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مجلس ٔالامناء
إبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراهيم عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض )مﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر(
أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاني )ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونس(
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمى خضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر )ٔالاردن(
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد ياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن )مﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر(
آم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي )مﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر(
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافظ )مﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر(
عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﷲ النع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم )مﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر(
عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنعم س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد )مﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر(
عزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد )السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعودية(
غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم النجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار )الكويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت(
فيولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت داغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر )لبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان(
محم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن املي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداني )س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريا(
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني مجmـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي )مﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر(
هي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثم من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع)سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريا(

هو هيئة علمية وبحثية وفكرية تس)(دف تعزيز
حقوق ٕالانسان 6ي العالم العربي ...ويل9:م
املركز 6ي ذلك بكافة العهود وٕالاعالنات
العاملية لحقوق ٕالانسان .ويسHى لتحقيق هذا
الهدف عن طريق ٔالانشطة ؤالاعمال البحثية
والعلمية والفكرية بما 6ي ذلك البحوث
التجريبية ؤالانشطة التعليمية.
ً
برامجا علمية
يتب YZاملركز لهذا الغرض
وتعليمية ،تشمل القيام بالبحوث النظرية
والتطبيقية ،وعقد املؤتمرات والندوات
واملناظرات والحلقات الدراسية .ويقدم
خدماته للدارسن 6ي مجال حقوق ٕالانسان.
ال ينخرط املركز 6ي أية أنشطة سياسية وال
ينضم ألية هيئة سياسية عربية أو دولية تؤثر
عmى نزاهة أنشطته ،ويتعاون مع الجميع من
هذا املنطلق.

منسق الtuامج

مجدي النعيم
املستشار ٔالاكاديمي

محمد السيد سعيد
مدير املركز

 ٢١عبد املجيد الرماpي – باب اللوق –
القاهرة
الرقم الtuيدي  ١١٥١٦ص .ب  ١١٧مجلس
الشعب – القاهرة
تليفون (٢٠٢) ٧٩٥١١١٢
فاكس (٢٠٢) ٧٩٢١٩١٣
E.mail: Info@cihrs.org

ب  الدين حسن
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حقوق الطبع محفوظة ١٩٩٩
الناشر :مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان
ً
 ٢١عبد املجيد الرماpي -فهمي سابقا – باب اللوق – القاهرة
تليفون(٢٠٢) ٢٧٩٦٣٧٥٧ – ٢٧٩٥١١١٢ :
فاكس(٢٠٢)٢٧٩٢١٩١٣ :
العنوان الtuيدي :ص.ب ١١٧ :مجلس الشعب – القاهرة
E.mail: Info@cihrs.org
إخراج :مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان :أيمن حسن
رقم ٕالايداع بدار الكتب٩٩/١٧٩٢٦ :

القراي ،عمر )وآخرون(
حقوق املرأة بن املواثيق الدولية وٕالاسالم السيا /تأليف عمر القراي ،القاهرة :مركز القاهرة لدراسات حقوق
ٕالانسان ١١٦ ،١٩٩٩ ،ص؛ ٢٤سم
-

إسالم ،حقوق املرأة

-

غرب – تيارات إسالمية

-

تاريخ

-

علمانية

-

مواثيق دولية

ٓالاراء الواردة 6ي هذا الكتاب ال تع tuبالضرورة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان

٥

تقديم
يحتوي هذا الكتاب عmى دراسة رئيسية وتعقيبات عل¬(ا مـن مـدارس فكريـة متنوعـة،
مجســدة بــذلك فلســفة كراســات منــاظرات حقــوق ٕالانســان ،ال¯ــ تحــرص عmــى تنــاول
قضايا حقوق ٕالانسان ذات الطبيعة ٕالاشكالية من خالل رؤى وزوايا متعددة.
أما القضية ٕالاشكالية ،ف  قضية حقـوق املـرأة ،وموقـف الفكـر ٕالاسـالمي التقليـدي
م´( ــا ،وه ــو م ــا يتناول ــه الباح ــث الس ــوداني عم ــر الق ــراي ب ــالعرض والنق ــد م ــن خ ــالل
دراسة أعدها ملركز القاهرة خالل فt:ة التحاقه به 6ي عام .١٩٩٦-١٩٩٥
وربمـا كـان مـن أبـرز إسـهامات هـذﻩ الدراسـة ،تقـديم فكـر حركـة ٕالاخـوان الجمهــورين
للقارئ العربي.
وقــد طلــب املركــز مــن عــدد مــن البــاحثن واملفكــرين املهمــومن بقضــايا تطــور الفكــر
ٕالاسالمي وقضايا حقوق املرأة ،التعقيب عmى هذﻩ الدراسة.
وقــد اســتجاب لــدعوة مركــز القــاهرة الســيدات والســادة هبــة رؤوف ،ونــدى مﺼــطفى
وفريدة النقاش ،وأحمد صب¸ي منﺼور ،ومحمد عبد الجبـار ،وغـانم جـواد ،ومحمـد
ً
عب ــد املل ــك ،والب ــاقر العفي ــف ،وه ــم فض ــال ع ــن انتم ــا»(م ملجتمع ــات عربي ــة إس ــالمية
ً
مختلفــة )مﺼــر والســودان والعــراق وال ــيمن( ،فــإ½(م أيضــا يعكســون مــدارس فكري ــة
متعـددة تســاهم 6ـي إثــراء املناقشـة 6ــي الجـدال املفتــوح 6ـي أركــان العـالم ٕالاســالمي وغــt
ٕالاسالمي حول قضايا حقوق املرأة.
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القسم ٔالاول
حقوق املرأة بن املواثيق الدولية
وفكر الحركات ٕالاسالمية
∗

عمر القراي

∗  دا  ا ا
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مقدمة
تبحــث ه ــذﻩ الدراس ــة  ــي إشــكالية أساس ــية ،تواج ــه مب ــادئ حقــوق ٕالانس ــان  ،ــي الع ــالم العربــي وٕالاس ــالمي ،و ــي م ــدي
توافــق حقــوق املـرأة املنصــوص عل?>ــا ــي املواثيــق الدوليــة ،مــع حقوقهــا ــي فكــر الحركــات ٕالاســالمية املعاصــرة ــي العــالم
ً
ً
العربـي ،والـذي يـؤثر ســلبا وإيجابـا ،عJـى املجتمعــات الEـ Pيسـود ف?>ـا .ولعــل دراسـات عديـدة ،ــي الشـرق والغـرب ،اهتمــت
>hذا املوضوع من قبل ،غ cZأ>bا إما اتجهت إaي تأكيد الانسجام التام بZن حقوق ٕالانسـان وتلـك ٔالافكـار ،بنـاء عJـي رؤى
ســطحية ،تتجنــب الــدخول ــي التفاصــيل ،الEــ Pتظهــر التناقضــات ،أو أ>bــا اكتفــت بتأكيــد الخــالف التــام والــدائم ،بــZن
حقــوق ٕالانســان وفكــر هــذﻩ الحركــات ،بســبب اخــتالف املرجعيــة الدينيــة ،عــن املرجعيــة العلميــة املاديــة الحديثــة ،الEــP
يقوم عل?>ا فكر حقوق ٕالانسان.
وبسبب تزايد الاتجاﻩ الذي يؤكد الخالف ،ظهرت الدعوة إaي النظر إaي مبادئ حقوق ٕالانسان ـي إطـار الخصوصـية .إذ
ً
ً
ً
اعت~ ــcت نتاج ـا غربي ــا خالص ــا ،ال ينب ــي أن يس ــود ع Jــى الثقاف ــات ٔالاخ ــرى .وإن ك ــل مجتم ــع يح ــق ل ــه ،وف ــق ثقافت ــه ،أن
ً
يحتكم إaى مفاهيم نابعة من دينه وتراثه ،وإن اختلفت مع مبادئ حقوق ٕالانسان املتفق عل?>ا عامليا.
وــي هــذا ٕالاطــار ،بــرزت تيــارات ذات صــبغة دينيــة ،ــي العــالم العربــي ٕالاســالمي ،تحــاول أن تؤســس لفكــرة عــدم املســاواة
 ــي ال ــدين والع ــرف .وأن الرج ــال والنس ــاء  ــي ه ــذﻩ املجتمع ــات مقتنع ــون وس ــعداء  >hــا .وه ــم  ــي ه ــذا املس ــتوي ،يعيش ــون
حقــوق ٕالانســان املناســبة لهــم .أمــا القــوانZن الدوليــة واملعاهــدات ،فإ>bــا قامــت عJــى تصــور حقــوق ٕالانســان ــي املجتمــع
الغربي ،الذي يعيش هذﻩ املساواة ي واقعه ،ويحاول أن يفرضها عJي غcZﻩ من الشعوب ،بدعوي أ>bا القانون الطبيي
ً
وٕالانســانئ ،الامــر الــذي يعت~ــcﻩ هــؤالء املفكــرون ٕالاســالميون ،نوعــا مــن الغــزو الثقــاي ،يلحــق باالســتعمار الفكــري ،الــذي
توجهه املطامع السياسية والاقتصادية لهذﻩ الدول الغربية.
وم ــع أن ه ــذﻩ الدراس ــة غ Zــ cمعني ــة  ــي ٔالاس ــاس بموض ــوع عاملي ــة وخصوص ــية حق ــوق ٕالانس ــان ،والج ــدل الواس ــع املث ــار
ً
حولهــا ،إال أ>bــا تطــرح مســاهمة جديــدة ــي با>hــا ،حــZن تحــاول أن تثبــت أن الفكــر ٕالاســالمي املطــروح – خالفــا ملــا يظــن
الكثZــcون -ال يتعــارض جميعــه مــع املبــادئ العامليــة لحقــوق ٕالانســان الخاصــة بــاملرأة .وإنمــا يـcاوح ٔالامــر بــZن إغفــال هــذﻩ
ً
الحقوق لدي الفقهاء القدامى – حيث لم تكن أصال مطروحة ي الواقع -وبZن تب Pبعض هذﻩ الحقوق ي فكـر بعـض
ً
التيارات ٕالاسالمية الحديثة ،إaي استيعا>hا جميعا ،ي اج>ادات جريئة ،تعتمد عJى جوهر ٕالاسالم ،ومبادئه ٔالاصلية.
الاف ـcاض ٔالاسا ــ Pله ــذﻩ الدراس ــة إذن ،ه ــو ع ــدم التع ــارض ب ــZن ٕالاس ــالم وحق ــوق امل ـرأة املنص ــوص عل?> ــا  ــي املواثي ــق
الدوليــة ،بــدليل وجــود الاج>ــادات الEــ Pتوضــح ذلــك .أمــا الاف ـcاض الثــاني وهــو ٔالاهــم ،فإنــه يســتخلص مــن رصــد أفكــار
مختلفة ،ويقوم عJي أن التوفيق بZن حقوق املرأة واملعاني الدينيـة ،لـم يتـوافر ـي ٔالافكـار والحقـب املاضـية .وإنمـا حـدث
ً
ــي اج>ــادات أفرزهــا هــذا العصــر ،ممــا يــدل عJــي أن التخلــف عــن القــيم ٕالانســانية الرفيعــة ،لــم يكــن مطلقــا تخلــف
الــدين ،وإنمــا كــان باســتمرار وع~ــ cجميــع العصــور ،تخلــف املســلمZن أنفســهم ،حــZن عجــزوا عــن استشــعار التنــاقض بــZن
مفهومهم وواقع حيا¡>م ،ليسعوا إaى التوفيق بي >ما عن طريق إعمال الفكر ،والاج>اد والتطوير.
ً
ولقــد اختــارت الدراســة ،النظ ــر إaــي فكــر املــدارس والحرك ــات ٕالاســالمية واملــذاهب الفقهيــة ،ب ــدال مــن أخــذ رأي ٕالاس ــالم
مباشرة من خالل نصـوص القـرآن والسـنة النبويـة ،ال ألن رأي هـذﻩ الجماعـات يمثـل ٕالاسـالم ،أو ال يمثلـه ،بـل أن ذلـك
ليس من شأن الدراسة ،وإنمـا ألن هـذﻩ املـذاهب والتيـارات ،ـي مـؤثر حيـوي عJـى املجتمعـات ،وعJـى قـدر تأثcZهـا ،يمكـن
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ملجتم ــع م ــا ،أن يقب ــل أو ي ــرفض املب ــادئ الخاص ــة بحق ــوق ٕالانس ــان .وله ــذا نرك ــز هن ــا ع Jــي مناقش ــة ٔالافك ــار وٓالاراء ،مم ــا
يجعــل الدراســة نظريــة ــي ٔالاســاس وليســت عمليــة بمعــ Pالاعتمــاد ــي التحليــل عJــي وقــائع وممارســات أك¥ــ cمــن الاعتمــاد
عJي الفكر النظري.
ً
ونظـرا ملحدوديــة الدراســة ،فقــد حصــرت نفســها تحــت مظلــة الفكــر ٕالاســالمي الســ ،Pواســتبعدت الفكــر الشــيي ،رغــم
أهميتـه وتـأثcZﻩ القـوي عJـي املجتمـع ٕالاقليمـ Pوالـدوaي .ويرجـع ذلـك لسـببZن أولهمـا :أن الفكـر الشـيي السـائد ال يختلـف
ً
ً
مــع املــذاهب الس ــنية ــي ٔالاحك ــام املتعلقــة بالنس ــاء اللهــم إال اختالفــا مح ــدودا حــول موض ــوع زواج املتعــة .وثان¬(م ــا :أن
التيارات ال PEركزت عل?>ا الدراسة انتشرت ي مناطق من العالم العربي تسيطر عJى املذاهب السنية دون الشيعية.
وملا كانت الدراسة موظفة لغرض معZن فإ>bا تحاول بقدر ٕالامكان أن تتجنب الجـدل املتشـعب حـول مصـداقية ٔالافكـار
ملجرد أ>bا وردت ي النصوص املقدسة أو ملجرد أ>bا جاءت ي املواثيق الدوليـة ،ذلـك أن الصـحة املطلقـة لألفكـار والEـP
ً
تمنع نقاشها أو تو«ي بقبولها دون جـدل ليسـت مـن أسـاليب البحـث العلمـ .PعJـي أن هـذا ال يعـ Pمطلقـا عـدم مناقشـة
ٔالافكــار ونقــدها وتحليلهــا ومحاولــة التعــرف عJــي منطلقــات ت~cيرهــا وتوضــيح مــدي انســجامها وتناقضــها مــع نفســها ومــع
املفهــوم ٕالانســاني العــام واملنطــق العقJــي الواضــح البســيط .غZــ cأنــه غــ Pعــن القــول أن تقيــيم ذلــك والنظــر إaــي مبــادئ
حق ــوق ٕالانس ــان وال ــرؤى الفكري ــة للحرك ــات الديني ــة املختلف ــة وإعط ــاء رأي حوله ــا يظ ــل مهم ــا ال®م ــت الدراس ــة جان ــب
ً
الحيــاد واملوضــوعية مع~ ـcا ــي ال >ايــة عــن وجهــة نظــر الكاتــب ،والEــ Pال يمكــن أن يوافقــه أو يخالفــه ف?>ــا جميــع النــاس..
فالدراس ــة إذن ،رغ ــم اعتماده ــا ع Jــي نص ــوص ٔالافك ــار ال Eــ Pتعرض ــت له ــا ليس ــت دراس ــة وص ــفية ترم ــي إ aــي مج ــرد إلق ــاء
الضــوء عJــي مــا قالتــه تلــك الفرقــة أو هــذﻩ املجموعــة حــول امل ـرأة ..ولك >ــا باإلضــافة إaــي ذلــك تحــاول تحليــل تلــك ٓالاراء،
لcى مدى ما يمكن أن تفيدﻩ به ي ٕالاحاطة بالقضية موضوع الحوار املطروح اليوم ي العالم.
لــم يكــن مــن املمكــن أن تستق°ــ Pدراســة واحــدة ،أو عــدة دراســات الكــم الهائــل ،مــن التيــارات والحركــات ٕالاســالمية،
املوجــودة ــي املنطقــة العربيــة .ولــذلك كــان البــد مــن الاختيــار ،بــZن الفصــائل مــن التنظيمــات والــرؤى املختلفــة .ولــم يكــن
ً
الاختيار سهال ،لتشابه ٔالافكار ؤالاطروحات ،حول القضـية موضـوع البحـث مـن جهـة ،وتفـاوت أثـر التيـارات نفسـها عJـي
واقع املجتمعات ،من جهة أخري.
ً
غZــ cأن العامــل الحاســم ،باإلضــافة إaــي انســجام ٔالافكــار نفســها ،هــو مــدي اهتمــام هــذﻩ ٔالافكــار بقضــية املـرأة ..فــإن كثZـcا
مـن الحركــات ،اســتبعدت لعـدم ترك®Zهــا عJــي موضـوع املـرأة ،وإن كــان لهـا تــأث cZسياــ Pواجتمـا±ي واضــح .كمــا أن بعــض
ً
الحركات ،استبعدت لتشابه رأ>²ا ي املوضوع ،مع مجموعة أخري ،أصدق تمثيال للرأي م >ـا .عJـي أن املـذاهب الفقهيـة
ٔالاساسية ،قد أخذ رأ>²ا ي كافة القضايا ،عJى اعتبار أ>bا القاعدة ال PEانطلقت م >ا معظم ٔالافكار ٕالاسالمية الحديثة.
وال PEال تزال بعض الحركات تتب Pأفكارها..
إن الاختالفــات الEــ PمZــ®ت الحركــات والجماعــات ٕالاســالمية ،عــن بعضــها الــبعض ،إنمــا تركــزت ــي الغالــب عJــي املواقــف
السياسـية .ومــدي تشـدد هــذﻩ الحركــات ،أو تسـاهلها ــي انـ®اع السـلطة مــن الحـاكم بحكــة عــدم تطبيقـه ألحكــام الشــرع.
وإ aــي أي م ــدي يمك ــن أن يك ــون التعب Zــ cبالجه ــاد املس ــلح ،أو باملوعظ ــة الحس ــنة .وه ــل تس ــتعمل الحرك ــة أس ــلوب العم ــل
السري واملواجهات املسلحة مع السلطة ،أم تستخدم ٔالاسلوب الواضـح والخطـب عJـي املنـابر ،حEـ ³ولـو اضـطرها ذلـك
إaي مهادنة الحكومات .ولكم لم يكن الاختالف ي الـرأي حـول وضـع املـرأة وحقوقهـا ـي الـدين ،وممارسـ>ا لتلـك الحقـوق
ً
ي واقع املجتمعات سببا ي نشأة حركات مختلفة.
وليس مع Pهذا أنه ليس هنالك خالف بZن الجماعات ٕالاسالمية فيما يخص حقوق املـرأة ،ولكـن مثـل هـذﻩ الخالفـات
ً
ال تر´ي إaي انقسـام الحركـات عJـى نفسـها ،وإنمـا تسـتوعب دائمـا ،ـي إطـار ٓالاراء الفقهيـة املختلفـة ،الEـ Pال يـري أصـحا>hا
ً
ً
أ>bا تمثل خالفا جوهريا ،بZن الفرق الدينية املختلفة .إذ يمكن أن يظل املختلفون ي آرا¶>م حول قضايا تخص املـرأة،
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وحقوقه ــا  ــي ال ــدين داخ ــل الفرق ــة أو الجماع ــة الواح ــدة ..وه ــذا يرج ــع إ aــي ع ــدم أهمي ــة قض ــية امل ـرأة ل ــدي معظ ــم ه ــذﻩ
ً
الفــروق والجماعــات ،إذا مــا قورنــت بــاآلراء السياســية مــن جهــة ،كمــا يــدل أيضــا عJــي تــوفر الاج>ــادات وٓالاراء الفقهيــة
ً
املختلفة حول هذا املوضـوع بصـورة تجعـل مـن الصـعب الحكـم عJـي مـن يتبـ Pأيـا م >ـا بـالخروج عـن الـدين ٔالامـر الـذي
يدعم الاختالف وينشط من فتاوى الفقهاء.
ً
وم ـن أجــل تيســ cZمهمــة البحــث وحصــرﻩ ــي إطــار محــدد جمعــت حركــات وأفكــارا مختلفــة ــي آرا¶>ــا السياســية والدينيــة
والاعتقادية ي مجموعة واحدة التفاقها حول قضية املرأة .عJي أن الاتفاق املع Pهنا هو الاتجاﻩ العام ولـيس الاتفـاق
ً
التام ،إذ أن هذﻩ املجموعات أيضا رغم اتفاقها توجد بي >ا فوارق ولو بسيطة ،إال أن لها وز>bا ي اعتبار الفكر.
بناء عJي ذلك قسمت آراء املدارس الفقهية والجماعات ٕالاسالمية إaي أربع مجموعات كاألتي:
املجموعة ٔالاوpي :وتحوي آراء الجماعة ٕالاسالمية التقليدية ال PEكانت تسم Pي املا P¹أهل السنة والجماعة ،وتشمل
آراء الفقهــاء ٔالاربعــة ٔالامــام مالــك وأبــو حنيفــة وأحمــد بــن حنبــل والشــافي كمــا تشــمل آراء ٔالامــام ابــن تيميــة )-١٢٦٣
١٣٢٨م( وتض ــم ه ــذﻩ الجماع ــة أيض ــا ،م ــن يس ــمون ٓالان بالس ــلفيZن ،وم ــن أب ــرزهم الش ــيح أب ــو ٔالاع Jــى امل ــودوي زع ــيم
الجماعة ٕالاسالمية ي باكستان والشيخ ابن باز مف PEاململكة العربية السعودية الراحل.
املجموعــة الثانيــة :وتحــوي آراء ٕالاخــوان املســلمZن ــي بعــض الــدول العربيــة وبعــض املفكــرين ٕالاســالميZن الــذين يقــcب
فكرهم من القضية موضوع البحث.
املجموعة الثالثة :وتحوي أفكار دعـاة ٕالاصـالح وال >ضـة ويمـثلهم ـي هـذا البحـث الشـيخ جمـال الـدين ٔالافغـاني ورفاعـة
الطهطاوي ومحمد عبدﻩ والشيخ الطاهر الحداد.
املجموعة الرابعة :وتحوي أفكار ٔالاستاذ محمود محمد طه وحركة ٕالاخوان الجمهوريZن بالسودان.
ً
تقـع الدراســة ـي مقدمــة وخمســة فصـول .يحــدد الفصـل ٔالاول إيجــازا لحقــوق املـرأة كمــا وردت ـي املواثيــق والاتفاقيــات
الدوليـة .أمــا الفصــل الثــاني فإنـه يعــرض لفكــر املجموعــة ٔالاوaـي والفصــل الثالــث لفكــر املجموعـة الثانيــة والفصــل الرابــع
لفكر املجموعة الثالثة والفصل الخامس لفكر املجموعـة الرابعـة .وتختـتم الدراسـة بخالصـة مختصـرة تحـدد خالصـات
هذﻩ ٔالافكار ومدي اختالفها أو اتفاقها مع حقوق املرأة ي محاولة لإلجابة عن السؤال الـذي يمثـل ٕالاشـكالية ٔالاساسـية
ال PEوضعت محل البحث ،وهو هل تتفق حقوق املرأة مع ٕالاسالم حسب رؤية مختلف املدارس الفكرية فيه؟! وإaي أي
مدي يمكن أن يعت~ cالتنوع ي هذﻩ ٔالافكار لصالح مفاهيم حقوق ٕالانسان ..ثم الواجب الذي يواجه املثقفZن ي البالد
العربيـة وٕالاسـالمية وهـو واجـب الاج>ـاد ـي املفـاهيم الدينيـة ال بغـرض القبـول بكـل أطروحـات الثقافـة العربيـة بمـا ف?>ـا
مب ــادئ حق ــوق ٕالانس ــان ،وإنم ــا بغ ــرض اكتش ــاف واس ــتنباط املع ــاني ٕالانس ــانية الرفيع ــة  ــي الثقاف ــة العربي ــة والـ ـcاث
ٕالاسالمي الذي تزعم الدراسة أنه قادر عJى توف cZاملناخ املناسب الستنباط مثل هذﻩ ٔالافكار وال PEيمكن أن ت >ض عJي
أساسها >bضة جديدة تؤثر عJي املنقطة بأسرها.

ع ـم ـ ـر الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـراي
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الفﺼل ٔالاول

حقوق املرأة 6ي القانون الدوpي لحقوق ٕالانسان

يرتكز القانون الدوaي لحقوق ٕالانسان عJي الشرعية الدولية لحقوق ٕالانسان ال PEتتكون من:
ٕ .١الاعالن العالم Pلحقوق ٕالانسان لعام ١٩٤٨م.
 .٢العهد الدوaي للحقوق السياسية واملدنية لعام ١٩٦٦م.
 .٣العهد الدوaي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦م.
وفيمــا يخــص املـرأة بوجــه خــاص ُيضــاف إaـى هــذﻩ املواثيــق اتفاقيــة القضــاء عJــي جميــع أشــكال التميZــ® ضــد املـرأة لعــام
١٩٨١م.
لقد حوى ٕالاعالن العالم Pلحقوق ٕالانسان الحقوق ٕالانسانية بصورة عامة إال أن بعض فقراته اهتمـت بحقـوق املـرأة
بصورة خاصة فقد جاء ي الفقرة ) ١/١٦للرجل واملرأة م ³Eأدركا سن البلوغ حـق الـ®وج وتأسـيس أسـرة دون أي قيـد
بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهما متساويان لدي ال®وج وخالل قيام عقد الزواج ولدي انحالله(.
أما ي العهد الدوaي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد جاء النص عJى حق املرأة ي العمل املتساوي مع
الرجــل وحقهــا ــي ٔالاجــر املتســاوي للعمــل املتســاوي .املــادة ) (٧تــنص عJــى )تعــcف الــدول ٔالاطـراف ــي هــذا العهــد بمــا لكــل
شخص من حق ي التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل عJى الخصوص :مكافأة تـوفر لجميـع العمـال كحـد أدنـى
ً
خصوصـا تمتعهــا بشــرط عمــل ال يكــون أدنــى مــن تلــك الEــ Pيتمتــع >hــا الرجــل وتقاضــ?>ا
أجــر تميZــ® عJــى أن يضــمن للمـرأة
أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل(.
أمــا ــي العهــد الخــاص بــالحقوق املدنيــة والسياســية فقــد جــاء ــي املــادة ) ٣تتعهــد الــدول ٔالاطـراف ــي هــذا العهــد بكفالــة
تســاوي الرجــال والنســاء ــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق املدنيــة والسياســية املنصــوص عل?>ــا ــي هــذا العهــد( وجــاء ــي
ً
املــادة ) ٢٦النــاس جميعــا ســواء أمــام القــانون ويتمتعــون دون تميZــ® بحــق متســاو ــي التمتــع بحمايتــه .وــي هــذا الصــدد
يجب أن يحظر القانون أي تمي ®Zوأن يكفل لجميع ٔالاشخاص عJي السواء حماية فعالـة مـن التميZـ® ألي سـبب كـالعرق
أو اللــون أو الجــنس أو اللغــة أو الــدين أو ال ـرأي السياــ Pأو غZــ cالسياــ Pأو ٔالاصــل القــومي أو الاجتمــا±ي أو ال¥ــcوة أو
النسب أو غ cZذلك من ٔالاسباب(.
أمــا اتفاقيــة القضــاء عJــي جميــع أشــكال التميZــ® ضــد املـرأة فقــد قامــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بإقرارهــا ــي ١٩
ديسم~١٩٧٩ cم ونفذت ي  ٣سبتم~١٩٨١ cم وقد بلغ عدد الدول ال PEصادقت عل?>ا ي أغسـطس ١٩٩٢م١١٦ ،دولـة.
ولقد فصلت هذﻩ الاتفاقية ي كافة ٔالامور املتعلقة باملرأة.
جــاء ــي املــادة ) (١مــن الاتفاقيــة )ألغ ـراض هــذﻩ الاتفاقيــة يعــ Pمصــطلح )التميZــ® ضــد امل ـرأة( أي تفرقــة أو اســتبعاد أو
تقييد يتم عJي أساس الجنس ويكون من أثارﻩ أو أغراضه النيل من الاعـcاف للمـرأة عJـي أسـاس تسـاوي الرجـل واملـرأة
١٣

بحق ــوق ٕالانس ــان والحري ــات ٔالاساس ــية  ــي املي ــادين السياس ــية والاقتص ــادية والاجتماعي ــة والثقافي ــة واملدني ــة و ــي أي
ميدان آخر أو إبطال الاعcاف للمرأة >hذﻩ الحقوق أو تمتعها >hا وممارس>ا لها بغض النظر عن حال>ا الزوجية(.
وجــاء ــي املــادة ) (٢مــن الاتفاقيــة )تشــجب الــدول ٔالاطـراف جميــع أشــكال التميZــ® ضــد املـرأة وتوافــق عJــى أن تنــتهج بكــل
ً
الوسائل املناسبة ودون إبطاء سياسة القضاء عJي التمي ®Zضد املرأة وتحقيقا لذلك تتعهد بما يJي:
)أ( تجسيد مبدأ املسـاواة بـZن الرجـل واملـرأة ـي دسـاتcZها الوطنيـة أو تشـريعا¡>ا املناسـبة ٔالاخـرى إذا لـم يكـن هـذا
املبــدأ قــد أدم ــج ف?>ــا ح Eــٓ ³الان ،وكفالــة التحقيــق العم Jــي لهــذا املب ــدأ مــن خــالل الق ــانون والوســائل املناس ــبة
ٔالاخرى.
)ب( اتخاذ املناسب من القوانZن التشريعية وغcZها بما ي ذلك ما يقتضيه ٔالامر من جزاءات لحظر كـل تميZـ® ضـد
املرأة.
)ج( إقرار الحماية القانونية لحقوق املرأة عJي قدم املساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريـق
املحاكم الوطنية ذات الاختصاص واملؤسسات العامة ٔالاخرى من أي عمل تمي®Zي.
)د( الامتناع عن الاضطالع بأي عمـل أو ممارسـة تمي®Zيـة ضـد املـرأة وكفالـة تصـرف السـلطات واملؤسسـات العامـة
بما يتفق وهذا الال®ام.
)ه( اتخاذ جميع القوانZن املناسبة للقضاء عJي التمي ®Zضد املرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.
ً
)و( إلغاء جميع أحكام قوانZن العقوبات الوطنية ال PEتشكل تمي®Zا ضد املرأة.
وجــاء ــي املــادة ) ٧تتخــذ الــدول ٔالاط ـراف جميــع التــداب cZاملناســبة للقضــاء عJــي التميZــ® ضــد امل ـرأة ــي الحيــاة السياســية
والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة عJي قدم املساواة مع الرجل الحق ي:
)أ( التصويت ي جميع الانتخابات والاستفتاءات العامـة وأهليـة الانتخـاب لجميـع الهيئـات الEـ Pينتخـب أعضـاؤها
باالقcاع العام.
)ب( املشـاركة ـي صـياغة سياســة الحكومـة وتنفيـذ هـذﻩ السياســة وـي شـغل الوظـائف العامــة وتأديـة جميـع املهــام
العامة عJي جميع املستويات الحكومية.
)ج( املشاركة ي جميع املنظمات والجمعيات غ cZالحكومية ال PEتع Pبالحياة العامة.
وجـاء ـي املـادة ) ١١تتخــذ الـدول ٔالاطـراف جميــع مـا يقتÕـ Pالحــال مـن تـداب cZللقضــاء عJـي التميZـ® ضــد املـرأة ـي ميــدان
العمل لكي تكفل لها عJي أساس تساوي الرجل واملرأة ي نفس الحقوق ،السيما:
ً
)أ( الحق ي العمل بوصفه حقا غ cZقابل للتصرف لكل البشر.
)ب( الحق ي التمتع بنفس فرص التوظيف بما ي ذلك تطبيق معاي cZالاختيار نفسها ي شئون التوظيف.
)ج( الحق ي حرية اختيار املهنة والعمل والحق ي ال´cي ؤالامن الوظيفي وي جميع مزايا وشروط الخدمة والحق
ي تلقي تدريب وإعادة تدريب املهنة الخ.
وجاء ي املادة :١٥
 .١تمنح الدول ٔالاطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون.
 .٢تمنح الدول ٔالاطراف املرأة ي الشئون املدنية أهلية قانونية مماثلـة ألهليـة الرجـل ونفـس فـرص ممارسـة تلـك
ً
ٔالاهليـة وتكفـل للمـرأة بوجـه خـاص حقوقـا مسـاوية لحقـوق الرجـل ـي إبـرام العقـود وإدارة املمتلكـات وتعاملهــا
عJي قدم املساواة ي جميع مراحل ٕالاجراءات املتبعة ي املحاكم والهيئات القضائية.

١٤

وجاء ي املادة :١٦
 .١تتخذ الدول ٔالاطراف جميع التـداب cZاملناسـبة للقضـاء عJـى التميZـ® ضـد املـرأة ـي كافـة ٔالامـور املتعلقـة بـالزواج
والعالقات ٔالاسرية وبوجه خاص تضمن تساوي الرجل واملرأة:
)أ( نفس الحق ي عقد الزواج.
)ب( نفس الحق ي حرية اختيار الزوج وي عدم إبرام عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل.
)ج( نفس الحقوق واملسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
)د( نفس الحقوق واملسئوليات كوالدة بغض النظر عن حال>ا الزوجية ي ٔالامـور املتعلقـة بأطفالهـا وـي
جميع ٔالاحوال تكون مصالح ٔالاطفال ي الراجحة) .املصدر راجع(.
يتض ــح م ــن امل ــواد ال Eــ Pأش ــرنا إل?> ــا أع ــالﻩ أن الحق ــوق املنص ــوص عل?> ــا  ــي الق ــانون ال ــدوaي لحق ــوق ٕالانس ــان واتفاقي ــة
القضاء عJي التمي ®Zضد املرأة تكفل للمرأة الحقوق التالية:

 -١الحقوق الاجتماعية:
وتشــمل املســاواة التامــة بــZن الرجــل واملـرأة ــي عقــد الــزواج وأثنــاء العالقــة داخــل املؤسســة الزوجيــة وعنــد الخــروج م >ــا
بالطالق .ويع Pهذا أن املواثيق الدولية ال تقبل بتعدد الزوجات وال سيادة الرجل عJـى املـرأة داخـل البيـت وال بـانفرادﻩ
ً
بحق الطالق والخروج من العالقة دو>bا وال بأي تشريع يفرض عJى املرأة قيـودا تتعلـق بحرك>ـا ـي املجتمـع أو بمظهرهـا
وز>²ا أو حقها ي املشاركة عJي قدم املساواة مع الرجل ي كافة النشاط الاجتما±ي.

 -٢الحقوق السياسية:
وتشمل املساواة التامة بZن الرجل واملرأة ـي حـق الcشـيح والانتخـاب وتـوaي كافـة الوظـائف ـي الدولـة .وهـذا يعـ Pحقهـا
ي توaي املناصب العليا ال PEتكون مسئولة ف?>ا عن غcZها من النساء وعن الرجال.
 -٣الحقوق القانونية:
وتشــمل املســاواة التامــة بــZن الرجــل وامل ـرأة أمــام القــانون كمتقاضــZن وكشــهود كمــا تشــمل حــق امل ـرأة ــي تــوaي منصــب
القضاء ورفض أي قانون يم ®ZبZن املرأة والرجل عJي أساس الذكورة ؤالانوثة.

 -٤الحقوق الاقتﺼادية:
وتش ــمل املس ــاواة التام ــة ب ــZن املـ ـرأة والرج ــل  ــي ح ــق العم ــل و ــي ٔالاج ــر املتس ــاوي للعم ــل املتس ــاوي و ــي كاف ــة الحق ــوق
الاقتصــادية الEــ Pيقــدمها املجتمــع ألفـرادﻩ أو يطــال>Úم >hــا كالض ـرائب واملــنح الاقتصــادية وهــذا يعــ Pالتســاوي ــي امل Zـcاث
ً
أيضا.
ً
يتض ــح م ــن ه ــذﻩ الحق ــوق أ >bــا ل ــدي الوهل ــة ٔالاو aــي تب ــدو وكأ >bــا متناقض ــة م ــع الفك ــر ٕالاس ــالمي عموم ــا وم ــن هن ــا ج ــاءت
ٕالاشـكالية الEــ Pدفعــت إaــي الدراســة .وبطبيعــة الحــال نجــد مــواد ــي املواثيــق الدوليــة تتفــق مــع الفهــم العــام وال يتوقــع أن
ً
تختل ــف م ــع أفك ــار مختل ــف الجماع ــات ٕالاس ــالمية ول ــذلك ل ــم تورده ــا الدراس ــة أص ــال وإنم ــا رك ــزت ع Jــي امل ــواد ال Eــ Pتث Zــc
الجدل وتطرح ٕالاشكالية بصورة واضحة.

١٥

الفﺼل الثاني

حقوق املرأة 6ي الفكر ٕالاسالمي السلفي التقليدي

مدخل:
يعتمـد الفكــر ٕالاســالمي السـلفي عJــي نصــوص القـرآن الكــريم والســنة النبويـة .ولكنــه يقبــل التفسـ cZلهــذﻩ النصــوص كمــا
ورد ــي كتــب التفاســ cZاملشــهورة ،ويعتمــد عليــه بصــفة مطلقــة وكأنــه الــنص املقــدس نفســه ..والتفاســ cZاملقبولــة لــدي
ٕالاسالميZن التقليديZن ي :تفس cZابن عبـاس والجاللـZن والقرطÛـ Pوالـرازي والنسـقي وابـن كثZـ .cأمـا كتـب ٔالاحاديـث الEـP
يعتمدون عل?>ا باعتبارها ٔالاوثق ف :PÜصحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد والcمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة.
وحيث إن هذا الفكر ينطلق ي ٔالاساس من العقيدة ٕالاسـالمية فإنـه يـربط بـZن ٔالاخـذ باألحكـام وتفسـcZا¡>ا وبـZن ٕالايمـان
الدي .PعJي اعتبار أن هذﻩ ٔالاحكـام إنمـا تمثـل رأي املصـدر ٕالالÜـٔ PالاعJـى ولـيس لنـا نحـن البشـر ،أي فرصـة للتفكZـ cف?>ـا
إال بغــرض املزيــد مــن التقبــل لهــا .ومــن هنــا يجــب الــرفض الشــديد ألصــحاب الفكــر الســلفي ألي رأي مخــالف .ســواء أن
اعتمـد عJـي تفســ cZمختلـف للمعــاني الدينيـة ؤالاحكــام ،أو اعتمـد عJــي العقـل املجــرد ومكتسـبات الحضــارة ٕالانسـانية ــي
ً
هذا حيث إن بطالن الرأي ٓالاخر يكون ي غاية البداهة اعتمادا عJي أن الفكر السلفي يستمد صحته من انتسـابه هلل.
وهو بذلك ال يقبل املقارنة مع أي فكر آخر.
والاج>ــاد ــي الفكــر الســلفي ،إنمــا يكــون فيمــا ال نــص فيــه .أمــا مــا ورد فيــه الــنص الصــريح ،ــي الكتــاب أو الســنة ،فــإن
الواج ــب في ــه الاتب ــاع ..وبس ــبب ه ــذا الانغ ــالق والتش ــدد ،نج ــد أن الفك ــر الس ــلفي ال يتعام ــل بس ــعة ص ــدر م ــع ٔالافك ــار
املعارضة .وإنما يضيق >hا ،ويسارع إaى تكف cZأصحا>hا ،والحكم عل?>ا بالردة واملروق.
ولق ــد نج ــد الع ــذر للمفك ــرين الق ــدامى ،املؤسس ــZن له ــذا الاتج ــاﻩ وال ــذين عاش ــوا  ــي حق ــب تاريخي ــة قديم ــة ،كان ــت ف?> ــا
أفكارهم ذات صـلة كبZـcة بـواقعهم ،عJـى عكـس املفكـرين املعاصـرين ،الـذين درجـوا عJـي نقـل ٔالافكـار القديمـة ،دون أي
تعديل أو اج>اد.

١٦

القوامة
مفهوم القوامة ي الفكر ٕالاسالمي السلفي التقليدي ،يعـ Pأن للرجـل القيـادة والوصـاية ،عJـي املـرأة داخـل ٔالاسـرة ،وـي
املجتمــع ،ولهــا عليــه حــق الحمايــة ،والرعايــة ،وتــوف cZاملأكــل ،والســكن .كمــا أن واج>Úــا الطاعــة التامــة لــه مــا لــم يأمرهــا
بمعصية ﷲ.
َ
َ
ّ
َ
َ
ﱠ
َ
َ َ َْ َ ُ
ْ َْ َ ْ َ ﱠ َ ُ
َ
ُ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ ُْ
ال ق ﱠو ُامون عmى َ َ
َ
﴿الرج ُ
قال تعاaيّ :
ـض و ِبمـا أنفقـوا ِمـن أمـو ِال ِهم فالﺼ ِـالحات
ِ
النس ِاء ِبمـا فضـل اللـه بعضـهم عmـى بع ٍ
ِ
َْ َ
َ ْ
اضــرُب ُ
َ َ َ ﱠ ُ َ ﱠ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ﱠ َ ُ ُ ﱠ َ ْ ُ ُ ُ ﱠ
َ َ ٌ َ َ ٌ ْ َْ
وه ﱠن
قا ِنت َـات حا ِفظــات ِللغيـ ِـب ِبمــا ح ِفـظ اللــه والال ِتــي تخــافون نشــوزهن ف ِعظـوهن واهجــروهن ِ6ــي املضـ ِ
ـاج ِع و ِ
َ
ً
َ
َ ْ َ َ ُ ََ َ ُ
ﱠ َ َ
ف ِإن أط ْعنك ْم فال ت ْبغوا َعل ْ¬ ِ( ﱠن َس ِبيال ِإ ﱠن الل َه كان َع ِل ًّيا ك ِب ًـtا﴾ ]النسـاء [٣٤ :ولقـد جـاء ـي تفسـ cZهـذﻩ ٓالايـة ـي تفسـcZ
ّ َ ُ َ ﱠ ُ َ ََ ّ
الن َس ِاء﴾ ..أي الرجل قيم عJي املرأة أي هو رئيسـها وكبcZهـا والحـاكم عل?>ـا ومؤد>hـا إذا
﴿الرجال قوامون عmى ِ
ابن كثِ cZ
َ
َ َ ﱠ َ ﱠ ُ َ ْ َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ـض﴾ أي ألن الرجــال أفضــل مــن النســاء والرجــل خZــ cمــن املـرأة ولهــذا كانــت
﴿بمــا فضــل اللــه بعضــهم عmــى بعـ ٍ
اعوجــت ِ
النبــوة مختصــة بالرجــال وكــذلك امللــك ٔالاعظــم لقولــه صــل ﷲ عليــه وســلم ﴿لــن يفلــح قــوم ولــوا أمــرهم امــرأة﴾ رواﻩ
َ
َ َْ َ ُ
﴿و ِب َمــا أنفقــوا ِمـ ْـن أ ْمـ َـو ِال ِه ْم﴾ أي املهــور والنفق ـات والكلــف الEــ Pأوج>Úــا ﷲ علــ?>م ــي
البخــاري .وكــذا منصــب القضــاء
ً
كتابه وسنة نبيه .فالرجل أفضل مـن املـرأة ـي نفسـه ،ولـه الفضـل عل?>ـا ؤالافضـال ،فناسـب أن يكـون قيمـا عل?>ـا ..قـال
الحســن البصــري جــاءت امـرأة إaــي النÛــ Pصــل ﷲ عليــه وســلم تشــكو أن زوجهــا لطمهــا فقــال رســول ﷲ صــل ﷲ عليــه
ّ
ّ َ ُ َ ﱠ ُ َ ََ
َ ﱠ
﴿والال ِت ــي
الن َس ـ ِـاء﴾ ٓالاي ــة ،فرجع ــت بغ Zــ cقص ــاص.
﴿الرج ـ
ـال قوام ــون ع mــى ِ
وس ـ ُـلم ﴿القﺼ ــاص﴾ .ف ــانزل ﷲ ع ــز وج ــل ِ
َ َ
َ ُ ُ َ
تخــافون نشــوز ُه ﱠن﴾ أي والنســاء الالتــي تتخوفــون أن ينشــزن عJــي أزواجهــن .والنشــوز هــو الارتفــاع .فــاملرأة الناشــز ــي
املرتفعة عJى زوجها ،التاركة ألمرﻩ ،املعرضة عن املنفعة له ،فم ³Eظهـر لـه م >ـا إمـارات النشـوز ،فليعظهـا ويخوفهـا مـن
َْ َ
َ ْ ُ ُ ُ ﱠ
اج ِع﴾ قال عJي ابن طلحة عن ابن عباس :الهجر هـو أال يجامعهـا أو
عقاب ﷲ ي عصيانه ..قوله ﴿واهجروهن ِ6ي املض ِ
َ ْ
اضـرُب ُ
وه ﱠن﴾ إذا
يضاجعها عJي فراشها ويول?>ا ظهرﻩ .وزاد آخرون السدي والضـحاك ،وعكرمـة :ال يكلمهـا وال يحـد>àا ﴿و ِ
ً
لم يرتدعن باملوعظة ،وال بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غZـ cم~ـcح() .تفسـ cZابـن كثZـ ،cالجـزء ٔالاول .صـفحة -٤٩١
.(٤٩٢
وبنـاء عJــي هــذا الفهــم ،وردت تفاصــيل عديــدة ،ــي طاعــة الزوجــة وتأدي>Úــا بواســطة لــزوج .نكتفــي هنــا لتشــا>hها أن نــورد
الــنص الت ـاaي )وكــذلك عل?> ــا موافقت ــه ــي املس ــكن وعش ــرته ومطاوعتــه  ــي املتع ــة فــإن ذل ــك واج ــب عل?>ــا باالتف ــاق ..ف ــال
تنتقــل وال تســافر وال تخــرج مــن م®áلــه بغZــ cحاجــة إال بإذنــه .كمــا قــال النÛــ Pصــل ﷲ عليــه وســلم﴿فــإ½(ن عــوان عنــدكم
بم9Õلــة العبــد ؤالاســ ،tوعل¬(ــا تمكينــه مــن الاســتمتاع (Ôــا إذا طلــب ذلــك﴾ )ابــن تيميــة فتــاوي النســاء صــفحة ..(٢٦٣
وجاء ي الفقه عJي املذاهب ٔالاربعة اتفقت كلمة فقهاء املسلمZن عJي جواز ضرب الزوجة إذا نشزت أو خالفت أمرﻩ أو
ً
َ ﱠ َ َ ُ َن ُ ُ َ
َْ َ
ضــاجع َو ْ
اضــرُب ُ
ـوه ﱠن َو ْاه ُجـ ُـر ُ
ـوز ُه ﱠن َفع ُظـ ُ
وه ﱠ
وه ﱠن﴾ أي ضــربا
امل
ـي
ـ
6
ن
ارتكبـت فاحشــة لقولــه تعــاaي ﴿والال ِتــي تخــافو نشـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
ً
ً
مؤملــا غZــ cم~ــcح ،فــال يكســر عضــوا وال يســيل دمــا ،لقولــه صــل ﷲ عليــه وســلم ﴿استوصــوا بالنســاء خــtا ﴾...وعــن أبــي
هريرة ر P¹ﷲ عنه قال رسول ﷲ صل ﷲ عليه وسلم ﴿وال يسأل الرحل فيم ضـرب امرأتـه﴾ )الجزيـري الفقـه عJـي
املذاهب ٔالاربعة ،الجزء الرابع ،صفحة .(٦٥

 -١الزواج والحقوق الاجتماعية:
اتفق الفقهاء أصحاب املذاهب ،عJي تعريـف الـزواج مـن حيـث املعـ ،Pوإن اختلفـت ألفـاظهم) :الحنفيـة عـرف بعضـهم
ً
النكاح بأنه عقد يفيد ملك املتعة قصدا .الشافعية عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يتضمن ملـك وطء بلفـظ إنكـاح أو
تـزويج ..املالكيـة عرفـوا النكـاح بأنـه عقـد عJـي مجـرد التلــذذ بآدميـة( )الجزيـري :الفقـه عJـي املـذاهب ٔالاربعـة الجـزء الرابــع
صــفحة  .(٨ويتضــح مــن هــذا الفهــم ،أن عقــد الــزواج يقــوم ــي ٔالاســاس عJــي حــق الرجــل ــي الاســتمتاع الجنäــ Pبــاملرأة.
١٧

ولهــذا فــإن امل ـرأة مEــ ³أصــبحت عــاجزة عــن القيــام بــدورها ــي ٕالامتــاع ،فــإن النفقــة الشــرعية عل?>ــا تصــبح غZــ cملزمــة
للــزوج ،إذ )أن بعــض املــذاهب يــري أن النفقــة ال تجــب إال نظZــ cالاســتمتاع والزوجــة املريضــة ال تصــلح لالســتمتاع فــال
تج ــب له ــا نفق ــة ولك ــن الحنفي ــة ق ــالوا إن النفق ــة تج ــب نظZـ ــ cح ــبس الزوج ــة  ــي م áــ®ل زوجه ــا ول ــو ل ــم تك ــن صـ ــالحة
لالستمتاع( )املصدر السابق صفحة  (٤٨٨فإذا أخذنا برأي جمهور الفقهاء فـإن املريضـة ال نفقـة لهـا ،وإذا أخـذنا بـرأي
الحنفية – وهو أفضل – فإن غ cZاملحبوسة ي البيت ال نفقة لها !!
ويري الفقهاء أن ي أركان الزواج ال PEال تنعقد صحته إال >hا ،وaي املرأة ،والصداق )املهر( .باإلضافة إaـي شـروط أخـري
كالشــهود ،وخلــو املـرأة مــن املوانــع الشــرعية .ويتضــح مــن ٕالاصـرار عJــي وجــود رجــل يتــوaي أمــر املـرأة ــي أهــم شــئون حيا¡>ــا
وهو عقد زواجها أ>bا تعت~ cقاصرة عن ال >وض باملسئولية .وملا كان هذا الوضع ينطبق عJي كل امرأة ،مهما كان حظها
من التعليم أو الوضع الاجتما±ي ،أو التفقه ي الدين ،فإنه دون شك تمي ®Zيقوم عJي النوع من ذكورة وأنوثة ..أما دفع
ً
املهر من جانب الرجل فإنه يعطيه بالضرورة حقوقا زائدة ي الشـراكة ،ممـا يجعلهـا غZـ cمتكافئـة بـل ـي أشـبه بالشـراء
والبيع .ولهذا قبل الفقهاء أن ينعقد عقد الزواج بصيغة تفيد الشراء والبيع ..وقالوا )أما الصيغة و ي بلفظ صـريح أو
كتابــة ..والكتابــات الEــ Pينعقــد >hــا النكــاح تنقســم إaــي أربعــة أقســام م >ــا ..القســم الثــاني وــي الانعقــاد بــه خــالف ولكــن
الصحيح الانعقاد وهو ما كان بلفظ البيع والشراء .فلو قالت :بعت نفس منك بكذا ناوية به الـزواج وقبـل ،فإنـه يصـح
ً
ومثل ذلك إذا قالت أسلمت لك نف Päي عشرين أردبا من القمح أخذها بعد شهر تريـد الـزواج ،فإنـه يصـح .وكـذا إذا
قــال :ص ــالحتك ع Jــي ٔالالــف ال Eــ Pع Jــي البن Eــ Pيريــد ب ــه ال ــزواج فقــال قبل ــت :فينعق ــد النك ــاح عJــي الص ــحيح بلف ــظ البي ــع
والشراء والسلم والصلح والفرض( )املصدر السابق ص .(١٩-١٧
ً
ورغــم أن الفقهــاء أصــحاب املــذاهب ومفكــري الفقــه ٕالاســالمي الســلفي ،اتفقــوا عمومــا عJــي حــق امل ـرأة ــي الــدخول ــي
ً
مؤسســة الــزواج ،باختيارهــا ،اعتمــادا عJــي الحــديث النبــوي وال تــزوج الثيــب حEــ ³تســتأمر وال تــزوج البكــر حEــ ³تســتأذن
وأذ >bــا ص ــم>ا( رواﻩ الش ــيخان ،إال أ >bــم ي ــرون ان ــه ل ــم تع ــط نف ــس الح ــق  ــي الخ ــروج م ــن ه ــذﻩ الش ـراكة  ــي الط ــالق..
َ َ
﴿و ِإذا
ف ــالطالق عن ــدهم ح ــق  ــي ي ــد الرج ــل ب ــدليل أن ك ــل ٓالاي ــات ال Eــ Pذك ــرت الط ــالق نس ــبته إ aــي الرج ــل كقول ــه تع ــاaي
َﱠ ْ ُ ُ ّ
وه ﱠن ب َم ْع ُروف﴾ ]البقرة .[٢٣١ :وقوله ﴿ َفـإ ْن َط ﱠل َق َهـا َف َـال َتح ﱡـل َل ُـه م ْـن َب ْع ُـد َح¯ـYﱠ
الن َس َاء َف َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه ﱠن َف َأ ْمس ُك ُ
ٍ
ِ
طلقتم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ َْ ً َ
َ َﱡَ ﱠ ﱡ َ َﱠ ْ ُ ُ ّ َ َ َ َّ ُ
ﱠ
ُ
ُ
ﱠ
ﱠ
ْ
َ
النســاء فط ِلقــوهن ِل ِعــد ِ(ِ Øن﴾ ]الطــالق[١ :
تــن ِكح زوجــا غــtﻩ﴾ ]البقــرة .[٢٣٠ :وقولــه تعــاaي ﴿يــا أ(Úــا الن ِÙــ ِإذا طلقــتم ِ
ولهذا قالوا )إن الرجل هو الذي يملك الطالق دون املرأة وذلك ألمرين أحدهما أن الشريعة قد كلفـت الرجـل باإلنفـاق
ً
عJي املرأة وأوالدها وكلفته أن يبذل لها صداقا ..وثان?>ما :أن املرأة مهما أوتيت من حكمـة فإ>bـا سـريعة التـأثر بطبيع>ـا..
ً
فإذا كان الطالق بيدها فإ>bا تستعمله أسوأ استعمال ..وإذا كان الطالق ملكا للرجل كان مـن حقـه أن ينيـب عنـه غZـcﻩ
س ــواء ك ــان زوجت ــه أو غcZه ــا( )املص ــدر الس ــابق ص  (٣٢٨-٣٢٧وإنم ــا م ــن ه ــذا التكلي ــف م ــن الرج ــل لزوجت ــه  ــي تطلي ــق
نفســها ،جــاء مبــدأ التفــويض ،وجعــل العصــمة ــي يــد بعــض النســاء يطلقــن أنفســهن مEــ ³شــæن .ولكــن هــذا الاعتبــار ال
يحقق املساواة مادام هو نفسه منحة من الرجل يمكن أن يعط?>ا وأال يعط?>ا فيظل الطالق بيدﻩ.
ومن الوصاية عJى املرأة ي الفكر ٕالاسالمي السلفي يéئ ٔالامر بالحجاب وعدم الاخـتالط بالرجـال فقـد جـاء ـي تفسـcZهم
ُْ َ
ْ
ََ َ
َ
ُ َ َ
﴿وقـ ْـرن ِ6ــي ُب ُيــو ِتك ﱠن َوال ت َuـ ﱠـْ tج َن ت َuـ ﱡـَ tج ال َج ِاه ِل ﱠيـ ِـة ٔالاوpــى﴾ ]ٔالاحــزاب) .[٣٢ :هــذﻩ آداب أمــر ﷲ >hــا نســاء النÛــP
لقولــه تعــاaي
َ َ َْ ُُ ُ
ﱠ
صل ﷲ عليـه وسـلم ونسـاء ٔالامـة تبـع لهـن ـي ذلـك ﴿وقـرن ِ6ـي بيـو ِتكن﴾ أي الـزمن بيـوتكن فـال تخـرجن لغZـ cحاجـة مـن
الحوائج الشرعية كالصالة ي املسجد ..وقال ال~®ار حدثنا محمد بن املث Pحدثنا عمر بن عاصم حدثنا همـام عـن عبـد
ﷲ ٔالاحوض عن قتادة عن عبد ﷲ بن عمر ر P¹ﷲ ع >ما عن الن PÛصل ﷲ عليه وسلم قال )أن املرأة عورة فإذا
َ
ََ َ
﴿وال ت َ uـ ﱠـْ tج َن ت َ uـ ﱡـَ tج
خرج ــت استش ــرفها الش ــيطان وأق ــرب م ــا تك ــون بروح ــه ر (Ôــا و Ûــي  6ــي قع ــر بي)( ــا( رواﻩ الcم ــذي.

١٨

ُْ َ
ْ
ال َج ِاه ِل ﱠي ِة ٔالاوpى﴾ قال مجاهد :كانت املرأة تخرج تم PêبZن يدي الرجال فذلك ت~cج الجاهليـة )ابـن كثZـ cالجـزء الثالـث
ص .(٤٤٩
ولقد اختلف علماء السلف ،حـول تغطيـة املـرأة لجسـدها وعـدم رؤي>ـا للرجـال .فقـال الحنابلـة ورأي للشـافعية )جميـع
ب ــدن امل ـرأة ع ــورة وال يص ــح له ــا أن تكش ــف أي ج ــزء م ــن جس ــدها أم ــام الرج ــال إال إذا دع ــت ل ــذلك ض ــرورة كالطبي ــب
للعالج والخاطب للـزواج أو الشـهادة أمـام القضـاء( ..أمـا الحنفيـة واملالكيـة والـرأي الثـاني للشـافعية فقـالوا )جميـع بـدن
امل ـرأة الحــرة عــورة إال الوجــه والكفــZن فيبــاح كشــف وجههــا وكف?>ــا ــي الطرقــات وأمــام الرجــال ٔالاجانــب ولك ـ >م قيــدوا
ٕالاباح ــة بش ــرط أم ــن الفتن ــة أم ــا إذا ك ــان كش ــف الوج ــه والي ــدين يث Zــ cالفتن ــة لجماله ــا الطبي ــي أو م ــا عل?> ــا م ــن الزين ــة
والحJي فإنه يجب عل?>ا سcهما ويعدان عورة كبقية ٔالاعضاء( )املصدر السابق الجزء الخامس ص .(٥٢
ً
ً
ً
ونــرى كاتبــا إســالميا معاص ـرا يزيــد ــي عــزل النســاء عــن الرجــال فيحــرم مجــرد مصــافحة امل ـرأة ويقــول )ؤالاحاديــث الEــP
رويناه ــا  ــي تح ــريم اللم ــس تص ــحح الفه ــم وتدرك ــه الس ــالمة وتن ــأى امل ــرء ع ــن املزل ــق الخط ــر ف ــإن امل ـرأة مش ــ>اة خلق ــه،
واللمــس مثZــ cشــهوة الوقــاع و ــي أع°ــ Pالشــهوات للــدين والعقــل فكــل ســبب يــدعو إل?>ــا ــي غZــ cحــل ممنــوع ــي ٕالاســالم
ومحظور ..روي البخاري عن عائشة ر P¹ﷲ تعاaي ع >ا قالت كان الن PÛصل ﷲ عليه وسلم يبايع النساء بالكالم ومـا
مســت يــد رســول ﷲ صــل ﷲ عليــه وســلم يــد امـرأة إال امـرأة يملكهــا )أي يملــك نكاحهــا) (..الشــيخ محمــد الحامــد حكــم
ٕالاسالم ي مصافحة ٔالاجنبية ص .(١١-١٠
ولعله بسبب هذا الفهم ،حدثت ي عـام ١٩٩٠م املشـكلة الشـهcZة ـي اململكـة العربيـة السـعودية ،حـZن قـادت مجموعـة
مــن الســيدات ســيارا¡>ن فــتم القــبض علــ?>ن ،بعــد صــدور فتــوى مــن الشــيخ ابــن بــاز وقــد جــاء ــي تلــك الفتــوى الدينيــة:
)فق ــد ك ¥ــ cح ــديث الن ــاس  ــي ص ــحيفة الجزي ــرة ع ــن قي ــادة امل ـرأة للس ــيارة ومعل ــوم أ >bــا ت ــؤدي إ aــي مفاس ـد ال تخف ــي ع Jــي
الداعZن لها .م >ا الخلوة املحرمة باملرأة وم >ـا السـفور وم >ـا الاخـتالط بالرجـال بـدون جـدار وم >ـا ارتكـاب املحظـور الـذي
من أجلـه حرمـت هـذﻩ ٔالامـور) (..لجنـة مناصـرة املـرأة ـي الجزيـرة العربيـة سـلطة ص  (١٩-١٨وترتـب عJـي الفتـوى صـدور
بيان رسم Pمن وزارة الداخلية جاء فيه )تود وزارة الداخلية أن تعلن لعموم املواطنZن واملقيمZن أنه بناء عJـي الفتـوى
الصــادرة بتــاريخ ١٤١١/٤/٢٠ه ـ ..بعــدم جــواز قيــادة النســاء للســيارات ووجــوب معاقبــة مــن تقــوم م ـ >ن بــذلك بالعقوبــة
املناسبة ال PEيتحقق >hا الزجر واملحافظة عJي الحرم وردع بوادر الشر...الخ( )املصدر السابق ص .(١٧

تعدد الزوجات:
يري الفقهاء القدامى ومفكرو الفقه ٕالاسالمي السلفي املعاصرون ،أن ٔالاصل ي ٕالاسالم هو التعدد ي الزوجـات وذلـك
ً َ
َ
ً
اب َل ُك ْم م َن ّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ﱠ َ ْ ُ َ َ
﴿ف ْانك ُحوا َما َط َ
اح َـدة أ ْو
اعتمادا عJي ٓالاية الكريمة
النس ِـاء مثZـ Yوثـالث وربـاع ف ِـإن ِخفـتم أال تع ِـدلوا فو ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َﱠ َ ُ
ََ ْ َ ُُ َ
َمــا َملك ــت أ ْي َم ــانك ْم ذ ِل ـ َـك أ ْدن ــى أال ت ُعول ــوا﴾ ]النس ــاء [٣ :يقــول أحــد قــدامي الفقهــاء ــي تعليقــه عJــي أمــر الــزواج )أم ــا
ً
النكاح فمتفق فيه شرعا وعادة ،فإنه دليل الكمال وصحة الذكورية ولـم يـزل التفـاخر بكc¥تـه عـادة معروفـة والنمـاذج
ب ــه س ــcZة ماض ــية .وأم ــا  ــي الش ــرع فس ــنة م ــأثورة وق ــد ك ــان زه ــاد الص ــحابة ر ¹ــ Pﷲ ع ـ >م كث Zــcي الزوج ــات والس ـراري
وكثcZي النكاح() ،القا P¹عياض – الشفا – الجزء ٔالاول ص .(٨٧
ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز مف PEاململكة العربية السعودية )ٓالاية تدل عJي شرعية ال®وج باثنتZن أو ثالث أو أربع
ألن ذلك أكمل ي ٕالاحصان وي غض البصر وإحصان الفرج وألن ذلك سبب إلكثار الشـك وعفـة الكثZـcات مـن النسـاء
وٕالاحســان إلــ?>ن وٕالانفــاق علــ?>ن والشــك أن املـرأة الEــ Pيكــون لهــا نصــف الرجــل أو ثلثــه أو ربعــه خZــ cمــن كونــا بــال زوج(
)هاشم بن حامد الرفا±ي الكلمات ي محاسن تعدد الزوجات ص .(٢٣

١٩

ََ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َْ َ ّ َ ََ ْ َ َ ْ ُ
صـت ْم﴾
النس ِـاء ولـو حر
وي اتجاﻩ الدعوة إaـي التعـدد والتوفيـق بينـه وبـZن قولـه تعـاaي ﴿ولـن تسـت ِطيعوا أن تع ِـدلوا بـن ِ
ً
ً
يح ــدثنا أح ــد الكت ــاب ٕالاس ــالميZن الس ــلفيZن املعاص ــرين فيق ــول )ول ــيس الع ــدل ش ــيئا مس ــتحيال كم ــا ي ــزعم ال ــبعض  ــي
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َْ َ ّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ﱠ َْْ َ َ َ ُ َ َ ُْ ﱠ َ
وها كامل َعلق ِـة﴾
النس ِاء ولـو حرصـتم فـال ت ِميلـوا كـل املي ِـل فتـذر
تفسcZهم قوله تعاaي﴿ :ولن تست ِطيعوا أن تع ِدلوا بن ِ
]النساء .[١٢٨ :فقد قالوا أن العدل غ cZمستطاع وقد شـرط التعـدد عJـي العـدل وإذا ال تعـدد .فهـذا ـي الحقيقـة فهـم
خــاطئ .فالعــدل غZــ cاملســتطاع الــذي ذكرتــه هــذﻩ ٓالايــة هــو العــدل املطلــق املــادي واملعنــوي مــن الحــب وامليــل .أمــا العــدل
َ
ً
اب َل ُك ْم م َـن ّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ﱠ َ ْ ُ َ َ
﴿ف ْانك ُحوا َما َط َ
املطلوب ي ٓالاية ٔالاوaي
اح َـدة﴾ فهـو
النس ِـاء مثZـ Yوثـالث وربـاع ف ِـإن ِخفـتم أال تع ِـدلوا فو ِ
ِ
ِ
ِ
الع ــدل امل ــادي وه ــذا  ــي مق ــدور املس ــلم أن يحقق ــه حي ــث يس ــوي ب ــZن زوجات ــه  ــي املأك ــل واملل ــبس واملس ــكن واملبي ــت( )د.
محمد عبد السالم دراسات ي الثقافة ٕالاسالمية ص .(٢٨٣
ً
والعلمــاء الســلفيون املعاصــرون يســوقون حججــا كثZــcة ــي تأييــدهم لتعــدد الزوجــات م >ــا )أن يكــون ال ـزوج عنــدﻩ مــن
القـوة الجنسـية مـال يكتفــي معـه بزوجـة واحــدة ..فهـل تقـول لـه ال تــ®وج ..فتدفعـه إaـي الحـرام واتخـاذ الخلـيالت( )هاشــم
ً
بن حامد الرفا±ي الكلمات ي بيان محاسن تعـدد الزوجـات ص  (٣٢عJـي أن أحـدا مـن هـؤالء الفقهـاء لـم يفكـر ـي قلـب
نفس هذﻩ الحجة .فإذا زعمـت الزوجـة أ>bـا ذات طاقـة كبZـcة ،ال يكف?>ـا معهـا رجـل واحـد ،فمـاذا يكـون الحـل؟ لـيس لهـا
حل ي إطار ٕالاسالم غ cZأن تع~ cوتلتمس لنفسها العالج وتقاوم شهو¡>ا بالتقوى هلل .وهـذا الحـل نفسـه يمكـن أن يقـدم
للزوج حZن املعاملة بي >ما عJي قدم املساواة.

