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 نظرة االسالم الى المرأة

ن إ 1خالة وعمةو وجدة  ما وزوجة وبنتا،أباعتبارها  ىل املرأة كوهنا تلعب دورا مهما يف اجملتمع،إسالم ينظر اإل
ىل الرجال إ فقد أشار القرآن يف مواضع عديدة كة الرجل يف حتمل املسؤولية،هنا شريأسالم ينظر اىل املرأة اإل

 1"واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض:"والنساء،كما يف قوله تعاىل

جاعل  ينإوإذ قال ربك للمالئكة :"ىل جانب الرجل بالنهوض مبهمة االستخالف يف االرضإيضا مكلفة أفهي 
 "رض خليفةيف األ

 1آدم يدخل فيهم الذكر واألنثى وبنو ،"ولقد كرمنا بين آدم:"وهي على درجة واحدة يف التكرمي مع الرجل

 من قتل نفسا بغري:"ن قدسية حياة املرأة والرجل على مرتبة واحدة من املكانة والصون عند اهلل تعاىلأكما 

 "فكأمنا قتل الناس مجيعا أو فساد يف األرض نفس

من  ن خلق لكمأومن آياته :"مصداقا لقوله تعاىل ومصدر احلنان والرأفة، ة واملودة،وهي يف الزواج منبع السكين
 "أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورمحة

من ذكر او  ومن يعمل من الصاحلات:"عمال صاحلة هبا كما بالرجلأوربط مسؤولية احلياة وتصريف شؤوهنا من 
 111111"أولئك يدخلون اجلنةانثى وهو مؤمن ف

سمع لاب  فأمر فضال عن قواعد تنظيمية حياتية حتقق مصاحل اجملتمع، ن االسالم أعطى للمرأة قيمة إميانية تعبدية،إ
 1حيث جعل طاعتها ورضاها مطية اىل اجلنة م،والطاعة لأل

كل  واملفكرون يف والباحثون واألدباء الفقهاء والعلماء، موضوع اهتم به ن موضوع املرأة ومكانتها يف االسالم،إ
لرتويج سلعته  نوثتها ومجاهلا ورشاقتهاأوبعضهم يستغل  ،ن بعضهم يريد هبا وهلا خريا وتكرمياأ؛ غري املذاهب واآلراء

 1وأموره

امرأة، أو لة صرف اهتمام االنسان فيما من شأنه االرتقاء باإلنسان رجال أمس سالم يركز يف توجيهاته علىن اإلإ
وعلى العكس من  ن نفسها ستكون كبرية،إرأة باألمور املهمة يف اجملتمع ففكلما اهتمت امل  كل مناحي احلياة،يف

ولو 1 هامشياو  ن يصبح دورها يف احلياة جانبياأفمن الطبيعي  شية،فحينما حتمل اهتمامات سطحية وهام ذلك،



،كاالهتمام بأتفه األمور سنجدها هتتم ن نرصد اهتمامات املرأة،أوحاولنا  ىل جمتمعاتنا البشرية عموما،إن نظرنا اآل
ىل إ وحتويل املرأة من كيان له شعور، مما جيعل الذئاب يستغلون ضعفها لرتويج منتوجاهتم ،بإظهار مفاتنها وأنوثتها

يشتد بني الفينة واألخرى كلما أثري موضوع  اع بني دعاة التحرر واحملافظنيشيء غري حمسوس؛ وهذا جيعل الصر 
 1املرأة

الشيء الذي يؤدي  منا هم يف الواقع يدافعون عن الثقافة الغرائزية،إ هنم يدافعون عن املرأة،أن الذين يزعمون إ
ندافع عنها  الل ضعفها ورقتها،ال الستغ ننا حنن ممن يدافع عن املرأة وأنوثتها،إ باجملتمعات اىل مهاوي الرذيلة؛

ذا ما تقدم هبا إو  ن تكون جمرد دمية تغري وتقضى هبا احلاجات،أال  ويكون هلا مركز يف اجملتمع، م،لعلتعمل ولتت
ننا ندافع عن إ 1ال مأوى هلا وال معيل ىل الشارع،إوطردت  استغين عنها، و فقدت مجاهلا ورشاقتهاأ السن،

  1وليس زوجة فقط وهي اليت تنافح عن املرأة باعتبارها امرأة، خرى،أأطروحة  هااألطروحة االسالمية اليت ال تضاهي

 وقمة ها،ئال تستغل يف صغرها ويف مرحلة عطا ما وبنتا وأختا وزوجة وجدة وخالة وعمة،أندافع عنها باعتبارها 
 يها املؤسساتوزهدت ف لفظها اجملتمع، وترك معامله على بدهنا وصحتها، ثر فيها الزمان،أذا ما إحىت  مجاهلا،

 1وعن حقها هنا تنافح عنها،أاليت كانت تزعم  واملنظمات، 

 و دين اهتم باملرأة وحبقوقها مثل الفكر االسالمي الذي اختذ الدين االسالميأو مذهب أليس هناك من فكر 
 وأفهمها  أساء أصحاهبا ،اك تفسريات وتأويالت لنصوص دينيةذا ماكانت هنإو  والشرع مؤيدا له، مصدرا له،

هو الذي دافع عن حقها يف و ه ذلك لوما كان  ن االسالم هو الذي أساء لألنثى،أفليس هذا معناه  تنزيلها،
 1وحقها يف التعبري وإبداء الرأي وعن حقها يف امللكية، وحقها يف التصرف، احلياة


