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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمة 

تبدو أهمیة الكتابة حول قضایا المرأة من حیث أنها ترتبط ارتباطًا وثیقًا بمشكلة 

الظروف  مادي تتحكم فیهكیان د الثقافة المادیة ان تحوله إلى اإلنسان كله والذي تری

) الطین(الطبیعیة واالجتماعیة وهي تدفع المرأة والرجل إلى التركیز على مادة الكون 

التي خلقا منها ـ كما فعل ابلیس ـ وتنسیهما أهم عنصر في تكوینهما وهو الروح التي 

على كل أحیاء وأشیاء هذا الكون وقدرته  همیز اإلنسان والتي یكمن فیها مای نفخها اهللا في

أول مظاهر وتبدو أهمیة قضایا المرأة من حیث أنها تمثل . على تجاوز ظروفها 

األداة اإلنحرافات اإلجتماعیة في المجتمعات المتدینة و غیر المتدینة و من حیث أنها 

ادة صیاغة ثقافتها التي یتدخل بها أعداء العالم اإلسالمي في المجتمعات اإلسالمیة الع

ودینها وكیاناتها االجتماعیة والسیاسیة وقد مثلت من قبل عنصرًا هامًا في الحمالت 

اإلستعماریة على العالم اإلسالمي وتمثل الیوم كذلك أداة فعالة في حرب الوالیات 

المتحدة على اإلرهاب وٕاجتثاث جذوره وفي حربها على أفغانستان والعراق ومخططات 

وفي اطار النظام العالمي الجدید ـ الذي حرصت الوالیات . سط الكبیرالشرق األو 

المتحدة االمریكیة وحلفاؤها أن یتجاوزوا فیه كل الحدود وأن یتعدوا على كل الحرمات 

 حتى الحرمات الشخصیة وحضن األسرة اآلمن ـ



3 
 

أصبحت قضایا المرأة أداة كأدوات حقوق اإلنسان ونشر الدیمقراطیة والسالم  

ولم یكتف االستعمار الجدید بدخول جیوشه إلى االوطان . حة الدمار الشامل وغیرهاواسل

المغتصبة وتغییر أنظمتها السیاسیة واإلقتصادیة ولكنه امعن في أحداث التغییر في 

هكذا ولدت اتفاقیة سیداو وغیرها من االتفاقیات . البنیة األساسیة الثقافیة واالجتماعیة

.والبروتوكوالت الملحقة بها المتعلقة بحقوق المرأة   

لقد دفعني إلى كتابة هذه الرسالة غفلة كثیر من قطاعات المسلمین عن ابعاد  

الهجمة المادیة التي تستهدف اإلنسان المسلم قبل ان تستهدف المرأة والتي ترید أن 

 َیْفِتَننَُّكُم َیا َبِني آَدَم الَ : (توقعنا في الفتنة التي حذرنا اهللا سبحانه وتعالى منها في قوله 

َن اْلَجنَِّة َینِزُع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِلُیِرَیُهَما َسْوَءاِتِهَما ِإنَُّه  َیَراُكْم ُهَو الشَّْیَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْیُكم مِّ

كما ) . 1) (ُیْؤِمُنونَ  َوَقِبیُلُه ِمْن َحْیُث َال َتَرْوَنُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّیاِطیَن َأْوِلَیاء ِللَِّذیَن الَ 

. شجعني على الكتابة في ذلك أخوة كرام وأخص فیهم االخوة في مركز دراسات المرأة

وقد حاولت في الفصل األول الذي اتخذته مدخًال لهذه الرسالة أن ابّین ان اإلسالم كفكرة 

لة ومنهج یمكن ان تقوم علیه نهضة المرأة إذ أن الدین اإلسالمي لیس مسئوًال عن حا

.الجمود التي علیها كثیر من المسلمینالسلوك النمطي و الغفلة و   

                                                           
 ) ٢٧(سورة األعراف اآلیة  ) ١(
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كیف ان الغفلة في المجتمعات اإلسالمیة أدت إلى ردة كبیرة  نيكما بینت في الفصل الثا

في اوضاع المرأة وانسیاق وراء التقالید االجتماعیة وارتماء في أحضان الغزو الحضاري 

كانت حركة تحریر المرأة التي ظهرت في العالم األوربي بفكره المادي العلماني وقد 

تطورت هذه الحركات من حركة . اإلسالمي صدى من أصداء شبیهاتها في أوربا 

مطالبة بحقوق التعلیم والعمل والمشاركة السیاسیة إلى ایدیلوجیة متكاملة متمركزة حول 

بیّنت كیف أن  و االنثى تسعى إلى اختزال اإلنسان كله في مادة الجسد ورغباته وشهواته

استطاعوا دفع مقرراتهم إلى المنظمات الدولیة واألمم المتحدة لتفرضها على ) االنثویین (

اآلخرین بقوة القانون والضغوط السیاسیة واالقتصادیة ثم یبنت منزلقات هذه الرؤیة 

 والمهاوي التي تسوق إلیها العالم كله

سالمي و میزت فیه ما بین خصصت الفصل الثالث لقضایا المرأة في الخطاب اإل

كله واعتمدت في ذلك الخطاب السلفي التقلیدي و خطاب الحركات اإلسالمیة المعاصرة 

على المراجع التي اشرت إلیها في مؤخرة هذه الرسالة والمصادر الرسمیة لألمم المتحدة 

ة آمل ان تكون هذه الرسالة مساهمة مني في الدعوة إلى نهضة المرأ) الجندر( ودعاة 

و من  وتحریرها من قیود هذه الثقافة المادیة التي ترید أن تجعل منها جسدًا بال حدود

.النظرة المتحیزة لبض المتدینین  
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واود في الختام أن أخص بالشكر ایضًا الدكتور عثمان خیري الذي كان في 

كما ذا الشكل الذي خرجت به توجیهاته الفنیة والعلمیة ما اعانني على صیاغة الرسالة به

منها ما دفعني الفصل الثاني واراته المتكررة حول موضوع هذه الرسالة ال سیما حكان ل

إلى بیان األفكار األساسیة فیها ال سیما تلك التي تدور حول ثقافة الجندر واتفاقیة سیداو 

ومؤتمرات االمم المتحدة حول المرأة وأود أیضًا أن اشكر كل من ساهم في إعداد هذه 

.اعتها ومناقشة أفكارها الرسالة وطب  

 

 وباهللا التوفیق ،،،

   

 سلیمان صدیق علي

م٢٠٠٧الخرطوم اكتوبر    
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 الفصل األول

 

 

 الدین اإلسالمي یحرر اإلنسان ویزكي فیه دوافع النهضة

 الدین اإلسالمي یحرر اإلنسان 

 یعلم أصحابه معاني التحرر واالختیار ) ص(الرسول 

 لوك النمطي في تجارب بعض المتدینین  ـالدین لیس مسئوًال عن الس  
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 ـ:الدین اإلسالمي یحرر اإلنسان

أكثر ما یأخذه العلمانیون ـ المنفعلون بتجارب الدیانات الیهودیة والمسیحیة في 

، وٕادخال بمقررات سابقة أوربا ـ على األدیان عامة، زعمهم أنها قید على حریة اإلنسان

مكن أن تقوم نهضة على أساس الدین، أو حركة لقوى خارجیة في شئونه، وأنه ال ی

تحریر على هداه، ال سیما أنهم قد رأوا أن أوربا لم تحقق النهضة والتقدم إّال عندما 

وقد كانت أكثر . تحررت من سلطان الكنیسة وٕانقلبت على الدیانة المسیحیة والیهودیة

فكرة إختلقها )  اهللا(المذاهب تطرفًا في هذا المجال هي الماركسیة التي زعمت أن

المجتمع الزراعي لعجزه عن التحكم في وسائل اإلنتاج، وهي فكرة ال حاجة لها في ظل 

عبارة عن و األخالق وأن األدیان . یتفنن في التحكم على هذه الوسائل مجتمع صناعي

ولكن هذه األفكار . أفكار إختلقتها البرجوازیة الستعباد الضعفاء، وأفیون لتخدیر الشعوب

فالحریة التي كان . یعد لها ذات البریق الذي كان لها قبل أكثر من خمسین عاماً لم 

وأنه رغم . یفاخر بها العلمانیون في أوربا أوقعت المجتمعات األوربیة في عبودیات جدیدة

التمكن الظاهر لمبادئ الحریة والمساواة والعدالة وثبات اإلشكال الدستوریة للنظام النیابي 

فئات المتمكنة من السلطة السیاسیة واالقتصادیة واإلعالمیة استطاعت أن فیها إال أن ال

وكشفت األحداث عن الوجه العنصري للدیمقراطیات . تضلل الشعوب وتزور إرادتها

ى إنقلبت علوأن النهضة العلمیة والتقنیة التي ـ والتي لم ترتبط بدین وال خلق ـ . الغربیة
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العلمیة أكثر تواضعًا وخوفًا من الطغیان وتراكمات  وأصبح رواد النهضة.  آلتهااإلنسان 

الفساد في البیئة الطبیعیة واالجتماعیة، وأكثر قلقًا على مستقبل البشریة وٕاختالل النسق 

وقد باتت الفرصة مناسبة للتغییر واإلنقالب على . والنظام الذي تقوم علیها الحیاة

قت آمال الشعوب في العالم باألدیان وقد تعل. األسس التي قامت علیها الحضارة المادیة

فلیس لعلوم .  غیر أن العود إلى األدیان في أوربا عوٌد ساذٌج وتقلیٌد اجتماعي محض

الالهوت وال لتعالیم الكنیسة هناك أو مؤسساتها قدرة على تحقیق هذا التغییر، ألن 

ولم تشجع  .التدین في أوروبا یعد هروبًا من ضغوط الحضارة المادیة ونظمها المركبة

فعلى الرغم . الكنیسة هذا العود اال لمقابلة تنامي التیار اإلسالمي في المدن األوروبیة

من أن نمو التیار اإلسالمي في أوروبا قد وسع من روح التدین عامة إال أن الكنیسة لم 

تخف قلقها منه، لذلك یرى البعض أنها تدعم الجهود السیاسیة والعنصریة للیمین 

هذا باإلضافة إلى أن الكنیسة ترید أن تنتزع موطن . المهاجرین المسلمین المتطرف ضد

المسیحیة األصلي في الشرق األوسط وتؤصل لها في أوربا غیر أن تمسكها ببعض 

األساطیر والطقوس والرموز والوثنیة جعلها موضع سخریة من بعض األوروبیین الذین 

أما في العالم اإلسالمي فإن .  العملیةلم تفلح في إقناعهم بجدوى األیمان في حیاتهم 

الفرصة أوسع للتغییر لسالمة مصادر الدین اإلسالمي األساسیة من التحریف، وقدرة 

  .   دعاة التجدید على بعث معاني النهضة والحریة والعدالة والمساواة من جدید
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نشات العلوم و  فقد. ویظل الدین هو المحرك األكثر فعالیة لطاقات الشعوب  

و كان مصدرًا لمعرفة اإلنسان بأصله و تاریخ الكرة فنون في كنف المعابد الدینیة ال

األرضیة كما أن الدین اإلسالمي و مناهجه هي التي انتاقلت إلى أوربا و أوحت إلیها 

 بدوافع اإلنقالب على إنحرافات المتدینین في الكنیسة و ألهمتها بدوافع النهضة و قد

اقات الشعبیة في المجهودات الحربیة في حروبها الصلیبیة جربت أوربا كیف تعبئ الط

. باستغالل العاطفة الدینیة  وفي حروبها اإلستعماریة على العالم اإلسالمي بعد ذلك

وحتى تتخلص من الیهود ـ الذین كانوا یمثلون مصدر إزعاج للسلطات السیاسیة ـ 

في دعوتها الصهیونیة  إستغلت عواطف المتدینین الیهود ونسجت األساطیر واألوهام

لتشجیع الیهود على الهجرة إلى أرض المیعاد، وتأسیس دولة إسرائیل لتخدم مصالحها 

، وهى تدغدغ على العواطف . اإلستعماریة والتوسعیة في المنطقة العربیة واإلسالمیة

الدینیة للشعوب في حربها الحدیثة على ما تسمیه اإلرهاب والتي یكسبها الیمین 

. لمتطرف في الوالیات المتحدة االمریكیة وُأوروبا المشروعیة الدینیة واألخالقیةالمسیحي ا

وال یستطیع أحد أن ینكر مكانة األدیان في تاریخ اإلنسانیة فالناس كلهم یتخذون اآللهة 

ولكن . واألرباب ویعبدون األهواء واإلحیاء واألشیاء، ویسلمون أمرهم للخرافات واألوهام

لتوحید تدعو الناس إلى أن یعبدوا اهللا وحده رب األرباب واألشیاء اإلسالم ودیانة ا

أكثر حبًا هللا الذي  الموحدین هللاولئن كان الناس یتعلقون ـ حبًاـ بتلك اآللهة فإن . واألحیاء
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وٕان كانوا مجبولین على العرفان ورد . یتصف بكل صفات الجمال والكمال والجالل

لهة علیهم ـ فإن المسلمین أكثر شكرًا هللا الذي الجمیل ـ فیما یرون من فضل لهذه اآل

وٕان كان الناس یخافون . یدركون نعمه التي ال تحصى وال تعد، ویرجون رحمته الواسعة

من مكر هذه اآللهة ومن العذاب الذي قد تلحقه بهم، فإن المسلمین أكثر تقوى وخوفًا 

كر والرجاء والخوف لدى من اهللا األكبر مكرًا وأشد عذابًا وتجتمع دوافع الحب والش

وٕان كان الناس ـ یقعون فرائس . المسلمین لتكون أكثر دوافع العمل والنهضة والعطاء

األوهام واألساطیر واألهواء التي تتنازعهم ـ فإن المؤمنین الموحدین تطمئن نفوسهم للحق 

یات وتهدیهم الرسائل السماویة إلیه وتعصمهم من التخبط والخوف والذي تشیر إلیه اآل

ُحَنَفاء ِللَِّه َغْیَر ُمْشِرِكیَن ِبِه َوَمن ُیْشِرْك ِباللَِّه َفَكَأنََّما َخرَّ ِمَن السََّماء : (في قوله تعالى

یُح ِفي َمَكاٍن َسِحیقٍ  َوَكْیَف َأَخاُف َما : (وبقوله) .  ٢) (َفَتْخَطُفُه الطَّْیُر َأْو َتْهِوي ِبِه الرِّ

ْل ِبِه َعَلْیُكْم ُسْلَطاًنا َفَأيُّ اْلَفِریَقْیِن َأَحقُّ  َأْشَرْكُتْم َوَال َتَخاُفونَ  َأنَُّكْم َأْشَرْكُتم ِبالّلِه َما َلْم ُیَنزِّ

الَِّذیَن آَمُنوْا َوَلْم َیْلِبُسوْا ِإیَماَنُهم ِبُظْلٍم ُأْوَلِئَك َلُهُم اَألْمُن َوُهم * ِباَألْمِن ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن 

ْهَتُدوَن     )  . ٣) (مُّ

تنصب فیها : أن الناس یحسون بالنقص الذي یعترى الحیاة ویتوقون إلى حیاة أتم

موازین العدالة المطلقة التي تتجاوز عجز الموازین في الحیاة الدنیا التي تزن الحبوب 

                                                           
)2 ) ٣١(سورة الحج اآلیة رقم )    
)3 ) ٨٢- ٨١(سورة االنعام اآلیات )    
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والمعادن والتزن النوایا والسرائر ، وتقیس المسافات واألطوال وال تقیس الكسب والعمل ، 

یة كلها سعي وراء هذه الحیاة الكاملة التي  یشهد على دوافعها المركوزة ورحلة اإلنسان

حیث التخلو حضارة أو ثقافًة من أشواق إلى یوم . في الفطرة اإلنسانیة تاریخ البشریة 

وٕان أكثر المذاهب المادیة كفرًا  باألدیان السماویة . آخر تتحقق فیه احالم الناس

حیث تزعم النظریة أن الصراع الطبقى بین : آلخر كالشیوعیة تجد فیها فكرة الیوم ا

طور إلى مرحلة تسود فیها العدالة تتاریة المستضعفة لالبرجوازیة المتسلطة والبرولیت

  . المطلقة ، ویتمكن فیها المستضعفون ، وحینها الیحتاج الناس إلى سلطان الدولة 

عقیدة اإلیمان  وٕاذا كان الناس تدفعهم هذه األشواق إلى التضحیة والعمل فإن

بالیوم اآلخر ـ فى اإلسالم وأدیان التوحید السماویة ـ أبعد أثرًا حیث یكون الجزاء عند اهللا 

فیها مستوفیًا للعمل كله وتتفاوت الدرجات فیه بما یسع تفاضل الناس وتفاوتهم فى الدنیا 

ن ویكون المؤمنو . ویتضاعف كسبهم بقدر منافستهم على هذه الدرجات . فى الكسب 

أكثر ثقة فى هذا الجزاء على عكس جزاءات الدنیا التى كثیرًا ما تخیب وراءها آمال 

وقد یقع الجزاء على من الیستحق فیتمكن فى الحیاة من . العاملین ، والتفى بقدر العمل 

والیغنى عن ذلك وسائل التكریم فى جزاءات الدنیا أو . یحترفون سرقة كسب اآلخرین 

وأنه ـ فى هذه الدنیا ـ مهما إتخذت المجتمعات من .  ود المجهولینالنصب التذكاریة للجن

وسائل التربیة والتعبئة السیاسیة ـ تحت شعارات العصبیة القومیة والوطنیة وغیرها ـ فإنها 
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وحتى لو تیسرت للناس فى الدنیا الجزاءات بالقدر . لن تبلغ مدى ما تبلغه األدیان 

ناس المعرفة المنقوصة والجهد البشري المحدود ، المطلوب فإنما تحول بینها وبین ال

ومنازعات الهوى والشیطان والتى تكفكف منها دوافع التدین وتعالیم الرسالة عند 

وٕاذا تحقق للعاملین فى الدنیا هذا الجزاء بعد ذلك فإنه الیصفو وال یدوم دوام . الموحدین 

  )ه في حیاة المسلمین للدكتور الترابي راجع كتاب اإلیمان و اثر ( .الجزاء فى اآلخرة عند اهللا 

وكثیرًا مایورد القرآن الكریم قصة الخلق األولى ، وتكریم اإلنسان وتفضیله على   

كثیر من الخالئق ، وأمر اهللا عز وجل للمالئكة أن یسجدوا له ،   لیذكره  بسلطانه على 

ع فى الوثنیة الطبیعة وقدرته على تجاوز ظروف الحیاة حفاظًا على حریته حتى الیق

ویتعبد نفسه لمظاهر الطبیعة المسخرة له ، أو تستبد بهم األوهام والخرافة وتأسره ظروفها  

  : یقول اهللا تعالى 

   ــَن الثََّمــَراِت ــِه ِم ــَق السَّــَماَواِت َواَألْرَض َوَأنــَزَل ِمــَن السَّــَماء َمــاء َفــَأْخَرَج ِب ــُه الَّــِذي َخَل ﴿ الّل

َر َلُكــُم اَألْنَهــاَر   ِرْزًقــا لَُّكــْم َوَســخَّرَ  ر َلُكــُم * َلُكــُم اْلُفْلــَك ِلَتْجــِرَي ِفــي اْلَبْحــِر ِبــَأْمِرِه َوَســخَّ َوَســخَّ

َر َلُكُم اللَّْیَل َوالنََّهاَر﴾  )٤( الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدآِئَبیَن َوَسخَّ

   َُّر َلُكُم اللَّْیَل َواْلنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َواْلن َراٌت ِبَأْمِرِه ِإنَّ ِفـي َذِلـَك َآلَیـاٍت ﴿ َوَسخَّ ُجوُم ُمَسخَّ

*  َوَما َذَرَأ َلُكْم ِفي اَألْرِض ُمْخَتِلًفا َأْلَواُنـُه ِإنَّ ِفـي َذِلـَك آلَیـًة لَِّقـْوٍم َیـذَّكَُّروَن * لَِّقْوٍم َیْعِقُلوَن  

                                                           
4   ) ٣٣- ٣٢(سورة ابراھیم اآلیات  
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َر اْلَبْحـــَر ِلتَـــْأُكُلوْا ِمْنـــُه َلْحًمـــا َطِری�ـــ ا َوَتْســـَتْخِرُجوْا ِمْنـــُه ِحْلَیـــًة َتْلَبُســـوَنَها َوتَـــَرى َوُهـــَو الَّـــِذي َســـخَّ

 )٥(اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفیِه َوِلَتْبَتُغوْا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ﴾  

ویظل القرآن الكریم یذكر اإلنسان بقدراته العلمیة والعقلیة ودوافع التدین فى  

ل له حریة وٕاستقالًال وقدرة على تجاوز التقالید الروح التى نفخها فیه ، والتى تجع

والظروف اإلجتماعیة ـ التى یعتذر بها الكثیرون عن اإلیمان وینتقصون من حریاتهم ـ 

  : كما ینعى علیهم القرآن الكریم التقلید األعمى لآلباء واالجداد  وذلك فى قوله تعالى 

  ــَربُِّكْم ﴿ َوإِْذ َأَخــَذ َربُّــَك ِمــن َبِنــي آَدَم ِمــن ُظُهــو ــَتُهْم َوَأْشــَهَدُهْم َعَلــى َأنُفِســِهْم َأَلْســَت ِب یَّ ِرِهْم ُذرِّ

َأْو َتُقولُــوْا ِإنََّمــا َأْشــَرَك * َقــاُلوْا َبَلــى َشــِهْدَنا َأن َتُقوُلــوْا َیــْوَم اْلِقَیاَمــِة ِإنَّــا ُكنَّــا َعــْن َهــَذا َغــاِفِلیَن 

 )٦( ْعِدِهْم َأَفُتْهِلُكَنا ِبَما َفَعَل اْلُمْبِطُلوَن  ﴾آَباُؤَنا ِمن َقْبُل َوُكنَّا ُذرِّیًَّة مِّن بَ 

  َآَبـاُؤُهْم ﴿  َوإَِذا ِقیَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل الّلُه َقاُلوْا َبْل َنتَّبِـُع َمـا َأْلَفْیَنـا َعَلْیـِه آَباءَنـا َأَوَلـْو َكـان 

 )٧( َال َیْعِقُلوَن َشْیئًا َوَال َیْهَتُدوَن ﴾ 

   َا ِقیَل َلُهْم َتَعاَلْوْا ِإَلى َما َأنَزَل الّلُه َوإَِلى الرَُّسـوِل َقـاُلوْا َحْسـُبَنا َمـا َوَجـْدَنا َعَلْیـِه آَباءَنـا ﴿ َوإِذ

 ).  ٨(َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم َال َیْعَلُموَن َشْیًئا َوَال َیْهَتُدوَن ﴾ 

  َِبیٍن﴾  َقاَل َلقَ * ﴿ َقاُلوا َوَجْدَنا آَباءَنا َلَها َعاِبِدین  )٩(ْد ُكنُتْم َأنُتْم َوآَباُؤُكْم ِفي َضَالٍل مُّ

                                                           
)5 ) ١٤-١٢(سورة النحل اآلیات )     

  ) ١٧٣ -١٧٢(يات  سورة  األعراف اآل)  ٦(

 )7 )١٧٠(سورة البقرة اآلیة  )    
 )8 )١٠٤(سورة المائدة اآلیة )    
 )9 )٥٤-٥٣( سورة األنبیاء اآلیات  )    
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   َوَكـَذِلَك َمـا َأْرَسـْلَنا ِمـن * ﴿ َبْل َقاُلوا ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمٍَّة َوإِنَّا َعَلى آثَاِرِهم مُّْهتَـُدوَن

ــن نَّــِذیٍر ِإالَّ قَــاَل ُمْتَرُفوَهــا ِإنَّــا وَ  ــي َقْرَیــٍة مِّ ــى آثَــاِرِهم َقْبِلــَك ِف ــٍة َوإِنَّــا َعَل َجــْدَنا آَباءَنــا َعلَــى ُأمَّ

ْقَتُدونَ   ) . ١٠) (مُّ

كما یلومه القرآن على الخضوع لسلطان السادة والمستكبرین والقبول بمواقف 

 .االستضعاف

  َـــَعَفاء ِللَّــِذیَن اْســَتْكَبُروا ِإنَّــا ُكنَّـــا ل وَن ِفــي النَّــاِر َفَیقُــوُل الضُّ ُكــْم َتَبًعــا َفهَــْل َأنـــُتم ﴿ َوإِْذ َیَتَحــاجُّ

ــارِ  ــَن النَّ ــا َنِصــیًبا مِّ ــوَن َعنَّ ــَم َبــْیَن * مُّْغُن ــْد َحَك ــا ِإنَّ اللَّــَه َق ــا ُكــلٌّ ِفیَه ــَتْكَبُروا ِإنَّ ــاَل الَّــِذیَن اْس َق

 )١١.(اْلِعَباِد  ﴾

   ــَعَفاء ِللَّــِذیَن اْســَتْكَبُروْا ِإنَّــا ُكنَّــا َلُكــْم َتَبًعــا َفَهــْل َأنــُتم مُّْغُنــوَن ﴿ َوَبــَرُزوْا ِلّلــِه َجِمیًعــا َفَقــاَل الضُّ

ا َعنَّا ِمْن َعَذاِب الّلِه ِمن َشْيٍء َقاُلوْا لَـْو َهـَداَنا اللّـُه َلَهـَدْیَناُكْم َسـَواء َعَلْیَنـآ َأَجِزْعَنـا َأْم َصـَبْرنَ 

 )  ١٢.( مالنا من محیص ﴾

دین عن مدافعته جهادًا، ویعیب القرآن الكریم مواقف المستسلمین للكفر والطغیان والقاع

  . بحجة اإلستضعاف ـة فرارًا بدینهم وطلبًا للحریة أو الهجر 

   ـــَرِر َواْلُمَجاِهـــُدوَن ِفـــي َســـِبیِل الّلـــِه ﴿ الَّ َیْســـَتِوي اْلَقاِعـــُدوَن ِمـــَن اْلُمـــْؤِمِنیَن َغْیـــُر ُأْوِلـــي الضَّ

                                                           
 ) ٢٣- ٢٢( يات زخرف اآلسورة  ال)   ١٠(

  )٤٨-٤٧(يات  سورة غافر اآل)   ١١( 

)12 )٢١(یة إبراھیم اآلسورة )    
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َل الّلُه اْلُمَجاِهِدیَن بِ  َأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِدیَن َدَرَجـًة َوُكـال� َوَعـَد ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َفضَّ

  ) ١٣.(الّلُه الحسنى وفضل اهللا المجاهدین على القاعدین أجرًا عظیمًا ﴾ 

وقد أخطأت بعض طوائف القدریة ـ التي عرفها التاریخ االسالمي ـ فى فهم مدى   

حده اإلرادة األلهیة وأقدارها التى تحكم الحریة الممنوحة لإلنسان ، واإلختیار الذى ت

وحسبوا أن الهدایة والضالل والكون كله الیسیر وفق سنن مضطردة .  الكون من حولنا

یمكن تسخیرها ومغالبة بعضها ببعض ، وٕانما یسیر بالتدخل المباشر لإلرادة األلهیة 

إنما یرفع یوم تزول  ونسوا أن التكلیف مربوط بهذه االقدار المنتظمة، وأنه. بغیر انتظام 

وهم . السموات واالرض وتكّور الشمس وتنكدر النجوم وتسّجر البحار وتّسیر الجبال

یخطئون فى فهم اآلیات القرآنیة التى تخبرنا أن اهللا ییسر أسباب الیسرى والعسرى لمن 

سلك طریقها،  ویزید المهتدین هدایًة ویبارك فى مساعیهم من فضله، ویمدد للضالین 

  :كبرین ویطبع على قلوب المعتدین حتى یأخذهم العذاب ولنتدبر قوله تعالىالمست

  َّـــٍة ال  الَّـــِذیَن َیَتَكبَّـــُروَن ِفـــي اَألْرِض ِبَغْیـــِر اْلَحـــقِّ َوإِن َیـــَرْوْا ُكـــلَّ آَی
َ
ـــاِتي ﴿ َسَأْصـــِرُف َعـــْن آَی

ْشــِد َال َیتَِّخــُذوُه َســِبی ًال َوإِن َیــَرْوْا َســِبیَل اْلَغــيِّ َیتَِّخــُذوُه َســِبیًال ُیْؤِمُنــوْا ِبَهــا َوإِن َیــَرْوْا َســِبیَل الرُّ

 ) ١٤. ( َذِلَك بأنهم كذبوا بأیاتنا وكانوا عنها غافلین ﴾ 

                                                           
  )٩٥( يةسورة النساء اآل  ) ١٣( 

)14 )١٤٦(یة سورة األعراف اآل )    
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فقد صرف اهللا هؤالء عن آیاته باستكبارهم وكفرهم واصرارهم على السیر في طریق 

 .الغوایة والضالل

   ََسَبْت َوَجَعُلوْا ِلّلِه ُشَرَكاء ُقْل َسـمُّوُهْم َأْم تَُنبُِّئوَنـُه ِبَمـا ﴿ َأَفَمْن ُهَو َقآِئٌم َعَلى ُكلِّ َنْفٍس ِبَما ك

ِل َال َیْعَلُم ِفي اَألْرِض َأم ِبَظاِهٍر مَِّن اْلَقْوِل َبْل ُزیَِّن ِللَِّذیَن َكَفُروْا َمْكُرُهْم َوُصـدُّوْا َعـِن السَّـِبی

 )  ١٥.( ومن یضلل اهللا فما له من هاد ﴾

ها و یقول فرهم وعنادهم ومكرهم واعراضهم عنء عن سبیل الهدایة لكوصد اهللا هؤال 

  :تعالى 

ْلَنا َلُه ِفیَها َما َنَشاء ِلَمن نُِّریُد ثُمَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َیْصالَها  ﴿ مَّن َكاَن ُیِریُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ

َسْعَیَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َكاَن َسْعُیُهم  َوَمْن َأَراَد اآلِخَرَة َوَسَعى َلَها* َمْذُموًما مَّْدُحوًرا 

 )  ١٦.( ُكال� نُِّمدُّ َهؤُالء َوَهؤُالء ِمْن َعَطاء َربَِّك َوَما َكاَن َعَطاء َربَِّك َمْحُظوًرا ﴾ * مَّْشُكوًرا 

یحمي التوجیه القرآني الحریة من القهر المادي والقهر األدبي ، حیث نجد فى   

لهم أن  اً یأتوا باآلیات والمعجزات ،  وأمر لمطالب المشركین من الرسل أن  القرآن مقاومة

یلفتوا أقوامهم  إلى آیات اهللا البینات فى الطبیعة من حولهم وفى األنفس وسیرة األمم 

ونالحظ أن ذلك قد یكون موضوعًا محوریًا لعدة سور من سور القرآن كسورة . السابقة 

                                                           
 )15 )٣٣(یة سورة الرعد اآل )    

  ) ٢٠-١٨(یات سراء اآلسورة اإل  ) ١٦( 

 



17 
 

انسیاقه وراء مطالب قومه ) ص(ني فیها على الرسول الشعراء التى یعیب النص القرآ

إذ یقول تعالى فى فاتحتها ﴿ َلَعلََّك َباِخٌع نَّْفَسَك َأالَّ َیُكوُنوا ُمْؤِمِنیَن : للخوارق والمعجزات

ْل َعَلْیِهم مِّن السََّماء آَیًة َفَظلَّْت َأْعَناُقُهْم َلَها َخاِضِعیَن ﴾ وتدعوه ب*  قیة السورة ِإن نََّشْأ ُنَنزِّ

إلى أن یلفت نظر قومه إلى آیات اهللا فى الكون وسیرة األمم السابقة من قوم موسى 

وٕابراهیم ونوح وهود وصالح ولوط وشعیب مع التعقیب المتكرر بقوله تعالى ﴿ ِإنَّ ِفي 

رَِّحیُم ﴾ فاهللا عزیز قادر على َوإِنَّ َربََّك َلُهَو اْلَعِزیُز ال* َذِلَك َآلَیًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهم مُّْؤِمِنیَن 

  . أن یخضع رقاب الناس لإلیمان ولكنه رحیم بهم یؤخرهم والیعجل لهم العذاب

فى لهجة حاسمة على هذا ) ص(وسورة األنعام التى تؤكد ذات المعنى وتعاتب الرسول 

َلَیْحُزُنَك َقْد َنْعَلُم ِإنَُّه  ﴿: االنسیاق ـ ولو بدافع الحرص على هدایة قومه ـ یقول تعالى

َوَلَقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل * الَِّذي َیُقوُلوَن َفِإنَُّهْم َال ُیَكذُِّبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمیَن ِبآَیاِت الّلِه َیْجَحُدوَن 

الّلِه َوَلقْد مِّن َقْبِلَك َفَصَبُروْا َعَلى َما ُكذُِّبوْا َوُأوُذوْا َحتَّى َأَتاُهْم َنْصُرَنا َوَال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِت 

 َنَفًقا ِفي * َجاءَك ِمن نََّبِإ اْلُمْرَسِلیَن 
َ
َوإِن َكاَن َكُبَر َعَلْیَك ِإْعَراُضُهْم َفِإِن اْسَتَطْعَت َأن َتْبَتِغي

َننَّ ِمَن اَألْرِض َأْو ُسلًَّما ِفي السََّماء َفَتْأِتَیُهم ِبآَیٍة َوَلْو َشاء الّلُه َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى َفَال َتُكو 

بقوله ﴿ ِإنَّ الَِّذیَن َحقَّْت في سورة یونس  )ص(ویخاطب اهللا النبي ) . ١٧( اْلَجاِهِلیَن ﴾ 

َفَلْوَال * َوَلْو َجاءْتُهْم ُكلُّ آَیٍة َحتَّى َیَرُوْا اْلَعَذاَب اَألِلیَم * َعَلْیِهْم َكِلَمُت َربَِّك َال ُیْؤِمُنوَن 

                                                           
)17 ) ٣٥ـ  ٣٣( سورة األنعام اآلیات رقم )     
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آ آَمُنوْا َكَشْفَنا َعْنُهْم َعَذاَب الِخْزِي ِفي َكاَنْت َقْرَیٌة آَمَنْت َفَنفَ  َعَها ِإیَماُنَها ِإالَّ َقْوَم ُیوُنَس َلمَّ

َوَلْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن ِفي اَألْرِض ُكلُُّهْم َجِمیًعا َأَفَأنَت * اْلَحَیاَة الدُّْنَیا َوَمتَّْعَناُهْم ِإَلى ِحیٍن 

َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأن ُتْؤِمَن ِإالَّ ِبِإْذِن الّلِه َوَیْجَعُل الرِّْجَس * ْا ُمْؤِمِنیَن ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َیُكوُنو 

ُقِل انُظُروْا َماَذا ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما ُتْغِني اآلَیاُت َوالنُُّذُر * َعَلى الَِّذیَن َال َیْعِقُلوَن 

وأنه لم . أن مواقف الناس من رساالت الرسل تتباین  مبیناً ) ١٨( َعن َقْوٍم الَّ ُیْؤِمُنوَن ﴾ 

. یحدث أن اجتمعت هذه المواقف على الرسالة إال ما حدث من قوم یونس علیه السالم

ان یتجاوز هذا ) ص(وأن اهللا لو شاء لجمع الناس على الهدى فال یستطیع النبي 

ه الناس على اإلیمان االختالف ـ الذي اقتضته الحریة التي منحها اهللا لالنسان ـ ویكر 

  . وٕانما علیه أن یذكرهم ویلفت أنظارهم إلى اآلیات من حولهم باالنفس واآلفاق

أن الرسل لیسوا أّال بشرًا كسائر الناس، الیتمتعون : وتؤكد اآلیات القرآنیة أیضاً    

بإمكانات خارقة ترفعهم فوق درجة البشر والعبودیة هللا، والیملكون شخصیات طاغیة 

وأن اهللا یصطفیهم من بین سائر الناس ویعدهم . اس ـ ولو أدبیًا ـ على اإلیمانتقهر الن

وأنهم یجتهدون فیصیبون ویخطئون ولكنهم الیكذبون فى . إعدادًا لحمل هذه الرسالة

ومن ذلك ما بینت السیرة وكتب التفسیر حول قصة عبد . الخبر یروونه عن اهللا تعالى

صة اإلجتهاد فى معاملة أسرى بدر فى سورة اهللا ابن أم مكتوم فى سورة عبس وق

                                                           
)18 )١٠١-٩٦( سورة یونس اآلیات )      
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عن بعض أخبار الغیب ) ص(وقد سأل المشركون ـ بإیعاز من الیهود ـ الرسول . األنفال

بأن یجیب على ) ص(وعن قصة اصحاب الكهف وذي القرنین، ووعدهم الرسول 

ى وانقطع الوحي عنه مدة طویلة حت. اسئلتهم التي كانت تتطلب علمًا فوق طاقة البشر 

نزلت علیه سورة الكهف باإلجابة على هذه األسئلة وبتوجیه یعلمه ـ هو وأصحابه 

والسائلین من المشركین ـ أن الرسل ال یعلمون الغیب وأنهم لیسوا إال بشرًا كسائر الناس 

وقد اشارت السورة فى مقدمتها إلى من زعموا أن . یصطفیهم اهللا لیقوموا بواجب الرسالة

الذین رفعوا نبیهم إلى درجة األلوهیة، وكالمشركین الذین إتخذوا  هللا ولدًا كالنصارى

صالحیهم ألهة تقربهم إلى اهللا زلفى فى إشارة إلى أن النبوة والصالح ال ترفعان احدًا 

فوق درجة البشر كما اشارت السورة إلى العبرة فى قصة من أتاه اهللا ماًال وجعل له 

وقصة موسى . سى اآلخرة وفضل اهللا علیهجنتین عظیمتین من نخیل وأعناب وزرع فن

الذى آتاه اهللا علمًا فظن أنه قد أحاط بعلم اهللا كله، فأرسل اهللا إلیه الرجل الذى أراه من 

علم اهللا ما ال یعلم كما إختتمت السورة بقصة ذى القرنین الذى اتاه اهللا قوة فأرجع األمر 

إلى قدرة اهللا وعلمه الواسع ) ص(النبى إلى اهللا ولم ینِس فضله علیه وتختم السورة بتنبیه 

  :الذى الیحیط به أحد وذلك فى قوله تعالى

  ا ﴿ ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َربِّي َلَنِفـَد اْلَبْحـُر َقْبـَل َأن َتنَفـَد َكِلَمـاُت َربِّـي َولَـْو ِجْئَنـ
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ـْثُلُكْم ُیـوَحى ِإَلـيَّ َأنََّمـا ِإَلُهُكـْم ﴿  ُقْل : وتأمره بأن یقول ) ١٩) ( ِبِمْثِلِه َمَدًدا  ِإنََّما َأَنا َبَشـٌر مِّ

 ِإَلٌه َواِحٌد َفَمـن َكـاَن َیْرُجـو ِلَقـاء َربِّـِه َفْلَیْعَمـْل َعَمـًال َصـاِلًحا َوَال ُیْشـِرْك ِبِعَبـاَدِة َربِّـِه َأَحـًدا  ﴾

 ).٢٠ (  

عن ) ص(نهت النبي وأكدت ذات المعنى اآلیات من سورة االسراء والفرقان التي 

  :  االستجابة لمطالب المشركین المعجزة والتي تفوق طاقته كبشر قال تعالى

  ) ـن نَِّخیـٍل * َوَقاُلوْا َلن نُّْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجـَر َلَنـا ِمـَن اَألْرِض َینُبوًعـا َأْو َتُكـوَن َلـَك َجنَّـٌة مِّ

َر اَألْنَهاَر ِخالَلَها َتْفِجی  * ًرا َوِعَنٍب َفُتَفجِّ
َ
َأْو ُتْسِقَط السََّماء َكَما َزَعْمَت َعَلْیَنـا ِكَسـًفا َأْو تَـْأِتي

ــْؤِمَن * ِبالّلــِه َواْلَمآلِئَكــِة َقِبــیًال  ــَماء َوَلــن نُّ ــن ُزْخــُرٍف َأْو َتْرَقــى ِفــي السَّ َأْو َیُكــوَن َلــَك َبْیــٌت مِّ

َل َعَلْیَنا ِكَتاًبا نَّْقَرُؤُه قُ  قـال ) ٢١) (ْل ُسْبَحاَن َربِّي َهـْل ُكنـُت َإالَّ َبَشـًرا رَُّسـوًال ِلُرِقیَِّك َحتَّى تَُنزِّ

  : تعالى 

  ) َوَقـاُلوا َمـاِل َهـَذا الرَُّسـوِل َیْأُكـُل الطََّعـاَم َوَیْمِشـي ِفـي اْألَْسـَواِق َلـْوَال ُأنـِزَل ِإَلْیـِه َمَلـٌك َفَیُكــوَن

ُن َلــُه َجنَّــٌة َیْأُكــُل ِمْنَهــا َوَقــاَل الظَّــاِلُموَن ِإن َتتَِّبُعــوَن َأْو ُیْلَقــى ِإَلْیــِه َكنــٌز َأْو َتُكــو * َمَعـُه َنــِذیًرا 

) انظُـْر َكْیـَف َضـَرُبوا َلـَك اْألَْمثَـاَل َفَضـلُّوا َفـَال َیْسـَتِطیُعوَن َسـِبیًال     * ِإالَّ َرُجـًال مَّْسـُحوًرا

)٢٢ ( 

  ) َْلَیـْأُكُلوَن الطََّعـاَم َوَیْمُشـوَن ِفـي اْألَْسـَواِق َوَجَعْلَنــا  َومـا َأْرَسـْلَنا َقْبلَـَك ِمـَن اْلُمْرَسـِلیَن ِإالَّ ِإنَّهُــم
                                                           
 )19 ) ١٠٩(سورة الكھف اآلیة )     
)20 ) ١١٠(سورة الكھف اآلیة )     
)21 ) ٩٣- ٩٠(یات سورة االسراء اآل()    
)22 )١٠-٧(سورةالفرقان اآلیات )    
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ــَك َبِصــیًرا  ــًة َأَتْصــِبُروَن َوَكــاَن َربُّ ــَبْعٍض ِفْتَن ــْوَال * َبْعَضــُكْم ِل ــا َل َوَقــاَل الَّــِذیَن َال َیْرُجــوَن ِلَقاءَن

َیـْوَم َیـَرْوَن * ُروا ِفـي َأنُفِسـِهْم َوَعتَـْو ُعتُـو�ا َكِبیـًرا ُأنِزَل َعَلْیَنا اْلَمَالِئَكُة َأْو َنَرى َربََّنا َلَقِد اْسَتْكبَ 

 ) ٢٣) (اْلَمَالِئَكَة َال ُبْشَرى َیْوَمِئٍذ لِّْلُمْجِرِمیَن َوَیُقوُلوَن ِحْجًرا مَّْحُجوًرا 

  :یعلم أصحابه معاني التحرر واالختیار ) ص(الرسول

طنوا أنفسهم ویقیموا أصحابه على هذا النهج وعلمهم أن یو ) ص(ربى النبى   

  :مواقفهم على البینة و اإلختیار الحر

  المدینـــة وهـــم یـــأبرون النخـــل) ص(قـــال قـــدم النبـــى .  روى مســـلم عـــن رافـــع بـــن خـــدیج .

لعلكــم لــو لــم تفعلــوا : كنــا نصــنعه قــال: ماتصــنعون ؟ قــالوا: یقولــون یلقحــون النخــل فقــال

أنمــا أنــا بشــر إذا أمـــرتكم : لقــال فــذكروا ذلــك لــه فقـــا. فتركــوه فنفضـــت. ذلــك كــان خیــراً 

 )٢٤.(بشيء من دینكم فخذوا به، وٕاذا أمرتكم بشيء من رأیي فإنما أنا بشر

   فإني إنما ظننت ظنًا فـال تؤاخـذوني بـالظن (ورواه عن موسى عن طلحة عن أبیه وفیه

وهـو ). ٢٥) (ولكن إذا حدثتكم عن اهللا شیئًا فخذوا به فإني لـن أكـذب علـى اهللا عـز وجـل

عــن ربــه وعــن ) ص(للصــحابة بــأن یمیــزوا مــا بــین الــوحي یحكیــة الرســول  أمــر واضــح

وقد تعلم الصـحابة . الظن والرأي الذي یراه كسائر الناس، ونهي لهم عن التبعیة العمیاء

                                                           
 )٢٢- ٢٠(اآليات الفرقان  سورة  ) ٢٣(

)24 ) ٢٣٦١(لم حدیث رقم صحیح مس)    
)25 ) ٢٣٦٢(المصدر السایق حدیث رقم )    
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رضــوان اهللا علـــیهم هـــذا الـــدرس وكـــانوا یســـألونه فــي كـــل موقـــف أو أمـــر یعرضـــه علـــیهم 

ل أن یشـیروا علیـه كمــا تحكـي القصــص قبــ) ص(لیتبینـوا أهـو وحــي أم رأي یـراه الرسـول 

 ـ :التالیة

   عنــــدما نــــزل بأصــــحابه أدنــــى مــــاء مــــن بــــدر ســــأله ) ص(روى ابــــن هشــــام أن الرســــول

یا رسـول اهللا أرأیـت هـذا المنـزل أمنـزًال أنزلـك اهللا لـیس لنـا أن نتقدمـه : الحباب بن المنذر

لـــرأي والحـــرب بـــل هـــو ا) ص(وال نتـــأخر عنـــه، أم هـــو الـــرأي والحـــرب والمكیـــدة ؟ فقـــال 

) ص(یــا رســول اهللا فــأن هــذا لــیس بمنــزل فأشــار علــى الرســول : والمكیــدة فقــال الحبــاب

 )٢٦.(بمنزل آخر بأدنى ماء من المشركین فأخذ به

    إلـى ) ص(روى ابن هشام أنه لما اشتد على الناس البالء یـوم األحـزاب بعـث الرسـول

علیهمــا الصــلح مقابــل عیینــة بــن حصــن والحــارث بــن عــوف وهمــا قائــدا قطفــان یعــرض 

ثلث ثمار المدینة، حتى كتب الكتاب فبعث إلى سعد بـن معـاذ وسـعد بـن عبـادة ـ سـیدي 

یا رسول اهللا أمـرًا تحبـه فتصـنعه أم شـیئًا أمـرك اهللا : فقاال.  األوس والخزرج ـ یستشیرهما

مـا واهللا . بـل شـيء أصـنعه لكـم : به ال بـد لنـا مـن العمـل بـه أم شـیئًا تصـنعه لنـا ؟  قـال

أصــنع ذلــك اال ألنــى رأیــت العــرب قــد رمــتكم عــن قــوس واحــدة وكــالبوكم مــن كــل جانــب 

یـا رسـول اهللا : فقـال لـه سـعد بـن معـاذ. فأردت أن اكسـر عـنكم مـن شـوكتهم إلـى أمـر مـا

                                                           
)26 ) غزوة بدر (سیرة بن ھشام )    
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قد كنا نحن وهؤالء القوم علـى الشـرك بـاهللا وعبـادة االوثـان ال نعبـد اهللا وال نعرفـه وهـم ال 

مرة إال قرى أو بیعًا أفحین أكرمنا اهللا باالسالم وهـدانا لـه وأعزنـا یطمعون أن یأكلوا منا ث

واهللا مالنـــا بهـــذا مـــن حاجـــة واهللا ال نعطـــیهم إال الســـیف حتـــى . بـــك وبـــه نعطـــیهم أموالنـــا

ــــاول ســــعد مــــن معــــاذ . فأنــــت وذاك): ص(قــــال رســــول اهللا . یحكــــم اهللا بیننــــا وبیــــنهم فتن

) ص(وقـد عبـر النبـي )  ٢٧. (یجهزوا علینـال: الصحیفة فمحا ما فیها من الكتاب ثم قال

عن امتنانه لمقالة سعد بـن معـاذ وموقفـه واشـرف بنفسـه علـى ممارضـته وهـو جـریح بعـد 

) ص(المعركة ونصب لـه خیمـة فـي المسـجدوعندما أستشـهد نعتـه المالئكـة إلـى الرسـول 

 .لسعد ) ص(وشیعته مع المسلمین وورد في السیرة أحادیث كثیرة في مدیح الرسول 

   فـإن رأیــتم : ( أشـار علــى أصـحابه قــائالً ) ص(أورد ابـن هشــام فـى غــزوة أحـد أن النبــى

أن تقیمــوا فــي المدینــة وتــدعوهم حیــث نزلــوا فــإن أقــاموا أقــاموا بشــر مقــام وٕان هــم دخلــوا 

علینا قاتلناهم فیها، فقال رجال من المسلمین ممن كان فاته بدر یـا رسـول اهللا أخـرج بنـا 

الـذین  -) ص(فلـم یـزل النـاس برسـول اهللا . نا إنا جبنا عـنهم وضـعفناالى أعدائنا ال یرو 

ولـم یمنـع جـالل النبـوة الصـحابه )  ٢٨)(حتى خـرج بهـم  -كان من أمرهم حب لقاء القوم

 :فى بعض مواقفه ) ص(رضوان اهللا علیهم من مراجعة النبي 

   ارى قـال فلمـا أسـروا االسـ( روى مسلم عن ابن عباس رضى اهللا عنهما فى أسـرى بـدر

                                                           
)27 المصدر السابق غزوة االحزاب )     
)28 ) غزوة بدر ( المصدر السابق )    
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یـا نبـي اهللا : ألبى بكر وعمر ما ترون فى هـؤالء األسـارى فقـال أبـوبكر) ص(رسول اهللا 

هــم بنــو العــم والعشــیرة، أرى أن نأخــذ مــنهم فدیــة فتكــون لنــا قــوة علــى الكفــار فعســى أن 

ال واهللا یـا : ما ترى یا ابن الخطاب قـال) ص(فقال رسول اهللا .  یهدیهم اهللا إلى اإلسالم

ما أرى الذى رأى أبوبكر، ولكنى أرى أن توكلنا فنضرب أعناقهم فتمّكن علیـًا رسول اهللا 

فاضــرب عنقــه فــإن هــؤالء  –نســیبًا لعمــر  -مــن عقیــل فیضــرب عنقــه وتمّكنــى مــن فــالن

فلمـا . مـا قـال ابـوبكر ولـم یهـو مـا قـال عمـر) ص(فهوى رسـول . أئمة الكفر وصنادیدها

یـــا رســـول اهللا :وبكر قاعــدان یبكیـــان قــالوأبـــ) ص(كــان الغـــد جــاء عمـــر فــإذا رســـول اهللا 

أخبرنـــى مـــن أى شـــي تبكـــى أنـــت وصـــاحبك فـــإن وجـــدت بكـــاء بكیـــت وٕان لـــم أجـــد بكـــاء 

أبكي الـذى عـرض علـى أصـحابك  مـن أخـذهم ) : ص(فقال رسول اهللا . بكیت لبكائكما

) ص(شـجرة قریبـة مـن نبـي اهللا  –الفداء لقد عرض على عذابهم أدنـى مـن هـذه الشـجرة 

) .٢٩( 

   بعـد توقیـع الصـلح ) ص(وى مسلم یوم الحدیبیة أن عمر بن الخطـاب أتـى رسـول اهللا ر

ألـیس قتالنـا فـى : قـال. بلـى: یا رسول اهللا ألسنا علـى حـق وهـم علـى باطـل ؟ قـال: فقال

ففــیم نعطــى الدنیــة  فــى دیننــا ونرجــع لمــا : بلــى قــال : الجنــة وقــتالهم فــى النــار ؟ قــال 

یــا ابــن الخطــاب إنــى رســول اهللا ولــن یضــیعنى اهللا ابــدًا (  :یحكــم اهللا بیننــا وبیــنهم فقــال 

                                                           
 ) ١٧٦٣(صحیح مسلم حدیث رقم )  ٢٩(
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قومـوا ) : ( ص(من كتاب الصلح قال رسـول اهللا ) ص(وروى أنه لما فرغ رسول ) ٣٠)(

فواهللا مـا قـام مـنهم رجـل واحـد حتـى قـال ذلـك ثـالث مـرات ، فلمـا لـم ) فانحروا ثم أحلقوا 

: مـن النـاس فقالـت أم سـلمة  یقم مـنهم أحـد قـام فـدخل علـى أم سـلمة فـذكر لهـا مـا لقـى 

یــا رســول اهللا أتحــب ذلــك ؟ اخــرج ثــم ال تكلــم احــدًا مــنهم كلمــة حتــى تنحــر بــدنك وتــدعوا 

فقــام فخــرج فلــم یكلــم احــدًا مــنهم حتــى فعــل ذلــك فلمــا رأى النــاس ذلــك . حالقــك فیحلقــك

 ) . ٣١.(قاموا فنحروا وجعل بعضهم یحلق بعضًا حتى كاد بعضهم یقتل بعضًا غماً 

من الصحابة على األمور التي ترتبط ) ص(تصر هذه المراجعة للرسول ولم تق

بتدابیر السیاسة والحكم أو شئون الحرب والسالم وأمور المعاش وٕانما امتدت إلى بعض 

 ـ :االمور التي ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالتشریع وذلك في القصص التالیة

  داهللا بــن أبــّى لمــا تــوفى جــاء أن عبــ: ( روى البخــاري عــن ابــن عمــر رضــى اهللا عنــه قــال

یا رسول اهللا اعطني قمیصك أكفنه فیه فصلي علیـه واسـتغفر : فقاله) ص(ابنه الى النبي 

فلمـــا أراد أن یصـــلي . فآذنـــه. آذنـــي أصـــلي علیـــه: قمیصـــه فقـــال) ص(فأعطـــاه النبـــي . لـــه

: لألیس نهاك اهللا أن تصلي علـى المنـافقین ؟  فقـا: علیه جذبه عمر رضي اهللا عنه فقال

استغفر لهم او ال تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعین مرة فلـن یغفـر : (انا بین خیرتین قال

) وال تصــِل علــى أحــد مــنهم مــات أبــدًا وال تقــم علــى قبــره( فصــلى علیــه، فنزلــت ) اهللا لهــم 

                                                           
)30 ) ١٧٨٥(صحیح مسلم حدیث رقم )    
)31 ) یة صلح الحدیب(زاد المعاد ألبن القیم )    
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)٣٢(. 

