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املرأة يف اإلسالم ،رؤية إصالحية
أمساء املرابط
طبيبة ،كاتبة ومديرة مركز الدراسات والبحوث النسائية يف

اإلسالم ( )CERFIالتابع للرابطة احملمدية لعلماء املغرب

أمساء املرابط

املرأة يف اإلسالم ،رؤية إصالحية

املقدمة
من البديهي اليوم أن موضوعة النساء يف اإلسالم
بقيت رهينة رؤية ثنائية اختزالية جدا .فبني رؤية
إسالمية تقليدية ترفض كل إصالح خوفًا من فقدان
سمون
قيم اهلوية املـُ ْ
ؤسطََرة بشكل كبري ،ورؤية من يُ ّ
ابلــ"حداثيني" اليت تُدين الديين ،واإلسالم بصورة
خاصة ،بكل الشرور ،يبقى صوت الغالبية العظمى
من النساء املسلمات ،بداية وقبل كل شيء ،هو
املهمش.
َّ
إن حمورية اجلدل حول هذه املوضوعة "وتغطيتها
اإلعالمية املفرطة" هو ما جيعل تلك املهمة أكثر
صعوبة ،وال يسمح دائما ابلقيام بتحاليل موضوعية
نسبيا ،أو هادئة على األقل .ال حاجة لنا فعال أن
نبني  -مرة أخرى  -كيف أن موضوعة "املرأة يف
ّ
اإلسالم" تبقى احللقة األضعف يف شبكة قراءة
اإلسالم ،وإىل أي درجة احندران ،عرب قوة األفكار
الشعبوية املسبقة ،يف تقليص اإلسالم يف حدود
-7-
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العالقة غري العادلة اليت يقفها من النساء .يف حني
ينسى هؤالء أن عدم املساواة بني الرجل واملرأة هو –
بدرجات متفاوتة ابلطبع – ُمعطى كوين خيرتق كل
الثقافات واألداين واأليديولوجيات.
"النساء املسلمات مسحوقات يف اإلسالم" :ذاك
ُحكم هنائي ،متج ّذٌر بشكل واسع يف املخيال املعاصر
لغري املسلمني ،وميثّل مرتعا خصبا لإلسالموفوبيا
عولَ َمة والتبسيطية .ويف املخيال اآلخر ،املسلم هذه
ال ُـم ْ
املرة ،تبقى تلك املسألة سجينة البالغة التمجيدية
املتواترة اليت يصبح فيها رفض اآلخر ونبذ القيم اليت
يقال عنها كونية – وبشكل خاص مفهوم املساواة
بني الرجل واملرأة – أرضية ألزمة هوية مل تتوقف عن
زعزعة العامل اإلسالمي.
وتبقى مسائل املساواة بني الرجل واملرأة ،كما حرية
بعامة ،وهي قضااي
األداين وإصالح الفكر اإلسالمي ّ
عام ُل معها يف أغلب البلدان اإلسالمية كمجاالت
يـُتَ َ
حمرمة ،حتت السلطة التارخيية – السياسية املسكوت
ّ
عنه دينيًا ،وتصطدم مبطبّات سوسيولوجية رئيسية.
وابلفعل ،فإن التأثري الكبري الذي يرتكه الديين على
طينة ثقافية حساسة جدا ملسائل اهلوية ال يشجع
دائما احلوار حول املسائل احلقيقية املتعلقة ابحملتوى.
-8-
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كما ال جيب أن تفوتنا الضغوط اخلارجية ،وهي يف
الغالب غربية املنشأ ،اليت يُنظر هلا يف الغالب على أهنا
تدخل غري مقبول جيعل كل دعوة لتحرير املرأة املسلمة
دعوة مشبوهة ،ابعتبارها من آخر حصن للهوية
اإلسالمية.
وجدت املرأة املسلمة نفسها بني ف ّكي كماشة ،ومل
يعد يسريا اليوم على كثري منهن مغادرة تلك الدروب
املطروقة والتحرر من شبكات القراءات النمطية .نساء
مسلمات جيدن أنفسهن ،يف أغلب احلاالت،
حائرات ،بل ممزقات ،بني رغبتهن يف االنعتاق واحلرية،
وحاجتهن إىل مرجعية هويوية وجت ّذر روحاين.
وابلرغم من كل تلك العقبات فإن هنوضا نسواي يف
اإلسالم هو بصدد التشكل .صحيح إن هذه
الديناميكية ال تزال أقلّيوية ،ولكن جتديدها الرئيسي
يكمن اليوم يف كون املطالب النسوية قد قطعت مع
اخلطاب اإلسالمي التبجيلي التقليدي السائد ،ومع
نوع من اخلطاب النسوي املهيمن واملوسوم بــ"الكوين"،
الذي يفرض طريقا واحدا للتحرر ،هي طريق تُقصي
كل إحالة على الديين طبعا.
يتعلق األمر هنا إذا بطريق حقيقية اثلثة مدعومة بنوع
من الديناميكية اليت بدأها نساء مسلمات واليت
-9-

9

| l’innovation politique

تشجع على مسالك حترر انطالقا من إعادة قراءة
نسائية ،بل نسوية ،وإصالحية ذات مرجعية مسلمة.
وهذه الطريق الثالثة ذات املنحى اإلصالحي هي
اليوم ،داخل اجملتمعات املسلمة ،وأيضا يف أوساط
اجلاليات املسلمة يف الغرب ،واحدة من الطرق القليلة
اليت ُُت ّكن من املسامهة النوعية يف ديناميكية املصاحلة
بني اإلسالم وحقوق اإلنسان وحت ّدي احلداثة
ال ُـمعولَ َمة.

fondapol
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التجديد النسوي يف ميزان الشك
غين عن القول إن النساء املسلمات الاليت حتملن هذا
اخلطاب اجملدد تواجهن حتدايت متعددة ،من بني
أمهها الوقوف يف جبهتني يف آن :جبهة "خارجية"
املنمطَة
تُناضلن فيها ضد الصور اإلعالمية
ّ
ِّ
نكب
وال ُـم ّ
بخسة ،وجبهة "داخلية" اليت ال بد أن ت ّ
فيها على تفكيك اخلطاب التقليدي حول "املرأة
واإلسالم" الذي تنادي به األيديولوجية اإلسالمية
سجل مزدوج ،سجل
التقليدية املهيمنة .هو إذن
ّ
وسجل املرجعية الدينية الذي
حقوق اإلنسان الكونية
ّ
يسعى هذا االجتاه النسوي اجلديد إىل بنائه وتش ّكله.
وال بد من اإلشارة إ ًذا إىل وجود ديناميكية نسائية ،يف
العامل اإلسالمي ولكن أيضا يف أوساط اجلاليات
وح َدة،
املسلمة يف الغرب ،وهي بعيدة عن أن تكون ُم َّ
خمرتقَة حبساسيات خمتلفة كل واحدة منها،
تبدو وكأهنا َ
وبطريقتها اخلاصة ،تعيد النظر يف اجلمود االجتماعي
1
السياسي التقليدي الذي يتحكم يف وضعية النساء.
تكمن اخلاصية األساسية هلذا االنبعاث النسائي يف
اإلسالم يف اإلرادة املـُعلَنَة للنساء – الهوتيات،
1

) Voir Zahra Ali (dir.), Féminismes islamiques, La
Fabrique, 2012
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جامعيات ،مناضالت مجعياتية -...يف تطوير خطاب
خاص هبن .ال بد من قول ذلك بوضوح :مل تعد
اعتبارهن "موضوعات
تتحملن
النساء املسلمات
ّ
ّ
يكن "كبش فداء" ،أن يالحظن كيف
حبث" ،أن ّ
يتكلم اآلخرون عنهن وإحالتهن الدائمة إىل نفس
الرمزية ،القاصرة األبدية ،والذات السلبية لتارخيهن،
أسريات اخلطاب الذي يُنتجه اآلخرون ويعيدون
إنتاجه حبسب األحداث اجلغراسياسية .فاخلطاب
الذي يدعو إليه هذا اجليل اجلديد من النساء
املروجة عن
املسلمات هو خطاب ،عكس الفكرة ّ
إسالم مولّد للتفرقة ،يؤّكد على حمورية الديناميكية
التحررية من داخل املرجعية اإلسالمية ،وعلى أمهيتها.
إن التمكن من الولوج إىل املصادر النصية ،وخاصة
إىل البعد األخالقي يف القرآن ،جعل أولئك النسوة
يفهمن أ ْن ليس الرسالة الروحية لإلسالم حبيسة
املستهدفَة ،بل كل التأويالت
األلفيات من الزمن هي
َ
البشرية اليت تراكمت يف اإلنتاج الديين – ويف
العقليات أيضا – واليت أصبحت أولوية بفضل
سياقات اجتماعية وثقافية وسياسية معادية بنيواي

 - 1212

2

لوجود املرأة يف فضاء املعرفة الدينية.
يتعلق األمر إذا مبقاربة إصالحية جديدة للشأن
الديين ،وهي تلك القادرة – عرب املنطق والتفكري
الثيولوجي التحرري قطعا – على تدبّر كيف تعيش يف
ظل اإلسالم يف احلداثة ،وخاصة فيما تعلق ابلنساء
وحقوقهن يف املساواة.
الرؤية اإلصالحية :أبعاد جديدة ومقاربة معاصرة

أمساء املرابط

املرأة يف اإلسالم ،رؤية إصالحية

للرسالة الروحية يف اإلسالم

أبعاد جديدة

بقيت موضوعة النساء ،منذ عصر "النهضة العربية"
(منتصف القرن التاسع عشر) ،يف الغالب حمدودة يف
سجل الرؤية التقليدية واحملافظة اليت ركزت على
"حقوق املرأة املسلمة وواجباهتا" ،وذلك ابلرغم من

2
املنجَزة من قبل مسلمات جامعيات،
) أنظر مثال كل األعمال َ
كاألمريكية أمينة ودود ،والباكستانية أمساء ابرالس ،واإليرانية زيبة
الد ْولية
مري حسيين ،ولكن أيضا الشبكات النسوية مثل اجملموعة َ
للبحث والتفكري حول املرأة يف اإلسالم ( ،)Gierfiابلنسبة للمجال
الفرنكفوين ( ،)www.gierfi.orgأو املساواة يف ماليزاي
) (www.musawah.orgأو أيضا الكرامة يف الوالايت املتحدة
األمريكية (www.karamah.org).
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املقاربة "التقدمية" لبعض العلماء املصلحني.
نتاجا
كانت الرؤية اإلصالحية لعصر النهضة
ً
ِّ
"مقاومة" يف مواجهة مثال التحرر
إليديولوجية
املفروض من املستعمر ،أكثر منه فكرا إصالحيا
حقيقيا حول موضوعة املرأة يف اجملتمعات العربية
اإلسالمية .ومن املهم اليوم تفكيك تلك املقاربة
التقليدية اليت بقيت طويال حتت هيمنة قراءة مسيّسة،
عقائدية واستعمارية ،وذلك ابقرتاح مقاربة غري
استعمارية وإصالحية ملوضوعة النساء يف اإلسالم.
ومن أجل ذلك نعمل هنا على إعادة دراسة اإلطار
التارخيي للوحي ،متجاوزين العناصر األسلوبية اخلاصة
ابخلطاب اإلسالمي احملافظ حول النساء ،لنتمكن،
ابلنهاية ،من إعادة إدماج موضوعة النساء يف
العامة للرسالة الروحية.
األخالقية ّ
دراسة نقدية لإلطار التارخيي للوحي القرآين

