقيــق المســاواة
بيــن الجنســين والنهــوض بالمــرأة .وكان ومــن أوائــل إنجازاتهــا هــو ضمــان لغــة محايــدة بيــن
الجنســين فــي مشــروع اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان .ويؤكــد اإلعــان التاريخــي ،الــذي
اعتمدتــه الجمعيــة العامــة فــي  10كانــون األول/نوفمبــر  ،1948مــن جديــد علــى أنــه ’’يولــد
جميــع النــاس أحــرارً ا ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق‘‘ وبــأن ’’لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع
الحقــوق والحريــات المذكــورة فــي هــذا اإلعــان ،دونمــا تمييــز مــن أي نــوع ،وال ســيما التمييــز
بســبب العنصــر ،أو اللــون ،أو الجنــس ،أو اللغــة ،أو الديــن .. .،أو المولــد ،أو أي وضــع آخــر‘‘.
وعندمــا بــدأت الحركــة النســائية الدوليــة تكتســب زخ ًمــا خــال الســبعينات ،أعلنــت الجمعيــة
العامــة فــي عــام  1975بوصفهــا الســنة الدوليــة للمــرأة ونظمــت المؤتمــر العالمــي األول المعنــي
بالمــرأة ،الــذي عقــد فــي المكســيك .وفــي وقــت الحــق ،وبدعــوة مــن المؤتمــر ،أعلنــت الســنوات
 1985 1976بوصفهــا عقــد األمــم المتحــدة للمــرأة ،وأنشــأت صندوق التبرعــات للعقد.
وفــي عــام  ،1979اعتمــدت الجمعيــة العامــة اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
ضــد المــرأة ،التــي غالبــا مــا توصــف بأنهــا الشــرعة الدوليــة لحقــوق المــرأة((( .وتحــدد االتفاقيــة،
فــي موادهــا الثالثيــن ،صراحــة التمييــز ضــد المــرأة وتضــع برنامجــا للعمــل الوطنــي إلنهــاء هــذا
التمييــز .وتســتهدف االتفاقيــة الثقافــة والتقاليــد بوصفهــا قــوى مؤثــرة فــي تشــكيل األدوار بيــن
الجنســين والعالقــات األســرية ،وهــي أول معاهــدة لحقــوق االنســان التــي تؤكــد علــى الحقــوق
اإلنجابيــة للمــرأة.
وبعــد خمــس ســنوات مــن مؤتمــر المكســيك ،تــم عقــد المؤتمــر العالمــي الثانــي المعنــي
بالمــرأة فــي كوبنهاغــن فــي عــام  .1980ودعــا برنامــج العمــل الــذي خــرج بــه المؤتمــر إلــى اتخــاذ
تدابيــر وطنيــة أقــوى لضمــان ملكيــة المــرأة علــى ممتلكاتهــا وســيطرتها عليــه ،فضــا عــن إدخــال
تحســينات فــي مجــال حقــوق المــرأة فيمــا يتعلــق بالميــراث وحضانــة األطفــال وفقــدان الجنســية.
وفــي عــام  ،1985عقــد المؤتمــر العالمــي الســتعراض وتقييــم منجــزات عقــد األمــم المتحــدة
للمــرأة :المســاواة والتنميــة والســام فــي نيروبــي .وجــاء انعقــاد المؤتمــر فــي وقــت كانــت الحركــة
ً
اعترافــا عالم ًيّــا ،وشــارك  15 000ممثــا مــن
مــن أجــل المســاواة بيــن الجنســين قــد اكتســبت فيــه
ممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي منتــدى للمنظمــات غيــر حكوميــة مــواز .ووصــف الكثيــر
((( ينظر :إيناس محمد البهجي ،الشرعية الدولية في المواثيق والقوانين الدولية( ،القاهرة :المركز القومي لإلصدارات
القانونية) ،ط ،1ص 82وما بعدها.
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ً
وإدراكا منهــا أن أهــداف مؤتمــر المكســيك
هــذا الحــدث بأنــه ’’والدة الحركــة النســوية العالميــة‘‘.
لــم تتحقــق علــى نحــو كاف ،اعتمــدت 157حكومــة مشــاركة اســتراتيجيات نيروبــي التطلعيــة لســنة
(((.
 .2000ومهــدت المؤتمــر بذلــك لإلعــان عــن جميــع المســائل بوصفهــا قضايــا المــرأة
وكان تحويــل صنــدوق التبرعــات لعقــد األمــم المتحــدة للمــرأة إلــى هيئــة األمــم المتحــدة
للمــرأة كهيئــة مســتقلة ودائمــة واحــ ًدا مــن النتائــج المبكــرة لمؤتمــر نيروبــي .ويقــدم برنامــج
األمــم المتحــدة اإلنمائــي للمــرأة ،بوصفــه هيئــة دائمــة مســتقلة ذات ًيّــا ومتشــاركة مــع برنامــج األمــم
المتحــدة اإلنمائــي ،الدعــم المباشــر لتنميــة المــرأة ومشــاريع التمكيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم.
وخطــى المؤتمــر العالمــي الرابــع المعنــي بالمــرأة ،الــذي عقــد فــي بكيــن فــي عــام ،1995
خطــوة أبعــد مــن مؤتمــر نيروبــي .وأكــد منهــاج عمــل بيجيــن حقــوق المــرأة وحقــوق اإلنســان
والتــزم باتخــاذ إجــراءات محــددة لضمــان احتــرام هــذه الحقــوق(((.
ن
وفي  14أيلول/سبتمبر  ،2010أعلن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مــو
تعييــن ميشــيل باتشــيليت الرئيســة الســابقة لشــيلي ،وكيـ ً
ـا لألميــن العــام معنيــة بشــؤون المــرأة.
أصبحت هيئة األمم المتحدة للمرأة جاهزة للعمل في  1كانون الثاني/يناير (((2011

.

