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في  اإلمعان:  ومحرر الموسوعة العالمية المختصرة1980الفكرية بالفرنسية في " سؤال"
 .(2000-األهالي:الجزء األول(حقوق اإلنسان 
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وم  ن الي ا م شرين عام ل ع ة)1980 (قب شاط الحرآ ي أوج ن الم   ، وف ي الع سياسية ف المية ال اإلس
دفاع  ?المرأة في اإلسالم?اإلسالمي، صدر آتاب  َاَون         صرخة لل رأة في لحظة َته وق الم عن حق

شن  ". شائك وحساس" في حقوقها جّل الرجال والنساء تجنبا لعدم فتح ملف وآان من الطبيعي أن ت
انيين        أيضا هوجم من حمالت أصولية ضد الكتاب، ولكنه  دميين والعلم اب التق د من الكّت ل العدي قب

ة نظري       .الذين اعتبروا صدوره عمال استفزازيا ى وجه ه عل رد في ا ي وأذآر  . وأصدر الناشر آتاب
المتحمسين للحرآة اإلسالمية طالب بعدم توزيع الكتاب، واتصل بي  أن أحد الصحفيين المسيحيين
 ."مادام القاضي راضي شوبدك بالنسوان؟: "ة يقول لي بالحرفاللبناني صديق يدرس في الجامعة

سياسي اإلسالمي     وللتاريخ، أود د ال د  . اإلشارة إلى أن اهتمامي بقضية المرأة واإلسالم سبق الم فق
شرت بتمبر   ن ي س ة  1973ف ي مجل ة " ف ات عربي وان  " دراس ة بعن ي  "دراس ة ف رة األبوي األس
ضية ."اإلسالم ي ق دة محاضرات ف انوألقيت ع يمن ولبن ورية وال ي س رأة ف ذا .  الم ود ه وال يع
ام تراآية  االهتم ي االش زز بقراءات ان تع بعض، وإن آ ا ظن ال تراآية آم ار اش اق أفك ى اعتن  إل

ام   . والديمقراطية بالتأآيد دي وقي ال وال دتي المدرسة    ولكنه آان ابن معاناة شخصية بدأت باعتق وال
الجامعة الختيارها لشخص من    عاشتها صديقتي منى فيثم الصعوبات التي . بإعالة أطفالها الستة

ام من        غير ديانتها شريكا لحياتها، والتي انتهت بمأساة اجتماعية د خمسة أي ا بع ا حياته دفعت ثمنه
وازني       وآان ال بد من تكريم متميز لنساء آان. زواجنا ذهني وت ويني ال لهن الفضل في لقمتي وتك
أتي فقط ب   . النفسي ريم ال ي شعر هذا التك رأة في          ال وق آل ام د عن حق دفاع العني ا بال واألدب، وإنم

  .حقها في االختالف عنه المساواة الكاملة مع الرجل مع

اب      ة من آت ة ثاني رأة في اإلسالم   "لم تصدر طبع ة هي طبعات مصورة       ، "الم سخ المتداول والن
 من األصدقاء والصديقات وقد طالبني العديد. المطبعية للطبعة األولى لم تهتم حتى بتنقيح األخطاء

وعندما عزمت على ذلك في العام الماضي وجدت من األنسب إصدار  .بطبعة ثانية مزيدة ومنقحة
شورة إضافة     آتاب جديد يأخذ بعض ما ر من في الكتاب السابق ويضاف إليه عدة أبحاث جديدة غي

ار أن    إلى تقديم نقدي اب، باعتب رأة في اإلسال   "يتعرض لنقاط ضعف الكت ة من    " مالم ل مرحل يمث
 .الفكري للمؤلف ومن األفضل أن يبقى آنص يعبر بأمانة عن هذه المرحلة النمو

ان  يس باإلمك اب   ل ول أن آت الم  "الق ي اإلس رأة ف ة   " الم ادات جوهري رض النتق د تع ة . ق فتهم
م إنجاز          " المرآزية األوربية" سلمات من أه ات والم تثناء العربي ي اس رأة تعن وق الم في قضية حق

ة الطابع         حصلت ة عالمي رن من منظم ة آالف ق ذ أربع ين عضو ومراقب     (عليه المرأة من تضم ب
رأة        )دول العالم مجموع ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل  والتي . ، ونقصد بذلك اتفاقي

ق         ز التطبي د دخلت حي د ق م تكن بع ذ وإن ل اريخ  ) علمت بإقرار نصها من قبل األمم المتحدة وقتئ ت
اذ دء النف ي ب ان ف بتمبر 3 آ ر ). 1981 س ة تظه ذه االتفاقي راءة ه د أن ق ن المؤآ بوضوح أن  وم

ة واإلسالمية         دول العربي ل ال ا من قب ا فيه إقرار م ا . الكتاب ال يطالب إال ب ا     أم ت، فكم ة التوقي تهم
ه إعالم     أوضحت، آان من الضروري برأيي، صدور صوت يدافع عن المرأة في وقت َف في َتَوّظ

  .ية لخنق حقوق النساء باسم الدينالحرآة األصول

ا      إال أن في ة، أوله اط ضعف هام اب نق ة اإلسالمية      : الكت ة تكون اإليديولوجي  عدم توضيح عملي
رأة ة للم ذ  . المعادي ة من اتي الالحق ي آتاب ك ف دارآت ذل د ت ذه1983وإن آنت ق النقطة  ، إال أن ه

ا   ن الحي رأة م زل الم ة ع ف تراآمت عملي ة توضح آي اج مراجع ة وإضعافتحت ا  ة العام دوره
  .وصوتها عبر النصوص الدينية الفقهية من جهة والقهر االجتماعي من جهة أخرى



رأة      دم للم م تق سبل اإلصالحية ل ذآر،    نقطة الضعف الثانية، هي تأآيد الكتاب على أن آل ال يئا ي ش
وهنا أيضا  .(1) في ظاهرها، تكفل تخديرها" ملطفة"إن لم تؤآد عبوديتها، عبر البحث عن صيغ 

ذلك   ثمة تشوش في المفاهيم، فقد آنت اعتبر حينئذ قاسم أمين راديكاليا لموقفه من قضية المرأة وآ
ة، إضافة     ولعلي آنت متأثرا حينها بكتابات. هدى شعراوي صفونهم بالراديكالي اإلسالميين الذين ي

ا  سان    لمحبتي لهذه الكلمة التي تعود بن ى الجذر، أي اإلن الي فم . إل اول من     وبالت وم اإلصالح يتن فه
ا  " تخلق مشاآل"المجتمع وبعض حقوق المرأة التي ال  حاول التوفيق بين رجالية دفاع عنه . عند ال

اه  رأة          وال تشمل االتج وق الم ع عن حق ذي داف دين والمجتمع ال د سئلت عن    . اإلصالحي في ال وق
ا  وع ولعله ش        الموض ذا ال صطلح به تعمال الم ب اس يح وتجن دة للتوض ة جدي ضيق فرص كل ال
 .تخصيص فصل يعرف بأطروحات رواد اإلصالح في هذا الكتاب والمحدود وذلك عبر

ة،   رجم              أما نقطة الضعف الثالث ة في ال ن الخطاب بوجود آي ة عمر ب د رواي سرع في تأيي فهي الت
د    وتبني موضوع الرجم د النبي محم د     . آأمر واقع تمت ممارسته في عه شيخ عب دور ال وال شك ب

رجم في اإلسالم في سعيي للتحقق والتعمق في المخطوطات            اهللا العاليلي الذي يرفض وجود ال
رجم المحصن    اإلسالمية ق ب  والروايات، واليوم يراودني الشك أآثر فأآثر بوجود نص ديني يتعل

رأي   دي ال ل   والمحصنة في حال ممارسة الجنس خارج األطر الشرعية، وقد أصبحنا من مؤي القائ
ة عن النص القرآني أو طالب         بأن عقوبة بهذه األهمي ا آانت غائب و وجدت لم صفها    ة ل رآن بن الق

  .لألمة؟ وما هو نصف عقوبة الموت؟

د  إن آانت المرأة هي . المرأة، باستعارة تعبير إسماعيل مظهر، فالحديث عن اإلسالم أصعب وأعق
ذا ي ه صبح ر     وف ل أن ي اتمي، قب د خ دآتور محم ه ال ا يقول راءة م د ق ن المفي سا الموضوع م ئي
ي          : "اإلسالمية في إيران للجمهورية ي حين نتحدث عن اإلسالم؟ أ إسالم أب د ونعن أي إسالم نري

ي؟ أ إسالم      ذر؟ ن عرب دين ب األشاعرة؟ أ   أم إسالم ابن سينا؟ أو إسالم الغزالي؟ أم إسالم محيي ال
ا شواهد        ا آله ى إنه ة؟ أي إسالم؟ بل ة ال   إسالم المتصوفة؟ أم إسالم الظاهري شك   تاريخي ا ال يطاله

ه أحدنا، ال     إننا جميعا، آائنا. على نسبية معرفة اإلنسان حتى عن الدين ؤمن ب ما آان الدين الذي ي
ل       .نتفق مع آبائنا ال في التفكير وال في العمل درك آل شئ، ب ر ت على أنني ال أقول بأن سّنة التغيي

 .(2"(مر جدي وأساسومن هنا نسبية العقل والحياة أ تدرك جّل شؤون الوجود اإلنساني،

راءة      ق يفترض ق ذا المنطل ه، هو            من ه سمى باإلسالم في ا ي ى أساس أن م اب عل ذا الكت وان ه عن
وصادرت فيما صادرت هذه التسمية ) أو الخالفة(إليديولوجية سادت عبر الدولة  القراءة التكوينية

ا . غيرها اسم الخارجي أو المعتزل أو الرافض الخ مطلقة على  منصور فهمي في    وقد أطلق عليه
  .(3(تمييزا عن الدين اإلسالمي" اإلسالمية"القرن اسم  مطلع

وق  سيرة حق ع م ا تتب رأة  ال يمكنن ل/و(الم ديولوجي  ) أو الرج طوري واإلي اء األس ر البن ط عب فق
ة ذا . لألبوي ان ه اعي        وإن آ صادي االجتم التكوين االقت أثر، ب ا يت م آم شكل حاس ؤثر ب اء ي البن

