النسوية
الفلسفة
ّ

رؤية ّ
نقدية من منظور الفكر اإلساليم
سلوى نرصة

[*]

تتحدّ ث الباحثة املرصية سلوى نرصة عن موقع ّية املرأة يف اإلسالم من خالل نظرة بعض

علامئه وفهمهم للنصوص الدينية ،كام تربط بني النظرة الالهوتية والسريورة التاريخية التي
أحاطت باملرأة يف الغرب ثم اتخذت مساراً واسعاً من الجدل حول مكانتها يف بناء الحضارة
الحديثة .يف املقابل تق ِّرر الباحثة أن الفكر النسوي الغريب ال محل له يف الرشيعة اإلسالمية؛
ألنه يدعو أوالً إىل تفكيك األرسة ،وثانياً إىل الرصاع بني الجنسني ،وثالثاً إىل املساواة املطلقة
بني الرجل واملرأة ،بل إىل تف ّوق جنس األنثى وما يستتبع ذلك من خللٍ يف الحياة اإلنسانية.

المحرر
ّ

كل
اإلنسان مخلوق الله املختار وخليفته يف إعامر األرض ،وهذه املكانة الخاصة يتمتع بها ّ

لكل بني آدم .إن العرص
منصوص عليه يف القرآن ّ
إنسان ،ذكرا ً كان أم أنثى ،باعتبار أ ّن حق الكرامة
ٌ
اإلسالمي األول شهد نقل ًة كربى يف وضع املرأة ،وح ّررها من آثار الجاهلية التي حقّرت من شأنها.

وقد كان اإلمام محمد عبده[[[ (1323-1266هـ 1905-1849 /م) منشغلً مبسائل املرأة ،ويف

عام (1881م) بدأ ُي ِّهد لإلصالحات التعليمية واالجتامعية التي تخص املجتمع واملرأة باعتبارها
نصف املجتمع ،فكتب اإلمام يف موضوع الزواج يف مجلة الوقائع املرصية التي كان يرأس

تحريرها يف ( 7مارس 1881م) بعنوان (حاجة اإلنسان إىل الزواج).

ويتضح رأي اإلمام يف املوقف اإلسالمي الحقيقي من قضايا األرسة وعالقات الرجل باملرأة،
* ـ باحث ٌة وأستاذة يف الفلسفة اإلسالمية ،جامعة عني شمس ،جمهورية مرص العربية.
[[[ -الشيخ محمد عبده هو محمد عبده بن حسن خري الله من آل تركامن ،من قرية محلة نرص مبركز شرباخيت من أعامل مديرية البحرية
يف أرسة تعتز بكرثة رجالها ونسبتها .مولده :ولد اإلمام يف شرتا (من قرى الغربية مبرص)( .أنظر :خري الدين الزركيل – األعالم – ج6ــ دار
العلم للماليني – ط1990-9م -ص.)252
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فلقد قدمه يف آثاره الفكرية التي عرض فيها – إجامالً أو تفصيالً– ملوقف الرشيعة من هذه القضايا

الثالث:

أوالً :عالقة الرجل باملرأة ،وطبيعة الرابطة الزوجية ،وموضوع املساواة بني الجنسني.
حق الطالق لتاليف املضا ّر املرتتبة عليه.
ثانياً :موقف الرشيعة من الطالق ،وخاصة تقييد ّ
ثالثاً :موقف الرشيعة ،واالجتهاد اإلسالمي الحديث ،من موضوع تع ّدد الزوجات.

[[[

فقد شغلت قضية املرأة جز ًءا من كتابات محمد عبده األخرية ،وحاول بهذه الكتابات أن يس ّد

ريا من الحقوق ،وبني الواقع الذي
الفجوة القامئة بني واقع املدنية الحديثة التي أعطت املرأة كث ً
تعيشه املرأة املسلمة يف عرصه[[[.

وكان أهم ما مييز فكر اإلمام محمد عبده هو تفعيل القواعد الفقهية يف تأصيل الحلول الجزئية،
بحيث أوضح أن الدين اإلسالمي "أبعد من أن يكون حج َر عرث ٍة يف سبيل تطور املرأة ،وأنه عىل
العكس من ذلك مييل إىل رد حقوقها" [[[.

ومع تزايد الوعي بحقوق املرأةُ ،سلّطت األضواء عىل التاميزات القامئة بينها وبني الرجل يف

ٍ
حديث عن مشاركة املرأة يف الحياة
الرشيعة وأثري اللغط حول فكرة «القوامة» ،وما صاحبه من
العامة ،وحظها من الوالية – كام أثري لغ ٌ
مامثل حول نصيبها يف املرياث ،واعتامد شهادتها أمام
ٌ
ط

القضاء .وركز البعض عىل مسألة رضب الزوجات ،واعتربوها من أبرز املطاعن التي ج ّرحوا بها
موقف اإلسالم من املرأة .ومن املؤسف أن اللغط الذي دار حول هذه العناوين كاد يقلب الصورة،

موحيًا بأ ّن التاميزات هي األصل وأن املساواة هي االستثناء.

إن األصل يف أحكام اإلسالم هو املساواة بني الرجل واملرأة ،إال ما بينت النصوص ،اختصاص

ألسباب ال تتعلق بالذكورة أو األنوثة ،وإمنا تتعلق أساساً باملسؤول ّية
أحدهام به ومتيزه فيه،
ٍ
االجتامعية والوضع القانوين .وال تخفى هنا داللة النص القرآين الذي تحدث عن أن الطرفني خلقا
خل ََق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّ
من ٍ
ث
خلَ َقكُم ِّمن نَّف ٍ
ْس َوا ِحدَ ٍة َو َ
اس اتَّقُواْ َر َّبك ُُم الَّ ِذي َ
نفس واحد ٍة َ Nيا َأ ُّي َها ال َّن ُ

[[[ -د .محمد عامرة – اإلسالم واملرأة يف رأي اإلمام محمد عبده – دار الهالل – القاهرة – العدد  1979 – 347م -ص.15
[[[ -د .منى أحمد أبو زيد – اإلمام محمد عبده وقضايا املرأة – ص.3
[[[ -إبراهيم عبده ،درية شفيق – تطور النهضة النسائية يف مرص منذ عهد محمد عىل إىل عهد فاروق – مرص – سنة 1945م – ص.9
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اال كَ ِث ًريا َونِ َساء َواتَّقُواْ اللَّهَ الَّ ِذي ت ََسا َءلُونَ ِب ِه َو َ
ِم ْن ُه َم ِر َج ً
األ ْر َحا َم إِنَّ اللَّهَ كَانَ َعلَ ْيك ُْم َر ِقي ًبا .[[[ Mوقد نقل

الرازي عن أيب مسلم أن معنى خلق «منها زوجها» ،خلق من جنسها فكان مثلها[[[ ،لذلك فالحقيقة
ٍ
ٍ
واحد أو ماد ٍة واحد ٍة .فكأن
جنس
املهمة التي تسجلها اآلية أن أصل البرش زوجان مخلوقان من
اآلية حسب هذا التفسري ابتغت أن تربز فكرة التامثل والتساوي ،وترضب فكرة التم ّيز واملفاضلة
بني ِشقّي اإلنسانية[[[.
كل منهام
أيضً ا إن الخطاب القرآين ساوى بني الرجل واملرأة إذا ض ّمتهام عائل ٌة واحدةٌ ،ووصف ّ

بأنه «زوج» ،وقد مت ّيزت اللغة العربية بهذه الصياغة الفريدة؛ ألن مختلف اللغات األخرى تفرق

بينهام .وقد وردت هذه املساواة يف مواضي َع قرآني ٍة كثري ٍة منها عىل سبيل املثال ،قوله تعاىلَ N :وإِنْ
اسكُ ْن َأن َ
ْت َو َز ْو ُجكَ
اس ِت ْبدَ َال َز ْوجٍ َّمكَانَ َز ْوجٍ َوآتَ ْي ُت ْم إِ ْحدَ ا ُه َّن ِقنطَا ًرا .[[[ Mوقلناَ N:و ُقلْ َنا َيا َآ َد ُم ْ
َأ َردت ُُّم ْ
ج َّن َةَ ﴿ [[[ [[[ Mف َي َت َعلَّ ُمونَ ِم ْن ُه َم َما يُ َف ِّرقُونَ ِب ِه بَ َْي الْ َم ْر ِء َو َز ْوجِ ِه.[[[ M
الْ َ

حق الحياة والحق يف الكرامة
إذ يتساويان يف األصل ،فمن امل ُسلّم به أنهام يتساويان يف ّ
لكل البرش يف اإلسالم .ثم إنّهام يتساويان يف املسؤوليةNَ:الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ
باعتبارهام من الحقوق األساسية ّ