المطلب الثاني :القضاء على العنف ضد المرأة:
خاصــا .ووضع
وتواصــل منظومــة األمــم المتحــدة إيــاء لقضيــة العنــف ضــد المــرأة اهتمامًا
ً
ً
إعــان الجمعيــة العــام بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة فــي عــام ’’ 1993تعريفــا واضحً ــا
وشـ ً
ـامل للعنــف ضــد المــرأة وبيا ًنــا واضحً ــا للحقــوق التــي ينبغــي تطبيقهــا لتأميــن القضــاء علــى
العنــف ضــد المــرأة بجميــع أشــكاله‘‘ .كمــا أنــه مثّــل ’’التزا ًمــا مــن الــدول بتحمــل مســؤولياتها،
والتــزام مــن المجتمــع الدولــي ،بمجملــه ،بالســعي إلــى القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة.
وفــي عــام  ،2007كان موضــوع اليــوم الدولــي للمــرأة هــو ’’وضــع حــد لإلفــات مــن
العقــاب لمرتكبــي العنــف ضــد النســاء والفتيــات‘ .وأطلــق الســيد بــان كــي – مــون فــي يــوم 25
شــباط/فبراير  2008حملــة األميــن العــام العالميــة ،اتحــدوا إلنهــاء العنــف ضــد المــرأة‘‘ .ووســم
((( ينظر :هالة سعيد تبسي ،حقوق المرأة في ظل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)،
بإشراف :المحامية عائدة حنا والمحامي سمير فرنان( ،بيروت :منشورات الحلبي2011 ،م) ،ط ،1ص.29
((( ينظر :حمدي بدران ،اآلليات الدولية لحماية حقوق المرأة( ،األردن– عمان ،الوراق2014 ،م) ،ط ،1الفصل
الثاني بعنوان :اإلطار المؤسسي لحماية حقوق المراة في نطاق األمم المتحدة ،ص  119ومابعدها.
((( ينظر :حقوق المرأة ،الموقع الرسمي لألمم المتحدد على الشبكة العنكبوتية http: //www. un. org/ar/
/globalissues/women
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فــي افتتــاح الحملــة العالميــة المتعــدد الســنوات العنــف ضــد المــرأة بالقضيــة التــي ال يمكــن
تأخيرهــا.
ويحتفــل باليــوم الدولــي للمــرأة فــي  8آذار/مــارس .ويحتفــل باليــوم الدولــي للقضــاء علــى
(((.
العنــف ضــد المــرأة فــي  25تشــرين الثاني/نوفمبــر
المطلب الثالث :ملخص مطالب المجتمع الدولي لحقوق المرأة فإنها تدور حول:
 1.المساواة بين الجنسين ،أي مساواة المرأة بالرجل.
 2.إعطاء المرأة حقها في األسرة واإلنجاب والحضانة.
 3.حقوق المرأة في الميراث والتملك.
 4.إيقاف العنف ضد المرأة

(((.

فــي ضــوء مــا تقــدم فإنــي أشــيد بمســاعي المجتمــع الدولــي إلثبــات حقــوق المــرأة؛ ليعيــد لهــا
حقوقهــا وحاجاتهــا التــي شــرعها القــرآن الكريم.
ومــا غــاب حــق مــن حقــوق اإلنســان بعــد خلقــه إال بالبعــد عــن الهــدي القرآنــي؛ فقــد بعــث هللا
لــكل أمــة نب ًيّــا وأنــزل الميــزان ،وشــرع الحقــوق والواجبــات ،وحــد الحــدود وأوجــب القصــاص،
وكلمــا ُد ِثــرت هــذه الشــرائع ،أرســل هللا الرســل تتــرً ا لحمايــة اإلنســان وهدايتــه ،حتــى اســتقرت
شــرائع اإلســام الخاتمــة والخالــدة ببعثــة ســيدنا محمــد -صلــى هللا عليــه وســلم ،-و نــزول القــرآن
الــذي بــه الهدايــة والحمايــة والفــاح للبشــرية جمعــاء ،فيــه الشــرائع التــي تضمــن حقــوق كل
المخلوقــات ،ال ســيما أشــرفها وهــو اإلنســان –الرجــل ،المــرأة ،الطفــل ،الجنيــن– فالمــرأة متمتعــة
بكافــة الحقــوق واالمتيــازات منــذ خلقهــا هللا عــز وجــل.-

((( المرجع السابق.
((( ينظر :حقوق المرأة ،الموقع الرسمي لألمم المتحدد على الشبكة العنكبوتية http: //www. un. org/ar/
/globalissues/women
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حقوق املرأة يف القرآن الكريم ويف املواثيق الدولية – دراسة موضوعية مقارنة – ( )181 - 206
المبحــث الثالــث :مقارنــة بيــن مصطلــح المــرأة فــي القــرآن وبيــن مطالــب المؤتمــر
الدولــي لحقــوق المــرأة:
المجتمع الدولي لحقوق
المرأة

