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  متطلبات العصروعمل المرأة بین وظیفتھا األسریة 
  

  1جامعة باتنة -  صالح حمديمحمد  الدكتور
  

  الملخص

إن النساء شقائق الرجال، خلقھن هللا ألداء وظائف متكاملة مع 
وظائف الرجال، جعل القوامة للرجال، وھیأّ لكل من الجنسین من المؤھالت 

بصفة عامة فالوظیفة و. ل منھماالعواطف ما یتناسب ودور كوالغرائز و
األساسیة للمرأة داخل البیت، بینما الوظیفة األساسیة للرجل خارج البیت 

  .العمل االجتماعي العامویشتركان في المسؤولیة عبر دائرة األسرة و

تطلع المرأة وضغط العامل االقتصادي وغیر أن تطورات العصر 
لعمل، وتنافس الرجل في انعتاقھا عن وصایة الرجل، جعلھا تخرج ل ونح

  .على حساب وظیفتھا األساسیة ولوالمھن المختلفة، وتبوئ الوظائف 

  :إن ھذه الورقة تحاول دراسة ھذه القضیة بإثارة اإلشكاالت التالیة

 وما ھ ھل أصبح عمل المرأة في الوقت الراھن ضرورة ال مناص منھا؟
 السلبیة لعمل المرأة؟وة ما ھي اآلثار اإلیجابی موقف اإلسالم من عمل المرأة؟

  كیفیة االستفادة من تجربة الغرب السباقة إلى خروج المرأة للعمل؟

  نتائج البحثوخاتمة 

  .تلكم ھي المحاور التي تدور علیھا ھذه الورقة البحثیة

  :مقدمة

إن الخلیة األساسیة لإلنسانیة ھي األسرة التي تتشكل من الزوج 
یَا أَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا حفاد، إذ یقول تعالى األوالزوجة ثم تتفرع إلى األوالد و

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَا َزْوَجھَا َوَبثَّ ِمْنھَُما ِرَجاًال َكثِیًرا  َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّ
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َ كَ  َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِھ َواْألَْرَحاَم ۚ إِنَّ هللاَّ  اَن َعلَْیُكْم َرِقیبًاَونَِساًء ۚ َواتَّقُوا هللاَّ
وقد كلّف هللا تعالى ھذا اإلنسان بمھمة االستخالف في األرض ] 1:النساء[
سّوى وتكوینھ، واألنثى بوظیفة تتناسب مع فطرتھ وأناط لكل من الذكر و

الواجبات لینھضھا بالمسؤولیة الملقاة علیھما في دائرة وبینھما في الحقوق 
  .  علیھن درجةجعل للرجال و.المجتمعواألسرة 

الفطریة للوظیفة المتكاملة لكل من الرجل وإن القسمة الطبیعیة 
أي خلل في ترتیبھا یحدث آثارا سلبیة على ومنطقیة، والمرأة،قسمة عادلة و

تقوم بتربیة النشء  والمجتمع برمتھ، فالمرأة ترعى شؤون البیت واألسرة 
الرجل یسعى الحنان في فضاء عشھا األسري، ووالعطف وونشر الدفء 

توفیر متطلبات الحیاة خارج البیت، فیتعاونان معا ولتدبیر شؤون المعاش 
  . إقامة مجتمع متكاملولرعایة أسرة مطمئنة سعیدة 

تغییر نظرة اإلنسان لفلسفة الحیاة وإن تطورات الحیاة المادیة 
لتلبیة احتیاجاتھا  وأھدافھا جعلت المرأة تخرج للعمل إما إلثبات شخصیتھا أو

قوامتھ وللخروج من سلطة الرجل  وإعالة أسرتھا أوللمال لتلبیة رغباتھا 
  .علیھا

إذا كانت المجتمعات اإلسالمیة لم تعرف خروج المرأة للعمل و
الوظیفي إال في العھود األخیرة، فإن المجتمعات الغربیة كانت السباقة لتشجیع 

 والنزوع نحوة العمل، خاصة مع تبني مبدأ الحریة الشخصیوالمرأة للخروج 
  .الفردیةوالمادیة 

ھل األصل أن : وھذه الورقة تحاول اإلجابة عن التساؤالت التالیة
تؤدي المرأة لدورھا في الحیاة من داخل البیت؟ أم أن متطلبات العصر 

مقتضیاتھ تستلزم منھا الخروج للعمل للتعاون على القیام باألعباء الخاصة و
  وتنمیة المجتمع؟

ھل أصبح : اإلشكالیة الرئیسة التساؤالت الفرعیةوتتفرع عن ھذه 
موقف اإلسالم  وما ھ عمل المرأة في الوقت الراھن ضرورة ال مناص منھا؟
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كیفیة االستفادة  السلبیة لعمل المرأة؟وما ھي اآلثار اإلیجابیة  من عمل المرأة؟
  من تجربة الغرب السباقة إلى خروج المرأة للعمل؟