ض يَأْ ُم ُرونَ بِالْ َم ْع ُر ِ
ات بَ ْعضُ ُه ْم أَ ْولِ َيا ُء بَ ْع ٍ
َوالْ ُم ْؤ ِم َن ُ
وف َويَ ْن َه ْونَ عَنِ الْ ُم ْنكَ ِر .[[[ Mولذلك فإنهام يتساويان
ال أُ ِ
يع َع َم َل َعا ِملٍ
اب لَ ُه ْم َربُّ ُه ْم أَ ِّ
ن َ
ض ُ
َاس َت َ
ج َ
يف التكليف الرشعي والجزاء األخروي قال تعاىلN :ف ْ
ات َج َّن ٍ
ض .[[[ Mوقال تعاىلَ N :وعَدَ اللَّهُ الْ ُم ْؤ ِم ِن َني َوالْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ِّمنكُم ِّمن َذكَ ٍر أَ ْو أُنثَى َب ْعضُ كُم ِّمن َب ْع ٍ
ات
ف َج َّن ِ
ح ِت َها ْ
ات عَدْ نٍ  .[[1[ Mوقال تعاىلَ N :و َما كَانَ
الَنْ َها ُر خَالِ ِدي َن ِفي َها َو َم َسا ِك َن َط ِّي َب ًة ِ
جرِي ِم ْن تَ ْ
تَ ْ
َض اللَّهُ َو َر ُسولُهُ أَ ْم ًرا أَن يَكُونَ لَ ُه ُم الْ ِ
ي ُة ِم ْن أَ ْم ِر ِه ْم .[[1[ Mيتساويان أيضً ا
لِ ُم ْؤ ِمنٍ َوال ُم ْؤ ِم َن ٍة إِ َذا ق َ
خ ََ

[[[ -النساء.1 :
[[[ -محمد عبده ،ومحمد رشيد رضا -تفسري املنار -ج 4-ص .330
[[[ -راشد الغنويش -املرأة بني القرآن وواقع املسلمني -املركز املغاريب للبحوث والرتجمة2000 -م -ص.9
[[[ -النساء.20 :
[[[ -البقرة.35 :
والسنة الصحيحة -مكتبة الشباب مبرص1996 -م -ص .78
القرآن
يف
املرآة
مكانة
البلتاجي-
[[[ -د .محمد
ُ
[[[ -البقرة.102 :
[[[ -التوبة.71 :
[[[ -آل عمران.125 :
[ -[[1التوبة ــ آية .72
[ -[[1األحزاب.36 :
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السا ِر َق ُة[[[ ﴿ ،Mال َّزانِ َي ُة
السار ُِق َو َّ
يف الجزاء يف الحدود ،حيث تتحدث آيات الحدود عن َ Nو َّ

فكل منهام إذا ما كان
ان  .[[[Mيتساويان أيضً ا يف أهلية الترصفات والتعاقدات املاليةٌّ .
َوال َّز ِ
حق الترصف يف ما ميلكه ِملكاً ح ًّرا
عاقالً ورشيدا ً له شخصيته القانونية الكاملة ،التي تعطيه ّ

بالبيع والهبة والوصية واإليجار والتوكيل والرهن والرشاء ،وغري ذلك من الترصفات املالية،
يب ِممَّ اكْ َت َس ُبوا َولِل ِّن َسا ِء ن ِ
إذ القاعدة أنهN :لِل ِّر َجالِ ن ِ
ب  .[[[ Mوال يعطي عقد
يب ِممَّ اكْ َت َس ْ َ
َص ٌ
َص ٌ
حق للزوج يف أن يتدخل يف أمور أو ترصفات زوجته املالية،
الزواج يف الترشيع اإلسالمي أي ٍّ

أي
الحق
بدعوى أن له حق القوامة عليها ،ألن ذلك
َّ
يل ،وبالتايل فإنه ال يعطيه ّ
شخيص ال ما ٌّ
ٌّ
ذريع ٍة للتدخل يف ترصفاتها املالية.
مل يتحدث اإلمام يف مقاالته عن إصالح املرأة بشكلٍ
مستقل بل ربط حديثه عن املرأة بتنظيم
ٍّ

عالقتها مع زوجها وتحسني أحوالها الشخصية ليتم بذلك صالح األرسة ،فعمل عىل استصدار

قانونٍ يقيد الطالق ويُق ّيد تع ّدد الزوجات ،ثم تناول يف تفسريه للقرآن الكريم موضوع مساواة الرجل
واملرأة يف الرشيعة اإلسالمية ،ليثبت ما منحه اإلسالم للمرأة من حقوقٍ ضيعها املسلمون بالفهم

الخاطئ لهذه الحقوق.

إن مفهوم املساواة بني الرجل واملرأة يقوم عىل أساس الوحدة اإلنسانية املشرتكة بينهام والعدل

كل من الزوجني لآلخر
يف التطبيق ،فال يتحكم أحدهام باآلخر ،وال تكون الحياة سعيد ًة إال باحرتام ّ
والقيام بحقوقه[[[.

لقد سعى اإلمام محمد عبده من وراء هذه الكلامت إىل تحقيق املساواة بني الرجل واملرأة

مجلياً الشكوك التي ت ُثار حول نظرة الرشيعة إىل وضع املرأة .فقد اعتقد أن الحقوق بني الرجل

واملرأة متبادلةٌ ،فهام متامثالن يف الحقوق واألعامل كام أنهام متامثالن يف الذات واإلحساس
والشعور والعقل .وما أشار إليه القرآن بقوله َ Nولِل ِّر َجالِ َعلَ ْي ِه َّن َد َر َج ٌة ،[[[ Mوإمنا يتعلق بالرياسة

يف األرسة بحكم أن الرجل أعلم باملصلحة وأقدر عىل التنفيذ بقوته وماله .وعىل الرغم من ذلك
[[[ -املائدة .38
[[[ -النور .2
[[[ -النساء.32 :
[[[ -محمد عبده ،ومحمد رشيد رضا -تفسري املنار -ج 2-ص .375
[[[ -البقرة.228 :
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تحفّظ اإلمام عىل رياسة الرجل للمرأة قائالً أنّها أم ٌر يتعلق «باملؤهالت الفطرية والكسبية» التي إذا

تحققت للمرأة بطلت رياسة الرجل لها[[[.

إذا تطرقنا إىل فكرة ال ِقوامة فثمة آيتان ت ُطرحان يُ ّ
ستدل بهام عليها ،هام قوله تعاىلَ N:ولَ ُه َّن ِمث ُْل
الَّ ِذي َعلَ ْي ِه َّن بِالْ َم ْع ُر ِ
ل ال ِّن َسا ِء َبِا
وف َولِل ِّر َجالِ َعلَ ْي ِه َّن َد َر َج ٌة ،[[[ Mوقوله تعاىلN :ال ِّر َج ُال َق َّوا ُمونَ َع َ
فَضَّ َل اللَّهُ بَ ْعضَ ُه ْم َع َل بَ ْع ٍ
ض َوبِ َا أَنْ َفقُوا.[[[ M

وأول ما يُالحظ املرء يف اآليتني هو ذلك الحرص عىل تقرير أصل املساواة يف كل منهام.

فقبل الحديث عن «الدرجة» ،مثة إشار ٌة رصيح ٌة إىل أن له ّن مثل الذي عليهن .ومع اإلشارة إىل

«القوامة» ،جاء التنويه إىل أن الرجل ال ينفرد بالفضل ،ولكن الله سبحانه وتعاىل Nفَضَّ َل اللَّهُ بَ ْعضَ ُه ْم
َع َل بَ ْع ٍ
ض. M

مثة إجام ٌع بني املفرسين والفقهاء عىل أن «الدرجة» املشار إليها يف سورة البقرة ،ليست سوى

«القوامة» املنصوص عليها يف سورة النساء ،األمر الذي يعني أنها ليست مطلق ًة بل محصور ٌة يف
ٌ
منرصف إىل حالة املرأة املتزوجة – ال
دائر ٍة معين ٍة ،لها إطارها وقواعدها الضابطة .فالخطاب هنا
أي أمرأ ٍة – والقوامة املفرتضة يف شؤون البيت ال تتجاوزه إىل خارجه .بل إنها ليست مطلق ًة يف هذه
ّ
الدائرة ،لكنها مرشوط ٌة بقدرة الرجل عىل االستجابة ملتطلبات البيت واإلنفاق عليه .ويف القاموس

املحيط :قام الرجل للمرأة وقام عليها ،فأمنها (أي وفر لها مؤونة العيش) وقام بشأنها .لذلك يقول
القرطبي(:إن العلامء فهموا من قوله تعاىلَ N :وبِ َا أَنْ َفقُوا ِم ْن أَ ْم َوالِه ِْم Mأنه إذا عجز الرجل عىل

نفقتها مل يكن ق ّواماً عليها .وإذا مل يكن ق ّواماً عليها ،كان لها فسخ «العقد» وفيه دالل ٌة واضح ٌة من
مذهب مالك والشافعي،
هذا الوجه عىل ثبوت فسخ النكاح عند اإلعسار بالنفقة والكسوة .وهو
ُ

وفيه خالف أليب حنيفة) [[[.