مصطلح المرأة في القرآن الكريم
ش ـ ِهدُوا َش ـ ِهي َدي ِْن ِمـ ْ
ـن
ستَ ْ
َ { .1وا ْ
ـن ِر َجالِ ُك ـ ْم فَ ـإِ ْن لَ ـ ْم يَ ُكونَــا َر ُجلَ ْيـ ِ
َ
َ
ُّ
ْ
ْ
َضــ َّل
َــان ِم َّمــن تَرْ َ
ضــوْ نَ ِمــنَ الشــهَدَا ِء أن ت ِ
فَ َرجُــ ٌل َوا ْم َرأت ِ
ْ
ُ
ب ال ُّشــهَدَا ُء} . ..
إِحْ دَاهُ َمــا فَتُ َذ ِّكــ َر إِحْ دَاهُ َمــا ْال ْخــ َرى َو َل يَــأ َ
[البقــرة.]282 :

مــن اللطيــف أن مصطلــح المــرأة ذكــر أول مــرة فــي القــرآن
الكريــم فــي آيــة الديــن أطــول آيــة فــي القــرآن الكريــم ،وهــي
فــي مجــال المعامــات الماليــة المهمــة فــي بنــاء اقتصــاد الــدول
المطلب األول:
ومنــح المــرأة حــق الشــهادة وأهليتهــا فــي ذلــك كالرجــل.
المساواة بين الجنسين ،أي  .2قــال تعالــى{ :إِنِّــي َو َج ـدْتُ ا ْم ـ َرأَةً تَ ْملِ ُك ُه ـ ْم َوأُوتِيَــتْ ِمــنْ ُك ِّل
مساواة المرأة بالرجل:
ش ع َِظي ـ ٌم} [النمــل.]23 :
َ
ـي ٍء َولَ َهــا َعـ ْ
ـر ٌ
شـ ْ
وذكــر المــرأة فــي القــرآن الكريــم فــي مجــال الحكــم يعــد
أكبــر تح ـ ٍد لمــن ادعــى أن المــرأة المســلمة ســلبت حقوقهــا فــي
اإلســام ،وأن اإلســام قيــد حريــة المــرأة ولــم يســاوها بالرجــل.
علــى اتفــاق بيــن الفقهــاء أن للمــرأة تولــي المناصــب القياديــة
فــي الدولــة دون اإلمامــة العامــة.
ضــا} [النســاء:
{ َوإِ ِن ا ْم ـ َرأَةٌ َخافَــتْ ِمــنْ بَ ْعلِ َهــا نُ ُ
شــوزًا أَ ْو إِ ْع َرا ً
( .]128حمايــة األســرة).
المطلب الثاني:
إعطاء المرأة حقها
في األسرة واإلنجاب
والحضانة:
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أثبــت لهــا حــق الرضــاع فــي قولــه تعالــىَ { :وا ْل َوالِــدَاتُ
ضا َعـةَ
ـن لِ َمــنْ أَ َرا َد أَنْ يُتِـ َّم ال َّر َ
يُ ْر ِ
ـن َكا ِملَ ْيـ ِ
ض ْعــنَ أَ ْو َل َد ُهــنَّ َح ْولَ ْيـ ِ
ُ
ْ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
وف ل تكلــفُ
َو َعلَــى ال َم ْولــو ِد لــهُ ِرزق ُهــنَّ َو ِك ْ
ســ َوت ُهنَّ بِال َم ْعــ ُر ِ
ضــا َّر َوالِـ َدةٌ بِ َولَ ِد َهــا َو َل َم ْولُــو ٌد لَـهُ بِ َولَـ ِد ِه
ـس إِ َّل ُو ْ
نَ ْفـ ٌ
سـ َع َها َل تُ َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ً
َ
ض ِمن ُه َمــا
ث ِمثـ ُل ذلِـ َك فـإِنْ أ َرادَا فِ َ
َو َعلَــى الـ َوا ِر ِ
صــال َعــنْ تـ َرا ٍ
َ
َ
َ
ض ُعوا أ ْو َل َد ُكـ ْم
َوتَ َ
ـاح َعلَ ْي ِه َمــا َوإِنْ أ َر ْدتُـ ْم أنْ تَ ْ
شــا ُو ٍر فَـ َـا ُجنَـ َ
سـت َْر ِ
َ
ْ
وف َواتَّقُــوا للاََّ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ـاح َعل ْيك ـ ْم إِذا َ
فَـ َـا ُجنـ َ
س ـل ْمت ْم َمــا آت ْيت ـ ْم بِال َم ْع ـ ُر ِ
َ
َوا ْعلَ ُمــوا أنَّ َّ
صيــ ٌر} [البقــرة.]233 :
للاَ بِ َمــا تَ ْع َملُــونَ بَ ِ
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المطلب الثالث:
حقوق المرأة في الميراث
والتملك:

