
الناحية  الزواج ال�صحيح من  اأن عقد  7. من املعروف 
الدينية ترتتب عليه حقوق وواجبات لكل من الزوجني، 
وُح�صن  املتبادل،  االحرتام  من  م�صرتكة  حقوق  فهناك 
الوجه  على  باالأخر  منهما  كل  وا�صتمتاع  الع�صرة، 
لها  فاملراأة  الزوجني  من  بكل  خا�صة  وحقوق  امل�صروع، 
من  الطاعة  حق  وله  زوجها،  على  املالية  النفقة  حق 
على  جلانب  ميل  دون  هانئة،  اأ�صرية  حلياة  التعاون 

اآخر. جانب  ح�صاب 
حال  للمراأة  ال�صداق  اأو  املهر  مقا�صد  فهم  ينبغي   .8
وعليه  االإكرام،  واإمارة  عنوان  اأنه  من  الزواج،  رغبة 
فيه  تت�صرف  لها،  خال�ص  ملك  تعبريية  هدية  فهو 
اأو  اإيجاب  وال  عليه،  ال�صطو  يجوز  وال  املالك،  ت�صرف 
العرف  ح�صب  الزوجية  منزل  تاأثيث  بتبعات  اإلزامها 

منها. اختيار  بل  امل�صري، 
دينيًا،  واجبًا  لي�ص  املنزل  اأعمال  يف  املراأة  معاونة   .9
لو  وعليه  وعطاء،  بذل  ملزيد  منها  تعاون  ح�صن  بل 
اإح�صار  ي�صتلزم  اجتماعي  م�صتوى  من  الزوجة  كانت 
باإعاقة،  م�صابة  اأو  مري�صة،  كانت  اأو  يخدمها،  من 
 – اإخدامها  الزواج  على  فيجب   – مثاًل   – عاهة  اأو 
عقد  اأثار  من  فلي�ص  نفقته،  على  بخادم  لها  ياأتي  اأي 
ويف  خادمة،  طاهية  غا�صلة  املراأة  تكون  اأن  الزواج 

الزوج  على  يجب  االأ�صرية  املنظومة  ففي  االأحوال  كل 
على  يجب  االأ�صرة  حميط  يف  وكذلك   000 معاونتها 
اأفراد االأ�صرة ذكورًا واإناثًا التعاون يف اأعمال املنزل من 
وح�صب  قدره  على  كل  واملعي�صية  احلياتية  امل�صتلزمات 

و�صعه.
الكرمي  القراآن  يف  �صرعية:  ن�صو�ص  بع�ص  مع  تذكرة: 
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ال�صنن. اأ�صحاب  رواه 

مغلوطة مفاهيم  لت�صحيح  معًا: 
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�لمقدمة  ■

يف  ق�صور  نتيجة  دونية  نظرة  املراأة  اإىل  البع�ص  ينظر 
�صاأن  تعلي  بيئية  وملوروثات  االإدراك،  يف  وخلل  الفهم، 
الذكر، وتخف�ص اأمر االأنثى، ويرتتب عليه ه�صم حلقوق 

لها. وا�صح  املراأة، وظلم 
يف  الرجل  ي�صاطر  اإن�صاين  نوع  مكرم،  كائن  املراأة  اإن 
ع�صو  وهي  الب�صري،  النوع  بقاء  ويف  االأر�ص،  عمارة 
ال  واأهلية  �صالحية  ولها  واحل�صارة،  التنمية  يف  فاعل 
تاريخية  ظروف  يف  عليه  تتفوق  مل  اإن  الرجل  عن  تقل 

التاريخ. اأعماق  �صاربة يف 
واأفكار  مغلوطة  مفاهيم  املا�صي  يف  وجدت  ولالأ�صف 
خاطئة تنال من مكانة املراأة، منها ما يت�صل مبعتقدات 
املراأة  وعانت  متنوعة،  بيئات  يف  دينية،  وغري  دينية 
تتفق  ال  واعتداءات  ومتييز،  ا�صطهاد  من  ب�صببه 
اأن ت�صتمر تلك النظرة  والكرامة االإن�صانية، لكن العجب 
واالأعراف،  العادات  وتبدل  املذهل  العلمي  التقدم  مع 
املفاهيم  تلك  بت�صحيح  الواعية  التذكرة  ي�صتوجب  مما 
االأفكار  تلك  وت�صويب  الزمن،  عليها  عفا  التي  البالية 
واالإخاء  املجتمعي  لالأمن  معوقًا  جمملها  يف  تعد  التي 

االإن�صاين.

