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 باسمه تعالى

 :كتاب في قراءة

 " قضايا إشكاليةاإلسالم في المرأة" 

 للكاتبة فَريبا َعالْسوْند 

 13/06/2022بتاريخ:        إعداد: عباس كنعان.

 

لحووي  ابووي    جتمعنووا تسووتهد التووي الغربيووة المتعووددة  وة يووالثقافوالهجمووا   االتجاهووا  تنحووو   

ة ه اإلشوكاليتتنواو  قضواياأموام الوقوا و والحقوا ل العديودة  فواآلخر  منحى إثوار  الغبوار والتضولي  

إن -وا  الغو االتجاهوا  وتتوسط هوهه ومتداخلة في آٍن معًا  حيث شا كة  ومتنوعة   استراتيجيا ب

ج وير المنواهعملية إثارة القضايا اإلشكالية م  بوابة تطو آخرهاأساليب متعددة  ليست  -صح التعبير

 لبلدان  كما هو مثار مؤخًرا على المستوى اللبناني.التعليمية في بلد م  ا

هوها وفي سياق مواجهة الكثير م  المفاهيم الملتبسوة التوي تطوري فوي هوها الميودان  تويتي أهميوة     

يسوتهد  شوريحة  كموت  تدريسوي جوامعيعود أ    والوه  عليوه مجوددًاوأهمية تسليط الضووء   1الكتاب

 بتقوديمكاتبوة تنطلول ال  حيث االجتماعيالعلمي وشبابية هامة وحيوية وفعالة على المستوى الثقافي و

تحديود المكانوة اإلنسوانية للمورأة  فوي المبحوث الو   تناولوت وقودمجموعة م  المباحث  والعنواوي   

عند بيوان وجهوة  -المسلمي  منهم  والغربيي -الفالسفة وآراءأقوا  ت ناقشقد ووالنظرة الفلسفية لها  

صت إلى اشتراك المورأة والرجو  فوي المكانوة اإلنسوانية  وهوها ال نظرهم حو  مكانة المرأة  وقد خل  

 يعني تساويهما في اآلثار.

ثوة مجموعوا  حيث عرضت لثال  للمرأة في القرآن الكريم المكانة اإلنسانيةثم تناولت الكاتبة     

بي  اآليووا  القرآنيووة  فالمجموعووة الولووى موو  اآليووا  تتنوواو  اشووتراك الرجوو  والموورأة فووي سووموو  

 المرأة حيوثلل منها الرج  والتي خ   وحدة النفس  والمجموعة الثانية  تتناو  الوصول إلى السعادة

نية الجسوما لقيةالوحدة فيي ال استفيد منها وحدة الجوهر اإلنساني  أما المجموعة الثالثة  فتشير إلى 

 والحقيقة الروحانية.
 

ت السوورد   حيووث بي نوومييرأةالمكانيية القيمييية للأمووا المبحووث الثوواني  فقوود تناولووت الباحثووة موضووو     

بعوودها  دمت فوي هوها المجوا  في لهوها الموضوو   ومناقشوة النظريووا  التوي ق وسوالتواريخ والبحوث الفل

عرضووت  وموو  ثووم    )اإللهييي التكريمتسيياوا المييرأة والرييي  فييي عرضووت الكاتبووة وناقشووت مسوويلة 

 بساتها.مجموعة م  الشبها  التي تحط م  مكانة المرأة في الفكر الديني  وناقشتها  ودفعت مال

تبود  الكاتبوة  إذ  االختالفات التكوينية بين الري  والميرأةفي المبحث الثالث  عرضت الباحثة     

وورأيًووا حيووث قالووت مووا نصووه: "االختالفووا  التكوينيووة هووي   والدرايووة    يحتوواإ إلووى الكثيوور موو  التيم 

أو هي م  الصفا  الجنسية الثانويوة التوي   الفروقا  غير المكتسبة التي ترافل الشخص منه والدته

