)Oct (1442 -2020

e-ISSN: 2600-8394

VOL. 4. No. 4
The Qur’an’s position on empowering women
Radwan Jamal Elatrash -Hossam Moussa Shousha

موقف القرآن من متكني املرأة
The Qur’an’s position on empowering women
رضوان مجال األطرش

حسام موسى شوشة

1

Radwan Jamal Elatrash

2

Hossam Moussa Shousha

ملخص البحث:
ِم َن النّادر أن جند قضية اختلفت فيها وجهات النظر مبثل ما اختلفت وتع ّددت يف قضية استقواء املرأة ( Women
 ،) Empowermentفقضية املرأة وأتهيلها ومتكينها هي قضية اجملتمع البشري كله ،وهلذا فإن هذه القضية اليت

مر العصور ،حت وصل التعدد إىل
تع ّددت فيها التشريعات ووجهات نظر املفكرين والفالسفة ُ
ود َعاة اإلصالح على ّ
مستوى التناقض واالختالف اجلذري الذي ال إمكان معه للقاء أو اتفاق أو تقارب .فهناك تيار متشدد أصابه الغلو

والرضوخ ملنظومة فكرية دينية منغلقة ،وهناك تيار ليبريايل علماين يتماشى مع املنظومة الغربية املنحلة .وأييت هذا البحث
ليناقش هذه القضية أبسل وب علمي منهجي ،حيث يعتمد على املنهج االستقرائي ليتتبع اآلراء من بطون كتب التفسري
والكتب العلمية احلديثة مث املنهج التحليلي حيث تتم املناقشة والدراسة جلميع اآلراء والوصول إىل نتائج علمية صحيحة،
ومن هذه النتائج ما أييت :أن املقصود القرآين بتمكني املرأة هو :غرس وعي وإدراك إلحياء مسألة إجرائية تعاجل حقاً

 1أستاذ مشارك يف قسم دراسات القرآن والسنة ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي.
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 وكلما أخذ العنصر النسائي فرصته يف البناء والتنمية والثقافة من أجل سعادة أكرب لألسرة.إنسانياً وشأانً تنموايً للمرأة
.واجملتمع والدولة
. املرأة، متكني، القرآن، موقف:الكلمات املفتاحية
Abstract:
It is rare to find a case in which the views differed in the same way as in the issue of women's
Empowerment. The issue of women, their rehabilitation and empowerment are the issue of the
entire human community. Hence, this issue in which legislation and the viewpoints of thinkers,
philosophers and advocates of reform have multiplied throughout the ages, until the multiplicity
has reached the level of contradiction and radical disagreement with which there is no possibility
of meeting, agreement or convergence.This research comes to discuss this issue in a systematic
scientific manner, as it relies on the inductive approach to trace opinions from the stomachs of
tafsir books and modern scientific books, then the analytical method, where discussion and study
of all opinions and access to valid scientific results are done, and among these results are the
following: The greatest purpose of Islam is the aim of justice and equality, and that it came to
achieve equality among people in the matter of rights and duties, and it did not present gender over
gender or race over race. The Qur’ān never meant by empowering women to overcome men
because they control the nature of the relationship between them, and therefore there must be a
revolution against religion, language, culture, customs, traditions, and history. The intention is to
make her happy by taking her rights and fulfilling her legitimate duties towards herself, her
husband, and her parents, and she participates in building the society in which she lives in a
constructive and civilized participation that preserves her value and position that God has given
her.
Keywords: Position, Al-Qur’ān, Empowerment, Woman.

:مقدمة البحث
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى كل من وااله إبحسان إىل
.. أما بعد..يوم البعث والدين
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فإنه من البدهي أن أعظم مقاصد اإلسالم مقصد العدالة واملساواة وأنه جاء ليحقق املساواة بني الناس يف
مسألة احلقوق والواجبات ،ومل يقدم جنساً على جنس أو عرقاً على عرق ،وهلذا جعل سبحانه وتعاىل العالقة بني الناس
تقوم على الت كامل وليس على مفهوم الصراع ،ولو كان األمر كذلك لكانت احلياة جمرد حلبة مصارعة ينتصر فيها القوي
على الضعيف فهو دائماً أيخذ حقوقه وال يبايل يف أداء واجباته.
فبعضهم يقصد ابلتمكني تقوية املرأة حت تتغلب على الرجل ألنه يتحكم يف طبيعة العالقة بينهما ،وابلتايل ال
بد من ثورة على الدين واللغة والثقافة والعادات والتقاليد والتاريخ...حت جتد املرأة عاملاً هلا مستقال بعيداً عن عامل الرجل.
وبعضهم على العكس متاماً يضع املرأة حتت عباءة الرجل سواء كان أبيها أو أخيها أو زوجها فهي جمرد خملوقة خلقت
إلسعاد الرجل.
َّعدُّد واالختالف وكثرة اخلائضني؛ فقضيّة متكني املرأة مت ترمجته إىل ( Women
ب يف هذا الت َ
وال َع َج َ
 )Empowermentوقد وجد يف الواثئق الرمسية لألمم املتحدة بشكل غري دقيق ،وهي ترمجة خاطئة ،ألهنا تؤدي
إىل تغيري املعىن واملضمون ،إذ أن كلمة متكني :هو مصطلح قرآين ،وتؤمن هبا العقلية املسلمة لسعة إجيابياهتا ،فهي تعين:
متكني املرأة من ممارسة حقوقها اليت منحها إليها رب العاملني .وهذا ال أبس فيه .يف حني أن املقابل لكلمة متكني يف
اللغة االجنليزية هو كلمة )Enabling( :وليس كلمة ( .)Empoweringوعليه فإن الرتمجة الصحيحة ملصطلح:
( )Women Empowermentهي استقواء املرأة( .فكلمة  Powerتعين قوة ،وكلمة Empowering
تعين تقوية ،وكلمة  Empowermentتعين استقواء).
و"استقواء املرأة  ،"Women Empowermentيعين تقوية املرأة لتتغلب على الرجل يف الصراع الذي
حيكم العالقة بينهما ،وفقا للثقافة الغربية اليت أفرزت ذلك املصطلح.

205

)Oct (1442 -2020

VOL. 4. No. 4
The Qur’an’s position on empowering women
Radwan Jamal Elatrash -Hossam Moussa Shousha