ول  م�صاومات،  تقبل  ل  حقوق  ■  للمر�أة 
ذلك: فمن  �لحلول  �أن�صاف 

1. االأنثى اإن�صان لها حق الرعاية يف طفولتها، من تربية 
انتقا�ص. دون  للذكر  كما  وتعليم 

وحرية  امل�صتقلة،  املالية  ذمتها  لها  ر�صدت  اإذا  املراأة   .2
واإن�صاء  الزواج،  يف  حريتها  من  بها  يتعلق  فيما  االإرادة، 

املعامالت. عقود 
نهاية  حتى  الطفولة  من  حياتها  اأطوار  يف  االأنثى   .3
اأنوثتها  مظاهر  على  باملحافظة  مطالبة  عمرها 

بها. واالعتزاز 
يف  والقوامة  عليها،  يتميز  ال  للرجل  م�صاوية  املراأة   .4
قيادة  مهمة  بل  والقهر،  الت�صلط  لي�صت  االأ�صرية  احلياة 
اأقل. بدرجة  اأنها  القوامة  ولي�صت  باأعباء  والقيام  واعية 
ووظائف،  واأعمال  مهام  يالئمها من  ما  تويل  للمراأة   .5
يحول  ما  ال�صرائع،  �صحيح  يف  دينية  موانع  توجد  وال 

�صالحيتها. دون 
لن�صو�ص  الواعي  بالفهم  جاهلة  ملقوالت  �صحة  ال   .6
واآدميتها  اإن�صانيتها  من  وتنال  املراأة  كرامة  تهدر  دينية 

ذلك: فمن 
عليها. الذكر  واإيثار  الهبة  يف  التفا�صل   •

اأقاربها  من  باملنع  اإما  املرياث  يف  حقوقها  غمط   •
– كزوجها  غرباء  اإىل  االأموال  �صريورة  عدم  بزعم 
اإعطائها  اأو  حقوقها  على  اال�صتيالء  اأو  واأوالدها، 

املايل. التقدير  االأخ�ص يف 
الرجل. جانب  من  الطالق،  حق  يف  التع�صف   •

بناته،  مع  االأب  مثل  التقومي  و�صائل  يف  التع�صف   •
واالأخ مع اأخواته، والزوج مع زوجته.

دواعي  وجدت  فاإذا  مبحرم،  اإال  املراأة  �صفر  • تقييد 
ال�صحراء،  اأمان  وعدم  البدو،  كنظم  املا�صي  يف 
ع�صر  يف  ذلك  ا�صتمرار  والعقل  املنطق  من  فلي�ص 

االإن�صاين. والر�صد  املدنية 
يفهم  مبا  عقلها  بنق�صان  املراأة  الزدراء  �صحة  • ال 
دخول  ا�صتحقاقها  وال  الرجل،  عن  االإدراك  قلة  منه 
الفكر  اإعمال  فيجب  اأنوثتها،  ملجرد  االأخروية  النار 
ال�صياق  حدود  يف  ون�صو�ص  ومعتقدات  موروثات  يف 

واملقا�صد. والعلل  واالأ�صباب 
تغيري  يجب  املجتمع  يف  ال�صائع  املراأة  و�صف   •
عيبًا،  وال  مذمة  لي�صت  فاالأنثى  اإليه،  النظرة 
اخلطاب  وحترير  كتابات  مراجعة  يجب  ثم  ومن 

املعيب. ال�صلوك  هذا  من  املجتمعي 


