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 مقدمة

الحمد هلل , ثم الحمد هلل رب العالمٌن الذي انار قلوب عباده المتقٌن بنور كتابه المبٌن و           

الصالة و السالم على كافة االنبٌاء واشرؾ المرسلٌن . نبٌنا االمٌن الذي ارسله هللا هداٌا مبشراً 

 لى اله الطٌبٌن الطاهرٌن وصحبة المنتجبٌن .ونذٌراً و ع

 اما بعد 

العقل اسرؾ ما اوتً االنسان من نعم , اذا انه مناط التكلٌؾ فمن كان بال عقل كالمجنون         

فال تكلٌؾ علٌه, والتكلٌؾ شرؾ المكلؾ  و المرأة مكلفة كالرجل , فهً مثله ذات عقل اعتد به 

وا لِّْلُمْؤِمنٌِن   قُلفقال ) (1)الشرع فخاطبها بما خاطل الرجل  اِرِهمْ  ِمنْ  ٌ ُؽضُّ ْحف ُظوا أ ْبص   ٌ ُهمْ  و   فُُروج 

قُل () اِرِهن   ِمنْ  ٌ ْؽُضْضن   لِّْلُمْؤِمن اتِ  و  ْحف ْظن   أ ْبص   ٌ ُهن   و  كما ولم ٌقتصر االسالم على  (2)(فُُروج 

تكلٌؾ الرجل بالدعوة الى هللا سبحانه وتعالى بل حمل النساء جزء من هذه المسؤولٌة .قال تعالى 

ْلت ُكن) ن و  ة   ُكمْ مِّ ْدُعون   أُم  رِ  إِل ى ٌ  ٌْ أُْمُرون   اْلخ   ٌ ْعُروؾِ  و  ْون   بِاْلم  ْنه   ٌ نِ  و  رِ  ع  بِك    اْلُمنك  أُول َٰ  ُهمُ  و 

 ان هللا سنة قضت وقد الرفعٌة انسانٌتها فٌها ما واسمى,  كرٌم انسان المسلمة المراة(  3)(اْلُمْفلُِحون  

 اما االمانات تلك باداس مرتبطة سعادتها تجعل وان الخاصة امانتها برعاٌة متوطة كرامتها تجعل

 نسٌنا فاذا العمٌق  االزلً وجودها وٌشهد المراة ؼرٌزة تهتدؾ وبهذا البٌت ربة او الزوجة

 وسبقت كرامتها توافرت النهج هذا على الحقوق لها قررنا و االساس هذا على الحٌاة فً مكانتها

 زوجة كانت ان و الجنة اقداما وتحت هللا رضوان طاعتها فً  اماً  كانت فان وهناؤها سعادتها

 الرقٌق الحضارة لها وفرت فماذا هللا تقوى بعد دنٌاه فً المرء لٌستفسد فخر افضل فهً صالحة

   (3)الؽربٌة الحضارة عصر فً كلذلك من النخاسة واسواق

بٌان المصطاحات , مفهوم لقد تناول اعداد  البحث الى مبحثٌن ,المبحث االول  عدة مطالب  منها 

 . الثقافة االسالمٌة , خصابص الثقافة االسالمٌة . اهمٌة الثقافة االسالمٌة

اما المبحث الثانً , فقد تناول الفروق الثقافٌة عند المرأة عند االسالم و الؽرب,  و تضمن 
 مطلبٌن ثقافة المرأة فً المجتمع الؽربً.

_____________________________ 

هـ( 1432هـ, 1431حدٌث القران عن المرأة : مبارك عطٌة , دار الكتاب  المصري و البنانً , الطبعة االولى ,)  (1)
 .262م( 2211م,2212)

 31-32سورة النور االٌة  ( 2)

 - هـ1432, ) 6 ط لبنان بٌروت المعرفة دار الرحمن عبد خالد:  السنة و الكتاب ضوء فً المسلمة المراة شخصٌة   (3)
 124سورة ال عمران االٌة 61( م2222
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 التربٌة مادة والن:)  هً الخاتمة تكتب, المقدمة فً البحث تلخٌص و تقسٌم وبعد            

 الهملٌة خالل من السامٌة وقٌمة العظٌم الدٌن هذا اركان لعكس االمثل السبٌل هً االسالمٌة

 واقل تناول اٌسر جعلها و االسالمٌة بالتربٌة االهتمام -: الحنٌؾ الدٌناالسالمً سعة فقد التربوٌة

 تنشبة و االسالمً الدٌن الجمٌع ٌوفق ان وتعالى سبحانه هللا سابلٌن ونفعا قبوال واكثر مضمون

  لواجباته مدرك صالح جٌل

  التوفٌق ولً وهللا                                          

 الباحثة                                                                                                
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 اختيار الموضوعسبب 

قُْلن  ) تعالى قال الدعوة النساء تكلٌؾ على صرٌح نص القرآن ان فً          ْعُروًفا ق ْواًل  و   و. (1)(م 

 تستحً ربما او بالنساء خاصة شرعٌة امور فً الرجل من االٌضاح على اقدر المرأة كانت ربما

 علٌه هللا صلى) رسول ازواج هللا امر: )  العربً ابن االمام ٌقول.  فٌها الرجل سؤال من المرأة

 علٌه هللا صلى)النبً افعال من ٌرن وما بٌوتهن فً القران من الٌه انزل ما ٌخبرن بأن(  اله و

 الواعٌة المسلمة المراة به  تقٌدوا و فٌه بما فٌعملوا الناس الى ذلك ٌبلػ حتى فٌهن  واقواله( واله

 بقوله العزة رب حدده كبٌر لهدؾ الدنٌا الحٌاة هذه فً خلقت بانها عمٌقا اٌمانا تؤمن  دٌمها هدذ

ا) م  ل ْقتُ  و  اْْلِنس   اْلِجن   خ  ْعُبُدونِ  إاِل   و   ٌ   المسلمة المرألة نظر فً فالحٌاة. (2)(لِ

 زٌنتها و الزوجٌة الحٌاة بطٌبات االستمتاع و المؤلوفة الٌومٌة باالعمال وقت قضاء لٌست الرابدة

 تعالى هللا عبادة فٌه تحقق الذي الوجه على  بها ٌنهض ان مؤمن كل على رسالة الحٌاة انما, 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 32 االٌة  االحزاب سورة(  1) 

 56 االٌة الطور سورة(  2)
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 المبحث االول

 بيان المصطلحات 

 تعريف الثقافة  -المطلب االول :

 -الثقافة لغة : -اوالً :

)ثقؾ( الثاء , والقاؾ, الفاء, كلمة واحدة واٌها ٌرجع الفروع , وهو  -قال ابن فارس :             

 اقامة درو الشًء 

 وٌقال: ثقفت الفتاة إذا اقمت عوجها 

 (1)ثقؾ لقؾ , و ذلك ان ٌصٌب علما ماٌسمٌه على استواءورجل 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

هـ( المحقق عبد السالم محمد هارون 325معجم مقٌاس اللؽة : ألحمد بن فارس بن زكرٌا القزوٌنً الرازي ,ابو الحسن )ت  ( 1)

 م( , الجزء السادس1292 -هـ 1322, دار الفكر )
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 وجاء فً تهذٌب اللؽة      

)) ابنالسكٌن : رجل ثقؾ لقؾ اذا كان الشًء ضابطاً لما ٌحوٌه   :وفً تهذٌب اللؽة              

 (1)قبما به . وٌقال :ثقؾ الشًء , وهو سرعة التعلم((

وقال ابن منظور : ثقؾ : ثقؾ الشًء ثقفاً , وثقوفه : وحذفه , رجل ثقؾ وثقؾ , حاذقفهم , 

