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  ةـدر والقوامـ الزوجية بني قطيب اجلننظومة م:قضية النوع يف القرآن 
*أماين صاحل.د

متتد قضية النوع كقضية اجتماعية إىل جذور       
نشأة اتمع ذاته لكنها يف كثري مـن املراحـل          
التارخيية مل تظهر كقضية مستقلة تشغل حيزاً من        
ـاعي بـل انـدجمت يف          الصراع واجلدل االجتم

ـبىن االجتماعيـة     عمليات التأس  ـارخيي لل يس الت
وميكـن تفـسري    .. والسياسية والقانونية والقيمية    

غياب هذه القضية من حيز اجلدل والصراع تارخيياً        
بطبيعة السلطة االجتماعية والفكرية اليت قامت على     
اختالل معادلة القوة االجتماعية بني الرجال والنساء 

مـن  لكن هذا االختفاء    .. لصاحل اجلنس األول    
ـا      -ورمبا الوعي -ساحة اخلطاب  ال يعـين غيا 

كقضية اجتماعية وكوا أحد مالمح االنقـسام       
  .االجتماعي والسياسي

وقد جاء ظهور قضية النوع على حيز الوعي        
واجلدل مرتبطاً بتغري املعادلة االجتماعية بني الرجال       

نتاج إلوالنساء اليت نتجت بدورها عن تغري طبيعة ا       
وبظهور دور مجاعي للنساء    .. كموالعلم ونظم احل  

يف الصناعة والفكر والعلم بسطت قضية النوع على 
ساحة اجلدل وحتولت هذه القضية إىل إشـكالية        
نتيجة الصراع بني طروحات ومشروعات خمتلفة      

  .بشأا
إذا كان هذا التحول التارخيي قد بدأ يف الغرب         
/ فإنه قد انتقل إىل احليز احلضاري للعامل العـريب        

إلسالمي بفعل تأثره الفكري واملادي بالغرب منذ       ا
ذاته حنو االندماج " العامل"القرن التاسع عشر، وتغري 

لقد دفع ذلك إىل شيوع مقولة      . بني أطرافه القدمية  
ـامل   " مستوردة"ن قضية النوع هي قضية      إ إىل الع

ـتالب         ـاً مـن االس اإلسالمي وأا تعكس نوع
ملقولة ليفـصح   بيد أن التأمل يف تلك ا     !. الفكري  

جلياً عن حقيقتها كجزء من الصراع الدائر بـني         
مصاحل وبىن قدمية شديدة االحنياز ضد املرأة وبني        

ـامل اإلسـالمي       شعور قوي متنامِ    لدى نساء الع
وطليعة من رجاله املنصفني بوجود ظلم وإجحاف       
ـبىن           شديدين تتعرض هلما املرأة يف ظل تلـك ال

  . االجتماعية التارخيية املوروثة
وال -الدين  قراءات وشروحات   وقد شكلت   

الـيت جـرى    دوات   أهم األ  ة من حدوا –ال  تز
توظيفها ضد النساء يف العامل اإلسالمي، ومثلـت        
القراءات والتفسريات التارخيية املنحازة ضد املـرأة       
وما يدعمها من مؤسسات العلم والسلطة أحد أهم 

ومن املؤسف أن فـصائل     .. وأجنع تلك األسلحة  
دة من النخب والرموز النسائية الـيت تبنـت         متعد

الدعوة لتحرير وإنصاف املرأة قد قبلت دون روية        
أو نقد هذه املقوالت الزائفة واملنحازة حول عالقة        
الدين باملرأة واجته مسعاهن للتحرر واإلنصاف حنو       
االنسالخ عن ثقافتهن واالندماج يف الثقافة الغربية       

. الشريعة إزاء املرأة    قنوطاً من عدالة موقف الدين و     
 رغم مظهريات   –والواقع أن هذا املوقف مل يكن       

 بأقل رضوخاً وانصياعاً من موقف -الثورة والتحرر
 ألنه حوى   -الاليت ثرن عليهن  -النساء التقليديات   

لألفكار الشائعة حول قمع الدين     نفسه  االستسالم  
لقد غفلت هؤالء أن حترير املرأة  من نظم         . للمرأة
 واالستضعاف ال يكون جرة النساء ثقافياً       اهليمنة

 إىل هيمنـة    -تدعي اإلسالم -من هيمنة ذكورية    

  .دكتوراه يف العلوم السياسية، نائبة رئيسة مجعية دراسات املرأة واحلضارة*
  .م2002 أكتوبر -هـ1423، شعبان 3حلضارة، القاهرة، عددمجعية دراسات املرأة وا
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غربية، وإمنا يكون بإصالح البنية الثقافيـة احملليـة         
ـا غفلـن     . وترسيخ قيم العدالة ا    أن عـن   كم

اإلصالح احلقيقي ليس إصالح حال املرأة فحسب 
بل إصالح فكر اتمع بأسره رجالـه ونـسائه         

وأن تأكيد هوية املرأة    . ساته على حد سواء   ومؤس
يتجاوز ذلك  ال يرن ويتها اجلنسية فحسب بل       

 اليت هي جزء ال يتجزأ مـن        –هويتها الثقافية   إىل  
 وباندماجها الصحي يف كياا احلضاري      -كياا

من هنا كان إصالح شأن املرأة      ..والثقايف الطبيعي 
 والنشط يف   املسلمة وإنصافها رهيناً بدورها الفعال    

عمليات اإلصالح واالجتهاد والتجديد الـديين      
  .. والسياسي واحلضاري
ـبعض أم أىب        -ميثل القرآن الكرمي   ـاء ال  - ش

املركز الفكري والروحي هلذه األمة ؛ برتوله نشأت 
األمة اإلسالمية ، وحول نصوصه وقيمه ومبادئـه        
وتفسرياته منت العلوم واملذاهب والفرق وتشكلت      

وسيبقى القرآن  ..واحتدمت الصراعات التحالفات  
الكرمي مبا لديه من زخم روحي وقيمي مصدراً ال         

يف .. ينفد إلهلام اددين واملصلحني وااهـدين     
: هذا اإلطار يدور البحث حول تساؤالت حمورية      

ما موقف القرآن من قضية النوع ؟ هل يطـرح          
القرآن منظوراً يعاجل االختالالت القائمـة لـدى        

من قـضية   ) السلفي والعلماين (املعرفيني  القطبني  
  ..املرأة؟ وما أبعاد هذا املنظور؟

لقد ارتكز البحث على مجع آيات القرآن الكرمي اليت 
تناولت قضية النوع وتصنيفها واستقراء ما دلت عليه يف         
شأن األبعاد املختلفة هلذه القضية من حيث؛ طبيعة وحدود 

ـادالت ال      قيمـة واملكانـة    االختالفات بني النوعني، مع
والوظيفة اإلنسانية واالجتماعية ، نسق العالقات بينـهما        

ـا أن         إخل..وجدلياته  وانتهت الدراسة إىل نتيجـة مؤداه
القرآن الكرمي ال يقدم جمرد نصوص جزئية متفرقة تعاجل         
نواحي معينة من القضية بل يطرح منظومة متكاملة حول         

بعض اللفظ  قضية النوع هي ما أطلقت عليه اشتقاقاً من         
  ."منظومة الزوجية"القرآين  

وإذا كانت األبعاد املنهاجية واملفاهيمية هي أهم 
ـارئ يف تقدمـة      بيانهما يتعني على الباحث       للق

البحث فقد جرى العمل يف هذه النشرة على ترك         
اجلانب املنهاجي للتناول اجلماعي من خالل احللقة       

ـا  ونكتفي  .. النقاشية املخصصة يف اية امللف     هن
بتوضيح املفهوم احملوري للبحث وبعض ما يرتبط       

  .به من إشكاالت معرفية
  : إشكاالت معرفية ومفاهيمية .. مفهوم النوع

يتمركز هذا البحث حول مفهوم حموري هو       
ـياق حبثنـا    . النوع  مفهوم   ويثري املفهـوم يف س

إشكاليتني األوىل معرفية واألخرى تتعلق بتعريف      
  .املفهوم

 يثري البعض يف الوقت الراهن      ..ةإشكالية معرفي 
قضية مبدئية تتعلق بشرعية وجدوى استقبال الثقافة       

ويرى أنصار هذا   .. اإلسالمية مفاهيم غربية املنشأ     
الرأي أن املفاهيم هي نبت حضاري حيمل مسات        
 ومشكالت البيئة احلضارية اليت نبت فيها، وعلى      

 فإن نقل هذا النبات إىل بيئة حضارية جديدة         ذلك
ـاملفهوم         إمنا ينطوي على تعسف مزدوج يضر ب
  . وباألرضية احلضارية الثقافية اليت يراد زرعه فيها
 فإنه على الرغم من وجاهة هذا الرأي نظرياً        

  : عرضة النتقادات ذات وجاهة بدورها
. إن التالقح اإلنساين هو مسة كل احلضارات        -أ 

 وكما –وقد كانت احلضارة اإلسالمية بذاا 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 املرأة واحلضارة   ملف املرأة يف القرآن

  

      
  

 19

  حقالً حضارياً-ا العلمي واملعريفعكس تراثه
ـاهيم ذات أصـول         ـتقبال مف خصباً الس
حضارية شىت بدءاً من اليونان وفارس وانتهاء       

وتزيـد  .. إخل..بالتأثريات اهلندية والرومانية    
هذه السمة حضوراً يف الظرف الراهن يف ظل        
ما يسمى بظاهرة العوملة بكل تداعياا الشاملة 

ـايف   على الصعيدين احليايت و    ومـن  .. الثق
ـا طبيعـة         العناصر املهمة اليت يتعني اعتباره
التكوين الثقايف للمسلم املعاصر ؛ فالـسمة       
البارزة هلذا التكوين أنه تكوين مركب حيمل       
جزءاً من مسات احلضارة التارخيية اليت ينتمي       
إليها، لكنه ال ينتمي كلية هلا حبكم تعرضـه         
ـتهالك       ـيم واإلعـالم واالس  ملؤثرات التعل

 شاء أم   -واملؤسسات الغربية مما جيعل لثقافته    
 رافداً آخر ينبع من مركز القوة احلضارية -أىب

 فاملسلم املعاصر    ذلك وعلى. الغرب: املعاصر
ليس حالة عصرية خالصة كما أنه ليس حالة        

  .تارخيية خالصة
ـاً     - أياً كان  - إن املفهوم    -ب   ليس كياناً فكري

ية لظاهرة  خالصاً بل هو تعبري أو معاجلة فكر      
ومن مث فإن   . أو مشكلة واقعية أو حمسوسة      

ـثري        احلديث عن األبعاد الواقعية للمفاهيم ي
احتماالت التواجد والتكرار والنقل من بيئـة       
ألخرى وإن كانت بعض تلك البيئات الثقافية 

ـا  . تستقبلها وتطورها وأخرى تتجاهلها    كم
... ختتلف الثقافات يف معاجلة ظواهرها فكرياً     

؛ "النـوع "ق هذا بدوره على قـضية       وينطب
فاملفهوم يشري إىل ظاهرة أو مشكلة اجتماعية       

العالقات والفروق  (قائمة يف كل اتمعات     

ـال      ، بيـد أن    ) بني وضع النـساء والرج
اإلحساس ا والتعبري الثقايف عنها خيتلف تبعاً       
لظروف عديدة من جمتمع آلخر ومن فتـرة        

 .زمنية ألخرى
ـايف   ول أو الـرفض   إن احلديث عن القب     -ج  الثق

ملفاهيم مغتربة أو مستزرعة وإن أُثري بالنـسبة        
ـات إزاء       –للثقافة العربية     أو لغريها من الثقاف

نه ال ينطبـق    أ إال   -مفاهيم الثقافات األخرى  
ـاً    ..على القرآن الكرمي     فالقرآن ليس خطاب

 بل  - وإن مت تبليغه باللغة العربية     –ثقافياً عربياً   
القـرآن  . الثقافات  هو خطاب مرتل فوق     

بفوقيته الثقافية هذه ميكنه التعامل مع كـل        
الظواهر واملدركات اإلنسانية ، كما يتعني أن       

منها جييب عن خمتلف املسائل حىت ما كان        
ـاريخ    . نابعاً من شرائع أخرى    وقد سجل ت

نزول اإلسالم كما سـجل القـرآن ذاتـه         
ـئلة         ـاب وأس مواجهته ألسئلة أهـل الكت

عة من الثقافة اجلاهلية الوثنية عن      املشركني الناب 
أشياء خمتلفة كوأد البنات والكاللة والنسيء      

ويظل القرآن قادرا علـى طـرح       .. وغريها
  .تصويباته وتقييماته ومواقفه من تلك املفاهيم

  : مفهوم النوع-إشكالية تعريفية 
يعرب مفهوم النوع بصفة عامة عن إشكاالت       

ذلك يبقى املفهوم   ورغم  . العالقة بني املرأة والرجل   
حممالً وملتبسا؛ فهو حممـل مبـضامني ثقافيـة         
وأيديولوجية من جانب وملتبس مبفاهيم أخـرى       

  .متقاربة من جانب آخر
يتعلق املركب الداليل للمفهـوم خبـصائص       
العالقة التارخيية بني املرأة والرجل وموروثها الثقايف       
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وتطوراا التارخيية احملدثة يف الغرب؛ مثل قـضية        
دونية املرأة الطبيعية واألخالقية املعضلة يف العهـد        
القدمي، وارتباط وض املرأة بالثورة على الكنيسة       
من جانب وباالستقالل االقتصادي وعمل املـرأة       
بعد الثورة الصناعية وما أعقبها من ثورات تقنية من        
جانب آخر، فضالً عن حمورية الصراع يف محلـة         

هي بعـض املالمـح     هذه  .. إاض وحترير املرأة  
التارخيية والثقافية اليت تركت بصماا واضحة على       
جممل الفكر النسوي الغريب ويف قلبه مفاهيم املرأة        

  .والنوع
ـبس من جانب آخر فاملفهوم       يف عالقتـه    ملت
ـا الـذي    . اجلنسمبفهوم آخر مهم هو مفهوم       فم

يضيفه مفهوم النوع؟ وهل حيل مفهوم النوع حمل        
ختتلف تعريفات مفهوم   .. ملهمفهوم اجلنس أم يك   

النوع يف ضوء عالقته اجلدلية مبفهوم اجلنس؛ هناك        
ـنس         التعريف اإلحاليل الذي يرى أن منظور اجل
الذي يتناول اخلـصائص األنثويـة والذكريـة        
كخصائص طبيعية ويؤكد على الفوارق البيولوجية      

 genderبني اجلنسني قد مت إحالله مبنظور النوع        
اخلصائص ليـست مـسلمة     الذي يرى أن تلك     

بيولوجية لكنها نتيجة لعملية التنشئة اليت تعـِرف        
وامتداداً . األدوار واخلصائص بطرق متباينة ومتغرية    

هلذا املفهوم جاءت النسوية الراديكالية اليت رأت أن        
، وأن ما    إمنا تشكل اجتماعياً   sexجنس الشخص   

ـام         يسمى باالختالف البيولوجي إمنا يظهر يف املق
 1.ل من خالل عملية اختيار اجتماعي وثقايف      األو

لقد جاء هذا التعريف تعبرياً عن بارادمي مدرسة ما         
 رغم تنوع أدواا يف التحليل      -بعد احلداثة القائمة    

على غاية أساسية هي    -اللغوي والنفسي والتارخيي    

مهامجة وتفكيك مفهومنا عن الذات كجـوهر        
جد حسب  فال يو . أصلي أو حتمية يقمعها اتمع    

هذا املفهوم أي جوهر أصلي طبيعي أو حتمـي         
وبناء ...لذواتنا ومن مث ال يوجد قيد باملعىن اإلنساين

على ما سبق فإن الذات ال حتددها البيولوجيا كما         
ال يوجد عالقة خطية تربط بني الظاهرة الطبيعية يف 
اإلنسان وخربته اإلنسانية وهو ما يعين يف النهايـة         

ولوجية  واالنقسام اجلنسي بـني      رفض احلتمية البي  
وقد استفاد الفكر النسوي من    . 2الذكورة واألنوثة 

ـا           ذلك املنظور وطوره تعبرياً عـن ثورتـه كم
استخدمه يف حتليله التارخيي واأليديولوجي، وقـد       

ـا           ن إعربت سيمون دو بوفوار عن هـذا بقوهل
التقسيم البيولوجي احلاسم يعين تأبيد القمع علـى        

تالفات البيولوجية والتشرحيية هـي     أساس أن االخ  
أساس اضطهاد املرأة، كما أن ثنائية اجلنس كأي        

  . ثنائية تعزز الصراع
لكن التعريف السابق ليس هو التعريف الوحيد       
للنوع فهناك تعريفات أكثر اعتداالً تنطلق من النظر        
إىل مفهومي اجلنس والنوع كمفهومني متكاملني      

جلنس وإن عرب عـن     فا: يعربان عن أبعاد خمتلفة     
اجلوانب البيولوجية والفروق الفسيولوجية والطبيعية     
بني الرجال والنساء إال أنه يفتقر إىل بيان بعد مهم          
يف هذه العالقة هو البعد الثقايف والفوقي هلا سـواء       

وبالتايل فإن . من حيث الفروق والعالقات واألدوار
 هو ما   مفهوم النوع يأيت ليمأل فراغاً مفاهيمياً مهما      

ومن أبرز اجلهات اليت تتبىن     . يتعلق بالثقافة والدور  
هذا املنحى املعتدل يف التعريف منظومـة األمـم         

ثقافات خمتلفة  ) أو ادعاء متثيل  (املتحدة حبكم متثيلها    
  .كثري منها يدخل يف عداد الثقافات احملافظة
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 ملفهوم النوع   املنظور الذي تتبناه الورقة    هلذا    طبقاً
الثقافيـة  (م يشري إىل األبعاد الفوقيـة       فإن املفهو 
 على  للعالقة بني املرأة والرجل متضمناً    ) واملؤسسية

أوالً األدوار  : وجه التحديد ثالثة عناصر مهمة هي     
ـاً        -والعالقات واملسئوليات االجتماعيـة ، ثاني

احلقوق والواجبات االجتماعية لكل من الرجـل       
تمـع لكـل    وثالثاً املكانة اليت حيددها ا    . واملرأة  
  إن استخدام مفهوم النوع وفـق هـذا          3.منهما

التعريف يف البحث ال ميثل إطاراً حاكماً أو ائياً         
وإمنا أداة مبدئية لالقتراب من عالقات النوع كما        
يصوغها القرآن الكرمي؛ أداة من شأا أن تعني على     
اقتراح املوضوعات وطرح األسئلة على النص حبثاً       

قد تتضمن القبول أو الـرفض أو       جابته اليت   إعن  
ويف التحليل األخري هي أداة أولية      . التعديل للمفهوم 

ـاص يف         تستخدم للكشف عن املنظور القرآين اخل
        .منظور الزوجية.. املوضوع 

  :أبعاد قضية النوع يف القرآن 
تكشف متابعة قضية النوع يف القرآن الكـرمي        

ايا املغيبة  عن حقيقة أن قضية النوع ليست من القض       
أو الدخيلة أو حىت تلك اليت حيتاج التعرف علـى          
موقف القرآن منها إىل نوع من اجلهد أو القياس ،          
بل هي قضية واضحة جلية يف التناول القرآين وإن         
تغري املصطلح القرآين يف تناوهلا عـن مـصطلحنا     

ـاول قـضية        ..الدارج ويتميز الطرح القرآين يف تن
اد و مستويات متعـددة مل      النوع مبعاجلتها عند أبع   

يعن ا الفكر االجتماعي املعاصر حىت يف رافـده         
ـار جنـدرة     إليهالنسوي النافذ والذي ترجع       أفك

.. املعرفة والفكر فضالً عن اتمـع ومؤسـساته       
وميكن القول بأن الطرح القرآين يعاجل قضية النوع        

أوهلا النوع يف املنظـور     : عند ثالثة مستويات متراتبة     
ثانيا البعـد اإلنـساين     ). اخلالق واملخلوقات (دي  الوجو

البعـد  : ثالثا). االجتماعي لقضية النوع  /املنظور التارخيي (
قضية التخصيص السلطوي للقيم االجتماعية     (التشريعي  
 بعد تناول تلك األبعاد الثالثة تتعرض       .)بني النوعني 

الدراسة لبعض املوضوعات املهمة يف أجندة قضايا       
استجالء موقف القرآن أو موقعه فيها      النوع حماولة   

