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حق املرأة يف العمل أو تسخري املرأة للعمل أمران خيلط فيهما كثري من الناس ،وحياول بعض
األدعياء أن يزخرف الثاين باألول تضليالً للرأي ،وتسميماً للفكر ،ينادون حبق املرأة يف العمل،
وخيفون من ورائه تسخري املرأة للعمل إرواءاً لنزعة بعض الرجال إىل اخلمول ،أو تلبية لرغبات خسيسة
حتب التسلي يف خمتلف اجملاالت..
وإن كثري منهم يردد على االمساع نغمات تطرب النفوس ،وختيل هلا أن من وراء القول شيئاً.
مثة أناس يتغنون برتقية املرأة ،ورفع مستواها ،فهم يطلبوهنا أن تصبح مهندسة ،أو حمامية ،أو
طبيبة ،أو صيدالنية..؟! كي تتحقق هبذا اهلدف األمسى بالرقي ،ميوهون على أنفسهم وعلى الناس
بعناوين أعمال ومهن تتمتع يف نظرة اجملتمع بامتياز خاص كأن احرتاف تلك األعمال هو نفسه
الذي يرفع املستوى ويعلو باإلنسان!!...
وهذه هي احلقيقة وهم ناشئ عن ضخامة اهلاالت يف جمتمع يسري يف أول سلم احلضارة،
يٌ َعشي العيون عن احلقيقة اإلنسانية الراسخة.
إن احلقيقة الراسخة هي انه مهما تكن مهنة اإلنسان من األمهية واخلطورة فإهنا رقي مهي،
يضفي عليه حلة ورواء ال يتجاوز القشرة الظاهرة والطالء اخلادع.
كم من املهندسني أناس جياملون أصحاب املشاريع العمرانية يف مواد البناء ،يعرضون بذلك
أموال الناس وأرواحهم للخطر..؟! وكم من احملامني من يغدر مبوكله بالتواطؤ مع خصمه ،وكم منهم
من يسخر نفسه ملغتصيب احلقوق أو املعتدين على النظام !!..وكم يف األطباء من ال يفي حبق
األمانة ،وميثاق املهنة ،ال تأخذه باملريض املوجوع رأفة وال رمحة!!
أفتشفع املهنة للمستخف بأرواح العامل وجتعله راقياً ،أو ترفع املنتهب لألموال واحلقوق من بؤرة
تلك األوبئة (الال أخالقية) الشنيعة إىل املستوى الطاهر الكرمي؟!
ان الرقي احلقيقي ،واملستوى الرفيع إاما هو رقي اخللق .هو العفة ،والصدق هو التفاين يف سبيل
احلق ،وإسداء اخلري للعامل ،هو الرتفع عن الدنايا واملظامل ،وسفاسف األمور ،أما الذي يفقد ذلك
فلن يكون له حظ من الرقي ،وال من الفضل ،ولن يزيده كنز املال وضخامة املهنة إال احنطاطاً
وخطراً ،إذ يكون ضرره أعظم ،وإفساده أكرب!!...
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ومثة أناس يرتامون باملسامهة يف بناء االقتصاد ،واملسامهة يف إقامة احلضارة ،و العامل االقتصادي
هذا أصبح حجة عظيمة ،وبرهاناً قوياً ،يف هذا العصر الذي فنت الناس فيه باملال ،واختذوه وثناً يعبد،
حىت شقوا به ،وسقطوا يف مهاوي اهلال.ك!!...
لكن هذه احلجة ال تعدوا أن تكون حتريفاً للكلم وللحقائق اليت يعيش فيها هذا الشعب ،إن
مشكلتنا احلقيقية يف جمال االقتصاد إاما هي الفقر وقلة املورد اليت هتيء مستوى العيش الكرمي للرجال
والنساء على حد سواء،فأي عالج ال ينهض على أساس تاليف هذا اخللل ،ورأب هذا الصدع ،فلن
يؤدي إىل هنضة اقتصادية،وال إلقامة حضارة صحيحة.
إن االقتصاد اليوم أصبح يعتمد على الصناعة اآللية ولقد أفلح االنسان اليوم يف حتسني اآللة
حىت أصبحت الواحدة تقوم مقام عشرات أو مئات األيدي العاملة ،فقد وفر اهلل للناس كرامة
نسائهم وبناهتم ،وكفاهم هبذه اآللة ابتذال أعراضهم مهما أرادوا من الرقي الصناعي ،ومهما بذلوا من
اجلهد لدعم االقتصاد .مبا وصلت إليه اآلليات احلديثة من السرعة ووفرة االنتاج اهلائلة ...وإن كنا
مقصرين يف اإلفادة من هذا التقدم العظيم.
قد يسأل سائل يقول :حقاً إن مزاولة املرأة للوظائف أو لألعمال احلرة ال يصلح أساساً لرقي
املرأة ،وال يدعم االقتصاد ،فماذا تريد للمرأة؟ أتظل عاطلة بال عمل؟ ومن الذي يقول أن االنسان
خلق ليعطل قواه ومواهبه...؟.
هذا سؤال جدير بالنظر واجلواب ،والواقع أن أحداً من أهل اإلسالم مل يقل إن املرأة عضو من
اجملتمع ،وال بد أن تساهم يف بنيانه وهنضته.
إن التخصص يف األعمال واملهن أرقى ما توصل إليه اإلنسان واعتمده يف هذا العصر ،وقوام
التخصص املوهبة الفطرية اليت جبل عليها اإلنسان ،مث املمارسة و املران الذي ينمي هذه املوهبة
ويصقلها.
هذا إنسان ذو عقل رياضي ،ثاقب النظر يف الربط واالستنباط فهو يصلح للهندسة والتخصص
يف علوم الرياضيات والفيزياء.
