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  عن تربية املرأة من منظور الغزايلبانورامي ب اكت

  

وهو من  تربية املرأة من منظور حممد الغزايل: ما ال نعلمه ألوالدنا: صدر كتاب جديد بعنوان

لتنميـة  الرايـة ل والكتاب من إصدارات مركز  ملكحممد بدر . دو الكندريحسني لطيفة . تأليف د

ثقافية تعىن باإلبداع الفكري وجتلياته وتسعى لبعث فكـر  واملركز مؤسسة ،  جدةمدينة الفكرية يف 

لبناء ... حضاري رشيد، يعانق اآلخر وال يستبعده، ويغذي أار املعرفة بفكر مضيء ووجدان سليم 

  .غد أفضل

  ملخص الكتاب

وذلك من خالل التركيز على فكر الشيخ الغزايل فيما يتصل بتربية وتعليم املرأة  الكتابيدرس هذا 

  :عة حماور متثلت بأسئلة البحث وهي تدور حول اآليتأرب

  .التعريفات وتشمل نظرات الغزايل ملفهوم التربية والتعليم والثقافة وبعض وسائل التربية .1

  .املنطلقات اليت استند إليها الغزايل يف رؤيته لتعليم املرأة .2

  .التحديات اليت تواجه تعليم املرأة .3

  .فكر الغزايل الجتياز التحديات السابقة املقترحات اليت ميكن استخالصها من .4

بتتبع الكثري من اآلراء املتفرقة يف موضوع تربية املرأة وبث الوعي بقضاياها املعاصرة  ؤلفانقام امل

عند الشيخ الغزايل وذلك عرب استقراء اجلزئيات بقصد احلصول على رؤية كلية هلذا املوضوع الذي 

أفكار الغزايل مبنية على الشك املنهجي . ع على حد سواءميس مستقبل األسرة واملدرسة واتم

وتعكس اجتهادات مصلح مترس يف استخالص منهج التربية اإلسالمية يف مسائل حساسة ال يسلم من 

عاجل الغزايل تعليم املرأة يف سياقه الثقايف العام وقرر قابليتها للتعلم يف . خيوض فيها من اجلرح والنقد

ر تربيتها من القوالب التقليدية اليت تضيق ميادين تعليمها، وتثبط طموحاا، أوسع نطاق وجيب حتري

صاغ الغزايل نواة مشروع له خطوطه العريضة لنهضة نسائية رشيدة، قوامها العلم . وتعطل طاقاا

  . النافع، واإلميان الصحيح، والربامج املرسومة، وخنل ال نقل التراث

املسلمة إىل العامل الثالث يف ميدان العلم والتربية واإلنتاج  يرى الغزايل أن تدحرج وضع األمة

يعود كفل منه كبري إىل تقاليد متشددة، وفقه منغلق، ورؤية ظاملة يف معاملة اإلناث فحجبت مواهب 

املرأة الضخمة من عبري احلرية واإلبداع لفترات تارخيية امتدت لعدة قرون يف مجيع اتمعات املسلمة 

 - الذي أنصف املرأة  - ل وأخلت مبفهوم التوازن والعدل فظن البعض جهال أن اإلسالم فأنتجت اجله

  . هذا التوجه جعله يساند بقوة فكرة حترير املرأة على ضوء الرسالة اإلسالمية.  ينتقص حق النساء



 2 

ع فقه تربوي مقن الفقه التقليدي وحاول وضع أساسيات -يف كتاباته األخرية  –خالف الغزايل 

كافة الفرص التعليمية املمكنة واملتاحة لرفع مستوى اإلناث والوصول إىل أقصى حد ممكن ومبا  يفتح

يتماشى مع استعدادان وطالب الشيخ باملداومة على تشجيعهن للمشاركة البناءة يف التنمية يف خمتلف 

د يف أن يعاجل هذا الفقه التربوي التكافلي اجته. القطاعات لدفع عجلة التقدم يف اتمع املسلم

االحنراف الفكري يف قضية تعليم اإلناث والذي استمر ملدة قرون وال مفر من تنقية التراث قبل نقلة 

إن أردنا استئناف تعليم املرأة وفق آفاق رحبة، وأساليب عصرية، وفلسفة متفتحة تنظر للمرأة 