إ ّن ال ِقوامة يف مفهومها الحقيقي هي مجرد تنظيمٍ إلدارة الرشكة داخل البيت ،الذي يتحمل

مطالب بذلك رشعاً ،يف حني أن املرأة ليست
الرجل مسؤولية اإلنفاق عليه وتأمينه ،وهو
ٌ
مطالبة باإلنفاق حتى وإن كانت قادر ًة عليه ،علامً بأن اإلسالم مينع الرجل من الوالية عىل مال
[[[ -محمد عبده -تفسري سورة البقرة من :األعامل الكاملة لإلمام محمد عبده -تحقيق :د .محمد عامرة ج 5-ص .208
[[[ -البقرة.228 :
[[[ -النساء.34 :
[[[ -القرطبي -تفسري القرطبي -ج 5-ص .16
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زوجته ،جاعالً تلك الوالية لها وحدها ،ويعطيها حق الترصف يف ما متلك بكامل حريتها،
من بيع ورشاء ورهنٍ وإجار ٍة ،وهب ٍة وصدق ٍة .ولها أن تخاصم عليه غريها أمام القضاء ،دون أن
حق التدخل يف يش ٍء من ذلك .كام أن اإلسالم ال يجعل للرجل سلطاناً عىل
يكون لزوجها ّ
دين زوجته ،حيث ال إكراه يف الدين .فإذا كانت قوامة الرجل عىل زوجته ال متتد إىل حرية
الدين ،وال إىل حرية الرأي ،وال إىل حرية الترصف يف أموالها ،وال إىل املساواة بينها وبينه

ج ُ
ال َق َّوا ُمونَ َع َل ال ِّن َساء [[[ M؟.
يف الحقوق ،فامذا يخيف بعض املنظرين من قوله تعاىلN :ال ِّر َ

منطقي مقنعٍ يحمل أويل األلباب
أسلوب
أدار القرآن الحديث عن قوامة الرجال عىل النساء يف
ٍ
ٍّ

عىل التسليم بها واإلقرار مبزيتها ،ويدعو النساء بخاصة إىل االعرتاف بأنها غنيم ٌة لهن قبل أن تكون
ٍ
ببعيد ،فلنطف بني آياته وجمله وجوامع
رسه ّن ال خسا ٌر يرضه ّن ،وما القرآن ع ّنا
غُر ًما عليهن،
ٌ
وكسب ي ّ

كلمه نجده قد أحاط الرجل بأوام َر ونوا ٍه رصيح ٍة وضمني ٍة مستقا ٍة من فحوى الكالم كلها تكرم املرأة
ري مجذوذ ٍة وال منقوص ٍة
وتص ّ
حح أوضاعها وتطيّب حياتها وت َح ِمل الناس عىل االعرتاف بإنسانيتها غ َ
وتطمئنها عىل حقوقها يف حال اإلمساك والترسيح وتبلور مسؤولية الرجل عنها كقوله سبحانه
يح ِبإِ ْح َسانٍ  .[[[ Mوقوله تعاىلَ N :فأَ ْم ِسكُو ُه َّن َبِ ْع ُر ٍ
َ Nفإِ ْم َساكٌ بِ َ ْع ُر ٍ
س ُحو ُه َّن
وف أَ ْو ت ْ ِ
وف أَ ْو َِّ
َس ٌ
بِ َ ْع ُر ٍ
ح َن
ضا ًرا لِ َت ْعتَدُ وا .[[[ Mوقوله تعاىلَ N :فلَ تَ ْعضُ لُو ُه َّن َأنْ َي ْن ِك ْ
وف َو َل تُ ِْسكُو ُه َّن ِ َ

َأ ْز َوا َج ُه َّن .[[[ Mوقوله تعاىلN :لَ تُضَ ا َّر َوالِدَ ٌة ِب َولَ ِدهَا .[[[ Mوقوله تعاىلَ N :و َم ِّت ُعو ُه َّن َع َل الْ ُم ِ
وسعِ َقدَ ُرهُ
َات َم َتا ٌع بِالْ َم ْع ُر ِ
وف  .[[[ Mوقوله تعاىلَ N :ولِلْ ُم َطلَّق ِ
ْت َقدَ ُرهُ َم َتا ًعا بِالْ َم ْع ُر ِ
َو َع َل الْ ُمق ِ ِ
وف  .[[[ Mوقوله تعاىل:
ل َي ِ
ح ُّل لَك ُْم أَن تَ ِرثُوا ال ِّن َسا َء كَ ْرهًا
حلَ ًة  .[[[ Mوقوله تعاىلَ N :يا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا َ
َ Nوآتُواْ ال ِّن َساء َ
صدُ قَاتِ ِه َّن نِ ْ
اشو ُه َّن بِالْ َم ْع ُر ِ
َو َل تَ ْعضُ لُو ُه َّن لِ َت ْذ َه ُبوا ِب َب ْع ِ
وف.[[[ M
ض َما آتَ ْي ُت ُمو ُه َّن إِ َّل أَن يَأْتِ َ
ني ِبفَا ِحشَ ٍة ُّم َب ِّي َن ٍة َو َع ِ ُ

[[[ -البهي الخويل -اإلسالم وقضايا املرأة املعارصة -دار الرتاث1984 -م -ص .77 ،76
[[[ -البقرة.229 :
[[[ -البقرة.231 :
[[[ -البقرة.232 :
[[[ -البقرة.233 :
[[[ -البقرة.236 :
[[[ -البقرة.241 :
[[[ -النساء.4 :
[[[ -النساء.19 :
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وقوله تعاىلN :فآتوهن أجورهن فريضة .[[[ Mوقوله تعاىلN :ف ََال ِتَيلُواْ ك َُّل الْ َم ْيلِ  .[[[ Mوقوله تعاىل:
الَيَا َمى ِمنك ُْم  .[[[ Mوكقوله تعاىل يف شأن املطلقاتَ N :أ ْس ِك ُنو ُه َّن ِم ْن َح ْي ُ
حوا ْ
ث َس َك ْن ُت ْم ِم ْن
َ Nوأَن ِك ُ
ول ِ
ُو ْج ِدك ُْم َو َل تُضَ ا ُّرو ُه َّن لِ ُتضَ ِّيقُوا َعلَ ْي ِه َّن َوإِنْ كُ َّن أُ َ
ت َح ْملٍ َفأَنْ ِفقُوا َعلَ ْي ِه َّن َح َّتى يَضَ ْع َن َح ْملَ ُه َّن.[[[ M
وبقوله تعاىلَ N :يا َأ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا قُوا َأنْف َُسك ُْم َو َأ ْهلِيك ُْم نَا ًرا .[[[ M

السنة املطهرة من الوصية بهن واملسؤول ّية عنهن والتحذير من الجور
يُضاف إىل هذا ما احتوته ُ
َيا»[[[[[[.
«اس َت ْو ُ
صوا بال ّن َسا ِء خ ْ ً
عليهن كقوله « : sأتّقُوا اللّه يف ال ّن َساء» .وكقوله ْ :s
وبذلك يضع اإلمام محمد عبده قاعد ًة ثابت ًة يف مفهومه للمساواة يُق ّرر فيها أ ّن املساواة بني

املرأة والرجل مساوا ُة تكاملٍ ال تفاضلٍ  ،أي إ ّن املرأة برعايتها لبيتها وقيامها بواجباتها اتجاه بيتها

وزوجها مك ِّمل ٌة للرجل املكلّف رشعاً بحاميتها والنفقة عليها والذّود عنها فهام –الرجل واملرأة-
ح ْسب دوره ومهمته يكمل الواحد دور اآلخر ال يتعاىل الرجل
متساويان يف الحقوق والواجبات ٌّ
كل َ
مبهمته وال تشعر املرأة بالنقصان اتجاه ِقوامة الرجل عليها ورعاية بيته[[[.
ٌ
مقارنة بني الفكر ال ِّنسوي الغريب والفكر النسوي اإلسالمي:
ح ّملت ،تاريخ ًّيا وحتى
يف قضية املرأة وتحريرها لن يختلف أغلب العقالء عىل أن املرأة قد ُ
ح ّمل الرجل .ومن ثم فإن أغلب
عرصنا الراهن ويف كل الحضارات ،من املظامل والقيود أكرث ِم ّم ُ

العقالء لن يختلفوا عىل أ ّن للمرأة قض ّيةً ،وأن تحريرها وإن ارتبط بتحرير الرجل ،إال أنه يحتاج إىل

كثريٍ من التميُّز وكثريٍ من االختصاص وكثريٍ من االهتامم ،لكن األمر الذي يثري الكثري من االختالف
– بل والخالف – عىل النطاق العاملي ،هو «النموذج األمثل» الذي يحقق التحرير الحقيقي للنساء.

