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اإلسالم واملرأة،

والقرن الحادي والعشرون
سامح مصطفى

على سبيل التقدمي
َّاس اَّتـ ُقوا َربَّ ُك ُم
يقول تعاىلَ :
﴿يأَُّيـ َها الن ُ
الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن َنـ ْف ٍس َو ِ
َق
اح َد ٍة َو َخل َ
ِمْنـ َها َزْو َج َها َوبَ َّث ِمْنـ ُه َما ِرَج ًال َكثِريًا
َونِ َس ًاء َواَّتـ ُقوا َّ
اللَ الَّ ِذي تَ َس َاءلُو َن بِ ِه
()1
َوالَْ ْرَح َام إِ َّن َّ
اللَ َكا َن َعلَيْ ُك ْم َرقِيبًا﴾
فكما أن األنثى كانت البداية املنطقية
ُدركة للخليقة اإلنسانية ،كذلك
امل َ
سنتخذ عرب هذا املقال من األنثى أو
املرأة بشكل خاص بداية منطقية نتطرق
من خالهلا إىل موضوع أعم وأمشل ،ولو
على سبيل اإلشارة املقتضبة ،متحينني
مناسبة احتفاء العامل ابملرأة يف يومها
العاملي ،املوافق للثامن من مارس من
كل عام.
وعلى ذكر مناسبة االحتفاء ابملرأة يف
يومها ،فإن كيل املديح هلا كوهنا أنثى
ابت تصرفا مل يعد يؤيت أُكله يف هذا
التقوى

العصر احلديث ،والذي خرجت فيه
تلك املرأة إىل خضم احلياة اليومية مع
الرجل جنبا إىل جنب ،بعد أن مكثت
يف شرنقة نُ ِسجت حوهلا قروان وقروان
حبق وبدون حق.
لقد خطت املرأة حبلول القرن احلادي
والعشرين خطوات واسعة على طريق
نيل حزمة كبرية من حقوقها املشروعة
ُشرعة هلا من لدن احلكيم اخلبري
وامل َّ
سبحانه وتعاىل ،فكان هذا الزمان هو
مصداق النبوءات اليت تذكر حال تلك
املوؤودة يف الزمن األخري ،وكيف أهنا
ستُسأَل ،إمعاان يف نواهلا احلقوق الطبيعية
اليت ما كان هلا أن حتلم هبا من قبل.
ويف ذكرى الثامن من مارس/آذار من
كل عام تتذكر اإلنسانية املرأة بشكل
خاص حمتفية هبا بصورة تبدو كما لو
أهنا رد متأخر للجميل ،ال سيما يف

العامل الغريب املتقدم ،والذي على الرغم
من تقدمه البادي يف شىت مناحي احلياة
العصرية ،إال أن املرأة ظلت إىل وقت
قريب تقاسي فيه أبشع صور الظلم
وهضم حقوقها الطبيعية ،مبا يف ذلك
حقها يف التعلم وحقها يف اإلرث،
وحقها يف تقرير مصريها ،وحقها يف
التصويت أو االقرتاع ،وكذلك حقها يف
شغل الوظائف العامة.
أحقاب من سوء احلال
ال خيفى على أحد سوء وضع املرأة
العام عرب التاريخ اإلنساين الطويل،
وذلك من شىت النواحي ،وهو األمر
الذي عرضنا إليه سلفا ،فنعرج عليه هنا
بشيء من التفصيل والتمثيل ،ونكتفي
من تصفحنا لوضع املرأة لدى احلضارات
القدمية بشيء من التشريع الروماين،
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والذي يُعرف عنه أنه جرد املرأة من
معظم حقوقها املدنية يف خمتلف مراحل
حياهتا ،فلم تكن هلا أهلية أو شخصية
قانونية ،وقد كان القانون يعد «األنوثة»
سبباً من أسباب عدم األهلية ،كحداثة
السن أو اجلنون ،فقبل زواجها تكون
حتت سيطرة ويل أمرها الذكر ،وتعطيه
هذه السيطرة كافة احلقوق عليها،
كحق إخراجها من األسرة ،وبيعها
بيع الرقيق ،وحىت حق احلياة واملوت،
وبعد زواجها واعرتاف الزوج هبا تصبح
يف ذمته ،حبيث تنقطع عالقتها أبسرهتا
األصلية انقطاعا اتما ،ويصبح زوجها
هو ويل أمرها اجلديد ،وقد بلغ من
سيادة زوجها عليها أهنا كانت حتال
إليه إذا اهتمت جبرمية ليحاكمها ،ويتوىل
معاقبتها بنفسه ،وكان له أن حيكم عليها
ابإلعدام يف بعض التهم ،كاخليانة مثال،
وكان إذا تويف عنها زوجها ،دخلت يف
وصاية أبنائها الذكور ،أو إخوة زوجها،
أو أعمامه .إن اقتصاران على ذكر نبذة
من التشريعات الرومانية دون سواها من
التشريعات املتعلقة ابملرأة إمنا سببه ،من
وجهة النظر الشخصية ،أن احلضارة
الرومانية كانت أقرب حضارات العامل
القدمي زمنا من مولد السيد املسيح
الناصري  ،وابلتايل فسيكون
من اليسري على املقا ِرن أن يرى الفرق

