نافذة على فكر "بيجوفيتش")3( :
المـرأة المسلمـة
محمد يوسف عدس
في مقال ُنشر خالل شهر أكتوبر من عام 1968م يتناول فيه (علي عزت بيجووفيت))
بالنقا) بعض االفتراءات التي يثيرها الغربيوون ووول المورأل المةولمض وو وعها فوي المجتمعوات

المةولمض  ..يقول" :إذا وواورتم رجوالا أوروبيو ا ووول هوذا الق ويض فةووت يعتورض علو توجويم
دور المرأل المةلمض وقصرا عل البيت وعل ورمان المرأل من وقها في الوريض ،والبد أن نفهم

أن تورير المرأل عند األوروبي يعني – قبل كل شيء – اةتقالل المرأل القائم عل وريتهوا فوي
العمل خارج البيت ،وةوت يعترض عل تعدد الزوجات إل جانب أمور أخرى  ..فإذا كوان هوذا

األوروبووي موون ذوت التوجهوووات الدينيووض المةووويويض فةوووت يةوووتنكر نظوورل االةوووالم إلوو الويوووال
الجنةيض وال إباوض الطالق في االةالم .

ويوورى (علووي عووزت) أنووه ال يكفووي تفنيوود هووذا االنتقووادات بوول علينووا أن نو وح لمووودثنا

األوروبي هذا أننا ال نر

عن الو ع الةائد للمرأل المةلمض في األةرل والمجتمع  ..ال أل نوه

مخالت لو ع المرأل في أوروبا ،ولكن ألنه ال يطابق الو ع الصويح الذت يقررا االةالم .

ومن جانبنا( :ال أظن أننا نرتكب خطأ أكبور مون خطوأ اعتقادنوا بوأن كول موا نشواهد فوي

العالم المةولم يةوير وفوق طريقوض الويوال االةوالميض الصوويوض ،ثوم نةوتنتب بالتوالي أنوه مطوابق
لمبادئ القرآن ومتفق مع صوويح الةونض النبويوض  !!..وعلو الور م مون أن أوكوام الشوريعض قود

بقيت عل والها إال أن و ع المرأل المةلمض كان متفاوتا عبور العصوور ،كموا أنوه مختلوت جودا

من بلد مةلم إل بلد آخر  ..قارن ف هذا مثالا بين و ع المرأل في تونس ومصر وبين المرأل

في أفغانةتان .)..

ويلفت (علي عزت) نظرنا إل وقيقوض أن الفصول الصوارم بوين الرجوال والنةواء قود شوا
في القرن العاشر الميالدت ،أت بعد  250ةنض من نزول الوووي ،ويغلوب علو الظون أنوه عوادل
أقتبةها المةلمون من البيزنطيين في عهد الخليفض الوليد الثاني .
ويم ي (علي عزت) فيؤكد أن العالقض بين الرجل والمورأل كانوت عالقوض طبيعيوض وعاديوض
جد ا في صدر االةالم ،ويعني بذلك أنها كانت خاليض من القيود والعقود التوي أ وافها المةولمون
إل و هووذا العالقووض عبوور القوورون ،وينةووب الوالووض األول و إل و التووأثير القوووت والمباشوور للوورو
االةالميض ولألوكام الشرعيض والقول األخالقيض التي ةادت المجتمع االةالمي .

ويةتشهد هنا بكالم لفيليوب حيث

يقثول ييث ( :كانوت المورأل فوي أوائول العهود العباةوي

تتمتوع بالوريوض مثول المورأل فوي العهود األمووت  ..ويمكننووا أن نقو أر عون النةواء ،ال فوي الطبقووات
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العليا فقط ويث برزت في إدارل الدولض – ولكن نق أر أي ا عون فتيوات الباديوض الالتوي شواركن فوي
الوروب وتولين قيادل فرق الجيو) ونظمن الشعر وجارين الرجال في فنون األدب).