وهذا إنسان ذكي ماهر يف التحليل والرتكيب فهو يصلح للكيمياء أو للصيدلة أو حنوها...
وهكذا ...وهكذا....
والواقع أن قانون التخصص ليس بدعاً يف نظام احلياة ،بل هو قانون فطري ،فطر اهلل
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احلياة وأقامها عليه ،وأمر عباده بإتباعه ،واألخذ به ،وحذرهم من الشيطان الذي يوسوس هلم
وآلمرهنم فَليٌغَ َّرين خلق اهلل)).
كي حييدوا عنه فقال تعاىل حاكياً عن الشيطان قولهَّ (( :
معطيات العلوم اإلنسانية:
فإذا نظرنا إىل العمل الذي جيب أن تشتغل املرأة به ونلقي على كاهلها مسؤوليته على ضوء
مقررات علوم اإلنسان ،جند أنه وظيفة حيوية هامة جداً ال غناء لإلنسانية عنها ما دامت مفتقرة إىل
البقاء على هذه الكرة األرضية ،تلك الوظيفة هي وظيفة (األمومة).
إن الفطرة تعد املرأة هلذه الوظيفة منذ اللحظات األوىل لتكوينها جنيناً يف بطن أمها كما يقرر
ذلك علم األجنة .فبعد التحام احليوان املنوي بالبويضة يف الرحم و احتادمها يف كتلة واحدة يبدأ
االختالف يف تكوين الذكر عن تكوين األنثى ،يقول الدكتور الكسيس كاريل( :من احملقق أن جنس
الفرد يتحدد بصفة قاطعة منذ اللحظة اليت يتم فيها تلقيح حيوان األب املنوي لبويضة األم .وتشتمل
بويضة الذكر املستقبل على كروموسوم واحد أقل من بويضة األنثى ،أو على كروموسوم ضامر ،وهبذه
الطريقة ختتلف مجيع خاليا جسم الرجل عن مثيالهتا يف جسم املرأة).
وهكذا يقرر العلم أن جسم األنثى يرتكب يف الرحم تركيباً تدرجيياً جيعلها تستعد لوالدة الولد
وتربيته.
ويف هذا يقول الدكتور كاريل أيضاً وهو قد شاهد دور املرأة احلديثة يف احلياة فأصدر حكمه
مستنداً إىل العلم والواقع فيقول( :واحلقيقة أن املرأة ختتلف اختالفاً كبرياً عن الرجل ،فكل خلية من
خاليا جسمها حتمل طابع جنسها واألمر نفسه صحيح بالنسبة ألعضائها ،وفوق كل شيء بالنسبة
جلهازها العصيب فالقوانني الفسيولوجية غري قابلة للني ،مثل قوانني العامل الكوكيب ،فليس يف االمكان
احالل الرغبات االنسانية حملها .ومن مث فنحن مضطرون إىل قبوهلا كما هي فعلى النساء أن ينمني
أهليتهن تبعاً لطبيعتهن من غري أن حياولن تقليد الذكور ،فإن دورهن يف تقدم احلضارة أمسى من دور
الرجال ،فيجب عليهن أال يتخلني عن وظائفهن احملدودة).
ولسنا هنا أمام خصيصة خفية لكي نكثر من االستشهاد عليها بأقوال علماء النفس وعلماء
اإلنسان بل هي ظاهرة واضحة يف تركيب املرأة الظاهري وبنياهنا اجلسدي تشهد لدى كل ذي عني
يبصر هبا أن املرأة اختصت هبذه الوظيفة ،اختصاصاً يعجز عن منافستها فيه رجال العامل أوهلم
وآخرهم عظيمهم وصغريهم .ومن الذي مل يلحظ تكوينها النفسي هلذه املهمة منذ نعومة اظفارها
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حيث متيل إىل اللعب بالدمى ،ومتارس هبن عمل االمومة ،مث جتدها بعد ذلك وهي بكر عذراء تقبل
على أي طفل وتلفه حبنوها ورمحتها!...؟
ولنذكر هنا نتيجة جتربة املرأة االوربية يف خروجها إىل العمل حيث جاءت بعد تلك الفرتة
الطويلة من اشتغاهلا فيه لتثبت أنه مناقض لطبيعة املرأة وفطرهتا ،كما دلت على ذلك االستفتاءات
اليت اجريت يف ذلك منها استفتاء اجري يف فرنسا (حاملة لواء تفلت املرأة) يف مصانع رينو فقد أكد
اغلبية عامالت مصانع رينو للسيارات أهنن يفضلن البقاء يف املنزل عوضاً عن العمل خارجه ،على
الرغم من أن هؤالء العامالت توصلن إىل استقالهلن ضمن طبقة فقرية مضطهدة اقتصادياً !!
ويقرر علم النفس وعلم الرتبية أن تفر االم لوليدها ضرورة حيوية لكل من الولد والوالدة،
وليست قاصرة على أحدمها ،فاألم تشعر حباجتها النفسية إىل وليدها ،أن تشرف على رعايته
وتستمتع بالتعمق يف فهم احتياجاته وتلبيتها ،واالستماع ملناغاته واالستجابة إليها ،حاجتها يف ذلك
كله لصيانة قلبها وكبدها ،وهل يف الكون أم ال ينخلع قلبها وتضطرب لرت.ك وليدها كل غداة تذهب
إىل عملها ،وهل فيهن امرأة ال تتمىن اهنا مل تتورط يف العمل الذي كلفها هذه املشقة املرهقة!!.....