أنهوا إلوى حوٍد موا  تظهر مو فترة البلوغ فصاعدًا  وعلى الرغم م  أن ههه الصفا  غيور اكتسوابية إال  
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  حيوث كوان ذلوم كمودخ  للبحوث فوي 2اليب التربويوة أو الطبيوة"قابلة للتغيير م  خال  استخدام الس

 ت  ثووم تطرقوولالختالفييات فييي اادبيييات العلميييةاالختالفووا  بووي  الرجوو  والموورأة  بعوودها عرضووت 

 في فلسفة التفاوتات. ومناقشة ذلم  بعدها جاء البحثفي النصوص الدينية،  لالختالفات

الكاتبوة إلوى وهنوا أيًضوا تطرقوت هويية واادوا  الننسيوية، ال المبحث الرابو  خصص للبحث فوي

نوه  "هوية الفرد الجنسوية:   حيث عب ر  بما يليهوية الفرد الجنسية هوي التصوور أو الفهوم الوه  يكو 

أو إمورأة  وتسواعد العناصور الطبيعيوة مثو  العضواء التناسولية والخصوا ص الفرد ع  نفسه كرجو  

يحتاإ إلى تدقيل ودراسوة جيودة  وعلوى    وهها كالم أيًضا3الهوية" البيولوجية الخرى ...في تشكي 

  والتيمو تحتاإ إلوى م يود مو  الدراسوة قد وحا  في هها الباب  وفي هها المجا   رما يبدو هناك    

 والتدقيل العلمي.

رة الدوار لقد تطرقت الكاتبة إلى البحوث حوو  الهويوة الجنسوية  والنظريوا  المتعوددة فوي بلوو    

ن الكتواب ضواب  كووتباق -ووفقًوا للنظورة اإلسوالمية أيًضوا-ذلوم  تالجنسية للمرأة والرج   وقد ناقش

 ولي  تحقيقي أو استداللي. -كما أسلفنا ذكره -تعليمي 

ي  العالقوة بووأما المبحث الخام  فقد تطرقت الكاتبة إلى العالقة بوي  المورأة والرجو   ومي و      

والرجو    الوجودية والعالقة الوظيفية  ثم بحثت في النظريا  المطروحوة حوو  العالقوة بوي  المورأة

ء وآراة  نيور لها  وفي بعض الموارد استند  فوي نقودها علوى اآليوا  القرآوقد ناقشت ونقد  ما تيس  

 .ما( تعالى عليه)رضون هللاالسيد الطبا با ي والشهيد مطهر العالمة بعض المفسري  والمفكري  المسلمي  ك

 

  ناحيوة تناولت الكاتبة مسيلة المساواة  حيث أراد  مناقشة الموضوو  مووفي المبحث السادس    

 جووا  فووي هووها الم مطروحووةالالدلووة والنظريووا  االجتماعيووة مت قوود    والتسوواو  الكاموو  فووي الحقوووق

ا إلوى وأدلتها  وقد تطرقت أيضً   التناسب في الحقوقضب  كما عرضت نظرية تقوناقشتها بشك  م  

وأخورى  السؤا  التالي: "هو  ثموة فضوا   نسوا ية توعالج ( الننوسة والقيمالمساواة في الخالق)

 رجالية؟" وهو بحث هام  وضرور .

وهووي النظريووة التووي  4(Feminism) الكاتبووة مبحووث النسووويةفووي المبحووث السووابو تناولووت أمووا     

بظرو  غير متكافئوة بسوبب أنووثته       مررنَ هدَن أو أنه  اضط  -عبر التاريخ-تنطلل م  أن النساء 

التووي تتنوواو  االتجاهووا  الربعووة ة هووها الموضووو   والموجووا  النسوووية يوووقوود سوورد  الكاتبووة تاريخ

فالولى كانت منحى االعتراض على الفكرة   في الغرب القضيةوالمقاربا  الفكرية والميدانية لههه 

اء كموورأة هووي التووي سووب بت  الدينيووة الكنسووية الحاكمووة  التووي تقووو  بووين  بيعووة اإلنسووان شووريرة  وحووو 

