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  مقدمة

نـادت ومازالـت     وكم من الصيحات     ،األصوات تعالت من   وكم   ،كم من املؤمترات انعقدت    
مـن قبـل املنظمـات      بذلت  ة   اتمع العريب،جهود حثيثة ومضني    نهوض ومتكني املرأة يف   ب تنادي
 قضية وض املرأة تتداول يف كل وقـت وحـني، وقـد              فباتت ل صناع القرار،  ية ومن قب  النسائ

 تقدم اتمـع    حىت أصبح سترياتيجات األمم املتحدة، ونادت ا الدول لتطبيقها،        وضعت ضمن ا  
  . ألن مقياس حتقيق التنمية اإلنسانية هو متكني اإلنسان على مدى تقدم املرأة لديه،يقاس 

  
 ا  أبرز أهم نواقصه   يشكلواألزمة اليت تواجهها التنمية اإلنسانية يف العامل العريب         وقد مت تشخيص    

 م كل تلك اجلهود املبذولة، مازال وضع      رغو املعرفة، واحلرية ومتكني املرأة،      كتسابإيف جماالت   
ومـن موروثـات    التميزية واحفـة،     العمل    سيئ سواء من قوانني    ملرأة يف بعض الدول العربية    ا

  صـناع القـرار أو     فظل اجلميع سواء املرأة أو     عية،يد بالية ومن برجمة سلبية ألدوارها اتم      وتقال
ألنه هـو مفتـاح      نهوض ومتكني املرأة   والسبيل الناجع ل   املنادي حبقوق املرأة يبحثون عن املفتاح       

  .بأسره، وألن مطلب وض املرأة هو اإلنطالقة لنهضة الوطن العريب التنمية اإلنسانية املنشود
  

 بـأن   ٢٠٠٥مية اإلنسانية العربية لعـام       تقرير التن  فأين يكمن مفتاح وض املرأة؟  رأى معدو       
اإلصالح اتمعي اهلادف إىل متكني النساء هو أحد جناحي طائر وض املرأة يف الوطن العـريب،                

إلحـداث   عـريب، فعالة يف اتمع املدين ال    واجلناح اآلخر الالزم هو قيام حركة مكافحة، واسعة         
افة من جـين    اإلصالح اتمعي املستهدف ومن ناحية أخرى، متكني النساء يف البلدان العربية ك           

  . ١ يف خدمة أغراض وض النساء، واألمةمثاره واالستفادة منه
  
 ، وأن للمرأة الدور اجلوهري    حنن نرى بان مفتاح وض املرأة، يكمن يف عمق وداخل املرأة ذاا           و

يف كسر القيود الذاتية، واتمعية اليت حتيط ا، مىت ما أدركت املرأة اجلوهر اإلنساين              واألساسي  
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   ن وأ هلا رسالة سـامية يف احليـاة،         ن ووعت الغاية من وجودها، وأ     ا،بداخلها، وتصاحلت مع ذا
      .اهللا يف األرض فسوف تؤدي دورها كخليفة الباري قد توجها مبهمة عظمية،

  
 أن تتجلى   والبد ،مهمة عظيمة وجليلة  ) الذكر واألنثى ( إلنسان ل اهللاة اليت أوكلها    ن مهمة اخلالف  إ

هل يعي اإلنسان دوره كخليفة   :  األهم بعد تقرير هذه احلقيقة هو      ولكن السؤال  ،على هذا الكون  
 تقدم  ن أي إو ،والتوازنتكامل  الال يتم إال عرب     ن تقدم األمم ووضها     هل يعلم إ  و؟    هللا يف األرض  

رة  ومـن  على األسبدوره  ؤثريف  للمرأة ينعكس على الرجل   مأي تقد للرجل ينعكس على املرأة و    
  . تنهضمث على األمة لترتقي و

  
دوار اإلنسان يف هذه احليـاة،      اتمع إىل املرأة، وأ   نظرة   حملة سريعة حول  يف هذه الورقة     سنتناول

 .مفهوم اخلالفة وبيان   ) يف األرض  خالفة اهللا  ( مظلة تلك األدوار   ومن مث سوف نسلط الضوء على     
كيـف  ه، و أسـباب و ،عدم وعي املرأة بذلك    ر مظاه وما هل تعي املرأة بأا خليفة هللا يف األرض؟       و

  جنعلها تعي ذلك، وتعمل على القيام به؟
  

ومن  احلقيقي،دورها   أن تعي املرأة      اآلليات واملعاجلات اليت تؤدي إىل     اقتراحوقد تضمنت الورقة    
ىل كـل   إ ،ني، ومـشرع  نيوإعالمـي  ن،دي رجال بكل أطيافه من  ك اإلصالحي يف اتمع     احلرامث  

ألداء دورهـا    دعم املـرأة     وتعزز   مؤسسات اتمع الرمسية وغري الرمسية لتسلك املسار املناسب       
   .كخليفة اهللا يف األرض
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  :عيوننااملرأة يف 
  املرأة يف عيون األطفال .١

 ريـاض األطفـال   عينة من أطفالقمنا بأخذ ر كل من املرأة والرجل،       األطفال ألدوا  لقياس نظرة 
يعملون يف العمل اإلنتاجي الذي يدر دخـل لألسـرة،          أغلب أمهات وآباء تلك العينة      وكانت  

عكس األطفال نظـرم إىل أدوار      بالرسم، ف   دور آبائهم وأمهام   لبنا من األطفال التعبري عن    وط
 حمصورة باألدوار التقليديـة     املرأةاليت تعبر عن دور     الرسومات  املرأة والرجل، حيث كانت مجيع      

 الرجل فأدواره كانت    ما أم تنشر الثياب، أو تطبخ، أو تكنس املرتل، أما         واحملددة يف املرتل فهي إ    
إىل رسـومات  فالناظر .. يذهب إىل العملأو يصلح السيارة،  أو  ،  يقرأ اجلريدة إما أن    فهو   متعددة

 أمهام  يعملن خـارج      نألمهام رغم أ   األطفال إىل األدوار النمطية      نظرةاألطفال يتعجب من    
تـأثري   مؤشـر إىل     فهذارتلية لألم فقط،     ولكن األطفال ركزوا على األدوار امل      )موظّفات(املرتل  