 ومن الضروري تتبع أوليات هامة إلزالة اللثام عن وضع محدد،. ية السياسيةاالجتماع والمنظومة
تقاللية األسرة    ،(إمكانية الفرد، ذآرا آان أو أنثى االستقالل عن الجماعة   (مجال التفرد : "مثل اس

ة ( زل عن العصبة أو الجماع تمرار بمع ود واالس رة الوج ة األس ة إمكاني ى )القربوي ايز عل ، التم
وجي في العمل      (ف أساس االختال ى االختالف البيول ة واألعراف   ما يترتب عل ورة : والهيمن -ذآ

ة، بكر   ورة  -أنوث ب، بك ي، قريب نسب   -ثّي ة   -ثن ة  -قريب رحم، قراب سيم العمل    ..)غراب ة تق ، طبيع
اس لعمل   (االجتماعي  وتقسيم العمل)  عمل المرأة-عمل الرجل(األولي  وجود أو غياب س من الن
سيطة في العمل     ). أم جماعيا يف نفعل هذا فردياآ(، طبيعة العمل )محدد ة الب اس   (الجماعي آل الن

ة   ،(يقومون بنفس العمل في نفس الوقت اس يقومون بعمل مختلف في       (والجماعية المرآب آل الن
ات (درجة التخصص   ). الوقت نفسه رد أو جماعة في عمل محدد      ثب سه   ) ف تعماليا  (والعمل نف اس

ك أرض أو  (لكية أو حيازة األشياء واألحياء والخبرات م ،(للجماعة، مأجورا، أو رقيا حيازة أو مل



، وجود المقايضة ..)قطيع، مالك رقيق أو سبي، تملك، وضع يد، معرفة حرفية بئر أو عين ماء أو
ة العضوية، العنف        ). 4"(وحرآتهما والنقد البنى االجتماعي ا ب ة وعالقته ون الدول ذا تّك  يضاف له

ة العمل      وتأثيره على عالقة الجنس ساء، العزل واالختالط آمحددين لطبيع دور   ين واستعباد الن وال
 .االجتماعيين الخ

ة، إال ذه الدراس ي ه ل ف ذه العوام ة ه ع جمل صعب تتب احثين  من ال ات والب ه لكل الباحث ا نتوج أنن
ل      ا بالمث ين هن ا مكتف ا حقه ة بإعطائه ل  للمطالب ه    "القائ رك آل ه، ال يت رف آل ا ال يع  ."م

ات وردت في دراستي     در اإلمكان تكرار أفكارلقد تجنبت ق ة النهضة    "ومعطي رأة في معرآ " الم
اب   أو في !" المرأة"المنشورة في آتاب  ارئ من موضوعات      ". الحجاب "آت سي والق وأعفيت نف

ا       عديدة وردت في آتابات لي أو ألصدقاء اء م اول وإغن أشاطرهم الرأي ساعيا لتوسيع نطاق التن
 .صدر

ن في لحظة صفاء آتب    ة في         اب د المدرسة الظاهري سي عمي ة  "حزم األندل د  " : "طوق الحمام لق
شأت     شاهدت النساء وعلمت من أسرارهن ما ال يكاد يعلمه غيري، ألني ربيت في حجورهن، ون

ل وجهي؛        أعرف بين أيديهن، ولم شباب وحين تبق ّد ال غيرهن، وال جالست الرجال إال وأنا في ح
رآن    ي آ  وهن علمنني الق ال           ورّوينن م يكن وآدي وإعم ي في الخط، ول را من األشعار ودربنن ثي
ي  ذ أول فهم ي م ارهن،       ذهن ن أخب ث ع بابهن، والبح ّرف أس ّدا إال تع ة ج ن الطفول ي س ا ف وأن

 .."ذلك وتحصيل

ة عنصرا     وإن.. بعيدا عن اآليات واألحاديث، المرأة هي هذه المدرسة، مدرسة الحياة آانت الكتاب
رى   دسية البطريارآية وإعادة بناء وعيهاما في فكفكة هالة الق العالم، فإن الحياة هي المدرسة الكب

صعبة في الوجود         .إلدراك معنى العطاء النسوي ولنيل الحقوق ورغم آل النكسات واللحظات ال
اة    اهج الحي ا          النسائي، يبقى التغيير في من سية أحيان ا، ومن ة أحيان ا بطيئ شعر به زمن، ن ارب ال آعق

  .وقفها بوسع أحدأخرى، ولكن ليس 

אאא  

ى     لو آان تاريخ البشرية آتابا مكونا من سبعين صفحة، لكان ما نعرفه ه ونتصارع عل ونتحدث في
رة  شرية، أن   . امتالك تصور له، هو الصفحة األخي ذ      ومن مصائب الب ذه، ومن رة ه صفحة األخي ال

ا،       سجل حروف شري ي دأ النطق الب أحرف سوداء    ب سجل ب تثناء (ت ذا االسوداد       باس ع نجت من ه بق
أخرى سبة أو ب اوت). بن ا سجلت، التف صفحة، سجلت أول م ذه ال شري األول، واالضطهاد  ه الب

ى     ذآر لألنث ع        ..المجتمعي والطبقي األول، أال وهو اضطهاد ال ى تتب ا، يرمي إل ا هن ومجال تناولن
 .ومكان محددين في مرحلةهذا االضطهاد مع دخول ما يسمى بالحضارة، 

ة في           ك جماعات الصحراء البدائي م تمتل ال الصحراء، ل ة،     في شاسع رم ة القديم رة العربي الجزي
باختالف طبيعتها ومفهومها وشبكة  وعموم شرق المتوسط، المادة الخام لتخطي الملكية الجماعية،

ا ه ضربة قاضية إليه ر توجي ا، عب ي. عالقاته ل ف ال الجماعات ا ولع ى انتق دريجي، إل ة الت لبدوي
ايش         مرحلة العبودية الجماعية، عبر عهود تاريخية ا لتع ة، أساس ر متوازي ة وفي خطوط غي طويل

بحيث حملت أآثر من قبيلة، من عهود ما قبل الطوفان، إلى  أشكال متعددة ومتباينة للقبيلة البدوية،
ى، وجسدت في سياق       عهود ما بعد اإلسالم،  شاعية األول ات الم وب، أشكاال    العالق اريخ المكت  الت

سين ات الجن وب   لعالق ر المكت اريخ غي ن الت ة م دد األزواج   . القادم يش تع تى تع زرا ش ة ج مبقي
ال( رة) الرج ة وأس ل البدوي ين القبائ ا ب لطة له رأة وس ا للم ايش حقوق  .تع

اء والمرعى،        لقد بدأت صراعات القبائل في ى الم ة عل الجزيرة العربية وأطراف سورية الطبيعي
ائم غزوا أو مصادرة     من أجل تجاوز قحط مواردو ، )بقطع الطريق  (الحياة بالسلب والنهب والغن



ه اسم     مرحلة هيمنة ما يمكن  ق علي ة  "أن نطل ة الجماعي ا     "العبودي ة هن ة الجماعي ي بالعبودي ، ونعن
د     انعدام ر المعب راد البعي د  ا أي(إمكانية انفصال الفرد عن الجماعة إال بوصفه طريدا مفردا إف لمبع

تقسيم العمل   ونجمل في تعريفها. باستعارة بيت شعر طرفة بن العبد) عن غيره إلصابته بالمرض
ة    بين اإلنتاج اإلنساني وتأمين موارد اإلنسان نفسه، بمعنى تقسيم العمل بين المرأة والرجل، وبداي

ة األسر، زو، وبداي ق الغ اعي وف ي الترآيب االجتم ة ف ن أ الهرمي ه م ا يترتب علي ساء بم سر الن
  .واعتبارهن حوزة لمن أسرهم من المحاربين

ة   وقد ى األغلب  –توافقت هذه المرحلة التاريخي دن      ) 5 (-عل ام الم ل وقي تقرار بعض القبائ  مع اس
  .المنشأة وفق عالقات القربى

سلحفاتي     ة عن التطور ال ة      أعطت عالقات اإلنتاج الناجم ة االجتماعي ذه الترآيب وى المنتجة ه -للق
سياسي  ا    ال وة األساسية باعتباره اوت المراتبي      ة مظهر الق راد، وأداة رأب التف ة األف -مصدر حماي

ع  ل المجتم ي داخ ر الهرم ي أو غي ة الهرم ي القبيل ؤطر ف اع . الم ور األوض ا أدى تط وبينم
دن    "الشرنقة"االقتصادية إلى إتمام مرحلة  د وم داخل المدن في أآثر من حضارة بدءا بسومر وأآ

سها، آانت            عدهم الساحلالفراعنة ومن ب ذه نف دن ه ام الم إن عوامل قي شرقي للبحر المتوسط، ف ال
ام     على الغالب سببا في ادم أم غيابها ضمن دورة ابتالع المجتمع القائم بالغزاة وانهيار المجتمع الق

 .الغزوات جديد

د أن عرف سها، إال بع د متنف ذه أن تج ة ه سلعة التبادلي ة ال م يكن لحرآ ة  ول شر تربي المواشي الب
ة ضر. والزراع داوة والح ي الب ل ف سيم عم ن تق ا م شأ عنهم ا ن ع م   .م

ا    و جربن ه، ول ة    هذه السيرورة، يمكن تلمسها في أخذ مقاطع عديدة من التاريخ ومعطيات اول حقب تن
ر         دها عب ة سنة بع يالدي، لثالثمائ رن الخامس الم ة الق ر     زمنية تمتد من نهاي سيط جد معب ال ب : مث

 .والنار الناس شرآاء في ثالث، الكأل والماء: "ائل المثل البدوي الق

  .والغذاء الطاقة، الماء: هذا المثال يعني في المجتمع البدوي مقومات وجوده

ا       ا فيم د حرفي ره النبي محم يالدي، أق أعطاه أول الصحابة    في النصف األول من القرن السابع الم
ك وال يص   ه  معنى آأل المراعي جميعا والماء الذي ال يمل ه، آون اة    ح بيع ا من   (مصدر الحي وجعلن