قـضية  : وهي على وجه التحديد ثالثة موضوعات 
املساواة بني النوعني يف القـرآن، القـرآن والتـشكل          
االجتماعي لعالقات النوع، نظرية التغيري يف القرآن ما بني         

  .التحرير واإلصالح
  ) : اخلالق واملخلوقات(النوع يف املنظور الوجودي : أوالً

ضية النوع أحد أبعاد قضية الوجـود يف       متثل ق 
ـات  /اإلله  : مقابالا الثنائية    ـتغري،  / إخللق، الثب ال

" التعدد"ومثلما شكل مفهوم    . إخل.. النسيب/املطلق
كان مفهوم  " الوحدانية"املقابل األنطولوجي ملعىن    

" الكمال الوجودي " ملفهوم   التنوع اجلنسي مقابالً  
فات الوحدانية  املرته عن االفتقار، حيث مثلت ص     
لقد بدأ القرآن   . والكمال معاً جوهر الذات اإلهلية    

طرح مفهوم النوع عند هذا املستوى الذي يناقش        
وهنا سيقت قضية النوع يف     . حقيقة الذات اإلهلية  

الوحدانية الكاملة من وإطار توضيح مفهوم األلوهية 
خالل املقابلة واملقارنة بنقائضها من الوجود؛ يقول       

لَم يِلد ولَـم  . اللَّه الصمد . لْ هو اللَّه أَحد قُ"تعاىل  
ولَدي .    دا أَحكُفُو لَه كُني لَموالصمد هنا هو    4".و 

ـتغرية          ـيلة امل ـيس الوس القصد والغاية يف ذاته ول
فالذات اإلهلية يف املنظـور اإلسـالمي       . املتحولة

فـوق  (التوحيدي ختتص بالتسامي عن النوعيـة       
مبعىن أا تقـع يف مـستوى وجـودي         ) يةالنوع
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وإدراكي خارج إطار التعدد النوعي وأعلى منـه،        
ـا هـي          كما أن قضايا وجودها األزيل وخلوده
املقابل اإلدراكي حلقائق الوجود واالستمرار لدى      
اإلنسان وسائر املخلوقات اليت تتحقق من خالل       

ـتالقح النـوعي         النوعية  حيث الظهور نتيجـة ال
ن خالل هذا التالقح أو التناسل الذي       واالستمرار م 

  . يعوض فناء آحاد أو أفراد النوع
 قضية النوع إذن هي قضية أصلية يف اإلدراك        
الديين اإلسالمي من منظور الضدية بني األلوهيـة        

فـوق  "واخللق من خالل التأكيد على مـسألة        
ـا         " النوعية  ـتص أو التسامي عن النوعية اليت خت

حد مقومات الكمال واخللود    الذات اإلهلية وتعد أ   
فتتجلى كمفهـوم  " النوعية"أما .. يف الذات اإلهلية  
ـتغري    ) املخلوقايت(قرين بالنقص    وأحد مقومات ال

تتضح هذه املقابلة   ). امليالد والوفاة (املستمر والفناء   
وجعلُوا ِللَِّه شركَاَء الِْجن وخلَقَهم     "يف قوله تعاىل    
  ِننيب قُوا لَهرخـالَى       و عتو هانحبِر ِعلٍْم سياٍت ِبغنبو 

بدِيع السمواِت والْأَرِض أَنى يكُونُ     . عما يِصفُونَ 
          وهٍء ويكُلَّ ش لَقخةٌ واحِبص لَه كُنت لَمو لَدو لَه

  لِيمٍء عيوقولـه   ،)101-100:األنعام"(ِبكُلِّ ش
اِطر السمواِت والْأَرِض جعلَ    فَ": مثاالً ال حصراً    

ـا          اجوـاِم أَز عالْأَن ِمنا واجوأَز فُِسكُمأَن ِمن لَكُم
         مِيعالـس ـوهٌء ويكَمِثِْلِه ش سفِيِه لَي كُمؤذْري

ِصري11:الشورى"(الْب.(  
ـارة         بيد أن الرؤية القرآنية حوت كذلك اإلش

د فـوق النـوعي     إىل مستوى وسيط بني الوجو    
ـات      ) اإلهلي( والوجود النوعي للبـشر واملخلوق

) الالنـوعي (األرضية املبتالة هو الوجود احليادي      
ممثالً يف املالئكة من املأل األعلى، فهم رغم كوم         

ورغم تعددهم إال أن اهللا سبحانه وتعاىل       /خملوقات
قد جردهم من التنوع واالنقسام اجلنسي حيـث        

. ية من هـذا االنقـسام       تنعدم احلكمة والوظيف  
فاملالئكة خملوقات مستدمية إىل ما شاء اهللا سخرها        
اخلالق ألهداف حمددة ال علة فيها للتنوع واالقتران        

  ..والتكاثر 
  :اإلنسان بني وحدة النفس وتنوع اجلنس 

عاجل القرآن قضية النوع على مستوى وجودي       
جتريدي آخر يتعلق باإلنسان ذاته؛ فرغم تأصـل        

ـارج املـأل        قضية الن  وع يف وجود املخلوقات خ
ـات        األعلى يشمل ذلك اإلنسان واحليوان والنب

وِمن كُلِّ شيٍء خلَقْنا زوجيِن لَعلَّكُم      "إخل  ..واجلن  
إال أن املنظومة القرآنية    . )49:الذاريات"(تذَكَّرونَ

 هي اجلمع يف الوجـود      مهمةانطوت على حقيقة    
ع على أساس التمييز بني البشري بني الوحدة والتنو   
لقد ".. العرض"و" اجلوهر"مستويني هلذا الوجود    

عرب القرآن عن اجلوهر اإلنـساين يف مـستوى         
ويف حني  ". اجلسد"أما العرض فيظهر يف     " النفس"

بالوحدة فقد وسم  العرض     " النفس"وسم القرآن   
  .بالتنوع والتجنس والتعدد "  اجلسد"

ـ تبدو قيمة هذا التمييز بني        وهر والعـرض  اجل
عظيمة عند مناقشة وحتديد قضية العالقـة بـني         

  .اجلنسني وقاعدة املساواة أو التراتب يف القيمة
ثالثة عناصر مهمـة يف ذلـك        ويوضح القرآن   

ـاً و.  أن النفس اإلنسانية واحدة      أوالً: التمييز أن  ثاني
الوجود اإلنساين على مستوى النفس يسبق التنوع       

أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَِّذي     يا": اجلنسي واالنقسام   
خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدٍة وخلَق مِنها زوجها وبثَّ        
مِنهما ِرجالًا كَِثريا وِنساًء واتقُوا اللَّه الَِّذي تساءَلُونَ        

  ).1:اءالنس"(ِبِه والْأَرحام ِإنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا
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ـيس  - أن النفس الواحـدة    العنصر الثالث   ول
 هي مناط احلكمـة     -التجليات النوعية املتعددة هلا   

اإلهلية من خلق اإلنسان ألا مناط تكليف اإلنسان 
 حيث تقود النفس اجلسد     –ومنحه أمانة االختيار    

ـاط احلـساب والثـواب         -إىل الفعل   مث هي من
ونفٍْس "اً  والعقاب؛ يقول تعاىل يف تلك املعاين مع      

قَد أَفْلَح من   . فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها  . وما سواها 
-7:الـشمس   " (وقَد خاب من دساها   .زكَّاها
10.(  

مثَّ ما أَدراك ما    . وما أَدراك ما يوم الدينِ    ":  ويقول
ـأَمر    يوم لَا تمِلك نفْس لِ    . يوم الدينِ  نفٍْس شيئًا والْ
ـنفْس   ). "19-17:االنفطار"(يومِئٍذ ِللَّهِ  ياأَيتها ال
فَادخِلي . ارِجِعي إِلَى ربِك راضِيةً مرضِيةً. الْمطْمئِنةُ
  ).30-27:الفجر" (وادخِلي جنِتي. ِفي عِباِدي

ويتضح من املعاجلة القرآنية أنه رغم وحـدة        
ن انقسامها كان حتمياً أوالً لكوا خملوقًا       فإلنفس  ا

ـاً          ناقصا حمتوم عليه التغري يف أحوال الوجود، وثاني
لتفعيل وجود النفس الواقعي وبدء حتقيق مهمتها يف    

كذلك تـشري الرؤيـة     . االبتالء بالفعل واالختيار  
القرآنية إىل أن انقسام النفس كان انقساماً علـى         

 وليس جمرد تعدد وتكاثر     أساس النوع من األصل   
وقد جعل هلذا الوجود االنقسامي النوعي      . متماثل  

ـاثر         وظيفة أساسية هي توفري آلية االستمرار والتك
ـاثر          من خالل التزاوج بني النوعني وحتقيـق التك

ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر      "واإلعمار املادي   
 اكُملْنعجثَى وأُنو كُممفُوا ِإنَّ أَكْرارعاِئلَ لِتقَبا ووبعش

    ـيم ــه عِلـ ـاكُم ِإنَّ اللَّ ــِه أَتقَـ ــد اللَّ عِن
ِبريذا اكتسب كل مـن     ،  )13:احلجرات"(خ

اجلوهر والعرض وظيفته الوجودية؛ فالنفس هي اليت 

تعرف وتعي، وختتار فتصيب وختطئ، وتتزكى أو       
األوىل يف رحلتـها    إخل واجلسد هو الكلمة     ..تفجر

هذه حنو الفعل؛ ففيه وبه تتقي النفس أو تفجـر،          
ويف إطار التفاعل املادي بني النفوس واألجـساد        
العديدة يف الدنيا يكون االبتالء واالمتحان اإلنساين       

كونه ذكـراً أو    (بل إن طبيعة هذا اجلسد      . األكرب
ـنفس يف         ) نثىأُ هو أول االبتالءات ألنه يـضع ال

ـاة       منظومات خمتل  فة لالبتالء من امليالد وحىت الوف
  .  حسب املعايري البشرية التارخيية القائمة

قد يثري البعض عند هذا املستوى تساؤالً حول        
ـا           النفس األوىل وما إذا كانت ذكراً أم أنثى، ورمب
عرف البعض هذه النفس بكوا نفس آدم، أي أا 
لذكر هو أبو البشرية مزجاً بني مستويي التجريـد         

بيد أن القـرآن الكـرمي ال       .. والتجسيد يف اخللق  
يوضح تلك الصلة بني هذا املستوى الوجـودي        

النفس الواحدة ومنها   (التجريدي جلوهر اإلنسان    
وبني الوجود التارخيي آلحاد البشر الذي      ) زوجها

ـنفس      .. يبدأ بآدم وزوجه   وتبدو قضية خلـق ال
الواحدة األصلية وزوجها وإثارة قـضية النوعيـة        

بشأا من قضايا املتـشاات     ) لذكورة واألنوثة ا(
والغيب اليت مل يوضحها الذكر احلكيم جبالء إال يف 

 بأنثوية  - واهللا أعلم  –آية واحدة فريدة قد توحي      
هـو الَّـِذي    ": هذه النفس األوىل يف قوله تعاىل     

ـا          هجوـا ز هلَ مِنعجٍة واِحدفٍْس ون ِمن لَقَكُمخ
ـا       لِيسكُن إِ  لَيها فَلَما تغشاها حملَت حملًا خفِيفً

ـا           نتيءَات ا لَِئنمهبر ا اللَّهوعد ا أَثْقَلَتِبِه فَلَم ترفَم
   اِكرِينالش ِمن نكُونا لَناِلح189:األعراف"(ص( .

 –حيث يعود فعل احلمل واإلثقال بعد الغـشيان         
ـنفس  –لة لألنوثة ومها من الصفات األصي    على ال



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 املرأة واحلضارة   ملف املرأة يف القرآن

  

      
  

 24

ورغم هذه اآلية فإن التحرز     .. وليس على زوجها  
وهو مـن   -يف التعامل مع املتشاات من اآليات       

 يلزمنا التحرز   -آداب التعامل اإلسالمي مع القرآن    
ـا          يف استنباط املعاين واألحكام اليت قد تبىن عليه

لقد حفلت  . منظومات فكرية حاكمة أو تأسيسية      
 - لألسف –تلفة يف التراث اإلسالمي     العلوم املخ 

بذلك النوع من البناءات الفكرية اليت ما إن تتشكل   
حىت متارس سلطة قاهرة على عقول الكثريين من        

ولعل هذه  .. املؤيدين والرافضني هلا على حد سواء     
الوقفة تؤكد عناية املنظور احلـضاري للمعرفـة        
النسوية باكتساب اآلداب الشرعية وأمهها التحرز      
والتقوى يف االستنباط عن النص القرآين إال ما ورد         

كما نؤكد أن هذا املنظور     . فيه نص قطعي الداللة   
  . إمنا هو جزء من املعرفة اإلسالمية وليس العكس

ـاه األعـم     إ يف التحليل األخري نقول      ن االجت
لآليات القرآنية يف تناول قضية خلق النفس الواحدة 

ـنفس   وزوجها مييل إلىعدم جتلية طبي     : عة هذه ال
"        لَ لَكُمعجا واجوأَز فُِسكُمأَن ِمن لَ لَكُمعج اللَّهو

          ِمـن قَكُـمزرةً وفَـدحو ـِنني ب اِجكُموأَز ِمن
لكن الثابت من معاجلة    ). 72:النحل.."(الطَّيباِت

أن اهللا سبحانه وتعاىل مل مييـز أو يـضع          الذكر احلكيم   
 بينهما مبا يفيد أن اهللا قد سوى بني النفس          تراتباً يف القيمة  

ـا   ومل جيعل للمبدوء باخللق ميزة عن املتولد        وزوجه
وظيفة الوجود  كما خنلص يف هذا املقام إىل أن        . عنه

ـادة وأمانـة     (اإلنساين يف عالقته باخلالق      التكليف والعب
 ،  قد أُحلقت بالنفس وليس اجلـسد     ) االختيار واحلساب 

ساين هو جوهر واحد على اختالف      هذا اجلوهر اإلن  وأن  
وهذه القاعدة  ). التنوع واالنقسام اجلنسي   (العرض

املستفادة من املعاجلة القرآنية لقضية النفس تعـد        

القاعدة األوىل والعظمى لتأكيد معـىن املـساواة        
ـا        واملسئولية اإلنسانية بني اإلناث والذكور؛ فهم
ـار واخلالفـة يف      مستأمنان على العقـل واالختي

رض، مكلفان بالعبادة، متحمل كل منهما لتبعة       األ
اختياره وفعله، حماسبان فرادى على ما اكتـسبا        
ألما معاً وعاء لذات اجلوهر اإلنساين الواحـد        

  . املكلف وهو النفس
 االجتماعيـة لقـضية     -التارخييةلألبعاد  القرآن ومنظوره   

  " :الزوجية  "-النوع 
لنـوع أو      ال يستخدم البيان القرآين تعبري ا     

اجلنس أو الفصيلة للداللة على الذكور واإلناث من 
البشر واملخلوقات ، بل يستعمل القرآن يف شـىت         
مواضع اإلشارة هلذا االنقسام النوعي لفظة واحدة       

     ".الزوجني"هي 
ن البحث عن قضية النوع يف القرآن إوحيث   

يبدو اهتماماً مستحدثاً ينبع من الواقـع املعاصـر         
 ومعارفه املسكونة واجس ومشكالت     وإشكاالته

الصراع بني الرجال والنساء على املستوى الفكري       
يبدو يف سياق   " الزوجيـة "واالجتماعي فإن مفهوم    

البحث القرآين جديداً جدة السعي إىل إجابة أسئلة        
ـنص الكـرمي        إن .. مل يطرحها السابقون على ال

 كما يطرحه البيان القـرآين يبـدو    الزوجيةمفهوم  
قالً عن االستخدام الشائع لعالقة الزواج ، إذ        مست

يستخدم يف كثري من املواقع لوصف طبيعة العالقة        
بغض النظر  ) الذكور واإلناث (اردة بني اجلنسني    

 وبناء على . عن الصلة االجتماعية ملؤسسة الزواج      
 فإننا منيز يف البحث بني العالقتني باستخدام        ذلك

لعالقة العامة بـني     للداللة على ا   الزوجيةمصطلح  
 للداللة على العالقـة     الزواجيةاجلنسني ومصطلح   
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اخلاصة القانونية للزواج، وهلذا التمييز أمهيته الكربى    
  .يف البحث رغم غرابة املصطلح الثاين

ـاً      يطرح مفهوم الزوجية منظومة داللية متباينـة متام
 ؛ ففي  للعالقة بني النوعني عن مفهوم اجلنسني أو النوعني       

ن االختالف الطبيعي   أيؤكد املفهوم  األخري      حني
اجلذري بني النوعني وأصالة هذا االختالف مبعىن       
أن كال من النوعني ينبت من جذر وأصل مستقل         
قائم بذاته وكأما شجرتان منفصلتان، فإن املفهوم       

يثري جمموعـة خمتلفـة مـن       " الزوجني"القرآين  
 فهو   وحدة األصل وتعدد الفروع ،     أوهلا: الدالالت

أقرب يف التمثيل بشجرة متحدة اجلذر واجلـذع        
 االرتباط العضوي والتكامل    :ثانياً.. متعددة الفروع 

الوظيفي يف آن، وهو أبرز وأهم الدالالت النامجة        
ـا     . عن مفهوم الزوجني   فوجود أحدمها منفرداً إمن

افتقار وظيفي أساسي ويفرز عـواراً يف       إىل  يشري  
الذي " الزوجني"مصطلح   إن   ثالثاً.. الصورة البشرية 

ـاراته          استعمله البيان القرآين بإصرار يف كـل إش
لالنقسام النوعي إمنا يفيد من جانب آخر تأكيـد         
الثنائية يف وجود النوع بتحديد الـذكر واألنثـى         

". فجعل منه الزوجني الذكر واألنثـى "تعريفاً هلما  
ـتقالله       يف حني   يفتح مفهوم اجلنس بأصليته واس

 د ؛ فوجود جنس أول وجنس ثانٍ      احتماالت التعد 
  .إخلال مينع ظهور جنس ثالث ورابع 

قضية التقسيم  .. الزوجية وتوزيع املسئولية االجتماعية     
  :النوعي للعمل 

 ال متثل الزوجية يف القرآن حمض مفهوم جمرد       
وإمنا يشيد اخلطاب القرآين منظومة كاملة هلـذه        ،

ن إوحيـث  . العالقة من منظور اجتماعي تارخيي     
 هو أبرز مسات الزوجيـة      االرتباط والتكامل الوظيفي  

 مالمح  -فإن هذه السمة تضفي أبعادها بل تصبغ      
ونـود  .. املنظومة القرآنية لعالقات النوع التارخيية      

 تتعلق مبدلول   مهمةهنا أن نلفت االنتباه إىل نقطة       
يف القرآن؛ فالتارخيية يف اخلطاب القرآين      ) التارخيي(

والنظم واألحكام ال تقتصر علـى      املتعلق باملعايري   
حيز زمين بعينه بل متتد لتسع التاريخ اإلنساين كله         

ومن مث فإن   . الذي يشمله اخلطاب الديين وقضاياه      
ـتغريات        هذا اخلطاب ال يراعي خصوصيات وم
مراحل وعصور بعينها مبا مييزها عن غريها مـن         
ـات         مسات تتعلق بتراتبات القوة والـضعف وآلي

النوعان  ضمنها   منوتمكني بني البشر    التسخري أو ال  
ـائع          بل يراعي جانب الثوابت املـستقرة يف الطب

  .والعالقات
يف هذا اإلطار فإن قضية العالقة بني النوعني ال         
يتم تناوهلا يف املنظور القرآين بـشكل مـستقل         

 يف إطار الرؤية اإلسـالمية      لكنكهدف يف ذاته و   
).  واالبتالء األمانة(الكلية ملسرية اإلنسان ورسالته     

وباإلحالة إىل القسم السابق الذي أشرنا فيـه إىل         
يف حتقيـق   ) االنقسام اجلنسي (دور الوعاء النوعي    

االستمرار والتكاثر والعمران فإن التعامل الوظيفي      
كيف ميكن أن يسهم    : مع اجلنسني قد عين مبسألة      

الزوجان يف دفع هـذه العمليـة قـدماً         /اجلنسان
املرأة بشكل طبيعي  مندمج     وضماا؟ لقد أنيط ب   

يف خصائصها اجلسدية اجلزء األكرب من وظيفـة        
ـاب          . إعادة إنتاج النوع البشري من خالل اإلجن

وتستوعب هذه الوظيفة بشكل عام جانباً كبرياً من 
بل ولعصور طويلة ويف    .. جهد وطاقة هذا اجلنس     