e-ISSN: 2600-8394

فمسألة متكني املرأة هو يف احلقيقة مسألة غرس وعي وإدراك إلحياء مسألة إجرائية تعاجل حقاً إنسانيا وشأانً
تنموايً .فكلما ارتقت املرأة ومتكنت كلما ساه ت يف رسم اخلطوط االسرتاتيجية ملستقبلها ،فهي ترسم معامل مستقبلها
بنفسها ال تنتظر من أحد أن يرمسه هلا ،وذلك لن يكون إال امتلكت األدوات املعرفية والعلمية واألخالقية والسلوكية
والتطبيقية متاماً مثل الرجل .وهنا تبدأ املشكلة....
فإذا طالبت املرأة حبقها ومتكينها مع الرجل فإن ضجيج األصوات والثرثرة الكالمية اليت تنادي ابسم الدين تبدأ
مبخاطبة العوام لريكزوا على مقولة :ال ميكن أن للمرأة أن تتساوى مع الرجل ألن هلا طبيعة بيولوجية وفسيولوجية خمتلفة،
فإن دور األمومة هو الدور الرئيسي للمرأة .وكأن املرأة حينما تطالب حبقوقها فإهنا تطالب بسلب أمومتها ألطفاهلا.
انسني أن املسؤولية مشرتكة بني الرجل واملرأة .فاملرأة اليت تطالب بتمكينها من أجل أن جتعل بيتها معركة مستمرة وصراع
دائم هي ال تفهم ما تقول .لكن املقصود احلقيقي هو أن أيخذ العنصر النسائي فرصته يف البناء والتنمية والثقافة من
أجل سعادة أكرب لألسرة واجملتمع والدولة .فالدول اليت متكن املرأة هي تساهم بال شك يف حلول قضااي الفقر واالقتصاد
(( )Feminization of Povertyأتنيث الفقر) والقضااي االجتماعية املختلفة.
ويقصد به ارتفاع معدالت الفقر عند النساء بسبب انشغاهلن أبعمال ال أجرة عليها كاألمومة ورعاية األسرة،
يف حني ينشغل الرجال أبعمال مأجورة مما أدى إىل متركز املال يف أيدي الرجال مقابل افتقار النساء .وهلذا حينما
اشتغلت املرأة وبدأت أتخذ راتباً شهرايً ازدادت نسبة الطالق يف اجملتمعات املسلمة .فكان ال بد من الدعوة إىل التساوي
ومتكني املرأة وإلغاء قوامة الرجل حت متكن املرأة اقتصادايً .فقد أجريت دراسة على الشركات املتواجدة يف قائمة فورتشن
( 500وهي قائمة سنوية تصدر عن جملة فورتشن تضع ترتيبًا ألعلى  500شركة أمريكية حسب إيراداهتا) ووجد أن
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"الشركات اليت تضم نساء أكثر يف جمالس إداراهتا حتقق عوائد مالية أكرب من غريها وتضمنت الزايدة  %53يف حقوق
امللكية للمساهني و %42يف املبيعات و %67يف رؤوس األموال املستثمرة".3
تعريف مصطلح التمكني:
إن مفهوم التمكني مشتق من كلمة (مكن) وتعين قوة ،ومعناها يف اللغة تقوية وتعزيز ،متكني .قال ابن منظور :املكِنَة
السلْطَ ِ
تعين الت ُّ
َّمك ِن ِمثْل الطَّلِبَة ِمبَْع َىن التَّطَلُّ ِ
الَّ :
ان ،فَ ُس ِّم َي َم ْو ِض ُع الطَِّْري
ب والتَّبِ َع ِة ِمبَْع َىن التَّتبُّع .يُ َق ُ
إن فَُال ًان لَ ُذو َمكِ ٍنة ِم َن ُّ
َ
ِ
ولَ :دعُوا الطَّْ َري َعلَى أ َْمكِنتها َوَال تَطََّريُوا ِهبَا .4مث قال رمحه هللا :قال أَبو َزيْ ٍد :فَُال ٌن َمكني عِْن َد فَُال ٍن
لتم ُّكنه فِ ِيه؛ يَ ُق ُ
َمكنةً َ
ك .وا ْجلمع مكاانت ،وَال ُجيمع َمجْع التَّك ِ
ِ
ِِ
بِ
ْس ِريَ ،وقَ ْد
ني املكانَِة ،يَ ْع ِين الْ َمْن ِزلَةَ ،وقال ابْ ُن ِس َ
يد ْه :واملَكانةُ املَْنزلة ع ْن َد الْ َمل َ َ ْ ُ َ ٌ َ ْ َ ُ َ
َّ ُ َ
ِ
ني
نيَ ،وا ْجلَ ْم ُع ُم َكناء .ومتََ َّك َن َك َم ُك َنَ .5وِيف التَّ ْن ِزيل الْ َع ِزيز﴿ :فَ لَ َّما َكلَّ َمهُ قَ َ
ال إِنَّ َ
ك الْيَ ْوَم لَ َديْ نَا َمكِ ٌ
َم ُك َن َمكانَةً فَ ُه َو َمك ٌ
ِ
ني﴾ [يوسف .]54 :ويف اتج العروس :جاءت املكانَةُ :لتدل على املنزلة ،له مكانة عند امللك أي مْن ِزلَة عِْند ملِ ٍ
ك،
أَم ٌ
َ
َ
َ
ِ
ِ
واجلمع مكاانت؛ وَال ُجيمع َمجْع التّك ِ
ني) بَِ
ني املكانَة ،ومجعها
ْس ِري( .و) قد
(م ُك َن ،ك َك ُرَم)َ ،مكانَةً (ومتََ َّك َن ،فَ ُه َو َمك ٌ
ُ
ّ
َ
َْ ُ َ ٌ َ ْ َ ُ ُ
َ
ِ 6
ِ
ِ
ثي َ ِ
ف ِِف ْاأل َْر ِ
يب بَِر ْْحَتِنَا َم ْن
وس َ
﴿وَك َذلِ َ
ض يَتَ بَ َّوأُ م ْن َها َح ْي ُ َ
ك َم َّكنَّا ليُ ُ
ُم َكناءُ ،و ْ
شاءُ نُص ُ
االس ُم :املُتَ َم ّك ُن  .قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني﴾ [يوسف .]56 :وزاد ابن منظور :قال ا ْجلَْوَه ِر ُّ
نَ َ
َج َر ال ُْم ْحسنِ َ
يع أ ْ
شاءُ َوََل نُض ُ
يَ :م َّكنَه هللاُ م َن الشيء وأ َْم َكنَه مْنهُ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَ ْم َك َن ظَِفر ،7قال تعاىل عن ذي
وض أَي َال يَ ْق ِد ُر َعلَْي ِه .ابْ ُن ِس َ
ُّه ُ
يد ْه :ومتََ َّك َن م َن الشيء و ْ
مبَْع ًىنَ .وفَُال ٌن َال ميُْكنُه الن ُ
https://es-la.facebook.com/tmcbw/posts/251679685546829/. Accessed on 27-10-2020.

3

 4حممد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي (ت711 :ه ) ،لسان العرب( ،بريوت:
دار صادر ،ط1414 ،3ه ) ج ،13ص.413
 5ابن منطور ،لسان العرب ،ج ،13ص.413

6
الزبيدي (املتوىف1205 :ه ) ،اتج العروس من جواهر
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،املل ّقب مبرتضىَّ ،
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
وانظرّ :

القاموس ،حتقيق :جمموعة من احملققني( ،د.م :دار اهلداية ،د.ط ،د.ت) ج ،36ص.189

 7انظر :الزبيدي ،اتج العروس ،ج ،36ص.191

207

)Oct (1442 -2020

VOL. 4. No. 4
The Qur’an’s position on empowering women
Radwan Jamal Elatrash -Hossam Moussa Shousha

e-ISSN: 2600-8394

ٍ
ِ
ِ
ِ
القرنني﴿ :إِ ََّّن َم َّكنَّا لَهُ ِِف ْاأل َْر ِ
ال أَبو
ك املكانَةُ .قَ َ
ض َوآتَ ْي نَاهُ م ْن ُك ِل َش ْيء َسبَ بًا﴾ [الكهفَ ]84 :واال ْس ُم ِم ْن ُك ِّل ذَل َ
ال أَان أ ُْمكِنُه ِمبَْع َىن أَستطيعه.8
َمر ،ميْكِنُين ،فَ ُه َو ممُْكِ ٌنَ ،وَال يُ َق ُ
صوٍرَ :ويُ َق ُ
َمْن ُ
ال أ َْم َكنين األ ُ
فالتمكني :هو عملية ذات خطوات متكن صاحبها (أي الشخص امل َم َّكن) من القيام مبسؤوليات أكرب من خالل
ُ
التدريب والدعم العاطفي.9
التمكني يف الفكر الصويف :التمكني عند أهل هللا مقام الرسوخ واالستقرار على االستقامة ،وما دام العبد يف الطريق فهو
صاحب تلوين ألنه يرتقي من حال إىل حال ،وينتقل من وصف إىل وصف ،فإذا وصل واتصل فقد حصل التمكني.10
التمكني عند أهل البالغة :هو أَن ميهد الناثر بسجعه فقرة أَو الن ِ
َّاظم لبيته قافية َح َّت َأتيت متمكنة ِيف َم َكاهنَا مطمئنة فِ ِيه
َُ
ِ
ِ
ث لَو طرحت من الْبَ ْيت
س لَهُ تعلق بِلَ ْفظ الْبَ ْيت َوَم ْعنَاهُ ِحبَْي ُ
ُم ْستَقَّرة ِيف قَ َر َ
ارها ،غري انفرة َوَال قلقة َوَال مستدعاة مبَا لَْي َ
داللَة
السامع بطباعه بِ َ
ث إِن منشد الْبَ ْيت إِذا سكت دون القافية كملها َّ
نقص َم ْعنَاهُ واضطرب َم ْف ُهومه ،بل يكون ِحبَْي ُ
11
ِ
ِ
﴿ولََق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
اْلنْسا َن ِم ْن ُسالل ٍَة
من اللَّ ْفظ َعلَْي َها َوقد َجاءَ من ذَلك ِيف فواصل الْ ُق ْرآن كل َعجيبَة ابهرة  .وقولهَ :

اَّلل أَحسن ْ ِِ
ِم ْن ِط ٍ
ني﴾ [املؤمنون ]14 :فإ ّن يف هذه الفاصلة التمكني التام املناسب ملا
اْلالق َ
ني﴾ إىل قوله﴿ :فَتَ َ
بار َك َُّ ْ َ ُ
قبلها.