 وا : ثقؾ لقؾ  ... ابن درٌد : ثقؾ الشًء: حذؼته ,و ثقفته , اذا ظفرت به.وأتبعوه فقال

اقال  تعالى ) ف ن ُهمْ  ف إِم  ْثق  ْربِ  فًِ ت  دْ  اْلح  نْ  بِِهم ف ش رِّ ْلف ُهمْ  م  ل ُهمْ  خ  ُرون   ل ع  ك  ذ  وثقؾ الرجل اي :   (2)(ٌ 

صار حاذقاً حقٌقاً مثل ضخم , فهو ضخم الثقافة و ثقؾ اي : صتر ثقفاً مثل تحب  تعباً اي : 

صار حاذقا فطناً , وهو ؼالم لقن ثقؾ اي : ذو فظمة و ذكاء و المراد انه ثابت المعرفة بما 

  . (3)ٌحتاج الٌه 

م , وضبط المعرفة المكتسبة فً مهارة وحذق : هً الفهم , وسرعة التعل فالثقافة في اللغة        

 ,وفطنة .

قٌل هً الرقً فً االفكار النظرٌة وذلك ٌشمل الرقً فً القانون  الثقافة اصطالحاً:       

والسٌاسٌة , واالحاطة بقضاٌا التارٌخ المهمة , والرقً كذلك فً االخالق , او السلوك و امثال 

 . (4)ذلك من االتجاهات النظرٌة 

.فالمقصود  من الثقافة (5)وقٌل : جملة العلوم والمعارؾ و الفنون التً ٌطلب  الحذؾ بها         

.فأذا وصفت بدٌن (6))) العلم الذي ٌبحث كلٌات الدٌن فً مختلؾ شؤن الحٌاة (( -مصطلحاً ٌعنً :

ظم الحٌاة )علم كلٌات االسالم فً ن :ذلك الدٌن , فالثقافة االسالمٌة هً معٌن اختصت بكلٌات 

 .(9)كلها ٌترابطها((

_____________________________ 

م , دار احٌاء التراث العربً 2221, 1,ط1 , 2هـ( ج39, )ت. (  تهذٌب اللؽة ,  محمد بن احمد بن االزهري الهروي 1)

 بٌروت , تحقسق محمد عوض مرعب 
 59سورة االنفال االٌة  (2)
                                                                      م,1291هـ( دار الكتب العالمٌة , بٌروت  لبنان 911لسان العرب ألبن منظور االنصاري االفرٌقً المصري )ت  (3)

     , د.ت2,ج12ص
 .222 ط, 2,2212ة ط, مؤسسة الرسال 2, نادٌة شرٌؾ العمري , الثقافة االسالمٌة ,  اضواء على (4)
  36 هـ  1424, الرٌاض   3ان القوسً طمقدمات الثقافة االسالمٌة , مفرح بن سلٌم(5)
مدخل فً علم الثقافة االسالمٌة االسالمٌة .) الثقافة االسالمٌة وصلتها بالعلوم االخرى( اعداد الطالبة , ؼزوى الؽزي بأشراؾ (6)

مقدم لقسم االسالمٌة كلٌة الشرعة جامعة االمام محمد سعود بالمملكة العربٌة  وهو بحث 4االستاذ : د. عبدهللا الوصٌؾ . 
 السعودٌة.

 م1412,  3ن سعود االسالمٌة , عدد االجزاء , جامعة االمام محمد ب92( مدخل الى علم الثقافة االسالمٌة , 9)
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 االسالمية الثقافة مفهوم -:المطلب الثاني

ولم ٌكن عند المسلمٌن فً ما  عندما كان علم الثقافة االسالمٌة بهذا االسم علماً جدٌداً            

مضى مصطلح للثقافة ٌتجاوز معانٌها اللؽوٌة وكان مفهوما مختلطا بالمفهوم العامل للثقافة فهو 

 ؼٌر واضح للباحثٌن دخٌلة العلم وكان من المفترض على المختصٌن و الباحثٌن فً هذا المجال 

لهذا المصطلح و توضٌح معالمه و بٌان اهمٌته و موضوعاته وما ٌتعلق به من وضع تحدٌد 

مسابل فً كل فروعه. ومامن شك ان تحدٌد معنى الثقافة االسالمٌة ٌتحدد بموضوعاتها و كأي 

علم من العلوم , وذلك الن قصور الق=ثقافة االسالمٌة نابع من محتواه و محتواها ضابط 

 (1)لمعناها

ٌْثُ  اْقُتلُوُهمْ قال تعالى )) قِْفُتُموُهمْ  ح  ْلُعونٌِن  وقال تعالى )) ( 2)((ث  ا  م  ن م  ٌْ قُتِّلُوا أُِخُذوا ُثقِفُوا أ   و 

ْقتٌِاًل  اوقال تعالى ))( 3)((ت  ف ن ُهمْ  ف إِم  ْثق  ْربِ  فًِ ت   .  (4)((اْلح 

مجازي مستمد من شرٌعة  اذن الثقافة األسالمٌة فً معرفة علمٌة مكتسبة تنطوي على جانب

االسالم و مؤسس على عقٌدة و تتجلى فً سلوك الواعً لالنسان  )فرداً  وجماعة( فً تعامله  

فً الحٌاة االجتماعٌة مع الوجود )اي من الخالق و المخلوقات ( ان المثقؾ اامسام  ٌمارس ثقافته 

ن مجاالت عدٌدة وهو االسالمٌة فً مجاالت الزراعة او الصناعة و التجارة او ؼٌرذلك م

منضبظ بضوابط االسالم و الشرٌعة و التخرج عنها , وهو حٌث ٌجد امامها ٌمارسه مع مبدأ 

,الى ان المثقؾ المسلم ٌسعى الى مقرر فً الشرٌعة االسالمٌة ٌتجنب هذه الممارسة وٌبتعد عنها 

وترى الباحثة ان التعرٌؾ المختار للثقافة   (5)تحقٌق رضا هللا من خالل طاعته و التزام ما امر به 

االسالمٌة هو انه لما كان علم الثقافة االسالمٌة ,بهذا المسمى على جدٌد  ادلة موضوعاته الجدٌدة 

 , التً جاءت ولٌدة الحٌاة المعاصرة و االحتكار الثقافً و عوامل التأثٌر و التأثر, و كان مفهومه.

__________________________ 

(   ٌنظر: الثقافة االسالمٌة ثقافة المسلم و تحدٌات العصر , دكتور راشد شهرات .د. عبدالرحمن الكٌالنً ,د. احمد العوابٌة 1)

 22م( 2222هـ,1422,د. ٌوسؾ ؼضبان ,طاالولى )

 121( سورة البقرة االٌة 2)

 61( سورة االحزاب االٌة 3)

 95( سورة االنفال االٌة 4)

عمان دار المناهج  -االسالمٌة ) مفهومها , مصادرها , خصابصها , مجالتها ( د. عزمً طه السٌد واخرون (  الثقافة 5)

(2222 , )34-39. 
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قد اختلط بالمفهوم العام للثقافة )اخذ الشًء  من كل شًء(  وجرى استعمال المعاصر           

و تداولته المؤسسات االعالمٌة و  فً ؼالبة على هذه الداللة العامة لمعنى الثقافة االسالمٌة ,

التالٌؾ و الكتابة فٌها  فً عمومه ٌتبطن هذا المعنى العام للثقافة االسالمٌة على انها معرفة عامة 

وعلى هذا تكون الثقافة االسالمٌة علما مستقال ممٌزا عن ؼٌره من العلوم  (1)عن االسالم

علم جدٌد له موضوعاته واسلوبه الخاص  االسالمٌة االخرى كالتفسٌر و الحدٌث و الفقه , وهو

جاء مٌالده و ضهوره على اثر التحدٌات المعاصرة لالسالم و المسلمٌن وكتابة الخصوصٌن 

ومن خالل ماسبق ترى ان باستطاعه الثقافة االسالمٌة ان تلعب دور التوجٌه السٌاسً و .(2)

لبناء القومٌة االسالمٌة على  االقتصادي و االجتماعً و التربوي و الصحً  والعلمً و الدٌنً

 ؼرار مفردات الثقافة القومٌة عند االمم االخرى .