كل البرش ،رجاالً ونسا ًء ،وأ ّن هذه الرقعة
إن حركة تحرير املرأة ،ترى أن مثة إنساني ًة مشرتك ًة بني ّ
[[[ -النساء.24 :
[[[ -النساء.129 :
[[[ -النور.32 :
[[[ -الطالق.5 :
[[[ -التحريم.6 :
[[[ -الحديث رواه البخاري يف صحيحه-كتاب النكاح – باب :الوصاة بالنساء – حديث  90- 48ج – 1ص ،1987ورواه مسلم يف كتاب
الرضاع -باب :الوصية بالنساء – حديث  – 1468ج – 2ص.1090
[[[ -د .عبد املنعم سيد حسن – طبيعة املرأة يف الكتاب والسنة – مكتبة النهضة املرصية – القاهرة – ط1985 –1م ص.161
[[[ -محمد عبده ،ومحمد رشيد رضا -تفسري املنار -ج 2-ص .375
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الواسعة املشرتكة بيننا هي األساس الذي نتحاور عىل أساسه واإلطار الذي نبحث داخله عن تحقيق

املساواة .ولذا ميكن للرجل أن ينضم إىل حركة تحرير املرأة ،وميكنه أن يدخل يف حوا ٍر بشأن ما
يطرح من مطالب لضامن تحقيق العدالة للمرأة .وميكن للمجتمع اإلنساين ،بذكوره وإناثه ،أن يتبنى

برنامجاً لإلصالح يف هذا االتجاه ،وميكن لكل من الرجال والنساء تأييده والوقوف وراءه[[[.

إن الفارق بني الدعوة إىل تحرير املرأة وإنصافها ،والحركات التي عملت عىل هذا التحرير

واإلنصاف – سواء يف البالد الغربية أم الرشقية – وبني النزعة األنثوية املتطرفة ( )Feminismالتي

تبلورت يف الغرب يف ستينيات القرن العرشين ،والتي تقلدها قل ٌة قليل ٌة من النساء الرشقيات ..إن
الفارق بني هاتني الدعوتني والحركتني وفلسفتهام ومطالبهام ،هو الفارق بني العقل والجنون!.[[[..

فأقىص ما طمحت إليه دعوات تحرير املرأة وحركاتها ،هو إنصافها ،ورفع الغنب االجتامعي

والتاريخي الذي لحق بها ،والذي عانت منه أكرث مام عاىن منه الرجل ،..مع الحفاظ عىل فطرة

التاميز بني األنوثة والذكورة ،ومتايز توزيع العمل وتكامله يف األرسة واملجتمع ،عىل النحو

كل جنس
الذي يحقِّق مساواة الشقني املتكاملني بني الرجال والنساء ..وذلك حفاظاً عىل شوق ّ
أي من الجنسني
إىل اآلخر ،واحتياجه إليه ،وأنسه مبا فيه من متايزٍ ،األمر الذي بدونه لن يسعد ٌّ

يف هذه الحياة[[[.

إن دعاة حركة تحرير املرأة يدركون متاماً الحقيقة البديهية اإلنسانية البسيطة وهي أ ّن مثة
ٍ
اختالفات (بيولوجي ًة ونفسي ًة واجتامعيةً) بني الرجل واملرأة ،وهي اختالفاتٌ تتفاوت ـ من منظور

كل منهام ـ يف درجات العمق والسطحية .وتعرب عن نفسها يف اختالف توزيع األدوار بينهام
سلوك ٍّ
ويف تقسيم العمل ،ولكن بدالً من أن يحاول دعاة حركة تحرير املرأة محو هذه االختالفات والقضاء

ٍ
اجتامعي
وتفاوت
عليها قضا ًء مربماً فإنهم يبذلون قصارى جهدهم للحيلولة دون تحولها إىل ظلمٍ
ٍّ
ين يؤدي إىل توسيع الهوة بني الذكور واإلناث[[[.
أو إنسا ٍّ
فهناك النموذج الغريب املتطرف ،منوذج الحركات األنثوية الغربية التي يريد متركز األنثى حول

مل خا ٍل من الرجال ،تثور فيه األنثى ض ّد الرجل وض ّد الفطرة السوية التي فطر الله الناس
ذاتها يف عا ٍ
[[[ -د .عبد الوهاب املسريي – قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى – ص.33 – 32
[[[ -د .محمد عامرة – الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟  -مكتبة الرشوق الدولية – القاهرة ط1424 – 1هـ 2004 -م – ص.235
[[[ -د .محمد عامرة – الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟  -مكتبة الرشوق الدولية – القاهرة ط1424 – 1هـ 2004 -م – ص.235
[[[ -د .عبد الوهاب املسريي – قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى – ص.31
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منوذج بلغ يف تطرفه وشذوذه ح ّد الجنون .وهناك منوذج
كل القيم والديانات ،وهو
عليها وض ّد ّ
ٌ
الجمود والتقليد الذي حمل ويحمل التقاليد الراكدة عىل الدين ،فيثبّتها ويك ّرسها ويق ّدسها حتى

كل دعوات ودعاوى التحرير.
لكأن تحرير املرأة يف هذا النموذج هو تحريرها من ّ

ولقد كانت الدعوة الغربية إىل تحرير املرأة – منذ القرن التاسع عرشـ أثرا ً من آثار الحداثة

الغربية ،التي أرادت تجاوز الرتاث الفلسفي واالجتامعي والقانوين الغريب ـ املعادي للمرأة
واملحقر لشأنها ..مع التأويل للرتاث الديني الغريب – اليهودي والنرصاين – املعادي للمرأة .وذلك

دون إعالنٍ للحرب عىل الدين ذاته ،وال عىل الفطرة التي فطر الله الناس عليها عندما خلقهم ذكراناً

وإناثاً ..وأيضً ا دون إعالن للحرب عىل الرجال[[[.

ٍ
فالنموذج الغريب للحركات "النسوية" ،قد أفرز أفكارا ً
ومامرسات جعلت رشيحةً ،محدود َة
العدد والتأثري ،ت ُري املرأة نِ ًّدا مامثالً للرجل ،ومنافس ًة له ،ألن تح ّررها إمنا مير عرب الرصاع ضده،

وض ّد منظومة القيم اإلسالمية والرشقية ،التي تزاوج بني إنصاف املرأة وتحريرها وبني بقائها أنثى،

تحافظ عىل فطرة التاميز بني اإلناث والذكور .رفضت هذه الرشيحة هذه املنظومة القيمية اإلسالمية
والرشقية ،ألنها يف نظرها – منظوم ٌة «ذكوريةٌ»!.[[[..

ولقد تطور هذا النموذج ،يف العقود األخرية من القرن العرشين كأث ٍر من آثار تزايد جرعات

التقليد والتبعية للحركات النسوية الغربية ،التي زاد وتصاعد متحورها ومتركزها حول األنثى

والنزعة النسوية ،إىل حيث أصبح التحرر من كل املنظومات الدينية والقيمية اإلميانية والحضارية
والفلسفية واالجتامعية والتاريخية – مبا يف ذلك التحرر من األرسة ،بشكلها الرشعي والتاريخي –

سبيالً (لتحرير) النساء!.[[[..

أما النزعة األنثوية املتطرفة ( )Feminismالتي تبلورت يف ستينيات القرن العرشين ،فإنها أث ٌر من

آثار "ما بعد الحداثة" الغربية ،تحمل كل معامل تط ّرفها الذي بلغ بها ح ّد الفوضوية والعدمية والال

أدريّة والعبثية والتفكيك لكل األنساق الفكرية الحداثية التي حاولت تحقيق قدر من اليقني الذي
يعوض اإلنسان عن طأمنينة اإلميان الديني ،التي هدمتها الحداثة بالعلامنية واملادية والوضعية منذ

[[[ -د .محمد عامرة – الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟  -ص.235
[[[ -د .محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة – ص.6
[[[ -املرجع السابق – ص.7
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عرص التنوير الغريب العلامين ،يف القرن الثامن عرش[[[.
لذلك ،كانت النزعة األنثوية املتطرفة هذه (ثور ًة – فوضويةً) ،تجاوزت وغايرت (ثورات

اإلصالح) ..وكانت حرباً عىل (الفطرة السوية) ،مبا يف ذلك فطرة األنوثة ذاتها!.[[[..