التناغم مع الطبيعة:
يميووز االةووالم عوون األديووان األخوورى وخاصووض النصورانيض أنووه ال يعووادت الجوونس ،فووالقرآن

يودثنا في آيوات متفرقوض عون العالقوض بوين الرجول والمورأل مؤكود ا علو

ورورل النظافوض والتودابير

الصويض واالعتدال ،إل درجض أننا نخرج أويا انوا بانطبوا أن القورآن يوتووت علو دليول إرشوادات
طبيووض للنوواس ،وذلووك ألن القورآن ال يةوولك طريووق النفوواق والموودارال بوول يعنو بالوقووائق المجووردل

المبةطض .
.

وربما كان هذا من األةباب المباشرل لهجوم المةتشرقين عل االةالم وعل الرةول 
وال يرى (علي عزت) أنوه مون ال ورورت أن نقووم بودوض هوذا االتهاموات بول علينوا أن

نقول بصراوض وو و أن االةالم فعالا ال يرفض الويال الجنةيض ألنه يدعو إل ممارةوض ويوال
طبيعيووض كمووا يوودعو إلو الةووعادل فووي الوووب بقوودر مووا يوودعو إلو صوووض البوودن والقووول والشووجاعض
والجهاد وكةب المال ،فاالةالم في كل هذا ال يوبوذ االعوراض عون الودنيا ،وفوي نفوس الوقوت ال
يوبذ االةرات فيها وانما يدعو إل التوةط واالعتدال .
فاالةووالم الووذت يةوومح لإلنةووان الووذت ارتفعووت يووداا إل و اذ متذللووض مت وورعض بالوودعاء
المخلص هو نفةه الذت يةمح بأن تمتد يداا إل مةرات الدنيا وطيبات النعم االلهيض .
يقول (علي عزت)( :إن كول موا يطلبوه االةوالم منوا فوي هوذا الشوأن أال نتعودى وودود
اذ ،وهذا المعن يتردد م اررا في آيات القرآن ،كما يشترط أن تكون هذا المةورات طواهرل طيبوض،
وأن تكون بالنةبض للزوجات موصنين ير مةافوين).
وألن االةووالم تجنووب الصوودام مووع الويووال تمكوون بووذلك موون و ووع قيووود علو االةووتمتا
بووالغريزل الجنةوويض ،وكووان الووزواج المشوورو هووو الووول وهووو الواقووع المشووهود فووي ويووال مالي وين
المةلمين في العالم وت اليوم ،أما التعدت علو وودود اذ والفةواد األخالقوي فقود انوصو ار فوي
قصور عدد من الوكام ورجال الطبقض العليا في المجتمع .إال أن التركيز المبوال فيوه علو هوذا
الطبقض في التاريخ واألدب أخذ وجما أكبر بكثير من وقيقته ،لذلك يخرج القارئ بانطبا خاطئ
عن صورل الويال األخالقيض في المجتمعات المةلمض .
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والوقيقض أن المجتمعات المةلمض كانوت – عبور القورون – وريصوض علو تجنوب الفةواد

والرذائوول ،ملتزمووض بالشووريعض وا داب االةووالميض ،ولوويس فووي األموور تنوواقض إذا كنووا نتووودث عوون
عامض المةلمين و البيتهم العظم .

 أما الو ع في أوروبا فمختلت تمام ا  ..لماذا؟

ألن أوروبووا قوود عانووت موون اتجوواهين متناق ووين ووقعووت توووت تووأثير متووزامن لنوووعين

متعار ين من الفكر :الفكر المسيحي المعادت للويوال الجنةويض والفكثر المثا

الوداعي إلو

التمتع بكل موا فوي الويوال الودنيا التوي لون تتكورر ،ألن الويوال ا خورل وملكووت الةوماء فوي نظور
الفلةفض الماديض مجرد خرافض دينيض .

وبما أن الخيار المةيوي بدا مةتويالا في واقوع الويوال – ةوواء اعتورت بوذلك أصووابه

أم لووم يعترف ووا – فووإن الغلبووض كانووت موون نصوويب الفلةووفض الماديووض الداعيووض إلوو إطووالق العنووان
للشوهوات .وبوذلك انفوتح البواب علو مصوراعيه لكول أنووا الفةواد الخلقوي واالنورافوات النفةويض
واالجتماعيض وتمزق العالقات األةريض .