من املهم جدا حتليل هذا اإلطار ،لنتمكن من املسك
 ) 3منهم على سبيل الذكر حممد عبده من مصر ،وعالل الفاسي
من املغرب اللذين اقرتحا يف ذلك العصر إلغاء التعدد ،وهو أمر
مرفوض بشدة اليوم ،يف أغلب جمالت األحوال الشخصية يف العامل
اإلسالمي (ما عدا تونس) .ففي املغرب مسح قانون األسرة لسنة
 2004ابلتعدد مع تقييده بشروط.
- 14 -
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بشكل أفضل ابملبادئ والغاايت الصادرة عنه ،والقيام
بقراءة سياقية له .مل يكن التاريخ اإلسالمي التقليدي
الرمسي ،يف ظل هيمنة اإلكراهات السياسية ،مالئما
إلعادة قراءة نقدية حقيقية لتلك الفرتة .ومن انحية
أخرى ،فغالبا ما نرى اليوم ،ضمن اجلدل القائم حول
موضوعة النساء ،نوعا من امليل حنو مقارنة مفهوم
ِّ
تعرب عنه التشريعات املعاصرة ،مبعطيات
املساواة ،كما ُّ
بعض اآلايت القرآنية "القائلة بعدم املساواة" .ففي
حني ننسى أن القرآن ،وابلرغم من التأثري احلقيقي
الذي ال يزال يتمتع به على املعيش اليومي ملاليني
ٍ
سياق
األشخاص ،فإنه يبقى نصا أوحي به يف
اجتماعي خمصوص عرفته اجلزيرة العربية يف القرن
السابع .وابلتايل ففي ضوء ذلك السياق ،وأيضا يف
ضوء املسح امليداين حلالة ما تبقى من احلضارة
اإلنسانية يف تلك الفرتة ،ميكننا تقييم مبادئ املساواة/
التفاوت اليت كانت حتملها الرسالة الروحية لإلسالم.
لذلك علينا أن نتذكر دائما أسباب النزول اليت
ظهرت فيها كثري من أحكام القرآن ُجم ِّّددة ُتاما ابلنظر
إىل التقاليد التمييزية اليت كانت تتحلى هبا الشعوب
العربية يف تلك العصور .فقد كانت شبه اجلزيرة العربية
حمكومة بنظام قبلي كانت سلطة األب والعصبية
- 15 -
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واحلروب القبلية هي املعايري االجتماعية الوحيدة
املعتَـَرف هبا .وجاء اإلسالم لقلب ذلك النظام ،ليس
فقط على املستوى الروحي والتعبّدي ،بل أيضا،
وابألساس ،يف مستوى شروط العدالة وإعادة النظر يف
النظام القبلي السائد يف ذلك الوقت ،والقائم على
اهليمنة والتفاوت .أتى الوحي وسلوكات نيب اإلسالم
– وهي منحازة ُتاما لصاحل املرأة – ليدفع عددا كبريا
من القواعد االجتماعية السابقة عن اإلسالم يف ذلك
العصر ،واليت تشبه إىل ٍ
حد ما تعرفه مناطق أخرى من
العامل كان فيها التمييز ضد املرأة سائدا.
أول تلك العادات اليت جاء الوحي ليحاول تعديلها
هو مفهوم "العار" ،الذي ال يزال منتشرا يف بعض
مناطق العامل العريب ،حيث حيتل مفهوم "الشرف"
مستوى رمزاي عاليا يف الذهنيات ،وينعكس ابألساس
على جسم املرأة ،حمل "شرف" العائلة والقبيلة.
تُعـتَـبَـُر املرأة عادة ،قبل اإلسالم ،كائنا مذموما ،حتت
الوصاية القانونية من الوالدة إىل املمات .كانت
ب ضمن "غنيمة احلرب" ،وفاقدة لكل حق يف
ُحتتَ َس ُ
املرياث ،بل هي جزء من "األشياء" اليت يرثها الرجال.
كان الطالق ح ًقا خمصوصا للرجال؛ والتعدد ،وهو
حق غري مشروط ،ال حد له وال خيضع لشروط .كما
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سم ُح للمرأة أبي مشاركة إجتماعية.
مل يكن يُ َ
جاء الوحي القرآين ليحاول التصدي لبعض تلك
العادات ،وملقاومة أنواع التمييز األكثر فضاعة ،أو
أحياان العمل على تقليص نتائجها ،عرب إقرار منهجية
يف حتري ٍر تدرجيي طيلة الثالثة وعشرين سنة اليت نزل
فيها الوحي .وبذلك يؤكد اإلسالم على سبيل املثال،
وبشكل قاطع ،على املساواة الروحية بني املرأة
والرجل .ومل مينع ذلك بعض النساء املسلمات يف
ذلك الزمن ،مدفوعات ابلنَـ َفس التحرري للرسالة
الروحية اجلديدة ،من الشكوى املباشرة إىل النيب من
النربة "الذكورية" العالية املوجودة يف القرآن ،ومن نقد
الرد ،إذ نزل الوحي
الوحي بشكل علين.مل يتأخر ّ
آبايت حتدثت عن جنس النساء بشكل واضح
كجواب عن تلك املطالب األنثوية والنسوية يف
بداايت الوحي 4.وال من التذكري أن تلك املطالب
النسائية غري واردة أصال اليوم يف العامل اإلسالمي.
كما سيضرب الوحي القرآين الـ َـمـثَ َل بنساء طبعوا
 ) 4أنظر على سبيل املثال سورة األحزاب؛ آية  .55وملزيد من
التفاصيل يف اجملال ،أحيل على كتايب Le Coran et les femmes.
 Une lecture de libérationالصادر عن دار التوحيد للنشر،
.2008
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مسار التاريخ .لذلك جنده يتحدث عن مناذج نساء
ارتَـ َق ْوا مرتبة رموز احلرية واالستقالل واحلَْوكمة الرشيدة،
الواليَة 5.واندرا ما
نساء ترمز إىل احلب والتضحية و َ
يقع إبراز هذا الرمز النسائي ،كغريها من النساء
املذكورات يف القرآن ،يف التعليم الديين أو يف اخلطاب
اإلسالمي املعاصر ،الذي يرّكز فحسب على إبراز
الشخصيات البارزة من الذكور اليت عرفتها ملحمة
6
اإلسالم.
ويف كثري من اآلايت ،يذهب القرآن إىل تشجيع املرأة
على املشاركة االجتماعية والسياسية ،وخاصة يف
مناسبات أداء البيعة السياسية ،اليت كان يقوم فيها
وفود من الرجال والنساء بعقد اتفاق سياسي مع
الرسول ممثّل اجلماعة املسلمة .كانت البيعة يف ذلك
الزمن تُف َه ٌم على أهنا مبادرة لدعم التمثيل السياسي
التحمل
 ) 5مثال هاجر ،زوجة النيب إبراهيم الثانية ،وهي مثال
ّ
والتضحية ،اليت ُحييي املسلمون ذكراها كل عام منذ مخسة عشر قرًان
مبناسبة شعرية احلج ،يف السعي بني الصفا واملروة.
 ) 6بلقيس ،امرأة أخرى وصفها القرآن أبهنا ملكة ذكية وعادلة،
وتتمتع حبكمة سياسية كبريةّ ،أهلتها أن تكون على رأس إمرباطورية
كأم موسى ،أو
واسعة .نساء أخرايت ذُكرن كرموز ملقاومة االستبداد ّ
بت
ص ْ
آسيا زوجة فرعون اليت ُرفعت إىل مقام األولياء ،يف حني نُ ّ
مرمي ،أم املسيح ،منوذجا للكمال الروحي وللنبوة.
- 18 -
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للقائد .وهي بذلك موقف سياسي ابمتياز شاركت
7
فيه املرأة ابسم اإلسالم منذ مخسة عشر قران.
إن ُتكني املرأة من الكالم يف السياسة يف تلك
الظروف ،وهي اليت مل يكن هلا أي مكانة اجتماعية
قبل ذلك بسنوات قليلة ،وكانت جزءا من "غنيمة
سلب منها كل شيء ألهنا امرأة ،ميثّل
احلرب" ،وكان يُ ُ
يف حد ذاته قلبًا حقيقيًا كامال للمعايري االجتماعية
لذلك العصر .كانت األمهية والتكرمي الذي أضفته
الرسالة الروحية لإلسالم على النساء كبرية إىل درجة
هن من كن حاميات الرتاث الديين بعد
أن النساء ّ
وفاة الرسول .فقد كانت عائشة أول امرأة تولّت
اإلفتاء يف املدينة ،وأهم مرجعية دينية يف ذلك الزمن،
كما أن ِّسـ ـ ْفَر النساء الثالثة ،عائشة وحفصة وأم
َسلَ َمة 8،هو املرجع يف مجع أول خمطوط للقرآن
وكتابته 9.يف حني أن الرتاث اإلسالمي قد مهّش ،أو
 ) 7سورة املمتحنة؛ آية 12
 ) 8نساء النيب ،الاليت أطلق عليهن القرآن تسمية "أمهات املؤمنني"
9
ومفسرة
) أحصت دراسة حديثة أكثر من  8آالف امرأة عاملةّ ،
ومفتية ،تص ّدين للتدريس ،وأخذ عنهن عديد العلماء
وحم ّدثة ُ
املسلمني ،ومن بينهم مؤسسو املذاهب الفقهية ،وذلك منذ القرن
السابع (أنظر الدراسة اليت يُع ّدها حممد أكرم الندوي حول هذا
املوضوع يف أكسفورد ،وهي موسوعة ستظهر يف  50جملدا ،صدرت
- 19 -
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خبّس مسامهتهن ،وال يتوفر التعليم الديين السائد اليوم
يف أغلب اجلامعات اإلسالمية على أي إشارة لتلك
النساء ،وال إىل مسامهاهتن يف اتريخ حضارة اإلسالم.
إن احتكار الرجال للمعرفة الدينية وإقصاء النساء
اترخييا قد مهّش شيئا فشيئا مكتسبات الوحي
وإضافاته ،اليت ستقع ُمصادرهتا من قبل الثقافة
ال ُذكورية ،ثقافة ستُجهض هنائيا تلك الثورة الروحية
وستقرب النَـ َفس التحرري العادل للرسالة األصلية
لإلسالم .إن أسباب حتريف تلك الثورة الروحية،
وآتكل وضعية املرأة وهتميشها ّإابن التاريخ احلضاري
اإلسالمي عديدة يطول شرحها هنا ،وميكننا
تلخيصها يف أسباب ثالثة رئيسية:
 النزاعات السياسية :إثر وفاة النيب ،سيش ّكلظهور الصراعات السياسية حول احلكم،
وكل احلروب الدموية التارخيية أثناء حكم
احدا من أهم أسباب
اخللفاء املتعاقب ،و ً
هتميش املرأة .فبعد الثورة االجتماعية ملراحل
الوحي األوىل ،وابلرغم من حضور النساء
مقدمته يف جملد أول سنة  2007بعنوان:
" Women Scholars in Islamاحمل ّداثت :املذاهب النسائية يف
اإلسالم" عن دار أنرتفاس للنشر).