ظل غياب تقنيات التحكم يف اإلجناب استوعبت       
ـاة النـشطة       هذه الوظيفة اجلزء    األعظم من احلي
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ـاً         ،للمرأة  حبيث كان االمتناع عن القيام ا مرادف
لالمتناع عن االرتباط االجتماعي بعالقة زواجيـة       

أما اجلنس اآلخـر الـذي مل       .. مع اجلنس اآلخر  
من حيث الكـم ال     (يقيض له سوى دور حمدود      

ـاج       ) الكيف يف أداء العمليات الطبيعية إلعادة اإلنت
د أُحلقت به مهمة أخرى هي تـوفري        والتكاثر فق 

الضمانات واملستلزمات املادية والبيئية الالزمة إلمتام      
). إخل..توفري امللجأ واملأكل واملشرب   (هذه العملية   

ـاً يف         هكذا حتقق مفهوم التكامل الوظيفي تارخيي
اجلنسني /توزيع املسئوليات االجتماعية بني الزوجني
 اإلعالـة   ما بني املرأة الـيت تولـت مـسئولية        

االجتماعية للتكاثر والعمران البـشري     /البيولوجية
ـال    /والرعاية املادية  . االجتماعية اليت يتوالها الرج

وكما هو واضح فإن الدورين يتكامالن بقـوة يف         
ـاثر         أداء وظيفة النوع اإلنساين يف االستمرار والتك
والعمران البشري، ويفتقر كل منهما لآلخر بشدة؛  

املادي قد مثل مشكلة تارخييـة      فاإلنفاق والضمان   
ـاثر          كبرية للنساء يف قيامهن بأعباء مهمـة التك
البيولوجي والتنشئة االجتماعية اليت تشغلهن بشكل      
كامل عن توفري متطلبات احلياة ولو لفترات معينة،        

إىل ويف املقابل فإن سعي الرجال للكسب يفتقـر         
قابليتـه  إليه يف   وظيفيته ، بل يفتقر اجلنس بأسره       

الستمرار والبقاء إذا مت هذا السعي املادي يف إطار         ل
شخصي وبعيداً عن املـسئولية االجتماعيـة إزاء        

ويف التحليل  ). . الكيان األسري (النساء واألطفال   
األخري لقد مثل هذا التوزيع للمسئولية االجتماعية       

ــوعني ــة /بــني الن ــزوجني عمــاد املنظوم ال
ن املنظـور   التارخيية لعالقات النوع م   /االجتماعية

   .الزوجيةالقرآين القائم على مفهوم 

ـات           ونود هنا أن نشري إىل عدد من املالحظ
املهمة يف شأن منظومة الزوجية يف عالقة الرجـل         

  :واملرأة 
ـات        -أ  إن هذه املنظومة تعكس احلاج

واملشكالت والظروف التارخيية املمتدة امتـداد      
ـيم         البشرية ال شأن هلا مبشكالت وتعقيدات وق

فهو تنظيم ينبع من نظرة تارخيية . ون آخرعصر د
ـيح          مشولية تتجاوز زمناً معيناً وظرفية معينـة تت
للمرأة العمل واخلروج اآلمن للسعي أو التحكم       
يف اإلجناب أو احلصول على الرعايـة املاديـة         

إخل إىل حكم عام جيمع أزمنة سابقة أو        ..للدولة
الحقة تغيب فيها تلك الـضمانات أو حتمـل         

من القسوة والوحشية اليت حتـول دون       الكثري  
ذلك، بل يراعي ذلك التنظيم فترات معينـة يف         
حياة املرأة املسئولة بيولوجياً حـىت يف أزمنـة         

 قضية اإلعالـة    -وال تزال -لقد مثلت   . التمكني
ـية    ىحدإ) اإلنفاق(املادية    املشكالت األساس

. للمرأة يف قيامها بوظيفة اإلجناب ورعاية أطفاهلا      
 القرآن ذلك من منطلـق توزيـع        وقد حسم 

ـاق       الوظائف واملسئوليات وألزم الرجل باإلنف
 أساسياً يف   واإلعالة حبيث صار هذا التوزيع مبدأً     

التنظيم االجتماعي اإلسالمي لعالقـة الرجـل       
واملرأة بغـض النظـر عـن اخلـصوصيات         
واالستثناءات الفردية أو االستثناءات اجلماعيـة      

انعكس هذا التنظيم   وقد  . ألجيال وعصور بعينها  
ـام        بشكل حاسم على جانب التشريع واألحك

  .اإلسالمية
إن الرؤية القرآنية وإن أقـرت هـذا          -ب 

التوزيع للوظائف كمبدأ عام لعموم الظـروف       
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إال أا مل تفرضـه  ) حد أويل أو مبدئي  (البشرية  
كتقسيم جامد، مغلق ال فكاك منه ملعرفة اخلالق        

ـأمم    بتغري الواقع االجتماعي والتارخي    ي للبشر ك
ـاالت التوفيـق بـني األدوار         وأفراد والحتم
ـا          ـام . والوظائف املختلفة أو العجز عن القي

ويستدل على تلك املرونة مـن العديـد مـن          
األحكام التطبيقية يف جمال التشريع كتلك الـيت        

 .أجازت النفقة الطوعية للمرأة املوسرة 
إن القرآن مل يلحق ذا التوزيع تراتباً         -ج 
ــسئوليتني   أو متي ــني امل ــة ب ــزاً يف القيم ي

االجتماعيـة   /االجتماعية واالقتصادية /البيولوجية
بل جعل أداء كل مـن      . يف أداء وظيفة العمران   

النوعني لدوره بشروطه اليت دل عليها      /الزوجني
: القرآن مناطاً ملنحه الصفة اإلجيابية أو سلبها منه       

ـ     " ن ذَكَـٍر وأُنثَـى     ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم ِم
       كُممفُوا ِإنَّ أَكْـرارعاِئلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجو
            ـِبري خ ـيم ـاكُم ِإنَّ اللَّـه عِل " عِند اللَِّه أَتقَ

  ).13:احلجرات(
ــد     ــة البع ـام معاجل ــى يف ختـ ويبق

التارخيي تساؤل مهم يتعلـق بطبيعـة       /االجتماعي
نظومـة معياريـة أم      وهل هي م   الزوجيةمنظومة    
لقد جرت العادة أن ينظر إىل البىن الدينية        .. واقعية؟

والعقائدية كمنظومات معيارية تعاجل ما جيـب أن        
ويف هذا  .. يكون ال ما هو كائن وفق معايري مثالية         

اإلطار اكتسبت املنظومات الفكرية املقابلة القائمة      
على رصد حركة اإلنسان وتقنينها قيمتها الكربى       

ـاة         يف ـا تؤسـس للحي  التاريخ املعاصر باعتباره
اإلنسانية تنظيميا وفكريا وعلميا وتشريعيا وسياسيا      

لكنها احتملـت يف    . من داخلها وليس من أعلى      

شىت جتلياا نواحي ضعف مهمة أبرزها الـشطط        
واالنتقائية يف رصد خصائص وقواعـد حركـة        

األهم اإلنسان والتركيز على فكرة املتغري الوحيد أو     
وقد مثل  . اليت تتناىف مع تعقيدات الوجود اإلنساين     

النظام املعريف الغريب منذ عـصر النهـضة أهـم          
وجاءت . جتسيدات هذا املنظور اإلنساين الواقعي    

املعرفة النسوية املعاصرة كجزء من النظام املعـريف        
الغريب حاملة لتلك الصفات فأقامت دعائمها على       

رأة والتحيزات الذكورية   التجارب التارخيية لقهر امل   
للنظم االجتماعية واملعرفية والقيميـة الـسائدة ،        

  . وحتمية الصراع بني اجلنسني
ـات         إن إمعان النظر يف املنظومة القرآنية لعالق

تشري إىل أن هذه املنظومة ليست      ) الزوجية(النوع  
 فحسب بـل  -تتعلق مبا جيب أن يكون      -معيارية  

 واقعية من جانب    هي معيارية من جانب وتارخيية    
آخر ؛ فالتكامل والتقسيم  الوظيفي لألدوار هـو         
نظام تارخيي اجتماعي سائد منذ عصور سحيقة يف        

حقائق ماديـة    التاريخ اإلنساين ، وهو يستند إىل     
واجتماعية مثل املقومات البيولوجية للمرأة ، وعالقة 

ـثالً (النوعني بالبيئة االجتماعية الفيزيقية احمليطة        م
ـاج يف         مةءمال ـاط اإلنت  القوة العضلية للرجل ألمن

ويف عبارة  . إخل)..جمتمعات ما قبل الصناعة احلديثة    
واضحة فإن هذه املنظومة ليست جمرد أحكام نصية        

إن املنظور القـرآين ال     .. بل هي منط تارخيي وواقعي    
ـاك     حيمل أزمة التناقض بني املعياري والواقعي      ، بل هن

ـائج قويـة     تناغم بني البعدين اللذين ير     تبطان بوش
مردها انتساب النص والواقع إىل خالق واحد خلق        
سنن الكون والتاريخ واالجتماع البشري كما أنزل       

ن كالً  إبل ميكن القول    .. آيات الكتاب وأحكامه    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 املرأة واحلضارة   ملف املرأة يف القرآن

  

      
  

 28

من املعياري والواقعي يتكامالن وظيفياً يف املنظور       
القرآين فيصبح املعياري مبثابة دعم معنوي وإطار من 

الضامنة واحملرضة على قيام كل من الزوجني       القيم  
  .بوظيفته على وجه أفضل وأكمل

ورغم مجع املنظومة القرآنية بني البعدين الـواقعي        
واملعياري فإن كال منهما حيتفظ مبقومات وقواعد       
. حركته املستقلة  وهو مدار ابتالء الناس بالطاعـة        

ـاوزات الفرديـة          فالواقع حيتمل كثرياً مـن التج
ية كما أن هذا الواقع بتجاوزاته يولد ثقافته        واجلماع
ـاعي العـريب       : ومعايريه وقد كان التاريخ االجتم

 فرغم نـصوص وروح     ،اإلسالمي مصداقاً لذلك  
القرآن أنتج تاريخ املسلمني مناذج عديدة للقهـر        
والظلم من ضمنها ما أنتجه من منظومة اجتماعية        

قافيـة  قائمة على قهر املرأة وما اقترن ا من أطر ث         
وكرد فعـل   .. تربر وتشرع هذا القهر والتسلط    

ـاريخ         لذلك التاريخ وبتأثري الثقافة الغربية شهد الت
اإلسالمي املعاصر حركة مضادة ومتمردة علـى       
مفهوم التوزيع النوعي للوظائف ، تتبىن مفهـوم        
الصراع  وتنحو منحى تفكيكيا للنظم االجتماعية       

 أن  :يبقى القـول  . .واملعرفية القائمة كأداة للتحرير   
ال متلك  ) ذكورية أو أنثوية  (هذه املنظومات احلدية    

مهما استطال أمدها وعنفواا أن حتل حمل املنظومة        
كما حاولت الثقافة الذكورية    (القرآنية أو تطويها    

العاتية من خالل السيطرة على عمليات التفـسري        
ذلك أن كالً منهما حيوي يف ذاتـه        ) وإنتاج الفقه 
نساين يقوم على   إنائه إذ هو يقدم تمع      مقومات ف 

أيديولوجية اجلنس الواحد اليت تستبعد أو مـش        
وتظل املنظومة القرآنية .. النصف اآلخر من اتمع     

ـا        بتوازناا الدقيقة مرجعاً للتقومي واإلصالح كم

ـاِت     : "يقول عز من قائل      نيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد
ـاس         وأَنزلْنا الن قُـومانَ لِيالْمِيـزو ابالْكِت مهعم 
  ).25:احلديد.."(بِالِْقسِط

 مؤسـسة   -)الزوجيـة (البعد التنظيمي لعالقات النوع     
  :األسرة كركيزة للتنظيم االجتماعي 

كمفهـوم  " (الزوجيـة "جتسد إعمال مفهوم    
جتسداً عملياً  ) إنساين عام يشخص عالقات النوع    

االجتماعي القائم على مؤسسة    من خالل التنظيم    
 يف املنظور اإلسالمي    األسرةاألسرة ، حيث تشكل     

.. ركيزة البنيان االجتماعي  ) والديين بصفة عامة  (
من مفهوم  " يف ظل تلك املؤسسة تترجم الزوجية     

عام إىل رابطة حمددة بني أفراد معينني من خـالل          
عالقة الزواج، كما تتجسد عمليا مفاهيم التكامل       

يفي والعمران والتكاثر وتتأسس عملية توزيع      الوظ
أو تقسيم الوظائف االجتماعية بني النوعني عـرب        
ـات         منظومة حمددة وملزمة من احلقـوق والواجب

  .املترتبة على الزواج
لقد تكفل اخلالق بتوفري الدوافع الذاتية هلـذا        
االرتباط االجتماعي من خالل الرتعات الفطريـة       

ـنس لـدى     الدافعة لالنـدماج كـدوافع      اجل
الزوجني ودوافع األمومة، وحب االمتالك، /النوعني

 –وذا تلتحم يف بنية واحدة      . إخل..وحب الذرية   
 مجاع العناصر الوجودية والتارخيية -هي بنية األسرة

والتنظيمية واألبعاد الفيزيقية واالجتماعية والفطرية     
وال غرو إذن أن احتلت     .. والنفسية والقيمية للخلق  

 األسرة والزواج ما هلا من أمهية كربى يف         منظومة
املنظور القرآين ميكن توضيحها يف العناصر الثالثة       

  :اآلتية املستفادة من النص القرآين
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ـات     ) ونظام الزواج ( إن األسرة    -أ   أحد أهـم آلي
 البشرية الذي   االندماج والترابط والتماسك يف اجلماعة    

ل يعد أحد غايات وسنن اخلالق يف خلقه كما يد        
  :قوله تعاىل

ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم ِمن ذَكَـٍر وأُنثَـى         " 
       دعِن كُممفُوا ِإنَّ أَكْرارعاِئلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجو

     ِبريخ لِيمع ِإنَّ اللَّه قَاكُم13:احلجـرات "(اللَِّه أَت( ،
ـاعي  فالزواج هو آلية للتعارف واالرتباط ا      الجتم

ووسيلة للحد من الصراع وتناقض املصاحل الناجم       
  .عن الشهوات واملطامع وحب الذات

كآلية للتعارف  " نظام الزواج "انعكست وظيفة   
ـيم        واالرتباط االجتماعي يف التقنينات القرآنية لتنظ
عالقة الزواج ؛ لذلك حيرم النكاح حيثمـا فقـد          

اث من  وظيفته مثل حترمي الزواج بني الذكور واإلن      
ـاح         أوثق القرابات من الفروع واألصـول كنك
األمهات واألخوات والبنات وبنات األخت واألخ      
والعمات واخلاالت وأمهات الرضاع وأخـوات      
الرضاع وبنات الزوجة وزوجات األبناء وأخوات      

 مل حيرم ما وراء حدود تلـك        يف حني  5،الزوجة  
اليت القرابات مبا يعزز عالقات االرتباط املتباعدة أو        

تتخذ طريقها للتباعد ، فحيثما انتفـت حكمـة         
التقريب والربط لوجودها الفعلي انتفت حكمـة       
الزواج ذاته وقضي بتحرميه وحيثما وجدت وجد       

دعـم  (ويف نفس اإلطار ولنفس غايـة       .  وشرع
الترابط االجتماعي واحلد من عوامـل الـصراع        

حرم الـسعي إىل احملـصنات      ) والتفكيك واهلدم 
  .بعالقات زواج أخرىاملرتبطات 

إن وظيفة الزواج كآليـة لـدعم عناصـر         
ـاعي  –االرتباط والبناء والعمران اإلنساين      االجتم

واحلد من عوامل الصراع والشقاق والتفكك لتربز       
يف متابعة العديد من سياقات النص القرآين لعـل         
أبرزها سورة النساء اليت تبدأ بتناول أحكام األسرة        

الذي يكرس الشقاق   (احملرم  والزواج احلالل منها و   
ليستتبع ذلك  ) إخل..كالتطلع للمحرمات والسفاح    

بسلسلة أخرى من األحكام خارج نطاق األسرة       
اليت حتظر بدورها العديد من املعامالت احملرمة اليت        
ـا          تشترك مع سابقتها من أحكام الزواجية يف أثره
ـاد          السليب احملـرك للعـداوة والـصراع واألحق

ـاس    أمثل أكل   ( الناس   االجتماعية بني  مـوال الن
بالباطل واالعتداء على حقوق وممتلكات اآلخرين      

  )إخل ..
ـاثر       -ب األسرة كمحضن مالئم وأمثل لعملية التك

 وهي إحدى الوظائف األساسية     ..واإلعمار البشري 
وقد جعل اإلسالم األسرة هي البوتقـة       . لألسرة  

ب االجتماعية الشرعية واملثلى لعملية التكاثر ألسبا     
ـاثر يف        : عديدة   أوهلا أا تضمن أن تتم عملية التك

إطار منظم من احلقوق وااللتزامات ويف ظل نظام        
وثانيها أن مؤسسة   . معروف من االلتحاق والنسب   

الزواج توفر ضمانات إلمتام عملية التنشئة الـسوية        
لألجيال اجلديدة وتوفر احلماية الالزمـة لـصغار        

ظم عمليـة تقـسيم     ثالثاً أا تن  . اجلنس البشري 
النوعني للقيام  /املسئوليات االجتماعية بني الزوجني   

ـاس        بوظيفة التكاثر واالستمرار البشري على أس
وقـد أوىل   .. ثنائية الدور البيولوجي واالقتصادي   

القرآن عناية بالغة بتحديد مسئولية الـزوجني يف        
ـاعي  /عملية التنشئة سواء الدور البيولوجي     االجتم

) إخل..الوضع والفصال والرضاع    احلمل و (للمرأة  
فقد عين  . االجتماعي للرجل /أو الدور االقتصادي  
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القرآن بشكل حاسم بتأكيد وظيفة اإلعالة املاديـة        
اليت يقوم ا الرجل إزاء زوجته وأسرته وفرضـها         
كميثاق غليظ والتزام ال فكاك منه على الرجل إزاء         

ـ ) الصداق(أسرته ؛ فهو ملزم بنفقة الزواج   ة والنفق
مؤخر (أثناء انعقاد رابطة الزوجية ، وعند الطالق        

) اإلنفاق على أوالت األمحال   (ويف العدة   ) الصداق
 6).ونفقة احلـضانة املتعة وأجر الرضاعة  (وبعد الطالق   

وشدد الذكر احلكيم على تأكيد حقوق املرأة إزاء        
زوجها يف النفقة وحرمة االنتقاص من تلك احلقوق        

ـتِبدالَ    ": د اهللا مما عده انتهاكاً حلدو    اس متدِإنْ أَرو
زوٍج مكَانَ زوٍج وءَاتيتم ِإحداهن قِنطَارا فَلَا تأْخذُوا 

). 20:النساء"(مِنه شيئًا أَتأْخذُونه بهتانا وإِثْما مبِينا     
االجتماعية امللقـاة   / وترمجة للمسئولية االقتصادية  

السعي واجلهد لإلنفاق وتوفري    على عاتق الرجال ب   
ـيفهم        القاعدة املادية للحياة االجتماعية يتسع تكل
باإلنفاق إىل إطار أوسع من الزوجة ليشمل التـزام         
ـات          األب جتاه أبنائه حىت بلوغهم، وإعالة األمه

بل لقد  . واألخوات واآلباء القاعدين عن الكسب    
جعل هذا الدور مسوغاً ألحكام خاصة خيتص ا        

ل مثل جواز تعدد الزوجات فنجد أن النص        الرجا
القرآين قد جعل من توسيع مظلة اإلنفاق واإلعالة        
على ذوات الفاقة من النساء اليتيمات أو العائالت        

لقد جاء  . لليتامى مسوغاً لرخصة تعدد الزوجات      
ذكر التعدد يف سياق تناول أشد حاالت الفاقـة         

در واالحتياج من جانب النساء الاليت فقدن مـصا       
ويبـدو مـن    ).. الزوج أو األب  (اإلعالة الطبيعية   

منطوق اآلية الكرمية يف سورة النساء وكأن التعدد        
رهن حبالة إغاثة تلك الفئات إذ ميثل الزواج آنذاك         
إطاراً شرعياً للنفقة واإلعالة بصورة تتسم باالستدامة 

واإللزام بدل اإلحسان والتصدق الذي ال يكـون        
تم أَلَّا تقِْسطُوا ِفي الْيتامى فَانِكحوا      وِإنْ ِخفْ ": ملزماً  