بع أن ينتهي (علي عزت) من إقرار هذه الحقيقة يعو إلى طرح هذا السؤال :
 هل يقرر االةالم المةاوال بين الرجل والمرأل ؟
 والجواب عن ه :نعم وال !

ثم يم ي (علي عزت) يشر وجهض نظرا ييقول:

نعوم ،إذا كنوا نتوودث عون المورأل باعتبارهوا شخصويض إنةوانيض ذات قيموض مةواويض للرجول

تتومل مةئوليض وواجبات أخالقيض وانةانيض .

وال ،إذا كان األمر يتعلق بالمةاوال المطلقض فوي الوظوائت واألدوار( ،فوي نطواقي األةورل

والمجتمع) كما ُيفهم من معن المةاوال في أوروبا .
وينبه (علي عزت) إل أن األمر هنا ال عالقض له بتفوق في جانب أو دونيض فوي جانوب
آخر؛ ألن مةألض التفوق والدونيض يمكن تصورها فقط بين أشياء من جنس واود ،ومون ثوم فوإن
المورأل ال يمكون وصوفها – مقارنوض بالرجول – بأنهوا أعلو أو أدنو  ..لمثاذا؟ ألنهوا بكول بةوواطض
مختلفض عن الرجل  ..لذلك تةقط المقارنض ،ويةقط معها توديد األعل واألدن  ،فال معن للةؤال:
أيهمووا أهووم القلووب أم الرئووض  ..ألن الع وووين ال يمكوون أن يقوووم بوظيفووض ا خوور ،بوول إن
االختالت بينهما يعزز قيمض كل منهما بالنةبض لآلخر .
خاض (علي عزت) كثي ار فوي أعمواق ثقافوض عصورا وأطلعنوا علو نتوائب دراةوات علميوض

ذات داللض مما يدعم وجهض نظرا ،نكتفي هنا بمثال واود حي

يقول :أظهورت اختبوارات الوذكاء

عنود الرجوول والمورأل فووارق تتعلوق بنوعيووض الوذكاء ولوويس بمةوتواا ،فقوود أبورزت ةوومات أكبور موون
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الوريض واتجاا نوو العالم الخارجي عند الرجل ،أما ذكاء النةاء فيتةم بوريوض أقول واتجواا نووو
الويال والشخصيض والعواطت .
ويرجوع (علوي عوزت) الةوبب فوي هوذا الفووارق إلو اخوتالت دور كول منهموا فوي نشووء

الويال واةتمرارها عل األرض ،فالمرأل هوي رموز الخصووبض والووالدل وتعاقوب األجيوال ،وفوي هوذا

المجال بال األهميض تقوم المرأل بدور مباشر ،أما دور الرجل فيبدو أقل أهميض وكأنه ليس أكثر
من مشاهد وائر .

وهنا ال يصح وصت العالقض بأنها مجرد عالقض رجل وامرأل ،وانما الوقيقيوض أنهوا عالقوض

أم بوالد طفلهوا ،فواألمور هنوا البود أن تأخوذ الشوكل أو الصوفض التوي ينبغوي أن تكوون عليهوا كموا
تفر ها طبيعض الجنةين .

في هذا العالقض يصبح الةؤال عن المةواوال بوين الجنةوين بوال معنو بول يصوبح ةوؤاالا

م وك ا !

األمومة وتحرير المرأة:

األم !