 خصائص الثقافة االسالمية  -المطلب الثالث :

بمعنى ان الثقافة الربانٌة هً الثقافة المعنوٌة الى الرب وهو هللا سبحانه و تعالى ,  -الربانية : -1

 (3)النبً )صلى هللا علٌه واله وسلم (مصدرها االساسً  هو وحً هللا تعالى الى 

ْحنُ  إِن ا))كقوله تعالى  ا ن  ْلن  ْكر   ن ز  إِن ا الذِّ افُِظون   ل هُ  و   (4)((ل ح 

 (5)وٌتضح ذلك االعتدال تكالٌفها فهً ضمن طاقة المكلفٌن -ان لها صفة االستمرار والدوام : -2

اقال تعالى )) م  ل   و  ع  ُكمْ  ج  ٌْ ل  ٌنِ  فًِ ع  ج   ِمنْ  الدِّ ر   .  و التكلٌؾ ٌطبق وفق قدرة المكلؾ  (6)((ح 

لِّؾُ  ال  قال تعالى )) ُ  ٌُك  ْفًسا هللا  ا إاِل   ن  ه  . و بالتالً ال ٌستاء وال ٌضجر وال ٌحرج عند  (9)(( ُوْسع 

 ادابها و ال ٌعذر ان قصر فً ذلك .

 

___________________________ 

المسلم وتحدٌات العصر , أزد محمد او ٌحٌى ,د.راشد شهدات , د. عبد الرحمن الكٌالنً , د. احمد ( الثقافة االسالمٌة لثقافة 1)

 .33م( 2222-هـ 1422.) 12ؾ ؼضبان , طالعواشٌة , د. ٌوس

 .13م( 2213 -هـ 1434, ) 12جهودهم ,طدراسات فً الثثقافة االسالمٌة , مجموعة من االساتذة المقدرة  (2)

 .م( 2222-هـ  1422( ٌنظر : الثقافة االسالمٌة , ثقافة المسلم وتحدٌات العصر , دار المناهج الطبعة االولى )3)

 .2( سورة الحجر االٌة 4)

 م(.2212 -هـ 1431) 2(  ٌنظر : اساسٌات الثقافة االسالمٌة , د. عبد الؽنً الكبٌسً , ط5)

 .99( سورة الحجر االٌة 6)

 .296ٌة ( سورة البقرة اال9)
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ممن درس الثقافة االسالمٌة وجد نفسه الشعور بالتمٌز عن  -بث روح التميز في االمة : -3 

ؼٌره ولكن هذا التمٌز ال ٌشمح له بالؽطرسة و رفع االنؾ على االخرٌن فهو لم ٌخلق عبثاً  ولم 

االخرى اال بما بل طرٌقة واضح مطلوب منه معروؾ فال ٌقلد ؼٌره من اهل الثقافات ٌترك عمالً 

ٌتفق مع طرٌقه و عقٌدته ممٌزة ٌجعله ٌنفر وال ٌلتزم بهذا الوضع , وٌكره ان ٌكون فً خط 

ا.قال تعالى ))(1)االنحراؾ و الشذوذ ٌُّه  نُوا ال ِذٌن   أ  ا ت قُولُوا ال   آم  اِعن  قُولُوا ر  ا و  ُعوا انُظْرن  اْسم   و 

افِِرٌن   لِْلك  اب   و  ذ  ا أ لٌِم   ع  دُّ  م  ف ُروا ال ِذٌن   ٌ و  ال   اْلِكت ابِ  أ ْهلِ  ِمنْ  ك  ل   أ ن اْلُمْشِرِكٌن   و  ُكم ٌُن ز  ٌْ ل  نْ  ع  ر   مِّ ٌْ  خ 

بُِّكمْ  مِّن ُ   ر  هللا  تِهِ  ٌ ْخت صُّ  و  ْحم  ن بِر  ش اءُ  م   ٌ   ُ هللا  ِظٌمِ  اْلف ْضلِ  ُذو و    (2)((اْلع 

وثقافة هذا شأنها  البد ان تكون قابمة على -:التوازن واالعتدال والوسيطة و عدم التصرف  -4

العدل و الوسٌطة بعٌدة عن التطرؾ و اللؽو , وبهذا كانت امة محمد )صلى هللا علٌه واله وسلم ( 

لِك  هً امة الوسط . قال تعالى ))
ذ َٰ اُكمْ  ك  ْلن  ع  ةً  ج  ًطا أُم  س  اء   لِّت ُكوُنوا و  د  ل ى شُه  ٌ ُكون   الن اسِ  ع  ُسولُ  و   الر 

ُكمْ  ٌْ ل  ِهًٌدا ع  وقوله تعالى)وسٌطاً ( اي عدالً ووسط الشً او وسطه بمعنى افضله و اعدله   (3)(( ش 

  . (4)وخٌاره

 (5)اهمية الثقافة االسالمية  -المطلب الرابع :

اصبح االهتمام بالثقافة االسالمٌة بشكل عام  والثقافة االسالمٌة بشكل خاص مطلبا علمٌا       

 وحضارٌا  ومن مظاهر االهتمام بمصطلح الثقافة .وثقافٌا 

تخصٌص الدول العربٌة االسالمٌة وزارة مستقله تعنً بالشؤون الثقافٌة والتراثٌة  و  -1

 الحضارٌة  تعرؾ ب)وزارة الثقافة(.

 

_____________________________ 

, استاذ الشرٌعة و  26 مٌن محمد سالم المناسٌة ,دكتور االثقافة االسالمٌة االصٌلة مستجدات العصر, تألٌؾ الشٌخ ال (1)

 م( عمان االردن.2213 -هـ 1435الدراسات االسالمٌة , جامعة مؤته ,طاالولى ,)

 143 - 125 -124(  سورة البقرة االٌة : 2)

حٌدر , دار هـ( , تحقٌق عامر احمد 911( لسان العرب , لجمال الدٌن ابً الفظل  محمد بن كرم بن منظور االنصاري )ت 3)

 9/419م( 1291الكتب العالمٌة , بٌروت لبنان )

 -هـ  1422(   ٌنظر الثقافة االسالمٌة ثقافة المسلم و تنحدٌات العصر لالستاذ الدكتور , محمد ابو ٌحٌى , ط االولى )4)

 229الثالثة الفصل الثالث  م( دار المناهج  الوحدة2222

( عمان 2229 -هـ 1422رامز كوكش و استاذ خالد ابراهٌم العتابً , الطبعة االولى ) الواضح فً الثقافة االسالمٌة , ٌحٌى( 5)

 19دار المٌسرة 
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 ومواقع  والفضابٌات االذاعات و والمجالت الصحؾ مثل االعالم وسابل من العدٌد تخصٌص -2