 -٢الحقوق السياسية للمرأة 6ي الفكر السلفي:
يــري جميــع مفكــري الفهــم الســلفي لإلســالم أن امل ـرأة ال يجــوز لهــا تــوaي الرئاســة ــي العمــل السياــ ،Pأو القيــادي أو أي
﴿الر َج ُ
ّ
ـال
منصب يجعل لها الوالية عJي الرجال .يقـول الشـيخ أبـو ٔالاعJـى املـودوي زعـيم الجماعـة ٕالاسـالمية ـي باكسـتان ِ
َ ﱠ ُ َ ََ ّ
الن َسـ ِـاء﴾ ]النســاء) .[٣٤ :لــن يفلــح قــوم ولــوا أمــرهم امــرأة( رواﻩ البخــاري ،هــذان النصــان يقطعــان بــأن
قوامــون عmــى ِ
املناصــب الرئيســية ــي الدولــة ،رئاســة كانــت أو وزارة أو عضــوية مجلــس الشــورى أو إدارة مختلــف مصــالح الحكومــة ال
تفوض إaي النساء .وبناء عJي ذلـك فإنـه ممـا يخـالف النصـوص الصـريحة أن تáـ®ل النسـاء تلـك امل®áلـة ـي دسـتور الدولـة
ٕالاسـالمية أو أن يـcك فيـه مجـال لـذلك .وارتكـاب تلـك املخالفـة ال يجـوز البتـه لدولـة قـد رضـيت لنفسـها التقيـد بإطاعـة
ﷲ ورسوله( )أبو ٔالاعJى املودوي تدوين الدستور ٕالاسالمي ص .(٥٧
ويــرد الشــيخ املــودوي عJــي مــن يعــcض عليــه بــأن آيــة القوامــة ال عالقــة لهــا بالسياســة ،و ــي محصــورة ــي وضــع ٔالاســرة،
فيقول )إن القرآن لم يقيد قوامة الرجال عJي النساء بالبيوت ولم يأت بكلمة )ي البيوت( ي ٓالاية ،مما ال يمكـن بدنـه
َ
ً
أن يحصر الحكم ي دائرة الحياة العائلية .ثـم هبنـا نقبـل مـنكم هـذا القـول فنسـألكم ل َـم لـم يجعلهـا ﷲ تعـاaي قوامـا ـي
البيــت بــل وضــعها موضــع القنــوات أأنــتم تريــدون أن تخرجوهــا مــن مقــام القنــوت إaــي م®áلــة القوامــة عJــي جميــع البيــوت
أي عJي جميع الدولة؟ )املصدر السابق ص .(٥٩-٥٨

 -٣حقوق املرأة القانونية 6ي الفكر السلفي:

ً
اعتم ــد الفقه ــاء واملفك ــرون الس ــلفيون  ،ــي إعط ــاء املـ ـرأة حقوق ــا أق ــل مـ ـن الرج ــل ،أم ــام الق ــانون ع Jــي ٓالاي ــة الكريم ــة
َ َ َ
َْ َ
ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ٌ َ ْ َََ
ﱡ
َ ْ َ ْ ُ َ َْ
ـان ِم ﱠمـ ْـن ت ْرض ـ ْـون ِمـ َـن الش ـ َـه َد ِاء أن ت ِض ـ ﱠـل
﴿واستشـ ِـهدوا ش ـ ِـهيدي ِن ِمــن ُ ِرج ـ ِـالكم فـ ِـإن ل ــم يكونــا رجل ــ ِن فرجــل وامرأت ـ ِ
ََُ ّ
ْ ْ
ِإ ْح َد ُاه َما فتذ ِك َر ِإ ْح َد ُاه َما ٔالاخ َرى﴾ ]البقرة .[٢٨٢ :فقد جاء ي تفسٓ cZالاية )وهذا إنمـا يكـون ـي ٔالامـوال وإنمـا أقيمـت
املرأتــان مقــام الرجــل لنقصــان عقــل املـرأة كمــا قــال مســلم ــي صــحيحه عــن أبــي هريــرة عــن النÛــ PصــJي ﷲ عليــه وســلم
قال )يا معشر النساء تﺼدقن وأكtÝن الاستغفار فإني رأيتكن أك tÝأهل النار فقالت امرأة م >ن :ومالنا يا رسول ﷲ
٢٠

أك tÝأهل النار؟ قال :تكtÝن اللعن وتكفرن العش tأما رأيت من ناقﺼات عقل ودين أغلـب لـذي لـب مـنكن .قالـت:
يــا رســول ﷲ مــا نقﺼــان العقــل والــدين؟ قــال :نقﺼــان عقلهــا فشــهادة امــرأتن تعــدل شــهادة رجــل فهــذا نقﺼــان
َْ َ
العقل وتمكث اللياpي ال تﺼmي وتفطر 6ي رمضان فهذا نقﺼان الدين() ..أن ت ِض ﱠل ِإ ْح َد ُاه َما( يع PاملرأتZن إذا نسيت
ََُ ّ
ُْْ
الشهادة )فتذ ِك َر ِإ ْح َد ُاه َما ٔالاخ َرى( أي يحصل لها ذكر بما وقع به من ٕالاشهاد( )ابن كث cZالجزء ٔالاول ص .(٣٣٥
ً
هـذا ــي شـهادة ٔالامــوال أمـا ــي غcZهـا فــإن املـرأة لــيس لهـا حــق مطلقـا ــي الشـهادة فمــن الثابـت أنــه )يـري جمهــور الفقهــاء
عــدم قبــول شــهادة امل ـرأة ــي الحــدود "الزنــا – القــذف – الســرقة – الحرابــة – البــي وشــرب الخمــر" والقصــاص ســواء
كن منفردات وأن كc¥ن أو مع رجال استندوا ي ذلك إaي حجج من املنقول واملعقول( ولعل أهم الحجج املنقولة ي أن
ٓالاي ــات ال Eــ Pذك ــرت الش ــهادة أف ــادت ص ــياغ>ا ذك ــورة املخاط ــب )ويس ــتدل م ــن ه ــذﻩ ٓالاي ــات ع Jــي اش ــcاط ال ــذكورة  ــي
الشــهود دون النســاء( .ومــن املعقــول أن الحــدود تــدرأ بالشــ>Úات )وشــهادة النســاء شــ>Úة يتطــرق الضــالل والنســيان إل?>ــا
ً
َُ َ ّ
ُْْ
َْ َ
تطبيق ــا لقول ــه تع ــاaي ﴿أن ت ِض ـ ﱠـل ِإ ْح ـ َـد ُاه َما فت ــذ ِك َر ِإ ْح ـ َـد ُاه َما ٔالاخ ـ َـرى﴾ )د .حس ــن الجن ــدي أحك ــام املـ ـرأة  ــي التش ــريع
الجنائي ٕالاسالمي ص .(١٠٥-١٠٤
ف ــاملرأة إذن ل ــيس له ــا الح ــق  ــي الش ــهادة م ــا ع ــدا  ــي ٔالام ــوال حي ــث تك ــون ش ــهاد¡>ا منقوص ــة إذ تس ــاوي نص ــف ش ــهادة
ً
الرجل ،ثم البد من وجود رجل معها ح ³Eتقبل شهاد¡>ا مهما كان عدد النساء ،مما يجعل حقها نفسه مقيدا بالرجل.
وقد تقدم عدم حقها ي توaي منصب القضاء فلم يبق لهـا مـن الحقـوق القانونيـة للمـواطن ـي الدولـة إال حـق الشـكوى
عند وقوع الضرر عل?>ا.

 -٤الحقوق الاقتﺼادية للمرأة 6ي الفكر السلفي:

ً
لقــد اتفــق الفقهــاء ٔالاوائــل والعلمــاء املتــأخرون عJــي أن للم ـرأة حقوق ـا ماليــة عديــدة فلهــا التصــرف ــي مهرهــا وــي مالهــا
الذي كسبته من مcZا>àا ولها حق التجارة والذمة املالية املستقلة دون زوجها أو أب?>ا أو أخ?>ا.
َ
َ
ﱠ
ً
ُ
ُ
ُ
وصــيك ُم اللـ ُـه ِ6ــي أ ْوال ِدكـ ْـم
ولكـ >م أيضــا أجمعــوا عJــي أ>bــا ــي امل Zـcاث تعطــي نصــف الرجــل جــاء ــي تفســ cZقولــه تعــاaي ﴿ي ِ
ّ ْ ُْ َ
ﱠَ ْ
ِللــذك ِر ِمثـ ُـل َحـ ِـظ ٔالانث َيـ ْـ ِن﴾ ]النســاء) .[١١ :أي يــأمركم بالعــدل بيـ >م فــإن أهــل الجاهليــة كــانوا يجعلــون جميــع املZـcاث
للذكر دون ٕالاناث .فأمر ﷲ تعاaي بالتسوية بي >م ي أصل املcZاث وفاوت بZن الصنفZن فجعل للرجل مثل حظ ٔالانثيZن
وذلك الحتياج الرجل إaى مؤنة النفقة والكلفة ومعانـاة التجـارة والتكسـب وتحمـل املشـاق فناسـب أن يعطـي ضـعفي مـا
تأخذﻩ ٔالان) (³òابن كث cZالجزء ٔالاول ص .(٤٥٧
ويالحــظ هنــا أن الت~cيــر بإعطــاء الرجــل ضــعف امل ـرأة ــي امل Zـcاث ألنــه هــو املكلــف باإلنفــاق عل?>ــا هــو الــذي اعتمــد عليــه
جميع الفقهاء واملفكرين السلفيZن ثم نقله مفكرو التيارات ٕالاسالمية الحديثة كما هو دون تفك ،cZولعلنا نستطيع أن
نوضــح مــدي ضــعف هــذا الت~cيــر حيــث نعــرض لــه ضــمن آراء املفكــرين ٕالاســالميZن املحــدثZن .ومهمــا يكــن مــن أمــر ،فــإن
ً
املZـcاث >hــذﻩ الصــورة يمثــل عــدم تســاوي ــي الحقــوق الاقتصــادية بــZن الرجــل واملـرأة ،بمــا يتنــاقض تمامــا مــع مــا جــاء ــي
املواثيق الدولية وخاصة العهد الاقتصادي والاجتما±ي والثقاي.

خالصة الفﺼل

ً
 .١الفقهــاء واملفكــرون ٕالاســالميون الســلفيون الــذين يتبنــون آرا¶>ــم أن املـرأة وإن كانــت إنســانا لــه قيمــة ــي نفســه
إال أ>bا ال تساوي الرجل ي الحقوق الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية.
 .٢ويتجــه مــنهجهم باألخــذ بالنصــوص حســب رأي املفســرين ٔالاوائــل مــع عــدم الاج>ــاد ف?>ــا ولقــد اعتمــدوا ــي كــل
تصورهم لوضع املرأة عJي آية القوامة والحديث النبوي عن نقص عقل املرأة وعدم الفالح ي والي>ا.
٢١

 .٣يتعـارض مفهـوم الفكــر السـلفي ٕالاسـالمي مــع حقـوق املـرأة كمــا وردت ـي القـانون الــدوaي لحقـوق ٕالانسـان كمــا
يتعارض بصورة ظاهرة مع إنجازات املرأة ي الواقع املعاصر الذي نعيشه.
 .٤يعزي ما جاء بآراء الفقهاء حول حقوق املرأة إaي انعزال املرأة عن املجتمع ي ذلك الوقت وعدم بروز الحاجة
ً
املاسة إaي إعطاء املرأة حقوقا تتناسب مع دورها ي املجتمع.

٢٢

الفﺼل الثالث

حقوق املرأة 6ي فكر الحركات ٕالاسالمية الحديثة
مدخل:
يتنــاول هــذا الفصــل بالبحــث والتحليــل والتعليــق أفكــار بعــض زعمــاء الحركــات ٕالاســالمية ومفكــر>²م حــول قضــية املـرأة.
غ Zــ cأن الحرك ــات ٕالاس ــالمية نفس ــها وإن اتفق ــت  ــي العم ــوم إال أن  >hــا اختالف ــات واس ــعة  ــي مختل ــف القض ــايا .ب ــل أن
ً
ً
ً
ً
تنظيما واحدا كـاإلخوان املسـلمZن مـثال نجـد فيـه اختالفـا بـZن املفكـرين القـدامى أمثـال حسـن البنـا واملفكـرين املحـدثZن
حيــث إن أفكــار القــدامى أقــرب إaــي آراء الفقهــاء الســلفيZن بينمــا تــأثرت أفكــار املحــدثZن باألفكــار العلمانيــة وأثــر الحضــارة
ً
الغربية وتطور الفكر ٕالانساني عموما.
وباإلض ــافة لإلخ ــوان املس ــلمZن  ــي مص ــر ف ــإن الدراس ــة تش ــمل آراء الجماع ــة ٕالاس ــالمية  ــي ت ــونس وآراء بع ــض قاد¡> ــا  ــي
السودان وي بعض الدول ٔالاخرى.
اس ــتبعدت الدراس ــة آراء الجماع ــات املتطرف ــة ال Eــ Pال تح ــتكم للفك ــر وال للح ــوار حي ــث إ >bــا ل ــيس ل ــد>²ا رأي جدي ــد  ــي
ً
موضوع املرأة من ناحية ثم ي ال تؤمن أساسا بالحوار حـول املسـائل الدينيـة مـن ناحيـة أخـري وقـد تحـوي قائمـة هـذﻩ
الجماعات أسماء عديدة مثل التكف cZوالهجرة والجهاد والفارين من النار ..الخ.
ً
تعرض الدراسة أيضا بعـض التوج?>ـات الحكوميـة حـول املـرأة ـي السـودان مقارنـة مـع فكـر د.حسـن الcابـي حيـث يعت~ـc
املنظــر ٔالاساــ Pللنظــام الحــاكم ثــم هــو زعــيم الج>Úــة القوميــة ٕالاســالمية ــي الســودان ؤالامــZن العــام للمــؤتمر ٕالاســالمي
العالم.P

القوامة 6ي فكر الحركات ٕالاسالمية
يتفق مفكرو الفكر ٕالاسالمي الحديث عJي حق الرجل ي القوامة عJي املرأة .وأن كانوا يعرضون هذا الرأي ـي محـاوالت
ذكية للت~cير أو إقناع املرأة نفسها به .عJي أن الاختالف بي >م يبعد >hم وي>رب من الفكر السلفي التقليدي هنا وهناك.
ّ َ ُ َ ﱠ ُ َ ََ ّ
ﱠ
الن َســاء ب َمــا َف ﱠ
ضـ َـل اللـ ُـه
﴿الرجــال قوامــون عmــى ِ ِ ِ
يقــول ٕالامــام حســن البنــا َمؤســس حركـ َـة ٕالاخــوان املســلمZن ــي مصــر ِ
َْ ُ
َ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ
ـض َو ِب َمــا أنفقــوا ِمـ ْـن أ ْمـ َـو ِال ِه ْم﴾ ]النســاء .[٣٤ :هــذا التعــاون لــم يجعلــه ٕالاســالم عJــي صــورة جافــة بــل
بعضــهم عmــى بعـ ٍ
ً
تعاون يتخلله الحب والتسامح والتقدير فعJي املرأة أن تكون طائعة وعJي الرجـل أن يكـون رحيمـا ..وملـا كانـت كـل شـركة
ً
تحتــاج إaــى مــدير ـي تصــريف ٔالامــور والشــركاء ليســوا جميعــا ــي مســتوي واحــد فقــد حفــظ ٕالاســالم ٔالاشـراف للرجــل ألنــه
ً
أكمل عقال من املرأة( )حسن البنا حديث الثالثاء ص .(٣٨٣-٣٨٢
ويقول ٔالاستاذ سيد قطب أبرز مفكري ٕالاخوان املسلمZن )وللرجل القوامـة ـي البيـت وعليـه ٕالانفـاق ولـه مزاولـة حقـوق
القوامـة ــي املحافظــة عJــى كيــان ٔالاســرة مــن التفكــك ــي مهــب الáــ®وات العارضــة واملحافظــة عJــى العــش الــذي تتعلــق بــه
حقوق ٔالاطفال( )سيد قطب – ٕالاسالم ومشكالت الحضارة ص .(٧٠
ُيالحـظ هنــا ،أن املفكــرين الكبZـcين يريــان ســبب القوامـة ،إمــا لعــدم كمــال عقـل املـرأة ،كمــا قـال الشــيخ حســن البنــا ،أو
لع ــدم مق ــدر¡>ا ع Jــي املحافظ ــة ع Jــي كي ــان ٔالاس ــرة ،كم ــا ق ــرر س ــيد قط ــب .و ــي ب ــذلك ل ــم يخرج ــا عم ــا درج علي ــه علم ــاء
٢٣

السـلف ،الــذين تعرضــنا آلرا¶>ــم ـي الفصــل الســابق .غZــ cأن زعيمـٕ Pالاخــوان املســلمZن هنــا ،لـم يســوقا أي دليــل علمــ Pأو
واقي عJي صدق الزعم القائل بنقص املرأة ،وعجزها عن املحافظة عJي كيان أسر¡>ا ،ممـا يـدل عJـي أ>bمـا تـأثرا بفهـم
ً
ٔالاوائل لنصوص القوامة دون أن يج>دا ف?>ا انطالقا من الواقع املختلف الذي كانا يعيشانه.
وملــا كانــت القوامــة تبــ Pعل?>ــا مســائل أخــري ،مثــل هجــر الزوجــة وضــر>hا بغــرض تأدي>Úــا ،فــإن املفكــرين ٕالاســالميZن لــم
يســتطيعوا أن يتجــاوزوا ت~cيــر كــل هــذﻩ التبعــات .يقــول محمــد قطــب )يتفــرع مــن قوامــة الرجــل عJــي املـرأة حــق الــزوج ــي
َ ﱠ
َ َ ُ َن ُ ُ َ
ـوه ﱠن َو ْاه ُج ـ ُـر ُ
ـوز ُه ﱠن َفع ُظ ـ ُ
وه ﱠن ِ 6ــي
﴿والال ِت ــي تخ ــافو نش ـ
تأدي ــب زوجت ــه الناش ــزة وه ــو الح ــق ال ــذي تبين ــه ه ــذﻩ ٓالاي ــة
ِ
َ
ً
َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َُ ََ َ ُ
َْ َ
وه ﱠن فـ ِـإن أط ْعـنك ْم فـال ت ْبغــوا َعل ْـ¬ ِ( ﱠن َس ِـبيال﴾ ويالحــظ أن ٓالايـة تـدرجت ـي بيــان وسـائل التأديـب حEــ³
ـاج ِع واض ِـرب
املض ِ
وصلت إaي الضرب غ cZامل~cح -ي >bاية املطاف ..البد من سلطة تقوم >hذا التأديب ي سلطة الرجل املسئول ي ال >ايـة
عن أمر هذا البيت وتبعاته ..فإذا لم تفلح جميع الوسائل ،فإننا أمام حالة من الجموح العنيف ال يصلح لهـا إال إجـراء
عنيف هـو الضـرب بغZـ cقصـد ٕالايـذاء ،وإنمـا بقصـد التأديـب ..وهنـا شـ>Úة ٕالاهانـة لك~cيـاء املـرأة ،والفظاظـة ـي معامل>ـا،
ولكـن ينبــي أن نـذكر مــن جهـة أن الســالح الاحتيـاطي ال يســتعمل إال حـZن تخفــق كـل الوســائل )السـلمية( ٔالاخــرى ،ومــن
جهة ثانية أن هنالك حاالت انحراف نفäـ Pال تجـدي معهـا إال هـذﻩ الوسـيلة) (..محمـد قطـب شـ>Úات حـول ٕالاسـالم ص
.(٢٩
إن هــذا التصــور مــن أبــرز النمــاذج عJــي عــدم املســاواة بــZن املـرأة والرجــل ــي فكــر الجماعــات ٕالاســالمية بخاصــة ٕالاخــوان
املسلمZن .فحZن ينشأ خالف يعطي الرجل حق التفسـ cZلتصـرف املـرأة ،ثـم يحصـل هـو عJـى السـلطة املطلقـة الEـ Pتقـرر
ً
العقوبة ،وتنفذها .بينما هما شركاء ي مؤسسة الزواج ،ال PEوقع ف?>ـا هـذا التصـرف ،الـذي فسـرﻩ الرجـل نشـوزا ،وقـد
ً
يكــون للم ـرأة تصــور آخ ــر ل ــه ..ويمكــن للرج ــل أن يــد±ي أن الوس ــائل ٔالاخ ــرى لــم ت ــنجح كــأن يق ــول م ــثال إنــه وعظه ــا ول ــم
تستجب بينما تنفـي ـي الواقعـة نفسـها .أو تـذكر أ>bـا شـرحت لـه رأ>²ـا ولـم يقبـل وجهـة نظرهـا ..إن املجتمـع الرشـيد ،هـو
الــذي تســند فيــه ســلطة التقيــيم والعقوبــة لجهــة محايــدة غZــ cطرــي ال áـ®اع .بينمــا مجتمعــات الوصــاية وحــدها ــي الEــP
تجمع ف?>ا السلطات ،ي يد طرف واحد ،ثم أنه غ cZمحايد ي الخالف الدائر..
أمـا ت~cيـر ٔالاسـتاذ محمـد قطـب ،بــأن الضـرب هـو العـالج الـذي قـررﻩ الــدين ٕالاسـالمي لالنحـراف النفäـ .Pفهـو ت~cيـر يäــPء
ً
ً
إ aــي ٕالاس ــالم أك ¥ــ cم ــن إس ــاءته للم ـرأة .فم ــا دام ــت امل ـرأة مريض ــة نفس ــيا ،فكي ــف يق ــرر ال ــدين ض ــر>hا ،ب ــدال م ــن عالجه ــا،
والcفق >hا ح ³Eتبلغ كمال الصحة؟!
ً
ً
ً
وهل حقا يري ٕالاسالم ي النشوز مرضا نفسيا؟! فماذا يحدث إذا نشـز الرجـل؟! لنـدع ٔالاسـتاذ محمـد قطـب يجيـب عـن
ْ ََ ٌ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ُ ً َ ْ ْ َ ً َ َ
هــذا الســؤال ..فيقــول )أمــا حــZن ينشــز الرجــل فالقــانون مختلــف َ
اضــا فــال
﴿و ِإ ِن امــرأة خافــت ِمــن بع ِلهــا نشــوزا أو ِإعر
ُ َ َ َ َْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َُْ َ ُ ْ ً َ ﱡ ْ َ
الﺼل ُح خ ْ ٌ] ﴾tالنساء .[١٢٨ :ت~cير الاختالف بZن نشوز الزوجـة ونشـوز الـزوج
جناح عل¬ ِ(ما أن يﺼ ِلحا بي´(ما صلحا و
ً
يحــدثنا محمــد قطــب قــائال )وقــد يطيــب لــبعض النــاس ألول وهلــة أن يطالــب املســاواة الكاملــة .ولكــن املســألة هنــا ــي
مســألة الواقــع العمJــي والفطــرة البشــرية ال مســألة عدالــة نظريــة مثاليــة ال تقــدم عJــي أســاس .أي امـرأة ســوية ــي ٔالارض
كلها تضرب زوجها ثم ينبي لها ي نفسها احcام وتقبل أن تعيش معـه بعـد ذلـك؟ وـي أي بلـد ـي الغـرب )املتحضـر( أو
الشرق )املتأخر( طالبت النساء بضرب أزواجهن؟( )املصدر السابق ص .(١٣٠-١٢٩
ومادام النساء ي الغرب والشرق ،لم يطال~ن بضرب أزواجهن ،فلماذا انشغل ٔالاستاذ محمد قطب بنفي هذﻩ الش>Úة؟
إن املطــالبZن باملســاواة الكامل ــة ال يطــالبون ب ــأن تضــرب امل ـرأة زوجهــا ح Eــ ³تتحقــق املس ــاواة .وإنمــا يط ــالبون بــان يك ــف
الرجــل عــن ض ــرب زوجتــه حEــ ³تتحق ــق املســاواة ..ه ــم ال يطــالبون باملســاواة  ــي الضــرب ،ألن الضــرب ل ــيس هــو الحال ــة
الطبيعية والحتمية ح ³Eتؤسس املساواة عJي أساسه .وحZن يتحدث ٔالاستاذ محمد قطب عن )الفطـرة البشـرية( ،هـل
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ً
ً
ً
يعــ Pأن امل ـرأة فطــرت عJــي حالــة تجعــل ضــر>hا بواســطة زوجهــا أم ـرا طبيعيــا؟ فــإذا دعــت حركــة تحريــر امل ـرأة مــثال إaــي
قانون يلي هذا الضرب تكون قد خرجت عJي الفطرة وخالفت طبائع ٔالاشياء؟
وحـ ــZن يطلـ ــب املنكـ ــرون ٕالاسـ ــالميون املحـ ــدثون مـ ــن امل ـ ـرأة أن تتقبـ ــل ضـ ــرب زوجهـ ــا لهـ ــا دون شـ ــعور بـ ــالظلم ،أو عـ ــدم
املساواة ،يطالبو>bا ي نفس الوقت ،أن تتلطف مع زوجها الناشز ،مهما كلفها ذلك من ألم!!
)فــإذا كــان النشــوز مــن جانــب ال ــزوج فلتســتجمع امل ـرأة كــل حيل>ــا وذكا¶>ــا ولت ــدرس أســباب نفــورﻩ ــي تلطــف وكياس ــة
ولتعــالج كــل ســبب بمــا يصــلحه وال بــأس حEــ ³أن تقبــل مــا يكلفهــا ذلــك مــن ألــم نفســاني أو جهــد مــاaي أو نحــوﻩ بســماحة
نفس وطيب خاطر( )الخوaيٕ ،الاسالم وقضايا املرأة املعاصرة ص .(١٠٩

 -١الحقوق السياسية للمرأة:
إن قضية مشاركة املرأة ي املجال السيا ،Pوإسهامها ي الانتخاب والcشيح ،وتوaي مهام السلطة ،كانت وال تزال مثار
خالف حاد بZن الحركات ٕالاسالمية الحديثة.
يرى ٕالامام حسن البنا أن املرأة ليس من حقها ،لنقص عقلها ،أن تطالـب بحـق الانتخـاب ،أو تشـتغل باملحامـاة .ويقـول
)أمــا مــا يريــد دعــاة التفــرنج وأصــحاب الهــوى مــن حقــوق الانتخــاب والاشــتغال باملحامــاة فáــcد علــ?>م بــأن الرجــال وهــم
ً
أكمــل عقــال مــن النســاء لــم يحســنوا أداء هــذا الحــق فكيــف بالنســاء وهــن ناقصــات عقــل وديــن( )حســن البنــا حــديث
ً
ً
الثالثاء ص  (٣٧٠ولكن ٕالاخوان املسلمZن بمصر أصدروا عام ١٩٩٣م كتيبـا صـغcZا بعنـوان )املـرأة املسـلمة ـي املجتمـع
املســلم الشــورى وتعــدد ٔالاح ـزاب( صــدر عــن املركــز ٕالاســالمي للدراســات والنشــر جــاء فيــه تحــت عنــوان تــوaي امل ـرأة مهــام
ً
عضــوية املجــالس النيابيــة ومــا يماثلهــا )تــري الجماعــة أن لــيس ــي النصــوص مــا يمنــع مــن ذلــك أيضــا ومــا أســلفنا مــن
ً
ً
نصوص تؤيد مشارك>ا ي الانتخابات ينطبق عJي انتخا>hا عضوا( )ص  (٢٣وجاء فيه أيضا )الوالية العامة املتفق عJي
عــدم جــواز أن املـرأة ــي ٕالامامــة الك~ــcى ويقــاس عJــي ذلــك رئاســة الدولــة ــي أوضــاعنا الحاليــة .أمــا القضــاء فقــد اختلــف
ً
الفقهــاء بشــأن تــوaي النســاء لــه ..أمـا مــا عــدا ذلــك مــن الوظــائف فمــا دام أن للمـرأة شــرعا أن تعمــل فيمــا هــو حــالل ،لــم
يرد نص لتحريمه ،ومادام الوظيفة العامة ي نوع من العمل ،فليس ثمة ما يمنع أن تل?>ا( )ص.(٢٧
وعــن مثــل هــذا التنــاقض بــZن حســن البنــا وتالميــذﻩ املتــأخرين ،يحــدثنا زعــيم الحركــة ٕالاســالمية التونســية الســيد راشــد
الغنو ،Põفيقول )أما املطلب الثاني أي مشاركة املرأة املسلمة ليست كناخبة بل منتخبة وكيلة عن قومها ،عن «ي أو
قرية أو مدينة ..فقد منع من ذلك قوم من أهل العلم م >م موالنا أبو ٔالاعJى املودودي رحمه ﷲ – وأجازﻩ آخرون مثل
شيخينا العظيمZن الشيخ محمد الغزاaـي والشـيخ القرضـاوي ،وهمـا معـدودان ـي الحركـة ٕالاسـالمية املعاصـرة ومـن أهـم
رموزها إن لم يكونا أهمهم عJي ٕالاطالق ..يقول الدكتور القرضاوي وأود أن بZن هنا أمرين:
ً
ٔالاول :أن ع ــدد النس ــاء الالئ ــي يرش ــحن للمجل ــس الني ــابي س ــيظل مح ــدودا ،وس ــتظل ٔالاكc¥ي ــة الس ــاحقة للرج ــال وه ــذﻩ
ٔالاكc¥يــة تملــك القـرار و ــي الEــ Pتحــل وتعقــد فــال مجــال للقــول بــأن ترشــيح املـرأة للمجلــس ســيجعل الواليــة للنســاء عJــي
الرجال.
الثــاني :أن ٓالايــة الكريمــة الEــ Pذكــرت قوامــة الرجــال عJــي النســاء إنمــا قــررت ذلــك ــي الحيــاة الزوجيــة فالرجــل هــو رب
ّ َ ُ َ ﱠ ُ َ ََ ّ
الن َسـ ِـاء ﴾ ..أمــا واليــة بعــض النســاء عJــى بعــض الرجــال خــارج نطــاق
﴿الرجــال قوام ـون عmــى ِ
ٔالاســرة بــدليل قولــه تعــاaي ِ
ٔالاســرة ،فلــم يــرد مــا يمنعــه بــل املمنــوع هــو الواليــة العامــة للمـرأة عJــي الرجــال والحــديث الــذي رواﻩ البخــاري )لــن يفلــح
قوم ولوا أمرهم امرأة( إنما يع Pالواليـة العامـة عJـي ٔالامـة أي رئاسـة الدولـة( )راشـد الغنوõـ Pاملـرأة املسـلمة ـي تـونس
ص .(١٥٨-١٥٧
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يالحظ أن السيد راشد الغنو Põيريد رأي د .القرضاوي وال يؤيد رأي أبي ٔالاعJى املودوي .ولذلك أورد رأي د .القرضاوي
ً
مفصــال دون ٕالاشــارة إaــي حجــة املــودوي .إذ لــو أوردهــا ملــا اســتطاع أن يخلــص إaــي مــا وصــل إليــه .وذلــك ألن الشــيخ أب ـو
ٔالاعJى املودودي كان يرد عJي أمثال د .القرضاوي حيث ذكر أن ٓالاية ال تقتصر عJي البيوت ألن كلمة البيوت لم تـرد ـي
ٓالاية .وعJي فرض اقتصارها عJي البيوت فال PEلـم يعطهـا ﷲ حـق القوامـة داخـل بي>ـا ،كيـف تعطـي القوامـة عJـي عـدد
من الرجال خارج بي>ا؟ )ارجع إaي حديث املودودي ي الفصل السابق(.
ً
أما القول بان القوامة لن تتحقق ،ألن عدد الرجال ي املجالس النيابية سيكون دائما أك~ـ cمـن عـدد النسـاء ،فقـول ال
ع~cة به ..إذ أن الحوار حول املبـدأ نفسـه ،ولـيس حـول حالـة معينـة ف?>ـا عـدد كبZـ cمـن الرجـال وعـدد قليـل مـن النسـاء.
ومــع ذلــك فــإن ــي الواقـع ،يمكــن أن يكــون عــدد النســاء ــي مجلــس قريــة ،أك~ــ cمــن عــدد الرجــال فهــل يرجــع عندئــذ رأي
النساء ويسقط حكم القوامة؟
عJى أن ٔالاهـم مـن ذلـك أن كـل مفكـري الفكـر ٕالاسـالمي الحـديث ،قـد اتفقـوا عJـى عـدم حـق املـرأة ـي الواليـة الك~ـcى ،أو
رئاسة الدولة فهل يجوز لهذﻩ الجماعات أن تتحدث بعد ذلك عن املساواة؟
ً
ً
إن وجـود قــانون يحــرم مواطنــا واحــدا حـق ترشــيح نفســه ملنصــب رأس الدولــة .يكفـى للداللــة عJــى مصــادرة حــق أساــP
لهذا املواطن ،فما بالك بقانون يمنع جنس كامل يمثل نصف املجتمع من منصب رئاسة الدولة؟
وم ـ ــن املفك ـ ــرين ٕالاس ـ ــالميZن املحـ ــدثZن ،م ـ ــن ال يواف ـ ــق ع Jـ ــى إعط ـ ــاء امل ـ ـرأة ح ـ ــق املش ـ ــاركة السياس ـ ــية بم~ ـ ــcرات يح ـ ــاول
ً
بالعبــارات ،إعطاءه ــا صــفة الحداث ــة والتقدمي ــة .فقــد كت ــب كات ــب كــوي) PEالقض ــية املس ــلحة اليــوم إعالمي ــا واملطروح ــة
بشكل كثيف ى مشاركة املرأة ى العمل السيا Pعن طريـق املشـاركة ـي مجلـس ٔالامـة والنيابـة السياسـية ..هـل كانـت
ه ــذﻩ الفئـ ــة الصـ ــغcZة مـ ــن النسـ ــاء والفتيـ ــات اللـ ــواتي طـ ــال~ن بحـ ــق الانتخـ ــاب يمـ ــثلن القطـ ــاع ٔالاعـ ــرض مـ ــن النسـ ــاء ـ ــي
الكوي ــت؟ ..ه ــل م ــن مص ــلحة العم ــل النس ــائي وه ــو يع ــانى م ــن ظ ــاهرات الارتجالي ــة والاحتكاري ــة والطبقي ــة والنخبوي ــة أن
تدخل املرأة ال~cملان.
ً
ً
أث ــر دخ ــول ال~cمل ــان الي ــوم ع Jــى مس ــتقبل العم ــل النس ــائي ـ ـي الكوي ــت وأولويات ــه س ــيكون ـ ـي رأيـ ـي أثـ ـرا س ــلبيا لس ــببZن
أساسيZن:
أولهما :إن قيادة العمل النسائي اليوم ي الكويت لم تعد تستند عJى مسوغات الشرعية بعد التطور الاجتما±ي الـذي
شهد املجتمع الكوي PEعJى الصعيد النقابي.
وثان¬(م ــا :إن الرؤي ــة ل ــدى قي ــادة العم ــل النس ــائي الي ــوم  ــي الكوي ــت غ Zــ cواض ــحة فيم ــا يتعل ــق باألولوي ــات ال أتوق ــع أن
القطــاع ٔالاعــرض مــن النســاء سيســتفدن مــن دخــول بعــض النســوة لل~cملــان والعمــل النســائي يعــانى ممــا يعــاني منــه( )د.
عبــد ﷲ فهــد النفــيس – العمــل النســائي ـي الخلــيج الواقــع واملرتéــى ص  .(١٦/١٥وبــالطبع ال يســتطيع هــذا الكاتــب أن
ً
يقن ــع أح ــدا ،بع ــزل املـ ـرأة ع ــن املج ــالس النيابي ــة ب ــدعوى قل ــة ع ــدد املطالب ــات ،أو املش ــاكل ال Eــ Pتع ــاني م > ــا الحرك ــات
النســائية .ذلــك ألن قلــة العــدد وقلــة التجربــة ،وكافــة ٔالاخطــاء الناتجــة عــن قلــة الخ~ــcة ،إنمــا تؤكــد ضــرورة املشــاركة ال
العكــس ..اللهــم إال إذا كــان الغــرض هــو إبقــاء امل ـرأة عJــى تخلفهــا ،وإبعادهــا عــن مــوطن الق ـرار ،الســتمرار ســيادة الرجــل
السياسية ..وهذا الفهم هو ما يمثله رأى الكاتب ،رغم عبارات التحضر والحداثة ال PEحاول إخفاء غرضه ي طيا¡>ا..

 -٢الحقوق القانونية للمرأة:
وبالنس ــبة لح ــق امل ـرأة الق ــانوني  ــي الش ــهادة ،ف ــإن الفك ــر ٕالاس ــالمي الح ــديث ،ل ــم ي ــأت بجدي ــد يخ ــالف الفه ــم الس ــلفي
التقليــدي فهــو يتفــق مــع الفقهــاء القــدامى ــي عــدم شــهادة املـرأة ــي الــدماء والحــدود وــي أن تكــون شــهاد¡>ا ــي ٔالامــوال،
عJى النصف من شهادة الرجل ،وال يختلف معهم ي الت~cير الذي يعتمد عJى ضعف عقل املرأة وجنوح عاطف>ا يقـول
٢٦

ٕالامــام حســن البنــا )وإذا كــان ٕالاســالم قــد انــتقص مــن حــق امل ـرأة فيجعــل شــهاد¡>ا بنصــف شــهادة الرجــل فهــو مجــارات
للطبيعــة فطبيعــة املـرأة تجعلهــا تعــيش بعاطف>ــا ال بعقلهــا والعاطفــة تتــأثر ،وتمتــاز املـرأة بعاطف>ــا وال تمتــاز بعقلهــا و ــي
َْ َ
م ــع ذل ــك س ــريعة النس ــيان ل ــذا ل ــم يف ــرق ٕالاس ــالم بي > ــا وب ــZن الرج ــل  ــي الش ــهادة وعل ــل ذل ــك بقول ــه تع ــاaي ﴿أن ت ِض ـ ﱠـل
ََُ ّ
ُْْ
ِإ ْح َد ُاه َما فتذ ِك َر ِإ ْح َد ُاه َما ٔالاخ َرى﴾ ]البقرة) [٢٨٢:حسن البنا – حديث الثالثاء ص .(٣٦٩
ً
وال ي ــرى املفك ــرون ٕالاس ــالميون أن نق ــص ش ــهادة امل ـرأة في ــه انتق ــاص م ــن حقه ــا أو تحق Zــ cله ــا ،وإنم ــا ي ــرون في ــه ض ـمانا
لسالمة الشهادة .يقول أحد املفكرين ٕالاسالميZن )أما موضوع الشهادة وجعل شهادة امرأتZن مقابل شهادة رجـل واحـد
ف ــإن ه ــذا التش ــريع ل ــيس في ــه الاتج ــاﻩ إ aــى تحق Zــ cاملـ ـرأة .وإنم ــا ه ــو ض ــمان لس ــالمة الش ــهادة ،ال Eــ Pيcت ــب عل?> ــا بع ــض
ً
الحقــوق ..وألن ٕالاســالم يáــ®ع دائمــا ــي كــل تشــريعاته إaــى تحقيــق العدالــة ،فقــد حــرص عJــى أن تكــون الشــهادة بحيــث ال
يقر>hا ما قد يؤثر ف?>ا بعض التأث cZوملا كانت النساء عاطفيات بحكم طبيعـة ٔالامومـة فـ?>ن وسـريعات التـأثر ..فـإن هـذﻩ
ال®áعة العاطفية ..قد تخرج بالشهادة عن الوضع الصحيح) (..محمود عبـد الحميـد محمـد – حقـوق املـرأة عـن ٕالاسـالم
والديانات ٔالاخرى ص .(٨٦
ومن محاوالت املفكرين ٕالاسالميZن املحدثZن لت~cير موضوع نقص عقل املرأة ما ذكرﻩ املفكر املصري ٕالاسالمي د.محمد
عمارة إذ يقول )ونحن هنا نود أن نتساءل هل حديث رسـول ﷲ صـل ﷲ عليـه وسـلم هنـا عـن نقصـان العقـل والـدين
يع) Pالدم( أم إنه يع Pتقرير واقع مذموم؟ بل قد يكون هو الواقع املحمود(.
إن الــنقص املــذموم ــي أي أمــر مــن ٔالامــور ،هــو الــذي يــزول بتغيZــcﻩ .فهــل يجــوز للمـرأة أن نج~ــ cالــنقص ــي شــهاد¡>ا مــن
شهادة الرجل ف®áيل الدم ع >ا؟ بالطبع ال ف PÜمثالية ومحمودة عJـى هـذا الـنقص ،أل>bـا بـه تمتثـل شـرع ﷲ!! فهـو لـيس
بالنقص املـذموم إنمـا هـو )املحمـود(!! )د .محمـد عمـارة – هـل ٕالاسـالم هـو الحـل؟ ص  (١٥٢أن د .محمـد عمـارة يـرى إن
ً
ً
نقصــان العقــل والــدين ــي حــق املـرأة لــيس واقعــا مــذموما وإنمــا محمــود!! والســبب إ>bــا ال تســتطيع تغيZــcﻩ وكــأن قابليتــه
ً
ً
للتغي cZي ال PEتحدد ما إذا كان الواقع مذموما أو ممدوحا!! فإذا كانت قيمة ٕالانسان عJى الحيوان إنما ي بعقلـه فـال
ً
يمكــن أن يمــدح إنســان بأنــه نــاقص العقــل ،ولــو كــان هــذا الــنقص ال يــزول أبــدا ،مثــل جنــون املجنــون املــذهوب العقــل.
فهــو ال يســتطيع تغيZــcﻩ وهــو مغــاب عنــد ﷲ ،وغZــ cمحاســب عJــى كــل مــا يفعــل ،ومــع ذلــك فــإن الوصــف بــالحقوق ذم
ً
ولــيس مــدحا ..عJــى أن املحاولــة الEــ Pأهــدفها د.محمــد عمــارة نفســه ،لــم تنفــذ إaــى أصــل املشــكلة لــcى مــا إذا كــان هــذا
ً
ً
النقص قابال إaى الزوال بتطور املرأة ،وتطور املجتمع ،أم إنه سيظل ثابتا كما ظن د .محمد عمارة بغ cZدليل.

التيارات ٕالاسالمية وتعدد الزوجات:

ً
ً
أن معظــم التيــارات ٕالاســالمية الحديثــة ،ال تعت~ــ cتعــدد الزوجــات حكمــا مطلوبــا اليــوم ،بــل تفضــل عليــه زواج الواحــدة
ً
خالفــا آلراء الفقهــاء الســابقZن ..يقــول محمــد قطــب )أمــا تعــدد الزوجــات فتشــريع للطــوارئ ولــيس هــو ٔالاصــل ــي ٕالاســالم
َ
ً
اب َل ُك ْم م َن ّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ﱠ َ ْ ُ َ َ
﴿ف ْانك ُحوا َما َط َ
اح َدة﴾ ]النساء [٣:املطلوب إذن هو
النس ِاء مث YZوثالث ورباع ف ِإن ِخفتم أال تع ِدلوا فو ِ
ِ
ِ
ِ
القســط والعــدل وهــو غZــ cمضــمون التحقيــق وعJــي ذلــك يكــون ٔالاصــل ــي ٕالاســالم هــو وحدانيــة الــزواج) ،محمــد قطــب
حول ٕالاسالم ص.(١١٥
ويقــول د .عبــد الجليــل شــبل ٔالامــZن العــام الســابق ملجمــع البحــوث ٕالاســالمية بــاألزهر )ٕالاســالم عJــي أي حــال ال يحــتم وال
يشجع عJـي تعـدد الزوجـات ولكنـه أباحـه شـريطة إال يزيـد عـدد الزوجـات عJـي أربـع وأن يسـتطيع العـدل بيـ >ن .واشـcط
ً
ٕالاســالم عJــي مــن يــ®وج أك¥ــ cمــن واحــدة أن يكــون قــادرا عJــي العــدل بــZن نســائه( )د .عبــد الجليــل شــل – PÛفكــر املســلم
املعاصر القسم الرابع ٕالاسالم واملرأة ص .(١٣٢

٢٧

أم ــا ال ــدكتور حس ــن الcاب ــي زع ــيم الجه ــة القومي ــة ٕالاس ــالمية بالس ــودان فق ــد تح ــدث ع ــن ق ــانون ٔالاح ــوال الشخص ــية
الجديد ي السودان وكيف أنه أعطي املرأة حريات لي~cالية ولكنه )لم يلغ تعدد الزوجات فليس هنالك طريقه إللغائه
ألنــه منصــوص عليــه بصــورة واضــحة ،ــي الق ـرآن ،والعــالم إنمــا يســٓ cZالان ــي ذلــك الاتجــاﻩ ولــذلك لــيس هنالــك إنســان
يقع تحت ضغط يضـطرﻩ إللغـاء تعـدد الزوجـات( )حسـن الcابـي :مائـدة مسـتديرة مـع الcابـي ـي جامعـة جنـوب فلوريـدا
بالواليــات املتحــدة  ١٠مــايو ١٩٩٢م ،ص .(٤٦وعJــي الــرغم مــن أن مفكــري الحركــات ٕالاســالمية يتفقــون عJــي أن التعــدد
ََ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َْ َ ّ َ ََ ْ َ َ ْ ُ
النس ِـاء ولـو حر
صـت ْم﴾ فـإن
يشcط فيه العدل وعJي الرغم من عدم إمكانية العدل ﴿ولن تسـت ِطيعوا أن تع ِـدلوا بـن ِ
ً
ً
أحــدا م ـ >م ل ــم يقــل بتقيي ــد التع ــدد أو منعــه بالق ــانون .اس ــتنادا إaــي أن إباحت ــه مقي ــدة بالعــدل .وأن الع ــدل غ Zــ cممك ــن
التحقي ــق .ولع ــل ذل ــك يرج ــع إ aــي اتف ــاقهم م ــع الفقه ــاء الق ــدامى  ــي أن الع ــدل املقص ــود ه ــو الع ــدل امل ــادي وه ــو يمك ــن
ً
بصعوبة مما يجعل التعدد قائما وإن لم يكن أفضل ٔالاوضاع املطلوبة.

خروج املرأة ومشارك)(ا 6ي املجتمع:
يتأرجح الرأي ي فكر الحركـات ٕالاسـالمية املعاصـرة حـول خـروج املـرأة بـZن املوافقـة عJـي الخـروج واملشـاركة ولـبس الـزي
ٕالاسالمي ،أثناء ذلك ،ومن التأكيد عJي أن بقاءها ي دارها هو ٔالافضـل لهـا مـن أي õـPء آخـر .بينمـا ي~ـcز رأي آخـر يركـز
عJي خروج املرأة ومشارك>ا بناء عJي حاجة التنظيمات ٕالاسالمية السياسية لهذﻩ املشاركة.
يقـول الغنوõــ) Pإن توســع العمـل ٕالاســالمي وٕالاقبــال امل®ايـد للمـرأة ــي حقـوق وك¥ــcة الضــغوط الEـ Pتالق?>ــا مــن املجتمــع
خاصة بعد اندالع الثورة ٕالايرانيـة ومـا صـاح>Úا مـن أصـداء عـن دور املـرأة ٕالايرانيـة ف?>ـا جعـل ٔالاخـوات يطـال~ن باهتمـام
أك~ــ>h cــن مــن طــرف الحركــة للقيــام بــدور أك¥ــ cفعاليــة ــي عمليــة التحــول الاجتمــا±ي( )راشــد الغنوõــ Pامل ـرأة املســلمة ــي
تونس ص .(٩٥/٩٤
ً
ويؤيــد الغنوõــ Pالاخــتالط بــZن الرجــال والنســاء ويعتقــد أنــه كــان شــائعا ــي العهــد ٔالاول ،ويســتدل عJــي ذلــك بمــا جــاء ــي
كتاب د .حسن الcابي واملرأة من تعاليم الدين وتقاليد املجتمع( حيث يقول )فال عـزل بـZن النسـاء والرجـال ـي صـالة أو
مجل ــس عل ــم أو س ــوق أو س ــاحة جه ــاد أو مجل ــس تش ــاور  ــي أم ــور املس ــلمZن وال ع ــزل ب ــZن الرج ــال والنس ــاء فللم ـرأة أن
تســتقبل ضــيوف ٔالاســرة وتخــدمهم وتخــدم ضــيوف زوجهــا وكــل ذلــك ــي إطــار آداب ٕالاســالم وتعاليمــه( )املصــدر الس ـابق
ص  .(١٠٨ولق ــد أك ــد د .الcاب ــي ه ــذا ال ـرأي ال ــذي نس ــبه ل ــه الغنو õــ  Pــي مواق ــع عدي ــدة م > ــا قول ــه )الع ــزل ل ــيس ع Jــي
ً
التحقيــق جــزءا مــن ٕالاســالم وإنمــا هــو إســالم عقيــدي تــاريöي .عــزل النســاء إذا كــان ــي الفصــول أو الشــوارع أو املáــ®ل أو
الجـزء املخصـص للحـريم هـذﻩ كلهـا مسـتجدات لـم تعـرف ـي النمـوذج ٕالاسـالمي ..بـالطبع ـي السـودان حيـث يوجـد عــدد
كبZـ cمـن غZـ cاملسـلمZن ال يمكننـا حEـ ³أن ننصـح بـالزي املطلــوب) (..حسـن الcابـي :مائـدة مسـتديرة مـع الcابـي ـي جامعــة
جنوب فلوريدا بالواليات املتحدة  ١٠مايو ١٩٩٢م ،ص .(٣٦
ع Jــي أن م ــا ذك ــرﻩ الcاب ــي ح ــول ال ــزي بالتحدي ــد ين ـاقض الواق ــع فق ــد ج ــاء  ــي دراس ــة ع ــن وض ــع امل ـرأة  ــي الس ــودان ) ــي
نوفم~ ١٩٩١ cأعلنت الحكومة أن عJي املرأة السودانية أن تظهر ي ٔالاماكن العامة بالزي ٕالاسالمي .وي  ١٩ديسم~٩١ c
صــدر قـرار جمهــوري نشــر ــي جريــدة الســودان الحــديث باســم واaــي الخرطــوم ،يطلــب مــن النســاء ارتــداء الــزي ٕالاســالمي،
دون أن يح ــدد م ــا ه ــو ال ــزي ٕالاس ــالمي ..ولكن ــه ك ــون لجن ــة جمي ــع أعض ــا¶>ا م ــن الرج ــال تض ــع مواص ــفات ال ــزي املطل ــوب
ً
ً
فحــددت ثمــاني نقــاط ركــزت عJــي أن يكــون الــزي واســعا وغZــ cشــفاف ومغطيــا لجميــع الجســم ..وال يشــبه لــبس الكف ــار
ويبعــد عــن ٔالالــوان الكثZــcة .ثــم ــي وقــت الحــق أعلــن عمــر البشــ cZرئــيس الدولــة أن عJــي النســاء ــي ٔالامــاكن العامــة ارتــداء
الخمــار والثيــاب غZــ cالشــفافة .ثــم كتبــت جريــدة القــوات املســلمة أن هنالــك لجنــة تتــوaي متابعــة تنفيــذ هــذﻩ الق ـرارات
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وتحــدد عقوبــة الجلــد والحــبس ــي البيــوت ألي امـرأة ال ترتــدي الــزي ٕالاســالمي .وــي كردفــان جلــد عــدد مــن النســاء لعــدم
لبس الحجاب وحكم عل?>ن بعدم الخروج من املنازل إال بعد الال®ام بالزي(..
)(Reb: Abuses against women in Sudan May 15, 1994 The Fund For Peace PP 3-4
هذا بينما نجد مفكرين إسالميZن يركزون عJي عـدم خـروج املـرأة مـن البيـت كأفضـل الحلـول .يقـول ٕالامـام حسـن البنـا
)فقد وقف ٕالاسالم من هذﻩ املسـألة مواقـف محـددة فحـرم إبـداء الزينـة وٕالاسـراف ف?>ـا والخلـوة والاخـتالط ألنـه يـؤدي
إل?>مــا ..أمــا إذا باشــرت امل ـرأة حقوقهــا ــي حشــمة ووقــار مــن غZــ cخــروج عJــي الحــد املشــروع فــال مــانع مــن ذلــك مــن غZــc
ً
خ ــالف ..فمهم ــة امل ـرأة أن تك ــون زوج ــة ص ــالحة وأم ــا ص ــالحة تل ــ®م بي> ــا وت ــدير ش ــئون م®áله ــا وتص ــلح م ــن ش ــأن زوجه ــا
وأوالدها( )حسن البنا حديث الثالثاء ص .(٣٧٠
ويقــرر مفكــر إســالمي آخــر )أن البقــاء ــي املáــ®ل هــو ٔالاصــل وأن الخــروج منــه ملقصــد مشــروع هــو الفــزع فعبــادة ﷲ يجZــ®
الشرع للمرأة أن تخرج ألدا¶>ا ي املسجد ولكنه يري أداءها ي البيت خ cZلها ال ألن البيت ي ذاته أفضل مـن املسـجد..
بــل ملــا ذكرنــاﻩ مــن تجنــب الفتنــة والبلبلــة والعــوارض الEــ Pتشــوش خصــائص ٔالانوثــة ولكفالــة الاســتقرار والتفــرغ ملهم>ــا(
)الب PÜالخوaيٕ :الاسالم وقضايا املرأة املعاصرة -ص .(٢٤٥
أمــا الـرأي املخــالف لهــذا الاتجــاﻩ والــذي يتبـ Pخــروج املـرأة ومشــارك>ا كموضــوع ضــروري فإنــه باإلضــافة إaــي مكتســبات
الحياة املعاصرة والتأثر >hا مـدفوع بالحاجـة السياسـية واملكاسـب املتوقعـة مـن مشـاركة املـرأة والEـ Pتفـوق املخـاطر الEـP
قد تنجم عن خروجها وي هـذا املعـ Pيقـول الغنوõـ) Pإن ضـرورة وجـود العنصـر النسـائي ٕالاسـالمي ـي املؤسسـات الEـP
يك¥ــ>h cــا النســاء كاملؤسســات الصــحية والتعليميــة والاجتماعيــة ومراكــز التجمــع النســائي بغيــة تبليــغ الــدعوة ٕالاســالمية
وإظه ــار النم ــوذج ٕالاس ــالمي النس ــائي يف ــوق ح Eــ ³أهميت ــه  ــي الض ــرورات الاقتص ــادية بالنس ــبة للحرك ــة ٕالاس ــالمية فع Jــي
ٔالاخــوة ؤالاخــوات أن يتفهمــوا ه ــذﻩ الضــرورة ويقــدموا مــن أجله ــا التضــحيات املطلوبــة ممــا يجع ــل املصــالح مــن وج ــود
ٔالاخت ي هذﻩ املؤسسات تفوق املخاطر واملحاذير( )راشد الغنو Põاملرأة املسلمة ي تونس ص .(١٠١
ً
ً
إن خروج املرأة ومشارك>ا ي هذﻩ التجمعات إما أن يكـون حقـا .وإمـا أن يكـون بـاطال ،وفـق املنظـور ٕالاسـالمي .فـإن كـان
ً
ً
ً
ً
ً
حقــا ومقبــوال دينيــا فــال معــ Pملــا ذكــرﻩ الغنوõــ Pمــن املخــاطر واملحــاذير .وإن كــان عمــال بــاطال بســبب هــذﻩ املحــاذير فــال
يمكن أن ي~cر املفارقة الدينية كون الحركة ٕالاسالمية السياسية محتاجة لوجود النساء كممثلZن لها ي هذﻩ ٔالاماكن،
من أجل التنافس مع التيارات ٔالاخرى حول املناصب واملواقع السياسية والاجتماعية.