إذا كان في االةالم ةؤال عن ق يض المرأل فوإن الجوواب الصوويح عون هوذا الةوؤال هوو
يقول (علي عزت)( :إن الرد الوويود علو أولئوك الوذين يعار وون هوذا الورأت بودعوى

تورير المرأل ومةاوال المرأل هو االةالم ال يوط من قدر المورأل ولكونكم أنوتم الوذين توطوون مون
قدر األم!  ..فغريزل األمومض باعتبارهوا وظيفوض هوي وقيقوض أةاةويض وةواميض فوي ويوال المورأل ..
ريووزل تفر ووها ق ووانين الفطوورل قبوول أت قووانون آخوور موون و ووع البشوور ،وموون ثووم فهووي مطلووب
إةالمي ،ألن االةالم امتداد للفطرل وتعبير عنها في أعل مةتوى لتطوور الويوال) .وظيفوض األم
ليةت وظيفض هامشيض أو قليلض القيمض بول وظيفوض عظيموض ومقدةوض ،وانموا جعلهوا بعوض الرجوال
دنيئض ،ففي إطار الو ارل الغربيض نواجه آالت األمثلض عل التناقض فوي معاملوض المورأل ،فبينموا
نجد امرأل تقوم بخدمض فوي خموارل أو فوي كوازينو للعوب القموار أو فوي تربيوض الودواجن أو العنايوض
بنظافوض وطعووام الكووالب ،توصول علو أجرهووا مقابوول هوذا األعمووال أمووا المورأل التووي أنجبووت ثالثووض
أطفال أو أربعض وقامت عل رعايتهم وتربيتهم فليس من وقها أن توصل عل أجر .
وفوووي الغووورب تصووونت المووورأل المتفر وووض لألموموووض موووع العووواطلين عووون العمووول وتُووودرج فوووي

االوصاءات العامض

من العناصر ير المنتجض في المجتمع ،ومون ثوم تقوام المودارس للخياطوض

والعنايض باألزهار وتعليم رقص الباليه وعرض األزياء ولكن ال توجد مدرةض واودل لتعليم األمومض .
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ولو طالبنوا بإدخوال موادل األموموض فوي منواهب الدراةوض للبنوات لوصوت هوذا بأنوه اعتوداء

ةافر عل قوانين المةاوال بين الجنةين ،ويبدو التناقض أو ح ما يكون عنودما ُيفورض علو
األوالد مادل التطريز والكوروشيه وهي فنون – جرت العادل – أن تكون من خصوصيات النةاء
.
بل يغوالي دعوال توريور المورأل إلو درجوض المطالبوض بتغييور البنواء اللغووت بويوث تطموس
الفوارق الدالض عل نو الجنس ،أو االشارل إل األنث والذكر مع ا بلفظ واود ،فإذا ذكورت كلموض

إنةان في ةياق ما فالبد من إ افض كلمض إنةانض معها .

يرى (علي عزت) – بوق – أن وظيفض األمومض في العصر الووديث يور معتورت بهوا..

بل تعتبر أم ار شخصيا يتوقت عل ر بض أطرات االهتمام المباشر ،ويحق لنثا أن نتسثا ل :موا

ةبب هذا الوالض؟

في رأت (علي عزت) أن الجواب يكمن فوي اقتصواديات المجتمعوات المعاصورل ،فوالتطور

الصناعي الذت شا في أوروبا كان بواجض إل أيدت عاملض رخيصض ولم تجد المصانع أرخوص

من جيو) النةاء .

وبالتووالي فلووم يكوون األموور يتعلووق بتوقيووق مبوودأ المةوواوال وال وقوووق النةوواء ،بوول مجوورد

المصلوض الماديض ،وفلةفض الو ارل الصناعيض هي التوي فر وت علو المورأل الخوروج مون بيتهوا
للعمل في المصانع .

وقد ظل الغرب يبوث فوي رو المورأل أنوه ال يجوب عليهوا أن تنجوب األطفوال ،واذا أنجبوت

فال وجوب عليها أن تربيهم بل عليها دائم ا أن تتطلع إل عمل خارج البيوت لتكوون صووفيض أو

طبيبوض أو فنانوض أو عاملوض .وتجاهول الغورب وقيقوض أن المورأل يمكون أال تهجور البيوت وفوي نفوس

الوقووت تكووون أموا وزوجووض وطبيبووض ومربيووض ألطفالهووا واقتصوواديض لميزانيووض بيتهووا ومصووممض أزيوواء
ومةتنبض زهور .