  :ت  فقد توزعت على المباحث التالیةلإلجابة عن ھذه اإلشكاالو

   .طبیعتھوعمل المرأة مفھومھ : المبحث األول 

   .موقف التشریع اإلسالمي من عمل المرأة: المبحث الثاني

    .آثاره على المجتمعوأسباب خروج المرأة للعمل  :المبحث الثالث

  .التجربة الغربیة في عمل المرأة: المبحث الرابع

  .نتائجورحات مقت: المبحث الخامس
  

  عمل المرأة مفھومھ وطبیعتھ : المبحث األول

إن اإلشكالیة المطروحة في البحث تتناول  :تحدید مفھوم عمل المرأة
 وعمل المرأة الوظیفي خارج البیت، أما العمل االسترزاقي داخل البیت، أ

العمل  داخل نطاق األسرة مثل المجتمعات القرویة، حیث تساھم المرأة في 
  .خارج عن نطاق البحث وم بشؤون مزرعة األسرة،  فھالقیا

العمل الوظیفي خارج البیت في ھیئة خاصة  وھ: فمفھوم عمل المرأة
  .أم عامة، ترتبط بھ المرأة بعقد عمل مقابل أجر محدد

یعدُّ ھذا النوع من العمل الوظیفي للمرأة من إفرازات التطوریات التي 
حاجتھا لتنمیة وإبان نھضة أوروبا شھدتھا البشریة في القرون األخیرة 

مجتمعاتھا، أما الحضارة اإلسالمیة فقد ساھمت فیھ الٍمرأة بسط وافر في 
  . الحیاة العامة غیر أن طبیعة مساھمتھا تختلف عن العمل الوظیفي المھني

ال یجادل أحد أن اإلسالم أعاد للمرأة مكانتھا : 1العمل األصلي للمرأة
الفطریة وحفظ لھا كرامتھا وسّواھا في الحقوق وة وأنزلھا منزلتھا الطبیعی

أخرجھا من ربقة الجاھلیة وتصوراتھا الخاطئة والمسؤولیة مع الرجل، و
لألنثى بصفة عامة، وقد صّور القرآن ھذه النظرة الحقیرة للمرأة صورة بلیغة 
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یولم وحین بیّن موقف الرجل في الجاھلة عندما یرزق  بأنثى، فبدال أن یفرح 
یسوّد وسعادتھ، لكن یكفھر وجھھ ویستمتع  بما رزق ویبدي بھجتھ وئم الوال
 ا َوھَُو َكِظیٌم َر أََحُدھُم بِاْألُنثَٰى ظَلَّ َوْجھُھُ ُمْسَوّدً یَتََواَرٰى ِمَن اْلقَْوِم ) 58(َوإَِذا بُشِّ

ھُ فِي التُّرَ  َر بِِھ ۚ أَیُْمِسُكھُ َعلَٰى ھُوٍن أَْم یَُدسُّ اِب ۗ أََال َساَء َما ِمن ُسوِء َما بُشِّ
إن عمل المرأة في اإلسالم ینقسم إلى ، ]59/ 58: النحل[ )59(یَْحُكُموَن 

  .2دائرتین اثنتین

عملھا في بیتھا،  وإن العمل األصلي للمرأة ھ: دائرة األسرة - أوال
العائلیة، واالجتماعیة وعملھا المقدس الذي یتفق مع الوظیفة الفطریة  وھو
  :یظھر ھذا العمل في  وظائف أربعةوفیھا أجر كبیر، و، عبادة عظیمة وھو

المودة وتحقیق الطمأنینة الزوجیة والتّبعل للزوج : الوظیفة الزوجیة -أ
َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم : یقول تعالى األسرةوالسكن للزوجین في البیت و

ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجعَ  لَِك مِّ َودَّةً َوَرْحَمةً ۚ إِنَّ فِي َذٰ َل بَْینَُكم مَّ
ُرونَ    .]21:الروم[ َآلیَاٍت لِّقَْوٍم َیتَفَكَّ

الحضانة، وما یتبعھ من الرضاعة واإلنجاب والحمل : وظیفة األمومة -ب
ھذه ھي وال یمكن للرجل أن یشاركھا في ذلك وھي أعمال خاصة بالمرأة و

  .وظیفة األمومة الخالدة

خاصة في السنوات األولى وتربیة األوالد : وظیفة الحضانة والتربیة -ج
قد أودع هللا تعالى في األم شفقة والمكانة األولى، وللولد، فلھا الحظ األوفر 

كانت امرأة  وجلدا، وال یمكن تعویضھ ولوصبرا وعطفا ورحمة وحنانا و
  .الحاضنةوأخرى كالخادمة 

رعایة شؤون وعرضھ، والزوج ومالھ حفظ بیت : وظیفة الحفظ والرعایة -د
  .األسرة، فالمرأة في بیتھا بمثابة الملكة في عرش ملكھا

المشاركة بین الرجل ومن دوائر االشتراك : دائرة المجتمع -ثانیا
المجتمع، أي االشتراك في العمل االجتماعي العام، والمرأة في دائرة األمة و

النھي عن واألمر بالمعروف وھي مندرجة في الرؤیة اإلسالمیة تحت فریضة 
اآلداب واالقتصاد واالجتماع وأحكام السیاسة والمنكر، التي تشمل تكالیف 
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األعراف، فقد شّرع القرآن الكریم والعادات واألخالق ومنظومة القیم والعامة 
النساء في كل ھذه المیادین والمشاركة بین الرجال ولمبدأ االشتراك 

ُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَْعُضھُْم أَْولِیَاُء بَْعٍض ۚ یَأُْمُروَن َوالْ  :االجتماعیة عندما قال
 َ َكاةَ َویُِطیُعوَن هللاَّ َالةَ َویُْؤتُوَن الزَّ بِاْلَمْعُروِف َویَْنھَْوَن َعِن اْلُمنَكِر َویُِقیُموَن الصَّ

َ َعِزیزٌ  ُ ۗ إِنَّ هللاَّ ئَِك َسیَْرَحُمھُُم هللاَّ      .]71 :التوبة[ َحِكیمٌ  َوَرُسولَھُ ۚ أُولَٰ

  موقف التشریع اإلسالمي من عمل المرأة: المبحث الثاني

إن موقف التشریع اإلسالمي من عمل المرأة قد حددتھ نصوص 
من حیاة الصحابة الكرام،  فقصة والسیرة النبویة العطرة وشرعیة من الكتاب 

ة  لطبیعة سیدنا موسى مع ابنتي شعیب علیھ السالم، تضع الخطوط العریض
من  26إلى  23من  اآلیاتأخالقیاتھ، فقد حددت وضوابطھ وعمل المرأة 

منھج عادل قویم، وموضوع عمل المرأة وفق سیاسة رشیدة  ،سورة القصص
الذي یخرج  وتوحي ھذه اآلیات أن األصل في الشرع الحنیف أن الرجل ھو

  .3یتحمل مسؤولیة اإلنفاق على بیتھوللعمل، 

كلكم مسؤول عن رعیتھ، وكلكم راع ": قولھ  ومن الھدي النبوي
المرأة راعیة على بیت و..... مسؤول عنھم، وفالرجل راع على أھل بیتھ وھ

كلكم مسؤول عن وأال كلكم راع .... ولده وھي مسؤولة عنھم وبعلھا 
یخص المرأة والمرأة و، فھذا الحدیث یقسم المسؤولیة بین الرجل 4"رعیتھ

أحداث في مشاركة المرأة في العبء العام ولت وقائع بالواجب األسري، كما د
على طول تاریخ الحضارة والعھد الخالفة الراشدة وللمجتمع في عھد الرسالة 
الجھاد في سبیل هللا، فأمھات المؤمنین من والدعوة واإلسالمیة في مجال العلم 

كثیر من الصحابیات من وحفصة رضي هللا عنھن، وأم سلمة وأمثال عائشة 
نسیبة، لھن مواقف جلیلة في الشأن وھند بنت عتبة وثال أسماء بنت أبي بكر أم

 5قد أحصى أحد الباحثینوالعام للمسلمین، إلى جانب قیامھن بأعباء أسرھن، 
مسلم  في مشاركة المرأة وحوالي ثالثمائة حدیث نبوي صحیح من البخاري 

     .6للرجال في مختلف میادین العمل العام
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إن التشریع اإلسالمي ال یمنع من : 7مل المرأةشروط وضوابط ع
الضوابط ما یناسب مع طبیعة ولكنھ یضع من الشروط والعمل خارج بیتھا، 

ما یتالءم مع مصالح المجتمع المسلم، وھذه الشروط مستقاة من روح والمرأة 
  :أحكامھا الشرعیةومقاصدھا والشریعة 

ولیھا المسؤول عنھا، فاألصل  فال تخرج المرأة إال بموافقھ: موافقة الولي - 1
َوقَْرَن فِي : قال تعالى بقاء المرأة في بیتھا وال تخرج إال لحاجة، وھ

   .]33: األحزاب[ بُیُوتُِكنَّ 

أمر هللا تعالى المرأة المسلمة إذا بلغت سن البلوغ : اللباس الشرعي - 2
ا النَّبِيُّ قُل یَا أَیُّھَ  :یقیھا من الفتنةوبالحجاب الشرعي الذي یستر زینتھا 

لَِك أَْدنَٰى أَن  َْزَواِجَك َوَبنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن َعلَْیِھنَّ ِمن َجَالِبیبِِھنَّ ۚ َذٰ ألِّ
ِحیًما ُ َغفُوًرا رَّ وحددت  ،]59: األحزاب[ یُْعَرْفَن فََال یُْؤَذْیَن ۗ َوَكاَن هللاَّ

ب جمیع البدن إال ما استثني، استیعا: الشریعة ضوابط الحجاب الشرعي
   .سابغا فضفاضاویكون صفیقا ال شفافا، وأن ال یكون في نفسھ زینة، و

المقصود بأمن الفتنة أن تكون المرأة آمنة على دینھا و :أمن الفتنة - 3
لتحقیق ذلك أمر الشرع وعفتھا عند خروجھا من بیتھا، وعرضھا و

لخضوع بالقول،  وكل ھذه عدم اوعدم الخلوة واإلسالمي بعدم االختالط 
  .األسباب التي تؤدي إلى إشعال نار الفتنة التي حّرمھا اإلسالم

، فال یكون عملھا على أال یتنافى عمل مع مھمتھا األساسیة كزوجة وأم - 4
  .حساب حقوق أسرتھا