  .  يف اتمعاألمناط اإلجتماعية لدور املرأة
طفال الرضع يف سن األسبوع     أعطوا جمموعتني من النساء والرجال بعض األ      ": ويف دراسة أخرى  

 ولكنهم أعطوا إحدى اموعتني األوالد وقالوا       ،م وصفهم الواحد وهم يف أقمطتهم، وطلبوا منه     
 ومل خيفـوا    ،طوها الفتيات، وقالوا إم أوالد    أع وفعلوا العكس مع اموعة األخرى    أم فتيات،   

ل من تـصوروا يف اموعـات       وكانت النتيجة أن ك   . جنس األطفال عن جلنة الفحص واملراقبة     
رقيـق ومجيـل    - ومن تصوروا أنه فتاة، وصفوه بأنه      ونشيط،الثالث أنه ولد، وصفوه بأنه قوى       

  ٢."وضعيف
ر األبناء للصفات اليت ميتلكها الولد أو البنت والـيت تكـون يف             وتصوهذه التجربة تعكس رؤية     

املرأة والرجل أو الصيب والفتاة أو      الالوعي ويعكس تصرفاته بناًءا على ذلك التصور فيتعامل مع          
قيق ومجيل والرجل قوي وذكي ونـشيط،       البنت والولد حسب معتقده فينظر إىل املرأة كانسان ر        
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 املـرأة   دورفكـرة أن    املناهج تكـرس    بعض   تعزز األدوار النمطية وكذلك      فالتنشئة االجتماعية 
  .يف األعمال املرتلية فقطيتلخص 

ـ  ، يف األعمال املرتلية منحصرةىل أدوار املرأةا ينظرون إ  ن كان أطفالن  فإ ستقبل فـإن  وهم جيل امل
 ستكون عليه املرأة يف املستقبل إذا مل يتم بالفعل التحرك والعمل على تغيري زاويـة                ذلك ُينبئ عما  

  .التفكري لدى أجيالنا املستقبلية
  

  املرأة يف عيون اتمع .٢

إىل البعض  ، حيث ينظر    رأة يدرك الوضع املتردي   نظرة اتمع إىل امل   لى  حملة سريعة ع  من يلقي   
إا الشيطان  وأا خلقت من ضلعه األعوج،  أو ألقت من مادة أدىن من مادة الرجل،      املرأة بأا خُ  

أال أن النار ُخلقت للسفهاء وهن      "عليها، أو ما يتناقلونه من مقوالت غريبة        األصغر كما يطلقون    
ما تزال الرجال خبري    " و ،"هلكت الرجال حني أطاعت النساء    " و !!"النساء، إال اليت أطاعت بعلها    

مـا  "و،" إياكم والنساء، فإن أول فتنة بني بين إسرائيل كانت بـسببهن          "و،" ما مل يطيعوا النساء   
 الشؤم"و ،"لوال املرأة لدخل الرجل اجلنة    "،" أخاف على أميت فتنة أخوف عليها من النساء واخلمر        

: فأيهما أفـضل؟ قـال    : قيل. القرب والزوج : للمرأة ستران " و ،"والبيتالفرس واملرأة   : يف ثالث 
  أدى إىل  ذه املقوالت االعتقاد  ،  ٣"، وعدم ذكر امسها   أضف إىل ذلك النظر إليها كعورة       ،"القرب
 جذورها  ترجع مصدر الشرور والشؤم فكرة      فكرة أن املرأة  ، مع العلم أن     سم الدين  املرأة با  ظلم
  . فتبنتها جمتمعاتنااخلاطئ لقضية اخللق واخلطيئة وغريها  اليهوديفهمإىل ال

ن أجرمية يقترفها الرجـل البـد و      أي  ة أو   قالوا إن كل معصي   ف وذهب البعض إىل أبعد من ذلك     
 وان املرأة هي اليت     ،ن الرجل بذاته مرتّه من املعصية     أويذهبون إىل القول ب    ،يكون للمرأة فيها دور   

 ،منا خيدع عن طريـق املـرأة       الرجل مباشرة وإ   طان ال جيد سبيالً إىل    ن الشي أ و طيئة،  يف اخل   هتوقع
ويقولون بأن آدم ملا خدعه الشيطان وأخرج من         !!فالشيطان يوسوس للمرأة واملرأة تغوي الرجل     

حـواء  ، وأن   ت آدم غـر أ حواء وحواء    أغرى، إمنا خدعه عن طريق املرأة، إذ إن الشيطان          نةاجل
ـ ،  ٤ وهو تفسري خاطئ للقرآن    ،كل من الشجرة احملرَّمة   لى األ أقدمت على حتريض آدم ع     آدم مل  ف

                                                 
  ٢٠٠٤عدن-- منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان-إشكاليات وحلول–رؤى دينية  - 3
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فة كالرجل، خماطبة مثله بأمر اهللا ويه، يكن أفضل من حواء على اإلطالق فهي شريكته وهي مكلّ       
جند مثة رأي يف    ال  و،  )٣٨:املدثر) (كُلُّ َنفٍْس ِبَما كََسَبْت َرِهيَنةٌ    (و  كما يثاب ويعاقب   مثابة ومعاقبة 

روح  بل جاء ليخاطب الروح و     بأن املرأة خلقت من مادة هي أقل من مادة الرجل،         قول   ي القرآن  
  .التقوى تنبع من الروحو  من اهللا التقوىمعيار القربة عن الذكورة واألنوثة، واإلنسان مرته

  
 أن قدراا أقل من     نظر إىل ُيف فرز مجلة من االعتقادات اخلاطئة بشأن املرأة          هذا املوروث الثقايف أ   

راجل من  "، أو أا    "إا مبئة رجل  " مقولةك بتشبيهها بالرجال املرأة القوية   ُتمتدح  قدرات الرجل، ف  
صورة املرأة يف العامل العريب هي صورة املرأة القاصر حبيث حيدد هلا سـن              أن   كما.  "صلب راجل 