اف  ، والزيت المستعمل للنار في المدن وبعض)قرأن-الماء آل شئ حي ة،    . األري ة زمني د حقب وبع
ذي ال   أراد: "يتناول ابن األثير الحديث نفسه ليشرحه بالقول بالماء ماء السماء والعيون واألنهار ال

ذي ال      اح ال الكأل المب ه، وأراد ب ك ل اس من        يخص أ  مال ه الن ذي يحتطب شجر ال ار ال حد، وأراد بالن
 .المباح فيوقدونه

ة     يوضح هذا المثال، هذه السيرورة للتملك والتفاوت من جهة وضرب الشيوع واالشتراك من جه
 آذلك نرى آيف تنامى.. والتحول من الشراآة العامة إلى الشراآة خارج التملك والحيازة أخرى،

اح     مفهوم المباح، المتروك، المو ر المب ع، الخاص، غي ك، المقَط خ من    ات الخ من جهة، والمتمل ال
  .جهة ثانية

عامة شهدها المشرق العربي    هذا المقطع الصغير، يمكن أن يعطي صورة عن سيرورة سلحفاتية
  .في بحر سبعة آالف عام من يومنا

صاد   ود لظهور االقت سياسي  نع اء      (ال ة المنتجات لق ا مبادل دأت فيه بعضها بعضا،  اللحظة التي ب
 .(األفراد أو من قبل الجماعات البدائية سواء من قبل



اة المباشرة،       لقد شكل ظهور االقتصاد السياسي انقالبا اج الحي د إنت اج وتجدي جذريا على صعيد إنت
ى       ك فحسب عل م يكن ذل الطبع ل سان           وب اج اإلن ى صعيد إنت ا عل اة، وإنم ائل الحي اج وس صعيد إنت

ات     سه، مع آامل العالق سان      نف اج اإلن م إنت ات      (التي تحك رأة، عالق سين، وضع الم ات الجن عالق
اء،   اء واألبن ط القربى والمصاهرة    اآلب وى المنتجة        ). …رواب ر الجذري في وضع الق فمع التغيي

ائل   اإلنسانية، اج وس  استجدت مجمل تغييرات أساسية تناولت جدل العالقة بين إنتاج اإلنسان وإنت
ة منظ     ة، وطبيع اة من جه ة        الحي ة ثاني ا من جه ة وقواعد ارتكازه يم األبوي ة الق ك   وانعكس . وم ذل

رأة والرجل ين الم ة والمباشرة ب ة الطبيعي ى العالق شكل مباشر عل اء تحول. ب د ج ات،  فق المنتج
شوء آل           لعا، مع ن ر آخر س ادل، لتصبح بتعبي أول، منتجات للتب وفير    لتصبح أول ب مصطلحات ت

دو     طرق تجار: وتيسير وإشكالية التبادل دو بالب ة الطرق من الب ل      ية، حماي ل، غزو القواف مع مقاب
ام،      ، جاء هذا التحول ليعزز فقدان العمل المنزلي في المجتمع  …  اعي الع ه االجتم دوي لطابع الب

شيئين   (القيمة  بتحويله إلى خدمة خاصة مع صعود قانون السعر ومفهوم شر الم ياء والب ) قيمة األش
 .السلع التبادلية  أمام زحفحيث تراجعت القيم االستعمالية

ور    هكذا قام انفصال العمل المنزلي عن اإلنتاج المجتمعي العام ر تبل ليكمل دورة دونية المرأة، عب
 .األسرة األبوية داخل الجماعة القربوية

 ؟אאאא  

يالد   مطلع(شكل نجاح قصي بن آالب  زة       )القرن الخامس للم ة مرآ ة، بداي ى مك سيطرة عل  في ال
سياسية  ة ال وة والزعام ي       الق ريش ف ى لق ات القرب اس عالق ى أس صادية عل ة واالقت واالجتماعي
ل   ة الظافرة المنتصرة         المجتمع المكي، حيث مث ي في القبيل از القبل ة الجه ر جمع   .. قصي، قم عب

ي سلطة ف ادة والحجا آامل ال سقاية والرف ان مسؤوال عن ال واءشخصه، فك دوة والل ة ودار الن .. ب
 .والدينية معاصر، مجمل المسؤوليات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعسكرية بتعبير

ع  ر المجتم ام تفجي أنهم يزرعون ألغ ده، ب ن بع م م ي هاش ل بن م جي واء عل ى  وس ائم عل المكي الق
شام ووسعوها     التجار السيطرة القبلية، على سيطرتهم هم، أم لم يعلموا، عندما باشروا الد ال ة من ب

عالقات إنتاج اإلنسان التي عرفها المجتمع   في آل اتجاه، سواء علموا بأنهم، إنما يباشرون تمزيق
يالدي، أم   سادس الم رن ال ر الق ي بح ي ف روف    المك أن الظ ول، ب ا إال أن نق يس لن وا، فل م يعلم ل

زا  ة أ     الموضوعية التي جعلت من مكة مرآ ا لطريق تجاري ا هام ة،     تجاري ة في األهمي ضحت غاي
  .أساسية في المجتمع المكي وضعت األرضية المادية لتغيرات

ة      شل أبره ة، وف رة العربي صادية       فمع االنحسار الحبشي عن الجزي ه االقت في تحقيق أهداف حملت
ين        ه الصراع ب دم في سياسية، وفي وقت احت ا      وال ساسانية وداخلهم ة وال اإلمبراطوريتين البيزنطي

ع مجاوراته طول وم ه األس سر في ا، وانح ة  م ة الجنوبي سواحل العربي ن ال ساساني ع أصبحت . ال
م مراآز التجارة في           الطريق التجارية عبر مكة ذات أهمية ة من أه زة وأصبحت تجارة مك متمي

زرع،         لقد أصبح التبادل من أجل. المنطقة ر ذي ال د غي ذا البل اة الضرورية ، له ائل الحي توفير وس
ر       وظيفةمهمة ثانوية أمام ال شكل آبي ة ب ة المتنامي ة الدائم صادية االجتماعي ة،   : االقت التجارة الربوي

  .المتضخم بنمو سرطاني عشوائي غير محدود هذا الغازي

ين ،       اة المكي ذا االنقالب الجذري في حي دا اسمه        ه ا جدي اتهم طوطم روة "أوجد في حي ذا  "الث ، ه
ى رأس سوق   ة ي    الطوطم، الذي يقف تاجا عل سلع المكي أآبر       ال ا ، ف ا فيه ين بكل م اة المكي دخل حي

ه، والتقرش  : المال  من يتقرش(قبائلهم تكنى بقريش  ن هشام      : يجمع ساب حسب اب التجارة واالآت
ذ     وأهم مقومات) وابن منظور ة حينئ اة القبلي ا،      ) الغزو (الحي انون ممنوع يصبح وفق العرف والق

و  (ي يبدو في مكة بأبشع صوره التفاوت االجتماع. االزدهار التجاري لعدم انسجامه مع رأسمال أب



ة        -وآان من تجار قريش – بكر ن حارث د ب م وثمن زي د   – أربعون ألف دره ولى النبي محم  –  م
العرب   تاريخ"و " االستيعاب"و " اإلصابة"ومهما آان مبالغا في قول أصحاب ). أربعمائة درهم
د   "قبل اإلسالم دا بع ه،   ، في أن ابن عوف قد أعتق ثالثين ألف عب ذا     اإلسالم في حيات إال أن في ه

صغيرة التي           ة ال ذه المدين ساع تجارة الرقيق في ه ى ات دل عل غ مجمل عدد سكانها      القول ما ي يبل
 .وقتئذ عشرين ألف نسمة

ة الم اآلله دخالن ع شراء ي ع وال ال البي شر والم ات األدب والب ع . ومعلق تة وعشرون صنفا للبي س
وأمام . تصبح من عاديات المجتمع) الربا(تعددة لتبادل المال وأشكال م والشراء تنسب لتجار مكة،

د              أآثر من ثالثة اظ لرف ة سوق عك ة، دشنت مك رة العربي ا وموسميا في الجزي عشر سوقا تجاري
سليف والقروض           سوقها الدائمة ة والت ألدب والبضاعة وعرفت الرهون العقاري سوق موسمية ل ب

ب ت صاحب نها  والتكات كال جعل سرة بأش ول والسم ة األرب يق ي  : "ي ربح ف ريش ت أصبحت ق
ارا  تجارتها للدينار انون           ". دين ر ق اس عب ز األسوأ للن رات فقط تحريك الغرائ ذه التغي ي ه وال تعن

 وإنما أيضا سيادة لغة ولهجة مكة وقيام شبكات التصاهر التجاري وعقد الحبال مع سادات الجشع،
ارة   ن التج ضمان أم ل ل الف(القبائ ور أآ)اإلي ي  ، وظه دي ف ي توحي اه حنف ن اتج ر م ة ث  .المدين

ز     وي وتمي دي والرب ة واضحة      أصبح النقد أداة التعامل الرئيسية وساد التعامل النق ة طبق تجار مك
ر         ساع الكبي سان واالت اج اإلن ات إنت الم ضمن وخارج عالق ازة      المع المعنى اآلسيوي وحي د ب للعبي
ا أساس وصول المجتمع        ك وإقطاع األرض مثلت جميع شكل األرضية       وتمل ى درجة ت المكي إل

ر. الموضوعية للحضارة ي حققت وأعطت الكثي ة الت ذه الكلم ع  ه ه المجتم ا عجز عن ر مم الكثي
ا       القبلي القديم، ولكن، عبر تحريك أحط غرائز الناس ة م ؤهالتهم الطبيعي ا من م وشهواتهم، وقتله

روة دائما، والذي يعبر عنه حديث  أوال، الثروة أيضا، والث الثروة، الثروة: قتلت عبر قانون الجشع
ن آدم       لو: "ينسب للنبي محمد يقول ي اب شبع عين ا، وال ي آان البن آدم واديان من ذهب البتغى ثالث