كذلك الولد حيتاج إىل أمه حلياته ولنفسه ،ورغم كل أنواع اللنب اجملفف اليت اخرتعت أو خترتع
فلن يزال لنب األم الغذاء الطبيعي األفضل ،الذي ال يوازيه شيء على االطالق كما يقرر األطباء،
لكن احلقيقة أن احلاجة النفسية والرتبوية للطفل إىل أمه أعظم شأناً من حاجته إىل لبنها.
ويقرر علماء سيكولوجية الطفولة ،أن الطفل يكون بأمس احلاجة إىل أمه سيما يف األشهر
األوىل من والدته ،وذلك خالفاً ملا كان سائداً يف أوهام الناس أن الطفل ال يتأثر مبا حييط به ،وال
ينفعل مبا جيري حوله يف هذه الفرتة ،فقد تبني أن الطفل يكون شديد االحساس مبا حيدث من
حوله ،وأنه يتأثر مبا حييط به من احلنو أو القسوة تأثراً عميقاً يصاحبه بقية حياته وعمره ،ويشمل
نواحيه الصحية والنفسية ،فصحة األعصاب وهي عماد أجهزة اجلسم تعاين االضطراب واالختالل
بسبب املؤثرات اخلشنة اليت تصيب الطفل يف صغره ،وشراسة اخللق والقسوة واحلقد على اجملتمع
تنغرس يف نفوس األبناء الذين حرموا حنو األمومة وعطف األبوة ،حىت يشب هؤالء شاذين عن
اجملتمع مييلون لالحنراف عن نظام األمة واخلروج على القانون.
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حظائر لألطفال:
وهنا يرفع بعض املقلدة لألجنيب عقريهتم يشدون األبصار إىل ما توصل إليه األوربيون
واألمريكيون من مؤسسات الرتبية اخلاصة بالطفل ورعايته ،حيث احملاضن تتقبل الطفل الرضيع وتقوم
عليه مقام أمه ،متاماً كما توصلوا إلنشاء معامل تفريخ الدجاج ،واحلظائر اآللية لرتبية األبقار.
لكن هؤالء يغرتون ببهرج الدعاية هلذه احملاضن ،وينخدعون أو خيادعون بزخرفها عن النتائج املرة اليت
توصلت إليها.
واحلق كما يقول االستاذ املودودي من كتابه القيم (احلجاب):
(واحلق أن حميط العائلة هو الذي ميكن أن جيد فيه الطفل نفوساً حتبه وتعطف عليه ،بل من
يودون من صميم قلوهبم أن يبلغ الطفل يف حياته مكانة اجتماعية أعلى من اليت ولد عليها ،وأهنما
األبوان اللذان حيبان أن جيدا األوالد يف حال أحسن من حاهلما ،وعلى مكانة أرقى من مكانتهما،
جيتهدان من أنفسهما  -بدون شعور أو إرادة  -أن جيعال اجليل الالحق أحسن من السابق ،وميهدان
بذلك سبيل االرتقاء اإلنساين وهذا اجلهد والسعي منهما ال تشوبه شائبة من األثرة (األنانية) فإهنما
ال يريدان شيئاً ألنفسهما ،وإاما يريدان فالح ولدمها ويعتربان نشأته إنساناً ناجحاً جيد الرتبية جزاء
وافياً ملساعيهما وجهودمها.
وأىن ميكنك أن جتد يف غري النظام العائلي أمثال هؤالء العاملني املخلصني واخلادمني األوفياء،
الذين ال يكفيهم أن يعملوا ملصلحة النوع اإلنساين بدون أجر ،بل يبذلون هلذه اخلدمة كل ما
ميلكون من الوقت والراحة والقوة والكفاءة وذات اليد .ويضحون بأنفس ما ميلكون يف سبيل األمر
الذي ال تنال مثراته إياهم ،بل ينتفع هبا غريهم ،ويكتفون من اجلزاء جملهوداهتم بأهنم قد هيئوا لغريهم
عاملني وخادمني من النمط احلسن .أفتجد نظاماً أظهر وأرقى يف اإلنسانية من هذا النظام
العائلي؟).
أجل :إن معامل الرتبية تستطيع أن تكون من الطفل أي شيء كما تكون غريه من االحياء،
إال أهنا لن تستطيع أن تكون منه إنساناً سوياً يف تكوينه صاحلاً يف إنسانيته ،ولقد استمعت إىل
حماضرة قيمة ألستاذ جامعي اخصائي يف علم الرتبية ،هو املريب العالمة الدكتور حممد أمني مصري،
وكان قد جتول بني الفروع العليا لالختصاص يف بريطانيا ويف جامعة (كمربدج) قبل أن خيتار
اختصاصه للدكتوراه ،فلفت نظره فرع يسمى (اجملتمع االنكليزي) .يقول الدكتور إنه استمع إىل بعض
األحباث اليت يتداول مناقشتها أساتذة القسم ،وهم كبار علماء النفس واجملتمع والرتبية يف بريطانيا،
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فأثار انتباهه أن كانت املشكلة اليت تشغل بال هؤالء،وتوجه أحباثهم هي ظاهرة خروج املرأة إىل
العمل !!..أجل خروج املرأة االنكليزية إىل العمل.
إن خروج املرأة من البيت يعين إمهال النشء ،وهذا يهدد األجيال القادمة بفساد الرتبية وحرمان
األمة من املواطن الصاحل،املواطن الذي يصلح للعمل ،لتشغيل املصانع ،املواطن الذي حيسن التفكري
واالخرتاع،املواطن الذي يعيش ألمته ،لشعبه ووطنه....