Al-Muhaddithât : the
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الفعلي ومسامهتهن يف مجيع مستوايت بناء
أول حاضرة إسالميةُ ،ك ّن أول ضحااي مرحلة
ما بعد الثورة ،والاليت سيُطلب منهن،
لغاايت سياسية حبتة ،مغادرة الفضاء
العمومي؛
 الفتوحات اإلسالمية :سيسعى املسلموناألوائل عند التقائهم ابإلمرباطورايت اآلفلة
يف ذلك الوقت (الساسانيني ،البيزنطيني،
تبين التقاليد الذكورية للحضارات
الفرس) إىل ّ
األخرى تدرجييا .فُرض على املرأة املسلمة إذا
– إىل جانب ما حتمله من عاداهتا الضاربة
يف القدم – عادات مل تكن معروفة عند
الرعيل األول من املسلمني .ومثال ذلك
عادة احلرمي وخ ْفُر النساء ،اليت كانت معروفة
جدا لدى الفرس ،واليت فرضت نفسها مع
العباسيني ،ابعتبارها مبدأ دينيا جاء به
اإلسالم؛
 بداية تصنيف العلوم الدينية ،وابألساس علمياحلديث والفقه :اللذين سيوضعا خالل القرنني
الثامن والتاسع يف ج ٍو من االضطراابت
وستتم صياغتهما ومجعهما
السياسية اخلطريةّ ،
- 21 -
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بعقل بعيد جدا عن املبادئ األخالقية
للقرآن .وسيمثّل هذان العِّْلمان ،احلديث
والفقه ،أحد أهم مصادر التمييز ضد
النساء ،وسيعتمد مؤسسوها – وهم
ابألساس من الرجال – بشكل رئيس على
(العــرف)
وضعياهتم االجتماعية الثقافية ُ
والسياقات املـُسيّ َسة جدا اليت عاشوها ،بغاية
ـمعت تلك
وضع املؤلفات الفقهية األوىلُ .ج ْ
النصوص يف زمن كانت فيه املرأة قد فقدت
عددا كبريا من صالحياهتا؛ وكانت تلك
القراءة التمييزية ،القائمة على التفاوت
اجلنسي ،والذكورية هي اليت وقع إقرارها
ومأسستها ووضعها موضع القداسة ابلنهاية،
وبقيت إىل اليوم مصدرا رئيسيا للتشريع
لألسرة ،يف أغلب البلدان اإلسالمية.
كيف نتجاوز اخلطاب احملافظ احلايل
يتعلق األمر يف احلقيقة بتجاوز تكرار اخلطاب احملافظ
واإلشكالية الدائمة املتعلقة"ابملرأة املسلمة" وبتصنيفها
يف ابب "حقوق املرأة وواجباهتا يف اإلسالم" أو يف
ابب "وضعية املرأة يف اإلسالم" ،أو أيضا "اإلسالم
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كرم املرأة ومحاها"  ...جند هنا شعارات متواترة
الذي ّ
وجوفاء خلطاابت إسالمية تربيرية هي عبارة عن ردات
فعل متناقضة بفعل الوقائع وحقيقة غالبية اجملتمعات
املسلمة ،من جهة ،وللتطلعات املشروعة للنساء
املسلمات اليوم الاليت يطالنب حبقهن يف الكرامة
واملساواة واالستقاللية من جهة أخرى.
فعرب تصنيف النساء يف "سجالّت" خمصوصة ،مثل
ندعم الفكرة
"الوضعية القانونية للمرأة املسلمة"ّ ،
القائلة إن املرأة تتمتع حبقوق وبوضعية قانونية هي يف
نفس الوقت خاصة وخمتلفة عن حقوق الرجل املسلم
ص جلميع النساء املسلمات
ووضعيته .وأن ُخي َّ
ص َ
وضعية قانوية خمصوصة لـ ــ"الـ ـ"مرأة يف اإلسالم أمر

يتناقض مع اخلطاب القرآين ،وهو رسالة تتوجه إىل
البشرية مجعاء وتتعاىل بذلك عن كل مفاهيم اجلنس
ذكرا كان أم أنثى ،والعرق ،واألصول اإلثنية
ً
وجير ذلك التصنيف ابلضرورة إىل فكرة
واالجتماعيةّ .
"املعيار الكوين" ،املتمثلة يف "منوذج ذكوري" ميثّل
وحده "الطبيعة اإلنسانية" أو "الكائن البشري" يف
كماله .ذلك تقريبا ما يقوله بيار بورديو عندما يؤكد
أن "قوة نظام الذكر ترى نفسها يف جتاهلها
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أوحى الزخم االبتدائي وروح القرآن بتحرر فارق للمرأة
وخباصة ابلنسبة لعصر الوحي – وبرغبة مؤكدة يف
–
ّ
أتسيس روحانية تقوم على املساواة بني املرأة والرجل.
بيد أن هذه األخرية مل ترتجم يف ُجممل اإلنتاج التأويلي
اإلسالمي ،الذي بقي أسري قراءات دغمائية
وم َسيَّ َسة ،وقعت مأْ َس َستُها يف مدارس فقهية
ُ
انتهت ،مع الزمن وبفعل االحنطاط
(مذاهب)
ْ
احلضاري ،أب ْن مجّدت الفكر اإلسالمي وق ّدست
مذهبه .ولتنظيف الفكر اإلسالمي من كل تلك

| l’innovation politique

للربهنة" 10.وابلتايل ،وحىت نعيد اليوم  -يف ضوء
التحوالت االجتماعية العميقة احلالية  -أتويل ما
يقوله القرآن حول هذه املوضوعة ،فال بد من إعادة
األويل ،وهو إطار
وضع هذه األخرية يف إطاره العادي ّ
رؤية قرآنية للبشرية مجعاء .ومبعىن آخر ،ال بد من
إعادة َم ْرَكَزة موضوعة املرأة وسط هذه الرؤية القرآنية
الشاملة للحقوق واحلرايت اإلنسانية ،وف ًقا للرسالة
الروحية اإلنسية اليت ميثلها مفهوم اإلنسان.

10

) Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Seuil,
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االحنرافات التأويلية ،ال بد من إعادة قراءة القرآن
انطالقا من تلك النبضة األوىل ،أي نبض البعد
األخالقي الكوين واحملرر .وهذا هو االجتاه الذي جيب
أن نتعلم فيه القيام دائما بقراءة مزدوجة للمصادر:
قراءة ُُتيّز "روح النص" – وهو ال يزال صاحلا اليوم
مضي مخسة عشر قران – وأخرى تركز على
بعد
ّ
اجلواب ال ُـمقدَِّّم إىل حدث طارئ متج ّذر يف واقع
ذلك الزمن ووقع جتاوزه اليوم ُتاما.
وانطالقا من هذه القراءة املزدوجة ،وحىت نُعيد موقعة
موضوعة املرأة يف إطار رؤية كلّية للرسالة اإلسالمية،
تقرتح املقاربة اإلصالحية اجلديدة إبراز أربعة أبعاد
أساسية حتويها الرسالة الروحية :بُع ٌد قيمي شامل،
معياري يقوم على
مفهومي
وبع ٌد إنساين ،وبعد
ٌ
ٌ
املساواة ،وأخريا بُع ٌد اجتماعي.
 .1البعد القيمي (األخالقي)

تتجسد يف
هو بعد يتعلق ابألخالق الروحية اليت
ّ
ويتوزع
جوهر الرسالة ،وُتثّل "قلب" النص املق ّدسّ .
إىل مبادئ ع ّدة ،ترمز هلا مفاهيم مثل التوحيد (ال إله
إال هللا) ،وهو مبدأ وحدة اخلالق .ويتطابق هذا املبدأ
املؤسس لإلسالم مع التصور الفعلي لتحرير اإلنسان،
وصنوه املساواة بني البشر .أ ْن تعبد إله واحدا يعين أن
 - 2525
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ترفض كل أنواع الشرك ،أي أن ترفض أتليه ما عدا
هللا ،وتتخلّص ابلتايل من هيمنة كل قوة مادية أو
سياسية أو غريها .وهذه العالقة املتعالية للكائنات
البشرية – نساء ورجاال – مع خالقهم هي ما يؤسس
للمساواة بينهم ولتحررهم.
هناك أيضا مفهوم العلم ،الذي جاء يف آايت عدة
ومن بينها اآلية االفتتاحية للرسالة يف صيغة األمر
11
الواضح " إقرأ " ،الذي يتوجه إىل املرأة والرجل.
مير عرب العلم ،وال بد من التذكري
هذا الوعي الذي ّ
بذلك ،هو املقدمة الالزمة لكل وعي اجتماعي
وسياسي .والقيم الروحية للرسالة تقوم هي أيضا على
مبدأ رئيسي ،وهو قاعدة الوحي ،متمثّال يف مفهوم
العقل البشري – املرأة والرجل – الذي وقعت
اإلشادة به يف كل ثنااي الرسالة .كثرية هي اآلايت
القرآنية اليت تذ ّكر اإلنسان بقدرته على البيان والتف ّكر
12
والتدبّر واحلكمة وأن يكون من أويل األلباب.
عدا مركزاي يتمثل إقرار
وابلنهاية ،فإننا جند يف القرآن بُ ً
 ) 11يف حديث نبوي مشهور يقول " طَلَ ِّ
يضةٌ َعلَى ُك ِّّل
ب الْعلْ ِّم فَ ِّر َ
ُ
ُم ْسلٍِّم "
12
ُتجد عددا من املأثورات اليت تؤكد "قصور"
) القراءة الذكورية ّ
املرأة على التع ّقل ،أحاديث متناقضة ُتاما مع القرآن
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العدل جلميع البشر ،بقطع النظر عن اختالفاهتم
اجلنسية والعرقية والطبقية .ومن املهم التذكري أبن
القرآن يفرض العدل وال يفرض اإلميان ،كما تبيّنه
اإلحس ِّ
ِّ ِّ ِّ
ان﴾ 13،يف حني
اآلية﴿ :إِّ َّن َّ
اَّللَ ََيْ ُمُر ابلْ َع ْدل َو ْ َ
أن حرية االعتقاد هي شرط وقاعدة ال ميكن التنصل
منها لإلميان .القرآن واضح جدا يف هذا املضمار،
فهذا الشرط اجلوهري حلرية االعتقاد يتكرر كثريا من
املرات ويف آايت خمتلفة﴿ :الَ إِّ ْكَر َاه ِّيف ال ِّّد ِّ
ين﴾ 14أو
احلَ ُّق ِّمن َّربِّّ ُك ْم فَ َمن َشاء فَـ ْليُـ ْؤِّمن َوَمن
أيضا ﴿ َوقُ ِّل ْ
َشاء فَـ ْليَ ْك ُف ْر﴾ 15.ومع األسف الشديد ،فإن قروان
من التوظيف السياسي للدين قد مهّش هذه املفاهيم
املفتاحية ،مق ّد ًما الطاعة العمياء للحكام .وحبسب
نفس املنطق السياسي الذكوري ،فقد نقلنا تلك
الطاعة إىل العائلة ،عرب خضوع املرأة لزوجها.
 .2البعد اإلنساين
يتعلق األمر هنا ابلعودة إىل مفهوم مركزي حاضر يف
النص القرآين ،هو مفهوم اإلنسان ،وابلتايل إىل
"الهوت للكائن البشري" الذي أعلن عنه القرآن يف
 ) 13سورة النحل؛ آية 90
 ) 14سورة البقرة؛ آية 256
 ) 15سورة الكهف؛ آية 29

27
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آايت جوهرية.
وهذه الرؤية القرآنية لإلنسانية مجعاء ممثلة يف مفهوم
مركزي يف النص القرآين ،هو مفهوم اإلنسان ،أو بنو
آدم ،تشمل الرجال والنساء يف إنسانيتهم املتساوية
واملتعالية عن جنسهم الذكوري أو األنثوي .أهم ما يف
الرسالة الروحية يتسامى عن مفهوم املرأة والرجل،
ويتوجه إىل الذات اإلنسانية يف ضعفها وهشاشتها
ككائن خملوق من طني ،ولكن أيضا يف قوته الروحية
ويف كماله ابعتباره خملوقًا من نـَ َف ٍ
ت
س رابين ﴿ َونـَ َف ْخ ُ
فِّ ِّيه ِّمن ُّر ِّ
وحي﴾ 16فاإلنسان يف اخلطاب القرآين،
إمرأة كان أم رجال ،هو جوهر الكون وغاية اخلَْلق.
ولكن اخلطاب التقليدي اإلسالمي يذهب عادة إىل
قصره على الرجل
ُتجيد خطاب حول اإلنسان يُ ُ
حصرا ،وعلى قوته وفضائله ك َذ َكـ ٍرُ ،مقصيًا منه
النساء ،مبا يبدو أهنن غري معنيات ،وأهنن حبسب هذه
الرؤية كائنات بشرية ذوي مرتبة اثنوية .يف حني أننا ال
جند يف أي مكان من الرسالة الروحية مفهوما لوضعية
اثنوية للمرأة .ومع األسف ،فإن هذا النوع من
اخلطاب الذي ينضح ُتييزا وإذالال هو الذي يؤثث

 - 2828

غالبة اخلُطب واألحاديث الدينية يف املساجد ويف
يدعم الرؤية التبخيسية للمرأة
القنوات التلفزية ،والذي ّ
ابسم الدين.
 .3البعد املفهومي واملعياري القائم على املساواة
جند هذا البُعد يتكرر يف كل َجنَـبَات الرسالة عرب
مفاهيم مفتاحية وآايت تتناظر يف املساواة بني النساء
والرجال بشكل كامل.
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املرأة يف اإلسالم ،رؤية إصالحية