   ص(روى مســلم عــن أبــى هریــرة رضــى اهللا عنــه حــدیثًا قــال فیــه إنــه دخــل علــى النبــي (

إذهــب بنعلــى :  (قــال –وأعطــاه نعلیــه  –یــا أبــا هریــرة) ص(لــه الرســول فــى حــائط فقــال 

).  هاتین فمن لقیت وراء هذا الحائط یشـهد أّال إلـه إّال اهللا مسـتیقنًا بهـا قلبـه فبشـره بالجنـة

ـــا هریـــرة ـــا أب ـــنعالن ی ـــان ال فقـــال . فكـــان أول مـــن لقـــى عمـــر بـــن الخطـــاب، فقـــال مـــا هات

بعثنى بهما من لقیت یشـهد أال إلـه إّال اهللا مسـتیقنًا ) ص(أبوهریرة هاتان نعال رسول اهللا 

بهـا قلبـه بشـرته بالجنــة، فضـربه عمـر بـن الخطــاب بیـده بـین ثدییـه حتــى خـر علـى أســته 

وقــص علیــه أبــوهریرة مــا جــرى مــن عمــر،  فقــال رســول اهللا ) ص(فرجعــا الــى رســول اهللا 

أبعثـت أبـا هریـرة یا رسـول بـأبي أنـت وأمـي : یا عمر ما حملك على ما فعلت قال) ص(

قـــال . نعــم: بنعلیــك مــن لقــى یشــهد أال إلــه إّال اهللا مســتیقنًا بهــا قلبــه بشــره بالجنــة ؟ قــال

): ص(قـال رسـول . فال تفعل فإنى أخشـى أن یتكـل النـاس علیهـا فخلهـم یعملـون:  عمر

  ) ٣٣) ( فخلهم

یة بهذه المباديء والمعاني إستطاع اإلسالم أن یحرر الشعوب فى المنطقة العرب    

وأواسط آسیا وأن تمتد حضارته إلى شبه القارة الهندیة والشمال األفریقي والحدود الجنوبیة 

ألوربا وأن یحقق نهضة فى شتى المجاالت العلمیة واإلقتصادیة والسیاسیة والفنیة وغیرها 

                                                           
)32 ) ١٢١٠( صحیح البخاري حدیث رقم )    
)33 ) ٥٢( صحیح مسلم حدیث رقم )    
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غیر أن عهود المسلمین المتأخرة  شهدت تراجعًا عن .  وأن یستنهض أوربا من سباتها

والمفاهیم الدافعة للنهضة، فتدهورت أوضاعهم، وقعد الكثیرون عن السعي هذه القیم 

أو .واالصالح ینتظرون معجزة خارقة تقهر الناس على االیمان وتسوقهم إلیه سوقا

وتعلقت كثیر من طوائف المسلمین . ینتظرون الساعة تحسم الخالف بینهم وبین اآلخرین

الزعیم الخارق الذي ینزل من السماء لیمأل  بفكرة المهدي المنتظر أو االمام الغائب أو

بأقدار اهللا  االرض عدًال وتتعطل عند نزوله اقدار الكون كلها لینتصر على االعداء

وعلى الرغم من سنوات الجمود التى تبعت هذا التطور إال أن الدین اإلسالمي . الخفیة 

ا نحو التحرر من ظل هو الملهم األول لشعوب المنطقة العربیة واإلسالمیة فى سعیه

اإلستعمار األوربي، ولم تفلح بعد ذلك الشعارات الوطنیة والقومیة واإلشتراكیة فى أن 

تحقق ما حققه الدین، وتعود الشعوب اإلسالمیة تستلهم الدین اإلسالمي ـ هذه األیام ـ فى 

 وتنطلق من جدید ما تسمیه الدوائر. مقاومتها لمحاوالت الطغیان والهیمنة األمریكیة

الغربیة بالمسألة الشرقیة التى إنطلقت من قبل فى وجه الجیوش األوربیة فى الحروب 

  .الصلیبیة واإلستعمار

 ـ: الدین لیس مسئوًال عن السلوك النمطي في تجارب بعض المتدینین   

ومن الشبهات التى یثیرها العلمانیون حول الدین االسالمي ـ متأثرین بالتجربة   

المسیحیة ـ هى قولهم بأن تعالیم الدین جامدة تقف ضد التطور األوربیة فى مواجهة 
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وقد وجدت . وتجعل سلوك اإلنسان ووظائفه نمطیة وتحد من قدراته فى المبادرة واإلبتكار

هذه اإلدعاءات تربة خصبة فى المجتمعات اإلسالمیة بعد الغزو الحضاري األوربي وفى 

نیین المتأثرین بالحضارة المادیة ولكن العلما.  عصور اإلنحطاط والجمود الفكري

یعتقدون أن الحیاة تتطور وكأنما لیس فیها شئ ثابت ، وقد نشأت فكرة التطور المطلق 

نتیجة لإلنقالبات اإلجتماعیة واإلقتصادیة التى حدثت فى أوربا على المجتمعات القدیمة 

روین ـ فى فقد أعطت نظریة دا. ، وخرجت النظریات العلمیة لتبرر هذه اإلنقالبات 

مجال اإلحیاء ـ اإلیحاء بالتطور الدائم الذى یلغي فكرة الثبات حتى فى التكوین 

البایلوجي لإلنسان واإلحیاء جمیعًا، أما النظریة الماركسیة فقد جاء التفسیر المادي 

للتاریخ فیها لیجعل للعوامل المادیة ووسائل اإلنتاج السلطان األكبر على اإلنسان 

ي أنها هي التى تحدد صورة العملیات اإلجتماعیة والسیاسیة والمعنویة ونشاطاته ولیدع

الذى أصبح فكرة بالتطور المطلق ) اإلله ( فى الحیاة ولم یستثن من ذلك الدین و 

كما أن النظریات التي ظهرت فى عصر النهضة فى مجال علم النفس كنظریة . الدائم

سان ـ وٕانتهت أیضًا بهدم األخالق فروید ـ جعلت الغرائز هى التى تحكم سلوك اإلن

وكذلك النظریات التى جاءت فى مجال . والدین ، وجعل اإلله أیضًا مجرد فكرة إنسانیة 

علم اإلجتماع والتى جعلت الحیاة اإلجتماعیة والعقل الجمعي هو الذى یحدد سلوك 

ایلوجي اإلنسان وٕانتهت أیضًا بذات النهایة التى إنتهت إلیها كل نظریات التطور الب
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والتفسیر المادى للتأریخ ونظریات علم النفس فى النظر إلى األخالق والقیم والدین واإلله 

والتطور اآللي المستمرولكن القراءة الموضوعیة للتأریخ اإلنساني والتجربة اإلنسانیة 

المتراكمة أدت إلى إقناع الكثیرین بأن الدین له دوافع فطریة فى النفس اإلنسانیة وكذلك 

قیم وأن اإلله الخالق لیس مجرد فكرة وأن الحیاة تجمع بین الثبات والتطور فى نظام ال

الكون وحیاة اإلنسان، ولكن القول بالثبات الدائم من جهة والتطور المطلق من جهة 

أخرى ضالل ما بین طرفى المعادلة بین التطور والثبات فى حیاة اإلنسان وقد فصل هذا 

التطور والثبات ( فى دراسته التى نشرت فى كتاب بعنوان  الموضوع االستاذ محمد قطب

ولعل النظرة العلمیة الموضوعیة تقول إن التكوین المادي لإلنسان ) فى حیاة البشریة

والمعنوي یتمتع بقدر كبیر من الثبات والذي یتطور هو قدراته المادیة والمعنویة 

، وأن الناس أصبحوا أكثر قربًا واستجابته لهذه الظروف، ولكنه تطور رغم سعته له حدود

إلى نظریة األدیان التي تجعل اإلنسان هو مدار هذا الكون وأن الحضارات لیست إال 

تعبیرًا عن هذه القدرات التي یتمتع بها االنسان والتفاعل بینها وبین الظروف الطبیعیة 

  .واالجتماعیة القائمة

ودفعًا . تزكیة لهذه الدوافع اإلنسانیةأن الدین اإلسالمي لم تكن وظیفته كما بیّنا إال  

لإلنسان للتفاعل اإلیجابي مع الحیاة التي هي مسرح ابتالء وامتحان، وضبط دقیق 

ولكن الناس . العوامل المتشابكة التي تقوم علیها الحیاة حتى ال تضل البشریة بینها
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ن في هذا عندما یبتعدون عن األدیان ـ على حسب القراءة الموضوعیة للتاریخ ـ یقعو 

الضالل واالنحراف عن العدل واالستقامة في الحیاة فیستعبدون أنفسهم للظروف 

الطبیعیة واالجتماعیة كما حدث في الحضارة الغربیة التي استعبدت اإلنسان الذي هو 

  . سید المخلوقات للظروف الطبیعیة واالقتصادیة واالجتماعیة

رأة فإن األسرة لم تعد ـ بعد التجربة أما في مجال األسرة والعالقة بین الرجل والم  

األوروبیة التي دامت عقودًا بعد النهضة ـ أال صورة قدیمة فرضتها ظروف تطور 

المجتمع الزراعي وعدم قدرة المرأة على اإلستقالل االقتصادي،  غیر أن الحاجة إلى 

سیة ـ  قد تنظیم العالقة بین الرجل والمرأة ـ السیما في مجال العالقات الجسدیة والجن

إنهارت أمامها نظریة فروید التي تجعل الطاقة الجنسیة هي التي تحدد سلوك اإلنسان 

وبات الناس . وتدعو ألن یطلق لها العنان بعیدًا عن قیود الدین واألخالق ونظام األسرة 

أكثر إقتناعًا بأن األسرة وعاطفة االبوة تدعمهما نوازع فطریة ونظرة عقلیة جاء الدین 

ا والى ذلك یشیر قوله تعالى في سورة النساء بعد اآلیات التي تحدثت عن تنظیم لیؤكده

األسرة إلى أن هذا النظام كان معروفًا في تجارب السابقین وأصحاب الدینات حیث 

  ـ:یقول
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* ْم َوالّلُه َعِلیٌم َحِكیٌم ُیِریُد الّلُه ِلُیَبیَِّن َلُكْم َوَیْهِدَیُكْم ُسَنَن الَِّذیَن ِمن َقْبِلُكْم َوَیُتوَب َعَلْیكُ * (

ُیِریُد الّلُه * َوالّلُه ُیِریُد َأن َیُتوَب َعَلْیُكْم َوُیِریُد الَِّذیَن َیتَِّبُعوَن الشََّهَواِت َأن َتِمیُلوْا َمْیًال َعِظیًما 

  ) . ٣٤) (َأن ُیَخفَِّف َعنُكْم َوُخِلَق اِإلنَساُن َضِعیًفا 

ال األسرة للرجل والمرأة تقف وراءه أن الحدیث عن الدور النمطي في مج

ً بأن المرأة یمكن أن تتجاوز هذه  اعتقادات بالتطور المطلق القدیمة والتي تعطي إیحاًء

الوظیفة النمطیة حتى ولو كانت في اإلنجاب واألمومة وهى وظائف یمكن أن یؤدیها 

إلستنساخ الرجل مستعینًا باإلكتشافات العلمیة الحدیثة في مجال هندسة الجینات وا

ولكنها إدعاءات التثبت أمام النظر العلمي والفطرة اإلنسانیة السلیمة وتقدیر مصالح 

  .اإلنسانیة

ومن المفكرین اإلسالمیین الذین تناولوا صلة الدین بالتجدید والتطور والثبات  

) قضایا التجدید ـ نحو منهج أصولي ( برؤیة متقدمة الدكتور حسن الترابي في كتابه 

  : الذي نقتبس منه الفقرات التالیة) الدین ثبات وتطور ( وان تحت عن

إنه مادام الدین ـ من حیث هو خطاب لإلنسان ثم كسب منه ـ واقعًا في اإلطار (   

الظرفي، فالبد أن یعتریه شيء من أحوال الحركة الكونیة، ولكنه من حیث هو صلة باهللا 

ؤسس على أصول وسنن ثابتة التتحول وسبب لآلخرة متعلق باألزل المطلق الثابت إنما ی

                                                           
  ) ٢٨-٢٦(  سورة النساء اآلیات من )   ٣٤(
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ومن الدین المشروع مایراعي معنى الثبات ویحفظ للحیاة الدینیة مستقرها ). ( والتتبدل 

فمن ذلك ما فى الوحى من إخبار وتقریرات لحقائق وجود من عالم الغیب أو وقائع تأریخ 

تفصیل ( و  )وصایا الوحى بمواقف العبادة الكلیة ( ومن ذلك ). من عالم الشهادة 

ومنها ماجاء فى ذات اهللا ) األخبار الشرعیة الصادقة أبدًا المنبثة عن حقائق الوجود 

ولكن صورة ( وحقائق المبدأ والمیعاد وأخبار غیب المالئكة والجن وبعض الرساالت 

التعبیر عن التصدیق بأخبار الشرع واإللتزام بوصایاه إنما یكیفها واقع اإلبتالء الظرفي 

ومن الدین شرائع فرعیة عملیة تتصل .. الذى تخاطبه الرسالة الدینیة المعینةالمعین 

وذلك هو سر ) بأحوال الوجود الزمني المتحرك وتتأسس على قاعدة من تلك الظروف 

تتوالى الشرائع متحركة مع تقادم الزمن بوحى جدید ( تباین الرساالت السماویة فقد 

ویظهره بعد خفاء أصابه بعد تطاول العهد وتضییع  الینسخ القدیم وٕانما یبعثه بعد نسیان

المستحفظین أو تحریفهم،  فتأتي الرسالة مصدقة لما بین یدیها لتحیى موات الدین أو 

تصدقه وتهیمن علیه لتحیى شرع اهللا وتكیفه لتطویر جدید یقتضى تعبیرًا عن حق اهللا 

الملة وختام الرسالة  فبعد تمام) الثابت بصور تدین ظرفیة تكون هى الحق الزماني 

لكسب تأریخي ینهض بأمر الدین بعد فترة، بعثًا ( إحیاء: یتجدد الدین بأحد وجهین

لشعاب اإلیمان المیتة فى نفوس الناس لتطاول اآلماد وقسوة القلوب ـ من خالل التذكیر 

بأصول الدین والموعظة بوازعه ودافعه ـ وٕایقاظًا للفكر الخامل والعلم الضائع ـ بنشر 
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أصول الشریعه وعلوم التراث ـ إثارة لطاقات الحركة لتصحیح الواقع الدیني المجانب 

والوجه اآلخر ). لمعاییر الدین وتأثره بضعف اإلیمان أو نسیان العلم أو غلبة الباطل 

تأریخى أعظم مما یبلغه مجرد إحیاء الدین بالبعث واإلیقاظ ( تطویر الدین بكسب 

التدین التأریخیة لطور جدید فى ظروف الحیاة وینهض بالدین واإلثارة ألنه یكیف أحوال 

  ). نحو كسب یثري معانیه ویؤكد وقعه بوجه جدید 

والینفي ذلك أن تاریخ المسلمین قد شهد غفلة عن هذه المعاني ـ كما شهدها   

فقد إنقطع التدین عن أصوله الحیویة فى الوحى . تاریخ المسیحیین والدیانات األخرى

ه هذه المعانى، والواقع اإلجتماعي المتجدد،  وتمكنت بعض المذاهب السلفیة الذى تؤكد

المتطرفة التى جمدت الفكر اإلسالمي وأغلقت باب اإلجتهاد على محاوالت السلف 

الصالح فى الفهم واإلجتهاد والتنزیل، وٕانزلتها منزلة الرسالة ونصوصها الثابتة ووقعت 

بل، والذین عاب علیهم القرآن الكریم اإلعتماد على فیما وقع فیه الیهود والنصارى من ق

َأْم َتُقوُلوَن ِإنَّ ِإْبَراِهیَم َوإِْسَماِعیَل (ـ : كسب األوائل ولو كانوا أنبیاء وذلك فى قوله تعالى

ْن َأْظَلُم ِممَّن َوإِْسَحَق َوَیْعُقوَب َواألْسَباَط َكاُنوْا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى ُقْل َأَأنُتْم َأْعَلُم َأِم الّلُه َومَ 

ِتْلَك ُأمٌَّة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت * َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَدُه ِمَن الّلِه َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن 

بل ذهب بعض هؤالء السلفیین بعیدًا ) ٣٥) (َوَلُكم مَّا َكَسْبُتْم َوَال ُتْسَأُلوَن َعمَّا َكاُنوا َیْعَمُلونَ 

                                                           
)35 ) ١٤١- ١٤٠( سورة البقرة اآلیة رقم  )     
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مفهموم البدعة حتى جمدوا التدین على صور التعبیر األولى،  وجعلوا منه سلوكًا فى 

نمطیًا الیتأثر إیجابًا مع تطور الواقع الطبیعي أو اإلجتماعي بأى قدر، والیستجیب 

للتحدیات المتجددة، ووقفوا حتى فى وجه التطورات فى علوم الطبیعة والتقنیة ووسائل 

السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة ثم عادوا بعد ذلك اإلتصال والمواصالت والنظم 

لیقبلوا بها ولیفصلوا بین ما یسمونه العادة والعبادة أوالعلم الشرعي والعلم الطبیعي أوأمور 

الدین وأمور المعاش ـ فى محاولة ساذجة أوقعتهم فى مخالفة التوحید الذى یحشد الحیاة 

لََّة ِإْبَراِهیَم ُقْل ِإنَّنِ : (كلها إلى اهللا یقول تعالى ْسَتِقیٍم ِدیًنا ِقَیًما مِّ ي َهَداِني َربِّي ِإَلى ِصَراٍط مُّ

ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَیاَي َوَمَماِتي ِلّلِه َربِّ * َحِنیًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكیَن 

ُل اْلُمْسِلِمینَ َال َشِریَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنْا أَ * اْلَعاَلِمیَن  َضَرَب َلُكم : (ویقول تعالى) ٣٦) (وَّ

َثًال ِمْن َأنُفِسُكْم َهل لَُّكم مِّن مَّا َمَلَكْت َأْیَماُنُكم مِّن ُشَرَكاء ِفي َما َرَزْقَناُكْم َفَأنُتْم ِفیِه َسوَ  اء مَّ

ُل اْآلَیاِت ِلَقوْ  َبِل اتََّبَع الَِّذیَن َظَلُموا * ٍم َیْعِقُلوَن َتَخاُفوَنُهْم َكِخیَفِتُكْم َأنُفَسُكْم َكَذِلَك ُنَفصِّ

َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّیِن * َأْهَواءُهم ِبَغْیِر ِعْلٍم َفَمن َیْهِدي َمْن َأَضلَّ اللَُّه َوَما َلُهم مِّن نَّاِصِریَن 

اللَِّه َذِلَك الدِّیُن اْلَقیُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر َحِنیًفا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَها َال َتْبِدیَل ِلَخْلِق 

َالَة َوَال َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن * النَّاِس َال َیْعَلُموَن  ِمَن * ُمِنیِبیَن ِإَلْیِه َواتَُّقوُه َوَأِقیُموا الصَّ

  ) ٣٧(  )َفِرُحونَ  الَِّذیَن َفرَُّقوا ِدیَنُهْم َوَكاُنوا ِشَیًعا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْیِهمْ 

                                                           
)36 )١٦٣- ١٦١(سورة األنعام اآلیات )     
)37 ) .٣٢- ٢٨(سورة الروم اآلیات رقم )     
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تلقف بعض المسلمین قلق البعض ـ فى الدول المتحضرة الغربیة ـ من تنامي   

مظاهر الفساد التى عمت كل مناحي الحیاة الطبیعیة واإلقتصادیة والسیاسیة لیعتزلوا 

الحیاة تطهرًا ولیؤكدوا إدعاءهم في أن الفعل اإلنساني ـ مطلقًا ـ فى كل حضارة الیؤدى 

فطریة ساد، وأن الصالح فى أن یقلل الناس من هذا الفعل ویعیشون في حیاة إّال إلى ف

عفویة یسلمون أمرهم فیها للظروف االجتماعیة والطبیعیة فأرتبط الدین عندهم بالبدائیة 

والتخلف، غیر أن نصوص الشریعة اإلسالمیة التى تتكلم عن العلم والهدى والكتاب 

الهدایة فى فطر الناس ودواعي التدین فى نفوسهم  المنیر تؤكد أن اهللا قد أودع أسباب

والبیئة اإلجتماعیة والطبیعیة من حولهم یتدبرونها بعقولهم وتجاربهم وأن الوحى ال یأتي 

إال لیذكر الناس بذلك ویزكي هذه المعاني ویعلمهم الوسائل التى تعصمهم من هذه 

دة فى طبیعة الدین والحیاة الغفلة مهما تطورت حولهم الظروف وأنواع اإلبتالء المتجد

  ـ:من حولهم لیقوموا بواجب االستخالف وعمارة األرض یقول تعالى

رَُّعوَن (   رَّاء َلَعلَُّهْم َیضَّ ثُمَّ * َوَما َأْرَسْلَنا ِفي َقْرَیٍة مِّن نَِّبيٍّ ِإالَّ َأَخْذَنا َأْهَلَها ِباْلَبْأَساء َوالضَّ

ْلَنا َمَكاَن السَّیَِّئِة الْ  رَّاء َوالسَّرَّاء َفَأَخْذَناُهم َبْغَتًة َبدَّ َقاُلوْا َقْد َمسَّ آَباءَنا الضَّ َحَسَنَة َحتَّى َعَفوْا وَّ

  : ویقول تعالى) ٣٨) (َوُهْم َال َیْشُعُرونَ 

                                                           
)38 )٩٥- ٩٤( سورة األعراف اآلیات رقم )    
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رَّاء َلَعلَُّهْم َیَتَضرَّ ( َفَلْوال ِإْذ * ُعوَن َوَلَقْد َأْرَسلَنآ ِإَلى ُأَمٍم مِّن َقْبِلَك َفَأَخْذَناُهْم ِباْلَبْأَساء َوالضَّ

َفَلمَّا َنُسوْا * َجاءُهْم َبْأُسَنا َتَضرَُّعوْا َوَلِكن َقَسْت ُقُلوُبُهْم َوَزیََّن َلُهُم الشَّْیَطاُن َما َكاُنوْا َیْعَمُلوَن 

ْا َأَخْذَناُهم َبْغَتًة َفِإَذا ُهم َما ُذكُِّروْا ِبِه َفَتْحَنا َعَلْیِهْم َأْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى ِإَذا َفِرُحوْا ِبَما ُأوُتو 

ْبِلُسونَ    ) ٣٩) ( مُّ

وقد كانت الشریعة االسالمیة من السعة والمرونة التي یتسع فیها باب العفو 

والحریة ویسمح باالجتهاد والتجارب االنسانیة والفردیة وینهى عن التضییق والحرج إال 

 عنه ـ عندما اتسعت الدولة أن بعض طوائف المسلمین وقع فى الحرج الذي نهاهم اهللا

اإلسالمیة وغشى المجتمع المسلم الغزو الثقافي ، وبعد اإلختالط مع األمم والشعوب 

التى إنضمت للدولة اإلسالمیة ـ حیث خاف بعض الفقهاء المحافظین على ضیاع الدین 

رونة بین العامة ففصلوا ووسعوا أحكامه تفصیًال ـ بدوافع الحرص ـ ولكنهم تعدوا على الم

التى اقتضاها الشارع فى أحكامه وضیقوا مساحة الحریة واإلختیار فمثًال ال یجد المرء 

فى قصر الصالة فى السفر علة جامعة إال ) ص(فى اآلثار المرویة عن الرسول 

وقد إقتضت حكمة الشارع أن تكون هذه العلة بهذه . المشقة التى یجدها فى السفر

حن اهللا صدقهم وٕاخالصهم وٕاجتهادهم فى ذلك،  ولكن المرونة حتى یقدرها الناس ویمت

الفقهاء فى العصور المتأخرة وقعوا فیما وقع فیه بنو اسرائیل فیما أشارت إلیه قصة البقرة 

                                                           
)39 ) . ٤٤-٤٢( سورة األنعام اآلیات رقم )      



37 
 

فإستنطقوا النصوص ما ال تنطق وحملوها ما ال تحمل وأولوها بما ال یحتمل نصها من 

لرغم من أن الثابت عن رسول اهللا التأویل وفصلوا المسافة التى یجب فیها القصر على ا

أنه قصر فى حجه ألربع وقصر ثالثًا بمكة فى عمرته وأنه أقام بمكة عام الفتح ) ص(

خمسة عشر یومًا یقصر الصالة، وروى عنه القصر فى سبعة عشر وثمانیة عشر 

وتسعة عشر یومًا وفصل الفقهاء فى الموقع الذى یبدأ فیه القصر والسفر الذى یباح فیه 

  .قصرال

وكذلك إقتضت حكمة الشارع أال یقیم الحد على تارك الصالة أوالصیام أو الحج   

من تغول السلطان و  ألنها عبادات فردیة مقرونة باألخالص حفاظًا على الحریة الفردیة

، ولم تفلح محاوالت كثیر من الفقهاء في إقامة الحد على تارك الصالة أو الحكم المجتمع

وفى العصور المتأخرة التى أغرم فیها الفقهاء .  أنها من الكبائر علیه بحكم الردة رغم

بالتشعیب تحدثوا عن األمور البدیهیة التى تركها الشارع إلجتهاد الناس ـ بعقولهم وما فى 

نفوسهم من دوافع الهدایة وما أمامهم فى كتاب اهللا المقروء والمسموع من اآلیات ـ 

صفة الغسل وفى موضع اإلناء وغسل األعالى  كالحدیث فى أبواب الطهارة عن تفصیل

ومنع البعض . من الجسد قبل األسافل وفى صفات الخف الذى یجوز علیه المسح

صراحة اإلجتهاد وقصروه على من سموهم أهل الحل والعقد ولم یعد عندهم علم الهدایة 

روا الدین إال فى النصوص وتفسیراتها وما عداها من العلوم لیست بالعلوم الشرعیة وٕاقتص
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ولكن المجتمع المسلم بدوافع الحریة التى تمكنت فیه تمرد على . فى الشعائر المسنونة

هذه األوضاع وٕانقلب على هذا التطرف بتطرف مثله إنقلب على التفصیل والتقنین ـ كما 

فعلت بعض المذاهب الصوفیة ـ التى أطلقت حریة اإللتزام حتى من النصوص الثابتة 

ید اللغة حتى أصبحت التجربة الشخصیة هى المعیار والحكم ووقع وحررت النص من ق

  .المجتمع المسلم فى فتنة كبیرة
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  الفصل الثاني

  التطور التاریخي لحركة تحریر المرأة

 حركة تحریر المرأة فى مطلع القرن العشرین -١

 )  األنثویون: ( حركة تحریر المرأة في طور جدید   -٢

 لنموذج االوروبي  بقوة القانون الدولي إتفاقیة سیداو وفرض ا -٣

 محاكاة النموذج األوروبي والدخول إلى جحر الضب -٤

  عوامل االنحراف في النظرة الغربیة للمرأة وسیاسات المنظمة الدولیة -٥
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  ـ: حركة تحریر المرأة فى مطلع القرن العشرین ) ١(

: القرن التاسع عشر بعد دخول اإلستعمار األوربي إلى العالم اإلسالمي فى نهایة  

كان الطابع العام للحركة الوطنیة التى واجهته طابعًا إسالمیًا ولكنها لم تصمد أمام 

الغازي الجدید الذي تمكن من التغلب علیها عسكریًا وسیاسیًا، ثم أخذ یبث ثقافته من 

وأن . خالل المؤسسات العسكریة والتعلیمیة واإلقتصادیة واإلعالمیة التى تمكن منها

لحركة الوطنیة التى تراجعت أمامه عسكریًا وسیاسیًا لم تقو أمام غزوه الفكري والثقافي ـ ا

رغم إعتصامها بالموروث الحضاري للمجتمعات اإلسالمیة الذي كان خلیطًا من الدین 

وبدأت فى مطلع القرن العشرین حركة ثقافیة تّخرج روادها فى جامعات أوربا . والتقالید 

كان عطاؤها فى غالبه تلفیقًا . سسها اإلستعمار فى العالم اإلسالميوالجامعات التى أ

  . للفكر المادي األوربي ببعض القیم اإلسالمیة وتقالید المجتمعات العربیة

نشات حركة تحریر المرأة في العالم اإلسالمي على نمط حركة تحریر المرأة  

وبدأت هذه الحركة في منطقة  .األوربیة، فقد انتقلت تلك التجربة مع االستعمار األوربي

الشام ومصر ثم انطلقت بعد ذلك في بقیة الدول اإلسالمیة، وقد اتخذت هذه الحركة 

عدة وسائل في نشر مفاهیمها فقد صدرت عدة صحف نسائیة في نهایة القرن التاسع 

عشر ومطلع القرن العشرین بادر الیها المثقفون المسیحیون ثم تلقفها بعد ذلك المثقفون 

وقد ساهمت االرسالیات االجنبیة في دعم . لمتأثرون بالحضارة الغربیة والمفتونون بها ا
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كما ساهمت السینما . هذه الحركة التي أنشأت بعد ذلك عددًا من المدارس لتعلیم البنات

ركزت دعوة حركة تحریر المرأة ـ حینها . في نشر المفاهیم التي قامت علیها هذه الحركة

تعلیم المرأة والسماح لها بالخروج إلى العمل وتحقیق االستقالل  ـ على الدعوة إلى

وشنت حملة على التقالید االسالمیة . االقتصادي والمشاركة االجتماعیة والسیاسیة

كالحجاب وأوضاع المرأة في االسرة ال سیما قوامة : واالجتماعیة التي كانت سائدة وقتها

وقد كان من رواد هذه الحركة . ج والطالقالرجل وتعدد الزوجات وحق المرأة في الزوا

في مصر سعد زغلول باشا زعیم جزب الوفد والذي تخرج في األزهر واشتهر بحملته 

على الحجاب والنقاب ولطفي السید الذي روج لهذه الحركة من خالل صفحات جریدة 

ت نوال السعداوي التي بادر .حزب األمة المصري وعرف باستاذ والجیل وهدى شعراوي ود

  .إلى تأسیس االتحاد النسائي المصري

انبرى لهذه الحركة بعض االسالمیین في محاولة للدفاع عن االسالم والتوفیق بینه 

وبین المدنیة الغربیة كان أبرز هؤالء  محمد عبده ورفاعة الطهطاوي وعباس محمود 

الذى صدر ) دةالمرأة الجدی(وقاسم أمین فى مؤلفیه ) المرأة فى القرآن( العقاد فى مؤلفه 

الذى احدث دویًا واسعًا فى أوساط ) تحریر المرأة ( م ومؤلفه ١٩١١فى القاهرة عام 

اإلسالمیین وخریجي األزهر عند صدوره، السیما حدیثه عن الحجاب الذى كان من أكبر 

وقد تركزت دعوة الكاتب إلى تعلیم المرأة ورفع الحجاب وتغییر نظام . فصول كتابه
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ـ فى ظاهرها ـ كانت دعوة متحفظة رغم الضجة التى أثارتها مقارنة األسرة، ولكنها 

: ( یقول الكاتب.. باالوضاع التى آلت إلیها أوضاع المرأة فى العالم اإلسالمي الیوم

ولست ممن یطلب المساواة بین الرجل والمرأة فى التعلیم فذلك غیر ضروري وٕانما أطلب 

وعلى ).مساواة فى التعلیم اإلبتدائي على األقل اآلن وال أتردد فى الطلب أن توجد هذه ال

والغربي الذي یحب أن (الرغم من أنه بدا متحامًال على الدین المسیحي عندما قال 

ینسب كل شئ حسن إلى دینه یعتقد أن المرأة الغربیة ترقت ألن دینها المسیحي ساعدها 

یتعرض لوضع نظام  على نیل حریتها ولكن هذا اإلعتقاد باطل فإن الدین المسیحى لم

یكفل حریة المرأة، ولم یبین حقوقها بأحكام خاصة أو عامة، ولم یرسم للناس فى هذا 

ولكنه إعترف للدین اإلسالمي بتقریر المساواة بین الرجل ). الموضوع مبادئ یهتدون بها 

والمرأة وٕاعالنه حریتها وٕاستقاللها ومنحها كفاءة شرعیة ومیز مابین التقالید فى 

معات المسلمة وبین الدین ولكن دعوة الكاتب إلى تحریر المرأة ال تبدو مبنیة على المجت

أسس دینیة أو قیم أصیلة فى مجتمعه لولعه وفتنته الظاهرة بالتجربة الغربیة ونمط الحیاة 

( الظاهرة هناك والذى بدا واضحًا فى كتابه وهو یرتب أوضاع النساء فى المجتمعات 

فالمرأة األمریكیة فى أول الصف ثم تلیها )  ( عظیمة من التمدنالتى أرتفعت إلى درجة 

... اإلنجلیزیة وتأتي بعدها األلمانیة وتلیها الفرنسیة ثم النمساویة ثم الطلیانیة ثم الروسیة

تدخل بیت الغربي من أهل الطبقة الوسطى فتجده أتم نظامًا وأكمل ترتیبًا ( ویقول ) 
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هل یظن المصریون أن رجال ( ویقول ). أهل طبقته وأجمل أثاثًا من بیت الشرقي من 

أوربا مع أنهم بلغوا من كمال العقل والتطور مبلغًا مكنهم من إكتشاف قوة البخار 

وأن تلك النفوس التى تخاطر فى كل یوم . والكهرباء وٕاستخدامها على مانشاهده بأعیننا

ل یظنون أن تلك العقول بحیاتها فى طلب العلم والمعالي وتفضل الشرف على الحیاة ـ ه

وتلك النفوس التى نعجب بأثارها یمكن أن یغیب عنها معرفة الوسائل لصیانة المرأة 

وحفظ عفتها ؟ وهل یظنون أن أولئك القوم یتركون الحجاب بعد تمكنه عندهم لو رأوا 

خیرًا فیه ؟ كال إنما اإلفراط فى الحجاب من الوسائل التى تبادر عقول السذج وتركن 

والتجارب : ( كما یقول) . ا نفوسهم ولكنها یمجها كل عقل مهذب وكل شعور رقیق إلیه

ترشد إلى أمر یمكن اخذه دلیًال على أن اإلطالق أدنى بالنساء إلى العفة من الحجاب 

فمن الشاهد الذى الجدال فیه أن نساء أمریكا هن أكثر نساء األرض تمتعًا بالحریة، 

نات فى صباهن یتعلمن مع الصبیان فى مدرسة واحدة وهن أكثر إختالطًا حتى أن الب

فتقعد البنت بجانب الصبي لتلقي العلوم ومع هذا یقول المطلعون على أحوال أمریكا إن 

لذلك فإن دعوته إلى تحریر المرأة )  نساءها أحفظ لألعراض وأقوم أخالقًا من غیرهن

لة المضادة من رجال الدین  وتعلیمها ورفع الحجاب عنها ـ وٕان بدت محافظة بتأثیر الحم

وثقافته االسالمیة ـ إال أنها تبدو دعوة إلى كشف وجه المرأة والسماح لها بالخروج 

لحاجتها وهو أمر ال ینكره الشرع ولكن الدعوة مع غرابتها على المجتمع المصرى وقتها ـ 
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بادئ الدین إذا نظرنا إلى أعجاب الكاتب بالتجربة الغربیة وعدم إنطالقه فى الدعوة من م

وقیم المجتمع ـ  یمكن للقارئ أن یفهم أنه یدعو إلى السفور والتبرج الذى كانت علیه 

المرأة الغربیة واإلختالط الذى عم تلك المجتمعات السیما أن الكاتب ـ وهو یتكلم عن 

نظام األسرة والعالقة بین الرجل والمرأة ـ أسهب فى الحدیث عن الحب والرباط العاطفي 

كیف یمكن لرجل وأمرأة سلیمي العقل قبل أن یتعارفا أن یرتبطا بعقد ( كما یقول بینهما 

  ) .یلزمها أن یعیشا معًا قبل أن یختلطا كمال اإلختالط 

وٕاذا نظرنا إلى بعض فصول الكتاب التى إنتقد فیها الكاتب بعض قوائم نظام األسرة  

العوائد القدیمة التى كانت تعدد الزوجات هو من ( اإلسالمیة یقول عن تعدد الزوجات 

مألوفة عند ظهور اإلسالم فى جمیع األنحاء یوم كانت المرأة نوعًا خاصًا معتبرة فى 

مرتبة بین اإلنسان والحیوان وهو من ضمن العوائد التى دل اإلختیار التاریخي على أنها 

ل المرأة تتبع حال المرأة فى الهیئة اإلجتماعیة فتكون فى األمة غالبة عندما یكون حا

ووصف التعدد بأنه ). فیها منحطة وتقل أو تزول بالمرة عندما یكون حالها مرتقیة 

حیلة شرعیة لقضاء شهوة بهیمیة وهو عالقة ( إحتقار شدید للمرأة وهو الیرى منه إال 

وقد سعى ـ حال ). تدل على فساد األخالق وٕاختالل الحواس وشره فى طلب اللذائذ 

أن یضیق من إباحة الطالق تضییقًا حتى جعله حقًا من حقوق  التجربة الغربیة ـ إلى

وقد بدت دعوته . الحاكم ولیس من حقوق الزوج كما هو الحال فى الشریعة اإلسالمیة
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: للتحرر وكأنها تدفع بالمرأة فى مواجهة الرجل وتحمله مسئولیة أوضاعها المتردیة فیقول

أخذ یعاملها باإلحتقار واإلمتهان وداس لما كانت المرأة ضعیفة أهتضم الرجل حقوقها و ( 

عاشت المرأة فى إنحطاط شدید أیًا كان عنوانها فى العائلة ). ( بأرجله على شخصیتها 

زوجة أو أمًا أو بنتًا لیس لها شأن وال اعتبار وال رأي خاضعة للرجل ألنه رجل وألنها 

إال ما إستتر من  فنى شخصها فى شخص الرجل ولم یبق لها فى الكون ما یسعها. امرأة

زوایا المنزل واخضعت بالجهل والتحجب بإستار الظلمات، واستعملها الرجل متاعًا للذة 

یلهو بها متى أراد ویقذف بها فى الطریق متى شاء، له الحریة ولها الرق وله العلم ولها 

ي الجهل له العقل ولها البله له الضیاء والفضاء ولها الظلمات والسجن له األمر والنه

  ) ولها الطاعة والصبر وله كل شئ فى الوجود وهى بعض ذلك الكل الذى إستولى علیه

  ) التمركز حول األنثى : ( حركة تحریر المرأة في طور جدید ) ٢(

  :إتفاقیة سیداو وفرض النموذج االوروبي  بقوة القانون الدولي ) ٣( 

طون في مجال والناش) feminism(نجحت جمعیات الضغط المدنیة واألنثویون  

حقوق المرأة في دفع اإلهتمام بقضایا المرأة إلى أروقة اُألمم المتحدة حیث تمخض ذلك 

م التي تبنت مجموعة من القرارات  ١٩٤٦عام ) CSW(عن تكوین لجنة أوضاع المرأة 

م وٕاتفاقیة حقوق المرأة ١٩٥٠واإلتفاقیات منها إتفاقیة األجر المتساوي التي صدرت عام 
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م لتشجیع ١٩٥٤والقرار الذي أصدرته الجمعیة العامة عام ) م١٩٥٢عام (السیاسیة 

الدول على إتخاذ تدابیر إللغاء العادات التي تنتهك حقوق المرأة وسالمتها الجسدیة 

م وٕاتفاقیة تحدد سن الزواج وتضمن حقوق ١٩٥٧وٕاتفاقیة جنسیة المرأة المتزوجة عام 

  . م١٩٦٢المرأة في الزواج عام 

م الذى أعلنته المنظمة ١٩٧٥تمام األمم المتحدة بقضایا المرأة یتسع فى العام وقد بدأ إه

م هو عقد المرأة، ١٩٨٥م إلى العام ١٩٧٦عامًا للمرأة واصبح العقد الذى یمتد من العام 

وٕانعقد المؤتمر الدولي لمراجعة إنجازات األمم المتحدة فى هذا العقد فى مجاالت 

ووضع ) م ٢٦/٧/١٩٨٥-١٥(ذلك فى نیروبي فى الفترة من المساواة والتنمیة والسالم و 

م ٢٠٠٠وحدد دورة المنظمة فى العام  Advancement of womenإستراتیجیة 

  . لمراجعتها

وتبنت المنظمة الدولیة فى عقد المرأة الذى حددته إتفاقیة القضاء على جمیع اشكال   

) ٣٤/١٨٠(قرارها رقم م ب١٨/١٢/١٩٧٩یوم )  CEDAW( التمییز ضد المرأة سیداو 

م بعد أن صادقت علیها أكثر من ٣/٩/١٩٨١حیث اصبحت ساریة المفعول فى یوم 

وقد كانت اإلتفاقیة نتیجة لمجهودات البعثة التى كونتها المنظمة عام . عشرین دولة

 UNCSW) (UN. Commission on(م إلدارة أوضاع المرأة وتطویر حقوقها ١٩٤٦

the status of women   (عتبرت اإلتفاقیة التمییز الواضح ضد المرأة على أساس إ



47 
 

الجنس فى العالم مناقضًا لمبدأ المساواة فى الحقوق والكرامة اإلنسانیة وطالبت اإلتفاقیة 

األعضاء مساواة المرأة مع الرجل وٕازالة كل أنواع التمییز ضدها فى مجاالت الحیاة 

)  ١١(والعمل المادة  ) ١٠(تعلیم  المادة وال)  ٨-٧( السیاسیة والمشاركة العامة المادة 

) ١٤- ١٣( والمعامالت اإلقتصادیة واإلجتماعیة المادة  ) ١٢(والرعایة الصحیة المادة 

، وأسست المنظمة لجنة سیداو ) ١٦(والعالقات األسریة المادة ) ١٥(والقانونیة المادة 

ینتخبون بواسطة الدول  خبیراً ) ٢٣(من اإلتفاقیة  والتى تتكون من ) ١٧(بموجب المادة 

سنوات حیث تقدم الدول األعضاء ) ٤(األعضاء ویعملون بصفة شخصیة لدورة قدرها 

سنوات ومتى  ٤تقریرًا بعد سنة من التوقیع على اإلتفاقیة لهذه اللجنة وبعد ذلك دوریًا كل 

ء  طلب األمین العام ذلك ، وتقوم اللجنة بمراجعة التقاریر المقدمة من الدول األعضا

وتقدم سنویًا تقریرًا لألمین العام لألمم المتحدة حول أداء الدول فى اإلتفاقیة وقد تبنت 

م بروتوكوًال إضافیًا وٕاختیاریًا ١٥/١٠/١٩٩٠فى )  ٥٤(المنظمة الدولیة فى دورتها رقم 

ملحقًا باإلتفاقیة یتعلق بالتبلیغ عن المخالفات وكیفیة معالجتها ومتابعتها مما أعطى دورًا 

  .فعاًال للهیئات والمنظمات غیر الحكومیة   فى متابعة اإلتفاقیة 

من الدول األعضاء %) ٩٠(على اإلتفاقیة حتى اآلن أكثر من )  Sign( وقع   

ولم توقع علیها دول إسالمیة كالسودان %) ٥٠(أكثر من )  Ratify(وصادق علیها 
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عربیة مع بعض التحفظات وٕایران وعمان وقطر ووقعت علیها بقیة الدول اإلسالمیة وال

  ـ: التى إنحصرت فى المواد التالیــة

التى تطالب الدول بالتعهد بالمساواة بین المرأة والرجل وٕاتخاذ التدابیر ) ٢(المادة )١(

 .التشریعة وغیرها لحظر كل تمییز ضد المرأة

والتي تطالب الدول بتغییر االنماط الثقافیة واالجتماعیة بالقضاء على ) ٥(المادة  )٢(

تمییز ضد المرأة واعتبار االمومة وظیفة اجتماعیة واعتبار تنشئة االطفال مسئولیة ال

  . مشتركة بین االبویین

التى تطالب بسحب التدابیر والسیاسات والتحفظات الخاصة بالدول ) ٤(المادة  )٣(

 . عندما تتحقق أهداف التكافؤ فى الفرص والمعاملة

للرجل فى إكتساب جنسیتها او تغییرها  التى تعطى المرأة حقًا مساویاً ) ٩(المادة  )٤(

 .وجنسیة اطفالها

التى تعطى المرأة حقًا مساویًا للرجل فیما یتعلق بالحركة وحریة ) ١٥(المادة  )٥(

 .إختیار مكان اإلقامة والسكن

التى تطالب الدول بإتخاذ التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ) ١٦(المادة  )٦(

الزواج واالسرة والمساواة بینهما في المسئولیة في عقد ضد المرأة فى األمور المتعلقة ب

الزواج وفسخه وفي الوالیة والقوامة في االسرة وفي تحدید عدد االطفال والفاصل 
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 .الزمني بین كل مولود وآخر

التى تحیل النزاع بین الدول حول تفسیر اإلتفاقیة إلى محكمة العدل ) ٢٩(المادة  )٧(

 .الدولیة

ل اإلسالمیة لم تتخذ موقفًا موحدًا من اإلتفاقیة حیث كانت ومن المالحظ ان الدو   

تحفظات دول إسالمیة كبیرة كالسعودیة وباكستان وموریتانیا عامة تحدد المواد المتحفظ 

علیها بتلك التى تتعارض مع الشریعة اإلسالمیة أو القوانین الوطنیة مما جعلها عرضة 

لمجتمع المدني، وقد إضطرت تحت إلنتقادات شدیدة من لجنة الخبراء ومنظمات ا

الضغوط دول إسالمیة مثل اندونیسیا وباكستان والیمن إلى سحب كثیر من تحفظاتها 

والتى تحیل النزاع حول اإلتفاقیة إلى ) ٢٩/١(حیث لم یبق لها إّال التحفظ على المادة 

المادة (  محكمة العدل الدولیة وتمنع اإلتفاقیة التحفظات التي تنافي موضوعها واغراضها

كما تجعل من التحفظات أمرًا مؤقتًا یمّكن الدول من توفیق أوضاعها حتى )  ٢٨

وتظل اللجنة واألعضاء اآلخرون ومنظمات )  ٤المادة ( تتماشى مع روح اإلتفاقیة 

  .المجتمع المدني تالحق الدول حتى تزیل هذه التحفظات

 أنه وقع على البروتوكول وعلى الرغم من أن السودان لم یوقع على اإلتفاقیة إالّ   

الخاص حول حقوق المرأة فى أفریقیا الذى اصدره اإلتحاد األفریقي فى دورته الثانیة 

م، والذى إعتمد على مرجعیات المنظمة ٢٠٠٣یولیو  ١١العادیة المنعقدة فى مایوتو فى 
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فاقیة سیداو الدولیة كإتفاقیة سیداو ومقرارات مؤتمر المرأة والسكان والیختلف كثیرًا عن إت

إّال من حیث أنه إعتبر الزواج األحادي هو الصفة المفضلة، ودعى إلى حمایة حقوق 

المرأة فى حاالت التعدد المعروفة فى أفریقیا ومنح المرأة والرجل حقًا متساویًا فیما یتعلق 

  .بجنسیة األطفال إّال إذا تعارض ذلك مع القوانین المحلیة وٕاعتبارات األمن القومي 

  . (ICPD )مر السكان والتنمیة مؤت

وقد كانت أهم القضایا التي ناقشها المؤتمر والتي  ١٩٩٤والذي انعقد في القاهرة عام 

  : تتعلق بقضایا المرأة وأكثرها إثارة للجدل هي 

  ) الفصل الرابع ( مساواة الجندر والعدالة وتمكین المرأة 

omen ( Gender Equality ,Equity and Empowerment Of  W   

  

  :والتي طالب فیها الدول والمنظمات بعمل اآلتي لتمكین المرأة 

وضع آلیات للتمثیل المتساوي والعادل للمرأة في كل مستویات العملیة    . أ

  .السیاسیة والحیاة العامة 

التنمیة الكاملة لقدرات المرأة من خالل التعلیم والعمل وتنمیة المهارات وٕازالة     . ب

 .الخدمات الصحیة  الفقر واألمیة وتوفیر
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إزالة ممارسات التفرقة ضد المرأة وتوعیة النساء بحقوقهن بما في ذلك الحقوق  .   ج

  .المتعلقة   بالصحة الجنسیة واالنجابیة 

  .د    إزالة العنف ضد المرأة 

إزالة التفرقة ضد المرأة في مواقع العمل ال سیما تلك التي تتعلق بحاالت الحمل .  هـ 

  .ائل منع الحمل واستخدام وس

تمكین المرأة بالقوانین والنظم وغیرها إلدخال ادوار رعایة األطفال والرضاعة .  و 

  .والحمل مع المشاركة في القوة العاملة 

  )الفصل الخامس ( دور وحقوق االسرة وتركیبها وتكوینها ) ٢(

( The Family , Its Role , Rights , Composition and Structure)   

المؤتمر في برنامجه في الفصل الخامس موضوع األسرة ودورها وحقوقها وبناءها  تناول

وذكر الحدیث حول تشعب تركیب وبناء األسرة والتغیرات التي طرأت علیها نتیجة للهجرة 

والترحیل القسري للسكان في مناطق النزاعات المسلحة والكوارث الطبیعیة والفقر 

وعاب على سیاسات الدول وبرامجها التي تتجاهل هذه وتناقص الدعم من األسرة الممتدة 

  .األوضاع 
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( policies and programs that affect the family ignore the existing 

diversity of family forms )  para 5-1. 

وعلى الرغم من أن التقریر تكلم عن أسر األب الواحد التي ترأسها إمرأة واألسر الفقیرة 

ین والعجزة وكبار السن إال أنه من المؤكد أن الحدیث غیر المحدد عن وأسر المعاق

كما یرى البعض أنه على . تشعب األسر یشمل أسر المتعایشین والمثلیین الجنسیین 

الرغم من الحدیث عن الظروف الموضوعیة التي آلت إلیها أوضاع األسر إال أن تقریر 

عمها باعتبارها الوحدة األساسیة التي یقوم المؤتمر لم یتكلم عن تقویة بناء األسرة أو د

علیها بناء المجتمعات ولم یحّمل التقریر ـ اإلباحیة التي علیها كثیر من المجتمعات 

وضعف اإلقبال على الزواج أو االحتالل أو إعادة هیكلة االقتصاد أو التباین في 

من مسئولیة تصدع بناء مستویات التنمیة بین العالم المتقدم ودول العالم الثالث ـ جزءًا 

األسر ال سیما أن البرنامج طالب الدول األعضاء بدعم الروابط الجدیدة الشبیهة باألسرة 

.  

( all efforts should be made to assist the building of family – like 

ties in especially difficult circumstances )para  5-13    

منطلقات الدین اإلسالمي والمسیحي ومعارضة القوانین  وقد تحفظت بعض الدول ـ من

الوطنیة ـ على هذا الفصل واعتبرت الحدیث عن تكوین األسرة وادخال مصطلحات 
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باعتباره     Different types. of Families) ( Other Unions )كمصطلحات

  )المثلیین ( اعترافًا قد یشمل أسر المتعایشین من غیر زواج والمتزوجین من جنس واحد 

  ) الفصل الرابع ( الحقوق اإلنجابیة والصحة اإلنجابیة ) ٣(

   ( Reproductive Right and Reproductive Health )   

حالة رفاٍه كامل بدنیًا :(وقد عّرفت الوثیقة الرسمیة للمؤتمر الصحة اإلنجابیة بأنها

ي ووظائفه وعملیاته، ولیست وعقلیًا واجتماعیًا في جمیع األمور المتعلقة بالجهاز التناسل

ولذلك تعني الصحة اإلنجابیة قدرة الناس على . مجرد السالمة من المرض أو اإلعاقة

التمتع بحیاة جنسیة مرضیة ومأمونة، وقدرتهم على اإلنجاب، وحریتهم في تقریر 

ویشتمل هذا الشرط األخیر ضمنًا على حق الرجل والمرأة في . اإلنجاب وموعده وتواتره

ة واستخدام أسالیب تنظیم األسرة المأمونة والفعالة والمیسورة والمقبولة في نظرهما، معرف

وأسالیب تنظیم الخصوبة التي یختارانها والتي ال تتعارض مع القانون، وعلى الحق في 

الحصول على خدمات الرعایة الصحیة المناسبة التي تمكِّن المرأة من أن تجتاز بأمان 

 ) .وُتهیِّئ للزوجین أفضل الفرص إلنجاب ولید متمتع بالصحة فترة الحمل والوالدة،

 Reproductive health is a state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the absence of disease or 
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infirmity, in all matters relating to the reproductive system and to 

its functions and processes. Reproductive health therefore implies 

that people are able to have a satisfying and safe sex life and 

that they have the capability to reproduce and the freedom to 

decide if, when and how often to do so. Implicit in this last 

condition are the right of men and women to be informed and to 

have access to safe, effective, affordable and acceptable methods 

of family planning of their choice, as well as other methods of 

their choice for regulation of fertility which are not against the law, 

and the right of access to appropriate health-care services that 

will enable women to go safely through pregnancy and childbirth 

and provide couples with the best chance of having a healthy 

infant. In line with the above definition of reproductive health, 

reproductive health care is defined as the constellation of 

methods, techniques and services that contribute to reproductive 

health and well-being by preventing and solving reproductive 
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health problems. It also includes sexual health, the purpose of 

which is the enhancement of life and personal relations, and not 

merely counselling and care related to reproduction and sexually 

transmitted diseases. ( Para 7-1)  

وتحدثت الوثیقة عن الحقوق اإلنجابیة التي تستند على حقوق األزواج واألفراد األساسیة 

  : والتي هي 

االختیار الحر لعدد األطفال ومتى یتم ذلك والمسافة الزمنیة  بین كل مولود وآخر  .أ 

  .وتوفیر المعلومات والوسائل الالزمة لممارسة ذلك الحق 

  .الحق في الحصول على الصحة اإلنجابیة والجنسیة بأعلى المعاییر . ب

عنف مع اعتبار الحق في اتخاذ القرار المتعلق باإلنجاب بدون تفرقة أو قسر أو . ج

  .احتیاجات األزواج واألفراد  الحیاتیة ومستقبل أطفالهم والتزاماتهم تجاه المجتمع 

  : كما طالب الحكومات باآلتي 

  .على تنظیم األسرة  –عدم فرض اهداف السیاسات السكانیة رغم مشروعیتها  ٠أ 
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( Demographic goals , while legimately the subject of government 

developing strategies ,should not be imposed on family – planning 

 providers in the form of targets or quotas for recruitment of 

clients ) para 7-12.  

توفیر المعلومات والخدمات الصحیة للعدد المتنامي من األفراد من غیر المتزوجین . ب 

مما اعتبره البعض اعترافًا بممارسة الجنس خارج  (para 7-13)والنشطین جنسیًا 

  .إطار الزواج المشروع 

مطالبة الدول األعضاء بدعم تنظیم األسرة اختیاریًا حیث اعتبر التقریر تأثیرات . ج

  . (para 7-15 )التحفیز وعدمه ذات آثار هامشیة 

سات القومیة  مطالبة الدول األعضاء بتفهم السلوك الجنسي الحالي في وضع السیا. د 

  .والذي قد یشمل ممارسة الجنس خارج الزواج واسر المتعایشین والشواذ جنسیًا 

(Governments should base national policies on better 

understanding of the need for responsible human sexuality and 

the reality of current sexual behavior). Para 7-38  
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وفیر الخدمات الصحیة ووسائل منع الحمل وتنظیم األسرة للمراهقین النشطین جنسیًا ت. هـ

وتقدیم الخدمات لمن یتعرضون للحمل منهم واعتبار حاجتهم للدعم من االسرة 

  .والمجتمع

(Sexually – active adolescents will require special family – 

planning , information counseling and services and those who 

become pregnant will require special support from their families 

and community during pregnancy and early child care ) ( part 7-

47) .  

وتكلم المؤتمر عن مخاطر الحمل المبكر وطالب الدول األعضاء باتخاذ إجراءات 

یطالبها باتخاذ أي تدابیر تجاه الحمل الذي ینجم عن  لتحدید سن أدنى للزواج بینما لم

  . ممارسة الجنس المبكر خارج الزواج  

تحفظت كثیر من الدول على هذا الفصل كما اعترضت على األفكار التي تنطوي علیها 

  : مصطلحات كمصطلح 

( regulation of fertility ) ( unwanted children ) ( interuption of 

pregnancy ) .  
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كما تحفظت على تنظیم االسرة واستخدام وسائل منع الحمل والتخلص منه بما فیها 

االجهاض واعتبرت بعض الدول ذلك كله معارضًا لألدیان وحق الحیاة الذي تقره 

  .المواثیق الدولیة 

  ) FWCW(م ١٩٩٥مؤتمر المرأة الرابع ــــ  بكین 

حت شعار المساواة والتنمیة ت) م١٥/٩/١٩٩٥-٤( إنعقد المؤتمر فى الفترة من   

أوضاع المرأة / والسالم نظمته واشرفت علیه البعثة الخاصة لألمم المتحدة بشرق آسیا 

)CSW  ( ووحدة تطویر المرأة )DAW  ( الذي شاركت فیه)حكومة وأكثر من ) ١٨٩

ممثل لمؤسسات ) ٥٠٠٠(منظمة غیر حكومیة وحضره ) ٢١٠٠(ممثل لعدد ) ٥٠٠٠(

 Advancement of Womenلمؤتمر إلى تسریع تنفیذ إستراتیجیة إعالمیة، هدف ا

م لمراجعة ما تم ١٩٨٥التى تبناها مؤتمر األمم المتحدة الذي إنعقد فى نیروبي عام 

وأكد المؤتمر على ..  م١٩٨٥م إلى ١٩٧٦إنجازه فى العقد الزمني الذي إمتد من 

  .مرأة نذكر منهاإتفاقیات المنظمة وقراراتها وٕاعالناتها السابقة حول ال

  .ـ     إتفاقیة سیداو

  .ـ     إعالن جنیف للمرأة الریفیة

  .ـ     السنة العالمیة للمرأة
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  .ـ     إعالن إزالة العنف ضد المرأة

بصورة واسعة في ) Gender(وقد استخدم المؤتمر ـ ألول مرة ـ مصطلح الجندر 

واحد وخمسین مرة في ) درالجن(االروقة الرسمیة لألمم المتحدة فبین ما ورد مصطلح 

مؤتمر السكان بالقاهرة ورد المصطلح في هذا المؤتمر مائتان وخمس واربعین مرة حیث 

 Gender( تحدث المؤتمر عن المساواة بین الرجل والمرأة بصیغة مساواة الجندر

Equality  (والتى عرفتها وثائق المنظمة بأنها ): تشیر الى المساواة في الحقوق

وأن المساواة ال تعني . والفرص بین النساء والرجال والبنات واالوالد والمسئولیات

ولكنها تعني أن حقوق كل منهما ) same(بالضرورة أن تصبح المرأة والرجل متماثلین 

  ).ال تعتمد على میالده كذكر أو انثى وهي موضوع یهم المرأة والرجل سویًا 

 Refers to the equal rights , responsibilities and opportunities 

of women and men and girls and boys – Equality does not mean 

that women and men will became the same but women's and 

men's rights and responsibilities and opportunities will not depend 
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on whether they are born male or female It is both women's and 

men's issue . )٤٠ (  

یرجع إلى الخصائص والفرص :( كما عرفت وثائق المنظمة الجندر على أنه   

التي تتعلق بالذكر واالنثى والعالقات بین الرجال والنساء والبنات واالوالد وبین الرجال 

فیما بینهم  والنساء كذلك  وتنشأ هذه الخصائص اجتماعیًا ویتم تعلیمها من خالل 

في كثیر من المجتماعات هناك . وترتبط بالزمان عملیات اجتماعیة كما أنها متغیرة 

فروقات وعدم مساواة بین المرأة والرجل في المسئولیات والنشاطات وفرص التحكم 

  .والوصول الى الموارد ومراكز اتخاذ القرار

( Refers to the Social  attributes and opportunities associated with 

being male and female and the relationship between women and 

men and girls and boys , as well as the relation between women 

and those between  men . These attributes, opportunities and 

relationships are socially constructed and are learned through 

socialization processes.  They are context /time – specific and 

changeable. Gender determined what is expected, allowed and 

                                                           
)40 (الموقع الرسمي في الشبكة للمستشار الخاص لموضوعات الجندر وتنمیة المرأة باالمم المتحدة )   osadi. ( 
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valued in a woman or a man in a given context. In most societies 

there are differences and inequalities between women and men in 

responsibilities assigned, activities undertaken, access to and 

control over resources as well as decission - making 

opportunities. Gender is a part of the broad socio – cultural 

context .Other important criteria for socio cultural analysis 

includes class, race, poverty level   , ethnic groups and age).      

  (٤١) 

 Gender main(كما تبنت المنظمة الدولیة إستراتیجیة عامة هى إستراتیجیة 

streaming  (  ـ: والتي عرفتها وثائق المنظمة بأنها  

 Is a globally accepted strategy for promoting gender 

equality? Main streaming is not an end   in itself but a strategy, 

an approach and means to achieve the goal of gender equality . 

Main streaming involves ensuring  that gender perspectives and 

attention to the goal of  gender equality are central to all activities 

                                                           
)41 المصدر السابق )     
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– policy development  research , advocacy / dialogue , legislation 

, resource  allocation and planning , implementation and 

monitering  of programs are projects . 