 8ابن منطور ،لسان العرب ،ج ،13ص.414
K.L., Murrell, and M., Meredith, Empowering Employee, New York: McGraw-Hill, 2000, p.110.

9

 10حممد عبد الرؤوف املناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف ،حتقيق :د .حممد رضوان الداية( ،بريوت  -دمشق :دار الفكر املعاصر،
دار الفكر ،ط1410 ،1ه ) ص.109
 11أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي ،أبو البقاء احلنفي (املتوىف1094 :ه ) ،الكليات معجم ِف املصطلحات والفروق اللغوية،
حتقيق :عدانن درويش  -حممد املصري( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،د.ط ،د.ت) ص.302
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ما معىن متكني املرأة :ميكن تعريف متكني املرأة أبنه تلك العملية اليت تصبح املرأة من خالهلا قادرة فردايً ومجاعيًا على

التحكم مبسار احلياة األنثوية وهلذا ال بد أن تكون املرأة واعية ابلطريقة اليت تكسب من خالهلا عالمات القوة واليت
تؤدي إىل أن تكسب الثقة ابلنفس والقدرة على التصدي لعدم املساواة بينها وبني الرجل .وأن تشارك بفعالية يف بناء

األسرة واجملتمع الكبري.
ابختصار شديد ،هو أن جنعل املرأة قوية ،فالتمكني هو تقوية ،فتمكني املرأة تقويتها .فإذا كانت املرأة ضعيفة
فال بد أن نسعى لتقويتها ،أما إذا كانت قوية فيقصد به مزيد من القوة ومزيد من السلطات ومزيد من القرارات ومزيد
من املنافسات يف مساحة الرجل الذي يؤدي إىل مزيد من الصراعات مع الرجل...
والتمكني مفهوم حديث ظهر يف هناية تسعينات القرن العشرين وأصبح األكثر استخداماً يف سياسات وبرامج
معظم املنظمات غري احلكومية ،وهو أكثر املفاهيم اعرتافًا ابملرأة كعنصر فاعل يف التنمية ،معناه :حتسني أحوال املرأة
ومنحها القدرة على مواجهة كل أشكال االضطهاد لتحصيل القوة اليت تؤهلها ملمارسة حقوقها وحتدي الظلم الواقع
عليها أايً كان مصدره لتصل هبا إىل حتقيق أهدافها .فهناك الكثري من نساء هذا العامل يعشن اخلوف واجلوع والقهر
واحلرمان والتهميش والتمييز والتدمري املنهجي.
فاملؤيِّد ،يرى أن املصطلح يعين :إزالة كل العقبات والعوائق أمام وصول وحصول املرأة على حقوقها الطبيعية.

ومن مث فهو مصطلح منصف وعادل وال غبار عليه .واملتحفظ يُرجع سبب حتفظه إىل غموض املصطلح وعدم وضوح
معناه وأبعاده ،ومالبسات نشأته ،وما ِ
يعمق ذلك التحفظ ،تطبيقات املصطلح على أرض الواقع وأثرها على األسرة
ّ
واجملتمع.
املقصود من متكني املرأة:
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أما التمكني ابلنسبة للمرأة بشكل عام :فهي إعطاؤها حقها يف املشاركة يف البناء وحقها يف السيطرة والتحكم يف حياهتا
الفكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واجلنسية ،ولن حيصل ذلك إال من خالل مزيد من املعرفة ومزيد من إتقان
املهارات اليت تؤدي إىل إشباع رغباهتا النفسية فتزيد من قوة شخصيتها وتعظم ثقتها بنفسها فينتج عن ذلك تقدير لذاهتا
ومزيداً من الشعور ابملسؤولية ومزيداً من اإلحساس ابلرضا .لكنها تتحمل كامل املسؤولية عن تصرفاهتا .وابلتايل
نستخلص أن هناك بعدين للتمكني :بعد مهاري ينتج عنه توافق مع اآلخرين وحل اخلصومات والنزاعات ،وبناء ثقة
تدوم أكثر .وبعد إداري ،وينتج عن ممارسته مزيداً من احلرايت ومزيداً من الصالحيات الختاذ القرارات لكل أعضاء
األسرة واملؤسسة اليت تعمل فيها املرأة.
ردة الفعل السلبية لفكرة التمكني :إن املسألة ليست هي مواجهة الرجل وإحداث خصومات عنادية معه ،وحتويل البيوت
إىل معارك تنتهي إبجياد منتصرين أو مهزومني .فالرجل ليس مسؤوالً ابلكامل عن كل معاانة للمرأة ،وأنه هو الذي اختلق
فكرة تقسيم األدوار ،هو يف خارج البيت يعمل وأيخذ راتباً شهرايً وهي يف داخله مهمشة تقوم بدور اإلجناب واحلمل
والبيت.
إن مكانة املرأ ة داخل األسرة يف النظرية اإلسالمية ليست مقابل ما تنفقه من مال يف نفقات األسرة ،وإمنا
مقابل ما متنحه من دفء وحب وما تتحمله من مسؤولية ال رقيب عليها إال هللا ،قال رسول هللا ُ « :كلُّ ُك ْم َر ٍاع
ِ ِِ ِ
الرجل ر ٍاع علَى أ َْه ِل ب يتِ ِه ،واملرأَةُ راعِيةٌ علَى ب ي ِ
ت َزْوِج َها َوَولَ ِدهِ ،فَ ُكلُّ ُك ْم َر ٍاع
َوُكلُّ ُك ْم َم ْسئُ ٌ
ول َع ْن َرعيَّتهَ ،واألَمريُ َر ٍاعَ ،و َّ ُ ُ َ َ
َْ َ َْ َ َ َ َْ
ِ ِ ِ 12
متاما كما الرجل ،مع اختالف يف تفاصيل املسؤوليات .بينما مفهوم
َوُكلُّ ُك ْم َم ْسئُ ٌ
ول َع ْن َرعيَّته»  ،فهي راعية ومسؤولة ً
التمكني يقوم على نزعة فردية أاننية ،تسودها روح الفكر الغريب كله مبدارسه وفلسفاته املادية املتنوعة ،وهي فلسفات
تتصادم مع مفاهيم التسامح واإليثار والتضحية ،وتقوم بتسطيح هذه املفاهيم واحلط منها؛ ابعتبارها مفاهيم ساذجة
 12أخرجه البخاري يف صحيحه ،انظر :كتاب النكاح ،ابب :املرأَةُ راعِيةٌ ِيف ب ي ِ
ت َزْوِج َها ،رقم احلديث.5200 :
َْ َ َ َْ
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وغري واقعية ،وتنُ ّم عن ضعف وقلة حيلة .لذلك فاملطلوب من املرأة وفق هذه الفلسفات أن متكن لنفسها حت ولو كان
على حساب زوجها وأسرهتا وأطفاهلا وبيتها ،أو يقال عنها إهنا خملوق ضعيف ،بغض النظر عن أي اعتبارات أو أي