وليس هذا التخوف اخلطري قاصراً على هذه الفئة ،بل هو شأن االخصائيني يف هذا النطاق يف
أوروبا ويف أمريكا ،وها هي ذي خبرية اجتماعية امريكية (الدكتورة إيدا إلني) تقول( :إن التجارب
أثبتت ضرورة لزوم األم لبيتها ،وإشرافها على تربية أوالدها ،فإن الفارق الكبري بني املستوى اخللقي
هلذا اجليل واملستوى اخللقي للجيل املاضي إاما مرجعه إىل األم هجرت بيتها ،وأمهلت طفلها وتركته
إىل من ال حيسن تربيته)....
أخطار خروج المرأة للعمل:

واحلقيقة أن اشتغال املرأة بغري هذه الوظيفة اليت خلقت هلا ،وجبلت على مالءمتها له أضرار
تشمل نواحي احلياة اإلنسانية املادية واملعنوية .ومن أبرز ذلك:
إفساد تربية النشء في صحته وعقله وخلقه:

وهو أمر مقرر لدى االخصائيني قاطبة كما سبق أن أشرنا ،وقد دلت الدراسات العلمية
احلديثة و االحصائيات الدقيقة على أمهية األم وضرورهتا إىل أبعد حد يف نشأة الطفل صحيح البدن
تام النمو ،سليم العقل سوي النفس والسلو.ك من أشهر هذه الدراسات الدراسات اليت قام هبا
الدكتور رينيه سبيتنر ،وويدوسن ،ووائز هيتزرولف ،وقد جاءت كلها تؤيد بعضها بعضاً شأن سائر
التجارب واالحباث يف هذا الصدد ،وتؤكد ما قدمناه.
ميوعة االخالق:

وذلك بكثرة املخالطات ملن هب ودرج من الرجال ،األمر الذي يفقد املرأة فضيلة جوهرية يف
عنصر مجاهلا هي احلياء واخلفر ،ومن مث يتسلط عليها ذئاب البشر من طالب املتعة الدنيا.
استمع إىل العامل الطبيعي الكبري (أنطون نيميلون) السوفيييت وهو عامل شيوعي ،ينادي حمذراً
من عواقب انتشار الفاحشة بسبب مشاركة املرأة يف العمل فيقول يف كتابه (بيولوجية املرأة)( :احلق
أن مجيع العمال قد بدت فيهم أعراض الفوضى اجلنسية ،وهذه حالة جد خطرة ،هتدد النظام
االشرتاكي بالدمار ،فيجب أن حتارب بكل ما أمكن من الطرق ،ألن احملاربة يف هذه اجلهة ذات
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مشاكل وصعوبات ،ويل أن أدلكم على آالف من األحداث يعلم منها أن اإلباحية اجلنسية قد
سرت عدواها ال يف العمال األغرار فحسب ،بل يف األفراد املثقفني من طبقة العمال أيضاً)...
وحسبك أيها القارئ أن تستمع ألي موظف واع يف بالدنا هذه يعمل يف دائرة خمتلطة حيدثك
عن اآلثار اخلطرة خلروج املرأة إىل العمل لتتيقن أننا خطونا بال وعي حنو اخلطر الذي حيذر منه أئمة
البالد األجنبية اليت يعبدها طائفة من أبناء أمتنا!!
يف الناحية االجتماعية ،يؤدي انصراف املرأة عن البيت إىل شلل احلياة االجتماعية ،واضطراهبا،
فاألوالد حيرمون حنوها ورأفتها مما يؤدي إىل أوخم العواقب والزوج يفقد عنصر السكينة النفسية،
واألذن الصاغية تستمع إليه وهو يشكو ما ناله من العمل والتعب كي حتثه وتثبته وإذا به جيد بدالً
من ذلك شكوى أشد وإرهاقاً أعظم فيزداد أملاً وإرهاقاً.
ولقد شهدنا بأنفسنا املشاكل العائلية تنشب من وراء ذلك حيث يلجأ الزوج للزوجة ثانية ان
مل يتطرف ملا هو أبعد من ذلك....
يف الناحية االقتصادية :يقوم اختيار العامل يف عرف االقتصاد على أساس وفرة نتاجه ،وطاقته
للقيام بالعمل ،وهذا العنصر خيتل يف تشغيل املرأة اختالالً ظاهراً ،فاملرأة تتعرض كل شهر للطمث
الذي يستمر غالباً سبعة أيام وقد ميتد أكثر من ذلك ،ويف هذه الدورة الشهرية تكون عرضة لآلالم،
ملا أهنا تعاين من تغري مزاجها ونفسيتها ،مما جيعلها على غري مقدرهتا الكاملة وطاقتها التامة.
وأعظم من الطمث فرتة احلمل مث الوضع ،فمنذ الشهرين األخريين للحمل أو الشهر األخري على
األقل ال جيوز تكليفها بأي عمل يتعبها إذ تكون يف حال أقوى من املرض ،تضطرب أعصاهبا،
وتضعف ملكات التفكري والتأمل لديها.
مث بعد الوالدة تكون جروح املرأة  -كما يقرر األطباء  -عرضة للتسمم ،مما جيعلها مستعدة
ألمراض متعددة ،وتتحر.ك أعضاؤها اجلنسية باستمرار كي تعود إىل حاهلا الطبيعي قبل الوالدة،
وهكذا تكون املرأة بسبب احلمل والوالدة أشبه شيء باملريضة ملدة أشهر عديدة ،جيب فيها أن تعفى
العمل.
من
فهل من الدعم لالقتصاد ومن مصلحة االقتصاد تعطيل املرأة عن وظيفتها احليوية العظمى كي تصبح
خارج بيتها عامالً مبتور الطاقة ،يتعرض كل شهر خللل يف سري عمله ،وكل سنتني أو ثالث لتعطيل
العمل تلك الفرتة الطويلة بسبب احلمل والوالدة...؟!.