يقول (علي عثزت)( :ةويظل مون يور الوا وح لنوا كيوت اةوتطا أولئوك الوذين دعووا

إل تورير المرأل بأت ثمن الوفاظ عل تلك األكذوبض الكبرى بأن عمل المرأل في المصوانع أكثور

إبداع ا وأقل ملالا من عملها في البيوت ،وأن عملهوا كمربيوض ألطفوال ا خورين فوي الو وانض أكثور
أهميض من تربيتها ألطفالها وأن أت عمل في البيت هو عمل هامشي ممل ال يتناةب مع وريوض

المرأل).

والوقيقض – عند (علي عزت) – أن األمومض – وودها – هوي التوي تمونح المورأل قيمتهوا
المطلقض التي ال بديل عنها ،وأن كل ما يهدم دور األم ال يمكن أن يرفع مون قودرها أو يزيود مون
اوترامها أو أهميتها ،ليس ذلك ألن وق األمومض ال ن از ووله بل ألن هذا الوق هوو أقودم ووق
عرفته البشريض في كل تاريخها .
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ويعتورت (علووي عووزت) أن إتقووان المورأل لوظيفتهووا كوأم قوود يقلوول موون قوودرتها علو القيووام

بوظائت أخرى في المجتمع ،فوظيفوض األموموض توتواج إلو قلوب كبيور و ريوزل قويوض وووب وامر

واصورار قود يصول إلو وود توودت المووت والعقول ،وكول هوذا يقلول مون قودرتها علو أداء وظوائت
أخرى وخاصض تلك التي تتطلب برودل المعاملض أو وةابات مطولض أو التعامل مع الجمادات .

ولو ووع األمووور فووي و ووعها الصووويح البوود موون تغييوور نظوورل المجتمووع الخاطئووض إل و

األمومض ،تلك النظرل التي تجعول المورأل التوي أنجبوت األطفوال وقاموت بتوربيتهم تنظور إلو عملهوا
وكأنه أقل قيمض من عمل مهندةض أو طبيبض أو وت عاملض نظافض .

األطفال هم الضحية:
يالوظ (علي عزت) أن المجتمعات التي تةود فيها النظرل الدونيوض إلو األموموض يصواب

األطفال فيها بأكبر األ رار ،ألن هذا المجتمعات توكول تربيوض أطفالهوا إلو أنواس يقوموون بهوذا

العموول بوودافع موون كةووب المووال ولوويس بوودافع الوووب والعاطفووض ،فالطفوول شخصوويض هامووض فووي نظور
والديه فقط ،وأما بالنةبض للمربيض الموظفض أو المأجورل فهو في الغالب مجرد شيء من األشياء .

وقووود أثبتوووت الدراةوووات أن األطفوووال الموروموووون مووون دتء البيوووت ومووون ووووب األبووووين

وعاطفتهما يعانون اال طرابات النفةيض عل مدى الويال .

ووووول تووأثير األةوورل والرعايووض األبويووض فووي تربيووض األطفووال توصوول بعووض علموواء الوونفس

األمريكيين إل نتائب ير متوقعض ،ففي دراةض قورن فيها بين عينض من أبناء الةجينات ولودوا
فووي الةووجون وعينووض أخوورى موون أطفووال األثريوواء المولووودين فووي القصووور فووي جووو موون التوورت

والرفاهيض ،وكانت النتيجض أن األطفال الذين نشأوا عل أيودت الخودم والمربيوات المةوتأجرات فوي

القصور – نظ ار النشغال آبائهم الدائم عنهم – لم يتفوقوا في شيء عل أطفال الةجناء ،وذلك
بف ل لقاء هؤالء إل جانب أمهاتهم ر م ظروت الةجن والقيود .