ـِإنْ           ما طَاب لَكُم ِمن النساِء مثْنى وثُلَاثَ ورباع فَ
         ذَِلك كُمانمأَي لَكَتا مم ةً أَواِحددِلُوا فَوعأَلَّا ت مِخفْت

  ).3:النساء"(أَدنى أَلَّا تعولُوا
 .. إشباع الغرائز الطبيعيـة    الزواج كآلية لتنظيم  -ج

خلق اهللا اإلنسان جمبوالً على العديد من الغرائـز         
الفطرية املتصلة باحتياجاته اجلسدية أو النفـسية ،        
وعين اخلطاب الديين بتنظيم تلك الغرائـز الـيت         
جعلت من أشد ابتالءات البـشر مـن خـالل          
توجيهها إىل أطر معينة لإلشباع مبا يعظـم مـن          

ـار والتـرابط      (يـة   وظائفها اإلجياب  مثـل اإلعم
ويقلل من عواقبها السلبية مثل الصراع      ) والتماسك

ومن أهم وأخطر تلك الغرائز     . . واهلدم والتفكيك 
الفطرية غريزة اجلنس املتوطنة يف الذكر واألنثـى        

لقد جعلت الغريزة اجلنسية مـن      . على حد سواء  
أهم العوامل الذاتية الدافعة لالرتباط بني الـذكور        

لكن املنظومة القرآنية ربطت بني قضاء      . ناثواإل
ـائف          ـيم والوظ هذه الغريزة والعديد مـن الق
االجتماعية مثل رهنها ببناء وحـدة ارتباطيـة يف         
اتمع مبا يؤمن مسئوليات حمددة ألطرافها ويضمن  
حقوق تلك األطراف ومستقبل النشء الناتج عن       

ـار       . تلك العالقة  ذا جعلت األسرة هـي اإلط
روع الوحيد لغريزة اجلنس ألا وحدها الـيت        املش

املمارسة اجلنسية املسئولة اجتماعياً وقانونياً     حتقق مفهوم   
 وتناسب الدور اخلاليف لإلنسان وتتفـق       وأخالقياً ومادياً 

  .وكونيته
أثارت التشريعات القرآنية املتعلقـة مبؤسـسة      
ـام        ـاختالف األحك الزواج، خاصة ما يتعلـق ب
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ـارت      والرخص والعزائم ب   ني الرجال والنـساء أث
العديد من التفسريات النظرية اليت قامت على مقولة        
ـال          التفرقة بني طبيعة الرتعة اجلنسية لـدى الرج

ومن أبرزها ذلك الرأي القائل بقوة الرتعة       ..والنساء
اجلنسية لدى الرجال مبا يفسر أحكاماً مثل تعـدد         

والواقع أنه رغم تطور العلوم     . . الزوجات وغريها 
ـائج          فإنه ليبدو من الصعوبة مبكان االحتكام إىل نت
البحوث العلمية بشكل مطلق يف هذا الصدد فقد        
شهد العقدان األخريان تضارباً يف النتائج املنشورة       
للبحوث العلمية اليت بدت كأا أصبحت مطيـة        
ملختلف القوى واالجتاهات األيديولوجية الصاعدة     

ـات    مثل النسوية الراديكالية اليت تنف     ي وجود اجتاه
ثقافية أصيلة متمايزة على أساس التمايز البيولوجي       
الطبيعي لدى اجلنسني، أو املثلية اليت متيز بني اجلنس         

وقد أفرز ذلك التسييس والتوظيف     . واهلوية اجلنسية 
ـان    للعلم كثرياً من اللبس الذي حيول دون االطمئن
إىل أداة حديثة كالبحوث النفسية للجنـسني يف        

. وفهم املعاجلة القرآنية لبعض قضايا النـوع      تفسري  
إزاء هذه املشكلة تبدو قراءة املنطق الداخلي للنص        
ـنص          القرآين هي املدخل األمثل؛ من الواضح أن ال

) النوعني/الزوجني(القرآين مييز يف تقديره بني دوافع       
فهو يقر ضمناً ومفهوماً بثقل كبري للعامل       : للزواج

الرتباط الزواجـي ،    اجلنسي عند الرجل كدافع ل    
وجيعل هذا العامل من أهم احلقوق اليت حيصل عليها 
الرجال من العالقة الزواجية إذا نظرنا إليها كعقـد         

فَما استمتعتم ِبِه مِنهن فَآتوهن     : "للتبادل االجتماعي 
 )24:النساء".(إىل آخر اآلية     ..أُجورهن فَرِيضةً   

ر الطرف الثاين يف العقـد      لكن األمر من وجهة نظ    
يبدو جد خمتلف وأكثر تعقيداً ؛ فاملرأة تنشد مـن          

العالقة الزواجية إشباع مجلة من الدوافع ال متثـل         
حداها ، وقد عرب القـرآن      إالغريزة اجلنسية سوى    

الكرمي عن مركب دوافع املرأة من وراء العالقـة         
فاإلحصان مفهـوم   ". اإلحـصان "الزواجية مبفهوم   

اه العام إىل احلماية ، وال يعـين ذلـك          يشري مبعن 
فحسب احلماية اخلارجية أو املفروضة من اخلارج       

 عكس –مثل وجود إطار قانوين كاحلرية القانونية   (
  7) أو الزواج ومها بعض دالالت اإلحصان      -الرق

بل بدرجة أكرب توفر احلصانة الداخليـة النفـسية         
 هـم مواألخالقية للمرأة املوجبة للعفة كمعىن آخر       

ـا         . لإلحصان   واإلحصان ذا املعىن هو أهـم م
حتصل عليه املرأة وتنشده من عالقة الزواج ويتمثل        

تأمني مجلة االحتياجات الغريزية والعاطفية والنفـسية       يف  
 مبا حيقق هلا يف النهاية معىن       واملادية واالجتماعية للمرأة  

ويرتب هذا االعتبار لدوافع األنثى من      . اإلحصان
ائج مهمة على طبيعة التعاقد فافتقاد املرأة       الزواج نت 

ـاء          ألي من تلك احلقوق كعجز الزوج عن الوف
ـا املاديـة          بواجباته الزوجية ، أو تغطيته احتياجا
األساسية، أو اعتدائه على كرامتها إمنا خيل جبوهر        

.. مفهوم اإلحصان للمرأة وحبكمة الزواج لـديها      
 من احلقوق وهلذا فقد شدد القرآن الكرمي على مجلة

النفسية واملادية للمرأة تبدأ حبقها يف ضمان اإلنفاق        
عليها وعلى أسرا الذي جعله إلزاماً مشدداً على        

وينتهي حبقوقها  ) فآتوهن أجورهن فريضة  (الرجال  
املعنوية يف حسن املعاشـرة واملعاملـة والعـدل         
. واإلحسان واملعروف واملودة والسكن والرمحـة     

ه على تلك احلقوق اليت تويف وقد شدد القرآن بدور   
باحتياجات املرأة العاطفية األساسية فجعلها يف كثري      

إن .  للتقوى والفالح يف اآلخرة      اًمن اآليات مناط  
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ـاً         الزواج من اجلانب التنظيمي يبدو عقداً اجتماعي
النوعان من  / يستهدف تبادل ما حيتاجه الزوجان      

  .ةالطرف اآلخر بصورة تتسم بالشرعية واملسئولي
ـاء         لقد نظر القرآن لألسرة بوصفها ركيزة البن
ـيم          االجتماعي وهي مجاع حتقيق العديد مـن الق
والفضائل والوظائف اإلسالمية علـى املـستوى       

من هذا املنطلق أوىل . . العملي حلياة الفرد واجلماعة
النص القرآين األسرة عناية بالغة وخصها جبانـب        

ـام  كبري من محايته من خالل الكثري مـن األ         حك
التفصيلية املتعلقة جبوانـب التـشريع والـسلوك        

   :واألخالق مبا حيسن اإلشارة إليه سريعاً
شدد القرآن على عـدم      على اجلانب التشريعي  -

التسرع يف الطالق ومواجهة عناصـر الـشقاق        
وحماولة رأب الصدع بني الزوجني بكل الوسائل       
 بدءاً من مقاومة عوامل النفور النفسي الطارئة، إىل       
مواجهة اخلالفات املوضوعية باالستعانة مبحكمني     
مبا يعطي فرصاً الستمرار األسرة إذا خلصت النوايا         
وانتهاء بفرض أعباء مالية على الطرف الراغب يف        
حل رابطة الزوجية كنفقات الطالق املتعددة على       

بيد أن القرآن الكرمي مل     . الرجل والفداء على املرأة     
لبناء األسري إىل حـد  يصل تكريهه لنقض عرى ا    

التحرمي واملنع لعلمه أن الطالق يصري احلل األفضل        
 ..إذا استحكمت أسباب الشقاق وعوامل النفور     

من جوانب احلماية التشريعية أيضاً فرض عقوبات       
رادعة على العديد من السلوكيات اهلادمة للزواج       

فقد حـرم التـشريع     . مثل الزىن ورمي احملصنات   
قات املوازية للزواج وتكـوين     القرآين بشدة العال  

ـار           ـارج اإلط األسر مثل الزنا  بوصفه نكاحاً خ
الشرعي مبا حيمل من وفاء غري مسئول باحتياجات        

الغريزة تضيع معه حقوق أطراف أساسية يف عالقة        
النكاح كاملرأة والطفل، ومبا ينطوي عليـه مـن         
تغييب للبيئة الصاحلة للتنشئة وضياع لألنـساب،       

يفة االجتماعية للعالقة بـني الرجـل       وافتقاد للوظ 
واملرأة يف دعم التماسك االجتماعي من خـالل        
ـباب      عالقات النسب والصهر وما يثريه مـن أس

واللَّه يرِيد  "التفكك واالحنالل واهلدم؛ يقول تعاىل      
أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتِبعونَ الشهواِت أَنْ        

 يمِيلُوا ما تظِيمـبق    ). 27:النساء"(لًا ع لكل ما س
فرض التشريع القرآين عقوبات رادعة على عالقات 

الزانِيةُ والزاِني فَاجِلـدوا كُـلَّ      "املسافحة والزنا ؛    
واِحٍد مِنهما مِائَةَ جلْدٍة ولَا تأْخذْكُم ِبِهما رأْفَةٌ ِفي         

نَ بِاللَِّه والْيوِم الْآِخِر ولْيشهد   دِيِن اللَِّه ِإنْ كُنتم تؤمِنو    
   مِِننيؤالْم ا طَاِئفَةٌ ِمنمهذَابمن وسائل  ). 2:النور"(ع

احلماية التشريعية الرادعة لألسرة تصدي الـشارع       
للشائعات اليت قد حتطم روابط الزواج بغري أدلة مبا         

ويف . جيعل هذه املؤسسة مبنأى عن اللغو والعبث        
طار جاءت العقوبة املشددة علـى رمـي        هذا اإل 
ـا  ،  8 احملصنات واإلجراءات اخلاصة باالدعاء بالزن

  9.بني الزوجني
 حفلـت   على مستوى اآلداب والـسلوكيات     -

اآليات القرآنية بطائفة من التوجيهات الـسلوكية       
املباشرة والتفصيلية لدفع األذى عن األسرة وإبعاد       

 تلك  عوامل اهلدم من خارجها وداخلها ؛ من بني       
الوصايا ما حيمي خصوصية األسرة مثـل جعـل         
البيوت من احلرمات اليت ال جيـوز انتـهاكها أو          

 وتأكيد معايري التزكية والفضيلة     10االعتداء عليها، 
والعفاف من خالل دجمها يف آداب السلوك اليومي        
والعام للرجال والنساء على حد سواء مثل غـض         
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ات البصر وحفظ الفروج واحلشمة وستر العـور      
واالمتناع عن سلوك ينطوي على معىن الغوايـة،        

قُلْ : إخل؛ يقول تعاىل  ..والتعفف ملن ال جيد نكاحاً    
      مهوجفَظُوا فُرحيو اِرِهمصأَب وا ِمنضغي مِِننيؤِللْم

وقُلْ لِلْمؤمِناِت يغضضن   " ويقول   )30:النور  ..(
   فُر فَظْنحيو اِرِهنصأَب ِمن    نهتزِين دِينبلَا يو نهوج

        وِبِهنيلَى جع ِرِهنمِبخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلَّا م
         ـاِئِهن ءَاب أَو ولَِتِهنعإِلَّا لِب نهتزِين دِينبلَا يأوو ..-

ـا        -حىت قوله تعاىل   هـا أَي مِيعوا إِلَى اللَِّه جوبتو 
وامتدت ) . 31:النور"(نونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ  الْمؤِم

العناية إىل بيان قواعد تزكية السلوك داخل حدود        
البيت وهو البيئة املكانية لعالقات األسـرة مثـل          
وضع الثياب واستئذان اخلدم واألبناء قبل الدخول       

  11إخل ..على اآلباء يف أوقات معلومة 
  :قضايا مهمة يف مسألة النوع 

 موضوع النوع يف الدراسات املعاصـرة       يثري
العديد من املشكالت والقضايا املهمة  ، وقد عين          
البحث بتقصي موقف القرآن الكرمي من ثـالث        

قضية املساواة والتمييز : قضايا مهمة يف هذا اال هي  
ـاعي      . النوعني/بني الزوجني  مث قضية التـشكل االجتم

 وضع املرأة ما بني     وأخرياً نظرية التغيري يف   . لعالقات النوع 
  .مفهومي التحرير واإلصالح

  :النوعني /التمييز بني الزوجني/ قضية املساواة-أوالً
ميكن تلخيص رؤية القرآن الكرمي يف قـضية        

املساواة أوهلما  : التمييز يف شقني مترابطني     /املساواة
 الكاملة يف الدور والطبيعة اإلنسانية والتكليف الوجودي      

أي التسوية  ) والثواب والعقاب األمانة واحلساب   (
.. يف جوهر وغاية الوجود يف املنظور اإلسـالمي       

ـايل يف        والثاين   نظام من االختالف اجلزئي والتوازن اإلمج
  .األدوار واحلقوق االجتماعية

املساواة الكاملة يف الدور والطبيعة اإلنسانية والتكليف       ) أ(
  :الوجودي 

 النوعني  /جنيتنبع املساواة يف الوضع اإلنساين للزو     
ـنفس      - كما سبقت اإلشارة   –  من وحـدة ال

واألصل بني اخللق ومن واحدية التكليف واملهمة       
ـية        اإلنسانية، ويشكل هذان العنصران معاً األرض

لقد عرب القرآن .. الصلبة للتسوية النوعية يف اإلسالم
بال أدىن متييز أو استثناء عن تلك املساواة علـى          

 احله وأبعاده ابتـداءً   املستوى الوجودي يف كل مر    
أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يتـرك     ": من األصل والنشأة    

ثُم كَانَ علَقَةً   . أَلَم يك نطْفَةً ِمن مِنيٍّ يمنى     .سدى
 مروراً باملهمة   ،)38-36:القيامة"(فَخلَق فَسوى 

اإلنسانية يف االختيار بني الكفر واإلميان بني الشر        
 جزاء   من وبني اهللا والشيطان وما يستتبعها    واخلري  

ومن يعملْ ِمـن     ":منتظر يف اآلخرة؛ يقول تعاىل      
         فَأُولَِئـك ِمنؤم وهثَى وأُن ذَكٍَر أَو اِت ِمناِلحالص

 ، )124:النساء"(يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ نِقريا    
ني والْمؤمِناِت يـسعى    يوم ترى الْمؤمِنِ  ": ويقول  

       اتنج موالْي اكُمرشب اِنِهممبِأَيو دِيِهمأَي نيب مهورن
         ـوه ا ذَِلكفِيه اِلدِينخ ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجت

 ظِيمالْع زالْفَو .     ـات يوم يقُولُ الْمناِفقُونَ والْمناِفقَ
  وا       ِللَّذِينِجعقِيلَ ار وِركُمن ِمن ِبسقْتا نونظُروا اننءَام

        ابب وٍر لَهِبس مهنيب ِربا فَضوروا نِمسفَالْت اَءكُمرو
ــِه الرحمــةُ وظَــاِهره ِمــن قِبِلــِه  باطِنــه فِي

ذَابعند هذا املستوى من ). 13-12:احلديد"(الْع
قضايا عرضية أثارا   ة لبعض   حيسن اإلشار املعاجلة  

سات املعنية بقضية النوع كـشبهات      ابعض الدر 
من .. تتعلق بالتمييز القرآين ضد اإلناث من اخللق        

تلك الشبهات اللهجة الغاضبة واالستنكار الشديد      
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الذي يتناول به القرآن الكرمي أقاويل بعض األقوام        
ا  خصويف حنيإناثًا كانوا من الكافرين بأن املالئكة 

أَفَأَصفَاكُم ": أنفسهم بالذكور؛ من ذلك قوله تعاىل     
ربكُم بِالْبِنني واتخذَ ِمن الْملَاِئكَِة إِناثًا إِنكُم لَتقُولُونَ      

أَفَرأَيتم اللَّات  " وقوله   ،  )40:اإلسراء"(قَولًا عظِيما 
م الذَّكَر ولَـه    أَلَكُ. ومناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخرى  . والْعزى
) 22-19:النجم  "(تِلْك ِإذًا ِقسمةٌ ضِيزى   . الْأُنثَى

إن هذا النفي الغاضب واملتكرر ميكن فهمه خارج        
إطار احلساسية املفرطة للرتعة النسوية املعاصـرة       

.. بتحليل أكثر موضوعية وأصالة للسياق القـرآين      
فالنفي واالستنكار ال يدل على إهانـة لألنوثـة         

عالء للذكورة قدر ما يشري إىل إعالء واستمساك وإ
 احلقو .. احلقبقيمة عليا يف املنظور اإلسالمي هي       

يف التحليل القرآين قد يشري إىل العدل يف ختصيص         
القيم ولكنه يشري يف بعض استخدامه القـرآين إىل         

وجييء استنكار القـرآن    ". احلقيقة"معىن آخر هو    
الـيت  ) ألقواممن جانب بعض ا   (هلذه االدعاءات   

ـا حـد األسـطورة تأكيـداً           بلغت يف رواجه
ـا أن         واستمساكاً من القرآن باحلقيقة اليت مؤداه
املالئكة هم كائنات ال نوعية، ومن مث فهي تأكيد         
ـاءات          ـاالً الدع لرفض أن يصبح املأل األعلى جم
وأهواء وظنون بشرية ال أساس هلا من احلقيقة عند         

يف عديد مـن     وقد صرح الذكر القرآين   . اخلالق
ـا جيـيء        املواضع   أن أساس رفضه واستنكاره إمن
ِإنْ ِهي إِلَّا   " باحلقيقة؛ يقول يف سورة النجم       متسكاً

 ا ِمنِبه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤءَابو متا أَنوهمتيماٌء سمأَس
س ولَقَد  سلْطَاٍن ِإنْ يتِبعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُ       

ويف آيـة   ،  )23:النجم"(جاَءهم ِمن ربِهم الْهدى   
ِإنَّ الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآِخرِة لَيسمونَ      :"أخرى يقول 

وما لَهم ِبِه ِمـن عِلْـٍم ِإنْ     . الْملَاِئكَةَ تسمِيةَ الْأُنثَى  
ا يغِنـي ِمـن الْحـق    يتِبعونَ إِلَّا الظَّن وِإنَّ الظَّن لَ    

ومما يؤكد أسباب هذا    ،  )28-27:النجم"(شيئًا
املوقف القرآين من قضية طبيعة املالئكة ما نالحظه        
يف القرآن الكرمي من موقف أشد وإنكار أعظـم         
بشأن دعاوى أخرى ألقوام آخرين حول اختاذ اهللا        

فهذا االدعاء اجلسيم ال يصب فحسب      . تعاىل ولدا 
أل األعلى بل ميس حقيقة الذات اإلهلية       يف حقيقة امل  

وقَالُوا اتخذَ الـرحمن    "يقول  . يف وحدا وكماهلا  
تكَاد السموات يتفَطَّرنَ   . لَقَد جِئْتم شيئًا ِإدا   . ولَدا

أَنْ دعـوا   . مِنه وتنشق الْأَرض وتِخر الْجِبالُ هدا     
. وما ينبِغي لِلرحمِن أَنْ يتِخذَ ولَدا     . داِللرحمِن ولَ 

ِإنْ كُلُّ من ِفي السمواِت والْأَرِض إِلَّا ءَاِتي الرحمِن         
ـا     ،  ) 93-88:مرمي"(عبدا فالقرآن يف احلالتني إمن