 -٣الحقوق الاقتﺼادية للمرأة:

ً
يري املفكرون ٕالاسالميون املحدثون أن ٕالاسالم قد أعطي املرأة حق العمل .ويتفقون جميعا عJي ذلك .ولك >م ي نفس
الوقت يؤكدون أن عملهـا ٔالاساـ Pينبـي أن يكـون ٔالامومـة وأن قيامهـا باألعمـال ٔالاخـرى إنمـا يحـدث للضـرورة املتعلقـة
>hا أو لحاجة املجتمع لوظائف معينة ينجح النساء ي القيام >hا .يقـول محمـد قطـب عـن حـق العمـل )هـو حـق ال شـ>Úة
فيــه وكانــت النســاء ــي صــدر ٕالاســالم يعملــن حيــث تقتÕــ Pالظــروف م ـ >ن العمــل ولكــن املســألة ليســت تقريــر الحــق ــي
ذاتــه فــالواقع أن ٕالاســالم ال يســcيح لخــروج امل ـرأة لتعمــل ــي غZــٔ cالاعمــال الضــرورية الEــ Pتقتضــ?>ا حاجــة املجتمــع مــن
ناحية ،أو حاجة املرأة بعي >ـا مـن ناحيـة أخـرى .فتعلـيم البنـات والتمـريض وتطبيـب النسـاء ومـا إaـي ذلـك أمـور ينبـي أن
تقوم >hا املـرأة فÜـ Pإذن وظـائف يحـتم املجتمـع أن يسـتقل >hـا النسـاء ..وحاجـة املـرأة إaـي العمـل لعـدم وجـود عائـل لهـا..
حاجــة تقــرر حــق امل ـرأة ــي العمــل ..ولكــن هــذﻩ وتلــك ضــرورة وٕالاســالم يبيحهــا عJــي هــذا الوضــع أمــا أن يكــون ٔالاصــل ــي
املجتمع أن تخرج املرأة لتعمـل كمـا تـري دول الغـرب والـدول الشـيوعية سـواء فÜـ Pحماقـة ال يقرهـا ٕالاسـالم أل>bـا تخـرج
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بــاملرأة عــن وظيف>ــا ٔالاوaــي وتنêــ مــن املفاســد النفســية والاجتماعيــة والخلقيــة أك~ــ cممــا تنــتج مــن الخZــ) cمحمــد قطــب
ش>Úات حول ٕالاسالم ص .(١٣٨/١٣٣
وي نفس هـذا الاتجـاﻩ يسـ cZحـديث الشـيخ محمـد متـوaي الشـعراوي وهـو مـن العلمـاء ذوي الشـعبية الواسـعة ـي العـالم
العربــي إذ يقــول )وإذا كانــت امل ـرأة قــد خرجــت إaــي العمــل ــي العصــر الحــديث قلنــا أن تلحــظ أن طاق>ــا عJــي إدارة بي>ــا
تقل وأن رعاي>ا ألبنا¶>ا تقل وأن توترها يزداد وإحساسها بالذنب تجاﻩ ٔالاسرة يتغلب عJي مشاعرها ..ثم متاعب العمل
عJي متاعب البيت ي آن واحد) (..الشعراوي ..الفتاوي الك~cي ص .(٦٢٤
أمـا ــي إعطــاء املـرأة نصــف الرجــل ــي املZـcاث فــإن مفكــري الحركــات ٕالاســالمية يقــرون هــذا الفهــم ويحــاولون ت~cيــرﻩ بــأكc¥
ّ ْ ُْ َ
ﱠَ ْ
﴿للــذك ِر ِمثـ ُـل َحـ ِـظ ٔالانث َيـ ْـ ِن﴾ ..ذلــك حــق ولكنــه
ممــا فعــل الفقهــاء ٔالاوائــل .يقــول محمــد قطــب )يقــول ٕالاســالم ــي ٕالارث ِ
ً
يجعــل الرجــل هــو املكلــف باإلنفــاق وال يتطلــب مــن امل ـرأة أن تنفــق شــيئا مــن مالهــا عJــي غZــ cنفســها وزين>ــا فــأين العلــم
ال ــذي يزعم ــه دع ــاة املس ــاواة املطلق ــة؟ إن املس ــألة مس ــألة حس ــاب ال عواط ــف وال ادع ــاء .تأخ ــذ امل ـرأة كمجموع ــة -ثل ــث
ً
ً
الc¥وة املوروثة لتنفقها عJي نفسـها ويأخـذ الرجـل ثلـث ال¥ـcوة لينفقهـا أوال عJـي زوجـه أي عJـي امرأتـه وثانيـا عJـي أسـرته
وأوالدﻩ فأ>²ما نصيبه أك~ cمن ٓالاخر بمنطق الحساب ؤالارقام؟()محمد قطب املصدر السابق ص .(١٢
ولقــد انتشــرت هــذﻩ الحجــة بــZن املفكــرين ٕالاســالميZن ،ــي جميــع أنحــاء العــالم ،مــع أ>bــا خاليــة مــن املنطــق ..فالرجــل ال
ينفق عJي املرأة إذا كانت زوجته من نصيبه ي املZـcاث ،حEـ ³يـنقص هـذا النصـيب باإلنفـاق ويظـل نصـي>Úا ـي كمـا هـو.
ثم إن التشريع الذي فرض عليه ٕالانفـاق عJـي املـرأة إنمـا فـرض ذلـك ألنـه فـرض عJـي املـرأة عـدم العمـل والكسـب إال ـي
حــاالت الضــرورة كمــا يقــول أصــحاب هــذا الفكــر أنفســهم .إذ لــو خرجــت إaــي العمــل ملـا احتاجــت إaــي إنفاقــه عل?>ــا ،أل>bــا
عندئذ تنفق عJي نفسها من كس>Úا فلماذا تعطي نصفه ي املcZاث بناء عJي وضع ٕالانفاق الذي لم تختـارﻩ وإنمـا فرضـه
عل?>ا الشرع؟!
ً
وكث cZمن املفكرين ٕالاسالميZن املعاصرين يتحدث عن أن الرجل واملرأة ي الفكر ٕالاسالمي متساويان تماما ،وأن حقوق
امل ـرأة مكفولــة ــي الفهــم ٕالاســالمي دون الخــوض ــي التفاصــيل ولقــد انتشــرت مثــل هــذﻩ الكتابــات ــي ٓالاونــة ٔالاخZــcة ــي
جميــع أنحــاء العــالم العربــي ولهــذا نكتفــي بــأن نــورد املثــال ٓالاتــي مــن كتابــات ٔالاســتاذ كمــال أبــو املجــد حيــث يقــول )إننــا
نــرفض املش ــاركة  ــي النظ ــرة الخاطئــة إ aــي قض ــية امل ـرأة باعتبارهــا قض ــية ص ـراع بي > ــا وبــZن الرج ــل كم ــا ن ــرفض النظ ــرة
ً
املتخلف ــة للم ـرأة باعتباره ــا مج ــرد مت ــاع للرج ــل أو باعتباره ــا مخلوق ــا دون ــه  ــي القيم ــة والق ــدرة وامل®áل ــة الاجتماعي ــة إن
ٕالاسـالم يـري ـي كــل مـن الرجـل واملـرأة )جــوهر( ٕالانسـانية ..ويعJـي ذلــك ـي مZـ®ان التكليـف عJــي آثـار الاختالفـات العضــوية
والنفسـ ــية بي >مـ ــا ولهـ ــذا فهـ ــو يقـ ــرر بـ ــال مواربـ ــة مبـ ــدأ املسـ ــاواة املطلقـ ــة بي >مـ ــا ـ ــي كـ ــل مـ ــا يتصـ ــل بالكرامـ ــة ٕالانسـ ــانية
وباملسئولية ..ؤالاصل ي ٔالاحكام الشرعية املسـاواة الكاملـة بي >مـا إال مـا اسـتثناﻩ الشـارع وهـو قليـل ثـم هـو فـوق ذلـك ال
يقــرر هبــوط امل ـرأة( )د .أحمــد كمــال أبــو املجــد .رؤيــة إســالمية معاصــرة ص  (٦٢/٦١وملــا كانــت هــذﻩ العبــارات ال تســتند
عJي أي أدلة وال تقف عند أي آيات أو أحاديث وإنما تكتفي بالتعميم فإننا ال نحتاج للتعليق عل?>ا.
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يتف ــق فك ــر الحرك ــات ٕالاس ــالمية الحديث ــة م ــع الفك ــر الس ــلفي التقلي ــدي ع Jـي ع ــدم املس ــاواة ب ــZن الرج ــل وامل ـرأة
ويتجـه إaـي ت~cيـر هـذا الوضـع بـدعاوي جديـدة لـم يطرحهـا الفكـر السـلفي ممـا يؤكـد الحاجـة املاسـة إaـي الاج>ـاد
الذي يتجاوز هذا الواقع.
الفكر ٕالاسالمي الحديث ال يؤيد تعدد الزوجات ويفضل عليه زواج الواحدة ومع ذلك لم يجرؤ عJـي املطالبـة
بالحد منه أو إلغائه صراحة أو إصدار قوانZن تمنع تعدد الزوجات.
انشـ ــغل الفكـ ــر ٕالاسـ ــالمي الحـ ــديث بقضـ ــية عمـ ــل امل ـ ـرأة ودورهـ ــا الاقتصـ ــادي ومشـ ــارك>ا ـ ــي جوانـ ــب الحيـ ــاة
ً
ً
املختلفــةٔ ،الامــر الــذي لــم يجــد حظــا وافيــا ــي الفكــر التقليــدي ،ولعــل الســبب هــو الواقــع الاقتصــادي والتطــور
الذي حدث ي املجتمعات.
يلج ــأ بع ــض مفك ــري الفك ــر ٕالاس ــالمي الح ــديث إ aــي التعم ــيم وٕالانش ــاء  ــي ¡> ــرب واض ــح م ــن مواجه ــة القض ــايا
بوضوح.
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حقوق املرأة 6ي فكر رواد ال´(ضة وٕالاصالح
مدخل:
نقص ــد ب ــرواد ال >ض ــة وٕالاص ــالح ،املفك ــرين ٕالاس ــالميZن ،ال ــذين ج ــاءوا من ــذ منتص ــف الق ــرن التاس ــع عش ــر واختتم ــت
ً
محاوال¡>م ي منتصف القرن العشرين .حيث عاصروا ِفرقا من قوة الخالفة العثمانية ،ثم شهدوا تدهورها ،وا>bيارها
وعاصروا املوجة العارمة القادمة من الحضارة الغربية ،تغزو املشرق ..وشهدوا صراع التحول ي املجتمعات الشرقية،
ً
بZن طري التعلق بالقديم ،والدفاع عن الحـديث ،ووقفـوا موقفـا يحـاول الاسـتفادة مـن إنجـازات الحضـارة دون تفـريط
 ــي ال ـcاث والثقاف ــة ٕالاس ــالمية .واض ــطروا رغ ــم تخل ــف مجتمع ــا¡>م ،إ aــي الاج> ــاد  ــي قض ــايا تس ــ>دف التن ــوير ،وتعلق ــوا
بـالتعليم ،وسـعوا إaـي تحريـك الشـرق للخـالص مـن الاسـتعمار والتحـرر مـن املا¹ـ ،Pواللحـاق بركـب الحضـارة دون تنـازل
عن قيم الدين.
ولعـل املـؤرخZن يتفقــون عJـي أن أول زعمــاء ٕالاصـالح الــدي Pالـذين بـدأوا ال >ضــة الشـيخ جمــال الـدين ٔالافغــاني )-١٨٣٨
١٨٩٧م( .فقد ولد ـي بلـدة )أسـعد أبـاد( وانتقـل م >ـا إaـي طهـران عـام  ،١٨٤٩بعـد أن درس القـرآن والعلـوم الدينيـة عJـي
يــد والــدﻩ ــي بدايــة حياتــه ..ثــم طــاف العــرق والهنــد ومصــر وتركيــا وعــاد إaــى مصــر ،والتــف حولــه طــالب العلــم واملعرفــة،
ومن بي >م الشيخ محمد عبدﻩ .كما شارك ي الحركة السياسية وإنشاء الحزب الوط Pالحر عام ١٨٧٩م وتم نفيه إaي
الهنـد ،ومـن هنـاك ذهـب إaـي بـاريس حيـث لحـق بـه الشــيخ محمـد عبـدﻩ وأصـدرا جريـدة العـروة الـوثقي ،الEـ Pكانـت تركــز
عJي است >اض الشرق ي وجه استعمار الغرب ،ثم سافر إaي إيران حيث تمت مضايقته فلجأ إaي تركيا فنفاﻩ السلطان
عبد الحميد ي ٕالاقامة الج~cية ح ³Eتوي عام ١٨٩٧م بعد حياة حافلة بالفكر والنضال السيا.P
ومن بZن زعماء ٕالاصالح البارزين الشيخ رفاعة الطهطاوي ) (١٨٧٣-١٨٠١وهو عالم دي Pمصري درس ي ٔالازهـر ودرس
ً
في ــه ،وعم ــل واعظ ــا  ــي الج ــيش ،ث ــم س ــافر  ــي بعث ــة إ aــي فرنس ــا ،ث ــم ع ــاد للعم ــل بوطن ــه .وتقل ــد مناص ــب عدي ــدة ونف ــاﻩ
الخـديوي عبـاس إaـي السـودان ) .(١٨٥٤-١٨٥٠وكـان لـه هنـاك نشـاط واسـع ـي مجـال التعلـيم ،وخاصـة تعلـيم املـرأة .ثـم
عــاد ليصــبح أحــد أعضــاء لجنــة التعلــيم وانشــغل بالكتابــة فــاخرج كتابــه الشــه cZعــن تعلــيم املـرأة )املرشــد ٔالامــZن لcبيــة
البنات والبنZن( وتوي بمصر عام ١٨٧٣م.
أما الشيخ محمد عبدﻩ )١٩٠٥ – ١٨٤٩م( فقد اعت~ cمن أبرز دعاة ٕالاصالح ي الشرق العربي حيث التحق باألزهر عام
١٨٦٦م .ث ـ ــم التق ـ ــي بجم ـ ــال ال ـ ــدين ٔالافغ ـ ــاني ،وتتلم ـ ــذ ع Jـ ــي يدي ـ ــه  ـ ــي الفلس ـ ــفة والتص ـ ــوف ،وعم ـ ــق التفك Zـ ــ cوٕالاص ـ ــالح
ً
الاجتما±ي ..عZن مدرسـا للتـاريخ بـدار العلـوم ،واشـتغل بالصـحافة ،وشـارك ـي الحركـة العرابيـة ،وسـجن ونفـي إaـي لبنـان
ً ً
ولحــق ــي بــاريس باألفغــاني وعمــال معــا ــي جريــدة العــروة الــوثقي ببــاريس وعــاد إaــي مصــر عــام ١٨٨٩م بعــد العفــو عنــه
وأسس عام ١٩٠٠م جمعية إحياء العلوم العربية ثم انشغل بإلقاء دروس ي الجامع ٔالازهر ح ³Eتوي عام ١٩٠٥م.
ومــن رواد ٕالاصــالح املج>ــدين الســيد الطــاهر الحــداد .فقــد ولــد ــي تــونس عــام ١٨٩٩م وكــان قــد درس الق ـرآن الكــريم،
والتح ــق بج ــامع الزيتون ــة حي ــث حصــل ع Jــي ش ــهادة العلم ــاء الش ــرعية ع ــام ١٩٢٠م .ث ــم انص ــرف للمش ــاركة  ــي الحرك ــة
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الوطني ــة ض ــد الاس ــتعمار ورك ــز ع Jــي العم ــل النق ــابي .كم ــا ع ــ Pبالجان ــب الاجتم ــا±ي ،ف ــأخرج ع ــن ٔالاول كتاب ــه )العم ــال
التونس ــيون( وع ــن الجان ــب ٓالاخ ــر كتاب ــه )امرأتن ــا  ــي الش ــريعة واملجتم ــع( ..ولق ــد لق ـي الكت ــاب ٔالاخ Zــ cال ــذي منح ــه أفك ــارﻩ
ٔالاساسية معارضة شديدة من علماء الشريعة ي تونس ،حيث شكلوا له لجنـة قامـت بسـحب الشـهادة الزيتونيـة منـه،
ً
ً
وحرمانــه م ــن خصائص ــها ول ــم يع ــد ب ــذلك مع ــدودا ــي علم ــاء الش ــرع التونس ــيZن ولك ــن ه ــذا الوض ــع ل ــم ي ــزدﻩ إال تمس ــكا
بموقفه.

 -١جمال الدين ٔالافغاني والدعوة إpى التجديد:
دعـا الشــيخ جمـال الــدين ٔالافغـاني ــي وقـت مبكــر إaــي حريـة الفكــر وإطـالق سـراح العقـل .ؤالاخــذ بأسـباب العلــم باعتبــارﻩ
السبيل إaي اكتشاف الحقائق فقال )إن ٕالانسان من أك~ cأسرار هذا الكون ولسوف يـدرك بعقلـه مـا غمـض وخفـي مـن
أسـ ـرار الطبيع ــة ولس ــوف يص ــل ب ــالعلم وب ــإطالق سـ ـراح العق ــل إ aــي تص ــديق تص ــوراته ف Zــcي م ــا ك ــان م ــن التص ــورات
ً
ً
مستحيال قد صار ممكنا) ،محمد عمارة -جمال الدين ٔالافغاني ص .(٦٣
ً
ولع ــل احـ ـcام العق ــل والcك Zــ® ع Jــي حري ــة الفك ــر ه ــو ال ــذي دف ــع ٔالافغ ــاني ملناهض ــة الاس ــتعمار والتخل ــف مع ــا وه ــو  ــي
ً
مناهضته ٔالافكار الباليـة يخـرج عJـي تقاليـد ٔالاوائـل حـZن يـدعو إaـي فـتح بـاب الاج>ـاد شـعورا منـه بضـرورة ذلـك دون أن
ً
يخêــ Pمفارقــة الســلف أو الخــروج عJــي مــنهجهم فهــو يعتقــد أ>bــم )كــانوا رجــاال ونحــن رجــال وأن بــاب الاج>ــاد لــم يغلــق
ومن ثم فإن باب ٕالابداع البد أن يفتح باتساع أك~ـ cمـن الاتسـاع الـذي فتحـه بـه القـدماء ومـن ثـم فـإن البعـث وٕالاحيـاء
لهذﻩ الحضارة العربية ٕالاسالمية وال >ضة إلنسا>bا وشـعورها إنمـا ـي قـدر محتـوم البـد مـن النضـال ـي سـبيل إحداثـه(
)املصدر السابق ص.(١٠٠
ٔالافغاني واملرأة:
ولعــل انشــغال ٔالافغــاني بمواجهــة الاســتعمار وواجــب إ>bــاض املشــرق قــد شــغله عــن التفاصــيل حــول القضــايا الفرعيــة
مثل قضية املرأة .وربما لم تكـن املشـكلة نفسـها مثـارة ـي الشـرق ـي وقتـه بالقـدر الـذي يضـطرﻩ إaـي التفصـيل ف?>ـا ..ومـع
ذلك يمكن أن نـرى شـذرات هنـا وهنـاك ـي أفكـارﻩ يـدعو ف?>ـا إaـي تعلـيم املـرأة حEـ ³تنZـ cعقلهـا بـالعلوم والفنـون ويـري أن
تعليمها يصلح أمر دي >ا ويعدها ألداء رسال>ا ي الحياة .غ cZأنه ال يـري أ>bـا يجـب أن تـتعلم كـل العلـوم بمـا ـي ذلـك الEـP
ال تتناسب مع طبيع>ا وتكوي >ا) .د .محروس سيد مر Pالفكر ٕالاسالمي وتربية املرأة ي القرن التاسع عشر(.
ويقــرر ٔالافغــاني أن مســاواة بالرجــل ،مــن حيــث التكــوين الجســماني مســتحيلة ..فالرجــل تكوينــه الخــاص كمــا أن للم ـرأة
ً
أيضــا تكوي >ــا املمZــ® .وكالهمــا مغــاير لآلخــر .ولكــن ال يcتــب عJــي ذلــك اســتحالة املســاواة ــي العقــل .فقــد صــرح ــي أحــد
مجالســه بــأن امل ـرأة تســاوي الرجــل ــي التكــوين العقJــي إذ لــيس للرجــل رأي وللم ـرأة نصــف رأي وإذا كــان هنالــك تفــاوت
بي >ما فهـذا يرجـع إaـي الcبيـة حيـث تيسـر للرجـل مـن الظـروف مـا لـم يتيسـر للمـرأة فبينمـا أخـذ الرجـل يغêـ ³كـل مجـال
وزاول كل عمل ظلت املرأة حبيسة الدار )املصدر السابق ص .(٢٢٦
وعJــي الــرغم مــن هــذﻩ النظــرة املتقدمــة الداعيــة للمســاواة رغــم اخــتالف مجــال العمــل ورغــم عــدم التشــابه ــي التكــوين
الخلقي نري ٔالافغاني ال يميل إaي املساواة التامة ويعارض بشدة دعا¡>ا وال يؤيد ما ذهـب إليـه الـبعض مـن أمثلـة ركـوب
السيدة عائشة للجمل ومرافقة النساء لألصحاب ي الحـروب ..ويـري ـي هـذﻩ ٔالامثلـة حـاالت اسـتثنائية ال يجـوز الحكـم
>hــا ويميــل إaــي آراء أك¥ــ cمحافظــة ويقــول إن املســاواة التامــة ف?>ــا نقــض لحكمــة الوجــود وطبيعــة الحيــاة) .راجــع محمــد
عمــارة ٔالاعمــال الكاملــة لألفغــاني ص  ٥٢٦ومــا بعــدها( .ويالحــظ هنــا أثــر التفكZــ cالســائد ــي تلــك العصــور عJــى الشــيخ

٣٣

ٔالافغاني خاصة وإن املـرأة لـم تكـن قـد اقتحمـت بعـد تلـك املجـاالت أو قـدمت نمـاذج عمليـة ـي املشـاركة ـي هـذﻩ ٔالادوار
ي املجتمع.

 -٢رفاعة الطهطاوي واملساواة:
ك ــان رفاع ــة الطهط ــاوي ي ــري أن امل ـرأة تمل ــك نف ــس م ــؤهالت الرج ــل و ــي عن ــدﻩ مس ــاوية للرج ــل مس ــاواة تام ــة  ــي كاف ــة
املسـ ــئوليات إذا وجـ ــدت الفرصـ ــة املناسـ ــبة .يقـ ــول الطهطـ ــاوي )امل ـ ـرأة مثـ ــل الرجـ ــل سـ ــواء بسـ ــواء أعضـ ــاؤها كأعضـ ــائه
وحاجا¡>ــا كحاجاتــه وحواســها الظــاهرة والباطنــة كحواســه وصــفا¡>ا كصــفاته حEــ ³كــادت أن تنــتظم ــي ســلك الرجــال..
فإذا أمعن العاقل النظر الدقيق ي هيئة الرجل واملـرأة ـي أي وجـه كـان مـن الوجـوﻩ وـي أي نسـبة مـن النسـب لـم يجـد
ً
ً
إال فرقا يسcZا يظهر ي الذكورة ؤالانوثة( )محمد عمارة رفاعة الطهطاوي ص .(٣٣٨
وبينمـا يـري بعـض املفكـرين ٕالاسـالميZن السـابقZن للطهطـاوي أن ضـعف البنيـة ـي املـرأة سـبب يـؤدي إaـي ضـعف قـدرا¡>ا
وإمكانيا¡>ا ي~cر عدم مساوا¡>ا بالرجل وإقصاءها عن مواقع متقدمة ي قيادة املجتمع يري هو عJي عكس ذلك ،حيـث
إن ضعف البنية الجسدية قد عوض للمرأة ي صورة ٕالاحساس القوي املرهف والعقل القويم ويقول )وممـا يوجـد ـي
ٔالانòــ Pقــوة الصــفات العقليــة وحــدة ٕالاحســاس وٕالادراك عJــي وجــه قــوي قــويم وذلــك ناõــ عــن نســيج بني>ــا الضــعيفة
فcي قوة إحساس املرأة وزيادة إدراكها تظهر ي ٔالاشياء ال PEيظهر بادئ الرأي ا>bا أجنبية ع >ا وأ>bا فوق طـاق فهمهـا..
ً
وليس ذكاؤها مقصورا عJي أمور املحبة والوداد بل يمتد إaي إدراك أق ³°مراد( )املصدر السابق ص .(٢٢٩
ويعجب الطهطاوي مـن سـلوك الرجـال الـذين ال يشـعرون باملسـاواة مـع زوجـا¡>م ويسـخر مـن الـذي يـري أن عJـي زوجتـه
ً
ً
حقوقــا تؤد>²ــا لــه دون أن يكــون لــه عل?>ــا õــ ،وكثZــ cمــن الرجــال يــري أن لــه حقــا عJــي زوجتــه ولــيس لهــا عليــه حــق وأن
جميع ما يفعله معها جميل وقد وبخ مثل هذا بعضهم بقوله:
ومهـما قال فالحسن الجميل
لـه حـق وليس عليه حـق
ً
عليه لغيــرﻩ وهو الرسول
وقد كان الرسول يري حقوقا
)املصدر السابق ص (٣٤١
أ -الطهطاوي وتعليم املرأة:
ين ــاقش الطهط ــاوي آراء بع ــض معارض ــيه  ــي ال ـرأي وي ــورد حججه ــم وكي ــف أ >bــم يقول ــون إن ــه )ال ينب ــي تعل ــيم النس ــاء
ً
الكتابــة وإ>bــا مكروهــة ــي حقهــن ارتكــازا عJــي الــنص عــن بعــض ذلــك ــي بعــض ٓالاثــار( كمــا يــذمون النســاء ويــذكرون أن
)مــن طــبعهن املكــر والــدهاء واملراهنـة وال يعتمــد عJــي رأ>²ــن لعــدم كمــال عقــولهن فتعلــيم القـراءة والكتابــة ربمــا حملهــن
عJــى الوســائل غZــ cاملرضــية ككتابــة رســالة إaــي زيــد ورقعــه إaــي عمــرو وبيــت شــعر إaــي خالــد وغZــ cذلــك( وبعــد إي ـراد هــذﻩ
الحجــج الEــ Pكانــت ســائدة يــرد عل?>ــا بقولــه )إن مثــل هــذﻩ ٔالاقــوال ال تفيــد أن جميــع النســاء >hــذﻩ الصــفات الذميمــة وال
ً
تنطبــق عJــي الجميــع ..وحEـ ³لــو ســلمنا جــدال بــأن بعــض ٓالاثــار قــد >bــت عــن تعلــيم املـرأة فــإن ذلــك ال يؤخــذ عJــي إطالقــه
فكم من نـص وردت لـه ٕالاشـارة كحـب الـدنيا ومقاربـة السـالطZن وامللـوك والتحـذير مـن الغـ Pفقـد حمـل عJـي مـا يعقبـه
من شر وضرر محقق وتعليم البنات ال يتحقق ضررﻩ ..كيف ذلك وقـد كـان ـي أزواجـه صـل ﷲ عليـه وسـلم مـن تكتـب
ً
ً
وتقـرأ كحفصــة بنــت عمــر وعائشــة بنــت أبــي بكــر وغcZهمــا مــن نســاء كــل زمــن مــن ٔالازمــان ولــم نعهــد أن عــددا كبZـcا مــن
النساء بسبب آرا¶>ن ومعارضـ>ن( )املصـدر السـابق  .(٣٤٤-٣٤٣وال يكتفـي الشـيخ الطهطـاوي بالـدفاع عـن حـق املـرأة ـي
التعلــيم بــل يــذهب إaــي تحليــل الظــروف الاجتماعيــة الEــ Pأدت إaــي ذلــك الحرمــان .ويرجعهــا إaــي عــادات جاهليــة ال ت ـزال
قائمة ويري أن الناس لو جربوا عـادة التعلـيم العتـادوا عل?>ـا وهـو بـذلك يتنبـأ بفكـرﻩ الثاقـب ملسـتقبل تعلـيم املـرأة حـZن
يـدرك أنـه سـوف يصـبح عـادة املجتمـع ـي يـوم مـن ٔالايــام .يقـول الطهطـاوي )لـيس مرجـع التشـديد ـي حرمـان البنـات مــن
٣٤

ً
ً
الكتاب ــة إال التغ ــاaي  ــي الغ Zــcة عل ــ?>ن م ــن إب ـراز محم ــود ص ــفا¡>ن أي ــا م ــا كان ــت  ــي مي ــدان الرج ــال تبع ــا للعوائ ــد املحلي ــة
املشوبة بجمعية الجاهلية ولو جرب خالف هذﻩ العادة لعمت التجربة( )املصدر السابق .(٣٤٦
ب – الطهطاوي وتعدد الزوجات:
وعJــي الــرغم مــن انتشــار عــادة الزوجــات عJــي عهــد الطهطــاوي إذ لــم تكــن الظــروف الاقتصــادية وظــروف انتشــار تعلــيم
امل ـرأة الEــ Pتحــد مــن التعــدد قــد عمــت إال أن الرجــل كــان بفطرتــه الســليمة ضــد تعــدد الزوجــات .بــل كــان يــري أن ٔالامــر
ً
ً
املطلــوب دينيـا هــو الزوجــة الواحــدة مخالفــا بــذلك فقهــاء وعلمــاء الســلف الــذين تعرضــنا إaــي وجهــة نظــرهم ــي الفصــل
الثاني .فيقول )وندب أن ال يزيد عJي امرأة من غ cZحاجة ظاهرة( والتعدد عندﻩ إنما أبـيح بشـرط العـدل بـZن الزوجـات
ً
فقــال تعــاaي ْ ْ ُ ْ َ ﱠ َ ْ ُ َ َ
احـ َـدة﴾ وقــد ورد عنــه صــل ﷲ عليــه وســلم ﴿مــن كــان لــه امرأتــان فلــم يعــدل
﴿إن ِخفــتم أال تعـ ِـدلوا فو ِ
ِ
بي´(ما جاء يوم القيامة وشقه مائل و6ي رواية ساقط﴾ )املصدر السابق ص .(٣٦٧
ج -الطهطاوي وعمل املرأة:
ً
ً
ويؤي ــد الطهط ــاوي عم ــل امل ـرأة ويربط ــه ربط ــا مباش ـرا بتعليمه ــا وه ــو ي ــري  ــي العم ــل بجان ــب أهميت ــه الاقتص ــادية فائ ــدة
عظيمــة ــي تربيــة النســاء وشــغلهن عــن الف ـراغ الضــار وهــو مــن منطلــق املســاواة يــري أن البطالــة مضــرة بــاملرأة كمــا ــي
مضــرة بالرجــل ويقــول )إن صــرف الهمــة ــي تعلــيم البنــات يمكــن للم ـرأة عنــد اقتضــاء الحــال أن تتعــاطى مــن ٔالاشــغال
ؤالاعمــال مــا يتعاطــاﻩ الرجــل عJــي قــدر قو¡>ــا وطاق>ــا فكــل مــا يطيقــه النســاء مــن العمــل يباشــرونه بأنفســهن وهــذا مــن
شأنه أن يشغل النساء عن البطالة فإن فـراغ أيـد>²ن عـن العمـل يشـغل ألسـن>ن باألباطيـل وقلـو>hن بـاألهواء وافتعـال
ٔالاقاويل فالعمل يصون املرأة عما ال يليق ويقر>hا من الفضيلة وإذا كانـت البطالـة مذمومـة ـي حـق الرجـال فÜـ Pمذمـة
عظيمة ي حق النساء( )املصدر السابق .(٣٣٩

ٕ -٣الامام محمد عبد والتجديد:

ً
ظهـرت حركـة ٕالامــام محمـد عبــدﻩ ـي وقــت كـان العــالم ٕالاسـالمي فيـه متجاذبــا بـZن تيــارين أساسـيZن :تيــار الالـ®ام بــالفهم
الدي Pالقديم عJي جمودﻩ بتقليد أعم Pلألوائل عطل عقول الناس ودفعهم إaي التخلف وتيار آخـر بـدأ يتـأثر بالحضـارة
الغربيــة بكــل مظاهرهــا وينســاق وراء كافــة ٔالافكــار القادمــة مــن الغــرب ــي انقيــاد أعمــ ³دون تفكZــ cأو نظــر .ولقــد حــاول
ً
ٕالامام محمد عبدﻩ الوقوف ي وجه كل التيارين حZن دعا إaي تجديد الفكر السلفي تجديـدا ينبـع مـن جـوهر الـدين وـي
هــذا الصــدد يصــف رأيــه بقولــه )تحريــر الفكــر مــن قيــد التقليــد وفهــم الــدين عJــي طريقــة ســلف هــذﻩ ٔالامــة قبــل ظهــور
الخالف والرجوع ي كسب معارفه إaـي ينابيعهـا ٔالاوaـي واعتبـارﻩ ضـمن مـوازين العقـل البشـري الEـ Pوضـعها ﷲ لـcدﻩ مـن
ً
شــططه وتقلــل مــن خلطــه وطبعــه لتــتم حكمــة ﷲ ــي حفــظ نظــام العــالم ٕالانســاني وإنـه عJــي هــذا الوجــه يعــد صــديقا
ً
ً
ً
للعلــم باعثــا عJــي البحــث ــي أسـرار الكــون داعيــا إaــي إaــي احـcام الحقــائق الثابتــة مطالبــا بالتعويــل عل?>ــا ــي أدب الــنفس
ً
ً
وإصــالح العمــل ..كــل هــذا أعــدﻩ أم ـرا واحــدا .وقــد خالفــت ــي الــدعوة إليــه رأي الفئتــZن العظيمتــZن اللتــZن يcكــب م >مــا
جسم ٔالامة :طالب علوم الدين ومن عJي شاكل>م وطالب فنون هذا العصـر ومـن هـو ـي نـاحي>م) ،محمـد عمـارة ٕالامـام
محمد عبدﻩ ص.(٥٠
ولقــد نــص ٕالامــام محمــد عبــدﻩ عJــي وصــف دعــاة الــدين ــي عصــرﻩ بال®مــت وٕالاصـرار عJــي القــديم وكــان لــه آراء واضــحة
ضــد ٔالازهــر وجمــودﻩ فقــد نقــد مــرة أســلوب التعلــيم ــي ٔالازهــر فقــال لــه أحــد ٔالاســاتذة )ألــم تــتعلم أنــت ــي ٔالازهــر؟ وقــد
بلغــت مــا بلغــت مــن مرا´ــي العلــم وصــرت فيــه العــالم الفــرد؟ فإجابــة الشــيخ محمــد عبــدﻩ :إن كــان aــي حــظ مــن العلــم
٣٥

الصــحيح الــذي تــذكر فــإن Pلــم أحصــله إال بعــد أن مكثــت عش ــرين ســنة اكــنس مــن دمــاي مــا علــق فيــه مــن وس ــاخة
ً
ٔالازه ــر!! وه ــو إ aــي ٓالان ل ــم يبل ــغ م ــا أري ــدﻩ ل ــه م ــن النظاف ــة()املص ــدر الس ــابق ص  .(٥٦-٥٥كم ــا وق ــف أيض ــا ض ــد حرك ــات
ً
إسـالمية تــد±ي ٕالاصــالح دون اعتبــار التجديــد مثــل حركــة الوهابيــة الEــ Pقــال ع >ــا )ولكــن هــذﻩ الفئــة أضــيق أفقــا وأحــرج
ً
ً
صــدرا مــن املقلــدين و ــي وإن أنكــرت الكثZــ cمــن البــدع ونحــت عــن الــدين كث Zـcا ممــا أضــيف إليــه ولــيس منــه فإ>bــا تــري
وجــوب ٔالاخــذ بمــا يفهــم مــن لفــظ الــوارد والتقيــد بــه بــدون التفــات إaــي مــا تقتضــيه ٔالاصــول الEــ Pقــام عل?>ــا الــدين وإل?>ــا
كانت الدعوة ألجلها منحت النبوة .فلم يكونوا للعلم أولياء وال للمدينة أحباء( )املصدر السابق ص .(٥٩
أ -محمد عبدﻩ وقضية املرأة:
لقــد آمــن الشــيخ محمــد عبــدﻩ باملســاواة التامــة بــZن الرجــل وامل ـرأة ــي كافــة الحقــوق والواجبــات وجعــل املرجــع ــي ذلــك
ََ
ْ
﴿ول ُه ﱠن ِمث ُـل
عرف املجتمع وما يجري عليه أمر الناس فإن ذلك عندﻩ هو الذي يحدد نوعية الحقوق والواجبات وقال
ﱠ
ً
َ َ ﱠ َْ ْ
وف﴾ هذﻩ كلمة جليلة جدا جمعت عJي إيجازها ما ال يؤدي بالتفصيل إال ي سفر كب cZف PÜقاعدة
ال ِذي عل ْ¬ ِ(ن ِباملع ُر ِ
َ
ٌ
ً
ً
ـدا ع~ ــ cعن ــه بقول ــه َ
﴿و ِل ِّلر َج ـ ِـال َعل ـ ْـ¬ ِ( ﱠن َد َر َج ــة﴾
كلي ــة ناطق ــة ب ــأن امل ـرأة مس ــاوية للرج ــل  ــي جمي ــع الحق ــوق إال أم ـرا واح ـ
وسيأتي بيانه وقـد أحـال ـي معرفـة مـالهن ومـا علـ?>ن عJـي املعـروف بـZن النـاس ـي معاشـرا¡>م ومعـامال¡>م ـي أهلـ?>م ومـا
ً
يجــري عليــه عــرف النــاس هــو تــابع لش ـرائعهم وعقائــدهم وآدا>hــم وعــادا¡>م فهــذﻩ الجملــة تعطــي الرجــل م®Zانــا يــزن بــه
معاملت ــه لزوج ــه  ــي جمي ــع الش ــئون ؤالاح ــوال ف ــإذا ه ــم بمطالب> ــا ب ــأمر م ــن ٔالام ــور يت ــذكر أن ــه يج ــب علي ــه مثل ــه ..فهم ــا
ً
متماثالن ي الحقوق ؤالاعمال كما أ>bما متماثالن ي الذات وٕالاحسـاس والشـعور والعقـل أي أن كـال م >مـا بشـر تـام لـه
ً
عقل يفكر ي مصالحه وقلب يحب ما يالئمه ..فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفZن باآلخر ويتخذﻩ عبدا يستذله
ويستخدمه ي مصالحه والسيما بعد عقـد الـزوجZن والـدخول ـي الحيـاة املشـcكة الEـ Pال تكـون سـعيدة إال بـاحcام كـل
من الزوجية ٓالاخر والقيام بحقوقه( )محمد عمارة ٕالاسالم واملرأة ي رأي ٕالامام محمد عبدﻩ ص .(٥٦-٥٥
َ
وعJــي الــرغم مــن إيمــان ٕالامــام محمــد عبــدﻩ باملســاواة بــZن الرجــل وامل ـرأة إال أنــه يــري ــي قولــه تعــاaي َ
﴿و ِل ِّلر َجـ ِـال َعلـ ْـ¬ ِ( ﱠن
ٌ
َد َر َجــة﴾ إعطــاء للرجــل حــق الرياســة عJــي املـرأة ــي البيــت ..وهــو رأي يتفــق فيــه مــع علمــاء الســلف التقليــديZن واملفكــرين
ً
ً
ٕالاسالميZن املحدثZن حيث اعتمدوا جميعا عJي هذا الجزء من ٓالاية كم~cر للقوامة ومن ثم وجدوا فيه منفذا للعقول
ً
بعــدم املســاواة ولكــن الشـيخ محمــد عبــدﻩ يختلــف معهــم حــZن يــري أن ــي هــذا التوجيــه أشــياء تجــب عJــي الرجــل أيضــا
َ
ً
ٌ
فيقول )أما قوله تعاaي َ
﴿و ِل ِّلر َج ِال َعل ْ¬ ِ( ﱠن َد َر َجة﴾ فهو يوجب عJي املرأة شيئا وعJي الرجـل أشـياء .ذلـك أن هـذﻩ الدرجـة
َ
ّ َ ُ َ ﱠ ُ َ ََ ّ
ﱠ
َ
الن َســاء ب َمــا َف ﱠ
ضـ َـل اللـ ُـه َب ْعضـ ُـه ْم َعmــى
﴿الرج ـال قوامــون عmــى ِ ِ ِ
ــي الرياســة َوالقيــام عJــيَ املصــالح املفســرة بقولــه تعــاaي ِ
َْ ُ
َ ْ
ـض َو ِب َمــا أنفقــوا ِمـ ْـن أ ْمـ َـو ِال ِه ْم﴾ فالحيــاة الزوجيــة حيــاة اجتماعيــة والبــد لكــل اجتمــاع مــن رئــيس ألن املجتمعيــة بــZن
بعـ ٍ
البد أن تختلف آراؤهم ورغبا¡>م ي بعض ٔالامور ..والرجل أحق بالرياسة ألنه أعلم باملصلحة وأقدر عJي التنفيذ بقوته
ً
ومالــه ومــن ثــم كــان هــو املطالــب شــرعا بحمايــة امل ـرأة والنفقــة عل?>ــا وكانــت ــي مطالبــة بطاعتــه ــي املعــروف) (..املصــدر
السابق ص .(٦٣-٦٢
ويالحــظ أن ٕالامــام محم ـد عبــدﻩ فطــن إaــي أن ســبب القوامــة هــو القــوة واملــال فقــال )وأقــدر عJــي التنفي ـذ بقوتــه ومالــه(
ولكنــه لــم يــر ــي هــذﻩ القــوة الEــ Pفرضــت القوامــة أ>bــا مرتبطــة بــذلك املجتمــع وإنــه حــZن يéــئ املجتمــع الــذي تســند فيــه
الق ــوة للق ــانون وتس ــتطيع امل ـرأة بعمله ــا أن تحص ــل امل ــال ف ــإن أس ــباب القوام ــة تس ــقط ويف ــتح الطري ــق أم ــام املس ــاواة
الكاملــة عJــي نفــس القاعــدة الEــ Pأشــار إل?> ـا مــن تســاوي الحقــوق والواجبــات عJــي حســب العــرف غZــ cأن ٕالامــام محمــد
عبــدﻩ أشــار مــن بعيــد إaــي تطــور امل ـرأة وكيــف أنــه قــد يغــ Pعــن التســلط عل?>ــا وإحســان معامل>ــا بنـ ًـاء ع Jـى ذلــك ولك >ــا
إشارة غ cZكافية لتحقيق املساواة التامة ال PEتحدث ع >ا بتعمـيم ..وذلـك حيـث قـال )وإذا صـلحت البيئـة وصـار النسـاء
٣٦

يعقلــن النصــيحة ويســتج~ن للــوعظ أو يزجــرن فيجــب الاســتغناء ع ــن الضــرب ..ونحــن مــأمورون عJــي كــل حــال ب ــالرفق
بالنساء واجتناب ظلمهن()املصدر السابق ص .(٦٩
ب -رأيه 6ي تعدد الزوجات:
يري ٕالامام أن إباحـة التعـدد كانـت عJـي شـرط )أن تعـدلوا بيـ >ن فـال يبـاح ألحـد مـن املسـلمZن أن يزيـد ـي الزوجـات عJـي
واحدة إذا وثق بأن يرا±ي حق كل واحدة م >ن ويقوم بي >ن بالقسط وال يفضل إحداهن عJـي ٔالاخـرى ـي أي أمـر حسـن
يتعلــق بحقــوق الزوجيــة الEــ Pتجــب مراعا¡>ــا .فــإذا ظــن إنــه إذا تــزوج فــوق الواحــدة ال يســتطيع العــدل وجــب عليــه أن
يكتفــي بواحــدة فقــط .فـcاﻩ قــد جــاء ــي أمــر تعــدد الزوجــات بعبــارة تــدل عJــي مجــرد ٕالاباحــة عJــي شــرط العــدل فــإن ظــن
الج ــور منع ــت الزي ــادة ع Jــي الواح ــدة( )املص ــدر الس ــابق ص  (١١٥ويالح ــظ أن ه ــذا ال ـرأي ال غري ــب في ــه إال الcك Zــ® ع Jــي
العــدل ولكــن الشــيخ محمــد عبــدﻩ ال يقــف عنــدﻩ بــل يالحــظ منــه أن ٔالافضــل زواج الواحــدة إذ يقــول )ولــيس ــي ذلــك
ى ََ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َْ َ ّ َ ََ ْ َ َ ْ ُ
صـت ْم
النس ِـاء ولـو حر
ترغيب ي التعدد بل فيه تبغيض لـه وقـد قـال ـي ٓالايـة ٔالاخـر ﴿ولـن تسـت ِطيعوا أن تع ِـدلوا بـن ِ
ََ َ ُ ُ ﱠ َْْ َ َ َ ُ َ َ ُْ َﱠ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ﱠ ُ َ ﱠ ﱠ
الل َـه َكـا َن َغ ُف ً
ـورا َر ِح ً
يمـا﴾ ]النسـاء .[١٢٩ :فـإذا كـان
فال ت ِميلوا كل املي ِل فتذروها كاملعلق ِـة و ِإن تﺼ ِـلحوا وتتقـوا ف ِـإن
الع ــدل غ Zــ cمس ــتطاع والخ ــوف م ــن ع ــدم الع ــدل يوج ــب الاقتص ــار ع Jــي الواح ــدة فم ــا أعظ ــم الح ــرج  ــي الزي ــادة عل?> ــا(
)املصدر السابق ص .(١١٥
وال يقــف ٕالامــام محمــد عبــدﻩ عنــد حــد التنفZــ cمــن التعــدد وتشــديد الحــرج عJــي املعــدد كوســيلة للحــد مــن هــذﻩ العــادة
ً
وإنما يصل إaي إمكانية إلغاء عادة التعدد تماما ويقول :أما جواز إبطال هذﻩ العادة )أي عادة تعدد الزوجات( فال ريـب
فيه وذلك لعدة أسباب:
ً
ً
أوال :ألن شرط التعدد هو التحقـق مـن العـدل وهـذا الشـرط مفقـود حتمـا فـإن وجـد ـي واحـد مـن املليـون فـال يصـح أن
تتخذ قاعدة وم ³Eغلب الفسـاد عJـي النفـوس وصـار مـن املـرجح أن ال يعـدل الرجـال ـي زوجـا¡>م جـاز للحـاكم أو العـالم
ً
أن يمنع التعدد مطلقا مراعاة لألغلب.
ً
وثانيــا :قــد غلــب ســوء معاملــة الرجــال لزوجــا¡>م عنــد التعــدد وحرمــا>bن مــن حقــوقهن ــي النفقــة والراحــة .ولهــذا يجــوز
ً
للحاكم والقائم عJي الشرع أن يمنع التعدد وفقا للفساد الغالب.
ً
وثالثـا :قـد ظهــر أن منشـأ الفسـاد والعــدوان بـZن ٔالاوالد هـو اخــتالف أمهـا¡>م فـإن كــل واحـد مـ >م يcبــي عJـي بغـض ٓالاخــر
ً
وكراهيته فال يبلغ ٔالاوالد أشدهم إال وقد صار كل م >م أشد ٔالاعداء لآلخر ،وهنا يسوق ٕالامام سببا آخر لـم يتطـرق لـه
من هم قبله هو العداء الذي ينشأ عن الضرار واختالف ٔالابناء من أمهات مختلفات وكيف أن هذا يؤدى إaي أحقاد ال
ً
يمكنه دفعها إال بإلغاء عادة التعدد ويصل ي ال >ايـة إaـي أنـه )يجـوز الحجـر عJـي ٔالازواج عمومـا أن ي®وجـوا غZـ cواحـدة
إال لضــرورة تثب ــت لــدي القا ¹ــ Pوال مــانع م ــن ذلــك  ــي الــدين البت ـة وإنمــا ال ــذي يمنــع ذل ــك هــو الع ــادة فقــط( )املص ــدر
الســابق ص  .(١١٨-١١٧وهكــذا أســس الشــيخ محمــد عبــدﻩ وألول مــرة للقــانون ٕالاســالمي الــذي يمكــن أن يقــوم بإلغــاء
ً
ً
ً
تع ــدد الزوج ــات مم ــا يش ــكل إنج ــازا عظيم ــا  ــي مج ــال املس ــاواة الاجتماعي ــة س ــبق ب ــه عص ــرﻩ ب ــل وتف ــوق ب ــه كث Zـcا ع Jــي
املفك ــرين ٕالاس ــالميZن ال ــذين ج ــاءوا بع ــدﻩ لعش ـرات الس ــنZن ث ــم ل ــم ي ــروا رؤيت ــه املتقدم ــة  ــي الح ــد م ــن التع ــدد بوس ــيلة
القانون.

 -٤الحداد ونظرته التجديدية:
يــري الطــاهر الحــداد أن مــن أســباب تخلــف املســلمZن عجــز الفقهــاء عــن الاج>ــاد وتمســكهم بمــا كــان عليــه ٔالاوائــل مــن
النظر إaي النصوص وعدم النظر إaي الواقع الاجتما±ي وما يتطلبه من مفاهيم تصلح >hا حياة النـاس ويقـول) :إن عامـة
٣٧

فقه ــاء ٕالاس ــالم م ــن س ــائر الق ــرون إال م ــا ش ــذ يجنح ــون إ aــي العم ــل ب ــأقوال م ــن تق ــدمهم  ــي العص ــر ول ــو بمئ ــات الس ــنZن
ويحكمون بإحكامهم مما تباينت أحوال املجتمعات ٕالاسالمية باختالف العصور .وهم يميلون ي أخذ ٔالاحكام إaي تفهـم
ألفــاظ النصــوص ومــا تحتمــل مــن معــ Pأك¥ــ cبكثZــ cممــا يميلــون إaــي معرفــة أوجــه انطبــاق تلــك النصــوص عJــي حاجــات
العصر وما تقتضيه مصلحة املجتمع الحاضـر الـذي يعيشـون فيـه ومـا ذلـك إال لبعـد الصـلة بيـ >م وبـZن دراسـة ٔالاحـوال
الاجتماعيـة الEــ Pيجتازهــا املســلمون ملعرفــة أوجـه ٔالاحكــام الصــالحة لحياتــه .وهــذا الجعـل الواضــح هــو الــذي مــنعهم مــن
ً
ً
الشـعور بحاجــة املســلمZن ـي تطــور الحكــم بتطـور الحيــاة ..فكــان مجمــوع هـذﻩ ٔالاحــوال ٓالاتيــة مـن تاريخنــا مصــدرا هــائال
لجمود الفقه والفقهاء ي ٕالاسالم والقول بان>اء أمد الاج>اد ف?>ما وبذلك حكمنا عJي مواهبنا بـالعقم وأنفسـنا بـاملوت
وعJي من يحاول منا عالج هذﻩ الحالة إنه مفسد يحاول حرب ٕالاسالم وضرب الشريعة وبذلك مكنا أعداء ٕالاسالم من
الطعــن فيــه وأبنــاءﻩ املحبــZن للحيــاة مــن الخــروج عليــه وهــو حالنــا اليــوم .فبالنــا مــن أمــة هلكــت بجهلهــا وجمــود علما¶>ــا
وخــداع أش ـرارها ويــا ﷲ لإلســالم الغريــب املحصــول مــن املســلمZن( )الطــاهر الحــداد :امرأتنــا ــي الشــريعة واملجتمــع ص
.(١٠٢-١٠١
إن املنهج الذي يوجه فكر الحداد يتجه إaي التمي ®ZبZن جوهر ٕالاسـالم وأحكامـه الEـ Pتـأثرت بـاملجتمع الـذي جـاء لتغيZـcﻩ
فالجوهر باق خالد ؤالاحكام ي نظرﻩ قابلة إaي التحديث أو حEـٕ ³الالغـاء ويقـول )يجـب أن نعت~ـ cالفـرق الكبZـ cالبـZن بـZن
ً
ما أتي به ي ٕالاسالم وجاء من أجله وهو جوهرﻩ ومعناﻩ فيبقي خالدا بخلودﻩ كعقيدة التوحيـد ومكـارم ٔالاخـالق وإقامـة
قســط مــن العــدل واملســاواة بــZن النــاس ومــا هــو ــي معــ Pهــذﻩ ٔالاصــول وبــZن مــا وجــدﻩ مــن ٔالاحــوال العارضــة للبشــرية
ً
ً
ً
والنفسيات الراسخة ي الجاهلية قبله دون أن تكون غرضا من أغراضه .فما يضع لها من ٔالاحكام إقرارا لهـا أو تعـديال
ً
ف?>ــا بــاق مــا بقيــت ــي فــإذا ذهبــت ذهبــت أحكامهــا معهــا ولــيس ــي ذها>hــا جميعــا مــا يفيــد ٕالاســالم وذلــك كســائر العبيــد
وٕالاماء وتعدد الزوجات ونحوها مما ال يمكن اعتبارﻩ كجزء من ٕالاسالم( )املصدر السابق ص .(٩
أ -الحداد واملرأة:
إن اختالف رؤية الحداد لقضية املرأة مع كل من سبقه من املفكرين ٕالاسالميZن القدامى واملحدثZن ورواد ال >ضة هو
ً
ً
أنه يري أن ٕالاسالم لم يعط حكما >bائيـا فيمـا يخـص حقـوق املـرأة بحيـث ال يمكـن لـذلك الحكـم أن يتطـور إنمـا أعطـي
ً
ً
أحكاما قابلة بطبيع>ا للتطوير والتجديد أل>bا تقوم أساسا عJي الحالة ال PEوجد ف?>ا املرأة .يقول الحداد )ي الحقيقـة
ً
ً
أن ٕالاســالم ل ــم يعطنــا حكم ــا جازمــا ع ــن ج ــوهر امل ـرأة  ــي ذا¡>ــا .ذل ــك الحك ــم الــذي ال يمك ــن أن يتناولــه ال ــزمن وأط ــوارﻩ
بالتغي .cZوليس ي نصوصه ما هـو صـريح ـي هـذا املعـ .Pإنمـا الـذي يوجـد إنـه أبـان عـن ضـعف املـرأة وتأخرهـا ـي الحيـاة
ً
تقري ـرا للحــال الواقعــة ففــرض كفال>ــا عJــي الرجــال مــع أحكــام أخــري بنيــت عJــي هــذا الاعتبــار وقــد علــل الفقهــاء نقــص
مcZا>àا عن الرجل بكفالته لها .وال Põء يجعلنا نعتقد خلود هذﻩ الحالة دون تغي) (cZاملصدر السابق ص .(٢٥
وألنه قد استطاع أن يفرق بZن روح الدين ؤالاحكام الشرعية املتأثرة لوضع املرأة ي ذلك املجتمع والخاضعة بطبيع>ا
ً
لسنة الحياة ي التطور فإنه ال يcدد تردد غcZﻩ من العلماء حZن يقول إنه ال يري مانعا من تحقيق املساواة بZن الرجل
وامل ـرأة رغ ــم وج ــود ٓالاي ــات ؤالاحادي ــث ال Eــ Pتق ــرر ع ــدم املس ــاواة .ذل ــك أن ه ــذﻩ النص ــوص  ــي نظ ــرﻩ مرتبط ــة بواق ــع ق ــد
ً
تجاوزﻩ الزمن ولهذا يمكن الابتعاد ع >ا إaي روح الدين الخالدة ال PEتقوم أصال عJى املساواة .يقول الحداد )هذا حكـم
ٕالاسـ ــالم ـ ــي آيـ ــات القـ ــرآن بتميZـ ــ® الرجـ ــل عـ ــن امل ـ ـرأة ـ ــي مواضـ ــع صـ ــريحة ولـ ــيس هـ ــذا بمـ ــانع أن نقبـ ــل بمبـ ــدأ املسـ ــاواة
الاجتماعيــة بي >مــا عنــد تــوفر أســبا>hا بتطــور الــزمن مــا دام يرمــي ــي جــوهرﻩ إaــي العدالــة التامــة وروح الحــق ٔالاعJـى وهــو
الـدين الــذي يـدين بســنة التـدرج ــي تشــريع أحكامـه حســب الطـوق ولــيس هنـاك مــا يــنص أو يـدل عJــي أن مـا وصــل إليــه
ً
التــدريج ــي حيــاة الــ Pهــو >bايــة املــأمول الــذي لــيس بعــدﻩ >bايــة مــا دام التــدريج مرتبطــا بمــا للمســائل املتــدرج ف?>ــا مــن
٣٨

صــعوبة يمكــن رفعهــا عــن قــرب أو وعــورة تســتد±ي تطــور ٔالاخــالق والاســتعدادات بتطــور الــزمن( )املصــدر الس ــابق ص
.(٢٧
ويـري الحــداد أن الفقهــاء حـZن لــم يــروا مكانــة املـرأة ــي جــوهر الــدين بـالغوا ــي احتقارهــا )فÜــ Pال تبعـد عــن الفقهــاء عــن
درجة العبيد ي عدة أحكام كمسألة اشcاط الحرية والذكورة ي الوaي العاقد للزواج كما قال ابن عاصم ي أرجوزته
ً ً
)وعاقــد يكــون حـرا ذكـرا( ..فلنتصــور بعــد هــذا أنــه بــدل أن يســي املســلمون لتأهيــل املـرأة مــن الوجهــة الاجتماعيــة حEــ³
تسـتثمر بحــق مــا يعط?>ــا ٕالاســالم مــن الحقـوق فــإن ٕالاصــالح الــذي عولجــت بــه هـو زجهــا ــي أعمــاق البيــوت محجوبــة عــن
العــالم أجم ــع بم ــا جعلهــا أبل ــغ مث ــال للجه ــل والبلــه والغ Ûــ Pوس ــوء الcبيــة لنض ــع ب ــZن ي ــد>²ا وعJــي ركبت?> ــا إخ ـراج البن ــZن
والبنـات مــن شــعبنا .وهــا نحــن اليــوم نجــ Pنتــائج هــذا ٕالاصــالح ــي أنفســنا وأبنائنــا وســائر أجيــال التــدني الEــ Pنمــر اليــوم
بحلقة من حلقا¡>ا الساقطة( )املصدر السابق ص .(١٠
ب -تعدد الزوجات 6ي رأي الحداد:
لعــل رأي الحــداد ــي تعــدد الزوجــات هــو أك¥ــ cجـرأة مــن كــل مــن ســبقوﻩ مــن رعــاة التجديــد فهــو يقــول )لــيس aــي أن أقــول
ً
بتع ــدد الزوج ــات  ــي ٕالاس ــالم ألن ــ Pل ــم أر لإلس ــالم أث ـرا في ــه وإنم ــا ه ــو س ــيئة م ــن س ــيئات الجاهلي ــة ٔالاو aــي ال Eــ Pجاه ــدها
ٕالاس ــالم حي ــث طب ــق سياس ــته التدريجي ــة .وك ــان عام ــة الع ــرب  >²ــدرون نس ــاءهم ب ــال ح ــد الس ــتعمالهن  ــي خدم ــة ٔالارض
اســتغناء >hــن عــن ٔالاجـراء وخدمــة البيــت والاســتمتاع وهــو مــا تشــعر بــه باديتنــا إaــي اليــوم وتعــدد نســا¶>ا مــن أجلــه .فجــاء
ً
ً
ٕالاسالم ووضع بادئ ٔالامـر حـدا أق°ـ Pلهـذا التعـدد فقـال عليـه السـالم ملـن لـه أزواج )أمسـك أربعـا وفـارق سـائرهن( ثـم
َ ْ ُ َ َ َ َُ ْ َ ّ
الن َسـ ِـاء
تــدرج إaــي اشــcاط العــدل بالتســوية بيـ >ن وجعــل الخــوف مــن عــدل كمــا ــي ٓالايــة ﴿فــان ِكحوا مــا طــاب لكــم ِمــن ِ
ً
ً
َ ْ َ ََُ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َﱠ َ ْ ُ َ َ
اح َدة﴾ تحذيرا لهم من عاقبة هذا التعدد ثم ع~ cعن تعذر الوفاء بشرط
مث YZوثالث ورباع ف ِإن ِخفتم أال تع ِدلوا فو ِ
ََ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َْ َ ّ َ ََ ْ َ َ ْ ُ
صـت ْم﴾ ولـوال أن
النس ِاء ولو حر
العدل بي >ن مهما بذل فيه من الحرص كما ي ٓالايـة ﴿ولن تست ِطيعوا أن تع ِدلوا بن ِ
العمــل اســتمر بعــد نــزول هــذﻩ ٓالايــة عJــي التعــدد لكانــت أصــرح مــا يكــون ــي املنــع البــات لــه( وهــو يــري أن الــذي منــع مــن
ً
إبطــال التعــدد هــو حاجــة املجتمــع إaــي التــدريج فيقــول )ولكنــه مهمــا كــان ٕالاســالم مضــطرا إaــي التــدريج ــي تنفيــذ غاياتــه
ً ً
وأحكامــه فقــد بــرهن عJــي حبــه للتوحيــد بمــا نــص عليــه مــن تعــذر العــدل بــZن النســاء( ويســوق الحــداد ســببا قويــا ضــد
التعدد وهو شعور املودة واملحبة بـZن ٔالازواج الـذي هـو الغـرض مـن الـزواج وكيـف أن هـذا الشـعور ال يمكـن أن يقسـم
بــZن عــدد مــن الزوجــات )عJــي أننــا إذا رجعنــا لآليــة القرآنيــة الEــ Pفســرت الــزواج بأنــه يقــوم عJــي املــودة والرحمــة وســكون
الــنفس للــنفس كمــا هــو منطوقهــا أدركنــا تعــذر انقســام هــذا الشــعور وآثــارﻩ ــي الحيــاة الســوية بــZن الرجــل ونســائه فكمــا
يشــعر الرجــل ويــري أن امرأتــه لــه وحــدﻩ كــذلك تشــعر املـرأة وتــري مثلــه أن زوجهــا لهــا وحــدها( )املصــدر الســابق ص -٤٧
.(٤٩
ج -الحداد وشهادة املرأة:
يحاول الحداد إيجـاد ت~cيـر يقـوم عJـي اسـتقراء الواقـع ليـدلل بـه عJـي ٔالاسـباب الEـ Pدعـت ألن تكـون شـهادة املـرأة نصـف
شهادة الرجل إذ أن املرأة لم يكن لها هذا الحق ولم تعتد أن تقف مع الرجـال تشـهد أمـام القضـاء الـذي زادﻩ ٕالاسـالم
ً
قــوة وهيبــة وأيضــا فــإن تأخرهــا ــي الحيــاة مــن عامــة الوجــوﻩ عــن مركــز الرجــل جعلهــا أقــل ذاكــرة منــه فيمــا يرجــع لعمــل
ً
ً
الفكــر وضــبط الحســاب خصوصــا و ــي إذ ذاك لــم تنــل حظــا مــن الثقافــة وال>ــذيب يعــدها لــذلك .وقــد رأي ٕالاســالم ف?>ــا
َُ َ ّ
َْ َ
هــذا الضــعف فقــرر أن شــهاد¡>ا ــي ذلــك نصــف الرجــل وعلــل ذلــك ــي الق ـرآن ﴿أن ت ِضـ ﱠـل ِإ ْحـ َـد ُاه َما فتــذ ِك َر ِإ ْحـ َـد ُاه َما
ُْْ
ٔالاخ ـ َـرى﴾ ول ــم يعلل ــه لس ــقوط  ــي أخالقه ــا كم ــا يح ــاول خص ــوم >bض ــ>ا وي ــنجح الح ــداد  ــي وض ــع الفقه ــاء أم ــام تن ــاقض
ً
حقيقــي حيــث يجــوز بعضــهم تــوaي املـرأة القضــاء عJــي مــذهب أبــي حنيفــة وال يجــوز أن يكــون حقهــا ــي الشــهادة مســاويا
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لحـق الرجــل مــع أن القا¹ــ Pهــو الــذي يقــيم شــهادة الشــهود .يقــول الحــداد )فقــد أفEــٕ Pالامــام أبــو حنيفــة النعمــان الــذي
أدرك بقي ــة م ــن أص ــحاب الن Ûــ Pبج ــواز ص ــحة ذل ــك  ــي ٕالاس ــالم )ت ــوaي املـ ـرأة القض ــاء( فه ــل نفه ــم م ــن ه ــذا أن ٕالاس ــالم
ً
يستنقص املرأة ي جوهرها إذا جاءت شاهدا أمام القضاء ويك~cها أن تكون عJي عرشه؟( )املصدر السابق ص .(٣
ولقـد رأينــا كيــف اعتمـد الفقهــاء ٔالاوائــل عJـي حــديث نقــص عقـل املـرأة ــي ت~cيـر أن تكــون شــهاد¡>ا نصـف شــهادة الرجــل
وكيف حاول بعض املفكرين ٕالاسالميZن املعاصرين التحايل عليه دون طائل مثل مـا فعـل د .محمـد عمـارة .أمـا الحـداد
فقــد واجــه هــذا الــنص بشــجاعة وبفهــم متقــدم حــZن أشــار إaــي ارتبــاط الحــديث باملا¹ــ Pإذ قــال )النســاء ناقصــات عقــل
ً
وديــن( رغمــا ممــا قيــل ــي ســند هــذا الحــديث إaــي النÛــ Pفإنــه عJــي فــرض صــحته ال نــدري أكــان يحــدثنا عــن أصــل تكــوين
امل ـرأة ــي جوهرهــا وال دليــل عJــي ذلــك مــن لفــظ الحــديث أو هــو يع~ــ cعــن حال>ــا ــي تلــك العصــور أو يعتــذر عــن بعــض
هفوا¡>ا لسائله أو سامعيه( )املصدر السابق ص .(١٤
د -الحجاب والسفور 6ي فكر الحداد:
ً
)مــا أشــبه مــا تضــع امل ـرأة مــن النقــاب عJــي وجههــا منعــا للفجــور بمــا يوضــع مــن الكمامــة عJــي فــم الكــالب كــي ال تعــض
املـارين ومــا أقــبح مــا نــو«ي بــه إaــي قلــب الفتــاة وضــمcZها إذ نعلــن ا¡>امهــا وعــدم الثقــة إال ــي الحــواجز املاديــة الEــ Pنقيمهــا
ً
عل?>ا ونلزمها ي ٔالاخرى أيضا أن تقتنع بما قررنا راضية بضعفها إaي هذا الحد موقنة بخلودﻩ ٓالاتي من أصل تكوي >ا..
ً
ً
ولــو إننــا كنــا نتأمــل مليــا نتــائج هــذا الضــعف الــذي تغــذ>²ا بــه ــي حيا¡>ــا وحيــاة املáــ®ل وأبنا¶>ــا والعائلــة والشــعب جميعــا
ً
ألدركنــا جلي ــا إننــا ن ــ ش ــقانا وشــقاء بيوتن ــا بأنفســنا( )املص ــدر الس ــابق ص >h (١٦١ــذﻩ الكلم ــات الحــارة افت ــتح الح ــداد
حديثــه عــن الحجــاب وهــو يرفضــه ألنــه يقــوم عJــي ا¡>ــام ضــم Pللمـرأة بــالفجور ويوضــع عل?>ــا حمايــة لهــا مــن جريمــة لــم
ً
ترتك>Úــا وإنمــا لعــدم ثقتنــا ف?>ــا نــو«ي إل?>ــا بأ>bــا ســوف ترتك>Úــا وهــو يــري أن ــي هــذا الا¡>ــام إضــعافا للثقــة ــي نفــس املـرأة
ينعكس بالضرورة عJي امل®áل وعJي تربية ٔالاطفال .ثم يذهب بعد ذلـك ـي تعـداد مسـاوئ الحجـاب ٔالاخـرى )إن الحجـاب
قــد كــان أعظــم حائــل بــZن الرجــل وامل ـرأة ــي اختيــار كــل م >مــا لآلخــر عنــد إرادة الــزواج وهمــا بــذلك ال يمكــن أن يحققــا
تقــارب امليــول بي >مــا والصــفات الالزمــة للنجــاح ــي هــذا الــزواج( ويقــول )إن الحجــاب قــد منــع املـرأة مــن الــتعلم والقــدرة
عJــي الاقتصــاد املa®áــي وإدارة شــئون املعــاش اليــومي ويكفــي أن نتصــور عجزهــا عــن الحســاب مــن الواحــد إaــي العشــرة(
ويسـتمر ــي الحــديث عـن مســاوئ عديــدة للحجــاب حEـ ³يصــل بــه إaــي قضـية صــحة املـرأة الEــ Pسـبق >hــا عصــرﻩ ومفكريــه
وفــاق ف?>ــا حEــ ³البــاحثZن املتــأخرين إذ يقــول )ولنضــف إaــي هــذا كلــه أن انحبــاس امل ـرأة ــي املáــ®ل لــه التــأث cZالعظــيم ــي
ص ــح>ا م ــن حي ــث ض ــعف اله ــواء ب ــه وب ــطء تج ــددﻩ والح ــرم أن في ــه م ــن الرياض ــة البدني ــة والنفس ــية الواجب ــة للقي ــام
بأعبائه .فذلك ما أوهن قواها عن الحركة وزاد ي بؤسـها وضـيق صـدرها وجعلهـا تتعـرض أك¥ـ cمـا يكـون ألخطـار الحمـل
عند الوالدة( )املصدر السابق راجع الصفحات .(١٦٦-١٦١
أمــا الســفور فــإن الحــداد يعت~ــcﻩ ظــاهرو وافــدة عJــي املجتمــع مــن أثــر الحضــارة الغربيــة ويــري أنــه آخــذ ــي الزيــادة ر¹ــP
النــاس أم لــم يرضــوا وهــو لــذلك يعتقــد أن الاتجــاﻩ إaــي تعلــيم امل ـرأة وتربي>ــا يحقــق الوقايــة مــن ٓالاثــار الســلبية للســفور
فيقــول )إن الســفور آخــذ ــي الازديــاد بــال ريــب ســواء تــذمرنا منــه أم لــم نتــذمر وســواء اتجهنــا لتعلــيم وتربيــة املـرأة أو لــم
ً
نتجــه غZــ cأن اتجاهنــا هــذا يخفــف كث Zـcا مــن شــر هــذا التطــور الســاذج الخــاaي مــن أســباب الوقايــة والــذي أخــذ يجرفنــا
فقوته الغالبة إaي الهاوية( )املصدر السابق ص .(١٦٧
ً
وهو ال يرفض السفور بدعوي القائلZن بأنه يؤدي إaي الفجور إذ أنه يري أسبابا أخري تؤدي إaـي كـل مظـاهر الفسـاد ـي
ً
املجتمــع ذلــك أن )الفجــور لــيس أثـرا يتولــد عــن الوجــوﻩ الســافرة وإنمــا هــو أثــر مــن آثــار العوامــل النفســية الEــ Pلــيس مــن
ً
املعتدي وال من الحق أن نتجنب الحديث ع >ا عند كالمنا عJي السفور فإذا كنا نريد حقيقة طهارة املرأة ونطل>Úا طلبا
٤٠