 .للثقافة ثابتة وبرامج

( االنتروبولوجٌا) االنسان علم تهتم حٌث,  الجامعات فً االكادٌمٌة الدراسة حقل الى دخول -3

 . الثقافة بدراسة

مؤتمرات المناقشة )الثقافة ( لدرجة انها المهرجانات و الندوات و المحاضرات و العقد  -4

 .اصبحت قضٌة عالمة

 ؼرس العقٌدة الصحٌحة فتوحٌد هللا تعالى بالوهٌة دٌنٌة واسمابه وصفاته تعالى . -5

وهو الؽاٌة التً  الجلها خلق هللا الخلق وهو الفارق بٌن الموحدٌن و  المشركٌن وعت ٌسال 

 ( .1)الناس ٌوم القٌامة وعلٌه الثواب و العقاب فً الدنٌا واالخرة 

ا ل ق دْ قال تعالى )) ْثن  ع  ة   ُكلِّ  فًِ ب  ُسواًل  أُم  نُِبوا هللا    اْعُبُدوا أ نِ  ر  اْجت  اُؼوت   و  نْ  ف ِمْنُهم  الط  ى م  د  ُ  ه   هللا 

ِمْنُهم نْ  و  ق تْ  م  هِ  ح  ٌْ ل  ل ةُ  ع  ال  ٌْؾ   ف انُظُروا اأْل ْرِض  فًِ ف ِسٌُروا  الض  ان   ك  اقِب ةُ  ك  بٌِن   ع  ذِّ  (2)((اْلُمك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 122م( 1296الطبعة االولى ) -لبنان  -بٌروت (  دعوة التوحٌد , محمد خلٌل الهراس , دار الكتب االدبٌة , 1)

 36(  سورة النحل االٌة 2)
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 المبحث الثاني

 قافية عند الرأة المسلمة بين االسالم و الغرب الفروق الث

 ثقافة المرأة المسلمة في المجتمع االسالمي -المطلب االول :

دعا االسالم الى المرأة و تزوٌدها بالعلم و الثقافة ألنها بمثابة مدرسة ألطفالها . قال )صلى       

. ان المرأة المسلمة ملزمة (1))) طلب العلم فرٌضة على كل مسلم ومسلمة (( هللا علٌه واله وسلم( 

تكسؾ  فً كافة نواحً الحٌاة والى الٌوم مخدوعة ببرٌق الحضارات الؽربٌة , ومع ذلك فسوؾ

ٌوما ما كم هً مظلمة فً ذلك بعد ان تعرؾ الحقٌقة . ان نشاطات المرأة المسلمة تمتد احٌاناً 

خارج المنزل, فبعض النساء المسلمات كن بمن المسؤولٌات عامة فً الجرب و التجارة و الطب 

 ولكم ذلك كله كان فً اطار الخلق الكرٌم .

 وابسط مثال على ذلك ممرضات االسالم:

فاضلة مسلمة صحالبة , اشتركت مع أمرأة الربيع بنت معوذ بن عفراء االنصارية :  -        

الرسول)صلى هللا علٌه و اله وسلم ( فً بعض ؼزواته . فكانت تداوي الجرحى والمرضى وترد 

القتلى الى المدٌنة , روي البخاري و أتلنسابً  وابو مسلم الكحجً من طرٌق بشٌر بن المفضل 

ذلوان عن الربٌع بنت معوذ قالت )كنا نؽزو مع الرسول )صلى هللا علٌه واله وسلم(  عن خالد بن

. باٌعت النبً )صلى هللا علٌه (1)ونسقً القوم ونخدمهم , ونرد القتلى و الجرحى الى المدٌنة (

وسلم (  تحت الشجرة وذلك حٌن )) دخلت فً ورغ النبً علٌه السالم ان قرٌشًل قتلت عثمان 

. ودعا اصحابه الٌه وقد  وقؾ  الشهر الحرام فقال )) أل ابرح حتى تاجز القوم ((فقدرت فً 

 الوقت فً الباحثة وترى .تحت الشجرة فً هذا الوادي فباٌعوه  على األٌفرد حتى الموت ((

 معلمة المرأة فتجد الوضابؾ و المجاالت جمٌع فً ٌشاركن  اصبحن المسلمات فالنساء الحاضر

 انها كما ومتعلمة عالمة وهً وسفٌرة وزٌره و واستاذة وطبٌبة

 

 

___________________________ 

باب فضل العلماء ,  هـ( , دار احٌاء الكتب العربٌة ,293ابن ماجه ابو عبدهللا محمد ابن ٌزٌد القزوٌنً )ت -( سنن أبن ماجة 1)

 91,  1الجزء 

( دراسات فً الثقافة االسالمٌة , د. محمد عبد السالم محمد مع مجموعة من االساتذة المقدرة جهودهم , الطبعة الثانٌة عشر , 2)

  624االردن  -م( , عمان 2213 -هـ 1434)
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تنافس الرجال فً الحصول على شهادات العلٌا ولهذا اصبح االهتمام بالمرأة ٌشؽل          

مرأة الٌوم لها قضٌة تحارب من اجلها لكً ٌصل صوتها الى اعلى سلطة ان الجمٌع  واصبحت ال

لم تكن هً صاحبة السلطة . وهكذا عدا موضوع )المرأة فً االسالم( و دورها فً الفكر 

التً تتمثل فً  نظرة االسالم الى  االسالمً و الشرٌعة االسالمٌة  وعطاء الصورة المشرفة 

 .(1)ٌم الروحٌة و االنسانٌة  فً عالمً الدنٌا و االخرة انسانٌتها االصلٌة من حٌث الق

 استقالل شخصية المرأة المسلمة في االسالم -اوالً :

جاء االسالم واعطى المرأة حقها فً الكرامة االنسانٌة  و اثبت استقالل شخصٌتها و         

ارادتها كما اثبت حرٌة تصرفها فً ملكٌتها وقد مرت نماذج من العهد النبوي تبٌن مدى استقالل 

على تصرؾ المرأة المستقل  عن اولً شخصٌة المرأة علماً ان بعض النصوص الصرٌحة الدالة 

ضها ٌتحمل تشاوراً سابقاً مع احداهما ولكن الذي ٌهمنا ان  نثبته هنا ان المرأة مضت او لزم و بع

وادت دورها بتشؽبلها المستقلة و ارادتها الكاملة فتكاملت مطالبة ومدافعه عن حقوقها واهدت اهل 

مودتها وتصدقت من مالها وخرجت لتعممل فً ارضها فعلت كل ذلك ولم تحجب وراء االولٌاء 

.  وٌعتبر االسالم المرأة انساناً مستقالً من الناحٌة االنثوٌة كالرجال ولٌس الحدٌة (2)ج االزوا

 .(3)والٌه علٌها اذ كانت بالؽة رشٌدة اال فٌها تتناول عً عنه بقرار شخصً على اساس التعاقد

 (4)ها ابداء رأي -ثانياً :

ا ق ال تْ قال تعالى ))          اُهم  ا إِْحد  أِْجْرهُ أ ب تِ  ٌ  ر   إِن   اْست  ٌْ نِ  خ  ْرت   م  أْج   (5)((اأْل ِمٌنُ  اْلق ِويُّ  اْست 

جاي موسى الى منزل شعٌب منزل قروي بسٌط منزل نظٌؾ وملا بالروحٌة العلٌى , بعد ان 

 قص علٌه قصته , بادرت احد بنتً شعٌب بالقول و بعبارة موجزة : اننً اقترح ان تستأجر لحفظ 

 

 

 