حياا حيث  ويتم ربطها بالرجل وتعزز قيمتها بوجود الرجل يف         الزواج، وال تزوج من د ون ويل        
ويتم إطالق   نظر إىل الرجل غري املتزوج بنفس النظرة،      صة إذا مل تتزوج يف حني ال يُ       ينظر إليها مبنق  

إذا تزوجت، وإذا تقـدم ـا العمـر ومل تتـزوج يطلـق              " سيدة"مسمى آنسة إذا مل تتزوج و     
   .يف مجيع األحوال" السيد"يف حني إن الرجل هو " عانس"عليها
 أو أا جيب أن ختضع ألوامـر الرجـل          نية املرأة بتأكيد قوامة الرجل عليها،     يتم ترسيخ دو  كما  
فهو من  ) لدى بعض فئات اتمع   (رهن إشارته سواء كان أباً، أوزوجاً، أو أخاً وحىت إبناً           تكون  و

،  وأكثر رشداً منه   م وال البنت وان كانت قراراما حكيمة      يتخذ القرارات يف األسرة وليست األ     
يف أي شئ تكمن سعادة املرأة؟ ونـراهم        : لا الرج  بعض فإذا ُسئل ،   .ا فقط بالرجل  وربط سعاد 
  .٥"يف الرجال: "جييبون يف ثقة

بأا مواطن غري كامل األهليـة       وتعاملواملرأة يف البلدان العربية تعاين من نقص حقوق املواطنة،          
حفـة حبقهـا،    جمانني العمل   ال تستطيع أن متنح جنستها ألسرا، وقو      ففي بعض البلدان العربية     

التمييز ضد  وغريها من القوانني التميزية واليت وضحت يف مواد اتفاقية القضاء على كافة أشكال              
واليت حتفظت أغلب الدول العربية  على بعض بنودها والـيت متثـل  جـوهر                " السيداو"املرأة  
    . اإلتفاقية
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االجتماعية وغريها من أعمال ُينظر إليها أا       واخلدمة   املرأة يف الطب والتدريس      عملوعادة يؤطّر   
ألمية بينهن، ومعدل البطالة يبلغ أضعاف معـدل        اوتعاين النساء من ارتفاع نسبة      باملرأة،  ) خاصة(

الـصعيد  ، واألبواب املغلقة أمام بعض التخصصات، وقلة مشاركتها علـى           ٦البطالة بني الرجال  
ع القرار، وتدين نسبة التمثيل يف الربملانات العربية،        يف مواقع صن  وقتصادي،  السياسي والثقايف واال  

اجلمعيـات  يف األحزاب السياسية و   اجلمعيات املهنية والتطوعية قليلة، و     نسبة تواجدها يف     كما أن 
عدم الثقة يف قرارات املـرأة، أو       اا يف جملس اإلدارة، وهو مؤشر قد يستبطن         املهنية ال يتم انتخ   

 رئيـسة   أومثل رئاسة دولة، قاضية،     درة على حتمل املسؤوليات القيادية      النظرة إليها بأا غري قا    
خري مثال فهي قد جنحت يف انتخابات بلدية فلـسطني          إخل، ولنا يف قصة فاطمة سحويل        .. نبرملا

   . مرأة القرى رفضوا تعينها حبجة كوا اولكن بعض
  
 الربملان أو كقاضية أو كـوزيرة       يةضو يف ع   يف الوظائف فإذا مل تنجح     م املرأة أيضاً بالتقصري   هتوُت

 هناك العديد من الرجال مل      إن يف حني     وعدم اجلدارة يف هذه املناصب،     النساء بالتقصري مجيع  تتهم  
 .الرجـال مجيع  على  صفة الفشل   عدم كفاءة الرجل وال تعمم       ويعزون سبب ذلك إىل      ،ينجحوا

، وإمنا حتكم هذه النظرة  عات العربية فقط  قتصرة على اتم  ليست م املتحيزة ضد املرأة    هذه النظرة   
ـا بطـل الـشطرنج      صرح  اليت  " إنسوا أن بوجلار إمرأة   " ، فمقولة   العاملالعقلية الذكورية يف    

ـ ا عاماً من جناحات الالعبة البلغارية وتفوقهـا يف مـسابقات            أورباخ بعد عشرين  .يو شطرنج ل
  .، تكشف وجهاً طرفاً من هذه النظرةالرجالية

  

  :  السائدة الثقافةاملرأة يفىل النظرة إ .٣
خيتزهلا يف جسدها   نالحظ أن القالب الذي توضع فيه املرأة        إلعالم املسطح للوعي    ل بنظرة فاحصة 

  حقبة التسعينات تفاقمـت عمليـة      ففي" يف اإلعالنات التجارية،      ذلك ويتضح ومجاهلا الظاهري، 
اجهة املطـبخ أو بـني      تفصيلة صغرية يف و    تقدمي املرأة إما ك    تم ف تنميط النساء يف وسائل اإلعالم    

 وكان ذلك واضحا على وجه اخلصوص فيما يسمى باالت          ، جنسى أو لتحقيق هدف  األطفال،  
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٨

من % ٣١واالت األخرى اليت متثل يف جمموعها       " ليزا"و" النسائيالنادى  "النسائية على شاكلة    
  . حجم االت اجلماهريية

كون دمية  ت خمصصة لتعليم املرأة كيف تكون مجيلة، وكيف ت        ، فجميع هذه اال   قضيةوجوهر ال 
له أكرب قدر من    أن تكون مسلية للرجل وميكنها أن تقدم        ا   هدف حيا  جتعلمغرية ومثرية، وكيف    

وضع القدرة على    االت تتمثل يف مشاكل      يف هذه " املشاكل النسائية " و  (!!)االستمتاع واللذة 
 لتصل إىل قلب زوجها عـن طريـق         لطبخ بشكل جيد  لقدرة على ا  ا و ، لتبدو أكثر مجاالً   املاكياج
  ٧)لرجال، وأن تغسل قمصانه بشكل صـحيح      عن ا التخفيف من الضغط النفسي     فنون   و !!معدته

 خاصة للمرأة عـن الطـبخ، واجلمـال،         إيقوناتونرى ذلك أيضاً يف املواقع اإللكترونية فهناك        
  .لرؤية اإلنسانية والثقافة اجلادة للرقي بفكر املرأةاملوجه للمرأة اطاب اخلوالديكور، ونفتقد يف 