ً
ً
صادقا ومنتجا فلنقاوم فجور الرجل( وهو هنا يؤسس قاعدة جوهرية مـن قواعـد الcبيـة الدينيـة السـليمة الEـ Pتعتمـد
ً
ً
ً
عJـي الحــديث النبـوي املشــهور )عفـوا تعــف نسـاؤكم( ثــم نـراﻩ يضـيف إaــي ٔالاسـباب الاجتماعيــة والcبويـة ســببا اقتصــاديا
ً
ً
هاما )للفجور سـبب آخـر غZـ cهـذﻩ ٔالاسـباب أعـم وأخطـر م >ـا :هـو الفقـر الـذي أخـذ يحـيط بنـا مـن كـل جانـب وخصوصـا
آباء العائالت منا( )املصدر السابق .(١٦٨
وال يفهم من موافقة الحداد عJي السـفور أنـه ير¹ـ Pبمظـاهر الت~ـcج الEـ Pتـدعو إaـي ٕالاثـارة وتسـوق إaـي الرذيلـة وإنمـا هـو
يحــcم الســفور املــرتبط بــالزي املحتشــم ويقــول )نعــم إننــا إذا كنــا نحــcم الســفور فغنمــا ذلــك بقــدر مــا فيــه مــن الحــق
واللياقــة ٔالادبيــة .أمــا إذا تجــاوز املصــلحة الEــ Pتقضــيه إaــي العــرض البــارز ــي كشــف ٔالاطـراف إaــي >bاي>ــا والوجــه والرقبــة
والصــدر والثــديZن مــع تجميــل مــع تجميــل هــذﻩ املواقــع باإلصــباغ وٕالاعطــار ..فقــد ان>ينــا إaــي إثــارة الشــهوة وحمــل ٔالانظــار
ً
ً
عJـي الاهتمـام والتتبـع ..وكـم كـان هـذا قـاتال للشـبان ٔالاحيـاء بالعاطفـة وذاهبـا باسـتعدادهم للمسـتقبل( )املصـدر السـابق
ص .(١٦٩
ه ـ -الحداد وتعليم املرأة:
ً
لقــد كانــت تــونس مــوطن الحــداد ــي مطلــع القــرن مثلهــا مثــل بقيــة الــبالد العربيــة لــم تنــل املـرأة حظــا مــن التعلــيم بــل أن
هنالك من يعارض تعليم املرأة بدعوي إبقا¶>ا ي امل®áل .وكغcZﻩ من رواد ال >ضة اتجه الحوار إaي الاهتمام >hذا الجانـب
الاجتما±ي وركز عJي املطالبة من اجل تعليم املرأة ح ³Eولو كنا نريد لها البقاء ي البيت إذ أ>bا ي رأيه تحتاج إaي العلم
ً
لcبيــة أبنــاء داخــل املáــ®ل .يقــول الحــداد )مــازال أكc¥نــا إaــي اليــوم يؤيــد جهــل املـرأة عJــي تعليمهــا رغمــا ممــا ــي الجهــل مــن
ً
ً
التأث cZعلينا ي أنفسنا وذرياتنا ..عJي أن من هؤالء من اعcف بضرورة تلقي >ا سورا من آيات الكتاب وشيئا من أحكام
العب ــادات والفـ ـرائض الزوجيـ ــة ..أم ــا ال ــذين يـ ــرون تعليمه ــا التعل ــيم كلـ ــه حس ــب اس ــتعدادها كالرجـ ــل فه ــم ي ــرون مـ ــن
الضــروري أن تشــcك ــي التعــاون التــام عJــي الحيــاة بمــا تســتطيع أن تصــل إليــه ال أن نقصــرها عJــي جــزء منــه لــنطمس
بذلك بص>¡cZا ي غ cZامل®áل ..عJي أن هذا املáـ®ل الـذي نبتغيـه لهـا هـو متصـل تمـام الاتصـال بالحيـاة العامـة الEـ Pيسـتمد
م > ــا حيات ــه وينج ــب أبن ــاءﻩ لخ ــوض معcكه ــا وم ـن واج ــب امل ـرأة املربي ــة ألولئ ــك ٔالابن ــاء أن تع ــرف كي ــف تع ــدهم ل ــذلك(
)املصدر السابق ص .(١٧٦ -١٧٥
والتعلــيم ــي رأي الحــداد حــق طبيــي يجــب أال تحــرم منــه امل ـرأة وهــو إنمــا يؤهلهــا للمشــاركة املنتجــة ــي املجتمــع حســب
مؤهال¡>ــا الفطريــة وهــو يــري ــي ٕالابقــاء عJــي عــدم التعلــيم اتجاهــا مــن الوصــاية الEــ Pتقــوم عJــي أنانيــة الرجــل و ــي عنــدﻩ
ً
تعد من الظلم الوح Pêفهو يقول )التعليم حاجة ٕالانسان الك~cى ي الحيـاة ويجـب أن يكـون شـائعا بـZن جميـع أفـرادﻩ
ً
بقدر ما لهم من املواهب والاستعداد لالنتفاع به ..ومن هنـا لـزم أن يتعـاون الرجـال والنسـاء جميعـا ..ال أن يبقـي نصـف
ً ً
ً
ٕالانسان جاهال عاطال غبيا تحت إمرة وسيادة نصفه ٓالاخر .ولæن أمكن للعصور الخالية بما ف?>ا من خمول أن تتحمل
هــذﻩ الحيــاة الهازلــة بمــا ف?>ــا مــن خمــول فــإن العصــور الحاضــرة قــد ألهبــت نيــار يقظ>ــا ٔالارواح الهامــدة وحركــت جميــع
ٔالامم ال PEمازالت تحيا ي أعماقها حب الحياة إaي الخروج باملرأة إaي العرفان لتقـوم بواج>Úـا ـي عمـل الحيـاة املنـتج ع~ـc
ً
ٕالانســانية جمعــاء ..هــذا هــو التعلــيم ..الــذي يجــب أن يك ــون مبــذوال للم ـرأة كالرجــل ســواء وهــو حقهــا الطبيــي ال ــذي ال
تحررﻩ غ cZاملواهـب الفطريـة واسـتعداد ٕالانسـان .ومـن الجهـل والغÛـ Pوالظلـم الوحêـ Pأن نمنـع املـرأة مـن وسـائل ظهـور
مواه>Úا الفطرية بدعوي حقنا ي تقرير مصcZها حسب إرادتنا وما إرادتنا إال الشهوة الغالبة ؤالانانية الخبيثة( )املصدر
السابق ص .(١٨١-١٨٠

٤١

و -الحداد والt:بية:
يــري الحــداد أن العلــم رغــم أهميتــه ال يغــ Pعــن الcبيــة ذلــك ألنــه وإن كــان )للعلــم ٔالاثــر البـZن ــي معرفــة أصــول الcبيــة
ً
ً
الفاضــلة ومنهجهــا ولكنــه بصــفته علمــا ال يتعــدي حــدود التصــور .أمــا انطبــاع تلــك ٔالاصــول ــي الــنفس حEـ ³تصــ cZخلقــا
ً
راسخا فذلك عمل الcبية الذي يبتدئ منذ النشأة بوضع ٔالامثلة الصالحة من قول وفعل( )املصدر السابق .(١٨٦
يــري الحــداد أن الcبيــة القائم ـة عنــدنا ٓالان تربيــة خاطئــة مــن أساســها وذلــك أل>bــا تقــوم عJــي عــدم اعتبــار امل ـرأة وعــدم
إشعارها بكفاء¡>ا ومسئولي>ا .فنحن من باب الcبية نفرض عل?>ا املظـاهر الEـ Pتـدل عJـي عـدم ثقتنـا ف?>ـا كالحجـاب .مـع
إننــا ــي الحقيقــة ال نخــاف عل?>ــا وال عJــي الفضــيلة بصــفة عامــة وإنمــا خوفنــا هــو عJــي أنفســنا ومــا يلحــق بنــا إذا أســاءت
نس ــاؤنا التص ــرف ف ــنحن ال نغ ــار ع Jــي ٔالاخ ــالق والش ــرف بص ــفة عام ــة وإال مل ــا غض ــبنا م ــن امل ـرأة وس ــامحنا الرج ــل عن ــد
ارتكاب الفاحشة مع أ>bا لم تفعل هذا الفعل إال مع رجل فمنطلقنا ي الcبية هو ٔالانانيـة مـن جهـة وسـوء النيـة وعـدم
ً
الثقة من الجهة ٔالاخرى وهذا يري الحوار أ>bا تربية فاشـلة ال تؤهـل املـرأة أن تكـون أمـا صـالحة لألجيـال القادمـة .لقـول
ً
الحداد) :ال رجاء لنا ي تربية املرأة تربيـة تسـجل لنـا النصـر ـي الحيـاة مـا لـم يـزل عـن أعماقنـا احتقارهـا واعتبارهـا خلقـا
ً
ناقصا ال يقدر عن نفس أن يؤدي واجبه أو يتم حياته بغ cZالحجر عليه والرقابة الشديدة ورهنـه بالطاعـة تحـت أوامـر
الرجل كما نعت~ cذلك ي الحيوان وهذا ما أدي إaي خسران ٔالامة جميعها ..إننا نربي املرأة عJي الشعور بانكسارها وذلها
ٓالاتيZن من أنوث>ا فتشعر ي بضرورة التجا¶>ا للرجل تعيش تحت جناحه يطعمها ويكسـوها ..وهـو مقابـل ذلـك يشـcط
ً
ً
عل?>ــا أن تحتجــب عــن الحيــاة حرصــا عJــي أنانيتــه ف?>ــا وخوفــا مــن أوهامــه املتعاقبــة ..ثــم هــو بعــد هــذا كلــه ال يعتقــد ــي
طهار¡>ا إال بقدر ما يشتد ي مضـايق>ا ..كأ>bـا عنـدما ترتكـب مـا ترتكـب ال يكـون ذلـك مـع أمثالـه مـن الرجـال او بـإغرا¶>م
ً
وكيــف يمكننــا بعــد هــذﻩ الcبيــة الســافلة أن نطلــب م >ــا أو نــؤمن أن تكــون زينــة بيوتنــا وأم رجــال الغــد وعونــا لنــا عJــي
الحياة( )املصدر السابق ص .(١٨٧
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اهتم جميع رواد ال >ضة وٕالاصالح بتعليم املرأة عJي اعتبار أنه من أهم الخطوات ي سبيل تحقيق املساواة.
ً
ً
يالحـظ أن هنالـك تطـورا ملحوظــا داخـل فكـر ٕالاصـالح نفســه ،فيمـا يـري ٔالاوائـل أمثــال ٔالافغـاني ومحمـد عبــدﻩ
أن امل ـرأة مس ــاوية للرج ــل م ــع ٕالابق ــاء ع Jــي أحك ــام ق ــررت ع ــدم املس ــاواة لقب ــول م~cرا¡> ــا مث ــل القوام ــة ،ي ــري
املتأخرون أمثال الطاهر الحداد أن املساواة تامة وأن ٔالاحكام املخالفة لها يجب أن تتغ.cZ
كثZــ cمــن آراء رواد ال >ضــة تقــوم عJــي الخطــب املعممــة وعــدم مناقشــة تفاصــيل النصــوص ،ممــا يســهل عJــي
ً
املعcضZن اعتبارها أفكارا ال عالقة لها بالدين ومن ثم رفضها.
ً
ً
يالحــظ أن الطــاهر الحــداد أك¥ــ cشــموال وتقــدما مــن آراء مــن ســبقوﻩ مــن رواد ال >ضــة ،وذلــك يرجــع إaــي الوقــت
املتأخر الذي عاش فيه ومدى تأثرﻩ بالثقافة الفرنسية ال PEفرضت عJي الشعب التون Päي ذلك الوقت.
عJـى الـرغم مـن نجــاح الطـاهر الحـداد ـي تحديــد ٔالاحكـام الEـ Pأضـرت بــاملرأة وعطلـت املسـاواة ورفضـه لهــا ،إال
أنــه لــم يملــك البــديل عــن هــذﻩ ٔالاحكــام مــن داخــل الــدين ٕالاســالمي نفســه ،ممــا يعــرض بعــض أفكــارﻩ للنق ـد
باعتبارهــا شــب?>ة بأفكــار >bضــة امل ـرأة الEــ Pتقــوم عJــي أســس علمانيــة .ولعلــه مــن هــذا املــدخل وجــد العلمــاء ــي
تونس الفرصة ي الهجوم عJي أفكارﻩ وا¡>امه بالخروج عJي الدين وسحب شهادة الفقه عنه.
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الفﺼل الخامس

حقوق املرأة 6ي الفكر الجمهوري

مدخل:
الفكــر الجمهــوري هــو عبــارة عـن الفكــرة ٕالاســالمية الEــ Pطرحهــا ٔالاســتاذ محمــود محمــد طــه ) (١٩٨٥-١٩٠٩ــي منتصــف
ٔالاربعينيات حيث أسس الحزب الجمهوري عام  ١٩٤٥وكان هدف الحزب استقالل السودان عـن الاسـتعمار ال~cيطـاني
وإقامة حكومة وطنيـة تعتمـد النظـام الجمهـوري ـي الحكـم ومـن هنـا جـاء اسـم الحركـة الجمهوريـة .ولقـد كانـت الـدعوة
ً
ً
إaي النظام الجمهوري دعوة متقدمة كثcZا ي ذلك الوقت إذ أن كال من دول PEالحكم الثنائي و ي بريطانيا ومصـر كانتـا
تحــت نظــام ملكــي .ورغــم قلــة عــدد أف ـرادﻩ إال أن الحــزب الجمهــوري واجــه ٕالانجلZــ® مواجهــة ســافرة أدت إaــي اعتقــاالت
عديدة ألفرادﻩ ودخل بسب>Úا ٔالاستاذ محمود السجن أك c¥من مرة.
ولــدي خروجــه مــن ســجنه ٔالاخZــ cــي أواخــر ٔالاربعينيــات انعــزل عــن النــاس ــي قريتــه وخــال للعبــادة والتفكZــ cوالتأمــل عJــي
منهج التصوف وخرج من عزلته ال PEبدأت بعامZن داخل السجن وثالثة أعوام خارجـه برؤيـة جديـدة أعمـق مـن مجـرد
العمل السيا Pإلخـراج املسـتعمر.ولقـد كـان لـه اج>ـادﻩ ـي فهـم نصـوص الـدين وتفسـcZاته كت>Úـا ـي كتبـه باإلضـافة إaـي
النــدوات واملحاض ـرات الEــ Pقــدمها ــي جميــع أنحــاء الســودان وأعطــي الفرصــة الواســعة ف?>ــا للحــوار حــول هــذﻩ ٔالافكــار
الجديدة.
ً
ولقــد وجــدت أفكــارﻩ إقبــاال وســط املثقفــZن والشــباب املتطلــع للتغيZــ cكمــا وجــدت معارضــة شــديدة مــن رجــال الــدين،
ً
والوعاظ وأئمة املساجد باعتبارها خروجا عJي معلوم الدين .وي عام ١٩٦٨م رفع بعض الشـيوخ ضـدﻩ قضـية حسـبة
وحكم ــت محكم ــة ش ــرعية بردت ــه ع ــن ٕالاس ــالم وتطلي ــق زوجت ــه املس ــلمة من ــه وقف ــل دور حزب ــه ومص ــادرة كتب ــه وحرقه ــا
ً
ومطـاردة أتباعــه .ولقــد أفEــ Pمجمـع البحــوث بــاألزهر ولجنــة علمــاء مكـة أيضــا بفتــاوى مماثلــة لكــن كـل ذلــك لــم يــؤثر عJــي
حركــة الجمهــوريZن الEــ Pاتســعت وشــملت كافــة مــدن الســودان وكتبــت مــا يزيــد عJــي املائــة نــوع مــن الكتــب وزعــت م >ــا
مئات ٓالاالف.
ً
وحــZن أعلــن نظــام نمZــcي القــوانZن ٕالاســالمية ــي عــام ١٩٨٣م عارضــها ٔالاســتاذ محمــود بشــدة باعتبارهــا تزييفــا لإلســالم
ً
وتضــليال للشــعب وحــZن تــم اعتقالــه وقــدم للمحاكمــة رفــض التعــاون مــع املحكمــة وأعلــن مــن داخلهــا رفضــه للقــوانZن
والقض ــاة ومحاول ــة النظ ــام السيا ــ Pإذالل الش ــعب الس ــوداني فحك ــم علي ــه باإلع ــدام ونف ــذ الحك ــم  ــي ١٩٨٥/١/١٨م
وكــان هــذا الحــدث هــو بدايــة إنشــاء التجمــع الــوط Pالــديمقراطي الــذي صــعد املعارضــة الشــعبية الEــ Pأطاحــت بنظ ـام
ً
نمcZي بعد حواaي سبعZن يوما.

٤٤

نظرية تطوير التشريع ٕالاسالمي
تعتمــد فكــرة ٔالاســتاذ محمــود عJــي نظريــة تطــوير التشــريع .فهــو يــري أن القـرآن نــزل عJــي مســتويZن :آيــات ٔالاصــول وآيــات
َ
ﱠ ُ َ ﱠَ َ ْ َ َ ْ َ
يث ِكت ًاب ــا
الفــروع .وهــذﻩ عن ــدﻩ أبــرز مظ ــاهر املثــاني ال Eــ Pأشــار إل?> ــا ســبحانه وتع ــاaي ــي قول ــه ﴿الل ــه ن ــزل أحس ــن الح ـ ِـد ِ
َ
َ َ
ُمتشـ ِـا(ً Ôا َمثــا ِن َي﴾ ]الزمــر .[٢٣ :فاألصــول ــي ٓالايــات املتعلقــة بالتوحيــد واملعــاني ٕالانســانية الســامية كالحريــة والعدالــة
واملساواة .والفروع معان أدني من هذﻩ ت®áلت ع >ا مناسبة لطاقة املجتمع البشري ي ذلك الوقت .ولقد وقع التفصـيل
ــي املا¹ــ PعJــي الفــروع واعتمــد عل?>ــا التطبيــق وقامــت عل?>ــا دولــة ٕالاســالم ــي املدينــة ــي القــرن الســابع املــيالدي .وذلــك
ملناســب>ا ملســتوي النــاس ــي ذلــك الزمــان .أمــا ٔالاصــول فغ >ــا لــم تفصــل ولــم تطبــق ــي املا¹ــ Pوإنمــا ادخــرت للبشــرية ــي
مقبل أيامها و ي ٓالان مناسبة لوقتنا الحاضر.
ولقــد نســخت آيــات ٔالاصــول ــي املا¹ــ Pبآيــات الفــروع واســتمر العمــل بــالفروع منــذ ذلــك الوقــت حEــ ³يومنــا هــذا وظلــت
ٔالاصول منسوخة تقرأ ي التالوة وال تطبق أحكامها.
لقــد جــاءت آيــات ٔالاصــول )املنســوخة( بــأرفع القــيم ٕالانســانية فــاحتوت عJــي الحريــة والــدعوة بــال PEــي أحســن واملســاواة
بــZن الن ــاس ع Jــي اخــتالفهم واملس ــاواة ب ــZن النســاء والرج ــال .بينم ــا قامــت آي ــات الف ــروع )الناســخة( ع Jــي تش ــريعات أدن ــي
حـوت الجهــاد بالســيف وأقــرت نظــام الرقيــق ووضــعت الســلطة ــي يــد رجــل واحــد هــو خليفــة املســلمZن وفضــلت الرجــال
عJى النساء ي سائر ٔالاحكام.
وملــا كانــت معظــم آيــات ٔالاصــول قــد نزلــت ــي مكــة ومعظــم آيــات الفــروع قــد نزلــت ــي املدينــة فقــد ســمٔ ³الاســتاذ محمــود
ً
القـرآن املكــي قـرآن ٔالاصــول وســم ³القـرآن املــدني قـرآن الفــروع .غZــ cأن هنالــك تــداخال بــZن القـرآن امللكــي واملــدني أوجــد
آيــات أصــول مدنيــة وآيــات فــروع مكيــة وعكــس القاعــدة ،ســببه تــدرج تطــور املجتمــع .فقــد هــاجر املؤمنــون ٔالاوائــل إaــى
املدينة ونزل عل?>م القرآن ي أول عهدهم به باملستوى الذي درج عJى مخاطب>م به ي مكة فجاءت بعض آيات السور
املدنيــة ٔالاوaــي ــي مســتوى قـرآن ٔالاصــول املكــي .لهــذا كــان ٔالاســتاذ /محمــود يركــز عJــى أن الفــرق بــZن القـرآن املكــي واملــدني
لــيس هــو زمــان أو مكــان الáــ®ول وإنمــا هــو مســتوى املخــاطبZن إذ عJــى العمــوم نجــد الق ـرآن املكــي ق ـرآن مســئولية وحريــة
ونجــد الق ـرآن املــدني ع Jــى العمــوم ق ـرآن وصــاية يق ــرر وصــاية املس ــلمZن عJــى غ Zــ cاملســلمZن ويق ــرر وصــاية الرج ــال ع Jــى
النساء.
ولــيس هنالــك خــالف عJــى وجــود النســخ ــي الق ـرآن .وال عJــى أن ٓالايــات املدنيــة املتــأخرة ــي الــزمن نســخت ٓالايــات املكيــة
وبعــض ٓالايــات املدنيــة الEــ Pنزلــت ــي أول العهــد باملدينــة .ولكــن الخــالف بــZن ٔالاســتاذ محمــود وســائر علمــاء املســلمZن ــي
مفهوم النسخ نفسه .فهم يرون أن النسخ إلغاء تام للحكم املنسوخ وبصورة سرمدية .وهو يري أن هذا مستحيل ألنـه
ً
ً
ال يمكــن أن يكــون املســتوى ٔالارفــع ــي الــدين منســوخا بمــا هــو دونــه ثــم يكــون النســخ ســرمديا ال ينتÜــ .Pوهــو يســألهم عــن
ً
الحكمة ي إنزال القرآن املكي إذا كان سيظل منسوخا عJى الدوام .لهذا فهو يري أن النسخ إرجاء وليس إلغاء .فاآليات
املنســوخة ـي أصــل الــدين و ــي إنمــا أرجئــت إaــى أن يéــئ وق>ــا وتéــئ ٔالامــة القــادرة عJــى تطبيقهــا حــZن عجــز ع >ــا مجتمــع
القــرن الســابع املــيالدي فنســخت ــي حقــه وطبقــت عليــه آيــات الفــروع .يقــول ٔالاســتاذ محمــود فكــأن ٓالايــات الEــ Pنســخت
إنمـا نسـخت لحكــم الوقـت فÜـ Pمرجـأة إaـى أن يéــئ حي >ـا فــإذا حـان حي >ــا فقـد أصـبحت ــي صـاحبة الوقــت ويكـون لهــا
الحكم وتصبح بذلك ي ٓالاية املحكمة وتعت~ٓ cالاية ال PEكانـت محكمـة ـي القـرن السـابع منسـوخة ٓالان ..وهـذا هـو معـP
حكم الوقت .للقرن السابع آيات الفـروع وللقـرن العشـرين آيـات ٔالاصـول ..وهـذﻩ ـي الحكمـة وراء النسـخ فلـيس النسـخ
ً
إذن إلغ ـ ًـاء تام ــا وإنم ــا ه ــو إرج ــاء بتح ــZن الح ــZن وبتوق ــت الوق ــت()محم ــود محم ــد ط ــه – الرس ــالة الثاني ــة م ــن ٕالاس ــالم،
الطبعة السادسة ص .(١٠-٩
٤٥

والانتقال من آيات الفروع املدنية إaى آيات ٔالاصـول املكيـة هـو مـا أسـماﻩ ٔالاسـتاذ محمـود تطـوير التشـريع ٕالاسـالمي وهـو
عنـدﻩ الســبيل الوحيـد لبعــث ٕالاسـالم ــي حيـاة املســلمZن مـن جديــد .فأحكـام الشــريعة ٕالاسـالمية الEــ Pتقـوم عJــي الفــروع
والEــ Pكانــت مناســبة لبشــرية القــرن الســابع املــيالدي وعل?>ــا قامــت الدولــة ٕالاســالمية ٔالاوaــي ــي املدينــة ال يمكــن أن تـ >ض
بجل مشاكل القرن العشرين والقرون التالية وذلك لالختالف الشاسع ي مستوى تطور املجتمع وك~ cطاقاته وحاجاته
إذا ما قورن بمجتمع القرن السابع امليالدي.
ً
ويس ــوق ٔالاس ــتاذ محم ــود مث ــاال الخ ــتالف الش ـرائع بس ــبب اخ ــتالف مس ــتويات ٔالام ــم ب ــأن ت ــزويج ٔالاخ م ــن أخت ــه ق ــد ك ــان
شريعة إسالمية ي عهد آدم عليه السالم ولكـن حـZن جـاء محمـد صـل ﷲ عليـه وسـلم أصـبح الحـالل ـي تلـك الشـريعة
ً
حرام ــا وش ــمل التح ــريم م ــا ه ــو أبع ــد م ــن ٔالاخ ــت كالخال ــة والعم ــة وغcZه ــا .ول ــيس هنال ــك س ــبب الخ ــتالف الش ــريعتZن إال
اختالف مستوى املجتمع فإذا كان الاختالف الشاسع بZن الشريعتZن سببه اختالف مسـتويات ٔالامـم وهـو مـن غZـ cأدنـي
ري ــب ك ــذلك ف ــإن م ــن الخط ــأ الش ــنيع أن يظ ــن إنس ــان أن الش ــريعة ٕالاس ــالمية  ــي الق ــرن الس ــابع تص ــلح بك ــل تفاص ــيلها
للتطبيق ي القرن العشرين ذلك بأن اختالف مستوى مجتمـع القـرن السـابع عـن مسـتوى مجتمـع القـرن العشـرين أمـر
ً
ال يقبل املقارنة وال يحتاج العارف أن يفصل فيه تفصيال وإنما هـو يتحـدث عـن نفسـه فيصـح ٔالامـر عنـدنا أمـام إحـدى
خصلتZن:
ً
أمــا أن يكــون ٕالاســالم كمــا جــاء بــه املعصــوم بــZن دفEــ Pاملصــحف قــادرا عJــي اســتيعاب طاقــات مجتمــع القــرن العشــرين
فيتوaي توج?>ه ي مضمار التشريع وي مضمار ٔالاخالق .وأما أن تكون قدرته قد نفدت وتوقفت عند حد تنظيم مجتمع
القــرن الســابع واملجتمعــات الEــ Pتلتــه ممــا ـي مثلــه فيكــون عJــى بشــرية القــرن العشــرين أن تخــرج عنــه وأن تلــتمس حــل
مشاكلها ي فلسـفات أخريـات .وهـذا مـا ال يقـول بـه مسـلم ومـع ذلـك فـإن املسـلمZن غZـ cواعـZن لضـرورة تطـوير الشـريعة.
وهم يظنـون أن مشـاكل القـرن العشـرين يمكـن أن يسـتوع>Úا ويـ >ض بحلهـا نفـس التشـريع الـذي اسـتوعب و>bـض بحـل
مشاكل القرن السابع وذلك جهل مفضوح) .محمود محمد طه -الرسالة الثانية ص .(٨٢
 -١املساواة بن الرجال والنساء 6ي الفكر الجمهوري:
يعت~ ــٔ cالاس ــتاذ محم ــود أن ٕالاس ــالم  ــي ج ــوهرﻩ يق ــوم ع Jــى املس ــاواة التام ــة ب ــZن الرج ــال والنس ــاء .ودليل ــه ع Jــى ذل ــك أن
ً
الحســاب يــوم القيامــة ي ـ >ض عل?>مــا معــا عJــى قــدم املســاواة فــال يســأل عــن امل ـرأة زوجهــا وال أبوهــا ثــم ــي تعاقــب عJــى
تفريطهــا ــي التكــاليف الEــ Pكلــف الرجــل بمثلهــا .فــإذا لــم تكــن مســاوية للرجــل عنــد ﷲ ملــا ســئلت مثلــه وحوســبت مثلــه
وكلفت ي ٔالاساس بنفس التكاليف ال PEكلف >hا الرجل ووقعت عل?>ا نفس العقوبات ي الـدنيا وٓالاخـرة .يقـول ٔالاسـتاذ
ً
محمود )عـدم املسـاواة بـZن الرجـال والنسـاء لـيس أصـال ـي ٕالاسـالم ؤالاصـل املسـاواة التامـة .ويلـتمس ذلـك ـي املسـئولية
ْ َ
ٌ ْ ُ ْ
َ َ
الفردي ــة أم ــام ﷲ ي ــوم ال ــدين حي ــث تنص ــب م ــوازين ٔالاعم ــال .ق ــال تع ــاaي  ــي ذل ــك ﴿ َوال ت ـ ِـز ُر َو ِاز َرة ِوز َر أخ ـ َـرى َو ِإن ت ـ ْـد ُع
َ
َ ٌ
ُ ﱡ َْ
ْ
ُ ْ َ َ ٌ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ٌ َ َ ْ َ َ َ ُ َْ
س ِب َما ك َس َـبت َر ِهينـة﴾ ولكـن ٕالاسـالم نـزل حـZن
مثقلة ِإpى ِحم ِلها ال يحمل ِمنه ãء ولو كان ذا قربى﴾ وقال ﴿كل نف ٍ
ً
نــزل عJــى قــوم يــدفنون البنــت خــوف العــار الــذي تجــرﻩ علــ?>م إذا عجــزوا عــن حماي>ــا فســبيت أو ف ـرارا مــن مؤن>ــا إذا
ً
أجــدبت ٔالارض وضــاق الــرزق ومــن هنــا لــم يكــن املجتمــع مســتعدا وال كانــت املـرأة مســتعدة ليشــرع ٕالاســالم لحقوقهــا ــي
مستوى ما يريد >hا من الخ) (..cZاملصدر السابق ص .(١٥٣
واملس ــاواة  ــي الفك ــر الجمه ــوري م ــدلول اجتم ــا±ي ي ــcجم إ aــى حق ــوق  ــي املجتم ــع و ــى ل ــذلك ال عالق ــة له ــا ب ــاالختالف
البيولــو"ي بــZن امل ـرأة والرجــل .لهــذا يــنص ٔالاســتاذ محمــود عJــى الرجــال الــذين يمنعــون الشــبان مــن الوقــوف للنســاء ــي
املركبــات العامــة بحجــة أن النســاء يطــال~ن باملســاواة فيجــب أن يقفــن كمــا يقــف الرجــال ويقــول )هــذا فهــم خــاطئ خطــأ
ً
أساســيا فــإن املســاواة بــZن الرجـال والنســاء ليســت مســاواة املZـ®ان واملســطرة .وإنمــا ــي مســاواة القيمــة ومعــ Pذلــك أن
٤٦

املـ ـرأة  ــي نفس ــها كإنس ــان و ــي املجتم ــع كمواطن ــة ذات قيم ــة مس ــاوية لقيم ــة الرج ــل  ــي نفس ــه كإنس ــان و ــي املجتم ــع
كمواطن .وهذﻩ املساواة تقوم وإن وقع الاختالف ي الخصائص النفسية والعضوية ي بنية الرجال والنسـاء و ـي تقـوم
وإن اختلفت الوظيفة الاجتماعية وميدان الخدمة للمجتمع( )محمود محمد طـه – تطـوير شـريعة ٔالاحـوال الشخصـية
ص .(٥٣
 -٢القوامة 6ي الفكر الجمهوري:
يــري ٔالاســتاذ محمــود أن القوامــة وضــع مرحJــي اقتضــاﻩ قصــور املـرأة وقصــور املجتمــع )وحــZن كانــت ٔالامــة قاصــرة وك ـان
ً
النÛــ Pوصــيا عJــى الرجــال فــإن الرجــال بــدورهم وعJــى قصــورهم قــد جعلــوا أوصــياء عJــى النســاء وذلــك ملكــان قصــورهن
الكبZــ cالــذي ورثنــه مــن العهــد الجــاهJي )املصــدر الســابق ص  ،(٤٥ولهــذا جــاءت القوامــة مشــروطة باإلنفــاق والفضــيلة:
َ
َْ َ ُ
َ َ ﱠ َ ﱠ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ
ـض َو ِب َمـا أنفقــوا ِمـ ْـن أ ْمـ َـو ِال ِهم﴾ وهــو ال يــرى أن هــذﻩ الفضــيلة قيمــة مطلقــة لصــالح
﴿بمــا فضــل اللــه بعضــهم عmــى بعـ ٍ
ِ
الرج ــال وإنم ــا يراه ــا قيم ــة نس ــبية تختل ــف ب ــاختالف املجتمع ــات .فف ــي املجتم ــع املا ¹ــ Pال ــذي نزل ــت في ــه ٓالاي ــة كان ــت
الفض ــيلة  ــي ق ــوة العض ــل وش ــدة الب ــأس ول ــذلك ك ــان للرج ــل القيم ــة الزائ ــدة ألن ــه يمل ــك ه ــذﻩ الخص ــائص .ف ــإذا تط ــور
املجتمــع وجــاء الوقــت الــذي تحولــت فيــه القيمــة مــن القــوة إaــى العقــل والخلــق وحــل القــانون محــل القــوة البدنيــة فــإن
الرجــل يكــون قــد جــرد بــالتطور مــن القيمــة الزائــدة الEــ Pكــان يتمتــع >hــا ــي املا¹ــ Pونــال بســب>Úا حــق القوامــة عJــى املـرأة.
ً
وهكذا تسقط القوامة بسقوط شروطها ألن تغ cZالقيمة للقانون أيضا يعطي املـرأة الحـق ـي الخـروج وـي التعلـيم وـي
العمل حيث تنفق عJى نفسها وتملك بذلك السيادة عJى مصcZها.
ّ َ ُ َ ﱠ ُ َ ََ ّ
َ َ ﱠ َ ﱠ ُ َ ْ َ
َ
ضـ ُـه ْم َع َmــى َب ْعــض َوبمــاَ
النسـ ِـاء ِبمــا فضــل اللــه بع
يقــول ٔالاسـ
﴿الرجــال قوامــون عmــى ِ
ـتاذ محمــود ــي شــرح هــذﻩ املعــاني ِ
ٍ ِ
َ
َّ
ّ َ ُ َ ﱠ ُ َ ََ
َْ َ ُ
أنفقــوا ِمـ ْـن أ ْمـ َـو ِال ِه ْم﴾ قولــه
النسـ ِـاء﴾ ..يعــ Pأوصــياء علــ?>م لهــم علــ?>ن حــق الطاعــة ..الســبب؟
﴿الرجــال قوامــون عmــى ِ
ِ
َ
َْ َ ُ
َ َ ﱠ َ ﱠ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ
ـض َو ِب َمـا أنفقـوا ِم ْـن أ ْم َـو ِال ِه ْم﴾ والفضـيلة ههنـا ـي ـي املكـان ٔالاول فضـيلة جسـدية:
﴿بما فضل الله بعضـهم عmـى بع ٍ
ِ
ي قوة الساعد وقوة الاحتمال واملقدرة عJى الانتصار ي مآزق الحروب أو مفاتن كسـب العـيش فـإن الفضـائل تختلـف
ً
ً
اختالفا كبcZا من مجتمع آلخر فما هو فضيلة ي مجتمع بعينه قد ال يكون فضيلة ي مجتمع آخر .فإنك أنـت اليـوم ـي
مدينــة أم درمــان حيــث حكومــة القــانون قائمــة وحيــث رجــال ٔالامــن ســاهرون فلــيس مــن الفضــيلة أن تســ cZــي الشــوارع
ً
وأنت تحمل سالحا .ثم إن صنيعك هذا الذي اعت~ cفضيلة ي أم درمان ال يعت~ cفضيلة ي بادية الكبابيش أو ـي جبـال
البحر ٔالاحمر أو ي أحراش الجنوب وإنما تكون الفضيلة ـي هـذﻩ املـواطن أن تسـ cZوأنـت تحمـل مـن السـالح مـا تـردع بـه
ً
مــن عäــ ³تحدثــه نفســه بــالتعرض لــك بــاملكروﻩ ..هــذا هــو اخــتالف الفضــيلة عــن مجتمــع املدينــة مــثال ومجتمــع الغابــة
وعJــى نحــو مــن هــذا ٔالاســاس تقــاس الفضــيلة ــي قولــه َ َ ﱠ َ ﱠ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
ـض﴾ ،وبســبيل مــن هــذا تéــئ
﴿بمــاَ فضــل اللــه َ بعضــهم عmــى بعـ ٍ
ِ
َْ ُ
املقــدرة عJــي كســب ٔالارزاق وإحـراز ٔالامــوال ومــن ثــم َ
﴿و ِب َمــا أنفقــوا ِمـ ْـن أ ْمـ َـو ِال ِه ْم﴾ فكــأن املـرأة ملكــان ضــعفها الجســدي
وضــعفها الــوظيفي ــي معــcك الفضــيلة فيــه أغلــب ٔالاحيــان لقــوة الســاعد ولفرصــة الخلــو مــن املوانــع الEــ Pتعــوق الكــدح
ً
ً
ً
والسي قد أصبحت إaى من يغذوها ومن يحم?>ا ومن ثم فقد اضطرت فـدفعت قسـطا كبZـcا مـن حري>ـا ثمنـا تحـرز بـه
حماي> ــا وغ ــذاءها يتض ــح م ــن ه ــذا الاس ــتقراء اليس ــ cZأن ق ــانون ٕالانس ــان كلم ــا اق ــcب م ــن ق ــانون الغاب ــة تص ــبح املـ ـرأة
ً
مســتغنية عــن حمايــة الرجــل .فــال تكــون مضــطرة مــن أجــل الحمايــة أن تáــ®ل عــن قســط كبZــ cجــدا مــن حقهــا كــثمن لهــا.
ذلك بأن الحماية – حماية الرجل وحماية املرأة -ستحال عJـى القـانون كمـا رأينـا ـي املثـل الـذي ضـربناﻩ .ويومئـذ تنتقـل
ً
ً
الفضيلة من قوة العضل إaى قوة العقل وقوة الخلق ولن يكرﻩ حظ املرأة ـي هـذا امليـدان حظـا منقوصـا وإنمـا ـي فيـه
ً
َ َْ َ ُ
﴿و ِب َمـا أنفقـوا ِم ْـن
مؤهلة لت~® كثcZا من الرجال .وما يقـال عـن الحمايـة يقـال عـن النفقـة الEـ Pـي سـبب القوامـة الثـاني
َ
أ ْمـ َـو ِال ِه ْم﴾ فإنــه ــي املجتمــع الــذي تكــون فيــه الفضــيلة لقــوة العقــل وقــوة الخلــق تتيســر املكاســب للضــعاف كمــا تتيســر
٤٧

ََ ﱠ ْ ﱠ
َ َ ﱠ َْ ْ
وف َو ِل ِّلر َجـ ِـال
لألقويــاء أو تكــاد وــي الق ـرآن آيــة عتيــدة ــي أس الرجــاء ملســتقبل امل ـرأة ﴿ول ُهــن ِمثـ ُـل الـ ِـذي علـ ْـ¬ ِ(ن ِبــاملع ُر ِ
ََْ ﱠ َ َ َ ٌ َ ﱠ
الل ُه َعز ٌيز َح ِك ٌ
يم﴾ )املصدر السابق ص  (٤٧-٤٦ويختلف ٔالاستاذ محمود مع جميع املفكـرين ٕالاسـالميZن
عل¬ ِ(ن درجة و
ِ
َ ّ َ ََْ ﱠ َ َ َ ٌ
ي فهم ٓالاية السابقة وخاصة قوله تعاaي ﴿و ِل ِلرج ِال عل¬ ِ(ن درجة﴾ فبينمـا يتفـق جمـيعهم القـدامى واملحـدثون عJـى أن
ّ َ ُ َ ﱠ ُ َ ََ ّ
ً
الن َس ِـاء﴾ والEـ Pبموج>Úـا أعطـى الرجـال حقوقـا
﴿الرجـال قوامـون عmـى ِ
املقصود بالدرجة ي القوامة املشار إل?>ا ي آيـة ِ
زائدة عJى النساء يرى ٔالاسـتاذ محمـود أن هـذﻩ الدرجـة ال عالقـة لهـا بالقـانون وغنمـا ـي ـي مجـال ٔالاخـالق و ـى ال تعـP
أن مطلــق رجــل أفضــل مــن مطلــق ام ـرأة ألن امل ـرأة املســلمة أفضــل مــن الرجــل الكــافر وامل ـرأة التقيــة أفضــل مــن الرجــل
الفاجر وهكذا.
)والدرجــة ــي مجــال ٔالاخــالق لجــنس الرجــال عJــى جــنس النســاء إنمــا جــاءت مــن أصــل الخلقــة حيــث أن عJــى قمــة هــرم
الكمال البشري رجل الحقيقة املحمدية -وملا كان الن PÛصل ﷲ عليه وسلم من جنس الرجال فإن درجته ـي الدرجـة
َ
ٌ
املشار إل?>ا ي قوله تعاaي َ
﴿و ِل ِّلر َج ِـال َعل ْـ¬ ِ( ﱠن َد َر َجـة﴾ ذلـك أنـه فيمـا دون كمالـه يتفـاوت الرجـال والنسـاء حسـب تقـواهم
َ ُ
َ َﱡَ ﱠ ُ ﱠ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َُْ َ َ َ ََْ ُ ْ ُ ُ ً َ
َْ ُ ْ ﱠ
وبا َوق َبا ِئ َـل ِلت َع َـارفوا ِإ ﱠن أك َـر َمك ْم ِعن َـد الل ِـه
اقرأ قوله تعاaي ﴿يا أ(Úا الناس ِإنا خلقناكم ِمن ذك ٍر وأن Yäوجعلناكم شـع
َْ َ ُ
أتقاك ْم﴾ )ٕالاخوان الجمهوريZن( عام املرأة العالم١٩٧٥ Pم ص .(٣ ,٢
 -٣معالجة قضية تعدد الزوجات:
ً
يرى الفقهاء واملفكرون ٕالاسالميون القدامى أن التعدد مباح ويراﻩ بعضهم مطلوبا كما أوضحنا ي الفصل الثاني وهم
ي ذلك ال يرون أن ٓالاية ال PEطالبت بالعدل تمنع أو تقيد التعدد ألن العدل عندهم يقوم عJى القسمة الظاهرية بـZن
ً
الزوج ــات و ــى أم ــر ممك ــن .واملخ ــالفون له ــذا ال ـرأي م ــن املفك ــرين املح ــدثZن يؤي ــدون ع ــدم التع ــدد اس ــتنادا إ aــى ص ــعوبة
العدل دون النظر الدقيق ي صحة السابقZن.
أما ٔالاسـتاذ محمـود فقـد عـالج القضـية بصـورة شـاملة حـZن تنـاول مفهـوم العـدل نفسـه واختالفـه بـZن املجتمـع املا¹ـP
واملجتمع الحاضر .فاآلية قيدت إباحة التعدد بالعدل وملا كانت املرأة ي املا P¹قاصرة عن شأو الرجـل فـإن العـدل ـي
حقهــا يقــوم بمجــرد التســاوي ــي القســمة الظاهريــة لألشــياء وإن كــان قلبــه يميــل لســواها .أمــا بالنســبة للمـرأة املعاصــرة
املؤهلــة للمســاواة التامــة مــع الرجــل فــإن العــدل ال يقــوم بالقســمة الظاهريــة وإنمــا يشــمل حEــ ³ميــل القلــب أل>bــا كفــؤ
للرجل فيجب أن يعاملها بالتساوي معه وي هذا املستوى فإن التعدد ال يمكن ألن ميـل القلـب ال يـتم بالقسـط إال مـع
الواحدة وهذا التطور الذي حدث للمرأة وللمجتمع هـو الـذي أتـى بـزواج الواحـدة وألـى التعـدد .يقـول ٔالاسـتاذ محمـود
)نزل من مستوى العدل الذي هو مطلب الدين والذي لم يكن وقته بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للفرد من رجل وامرأة
ََ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َْ َ ّ َ ََ ْ َ َ ْ ُ
صـت ْم﴾
النس ِـاء ولـو حر
قد حان يومئذ إaى مسـتوى العـدل ـي الشـريعة فأعقـب قولـه ﴿ولـن تسـت ِطيعوا أن تع ِـدلوا بـن ِ
ََ َ ُ ُ ﱠ َْْ َ َ َ ُ َ َ ْ ﱠ
وها كاملُ َعل َق ِة﴾ وبذلك أصـبح معـ ³العـدل هنـا يقتصـر عJـى العـدل املـادي .وال يتنـاول
بقوله ﴿فال ت ِميلوا كل املي ِل فتذر
ً
ميل القلوب ولوال هذا التجاوز ملا أصبح تشريع التعدد ممكنا وهو ي واقع ٔالامر تشريع ضرورة وبخاصـة ـي تلـك الفـcة
ً
مــن حيــاة املجتمــع املــؤمن .وكانــت املـرأة متخلفــة كثZـcا ولــم تكــن ــي مســتوى املســاواة مــع الرجــل .فجــاء تقييــد العــدل ــي
ً
حقهــا عــدال فيــه لهــا خدمــة وملجتمعهــا خدمــة .ويعت~ــ cتشــريع التعــدد تش ـريع فــcة انتقــال إaــى فجــر املســاواة التامــة بــZن
﴿و َل ْـن َت ْس َـتط ُ
الرجال والنساء ويومها يصبح العدل ي حقهـا يشـمل العـدل ـي ميـل القلـوب وهـو املعـ Pبقولـه تعـاaي َ
يعوا
ِ
ً
َ ْ ْ ُ ْ َﱠ َ ْ ُ َ َ
َأ ْن َت ْعد ُلوا َب ْ َن ّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
اح َدة﴾ وهكذا يشرع
النس ِاء ولو ح َرصتم﴾ يéئ يومئذ القيد من قبل قوله ﴿ف ِإن ِخفتم أال تع ِدلوا فو ِ
ِ
ِ
ــي تحــريم التعــدد إال لــدى ضــرورات بعي >ــا تلجــأ إليــه ويــنص عل?>ــا القــانون ويســتأمر ف?>ــا الطــرف املضــرور >hــا( )محمــود
محمد طه – الرسالة الثانية من ٕالاسالم ص .(١٥٦-١٥٥

٤٨

وعبارة )ويستأمر ف?>ا الطرف املضرور >hا( تش cZإaى ضرورة استئذان الزوجة ي الزواج عل?>ا إذا حدثت الضرورات الPE
ً
ً
تلéئ زوجها للتعدد وهذﻩ الضرورات محـددة بـأن تكـون عقيمـا وهـو يريـد الذريـة أو تكـون مريضـة مرضـا ال ير"ـى شـفاؤﻩ
يمنعهـا مــن القيـام بواجبا¡>ــا الزوجيـة .ــي هــذﻩ الحالـة تســتأذن فـإن قبلــت يمكــن أن يـ®وج وتظــل ـي معــه وإذا رفضــت
يقع الطالق بي >ما )راجع ٕالاخوان الجمهوريZن – خطوة نحو الزواج ي ٕالاسالم(.
 -٤التناقض بن شهادة املرأة وواقع املجتمع:
إن التطـور الــذي حــدث ــي املجتمــع املعاصــر والــذي دفــع بــاملرأة للتعلــيم والعمــل واملشــاركة ــي كافــة ضــروب الحيــاة أبــرز
ً
ً
تناقضـا واضـحا بــZن الشـريعة وبــZن الواقـع املعــاش .ولعـل مــن أبـرز ٔالامثلــة مـا ســاقه ٔالاسـتاذ محمــود محمـد طــه ـي قولــه
)لــدينا اليــوم ــي الخرطــوم قاضــية شــرعية تخرجــت ــي كليــة الحقــوق بجامعــة الخرطــوم وهــذا يعــ Pأ>bــا تمــارس أو مــن
حقهــا أن تمــارس حقهــا ــي تطبيــق الشــريعة ٕالاســالمية عJــى املتحــاكمZن إل?>ــا عJــى قــدم املســاواة مــع زميلهــا الــذي تخــرج
معهــا ولكــن هــذﻩ الشــريعة تقــول إن شــهادة هــذﻩ القاضــية إنمــا ــي عJــى النصــف مــن شــهادة زميلهــا هــذا ..أك¥ــ cمــن هــذا
فإن شهاد¡>ا إنما ي عJى النصف من شهادة رجل الشارع ..فهل هذا قول سليم؟؟"
ً
لعمري إن الخلل ليس ي الدين ولكنه ي العقول ال PEال يحركها مثل هذا التناقض لتدرك أن ي ٔالامر سرا ..هذا السـر
هو ببساطة شديدة أن شريعتنا السـلفية مرحليـة وإ>bـا ال تسـتقيم مـع قامـة الحيـاة املعاصـرة وأ>bـا لتسـتطيع اسـتيعاب
هــذﻩ الحيــاة وتوجــه طاق>ــا الكبZــcة البــد لهــا مــن أن تتفــق وتتطــور وترتفــع مــن فــروع الق ـرآن إaــى أصــوله هــذا مــا تعطيــه
بداهة العقول وحكمة الدين( )املصدر السابق .(٤٩/٤٨
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َ ُ ْ ْ ْ َُ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ َ َْ َ
َ ْ َ ْ ُ َ َْ
فــإذا كانــت آيــة الشـ
ـان ِم ﱠمـ ْـن
ـهادة املنقوصــة ﴿واستشـ ِـهدوا شـ ِـهيدي ِن ِمـ ُـن ِرجـ ِـالكم فـ ِـإن لــم يكونــا رجلــ ِن فرجــل وامرأتـ ِ
َْ َ ْ َ َ ﱡ ََ َ ْ َ ﱠ ْ َ ُ َ َُ َ ّ َ ْ َ ُ َ ْ
ْ
َ
ترضـون ِمــن الشــهد ِاء أن ت ِضـل ِإحــداهما فتــذ ِكر ِإحـداهما ٔالاخــرى﴾ تمثــل فـروع القـرآن فـإن آيــة ٔالاصـول املقابلــة لهــا
ََ ﱠ ْ ﱠ
َ َ ﱠ َْ ْ
وف﴾ و ـي تعـ Pأن للنسـاء
وال PEيرى ٔالاسـتاذ أن يتطـور الحكـم نحوهـا ـي قولـه تعـاaي ﴿ول ُهـن ِمث ُـل ال ِـذي عل ْـ¬ ِ(ن ِبـاملع ُر ِ
مــن الحقــوق مثــل مــا علــ?>ن مــن الواجبــات فــإذا >bضــت املـرأة بــالتعليم والتطــور بــأداء واجــب القا¹ــ Pفــإن لهــا بموجــب
هذﻩ ٓالاية الحـق ـي أن تكـون شـاهدة مسـاوية ـي شـهاد¡>ا للرجـل .وأنـه لـيس أقـوى م >ـا ذاكـرة .بـدليل أن الامتحانـات ـي
َُ َ ّ
َ
اختبار ي التذكر تنجح ف?>ا الفتيات مثل الفتيان مما يجعل حجة نصف الشهادة ﴿ت ِض ﱠـل ِإ ْح َـد ُاه َما فتـذ ِك َر ِإ ْح َـد ُاه َما
ُْْ
ٔالاخـ َـرى﴾ غZــ cقائمــة اليــوم رغــم أ>bــا كانــت قائمــة ــي العهــد ٔالاول وهــذا معــ ³مرحليــة ٔالاحكــام الEــ Pأشــار إل?>ــا ٔالاســتاذ
محمود ي النص أعالﻩ.
ً
 -٥الحجاب ليس أصال 6ي ٕالاسالم:
ً
ً
والحجــاب أيضــا عنــد الجمهــوريZن حكــم مرحJــي وهــو قــد اســتنفد مرحلتــه ولــم يعــد صــالحا اليــوم والســبب ــي ذلــك أنــه
مـرتبط بالعصـيان عJـى املـرأة فكأنـه ضـرب مـن ضـروب القيـد يمليـه الا¡>ـام قبـل أن تقـع املـرأة ـي الخطيئـة .وهـو لهــذا ال
يناسـب املـرأة العاقلــة املســئولة املربيــة .كمـا يــرفض الجمهوريــون الحجــاب يرفضــون الت~ـcج وســوء الســلوك ويــدعون إaــى
الــزي املحتشــم املعتــدل )فــال PEتغطــي جســدها بالثيــاب كأنمــا توافــق امل>مــZن لهــا بــأن جســدها هــو أهــم مــا لــد>²ا و ــى ال
ً
تستطيع أن تمتنع عن الخطيئـة إال بإخفائـه عـن الرجـال والEـ Pتخـرج مت~cجـة كاشـفة لجسـدها تعت~ـ cأيضـا أن جسـدها
هو أهم ما لد>²ا وبه وحدﻩ قيم>ا فÜـ ³تزينـه وتفضـحه للطـامعZن فيـه و ـى ال تـدري أن ـي ذلـك إذاللهـا وليسـت كرام>ـا
ذلــك أن قيم ــة امل ـرأة ــي عقله ــا وخلقه ــا ال  ــي جســدهإ) (..الاخ ــوان الجمه ــوريZن – ال ــزي عنــوان عق ــل امل ـرأة وخلقه ــا ص
.(١٢/١١
ً
يقول ٔالاستاذ محمود )الحجاب ليس أصال ـي ٕالاسـالم ؤالاصـل ـي ٕالاسـالم السـفور ألن مـراد ٕالاسـالم العفـة وهـو يريـدها
عفــة تقــوم ــي صــدور النســاء والرجــال ال عفــة مضــروبة بالبــاب املقفــول والثــوب املســدول ولكــن لــيس إaــى هــذﻩ العفــة
٤٩

الغاليـة مــن ســبيل إال عـن طريــق الcبيــة والتقـويم .وهــذﻩ تحتــاج إaــى فـcة انتقــال ال تتحقــق أثناءهـا العفــة إال عــن طريــق
الحجاب وكذلك شرع الحجاب ..والسفور ي ٕالاسالم أصل ألنه حرية .وقد أسلفت القول بأنه ي ٕالاسالم ٔالاصـل ـي كـل
إنســان أنــه حــر إaــى أن يäــ التصــرف ــي الحريــة فتصــادر حريتــه بقــانون دســتوري .أقـرأ ــي حكمــة الحجــاب قولــه تعــاaي
ﱠ
﴿والالتــي َيـ ْـأت َن ْال َف َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ﱠ َ َ َ ً ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ﱠ
ُُْ
ـوت َح ﱠ¯ــY
احشــة ِمــن ِنســا ِئك ْم فاستشـ ِـهدوا علـ ْـ¬ ِ(ن أ ْربعــة ِمــنك ْم فـ ِـإن شـ ِـهدوا فأ ْم ِســكوهن ِ6ــي البيـ ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ُ َ
ﱠ َ
ً
َ ﱠ
َيت َوف ُاه ﱠن امل ْوت أ ْو َي ْج َع َل الل ُه ل ُه ﱠن َس ِـبيال﴾ إذا تـوفرت ٔالادلـة عJـى اعوجـاج سـلوكها بمـا ال ير´ـى إaـى الحـد الـذي تصـادر
ل َ ﱠ َ َ َ ﱠ ُ َْ ُ
ـاه ﱠن امل ْـوت﴾ إن لـم يـ~ن مـن إحـداهن أ>bـا قـد
حري>ا بحرما>bا من حقها ي حرية السفور وتحبس ي املáـ® ﴿ح¯ـ Yيتوف
انتفعت بالعقوبة وأ>bا استقامت مما يجعلهـا مرجـوة لحسـن التصـرف ـي السـفور فالحجـاب عقوبـة حكيمـة عJـى سـوء
التصــرف ــي حريــة الســفور .هــذا ــي ٔالاصــل ٕالاســالمي ولكــن ــي التشــريع الحاضــر يمثــل مصــادرة مســتمرة لحريــة الســفور
ألن الشارع أراد به إaى سد الذريعة حماية للعصر من مسئولية باهظة" )الرسالة الثانية من ٕالاسالم .(١٦١-١٦٠
وــي اتجــاﻩ الــدعوة إaــى التميZــ® بــZن الســفور والت~ــcج تéــئ وصــية ٔالاســتاذ محمــود للنســاء )أســفرن وال ت~ــcجن .فــإن الت~ــcج
دليــل عJــى خفــة العقــل ورقــة الــدين وســوء الخلــق وال تســتحق املت~cجــة أ تتمتــع بحريــة الســفور) (..املصــدر الســابق ص
.(٩٣
وبــنفس املســتوى فــإن ،الاخــتالط حــق ألنــه حريــة وإن منعتــه الشــريعة ــي املا¹ــ Pمــن بــاب الوصــاية )املجتمــع املنعــزل
ً
رجالــه عــن نســائه لــيس أصــال ــي ٕالاســالم ومــا يقــال عــن الســفور يقــال عــن الاخــتالط فــإن ٔالاصــل ــي ٕالاســالم املجتمــع
املخــتلط مــن الرجــال والنســاء ثــم هــو مجتمــع ســليم مــن عيــوب الســلوك الEــ Pأبقــت >hــا املجتمعــات املختلطــة الحاضــرة
)املصدر السابق .(١٦١
 -٦الزواج 6ي الفكر الجمهوري:
يمٔ ®Zالاستاذ محمود بZن مستويZن من الزواج :الزواج ـي ٔالاصـول والـزواج ـي الفـروع) .فأمـا ـي شـريعة الفـروع فـالزواج
ً
عقــد بــZن طــرفZن غZــ cمتكــافئZن يملــك فيــه الطــرف الـراجح حقوقــا أك¥ــ cممــا يملــك الطــرف املرجــوح والســبب ــي رجحــان
حقوق الطرف الراجح إنما هو رجاحة عقله ودينه ومن ثم كc¥ة واجباته فالعالقة فيه بZن الرجل واملرأة ليست عالقة
تكــافؤ وال ــي عالقــة تســلط وإنمــا ــي عالقــة رشــيد جعــل وصــيا عJــى قاصــر وطلــب منــه أن يعينــه عJــى الرشــد ..والغــرض
مـن هـذا العقــد هـو تنظـيم الغريــزة )الجنسـية( ملصــلحة ٔالافـراد الرجـل واملـرأة – ملصـلحة الجماعـة فأمــا مصـلحة ٔالافـراد
فبإعف ــاف ال ــنفس وص ــون ٔالاخ ــالق ث ــم إن ب ــه الح ــب ينم ــو والطمأنين ــة تتوث ــق والراح ــة النفس ــية تت ــوفر .وإم ــا ملص ــلحة
الجماعة وحفظ ٔالافراد هنا غ cZغائب -فبحفظ النـوع وقيـام ٔالاسـرة الEـ Pـي الدعامـة ٔالاوaـي للمجتمـع( )محمـود محمـد
طه – تطور شريعة ٔالاحوال الشخصية ص .(٧٠
ً
هـذا هـو الـزواج ـي شــريعة الفـروع وهـو مـا يحـدث بــZن املسـلمZن اليـوم وال تخـرج عنـه زيجــات أك¥ـ cالنسـاء تحـررا ودعــوة
للمسـاواة مــع أن الحقــوق فيــه غZــ cمتسـاوية ألنــه يعتمــد عJـى شــريعة الفــروع )وشــريعة الفــروع شــريعة مرحليــة الحكمــة
م >ا نقلة املجتمع املتخلـف الـذي نزلـت عليـه ليتقـدم حEـ ³يسـتحق شـريعة ٔالاصـول ..والحركـة م >ـا نحـو شـريعة ٔالاصـول
حZن يحZن حي >ا هو الذي نسميه تطوير التشريع ٕالاسالمي( )املصدر السابق ص .(٦٨
أمــا الــزواج ــي شــريعة ٔالاصــول فإنــه )يقــوم عJــى الكفــاءة بــZن الرجــل واملـرأة ويمكــن تعريــف الــزواج هنــا بأنــه شــركة بــZن
شريكZن متكافئZن ومتساويZن ي الحقوق والواجبات ال يعد فيه وصاية من الرجل عJـى املـرأة وال مـن املـرأة عJـى الرجـل
فليس هناك وصاية عJى أ>²ما فيه إال وصاية يفرضها القانون عJى كل?>مـا القـانون الدسـتوري .همـا يملكـان الـدخول ـي
هـذﻩ الشـراكة باألصـالة عـن نفسـ?>ما ويملكـان اختيارهمـا ولهمـا الحـق )املتسـاوي( ـي الخـروج م >ـا فيمـارس حـق الطــالق
ــي ســعة أفــق وطيبــة نفــس ..ــي هــذا الــزواج لــيس هنالــك وaــي وال مهــر ولــيس فيــه تعــدد زوجــات والطــالق فيــه حــق مــن
٥٠