 ."التراب إال

ا  ي تعبيره واء ف سان، س اج اإلن ات إنت دة لعالق م دخول الحضارة صورة جدي ة  رس ي وجمل القبل
ة ا      ات القربى الواسعة، أو في البني سين   أشكال عالق ة الجن ة لعالق ة  " ألولي ووضع  " األسرة األبوي

 .المرأة

زواج والتصاهر    فقد تهاوت رآائز عديدة للمجتمع القبلي عبر دخول الثروة سببا وموضوعا في ال
روة  . إلى جوار القربى والنسب زة الث ا      ومرآ ي وخارجه أحيان رم القبل ا لله رأة    . تبع د دخلت الم وق

د    سوق السلعة المكية آإمرأة، دخلته ساء ورجال  (عبر التبادل واإلنتاج الواسع للعبي نن   ) ن حيث تف
دمن أجسادهن      المجتمع المكي في ي ويق استغالل واضطهاد اإلماء، فكن يشارآن في العمل المنزل

يادهن  ة،              ألس ذا عالق ائهم من هك ر مصير أبن سية ويملكون حق تقري ة الجن شدوهن للمتع ذين ين ال
ى من   بيع األمة ما أن أنجبت، وجني  وحق شاؤون،   المال منهن عبر إرسالهن بغايا مقابل أجر إل ي

د التي باشرها المجتمع          اج العبي زارع إنت د في م اج للعبي ستغل    ويستعملوهن أدوات إنت المكي، وت
رة       ات الخم سادهن لحان وتهن وأج ال ص اع وجم دائهن لإلرض واق أث  ..واألس

د دخل    ر القرشيات     عدد من  وإن آان للقرشيات حصن سيادة القبيلة على السوق، فق ات غي العربي
ى    وغير العربيات سوق المتعة الرجالية، وآن يعلقن على حجرهن أعالما بيضاء بمثابة عرف عل

اء وت البغ ود بي دويات. وج سوة الب ن الن د م ا عملت العدي ريش  آم ال ق األجرة ألطف مرضعات ب
 .والتجار

ه األصلية      الكعبة، هذا العرف ا لقد تجرد طواف النساء شبه عاريات حول دا من آل معاني لقديم ج
ين     مع صعود جسد المرأة سلعة من سلع ر من أربع السوق هذا الجسد الذي استعمل له في مكة أآث

 .آلمة



ة،    رأة المكي ا الم ا            أم شئ من رحمته ة ب ة القبلي روة والمنزل تثنتهن الث تثنينا من اس إذا اس د  )؟(ف ، فق
ا، حي        عانت من  ا مع زوجه ر في عالقته م       اضطهاد آبي ا، ول ك مجتمع الرجال حق تطليقه ث مل
 وقد مارس المجتمع الرجالي. في حال موافقة الرجل على دفعها فدية مالية لنفسها للزوج تملكه إال

ممارسة   أي حرمان الزوجة من  (أشكاال شتى للقمع الجنسي آالطالق والعودة أثناء العدة، اإليالء 
ددة الزوجات  الجنس مع زوجها إلى أمد غير محدود في أسرة مت    ة !)ع ة   ، والمخالع سوء  (الرجالي

ا  سها بماله رأة نف دي الم ى أن تف سي إل ر الجن شرة والقه ار)الع ن آال الجنس ) ، الظه ا م حرمانه
 .(والطالق مدى الحياة

وي    النكاح لم يكن عقدا، أو حصرا بزواج ة األب ه       ( البعول ه أو ابنت ى الرجل وليت يخطب الرجل إل
ي بكر     بتعريف -فيصدقها ثم ينكحها شة بنت أب دد الزوجات   )عائ ان الرجل    ( ، والمتع شا آ إن قري

بل يتحفنا المجتمع بأشكال ) 4/156 تفسير الطبري -النساء واألآثر واألقل منهم يتزوج العشر من
ابع  تى نت ه      ش صي من ا نح د فيم ديم والجدي داخل الق ا ت  :فيه

اح االستبضاع   - ول   : نك ان الرجل يق سائه، إذا طهرت من      آ ا إلحدى ن الن    -طمثه ى ف  ارسلي إل
ذي تستبضع      ويعتزلها زوجها وال. فاستبضعي منه ك الرجل ال يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذل

 .زوجها إذا أحب منه، فإذا تبين حملها أصابها

آلهم يصيبها، فإذا حملت  يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة: نكاح الرهط-
يستطيع رجل منهم أن يمتنع  أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلمووضعت ومر عليها ليال بعد 

 .ولدت، فهو ابنك يا فالن حتى يجتمعوا عندها، تقول قد عرفتم الذي آان من أمرآم وقد
مؤقت بالنقود أو شئ ما يدفع للمرأة  نكاح: ونكاح المتعة) البغي(نكاح صواحبات الرايات  -

 .ويحدد زمن نهايته
 .انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي: الرجل للرجل ولأن يق: نكاح البدل -
ابنته أو وليته على أن يزوجه اآلخر ابنته أو وليته ليس بينهما  يزوج الرجل: نكاح الشغار -

 .(مهر(صداق 
 .إذا سبى رجل امرأة له أن يتزوجها إن شاء: نكاح الضغينة -
ثة زوجة األب لالبن وتزوجها منه، أو ورا: الضيزن(النبي نكاح المقت  ويدخل في صلب نسب -

أي لمن سلف وسبق (لتأتي اآليات القرآنية بالسماح به بتشريع متقدم ) بنفس الوقت زواج األختين
 .(آونه يؤثر عن النبي قوله أنا من نكاح ال من سفاح المنع

ه سرا، الخدان، أو رد فعل النساء على قمعهن باتخاذ عشيق تعاشر وأخيرا، وليس آخرا، نكاح -
المواقف بين اعتباره زنى وبين االآتفاء بالسجن المنزلي لمن يكشف أمرها وقد  وقد اختلفت فيه

 .ناهيا عنه" متخذات األخدان"القرآن باسم  أشار له

ه      ة تجعل ة الثالث ا الطالق، فطالق ا    أم ا بائن ة (طالق ال أنت     : سواء نطق   ) دون رجع ة أو ق أنت خلي
ر    غارب برية، أو جعل حبلها على ذا البعي ى آه نن      .. ها، أو آانت مخل ى آخره من مصطلحات تف إل

اج          الرجال في استعمالها ه صاحب ت ول في ان العضل يق اب الطالق آ إلعالن الطالق، وعلى أعت
ة  آان العضل: "العروس ا،        . في قريش بمك ه، فيفارقه ا ال توافق شريفة فلعله رأة ال نكح الرجل الم ي
أتي    على أن ال ه في إن          تتزوج إال بإذن ا خاطب، ف إن خطبه شهد، ف ا، وي ك عليه شهود، فيكتب ذل بال
ه ضلها   أعطت ا، وإال ع ته، أذن له ضل،  /وأرض روس، ع اج الع  .(8/21ت

 .المرأة واإلرث في مجتمع المرأة فيه بحد ذاتها إرثا وليس لنا أن نتحدث عن

ل       لم يحقق الرأسمال التجاري ة، ب رة العربي  أوجد تحوال   الربوي تحوال في آامل الحجاز والجزي
ة دن التجاري ي الم ة ف ل التجاري يم القواف ي تنظ ا وف دوي . ومجاوراته ع الب ى المجتم دخل إل م ي ول

ه رسوم         الرعوي دم ل ه ليق ل اتصل ب ه، ب داء  "المختلط ليمزقه من داخل ل  " عدم االعت ى القواف  عل
ة أخرى       افئ مع نتاجه من جه ست  . التجارية من جهة وتبادال محدودا وغير متك  وطناتودخل الم



ا ال   الزراعية بوصفه الجرثومة التي تعطيها المرض ال االزدهار، اإلفقار وليس الغنى، عبر آونه
ة    د في عملي ة،     تملك وسائل مقاومته االقتصادية وتحتاجه طردا مع أهمية النق ا المحلي ادة إنتاجه إع

وفير  سلع الم   فيما ينال تعبيره في اتساع عمليات الربا وتنوعها، وت ا    التجارة لل اج محلي حدودة اإلنت
سوق    مع ما يترتب عليه من تقوقع داخلي أحيانا، ى ال للحماية والبؤس أحيانا أخرى في االنفتاح عل

ول  سد دخ ا يج سد أول م ذي يج ستوطنات    ال اة الم ة حي ة الطبقي ردي والمراتبي ك الف كال التمل أش
  .الزراعية

اجرة باألساس،     ) مالمدينة المنورة وأول مدينة وعاصمة في اإلسال) تكونت يثرب من عناصر مه
ا آانت هجرة            حيث ة، وقبلهم ة متقدم ة زراعي ا من منطق ان جاءت ان يمنيت  األوس والخزرج قبيلت
ين األوس والخزرج من       . اليهود دم الصراع ب ات ق ة،   ويبدو من أبيات الشعر ومختلف الرواي جه

ة عربي     . واليهود من جهة أخرى ان اإلسالم يمني سكان إب ي  آانت أغلبية ال ان بن ي    ة وآ قريظة وبن
ة والتجارة    النضير من اليهود يحتلون األراضي األآثر خصوبة في حين اشتهر بني قينقاع بالحرف

ازات أرض       م حي م يكن له ة باسمهم ول ة   . والسوق المعروف د عرفت المدين ة     وق ات قائم دة تحالف ع
ة   على القرابة والجوار آالتحالف بين الخزرج الذين يحتلون مرآز شكل    المدين ا ب ا وجنوبه وغربه

ا  ا وآطام م بيوت اورين له اع المج ع قينق ة(أساسي م ة أبني ين األوس ) مرتفع ة، وب ن جه وقا م وس
ة    ي قريظ ع بن شرقي م رب ال وب يث شرق وجن ين ل ن    المحتل اتهم م داخل ربع ذين تت ضير ال والن

 .األرض في أراضي األوس

ا       اعتمدت يثرب الزراعة    ا، ووقفت إنتاجه شة أهله ا لمعي ا،     أساس ى التمور أوال والخضر ثاني عل
وا المصانع      ). العقيق وبطحان وقناة: (أودية تجمع الماء تساعدها ثالثة ار وبن ا اآلب ر أهله ا حف  آم