_____________________________ 

 163لبنان ,  -دار الهادي , بٌروت  م(2229 -هـ  1429(  المرأة المسلمة هموم وتحدٌات , حسٌن السعٌد , ط االولى , )1)
 63المسلمة فً ضوء الكتب و السنة , ( شخصٌة المرأة 2)
 169لبنان ,-الهادي , بٌروت م( دار 2229 -هـ 1429(المرأة المسلمة هموم وتحدٌات , حسن السعٌد ,ط االولى ,)3)
(  شخصٌة المرأة المسلمة فً ضوء الكتاب والسنة , السٌخ خالد عبد الرحمن العك , عضو هٌبة التدرٌسٌٌن الدٌنً فً ادارة 4)

 .15 م( 2222هـ 14322لطبعة السادسة ,), البنان  -االمشاء فً دمشق , دار المعرفة بٌروت
 26( سورة القصص : االٌة 5)
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هذه البنت  التً ترتب فً حجر النبً الكبٌر ٌنبؽً ان تتحدث بمثل هذا   ورعاٌتها االؼنام      

و فأبدت رأٌها بكل ثقة بالنفس .(1)الحدٌث الوجٌز الكرٌم وان ٌؤدي الكالم حقه بأقل العبارات 

 جرأة لسان , حٌث وفصاحة فذة كا وان والدها النبً اخذ برأٌها ووافق علٌه .

 حريتها  -ثالثاً:

اقال تعالى ))      ا ٌ  ٌُّه  ُنوا ال ِذٌن   أ  ِحلُّ  ال   آم  ِرُثوا أ ن ل ُكمْ  ٌ  اء   ت  ْرًها النِّس  ال    ك  ُبوا ت ْعُضلُوُهن   و  ْذه   لِت 

ا بِب ْعِض  ُتُموُهن   م  ٌْ أْتٌِن   أ ن إاِل   آت  ة   ٌ  ة   بِف اِحش  ٌِّن  ب  ال  وقال تعالى )) (2)(( مُّ اتُِكمْ  ُتْكِرُهوا و   ٌ ت  ل ى ف  اءِ  ع   اْلبِؽ 

ْدن   إِنْ  ًنا أ ر  صُّ  (3)((ت ح 

 ذكاؤها  -رابعاً :

اقال تعالى ))      ل م  اء تْ  ف  ا قٌِل   ج  ذ  ك  ْرُشكِ  أ ه َٰ أ ن هُ  ق ال تْ  ع  ا ُهو   ك  أُوتٌِن  ا ِمن اْلِعْلم   و  ْبلِه  ُكن ا ق   و 

 (4)((ُمْسلِِمٌن  

 من فطنة المرأة المسلمة  -خامساً :

قال االصمعً : انِت امرأة حاتم بن عبدهللا  بن ابً بكرة فقالت لُه : اتٌتك من بالد شاسعة         

ترفعً رافعة وتخفضً خافضة  لملحات من االمور حللت فً مٌرٌن لحمً ووهن عظمً 

وتركتً و الهة كالحرٌص , ضاق بً البلد العرٌض , هلك االوالد زؼاب الوافد وعدم الطارق 

احٌاء العرب عن المرجو سٌبه , المحمود قابله الكرٌم سمابله ,فذلك علٌك وانا  والمثال قالت فً

أمرأة  من هوازن فالتعل بً احد ثالث اما ان تقٌم اودي واما ان تحسن ضعفً واما ان تروي لً 

ُ بلدي فقالت :   . (5)بل اجمعهن الٌك وحٌاً وكرما

 عمل المرأة المسلمة في المجتمع المسلم  -سادساً :

اكد القران الكرٌم فً الكثٌر من االٌات على المشاركة المرأة المسلمة االجتماعٌة فً االمر       

اْلُمْؤِمن اتُ  ْلُمْؤِمُنون  و المعروؾ قال تعالى )) اءُ  ب ْعُضُهمْ  و   ٌ أُْمُرون    ب ْعض   أ ْولِ ْعُروؾِ  ٌ  ْون   بِاْلم  ْنه   ٌ  و 

نِ  رِ  ع  ِمع   دْ قوله تعالى )) كذلك فً سورة المجادلة( 6)((اْلُمنك  ُ  س  اِدلُك   ال تًِ ق ْول   هللا  ا فًِ ُتج  ْوِجه   ز 

ْشت ِكً ت  ِ  إِل ى و  ُ  هللا  هللا  عُ  و  ا ٌ ْسم  ُكم  اُور  ح   . وفً اٌات كثٌرة  (9)((ت 

________________________________ 

 ناصر مكارم الشٌرازي , دار االحٌا التراث العربً , ( االمثال فً تفسٌر كتاب هللا المنزل ,ا لعالمة القٌمة المفسر الشٌخ1)
 152 ,الجزء الثانً عشر , سورة القصص  , لنبان  , ط الثانٌة  -بٌروت 

  12( سور النساء : االٌة 2)
 33( سورة النور : االٌة 3)
 42( سورة النحل : االٌة 4)
 .64,   االردن - عمان,  التوزٌع و للنشر االسراء دار( الرواجٌة احمد عاٌدة) طالل عاٌدة( عجابب وؼرابب النساء 5)
 .91( سورة التوبة : االٌة 6)
 .1(سورة المجادلة : االٌة 9)
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اما بالنسبة لوظٌفتها االجتماعٌة فً الوقت الحاضر فٌمكثعملها سواء فً البٌت او خارجه .       

 -الٌك اٌها القارئ نماذج من مجاالت عمل المرأةالمسلمة :

 مجال العلم والتعليم  -1

وعن الشفاء بنت عبد هللا : دخل الرسول هللا )صلى هللا علٌه واله وسلم ( زانا عند حفصة ,       

فقال لً )) إال تعلمٌن هذه لرقٌة النحلة كما علمتٌها الكتاب هذا فً زمن الرسول  الكرٌم  , اما 

ة بهن و عٌادات و جامعات تتعلم و فً العصر الحدٌث فاصبحت للنساء و المسلمان مدارس خاص

 تعلم و تربً اجٌال فً جمٌع مجاالت الحٌاة المختلفة 

 مجال الدعوة الى هللا  -2

كانت ام شرٌك عزٌة بنت جابر بن حكٌم الروسٌة بعد ان اسلمن وهً ملكة جعلت نساء       

دوها وعذبوها قرٌش سراً فتدعوهن و ترؼبهن فً االسالم حتى ظهروا امرها الهل مكة فاضطه

, ولخذت المرأة المسلمة منحنى فً الدعوة الى هللا عز وجل فً البلدان االجنبٌة واصبحت 

 (1)داعٌة

ة اال هو الدخول فً االسالم و لتمتع المرأة بحقوقها  الى طرٌق الحق و الرشاد و االستقام     

حقوقها واهدافها واهانتها و التً وهبها االسالم ؼٌر باقً الدٌانات التً ظلمت المرأة و اؼتصبت 

 . (2)ىاعتبرتها حاجة من حلجات المنزل تنباع  وتشتر

 مجال مسؤوليتها في التربية  -3

ق ال  قال تعالى))        اهُ ال ِذي و  أ تِهِ  مِّْصر   ِمن اْشت ر  اهُ  أ ْكِرِمً اِلْمر  ْثو  ىَٰ  م  س  ا أ ن ع  ن  نف ع  هُ  أ وْ  ٌ  ِخذ  ت  ل ًدا ن   و 
لِك  
ذ َٰ ك  ن ا و  ك  ٌُوُسؾ   م  هُ  اأْل ْرِض  فًِ لِ لِّم  لُِنع  أِْوٌلِ  ِمن و  اِدٌثِ  ت  ُ  اأْل ح  هللا  الِب   و  ل ىَٰ  ؼ  ِكن   أ ْمِرهِ  ع  ل َٰ ر   و   أ ْكث 