، فال تشتغل باألعمال الشاقة التي أال یتناقض العمل مع طبیعتھا كأنثى - 5
إنما تعمل فیما یتناسب والمھیأة للرجال، . صالبةوة خشونوتحتاج إلى قوة 

  .  العاطفيوتكوینھا الفیزیولوجي و

حیث أجمع العلماء  ،أال تعمل باألعمال التي ال تجوز لھا كالوالیة العامة - 6
  .على أن منصب الوالیة العامة من خصائص الرجال
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مال المفسدة فال تعمل في األع ،أن یكون العمل مثمرا صالحا مفیدا لألمة - 7
غیرھا من األعمال المؤدیة إلى الفساد وكالرقص وعرض األزیاء، 

  . االنحاللو

حین نتأمل في قصة موسى علیھ السالم مع  :نموذج طیب للمرأة العاملة
لعدم وجود  فتاتي شعیب، نجد أنھما اضطرتا للخروج إلى العمل اضطرارا،

َعاُء ۖ َوأَبُونَا َشْیٌخ َكبِیرٌ  قَالَتَا َال نَْسقِي َحتَّىٰ  :من یقوم مقامھما  یُْصِدَر الرِّ
ھما مضطران للخروج للعمل، على وحرص الفتاتین، ، ]23 :القصص[

 ویبدوااللتزام بمكارم األخالق إلى جانب البعد عن كل ما یؤدي إلى الفتنة، 
َوَوَجَد ِمن ُدونِِھُم اْمَرأَتَْیِن  :مزاحمتھما للرجالوذلك من عدم اختالطھما 

تمنعانھا من االختالط بغنم وأي تدفعان أغنامھما  ،]23: القصص[ تَُذوَدانِ 
تعجب موسى علیھ السالم من قیامھما بھذا العمل  قَاَل َما َخْطبُُكَما القوم،

َعاُء ۖ َوأَبُوَنا َشْیٌخ الشاق وھما امرأتان ضعیفتان  قَالَتَا َال نَْسقِي َحتَّٰى یُْصِدَر الرِّ
         .َكبِیرٌ 

  أسباب خروج المرأة للعمل وآثاره على المجتمع  :المبحث الثالث

إن أسباب  تفكیر المرأة للخروج : أسباب خروج المرأة للعمل - أوال
  :أھمھاوللعمل عدیدة 

فقد أصبح التعلیم إلزامیا في معظم دول : فتح أبواب التعلیم أمام المرأة -
ھادات الجامعیة، یغریھا خاصة الشوالعالم، فحصول المرأة على الشھادة 

إشباع رغباتھا من مردود الراتب وتحقیق ذاتھا وللولوج إلى عالم الشغل 
  .  الشھري

إعالة األسرة في حاجة وإن تكالیف الحیاة أصبحت صعبة : غالء المعیشة -
إلى موارد إضافیة قد ال یستطیع الرجل بمفرده التكفل بھا، مما أصبح 

  .عاملة تقاسمھ تكالیف الحیاة وأة موظفة أالرجل یرغب في االقتران بامر

إن العمل قد ال یكون الھدف منھ : اإلحساس بالكآبة والملل داخل البیت -
إنما الھدف منھ الخروج من رتابة البیت وابتغاء الرزق، والتكسب 
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األرامل وكبیرات والمطلقات وخاصة لدى العوانس وواجباتھ الروتنیة، و
  .السن

: ة وتحقیق ذاتھا ومحاولة الخروج من سلطة الرجلإثبات شخصیة المرأ -
المرأة للخروج للعمل ال لتلبي احتیاجاتھا  ومن الحاالت الكثیرة التي تدع

توسیع وحریتھا والمادیة، فلھا من الموارد ما یكفیھا، لكن ترید تحقیق ذاتھا 
  عالقاتھا االجتماعیة 

مرأة للعمل آثار لقد نتج عن خروج ال :آثار خروج المرآة للعمل -ثانیا
سلبیة،  ومنھا ما ھونفسیة، منھا ما لھ  من آثار  إیجابیة واقتصادیة واجتماعیة 

لكن إذا نظرنا بصفة عامة نجد أن أضرار خروج عمل المرأة ھي أكثر من 
أن ذلك كان على حساب المھمة الرئیسیة للمرأة  ومنافعھ لسبب واضح بسیط ھ

      .زوجةوأداء مھمتھا األسریة كأم  وھو

  :النتائج اإلیجابیة -أ

تكون إنتاجیتھا وتتفوق بھا على الرجل وإمكانیة المرأة تقلید وظائف تتقنھا  -
  . مردودیتھا أعلى، مثل التمریضو

معیلھا، مما یحفظھا من التشرد وضمان مورد مالي لألسر التي فقدت ولیھا  -
  .الضیاعو

تستھلكھا المرأة أكثر مثل انتعاش الطلب على بعض المنتجات التي وازدھار  -
  .المجوھراتومواد الزینة 

  .االجتماعیةوالمساھمة في التنمیة االقتصادیة  -

  .الدولةوزیادة الدخل العام للمجتمع  -

  .مشاركة الزوج  في األعباء المالیة -

  .تأمین ید عاملة للدولة بدل استیراد العمالة األجنبیة -
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  :النتائج السلبیة -ب