العطالة بين الشباب:
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ومن أشد املخاطر االجتماعية لتشغيل املرأة أنه يسد الطريق على الشباب فيتعطلون عن
العمل ،وها أنت ذا جتد املرأة اليت ال تعدم من ينفق عليها ويكفيها قد انبثت هنا وهنا.ك يف جماالت
العمل ،فشغلها وتركت من ورائها رجاالً هلم أسرة وشباباً يف مقتبل العمر ال جيدون عمالً ،فيتضور
صاحب األسرة ملا حرم من العمل الذي شغلته املرأة و يتوقف الشاب العازب عن الزواج إذ ال جيد
ما يقيم به أود نفسه فضالً عن أن جيد ما بعينه على السعي إىل زواج وتأسيس أسرة.
وهكذا يعود الوبال على املرأة وعلى الرجل معاً ،وحترم املرأة متعة احلياة الزوجية اهلنيئة بسبب
احلرص والشح!!
كما أن هذا يعين أن يلجأ هؤالء الشبان للوسائل املضرة ببالدهم وبأمتهم يف سبيل لقمة
العيش ،اليت ال جيد االنسان عنها مناصاً وال مفراً.
على أنه قد يتوهم بعضهم أن هذا العائق سوف يزول إذا افتتحنا جماالت جديدة ملوارد
االقتصاد ،لكن احلقيقة تقرر أن األمر ال يلبث أن ينعكس ،إذ تعجز األمة بعد فرتة عن التوسع يف
مشاريع الصناعة والنهضة احلضارية بسبب آخر هو قلة العمال ونقص األيدي العاملة عن العدد
الالزم ملتطلبات النهضة ،وسبب ذلك واضح وهو تعطل معمل االنتاج البشري (أي املرأة) عن إمداد
األمة باملزيد من املواليد ،ألن املرأة إذا خرجت للعمل ستجد نفسها مضطرة الختاذ التدابري املمكنة
ملنع احلمل كي تستطيع الوفاء مبطالب عملها...
وهنا حنن جند دوالً كربى كفرنسا مثالً حتس باخلطر حيدق هبا بسبب نقص املواليد ،حىت أهنا
لتمنح مرتباً خاصاً للعائلة مقابل كل طفل تنجبه ولو مل يكن األبوان من املوظفني.
بل إن الدول الشيوعية أحست بذلك فأخذت بعضها متنح التشجيعات املالية للمرأة اليت تقوم
على األطفال ،ففي اجملر تقرر أن تتلقى االمهات الاليت يبقني يف املنازل مع اوالدهن مبلغ 888
فورينت (عملة اجملر) بالنسبة للطفل االول ،و 088للطفل الثاين و 1888للطفل الثالث ،وألي
طفل بعد الثالث أيضاً،وذلك بدالً من  658فورينت احلايل.
وسوف تصبح اعانة عملية الوالدة  2588فورينت ،وسوف يتم تغيري السياسة االسكانية
وسياسة املعونات اخلاصة بالعطالت كي نشجع على تكوين االسر الكبرية.
ولكننا نرى أن هذا اال غراء ال يؤدي إىل اهلدف املرسوم ألنه مل يعاجل املشكلة من أساسها.
وكل عالج ال يتناول الداء من جذوره ال يكون أكثر من دفن الرأس يف الرغام كما يصنع النعام!!...
8
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احلقيقة أن خروج املرأة من البيت أخطر بدعة هتدد حضارة اإلنسان ،ومستقبل األجيال ،كما
شهد بذلك علماء االختصاص الكبار الذين أوردنا شهاداهتم .وكما خلص إليه عالمة علم االنسان
الدكتور الكسيس كاريل يف كتابه العاملي( :االنسان ذلك اجملهول) فقال:
(لقد ارتكب اجملتمع العصري غلطة جسيمة حينما استبدل املدرسة بتدريب األسرة استبداالً
تاماً ،وهلذا ترت.ك االمهات اطفاهلن لدور احلضانة حىت يستطعن االنصراف إىل أعماهلن ،أو مطامعهن
االجتماعية ،أو مباذهلن ،أو هوايتهن األدبية أو الفنية ،أو للعب الربيدج ،أو ارتياد دور السينما،
وهكذا يضيعن أوقاهتن يف الكسل .إهنن مسئوالت عن اختفاء وحدة االسرة واجتماعاهتا اليت يتصل
فيها الطفل بالكبار فيتعلم منهم اموراً كثرية ...وحينما يكون للطفل وحده فقط يف املدرسة يظل غري

مكتمل ،ولكي يبلغ الفرد قوته الكاملة فإنه حيتاج إىل عزلة نسبية ،واهتمام مجاعة اجتماعية حمدودة
تتكون من األسرة).
ويقول الدكتور كاريل حبق:
(إن املدرسني غالباً ما يؤدون عملهم التهذييب كما جيب ،ولكن النشاط العاطفي واجلمايل
والديين حيتاج إىل أن ينمى ،فيجب أن يدر.ك الوالدان بوضوح أن دورمها حيوي ،وجيب أن يعدا
لتأديته .أليس من العجيب أن برامج تعليم البنات ال تشتمل بصفة عامة على أية دراسة مستفيضة
للصغار واالطفال ،وصفاهتم الفسيولوجية والعقلية؟! جيب أن تعاد للمرأة وظيفتها الطبيعية اليت ال
تشتمل على احلمل فقط،بل أيضاً على رعاية صغارها).