 .(أحواض لالستفادة من ماء المطر)

ل،     وجد استعمال الرقيق والموالي عند قلة من ادة البطون والقبائ األغنياء في يثرب من صوافي س
ة      ة األرض، فقدأما على صعيد ملكي اطق زراعي ى من ة إل ات أرض (انقسمت المدين وآانت  ) ربعي

ات  . البطون آل منطقة منها تابعة لبطن من يشرف على زراعتها وتسويق محصولها وتنظيم عالق
ا   . على وجود ملكية فردية خاصة وال توجد دالئل. أبنائها وقد شملت أشكال العمل الزراعي أنماط

ل   ن العم ة م ت انتقالي ودي    االس ل العب أجور والعم ل الم ر، العم  .عمالي المباش
اك     ان هن ة، فك ا الحرف سوق        أم دة للمقايضة أو ال ة المع تعمالية والحرف ة االس ة المنزلي فمن  . الحرف

ساء   (عرفت يثرب طحن الحبوب والخبز  الحرف المنزلية ة    ) من اختصاص الن ان الغزل حرف وآ
سائية، ة ن ساء اليه   منزلي تها ن ة مارس سيج حرف ة   والن ة منزلي ر حرف ناعة الخم رب وص ود والع
د أو     . دون تخصص وتبادلية سوقية ن بالمقايضة أو النق دات يعمل  وآانت النساء المعالجات والمول

 .العطايا

ة          ا أهمي سوق فلعل أآثره ى ال تعمالية إل حرف األحجار    أما الحرف التي خرجت من األطر االس
دادة،   الثمينة والسالح وأدوات اإلنتاج الزراعي، بتعبي   صياغة والح د احتكر األساسي     ر آخر ال وق

ود  . فيهما بنو قينقاع ا  53) ولم تكن بيوت الطين وآطام اليه ا 13(والعرب  ) بمجموعه )  بمجموعه
ة متخصصة      اء آحرف ة البن رز حرف اجهم     ووجد العطارون في   . لتب ون ويبيعون إنت   .يثرب يعمل

إلماء يكرين أنفسهن في حرفة البغاء، من ا ومن المجحف أن ننسى تسعة أعالم لصاحبات الرايات
ام  (نقدا أو عينا  سجة أو طع اء وفق          (ببرد أو ن مكرهات من أصحابهن أو طائعات في سوق البغ

 .المعاملة والتراضي

داخل في وحدة           ويبدو جدل اة واضحا، في ذاك الت ائل الحي اج وس سان وإنت اج اإلن  العالقة بين إنت
والء   في .  العالقات االجتماعية واالقتصادية والسياسيةالمصلحة على أساس قربى الدم في جملة ال

والتصاهر، وفي   الداخلي والتضامن والعصبية القبلية، فيما يشمل تنظيم عالقات الجوار والتحالف



ة   )السقي مثال(الصيغ التعاونية للعمل  ألرض، حماي شترآة ل ا     ، الحماية الم رد وتحمله الجماعة للف
اعي،  ضمان االجتم سؤولية ال ىم ة عل ال القائم ة األطف د  آفال ط قواع اة األب، رب د وف ة عن القراب

   .اإلرث والديات بترآيب العصبات في جماعة القربى

ة     شاطات اجتماعي شارآة في ن صادية   أما ما يمس عالقات الجنسين، فقد آان للمرأة وجود وم واقت
ام ل       ضا عدم االنفصال الت زل وأي ة    لعمل عامة آعملها في الزرع والبيع خارج المن ي آخدم المنزل

يم أن أهل يثرب          . خاصة ة الق ة في منظوم ذا التواجد االعتباري و     ومن مظاهر ه ون أب انوا يقول آ
ه  فالنة آما يقولون أبو فالن، فكيفما آان البكر ذآرا أو أنثى نسب ات    . األهل إلي وفي أغلب الرواي

 في حياة نساء يثرب ضمن  تعدد لألزواج أن المرأة آانت تنال اشتراط الطالق على زوجها، وثمة
اودة    دد        سهولة فك عقد الزواج األبوي وعدم صعوبة مع ألوف تع يس من الم ل، ول زواج لألرام ال

جهة أخرى، اعتبرت ممارسة الجنس للرجال      من. الزوجات في الوقت نفسه وخاصة فوق اثنتين
ما الجنس خارج  أ. يستلزم عقوبة أو تبعات اجتماعية مع اإلماء مسألة مشروعة ال تشكل أي حرج

ر     زواج مع الحرائ ات  محصنات أم (ال ود خاصة         ) عازب د اليه ه عن ا بحق ز معروف ان التعزي د آ فق
 .(6(والحجر في المنازل

 هذا الخالف بين مدينتين في الحجاز، وبهذا الشكل الواضح، يجعل من الضروري رفض آل    إن
شابهة  التصورات العامة التي تقوم على تقديم الجزيرة العربية آوحدة م سة ومت ان من    وإن. تجان آ

شمالية      ة اللهجة ال د اللهجات بهيمن د    خصائص للعرب في اإلسالم فمن أهمها توحي ة، توحي والمكي
د، و  المعتقدات بأسلمة ماهو موجود وضرب آل ما يتعارض بقوة مع الدين د "الجدي وانين  " توحي ق

ذا           ي في ه شابه الترآيب القبل شل ت د أن ف رة بع شة     ال األسرة في الجزي اط المعي اوت أنم د لتف توحي
  .السائدة االجتماعية-والمعتقدات واختالف المنظومة السياسية

אאא 

د اهللا في     ن عب د ب القراريط         نشأ محم يهم ب اس مواش ا، يرعى للن ا، صادقا أمين ة، يتيم م دخل   . مك ث
اج      معترك الحياة في  ا لت يا وزوج ا     الخامسة والعشرين، قرش ا بتجارته وم وعامال له ا الق . رة يجله

روة           فخديجة بنت تثنتهن الث اف، آانت ممن اس د من رة زوجة عب ن م خويلد، آما هو حال عاتكة ب
ر النبي        . القبلية بشئ من رحمتهما والمنزلة م، وآانت تكب نفس والعل ال وال ى الم ا غن  وعرف عنه

  .بخمسة عشر عاما

بين سن الخامسة والعشرين    نبي محمد هي تلك الفاصلةلعل من أآثر المراحل غموضا في حياة ال
ذه    واألربعين، حيث جموع حوادث هنا وهناك هي آل ما يذآره التاريخ اإلسالمي المكتوب عن ه

ار   (التوحيديين  السنوات، التي لم يكن فيها النبي محمد من ه   ) الحنفية حسب أهل األخب ادين بإل المن
ل         ساعدة ا  الغيب إله السماء مثل قس بن ن نوف ة ب ل وورق ن نفي ن عمرو ب د ب ادي وزي وإن ) 7(ألي
تثناء حوادث        .شعاب مكة آان يشارآهم االختالء إلى ة، باس اة العام ارزين في الحي ولم يكن من الب

رة    متناثرة هنا وهناك، ه الراهب بحي ى  . تتحدث عن وصوله إلى جرش وبصرى والقدس ولقائ حت
 :األربعين في" النبوة"لحظة 

 ؟.. الذي خلقاقرأ باسم ربك

ل        محمد ال يدعو إلى اهللا الواحد، آكل من ى اإلصالح ب دعو إل دعا، بل إلى آالم اهللا مباشرة، ال ي
سلها من          .إلى إعالن بشرى دين جديد د، بغ رة التوحي ى فك د عل ر التأآي دين عب وهو يؤسس لهذا ال

ذي يتعب    سيحية        شوائب اهللا ال شرا في الم ود، والمتجسد ب د اليه ة     يؤ. ويأآل عن يم عام ى ق د عل آ
  .عبر قصص األنبياء واألولين للعدل واإليمان



شأة التصور     ان عن ن سين عن        هناك نقطتان مرآزيتان تغيب ى الجن النظرة إل ه ب اإلسالمي وعالقت
ة  " المرأة في اإلسالم"آتاب  سبب هيمن ا        ب ى قراءاتن م األصولية عل سلفية ومن ث ى  : الكتب ال األول

ه رغم آل         متتعلق بالمفهوم الديني القائ ى األرض وتكريم سان، هللا عل سان، آل إن على خالفة اإلن
وقد نبهت لها في دراسات نشرتها عن المرأة في . آلما تكرر في القرآن القسوة في وصف اإلنسان

سين      .1986 و 1985 هاب ح ا بإس د تناوله ي وق صور فهم اب من راءة آت ا ق ي له ة نبهتن والثاني
ودات في   ه   الع رأة العربي  "آتاب دين والمجتمع   الم ى    " ة في ال ة األول ة الخطيئ سين  في عالق  :بالجن

رد في سورة       .يعود مفهوم اإلنسان في اإلسالم إلى قصة خلق آدم وحواء في القرآن القصة التي ت
ات   ول  34-30البقرة اآلي ة   : "  والتي تق ال ربك للمالئك الوا       وإذ ق ة ق ي جاعل في األرض خليف إن

سفك  ا وي سد فيه ا من يف سبحأتجعل فيه دماء ونحن ن ا ال  ال م م ي أعل ال إن ك، ق دس ل بحمدك ونق
ى       م عرضهم عل ا ث م آدم األسماء آله تم        تعلمون، وعل وني بأسماء هؤالء إن آن ال أنبئ ة فق المالئك

ئهم بأسمائهم           صادقين، قال سبحانك ال علم لنا إال ما ا آدم أنب ال ي يم، ق يم الحك ا إنك أنت العل علمتن
تم        قال فلما أنبأهم بأسمائهم ا آن دون وم ا تب م م سموات واألرض وأعل  ألم أقل لكم أني أعلم غيب ال

ون افرين   وإذ. تكتم ن الك ان م تكبر وآ ى واس يس أب سجدوا إال إبل جدوا آلدم ف ة اس ا للمالئك  ."قلن
ي ة  ف ات مرآزي ة معطي صة ثالث ذه الق ة اهللا : األول: ه سان خليف ار اإلن ي باعتب رار اإلله ي  الق ف