كما تحدث المؤتمر عن حساسیة واستشعار السیاسات والبرامج لقضایا الجندر 

)Gender semsitve policies and program  ( والوعي الجندري)G ender 

auuareness ( والمنظور الجندري)Gender perspective . (  

لك وأبدى المؤتمر الرابع قلقه على أوضاع المرأة فى تطور األوضاع العالمیة وذ  

على الرغم من أنهاء أجواء الحرب الباردة أّال ان شبح الصراعات المسلحة وحروب 

الكراهیة واإلحتالل األجنبي واإلرهاب تهدد أجزاء واسعة من العالم مما یعرض اإلنسان 

والمرأة على وجه الخصوص إلى القتل والتعذیب واإلغتصاب المنظم والحمل القسري 

بق فى التسلیح والصرف علیه وصناعة االسلحة تقلل من كما ابدى قلقه على أن التسا

فرص التنمیة اإلجتماعیة وتزید أعباء الدیون على الدول النامیة وتجعل اوضاع الفقر 

  .تتفاقم

كما أكد المؤتمر أن النمو اإلقتصادي المتسارع وٕاعادة هیكلة قطاعات اإلقتصاد    

تهمیش على بعض الفئات ویؤدي إلى رغم أهمیتها فى التنمیة إّال أنها تفرز أوضاع ال
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خلل فى عدالة التوزیع ویزید من البطالة وال یؤدي إلى تحسین أوضاع المعیشة فى 

من العوائل فى العالم تعولها امرأة وحدها وأن %)  ٢٥(األسرة، هذا مع مالحظة أن 

لى التفكك االسري والهجرة واإلزاحات الداخلیة للسكان تزید عدد االسر التى تعتمد ع

  .المرأة 

ملیون نسمة وأن ) ٨٦(كما أشار المؤتمر إلى أن سكان العالم یزیدون سنویًا   

%)  ٨٥(منهم فى الدول النامیة دون سن الخامسة والعشرین بوجد %)  ٥٠ – ٤٥(

منهم فى الدول النامیة وأن عددًا كبیرًا من السكان فى الدول الصناعة المتقدمة أعمارهم 

مما %)  ٧٢(م إلى ٢٠٢٥صل نسبتهم من السكان بحلول عام فوق الستین سنة وقد ت

وأشار المؤتمر إلى دور الدین المركزي فى حیاة مالیین النساء .. یزید من معاناة النساء

وطالب بضرورة تحقیق حریة اإلعتقاد والممارسة الدینیة وأبدى قلقه من أن التطرف 

  . ةالدیني یؤدى إلى العنف والصراعات الطائفیة والعرقی

وناقش المؤتمر أوضاع المرأة فى التعلیم والمؤسسات السیاسیة واإلقتصادیة   

فیها وناقش مخاطر األمراض الجنسیة المعدیة على )  Gender gap( وٕاتساع الفجوة 

الشباب السیما الفتیات وتفاقم األوضاع الصحیة فى بعض الدول النامیة بسبب األیدز، 

القیود عن نشاط المنظمات غیر الحكومیة وتفتح لها  وطالب الحكومات العمل على إزالة

وطالب المؤتمر الحكومات والمجتمع الدولي . الباب للمشاركة الواسعة فى مجال المرأة
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والمجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة بإتخاذ التدابیر فیما عرف فیما بعد 

  ـ:وهي)  Critical Areas(بالمجاالت الحرجة في أوضاع المرأة 

  .األعباء المتزایدة على المرأة جراء الفقر -١

الجهود غیر المتساویة وغیر الكافیة في مجاالت حصول المرأة على التعلیم  -٢

 .والتدریب

الجهود غیر المتساویة وغیر الكافیة في مجاالت حصول المرأة على العنایة  -٣

 .الصحیة والخدمات المتصلة بها

 .العنف ضد المرأة -٤

 .األجنبي على المرأة آثار الصراعات واإلحتالل -٥

العلوم ـ التقنیة ـ ( عدم المساواة في السیاسات اإلقتصادیة والحصول على الموارد  -٦

 ).التدریب الوظیفي ـ المعلومات ـ اإلتصال ـ السوق 

 .دور المرأة في مجاالت إتخاذ القرار -٧

 .الجهود غیر الكافیة لتطویر المرأة -٨

 .فقدان حمایة حقوق المرأة كإنسانة -٩

  .وار النمطیة وغیر المتساویة للمرأة في مجال اإلتصال واإلعالماألد-١٠

  .عدم مساواة الجندر في إدارة الموارد الطبیعیة وحمایة البیئة-١١
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  .إنتهاك حقوق الطفلة -١٢

وقد تحفظت كثیر من الدول االسالمیة وغیر االسالمیة والفاتیكان علىمحتویات 

  : تركزت التحفظات علىإعالن المؤتمر وأهدافه وبرنامج عمله وقد 

بإعتباره غامضًا وینطوي على )  Gender(استخدام المؤتمر لمصطلح الجندر  )١(

  . مدلوالت تفرق ما بین الدور االجتماعي والطبیعي للمرأة

) ٩٤(الغموض الذي اكتنف الحدیث عن الصحة االنجابیة والتناسلیة في البنود  )٢(

ات مؤتمر السكان الذي انعقد من برنامج عمل المؤتمر ومراجعهما من مقرر ) ٩٦(

والتي قد تفتح الباب أمام الشذوذ الجنسي والعملیات الجنسیة  ١٩٩٤بالقاهرة عام 

 .خارج اطار الزواج

وغیرها حول ) k،j(الفقرات) ١٠٦(الحدیث الذي ورد في برنامج المؤتمر في البند  )٣(

وانین تنظیم األسرة واالجهاض بحسبانه یتعارض مع حق الحیاة الذي تقره الق

الدولیة ویتعارض مع القیم الدینیة والثقافیة والقوانین الوطنیة لكثیر من الدول حتى 

 .بعض الدول غیر االسالمیة 

اعتبرت بعض الدول مقررات المؤتمر ومرامیه وحدیثه عن االسرة ال یعتبرها النواة  )٤(

الذي تقوم االساسیة للمجتمع وال یهتم بتقویة بنائها أو تنمیتها واالهتمام بالزواج 

 .علیه
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عن حقوق المرأة في المیراث والذي یتعارض ) ٢٧٤(الحدیث الذي ورد في البند  )٥(

 .مع الشریعة االسالمیة والقوانین الوطنیة لبعض الدول

والذي ورد في الجزء )  Forced Pregnancy(الحدیث عن الحمل القسري  )٦(

تبط بمناطق والذي طالبت بعض الدول أن یر ) ٣٨(الثاني من التقریر الفقرة 

 .الصراعات المسلحة

  ـ) :األلفیة الثالثة ( م ٢٠٠٠اجتماع االمم المتحدة عام 

 – World Womenم تحت   شعار ٢٠٠٠إنعقدت دورة االمم المتحدة عام   

Trends and Statistic  وهو یعتبر اإلجتماع الثالث الذى یخصص لمناقشة تقاریر

وقد .. م١٩٩٥م والثاني عام ١٩٩١م خاصة عن أوضاع المرأة حیث إنعقد األول عا

رصد تقریر األمین العام باإلحصاء والتحلیل التغییرات المتأخرة فى مجال المرأة 

واإلتجاهات بعیدة المدى، وشمل التقریر عدة مجاالت ألوضاع المرأة منها السكان 

 واالسرة والصحة والتعلیم والعمل واإلتصال والسیاسة وحقوق اإلنسان وخلص إلى رصد

  ـ:التغییرات التالیة

  

 :نحو اإلنغالق رغم تواصلها )  Gender gap(إتجاه الفجوة فى التعلیم )    ١(
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م إلزالة الفوارق والفجوة فى التعلیم فى ٢٠٠٥حددت مؤتمرات األمم المتحدة عام   

مرحلتي األساس والثانوي وتخفیض نسبة األمیة وتشیر تقاریر المنظمة فى هذا الدورة 

  ـ :إلى 

  حسنت معدالت التسجیل فى المدارس اإلبتدائیة والثانویة لصالح البنات فى شمال ت

أفریقیا وأفریقیا جنوب الصحراء وجنوب غرب آسیا وكذلك فى جنوب أمریكا ومنطقة 

الكاریبي حیث إتسعت الفجوة فى التعلیم لصالح البنات وفى ذات اإلتجاه تسیر الفجوة 

 .فى شرق آسیا

  دول آسیویة وال تزال نسبة البنات ) ٩(دولة أفریقیة و) ٢٢(عة فى الفجوة ال زالت واس

 .الالتي ال یكملن تعلیمهن الثانوي عالیة ال سیما فى المناطق الریفیة

   ثلثا األمیین فى العالم من النساء والتزال الفجوة واسعة والتتوقع الیونسكو أن تنخفض

 .م٢٠٢٥بل عام سنة ق) ١٥(هذه الفجوة بین النساء والرجال أكثر من

   التسجیل فى التعلیم العالى الیزال منخفضًا من مجموع السكان والیتجاوز نسبة

عشرین فى ألف، ولكن نسبة البنات تزداد بصورة واضحة السیما فى الدول الصناعیة 

والیزال عدد البنات یساوي نصف عدد األوالد المسجلین فى عدد كبیر من الدول 

 .یث التتجاوز النسبة الكلیة اربعة فى األلفاألفریقیة جنوب الصحراء ح

 :الصحة اإلنجابیة )  ٢(
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  رغم إعتبار المنظمة الزواج المبكر یؤثر سلبًا على حظ المرأة فى التعلیم وفرص

فى بعض الدول ) ١٩و ١٥(من البنات بین سن %) ٣٠(المشاركة أّال أنه ال زالت 

ذه النسبة فى دول شرق فى جنوب آسیا وجنوب الصحراء یتزوجن وقد إنخفضت ه

 .آسیا وشمال أفریقیا وغرب أوربا

  رغم تأكید المنظمة على حریة األزواج فى إختیار عدد األطفال والفترة الزمنیة بین كل

إنجاب وآخر أّال أنه الیزال هناك فى بعض الدول جنوب الصحراء الكبرى طفالن 

 . غیر مرغوب فیهما رغم إنخفاض هذه النسبة عامة

    من نساء العالم %) ٥٠(إستعمال موانع الحمل فى العالم حیث یستخدمها یزداد

المتزوجات فى سن اإلنجاب وتنخفض هذه النسبة فى معظم الدول النامیة حیث 

 . فى الدول ـ األفریقیة جنوب الصحراء%) ٢٠(تصل إلى

  موالید للمرأة ) ٥- ٤(إنخفاض نسبة الخصوبة فى العالم ولكنها ال زالت تساوى

وعلى الرغم من ذلك فإن اإلهتمام بصحة .. حدة فى الدول جنوب الصحراء الكبرىالوا

أن نسبة  )UN ICEF(و) WHO(وتفید تقاریر. االمومة والطفولة ال زال ضعیفا

الوفیات فى النساء أثناء الحمل والوالدة تصل فى بعض الدول األفریقیة إلى إمرأة 

النسبة فى الدول األوربیة امرأة من كل واحدة من كل ستة عشر،  بینما التتجاوز هذه 

من النساء فى الدول النامیة یعانین من %) ٢٥(وتقول هذه التقاریر إن ) ١.٤٠٠(
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 . مشاكل صحیة متعلقة بالحمل

   یتغیر توقیت الزواج فى العالم وكذلك یتشعب تركیب األسرة حیث تتأخر سن الزواج

فى بعض الدول األفریقیة، أما فى  فى الدول النامیة والیزال تعدد الزوجات موجوداً 

الدول المتقدمة فإن عدد المتعایشین قبل الزواج یزداد، وعادة یتأخر الزواج بعد 

الطالق ویزداد عدد األسر التى تعولها المرأة وحدها وعدد الموالید خارج الزواج 

بعیدًا من والدیهم فى بعض ) ١٤إلى  ١٢(ویعیش ثلث البنات وخمس األوالد فى سن 

  .الدول جنوب الصحراء

 :ما زالت النساء تبحث عن نفوذ )   ٣(

  لم یزدد عدد النساء المشاركات فى قمة الجهاز الحكومي وٕادارة األعمال حیث

بینما إزدادت مشاركة النساء فى الوظائف %) ٨(التتجاوز نسبة النساء بین الوزراء 

بیة، والتزال نسبة فى الدول األور %) ٢٠(الحكومیة أقل من وزیر حیث وصلت إلى 

فى أوربا %) ٢١(وتصل إلى %) ١١( مشاركة النساء فى البرلمانات التتجاوز الـ

وتزداد نسبة مشاركة النساء فى األعمال اإلداریة ما عدا بعض الدول فى جنوب 

 .فى الدول األوربیة%) ٣٥(كما تصل إلى .. آسیا

 ة فى تقنیات اإلتصال على الرغم من تأكید مؤتمر بكین على أهمیة مشاركة المرأ

الجدیدة إّال أن مشاركة البنات فى حقل الریاضیات والحاسوب ما زالت أقل من 
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  .بینما ترتفع نسبة النساء فى إستخدام اإلنترنت)  ٣إلى  ١( الرجال 

 :نحو مدخل شامل للعمل )  ٤(

   ،یزداد نشاط المرأة اإلقتصادي ما عدا فى الدول األفریقیة جنوب الصحراء

تصادات التى تشهد تحوًال فى دول شرق أوربا وأواسط آسیا وتظهر اقل النسب واإلق

 .فى أفریقیا وغرب آسیا حیث التزید نسبة النشاط اإلقتصادي فیها عن ثلث النساء

  ترتفع نسبة مشاركة النساء فى األیدي العاملة فى العقد الثاني من األعمار ویصل

 .ینقمتها فى العقد الثالث وینخفض بعد الخمس

  رغم تضییق الفجوة إّال أن معظم النساء زلن یعملن فى مستویات عمل أقل من

 .الرجال فى االسرة وفى القطاع غیر الرسمي والزلن یتقاضین أجرًا أقل من الرجل

  تزداد نسبة النساء فى العمل الحر فى غیر مجاالت الزراعة كالتجارة والخدمات

 .ذه النسب فى الدول جنوب الصحراءوالنقل والصناعات الصغیرة وتظهر أعلى ه

  یزداد عدد النساء العامالت بالمنازل حیث األوضاع ما زالت غیر كافیة رغم إهتمام

 .بذلك)  ILO(الـ 

   الفجوة ما زالت واسعة فى مشاركة المرأة فى العمل األسري فى رعایة األطفال

أكثر من  والنظافة وٕاعداد الطعام والعمل دون أجر حیث تقضي فى ذلك ساعات

 .الرجل
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  :مخاطر األمراض الجنسیة المعدیة على النساء )  ٥(

)  UN AIDS(على حسب معلومات البرنامج المشترك لألمم المتحدة لإلیدز     

من الذین ماتوا من %) ٥٢(من البالغین المصابین باإلیدز و%) ٥٠(فإن النساء یمثلن 

  %). ٥٥(لى هذا المرض وتزداد هذه النسبة فى أفریقیا حیث تصل إ

كما ضمنت المنظمة تقریرها بتطور اإلهتمام بإحصاءات الجندر والحاجة الزائدة   

إلى ذلك فى مجال وصحة األمومة حیث التوجد معلومات إحصائیة عن الصحة 

  .اإلنجابیة للنساء واالمومة

  محاكاة النموذج األوروبي والدخول إلى جحر الضب - ٤

  : قات البشریة فلسفة الحضارة المادیة في العال. ١

إن النظر الموضوعي الي قضیة تحریر المرأة التى إنطلقت في اوروبا یدل على   

أنها لم تنشأ هناك إنفعاًال باألحساس باألوضاع المزریة التى كانت تعیشها المرأة 

األوربیة، وال إبتغاء لمصلحة المرأة أو سعیًا لتمكینها من حقوقها كإنسان وقد دفعت إلیها 

فكما كانت الثورة الفرنسیة فى . ا أسباب سیاسیة وٕاقتصادیة وٕاجتماعیة معینةفى أورب

أوربا إنقالبًا على األوضاع القدیمة كانت كذلك إنقالبًا على الدین والكنیسة واألخالق 

نشأت عنها مفاهیم للحریة الشخصیة أطلقت العنان للفرد یعربد كیفما شاء وٕانقلبت على 
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كما مكنت الثورة الصناعیة الرأسمالیین من إنشاء مؤسسات . یمةالكیانات اإلجتماعیة القد

صناعیة وتجاریة كبیرة قامت حولها المدن الحدیثة وهاجر إلیها السكان من الریف مما 

وأدى إلى إنحالل النظم اإلجتماعیة القدیمة وعلى ) الدیموغرافیة (غیر كثیرًا فى الخریطة 

إلى تولید حاجات جدیدة فى المتعة والزینة أثقلت  رأسها نظام األسرة والقبیلة، وأدى ذلك

كاهل عائل األسرة ودفعت بأفرادها إلى العمل وشجعت الرأسمالیة ذلك طمعًا فى 

  .الحصول على األیدى العاملة الرخیصة

كان للحربین العالمیتین ـ اللتین كان مسرحهما فى أوربا ـ دور كبیر فى إعادة   

وقد جاء المفكرون األوربیون لیقدموا المبررات لهذا . بیةبناء القیم والمجتمعات األور 

جاءت الدارونیة بفكرة . الواقع الجدید الذى فرضته الظروف اإلجتماعیة التى أشرنا إلیها

التطور المطلق الدائم وحیوانیة اإلنسان ومادیته ولم تعترف حتى الدارونیة الحدیثة إال 

طریق تطوره وحصر القوى المؤدیة إلى هذا  بتفرد اإلنسان بایلوجیًا وسیكلوجیًا وفى

التطور فى القوى المادیة، كما جاءت النظریة الماركسیة بالتفسیر المادي للتاریخ وجعلت 

اسلوب ووسائل االنتاج هي التي تحدد صورة الحیاة االجتماعیة والسیاسیة والمعنویة، 

لمجتمعات الزراعیة في ظل هذه النظریة مجرد فكرة خلفتها ظروف ا) اإلله ( واصبح 

فى ظل ) اإلله ( وضعف القدرة على التحكم فى اإلنتاج وٕانتهت الحاجة الى هذه الفكرة 

أصبح الدین واإلخالق فى . المجتمع الصناعي المتطور الذي یتحكم فى وسائل اإلنتاج 
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هذه النظریة إنعكاسات للواقع اإلجتماعي ومن صنع الرأسمالیة التى أرادت أن تجعل 

فیونًا تخدر به الشعوب، وعلى الرغم من أن الماركسیة أفلحت فى بسط سلطانها منها أ

فى اإلتحاد السوفیتي ودول أوربا إال أن التفسیر المادي للتاریخ ظل یحكم نظرة الدول 

و جاءت النظریات فى مجال علم النفس لتجعل حیاة . األوربیة كلها للدین واألخالق

ا الغرائز وتجعل الطاقة الجنسیة التى تنشأ مع الطفل اإلنسان حیاة حیوانیة تتحكم فیه

التطور ( یقول الدكتور محمد قطب فى كتابه.. منذ میالده هى التى تحدد سلوك اإلنسان

أن كل أعمال الطفل تعبر عن : ( أن نظریات فروید تزعم) والثبات فى حیاة البشریة 

والتبرز . الت جنسوتحریك العض. ومص االبهام جنس. طاقة الجنس الرضاعة جنس

والتبول جنس واإللتصاق باألم جنس وهذا األخیر بصفة خاصة هو الذى یشكل الحیاة 

فالطفل یعشق أمه بدافع الجنس ثم یجد األب .  النفسیة للبشریة كلها أفرادًا وجماعات

، والطفلة تعشق أباها ) أودیب(حائًال بینها وبینه فیكبت هذا العشق فتنشأ فى نفسه عقدة 

ومن هذه العقدة )  إلكترا(فع الجنس كذلك ثم تكبت هذا العشق فتنشأ فى نفسها عقدة بدا

اللعینة ینشأ الضمیر والدین واألخالق والتقالید وكل القیم العلیا فى حیاة البشریة واألمر 

وذلك أن األبناء . كله مستمد من هذه الحادثة التى رآها فروید فى منشأ تاریخ البشریة

یة إتجهوا نحو أمهم بدافع الجنس ثم وجدوا أباهم عائقًا فى الطریق فقتلوه فى مطلع البشر 

ثم أحسوا بالندم على قتل أبیهم فأقسموا لیقدسن ذكراه فعبدوه ومن ذلك نشأت عبادة األب 
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ثم تحولت إلى عبادة الطوطم ألنه ـ فى النفس البشریة ـ یرتبط األب برمز الحیوان وفى 

نفسهم سیقتتلون للحصول على األم وهذا األمر الیجوز فقرروا الوقت ذاته وجد األبناء أ

تحریمها على أنفسهم فنشأ بذلك أول تحریم جنسي وأنصب على األم، كما قرروا التعاون 

وجاءت النظریات فى مجال اإلجتماع ) فیما بینهم بدل الخصام والعراك فنشأت القیم 

ذي یشكل مشاعر الفرد وأنه الوجود لتزعم أن الحیاة اإلجتماعیة والعقل الجمعي هو ال

للعاطفة أو المیل الدیني أو الخلقي لدى اإلنسان وأن الزواج واألسرة الیقومان على 

مشاعر الرجل تجاه المرأة أو األبناء تجاه بعضهم البعض بل إن الحیاة اإلجتماعیة كلها 

الدكتور عبد وقد تحدث . التقوم أصًال على میل اإلنسان نحو التمدن أو نحو اآلخرین

الوهاب المسیري في كتابه عن العلمانیة عن التحدیث في الحضارة األوربیة والذي یعني 

االستغناء عن الطرق الغیبیة وغیر النمطیة في المعرفة،  ورفض التقالید واالعراف 

االخالقیة أو اإلثنیة أو الدینیة أو الروابط العائلیة والشخصیة واالعتبارات االنسانیة مثل 

تعاطف والتراحم، واستبعاد كل المطلقات دینیة كانت أم انسانیة واستمدت االحكام من ال

  )٤٢.(الظاهرة المادیة واستبعد كل ما هو خارج عنها

عن أصول الحضارة ) لیو بولد فایس ( وكتب المفكر اإلسالمي محمد أسد   

: ( قائالً ) ربیة نحن والحضارة الغ( الغربیة فى میراث اإلمبراطوریة الرومانیة في كتاب 

                                                           
)42    ١٣كتاب العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة المجلد الثاني ص ) 
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أن الرومانیین فى الحقیقة لم یعرفوا الدین وٕان آلهتهم التقلیدیة لم تكن سوى محاكاة 

لقد كانت أشباحًا ٌسكت عن وجودها حفظًا للعرف : شاحبًة للخرافات الیونانیة

بل كان علیها أن . اإلجتماعي، ولم یكن ٌیسمح لها قط بالتدخل فى أمور الحیاة الحقیقة

رجز على ألسنة عرافیها إذا سئلت مثل ذلك ولكن لم یكن ینتظر منها أن تمنح تنطق بال

  ).البشر شرائع خلقیة 

وقد عملت فیها بال . تلك كانت التربة التى نمت فیها المدنیة الغربیة الحدیثة(   

شك مؤثرات أخرى كثیرة فى تطورها، ثم إنها بطبیعة الحال قد ٌبدلت وحورت فى ذلك 

الذي ورثته عن روما فى أكثر من ناحیة واحدة ولكن الحقیقة الباقیة أن اإلرث الثقافي 

. كل ما هو الیوم حقیقي فى اإلستشراف الغربي للحیاة واألخالق یرجع للمدنیة الرومانیة

وكما أن الجو الفكري واإلجتماعي فى روما القدیمة كان نفعیًا بحتًا وال دینیًا ال على 

بي برهان على بطالن الدین المطلق، ومن غیر أن یسلم اإلفتراض، بل یكون لدى األور 

بالحاجة إلى مثل هذا البرهان، ترى التفكیر األوربي یترك ـ  على العموم ـ  األخالق 

إن المدنیة الغربیة التجحد اهللا البتة، ولكنها . المطلقة خارج نطاق اإلعتبارات العملیة

لقد إصطنعت فضیلة من العجز . لحاليالترى مجاًال والفائدًة هللا فى نظامها الفكري ا

وهكذا یمیل األوربي . الفكري فى اإلنسان، أى من عجزه عن اإلحاطة بمجموع الحیاة

الحدیث إلى أن ینسب األهمیة العملیة فقط إلى تلك األشیاء التى ینتظر منها على األقل 
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اهللا التقع  وبما أن قضیة وجود. أن تؤثر فى صالت اإلنسان اإلجتماعیة بطریقة ملموسة

من ” اهللا " فإن العقل األوربي یمیل بداءة إلى إسقاط .  تحت هذا الوجه والتحت ذاك

من الخطأ الفادح أن نعتقد إن المدنیة الغربیة : ( وقال إنه) دائرة اإلعتبارات العملیة 

الحدیثة نتاج النصرانیة التى عرفت الدین واألخالق ألن اآلثار السیئة التى خلفتها 

یة فى العصور الوسطى لم تمكن حركات اإلصالح الدیني من أن تلعب دورًا حتى الكنس

زال سلطان الكنیسة فى القرن الثامن عشر بفعل الثورة الفرنسیة وآثارها فى الدول 

وٕاننا نجد فى التبدل األساسي الذى تخضع له الحیاة اإلجتماعیة ).  ( األوربیة األخرى

القیة الجدیدة المبنیة على اإلنتفاع تبرز للعیان شیئًا فى الغرب اآلن تلك الفلسفة األخ

العلمیة " وكل الفضائل التى تتعلق مباشرة برفاهیة المجتمع المادیة كالقدرة الفنیة . فشیئاً 

والوطنیة والشعور القومي هى الیوم موضع للمدیح ولرفع قیمتها فوق ما هو " التقنیة 

الیوم، من جهة قیمتها الخلقیة الخالصة  معقول بینما الفضائل التى ظلت تعتبر إلى

كالحب األبوي والعفاف، تخسر من قیمتها بسرعة ألنها التهب المجتمع فائدة مادیة 

إن العصر الذي كان فیه الحرص على الروابط المتینة فى األسرة من أجل . محسوسة

تماعي سیر الجماعات والعشائر قد تبدل اآلن فى الغرب الحدیث بعصر من النظام اإلج

والمجتمع الذى یكون فى أساسه فنیًا آلیًا ـ إذ ینتظم بسرعة متزایدة على . أوسع مدى

أساس آلى خالص ـ الیكون سلوك االبن فیه نحو أبیه ذا قیمة إجتماعیة كبرى، مادام 
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أمثال هؤالء األفراد یتخالقون فى حدود اللیاقة العامة التى یفرضها المجتمع على صالت 

ى فإن الوالد األوروبي یفقد كل یوم سلطته على ابنه وكذا االبن یفقد من أفراده وبالتال

وقد أصبحت صالتهما المتبادله مغلوبة أو ـ من أجل هدف عملي ـ . إحترامه ألبیه

مقضیًا علیها، وذلك إلفتراض مجتمع آلي یمیل إلى إلغاء كل إمتیاز لفرد ما على آخر، 

. قیًا ـ إلى إلغاء اإلمتیاز الناتج من القرابة فى األسرةثم ـ إذا إعتبرنا تطور هذه الفكرة منط

إلى جنب هذا یسیر ) (أن الصلة القدیمة بین األب وابنه تصبح مع األیام مهجورة

إن العفاف واإلحصان ). اآلداب الجنسیة القدیمة ( اإلنحالل التدریجى لما یسمونه 

مفروضان من طریق الخلق  یصبحان مع األیام خبرًا ماضیًا فى الغرب الحدیث ألنهما

  ) .فحسب، ولیس لإلعتبارات الخلقیة أثر مباشر محسوس فى رفاهیة الشعب المادیة 

وفي ظل هذه الفلسفة المادیة نشأت حركة تحریر المرأة في أوربا فعلى الرغم من   

انها استطاعت تحقیق مكاسب فى مجال التعلیم والعمل والمشاركة فى الحیاة اإلجتماعیة 

إال أن إنقالب هذه الحركة على الدین واألخالق أوقع المرأة ـ التى تحررت من  للمرأة

األوضاع اإلجتماعیة القدیمة ـ فى عبودیة جدیدة فقد أصبحت أداة للمتعة الجنسیة 

ووسیلة لإلعالن التجاري حتى فقدت إنسانیتها، واصبح أكبر همها هو ابراز زینة جسدها 

خاطب الحواس وتهیج المشاعر الجنسیة وتحملت وحدها بوسائل الزینة المتیسرة التى ت

ونسبة لضعف القیم واألخالق والوازع الدیني فقد . اآلثار السلبیة إلنهیار نظام األسرة
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اصبحت المرأة ضحیة لآلثار السلبیة أیضًا النهیار المجتمعات بالهجرة أو الحروب أو 

ل التعلیم والعمل إال أن مشاركتها النزوح وعلى الرغم من أنها نالت حقوقًا مقدرة فى مجا

فى الحیاة العامة كانت محدودة وخصمًا على إنسانیتها فقد نالت المرأة فى الوالیات 

م وفى النمسا عام ١٩٢٠المتحدة األمریكیة حقوقها السیاسیة على المستوى الفدرالي عام 

ل التى م لم یتجاوز عدد الدو ١٩٧٣م وحتى مطلع عام ١٩٧١م وفى سویسرا عام ١٩٤٤

وكان من حصاد هذه التجربة األوربیة . دولة)  ١٢٤( نالت فیها المرأة حقوقها السیاسیة 

الفاشلة فى الحیاة اإلجتماعیة ما یمكن أن یكون إنهیارًا تامًا للبنیة األساسیة للمجتمعات 

یة األوربیة القدیمة ویعود ذلك الى إنهیار األسرة التقلیدیة التى تقوم على العالقة الشرع

بین الزوجین والمسئولیة تجاه األبناء وتفشت نتیجة لذلك الجریمة بین األطفال وتجارة 

المخدرات والجنس والجریمة المنظمة وضعف المسئولیة تجاه األطفال وكبار السن 

ویكفي إستشهادًا على ذلك القراءة فى األرقام التى أخرجتها وزارة التجارة من اإلحصاء 

لوالیات المتحدة األمریكیة والتى تعد أكثر محافظة من كثیر من م با٢٠٠٠السكانى عام 

  ـ: دول أوربا الغربیة

عام %) ٨١(من ) والتى تتكون من والدین متزوجین وأطفال ( تدنت نسبة األسر  )١(

( م من مجموع العوائل ٢٠٠٠فى األحصاء السكاني عام %) ٦٩( م إلى ١٩٧٠

Households (ى بها شخص واحد من بینما إرتفعت نسبة العوائل الت)عام %) ١٧
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  .م٢٠٠٠عام %) ٢٥(م إلى ١٩٧٠

م إلى ١٩٧٠ملیون اسرة عام )  ٥.٦(زاد مجموع األسر التى تعولها أم وحدها من ) ٢(

من مجموع األسر وتبلغ هذه النسبة %) ٣٦(م وهى تمثل ٢٠٠٠ملیون عام ) ١٢.٢(

دها إلى مجموع األسر نسبة األسر التى تعولها إمرأة وح( فى بعض الدول األوربیة 

فى %) ٣٧(فى ألمانیا و%) ٢٧(فى الدنمارك و%) ٤٢(فى كندا و%)  ٣٠): (الكلیة 

فى السوید ومقارنًة هذه األرقام تدل على تعاظم التبعات %) ٣٧(نیوزیالندا و

والمسئولیات التى تقع على المرأة فى تلك المجتمعات وتفشي ظاهرة الطالق التى دفعت 

یكیة إلى مشاركة األزواج إحتفاالت الطالق إذ تشیر اإلحصاءات إلى أن الكنیسة الكاثول

من األسر أعاله لوالد أو والدة لم تتزوج أصًال ونسبة مشابهة لحاالت طالق %) ٣٨(

 ) ٤٣.( والمتبقي من حاالت حمل غیر شرعیة أو تبني

تفشت ظاهرة الحمل بین البنات دون سن التاسعة عشرة حیث وصل عددهن فى  )٣(

من مجموع الفتیات فى هذه السن %) ٦(إحصاء إلى ملیون فتاة وتمثل نسبتهن آخر 

وأضعاف هذا العدد من الفتیات الالتي یمارسن الجنس من دون زواج فى هذه السن مما 

 NCPTP( دفع اإلدارة األمریكیة إلى قیادة حملة لمعالجة هذه الظاهرة أطلق علیه اسم  

)(National Campaign To Prevent Teen Pregnancy ( وتسعى الحكومات ،

                                                           
)43 م حول قضایا المرأة٢٠٠٠مم المتحدة عام إحصائیات األ)    
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الغربیة في سیاساتها وبرامجها لمنع الحمل واآلثار السلبیة الناجمة عن الممارسة 

الجنسیة المبكرة ولیس الحیلولة دونها لذلك تتبنى التعلیم والتثقیف الجنسي وتقدیم 

 Safe) المعونات الالزمة لتفادي الحمل وتلك اآلثار لیمارس المراهقین الجنس اآلمن

six)   إلى أن الخطر یكمن في إنعدام المعلومات ) ٩٣(وقد أشار مؤتمر بكین البند

والخدمات ولیس بالتالي في الممارسة الجنسیة المبكرة، وتشیر التقاریر والتحلیالت إلى 

أن األطفال یتعلمون الممارسات الجنسیة في سن مبكرة من آبائهم حیث اإلباحیة وُأسر 

یدة التي تكثر فیها حوادث التعدي الجنسي والعنف ضد األطفال حیث المتعایشین الجد

ال توجد روابط نسب بین اآلباء واألبناء تدفع اآلباء الى رعایتها ولم تعد األسرة هي ذات 

 .الحصن اآلمن الذي ینشأ فیه األطفال

ثلث الموالید فى الوالیات المتحدة األمریكیة من نساء غیر متزوجات بینما كانت  )٤(

م ویتنبأ الخبراء أن تصل هذه النسبة إلى ١٩٤٠عام %)  ٣.٨(ه النسبة ال تتجاوز الـ هذ

 .فى العشر سنوات القادمة %)  ٥٠(أكثر من 

یزداد فى الوالیات المتحدة األمریكیة عدد الرجال والنساء المتعایشین من غیر  )٥(

سر نسبة إذ بلغت نسبة المتعایشین من غیر زواج إلى مجموع األ%) ٧٢(زواج بنسبة 

م وهى نسبة تتحدث عن ١٩٥٠عام %) ٢٢(بینما كانت هذه النسبة تساوى %) ٤٨(

األسر الجدیدة آلباء متعایشین وأطفال والتتحدث عن اإلباحیة فى ممارسة الجنس خارج 
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إطار هذه األسر، وتقول الدراسات إن المرأة قد تتعایش مع رجل هو أب لواحد أو إثنین 

وتقول . لك التعایش من مخادنة رجل آخر كما الیمنع ذلك الرجلمن أبنائها والیمنعها ذ

الدراسات إن األطفال الذین یعیشون فى مثل هذه األسر التى یتعدد فیها األباء قد 

یعانون من مشكالت عاطفیة ومشكالت فى اإلنضباط والممارسة المبكرة للجنس وسوء 

 .قد یؤدى إلى كارثةالمعاملة أكثر من المعدل العام بسبعة عشر ضعفًا مما 

نسبة عدد السكان فى سن الزواج والذین لم یسبق لهم الزواج على اإلطالق  )٦(

وأن سن الزواج بین المتعایشین فى إرتفاع مضطرد % ) ٢٩إلى  ٢٦(تتراوح بین 

بحجة أن تتاح الفرصة األوسع لیحدث اإلنسجام ویجد كل شریك شریكه المناسب، كما 

أن المطلقات الیفوتن فرصة األمومة إذا لم تنجح العالقة تشیر اإلحصائیات أیضًا إلى 

 ) ٤٤).  (والداعى ألن یضیعن الوقت ( الزوجیة األولى

أما فى المجتمعات األوربیة فقد إنتشر البغاء وأصبح تجارة رابحة واصبحت   

العالقة بین المثلیین مشروعة وقد بادرت بلجیكا إلى سن قانون لحمایة ذلك وأعلن 

هجتهم فى إحتفال عام بهذا القانون وبدأت العدوى تنتقل إلى جیرانها األوربیین المثلیون ب

وٕالى الوالیات المتحدة األمریكیة فقد سجلت فرنسا والدنمارك ووالیة فیرومونت األمریكیة 

إتفاقیة شراكة من أجل الزواج بین أفراد الجنس الواحد وتقول الدعایة فى تلك المجتمعات 

                                                           
)44 "م من وزارة التجارة األمریكیة من مكتب المعلومات العام ٢٠٠٠البیانات الصادرة عن اإلحصاء السكاني األمریكي لعام )    
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ق إلى األسرة الجدیدة والتمتع بزینة األطفال الرائعین لیس بالضرورة أن إن الطری:( للنساء

حیث تتوافر فى هذه المجتمعات وسائل اإلستنساخ ) یمر عبر الزواج أو حتى الرجل 

وبنوك الحیوانات المنویة والرعایة الصحیة والقانونیة للعاهرات ما دمن یدفعن الضرائب 

واألب الجدید قد یكون ) البایولجي ( مساویة لألب  ویمنح القانون األب بالتبني حقوقاً 

  .رجًال أو إمرأة

وتتحدث األوساط األوربیة عن أبشع جرائم العصر فى أوربا بعد سقوط دولة   

 People(اإلتحاد السوفیتي والحروب األهلیة فى منطقة البلقان وهى تجارة الرقیق 

Trafficking  (ر من ملیون امرأة تباع ، حیث سجلت اإلحصاءات الرسمیة أن أكث

للجنود األوربیین ویتاجر فیها سماسرة الجنس من البوسنا واإلتحاد السوفیتي فى عواصم 

أوربا والوالیات المتحدة األمریكیة وأمریكا الجنوبیة وأسترالیا، وأشارت التقاریر التى 

ن دولة متورطة فى هذا النوع م ٤٧أصدرتها الخارجیة األمریكیة إلى أن أكثر من 

وأشارت دراسة قدمها األمین العام لألمم المتحدة في تقریره في دورة الجمعیة . التجارة

م حول العنف ضد المرأة إلى أن النساء ُتشترى من وسط ٢٠٠٦عام ) ٦١(العامة 

أوروبا وشرقها وغرب أفریقیا وأمریكا الالتینیة ومنطقة الكاریبي لتباع في أوروبا وأمریكا 

ناقوس الخطر، )  ILO(كما دقت منظمة العمل الدولیة . أسیاالشمالیة وبعض دول 

منبهة إلى جریمة أخرى من جرائم العصر یباع فیها األطفال ویستخدمون فى تجارة 
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ملیون )  ٢٥٠(الجنس وأسواق العمالة الرخیصة، وقد قالت دراسات أعدتها المنظمة أن 

منهم %) ٦٨(لم المتقدم طفل ما بین سن الخامسة والرابعة عشرة یستخدمون فى العا

  ـ: یعملون فى أعمال خطیرة وأن إستخدام األطفال یشمل

  .أنواع اإلسترقاق ومایشبهها كالبیع واإلستخدام القسرى والتهجیر واإلبتزاز -١

 .الدعارة -٢

 .تجارة المخدرات -٣

 .أعمال تؤثر على صحة وسالمة وأخالق الطفل -٤

العالم یتعرضون للبیع  وتقول هذه الدراسة أن عشرات المالیین من الناس فى  

%) ٣٠(والترحیل القسري معظمهم من األطفال وأن البنات دون سن الثامنة عشرة یمثلن 

والتي ) ٥٥(وقد أبدت المنظمة الدولیة قلقها في الدورة .من العامالت فى مجال الدعارة

تزاید إستخدام نكنولوجیا المعلومات الحدیثة بما في ذلك ( م من ٢٠٠١إنعقدت عام 

كة االنترنت ألغراض البغاء ونشر المواد اإلباحیة عن األطفال والولع الجنسي شب

باألطفال وغیر ذلك من أنواع اإلستغالل الجنسي لألطفال واإلتجار بالنساء في الزواج 

  ).والسیاحة الجنسیة وٕازدیاد أنشطة المنظمات االجرامیة في هذا المجال 

) ٦١(لعام في تقریره أمام الدورة كما أوضحت الدراسة التي قدمها األمین ا  

م عن العنف ضد النساء داخل األسرة والمجتمع المحلي وفي ٢٠٠٦للجمعیة العامة عام 
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مواقع العمل والمدارس والحقل الریاضي وذاك الذي ترتكبه الدول والذي یتخذ أشكاًال 

سطة منها العنف الجسدي والذي یشمل القتل والضرب والتعدي الجنسي والمطاردة بوا

االنترنت والهاتف النقال واالتجار واإلساءة النفسیة والقسر على الزواج والتنازل عن 

  ـ :الحقوق والتعقیم القسري واإلكراه على البغاء إلى 

أن دراسة أجریت في أسترالیا وٕاسرائیل وجنوب أفریقیا والوالیات المتحدة االمریكیة  -١

الالتي قتلن قتلن بواسطة زوج أو  من النساء%) ٧٠ -٤٠(حول وأد البنات أبانت أن 

) ١٨-١٥(ممن قتلن في الدراسة من البنات بین %) ٧٨(وبینت الدراسة أن. عشیق

  .سنة قتلن بواسطة شریك

أن دراسة أجریت في أوروبا عن العنف ضد المرأة في مواقع العمل أوضحت أن  -٢

 .من النساء العامالت یتعرضن للتحرش الجنسي%) ٥٠-٤٠(

من %) ٨٣(أجریت في الوالیات المتحدة االمریكیة أوضحت أن أن دراسة أخرى  -٣

الفتیات في الصف الثامن الى الحادي عشر في التعلیم االبتدائي یتعرضن للتحرش 

م أوضحت أن ٢٠٠٠وأن دراسة أجریت في الوالیات المتحدة االمریكیة عام . الجنسي

طالبات  من%) ٢٢(معدل حدوث العنف الجنسي أثناء الخروج مع صدیق بلغ 

 .من طالبات الجامعات%)  ٣٢(المدارس الثانویة و

 ٥٠-٤٠(أن دراسة حول العنف ضد الفتیات في مجال الریاضة أوضحت أن  -٤
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في %) ٢٥(في أسترالیا و%) ٢٧(منهن یتعرضن للتحرش الجنسي في كندا و %) 

 .بواسطة مدربین%) ٢٧(في الجمهوریة الشیكیة منهن%) ٤٥(الدنمارك و 

ات تفضیل الذكر على االنثى ـ ألسباب تنظیم االسرة ـ الى ظاهرة اسفرت ممارس -٥

وأد البنات وٕاهماًال منظمًا لهن في جنوب وشرقي اسیا ، وقد أجریت دراسة في الهند 

في هذا المجال فأثبتت أن نصف ملیون بنت تفقد كل عام خالل العقدین الماضیین 

حوامل بجنین ذكر في من ال%) ٩٠(وأسفرت فحوص جنس الجنین إلى والدة .. 

 . من الحوامل بأنثى أجهضن حملهن%) ٣٠(كوریا وأن 

على الرغم من أنه ال توجد دراسات عن التعقیم المنهجي لإلناث إال أن هناك  -٦

تقاریر عن تعقیم قسري للفتیات من بنات شعب الروما في أوروبا والسكان األصلیین 

، هذا باإلضافة الى أنواع العنف التي في كندا والوالیات المتحدة األمریكیة وأسترالیا

 .یتعرضن لها بدوافع اثنیة

أن دراسات عن العنف ضد المرأة في مناطق الصراع المسلح قدرت أن بین  -٧

الف في البوسنا و )  ٥٠٠-٢٠٠(الف امرأة في رواندا وما بین )  ٥٠٠-٢٥٠(

 .الف في بنغالدیش تعرضن لإلغتصاب) ٢٠٠(

لذي یتم فیه العنف ضد المرأة فذكرت منها النزعة وتكلمت الدراسة عن النسق ا  

  :األبویة وعالقات السیطرة والثقافة والتفاوت االقتصادي فأوردت
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أن سیاسات التعدیل الهیكلي والغاء تنظیم االقتصاد وخصخصة القطاع العام تمیل ( 

یما في إلى تعزیز إنعدام مساواة المرأة بالرجل في الشئون اإلقتصادیة واإلجتماعیة ال س

أشارت منظمة الصحة العالمیة إلى آثار العولمة التي ( وأوردت .) المجتمعات المهمشة

تمزق الهیاكل اإلجتماعیة وما تنتج عنها من زیادة في مستویات العنف بصورة إجمالیة 

مالت كثیر من آلیات التحكم االجتماعي التي افرزتها ( وأوردت أنه ) في المجتمع 

األوضاع إلى إنتاج اشكال جدیدة من العنف ضد المرأة أو زیادة  العولمة في كثیر من

وأوضحت الدراسة ). االشكال القائمة بما في ذلك االتجار بالمرأة على نطاق عالمي 

في كثیر من البلدان تمییزًا على أساس العرق أو ( أن هجرة النساء تواجه فیها النساء 

تماعیة، أو عدم الحصول علیها وزیادة األصل الدیني وقلة الحصول على الحریات االج

في العنف العائلي وتتعرض النساء الالتي ال یحملن الوثائق الالزمة أو لم یحصلن 

على وضع قانوني من حیث الهجرة یتعرضن أكثر من ذلك إلى خطورة العنف وٕامكانیة 

  ).حصولهن على الحمایة أو االنصاف أقل 

حضارة المادیة التى إنطلقت من أوربا ما ولعل من حصاد هذه التجربة الفاشلة لل  

الذى تعد الدعارة وممارسة الجنس )  AIDS( یعرف بداء العصر أو نقصان المناعة 

مع أكثر من شریك والشذوذ الجنسي من أكبر مسبباته، وتشیر اإلحصاءات حول هذا 

  :المرض القاتل إلى اآلتــي
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ملیون ) ٤.٣(، وأن شخص یصابون باإلیدز یومیًا فى العالم) ١٤.٥٠٠(أن  )١(

  .م٢٠٠٦شخص ُأصیبوا بالمرض عام 

ملیون شخص فى جمیع  ٢٢أن عدد الذین ماتوا حتى اآلن بهذا المرض یبلغ  )٢(

ملیون شخص یحملون جرثومة هذا المرض الخبیث )  ٣٩.٥(أنحاء العالم وأن 

من السكان فى سبع دول أفریقیة بهذا الوباء بلغت %)  ٢٠(ویصاب أكثر من 

من السكان مما یهدد إقتصاد تلك الدول حیث تتراوح %)  ٣٨( إحداها النسبة فى 

 ) .عاماً  ٤٩و ١٥( أعمار المصابین بین

أن عدد األطفال الذین یفقدون آباءهم ویصبحون یتامى من جراء المرض قد یبلغ  )٣(

 . ملیون طفل) ٤٠(عددهم فى أفریقیا وحدها فى خالل عشر سنوات 

 .عامًا من اإلناث ) ١٩والـ  ١٣( بین سن الـمن المصابین بهذا المرض %) ٦٤( )٤(

أن ثالثة أرباع الوفیات في العالم بین االطفال والبالغین بسبب االیدز وأن عددهم  )٥(

 .ملیون نسمة) ٢.٩(م یساوي ٢٠٠٦في عام 

وألن القیم التي قامت علیها حركة تحریر المرأة في ُأوروبا كانت تدرك أنواع   

لمجتمعات التقلیدیة في ُأوروبا السابقة وفي دول العالم الظلم والتحیز التي عرفتها ا

الثالث، وألنها كانت كسائر القیم اُألخرى التي تقوم علیها الحضارة المادیة كالدیمقراطیة 

وحقوق اإلنسان قیمًا عنصریة فإن االوروبیین واالمریكیین سرعان ما ینسون هذه القیم 
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الم الثالث مستعمرین في مصر أوالسودان أو وهم یدخلون إلى دول العالم اإلسالمي والع

الجزائر أو فلسطین أو یدخلونها في حروبهم الحدیثة ضد االرهاب حیث تتعرض النساء 

الى اإلغتصاب واإلهانة والظلم وال تسلم من ذلك حتى المنظمات الغربیة العاملة في 

ي آسیا وأوربا والتي المجاالت االنسانیة في أفریقیا وأمریكا الالتینیة ومناطق النزاع ف

  .كما تحكي تقاریر المنظمة الدولیة –تمارس اإلبتزاز واإلغتصاب 

اذا كانت حركات تحریر المرأة التي تنطلق من الدول الغربیة تصوب حمالتها   

الى صورة الظلم وأنواع التمیز التي تتعرض الیها المرأة في المجتمعات التقلیدیة والریفیة 

الثقافة التي تبشر بها تلك المنظمات وترید أن تفرضها الدول  فإن الذي ال شك فیه أن

أشد ظلمًا وأبعد أثرًا على أوضاع  –الغربیة بقوة القانون الدولي وأداة المنظمات الدولیة 

إلى فرض هیمنتها االقتصادیة  –مثًال  –ألن مساعي الدول الغربیة . المرأة في العالم

الث واصرارها على إعادة هیكلة لإلقتصاد في تلك وثقافتها ونظمها على دول العالم الث

الدول والتي تنتج عنها أوضاع التهمیش لفئات كبیرة من تلك المجتمعات ونشاطاتها 

وبالتالي تفاقم أوضاع الفقر الذي تؤكد المنظمة الدولیة أن اكثر ضحایاه وسط النساء، 

شركاتها العالمیة العمالقة  كما تسعى الدول الغربیة إلى توفیر السوق للسلع التي تنتجها

فتفرض أنماطًا جدیدة من اإلستهالك وتحول المجتمعات في العالم الثالث إلى مجتمعات 

كما تشیر تقاریر المنظمات الدولیة . إستهالكیة تستخدم فیها المرأة والطفل كأداة للترویج
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ان وتعدي وما ینتج عنها من ترحیل قسري للسك –الى أن أكثر ضحایا الحروب األهلیة 

هي من النساء وأن النظر إلى خریطة العالم ومناطق التوتر فیها یثبت  –على الحقوق 

أن الدول الغربیة هي المسئول األول عن هذه التوترات وهذه الحروب في أواسط آسیا 

في أفغانستان والعراق وفي فلسطین وفي الشمال األفریقي وفي أمریكا الالتینیة، هذا 

جرائم اإلتجار بالبشر واإلغتصاب والعنف األسري التي تتعرض لها باإلضافة إلى أن 

النساء ناجمة عن النظم االجتماعیة التي تفرضها الدول الغربیة ونظام األسرة المتشعب 

الذي تبشر به وهي جرائم تجاوزت آثارها المرأة إلى األطفال وأثرت سلبًا على البناء 

  .األسري في المجتمعات

  

  :اف في النظرة الغربیة للمرأة وسیاسات المنظمة الدولیةعوامل االنحر  - ٥

كما قدمنا فإن حركة تحریر المرأة التي منشؤها في أوروبا استطاعت أن تحقق   

إنجازات كبیرة للمرأة في مجال حقوق اإلنسان والمشاركة في العمل السیاسي والنشاط 

م والعدوان التي تتعرض اإلقتصادي واإلجتماعي وأن تلفت أنظار العالم الى صور الظل

لها المرأة في العالم الثالث والعالم المتقدم وأن تدفع المنظمة الدولیة إلى تبني عدد من 

اإلتفاقیات واإلعالنات وأن تصبح قضایا المرأة في قمة إهتماماتها، غیر أن هناك عدة 
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ناها عوامل أدت وستؤدي إلى مزید من اإلنحراف في هذه الحركة والسیاسات التي تتب

المنظمة شأن االنحرافات األخرى التي تحدث في المجتمعات األوروبیة حیث الحضارة 

المادیة والسیاسات العنصریة المهمومة ببسط سیطرة الشعوب الممتازة على اآلخرین نورد 

  ـ:منها العوامل التالیة

  : التنكر إلنسانیة اإلنسان والتردي به إلى أسفل سافلین . أ 

  : عالىقال ت) اوًال ( 

 ) ا َتْشُكُروَن َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ثُمَّ * َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِفي اَألْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفیَها َمَعاِیَش َقِلیًال مَّ

ْرَناُكْم ثُمَّ ُقْلَنا ِلْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِلیَس َلْم َیُكن مَِّن السَّاِجِدی َقاَل * َن َصوَّ

ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطیٍن  َقاَل * َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنْا َخْیٌر مِّ

اِغِریَن  َلى َقاَل َأنِظْرِني إِ * َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َیُكوُن َلَك َأن َتَتَكبََّر ِفیَها َفاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّ

َقاَل َفِبَما َأْغَوْیَتِني َألْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك * َقاَل ِإنََّك ِمَن الُمنَظِریَن * َیْوِم ُیْبَعُثوَن 

ثُمَّ آلِتَینَُّهم مِّن َبْیِن َأْیِدیِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْیَماِنِهْم َوَعن َشَمآِئِلِهْم َوَال َتِجُد * اْلُمْسَتِقیَم 

َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُؤوًما مَّْدُحوًرا لََّمن َتِبَعَك ِمْنُهْم َألْمألنَّ َجَهنََّم ِمنُكْم * ُهْم َشاِكِریَن َأْكَثرَ 

َوَیا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َفُكَال ِمْن َحْیُث ِشْئُتَما َوَال َتْقَرَبا َهِذِه الشََّجَرَة * َأْجَمِعیَن 

َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّْیَطاُن ِلُیْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمن * ِمَن الظَّاِلِمیَن َفَتُكوَنا 

َسْوَءاِتِهَما َوَقاَل َما َنَهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأن َتُكوَنا َمَلَكْیِن َأْو َتُكوَنا ِمَن 
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َفَدالَُّهَما ِبُغُروٍر َفَلمَّا َذاَقا الشََّجَرَة * ي َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحیَن َوَقاَسَمُهَما ِإنِّ * اْلَخاِلِدیَن 

َما َبَدْت َلُهَما َسْوَءاُتُهَما َوَطِفَقا َیْخِصَفاِن َعَلْیِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَناَداُهَما َربُُّهَما َأَلْم َأْنَهكُ 

ِبیٌن َعن ِتْلُكَما الشََّجَرِة َوَأُقل لَُّكمَ  َقاَال َربََّنا َظَلْمَنا َأنُفَسَنا َوإِن * ا ِإنَّ الشَّْیَطآَن َلُكَما َعُدوٌّ مُّ

َقاَل اْهِبُطوْا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي * لَّْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِریَن 

َیا * َقاَل ِفیَها َتْحَیْوَن َوِفیَها َتُموُتوَن َوِمْنَها ُتْخَرُجوَن * ِحیٍن اَألْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى 

ْن َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْیُكْم ِلَباًسا ُیَواِري َسْوَءاِتُكْم َوِریًشا َوِلَباُس التَّْقَوَى َذِلَك َخْیٌر َذِلَك مِ 

ِني آَدَم َال َیْفِتَننَُّكُم الشَّْیَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْیُكم مَِّن اْلَجنَِّة َیا بَ * آَیاِت الّلِه َلَعلَُّهْم َیذَّكَُّروَن 

نَّا َینِزُع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِلُیِرَیُهَما َسْوَءاِتِهَما ِإنَُّه َیَراُكْم ُهَو َوَقِبیُلُه ِمْن َحْیُث َال َتَرْوَنُهْم إِ 

َوإَِذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَلْیَها آَباءَنا *  ِذیَن َال ُیْؤِمُنوَن َجَعْلَنا الشََّیاِطیَن َأْوِلَیاء ِللَّ 

ُقْل َأَمَر * َوالّلُه َأَمَرَنا ِبَها ُقْل ِإنَّ الّلَه َال َیْأُمُر ِباْلَفْحَشاء َأَتُقوُلوَن َعَلى الّلِه َما َال َتْعَلُموَن 

ُجوَهُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّیَن َكَما َبَدَأُكْم َربِّي ِباْلِقْسِط َوَأِقیُموْا وُ 

َالَلُة ِإنَُّهُم اتََّخُذوا الشََّیاِطیَن َأْوِلَیاء ِمن ُدوِن * َتُعوُدوَن  َفِریًقا َهَدى َوَفِریًقا َحقَّ َعَلْیِهُم الضَّ

ْهَتُدوَن  َیا َبِني آَدَم ُخُذوْا ِزیَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكُلوْا َواْشَرُبوْا َوَال * الّلِه َوَیْحَسُبوَن َأنَُّهم مُّ

ُقْل َمْن َحرََّم ِزیَنَة الّلِه الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّیَِّباِت ِمَن * ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه َال ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفیَن 

ْزِق ُقْل ِهي ِللَِّذیَن آَمُنواْ  ُل اآلَیاِت  الرِّ ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َخاِلَصًة َیْوَم اْلِقَیاَمِة َكَذِلَك ُنَفصِّ

 ِبَغْیِر * ِلَقْوٍم َیْعَلُموَن 
َ
 اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواِإلْثَم َواْلَبْغي

َ
َم َربِّي ُقْل ِإنََّما َحرَّ
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ْل ِبِه ُسْلَطاًنا َوَأن َتُقوُلوْا َعَلى الّلِه َما َال َتْعَلُموَن اْلَحقِّ َوَأن ُتْشِرُكوْا ِبالّلِه َما  )   َلْم ُیَنزِّ

)٤٥(  

خلق المولى عز وجل ادم وزوجه من مادة الطین التي تشدهما إلى األرض 

بحاجات الجسد وشهواته، ولكنه میزهما على سائر األحیاء واألشیاء بالروح التي نفخها 

یست هي سبب الحیاة الذي یجعل الجسم یمارس وظائفه والروح كما بینا ل. فیهما

وأنه خلقهما في بدایة األمر كما ورد في هذه اآلیات . الحیویة من نمو وتنفس وتكاثر

بحیث كانت هذه الشهوات ال تشغلهما ـ  بأقدار ) ١٢٣-١١٦(وفي سورة طه اآلیات 

نة وال یعریان وال من اهللا ـ حیث ووریت عنهما سواءاتهما، وكانا ال یجوعان في الج

فقد كان . ولكنهما وقعا في فتنة الشیطان وعصیا ربهما. یظمآن وال یجدان حر الشمس

الشیطان ال یرى فیهما إال الجسد وحاجاته ومادة الطین التي خلقا منها لذلك قال هللا 

وهو ) لم أكن ألسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسموم ( عندما أمره بالسجود 

بذلك أراد أن یردهما إلى رؤیته الناقصة وأن ینسیهما . ان ـ مخلوق من نارـ أي الشیط

ودغدغ على رغبات السمو والخلود والتشبه بالمالئكة . الروح التي تشدهما إلى اهللا 

( ـ   :وتجاوز البلى عندهما وهو أمر الیتم بمتابعة رغبات الجسد كما یقول اهللا تعالى 

ولكنه یتم بروح اهللا التي ) لطعام وما كانوا خالدین وما جعلناهم جسدًا ال یأكلون ا

                                                           
)45 ) ٣٣- ١٠(سورة األعراف اآلیات  )     
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فأكال من الشجرة التي نهاهما اهللا عنها فبدت لهما سواءاتهما وعلما أن . نفخها فیهما 

ذلك من فتنة الشیطان وخداعه لهما فاستحیا من اهللا ـ الذي بین لهما عداوة الشیطان 

هذه . تغطیة جسدیهما وسوءاتهما وسعیه إلضاللهما ـ لذلك طفقا ـ في حیاء ـ یحاوالن

القصة درس لإلنسان وتهیئة له عندما ـ أهبط إلى األرض ـ وأنزل المولى عز وجل له 

اللباس الذي یواري به سوءته ویتزین به لیحافظ على حسن الخلق والتقویم الذي یمیزه 

لباس ( عن االنعام وبقیة االحیاء ویزكي فیه دوافع الروح والسمو والتقوى والحیاء 

فال یأكل وال یتمتع وینساق وراء شهوات الجسد ویتشبه باالنعام ویرتد إلى ). التقوى 

وجعل المولى عز وجل له أن یلتزم بذلك اختبارًا بعد أن كان في الجنة . أسفل سافلین

وفي تحذیر اهللا سبحانه وتعالى لإلنسان من الوقوع . مقدرًا علیه بأقداره وارادته المباشرة

لشیطان تشیر هذه اآلیات ـ كما ورد في سبب نزولها ـ إلى كیف وقع مشركو في فتنة ا

إذ دخل علیهم من باب التنطع في الدین بدعوى التطهر . قریش في فتنة الشیطان

ومحاولة التمیز على القبائل األخرى فأوقعهم في التعري واالنسیاق وراء الشهوات فقد 

واحالفهم، فمن جاء ) قریش ( اال الحمس كانت النساء والرجال یطوفون بالبیت عراة 

من غیرهم وضع ثیابه وطاف في ثیاب أحد من قریش وٕا ن لم یجد من یعیره لباسًا 

وٕان طاف . من قریش طاف عریانًا ألنه ـ على حسب اعتقادهم ـ ال یحل له ذلك
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وعندما انساقوا وراء الشهوات ). ٤٦(أحدهم في ثیاب القاها اذا قضى طوافه یحّرمها 

سوا روح اهللا التي فیهم لم یروا في انفسهم إال مادة الكون والطین فرأوا في انفسهم ذرة ون

من ذراته فاعتذروا عن الفواحش التي یفعلوها بالظروف االجتماعیة ومواریث االجداد 

  .والظروف الطبیعیة التي ابتالهم اهللا فیها

م ومشركي قریش التي حكى لنا القرآن الكریم قصة اخرى من القصص الشبیهة بقصة آد

أوقعهم الشیطان في الفتنة وذلك في قوله تعالى بعد أن قص ایضًا قصة الخلق األولى 

  :  مخاطبًا بني اسرائیل 

  ) َوَظلَّْلَنا َعَلْیُكُم اْلَغَماَم َوَأنَزْلَنا َعَلْیُكُم اْلَمنَّ * ثُمَّ َبَعْثَناُكم مِّن َبْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

ْلَوى ُكُلوْا ِمن َطیَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَما َظَلُموَنا َوَلِكن َكاُنوْا َأنُفَسُهْم َیْظِلُموَن  َوإِْذ ُقْلَنا * َوالسَّ

ًدا َوُقوُلوْا ِحطٌَّة نَّ  ْغِفْر اْدُخُلوْا َهِذِه اْلَقْرَیَة َفُكُلوْا ِمْنَها َحْیُث ِشْئُتْم َرَغًدا َواْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّ

َفَبدََّل الَِّذیَن َظَلُموْا َقْوًال َغْیَر الَِّذي ِقیَل َلُهْم َفَأنَزْلَنا َعَلى *َلُكْم َخَطاَیاُكْم َوَسَنِزیُد اْلُمْحِسِنیَن 

ا َوإِِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه َفُقْلنَ *الَِّذیَن َظَلُموْا ِرْجًزا مَِّن السََّماء ِبَما َكاُنوْا َیْفُسُقوَن 

اْضِرب بَِّعَصاَك اْلَحَجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْیًنا َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأَناٍس مَّْشَرَبُهْم ُكُلوْا 

ْزِق اللَِّه َوَال َتْعَثْوا ِفي اَألْرِض ُمْفِسِدیَن   *َواْشَرُبوْا ِمن رِّ
َ
َوإِْذ ُقْلُتْم َیا ُموَسى َلن نَّْصِبَر َعَلى

اِحٍد َفاْدُع َلَنا َربََّك ُیْخِرْج َلَنا ِممَّا ُتنِبُت اَألْرُض ِمن َبْقِلَها َوِقثَّاِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َطَعاٍم وَ 

                                                           
)46 .جامع البیان لمحمد بن جریر الطبري  )     
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ا َسَأْلتُ  ْم َوَبَصِلَها َقاَل َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى ِبالَِّذي ُهَو َخْیٌر اْهِبُطوْا ِمْصرًا َفِإنَّ َلُكم مَّ

َعَلْیِهُم الذِّلَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوَباُؤوْا ِبَغَضٍب مَِّن اللَِّه َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكاُنوْا َیْكُفُروَن ِبآَیاِت  َوُضِرَبتْ 

َكاُنوْا َیْعَتُدوَن  حیث كان بنو ) ٤٧) (اللَِّه َوَیْقُتُلوَن النَِّبیِّیَن ِبَغْیِر اْلَحقِّ َذِلَك ِبَما َعَصوْا وَّ

ي ظروف قریبة الى الظروف التي كان یعیش فیها آدم وزوجه في اسرائیل یعیشون ف

فقد أنزل اهللا علیهم طعام المن والسلوى من عنده فال . الجنه قبل أن یهبطا منها

یجوعون وظلل علیهم الغمام فال یجدون حر الشمس وقیل في التفسیر أن اهللا سبحانه 

انساقوا وراء الشهوات وفتنة  وتعالى ـ جعل لباسهم ال یبلى فال یتعرون ولكنهم ایضاً 

الشیطان فاستسقوا نبیهم ـ موسى علیه السالم ـ وطلبوا منه أن یخرج لهم مما تنبت 

األرض من البقل والغثاء والفوم والعدس والبصل وانواع الطعام فضرب المولى عز 

 . وجل علهم الذل والمسكنة

سان من انسانیته وتحوله إلى إن الثقافة المادیة السائدة في أوربا الیوم تجرد اإلن( 

شيء وتستبعد عنه كل ما هو انساني ومركب وتجرد الحیاة كلها مما هو إنساني فیسود 

وتعید صیاغة االنسان وحیاته في ضوء لذته ) منطق االشیاء على األشیاء واإلنسان 

جنسیًا ( الجنسیة المباشرة خارج أي نسق إجتماعي أو أخالقي وافرزت إنسانًا جسدیًا 

هذه الثقافة ـ مثًال ـ ترد الحب االنساني ـ الذي ال یمكن قیاسه أو التحكم فیه ). غرائزیًا 

                                                           
)47 ) ٦١-٥٦( سورة البقرة  اآلیات)      
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أو اخضاعه للتجریب لدخول عناصر متنوعة فیه كالثقافة وتطلعات اإلنسان ـ الى 

 ).الجنس الجسدي 

، وهو ظاهرة ) اإلنسان الطبیعي ( وظهر نتیجة لتلك الثقافة ما یمكن أن نسمیه (

ولیس ظاهرة تاریخیة حضاریة متمیزة، فضاؤه هو الفضاء الطبیعي المادي، طبیعیة 

: ویعرف هذا االنسان في اطار مقوالت طبیعیة مادیة ،. وحدوده هي حدود الطبیعة 

الرغبة ( ، ودوافعة الغریزیة المادیة ) الهضم ـ التناسل ـ اللذة الجنسیة (وظائفه البیولوجیة 

( ، والمثیرات العصبیة المباشرة )لضعف ـ الرغبة في الثروة في البقاء المادي ـ القوة وا

فهو یعیش حسب قوانین الطبیعة ، ملتحم ) . البیئة المادیة ـ ُغَدده ـ جهازه العصبي 

عضویًا بها، ال مسافة بینه وبینها، یسري علیه ما یسري على الظواهر الطبیعیة من 

وهو قد یتصور أنه . ع حركة المادةقوانین، یخضع لحتمیات القانون الطبیعي ویتحرك م

ولكن ذاته في . مرجعیة ذاته، مكتف بذاته، یوّلد معیاریته وقیمه وغائیته من داخل ذاته

، ومن )التي ال تعرف االنقطاع أو الثنائیات ( واقع األمر هي جزء عضوي من الطبیعة 

امًا من أوهام ثم فهو یستمد معیاریته من الطبیعة ، أي أن معیاریته وقیمه متحررة تم

وهكذا یؤدي التمركز حول الذات الطبیعیة إلى ( االنسان عن نفسه وعن مركزیته 

، لذا فهو لیست له إرادة )التمركز حول الموضوع الطبیعي واختفاء الحیز االنساني 

مستقلة وال حیز مستقل، یعیش في اللحظة المادیة المباشرة والواقع المادي المباشر، فهو 
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في البرنامج الطبیعي المادي الحتمي، ال یعرف أیة انقسامات أو  مستوعب تماماً 

صراعات أو ثنائیات أو ثوابت أو مطلقات أو كلیات، إنسان بال إرادة وال حریة وال مقدرة 

.. على التجاوز، كل األمور بالنسبة له محسوبة تمامًا ومقررة من قبل ، أحادي الُبعد 

  ) . وتوظیفه وبرمجته بسهولة ویسر ومن هنا، ُیمكن تحویله إلى وسیله  

تتفرع عن هذا الطبیعي أنماط إنسانیة أخرى قد تختلف في مضمونها عن (   

االنسان الطبیعي أو عن بعضها البعض، ولكنها واحدة في بنیتها وفي أحادیتها، وفي 

. تجردها من االنساني والتاریخي، وفي أنها تّعرف في إطار ما هو مادي وكامن فیها

هذه االنماط هو اإلنسان االقتصادي، وهو إنسان متحرر تمامًا من القیمة، ُأحادي وأهم 

الُبعد، دوافعه األساسیة اقتصادیة بسیطة، ما یحركه هو القوانین االقتصادیة وحتمیاتها، 