بني وضع املرأة حتت التشريع الروماين متصبغة بصبغة الدين والقداسة وذات
الوضعي ،ووضعها حتت تشريع املسيحية مشروعية عقائدية فتلك الطامة الكربى.
متمثال يف الكتاب املقدس.
ويبتسم احلظ للمرأة ..للمرة األوىل
املرأة يف املسيحية
إن حب التقدير أمر َجبَ َل اخلالق عليه
قبل التوسع يف احلديث حتت هذا خليقته ،حىت أنه تعاىل شرع شكر العباد
العنوان ،جيب التنبيه أوال أننا ننزه تعاليم مؤِّكدا على أن من ال يشكر الناس ال
السيد املسيح الناصري ومجيع النبيني يشكر هللا ،فكل إنسان من هذا املنطلق
(عليهم السالم) من كل شبهة ظلم حيب أن يقدره اآلخرون ،وإن مل يطالب
أو خبس حلق املرأة ،حىت وإن كانت هو نفسه هبذا التقدير .وكما أن هناك
كثري من النصوص املقدسة يف الداينة من ينالون التقدير ممن حوهلم ،إال أن
املسيحية حتط من شأهنا.
هناك من ال يلقون التقدير الكايف،
يدهش املرء حني يطلع على وضع بل ال يلقون أي تقدير على اإلطالق
املرأة يف الكتاب املقدس بشكل عام ،نتيجة سوء فهم أو ظن من حوهلم ،ومن
ويف الفكر الديين املسيحي بشكل هذا الصنف من الناس كانت املرأة هي
خاص ،وال حاجة إىل احلديث عن صاحبة احلظ األوفر من سوء احلظ.
نظرة الكتاب املقدس للمرأة احلائض ويندر أن جند ابحثا اجتماعيا يعرض
مثال ،أما يف الفكر الديين املسيحي حلال املرأة عرب التاريخ الطويل واملدون
فاملصيبة أدهى وأمر ،فعلى الرغم من وجيد عصرا يستطيع أن يطلق عليه مثال
حداثة العهد والذي يضمن يف حد ذاته أنه عصر املرأة الذهيب إال مع حلول
نوعا من التقدم إىل األمام ،نرى بولس القرن السادس امليالدي والذي وافق بعثة
يقول« :لِتَ ْص ُم ْت نِ َسا ُؤُك ْم ِف ال َْكنَائِ ِس ،النيب حممد  ونزول القرآن اجمليد عليه
َُن أَ ْن َيـتَ َكلَّ ْم َن ،بَ ْل حممال مبا تشتهيه األنفس وتلذ األعني
ألَنَُّه لَيْ َس َم ْأ ُذ ًون ل َّ
َْي َض ْع َن َك َما َيـ ُق ُ
وس أَيْ ًضا»( .)2كل أنثى من تشريعات ملزمة للمجتمع
ول الن ُ
َّام ُ
إن الظلم ال مربر له ،وأن تقع املرأة حتت ككل حبيث تضمن حقوق تلك األنثى
مظامل ذات أساس اجتماعي ،فتلك مهما كان وضعها االجتماعي ،سواء
مشكلة تستوجب البحث عن حل ،كانت أما أو زوجة أو أختا أو ابنة
أما أن تكون تلك املظامل االجتماعية أو مطلقة أو أرملة .نعم ،يستطيع كل
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ابحث موضوعي أن يقوهلا مبلء فيه :مل
يشهد التاريخ اإلنساين قبل بعثة النيب
حممد  عصرا متتعت فيه املرأة ابملزااي
اليت خصتها هبا الشريعة اإلسالمية.
حممد  ،وخارطة الطريق للتعامل مع
الكائن الرقيق
موضوع كيف أكرم اإلسالم املرأة
من خالل تشريع القرآن الكرمي
والتطبيق العملي له ممثال يف النيب 
وصنِّفت فيه كتب
نرى أنه قُتل حبثاُ ،
وجملدات ،وعقدت يف سبيل تفصيله
ندوات ومؤمترات ،ال سيما يف دول
العامل اإلسالمي ،لذا ال أرى حاجة
إىل اخلوض فيه مكررا ،ولكين أرى
أن أشري إىل نقطة ذات أمهية ،وهي
النقطة اليت كانت وال تزال موضع انتقاد
يوجهه املستشرقون واملنصرون إىل ذلك
اإلنسان الكامل حممد  بقوهلم أن
تعدد أزواجه البالغ عددهن اثنيت عشرة
زوجة يُعترب أحد مظاهر امتهان اإلسالم
لكرامة املرأة .لقد نسي أو تناسى هؤالء
املغرضون أمرا جوهراي هاما ،وهو أن
أولئك األزواج االثنيت عشرة جئن من
خلفيات ثقافية شىت وكل منهن ذات
طبيعة خمتلفة ومتميزة عن غريها ،فمنهن
العربية ،ومنهن من جاءت من بيئة
مسيحية ،ومنهن من جاءت من بيئة
التقوى