  :ي والخلقيالجانب الدین

إن خروج المرأة للعمل قد ال یتقید بالضوابط الشرعیة في الحجاب فینتج  -
الخلوة، مما ینجر عنھ ارتكاب النواھي، وقد یصل إلى وعنھ االختالط 

  .  الموبقاتواقتراف الفواحش 

األخالقي في القیام بتربیة األبناء لغیابھا وتخلي المرأة عن واجبھا الدیني  -
  .عن البیت ألوقات طویلة

تبدأ بمعاملة المرأة لزوجھا معاملة الند للند، والتحلل من قوامة الرجل،  -
تحسب أن العمل یمنحھا تحقیق الذات مع وتجعل نفسھا مساویة للرجل، و

 .إیجاباوتوسع العالقات االجتماعیة سلبا 

  :الجانب االجتماعي

البطالة، فتنعكس إحالتھ إلى والخاصة ومزاحمة الرجل في الوظائف العامة،  -
  .على ذلك أثار اجتماعیة عدیدة

تشرد األوالد، فغیاب األم عن البیت یتیح وزیادة ظاھرة اإلھمال األسري  -
  . عدم مراقبة السلوك، خاصة في مرحلة المراھقةولألوالد حریة التحرك 

االختالف بین الزوجین في العمل  أسبابمن أھم  :الخالفات الزوجیة -
قد نتج عن ھذا اإلشكال عدة وأخذه الزوجة بشكل خاص، الراتب الذي تو

  :8الجواب، ومن ذلكوالحل وتطلب البحث وتساؤالت ملحة تفرض نفسھا، 

ما مبرر احتباس الزوجة في وما مدى انفصال الذمة المالیة بین الزوجین، 
شارك في ھل المرأة ملزمة بأن تووجوب نفقتھا على الزوج، وبیت الزوجیة 

  .غیرھا من التساؤالتومیزانیة األسرة؟ 

إیجاد صیغة ووھذه التساؤالت إذا لم یستطع الزوجان اإلجابة عنھا 
  .  توافق بینھما یعیشان في دوامة الخالفات التي قد تؤدي إلى الفصال
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الخلع بسبب الخالف بین الزوجین حول عمل وازدیاد ظاھرة الطالق  -
  .توابعھاوالزوجة 

  : االقتصاديالجانب 

قلة إنتاجیة الكثیر من الوظائف التي تقوم بھا المرأة، لكون المرأة یستفید من  -
  . االمتیازات األخرىوعطل األمومة 

رجال وازدیاد ظاھرة البطالة عند الرجال، فكثیرا ما یفضل المستثمرون  -
األعمال النساء على الرجال في التوظیف ألسباب تعود إلى طبیعة المرأة 

  . ال تطالب بحقوقھا كما یطالب الرجلونى أجرة، دتي قد ترضى بأال

  :  الجانب النفسي والعالقة بین الزوجین

نتیجة تحملھا مسؤولیة ویسري في نفس المرأة العاملة : االستقاللوالتحرر  -
تشعر المرأة باالستقالل عن الزوج في والعمل، التحرر من تبعة الرجل، 

المراد من استقالل المرأة والقتصادیة خاصة، في الناحیة اوأموره عامة 
اقتصادیا التأسي بالمرأة الغربیة التي تشارك زوجھا دفع النفقات، حتى 

وھذا یؤدي إلى نتائج سلبیة عدیدة، أھمھا ارتفاع .السكنوالشراب والطعام 
 النشوزونسبة الطالق 

ة الذي المرأة في الحیاة الزوجیوالتصدع في مفھوم التعاون بین الرجل  -
تعطیل مبدأ التعاون بین واألعمال بین الزوجین، ویوجب توزیع األدوار 

الزوجین في تحمل مسؤولیات األسرة التي توجب وقوف كل واحد منھما 
 . إلى جانب اآلخر

طاقتھا في وجھدھا وإن التزام المرأة بالعمل خارج البیت فتقضي وقتھا  -
تتمكن  من القیام بمسؤولیة لن والعمل، فتصل إلى البیت منھكة مرھقة، 

تھمل تلكم األعباء فتقع النكبات  واألوالد كما ینبغي لھا أوالزوج والبیت 
  .یتحمل األوالد النتائج الوخیمةو
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  تجربة الغرب في خروج المرأة للعمل: المبحث الرابع

الفالسفة الغربیین في موضوع وقبل أن نعرض لبعض آراء المفكرین 
نظرة ولینا أن نقف على الفارق األساس بین نظرة اإلسالم ع عمل المرأة،

أما، ھل تجب النفقة وزوجة والغرب، على من تجب النفقة على المرأة بنتا 
  على ولیھا أم علیھا نفسھا؟

ونرى أن الفارق الجوھري بین النظرتین یكمن في تحدید مسؤولیة 
مجتمع منھا خروج یترتب علیھ  آثاره الواضحة على الواإلنفاق على المرأة 