حكم االسالم في اشتغال المرأة:

بعد هذا البحث القائم على املناقشة املنطقية احلرة،والدرس املوضوعي تتبني حكمة االسالم
احلنيف،ومساحته يف احلكم الشرعي الشتغال املرأة ومزاولتها العمل الكتساب الرزق،ولعل تفصيل هذا
البحث بالدرس أمر متس إليه حاجة املرأة يف كل بقعة من بقاع العامل،فإن املرأة غري املسلمة ليست
بأقل حاجة من املسلمة ملعرفة هذا احلكم،الذي يسجل للمرأة حق الرعاية،كما رأينا.
وجدير بالتنويه هنا أن الكتابات احملدثة حول موضوع املرأة مل تتناول بالتفصيل بيان
هذا احلكم ،وإاما اكتفت بطرف من حماذير اشتغاهلا باألعمال احلرة والوظائف ،األمر الذي
يلقي يف الوهم أنه أمر حرام حيظره الشارع على كل حال!...؟.
إن القرآن قد أرسى القاعدة األساسية لسلو.ك املرأة يف هذا اخلطاب اإلهلي! (وقرن يف بيوتكن
وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل ،وأقِمن الصالة وآتني الزكاة ،و ِ
أطعن اهلل ورسوله).
0
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أي إن التفرع لوظيفة األمومة ،ومؤازرة الرجل بأداء النصف الداخلي يف أعباء احلياة هو
االساس واألصل الذي جيب أن تبذل املرأة ألجله ما يف وسعها ،فهي هتز املهد بيمينها وحتر.ك العامل
بشماهلا ،ملا تنجيه من فحول الرجال ،وكرائم النساء ،وهي من هذا املقر الذي متكث فيه تغري جمرى
األحداث مبا تبث يف الرجال من روح الشجاعة ،والدأب ،والثبات.
هذا هو النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم إذ يفاجأ بالوحي وتأخذه روعة املوقف جيد يف زوجه
السيدة خدجية رضي اهلل عنها خري ساعد له ،وخري مثبت إذ ختاطبه تقول( :كال واهلل ال ٌخيزيك اهلل
أبداً ،إنك لتصل الرحم ،وتقري الضيف ،وتكسب املعدوم وتعني على نوائب احلق).
لكن هذا التفر ال حيرمها شيئاً من احلقوق االقتصادية املقررة،فحق امللك ثابت هلا ثبوتاً
كامالً،وهو حق مل تظفر به املرأة األوربية إال منذ وقت قريب فقط ،ومع حتفظات ال يقيدها هبا
اإلسالم .فالقانون الفرنسي مل يسمح للمرأة بالتصرف يف ماهلا مهما بلغت من الرشد ،إال بإذن وليها
أو زوجها و إن كان سفيهاً؟! مل يعرتف هلا هبذا احلق إال حديثاً مع بعض التحفظات كمنعها حق
هبة أرض أو عقار متلكه!!....
بينما جند االسالم يعطي املرأة احلق الكامل يف التصرفات املالية دون أي قيد إال مراعاة حدود
الشرع؛ فلها أن هتب وهلا أن تقبل اهلبة ،وهلا أن تربم عقود البيع واالجارة والشركات وغريها وهلا حق
املرياث ترث وتورث ،وهلا حق الوصية توصي ويوصى هلا وهكذا....
بل إن هذه الشريعة كرمت املرأة تقديراً ألمهيتها يف اجملتمع ولدورها ففرضت هلا النفقة على
أوليائها إن مل تكن ذات زوج مث على بعلها إذا نكحت ،..وهذه هي النظرة العادلة اليت جيب أن
تقرها القيم املادية ،ألن االنتاج البشري له قيمته العظمى فهذه اليت تنتج اليد العاملة البناءة للمجتمع
جيب أن توفر هلا النفقة واحلياة الكرمية مقابل ما تقدمه لألمة ،وأي مسامهة تفرض عليها يف نفقة
املال إرهاق هلا ،وجحود ملا اصطنعته يداها.
وإذا أضفنا إىل هذا ما تستحقه من املهر وأنصبة املرياث وما متلكه بوسائل التملك جند أهنا
أرجح كفة من الرجل يف ميزان االقتصاد ،وأكثر أمناً على نفسها وعلى حياهتا ومستقبلها.
فإن أبت املرأة بعد ذلك إال مزاولة األعمال واملهن فإنا يف بيان احلكم الشرعي نقسمها إىل قسمني:
القسم األول :أعمال متس فيها احلاجة إىل املرأة خاصة،كالتوليد والطبابة لألمراض النسائية
والتعليم يف مدارس البنات وحنو ذلك ،فمثل هذا املرفق ينبغي أن تقوم طائفة من النساء بسد حاجة
اجملتمع إليها ،طبقاً للقاعدة الشرعية اليت تقرر أنه جيب على األمة أن يقوم من أفرادها من يسد ثغرة
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احلاجة يف كل مرفق من مرافقها ،وهذا يندرج يف الواجب الكفائي وهو الذي يسقط عن اجلميع إذا
قام به البعض ،وسدوا احلاجة كاجلهاد والدفاع ضد األعداء ...وإذا حصل النقص أمكن لويل أمر
الدولة املسلم أن يلزم طائفة من النساء تصلح لسد النقص وجيندها الواجب االجتماعي.