وهو ال یعرف . إنسان ال ینتمي إلى حضارة بعینها وٕانما إلى عالم االقتصاد العام

 األهداف السامیة التي تتجاوز الحركة االقتصادیة، وهو یجید الخصوصیة وال الكرامة وال

  ) .نشاطًا واحدًا هو البیع والشراء ومراكمة االموال وٕانفاقها 

وثمة نمط آخر هو االنسان الجنسي أو الجسماني الذي یشبه اإلنسان ( 

متجرد االقتصادي تمامًا في بنیته، فهو أیضًا أحادي الُبعد، خاضع للحتمیات الغریزیة، 

واالنسان الطبیعي هو ذاته االنسان االقتصادي، . من القیمة، ال یتجاوز قوانین الحركة

ولو أننا وضعنا . قد تختلف المضامین، لكن البنیة واحدة.. وهو ذاته االنسان الجسماني
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لظل كل شيء كما هو، ولما ) طبیعة ( محل كلمة ) جنس (أو كلمة ) اقتصاد ( كلمة 

  ) .٤٨!) (خطابنا غّیرنا شیئًا في 

تمتهن ) والفیدیو كلیب ( في وسائل اإلعالم التي تنشر الثقافة المادیة كالسینما 

االنثى ویختصر اإلنسان في بعد واحد هو الجسد ویستهزأ بالقیم االجتماعیة في الرجل 

فاإلنسان في ظل هذه .( واإلنسان الذي یسلب لبه الجسد العاري الذي یتلوى أمامه

بینا هو انسان مادي جسماني اقتصادي ال یتسم بأي خصوصیة ولیس له الثقافة كما 

أنتماء واضح فقد محیت ذاكرته التاریخیة وفصله تهییج المشاعر الجنسیة عن محیطه 

ومجتمعه وفي غیاب الهویة والمرجعیات والقیم االخالقیة والدینیة تتساوى أمامه األمور 

لباطل والجمیل والقبیح والجید والرديء فیصبح من الصعب علیه التمییز بین الحق وا

ویالحظ المرء ـ في ظل هذه الثقافة ـ أن تطور أزیاء المرأة .  والخیر والشر والعدل والظلم

ـ الذي یعبر عن الرؤیة المادیة لإلنسان ـ یجعل مالبسها تنكمش یومًا بعد یوم وتكشف 

أو تدفع بمخیلته إلى  عن جسدها وتشي للناظر بشكلها وكأن صاحبتها ترید أن تخلعها

التفكیر المباشر في منظر الجسد العاري بعد خلعها أوتلتصق المالبس مع الجسد وتتخذ 

  .لونه حتى تبدو المرأة وكأنها عاریة تماماً 

  ـ) : Femminsm(مهاوي االنثویین . ب 

                                                           
)48 .من كتاب العلمانیة الكلیة والعلمانیة الجزئیة الدكتور عبد الوھاب المسیري )    
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وتمت ترجمته إلى النسویة أو ) Femminsm(لقد ظهر مصطلح فیمینزم 

ة، وهي ترجمة حرفیة ال تغني وال تفصح عن أي مفهوم كامن وراء النسوانیة أو األنثوی

المصطلح، وقد یكون من المفید أن نحاول أن نحدد البعد الكلي والنهائي لهذا المصطلح 

حتى ندرك معناه المركب والحقیقي، وإلنجاز هذا ال بد أن نضع المصطلح في سیاق 

كثیر من الحركات التحرریة في أوسع، أال وهو ما نسمیه نظریة الحقوق الجدیدة، ف

عصر سیادة األشیاء وٕانكار المركز والمقدرة على –الغرب في عصر ما بعد الحداثة 

تختلف عن الحركات التحرریة القدیمة التي  –التجاوز وسقوط كل الثوابت والكلیات 

المتمركزة حول اإلنسان في مراحل العلمنة األولى التي  Humanistتصدر عن الرؤیة 

لت فیها القداسة واللمحة الغیبیة من اهللا لإلنسان، وكانت ال تزال تحمل آثار الوالء انتق

  .المسیحي الدیني

أما الحركات الجدیدة فتؤكد فكرة الصراع بشكل متطرف، فكل شيء ما هو إال  

تعبیر عن موازین القوى وثمرة الصراع المستمر، واإلنسان هو مجرد كائن طبیعي یمكن 

ة المادیة، ویمكن تسویته بالكائنات الطبیعیة، وبالفعل یتم تسویة اإلنسان رده إلى الطبیع

بالحیوان والنباتات واألشیاء إلى أن یتم تسویة كل شيء بكل شيء آخر، فتتعدد المراكز 

ویتهاوى الیقین ویسقط كل شيء؛ ومن ثم تظهر حالة من عدم التحدید والسیولة 

كن أن یخضع كل شيء للتجریب المستمر خارج والتعددیة المفرطة، وفي هذا اإلطار یم
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ویبدأ ) حتى لو كانت إنسانیتنا المشتركة التي تحققت تاریخی�ا(أي حدود أو مفاهیم مسبقة 

البحث عن أشكال جدیدة للعالقات بین البشر ال تهتدي بتجارب اإلنسان التاریخیة، 

ء وعیه اإلنساني وكأن عقل اإلنسان بالفعل صفحة مادیة بیضاء، وكأنه ال یحمل عب

التاریخي، وكأنه آدم قبل لحظة الخلق، قبل أن ینفخ اهللا فیه من روحه، فهو قطعة من 

الطین التي یمكن أن تصاغ بأي شكل ال فارق بینها وبین أي عنصر طبیعي مادي 

  . آخر

مثال على ذلك، فاإلنسان الذي یتحدثون " حقوق اإلنسان"والحدیث المتواتر عن  

دة مستقلة بسیطة كمیة، أحادیة الُبعد، غیر اجتماعیة وغیر حضاریة، عن حقوقه هو وح

ال عالقة لها بأسرة أو مجتمع أو دولة أو مرجعیة تاریخیة أو أخالقیة، هو مجموعة من 

  . البسیطة المجردة) المادیة(الحاجات 

هذه األفكار تشكل اإلطار الحقیقي لحركة الفیمینزم التي ظهرت مؤخًرا في 

  . الغرب

ن اإلنسان من منظور حركة تحریر المرأة كیاًنا حضاری�ا مستقال عن عالم كا

الطبیعة، ال یمكنه أن یوجد إال داخل المجتمع؛ ولذا ال یمكن تسویته بالظواهر الطبیعیة 

ال تحقیق (ولذا فهي حركة تهدف إلى تحقیق قدر من العدالة الحقیقیة داخل المجتمع . 
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) رجًال كان أم امرأة(نال المرأة ما یطمح إلیه أي إنسان بحیث ت) مساواة مستحیلة خارجه

لما یقدم من ) مادیة أو معنویة(من تحقیق لذاته إلى الحصول على مكافآت عادلة 

سیاسیة : وعادة ما تطالب حركات تحریر المرأة بأن تحصل على حقوقها كاملة. عمل

حق المرأة في (جتماعیة ، أم ا)حق المرأة في االنتخابات والمشاركة في السلطة(كانت 

). مساواة المرأة في األجور مع الرجل(، أم اقتصادیة )الطالق وفي حضانة األطفال

وبرغم أن دعاة حركة تحریر المرأة قد یستخدمون أحیاًنا خطاًبا تعاقدی�ا، وقد ینظرون 

ًوا في أسرة، أحیاًنا للمرأة باعتبارها فرًدا مستقًال بذاته عن المجتمع ال باعتبارها أم�ا وعض

ال ) أي إنساًنا طبیعی�ا مادی�ا(أو قد ینظرون إلیها باعتبارها إنساًنا اقتصادی�ا أو جسمانی�ا 

إنساًنا، إال أن اإلطار المرجعي النهائي هو الرؤیة اإلنسانیة التي تضع حدوًدا بین 

إنسانیة اإلنسان والطبیعة، وتفترض وجود مركزیة إنسانیة ومعیاریة إنسانیة ومرجعیة 

وطبیعة إنسانیة مشتركة؛ ولذا تأخذ حركة تحریر المرأة بكثیر من المفاهیم اإلنسانیة 

المستقرة الخاصة بأدوار المرأة في المجتمع، وأهمها، بطبیعة الحال، دورها كأم؛ ولذا 

یتحرك برنامج حركة تحریر المرأة داخل إطار من المفاهیم اإلنسانیة المشتركة، التي 

ان عبر تاریخه اإلنساني، مثل مفهوم األسرة باعتبارها أهم المؤسسات صاحبت اإلنس

اإلنسانیة التي یحتمي بها اإلنسان ویحقق من خاللها جوهره اإلنساني ویكتسب داخل 

إطارها هویته الحضاریة واألخالقیة، ومثل مفهوم األم باعتبارها العمود الفقري لهذه 
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تنزلق في التجریب الالنهائي المستمر الذي ال  المؤسسة، وال تطرح أفكاًرا مستحیلة وال

یستند إلى نقطة بدء إنسانیة مشتركة وال تحده أیة حدود أو قیود إنسانیة أو تاریخیة أو 

هذا هو اإلطار الحضاري والمعرفي لحركة تحریر المرأة وهذه هي بعض . أخالقیة

في الغرب حتى ثوابتها، وقد كان هذا هو أیًضا اإلطار األساسي لحركات التحرر 

  . منتصف الستینیات

ولكن الحضارة الغربیة دخلت علیها تطورات غیرت من توجهها وبنیتها، إذ  

تصاعدت معدالت الترشید والعلمنة المادیة للمجتمع، أي إعادة صیاغته وصیاغة 

األمر الذي أدى . اإلنسان ذاته في ضوء معاییر المنفعة المادیة والجدوى االقتصادیة

الكفاءة في العمل وفي الحیاة العامة مع : هیمنة القیم البرانیة المادیة مثل إلى تزاید

مع إهمال دور المرأة ) البرانیة(واالهتمام بدور المرأة العاملة  -إهمال الحیاة الخاصة 

واالهتمام باإلنتاجیة على حساب القیم األخالقیة واالجتماعیة األساسیة  -) الجوانیة(األم 

واقتحام الدولة ووسائل  -) رة وضرورة توفیر الطمأنینة لألطفالمثل تماسك األس(

وٕاسقاط أهمیة اإلحساس باألمن النفسي  -اإلعالم وقطاع اللذة لمجال الحیاة الخاصة 

  . وٕاسقاط أهمیة فكرة المعنى اعتبارها فكرة لیست كمیة أو مادیة -الداخلي 

لشمول وتغلغل في كل درجة عالیة من ا) في اإلطار المادي(وقد بلغ الترشید 

هو العمل الذي  labourجوانب الحیاة العامة والخاصة حتى أصبح العمل اإلنساني 
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خاضع لقوانین العرض والطلب، ) كم محدد(یقوم به المرء نظیر أجر نقدي محسوب 

على أن یؤدیه في رقعة الحیاة العامة أو یصب فیه في نهایة األمر، وهذا التعریف 

ل األمومة وتنشئة األطفال وغیرها من األعمال المنزلیة، فمثل هذه یستبعد بطبیعة الحا

األعمال ال یمكن حسابها بدقة، وال یمكن أن تنال علیها األنثى أجًرا نقدی�ا رغم أنها 

تستوعب جل حیاتها واهتمامها إن أرادت أن تؤدیها بأمانة، وال یمكن ألحد مراقبتها أثناء 

حیاة الخاصة، وكان من تطرف المادیة محاولة تقویم هذا أدائها؛ فهي تؤدیها في رقعة ال

العمل والمطالبة له بأجر مادي بدًال من سحب قیم العطاء واألمومة والرعایة على العام 

  .وجعله أكثر إنسانیة

وتراجعت ) بتركیزها على الكمي والبراني(وهكذا تغلغلت المرجعیة المادیة 

وتراجع الُبعد اإلنساني االجتماعي ) یفي والجوانيبتركیزها على الك(المرجعیة اإلنسانیة 

الذي یفترض مركزیة إنسانیة وطبیعة إنسانیة متفردة تتمتع بقدر عاٍل من الثبات یمیزها 

عن قوانین الطبیعة المادیة المتغیرة، وتم إدراك اإلنسان خارج أي سیاق اجتماعي 

ا ال یشغل أیة مركزیة في الكون، إنساني بحیث أصبح اإلنسان كائًنا طبیعی�ا مادی�ا كمی� 

ولیس له مكانة خاصة فیه، یسري علیه ما یسري على األشیاء الطبیعیة المادیة 

األخرى، أي أنه تم تفكیك اإلنسان تماًما وتحویله من اإلنسان المنفصل عن الطبیعة إلى 
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یفقد الدال اإلنسان الطبیعي المادي، الذي یتحد بها ویذوب فیها ویستمد معیاریته منها، ف

  . مدلوله الحقیقي، ویحل الكم محل الكیف والثمن محل القیمة" إنسان"

  :  المواجهة بین المرأة والرجل والتنافس على  الدور الواحد .  ج 

تؤكد حركة التمركز حول األنثى في إحدى جوانبها الفوارق العمیقة بین الرجل  

أنه ال توجد إنسانیة جوهریة مشتركة والمرأة، كأنه ال توجد مرجعیة مشتركة بینهما، وك

. تجمع بینهما؛ ولذا فدور المرأة كأم لیس أمًرا مهم�ا، ومؤسسة األسرة عبًئا ال ُیطاق

ذاتها و " اكتشاف"فالمرأة متمركزة حول ذاتها تشیر إلى ذاتها، مكتفیة بذاتها، تود 

ل المتمركز خارج أي إطار اجتماعي، في حالة صراع كوني أزلي مع الرج" تحقیقها"

حول ذاته، أي أنه بدأت عملیة تفكیك تدریجیة لمقولة المرأة كما تم تعریفها عبر التاریخ 

" المرأة"اإلنساني وفي إطار المرجعیة اإلنسانیة، لتحل محلها مقولة جدیدة تماًما تسمى 

أیًضا، ولكنها مختلفة في جوهرها عن سابقتها؛ ومن ثم تتحول حركة التمركز حول 

من حركة تدور حول فكرة الحقوق االجتماعیة واإلنسانیة للمرأة إلى حركة تدور األنثى 

حول فكرة الهویة، ومن رؤیة خاصة بحقوق المرأة في المجتمع اإلنساني إلى رؤیة 

معرفیة أنثروبولوجیة اجتماعیة شاملة تختص بقضایا مثل دور المرأة في التاریخ والداللة 

  .اإلنسان األنثویة للرموز التي یستخدمها
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وٕاذا كانت حركة تحریر المرأة قد دارت حول قضیة تحقیق العدالة للمرأة داخل 

فهي تصدر عن . المجتمع، فإن حركة التمركز حول األنثى تقف على النقیض من ذلك

مفهوم صراعي للعالم؛ حیث تتمركز األنثى على ذاتها، ویتمركز الذكر هو اآلخر على 

لبشریة هو تاریخ الصراع بین الرجل والمرأة وهیمنة الذكر ذاته، ویصبح تاریخ الحضارة ا

  )٤٩.(على األنثى ومحاولتها التحرر من هذه الهیمنة

بأنه )  Gender(على الرغم من أن تعریفات المنظمة الدولیة لمصطلح الجندر 

جیة ال یعني أن تصبح المرأة والرجل شیئًا واحدًا، إال أنها تبین أنه ال یهتم بالفوارق البایلو 

والنفسیة الثابتة بینهما وعلى الرغم من أنها تؤكد أن المصطلح یهتم بالنوع من الناحیة 

اإلجتماعیة إال أنها من هذا المنطلق ال تعطي إعتبارًا لالستعدادات الفردیة للمرأة والرجل 

وتتجاوز في اتفاقیة سیداو الحدیث العام عن إتاحة الفرص العادلة والمتساویة للمرأة 

ل ألن االتفاقیة ال تكتفي بالتعلیم والتدریب المتساوي والمتشابه للرجل، ولكنها والرج

وال یستطیع أحد أن ینكر أن كثیرًا ) ٥٠. (تطالبهما بأداء وظیفة ودور واحد في المجتمع

من المجتمعات تحتقر المرأة واألدوار التي تقوم بها حتى تلك االدوار التي تفرضها 

وتجد المرأة المتأثرة بهذه الثقافة تعاني .. الحمل ورعایة االطفالعلیها طبیعتها البشریة ك

                                                           
)49 المرجع السابق )    
)50 اتفاقیة سیداو )  ١١- ١٠( الماد ة )    
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من اإلضطرابات النفسیة والضعف وعندما تحس بالدلیل القاطع أنها انثى وذلك في 

  . فترات الحمل األولى والحیض

وتنطلق المرأة في هذه المجتمعات من هذا االحتقار الى توسیع مشاركتها 

ة الرجل حتى في مظهره العام ویأتي احتقار المجتمعات االجتماعیة وتندفع الى محكا

المادیة لوظائف المرأة الطبیعیة ودورها في االسرة من حیث أنها ال تتقاضى علیها أجرًا 

  .مادیاً 

وعلى الرغم من أن الجمیع یدركون أن الحیاة كلها تقوم على الزوجیة في الحیوان 

لحیاة تقوم بتكامل أدوار هذین الزوجین إال أن والنبات والمادة والحیاة المعنویة وأن هذه ا

سیاسات المنظمة ودعوات الجماعات المتطرفة في أوروبا تنسى هذه الحقیقة وتدعو 

المرأة والرجل الى التنافس على دور واحد بدًال من العمل على تكامل أدوارهما وهو ما 

َل الّلُه ِبِه َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض َوَال َتَتَمنَّْوْا : (یدعو الیه الدین اإلسالمي یقول تعالى  َما َفضَّ

ا اْكَتَسُبوْا َوِللنَِّساء َنِصیٌب مِّمَّا اْكَتَسْبَن  وهو سنن الذین من قبل )  لِّلرَِّجاِل َنِصیٌب مِّمَّ

المسلمین من أصحاب الدیانات السابقة الذین أشارت إلیهم سورة النساء وهي تتحدث 

یتكامل هذا المبدأ في األدیان مع ضرورة أن یكون میزان عن األسرة وعالقات الزوجین 

التفاضل بین الناس هو الكسب ولیس الخلق أو الصفات الفطریة وأن میزان العدالة 

االلهیة الدقیق یضع في االعتبار اإلمكانات الفطریة، والظروف الطبیعیة واالجتماعیة 
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یداو المتعلقة بالزواج والعالقات التي یعیش فیها الفرد وعلى سبیل المثال فإن اتفاقیة س

االسریة منحت المرأة نفس الحقوق المتساویة مع الرجل في عقد الزواج وفسخة وفي 

تحدید عدد االطفال وفترات الحمل ووسائل التحكم فیه وفي الوالیة والقوامة على االطفال 

ساویة إال انها تجاهلت الحدیث عن اآللیة التي یتم بها ممارسة هذه الحقوق المت

  ) .٥١(وتجاهلت بذلك اهمیة االسرة كمؤسسة إجتماعیة

وأن سیاسات المنظمة الدولیة تبدو من زاویة أخرى متحیزة ضد المرأة ومنطلقة 

من مفهوم ینطوي على إحتقار لوظائفها في األسرة والمجتمع كالحمل ورعایة االطفال 

 Breast(لدعوة الرضاعة وداعیًا إلى التخلي عن هذه الوظائف الفطریة ولم تقبل تلك ا

Feeding  ( إال من حیث أنها تقلل من خصوبة المرأة وتزید من الفجوة الزمنیة بین كل

من دعاة تحریر المرأة في أوروبا البدائل ) االنثویون ( مولود وآخر ویقدم لها المتطرفون 

إلى اعتبار  في اإلستنساخ أو األرحام المؤجرة وبنوك الحیوانات المنویة، ویبدو انها ترمي

الحمل والوالدة وظیفة اجتماعیة   كما إعتبرت المنظمة الدولیة وظیفة رعایة األطفال 

على الرغم من أن المنظمة قد . وظیفة إجتماعیة وكادت أن تلقي دور المرأة واألسرة فیها

جعلت مصلحة االطفال هي االعتبار االساسي مما قد یفتح الباب أمام اآلخذین بنتائج 

. ت العلمیة التي تقول أن الطفل في سنوات عمره األولى یحتاج إلى حضن أمهالدراسا

                                                           
)51 اتفاقیة سیداو ) ١٦(المادة )    
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ودعت الحكومات إلنشاء دور لرعایة االطفال وطالبتها بأن تعدل القوانین لیشترك الرجل 

في هذه الرعایة إال أن وثائق المنظمة تعتبر دور المرأة في الحمل والرضاعة ورعایة 

نمطیًا یؤدي إلى التحیز ضدها ویمنعها من التعلیم االطفال واألسرة مطلقًا دورًا 

والمشاركة اإلجتماعیة وهو فهم متطرف یقابله الفهم المتطرف اآلخر الذي ال یرى للمرأة 

في معادلة سویة بین  –دورًا في الحیاة غیر ذلك وال یدرك أن مشاركة المرأة االجتماعیة 

حتى على أداء وظیفتها في االسرة  تعین المرأة –أدوارها في االسرة والحیاة العامة 

بجانب أن اإلتفاقیات واإلعالنات الدولیة في شأن المرأة قد تبنت بعض . بصورة أتم

مطالبات المتطرفین واألنثویین الذین یصورون المرأة وكأنها ضد الرجل ویعتبرون الزواج 

اریخ الذي سجنًا للمرأة ویعتبرون المجتمعات المعاصرة مجتمعات ذكوریة ویرفضون الت

فیها لیس إال ذكرًا ) اإلله ( یرون أنه یؤرخ للذكور ویرفضون األدیان حیث یزعمون أن 

  . وربما نجم ذلك من تأثیرات موقف الكنیسة القدیمة الذي أشرنا إلیه سابقاً . من الذكور

هذا بجانب أن المنظمة الدولیة قد أتاحت منطلقات لهذه المنظمات في حمالتها   

لة هذه اإلتفاقیات واإلعالنات والبروتوكوالت التي أعطت منظمات المنظمة مستغ

عالوة على أن هذه . المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة سلطات وحریات واسعة

اإلتفاقیات واإلعالنات تتجاهل الحدیث عن المرأة كفرد في األسرة أو المجتمع تشارك 

یم االسرة وحقها في إختیار جنسیة وتركز على حق المرأة في تنظ. الرجل المسئولیة
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أوالدها والتحكم في خصوبتها وحریتها الجنسیة وحقها في تحدید عدد األبناء أو المسافة 

غیر المرغوب فیه ( الزمنیة بینهما وحقها في إستخدام موانع الحمل والتخلص من الحمل 

ید أن تغیر من من غیر ذكر للتشاور بینها وبین زوجها وال تذكر الرجال إال حین تر ) 

  . مفاهیمهم النمطیة وتدفعهم إلى اإلعتراف بحقوق المرأة

  : إعادة ترسیم الخرائط الدیموغرافیة فى العالم اإلسالمي .    د

  

هذا فى شأن منشأ حركة تحریر المرأة فى أوربا ودوافعها ومآالتها وقد نقلت إلینا   

فى نقلها بل وفرضتها علینا ألن أوربا هذه التجربة الفاشلة مع غزوها الحضاري وأمعنت 

أوربا لم تنس أن سلطان الدولة اإلسالمیة قد إمتد فى یوم ما متجاوزًا البحر األبیض 

عبر مضیق جبل طارق إلى الحدود الجنوبیة الحالیة لفرنسا وأقام بها دولة قویة وحضارة 

البسفور إلى  ما زالت آثارها باقیة هناك، وٕامتدت تلك الدولة عبر البحر األسود ومضیق

وٕاستیقظت أوربا على مناداة دعاة الحروب الصلیبیة لتتحرك .  منطقة البلقان ووسط أوربا

جیوشها نحو مقر هذه الدول وهذه الحضارة فى محاولة لضربها وتوالت المحاوالت حتى 

القرن التاسع عشر حیث تحركت الحملة الفرنسیة تستهدف مصر وقام جنودها بإنتهاك 

األزهر الشریف وأساءوا إلى قبلته وقاموا بتقتیل العلماء وٕاعدامهم فى حرمة المسجد 

ولم تنس أن الجماعات اإلسالمیة هى التى كانت وقود الحركة الوطنیة . الساحات العامة
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ضد اإلستعمار حیث كانت الثورة العرابیة والثورة المهدیة وحركة عبدالقادر الجزائري 

) المسألة الشرقیة(ة تحسب حسابها حتى التنطلق والسنوسي  وظلت تلك الدول األوربی

ومازال . من جدید وحتى تضمن ذلك قامت بزراعة إسرائیل فى قلب العالم اإلسالمي 

  .هذا المارد اإلسالمي یؤرق تلك الدول 

شهدت الدول اإلسالمیة فى الربع األخیر من القرن الماضي إزدیادًا في نشاط  

المسلمة إلى جذورها وٕانتصار الثورة اإلیرانیة والجهاد  الحركات اإلسالمیة وعودة الشعوب

اإلسالمي فى أفغانستان وازدیاد الوعي السیاسي للشعوب المسلمة فى المنطقة العربیة 

فأعادت تلك الدول ترتیباتها من جدید بعد . والشمال األفریقي ووسط آسیا ومنطقة البلقان

ایعرف فى السیاسة الخارجیة لتلك الدول إنتصار الثورة اإلیرانیة وٕانطالق الحرب على م

وبعد سقوط اإلتحاد السوفیتي وتحرك الدول اإلسالمیة التى . باإلسالم السیاسي العسكري

كانت فى أطاره مطالبة بإستقاللها وتحقیق هویتها سارعت تلك الدول إلى كبت صوت 

تصل بالشعوب هذه الشعوب فى منطقة البلقان وجنوب اإلتحاد السوفیتي ومنعها من أن ت

من ) المسألة الشرقیة ( المسلمة فى المنطقة العربیة والشمال األفریقي حتى التنطلق 

جدید ولم تكتف أوربا الغربیة والوالیات المتحدة األمریكیة بإستخدام االسلحة السیاسیة 

والعسكریة واإلقتصادیة بل تجاوزتها إلى إستخدام الغزو الثقافي وتسعى الدول إلى إعاد 
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سیم الخرائط الدیموغرافیة كإحدى وسائلها فى بسط السیطرة وتبدو مؤشرات ذلك فى تر 

  :اآلتـــي

الحدیث الدائر فى أوربا الغربیة عن هجرة العرب والمسلمین إلیها والمخاوف من  -١

التوقعات التى تقول إن ثلث سكان كبریات المدن األوربیة سیصبح من المهاجرین العرب 

نوات القادمة لذلك سعت كثیر من الدول األوربیة إلى تعدیل والمسلمین فى غضون الس

قوانین الهجرة وممارسة المضایقات على أولئك المهاجرین السیما بعد تفجیرات واشنطون 

م ومدرید ومترو االنفاق بلندن ونشط في ٢٠٠١ونیویورك فى الحادى عشر من سبتمبر 

  .رینأوروبا الیمین العنصري المتطرف في حملته ضد المهاج

ساعدت مجموعة الدول األوربیة الصرب فى حملتهم ضد المسلمین فى منطقة  -٢

البلقان ونظرت بعین الرضا إلى حمالت التصفیة العرقیة التى شملت المذابح والتهجیر 

وتحویل السكان إلى مواطنین الجئین من غیر حقوق فى معسكرات آمنة تابعة لألمم 

ًا لعدد من المذابح والتصفیات العرقیة أشهرها المتحدة، وقد كانت هذه المعسكرات هدف

.. مزبحة سیربینستا التي تواطأت فیها قوات حلف االطلسي لحفظ السالم مع الصرب

قد أمهلته حتى ینجز  –كما قال میلوسیفتش  –ویبدو أن الوالیات المتحدة االمریكیة 

ه مكشوفة لتمتن المهمة مما أثار شكوكًا حول انتحاره، ثم سارعت بعد ذلك في تمثیلی

على المسلمین بأنها قد ساعدتهم هناك ولم تكن الحملة العسكریة األمریكیة األوروبیة 
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على یوغسالفیا في الحقیقة إال سعیًا لكفكفة أطماع حكام یوغسالفیا السابقة وقادتها 

وقد . الذین تمردوا من قبل على االتحاد السوفیتي حتى اضطر إلى غزو بالدهم لتأدیبهم

مندوبة البوسنا فى مؤتمر الجمعیة العامة لأللفیة الثالثة فى حدیثها أمام اللجنة شكت 

الخاصة لمناقشة تقریر المرأة أن عملیات اإلغتصاب والقسر إلى ممارسة البغاء فى 

 .معسكرات األمم المتحدة المائتین تبدو منظمة ضمن حلقات التصفیة العرقیة للبوسنیین

األمریكیة بوأد المحاوالت التى قامت بها إیران وتركیا لم تكتف الوالیات المتحدة  -٣

فى عهد نجم الدین أربكان، الرامیة إلى تجمیع الدول اإلسالمیة فى وسط آسیا وجنوب 

اإلتحاد السوفیتي بعد سقوطه ووصلها بالعالم اإلسالمي بل سعت مع روسیا في حربها 

ى اإلمعان في فصل شعوب تلك على أفغانستان والعراق وٕایران وحزب العدالة التركي إل

المنطقة عن العالم العربي، وأثارت كراهیتها تجاه العرب وهي تقول لألفغان إن العرب قد 

جلبوا لبالدهم الحرب والدمار، وتثیر الفتنة الطائفیة بین السنة والشیعة وتحّمل العرب 

التصفیة أوزار نظام صدام حسین ال سیما حمالته ضد الشیعة واألكراد إلى ممارسة 

العرقیة والتهجیر القسري ضد المسلمین فى تلك المناطق وٕاعادة ترسیم الخرائط 

ولیست الحرب الدائرة فى أفغانستان إال واحدة من حلقات هذه المؤامرة التى . الدیمغرافیة

یتم بها تهجیر المسلمین من قبائل البشتون الذین یهددون مصالح الوالیات المتحدة 

 .ا اإلقتصادیة والسیاسیة فى المنطقةاألمریكیة وحلفائه
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ظلت الوالیات المتحدة األمریكیة وحلفاؤها األوربیون ینظرون بعین الشك والریبة  -٤

إلى الدور الذي تلعبه الجامعة العربیة لذلك سعت إلى شق صفها بتشجیع إنشاء 

لیمیة الكیانات اإلقلیمیة فى منطقة الخلیج والمغرب العربي ومجموعة من التحالفات اإلق

وٕاعادت ترتیب هذه الجامعة بعد حرب الخلیج الثانیة لترتبط الدول فى منطقة الجزیرة 

العربیة والشام مع إسرائیل فى جامعة شرق أوسطیة،  وعملت على أن ترتبط الدول 

العربیة فى شمال أفریقیا مع أوربا الرتباط مصالحها اإلقتصادیة واألمنیة والسیاسیة بها 

عربیة جنوب الصحراء كالسودان والصومال وموریتانیا التى ترى أن وتتربص بالدول ال

العرب فیها غزاة ولیسوا سكانًا أصلیین وتعمل فیها فى الخفاء مع الكیانات العنصریة 

المضادة للعرب والمسلمین وربما تخطط مستقبًال لممارسة التصفیة العرقیة فیها أیضًا 

 . كما فعلت فى البلقان وفلسطین والقوقاز

تعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة وحلفاؤها األوربیون أفریقیا قارة بكر لم تستنفد  -٥

مواردها كما حدث فى أوربا وآسیا والدول الصناعیة، لذلك ترتاب من معدالت النمو 

على ) ٥.٤(السكاني فیها وتتحدث عن معدالت الخصوبة العالیة التي ال تتجاوز الـ 

ًا من السكان یحصدهم اإلیدز والحروب األهلیة والجوع الرغم من أنها تدرك أن كثیر 

والمرض، وتبذل المنظمة الدولیة جهدًا كبیرًا فى تخفیض هذه المعدالت بدفع برنامجها 

لتنظیم األسرة وقد أشارت المنظمة إلى ذلك فى تقریرها عن المرأة الذى أعدته عام 
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ء على كل أنواع التمییز ضد م فى متابعتها لمقررات مؤتمر بكین وٕاتفاقیة القضا٢٠٠٠

 .المرأة

مما الشك فیه أن النهضة العلمیة والتطور التقني فى الدول الغربیة لم یغنیا عن  -٦

اإلنسان ولم ینقصا أهمیة التنمیة البشریة لتحقیق النهضة والتفوق الحضاري فقد كانت 

یا الموحدة بعض الدول األوربیة ترتاب من توحید ألمانیا الشرقیة والغربیة ألن ألمان

ستصبح أكبر الدول األوربیة من حیث السكان، وال تزال إسرائیل تنفق مالیین الدوالرات 

فى تهجیر الیهود من أوربا الشرقیة وأفریقیا للتمكین من أسباب القوة البشریة حتى تقف 

فى وجه الدول العربیة المحیطة بها وترفض اإلعتراف بحق الفلسطینیین في العودة إلى 

وتنظر بعین الشك إلى تنامي نسبة الفلسطینیین داخل الخط األخضر وهى تدرك  بالدهم

أن حلمها الكبیر فى تأسیس دولة إسرائیل الكبرى التى تمتد من النیل إلى الفرات ال 

 .یمكن تحقیقه بأربعة مالیین یهودي

وتنظر الدول األوربیة بخوف شدید إلى أدنى محاوالت اإلرتباط بین المالیین من   -٧

لشعوب المسلمة فى وسط آسیا وجنوب شرقها وأفریقیا الغربیة بقلب العالم اإلسالمي ا

كما تنظر بقلق شدید إلى . حیث الثروة البترولیة والتاریخ الحضاري والموقع اإلستراتیجي

إنخفاض معدالت النمو السكاني فى كثیر من الدول األوربیة مقارنًا بتلك المعدالت فى 

ك ال تتردد أوروبا في تبني السیاسات التي تضمن لها التفوق العالم اإلسالمي لذل
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السكاني وتنظر كثیٌر من الدوائر االسالمیة باإلرتیاب إلى البرامج التى تتبناها المنظمات 

الدولیة فى العالم اإلسالمي حول تنظیم األسرة والصحة اإلنجابیة وقد شكت بعض الدول 

منطقة البلقان من أن تلك المنظمات تحقن الفتیات اإلسالمیة فى شبه القارة الهندیة وفى 

وقد أبدت المنظمة الدولیة قلقها من قبل عن هذه الظاهرة في .. بعقار یؤدي إلى العقم

في المجتمعات التي تطبق فیها سیاسات تنظیم األسرة ) وأد البنات ( اطار ما اسمته 

حذر من اإلنفجار السكاني فى كما أن الدعایة األوربیة التنفك ت.  وتحدید عدد الموالید

دول العالم اإلسالمي وآثاره اإلقتصادیة السیئة على مستقبل بعض الدول حتى فى تلك 

التى لیست بها كثافة سكانیة عالیة وتعاني من الموارد المعطلة ومعدالت نمو سكاني 

  .              ضعیفة كالسودان

سالمیة وتماسكها تقف حائًال دون تدرك الدول الغربیة أن قوة بناء المجتمعات اإل  

بسط سیطرتها على تلك المجتمعات لذلك سعت إلى إضعاف ذلك البناء وعمدت إلى 

التى تأثرت كثیرًا بنقل التجربة األوربیة دون مراعاة لقیم ) األسرة ( وحدته األساسیة 

م والتجربة وتقالید ومصالح المجتمعات اإلسالمیة، ومنها التجربة فى مجال الثقافة والتعلی

وقد تأثرت .. اإلقتصادیة الرأسمالیة التى أدت إلى الهجرة من الریف إلى المدینة والنزوح

كما عمدت الدول األوربیة بوسائل . األسرة بالدعایة المباشرة التى إستهدفت تماسكها

اإلتصال المتطور إلى مخاطبة أفراد األسرة مباشرة وٕاختراق جدارها وتمكنت من نشر 
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كار والثقافة المهیجة للمشاعر الجنسیة وال یجد المرء مبررًا ـ غیر ذلك ـ لمطالبة هذه األف

االتحاد األوروبي لدولة كتركیا بأن تلغي قانونًا یعتبر الخیانة الزوجیة جریمًة قبل أن یبدأ 

معها المفاوضات التي تنظر في إنضمامها لالتحاد، أو مبررًا إلتخاذ بعض المنظمات 

االجهاض والشذوذ الجنسي في الشرق األوسط كشارة من شارات التخلف الدولیة تحریم 

  .في مجال المرأة والتحول الدیمقراطي

تستهدف الحملة اإلعالمیة والسیاسیة المنظمة الشكل القانوني للعالقة بین الرجل   

وتستهدف خصوصیة هذه العالقة وتقلل من ) الزواج ( والمرأة فى الشریعة اإلسالمیة 

والمیثاق الغلیظ الذى تقوم علیه وتدعو الجنسین إلى التنصل من مسئولیات قدسیتها 

اإلنجاب واألمومة واألبوة وتوجد المبررات للعالقات الجنسیة خارج إطارها، فالزواج فى 

حق ولیس وأجبًا أو ) ١٦(المادة ) القضاء على كل أنواع التمییز ضد المرأة ( إتفاقیة 

كما تدعو اإلتفاقیة إلى تأخیر سن الزواج . شریعة اإلسالمیةسنة وأجبة اإلتباع كما فى ال

والحمل تحت غطاء الحدیث عن الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة ومخاطر اإلنفجار 

وتتخذ جمیع اإلجراءات الضروریة بما ). ( ٢) (١٦(السكاني فتنص اإلتفاقیة فى المادة 

الصادر عن مؤتمر المرأة  وینص اإلعالن). فیها التشریع لتحدید سن أدنى للزواج 

الینبغى أن تعوق األمومة ( تحت عنوان دور األسرة . م١٩٩٥الرابع فى بكین عام 
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كما بشرت المنظمة الدولیة فى التقریر الذى ). الدور الكامل للمرأة فى الحیاة العامة 

  :أعدته عن المرأة لمؤتمر األلفیة الثالثة بالمفهوم الجدید لألسرة

   According to recent data, the timing of marriage is changing 

and the composition of the family continues to be diverse (Foe 

example, most people still marry but they marry later in life 

especially women). In some countries of developing regions, 

consensual unions remain common, while ploygynous unions are 

common in parts of Africa. In developed countries, msrriages 

preceded by a period of cohabitation have increased and 

remarriage after divorce is more often postponed or never occurs. 

In developed regions , since 1990 , births outside marriage have  

increase greatly  and one – parent families ( in which children are 

raised by only one parent ) are becoming more common . In 

addition , in developing regions , many children live away from 

their parents – for example , at least one third of girls and one 
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fifth of boys   "aged (12to14) in some countries of  sub – Saharan 

Africa    )٥٢(  

وبشر التقریر بتأخیر سن الزواج واإلنجاب حیث نص على أن هذا التأخیر فى   

بعض الدول فى شرق آسیا وشمال أفریقیا وغرب أوربا بلغت نسبة إنخفاضه إلى 

)٥٠.(%  

والمؤشرات اإلحصائیة تدل على نجاح محاوالت نقل التجربة األوربیة الفاشلة في   

لم اإلسالمي خلف المرأة األوربیة حیث تفوق مجال تحریر المرأة وسیر المرأة فى العا

نسبة إستخدام وسائل منع الحمل وتنظیم األسرة الخمسین فى المائة فى دول كالجزائر 

وأندونیسیا وٕایران وتركیا، كما تصل نسبة األسرة التى تعولها امرأة لوحدها إلى أكثر من 

الطالق وعزوف فى كثیر من الدول اإلسالمیة وهو مؤشر لتنامى حاالت %) ١٠(

كما یشیر . المطلقات عن الزواج مرة أخرى كما أشارت إلى ذلك المنظمة الدولیة

إعادة (اإلنخفاض المضطرد فى معدالت الخصوبة إلى نجاح السیاسة التى أسمیناها 

وتشیر نسبة مشاركة . فى إستراتیجیات التخطیط السكاني) ترسیم الخرائط الدیموغرافیة 

املة مع مالحظة نوع هذه المشاركة إلى سیر المرأة فى العالم النساء فى القوى الع

                                                           
)52 تقریر المنظمة الدولیة إلجتماع األلفیة الثالثة حول المرأة )     
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اإلسالمي فى ركب المرأة األوربیة الساعي نحو التساوي بین الرجال والنساء فى نوع 

  .العمل دون مراعاة لإلختالف بین الجنسین وضرورة تكامل أدوارهما

ات الحضارة وقد تأثرت المرأة والبناء األسري فى المجتمعات اإلسالمیة بوارد  

المادیة وٕانتقال التجربة األوربیة واألوضاع اإلقتصادیة الجدیدة التى نشأت بإنتقال 

كما إهتزت بالهجرة الطبیعیة من الریف . التجربة الرأسمالیة وأنماط اإلستهالك األوربیة

إلى المدینة أو الهجرة الناجمة عن الجفاف وعدم اإلستقرار األمني والحروب األهلیة، وقد 

ان أكثر العوامل تأثیرًا على المرأة وبنیان األسرة فى المجتمعات المسلمة هو الغزو ك

الثقافي والحملة اإلعالمیة المنظمة التى إنتقلت إلینا عبر السینما ووسائل اإلعالم 

  .المختلفة

  

  :إختالل المعادلة بین المسئولیة  االجتماعیة والحریة الفردیة .  هـ 

حن نتحدث عن التطور الثبات ـ فإن حدیث دعاة تحریر كما أشرنا من قبل ـ ون

المرأة في الدول الغربیة ـ والذین تبنت كثیرًا من مقوالتهم إتفاقیة سیداو واإلتفاقیات 

واإلعالنات األخرى المتعلقة بالمرأة ـ عن التطور یبدو متطرفًا وكأنه لیس هناك شئ 

الحریة الفردیة والذي یتجاهل  ثابت في هذا الوجود، وكذلك هو الحال في حدیثهم عن
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الحدیث عن النظام علمًا بأن المدنیة ودواعي اإلجتماع البشري تقتضي الحدیث عن 

النظام، بجانب الحدیث عن الحریة أو المعادلة السویة بین هذه الحریة وضرورات النظام 

 . ارجیةوهو أمر تتم رعایته في مجاالت السیاسة وأنظمة الحكم واإلقتصاد والعالقات الخ

وال یبدو أن المنظمة الدولیة تتخذ موقفًا أخالقیًا محددًا تجاه كثیر جدًا من  

التطورات التي حدثت في مجال األسرة والعالقة بین الرجل والمرأة أو التحسب للمآالت 

م الذي استعرضناه، أو التقاریر ٢٠٠٠السیئة لهذه التطورات في تقریرها لدورة عام 

عن ضرورة أن تراعي الدول العالقات الجنسیة خارج اطار  األخرى أو هي تتحدث

الزواج أو بین المراهقین أو استخدام وسائل منع الحمل بما في ذلك اإلجهاض أو وهي 

تتكلم عن تشعب بناء األسرة الحدیثة وٕامتدادها لتشمل أسر المتعایشین والمثلیین وتعدد 

اقیاتها إختالل واضح للمعادلة بین الزوجات غیر المحدد، كما في تقاریر المنظمة وٕاتف

الحریة والمسئولیة تجاه النفس واألسرة والمجتمع وهي تتحدث عن الحریة الجنسیة أو 

حریة الزوجین اإلنجابیة أو حریة المرأة في التنقل واإلقامة وكأنما تتبنى المنظمة الدولیة 

یات المتحدة االمریكیة أوضاع االباحیة الجنسیة التي آلت إلیها األوضاع في أوربا والوال

وقد إستغلت بعض المنظمات غیر الحكومیة حدیث وٕاعالنات المنظمة عن الختان أو 

بتر أعضاء األنثى بقصد التحكم في المیالن الجنسي للهجوم المباشر على العفة ولیس 

على وسائل المحافظة التقلیدیة علیها، وأصبحت بعض وسائل اإلعالم األوروبیة تبرر 
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والفتیان ممارسة الجنس خارج اطار الزواج المشروع وتقدم الالئي یتعرضن للفتیات 

بنتیجة لذلك للعقاب كضحایا حقوق إنسان حتى غدا العمل اإلنساني إلعادة تأهیل أمثال 

وتبدو إتفاقیة سیداو والمنظمة . هؤالء وكأنه تبریر لهذه الممارسات الخاطئة وحمایة لها

ل ـ أي مجال الحدیث عن الحریات ـ وهي تسعى بقوة الدولیة متناقضة في هذا المجا

القانون الدولي وآلیات المنظمة الدولیة إلى تجاهل الفوارق الثقافیة للشعوب أو االعتراف 

ویبدو ذلك واضحًا في االتفاقیة .. بالتنوع وفرض الثقافة والقیم الغربیة على العالم كله

ا لحق الدول  في مجرد التحفظ وال والبروتوكوالت اإلضافیة الملحقة بها ومصادرته

یستطیع المرء أن ینظر إلى إتفاقیة سیداو بعیدًا عن محاوالت الوالیات المتحدة األمریكیة 

وحلفائها األوروبیین بسط سیطرتهم الكاملة على العالم كله ویعتبرها واحدة من أدوات 

أنها تأتي متالزمة  ال سیما. بسط السیطرة السیاسیة واإلقتصادیة والعسكریة والثقافیة

معها في كل المواقف، فعندما تتحدث الوالیات المتحدة االمریكیة عن الشرق األوسط 

الجدید أو النموذج الدیمقراطي العراقي أو األفغاني یجد الحدیث عن قضایا المرأة في 

هذه السیاسات إهتمامًا واسعًا من حیث التمویل والبرامج وتحریك اآللیات ومنظمات 

  .المتحدة والمجتمع المدنياألمم 

الثقافة الغربیة ثقافة رأسمالیة یتحول فیها كل نشاط الى نشاط اقتصادي یجلب    

الربح فهي تجنح ألن تستثمر في كل حاجات اإلنسان دون مراعاة لمصالح الفرد 
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فاشباع الرغبة الجنسیة أضحى في الغرب تجارة رابحة تدر األرباح ..  والمجتمعات

أكثر من  –كما أوردت تقاریر المنظمات الدولیة  –فیها النساء وتباع  الطائلة تستغل

في سوق الدعارة والعمالة الرخیصة من البوسنا وأوروبا الشرقیة ومناطق  –ملیون امرأة 

یحدث ذلك في معظم العواصم . النزاع والنزوح في آسیا وأفریقیا وأمریكا الالتینیة

یة ـ التي تدفع الدعوات األنثویة المتطرفة ـ أن تجعل كما ترید الرأسمال. األوروبیة وغیرها

المرأة سهلة المنال وأن تمتد ید المتاجرة حتى إلى اإلنجاب حیث یشاع الحدیث عن 

والعیادات المتحركة لإلجهاض وتلك ) الحیوانات المنویة (وبنوك  ) االرحام المؤجرة (

وتباشیر نجاح . التي تطوف على سفن قرب شواطي الدول التي تحرم اإلجهاض

عملیات االستنساخ بین البشر مما یفتح بابًا واسعًا لالستثمار وٕاستغالل رغبات اؤلئك 

وتستمر أطماع الرأسمالیة .. الذین یودون التمتع باألطفال من غیر معاناة الزواج والحمل

الى أن تجعل من رعایة األطفال وحضانتهم مجاًال  آخر لالستثمار بعد أن كان عمًال 

لتدعو اإلتفاقیات الدولیة إلى أن رعایة األطفال وحضانتهم هي . عیًا تقوم به األسرة طو 

. مسئولیة إجتماعیة ینبغي أن تسعى الدولة إلى تحملها بإنشاء دور الرعایة والحضانة

  .والتمهید لذلك بتحریض المرأة بالحدیث عن تحملها ألعباء أسریة كثیرة بدون أجر

جتمعات الغربیة عن الدیمقراطیة والدور الكبیر وعلى الرغم من حدیث الم  

لمنظمات المجتمع المدني والحریة الفردیة إال أن الرأسمالیة لم ینجم عنها إال تضخم دور 
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ترید أن  –في إطار العولمة  -هذا باإلضافة إلى أن هذه الدولة .. الحكومة المركزیة

الفردیة بالمصادرة والحریة تتجاوز كل الحدود وتنتهك كل الحرمات،  حرمات الملكیة 

الشخصیة بالتجسس والسیادات الوطنیة ببسط الهیمنة وباإلحتالل والتدخل السیاسي 

واإلمعان في تجاوز الحرمات في المجتمعات االسالمیة . واالقتصادي والعسكري

والشرقیة وانتهاك حرمات المجتمعات المحلیة واألسرة التي تمثل اللبنة التي یقوم علیها 

وذلك على خالف الدولة االسالمیة التي یمكن ان توصف بأنها .. تلك المجتمعات بناء

فقد عرف التاریخ نموذج هذه الدولة التي ال .. دولة شعبیة یكون المجتمع فیها قائداً 

فقد كان التعلیم فیها شعبیًا .. تتوسع فیها وظائف الحكومة على حساب المجتمع واألفراد

أساسیة على النفیر العام وتقید فیها قوانین الشریعة سلطان  والجهاد فیها یعتمد بصورة

وتقوم كثیر من الوظائف . تلك الحكومة على المال العام وغیره من شئون المجتمع

اإلجتماعیة في مجاالت التكافل والتعاون والرعایة بالمجهود الشعبي والطوعي الذي 

  .یتحول في أصل الحكم الرأسمالي الى حرفة وٕاستثمار

مت هذه الدولة المركزیة بتحدید حدودها بدقة بالغة، كما قامت بربط أرض قا

الوطن بشبكة مواصالت هائلة حتى یتم ربط أجزائه، وحتى یتمكن المركز من أن 

یسیطر على األطراف، وأّسست مدنًا جدیدة تعكس االتجاه نفسه نحو التمركز بعد أن 

حرفي وعائلي، كما أّسست مدنًا هدمت المدن القدیمة المؤسسة على أساس عشائري و 
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لها مركز تتفرع منه شوارع واسعة تسهل للسلطة المركزیة عملیة الوصول إلى األطراف 

ثم تم توحید اللغة والقضاء على اللغات واللهجات المحلیة، وتم ترشید . والهیمنة علیها

یة عن اللغة نفسها عن طریق تطویر مصطلحات ومفاهیم دقیقة، وعن عزل اللغة المجاز 

وتم أیضًا توحید القوانین والمقاییس وترشیدها، كما تم توحید الرموز العامة، . لغة العلم

بل، ولهذا السبب ). الوحدة الوطنیة ( وما تطلب القضاء على تعددیة الرموز لفرض 

ولذا، ُیالَحظ ( نفسه، تمت إعادة كتابة التاریخ القومي لیعّبر عن وحدة الذات القومیة 

، كما ُأّسست )تاریخ الدولة القومیة هو تاریخ االغلبیة وال تظهر فیه األقلیات  دائمًا أن

وأعیدت . المتاحف القومیة لتدعیم إحساس الذات القومیة بامتدادها في الزمان والمكان

وظهرت .  صیاغة المناهج المدرسیة إلشاعة هذه الرؤیة القومیة الملتفة حول الذات

المخابرات لتوحید الداخل والهیمنة علیه ، ومثل الجیش مؤسسات مختلفة مثل الشرطة و 

) . في مرحلة الحقة ( لحمایة الحدود وفرض سلطة الدولة المطلقة على الخارج 

وظهرت مؤسسات مهمتها الترفیه عن المواطن وترسیخ فكرة الوحدة القومیة في 

  )٥٣.(وجدانه

یتها وحریة األفراد أما في مجال األسرة فقد جعل اإلسالم لها خصوصیة تحفظ حر   

وخصوصیتهم التي أصبحت هدفًا من أهداف المنظمة الدولیة ومنظمات المجتمع المدني 

                                                           
)53 ـ د عبد الوھاب المسیري )    ٢٠المجلد الثاني ص ( مانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة  كتاب الغل)    
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األوروبیة ویتدرج التدخل في شئون األسرة حفظًا لحقوق المرأة من األهل إلى الجیران 

واألقربین إلى السلطان القائم في المجتمع اذا استعصى الحل وتجاوز الشجار حدود 

َل الّلُه َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما : (قول تعالىاألسرة ی الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساء ِبَما َفضَّ

اِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت لِّْلَغْیِب ِبَما َحِفَظ الّلُه َوالالَِّتي َتَخاُفوَن  َأنَفُقوْا ِمْن َأْمَواِلِهْم َفالصَّ

ْهُجُروُهّن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا علیهن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َوا

ْن َأْهِلِه َوَحَكًما مِّْن * سبیال إن اهللا كان علیًا كبیرًا  َوإِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْیِنِهَما َفاْبَعُثوْا َحَكًما مِّ

  ) ٥٤.) (َكاَن َعِلیًما َخِبیًراَأْهِلَها ِإن ُیِریَدا ِإْصَالًحا ُیَوفِِّق الّلُه َبْیَنُهَما ِإنَّ الّلَه 

غیر أن األسرة في أوروبا والدول الغربیة المتشعبة من أسر المتعایشین أو المثلیین التي 

ال تحكمها عقود وال أخالق وال میثاق یرعاه الزوجان یكثر فیها العنف األسري، إذ أن 

ة وأوروبا تتعرض اإلحصاءات تقول إن امرأة من كل أربع في الوالیات المتحدة األمریكی

للضرب من زوجها هذا باالضافة الى تعاطي الكحول مما یستدعى أحیانًا كثیرة تدخل 

طرف ثالث وربما السلطان حیث توجد شرطة خاصة لهذا النوع من العنف والجرائم على 

  .خالف األسرة في المجتمع اإلسالمي

 

 

                                                           
)54 ) ٣٥-٣٤(سورة النساء اآلیات )    
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 الفصل الثالث

 الخطاب اإلسالمي و قضایا المرأة

 إلسالمي التقلیدي و السلفيالخطاب ا -١

  المعاصرة المرأة في  خطاب الحركة االسالمیة -٢
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  الفصل السادس

 الخطاب اإلسالمي و قضایا المرأة

  كیف خاطب القرآن الكریم و السنة قضایا المرأة

 أوًال :التذكیر باألصل الواحد ونفي التفاضل بالجنس :

فات السائدة عند نزول رسالة اإلسالم لم تكن الثقافة العربیة و كثیر من الثقا 

تعترف باإلنسانیة الكاملة للمرأة فجاء األسالم لیذكر الناس بأصل الخلق الواحد واشتراك 

﴿ َیاَأیَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي :یقول تعالى. المرأة والرجل في نوع واحد هو االنسان

َق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساء َواتَُّقوْا الّلَه الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلَ 

) .55(َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیًبا ﴾   

وٕان االشارة إلى النفس الواحدة التي خلق منها الرجل والمرأة إشارة إلى التماثل في      

( القدرات العقلیة والروحیة الذاتیة من حیث الخلق وٕان اختلفا في الوظائف الحیویة 

في ) النفس(ألن مصطلح . ، أو اختلفا في ذلك من حیث التجربة والخبرة)البایلوجیة 

القرآن الكریم یشیر إلى التكوین غیر المادي لإلنسان وموضع التكلیف والمساءلة وما 

                                                           

55 اِم َثَماِنَیَة ﴿ َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها َوأَنَزَل َلُكم مِّْن اْألَْنعَ أنظر أیضاً  ) ١(سورة النساء اآلیة رقم )  ١(

َلُه اْلُمْلُك ال إله إال هو فآنى تصرفون ﴾ َأْزَواٍج َیْخُلُقُكْم ِفي ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم َخْلًقا ِمن َبْعِد َخْلٍق ِفي ُظُلَماٍت َثَالٍث َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم 

َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكم مِّْن َأْزَواِجُكم َبِنیَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم ﴿ َوالّلُه َجَعَل َلُكم مِّْن :و قولھ تعالى  )٦(سورة الزمر اآلیة رقم   

﴿َ ِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق َلُكم :و قولھ  )٧٢( سورة النحل اآلیة رقم مَِّن الطَّیَِّباِت َأَفِباْلَباِطِل ُیْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِت الّلِه ُهْم َیْكُفُروَن ﴾  

ْن َأن )٢١( سورة الروم اآلیة رقم  َفكَُّروَن ﴾ ُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْیَها َوَجَعَل َبْیَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَیاٍت لَِّقْوٍم َیتَ مِّ  
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اللَُّه َیَتَوفَّى اْألَنُفَس : (االخرى ویتضح ذلك في قوله تعالىیمیزه عن سائر المخلوقات 

ِحیَن َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها َفُیْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْیَها اْلَمْوَت َوُیْرِسُل اْألُْخَرى 

حیث یتوفى اهللا إلیه ) .  56) (ِإَلى َأَجٍل ُمَسم�ى ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَن 

األنفس في النوم والموت مع بقاء الجسد بكافة وظائفه الحیویة من نمو وتنفس وغیرها 

وأن هذه الخاصیة اكتسبها االنسان من الروح . الموت في حالة النوم وبدونها في حالة

لحیویة التي نفخها اهللا فیه بعد خلقه، ولیست هي فقط القدرة على ممارسة النشاطات ا

ألن الحدیث الصحیح یشیر إلى أن هذه الروح تنفخ في الجنین في بطن أمه في شهره 

كما نالحظ أن . الرابع بعد التكوین و هو قبل نفخها كان یمارس نشاطاته الحیویة 

اآلیات و سورة النساء ) ١( اآلیة (اآلیات التي تكلمت عن النفس األولى وزوجها  

) ٣(اآلیة وسورة األعراف ) ١٩٠- ١٨٩(اآلیات  و سورة األنعام )  ٩٩- ٩٨(

( اآلیة و سورة الروم)  ٢٢- ٢١(اآلیات وسورة النحل )  ٧٢(اآلیة وسورة الرعد 

اآلیات و سورة الشورى )  ١١(اآلیة وسورة الزمر )  ٦(اآلیة وسورة فاطر ) ١١

)سورة القیامة ) ٣٩- ٣٨(  

من العدم أما عندما تتكلم  تتكلم عن خلق وٕانشاء النفس الواحدة وهو خلق وانشاء

ـ ما عدا آیات الروم والنساء والتي تكلمت عن ) جعل (عن الزوج تتحدث اآلیات عن 

إذ لیس بالضرورة أن یكون األمر قد تم ) جعل( و) خلق (خلق ـ والفرق واضح ما بین 

.على الفور  

( النفس األولى و) خلق ( وقد حاول البعض انطالقًا من هذا االختالف بین 

الزوج منها أن یستشهد على ذلك بصحة بعض مقوالت الدارونیین و ما ذهب ) جعل 

                                                           
)56 ) ٤٢(سورة الزمر اآلیة )       
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من أن االختالف بین الذكر االنثى تحدده مطلقًا ظروف البیئة ) الجندر ( إلیه دعاة 

.الطبیعیة واالجتماعیة وهو أمر یمكن رده من عدة أوجه  

الزوج من ) خلق(أن هناك بعض اآلیات والتي اشرنا الیها أعاله تشیر إلى  -١

).جعل( النفس األولى بدًال من   

َتَجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت مِّْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع :  (یقول اهللا تعالى -٢ َوِفي اَألْرِض ِقَطٌع مُّ

ُل َبْعَضَها َعَلى َبْعٍض ِفي اُألُكِل  َوَنِخیٌل ِصْنَواٌن َوَغْیُر ِصْنَواٍن ُیْسَقى ِبَماء َواِحٍد َوُنَفضِّ

االیة تدل على أن ما أودعه اهللا من خصائص ). 57) (ِفي َذِلَك َآلَیاٍت لَِّقْوٍم َیْعِقُلوَن ِإنَّ 

في االنسان وفي بذور النبات هو السبب في اختالفها واختالف ثمارها وأكلها ولیس 

البیئة الطبیعیة الواحدة والتي أشارت إلیها اآلیة بقطع األرض المتجاورة والماء الواحد 

واالختالف آیة من آیات اهللا ودلیل على عظیم قدرته وقد ضل في .  منه الذي تسقي

.التأمل فیه دعاة الدارونیة ونظریة النشوء والتطور  

كما ألغى اإلسالم معاییر التفاضل التى كانت معروفة فى الجاهلیة حیث كان  

تلك الناس یتفاضلون بالجنس أو العرق أو اللون أو األوضاع اإلجتماعیة فحررهم من 

﴿ :  العصبیات وأقام میزانًا جدیدًا للتفاضل بالكسب واإلیمان والعمل الصالح یقول تعالى

َمُكْم ِعنَد َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكرَ 

) 58(َه َعِلیٌم َخِبیٌر ﴾ اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللَّ   

أن اهللا الینظر إلى أجساد الناس وال إلى صورهم ولكن ) ص(وقد بین النبى 

ینظر إلى القلوب واألعمال كما أنه ال فضل لعربي على عجمي واللعجمي على عربي 

                                                           
)57 ) ٤(االیة سورة الرعد  )   

 )58 )١٣(سورة الحجرات اآلیة رقم )    
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وقد . وال ألبیض على أسود وال أسود على أبیض وٕانما التفاضل بین الناس بالتقوى

سالم المجتمع العربى بالتربیة والتوجیه حتى حررته من هذه العصبیات أخذت رسالة اإل

﴿ َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا آَباءُكْم َوإِْخَواَنُكْم َأْوِلَیاء َإِن اْسَتَحبُّوْا اْلُكْفَر : یقول تعالى

نُكْم َفُأْوَلِئَك ُهُم  ُقْل ِإن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَنآُؤُكْم * الظَّاِلُموَن َعَلى اِإلیَماِن َوَمن َیَتَولَُّهم مِّ

ْرَضْوَنَها َوإِْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشیَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَ 

یِلِه فتربصوا حتى یأتي اهللا بأمره واهللا ال یهدي َأَحبَّ ِإَلْیُكم مَِّن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسبِ 

) 59(القوم الفاسقین ﴾    

الینفع أحد ولده والماله وحیث أنه  - و بینت الشریعة اإلسالمیة أنه ـ یوم القیامة عند اهللا 