  المرأة للعمل

المرأة بوجھ عام ال یصح أن تكلف وأن البنت : فلسفة اإلسالم - 1
أخیھا مثال أن یقوم باإلنفاق  وزوجھا أ وبل على أبیھا أ لتنفق على نفسھا،

آثار ذلك جلیة واضحة في انتظام واألمومة، وعلیھا، لتتفرغ لحیاة الزوجیة 
صیانة المرأة من عبث الرجال وة األوالد، اإلشراف على تربیوشؤون البیت، 

  .كیدھموإغرائھم و

 ووال ینازع أحد في أن المرأة إذا لم تجد من یعولھا من زوج وابن أ
   .9لم یقم بیت المال بواجبھ نحوھا أنھ یجوز لھا أن تعمل لتكسب قوتھاوأقرباء، 

رضي  وحتى أن األب الذي یكلف باإلنفاق على ابنتھ حتى تتزوج، ل
أصبحت وتعمل بنتھ عمال تكتسب منھ كالخیاطة مثال سقطت نفقتھا عنھ،  بأن

  .ھي مسؤولة عن نفسھا

استغنت  ول" :قال الخیر الرملي :قال ابن عابدین في حاشیتھ على الدر المختار
ظاھر،  وغزل یجب أن تكون نفقتھا في كسوتھا كما ھوخیاطة  واألنثى بنح

مع ذلك إال إذا كان ال یكفیھا فتجب على األب ) أي النفقة(تجب : ال نقولو
 ."على األب كفایتھا بدفع القدر المعجوز عنھ

أن البنت متى بلغت سنّا معینة، ال یجب على : فلسفة الغرب - 2
أولیاؤھا اإلنفاق علیھا، بل یجب علیھا أن تفتش عن عمل لھا تعیش منھ، فإذا 

  .والداألوتزوجت كان علیھا أن تسھم مع زوجھا في نفقات البیت 
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إن فلسفة الغرب تدفع المرأة دفعا للخروج من أجل الكسب مھما كانت 
على بیت  وأوجب نفقتھا على ولیھا أوظروفھا، بینما اإلسالم حمى المرأة 

بضوابطھ الشرعیة سقطت النفقة والمسلمین، إال إذا اختارت العمل بنفسھا 
  .قامت بإعالة نفسھاوعلى ولیھا 

فة المادیة أنھا خالیة من كل تقدیر لرسالة إن من أھم آثار ھذه الفلس
شرھھم وأنھا تلقي بھا في أتون شھوات الرجال والمرأة الخطیرة في الحیاة، 

 .الجنسي لقاء لقمة العیش

رغبة منھم في مسایرة الحضارة الغربیة في كل  –إن الكثیرین عندنا 
م ھوینادون بوجوب فتح باب العمل للمرأة كالرجل سواء بسواء،  - شيء

  . یغالطون أنفسھم عندما یزعمون أن مساواة المرأة بالرجل ال تتم إال بھذا

إن المرأة الغربیة كانت السباقة للخروج للعمل إلى جانب الرجل، 
تتقلد وتتولى مسؤولیات عدیدة وتفرض شخصیتھا وفاستطاعت أن تحقق ذاتھا 

ال أنھا الوظیفي وتحقق مكاسب مادیة، إومناصب ھامة على السلم اإلداري 
  .األنوثة وھوفقدت أغلى ما خصھا هللا تعالى 

حالة المرأة وال نظن أن الغربیین راضون بما انتھت إلیھ حالة األسرة 
بعد نزولھا إلى میدان العمل، فقد بدأ المفكرون منذ أواخر القرن التاسع عشر 

یعلنون عن قرب انھیار وینذرون باألخطاء الناشئة عنھا، ویشتكون من ذلك، 
  . ضارتھمح

  :وھذه نماذج لكلمات واعترافات لمفكرین وفالسفة غربیین 

إن العمل " :المبرزین عن عمل المرأة اإلنجلیزأحد الكتاب " برنارد شو"یقول 
حمل األجنة  والعمل الذي ال یمكن االستغناء عنھ ھ ...الذي تنھض بھ النساء

دیة، األمر الذي لكن ال یؤجرون على ذلك بأموال نق.... والدتھا وتربیتھاو
  .10"اإلطالقجعل الكثیر من الحمقى ینسون أنھ عمل على 
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إن النظرة المادیة الغربیة ال تعتبر العمل إال ما كان لھ مردود مادي، 
إلى ھذا العمل  االعتباریتجاھلون عمل المرأة داخل بیتھا، مما یستلزم إعادة و

  .   إضفاء القیمة الحقیقیة لھوالمقدس 

ینبغي أن تؤمن حیاة المرأة في " ":أوغست كومیت" یقول الفیلسوف
أن ال تكلف بأعمال الرجال؛ ألن ذلك یصرفھا عن وظیفتھا ویفسد وبیتھا، 

  .11"على الرجال أن ینفقوا على النساءومواھبھا الفطریة 

یرى ھذا الفیلسوف أن تعود األمور إلى حالتھا الطبیعیة فتتفرغ المرأة 
للعمل لیضمن المعیشة ألفراد األسرة حتى ال  یتفرغ الرجلولرعایة األسرة 