اضطراب األسرة:
يةوق (علي عزت) – فوي هوذا المجوال – أمثلوض كثيورل علو ارتبواك الغورب ،نكتفوي هنوا
بمثال واود ،يقول (علي عزت):
واجووه المجلووس االةووكندينافي – وهووو مؤةةووض مرموقووض تتووألت موون برلمانووات الوودول
االةكندينافيض الخمةض – المشكلض المتفاقمض لألةرل في مجتمعاتهم ،وناق) االقتراوات المقدموض
بصدد تعديالت في قوانين األووال الشخصيض ،وانته المجلس إل إصدار قانون يورم عل كل
من الزوجين وق طالق الشريك ا خر بةبب الخيانض الزوجيض فقط .وهكوذا انتهو عقوالء القووم
إل أن يجعلوا الخيانض الزوجيض أم ار مباوا بل مشروعا في قانون كان يوراد بوه إنقواذ األةورل مون

التفكك واالنهيار !!!
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فوي نفوس الوقوت ينواق) علمواء هوذا الوبالد فكورل إطوالق وريوض فةوخ عقود الوزواج متو
ر ب أود الزوجين في ذلك بعيدا عن مةألض الخيانض الزوجيض ،كما يناقشون إنشاء بيوت دعارل
متخصصض يمارس فيها اللوطيون والةواقيات شذوذهم الجنةي بوريض كاملض .
ولقوود عرفنووا وووديثا مةوواعي الوورئيس كلينتووون فووي البنتوواجون لقبووول الشوواذ جنةووي ا فووي
الجي) األمريكي دون تورت عون شوذوذهم لووال مقاوموض وزيور الودفا الوذت قثال :كيوت يموارس
الجي) ال بط والربط إذا وجدت عالقض جنةيض بين جندت وقائودا ال يعورت أيهموا المةويطر فوي
هذا العالقض ؟ !
إنهووم – عل و ووود قووول (علووي عووزت) – يبوثووون عوون مخوورج موون مشووكالتهم المتفاقمووض
بالنزول من درك جهنم إل درك أةفل منه ،وهي دائرل جهنميض ال فكاك منها .
 مت يكون عمل المرأل خارج البيت

روري ا؟

يوذر (علي عزت) أن ُيةاء فهم موقفه لذلك يقول( :إن كل ما ذكرتوه ال ينبغوي فهموه

أبدا كدعول إل عزل المرأل عن الويال العامض عن مجوال االقتصواد الووطني ،فلويس فوي مصوادر
االةالم وكم يمنع بصورل مباشرل عمل المرأل ونشاط ا خارج بيتها ،بل إن األوكام الشرعيض التي
تقرر وق المرأل في االةتقالل بملكيتها في والض الزواج وتؤكد وقها ووريتها في التصرت فيما
كةبته أو ورثته ،هذا األوكام يمكن االةتناد إليها في إقورار ووق المورأل فوي العمول .أ وت إلو
ذلك دالئل قاطعض من عصور االةالم المختلفض شاركت فيها المرأل جنب ا إل جنب مع الرجل في
الجهاد وفي الويال الفكريض واألدبيض .

ويثر أن هنثاك حثايت يكثون ييهثا عمثل المثرأا بثارم البيثت مناسثبا بثل ضثروريا،
منها :
 -1إذا كانت المرأل بال زوج وتعول أطفالها أو والديها مع ا أو أودهما .
 -2إذا لم ترزق أطفواالا ،أو قاموت بتوربيتهم وتو كبوروا وأصوبووا مةوتقلين ،فوال

وير مون

اشتغالها بعمل نافع خارج البيت .
 -3إذا كانت تلك األعمال تناةبها وتتوافق مع طبيعتها وقدراتها .
 -4في والض نشوب ورب وذهاب الرجال للقتال ،وكذلك في الظروت االةوتثنائيض التوي تطو أر
عل المجتمع وتةتلزم عمل المرأل خارج البيت .
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وفي كل األووال يشترط أال تكون وظيفض األم أو أطفالها