يف اإلعالن عن مساحيق الغسيل ووسائل التنظيف حتديدا، يتم تصوير املرأة ككـائن مغلـق               و(
 أكد العديد من الباحثني بأن املواد اإلعالمية واملعلومات التجارية تتميـز           ، وقد وحمدود األفق متاما  

حيث النساء فقط هن الـاليت يقمـن يف         (ز اجلنسي بني اجلنسني     بالتصوير النمطي للمرأة والتميي   
اإلعالنات باألعمال املرتلية واملعيشية حىت مع استخدام اآلالت املرتلية احلديثة الـيت ال تتطلـب               

  .٨)خاصة" نسائية"إطالقا أية مواصفات 
فزيونية املوجهة إىل فمن احلجم العام لإلعالنات التل   ووفقا إلحصائيات املؤسسة النسائية األسبانية،      

أدوات التجميـل،   (لإلعالنات اليت تقدم إليها وسائل العناية بنفسها        % ٣٩املرأة ُتَخَصص نسبة    
الباقية تقدم للمرأة وسائل العنايـة بالبيـت واألطفـال          % ٦١، ونسبة الـ    )العطور، األدوية 

% ٢٣ة توجد ا نسبة     وبني اإلعالنات اليت تقدم للمرأة وسائل العناية بالبيت واألسر        . والزوج
  . الَغسَّالة وعاملـة النظافة-للمرأة% ٣٨األم، ونسبة -من البضائع املوجهة للمرأة

  
  

  ؟من جيين مثار التنمية.. املرأة يف التنمية  .٤
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 وتؤدي ثلـث    من ساعات العمل    % ٦٧رغم أنّ النساء يشكّلن نصف سكان العامل، ويؤدين           "
مـن األمـالك يف     % ١من الدخل وأقل مـن      % ١٠بة  إال أا حتظى بنس   حجم العمل العمايل    

  .٩"العامل
نا أن ننتبه إىل الفـرق      ، وعلي ها ال جتين مثار هذه التنمية      يف عملية التنمية ولكن    رأة رغم اخنراطها  فامل

مدى القدرة على استخدام املوارد من قبل       ( يعين   والتحكم باملوارد، فاألول  يف العمل   بني االخنراط   
 اختاذ القرار فيما يتعلق باسـتخدام والتـصرف يف           فيها هو من لديه صالحية     ، واملتحكم األفراد
النساء توجل يف العديد من األنشطة احلياتية ولكنهن ليس لديهن القدرة يف التحكم يف              . ١٠)دراملوا

املوارد واختاذ القرارات اليت ختص التصرف بتلك املوارد ، حىت إن املـرأة يف األريـاف تقـوم                  
رس أغلب األعمال الزراعية وجين احملصول ولكنها ال متلك سلطة اختاذ القـرار يف              بالزراعة ومتا 

دخلها  أو ريعه، ويف املدينة تعمل ولكنها تترك للزوج حرية التصرف يف             التصرف بذلك احملصول  
  .   الشهري

  ذه النظرة؟ إىل املرأةملاذا ننظر 
اتمـع،  رأة من خالل عيون األطفال، و     ملرصد واقع النظرة إىل ا    لسات  ا بعد أن وضعنا بعض     

ة دونية، كان من الالزم البحث عـن جـذور           نظر  بأن النظرة إليها   والحظناالتنمية  ويف الثقافة و  
وضع حلول هلـا     واملسامهة يف    معاجلتهاحىت نتمكن من     ، إىل أسباب هذه النظرة    لوصولاملشكلة ل 

  .النهوض اوباملرأة رقي لل
  
د مت تصنيف األدوار اليت ميارسها اإلنسان إىل ثالثة أدوار وهي كمـا              فق بعض الدراسات وجب  مب
  :١١يلي

  :الدور اإلجنايب
  وتشمل على  اغتها من قبل املرأة والرجل معاًميثل هذا الدور مسؤوليات إعادة إنتاج القوى العاملة وصي

  . محل الطفل ووالدتهقرار –
 .رعاية األطفال وتربيتهم –
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 .العمل املرتيل –
محل الطفل ووالدته فقط، ولكن باقي املـسؤوليات        دور  رأة نتيجة طبيعتها البيولوجية يكون عليها       ونرى بان امل  

  احلمل  ( وبالرغم من أمهية هذا الدور.احلمل يكون على الوالدين حىت قرار تقع على عاتق املرأة والرجل
  

لطبيعة والفطـرة البـشرية اخلاصـة        عمل غري حقيقي وإمنا جزء من ا       هعادة على أن  نظر إليه    يُ ه إال أن  )والوالدة
  .بالنساء

  :الدور اإلنتاجي
هو الدور اخلاص بإنتاج سلع وخدمات قابلة لالستهالك والتجارة مبعىن أن هناك قيمة تعادلية لذلك الدور ممـا                  

و “ املـرتل ”النشاطات اليت ترد مدخول و تكون خارج نطاق         ب وخاص   ،سبه أمهية اجتماعية جمتمعية خاصة    يك
  .                                  ١٢ العادة البضائع و اخلدمات اليت حيتاجها املرتل و لكن ال يستطيع إنتاجهاتتضمن يف

 على أنه دور للرجال ، ومازال هناك تقسيم         والنساء ولكن يعرف عادة   ويقوم ذا الدور عادة كل من الرجال        
تعرف أخرى ألدوار على أا أدوار أنثوية يف حني     حيث تعرف بعض ا    ،ذا الدور ما بني النساء والرجال     واضح هل 

   . بأن هذه التقسيمات متغرية، وتتأثر بعوامل عديدةعلى أا ذكورية علماً

  :الدور اتمعي
 ولكن  ،لى احملافظة على اتمع البشري      يعترب هذا الدور امتداداً لدور إعادة اإلنتاج من حيث أن حموره يركز ع            

  .١٣مام أسري إىل اهتمام جمتمعيميتد االهتمام من اهت
  . هذا الدور بشكل تطوعيىويؤد -
 وتنظيم استخدامها من قبل اتمع باإلضافة إىل تقدمي اخلدمات          ،ذا الدور بتوفري املوارد النادرة     ه يعىن -