مالبسات أسرية أو جمتمعية أو ثقافية .وهذا من أهم النقاط السلبية اليت تنادي بتمكني املرأة.
وابلتايل فهو يسعى للقض اء على كل مظاهر التمييز ضدها من خالل اآلليات اليت تعينها على االعتماد على
الذات .فهو مفهوم يقوم على تقوية املرأة يف اختيارها واعتمادها على نفسها ،وامتالك عناصر القوة االقتصادية
واالجتماعية وحتسني أوضاعهن االقتصادية واملادية واملشاركة يف اختاذ القرارات اليت متس جوانب حياة املرأة .وهلذا ال بد
من تطوير املهارات وتنمية القدرات والعالقات بعيداً عن التمييز .لكن هذا املفهوم انتج من أن املرأة غري قادرة على
املستوى الفردي أو اجلماعي على حتقيق طموحاهتن وآماهلن وأهدافهن ،إذ أن هناك كثرياً من العوائق متنع املرأة من حتقيق
طموحها ،فهناك ما يسمى عدم مساواة وفصل عنصري وهتميش .فالتمكني ضرورة يف عدد من البلدان اإلسالمية اليت
متنع املرأة من اخلروج إىل العمل والدراسة واختيار الزوج ،فهناك بنات أعمارهن التاسعة والعاشرة يزوجن من رجال كبار
يف السن يف السبعينات ألنه غين.
نظرة اترخيية على وضع املرأة قبل اْلسالم:
مكانة املرأة يف الداينة اليهودية :تعترب اليهوديّة املرأة أصل الشر يف العامل ،أو هي املسئولة عن اخلطيئة البشرية األوىل؛

َحيَ َل
ألهنا -بزعمهم -هي السبب يف خروج آدم عليه السالم من اجلنة ،ونرى ذلك بوضوح يف التوراة" :وكانت احليّةُ أ ْ
الرب اإلله ،فقالت للمرأة :أحقًّا قال هللا :ال أتكال من كل شجر اجلنة؟ فقالت املرأة
مجيع احليواانت الربيّة اليت عملها ّ

للحيّة :من مثر شجر اجلنة أنكل .و ّأما مثر الشجرة اليت يف وسط اجلنة ،فقال هللا :ال أتكال منه وال متََ ّساه؛ لئال متوات.

فقالت احليّة للمرأة لن متوات .بل هللا عامل أنه يوم أتكال منه تتفتح أعينكما وتكوانن كاهلل َعا ِرفَ ْ ِ
ني للخري والشر ...فأخذت
ك فعلت هذا ملعونة ِ
أيضا معها فأكل ...فقال الرب اإلله للحية :ألنّ ِ
أنت من مجيع
من مثرها وأكلت وأعطت رجلها ً
ّ
ّ
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ِ
الدا ،وإىل رجلك يكون
تكثريا أُ َكثُّر أتعاب حبلك ،ابلوجع تلدين أو ً
البهائم ،ومن مجيع ُوحوش الربيّة ...وقال للمرأةً :
اشتياقك ،وهو يسود عليك" (تكوين .)16–1 :3

وميكن تلخيص مكانة املرأة يف اليهودية ِ
بذ ْكر ما قاله ويليام ابركلى"  William Barclay:كان مقام املرأة
ّ

جدا .مل تكن املرأة تُع ّد كبشر يف الشريعة اليهودية ،وإّمنا كانت تُ َع ّد شيئًا  A thing.كانت حتت سلطان
رمسيًا ُمتدنيًا ً
أبيها أو زوجها .كانت ممنوعة من تعلّم الشريعة ،وكان يع ّد تعليم املرأة الشريعة كإلقاء اللؤلؤ إىل اخلنزير".13

املرأة ِف الداينة املسيحية :يف املسيحية جند أن بولس - :اعتقد أن َح َّواء هي اليت أخطأت ّأوًال ،مث أغوت آدم فانقاد

وراءها وأخطأ اثنيًا .14والناظر إىل أوراب النصرانية جيدها تنظر إىل املرأة على أ ّهنا أقذار ،حت أ ّن أودو الكلين يف القرن

الثاين عشر امليالدي ذكر أ ّن ُم َعانقة امرأة تعىن ُمعانقة كيس من الزابلة .15وقد جاء يف املوسوعة الربيطانية يف مقال سفر
ِ
موجهة إىل الرجال فقط؛ فالرجل ينظر إليه
الس ْفر" :نقطة مهمة ،وهي أ ّن النصائح ابلتزام العفة ّ
األمثال أ ّن يف هذا ّ
كضحية ،واملرأة َك ُم ْغ ِويّة .مل ُحت ِّذر النِّساء البتّة من الرجال ،أو من عموم إغواءات اجملتمع ."16ويُعرب أدراين اثتشر
 Adrian Thatcherعن نظرة الكنيسة للمرأة ،فيقول" :لقد بذل العامل الغريب الكثري يف القرن األخري ليتجاوز

17
احلق يف بيع
أورواب احلديثةّ -
لكن هذا االحتقار ال يزال اثبتًا يف الكنيسة " .كما كان للزوج -يف ّ
احتقاره للنساءّ ،
حرم هنري
بست بنات ،وكان
ً
زوجته ،وقد ح ّدد مثن الزوجة ّ
معموال هبذا القانون يف إجنلرتا حت عام 1805م .وقد ّ

(The Letters to Timothy, Titus, and Phileman.p.74. 2nd 2003. Westminster John Knox Press - Kentucky).

13

 14انظر :تيمواثوس األوىل .14–12 :2

 15أمحد عبد الوهاب ،تعدد نساء األنبياء ومكانة املرأة ِف اليهودية واملسيحية واْلسالم( ،القاهرة :دار التوفيق النموذجية ،ط،1
1409ه 1989/م) ص.230
The new Encyclopedia Britannica: "study of religio”. Vol.22. p. 508. by Safra, S.Yannias, James
E.Goulka. 15th. 1998. Chicago.
17
The Savage Text, The use, and Abuse of the Bible. P. 108. 2008. Wiley – Blackwell.
16
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الثامن على اإلجنليزايت قراءة الكتاب املقدس ،وظلت نساء إجنلرتا حت عام 1850م غري معدودات من املواطنني،
اخلاص.18
حق يف التملك
هلن أي حقوق شخصية ،أو ّ
ّ
وحت عام 1882م ليس ّ
املرأة ِف العصر اجلاهلي :ل و ألقينا نظرة على حال املرأة بشكل عام قبل اإلسالم ،لوجدان أن املرأة يف الذهنية العربية
هلا حال مرثي ،فهي كيان مقهور ومستهدف ومستضعف ،فقد كانت جمرد أداة لتفريغ الشهوة واملتاجرة ،كما كانت
ولألسف مهضومة احلقوق مكسورة اجلناح ،عاشت كل أشكال الظلم ،والقهر ،واالعتداء على احلقوق وتبخيسها ال
حتتل مكانة جديرة والئقة هبا ،وال متلك أي شيء من احلقوق إال اندرا .ومن األمثلة على ما نقول :للمرأة ليس هلا أن
ختتار زوجها ،وحينما يتزوجها تكون متاعاً يف مسألة اإلرث ،وال تعطى أي حق من حقوق الزوجية .فزوجها يطلقها
عشرات املرات ويعيدها يف أي وقت شاء ،ويتزوج عليها عدداً كبرياً من النساء .فإذا مات األب وله زوجة كان الولد
األكرب أحق بزوجة أبيه فتصبح زوجته والعياذ ابهلل ،ويعتربها إراثًكبقية املتاع .هذه هي مواصفات اجملتمع اجملتمع الذكوري
اجلاهلي الذي حول هذه القيم إىل ثقافة سائدة.
املرأة ِف العصر اْلسالمي :ملا أشرقت مشس اإلسالم العادلة ،كانت املرأة أول من استمتعت هبذا النور وهبذه االمتيازات:
فأعطاها اإلسالم كامل حقوقها اليت سلبت منها ظلماً وهبتاانً ،وحررها من قيود القيم البالية اجلاهلة واليت كانت ممتزجة
ابلتقاليد الواهية والعادات املأساوية فأعطاها مسؤوليات حضاربة جسام ومحَّلها مسؤولية اترخيية لتعد نفسها ،ولتكون
إنسانة حتسن بوجودها فهي كما قال القرآن سكناً روحياً ومعنوايً وحسياً لزوجها ،ختفف متاعبه وهومه ،كما مارست
حقها يف األمومة وهي أقدس املهمات ،ألن تنشئة األوالد وتربيتهم وإعدادهم من أقدس الواجبات .ومحلها ممارسة حقها
يف ملك املال وقسمة اإلرث وحدد عدد الزوجات واعرتف بكياهنا احلقيقي .ولذلك أعفاها من أعباء القيادة العليا ،أبن
 18حممد الصادق عفيفي ،املرأة وحقوقها ِف اْلسالم" ،سلسلة دعوة احلق الشهرية"( ،مكة املكرمة :رابطة العامل اإلسالمي ،ط،1
1402ه ) ص.183
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تكون ملكة أو رئيسة ،فتلك أعباء ميكن هلا أن تقوم هبا بعض النساء ولكن األغلب ال شك أهنم يعجزن .كما أعفاها
من فريضة اجلهاد والقتال ولكنها إن شاركت فإمنا ذلك مبحض إرادهتا وليس فرضاً من عند هللا عز وجل .وخفف عنها
أعباء وثقل الشهادة أمام القضاء ،فجعل مسؤوليتها نصف مسؤولية الرجل.
طرائق متكني املرأة ِف اْلطاب القرآين :اخلطاب القرآين ذكر املرأة يف أكثر من  1372لفظ وأبساليب شت ،حيث
أظهر قيمها كأم وزوجة وعمة وخالة وأخت وجدة ،لكنه مل يذكر اسم اسم امرأة بشكل صريح سوى مرمي عليها السالم.
وبناء على هذا سعى القرآن إىل متكني املرأة من خالل الطرائق اآلتية:
 -1القرآن الكرمي مل ِ
حيمل املرأة خطيئة اخلروج من اجلنة ،وما كان من سبب لشقائهما .فالقرآن محَّل املسؤولية آلدم
ّ