.لیس لإلنسان إال سعیه وكسبه  

ریق فى هذا اإلطار حارب اإلسالم التفاضل بین الرجل والمرأة بالجنس وبین أن ط

اإلیمان والعمل الصالح مفتوح أمام أى منهم و أن الفرص أمامهم للترقي مفتوحة و 

متساویة كل على حسب وسعه و ما آتاه اهللا وأن الحساب عند اهللا إنما یقوم على ذلك 

:یقول تعالى   

   ــن َذَكـٍر ـنُكم مِّ ــن ﴿ َفاْسـَتَجاَب َلهُـْم َربُّهُــْم َأنِّـي َال ُأِضــیُع َعَمـَل َعاِمــٍل مِّ َأْو ُأنثَــى َبْعُضـُكم مِّ

ْنُهْم َبْعٍض َفالَِّذیَن َهاَجُروْا َوُأْخِرُجوْا ِمـن ِدَیـاِرِهْم َوُأوُذوْا ِفـي َسـِبیِلي َوَقـاَتُلوْا َوُقِتلُـوْا ُألَكفِّـَرنَّ َعـ

ــًا مــن عنــد اهللا واهللا عنــده حســن  َســیَِّئاِتِهم وألدخلهــم جنــات تجــرى مــن تحتهــا األنهــار ثواب

 ) .٦٠(الثواب

   اِلَحاَت ِمـن َذَكـٍر َأْو ُأنثَـى َوُهـَو ُمـْؤِمٌن َفُأْوَلِئـَك َیـْدُخُلوَن اْلَجنَّـَة َوَال ﴿  َوَمن َیْعَمْل ِمَن الصَّ

 ) .٦١(ُیْظَلُموَن َنِقیًرا  ﴾  

                                                           
 )59 ) .  ٢٤- ٢٣( سورة التوبة اآلیات  رقم )    

 )60 ) .١٩٥(سورة آل عمران اآلیة رقم )    
 )61 ) .١٢٤(سورة النساء اآلیة رقم )    
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  ِزَینَُّهْم َأْجـَرُهم ﴿َ مْن َعِمَل َصاِلًحا مِّن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَُّه َحَیاًة َطیَِّبًة َوَلَنْجـ

  ) .٦٢(ِبَأْحَسِن َما َكاُنوْا َیْعَمُلوَن ﴾ 

ولیس أشد إمعانًا تأكیدًا على ذلك من تكرار صفات النساء مع صفات الرجال  

﴿ ِإنَّ اْلُمْسِلِمیَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنیَن : الذین یستحقون المغفرة واالجر في قوله تعالى

اِبَراِت َواْلَخاِشِعیَن َواْلُمْؤِمَناِت وَ  اِبِریَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقیَن َوالصَّ اْلَقاِنِتیَن َواْلَقاِنتَاِت َوالصَّ

اِئَماِت َواْلَحاِفِظیَن ُفُروَجُهْم  اِئِمیَن َوالصَّ َقاِت َوالصَّ َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِِّقیَن َواْلُمَتَصدِّ

ْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظیًما ﴾ َواْلَحاِفَظاِت َوالذَّاِكِری ) .63(َن اللََّه َكِثیًرا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ اللَُّه َلُهم مَّ  

 ثانیًا :  الحیاة فى المجتمع المسلم تقوم على تكامل دور المرأة والرجل : ـ

تقوم تعالیم الدین اإلسالمي وتشریعاته على معرفة الخالق بقدرات الناس المكلفین  

المادیة والروحیة والظروف الطبیعیة واإلجتماعیة التى یعیشون فیها وأن  وٕامكاناتهم

العدالة اإللهیة المطلقة التكلف نفسًا إال بقدر ما آتاها من هذه اإلمكانات والظروف وأن 

: الموازین اإللهیة الموضوعة یوم القیامة تزن كل شئ بدقة متناهیة یقول تعالى  

 ِإالَّ ُوْســَعَها َلَهــا َمــا َكَســَبْت َوَعَلْیَهــا َمــا اْكَتَســَبْت َربََّنــا َال ُتَؤاِخــْذَنا ِإن  ﴿ َال ُیَكلِّــُف الّلــُه َنْفًســا

ــا َحَمْلتَــُه َعَلــى الَّــِذیَن ِمــن َقْبِلَنــا َربََّنــا  ــا ِإْصــًرا َكَم ــا َوَال َتْحِمــْل َعَلْیَن َوَال نَِّســیَنا َأْو َأْخَطْأَنــا َربََّن

عنـا وأغفـر لنـا وأرحمنـا أنـت موالنـا فأنصـرنا علـى القـوم تحملنا ما ال طاقة لنا به واعف 

 ) ٦٤(الكافرین ﴾ 

                                                           
 )62 ) .٩٧( سورة النحل اآلیة رقم )    

 )63 ) .٣٥( سورة األحزاب اآلیة رقم )    

ـ) . ٢٨٦(سورة البقرة اآلیة رقم )  ٦٤(  ن َسـَعِتِه َوَمـن قُـِدَر َعَلْیـِه ِرْزقُـُه َفْلُینِفـْق ِممَّـا آتَـاُه اللَّـُه َال ُیَكلِّـُف اللَّـُه ﴿ ِلُینِفْق ُذو َسَعٍة مِّ

َال ﴿ َوَنَضـُع اْلَمـَواِزیَن اْلِقْسـَط ِلَیـْوِم اْلِقَیاَمـِة فَـ) .٧٠( سورة الطالق اآلیة رقم َنْفًسا ِإالَّ َما آَتاَها َسَیْجَعُل اللَُّه َبْعَد ُعْسٍر ُیْسـًرا ﴾ 

  ) .٤٧(سورة األنبیاء اآلیة رقم  )٦٤(ُتْظَلُم َنْفٌس َشْیًئا َوإِن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل َأتَْیَنا ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبیَن ﴾ 
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   وٕان التشـــریعات اإلســـالمیة التـــى تحـــدد أدوار الرجـــال والنســـاء فـــى المجتمـــع تقـــوم علـــى

حقیقــة علمیــة ثابتــة وهــى أن النــاس جمیعــًا ـ حتــى الرجــال فیمــا بیــنهم ـ یختلفــون فــى 

معنویــــة وأن ضــــرورة عمــــران الحیــــاة تتطلــــب أال قــــدراتهم وٕامكانــــاتهم الفطریــــة المادیــــة وال

یــؤدى كــل النــاس دورًا واحــدًا، وتقتضــي أن تتنــوع األدوار والوظــائف لتقــوم الحیــاة، قــال 

ـَن اْلقَـْرَیَتْیِن َعِظـیٍم : (تعالى َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل مِّ أُهـْم َیْقِسـُموَن َرْحَمـَة *َ َوَقاُلوا َلْوَال ُنزِّ

ــْوَق َبْعــٍض َدَرَجــاٍت  َربِّــَك َنْحــنُ  ــا َبْعَضــُهْم َف ــاِة الــدُّْنَیا َوَرَفْعَن ــَنُهم مَِّعیَشــَتُهْم ِفــي اْلَحَی َقَســْمَنا َبْی

ــا َیْجَمُعــوَن  ــَك َخْیــٌر مِّمَّ ــاُس *ِلَیتَِّخــَذ َبْعُضــُهم َبْعًضــا ُســْخِری�ا َوَرْحَمــُت َربِّ ــْوَال َأن َیُكــوَن النَّ َوَل

ـٍة َوَمَعـاِرَج َعَلْیَهـا َیْظَهـُروَن ُأمًَّة َواِحَدًة َلَجَعْلنَ  ـن َفضَّ * ا ِلَمن َیْكُفُر ِبالرَّْحَمِن ِلُبُیوِتِهْم ُسـُقًفا مِّ

ـــا َوُســـُرًرا َعَلْیَهـــا َیتَِّكـــُؤوَن  ـــوِتِهْم َأْبَواًب ـــاِة الـــدُّْنَیا * َوِلُبُی ـــاُع اْلَحَی ـــا َمَت ـــَك َلمَّ ـــا َوإِن ُكـــلُّ َذِل َوُزْخُرًف

ــ ــیَن َواْآلِخــَرُة ِعنــَد َربِّ وأن التشــریعات اإلســالمیة مبنیــة أیضــًا علــى الحقیقــة ) ٦٥) (َك ِلْلُمتَِّق

العلمیـــة التـــى تـــدل علـــى أن هنـــاك اخـــتالف بـــین المـــرأة والرجـــل فـــى إمكانـــاتهم الفطریـــة 

وقــــدراتهم المادیــــة والروحیــــة وأن هنالــــك بعــــض الوظــــائف الطبیعیــــة الضــــروریة لعمــــران 

أن یؤدیهــا اآلخــر لــذلك فــإن الحــدیث المطلــق  االرض والتــى یؤدیهــا كــل منهمــا والیمكــن

عــن أن األنوثــة تفرضــها األوضــاع الثقافیــة واإلجتماعیــة لــیس صــحیحًا ومنافیــًا للحقــائق 

العلمیة وبالتالى الحدیث عن تجاوز األدوار النمطیة التى یؤدیهـا كـل مـن الرجـل والمـرأة 

 ایة األطفال حتى ولو كان هذا الدور هو دور المرأة فى الحمل واإلنجاب ورع

كما أن الحیاة فى المجتمع المسلم تقوم علـى االعتـراف بحقیقـة علمیـة أخـرى ال یمكـن   

إنكارهــا وهــى أن الحیــاة كلهــا تقــوم علــى الزوجیــة فــي االنســان والحیــوان والنبــات والــذرة 

  :المكونة للوجود المادي والطاقة والحیاة المعنویة وما نعلم وما ال نعلم یقول تعالى

                                                                                                                                                                             

 

 

 ) ٣٥- ٣١(سورةالزخرف االیات )  ٦٥(
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  ٦٦(ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْیِن َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن ﴾ َوِمن( 

وأن الحیاة التقوم بتطلع كل زوج إلى الدور الذى یقوم به الزوج اآلخر ولكنها  

َل الّلُه ِبِه َبْعَضُكْم َعَلى : تعالى تقوم على تكامل دور الزوجین یقول ـ ﴿ َوَال َتَتَمنَّْوْا َما َفضَّ

نَّ َبْعٍض لِّلرَِّجاِل َنِصیٌب مِّمَّا اْكَتَسُبوْا َوِللنَِّساء َنِصیٌب مِّمَّا اْكَتَسْبَن َواْسَأُلوْا الّلَه ِمن َفْضِلِه إِ 

َنا َمَواِلَي ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواَألْقَرُبوَن َوالَِّذیَن َعَقَدْت َوِلُكلٍّ َجَعلْ * الّلَه َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیًما 

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساء * َأْیَماُنُكْم َفآُتوُهْم َنِصیَبُهْم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهیًدا 

َل الّلُه َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبمَ  اِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِبَما َفضَّ ا َأنَفُقوْا ِمْن َأْمَواِلِهْم َفالصَّ

لِّْلَغْیِب ِبَما َحِفَظ الّلُه َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهّن فى المضاجع 

) .67(وأضربوهن فأن أطعنكم فال تبغوا علیهن سبیال إن اهللا كان علیًا كبیرًا ﴾   

ا قدمنا فإن العدالة اإللهیة التفاضل بین الناس بإمكاناتهم الفطریة وٕانما بكسبهم وٕان و كم

اهللا كما فضل الرجل على المرأة بأشیاء فضل المرأة على الرجل بأشیاء وأن هذا 

التفاضل هو موضوع إبتالء فال ینبغى أن یحتقر الرجل أو المرأة الوظیفة والدور الذى 

عالیم الشریعة اإلسالمیة أن یتمنى كل زوج ما فضل اهللا به یسر له ولآلخر، وتنهى ت

الزوج اآلخر وتنعى على المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال 

وأن . ألن ذلك ینطوي على احتقار للوظیفة التي یؤدیها كل منهما و ینافي الفطرة

ت أوضاعًا مسئوًال عنها الدین وٕانما األوضاع التى ترتبط فیها قیم التفاضل بالذكورة لیس

                                                           
�ا َال ﴿ ُسْبَحاَن الَِّذي َخلَ أنظر أیضاً ) .٤٩(سورة الذاریات اآلیة رقم )  ٦٦(  ا ُتنِبُت اْألَْرُض َوِمْن أَنفُِسِھْم َوِممَّ َق اْألَْزَواَج ُكلََّھا ِممَّ

�ْن أَنفُِس�ُكْم أَْزَواًج�ا َوِم�َن اْألَْنَع�اِم أَْزَواًج�ا   ) .٣٦(سورة یس اآلیة رقم )  ٦٦(َیْعلَُموَن ﴾  َماَواِت َواْألَْرِض َجَعَل لَُكم مِّ ﴿ َفاِطُر السَّ

ِمیُع الَبِصیُر ﴾ َیْذَرُؤُكْم ِفیِھ لَ    ) ١١(سورة الشورى اآلیة رقم   )٦٦(ْیَس َكِمْثلِِھ َشْيٌء َوُھَو السَّ

 

 
  ) .٣٤- ٣٢( سورة النساء اآلیات رقم  )  ٦٧( 
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هى أوضاع إنحراف وغفلة قد تصاب بها المجتمعات اإلسالمیة كما تصاب بها غیرها 

.من المجتمعات  

 ثالثًا : التأكید على أهلیة المرأة للتكلیف :ـ

قامت عقیدة الدین اإلسالمى على أن المساءلة یوم القیامة أمام اهللا فردیة یقول      

﴿ یوم یفر المرء من أخیه وأمه وابیه : و یقول " كلكم آتیه یوم القیامة فردًا : " تعالى

لذلك قامت أحكام الشریعة )  68(وصاحبته وبنیه لكل إمرئ یومئذ شأن یغنیه ﴾ 

اإلسالمیة على إستقالل مواقف المرأة فى المجتمع المسلم إذ ال تعتبر المرأة فى میزان 

ا أو زوجها وقد بین القرآن ذلك وهو یخاطب بعض نساء العقیدة أو الشریعة تابعًا ألبیه

ویضرب لهن مثًال بنساء في  -وهن زوجات النبي  -النبي ومعاتبًا لهن على ما أكتسبن 

التاریخ استقلت مواقفهن عن أزواجهن ولم تشفع لهن شفاعة من صلح منهم كما استقلت 

﴿ َضَرَب اللَُّه :  له تعالىمواقف اخریات ولم یؤخذن بجرم ارتكبه ازواجهن وذلك في قو 

َنَتاُهَما َمَثًال لِّلَِّذیَن َكَفُروا ِاْمَرَأَة ُنوٍح َوِاْمَرَأَة ُلوٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْیِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاِلَحْیِن َفَخا

َوَضَرَب اللَُّه َمَثًال لِّلَِّذیَن *  َفَلْم ُیْغِنَیا َعْنُهَما ِمَن اللَِّه َشْیًئا َوِقیَل اْدُخَال النَّاَر َمَع الدَّاِخِلینَ 

ِني ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلهِ   آَمُنوا ِاْمَرَأَة ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِلي ِعنَدَك َبْیًتا ِفي اْلَجنَِّة َوَنجِّ

ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن  َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفیِه ِمن  َوَمْرَیَم اْبَنَت ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصَنتْ * َوَنجِّ

وِحَنا َوَصدََّقْت ِبَكِلَماِت َربَِّها َوُكتُِبِه َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتیَن ﴾  وقد تمیزت مواقف النساء ).69(رُّ

عن الرجال فأسلمت المرأة وأخوها كافر، وأسلمت وأبوها كافر ) ص(على عهد النبي 

إلى ) ص(دون أهلهن وهاجرن مع النبي كما أسلمت النساء . وأسلمت وزوجها كافر

وثبتت امرأة في أرض . وصبرت النساء على أذى المشركین مع الرجال في مكة. المدینة

                                                           
  ) .٣٤(سورة  عبس اآلیة )   ٦٨( 
 )١٢- ١٠( سورة التحریم اآلیات رقم )  ٦٩( 
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وغیرها من المواقف التي تجلت للصحابیات على عهد . المهجر بینما تنصر زوجها

) .ص(النبي   

وأن أم ) 70.(وزوجها أبي العاص بن الربیع كافر) ص(فقد أسلمت زینب بنت الرسول   

حبیبة بنت أبي سفیان أسلمت وأبوها أبو سفیان على الكفر وتحملت في ذلك مشاق 

) 71.(الهجرة وارتداد الزوج في دولة المهجر  

أروى بنت عبد المطلب وشجعت ابنها على ) ص(وقد أسلمت عمة النبي  

) 73.(و أسلمت أم سلیم بن ملحان وزوجها مالك بن النضر على الكفر) 72.(ذلك،  

                                                           

أبو العاص ابن الربیع وكان فیمن شهد بدرًا بجانب تزوجها ) ص(روى ابن سعد في طبقاته أن زینب بنت الرسول )  ٧٠(

المشركین فأسره عبد اهللا بن جبیر فلما بعث أهل مكة في فداء أساراهم قدم في فداء أبي العاص أخوه عمرو ومعه زینب بنت 

ده ذلك علیه أن یخلي سبیلها الیه فوع) w(وهي یومئٍذ بمكة فأطلق المسلمون أبا العاص وأخذ النبي ) ص(رسول اهللا 

 طبقات ابن سعد .ففعل

روى ابن سعد أن أم حبیبة بنت أبي سفیان أسلمت وهاجرت مع زوجها عبید اهللا ابن جحش إلى الحبشة في الهجرة . )  ٧١(

وروى عنها أیضًا أن أباها ا  )ص(الثانیة فأرتد زوجها عن اإلسالم وتنصر ومات هناك وثبتت هي على االسالم فتزوجها النبي 

غزو مكة قدم هو إلى المدینة ودخل علیها في بیتها فلما ذهب لیجلس على فراش النبي ) ص(لما عرف بعزم النبي أبو سفیان 

وأنت أمرؤ نجس ) ص(بل هو فراش رسول اهللا : یا بنیة أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه فقالت: طوته دونه فقال) ص(

 لمرجع السابق یا بنیة لقد أصابك بعدي شر: مشرك فقال 

إن أحق من وازرت ابن خالك واهللا لو نقدر على ما یقدر : فقد روى ابن سعد أن ابنها لما حكى لها عن إسالمه قالت لها)   ٧٢(

فعمد ابنها طلیب إلى أبي جهل فضربه فأخذه المشركون ) ص(وروى عنها أن كفار قریش آذوا النبي . علیه الرجال لمنعناه

خیر أیامه یوم یذب عن : ألروى اال ترین ابنك طلیب قد صّیر نفسه عرضًا دون محمد فقالتوأوثقوه فأجاله عنهم أبو لهب فقیل 

فخرج بعضهم إلى أبي لهب فأخبره فأقبل أبو لهب . ولقد تبعت محمدًا ؟ فقالت نعم : ابن خاله وقد جاء بالحق من عند اهللا فقالوا

قد كان ذلك فقم دون ابن أخیك واعضده : د المطلب فقالتعجبًا لك وألتباعك محمدًا وتركك دین عب: حتى دخل علیها فقال

أبو : وامنعه فإن یظهر أمره فانت بالخیار أن تدخل معه او تكون على دینك فإن یصب كنت قد اعذرت في ابن أخیك فقال

واهلهن ) (كما روى ابن سعد أن ممن أسلم من عمات النبي . أولنا طاقة بالعرب قاطبة ؟ جاء بدین محدث ثم انصرف: لهب

 لمرجع السابق  على الشرك صفیة وعاتكة بنات عبد المطلب

روى ابن سعد عن أنس أن أم سلیم بن ملحان أسلمت وزوجها مالك بن النضر على الكفر فجاء أبو طلحة فخطبها )   ٧٣(

آل فالن النجار وأنكم لو  أني ال ینبغي لي أن أتزوج مشركًا أما تعلم یا أبا طلحة ان آلهتكم التي تعبدون ینحتها عبد: فقالت

أشعلتم فیها نارًا ألحترقت ؟ قال فانصرف عنها وقد وقع في قلبه من ذلك موقعًا فجعل ال یجیئها یومًا إال قالت له ذلك فأتاها 

 المرجع السابق  الذي عرضت علي قد قبلت قال أنس فما كان لها مهر إال إسالم أبي طلحة: یومًا فقال
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وزوجها قیس بن ) ص(وروى أیضًا أن حواء بنت زید أسلمت وبایعت رسول اهللا  

یدعوه إلى ) ص(الخطیم بن عدي كافر وكان زوجها یسئ الیها وجعل رسول اهللا 

یا أبا یزید إن صاحبتك حواء قد بلغني ) : ( ص(اإلسالم ویعتذر إلیه فقال رسول اهللا 

قال نعم )    واحفظني فیها وال تعرض لها أنك تسئ  صحبتها وقد فارقت دینك فاتق اهللا

وكرامة أفعل ما أحببت ال أعرض لها إال بخیر وأخبر بذلك زوجته حواء فاظهرت 

قد جعلت لمحمد اال اسوءها وأحفظه : إمرأتك تتبع دین محمد فقال : إسالمها فقیل له 

) 74.(فیها   

ها على الكفر وأن أم كلثوم بنت عقبة بن معیط أسلمت بمكة ووالداها وأسرت 

فخرجت من مكة وحدها مهاجرة وخرج في أثرها أخواها الولید وعمارة ابنا عقبة یریدان 

.إلیهما) ص(ردها فلم یردها النبي   

ـــك األذى وتجــــرأ   وقــــد أســــلم عــــدد مــــن النســــاء مــــن دون أهلهــــن وتحملــــن فــــي ذلـ

اهللا  المشــركون علــى مــن أســلم مــن اإلمــاء وقــد ذكــر فــي الســیرة أن أبــابكر الصــدیق رضــي

عنه أعتق منهن موالة لبني مخزوم اسمها زنیرة الرومیة كان یضربها أبو جهـل وقیـل انهـا 

كــذبوا وبیــت اهللا مــا : مــا أذهــب بصــرها أال الــالت والعــزى فقالــت: عمیــت فقــال المشــركون

الـذي قیـل إنـه  –یغني الالت والعزى وال ینفعان فرد اهللا بصرهما وكان عمـر بـن الخطـاب 

یكرمهــا هــو وأبــو بكــر بعــد ذلــك وممــن أعتــق أبــو بكــر ممــن كــان  –مه ضــربها قبــل إســال

یعذب من اإلماء في اهللا النهدیة وابنتها وجاریـة لبنـي مؤمـل وأم عبـیس ومـنهن سـمیة بنـت 

الخیــاط أم عمــار بــن یاســر التــي كــان یعــذبها المشــركون وقــد قتلهــا أبــو جهــل وكانــت أول 

)75.(شهیدة في االسالم  

                                                           
 المرجع السابق )  ٧٤(
 المرجع السابق )  ٧٥(
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الخطاب وأخوها عمر على الشرك وقد كانت سببًا في وقد أسلمت فاطمة بنت  

).76.(إسالمه،  

وبتأكید االسالم على أن المرأة لیست تابعًا للرجل كما كان معهودًا من قبل  

واستقالل مواقفها یؤكد على أهلیتها في تحمل التكلیف مع الرجل وأن خطاب التكلیف 

. د فیه حكم خاص للرجال أو النساءفي القرآن والسنة یعنیها كما یعني الرجال إال ما ور 

ِإنَّ ( -: یقول اهللا تعالى. وترد آیات من القرآن تؤكد بجالء تام على هذا المعنى 

اِدقَ  اِدِقیَن َوالصَّ اِت اْلُمْسِلِمیَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقاِنِتیَن َواْلَقاِنَتاِت َوالصَّ

اِبِریَن  اِئِمیَن َوالصَّ اِبَراِت َواْلَخاِشِعیَن َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِِّقیَن َواْلُمَتَصدَِّقاِت َوالصَّ َوالصَّ

والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرین اهللا كثیرًا اعد اهللا لهم مغفرة واجرًا 

) 77)  (عظیمًا   

هللا قیامـــًا وقعـــودًا وعلـــى جنـــوبهم ویقـــول اهللا تعـــالى مخاطبـــًا أولـــي االلبـــاب الـــذین یـــذكرون ا

ویتفكـــرون فـــي خلـــق الســـماوات واالرض ویؤمنـــون بالحســـاب والرســـل ویـــدعون اهللا تعـــالى   

َفاْسَتَجاَب َلُهْم َربُُّهْم َأنِّي َال ُأِضیُع َعَمَل َعاِمٍل مِّنُكم مِّن َذَكـٍر َأْو ُأنثَـى َبْعُضـُكم مِّـن َبْعـٍض (

                                                           

كنت أشد الناس على رسول : أن عمر بن الخطاب حكى عن إسالمه قائالً ) أسد الغابة ( فقد أورد العسقالني في كتابه )  ٧٦(

أین تذهب یا ابن : فبینا أنا في یوم حار شدید الحر بالهاجرة في بعض طرق مكة إذ لقیني رجل من قریش فقال) ص(اهللا 

فرجعت مغضبًا : قال: أختك قد صبأت: وما ذاك قال: قلت: هكذا وقد دخل علیك األمر في بیتك قالالخطاب أنت تزعم أنك 

یجمع الرجل والرجلین إذا أسلما عند الرجل به قوة فیكونان معه ویصیبان من طعامه وقد كان ضم الى زوج ) ص(وكان الرسول 

وكان القوم جلوسًا یقرأون القرآن في صحیفة : الخطاب قالابن : من هذا قلت: فجئت حتى قرعت الباب فقیل: أختي رجلین قال

فقلت یا : ففتحت لي) فاطمة بنت الخطاب ( معهم فلما سمعوا صوتي تبادروا وأختفوا ونسوا الصحیفة من أیدیهم فقامت المرأة 

ة الدم بكت ثم قالت یا ابن فلما رأت المرأ: فأرفع شیئًا في یدي فأضربها فسال الدم قال: عدوة نفسها قد بلغني أنك صبوت قال

فدخلت وأنا مغضب فجلست على السریر فنظرت فإذا بكتاب في ناحیة البیت : الخطاب ما كنت فاعًال فأفعل فقد أسلمت قال

ال أعطیك لست من أهله أنت ال تغتسل من الجنابة وال تطهر وهذا ال یمسه اال : ما هذا الكتاب أعطینیه فقالت: فقلت

 .اسد الغابة للعسقالني  أزل بها حتى اعطتنیه فقرأ حتى أسلم فلم: المطهرون قال

 ) ٣٥(سورة االحذاب االیة )   ٧٧( 
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ُجـوْا ِمـن ِدَیـاِرِهْم َوُأوُذوْا ِفـي َسـِبیِلي َوَقـاَتُلوْا َوُقِتلُـوْا ُألَكفِّـَرنَّ َعـْنُهْم َسـیَِّئاِتِهم َفالَِّذیَن َهاَجُروْا َوُأْخرِ 

) 78)(وٌألدخلنهم جناٍت تجـري مـن تحتهـا االنهارثوابـًا مـن عنـِد اهللا واهللا عنـده حسـن الثـواب 

. 

لك فلها نصیب مما كما جاءت اآلیات من سورة النساء لتؤكد على أهلیة المرأة في التم

اكتسبت كما للرجل نصیب مما اكتسب وتؤكد ایضًا على نصیبها في المیراث فلكل من 

.الرجل والمرأة موالي مما ترك الوالدان واالقربون  

 

 الخطاب اإلسالمي التقلیدي و السلفي

إنساق الخطاب السلفي و التقلیدي وراء المعاني الظاهرة و المتناقضة مع بعض    

لبعض اآلثار المرویة  - التي أكدتها كثیر من اآلیات و األحادیث - الكلیات االصول و

حول خلق حواء من ضلع أعوج و أغوائها آلدم علیه السالم فیما عرف بالخطیئة األولى 

و أآلثار الواردة حول اإلختالف في عقیقة الجاریة  ء للرجال و التشاؤم منهنو فتنة النسا

لتي وردت حول كون النساء ناقصات عقل و دین و انهن و الغالم و بولهما و تلك ا

أكثر اهل النار و حطبها و أن المرأة كلها عورة و أن الشیطان یستشرفها إذا خرجت و 

بعض األفهام المأثورة لبعض اآلیات و االحكام عن السلف و التوسع في األخذ بسد 

ا لمنظومة فكریة متكاملة الذرائع حتى غابت معاني اإلبتالء و التوكل و التوبة و اسسو 

صورت اإلسالم و كأنه متحیز ضد المرأة إستعانوا فیها بموروث الثقافة العربیة و 

إن شاء اهللا أساطیر أهل الكتاب كما سنبین في هذا الباب  

                                                           
  )١٩٥( سورة آل عمران اآلیة  )   ٧٨( 
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جاءت هذه المنظومة الفكریة متقاصرة ومخالفة لروح الوحي و التشریع التي        

ذي وقع علیها حیث كانت تقتل و هي طفلة و ال جاءت لترفع عن المرأة الظلم ال

)ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَل ) ٨(َوإَِذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت :( یستبشر الوالد بمیالدها یقول تعالى   

حدثنا ابن أبي َعدي، عن داود بن أبي : قال اإلمام أحمد: اورد إبن كثیر في تفسیره 

انطلقُت أنا وأخي إلى : ید الُجْعفي قالهند، عن الشعبي، عن علقمة، عن سلمة بن یز 

یا رسول اهللا، إن أمنا ملیكة كانت َتصل الرحم : رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فقلنا

". ال: "وتقري الضیف، وتفعل وتفعل هلكت في الجاهلیة، فهل ذلك نافعها شیئا؟ قال

الوائدُة : "ا؟ قالفإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلیة، فهل ذلك نافُعها شیئ: قلنا

و اورد عن عكرمة ".والموءودُة في النار، إال أن یدرَك الوائدَة اإلسالُم، فیعفو اهللا عنها

أطفال المشركین في الجنة، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب، : قال ابن عباس: قال

هي : قال ابن عباس} َوإَِذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَلْت { : یقول اهللا عز وجل 

  :أیضًا  قالو و اورد مبینًا عظم هذه الجریمة . المدفونة

حدثنا أبي، حدثنا عبد اهللا بن رجاء، حدثنا قیس بن الربیع، عن األغر بن الصباح، عن 

: قدم قیس بن عاصم على رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فقال: خلیفة بن ُحَصین قال

) :" ٤(قال -ثالث عشرة: أو-عشرة ابًنة لي في الجاهلیة یا رسول اهللا، إني وأدُت اثنتي

فأعتق عددهن نسما، فلما كان في العام المقبل جاء بمائة : قال". أعتق عددهن َنِسما

قال علي . یا رسول اهللا، هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت بالمسلمین: ناقة، فقال

   :لك قول اهللا تعالي ذ و من.) فكنا نریحها، ونسمیها القیسیة : بن أبي طالب
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  ) َیَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ) ٥٨(َوإَِذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم ِباْألُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَود�ا َوُهَو َكِظیٌم

ِمْن ُسوِء َما ُبشَِّر ِبِه َأُیْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َیُدسُُّه ِفي التَُّراِب َأَال َساَء َما َیْحُكُموَن 

)٥٩( 

  ) َُرُهْم ِإَلى َأَجٍل َول ْو ُیَؤاِخُذ اللَُّه النَّاَس ِبُظْلِمِهْم َما َتَرَك َعَلْیَها ِمْن َدابٍَّة َوَلِكْن ُیَؤخِّ

َوَیْجَعُلوَن ِللَِّه َما ) ٦١(ُمَسم�ى َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َال َیْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َیْسَتْقِدُموَن 

َنُتُهُم اْلَكِذَب َأنَّ َلُهُم اْلُحْسَنى َال َجَرَم َأنَّ َلُهُم النَّاَر َوَأنَُّهْم َیْكَرُهوَن َوَتِصُف َأْلسِ 

  )٦٢(ُمْفَرُطوَن 

  ) ْنَساَن َلَكُفوٌر ُمِبیٌن َأِم اتََّخَذ ِممَّا َیْخُلُق ) ١٥(َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزًءا ِإنَّ اْإلِ

َوإَِذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم ِبَما َضَرَب ِللرَّْحَمِن َمَثًال َظلَّ َوْجُهُه ) ١٦(َبَناٍت َوَأْصَفاُكْم ِباْلَبِنیَن 

) ١٨(َأَوَمْن ُیَنشَُّأ ِفي اْلِحْلَیِة َوُهَو ِفي اْلِخَصاِم َغْیُر ُمِبیٍن ) ١٧(ُمْسَود�ا َوُهَو َكِظیٌم 

َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدُتُهْم  َوَجَعُلوا اْلَمَالِئَكَة الَِّذیَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمِن ِإَناثًا

  )١٩(َوُیْسَأُلوَن 

من سورة البقرة و اآلیات )  ٢٣٦ - ٢٢٠( و كذلك المعاني التي أكدتها اآلیات    

األولى من سورة النساء و التي أرادت ان ترفع صور الظلم الواقعة على المرأة في 

اء قیم العدالة في التاكید على حقوق المرأة المجتمع العربي قبل اإلسالم و تمعن في إرس

و نصیبها بالحدیث عن الثلثین و النصف والثلث الربع و الثمن و مثقال الذرة و التي 

بكى من عظم المسئولیة التي ألقیت ) ص(عندما تالها عبد اهللا بن مسعود علي الرسول 

المجتمع روى  على عاتقه و هو یعلم مدى تجذر صور الظلم الواقع على المرأة في

حدثنا محمد بن ُیوُسَف، حدثنا سفیاُن، عن األْعَمِش، عن إبراهیَم، عن عبیدة، : البخاري

یا : قلت" اقرأ علي"قال لي النبي صلى اهللا علیه وسلم : عن عبد اهللا بن مسعود قال

فقرأت " نعم، إني أحب أن أسمعه من غیري: "رسول اهللا، أقرأ علیك وعلیك ُأنزَل؟ قال

َفَكْیَف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة ِبَشِهیٍد َوِجْئَنا ِبَك { : النساء، حتى أتیت إلى هذه اآلیةسورة 

وربما إلى هذا المعنى تشیر .) فإذا عیناه َتْذِرَفان" حسبك اآلن: "قال} َعَلى َهؤُالِء َشِهیًدا 

ي األسرة والبروز أحادیث فتنة الر جال في النساء حیث تغریهم دومًا أوضاع القوامة ف
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في المجتمع إلي التعدي على المرأة ال سیما أن إحدى صیغ الحدیث التي وردت في 

حدثنا أبو أسامة عن سفیان عن زكریا بن صهیب عن أبي ( :مسند أبي شیبة تقول 

مسند ابي شیبة و هو معنًى .) بلغني أن أكثر ذنوب أهل الجنة في النساء: صالح قال 

  ة اإلغراء الجنسي التي اختارها كثیر من علماء اإلسالم أقرب و أكبر من فتن

 نقصان أهلیة المرأة

تشكك الجماعات السلفیة و التقلیدیة في تمام أهلیة المرأة بتشعیب الحدیث حول ّما    

( ـ :ورد في آیة الدیْن من معادلة ظاهرة لشهادة الرجل الواحد لإلمرأتین في قوله تعالى

الكم فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من واستشهدوا شهیدین من رج

و تذهب أبعد من ذلك لتصور ) . الشهداء أن تضل احداهما فتذكر إحداهما األخرى 

الموجه إلیها كله من أجل التهیئة للرجل المرأة و كأنها تابع للرجل و أن خطاب التكلیف 

ألقى بظالل سلبیة في الخطاب مما و قلیًال ما تكون معنیة به أصالة و من أجلها هي 

  اإلسالمي حول قضایا المرأة المسلمة 

ولم ترض تلك الجماعات السلفیة بأن یكون الحدیث عن مقابلة شهادة الرجل بشهادة 

إمرأتین أمرًا خاصًا بأوضاع الدیْن والمعامالت التجاریة التى كانت المرأة التشترك فیها 

و قد  -لسائدة فى المجتمع المسلم یومذاكعلى حسب الظروف اإلجتماعیة ا -كثیرًا 

ِنَصاُب [ حول إختالف أوضاع الشهادة في باب) أعالم الموقعین ( فصل إبن القیم في 

َوَقْد َذَكَر اللَُّه ُسْبَحاَنُه ِنَصاَب الشََّهاَدِة ِفي اْلُقْرآِن ِفي َخْمَسِة : ( حیث ذكر ] الشََّهاَدِة 

َنا َأْرَبَعًة ِفي ُسوَرِة النَِّساِء َوُسوَرِة النُّوِر ، َوَأمَّا ِفي َغْیِر َمَواِضَع ؛ َفَذَكَر ِنَصاَب شَ  َهاَدِة الزِّ

َنا َفَذَكَر َشَهاَدَة الرَُّجَلْیِن َوالرَُّجِل َواْلَمْرَأَتْیِن ِفي اْألَْمَواِل ؛ َفَقاَل ِفي آَیِة الدَّْیِن  { : الزِّ

َفَهَذا ِفي التََّحمُِّل } ْم َفِإْن َلْم َیُكوَنا َرُجَلْیِن َفَرُجٌل َواْمَرَأتَاِن َواْسَتْشِهُدوا َشِهیَدْیِن ِمْن ِرَجاِلكُ 

َواْلَوِثیَقِة الَِّتي َیْحَفُظ ِبَها َصاِحُب اْلَماِل َحقَُّه ، َال ِفي َطِریِق اْلُحْكِم َوَما َیْحُكُم ِبِه اْلَحاِكُم ، 

ِفي الرَّْجَعِة ِبَشاِهَدْیِن َعْدَلْیِن ، َوَأَمَر ِفي الشََّهاَدِة َعَلى  َفِإنَّ َهَذا َشْيٌء َوَهَذا َشْيٌء ، َوَأَمرَ 
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 اْلَوِصیَِّة ِفي السََّفِر ِبِإْشَهاِد َعْدَلْیِن ِمْن اْلُمْسِلِمیَن َأْو آَخَرْیِن ِمْن َغْیِرِهْم ، َوَغْیُر اْلُمْؤِمِنینَ 

َشَهاَدِة اْلَكاِفِریَن َعَلى اْلَوِصیَِّة ِفي السََّفِر ِعْنَد َعَدِم ُهْم اْلُكفَّاُر ، َواْآلَیُة َصِریَحٌة ِفي َقُبوِل 

َحاَبُة َبْعَدُه َوَلمْ  َیِجْئ  الشَّاِهِدیَن اْلُمْسِلِمیَن ، َوَقْد َحَكَم ِبِه النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َوالصَّ

آِخِر اْلُقْرآِن ُنُزوًال ، َوَلْیَس ِفیَها َمْنُسوٌخ ، َوَلْیَس ِلَهِذِه َبْعَدَها َما َیْنَسُخَها َفِإنَّ اْلَماِئَدَة ِمْن 

ِمْن َغْیِر َقِبیَلِتُكْم ، } ِمْن َغْیِرُكْم { : اْآلَیِة ُمَعاِرٌض َأْلَبتََّة ، َوَال َیِصحُّ َأْن َیُكوَن اْلُمَراُد ِبَقْوِلِه 

َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َشَهاَدَة َبْیِنُكْم إَذا { : ِنیَن َكافًَّة ِبَقْوِلِه َفِإنَّ اللََّه ُسْبَحاَنُه َخاَطَب ِبَها اْلُمْؤمِ 

َوَلْم } َحَضَر َأَحَدُكْم اْلَمْوُت ِحیَن اْلَوِصیَِّة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغْیِرُكْم 

َأیَُّتَها اْلَقِبیَلُة ، َوالنَِّبيُّ َصلَّى } ِمْن َغْیِرُكْم { : وَن َقْوُلُه ُیَخاِطْب ِبَذِلَك َقِبیَلًة ُمَعیََّنًة َحتَّى َیكُ 

اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َلْم َیْفَهْم َهَذا ِمْن اْآلَیِة ، َبْل إنََّما َفِهَم َما ِهَي َصِریَحٌة ِفیِه ، َوَكَذِلَك 

  َما َیْحَفُظ ِبِه اْلُحُقوَق ِمْن الشُُّهوِد ، َوَلْم َیْذُكْر  َأْصَحاُبُه ِمْن َبْعِدِه ، َوُهَو ُسْبَحاَنُه َذَكرَ 

ُكوِل َأنَّ اْلُحكَّاَم َال َیْحُكُموَن إالَّ ِبَذِلَك ، َفَلْیَس ِفي اْلُقْرآِن َنْفُي اْلُحْكِم ِبَشاِهٍد َوَیِمیٍن ، َوَال ِبالنُّ 

ا ُیَبیَِّن ، َوَال ِباْلَیِمیِن اْلَمْرُدوَدِة ، َوَال ِبَأْیَماِن الْ  َقَساَمِة ، َوَال ِبَأْیَماِن اللَِّعاِن ، َوَغْیِر َذِلَك ِممَّ

  .اْلَحقَّ َوُیْظِهُرُه َوَیُدلُّ َعَلْیِه 

ْلَبْیِع ، َوَقْد اتََّفَق اْلُمْسِلُموَن َعَلى َأنَُّه ُیْقَبُل ِفي اْألَْمَواِل َرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ، َوَكَذِلَك َتَواِبُعَها ِمْن ا

اِن اْألََجِل ِفیِه ، َواْلِخَیاِر ِفیِه ، َوالرَّْهِن ، َواْلَوِصیَِّة ِلْلُمَعیَِّن ، َوِهَبِتِه ، َواْلَوْقِف َعَلْیِه ، َوَضمَ وَ 

اْلَماِل ، َوإِْتَالِفِه ، َوَدْعَوى ِرقِّ َمْجُهوِل النََّسِب ، َوَتْسِمَیِة اْلَمْهِر ، َوَتْسِمَیِة ِعَوِض اْلُخْلِع 

  .ُل ِفي َذِلَك َرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ُیْقبَ 

یَصاِء إَلْیِه ِفیِه ، َوَدْعَوى َقْتِل اْلَكاِفِر  َوَتَناَزُعوا ِفي اْلِعْتِق ، َواْلَوَكاَلِة ِفي اْلَماِل ، َواْإلِ

ْسَالَم السَّاِبَق ِلَمْنِع ِرقِِّه ، َوِجَنایَ  ِة اْلَخَطِأ َواْلَعْمِد الَِّتي ِالْسِتْحَقاِق َسَلِبِه ، َوَدْعَوى اْألَِسیِر اْإلِ

؟ َال َقَوَد ِفیَها ، َوالنَِّكاِح ، َوالرَّْجَعِة ، َهْل ُیْقَبُل ِفیَها َرُجٌل َواْمَرَأَتاِن َأْم َال ُبدَّ ِمْن َرُجَلْیِن 

ُل َقْوُل َأِبي َحِنیَفَة ، َوال ثَّاِني َقْوُل َماِلٍك َعَلى َقْوَلْیِن َوُهَما ِرَواَیَتاِن َعْن َأْحَمَد ، َفاْألَوَّ

  .َوالشَّاِفِعيِّ 

إنََّما َذَكَر اللَُّه الرَُّجَل َواْلَمْرَأَتْیِن ِفي اْألَْمَواِل ، ُدوَن : َوَالَِّذیَن َقاُلوا َال ُیْقَبُل إالَّ َرُجَالِن َقاُلوا 

یَماِن َولَ : الرَّْجَعِة ، َواْلَوِصیَِّة َوَما َمَعُهَما ، َفَقاَل َلُهْم اْآلَخُروَن  ْم َیْذُكْر ُسْبَحاَنُه َوْصَف اْإلِ
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َقَبِة إالَّ ِفي َكفَّاَرِة اْلَقْتِل ، َوَلْم َیْذُكْر ِفیَها إْطَعاَم ِستِّیَن ِمْسِكیًنا ، َوُقْلُتْم  َنْحِمُل : ِفي الرَّ

ا ِقَیاًسا ، َوَقاُلوا َأْیًضا  ا َبَیاًنا َوإِمَّ { : ِإنَُّه ُسْبَحاَنُه إنََّما َقاَل فَ : اْلُمْطَلَق َعَلى اْلُمَقیَِّد إمَّ

اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن { : َوِفي اْآلَیِة اْألُْخَرى } َوَأْشِهُدوا َذِوي َعْدٍل ِمْنُكْم 

  ْم َفِإنْ َواْسَتْشِهُدوا َشِهیَدْیِن ِمْن ِرَجاِلكُ { : ِبِخَالِف آَیِة الدَّْیِن َفِإنَُّه َقاَل } َغْیِرُكْم 

َوِفي اْلَمْوِضَعْیِن اْآلَخِریَن َلمَّا } ْم َیُكوَنا َرُجَلْیِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمْن الشَُّهَداِء 

  .َلْم َیُقْل َرُجَالِن َلْم َیُقْل َفِإْن َلْم َیُكوَنا َرُجَلْیِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن 

َناَث اللَّْفُظ مُ : َفِإْن ِقیَل    .َذكٌَّر ؛ َفَال َیَتَناَوُل اْإلِ

َقْد اْسَتَقرَّ ِفي ُعْرِف الشَّاِرِع َأنَّ اْألَْحَكاَم اْلَمْذُكوَرَة ِبِصیَغِة اْلُمَذكَِّریَن إَذا ُأْطِلَقْت َوَلْم : ِقیَل 

{ : ُیَغلُِّب اْلُمَذكََّر ِعْنَد اِالْجِتَماِع َكَقْوِلِه َتْقَتِرْن ِباْلُمَؤنَِّث َفِإنََّها َتَتَناَوُل الرَِّجاَل َوالنَِّساَء ؛ ِألَنَُّه 

َیا { : َوَقْوُلُه } َوَال َیْأَب الشَُّهَداُء إَذا َما ُدُعوا { : َوَقْوُلُه } َفِإْن َكاَن َلُه إْخَوٌة َفِألُمِِّه السُُّدُس 

َیاُم  َوَأْشِهُدوا َذِوي { : َذِلَك ، َوَعَلى َهَذا َفَقْوُلُه  َوَأْمثَالُ } َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكْم الصِّ

ْنَفْیِن ، َلِكْن َقْد اْسَتَقرَّْت الشَِّریَعُة َعَلى َأنَّ َشَهاَدَة اْلَمْرَأِة ِنْصُف } َعْدٍل ِمْنُكْم  َیَتَناَوُل الصِّ

اِحِد ، َبْل َهَذا َأْوَلى ؛ َفِإنَّ ُحُضوَر النَِّساِء َشَهاَدِة الرَُّجِل ، َفاْلَمْرَأَتاِن ِفي الشََّهاَدِة َكالرَُّجِل اْلوَ 

ِعْنَد الرَّْجَعِة َأْیَسُر ِمْن ُحُضوِرِهنَّ ِعْنَد ِكَتاَبِة اْلَوثَاِئِق ِبالدُُّیوِن ، َوَكَذِلَك ُحُضوُرُهنَّ ِعْنَد 

َز الشَّاِرُع اْسِتْشَهاَد النِّسَ  اِء ِفي َوثَاِئِق الدُُّیوِن الَِّتي َتْكتُُبَها اْلَوِصیَِّة َوْقَت اْلَمْوِت ، َفِإَذا َجوَّ

اُء الرَِّجاُل َمَع َأنََّها إنََّما ُتْكَتُب َغاِلًبا ِفي َمَجاِمِع الرَِّجاِل َفَألَْن َیُسوَغ َذِلَك ِفیَما َتْشَهُدُه النِّسَ 

  .َكِثیًرا َكاْلَوِصیَِّة َوالرَّْجَعِة َأْوَلى 

ُحُه َأنَُّه َقْد َشرَ  َع ِفي اْلَوِصیَِّة اْسِتْشَهاَد آَخِریَن ِمْن َغْیِر اْلُمْسِلِمیَن ِعْنَد اْلَحاَجِة ؛ َفَألَْن ُیَوضِّ

یَها َیُجوَز اْسِتْشَهاُد َرُجٍل َواْمَرَأَتْیِن ِبَطِریِق اْألُوَلى َواْألَْحَرى ، ِبِخَالِف الدُُّیوِن َفِإنَُّه َلْم َیْأُمْر فِ 

َغْیِرَنا ؛ إْذ َكاَنْت ُمَداَیَنَة اْلُمْسِلِمیَن َتُكوُن َبْیَنُهْم َوُشُهوُدُهْم َحاِضُروَن  ِباْسِتْشَهاِد آَخِریَن ِمنْ 
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أعالم الموقعین ) ، َواْلَوِصیَُّة ِفي السََّفِر َقْد َال َیْشَهُدَها إالَّ َأْهُل الذِّمَِّة ، َوَكَذِلَك اْلَمیُِّت 

  البن القیم

لمالعنة التى وردت فى سورة النور یرى البعض أنها عالوة على  أن آیة أخرى هى آیة ا

تلكأت ساعة، (ساوت بین شهادة المرأة والرجل، فعلى الرغم من أن زوجة هالل بن أمیة 

واهللا ال أفضح قومي فشهدت في الخامسة أن غضب اهللا علیها إن كان من : ثم قالت

ا، وقضى أال یدعى فرق بینهم(إال أن  رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم .) الصادقین

كما أورد إبن كثیر ) ولدها ألب وال یرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعلیه الحد

في تفسیره، وقد حاول البعض التشعیب في ذلك من غیر دلیل في الفارق بین الرجل و 

أن الغالب أن الرجل ال یمیل إلى فضیحة أهله ورمیها بالزنى (المرأة فقد أورد إبن كثیر 

ولهذا كانت الخامسة في حقها . وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فیما رماها به إال

و كون أن .)  والمغضوب علیه هو الذي یعلم الحق ثم یحید عنه. أن غضب اهللا علیها

و على العكس من ذلك فإن اإلشارة  القرآن لم یشر إلى حالة إتهام المرأة لزوجها بالزنا

المحصنات فإنهن أكثر عرضة للرمي ألنهن على حسب  في اآلیة التي قبلها إلى رمي

العرف السائد محل الشرف و أن لعنة اهللا في اآلیة أشد من غضبه و السبب في حكمة 

إختالف التعقیب باللعنة و الغضب هو أن جریمة رمي الزوجة أكبر النها تتعدى الزوجة 

  في اللعان فقط أة إلى رجل متهم بینما تكذب المر 

قبل بشهادة المرأة فى أمور هى أكثر ) ص(ت أحادیث كثیرة إلى أن النبى أشار        

إحاطة بها من الرجل كالحدیث الذى أورده البخاري فى باب شهادة المرضعة حیث 

أن ) ص(شهدت امرأة بأنها أرضعت عقبة بن الحارث هو وامرأة تزوجها فأمره الرسول 

) ص(یث اإلفك الذى سأل فیه الرسول یفارقها، وما أورده فى باب تعدیل النساء فى حد
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زینب بنت جحش وبریرة بل أن علماء الحدیث یذهبون إلى أبعد من ذلك فى تعدیل 

) .79) (ص(النساء وقبول روایتهن لكثیر من األحادیث عن الرسول   

ونجد إننا نذهب إلى أبعد من الشهادة عندما نطالع نصوصًا فى الشریعة اإلسالمیة 

فال ینكر أحد حق المرأة فى أن . من أطراف التعاقد كامل األهلیةتجعل المرأة طرفًا 

كما أن هناك مذهبًا مشهورًا فى الفقه اإلسالمي تعمل به كثیر . تكون بائعًا أو مشتریاً 

من المحاكم في العالم اإلسالمي هو مذهب أبي حنیفة الذي یجیز ان تنكح المرأة نفسها 

هلیة المرأة إذ أنها وكالة منحتها المرأة لهذا الولي من غیر ولي وٕان الوالیة التنتقص من أ

و من ذلك ما سنشیر إلیة الحقًا في أهلیة المرأة في تولى القضاء و الوالیة العامة .  

َوَال ُتْؤُتوْا السَُّفَهاء َأْمَواَلُكُم الَِّتي ( ـ :ویزعم هؤالء أن المعني بالسفهاء في قول اهللا تعالى

هم النساء ).  80) ( َیامًا َواْرُزُقوُهْم ِفیَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوْا َلُهْم َقْوًال مَّْعُروًفاَجَعَل الّلُه َلُكْم قِ 

واالطفال وهوتفسیر یجافي روح واحكام اآلیات السابقة لها والالحقة من السورة والتي 

تؤكد كما اسلفنا على حق النساء في الكسب والتملك والمیراث والمال الذي یؤتیه لها 

الرجل صداقًا حتى لو بلغ قنطارًا وانما المعني بالسفهاء هنا من لم یبلغوا الحلم من 

االبناء والیتامى ذكورًا واناثًا ألن اآلیة التي تتلوا تأمر بأن یدفع االوصیاء الیهم اموالهم 

اذا آنسوا منهم رشدًا ویشهدوا على ذلك توثیقًا وتأكیدًا لنقل المسئولیة كما تؤكد آیات 

نیة واحادیث على تحمل المرأة كما الرجل المسئولیة كاملة عن الخطأ و التساوي معه قرآ

بل أن بعض ) 81(في العقاب المترتب على ذلك في القانون الجنائي اإلسالمي  

                                                           
 صحیح البخاري )  ٧٩(

  ).٥(سورة النساء اآلیة )   ٨٠( 

ْشِرِكیَن َواْلُمْشِرَكاِت َوَیُتوَب اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَكاَن اللَُّه لُیَعذَِّب اللَُّه اْلُمَناِفِقیَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلمُ (ِ : یقول تعالى )   ٨١( 

ّلُه َعِزیٌز َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْیِدَیُهَما َجَزاء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال مَِّن الّلِه َوال( :ویقول ) .٧٣(سورة االحزاب اآلیة  )َغُفوًرا رَِّحیًما

ْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة وََال تَْأُخْذُكم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِدیِن ال(  :و یقول  .) ٣٨( سورة المائدة اآلیة  )َحِكیمٌ  لَِّه ِإن الزَّاِنَیُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ
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المفسین یرى أن تقدیم الزانیة على الزاني فى آیة سورة النور لیس الن المرأة تبادر إلى 

و لكن ألن العقوبة قاسیة و ال یرید الشارع أن تاخذ  –كما یفهم البعض  –الجریمة 

زهرة التفاسیر لمحمد أبو (الناس بالزانیة رأفة في دین اهللا ألن الرأفة أدعى في وضعها 

.)زهرة   

 التشعیب في في الحدیث عن فضل الرجل على المرأة

ویستشهد البعض ببعض األحكام الواردة حول تنظیم األسرة ویستدل بها على  

:اإلسالم للرجل و تفضیله علیها السیما األحكام حول الموضوعات التالیة تحیز  

التشریعات التـى منحـت الرجـل حـق القوامـة فـى األسـرة ومایسـتتبع ذلـك مـن وجـوب  -١

  .طاعة الزوج له والحقوق التى منحت له فى الزواج وفسخه ومعاقبة الزوجة النشاز

ـــا ورد منهـــــا مــــن حــــ -٢ ـــة بـــــالمیراث ومـ دیث حـــــول نصــــیب الـــــذكر التشــــریعات المتعلقـ

 . واألنثى

 .حق الرجل فى أن یتزوج أكثر من زوجة وأحدة إلى أربع زوجات -٣

 .ما ورد من احكام حول ما تملك الیمین -٤

ولكن قبل أن نخوض فى هذه الشبهات علینا أن نؤكد أن بناء االسرة فى اإلسالم  

ـ: یقوم على عدة معاٍن أساسیة منها  

علیه األسرة فى التعالیم اإلسالمیة هو عقد إختیار   إن عقد الزواج الذى تقوم ) ١(

فللمرأة حریة كما للرجل فى أن تخطب الرجال شفاهًة وكتابة وأن تختار الزوج وأن (

                                                                                                                                                                             

َن اْلُمْؤِمِنیَن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوْلَیْشهَ  الزَّاِني َال َینِكُح إالَّ َزاِنَیًة َأْو ُمْشِرَكًة َوالزَّاِنَیُة َال َینِكُحَها ِإالَّ * ْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة مِّ

َم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن    )  .٣- ٢( سورة النور اآلیات  )َزاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرِّ
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ترفض من تكره وأن تفارق الزوج وهو راغم ولكن یباشر العقد ولي كما یباشر تطلیقها 

).82)( القاضي   

) تى تستأمر والتنكح البكر حتى تستأذن التنكح الثیب ح) ( ص(كما روى عن النبي . 