 .اليت تساعد اتمع البشري على البقاء والتطور
جلنسني على املفاهيم الثقافية واتمعية الـسائدة يف         ويعتمد توزيعه ما بني ا     ،ويقوم ذا الدور الرجال والنساء    

  .جمتمع ما
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  :مظلة األدوار.. خالفة اهللا يف األرض 
ـ    عنه  جممل األدوار اليت ميارسها اإلنسان يف حياته ولكن هناك دور مغفول           كانت تلك  ب  أو مغي

، وهذا الدور   " األرض خالفة اهللا يف  "هو دور   دوار واجلامع هلا واحلاكم عليها، و     وهو مظلة هذه األ   
 أكرب بكثري من التسبيح     قوس وتسبيح وتقديس مع أنه    اعتربه البعض كعبادات وط   يئ فهمه ف  أما أس 

، وكان املطلوب مبن يقوم بدور اخلالفـة        املالئكة كانت تقوم ذا الدور بكل جدارة      ف،  والتقديس
َوِإذْ قَالَ َربَُّك ِللَْمالِئكَِة ِإني َجاِعلٌ ِفي الْأَْرِض        ( اإلفساد وسفك الدماء، كما تبين اآلية الكرمية      بعيداً عن   

َخِليفَةً قَالُوا أََتْجَعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَماَء َوَنْحُن ُنَسبُح ِبَحْمِدَك َوُنقَدُس لََك قَالَ ِإني أَْعلَُم َمـا ال                    

كـذلك  ،  ) قَالَ ِإني أَْعلَُم َما ال َتْعلَُمونَ      ( : بقوله تعاىل   املالئكة اججتاحرد على    ف  )٣٠:البقرة ()َتْعلَُمونَ
حيث يتوجـه اإلنـسان إىل      ١٤ )الرهبانية يف اإلسالم  (: عندما قال   على ذلك  "ص"أكد الرسول   

 عن ذلك ويوصي بالعمـل       ينهي "ص" الرسول فقط ويترك عمارة الكون، فكان    طقوس العبادات   
 الذين آمنوا يف آيات اهللا بالعمل       يقترن ذكر حيث  جلياً  لقرآن الكرمي   الصاحل حىت نرى ذلك يف ا     

ثُمَّ َجَعلَْناكُْم َخالِئَف ِفي الْأَْرِض ِمـْن       ( :كما يف قوله تعاىل   الصاحل ألا مرتبطة بدور اخلالفة يف األرض        

   .)١٤:يونس) (َبْعِدِهْم ِلَنْنظَُر كَْيَف َتْعَملُونَ

  
  :مفهوم اخلالفة

فقد ذكرت يف القرآن لتعرب عن مفهـوم        " ، وأما اخلالفة اصطالحا     ة هي ما جيئ من بعد     اخلالفة لغ 
امـه يف حتمـل     ، ويقوم مق   اهللا سبحانه وتعاىل من ينوب عنه      يف غاية السمو والرفعة وهو اصطفاء     

  بل وكل ذرات الكون مـن أجـل الـسري          ،وتسخري مقدراا وخرياا   مسؤولية إعمار األرض  
وأرقى نتاج  ألفضل   وقد جعل اهللا عمارة هذا األرض إعمارها        .  ١٥"ا احلقيقية بالبشرية حنو سعاد  

  .جعل إعمارها بالقيم واملبادئ اخلرية ، وقد و االجتماعياإلنساينعلى الصعيد الروحي، العملي، 
  

فهي املشيئة العليا تريد أن تسلم هلذا الكـائن          ( عظمة اخلالفة اإلهلية فقال    إىلوقد أشار سيد قطب     
براز مشيئة اخلـالق يف اإلبـداع       إألرض وتطلق فيها يده، وتكل إليه       ديد يف الوجود زمام هذه ا     اجل
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والتكوين والتحليل والتركيب، وكشف ما يف هذه األرض من قوى وطاقات، وكنـوز وخامـات               
وتسخري هذا كله بإذن اهللا يف املهمة الضخمة اليت وكلها اهللا إليه، وإذن فهي مرتلة عظيمة مرتلـة                  

 اإلنسان يف نظام الوجود على هذه األرض الفسيحة، وهو التكرمي الذي شاءه له خالقه الكرمي،                هذا
لقد خفيت على املالئكة حكمة املشيئة العليا يف بناء هذه األرض وعمارا ويف تنمية احلياة وتنويعها                

  ١٦) اهللا على يد خليفة اهللا يف أرضهويف حتقيق إرادة

  هـذه  عنأمام اهللا    مسئوالناألرض سواء كان ذكراً أو أنثى، وكالمها        فاإلنسان هو خليفة اهللا يف      
َعلَى السََّماَواِت َوالْـأَْرِض    الْأََماَنةَ  ِإنَّا َعَرْضَنا   (  اهللا هلما حيث قال    أوكلها اليت    العظيمة األمانة اإلهلية 

   )٧٢:األحزاب) (ظَلُوماً َجُهوالًالِْأْنَسانُ ِإنَُّه كَانَ َوالِْجَباِل فَأََبْيَن أَنْ َيْحِملَْنَها َوأَْشفَقَْن ِمْنَها َوَحَملََها 
جهله ذا الدور   بد لإلنسان أن يصون هذه األمانة، وأول ظلم وجهل ميارسه اإلنسان هو             فكان ال 

 اإلنسان من القدرة على االختيار،      هي ميزة إنسانية ملا ميتاز به     ن مسؤولية اخلالفة    وعدم القيام به، وإ   
الكون ومحايته وإصالح   فاخلالفة هي كما ذكرنا إلعمار      ،  التغيري واإلصالح والتطوير  والقدرة على   

أَفََحِسْبُتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثاً َوأَنَّكُـْم      (  "، وهي مهمة ال جمال فيها للعب واللهو والعبث        ما فسد فيه  
ني ذه األمانة وأن يكـرس حياتـه        هال يست فالبد لإلنسان أن      )١١٥:املؤمنون) (ِإلَْيَنا ال ُتْرَجُعونَ  