وحواء ،فاملرأة كما قال روجيه جارودي :املرأة يف القرآن توأم وشريكة الرجل ،والقرآن ال حيمل املرأة املسؤولية األوىل

للخطيئة.19
اه ْم ِِف ال َِ
ْب
﴿ولََق ْد َك َّرْمنَا بَِِن َ
آد َم َو َْحَلْنَ ُ
 -2أعلن أن املرأة مكرمة على املستوى اإلنساين كالرجل متاماً ،قال تعاىلَ :
اهم َعلَى َكثِ ٍري ِِمَّن َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
اهم ِمن الطَّيِب ِ
ات َوفَ َّ
ض ًيال﴾ [اإلسراء ]70 :هذا يعين أن طبيعتها هي
ْ
َوالْبَ ْح ِر َوَرَزقْنَ ُ ْ َ َ
ضلْنَ ُ ْ

َّاس اتَّ ُقواْ َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُكم ِمن نَّ ْف ٍ
س
نفس طبيعة الرجل ،فهما من أصل إنساين واحد ،يقول هللا تعاىل﴿ :اي أَيُّ َها الن ُ
اح َدةٍ و َخلَ َق ِم ْن ها َزوجها وب َّ ِ
وِ
ِ ِ
ِ ِ
َ ْ َ َ ََ
َ
َ
ث م ْن ُه َما ِر َجاَلً َكثرياً َون َ
ساء﴾ [النساء .]1:وقال رسول هللا « :نَ َع ْم ،إ َّن النّ َساءَ
َش َقائِ ُق ِّ
الر َج ِال» 20فللمرأة أن تتوظف يف مدرسة أو معهد أو كلية أو جامعة لتكون مديرة يف هذه املؤسسات الرتبوية
وهلا أن تعمل كاتبة وطبيبة وممرضة بل يف أي عمل جتيده يف املستشفيات اخلاصة ابلنساء إىل آخر األعمال املناسبة هلا.

 19انظر :روجيه جارودي ،وعود اإلسالم ،ترمجة :ذوقان قرقوط( ،بريوت :منشورات الوطن العريب ،ط1984 ،1م) ص.78
 20أخرجه الرتمذي يف سننه ،انظر :أبواب الطهارة ،اب ِ
احتِ َال ًما ،رقم احلديث .113 :حكم األلباين :صحيح.
يم ْن يَ ْستَ ْي ِق ُ
َ ٌ
ظ فَََريى بَلَ ًال َوَال يَ ْذ ُكُر ْ
بف َ
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وهلذا اشتهر اسم عظيم يف اترخينا اإلسالمي ،اسم رفيدة األسلمية رضي هللا عنها اليت عرفت بتداوي اجلرحى ،21فكان
عملها التمريضي بشارة يف أتكيد متكينها ،إذ كانت ممرضة متخصصة هلا خيمة خاصة تسعف هبا مع صوحيباهتا اجلرحى
من املقاتلني الصحابة.
 -3كلفها بنفس املسؤوليات والواجبات الدينية والعبادات .إال ما كان يتوافق مع تكوينها البيولوجي والفيزايئي والوظيفي.
ات
﴿وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
فالقرآن وجه إليها اخلطاب فيما خيص القضااي اإلميانية الكبرية متاماً وسواء بسواء مثل الرجلَ .
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْعض﴾ [التوبة ،]71 :وقال النيب الكرمي َّ :
«إمنا النِّساءُ َشقائِ ُق الِّر َج ِال» .22فاملرأة مكملة للرجل
بَ ْع ُ
وليست بديلة عنه وهو ليس بديالً عنها.

ِ
َح ُد ُه ْم ِِبألُنثَى ظَ َّل َو ْج ُههُ
﴿وإِذَا بُش َر أ َ
 -4حارب التشاؤم منها واحلزن لوالدهتا ،كما كان شأن العرب قال تعاىلَ :
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ
الُّت ِ
اب أََلَ َساء َما ََْي ُك ُمو َن﴾
يم يَتَ َو َارى م َن الْ َق ْوم من ُسوء َما بُش َر بِه أَُيُْس ُكهُ َعلَى ُهون أ َْم يَ ُد ُّسهُ ِِف َُّ
ُم ْس َوداً َو ُه َو َكظ ٌ
ِ
َح ُد ُه ْم ِِب ْألُنْ ثَى
﴿وإِذَا بُش َر أ َ
[النحل .]٥٩ – ٥٨ :أو يستحي من مقابلة الناس ألنه رزق مبولودة بنت ،قال تعاىلَ :

 21حممد َعْبد احلَ ّي بن عبد الكبري ابن حممد احلسين اإلدريسي ،املعروف بعبد احلي الكتاين (املتوىف1382 :ه ) ،الُّتاتيب اْلدارية والعماَلت والصناعات

واملتاجر واحلالة العلمية اليت كانت على عهد أتسيس املدنية اْلسالمية ِف املدينة املنورة العلمية ،حتقيق :عبد هللا اخلالدي( ،بريوت :دار األرقم ،ط،2
د.ت) ج ،1ص.355

 22أبو داوود السجستاين ،السنن ،كتاب الطهارة ،ابب :يف الرجل جيد البلة يف منامة ،ص ،45رقم  .236من حديث عائشة رضي
هللا عنها ،وهو حديث صحيح .وقيل هو :حديث حسن لغريه ،وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا ،وهو ابن عمر العمري ،وبقية
رجاله ثقات رجال الشيخني ،غري محاد بن خالد ،فمن رجال مسلم ،وهو ثقة .عبيد هللا :هو ابن عمر العمري ،والقاسم :هو ابن حممد
بن أيب بكر الصديق .واحلديث أخرجه اإلمام أمحد ،انظر :أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف:
241ه ) مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،
(بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1ه 2001/م) ج ،43ص .264حديث رقم.26195 :
215