ك أَ ْز َوا ُج ُكــ ْم إِ ْن لَــ ْم يَ ُك ْ
ــن لَه َّ
ُــن َولَــ ٌد فَــإِ ْن
{ َولَ ُك ـ ْم نِصْ ــفُ َمــا تَــ َر َ
ْ
ـن َولَـ ٌد فَلَ ُكـ ُم الرُّ بُـ ُع ِم َّمــا تَ َركــنَ ِمـ ْ
َكانَ لَهُـ َّ
ُوصيــنَ
صيَّـ ٍة ي ِ
ـن بَ ْعـ ِد َو ِ
ـن الرُّ بُـ ُع ِم َّمــا تَ َر ْكتُـ ْم إِ ْن لَـ ْم يَ ُكـ ْ
ـن َولَهُـ َّ
ـن لَ ُكـ ْم َولَـ ٌد فَـإِ ْن
بِهَــا أَوْ َد ْيـ ٍ
ُّ
ْ
َ
ُ
ُ
ـن الث ُمــنُ ِم َّمــا تَ َركتـ ْم ِمـ ْ
َكانَ لَ ُكـ ْم َولَـ ٌد فَلهُـ َّ
صيَّـ ٍة تو ُ
صــونَ
ـن بَ ْعـ ِد َو ِ
ـن َوإِ ْن َكانَ َر ُج ـ ٌل يُــو َر ُ
ث َك َللَ ـةً أَ ِو ا ْم ـ َرأَةٌ َولَ ـهُ أَ ٌخ أَوْ
بِهَــا أَوْ َد ْيـ ٍ
َ
ْ
ْ
أُ ْخـ ٌ
َ
َ
ُ
احـ ٍد ِمنهُ َمــا ال ُّسـ ُدسُ فَـإِ ْن َكانــوا أكثـ َر ِمـ ْ
ك فَهُـ ْم
ـن ذلِـ َ
ـت فَلِـ ُك ِّل َو ِ
ث ِمـ ْ
ـن َغ ْي ـ َر
صيَّ ـ ٍة يُو َ
ـن بَ ْع ـ ِد َو ِ
ُش ـ َر َكا ُء فِــي الثُّلُ ـ ِ
صــى بِهَــا أَوْ َد ْيـ ٍ
َّ
َّ
صيَّـةً ِمــنَ للاِ َوللاُ َعلِي ـ ٌم َحلِي ـ ٌم} [ النســاء.]12 :
ُم َ
ضــارٍّ َو ِ
بيــن هللا عــز وجــل حــق المــرأة فــي الميــراث (األم والبنــت
والزوجــة واالخــت ) . ..كالرجــل تمام ـا ً باختــاف الحصــص.
صــرح ســبحانه بلفــظ المــرأة وســاوى بينهــا وبيــن الرجــل فــي
حــال إذا ورثــا كاللــة.

المطلب الرابع:
إيقاف العنف ضد المرأة:

هــذا الحــق ثابــت لهــا فــي القــرآن الكريــم كمــا ثبــت للرجــل
ولجميــع البشــر والمخلوقــات ومحــرم شــرعًا وذكــر ذلــك فــي
كثيــر مــن اآليــات بضميــر الغائــب وفــي مجــاالت كثيــرة وأهمها
ُوف
َاشــرُوه َُّن بِ ْال َمعْــر ِ
الطــاق والــزواج .كقولــه تعالــىَ { :وع ِ
ـن فَ َع َســى أَ ْن تَ ْك َرهُــوا َشـ ْيئًا َويَجْ َعـ َل َّ
فَـإِ ْن َك ِر ْهتُ ُموهُـ َّ
للاُ فِيـ ِه َخ ْيـرًا
َكثِي ـرًا} [النســاء.]19 :
" َفأ َ ْو َج َب ْ
ــك ْال َي ُ
اعا َت َهــا َو ِح ْف َظ َهــا َو َب َّي َن ْت َهــا
ــات م َُر َ
ــت َع َلي ِْهــ ْم ت ِْل َ
َل ُهـ ْم ،لِل ِّن َســا ِء ُحقُـ ٌ
ـال
ـر َو ْالِرْ ِ
ث َكالرِّ َجـ ِ
ـوق َث ِابتــة م َُؤ ّكــدة ِفــي ْال َم ْهـ ِ
ـت ُ
ْ
ْ
َّ
َو َحرَّ َمـ ْ
َ
َ
ـع الخـ ْـوفِ ِمــنْ
ظ ْل َم ُهــنَّ َ ،وت َع ـ ُّددَ الز ْو َجــا ِ
ت ِمن ُهــنَّ َ ،مـ َ
ـال
َعــدَ ِم ْال َعـ ْـد ِل َب ْي َن ُهــنَّ َ ،و َحـ َّددَ ِ
ت ْال َعــدَ دَ الَّـذِي َي ِحـ ُّل ِم ْن ُهــنَّ ِفــي َحـ ِ
َ
ْ
ْ
ــوفِ م َ ُّ ْ
ِّ
َ
َ
َعــدَ ِم ْال َخ ْ
ف الن َســا ُء
ــر َ
ــك الحْ ــك ِام َع َ
ــم ،ف َبعْ ــدَ تِل َ
ِــن الظل ِ
(((.
َ
ْ
َ
َ
ـع الرِّ َجــا َل ْال ْق ِو َيــا َء أنْ َيظلِمُوهُنَّ »
ُحقُو َق ُهــنَّ َ ،وأنَّ ْالِسْ ـ َـا َم َم َنـ َ

في ضوء ما تقدم يتبين لنا:
المــرأة والرجــل ،-وإعطــاء المــرأة
أن مؤتمر المرأة طالب بالمساواة بين الجنسين
حقهــا فــي األســرة واإلنجــاب والحضانــة ،وإثبــات حقــوق المــرأة فــي الميــراث والتملــك وإيقــاف
العنــف ضــد المــرأة.