  .صون هذه األمانة ويتكفل ا ويستثمر كل حلظة يف حياته يف إعمار األرض  سعياً إرضاء اهللال
  

 مكلفة بإعمار الدنيا كالرجل     إذاً فاملرأة هي اخلليفة وهي املكرمة وهي تتحمل األمانة اإلهلية وهي          
مانة الثقيلة، وليس الكالم عن املذكر أو املؤنث وإمنـا          محل األ يف  متاماً فكالمها مسئوالن أمام اهللا      

 عندما تتصرف املرأة  كتابعة، ضعيفة، فاقدة الثقة يف نفـسها، تنتظـر مـن                 ولكن  .عن اإلنسان 
يوجهها، ال جتد لنفسها قيمة إال بارتباطها مع الرجل، ترضى بالدون من األعمال، وترضى لنفسها         

 من مظـاهر     ُجلّ غايتها إرضاء زوجها،وغريها    ملظاهر، وجتعل أن حتوم حول الشكليات، وتم با     
) خليفة هللا يف األرض   ( تعيش فكرة أا     ؤكد على أن املرأة ال  تؤمن، وال       ذكرناها آنفاً، كل هذا ي    

 وهذا ما نسعى للتأكيد عليه من خالل هذه الورقة  وهو أن تعي املرأة               عيهاالوال يف وعيها وال يف      
 كل أدوارها اتمعية واألسرية واالقتصادية والوظيفية من واقع شـعورها           دورها اخلاليف ومتارس  
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  أكان إجنابيـاً، أو    فال تنسى هذه احلقيقة مهما يكن الدور الذي تؤديه        ) خليفة هللا يف األرض   (بأا  
  .إنتاجياً أو جمتمعياً

ي حنـو الكمـال،     القوة، االستقاللية، سعة األفق، اإلبداع، العدل، السع      :  فمن متطلبات اخلالفة  
اإلرادة القوية، الشجاعة، احلكمة، املعرفة، الرمحة، حب اخلري لعيال اهللا، الصالح واإلصالح، فإذا             
وعت أن كل ذلك مطلوب منها لتكون فعالً اخلليفة اليت يباهي اهللا ا مالئكته اليت احتجت عليه                 

دأت اخلطوة األوىل من طريق إذا وعت ذلك وآمنت به تكون قد ب   ف،  خليفة له  اإلنسانحني اختار   
  . األلف ميل

ـ              ) اخلالفة(إن دور    راه الذي نرى أنه هو مظلة األدوار كلّها واحلاكم عليها، وهو ليس كمـا ي
 تواٍن، إمنا هو أكثر من ذلك بكثري هـو          البعض تقديس وتسبيح فهذا الدور تقوم به املالئكة بال        

صالح، ونشر احملبـة، والـسالم، وعـدم        إعمار األرض بكل ما حتمل هذه الكلمة من معاين اإل         
 فمن أوىل من املرأة للقيام ذا الدور احليوي امللـح يف            فيها واحليلولة دون سفك الدماء،    اإلفساد  

  زمننا هذا زمن احلروب والصراعات والتقاتل والفنت؟ 
س كما  هذا الدور تشترك فيه مع الرجل، ولكنها قد تكون مؤهلة له أكثر من الرجل ألا مل تنغم                

الرجل يف احلروب والصراعات السياسية ومل تتلوث يدها بسفك دماء األبرياء بصورة مباشـرة،              
ولكن يؤخذ عليها أا مل متارس دورها لكي حتول دون ذلك وتساهم يف إعادة التوازن للعامل الذي                 

  .فقد توازنه بعد أن مَّش دورها وتضخم دور الرجل
صـمام  (هللا يف األرض ومارسته بيقني واقتناع تام فستكون مبثابة           دورها كخليفة    إذا وعت املرأة  ف

حلماية العامل اإلنساين أمجع، فالعامل لن يصلح مادامت هي معطِّلة لدورها احلقيقي، واإلنسانية             ) أمان
مهددة باهلالك والفناء بسبب ختلّيها عن مسئوليتها كخليفة هللا يف األرض، هذا ما عليها أن تؤمن                

ن أجل وضع اية له، فإذا اقتنعت املرأة أا بسبب غفلتها عن دورهـا كخليفـة هللا                 به وتعمل م  
سامهت يف زيادة املآسي اإلنسانية، فما عليها إالّ أن تعجل بالقيام بالدور الذي ُخلقت من أجلـه                 

ال يرضى بالظلم وهي كذلك ال ترضى به ال عليها وال على            ) الذي هي خليفته  (واملؤهلة له، فاهللا    
تعي متامـاً أن أول     " اللهم إين أستغفرك من مظلوم ظلم حبضريت فلم أنصره        :  "ريها فعندما تقول  غ
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مظلوم ظلمته هو نفسها بعدم قيامها بالدور الذي من أجله ُخلقت، ما ترتب عليـه مـن ظلـم                   
  .للمجتمع اإلنساين بكل شرائحه

أـا  ) الوعيها(نفسها فتؤمن يف    بعد أن تستيقن من ذلك بوعي ويقظة تامني، وبعد أن تعيد برجمة             
ومتارس هذا الدور يف كل عمل تقوم به وكل نشاط تشارك فيه ميكنها بعد              ) هللا يف األرض  اخليفة  (

ذلك أن تأخذ بيد أخيها الرجل لتعرفه بدوره كخليفة هللا يف األرض ليمارس معها هـذا الـدور                  
 اجلنسني رجاالً ونساًء إال من فئة       الذي غاب عنه كما غاب عنها وبقى منسياً عرب التاريخ من كال           

قليلة من حاملي هم نشر الرفاه اإلنساين والسالم العاملي، فإذا تشارك الرجـل واملـرأة بتفعيـل             
دورهم كخلفاء هللا يف األرض سيعجلوا بإعمار األرض وإصالح ما فسد منها ويسامهوا يف إيقاف               

        إين أعلم مـا ال     (: بقوله تعاىل  على املالئكة    نزف دماء اإلنسانية، ويصدقوا ظن اهللا فيهم حني رد
  ).تعلمون

  