أما دعاة حركة التمركز حول األنثى فيتأرجحون وبعنف بني رؤية َمواطن االختالف بني الرجل
ٍ
اختالف من جه ٍة أخرى..
واملرأة باعتبارها هو ًة سحيق ًة ال ميكن عبورها من جه ٍة ،وبني إنكار وجود أي
ولذا فهم يرفضون فكرة توزيع األدوار وتقسيم العمل ويؤكدون استحالة اللقاء بني الرجل واملرأة ،وال
يكرتثون بفكرة العدل ويحاولون إما توسيع الهوة بني الرجال واإلناث أو تسويتهم بعضهم بالبعض،
ٍ
وأمهات يف الوقت نفسه ،وأن تصبح اإلناث بدورهن أمهات وآباء[[[.
فيطالبون بأن يصبح الذكور آبا ًء

فحركة التمركز حول األنثى تنكر اإلنسانية املشرتكة ولذا ال ميكن أن ينضم لها الرجال،

مذنب يحمل وزر التاريخ
فالرجل ،باعتباره رجالً ال ميكنه أن يشعر مبشاعر املرأة ،كام أنه
ٌ
الذكوري األبوي ،عىل الرغم من أنه ليس من صنعه .كام تنكر حركة التمركز حول األنثى
االختالف ،ومن ثم ال مجال للتنوع وال مجال لوجود اإلنسانية كام نعرفها[[[.

فأبو النزعة األنثوية الفرنسية -االشرتايك الفرنيس« -فوربيه» (1837 – 1772م) قد دعا إىل (تحرير

املرأة عىل كل األصعدة البيتي ،واملهني ،واملدين ،والجنيس ...وقال :إن العائلة تكاد تشكل س ًّدا
يف وجه التقدم)!.[[[..

وفيلسوف هذه النزعة «هربرت ماركيوز» (1979 – 1898م) قد جعل من أسس نظريته النقدية:

(التأكيد عىل انعتاق الغرائز الجنسية ،وإطالق الحرية الجنسية بال حدود ،سوا ًء من ناحية الكم
أم الكيف ،أي حتى حرية الشذوذ ..بل ومتجيده ،باعتباره ثور ًة ومت ّردا ً ض ّد قمع الجنس ،وض ّد

مؤسسات القمع الجنيس ..معتربا ً التح ّرر الجنيس عنرصا ً مكمالً ومت ّمامً لعملية التح ّرر االجتامعي..
ورافضاً ربط الجنس بالتناسل واإلنجاب)!.[[[..

[[[ -د .محمد عامرة – الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟  -ص .236
[[[ -املرجع السابق ــ الصفحة نفسها.
[[[ -د .عبد الوهاب املسريي – قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى – ص.31
[[[ -د .عبد الوهاب املسريي – قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى  ،ص.33
[[[ -د .محمد عامرة – الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟ – ص.236
[[[ -املرجع السابق –ص.237
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كام رفضت هذه النزعة ربط املامرسة الجنسية باألخالق ،فقال «ميشيل فوكو» (– 1926
1984م)« :لِ َم يُجعل السلوك الجنيس مسأل ًة أخالقيةً ،ومسأل ًة أخالقي ًة مهمةً؟!».[[[..
أما فيلسوفة هذه النزعة األنثوية –الكاتبة الوجودية «سيمون دي بوفوار» (1986 – 1908م)

فقد اعتربت (الزواج :السجن األبدي للمرأة ،يقطع آمالها وأحالمها!) واعتربت (مؤسسة الزواج
طبيعي للمرأة عن الرجل «فال
أي متيّ ٍز
مؤسسة لقهر املرأة ،يجب هدمها وإلغاؤها!) ،وأنكرت ّ
ٍّ

يولد املرء امرأة ،بل يصري كذلك ..وسلوك املرأة ال تفرضه عليها هرموناتها وال تكوين دماغها،

بل هو نتيجة لوضعها.[[[!»..

وجعلت من الدين ومن األلوهية عدوا ً لهذه الفلسفة األنثوية «فالدين – برأيها – كان محايدا ً
عندما مل يكن لآللهة جنس ،ثم انحاز الدين للمرأة عندما أصبحت اآللهة إناثاً ،ثم تحول إىل عدو
للمرأة بسبب التفسريات الذكورية للدين»[[[.
فبدأت الدعوات إىل (تغيري هياكل األرسة) ،من األرسة الرشعية القامئة عىل االقرتان بني ذكر
وأنثى ،وفق الضوابط الرشعية إىل (األرسة) القامئة عىل مجرد االلتقاء االختياري بني (األفراد) رجل
وامرأة ..أو رجل ورجل أو امرأة وامرأة ..ناضجني كانوا أم من املراهقني واملراهقات!
وبدأت الدعوة إىل دمج املرأة يف املجتمع دمجاً كامالً ..ودمج الرجل يف املنزل دمجاً
كامالً!.[[[..
وبدأ الحديث عن رضورة تحطيم (التابوهات) أي (املقدسات) مثل العفة ،والبكارة ،واإلخالص
واالختصاص بني األزواج! ..حتى أصبح (الحياء) مرضاً نفسياً يطلبون له الربء والعالج لدى
األطباء ..بعد أن كان شعبة من شعب اإلميان!.[[[..
وبدأ الحديث عن (حقوق) النشاط الجنيس و(حقوق) الناشطني جنسيًّا ،دون قيود الرشع
وضوابطه لهذا النشاط ،وإمنا باعتباره (حقاً) من حقوق الجسد ،كالغذاء واملاء! برصف النظر عن
الحالل والحرام الديني يف هذا الغذاء واملاء! ..فاملطلوب يف النشاط الجنيس عند دعاة هذا
(الالهوت الالديني) أن يكون (مسؤوالً ومأموناً) ،ال أن يكون (رشعياً ومرشوعاً)!.[[[..
[[[ -د .محمد عامرة – الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟ – ص.237
[[[ -املرجع السابق – الصفحة نفسها.
[[[ -املرجع السابق – الصفحة نفسها.
[[[ -د .محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة – ص.8
[[[ -املرجع السابق – الصفحة نفسها.
[[[ -املرجع السابق – الصفحة نفسها.
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وبدأت الدعوات إىل الثورة عىل (اللغة) بدعوى أنها لغة (ذكورية)! ..واملطلوب أن تكون هناك
لغة (مؤنثة) تنافس وتصارع لغة الذكور!..
بل ووصلت هذه الدعوات (النسوية) إىل حد الثورة عىل الله (سبحانه وتعاىل) ،فهو يف نظرها
«ذكر» وألنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إىل آدم الذكر – ض ّد حواء– األنثى فجاء يف التنزيل أنه تاب
عىل آدم ،ومل يرد فيه أنه تاب عىل حواء!![[[.
ولقد غفلت البائسات الاليت سقطن يف هذا املستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي ب ّرأ حواء
أصالً من العصيان وتحدث عن أن الفاعل األصيل للخطيئة والنسيان والعصيان إمنا هو آدم ...فلام
تاب تاب الله عليه ..ومل تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من
كل التائبني والتائبات َ Nف َتلَقَّى آ َد ُم ِم ْن َربِّ ِه كَلِ َم ٍ
يم .[[[ Mفآدم هو
اب ال َّر ِح ُ
اب َعلَ ْي ِه إِنَّهُ ُه َو ال َّت َّو ُ
ت َف َت َ
اب َعلَ ْي ِه َوهَدَ ى .[[[ Mلقد كانت الغواية الشيطانية
الذي عىص َ Nو َع َ
ص آ َد ُم َربَّهُ َف َغ َوى ثُ َّم ا ْج َت َبا ُه َربُّهُ َف َت َ
لهام معاً ..لكن القرآن نص عىل أن آدم هو الذي افتقد العزم ،فنىس وعىص.[[[..
تأيت الفلسفة النسوية وترفض التفسري الذكوري الوحيد املطروح للعلم بنتائجه وتحاول إبراز
ٍ
ومجاالت وقيمٍ مختلف ٍة خاص ٍة باألنثى تم تهميشها وإنكارها والح ّ
ط من قيمتها
جوانب
وتفعيل
َ
رب إلحداث
َ
بحكم السيطرة الذكورية ،يف حني يجب أن يفتح لها املجال لتقوم بدو ٍر
أفضل وأك َ
التوازن املنشود.
فالنسوية ض ّد االستقطابية واملركزية .هكذا تحاول الفلسفة النسوية أن تضيف للعلم قيامً أنكرها
لتجعله أكرث إبداعي ًة وإنتاجاً ومستجيباً ملتطلبات الواقع الثقايف واالجتامعي ،وتجعل من فلسفة
العلم ذاتها تطبيقية ومرتبطة بالواقع الحي.
إن الفلسفة النسوية تقوم أساساً عىل رفض املركزية الذكورية ومطابقة الخربة اإلنسانية بالخربة
الذكورية واعتبار الرجل هو الوحيد صانع العقل والعلم والتاريخ والفلسفة .وبهذا نجد أ ّن الفلسفة
النسوية تعمل عىل خلخلة تصنيفات البرشية إىل ذكوري ٍة وأنثوي ٍة وعىل فضح كل هياكل الهيمنة
وأشكال الظلم والقهر والقمع وإعادة االعتبار لآلخر املهمش واملقهور ،وصياغة الهوية وجوهر
ٌ
مألوف لتحقيق التوازن.
االختالف والبحث عن عملية التطور وقلب ما هو
[[[ -د .محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة – ص.9
[[[ -سورة البقرة ــ آية .37
[[[ -سورة طه ــ آية .122 – 121
[[[ -د .محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة – ص.9
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أما النموذج الثاين من مناذج التصورات والدعوات القامئة يف بالدنا حول املرأة وقضاياها،