فالمعجــز فــي األمــر أن القــرآن أول مــا حفــظ للمــرأة كيانهــا وســاواها بالرجــل فــي المجتمــع
((( محمد رشيد رضا ،تفسير المنار( ،الهيئة المصرية العامة للكتاب1990 ،م) ،ج ،5ص.361
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وأعطاهــا حــق الشــهادة فهــي تتمتــع بشــخصية معتبــرة فــي المجتمــع اإلســامي –شــهادة امرأتيــن
فــي المعامــات الماليــة حفظــاً لهــا كمــا تقــدم ،-وثانــي موطــن كان فــي إثبــات حــق المــرأة فــي
الميــراث ،والثالــث كان فــي بيــان دور المــرأة فــي المحافظــة علــى بيــت الزوجيــة ،والرابــع كان
فــي إثبــات حــق المشــاركة فــي شــؤون الحكــم والسياســة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى مــدى التوافــق الكبيــر بيــن مطالــب المؤتمــر الدولــي لحقــوق المــرأة
وبيــن حقوقهــا الثابتــة لهــا بنــص القــرآن الكريــم ،الــذي نــزل قبــل ألــف وأربعمائــة ســنة؛ ضــرورة
أن القــرآن أضــاف مصطلــح "المــرأة" للــزوج؛ فبيــن واجباتهــا للحفــاظ علــى العالقــات الزوجيــة،
وحفــظ الديــن بالعبــادة والدعــاء؛ الــذي هــو ســبيل حفــظ حقهــا وحقــوق اآلخريــن ،وأول ذكــر
ً
مضافــا كان فــي مجــال الدعــاء والعبــادة؛ فهــا نحــن المســلمون نقــدم لمؤتمــر
لمصطلــح المــرأة
ً
المــرأة العالمــي أهــم حقوقهــا ،وواجباتهــا مــن منظــور قرآنــي ،فهنيئــا لمــن ظفــر بهــذا الكنــز
العظيــم.
وفــي هــذه المقارنــة دليـ ٌ
ـل بيـ ٌ
ـن واضــحٌ علــى أن القــرآن الكريــم كتــاب هللا المعجــز ،وأن
اإلســام شــرع للســعادة األبديــة والرســالة الخاتمــة التــي تفــي بحاجــات اإلنســان ال ســيما المــرأة،-
وتنهــض بحضــارة المجتمعــات والــدول.

الخاتمة:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد،،
فــي ضــوء مــا تقــدم مــن البحــث فــي مصطلــح المــرأة فــي القــرآن الكريــم ،ومطالــب المجتمــع
الدولــي لحقــوق المــرأة أخلــص إلــى أهــم النتائــج:
ً
أوال مصطلــح المــرأة فــي القــرآن الكريــم معجــز فــي ترتيبــه المصحفــي ،وفــي مجاالتــه،
وأســاليبه ،وهداياتــه ،وبثمــرات االلتــزام بــه ،ومُلَب ًيّــا لمطالــب وحاجــات المــرأة علــى اختــاف
هــو الــذي خلقهــا وأمــن لهــا حقوقهــا
سبحانه وتعالى
العصور والديانات والثقافات ،فاهلل
ولبــى احتياجاتهــا؛ ضــرورة أن حقــوق المــرأة فــي القــرآن الكريــم الثابتــة تفــي حاجــات المــرأة
واألســرة والمجتمــع والديــن.
ثان ًيــا :اتبــاع منهــج التفســير الموضوعــي فــي البحــوث يبيــن إعجــاز القــرآن الكريــم فــي جميــع
مجاالتــه :اللغويــة ،والعلميــة ،واالجتماعيــة ،والفقهيــة.
ً
ثالثا المؤتمــر العالمــي لحقــوق المــرأة والمواثيــق الدوليــة تطالــب بحقــوق المــرأة مــن منظــور
إنســاني ،والقــرآن العظيــم أثبــت حقوقهــا مــن منظــور ربانــي فزادهــا شـ ً
ـرفا وكرامــة.
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رابعًاالتمســك بشــرع هللا هــو الســبيل لحفــظ الحقــوق وبيانهــا ،ال ســيما حقــوق المــرأة؛
ضــرورة أن تأكيــد هــذه الحقــوق وإثباتهــا يعــد عبــادة والتــزام بشــرع هللا ،وليــس تشــريعًا وضع ًيــا.

التوصيات:
ً
أول االهتمــام بتقديــم البحــوث العلميــة المتخصصــة إلثبــات حقــوق المــرأة فــي القــرآن الكريم،
ال ســيما فــي هــذا العصــر الــذي أثيــرت كثيــر مــن الشــبه حــول تهميــش دور المــرأة فــي اإلســام.
ثانيًا ترجمة هذه البحوث للغات األجنبية ليتسنى للغرب االستفادة منها.
ً
ثالثا التأكيــد علــى أهميــة االلتــزام بمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم مــن هدايــات مســتنبطة مــن
داللــة المجــاالت التــي ذكــر فيهــا مصطلــح المــرأة.
رابعًااإلشــادة بمــا توصــل إليــه المجتمــع الدولــي إلثبــات حقــوق المــرأة وأنــه عــون
لحفــظ حقوقهــا الســيما الثابتــة لهــا فــي اإلســام .ة فــي القرآنــأة