يدافع عن حقائق الغيب الكربى الـيت ال ينبغـي          
..  اإلميان العبث ا وأخذها بالظن ألا من جوهر      

وهنا ينبغي اإلشارة إىل قضية مهمـة يف املنـهج          
 وأي قـضية    –مؤداها أن قراءة وفهم قضية النوع       

ـار           -أخرى  يف إطار القرآن ال ينبغي أن تتم يف إط
مقيد باقترابات ومفاهيم النوع وإمنا يف إطار مفاهيم        

 النـوع   تتجاوز  وإبستومولوجية القرآن ذاته اليت     
فرعية إىل منظومة أمشل تقودها     وغريه من القضايا ال   

  . مفاهيم عليا كالتوحيد واإلميان والعدل واحلق 
يرتبط مبوضوع املساواة اإلنسانية شبهة أخـرى       
تتعلق مبستوى آخر من مستويات الغيب هي قضية        

وبشكل مبدئي  .. آدم وزوجه وإمث املعصية األوىل    
تتميز املعاجلة القرآنية عن املعاجلات الدينية السابقة       

أن القرآن مل جيعـل مـن       : يف جوانب عدة منها   
خمالفة آدم وزوجه أوامر اخلالق خطيئة بل معصية        
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ـاً         استحقت املغفرة عند صدق التوبة وذلك وفق
األمر . للمعايري اإلسالمية اخلاصة بالكبائر والصغائر    

الثاين وهو ما يعنينا يف هذا املقام أن املعاجلة القرآنية          
ى عاتق زوج آدم بل علـى       مل تلق بتبعة الغواية عل    

ـتحمالن         عاتق الشيطان مباشرة أما آدم وحواء في
فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما    ": وزر املعصية   

         وـدٍض ععلِب كُمضعِبطُوا با اهقُلْنا فِيِه وا كَانِمم
ـاع إِلَـى            تمو قَرتـسِض مِفـي الْـأَر لَكُمو

بل إن اآليات القرآنيـة قـد    ،  ) 36:البقرة"(ِحٍني
 حيث أغواه ،محلت آدم املسئولية األكرب يف املعصية 

الشيطان بإثارة شهوته ومطامعه البشرية يف اخللود       
ـات           وامللك من وراء خالقه ، ورمبا محلتـه اآلي
مسئولية تشجيع زوجه على متابعته فكان ذنبـه        

ا ؛  أعظم دون أن يربئها ذلك من مسئولية فعلـه        
فَوسوس إِلَيِه الشيطَانُ   ": يقول تعاىل يف سورة طه    

ـا           قَالَ ياآدم هلْ أَدلُّك علَى شجرِة الْخلِْد وملٍْك لَ
ـا        . يبلَى فَأَكَلَا مِنها فَبدت لَهما سـوآتهما وطَِفقَ

      ى ءَادصعِة ونِق الْجرو ا ِمنِهملَيِصفَاِن عخي  هبر م
 فمعـصية آدم الـيت      )121-120:طه" (فَغوى

بدأت باشتهاء امللك واخللد إثر وسوسة الشيطان       
وبفعل املعصية إمنا تفوق معصية الفعل من زوجـه         
ولعل هذا سر ندمه األكرب ومـسعاه األشـد يف          

فَتلَقَّى ءَادم ِمن ربِه كَِلماٍت فَتاب علَيِه إِنه        ": التوبة  
هحِيمالر ابوالت 37:البقرة"(و.(  
ـافؤ   ) االختالف(منظومة التمايز ) ب ( اجلزئي والتك

  :االجتماعية  اإلمجايل يف احلقوق واألدوار
إذا كان القرآن يقر مفهوم املساواة الكاملة يف        

النـوعني  / الدور اإلنساين التكليفي لكال الزوجني    
ـ  (باعتبار هذا الدور   ساب االبتالء الـدنيوي واحل

هو الدور اإلنساين األصلي واجلوهري،     ) األخروي
ـتالء         فإن الوجود العرضي لإلنسان يف مسرح االب
ـاين خيتلـف         متمثالً واقعه النوعي والزماين واملك

ـإن منظومـة        ..ويتباين ويف حدود قضية النوع ف
احلقوق والواجبات واألدوار تتحدد يف إطار توزيع       

ساس حتمـل   النوعني على أ  /األدوار بني الزوجني  
الرجل مسئولية اإلنفاق املادي يف مقابل حتمل املرأة        
مسئولية اإلجناب البيولوجي  كمسؤوليات أساسية      
ـا فوقـه مـن             متثل احلد األدىن الذي ال جيب م

يف إطار هذا التوزيع    . مسئوليات اجتماعية أخرى  
القاعدي واملبدئي لألدوار فإن الرؤية القرآنية تبتعد       

ـائم علـى التـسويات      عن مفهوم املساواة     الق
واملشاات اجلزئية املباشرة يف آحاد ومفـردات       
األدوار واحلقوق والذي يقوم عليه الفكر الغـريب        

 املساواة والتوازن هي  املعاصر للمساواة، وإمنا تصبح     
احملصلة النهائية ملعادلة املسئوليات واحلقوق املوزعة بـني        

ـ     ..النوعني/الزوجني ذا يف   يتجلى املفهوم القرآين ه
 أن :أوهلمامنظومته احلقوقية اليت تقوم على قاعدتني 

 أن كل   الثاينكل حق مينح لطرف يقابله التزام، و      
مزية أو مكنة حقوقية ممنوحة ألحد الطرفني يقابلها        
ويوازيها مزية ومكنة للطرف اآلخر حبيث تصبح       
املساواة هي احملصلة اإلمجالية للمنظومة احلقوقيـة       

  . االلتزامات واحلقوق اجلزئيةوليست قاعدة توزيع
  :يف حقوق األسرة 

امتالك "يعرف الفقهاء الزواج يف أثره املادي أنه 
مبعىن أن عقد الزواج يرتب أن تصبح       " بضع املرأة 

 على رجل بعينه    مقصورةحقوق العالقة الزوجية    
يف مقابـل   . وما يستتبع ذلك من ثبوت النسب له      

ي التزامات  هذا احلق يترتب للمرأة حقوق مادية ه      
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مقابلة على الرجل باإلنفاق عليها وعلى ولدها منه        
بدءًا من الصداق ومروراً بنفقة الزوجية خبـالف        
حقوقها املعنوية يف السكن واملـودة واملعاشـرة        

  .باملعروف
وإذا كان انعقاد الزواج وليد إرادة مشتركة بني        

انتهت الظروف التارخيية للمجتمع القبلي     (الطرفني  
ـإن  )  بني الرجل وويل املرأة بدالً منها      إىل جعلها  ف

األصل يف حتديد مصري العالقة الزواجية أيـضا أن         
 فإنه إذا    ذلك يكون وليد اإلرادة املشتركة ، وعلى     

مارس أي طرف إرادته املفردة من جانب واحـد         
فعليه أن يتحمل مثن قراره ومينح الطرف الشريك        
التعويض املناسب ؛ فإذا مت حل عقـدة الـزواج          
مببادرة وإرادة منفردة من الرجل فعليه أن يتحمـل         
دفع التزامات الطالق للمرأة ، أما إذا كان ابتـدارا       

وهو حق منـصوص    (من املرأة من خالل الفداء      
عليه يف القرآن وأوضحته السنة بشكل عملـي يف         

فعلى املرأة بدورها أن تدفع مثـن       ) وقائع املخالعة 
ـادل   ومرة أخرى يتأكـد   .. قرارها لشريكها   التع

واملوازنة بني الزوجني يف مسألة مهمة هي الـربط         
الشرطي والعضوي بني البعدين املادي واملعنوي ،       
الشكلي والقيمي للتصرفات يف العالقة الزواجيـة       
ـادي         واألسرية حبيث ال يصلح ممارسة اجلانب امل
جمرداً عن بعده املعنوي وإال فقد التصرف صحته        

ال احلصر فقد ربـط     وعلى سبيل املثال    : وشرعيته
ـاملعروف        القرآن املراجعة واإلمساك خالل العدة ب
والنهي عن قصد الضرر ووصف اهللا تعاىل هـذا         
التصرف حني يفتقد بعده املعنوي باالعتداء والظلم       

ويف إطار هذا الربط جاء     .. واختاذ آيات اهللا هزوا     

األمر بالتقوى وعـدم اإلعـضال ملنـع زواج         
  .12.املطلقة

ة بني املنظورين الكلي واجلزئـي يف       إن املفارق 
جمال احلقوق تتجلى يف قضية مهمة هي قـضية         

 ينظر أنصار املنظـور اجلزئـي يف        فبينما: اإلرث
احلقوق إىل التشريع اإلسالمي يف اإلرث باعتباره       
متييزاً لصاحل الرجل فإن أصحاب املنظور النـسقي        
اإلمجايل يف احلقوق يرون العكس يف إطار منظومة        

ع احلقوق وحدها على كفة امليزان بل تضم        ال تض 
إليها االلتزامات إلجياد مقياس صحيح؛ إن متيـز        

له مثل حظ األنثيني    (الرجل يف نصيبه من اإلرث      
يف اإلرث من الوالدين والنصف يف مقابل الربع يف         

ال يعترب ميزة يف ظل مسئوليته غري       ) إرث الزوجية 
ووالديه (ه  املتهاون فيها باإلنفاق على زوجه وأبنائ     

  يعترب إرث املرأة حقاً    يف حني ) خوته عند احلاجة  إو
  .  هلا ال يداخله التزام جتاه اآلخرينخالصاً

هذا التفكري النسقي الذي يقيم اعتبار املساواة       
ـات،        كمحصلة ائية ملنظومة احلقـوق والواجب
األخذ والعطاء، املدخالت واملخرجات يبدو ناجعاً      

قـضية  ى معضلة مثل    يف فهم وتفسري قضايا أخر    
إن النشوز كقضية ال ميكن فهمها إال يف         . النشوز

إطار نسق أكرب هي جزء منه وهي املنظومة اخلاصة         
  .مبواجهة عوامل تصدع األسرة وايارها

 قـدم   :إشكال النشوز يف منظومة الزوجيـة     
القرآن الكرمي يف إطار عنايته باألسرة منظومة كاملة    

املؤسسة احملورية يف بناء    ملعاجلة أسباب ايار هذه     
تقع هذه املنظومة يف إطار مبدأ عام هو        . اجلماعة  

 ليصبح حـالً    -دون حترميه –كراهة مبدأ الطالق    
أخرياً حني تستحيل العشرة الزواجية على شروطها       
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..  اإلنسانية وأمهها الـسكن واملعـروف      -الدينية
ـباب         وتعتمد منظومة القرآن على مواجهـة أس

  :اليت تندرج يف ثالثة مستوياتالشقاق املختلفة 
وأمهها العوامل النفسية الـيت     : األسباب الذاتية -     

ختص أحد الطرفني وتؤدي إىل النفور من الطرف        
ومل يقلل القرآن الكرمي من قدرها      . اآلخر وكراهيته 

كما فعلت العديد من التشريعات الوضعية مبنهجها       
سان الشكلي التعسفي وذلك لعلمه تعاىل بنفس اإلن      

ولكن نصح الباري املـؤمنني مبقاومـة       . ودخائله
أسباب ومشاعر الكره والنفور الداخلي والعمـل       
على عالج أسباا إبقاء على عرى األسرة، وحفز        

وعاِشـروهن  "املؤمنني على مواجهـة ذلـك       
بِالْمعروِف فَِإنْ كَِرهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا       

وكذا  . )19:النساء" (للَّه فِيِه خيرا كَِثريا   ويجعلَ ا 
وقائع شكوى زينب بنت جحـش     (فعل الرسول   

من مشاعرها وحياا مع زيد بن حارثة، وواقعـة         
لكن ).. املخالعة املعروفة من زوجة ثابت بن قيس      

القرآن والسنة النبوية قبال عند استحكام األمـر أن    
 مـن   اًيسعى الطرف املتضرر إىل الطالق خالص     

حياة زوجية حتمل كثريا من املعاناة اليت قد تؤدي         
بيد أن السعي املنفرد من قبل      . إىل انتهاك حدود اهللا   

أحد طريف عالقة الزواج إىل إاء هذه العالقة دون         
ذنب من الطرف اآلخر جيب أن يقترن بتعـويض         

نفقة املتعة (عادل يدفعه هذا الطرف لشريكه املضار 
  13). من املرأة املختلعةمن الرجل ، والفداء

وقد تصدى القـرآن    : اخلالفات املوضـوعية  -       
الكرمي لسبل مواجهتها وحلها يف اآلية اخلامـسة        

وِإنْ ِخفْتم ِشـقَاق    ": والثالثني من سورة النساء   
بيِنِهما فَابعثُوا حكَما ِمن أَهِلِه وحكَما ِمن أَهِلها ِإنْ         

 لَاحا ِإصرِيدـا         يلِيمكَانَ ع ا ِإنَّ اللَّهمهنيب فِِّق اللَّهوا ي
 وفيه حيتكم الطرفان إىل طرف أعلى وأكثر        ،"خِبريا

موضوعية وحرصاً عليهما إلنقاذ حياما الزوجية      
 .من االيار

 ويعد مفهوم النشوز مـن أخطـر        :النشوز-      
املعضالت يف البحوث اخلاصة بوضع املـرأة يف        

ت األسرة ألنه يرتب أقسى حكم خيـص        تشريعا
املرأة هو التوجيه بالضرب، بل إنه يعد حكما فريدا         
من نوعه مل يرد مثيله يف القرآن ألي من صنوف          

ويتسم مفهوم النشوز الذي يرتب هـذا       . العاصني
احلكم بالغموض فاملصادر اللغوية غري مفيـدة يف        

النشز هو ما ارتفع مـن      (حتديد املفهوم التساعه    
رض ويقال نشز وينشز إذا كان قاعداً فنـهض         األ
 أما املفهوم الذي يقدمه املفسرون فيتسم       14)قائماً

بدوره من ناحية بالضيق الناجم عن االحنياز ومن        
ناحية أخرى باالختالف حول مدلولـه؛ يقـول        
القرطيب نشزت املرأة أي استصعبت على بعلـها        

بـن  اونشز بعلها عليها إذا ضرا وجفاها، ويورد        
ـاً        ك  ثري عن عبد الرمحن ابن عوف النشوز مرادف

املرتفعة "ن املرأة الناشز هي     إ للكراهية والنفور قائالً  
على زوجها التاركة ألمره املعرضة عنه املبغـضة        

 ينقل القرطيب عن املهلب النـشوز       يف حني  15.له
إمنا جوز ضرب النساء مـن   " كونه النفور اجلنسي  
اضعة  واختلف زواجهن يف املب  أأجل امتناعهن على    

يف وجوب ضرا يف اخلدمة والقياس يوجب أنـه         
إذا جاز ضرا يف املباضعة جاز ضرا يف اخلدمـة      

والواقـع أن   . 16".الواجبة للزوج عليها باملعروف   
 خبالف احنيازاا الثقافية -هذه االجتهادات اخلالفية

ـنة         -البارزة  يعتورها عدة أمور على رأسها أن س
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 والسالم ال تؤيد أياً من تلك       الرسول عليه الصالة  
ـا         التفسريات وقد شهدت عالقاته مع أزواجه م
جياوز تلك احلدود من اخلالفات الزوجية إال أنه مل         

 مما يستبعد تفسري النشوز     يلجأ إىل الضرب مطلقاً   
إن . بالطاعة واملعصية بني الزوجني أو النفور الوقيت      
أمور البديل األمثل أمامنا كباحثات ساعيات ملعرفة       

ديننا يف مسائل شديدة اخلطورة لنا كنساء هـو         
الرجوع إىل الكتاب ذاته؛ لقد ورد ما خيص نشوز         

 من سورة النساء املعروفة بآيـة       34املرأة يف آية    
القوامة، ورد يف معرض املقابلة بني صنفني مـن         

وهذه املقابلة  ". الناشزات"و" الصاحلات"النساء هن   
 يصري يف هذه احلالة     ذاا تدل على معىن النشوز إذ     

 للفساد، فكأن الناشـزات     مقابالً للصالح ومرادفاً  
ويصبح تعريف الناشزات .. هن املرادف للفاسدات 

. هو عكس ما ورد من تعريف يف اآلية للصاحلات        
: وتعرف اآليـة الكرميـة الـصاحلات بـأن        

ـا  .. القانتات،احلافظات للغيب مبا حفـظ اهللا        أم
 فال خالف علـى     احلافظات للغيب مبا حفظ اهللا    

من صيانة ما ينبغي صونه يف غيبة أزواجهن      "معناها  
وأما القانتات فتثري لبساً يف ". من عرض ومال وولد

التفسري غري أن تفسريها يعد حموريا يف حتديد معىن         
) عدم طاعة املرأة لزوجها   (النشوز بتفسريه الضيق    

ـات          حيث اجته كثري من املفسرين إىل تفسري القانت
ـتخدام   ". الطائعات ألزواجهن "بأن   لكن االس

 ال يؤيد هذا االجتاه     -مرة أخرى -القرآين للكلمة   
التفسريي؛ لقد ورد لفظ القنوت ثالث عشرة مرة        
يف القرآن الكرمي ودل يف األغلب األعم على معىن         

خلضوع واالنقياد هللا واملداومة عليه ، حـىت        اشدة  
ـاً         دون  – ليبدو أن استخدام هذا اللفـظ معمم

ـان        -ختصيص  إمنا خيص املقامات العليا من اإلمي
ـان         واخلضوع اخلالق تعاىل وحده، ومل يشرك البي
ـلى          القرآين أحداً يف القنوت هللا سوى الرسول ص
اهللا عليه وسلم ذكر مرات حمدودة يف ختـصيص         

ويورد . نادر لوجهة القنوت على سبيل  االستثناء        
ـام            : لسان العرب يف معىن القنـوت كلفـظ ع

وع واإلقرار بالعبودية والقيام بالطاعة اليت ليس       اخلش
وكلها حاالت ختص   . 17معها معصية وقيل القيام   

 .اخلالق الواحد
بناء على التعريف القرآين السابق ملعىن الصالح       

النشوز يعرف باملقابلة بأنه الفـساد      املقابل للنشوز فإن    
واخلروج عن طاعة اهللا ، وخيانة الزوج بالغيب فيما أمـر           

ـإن     .  به من حفظ للمال والعرض والولد      اهللا ـا ف وهن
إمنا تدل حـسب هـذا      " الاليت ختافون نشوزهن  "

ـا           التعريف على الاليت ختشى خيانتـهن ، أي أ
تنصرف بعبارة أخرى إىل مقدمات اخليانة للزوج       
يف ماله وعرضه وولده يف إطار استمرار العالقـة         
 الزوجية دون إثارة من الزوجة لطلب االنفصال أو       

هي تدل إذاً   .. أخذ على الزوج ما يسبب الشقاق       
على حالة من الشذوذ واالعتداء اخلطري من الزوجة        

ولعل هذا املعىن ما دل     . على أسس احلياة األسرية   
عليه الرسول عليه الصالة والسالم يف حجة الوداع        

اتقوا اهللا يف النساء فإنكم     :"قوله  يف صحيح مسلم      
حللتم فروجهن بكلمة اهللا أخذمتوهن بأمانة اهللا واست

 تكرهونه فإن   اًولكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحد     
وعلى هـذا   ... فعلن فاضربوهن ضربا غري مربح    

حيمل ما رواه الترمذي وصححه عن عمرو بـن         
نه شهد حجة الوداع مع رسـول اهللا        أاألحوص  

صلى اهللا عليه وسلم فحمد اهللا وأثىن عليه وذكـر          
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النساء خرياً فإن عوان ووعظ وقال أال واستوصوا ب
عندكم ليس متلكون منهن شيئاً غري ذلـك إال أن          
ـاهجروهن يف          يأتني بفاحشة مبينة فإن فعلـن ف
املضاجع واضربوهن ضرباً غري مربح فإن أطعنكم       

 أال وإن لكم على نـسائكم  فال تبغوا عليهن سبيالً   
 فأما حقكـم علـى      حقا ولنسائكم عليكم حقاً   
 من تكرهون وال يأذن     نسائكم فال يوطئن فرشكم   

يف بيوتكم من تكرهون أال وإن حقهن عليكم أن         
ـال هـذا          حتسنوا إليهن يف كسون وطعامهن ق

وتتدرج إجراءات مواجهـة     . •18"حديث حسن 
مقدمات (هذا النشوز بتدرج االنغماس يف الفعل         

ليصبح الضرب غري املربح هـو      ) خليانة الزوجية ا
ل إىل سقف الزنا    اإلجراء األخري الرادع عن االنتقا    