فأخبرته أن أباها زوجها وهي كارهة ) ص(ویروى أن فتاة جاءت إلى النبى ). 83" (

قد أجزت ما وضع أبى ولكني أردت أن أعلم : األمر إلیها فقالت) ص(فجعل النبي 

وروى عن ابن عباس رضى اهللا عنهما ). 84) "(النساء أن لیس لآلباء من األمر شئ 

فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخیرها النبي ) ص(ن جاریة بكر أتت رسول اهللا أ

) .ص(  

:تقوم إدارة أمر األسرة بالتعاون والتشاور بین الزوجین یقول تعالى) ٢(  

َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ﴿ َواْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْیِن َكاِمَلْیِن ِلَمْن َأَراَد َأن ُیِتمَّ الرََّضاَعَة *

ُلوٌد لَُّه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف َال ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها َال ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َموْ 

ْنُهَما وَ  َتَشاُوٍر َفَال ُجَناَح َعَلْیِهَما ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفِإْن َأَراَدا ِفَصاًال َعن َتَراٍض مِّ

اتَُّقوْا الّلَه َوإِْن َأَردتُّْم َأن َتْسَتْرِضُعوْا َأْوَالَدُكْم َفَال ُجَناَح َعَلْیُكْم ِإَذا َسلَّْمُتم مَّآ آَتْیُتم ِباْلَمْعُروِف وَ 

).  85(َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیر﴾  

لیس فى ) ص(عونًا للنبي ) رضى اهللا عنها ( یجة بنت خویلد وقد كانت السیدة خد 

بیته فحسب ولكنها كانت عونًا له حتى فى تحمل أعباء الدعوة وٕاعراض قومه عنه كما 

﴿  َیا : یستشیر زوجاته فى أموره الخاصة وعندما نزل علیه قوله تعالى) ص(كان النبي 

َْزَواِجَك ِإن ُكن ُتنَّ ُتِرْدَن اْلَحَیاَة الدُّْنَیا َوِزیَنَتَها َفَتَعاَلْیَن ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َأیَُّها النَِّبيُّ ُقل ألِّ

                                                           
 حسن الترابي. دكتاب رسالة فى المرأة  )  ٨٢(

  حدیث صحیح رواه البخاري)  ٨٣( 
  " ةحدیث صحیح رواه إبن ماج)  ٨٤(

 ) .٢٣٣(سورة البقرة اآلیة رقم )  ٨٥( 
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َوإِن ُكنُتنَّ ُتِرْدَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوالدَّاَر اْآلِخَرَة َفِإنَّ اللََّه َأَعدَّ ِلْلُمْحِسَناِت ِمنُكنَّ * َسَراًحا َجِمیًال 

أزواجه فأخترن اهللا ورسوله والدار األخرة ، بل ) ص(  یر النبيخ)  86(َأْجًرا َعِظیًما ﴾ 

لما ) ص(كان یشاورهن ویشرن علیه حتى فى أمور المسلمین العامة فقد روى أن النبي 

قوموا فأنحروا ثم أحلقوا فو اهللا ماقام منهم ( فرغ من كتاب صلح الحدیبیة قال ألصحابه 

یقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر رجل واحد حتى قال ذلك ثالث مرات فلما لم 

یا رسول اهللا أتحب ذلك ؟ أخرج ثم التكلم أحدًا : لها ما لقى من الناس فقالت أم سلمة 

منهم كلمًة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فقام فخرج فلم یكلم أحدًا منهم كلمًة حتى فعل 

فنحروا وجعل بعضهم یحلق ذلك نحر بدنة ودعا حالقه فحلقه فلما رأى الناس ذلك قاموا 

) .87) ( بعضه حتى كاد بعضهم یقتل بعضًا غماً   

یقوم الرباط بین الـزوجین علـى المـودة والرحمـة ویبنـي اإلسـالم األسـرة علـى التقـوى  )٣(

ــن : واإلحســان والمســئولیة أمــام اهللا یقــول تعــالى ﴿ َیــا َأیَُّهــا النَّــاُس اتَّقُــوْا َربَُّكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــم مِّ

 َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساء َواتَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَسـاءُلوَن ِبـهِ  نَّْفسٍ 

ــْیُكْم َرِقیًبــا ﴾  ﴿ َوإِْن َعَزُمــوْا الطَّــَالَق َفــِإنَّ الّلــَه :ویقــول تعــالى) ٨٨(َواَألْرَحــاَم ِإنَّ الّلــَه َكــاَن َعَل

َواْلُمَطلََّقـاُت َیَتَربَّْصـَن ِبَأنُفِسـِهنَّ َثَالثَـَة قُـُرَوٍء َوَال َیِحـلُّ َلهُـنَّ َأن َیْكـُتْمَن َمـا َخَلــَق * یٌم َسـِمیٌع َعِلـ

ــَردِِّهنَّ ِفــي َذِلــَك إِ  ــْوِم اآلِخــِر َوُبُعــوَلُتُهنَّ َأَحــقُّ ِب ــْؤِمنَّ ِباللّــِه َواْلَی ــُه ِفــي َأْرَحــاِمِهنَّ ِإن ُكــنَّ ُی ْن الّل

وْا إصالحًا ولهن مثل الذي علیهن بـالمعروف وللرجـال علـیهن درجـة واهللا عزیـز حكـیم َأَرادُ 

ــــا *  َتــــاِن َفِإْمَســــاٌك ِبَمْعــــُروٍف َأْو َتْســــِریٌح ِبِإْحَســــاٍن َوَال َیِحــــلُّ َلُكــــْم َأن َتْأُخــــُذوْا ِممَّ الطَّــــَالُق َمرَّ

ُدوَد اللّـِه َفـِإْن ِخْفـتُْم َأالَّ ُیِقیَمـا ُحـُدوَد اللّـِه َفـَال ُجَنـاَح آَتْیُتُموُهنَّ َشـْیًئا ِإالَّ َأن َیَخاَفـا َأالَّ ُیِقیَمـا ُحـ

علیهما فیما افتدت به تلك حدود اهللا فال تعتدوها ومن یتعد حدود اهللا فُأؤلئم هـم الظـالمون 

هَـا َفـَال ُجَنـاَح َعَلْیِهَمـا َأن َفِإن َطلََّقَها َفَال َتِحلُّ َلُه ِمن َبْعُد َحتََّى تَنِكَح َزْوًجا َغْیَرُه فَـِإن َطلَّقَ * 

                                                           
  ) .٢٩- ٢٨(سورة األحزاب اآلیات رقم )  ٨٦( 
 زاد  المیعاد البن القیم )  ٨٧( 
  ) .١(سورة النساء اآلیة رقم )   ٨٨( 
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ــِه ُیَبیُِّنَهــا ِلَقــْوٍم َیْعَلُمــوَن ﴾  یقــول )  ٨٩(َیَتَراَجَعــا ِإن َظنَّــا َأن ُیِقیَمــا ُحــُدوَد الّلــِه َوِتْلــَك ُحــُدوُد الّل

ــوْا َال َیِحــلُّ َلُكــْم َأن َتِرثُــوْا النَِّســاء َكْرًهــا َوَال تَ : تعــالى  ــا َأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُن ــْذَهُبوْا ﴿ َی ْعُضــُلوُهنَّ ِلَت

نَّ ِبـــَبْعِض َمـــا آَتْیتُُمـــوُهنَّ ِإالَّ َأن َیـــْأِتیَن ِبَفاِحَشـــٍة مَُّبیَِّنـــٍة َوَعاِشـــُروُهنَّ ِبـــاْلَمْعُروِف َفـــِإن َكِرْهُتُمـــوهُ 

َزْوٍج  َوإِْن َأَردتُّــُم اْســِتْبَداَل َزْوٍج مََّكــانَ * َفَعَســى أن تكرهــوا شــیئًا ویجعــل اهللا فیــه خیــرًا كثیــرًا 

َوَكْیـَف َتْأُخُذوَنـُه * َوآَتْیـُتْم ِإْحـَداُهنَّ ِقنَطـاًرا فَـَال َتْأُخـُذوْا ِمْنـُه َشـْیًئا َأَتْأُخُذوَنـُه ُبْهتَانـًا َوإِْثمـًا مُِّبینـًا 

   ) .٩٠(َوَقْد َأْفَضى َبْعُضُكْم ِإَلى َبْعٍض َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّیَثاًقا َغِلیًظا ﴾  

ر الكلیـــات واألحكـــام العامـــة إال أنـــه ـ فـــي الحـــدیث عـــن القـــرآن الكـــریم هـــو مصـــد )٤(

)  ٢٦-١(أنظراآلیــات ( العالقــات الزوجیــة واالســریة ـ فصــل فــي االحكــام تفصــیًال دقیقــًا 

وذلـــك التفصـــیل لـــم یـــرد حتـــى فـــي أحكـــام . ) ســـورة النـــور )  ٣١(مـــن ســـورة النســـاء اآلیـــة 

بـــّین حـــرص االســـالم علـــى وذلـــك ی. الـــخ... الشـــعائر المســـنونة كالصـــالة والحـــج والصـــیام

فـي حـدود ) األسـرة( تأسیس نموذج للعدالة التي تقوم علیها الوحدة االساسیة في المجتمع 

 .بّینه حتى ال تكون العالقات االسریة عرضًا لألهواِء البشریة والعصبیات

الرَِّجاُل ﴿َقوَّاُموَن :  أما موضوع قوامة الرجل على األسرة الذى ورد فى قوله تعالى 

َل الّلُه َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقواّْ ﴾ عَ  لیس هو تشریع ) . 91(َلى النَِّساء ِبَما َفضَّ

تفضیل وٕانما تكلیف للقیام بأعباء الحمایة واإلشراف واإلنفاق و لیس هو تفضیل مطلق 

بعضكم على ( للرجال على سائر النساء فى میزان العدالة ألن اآلیة تكلمت عن فضل 

أى للرجال فضل على النساء وللنساء فضل على الرجال وأن المجتمعات ) كم بعض

المادیة والجاهلیة التدرك هذا المعنى ألنها ـ بشهوة الذكورة ـ تحتقر وظیفة المرأة 

یقوم  -ال الرجال والنساء عمومًا  –فى سیاق الحیاة الزوجیة واألسرة ( المخصوصة 

ما فضل اهللا بعضهم على بعض ذكورة وأنوثة الرجال األزواج على زوجاتهم أوًال ب

ومیزات عضویة وعاطفیة، فیأتیها قضاء شهوة وتسلم له ویشرف على قضاء حاجتها 

                                                           
  ) .٢٣٠- ٢٢٧( سورة البقرة اآلیات رقم )   ٨٩( 
  ) . ٢١- ١٩( سورة النساء اآلیات رقم )   ٩٠( 
  )٣٤(سورة النساء اآلیة رقم )   ٩١( 
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وهى عاجزة بحمل او نفاس ویدفع عنها وهى اضعف حیلًة على القیام بدفع بعض 

ولیس التفاضل بین الذكور واإلناث في الصفات مطلقًا فبعضه تمایز . األخطار عنها

والرجال قوامون على النساء بفضلهم النسبي فیما یؤهلهم للقوامة . عضه درجات تمایزوب

ولهن فضل نسبي یناسب أن یقوم علیهن الرجال، ویقوم الرجال على النساء بإنفاق شئ 

من أموالهم وقد یقومون على إدارة مال مملوك لهن وقد الیقومون ولكنهم ملزمون بكسب 

فالزوج قیم على األسرة برعایة حاجة . دمة حاجاتهن المعاشیةالمال وتولي القوامة على خ

انوثة الزوجة وأمومتها ومعیشتها وحاجة أوالدها واألسرة قائمة على التراضي والشورى 

بل أن اآلیة تعیب غلي الرجال أن ) 92) . (والبر والقیام على التحمل والطاعة والصبر 

كان فضلهم في االسرة قائمًا على إنفاقهم یتحایلوا على أموال النساء بشتى الحیل و قد 

 لهذه األموال على حاجات المرأة و األسرة 

أما موضوع التقویم والعقاب المتدرج على المرأة الناشز والذى ورد فى اآلیة فإن   

والالتي یسلكن نحو الشذوذ والخروج على القوامة والقنوت ( النساء الالتي یكفرن العشیر

یؤدى لذلك بما یرجح عند تقدیر رقابة المؤمنین حول األسرة  وحفظ األمانة سلوكاً 

والخطاب لیس لألزواج بل هو للمؤمنین وأولیاء أمر مجتمعهم عامًة خطابًا . وخوفهم

فأولئك الناشزات جزاؤهن الواقي الوافي درجات من التعامل . موصوًال عبر اآلیات السابقة

طه، فالنشوز المحدود قد یجدي معه من المؤمنین حولهن توافق درجات النشوز وأنما

الوعظ والوعظ قد یكون من الزوج خاصًة عند نشوز فى الحیاة المستورة لألسرة، وقد 

والهجر فى . یكون أیضًا من ذوي القربى أو الجیرة أو الصحبة لألسرة إذا بدا النشوز

عندئذ قضاًء المضاجع للزوج فعًال فبینه وبینها فراش الزوجیة، لكن الناشز لن یجاب لها 

أما ضرب الناشزات فإذا دعا الیه النشوز ضربًا بین . طلب الطالق بسبب الهجر 

                                                           
  كتاب التفسیر التوحیدى للدكتور الترابى)  ٩٢( 
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وحیاة الزوجیة خیرها الستر . األزواج غیر مبرح فال حجة فیه للتقاضي المشهور

بإبتالءاتها، أما النشوز الذى یبلغ الفاحشة حیث یقع عقاب األذى ضربًا وجلدًا یباشره 

ألمرها أو إذا بانت الفاحشة بالشهادة یتوالها المجتمع قضاًء، فإذا  طرٌف من األسرة ستراً 

عادت الزوجات عن نشوزهن إلى القنوت والحفظ بقوامة االزواج وأمانتهم فعلى المؤمنین 

ـ الزوج واألهل والمجتمع ـ أن یكفوا عن كل عقوبة فال سبیل لهم للبغي بفنتة تعالى 

هذه اآلیات تقرأ في اطار السورة كلها التي ) 93)( الذكور على من ثابت إلى الصالح 

جاءت لتؤكد على األصل الواحد والنفس الواحدة التي خلق منها الرجل والمرأة  وتدفع 

عن المرأة أنواع الظلم والتعدي على الحقوق في األسرة والمعاملة السیئة التي كانت 

والرحمة والتشاور ، وفي  معروفة في المجتمع العربي وتقیم األسرة على التقوى والمودة

ما أكرمهن :( التي أوصى فیها بالنساء خیرًا والتي قال فیها) ص(اطار أحادیث الرسول 

والتي أمر فیها بحسن العشرة ، فقد أورد ابن كثیر في ) إال كریم وما أهانهن إال لئیم 

 عنه ال تضربوا إماء اهللا فجاء عمر رضي اهللا: قال ) ص(تفسیر هذه اآلیات أن النبي 

في ) ص(ذئرت النساء على أزواجهن فرخص رسول اهللا :(فقال) ص(إلى رسول اهللا 

) ص(نساء كثیر یشكون أزواجهن فقال رسول اهللا ) ص(ضربهن فأطاف بآل رسول اهللا 

) . 94) ( لقد أطاف بآل محمد نساء كثر یشكون أزواجهن لیس ُأؤلئك بخیاركم :(   

) إن اهللا كان علیًا كبیرًا ( في نهایة اآلیة فإن قول اهللا :( وكما قال ابن كثیر 

تهدید للرجال إذا بغوا على النساء من غیر سبب فإن اهللا تعالى العلي الكبیر ولیهن وهو 

كما وردت اآلیات بعد اآلیات األولى من سورة ).95)(ینتقم ممن ظلمهن وبغى علیهن 

إتیان الفاحشة وجریمة النساء والتي تتكلم عن خیانة عهد الزوجیة الذي قد یصل إلى 

                                                           
  كتاب التفسیر التوحیدى للدكتور الترابى)  ٩٣(
 تفسیر القرآن ألبن كثیر )  ٩٤(
 تفسیر القرآن  البن كثیر )  ٩٥(
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الزنا، وقد أشارت اآلیة إلى النشوز في مقابلة الصالح والقنوت وحفظ العهد بین الزوجین 

وتؤكد هذا المعنى آیة . بالغیب بما حفظ اهللا في إشارة إلى أن الطاعة في المعروف

أخرى من سورة النساء تشیر إلى أن النشوز قد یكون أیضًا من الرجال خیانة لعهد 

َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمن َبْعِلَها ُنُشوًزا َأْو ِإْعَراًضا َفَال ُجَنْاَح َعَلْیِهَما َأن : (وجیة یقول تعالىالز 

ْلُح َخْیٌر َوُأْحِضَرِت اَألنُفُس الشُّحَّ َوإِن ُتْحِسُنوْا َوَتتَُّقوْا َفِإنَّ الّلهَ   ُیْصِلَحا َبْیَنُهَما ُصْلًحا َوالصُّ

من السورة حاالت خوف ) ٣٥-٣٤(فكما عالجت اآلیات ) 96) (َمُلوَن َخِبیًرا َكاَن ِبَما َتعْ 

حاالت خوف المرأة من نشوز )١٣٠-١٢٧( الرجل من نشوز المرأة فقد عالجت اآلیات 

.الرجل  

واستشهد هؤالء أیضًا على فضل مطلق الرجال على النساء بنصیبهن في المیراث الذي 

تم توزیع أنصبة المیراث في التشریعات على  یساوي نصف نصیب الرجل علمًا بانه 

حسب صلة القرابة والمسئولیات فى األسرة ولیس على اساس الجنس إذ أن هناك بعض 

الحاالت التى یتساوى فیها نصیب الرجل والمرأة وقد یزید أحیانًا نصیب األم أو الزوجة 

ـ:ت التالیةعلى نصیب األوالد أو نصیب االبنة على نصیب الوالد ولنتدبر الحاال  

إذا ترك المیت أوالدًا وأبًا وأمـًا، ورث كـل مـن أبویـه سـدس التركـة، دون تفریـق بـین  -١

  ).والبویه لكل واحٍد منهما السدس ( ذكورة األب وأنوثة األم وذلك عمًال بقوله عز وجل 

إذا ترك المیت أخًا ألمه وأختًا ألمه، ولم یكن ثمة من یحجبهمـا مـن المیـراث، فـإن  -٢

ولـه أخ أو أخـت :     (... األخ واألخـت یـرث السـدس وذلـك عمـًال بقولـه تعـالى كًال من 

 ).فلكل وحٍد منهما السدس 

إذا تــرك المیــت عــددًا مــن اإلخــوة لــألم، اثنــین فصــاعدًا، وعــددًا مــن األخــوات لــألم،  -٣

اثنتــین فصــاعدًا، فــإن اإلخــوة یرثــون الثلــث مشــاركًة واألخــوات أیضــًا یــرثن الثلــث مشــاركة، 

                                                           
 ) ١٢٨(سورة النساء اآلیة )  ٩٦(
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فـإن كـانوا أكثـر مـن ذلـك :( فریق بین اإلناث والذكور، وذلك بموجب قوله عـز وجـلدون ت

 ) .فهم شركاء فى الثلث 

إذا تركـــت المـــرأة المتوفـــاة زوجهـــا وابنتهـــا، فـــإن ابنتهـــا تـــرث النصـــف ویـــرث والـــدها  -٤

 . الذى هو زوج المتوفاة الربع، أى إن األنثى ترث ضعف ما یرثه الذكر

تــــین وأخــــًا لــــه، فــــإن الزوجــــة تــــرث ثمــــن المــــال، وتــــرث إذا تــــرك المیــــت زوجــــة وابن -٥

وبــذلك تــرث كــل مــن البنتــین . االبنتــان الثلثــین، ومــا بقــى فهــو لعمهمــا، وهــو شــقیق المیــت

 .   ٥/٢٤بینما نصیب عمها  ٨/٢٤إذ إن نصیب كل منهما یساوى . أكثر من عمها

رجال علیهن واستشهد البعض علي فضل الرجال مطلقًا علي النساء بقوله تعالى و لل

وأولى هذه األقوال بتأویل : (درجة في اآلیة من سورة البقرة و التي قال عنها الطبري 

التي ذكر اهللا تعالى ذكره في هذا الموضع، " الدرجة"اآلیة ما قاله ابن عباس، وهو أن 

الصفُح من الرجل المرأته عن بعض الواجب علیها، وٕاغضاؤه لها عنه، وأداء كل 

:" َعقیب قوله" وللرجال علیهن درجة:" وذلك أن اهللا تعالى ذكره قال.هالواجب لها علی

، فأخبر تعالى ذكره أن على الرجل من ترك ضرارها "ولهن مثُل الذي علیهن بالمعروف

في مراجعته إیاها في أقرائها الثالثة وفي غیر ذلك من أمورها وُحقوقها، مثل الذي له 

ثم .ما خلق اهللا في أرحامهّن وغیر ذلك من حقوقهعلیها من ترك ضراره في كتمانها إیاه 

ندب الرجال إلى األخذ علیهن بالفضل إذا تركن أداَء بعض ما أوجب اهللا لهم علیهن، 

بتفّضلهم علیهن، وصفحهم لهن عن بعض "وللرجال علیهن درجة:" فقال تعالى ذكره

حب أن أستنظف ما أ:"الواجب لهم علیهن، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله

، "الدرجة"ومعنى".وللرجال علیهن درجة:" ألن اهللا تعالى ذكره یقول" جمیع حقي علیها

وهذا القول من اهللا تعالى ذكره، وٕان كان ظاهُره ظاهر الخبر، فمعناه .الرتبة والمنزلة

. ) معنى ندب الرجال إلى األخذ على النساء بالفضل، لیكون لهم علیهن فضل دَرجة

الرسالة اهللا جعل و ذهب البعض في ذلك إلى اإلشارة بأن  ري جامع البیانتفسیر الطب
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في الرجال و أن النص القرآني یقدم الرجال آباءًا و أبناءًا و إخوانًا و أعمامًا و أخواًال 

  على من یقابلهم من النساء 

ْن َیَهُب ِلمَ : " من سورة الشورى ٥٠ – ٤٩و من ذلك ما جاء في قوله تعالى في اآلیات 

ُجُهْم ُذْكَراًنا َوإَِناثًا َوَیْجَعُل َمْن َیَشاُء ) ٤٩(َیَشاُء ِإَناًثا َوَیَهُب ِلَمْن َیَشاُء الذُُّكوَر  َأْو ُیَزوِّ

الالتي  –حیث ذهب بعض أهل التفسیر إلى أّن تعریف الذكور وتنكیر اإلناث ".  َعِقیًما

. ور وتفضیلهم على اإلناثیشیر إلى شرف الذك -تقدم ذكرهم في اآلیة على الذكور 

وتعریف الذكور باأللف ، والالم : قیل : (ویرد الشوكاني على ذلك فیقول في فتح القدیر

إن التقدیم لإلناث قد عارض ذلك ، : للّداللة على شرفهم على اإلناث ، ویمكن أن یقال 

وقد دّل على شرف . فال داللة في اآلیة على المفاضلة بل هي مسوقة لمعنى آخر 

َل اهللا { : الذكور قوله سبحانه  ، ]  ٣٤: النساء [ } الرجال َقوَّاُموَن َعَلى النساء ِبَما َفضَّ

تقدیم اإلناث : وقیل . وغیر ذلك من األدلة الّدالة على شرف الذكور على اإلناث 

لتطییب قلوب آبائهّن ، وقیل لغیر ذلك مما ال : وقیل . لكثرتهّن بالنسبة إلى الذكور 

وأن ما أشار إلیة من أدلة الشرف المطلق و التفضیل  -) ى التطویل بذكره حاجة إل

إّن التقدیم : ( و قال الشیخ الزنداني  -للرجال على النساء قد فصلنا فیه الحدیث سابقًا 

". لإلناث قد عارض ذلك، فال داللة في اآلیة على المفاضلة، بل هي مسوقة لمعنى آخر

َیَهُب ِلَمْن َیَشاُء ِإَناثًا َوَیَهُب :" قّدمت اإلناث في قوله تعالىوٕاذا كانت اآلیة الكریمة قد 

ُجُهْم ُذْكَراًنا:"فإنها أیضًا قدمت الذكور في قوله تعالى، "ِلَمْن َیَشاُء الذُُّكوَر  إذا ". َأْو ُیَزوِّ

نا عرفنا هذا أدركنا أّن التقدیم والتأخیر، والتعریف والتنكیر، یرجع إلى أمور أخرى یجدر ب

و قال إبن عاشور عن ) أن ُنعمل النظر فیها لعلنا نقتبس قبسًا من بالغة القرآن الكریم 

ویتضمن ضربًا من ضروب الُكفران وهو اعتقاد بعض النعمة سیئة في عادة ( اآلیة 

المشركین من تطیرهم بوالدة الَبنات لهم ، وقد أشیر إلى التعریض بهم في ذلك بتقدیم 
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ي ابتداء تعداد النعم الموهوبة على عكس العادة في تقدیم الذكور اإلناث على الذكور ف

: الحجرات [ } إنَّا خلقناكم من ذكر وأنثى { على اإلناث حیثما ذكرا في القرآن في نحو 

فهذا من دقائق ]  ٣٩: القیامة [ } فجعل منه الزوجین الذكر واألنثى { : وقوله ]  ١٣

  )التحریر و التنویر .)( هذه اآلیة 

و ذلك اإلدعاء مبني على إحتقار وظائف النساء مع أن النص القرآني فضل الرجال و 

النساء بعضهم على بعض و ان القاعدة العامة تجعل التفاضل بالكسب إیمانًا و عمًال 

و تقوى ومقتضیات العدالة اإللهیة أال یسأل اهللا نفسًا إال ما آتاها من إمكانات وما هیأ 

  .منا كما قد –لها من ظروف 

وتوسع البعض أیضًا في الحدیث عن تكالیف الشریعة التي أستثنیت فیها المرأة حتي 

مسلم في صحیحه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن  ىغدا اإلستثناء هو األصل خالفًا للمشهور فقد رور 

ِه َوَسلََّم َأنََّها َقاَلْت ُكْنُت َأْسَمُع َراِفٍع َمْوَلى ُأمِّ َسَلَمَة َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َزْوِج النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلیْ 

النَّاَس َیْذُكُروَن اْلَحْوَض َوَلْم َأْسَمْع َذِلَك ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َفَلمَّا َكاَن 

ُه َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل َأیَُّها َیْوًما ِمْن َذِلَك َواْلَجاِرَیُة َتْمُشُطِني َفَسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّ 

ي ِمْن النَّاُس َفُقْلُت ِلْلَجاِرَیِة اْسَتْأِخِري َعنِّي َقاَلْت ِإنََّما َدَعا الرَِّجاَل َوَلْم َیْدُع النَِّساَء َفُقْلُت ِإنِّ 

ٌط َعَلى اْلَحْوِض َفِإیَّاَي َال َیْأِتَینَّ النَّاِس َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ِإنِّي َلُكْم َفرَ 

الُّ َفَأُقوُل ِفیَم َهَذا َفُیَقاُل ِإنََّك َال َتْدِري َما َأْحدَ  ُثوا َأَحُدُكْم َفُیَذبُّ َعنِّي َكَما ُیَذبُّ اْلَبِعیُر الضَّ

الرَّْحَمِن ْبُن َشْیَبَة َقاَل وروى اإلمام أحمد في مسنده َقاَل َحدََّثَنا َعْبُد )  َبْعَدَك َفَأُقوُل ُسْحًقا

َوَسلََّم  َسِمْعُت ُأمَّ َسَلَمَة َزْوَج النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َتُقول ُقْلُت ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیهِ 

ِمْنُه َیْوَمِئٍذ ِإالَّ َوِنَداُؤُه َعَلى  َما َلَنا َال ُنْذَكُر ِفي اْلُقْرآِن َكَما ُیْذَكُر الرَِّجاُل َقاَلْت َفَلْم َیُرْعِني

 اْلِمْنَبِر َقاَلْت َوَأَنا ُأَسرُِّح َشْعِري َفَلَفْفُت َشْعِري ثُمَّ َخَرْجُت ِإَلى ُحْجَرٍة ِمْن ُحَجِر َبْیِتي َفَجَعْلتُ 
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ِإنَّ { ِإنَّ اللََّه َیُقوُل ِفي ِكَتاِبِه  َسْمِعي ِعْنَد اْلَجِریِد َفِإَذا ُهَو َیُقوُل ِعْنَد اْلِمْنَبِر َیا َأیَُّها النَّاُس 

ْجًرا اْلُمْسِلِمیَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت ِإَلى آِخِر اْآلَیِة َأَعدَّ اللَُّه َلُهْم َمْغِفَرًة َوأَ 

  }َعِظیًما 

بشهوة  بل یذهب البعض إلى التمییز بین هیئة صالة الرجل و المرأة إنسیاقاً       

الذكورة فقد دفعت األمانة العلمیة الشیخ األلبانى أن یقول بعد أن بین صفة صالة النبي 

كل ما تقدم من صفة صالته صلى اهللا علیه وسلم یستوي فیه : ( في كتابه القیم ) ص(

الرجال والنساء ولم یرد في السنة ما یقتضي استثناء النساء من بعض ذلك بل إن عموم 

وحدیث ......یشملهن ) صلوا كما رأیتموني أصلي : (  علیه وسلم قوله صلى اهللا

انضمام المرأة في السجود وأنها لیست في ذلك كالرجل مرسل ال حجة فیه  رواه أبو 

داود في  المراسیل  عن یزید بن أبي حبیب وهو مخرج في  الضعیفة وأما ما رواه اإلمام 

مر أنه كان یأمر نساءه ان یتربعن في أحمد في  مسائل ابنه عبد اهللا عنه عن ابن ع

) الصالة  فال یصح إسناده ألن فیه عبد اهللا بن العمري وهو ضعیف  

بل و یذهب البعض بعیدًا في التمییز إنفعاًال بشهوة الذكورة لیصرف الخطاب         

من سورة االحزاب التي یتضح من  ٣٤-٢٨الخاص بالنساء عنهن ومن ذلك ان اآلیات 

ا نزلت في نساء النبي و انهن اهل بیته المعنیات فیها اصالة و ان علیًا و السیاق انه

و لكنه جاء البعض وطوائف من المسلمین ) ص(فاطمة ألحقوا باحادیث عن الرسول 

كالشیعة تنكر علیهن ذلك روى إبن كثیر في تفسیره عن زید بن أرقم، وفیه أنه سؤل 

م اهللا، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من ال وای: هل نساؤه  َمْن أهل بیته؟ قال: عن

أهل بیته أصله وَعصَبته الذین ُحرموا الصدقة . الدهر ثم یطلقها فترجع إلى أبیها وقومها

. هكذا وقع في هذه الروایة، واألولى أولى، واألخذ بها أحرى: و قال أبن كثیر .بعده
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لحدیث الذي رواه، إنما المراد وهذه الثانیة تحتمل أنه أراد تفسیر األهل المذكورین في ا

بهم آله الذین ُحرموا الصدقة، أو أنه لیس المراد باألهل األزواج فقط، بل هم مع آله، 

وهذا االحتمال أرجح؛ جمعا بینها وبین الروایة التي قبلها، وجمعا أیضا بین القرآن 

الذي ال  ثم. واألحادیث المتقدمة إن صحت، فإن في بعض أسانیدها نظًرا، واهللا أعلم

{ : یشك فیه من َتَدبَّر القرآن أن نساء النبي صلى اهللا علیه وسلم داخالت في قوله تعالى

، فإن سیاق الكالم } ِإنََّما ُیِریُد اللَُّه ِلُیْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْیِت َوُیَطهَِّرُكْم َتْطِهیًرا 

ْرَن َما ُیْتَلى ِفي ُبُیوِتُكنَّ ِمْن آَیاِت اللَِّه َواْذكُ { : معهن؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا كله

قاله قتادة . اعملن بما ینزل اهللا على رسوله في بیوتكن من الكتاب والسنة: أي} َواْلِحْكَمِة 

وغیر واحد، واذكرن هذه النعمة التي خصصتن  بها من بین الناس، أن الوحي ینزل في 

بنت الصدیق َأْوالُهنَّ بهذه النعمة، وأحظاهن  بیوتكن دون سائر الناس، وعائشة الصدیقة

بهذه الغنیمة، وأخصهن من هذه الرحمة العمیمة، فإنه لم ینزل على رسول اهللا صلى اهللا 

 في فراش امرأة سواها، كما نص على ذلك صلوات اهللا وسالمه علیه  
ُ
علیه وسلم الوحي

 (.  

 إلزام المراة البیت وٕانكار حقها في المشاركة العامة

وردت آثار السنة القولیة و العملیة التي تفید بمشاركة النساء في الجماعات و الجهاد    

و الحیاة العامة تجاوزًا لتقالید المجتمع العربي قبل اإلسالم و لكن الجماعات اإلسالمیة 

التقلیدیة و السلفیة تجاورت هذه اآلثار و منعت مشاركة المرأة في الحیاة العامة لیس بما 

و تشویشها  اإلیه من تكامل األدوار في المجتمع المسلم و لكن بالتشكیك في قدرته أشرنا

على الرجال بما تثیر من دواعي الفتنة و الشهوة الجنسیة و یكفي في ذلك أن نقرأ الفتوى 

التي أصدرتها الهیئة العامة للبحوث و الفتوى في المملكة العربیة السعودیة و التعلیق 
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له ثالث . اختالط الرجال بالنساء من األمور الخطیرة: ( یانًا لألمر علیها في الهامش ب

. وهذا ال إشكال في جوازه: اختالط النساء بمحارمهن من الرجال: األولى: حاالت

: الثالثة. وهذا ال إشكال في تحریمه: اختالط النساء باألجانب لغرض الفساد: الثانیة

حوانیت والمكاتب والمستشفیات والحفالت اختالط النساء باألجانب في دور العلم وال

فهذا في الحقیقة قد یظن السائل في بادئ األمر أنه ال یؤدي إلى افتتان كل : ونحو ذلك

واحد من النوعین باآلخر، ولكشف حقیقة هذا القسم فإننا نجیب عنه من طریق مجمل 

لى النساء، وجبل أما المجمل فهو أن اهللا تعالى جبل الرجال على القوة والمیل إ: ومفصل

النساء على المیل إلى الرجال مع وجود ضعف ولین، فإذا حصل االختالط نشأ عن 

ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السیئ؛ ألن النفس أمارة بالسوء والهوى یعمي 

وأما المفصل فالشریعة مبنیة على المقاصد . ویصم، والشیطان یأمر بالفحشاء والمنكر

فالنساء مواضع قضاء وطر ود الموصلة إلیه لها حكمه، ووسائلها ووسائل المقص

، وقد سد الشارع )  الرجال أیضًا مواضع قضاء وطر النساء ألن العالقة تبادلیة( الرجال

نسوقه لك  وینجلي ذلك بما. األبواب المفضیة إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعین باآلخر

{ : قال تعالى: الدلیل األول: تاب فستةأما األدلة من الك. من األدلة من الكتاب والسنة

نَُّه َوَراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي َبْیِتَها َعْن َنْفِسِه َوَغلََّقِت اْألَْبَواَب َوَقاَلْت َهْیَت َلَك َقاَل َمَعاَذ اللَِّه إِ 

ل اختالط بین امرأة أنه لما حص: وجه الداللة}  َربِّي َأْحَسَن َمْثَواَي ِإنَُّه َال ُیْفِلُح الظَّاِلُموَن 

عزیز مصر وبین یوسف علیه السالم ظهر منها ما كان كامًنا فطلبت منه أن یواقعها 

َفاْسَتَجاَب َلُه َربُُّه َفَصَرَف { : ولكن أدركه اهللا برحمته فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى

ن خلوة و لیس إختالطًا فقد كان الذي حدث كا( }  َعْنُه َكْیَدُهنَّ ِإنَُّه ُهَو السَِّمیُع اْلَعِلیُم 

ما ملكت ) ص(یوسف فتًى یعمل عندها و قد كان بین النساء في البیوت في عهد النبي 

أیمانهن من الرجال و قد جوز بعض الفقهاء في تفسیر آیات غض البصر أن یرى منها 
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من وكذلك إذا حصل اختالط الرجال بالنساء اختار كل من النوعین  )ما ال یراه اآلخرون

أمر اهللا : الدلیل الثاني. یهواه من النوع اآلخر وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول علیه

وا ِمْن { : الرجال بغض البصر وأمر النساء بذلك، فقال تعالى ُقْل ِلْلُمْؤِمِنیَن َیُغضُّ

َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت }{ َیْصَنُعوَن َأْبَصاِرِهْم َوَیْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ِإنَّ اللََّه َخِبیٌر ِبَما 

  .اآلیة} َیْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ 

أنه أمر المؤمنین والمؤمنات بغض البصر، وأمره یقتضي : وجه الداللة من اآلیتین

الوجوب، ثم بین تعالى أن هذا أزكى وأطهر، ولم یعف الشارع إال عن نظر الفجأة؛ فقد 

عن علي رضي اهللا عنه، أن النبي صلى اهللا علیه وسلم  ،] المستدرك[روى الحاكم في 

، قال »  یا علي، ال تتبع النظرة النظرة، فإنما لك األولى، ولیست لك اآلخرة « : قال له

صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخیصه، : الحاكم بعد إخراجه

بصر في آیات سورة األحزاب ذكرنا في هذه الدراسة أن غض ال( وبمعناه عدة أحادیث

و النظر المقصود هو إلى العورات و  حیث یضع الناس الثیابهو فقه داخل البیوت 

مواطن الفتنة  بقصد الشهوة و قد أثبتت عدة احادیث أن النظر إلى غیر ما اشرنا كان 

وما أمر اهللا بغض . )موجودًا فیما بین الصحابة و إال لما عرفت حفصة من عائشة 

إال ألن النظر إلى من یحرم النظر إلیهن زنا، فروى أبو هریرة رضي اهللا عنه البصر 

العینان زناهما النظر، واألذنان زناهما « عن النبي صلى اهللا علیه وسلم أنه قال 

متفق علیه، » االستماع، واللسان زناه الكالم، والید زناها البطش، والرجل زناها الخطو 

؛ ألنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في واللفظ لمسلم، وٕانما كان زنا

قلب ناظرها فتعلق في قلبه فیسعى إلى إیقاع الفاحشة بها، فإذا نهى الشارع عن النظر 

إلیها لما یؤدي إلیه من المفسدة وهو حاصل في االختالط، فكذلك االختالط ینهى عنه؛ 

  . لنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منهألنه وسیلة إلى ما ال تحمد عقباه من التمتع با
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األدلة في أن المرأة عورة، ویجب علیها التستر في جمیع بدنها؛ ألن : الدلیل الثالث

كشف ذلك أو شيء منه یؤدي إلى النظر إلیها، والنظر إلیها یؤدي إلى تعلق القلب بها، 

وردنا األدلة غیر متفق علیه و قد أ.( ثم تبذل األسباب للحصول علیها وكذلك االختالط

  )على جواز كشف الوجه و الكفین 

وجه ) . ١(} َوَال َیْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُیْعَلَم َما ُیْخِفیَن ِمْن ِزیَنِتِهنَّ { : قال تعالى: الدلیل الرابع

إنه تعالى منع النساء من الضرب باألرجل وٕان كان جائًزا في نفسه؛ لئال یكون : الداللة

رجال صوت الخلخال فیثیر ذلك دواعي الشهوة منهم إلیهن، وكذلك سبًبا إلى سمع ال

إذا كان الرجال و النساء ال یتقابلون أبدًا كما   (االختالط یمنع لما یؤدي إلیه من الفساد 

: الدلیل الخامس ).هو في مفهوم الفتوى لإلختالط فإن هذه األحكام ال یكون لها معنى

ُدوُر َیْعَلُم َخاِئَنَة { : قوله تعالى هو : فسرها ابن عباس وغیره}  اْألَْعُیِن َوَما ُتْخِفي الصُّ

الرجل یدخل على أهل البیت بیتهم، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظها، 

فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وقد علم اهللا من قلبه 

أن اهللا تعالى : وجه الداللة. در علیها لزنى بهاأنه ود لو اطلع على فرجها وأنه لو ق

وصف العین التي تسارق النظر إلى ما ال یحل النظر إلیه من النساء بأنها خائنة فكیف 

هذا نظر بقصد الشهوة و لیس نظرًأ عفویًا كالذي كان فیما بین ( باالختالط إذن 

یر دلیل بل أن سیاق و اإلستدالل فیه تعسف و التفسیر قصر لمعنى اآلیة بغ.الصحابة

  ) اآلیة في سورة غافر یدل على غیر ذلك

َوَقْرَن ِفي ُبُیوِتُكنَّ َوَال َتَبرَّْجَن : أنه أمرهن بالقرار في بیوتهن، قال تعالى: الدلیل السادس

  )١(اآلیة } َتَبرَُّج اْلَجاِهِلیَِّة اْألُوَلى 
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 علیه وسلم الطاهرات أن اهللا تعالى أمر أزواج رسول اهللا صلى اهللا: وجه الداللة

المطهرات الطیبات بلزوم بیوتهن، وهذا الخطاب عام لغیرهن من نساء المسلمین، لما 

أن خطاب المواجهة یعم إال ما دل الدلیل على تخصیصه، : تقرر في علم األصول

ولیس هناك دلیل یدل الخصوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البیوت إال إذا اقتضت 

على أنه كثر في ! ف یقال بجواز االختالط على نحو ما سبق؟الضرورة خروجهن فكی

هذا الزمان طغیان النساء وخلعهن جلباب الحیاء واستهتارهن بالتبرج والسفور عند 

(  .الرجال األجانب والتعري عندهم، وقل الوزاع ممن أنیط به األمر من أزواجهن وغیرهم

إلي دلیل وال یكفي الحدیث عن الخطاب خاص بنساء النبي و التعمیم هو الذي یحتاج 

من باب أولى ألنه لم یقل أحد بعموم ما استتبع ذلك من أحكام كمضاعفة االجر و 

و قد تكلمنا عن معنى قرن في موضع آخر في العذاب و إعتبارهن أمهات للمؤمنین 

  )هذه الرسالة 

: وأما األدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر عشرة أدلة  

بسنده عن أم حمید امرأة أبي حمید الساعدي رضي اهللا ] المسند[ روى اإلمام أحمد في -١

یا رسول اهللا، إني أحب الصالة : عنها، أنها جاءت النبي صلى اهللا علیه وسلم فقالت

قد علمت أنك تحبین الصالة معي، وصالتك في بیتك خیر من صالتك « : معك، قال

التك في دارك خیر في حجرتك، وصالتك في حجرتك خیر من صالتك في دارك، وص

من صالتك في مسجد قومك، وصالتك في مسجد قومك خیر من صالتك في مسجدي 

فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بیت من بیوتها وأظلمه، فكانت واهللا : ، قال»  

  تصلي فیه حتى ماتت
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وروى ابن خزیمة في صحیحه، عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، عن النبي  

إن أحب صالة المرأة إلى اهللا في أشد مكان من بیتها « : وسلم قالصلى اهللا علیه 

  » ظلمة 

بمعنى هذین الحدیثین عدة أحادیث تدل على أن صالة المرأة في بیتها أفضل من 

وجه الداللة أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بیتها، وأنه أفضل . صالتها في المسجد

علیه وسلم ومعه، فألن یمنع االختالط حتى من الصالة في مسجد الرسول صلى اهللا 

المرأة (قال األلباني أن االحادیث أعاله حسنة لغیرها و منها حدیث (  .من باب أولى

عورة وٕانها إذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان وٕانها ال تكون أقرب إلى اهللا منها في 

الف المشهور الذي رواه الطبراني في األوسط ورجاله رجال الصحیح وهذا خ )قعر بیتها 

یاد و الجماعات و كن یشهدن الصالة في المسجد و األعإشرنا إلیه في أن النساء 

  )أوردنا النهي عن منعهن 

: ما رواه مسلم والترمذي وغیرهما بأسانیدهم، عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال - ٢ 

، وخیر خیر صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها« : رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

وجه . حدیث صحیح: قال الترمذي بعد إخراجه» صفوف النساء آخرها، وشرها أولها 

أن الرسول صلى اهللا علیه وسلم شرع للنساء إذا أتین إلى المسجد فإنهن : الداللة

ینفصلن عن المصلین على حدة، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن 

ن الرجال عن مخالطتهم ورؤیتهم وتعلق القلب بالخیریة، وما ذلك إال لبعد المتأخرات م

بهم عند رؤیة حركاتهم وسماع كالمهم، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف 

آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من 

ن النیة اإلمام وقربه من النساء الالئي یشغلن البال، وربما أفسدن علیه العبادة وشوش

والخشوع، فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم یحصل 

كیف توصف صفوف المرأة ( ! اختالط وٕانما هو مقاربة ذلك كیف إذا وقع االختالط؟

الذي رواه أحمد و حدیث الفي الصالة و في المسجد بالشر ؟ و التعلیل الوارد باطل ألن 
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َعْن َنْبَهاَن َمْوَلى ُأمِّ َسَلَمَة َأنَُّه َحدََّثُه َأنَّ ُأمَّ ) : (ص للترمذي والن( الترمذي و ابوداوود

َأنََّها َكاَنْت ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َوَمْیُموَنَة َقاَلْت َفَبْیَنا َنْحُن  َسَلَمَة َحدََّثْتهُ 

َفَدَخَل َعَلْیِه َوَذِلَك َبْعَد َما ُأِمْرَنا ِباْلِحَجاِب َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى  ِعْنَدُه َأْقَبَل اْبُن ُأمِّ َمْكُتومٍ 

َنا َفَقاَل اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم اْحَتِجَبا ِمْنُه َفُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّه َأَلْیَس ُهَو َأْعَمى َال ُیْبِصُرَنا َوَال َیْعِرفُ 

یدل على أن إنشغال )  لَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َأَفَعْمَیاَواِن َأْنُتَما َأَلْسُتَما ُتْبِصَراِنهِ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى ال

البال و إفساد العبادة یمكن أن یحدث للطرفین و المرأة تصلي خلف الرجال ال سیما أن 

  )الخطاب السلفي یقول ان المرأة أسرع للشهوة و المبادرة إلیها 

: ه، عن زینب زوجة عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنها قالتروى مسلم في صحیح -٣

  » داكن المسجد فال تمس طیًبا إذا شهدت إح« : قال لنا رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

وروى أبو داود في سننه، واإلمام أحمد والشافعي في مسندیهما بأسانیدهم، عن أبي 

ال تمنعوا إماء اهللا « : وسلم قالهریرة رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا علیه 

فیه حرمة : (قال ابن دقیق العید ) . ٢(» مساجد اهللا، ولكن لیخرجن وهن تفالت 

التطیب على مریدة الخروج إلى المسجد؛ لما فیه من تحریك داعیة الرجال وشهوتهم، 

حسن ویلحق بالطیب ما في معناه ك: قال ...وربما یكون سبًبا لتحریك شهوة المرأة أیًضا

وكذلك : الملبس والحلي الذي یظهر أثره والهیئة الفاخرة، قال الحافظ ابن حجر 

هذه صفة الخروج وحیث یختلط الرجال مع النساء و إال لم یكن ( االختالط بالرجال 

  )للحكم معنى 

ما « : روى أسامة بن زید رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا علیه وسلم أنه قال -٤

  .رواه البخاري ومسلم ) ٤(» ي أضر على الرجال من النساء تركت بعدي فتنة ه
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هذا ! أنه وصفهن بأنهن فتنة على الرجال فكیف یجمع بین الفاتن والمفتون؟: وجه الداللة

الفتنة هي اإلبتالء و اإلمتحان و قد یبتلینا اهللا بالحیاة كلها خیرها و شرها و .( ال یجوز

  ) ًا لمقصود الشارع لم یقل احد باعتزال الحیاة كلها خالف

« : عن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنه، عن النبي صلى اهللا علیه وسلم أنه قال -٥

إن الدنیا حلوة خضرة، وٕان اهللا مستخلفكم فیها فناظر كیف تعملون، فاتقوا الدنیا واتقوا 

أن  :وجه الداللة. رواه مسلم ) ١(» النساء، فإن أول فتنة بني إسرائیل كانت في النساء 

النبي صلى اهللا علیه وسلم أمر باتقاء النساء، وهو یقتضي الوجوب فكیف یحصل 

كلمة اإلتقاء عامة و .( هذا ال یمكن، فإذا ال یجوز االختالط! االمتثال مع االختالط؟

بهذا الفهم تشمل حتى الزواج و كل أنواع التعامل مع النساء و لم یقل أحد باتقاء الدنیا 

ء و لم یقل أیضًا أن اإلتقاء هو األصل إال ما وردت به اإلباحة التي ذكرت مع النسا

  )ففي هذا الفهم تعسف

روى أبو داود في السنن والبخاري في الكنى بسندیهما، عن حمزة بن أبي أسید  - ٦ 

األنصاري ، عن أبیه رضي اهللا عنه، أنه سمع النبي صلى اهللا علیه وسلم یقول وهو 

ل مع النساء في الطریق، فقال النبي صلى اهللا علیه خارج من المسجد فاختلط الرجا

» استأخرن؛ فإنه لیس لكن أن تحققن الطریق، علیكن بحافات الطریق « : وسلم للنساء

هذا لفظ . فكانت المرأة تلتصق بالجدار، حتى إن ثوبها لیتعلق بالجدار من لصوقها به

أن یركبن : یحققن الطریق: (أبي داود ، قال ابن األثیر في النهایة في غریب الحدیث

أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم إذا منعهن من : وجه الداللة). حقها وهو وسطها

االختالط في الطریق؛ ألنه یؤدي إلى االفتتان، فكیف یقال بجواز االختالط في غیر 

  !ذلك؟
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أن : روى أبو داود الطیالسي في سننه وغیره، عن نافع عن عمر رضي اهللا عنهما - ٧ 

ال یلج من « : سول اهللا صلى اهللا علیه وسلم لما بنى المسجد جعل باًبا للنساء وقالر 

وروى البخاري في التاریخ الكبیر له، عن ابن عمر رضي » هذا الباب من الرجال أحد 

ال تدخلوا « : اهللا عنهما، عن عمر رضي اهللا عنه، عن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال

أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم منع : وجه الداللة. »  المسجد من باب النساء 

اختالط الرجال بالنساء في أبواب المساجد دخوًال، وخروًجا، ومنع أصل اشتراكهما في 

أبواب المسجد؛ سًدا لذریعة االختالط، فإذا منع االختالط في هذه الحالة ففیما سوى ذلك 

و لم یكن هناك حاجز ) ص(ل لم یكن هناك حاجز في مسجد الرسو . ( من باب أولى

تواجد الرجال و نما التخصیص لتفادي المزاحمة و لیس  إ و ) ص(في مسجد الرسول 

و قد أوردنا أحادیث كثیرة في هذا المجال منها حدیث الفتاة  النساء في موضع واحد

الكعاب سفعاء الخدین التي وصفها الراوي و المرأة الجمیلة التي كان ینظر إلیها بعض 

للنساء أن ) ص(بة بین أرجلهم و هم وقوف في الصف الخلفي و امر النبي الصحا

  )یتأخرن في القیام من السجود حتى ال یروا عورات الرجال 

كان رسول اهللا « : روى البخاري في صحیحه، عن أم سلمة رضى اهللا عنها قالت - ٨ 

ومكث النبي صلى اهللا علیه وسلم إذا سلم من صالته قام النساء حین یقضي تسلیمه، 

كان یسلم فتنصرف : (وفي روایة ثانیة له. »صلى اهللا علیه وسلم في مكانه یسیًرا 

، وفي روایة )النساء فیدخلن بیوتهن من قبل أن ینصرف رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ومن صلى : (ثالثة

وجه ). اء اهللا، فإذا قام رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قام الرجالمع الرجال ما ش

أنه منع االختالط بالفعل، وهذا فیه تنبیه على منع االختالط في غیر هذا : الداللة

هناك أحادیث اخرى تدل على أن النساء كن یشهدن الدروس في المسجد ( .الموضع

منها ما رواه البخاري َعْن  اصاً لهن یومًا خ) ص(حتى زاحمهم الرجال فجعل الرسول 
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ْجَعْل َلَنا َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َقاَلْت النَِّساُء ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َغَلَبَنا َعَلْیَك الرَِّجاُل َفا

َفَكاَن ِفیَما َقاَل َلُهنَّ َما ِمْنُكنَّ  َیْوًما ِمْن َنْفِسَك َفَوَعَدُهنَّ َیْوًما َلِقَیُهنَّ ِفیِه َفَوَعَظُهنَّ َوَأَمَرُهنَّ 

  )اَل َواْثَنَتْینِ اْمَرَأٌة تَُقدُِّم َثَالَثًة ِمْن َوَلِدَها ِإالَّ َكاَن َلَها ِحَجاًبا ِمْن النَّاِر َفَقاَلْت اْمَرَأٌة َواْثَنَتْیِن َفقَ 

رسول اهللا روى الطبراني في المعجم الكبیر عن معقل بن یسار رضي اهللا عنه أن  - ٩ 

ألن یطعن في رأس أحدكم بمخیط من حدید خیر من أن « : صلى اهللا علیه وسلم قال

» یمس امرأة ال تحل له   

الترغیب [رجاله رجال الصحیح، وقال المنذري في : قال الهیثمي في مجمع الزوائد

وروى الطبراني أیًضا من حدیث أبي أمامة رضي اهللا عنه، عن . رجاله ثقات]: والترهیب

ألن یزحم رجل خنزیًرا متلطًخا بطین وحمأة خیر « النبي صلى اهللا علیه وسلم أنه قال 

أنه صلى : وجه الداللة من الحدیثین. »له من أن یزحم منكبه منكب امرأة ال تحل له 

اهللا علیه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم یكن محرًما لها؛ لما 

سیئ، وكذلك االختالط یمنع لذلك، فمن تأمل ما ذكرناه من األدلة في ذلك من األثر ال

أن القول بأن االختالط ال یؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض : تبین له

األشخاص، وٕاال فهو في الحقیقة یؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع؛ حسًما لمادة 

الحاجة إلیه ویكون في مواضع الفساد، وال یدخل في ذلك ما تدعو إلیه الضرورة وتشتد 

نسأل اهللا تعالى أن یهدي ضال . العبادة، كما یقع في الحرم المكي والحرم المدني

المسلمین، وأن یزید المهتدي منهم هدى، وأن یوفق والتهم لفعل الخیرات وترك المنكرات 

 المس و المالمسة في التفسیر( .) واألخذ على أیدي السفهاء، إنه سمیع قریب مجیب

المشهور هو الجماع و لیس اللمس الذي أشارت إلیه الفتوى كما أنه لیس بالضرورة أن 

  )تصحب إختالط الرجال و النساء مالمسة و اختالط أنفاس 
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بل أن فتوى لألزهر الشریف ذهبت إلى أبعد من ذلك في منع المرأة من الوظائف     

وًال إسالمیة تمنع النساء من العامة السیاسیة و اإلقتصادیة و القضائىة و ال تزال د

عنى اإلسالم أتم عنایة بإعداد المرأة الصالحة : (المشاركة السیاسیة إنتخابًا و نیابة 

للمساهمة مع الرجل فى بناء المجتمع على أساس من الدین والفضیلة والخلق القویم 

 وفى حدود الخصائص الطبیعیة لكل من الجنسین، فرفع شأنها وكون شخصیتها وقرر.

حریتها وفرض علیها كالرجل طلب العلم والمعرفة، ثم ناط بها من شئون الحیاة ما 

تهیؤها لها طبیعة األنوثة وما تحسنه حتى إذا نهضت بأعبائها كانت زوجة صالحة وأما 

وكان من رعایة  -مربیة وربة منزل مدبرة، وكانت دعامة قویة فى بناء األسرة والمجتمع 

أن أحاط عزتها وكرامتها بسیاج منیع من تعالیمه الحكیمة، اإلسالم لها حق الرعایة 

وحمى أنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان، وباعد بینها وبین مظان الریب وبواعث 

االفتتان فحرم على الرجل األجنبى الخلوة بها والنظرة العارمة إلیها، وحرم علیها أن تبدى 

ى مجامعهم، وأن تتشبه بهم فیما هو من زینتها إال ما ظهر منها، وأن تخالط الرجال ف

خواص شئونهم، وأعفاها من وجوب صالة الجمعة والعیدین مع ما عرف عن الشارع من 

شدید الحرص على اجتماع المسلمین وتواصلهم وأعفاها فى الحج من التجرد لإلحرام، 

سلمین، ومنعها اإلسالم من األذان العام وٕامامة الرجال للصالة، واإلمامة العامة للم

ووالیة القضاء بین الناس، وأثم من یولیها بل حكم ببطالن قضائها على ما ذهب إلیه 

جمهور األئمة، ومنع المرأة من والیة الحروب وقیادة الجیوش، ولم یبح لها من معونة 

الجیش إال ما یتفق وحرمة أنوثتها كل ذلك لخیرها وصونها وسد ذرائع الفتنة عنها 

من أن یحیق المجتمع ما یفضى إلى انحالله وانهیار بنائه واهللا أعلم واالفتتان بها حذرا 

بما للطبائع البشریة من سلطان ودوافع وبما للنفوس من میول ونوازع والناس یعلمون 

ولقد بلغ من أمر الحیطة للمرأة أن أمر اهللا تعالى نساء نبیه ت . والحوادث تصدق 
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مؤمنین حرمة واحتراما، وأن النبى صلى صلى اهللا علیه وسلم بالحجاب وهن أمهات ال

أیدى النساء الالتى بایعنه، وأن المرأة ) وهو المعصوم ( لم تمس یده  -اهللا علیه وسلم 

لم تول والیة من الوالیات اإلسالمیة فى عهده وال فى عهد الخلفاء الراشدین وال فى عهود 

اهللا علیه وسلم مع  صلى -من بعدهم من الملوك واألمراء وال حضرت مجالس تشاوره 

  .أصحابه من المهاجرین واألنصار 

ذلك شأن المرأة فى اإلسالم ومبلغ تحصینها بالوسائل الواقیة فهل ترید المرأة اآلن أن 

تخترق آخر األسوار، وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان فتزاحم فى االنتخابات والدعایة 

ات والسفر إلى المؤتمرات والجذب والجلسات واللجان والحفالت والتردد على الوزار 

والدفاع، وما إلى ذلك مما هو أكبر إثما وأعظم خطرا من والیة القضاء بین خصمین 

  .وقد حرمت علیها 

واتفق أئمة المسلمین على تأثیم من یولیها تاركة زوجها وأطفالها وبیتها ودیعة فى ید من 

. وال األكثریة الساحقة من النساء بل . ال یرحم إن ذلك ال یرضاه أحد وال یقره اإلسالم 

اللهم إال من یدفعه تملق المرأة أو الخوف من غضبتها إلى مخالفة الضمیر والدین 

على المسلمین عامة أن یتعرفوا  -ومجاراة األهواء، وال حسبان فى میزان الحق لهؤالء 

ب، وال حكم اإلسالم فیما یعتزمون اإلقدام علیه من عمل فهو مقطع الحق وفصل الخطا

وٕاننا . خفاء فى أن دخول المرأة فى معمعة االنتخابات والنیابة غیر جائز لما بیناه 

ننتظر من السیدات الفضلیات أن یعملن بجد وصدق لرفعة شأن المرأة من النواحى 

الدینیة واألخالقیة واالجتماعیة والعلمیة الصحیحة فى حدود طبیعة األنوثة والتعالیم 

حرصن على خوض غمار االنتخاب والنیابة، وأن نسمع منهن اإلسالمیة قبل أن ی

صیحة مدویة للدعوة إلى وجوب تمسك النساء عامة بأهداب الدین والفضیلة فى األزیاء 
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والمظاهر واالجتماعات النسائیة وغیر ذلك مما هو كمال وجمال للمرأة المهذبة الفاضلة 

ذلك خیر لهن واهللا . إلجالل ولهن منا جمیعا إذا فعلن ذلك خالص الشكر وعظیم ا. 

معلوم أن صالة : (وورد عنه أیضًا في إمامة المرأة ) یوفقهن لما فیه الخیر والصالح 

الجماعة أفضل من صالة المنفرد والنصوص فى ذلك كثیرة ، وٕاذا كان اإلسالم یفضل 

ا أن تصلى المرأة فى بیتها بدل أن تصلى فى المسجد من أجل ثواب الجماعة فإنه یمكنه

أن تقیم صالة الجماعة فى بیتها ، أو فى المدرسة التى تتعلم أو تعلم فیها ، أو العمل 

فإذا كان فى البیت زوجها أو ولدها أو أبوها أو أخوها مثال . الذى تمارسه مع الزمیالت 

كان هو اإلمام والمرأة مأمومة ، وكذلك فى المدرسة أو العمل یجوز أن یصلى بالنساء 

. أو أحد الزمالء ، سواء أكانت الصالة فى مسجد أو مكان ُمَعّد لذلك أحد المدرسین 

فإذا لم یوجد رجل أمكن للمرأة أن تكون إماما لبناتها أو نساء أخریات فى المنزل أو 

  .وذلك على رأى جمهور األئمة . للزمیالت فى المدرسة والعمل 

ال للرجال وال للنساء ، فال واإلمام مالك هو الذى یمنع أن تكون المرأة إماما مطلقا ، 

یجوز أن یقتدى بها الرجل حتى لو كان ابنها أو أباها أو أخاها ، فإمامتها على رأى 

  .الجمهور جائزة للنساء فقط 

روى أبو داود والحاكم وابن خزیمة وصححه أن النبى صلى اهللا علیه وسلم جعل ألم 

ء فقط ، وذلك لحدیث رواه ابن ورقة مؤذنا ، وأباح لها أن تؤم أهل بیتها ، أى النسا

ال تؤمَّن امرأة " ماجه عن جابر أنه سمع النبى صلى اهللا علیه سلم یقول على المنبر 

  " .رجال ، ال فاجرا وال مؤمنا 

وكانت السیدة عائشة رضى اللَّه عنها تؤم النساء وتقف معهن فى الصف ، وكذلك 

ألئمة أن المرأة إذا كانت إماما ویرى بعض ا. كانت أم سلمة رضى اللَّه عنها تفعله 



170 
 

لكن لو تقدمت فصالتها وصالة . للنساء تقف معهن فى الصف وال تتقدم علیهن 

  االزهر) المأمومات صحیحة ، لعدم ورود النهى عن ذلك 

و  –كما قدمنا  –لم تمنع الشریعة اإلسالمیة المرأة من أن تشارك في الحیاة العامة 

لها في الجمع و الجماعات والهجرة و الجهاد غیر  مشاركات) ص(شهدت دولة الرسول 

أن العصور اإلسالمیة المتأخرة شهدت تراجعًا في هذه المجاالت وردة نحو التقالید 

العربیة القدیمة بشتى الحیل و من ذلك تجاوز البعض في فهم اآلیات التي وردت في 

و التي  في قعر البیوتشان نساء النبي خاصة في سورة األحزاب لیلزموا النساء بالبقاء 

معنى هذه اآلیة االمر بلزوم البیت، وٕان كان الخطاب لنساء النبي (قال عنها القرطبي 

هذا لو لم یرد دلیل یخص جمیع . صلى اهللا علیه وسلم فقد دخل غیرهن فیه بالمعنى

النساء، كیف والشریعة طافحة بلزوم النساء بیوتهن، واالنكفاف عن الخروج منها إال 

  .)ة، على ما تقدم في غیر موضعلضرور 

و قد ذهب الطبري في تفسیر اآلیات إلى أن كلمة قرن مشتقة من الوقار و لیس القرار  

فقرأته عامة قراء المدینة ) َوَقْرَن ِفي ِبُیوِتُكنَّ (واختلفت القّراء في قراءة قوله: ( حیث قال 

یوتكن، وكأن من قرأ ذلك واقررن في ب: بفتح القاف، بمعنى) َوَقْرنَ :(وبعض الكوفیین

فَظْلُتْم (كذلك حذف الراء األولى من اقررن، وهي مفتوحة، ثم نقلها إلى القاف، كما قیل

فظللتم، فأسقطت الالم األولى وهي مكسورة، ثم نقلت كسرتها إلى : وهو یرید) َتَفكَُّهونَ 

كن أهل وقار : بكسر القاف، بمعنى) َوِقْرنَ (وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة. الظاء

وهذه القراءة وهي الكسر في القاف أولى عندنا بالصواب ألن ذلك ) . في بیوتكن(وسكینة

وقر : إن كان من الوقار على ما اخترنا، فال شك أن القراءة بكسر القاف، ألنه یقال

قر كما یقال : فالن في منزله؛ فهو یقر وقورا، فتكسر القاف في تفعل، فإذا أمر منه قیل
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اقررن؛ : یِعد ِعد، وٕان كان من القرار، فإن الوجه أن یقال: ن یِزن ِزن، ومن وعدمن وز 

ظلت أفعل كذا، وأحست بكذا، فأسقط عین الفعل، وحول : ألن من قال من العرب

ظل : حركتها إلى فائه في فعل وفعلنا وفعلتم، لم یفعل ذلك في األمر والنهي، فال یقول

اعتل به من اعتل لصحة القراءة بفتح القاف في ذلك قائما وال تظل قائما، فلیس الذي 

ظلت وأحست، بعلة توجب صحته لما وصفت من : یقول العرب في ظللت وأحسست

: ینحطن من الجبل، وهو یرید: العلة، وقد حكى بعضهم عن بعض األعراب سماعا منه

 ینحططن، فإن یكن ذلك صحیحا، فهو أقرب إلى أن یكون حجة ألهل هذه القراءة من

جامع البیان لمحمد بن جریر الطبري.) الحجة األخرى  

خروجها للصالة في المسجد  و من النشاطات اإلجتماعیة الدینیة التي حرمت منها المرأة

إنفعاًال بشهوة الذكور و انسیاقًا وراء بعض اآلثار و األراء الفقهیة فقد روى بن ماجة في 

ُد ْبُن َیْحَیى النَّ  زَّاِق َأْنَبَأَنا َمْعَمٌر َعْن الزُّْهِريِّ َعْن مسنده َحدََّثَنا ُمَحمَّ ْیَساُبوِريُّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ

َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل َال َتْمَنُعوا ِإَماَء اللَِّه َأْن  َساِلٍم َعْن اْبِن ُعَمرَ 

ُه ِإنَّا َلَنْمَنُعُهنَّ َفَغِضَب َغَضًبا َشِدیًدا َوَقاَل ُأَحدُِّثَك َعْن َفَقاَل اْبٌن لَ  ُیَصلِّیَن ِفي اْلَمْسِجدِ 

  َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َتُقوُل ِإنَّا َلَنْمَنُعُهنَّ 

و في السنن الكبرى للبیهقي عن االعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي اهللا عنه ان 

ال تمنعوا النساء المساجد باللیل فقال ابنه  واهللا : ( قال النبي صلى اهللا علیه وسلم 

لنمنعهن یتخذنه دغال فرفع یده فلطمه وقال احدثك عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

و على الرغم من تواتر األحادیث عن حضور النساء من كل االعمار و ) وتقول هذه 

ن الفقهاء شعبوا في االثر إال أ) ص ( في كل األوقات صالة الجماعة مع الرسول 

 الوارد عن عائشة رضي اهللا عنه و الذي أورده البخاري و الذي قالت فیه 
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ما أحدث النساء  بعده  لمنعهن المسجد  -صلى اهللا علیه وسلم  -لو أدرك رسول اهللا: (

رضي  -تشیر عائشُة : ( و قال الحافظ في فتح الباري .) كما منعت نساء بني إسرائیل 

كان یرخص في بعض ما یرخص  -صلى اهللا علیه وسلم  -إلى أن النبي -ها اهللا عن

فیه حیث لم یكن في زمنه فساٌد، ثم یطرأ الفساد ویحدث بعده ، فلو أدرك ما حدث بعده 

. لما استمر على الرخصه ، بل نهى عنه ؛ فإنه إنما یأمُر بالصالح، وینهى عن الفساد

وعهد أبي بكٍر وعمر من  -صلى اهللا علیه وسلم  -ما كان في عهد النبي :وشبیٌه بهذا 

خروج اإلماء إلى األسواق بغیر خماٍر حتى كان عمر یضرب األمه إذا رآها منتقبًة أو 

مستترًة ، وذلك لغلبة السالمه في ذلك الزمان ، ثم زال ذلك وظهر الفساد وانتشر ، فال 

  .) یرخص حینئٍذ فیما كانوا یرخصون فیه

فمنهم من :في حضور النساء مساجد الجماعات للصالة مع الرجال  فقد اختلف العلماء

، وقد استدلت بأن  -رضي اهللا عنها-كرهه بكل حاٍل، وهو ظاهر المروي عن عائشه

الرخصة كانت لهن حیث لم یظهر منهن ما ظهر ، فكانت لمعنًى وقد زال ذلك المعنى 

ال :وعن أبي حنیفة روایٌة . تٌة أكره خروجهن في الزمان ؛ ألنهن فتن:قال اإلمام أحمد . 