)Oct (1442 -2020

VOL. 4. No. 4
The Qur’an’s position on empowering women
Radwan Jamal Elatrash -Hossam Moussa Shousha

e-ISSN: 2600-8394

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
الُّت ِ
اب أ َََل
يم * يَتَ َو َارى م َن الْ َق ْوم م ْن ُسوء َما بُش َر بِه أَُيُْس ُكهُ َعلَى ُهون أ َْم يَ ُد ُّسهُ ِِف َُّ
ظَ َّل َو ْج ُههُ ُم ْس َودًّا َو ُه َو َكظ ٌ

َساءَ َما ََْي ُك ُمو َن﴾ [النحل.]59 :

ِ
يع َع َم َل َع ِام ٍل
 -5إهنا يف اجلزاء والعقاب تساوي الرجل ،وال فرق يف ذلك قال تعاىل﴿ :فَ ْ
استَ َج َ
اب ََلُ ْم َرُُّّبُ ْم أَِين َلَ أُض ُ
ض ُكم ِمن بَ ْع ٍ
ض﴾ [آل عمران ]195 :فالرجل مل يفضل املرأة بشيء خاص من األجور،
ِمن ُكم ِمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى بَ ْع ُ
قال تعاىل﴿ :وََل َّن ِمثْل الَّ ِذى َعلَي ِه َّن ِِبلْمعر ِ
وف﴾ [البقرة.]228:
ْ
َ ُْ
َُ ُ
 -6منحها حرية التصرف يف قضاايها املالية :فالقرآن العظيم منح املرأة حق الذمة املالية وكفل هلا حقوقاً كثرية ،مثل:
حق البيع والشراء ،وعقد العقود وإبرامها ،دون أن يسمع للرجل سواء كان زوجاً أو أخاً أو ابناً أن يتدخل يف شأهنا
ال نَصيِ ِ
صيب ِِمَّا تَر َك الْوالِ َد ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
لر َج ِ
املايل :قال تعاىل﴿ :لِ ِ
ان َواألَق َْربُو َن ِِمَّا قَ َّل
ساء نَ ٌ
ٌ
َ َ
ب ِمَّا تَ َر َك ال َْوال َدان َواألَق َْربُو َن َوللن َ
ِم ْنهُ أ َْو َكثُ َر﴾ [النساء.]7 :
َي ذَ ٍ
ت ِِب ِ
ت﴾ [التكوير.]9-8 :
نب قُتِلَ ْ
ودةُ ُسئِلَ ْ
 -7حرم وأدها وشنَّع ذلك أشد تشنيع ،فقالَ ﴿ :وإِذَا ال َْم ْوُؤ َ
 -8حرية اختيارها زوجها ،فإن وافقت كان هلا وإال فال .قال ﷺ« :ال تنكح األمي حت تستأمر وال البكر حت تستأذن.
قالوا :اي رسول هللا كيف أذهنا؟ قال :أن تسكت» ولكن ..املرأة ولألسف الشديد جحدت هذه النعمة اليت أكرمها هللا
هبا مبجيء اإلسالم إال من رحم ربك ...
 -9حرم وأدها :وهذا أعظم موقف للقرآن يدلل على متكني املرأة ،حيث مل حرم وأدها ألنه أراد أن تشارك يف البناء
اجملتمعي واإلنساين ،وهلذا جند أن كتاب هللا اخلالد قد أكرم املرأة إكراماً خاصاً ،وذم اجملرمني الذين يئدون البنات جملرد

َي ذَنْ ٍ
ت * ِِب ِ
ت﴾ [التكوير.]9-8 :
ب قُتِلَ ْ
ودةُ ُسئِلَ ْ
﴿وإِذَا الْ َم ْوءُ َ
أهنن بنات ،قال تعاىلَ :

216

)Oct (1442 -2020

VOL. 4. No. 4
The Qur’an’s position on empowering women
Radwan Jamal Elatrash -Hossam Moussa Shousha

e-ISSN: 2600-8394

 -10ومن صور متكني املرأة يف القرآن أن هللا تعاىل أنزل سورة أمساها سورة النساء صاهنا فيها من كل ألوان العبث
الشهواين والغريزي ،قال عز وجل ...﴿ :وََل تُ ْك ِرهوا فَ ت ياتِ ُكم َعلَى الْبِغَ ِاء إِ ْن أَر ْد َن ََتَ ُّ ِ
ض ا ْحلَيَاةِ الدُّنْ يَا
صنًا لتَ ْب تَ غُوا َع َر َ
ُ ََ ْ
َ
َ
اه ِه َّن غَ ُف ِ
اَّلل ِمن ب ع ِد إِ ْكر ِ
ِ
يم﴾ [النور.]33 :
ٌ
ور َرح ٌ
َوَم ْن يُ ْك ِرْه ُه َّن فَإ َّن ََّ ْ َ ْ َ
 -11أعلن القرآن احلكيم أن املرأة كالرجل متاماً يف اإلنسانية والواجبات واحلقوق مث أعطاها حقوقها كاملة ومل حيرمها
سوِ
ِ
اح َدةٍ
ِ
من ممارسة أي حق ما دام ذلك احلق شرعياً .يقول تعاىلَ :
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
﴿اي أَيُّ َها الن ُ
ِ
ث ِم ْن ُهما ِرجاَلً َكثِ ِ
َّاس إِ ََّّن
َو َخلَ َق منْ َها َزْو َج َها َوبَ َّ َ َ
ساءً﴾ [النساء  .]1:وقال سبحانه جل من قائلَ :
﴿اي أَيُّ َها الن ُ
ً
ريا َون َ
َخلَ ْقنَا ُكم ِمن ذَ َك ٍر وأُنْ ثَى وجعلْنَا ُكم ُشعوِب وقَبائِل لِت عارفُوا إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِعْن َد َِّ
اَّلل أَتْ َقا ُك ْم﴾ [احلجرات .]13 :فاحلقيقة
ْ ْ
ََ ْ
َ َ ََ ْ ُ ً َ َ َ ََ َ
اخلالدة تقوم على التساوي يف شرف اإلنسانية بني اجلنسني ،وهلذا أكد هللا عز وجل على هذه املساواة بقوله مرات
عديدة :بعضهم من بعض ،مث قال سبحانه﴿ :وََل َّن ِمثْل الَّ ِذي َعلَي ِه َّن ِِبلْمعر ِ
لر َج ِ
وف َولِ ِ
ال َعلَْي ِه َّن َد َر َجةٌ َو َّ
اَّللُ َع ِز ٌيز
ْ
َ ُْ
َُ ُ
ِ
يم﴾ [البقرة .]228 :وهذه الدرجة هي اليت عرب القرآن الكرمي عنها يف مكان آخر ،حيث قال تعاىلِ :
ال
﴿الر َج ُ
َحك ٌ
قَ َّو ُامو َن َعلَى النِ ِ ِ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
َّل َّ
ض َوِِبَا أَنْ َف ُقوا ِم ْن أ َْم َواَلِِ ْم﴾ [النساء.]34 :
اَّللُ بَ ْع َ
َ
ساء ِبَا فَض َ
 -12املرأة تشارك الرجل يف تربية األوالد :إن القرآن الكرمي أكرم املرأة ومكنها حني حدد مهمتها يف البيت وجعل هلا
مهمة تربوية فاعلة وجوهرية ،فاملرأة مبقتضى خلقها اجلسدي والروحي تصلح لألمومة ولرتبية الطفل وهذه املهمة اعتربت
أهم بناء يف اإلسالم مبوجب احلديث النبوي .إن هذه املهمة اليت ال تقل أتثرياً عن أي مهمة حياتية أخرى ،حيث إهنا
تصنع الفرد وهو قوام اجملتمعات ،إن هذه املهمة تتناسب مع املرأة ،فاإلسالم ينصحها بتحمل هذه الرسالة دون أن
يفرض عليها مث حياول هتيئة اجلو املناسب هلا لكي تتفرغ ألداء هذه املسؤولية فيفرض على الرجل أن ينفق عليها تسهيالً
ملهمتها .ولذلك جاءت أول سورة يف القرآن الفاحتة وهي مؤنث مث البقرة ،النساء ،املائدة ،التوبة ،مرمي ،السجدة ،سبأ،
اجلاثية ،احلجرات ،الواقعة ،اجملادلة ،احلاقة ،القيامة ،الغاشية ،الشمس ،البينة ،الزلزلة ،العادايت ،القارعة ،وغريها...
حوايل عشرين سورة.
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 -13ابلنسبة إىل اإلحكام :مكن القرآن املرأة حني جاءت أحكامه التكليفية ابلتساوي متاماً إال ما دل الدليل الشرعي
على ختصيصه للرجل ،ففيما خيص الرجل من أحكام مثل :النبوة ،ولو قدر للمرأة أن تكون نبية فكيف تصلي بقومها
ك إََِّل ِرجاَلً نُ ِ
وحي إِلَي ِهم فَاسأَلُوا أ َْهل ا ِ
لذ ْك ِر﴾ [األنبياء:
﴿وَما أ َْر َسلْنَا قَ ْب لَ َ
ْ ْ ْ
َ
وقت احليض والنفاس .وهلذا قال تعاىلَ :
َ
 ،]7وليس يف هذا إهانة للمرأة ،بل على العكس متاماً هو تكرمي ومتكني هلا لتؤدي دورها الذي ختصصت فيه .وهبذه
اآلية أخربان سبحانه أن طبيعة الرسل هي من الرجال وليس من النساء أو املالئكة .واإلمامة يف الصالة فقد أبيحت
إمامتها يف النساء ،واألذان وخطبة اجلمعة .فال تصح إمامة النساء للرجال مطلقاً ال يف فرض وال يف نفل عند األحناف
واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة .فعموم قوله « :لَ ْن يُ ْفلِ َح قَ ْوٌم َولَّ ْوا أ َْم َرُه ُم ْامَرأَةً» 23يفيد منعهن من أن يكون هلن
منصب اإلمامة يف الصالة للرجال .رغم أن فرقة من فرق اخلوارج وهي التشبيية ذهبت إىل جواز تويل املرأة اإلمامة
العظمى .24هذا وقد حكى اإلمجاع على عدم جواز تولية املرأة اإلمامة ابن حزم الظاهري حيث قال" :ومجيع فرق أهل
القبلة ليس منهم أحد جييز إمامة املرأة".25
وفيما خيص املرأة فلها أحكام متعلقة ابلتكوين البيولوجي.
واخلبري يعلم أن يف النساء صورة إنسانية ضعيفة حممودة وغري مذمومة ،ألن تلك الصورة ِجبِلِّية ،وهلذا فإن ضعفها البدين
يراه الرجل منقبة محيدة وصفة مجيلة ،إذ ال يستطيع أحد أن يلوم املرأة على فطرهتا وضعفها البدين ،فهو يؤدي إىل زايدة
العاطفة ورقة املشاعر .ولقد حذر الرسول الكرمي من إيذاء املرأة جسدايً أو معنوايً وأظهر رمحته صلى هللا عليه وسلم
23
ِ ِ
وج َك َم ْو ِج البَ ْح ِر ،رقم احلديث.7099 :
أخرجه البخاري يف صحيحه ،انظر :كتاب الفنت ،ابب :الفْت نَة الَِّيت متَُ ُ