بذلك یتطابق مع وجھة نظر  ووھ. تضطر المرأة للخروج لطلب الرزق
      .الشریعة اإلسالمیة

إن تدھور األخالق في " ":إیدیالین"تقول الباحثة األمیركیة الشھیرة 
لمرأة اشتغالھا بالحیاة العامة وإن عودة اوأمریكا راجع إلى ترك المرأة بیتھا 

   .12"إلى بیتھا ھي الطریقة الوحیدة إلنقاذ الجیل الجدید من التدھور الخلقي

ھذه المرأة أدركت بفطرتھا أن سبب التدھور الخلقي لدى األجیال 
    .انشغالھا عن تربیة األوالدوالصاعدة یعود إلى خروج المرأة من البیت 

ن إن النساء صرن اآل" ":جول سموكن" یقول الباحث االقتصادي
بھذا فقد ووقد استخدمتھن الحكومة في معاملھا،  الخ،....نساجات وطباعات

  .لكنھن في مقابل ذلك قّوضن دعائم أسرھن تقویضاواكتسبن بضعة دریھمات 

ذلك قل كسبھ  بإزاءنعم إن الرجل صار یستفید من كسب المرأة، لكن 
قد سلخت باإلضافة إلى أن ھذه الوظائف .... لمزاحمة المرأة لھ في العمل

  .المرأة عن أسرتھا

ألن تشتغلن بناتنا في " ":أنا ریوارد"الكاتبة االنجلیزیة الشھیرة 
البیوت خادمات خیر وأخف بالء من انشغالھن في العمل، حیث تصبح البنت 
ملوثة بأدران تذھب برونق حیاتھا إلى األبد، أال لیت بالدنا كبالد المسلمین 

أن نجعل بناتنا مثال  اإلنجلیزر على بالد إنھ عا ....العفافوفیھا الحشمة 
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للرذائل بكثرة مخالطتھن للرجال، لماذا ال تترك أعمال الرجال للرجال، 
كرامتھا ترجع إلى ومھمتھا تعود إلى شرفھا ووتعود البنت إلى طبیعتھا 

  .13"بیتھا

الطھر میزة وإن ھذا الكالم قیل منذ عقود حین كان العفاف 
ما اآلن فقد تقاربت األوضاع االجتماعیة بیننا وبین المجتمعات اإلسالمیة، أ

أصبحنا نعاني مّما تعانیھ المجتمعات الغربیة، على الرغم أن تعالیم والغرب، 
  .  مكانتھا االجتماعیةونظرتھ للمرأة تحقق لھا كرامتھا واإلسالم 

ھذه النماذج تختصر وضعیة المرأة في الغرب ودعوات المفكرین 
على المجتمعات ووظیفتھا األساسیة، وأنوثتھا وطبیعتھا  للمرأة للعودة إلى

اإلسالمیة أن تعتبر بالوضعیة التي آلت إلیھ المجتمعات الغربیة بعد سماحھا 
  . منحھا الحریة المطلقةوللمرأة بالخروج للعمل بدون ضوابط 

  الحلول والمقترحات: المبحث الخامس

تطلبات العیش من موإن عمل المرأة قد أصبح من مقتضیات العصر 
في الزمن الصعب، فقد سیطرت المرأة على قطاعات وظیفیة  كثیرة خاصة 

ھي و الخدمیة،وفي بعض من المجاالت التجاریة والتربوي والقطاع الصحي 
تتطلع إلى المزید، فالدعوة إلى عودتھا كلیة إلى البیت دعوة غیر واقعیة، فقد 

نھ ال یمكن إطالق الحبل أصبح توظیف المرأة سمة من سمات العصر، كما أ
یسوقنا تقلید الغرب إلى ترك الحریة المطلقة لعمل المرأة وعلى الغارب، 

االنحالل وفنجني الحصاد الُمّر الذي وصل إلیھ الغرب من التفكك األسري 
إنما األمر یقتضي منا مقاربة وتردي الظروف االجتماعیة، والخلقي 

تجنب مساؤه، على وعمل المرأة مستقبلیة   للجمع بین محاسن  إستراتجیةو
مقاصدھا العامة  مع التأكید على حقائق وضوء مبادئ الشریعة اإلسالمیة 

  :أساسیة ال یمكن التنازل عنھا

 والخروج للعمل ھواألسریة وتفرغ المرأة للمھمة التربویة  وأن األصل ھ -
  .االستثناء
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اب المھمة إن خروج المرأة للعمل في حالة اضطرارھا ال یكون على حس -
  .یكون بضوابطھ الشرعیةو األساسیة

واجب على عاتق الرجل خاصة في حاالت  واألصل أن نفقة الزوجة ھ -
  مكوثھا بالبیت

  . أنھا بصفة مبدئیة ھي للرجلوتحدید مفھوم القوامة  -

  : على ضوء ھاتھ الحقائق نضع  ھذه المقاربات لوضعیة المرأة العاملةو

ن داخل البیت لسد احتیاجات المرأة المادیة، إما السعي إلیجاد وظائف ومھ -
إما لتوفیر مورد رزق للمرأة التي لیس ولمساعدة الزوج في أعباء الحیاة 