وما ينطوي عليه من انتهاك صارخ لشرع اهللا وهدم 
للحياة الزوجية من خالل إثبات الزنا وإجـراءات        

يف إطار هذه الرؤية السياقية وعلى      . اللعان املعروفة 
ـام          هذا النحو ميكن التعامل مع العديد من األحك
القرآنية اليت ال ميكن تفسريها مبعزل عـن كـل          

  . املنظومة
 فقد أمجل القرآن الكـرمي قاعدتـه         احملصلة يف   

ـات الـيت          التشريعية النوعية يف ختام جمموعة اآلي
تناولت العالقة بني النساء والرجال يف سورة البقرة        

 فبعد جمموعة مـن  ؛)242 إىل 220اآليات من   (
ـاح املـسلمني       (األحكام   شرعت عدم جواز نك

باملشركات واملسلمات باملشركني ، وبرأت النساء      
ـيض ، وفرضـت         م ن النجاسة باإلشارة إىل احل

حدوداً معينة يف املعاشرة الزوجية كاإلتيان مـن        
مواضع أقرها اهللا والتقدمي ألنفسهم وتقوى اهللا يف        

قاعدتـه  أمجل البيان   ) النساء، والتربص بعد الطالق   

 يف العالقة النوعية بني النساء والرجال       القانونية العليا 
ـالِ    ولَهن مِثْلُ ": بقوله جلِلروفِ ورعـالْم  الَِّذي علَيِهن ِب

     ـيم ). 228:البقـرة "(علَيِهن درجةٌ واللَّه عزِيز حِك
أوهلما التـسوية يف    : هذه تتكون من شقني      القاعدةو

النـوعني يف   / ميزان االلتزامات واحلقوق بني الـزوجني     
رة إىل إشا" املعروف"والشق الثاين هو  . عالقتهما الزواجية   

اجلانب املعنوي األساسي يف عالقة الزواج كبعد جوهري        
ـتثناء  الوجه املقابل للقاعدة هو •.يف هذه العالقة   االس

 واحدة مل   بدرجةاملشار إليه بتميز الرجال عن النساء       
ـاء يف      . حيددها النص القرآين   وقد اختلـف الفقه

م مالوا إىل جعلها ليس جمرد درجة       أحتديدها إال   
ة كاملة من امليزات حتت مقولة درجـة        بل منظوم 

القوامة اليت قلبت قاعدة املساواة إىل قاعدة للتمييز،        
بيد أن السياق العام لآليات اليت تشرع لقواعـد         
الفرقة بني الزوجني ليشري إىل جزئية هذه الدرجة        
.. متمثلة يف حق الرجل يف إعمال الطالق واملراجعة

  ..واهللا أعلم
لى أن املنظومـة احلقوقيـة      ومن العرض السابق يتج   

لألسرة كما ينص عليها القرآن الكرمي ال حتمل للعالقات         
ـاهر أو            النوعية بني النساء والرجال سواء من حيـث ظ

وهي تدعم  . إمكانات النص التفسريية معضالت جوهرية    
بيد  .  كرامة يف األسرة   يوضع املرأة كشريك فاعل وذ    

ـاً يف   أن هذه املنظومة تتطلب جهداً حقيقياً وح       ثيث
الفقه والتفسري واالستنباط يتعني أن تـسهم فيـه         

  . املـرأة بدور أساسي
  :الشخصية القانونية للمرأة يف اتمع 

عند اخلروج من دائرة العالقة الزواجية إىل دائـرة         
املواطنة أو العضوية يف اهليئة االجتماعية للدولة أو        

تظهـر  .. األمة تبدو عالقة املساواة أكثر وضوحاً     
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لك السمة يف القرآن الكرمي من قاعدتني مهمتني        ت
مل يوليهما الفقه ما يستحقان من أمهية يف تقريـر          

القاعدة األوىل تربز من التسوية بني      : قضايا النوع 
ـا  (النوعني يف العقوبات اجلنائيـة      /الزوجني الزن
 إذ تعين التسوية يف املسئولية اجلنائيـة        19)والسرقة

 األمر الذي يطرد سلباً     تسوية يف الشخصية القانونية   
يف حاالت نقص الشخصية القانونية كحالة العبيد       

القاعدة . واإلماء الذين تطبق عليهم نصف العقوبة     
الثانية اكتمال واستقالل الذمة املالية للمرأة وأهليتها       
للتصرف وقد جتلى ذلك يف إقرار حقوق املرأة يف         

ـا تـرك الْ      ": اإلرث ِمم صِيباِل نجاِن  ِللراِلـدو
ـا تـرك الْواِلـداِن       ِمم صِيباِء نسِللنونَ وبالْأَقْرو
ـا قَـلَّ مِنـه أَو كَثُـر نـصِيبا             ونَ ِممبالْأَقْرو

أو مبناسبة الصداق كحـق     ). 7:النساء"(مفْروضا
وءَاتوا النساَء صدقَاِتِهن   " مايل قرر للمرأة شخصياً   

فلم تعترب النساء من ناقـصي      . )6:اءالنس" (ِنحلَةً
األهلية والسفهاء ممن جيب احلجر عليهم وعـدم        

ولَا تؤتوا  " اعتبار تصرفام     عدم إيتائهم أمواهلم أو  
ـا           امقِي لَكُـم لَ اللَّـهعالَِّتي ج الَكُمواَء أَمفَهالس
ـا          وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُـوا لَهـم قَولً

  ).5:النساء"(معروفًا
-إن تعميم القاعدتني الـسابقتني وتفعيلـهما      

  بتحقيق وضـعية      كان كفيالً    قانونياً  -وغريمها
 إزاءممتازة ومتساوية للمرأة يف اتمع إزاء القانون و       

، لكن النهج الفقهي اعتمد     كافةالتصرفات القانونية   
على القياس الشكلي وتعميم حاالت خاصة مثـل        

فالنص الكرمي بـشهادة    . 20رأة يف الديون  شهادة امل 
ـتنبط          رجلني أو رجل وامرأتني على الديون قد اس
منه قاعدة قانونية بأن شهادة املرأة نصف شـهادة         

الرجل ، مث عمم على كل الـشهادات املتاحـة          
لكن قراءة هذه اآلية وقاعـدا العامـة        . للنساء

 آخر حلكمة التشريع ومن     املستبطنة قد تفيد مدلوالً   
يف  التعدد للتعميمات املبنية عليه ؛ فاآلية تقر مبدأ         مث

الشهادة املفضي إىل عدم التواطؤ أو إىل كـشف         
قاعدة ت اآلية يف تطبيق     وقد سو . التواطؤ والنسيان   

 هذه بني الرجال والنساء إذ نـصت علـى          التعدد
 ا فإن مل يتوفر هذا التعـدد        شهادة رجلني عمالً  

رأتني عمـال بقاعـدة     واستعني بنساء فيستعان بام   
التعدد وليس ألن قوة شهادة الرجل الواحد تساوي        

فالقاعدة واحلكمة هي التعدد وليس قوة      . امرأتني  
شهادة الرجال وضعف شهادة النساء؛ فالعدالـة       
قاعدة عامة تشمل النساء والرجال وإال ما قبلـت         
ـات        روايات عائشة وأمهات املؤمنني وسائر الراوي

لدين ذاته ومما أقر على سائر      يف احلديث وهو من ا    
واألخذ مبـدلول تلـك     . األمة حالهلا وحرامها  

الشهادات كقرينة تتعلق بشهادة املرأة يـؤدي إىل        
  . تغيري وضع املرأة املنقوص يف قوانني الشهادة 

وتظل عملية االجتهاد الفقهي وما يترتب عليها 
من قياس وبناء لألحكام ذات أمهيـة حموريـة يف          

صاف املرأة يف ظل رؤى ثقافيـة       خضم عملية إن  
ـات         مغايرة لإلطار الثقايف الذي جرت فيه عملي

  . إنتاج التراث الفقهي 
  :املفهوم الثقايف والدور االجتماعي للمرأة 

بعيدا عن اجلانب القانوين يبقـى للمنظـور        
ـاء        -االجتماعي  الثقايف أولوية سواء يف حتديد البن

 عين القرآن   وقد. القانوين أو يف تفسريه أو تعطيله     
ـاعي  /الكرمي بتغيري وتعديل املفهوم الثقايف     االجتم

ـادل          للمرأة حنو منظور يقوم على التـشارك املتب
  .والتسوية يف القيمة االجتماعية
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املرحلة :   أجنز هذا الشق الثقايف عرب مرحلتني     
هدم الصورة الثقافية الدونية    سلبية تنصرف إىل     األوىل
 حيث أدان القـرآن      عن املرأة وتقويضها،   السائدة

الرتعات الذكورية الفجة يف حتقري النساء والنظـر        
 ، تلك الفكرة الذائعة منذ القدم      إليهن ككائن متدنٍ  

وِإذَا ": وحىت اآلن يف اتمعات العشائرية القبليـة        
كَظِيم وها ودوسم ههجثَى ظَلَّ وبِالْأُن مهدأَح رشب .

قَوِم ِمن سوِء ما بشر ِبِه أَيمِسكُه علَى        يتوارى ِمن الْ  
ـا              ـاَء م ـا س هوٍن أَم يدسه ِفـي التـراِب أَلَ

وتصدى القـرآن   ،  )59-58:النحل"(يحكُمونَ
ـات          ـا اتمع لبعض األسس اليت أقامـت عليه
التقليدية نظرا الدونية للمرأة مثل االدعاء بنجاسة       

ـاب       النساء املرتبطة برتو   ل الدم الشهري ، وقد أج
القرآن على سؤال الرجال للنيب يف احمليض فلم يصم 
املرأة نفسها بالنجاسة بسببه بل وصف احليض بأنه        
أذى إشارة إىل تأثريه املادي احملض وأن ما يرتبـه          
فقط هو امتناع االتصال بني الرجال والنساء حىت        

ـاهيم      .. التطهر منه  وبذلك حجم القرآن من املف
ـاطري         احمل يطة بتلك الظاهرة وما بين عليها من أس

ويسأَلُونك عـِن   ": تتعلق بوجود املرأة وطبيعتها     
الْمحِيِض قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساَء ِفي الْمحِيِض        
        ِمن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَِإذَا ترطْهى يتح نوهبقْرلَا تو

   كُمرثُ أَميح       ِحـبيو اِبنيوالت ِحبي ِإنَّ اللَّه اللَّه
رِينطَهتكما ضرب مثالً عملياً    ). 222:البقرة"(الْم

ـاىل إىل          على سقوط أفكار دونية املرأة بإشارته تع
قبوله نذر أم مرمي ملا يف بطنها حمرراً وهو يعلم أا           
 أنثى، بل تقبلها را بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً   
ـا وجعلـها مـن         وأكرمها واصطفاها وطهره

ـا        .. الصديقني ولعل هذا ما يضرب يف الصميم م

ـان          حوته الثقافات القدمية من أساطري متعن يف بي
  .دونية املرأة وإلصاق صفات النجاسة واخلطيئة ا

ـام القـدمي يف          ويف إطار هدم مقومات النظ
تصنيف املرأة اجتماعياً تصدى القـرآن الكـرمي        

عد من أخطر أبعاد املشكلة التارخيية للمرأة       لظاهرة ت 
 الذي يعين سوء استغالل الـسلطة       القمعمتمثلة يف   

ـتالل توزيـع القـوة          الذكورية النامجة عن اخ
وقد مس القرآن   .. االجتماعية بني النساء والرجال   

الكرمي بعض األشكال الفجة لتلك املمارسة فنهى       
الء على  ياً صرحياً عن اإلكراه والقسر يف االستي      

وال -ة، تلك الظاهرة الشائعة     أاحلقوق املادية للمر  
 يف اتمعات العـشائرية والقبليـة مثـل         -تزال
كراههن على التخلي عن صدقان ومرياثهـن،       إ

كما ي عن األشكال األكثر فجاجة من ظاهرة        
ـا          : اإلكراه واليت متس نفس املرأة وجسدها وماهل

 لَا يِحلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النـساَء        ياأَيها الَّذِين ءَامنوا  "
كَرها ولَا تعضلُوهن لِتذْهبوا بِبعِض ما ءَاتيتموهن إِلَّا   
أَنْ يأِْتني ِبفَاِحشٍة مبينٍة وعاِشروهن بِالْمعروِف فَِإنْ       

     جيئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسفَع نوهمتفِيِه   كَِره لَ اللَّهع
مل ينته األمر عند النهي     ). 19:النساء"(خيرا كَِثريا 

وحترمي تلك املمارسات بل أرسى القرآن قاعـدة        
مهمة هي إبطال اإلكراه لصحة التصرفات النامجة       
عنه وملا يترتب عليها من نتائج ومسئولية شـرعية         
حىت وإن كانت تلك التصرفات تقع حتت طائلـة     

ـا تكِْرهـوا    ": انون مثل الزنا يقول   احلدود والق  ولَ
        ضروا عغتبا لِتنصحنَ تداِء ِإنْ أَرلَى الِْبغع اِتكُميفَت
        اِهِهنِد ِإكْرعب ِمن فَِإنَّ اللَّه نكِْرهي نما ويناِة الديالْح

حِيمر 33:النور" (غَفُور.(  
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ـايب لـصورة املـرأة       الطرح اإل  -املرحلة الثانية    جي
 يف مقابل تلك الصورة الثقافية اليت       :وعالقات النوع 

إىل نفسه  عمد القرآن إىل تفكيكها اجته يف الوقت        
بناء صورة جديدة للمرأة يف اتمع والثقافة مل يقدر 
ـنظري يف            ـيل وت هلا أن تنال ما تستحق من تأص

حتمل هذه الـصورة    .. املعاجلات اإلسالمية التراثية  
  :مح التالية املال
ـا       -أ تقوم الصورة اجلديدة للمـرأة وعالقا

يف إطار   قاعدة التشارك والتعاون املتبادل   بالرجل على   
والْمؤمِنونَ ": ؛ قال تعاىل  "الوالية"ما يعرف مبفهوم    

والْمؤمِنات بعضهم أَولِياُء بعٍض يأْمرونَ بِالْمعروِف      
  ِن الْمنَ عوهنيكَاةَ     وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيميكَِر ون

        ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيو
 كِيمح زِيزـا     ،  )71:التوبة"(ع وتشري الواليـة هن

ــر    ــىن التناص ــسرين إىل مع ــسب املف ح
دة وهو ما يعين مبفهومنا املعاصر املسان     21والتعاضد،

ويالحظ يف الـشرح القـرآين      .. والدعم املتبادل 
 أن هذه الوالية يقوم ا ويستقبلها كال        للوالية أوالً 
 بال متييز   النوعني على حنو متبادل ومتساوٍ    /الزوجني

وتقوم الوالية على املسئولية املتبادلة بني      . أو استثناء   
النوعني كل جتاه اآلخر وليس من طرف       /الزوجني

خر وفق ما استقرت عليـه قواعـد        واحد إزاء اآل  
اتمعات والثقافة الذكورية يف تاريخ املـسلمني       

كما يالحظ أن حمتوى الوالية ينصرف      . وغريهم
  لكل منهما إزاء اآلخر الدور االجتماعيإىل كل من   

 الذي مل يقصره اهللا     اإلصالحوإزاء اتمع ممثال يف     
يأمرون باملعروف وينهون   "جنس دون آخر    على  
رساء دعائمه  إو الدينكما ينصرف إىل    ". املنكرعن  

يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون     "ومقوماته  

 اإلطار املرجعـي  وأخرياً يالحظ أن    ".. اهللا ورسوله 
النوعني بل هـو  /للوالية ال حيدده أي من الزوجني  

إطار موضوعي مستقل  وأمسى يتمثل يف الـدين         
من قول أو فعل   فالوالية مبا يترتب عليها     . وقواعده  

معيارها الوحيد هو مدى توافقها مع الدين ومبادئه        
وليس ما حيدده أي مـن      ) ويطيعون اهللا ورسوله  (

  . الطرفني من معايري 
 يف إطار مفهوم الوالية كأساس لعالقات       -ب

النوع االجتماعية بني النساء والرجال يف جمتمـع        
املؤمنني جند أن القرآن ال يصنف اتمـع علـى          

ـاس املوقـف        أساس   التمييز النوعي بل على أس
فاتمع ينقسم إىل مجاعـة املـؤمنني       .. العقيدي  

ـافرين أو الفاسـقني         رجاالً ونساء ومجاعة الك
. بأنواعهم رجاالً ونساء وهو تأكيد ملعىن الوالية        

وإذا كان املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض،       
ناِفقُونَ الْم": فإنه يف املقابل وعلى الطرف النقيض       

ـالْمنكَِر        والْمناِفقَات بعضهم ِمن بعٍض يأْمرونَ ِب
       وا اللَّهسن مهدِيونَ أَيقِْبضيوِف ورعِن الْمنَ عوهنيو

  )67:التوبة"(فَنسِيهم ِإنَّ الْمناِفِقني هم الْفَاِسقُونَ
ـاث  التسوية يف املسئولية االجتماعية بني      -جـ اإلن
 يتجلى ذلك واضحاً يف سورة النور تلك        :والذكور

السورة اليت حتظى مبكانة خاصة يف التشريع وإقامة        
 لقـد   22.قواعد الدين كما أقر بذلك القرآن ذاته        

أولت هذه السورة الكرمية قضية فضيلة اتمـع        
النوعني عناية  /واملسئولية الفردية واجلماعية للزوجني   

 يدع جماالً للشك املسئولية     وأكدت مبا ال  .. بالغة  
ـات         املشتركة واملتساوية هلما معاً يف محاية أخالقي

وبـرز يف هـذه     . وروح اجلماعة املؤمنة والدين   
السورة بشكل واضـح عنايـة القـرآن ببعـد          
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ـاب       /الزوجية النوع يف األحكام فكثر توجيه اخلط
للمؤمنني واملؤمنات جنباً إىل جنب كما اتـسم        

 األحكام وااللتزامات اخلاصة    التوجيه بالتسوية يف  
فكان يهما معاً عن الزنا     : حبماية احلياة االجتماعية  

والفاحشة والتسوية بينهما يف عقوبة تلك اجلرمية،       
ومل ينهيا فحسب عن مقارفة تلك اجلرميـة بـل          

ـان  . وإشاعتها برمي احملصنات من غري دليل        وك
 مبحاربـة   – خاصة من أويت السعة      –أمرمها معاً   

ز الذي هو أساس الشرور االجتماعيـة مـن         العو
ـاجرين،        خالل إتيان أويل القرىب واملساكني وامله
ـباب         ـاع أس وأمرمها معاً مبراعاة احلرمات، واتب
الفضيلة من غض البصر وحفظ الفروج وعـدم        
اإلفراط يف الزينة والتربج واإلقبال على الـزواج،        
ـاء         واختيار االقتران بالصاحلني، والبعد عـن البغ

 ومل حتل هذه    23.إخل.. تعفف عند عدم املقدرة   وال
ـاث         التسوية دون ختصيص كل من الذكور واإلن
ـتالف        ـئة عـن اخ ببعض الوصايا اخلاصة الناش
موقفهما االجتماعي مثل التشديد على الرجال يف       
النهي عن رمي احملصنات لشيوع ذلك يف جمالسهم        
والتركيز على النساء يف قضية الزينة والتربج لدى        

  . وج اتقاء الفتنةاخلر
 ودورها االجتماعي املفهوم اجلديد للمرأةلقد بلغ 

 بيعة النـساء  اجلديد يف املنظور القرآين ذروته بتقرير       
ـتح          كإحدى البيعات اليت أقرها القرآن بعـد الف

وقـد  . كبيعات تأسيسية لألمة يف مرحلة الظهور     
أورد القرآن حمتـوى هـذا العهـد أو العقـد           

ذي تضمن أربعـة عناصـر      الديين ال /االجتماعي
االلتزام بالقانون  و االلتزام العقيدي،    :جوهرية هي 
االلتزام االجتماعي حبمايـة األسـرة       و والشريعة،

كأساس للمجتمع، مث االلتزام السياسي والقبـول       
ـاَءك     " :الواعي بسلطة ويل األمر    ِإذَا ج ِبيا النهاأَيي

 لَا يشِركْن بِاللَِّه شيئًا ولَا      الْمؤمِنات يباِيعنك علَى أَنْ   
يسرِقْن ولَا يزِنني ولَا يقْتلْن أَولَادهن ولَا يأِْتني بِبهتاٍن  
يفْترِينه بين أَيدِيِهن وأَرجِلِهن ولَا يعـصِينك ِفـي         