 24غالب بن علي عواجي ،فرق معاصرة تنتسب إىل اْلسالم وبيان موقف اْلسالم منها( ،جدة :املكتبة العصرية الذهبية ،ط،4
1422ه 2001/م) ج ،1ص.290

 25أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري (املتوىف456 :ه ) ،الفصل ِف امللل واألهواء والنحل،
(القاهرة :مكتبة اخلاجني ،د.ط ،د.ت) ج ،4ص.89
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26
ِ ِ
«خ ْريُُك ْم َخ ْريُُك ْم ِأل َْهلِ ِهَ ،وأ ََان َخ ْريُُك ْم ِأل َْهلِي».27
صوا ِابلنّ َساء َخ ْ ًريا»  ،كيف ال وقد قال أيضاًَ :
بقوله ألصحابهْ :
«استَ ْو ُ

فاملرأة هي مربية األجيال ،وصانعة الرجال .فالرسول  جعل هللا نسله من فاطمة وليس من األوالد الذكور.

وأما األحكام املتعلقة بسرت البدن فهي أحكام فيها احرتام للمرأة ،فاملرأة بدهنا كلها عورة إال الوجه والكفني ،وهلذا حيرم
ُوه َّن ِمن َوَر ِاء ِح َج ٍ
اب﴾ [األحزاب.]53:
اسأَل ُ
﴿وإِذَا َسأَلْتُ ُم ُ
وه َّن َمتَاعاً فَ ْ
النظر إليه بشهوة إال من الزوج .وقال تعاىلَ :
أنواع التمكني املطلوبة للمرأة يف الوقت الراهن :هناك عشرات األنواع من التمكني اليت ميكن للمرأة بشكل عام أن
حتصل عليها ،ومن هذه األنواع ما يلي:
التمكني السياسي للمرأة :وذلك يكون من خالل زايدة نسبة وجود النساء الواعيات أبمور دينهن وقضااي جمتمعهن يف
اجملالس النيابية والربملانية والوصول إىل مراكز اختاذ القرار يف املؤسسات السياسية ومماسة حقها يف التصويت واالنتخاب
وتكوين األحزاب والعمل يف النقاابت واملنظمات اخلاصة والبلدية .ومن هنا جاء نظام ما يسمى ابلكوات حت يفرز نسبة
ضماان إلدماج منظور ما يسمى ابجلندر يف
معينة للنساء يف جمالس النواب اليت تصدر قوانني تغري الواقع املرير للمرأة
ً
القوانني والتشريعات وإلغاء كافة الفوارق اخلاصة ابحلقوق والواجبات بني الرجل واملرأة .فحصة املرأة يف أفريقيا من مقاعد
جمالس النواب على سبيل املثال ،ارتفعت من  %7عام  1990إىل  %17عام ( 2007يونيفيم.)2008 ،
متكني املرأة اقتصادايً :ويقصد منه أن تسعى املرأة لتستقل عن الرجل اقتصادايً وذلك من خالل أخذ قرارات مالية
مستقلة عن الرجل ،وتؤسس مشاريع خاصة به ،وذلك من زايدة نسبة التوظيف وخصوصاً يف الوظائف اإلدارية والتنظيمة