فهو ذلك الذي يرى دعاته أن ال مشكلة أصالً يف هذا امليدان .فليس يف اإلمكان أبدع وال أحسن
ري وبرك ٌة عىل النساء ،ألن املرأة قد خُلقت لتكون متعة
مام كان ..فكل عاداتنا وتقاليدنا املوروثة خ ٌ

الفراش الحالل ..ومعمل تفريخ النسل لبقاء النوع اإلنساين ..وال شأن لها مبا وراء هذه الحدود
واالختصاصات! ..فحتى «بطاقة الهوية» و «قيادة السيارة»« ..ومامرسة الرياضة» بعيدا ً عن عيون
الرجال ..ناهيك عن «املشاركة يف العمل السيايس واالجتامعي العام» كل ذلك حرا ٌم ومحظو ٌر
وفسق وفجو ٌر! ..ولقد بلغ أصحاب هذا التصور ودعاته – يف سبيل تكريسه وتأبيده – إىل
وسفو ٌر
ٌ
الحد الذي جعلوه دينا ساموياً إلهيًّا ،ال مجرد عادات وتقاليد[[[.

املعب عن روح
الوسطي،
أما النموذج الثالث – الذي يحسبه الدكتور محمد عامرة النموذج
َّ
َّ

التحرير اإلسالمي للمرأة – فإنه ذلك الذي ينطلق من نصوص ومنطق وفقه القرآن الكريم ،يف

تحرير املرأة وإنصافها ،واملساواة بني النساء والرجال ،الذين ساوى الله (سبحانه وتعاىل) بينهم
عندما خلقهم جميعاً من ٍ
نفس واحد ٍة وساوى بينهم جميعاً يف حمل أمانة استعامر وعمران هذه
األرض ،عندما استخلفهم جميعاً يف حمل هذه األمانة .كام ساوى بينهم يف الكرامة –عندما ك ّرم
كل بني آدم– يف األهلية والتكاليف والحساب والجزاء مع الحفاظ عىل فطرة التاميز بني األنوثة
ّ
ٍ
طرف إىل الطرف اآلخر ،املتميز عنه – ولو كان ن ًّدا
كل
والذكورة ،لتتم نعمة السعادة اإلنسانية بشوق ِّ

مامثالً ملا كان «آخر» وملا كان مرغوباً تهفو إليه القلوب –ولتكون هذه املساواة– يف الخلق وحمل
األمانة والكرامة واألهلية والتكاليف والحساب والجزاء واالشرتاك – متضامنني – يف أداء فرائض
العمل االجتامعي العام ،أمرا ً باملعروف ونهيا عن املنكر – لتكون هذه املساواة هي مساواة تكامل
الشقني املتاميزين ،ال مساواة ال ِّن َّدين املتامثلني – واملتنافرين[[[.

بينام أشار اإلمام محمد عبده إىل أن الرشيعة اإلسالمية وضحت األهمية الخاصة لكل فرد يف

األرسة ال باعتباره فردا ً وحيدا ً ،ولكن باعتباره فردا ً متكامالً ال يستطيع الحياة وحده ،ومن ثم اعتنت

الرشيعة بإبراز وضع النساء (املرأة) تحديدا ً ،حتى سميت سورة من أطول سور القرآن الكريم باسم

النساء ويرجع ذلك إىل عوامل متعدد ٍة أبرزها العامل التاريخي إذ وقع امتهان املرأة يف األغلبية
[[[-د .محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة ،ص.10
[[[ -د .محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة ،ص.11
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الساحقة من التاريخ اإلنساين قبل اإلسالم ،وكذلك العامل العضوي حيث إن الظروف العضوية

البيولوجية للمرأة قد تكون عامالً قويًّا يف ظلمها ،فارتباطها بظروف الحمل واإلرضاع وتربية الصغار
مادي،
يدفعها إىل مساح ٍة خاص ٍة يف الحياة باإلضافة إىل أن عملها هذا عىل عظم ٍة ال يقابله أج ٌر
ٌّ

ني تنتكس الفطرة اإلنسانية السليمة قد يقابلها هذا بالتجرب عليها ،ألنها ال متلك حيل ًة
وبالتايل ح ٍ

وتعيش حيا ًة بائس ًة رهينة املأكل وامللبس فكان ال ب ّد أن تعلنها الرشيعة اإلسالمية التي عامدها
للحس اإلنساين الذي قد يتبلد من جراء
العدالة ثور ًة عىل هذه األوضاع والتقاليد وال ترتكها فقط
ّ

طول املامرسة التاريخية.

ويتضح من آراء اإلمام محمد عبده أن من املؤكد أن الرشيعة اإلسالمية ال تقبل بتشظية األرسة
مل مل تصنعه الرشيعة بل نادت بنقيضه،
وتفكيك كيانها بحثاً عن حقوقٍ متوهم ٍة أو هرباً من واقعٍ ظا ٍ
فالواقع السيئ الذي تعيشه حالياً املرأة املسلمة يف كثري من البيئات ناتج عن عدم تطبيق الرشيعة
أو خلل يف تطبيقها ،فالذي يُفهم من ال ِقوامة أن الرجل وحده هو الذي يتخذ القرارات املرتبطة
باألرسة وأنه يستطيع إمالء قراراته بصوته املرتفع وأسلوبه النايب ورمبا مبامرسة العنف إذا مل يتم
االستجابة لهذه األوامر الفوقية هو جاهل مباهية القوامة التي تعني القيام عىل األمر بعناي ٍة شديد ٍة
من إنفاقٍ عىل األرسة ،إلشباع احتياجاتها ورعاي ٍة نفسي ٍة ومتابع ٍة لكافة التفاصيل وبذل الجهد ملعرفة
كل اآلراء واملشكالت الداخلية من أجل أرس ٍة قوي ٍة متامسك ٍة.
وينطلق هذا النموذج
الوسطي[[[ – وهو ما ميثله اإلمام محمد عبده -من نصوص ومنطق فقه
ّ
القرآن الكريم الذي جعل الرجل بعضاً من املرأة ،واملرأة بعضاً من الرجل Nال أُ ِ
يع َع َم َل َعا ِملٍ
ض ُ
ِم ْنك ُْم ِم ْن َذكَ ٍر أَ ْو أُنْثَى بَ ْعضُ ك ُْم ِم ْن بَ ْع ٍ
اس لَك ُْم
ض.[[[ Mفكل طرف هو لباس للطرف الثاين ُ Nه َّن لِ َب ٌ
ل بَ ْع ٍ
خ ْذنَ ِمنكُم
ض َوأَ َ
َوأَنْ ُت ْم لِ َب ٌ
ْض بَ ْعضُ ك ُْم إِ َ
اس لَ ُه َّن .[[[ Mوقد أفىض بعضهم إىل بعض َ Nو َقدْ أَف َ
ِّميثَاقًا َغلِيظًا  .[[[ Mوقامت روابط هذا امليثاق الغليظ – ميثاق الفطرة – الجامع لهم جميعاً عىل بنود
خل ََق لَك ُْم ِم ْن أَنْف ُِسك ُْم أَ ْز َوا ًجا لِ َت ْسكُ ُنوا
والسكن والسكينة َ Nو ِم ْن آيَاتِ ِه أَنْ َ
عقد وعهد املودة والرحمة ّ
[[[
إِلَ ْي َها َو َج َع َل بَ ْي َنك ُْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة . M
كام ينطلق هذا النموذج الوسطي يف تحرير املرأة وإنصافها – مع بقائها أنثى ،تسعد عندما تكون
[[[ -د .محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة ،ص.11
[[[ -سورة آل عمران ــ آية .195
[[[ -سورة البقرة ــ آية .187
[[[ -سورة النساء ــ آية .21
[[[ -سورة الروم ــ آية .21
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سوية وتفخر وتباهي بأنوثتها ،وتنفر وتهرب وتخجل من «االسرتجال» كام يسعد الرجل السوي
ويفخر ويباهي برجولته ،وينفرد من «التخ ّنث» و «األنوثة» ..وينطلق أيضً ا من التطبيقات النبوية

لنصوص ومنطق وفقه القرآن الكريم ،تلك التطبيقات ،التي حررت املرأة املسلمة ،وأنقذتها من

«الوأد» املادي واملعنوي ،وجعلتها طاقة فاعلة يف بناء األرسة والدولة واألمة والحضارة ،ومشاركة
يف سائر ميادين إقامة الدين والدنيا منذ اللحظات األوىل إلرشاق شمس اإلسالم[[[.