مفاهيم أساسية حول املساواة بني املرأة والرجل

هي مفاهيم وقع هتميشها عرب التأويالت الذكورية
عيد
فهما للنص معادي للمرأة ،ب َ
املختلفة ،ما أنتج ً
الشأو عن الغاايت وعن قيم الرسالة الروحية لإلسالم.
وألن تلك املفاهيم عديدة ويطول شرحها ،فإننا
نقتصر على ذكر بعضها فقط:
 مفهوم النفس الواحدة ،يَ ِّض لألصل الذي
عر ُ
يُساوي بني املرأة والرجل ،املخلوقان من ٍ
نفس
واحدةٍ .ال وجود ملفهوم خلق املرأة من ضلع الرجل
يف القرآن ،وال لثانوية خلق النساء ،وال للخطيئة
17
اليت تتحملها أول امرأة يف البشرية أصال؛
 ) 17سورة النساء؛ آية  .1ولعله من املفيد اإلشارة إىل أنه ،يف
مقابل النص القرآين الذي يفتقد ُتاما لتلك املفاهيم ،حتتوي أغلب
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 مفهوم االستخالف ،أو املسؤولية املتساوية بنيالرجال والنساء يف إقامة احلضارة اإلنسانية :إهنا
أمانة اخلَْلق اليت تعود للمرأة كما الرجل ،ويتحمل
مسؤولية االستخالف كل كائن بشري على وجه
18
البسيطة؛
 مفهوم التقوى ،وهو معيار أساسي يف تسامياإلنسان ،امرأة كان أم رجال .يقول تعاىل﴿ :إِّ َّن
19
اَّللِّ أَتْـ َقا ُك ْم﴾؛
ند َّ
أَ ْكَرَم ُك ْم عِّ َ
 املفاهيم املرتبطة ابحلياة الزوجية :جند عدة مفاهيممرتبطة ابلزواج ،ومنها مفهوم املعروف 20،الذي
ِّ
ـسا للقاعدة األخالقية لالرتباط بني املرأة
يُ َ
عترب ّ
مؤسـ ً
والرجل .يوصف الزواج يف القرآن أيضا ابعتباره
التفاسري اإلسالمية على مفاهيم ال مساواة فيها يف اخللق ،وأن حواء
لقت من ضلع آدم ،وأهنا هي من يتحمل مسؤولية الطرد من
قد ُخ ْ
اجلنة  ...وهي مفاهيم ترتجم عن أتثري التعليقات التوراتية يف التفاسري
اإلسالمية الوسيطة .أنظر حتليال تفصيليا هلذا املوضوع يف كتاب

Barbara Freyer Stowasser, Women in the Qur'an,
Traditions, and Interpretation, Oxford University Press,
1996, p. 30.

 ) 18سورة البقرة؛ آية  .30سورة األنعام؛ آية  .165سورة يونس؛
آية 14
 ) 19سورة احلجرات؛ آية 13
 ) 20مفهوم يرتدد أكثر من عشرين مرة يف القرآن ،ومنها اجلزء
األخري من اآلية  19من سورة النساء
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21
َّد مببادئ التشاور
"ميثاقًا غليظا"،
وحيد ُ
24
23
22
املودة والرمحة،
والرتاضي ،والفضل املتبادل ،و ّ
25
والسكينة.
عدد كبري من املفاهيم األساسية اليت َيخذ هبا الفقه
مع األسف ،وهي غالبا ما تُشبِّّهُ الزوجة ابلعبد ،تطيع
لقت ،حبسب هذه الرؤية
زوجها طاعة عمياء ،وقد ُخ ْ
الفقهية ،فقط لالستجابة حلاجيات زوج بيده السلطة
26
نكاحا
ويسمى ً
املطلقة .وبذلك نالحظ أن الزواجّ ،
يف كتب الفقه ،غالبا ما يوصف أبنه "عقد ُم َتعة"،
جند فيه أن الرجل وحده من "يتمتّع" جبزء أو بكل
جسم املرأة  /زوجته .وتذهب بعض املذاهب إىل حد
مقارنة عقد الزواج بعقد التمليك ،يف حني قارنه

 ) 21سورة النساء؛ آية 21
 ) 22سورة البقرة؛ آية 233 - 232
 ) 23سورة البقرة؛ آية 237
 ) 24سورة الروم؛ آية 21
 ) 25سورة األعراف؛ آية  .189وسورة الروم؛ آية 21
 ) 26أنظر مثال ما يقوله اإلمام الغزايل حول الزواج يف إحياء علوم
الدين .بريوت :املكتبة العربية ،ج  2ص  ،81وكذا ابن القيّم اجلوزية
يف إعالم املوقّعني ،ج  ،2ص 1973 ،106
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البعض اآلخر بعقد البيع والشراء.
وهذا التأويل الفقهي الذي توارثته األجيال املتعاقبة من
رسخ يف الذهنيات صورة
العلماء والفقهاء املسلمنيّ ،
إلزام الزوجة ابخلضوع لزوجها ابعتبارها مبدأ إهليا اثبتًا
ومق ّد ًسا.
هناك مفهوم آخر يعترب من املفاتيح هو الوالية ،الذي
يؤّكد على املساواة االجتماعية السياسية بني املرأة
والرجل ،سواء يف الفضاء اخلصوصي أو يف الفضاء
العام .ففي اخلاص ،أو يف احلياة الزوجية ،يتمثل
املتقامسَة بني
املفهوم يف ذلك التواطؤ واملسؤولية
َ
الشركاء ،يف حني يتعلق األمر يف الفضاء العمومي
ابملسؤولية االجتماعية السياسية املشرتكة 28.وال بد
من التذكري أن ذلك املفهوم هو عينه الذي احتُ ِّفظ به
ملدونة األسرة يف املغرب سنة
يف اإلصالح األخري ّ
 ،2004والذي يشري إىل أن "مسؤولية األسرة حتت
29
عوض هذا البند القاعدة
وقد
رعاية الزوجني".
ّ
 ) 27عبد الرمحان بن عوض اجلزيري ،الفقه يف املذاهب األربعة.
بريوت" .2005 ،متاب النكاح" (راجعه وصححه فريق من علماء
األزهر)
 ) 28سورة التوبة؛ آية 71
 ) 29أنظر مدونة األسرة يف املغرب (نسخة ُمـحيّـنَة يوليو ،)2010
ص5
- 32 -

32

القدمية القائلة إن الزوج هو رب العائلة ،األمر الذي
جنده ساراي إىل اليوم جمالت األحوال الشخصية يف
أغلب البلدان املسلمة.
اآلايت القائلة ابملساواة
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صلب النص القرآين جند أن صياغة اخلطاب
يف ُ
الذكوري تتضمن الكونية اإلنسانية ،ابعتبار أن
ستعم ُل "كجنس
ال ّذكورة – كما يف لغات أخرى – تُ َ
حمايد" .ومع ذلك فإن النص يشمل أيضا نوعا من
اآلايت جند فيها مساءلة متزامنة للنساء والرجال تتبعها
أوامر متساوية ُتاما للجنسني .والستحالة تناول كل
اآلايت اليت ترتجم بُعد املساواة ذاك ،واليت تَـ ُع ُّد إحدى
وعشرين آية 30،فإن ذلك ال مينعنا من التعرض ملثال
بعض اآلايت لدعم أقوالنا.
مثال ذلك اآلية اليت تكشف بشكل واضح املساواة
يف مساءلة النساء والرجال ،مع إصرار دقيق جدا على
ِّ ِّ
ني
الطبيعة اإلنسانية لكليهما﴿ :إِّ َّن الْ ُم ْسلم َ
 ) 30سورة البقرة؛ آية  .221سورة آل عمران؛ آية  .195سورة
النساء؛ آية  7و  32و  35و  124و  .130سورة األعراف؛ آية
 .22سورة التوبة؛ آية  .71سورة النحل؛ آية  .97سورة النور؛ آية
 2و  3و  9 – 6و  30و  .31سورة األحزاب؛ آية  35و .36
سورة غافر؛ آية  .40سورة الفتح؛ آية  .5سورة احلجرات؛ آية 13
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ات والْ َقانِّتِّني والْ َقانِّت ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ات
َ َ َ
َوالْ ُم ْسل َمات َوالْ ُم ْؤمن َ
ني َوالْ ُم ْؤمنَ َ
و َّ ِّ ِّ
الصابِّر ِّ
الص ِّادقَ ِّ
ات و َّ ِّ
ات
ني َو َّ
الصادق َ
الصاب ِّر َ
َ
َ
ين َو َّ َ
اشع ِّ
ات والْمتص ِّّدقِّني والْمتص ِّّدقَ ِّ
اشعِّني و ْ ِّ
و ْ ِّ
ات
اخلَ َ
َ َُ َ َ َ َُ َ
اخلَ َ َ
َ
31
ِّ
ِّ
يما﴾ .كانت
[ ]..أ ََع َّد َّ
اَّللُ َهلُم َّم ْغفَرةً َوأ ْ
َجًرا َعظ ً
الرسالة من خالل هذه اآلية تنتقل من املذكر اجلمع
العادي ،الذي يشمل النساء والرجال ،إىل عرض
يؤشر
الصفة البشرية للمؤنث واملذكر ،يف تكرار واضح ّ
إىل غاية املساواة يف اخلطاب القرآين.
مثال آخر جنده يف العالقة الزوجية بني املسلمني وغري
املسلمني .التمييز ،يف حالة الزواج املختلط ،هو
القاعدة يف التأويالت الفقهية اإلسالمية ،حيث جند
التزوج من غري
أن املسلمني من الرجال جيوز هلم ّ
املسلمة ،وخاصة اليهودية واملسيحية (ويُطلق عليهن
"أهل الكتاب") ،يف حني ال جيوز للمسلمة االرتباط
إال مبسلم .ولكن القرآن يقول يف هذا الشأنَ ﴿ :والَ
نكحواْ الْم ْش ِّرَك ِّ
ِّ
ات َح َّىت يـُ ْؤِّم َّن َوأل ََمةٌ ُّم ْؤِّمنَةٌ َخْيـٌر ِّّمن
تَ ُ ُ
ِّ
ِّ
ٍ
ني َح َّىت
ُّم ْش ِّرَكة َولَ ْو أ َْع َجبَـْت ُك ْم َوالَ تُنك ُحواْ الْ ُم ْش ِّرك َ
32
يـُ ْؤِّمنُواْ َولَ َعْب ٌد ُّم ْؤِّم ٌن َخْيـٌر ِّّمن ُّم ْش ِّر ٍك َولَ ْو أ َْع َجبَ ُك ْم﴾.
 ) 31سورة األحزاب؛ آية 35
 ) 32سورة البقرة؛ آية  .221ولإلطّالع على تفاصيل أكثر ،أنظر
ما قمنا به من حتليل يف دراستنا "ماذا يقول القرآن خبصوص زواج
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تتوجه اآلية إىل الرجال والنساء من املسلمني بصورة
متساوية ُتاما ومتناسقة ،وتذهب إىل جواز ارتباط
الرجل املسلم واملرأة املسلمة ابملؤمنني ،ودعوهتم إىل
اإلمساك عن الزواج ابملشركني .صحيح إن اآلية
تعرض ملتوازايت مهمة تتعلق بتأويل مفاهيم "املؤمنني"
و "املشركني" ،ولكن مهما كانت تلك التفسريات فإن
شيئا واحدا على األقل يبدو واضحا يف هذا األمر
القرآين ،وهو أن ما يبدو مهما ابلنسبة للرجال
املسلمني هو كذلك ابلنسبة للنساء املسلمات.
ظهر أن الزواج بني
وابلفعل فإن التحليل الدقيق لآلية يُ ُ
املسلمني ،رجاال أو نساء ،ومن كانوا ُحيشرون يف ذلك
حرمه القرآن بشكل
العصر حتت خانة "املشركني" قد ّ
صريح.
أما اآلية اخلاصة ابلزواج بني املسلمني من الرجال
والنساء ،واملؤمنني من الدايانت األخرى (وخاصة من
اليهود والنصارى) فهي حتدد قواعد متطابقة ومتساوية
ُتاما يف الصياغة القرآنية .ولكن ال بد من اإلشارة إىل