ى      إعطاء اإلنسان المعرفة الكافية ليتفوق على المالئكةالمعطى الثاني. األرض ث، الطلب إل والثال
  .طائلة الخروج من رحمة اهللا المالئكة الذين يسجدون هللا وحده أن يسجدوا لإلنسان تكريما وتحت

رة       تشكل هذه المعطيات أساس التصور اإلسالمي لإلنسان ات وأحاديث آثي ا مجموعة آي وتعززه
ا اآل ستوقفنا منه ة ي راء 70ي ورة اإلس ن س د: " م ر   ولق ر والبح ي الب اهم ف ي آدم وحملن ا بن آرمن

ريم للجنس      ". خلقنا تفضيال  ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على آثير ممن ق التك ة تطل وهي آي
سلم افر، م ؤمن وآ ين م ز ب شري دون تميي ي أو عجمي الب رأة، عرب سلم، رجل أو ام ر م . أو غي

ان  " لرحمن التي تقولواآليات األولى من سورة ا ه البي ". الرحمن، علم القرآن، خلق اإلنسان، علم
ه  في فضل المعرفة العقلية على ذا     ). 8.(اإلنسان وقيمتها في تكريمه وخالفت تعادة ه م اس ومن المه

ع           التصور آون المدرسة سان المطي د صورة اإلن ى تأآي د حرصت عل األرثذوآسية في اإلسالم ق
انع الطائع   ة        وناهضت صو   .الخ ا المعتزل د عليه سان صاحب اإلرادة والمسؤولية التي أآ رة اإلن

ي وبعض الخوارج ن عرب ا اب ي بلوره سان الكامل الت ة . واإلن وين إيديولوجي ضمن سيرورة تك
ا    (اإلسالم  الطاعة في رأة في بيت زوجه ) التي تبدأ بالتصور الديني والسياسي وتنتهي في رق الم

ر  ى التي شهدت مع       عب رون األول سريع       الق ة التي رافقت التوسع العسكري ال رات العميق  التغيي
شكل   للخالفة اإلسالمية تراجعا هاما في دور المرأة وحاجة ملحة لبناء مذهب على مقاس الخالفة ي

  .التعبير الرسمي لإلسالم

وهو . التصور اإلسالمي األول لعالقة الجنسين يتوقف حسين العودات عند نقطة جوهرية في
 :التي ترد في القرآن مرات ثالث ما سمي بالخطيئة األولىينطلق فيها م

أنت وزوجك الجنة وآال منها رغدا حيث شئتما  وقلنا يا آدم اسكن"فقد جاء في سورة البقرة  -1
البقرة "(فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما آانا فيه. الظالمين وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من

35-37). 
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكال من حيث شئتما وال تقربا "ألعراف في سورة ا وجاء -2
سوآتهما  فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من. الشجرة فتكونا من الظالمين هذه

وقاسمهما إني . الخالدين وقال ما نهاآما ربكما عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكين أو تكونا من
سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من  فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما. لكما من الناصحين

. الشجرة وأقل لكما أن الشيطان لكما عدو مبين ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما
 .(23-19األعراف " (لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قاال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر

إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك ال  فوسوس" ورة طه وجاء في س -3



لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى أدم ربه  فأآال منها فبدت. يبلي
 (9".(فغوى

ى آدم          "الكاتب أن مسؤولية   ويالحظ ين، عل ا في آيت ذآر واألنثى مع ى ال ع عل ى تق ة األول  الخطيئ
ة        وزوجه آاله  ة الثالث ى آدم وحده في اآلي ع عل ا تق ا، وأنه ى أن آدم يتحمل  . م ذه    بمعن مسؤولية ه

ة وال مخادعة وال    . الخطيئة بمقدار أو أآثر من حواء   رأة غاوي ة     فليست الم أخرجت أدم من الجن
بقت     عبية س صص ش ة وق د إبراهيمي ى عقائ دين عل اء معتم رر الفقه ا يك الم آم  .اإلس

د و ي محم ساوي النب ق  إذن ال ي ي الخل ل ف رأة والرج ين الم ط ب رآن فق سؤولية  الق ة والم والطبيع
ساوي   )الميثولوجية والواقعية( ادل الحاجة والت دة في       ، وإنما أيضا في تب في صفة التفضيل الوحي

ا في    ورغم هيمنة التصور األبوي على مكة،. التقوى: اإلسالم وجدت النساء في الدين الجديد حليف
ق    . اإلسالم تي عاشتها مكة إبانوجه الصالفة الرجالية ال فال غرابة أن تكون خديجة أول من اعتن

  .الدين الجديد آان سمية بن عمار اإلسالم وأول من استشهد من أجل

ان أن   ين         إن والدة اإلسالم في مكة لم يكن باإلمك ساواة ب صارا للم ل أن سلمين األوائ تجعل من الم
سين و. الجن م ه تثناء األه ل االس اة ا ولع ه الحي ة حيث آانت زوجت ي مك د ف ي محم لشخصية للنب

سراء والضراء     خديجة قوية الشخصية حاضرة وفاعلة ة في ال نصرت  . في المجتمع والحياة ووفي
ان وحده،     وم آ د اهللا ي وم           محمد بن عب وم، وناصرته ي ه الق دما آّذب وم جاع، وصّدقته عن ه ي وأغنت

ساء النبي إلدراك      قراءة أطروحة منصور فهمي     ومن المفيد. الحقه الرجال ق بن سم المتعل في الق
غط ب دون ض ذا الجان اة ه ى الحي دس عل رض المق سان الع ي آإن سيطة للنب  .(10(الب
دعوة      لو ترآنا النصوص الدينية رأة في ال ام للم وعدنا للحياة اإلسالمية األولى، لتفاجئنا بالدور اله

ساء      والنقاش سياسي والموقف اإلسالمي من الن دين . الديني وال ا بصراع حقيقي     ول شعور أحيان ا ال
ة             بين ين مقاوم ا وب اظ به ى االحتف سلمون الرجال عل ة وحرص الم ازات للرجال آانت قائم  امتي

شأة اإلسالم         رات التي رافقت ن ا تحت شمس التغيي ان . نسوية تحاول أن تنتزع مكانه د   وإن آ عه
شارآتها في   دعوة النضال السري والمعارضة قد أعطى للمرأة اعتبارا آبيرا لم ا للنبي     ال وحمايته

د      ة، فق ساء اليثربي ة الن ي بيع شارآتها ف شة وم رة للحب ي الهج شارآتها ف رأة   وم ع دور الم تراج
ي     زوات ف روب والغ ادة الح ة بزي اة االجتماعي سكرة الحي ع ع المي   موضوعيا م ع اإلس المجتم

د27(األول ي محم اة النب ى وف ذ الهجرة إل ام شكل).  غزوة وسرية من سلطة ال وقي ذ لل سياسية من
  معرآة بدر

ا،        لم يهاجر المكيون بطونا وال قبائل، بل هاجروا ا، ومن هن يهم أو عزاب م وأهل أفرادا مع أزواجه
م   . المجتمع المكي  " حضارة"التفرد الذي حملته لهم  فقد حمل المكيون، شاءوا أم أبوا، الي فه وبالت

ة       في توجههم إليجاد مصدر  نهم جمل ة م سبة عالي وا بن ى الرأسمال     رزق، مثل ات األقرب إل العالق
اق      . االآتفائي االقتصاد"منها إلى  ه طابع االتف ر من ة أآث وضمن شكل اتخذ طابع المبادرات الفردي

ن عوف       العام، حيث رحمن ب د ال ارة عب وني  "نجد تجار المهاجرين يتحرآون فيما تختصره عب دل
 شاعها حيث طلب النبي من  في حين آان آلخرين أن يقطعوا من ربع األرض أو م". السوق على

ذا . بحيث صار الصحابة من أهل مكة بين تاجر وزارع. األنصار إقطاعهم األرض أن  ولم يعدم ه
من عملهن    يطلب فقراء المهاجرين الزواج من النساء العامالت بالبغاء علهم يؤمنون وارد العيش

ى التحدي   " إلى أن يغنيهم اهللا" زواج من     دات في حسب تعبير اإلسالميات، ليكون من أول تحريم ال
سيره    ي تف ري ف ذآر الطب ا ي ر آم د مبك ي عه ة أو زان ف  .(11(زاني

روي   .عرف مسلمو مكة تقاليد أآثر ليبرالية في عالقات الجنسين) المدينة(الهجرة إلى يثرب  مع ي
ة  . آنا معشر قريش، قوما نغلب النساء" مسلم في صحيحه عن عمر  دمنا المدين ا    فلما ق دنا قوم وج

سائهم     . بهم نساؤهمتغل تعلمن من ن ساؤنا ي ات   ". فطفق ن اك عشرات الرواي رأة     وهن حول عمل الم
ة    اة العام اش والحي شارآتها النق ساءل . وم ا أن نت ستطيع أن : ولن ن ي اب    م ع الخط صور، م يت

سلمين أعرب عن      األصولي عن الحريم في المجتمع اإلسالمي األول أن هناك عددا من ل الم أوائ



زواج  ا أشرنا، وتطلب       رغبته في ال اء، آم ساء يمارسن البغ ة ؟       من ن ة قرآني ذا الحدث آي  وقف ه
ة 34أقرت اآلية  سائد    من سورة النساء مفهوم القوام ة ال ساء،     : " الرجالي ى الن الرجال قوامون عل

ا     بما فضل اهللا بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بم
نكم،    تي تخافونحفظ اهللا، والال إن أطع نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ف

وم      ". اهللا آان عليا آبيرا فال تبغوا عليهن سبيال إن اء مفه ة أن أصبحت قاعدة بن ولم تلبث هذه اآلي
ا ة فيم ا  الطاع ا ومرحلته ر عن روح حقبته ى المعّب اني، عوضا عن أن تبق ل المع ا بك . يتجاوزه
ساء      عهد النب  فحتى في ة موضوع احتجاج الن ذه اآلي د توجهت إحدى المناضالت     . ي، آانت ه وق
ك، إن  : "إلى النبي تسأله عن قضية المساواة آموفدة عن بني جنسها المسلمات ساء إلي  أنا وافدة الن