كام ينطلق هذا النموذج الوسطي أيضً ا من االجتهاد اإلسالمي الحديث واملعارص الذي أوىل املرأة

ٍ
كطرف أصيلٍ يف املرشوع النهضوي املنشود الذي استهدفه تيار
ما تستحق وما يجب لها من العناية

اإلحياء واالجتهاد والتجديد ،مستندا ً إىل القرآن الكريم وإىل تطبيقات التحرير اإلسالمي للمرأة ،يف

مواجهة تصورات ومناذج الغلو اإلسالمي والغلو العلامين جميعاً[[[ .وهو ما ميثله اإلمام محمد عبده.

أشار اإلمام محمد عبده أن الرشيعة اإلسالمية ذكرت النساء باعتبارهن النسيج الطبيعي الذي
ج َّن َة
اسكُ ْن أَن َ
ْت َو َز ْو ُجكَ الْ َ
تكتمل به الصورة البرشية التي أرادها الله سبحانه وتعاىلَ N :و ُقلْ َنا يَا آ َد ُم ْ
َوك َُل ِم ْن َها َر َغدً ا َح ْي ُ
ني.[[[ M
ج َر َة َف َتكُونَا ِم َن الظَّالِ ِم َ
ث ِش ْئ ُت َم َو َل تَ ْق َربَا َه ِذ ِه الشَّ َ

يل وضعت األحكام الرشعية املرتبطة بالنساء
ويرصح اإلمام محمد عبده أنه يف سياقٍ تكام ٍّ

بحيث تشبه البناء العضوي الذي ال يتميز فيه عض ٌو عن آخ َر ،ألن الكل يعمل يف توافقٍ  ،لذا فاألرسة
يف اإلسالم هي النواة الحقيقية يف املجتمع وليس الفرد أيّاً كان نوعه ذكرا ً أو أنثى.

إن النهضة األوربية لتحرير املرأة جاءت كتحرير العلامء عىل أنقاض سلطان الدين والكنيسة

ديني يحرر املرأة من الدين بدالً من أن يحررها بالدين.
والالهوت .ولذلك جاء ر ُّد فعلٍ ال ٌّ

ففي التحرير اإلسالمي عند اإلمام محمد عبده ،هو يواجه فكر العلامنيني الذين ظلموا الدين

اإلسالمي ،وحملوا عليه العادات والتقاليد الجاهلية ،ودعوا إىل تحرير املرأة من اإلسالم ،كام

يواجه فكر أهل الجمود والتقليد الذين أضفوا قداسة الدين عىل العادات والتقاليد ،فدعوا إىل
انتقاص أهلية املرأة ،وتحريرها من مسؤوليات العمل العام.

ويرصح اإلمام بأنّه يف حني أن اإلسالم جاء رصيحاً يف إرشاك املرأة والرجل يف تحمل
[[[ -د .محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة – ص.12
[[[ -املرجع السابق – الصفحة نفسها.
[[[ -البقرة.35 :
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مسؤوليات هذه الفرائض ،أي أن الرجل واملرأة نصريان ومتضامنان يف النهوض باملجتمع

ٍ
مقوالت كاذب ًة نتيج ًة لعادات الجاهلية،
والعمل العام ،فإن عصور الرتاجع الحضاري قد أفرزت

أدت إىل حجب املرأة عن ميادين العمل العام بينام يقول سبحانه وتعاىلَ N :والْ ُم ْؤ ِم ُنونَ
ض َيأْ ُم ُرونَ بِالْ َم ْع ُر ِ
ات َب ْعضُ ُه ْم أَ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
َوالْ ُم ْؤ ِم َن ُ
وف َو َي ْن َه ْونَ عَنِ الْ ُم ْنكَ ِر .[[[ M

لذلك كانت رسالة العقل املسلم هي حامية املجتمع املسلم من الوقوع يف مستنقع التقليد،

تقليد اآلخر الغريب ،وسوا ًء أكان التقليد للنموذج الغريب املغايل يف مناقضة الفطرة والقيم ،أم كان
ٌ
مرذول .ويف النموذج اإلسالمي الوسطي لتحرير
تقليدا ً للعادات والتقاليد االجتامعية البائدة ،فإنه
املرأة باإلسالم – وذلك ما ذهب إليه اإلمام محمد عبده– النموذج املثايل الذي يُح ّرر املرأة مع

الحفاظ عىل فطرة التاميز بني األنوثة والذكورة ،تلك التي فطر الله الناس عليها ،من الذكور واإلناث
جميعاً ،فهو تحري ٌر ت َسعد به املرأة بدالً من أن تشقى بالنموذج الغريب للتحرير ،أو تظل حبيسة
العادات والتقاليد الراكدة التي يحملها البعض زورا ً وبهتاناً عىل حقيقة اإلسالم[[[.

لقد تب ّنت هذه النزعة األنثوية مبدأ الرصاع بني الجنسني –اإلناث والذكور– انطالقاً من دعوى
أن العداء والرصاع هام أصل العالقة بينهام ..ودعت إىل ثور ٍة عىل الدين وعىل الله وعىل اللغة

مل تتمحور فيه
والثقافة والتاريخ والعادات والتقاليد واألعراف ،بتعميمٍ وإطالقٍ ! وسعت إىل عا ٍ
األنثى حول ذاتها ،مستقل ًة استقالالً كامالً عن عامل الرجال ..ويف سبيل تحقيق ذلك ،دعت
السحاقي بني النساء ،وإىل "التحرر االنحاليل" وبلغت يف اإلغراب مبلغاً ال يعرف
إىل الشذوذ ُّ

الحدود! ..األمر الذي جعل هذه النزعة األنثوية املتطرفة كارث ًة عىل األنوثة ،ووباالً عىل املرأة،
وعىل االجتامع اإلنساين بوج ٍه عا ٍّم ،بل وجعلها – إذا انترصت وعمت– مه ِّد َدة للوجود اإلنساين..
نعم ،حتى للوجود اإلنساين ذاته!.[[[..

مرفوض من الرشيعة اإلسالمية ،ألنه يدعو أ ّوالً إىل تفكيك األرسة وثانياً
فالفكر النسوي الغريب
ٌ

إىل الرصاع بني الجنسني وثالثًا إىل املساواة الفردية بني الرجل واملرأة بل إىل تفوق جنس األنثى
وما يستتبع ذلك من خلل يف الحياة اإلنسانية فضالً عن كونه دعو ًة خفي ًة إىل الشذوذ واملثلية ،ليك
تستطيع املرأة االستغناء متاماً عن الرجل ،ويكون االستنساخ والتلقيح الصناعي هو الحل األمثل

[[[ -التوبة.71 :
[[[ -د .محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة – ص.23 – 22
[[[ -د .محمد عامرة – الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟؟  -ص.236
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ملشكلة األطفال ،أو كام قال بعضهم :إذا كانت النسوية هي الفكر فإن املثلية هي التطبيق.
حق ،ومقص ٌد
إن الدعوة إىل تحرير املرأة ،ضمن الدعوة العامة إىل تحرير اإلنسان ،هي دعوة ٍّ

من مقاصد االجتهاد واإلحياء اإلسالمي املعارص ..كام أن الدعوة إىل إيالء تحرير املرأة اهتامماً
حق كذلك ،لحجم القيود التي تكبل طاقات املرأة وملكاتها
خاصاً وجهودا ً متميزةً ،هي دعو ُة ٍّ

والتي تزيد عىل ما يكبل طاقات الرجال ،وأيضً ا – وهذا ها ٌّم جدا ً – لتميز نوع "التحرير" الذي

تحتاجه املرأة ،إن يف املقاصد أو السبل ،عن "تحرير" الرجل ،يف كثريٍ من امليادين[[[.