حقــوق املـرأة كمــا هــو حــق مــن حقــوق الرجــل ودخــل ٔالاســرة يملكــه الشــريكان حEــ ³حــZن يكــون عمــل املـرأة قــد اســتغرق
)البيت( فليست النفقة هذﻩ من الرجل عJى املرأة) (..املصدر السابق ص .(٦٨
والسبب ي أن الزواج ي ٔالاول يتجاوز الوaي هو أن املرأة الرشيدة ولية أمر نفسها حZن تباشـر عقـد قرا>bـا وحـدها دون
وكالــة رجــل آخــر حEــ ³لــو كــان والــدها .أمــا عــدم وجــود املهــر ــي زواج ٔالاصــول فإنــه يلــتمس )ــي كــون املهــر يمثــل ثمــن شـراء
املـرأة مــن كانــت إنمــا تــزوج عــن طريــق مــن ثالثــة طــرق إمــا أن تســ ³Ûأو تختطــف أو تشــcى فهــو بــذلك مــن مخلفــات عهــد
هوا>bا عJى الناس وما ينبي له أن يدخل معها عهد كرام>ا ال PEأعدها لها ٕالاسالم حيث تدخل أصوله طور التطبيق(
)محمود محمد طه – الرسالة الثانية ص .(١٥٦-١٥٥
 -٧الفكر الجمهوري وعمل املرأة:
يــرى ٔالاســتاذ محمــود أن مفهــوم املســاواة ــي العمــل بــZن املـرأة والرجــل والــذي تطــرق إaــى الحضــارة الغربيــة اليــوم مفهــوم
خاطئ .وهو قد نشأ ي الغرب نتيجة الصراع بZن أباب العمل والعمال الذين كان من بن?>م العامالت من النساء .وحZن
انتصــرت النقابــات للعمــال تحقــق مفهــوم ٔالاجــر املتســاوي للعمــل املتســاوي .وهــذا دون شــك إنجــاز كبZــ cـي مجــال العمــل
ولكنه انحرف بقضية املرأة عن مسارها الحقيقي حيث علق آمالها ي التحرر واملساواة باإلنجـاز ـي املجـال الاقتصـادي
وجعلهــا ــي هــذﻩ الــدول تســابق الرجــل ــي كافــة ٔالاعمــال ٔالامــر الــذي أثــر عJــى نفســها وأســر¡>ا وهــذا ال يــؤدي إaــى املســاواة
الحقيقية وال إaى كمال املرأة نفسها .يقول ٔالاستاذ محمود )معلـوم ومقـدر أن شـعار ٕالانتـاج الطبيـي أن ٔالاجـر املتسـاوي
ال يكــون إال للعم ــل املتس ــاوي .وم ــن هنــا وم ــن وق ــت بعي ــد بــدأ مفه ــوم املس ــاواة الخ ــاطئ يجــد طريق ــه لألذه ــان .ول ــم تغ Zــc
الاشcاكية ال PEجاءت بالثورة السوفيتية ي هذا املفهوم الخاطئ بل مدت له وعمقته .وال غرو ي ذلك!! .فـإن القاعـدة
املشــcكة بــZن الرأســمالية والاشــcاكية واملاركس ــية إنمــا ــي النظــرة املاديــة والي ــوم فإنــه ــي الــدول الاشــcاكية ال تع ــرف
ً
للمرأة كرامة إال أن كانت مستقلة اقتصاديا وهذا يع Pعندهم أن تكون امرأة عاملة ي ميـادين ٕالانتـاج التقليديـة وـي
الحركــة الشــيوعية وكلهــا تظهــر حركــة املـرأة وكأ>bــا قضــية عمــل وإنتــاج ..فاتجهــت املـرأة اتجــاﻩ الرجــال حEــ ³اســcجلت أو
كــادت .وهــذا عنــدنا أمــر طبيـي مــا دامــت الدولــة ال تــدخل ــي تقييمهــا الاقتصــادي عمــل املـرأة ــي املáــ®ل .فــاملرأة الســوية
الEـ Pتتجـه إaــى ممارسـة وظيف>ـا ٔالاساســية ـي إنجـاب ٔالاطفــال وتكـوين ٔالاسـر ورعايــة شـئو>bا ـي بيــوت سـعيدة إنمـا تقــوم
ً
بــذلك عJــى حســاب راح>ــا وصــح>ا ذلــك بــأن الدولــة ال تعت~ــ cهــذا العمــل إنتاجــا يقــاس إaــى إنتــاج أدوات الاســ>الك .فÜـP
ً
مطلــوب م >ــا أساســا أن تــؤدي ســاعات عملهــا كمــا يؤد>²ــا زوجهــا ثــم إذا همــا رجعــا إaــى املáــ®ل يكــون مــن حــظ زوجهــا أن
يرت ــاح ويك ــون م ــن حظه ــا ــي أن تواص ــل العم ــل فيم ــا يحت ــاج إلي ــه م®áلهم ــا املش ــcك م ــن خدم ــة ض ــرورية وم ــن عناي ــة
باألطفــال .ومثــل هــذا الشــقاء تكــون لــه نتيجــة نفســية واحــدة محتمــة ــى الرغبــة عــن ك¥ــcة إنجــاب ٔالاطفــال وهــذا امليــل
ً
ً
النف Päيcك أثرا عضويا هو انخفاض الخصوبة .فإذا ما دخلت هذﻩ النظرة التقييمية الجديدة فإن ٕالانسان سيكون
سيد ٓالالة وليس خادمها وستكون املرأة املنتجة وي القمة ي املرأة ال PEتنجب ٔالاطفال وتع>h Pم كما وكيفا ..و ي من
ثــم تســتحق مــن املجتمــع املكافــأة ٔالادبيــة واملاديــة الEــ>h Pــا تتحقــق وتتوكــد كرام>ــا( )محمــود محمــد طــه – تطــور شــريعة
ٔالاحوال الشخصية ص .(٥٥-٥٤
والشــعار الــذي يرفعــه بــض دعــاة التخلــف وهــو )امل ـرأة مكا>bــا البيــت( يــرى فيــه ٔالاســتاذ محمــود كلمــة حــق إذا أخــذ ــي
ً
وجهته السليمة ويقول )كثcZا ما نسمع الناس يقولون :املرأة مكا>bا البيت و ى قولة حق أريد >hا باطل هم يريـدون لهـا
ً
إaــى الحجــاب وعــدم الســماح للم ـرأة أن تخــرج ال للعمــل وال لل®áهــة .والحــق ــي هــذﻩ العبــارة أنــه يجــب أن نتعــاون رجــاال
ً
ونســاء عJــى إعــادة تكــوين البيــت ليكــون مكانــا للســعادة والحــب ورضــا الــنفس يجــد فيــه الرجــل وامل ـرأة ؤالاطفــال دفء
الحـب وبـرد الســالم ويجـب أن تكـون املـرأة فيـه امللكــة ال الخادمـة فÜـ Pاملنجبــة لألطفـال واملشـرفة عJــى ٔالاطفـال .ليكونــوا
٥١

نماذج عالية ي الخلق والذكاء والكفاية الذاتية و ى فـوق ذلـك كلـه وقبـل ذلـك كلـه مرفـأ ٔالامـان لزوجهـا يسـتظل بظلهـا
ويجد ي ح>Úا وفهمها ما يقوي بـه عJـى حسـن خدمـة الجماعـة ..إذا مـا عرفنـا للبيـت هـذا املقـام فـإن قولنـا )املـرأة مكا>bـا
ً
ً
ً
ً
البي ــت( س ــيلقي علين ــا واج ــب تعل ــيم الفتي ــات  ــي أع Jــى مراح ــل التعل ــيم وإع ــدادهن عقلي ــا وخلقي ــا ونفس ــيا وجس ــديا إ aــى
املســتوى الــذي يرفــع علــ?>ن الوصــاية ويجعلهــن مســئوالت مســئولية تامــة أمــام القــانون كمســئولية شــقائقهن الرجــال(..
)املصدر السابق ص .(٥٧-٥٦
ً
ً
ومع ذلك فإن الفكر الجمهوري يري نفعا كبcZا للمرأة ي عملها خارج امل®áل فيقول )ويستقيم مع إعادة تقييمنا للم®áل
أن املـرأة قــد تعمـل خــارج املáــ®ل إذا كانـت تســتطيع التوفيــق بـZن العمــل وإدارة املáــ®ل) .ولكـن عJــى التحقيــق لـن تعمــل ــي
ٔالاعمال الشاقة العنيفة ال PEيجب أن ينفرد >hـا الرجـال( ذلـك بـأن بالعمـل ينضـبط الفكـر ويتعمـق .وتنضـج الشخصـية
هــذا إaــى عديــد مــن القــيم الEــ Pتكســ>Úا ممارســة العمــل للم ـرأة ممــا تحتاجــه ــي خدمــة مجتمعهــا وبي>ــا وأطفالهــا ومم ــا
تحتاجه ي تحرير مواه>Úا ال>h PEا ارتقاؤها وكمالها الذاتي .هذا وللمرأة ميادين عمل قد خلقـت و ـى مهيئـة لهـا أك¥ـ cمـن
ً
ً
غcZهــا .فينبــي إعــدادها لهــا مهنيــا وفنيــا كميــادين التعلــيم ــي جميــع مســتوياته والطــب وطــب ٔالاطفــال والنســاء بصــورة
خاصــة وكــالتمريض والقــانون تــوaي القضــاء وبخاصــة ــي محــاكم إصــالح ٔالاحــداث .فــإن املجتمــع قــد يجــد خدمــة أفضــل
حZن تتوaى املرأة هذﻩ امليادين إذا ما قورنت بالرجل( )املصدر السابق .(٥٧
كيف تحقق املرأة املساواة؟
يرى ٔالاستاذ محمود محمد طه أن عJـى املـرأة مسـئولية يجـب أن تـ >ض >hـا مـن أجـل تحقيـق املسـاواة ذلـك أن املسـاواة
ال يمك ــن أن تم ــنح وإنم ــا ــي ح ــق يج ــب أن ين ــ®ع والب ــد للم ـرأة أن تؤه ــل نفس ــها ب ــالفهم ال ــذي ي ــدعم حقوقه ــا وت ــرفض
محـاوالت فـرض الوصــاية عل?>ـا باسـم الــدين .وـي دعوتـه املـرأة للثـورة عJـى املفــاهيم الباليـة باعتبارهـا أوaــى الخطـوات ــي
َ
ََ
ْ ﱠ
﴿ول ُه ﱠـن ِمث ُـل ال ِـذي َعل ْـ¬ ِ( ﱠن﴾ يعـ Pلهـن مـن الحقـوق مثـل الـذي علـ?>ن مـن
طريق تحقيـق املسـاواة يقـول ٔالاسـتاذ محمـود
الواجبات فإذا كانت الواجبات ال PEعل?>ا وت >ض >hا مساوية للواجبات ال PEعJى الرجـال وي >ضـون >hـا فقـد أصـبح لهـن
من الحق مالهم ال وكس وال شطط .أحب لبناتنا أن يعلمـن هـذا وأن يجـدن فهمـه وأال يـزددن ـي وصـف قصـور شـريعة
ً
القــرن الســابع )وبخاصــة ــي أمــر ٔالاســرة( عــن شــأو القــرن العشــرين ولــيكن واضــحا ــي أذهــا>bن أ>bــن حــZن يفعلــن ذلــك ال
ينس~ن الظلم وال القصور إaـى ﷲ تعـاaي ﷲ عـن ذلـك وإنمـا ينسـبه )لرجـال الـدين( الـذين يطيـب لهـم أن يتحـدثوا باسـم
ً
ﷲ وه ــم ال يك ــادون يفهم ــون عن ــه ش ــيئا وإنم ــا يتح ــدثون فيم ــا ال يعلم ــون ح ــZن يري ــدون للن ــاس أن يعتق ــدوا أن كلم ــة
ٕالاسالم ٔالاخcZة ي أمر التشريع قد قيلت ي القرن السابع) (..املصدر السابق ص .(٥
ً ً
وباإلضـافة للتسـلح بــالفكر الـذي يك >ـا مــن أن تكـون قـادرة للــرد عJـى الفقهـاء .يجــب أن تعمـل املـرأة عمــال كبZـcا ـي جانــب
ٔالاخـالق واســتقامة الســلوك .ففــي وصـيته للنســاء يقــول "اعمJــي أن الغZـcة الجنســية ــي مــن أك~ـ cأســباب تســلط الرجــال
عJى النساء .وستظل غcZة الرجال عJى النساء قائمة .ومن الخ cZأن تظل قائمـة أل>bـا ـي صـمام العفـة وضـما>bا والعفـة
أعظم مزايا النساء عJى ٕالاطالق".
ومــا جعلــت قوامــة الرجــل عJــى املـرأة إال مــن أجلهــا ــي املكــان ٔالاول .فكــن عفيفــات صــفيات لكــن القوامــة عJــى أنفســكن.
اعلم ــن أن جم ــالكن  ــي املك ــان ٔالاول ل ــيس  ــي جم ــال أجس ــامكن وإنم ــا ه ــو  ــي كم ــال عق ــولكن وخلقك ــن ودي ــنكن فك ــن
عوالات عJى هذﻩ وليطالع هذﻩ الكماالت منكن من تلقZن من الرجال مـن الوهلـة ٔالاوaـى للقـائكن >hـم .اعلمـن أن كرامـة
ً
إحداكن بيدها .فإن هانت عل?>ا كرام>ـا فلـن تجـد مكرمـا ال مـن الـزوج وال مـن ٔالاخ وال مـن ٔالاب) (..املصـدر السـابق -٩٣
.(٩٤

٥٢

خالصة الفﺼل
.١
.٢

.٣
.٤

ً
يحقــق الفكــر الجمهــوري املســاواة التامــة بــZن النســاء والرجــال وهــو بــذلك يتفــق تمامــا مــع كافــة مواثيــق حقــوق
ٕالانسان واتفاقيات حقوق املرأة.
يختلــف الفكــر الجمهــوري عــن اج>ــادات املحــدثZن ودعــاة ٕالاصــالح ــي أنــه نفــذ إaــى أصــل املشــكلة وهــو الــنص،
ً
ً
وقدم الفهم الذي به يتم تجاوز نص اعتمادا عJى روح الدين وحاجة العصر ،ي حZن أن كثcZا من املفكرين
املتقدمZن دعوا إaى روح العصر دون أن يكون لهم سند من الدين.
انحسار الفكرة الجمهورية ي السودان قلل من انتشار هذﻩ الاج>ادات الجريئة ال PEكان ٔالاجدر أن تذاع عJى
كافة املستويات.
ً
لــم نتعــرض ل ـرأي الفكــر الجمهــوري ــي املســاواة ــي امل Zـcاث ،أل>bــا أساســا تــرفض امل Zـcاث باعتبــارﻩ مــن مظــاهر
الرأســمالية وأنــه ال أســاس لــه ــي أصــل الــدين ،وكــذلك املســاواة ــي الحقــوق السياســية ألن الفكــرة كلهــا تــنص
ً
عJــى املســاواة التامــة بــZن املـرأة والرجــل ــي كافــة الحقــوق السياســية و ــى ــي هــذا أيضــا تتفــق مــع كافــة مواثيــق
ٔالامم املتحدة وحقوق ٕالانسان واتفاقيات املرأة.

٥٣

٥٤

خاتمة
ً
ً
إن التطــور الــذي حــدث ــي جميــع أوجــه الحيــاة ــي مختلــف أنحــاء العــالم أعطــى بعــدا جديــدا بــالنظر إaــى وضــع املـرأة ــي
املجتمــع ولعــل حقــوق املــرأة ــي مواثيــق حقــوق ٕالانســان إنمــا جــاءت نتيجــة ص ـراع طويــل وكفــاح مريــر خاضــته امل ـرأة ــي
ش ³Eاملجاالت ح ³Eأثبتت أ>bا إنما ت >ض بنفس الواجبات ال PEي >ض >hا الرجل.
ولــم تكــن املجتمعــات العربيــة ٕالاســالمية بمعــزل عــن هــذا التــأث cZفاســتجاب املفكــرون ٔالافــذاذ لهــذا التحــدي ونظــروا ــي
تراث أممهم ومعتقدا¡>ا وأعاد بعضهم قـراءة القـرآن ـي تفكZـ cوتأمـل لواقـع الحيـاة وملـا وصـل إليـه فكـر ٔالاوائـل فخرجـوا
ً
ً
باج>ادات تتفاوت ي درج>ـا لك >ـا ترمـي جميعـا إaـى إعطـاء املـرأة حقوقـا جديـدة لـم يكـن الفكـر املا¹ـ Pقـد أعطاهـا لهـا.
هذا ي حZن أن دعاة التمسك بالقـديم وٕالاصـرار عJـى تقليـد السـلف ظلـوا وهـم يعيشـون ـي دول حديثـة ويأخـذون بكـل
أس ــباب التط ــور  ــي حي ــا¡>م الحاض ــرة يح ــاولون أن يش ــرعوا للم ـرأة نف ــس ٔالاحك ــام ال Eــ Pكان ــت س ــائدة  ــي ش ــعو>hم قب ــل
ً
ً
ً
عش ـرات القــرون .هــذا التبــاين خلــق ص ـراعا فكريــا محتــدما ــي مجتمعاتنــا الشــرقية لــم تكــن حركــات >bضــة املــرأة الEــP
تقودها رائدات النساء غائبة عنه بل كانت محور تفاعله وتصاعدﻩ ي ش ³Eاملجاالت.
وبـZن ٔالافكـار الدينيـة الداعيـة للقـديم وأفكـار الـرواد الEـ Pشـعرت بـالواقع الجديـد وسـعت إaـى الاج>ـاد يقـع فكـر الحركـات
ً
ٕالاس ــالمية ذات الط ــابع السيا ــ ،Pإذ ــي تنتم ــ Pفكري ــا إ aــى الفك ــر الس ــلفي الق ــديم ولك > ــا لغ ــرض السياس ــة تحت ــاج إ aــى
الاعcاف بالكث cZمن إنجازات الحضـارة ومشـاركة املـرأة .فلـم يكـن أمامهـا سـوى محاولـة لتقـديم ٔالاطروحـات القديمـة ـي
صـياغات ت~cيريـة جديـدة ،علهـا بـذلك تر¹ـ Pقطـاع النسـاء الكبZـ cوالفعـال ـي املعـcك السياـ Pثـم ـي ـي نفـس الوقــت
تحافظ عJى الفهم الدي Pالتقليدي الذي يعتقد قاد¡>ا أنه السبيل الوحيد إaى الخالص من منطلق عقائدي.
وح Eــ ³تتض ــح كاف ــة ه ــذﻩ ٔالابع ــاد بس ــطت الدراس ــة وجه ــة النظ ــر الديني ــة الس ــلفية التقليدي ــة املعارض ــة لحق ــوق املـ ـرأة
كخلفية ضرورية لتحليل ٓالاراء ٔالاخرى ال PEانطلقت بصورة أو بأخرى من هذﻩ القاعدة .باإلضافة إaى ذلك فإن ،وجهـة
ً
ً
النظــر الس ــلفية وإن بــات بريقه ــا يخف ــت إال أ>bــا م ــا زالــت تج ــد تأيي ــدا كب Zـcا م ــن علمــاء معاص ــرين كم ــا ضــربنا املث ــل  ــي
الدراسة بفقهاء السعودية.
ً
غZــ cأن الدراســة ــي ٔالاســاس حــددت إضــاف>ا ــي طــرح ٔالافكــار الدينيــة الEــ Pأعطــت امل ـرأة حقوقــا واس ـعة مثــل مــا عــرف
بأقطاب ٕالاصالح ال PEبدأها ٕالامـام جمـال الـدين ٔالافغـاني ثـم طورهـا تلميـذﻩ الشـيخ محمـد عبـدﻩ وبلغـت مـداها عJـى يـد
املفكر التونٔ Päالاستاذ طاهر الحداد.
أما فكر التيارات ٕالاسالمية الحديثة وبخاصة ٕالاخوان املسلمZن فقد ركزت عليه الدراسة باعتبار أثـرﻩ عJـى الشـباب .إذ
ً
يقــدم نفســه لهــم عJــى أســاس أنــه البــديل الطبيــي للفكــر ٕالاســالمي الســلفي الــذي لــم يعــد صــالحا وأنــه الوريــث الشــر±ي
لكافة اج>ادات الفقهاء ٔالاوائل.
اتجهت الدراسة إaى إظهار ما طـرأ عJـى هـذا الفكـر نفسـه مـن تطـور بـZن املؤسسـZن ٔالاوائـل أمثـال حسـن البنـا واملفكـرين
ً
املتــأخرين الــذين يتبنــون ٓالان أطروحــات تخالفــه تمامــا .كمــا الحظنــا غلبــة التيــارات الEــ Pتميــل للحداثــة ــي هــذا الفكــر
ً
ومدى تأثرها بالفكر ٕالانساني عموما .ومع ذلك هنالك تيار داخل حركة ٕالاخوان املسلمZن مازال ينادي بالرؤى القديمة
دون أي تغيZــ .cوقــد بــرزت الدراســة محــاوالت بعــض املفكــرين ٕالاســالميZن إaــى التعمــيم وال>ــرب مــن مواجهــة ٕالاشــكاليات
ً
ً
ً
الفكرية أو الاتجاﻩ إaى الت~cير الذي يمثل التواء ي الفكر أك c¥مما يمثل طرحا فكريا واضحا.
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خلصت الدراسة إaى عـرض فكـر إسـالمي حـديث اسـتطاع باج>ـاد جـرئ أن يثبـت أن ٕالاسـالم غـ Pبإمكانـات التعبZـ cعـن
ً ً
كافــة ٕالايجابيــات ــي الفكــر ٕالانســاني وقــدم الحجــة الواضــحة عJــى أن ــي الثقافــة العربيــة وٕالاســالمية معينــا ثريــا يمكــن
ً
البحث ي طياته الستخراج املعاني الرفيعة الEـ Pتنسـجم تمامـا مـع مـا وصـلت إليـه البشـرية الحاضـرة مـن تطـور خاصـة
ي مجال فكر حقوق ٕالانسان.
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حقوق املرأة :رؤية قرآنية
∗

أحمد صب¸ي منﺼور
مقدمة:

هــذﻩ ملحــة ســريعة للرؤيــة القرآنيــة لحقــوق املـرأة مقارنــة بــاملواثيق الدوليــة ،وآمــل أن تســمح الظــروف بدراســات مكثفــة
توث ــق العالق ــة ب ــZن الرؤي ــة القرآني ــة وحق ــوق ٕالانس ــان ل ــيس فق ــط ألن ال ــرؤى القرآني ــة  ــي ه ــذا املوض ــوع ع ــادة م ــا ي ــتم
ً
ً
ً
تجاهلها لصالح ٔالافكار ٔالاعJى صوتا ؤالاك c¥تخلفا ،ولكن أيضا ألن الرؤية القرآنية ي ٔالاقـرب لحقـوق ٕالانسـان ؤالاك¥ـc
صلة >hا.
والبحث املقدم لألستاذ عمر القراى أغفل وجهة النظـر القرآنيـة ،مـع وجودهـا عJـى السـاحة ع~ـ cمؤلفـات عديـدة لكاتـب
ه ــذﻩ الس ــطور وآخ ــرين مث ــل ٔالاس ــتاذ جم ـال البن ــا ،مم ــا دفع ــ Pلكتاب ــة ه ــذﻩ الورق ــة للتوض ــيح ،ولت ــذك cZمرك ــز الق ــاهرة
لدراس ــات حقـ ــوق ٕالانسـ ــان بأهميـ ــة الحضـ ــور القرآنـ ــي كأحـ ــد الرواف ــد الفكريـ ــة البـ ــارزة ـ ــي السـ ــنوات العشـ ــر ٔالاخZـ ــcة،
ً
خصوصا وأن كاتب هذﻩ السطور ينشغل بحقوق ٕالانسان من منظور قرآني.
ونب ــدأ ه ــذﻩ الورق ــة البحثي ــة بوقف ــة منهجي ــة عن ــد ال ــرؤى القرآني ــة والcاثي ــة ،ث ــم نس ــ  cZــي املقارن ــة ب ــZن الرؤي ــة القرآني ــة
واملواثيق الدولية فيما يخص حقوق املرأة ،من ناحي PEاملنهج والتفصيالت.
ً
وألن ــه موض ــوع متش ــعب )حق ــوق امل ـرأة ب ــZن الق ـرآن واملواثي ــق الدولي ــة( ف ــإن Pأرج ــو مق ــدما أال أق ــع  ــي إغ ـراء التفص ــيل
ً
ً
والشرح ح ³Eأقدم عرضا سريعا عJى قدر املطلوب.

∗

 إ

و 1ي ،و ' رواق آ 7ا'45 6ون.

٦١

وقفة منهجية
من خالل أبحاثنا السابقة أثبتنا أن الن PÛعليه السالم لم يكن له حق التشريع ،وإنما مجرد التبليغ ،ولم يكـن لـه حـق
الاج>ـاد ـي اســتخالص ٔالاحكـام التشـريعية ،وإنمــا مجـرد تطبيــق الـنص القرآنـي وفــق ظـروف عصـرﻩ .بــذلك فـإن لإلســالم
ً
ً
مصــدرا وحيــدا هــو القـرآن الكــريم ،ومــا يقــال عــن ســنة النÛــ Pمــا هــو إال تطبيــق القـرآن ،وعليــه فــإن ٕالاســالم هــو الــدين،
وهو القرآن ،وهو الصراط املستقيم.
إال أن املســلمZن ــي تــاريخهم وــي تطبــيقهم للــنص القرآنــي اختلفــوا إaــى شــيعة وســنة وصــوفية..الــخ ،وكــل فرقــة كــان لهــا
اعتقادهـا وتشـريعا¡>ا .وهنـا يكمــن الفـارق بـZن الــدين والتـدين ،بـZن القـرآن والـcاث ،بـZن ٕالاســالم واملسـلمZن .وكـل طائفــة
أخــذت مــن النصــوص القرآنيــة مــا تريــد وأغفلــت مــا تريــد ،وقامــت بتحــوير الــنص القرآنــي ليوافــق الهــوى ،ومــا ال يعج>Úــا
حكمــت بإلغائــه تحــت مصــطلح النســخ مــع أن النســخ ــي القــرآن يعــٕ ³الاثبــات والكتابــة ولــيس الحــذف وٕالالغــاء )راجــع
ً
ً
كتابنا ي هذا املوضوع نشر دار املحروسة( وما ال تجدﻩ ي القرآن موافقـا لهواهـا اخcعـت لـه حـديثا نسـبته للنÛـ) Pعنـد
الس ــنة( أو إ aــى الن Ûــ Pوآل البي ــت )عن ــد الش ــيعة( أو ادع ــت إن ــه أت ــى مباش ــرة ع ــن ﷲ تع ــاaى ب ــالعلم الل ــدني )كم ــا ي ــزعم
الصوفية( .وي كل ٔالاحوال فإن املنهج الcاثي ي نظرتـه للقـرآن يقـوم عJـى انتفـاء ٓالايـات وإخراجهـا عـن سـياقها ومرادهـا
واختالق ٔالاحاديث وصياغة تشريع يقوم عJى الهوى ..ومن هنا فإن الرؤية الcاثية التشريعية والثقافيـة تتمثـل ف?>ـا كـل
ً
مالم ــح العص ــور الوس ــطى بتخلفه ــا وتعص ــ>Úا وتزم> ــا ،و ــي ب ــنفس الق ــدر تبتع ــد ع ــن الق ـرآن ال ــذي ج ــاء س ــابقا للعص ــور
ً
الوس ــطى يري ــد أن يرتف ــع  >hــا إ aــي مس ــتواﻩ ،فك ــان أن هج ــرﻩ مس ــلمو العص ــور الوس ــطى تمس ــكا مـ ـ >م بثقاف ــة العص ــور
الوسطى.
وج ــاءت الص ــحوة الس ــلفية املعاص ــرة تح ــاول أن ترج ــع باملس ــلمZن إ aــى ت ـراث العص ــور الوس ــطى ال ــذي اكتس ــب قدس ــية
مصطنعة ع~ cأحاديث مزيفة ،وكان أن >bض الفكر القرآني يطرح رؤيـة مغـايرة ترمـى إaـى ربـط املسـلمZن بتشـريع القـرآن
ً
ً
ً
املهجور الذي يصـلح لكـل زمـان ومكـان ،وذلـك اعتمـادا عJـى مـنهج علمـ ،Pلـيس انتقائيـا ولـيس اختالفيـا ،وإنمـا يتجJـى ـي
ً
اس ــتخالص ٔالاحك ــام م ــن الق ـرآن وح ــدﻩ ،اعتم ــادا ع Jــى مص ــطلحاته ه ــو مفاهيم ــه ه ــو ولغت ــه ه ــو ،ول ــيس ع Jــى مف ــاهيم
ً
الcاث ،وربط كـل ٓالايـات الخاصـة بموضـوعها ـي سـياق واحـد ،واسـتخالص ٔالاحكـام م >ـا جميعـا ،بعـد املعرفـة القرآنيـة
بــدرجات التشــريع مــن أحكــام ،ثــم قواعــد ،ثــم مقاصــد .وبــذلك تــتم الصــورة كاملــة ،معــززة باآليــات ــي امل ـنهج املقاصــد
والقواعد ؤالاحكام التفصيلية .وعJى أساس هذا املـنهج صـدرت لنـا دراسـات عـدة توضـح الفجـوة الهائلـة بـZن تشـريعات
القـرآن وتشــريعات ال ـcاث ،م >ــا ــي حريــة ال ـرأي ،وــي حــد الــردة وــي عــذاب الق~ــ cوــي الحســبة والشــفاعة..الــخ ،وتعطــى
صــورة قرآنيــة لعصــر النÛــ Pوســنته الحقيقيــة الEــ Pتخــالف الســنة املزيفــة الEــ Pكت>Úــا العصــر العباــ Pبعــد مــوت النÛــP
بقرنZن من الزمان.
و>hــذا املــنهج نعطــي ملحــة ســريعة عــن حقــوق امل ـرأة ــي الق ـرآن ومــدى اقcا>hــا مــن العهــد الــدوaي واملواثيــق الدوليــة ..مــع
التأكي ــد ع Jــى أن البش ــرية  ــي خ ــالل تطوره ــا الحض ــاري ع Jــى أعت ــاب ٔالالفي ــة الثالث ــة بع ــد امل ــيالد أنتج ــت ثقاف ــة حق ــوق
ً
ٕالانســان ومــا يتعلــق >hــا ،ولكــن املســلمZن كــان لــد>²م تشــريعات >hــذﻩ الحقــوق ولك ـ >م أهــدروها وهجروهــا تمســكا م ـ >م
بثقافة العصور الوسطى ،ولم يكتفوا باإلهدار والهجر وإنما أقاموا مناهج بديلة أضفوا عل?>ا قدسية زائفة بنسب>ا هلل
تعاaى ولرسوله الكريم ..وال تزال تلك القدسية الزائفة تقف عقبة ي سـبيل تقـدم املسـلمZن واقـcا>hم مـن القـرآن الـذي
ال يأتيه الباطل من بZن يديه وال من خلفه ت®áيل من حكيم حميد.
ونبدأ ٓالان بحقوق املرأة ي املواثيق الدولية ومقارن>ا بحقوقها ي القرآن.

٦٢

أ -املساواة أساس حقوق املرأة 6ي املواثيق الدولية:
 .١الق ـراءة الس ــريعة لحق ــوق امل ـرأة  ــي املواثي ــق الدولي ــة يظه ــر م > ــا ٕالاص ـرار  ــي ص ــياغ>ا وس ــياقها ع Jــى
مس ــاوا¡>ا بالرج ــل  ــي ٔالاح ــوال الشخص ــية والحق ــوق املدني ــة والسياس ــية والاقتص ــادية واعتب ــار أي
ً
ً
خروج عJى هذﻩ املساواة تمي®Zا ضد املرأة وظلما لها.
 .٢وه ــذﻩ املس ــاواة نت ــاج طبي ــي للثقاف ــة الغربي ــة  ــي العص ــر الح ــديث ،فاملس ــاواة أب ــرز ش ــعارات الث ــورة
الفرنسـية ،و ـي املنبـع ٔالاصـJي لحقـوق ٕالانسـان ــي الحضـارة الغربيـة الحديثـة .كمـا أن تلـك الحضــارة
ً
ً
تعت~ cالفرد هو أساس املجتمع ،ومن الضروري حينئذ أن يتساوي ٔالافراد ذكورا وإناثا..
 .٣وأوروبــا العصــور الوســطى كانــت مثــل الشــرق واملســلمZن – حEــٓ ³الان -ــي اعتبارهــا أن ٔالاســرة -ولــيس
الفرد – ي أساس املجتمع .وال يتسع املجال هنا للحديث عن دور ال~cجوازيـة والثـورة الصـناعية ـي
إعالء قيمة الفرد عJى أساس إهمال قيمة ٔالاسرة ،ولكن نكتفي باإلشارة إaي أثر هذﻩ النظرة الغربية
ي التفكك ٔالاسري هناك ،وي الcك ®ZعJى قيمة املساواة املجردة ،ح ³Eلو أدت املساواة إaي الظلم.
ً
 .٤وصــحيح أيضــا أن الcكZــ® عJــى ٔالاســرة وإهمــال الفــرد يــؤدي إaــي الاســتبداد والثقافــة ٔالابويــة الذكوريــة
ً
وال PEكانت وال تزال مسيطرة ي املجتمعات الشرقية ،خصوصا مع تدعيمها بنصوص دينية مزيفـة.
ولكن ي كـل ٔالاحـوال فالقيمـة العليـا ليسـت املسـاواة ـي حـد ذا¡>ـا ولـيس الcكZـ® عJـى الفـرد أو ٔالاسـرة
ولك >ا العدل أو القسط.
ً
 .٥هــب أن معــك ألــف جنيــه وأردت توزيعهــا باملســاواة املطلقــة عJــى فصــل يتكــون مــن خمســZن تلميــذا
ً
بحيث يأخـذ كـل تلميـذ عشـرين جن?>ـا .فهـل هـذا عـدل؟ مـن الطبيـي أن مـ >م الغـ PوالفقZـ cاملعـدم،
ً
ً
ولــيس مــن العــدل أن ينفــق التلميــذ العشــرين جن?>ــا ــي ســفه أل>bــا ال تســاوي شــيئا بالنســبة لــه بينمــا
يحتــاج زميلــه الفقZــ cالجــائع إaــي أضــعاف هــذا املبلــغ ليشــcى مــا يقــيم أودﻩ أو يســ cعورتــه ..أذن البــد
ً
أن تـ ــرتبط املسـ ــاواة بالعـ ــدل ..وهـ ــذا أسـ ــاس تشـ ــريع الق ـ ـرآن ـ ــي حقـ ــوق امل ـ ـرأة ،وهـ ــذا أيضـ ــا أسـ ــاس
الاختالف بZن الرؤية القرآنية ورؤية املواثيق الدولية.
ً
ب -املساواة والعدل معا أساس تشريعات املرأة 6ي القرآن:
 .١مهما يقال عـن املسـاواة ـي الغـرب بـZن الرجـل واملـرأة فإنـه ال يصـل ـي إعجـازﻩ وروعتـه إaـى الـنص القرآنـي حـZن
يع~ cعن هذﻩ املساواة.
ً
فكلمة "زوج" ي القرآن تفيد الرجل وتفيد املرأة دليال عJى املسـاواة الكاملـة بي >مـا ،فالرجـل زوج واملـرأة زوج،
ً
بل إن كلمة زوجة لم ترد مطلقا ي القرآن .وتسـتطيع مـن خـالل السـياق القرآنـي أن تحـدد املـراد بكلمـة زوج،
َ
َ
َ ْ َﱠ َ ََ َ
َْ َ
هل هو الرجل كما ي قوله تعاaي ﴿ف ِإن طلق َها فال ت ِح ﱡل ل ُه ِم ْن َب ْع ُد َح ﱠ¯ Yتن ِك َح ز ْو ًجا غ ْ َُ tﻩ﴾ ]البقرة.[٢٣:
ْ َ ََ َْ ُ ُ
ََ ُ
َ َ َ
َ ْ ََُْ ُ ْ ْ َ َ َ
ال ز ْو ٍج َمكــان ز ْو ٍج َوآت ْيــت ْم ِإ ْحـ َـد ُاه ﱠن ِقنطـ ًـارا فــال تأخــذوا
أو هــو امل ـرأة كمــا ــي قولــه تعــاaي ﴿و ِإن أردتــم اس ـ ِتبد
ً َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ وْ
ْ َ ً
َ
ً
ِمن ُه ش ْيئا﴾ ]النساء .[٢٠:أو هما معا ﴿و ِمن آيا ِت ِه أن خلق لكم ِمن أنف ِسكم أز اجا﴾ ]الروم.[٢١:
ً
ً
وكلمـة الوالــدين تطلـق عJــى ٔالاب ؤالام معـا ،فــاملرأة والـد ؤالاب والــد والوصـية باإلحســان إل?>مـا معــا وعJـى قــدم
ْ
ً
ً
﴿بال َو ِال ـ ـ َـد ْي ِن ِإ ْح َسـ ــانا﴾] :النس ـ ــاءٕ] ،[٣٦ :الاسـ ــراء .[٢٣ :وكـ ــذلك كلمـ ــة ٔالاب ،تـ ــأتي لـ ــألب ؤالام معـ ــا
املسـ ــاواة ِ
َ
ُ
ُ
َ
﴿وأل َب َو ْيه لك ّل َواح ٍد م ْ´ ُ( َما ﱡ
السد ُ
س﴾ ]النساء.[١١ :
ويتساويان ي املcZاث ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َﱡَ ﱠ َ َ ُ
َ َﱡَ ﱠ َ َ ُ
ين آ َمنـوا
ين آ َمنوا﴾ يخاطب ﷲ تعاaى املجتمـع مـن رجـال ونسـاء كقولـه تعـاaي ﴿يـا أ(Úـا ال ِـذ
وكلمة ﴿يا أ(Úا ال ِذ
ُ َ َ َ ْ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ﱠ َ ْ َ ْ ُْ
الﺼيام كما ك ِتب عmى ال ِذين ِمن قب ِلكم﴾ ]البقرة .[١٨٣ :هذا إذا لـم يـأت ـي السـياق مـا يؤكـد
ك ِتب عليكم ِ
٦٣

َُ ْ َْ َ ُ
ّ
َ
َ َﱡَ ﱠ َ َ َ ُ َ َ
الن َس َـاء ك ْر ًهــا﴾ ]النســاء.[١٩ :
خصوصـية الرجـال ،كقولــه تعـاaي ﴿يــا أ(Úــا ال ِـذين آمنــوا ال ي ِح ﱡـل لكــم أن ت ِرثــوا ِ
وحــZن يريــد ﷲ تعــاaي أن يتحــدث عــن الزوجــة بوصــف أخــر غZــ cالــزوج الــذي يفيــد تمــام املســاواة :فإنــه يختــار
ً
ـفا غايــة ــي الداللــة عJــي العالقــة الزوجيــة ،وهــو الصــحبة أو )الصــاحبة( وكــان يقــول تعــاaي عــن ذاتــه َ
﴿مــا
وصـ
َُّ ََ
َ ْ َ َ ﱡ َْ ْ ُ ْ َ
ﱠ َ َ َ َ ً ََ ََ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ـاحب ِت ِه وب ِنيـ ِـه ﴾
ـاحبة وال ولــدا﴾ ]الجــن ﴿ ،[٣ :يــوم ي ِفــر املـرء ِمــن أ ِخيـ ِـه ) (٣٤وأ ِمـ ِـه وأ ِبيـ ِـه ) (٣٥وصـ ِ
اتخـذ صـ ِ
]عبس.[٣٦ :
 .٢ولكن مع هذا التأكيد عJي املساواة بZن الرجل واملرأة إال أن القرآن يربطها بالعدل فيمـا يخـص الحقـوق حEـ³
ال تتحول املساواة إaى ظلم .فالظروف الطبيعية ال PEال فكاك م >ا تؤهل الرجل للعمـل ومشـاق الحيـاة ،وتج~ـc
املـرأة عJــى الحمــل والــوالدة والرضــاعة ،ممــا يجعلهــا تحتــاج إaــى رعايــة الرجــل .ونفــس الظــروف ــي الEــ Pتجعــل
الرجولة ي ٕالانفاق عJى املرأة ودفع صداقها وحماي>ا ،و ي ال PEتجعل ٔالانوثـة تسـتمتع بـذلك وتريـد أن يسـى
ً
ً
إل?>ــا الرجــل خاطبــا ،وتســعد بــأن تعــيش ــي كنفــه ،وبــذلك تتكــون ٔالاســرة صــحية قويــة ليكــون املجتمــع صــحيا
ً
عفيــا ..ومــن هــذﻩ الطبيعــة البشــرية والحــرص عJــى رعايــة ٔالاســرة جــاءت تشــريعات الق ـرآن تــوازن بــZن املســاواة
والعدل ونعطى عدة أمثلة:
ً
ً
 فالرجــل هــو الــذي يــدفع الصــداق ،والق ـرآن يؤكــد عJــى وجــوب دفــع الصــداق للم ـرأة مقــدما ومــؤخرا ،وضــمنً
حقوقا أخرى مثل ٕالانفاق والرعاية ،ثم إذا طلقها كان لها حق املتعة ..وطاملا هـو الـذي يـدفع ويكـدح فـإن مـن
حقه القوامة عJى زوجته :ومن هنا ارتبطت القوامة باإلنفاق.
 واملع ³املقابل أنه إذا كانت الزوجة ـي الEـ Pتنفـق عJـى نفسـها فإنـه لـيس للـزوج قوامـة عل?>ـا ،وـي ذلـك تمـامً
العدل واملساواة معا.
 والرجــل هــو الــذي يملــك الطــالق وهــو الــذي يــدفع تبعاتــه مــن مــؤخر ونفقــة ومتعــة ..ولكــن تملــك امل ـرأة نفــسً
الحــق إذا أرادت أن تفتــدى نفســها بــأن تــدفع لــه مقــابال ملــا دفعــه مــن صــداق ]البقــرة .[٢٢٩:وقــد يكــون هــذا
ً
ً
ً
املقابل تنازال عن حقوقها ٓالانية أو غ cZذلك طبقا ملا يتم الاتفاق عليه ..وهنا أيضا موازنة بـZن حـق هـذا وحـق
هذﻩ.
 والرجــل هــو املؤهــل ألن يخطــب املـرأة ،واملـرأة بطبيع>ــا تخجــل مــن أن تســى للرجــل تطلــب منــه أن ي®وجهــا،ومن هنا كان اشcاط الوaي لكـي يـتكلم عـن املـرأة فيمـا قـد تخجـل مـن الحـديث عنـه ،ولكـي يؤكـد لهـا حقوقهـا،
وذلــك ضــمن عــرف أو معــروف يــتم بــه إشــهار الــزواج وحEــ ³ال يكــون عالقــة ســرية وحEــ ³ال يتعــارض ذلــك مــع
املساواة فإن القرآن يحذر من عضل املرأة )البقرة ،٢٣٢ :النساء  (١٩والعضل هو منع املـرأة مـن الـزواج بمـن
ً
تحب ،واملع ³املـراد أن الـوaي هنـا يتحـدث ملصـلحة املـرأة وتعبZـcا عـن رأ>²ـا فيمـا تخجـل مـن التصـريح بـه ،فـإذا
ً
كــان كالمــه مخالفــا ملــا تريــد ــي فــال ع~ــcة بكالمــه ألنــه "عضــل" والق ـرآن اعت~ــ cالعضــل للم ـرأة بمثابــة تحويلهــا
لسلعة تورث )النساء .(١٩
 وي كل ٔالاحوال فالزواج عقد يسرى عليه ما يسرى عJى سائر العقود .فإذا اشcطت املرأة أن تكون العصمةَ َﱡَ ﱠ َ َ َ ُ َْ ُ
ً
ً
ْ ُُ
ود﴾
بيــدها ووافــق الــزوج كــان حتمــا الوفــاء بــالعقود مصــداقا لقولــه تعــاaي ﴿يــا أ(Úــا الـ ِـذين آمنــوا أوفــوا ِبــالعق ِ
ََ
﴿وال
]املائــدة [١:وألن الق ـرآن يجZــ® ــي عقــد الــزواج كــل مــا يcا¹ــ ³عليــه الطرفــان بعــد دفــع الرجــل الصــداق
ُ َ َ ََ ْ ُ ْ َ َ َ ُ
َْ َ
يمــا ت َراض ـ ْـيت ْم ِبـ ِـه ِم ـ ْـن َب ْعـ ِـد الف ِريض ـ ِـة﴾ ]النســاء .[٢٤ :وألن الولــد الــذكر هــو املطالــب بتــوفcZ
جنــاح عل ــيكم ِف
الصداق واملسكن للزوجة املرتقبة ،بينما أخته سيأتي إل?>ا ولد ذكر آخر بالصداق واملسكن ،فإنه مـن الظلـم
أن يتساوي )ٔالاوالد( ي املcZاث )الحظ هنا أن اللفظ القرآني "أوالدكم" ينطبق بالتساوي عJى الذكور وٕالاناث(
ﱠَ ْ
ُ ﱠ
َ َ ُ
ُ
وصــيك ُم اللـ ُـه ِ6ــي أ ْوال ِدكـ ْـم ِللــذك ِر ِمثـ ُـل
ولكــن املســاواة املطلقــة هنــا البــد أ>bــا تــرتبط بالعــدل لــذا قــال تعــاaي ﴿ي ِ
٦٤

-

ّ ْ ُْ َ
َح ِظ ٔالانث َي ْ ِن﴾ ]النساء .[١٠ :ولكن هذﻩ التفرقة )ال PEيسـتلزمها العـدل( ال تسـري عJـى ٔالاب ؤالام ـي املZـcاث،
فـإذا مـات الابـن فـإن ٔالاب ؤالام يتسـاويان ـي املZـcاث ،كـل م >مـا يأخـذ السـدس أو يأخـذ الثلـث حسـب ٔالاحــوال
ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ
َ
﴿و َأل َب َو ْيه ل ُك ّل َواح ٍد م ْ´ ُ( َما ﱡ
الس ُد ُ
س ِم ﱠما ت َر َك ِإن كـان ل ُـه َول ٌـد ف ِـإن ل ْـم َيكـ ْن ل ُـه َول ٌـد
يقول تعاaي ي نفس ٓالايـة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ
َ ُ
ﱡُ ُ
َو َو ِرث ُه أ َب َو ُاﻩ ف ِأل ِّم ِه الثلث﴾ ]النساء.[١١ :
وتشــريع املZـcاث يقــوم عJــى أنصــبة محــددة بالنصــف والربــع والــثمن والســدس والقـرآن يصــفها بأ>bــا حــدود ﷲ
و>²ــدد مــن يتعــداها بالعــذاب الخالــد ــي جهــنم .ولكــن هــذﻩ الحــدود املحــددة بالنصــف والربــع والــثمن ..الــخ قــد
ً
تكــون ظلمــا إذا طبقــت بحــذافcZها ،فقــد يكــون املتــوى أبــا انفــق عJــى أحــد أبنائــه حEــ ³تعلــم وأثــرى بينمــا الابــن
ٔالاك~ cظل يعمل مع أبيه يساعدﻩ ي ٕالانفاق عJـى ذلـك املـتعلم ،ومـن الظلـم أن يتسـاوى هـذا بـذلك ،ومـن هنـا
يش ــcط القـ ـرآن أال ي ــتم توزي ــع املZـ ـcاث إال بع ــد قض ــاء ال ــديون وتنفي ــذ الوص ــية ،ويوج ــب الوص ــية للوال ــدين
ؤالاقربZن باملعروف حقا عJى املتقZن ح ³Eيربط املساواة بالعدل )راجع :البقرة  -١٨٠النساء .(١٤:١١

ج – تفﺼيالت أخرى 6ي تشريعات املرأة 6ي القرآن الكريم
الcك ®Zهنا عJى التفصيالت التشريعية ال PEأ فهمها.
6ي ٔالاحوال الشخﺼية:
 -١القوامة:
يفهمهـا السـلفيون عJـى أ>bـا التسـلط ،وهـذا يخـالف املفهـوم القرآنـي ملـادة "قـام عJـى" الEـ Pتعـ Pالرعايـة واملحافظـة ،م >ـا
"إقامة الصالة" ومنا "القيوم" و ى اسم هلل تعاaي يع Pالقـائم عJـى كـل õـPء يرعـاﻩ ويحـافظ عليـه .والقوامـة ـي التشـريع
ً
﴿و َعاش ـ ُـر ُ
ـتنادا للقاعــدة التشــريعية القائلــة َ
وه ﱠن
القرآنــي تعــ Pالرعايــة واملســئولية واملحافظــة عJــى الزوجــة ،وذلــك اسـ
ِ
َ ْ َ ُُْ ُ َ
ﱠ
َ
َْ َْ
َ
َ ً
ْ
َْ ْ
ـوه ﱠن ف َع َ éــ Yأن تك َر ُه ــوا ش ـ ْـيئا َو َي ْج َع ـ َـل الل ـ ُـه ِفي ـ ِـه خ ـ ًـtا ك ِث ـ ًـtا﴾ ]النس ــاء .[١٩:وه ــذﻩ القوام ــة
وف ف ـ ِـإن ك ِرهتم ـ
ِب ــاملع ُر ِ
ً
يكتس ــ>Úا الرج ــل باإلنف ــاق ع Jــى الزوج ــة ،وذل ــك يفي ــد تحمل ــه ملس ــئولي>ا ،وه ــذا أيض ــا يع ــ Pفض ــله عل?> ــا ،يق ــول تع ــاaي
َ
َْ َ ُ
َ َ ﱠ َ ﱠ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ
ـال َق ﱠو ُامـو َن َع َmــى ّ َ
ّ
﴿الر َج ُ
ـض َو ِب َمـا أنفقــوا ِم ْـن أ ْمـ َـو ِال ِه ْم﴾ ]النسـاء .[٣٤ :ويفهــم
ِ
النس ِـاء ِبمــا فضـل اللــه بعضـهم عmـى بعـ ٍ
ِ
الـcاث العطــف بــالواو ــي القـرآن كلــه عJــى أنــه يفيــد املغــايرة ،وقــد درســنا ــي ٔالازهــر ذلــك ،وكــان يقــال لنــا أن قولــك "جــاء
ً
محمـد وعJــى" يعـ Pأن محمــدا غZـ cعJــى ،وإذن فـالعطف بــالواو يفيـد املغــايرة ،وعJـى ذلــك فـالعطف ــي القـرآن كلــه يفيــد
أن املعط ــوف غ Zــ cاملعط ــوف علي ــه و ــي ٓالاي ــة الس ــابقة ع ــن القوام ــة ف ــإن له ــا س ــببZن أح ــدهما مب ــ Pع Jــى ٓالاخ ــر ،وهم ــا
تفضــيل ﷲ الرجــال عJــى النســاء وإنفــاق الرجــل عJــى امل ـرأة ،هــذا مــا يقولــون ــي معــ Pالقوامــة .وهــذﻩ القاعــدة اللغويــة
فاســدة .فــالعطف ال يفيــد املغــايرة ،بــل يفيــد الاشــcاك ــي الêــPء الواحــد فحــZن تقــول "جــاء محمــد وعJــى" فــاملع ³أ>bمــا
اش ــcكا  ــي  õــPء واح ــد جمعهم ــا وه ــو املéـ ـيء ،وم ــن هن ــا ك ــان العط ــف  ــي القـ ـرآن ال يفي ــد املغ ــايرة وإنم ــا يفي ــد الش ــرح
َ ُ
َ َْ
﴿و َما أن َز َل َعل ْيك ْم ِم َن
وٕالايضاح واملزيد من التفس ،cZوعJى سبيل املثال فإن الحكمة ي نفسها الكتاب ي قوله تعاaي
ً
ُُ
ْ ْ
ْ َ
ـاب َوال ِحك َمـ ِـة َي ِعظك ـ ْـم ِبـ ِـه﴾ ]البق ــرة .[٢٣١ :ولــو كانــت شــيئا آخــر غZــ cالكتــاب لقــال ومــا أنــزل علــيكم مــن الكتــاب
ال ِكتـ ِ
َ
ّ َ ُ َ ﱠ ُ َ ََ ّ َ َ َ ﱠ ﱠ
َ
ض َل الل ُه َب ْعض ُه ْم َعmى
النس ِاء ِبما ف
والحكمة
﴿الرجال قوامون عmى ِ
يعظكم >hما َوعJى هذا ٔالاساس نفهم قوله تعاaي ِ
َ ْ َ َ َْ َ ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ض و ِبما أنفقوا ِمن أمو ِال ِهم﴾ .فالتفضيل هنا معناﻩ ٕالانفاق عJى املرأة والذي يستحق بـه القوامـة عل?>ـا أي رعاي>ـا
بع ٍ
ْ
َ
َ
ْ
ﱠ
ً
ََ ْ ﱠ ََ َ ٌ
َ
َ ﱠ
َ ﱠ
ْ
وف َو ِل ِّلر َج ـ ِـال عل ــ¬ ِ(ن درج ــة﴾ ]البق ــرة .[٢٢٨ :وه ــذﻩ ٓالاي ــة
ونفه ــم أيض ــا قول ــه تع ــاaي ﴿ول ُه ــن ِمث ـ ُـل ال ـ ِـذي عل ـ ْـ¬ ِ(ن ِب ــاملع ُر ِ
الكريمة تتحـدث عـن املطلقـة ـي عـد¡>ا والEـ Pيحـرم عل?>ـا حملهـا ،ويجعـل رغبـة الرجـل ـي إعاد¡>ـا إaـى عصـمته ـي ٔالاوaـى

٦٥

ً
بالرعايـة طاملـا يريـد الرجـل إصـالحا ،وهـذا معـ ³أنـه لـه عل?>ـا درجـة .واملـراد أن مفهـوم التفضـيل هنـا لـه دواعيـه الظرفـة
ً
ً
ومسئوليته العارضة ال PEيؤكدها العدل والحرص عJى قيام ٔالاسرة ،وليس تفضيل الرجل عJى املرأة مطلقا وعاما.
ً
أمــا املفهــوم الســلفي فإنــه يخــرج عــن الســياق اللغــوي والتشــريي للقـرآن ،بــل ويــ>م القـرآن بأنــه ينــاقض بعضــه بعضــا،
فكيف يحرص القرآن عJى املساواة الكاملة بZن الرجل واملرأة ،ثم ينفي هذﻩ املساواة؟
 -٢ضرب املرأة:
ويتصل بالقوامة قضية ضرب املرأة ال PEجاءت ي نفس ٓالاية.
وهنا يحدث الخلط بZن ٔالامر التشريي والقاعدة التشريعية ،واملقصد التشريي .فاملقصد التشريي هو رعاية ٔالاسرة،
ومعظم تشريعات القرآن انصبت عJى ٔالاحوال الشخصية >hدف رعاية ٔالاسرة ،وذلك من خالل عدة قواعد تشريعية،
َ ْ َ ُُْ ُ َ
َْ
َ َ
ُ ﱠ َْ ْ
ـوه ﱠن ف َع َéــ Yأن
وف ف ـ ِـإن ك ِرهتم ـ
اش ـ ُـروهن ِب ــاملع ُر ِ
ك ــان م > ــا م ــا يخ ــص التعام ــل ب ــZن ال ــزوجZن وقاعدت ــه الش ــرعية ﴿وع ِ
ﱠ
َ َ
َْ
َ ً
تك َر ُهــوا ش ـ ْـيئا َو َي ْج َعـ َـل الل ـ ُـه ِفيـ ِـه خ ْ ـ ًـtا ك ِثـ ًـtا﴾ ]النس ــاء .[١٩:ومــن هــذﻩ القاعــدة الشــرعية تنبــع ٔالاوامــر التشــريعية ــي
َ ﱠ
﴿والال ِتـي
إصالح الشقاق داخل ٔالاسرة وي تقوية العالقة الزوجية .ومن تلـك ٔالاوامـر التشـريعية ضـرب الزوجـة الناشـز
َ ْ ُ ُ ﱠ َ ْ َ َ َْ ُ ْ ََ َْ ُ ََْ ﱠ َ ً ﱠ ﱠ َ َ َ
َْ َ
َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ﱠ َ ُ ُ ﱠ َ ْ ُ ُ ُ ﱠ
اج ِع واض ِربوهن ف ِإن أطعنكم فال تبغـوا علـ¬ ِ(ن س ِـبيال ِإن اللـه كـان
تخافون نشوزهن ف ِعظوهن واهجروهن ِ6ي املض ِ
َ
َع ِل ًّيــا ك ِب ـ ًـtا﴾ ]النس ــاء .[٣٤ :أي أن هــذا ٔالامــر التشــريي بالضــرب يخضــع ــي البدايــة لقاعــدة تشــريعية ــي أمــر الــزوج
ً
باملعاشــرة بــاملعروف حEــ ³لــو كــرﻩ زوجتــه أي إننــا أمــام زوجــة يعاملهــا زوجهــا بــاملعروف و ــي تــأبي إال نشــوزا .ويــأتي ٔالامــر
التشـريي بعــالج هــذا النشــوز بوســائل م >ــا الــوعظ ،فغــن لــم ينفـع الــوعظ فــالهجر ــي املضــاجع ،فــإن لــم ينفــع الهجــر ــي
املضاجع بالضرب ،وكل ذلك بغرض ٕالاصالح لتعيش ي سـالم مـع زوجهـا يعاشـرها بـاملعروف .وهـذﻩ الزوجـة الناشـز مـن
ً
حقها أن تسcيح من زوجها وتطلب أن تفتدى نفسها منه طبقا لتشريع القرآن )البقرة  (٢٢٩ولك >ا ال تفعـل ذلـك ،هـو
الــذي ينفــق عل?>ــا ويقــوم عJــى رعاي>ــا ويعاملهــا بــاملعروف ولك >ــا تتنكــر عليــه فــال عــالج لهــا إال بمــا جــاء ــي القـرآن .هــذا ــي
البداية .أما ي ال >اية فإن تشـريع الضـرب جـاء بـتحفظ شـديد ،و ـى إن كانـت طائعـة فـإن الـزوج إذا بـي عل?>ـا كـان ﷲ
َ
ً
َ
ً
َ ْ َ َ َُ ََ َ ُ
ﱠ َ َ
تعــاaي خصــما لــه﴿ ،فـ ِـإن أط ْعــنك ْم فــال ت ْبغــوا َعلـ ْـ¬ ِ( ﱠن َسـ ِـبيال ِإ ﱠن اللـ َـه كــان َع ِل ًّيــا ك ِبـ ًـtا﴾ هــذا مــع أن ضــرب الزوجــة عــادة
سيئة بسبب أو بدون سبب ح ³Eي الغرب ،وهناك جمعيات ملكافحة ذلك.
 -٣قضية تعدد الزوجات:
وتعـدد الزوجـات تشـريع معـروف جـاء ـي الرسـاالت السـماوية السـابقة ،وعرفتـه كـل الحضـارات ألنـه الوسـيلة ٔالاساســية
ً
ً
لتعم cZهذا الكوكب .فالنسـل يـزداد بك¥ـcة النسـاء ولـيس بك¥ـcة الرجـال .ولنفـرض أن هنـاك رجـال واحـدا ومائـة امـرأة وقـد
ً
تــزوجهن جميعــا فالعــام القــادم ســيكونون ضــعف العــدد .أمــا إذا كــان العك ـس ،مائــة رجــل وام ـرأة واحــدة ،وقــد اجتمــع
ً
عل?>ا كل الرجال ف PÜإن عاشت للعام القادم وإذا استطاعت أن تنجـب فلـن يزيـد العـدد إال واحـدا ..املقصـد مـن ذلـك
أن القـرآن لــم يخــcع تشــريع تعــدد الزوجــات ،وإنمــا حــاول ¡>ذيبــه وتنظيمــه ،لــيس فقــط باشــcاط العــدل ،ولكــن بêــPء
أهــم وأعظ ــم ،وألن ــه أه ــم وأعظ ــم ،فق ــد غف ــل عن ــه الفقــه الس ــلفي كعادت ــه .ف ــالقرآن  >²ــذب تع ــدد الزوج ــات  ــي البداي ــة
ً
ً
بالقسط لليتيم ،ويربطه ي ال >ايـة باشـcاط العـدل وقـد انغمـس الفقـه السـلفي ـي العـدل بـZن الزوجـات جنسـيا وقلبيـا
ونäــ ³القضــية ٔالاهــم ؤالاعظــم و ــى ربــط التعــدد بالقســط بــاليتيم ،أي يــ®وج الرجــل أك¥ــ cمــن زوجــة مــن ٔالارامــل ل±cZــى
ََْ َ َ ْ ُ َ َ َ َُ ْ َ ّ
َ ْ ْ ُ ْ َﱠ ُ ْ ُ
َْ َُ َ
الن َسـ ِـاء َمثZــَ Yوثــالث
أوالدهـن ٔالايتــام .إن ٓالايــة تقــول ﴿و ِإن ِخفــتم أال تق ِســطوا ِ6ــي اليتــامى فــان ِكحوا مــا طــاب لكــم ِمــن ِ
ً
َو ُر َب َ
اع﴾ ]النساء .[٣ :وفيما يعدها تشريعات لليتيم ورعايته .أي جاء الحـديث عـن التعـدد ليكـون قيامـا بحـق اليتـيم ـي
سياق حقوق اليتيم أي أن من حق الطفل اليتيم أن ينشأ ي أسرة ف?>ا أب وأم له وأخوة ،وهنا يكون تحقيق القسط
والعدل له .وهذا يتم بأن ت®وج ٔالارملـة مـن يقـوم عل?>ـا وعJـى أوالدهـا ٔالايتـام ،ومـن هنـا جـاء الcغيـب ـي نكـاح "ٔالايـامى"
٦٦