يهودية ،كما أن منهن الشابة ،ومنهن
من ختطت سن الشباب ،ومنهن البكر
والثيب ،ومنهن هادئة الطبع وأيضا
شديدة الغرية ،إال أن كلهن اتفقن على
شيء واحد كان القاسم املشرتك بينهن
مجيعا ،وهو أهنن مجيعهن أحبنب بصدق
ذلك الزوج املثايل واإلنسان الكامل،
حبيث ال جيد أي من املغرضني ،وما
أكثرهم ،أي فرصة لنقض هذه احلقيقة.
لقد نسج املغرضون عرب التاريخ الكثري
من األكاذيب عن سيدان حممد
اإلنسان الكامل ،إال أهنم مل يقرتبوا من
هذه النقطة ،فلم ينتحل أي منهم ولو
شكوى واحدة أطلقتها أي من أمهات
املؤمنني (رضي هللا تعاىل عنهن) ضد
زوجها وحبيبها ذلك اإلنسان الكامل.
اآلن لنا أن نتساءل :كيف تسىن لذلك
اإلنسان أن أيسر قلوب اثنيت عشرة
امرأة حبيث كن يتنافسن على إرضائه،
وعلى الرغم من عيشة التقشف اليت
عانينها يف صحبته؟! فأية جاذبية
وكاريزما تلك؟! من حقي اآلن القول
ْأن لو مل يكن لدى سيدان حممد 
من دالئل الصدق والكمال غري هذا
الدليل لكفاه .ال بد أن حممدا كان
إنساان كامال بكل ما لكلمة الكمال
من معىن ،وإال فليدحض هذه احلجة
داحض.

كمال الرجل ،وضرورة املرأة
ال شك أن كل إنسان مهما كان وضعه
يسعى بفطرته حنو الكمال ،وإن كان
البعض حييدون يف سعيهم حنو تلك
الغاية فيضلون الطريق ويبدون مبظهر
الفاسد املفسد أحياان ،إال أن السعي
حنو بلوغ الكمال اإلنساين أمر فطري،
وإليه يرجع تقدم اإلنسانية املستمر بوجه
عام.
وال ميكن إدراك مستوى كمال شخص
إال بوضعه على احملك ،فال سبيل إىل
إدراك مبلغ كمال الرجل إال بعد زواجه
وإجنابه ،فمن انحية يتأكد لنا كماله
العضوي ،ومن انحية يظهر للناس
مستوى كماله األخالقي يف تعامله مع
الزوجة والولد .لقد أشار القرآن اجمليد
إىل هذه احلقيقة أمجل إشارة حني
جعل الزواج واإلجناب قامسا مشرتكا
بني األانسي ُ
الك َّمل ،أي النبيني يف كل
﴿ولَ َق ْد أَ ْر َسلْنَا
العصور ،فيقول تعاىلَ :
اجا
َُم أَ ْزَو ً
ُر ُس ًل ِم ْن َقـبْلِ َك َو َج َعلْنَا ل ْ
َوُذ ِّريًَّة﴾( .)3إ ًذا فارتباط الرجل عاطفيا
ابملرأة هو مدعاة لكماله الروحاين،
فأي تكرمة تلك اليت بينها اإلسالم
وأكد عليها للمرأة أكرب من أنه جعلها
سببا لكمال الرجل كما كانت سببا
لوجوده؟! ولكن مما يؤسف له أن
يروج إىل غري ذلك يف القرن احلادي
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والعشرين الذي متتهن فيه كرامة املرأة
أشد امتهان ،وُيـتَّخذ من أنوثتها سلعة
تباع وتشرتى ،وتستعمل كأداة لإلعالن
والرتويج ،األمر الذي سعى اإلسالم وال
زال يسعى للحيلولة دونه.
حممد ،وأمحد ،مث األمم املتحدة
بعد احلديث السالف ،الذي بدا فيه
ملمح املقارنة بني وضع املرأة يف شىت
اجملتمعات والعصور ،ينبغي علينا إيضاح
حقيقة مفادها أن هللا تعاىل يف كل عصر
يبعث إىل اإلنسانية برسول ورسالة حتمل
يف طياهتا سبل بناء اإلنسان يف ذلك
العصر واالرتقاء به إىل مساء أعلى ،حىت
بلغ ذلك االرتقاء أوجه ببعث حضرة
حممد املصطفى وخادمه الصادق املسيح
املوعود.
بعث النبيني هو إذا مدعاة لنزول
الربكات املتعددة على الناس ،واملرأة مل
تعدم تلك الربكات ،فبنزول القرآن حتدد
للمرأة نصيبها املفروض من اإلرث،
وأصبحت هلا ذمتها املالية املستقلة،
وتقرر هلا احلق يف التعلم ،بل جعل هللا
تعاىل تعليمها جملبة للسعادة والثواب
ملن يكفلها ،وغري هذا وذاك الكثري مما
يسجله الفقه اإلسالمي.
وكان من تلك الربكات يف زمن املسيح
املوعود أن وقعت ثالث حوادث جوهرية