صورات           ساء مح شر الن ا مع ك، وإنن ك وبإله ا ب ة فآمن ساء آاف ال والن ى الرج ك إل د بعث  اهللا ق
وتك ي بي د ف ةمقصورات قواع ا بالجمع ضلتم علين ال ف تم معشر الرج م، وأن  م، وحامالت أوالدآ

اهللا  والجماعة، وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل 
م       ا لك والكم وغزلن م أم ا لك دا حفظن ا    ، وإن أحدآم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاه وابكم وربين أث

  ."في األجر والثواب؟لكم أوالدآم، أفنشارآكم 

ة   ول              وحول اآلي شة عن أن تق ع عائ م تمتن الزواج ممن شاء ل د ب سمح للنبي محم ة التي ت : القرآني
  ؟" ربك يسارع لك في هواك أرى"

رأة، وقفهم من الم ي م صحابة ف د من ال م تصلب العدي ومي  ورغ ضال الي ي الن ساء ف شارآت الن
ة اإلسالم، فزي   ذا        نب بنت  للعيش واالآتشاف اليومي لطبيع ا، وه ع غزله جحش آانت تغزل وتبي

رهن آسيات     وبعضهن آأم سليم في . حال عدد هام من النسوة ال، وغي اتلين ) ممرضات (القت . للمق
ات غاب ذآر      .لقد آن يتابعن أحكام القرآن بل وألفاظه د آي وقد استجوبت أم سلمه زوجها النبي بع

يس في وصف      ". ذآر الرجال؟في القرآن آما ي فما لنا ال نذآر: " النساء عنها ة بنت ق وتقول خول
سوة   آنا: " روح الحقبة النبوية نكون في عهد النبي وأبو بكر وصدر من خالفة عمر في المسجد ن
ه         قد تحاللن وربما ا من ر فأخرجن ال عمر ألردتكن حرائ غزلنا وربما عالج بعضنا فيه الخوص فق

 ."نشهد الصلوات في الوقت إال أنا آنا

وهكذا نجد  . السلطات في شخص النبي محمد السلطة اإلسالمية آجهاز، بقدر ما ترآزتلم تتبلور 
ى      من جهة موقعا خاصا وأحكاما خاصة بالنبي ومن ز المعارضة اإلسالمية عل جهة أخرى، ترآي

ة     ق بشخصه؛ ففي الثالث م          حوادث ومسائل تتعل شة ث د عائ زوج النبي محم والخمسين من العمر ت
سادسة والخمسين     ي الخامسةسودة ثم حفصة وآان ف والخمسين، ثم زينب بنت جحش وآان في ال

ذآرها أصحاب التفاسير         وقد تعرضت. وله حينئذ أحفاد رة ي شات آثي الحياة الشخصية للنبي لمناق
ن المية، فم دم    اإلس دد بع ن يه نهم م ه، وم د وفات سائه بع ن ن الزواج م دد ب ان يه ن آ سلمين م الم
خ  صاهرته ال ذ   .م تلزمت ه د اس ة       وق دود الجنائي ي الح اء ف ا ج وق م ة تف ات قرآني سائل آي ه الم

 وهناك حادثتان تتعلقان بزوجات النبي ترآتا أثرهما دون شك على حياتهن، ثم لم تلبث .اإلسالمية
سه           ة التوسع اإلسالمي نف ق بطبيع سلمات ألسباب تتعل اقي الم ار أن طالت ب األول، هو   :هذه اآلث

اني،   طالق زيد بن حارثة مولى النبي  ا، والث اإلشاعات التي أطلقت     من زوجته وزواج النبي منه
ل     تم استعمال هاتين. عن عالقة لعائشة بنت أبي بكر بأحد المسلمين شكل ردىء من قب الحادثتين ب

د دين الجدي داء ال ات من سورة األحزاب. أع دة آي ك ع ع ذل ي وضعا خاصا  تب ساء النب تعطي لن
ساء، و     رهن من الن سن آغي اء في    باعتبارهن ل يهن البق ع      تفرض عل ازل وتمن البيت والحجاب الع

سلمين أي    ات الم رهن أمه ه وتعتب د وفات نهن بع زواج م سلم  ال ل م ى آ ات عل  .محرم
ة     اة العام ى الحي را عل سرايا       إال أن هذا الجو المتوتر لم يؤثر آثي ارك وال رة المع و أن آث ساء ول للن

شكل خاص   المجتم آانت تنقص موضوعيا من قيمة قوى اإلنتاج في رأة ب ا   . ع، والم ق مفهوم وتخل
سان ين والل ا الع ه بغض النظر وزن ة ل ا  ال عالق ي تعطي انطباع أخرة الت ات المت خ من الرواي ال

جملة الروايات اإلسالمية األولى أن النقطة المرآزية في   نستنبط من. بالستر واإلخفاء والطهرانية



ا    حبكة الحجاب لم تكن رهبنة در م ز        الحياة العامة بق اس أحد مقومات التميي ار اللب آانت في اعتب
خ    التفاوت(النسائي  ة إل سلمة والذمي ة      ). بين الحرة واألمة والم امى مع العملي ذي تن ز ال ذا التميي  ه

اء        . المتدرجة ألدلجة الدين اإلسالمي  شأن اإلم ات ب ه آل الرواي ذي تصر علي الالتي آن    األمر ال
وب  فات الرؤوس ويخدمن الرجال مععلى عهد الصحابة يمشين في الطرقات متكش" ". سالمة القل

شعورهن تضطرب    آان إماء عمر رضي اهللا عنه يخدمننا آاشفات عن  "يروي البيهقي عن أنس 
ديهن  ول     ". ث اني عن الق ورع األلب ين     "وال يت سلمين األول ان من شروط الم ة أن     آ ى أهل الذم عل

سلمات        شبهن بالم ساؤهم عن سوقهن وأرجلهن لكي ال يت ا ".. تكشف ن اقض مع     وآله ات تتن رواي
المرأة والعورة هي العورة  أليست المرأة هي). 12(مفهوم الخوف من الفتنة وضرورة الستر العام

ساء       ؟ من هنا صعوبة تصور مجتمع المدينة ينسجم مع مبالغة في ر الن ّن أآث سلمات، وه عزل الم
ار      ة، باعتب رارات العام ة والق اة العام ذ      اإلسالم األ  طرفا في الحي ة من م المدين سود ويحك ان ي ول آ

در ة ب ات . معرآ ع أن المحجب ل متتب ين لك ي   ويتب اة النب ان وف سلمات إب ين الم ة ب ن أقلي  .آ
ة   . موقف الصحابة بين لّين ومتشدد يالحظ أيضا من روايات الحقبة خالف في ى تعددي مما يدل عل

رأي والمواقف    روى عن عمر   . في ال ه النبي بحجب ن       ي ن الخطاب مطالبت رة    ب ر من م سائه أآث
ه   . للرجل والتشديد على طاعة النساء واألطفال شيعية قول ا في    "وتنسب له األدبيات ال ان أحلت متعت

من المعروف أنه طلب من على المنبر أحدا يشهد معه على وجود ". أحرمهما عهد رسول اهللا وأنا
نص   ة ت ة قرآني د       آي م يج ى ول ي الزن صنة ف صن والمح م المح ى رج  .عل

ى اتسمت األ ا شخصية    حكام اإلسالمية األول ة (بكونه ان      ) فردي يس باإلمك ة، فل ا اجتماعي ر منه أآث
ي   بعد الحديث عن التحكيم في ة      . شؤون الحياة أو عن ترآيب دوالن رأة الزاني اب الم ذا نجد عق هك

ا في البيت      (المتزوجة(المحصنة  الحجر عليه ساء  (ب د والوصية      ) 15الن ال للول ان الم د أن آ وبع
رب، وجرى تنظيم     ن، نسخللوالدي ذلك فجعل للذآر مثل حظ األنثيين في تشريع أقرب ألعراف يث

ى ام العصبات  اإلرث عل ساء (أساس نظ زواج ). 176-12-11الن ي ال ارم ف ذلك تحددت المح آ
ا    وتحريم نكاح ين مع زواج المؤقت        . اآلباء وجمع األخت ل الهجرة ال ر اإلسالم قب ذلك أق ة  (آ المتع

  .لك اليمين من اإلماءوالتمتع بم (بأجر

ارك   سلطة اإلسالمية بغزوات ومع اء ال ي   ترافق بن ة الطوارئ ف ه بحال ر عن ا نعب متواصلة، فيم
ا المعاصر  شريعات أول  . تعبيرن سمت الت د ات ة    وق الي هيمن أول بظروف عسكرة المجتمع وبالت ب

ازات و  صعيد المتي ع ت ه م ة في وق"األبوي ل الرجل "حق م أن اإلسالم . المقات د ورغ ر قواع د أق ق
زواج  ة ممارسة         لتحديد النسب األبوي واعتبار ال د عقوب سين بتحدي ات الجن سي لعالق نظم الرئي الم

ذف       الجنس خارج الزواج بالجلد مائة ة الق ام عقوب ة شهود وإال تق جلدة، فقد رهن ذلك بوجود أربع
ازات . وهي تعادل ثمانين جلدة) بالزنا أي اتهام المرأة( د بقي    أما في خصوص االمتي ة، فق  الرجالي

ة يمارس في    الرجال  يكرهون اإلماء على العمل بغايا لبعد سنة خمس للهجرة، وآان زواج المتع
م     ا ل سبايا آم يجر   الغزوات على نطاق واسع، ولم ينه مثال عن ممارسة الجنس مع الحوامل من ال

رة      بع للهج نة س ر س ى خيب دة حت صات عدي ائج ترخي ا لنت زل تجنب ي الع ديث ف  .(13) الح
ى       يم    إال أن هذا العامل وإن ترك دون شك أثره، لم يكن الحاسم في قضية الحجر عل ساء وتعم الن