هه الموجوة بورفض كو  موا يورتبط كرج  م  الجنوة  حيوث تمثلوت هو )عيه السالم(آدم نبي هللا بخروإ

بههه الفكرة ومنحاها وتجلياتها العملية  وساعد في ذلوم بوروز الثوورة الصوناعية  حيوث كانوت أولوى 

ر المورأة للخوروإ إلوى سووق العمو   وقود تكللوت هوهه الجهوود ببوروز تداعياتها االجتماعيوة هوو تحور  

لرجوو  والموورأة  و البووت بحقوووق الموورأة التووي دعووت إلووى المسوواواة بووي  االحركوة النسوووية الليبراليووة  

 ودورها االجتماعي والسياسي.

                                                           
 .65صفحة راجو: - 2

 - راجو: صفحة 3.89 
 Betty Friedan, The” )الغمووض النثوو “المنظورة الر يسوة لهوهه اآلراء  مو  خوال  كتابهوا ومؤسسوة الحركوة النسووية  "بيتوي فريودان"وتعد  - 4

Feminine Mystique) م1963(  واله  صدر عام. 
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ب خطواب أواخور السوتينا  وبدايوة السوبعينا   حيوث غلوأما الموجة الثانيوة مو  الحركوة النسووية   

ر  لنسووية شوعاالنسوية الراديكالية  مو بقاء الحركة النسوية الليبرالية في أمريكا خاصة  فالحركوة 

اجوووة إلوووى البنووواء النظووور  لقضوووية المووورأة  حيوووث  رحوووت فكووورة السووولطة فوووي هوووهه الفتووورة بالح

عورض لوه  البوية)البطركية(  والتي تتناو  الدور السر  للمورأة  وقضوية العنوأل السور  التوي تت

(  والووووودور sexقضووووية التفريووووول بوووووي  الوووودور الجنسوووووي) -خووووال  هوووووهه الفتووووورة-كووووهلم  رحوووووت

اسوية اسوتراتيجية أس اعي  وكوهلم عود  "المثليوة"(  لالشرارة إلى النو  االجتمganderالجنوسي)

هوهه  في ههه المرحلة  وقضية ملكيوة الجسود وحريوة الوتحكم بالجسود  وأكثور أمور تموت مهاجمتوه فوي

يووه المكووان الو  التووي تضووطهد ف-بنظوورهم–الفتوورة هووو مسوويلة السوورة والوو واإ  حيووث أن السوورة 

قبوو  النسوواء  وموو  خووال  تجوواربه  الموورأة  حيووث بوورز  نظريووا  واتجاهووا  تحليوو  نفسووي موو  

 الشخصية.

ثوم موو -الوه  نشوي موو نيتشوهة الثالثة  حيث ظهر  على أرضية ظهور تيار ما بعد الحداثوة  الموج

هيوجان بودريار  وفيتكنشتاوجان فرنسوا ليوتار  فوكو    جاك دريدا  وميشا  انتقاداتوه    اله  وج 

 ا النسوويةما بعد الحداثوة  وصواغوا رتيوتهم للقضواي وقد نه  النسويون م    رحا  تيارا للحداثة  

كسوية  وية المارالمختلفة  وقد عرضت الكاتبة االتجاها  المتعددة للنسوية )النسوية الليبراليوة  النسو

 النسوية الراديكالية  النسوية االشتراكية( وقدمت نقدها بإيجاز.
 

حقييوق الالكاتبووة البحووث فووي  فتسووته   هووهه كلووه فووي الجوو ء الو  موو  الكتوواب  أمووا الجوو ء الثوواني  

م "  ثووبنظاميتووه  حيووث شوورحت المقصووود موو  النظووام الحقوووقي اإلسووالمي  وموواذا يقصوود "والتكييالي 

نوود ع  فبعوود أن تناولووت موضووو  البلوووغ ةالتكييالي  الفردييي تناولووت فووي بحثهووا وضووم  القسووم الو 

 ر  كموا بحوثبينهوا وبوي  بلووغ الوهكاإلناث م  وجهة نظر فقهية  والدلة في ذلم  والفارق الفتوا ي 

 في س  الرشد  وهو بحث قرآني وروا ي اجتهاد  هام.