املسلمني من الرجال والنساء بغري املسلمني" [ابللغة الفرنسية]

http://www.asma-lamrabet.com/articles/ce-que-dit-lecoran-quant-au-mariage-des-hommes-et-des-femmesmusulmans-avec-des-non-musulmans/
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 ) 34سورة النساء؛ آية 32
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وجود إمجاع اتم يف التفسري الفقهي خبصوص زواج
املسلم من غري املسلمة وحترمي زواج املسلمة من غري
املسلم ،يف حني ال وجود إطالقا يف القرآن ملا يربر
ذلك التمييز .حنن هنا ،مرة أخرى ،أمام مثال من
يتم تفعيلها ،ال
اآلايت املنادية ابملساواة التامة واليت مل ّ
بل وقع العمل بعكسها يف التأويالت التشريعية
اإلسالمية.
وملزيد أتكيد هذا األمر نذكر مثال آيتني ميّالتني
تعرضتا
للمساواة يف عالقة ابلقواعد العامة لإلرثّ ،
للتهميش – مع األسف – لصاحل آايت ُتييزية
جاءت إجابةً لواقع ظريف ،وُت ّكنت من أن تزيح من
طريقها روح املساواة املتعلقة ابإلرث يف اإلسالم:
ِّ ِّ ِّ
يب ِّّممَّا تَـَرَك الْ َوالِّ َد ِّان َواألَقْـَربُو َن َولِّلنِّّ َساء
﴿لّ ِّّلر َجال نَص ٌ
ِّ
يب ِّّممَّا تَـَرَك الْ َوالِّ َد ِّان َواألَقْـَربُو َن ِّممَّا قَ َّل ِّمْنهُ أ َْو َكثُـَر
نَص ٌ
33
ِّ
اَّللُ بِِّّه
َّل َّ
نَصيبًا َّم ْفُر ً
وضا﴾ ،و ﴿ َوالَ تَـتَ َمنـ َّْوا َما فَض َ
بـعض ُكم علَى بـع ٍ ِّ ِّ ِّ
يب ِّّممَّا ا ْكتَ َسبُواْ
َْ َ ْ َ َْ
ض لّ ِّّلر َجال نَص ٌ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
نب﴾ 34.تبدو اآليتان
يب ّممَّا ا ْكتَ َس ْ َ
َوللنّ َساء نَص ٌ
أساسيتان يف توزيع ِّ
الرتَكة ،وختتصران – لوحدمها –
فلسفة القرآن يف املسألة .فنحن نالحظ من خالل
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هذه اآلايت أن القرآن يؤسس لقاعدة مركزية هي
املساواة يف نصيب الرجل واملرأة من مرياث األبوين أو
األقربني ،وذلك بقطع النظر عن قيمة ذلك املرياث،
كما تؤكد اآلية.
املهم ذكره ،فهو ذاك
أما املثال اآلخر لآلايت التعادلية ّ
املتعلق بشهادة النساء والرجال يف حالة الزان .يقع
سمى آبية اللِّّــعان .وفيها حل
عما يُ ّ
احلديث هنا ّ
ملشكلة الزان يف العائلة عرب إقرار املساواة الكاملة يف
الشهادة بني الزوجني﴿ :والَّ ِّذين يـرمو َن الْمحصنَ ِّ
ات ُُثَّ
َ َ َْ ُ ُ ْ َ
َمل َيْتُوا ِّأبَربـع ِّة شهداء فَ ِّ
ِّ
ني َج ْل َد ًة َوال
َْ َ ُ َ َ
وه ْم ََثَان َ
اجل ُد ُ
ْ
ْ َ
ِّ
ِّ
ك ُه ُم الْ َفاس ُقو َن * إِّالَّ
تَـ ْقبَـلُوا َهلُْم َش َه َادةً أَبَ ًدا َوأُولَئ َ
ِّ ِّ
َّ ِّ
ور
َصلَ ُحوا فَِّإ َّن َّ
ين َاتبُوا ِّمن بـَ ْعد ذَل َ
ك َوأ ْ
اَّللَ َغ ُف ٌ
الذ َ
َّ ِّ
ِّ
اج ُه ْم َوَملْ يَ ُكن َّهلُْم ُش َه َداء إِّالَّ
ين يـَْرُمو َن أ َْزَو َ
َّرح ٌيم * َوالذ َ
أَن ُفسهم فَشهادةُ أَح ِّد ِّهم أَربع َشهاد ٍ
ات ِّاب ََّّللِّ إِّنَّهُ لَ ِّم َن
ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َْ ُ َ َ
َّ ِّ ِّ
اخلَ ِّام َسةُ أ َّ
اَّللِّ َعلَْي ِّه إِّن َكا َن ِّم َن
ني * َو ْ
ت َّ
الصادق َ
َن لَ ْعنَ َ
ِّ
اب أَ ْن تَ ْش َه َد أ َْربَ َع
الْ َكاذبِّ َ
ني * َويَ ْد َرأُ َعْنـ َها الْ َع َذ َ
ِّ
ٍ ِّ
ِّ
اخلَ ِّام َسةَ أ َّ
َن
ني * َو ْ
َش َه َادات ِّاب ََّّلل إِّنَّهُ لَم َن الْ َكاذبِّ َ
اَّللِّ علَيـها إِّن َكا َن ِّمن َّ ِّ ِّ
ني﴾ 35.إن هذه
َغ َ
الصادق َ
ب َّ َ ْ َ
َ
ضَ
املواجهة ال َق ْولِّيَة ترمز إىل تبادل الشهادات بني الطرفني
 )35سورة النور؛ آية 9 - 4

37
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املعنيني يف العائلة .يتعلق األمر هنا مبواجهة يف أداء
وحتيل كل واحد من الزوجني،
الشهادة متساوية ُتاماُ ،
الرجل واملرأة ،إىل ضمريه 36.حنن هنا إ ًذا أمام واحد
من األمثلة األكثر داللة يف موضوع املساواة بني الرجل
واملرأة وهو يريد أن يكون ،عالوة على ذلك ،شهادة
عترب لدى األزواج أغلى ما ُتثّله حياهتم
يف قلب ما يُ ُ
احلميمية ،أي عالقات الوفاء والثقة املتبادلة.
ومن املهم اإلشارة هنا إىل التفاوت املوجود بني
الوضعية "الرايدية" للقرآن وبني التشريعات ذات الصلة
يف عديد البلدان اإلسالمية اليت مل تُ ِّ
ول ،منذ الفرتة
االستعمارية ،أي اهتمام هلذا املفهوم القرآين ،بل
ف عادة أبنه "جرائم
وشرعوا يف بعضها لصاحل ما ُع ِّر َ
ّ
شرف" .ويف احلقيقة فإنه من الغريب – واملؤسف –
أن تالحظ أن البعض ال يزال يربر ،يف اجلدل حول
اإلسالم ،الشهادة غري املتساوية ،أو أسوأ من ذلك
معاقبة الزاين ابلرجم ابحلجارة ،يف حني يوجب القرآن
 )36يؤكد الفقيه الكبري والفيلسوف ابن رشد أن آية اللِّــعان تلك
ترتجم الشهادة يف املعىن احلقيقي للمصطلح ،ألنه خيضع إىل نفس
شروط املعايري يف الشهادة املعلومة ،وتنطبق على كل من ميكنه القيام
بذلك .ابن رشد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد .ج  .2القاهرة :دار
اجليل  /مكتبة الكلية ابألزهر .2004 ،ص  ،199هامش 31
- 38 -

38

أمساء املرابط

املرأة يف اإلسالم ،رؤية إصالحية

املساواة يف الشهادة ،وال يعرتف ابلرجم ،ويضع
شروطا تعجيزية جتعل من إثبات الزان مهمة صعبة
37
جدا.
وأخريا ،توجد آايت تعادلية أخرى ترتجم املساواة
الروحية بشكل ُتاثلي ومتناسق يف التوجه للرجل
وللمرأة ،ويف تثمني أعماهلما يف احلياة الدنيا .وأنخذ
على ذلك مثال اآلايت التالية:
ِّ
يع َع َم َل َع ِّام ٍل
اب َهلُْم َربـُّ ُه ْم أِّّ
 ﴿فَ ْاستَ َج َ
َين الَ أُض ُ
ٍ 38
ِّ ِّ
ض ُكم ِّّمن بـَ ْعض﴾
ّمن ُكم ّمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى بـَ ْع ُ
 ﴿من ع ِّمل ص ِّاحلًا ِّّمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َوُه َو ُم ْؤِّم ٌن
َْ َ َ َ
َح َس ِّن َما
َّه ْم أ ْ
َجَرُهم ِّأب ْ
فَـلَنُ ْحيِّيَـنَّهُ َحيَا ًة طَيِّّبَةً َولَنَ ْج ِّزيـَنـ ُ
39
َكانُواْ يـَ ْع َملُو َن﴾
 ﴿ومن يـعمل ِّمن َّ ِّات ِّمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َوُه َو
الصاحلَ َ
ََ َْ َ ْ َ
40
ك يَ ْد ُخلُو َن ا ْجلَنَّةَ َوالَ يُظْلَ ُمو َن نَِّق ًريا﴾
ُم ْؤِّم ٌن فَأُولَئِّ َ

 ) 37هل جيب التذكري أبن الرجم غري موجود يف القرآن ،وأن أصوهلا
موجودة يف اليهودية ،وتعود إىل العصور السابقة عن اإلسالم ؟ جند
مصدر هذه العقوبة اجلسدية يف بعض ممارسات النيب ،وبعض
األحاديث غري الصرحية املرتبطة بسياقات العصر.
 ) 38سورة آل عمران؛ آية 195
 ) 39سورة النحل؛ آية 97
 ) 40سورة النساء؛ آية 124
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 .4البُعد االجتماعي
يُعتَـبَـُر هذا البُعد ،الذي ميكن أن نصفه أيضا
ابالجتماعي – السياقي ،وبدون اعرتاض ،نقطة مركزية
ملوضوعة املرأة يف عالقة ابلنص .وكما الحظ ذلك
عديد املفكرين املعاصرين ،فإننا جند يف النص القرآين
نفسه ثنائية بني البعد القيمي واألخالقي ،وهو كوين،
والبُعد االجتماعي الذي رأينا فيه القرآن ،عند نزوله يف
ذلك الزمن ،حياول "التعامل" مع املمارسات
االجتماعية والثقافية آنذاك مثل الزواج والطالق
واملرياث ،يف نفس الوقت الذي ُحي ّمل مقاصدها
41
الشرط األخالقي املتمثل يف العدل والقسطاس.
ومن هنا جاءت ضرورة التمييز ،يف هذا البعد
االجتماعي ،بني اآلايت ذات األفق املرتبط حصرا
تجاوزة ،وتلك اليت حتمل
ابلسياق ،واليت تعترب اليوم ُم َ
أفقا اجتماعيا-ثقافيا ،واليت ال بد لتطبيقاهتا احلالية أن
أتخذ بعني االعتبار ابلروح والغاايت أكثر من أخذها
حبرفيتها.