  .والرجل نظرة تكامل ال تفاضل

  

  قالوا عن الكتاب

عرض مبزيد من العمق ي ووصف بأنه عدد من املفكرينوتفاعل  تقدميحظي الكتاب بتقريظ و

 لقاء األضـواء مركزة إلحماولة فالكتاب تربية املرأة،  عن شروع الغزايليف م لألغوار البعيدة مللمح هام

 .تراث ذلك املفكر املعروفوالظالل على اجلوانب املختلفة ل

  

  مرمي عبداهللا النعيميقالت األستاذة الكاتبة 

ن خالل موقعكم على شبكة االنترنت تابعت البحث املتميز عن الشيخ حممد الغزايل ذلك م"

  ".العلم الشامخ والنجم الذي ال يزال علمه يفيض على الدنيا

  ":هكذا علمين الغزايل"صاحب كتاب  عالء الدين آل رشيوقال األديب 

الكتاب تأمالت ... املزيد من التبصر ىلإحباجة  مل وعيا ونصرة لقضية املرأة اليت هيوحيحبثكم رائع "

وهـذا  . حتاول تصحيح الصورة املشوهة للمرأة ورسم لوحة تركز على نقاء الرسالة ويسر اإلسـالم 

الكتاب ملؤلفني عبقريني آثرا احلقيقة على الوهم، والدين على العادات، والسنة على البدعة، والعلمية 

ب بعد أن انسحب منه الكثري واكتفوا مبـواعظ ـتم   على املغاالة، ومها ينشطان يف ميدان مقفر صع

إن هذا الكتاب هو حترير املرأة من أجل املرأة من دون إفراط ... بالظاهر وال تستبطن الوعي والرشاد 

وال تفريط، وقد اتبع املؤلفان الكرميان النهج الوسط فاختارا حممد الغزايل صاحب الرؤى النقدية اليت 

سيديت الوالدة وسيدي الوالد أدعوكما لتدبر ...ائم ويهب للمرأة إنسانيتهاتؤسس لوعي يستنهض العز

هذا الكتاب إنه فتح معريف حيامي عن احلقيقة ويربق من ثناياه الفكر الوسطي املعتدل وستكون ايته 

ة املؤلفة األجر وللسيد املؤلف والسيد. بداية انطالق وعي رشيد من أجل امرأة حتب اهللا وتفهم احلياة

  .  "منا احملبة واالحترام والتقدير من اهللا وهلما

  

  :ويف مقدمة الكتاب كتب األستاذ عبداهللا زجنري كلمة مركز الراية للتنمية الفكرية فقال
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يف هذا الكتاب رصد حيوي حلكايتنا مع األنثى تقدما وتأخرا، إجيابا وسلبا وذلك من خالل منظـور  

 يرى وحنن على أثره أن تراثنا فقها وفكرا يعاين من احنـراف  وحيد خطري هو التربية فالغزايل رمحه اهللا

واضح يف فهم رسالة املرأة احلضارية، وأن مظامل كثرية تقع على حواء حىت ضاق نطاق تثقيفها وأنـه  

قد آن لنا لنبدأ بالتصويب والتصحيح لكي نتكشف احلقيقة دون تراخ أو خوف بشرط املوازنة مـا  

  .... ملرتكزات الدينيةبني التحديات املدنية وا

بدر ليجليا معا رأي ورؤية الغزايل يف تربية املرأة فإما يسديان خدمة . لطيفة ومعها د. وحني تأيت د

حبثية رائعة للمكتبة العربية خصوصا وللفكر اإلسالمي واإلنساين عموما وتستحق جبـدارة أن تنـال   

  ...درجة علمية حمكمة

امش الفكرة، ال أريد هلا أن تعكر صفاء الكتاب الذي يعترب األول ما هذه غري نقوش على ه: وأخريا 

لقد استفدت من الكتاب . فكر ودعوة األستاذ العبقري الكبري حممد الغزايل من يف كشف هذا اجلانب

وأرجو أن يشاركين القراء ذلك فيستفيدوا منه ويعولوا عليه شاكرا للمؤلفني الفاضلني جهدمها املبارك 