العودة إلى وفإتاحة الفرصة للمرأة للعمل داخل البیت .  كفیلولھا معیل 
یحمي األسرة من الضیاع وحضنھا األسري، یجمع بین الحسنیین، 

  .اإلھمالو

في المتناول، وذلك والتوظیف من داخل البیت أصبحت متاحة إن فرص  - 
من الصناعات التجمیعیة، إضافة إلى وبالتنسیق مع أصحاب الخدمات 

المھن الجدیدة في التجارة االلكترونیة االفتراضیة، فنضمن بذلك قرب 
  .شؤون بیتھاوالمرأة من أبنائنا 

فرغة لشؤون أسرتھا على الدولة تشجیع الٍمرأة الماكثة في البیت المت -
التخفیف من اآلفات وھذا یساعد على تربیة األنباء والمنح، وبالعالوات 

  .الفتیاتووانحرافات الفتیان 

أنھ  یقتصر على اإلنتاج المادي القابل وتصحیح المفھوم الخاطئ للعمل  -
للتبادل، مما یعني عدم اعتبار ما تقوم بھ المرأة بشؤون بیتھا ال یعد عمال 

  .منتجا

قیمة مضافة اقتصادیة، ال یقل  وذوفعمل المرأة داخل بیتھا عمل شریف 
  .      منفعة عن العمل الوظیفيوأھمیة 
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المھن الموسمیة فتتیح للمرأة موردا مادیا من وتفعیل الوظائف وتشجیع  -
السیاحي بالنسبة للمرأة الماكثة وعملھا الموسمي في الحقل الفالحي 

یضمن لھا ومورد رزق توفر منھ احتیاجاتھا بالبیت، فھي تتیح للمرأة 
  .المكوث  في البیت لمدة أطول للتفرغ لمھمتھا األساسیة

الوظائف للمرأة التي ال تتطلب منھا الغیاب الطویل عن وانتقاء األعمال  -
الجھد، بحیث ال یبقى لھا من الوقت وااللتزام باستنزاف الوقت والبیت 

  .لرعایة شؤون البیت

المھن الحرة، في مختلف المجاالت والزوجین في الوظائف  إنشاء شركة -
كذا ومدرسة، ومراكز تكوین،  والتربویة بإنشاء عیادة مشتركة أوالصحیة 

الخدمي ، حیث یتقاسم الزوجان األدوار بینھما في تحمل والمجال التجاري 
أعباء القیام بالمسؤولیة المھنیة، فالعمل المشترك ومسؤولیة رعایة األسرة 

یضمن التعاون ویزیل أسباب الخالف والطمأنینة واالستقرار  ووفر جی
  . على تربیة األوالد

من  واألزواج، فیتفرغ كل عضواألبناء وإنشاء شركات عائلیة بین اآلباء  -
                                  .ھذه الشركة لھا یناسبھ

ع طبیعة المرأة مثل الحد من التوظیف المرأة في الوظائف التي ال تتناسب م -
خلقیة، والمھن التي  تكتنفھا مخاطر أمنیة و العسكریة،والوظائف األمنیة 

  .االكتفاء فیھا بالرجال فقط

  : خاتمة

محاولة اإلجابة عنھا إلى وتخلص ھذه الورقة بعد عرض اإلشكالیة 
  :التوصیات اآلتیةوالنتائج 

وظیفي إال للحاجة إن األصل بقاء المرأة في بیتھا فال تخرج للعمل ال -
  .الضرورة، وأن مھمة المرأة األساسیة ھي رعایة بیتھاو

 وزوجة أ وأوجبت الشریعة على الرجل النفقة على المرأة سواء كانت بنتا أ -
   .ما لتتفرغ ھي لمھمتھا األساسیةإ
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أن ال یخرج وعمل المرأة خارج البیت جائز بشرط موافقة الولي أمن الفتنة  -
یعطلھا عن وظیفتھا  وأن ال یصرفھا أوفطرتھا، والمرأة العمل عن طبیعة 

طبیبة ومفیدا للمجتمع كالعمل مدّرسة واألساسیة وأن یكون العمل صالحا 
وممرضة للنساء، وأن ال یكون ھذا العمل مخالفا للشرع  كالعمل ممثلة 

یستدعي  ویستدعي العمل سفرھا إلى بلد آخر بدون محرم أ وراقصة، أو
غیر ذلك من األمور  ویتطلب تبرجھا أ والطھا بالرجال أاخت وخلوتھا أ

  . المخالفة للشرع

العمل الوظیفي ومجتمعھا، والتمییز بین عمل المرأة داخل نطاق أسرتھا -
الواجب األساسي للمرأة، ال یمكن التخلي عنھ،  وخارج البیت، فاألول ھ

ضوابط وبشروط وأن الثاني أقل أھمیة تلجأ إلیھ المرأة لظروف معینة و
  .شرعیة

   .تشجیعھوالمجتمع إعطاء أھمیة للعمل األسري داخل البیت وعلى الدولة  -

المجتمع تشجیع مكث المرأة في بیتھا بتوفیر العمل االسترزاقي وعلى الدولة  -
  . الحد من خروج المرأة للعملولتحقیق كفایة األسر التي تحتاج إلى إعالة 
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