ْعل ُمون   ال   الن اسِ   ب ْعُضُكم. اذن المرأة انسان كالرجل , وهً منه وهو منها كما قال تعالى ))(3)((ٌ 
االنسان كابن حً من طبٌعته ان ٌفكر وٌعمل , و اال لم ٌكن انسان و هللا .  و ( 4)((ب ْعض   مِّن

تعالى انما خلق الناس لٌعلموا , بل ما خلقهم اال لٌبلوكم اسهم احسن عمالً فالمرأة مكلفة كالرجل 
ه كالرجل كما قال هللا تعالى بالعمل ز العمل االحسن على وجه الخصوص  وهً مثابة علٌ

اب  )) بُُّهمْ  هُمْ ل   ف اْست ج  ل   أُِضٌعُ  ال   أ نًِّ ر  م  اِمل   ع  نُكم ع  ر   مِّن مِّ ك   .(5)(( أُنث ىَٰ  أ وْ  ذ 
 

___________________________ 

 لبنان , -( شخصٌة المرأة المسلمة فً ضوء الكتاب و السنة : الشٌخ عبد الرحمن العك دابرة المعرفة , بٌروت 1)
 91 م( 2222-هـ  1432) 

 WWW. Saaid ,net( عمل المرأة فً المٌزان : الدكتور محمد علً البار , موقع صٌد الفواتر 2)

 21(  سورة ٌوسؾ : االٌة 3)
 125( سورة ال عمران : االٌة 4)
 125( سورة ال عمران : االٌة 5)
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نْ وهً مثابة على عملها الحسن فً االخرة, مكافأة علٌه فً الدنٌا اٌضاً : ))         ِمل   م  الًِحا ع   ص 

ر   مِّن ك  ُهو   أُنث ىَٰ  أ وْ  ذ  ن هُ  ُمْؤِمن   و   ٌ ل نُْحٌِ اةً  ف   ٌ ٌِّب ةً  ح  نصؾ  -. والمرأة اٌضا كما ٌقال دابما (1)(( ط 

من االسالم  ان ٌعطل نصؾ مجتمعه , وٌحكم علٌه بالجحود و المجتمع االنسان وال ٌتصور 

ٌباً . على ان عمل المرأة من طٌاتها وال ٌنتج لها ش الشلل وٌتأخذ من الحٌاة وال ٌعطٌها وٌستهلك 

و ال ٌنقصها  منه منافس وهو تربٌة االجٌال  الذي االعظم الذي ال ٌنازعها  من منازع االول و 

هباها هللا له بدنٌا و نفسٌا , وٌجب ال ٌشؽلها عن هذا الرسالة الجلٌلة شاؼل مادي او ادبً مهما 

قوم مقام المرأة فً هذا العمر الكبٌر الى علٌه ٌتوقؾ مستقبل االمة كان فأن احدا ال ٌستطٌع ان ٌ

  .(2)وبه تكون اعظم ثرواتها وهً الثروة البشرٌة 

 رحم هللا شاعر النٌل حافظ ابراهٌم حٌن قال :

 (3)األم مدرسة إذا اعددتها        اعددت شعباً طٌب االعراؾِ                            

االسرة هً التً تحتاج الى عملها كان تعاون زوجها او تربً راوالدها  او وقد تكون       

اخواتها الصؽار او تساعد اباها فً شٌخوخته كما فً قصة الشٌخ الكبٌر شعٌب )علٌه السالم( 

االتً ذكرها القران الكرٌم فً سورة القصص وكانا على ؼنم ابٌها : )) ت ىَٰ  ن ْسقًِ ال   ق ال ت   ٌُْصِدر   ح 

اءُ الرِّ  أ ُبون ا ع  خ   و  ٌْ بٌِر   ش   . (4)((ك 

 سابعاٍ

 مساواة المرأة المسلمة بالرجل المسلم في المجتمع االسالمي  -1

ففً االسالم كل مفاهٌمه و فٌمته  وتشرٌعاته الختصة باالسرة والمرأة و عالقتها بالرجل و       

المجتمع , منطلقاً من قاعدة علمٌة اساسٌة وهًٌ االٌمان بوحدة النوع االنسانً وان المرأة  

ل ق ُكم يال ذِ  ُهو  بٌنهما فً هذه الحقٌقة . قال تعالى : )) والرجل تجمعها صفة االنسانٌة وال فرق   خ 

ة   ن ْفس   مِّن اِحد  ل   و  ع  ج  ا و  ا ِمْنه  ه  ْوج  ْسُكن   ز   ٌ ا لِ ه  ٌْ .فالرجل  والمرأة فً عرؾ االسالم سكتً (5)((إِل 

 قطار الحٌاة و االسالم وال ٌفرث بٌن الرجل و المرأة من حٌث االنسانٌة فهما من نفس واحدة , 

___________________________ 

 29االٌة  ( سورة النحل :1)
هـ( , مؤسسة المعارؾ , 1362)ت , احمد ابن ابراهٌم بن مصطفى الهاشمً ( جواهر االدب فً ادبٌات و انشاء لؽة العرب 2)

 3/242بٌروت 
 142 شمسسً باشا , دار القلم , دمشق  ( همس فً اذن فتاة : حسان3)
 23االٌة  :   ( سورة القصص 4)
 192( سورة االعراؾ  :  االٌة 5)
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ولٌس لدٌه مفاهٌم و ال تشرٌعات  -رجالً كان او امرءة -واالكرم منهما هو المتقً           

خاصة برجل واخر بأمراة اال بحدود ما ٌتعلق بطبٌعة النوع فً كل منهما من الناحٌة  التكوٌنٌة و 

حقوق المرأة وحرٌتها ومساواتها بالرجل فً التعلٌم والسٌاسٌة الوظٌفٌة  الحٌاتٌة لذا فأن دعوى 

ولٌس فً االسالم مبدأ حرمان المرأة من حقوقها حتى  تطرح مثل هذه الدعاوي و ٌنادي 

. كما بٌن االسالم  انها مثل الرجل ال ٌفكر سعٌها وال ٌنكر فضلها (1)بتحرٌرها واعطابها حقوقها 

نتعالى : ))ومن حقها الخلود فً الجنه قال  لْ  ف م  ْعم  اتِ  ِمن   ٌ  الِح  ُهو   الص  ان   ف ال   ُمْؤِمن   و  ْعٌِهِ  ُكْفر   لِس 

إِن ا اتُِبون   ل هُ  و  ِمل   نْ . و قوله تعالى : ))(2)((ك  ٌِّب ةً  ع  ىَٰ  ف ال   س  ا إاِل   ٌُْجز  نْ   ِمْثل ه  م  ِمل   و  الًِحا ع   مِّن ص 

ر   ك  ُهو   أُنث ىَٰ  أ وْ  ذ  بِك   ُمْؤِمن   و  ْدُخلُون   ف أُول َٰ ن ة   ٌ  قُون   اْلج  ا ٌُْرز  رِ  فٌِه  ٌْ اب   بِؽ  .  وتتنوع المساواة (3)((ِحس 

بٌن المرأة و الرجل  فً المسؤولٌات ومنها المسؤلٌة المدنٌة فً حقوقها المادٌة الخاصة . اكد 