دعومها إىل مواالة البحث ومواصلة اجلهد لتقدمي أوراق إضافية تفيد أمتنا وديننا ومقاصـدنا  النافع، وأ

يف إعادة اكتشاف الذات وصيانتها وجتلية األسس املشرقة اليت أرشد الوحي إليها من أجـل صـناعة   

لكـون  اإلنسان السوي املؤمن املستقيم ذكرا أو أنثى يأمر باملعروف وينهى عن املنكر وينسجم مع ا

  ".والنشأة واملال

  وورد يف موقع اخوان أون الين
الغزالي رسم ا'طار التربوي لمشروعه، وأكد على ضرورة تفعيل دور المرأة فھي شقيقة الرجل وطلب "

 ".العلم فريضة عليھا
   

  ".ءالغزالي بنى فكره ا'ص6حي الحر على نقد كل ا3عراف الراكدة والوافدة 1 سيما في حقل تربية النسا"
   

الشيخ محمد الغزالي واحد من الع6مات البارزة في الفكر ا'س6مي المعاصر، رحلة طويلة من العطاء 
الفكري المتميز دامت على مدار ستين سنة بأكملھا، كانت محصلتھا ما ينوف عن الستين كتابًا في مجا1ت 

  .ر ا'ص6حي الوسطي الرشيدفكرية شتى، أثرت بدورھا المكتبة العربية وا'س6مية على صعيد الفك
   

ميَّز فكر الغزالي أنه حمل في طياته مشروًعا فكريًّا، ما لبث أنَّ تحول إلى مشروٍع حضارٍي مأمول تنفيذه 
وتحقيقه على ا3رض، كان الخط العريض لھذا المشروع الرائد يتمحور حول ا'ص6ح ا1جتماعي؛ الذي رأى 

مرجو، وكانت أھم آليات الوصول لھذا ا'ص6ح عنده ا1ھتمام بقضايا  أنه القاطرة الدافعة 3ي إص6ح آخر
المرأة المسلمة وإزالة غبار الزمان والمكان الكثيف الذي أُثير حول أوضاعھا في المجتمع، رغم أنَّ أعظم 

  .التكريم لھا كان في كنف ا'س6م
   

الم ا'س6مي، كما حظي أيًضا بالعديد من حظي ھذا المشروع بمزيٍد من ا3تباع والمريدين في كافة ربوع الع
  .المناوئين؛ الذين يقفون عقبة وحجر عثرة أمام أي محاولة لcص6ح والتجديد في كل عصر ومصر

   
" تربية المرأة من منظور الشيخ محمد الغزالي"وفق كل ھذه المعطيات تجيء الدراسة التي عنوانھا 

، وك6ھما أستاذ مساعد في كلية التربية "بدر محمد ملك"والدكتور " لطيفة حسين الكندرى"للدكتورة 
ا3ساسية في دولة الكويت، لتعرض بمزيد من العمق لhغوار البعيدة لملمح ھام في مشروع الغزالي الذي نحن 
بصدده، والممثل في تربية المرأة، محاولة إلقاء ا3ضواء والظ6ل على الجوانب المختلفة لھا في مؤلفاته كافة، 
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ورقة، ومنشورة في مجلة العلوم التربوية، الصادرة عن معھد الدراسات التربوية  61ت الدراسة في وجاء
  .م2003بجامعة القاھرة، في أكتوبر 

   

  