ك دا رتووي االشووترا  حيووث تناولووت العبييادةهووها الجوو ء فهووو بحووث  موو  المبحييا النييانيأمووا فووي   

، حييا رةالميرأة وااسيالعباديوة  بعودها كوان البحوث حوو  فوي الموور بي  الهكر والنثى ق ترافاالو

الننسيية وااسرة وبنيتها، ونظام القيادة في ااسرة، والفعاليية النسيدية والنفسيية  حددت تعري 

 وهي موضوعا  هامة وضرورية في هها المجا .وااليتماعية، وعوام  متانة ااسرة، 
 

ليزوج، الزواج، مين حييا السين فيي اإلسيالم، وأسياليب اختييا  ابعدها تناولت الكاتبة موضو     

لونف  احيث عرضت مقاربة علم  الزوييةثم مبحث   والوالية، والمهر وأقسامهوال طبة، والعقد، 

 المعاصووري   وكووهلم علووم االجتمووا  للوو واإ  كمووا تناولووت عوورض اتجوواه الحركووا  النسوووية إزاء

 ا  الحيوواةالوو واإ  مبي نووةً ومناقشووةً لهووا علووى ضوووء الرتيووة اإلسووالمية  وتعاليمهووا  وآداب ومسووتل م

 ال وجية. 

مت قود   وكيوأل، ااموميةالمبحث الرابوو مو  الجو ء الثواني  فقود تناولوت الكاتبوة موضوو   أما في   

  القضوية هههوفي هها الجانب  وقد ضمنت هها المبحوث المقاربوة اإلسوالمية لالنسوية رتيتها  ةالحرك

  وإدلوة وكهلم في المبحث الخام   حيث كان خصصته الكاتبة لمسويلة القوَواَموة  مو  حيوث المفهووم

 قوامية الرجا  على النساء  ومعيارها  ونطاقها  ومجاالتها.
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اه   فوي وقتنوا الورومحو  تجواذب واخوتال    في المبحث السادس تناولوت الكاتبوة قضوية حيويوة   

ثوم رعية    مبي نة لمفهوم التمكي   ومصواديقه  وأنواعوه  وأحكاموه الشوالتمكين والنشوزقضية وهي 

لفقهاء ابعدها عرضت مجموعة م  آراء المفهوم القرآني والفقهي  تناولت مسيلة النشوز  م  حيث 

ضوة فوي بعوض اآلراء المعرو دة للتعام  في هها المجا   وناقشتومراح  المحدفي أحكام النشوز  

 هها المجا .

ومقودارها    شورو  وجوبهوا وسوقو هاأدلتهوا    النفقةلقد أفرد  الكاتبة المبحث السابو لمسيلة      

 لثوام  فهوو  وأموا المبحوث اومعيارها  والنفقة قب  ال فا  وبعد العقود  وخصوا ص النفقوة  وفلسوفتها

ج  يوة   حيث تناولت العنأل بشكٍ  عام  والعنوأل السور   وعواملوه  والنظريوا  ال ن  الع  موضو  

و مووموو  الوو وإ وآداب تعاالعنووأل   إلووىوالشوواملة فووي ظوواهرة العنووأل لوودى اإلنسووان  ونظوورة اإلسووالم 

 ثم مناقشة العنأل والقيم الدينية. زوجته 

 يوة  وأقسوم دلوة القرآنيوة  والروام  حيوث ال  الطالق في الفص  التاسو  تناولت الكاتبة موضو    

 وأحكووام الطووالق  فضووالً عوو  بيووان أسووباب ارتفووا  نسووبة الطووالق  حيووث أورد  أسووباب التغيوورا 

لعالقووا  سوورية موو  اوالمشوواك  االقتصووادية  وخلووو العالقووة الالفكريووة  والبنيويووة  ومكانووة الموورأة 

على  راك االجتماعي والطبقي  وضعأل الوعي والمهارا   وآثار وعواقب الطالق المعنوية  والح

 ال وجي  والبناء  والمجتمو  وسب  تقليص نسبة الطالق.