قائمة المصادر و المراجع:
المراجع العربية:
1.البقاعي ،إبراهيم بن عمر (885هـ) .نظم الدرر في تناسب اآليات والسور( ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي).
2.العسـقالني ،أحمـد بـن علـي بـن حجـر1326( ،هــ) .تهذيـب التهذيـب (ط( .)28الهنـد :مطبعـة دائـرة المعـارف
النظاميـة).
3.ابن فارس ،أحمد1979( ،م) .معجم مقاييس اللغة .تحقيق :عبدالسالم محمد هارون( ،بيروت :دار الفكر).
 4.البهجـي ،إينـاس محمـد .الشـرعية الدوليـة فـي المواثيـق والقوانيـن الدوليـة (ط( .)1القاهـرة :المركـز القومـي
لإلصـدارات القانونيـة).
 5.ابـن حجـر ،اإلمـام الحافـظ شـهاب الديـن أحمـد بـن علـي1406( ،هــ-1986م) .تقريـب التهذيب ،تحقيـق :محمد
عوامـة (ط( .)1سـوريا :دار الرشـيد).
 6.السـيوطي ،جلال الديـن (911هــ)1396( ،هــ) .طبقـات المفسـرين (ط ،)1ج ،1تحقيـق :علـي محمـد عمـر،
(القاهـرة :مكتبـة وهبـة).
 7.التميمي ،جنان2009( ،م) .مفهوم المرأة بين نص التنزيل وتأويل المفسرين( ،شبكة اللغويات العربية).
8.الراغب ،الحسين بن علي .المفردات في غريب القرآن ،تحقيق :صفوان الداوودي( ،دمشق :دار القلم).
 9.بدران ،حمدي2014( ،م) .اآلليات الدولية لحماية حقوق المرأة (ط( .)1األردن عمان ،الوراق).
	 10.الزركلي ،خير الدين بن محمود (1396هـ)2002( ،م) .األعالم (ط ( .)15دار العلم للماليين).
	 11.قطب ،سيد1412( ،هـ) .في ظالل القرآن (ط( .)17بيروت :دار الشروق).
	 12.ابـن عطيـه ،عبدالحـق1422( ،هــ) .المحـرر الوجيـز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز (ط .)1تحقيـق :عبدالسلام
عبدالشـافي( ،بيـروت :دار الكتـب العلميـة).
	 13.السـعدي ،عبدالرحمـن بـن ناصـر1422( ،هــ) .تيسـير اللطيـف المنـان فـي خالصـة تفسـير القـرآن (ط.)1
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(السـعودية وزارة الشـؤون اإلسلامية واألوقـاف والدعـوة واإلرشـاد).
	 14.الشايجي عبدالرزاق1953\2\27( ،م) .موقف الشريعة من المرأة ،جريدة األهرام.
	 15.البيضاوي ،عبد هللا بن عمر1418( ،هـ) .أنوار التنزيل وأسـرار التأويل (ط .)1ج ،1تحقيق :محمد عبدالرحمن
المرعشـلي( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي).
	 16.ابـن قتيبـة ،عبـد هللا بـن مسـلم1398( ،هــ-1978م) .غريـب القـرآن ،تحقيـق :أحمد صقـر( ،بيـروت :دار الكتب
العلمية).
دراسـة مقارنـة بيـن الفقـه اإلسلامي
	 17.عرفة ،عرفة محمد .مباشرة المرأة للحقوق والحريات السياسية
والقانـون المدنـي ،دكتـوراه فـي الفقـه المقـارن ،مصـر جامعـة األزهـر ،كليـة الشـريعة والقانـون( ،دار الكتـب
القانونيـة).
	 18.الواحـدي ،علـي بـن أحمـد1991( ،م) .أسـباب النـزول (ط .)1تحقيـق :كمـال بسـيوني( ،بيـروت :دار الكتـب
العلميـة).
	 19.الواحـدي ،علـي بـن أحمد1995( ،م) .الوجيز في تفسـير الكتاب العزيـز (ط .)1تحقيق :صفوت عدنان داوودي،
(دمشق :دار القلم).
	 20.السنامي ،عمر بن محمد (734هـ) ،نصاب االحتساب.
	 21.ابـن األثيـر ،مجـد الديـن أبـو السـعادات (606هــ)1399( ،هــ-1979م) .النهايـة فـي غريـب الحديـث واألثـر،
تحقيـق :طاهـر أحمـد الـزاوي ومحمـود محمـد الطناحـي( ،بيـروت :المكتبـة العلميـة).
	 22.مجمع اللغة العربية ،مجموعة من المؤلفين ،المعجم الوسيط( ،دار الدعوة).
	 23.ابن عاشور ،محمد الطاهر1984( ،م) .التحرير والتنوير( ،تونس :الدار التونسية).
	 24.القرطبـي ،محمـد بـن أحمـد1384( ،هــ-1964م) .الجامـع ألحـكام القـرآن (ط .)2تحقيـق :أحمـد البردونـي،
(القاهـرة :دار الكتـب المصريـة).
َـاريُّ  ،محمـد بـن إسـماعيل1422( ،هــ) .صحيـح البخـاري (ط .)1تحقيـق :محمد زهير بن ناصـر الناصر،
	ْ 25.البُخ ِ
(دار طـوق النجاة).

	 26.ابـن العربـي ،محمـد1424( ،هــ-2003م) .أحـكام القـرآن (ط .)3تحقيـق :محمـد عبدالقادر عطا( ،بيـروت :دار
الكتـب العلمية).
	 27.الطبـري ،محمـد بـن جريـر1420( ،هــ-2000م) .جامـع البيـان فـي تأويـل القـرآن (ط .)1تحقيق :أحمد شـاكر،
(مؤسسـة الرسالة).
	 28.الـداوودي ،محمـد بـن علـي (945هــ) طبقـات المفسـرين( ،ج .)1تحقيـق :لجنـة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر،
(بيـروت :دار الكتـب العلميـة).
	 29.ابن منظور ،محمد بن مكرم (711هـ)1414( ،هـ) .لسان العرب (ط( .)3بيروت :دار صادر).
	 30.أبو حيان ،محمد بن يوسف1420( ،هـ) .البحر المحيط ،تحقيق :صدقي محمد جميل( ،بيروت :دار الفكر).
	 31.رضا ،محمد رشيد1990( ،م) .تفسير المنار .ج( ،5الهيئة المصرية العامة للكتاب).
	 32.الصابوني ،محمد علي1981( ،م) .مختصر تفسير ابن كثير (ط( .)7بيروت :دار القرآن الكريم).
	 33.الزمخشري ،محمود بن عمر1407( ،هـ) .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ط.)3
	 34.القشـيري ،مسـلم بـن الحجـاج (261هــ) ،صحيـح مسـلم ،تحقيـق :محمـد فـؤاد عبدالباقـي( ،بيـروت :دار إحيـاء
التـراث العربـي).
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 حقـوق المـرأة فـي ظـل اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة.)م2011(  هالـة سـعيد، تبسـي35.	
.) منشـورات الحلبـي: (بيـروت، سـمير فرنـان: عائـدة حنـا والمحامـي: بإشـراف المحاميـة.)1(سـيداو) (ط
.) دار الفكر: (دمشق.)10 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (ط.)م2009( ، وهبة محمد، الزحيلي36.	
.) دار صادر: (بيروت، معجم البلدان.)م1995( ،)هـ626(  ياقوت، الحموي37.	
http: //www. un. org/ar/ : الموقـع الرسـمي لألمـم المتحـدد علـى الشـبكة العنكبوتيـة، حقـوق المـرأة38.	
/globalissues/women
https: //saaid. net/daeyat/fauzea/35. htm : صيد الفوائد. فوزية، الخليوي39.	