بعث النبيين هو إذا مدعاة لنزول البركات المتعددة على الناس ،والمرأة
لم تعدم تلك البركات ،فبنزول القرآن تحدد للمرأة نصيبها المفروض
من اإلرث ،وأصبحت لها ذمتها المالية المستقلة ،وتقرر لها الحق
في التعلم ،بل جعل الله تعالى تعليمها مجلبة للسعادة والثواب...

آذار/مارس يف النمسا والدامنرك وأملانيا
وسويسرا ،حيث شارك ما يزيد عن
مليون شخص بني رجل وامرأة يف تلك
االحتفاالت .وفضال عن حق التصويت
وشغل املناصب العامة ،طولب يف تلك
االحتفاالت حبق املرأة يف العمل وحقها
يف التدريب املهين والقضاء على التمييز
ضدها يف ما يتصل ابلوظائف.
اآلن ،وبرعاية أممية ،حتتفل كثري من
البلدان حول العامل بيوم املرأة العاملي،
اعرتافا إبجنازاهتا بغض النظر عن أية
فروق ومتييزات مثل القومية والعرق
واللغة والثقافة والبيئة االقتصادية أو
السياسية ،ولكن يتم جهال أو جتاهال
غض الطرف عن دور اإلسالم يف تلك
النهضة النسوية املشهودة ،فلمصلحة
من؟!

تتعلق ابملرأة يف األعوام الثالثة التالية
لوفاة حضرته ( عام 1908م ،فقد
حدد احلزب االشرتاكي األمريكي يف عام
 1909يوم الثامن والعشرين من فرباير/
شباط لالحتفال ابليوم القومي للمرأة
األمريكية ،تذكريا إبضراب عامالت
صناعة املالبس يف نيويورك ،حيث
تظاهرت النساء تنديدا بظروف العمل.
ويف 1910م صدر قرار االجتماع
االشرتاكي الدويل يف كوبنهاغن ابعتبار
يوم املرأة ذا طابع دويل ،يراد منه تكرمي
احلركة الرامية إىل إاتحة احلقوق اإلنسانية
للنساء ودعم حق النساء يف االقرتاع.
ولقي االقرتاح ترحااب كبريا من املؤمتر
الذي حضرته أكثر من  100امرأة من
بلدان عدة ،مبن فيهن ثالث نساء كن
انتخنب يف الربملان الفنلندي .ومع ذلك
مل يُعني يوم حمدد هلذه املناسبة.
ويف 1911م كان من النتائج املرتتبة املراجع
الر ُس ِ
ول
ول األُ َ
ُس َّ
على مبادرة كوبنهاغن االحتفاء ابليوم ( )1النساء )2( 2 :ر َِسالَُة بُول َ
وس  )3( ..34 : 14الرعد39 :
الدويل للمرأة يف التاسع عشر من إ َِل أَ ْه ِل ُكوِرْنـثُ َ
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