26
اَّللِ َعلَْي ِه َوذُِّريَّتِ ِه ،رقم احلديث.3331 :
ات َّ
أخرجه البخاري يف صحيحه ،انظر :كتاب أحاديث األنبياء ،اببَ :خلْ ِق َ
صلَ َو ُ
آد َم َ
 27أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب املناقب ،اببِ :يف فَ ْ ِ
ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،رقم احلديث .3895 :وقال :هذا حديث
صلَّى َّ
َّيب َ
ضل أ َْزَو ِاج الن ِّ
حسن صحيح ،حكم األلباين :صحيح.
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واملهنية ،ومشاركة أفراد األسرة يف أعمال البيت وخصوصاً رعاية األطفال ،ومناقشة الفروق بني املرتبات الشهرية وأجور
العمال بني النساء والرجال.
متكني املرأة اجتماعياً :ويقصد به أن تتمكن املرأة من ممارسة صالحياهتا وقدراهتا يف سبيل بناء ثقافة اجتماعية دينية حتد
من السلطة الذكورية املطلقة وقوامة الرجال القائمة على القهر واالستبداد ،فالتمكني للمرأة هنا جيعلها قادرة على أن
متارس اختياراهتا يف عملها وزواجها وتنقلها وحركتها مع زوجها وولدها .فحينما يقول هللا عز وجلِ ﴿ :
ال قَ َّو ُامو َن
الر َج ُ
َعلَى النِ ِ ِ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
َّل َّ
ض َوِِبَا أَنْ َف ُقوا ِم ْن أ َْم َواَلِِ ْم﴾ [النساء ]34 :ليس املقصود منه االستبداد
اَّللُ بَ ْع َ
َ
ساء ِبَا فَض َ
والتسلط بل يقصد منه أن يقوم الرجل على خدمة النساء حيث يقوم كثرياً فسمي قواماً.
األهداف املعلنة لتمكني املرأة من هذه األنواع :القضاء على أتنيث الفقر ،والقضاء على العنف ضد املرأة ،وتعليمها،
واحلد من وفيات األمهات ،والتخفيف من األمراض واملشاكل االجتماعية اليت تطال النساء ابلدرجة األوىل.
أما األهداف غري املعلنة فهي عديدة ،منها :علمنة اجملتمعات ،وإلغاء سلطة الدين من النفوس ،وإخراج املرأة من بيتها،
والتقليل من دورها يف رعاية أسرهتا وأبنائها ،ورفض قوامة الرجل عليها .وحتديد النسل يف بعض الدول النامية.
أهم املعوقات اليت متنع التمكني للمرأة :هناك معوقات كثرية متنع من متكني املرأة ،خنتار منها ما يلي:
 .1املركزية الشديدة لدى الرجل املستبد ،الذي رمبا يشعر أن املرأة كلما متكنت علمياً ومالياً واجتماعياً كلما خففت
من سلطانه وجربوته.
 . 2الثقافات البائدة واملورواثت السيئة والعادات البليدة :إن للثقافة ضغوطات هائلة على املرأة ابلذات ،إذ أهنا تعترب
املرأة خملوقاً اثنياً دائماً .وتشري الدراسات إىل أن املرأة تواجه معوقات يف مكان العمل أكثر من تلك اليت يواجهها الرجل،
أجرا أقل من الرجال
وممارسات التوظيف غري العادل والتدرج الوظيفي ،وعدم املساواة يف األجور حيث تتقاضى النساء ً
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مع أهنن يؤدين العمل نفسه ،وابلنظر إىل متوسط دخل الرجال والنساء الذين يعملون طوال السنة يف وظيفة بدوام كامل
فإن البياانت احلكومية يف عام  2014تشري إىل حصول املرأة على  0.79دوالر مقابل كل دوالر واحد جينيه الرجل،
وحبسب دراسة أجرهتا مؤسسة الشراكة الوطنية للنساء واألطفال يف عام  2014فإن متوسط دخل األم العاملة يصل
إىل  0.71دوالر مقابل كل دوالر حيصل عليه األب.
 .3التحرش اجلنسي :يعد هذا السلوك من أكرب املعوقات اليت تواجهها املرأة يف عصران احلايل ،وخصوصاً يف جمال العمل
والدراسة والبنوك والتجارة والتسوق ...ووف ًقا لدراسة أجريت فإن  %54من األشخاص يتعرضون لشكل من أشكال
التحرش اجلنسي يف العمل  % 79من هؤالء الضحااي هم من النساء و %21منهم رجال.
 .4اجلهل املطبق للمرأة :فاملرأة اجلاهلة ضرر متكينها أكرب من عدمه.
نتائج البحث :أظهر البحث النتائج اآلتية:
 .1مل يقصد القرآن بتمكني املرأة تقويتها حت تتغلب على الرجل ألنه يتحكم يف طبيعة العالقة بينهما ،وابلتايل ال
بد من ثورة على الدين واللغة والثقافة والعادات والتقاليد والتاريخ...حت جتد املرأة عاملاً هلا مستقالً بعيداً عن
عامل الرجل .ومل يقصد كذلك أن تكون املرأة منضوية حتت عباءة الرجل سواء كان أبيها أو أخيها أو زوجها
لتكون جمرد خملوقة خلقت إلسعاد الرجل ،حيث ال رأي هلا وال مكانة وال إرث وال مشاركة يف البناء احلضاري،
بل كان القصد هو إسعادها أبخذها حقوقها وأدائها لواجباهتا الشرعية جتاه نفسها وزوجها ووالديها وتشارك
يف بناء اجملتمع الذي تعيش فيه مشاركة بناءة حضارية حتفظ هلا قيمتها ومكانتها اليت أعطاها هللا إايها .فهي
يف اخلطاب القرآين مربية األجيال ،وصانعة الرجال.
 .2القرآن احلكيم حني حتدث عن متكني املرأة أثبت هلا إنسانيتها واعتربها كالرجل متاماً يف اإلنسانية والواجبات
واحلقوق مث أعطاها حقوقها كاملة ومل حيرمها من ممارسة أي حق ما دام ذلك احلق شرعياً.
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 .3أثبت البحث أن مقصود التمكني القرآين للمرأة بشكل عام فهو يتحدد يف إعطائها حقها يف املشاركة يف البناء
وحقها يف السيطرة والتحكم يف حياهتا الدينية والعلمية والفكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واجلنسية،
ولن حيصل ذلك إال من خالل مزيد من املعرفة ومزيد من إتقان املهارات اليت تؤدي إىل إشباع رغباهتا النفسية
فتزيد من قوة شخصيتها وتعظم ثقتها بنفسها.
املراجع واملصادر
https://es-la.facebook.com/tmcbw/posts/251679685546829/. Accessed
on 27-10-2020.
حممد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي (ت711 :ه ) ،لسان
العرب ،بريوت :دار صادر ،ط1414 ،3ه .
الزبيدي (املتوىف1205 :ه ) ،اتج العروس من
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،املل ّقب مبرتضىَّ ،
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
ّ

جواهر القاموس ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،د.م :دار اهلداية ،د.ط ،د.ت.

K.L., Murrell, and M., Meredith, Empowering Employee, New York:
McGraw-Hill, 2000, p.110.
حممد عبد الرؤوف املناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف ،حتقيق :د .حممد رضوان الداية ،بريوت  -دمشق :دار
الفكر املعاصر ،دار الفكر ،ط1410 ،1ه .
أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي ،أبو البقاء احلنفي (املتوىف1094 :ه ) ،الكليات معجم يف املصطلحات
والفروق اللغوية ،حتقيق :عدانن درويش  -حممد املصري ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،د.ط ،د.ت.
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حممد بن إمساعيل البخاري ،صحيح البخاري.
(The Letters to Timothy, Titus, and Phileman.p.74. 2nd 2003.
Westminster John Knox Press - Kentucky).
أمحد عبد الوهاب ،تعدد نساء األنبياء ومكانة املرأة يف اليهودية واملسيحية واإلسالم ،القاهرة :دار التوفيق
النموذجية ،ط1409 ،1ه 1989/م.
The new Encyclopedia Britannica: "study of religio”. Vol.22. p. 508. by
Safra, S.Yannias, James E.Goulka. 15th. 1998. Chicago.
The Savage Text, The use, and Abuse of the Bible. P. 108. 2008. Wiley
– Blackwell.
حممد الصادق عفيفي ،املرأة وحقوقها يف اإلسالم" ،سلسلة دعوة احلق الشهرية" ،مكة املكرمة :رابطة العامل
اإلسالمي ،ط1402 ،1ه .
روجيه جارودي ،وعود اإلسالم ،ترمجة :ذوقان قرقوط ،بريوت :منشورات الوطن العريب ،ط1984 ،1م.
حممد َعْبد احلَ ّي بن عبد الكبري ابن حممد احلسين اإلدريسي ،املعروف بعبد احلي الكتاين (املتوىف1382 :ه )،

الرتاتيب اإلدارية والعماالت والصناعات واملتاجر واحلالة العلمية اليت كانت على عهد أتسيس املدنية اإلسالمية يف
املدينة املنورة العلمية ،حتقيق :عبد هللا اخلالدي ،بريوت :دار األرقم ،ط ،2د.ت.
أبو داوود السجستاين ،سنن أيب داوود.
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حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،بريوت :مؤسسة
الرسالة ،ط1421 ،1ه 2001/م.
غالب بن علي عواجي ،فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ،جدة :املكتبة العصرية
الذهبية ،ط1422 ،4ه 2001/م.
أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري (املتوىف456 :ه ) ،الفصل يف امللل واألهواء
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