Transliteration Arabic References:

:الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

1.

albiqā‘iyyu ʾibrāhym bn ‘umari 885h). naẓẓama al-duraru fī tanāsubi al-ʾāyāt
wa-al-sūrin alqāhirata dāru alkitābi alʾislāmiyyi

2.

al‘asqalāniyya ʾaḥamida bn ‘aliyyu bn ḥajarin 1326h). tahdhība al-tahdhībi ṭ (
alhinda miṭba‘atu dāʾirati alma‘ārifi al-niẓāmiyyati

3.

ibna fārisin ʾaḥamdun 1979m). mu‘jama maqāyīsi al-lughati taḥqīqun ‘abdālsalāmu
muḥammadu hārūnin bayrūta dāru alfikri

4.

albahijiyya ʾīnāsa muḥammada al-shar‘iyyatu al-dawliyyatu fī almawāthīqi
wa-al-qawānīni al-dawliyyati ṭ ( alqāhirata almarkazu alqawmiyyu lil-ʾiṣdārāti
alqānūniyyati

5.

ibna ḥajarin alʾimāma alḥāfiẓa shihāba al-dīni ʾaḥamida bn ‘aliyyin 1406h1986m). taqryba al-tahdhībi taḥqīqun muḥammadu ‘awwāmatu ṭ ( sūriyyan dāru
al-rashydi

6.

al-suyūṭiyya jalāala al-dīni 911h)،( 1396h). ṭabaqāti almufassirīna ṭ j taḥqīqun
‘uliya muḥammadu ‘umarin alqāhirata maktabatu wahibatu

7.

al-tamīmiyya jinnānun 2009m). mafhūma almarʾati bayna naṣṣi al-tanzīli wtʾīl
almufassirīna shabakata al-lughawiyyāti al‘arabiyyati

8.

al-rāghiba alḥissayni bn ‘aliyyin almufradātu fī gharību alqurʾāni taḥqīqun
ṣafwāni al-dwwdy dimashqa dāru alqalami

9.

badrāni ḥamdiyyun 2014m). alʾāliyyāti al-dawliyyati liḥimāyati ḥuqwqi almarʾati
ṭ ( alʾurduna- ‘ammāna alwirāqa