  ملاذا ال تعي املرأة دورها كخليفة؟
 ذاتيةالقيود ال: أوال

ابتعاد اإلنسان عن إنسانيته أبعده عن دوره احلقيقي وجعله يدور حول           ضياع البوصلة و   •
 .مصاحل ضيقة وأهداف هزيلة

 .اعتقاد املرأة يف الالوعي بدونيتها •
ى         أنرأة  الم اعتادت •  تكون تابعة تلقي بكل عيوبها ومشاآلها لدى الرجل وهي ساخطة عل

 .آل الرجال، وعدم وجود رغبة لدى المرأة في أن تثقف نفسها
 
 قيود اجتماعية: ثانياً

إن ونقصد مبفهوم املرأة اإلنسان هـو        ،عندما يتم التعامل مع املرأة كأنثى وليس كانسان        •
   سواء على الـصعيد الـسياسي واالجتمـاعي         متييز،ون  دمتارس املرأة دورها يف احلياة      

 أي أال ُتمنع من أي نشاط بسبب أا امرأة، قد متنع كما الرجـل               ،واالقتصادي وغريها 
 .جنسها من أعمال معينة بسبب نقص يف التأهيل والكفاءة املكتسبة ال بسبب
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 النظرة الدونيـة للمـرأة      زجتماعية اليت مازالت تعز   تنشئة اال فال ،الربجمة اتمعية السلبية   •
ثر منـها عقالنيـة وروحيـة       أك  املرأة جسدية ومادية   وتبقيها يف عامل الغريزة فتصبح قيم     

لقد طغت عليهـا سـرية       ( ١٧إنسانية املرأة مفهوم  ندرة اليازجي يف    املؤرخ  يقول  ،  سامية
ر  تقوم بأدوا  فهي،  احنطاط املرأة بعتقاد  ر اتمع املتخلفة ويف هذا اال     التاريخ ومآسيه وأفكا  

  )  ولكن دوراً رابعاً ظل منسياً وهو دور املرأة اإلنسان،الزوجة واألم واخلادمة: ثالثة
  . الرجل دوره احلقيقي كخليفةعدم ممارسة •
  .إنسانيةالتعامل مع قضايا املرأة بأا ختص املرأة وليست كقضية  •
•          الناس على هـضم حقـوق       دالعادات والتقاليد اليت تنظر إىل املرأة بنظرة دونية وقد تعو 

 املرأة وأصبح ذلك متوارثاً عرب األجيال
 .اإلعالم املسطِّح للوعي والطامس للفطرة السوية •
 مثل افتقاد بعض الدول العربية اىل قوانني األحوال الشخصية ،           القوانني التمييزية وجود   •

نني الـيت    من القوا  كذلك قانون منح اجلنسية، وقانون مساواة األجور يف العمل وغري ها          
   . ممارسة املرأة دورها كمواطن كامل األهليةتكون حائالً دون

 علـى   تعملواألحكام الفقهية اليت تصدر من بعض الفقهاء        ف ،سم الدين ااستعباد املرأة ب   •
الفهـم  ومن أمثلتها     وال ميكن تغريه   القانون اإلهلي   مبثابة  واعتبار ذلك  هضم حقوق املرأة  

   .، حقها يف اإلرث وغريها من األحكام، الواليةاخلاطئ لضرب املرأة، القوامة
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 كيف نعاجل املشكلة؟
  :جناحا  النهوض باملرأة

  :النهوض الذايت للمرأة:  اجلناح األول
ـ             ة احلقـوق  إن املرأة باعتبارها إنسانا على هذه األرض، قد خلقت حرة وهلا احلق يف التمتع بكاف

 أوال على ذاـا فـتغري        إنسانيتها، فالبد أن تركز    م وترتقي يف سل    تنهض  لكي اإلنسانية الكاملة 
وإا خليفـة اهللا    . نظرا إىل ذاا وتشعر بقيمتها يف الوجود، وبأا عنصر مهم وفاعل يف اتمع            
ا للخـروج مـن     على األرض فهذه هي اخلطوة و االنطالقة األساسية األوىل اليت سوف تنهض             

  .واقع احمليط االواقعها و
 يف الوجود تسعى للتحرر من سـجن        ستخاليفاالإنسانيتها ودورها   تبدأ التفكري من خالل     ما  فعند

يمتـها   بـان ق   ستدرك حينئذومن قبل األعراف والتقاليد البالية      ا  فرض عليها من قبل احمليطني      
سوف حتقق وجودها اإلنساين وهدفها السامي يف احلياة،        فبعدها  ،  ال تضاهيها قيمة أخرى   كانسان  

يل ميثل درجة عليا يف     تحقق ذلك ما مل تدرك املرأة قدرا وما مل يدرك اآلخرون بأا خملوق نب             وال ي 
  . ومىت ما حققت إنسانيتها تستطيع بعدها أن تنري سبيل اتمع، اإلنساينسلم الوجود

  :عليهااخلليفة فوحىت تنهض املرأة 
ين وان اهللا   ورها كمظهر للوجود اإلنسا   يف األرض وتدرك د   هللا  أن تؤمن بأا إنسان وخليفة      :  أوالً

 الكامنة ولتجسد عمق اإلرتباط احلقيقي باهللا وتسعى إىل إعمار األرض           اطاقاجعلها خليفة لتطلق    
  .والقيام مبسؤوليتها على أكمل وجه

حتـصيل  مسؤولية النهوض باملرأة تقع على عاتق املرأة نفسها فهي املسئول األول عـن              إن  : ثانياً
  . موقعها اهلام الذي تستحقه يف اتمعوءتبحقوقها و

على املرأة أن تذلل العوائق أمامها لتتمكن من اكتشاف مواهبها وصقلها ويئـة قـدراا،               : ثالثاً
  .وذلك بالتعليم والتدريب والتمكني

ه        وتعترف بترّدي  على المرأة أن تعي   : رابعاً  املبـادرة    بزمام  أن تأخذ  وعليها الوضع الذي هي في
افح     تغييل وعدم االتكال على اآلخـرين يف       ترضاه لنفسها إلجياد واقع جمتمعي     ره إلى األفضل وتك