َْ
ُْ
َْ
أي من تركها زوجها بالطالق أو باملوت يقول تعـاaي ﴿أن ِك ُحـوا ٔالا َي َـامى ِمـنك ْم﴾ ]النـور .[٣٢:هـذا عـدا تشـريعات أخـرى ـي
ً
زواج اليتــامى والاخــتالط >hــم )البقــرة  -٢٢٠النســاء  (١٢٧وكــل ذلــك حEــ ³ينشــأ اليتــيم ــي بيئــة صــالحة ليكــون مواطنــا
ً
ً
صــالحا .وتجــارب التــاريخ تؤكــد صــدق النظريــة القرآنيــة فــأفظع الطغــاة كــانوا مــن قبــل أيتامــا ذاقــوا القهــر ــي الطفولــة،
فنشأوا عJى حقد الدنيا ،فلما جاء¡>م الفرصـة انتقمـوا مـن العـالم ،وكـان مـن أولئـك ٔالايتـام هوالكـو وتيمورلنـك ..وهتلـر
وصدام حسZن.
6ي الحقوق الاقتﺼادية والسياسية والاجتماعية:
 -١العمل:
حق أسا Pمن حقوق املـرأة ،حEـ ³لـو كـان العمـل يقتصـر عJـى الرجـل ملشـقته مثـل الر±ـي) ..اقـرأ قصـة موـ Pـي سـورة
القصص حيث تكون البطولة املطلقـة للنسـاء ،مـن والدتـه إaـى نشـأته وزواجـه( .ويسـتنكر الفقـه السـلفي عJـى املـرأة تـوaي
املناصب أو الوالية ،من القضاء إaى رئاسة الدولة ويتنا ³حديث القرآن عن ملكة سبأ وحZن تقارن بي >ا وبZن فرعون
ً
موــ ³تجــد عجبــا فكالهمــا جاءتــه دعــوة نÛــ ،Pولكــن بطريق ـة مختلفــة ،ولكــن فرعــون بجمعــه واســتبدادﻩ أضــاع ملكــه
وأصــبح ع~ــcة لكــل مســتبد ظــالم ،أمــا ملكــة ســبأ فقــد تصــرفت بحنكــة وانتÜــ ³أمرهــا باإلســالم والســالم .ولكــن ٔالاهــم أن
الفقه السلفي يتصور الدولة ٕالاسالمية يحكمها خليفـة مسـتبد بـاألمر ،ولكـن هـذا نظـام الدولـة الدينيـة الـذي يتنـاقض
مــع الدولــة ٕالاس ــالمية .فالدولــة ٕالاس ــالمية تقــوم ع Jــى الديمقراطيــة املباشــرة ،والح ــاكم ف?>ــا ينف ــذ إرادة الشــعب ويك ــون
ً
اختيارﻩ بحسب كفاءته بغض النظر عن جنسه ذكرا كان أو أن ..Pòوقد فصلنا ذلك ي أبحاث سبقت.
 -٢الشهادة:
وقد توسع الفقه السلفي ي التشريع القرآني الذي يجعل شهادة الرجل بامرأتZن ،مع أن السياق يتحدث عن الشهادة
ي املعامالت املالية ،وأرى أن التشريع القرآني هنا يعطي املرأة أك c¥من مساهم>ا ي دنيا ٔالاعمال ؤالامـوال .فهـو يعط?>ـا
نصف الرجل ،وي عصرنا الراهن فإن إسهام املرأة ي هذا املجال لم يصل بعد إaى  %٥من إسـهام الرجـل ..وفيمـا عـدا
ً
املعــامالت املاليــة فــإن التشــريع القرآنــي ال يشــcط ــي الشــاهد إال أن يكــون شــاهدا بــالعZن ؤالاذن والحضــور ســواء كــان
ً
رجال أم امرأة.
 -٣الحجاب:
َ َ َْ ُُ ُ
ﱠ
القرآن الكريم يقول لنساء الن PÛي تشريع خاص >hـن ﴿وقرن ِ6ي بيو ِتكن﴾ ]ٔالاحزاب .[٣٣ :وجـاء الفقـه السـلفي لـيعمم
اسـ َـأ ُل ُ
﴿وإ َذا َسـ َـأ ْل ُت ُم ُ
وه ﱠن َم َت ً
َ
اعــا َف ْ
وه ﱠن ِمـ ْـن
هــذا التشــريع الخــاص .ويقــول القـرآن لنســاء النÛــ Pوألصــحاب النÛــ Pــي عهــدﻩ ِ
َ
ََ
ـاب﴾ ]ٔالاحـزاب .[٥٣:ويفهـم الفقـه السـلفي الحجـاب الـذي يعـ Pالسـتارة -بأنـه الحجـاب عJـى الوجـه كمـا يفهــم
ور ِاء ِحج ٍ
ٓالايــة ٔالاخــرى مــن ســورة ٔالاح ـزاب عــن ارتــداء الجلبــاب إaــى الســاقZن بأنــه تغطيــة للوجــه )ٔالاح ـزاب  (٥٩وبــنفس الطريقــة
ََْ ْ ْ َ ُ ُ ﱠ ََ ُ ُ
ـو (ِ Ôﱠن﴾ ]النـور .[٣١ :مـع وضـوح الداللـة ـي
نفهم ٓالاية ٔالاخرى ي سورة النـور عـن الخمـار ﴿وليض ِـربن ِبخم ِـر ِهن عmـى جي ِ
ٔالامر بان يغطي الخمار الصدر وليس الوجه.
أن القـرآن يــأمر بالحشــمة واتخــاذ الزينــة للرجــال والنســاء عنــد كــل مســجد )ٔالاعـراف (٣١ :ونفهــم مــن تشــريعاته أن وجــه
َ َ
َ َ ﱡ َ َ ّ
ً
َ َْ َ
َْ
الن َسـ ُـاء ِمـ ْـن َب ْعـ ُـد َوال أن ت َبـ ﱠـد َل ِ(ِ Ôـ ﱠـن ِمـ ْـن أز َو ٍاج َولـ ْـو أ ْع َج َبـ َـك
امل ـرأة كــان ســافرا ،وإال مــا قــال تعــاaي للنÛــ﴿ Pال ي ِحــل لــك ِ
ُح ْسـ ُـ´ ُ( ﱠن﴾ ]ٔالاحــزاب .[٥٢ :فالحســن ال يكــون إال ــي الوجــه ،وبــه تعــرف امل ـرأة الحســناء .ثــم كيــف نفهــم قولــه تعــاaى عــن
ُْْ َ
َ
َ ْ ُ ْ ُ َن َ ْ ُ ْ َ ُ
ـات َب ْع ُ
ضـ ُـه ْم َأ ْول َيـ ُـاء َب ْعـ َ ْ ُ َ ْ َ ْ
وف َو َي ْ´ َ(ـ ْـون َعـ ِـن املنكـ ِـر﴾ ]التوبــة.[٧١ :
املجتمــع املســلم ﴿واملؤ ِمنــو واملؤ ِمنـ
ـض يــأم ُرون ِبــاملع ُر ِ
ِ
ٍ
٦٧

فكيف تتفاعل النساء والرجال ي ٔالامـر بـاملعروف والنÜـ Pعـن املنكـر بينمـا النسـاء قـد تـم تعبئـ>ن ـي النقـاب؟ بـل كيـف
تقام الشريعة وأحكام القضاء بالشهود إذا كانت الشاهدة أو كانت الجانية منقبة؟
 -٤السفر:
والفق ــه الس ــلفي يمن ــع امل ـرأة م ــن الس ــفر ح Eــ ³للح ــج إال إذا ك ــان معه ــا مح ــرم أو زوج ..ويتنا ــ ³حق ــائق قرآني ــة وحق ــائق
تاريخيــة عــن الهجــرة الEــ Pقامــت >hــا املســلمات مــرتZن إaــى الحبشــة ،ثــم مــرة ثالثــة إaــى املدينــة .والهجــرة هنــا ليســت مجــرد
ســفر بــل مطــاردة اســتوجبت ــي التشــريع القرآنــي قصــر الصــالة )النســاء  (١٠١ومــع ذلــك شــاركت النســاء ــي هــذﻩ الهجــرة
ً ً
َ ُْ ْ َ ْ َ
ض َـع ِفن
ثالث مرات .بل إن القرآن اعت~ cهذﻩ الهجرة أمرا الزما يعاقب عJى تركها الرجل واملـرأة القـادران عل?>ـا ﴿واملست
ْ ْ
َ ّ َ َ ّ
الن َس ِاء َوال ِول َد ِان﴾ ]النساء.[٩٨ :
الرج ِال و ِ
ِمن ِ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ﱠ
ثــم كــان مــن حــق أولئــك املهــاجرات أن يبــايعن النÛــَ P
﴿يــا أ ﱡ(َ Úــا الن ِÙـ ﱡـ ِإذا َجـ َـاء َك املؤ ِمنــات ُي َب ِاي ْعنـ َـك﴾ ]املمتحنــة.[١٢ :
َ َﱡَ ﱠ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُْْ َ ُ
ات ُم َهاج َرات َف ْام َتح ُن ُ
وه ﱠن﴾ ]املمتحنة .[١٠ :وكان من
وقبلها يقول تعاaي ع >ن ﴿يا أ(Úا ال ِذين آمنوا ِإذا جاءكم املؤ ِمن
ِ ٍ
ِ
ً
بــZن أولئــك املهــاجرات مــن تركــت زوجهــا ،ومــن كانــت )عانقــا( أي صــبية مراهقــة تركــت أهلهــا ،وهــاجرت مــع غZــ cمحــرم..
وهــذا مــا تقولــه كتــب الســcZة ..أي أن الفقــه الســلفي تخلــف عــن كتــب الســcZة نفســها ..ولكــن املهــم أن النســاء كانــت لهــن
شخصي>ن املستقلة ي اختيار ٕالايمان ،وي الهجرة ،ثم ي املبايعة بأن تضع إحداهن يدها ي يد الن)..PÛبدون حائل(.
 -٥العمل:
ً
ً
وتبقــي نقطــة أخــرى غفــل ع´(ــا الفقــه الســلفي ،ونضــعها ــي ســؤال.ز هــل كانــت ٔالانوثــة عائقــا أو عــذرا يمنــع العمــل أو
العبــادة أو الجهــاد؟ والجــواب بــالنفي ،ألن ٔالاعــذار ــي التشــريع القرآنــي مقصــورة عJــى أصــحاب ٕالاعاقــة ،يقــول تعــاaي عــن
َ ْ َ ََ َْ ْ َ َ َ ٌ ََ ََ َْ ْ َ َ َ ٌ ََ ََ َْ
يض َحـ َـر ٌج﴾ ]الفــتح:
ـر
ـ
العـذر الــذي يبــيح العقــود عــن الجهــاد ﴿لــيس عmــى ٔالاعمــى حــرج وال عmــى ٔالاعــر ِج حــرج وال عmــى امل ِ ِ
ً
 .[١٧أي أن الجهــاد فــرض عJــى النســاء والرجــال معــا دون تفرقــة ..فــإذا كــان هــذا ــي الجهــاد والهجــرة فكيــف ــي ٔالاعمــال
العادية؟.
د -الخاتمة:

ً
 .١مــن حــق الغــرب أن تكــون لــه رؤيتــه ــي املســاواة الEــ Pقــد تحمــل تمي Zـ®ا مــع أو ضــد امل ـرأة .ولكــن مــن
واجبنا أن نعود للقرآن العظيم الذي يقرر حقوق ٕالانسان وحقوق املواطنة وحقوق املرأة ،وحقوق
ٔالاقلي ــات وغ Zــٔ cالاقلي ــات  ــي منظوم ــة رائع ــة ت ــوازن ب ــZن املس ــاواة والع ــدل ،كم ــا ت ــوازن ب ــZن العدال ــة
والحرية.
 .٢ومــع ه ــذﻩ الفج ــوة الش ــكلية ب ــZن تش ــريع الق ـرآن واملواثي ــق الدولي ــة فإنن ــا نظ ــن أن املش ــرع  ــي حق ــوق
ٕالانســان كــان يقصــد باملســاواة العــدل ،وحEــ ³لــو لــم يقصــد ذلــك فــإن تشــريع املســاواة .حEــ ³لــو أغفــل
ً
الع ــدل أحيان ــا إال أن ــه أق ــرب إ aــى تش ــريع الق ـرآن م ــن الفق ــه الس ــلفي ال ــذي ي ــزعم أن ــه يتح ــدث باس ــم
ٕالاسالم بينما يقع ي تناقض أسا Pمع القرآن.
 .٣إن تشــريع الق ـرآن منظومــة كاملــة سياســية واجتماعيــة ولكــن مــع تشــع>Úا فإ>bــا ترتكــز عJــى العــدل أو
القسط ي التعامل مع ﷲ تعاaي ومع املجتمع ومع البيئة ..إن العدل مع الخـالق جـل وعـال بـأال نعبـد
ســواﻩ ،والعــدل مــع النــاس أصــدقاء كــانوا أم أعــداء ،والعــدل مــع الطبيعــة يبــدأ بفكــرة ثــم يتحــول إaــى
ً
حركــة .وكــذلك أيضــا الفســاد ..ومــن هنــا يجــب أن نتوقــف مــع أفكارنــا بالنقــد والتمحــيص واملراجعــة..
لعل ..وع..³ä
٦٨

٦٩

توطئة لحقوق املرأة 6ي ٕالاسالم
●

محمد عبد الجبار∗  -غانم جواد

ليست إثارة مسألة حقوق املرأة ي املجال الحضاري ٕالاسالمي ظاهرة جديـدة .فقـد أثZـcت ألول مـرة ـي التـاريخ ٕالاسـالمي
ً
ً
ي زمن الرسول محمد )ص( حZن ع~cت الكث cZمن املسلمات عن الشعور بعدم الرضا ملا اعت~cنه موقفا محابيا للرجال
من قبل القرآن الكريم.
فقد روى املؤرخون عن أسماء بنت يزيد ٔالانصارية أ>bـا أتـت النÛـ Pوهـو بـZن أصـحابه فقالـت :بـأبي أنـت وأمـي إنـي وافـدة
النســاء إليــك ،وأعلــم نفäــ Pلــك الفــداء أنــه مــا مــن امـرأة كائنــة ــي شــرق وال ــي غــرب ســمعت بمخر"ــي هــذا إال و ــي عJــى
مثــل رأيــي .إن ﷲ بعث ــك بــالحق إ aــى الرجــال والنس ــاء فآمنــا بــك وبإله ــك الــذي أرس ــلك ،وإنــا معش ــر النســاء محص ــورات
مقسـ ــورات قواعـ ــد بيـ ــوتكم ومقÕـ ــ Pشـ ــهواتكم ،وحـ ــامالت أوالدكـ ــم ،وإنكـ ــم معشـ ــر الرجـ ــال فضـ ــلتم علينـ ــا بالجمعـ ــة
والجماعــات ،وعيــادة املر¹ــ ،³وشــهود الجنــائز ،والحــج بعــد الحــج ،وأفضــل مــن ذلــك الجهــاد ــي ســبيل ﷲ ،وإن الرجــل
ً
ً
ً
ً
منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مريضا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم ،وغزلنا لكم أثوابكم ،وربينا لكم أموالكم )أو
أوالدكم ي رواية أخرى( ،فما نشارككم ي ٔالاجر يا رسول ﷲ؟
ً
ولــم يك ــن ه ــذا الش ــعور نابع ــا م ــن ف ـراغ ،إنم ــا ه ــو رد فع ــل طبي ــي ع Jــى حال ــة كان ــت س ــائدة  ــي املجتم ــع العرب ــي وتتمث ــل
ً
ً
بس ــيادة الرج ــل .فق ــد ك ــان املجتم ــع العرب ــي الج ــاهJي وم ــن بع ــدﻩ ٕالاس ــالمي مجتمع ــا ذكوري ــا باملق ــام ٔالاول .ولع ــل النس ــاء
ً
املسلمات كن يتوقعن أن يأتي ٕالاسالم بPêء أك c¥مما كـان سـائدا فيمـا يتعلـق بحقـوق املـرأة ودورهـا ـي املجتمـع وثوا>hـا
ي ٓالاخرة .وقد كانت التعاب cZالذكورية ي القرآن مدعاة ملخاوفهن من أن ذلك يع Pتواصل حالة الهيمنة الذكورية ،أو
الرجوليــة ،عJــى املجتمــع وقبــول الق ـرآن وٕالاســالم >hــذﻩ الحال ــة .ومــع أن الق ـرآن حــرص عJــى إزالــة هــذﻩ املخ ــاوف إال أن
املؤكــد أنــه لــم يكــن بوســع ٕالاســالم أن يلÛــ Pكــل طموحــات النســاء ــي تلــك املرحلــة ألن املســألة ليســت مســألة آيــة تáــ®ل أو
حــديث يــروى ،وإنم ــا كانــت القض ــية برم>ــا قضــية واق ــع اجتمــا±ي ل ــيس مــن الســهل القف ــز عJــى محددات ــه وقيــودﻩ ال EــP
ً
تشــكل ســقفا أعJــى للعمليــة التغيcZيــة الEــ Pكــان ٕالاســالم يضــطلع للقيــام >hــا .ولعــل أفضــل مــا يصــور املســتوى الاجتمــا±ي
ً
الذي كان سائدا ي عصـر نـزول القـرآن هـو قـول أصـحاب النÛـ Pلـه بعـدما سـمعوا كـالم أسـماء بنـت يزيـد ٔالانصـارية" :مـا
ظننا أن امرأة ¡>تدي إaى مثل هذا" .وهذا يع Pأن املسلمZن لم يكونوا قد وصلوا إaى مسـتوى النظـر إaـى املـرأة باعتبارهـا
قادرة عJى الكالم وعJى املحاججة وغ cZذلك من الخصائص ال PEربما تصوروا أ>bا حكر عJى الرجال.
ويبــدو أن قضــية امل ـرأة وحقوقهــا تراجعــت ــي ســلم أولويــات املجتمعــات العربي ـة وٕالاســالمية الEــ Pانشــغلت بقضــايا أك¥ــc
ً
ً
إلحاحا بالنسبة للمجتمعات وللدول والشعوب ليس أقلها إلحاحا الصراعات املستمرة بZن الحكام والناس وبZن الناس
أنفسهم .لقد عاشت هذﻩ املجتمعات سلسلة طويلة ومؤسفة ودامية مـن الحـروب ٔالاهليـة الEـ Pصـرف>ا عـن الكثZـ cمـن
قض ــايا املجتم ــع م > ــا بطبيع ــة الح ــال قض ــية امل ـرأة وحقوقه ــا .وبقي ــت املس ــألة "نائم ــة ح Eــ ³حص ــول الاحتك ــاك ب ــZن ه ــذﻩ
املجتمعات وطالئع الغزو ٔالاوروبي وانطالق دعوات تحرير املرأة.
حينما أطلت الحضارة املعاصرة عJى سماء العالم ٕالاسالمي كانت املرأة ي مجتمعات هذا العالم تعاني من أبشع أنواع
الظلم والتمي ®Zاملزدوج :مرة تحـت سـلطة الرجـل ـي البيـت ومـرة أخـرى تحـت سـلطة املجتمـع املتخلـف بصـورة عامـة ،ـي
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وقـت كـان العـالم املعاصـر قـد خطــا خطـوات كبZـcة وإن كانـت بطيئـة ـي ٔالاخــرى عJـى صـعيد ٕالاقـرار بـالحقوق ٕالانســانية
للم ـرأة .وك ــان ع Jــى العلم ــاء املس ــلمZن أن يواجه ــوا املعض ــلة املزدوج ــة :تــردي وض ــع امل ـرأة  ــي املجتم ــع ٕالاس ــالمي  ــي املعي ــار
ٕالاسالمي كما ي املعيار الحضاري املعاصر.
ومن هنا جاءت الكتابات الفكرية ٕالاسالمية ال PEراحت تتصدى ملسألة حقوق املرأة ي ٕالاسالم ومقارن>ا بالحقوق الPE
أقر¡>ــا لهــا الحضــارة املعاصــرة وخاصــة إعالنــات ٔالامــم املتحــدة بشــأن حقــوق ٕالانســان بصــورة عامــة .و ــي الكتابــات الEــP
تصــدى الباحــث عمــر الق ـراي لبح'>ــا وتصــنيفها وتحليلهــا ومــن ثــم نقــدها وتقييمهــا .وكمــا ــي الح ـاالت املشــا>hة تحركــت
الكتابات ي مسألة حقوق املرأة ي ٕالاسالم ي ثالثة اتجاهات ي:
ً
أوال :اتخ ــاذ املوق ــف ال ــدفا±ي وك ــأن ٕالاس ــالم م ــ>م بالتقص ــ  cZــي ه ــذﻩ املس ــألة .وهن ــا يح ــاول الب ــاحثون ال~cهن ــة ع Jــى أن
ً
ٕالاســالم أنصــف امل ـرأة وأقــر بحقوقهــا ،مــع العمــل عJــى الاعتــذار عمــا ال يبــدو "مناســبا" مــن التوجهــات ٕالاســالمية ــي هــذﻩ
املسألة.
ً
ثانيــا :اتخــاذ املوقــف التصـال(ي بمحاولــة التوفيــق بــZن حقــوق املـرأة كمــا توصــلت إaــى إقرارهــا البشــرية ــي العصــر الـراهن
ً
وبــZن مــا هــو موجــود ــي الشــريعة ٕالاســالمية بــل وإتخــاذ مــا توصــلت إليــه البشــرية مقياســا للحكــم والتقيــيم ،فمــا وافق>ــا
من تشريع فهو سليم وما خالفها وجب العمل عJى نقدﻩ أو تغيcZﻩ أو الاعتذار عنه ي أقل التقادير.
ً
ثالث ــا :املوق ــف املب ــدئي ال ــذي يع~ ــ cأن م ــا ج ــاء  ــي ٕالاس ــالم ه ــو ٔالاص ــل ؤالاس ــاس واملقي ــاس ،وتقي ــيم املواق ــف الفكري ــة
والتشريعية ٔالاخرى عJى أساسه.
ً
وق ــد امت ــازت محاول ــة الق ـراي من ــذ البداي ــة بدرج ــة عالي ــة ج ــدا م ــن املوض ــوعية والحيادي ــة والعلمي ــة س ــواء  ــي تص ــنيفه
للتي ــارات الفكري ــة ٕالاس ــالمية أم  ــي ع ــرض أفكاره ــا .رغ ــم أ >bــا ل ــم تتعام ــل م ــع التي ــارات الفكري ــة ٕالاس ــالمية ع Jــى أس ــاس
ً
التصنيف السابق وهو تصنيف له أهميته أيضا ي تقييم الكتابات ٕالاسالمية ي هذا املجال.
ومن ٕالاشارات الدقيقة والسليمة ال PEوردت ي الدراسة الافcاضان الرئيسيان اللذان انطلقا م >ا وهما :افcاض عدم
التعــارض بــZن ٕالاس ــالم وحقــوق امل ـرأة املنصــوص عل?> ــا ــي املواثيــق الدولي ــة ،واف ـcاض أن التخل ــف ــي حق ــوق امل ـرأة  ــي
املجتمع ــات ٕالاس ــالمية ل ــم يك ــن بس ــبب ٔالاحك ــام الديني ــة وإنم ــا بس ــبب تخل ــف املس ــلمZن ،كظ ــاهرة تاريخي ــة عام ــة .لك ــن
ً
املشكلة ال PEيخ Pêأن يقع ف?>ا الافcاض ٔالاول هو الافcاض الذي يستبطنه ،وأع Pبه منح املواثيق الدولية نوعا من
املرجعي ــة الفكري ــة العلي ــا ال Eــ Pي ــتم النظ ــر إ aــى ٔالافك ــار ٕالاس ــالمية ؤالاحك ــام الش ــرعية م ــن خالله ــا .ومث ــل ه ــذا الاف ـcاض
املستبطن يقطع الطريق عJى أي حوار بـZن املفكـرين ٕالاسـالميZن وغZـcهم مـن مفكـري املـدارس الفكريـة ٔالاخـرى .ذلـك أن
املفكر ٕالاسالمي ينطلق من مسلمة مسبقة ي تفكcZﻩ و ي اعتبار ٕالاسالم هو املرجعية الفكرية العليا ال PEتمتلك سلطة
معيارية حاكمة عJى ما عداها ،وال يمكـن للحـوار أن يتجاهـل هـذﻩ املسـألة .نعـم يقـع الاخـتالف بـZن املفكـرين ٕالاسـالميZن
ي فهم ٕالاسالم وشريعته ،وهذا هـو ٔالاسـاس الـذي قامـت بسـببه املـدارس الفكريـة والفقهيـة والسياسـية ٕالاسـالمية منـذ
وفاة الرسول )ص( حٓ ³Eالان.
ً
كثZـcا مــا يحصــل خلــط بــZن مســألة حقــوق املـرأة مــن جهــة ،وبــZن البحــث ــي بعــض املســائل الفقهيــة والشــرعية الخاصــة
ب ــاملرأة ،وبال ــذات مس ــأل PEالحج ــاب وتع ــدد الزوج ــات ،م ــن جه ــة ثاني ــة ،ويج ــري التط ــرق إ aــى ه ــاتZن املس ــألتZن وكأ>bم ــا
منــدرجتان تحــت قضــية حقــوق امل ـرأة ،وهــذا مــا فعلــه الكاتــب املحــcم وهــو يســتعرض آراء املــدارس الفكريــة ٕالاســالمية.
ً
والحال أن هاتZن املسألتZن هما من خصوصيات الشـريعة ٕالاسـالمية ،وال تمـثالن ان>اكـا لحقـوق املـرأة ،وخاصـة مسـألة
الحجــاب .إن هــذﻩ املســألة تــدخل ــي النظــام ٔالاخال´ــي للمجتمــع ٕالاســالمي ولــيس ــي النظــام الحقــو´ي لــه .هــب أن ام ـرأة
مسلمة ي هذا العصر اختارت أن تل®م بالزي الشر±ي الذي يصدق عليه لفظ الحجاب ،وهـذا مـا يشـكل ظـاهرة كبZـcة
ي العصر الحاضر ،فهل هذا يع Pأن هذﻩ املرأة تعاني من اضطهاد ومصادرة لحقوقها بسبب هذﻩ املسألة ٕالاسالمية؟
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ً
 ــي الغ ــرب م ــثال يج Zــ®ون العالق ــة الش ــرعية ب ــZن الرج ــل وامل ـرأة خ ــارج مؤسس ــة ال ــزواج الرس ــمية ،وتع ــcف الدول ــة  >hــذﻩ
العالقــة حEــ ³ــي مســائل الضــمان الاجتمــا±ي ،وهــذا أمــر مــن خصوصــيات مجتمعــا¡>م لــيس مــن شــأننا مناقشــته .ولكننــا
نعت~ cمثل هذﻩ العالقة "زنى" ،وال نعcف بشـرعية ٔالابنـاء الـذين يولـدون ضـمن هـذﻩ العالقـة ،فهـل هـذا يعـ Pأننـا نقـوم
ب ــأمر يخ ــالف حق ــوق ٕالانس ــان؟ هن ــا ي ــأتي مع ــ Pالخصوص ــية ال Eــ Pتم Zــ® ك ــل مجتم ــع أو مج ــال حض ــاري ع ــن غ Zــcﻩ م ــن
املجتمع ــات أو املج ــاالت الحض ــارية ،والحج ــاب ه ــو م ــن ه ــذﻩ الخصوص ــيات بالنس ــبة للمج ــال الحض ــاري ٕالاس ــالمي .وال
عالقـة لـه بمسـألة حقـوق ٕالانسـان ،وبالتـاaي فغـن حشـرﻩ ــي الحـديث عـن حقـوق املـرأة تحميـل للموضـوع بمـا هـو أجنÛــP
عنه وتشتيت لبؤرة الcك.®Z
ال >²م ي هذا املجال الدخول ي تحليل ٔالاسس املعيارية ال PEاعتمـدها الكاتـب ـي تصـنيف الكتابـات ٕالاسـالمية إaـى أربـع
مجموع ــات ،لك ــن تقس ــيمه الفك ــر ٕالاس ــالمي إ aــى ش ــعبتZن هم ــا الفك ــر ٕالاس ــالمي الس ــ Pوالفك ــر ٕالاس ــالمي الش ــيي أوق ــع
الدراســة ــي إشــكالية ليســت ــي بحاجــة إل?>ــا ــي بحــث عــام حــول حقــوق املـرأة ــي الفكــر ٕالاســالمي .إن هــذا التقســيم قــد
ً
يك ــون ورادا إذا ك ــان البح ــث يتط ــرق إ aــى مس ــائل ٕالامام ــة  ــي الفك ــر ٕالاس ــالمي ،ذل ــك أن الانقس ــام الفك ــري ٕالاس ــالمي ب ــل
املذه PÛوالسيا Pإنما كان بسبب الاخـتالف حـول هـذﻩ املسـألة ،وإال فمـا ـي العالقـة بـZن السـنية أو الشـيعية ومسـألة
حق ــوق املـ ـرأة؟ أم ــا الس ــببان الل ــذان أوردهم ــا  ــي ت~cي ــر تجاهل ــه للفك ــر ٕالاس ــالمي "الش ــيي" ،ف ــال يكفي ــان لتفس ــ cZه ــذا
الاس ــتبعاد ،حي ــث ق ــال إن الس ــبب ٔالاول ه ــو" :أن الفك ــر الش ــيي ال يختل ــف م ــع امل ــذاهب الس ــنية  ــي ٔالاحك ــام املتعلق ــة
ً
ً
بالنســاء اللهــم إال اختالفــا محــدودا حــول موضــوع زواج املتعــة" ،وهــذا كمــا ال يخفــي اخ ـ®ال غZــ cمحمــود ــي مثــل هــذا
ً
ً
ً
املقام ،علما بأن Pال أجد ربطا محكما بZن الحديث عن حقوق املرأة وبZن مسألة "زواج املتعـة" أو النكـاح املنقطـع كمـا
هــو اســمه ــي الكتــب الفقهيــة املتخصصــة .أمــا القــول بــأن "التيــارات الEــ Pركــزت عل?>ــا الدراســة انتشــرت ــي منــاطق مــن
ً
ً
العالم العربي تسيطر عل?>ا املذاهب السنية دون الشيعية" فلم أجد ف?>ا سببا مقنعا لتعمد تجاهل ما يسميه الباحث
ً
"الفكر ٕالاسالمي الشيي" ،ألن Pال أتصور أن أحدا فرض عJـى الكاتـب أن يختـار هـذﻩ املنـاطق "السـنية" دون غcZهـا مـن
املن ــاطق "الش ــيعية"! وع Jــى أي ــة ح ــال فق ــد ح ــرم الكات ــب نفس ــه والق ــارئ م ــن فرص ــة أن يطل ــع ع Jــى آراء علم ــاء مس ــلمZن
مج ــددين أمث ــال الش ــيخ مطه ـري والس ــيد محم ــد حس ــZن الطباطب ــائي  ــي اي ـران والس ــيد محم ــد ب ــاقر الص ــدر  ــي الع ـراق
والشيخ محمد مهدي شمس الدين والسـيد محمـد حسـZن فضـل ﷲ ـي لبنـان وكلهـم علمـاء وفقهـاء لـم يسـاهموا فقـط
ـي إعطـاء فكـرة إسـالمية متطـورة ومتنـورة عـن حقـوق املـرأة وإنمـا قـدموا منـاهج متنـورة ـي فهـم ٕالاسـالم والتعبZـ cعنــه،
يمك ــن تس ــمي>ا ب ــالفهم الحض ــاري لإلس ــالم ،وال مع ــ ³لتص ــنيفهم إ aــى علم ــاء ش ــيعة مقاب ــل علم ــاء س ــنة ،فالك ــل علم ــاء
مســلمون والفكــر ٕالاســالمي واحــد ذو مــدارس متعــددة ،وال ضــرورة للبقــاء أســرى التصــنيف التــاريöي القــديم إaــى شــيعة
وسـنة وغZــ cذلـك .إن الكاتــب كــان سـيقدم خدمـة ك~ــcي للفكـر ٕالاســالمي لــو تجـاوز هــذﻩ العقــدة املوروثـة! وأتمــ ³أن تتــاح
الفرصة للباحثZن لدراسة هذا الجانب من الفكر ٕالاسالمي بطريقة موضوعية تبتعد عن التصنيفات املذهبية.
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املرأة 6ي ٕالاسالم
∗

د .محمد عبد امللك املتوكل

لق ــد س ــعدت ب ــاإلطالع ع Jــى البح ــث الق ــيم ال ــذي أع ــدﻩ الباح ــث الس ــوداني ٔالاخ عم ــر الق ـراي ح ــول "امل ـرأة ب ــZن املواثي ــق
الدولية وفكر الحركات ٕالاسالمية".
ً ً
ً
لقد بذل ٔالاخ الباحث جهدا طيبا ومفيدا ،وقدم للقارئ رؤية ملخصة للحوارات الفقهية حـول قضـية املـرأة ومسـاوا¡>ا
بالرجل ،مقارنة بما تنص عليه املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق ٕالانسان.
مــا يمكــن مالحظتــه كثغــرة ــي البحــث هــو إغفــال الباحــث الcكZــ® عJــى قضــايا هامــة ــي محــل جــدل حقيقــي ســواء عJــى
املستوي العربي ،أو ٕالاسالمي أو الدوaي كنتيجة النعكاسها عJى حقوق هامة للمرأة من ناحية ،وأثرها عJى املسـاواة بـZن
املواطنZن ـي مجتمـع متعـدد ٔالاديـان ،واملـذاهب ،والفئـات ،ؤالاعـراق .مـن هـذﻩ القضـايا ٔالاساسـية "حـق الواليـة بالنسـبة
للمرأة" و "حقوق الزواج بصرف النظر عن الاختالف ي العقيدة ،أو املذهب ،أو الفئة ،أو العرق.
لكن القضية السابقة لكل ذلك وال PEيجـب أن نثZـ cالحـوار حولهـا ـي :هـل الخـالف محـل الجـدل بـZن مجتمعنـا املسـلم.
واملجتم ــع الغرب ــي بش ــكل خ ــاص يتعل ــق بمب ــدأ املس ــاواة كمب ــدأ ..أم ه ــو خ ــالف ب ــZن املفه ــوم ٕالاس ــالمي واملفه ــوم الغرب ــي
للمساواة؟
هــل املســاواة تعــ Pالتســاوي الكامــل بــZن البشــر ــي الحقــوق بصــرف النظــر عــن التســاوي ــي الواجبــات والقــدرات؟ أم ــي
تعــ Pاملســاواة أمــام القــانون بصــرف النظــر عــن التكــافؤ والغــ~ن ــي واقــع الحيــاة؟ أم أن املســاواة ــي سلســة تـcابط ف?>ــا
الحقوق بالواجبات وبتكافؤ الفرص بالقدرات؟
يسود العالم أربعة مفاهيم أساسية ملبدأ املساواة:
ٔالاول :يرى أن املساواة تع Pالتساوي الكامل ي الحقوق بصرف النظر عن التساوي ي الواجبـات ،وبصـرف النظـر عـن
الفــوارق ــي القــدرات واملــؤهالت أو عــن الــدور الــذي يلعبــه الفــرد ــي املجتمــع ..هــذا املفهــوم جســدﻩ شــعار ٔالايديولوجيــة
الشيوعية ال PEتقول:
"لكل حسب حاجته ،ومن كل حسب قدرته"
ً
الثـ ــاني :ي ــرى أن املس ــاواة تع ــ Pاملس ــاواة أم ــا الق ــانون ث ــم ي ــcك الب ــاب مفتوح ــا للمنافس ــة وق ــانون املنفعـ ـة ه ــو ش ــعار
ٔالايديولوجية الرأسمالية التقليدية.
الثالث :يرى أن املساواة تع Pاملساواة أمام القانون لكنه يشcط تكافؤ الفرص ثم لكل حسب قدرته بعد ذلك ويمثـل
ذلك شعار الاشcاكيZن الذي يقول:
"لكل حسب عمله ومن كل حسب قدرته"
الراب ـ ـ ـ ـ ــع :ي ـ ـ ـ ـ ــرى أن املس ـ ـ ـ ـ ــاواة ـ ـ ـ ـ ــي مس ـ ـ ـ ـ ــاواة الحق ـ ـ ـ ـ ــوق بالواجب ـ ـ ـ ـ ــات ،وت ـ ـ ـ ـ ــرتبط الواجب ـ ـ ـ ـ ــات بالق ـ ـ ـ ـ ــدرات وامل ـ ـ ـ ـ ــؤهالت..
والتفاض ـ ـ ــل ي ـ ـ ــأتي م ـ ـ ــن دور الف ـ ـ ــرد  ـ ـ ــي خدم ـ ـ ــة املجتم ـ ـ ــع وه ـ ـ ــذا ه ـ ـ ــو م ـ ـ ــا تعكس ـ ـ ــه الش ـ ـ ــريعة ٕالاس ـ ـ ــالمية وترتك ـ ـ ــز علي ـ ـ ــه.
املس ـ ــاواة كمب ـ ــدأ قاع ـ ــدة إس ـ ــالمية أساس ـ ــية .فاإلس ـ ــالم يؤكـ ـ ــد وح ـ ــدة الج ـ ــنس البش ـ ــري وب ـ ــذلك -كم ـ ــا يق ـ ــول السـ ـ ــيد
قطـ ـ ــب – انتفـ ـ ــت أفضـ ـ ــلة فـ ـ ــرد عJـ ـ ــى فـ ـ ــرد بطبيعتـ ـ ــه .لـ ـ ــيس هنـ ـ ــاك جـ ـ ــنس أو شـ ـ ــعب هـ ـ ــو بنشـ ـ ــأته وعنصـ ـ ــرﻩ أفضـ ـ ــل.
∗ أ)ذ ا> م وا"4م ا":N !" O !$$Eء – ا.6*$
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َْ ْ ُ ْ ْ
ُ
ُ
ُ
ولـ ـ ــيس هنـ ـ ــاك مـ ـ ــن لـ ـ ــه دم أزرق ودم عـ ـ ــادي .يقـ ـ ــول ﷲ تعـ ـ ــاaي﴿ :فل َينظـ ـ ـ ِـر ِٕالان َسـ ـ ــان ِمـ ـ ـ ﱠـم خ ِلـ ـ ـ َـق ) (٥خ ِلـ ـ ـ َـق ِمـ ـ ـ ْـن َمـ ـ ـ ٍـاء
ﱡْ
ﱠ
ْ
الﺼل ِب َوالtَ :ا ِئ ِب﴾.
َدا ِف ٍق )َ (٦يخ ُر ُج ِم ْن َب ْ ِن
َ َ
ََ
ً َ
ﱠ
َ
ﱠ
ـاس ﱠات ُق ـ ــوا َرﱠب ُك ـ ـ ُـم ﱠال ـ ــذي َخ َل َق ُك ـ ـ ْـم م ـ ـ ْـن َن ْف ـ ـ َ
الن ـ ـ ُ
اح ـ ـ َـد ٍة َوخل ـ ـ َـق ِم ْ´ َ( ـ ــا ز ْو َج َه ـ ــا َو َب ـ ــث ِم ْ´ ُ( َم ـ ــا ِر َج ـ ــاال ك ِث ـ ـ ًـtا
﴿ي ـ ــا أ ﱡ (َ Úـ ــا
ـس و ِ
ِ
ِ
ٍ
َو ِن َس ًاء﴾
َ َ
ُ
ﱠ ُ ﱠ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َُْ َ َ َ ََْ ُ ْ ُ ُ ً َ
ﱠ
َ
َْ ُ ْ
وبا َوق َبا ِئ ـ ـ َـل ِلت َع ـ ـ َـارفوا ِإ ﱠن أكـ ـ ـ َر َمك ْم ِعن ـ ـ َـد الل ـ ـ ِـه
﴿ي ـ ــا أ ﱡ (َ Úـ ــا الن ـ ــاس ِإن ـ ــا خلقن ـ ــاكم ِم ـ ــن ذك ـ ـ ٍـر وأن äـ ــ Yوجعلن ـ ــاكم ش ـ ــع
َْ َ ُ
أتقاك ْم﴾
ساوى ٕالاسالم البشر كلهم ي الكرامة ٕالانسانية يقول ﷲ تعاaي:
َ
َََ َ َ
﴿ولقـ ـ ـ ـ ْـد ك ﱠر ْمنـ ـ ـ ــا َب ِZـ ـ ـ ــ آ َد َم﴾ ويق ـ ـ ــول الرس ـ ـ ــول علي ـ ـ ــه الص ـ ـ ــالة والس ـ ـ ــالم" :إن ربك ـ ـ ــم واح ـ ـ ــد وإن أب ـ ـ ــاكم واح ـ ـ ــد ،أال آل
فضل لعربي عJى أعجم ،Pوال ألعجم PعJى عربي .وال ألحمر عJى أسود ،وال ألسود عJى أحمر إال بالتقوى".
ساوى ٕالاسالم بZن البشر ي جزاء أعمالهم يقول تعاaي:
ََ ْ َ َْ ْ َْ َ َﱠ َ
ََ ْ َ َْ ْ َْ َ َ َ
ُ
َ
َ
ًّ
ال ذ ﱠر ٍة خ ْ ًtا َي َر ُﻩ ) (٧ومن يعمل ِمثقال ذر ٍة شرا يرﻩ﴾
﴿فمن يعمل ِمثق
ً
ممـ ـ ــا سـ ـ ــبق نـ ـ ــرى أن املبـ ـ ــدأ ٔالاساـ ـ ــ Pـ ـ ــي ٕالاسـ ـ ــالم هـ ـ ــو املسـ ـ ــاواة بـ ـ ــZن جميـ ـ ــع أبنـ ـ ــاء البشـ ـ ــر ذك ـ ـ ـرا أو أنòـ ـ ــ ³ودونمـ ـ ــا أي
تمي.®Z
ٕالاسـ ـ ـ ــالم بعـ ـ ـ ــد يقـ ـ ـ ــرر حقيقـ ـ ـ ــة تس ـ ـ ـ ــاوي البشـ ـ ـ ــر ـ ـ ـ ــي الكرامـ ـ ـ ــة والخلـ ـ ـ ــق .واملحي ـ ـ ـ ــا واملمـ ـ ـ ــات وال مZـ ـ ـ ــ®ة ألحـ ـ ـ ــد بطبيعت ـ ـ ـ ــه
وعنصـ ـ ـ ــرﻩ ،يضـ ـ ـ ــع قواعـ ـ ـ ــد املسـ ـ ـ ــاواة ـ ـ ـ ــي التعامـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ــZن بـ ـ ـ ــ Pالبشـ ـ ـ ــر فZـ ـ ـ ــcبط املسـ ـ ـ ــاواة ـ ـ ـ ــي الحقـ ـ ـ ــوق باملسـ ـ ـ ــاواة ـ ـ ـ ــي
الواجبات .يقول تعاaي:
َ ُ ّ َ َ َ ٌ ﱠ َ ُ َ ُ َ ّ َُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َْ ُ َ
﴿و ِلك ٍل درجات ِمما ع ِملوا و ِليو ِف¬(م أعمالهم وهم ال يظلمون﴾
ويـ ـ ــأتي التفاضـ ـ ــل والتميZـ ـ ــ® – بعـ ـ ــد ذلـ ـ ــك – مـ ـ ــن خـ ـ ــالل دور الفـ ـ ــرد ـ ـ ــي املجتمـ ـ ــع ..فاإلسـ ـ ــالم ال يسـ ـ ــاوي بـ ـ ــZن القاعـ ـ ــد
واملجاهـ ـ ــد ..فقـ ـ ــد فضـ ـ ــل ﷲ املجاهـ ـ ــدين بـ ـ ــأموالهم وأنفسـ ـ ــهم عJـ ـ ــى القاعـ ـ ــدين درجـ ـ ــة .ومZـ ـ ــ® ﷲ أهـ ـ ــل العلـ ـ ــم ،وأهـ ـ ــل
التق ـ ــوى ل ـ ــدورهم  ـ ــي املجتم ـ ــع ..ف Üـ ــ Pم Zـ ــ®ة مرتبط ـ ــة ب ـ ــدورهم  ـ ــي خدم ـ ــة املص ـ ــلحة العام ـ ــة ..ف ـ ــالتقوى ارتبط ـ ــت بإيت ـ ــاء
امل ـ ــال ع Jـ ــى حب ـ ــه ل ـ ــذوي القرب ـ ــى واليت ـ ــامى ،واملس ـ ــاكZن ،واب ـ ــن الس ـ ــبيل ،واملتق ـ ــون ال ـ ــذين ه ـ ــم ٔالاك ـ ــرم عن ـ ــد ﷲ أولئ ـ ــك
َ ﱞ ﱠ
َ َْ ْ ُ
وم﴾ .وتقـ ـ ــدير العلمـ ـ ــاء
الـ ـ ــذين هـ ـ ــم ٔالاكـ ـ ــرم عنـ ـ ــد ﷲ هـ ـ ــم أولئـ ـ ــك الـ ـ ــذين يـ ـ ــرون أن أمـ ـ ــوالهم ﴿حـ ـ ــق ِللسـ ـ ــا ِئ ِل واملحـ ـ ــر ِ
مـ ـ ــرتبط بعملهـ ـ ــم وبمـ ـ ــا يقدمونـ ـ ــه مـ ـ ــن مصـ ـ ــالح ملجـ ـ ــتمعهم .أمـ ـ ــا حـ ـ ــZن ال يعمـ ـ ــل العـ ـ ــالم بعملـ ـ ــه فهـ ـ ــو وصـ ـ ــف الق ـ ـ ـرآن
َ َ ْ
َ َ
الكريم﴿ :ك َمث ِل ال ِح َم ِار َي ْح ِم ُل أ ْسف ًارا﴾.
ممـ ـ ــا سـ ـ ــبق نـ ـ ــرى أن املسـ ـ ــاواة ـ ـ ــي ٕالاسـ ـ ــالم ـ ـ ــي ٔالاصـ ـ ــل و ـ ـ ــي املبـ ـ ــدأ ..وعنـ ـ ــد التعامـ ـ ــل تـ ـ ــرتبط املسـ ـ ــاواة ـ ـ ــي الحقـ ـ ــوق
باملس ـ ـ ــاواة  ـ ـ ــي الواجب ـ ـ ــات ..وت ـ ـ ــرتبط الواجب ـ ـ ــات والتك ـ ـ ــاليف بق ـ ـ ــدرات الف ـ ـ ــرد ومؤهالت ـ ـ ــه .وي ـ ـ ــأتي التمي Zـ ـ ــ® عن ـ ـ ــد ﷲ بم ـ ـ ــا
يقدمه الفرد للمجتمع.
 -١موضوع املtاث:
املنط ـ ــق  ـ ــي التعام ـ ــل م ـ ــن مس ـ ــاواة امل ـ ـرأة بالرج ـ ــل الب ـ ــد وأن ي ـ ــتم م ـ ــن خ ـ ــالل مفه ـ ـوم ٕالاس ـ ــالم للمس ـ ــاواة .فنظ ـ ــام ٕالارث
ـ ــي ٕالاسـ ــالم -كمث ـ ـال – ارتك ـ ــز عJـ ــى مبـ ــدأ التسـ ــاوي  ـ ــي الحقـ ــوق الواجبـ ــاتٕ .الاسـ ــالم حم ـ ــل الرجـ ــل مـ ــن الواجبـ ــات م ـ ــا
ل ـ ــم يحم ـ ــل املـ ـ ـرأة ،وم ـ ــن ث ـ ــم فاملس ـ ــاواة أن ين ـ ــال ٕالانس ـ ــان م ـ ــن الحق ـ ــوق م ـ ــا يتس ـ ــاوى م ـ ــع واجبات ـ ــه وإال ك ـ ــان عك ـ ــس
ً
ً
ذلك ظلما وإخالال بمبدأ املساواة.
ق ـ ــد يس ـ ــأل ال ـ ــبعض مل ـ ــاذا حم ـ ــل ٕالاس ـ ــالم الرج ـ ــل مس ـ ــئولية ٕالانف ـ ــاق والس ـ ــي إ aـ ــى ال ـ ــرزق؟ ي ـ ــأتي ال ـ ــرد ب ـ ــأن الواجب ـ ــات
ارتبطـ ـ ــت بالقـ ـ ــدرات واملـ ـ ــؤهالت .فقـ ـ ــد كـ ـ ــان الرجـ ـ ــل ـ ـ ــي املا¹ـ ـ ــ Pأقـ ـ ــدر مـ ـ ــن امل ـ ـ ـرأة عJـ ـ ــى البحـ ـ ــث عـ ـ ــن مصـ ـ ــادر الـ ـ ــرزق
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وال ـ ــذي ق ـ ــد يتطل ـ ــب ٔالاس ـ ــفار والانتق ـ ــال م ـ ــن مك ـ ــان إ aـ ــى مك ـ ــان .ويتطل ـ ــب الق ـ ــدرة ع Jـ ــى التعام ـ ــل م ـ ــع مخ ـ ــاطر الط ـ ــرق
والغاب ـ ــات ،والبح ـ ــار ،وعواص ـ ــف الرم ـ ــال وغ Zـ ــ cذل ـ ــك م ـ ــن املش ـ ــاق .بينم ـ ــا ك ـ ــان الحم ـ ــل والرض ـ ــاعة والعناي ـ ــة باألطف ـ ــال
تعيق املرأة عن القيام بذلك.
إذا تغ Zـ ـ ـ ــcت املعادل ـ ـ ـ ــة الي ـ ـ ـ ــوم وزال ـ ـ ـ ــت ٔالاس ـ ـ ـ ــباب املوجب ـ ـ ـ ــة للحك ـ ـ ـ ــم وطالب ـ ـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ـرأة ،وطال ـ ـ ـ ــب الرج ـ ـ ـ ــل باملس ـ ـ ـ ــاواة  ـ ـ ـ ــي
الحقـ ــوق والواجبـ ــات فـ ــإن علينـ ــا العـ ــودة إaـ ــى املبـ ــدأ الكJـ ــي وهـ ــو املسـ ــاواة الEـ ــ Pتعت~ـ ــٔ cالاصـ ــل والقاعـ ــدة ٔالاساسـ ــية ـ ــي
ٕالاس ـ ــالم ..ول ـ ــيس م ـ ــا نعمل ـ ــه بس ـ ــابقة فق ـ ــد أوق ـ ــف عم ـ ــرو ب ـ ــن الخط ـ ــاب ر ¹ـ ــ Pﷲ عن ـ ــه العم ـ ــل بآي ـ ــة وحك ـ ــم املؤلف ـ ــة
قل ـ ـ ــو>hم ألن امل~ ـ ـ ــcر للعم ـ ـ ــل باآلي ـ ـ ــة والحك ـ ـ ــم ق ـ ـ ــد انت Üـ ـ ــ ..³وال يمن ـ ـ ــع الع ـ ـ ــودة للعم ـ ـ ــل ب ـ ـ ــالحكم إذا تطلب ـ ـ ــت املص ـ ـ ــلحة
العامة ذلك فحيثما تكون املصلحة العامة يكون شرع ﷲ.
 -٢موضوع القوامة:
القوامــة قضــية أخــرى علينــا أن نطبــق عل?>ــا مفهــوم ٕالاســالم للمســاواة ..لقــد ارتبطــت القوامــة بــدور الرجــل ــي ٕالانفــاق
وذلك واجب وتكليف البد وأن يقابله حق وإال انحرف م®Zان املساواة يقول ﷲ تعاaي:
َ
َْ َ ُ
ال َق ﱠو ُامو َن َع َmى ّ َ َ َ ﱠ َ ﱠ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
﴿الر َج ُ
ّ
ض َو ِب َما أنفقوا ِم ْن أ ْم َو ِال ِه ْم﴾
ِ
النس ِاء ِبما فضل الله بعضهم عmى بع ٍ
ِ
التفاض ــل  ــي ٓالاي ــة الكريم ــة ال ي ــدل – كم ــا يفه ــم ال ــبعض -ع Jــى أفض ــلية الرج ــل وإال لق ــال بم ــا فض ــل ﷲ الرج ــال ع Jــى
النســاء ..وٓالايــة تشــ cZإaــى مــا يتمZــ® بــه كــل م >مــا مــن قــدرات تســاعد عJــى بنــاء ٔالاســرة الســعيدة .والقــدرة عJــى ٕالانفــاق ــي
امل~ــcر إلعطــاء الرجــل حــق الطــالق وحــق القوامــة ..وذلــك حــق مقابــل تكليــف .وهــذا الحــق الــذي يقابــل ٕالانفــاق هــو الــذي
َ
ََ ﱠ ْ ﱠ
ٌ
َ َ ﱠ َْ ْ
وف َو ِل ِّلر َجـ ـ ِـال َعل ـ ْـ¬ ِ( ﱠن َد َر َجـ ــة﴾.
جع ــل للرج ــال ع Jــى النس ــاء درج ــات  ــي قول ــه تع ــاaي﴿ :ول ُهـ ــن ِمثـ ـ ُل الـ ـ ِـذي عل ـ ْـ¬ ِ(ن ِب ــاملع ُر ِ
والدرجات ال PEأشار إل?>ا القرآن الكريم ي هذﻩ ٓالاية ي درجات ي املسئولية ال PEتتعلق باإلنفاق ودرجات ـي الحقـوق
املتمثلة ي حق القوامة والطالق.
يســأل الــبعض ملــاذا لــم تعــط امل ـرأة حــق الط ـالق؟ ورد الــبعض بــأن الســبب يعــود إaــى أ>bــا عاطفيــة وســريعة الانفعــال..
والحقيقة أن ٕالانفاق وما يدفعه الرجل من مهر هو امل~cر إلعطاء الرجل هذا الحق.
والـدليل عJـى ذلـك أن املـرأة عنـد طلـب الفســخ أن تعيـد للرجـل مـا أنفقــه .وتكليـف الرجـل بواجــب ٕالانفـاق ارتـبط بقــدرة
الرجل ي املا P¹عJى البحث عن الرزق كما هو الحال ي قضية املcZاث ال PEسبق الحديث ع >ا.
يؤكد الشيخ محمد حسZن فضل ﷲ أن قوامة الرجل ال تمثل دونية ي البعد ٕالانساني ـي املـرأة ..بـل تمثـل خصوصـية
ي توزيع املسئولية ي الحياة الزوجية .وال عالقة لها ال بقضية العاطفة ،أو الحكمة ،أو و±ي ٔالامور.
والســؤال الــذي يطــرح نفســه مــاذا لــو أن واقــع املجتمــع قــد تغZــ .cوأصــبحت امل ـرأة قــادرة عJــى أداء الــدور الــذي يقــوم بــه
ً
الرجــل .وتســاوت معــه ــي العلــم ،والقــدرة عJــى الكســب ،والاســتعداد لإلنفــاق؟ هنــا يــأتي دور الاج>ــاد مبنيــا عJــى املرتكــز
ٔالاسا Pواملبدأ الكJي لإلسالم ،وهو التساوي بZن الحقوق والواجبات .وال يعود ألي م >ما درجات إذا ما تساويا ي أداء
ً
الواجب ،وتصبح الحياة الزوجية شراكة تقوم عJى التشاور والتوافق ح ³Eعند الرغبة ـي الانفصـال تطبيقـا لقـول ﷲ
ُْ َ َ َ َ ُ ََ ُ َ َ َ
َ ْ ََ َ
َ ً َ ْ ََ
اح َعل ْ¬ ِ( َما﴾ وعند صعوبة الاتفـاق فعل?>مـا اللجـوء إaـى حكـم
اض ِم´(ما وتشاو ٍر فال جن
تعاaي﴿ :ف ِإن أرادا ِفﺼاال عن تر ٍ
من أهله وحكم من أهلها كما يبZن القرآن الكريم ذلك.
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 -٣موضوع الشهادة:
قضــية شــهادة ام ـرأتZن مقابــل رجــل واحــد ال يجــوز الاســتدالل >hــا عJــى نقــص عقــل امل ـرأة ألن واقــع الحيــاة يثبــت أن ــي
ً
النس ــاء م ــن ه ــو أذك ــى ،وأحك ــم ،وأو ±ــى م ــن مئ ــات الرج ــال ..وكثZـ ـcا م ــا تتف ــوق طالب ــات امل ــدارس والجامع ــات  ــي ت ــذكر
املعلومات عJى العشرات من زمال¶>ن من الطلبة الذكور.
ً
الفقهاء السلفيون >hذا التفس cZاملخل يخلقون تناقضا بZن واقع قائم ومشاهد وبZن نص قرآني .وهم بذك يسيئون إaى
ٕالاسـالم وال يخدمونــه .وهــم يتجــاهلون أن ٓالايــة الكريمـة تــنص عJــى أن الغــرض مــن وجـود املـرأة ٔالاخــرى هــو للتـذك .cZألن
املـرأة بحكــم تنشــئ>ا ونــوع اهتماما¡>ــا بعيــدة عــن قضــايا املحــاكم الEــ Pكانــت ــي العــادة وال ت ـزال ــي الغالــب -مــن أعمــال
ً
الرجال -حZن ال يكون ٕالانسان -أي إنسـان -مهتمـا بموضـوع مـن املوضـوعات ،أو قضـية مـن القضـايا يكـون تركZـ®ﻩ أقـل.
ً
ً
وإدراكـه أضــعف .فـإذا كنــت عاملــا ـي الف®Zيــاء -مــثال -وال اهتمـام لــك بالسياسـة فــإن التقاطــك ملحتـوى ٔالاخبــار السياســية
يكون أقل بكث cZمن التقاط شخص مهتم بالسياسة يستمع معك إaى نفس ٔالاخبار.
الخطـأ والنســيان ليسـا مــن طبيعـة املـرأة ـي جوهرهــا -كمـا يؤكــد ذلـك الشــيخ محمـد حســZن فضـل ﷲ والــدكتور محمــد
الجابري -وإنما يرجعان إaـى الوضـعية الاجتماعيـة والتعليميـة ،واهتمامـات املـرأة .ويـدلل الشـيخ فضـل ﷲ عJـى ذلـك بمـا
نراﻩ ي الواقع من وجود نساء يملكن من صالبة ٕالارادة ،ورجاحة العقل ،وقوة املوقف ،وو±ي الواقع ،أك c¥من العديد
مــن الرجــال الــذين أهملــوا إمكانــات القــوة ــي شخصــيا¡>م .حكــم ٕالاســالم ــي هــذﻩ القضــية عنــد تغZــ cالوضــع الاجتمــا±ي
والتعليم Pللمرأة ..كما يقـول الشـيخ محمـد فضـل ﷲ والـدكتور الجـابري -تنطبـق عليـه قاعـدة "إذا زالـت املوانـع رجعـت
ٔالامور إaى أصلها" ؤالاصل هو املساواة.
 -٤والية املرأة:
ي القضية الهامة ال PEلم يعطها الباحث الاهتمام الذي تستحقه ويمكـن القـول -باطمئنـان – إن الفقهـاء التقليـديZن
ــي هــذﻩ القضــية قــد ان>كــوا املبــدأ ٔالاساــ Pللمســاواة ــي ٕالاســالم دون م~ــcر منطقــي ،أو دليــل راجــح وقطــي ،أو حجــة
قوية .وتصل املغاالة ببعضهم إaى الحد الذي يذكرنا بأولئك القوم الذين كانوا إذا بشر أحدهم باألن ³òأسود وجهه.
حــاول الســلفيون أن ينقلــوا قض ــية القوامــة ــي التنظــيم ٔالاس ــري إaــى القوامــة العامــة  ــي إدارة املجتمــع .واعت~ــ cالش ــيخ
ً
راشد الغنو Põذلك شططا لم يذهب إليه أحد مـن علمـاء ٕالاسـالم القـدامى أو املحـدثZن .والشـيخ محمـد حسـZن فضـل
ﷲ يرى أن القوامة ال تتجاوز نطاق ٔالاسـرة والبيـت الزو"ـي ..ولـو كانـت تعـ Pالرئاسـة ـي البيـت واملجتمـع لكـان الحـديث
عن القضاء .وٕالامامة أهم من الحديث عن فرض النظام ي البيت.
أما قول الرسول عليه والسالم" ..لن يفلح قوم ولـوا أمـرهم امـرأة" فهـو ـي رأي الغنوõـ Pوعـدد مـن علمـاء ٕالاسـالم -قـول
ال يتعـدى التعليـق عJـى حادثـة مـوت كسـرى وتـوaي ابنتـه العــرش الفارـ ..Pومـا لفظـه عـام ال يعـ Pأن حكمـه عـام .وفــوق
كل ذلك فسند القول ضعيف ..وال يمكن أن يستند به كدليل يلي قاعدة املساواة ي ٕالاسالم..
فرقــة الشــبيبة مــن الخــوارج هــم أول مــن أقــر بحــق املـرأة ــي الواليــة العظمــ ³أي ٕالامامــة .وحجــ>م أن عموميــات ٕالاســالم
تؤكــد املســاواة بــZن الــذكر ؤالانòــ .³اب ــن جريــر الط~ــcي ،وٕالامــام أبــو حنيفــة أج ــازا تــوaي امل ـرأة القضــاء وهــو مــن الوالي ــات
العامة ال PEتقاس شروط ٕالامامة عل?>ا.
بالعودة إaى القرآن الكريم نجد أن ﷲ عز وجل قد حمـل الرجـل واملـرأة املسـئولية العامـة بالتسـاوي .فÜـ Pمسـتخلفة ـي
ٔالارض كمـا هـو مســتخلف ،و ـي مـدعوة ألن تكــون مـن ٔالامــة الEـ Pتـدعو إaــى الخZـ cوتــأمر بـاملعروف وتنÜـ Pعــن املنكـر .و ــي
َ ْ ُ ْ ُ َن َ ْ ُ ْ َ ُ
ـات َب ْع ُ
ض ـ ُـه ْم َأ ْول َي ـ ُـاء َب ْع ـ َ ْ ُ َ ْ َ ْ
وف
ص ــاحبة والي ــة مثله ــا مث ــل الرج ــل .يق ــول ﷲ تع ــاaي﴿ :واملؤ ِمن ــو واملؤ ِمن ـ
ـض ي ــأم ُرون ِب ــاملع ُر ِ
ِ
ٍ
ُْْ َ
َ
َو َي ْ´ َ( ْون َع ِن املنك ِر﴾.
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ويقول الرسول صلوات ﷲ عليه:
"النساء شقائق الرجال لهن ما لهم وعل?>ن ما عل?>م".
 -٥قضايا الزواج:
أ -تعدد الزوجات:
الاتجــاﻩ ــي ٕالاســالم يكــاد يصــل إaــى تحــريم التعــدد ــي الــزواج .ألن ﷲ اشــcط العــدل .ثــم أكــد أن النــاس ال يســتطيعون
العدل ولو حرصوا .هذا التحرز ٕالال PÜيؤكد الحاجة إaى وضع ضوابط تمنع الحاالت العبثية .وتحم Pحق املرأة.
لكــن قضــية تعــدد الزوجــات مــن القضــايا الEــ Pال يصــح أن نعت~ــ cأن املفهــوم الغربــي هــو الصــحيح عJــى إطالقــه ..فهنــاك
حـاالت إنســانية قــد تجعــل مـن التعــدد قضــية إنســانية وأخالقيـة ســواء لرعايــة اليتــامى لـألخ املتــوي ،أو لظــروف صــحية
ً
ق ــاهرة توج ــب التعـ ــدد .وغ Zــ cذلـ ــك م ــن الحـ ــاالت الاس ــتثنائية الخاص ــة الEـ ــ Pتتطل ــب أن يظـ ــل الحك ــم قائمـ ــا م ــع وضـ ــع
الضوابط الصارمة الستخدام هذا الحق وح ³Eال يضر بحقوق املرأة.
ً
ولكـي نحـد مــن تعـدد الزوجـات -أيضــا -البـد مــن توعيـة النسـاء أنفســهن فهـن الالتــي ال يمتـنعن عـن القبــول بـالزواج مــن
ً
رجــل مــ®وج .ولــو امتــنعن عــن القبــول بــذلك ألســقط ــي يــد الرجــل .وعمومــا لــم تعــد هــذﻩ القضــية ظــاهرة عامــة وبشــكل
خــاص بــZن املتعلمــZن مــن الــذكور وٕالانــاث .وقــد ســاعدت ٔالاوضــاع الاقتصــادية ،وتكــاليف الحيــاة عJــى الحــد مــن ظــاهرة
تعدد الزوجات .بل لقد أصبح الشباب عاجزين عن الزواج ح ³Eمن واحدة.
ب -الحرية 6ي الزواج
حرية املرأة والرجل ي الزواج دون قيد كما جاء ي املادة (١٦) :مـن ٕالاعـالن العـالم Pلحقـوق ٕالانسـان ـي بحـق القضـية
الشائكة ال PEال تزال بحاجة إaى بحث واج>اد ،وتبZن ألوجه املصلحة ومقاصد الشريعة.
ٕالاسالم بنص قرآني واضح يمنع املسلم واملسلمة من الزواج من مشركة أو من مشرك يقول ﷲ تعاaي:
ََ َ ْ ُ ُْ ْ َ
َ ﱠ ُ ْ ﱠ ََ ََ ٌ ُ ْ َ ٌ َ ْ ٌ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ََ ُ ْ ُ ُْ ْ َ َ ﱠ ُ ْ ُ
ات ح¯ــ Yيــؤ ِمن وألمــة مؤ ِمنــة خــِ tمــن مشـ ِـرك ٍة ولــو أعجبــتكم وال تن ِكحــوا املشـ ِـر ِكن ح¯ــ Yيؤ ِمنــوا
﴿وال تن ِكحــوا املشـ ِـرك ِ
َ َ
ُ َ
َ
ُ ُ َ
ﱠ
ْ
َ ْ ﱠ َْ ْ
ْ
َ
ْ
َ َ ﱠ
َول َع ْب ٌد ُمؤ ِم ٌن خ ْ ٌِ tم ْن ُمش ِر ٍك َول ْو أ ْع َج َبك ْم أول ِئ َك َي ْد ُعون ِإpى الن ِار َوالل ُه َي ْد ُعو ِإpـى ال َجن ِـة َواملغ ِف َـر ِة ِب ِإذ ِن ِـه َو ُي َب ِّـن آ َيا ِت ِـه
ﱠ َ ﱠ ََﱠ َ
اس ل َعل ُه ْم َيتذك ُرون﴾.
ِللن ِ
ه ــذا املن ــع الص ــريح للمس ــلم أو املس ــلمة م ــن ال ــزواج بمش ــركة أو مش ــرك يتق ــاطع م ــع امل ــادة ) (١٦م ــن ٕالاع ــالن الع ــالمP
لحقـوق ٕالانســان الEـ Pتــنص عJــى حـق الرجــل أو املـرأة مEــ ³أدركــا سـن البلــوغ الـ®وج وتأســيس أســرة دون أي قيـد بمـا ــي
ذلك قيد الدين.
لقــد تحفظــت بعــض ٔالاقطــار ٕالاســالمية – وم >ــا الســعودية – عJــى املــادة ) (١٦مــن ٕالاعــالن العــالم Pوبــررت تحفظهــا مــن
حــرص ٕالاســالم عJــى صــيانة ٔالاســرة مــن الانحــالل بســبب الاخــتالف ــي الــدين ..مؤكــدة أن ٕالاســالم لــم ينطلــق ــي تحريمــه
للحد من الحرية ي الـزواج بسـبب الـدين وإنمـا لحمايـة املـرأة بصـف>ا العنصـر ٔالاضـعف داخـل ٔالاسـرة وحEـ ³ال تضـطهد
بسبب معتقدها.
لــيس هنــاك مــن خيــار أمــام املســلم واملســلمة -حEــٓ ³الان -ســوى الامتنــاع عــن الــزواج مــن مشــرك أو مشــركة حEــ ³يؤمنــوا.
لكن هذﻩ القضية ال تشكل مشكلة حادة ي املجتمعات العربية ح ³Eاليوم ألن ٔالاغلبيـة السـاحقة مـن هـذﻩ املجتمعـات
مــن املــؤمنZن بــاهلل ســواء كــانوا مســلمZن أو مــن أهــل الكتــاب ..وهــذﻩ ٔالاقليــة الوثنيــة ال توجــد ــي العــالم العربــي ســوى ــي
جنوب السودان و ي تتجه بأعداد م®ايدة إaى اعتناق املسيحية أو ٕالاسالم.