10. al-zrkly khayra al-dīni bn maḥmūdu 1396h)،( 2002m). alʾa‘lāama ṭ 15). ( dāra
al‘ilmi lil-malāayīni
11. quṭbun sīda 1412h). fī ẓilāli alqurʾāni ṭ ( bayrūta dāru al-shurūqi
12. ibna ‘aṭṭīhi ‘abdālḥaqqan 1422h). almuḥarrira alwajīza fī tafsīri alkitābi al‘azīzi
ṭ taḥqīqun ‘abdālsalāmu ‘abdālshāfī bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
13. al-sa‘diyya ‘abdālraḥmana bn nāṣirin 1422h). taysyra al-laṭīfi almannāni fī
khalāaṣati tafsīri alqurʾāni ṭ ( al-su‘ūdiyyaʾaha- wizārata al-shuʾūni alʾislāmiyyati
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wa-al-ʾāwqāfi wa-al-da‘wati wa-al-ʾirshādi
14. al-shāyjy ‘abdālrazzāqan 27\ 2\ 1953m). mawqifa al-sharī‘ati mina almarʾati
jarīdata alʾhrāmi
15. albayḍawiyyu ‘abda al-lhi bn ‘umarin 1418h). ʾanuwwāra al-tanzīli waʾasrāri
al-tʾīl ṭ j taḥqīqun muḥammadu ‘abdālraḥmani al-mr‘shly bayrūta dāru ʾiḥyāʾi
al-turāthi al‘arabiyyi
16. ibna qutaybatin ‘abda al-lhi bn muslimin 1398h- 1978m). gharība alqurʾāni
taḥqīqun ʾaḥamida ṣaqrun bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
17. ‘urfatan ‘urfata muḥammada mubāshiratu almarʾati lil-ḥuqwqi wa-al-ḥurriyyāti
al-sīāsiyyaʾahi- dirāsata muqāranati bayna alfiqhi alʾislāmiyyi wa-al-qānūni
almadaniyyi duktwrāhun fī alfiqhi almuqārani miṣra jāmi‘ati alʾazhari kulliyyata
al-sharī‘ati wa-al-qānūni dāra alkutubi alqānūniyyati
18. alwāḥidiyya ‘uliya bn ʾaḥamdun 1991m). ʾasabbāba al-nuzūli ṭ taḥqīqun kamālu
basyūnī bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
19. alwāḥidiyya ‘uliya bn ʾaḥamdun 1995m). alwajīza fī tafsīri alkitābi al‘azīzi ṭ
taḥqīqun ṣafawtu ‘adnāni dwwdy dimashqa dāru alqalami
20. al-sanāmiyya ‘ammara bn muḥammadu 734h)، niṣāba aliḥtisābi
21. ibna alʾathīri majda al-dīni ʾabū al-sa‘ādāti 606h)،( 1399h- 1979m). al-nihāyata
fī gharību alḥadythi wa-al-ʾthari taḥqīqun ṭāhirun ʾaḥamida al-zāʾī wamaḥmūda
muḥammada al-ṭnāḥy bayrūta almaktabatu al‘ilmiyyatu
22. majma‘a al-lughata al‘arabiyyata majmū‘atan mina almuʾallifīna almu‘jama
alwasīṭa dāra al-da‘wati
23. ibna ‘āshūrin muḥammada al-ṭāhiri 1984m). al-taḥrīra wa-al-tanwīra tūnisun aldāru al-twnisiyyatu
24. alqurṭubiyyu muḥammada bn ʾaḥamdun 1384h- 1964m). aljāmi‘a liʾaḥkāmi
alqurʾāni ṭ taḥqīqun ʾaḥamida al-brdwny alqāhirata dāru alkutubi almiṣriyyati
25. albukhāriyyu muḥammada bn ʾismā‘yl 1422h). ṣaḥīḥa albukhāriyyi ṭ taḥqīqun
muḥammadu zuhayri bn nāṣiru al-nāṣiri dāra ṭawqi al-najāti
26. ibna al‘arabiyyi muḥammadun 1424h- 2003m). ʾaḥkāma alqurʾāni ṭ taḥqīqun
muḥammadu ‘abdālqādiri ‘aṭā bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
27. al-ṭabariyya muḥammada bn jarīrin 1420h- 2000m). jāmi‘a albayāni fī taʾwīl
alqurʾāni ṭ taḥqīqun ʾaḥamida shākirun muʾassasata al-risālati
28. al-dwwdy muḥammada bn ‘aliyyu 945h) ṭabaqāti almufassirīna j taḥqīqun
lajnatun mina al‘ulamāʾi biʾishrāfi al-nāshiri bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
29. ibna manẓūrin muḥammada bn mukarramu 711h)،( 1414h). lisāna al‘arabi ṭ (
bayrūta dāru ṣādiru
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30. ʾabū ḥayyāni muḥammada bn yūsf 1420h). albaḥri almuḥīṭi taḥqīqun ṣaddiqī
muḥammada jamīla bayrūta dāru alfikri
31. riḍā muḥammada rashyda 1990m). tafsīra almanāri j alhayʾata almiṣriyyata
al‘āmmata lil-kitābi
32. al-ṣābūniyya muḥammada ‘allī 1981m). mukhtaṣara tafsīri ibni kathīri ṭ (
bayrūta dāru alqurʾāni alkarīmi
33. al-zamakhshariyya maḥmūda bn ‘umarin 1407h). alkashshāfa ‘an ḥaqāʾiqi
ghawāmiḍi al-tanzīli ṭ
34. alqushayriyyi muslima bn alḥujjāji 261h)، ṣaḥīḥa muslima taḥqīqun muḥammadu
fuʾādi ‘abdālbāqī bayrūta dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
35. tabussī hālata sa‘īda 2011m). ḥuqwqa almarʾati fī ẓalla ittifāqiyyatu alqaḍāʾi ‘alā
jamī‘i ʾashkāli al-tamyyzi ḍidda almarʾati sīdāū ṭ biʾishrāfi almuḥāmiyati ‘āʾidatu
ḥannan wa-al-maḥāmmiyya samīru farannānun bayrūta manshūrātu alḥalbiyyi
36. al-zḥyly wahibata muḥammada 2009m). al-tafsīra almunīra fī al‘aqīdati wa-alsharī‘ati wa-al-minhaji ṭ ( dimashqa dāru alfikri
37. ilḥamuī yāqūta 626h)،( 1995m). mu‘jama albuldāni bayrūta dāru ṣādiru
38. ḥuqwqu almarʾati almawqi‘a al-rasmiyya lil-ʾumami almutaḥaddida ‘alā alshabakati al‘ankabūtiyyati http://www.un.org/ar/globalissues/women/
39. alkhilyawiyya fawziyyatan ṣaydu alfawāʾidi https://saaid.net/daeyat/fauzea/35.htm

205

2  العدد19 املجلد

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

م2022 يونيو

)181 - 206 ( – حقوق املرأة يف القرآن الكريم ويف املواثيق الدولية – دراسة موضوعية مقارنة

Women's rights in the Holy Quran and in international
conventions: A Comparative objective study
Mayada Rushdi Akkawi
College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah
Sharjah - U. A. E.

Abstract:
This research paper objectively addresses the term “woman” as it is
mentioned in the Noble Quran. It deals with its linguistic significations,
the Quran’s methods of referring to it, the context in which it is mentioned,
and the benefits of commitment to this term in the Noble Book. The study
also sets a comparison between the petitions sought by World conference
on Women and women’s rights as stated in the Noble Quran, which
demonstrates that Islam wholly guarantees women’s rights and praises
the endeavors of the international community in sustaining them. The
findings of the comparison reveal a large degree of compatibility between
the petitions of the World conference and the Noble Quran in terms of
women’s rights and their confirmation in the Noble text. All these rights
revolve around: gender equality, women’s rights in the family when it
comes to procreation, custody, inheritance, ownership, and ending the
violence against women.
Keywords: Women, International Conference on Women, Gender
Equality.
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