  رسالة الدكتور يوسف عبداملعطيوورد يف 

  العزيزان الدكتورة لطيفة الكندري والدكتور بدر ملك

  ورمحة اهللا وبركاته وبعد،  حتية من عند اهللا مباركة طيبة فسالم اهللا عليكم

ال شكر يفي بكرمي وفائكما يف مداومة التواصل مع أخ يفخر مبا تقدمون 

ما ال نعلمه ألوالدنا عن تربيـة  "من خري وقد أسعدين أن أقرأ كتابيكما 

رمحه اهللا وجزاه عن أمة اإلسالم واإلنسانية " املرأة من منظور حممد الغزايل

  .بعامة خري اجلزاء

الذي يغيب عن الكثريين حني تغلب  –التزامكما الصادق  وأسعدين  

باحليدة والعدل يف احلديث عن رائـد مـن    –عاطفة التقدير واإلعجاب 

رواد جمتهدي األمة فأوضحتما يف جالء تطور بعض أفكاره ، وفقا ألدلة 

ورؤى وأفضية جديدة فما يعيب املرء هو اجلمود ال التحرك واتهـد ال  

بت الذي ال يتبدل إمنا هو بشر يتفاعل مع أدلـة غـريه   يوحى إليه بالثا

وتطور واقعه ودالالته طاملا أن التغري يستند إىل دليل موثوق جتددت بـه  

  . رؤيته

والكتاب ينطق جبهد صادق يف تتبع كتابـات الشـيخ الغـزايل      

وتعليقات اآلخرين عليها وإعمال عقل وطول نفـس يف متابعـة اآلراء   

  .واختالفها

ر تأسرنا العادة واإلرث الثقايف اآلين، وما درجنـا عليـه   وحنن بش  

وعشنا به، واخلالص من ذلك انطالقا إىل احلق حني يتضح فكان من أسر 
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وخالص من قيود وانطالق إىل العدل يف الرأي واحلكم وهو سـبيل اهللا  

فجزاكما اهللا اخلري عن هذا املنهج . الذي علينا نروض النفس على ارتياده

  .  العرض والتحليلاملتوازن يف

وقد اختار اهللا سبحانه إعمال العقل داعيا إىل التأمل يف كونه خماطبا أهل 

بادية وأمية يطالبهم باستقاء أدلة اإلميان به مـن النظـر يف السـماوات    

دعـوة إىل  . وارتفاعها والكواكب واجلبال وماذا يف السماوات واألرض

العادة كان قبوله للـوحي  التأمل والفكر حىت إذا صفا وختلص من قيود 

وأوامره قبول من ارتاد الكون واستقر على الدليل الذي ال يأتيه الباطـل  

  .من بني يديه أو من خلفه

وإعمال العقل ال يعين نكران حدوده أو اقتصـاره علـى احلـس      

املشاهد وامللموس فالعقل وفقا ملسماه يعقل ويربط وهو ال يربط إال مـا  

وقضية املرأة هي قضية العدل والرمحة . ا وراءهيصل إليه مدركا عجزه عم

  .ج اهللا الذي أوصى به عباده، وجعله جوهر ندائه لكل من خلق

بالعدل ال مييز رجل على امرأة إال بالتقوى وبالعدل تكون القوامة   

بالرعاية واإلنفاق واجلهد يف جمال ) وهو مفهوم اللفظ(هي القيام املستمر 

  . يادة جلنس الذكور على جنس النساء اإلناثاألسرة ال السيطرة والس

وبالرمحة توالت وصايا رسول اهللا باملرأة حىت وهـو يف سـكرات     

املوت وال يستقيم مع الرمحة أذى يوقع عليها وال يسأل املـرء عنـه، أو   

إكراه على عقد لعشرة عمر مع زوج ال تقبله، أو حرماا من حتصيل علم 

  .يف جمال ترغبه



 6 

ت قضية قوامة الرجل على املرأة مناقشة مستفيضـة  ووددت لو نال  

  .يف الدراسة وحبذا لو مت ذلك يف طبعة قادمة أعانكما اهللا

الكتاب فتح جديد، يف رؤية علمية متوازنة ملوضوع املرأة يف حياة   

املسلمني اليوم واملفاهيم السائدة يف ذلك مراجعه موثقة ملتزمة بالكتـاب  

 يف ميادين أنشطتكما فجـزاكم اهللا اخلـري   والسنة، وأتابع ثراء متواصال

وسدد خطاكم ونفع بكم دائما، يف عدل ال ينحاز لبشر، وإصرار علـى  

احلق ال يتحول، ومنهجية يف احليدة فوق كل عاطفة وحمبـة، وتواضـع   

وقبول للحق مهما كان مصدره، وتواص بأن بالعدل قامت السـماوات  

يزدهر جمتمع وال تقـوم   واألرض، فهو النهج الذي ال تصلح نفس، وال

  .حياة كرمية إال به

رعاكما اهللا وكتب لكما دوام النجاح وحتية حمبـة وتقـدير مـن      

  .أخيكما يوسف عبداملعطي

  هـ  1426ربيع اآلخر  27

  م 2005يونيو  4

  

      
  
 