  .حتديد مصريهاحتسني أوضاعها أو 
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 وىل  بالدرجـة األ   يتـأثّر وموقف اتمع من املرأة      ، إىل ذاا كإنسان وليس كأنثى     أن تنظر :اًسابع
ال أنثى، وبصفتها   بأا إنسان   تصرفت   و ىل نفسها  إ  هي نظرت نظرة اجيابية    ، فإن  إىل نفسها  انظرب

  .انعكس ذلك على نفسها وعلى حميطهاهللا يف هذه األرض، خليفة 
  
ن  وحماسبة وأ  ولة وتتصرف على أا مسئ    املواجهة احلقيقية للذات  البد للمرأة أن تعمل على      : ثامناً

  .اجهة احلقيقةعلى عاتقها أمانة جيب أن تصوا فال تركن إىل الدعة والسكون وتتملص عن مو
  

 :اجلناح الثاين
  )احلراك اتمعي( النهوض اتمعي 

  
 طـائر   اجلناح الثاين من جنـاحي    ني النساء من النهوض هو       اإلصالح اتمعي اهلادف إىل متك     إن
 جمتمعية مكافحة وفعالة تنضوي حتتـها       إصالح  قيام حركة  ونعين،  املرأة يف الوطن العريب   بنهوض  ال

 أن النهوض الذايت للمرأة مهـم وضـروري يف          رغمناصرون لنهوض املرأة، و   النساء والرجال امل  
ألن جوهر التغيري يعتمد على نظرة املرأة لذاا على إا اإلنسان وخليفـة اهللا يف                عملية التنمية، 

األرض ولكن هذا ال يكفي إذا مل يكن هناك حراك اجتماعي يساعد يف التأثري على حميط املـرأة                  
  .جبميع مؤسساته الرمسية وغري الرمسيةوعلى اتمع 

فكلما كانت املرأة يف جمتمع يؤمن بإنسانية املرأة        ، عتمد على موقفها من املرأة    يإن تقدم اتمعات    
وساهم يف تعزيز قيمة ومكانة املرأة وساوى بني إفراده علـى أسـاس             ومساواا بنظريها الرجل    

 وكذلك الرجل سوف    ،تعطي املرأة أفضل إبداعاا   فسوف   ، يف خمتلف اجلوانب اإلنسانية    العدالة  
 وعلى العكس من ذلك اتمع الذي ينظر إىل املرأة كأنثى وليس كانسان وحيرمها              يبدع ويتطور، 

 فهو قـد   ويفضل الرجل عليها     ، ويفرق بينها وبني الرجل    ،ن ممارسة أي دور على أساس إنساين      م
 ،لناحيـة التـشريعية   لك اتمع من حيث ا     فنرى انعكاس ذلك على ختلف ذ      ، نصف طاقاته  مجد

  . والسياسية وغريها من امليادين، الثقافية، القانونية، االقتصادية،االجتماعية
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ز الشعور بقيمتـها وثقتـها يف       عزليت  توعيتها بدورها   التركيز على دورها اخلاليف و     لذا البد من  
إعمـار الكـون    شريكني يف عمليـة     دورمها ك بدور املرأة و  أمهية  نفسها، وكذلك توعية الرجل ب    

  : إىل ، لذا فإننا ندعونهوض باتمع حنو التقدم والرقيإلهلية للاوجتسيد اخلالفة 
 وللثقافة والعمل على تطويرها حبيث يتم إنتـاج ثقافـة تنتـهج دور     مراجعة نقدية للتراث   :أوالً

 .اخلالفة كمرتكز للتعامل مع املرأة والرجل
  . الفتاوى اليت حتول دون قيام املرأة بدورها اخلاليفإعادة النظر يف :ثانياً
 . صور للمرأة العاملة يف جماالت خمتلفةتعكس حبيث ظرة اإلجيابية للمرأة يف املناهجتعزيز الن :ثالثاً

كانسان وكمواطن جدير   سس على أساس النظر إىل املرأة       ؤالتشريعات البد أن تتطور وت    : سادساً
تسن راجعتها و مل يف التشريعات     حبيث يعاد النظر   املواطنة الكاملة حقوق   تمتع بكافة تن  أباالهتمام و 

الرفاه اإلنساين للمرأة واتمع حبيث يكون هناك قانون عام موحـد لإلنـسان          ق الكرامة و  مبا حيق 
  .أو أنثىكان ذكراً 
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   :اخلامتة

 كخليفةيتعامل معها   ال  رمها وكل من    وهي إنسان قد خلقها اهللا وك     ،  األرض   يفيفة اهللا    خل املرأة
فال بد للمرأة والرجـل أن      . فأنه يقف حجرة عثرة أمام مسؤولية كبرية أنيطت إليها من قبل اهللا             

  . لكل منهما ويعمال على حتقيقه وحتمل املسؤولية جتاه ذلكاإلستخاليفيعيا الدور 
ومن مث تعمل على تعزيز دورها      وال ميكن للمرأة أن تتخطى ذلك إال أن تعي دورها كخليفة أوال             

  .وأداء مسؤولية اإلعمار واإلصالح يف احلياة بالتمكني الذايت بالوعي و
فجناحا وض املرأة هو متكني الطائر نفسه ومن مث إجياد حركة جمتمعية إصالحية تقضي مراجعـة                

ع، ومراجعة نقدية   تعزز القيم اخلرية والعدالة بني أفراد اتم      وسن تشريعات   القوانني والتشريعات   
، وان متنح الفرصة وتقدم هلا كافة اإلمكانيات وان يعي الرجـل            للتراث وتغيري نظرتنا إىل املرأة      

تحقق فيه حترك املرأة كانسان     ي يف احلياة حىت نصل فعالً إىل تأسيس واقع جديد            كخليفة دور املرأة 
  .حىت تنعم باحلياة الطيبة وخليفة يف الوجود،

  
  

  رأة اجلوهر اإلنساين يف أعماقهامىت أدركت امل
  وتصاحلت مع ذاا ووعت الغاية من وجودها،
  ستتمكن من أداء رسالتها السامية يف احلياة،

  ..لتكون كما أرادها اهللا 
  خليفة اهللا يف األرض

  
  