حٌق : وروى أبو إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال . یخرجن اإل للعیدین خاصًة 

ولم یكن یرخص لهن في شيء من الخروج اإل .على كل ذاِت نطاٍق أن تخرج للعیدین 

-في روایة-ومنهم من رخص فیه للعجائز دون الشوابَّ ، وهو قول مالٍك . في العیدین 

حكاه ابن عبد البر . الشافعي وأبي یوسف ومحمٍد ، وطائفٍة من أصحابنا أو أكثرهم و 

أن العجوز تخرج إلى المسجد وال تكثر :عن العلماء ، وحكاه عن مالٍك من روایه أشهب 

ما صلت امرأة صالًة أفضل :وقال ابن مسعوٍد . التردد، وأن الشابه تخرج مرًة بعد مرة

خرَّجه . أن تصلي عند المسجد الحرام ، إال عجوزًا في منقلها من صالتها في بیتها ، اإل

إال في مسجد الحرام ، :وخرَّجه البیهقي ، وعنده . خفها : یعني : وقال .وكیع وأبو عبیٍد 
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ومنهم من رخص فیه للجمع ، إذا أمنت  - صلى اهللا علیه وسلم  -أو مسجد الرسول 

، وقول -سواه)) المدونة (( م ، ولم یذكر في في روایة ابن القاس-الفتنه ، وهو قول مالكٍ 

هل یرخص لهن في اللیل والنهار ، أم في :ثم اختلفوا .طائفه من أصحابنا المتأخرین

یرخص لهن في كل الصلوات ، وهو المحكي عن : أحدهما .اللیل خاصًة ؟على قولین

ادیث المطلقة واستدلوا بعموم األح.مالٍك والشافعي وأبي یوسف ومحمٍد ، وقول أصحابنا 

هو تنبیٌه على النهار من طریق : ، وبخروجهن في العیدین ، فأما المقیدة باللیل ، فقالوا 

الفحوى ؛ألن تمكن الفساق من الخلوة بالنساء والتعرض لهن باللیل أظهر ،فإذا جاز لهن 

إنما یرخص لهن في اللیل ، وتبویب : وقالت طائفٌة .الخروج باللیل ففي النهار أولى 

وكذا قال . لبخاري یدل علیه ، وروي مثله عن أبي حنیفة ، لكنه خصه بالعجائز ا

. وینهى عن حضورهن تراویح رمضان:قال .یرخص لهن في العشاء والفجر :سفیان 

ومذهب إسحاق كأبي حنیفة والثوري في ذلك ، اإل أنه رخص لهن في حضور التراویح 

النهار یكثر انتشار :ة باللیل ، وقالوا وهؤالء استدلوا باألحادیث المقید. في رمضان 

  )الفساق فیه ، فأما اللیل فظلمته مع االستتار تمنع النظر غالبًا ، فهو أستر 

وقال ابن حامد یستحب : (وأورد إبن قدامة في الشرح الكبیر عن خروج المرأة للعیدین 

نطاق أن ذلك، وروي عن أبي بكر وعلي رضي اهللا عنهما انهما قاال حق على كل ذات 

تخرج إلى العیدین، وكان ابن عمر یخرج من استطاع من أهله إلى العیدین، وروت أم 

عطیة قالت أمرنا رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أن نخرجهن في الفطر واالضحى 

والعواتق ذوات الخدور فأما الحیض فیعتزلن الصالة ویشهدن الخیر ودعوة 

لتلبسها أختها من جلبابها " یكون لها جلباب؟ قال  قلت یا رسول اهللا إحدانا ال.المسلمین

وقال القاضي ظاهر كالم أحمد أن ذلك جائز غیر . متفق علیه وهذا لفظ روایة مسلم" 

مستحب، وكرهه النخعي ویحیى االنصاري وقاال ال یعرف خروج المرأة في العیدین 
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رة وكرهوه للشابة لما عندنا، وكرهه سفیان وابن المبارك، ورخص أهل الرأي للمرأة الكبی

و من اآلثار التي اعتمد علیها هؤالء ما رواه َأْحَمد َوالطََّبَراِنيِّ .) في خروجهن من الفتنة

َأنََّها َجاَءْت ِإَلى َرُسول اللَّه َصلَّى اللَّه َعَلْیِه َوَسلََّم َفَقاَلْت " ِمْن َحِدیث ُأّم ُحَمْیٍد السَّاِعِدیَّة 

َالة َمَعك َیا َرُسول اللَّه ، إِ  َقْد َعِلْمت ، َوَصَالتك ِفي َبْیتك َخْیر َلك : َقاَل . نِّي ُأِحّب الصَّ

ِمْن َصَالتك ِفي ُحْجَرتك ، َوَصَالتك ِفي ُحْجَرتك َخْیر ِمْن َصَالتك ِفي َدارك ، َوَصَالتك 

َخْیر ِمْن ِفي َدارك َخْیر ِمْن َصَالتك ِفي َمْسِجد َقْومك ، َوَصَالتك ِفي َمْسِجد َقْومك 

َوإِْسَناد َأْحَمد َحَسٌن ، َوَلُه : (قال عنه الحافظ إبن حجر " َصَالتك ِفي َمْسِجد اْلَجَماَعة 

ْخَفاء َأْفَضل . َشاِهد ِمْن َحِدیث ِاْبن َمْسُعود ِعْند َأِبي َداُوَد  َوَوْجه َكْون َصَالتَها ِفي اْإلِ

یَنة ، َتَحقُّق اْألَْمن ِفیِه ِمْن اْلِفْتَنة ، َویَ  َتَأكَّد َذِلَك َبْعد ُوُجود َما َأْحَدَث النَِّساء ِمْن التََّبرُّج َوالزِّ

َوِمْن َثمَّ َقاَلْت َعاِئَشة َما َقاَلْت ، َوَتَمسََّك َبْعضهْم ِبَقْوِل َعاِئَشة ِفي َمْنع النَِّساء ُمْطَلًقا َوِفیِه 

ُحْكم ِألَنََّها َعلََّقْتُه َعَلى َشْرط َلْم ُیوَجد ِبَناء َعَلى َظنٍّ َنَظر ، ِإْذ َال َیَتَرتَّب َعَلى َذِلَك َتَغیُّر الْ 

َلْم َیَر َوَلْم َیْمَنع ، َفاْسَتَمرَّ اْلُحْكم َحتَّى َأنَّ : َفُیَقال َعَلْیِه " َلْو َرَأى َلَمَنَع " َظنَّْتُه َفَقاَلْت 

َوَأْیًضا َفَقْد َعِلَم . ُیْشِعر ِبَأنََّها َكاَنْت َتَرى اْلَمْنع  َعاِئَشة َلْم ُتَصرِّح ِباْلَمْنِع َوإِْن َكاَن َكَالمَها

 اللَّه ُسْبَحانه َما َسُیْحِدْثَن َفَما َأْوَحى ِإَلى َنِبّیه ِبَمْنِعِهنَّ ، َوَلْو َكاَن َما َأْحَدْثَن َیْسَتْلِزم َمْنعهنَّ 

ْحَداث ِإنََّما َوَقَع ِمْن . اِق َأْوَلى ِمْن اْلَمَساِجد َلَكاَن َمْنعهنَّ ِمْن َغْیرَها َكاْألَْسوَ  َوَأْیًضا َفاْإلِ

َبْعض النَِّساء َال ِمْن َجِمیعهنَّ ، َفِإْن َتَعیََّن اْلَمْنع َفْلَیُكْن ِلَمْن َأْحَدَثْت ، َواْألَْوَلى َأْن ُیْنَظر 

َشاَرِتِه َصلَّى اللَّه  َعَلْیِه َوَسلََّم ِإَلى َذِلَك ِبَمْنِع التََّطیُّب ِإَلى َما ُیْخَشى ِمْنُه اْلَفَساد َفُیْجَتَنب ِإلِ

و قد اورد الفقهاء في مواطن كثیرة أن عمر .) َوالزِّیَنة ، َوَكَذِلَك التََّقیُّد ِباللَّْیِل َكَما َسَبَق 

بن الخطاب كان یضرب اإلماء حتى ال یتشبهن بالحرائر كما أنه من المؤكد أن أمر 

اإلسالم قد استقر في عهد عمر بن الخطاب وحیاة عائشة اإلصالح الذي اسسته دعوة 

و قد أشار الفقهاء و المفسرون إلى صور أعتراض السفهاء  -رضي اهللا عنهما  –
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للنساء الالتي كن یخرجن لقضاء حوائجهن و كان ذلك سببًا لنزول اآلیات من سورة 

الفتیات على األحزاب و صور أخرى أشارت إلیها اآلیات في تجارة الجنس و إكراه 

   !البغاء الذي كان منتشرًا في المجتمع العربي قبل الرسالة

یقرر فقهاء الحنفیة بأن األفضل للمرأة أن تصلى فى :( و من فتاوى االزهر الشریف 

بیتها حتى الجمعة تصلیها ظهرا فى بیتها ألن الجماعة لم تشرع فى حقها وفقهاء 

نقطع عنها أرب الرجال جاز لها أن تحضر المالكیة یقولون إذا كانت المرأة عجوزا ا

الجماعة فى المسجد وٕاال كره لها ذلك، وٕان كانت شابة وخیف من حضورها االفتتان بها 

وٕانه ......فى طریقها أو فى المسجد یحرم علیها الحضور إلى المسجد دفعا للفساد 

ن طاعتها یجب على زوجة السائل أن تطیع زوجها وأال تذهب إلى المسجد إال بإذنه أل

لزوجها واجبه علیها شرعا السیما وأن زوجها السائل ال یمنعها من الصالة المفروضة 

علیها وٕانما یمنعها من الخروج إلى المسجد لتصلى فیه جماعة ألنه ال یحب أن یراها 

الرجال وهى ذاهبة إلى المسجد أو آیبة منه، وأن فى صالتها فى المسجد مخالفة 

  )لألفضل 

خذ البعض من صالتها في الصفوف الخلفیة شارة لتمییز الرجل علیه غیر بل إت      

لیس مطلقًا وأن صالتهن ) شر صفوف النساء أولها ( أن بعض العلماء یرى أن حكم 

في الصفوف الخلفیة تكون في المصلى الواحد الذي یجتمع فیه الرجال و النساء وأما إذا 

ف النساء محاذیة لصفوف الرجال كما كان المصلى منفصًال فال بأس بأن تكون صفو 

اشرنا إلى الصالة في المسجد النبوي وفى مصلیات الطوابق المسروقة في كثیر من 

المساجد وأن یكون خیر صفوفهن أولها وال ینقص المرأة أن تصلي خلف الرجال ألن 
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التفاضل بأقدار اهللا الطبیعیة و التشریعیة ال تسأل عنه و أنما تسال عن كسبها 

ختیاري اإل  

صلیت أنا ویتیم في بیتنا (قال الحافظ بن حجر في فتح الباري في حدیث أنس        

فیه أن المرأة ال تصّف مع ) : ( خلف النبي صلى اهللا علیه وسلم وأمي أم سلیم خلفنا

الرجال وأصله ما یخشى من االفتتان بها فلو خالفت أجزأت صالتها عند الجمهور وعند 

و في المدونة ) الرجل دون المرأة وهو عجیب وفي توجیهه تعسف الحنفیة تفسد صالة

إذا صلت المرأة وسط الصف :قیل البن القاسم : في صالة المرأة بین صفوف الرجال 

ال أرى أن تفسد : ؟ قال مالك بین الرجال أتفسد على أحد من الرجال صالته في قول 

  على أحد من الرجال وال نفسها روى البخارى

 اللَُّه َعْنَها  
َ
و من ذلك أیضًا إتباع المرأة للجنائز فقد روى البخاري َعْن ُأمِّ َعِطیََّة َرِضي

  َقاَلتْ 

الطََّبَراِنيُّ ِمْن َطِریق ِإْسَماِعیل  ُنِهیَنا َعْن اتَِّباِع اْلَجَناِئِز َوَلْم ُیْعَزْم َعَلْیَنا َوُیَؤیِّد ذلك َما َرَواهُ 

َلمَّا َدَخَل َرُسول اللَّه َصلَّى اللَّه " ْبن َعْبد الرَّْحَمن ْبن َعِطیَّة َعْن َجدَّته ُأّم َعِطیَّة َقاَلْت 

ي َرُسول َرُسول اللَّه ِإنِّ : َعَلْیِه َوَسلََّم اْلَمِدیَنة َجَمَع النَِّساء ِفي َبْیت ثُمَّ َبَعَث ِإَلْیَنا ُعَمر َفَقاَل 

" اْلَحِدیث ، َوِفي آِخره " ِإَلْیُكنَّ ، َبَعثَِني ِإَلْیُكنَّ ِألَُباِیعُكنَّ َعَلى َأْن َال ُتْشِرْكَن ِبَاللَِّه َشْیًئا 

ن قال عنه الحافظ ب"  َوَأَمَرَنا َأْن ُنْخِرج ِفي اْلِعید اْلَعَواِتق ، َوَنَهاَنا َأْن َنْخُرج ِفي ِجَناَزة 

َحاَبة : (حجر    .َوَهَذا َیُدّل َعَلى َأنَّ ِرَواَیة ُأّم َعِطیَّة اْألُوَلى ِمْن ُمْرَسل الصَّ

َوَلْم َیْعِزم َعَلْیَنا  َأْي َوَلْم ُیَؤكِّد َعَلْیَنا ِفي اْلَمْنع َكَما َأكََّد َعَلْیَنا ِفي َغْیره ِمْن : ( َقْوله 

َظاِهر : َوَقاَل اْلُقْرُطِبّي . َكِرَه َلَنا ِاتَِّباع اْلَجَناِئز ِمْن َغْیر َتْحِریم  :اْلَمْنِهیَّات ، َفَكَأنََّها َقاَلْت 

ِسَیاق ُأّم َعِطیَّة َأنَّ النَّْهي َنْهي َتْنِزیه ، َوِبِه َقاَل ُجْمُهور َأْهل اْلِعْلم ، َوَماَل َماِلك ِإَلى 
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َلى اْلَجَواز َما َرَواُه ِاْبن َأِبي َشْیَبة ِمْن َطِریق َوَیُدّل عَ . اْلَجَواز َوُهَو َقْول َأْهل اْلَمِدیَنة 

ُمَحمَّد ْبن َعْمرو ْبن َعَطاء َعْن َأِبي ُهَرْیَرة َأنَّ َرُسول اللَّه َصلَّى اللَّه َعَلْیِه َوَسلََّم َكاَن ِفي 

َوَأْخَرَجُه ِاْبن َماَجْه . یث اْلَحدِ " َدْعَها َیا ُعَمر " ِجَناَزة َفَرَأى ُعَمر ِاْمَرَأة َفَصاَح ِبَها َفَقاَل 

َوالنََّساِئيُّ ِمْن َهَذا اْلَوْجه ، َوِمْن َطِریق ُأْخَرى َعْن ُمَحمَّد ْبن َعْمرو ْبن َعَطاء َعْن َسَلَمة 

ى ِفي َحِدیث ُأّم َعِطیَّة َدَالَلة َعلَ : ْبن اْألَْزَرق َعْن َأِبي ُهَرْیَرة َوِرَجاله ِثَقات ، َوَقاَل اْلُمَهلَّب 

" ُنِهیَنا َعْن ِاتَِّباع اْلَجَناِئز " َقْولَها : َوَقاَل الدَّاُوِدّي . َأنَّ النَّْهي ِمْن الشَّاِرع َعَلى َدَرَجات 

َأْي َأْن َال َنْأِتي َأْهل اْلَمیِّت " َوَلْم َیْعِزم َعَلْیَنا " َأْي ِإَلى َأْن َنِصل ِإَلى اْلُقُبور ، َوَقْوله 

یِهْم َونَ  م َعَلى َمیِّتهْم ِمْن َغْیر َأْن َنتَِّبع ِجَناَزته ِاْنَتَهى َفُنَعزِّ ومن اآلثار التي اعتمد .) َتَرحَّ

قال بینما نحن نسیر مع رسول (علیها دعاة المنع َحِدیث َعْبد اللَّه ْبن َعْمرو ْبن اْلَعاِص 

وقف  اهللا صلى اهللا علیه وسلم إذ بصر بامرأة ال تظن أنه عرفها فلما توسط الطریق

حتى انتهت إلیه فإذا فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال لها ما أخرجك من 

بیتك یا فاطمة قالت أتیت أهل هذا المیت فترحمت إلیهم وعزیتهم بمیتهم قال لعلك بلغت 

معهم الكدى قالت معاذ اهللا أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال لها 

أورده أحمد و صححه الحاكم حتى .) هم ما رأیت الجنة حتى یراها جد أبیكلو بلغتها مع

في صحیح و  -دون الزیادة االخیرة و قال عنه األلباني ) لعلك بلغت معهم الكدي ( 

  .ضعیف  –ضعیف سنن النسائي 

وجمعوا بین وحدیثي فاطمة و أم عطیة بان النهي لیس في االتباع و انما في الوصول 

بل و ذهب كثیر من العلماء إلى أن زیارة المرأة للمقابر جائزة بل ومستحبة الى المقابر 

ألن أحادیث النهي كلها ضعیفة أو منسوخة بأحادیث اإلقرار و الندب و أما صالة 

النساء على الجنائز فإنهن یفعلن ذلك مع اإلمام في الحرم المكي و المدني وقد روي 

عنهن صلین على سعد بن ابي وقاص عندما مسلم أن عائشة و نساء النبي رضي اهللا 
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قضى ثالثة أیام بعد وفاته مسجًي یصلي ) ص(توفي في المسجد وُروي أن الرسول 

قیل البن : و في المدونة الكبرى ) حتى صلت علیه النساء و الصبیان( علیه الناس 

هل كان : نعم قلت : هل یصلین النساء على الجنائز في قول مالك ؟ قال : القاسم 

ال بأس أن تشیع : نعم قال مالك : مالك یوسع للنساء أن یخرجن مع الجنائز ؟ قال 

المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأخیها وأختها إذ كان ذلك مما یعرف أنه یخرج 

فقلت له : نعم وٕان كانت شابة قال : وٕان كانت شابة ؟ قال : مثلها على مثله قال فقلت 

: على غیر هؤالء ممن ال ینكرها الخروج علیهم من قرابتها ؟ قال فنكره لها أن تخرج : 

نعم : تصلي النساء على الرجل إذا مات معهن ولیس معهن رجل ؟ قال : نعم قلت له 

 وال تؤمهن واحدة منهن ولیصلین واحدة واحدة أفذاذا ولیكن صفوفا

) ص(الرسول  أما حضور مراسم الزواج فقد زوج: و منه حضور المرأة مراسم الزواج 

المرأة التي وهبت نفسها له الحد الصحابة في المسجد و النساء حضور وقیل إن عائشة 

اعقدوا فإن النساء ال (كانت تحضر النكاح وتخطب ثم تقول  -رضي اهللا عنها  -

قال : (و أما الشهادة على عقد النكاح فقد قال عنها إبن حجر في فتح الباري ) یعقدن

فأجازوا شهادة  -آیة المداینة  - لماء على القول بظاهر هذه اآلیة بن المنذر أجمع الع

النساء مع الرجال وخص الجمهور ذلك بالدیون واألموال وقالوا ال تجوز شهادتهن في 

الحدود والقصاص واختلفوا في النكاح والطالق والنسب والوالء فمنعها الجمهور وأجازها 

مفردات فیما ال یطلع علیه الرجال كالحیض الكوفیون قال واتفقوا على قبول شهادتهن 

و التخصیص في اآلیة في ) والوالدة واالستهالل وعیوب النساء واختلفوا في الرضاع 

األمور التى ال تشهدها المرأة عادة دلیل علي أن الحكم العام هو اإلجازة التي قال بها 

فى الشریعة  إننا نذهب إلى أبعد من الشهادة عندما نطالع نصوصاً و إبن المنذر

كما أن . اإلسالمیة تجعل المرأة طرفًا من أطراف التعاقد كامل األهلیة بائعًا أو مشتریاً 
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هناك مذهبًا مشهورًا فى الفقه اإلسالمي هو مذهب أبي حنیفة یجیز ان تنكح المرأة 

نفسها من غیر ولي وأن القوانین السودانیة أعطت المراة حق الشهادة في كل القضایا 

بل وحق أن تكون قاضیاً ) م ١٩٩١قانون األحوال الشخصیة لسنة (نها الزواح ومن بی  

 

 عدم التمییز بین ماهو من الثقافة وبین ما هو من اصل الدین 

بما أن التدین هو تفاعل بقیم الدین مع البیئة الطبیعیة و اإلجتماعیة فإن صوره قد 

أن السابقین غلى دعوة الرسل تختلف من بیئة إلى أخرى و انه یتاثر بتلك البیئات بل 

یكیفون الدین على واقعهم و ثقافتهم و هذا ما أشرنا إلیه في حدیثنا عن الخطاب 

اإلسالمي و العربیة و و بینا فیه كیف أن العرب قد كیفوا خطاب الدین على ثقافتهم و 

ان هممهم قد تقاصرت عن بلوغ غایات رسالة اإلسالم في التحرر من العنصریة و 

هو األمر فیما یتعلق بقضایا المرأة و قیم الدین في التحرر من عصبیة النوع و كذلك 

 تشیر إلى ذلك تعالیم اإلسالم التي تنهى عن إتباع الهوى و عصبیات اآلباء و األجداد 

ْحٍي َوَال اْلَحَیاِء ِفي اْلِعْلِم َوَقاَل ُمَجاِهٌد َال َیَتَعلَُّم اْلِعْلَم ُمْستَ ( اورد البخاري في َباب      

) الدِّینِ ُمْسَتْكِبٌر َوَقاَلْت َعاِئَشُة ِنْعَم النَِّساُء ِنَساُء اْألَْنَصاِر َلْم َیْمَنْعُهنَّ اْلَحَیاُء َأْن َیَتَفقَّْهَن ِفي 

عن الفوارق الثقافیة بین المرأة المكیة و المدنیة التي أشارت إلیها السیدة عائشة حیث 

ُن َسَالٍم َقاَل َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َقاَل َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن َأِبیِه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بْ : قال 

َعْن َزْیَنَب اْبَنِة ُأمِّ َسَلَمَة َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َقاَلْت َجاَءْت ُأمُّ ُسَلْیٍم ِإَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

ا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ اللََّه َال َیْسَتْحِیي ِمْن اْلَحقِّ َفَهْل َعَلى اْلَمْرَأِة ِمْن ُغْسٍل َعَلْیِه َوَسلََّم َفَقاَلْت یَ 

ْجَهَها ِإَذا اْحَتَلَمْت َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ِإَذا َرَأْت اْلَماَء َفَغطَّْت ُأمُّ َسَلَمَة َتْعِني وَ 

للَِّه َأَوَتْحَتِلُم اْلَمْرَأُة َقاَل َنَعْم َتِرَبْت َیِمیُنِك َفِبَم ُیْشِبُهَها َوَلُدَهاَوَقاَلْت َیا َرُسوَل ا  
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َحدَّثََنا َأُبو اْلَیَماِن َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َعْن الزُّْهِريِّ َقاَل َأْخَبَرِني : ومنه  أیضًا ما أورد حیث قال 

َلْم : ي َثْوٍر َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َقاَل ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأبِ 

َأَزْل َحِریًصا َعَلى َأْن َأْسَأَل ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َعْن اْلَمْرَأَتْیِن ِمْن َأْزَواِج النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه 

َحتَّى َحجَّ }ِإْن َتُتوَبا ِإَلى اللَِّه َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما { َعَلْیِه َوَسلََّم اللََّتْیِن َقاَل اللَُّه َتَعاَلى

أَ  َز ثُمَّ َجاَء َفَسَكْبُت َعَلى َیَدْیِه ِمْنَها َفَتَوضَّ  َوَحَجْجُت َمَعُه َوَعَدَل َوَعَدْلُت َمَعُه ِبِإَداَوٍة َفَتَبرَّ

ِن ِمْن َأْزَواِج النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم اللَّتَاِن َقاَل َفُقْلُت َلُه َیا َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن َمْن اْلَمْرَأَتا

  اللَُّه َتَعاَلى

َقاَل َواَعَجًبا َلَك َیا اْبَن َعبَّاٍس ُهَما َعاِئَشُة }ِإْن َتُتوَبا ِإَلى اللَِّه َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما { 

َث َیُسوُقُه َقاَل ُكْنُت َأَنا َوَجاٌر ِلي ِمْن اْألَْنَصاِر ِفي َبِني َوَحْفَصُة ثُمَّ اْسَتْقَبَل ُعَمُر اْلَحِدی

ِه َوَسلََّم ُأَمیََّة ْبِن َزْیٍد َوُهْم ِمْن َعَواِلي اْلَمِدیَنِة َوُكنَّا َنَتَناَوُب النُُّزوَل َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلیْ 

َنَزْلُت ِجْئُتُه ِبَما َحَدَث ِمْن َخَبِر َذِلَك اْلَیْوِم ِمْن اْلَوْحِي َأْو َغْیِرِه  َفَیْنِزُل َیْوًما َوَأْنِزُل َیْوًما َفِإَذا

ا َقِدْمَنا َعَلى اْألَْنَصاِر ِإذَ  ا َقْوٌم َوإَِذا َنَزَل َفَعَل ِمْثَل َذِلَك َوُكنَّا َمْعَشَر ُقَرْیٍش َنْغِلُب النَِّساَء َفَلمَّ

ِنَساُؤَنا َیْأُخْذَن ِمْن َأَدِب ِنَساِء اْألَْنَصاِر َفَصِخْبُت َعَلى اْمَرَأِتي  َتْغِلُبُهْم ِنَساُؤُهْم َفَطِفقَ 

َصلَّى  َفَراَجَعْتِني َفَأْنَكْرُت َأْن ُتَراِجَعِني َقاَلْت َوِلَم تُْنِكُر َأْن ُأَراِجَعَك َفَواللَِّه ِإنَّ َأْزَواَج النَِّبيِّ 

َنُه َوإِنَّ ِإْحَداُهنَّ َلَتْهُجُرُه اْلَیْوَم َحتَّى اللَّْیِل َفَأْفَزَعِني َذِلَك َوُقْلُت َلَها َقْد اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َلُیَراِجعْ 

َخاَب َمْن َفَعَل َذِلِك ِمْنُهنَّ ثُمَّ َجَمْعُت َعَليَّ ِثَیاِبي َفَنَزْلُت َفَدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة َفُقْلُت َلَها َأْي 

َداُكنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم اْلَیْوَم َحتَّى اللَّْیِل َقاَلْت َنَعْم َفُقْلُت َقْد َحْفَصُة َأُتَغاِضُب ِإحْ 

ِخْبِت َوَخِسْرِت َأَفَتْأَمِنیَن َأْن َیْغَضَب اللَُّه ِلَغَضِب َرُسوِلِه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َفَتْهِلِكي َال 

يَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َوَال ُتَراِجِعیِه ِفي َشْيٍء َوَال َتْهُجِریِه َوَسِلیِني َما َبَدا َلِك َتْسَتْكِثِري النَّبِ 

 َوَال َیُغرَّنَِّك َأْن َكاَنْت َجاَرُتِك َأْوَضَأ ِمْنِك َوَأَحبَّ ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ُیِریدُ 

  )َعاِئَشَة 
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أن القراءة الصحیحة للتاریخ االسالمي تدل على أنه كلما وصلت الدعوة االسالمیة      

الى بیئة جدیدة كلما تغیرت صور التعبیر عن مقتضى التدین وتشعبت ولیس كل هذا 

االختالف مرده إلى ضعف الفهم كلما انتقل االسالم إلى الشعوب غیر العربیة أو مرده 

الجدیدة في الشام أو آسیا وأفریقا ویسع الدین ــ الذي  الى اختالط الدین بعقائد الشعوب

یعتبر العرف حدًا من حدود الفهم ومصدرًا من مصادر الفقه ــ بعض هذه الصور التي 

تختلف عما عرفه مركز الدولة االسالمیة  األول في الجزیرة العربیة وتضرب لذلك مثاًال 

 -كما بینا من قبل  –ون التشكیلیة واحد وهو أختالف موقف المذاهب االسالمیة من الفن

فقد عرفت الشعوب العربیة فن الخطاب والبیان باللسان واشتهرت به وعبرت عن معاني 

الدین بذلك ولكنها لم تعرف الفنون التشكیلیة التي عرفها االسالم عندما انتقل بذلك الى 

یة ولكنها كانت الشام والعراق وأواسط آسیا حیث لم تكن تلك الشعوب تعرف اللغة العرب

تفوق الشعوب العربیة معرفة بالفنون التشكیلیة فعبرت عن مشاعرها الدینیة بتلك الفنون 

وظهرت مدونات السیرة النبویة والتاریخ الفنیة والمرسومة وشمل ذلك تصویر الرسل 

.واالنبیاء والصحابة رضوان اهللا علیهم   

بالسبق تارة أخرى كیفوا كثیرًا من و الذي ال شك فیه أن العرب بدوافع العصبیة تارة و 

تعالیم الدین على ثقافتهم و قد أشرنا إلي ذلك ونحن نتكلم عن عالقات العرب بالشعوب 

و أن من بین التعالیم التي اختلطت بالثقافة العربیة هي ....... األخرى في الفصل 

زي المرأة  التعالیم المتعلقة بالمرأة و من ذلك إصرار المسلمین العرب على أن یكون

هو الزي اإلسالمي الوحید لدرجة انهم عابوا  -الذي تكیف مع تعالیم الدین  -العربیة 

على العلماء في طاجكستان إقامتهم لمعرض لزي المرأة المسلمة مقتبسًا من ثقافتهم و 

  )نحن مسلمون و لكننا لسنا عربًا ( انكروا على بعضهم قوله 
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 إخراج النص من نسقه وسیاقه التاریخي

ومن ذلك ، الحدیث عن زي المرأة المسلمة وٕاباحة كشف الوجه والكفین وذلك بالتشدد 

َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت  : (قوله تعالى   في) إال ما ظهر منه: (في تأویل قوله تبارك وتعالى

 َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَیْضِرْبَن َیْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَیْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ ِإالَّ 

نَّ َأْو ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُیوِبِهنَّ َوَال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباِء ُبُعوَلِتهِ 

ِهنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني ِإْخَوانِ 

ْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذیَن َلْم َیْظَهُروا َعَلى  َمَلَكْت َأْیَماُنُهنَّ َأِو التَّاِبِعیَن َغْیِر ُأوِلي اْإلِ

َما ُیْخِفیَن ِمْن ِزیَنِتِهنَّ َوُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َجِمیًعا َأیَُّه  َعْوَراِت النَِّساِء َوَال َیْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُیْعَلمَ 

بالقول بأن الزینة المعنیة هي . من سورة النور) ٣١(اآلیة  ) اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُْفِلُحونَ 

الطفل الذین لم یظهروا على عورات ( زینة الثیاب والحلي على الرغم من أن إستثناء 

یشیر إلى أنها زینة الجسد و أما ضرب األرجل فهو إشارة إلي اإلیحاءات التي ) النساء 

لیعلم ما یخفین من ( تثیر الشهوة و لذلك تشیر كلمة یعلم بدًال من یرى في قوله تعالى 

و التي منها وسواس الحلى و لو كانت الزینة هي زینة الحلى و اللباس فإن ) زینتهن

 الرجال إلى مواطن الزینة و اإلثارة من الجسد المتبرجات یتخذنها وسیلة تلفت

عددًا من االحادیث تقضي ) جلباب المرأة المسلمة( وقد أورد الشیخ االلیاني في كتابه

بجواز كشف المرأة لوجهها وكفیها غیر حدیث أسماء بنت أبي بكر الصدیق المشهور و 

  ـ:الذي قال البعض أنه من المراسیل ومنها

فیها النساء ) ص( في صالة العید التي حث الرسول حدیث جابر بن عبد اهللا )١(

بالصدقة والفتاة التي وصفها الراوي بأنها سعفاء الخدین والذي أشرنا إلیه في موقع سابق 

  .من هذه الرسالة
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حدیث الفضل بن العباس والمرأة الخثعمیة الوضیئة یوم النحر في حجة الوداع  )٢(

 ) .ه حسنهافطفق الفضل بنظر إلیها وأعجب( والذي فیه 

الحدیث الذي رواه سهل بن سعد عن المرأة التي وهبت نفسها للنبي وتصعیده  )٣(

 .النظر فیها) ص(

ص (حدیث عائشة رضي اهللا عنها حول شهادة المؤمنات صالة الفجر مع النبي  )٤(

 .و لیس من تغطیتهن وجوههن) ما یعرف بعضنا وجوه بعض من شدة الغلس ( وفیه ) 

تدادها في بیت ابن ام مكتوم بدًال من بیت أم شریك حدیث فاطمة بنت قیس واع )٥(

 .والذي كانت قصته في السنة التاسعة من الهجرة

حدیث ربیعة بنت الحارث ورؤیة ابو السنابل لها بعد وضعها حملها وهي مطلقة  )٦(

 ).اكتحلت واختضبت وتهیأت ( وقد 

سول حدیث عائشة عن بیعة النساء والمرأة التي لم تختضب وعندما رآها الر  )٧(

 .أمرها بذلك) ص(

و ) ص(حدیث ابن عباس عن المرأة الحسناء التي كانت تصلي خلف الرسول  )٨(

 .كیف أن البعض كان یتكلف في السجود لینظر إلیها من بین رجلیه

امرأة اعجبته وأتیانه زوجه سودة ) ص(حدیث ابن مسعود الذي رأى فیه النبي  )٩(

 ) هله فإن فیها مثل الذي فیهاأیما رجل رأى امرأة تعجبه فلیقم إلى أ( وقوله 

 .وفي یدها فتخ من ذهب) ص(حدیث بنت هبیرة التي جاءت إلى النبي  )١٠(

وهي ) ص(حدیث عبد اهللا بن محمد عن المرأة األنصاریة التي دخل علیها النبي  )١١(

ال تأكلي بشمالك وقد جعل اهللا :( على یدها وقوله لها) ص(تأكل بشمالها وضربها 

 .وكانت امرأة عسرى)  تبارك وتعالى لك یمیناً 

وقد رد الشیخ االلیاني مقالة من زعم أن هذه االحادیث كانت قبل آیات الحجاب زاعمًا 

.بأن هذه االحادیث منسوخة بتلك اآلیات  
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أن ) ص(ومنها أیضًا الحدیث الذي رواه البخاري عن أبي بكرة أنه لما بلغ النبي   

فقد توسع ) یفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة لن :( أهل فارس قد مّلكوا علیهم بنت كسرى قال

فیه الخطاب السلفي لیمنع المرأة من المشاركة في الحیاة السیاسیة بعد أن أخرجه من 

سیاقه التاریخي ففي فتاوي األزهر في اإلجابة على سؤال ما حكم تولیة المرأة للقضاء ؟ 

  :فى تولى المرأة للقضاء ثالثة آراء : ( 

الجمهور وعلیه األئمة الثالثة مالك والشافعى وأحمد، أنه ال  وهو رأى: الرأى األول 

ألن منعها " لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"یجوز، بناء على حدیث رواه البخارى وغیره 

وقد " : فتح البارى " من القضاء أولى من منعها من الوالیة العامة، قال ابن حجر فى 

عند الحنفیة ، واستثنوا الحدود ، وأطلق ابن  اتفقوا على اشتراط الذكورة فى القاضى إال

  .جریر 

جوازه مطلقا فى كل األمور، ونسب إلى ابن جریر الطبرى ، بحجة أن : الرأى الثانى 

األصل أن كل من یتأتى منه الفصل بین الناس فحكمه جائز، إال ما خصصه اإلجماع 

شهادة الرجل بنص من اإلمامة الكبرى، ورد بأن شهادتها إذا كانت على النصف من 

القرآن فهى ال تستقل بالحكم الذى هو نتیجة الشهادة ، وعلق الماوردى فى كتابه 

وال اعتبار بقول یرده إجماع ، هذا ونص : على هذا الرأى بقوله " األحكام السلطانیة "

أبو بكر بن العربى على أن نسبة هذا القول إلى ابن جریر كاذبة ، كما قال الشیخ محمد 

  . ١٨٤ص  ١٢وانظر تفسیر القرطبى ج " ٦/١٩٥٣/ ٢٧األهرام "حسین الخضر 

جواز قضائها فیما تصح فیه شهادتها ، وذلك فى غیر الجنایات التى : الرأى الثالث 

مراد أبى حنیفة : وقال أبو بكر بن العربى . فیها حدود ، وهو منسوب ألبى حنیفة 
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ووضح بعضهم رأى . القضاء العام  بوالیة) مرسوم(والیتها فى جزئیة ال أن یصدر لها 

  :هناك مسألتان : أبى حنیفة بقوله 

  .تولیة منصب القضاء وهو غیر جائز، وذلك كرأى الجمهور : أوالهما 

  .نفاذ حكمها لو ولیت : وثانیهما 

إذا أثم الحاكم فى تولیتها فحكمت فإن حكمها ینفذ إال فى األمور التى ال تصح : فقالوا 

"  ٤٨٦ص  ٥فتح القدیر للكمال بن الهمام جـ " هى الحدود والقصاص شهادتها فیها ، و 

وأختار رأى الجمهور ، وأنصح المرأة أن تبعد عن هذه المجاالت الدقیقة المحتاجة إلى 

فكر عمیق ودراسة واعیة ووقت طویل ، وهى بطبیعتها ومهمتها األساسیة تتحمل ما ال 

مة فى هذا المجال فالجدیرون به كثیر ، یطاق ، مع عدم وجود ضرورة تدعو إلى المزاح

والمجاالت األخرى المناسبة لها كثیرة وفى غایة األهمیة، وال یصلح المجتمع إال بوضع 

الشخص المناسب فى المكان المناسب ، أما إذا ُوسِّد األمر إلى غیر أهله فقد ُضیِّعت 

  )األمانة وقربت الساعة 

في صلح الحدیبیة ـ ) ص(اشارة أم سلمة للنبي  وقد قال عنه االلباني بعد أن أورد قصة

الحدیث لیس على إطالقه ومثله ( والتي أوردناها في موضع سابق في هذه الرسالة ـ 

مشیرًا إلى ما ورد من زیادات في هذا ) شاوروهن وخالفوهن : الحدیث الذي ال أصل له

المقید بتلك الحدیث تنهي عن طاعة النساء وقد تجاوز البعض في فهم هذا الحدیث 

فقاسوا علیه عمومًا أن الذكورة شرط أهلیة لوالیة األمر العام في سبیل ( الحادثة 

كان مبشرًا بصالح الفرس ولو وّلوا ذكرًا من أهل كسرى ال ) ص(الصالح، كأّن الرسول 

وٕانما كان یذّكرهم بفسادهم من تلقاء مّلتهم الضالة وطاغوتهم المستكبر، خاصة ! بنته 

أبواب الدعوة الى هدى االسالم، وأشار إلى سلطانهم بالحادثة التي وقعت فیهم ألنه سّد 
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والقرآن یروي . مشهورة، تسامع بها المخاطبون وأصبحوا ـ عجبًا ـ یذكرون الفرس بها

قصة ملكة سبأ، إذ كانت مشركة لكنها لم تحكم بفساد وال طغیان یحجر دون دعوة 

شورى قبل قطع االمر، مّتعظة بما ذكر القرآن سلیمان علیه السالم، بل كانت تجري ال

من فساد الملوك وٕاذالل الرعایا وكذلك یفعلون، واستجابت لدعوة التوحید بسماحة وٕاكرام 

  )٩٧) (بینما كان سلیمان رّد هدیتها بالنذیر 

و منها إعتبار قوامة الرجل في االسرة حكمًا شامًال للحیاة العامة و ذلك بالقول بعدم 

هل  :المرأة الرئاسة على الرجل في أي وظیفة فیها ففي اإلجابة على سؤال جواز تولى 

یجوز أن تكون المرأة رئیسة على الرجل فى العمل مع أن اهللا یقول الرجال قوامون على 

رئاسة المرأة للرجل فى أى عمل ال تكون : ( النساء؟ كانت فتوى األزهر الشریف تقول 

لن یفلح قوم "ة العامة التى جاء فیها الحدیث الصحیح ممنوعة إال فى الرئاسة أو الوالی

وذلك أمر اتفق علیه العلماء ، لخطورة هذه . رواه البخارى وغیره " ولوا أمرهم امرأة

الرجال اقدر من "الوالیة وحاجتها إلى مواصفات عالیة فیمن یتوالها ، وبدون نقاش 

لحیاة أساسها التعاون وال یتم ولیس هذا تحیزا أو تعصبا ، فا" النساء فى هذا المجال 

الخیر إال بوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب ، كما سبق أن ذكرناه فى حق 

  .المرأة فى العمل 

تفید معنى المسئولیة الواجبة على  ٣٤: النساء } الرجال قوامون على النساء{وآیة 

نفاق والرعایة ، الرجال نحو النساء إن كن بنات أو زوجات بالذات ، وذلك لوجوب اإل

بما فضل الّله بعضهم على بعض وبما {ومؤهالت هذه المنزلة مذكورة فى اآلیة نفسها،

                                                           
)97 من كتاب السیاسة والحكم للدكتور الترابي )    
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والواجب هو االعتراف بالواقع الفعلى الذى خلق علیه الرجل والمرأة } أنفقوا من أموالهم 

  .وبالنصوص المؤكدة لذلك 

مرأة ال تمنع منها إال كما بأنها رئاسة أو غیرها فإن ال" القوامة"ومهما أعطى من معنى 

قلت فى الوالیة العامة، وبشرط أن تكون محافظة على جمیع اآلداب الشرعیة عند 

  .خروجها ألى عمل من األعمال ، حفاظا علیها وعلى غیرها مما ال یمكن تجامله 

والرئاسة فى األعمال األخرى مدارها على الكفایة والخبرة واألمانة التى لخصها سیدنا 

،  ٥٥:یوسف } قال اجعلنى على خزائن األرض إنى حفیظ علیم {ى قوله یوسف ف

} إن خیر من استأجرت القوى األمین {وأشارت بها بنت شعیب علیه الستئجار موسى 

  . ٢٦: القصص 

والنصوص فى شرط الكفاءة فى مزاولة أى عمل كثیرة، یستوى فى ذلك الرجل والمرأة 

إذا وسد "وكیف إضاعتها؟ قال : قیل " ر الساعةإذا ضیعت األمانة فانتظ"وفى الحدیث 

  فتاوى األزهر) رواه البخارى " األمر إلى غیر أهله فانتظر الساعة

   

الى صالة ) ص(وفیها حدیث أبي سعید الخدري الذي رواه البخاري في خروج الرسول 

) یا معشر النساء تصدقن فإني رأیتكن أكثر أهل النار: ( العید ووعظه النساء وقوله

تكثرن اللعن وتكفرن العشیر ما رأیت من ناقصات عقل : ( ولم یا رسول اهللا، قال: فقلن

وقد توسع البعض في هذا الحدیث ). ودین أذهب للب الرجل الحازم من أحداكن 

وبعض اآلثار االخرى لیقول إن المرأة هي الدافع إلى الشر والخطیئة ـ وقد أشرنا إلى 

ة الحدیث الذي كان في یوم عید یدل على أن الرسول ذلك في قصة الخلق ـ وأن خاتم
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ربما قال ذلك على سبیل الدعابة أو الحث على عمل الخیر وأما نقصان العقل ) ص(

إلى ما تكتسبه النساء من الخبرات بالحیاة وهذا أقل من حظ ) ص(فربما أشار النبي 

د من الفقهاء أن الرجال لعدم مشاركتهن في كثیر من أوجه النشاط العام ولم یقل أح

الدین ینقص باألعذار الشرعیة التي تتعرض لها النساء في الصالة أو الصیام ألن 

ولم یقل أحد بنقصان دین الرجال . موازین العدالة اإللهیة تقوم على الوسع واالمكانات

إذا لم یصل أحدهم أو یصوم لمرض أو سفر أو لم یقاتل لعمى أو عرج أو عدم وجود 

وقد حاول البعض أن یضرب بالحدیث عن نقصان عقل النساء . هما یحملون علی

) خذوا نصف دینكم من هذه الحمیراء ):( ص(الحدیث الصحیح الذي قال فیه النبي 

ومنها أیضًا الفتوى بعدم جواز سفر المرأة بدون محرم دون مراعاة للفارق بین ظروف 

.بذلك) ص(السفر الحالیة وظروفها یوم أمر النبي   

الى صالة ) ص(دیث أبي سعید الخدري الذي رواه البخاري في خروج الرسول ومنها ح

) یا معشر النساء تصدقن فإني رأیتكن أكثر أهل النار: ( العید ووعظه النساء وقوله

تكثرن اللعن وتكفرن العشیر ما رأیت من ناقصات عقل : ( ولم یا رسول اهللا، قال: فقلن

وأن خاتمة الحدیث الذي كان في یوم عید ) كن ودین أذهب للب الرجل الحازم من أحدا

ربما قال ذلك على سبیل الدعابة أو الحث على عمل الخیر ) ص(یدل على أن الرسول 

إلى ما تكتسبه النساء من الخبرات بالحیاة ) ص(وأما نقصان العقل فربما أشار النبي 

ام ولم یقل أحد وهذا أقل من حظ الرجال لعدم مشاركتهن في كثیر من أوجه النشاط الع

من الفقهاء أن الدین ینقص باألعذار الشرعیة التي تتعرض لها النساء في الصالة أو 

ولم یقل أحد بنقصان . الصیام ألن موازین العدالة اإللهیة تقوم على الوسع واالمكانات

دین الرجال إذا لم یصل أحدهم أو یصوم لمرض أو سفر أو لم یقاتل لعمى أو عرج أو 

وقد حاول البعض أن یضرب بالحدیث عن نقصان عقل . ما یحملون علیهعدم وجود 
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خذوا نصف دینكم من هذه ):( ص(النساء الحدیث الصحیح الذي قال فیه النبي 

الالفت للنظر أن آیة المداینة ( و قال الدكتور عبد الحكیم الصادق الفیتوري ) الحمیراء 

( بث علیه السالم بعدها إال تسع لیاليهي آخر ما نزل من القرآن على رسول اهللا و لم یل

أنه قال ) ص(لذلك كیف ینقل عنه ) شك راوي الحدیث أفي عید األضحى أم الفطر 

إشارة إلى آیة ) ألیس شهادة المرأة نصف شهادة الرحل .....ناقصات عقل و دین (

یع المداینة كما قال صاحب فتح الباري علما بأن آیة المداینة لم تنزل إال في شهر رب

موقع ) األول أي بعد ثالثة من عید األضحى و قبل ثمانیة أشهر من عید الفطر 

 الدكتور بالشبكة 

و ذهب البعض إلى أبعد من ذلك إلى أن یستشهد على فضل الرجل المطلق 

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى واهللا أعلم ( :على المرأة بقوله تعالى 

ٕاني سمیتها مریم وٕاني أعیذها بك وذریتها من بما وضعت ولیس الذكر كاألنثى و 

بعد أن أخرجها من سیاقها   من سورة آل عمران) ٣٦(اآلیة ) الشیطان الرجیم 

واهللا أعلم بما :("و التى یقول صاحب المنار في تفسیرها في النص القرآني 

أي بمكانة األنثي التي وضعتها و أنها خیر من كثیر من الذكور ففیه " وضعت 

ما یوهمه قولها من خسة المولودة و انحطاطها عن مرتبة الذكور وقد بین دفع ل

التي وضعت بل هذه " كاألنثي"الذي طلبت او تمنت " ولیس الذكر: " ذلك بقوله

و یقول إبن عاشور في التحریر و )  األنثى خیر مما كانت ترجو من الذكر

: المقصود منه ........جملة معترضة " واهللا أعلم بما وضعت " وقوله (: التنویر

.... أن اهللا أعلم منها بنفاسة ما وضعت وأنها خیر من مطلق الذكر الذي سألته 

" واهللا أعلم بما وضعت"تكملة لالعتراض المبدوء بقوله " ولیس الذكر" وجملة  

ولیس الذكر الذي رغبت فیه بمساو لألنثى التي أعطیتها لو كانت : والمعنى 
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و مثله یقول صاحب الكشاف كما یقول مفسرون ) ثىتعلم علو شأن هاته األن

من كالم إمرأة عمران التي كانت ترغب في " ولیس الذكر كاألنثى " آخرون 

مولود ذكر یكون أقدر على الوفاء بنذرها في خدمة ربها و هي تعبر بذلك عن 

ثقافة كانت سائدة تفضل الموالید الذكور و قد أثبت اهللا لها فضل هذه المولودة 

نثى عالوة على أن اآلیة نفت أن یكون الذكر كاألنثى و لیس العكساأل یقول  

نفي المشابهة بین الذكر واألنثى یقصد به : في التحریر و التنویرابن عاشور 

لیس سواء كذا وكذا : معنى التفضیل في مثل هذا المقام وذلك في قول العرب

َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن  ﴿َهلْ : ولیس كذا مثل كذا وال هو مثل كذا كقوله تعالى

َن النَِّساء﴾ : وقوله، ]٩: الزمر [َوالَِّذیَن ال َیْعَلُموَن﴾ ﴿ َیا ِنَساء النَِّبيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد مِّ

مرعى وال : ( فلیس سواء عالم وجهول، وقولهم: وقول السموأل] ٣٢: األحزاب [

كون المشبه في مثله ، ولذلك ال یتوخون أن ی)كالسعدان وماء وال كصدى 

ولیس الذكر : أضعف من المشبه به ؛ إذ لم یبق للتشبیه أثر ولذلك قیل هنا

ولیست األنثى كالذكر لفهم المقصود، ولكن قدم الذكر هنا ألنه : كاألنثى ولو قیل

قال الشیخ الزنداني في موقع  .هو المرجو المأمول فهو أسبق إلى لفظ المتكلم

فضلیة نفهمها من حیث ما یقدمه الشخص من نتاج ألن األ: (جامعة االیمان 

نقارن بین نتاج نخلة  وقدرات مقارنة بغیره من بني جنسه، فكما أنه ال یصح أن

وبین نتاج نحله، الختالف الجنسین؛ فكذلك ال یصح أن نقارن بین نتاج أنثى 

ا وقد قال قائل ممن یخالفنا في هذ: "یقول ابن حزموبین نتاج ذكر للسبب نفسه، 

قال اهللا عز وجل ولیس الذكر كاألنثى فقلنا فأنت إذًا عند نفسك أفضل من مریم 

 وٕان، وعائشة وفاطمة ألنك ذكر وهؤالء إناث، فإن قال هذا ُألِحق بالنوكي وكفر

اآلیة على ظاهرها وال شك في أن الذكر لیس : قیل له، ل عن معنى اآلیةأس
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ه أنثى وهذا ذكر ولیس هذا من ألن هذ ؛كاألنثى واألنثى أیضًا لیست كالذكر

الفضل في شيء البتة، وكذلك الحمرة غیر الخضرة والخضرة لیست كالحمرة 

ولیس هذا من باب الفضل فالذكر عمومًا یمتاز بأمور وهبها له اهللا سبحانه ال 

لیكون أفضل من األنثى؛ ولكن ألن اهللا قد هیأه ألمور فیها من المشقة ما ال 

متیازات التي فاق بها شقه اآلخر، ولقد أخبر اهللا تعالى آدم یستطیعها إال بهذه اال

﴿ َفُقْلَنا َیا آَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ : بذلك وهو في الجنة حین حذره من إبلیس فقال له

فال یشمل الشقاء ، ]١١٧: طه [ لََّك َوِلَزْوِجَك َفال ُیْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة َفَتْشَقى﴾

ة، وال أرید أن أذكر أوجه الشقاء للذكر تجنبًا لإلطالة، وألن واقع األنثى بنص اآلی

فهذه الدرجة التي امتاز بها : (ىو قال أإیضًا ) الحیاة خیر شاهد على ذلك،

مطلق الرجال على مطلق النساء جاءت نكرة فهي إذن درجة بحسبها، أي قد 

والمشقة من  تكون درجة عظیمة تفوق بعظمها األنثى لما فیها من عظیم العمل

قبل الرجل، وقد تكون حقیرة ألن القائم بها قّصر في حقها حتى فاقته األنثى 

فصارت بعملها أفضل منه، وصار أجرها في منزلة عند اهللا بمكان ال ترتقي 

﴿َوِللرَِّجاِل َعَلْیِهنَّ : درجة الرجل التي نالها أن تساوي ذلك العمل، یقول ابن كثیر

ة في الَخلق والُخلق والمنزلة وطاعة األمر واإلنفاق والقیام أي في الفضیل﴾ َدَرَجةٌ 

﴿ الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى : بالمصالح والفضل في الدنیا واآلخرة كما قال تعالى

َل الّلُه َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقوْا ِمْن َأْمَواِلِهْم﴾ : النساءالنَِّساء ِبَما َفضَّ

بما ساق إلیها من المهر وأنفق علیها من المال، وقال : قال ابن عباسو ٣٤

بالجهاد، وقیل بالعقل، وقیل بالشهادة، وقیل بالمیراث، وقیل بالدیة، وقیل : قتادة

: بالطالق، ألن الطالق بید الرجال، وقیل بالرجعة، وقال سفیان وزید بن أسلم

زیادة في الحق : معناه فضیلة في الحق، وقال اآللوسي: باإلمارة وقال القتیبي
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فقد ورد أن النكاح كالرق أو شرف فضیلة ألنهم  ،ألن حقوقهن في أنفسهن

قوامون علیهن، وحراس لهن یشاركوهن في غرض الزواج من التلذذ وانتظام 

)مصالح المعاش، ویخصون بشرف یحصل لهم ألجل الرعایة واإلنفاق علیهن   

توجیه القرآن الرامي إلى تذكیر وبدًال من اإلنفعال ب -و إنطالقًا من هذا الفهم  

توسع  –الناس بخلق الذكر و االنثى من نفس واحدة و بعضهم من بعض 

البعض في الحدیث عن الفوارق بین الذكر و األنثى في الشكل و الطول و الوزن 

و تشریح األعضاء و تركیب و حجم ووزن و خالیا المخ و الجهاز العصبي و 

معجزات القرآن في هذه اآلیة قال الدكتور السلوك و اعتبر ذلك معجزة من 

ففي   ، یختلف التكوین النفسي لكل من الذكر واألنثي اختالفا كبیرا:( زغلول النجار

وبسیادة العقل   ، الوقت الذي یتمیز فیه الذكور ـ بصفة عامة ـ بشيء من الخشونة

ي األعمال بعیدا وبالفاعلیة ف  ، وبالواقعیة في التفكیر بعیدا عن الخیال  ، للعاطفة

بصفة عامة ـ یتمیزن بالحساسیة المفرطة ورقة   ، فإننا نجد اإلناث  ، عن السلبیة

وهیمنة المشاعر الشخصیة واتساع الخیال   ، وبسیادة العاطفة للعقل  ، المشاعر

والتمیز   ، علي األمور الواقعیة والمنطقیة وبروز ملكة الحدس والبداهة الفطریة

واختیار األشیاء بغیر   ، والتشاؤم  ، والخوف  ، والوهم  ، وحب التملك  ، بالغیرة الشدیدة

وعدم القدرة علي اإلنسالخ من   ، موضوعیة وبغیر منطق في أغلب األحیان

وعلي ذلك   ، الذاتیة الشخصیة وعن التقالید الموروثة والتنشئة في مراحل الطفولة

 –)  . امة الحیاة علي األرضفإن التكامل بین الجنسین ضرورة من ضرورات استق

علمًا بأن كثیرًأ من هذه الفوارق  ١٣١السنة  ٤٤٠٣٣صحیفة األهرام العدد 

العضویة ینجم عن التربیة و البیئة اإلجتماعیة و الطبیعیة و هي موجودة بین 

  الرجال كما هي بینهم و بین النساء
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 التوسع في فقه  سد الذرائع

ت اإلسالمیة كانت التراجع والتحفظ فقد كانت ألن السمة الغالبة فى المجتمعا 

أوسع الحجج الفقهیة للتضییق على النساء هى سد الذرائع الذى توسع علماء المسلمین 

المتأخرین فیه حتى كادت أبواب الخیر والعمل الصالح كلها أن تغلق فى وجه المجتمع 

یقعد به  عامة والنساء خاصًة، وزین للمسلمین اإلنسحاب من كل صراط مستقیم

الشیطان یوعد الناس ویصدهم عن سبیل اهللا وعن الذكر، وغلبت هذه الروح حتى نسى 

الناس دعوة اإلسالم لإلجتهاد والجهاد ومغالبة الشر وٕاستبدلت بروح التراجع واإلعتزال 

) ص(ونسى الناس أن اهللا یحب المخطئین التوابین كما یحب المتطهرین، وأن الرسول 

أن المجتهد إذا : ( یخشى على نفسه من األخطاء والخطایا بقوله یشجع المجتهد الذى

فحرمت المرأة من المشاركة فى الجمع ) أصاب فله أجران وٕاذا أخطأ فله أجر 

والجماعات والمساجد ومهرجانات المسلمین والمشاركة فى الحیاة عامة والظهور أمام 

فى الحدیث عن وجود المرأة فى كل  الناس درءًا للفتنة وسدًا لذریعة الزنا، وتوسع الفقهاء

مجتمع فیه الرجال بحسبانه إختالطًا حرامًا تتخذه النساء دغًال، وتربص المتربصون 

حتى بمشاركتها فى شعائر الحج، حتى ظن المراقبون أن مجتمع المسلمین یغلب علیه 

ى عرف بها هاجس الفتنة ووسواس الشهوة الجنسیة والتوتر بدًال من التلقائیة والعفویة الت

) ص(والتى دفعت هند بنت عتبة فى بیعة النساء أن تأتى متنكرًة وعندما یعرفها الرسول 

یدخل أحیانًا على أم حرام ) ص(وتجعل الرسول ) 98(ویدعوها تأتیه وتأخذ یده مبایعة 

بنت ملحان فتطعمه ویقیل عندها ویجلس إلیها فتفلیه وهى یومئذ تحت عبادة بن 

روى البخاري عن أبي موسى األشعري فى كتاب الحج فى باب  وكما).  99( الصامت 

                                                           
)98 ) رواه الطبري في التفسیر في بیعة النساء في سورة الممتحنة )  (    
)99 ) رواه مسلم فى حدیث أنس بن مالك فى ركوب النساء البحر ( )   
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) ثم أمرنى فأحللت فأتیت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي ( اإلهالل قوله   

والتلقائیة ـ فى ظل شیوع قیم وأخالق اإلسالم ـ التي تجعل . وهى زوج بعض أخوانه

مناقشة حتى القضایا النساء یشاركن فى مجتمعات المسلمین العامة ویشاركن فى 

الحیاء (الخاصة فى شئون المرأة ومایحدث بین األزواج والتى یوردها الفقهاء في باب 

الزواج ) ص(وتدفع عددًا من النساء المسلمات إلى أن یعرضن على الرسول ) الدین 

.فى مجالسه العامة فى مسجده بین الرجال  

لنساء وجوابهن عن عائشة بنت روى البخاري في األدب المفرد في باب الكتاب الى ا -١

لعائشة وأنا في حجرها وكان الناس یأتونها من كل مصر فكان : قلت: طلحة قالت

الشیوخ ینتابوني لمكانتي منها وكان الشباب یتآخوني فیهدون الّى ویكتبون الى من 

أي بنیة : یا خالة هذا كتاب فالن وهدیته فتقول لي عائشة: االمصار فأقول لعائشة

  .فتعطیني: واثیبیه فإن لم یكن عندك ثواب اعطیتك قالت فأجیبیه

روى البخاري في االدب المفرد باب عیادة النساء الرجل المریض عن عبید اهللا  -٢

رأیت أم الدرداء على رحالها أعوادًا لیس علیها غشاء عائدة لرجل : االنصاري قال

 .من أهل المسجد من األنصار

الرجل أن أم هاني بنت أبي طالب ذهبت الى  كما أورد في باب تسلیم المرأة على -٣

 .وهو یغتسل فسلمت علیه فقال مرحبا) ص(النبي 

 .وروى عن الحسن أن النساء كن یسلمن على الرجال -٤

مر في المسجد وعصبة من النساء ) ص(كما أورد في التسلیم على النساء أن النبي 

بة اللجنة العلیا للبحوث و على الرغم من ذلك كانت إجا .قعود فقال بیده الیهن بالسالم