٧٧

املشــكلة الEــ Pتعت~ــ cــي نظــر الكثZــcين قضــية تمــس الحريــة واملســاواة وتــؤثر عJــى الانــدماج الــوط .Pــي حريــة الــزواج بــZن
املسلمZن وأهل الكتاب من مسيحيZن و>²ود.
لقد اتجه الفقهاء دون نص واضح أو دليل قطي إaى تحريم زواج املسلمة من كتابي ..واختلفوا حول زواج املسلم من
كتابية.
لقد عالج القرآن الكريم هذﻩ القضية ي قوله تعاaي:
ْ َ ْ َ ُ ﱠ َ ُ ُ ﱠّ َ ُ َ َ َ ُ ﱠ َ ُ ُ ْ َ َ ﱞ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ ﱞ َ ُ ْ َ ُْ ْ َ َ ُ َ ُْْ َ
ـات
﴿اليــوم أ ِحــل لكــم الط ِيبــات وطعــام الـ ِـذين أوتــوا ال ِكتــاب ِحــل لكــم وطعــامكم ِحــل لهــم واملحﺼــنات ِمــن املؤ ِمنـ ِ
َ َ
َ َ ﱠ
ـاب م ـ ْـن َق ـ ْـبل ُك ْم إ َذا َآ َت ْي ُت ُم ـ ُ
ـوه ﱠن ُأ ُجـ ـ َ
َ ُْ ْ َ َ ُ َ ﱠ َ ُ ُ ْ َ َ
ور ُه ﱠن ُم ْح ِﺼـ ـ ِنن غ ْ ـ َـُ tم َس ــا ِف ِحن َوال ُمت ِخ ـ ِـذي
واملحﺼ ــنات ِم ــن ال ـ ِـذين أوت ــوا ال ِكت ـ ِ
ِ ِ
َ ْ
أخ َد ٍان﴾
اختلـف الفقهـاء حـول تفسـ cZهـذﻩ ٓالايـة بالنسـبة لـزواج املســلم مـن كتابيـة فـالبعض يـرى جـواز ذلـك ألن الـنص صــريح..
والبعض ٓالاخر من املتشددين يرى عدم جواز ذلك ألن أهل الكتاب هم من املشركZن بـاهلل فـال يجـوز الـزواج مـ >م .ولـم
يتناول الفقهاء التقليديون املوضوع بالنسبة للمرأة املسلمة باعتبار ذلك من البد>²يات.
ليس هناك نص ي القرآن الكريم يحـرم عJـى املـرأة املسـلمة الـزواج مـن كتـابي ولـيس ـي ٓالايـة الكريمـة الEـ Pأوردناهـا مـا
يــدل عJــى تحــريم ذلــك عJــى املـرأة املســلمة بــل يتجـه الــبعض إaــى القــول إن ٓالايــة الEــ Pتــنص عJــى جــواز الــزواج مــن أهــل
ً
الكتــاب تشــمل املســلم واملســلمة كمــا شــملهما تحــريم الــزواج مــن املشــركZن ..وذكــر املحصــنات املؤمنــات قــد جــاء عطفــا
عJـى تحليـل طعـام املسـلمZن ألهـل الكتــاب .ألن املحصـنات مـن املؤمنـات لـم يكـن محرمــات عJـى املسـلمZن حEـ ³تحـل لهــم
ي هذﻩ ٓالاية .وسياق الcادف بZن طعـام املسـلمZن وطعـام أهـل الكتـاب .واملحصـنات مـن املؤمنـات واملحصـنات مـن أهـل
الكتــاب يــدل عJــى أن التحلي ــل يشــمل املســلم واملس ــلمة .وهــو تفســ cZيتفــق م ــع املســاواة الEــ Pح ــرص ٕالاســالم عل?>ــا ب ــZن
الرجل واملرأة ي الحقوق والواجبات وليس هناك أي دليل من القرآن الكريم عJى تحريم زواج املسلمة من كتابي.
الاج>ــادات الفقهيــة الEــ Pاتجهــت إaــى تحــريم زواج املســلمة مــن كتــابي انطلقــت مــن قضــية تربيــة ٔالاوالد وتــأثٔ cZالاب عJــى
ً
ً
تــوجههم الــدي .Pوهــذﻩ ليســت حاجــة فــاألم أك¥ــ cتــأثcZا ــي تربيــة ٔالاطفــال وأك¥ــ cالتصــاقا >hــم وبشــكل خـاص ٔالام املتعلمــة.
فإذا كانت حريصة عJى التأث cZعJى أوالدها من الناحية الدينية فأ>bا ستكون أقدر من الرجل ،أما بعد البلوغ فاإلسالم
قد أعطى من أدرك سن البلوغ حق اختيار دينه وليس لدى الكتابيZن ما يرغم الفرد عJى التمسك بدي >م.
هناك من ينظر إaى املوضوع من زاوية أن ٕالاسالم يعلو وال يعJى عليه ..وهذا سوف يعيدنا إaى قضية املواطنة املتسـاوية
ي ظل الدولة ٕالاسالمية و ي قضية قد سار الاج>اد ف?>ا خطوات واسعة ي اتجاﻩ املواطنة املتساوية وال PEتنص عل?>ا
أغلب الدسات cZالعربية وٕالاسالمية ابتداء من صحيفة الرسول صل ﷲ عليه وسلم ألول دولة إسالمية ي التاريخ.
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خلط ٔالاوراق 6ي حافظة العوملة :قراءة مهمومة
∗

هبة رءوف عزت

بــZن يــدي بحــث بعنــوان "حقــوق املـرأة بــZن املواثيــق الدوليــة وفكــر الحركــة ٕالاســالمية" مــن إعــداد الباحــث عمــر الق ـراي،
ً
وهــو بحــث يســتعرض ــي خمســة فصــول – مــا اعت~ــcﻩ الباحــث تغطيــة للموضــوع بشــكل تحليJــي ،بادئــا بحقــوق املـرأة ــي
ً
القانون الدوaي ي الفصل ٔالاول ،ثم مفردا الفصول الثالثة التالية للفكر السلفي ثـم فكـر الحركـات ٕالاسـالمية الحـديث
ً
)ٕالاخــوان املســلمون تحديــدا( ثــم فكــر رواد ال >ضــة وٕالاصــالح ،وــي الفصــل الخــامس ؤالاخZــ cيبحــث ــي حقــوق امل ـرأة ــي
فكر محمود محمد طه املسم ³بالفكر الجمهوريً ،
من>يا إaى أن هذا ٔالاخ cZيحـوي املسـاواة التامـة بـZن الرجـال والنسـاء.
ويتفــق مــع كافــة املواثيــق الدوليــة لحقــوق ٕالانســان واتفاقيــات امل ـرأة ،وأنــه يتجــاوز كــل الــنقص والســلبيات ــي مــدارس
الفكر ٕالاسالمي الثالث السالفة باج>اداته "الجريئة".
والحق أن مشكل PEمع بحث عمر القـراي بـدأت منـذ قـراءة العنـوان ،فـرغم أن املحتـوى مـن النظـرة ٔالاوaـى يعكـس قـراءة
ي فكر بعض مدارس الفقه والفكر ٕالاسالمي ،فإن العنوان كان عن حقـوق املـرأة بـZن املواثيـق الدوليـة وفكـر "الحركـات
ٕالاسالمية" ،وهو اختيار غ cZعفوي يعكـس ٕالاشـكالية الك~ـcى للبحـث ـي نظـري ،وهـو انعكـاس التوجـه السياـ Pللباحـث
ً
ع Jــى بني ــة البح ــث وانتق ــاء النص ــوص ال Eــ Pقرأه ــا وأس ــلوب املعالج ــة ذات ــه ..و ــى نق ــاط نتناوله ــا تباع ــا  ــي ه ــذﻩ القـ ـراءة
املهمومة ..املهمومة بقضايا ٕالاسالم ،وقضايا املرأة ،وقضايا السياسة ،وقضايا البحث العلم ..Pي آن واحد..
ً
ً
تقســيم الدراســات وتحديــد املحتــوى واختيــار الcتيــب لــيس أمـرا فرعيــا ،إذ أن وضــوح الفكــرة وتحديــد مســتوى التحليــل
وترتي ــب نق ــاط التن ــاول يعك ــس مه ــارة الباح ــث ،إ >bــا أص ــول الحرف ــة كم ــا يقول ــون ،ب ــدو>bا يص ــبح التم Zــ® ض ــربة ح ــظ ال
نضمن أن تتكرر أل>bا تتأسس عJى قواعد يحتكم إل?>ا )وإن كان >hا وحدها ال يتم املقصود إذ قـد ينضـبط وال يضـيف
ً
ً
البحث شيئا جديدا(
لم أفهم ملاذا ابتسـر عمـر القـراي فصـله ٔالاول حـول حقـوق املـرأة ـي القـانون الـدوaي هـذا الابتسـار ،فـإذا كـان قـد أوضـح
ي الفصول التالية وبZن الاقcابات واملفاهيم والقضايا وحاول تقديم تحليل ونقد ،فإنه ي الفصل ٔالاول الـذي لـم يـزد
عــن صــفحة ونصــف ،أي خمــس مســاحة أي فصــل آخــر ،قــد وضــع وقــرر أبــرز البنــود القانونيــة الدوليــة الEــ Pتؤكــد عJــى
مســاواة امل ـرأة ــي شــ ³Eاملجــاالت ،دون أن يقــوم بمناقشــة وتقــويم هــذﻩ النصــوص وخلفيا¡>ــا ويحلــل تطــور التشــريعات
الدولية وسياقا¡>ا وأدوا¡>ا ،ورغم أنـه ـي املقدمـة قـد أوضـح أن الدراسـة غZـ cمعنيـة بموضـوع العامليـة والخصوصـية ـي
مج ــال حق ــوق ٕالانس ــان ،وق ــال إن "واج ــب الاج> ــاد  ــي املف ــاهيم الديني ــة ل ــيس غرض ــه القب ــول بك ــل أطروح ــات الثقاف ــة
الغربيــة بمــا ف?>ــا مــن مبــادئ حقــوق ٕالانســان وإنمــا بغــرض اكتشــاف واســتنباط املعــاني ٕالانســانية الرفيعــة ــي الثقافــة
العربيــة والـcاث ٕالاســالمي" ،ورغــم هــذا التقــديم الجميــل الــذي يكــاد أن يعفيــه مــن النقــد إال أن عرضــه املختصــر غايــة
الاختصار لحقوق املرأة ي القانون الدوaي يعطي للقارئ الانطبـاع وكـأن هـذﻩ املـواد القانونيـة ال خـالف عل?>ـا ،وإن علينـا
أن نقيس تطورنا التشريي إل?>ا باعتبارها املعيار فارق مهم بZن املنطوق والذي فعله ي كل صفحات الدراسة.
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ً
بقصــد أو بــدون قصــد هــذﻩ ــي الرســالة الEــ Pيحملهــا التقســيم النــو±ي والكيفــي ،وهــو مؤشــر ســنعود لــه الحقــا ــي بيــان
ً
ً
ً
كيف أن نفي عمر القراي كون أحكام القانون الدوaي وأطروحات الثقافة الغربية بقي ي دراسته قوال ال فعال ،زعما ال
حقيقة.
ً
لــم أفهــم أيضــا ملــاذا جــاء تنــاول حقــوق املـرأة ــي فكــر رواد ٕالاصــالح وال >ضــة قبــل الحركــات ٕالاســالمية الحديثــة ،إذ ملــاذا
يسبق عرض أفكار تيار ٕالاخوان تقديم أفكار عبدﻩ والطهطـاوي والحـداد )مـع إسـقاط رشـيد رضـا( ،هـل تجاهـل الcتيـب
التـاريöي لــه حكمــة موضــوعية؟ أم أن الباحــث ارتــأى أن يضــع ٕالاخـوان بعــد الســلفيZن إشــارة ألن الفكــر الحــديث مــا هــو
إال امت ــداد للفك ــر الس ــلفي ال ــذي ك ــان تعريف ــه ب ــه وتقديم ــه ل ــه غاي ــة  ــي الانتقائي ــة والتش ــويه ،ناهي ــك ع ــن الخل ــط ب ــZن
ً
ً
املدرسة السلفية واملذاهب الفقهية وٕالاحالة إaى أكٓ c¥الاراء الفقهية عن املرأة غلوا بل وتطرفا.
الســبب واضــح عم ــر الق ـراي يري ــد أن يثبــت أن الفق ــه /الفكــر ٕالاســالمي س ــل PÛتجــاﻩ امل ـرأة قديمــه وحديث ــه ،ولكــي يك ــون
الفكــر الجمهــوري هــو البــديل النطقــي واملالئــم فيجــب أن ي~ــcز ســوءات مــا عــداﻩ ،وهــو مــا حــاول أن يفعلــه بمهــارة لكــن
ً
تح®Zﻩ بدا جليا ي ثنايا البحث كله.
الدليل ؟
أمثلة عديدة لتح ®Zالقراي ضد الفكر ٕالاسالمي املعاصر:
أوله ــا :الغي ــاب الت ــام لع ــرض أفك ــار محم ــد الغزا aــي ويوس ــف القرض ــاوي وهم ــا م ــن أع ــالم ه ــذا الفك ــر  ــي ه ــذﻩ القض ــية
ً
ً
تحدي ــدا ،وانتماؤهم ــا ب ــاإلخوان املس ــلمZن ل ــيس س ـرا ويعرف ــه القا) ــ Pوال ــداني ..ب ـل هم ــا م ــن رم ــوزهم العالي ــة ،فكي ــف
استطاع عمر القراي أن يسقطهما من عرضه )اللهم ي إشارة هامشية عند عرض أفكار لراشد الغنو Põـي تـونس إaـى
ً
رأي أســندﻩ للقرضــاوي ،(..ــي حــZن رجــع إaــى كتابــات – مــع اح ـcام أصــحا>hا – لــم أســمع >hــا شخصــيا وأنــا الباحثــة ــي
قض ــايا امل ـرأة والفك ــر ٕالاس ـالمي ككت ــاب محم ــود عب ــد الحمي ــد محم ــد ع Jــى س ــبيل املث ــال( أو عب ــد املجي ــد ..ال أدري ..فق ــد
اختلف الاسم ي املراجع ربما خطأ مطبي ،(..ي حZن تجاهل لكتـاب هـام مثـل موسـوعة تحريـر املـرأة ـي عصـر الرسـالة
ً
لألستاذ عبد الحليم أبو شقة مثال.
أما املثال الثاني :وهو نموذج طريف لغلبة انتماء عمر القراي السيا PعJى قلمـه البحòـ Pفكـان تناولـه ألفكـار الـدكتور
ً
حسن الcابي حZن وجد أ>bا نظريا ضد عزل الرجال عن النساء وتحcم املساواة فبحث ي الواقع عن ثغرة >²اجم ف?>ـا
ً
ً
الcابــي عJــى أيــة حــال مشــcZا إaــى أن آراءﻩ املســتنcZة حــول زي املـرأة ينــاقض دراســة عــن وضــع املـرأة ــي الســودان ومحــيال
لتقرير من تقارير حقوق ٕالانسان ي هذا الصدد ،فتأرجح من املستوى النظري /الفكري إaى املستوى السيا Pوهو أمر
ً
مشــروع لكــن إذا تبنــاﻩ فعليــه أن يفعــل إذا الêــPء نفســه مــع ٔالاخــوان مصــر ليجــد هنــا ــي املقابــل أن واقــع ٕالاخــوان كــان
أفضــل مــن كالمهــم ،وأن الــذين تحــدثوا عــن نقــص املـرأة مـ >م هــم الــذين قبلــوا بــل واحcمــوا مشــاركة امـرأة مثــل زينــب
الغزاaي وكل تنظيم ٔالاخوات املسلمات ي مجاالت الدعوة والوعظ بل واملجاالت السياسية الحركية.
نقف عند املستوى الفكري فقط أو نقارن بالواقع واملمارسة ،املهم هو الاتساق والقسط وعدم التفرقة والتح.®Z
أمــا ملــاذا وضــع القـراي الشــيخ محمــد متــوaي الشــعراوي ــي هــذﻩ الكفــة ..وضــمه لســيد قطــب ومحمــد قطــب وحســن البنــا
والcابي والغنو) Põأش cZمرة ثانية :مع استبعاد الغزاaي والقرضاوي(؟ فواضح .ألن الشـعراوي رحمـه ﷲ كـان لـه موقـف
مغال ي قضايا املرأة فال بأس من ضمه ح ³Eومن كان ال يدخل ي التقسيم والتصنيف ،وهكذا.
ً ً
ً
ً
أيضـا وتكريسـا لهـذا املنحــ ³الانتقـائي املتحZـ® تجاهـل القـراي نصـا هامـا أنتجــه ٕالاخـوان منـذ عـامZن حــول وضـع املـرأة ــي
الحيــاة العامــة وتول?>ــا للمناصــب السياســية ،ناهيــك إذا أردنــا الرجــوع للممارســة عــن مشــاركة نســاء ٕالاخـوان القويــة ــي
مؤتمر السكان بالقاهرة  ١٩٩٤ومؤتمر بكZن  ١٩٩٥للمرأة.
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ً
ً
ً
وأخ Zـcا غــاب عــن البحــث أيضــا اســتعراض موقــف ٔالازهــر واملؤسســات الدينيــة مــن قضــية امل ـرأة ربمــا ألنــه أيضــا يعكــس
ً
تطـورا ــي الفتـوى آخرهــا مـا أفEــ ³بـه شــيخ ٔالازهـر مــن جــواز تـوaي املـرأة رئاسـة الدولــة ،لكـن أيــة بـادرة تشــ cZإaـى تجديــد ــي
ً
ً
هذﻩ املساحة مسكوت ع >ا تماما ي بحث القراي ..عمدا مع سبق ٕالاصرار والcصد.
فماذا عن الفكر الجمهوري وقضايا املرأة؟
أول ما يلفت النظر أن الباحث لم يتناول ي الفكر الجمهوري كتابات سوى كتابات محمود محمد طه ،وهو أمر جدير
ً
بالتأمــل ،فــإذا كــان هــذا الفكــر منحص ـرا ــي كتابــات شــخص واحــد ولــد عــام  ١٩٠٩وتــوى  ١٩٨٥وتتمحــور حولــه هــذﻩ
"الحركــة" ،فــإن ٔالاوقــع تســمية الفصــل فكــر محمــود محمــد طــه ولــيس الفكــر الجمهــوري ،ناهيــك عــن طرافــة هــذا ٔالامــر
ال ــذي يث Zــ cإش ــكالية الس ــلفية والشخص ــنة  ــي ه ــذا الط ــرح ،فف ــي ظ ــل ع ــالم يم ــوج ب ــالتغي cZم ــا ــى وح ــدة قي ــاس ال ــزمن
التــاريöي هــل تبقــى ــي القــرن كمــا كــان الحــال ــي الســابق وبــذا نوجــه الانتقــاد لفكــر الســلف ألنــه عــودة لعصــر آخــر رغــم
اختالف الظروف ،أم يمكن سحب هذا النقد عJـى الفكـر الجمهـوري ذاتـه والـذي يعـود ملفكـر أوحـد مـات منـذ  ١٤سـنة
كاملــة ــي وقــت يشــهد تطــورات ومســتجدات ــي ع ـام واحــد تــوازي مــا كــان يحــدث ــي قــرن كامــل ــي الســابق ،وبــذا يكــون
ً
هناك تعادل بZن الجمهوريZن والسلفيZن ي العودة للوراء  ١٤قرنا ي الحالتZن.
وإذا كانت أراء محمود محمد طه ي املرجعية ،وهذا الفكر يدعو للتجديد والاج>اد ،فأين هو من هذﻩ املهمة؟
ً
لقــد بقــى أنصــار الرجــل ٔالاقليــة هامشــية محــدودة )رغــم محاولــة الق ـراي القــول بــأن أفكــارﻩ وجــدت "إقبــاال" ــي أوســاط
املثقفZن والشباب ،وباملناسبة ما هو تعريف املثقف وما هو مقياس ٕالاقبال والانتشار؟(.
وحEــ ³جهــود الجيــل الثــاني مثــل عبــد ﷲ النعــيم وإســهامهم فقــد تجJــى ــي نقــد )نقــض( علــم أصــول الفقــه ،دون تطــوير
حقيقي لجوهر أطروح>م ي "الرسالة الثانية لإلسالم".
إن مــا يحتــاج وقفــة تمحــيص لــيس أفكــار طــه عــن امل ـرأة ،بــل منطلقاتــه ومنهجــه الــذي يفــرق بــZن الق ـرآن املكــي والق ـرآن
ً
املــدني ،وتعطيلــه للمــدني الــذي بــه آيــات ٔالاحكــام باعتبــارﻩ كــان خاصــا بــزمن الرســول ،فهــل نحــرر املـرأة عJــى جثـة الــو«ي
والشريعة ال>h PEا كان تحررها الحقيقي وعل?>ا نؤسس الجهود الفكرية والحركية لتحريرها ي واقع ٕالاسالم اليوم؟
كــالم طــه عــن امل ـرأة لــيس محــل الخــالف هنــا ــي الحقيقــة ،إنمــا محلــه وصــف هــذا الفكــر باإلســالمية وتقديمــه كبــديل
ً
أنسب وأك c¥عدال من فكر وفقه السلف والخلف.
ً
ً
وأن ال اعـcاض عنــدي البتــة عJــى الاج>ــاد بــل أزعــم أنــ Pاج>ــد اج>ــادا جزئيــا ــي تخص°ــ ،Pاملشــكل هــو انطبــاق صــفة
ٕالاسالمية من عدمه ،ليس من قبيل ٕالاقصاء والتكف cZبل من منطلق الضبط وامل >اجية.
ً
إن املوقــف مــن إعــدام محمــود طــه كفــرد والحــرص عJــى حريــة الفكــر )وصــوال إaــى حريــة الكف ـر اقً cابـا مــن رأي الــدكتور
ً
العــوا  ــي مس ــألة الــردة( ال يج ــب أن يك ــون مانعــا م ــن التص ــدي ملــا يمثل ــه فك ــرﻩ مــن ه ــدم ملفه ــوم الــو«ي وتم ــام الرس ــالة
وإطـالق وتجـاوز الـنص القرآنــي للزمـان واملكـان ،ودحـض توظيــف طـه ملفهـوم النسـخ ــي هـدم الشـريعة ،حEـ ³وإن ســاوى
ي ٕالارث ووaى املرأة رئاسة الدولة.
ً
لقد حاول القراي مغازلة الغرب بالعنوان وفعـل الêـPء ذاتـه ـي املضـمون الـذي جـاء مناسـبا لالهتمـام الغربـي باإلسـالم
السيا Pوالصورة النمطية السائدة عن قهرﻩ للمرأة )رغم الدراسات امليدانية الحديثة ال PEتثبت عكس ذلك( وخلط
هذا بانتمائه الجمهوري ومعاداته لنظام النمcZي ثم البش ،cZولفكر وممارسة الcابي ،وكذلك ملدرسـة ٕالاخـوان الفكريـة
الEــ Pانطلــق الcابــي م >ــا ،فأوقعــه ذلــك ــي أخطــاء م >اجيــة عديــدة وحرمنــا مــن بحــث لــو اســتقام لكــن مســاهمة قويــة ــي
مجاله.
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ي البداية ذكرت أن قراءتي للقراي مهمومة ..مهمومة بحقوق املرأة ال PEأبحث ف?>ـا مـن منظـور إسـالمي منـذ اثـ Pعشـر
ً
عامــا ــي ٔالاصــول والكتابــات ٕالاســالمية الcاثيــة والحديثــة ،وــي الكتابــات النســوية الEــ Pتطــرح نفســها كبــديل ،وأجــد أن
حقوق املرأة إذ كان ثم >ا عقوق الشريعة ٕالالهية فتلك إذا قسمة ض®Zى.
ً
مهمومة أنا أيضا بالخطاب السيأ /Pالايديولو"ي القـراي الـذي اختبـأ وراء أدوات البحـث والدراسـة ومثـل القـراي هنـا
ً
ً
نموذجــا مثاليــا لتوظيــف املنهجيــة العلميــة وغمــوض مســتوى التحليــل وانتقائيتــه بــل وغمــوض ومراوغــة الصــياغات ــي
ً
بعض ٔالاحيان ،ومهمومة بالبحث العلم Pالذي بدال من أن يكون قلعة للهوية وأداة لل >ضة صار وسيلة إلظهار املذهب
السيا Pبصورة أكاديمية محايدة وتصفية الحسابات تحت شعارات املوضوعية ،ومهمومة باإلسالم وتجديدﻩ ي ظل
ظروف ضاغطة تكاد تجعل هذا التجديد أس cZأجندة ٓالاخر بضغوط هيكلية معنوية ومادية وبحثية وفكرية وسياسية
واقتصادية.
املعلن ي بحث القراي خط cZواملسكوت عنه أخطر وقـراءة سـياقات البحـث ومنطلقاتـه وبنيتـه وبيئتـه السياسـية تجعـل
مهمة التقييم مسألة معقدة.
كنت مهمومة قبل القراءة ..فازددت هما ..سامحك ﷲ يا عمر القراي.
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حقوق النساء التا»(ة بن التوجهات الدينية والعلمانية
∗

ندى مﺼطفى

مقدمة:
بدايــة تجــدر ٕالاشــارة باختيــار الكاتــب له ـذا املبحــث الهــام والشــائك ،وبالجهــد الواضــح الــذي بــذل ــي إعــداد الورقــة .وال
غراب ــة  ــي ذل ــك ،فاألس ــتاذ عم ــر القـ ـراي باح ــث م ــتمكن وواس ــع الاط ــالع .وانتم ــاؤﻩ إلح ــدى امل ــدارس ٕالاس ــالمية الحديث ــة
واملجددة يضعه ي موقع يمكنه من ٕالاتيان بتحليل رصZن وعميق للموضوع قيد الدرس.
تتمثــل إشــكالية حقــوق امل ـرأة املضــمنة ــي املواثيــق الدوليــة لحقــوق ٕالانســان -ــي اتفاقهــا أو عدمــه مــع الرؤيــا املختلفــة
للمدارس ٕالاسالمية التقليدية واملحدثة ،الهم ٔالاسا Pي هذﻩ الدراسة وي هذا ٕالاطار قام الباحث بمراجعة مجموعة
مــن البنــود الخاصــة بحقــوق امل ـرأة ــي مواثيــق حقــوق ٕالانســان ،ثــم تنــاول مواقــف بعــض املــدارس ٕالاســالمية مــن هــذﻩ
ً
الحقــوق ،مركـزا عJــى املواضــيع الخالفيــة مثــل القوامــة وتعــدد الزوجــات واملوقــف مــن املســاواة ،والحقــوق الاقتصــادية..
الخ.
ً
وخل ــص إ aــى أن مدرس ــة بعي > ــا ،و ــي مدرس ــة الفك ــر الجمه ــوري ،ــي ٔالاك ¥ــ cاتفاق ــا م ــع كاف ــة مواثي ــق حق ــوق ٕالانس ــان
ً
واتقافية حقوق املرأة ،مقدما الدالئل عJى ذلك.
ً
وإذا كنــت ال أختلــف كث Zـcا مــع الكاتــب ــي أن الفكــر الجمهــوري قــد أتــى باج>ــادات فريــدة ومتمZــ®ة فيمــا يتعلــق بتطــوير
التشريع ٕالاسالمي بصورة عامة ،والتشريعات الخاصة باملرأة بصورة خاصة ،وال PEتنعكس ي املمارسة اليومية ألتبـاع
ٔالاستاذ محمود محمد طه ،إال أن Pأود ي هذا التعقيب ،أن أث cZبعض التساؤالت حـول املشـاكل الEـ Pتنـتج عـن الـربط
بZن حقوق املرأة ٕالانسانية وحقوق ٕالانسان ،بالدين ،لهذا سأجمل تعقي PÛعJى الورقة ي محورين أرى أنه ال غ ³ألي
دراسة حول حقوق املرأة ٕالانسانية ي املجتمعات العربية وٕالاسالمية عن مقارب>ما.
املحور ٔالاول :ينطلق من عدم "براءة" الدين )والدين ٕالاسالمي( وتفسcZاته املختلفة ،وعدم اسـتقاللية هـذﻩ التفسـcZات
عـن عالقـات السـلطة ،والبنيــة الاقتصـادية والسياسـية السـائدة ــي فـcة مـا ،والـدور الــذي تلعبـه عالقـات السـلطة هــذﻩ
– وال PEتأتي النساء ي آخرها -ي تحديد التفسcZات ال PEتسود.
ه ــذا يقودن ــا للمح ــور الث ــاني :واملتعل ــق بالتبع ــات السياس ــية والعملي ــة ،وال Eــ Pتن ــتج ع ــن رب ــط منظوم ــة ومواثي ــق حق ــوق
ٕالانسان بالتفس cZالدي ،Pوخاصة عندما يتعلق ٔالامر بحقوق املرأة ٕالانسانية.
الخطابات ٕالاسالمية وحقوق املرأةٔ :الاطر الاجتماعية والاقتﺼادية والسياسية السائدة:
ممــا يحمــد للدراســة أ>bــا تناولــت مواقــف عــدة مــدراس إســالموية تجــاﻩ قضــايا بعي >ــا مرتبطــة بحقــوق املـرأة ٕالانســانية،
ً
ً
مبنيــة لــيس فقــط الجانــب املشــcكة ــي مواقــف بعــض املــدارس ،ولكــن أيضــا التبــاين وأحيانــا التنــاقض ــي مواقــف هــذﻩ
امل ـدارس مــن املوضــوع املطــروح .وهــذا ممــا شــكل حمايــة للدراســة مــن الانــزالق نحــو أحــد قطÛــ Pثنائيــة تســود بك¥ــcة ــي
دراس ــات مماثل ــة ،و ــي ثنائي ــة تؤك ــد إم ــا "الانس ــجام الت ــام ب ــZن حق ــوق ٕالانس ــان ؤالافك ــار ٕالاس ــالمية" أو "الخ ــالف الت ــام
∗  !Rدا'4 ! '<) !$آ)را ;E= ،)ES !" O Tا"4م ا V  !<E: .$U .!$$Eدرات <ق ا*أة *آ 7ا<هة <ً.
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والدائم بـZن حقـوق ٕالانسـان والفكـر ٕالاسـالمي" -هـذﻩ الثنائيـة رفضـ>ا الدراسـة منـذ الفقـرة ٔالاوaـي ـي مقـدم>ا .ورغـم أن
الكاتــب ينتمــ Pللتيــار الــذي يقــول باالنســجام بــZن الفكــر ٕالاســالمي ومبــادئ حقــوق ٕالانســان ،إال أنــه يحــدد موقفــه هــذا
بفهم محدد للنص القرآني.
وأمــام املــدارس العديــدة الEــ Pيتناولهــا البحــث :مــن مدرســة تقليديــة ســلفية إaــى الحركــات ٕالاســالموية الحديثــة ،إaــى دعــاة
ً
ال >ضة وٕالاصالح بمن ف?>م الطاهر الحداد ،وأخZـcا الفكـر الجمهـوري ،ي~ـcز سـؤال محـدد :أي هـذﻩ املـدارس أك¥ـ cقابليـة
ألن تسود ي البلدان العربية وٕالاسالمية ي >bايات القرن العشرين؟ وملاذا؟ وما من الذي يحدد ذلك؟
أســئلة كهــذﻩ تضــع أمامنــا طبيعــة الدولــة مــا بعــد الكولونياليــة الEــ Pســادت ــي البلــدان العربيــة ــي النصــف الثــاني مــن
الق ــرن العش ــرين ،بس ــما¡>ا الس ــلطوية )س ــواء كان ــت إس ــالمية أم قومي ــة أم علماني ــة( ،وبطبيع ــة الاقتص ــاديات املأزوم ــة
له ــذﻩ ال ــدول :س ــواء كان ــت منتج ــة لل ــنفط ومص ــدرة ل ــه ،أو كان ــت ذات قاع ــدة اقتص ــادية ضـ ـيقة تعتم ــد ع Jــى تص ــدير
محصول زرا±ي واحد أو دول ذات طبيعة أبوية مستحدثة ) (Patriarchal Neoبجدارة )شرابي.(١٩٨٨ ،
ــي ظــل أوضــاع كهــذﻩ ،فــإن أك¥ــ cاملــدارس قابليــة ألن تســود ،ــي تلــك املــدارس امل®متــة واملنطلقــة مــن تفســcZات ضــيقة
للشريعة والـدين ،أقـرب مـا تكـون إaـى مـا يسـميه الكاتـب بـالفكر السـلفي التقليـدي ،وتجلياتـه ـي فكـر وممارسـة الحركـات
ٕالاســالمية الحديثــة .وذلــك ببســاطة ألن رؤيــة العــالم الEــ Pتنطلــق م >ــا هــذﻩ املــدارس ،و ــي ٔالاك¥ــ cكفــاءة للمحافظــة عJــى
ٔالاوضــاع القائمــة ،وعJــى اســتمرارية عالقــات الســلطة القائمــة عJــى التميZــ® بأنواعــه املختلفــة ،بمــا ــي ذلــك التميZــ® عJــى
النوع .ألن الدين ،مثل املكونات ٔالاخرى للثقافة ،من السهل استخدامه لتكريس سلطة القوى املهيمنة ،ونفى ٓالاخر .ي
ً
وضــع كهــذا ،يكــون املوقــف مــن الــدين ،ومــن حقــوق ٕالانســان املضــمنة ــي املواثيــق الدوليــة ،مرتبطــا أك¥ــ cبالحفــاظ عJــى
ٔالاوض ــاع الس ــائدة .ول ــن يش ــكل موقـ ـف ه ــذﻩ الق ــوى  ــي املجتم ــع ٔالاب ــوي املس ــتحدث م ــن حق ــوق ٕالانس ــان املض ــمنة  ــي
املواثيق الدولية اتفاق هذﻩ ٔالاخcZة مع الدين أو عدمه ،ألن املوقف من هذﻩ الحقوق ينطلق عادة من مجال السياسة
وليس الفقه ،وال يقتصر هذا عJى الحركات ٕالاسالموية ،بـل يتعـداﻩ إaـى قـوى أخـرى قوميـة وعلمانيـة .واملثـال الكالسـيكي
لــذلك -ــي حالــة حقــوق امل ـرأة ٕالانســانية هــو أن أك¥ــ cالــدول الEــ Pال®مــت باالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عJــى كافــة أشــكال
التميZــ® ضــد امل ـرأة ــي مــنح جنســي>ا ألطفالهــا مــن هــذا الــزواج وذلــك ألســباب ال تتعلــق بالفقــه بقــدر مــا تتعلــق "بــاألمن
القومي" ،كذلك يالحظ ذلك ي حالة الحركات ٕالاسـالمية الEـ PتغZـ cمواقفهـا مـن أمـور حـول قضـايا املـرأة مثـل املشـاركة
ً
السياس ــية ،أيض ــا ألس ــباب سياس ــية ،كم ــا  ــي حال ــة الج >Úــة ٕالاس ــالمية ال Eــ Pتش ــ cZله ــا الدراس ــة .وي®اي ــد الض ــغط ع Jــى
التيــارات العلمانيــة و"الدينيــة املســتنcZة" عJــى الســواء مــع تنــامي تيــارات ٕالاس ـالم السياــ ،Pســواء بــرزت هــذﻩ التيــارات
ً
ً
كخطـاب دولـة ،كمـا ــي حالـة السـودان ،خاصـة بعــد  ،١٩٨٩أو مثلـت خطابـا معارضـا -كمــا ـي مصـر والجزائـر ،وبصــورة
ً
ً
أقل ي بعض البلدان ٔالاخرى .واملشكلة أنه ح ³Eعندما تمثل تيارات ٕالاسالم السيا Pخطابا معارضا للسلطة عادة ما
تتن ــامى م ــع ه ــذا الخط ــاب ،بال ــذات  ــي أبع ــادﻩ املتعلق ــة باملج ــال الخ ــاص ،مم ــا ي ــؤثر بص ــورة س ــلبية ع Jــى حق ــوق امل ـرأة
ً
وأوضــاعها .وذلــك حــZن تحــاول الدولــة إب ـراز نفســها ــي صــورة أك¥ــ cتمســكا بالــدين ،و>hــدف "ســحب البســاط" مــن تحــت
أقــدام ٕالاســالميZن ،ــي ص ـراع اليــوم املحمــوم حــول "ٔالاصــالة" .املشــكلة أنــه عــادة مــا يكــون التبــا ي مــع الخطابــات ٔالاك¥ــc
تقليدية ؤالابعد عن تعزيز الحقوق ٕالانسانية للمرأة كما وردت ي مواثيق حقوق ٕالانسان الدولية.
التنـافس عJــى "ٔالاصــالة" هـذا لــم تســلم منـه – ــي بعــض ٔالاحيـان -حEــ ³بعــض املجموعـات النســائية الEــ Pتـرى ــي مواثيــق
حقــوق املـرأة العامليــة إحــدى مرجعيا¡>ــا .تحضــر ــي حالــة الاتحــاد النســائي الســوداني ،والــذي ،رغــم نجاحــه ــي الحصــول
عJــى بعــض الحقــوق القانونيــة وحقــوق العمــل )ٔالاجــر املتســاوي( للمـرأة ــي الســتينيات ،إال أن خطابــه ،خاصــة ــي تنــامي
ً
مـدراس ٕالاسـالم السياـ Pـي السـودان ،قـد اتسـم بصـبغة دينيـة سـلفية ) (Hale, 1996ال تختلـف كثZـcا عـن الخطابـات
ال PEتطرح نظرة سطحية وت~cيرية حـول الانسـجام بـZن حقـوق ٕالانسـان والـدين ٕالاسـالمي .وفسـرت رئيسـة هـذا املوقـف،
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ً
ً
ـوال بـZن جمـاه cZالنسـاء وأخZـcا تجـدر ٕالاشـارة إaـى أن التصـورات السـائدة حـول
ـي عـدة مناسـبات ،بأنـه املوقـف ٔالاك¥ـ cقب
ً
ما تنظر إليـه كمنبـع مواثيـق حقـوق ٕالانسـان "الغـرب" ،ـي الEـ Pغالبـا مـا تحـدد املوقـف مـن هـذﻩ الحقـوق .وهـذا الغـرب
ي ــتم التع ــاطي مع ــه بك ــل ثق ــل امل ــوروث السيا ــ Pالاس ــتعماري ،وال ــذي ينظ ــر إلي ــه ،خاص ــة فيم ــا يتعل ــق بأوض ــاع امل ـرأة،
كمص ـ ــدر "لالنح ـ ــالل" و "ٕالاباحي ـ ــة" .تش ـ ــكيالت كه ـ ــذﻩ ي ـ ــزداد ثقله ـ ــا  ـ ــي ظ ـ ــل تن ـ ــامي العومل ـ ـة – بأبعاده ـ ــا الثقافي ـ ــة ع Jـ ــى
الخص ــوص -والرع ــب ال ــذي خلق ــه  ــي أوج مجتمع ــات الع ــالم الثال ــث -خاص ــة ال ــدول العربي ــة ،مم ــا ي ــدفع ه ــذﻩ ٔالاخ Zــcة
ملحاولة تشكيل ،أو تصليب هويات مبنية ي أساسها عJى الاختالف عن "الغرب" ،وعJى وجود حدود واضحة بي >ا وبZن
هـذا الغــرب ،والــذي يــتم النظـر إليــه عJــى أنــه أقــل أخالفيـة .وأي قطــاع يصــلح ألداء وظيفــة تمتـZن الحــدود هــذﻩ أك¥ــ cمــن
النساء؟ وهل سيع Pهـذا سـوى زيـادة السـيطرة عJـى النسـاء وإخضـاعهن؟ وكيـف سـيتم هـذا إذا أتيحـت الفرصـة ل~ـcوز
قراءات متم®Zة للدين تؤكد عJى التوافق بZن قيم حقوق ٕالانسان – نتاج الغرب ،والدين ٕالاسالمي فيما يتعلق بحقوق
املرأة ٕالانسانية؟
أحيانــا يــتم تبــ Pموقــف ضــد الالـ®ام بــبعض املواثيــق املعنيــة بحقــوق ٕالانســان )خاصــة تلــك الEــ Pتتنــاول حقــوق املـرأة،
دون الاطالع عJى هذﻩ املواثيق بالضرورة .مثال لذلك موقف بعض املجموعات الEـ Pتعمـل تحـت مظلـة التجمـع الـوطP
ال ــديمقراطي املع ــارض .فمن ــذ ع ــام  ،٩٦نش ــطت بع ــض املجموع ــات النس ــائية الس ــودانية  ــي املنف ــي  ،ــي محاول ــة ح ــث
للتجم ــع ال ــوط Pع Jــى الاع ـcاف بحق ــوق امل ـرأة املض ــمنة  ــي الاتفاقي ــة الدولي ــة للقض ــاء ع Jــى كاف ــة أش ــكال التمي Zــ® ،دون
تحفظــات .وبينمــا أبــدت بعــض القــوى اســتعدادها لالل ـ®ام >hــذﻩ الاتفاقيــة دون تحفظــات ،فــإن حزبــي ٔالامــة والاتحــادي
ً
الديمقراطي قد أبديا اعcاضهما عJى هذا الال®ام .والسبب ي ذلك كما ورد ـي الخطـاب العـام لهـذين الحـزبZن ،وأيضـا
 ــي مق ــابالت أجر¡> ــا الكاتب ــة م ــع بع ــض أعض ــا¶>ما  ــي ع ــام  ،١٩٩٨ه ــو أن ه ــذﻩ الاتفاقي ــة ،تتع ــارض بنوده ــا م ــع الق ــيم
السـودانية ،وأ>bـا تـدعو "لإلباحيـة" وللسـماح بممارسـة "الـدعارة" .وحـZن سـئل املخ~ـcان ) (Mants In forحـول أي البنـود
ــي الاتفاقيــة تتضــمن ذلــك ،كانــت أغلــب ٕالاجابــات أنــه لــم يــتم الاطـالع عJــى الوثيقــة نفســها ،وأن هــذﻩ "الحقــائق" جــاءت
من متابعة تغطية بعـض الصـحف املصـرية )ٕالاسـالمية ـي الغالـب( ملـؤتمر السـكان ومـؤتمر بكـZن ـي عـامي  ٩٤و  ٩٥عJـى
الت ــواaي ) (Ali, 1999م ــن ٔالاهمي ــة بمك ــان ٕالاش ــارة إ aــى أن النظ ــرة إ aــى "الغ ــرب" ،وإ aــى مفه ــوم "حق ــوق ٕالانس ــان" ليس ــا
الوحيدين اللذين يشكالن املوقف من حقوق ٕالانسان وحقوق املـرأة ٕالانسـانية ،بـل أن ذلـك يمتـد إaـى طبيعـة املفـاهيم
السائدة حول "املرأة" و"الرجل" والوظائف املحددة لكل م >ما ،والتشكيل الاجتما±ي "للمكان" وموقع املرأة والرجل مـن
هذا املكان ي الثقافة السائدة..الخ .ولقد الحظت – بدهشـة -فيمـا عرضـته الورقـة مـن خطـاب ٔالاسـتاذ محمـود محمـد
طه حول "القوامة" وتعدد الزوجات و "عمل املرأة" ،أنه رغم املوقف املتطور من هذﻩ القضايا ،إال أن الخطاب نفسه
ينطلــق  ،ــي بع ــض جوانبــه ،م ــن التص ــورات الســائدة ح ــول "تطبي ــق" امل ـرأة  ــي مقاب ــل طبيعــة الرج ــل ،وح ــول التقس ــيم
السائد لألدوار ي املجتمعات العربية فالخطاب ينطلق من فهم يؤمن عJى التقسيم السائد لألدوار للجنسZن )وإن دعـا
إaى إعـادة التقيـيم املـادي واملفهـوم لعمـل املـرأة( .وي~ـcر إباحـة تعـدد الزوجـات )ـي املا¹ـ (Pبالسـياق التـاريöي الـذي جعـل
ً
املرأة "متخلفة كثcZا" وقاصرة عن õـPء والرجـل – عكـس املـرأة "املعاصـرة ،املؤهلـة للمسـاواة التامـة مـع الرجـل" ،وكـأن
"تخلف املرأة" ي~cر الانتقاص من حقوقها ٕالانسانية.
ك ــذلك ال يث Zــ cالخط ــاب أي تس ــاؤالت ح ــول ص ــحة املف ــاهيم الس ــائدة فيم ــا يتعل ــق "بالض ــعف الجس ــدي" و "الض ــعف
الوظيفي" للمرأة ،واللذان ي~cران قوامة الرجل ي الظرف التاريöي املعZن – حسب هذا الخطاب.
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بعض التبعات السياسية لعملية ربط حقوق ٕالانسان بالتفسtات الدينية:
يش cZالباحث إaى "الواجب الذي يواجه املثقفZن ي البالد العربية وٕالاسالمية وهو واجـب الاج>ـاد ـي املفـاهيم الدينيـة..
بغرض اكتشاف واستنباط املعاني ٕالانسانية الرفيعة ي الثقافة العربية والcاث ٕالاسالمي" .وإذا كنت ال أختلـف ـي أن
مقاربــة الثقافــات املحليــة ــي البلــدان العربيــة وٕالاســالمية ،وتحديــد املعــاني الEــ Pتعــزز مــن مبــادئ حقــوق ٕالانســان قــد
تســاهم ــي خلــق منــاخ مــوات للقبــول بأطروحــات مواثيــق حقــوق ٕالانســان وحقــوق املـرأة ،إال أن هــذا يجــب أال يعبــث ــي
بند الاسcاتيجيات طويلة املدى ،وأال يقتصر عJى الثقافة الرسمية.
هنـاك جانــب عمJــي  /سياـ Pهامــة يتعلــق بمـن يمتلــك مشــروعية التفسـ cZالــدي -Pمــن يحـق لــه ٕالافتــاء ومـن ال يحــق لــه
ذلــك .غــ Pعــن القــول إن هــذﻩ الســلطة تتمركــز ــي أيــدي علمــاء الــدين "الرســميZن" ،وهــم بالضــرورة عــادة مــا تتــاح لهــم
ف ــرص لالط ــالع وس ــبل املعرف ــة الديني ــة ب ــأك c¥مم ــا يت ــاح للق ــوى الاجتماعي ــة ال Eــ Pتك ــون الحرك ــات النس ــائية )ال Eــ Pتأخ ــذ
املواثيق الدولية مرجعية لها( ،وحركات حقوق ٕالانسان .وح ³Eإذا أتيحت سبل املعرفة الدينية وامتالك الحجة لبعض
ٔالافراد ي هذﻩ املجموعات ،فإن من السهل هزيم>م ،وذلك لسيادة الاعتقاد بأن سلطة التفس cZي ي يد رجل الدين.
بالطبع فإن الفكر الجمهوري يدعو ل®áع هذﻩ السلطة عن علماء الدين "الرسميZن" لصالح الدعاة ،ولكـن حEـ ³يتحقـق
ً
ذلك ،فإن سلطة التفس cZستبقي ي أيدي العلماء ،وسيؤثر ذلك سلبا عJى تمتع املرأة بحقوقهـا .ولـيس القطاعـات الEـP
ً
ً
تــدعو إaــى إعــادة قـراءة النصــوص الدينيــة بأقــل حــاال فيمــا يتعلــق بســلطة التفسـ cZهــذﻩ .بــل أ>bــم غالبــا مــا يــتم ا¡>ــامهم
ً
بــالردة ،وقــد تنــ®ع عـ >م الــدرجات الEــ Pتــؤهلهم ليكونــوا علمــاء ديــن ،أو يــتم نفــ?>م ،أو ،ببســاطة ،يصــفون جســديا .وــي
بح ــث عم ــر الق ـراي إش ــارات مل ــا واج ــه دع ــاة ٕالاص ــالح والتجدي ــد ،وح ــول إع ــدام ٔالاس ــتاذ محم ــود محم ــد ط ــه ،ألن ه ــذﻩ
ً
الخطاب ــات تمث ــل تحـ ـديا للتي ــارات الدينيـ ــة الس ــائدة ،أل >bــا تص ــدر م ــن داخـ ــل ال ــدين ،وتمتل ــك نف ــس ٔالادوات" ،ولكـ ــن
باستخدام متطور" ،مما يث cZالجزع وسط هذﻩ الحركات ،ويفسر مواجه>ا العنيفة للخطابات املستنcZة )حيدر إبراهيم
عJى .(١٩٩٢:٦
ً
وس ــيكون عمليـ ــا بالنسـ ــبة لحركـ ــة حقـ ــوق ٕالانسـ ــان واملنظمـ ــات النس ـ ـوية ،أن يـ ــتم قضـ ــايا حقـ ــوق ٕالانسـ ــان ـ ــي إطارهـ ــا
ً
السيا ،Pوليس الفق – PÜبدال من بذل الجهد ي إقناع من يعتقدون بتعارض مواثيق حقوق ٕالانسان مع قيم الدين
– ألن ٕالاطار السيا Pهو الذي يتم فيه انتقاص الحقوق بصورة عامة ،وحقوق املرأة خاصة ،وألن مجموعات حقوق
ً
ٕالانســان تواجــه تحــديات قصــcZة املــدى وتســتوجب التنــاول الســريع .مــثال ،مــن املهــم أخــذ مــا يمثلــه ان>ــاك حقــوق املـرأة
ٕالانســانية مــن تجليــات ــي الحيــاة اليوميــة بالنســبة للنســاء العاديــات الالئــي يتعرضــن الن>اكــات ت ـcاوح بــZن حــري>ن ــي
ارتــداء مــا يــرين مــن مالبــس ،وتعرضــهن لحكــم قــوانZن تمZــ® ضــدهن للعنــف أو ان>ــاك حقهــن ــي العــيش حEــ ³بالنســبة
لكثZـcات ،فــإن املحــك -إذا أثبتــت منظمــات حقــوق ٕالانســان واملجموعــات النســوية قــدر¡>ا عJــى حمايــة هــذﻩ الحقــوق ،أو
خلــق منــاخ تحــcم فيــه هــذﻩ الحقــوق – لــن يكــون ــي املخالفــة حــول مــا إذا كانــت هــذﻩ الحقــوق تتوافــق مــع التفســcZات
الدينية أم ال ،بل سيكون السؤال حـول مـا سـيجنيه هـؤالء النسـوة مـن تقـدم ـي حالـة حقـوقهن ٕالانسـانية .وهنـا تكمـن
املواجهة الحقيقية مع التيارات السائدة للتفس cZالدي.P
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إقرار املرجعية العاملية لحقوق املرأة هو املعركة
♦

فريدة النقاش

ً
ً
ً
قد الباحث "عمر القراي" تلخيصا مركزا ألهم ٔالافكار واملنطلقـات ٔالاساسـية للجماعـات ٕالاسـالمية وأبـرز فقها¶>ـا قـديما
ً
ً
وح ــديثا م ــن مح ــافظZن ومتح ــررين م ــع مس ــح أو aــي للمرجعي ــة العاملي ــة املتمثل ــة  ــي املواثي ــق الدولي ــة وموقفهم ــا مع ــا م ــن
حقوق املرأة.
لكنه قال ي مقدمته إن الدراسة "تحاول بقدر ٕالامكان أن تتجنب الجـدل املتشـعب حـول مصـداقية ٔالافكـار ملجـرد أ>bـا
وردت  ــي النصـ ــوص املقدسـ ــة ،أو ملج ــرد أ>bـ ــا جـ ــاءت ـ ــي املواثي ــق الدوليـ ــة واعت~ـ ــcت مـ ــن ض ــمن آليـ ــات ٔالامـ ــم املتحـ ــدة
ومؤسس ــا¡>ا ،ذل ــك أن الص ــحة املطلق ــة لألفك ــار وال Eــ Pتمن ــع نقاش ــها أو تو) ــ Pبقبوله ــا دون ج ــدل ليس ــت م ــن أس ــاليب
البحث العلم.P
فاملقارن ــة هن ــا غ Zــ cعلمي ــة ب ــل وغ Zــ cعادل ــة ألن النص ــوص املقدس ــة تحظ ــى ل ــدى الش ــعوب ال Eــ Pتعتق ــد ف?> ــا وتعتنقه ــا
بمصداقية ال يطولها الشك بحال بسبب مصدرها ٕالال.PÜ
ويعلمنــا تــاريخ كــل الــديانات أن الشــك ــي مصــدر هــذﻩ النصــوص كــان ً
دائمـا مجلبــة للصـراعات الك~ــcى واملآــ Pالفكريــة
ً
والسياسية ،وفضال عن أن لكل شعب أو ديانة نصوصها املقدسة الخاصة >hا فإن املواثيق الدولية ي مواثيق بشرية
ت ــد±ي القداس ــة ،وق ــد ش ــارك  ــي ص ــياغ>ا وبل ــورة أفكاره ــا الرئيس ــية وخل ــق التواف ــق حوله ــا وال ــدعوة للعم ــل م ــن أجله ــا
ً
ً
ممثل ــون لك ــل الش ــعوب والحض ــارات والثقاف ــات وال ــديانات أي أ >bــا نت ــاج عق ــل جم ــا±ي أوس ــع أفق ــا وم ــدى وتعب Zـcا ع ــن
العصر ،ومع ذلك فإن الباحث محق ي القول إن القبول املسبق ؤالاعم ³دون جدل ال يدخل ي نطاق البحث العلمP
ً
بل هو إيمان دي ..Pأي أنه ليست هناك فكرة أو مقولة أيا كان مصدرها محصنة ضد النقاش.
وي~ــcز كــل مــن مبــدأ العــدل واملســاواة كركZــ®تZن مــرجعيتZن ــي املواثيــق الدوليــة حــول حقــوق امل ـرأة ،ولك >مــا موضــوعان
للخ ــالف والج ــدل  ــي النص ــوص املقدس ــة أو الفقهي ــة ٕالاس ــالمية ال Eــ Pال تق ــر كله ــا باملس ــاواة ب ــZن الرج ــل وامل ـرأة وبالت ــاaي
ً
بالع ــدل بي >م ــا ،إذ أن دوني ــة امل ـرأة  ــي النص ــوص املقدس ــة ــي قاس ــم مش ــcك أعظ ــم بي >م ــا جميع ــا أي ــا ك ــان مص ــدرها
ً
ً
ً
سماويا كان أو فلسفيا أرضيا ،فموضوع املرأة ي الديانـة الهندوسـية لـيس أفضـل منـه ـي ال?>وديـة واملسـيحية وٕالاسـالم
ــي حــZن أن املســاواة بــZن البشــر وبــZن املـرأة والرجــل عJــى نحــو خــاص ــي القاســم املشــcك ٔالاعظــم ــي املواثيــق الدوليــة،
ً
وأساس مركزي ف?>ا جميعا.
وبالتــاaي فــإن الــدعوة العتبــار املواثيــق الدوليــة مرجعيــة لحقــوق املـرأة ،وقبــول الفكــر العقالنــي والتنــويري لهــذﻩ املرجعيــة
دون ج ــدل -أل >bــا تـ ـ >ض ع Jــى مب ــدأ املس ــاواة ال ي ــدخل  ــي ب ــاب الافتئ ــات ع Jــى البح ــث العلم ــ Pب ــل ه ــو ب ــاألحرى اختي ــار
ديمقراطي ي املقام ٔالاول إذ يفـتح البـاب ملفهـوم الحريـة لـم يتأسـس بعـد بصـورة جذريـة ـي الثقافـة العربيـة ٕالاسـالمية،
وإن شـاع ـي فـcات ازدهارهـا ،ولكنـه لـم يحـظ بـاالعcاف ال >ـائي بعـد أال وهـو مفهـوم الاسـتناد إaـى مرجعيـة غZـ cدينيـة ــي
التفك cZبالقضايا الك~cى ومن ضم >ا قضية تحرير املرأة ،والاعcاف بشرعية هذﻩ املرجعيـة وحقهـا ـي الوجـود ،وقـد آن
ٔالاوان لقول ذلك بشجاعة إذ أن عدم الاعcاف بشرعية هذﻩ املرجعية وحقها ي الوجود قد أدى من بZن ما أدى إليـه
♦
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إaــى اتســاع دائــرة املقــدس لتضــم إل?>ــا التفاســ cZوالنصــوص الفقهيــة ومقــوالت املفكــرين ٕالاســالميZن بــل وحEــ ³الشــيوخ
ً
ً
والوعاظ الذين يقدسهم ٕالاعالم وينشر أفكارهم ويؤسس لهم حضورا طاغيا ـي وجـدان الجمـاه cZالبسـيطة ،حيـث إن
ً
بطــالن ال ـرأي ٓالاخــر يكــون ــي غايــة البداهــة اعتمــادا عJــى أن الفكــر الســلفي يســتمد صــحته مــن انتســابه إaــى ﷲ ،وهــو
بذلك ال يقبل املقارنة مع أي فكر آخر.
إذن لق ــد ت ـراكم علين ــا م ــا ال يج ــوز مقارنت ــه أو الج ــدال حول ــه ،و ــى دع ــوة إلبط ــال العق ــل ومخاص ــمة العل ــم والعص ــر،
واعتياد الكسل الذه Pوٕالاقرار بكل املسلمات الشائعة دون فحص.
ً
ً
وبذلك فإن املقارنة املطلوبة كعمل علم Pالبد أن تقوم بإنزال هذا الفكـر مـن عليائـه القدسـية وتجعلـه بشـريا أي قـابال
للمناقشة ،ونذكر هنا بالجدل الواسع الذي دار حول تأويل نصر حامد أبو زيد للقـرآن الكـريم كمنـتج ثقـاي ألنـه موجـه
للبشر كمتلقZن إذ أن للخطاب فاعلZن هما املرسل بسكر السZن واملتلقي وإهمـال أحـدهما ـي التحليـل خطـأ علمـ PكبZـc
ً
فضال عن أنه غ cZممكن.
ً
ً
ً
وســوف تتض ــمن املقارن ــة نظريــا رفض ــا ض ــمنيا لقدس ــية الفكــر ال ــدي Pبم ــا أن بوســع امل ــؤمنZن أن يقبل ــوﻩ أو يرفض ــوﻩ أو
ً
يفس ــروﻩ ويؤول ــوﻩ دون أن تcت ــب عJـ ــى ذل ــك عقوب ــات إلهيـ ــة ،أو عقوب ــات بش ــرية بـ ــدو±ى الاس ــتناد للش ــريعة ،مـ ــثال ،أو
ً
القصاص من مرتدين كما حدث لنصر مؤخرا.
ً
ً
ينـتقص الفكـر ٕالاسـالمي السـلفي التقليـدي مـن حقـوق املـرأة جميعـا اسـتنادا إaـى "القـرآن" و "السـنة ـي القوامـة والواليــة
ً
والــزواج والطــالق وتعــدد الزوجــات وٕالارث والشــهادة حيــث املـرأة مــأمورة بالطاعــة دائمــا للرجــل الــذي لــه "عل?>ــا درجــة"
ومن واج>Úا الطاعة التامـة لـه مـا لـم يأمرهـا بمعصـية الـه ،ومـا لـم يقلـه الباحـث إن أحاديـث منسـوبة للرسـول صـل ﷲ
عليه وسلم نصحت الزوجة باالمتناع عـن الصـالة عJـى أب?>ـا املتـوى طاعـة لزوجهـا عJـى أسـاس أن طاعـة الـزوج ـى مـن
طاعــة ﷲ ،وكــان الرســول هــو نفســه القائــل مــا معنــاﻩ أن النســاء ناقصــات عقــل وديــن ،وأنــه لــن يفلــح قــوم ولــوا علــ?>م
امرأة ،وال نستطيع كباحثZن ي ظل هيمنة السلفية والجمود أن نقـول إن النÛـ Pقـد أخطـأ ،ـي حـZن أن البحـث يفـcض
الخطأ أو الصواب ي كل الفرضيات واملقوالت.
ويرى الباحث أن هذﻩ ٔالاحكام والتصورات ال PEتضع املرأة ي مرتبة أدني وتنتقص من حقوقها راجعة إaى انعزال املرأة
ً
عــن املجتمــع ــي ذلــك الــزمن القــديم ،وبالتــاaي عــدم بــروز الحاجــة املاســة إaــى إعطــاء املـرأة حقوقــا تتناســب مــع دورهــا ــي
ذاك املجتمع.
ولكنــه ل ــم يم ــد بص ــرﻩ لألبعــد وبالت ــاaي ل ــم يس ــع لتحليلــه أال وه ــو س ــيطرة مث ــل هــذﻩ التص ــورات ؤالافك ــار ؤالاحك ــام ع Jــى
ً
املوقــف الشــع PÛمــن امل ـرأة ــي زماننــا هــذا وهــو املوقــف املتــأثر باألفكــار الســلفية أك¥ــ cكث Zـcا مــن تــأثرﻩ باألفكــار ٕالاصــالحية
والتجديديــة ،وبــالرغم مــن دخــول امل ـرأة إaــى التعلــيم والعمــل واملشــاركة السياســية عJــى نطــاق واســع ومنــذ مــا يزيــد عJــى
نصف قرن ٓالان.
ويختلف زماننا كلية عن ذلك الـذي انعزلـت فيـه املـرأة ومـع ذلـك لـم تختلـف الحركـات ٕالاسـالمية الحديثـة ـي منطلقا¡>ـا
ومقوال¡> ــا ع ــن الفك ــر ٕالاس ــالمي الس ــلفي رغ ــم م ــرور ع ــدة ق ــرون ع Jــى تأس ــيس ٔالافك ــار الس ــلفية ٔالاو aــى ،أي إنن ــا نتلقـ ـى
ً
املشروب القديم نفسه ي كؤوس جديدة ،فهم يرون أن ٕالاسالم حفظ ٕالاشراف للرجل عJى املرأة ألنه أكمل عقال م >ا
ودون أي التف ــات ج ــدي لنت ــائج الدراس ــات العلمي ــة الحديث ــة ال Eــ Pأطاح ــت بفك ــرة أن الاخ ــتالف البيول ــو"ي ب ــZن الرج ــل
ً
واملـرأة يرتــب اختالفــا ــي القــدرات الذهنيــة ،كــذلك تــأثرت الحركــات ٕالاســالمية الحديثــة بفهــم ٔالاوائــل لنصــوص القوامــة
دون اج>اد ،وأعطوا للرجل حق تفس cZتصرفات املرأة ،وسلطة مطلقة ي تقرير العقود وتنفيذها عندما يقع ما يسم³
بنشوز املرأة رغم أن الرجل واملرأة هما شريكان ي مؤسسة الزواج ،وأسسوا عJـى مفهـوم القوامـة املحجوبـة عـن املـرأة
ــي ٕالاســالم الــدعوة لحرما>bــا مــن تــوaي املناصــب السياســية الرئيســية أو منصــب القضــاء الــذي أباحــه ٕالامــام أبــو حنيفــة
٨٩