الداء واثبت االسالم احترام شخصٌة المرأة  المعنوٌة , وسواها بالرجل فً اهمٌة الوجوب و ا

لحقها فً التصرؾ ومباشرة جمٌع العقود : كحق البٌع وحق الشراء وحق الدابن وحق المدٌن 

وحق الراهن وحق المرتهن وكذلك حق الوكالة ةاالجازة و االٌجار فً المال الخاص وما الى ذلك 

ً هذه االمور ولكل هذه الحقوق المدنٌة واجبة النفاذ . ولقد اطلق االسالم للمرأة حرٌة التصرؾ ف

بالشكل الذي ترٌده دون اي قٌود تؽسٌر حرٌتها فً التصرؾ  سوى القٌد الذي ٌقٌد الجل نفسه 

الِ فٌها اال هو قٌد المبدأ العام : ان طرٌقهم الحرٌة بالحق او الخٌر . قال تعالى : )) ج   ن ِصٌب   لِّلرِّ

ا م  ُبوا مِّ س  اءِ   اْكت  لِلنِّس  ا ن ِصٌب   و  م  بْ  مِّ س  (( ن  اْكت 
. كما جعل صداقها ملكاً خاصاً لها ٌشاركها منه (4)

ا ٌ ااحد , قال تعالى : )) ٌُّه  ُنوا ال ِذٌن   أ  ِرُثوا أ ن ل ُكمْ  ٌ ِحلُّ  ال   آم  اء   ت  ْرًها النِّس  . وبناء على ما سبق (5)((ك 

معنٌاً ولم ٌظلم ٌتضح ان االسالم ساوى بً المرأة والرجل فً الحقوق و الواجبات  وكان منصفاً 

احد فً جمٌع االمور و االحوال.ٌؤكد ))ثٌقوال الٌاس حداد(( مساواة المرأة بالرجل وٌرى ان 

تساوى الرجل عقالً وٌكؾ ان تساوٌه عمال ان مهدت لها السبل كما كان االمام )محمد عبده( و 

نه باعتباره دٌنا انصاره من المعبرٌن من المساواة الجنسٌن وساوا ان االسالم  ال تتجلى محاس

 .انزل للناس

_________________________ 

 169( المرأة المسلمة  وتحدٌات , حسن السعٌد , ص 1)

 .24( سورة االنبٌاء : االٌة 2)

 42( سورة ؼافر   : االٌة 3)

 32( سورة النساء  : االٌة 4)

  12( سورة النساء  : االٌة 5)
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 فاالسالم مقاصد من  لها بما االعتراؾ و للمرأة تكرٌمه فً ٌتجلى مما اكثر  شًء فً كافة       

.  وجاء فً القصص الدٌنٌة المسطورة فً (1)الجوهرٌة االمور جمٌع فً بالرجل المساواة ٌقرر

الكتب السماوٌة ان هللا خلق حواء  من ضلع ادم , وفٌه على ما اضن رمز لطٌؾ الى ان الرجل 

اخذ الؽربٌون تسمٌتهم المرأة  و المرأة ٌكونان مجموعاً واحداً ال ٌتم اال باتحادهما من هذا المعنى 

ة على ان المرأة و الرجل همال شقان الجسم بنصؾ الرجل وهو تعبٌر فصٌح ٌدل داللة واضح

 .(2)واحد مفتقر بعضه الى بعض لٌتمم له الكمال باالجتماع

 ثامناً 

 (3)اثر الصحافة النسوية في تطور الحركة النسائية 

, ولم تكن قد عرفتها دولة عربٌة اخرى ,  1922ظهرت الصحافة النسابٌة مصر سنة         

تشهد نهظة صحٌفة لم تعرفها البالد من قبل وهً حدٌثة عهد وذلك النه كانت مصر حٌنذاك 

بالصحافة وبصناعة االقالم , ولما كان اؼلب اصحاب الصجافة و حملة االقالم بها من الشامبٌن , 

ان تسعى نساؤهم النشاء صحؾ تعالج قضاٌا المرأة تشبها ٌذروٌهن من كان من الطبٌعً 

 الرجال.

 (4)المطلب الثاني : ثقافة المرأة المسلمة في المجتمع الغربي

على الرؼم من االجراءات الصارمة و الشدٌدة الثقافة االسالمٌة  فً كل من فرنسا و هولندا       

ممنوع بحكم القوانٌن الؽربٌة المجنحة من ابسط حقوقها  و الدنمارك ...الخ , وان المرأة المسلمة

فً االلتزام بتعالٌم االسالم  وممارسة شعابره , ولعل هذه االفعال لٌست بؽرٌبةعلى السلطات الً 

سمحت بتعاطً المخدرات المصنوعه من نبات العنب وممارسة الدعارة علناً لما اتخذت عدة 

زارتً الخارجٌة و العدل و االسنخبارات من شأنها حرمان اجراءات امنٌة مشددة بالتنسٌق بٌن و

المسلمٌن من شأنها حرمان المسلمٌن من االشتراك فً اندٌة التدرٌب رٌاضات الؽوص او 

ضمن حزمة من االجراءات التً تتخذها هولندا تحت الطٌران او الرماٌة واطالق النٌران وذلك 

 مزاعمما ٌسمى ))مكافحة االرهاب((

__________________________ 

 ,  2221بٌروت -( المرأة والعمل , نبوٌة موسى , تقدٌم منى زٌد , درا الكتب المصرٌة , دار الكتاب اللبنانب القاهرة 1)
 46-45 
 القاهرة , بٌروت الطبعة االولى  -دار الكتاب اللبنانً  -( تحرٌر المرأة : قاسم امٌن , دار الكتاب المصرٌة 2)
 .43 م( 221 -هـ 1434)
 415م مطابع الهٌبة الصرٌة العامة للكتاب , 2229( الحركة النسابٌة الحدٌثة : الدكتور جالل خلٌفة , مكتبة االسر ,3)

 WWW.aljazeera.net( المرأة المسلمة فً الؽرب 4)
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  معها تعامله و للمرأة نظرته في الغرب واقع

 الؽرب واقع ولكن,  االخرٌن تبنً ان قبل بٌتك تبنً ان علٌك ٌقول البداهة منطلق ان       

 القلوب مرضى ذكر,   المسلمٌن بالد فً المرأة حقوق مع الٌوم ٌتنافى اذ البدٌهٌة هذه مع ٌتناقض

 و ماطلم المرأة له تعرض,  التظالم وٌعلنو االهتمامات و الشبهات كثٌراً  وهناك هنا المؽتربٌن

 و التحٌز عن البعٌدة الموضوعٌة النظرة و ووقاحة جراءة بكل ربهم شرٌعه وٌحاربوا اضطهاد

 ما مع,  وادابه وقٌمة االسالم احكام ظل وفً,  مجتمعها فً تنعم المسلمة المرأة ان تثبت العصٌبة

 و بأعترافها الؽربٌة المرأة تتحسر ربما االسالم من وتخلؾ تقصٌر من المسلمٌن مجتمعات تعانً

 ؟ (1)كنا اوفٌاء ٌحقق دٌننا ومنهج ربنا لو فكٌؾ....... معسارة عشر او شبه على تصرٌحاتها

ومن خالل ما تبٌن لنا نحن كباحثٌن ان اهم الفروقات الربٌسٌة بً المرأة المسلمة فً بالد  

هً طبٌعة الواقع االجتماعً التً تبعث فٌه المرأة , فاذا  االسالم و المرأة المسلمة فً الؽرب 

حرة التصرؾ فً جمٌع المجاالت حٌاتها وضمن الحدود التً امرها  كانت فً دولة مسلمة فهً