نَّ اللَّه غَفُـور    معروٍف فَباِيعهن واستغِفر لَهن اللَّه إِ     
حِيم12:املمتحنة"(ر.(  

  :املرأة واخلطاب القرآين 
هل خاطب اهللا املرأة ؟ رمبا يبدو السؤال متعلقاً 

بيد أن هذه القضية تكتسب قيمة      ! بقضية شكلية 
معنوية كبرية للمرأة املسلمة وشعورها باألهليـة       

  .واملكانة
 مـن منظـور     - القرآين اخلطاب    ينقسم  

خطاب : التعميم النوعي إىل قسمني     التخصيص و 
وينتمي غالـب  . وخطاب نوعي) غري نوعي(عام  

اخلطاب القرآين إىل النوع األول خاصة عنـدما        
 أو  )يا أيها الناس  ( الباري بنداء عام مثل قوله       ؤهيبد
ـاب إىل     )..يا أيها الذين آمنوا   ( ويتعلق توجيه اخلط

الناس بقضايا االستخالف اإلنساين العام ، مثـل        
ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى       "وله تعاىل   ق

       دعِن كُممفُوا ِإنَّ أَكْرارعاِئلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجو
     ِبريخ لِيمع ِإنَّ اللَّه قَاكُمبينما يتعلق اخلطاب  . "اللَِّه أَت

ي للمـؤمنني   إىل املؤمنني بقضايا التكليف الشرع    
وهي بدورها عامة جتمع بني الرجال والنساء، مثل        

ياأَيها الَّذِين ءَامنوا كُونـوا قَـواِمني       "قوله تعاىل   
ــِه ــهداَء لِلَّ ِط شــس ــة..بِالِْق " إىل آخــر اآلي

أما االستثناء فهو اخلطاب النوعي     ).  135:النساء(
ايا الذي يوجه مبناسبة قضايا نوعية بعينها مثل قض       

ـاح منـها           ـال والنـساء املب العالقة بني الرج
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ـاب النـوعي يف        ..واحملرم ويالحظ أن جل اخلط
القرآن قد وجه للرجال مما يتخذه البعض قرينة على 

بيـد  ..24التمييز يف اخلطاب القرآين لصاحل الرجال     
 من التأمل والتحليل هلذا النوع من اخلطاب أن قليالً

  :تعطي الصورة أبعاداً خمتلفة
 املالحظ أن اخلطاب النوعي يف أغلب       من-أ

حاالته يأيت يف مقام الرد على أسئلة واستفسارات        
يطرحها أصحاا على الرسـول فيكـون هـذا         

ميكن مراجعة   لذلك   جاومنوذ. اخلطاب إجابة عنها  
سلسلة اآليات املتعلقة بعديد من القضايا النوعية يف        

 قل..سورة البقرة واليت تبدأ بقوله ويسألونك عن        
ـاذا   .. ويسألونك عن األهلة  ..(هو   ويسألونك م

.. ويسألونك عـن الـشهر احلـرام        .. ينفقون  
ويسألونك عـن   .. ويسألونك عن اخلمر وامليسر   

ويتكرر ).. إخل.. ويسألونك عن احمليض    .. اليتامى  
هذا األمر يف سور عدة مثـل سـورة النـساء           

  ).ويستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن(
اخلطاب املوجه  ( النموذج   اهذرا إن تكر  -ب

يف مواضع خمتلفة من القرآن إمنا ميكن       ) إىل الذكور 
بدرجة أكرب  تفسريه يف ضوء احتكاك الرسول 

 .بعموم رجال املؤمنني أكثر من عموم نسائهم
إن اخلطاب القرآين املوجـه إىل قـوم        -جـ
 مل يقترن   - ومنه اخلطاب املوجه للرجال    –بعينهم  

يعية للمخاطبني قدر ما محل يف      بتقدمي ميزات تشر  
ونذكر على سبيل املثال . الغالب تكليفات وفروض

مستهل سورة اادلة اليت تبدأ بالرد على شكوى         
ـلم يف            امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وس
زوجها الذي ظاهرها وفق العادات املتفـشية يف        
ـاب           اجلاهلية، لكن هذا السؤال مل ينتـه إىل خط

 أو للنساء بل كان مناسبة لتوجيـه        موجه للمرأة 
ـار         25.تعنيف وي للرجال عن مواصـلة الظه

ـال         فالتكليف والتوجيه مل يكن للنساء وإمنا للرج
الذين فرض عليهم حكما شرعيا بتحـرمي هـذا         
ـية        السلوك اجلاهلي وفرض كفارات شرعية قاس

  .على من ارتكب منهم هذا السلوك إزاء نسائه
ـاب إىل       إن اهللا سبحانه وتع    -د اىل قد وجه اخلط

النساء عند وجود تكليفات أو توجيهات بعينـها        
ختصهن ولعل أبرز مناسبات ذلك اخلطاب املوجه       
إىل زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سـورة          

 جمموعة من الفروض والتكليفات     األحزاب متضمناً 
ياِنساءَ النِبي من  ":واألحكام اخلاصة ن تبدأ بقوله 

ي        ـذَابا الْعلَه فاعضٍة ينيبٍة مِبفَاِحش كُنأِْت مِن
ــِه     ــى اللَّ ــك علَ ـانَ ذَِل ــعفَيِن وكَـ ِض

  ).30:األحزاب"(يِسريا
 إن قيمة اخلطاب القرآين ال تنبع فقـط         -هـ

من شخص املخاطب بل وكذلك مـن حمتـوى     
ـيم إن          اخلطاب وما ينطوي عليه من ختصيص للق

 هذا املنظور فقد خص اهللا سبحانه       من. جاز التعبري 
) األسرة(وتعاىل املرأة ودائرة حياا واهتمامها األثري 

ـئون الـزواج          جبانب كبري من االهتمام مشل ش
والطالق واألسرة واحلضانة والنفقـة واملـرياث       

واختصت . والشهادة وآداب السلوك االجتماعي   
تلك ااالت اليت ارتبطت بالبنية التحتية للمجتمع       
ـات         وقاعدته األساسية باجلانب األكرب مـن اآلي
احملكمة ، كما جند اآليات املعنية بقضايا النـوع         
واألسرة يف أمهات السور مثل سورة البقرة والنساء  

  . والنور واألحزاب
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وقد اختذ اخلطاب القرآين بشأن املرأة يف كثري        
مما خيص النساء طابع الرعاية والتوصية ن واقترن        

الرجال على تقوى اهللا يف النساء وربط       دائماً حبض   
ـاة حـدود اهللا         ذلك باإلحسان واملعروف ومراع

ـاملرأة يف        . وميثاقه ومل يعن اخلطاب الكرمي فقط ب
إطار العالقة األسرية والزوجية املشتركة بل عين ا        
يف شأا اخلاص مثل دعوته إىل تـوفري احلمايـة          

منني للمؤمنات املهاجرات من دار الكفر إىل املـؤ       
ومـن  . 26وعدم إرجاعهن للكفار خشية فتنتهن      

 عنايته بسلوك وآداب املرأة املـسلمة يف        ذلك أيضاً 
ظهورها العام وأمهية حتييد البعد اجلنسي يف هـذا         
الظهور من خالل االحتشام واالمتناع عن التربج       
واإلفراط يف الزينة والضعف يف احلديث إىل الرجال        

لعام للمرأة يف الشارع    مبا حيول دون ابتذال الوجود ا     
   27.أو غريه ويفرض احترامها وحصانتها

منظومـة  .."القرآن والتشكل االجتماعي لعالقات النوع    
  " :القوامة

ـات         ميثل مفهوم التشكل االجتماعي لعالق
النوع واحداً من أهم املفاهيم اليت أنتجها الفكـر         

ويستمد املفهوم أمهيته من توجيهه النظر      . النسوي  
ع التارخيي التراكمي لألنساق املتحكمة يف إىل الطاب

ـات         املرأة والرجل معاً فيما يشكل معادلة العالق
ـيم          النوعية بينهما، يستوي يف ذلك أنـساق الق

  .واألفكار أو البناءات االجتماعية والقانونية
لقد كان هلذا املفهوم مركزيتـه يف توجيـه         
املدارس النسوية سواء مـن الناحيـة املنهاجيـة         

ها على منهج وأدوات التفكيك، أو من       بتحريض
الناحية األيديولوجية بتعزيزه طابع النقدية والدعوة      
لتغيري لألنساق القائمة الذي بلغ لدى بعض تلك        

املدارس حدوداً راديكالية تدعو إىل رفض وهدم       
جممل التراث اإلنساين بدعوى أنه منتج ذكوري       

  .قائم على فلسفة قمع وميش النساء
 إىل املنطلق املعريف الذي التزمنا به يف        وباإلشارة

ـاهيم          مستهل هذه الدراسة فإن التعامل مـع املف
ـات مقدسـة أو           التحليلية ال ينبغي أن يتم ككلي
مدنسة من حيث املبدأ بل ينبغي النظر للمفهـوم         
ككائن حي له أطواره ويتميز يف داخله بتعـدد         
الرؤى والنماذج والطروحات وجوانـب النفـع      

يف هذا اإلطار   ). و الوظيفية والالوظيفية  أ(والفساد  
فقد عرف مفهوم التشكل االجتماعي تبايناً بـني        
مدرستني يف تكييف العالقة بني متغريات التاريخ       

 –االجتماعي وبني النوع؛ تنظر املدرسـة األوىل        
ـات    -وهي األكثر اعتداالً وإفادة لنا      تنظر للعملي

عن تشكيل االجتماعية والتارخيية باعتبارها مسئولة 
بـني  ) أو معادلة القـوة   (منط العالقات والسلطة    

النوعني، وهي من مثَّ مسئولة عن تشكيل تـراث         
املدرسة األخرى تتـسم    . القهر يف تلك العالقة   

ـبري بالنـسوية          بالتطرف وترتبط إىل حـد ك
ـات        الراديكالية، وقد انتهت إىل مسئولية العملي

" القاتع"االجتماعية والتارخيية املكتسبة ليس عن      
وإمنا عن صياغة وحتديد    فقط  النوع ومنط السلطة    

النوع نفسه واهلوية اجلنسية لكل مـن الـذكر         
ـاب هـذا      .. واألنثى البيولوجيني  وبرغم ما أص

املفهوم يف بعض مسارات رحلته الطويلة من أمناط        
ننا جند يف صميم الفكـرة اجلوهريـة        فإللشطط  

ـاعي     للمفهوم معرفاً    على أساس التشكل االجتم
 فائدة مجة ليس    - وليس للنوع  –لعالقات النوع   
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للتحليل النسوي فحسب وإمنا للتحليل االجتماعي      
  .اإلنساين بصفة عامة

من املنظور املعريف اإلسالمي الـذي تتبنـاه        
النص القرآين يقع خارج نطاق التحليـل       الدراسة فإن   

لكن فائدة هذا التحليل تكمن     . التارخيي االجتماعي 
بعبارة أخرى فهو يتعلق    " . النصحول  "يف توظيفه   

كيف فُهم النص القرآين؟ وما     : باإلجابة عن أسئلة  
الذي مت تأصيله وتقنينه منه وما مل يتم؟ وعلى أي          
حنو استقبلت أحكام القرآن وكيـف وظفـت        
األجيال التارخيية املختلفة أحكام القرآن ومبادئـه       
خلدمة قضاياها وصـراعاا ؟ وكيـف أثـرت       

رخيية للمسلمني يف فهم وتفسري النص      الثقافات التا 
ويف توجيه عمليات بناء النسق القانوين من خالل        

  .؟).الفقه(استنباط األحكام 
وإذا كان هلذا االقتراب فاعليته القصوى يف       

 من مكونات تراث املسلمني الـيت       كثريمراجعة  
قضايا علـم   (قامت على قراءات للنص القرآين      

سالمية واملذاهب  التوحيد والتصوف والفلسفة اإل   
ـاً        ) والفرق إال أن جمال عمله األعظم واألكثر نفع

يقع داخل أكثر هذه البناءات نفاذاً وسلطة حـىت         
مثل فقه  (يومنا هذا وهو الفقه يف فروعه املختلفة        

لكنه ينطبق كأمثل   ) إخل..اإلمامة وفقه أهل الذمة     
لقد تشكلت . ما يكون يف الفقه الدائر حول النوع    

سري والفقه يف ظل ثقافة تارخيية جتمع       عمليات التف 
 قبليـة  –ما بني روافـد اجتماعيـة عـشائرية        

ـلطوي        وحضارات قامت سياسيا على توجه س
ـاءات    ) الكسروية والقيصرية ( واجتماعياً على بن

ـتبعاد          ـا علـى اس هرمية وطبقية حادة، ونوعي
وقد أثرت تلك البوتقة الثقافية     . واستضعاف املرأة 

 رؤيتهم وقراءم لإلسـالم     للمسلمني يف تشكيل  
بعد وفاة الرسول عليه الصالة والـسالم وزوال        
ـتوعبوا روح         اجليل األول من الصحابة الذين اس
  .الدين كما ترمجه سلوك ومنهج الرسول يف احلياة

لقد أثرت تلك الظروف يف التعامل الفقهي مع        
وإذ يستدعي كشف مـسألة     .. موضوع املرأة   

 بني الثقافة التارخيية وعلمـّي      التأثري والتأثر املتبادل  
التفسري والفقه من جانب، ورصد عمليات التراكم 
ـالتحوالت التارخييـة         يف تلك العلوم وعالقتها ب

من جانب آخر ، ) االجتماعية والسياسية والثقافية(
 متعمقة ومتخصصة، فإننا    - بل دراسات  –دراسة  

يف هذا املقام سنكتفي باإلشارة إىل التفـسريات        
ر واألحكام الدائرة حول نص واحد من       واألفكا

 ونقدم تالياً   .نص القوامـة  آيات القرآن الكرمي وهو     
حماولة ملناقشة وحتليل هذه الرؤية على ضوء الرؤية        
القرآنية اخلاصة لعالقات النوع واليت أثبتتها هـذه        

  .الدراسة حتت مفهوم الزوجية
 مل يعامل املفسرون والفقهاء     :منظومة القوامـة  

مة بوصفه حمض حكم جزئـي مـن        نص القوا 
 باملرأة والرجل بل عوملت اآلية      اخلاصةاألحكام  

فقهيا وتفسرييا بوصفها مجاع وخالصة العالقـة       
النوعية بني الذكر واألنثى، وهي تنطوي علـى        

يقول نص القوامة   . احلكم العام احملدد هلذه العالقة    
 مـن سـورة     34اآلية  (وهو جزء من آية أمشل      

رجالُ قَوامونَ علَى النساِء ِبما فَضلَ اللَّه ال): "النساء
اِلِهموأَم فَقُوا ِمنا أَنِبمٍض وعلَى بع مهضعب."  

ـثري   يفسر   الرجال قوامون  : " النص بقوله  ابن ك
على النساء أي الرجل قيم على املـرأة أي هـو           
ـا إذا         ـا ومؤد رئيسها وكبريها واحلاكم عليه
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ا فضل اهللا بعضهم على بعض أي ألن        اعوجت مب 
الرجال أفضل من النساء والرجل خري من املـرأة         
وهلذا كانت النبوة خمتصة بالرجال وكذلك امللك       
األعظم لقوله صلى اهللا عليه وسلم لن يفلح قـوم          

رواه البخاري من حديث عبد     (ولوا أمرهم امرأة    
وكـذا منـصب    ) الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه     

ذلك ومبا أنفقوا من أمواهلم أي من       القضاء وغري   
املهور والنفقات والكلف اليت أوجبها اهللا عليهم يف 
كتابه وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسـلم فالرجـل          
ـا            أفضل من املرأة يف نفسه ولـه الفـضل عليه
واإلفضال فناسب أن يكون قّيما عليها كما قال        

ويقـول  . 28"اهللا تعاىل وللرجال عليهن درجـة     
الرجال قوامون علـى    :" تفسري اآلية     يف البيضاوي

النساء يقومون عليهن قيام الوالة على الرعية وعلل        
ـا فـضل اهللا           ذلك بأمرين وهيب وكسيب فقال مب
ـال         بعضهم على بعض بسبب تفضيله تعاىل الرج
على النساء بكمال العقل وحسن التدبري ومزيـد        
القوة يف األعمال والطاعات ولذلك خصوا بالنبوة       

 والوالية وإقامة الشعائر والشهادة يف جمامع واإلمامة
ـا         ـاد واجلمعـة وحنوه القضايا ووجوب اجله
ـتبداد        والتعصب وزيادة السهم يف املرياث واالس
بالفراق ومبا أنفقوا من أمواهلم يف نكاحهن كاملهر        

يعين بقوله جل ثناؤه  :" الطربيويقول . 29"والنفقة
م على  الرجال قوامون على النساء الرجال أهل قيا      

نسائهم يف تأديبهن واألخذ على أيديهن فيما جيب        
عليهن هللا وألنفسهم مبا فضل اهللا بعضهم علـى         
بعض أي مبا فضل اهللا به الرجال على أزواجهـم          

مواهلم أمن سوقهم إليهن مهورهن وإنفاقهم عليهن 
ـارك         وكفايتهم إياهن مؤن وذلك تفضيل اهللا تب

ـيهن   إياهم عليهن ولذلك صاروا قو     وتعاىل اماً عل
ـيهم مـن           نافذي األمر عليهن فيما جعل اهللا إل

 وعلى هذا النحو الـسالف تـسري        30".أمورهن
بل إن جوهر هذه النظرة آلية      . أغلب التفسريات 

القوامة ميتد ليمارس نفوذه وتأثريه علـى كافـة         
) اليت احتكرها تصنيفًا الرجال(التفسريات املعاصرة 

 وممثلـي   حىت من دخل منهم يف عداد اـددين       
الفكر املستنري وعلى رأسهم اإلمام حممد عبـده؛        

املراد بالقيام هنا هـو     : "يقول اإلمام حممد عبده   
الرياسة اليت يتصرف فيها املرؤس مقهوراً مسلوب       
اإلرادة ال يعمل عمالً إال ما يوجهه إليه رئيسه فإن          
ـارة عـن           كون الشخص قّيماً على آخر هو عب

نفيذه ما يرشده إليه أي     إرشاده واملراقبة عليه يف ت    
مالحظته يف أعماله وتربيته ، ومنها حفظ املـرتل         
وعدم مفارقته ولو لنحو زيارة أويل القرىب إال يف         
ـا الرجـل            ـأذن األوقات واألحوال الـيت ي

 وقال واملراد بتفضيل بعضهم علـى       …ويرضى
ـا  (بعض تفضيل الرجال على النساء، ولو قال         مب

لكان ) يلهم عليهن بتفض(أو قال   ) فضلهم عليهن 
نه املراد وإمنا احلكمـة يف      إأخصر وأظهر فيما قلنا     

وال تتمنوا ما   "هذا التعبري هي عني احلكمة يف قوله        
ـادة أن    " فضل اهللا به بعضكم على بعض      وهي إف

املرأة من الرجل والرجل من املرأة مبرتلة األعضاء        
من بدن الشخص الواحد فالرجل مبرتلة الـرأس        

قال وما به الفضل قسمان     . … البدن واملرأة مبرتلة 
فطري وكسيب فالفطري هو أن مـزاج الرجـل         
أقوى وأكمل وأمت وأمجل، وإنكم لتجدون مـن        
ـا         الغرابة أن أقول إن الرجل أمجل من املـرأة وإمن

 ويتبع ذلك   …اجلمال تابع لتمام اخللقة وكماهلا      
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الكمال يف األعمال الكسبية فالرجال أقدر علـى        
  .31" والتصرف يف األمورالكسب واالختراع

ـائز نظريـة    تقدم التفسريات السالفة أبعاد      ورك
 اليت ارتكز عليها النظر الفقهي التقليدي يف        القوامة

تأسيس العالقات النوعية بني الرجال والنـساء،       
  :الركيزتني التاليتنييف وتتمثل هذه 

إن العالقة بني الرجل واملرأة تقوم على        -
وأن . ملة على املرأة  سلطة وهيمنة الرجل شبه الكا    

هذه السلطة القائمة على األمر والطاعة شاملة النفاذ        
  .يف أمور الدين والدنيا

إن هذه العالقة ترتكز على متايز وأفضلية  -
الرجال على النساء وهو متايز شامل ينبين علـى         

كمال العقل وحسن التدبري ومزيد     (أسس طبيعية   
 وفوق  وأسس اجتماعية تارخيية  ) القوة يف األعمال  

كل ذلك أسس دينية تتمثل يف متييز وتفضيل الدين         
 الرجال على النساء بالكثري من - حسب زعمهم–
 .املزايا