النعمــان وحــدﻩ لكــن الباحــث لــم يلتفــت لتنــاقض هــذﻩ املفــاهيم والــدعاوى الباليــة مــع وقــائع تــوaي النســاء ــي عــدد مــن
البالد ٕالاسـالمية الواليـة الك~ـcى أي رئاسـة الـوزارة بـل إن مسـلمة توشـك أن تتـوaي رئاسـة الجمهوريـة ـي إندونيسـيا و ـى
اك~ cبلد إسالمي ،وهو ما يبشر باتساع قاعدة املرجعية العاملية لحقوق ٕالانسان ي البلدان ٕالاسالمية.
وادعــاء ٕالاخــوان املســلمZن ومــن لــف لفهــم بــأن تــدهور أوضــاع النســاء وقلــة خ~ـcا¡>ن واملشــاكل الEــ Pتعــاني م >ــا الحركــات
النسائية ال تؤصل جميعها النساء للنيابة عن الشعب هو نفسه إدعاء الحكومات الاستبداديةٔ ،الابوية التسلطية الPE
تحـرم الشـعوب حقوقهــا الديمقراطيـة أل>bــا ـي نظرهــا غZـ cمؤهلـة أو كــفء بعـد ملمارســ>ا ،فمنطـق الوصــاية ٔالابويـة عJــى
املرأة هو نفسه منطلق الوصاية عJى الشعب وإذ يقوم الرجـل املسـلم بالسـيطرة عJـى املـرأة وقهرهـا داخـل ٔالاسـرة فإنمـا
يدخل ي عملية تعويض غ cZواعية لقهرﻩ هو نفسه من قبل السـلطات الاسـتبدادية وتصـبح املـرأة ـي ظـل هـذا املجتمـع
الطبقــي ٔالاب ــوي الاس ــتبدادي عرضــة لقه ــر م ــزدوج ،يجــري ال ــcويج ل ــه كوضــع طبي ــي  ــي أحاديــث ال ـدعاة والش ــيوخ ،وال
ً
أقول "العلماء" وهو الوصف الذي يطلقه الباحـث عJـى الشـيخ "محمـد متـوaي الشـعراوي" الداعيـة الـذي خصـص جـزءا
ً
كبcZا من نشاطه الدي Pوكتبه لتأكيد وت~cير دونية املرأة وحق الرجل ي الوصاية عل?>ا وتأدي>Úا ،وال ينطبق عليه وصف
العالم ألن من صفات العالم أنه يجادل ويفحص ٔالادلة ويقارن ،ولكن الشيخ الشعراوي يعظ و>²دد بعقـاب ٓالاخـرة أو
يعد بثوا>hا.
ويــرى الباحــث أن بعــض ممثJــي الحركــات ٕالاســالمية الحديثــة يســيئون إaــى ٕالاســالم بــدفاعهم عــن "ضــرب امل ـرأة" وهــو ال
ً
ً
ً
يلتفت إaى املفارقة ي قوله هذا حيث إن هناك نصا قرآنيا صريحا يبـيح للرجـل ضـرب زوجتـه مهمـا تباينـت التفسـcZات
َ ﱠ
َْ َ
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 ــي م ــدى الش ــدة أو اللـ ــZن ..تق ــول ٓالاي ــة الكريمـ ــة ﴿والال ِتـ ــي تخـ ــافون نشـ ــوزهن ف ِعظـ ــوهن واهجـ ــروهن ِ6ـ ــي املضـ ـ ِ
َ ْ
اضرُب ُ
وه ﱠن﴾ ]سورة النساء[.
و ِ
وبــالرغم مــن الفتــاوى املتقدمــة حــول حقــوق املـرأة الEــ Pأصــدرها ٕالامــام محمــد عبــدﻩ "أحــد رواد فكــر ال >ضــة وٕالاصــالح
ً
فإنه لم يستبعد >bائيا ضرب النساء ولم يشجبه كلية عJـى أسـاس أنـه عمـل يتنـاي مـع الكرامـة ٕالانسـانية الEـ Pال تتجـزأ
ً
وال يجوز إهدارها طبقا للمواثيق الدولية لحقوق ٕالانسان وحقوق املرأة.
ً
ولعل التون Päالطاهر الحداد يكون أك c¥رواد ال >ضة من الذين اختارهم الباحث اقcابا من منظومة حقـوق ٕالانسـان
ي نظرته إaى املرأة ودعوته إلقرار حقوقها متكاملة وغ cZمنقوصة.
وهنا نصل إaى القضية املأزق إذ يقول الباحث إنه:
"عJــى الــرغم مــن نجــاح الطــاهر الحــداد ــي تحديــد ٔالاحكــام الEــ Pأضــرت بــاملرأة وعطلــت املســاواة ورفضــه لهــا إال أنــه لــم
يملك البديل عن هذﻩ ٔالاحكام من داخل الدين ٕالاسالمي نفسه ،ممـا يمكـن أن يلحـق بعـض أفكـارﻩ بالنسـبة بي >ـا وبـZن
أفكار >bضة املرأة ال PEتقوم عJى أسس علمانية ،ولعله من هذا املدخل وجد العلماء ي تونس الفرصة ي الهجوم عJى
أفكارﻩ وا¡>امه بالخروج عJى الدين وسحب شهادة الفقه منه".
ويعي ــدنا ه ــذا الاس ــتنتاج إ aــى م ــا س ــبقت ٕالاش ــارة إلي ــه  ــي مقدم ــة ه ــذا التعلي ــق ح ــول الحاج ــة امللح ــة لتأكي ــد مش ــروعية
التفكZــ cمــن خــارج الــدين إذ لــم يســاو الــدين ٕالاســالمي بــZن الرجــل واملـرأة والحاجــة لحمايــة حــق التفكZــ cعJــى هــذا النحــو
ً
دستوريا وتأسيس املرجعية العاملية لحقوق ٕالانسـان كمرجعيـة أشـمل سـواء فيمـا يخـص الحقـوق والحريـات العامـة أو
فيما يخص حقوق املرأة.
ً
إن كل محاوالت التفك cZمن داخل الـدين خاصـة ـي قضـية املـرأة سـعيا إللغـاء التنـاقض بـZن املنظومـة العامليـة لحقـوق
ٕالانســان وبــZن ٕالاســالم قــد بــاءت بالفشــل ،بــل وأودت بحيــاة الــبعض و¡>ديــد آخــرين بالقتــل أو ¡>مــيش ٕالانتــاج الفكــري
ً
للباحثZن وعزلهم وهو ما يعـ Pال فحسـب أن املؤسسـة التقليديـة السـلفية قويـة وراسـخة ولكـن أيضـا أن هنـاك ثغـرات
قوية ي الشريعة والفقه والفكر الدي.P
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وقــد كــان مصــ cZاملفكــر الســوداني "محمــود محمــد طــه" هــو ٕالاعــدام ألنــه مــد حبــال التأويــل والتفســ cZإaــى مــاال >bايــة حEــ³
يزيــل كــل تنــاقض بــZن املواثيــق العامليــة الEــ Pــي مــن صــنع كــل الحضــارات والثقافــات وبــZن الــدين ،وكــان نصــيب "نصــر
ً
ً
حامد أبو زيد" الذي فعل شيئا مشا>hا تطليق زوجته منه باعتبارﻩ مرتدا.
ولم تكن مصادفة أن محمود محمد طه هو الوحيد بZن املفكرين وزعماء ٕالاصالح الذين اختارهم الباحث من رأي إن
ً
إقرار الحقوق هو عملية نضالية وصراعية طويلة ودعا النساء إaى الحركة دفاعا عن حقوقهن "إن عJى املرأة مسئولية
يجب أن تـ >ض >hـا مـن أجـل تحقيـق املسـاواة ،ذلـك أن املسـاواة ال يمكـن أن تمـنح وإنمـا ـي حـق يجـب أن ينـ®ع ،والبـد
للمرأة أن تؤهل نفسها بالفهم الذي يدعم حقوقها وترفض فرض الوصاية عل?>ا باسم الدين.
كــان املفكــرون وزعمــاء ٕالاصــالح عــدا "طــه" والجيــل الجديــد مــن البــاحثZن ــي ٕالاســالميات كــانوا قــد فكــروا باســتنارة لكــن
ً
ً
ً
نيابــة عــن النســاء ودون حEــ ³استشــار¡>ن وتضــمن هــذا املوقــف نوعــا مــن وصــاية أبويــة خفيــة إقـرارا ضــمنيا بــأن الوضــع
الطبيي هو أن تتلقى املرأة فكر الرجال ح ³Eالعقالني واملستن.cZ
ً
ً
ويفع ــل "عم ــر الق ـراي" ش ــيئا مش ــا>hا ح ــZن يتجاه ــل م ــن رواد ٕالاص ــالح ومفكري ــه ام ـرأة معاص ــرة له ــم ولعب ــت دورا ب ــالغ
ٔالاهمية ي "زينب فواز" ال PEولدت ـي لبنـان وعاشـت ـي مصـر ونشـر كتا>hـا "الـدر املنثـور ـي طبقـات ربـات الخـدور" عمـا
 ١٨٩٣أي قبل أن يصدر قاسم أمZن كتابه "تحرير املرأة" بستة أعوام.
وطرحت قضية "تحرير املرأة" بصورة أك c¥جذرية مما فعل "قاسم أمـZن" حـZن عالج>ـا باعتبارهـا قضـية ٕالانسـان الـذي
يحتــاج للحريــة واملســاواة والعلــم ورأت أن الحجــاب مســألة اجتماعيــة وليســت دينيــة تخــرج مــن بــاب التحليــل والتحــريم
ً ً
وتدخل ي باب القبول والرفض ،كذلك تجاهل دور "مي زيادة" ال PEكتبت كتابا هاما عن املساواة.
ً
وربمــا كانــت قـراءة الباحــث وســوف تكتمــل لــو أنــه درس أيضــا موقــف املنظمــات النســائية الجديــدة الفاعلــة ــي الســاحة
ً
ً
ً
ع Jــى التفاوت ــات فيم ــا بي > ــا و ــى ال Eــ Pتق ــدم نفس ــها باعتباره ــا تعب Zـcا ع ــن النس ــاء نخبوي ــا ك ــان أو ش ــعبيا ،وتس ــى لعب ــور
ً
الفجــوة بــZن املواثيــق الدوليــة والحقــوق املتاحــة للمـرأة ــي أوطاننــا ،و ــى فجــوة كبZــcة وتــزداد اتســاعا ــي مراحــل التــدهور
شأن املرحلة ال PEنعيشها.
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حقوق املرأة بن القانون الدوpي
وفكر الحركات ٕالاسالمية مرو ًرا بالتاريخ
♦

الباقر العفيف

مقدمة:
ً
أجدني متفقا مع النتيجة ال PEخلص إل?>ا ٔالاستاذ عمر القراي ي ورقته الجيدة عن "حقوق املرأة بZن املواثيق الدولية
وفكر الحركات ٕالاسالمية" .فهـو يبـZن أن القـانون الـدوaي يتعامـل مـع املـرأة ككـائن مسـاو للرجـل ـي القيمـة ٕالانسـانية ،أي
ي العقل والروح ،وبالضرورة ي الحقوق القانونية ،بينمـا يتعامـل معهـا الفقـه ،وهـو مـا أسـماﻩ الكاتـب بـالفكر السـلفي،
ككائن ناقص عن الرجل ي القيمة ،أي ي العقل والـدين ،ويسـتتبع ذلـك بالضـرورة نقصـها عنـه ـي الحقـوق القانونيـة.
كذلك يبZن الكاتـب الفـرق بـZن ٕالاسـالم والفكـر ٕالاسـالمي ،أي الفـرق بـZن النصـوص املقدسـة الEـ Pأتـي >hـا النÛـ Pمـن عنـد
ﷲ ،وال PEتشكل ي مجموعها الدين ٕالاسالمي ،وبZن فهم البشر لهذﻩ النصوص ،وبناء حيا¡>م عJي ذلك الفهـم .والفكـر
ٕالاسالمي ينقسم عنـد الكاتـب إaـى فكـر سـلفي يعتمـد عJـى الفقـه التقليـدي ،وعJـي كتـب التفسـ cZالقديمـة ،مـن غZـ cتغيZـc
يــذكر ،وفكــر تجدي ــدي يتعامــل م ــع املصــادر مباشــرة ،ويح ــاول أن يفهمهــا ع Jــي ضــوء طاقــة العص ــر وحاجــة املجتمع ــات
املعاصرة.
ً
وعموما فمحتوي الورقة واف بغرضها ،بيد أن الصورة ي اعتقادي تصبح أشـمل وأوضـح إذا وضـع القـانون الـدوaي ـي
ً
سياقه الثقاي ،وعرض كنتيجة لتطور تاريöي طويل ومعقد للثقافة الغربية ،وخصوصا الفلسفة ،والفقـه القـانوني ـي
أوروبا .فقد مر عJي هذﻩ املجتمعات حZن من الدهر لـم تكـن للمـرأة فيـه قيمـة إنسـانية تـذكر ،بـل كانـت سـلعة خاضـعة
للبيــع ،والشـراء ،والتبــادل .فوضــع القــانون الــدوaي ــي هــذا الســياق التــاريöي يفيــد أمــرين هــامZن ،أولهمــا :أن التطــور هــو
سنة الحياة .وثان¬(ما :أن مجتمعاتنا ليست بمعزل عن سنة الحياة هذﻩ ،وأن التطور مضروب عل?>ا ضربة الزب.
كــذلك تكتمــل الصــورة أك¥ــ cــي اعتقــادي إذا تــم تعريــف للمصــطلحات .فهــذا يســاعد عJــي توضــيح العالقــة بــZن الفقــه
التقليــدي وفكــر الحركــات ٕالاســالمية ،وبــZن هــذين الاثنــZن مــن جانــب والشــريعة ٕالاســالمية مــن الجانــب ٓالاخــر ،ثــم بــZن
ً
الشريعة وتطوير الشريعة ،أو بZن الفكر السلفي بكافـة مشـاربه والفكـر التجديـدي عمومـا .وبـذلك يمكـن أن نسـتبZن أن
الفكــر التجديــدي مــا هــو إال تطـوير للشــريعة ٕالاســالمية ،وهــو مــن ثــم يلÛــ Pمـراد الــدين ،وحاجــة املجتمعــات ٕالاســالمية ــي
آن واحـد .فتعريــف املصــطلحات مقدمــة ضـرورية لتبــZن أن الفكــر ٕالاســالمي فكــر تطـويري .وســيكون مســى هــذا التعليــق
إضافة هذﻩ ٔالابعاد.
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السياق التاريîي للقانون الدوpي
منذ فجر التاريخ انفرد الرجال بالحقوق والسلطة ،وتمتعـوا بمزاياهمـا دون النسـاء ،بـل كانـت النسـاء ضـمن املزايـا الEـP
امتلكهـا وتمتـع >hـا الرجــال .وقـد اقتصـر دور املـرأة ــي املجتمعـات التقليديـة عJـي رعايــة الـزوج ،وحمـل أطفالـه وتنشــئ>م.
ولعــل هيمنــة الرجــل قــد تأسســت عJــي تقســيم العمــل ــي املجتمعــات القديمــة عنــدما كــان الاعتمــاد عJــي القــوة البدنيــة
ً
ً
عــامال حاســما ــي كســب الــرزق ،والــدفاع عــن الــذات واملمتلكــات .ــي تلــك البيئــة القاســية اكتســبت أنشــطة الرجــال مــن
صــيد وقتــال أهميــة كبZــcة بينمــا ظلــت أنشــطة النســاء امل®áليــة مــن إعــداد الطعــام وخدمــة ٔالاســرة تعتمــد ــي املقــام الــول
عJي ما يجلبه الرجل من الغابة أو من ميدان املعركة ،مما أكس>Úا أهمية ثانوية .وعJى ذلك فقد وجد الافcاض القائل
ً
ً
إن ب ــاملرأة نقص ــا طبيعي ــا يض ــعها دون الرج ــل طريق ــه إ aــى و ±ــي املجتمع ــات املختلف ــة .وق ــد ج ــاءت ٔالادي ــان الكتابي ــة م ــن
>²ودية وبوذية ومسيحية وإسالم لتؤيد وترسخ من هذا الافcاض ،ولتحوله إaى معتقد دي Pيصعب تغيcZﻩ.
ً
ولقــد ظــل وضــع الزوجــة شــديد الشــبه بوضــع الرقيــق .والحــق فكث Zـcا مــا جــاء الــربط بــZن الزوجــة والرقيــق ــي الخطــاب
الكالســيكي .فعJــي ســبيل املثــال نجــد أن تحــت القــانون الرومــاني ،والــذي كــان لــه أبلــغ ٔالاثــر عJــي القــوانZن ٔالاوربيــة .فــإن
الرجل يملك زوجته أو زوجاته كما يملك رقيقه .أما الزوجة فلم تكن لها شخصية قانونية مثلها ي ذلك مثل الرقيق،
ً
ً
فÜـ Pال تملــك شـيئا مطلقــا ،ال نفســها ،وال أطفالهـا ،وال أرضــها ،وال مالهــا .فÜـ Pومتعلقا¡>ــا ملحقــة بالرجـل ،ولــيس لهــا أي
ً
اعتبار أو قيمـة ـي ذا¡>ـا .وبكلمـة واحـدة ،فÜـ Pمـن دون رجلهـا ال تسـاوي شـيئا .بـل إن بعـض املجتمعـات كانـت تـؤمن بأنـه
يجب أال يكون للمرأة حياة بعد زوجها ،ولذلك كانت تقتل نساء الرجل عن موته .ويبدو أن الفرق الوحيـد بـZن امـتالك
الزوجــة وامــتالك الرقيــق يéــئ مــن الــدافع وراء امــتالك أي مــن الســلعتZن .فبينمــا دوافــع امــتالك املـرأة تجــد جــذورها ــي
ســي الرجــال لتحقيــق الشــرف ،والحــب ،والشــهامة ،والفروســية ،فغــن دوافــع امــتالك الرقيــق تجــد جــذورها ــي شــهوة
السلطة والتحكم ،وإخضاع ٓالاخرين والسيطرة عل?>م .أي أن الاختالف بي >ما غنما هو اختالف مقدار ودرجة ،فالرجل
ً
ً
ــي الحالــة ٔالاوaــي يملــك شــيئا يحبــه ،وــي الثانيــة يملــك شــيئا يكرهــه .ــي ٔالاوaــي ملكيــة ناعمــة مرتكزهــا الحــب ،وــي الثانيــة
يملك ملكية خشنة مرتكزها الحرب.
ولق ــد ك ــان للفلس ــفة الكالس ــيكية ٕالاغريقي ــة ٔالاث ــر الب ــالغ  ــي الثقاف ــات والحض ــارات الالحق ــة  ــي ت~cي ــر اض ــطهاد املـ ـرأة،
ً
وإخضــاعها للرجــل ،واعتبارهــا ضــعيفة خلقــا وخلقــا .فأرســطو يعت~ــ cأن الطبيعــة قــد وضــعت امل ـرأة دون الرجــل ضــمن
ترتيبا¡>ـا للطبقـات الحاكمــة والطبقـات املحكومــة مـن النــاس" .فمثلمـا يحكـم الســيد العبـد .ويحكــم ٔالاب الطفـل ،كــذلك
يحكم الذكر ٔالان.(١)"³ò
ً
ً
فعنــدﻩ أن للرجــال اســتعدادا طبيعيــا للقيــادة واتخــاذ الق ـرار ،وللنســاء اســتعداد طبيــي للخضــوع والاستســالم .فملكــة
ً
التفك cZوالذكاء توجد كاملة ي الرجل ،وتوجد معطلة ي املرأة ،بZن ما ال توجد مطلقا عند الرقيق.
ولقد صـيغت أفكـار أرسـطو ـي القـوانZن الرومانيـة ذات التـأث cZالهائـل عJـي ٕالارث القـانوني ٔالاوروبـي ،والEـ Pجعلـت للرجـل
كامــل الســيطرة عJــي امل ـرأة بمــا ــي ذلــك حــق الحيــاة واملــوت .وبــالرغم مــن أ>bــا اعت~ــcت مواطنــة إال أ>bــا منعــت الحــق ــي
ً
التصويت ،وأبعدت تماما من فضل العمل العام .أما ي مجـال ٔالاحـوال الشخصـية فقـد حـدث تغيZـ cبطـئ كسـبت معـه
ً
املرأة بعض الحقوق .فمـثال لـم يعـد الرجـال يملكـون حـق الحيـاة واملـوت عJـي نسـا¶>م ،وأعطيـت املـرأة الحـق ـي املوافقـة
عJي الزواج ،وكذلك الحق ي الطالق.
أما ظهور املسيحية فلم يحمل معه أي تغي cZلوضعية املرأة .فقد كان آلباء الكنيسة ٔالاوائل أفكار تحط من قدر املرأة،
حي ــث ك ــانوا يص ــفو>bا بأ >bــا "ش ــر الب ــد من ــه ،وإغ ـراء طبي ــي ،وكارث ــة مرغ ــوب ف?> ــا ،وخط ــر مق ــيم ،وس ــحر قات ــل ،وم ــرض
جذاب") (٢وكان ضمن وصاياهم لها "أن تطيع زوجها كما تطيع ر>hا ألن طريق خضوع املرأة لر>hا هو خضوعها لزوجها،
وللزوج أن يؤدب زوجته ،ح ³Eعن طريق الضرب بالع ،P°كآخر الدواء ،والذي جيـب أن تعت~ـcﻩ املـرأة عالمـة حقيقيـة
٩٣

لح ــب زواجه ــا له ــا ،وأن تقبل ــه بعرف ــان ش ــديد") .(٣وح Eــ ³إنك ــار فردي ــة الرقي ــق وشخص ــيته املس ــتقلة ع ــن س ــيدﻩ ،وال EــP
فلسفها أرسطو ي نظريته القائلة بأن الرقيق إنما هو "تجسيد إلرادة سيدة" ،أو "امتداد طبيي لقواﻩ الجسـمانية")،(٤
تجد مقابلها ي الفلسفة املسيحية ال PEتقل "أن الـزوج والزوجـة كـل واجـد وهـذا الكـل هـو الـزوج) .(٥فكـأن الوحـدة بـZن
الزوجZن ال تتحقق إال بإذابة الزوجة ي الزوج.
أمـا مسـاهمة املسـيحية الك~ـcى ــي اضـطهاد املـرأة فÜـ Pفكـرة الخطيئــة ٔالاوaـي  The Original SinالEـ Pابتـدعها القــديس
أوغستZن ، St. Augustineوال PEيجمل ف?>ا املرأة مسـئولية إدخـال الخطيئـة ـي ٔالارض وإيقـاع الرجـل ف?>ـا .فالبنسـبة لـه
ً
ً
ً
ً
أن هنــاك حلفــا طبيعيــا بــZن امل ـرأة والشــيطان ،يجعــل للم ـرأة اســتعدادا فطريــا للشــر وٕالاغــواء .ويــرتبط بمبــدأ الخطيئــة
ٔالاوaــي فكــرة دونيــة املـرأة ونقصــا>bا ،وفكــرة أن ﷲ خلــق حــواء مــن ضــلع آدم ،وألجلــه .وبحســب قــول القــديس بــول St.
" Paulأري ــدك أن تعل ــم أن ع Jــي رأس ك ــل ام ـرأة رج ــل ،وع Jــي رأس ك ــل رج ــل املس ــيح وع Jــي رأس املس ــيح ﷲ") (٦فخض ــوع
املـرأة للرجــل جــزء مــن الcتيــب ٕالالÜــ Pللكــون الــذي يجلــس عJــي قمتــه ﷲ وعJــي قاعدتــه املـرأة ،فــاملرأة ــي نظــر القــديس
تومــاس ٔالاكــوي Thomas Aquinas Pإنمــا مجــرد  a mas accsionatusأي ذكــر فاســد النمــو ،وكــائن نــاقص ومشــوﻩ
ومختل.
عJــي ضــوء هــذﻩ املبــادئ جــاءت القــوانZن الكنســية لتؤســس للتفرقــة ،ولتحــرم املـرأة مــن حقــوق كثZــcة .فضــمن إجـراءات
ً
الزواج ،تطلب الكنيسة من املرأة أن تتنازل عن اسمها ،وممتلكا¡>ا ،وشخصها ،وفردي>ا ،وأن تنمحـق ـي رجلهـا تمامـا،
وأن تطيعــه ــي كــل õــPء كــل الوقــت ،وأن مــن حقــه أن يؤد>hــا .ولــيس مــن õــPء يفعلــه الرجــل ــي امرأتــه يمكــن ان ي~ــcر
عصيا>bا له ،أو تركها بيته دون موافقته ،وإن فعلت فهو يملك سلطة إرجاعها .والزوجة ال PEتcك بيت زوجها تعت~ cي
مقــام الخــارج ع Jــي القــانون ،وت ــدمغ بالهاربــة ال Eــ Pهجــرت ف ـراش س ــيدها ،وجحــدت الع ــيش تحــت جناح ـه .فÜــ Pتعام ــل
)(٧
معاملة العبد ٓالابق ،وتصبح م>مة بسرقة نفسها من سيدها ،وكل من يؤو>²ا يحاكم ب>مة استالم املال املسروق.
ً
ولقــد اســتمرت معظــم هــذﻩ القــوانZن ــي ســائر الــدول ٔالاوروبيــة ،منــذ القــرون ٔالاوaــي للكنيســة ،مــرورا بــالقرون الوســطي
وح ³Eالقرن العشرين .وقد ظلت فلسفة أرسطو بشأن املـرأة تشـكل رؤيـة الثقافـة الغربيـة وتـتحكم ـي الوجـدان الغربـي
لقرون عديدة ،ال يستث Pمن ذلك حEـ ³فالسـفة عهـد التنـوير ـي القـرن الثـامن عشـر .فجـان جـاك روسـو لـم يخـرج عـن
عبــاءة أرســطو بشــأن موقفــه مــن املـرأة ،ولــم يكــن يــرى العالقــة بــZن الجنســZن إال عالقــة الســيد بالعبــد .يقــول روس وهــو
ً
ً
يكـاد يعيـد كلمــات أرسـطو" :إن عJـى الرجــل أن يكـون قويــا ومبـادرا ،وعJـى املـرأة أن تكـون ضـعيفة وســلبية ..الرجـل يجــب
ً
ً
أن يملك القوة وٕالارادة ،ويكفي املرأة قدرا قليال من املقاومة ..عندما نعcف >hذا املبدأ ،سيتبع ذلك أن نعلم ان املـرأة
قد خلقت مـن أجـل إ>hـاج الرجـل ..ولـذلك فـإن تعلـيم املـرأة يجـب أن يكـون ذا عالقـة بالرجـل ..أي لجعلهـن قـادرات عJـى
ً
ً
إسعادنا ..عJي أن يكن مفيدات لنا.ز ليجعلننا نح>Úن ونعزهن ..لcZبيننا صغارا ..وليعتنZن بنا كبارا ..لينصحننا ..وليجعلن
حياتنا سهلة ومتوافقة ..هذﻩ واجبات املرأة ي جميع ٔالاوقات ،وهذا ما يجب أن يعلمن منذ طفول>ن").(٨
ً
ومن ضمن ما استمر ح ³Eالعهود الحديثة مثال حرمان املرأة من الحق ي الشهادة ومن الحق ي املZـcاث .فـاملcZاث وفـق
القــانون ٕالاكلcZيكــي يجــب أن يــذهب "ألنبــل الــدماء ،الEــ Pال يمكــن أن تكــون دمــاء امـرأة" .ولقــد اســتمر هــذا القــانون حEــ³
العصـور الحديثــة حيــث تــم إلغـاؤﻩ مــن إحــدى الكانتونــات السويسـرية ــي أواخــر القــرن التاسـع عشــر)(٩أمــا حرمــان املـرأة
من الشهادة فقد استمر ي اسكتلندﻩ وإيطاليا ح ³Eأواخر القرن التاسع عشر) Ibid .(١٠أما حرما>bا من التصويت فقد
اس ــتمر ح Eــ ³أوائ ــل الق ــرن العش ــرين حي ــث ك ــان لفنلن ــدة قص ــب الس ــبق  ــي إعط ــاء املـ ـرأة ح ــق التص ــويت ع ــام ،١٩٠٦
ولحق ــت  >hــا ال áــcويج  ــي ع ــام  ،١٩١٣وال ــدانمارك وأيس ــلندة ع ــام  ،١٩١٥وروس ــيا ع ــام  ،١٩١٧وبريطاني ــا ع ــام ،١٩١٨
وأمريكــا عــام  ،١٩٢٠وإســبانيا عــام  ،١٩٣١أمــا فرنســا مهــد الثــورة وإعــالن ميثــاق حقــوق الفــرد واملــواطن ،فلــم تحصــل
امل ـرأة ف?> ـا عJــي حــق التصــويت إaــى عــام  ،١٩٤٤وقــد لحقــت >hــا بلجيكــا وإيطاليــا ولكســم~cج عــام  ١٩٤٦أمــا آخــر بلــدان
٩٤

أوروبا فقد كانت سويسرا ،يحث انتظرت املرأة إaى عام  ١٩٧١لكي ما تمارس حق التصـويت ،أي بعـد املـرأة السـودانية
بسبع سنوات .وعJي ذلك فإن ٕالاعالن العالم Pلحقوق ٕالانسان عام  ١٩٤٨البد مـن أن يـري ـي هـذا السـياق .فهـو يمثـل
محصلة >bائية لهذا التطور ،وخطوة فيه .وقد جاءت هذﻩ املكاسب نتيجة نضال املرأة ،وساعدت عليه أحداث عظام
مث ــل الث ــورتZن الفرنس ــية ؤالامريكي ــة ،والح ــربZن الع ــامليتZن ٔالاو aــي والثاني ــة .أم ــا الثورت ــان فق ــد وفرت ــا ٔالاس ــاس الفلس ــفي
للمس ـ ـاواة بـ ــZن البشـ ــر ،وإن عجزتـ ــا عـ ــن تحقيـ ــق مكاسـ ــب عمليـ ــة ومباشـ ــرة للم ـ ـرأة .فقـ ــد كانـ ــت املفارقـ ــة بـ ــZن النظريـ ــة
والتطبيــق الEــ PتمZــ®ت >hــا هاتــان الثورتــان ،واملعيــار املــزدوج آلبــاء الثــورتZن الــذي يكيــل بمعيــار لألبــيض ومعيــار لألســود،
ومعيــار للرجــل وآخ ــر للم ـرأة ،ــي الثغ ـرات الEــ Pاســتغل>ا حرك ــة تحريــر امل ـرأة ،وال Eــ Pتســربت م >ــا حقوقه ــا .أمــا الحرب ــان
العامليتــان ٔالاوaــي والثانيــة ،فقــد أتاحتــا فــرص العمــل للمـرأة ،عنــدما ذهــب الرجــال للحــرب ،حيــث أثبتــت ذا¡>ــا ،وبرهنــت
ً
عJــي قــدر¡>ا عJــي ٕالانتــاج ونفعهــا للمجتمــع .وهكــذا انطلقــت حركــة تحريــر املـرأة ــي الغــرب ،تنــ®ع الحقــوق حقــا إثــر حــق،
وترفــع معهــا املجتمــع إaــي درجــة أعJــي مــن التحضــر ،ممــا بلــغ مــداﻩ ــي إعــالن إلغــاء كافــة أشــكال التميZــ® ضــد املـرأة .وعJــي
ذلك يمكن القول إن املرأة قد حققت املساواة الكاملة مع الرجل ،عJي مستوي التشريع ،وكادت تحققها عJـي مسـتوي
الواقــع الاجتمــا±ي املوضــو±ي .وعنــدما هبــت ريــاح حركــة تحريــر امل ـرأة عJــي عاملنــا ٕالاســالمي ،مــع بقيــة التــأثcZات الفكريــة
ً
ً
والسياســية والاجتماعيــة ٔالاخــرى ،وجــدت مجتمعــا تقليــديا تســيطر عليــه أفكــار وتصــورات تنتمــ Pإaــي القــرون الوســطي،
وضمن هذﻩ ٔالافكار ،بل وربما أساسها ،الفقه ٕالاسالمي التقليدي.

تعريف املﺼطلحات:
لق ــد ظ ــل الفق ــه ٕالاس ــالمي التقلي ــدي املتمث ــل  ــي امل ــذاهب الفقهي ــة ٔالاربع ــة املتف ــق عل?> ــا ،يمث ــل ٔالايديولوجي ــة الفكري ــة
للمجتمعــات ٕالاســالمية منــذ نش ــأته وحEــ ³مطلــع القــرن املا ¹ــ Pحيــث بــدأ قميصــه يض ــيق عJــي هــذﻩ املجتمعــات ،ع Jــي
تفاوت بي >ا ،وطفق يتمزق ،ويتخرق ،وي>رأ ،ويوشك عJي السقوط .وما تزال مجتمعات املسلمZن تتمسك به ،ي غياب
بــديل مــأمون ،فcفــوﻩ هنــا ،وترقعــه هنــاك ،إaــى أن اتســع الخــرق عJــى الراتــق ،ووصــلت مجتمعاتنــا مفــcق الطــرق ،فÜــP
ً
ً
ً
ٓالان أمام أحد طريقZن ،إما إصالحه إصالحا جذريا ،أو الانسالخ عنه كليا ،وتب Pأيديولوجيا مجتمعات أخرى.
والفقـه لغــة هـو املعرفــة العميقـة بــأي فـرع مــن فـروع املعــارف والعلـوم ،فيقــال هـذا فقيــه ـي القــانون ،وهـذﻩ متفقهــة ــي
ً
ً
اللغــة .أمــا مصــطلحا فهــو يعــٓ Pالاليــة الEــ Pتســتنبط >hــا ٔالاحكــام الفقهيــة مــن مصــادرها الشــرعية ،كمــا يعــ Pأيضــا ثمــرة
تلــك ٓالاليــة ،أي ٔالاحكــام ذا¡>ــا .فآليــة اســتنباط ٔالاحكــام يطلـق عل?>ــا مصــطلح "ٔالاصــول" ،أمــا ٔالاحكــام ذا¡>ــا فيطلــق عل?>ــا
مص ــطلح "الف ــروع" .ويش ــبه ٕالام ــام الغزا aــي "ٔالاص ــول" بج ــذع الش ــجرة ،ويس ــم?>ا املثم ــر ،ويش ــبه "الف ــروع" ب ــالثمر" ،و ــي
ٔالاحكام ،ويشبه آلية استنباط ٔالاحكام باالستثمار ،بينما يشبه الفقيه باملستثمر.

ما Ûي ٔالاصول؟

ً
ومصطلح ٔالاصـول ال يقتصـر عJـي آليـة اسـتخالص ٔالاحكـام وحسـب ،بـل يشـمل املصـادر الEـ Pتسـتمد م >ـا ٔالاحكـام أيضـا.
ولألحك ــام مص ــدران هم ــا الكت ــاب والس ــنة .أم ــا ٓالالي ــة ،أو املص ــادر الفني ــة ،فتش ــمل القي ــاس ،وٕالاجم ــاع ،والاستحس ــان،
واملصلحة ،والاستصحاب ،والعرف ،وشرع من قبلنا .وما عدا القياس وٕالاجماع ،فإن بقية املصادر الفقهية ليس عل?>ا
إجماع بZن الفقهاء.

٩٥

الكتاب والسنة:
وال بــد مــن ٕالاشــارة إaــى أن كــون الكتــاب والســنة همــا مصــدر ٔالاحكــام ال يعــ Pأن جميــع آيــات القـرآن وكــل أحاديــث النÛــP
صــل ﷲ عليــه وســلم تتخــذ مــادة لألحكــام .وإنمــا مــا يتخــذ مــادة لألحكــام هــو نســق معــZن مــن ٓالايــات القرآنيــة ؤالاحاديــث
النبويــة تؤلــف ــي مجموعهــا مــا يعــرف بنصــوص الشــريعة ٕالاســالمية .ولقــد اختــار الفقهــاء ٔالاوائــل هــذﻩ النصــوص بآليــة
معينــة نظــروا ف?>ــا لتجربــة النÛــ Pصــل ﷲ عليــه وســلم وتجربــة أصــحابه مــن بعــدﻩ ،وكــذلك لحاجــة وطاقــة مجتمعــا¡>م.
وعJـي ذلـك فمصـطلح الشـريعة ٕالاسـالمية يمكـن تعريفـه عJــي أنـه قاعـدة الفقـه ،أو مجمـوع النصـوص القرآنيـة والنبويــة
ال PEاتخذها الفقهاء مادة ألحكامهم الفقهية.

الناسخ واملنسوخ:

ً
فعندما نظر الفقهاء ٔالاوائل ـي مـادة ٔالاحكـام ـي القـرآن والسـنة وجـدوا ظـاهرة ثنائيـة النصـوص وتضـار>hا .فمـثال وجـدوا
ْ ْ
ْ ُ َ َ
يل َرِّب ـ َـك ِبال ِحك َم ـ ِـة
 ــي م ــادة ال ــدعوة لل ــدين آي ــات ت ــأمر املس ـ َـلمZن ب ــدعوة ٓالاخ ــرين ب ــال PEــي أحس ــن م َث ــل ﴿ادع ِإ pــى س ـ ِـب ِ
َ َّ ﱠ ْ َ َّ َ َ َ
ْ
َْ َ ْ
ﱠ
َ
َوامل ْو ِعظـ ِـة ال َح َســن ِة َو َجـ ِـادل ُه ْم ِبــال ِ¯ ِÛـ َـي أ ْح َسـ ُـن﴾ ]النحــل .[١٢٥ :و ﴿فــذ ِك ْر ِإن َمــا أنــت ُمــذ ِك ٌر ل ْســت َعلـ ْـ¬ ِ( ْم ِب ُم َسـ ْـي ِط ٍر﴾
]الغاشية.[٢١:
َ ََْ َ ُ ْ ُ ﱠ َ َ ﱠ َ ُ ُ
َ ُ ْ َ ﱡ ْ َ ّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُْ
و ﴿وقـ ِـل الحــق ِمــن رِبكــم فمــن شــاء فليــؤ ِمن ومــن شــاء فليكفــر﴾ ]الكهــف .[٢٩:و ﴿أفأنــت تكـ ِـرﻩ النــاس ح¯ــ Yيكونــوا
ْ َ
ُمؤ ِم ِنن﴾ ]يونس .[٩٩ :وكث cZغcZها ممـن هـن عJـي شـاكل>ا .ولكـ >م مـن الجانـب ٓالاخـر وجـدوا آيـات تـدعوا إلكـراﻩ النـاس
َ َ ْ َ َ َ َْ
َ
ْ
ﺼ ُر ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ٔالا ْش ُه ُر ْال ُح ُر ُم َف ْاق ُت ُلوا ْاملُ ْشرك َن َح ْي ُث َو َج ْد ُت ُم ُ
وه ْم َو ْ
اح ُ
وه ْم َواق ُع ُدوا ل ُه ْم
عJي الدين مثل﴿ :ف ِإذا انسلخ
ِِ
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َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ﱡ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ﱠ
ﱠ
ُ ﱠ َْ َ
صــد َفــإ ْن َتـ ُـابوا َو َأ َقـ ُـاموا ﱠ
الﺼــالة َوآتـ ُـوا الزكــاة فخلــوا َس ـبيل ُه ْم إن اللــه غفـ ٌ
ـور َر ِحـ ٌ
ـيم﴾ ]التوبــة .[٥ :و ﴿يــا أ(Úــا
كــل مر َ ٍ ِ
ِ
ِ
َْ َ
َ ُ ﱠ َ َ ْ ُ َ ﱠ َ ْ
ﱠ َ َُ َ ُ ﱠ َ ُ َُ
ُْ ﱠ
ين ال ُيؤ ِمنـون ِبالل ِـه َوال ِبـال َي ْو ِم ٓالا ِخ ِـر َوال
ين َيلونك ْم ِم َن الكف ِـار﴾ ]التوبـة .[١٢٣ :و﴿قـا ِتلوا ال ِـذ
ال ِذين آمنوا قا ِتلوا ال ِذ
ُ َ ُّ َ َ َ ﱠَ ﱠ ُ ََ ُ ُ
ـول ُه َوَال َيــد ُينو َن ديـ َـن ْال َحـ ّـق مـ َـن ﱠالــذ َ
ين ُأ ُوتــوا ْالك َتـ َ
ـاب َح ﱠ¯ــُ Yي ْع ُطــوا ْالج ْزَيـ َـة َعـ ْـن َيـ ٍـد َو ُهــمْ
يح ِرمــون مــا ح ـرم اللــه ورسـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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ُ ُ َور َ ْ ُ ْ َ
َ
َ
ـف صـد قـو ٍم مـؤ ِم ِنن﴾
اغ ُرون﴾ ]التوبة .[٢٩:و﴿قـا ِتلوهم يع ِـذ(Ôم اللـه ِبأي ِـديكم ويخ ِـز ِهم وينﺼـركم علـ¬ ِ(م ويش ِ
ص ِ
]التوبــة .[١٤:وملــا كــان عJــي الفقهــاء اختيــار أحــد النســقZن ،إمــا النســق ٔالاول وهــو مــا يعــرف بآيــات ٕالاســماح ،أو النســق
الثاني وهو ما يعرف بآيات السيف والجهاد ،اعت~cوا آيات ٕالاسماح منسوخة ،أي معطلة ٔالاحكـام ،بينمـا اعت~ـcوا آيـات
ً
السيف ناسخة واتخذوها مصدرا ألحكام فقههم ي هذا الباب.
أما ي مجال ٔالاحكام املالية فقد تمثلت ظاهر الثنائية ي نوعZن من النصوص .النوع ٔالاول يسم Pاملال مال الـه ،ويـأمر
ﱠ ﱠ
﴿و َآ ُتـ ُ
املســلمZن إaــي بإنفــاق فــائض أمــوالهم ،أي كــل مــا زاد عJــى حــاج>م ،مثــل ٓالايــات التاليــة :و َ
ـوه ْم ِمـ ْـن َمـ ِـال اللـ ِـه الـ ِـذي
َ َ ْ ُ َ ُ
ﱠ
ََ ُ
َُ
َْ ُ
َ ُ
َ َْ َ
﴿مـاذا ُين ِفقـون ق ِـل
آتاك ْم﴾ ]النور .[٣٣:و﴿آ ِمنوا ِبالل ِه َو َر ُس ِول ِه َوأن ِفقوا ِم ﱠما َج َعلك ْم ُم ْستخل ِفن ِفي ِـه﴾ ]الحديـد.[٧:
ً
ْ ْ
ال َعف َو﴾ ]البقرة .[٢١٩ :والنوع الثاني من النصوص يسـم Pاملـال مـال املسـلمZن ،ويسـمٕ Pالانفـاق إقراضـا هلل ،ويـأمرهم
ُ ْ ْ َْ َ ْ َ ًَ ُ َ
ﱠ
َ ََﱠ
ْ
ص ـ َـدقة تط ِّه ـ ُـر ُه ْم
بإنف ــاق ج ــزء يس ــ cZم ــن أم ــوالهم مث ــل﴿ :ال ـ ِـذي ُي ــؤ ِتي َمال ـ ُـه َي9:ك ــى﴾ ]اللي ــل﴿ .[١٨ :خ ــذ ِم ــن أم ــو ِال ِهم
ﱠ
الز َك َـاة َو َأ ْقر ُ
الل َـه َق ْر ً
الﺼ َال َة َو َآ ُتـوا ﱠ
ص ّل َع َل ْ¬( ْم إ ﱠن َ
َو ُت َز ّك¬( ْم (َ Ôا َو َ
ص َال َت َك َس َك ٌن َل ُه ْم﴾ ]التوبةَ .[١٠٣ :
يموا ﱠ
﴿و َأق ُ
ضـا
ضـوا
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْ َ ﱠ َ َ ْ ُ ُْ ُ
ََ ََْ ُ ُ ْ َ
ُْ
ً
ْ
َ
ْ
َح َس ــنا﴾ ]املزم ــل﴿ .[٢٠ :وال يأت ـ ِـل أول ــو الفض ـ ِـل ِم ــنكم والس ــع ِة أن يؤت ــوا أو ِ pــي القرب ــى﴾ ]الن ــور .[٢٢ :اعت~ ــ cالفقه ــاء
املجموع ــة ٔالاو aــي م ــن ٓالاي ــات منس ــوخة ،وغ Zــ cقابل ــة ألن تب ــ Pعل?> ــا أحك ــام تش ــريعية ،بينم ــا اعت~ ــcوا املجموع ــة الثاني ــة
محكمة ،أي أن لها قوة تشريعية ،ويمكن أن تب Pعل?>ا أحكام املال.
أما ي مجال العالقة بZن الجنسZن فتتمثل ظاهرة الثنائية ي نصـوص تعت~ـ cاملـرأة مسـاوية للرجـل ـي القيمـة ٕالانسـانية
ً
واملســئولية الفرديــة ،وأخــري تعت~cهــا ناقصــة عــن الرجــل ــي كــل أولئــك ،وتنصــبه وصــيا عل?>ــا .فضــمن النــوع ٔالاول مــن
َ
ٌَ
ُ ﱡ َْ
َ ْ
اب َل ُه ْـم َرﱡْ (ُ Ôـم َأ ّنـي َال ُأض ُ
﴿ف ْ
اس َت َج َ
ـيع َع َم َـل
س ِب َما ك َس َبت َر ِهينة﴾ ]املدثر.[٣٨ :
ِ
ِ
النصوص نجد ٓالايات التالية﴿ :كل نف ٍ
٩٦

َ َ َ ُْ َ
ً
ْ ََُ ﱠ
﴿م ـ ْن َعمـ َـل َ
َعامــل مـ ْـن ُك ْم مـ ْـن َذ َكــر َأ ْو ُأ ْن َäــ] ﴾Yآل عمــرانَ .[١٩٥ :
صـ ِـال ًحا ِمـ ْـن ذكـ ٍـر أ ْو أنäــَ Yو ُهـ َـو ُمــؤ ِم ٌن فلن ْح ِي َينـ ُـه َح َيــاة
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ٍ
ََُ ﱠ ْ ُ ﱠ
ََّ ً
َ ّ َ ََْ ﱠ َ َ َ ٌ
َ َْ ﱠ َْ
ْ
ُ
وف و ِل ِلرج ِال عل¬ ِ(ن درجة﴾ ]البقرة .[٢٢٨ :أما النوع الثاني من
ط ِيبة﴾ ]النحل﴿ .[٩٧ :ولهن ِمثل ال ِذي عل¬ ِ(ن ِباملعر ِ
ْ
ﱠ َ َ ْ ُْ َ
َ َ ْ َ ﱠ َ َ ْ ُْ َ
ً
ََ ُ
س الــذك ُر كــاألن] ﴾Yäآل عمــران﴿ .[٣٦ :ألكـ ُـم الــذك ُر َولـ ُـه ٔالانäــِ (٢١) Yتلـ َـك ِإذا
النصــوص فمــن ضــمن آياتــه ٓالاتــي﴿ :ولــي
ّ َ ُ َ ﱠ ُ َ ََ ّ َ َ َ ﱠ َ ﱠ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ
َ َ َْ َ ُ
ٌ َ
َ
ْ
ـض و ِبمـا أنفقـوا﴾
الن
ِق ْس َمة ِض9ى﴾ ]النجم.[٢٢ ،٢١ :
و﴿الرجال قوامون عmى ِ
س َ ِاء ِبما فضل الله بعضهم عmى بع ٍ
ِ
ُ ُ ﱠ ُ ََْ ُ ْ ﱠ َ ْ ُ َ ّ ُْ
اس َت ْشــه ُدوا َشـه َ
ٔالا ْنث َي ْـن﴾ ]النسـاء .[١١ :و َ
ُ
﴿و ْ
يد ْي ِن ِمـ ْـن
وصـيكم اللــه ِ6ـي أوال ِدكـم ِللــذك ِر ِمثـل حـ ِـظ
]النسـاء .[٣٤ :و ﴿ي ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
ََ
ِر َج ِالك ْم ف ِإن ل ْم َيكونا َر ُجل ْ ِن ف َر ُج ٌل َو ْام َرأت ِان﴾ ]البقرة.[٢٨٢ :
وواض ــح أن م ــن يري ــد مس ــاواة امل ــرأة م ــع الرج ــل إنم ــا يلتمس ــها  ــي املس ــئولية أم ــام ﷲ ي ــوم تنص ــب م ــوازين الحس ــاب
ً
ً
والعقاب ،حيث ال ينوب عن املـرأة و)ـ Pأو وaـي ،بـل تقـف أمـام ر>hـا إنسـانا كامـل املسـئولية ،شـأ>bا شـأن الرجـل .وأيضـا
َ
ََ ﱠ ْ ﱠ
ٌ
َ َ ﱠ َْ ْ
وف َو ِل ِّلر َج ـ ِـال َعل ـ ْـ¬ ِ( ﱠن َد َر َج ــة﴾ .ولك ــن اخت ــار الفقه ــاء آي ــات
يمكــن أن يلتمس ــها  ــي آي ــة ﴿ول ُه ــن ِمث ـ ُـل ال ـ ِـذي عل ـ ْـ¬ ِ(ن ِب ــاملع ُر ِ
ً
التفرقة أساسا لفقههم ،ملالئمته ألحوالهم الاجتماعية ،واعت~cوا آيات املساواة غ cZذات أثر تشريي.
ً
ً
ً
وهكذا استطاع الفقهاء أن يبنوا نموذجا أيديولوجيا متسقا يقوم عJي العنـف والجهـاد ـي الـدعوة ،وعJـي الاسـتبداد ـي
السياســة ،وعJــي ٕالاقطــاع ــي الاقتصــاد ،وعJــي التفرقــة ــي الاجتمــاع ،وعJــي تجــريم الخــروج عJــى الــدين )الــردة( ــي مجــال
الحريـات الفرديـة ،وتجـريم الخـروج عJـي الحـاكم )الحرابـة( ـي مجـال حريـة التنظـيم .ولقـد ورثنـا هـذا البنـاء ٔالايـديولو"ي
ال ــذي اكتم ــل ص ــرحه  ــي الق ــرنZن التاس ــع والعاش ــر امليالدي ــZن دون تع ــديل ي ــذكر م ــن الناحي ــة النظري ــة .وص ــار ج ـ ً
ـزء م ــن
النسيج الاجتما±ي والثقاي والنف Päملجتمعات املسلمZن .وآل إaي حاجز كبZـ cأمـام الفكـر التجديـدي والاسـتناري بجميـع
مش ــاربه .ه ــذا البن ــاء ٕالاي ــديولو"ي الغ ــائص إ aــى النخ ــاع ه ــو املس ــئول ع ــن فش ــل مش ــروعات التح ــديث ،وإبقا¶> ــا مج ــرد
خدوش عJي السطح ال تلبث أن تلتئم من جديد.

الخاتمة
هذا العرض توطئة ضرورية لشرح وتوضيح بعض النتائج ال PEتوصل إل?>ا ٔالاستاذ القراي ي ورقته مدار هذا التعليق.
فالفقه ــاء ٔالاوائ ــل اخت ــاروا النص ــوص املالئم ــة له ــم ،أي تل ــك ال Eــ Pتل Ûــ Pحاج ــة عص ــرهم ،وتناس ــب طاقـ ـة مجتمع ــا¡>م،
وأقاموا عل?>ا بناءهم ٔالايديولو"ي .فهم كانوا أبناء زما>bم ،متسقZن معه ،عارفZن باجتماعه ،ولو أ>bم وجـودا ـي عصـرنا
ً
هذا ،ملا اختاروا نفس تلكم النصوص .إن أس املشكلة يكمن ي الخطأ الشائع أن النسخ أبدي ،وأنه يمثل إلغاء >bائيا
للنصوص املنسوخة .وقد ترتبت عJي هـذﻩ الفرضـية الخاطئـة نتـائج ـي غايـة الخطـورة .أوpـى هـذﻩ النتـائج ـي أن العقـل
ً
ً
املسـلم ظــل سـجينا ــي أسـوار نصــوص تـم اختيارهــا تاريخيــا .هـذا الســجن أدي إلضـعاف الحــس الاجتمـا±ي للفقهــاء ومــن
ً
ســار عJــي در>hــم مــن املنظــرين الــدينيZن ،الــذين تجــاهلوا تبــدل الــدنيا ،وظلــوا عــاكفZن عJــي النصــوص .ثانيــا ،إن جميــع
ً
ً
الحركات ٕالاسالمية املعاصرة تقـع أسـcZة هـذا النمـوذج التـاريöي ،فÜـ Pتعتمـد اعتمـادا كـامال عJـي الفقـه الكالسـيكي ،مـن
ً
ً
غZــ cتعــديل يــذكر ،اللهــم إال تعــديال فرضــه الواقــع ،مثــل اختفــاء الــرق ،وانتشــار التعلــيم الحــديث ،ثالثــا ،إن النصــوص
املنســوخة تحتــوي عJــي أســس بنــاء أيــديولو"ي كامــل ،يقــوم عJــي الســالم وعــدم اســتخدام العنــف ــي الــدعوة للــدين ،أي
ال ــدعوة ب ــال PEــي أحس ــن .ويق ــوم ع Jــي الديمقراطي ــة  ــي الحك ــم ،وع Jــي العدال ــة الاجتماعي ــة  ــي الاقتص ــاد ،وع ــب حري ــة
العقي ــدة ،وحري ــة التنظ ــيم واملعارض ــة ،وع Jــي املس ــاواة الاجتماعي ــة .ه ــذا الك áــ® املعر ــي الهائ ــل ه ــو رص ــيدنا امل ــتالئم م ــع
عصــرنا وعاملنــا الــذي نعــيش فيــه .هــذا مـا أبانــه املجــدد ٕالاســالمي ٔالاســتاذ محمــود محمــد طــه ،بيــد أن تجديــدﻩ مــا ي ـزال
ً
ً
ً
يرقــد غZــ cملتفــت إليــه بالقــدر الكــاي ،حEــ ³مــن قبــل أنصــار التجديــد ،ممــا يعت~ــ cإهــدارا معرفيــا هــائال .أرجــو أن تســاهم
ورقة ٔالاستاذ القراي ي إيقافه.
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تحديات الحركة العربية لحقوق ٕالانسان .تقديم وتحرير :ب PÜالدين حسن )بالعربية وٕالانجل®Zية(.
-٧
نقد دستور  ١٩٧١ودعوة لدستور جديد :أحمد عبد الحفيظ.
-٨
ٔالاطفال والحرب – حالة اليمن :عالء قاعود ،عبد الرحمن عبد الخالق ،نادرة عبد القدوس.
-٩
 -١٠املواطنة ي التاريخ العربي ٕالاسالمي :د .هيثم مناع )بالعربية وٕالانجل®Zية(.
 -١١الالجئون الفلسطينيون وعملية السالم – بيان ضد ٔالابار تأيد :د .محمد حافظ يعقوب.
 -١٢التكف cZبZن الدين والسياسة :محمد يونس ،تقديم د .عبد املعطي بيومي.
ٔ -١٣الاصوليات ٕالاسالمية وحقوق ٕالانسان :د .هيثم مناع.
 -١٤أزمة نقابة املحامZن :عبد ﷲ خليل ،تقديم :عبد الغفار شكر.
 -١٥مزاعم دولة القانون ي تونس :د .هيثم مناع.
ً
ثالثا :كراسات ابن رشد:
حرية الصحافة من منظور حقوق ٕالانسان .تقديم :محمد السيد سعيد -تحرير :ب PÜالدين حسن.
-١
تجديــد الفكــر السياــ Pــي إطــار الديمقراطيــة وحقــوق ٕالانســان – التيــار ٕالاســالمي واملاركäــ Pوالقــومي .تقــديم:
-٢
محمد سيد أحمد – تحرير :عصام محمد حسن )بالعربية وٕالانجل®Zية(.
١٠٠

التسـوية السياســية – الديمقراطيـة وحقــوق ٕالانسـان .تقــديم :عبـد املــنعم سـعيد -تحريــر :جمـال عبــد الجــواد.
-٣
)بالعربية وٕالانجل®Zية(.
أزمة حقوق ٕالانسان ي الجزائر :د .إبراهيم عوض وآخرون.
-٤
أزمة "الكشح" – بZن حرمة الوطن وكرامة املواطن ،تقديم وتحرير :عصام الدين حسن.
-٥
ً
رابعا :تعليم حقوق ٕالانسان:
كيف يفكر طالب الجامعات ي حقوق ٕالانسان؟ )ملف يضم البحوث ال PEأعدها الدارسون – تحت إشراف
-١
املركز -ي الدورة التدريبية ٔالاوaى  ١٩٩٤للتعليم عJى البحث ي مجال حقوق ٕالانسان(.
أوراق املؤتمر ٔالاول لشباب الباحثZن عJى البحث املعري ـي مجـال حقـوق ٕالانسـان )ملـف يضـم البحـوث الEـP
-٢
أع ـدها الدارســون – تحــت إش ـراف املركــز – ــي الــدورة التدريبيــة الثانيــة  ١٩٩٥للتعلــيم عJــى البحــث ــي مجــال حقــوق
ٕالانسان(.
مقدمة لفهم منظومة حقوق ٕالانسان :محمد السيد سعيد.
-٣
ً
خامسا :أطروحات جامعية لحقوق ٕالانسان:
رقابة دستورية القوانZن – دراسة مقارنة بـZن أمريكـا ومصـر :هشـام محمـد فـوزي ،تقـديم محمـد مرغـ PخZـcي) .طبعـة
أوaي وثانية(.
ً
سادسا :مبادرات نسائية:
موقف ٔالاطباء من ختان ٕالاناث :أمال عبد الهادي :سهام عبد السالم )بالعربية وٕالانجل®Zية(.
-١
ال تراجع – كفاح قرية مصرية للقضاء عJى ختان ٕالاناث :أمال عبد الهادي )بالعربية وٕالانجل®Zية(.
-٢
جريمة شرف العائلة :جنان عبدﻩ.
-٣
ً
سابعا :دراسات حقوق ٕالانسان:
حقوق ٕالانسان ي ليبيا – حدود التغي :cZأحمد املسلماني.
-١
التكلفة ٕالانسانية للصراعات العربية – العربية :أحمد ¡>امي.
-٢
ال®áعة ٕالانسانية ي الفكر العربي – دراسات ي الفكر العربي الوسيط .تحرير :عاطف أحمد.
-٣
ً
ثامنا :حقوق ٕالانسان 6ي الفنون وٓالاداب:
القمع ي الخطاب الروائي العربي :عبد الرحمن أبو عوف.
مطبوعات دورية:
"سواسية" :نشرة دورية باللغتZن )العربية وٕالانجل®Zية(.
-١
رؤى مغايرة :مجلة غ cZدورية بالتعاون مع مجلة .MERIP
-٢
رواق عربي :دورية بحثية باللغتZن )العربية وٕالانجل®Zية(.
-٣
قضايا الصحة ٕالانجابية :مجلة غ cZدورية بالتعاون مع مجلة Reproductive Health Matters
-٤
إصدارات مشt:كة:
أ( بالتعاون مع املجلس القومي للمنظمات غ tالحكومية:
 -١التشويه الجن Päلإلناث )الختان( – أوهام وحقائق :د .سهام عبد السالم.
 -٢ختان ٕالاناث " أمال عبد الهادي.
ب( بالتعاون مع املؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية )مواطن(
١٠١

 -١إشكاليات تع c¥التحول الديمقراطي ي الوطن العربي .تحرير :د .محمد السيد سعيد ،د .عزمي بشارة.
ج( بالتعاون مع جماعة تنمية الديمقراطية واملنظمة املﺼرية لحقوق ٕالانسان
 -١من أجل تحرير املجتمع املدني :مشروع قانون بشأن الجمعيات واملؤسسات الخاصة.
د( بالتعاون مع اليونسكو
 -١دليل تعليم حقوق ٕالانسان للتعليم ٔالاسا Pوالثانوي )نسخة تمهيدية(.
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