إننا أمام مه ّم ٍة حقيقي ٍة لتحرير املرأة ..لكن الخالف بني دعوتنا اإلسالمية وبني الدعوات

العلامنية ،يف هذا امليدان ،قائ ٌم حول "منوذج التحرير" ..فالعلامنيون قد تب ّن ْوا ويتب ّنون (النموذج
الغريب لتحرير املرأة ..وهو الذي أراد للمرأة أن تكون "الند – املامثل" للرجل ..بينام ندعو نحن
إىل "النموذج اإلسالمي لتحرير املرأة" ،ذلك الذي يرى املرأة "الشق املكمل للرجل واملساوي له

أيضً ا" ،فيحتفظ لها بتميزها كأنثى ،دون أن ينتقض من مساواتها للرجل كإنسان ،ويراعي هذا التاميز
وهذه املساواة يف كل امليادين ،ميادين التكوين والرتبية واإلعداد والتأهيل ،وميادين املامرسة

والعمل والتطبيق ،يف املنزل واملجتمع عىل السواء.[[[..

إننا نريد تحريرا ً للمرأة ،مرجعيته وضوابطه اإلسالم ال النموذج الغريب ،الذي أراد املرأة سلعةً،
أو "إسربطية – مسرتجلةً" ،أو غاني ًة يف سوق اللذات والشهوات! ..نريد لها النموذج اإلسالمي،
الذي يحقق تكاملها مع الرجل ،ومتيزها عنه يف الوقت ذاته ،والذي يراعي ذلك يف تقسيم العمل
عىل النحو الذي يحفظ الفطرة اإللهية التي فطر الله األنوثة والذكورة عليها ..وندعو املرأة املسلمة
إىل أن تستلهم منوذج تحررها وتحريرها من املنابع اإللهية والتطبيقات النبوية .ال من النموذج
الغريب ،الذي غدا مصد َر شك ًوى ،بل وشقا ٍء للمرأة الغربية ذاتها!.[[[..
لقد حرر اإلسالم املرأة ..وحدد القرآن معامل النموذج اإلسالمي لتحريرها ،فسوى بينها وبني
الرجل يف الخلق واإلنسانية والكرامة ومناط التكليف وملكاته والجزاء والحساب ،مع التميز بني
األنوثة والذكورة ،حفظاً لتميز و تكامل الفطرة التي فطر الله عليها النساء والرجال ،ليكون التكامل
الدعوة الدامئة لتحقيق سعادة النوع اإلنساين[[[.
[[[-د .محمد عامرة – هل اإلسالم هو الحل؟ ملاذا وكيف؟ ــ دار الرشوق – القاهرة – ط1418 – 2هـ 1998 -م – ص.136
[[[ -املرجع السابق – ص.137 – 136
[[[ -د .محمد عامرة – هل اإلسالم هو الحل؟ ملاذا وكيف؟ ــ دار الرشوق – القاهرة – ط1418 – 2هـ 1998 -م – ص.137
[[[ -اد .محمد عامرة – هل اإلسالم هو الحل؟ ملاذا وكيف؟ ــ دار الرشوق – القاهرة – ط1418 – 2هـ 1998 -م – ص.142
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اخلامتة
أهم النتائج التي استخلصت من موضوع البحث هي:
إن القرآن الكريم أحاط الرجل بأوام َر ونوا ٍه رصيح ٍة وضمني ٍة مستقا ٍة من فحوى الكالم ،كلُّها

حح أوضاعها وتطيّب حياتها ،وتحمل الناس عىل االعرتاف بإنسانيتها ،يضاف إىل
تكرم املرأة وتص ّ
السنة املطهرة من الوصية بهن واملسؤولية عنهن والتحذير من الجور عليهن.
هذا ما احتوته ُ

ٍ
إن النموذج الغريب للحركات النسوية ،قد أفرز أفكارا ً
ومامرسات جعلت رشيح ًة محدودة العدد

والتأثري ترى املرأة ندا ً مامثالً للرجل ،ومنافس ًة له ،ألن تحررها إمنا مي ّر عرب الرصاع ض ّده ،وض ّد

منظومة القيم اإلسالمية والرشقية ،التي ت ُزاوج بني إنصاف املرأة وتحريرها وبني بقائها أنثى ،تحافظ

عىل فطرة التاميز بني اإلناث والذكور .رفضت هذه الرشيحة هذه املنظومة القيمية اإلسالمية
والرشقية ،ألنها يف نظرها – منظومة "ذكورية".

إن النزعة األنثوية املتطرفة التي تبلورت يف ستينات القرن العرشين ،متثل أث ًرا من آثار "ما بعد

الحداثة" الغربية ،تحمل كل معامل تطرفها الذي بلغ بها حد الفوضوية والعدمية والال أدرية والعبثية
والتفكيك لكل األنساق الفكرية الحداثية التي حاولت تحقيق قد ٍر من اليقني الذي يعوض اإلنسان عن

طأمنينة اإلميان الديني ،التي هدمتها الحداثة بالعلامنية واملادية والوضعية منذ عرص التنوير الغريب
العلامين ،يف القرن الثامن عرش ،لذلك ،كانت النزعة األنثوية املتطرفة هذه "ثور ًة – فوضويةً" ،تجاوزت
وغايرت "ثورات اإلصالح" ..كانت حرباً عىل "الفطرة السوية" ،مبا يف ذلك فطرة األنوثة ذاتها!..

أ ّما النموذج الوسطي املعرب عن روح التحرير اإلسالمي للمرأة ،فإنه ذلك الذي ينطلق من
نصوص ومنطق وفقه القرآن الكريم ،يف تحرير املرأة وإنصافاها ،واملساواة بني النساء والرجال،
الذين سوى الله (سبحانه وتعاىل) بينهم عندما خلقهم جميعاً من ٍ
نفس واحد ٍة وساوى بينهم جميعاً
يف حمل أمانة استعامر وعمران هذه األرض ،كام ساوى بينهم يف الكرامة – عندما كرم كل بني آدم
– يف األهلية ،والتكاليف ،والحساب ،والجزاء ،مع الحفاظ عىل فطرة التاميز بني األنوثة والذكورة

ٍ
طرف إىل الطرف اآلخر ،املتميز عنه – ولو كان ن ًّدا مامثالً
كل
لتتم نعمة السعادة اإلنسانية بس ْوقِ ِّ
ملا كان "آخر" وملا كان مرغوباً تهفو إليه القلوب ،لتكون هذه املساواة هي مساواة تكامل الشقني
املتاميزين ،ال مساواة الندين املتامثلني ،واملتنافرين.
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إن النهضة األوربية لتحرير املرأة جاءت -كتحرير العلامء – عىل أنقاض سلطان الدين والكنيسة

ديني يحرر املرأة من الدين بدالً من أن يحررها بالدين ،انطالقا
والالهوت .ولذلك جاء ر ُّد فعلٍ ال ٌّ

من دعوى أن العداء والرصاع هام أصل العالقة بينهام ،ودعت إىل ثورة عىل الدين ،وعىل الله،

مل
وعىل اللغة ،والثقافة ،والتاريخ ،والعادات والتقاليد واألعراف ،بتعميمٍ وإطالقٍ  .وسعت إىل عا ٍ
تتمحور فيه األنثى حول ذاتها ،مستقل ًة استقالالً كامالً عن عامل الرجال ..ويف سبيل تحقيق ذلك،
السحاقي بني النساء ،وإىل (التحرر االنحاليل) مه ِّدد ًة للوجود اإلنساين ذاته.
دعت إىل الشذوذ ُ

يتضح من آراء املفكرين املسلمني أن من املؤكد أن الرشيعة اإلسالمية ال تقبل بتشظية األرسة
مل مل تصنعه الرشيعة ،بل نادت
وتفكيك كيانها بحثاً عن حقوقٍ متوهم ٍة أو هروباً من واقعٍ ظا ٍ
ناتج عن عدم تطبيق
بنقيضه ،فالواقع السيّئ الذي تعيشه حاليًّا املرأة املسلمة يف كثري من البيئات ٌ
الرشيعة أو خلل يف تطبيقها ،فالذي يفهم من القوامة أنه وحده الذي يتخذ القرارات املرتبطة

باألرسة ،وأنه يستطيع إمالء قراراته بصوته املرتفع وأسلوبه النايب ،ورمبا مبامرسة العنف ،إذا مل

جاهل مباهية القوامة التي تعني القيا َم عىل األمر ومتابع ًة
ٌ
يتم االستجابة لهذه األوامر الفوقية ،هو
لكافة التفاصيل ،وبذل الجهد ملعرفة كل اآلراء واملشكالت الداخلية من أجل أرس ٍة قوي ٍة متامسك ٍة.

مرفوض من الرشيعة اإلسالمية ،ألنه يدعو أوالً إىل تفكيك األرسة،
إن الفكر النسوي الغريب
ٌ

وثانياً إىل الرصاع بني الجنسني ،وثالثاً إىل املساواة الفردية بني الرجل واملرأة بل إىل تفوق جنس
األنثى وما يستتبع ذلك من خللٍ يف الحياة اإلنسانية فضالً عن كونه دعو ًة خفي ًة إىل الشذوذ واملثلية،
ليك تستطيع املرأة االستغناء متاماً عن الرجل.
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