  ما حكم الدین فى إلقاء المرأة السالم على الرجل أو العكس ؟: الفتوى على سؤال 

 -روى مسلم أن أم هانى بنت أبى طالب أتت النبى صلى اهللا علیه وسلم یوم الفتح ( 

وروى ابن الجوزى عن عطاء الخراسانى قول . فسلمت -وهو یغتسل وفاطمة تستره 
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بناء على هذا قال " . لیس للنساء سالم وال علیهن سالم "اهللا علیه وسلم  النبى صلى

جماعة من العلماء بمنع التحیة بین الرجال والنساء مطلقا، استنادا إلى حدیث ابن 

إن كانت هناك فتنة بالسالم فال یجوز االبتداء وال : لكن جمهور العلماء قالوا . الجوزى 

ز إلقاء السالم علیها، ولو سلم علیها الرجل ال یجب علیها الرد، فالمرأة الجمیلة ال یجو 

الرد بل ال یجوز، ولیس لها أن تسلم علیه ابتداء، فإن سلمت ال تستحق الرد ، فإن 

أجابها كره له ذلك ، أما إذا لم ُتخش الفتنة بالسالم فیجوز، كالسالم على العجائز وذوات 

هو حكم السالم بین رجل واحد وامرأة  هذا. المحارم ، استنادا إلى حدیث أم هانىء 

یندب ویجب علیهن : واحدة ، أما سالم الرجل على جمع من النساء فهو جائز بل قیل 

ودلیله أن النبى صلى اهللا علیه وسلم مر فى المسجد . الرد، وذلك لعدم خشیة الفتنة 

ماجه وأبو  على جماعة من النساء قعود ، فأشار بیده إلیهن بالسالم ، رواه أحمد وابن

وأما سالم الرجال على المرأة الواحدة فال یجوز إال عند أمن الفتنة كأن . داود والترمذى 

تكون عجوزا مثال، ودلیله أن الصحابة كانوا ینصرفون من الجمعة فیمرون على عجوز 

  .رواه البخارى . .. فى طریقهم فیسلمون علیها فتقدم طعاما 

المصافحة بدون حائل فممنوعة كما تقدمت اإلجابة  هذا فى مجرد إلقاء السالم ، أما

على سؤالها حیث امتنع الرسول عنها عند مبایعة النساء، وهى أهم من مجرد التحیة 

وقرر أن الید تزنى وزناها البطش وهو مس المرأة األجنبیة بیده أو تقبیلها كما فسره 

ض بالكراهة دون الحرمة ، النووى وال یستثنى من ذلك إال المحارم والعجائز، وقال البع

وفي اإلجابة ) لكن دلیله ضعیف كما نقله القرطبى عن ابن عربى فى تفسیر الممتحنة

ما حكم المرأة أن تكون تاجرة، سواء كانت مسافرة أو مقیمة؟ كانت اإلجابة : على سؤال 

األصل إباحة االكتساب واالتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر؛ لعموم : ( 

َبا { : وله سبحانهق َم الرِّ أي : لما سئل: وقوله صلى اهللا علیه وسلم}  َوَأَحلَّ اللَُّه اْلَبْیَع َوَحرَّ
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ولما هو ثابت أن النساء »  عمل الرجل بیده، وكل بیع مبرور « : الكسب أطیب؟ قال

في صدر اإلسالم كن یبعن ویشترین باحتشام وتحفظ من إبداء زینتهن، لكن إذا كان 

المرأة یعرضها لكشف زینتها التي نهاها اهللا عن كشفها، كالوجه، أو لسفرها بدون  اتجار

فال یجوز لها -محرم، أو الختالطها بالرجال األجانب منها على وجه تخشى فیه فتنة 

وباهللا التوفیق . تعاطي ذلك، بل الواجب منعها؛ لتعاطیها محرًما في سبیل تحصیل مباح

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء.)  وآله وصحبه وسلموصلى اهللا على نبینا محمد 

وأخذت عامة النساء بأحكام العزائم التى وردت فى سورة األحزاب فى شأن نساء  

كما قال عمر بن الخطاب ـ  -وفى بیت النبوة الذى یغشاه البر والفاجر ) ص(النبي 

یرًا رغم اإلشارات الواضحة إلى ویرید اهللا سبحانه وتعالى أن یجعله مثاًال ویطهره تطه

َیا ِنَساء النَِّبيِّ َمن َیْأِت ِمنُكنَّ :( خصوصیة هذه األحكام والتى وردت فى قوله تعالى

َبیَِّنٍة ُیَضاَعْف َلَها اْلَعَذاُب ِضْعَفْیِن َوَكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َیِسیًرا  َوَمن َیْقُنْت * ِبَفاِحَشٍة مُّ

َتْیِن َوَأْعَتْدَنا َلَها ِرْزًقا َكِریًما ِمنُكنَّ ِللَِّه َورَ  َیا ِنَساء * ُسوِلِه َوَتْعَمْل َصاِلًحا نُّْؤِتَها َأْجَرَها َمرَّ

َن النَِّساء ِإِن اتََّقْیُتنَّ َفَال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَیْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبهِ  َمَرٌض  النَِّبيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد مِّ

ْعُروًفا َوُقْلَن قَ  َالَة َوآِتیَن *ْوًال مَّ َوَقْرَن ِفي ُبُیوِتُكنَّ َوَال َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِلیَِّة اْألُوَلى َوَأِقْمَن الصَّ

ْم َتْطِهیًرا الزََّكاَة َوَأِطْعَن اللََّه َوَرُسوَلُه ِإنََّما ُیِریُد اللَُّه ِلُیْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْیِت َوُیَطهَِّركُ 

) (100 ( حیث یضاعف لهن العذاب واألجر وحیث یحرم نكاحهن على المسلمین، وقد  

كما  –ألنه ) ص(رد بعض الفقهاء والمفسرون تخصیص هذه االحكام لنساء النبي 

لو جاز ذلك لجاز أن یكون األمر الذي ورد في اآلیات بالتقوى والقنوت وٕاقام  –یقولون 

صًا بهن أیضًا وهو أمر یمكن رده بأن تعمیم هذه االحكام على الصالة وٕایتاء الذكاة خا

غیر أن بعض المفسرین یرى أن االیات ال تأمر . سائر النساء قد ورد بنصوص أخرى

                                                           
)100 )٣٢- ٢٩(سورة األحزاب اآلیات رقم )     
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في تفسیره لآلیة : بالبقاء في البیوت ومنهم اإلمام الطبري الذي یقول ) ص(نساء النبي 

وقرن من الوقار ولیس من (اآلیة وهو یختار أن األمر في  –من سورة األحزاب ) ٣٣(

وقرأ عامة قراء الكوفة والبصرة وقرن بكسر القاف بمعنى : (  -القرار كما یقول البعض 

كن أهل وقار وسكینة في بیوتكن وهذه القراءة وهي الكسر في القاف أولى عندنا 

ف بالصواب ألن ذلك إن كان من الوقار على ما اخترنا فال شك أن القراءة بكسر القا

ألنه یقال وقر فالن في منزله فهو یقر وقورًا فتكسر القاف في الفعل فإذا أمر منه قیل 

قر كما یقال من وزن یزن زن ومن وعد یعد عد وأن كان من القرار فإن الوجه  أن یقال 

أقررن ألن من قال من العرب ظلت أفعل كذا وأحست بكذا فأسقط عین الفعل وحول : 

وفعلنا وفعلتم لم یفعل ذلك في األمر والنهي فال یقول ظل  حركتها إلى فائه في فعل

( كما أختار المفسرون في تفسیر الكلمة المقابلة في اآلیة وهي ) . قائمًا وال تظل قائمًا  

.بمعنى التكسر في المشي والتغنج والتبختر أو إظهار ما خفي من الزینة) التبرج   

لق بسلوك المسلمین وأهل بیت وقد كانت اآلیات تتحدث عن أحكام خاصة تتع 

داخل البیوت ـ وٕالى ذلك تشیر اآلیات التي تذكر نساء النبي بالطبیعة ) ص(النبي 

والتي تضع الحدود لتعامل المسلمین مع نساء ) ٨٣-٥٣(الخاصة ببیت النبوة واآلیات 

هذا بما یكره في التعامل مع أزواجه وأهل بیته، و ) ص(النبي وتنهاهم من أن یؤذوا النبي 

أمر طبیعي حیث یخلد الناس إلى الراحة في البیوت وال یتحلون بذات الحذر الذي 

وقد طلبت اآلیات من المسلمین إذا  سألوهن عن متاع أن . یكونون علیه خارجها

یسألوهن من وراء حجاب وهو لیس حكمًا عامًا للتعامل بین النساء والرجال خارج البیوت 

لم یكن فیه الحجاب الذي )  ص(یة من أن مسجد الرسول كما تحكي السیرة وما أشرنا إل

یتخذه البعض الیوم في الفصل بین صفوف النساء والرجال أو حتى مخاطبة عامة 

.النساء في االماكن العامة خارج البیوت من وراء هذا الحجاب   
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 تأسیس المواقف على ما ورد في أساطیر أهل الكتاب في قصة الخلق األولى 

ض الجماعات السلفیة و التقلیدیة اإلسالمیة تتخذ من بعض اآلثار ـ التي وٕاذا كانت بع

ـ ذریعة للزعم في ) أدم ( من الرجل األول ) حواء ( وردت عن خلق األنثى األولى 

خطابها بأن فى ذلك تفضیًال لمطلق الذكور على اإلناث فإن اآلیات القرآنیة تشیر إلى 

واحدٍة كما قدمنا عالوة على أن البعض یشكك أن خلق آدم وزوجه حواء قد تم من نفس 

ویرى البعض انها من .  في صحة هذه اآلثار ألن القرآن لم یشر إلى طریقة خلق حواء

:( االسرائیلیات التي دخلت على التفسیر والفكر االسالمي وقد ورد في العهد القدیم 

أل مكانها لحمًا وبنى فأوقع الرب اإلله سباتًا على آدم فنام فأخذ واحدًة من أضالعه وم

و یتشعب بعض ) 101)( الرب اإلله الضلع التي أخذها من آدم إمرأة وأحضرها إلى آدم 

فیقول بمطلق فضل  - جریًا وراء أساطیر الیهود في قصة الخلق األولى -السلفیین 

:الذكر على األنتى معتمدًا على بعض التفاسیر و اإلجتهادات السابقة ومنها   

  البدایة و النهایة عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود روى ابن كثیر في

وعن ناس من الصحابة أنهم قالوا أخرج إبلیس من الجنة واسكن آدم الجنة فكان 

یمشي فیها وحشي لیس له فیها زوج یسكن إلیها فنام نومة فاستیقظ وعند رأسه 

خلقت قالت امرأة قاعدة خلقها اهللا من ضلعه فسألها من أنت قالت امرأة قال ولم 

لتسكن إلي فقالت له المالئكة ینظرون ما بلغ من علمه ما اسمها یا آدم قال 

 حواء قالوا ولم كانت حواء قال ألنها خلقت من شيء حي

   وذكر محمد ابن إسحاق عن ابن عباس أنها خلقت من ضلعه األقصر األیسر

اس اتقوا ربكم وهو نائم وألم مكانه لحما ومصداق هذا في قوله تعالى یا أیها الن

الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثیرا ونساء 

 )اآلیة 

                                                           
)101 لصادر عن دار الكتاب المقدس في الشرق االوسط العھد القدیم صفر التكوین االصحاح الثاني ا)     
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  و عضدوا ذلك بما ورد في الصحیحین من حدیث زائدة عن میسرة األشجعي عن

أبي حازم عن أبي هریرة عن النبي صلى اهللا علیه وسلم أنه قال استوصوا 

ع وٕان أعوج شيء في الضلع أعاله فإن بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضل

ذهبت تقیمه كسرته وٕان تركته لم یزل أعوج فاستوصوا بالنساء خیرا لفظ البخاري  

و ما أخرج الحاكم في المستدرك عن سمرة بن جندب رضي اهللا عنه مثله وقال 

هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین و لم یخرجاه و كذلك كان تعلیق الذهبي 

 علیه

  لن تستقیم لك على طریقة فإن استمتعت :وي في شرح صحیح مسلموقال النو

بها استمتعت بها وبها عوج وٕان ذهبت تقیمها كسرتها وكسرها طالقها، لقوله 

وفیه دلیل لما : ثم قال  . إن المرأة خلقت من ضلع أعوج : صلى اهللا علیه وسلم

خلقكم : الىآدم، قال اهللا تع ضلع حواء خلقت من یقوله الفقهاء أو بعضهم أن

وبین النبي صلى اهللا علیه وسلم أنها . واحدة وخلق منها زوجها من نفس

وفي هذا الحدیث مالطفة النساء واإلحسان إلیهن والصبر  .ضلع خلقت من

أخالقهن واحتمال ضعف عقولهن، وكراهة طالقهن بال سبب وأنه  على عوج

 جر في فتح الباريو مثله قال الحافظ إبن ح.أعلم ال یطمع باستقامتها واهللا

: غیر أن ذلك یمكن أن یرد علیه باآلتي   

لم یثبت حدیث في خلق حواء من (ضّعف األلباني هذا الحدیث و قال  )١(

وهذا هو الراجح عندي أنه استعارة وتشبیه ال حقیقة ، ....... ضلع آدم 

أنه لم یثبت حدیث في خلق حواء من ضلع آدم كما : األول :وذلك ألمرین 

 .تقدم 

 : أنه جاء الحدیث بصیغة التشبیه في روایة عن أبي هریرة بلفظ : خرواآل

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغیرهم من طرق ." ...إن المرأة كالضلع "



200 
 

عن أبي هریرة ، وصححه ابن حبان وأحمد أیضًا  وغیره من حدیث أبي ذر 

 .، وحدیث عائشة رضي اهللا عنهم 

به القصة التي وردت في العهد هذه القصة السیما روایة إبن إسحق تش )٢(

فاوقع ( القدیم في سفر التكوین االصحاح الثاني و الثالث و التي فیها 

الرب اإلله على آدم سباتًا فنام فاخذ واحدة من أضالعه و مأل مكانها لحمًا 

و بنى الرب اإلله الضلع التي أخذها من آدم إمرأة وأحضرها إلى آدم فقال 

مي و لحم من لحمي هذه تدعى إمرأة ألنها من آدم هذه اآلن عظم من عظا

وقال الطبري في ) ودعا آدم إمرأته حواء ألنها أم كل حي .....إمرء أخذت 

ثم ألقى السنة على آدم فیما بلغنا عن (تاریخه في بعض روایات هذا األثر 

أهل الكتاب من أهل التوراة وغیرهم من أهل العلم عن عبداهللا بن العباس 

 ) وغیره

بالضرورة أن یكون حدیث الصحیحین عن خلق حواء معضدًا لهذا لیس  )٣(

القول و إنما هو أستعارة لتصویر حالة الحنو و العطف التي علیها المرأة 

على ولدها و التي عندما غیرتها الحضارة المادیة و دعت المرأة إلى التشبه 

 بالرجل إنكسرت دعامة األسرة بزوال روح المودة و الرحمة بینهما

هناك إشارات دفعت البعض إلى القول بان النفس األولى كانت أنثى أن  )٤(

ُهَو الَِّذي (: وخلق منا زوجها الذكر وذلك في قوله تعالي في سورة األعراف 

َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَیْسُكَن ِإَلْیَها َفَلمَّا َتَغشَّاَها َحَمَلْت 

ًفا َفَمرَّْت ِبِه َفَلمَّا َأْثَقَلت دََّعَوا الّلَه َربَُّهَما َلِئْن آَتْیَتَنا َصاِلحًا لََّنُكوَننَّ َحْمًال َخِفی

فالنفس التي أشارت إلیها اآلیة ) سورة األعراف ١٨٩اآلیة ) (ِمَن الشَّاكرین 

هي التي سكن إلیها زوجها وتغشاها فحملت وأثقلت ووضعت صالحًا وال 

و اإلشارة الثانیة في خلق عیسى من أمه مریم . نثىیحصل ذلك إال لأل

سورة آل  ٦٠-٥٩اآلیات (والذي شبهه اهللا بخلق آدم  حیث قال عنه 

و اإلشارة الثالثة في الخلق الثانى فى هذه الدنیا تناسًال وتصاهرًا و ) عمران
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إذ أن كل مولود ذكر أو أنثى ینشأ فى رحم أمه فیكون . الذي یتم من المرأة

ن دمها ولحمه من لحمها وعظمه من عظمها ثم یتغذى من لبنها بعد دمه م

ذلك بل إن الدالئل العلمیة تشیر إلى أن الخلیة األولى للجنین في رحم 

المرأة قابلة لكي تكون ذكرًا أو أنثى وأن جینات الرجل هى التى تحدد نوع 

ن المولود وأن هناك اشارات واضحة في بعض اآلیات القرآنیة تدل على أ

في رحم ) العلقة (تستمر إلى ما بعد تكوین ) negative sex(هذه الحالة 

االنثى الذي یبدأ نطفة ثم علقة ثم یتحدد بعد ذلك جنسه من حیث الذكورة 

ثم (إذ أن   ))٣٩-٣٦(سورة  القیامة االیات (واالنوثة وذلك في قوله تعالى 

س مما یشاع بل أنه على العك. . حرف عطف یفید الترتیب و التراخي) 

فإن وضعیة المرأة فى الخلق الثاني قد جعلت لها شأنًا خاصًا فى الشریعة 

قال : اإلسالمیة فى الحدیث عن األرحام عن أبي هریرة رضى اهللا عنه قال

إن اهللا خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم ) : ( ص(رسول اهللا 

ا ترضین أن اصل من نعم أم: هذا مقام العائذ من القطیعة قال : فقالت 

) ص(وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذاك لك ثم قال رسول اهللا 

فهل عسیتم أن تولیتم أن تفسدوا فى األرض وتقطعوا :  اقرأوا إن شئتم 

أرحامكم أولئك الذین لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى أبصارهم أفال یتدبرون 

  . رواه مسلم)  القرآن أم على قلوب أقفالها 

التجربة اإلنسانیة على أن الخلق الذى یتم فى رحم األنثى وفى حضنها بعد  دلت  

ذلك والرحمة التى وضعها اهللا فى نفسها ووضعیتها فى األسرة هى أهم العوامل التى 

تحفظ تماسك األسرة وترابطها لذلك عندما دفعت الحضارة األوربیة المرأة إلى إحتقار 

ودورها فى األسرة إنهارت األسر وٕانفرطت إحدى أنوثتها والتخلى عن وظیفة األمومة 

. االصول التى یقوم علیها البناء اإلجتماعي  
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الحدیث  وأن البعض یبسط تفسیر اآلیات القرآنیة تبسیطًا یخل بمعناها ال سیما في

عن خلق آدم  فقد أشارت اآلیات التي تتكلم عن الخلق األول إلى المخلوق  بلفظ 

) ٢٨-٢٦سورة الحجر االیات (  واالنسان والبشر. )٣٠آلیة سورة البقرة ا(  الخلیفة

قبل ورود ذكر آدم كما  .)٤٥سورة الفرقان اآلیة ) ) ( ٧٢-٧١سورة ص اآلیات ( 

أن هناك آیات أخرى تشیر إلى أن خلق آدم كان كخلق عیسى علیه السالم الذي 

على الرغم تم بنفخ المولى عز وجل من روحه في فرج مریم التي حملته في رحمها 

نَّ َمَثَل ِعیَسى ِ(من تأكید اآلیة على أن خلقه كان من تراب وذلك في قوله تهالى 

اْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك َفَال َتُكن * ِعنَد الّلِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن ُتَراٍب ِثمَّ َقاَل َلُه ُكن َفَیُكوُن 

بكلمة ) حواء (ن للمرأة األولى وقد كانت االشارة في القرآ). ١٠٢) (مِّن اْلُمْمَتِریَن 

في قصة الخلق األول وهي اقرب الى معنى القرین من النوع الواحد منه إلى ) زوج(

المقابلة الموجودة في الفهم العام التي تجعل الذكر عكس االنثى وضده ألن بعض 

)  ( ١٤٣االنعام (  وثمانیة أزواج )٧الواقعة (  اآلیات تكلمت عن ثالثة أزواج

اآلیات عن زوجي اإلنسان  وعندما تتكلم )٣٦یس (  وربما اكثر من ذلك )٦الزمر 

– ٣٩القیامة  -٥٢الرحمن  -٤٥النجم (  )الذكر واالنثى ( تضیف الیهما 

  )  ٤٩الزاریات 

وقد حاول بعض المفسرین أیضًا و الجماعات السلفیة أن تتشعب في الحدیث في 

یل المرأة مسئولیة اكبر في هذه الجریمة، خطابها عن تقدیم الزانیة على الزاني في تحم

وهو امر ال یؤیده النص القرآني الذي یؤكد على تحمل الطرفین للمسئولیة المتساویة في 

وهو یشبه الحدیث عن خطیئة آدم األولى التي اخرجته من الجنة والتي . الفعل والعقاب

حواء فقد ورد في  انها كانت بدفع واغراء من - یقول البعض ـ سعیًا وراء االساطیر 

                                                           
)102 ) ٦٠- ٥٩(سورة آل عمران االیات )    
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العهد القدیم أن الحیة هي التي زینت لحواء أن تأكل من الشجرة المحرمة فأكلت منها 

)  ١٠٣( واعطت زوجها آدم فأكل وأن الشجرة كانت هي شجرة معرفة الخیر من الشر 

لما أسكن اهللا تعالى آدم وزوجته الجنة، : اورد الطبري في تاریخه عن وهب بن منبه 

رة، وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض، وكان لها ثمر ونهاه عن الشج

تأكله المالئكة لخلدهم، وهي الثمرة التي نهى اهللا عنها آدم وزوجته، فلما أراد إبلیس أن 

یستزلهما دخل في جوف الحیة، وكان للحیة أربع قوائم، كأنها بختیة من أحسن دابة 

ج من جوفها إبلیس، فأخذ من الشجرة التي خلقها اهللا تعالى، فلما دخلت الحیة الجنة خر 

انظري إلى هذه الشجرة، ما أطیب : نهى اهللا عنها آدم وزوجته، فجاء بها إلى حواء، فقال

فأخذت حواء فأكلت منها، ثم ذهبت بها إلى آدم، ! ریحها، وأطیب طعمها، وأحسن لونها

فأكل منها ! لونها أنظر إلى هذه الشجرة ما أطیب ریحها، وأطیب طعمها، وأحسن: فقالت

یا آدم، أین أنت؟ : آدم، فبدت لهما سوأتهما، فدخل آدم في جوف الشجرة، فناداه ربه

أستحي منك یا رب ملعونة األرض التي خلقت : أال تخرج قال: أنا هذا یا رب قال: قال

ولم یكن في الجنة وال في األرض شجرة كانت : قال! منها لعنة حتى یتحول ثمارها شوكاً 

یا حواء، أنت التي غررت عبدي، فإنك ال تحملین : ثم قال. من الطلح والسدرأفضل 

أشرفت : حمًال إال حملته كرهًا، فإذا أردت أن تصغي ما في بطنك حتى غر عبدي، قال

  على الموت مراراً 

فإن لها على أن أدمیها في كل مرة، كما أدمت هذه الشجرة، وأن : فقال اهللا عز وجل

كنت خلقتها حیلة وأن أجعلها تحمل كرهًا وتضع كرهًا، وقد كنت أجعلها سفیهة، وقد 

ولوال البلیة التي أصابت حواء لكان نساء : قال ابن زید. جعلتها تحمل یسرًا وتضع یسراً 

  .أهل الدنیا ال یحضن، ولكن حلیمات، ولكن یحملن یسرًا ویضعن یسراً 

التي تحدثت عن الواقعة  وهو أمر لم تشر الیه اآلیات القرآنیة او اآلثار الصحیحة

والتي تتحدث بدًال من ذلك عن وسوسة الشیطان آلدم واغوائه وعصیانه لربه من 

دون حواء ، ومشاركة حواء له في األكل من الشجرة وتحملها معه النتیجة خروجًا 

                                                           
 العھد القدیم سفر التكوین االصحاح الثالث الصادر عن دار الكاتب المقدس بالشرق االوسط )   ١٠٣(
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من الجنة وٕانما خصت اآلیات آدم بالحدیث عن العصیان والغوایة والتوبة بعد ذلك 

)  .١٠٤(  

 المرأة في  خطاب الحركة االسالمیة

 :وواردات الحضارة الغربیة   بین التقالید

ضیع المسلمون في عصورهم المتأخرة كثیرًا من تعالیم الدین اإلسالمي وضعفت  

فیهم معاني اإلیمان الدافعة للعمل وغلبت علیهم الغفلة بعد الذكر فارتدت مجتمعاتهم إلى 

المنطقة العربیة والثقافات التي اختلطت بها من التقالید القدیمة التي كانت معروفة في 

أواسط آسیا وشبه القارة الهندیة والشمال األفریقي ثم اجتالتهم بعد ذلك قیم الحضارة 

المادیة الغربیة فانقطع الفقه اإلسالمي عن أصوله في القرآن والسنة وعن القضایا 

د سریان الوعي وحركة بع -الحیویة التي یعیشها الناس وحتى عندما أرتبط بالتراث 

أرتبط الفقه  –البعث التي أستفزها الغزو الحضاري الغربي واالستعمار األوربي 

اإلسالمي بروح التراجع والردة التي كانت علیها أوضاع المسلمین وكانت العودة انفعالیة 

في وجه الوارد الجدید تتعلق بظاهر النصوص للتقّوى بها انتماء وعصیبة بعیدًا عن 

وقد . التوكل ودوافع االجتهاد والجهاد التي تمیزت بها عصور اإلسالم األولى معاني

تیسر للحركة اإلسالمیة التي قادت حركة التحرر والتجدید اإلسالمي في منتصف القرن 

                                                           

َفَأَكَال ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما * َلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ َیْبَلى َفَوْسَوَس ِإَلْیِه الشَّْیَطاُن َقاَل َیا آَدُم َهْل َأُدلَُّك عَ ( : یقول تعالي )   ١٠٤( 

ا َقاَل اْهِبَطا ِمْنهَ * ثُمَّ اْجتََباُه َربُُّه َفتَاَب َعَلْیِه َوَهَدى * َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َیْخِصَفاِن َعَلْیِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَُّه َفَغَوى 

نِّي ُهًدى َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفَال َیِضلُّ وََال َیْشقَ   :و یقول  ) .١٢٣-١٢٠(سورة طھ اآلیات ) ى َجِمیًعا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّا َیْأِتَینَُّكم مِّ

اَقا الشََّجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوَءاُتُهَما َوَطِفَقا َیْخِصَفاِن َعَلْیِهَما ِمن َوَرِق َفَدالَُّهَما ِبُغُروٍر َفَلمَّا ذَ * َوَقاَسَمُهَما ِإنِّي َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحیَن (

نُفَسَنا َوإِن لَّْم َتْغِفْر َقاَال َربََّنا َظَلْمَنا أَ * َعدو مبین اْلَجنَِّة َوَناَداُهَما َربُُّهَما َأَلْم َأْنَهُكَما َعن ِتْلُكَما الشََّجَرِة َوَأُقل لَُّكَما ِإنَّ الشَّْیَطآَن َلُكَما 

سورة االعراف  )َقاَل اْهِبُطوْا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اَألْرِض ُمْستََقرٌّ َوَمتَاٌع ِإَلى ِحیٍن * َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِریَن 

 ) ٢٤- ٢١اآلیات 
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العشرین أن تنطلق في معركتها ـ في مجال المرأة ـ ضد الغزو الحضاري متحررة من 

غة كل مساهماتها الفكریة وخطابها للنساء هذه التقالید حیث اصطبغت بهذه الصب

والرجال في هذا المجال ولیس غریبًا أن تكون أول مساهمة فكریة جادة مثلت أصول 

المرأة بین تعالیم الدین ( خطاب الحركة اإلسالمیة السودانیة حول قضایا المرأة بعنوان 

ترید اإلنطالق من و الن حركة التجدید التي قادتها الحركة كانت ) وتقالید المجتمع 

إهتمت  –كغیرها من الحركات الدینیة التجدیدیة  –مصادر الشریعة اإلسالمیة لذلك 

ببعث و تحریر هذه األصول وال یعتبر ذلك إنحیازًا ضد التقالید أكثر من واردات 

وقد تركز خطاب الحركة اإلسالمیة  -كما یحاول البعض تصویره  -الحضارة الغربیة 

  :يفي هذا المجال عل

  التذكیر باألصل الواحد للخلق وان التفاضل بین الناس لیس بالجنس أو النوع أو

  .اللون أو األوضاع االجتماعیة وٕانما باإلیمان والعمل

  التأكید علي أهلیة المرأة ومسئولیتها الدینیة واستقالل موقفها في ذلك عن الرجل

 .زوجًا كان أو أبًا أو غیره

  في األسرة والحیاة العامة والتأكید علي حق المرأة في تكامل ادوار الرجل والمراة

التعلیم والعمل والمشاركة السیاسیة وقد قادت الحركة حملة واسعة لمشاركة المرأة في 

هذا المجال حیث نافست المرأة الرجال في مجاالت العمل اإلسالمي العام والتعلیم 

 . والمشاركة في الحیاة العامة

  تثار حول هذه المبادئ والتي تتهم اإلسالم بالتحیز ضد الرد علي الشبهات التي

المراة وذلك حول أهلیتها القانونیة ومسئولیتها االجتماعیة ووضعها في األسرة 

  .كالشبهات التي أثیرت حول قوامة الرجل وتعدد الزوجات ونصیبها في المیراث

غییر والحملة التي غیر أن محدودیة إمكانیات الحركة اإلسالمیة واستعجالها ألحداث الت

ووجهت بها من قبل القومیین واالشتراكیین والعلمانیین واألنظمة الحاكمة اضطرتها 
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أحیانا إلى أن تستقوي علیها بالكیانات التقلیدیة االجتماعیة والسیاسیة هذا باإلضافة إلى 

ان النهج الذي اختارته الحركة اإلسالمیة في اإلصالح كان همه األول استهداف 

عات الحدیثة في المجتمع التي تمكنت فیها الثقافة المادیة الغازیة بینما أوكلت القطا

  .قطاعات المجتمع التقلیدیة إلى حظها من التدین

 -التي ارتبطت بالدین  -كما أعاق عملیة التأصیل والتحرر من التقالید والموروثات 

التجدید وقد تغذى هذا  التیار السلفي القوي في الحركة اإلسالمیة والذي ظل یقاوم حركة

التیار مؤخرًا بواردات ثقافة الجماعات اإلسالمیة مع الطالب والمبعوثین إلى جمهوریة 

مصر العربیة والمتأثرین بفكر الجماعات اإلسالمیة هناك وبالمغتربین في المملكة 

كما ساهمت بعض . العربیة السعودیة ودول الخلیج والمتأثرین بفكر الجماعات السلفیة 

لظروف السیاسیة واالقتصادیة وتمایز موقف الحركة اإلسالمیة السودانیة عن التنظیم ا

في أن ترتبط الحركة  -الذي ارتبط بحركة األخوان المسلمین المصریة  -الدولي 

اإلسالمیة السودانیة بعالقات وثیقة ومشروعات عمل إسالمي مع اإلسالمیین بالمملكة 

ي وبعد أن كانت المكتبة اإلسالمیة ملیئةً  بالكتب العربیة السعودیة والخلیج العرب

المصریة عادت فغلبت علیها مؤلفات السلفیین والتراث السني وتغیر معها المذهب 

 الفقهي وروایة القرآن التي كانت سائدة في السودان 

كما أن نجاح الحركة اإلسالمیة في معركتها ضد المادیین والعلمانیین والمتأثرین بالثقافة 

وربیة في قطاعات المجتمع الحدیث وتمكینها لكیاناتها وعناصرها في هذا المجال األ

جعلها تتأثر أحیانًا بالقیم السائدة فیه حیث بادرت إلى دفع المرأة إلى المشاركة في 

التعلیم  والحیاة العامة برؤیة إسالمیة عامة تقوم على أن المرأة مخاطبة بتكالیف اإلسالم 

شاركه في الحیاة العامة كما تشاركه في األسرة و لم تدعم ذلك بجهود كما الرجل وأنها ت
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تأصیلیة أكثر تفصیًال تدفع إلى التوفیق بین دور المرأة في المجتمع واألسرة وتكامل 

أدوار النساء والرجال حتى ال تقع في أوحال الثقافة المادیة التي تقلل من مكانة األسرة 

لرجل إلى التنافس على دور واحد، وقد اتهم البعض وتحتقر وظائف المرأة وتدعوها وا

بمحاكاة حركة التحریر الغربیة ال سیما أن  -في مجال المرأة  -الحركة السودانیة 

خطابها ـ كما قدمنا ـ ركز على التحرر من التقالید باستثناء معركتها القویة المرتبطة 

یر أن الحركة اإلسالمیة عندما غ. بالزى اإلسالمي للمرأة والحملة على التبرج واإلباحیة

قوي نفوذها وتجاوزت التیارات العلمانیة والشیوعیة عادت الى حركة تأصیل تتجاوز بها 

  .والغزو الحضاري المادي . التقالید الموروثة 

  ـ :الخطاب بین قضایا التدین العام والشخصي

 -ارتضته في منهج اإلصالح الذي  -وكما قدمنا فقد اختارت الحركة اإلسالمیة  

أكثر الفئات التي . أن تخاطب القطاعات الحدیثة من المتعلمین وسكان المدن بحسبانهم

انحرفت عن قیم الدین وأقدرها على إحداث التغییر في المجتمع السوداني وقد حققت في 

ذلك انتصارًا واسعًا مكن لفكرها وكوادرها من البروز فیها بعد أن عزلت منها القوى 

لمانیة هذا باإلضافة إلى أن خطابها الصفوي واالهتمام بالقطاعات الحدیثة الیساریة والع

وسكان المدن ـ جعل الحركة اإلسالمیة بعیدة عن المرأة الریفیة وغیر المتعلمة وقضایاها 

حیث ظلت المرأة أسیرة الجهل والخرافة والفقر والعادات القبلیة وعدوان الرجال على 

لته من آثار الهجرة والنزاعات وٕاعادة الهیكلة حقوقها وأضیف إلى ذلك ما تحم

  .االقتصادیة

وقد كانت الحركة اإلسالمیة تدرك أن ذلك اختبارًا مرحلیًا ال یلغي حقیقة إن خطاب 

الدین موجه إلى كل الناس ومعنّي بقضایا التدین العام والفردي لذلك عندما تمكنت من 
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م وّسعت من خطابها إلى ١٩٨٩ذ عام السلطة بعد المصالحة الوطنیة وبعد قیام اإلنقا

قطاعات الشعب السوداني األخرى وقادت عددًا من المبادرات االجتماعیة وعبأت 

الطاقات الشعبیة في مجال الجهاد والبناء واتاح لها برنامج الدعوة الشاملة واالهتمام 

 بالخدمات وبرامج الحكم الالمركزي أن تصل بخطابها ألي قطاعات واسعة من الشعب

و مهد ذلك الطریق أمام البعض لیتهم الحركة اإلسالمیة بأنها قد . السوداني والي الریف

أحدثت فراغًا روحیًا في وسط النساء الریفیات و غیر المتعلمات ألنها قد هاجمت في  

خطابها صور التدین التقلیدي و لم تنجح في تقدیم البدیل المناسب لهن و لم تستوعب 

  ة التي استوعبت بها طاقات الرجالطاقاتهن بذات الطریق

غیر أن خطابها السیاسي الفكري لم ینفك عن الصفویة التي اتسم بها في المراحل 

السابقة وظل ـ مثًال ـ یركز على قضایا اإلصالح االجتماعي والسیاسي ومظاهر التدین 

ام في الحیاة العامة ولم یهتم بذات القدر بقضایا التدین الشخصي التي حظیت باهتم

الجماعات السلفیة والتي استطاعت أن تحقق بها كسبًا مقدرًا ال سیما في أوساط النساء 

  .الالتي تقل مشاركتهن السیاسیة 

وعلى الرغم من أن الحركة اإلسالمیة هي المبادر األول من بین الجماعات  

سالمي اإلسالمیة الى مشاركة المرأة في المساجد والجمع والجماعات واالهتمام بالزي اال

حیث تقل (وقد توسع خطابها لیشمل القضایا  العامة السیاسیة واالجتماعیة والدولیة 

كثافة النصوص وتحتاج الجتهاد أكبر لوصلها بأصول الشریعة اإلسالمیة وتتشعب فیها 

إال أن الجماعات السلفیة حققت بعد ذلك .) النیات بین اآلجل والعاجل و الدنیا واآلخرة 

ي أوساط النساء ألن الجماعات السلفیة تهتم بالقضایا الجزئیة نجاحات مقدرة ف
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وموضوعات الشعائر والتدین الشخصي حیث كثافة النصوص وسهولة صلة األحكام ـ 

  . بمصادر الشریعة اإلسالمیة وخلوص النیات وهو أمر أقرب إلى الوجدان الشعبي 

اهر التدین نجحت الحركة و الجماعات السلفیة في دفع اهتمام المرأة بمظ

الشخصي حیث توسعت مشاركتها في المساجد واداء الشعائر واالهتمام بالقرآن اال أن 

والدعوي ومؤسساته أقل بكثیر من مشاركة الرجال ) الدیني(مشاركتها فیما یعرف بالعمل 

 -ألن هذا النشاط عادة ما تكله الحركة إلى المتدینین التقلیدیین والسلفیین  وقد أثارهم 

أمام ) الدینیة(الحدیث عن إمامة المرأة للصالة وتولیها الخطابة -یل المثال على سب

الرجال في المسجد أو في غیره وان لم یكونوا یرون حرجًا في مخاطبتها الرجال في 

  .المنابر العامة خارج المسجد

كما یحلو للبعض  هنا أن یتهم الحركة اإلسالمیة بأنها لم تهتم بالمرأة ـ في  

وهو أمر قد یرده التحول . الحدیثة ـ اال للحصول على صوتها في االنتخابات القطاعات

و یحلو لكثیر من اإلسالمیین . الكبیر الذي حدث في أوساط النساء في صفوف الحركة 

أن یفاخر بأن الحركة قد نجحت في دفع المرأة إلي المشاركة السیاسیة حتى فاقت كتلتها 

ءة الصحیحة لذلك تقول أن مرده إلى أن موقف المرأة ال اإلنتخابیة الرجال غیر أن القرا

زال غیر مستقل عن مواقف الرجال الن وجود المرأة ال زال ضعیفًا في مواقع إتخاذ 

  القرار 

  ـ :  الحجـــــــاب كمدخل للدعوة في أوساط النساء

 أن مظهر المرأة المسلمة - وهي تواجه اإلباحیة والتبرج -قدرت الحركة اإلسالمیة 

لیس باألمر الهین وهو یرتبط بالعقیدة والثقافة وقد ارتبط الزي الذي روجت له الحضارة 

المادیة بالدعوة إلى أن تتفنن المرأة في إبداء زینة جسدها حیث تعتبر قیمتها في العدد 
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الذي تلفته من الرجال وقد تفنن مصممو األزیاء األوربیون والمتأثرون بهم في إظهار 

اإلثارة الجنسیة والجسدیة في المرأة وخاطبوا شهوات الرجال باأللوان مواطن الفتنة و 

والروائح واألصوات وقد كانت الدعوة التي تبنتها الحركة اإلسالمیة إلى اللباس المحتشم 

دعوة إلى التحرر من القیم والتقالید المادیة واالنقالب علیها وشارة إلى استمساك المرأة 

نظر في قدراتها العقلیة والروحیة ولم تكن كما یزعم البعض بدینها، ودعوة قویة إلى ال

المدفوع بالغیرة  -حول جسد المرأة أو شارة لسلطان الرجل  -كالفكر المادي  -دوراناً 

علیها وقد نجحت الحركة اإلسالمیة في ذلك نجاحًا باهرًا حیث تزاید  -وشهوة الذكورة 

شم ولم تكن حملة العلمانیین في العالم عدد النساء الالئي یلبسن الزى اإلسالمي المحت

  . اإلسالمي وفي أوروبا ضد هذا الزى إال إلدراكهم لهذه المعاني الكبیرة التي یقوم علیها

كانت له مدلوالت سلبیة على ) الحجاب (سوى  أن ارتباط الزى اإلسالمي بمعنى 

العامة حیث دعوة الحركة اإلسالمیة إلى خروج المرأة ومشاركتها للرجل في الحیاة 

من زینة ) ظهر(تشددت بعض الجماعات السلفیة في فهم الحجاب في الحدیث عما 

المرأة في اآلیة التي وردت في سورة النور وتجاهلت الكثیر من األحادیث واآلثار التي 

واختارت تفسیر التوجیه القرآني لنساء النبي في   - كما قدمنا -تستثنى الوجه والكفین

من القرار والبقاء في البیوت وتجاهلت  اآلراء التي ترى أنه من ) نوقر (سورة األحزاب 

الوقار وعدم التكسر وٕابداء الزینة وتلك اآلثار التي تدل على أن الحجاب المشار إلیه لم 

وال بین الرجال والنساء في أماكن أخرى غیر ) ص(یكن موجودًا في مسجد الرسول 

عن متاع ) ص(لمین عند سؤال نساء النبي البیت، وتشددت في جعل األمر الوارد للمس

حكمًا عاما یحكم التعامل بین المرأة والرجل متجاهلین في ) حجاب(أن یسألوهن من وراء 

والتعامل معهن داخل البیوت ) ص(ذلك اآلراء التي ترى أن ذلك خاصًا بنساء النبي 

إلى تطهیر  كما أن اآلیات كانت ترمي. حیث یضع الناس الثیاب و یكونون أقل حذراً 
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كما قال  - الذي یغشاه أصحاب الحاجات والبر الفاجر  -بیت النبوة وزعامة المسلمین 

  و إبعاده عن كل شبهة و أذى –عمر بن الخطاب 

وقد انساق ـ مؤخرًا ـ بعض االسالمیین وراء تشدد السلفیین في زي المرأة المسلمة 

عض االحكام الفرعیة واستخراج االحكام الكلیة من نصوص جزئیة واالصول من ب

والمحكمات من بعض المتشابه ، حتى ظن المراقبون أن مجتمع المسلمین یغلب علیه 

هاجس الفتنة ووسواس الشهوة الجنسیة والتوتر في العالقة بین المرأة والرجل بدًال من 

العفویة التي تتسق مع  الفطرة وأحكام الشریعة االسالمیة  وروح التقوى التي تحكم الحیاة 

لم تستطع الحركة اإلسالمیة في هذا المجال أن تتجاوز الفهم .                  العامة 

التقلیدي السائد والذي ینظر إلى المرأة كأداة للفتنة و اإلغراء و یحّملها مسئولیة جریمة 

الزنا وٕاغواء الرجال انطالقًا من اساطیر اهل الكتاب عن الخطیئة االولى آلدم أو الثقافة 

انیة التقلیدیة التي تعاقب المرأة على هذه الخطیئة وال تعاقب الرجال فكانت السود

اجراءات و مواد قوانین النظام العام و االمر بالمعروف و النهي عن المنكر التي بادرت 

إلیها الحركة وكأنها مصوبة نحو النساء كما  أصبح أداة في ید الجماعات التقلیدیة و 

غیر أن ذلك ال یجعلنا ننكر أن المرأة المحتشمة .نحو النساء  السلفیة اإلسالمیة تصوبها

في المجتمعات اإلسالمیة أكثر مشاركة و إهتمامًا بالشأن العام من سائر النساء 

المتبرجات الالتي یستوعب إبداء الزینة و السعي إلى لفت أنظار الرجال كثیرًأ من 

ي ثورات الربیع العریي و لم یمنع جهدهن ووقتهن و قد شاركت المرأة المحجبة بفعالیة ف

النقاب و غطاء الوجه المرأة الیمنیة أن یكون لها دور بارز و فعال في الثورة الیمنیة 

  على نظام علي عبد اهللا صالح
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شككت مساعي بعض الجماعات اإلسالمیة إلى فرض اللباس االسالمي على  

الحاكم ـ في مفهوم الحریة النساء  في الجامعات واماكن العمل بقوة القانون وسلطان 

وأن نظام . الشخصیة وحریة االعتقاد الذي تؤكد علیه توجیهات الشریعة االسالمیة 

الدولة االسالمیة یبیح للحاكم أن یتدخل في حریة الناس بالقدر الذي یحفظ النظام العام 

ربیة في كما أن إقتران ذلك بمواجهة االسالمیین للتدابیر األو . ووحدة الكیان اإلسالمي 

وجه الحجاب جعلت خطابهم حول قضیة الحریة یبدو متناقضًا وكأنه ال یعتبرها قیمة 

غیر أن الحجاب في أوربا اتخذ ابعادًا سیاسیة . انسانیة مطلقة عن قیود الملة والطائفة 

واسعة في حملة الیمین األوربي والمتطرف الساعیة إلى تجاوز مطالبة القادة السیاسیین 

لتزام بنظم الدولة األوربیة إلى محاولة فرض النموذج الثقافي األوربي علىهم للمسلمین اإل

  . حیث بدا خطابهم متنافضًا أیضًا في قضایا الحریة 

  - :مركزیة األسرة في خطاب الحركة اإلسالمیة

یقوم الخطاب اإلسالمي علي معادلة سویة بین الحریة والنظام كضرورة من 

لیس من طبیعة المجتمع المتحضر أن یسعى الناس فیه  ضرورات   االجتماع البشري إذ

وراء الشهوة الجنسیة سعیا یتجاوز مقتضیات النظام ویؤدي إلي إنهاك اإلنسان واستشراء 

الفساد وانفراط عقد المجتمع وتعطیل طاقاته االخري مما یستدعي التحكم في المیالن 

بیل الوحید لممارسة الجنس الجنسي ویعتبر الخطاب اإلسالمي الزواج المشروع هو الس

وتنظیم العالقة بین الرجال والنساء حفاظا علي الفرد والمجتمع وتأسیسا لألسرة التي 

یعتبرها اإلسالم اللبنة األساسیة للمجتمع القوي والبیئة اآلمنة التي ینشأ فیها األطفال 

یأیها الناس : ( ویأوي إلیها الكبار ویتعلم المرء فیها المسئولیة االجتماعیة یقول تعالي

اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثیرا ونساء 
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 )١(سورة النساء اآلیة  )واتقوا اهللا الذي تساءلون به األرحام إن اهللا كان علیكم رقیبا

وتقوم األسرة في اإلسالم علي االختیار الحر في عقد الزواج وعلي المودة والرحمة 

لتعاون والتشاور بین الزوجین وجمیع أفراد اآلسرة وقد استحوذت األسرة علي اهتمام وا

بالغ في القران والسنة والشریعة اإلسالمیة وتفصیال أكثر في أحكامها لذلك أدركت 

الحركة اإلسالمیة خطورة الدعوة إلي اإلباحیة الجنسیة و التقلیل من شأن الزواج الشرعي 

رة الغربیة تحت غطاء الحریة الفردیة وتنذر بخطورة مآالتها  التي تدعو إلیها الحضا

والتي أدت إلي انهیار تام لنظام األسرة في الدول الغربیة والزواج الموثق الذي تقوم علیه 

مما أدي إلي تحمل المرأة وحدها ألعباء األسر التي تعولها امرأة والتي تتزاید كل یوم 

من وتعرضهم لالضطرابات النفسیة واالنحرافات وٕالى فقدان األطفال لحضن األسرة اآل

وتفشي الجریمة و العنف بینهم وتفكك المجتمع وانعدام المسئولیة االجتماعیة وتدني 

نسب النمو السكاني األمر الذي یهدد تلك المجتمعات بالتآكل حیث تقول اإلحصاءات 

كبار السن أن أكثر من ثالثة أرباع سكانها سیصبحون في اقل من خمسین سنة من 

  .الذین تفوق أعمارهم الستین

غیر أن مركزیة األسرة في الخطاب اإلسالمي في مقابلة تشعب مفهوم األسرة في 

وأهمیة دور المراة في بناء هذه األسرة شكك  –أوربا لیشمل اسر المتعایشین والمثلیین 

جها من في دعوة الحركة اإلسالمیة إلي مشاركة المراة في الحیاة العامة وجعل خرو 

البیت ضرورًة واستثناءًا وأدي إلي تفشي العنوسة و ظاهرة ترك التعلیم والعمل حتى بین 

الجامعیین علي الرغم من ارتفاع نسبة البنات في التعلیم الجامعي في السودان مقارنا 

باألوالد كما لم تبذل الحركة اإلسالمیة جهدا یعین المرأة التي دعتها للخروج من اجل 

العمل والمشاركة السیاسیة واالجتماعیة لمعالجة تداعیات ذلك بمعالجة مشكالت التعلیم و 

التوفیق بین دورها في البیت والحیاة العامة أو تعرضها للتحیز و التحرش وترفض 
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المجتمعات اإلسالمیة المحافظة أن تتحول رعایة األطفال إلي مهمة اجتماعیة تنظمها 

  .الدولة وتعمل علي تأسیس مؤسساتها

وقد دفع التركیز علي األسرة التي تقوم على قوامة الرجل وتقلید راسخ علي تقسیم 

یتعدى –بعض اإلسالمیین إلي مفهوم لیس بالضرورة أن یكون صحیحا . األعباء فیها

بأحكام األسرة في العالقة بین الرجل والمرأة إلي المجتمع مما اتاح الفرصة للبعض في 

یظهر ذلك في العالقة بین ) أبویة(أنها مجتمعات أن یصف المجتمعات اإلسالمیة ب

المعلم والطالب في المؤسسات التعلیمیة وفي العالقة بین الرجل والمرأة في المؤسسات 

االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة التي یرفض كثیر من اإلسالمیین أن تتولي قیادتها 

  .النساء كما اشرنا سابقا

هم بحرصهم علي حرمة األسرة والبیوت وخصوصیة كما یتهم البعض اإلسالمیین بأن

العالقة بین المرأة والرجل یتجاهلون   كثیرا من أنواع التحیز والظلم الذي تتعرض له 

المرأة وراء كثیٍر من األبواب المغلقة في أسرة تتحكم فیها التقالید القبلیة واألعراف وال 

ویتجاوز لدي . كما یرجو اإلسالمیون تقوم علي المودة والرحمة والتقوى والتعاون والشورى

االسالمین الحدیث عن حرمة األسرة وخصوصیة العالقة بین الزوجین مراعاة الفارق بین 

األسرة في المجتمعات اإلسالمیة والمجتمعات األوربیة التي تتطلب قدرا كبیرا من تدخل 

ن الخصوصیة حرم كما أن المغاالة في الحدیث ع. المجتمع فیها لحمایة المرأة واألطفال

المراة والرجل في المجتمعات اإلسالمیة من فرص التثقیف والتربیة الجنسیة والرعایة 

و أن جهود الحركة اإلسالمیة في التوجیه والتأصیل والبناء في . الصحیة في هذا المجال

مجال األسرة ال تتناسب والسرعة التي تتغیر بها المفاهیم التي تقوم علیها األسرة في 

جتمعات اإلسالمیة نتیجة الغزو الحضاري وضعف المفاهیم التقلیدیة عن الصمود الم
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أمامها كما ال تبدو الحركة اإلسالمیة غیر مدركة للتغیرات الكبیرة التي حدثت في بناء 

األسرة السودانیة نتیجة للتحوالت االجتماعیة واالقتصادیة والهجرة الداخلیة والخارجیة 

لم تنجح جهودها في تیسیر الزواج والترغیب فیه في تجاوز لذلك . والحروب األهلیة

ممارسة الجنس خارج ( االنحرافات التي ظهرت في العالقات بین الشباب من الجنسین 

الفرند  –المسیار  –العرفي ( أو ظهور صور من أنواع الزواج الهشة ) إطار الزواج 

ج في الفقه التقلیدي هو إباحة قصد الزوا( التي ال تهدف إلي إقامة األسرة ) ألخ .....

أو تغلیظ میثاقها تمییزًا بین الحالل والحرام في عالقات الجنسین أو ) اإلستمتاع فقط 

تنامي ظواهر العزوف عن الزواج و العنوسة و .( تقویة اإلحساس بالمسئولیة االجتماعیة

  )الخ ....الطالق و الهجر 

  ـ:اوالموقف الكلي من ثقافة الجندر وٕاتفاقیة  سید

لقد كان مواقف الدول االسالمیة من اتفاقیة سیداو والبروتوكوالت الملحقة بها موقفًا 

كلیًا معممًا ركز على التحفظ في االتفاقیة على المواد المتعلقة باالسرة وجاءت تحفظات 

دول اسالمیة كبیرة كالمملكة العربیة السعودیة وباكستان وموریتانیا معممة على ما 

ة االسالمیة ولم یكن للدول االسالمیة موقفًا موحدًا  أو منظمًا من یعارض الشریع

االتفاقیة مما جعل كثیر منها یسحب تحفظاته تحت الضغوط ولم یختلف الموقف 

الشعبي من الموقف الرسمي بما في ذلك الحركة االسالمیة التي كان موقفها المعلن كلیًا 

التي تقف من وراءها وقد كان السودان من ورافضًا لكل ما جاءت به االتفاقیة والثقافة 

بین ثالث دول اسالمیة لم توقع على االتفاقیة حتى اآلن على الرغم من أنه وقع على 

بروتوكول المرأة األفریقیة الذي بادرت إلیه لجنة حقوق اإلنسان في االتحاد األفریقي وهو 
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للزواج األحادي میزة ال یختلف عن سیداو إال من حیث أنه یبیح تعدد الزوجات ویجعل 

  .تفضیلیة 

صورت مواقف اإلسالمیین الكلیة ضد حركة تحریر المرأة التي انطلقت في أوروبا 

وانتقلت إلى العالم اإلسالمي في مطلع القرن العشرین وضد اتفاقیة سیداو وكأنهم ال 

ذلك على یهتمون باألوضاع المزریة التي تعیشها المرأة في العالم اإلسالمي ونذكر بیانًا ل

  ـ:سبیل المثال

في منطقة الشرق األوسط ) ٢٤-١٥(أن األمیة في السكان في سن   ) ١(

في الرجال وقد تصل إلى %) ٢٠(في البنات و%) ٤٠(والشمال األفریقي تتراوح بین 

  ..في دول كالیمن والسنغال والمغرب وموریتانیا%) ٦٠(أكثر من 

الذكور واإلناث تتالشى إلى أقل من  على الرغم من أن الفجوة في التعلیم بین) ٢(

في التعلیم االبتدائي وتفوق نسبة البنات في التعلیم العالي نسبة األوالد في %) ١٠(

بعض الدول إال أن نسبة البنات الالئي یتركن التعلیم كبیرة، وكذلك نسبة الالئي ال 

 .یواصلن العمل بعد التخرج مقارنة ببقیة دول العالم

ة في العالم اإلسالمي في الحیاة السیاسیة ومراكز اتخاذ القرار مشاركة المرأ )٣(

معظمها بالتعیین و ما یعرف %) ١٠(واألحزاب والبرلمانات ضعیفة جدًا ال تتجاوز الـ 

بالتمییز اإلیجابي ولم تتمكن المرأة حتى داخل كیانات الحركة اإلسالمیة من أن تظهر 

غالب مشاركتها في الوظائف التنفیذیة التي كقیادات تنظیمیة وسیاسیة أو علمیة علیا و 

تتصل بالعمل النسوي أو االجتماعي بینما تبلغ هذه النسبة في الدول األوروبیة والمتقدمة 

أما في بعض الدول التي فیها نظم انتخابیة تتدنى نسبة مشاركة المرأة في %)..  ٣٠(
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%) ١(في لبنان و%) ٢(في إیران و%)  ٣(في موریتانیا و%) ٤(البرلمانات فهي مثًال 

  .في المغرب

تأثرت األسر كثیرًا في العالم اإلسالمي ـ كما قدمنا ـ بالحروب وعدم االستقرار  )٤( 

السیاسي واالقتصادي والغزو الثقافي الغربي، فقد تزایدت حاالت العنوسة والعزوف عن 

كالمغرب في دول %) ١٥(الزواج والطالق ووصلت نسبة األسر التي تعولها امرأة إلى 

في دول كمصر واندونیسیا والسودان وهي في تزاید مستمر وقد تصل إلى %) ١٣(و

 - %٣٠(معدالت الدول األوروبیة والمتقدمة التي تصل فیها هذه النسبة إلى أكثر من 

في الدنمارك %) ٤٢(في ألمانیا و%) ٢٧(في الوالیات المتحدة األمریكیة و% ) ٣٦

 .في السوید%) ٣٧(وفلندا و

في معظم %) ٤٠(مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي العام ال تتجاوز  )٥(

من الرجال، ونسبة النساء في القوة العاملة أكثر من %) ٨٠(الدول اإلسالمیة مقارنًا مع 

في دول %) ٣٠- ٢٠(في دول كاندونیسیا ومالیزیا وموریتانیا وتتراوح بین %) ٣٠(

دول أسالمیة كباكستان والمملكة العربیة في %) ١٥(كمصر وٕایران والجزائر وتقل عن 

  .في الدول الصناعیة المتقدمة%) ٤٠(السعودیة بینما تصل هذه النسبة إلى 

تعاني المرأة في كثیر من الدول االسالمیة من آثار الهجرة والنزوح والنزاعات ) ٦(

تان ودول العسكریة وٕاعادة الهیكلة االقتصادیة ال سیما في دول كفلسطین والعراق وأفغانس

البلقان وتتعرض للعنف والتعدي الجنسي وتقع فریسة لتجارة البشر والدعارة المنظمة كما 

تعاني المرأة في العالم االسالمي أكثر من الرجال  في حاالت الطالق واالغتصاب وبما 

  .  یعرف بجرائم الشرف 
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الرجل في الحدیث عن المساواة بین ) األنثویین(واجه بعض اإلسالمیین مغاالة 

والمرأة بمغاالة في التركیز على الحدیث عن االختالفات الفطریة بینهما انطالقا من 

االختالف في وظائفهما البایولوجیة ووظیفة المراة في الحمل واإلنجاب ورعایة األطفال 

حتى ظهر هؤالء وكأنهم یقفون ضد االتجاه العام لنصوص الشریعة اإلسالمیة والتي 

باصلهما الواحد والنفس الواحدة التي خلقا منها وانفعل بعضهم بهوي  تذكر الرجل والمرأة

الذكورة حتى فاضل ما بین المرأة والرجل بهذه الصفات الخلقیة خالفا للقاعدة اإلسالمیة 

العامة التي تجعل التفاضل باألیمان والتقوى والكسب حتى اتهم البعض اإلسالمیین 

في تفسیر ) األنثویین( كما واجهوا مغاالة . ین الرجلبالتحیز ضد المرأة والتمییز بینها وب

بحسبان أن أوضاع األنوثة والذكور وٕاحساس األفراد بذلك ووظائف ) الجندر(مصطلح 

الرجال والنساء ناتجا عن األوضاع االجتماعیة والثقافیة بتطرف یتجاهل أثار هذه 

لید في القضایا المتعلقة الظروف علي المفاهیم والعادات فاختلط الدین باألهواء والتقا

  .على الرغم من أن الدین لیس مسئوًال عن السلوك النمطي لبعض المتدینین . بالمرأة  

وفي مواجهة اإلسالمیین للغزو الفكري وثقافة الجندر وسیداو التي تدعو إلي 

بدوا  –اإلباحیة الجنسیة وتعتبر الحرص علي العفة وسیلة للتضییق علي حریة المرأة 

یدافعون عن الوسائل التي تتبعها المجتمعات التقلیدیة في الحفاظ علیها كالختان  وكأنهم

الفرعوني كما بدوا وكأنهم یعتبرون الحملة علي ما یعرف بجرائم الشرف واعتبروا معالجة 

أوضاع ضحایا مثل هذه الجرائم أو الجهود الرامیة إلي إعادة إدماجهم في المجتمع 

كما یبدو بعض اإلسالمیین وكأنهم ال . نظمة علي العفافوكأنها جزء من الحملة الم

یهتمون بمعالجة أوضاع الفتیات الالئي یتعرضن لالغتصاب أو یقعن في حبائل شبكات 

الدعارة المنظمة أو االتجار بالنساء أو تقصان المناعة أو األمراض الجنسیة المعدیة 

رها أحیانا عذابا مقدرا من اهللا علي بحسبانها نتاج الحضارة المادیة ومسئولیتها أو  باعتبا
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أو خوفًا من االنسیاق وراء المفهوم المادي الذي یجعل ذلك كله نتیجة الضغوط . هؤالء

االقتصادیة واالجتماعیة و یتجاهل اإلسالمیون حتى مجرد اإلعتراف بوجود مثل هذه 

  الحاالت و یعتبرون الحدیث عنها تجاوزًا للحیاء و إشاعة للفاحشة 

 