ٌقول دول دٌورانت صاحب قصة الحضارة :" رفع  -االسالم . فالمرأة المسلمة ذو مكانة عالٌة 

االسالم من مقام المرأة  فً البالد العربٌة االجراءات القضابٌة و االسثقالل المادي  وجعل من 

ل وان تحفظ بمكانها و مكسبها  وان ترث وتتصرؾ كما تشاء حقها ان تشتؽل بكل عمل حال

وقظى على ما اعتاده العرب فً الجاهلٌة من انتقال من االباء الى االبناء فٌما  تنقا لهم من متاع 

شخصٌة المرأة المسلمة شخصٌة ملتزمة . (2)فً المٌراث نصٌب ومنع زواجهنم بؽٌر ارادتهن 

واساس التزامها اٌمانها بالعقٌدة االسالمٌة التً تشكل المقوم االساسٌة فً معوقات الشخصٌة , 

شخصٌة المرأة  المسلمة شخصٌة مؤمنة تجعل من اٌمانها باهلل تعالى عماد حٌاتها وقوام وجورها 

الٌمان بالمالبكة و الكتب و الرسل و السوم مع ما ٌرتبط باالٌمان باهلل من امور  تتبعه هً  ا

 .(3)االخر و القدر 

_______________________________ 

ٌة , ( انها االنثى : روى تقدٌرٌة حول دعوى التمٌز ضد المرأة , عبد الحمن المحٌمد البٌانونً , مؤسسة الكتب الثقاف1)

 31 م( ط االولى 2226 -هـ 1429)

 ط االولى  24م( ص 2214 -هـ 1435( المرأة بٌن أكرام االسالم و سفاهة الجاهلٌة , د.نوال نوري عزت العبٌدي , )2)

-ج ,االردن مجاالتها ( , م.د عزمً طه السٌد , المطبعة دار المنها( ٌنظر الثقافة االسالم )مفهومها مصادرها , خصابصها ,3)

 129م (  2212-1432عمان )
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م و ثقافة المرأة فً واذا اردنا  ان نقارن بٌن الثقافة المرأة المسلمة فً المجتمع المسل          

ٌعة المكان و المجتمع و الدٌانات االخرى فنجد فروقات كثٌرة بالنسبة لطب  الؽربً المجتمع

 فً اوربا تعانً من ضؽوط كثٌرة , ما بٌن رؼبتها الشدٌدة فً احفاظ على دٌنها فالمرأة المسلمة 

وهٌبتها االسالمٌة وما بٌن حمالت عنصرٌة  تشنها الحكومات الؽربٌة و التً ترفع شعارات 

الحرٌة  الزابفة من اجل ان تخلع المرأة المسلمة حجابها , المرأة المسلمة ممنوعه بحكم القوانٌن 

ن الؽربٌة المجحفة من ابسط حقوقها فً االلتزام بتعالٌم االسالم و ممارسة شعابره , فً حٌ

سوؼت الدنمارك ؼٌرها من الدول التً اعادت نشر الرسوم المسبة للرسول الكرٌم محمد)صلى 

اللع علٌه و اله وسلم (  هذه االفعال الشنٌعة بحرٌة الرأي و التعبٌر تظل حكومات هذه الدول 

مستمرة فً انتزاع حرٌة المرأة فً ارتداء حجابها , وبل وحرٌة المسلمٌن فً ممارسة شعابرها 

الكبرى تبدو قضٌة تنظٌم ( ملٌون مسلم فً البدان االوربٌة 11على الرؼم من اقامة اكثر من ) و

المؤسسً لالسالم قضٌة ترتبط بخصوصٌاً العالقة بٌن الدول الكنافس واكثر منها ٌعجز المسلمٌن 

ابق عن التكلٌؾ و ترجع مقاومة االعتراؾ باالسالم الى العقلٌات االوربٌة اكثر منها الى العو

.  ومع ذلك اال انها تحاول ان تثبت وجودها من خالل تاسٌسها للمنتدى  (1)القانونٌة او المؤسسٌة 

جمعٌة نسابٌة فً  12م, وهً مؤسسة اهلٌة ؼٌر زكٌة تظم  2226االوربً للمرأة المسلمة سنة 

سلمة قطر اوربً  وٌسعى المنتدى من خالل انشطته الى ابراز الصورة الحقٌقة للمرـة الم 16

ٌتوعٌة المرأة المسلمة بواجباتها والتً تمثٌلها فً الدوابر االوربٌة الرسمٌة منها الشعبٌة كما 

االسرٌة  و االجتماعٌة وبحثها على المساهمة فً ازدهار بلدها وخدمة الصالح العام وٌعتقد 

اهداؾ  المنتدى محلٌا على جمعٌاته االعطاء الموجودة فً اؼلب اقطار االوربٌة وان من اهم

 -المنتدى :

 تمثٌل المرأة المسلمة فً المحافل االوربٌة و الدولٌة وتبٌنقضاٌاها . -1

 تشجٌع الحوار و التواصل بٌن مختلؾ فبات المجتمع  -2

التعاون والتنسسٌق مع الجمعٌات والحركات النسابٌة العالمة على الساحة االوربٌة . واهداؾ  -3

 -ؾ ٌعمل المنتدى على ثالث محاور اساسٌة وهً : اوال  اخرى كثٌرة , ولتحقٌق هذه االهدا

 .(2)مجال التطور و التاهٌل ثم مجال العالقة العامة واخٌرا مجال الندوات و البحث والدراسات 

____________________________ 

  WWW.isauwag.net( محنة المرأة المسلمة فً اوربا / طرٌق االسالم , 1)
  WWW.efomw.eu     Efonwe.eu. WWW( اهدافنا  2)
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اذن المرأة المسلمة بدأت حدٌثا بالدخول فً جمٌع المجاالت لتشارك الرجل فً بناء             

 الوطن ونشر الحب والسالم بٌن الشعوب .

وهناك هً ارادة على مواجهة الصعوبات التً تواجهها من قبل اعداء فالفرق ما بٌن هنا           

االسالم ومحوها على المبادئ االسالمٌة السامٌة وهذا كله راجع الى دعم الدول سواء العربٌة او 

 االجنبٌة لتحٌا المرأة المسلمة حٌاة حرة كرٌمة .
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 الخاتمة

تعالى الذي وفقنا لما قدمناه  فنضع قطرتنا  االخٌرة بعد المشوار  نحمد الباري سبحانه و       

دراسة  -الذي خضناه بٌن تفكر وتعقل فً ))المرأة المسلمة  بٌن الثقافتٌن االسالمٌة والؽربٌة 

 مقارنة ((

لتقوٌم ما قدمناه فقد كانت رحلة ممتعة وجاهدة لالرتفاع  بدرجات الفكر و العقل ولم ٌكن هذا 

قلٌل وال ٌستطٌع ان تدعً منه الكمال ولكن لنا عذرنا اننا بذلنا فٌه عصٌرة جهدنا فان الجهد ال

وفقنا هللا فً اصبابة ما هدفنا الٌه فالن ذاك هدفنا ان اخطأنات ولقد نلنا الشرؾ المحاولة 

 والتعلٌم...

لقً االستحسان ان تنال قبولكم واوان ٌواخٌرا بعد ان ابحرنا فً هذا المجال الممتع فأمل من هللا 

 منكم 

وصل هللا وسلم تسلٌما كثٌر على سٌدنا و حبٌبنا اشرؾ الخلق محمد بن  عبدهللا وعلى اله 

 وصحبه اجمعٌن.
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