 ) 41فكرة جندها خاصة يف الفكر اإلصالحي للمصري نصر حامد
أبو زيد
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يتعلق األمر هنا ابآلايت اليت تتحدث – من بني ما
التسري أو عن
تتناوله – عن ّ
الرق وغنيمة احلرب و ّ
أولئك الذين خيضعون للعقاب اجلسدي .فالرق مل
مينعه اإلسالم ال شك ،ولكن القرآن ما فتئ يؤكد
على أمهية حترير العبيد كعمل من أعمال اخلري
42
والتقوى.
وابلنسبة لغنيمة احلرب والتسري ،فهما ممارستان
سجل الرق :يتحدث القرآن عنها
تدخالن يف نفس
ّ
بلغة املالحظة ،دون االحنياز إىل موقف ،مع إقرار
إجراءات تلغي تلك العادات القدمية ابلتدريج ،ودون
أن هتز أركان النظام االجتماعي القائم آنذاك.
أما عن أنواع العقاب اجلسدي ،فال بد من توضيح
اخللط املنتشر حول رجم املرأة الزانية يف اإلسالم،
موضوع أسال الكثري من احلرب ،وهو عند البعض ترمجة
علن وبدون
عن جوهر "بربرية" اإلسالم .منذ البدء ،نُ ُ
 ) 42كان حترير العبيد ،ويطلَ ُق عليه يف القرآن حترير رقبة ،إجراءًا
مؤقتا يك ّفر به املرء عن ذنوبه ،ويعترب وسيلة غفران عن عدد كبري من
اآلاثم واملعاصي ،ما يسمح بتحرير العبيد وإقامة وعي جديد حيرتم
كرامة اإلنسان وحريته (أنظر خاصة سورة البقرة؛ آية  ،177وسورة
النساء؛ آية  ،92وسورة املائدة؛ آية  ،89وسورة اجملادلة؛ آية ،3
وسورة البلد؛ آية )12
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مواربة :ال وجود ألي آية يف القرآن تتحدث عن
الرجم ،ال ابلنسبة للنساء وال الرجال .العقوبة اليت
أقرها القرآن يف حالة الزان – سواء أاته الرجل أم املرأة
– هو "اجلـَْلد" ،وقد كان يف الواقع إجراءً ُوضع
كعقاب جسدي رادع إللغاء ممارسة الرجم ،وهي من
التقاليد املتأصلة يف الشرائع املوسوية عند اجلماعات
43
اليهودية اليت كانت تقطن املدينة يومئذ.

fondapol

هي تقريبا ست آايت أساءت تفسرياهتا إىل املرأة يف
كامل مراحل احلضارة اإلسالمية ،وذلك ابألساس
عرب أحكام التشريع والتأويل يف العلوم اإلسالمية.
فاآلايت اليت تتحدث عن تعدد الزوجات ،واإلرث،
ض أنه الرجم ،وسلطة أو قوامة
والشهادة ،وما "يُفتَـَر ُ
الرجل ،و"احلجاب" اإلسالمي املزعوم ،هي اليت
ش ّكلت سوء السمعة الذي صاحب اإلسالم ،خاصة

| l’innovation politique

اآلايت االجتماعية الثقافية

43
ليحل
) جاء اجللد – يتحدث القرآن عن مائة جلدة ابلسوط – ّ
حمل ممارسة أكثر بشاعة هي الرجم حىت املوت ،عادة سيّارة جدا يف
ّ
ذلك العصر .ويبقى االقرتاح اجلديد الذي أتى به الوحي عسري
التطبيق ،بل يرتقي إىل مستوى االستحالة ،مبا أنه يشرتط يف هتمة
الزان وجواب شهادة أربعة أشخاص خمتلفني مشهود هلم ابلعدالة (سورة
النور؛ آية )4
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عملت عن دراية
عندما تتعرض للقراءة احلرفية اليت استُ ْ
لشر َعنَة التمييز ضد النساء من وجهة نظر دينية.
ْ
ومن الغريب أن نرى أنه من بني  6233آية قرآنية،
تبوأهتا املرأة يف الرؤية
وابلرغم من قيمة املكانة اليت ّ
القرآنية الشاملة والتحوالت االجتماعية اليت تسببت
فيها تلك الرؤية ،تركيز القراءات التأويلية على تلك
اآلايت الستة ،وانتهاؤها بتقليص جممل الرسالة إىل
ذلك الفهم املخصوص ،وخاصة إىل أتويلها
التبخيسي.
يبقى صحيحا أن تلك اآلايت ،وهي غري عادلة يف
صياغتها ومعزولة عن إطارها العام وعن أخالق
الرسالة القرآنية ،ميكن أن تبعث على اخللط ،كما
أت يف
تضل مبهمة ،خاصة إذا قُر ْ
ميكن لتفسرياهتا أن ّ
ضوء السياق االجتماعي والثقايف األبوي للمجتمعات
اليت جاء اإلسالم لينزرع فيها.
أ) مثال القوامة
اآلية اليت تتناول تلك السلطة "املزعومة" هي اآلية
همت يف أغلب كتب
املشهورة ابلقوامة ،واليت فُ ْ
التفسري الكالسيكية ابعتبارها "ال ـ ــ" آية (ابلتعريف)
تنص على التفوق املطلق للرجال على كل
اليت ّ
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 ) 44سورة النساء؛ آية 34

fondapol

النساء ،وهي ابلتايل اليت ُتنع أي صياغة أو تفكري يف
مفهوم املساواة بني املرأة والرجل يف اإلسالم .وتؤكد
اآلية على ما يليِّ :
ال قَـ َّو ُامو َن َعلَى النِّّ َساء ِّمبَا
﴿الر َج ُ
ّ
ِّ
ض ُه ْم َعلَى بـَ ْع ٍ
ض َوِّمبَا أَن َف ُقواْ م ْن
َّل َّ
اَّللُ بـَ ْع َ
فَض َ
44
أ َْم َو ِّاهلِّ ْم ﴾.
"قوامون" يعين هنا
وحبسب سياق اآلية فإن مصطلح ّ
"زود بــاحلاجيات" أو "تك ّفل" ،وهو ما تؤكده بقية
ّ
اآلية اليت تتحدث عما "ينفقه الرجال من أمواهلم".
رتج ُم و ُأت ّو ُل
وتتطابق آية القوامة ،وهي غالبا ما تُ َ
خطالً ب ــ"السلطان" وبــ"التفوق" ،يف احلقيقة مع
املسؤولية ،بل ومع واجب الزوج يف توفري حاجيات
كل أفراد عائلته ،مبن فيهم الزوجة ،يف منزل الزوجية.
وال ميكن تع ّقل هذا املفهوم بدون وضع اآلية يف
سياق ذلك العصر ،حيث غالبا ما تعود املسؤولية
املالية تقليداي داخل العائلة إىل الرجال.
ومن املهم اإلشارة هنا إىل أن مفهوم القوامة ابعتباره
ت للتعبري عن سلطة الرجل وتفوقه وكما
مفهوما ُحن َ
هم وأ ُِّّو َل يف كتب التفسري ،ال يرتجم عن املثال
فُ َ
األخالقي للرسالة الروحية خبصوص العالقة الزوجية
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اليت ُُتثّل فيها مبادئ التشاور والرتاحم والقسط
والعدالة مبادئ حتمية .ولكن تلك املسؤولية املادية،
عرب عنها مصطلح القوامة يف القرآن ،فُ ِّه َم يف
اليت ّ
القراءة الذكورية اإلسالمية ابعتباره تشريفا ،أو سلطاان
ُمنح للرجل ،الذي حت ّكم يف كل السلطات لقيادة
45
زوجته واحلفاظ عليها حتت هيمنته.
مدونة األسرة لعام ،2004
يف املغرب ،وأثناء إصالح ّ
م ّكنت إعادة قراءة هلذه اآلية من تفكيك ذلك
املفهوم املشني لسلطة الزوج ،وتعويضه مبفهوم
املسؤولية املشرتكة ،خاصة أن مبدأ الوالية ذاك موجود
46
يف القرآن.
 ) 45أنظر خبصوص هذا املوضوع ال ُكتيّب الذي وضعناه حول
"إعادة قراءة آية القوامة يف القرآن ،أو يف سلطة الزوج"

www.asma-lamrabet.com/articles/une-relecturefemininedu-concept-coranique-de-qiwamah-ou-autoritéde-l-epoux

وكذلك الدراسة اليت تناولت فيها األفكار املسبقة املنتشرة يف املغرب
حول اجلندر واملنشورة يف ماي  ، 2013بعناية منظمة العفو
تبني كيف إن ذلك املفهوم (القوامة) يرمز إىل شرعنة
الدولية ،واليت ّ
الوضعية الفوقية للرجل يف اجملتمع.

www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/
pdf/Etude sur les stéréotypes de genre répandus au Maroc
version Frances.pdf

 ) 46أنظر أعاله يف مفهوم الوالية .ال بد من اإلشارة إىل أننا احتجنا
إىل  14قران لنكتشف إمكانية أن جند يف القرآن مبادئ كونية مثل
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ب) مشكلة اإلرث
من املفيد دائما التذكري أن املرأة املسلمة ،قبل
اإلسالم ،مل تكن تتمتع أبي حق يف املرياث؛ وعلى
العكس من ذلك ،فهي تُعتبَـُر جزءا من املمتلكات
اليت يرثها الرجال بعد موت األقربني .ومع الوحي
اإلسالمي ،اكتسبت املرأة منذ اللحظة األوىل احلق يف
حق ال بد من التذكري أننا ال جند مثيال له يف
املرياثٌ ،
أي نص وح ٍي قبل القرآن.
كما جيدر التذكري أيضا أن قوانني املرياث يف القرآن
مرتبطة بدرجة القرابة الدموية اليت جتمع الوارثني
ابملتو ََّّف ،وأيضا ابملسؤولية املالية اليت تعود للوارث جتاه
بقية أفراد العائلة .هي دائما نفس الفلسفة ،أي تلك
اليت تعطي األولوية إىل احلفاظ على األكثر فقرا
واألكثر هشاشة يف ُسلّم البنية العائلية التقليدية.
من املهم التذكري بكل ذلك يف الوقت الذي يبدو لنا
قارب
وجود قاعدة واحدة فحسب للمرياث ،حاملا نُ ُ
مسألة اإلرث يف القرآن ،هي اليت تُعطي املرأة نصف
املسؤولية الزوجية املتساوية .ويف البلدان العربية اإلسالمية األخرى
(ما عدا تونس) فإن مفهوم الزوج رب العائلة ما يزال فاعال يف
همت ابلتايل على أهنا مبدأ
جمالت األحوال الشخصية ،وقد فُ ْ
إسالمي اثبت.
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تصُر يف
الرجل ،ما يعطي االنطباع أن الرؤية القرآنية ُخت َ
تلك املقاربة .يف حني أن قانون اإلرث يف اإلسالم ال
حصة البنت مقارنة أبخيها
يقتصر على قاعدة نصف ّ
حصة املرياث اليت تؤول
عند وفاة أحد األبوين .إن ّ
للمرأة – وللرجل أيضا – ختتلف حبسب التصورات
اليت ال عالقة هلا جبنس الشخص .وبذلك ميكننا أن
نعدد ثالثني حالة يف القرآن ترث فيها املرأة حصة
47
مساوية حلصة الرجل أو أكثر.
احلصة اليت تعود إىل
اآلية الوحيدة اليت تتعلق بنصف ّ
البنت هي حالة األخت اليت ترث نصف املبلغ الذي
ـفسُر تلك القسمة غري املتساوية ،كما
يرثه أخوها .وتُـ َّ
قلنا سابقا ،ابملسؤولية املالية اليت تعود إىل اإلخوة،
بينما تبقى األخوات أحرارا يف التصرف يف أمواهلن
وممتلكاهتن كما حيلو هلن 48.وهذه اآلية اليت تبدو
 ) 47أنظر الدراسة اليت أجنزها صالح الدين سلطان حول مرياث
املرأة يف اإلسالم بعنوان "مرياث املرأة وقضية املساواة" .مصر،
1999
 ) 48وصاغ بعضهم ذلك ابعتبار ما حتصل عليه األخت هو املبلغ
الصايف املضاف إىل ممتلكاهتا العينية ،بينما ما حيصل عليه األخ هو
مبلغ خام ،يُــقتَطَ ُع منه بقية املصاريف .أنظر:

Azizah Yahia al-Hibri, «Droits des femmes musulmanes
dans le village mondial : défis et opportunités»,
www.cfpe2004.fr/wp-content/uploads/2013/12/AL- 47 -
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"جمحفة" هي يف احلقيقة "عادلة" ابلنظر إىل الغاايت.
حتوالت جمتمعية
أما يف السياق احلايل ،الذي يعرف ّ
عميقة وأوضاع اقتصادية جديدة ،فإن النساء يسامهن
بنفس املستوى االقتصادي للرجال داخل العائالت
واجملتمع بشكل عام .ومن املنطقي إذا أن يصبح
التطبيق احلريف هلذه اآلية مصدرا لظل ٍم حقيقي.
لقد حان الوقت اليوم للرجوع إىل اآلايت اليت تـُـعّرف
قواعد املساواة العامة يف املرياث ،مبا أنه ال شيء مينع
 على األقل من وجهة النظر اإلسالمية – مناملساواة يف حال األش ّقاء .ومن هذا املنطلق ،فإننا يف
حال إعطاء حصة متساوية للورثة نبقى أوفياء للعدل
تبشر به غاايت اآلية املعنية.
والقسطاس الذي ّ
ت) حالة تعدد الزوجات
لنذ ّكر بداية أن اإلسالم مل خيرتع تعدد الزوجات ،بل
إن ذلك كان موجودا منذ القدم ،ومارسته كل
49
احلضارات اإلنسانية.
HIBRI-Droits-des-femmes-musulmanes-dans-levillagemondial.-DC3A9fis-et-opportunit-C3-A9s.pdf