 لتوجه الرؤية التحليلية النقدية لتلك التفـسريات  إن  
  :نظرنا إىل عناصر مهمة يف الوصول هلذا الرأي 

ــة مل  - إن العقليــة التفــسريية والفقهي
بته من منظـور     واستوع مفهوم االختالف تستوعب  
كما أا مل تستوعب البعد الوظيفي لتقسيم       . التمييز

 واجتماعياً بني الزوجني كأمر يقـوم       العمل تارخيياً 
لصاحل العمران البشري وفسرت كـل عناصـر        
التقسيم الوظيفي لصاحل الرجل فالسعي واملـشقة       
اخلارجية مبظاهرها التارخييـة املختلفـة العمـل،        

 )اإلنفاق(ولية االقتصادية   إخل،  واملسئ  ..الرساالت  
ـا مت          قد وظفت لصاحل دعم الرجل ومكانته فيم
ـتقبال           جتهيل وميش خمل لـدور املـرأة يف اس

ـائم     اواحتضان ورعاية معجزة     خللق ويف إقامة دع
مثلت مسئولية اإلنفاق أهم مربر عقلـي       وقد  . األسرة  

لسيادة الرجل على املرأة وحتولت من مسئولية والتـزام         
 إىل مصدر ملزايا وأفـضليات وحقـوق        وعبء أسري 
  .يصعب حصرها

خللط بني العناصر والقواعد الدينية وبني ا -
التفسريات والقراءات البشرية هلا علـى صـعيد        
النظرية واملمارسة التارخيية يف التدليل على مـسألة        
األفضلية مثل اآلراء واالجتهادات الفقهية اخلاصة      

 .بقضاء وشهادة ووالية املرأة
لك التفسريات حتت تـأثري     انطوت ت  -

أفضلية الرجل على (العقيدة والفكرة الثقافية املهيمنة 
على كثري من التجاوزات املتعلقة بضبط هذا       ) املرأة

احلكم سواء بإحالته إىل مبادئ مرجعية كربى يف        
ـاس واملـؤمنني إال        (الدين   عدم التفاضل بني الن
 أو حىت التزاما بدقة التفسري مثل تفـسري       ) بالتقوى

ـا    الواردة يف اآلية ومرجعية الضمري     )البعضية( فيه
 على  وما إذا كان ذلك عائداً    ) بعضهم على بعض  (

النساء والرجال أم على الرجال فقط، وكذا الوضع        
ذا إالتفسريي للنفقة والفضائل الواردة يف اآلية وما        

 وأداة قيام الرجال  للقوامة أم مناطاً  مربراًكانت تلك   
  .      على النساء

ـال       - إن االختالف بني املفسرين الرج
التقليديني منهم واددين، هو فرق يف الدرجـة        
وليس يف جوهر النظرية والفكرة ، كما أنه فـرق          
يف براعة سوق األدلة على أفضلية الرجال علـى         
ـتدالالت عقليـة        النساء واالستعانة مبربرات واس

نفـسها   لتأكيد الفكرة ونفسية أكرب أو أكثر إقناعاً    
ـا         وليس  حماولة البحث عن تفسري آخر خمتلف مب
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يدل على استمرار هيمنة منظومة التمييز واألفضلية       
 -دون االختالف والتكامل يف الثقافـة العربيـة       

  .اإلسالمية املعاصرة
  هل هناك قراءة بديلة ؟

إن ظهور ثقافة جديدة تستند إىل واقع تعلـم        
املرأة واندماجها يف النظام االقتصادي والعلمـي       

عاصر كان كفيالً خبلق قراءة واقترابات جديدة       امل
للقرآن تعمل النظر فيما فيه جمال للنظر والتفـسري         

وال . بطريقة خمتلفة عن االقترابات الثقافية السابقة     
ـاً      ـاً  نعين ذا االقتراب املستحدث توجه   علماني

 أو قراءات ما يسمى باليسار الديين بل نعين         متغرباً
ءات اإلسالمية اددة الـيت     وبالدرجة األوىل القرا  

تعىن بتعديل الثقافة التقليدية حنو ثقافة أكثر فاعلية        
. يف حفز قدرات اإلنسان ومن ذلك متكني املرأة       

ويتحقق ذلك من خالل طرح قراءات لنصوص       
ـار    .. الدين أكثر عدالة وأقل احنيازاً       يف هذا اإلط

 ملا ميكن أن تكون عليه هذه القراءة        نقدم منوذجاً 
 ميكن أن تسفر عنه من آفاق واسعة لفكـر          وما

نقدم ذلك مـن    . إسالمي جديد يف قضية النوع    
خالل التعامل مع جزئية حمدودة يف قضية النـوع         

  .هي مفهوم القوامة
  :القوامة من منظور الزوجية 

إن الطرح التفسريي لنص القوامة كما سبق       
يف من القرآن   يتناقض مع منظور الزوجية املستنبط      

جانب؛ يتعارض القول بوجـود متييـز       أكثر من   
وأفضلية طبيعية ودينية واجتماعية للرجال علـى       
النساء مع جوهر القاعدة العامة للتسوية املتأصلة يف        

كما يتعارض بدوره مع البعـد      . منظور الزوجية   
الوظيفي الختالف األدوار االجتماعية بني النساء      

 والرجال اختالفاً يؤكد التكامل ال التفاضـل وال       
ــني   ــة والتكــافؤ ب ــساواة النهائي جيــب امل

.. النوعني يف حمصلة احلقوق والواجبات    /الزوجني
ـالتمييز والتفاضـل          بل إن هذا القول الصريح ب
ليتعارض مع نصوص صرحية يف القرآن كقولـه        

ـاكُم     "تعاىل   حيـث  " ِإنَّ أَكْرمكُم عِند اللَِّه أَتقَ
 التفاضل ال يعود جلنس وإمنا الكتساب صـفات       
اإلميان والتقوى، كما يتعارض مع مفهوم الوالية       

الْمؤمِنـونَ  َ"املتبادلة بني نساء ورجال املـؤمنني       
  ".والْمؤمِنات بعضهم أَولِياُء بعٍض 

إن حماولة فهم نص القوامة من منظور غـري         
االجتماعية القائمة على دونية    /حممل بالرؤية الثقافية  
منظور آخر يستوعب املعاين    املرأة واالقتراب من    

السابق اإلشارة إليها ملنظور الزوجية لتعطي نتائج       
  .جد خمتلفة

على صورة " (القوامة" من الثابت أن مصطلح 
علـى  " القوامة"مل يرد يف القرآن بنصه      ) املصدر  

 غرار مفاهيم أخـرى وردت يف الـذكر نـصاً         
وحرص القرآن على بيان مدلوالا وعناصـرها       

طلحات اإلميان والتقوى والكفـر     بدقة مثل مص  
إخل أما ما وجد يف القرآن فهو أحـد         ..والفسوق  

وهـو  ) يقوم على (االشتقاقات اللغوية من الفعل     
وبناء على ما سبق    " . قوامون على "صيغة املبالغة   

ـاً          فإن مصطلح  القوامة يبدو بدرجة أكرب مفهوم
فقهياً صكه الفقهاء للتعبري عن قراءم اخلاصـة        

لنوع يف القرآن مثله كمثل مفاهيم أخرى       لقضية ا 
فقهية صارت شرعية فيما بعد مثل احلاكميـة ،         

القوامة " فإن هذا املفهوم      ذلك وعلى. إخل..اإلمامة  
 قراءة وتفسري نص    أوهلماإمنا يبىن على ركيزتني     " 
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معني واستنباط قاعدة حكمية من جمموعة مـن        
ولـة   أن هذه القراءة حمم    الثاين. النصوص القرآنية   

مبضامني ثقافية تنبع مـن البيئـة       ) أو حمملة (على  
الثقافية السائدة تارخيياً زمن إجـراء      –االجتماعية  
بناء على ما سبق ميكن القـول أن        . تلك القراءة 

 من سورة النساء    34النص القرآين الوارد يف اآلية      
قد حمل أكثر مما حيتمل تفسريياً إىل حد احنرف         

  ..سيطبه عن معناه املباشر والب
ـيغة          يتمحور النص حول لفظ بعينه هو ص

وجيدر التنويه بأن حماولة    ) .. قوامون على (املبالغة  
تفسري النص القرآين خاصة النصوص املـشكلة       
واحململة مبضامني ثقافية وقيميـة مـن خـالل         
التفسريات اللغوية واملعجمية هي حماولة غري جمدية، 
ويعود ذلك إىل قضية فنية مهمة هـي صـعوبة          
اللجوء إىل معاجم اللغة العربية كأداة حمايـدة يف         
التفسري القرآين؛ فاللغة العربية املسجلة واملؤصلة يف       
املعاجم وكتب النحاة ليست مرجعاً حمايداً لفهم       

 تأسيـسها  - كما هو معروف   –القرآن حيث مت    
ـات         وتقعيدها بعد نزول القرآن ويف إطار عملي

 فإن اللغـة     ذلك تيسري وفهم الذكر ومعانيه وعلى    
العربية قد أسست على القرآن ودالالته وما فهم        
ـان           من معانيه يف إطار الثقافة السائدة حبيـث ك

ـيس       القرآن مرجعاً   لتقعيد اللغة معجمياً وحنوياً ول
وأمهية هذا االستدراك تبدو يف صـعوبة       . العكس

اللجوء للغة كحكم حمايد يف مسألة معـضلة أو         
طار يبدو املخـرج    يف هذا اإل  .. خالفية كالقوامة 

األفضل لفهم داللة اللفظ القرآين هو الرجوع إىل        
  .. االستخدام القرآين ذاته 

ليفيـد  ) يقوم( استخدم القرآن الكرمي الفعل     
يوم يقُوم  "الوقوف والنهوض: معاين خمتلفة تدل على
، " وِإذَا أَظْلَم علَيِهم قَاموا   " "الروح والْملَاِئكَةُ صفًّا  

لَما قَام عبد اللَّـِه      "وبذل املشقة واجلهـد   أو السعي   
وهعدوا       "العـزم أو  " يـام وربطْنا علَى قُلُوِبِهم ِإذْ قَ

         ِمـن وعدن ِض لَنالْأَراِت وومالس با رنبفَقَالُوا ر
 الرعايـة كما يفيد   ". دوِنِه إِلَها لَقَد قُلْنا ِإذًا شطَطًا     

لِيقُوم  "وتعهد الشيء " وأَنْ تقُوموا لِلْيتامى بِالِْقسطِ   "
كذلك استخدم القرآن الكرمي    ".. الناس بِالِْقسطِ 

ـاِئم   "الواقف: للداللة على   ) قائم(سم الفاعل   ا قَ
 أو  واملتعهد الراعي بال تـوانٍ    " يصلِّي ِفي الِْمحرابِ  

لَه إِلَّا هو والْملَاِئكَةُ وأُولُو     شِهد اللَّه أَنه لَا إِ     "نكوص
إِلَّا ما دمـت    "واملالزم املثابر   " الِْعلِْم قَاِئما بِالِْقسطِ  

أَفَمن هو قَاِئم علَى     "واملالزم املتابع ألحد  " علَيِه قَاِئما 
     تبا كَسفٍْس ِبمالشيء على النحو    يومؤد". كُلِّ ن 

وأخرياً ".. م ِبشهاداِتِهم قَاِئمونَ  والَّذِين ه  "املفترض
فقد أورد القرآن يف موضعني آخرين اللفـظ يف         

)  علـى (دون حرف اجلر    ) قوامني(صيغة املبالغة   
" كُونوا قَواِمني بِالِْقـسطِ    "دوام االلتزام باألمر  لبيان  

  ".كُونوا قَواِمني لِلَِّه شهداَء بِالِْقسِط"
" قَوامونَ علَى النساءِ  " عبارة     لقد فسر الفقهاء  

باعتبارها تشري إىل ممارسـة الـسلطة واهليمنـة         
ـاً          والتأديب لكننا جند أن القرآن قد خص ألفاظ
معينة بالداللة على معاين السلطة واهليمنة وامتنـع        
عن استخدامها يف هذا املقام الدال على عالقـة         

ـيظ، ويل،     (الرجال بالنساء وهي     وكيـل، حف
من هذا التوضيح جند أن لفظ      ) . ر، سلطان مسيط

النهوض والـسعي   إمنا يدور حول معان   قوامون على 
وبذل املشقة يف سبيل أحد أو شيء والعزم والسهر عليه          
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ـابرة          والرعاية وتعهد الشيء دون توان أو نكوص واملث
والبقاء وأداء الشيء على النحو املفترض ودوام االلتزام        

ـار      وتدخل جممل املع  . باألمر اين الـسابقة يف إط
مفهوم الزوجية وما انطوت عليه مـن توزيـع         

ـاين    /للوظائف بني الزوجني   النوعني فمجمل املع
السابقة تسري على وصف قيام الرجال بالسعي       
واإلنفاق امللقاة على عاتقهم جتاه النساء يف مقابل        

. االجتماعية يف اإلعمار  /قيامهن بوظيفتهن الطبيعية  
 لصيغة املبالغة لتأكيد فرضية وجييء استخدامه تعاىل

وقد . وثبوت ولزوم ودوام قيام الرجل ذه املهمة      
 مناط هـذا الـسعي    حدد القرآن على وجه الدقة      

ـال إزاء         واملثابرة ومادة الرعاية والتعهد من الرج
 مادي وهو النفقـة املاديـة       أوهلما: النساء بأمرين 

ـال مـن         معنويوالثاين    وهو كل ما أويت الرج
تميز والفضيلة والنعمة الـيت خيتلفـون       جوانب ال 

مبا فضل اهللا   . (ويتفاوتون فيها على بعضهم البعض      
 حيث البعضية تعود    -)بعضهم على بعض ومبا أنفقوا    

على الرجال ويبدو استخدامها بني الرجال والنساء 
 فهـذه   -أمراً غري منطقي ال يستقيم معه املعـىن       

يم العبارة الصغرية احلجم تنطوي على مدلول عظ      
ـال          هو مشول واتساع مفهوم اإلنفاق لتتجاوز الرعاية بامل

  .إىل الفضائل والكرائم على اختالف أنواعها وصورها
 مثل هذه القراءة املختلفة لنص القوامة تـشري إىل        

  :العديد من الدالالت املهمة 
 املفارقات اهلائلة اليت ميكن أن تـؤدي        -أوهلا

. ية متباينة إليها قراءة النص انطالقا من أسس ثقاف      
وخطورة تلك الوسائط الثقافية بـني اإلنـسان        
والنص يف إنتاج املعارف والعلوم الدينية وعلـى        

رأسها الفقه الذي ينتج لإلنسان األحكام وقواعد       
  .احلالل واحلرام

 املفارقات اهلائلة اليت ميكن أن تنتهي إليها -ثانيا
ـيم         تلك القراءات على صعيد أمناط ختصيص الق

ووفق منظورنا فقـد    . عالقات بني الناس  وصياغة ال 
أدت ثقافة سلطوية تنظر للمرأة ككائن دوين إىل حتويـل          
نص معني من نص لصاحل املرأة يوصي ا ويقرر التزامات    
الرجل إزاءها إىل مفهوم خمتلف يقنن دونية املرأة وحيول         
التزامات الرجل إىل حقوق ومزايا وحقـوق املـرأة إىل          

  . أعباء
  :بني التحرير واإلصالح..ية التغيري القرآن ونظر

جدير بالقرآن أن حيرر اإلنسان الذي كرمـه        
ـا          خالقه من كل صنوف االستعباد الـيت أفرز

ومـن  . املطامع وممارسات القوة والبغي أياً كانت     
بني هؤالء الذين يتعني أن يتم حتريرهم من القيود         
يل واألنظمة غري اإلهلية املرأة اليت حتولت إىل تابع ذل

ومواطن من الدرجة الثانية ألزمه الفقهاء الطاعـة        
والقنوت لغري اهللا وافتقدت معاين حرية االختيار       
واملسئولية يف أخص شئوا الدنيوية ، وهي الـيت         
أمنها اهللا تعاىل على مصريها األخـروي وأقـر         

لكن التحريـر وإن    . مبسئوليتها الكاملة عن أفعاهلا   
هـداف أخـرى    كان هدفاً للتغيري إىل جانب أ     

 إال أنه ليس ،املرأة املسلمةدور كاإلنصاف وتفعيل 
هو الربنامج واملشروع وإمنا يتحقق ذلـك مـن         

فاإلصالح يعين وجـود    . اإلصالحخالل مفهوم   
إطار مرجعي ترد إليه املمارسة ويـستمد منـه         

وقد حيتاج هذا اإلطار    . مشروع اإلصالح مالحمه  
 جهـد يف    املرجعي الثابت وهو ها هنا القرآن إىل      

ـا         إعادة اكتشاف مبادئه وقواعده اليت يقاس عليه
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ونود أن نشري يف هـذا      . على النحو الذي خربناه   
املقام إىل جمموعة من املالحظات اجلوهرية حول       
خصائص النهج اإلصالحي املذكور يف قضية املرأة 

  :وعالقات النوع 
إن هذا املشروع ال يهدف إىل استبدال        -

از ذكوريا بتحيز نـسوي     ثقافة ونظام قانوين منح   
وإمنا إىل بناء منط من الثقافة والنظام القانوين الذي         
يترجم روح ونصوص القرآن ومبادئـه العامـة        
كالعدل واإلنصاف واخلاصة كمفهوم الزوجيـة      

فإن حركة التغيري    ذلك   وعلى. القائم على التشارك  
هذه إمنا تشكل جزءًا ال يتجزأ من حركة اإلصالح 

مها وهي تغيري لـصاحل العقيـدة       الديين يف عمو  
  .والرجال والنساء على حد سواء

أن إن حمور بناء منظومة اإلصالح هو        -
 اجلزئي الذي ساد فقه املرأة والنوع       نستبدل بالنهج 

جا كليا مشوليا يقوم أوالً على ترتيب القواعـد         
وأولويتها، ومراعاة القواعد األدىن للقواعد األمشل      

ستثناءات على القواعد العامة    فال ميكن أن جتور اال    
" املساواة"كأن يهيمن استثناء الدرجة على قاعدة         (

ـاد املعنويـة        )الكلية ، وأمهية تضمني وترمجة األبع
 يف  حمورياًوالقيمية يف البنية التشريعية ألا متثل ركناً     

 .الشرعية خاصة يف القضايا اخلاصة باملرأة واألسرة
صـرة يف   أن تسهم املرأة املسلمة املعا     -

ـال        عمليات اإلصالح الثقايف والتشريعي بدور فع
 مـن اجلهـد يف      وهو ما يتطلب من النساء مزيداً     

ـتنباط        ولوج علوم القرآن واحلديث وتقنيات اس
 يراعي ثوابت الدين    األحكام، كما يتطلب اجتهاداً   

 .وقواعد االستنباط السليم 

حيتل مفهوم العدل ومقاومة البغي مكانة       -
ات اإلصالح الثقايف والتشريعي ألن حمورية يف عملي

مواحهة الثقافات السلطوية القائمة علـى البغـي        
شامالً كل صنوف الظلم االجتماعي ومنها الواقع       
اخلاص باملرأة، هو الشرط املبـدئي لإلصـالح        
االجتماعي الشامل وخاصة إصالح واقع املـرأة       

  .     واألفكار الدائرة حوهلا يف اتمع
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 . من سورة  البقرة241و229 انظر  اآليات  13
 .171 تفسري القرطيب ، اجلزء اخلامس ، ص  14
 .493 تفسري ابن كثري ، اجلزء األول ، ص  15
 . القرطيب، مرجع سابق 16
 .73،ص 2ب ، جلسان العر 17
 .171 تفسري القرطيب، مرجع سابق، ص  18
 ترك من هذا النص املنقول ما هو غري قول رسـول اهللا مـن    •

 .تفسريات املفسرين
ـال هنـد     •  ميكن للقاريء الرجوع يف هذا املوضـوع إىل مق

 .مصطفى،  الفضاء املعنوي لعالقة الزوجية يف القرآن الكرمي
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 282: البقرة 20
 انظر تفسري ابن كثري آلية الوالية يف اجلزء الثاين وتفسري الطربي  21
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 انفردت سورة النور عن غريها من السور بالنص يف مستهلها  22
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ـاِئي             يظَاِهرونَ مِنكُم ِمن ِنساِئِهم ما هن أُمهاِتِهم ِإنْ أُمهاتهم إِلَّا اللَّ

لَدو          غَفُور فُولَع ِإنَّ اللَّها وورزِل والْقَو ا ِمنكَرنقُولُونَ ملَي مهإِنو مهن "
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