وايا لعمل المرأل في الخارج

.
ينبهنا (علي عزت) إل خطورل التقليد األعم للغرب ويدعونا إل التمييز بوين جوانبين
متعار ين في الو ارل الغربيوض ولكنهموا يختلطوان فوي أذهوان الكثيورين منوا مموا يوؤدت بنوا إلو
تشو) في األوكام والةلوك .
فالو ووارل الغربيووض تتميووز بوورو العموول الوودؤوب والتنظوويم واالن ووباط واالهتمووام بالبوووث
العلمي والتطوير التكنولوجي ،وهذا ما ينبغوي أن يكتةوبه العوالم المةولم ويوورص عليوه ويتقنوه.
ولكن الغرب – من ناويض أخرى – ليس قدول بأت وال فيما يتعلق بالنظرل إل الويوال وفلةوفتها
وال فيما يتعلق باألخالق أو الويال األةريض ،ونمط الويال الغربيض في كل هذا األمور يمثل أةووأ
ما في الغرب ،إنه الجانب المريض في الو ارل الغربيوض ،وعلو المةولمين أن يوصونوا أنفةوهم
دا ال أن يتكالبوا عليه !
وفووي كتابووه (االعووالن االةووالمي) يركووز (علووي عووزت) النظوور عل و علتووين فووي الو ووارل
الغربي وض البوود موون االنتبوواا إل و خطورتهمووا ،األولثثى :تتعلووق بو ووع الم ورأل التووي وولتهووا هووذا
الو ارل إل شيء لالةتمتا به أو وثون للعبوادل ،وفوي كلتوا الووالتين ةولبتها شخصويتها التوي
بهوا ووودها يمكون أن تكوون مو وع تقودير واوتورام ،كموا أن إهموال األموموض قود جورد المورأل مون
وظيفتها األةاةيض التي ال يمكن تعوي ها بأت وظيفض أخرى .
أما العلة الثانية :فتتمثل فيما تشهدا األةرل من انهيار مةتمر ،وما يجرت من تشكيك
في قيم األةرل ،والدعول إل الوريض الجنةيض واال نعتاق من قيود الدين واألخالق .
(ولألةووت الشووديد بوودأت هووذا الموجووض الغربيووض تتةوورب إلو بووالد المةوولمين بجورأل يوور
معهودل عل يود فئوض يور قليلوض العودد مون النخوب المثقفوض متذرعوض بوجوض وريوض االبودا  ،ولهوا
نفوذ أدبي واعالمي ظاهر وتوظ بدعم ير منكور من الةلطات المهيمنض في هذا البالد)!
في مواجهض هذا التيارات الخطيرل يؤكد االةالم انويازا التوام لألةورل  ..هوذا الشوكل مون
أشكال الويال االنةانيض الةويض ،وي ع لها ال مان الكوافي ألمنهوا وةوالمتها واةوتقرارها ،فكموا
يقثول (علثي عثزت)( :يوورص االةوالم علو توأمين عو) الزوجيوض وتجنيبوه عوامول التخريوب
الجوانيض والبرانيض ،ومن ثم يورم الخمر واالدمان والدعارل والهروب مون المةوئوليض ،وبهوذا يقووم
عملي و ا بومايووض المصووالح الوقيقيووض للم ورأل الةووويض  ..وبوودالا موون فكوورل المةوواوال المطلقووض ي وومن
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االةووالم للم ورأل الوووب والويووال الزوجيووض الكريمووض واألطفووال وكوول مووا تعنيووه هووذا األمووور الثالثووض
للمرأل).