القسم الثاين :أعمال يقوم هبا الرجال وال تتوقف احلاجة فيها إىل النساء كالتجارة ،وكالعمل يف
املصانع للغزل والنسيج ،أو العمل يف الزراعة ويف دوائر الدولة ،فهذا القسم جيوز للمرأة أن تزاوله
حلاجتها إليه ،كاضطرارها إلعالة نفسها،وإعالة أوالدها إذا مل يكن هلا بد من ذلك،لكن يشرتط يف
العمل أن ال خيرج على العرف وال على طبيعة املرأة كالعمل بكنس الشوارع ،ومسح األحذية وإن
جرت عليه دول تزعم التقدمية .هذه األعمال وحنوها كلها حترم على املرأة وال جيوز السماح هلا
مبزاولتها ملا فيه من اخلروج على فطرهتا ،وعلى العرف يف كرامتها ،حيث تتشبه بالرجال وختتلط هبم
وتقتحم جنس الرجولة ،وذلك عمالً بقوله صلى اهلل عليه وسلم" :لعن اهلل املتشبهات من النساء
بالرجال،واملتشبهني من الرجال بالنساء".
شروط عامة:

على كل حال فإن املرأة كي تكون موافقة للشريعة يف خروجها للعمل سواءً كان من القسم
األول أو الثاين ،جيب عليها أن تراعي هذه الشروط وال خترج عنها وهي:

 1إذن والديها ومن ينوب مناهبما عند فقدمها ،أو إذن الزوج إذا كانت ذات زوج ،واألول

أدب ديين يوجبه بر الوالدين ،والثاين واجب ديانة وقضاء يلزمها به القضاء.
 2سالمته من االختالط واخللوة باألجنيب ،وذلك ملا ينتج عنه من اآلثار السيئة يف النفوس
واألخالق بل من الفساد يف األعراض ،وهو ما حذر منه احلديث النبوي هبذه الكلمة البليغة" :ال
خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما الشيطان".
ولعل التعليم حىت يومنا هذا أحسن ٍ
جمال لعمل املرأة ،ملا فيه من مناسبة لوظيفتها أعين
األمومة ،وأنه أبعد عن االختالط ومفاسده.
ولقد آن لنا أن نتعظ مبا شهدنا وما مسعنا ،وأن ال نعتز مبا يهرف به بعضهم فيقول:
(عيب أن يقال مثل هذا بني املثقفني) .فإنه ما دامت االنسانية قد عجزت وستعجز إىل األبد
عن التوصل إىل ثقافة متحو كيان اجلنس من نفوس البشر ،فليس هذا بعيب ،لكن العيب على من
يغالط احلق ،ويكابر الشمس يف ظهرية يوم صائف.
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إن جتارب اإلنسانية يف القدمي واحلديث قد كفتنا  -إن كنا عقالء  -مؤنة التجربة الرائدة
لالختالط.
قدمياً سجلت كتب األدب قصة (ابنة اخلس) وكانت كرمية يف قومها ،سئلت ابنة اخلس هذه:مل
زنيت وأنت سيدة قومك؟ قالت( :قرب ال ِوسادة ،وطول ِ
السواد) .أي خمالطة الرجل.
وحديثاً خرجت االحصائيات عن بنات املدارس الثانوية يف أمريكة حتدث أن ربعهن تقريباً
حباىل ،وأن البكارة عليها العفاء....
فهل حنتاج بعد ذلك إىل جتربة االختالط ،أم حنتاج لسد ثغرات االختالط ،وإىل أن ال نلقي
باملرأة املكرمة يف بالدنا إىل در.ك املهانة اليت وصلت إليها املرأة يف أوربا وأمريكا.
 3خلوه من احملرمات كالتربج ،وكل ما شأنه حتريك النوازع للفتنة يف امللبس أو الزينة أو التعطر،
فليس العمل ميداناً إلبراز املفاتن ،أو عرض األزياء ،إاما هو جمال خدمة لألمة واجتهاد يف البناء
كوسيلة لتحصيل الرزق احلالل ملن اضطرهتا الظروف إىل ذلك.
وهذان الشرطان األخريان يهدفان يف الواقع حلماية املرأة ،وصيانة أنوثتها أن تصبح مادة
للتجارة وسلعة للتداول يهدفان لرفع املرأة واحليلولة دون احلط منها أو اهلبوط هبا إىل مستوى الرق
اخلبيث الذي وصلت إليه املرأة الغربية حتت ستار خادع من احلرية املزيفة أو التحرر الرباق...؟!
واحلقيقة كما قال بعض الكاتبني وأحسن املقال( :إنك إذا رحت تبحث عن حقيقة الرقي
الذي جتنيه املرأة يف اجملتمع من هجر البيت إىل السوق والعيادة واملكتب ...اخل ...ال جتد إال اخلسارة
الظاهرة والصفقة البائرة).
لقد خرجت املرأة األوربية واألمريكية إىل السوق واملصنع والشارع واملرقص تبتغي يف ذلك وغريه
لقمة العيش! ...فماذا صنعت لنفسها من كرامة ،وماذا صنع هلا األوربيون واألمريكيون...؟!.
لقد أرخصوها ،وابتذلوا إنسانيتها وأهدروا كل قيمة أدبية هلا.
فسكرترية املكتب فتاة مجيلة وال يغين عنها فتاة اخرى دوهنا يف اجلمال ولو كانت أذكى
وأفضل ،وبائعة املتجر فاتنة مثرية لتثري رغبات الشراء ،ورغبات الغرائز مجيعاً....
واجلالسة إىل صندوق النقود ال تصل إىل كرسيها إال بكفاءة واحدة ،هي االغراء إلرضاء
الزبائن! فما معىن هذا كله؟
املعىن أن القوم مل ينظروا إليها إال على أهنا ذات أنوثة قديرة على االثارة ومضاعفة الكسب،
وهذا هو الرقيق بعينه ،الرقيق احلر أو املتحرر (!!) يساق إىل أسواق النخاسة حتت سياط احلاجة
12

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com :

املرأة والعمل

د .نور الدين عرت

والفاقة ...ال للرتبية وحسن التدبري يف املنازل حيث الصون والسرت ،بل لالبتذال يف املتاجر حيث
تعرض الفتاة أمثن خصائص أنوثتها سلعة لقاء اللقمة اليت تقيم أودها (!!).