التووي  المباركووة آليووا وقوود تناولووت ا  ثتووه الكاتبووة فووي الفصوو  العاشوورموضووو  تعوودد ال وجووا  بح    

قشوتها  وآراء المفسوري   ثوم عرضوت آراء الفقهواء  وناتعرض فيها القرآن الكريم لهوها الموضوو   

 وجوا   ثوم عرضوتفة تعودد ال سومو بعض التحفظا  التي يمك  إبداتها هنا  بعود ذلوم عرضوت فل

 معوود  وفيووا مجموعووة موو  السووباب التووي تسووتل م تعوودد ال وجا )إزديوواد معوود  النسوواء  ارتفووا  

  مووالرجووا   االوضووا  االجتماعيووة واالقتصووادية  الرغبووة فووي االنجوواب  حاجووة الرجوو  إلووى أكثوور 

التووي تثووار حووو  هووها الموضووو )تعدد ال وجووا (  (  ثووم عرجووت علووى مجموعووة موو  الشووبها زوجوة

اآلداب لووت بعوود ذلووم تناودقيقًووا ومهًمووا  مناقشووتها وردهووا أمووًرا مقارنتهووا وورد  عليهووا  وقوود كانووت 

 الخالقية لتعدد ال وجا .
 

لموالك   خاصة مسويلة إرث ال وجوة مو  ااإل ثمسيلة أما في المبحث الحاد  عشر  فقد تناولت    

ونتوه اب  فقود عنالقسوم الثالوث مو  الكتوغير المنقولة ل وجها  م  الناحية القرآنية والفقهية  وأما فوي 

فوي ظو   تناولوت قضوية دور المورأةالو  ولمبحوث اان المرأة والمجتمو  حيوث اسوتهلت الكاتبة بعنو

و  هوهه ودور بعض النسواء فوي المشواركة السياسوية  والنظريوا  المتعوددة حوالتغيرا  االجتماعية  

 م البوو  نظريوة النظواالمشاركة  كنظرية الفرق الفسلجي  النظرية االجتماعيوة  النظريوة النفسوية  

الفقهوي    النظورة اإلسوالمية  وبحوث فوي الجانوب القرآنويبعدها بحثت المشواركة السياسوية للمورأة مو

قرآنيووة  لهووهه المشوواركة  وموضووو  دور الموورأة فووي الجهوواد  ومقاربووة ذلووم موو  الناحيووة الفقهيووة  وال

ة والروا يوووة  والتاريخيوووة  والعمليوووة  وختموووت مباحثهوووا  بقضوووية عمووو  المووورأة  مووو  حيوووث الخلفيووو

 على مستوى السرى  وغيرها. التاريخية  والسباب  وآثار عم  المرأة 

  

هها الكتاب  أهمية خاصة  بسبب شموله لهم القضوايا المطروحوة فوي السواحة الخاصوة لقد شك      

ا الخلفيوة اإلسوالمية الصويلة  بالمرأة  وأن م  يناقش ويعالج ويستعرض ويستد  هوو "إمورأة" لوديه
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العلميووة بووي  العموول الحوووز   ونشووي  فووي الصووروي العلميووة اإلسووالمية  وجمعووت فووي شخصوويتها 

 موو  خووال  معالجاتهووا ومناقشوواتها لمختلووألمكتسووباتها العلميووة ظهوور  والمنهجيووة الجامعيووة  وقوود أ

والتي تتناو  إشوكاليا  ال بطرق إستداللية وإحا ة تحليلية  القضايا المطروحة  ضم  هها الكتاب  

ية بمكان إعادة تسوليط الضووء علوى همعلى المستوى العلمي والبحثي  وم  الللنقاش ت ا  مفتوحة 

ملتبسة في سياق تطوير المنواهج التعليميوة فوي العديود ومفاهيم في ظ  ما يثار م  قضايا  هها الكتاب

 م  البلدان  وخاصة في لبنان.