تعدد الزوجات:
لم يكن تعدد الزوجات شيئا اخترعه االةالم وانما وجد في جميوع الو وارات علو مودى
التاريخ ،ومع ذلك فالتعدد في االةالم ليس هو القاعدل إنما االةتثناء ،وهذا االةوتثناء كوان لوه
وال يزال مبررات إنةانيض واجتماعيض وربما بيولوجيض أي ا .فهو ليس مر ا بول عوالج أو وقايوض
من أمراض خطيرل .
ولكووون (علوووي عوووزت) ال يخووووض فوووي هوووذا الق وووايا ،وانموووا يركوووز علووو نقطوووض واوووودل،
فالغربيون قد دأبوا عل توجيه نقد شديد إل االةالم والو نبوي االةوالم بةوبب تعودد الزوجوات،
وترتفع اليوم عاليا نبرل هذا النقد في إطار الوملض العالميض لوقوق المرأل .
ويرى (علي عزت) أن هذا النقد بالذات هو أبرز دليل عل نفاق الغوربيين ،ويوث تشوير
االوصاءات إل أنه بين كل ألت زيجض في العالم المةلم هناك والض واودل من تعودد الزوجوات،
بينما تشير الدراةات في الغرب إل أنه بين كل ألت رجل متزوج هناك زوج واود لم يخن زوجتوه
مع امرأل أخرى ،ومعن هذا أن الغرب قد اكتف بأواديض الزواج نظري ا فوةب !!
وفي هذا الصدد يشير (علي عزت) إل كتاب للمؤلت األمريكي (إروين واليس) بعنووان
(ةووبع وعشوورون ام ورأل) يتووودث فيهووا عوون

ووخامض ووواالت التعوودد الةوورت للزوجووات واألزواج،

والوقيقض أن موادل الكتواب كلهوا مؤةةوض علو المعلوموات العلميوض الدقيقوض التوي ةوجلتها دراةوض
هذا الظاهرل في المجتمع األمريكي .
المةووألض هنووا ليةووت مقارنووض بووين زوجووض واووودل فووي الغوورب وتعوودد زوجووات فووي بووالد
المةلمين ،وانما هي المقارنض بين واالت مودودل من التعدد المشورو فوي العوالم المةولم وبوين
ظاهرل مةتشريض للتعدد الةرت في الغورب ،فلويس فوي الغورب قيوود علو العالقوات الجنةويض بوين
الرجال والنةاء بينما الزنا مورم توريم ا قطعي ا في االةالم .
ويرى (علي عزت) أنه مهما كان األمر فإن مشكلض التعدد مشروعض كانت أو ةريض هي
مشكلض معقدل ولكن يمكن أن نقرر بكثير من االطمئنان أن التعدد – علو مشوروعيته – ةووت
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يقل في المجتمعات المةلمض ،أما في الغرب فوإن الةولوك الزواجوي يور الملتوزم والتعودد الموورم
قد أصبح طابع ا عام ا للويال في الغرب ال يزول إال بزوال المجتمع نفةه !

الحقوق المشروعة:
في كتاب (االعالن االةالمي) يكمل (علي عزت) آراءا في ق يض المرأل المةلمض ،وهنا
يأخذ دور االصالوي الناقد ألو ا المرأل المترديض في بالد المةلمين ييقول( :ليس ألود ووق
االوتجاج باالةالم لإلبقاء عل النةاء مورومات من وقوقهن المشروعض ،والبد من و وع وود
ألت اةتغالل يمارس عل المرأل في المجتمعات المةلمض).
ويؤكد (علي عزت) هنا أن وجهض نظورا هوذا ال عالقوض لهوا بأفكوار الوركوض النةوائيض فوي
الغورب ،وهووي أفكووار تكشوت عوون اتجوواا لفوورض قويم وأهوواء قلووض موون عناصور القيووادات النةووائيض
الفاةدل ،كما يؤكد أن وجهض نظرا ال تمثل فكرل المةاوال المطلقض بين الجنةين بالمعن الغربوي،
إنما هي تأكيد عل إبراز القيمض المتةاويض للرجل والمرأل كما أقرها القرآن بشكل قاطع .
وعل المرأل المةلمض دور البد من أدائه وهو إنجاب أجيال جديدل وتنشئتها عل الثقوض
في االةالم وفي المةتقبل ،وهي تةتطيع القيام بهذا الدور إذا أُوةن تعليمهوا وكانوت متمةوكض
بأخالق االةالم .وةوت تةاهم المرأل المةلمض في النه ض االةالميض بقدر ما تةواهم النه وض
في تربيتها وتعليمها.
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