والواقع أننا ال نقر قول الكاتب الكبري وهو االستاذ اخلويل( :إن هذا هو الرقيق) بل إننا نرى
هذا الوضع أسوأ من الرقيق الذي طاملا تشدق به األجانب طعناً متجنياً على اإلسالم ،اإلسالم الذي
جاء بتحرير الرقيق ،إن املرأة الرقيق يف اإلسالم ال تبتذل للناس ،واملرأة الرقيق يتحمل سيدها
مسئولياهتا كاملة يطعمها مما يطعم ويلبسها مما يلبس ،وإذا استمتع هبا فحملت منه ،كان ولدها ولداً
له ينسب إليه وال يسعه انكاره ،أما املرأة العاملة فإهنا تتعرض الستمتاع صاحب العمل وغريه مث تقع
عليها جريرة ما اقرتف اخلبثاء املاكرون!!.
وإننا لنحض الفتيات والنساء العامالت أن حيرصن كل احلرص على مراعاة هذه الشروط،
ليكن على ثقة بأن اهلل لن يتخلى عنهن ،وأن املرأة يف مزاولتها للعمل إذا اتقت رهبا ،ونفذت ما
و َّ
أمرت به فإهنا تؤدي عمالً مشروعاً تثاب عليه بل قد يكون واجباً يضاعف ثوابه وأجره ،إذا أخلصت
يف النية "إاما األعمال بالنيات".
لقد كرم اإلسالم املرأة حيث فرض هلا حق العيش كرمياً ،ومحل مسؤوليته على الرجل ،فأغناها
عن التعرض لبيع نفسها وبذل كرامتها ،مث مل يوصد أمامها باب الكسب الشريف ،وإن جعل مقرها
يف بيتها ،بل أباح هلا االكتساب عند احلاجة ،ويف احلدود اليت شرحناها حفاظاً عليها.
أما الرجل األوريب واألمريكي الكنود ،املتحجر فقد اضطر املرأة للعمل واالكتساب ،ونكل عن
إعالتها و االنفاق عليها ،مث راح مينحها مظاهر االحرتام واألدب فأجلسها يف صدر املائدة ،وقدمها
على نفسه يف الدخول واخلروج ،والصعود والنزول ،فكان غاية يف الكذب والنفاق.
ولقد قلت لشخص حدثين عما حلظ من آداب األوربيني مع املرأة قلت له :احرتموها ألهنم
سخروها.
أجل سخروها وابتزوا ماهلا ،لقد حدثين بعض شبابنا العاقل املستمسك بعروة اخللق عن مظاهر
عمل املرأة يف فرنسا ويف غريها ،احلديث الذي يربز متاماً هذا الذي قلته.
إن املرأة يف البالد األجنبية تستَ غَل ،وتستثمر متاماً كما تستغل املرأة يف البيئات املتأخرة من
أريافنا وقرانا ،متر على القرية فنرى طائفة من الرجال على الوسائد يتنسمون اهلواء ،ونساؤهم يقمن
بالعمل يف األرض واصطالح الزرع والضرر!...
وإين ألعلن للمأل هذه احلقيقة وأقول:
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إننا لو حتفظنا يف بعثاتنا كما تفعل األمم اليقظة ملا أرسلنا لبلد أجنيب إال الذين يثقون بأنفسهم
وبأمتهم من أبنائنا ،وإذاً الستطعنا أن نغزو القوم يف عقر دارهم وال يغزوننا.
هؤالء شبابنا املخلصون يضربون لنا املثل الواضح النري:
هذا شاب يدرس يف فرنسا وهو على شيء من ثقافة اإلسالم ومعرفة أحكامه.استأجر غرفة يف
شقة سيدة عجوز ،ومل خيف عليه مبرور األيام ما تعانيه املسكينة من ضنك احلياة وشظفها ،وكم
عجب حني علم أن هلا أوالداً منهم الغين املؤثر ،فسأهلا مل تعيشني هذا العيش وولد.ك هبذا الغىن
والثراء أال يبذل لك من املال ما يوفر عليك هذا؟؟ قالت :ال.
قال :إذاً اشتكي إىل القاضي ينصفك ؟!

وهنا كان عجبها أعظم حينما علمت حكم الشرع اإلسالمي يف النفقة الواجبة وسلطة القضاء
يف بلدنا حىت نادت لدهشتها آوه إذن أنتم أحسن حاالً منا!....
وهذه سيدة اسبانية تعمل ممرضة يف مدريد تتعرف على أحد شبابنا الطيب يف أثناء عالجه يف
املستشفى ،فتشوقها نسمة الكرامة يف هذه البالد ،وما أن يرجع هذا الشاب إىل بلدته (حلب) حىت
يفاجأ بالسيدة ترت.ك زوجها الذي يتأكل مباهلا ،ويتمتع من كسبها وترت.ك وطنها إىل هذه البلدة تعلن
إسالمها وهجرهتا من ديار الظلم والظالم....
إهنا أوربَّة عابدة الوثن الصنمي يف القدمي ،هي عابدة وثن املال يف احلديث.
ال تقر للزوجة أو البنت حبق التمتع باحلياة ،وال تعرتف لألم حبق العيش إال أن جتنيه بتعبها
وعرق جبينها نصباً وكداً!!...

املصدر :من كتاب ماذا عن املرأة؟ "للدكتور نور الدين عرت"
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