 ) 49ميثل تعدد الزوجات يف إفريقيا السوداء ظاهرة مهمة ،وُتثل
نسبة النساء الاليت تعشن مع بعضهن يف التعدد بني  30و 50
ابملائة؛ وهذا التعدد اجلماهريي ال عالقة له ابإلسالم ،كما بيّنت
ذلك عديد الدراسات حول املوضوع .فاإلحيائيني التقليديني مثال
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وخبصوص اآلايت اليت تتحدث عن تعدد الزوجات،
فال بد من إعادة قراءهتا ،هي أيضا ،ضمن سياقاهتا،
يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم حيث كان عدد
الزوجات غري حمدود إتّباعا لعادة ضاربة يف ِّ
الق َدم.
ً
وغين عن القول أن إرساء االرتباط بواحدة كمعيار يف
نية تقليدية م ِّ
الزواج يف بِّ ٍ
عد َدةٍ لذلك العصر استلزم
ُ
املتدرج يف عديد اآلايت .عمد القرآن يف
الوحي ّ
البداية إىل التأسيس لفرتة انتقالية عرب حتديده الزواج
أبربع ،وخاصة عرب ربطه لذلك التحديد ابملساواة
التامة بني الزوجات للتقليص من اإلمكانية العملية.
ويف مرحلة اثنية ،أعلن القرآن عن استنكاره الواضح
من خالل آية تُظهر بوضوح استحالة العدل
واإلنصاف يف حالة تعدد الزوجاتَ ﴿ :ولَن تَ ْستَ ِّط ُيعواْ

يعرفون نسبة عالية من تعدد الزوجات تصل إىل حدود 47.5
ابملائة ،وهي نسبة أعلى من تلك اليت جندها عند املسلمني .كما جند
يف بعض املناطق اإلفريقية ،يف التشاد على سبيل املثال ،أن نسبة
التعدد عند املسيحيني الكاثوليك تتجاوز بكثري ما جنده عند
املسلمني يف تلك املناطق .ويبقى تعدد الزوجات اليوم يف العامل العريب
اإلسالمي أقليا ،وال تتجاوز نسبته ال ـ 5ابملائة إال اندرا .أنظر كتاب
:

Youssef Courbage et Emmanuel Todd, Le Rendez-vous
des civilisations, Seuil, 2007, p. 60
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أَن تَـع ِّدلُواْ بـ ِّ
صتُ ْم﴾ 50.جيب اعتبار
ْ َْ َ
ني النّ َساء َولَ ْو َحَر ْ
َّدة ابلزواج بواحدة ،وهذه احلالة
هذه اآلية توصية مشد َ
هي الوحيدة اليت تضمن التوازن واالستقرار يف العائلة.
وبعكس كثري من األفكار املسبقة ،وخاصة يف العامل
اإلسالمي ،فإن التعدد ليس أمرا إهليا ،ألن املعيارية يف
الزواج من وجهة نظر إسالمية هي الزواج الواحدي.
ومع األسف فإن عددا كبريا من تفاسري القرآن يف
التاريخ اإلسالمي ذهبوا إىل أن ذلك هو أول "إِّ ٍ
ذن"
تشجع على الزواج
يقع إقراره على حساب اآلية اليت ّ
بواحدة كمعيار للزواج .بل إن التعدد أصبح حقا
تفوقه وهيمنته يف
للرجل ،ابلقوة ،الذي يفرتض مسبقا ّ
النظام الذكوري التقليدي.
ث) حالة فرضية "الطالق"
يُــعترب الطالق ،وهو َيخذ يف الغالب صيغة "التنازل"
ظ) يف مؤلفات الفقه اإلسالمي ،ح ًقا حصرًاي
(الل ْف ُ
للرجل غري قابل للتصرف.
وإعادة قراءة هذا املفهوم انطالقا من النص القرآين
51
يُظهر بداية أن القرآن يتحدث عن طالق
 ) 50سورة النساء؛ آية 129
 ) 51تعين كلمة طالق يف العربية "قطع العالقة" ،وهي هنا العالقة
الزوجية
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( ،)divorceال عن " ٍ
تطليق" ( )répudiationكما
جند يف ترمجات عديدة ويف بعض األحكام الفقهية
اإلسالمية .وال جند يف أي مكان من القرآن استعمال
املقابل العريب للـ ـ ( répudiationالرفض؛ الرتك)
للحديث عن الطالق .يتعلق األمر إذا بقطع عقد
الزواج .وحبسب مقاربة هرمينوطيقية (أتويلية) جديدة،
نكتشف أن الطالق حق متسا ٍو تتمتع به املرأة كما
الرجل ،وذلك حبسب ثالث صيغ اقرتحها القرآن:
الطالق ابلرتاضي ،والطالق الذي يطالب به الرجل،
52
والطالق الذي تسعى له املرأة.
وجيب التذكري أن التشريع التونسي والتشريع املغريب
توح حقيقية ختص الطالق.
وحده من حيتوي على فُ ٍ
فقد وقع أخريا إقرار الطالق ابلرتاضي والتطليق
القضائي يف املدونة اجلديدة لألسرة ابملغرب ،يف حني
بقي الطالق ،يف أغلب التشريعات اإلسالمية ،من

 ) 52اعترب ابن رشد ،يف عصره ،أن الطالق حق مشروع يف القرآن
للرجل وللمرأة (أنظر كتابه :بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،بريوت :دار
اجليل .2004 ،ج  ،2ص )112؛ أنظر أيضا تفاصيل أكثر حول
املوضوع يف فصل "مبادئ الطالق يف القرآن" يف كتابنا:

Femmes et hommes dans le Coran : quelle égalité?,
Albouraq, 2012
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حق الرجل حصرا.
ج) إشكالية احلجاب املوصوف "ابإلسالمي"
تبقى مسألة احلجاب واحدة من أكثر املسائل اليت
أاثرت اجلدل سواء داخل اجملتمعات ذات األكثرية
املسلمة أو يف الغرب .وُتثّل هذه املوضوعة ،بال
لب املشكلة اليت ترتّكب عليها مفاهيم متنوعة
جدالّ ،
ومتناقضة ،مثل التقاليد ،واحلداثة ،واحلرية ،وجسم
املرأة ،وأزمات اهلوية ،ورهان العيش املشرتك املفروض
على اجملتمعات املعاصرة.
بقي أن كل النقاشات اليت دارت حول هذا املوضوع
كان هلا الفضل – ال شك  -يف "كشف" مشكلتني
معاصرتني كبريتني :األوىل يف الغرب ،ويف عالقة
ابلظهور املتزايد للمسلمني ،وابلتايل ملكانة اإلسالم يف
جمتمعات أصبحت متعددة الثقافات؛ والثانية يف
اجملتمعات اإلسالمية ،اليت مل تفعل مشكلة "احلجاب"
أكثر من أتكيد وجود أزمة عميقة وخطرية تتعلق
ابهلوية ،ترتمجها الشحنة العاطفية العالية املوجودة
رمزا
حول هذه العالمة ،اليت حتولت لتصبح وحدها ً
 ) 53تصف املدونة اجلديدة لألسرة يف املغرب الطالق أبنه "قطع
لعقد الزواج ،يستعمله الزوج أو الزوجة سيان ،كل حبسب شروطه،
وحبسب حكم القاضي"( .أنظر مرجع أعاله)
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للهوية اإلسالمية .فنحن جند يف اخلطاب اإلسالمي
لخص جممل القيمة األخالقية
احلايل نُ ً
زوعا أغلبيا يُ ّ
للجسم يف اإلسالم يف سلوك قانوين ،تش ّكل حصراي
وُتركز أساسيا حول جسم املرأة.
ويعود احلديث عن عالقة اإلسالم ابجلسد وبقيمته
األخالقية اليوم آليًا إىل تناول حجاب املرأة املوسوم
بــ"اإلسالمي" ،والذي أصبح بفعل القصف
األيديولوجي رمز اإلسالم وهويته ومقاومته لالحنراف
األخالقي الذي كان يُعتبَـُر خصيصة الثقافة الغربية.
يبدو من الطبيعي إذا أن نالحظ كيف حصر اخلطاب
اإلسالمي " املعاصر" جممل األخالق القرآنية حول
اجلسد إىل موضوعة احلجاب تلك .إن العمل على
حصر جممل الرسالة يف طريقة لباس املرأة ،أي يف
فريضة "تغطية" أو "حجب" املرأة جلسمها ،أوصلنا –
يف العامل اإلسالمي – إىل ُتكني هذه العالمة الروحية
من رمزية قمعية يصبح من الصعب تعديلها.
اآلية الوحيدة اليت تتحدث عن "احلجاب" –
املصطلح املستعمل يف العربية هو اخلمار وليس
احلجاب – هي آية أقل ما يُقال فيها أن حرية
التصرف التأويلي فيها مرنة جدا .فاخلمار ميكن أن
يعين "غطاء للرأس" أو "وشاحا" ،بينما احلجاب يعين
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يف العربية ستارا ،نوعا من القاطع أو احلاجز ،أي كل
ما يغطّي شيئا أو خيفيه .ومن جهة أخرى فإن الرسالة
الروحية يف جمملها ال يبدو أهنا تُويل أمهية كربى إىل
هذه اجلزئية ،كما يريد هلا آخرون أن جيعلوا منها
54
عالمة اإلسالم ابمتياز.
تقول اآلية املعنية ما يلي ....﴿ :وقُل لِّْلمؤِّمنَ ِّ
ات
َ ْ ُْ
ِّ
يـ ْغضضن ِّمن أَبص ِِّّ
ين
َ ُ َْ ْ ْ َ
اره َّن َوَْحي َفظْ َن فُـُر َ
وج ُه َّن َوَال يـُْبد َ
ض ِّربْ َن ِّخبُ ُم ِّرِّه َّن َعلَى
ِّزينَـتَـ ُه َّن إَِّّال َما ظَ َهَر ِّمْنـ َها َولْيَ ْ
ِّ
ِِّّ
ين ِّزينَـتَـ ُه َّن إَِّّال لِّبُـعُولَتِّ ِّه َّن أ َْو آَ َابئِّ ِّه َّن أ َْو
ُجيُوهب َّن َوَال يـُْبد َ
55
آَ َاب ِّء بـُ ُعولَتِّ ِّه َّن أ َْو أَبْـنَائِّ ِّه َّن أ َْو أَبْـنَ ِّاء بـُعُولَتِّ ِّه َّن.﴾..
ومع ذلك ميكننا اإلشارة إىل أن اآلية املستعملة غالبا
لتربير القول "بوجوب" حجب النساء ،واليت جند فيها
القرآن يستعمل لفظة احلجاب 56هي اليت تؤكدَ ﴿ :اي
 ) 54ظهرت اخلطاابت املتعلقة ابحلجاب بال مراء مع بروز
أيديولوجية اإلسالم السياسي يف العامل العريب (أنظر مقالنا "حجاب
املرأة املسلمة بني األيديولوجيا االستعمارية واأليديولوجيا اإلسالمية
التقليدية :رؤية ضد استعمارية" [ابللغة الفرنسية] منشور على
الشبكة العنكبوتية:

www.asma-lamrabet.com/articles/voile-ou-hijab-desfemmes-musulmanes-entre-l-ideologie-coloniale-et-lideologie-islamiquetraditionaliste-une-vision-decoloni/

 ) 55سورة النور؛ آية 31
 ) 56املواضع اليت يستعمل فيها القرآن مصطلح حجاب هي :سورة
األعراف؛ آية  ،46وسورة اإلسراء؛ آية  ،45وسورة مرمي؛ آية ،17
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َّ ِّ
ين آَ َمنُوا َال تَ ْد ُخلُوا بـُيُ َ ِّ
َّيب إَِّّال أَ ْن يـُ ْؤ َذ َن
أَيـُّ َها الذ َ
وت الن ِّّ
وه َّن ِّم ْن َوَر ِّاء
وه َّن َمتَ ً
اسأَلُ ُ
لَ ُك ْم [َ ]...وإِّذَا َسأَلْتُ ُم ُ
اعا فَ ْ
ِّحج ٍ
اب﴾ 57.يف حني ال تعين هذه اآلية سوى
َ
تطلب من املؤمنني احرتام
زوجات النيب ،فهي
ُ
خصوصية هذا األخري يف حياته العائلية.
ال عالقة للحجاب إذا أبي لباس إسالمي للمرأة ،بل
األمر متعلق فحسب برمزية للفصل بني احلياة اخلاصة
واحلياة العامة كان يعرفها عصر النيب ،وكان اهلدف
"أمهات
من ذلك تكريس حتويل زوجاته إىل ّ
املؤمنني" .ال بد أن نالحظ هنا انزايحا دالليًا بني
اخلمار واحلجاب ظهر مع أيديولوجية اإلسالم
السياسي .وذاك هو ما حصل ُتاما مع هذا احلجاب
القسري الذي أريد فرضه أبي َثن على املرأة املسلمة،
سجل قيم اجلسد يف
املتعمد يف
عرب استنساخه
ّ
ّ
اإلسالم ،بُغية تربير حبس املرأة املسلمة.
فُرض احلجاب إ ًذا – مبعىن "الفصل" – على املرأة
ريس َم هلا مكاهنا يف اجملتمع ،أي حلصرها
املسلمة ل ُ
الظل ،بعيدا عن دائرة
ابسم اإلسالم يف مكانة
ّ
وسورة األحزاب؛ آية  ،53وسورة ص؛ آية  ،32وسورة فصلت؛ آية
 ،5وسورة الشورى؛ آية 51
 ) 57سورة األحزاب؛ آية 53
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االجتماع السياسي .كان استبدال اخلمار ابحلجاب
تدخال يف جماالت داللية ومفهومية خمتلفة ،بل
ّ
ومتناقضة ،هبدف ضمان حبس املرأة ،ابسم اإلسالم،
وراء الستار ،وإقصائها من الفضاء العمومي.
يبقى أن التحدي احلقيقي اليوم أمام املرأة املسلمة هو
استعادةُ النَـ َفس التحرري لرسالة اإلسالم الروحية.
وضع وشاح على الرأس ليس أمرا دينيا ،هو اختيار
روحاين شخصي.
ال بد أيضا من حماولة اخلروج من الرؤية الثنائية اليت
رافقت دائما هذه املوضوعة ،والكف عن استعمال
اخلمار أو غطاء الرأس كمقياس لتقييم املرأة املسلمة.
فبحسب الرؤية األيديولوجية اليت نتبنّاها ،يذهب
البعض إىل اعتباره (غطاء الرأس) مؤشرا على القمع،
وابلتايل ُحي َك ُم على املرأة اليت ال تلبسه ،ضرورةً ،امرأة
متحررة؛ يف حني ينظر له آخرون على أنه عالمة على
اض عن نقص يف
اإلميان ،ويصبح عدم ارتدائه أعر ٌ
القناعة وضعف يف اإلميان.
من الواضح إذا أن الغاية الرئيسية للقرآن هي حتريض
الرجال والنساء على التحرر من كل استالب مادي
ومن كل أنواع اإلغراءات ،وهي خاصة بكل عصر،
وابلنهاية هي ليست أكثر من إسقاطات حقيقية
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لأليديولوجيات املهيمنة املتواترة عرب اتريخ احلضارة
اإلنسانية.
يطلب األمر القرآين من الرجل واملرأة حتصيل ثقافة
تؤشر له آية
احلشمة واالحرتام املتبادل ،وهو ما ّ
أخرى ،ترتجم لوحدها جممل األخالق القرآنية ذات
ِّ
اسا
العالقة ابجلسدَ ﴿ :اي بَِّين آَ َد َم قَ ْد أَنْـَزلْنَا َعلَْي ُك ْم لبَ ً
يـو ِّاري سوآَتِّ ُكم وِّر ِّ
ِّ
ِّ
ك
ك َخْيـٌر َذل َ
اس التَّـ ْق َوى َذل َ
َُ َ ْ ْ َ ً
يشا َولبَ ُ
ِّمن آَاي ِّ
اَّللِّ لَ َعلَّ ُه ْم يَ َّذ َّكُرو َن﴾ 58.وال شك أن هذه
ت َّ
ْ َ
اآلية تلخص لوحدها ما جيب التمسك به اليوم ،يف
ظل هذا اخلراب الكبري من االستهالك املفرط وحب
كخلُ ٍق أعلى لإلسالم :لباس التقوى،
الظهور والتعايلُ ،
لباس الباطن الذي ينعكس ابلضرورة على ظاهر
أفعال وسلوك كل رجل وامرأة.

 ) 58سورة األعراف؛ آية 26
57
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القراءة اإلصالحية بديال
تبني لنا آفاق املقاربة اجلديدة للنص إىل أي درجة
ّ
أصبحت فيها موضوعة املرأة ابلنهاية ُخم َتزلَة يف اآلايت
اليت توصف أبهنا اجتماعية ثقافية ،وكيف أن ُجممل
ِّ
شت لصاحل
الرؤية األخالقية الشاملة للرسالة قد ُمهّ ْ
هذه اآلايت اخلمسة أو الستّة .وقد أدت القراءة
اجملتَـَزأَة اليت أخرجت معىن اآلايت عن سياقها املعياري
العام إىل حبس موضوعة املرأة يف أتويل حريف ضيق،
تعهد رؤية سلبية
وعمدت إىل املسامهة بشكل كبري يف ّ
لدي ٍن يقهر النساء ،يغيب فيه مفهوم املساواة ُتاما.
فالرؤية التقليدية أقامت كل أتويلها على تلك اآلايت
االجتماعية الثقافية ،اليت أصبحت منذ ذلك احلني
أسس لتفسري
اإلطار املرجعي للقراءة الذكورية ،الذي ّ
االجتاه تقرتح
وفهم كل العالقة امرأة – رجل .ويف هذا ّ
الرؤية اإلصالحية املعاصرة تغيري املثال (الرباديغم)
تغيريا جذرًاي .اإلطار املرجعي للقراءة اإلصالحية جيب
أن يكون القيم الكونية للرسالة الروحية ،واآلايت
املوسومة ابالجتماعية الثقافية – وهي أجوبة للسياق
االجتماعي التارخيي لعصرها – جيب أن تُقرأ يف ضوء
تلك القيم الشاملة ،ولكن أيضا مبقياس حقوق
اإلنسان الكونية اليت ال تتعارض أصال مع املبادئ
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األخالقية لإلسالم.
ومبا أن شرط العدل هو إحدى الغاايت األساسية
للرسالة الروحية لإلسالم ،فإن كل آية أصبح يف
ظلم ال بد أن يُعاد أتويلها ،حبسب قاعدة
تطبيقها ٌ
من القواعد اجلوهرية للتشريع اإلسالمي" :تغيّـُر
األحكام حسب الزمان واملكان".
ذلك هو ما أوجبه أغلب العلماء ،ومنهم ابن قيّم
اجلوزية (ت ــ ،)1350 .الذي خلّص تلك القاعدة يف
قولته املشهورة" :أن مقصوده إقامة العدل بني عباده،
وقيام الناس ابلقسط ،فأي طريق استُ ِّ
خر َج هبا العدل
59
والقسط فهي من الدين ،وليست خمالفة له".
اخلامتة
ملحة اليوم يف العودة إىل الرسالة الروحية
احلاجة ّ
لإلسالم اليت تق ّدم أفقا واسعا من الفهم إلقامة العدل
بني الرجال والنساء .لذلك فإن إعادة قراءةٍ
ٍ
إصالحية
جديدة للنصوص ،وإصالح عميق للفقه اإلسالمي –
وهو املصدر األساسي للتمييز وعدم املساواة جتاه املرأة
_) http://library.islamweb.net/newlibrary/display

59

book.php?idfrom=8&idto=19&bk_no=42&ID=5
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– ضرورية وأولوية يف هذا املستوى حىت يتمكن
اإلسالم من جماراة التحدايت املعاصرة ،أن يكون
معاصرا.
إن مشاركة املرأة يف هذه الورشة الضخمة مسألة
جوهرية .ال بد أن تستعيد النساء القول؛ ُه ّن بدأن
القيام بذلك اليوم ،وال يقمن يف احلقيقة إال ابستعادة
صب منهن طيلة قرون ،أي احلق يف مساءلة
ما اغتُ َ
املرجعية الدينية وأتويلها ،وابلتايل احلق يف التحرر
واالنعتاق ابسم تلك املرجعية .يتعلق األمر إذا
ابستعادة نسوية حقيقية لتأويل النصوص الدينية ،اليت
بقيت طويال حمت َكَرة من الرجال ،ولكن أيضا حبتمية
دميقراطية ،مبا أنه ميكننا هنا طرح سؤال حاسم :إذا
كان العدل والقسطاس من غاايت القرآن اليت ال
يرقى إليها الشك ،كما يُ ّبني ذلك التحليل اإلصالحي
للنصوص املقدسة ،فلماذا ال تنعكس تلك العدالة
واملساواة يف القراءات واخلطاابت والتعاليم الدينية اليت
تدير العالقات بني الرجل واملرأة يف أغلب اجملتمعات
املسلمة ؟
تبقى مسألة اإلصالحات الدينية ،وخاصة املتعلقة
مبوضوعة املرأة ،شديدة االرتباط مبمارسة سلطة
دميقراطية حقيقية ،وسيكون من الوهم – ال شك –
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اإلدعاء ابلقدرة على حتليل موضوعة املرأة مبعزل عن
ّ
فخخ اجملتمعات املسلمة بشكل
جمموع املشاكل اليت تُ ّ
عميق .إن العمل على هذين املستويني – الدميقراطية
واإلصالح الديين – هو ما سيم ّكن التحوالت
االجتماعية من فرصة التح ّقق الفعلي يف واقع
اجتماعي يبقى فيه الدين مرجعية ال ميكن جتاوزها.
إن هذا اإلحياء النسوي صلب اإلسالم اإلصالحي
هو بصدد َش ّق مسلك ،طريق اثلثة حقيقية يصبح
البحث فيها عن معىن روحي هي مسألة قي ٍم ابمتياز،
والتشكيك يف التقاليد الدينية الذكورية هو تشكيك
يف أسس الظلم االجتماعي والسياسي يف اجملتمعات
ذات األغلبية املسلمة .هناك تكمن ،ال شك ،القوة
الرمزية لذلك التجديد.
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مؤسسة التجديد السياسي
ثنك تانك ليبرالي ،تقدمي أوروبي
تقدم مؤسسة التجديد السياسي فضاء مستقال من الخبرة الفنية والتفكير
والتبادل ،متوجهة نحو إنتاج األفكار والمقترحات وتوزيعها .وهي
تساهم في تعددية الفكر وتنمية الحوار العمومي ضمن توجه ليبرالي،
تقدمي أوروبي .وتعطي المؤسسة األولوية إلى أربعة رهانات كبرى:
التنمية االقتصادية؛ اإليكولوجيا؛ القيم؛ والرقمية.
يضع الموقع الرسمي www.fondapol.org
 www.fondapol.orgعلى ذمة الجمهور
صتها المعلوماتية "" Data fondapol
ُ ""Data.fondapolمتاحة
جميع أعماله .وتجعل من ّ
للجميع للولوج واستعمال المعلومات ال ُم َجــ َّم َعة في مختلف مراحل
االستبيانات وبمختلف اللغات ،عندما يتعلق األمر بدراسة عالمية.
Trop Libre
 " "Tropيسلط نظرة
وباإلضافة إلى ذلك فإن موقعنا اإلعالمي ""Libre
" TropLibre
نقدية يومية على األحداث اليومية وحراك األفكارLibre"" .
"Trop
تقترح أيضا يقظة مستمرة لمتابعة تداعيات الثورة الرقمية على
الممارسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وذلك عبر تخصيص
" Renaissancenumérique
خانة خاصة في الموقع يحمل تسمية "" numérique
Renaissance
.Politique 2.0
(اإلحياء الرقمي)" وكانت تسمى سابقا2.0 :
.Politique
مؤسسة التجديد السياسي مؤسسة غير ربحية ،وتخضع لنظام الخدمة
العامة .وهي مستقلة وال تخضع في تمويلها إلى أي حزب سياسي.
مواردها عمومية وخاصة ،وتتمتع بدعم من الشركات ومن الخواص،
وبشكل رئيس من تنمية نشاطاتها.
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