سلمات  ل الم ى آ اب عل ان . الحج ي المك ع اإلسالمي ف ق التوس د تراف ضعة  فق ع ضع ان م والزم
لجغرافية اآلخرين، وحمل   حمل البشر والدين الجديد: ترآيب األسرة العربية عبر الغزو المزدوج

ر       فقد. خرين دما ولحما وثقافات إلى صميم البيت اإلسالمياآل رأة غي ي ام صار في آل بيت عرب
ل   ى األق د حاولت  . عربية من اإلماء والسبايا عل واالة         وق ر نظام الم ستطيع عب ا ت دارك م ل ت القبائ
ة العزل التي آانت           وتأميم النساء العربيات وعزلهن باسم ذي وسع نطاق منظوم دين، األمر ال ال

ثال    ي وسط بيت النبي ولم تمنعف ة الجمل م ن عمر مع      . عائشة من خوض معرآ ر حوار الب ويعب
ن            ابن له عن هذا التحول الذي ال اب ه، ق دارس الفق ور م ل تبل ى قب ة اإلسالمية األول تجاوز التجرب

دعهن ال ن : ال تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل فقال ابن لعبد اهللا قال رسول اهللا: عمر
ه دغال   يخرجن  ال     . فيتخذن ن عمر وق ال فزجره اب ول ال    : ق ال رسول اهللا وتق ول ق دعهن؟ أق  ."ن



د مؤسسة         ة عن ة من الضروري التوقف بره ة النبوي زواج في المجتمع     وقبل االنتقال من الحقب ال
   :اإلسالمي األول وتناميها الالحق

ات وق والواجب أثر الحق دة عوامل أهم تت ام بع شكل ع ة ب ة والمؤسسة الزوجي ا المؤسسة العرفي ه
رات ة وتعبي ة الديني اة المادي اج الحي ع ونمط إنت ة والمجتم ي الدول سلطة ف ل تطور . ال ا مث ويعطين

ة               مؤسسة يم من جه ة الق ين منظوم ادل ب أثير المتب أثر والت ذا الت رة عن ه زواج في اإلسالم فك  ال
ة        ة ثاني ن جه اة م ائل الحي سان ووس اج اإلن روط إنت  :وش

تثناء           تمع العربي قبلساد المج ة أو رسمية، وباس ة ديني ه بهيئ نط إبرام م ي ا ل ا أهلي اإلسالمي زواج
ر      المسيحيين ة، واعتب ة قاعدة ديني زواج أي اح   واليهود لم تكن تقاليد الجزيرة العربية تشترط لل النك

رأة فمن    . عقد معاوضة فردي أو عائلي ر     وقد اختلفت العادات في أخذ رأي الم ل من أق ذا  القبائ ه
وآانت  . االعتراض على رأي األهل  الحق لها إال في زواج ابن العم ومنهم من لم يعطها الحق في

د النبي     زوجين من شروط        من أهم التعديالت التي أدخلها اإلسالم في عه ة ال ار موافق د اعتب محم
شغار (العائلية  عقد الزواج وتحريم أشكال الفرض بالمقايضة ار المهر ل  )منع نكاح ال رأة  واعتب ( لم

ده اإلعالن،      ومن). وآتوا النساء صدقاتهن نحلة م قواع سيطا أه الثابت أن الزواج آان شأنا مدنيا ب
ى اق عل ة اتف يس ثم ى  ول ة األول ات الديني ي الرواي شهود ف ود ال ة وج  .حتمي

ي  ع العرب ث المجتم م يلب سكرة    ول ان الع ي معمع رأة ف وق الم ي حق ا ف هد تراجع المي أن ش اإلس
النكاح في (عودة مفهوم عقد المعاوضة إلى تعريف الزواج عند الفقهاء  نتائجه فيوالتوسع برزت 
ة       ) وسطي القاموس القرون ة الثالث رون الهجري ة في الق ة الهيمن وقد ترآت الحياة الجنسية الرجالي

ة   عقد لمجرد"بصماتها في تعريف الزواج نفسه في المدارس الفقهية فاعتبرته المالكية  األولى متع
تمتاع  "والحنابلة " ذ بآدميةالتلذ ة االس ة " عقد بلفظ النكاح على منفع ة     " والحنفي ك المتع د مل د يفي عق

رأة      ود للرجل دون الم صدا وهو معق ر   " ق التعريف األخي ة التي احتفظت     وتأخذ ب شيعة اإلمامي ال
ت   الزواج المؤق ة (ب اح المتع كال  ) نك ن أش شروع م شكل م سين  آ ين الجن ة ب  .العالق

الدينية التي لم يعرفها في حياة النبي حيث    ى إخضاع الزواج أآثر فأآثر للتفاصيلهذا باإلضافة إل
سير ال   ية التي دة األساس ت القاع سير آان ة    . التع افة للعلني ة إض شاهدين إلزامي ضية ال صارت ق ف

ر    هادة غي رفض ش بعض ي بح ال خ     وأص صف ال دأ الن رأة لمب هادة الم ضع ش سلم ويخ  .الم
زواج ممن     أن وجودوعلى صعيد مؤسسة العرف، نجد أحاديث عديدة في حق المرأة في رفض ال

ول       ال تريد، بقي الزواج اإللزامي من ابن ا يق م آم ن الع ازال اب العم أقوى من السنة والقوانين، وم
ى    "المثل  زل العروس من عل ا        " (ظهر الجمل   ين ا من رجل آخر ليتزوجه ة زفافه أي يوقف حفل

العرف ل ). ب رت القبائ ث آث ة  حي ا   العربي ى رأي بناته داخلي عل دها ال شيرة وتعاض ك الع  .تماس
شكلة  رات         إال أن الم ديولوجيتها وتعبي ورة إي سعى لبل ت ت ة آان ي أن الخالف ت ف ية آان األساس

ضا   المعارضة  ة أي اة مسار آخر    . المختلف ان للحي سار، من الضروري       . وإن آ ذا الم ع ه ل تتب وقب
ف ا التوق ة اإلسالمية، أو ب اء اإليديولوجي د بن ىعن ل إل ال من أسطورة بع ة االنتق  ألحرى عملي

 .ديكتاتورية الرجل

 بناء اإليديولوجية اإلسالمية

 :علي آتب المؤرخ العربي جواد

ه " ر(اإلل اهليين ) القم د الج ة عن اطير الديني ي األس را ف ه  دورا. يلعب دورا آبي ع مقام يتناسب م
ى زوجه      لسيدوالرب وا) البعل(باعتباره رجال، بعال، أي زوجا، والزوج هو  ة عل وصاحب الكلم

ى الزوجة حق الطاعة      ى      وأهله عند العرب، وهو القوي ذو الحق، وعل اء عل ه، وبن والخضوع ل
ي     وة ف صول والق ول وال ر صاحب الح ه القم ل اإلل ة، جع ذه النظري ي   ه ة ف ل الجاهلي دة أه عقي

ى    تحول الثالوث عن  بعد أن) اهللا(األرباب، ومن هذا اإلله القوي الجبار، جاء  اهليين إل د بعض الج
 .(14" (واستخلصوا منه عبادة اهللا) واحد(



دخول   ضرورية) أو الشمس الذآر في لغات الساميين الشماليين(اللفتة لبعل، القمر، الرجل،  هذه لل
  .التاريخ اإلسالمي ومرحلة إعادة تسطير–إلى حقبة االنتقال ما قبل اإلسالمي 

راث     سنرى أن أهم ما يأتي من إذالل وحط من     رأة موجود في ت ة الم وم     قيم الحديث، ومن المعل
ا   زمن       اليوم، مدى ما زج في هذا التراث من أقوال نسبت للنبي أحيان رنين من ال ر من ق د أآث   .بع

ان       . ضلعه  في البدء، خلق اهللا آدم من طين، ثم خلق زوجته من  أنه، آ ى صغر ش ضلع عل ذا ال وه
ا سرتها،  : "اعوج ا آ ضلع، إن أقمته رأة آال وج  وإنالم ا ع تمتعت وفيه ا اس تمتعت به ، "اس

  .(15" (أعوج استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع"

ن       ة زوج آدم يحمل اب دعم الحديث، ففي خطيئ سيره      ولم يحتج األمر دائما ل ري في تف ر الطب جري
ا     ال له ه ق دي   أنت "أسبقية خطيئة المرأة على الرجل وينسب هللا أن ائ  " غررت عب ا ق إن : الوعاقبه

ذه          ا أدمت ه رة آم ا في آل شهر م ّي أن أدميه ا       لها عل فيهة وآنت خلقته ا س شجرة، وأن أجعله ال
ا     ا وتضع آره ا تحمل آره ة، وأن أجعله ول    .(16"(حليم ن المسيب فيق ا اب ا أآل آدم من  : "أم م
ن آثي   . إذا سكر قادته إليها فسكر الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى سير اب ر وفي تف

رأة والرجل في     فبعد أن جمع. حواء أمرتني:يقول آدم  ة "القرآن بين الم سلمون   " الخطيئ ود الم يع
  .باالعتماد على التراث اليهودي فيضعا العبء على المرأة وحدها

ية  ا أساس اء فروق رواة والفقه يم ال ي األرض، يق ساء وف ين الن ة: ب ود-المؤمن ة، الول ر المؤمن  -غي
ا   . غير الزانية-الزانية البكر،-الثيباألمة، -العاقر، الحرة ا له وإن وجدت بعض هذه الفروق مرجع

سوداء ولود خير من حسناء ال  : "للعقل أن يقبل حديثا ينسب للنبي يقول في إسالم يثرب، فيصعب
رآن            وهو) 17" (تلد م في الق ار العق شر، إضافة العتب ين الب ون ب ز حسب الل الذي رفض أي تميي

  .قدرا إلهيا

د     البيهق سان النبي محم ى ل ول عل اح رق، : "ي يروي حديثا آخر في الزواج قيق فلينظر أحدآم    النك
سجد ألحد    : "ويتابع الترمذي". أين يضع آريمته دا أن ي را أح سجد     لو آنت آم رأة أن ت ألمرت الم

وا  "، "زوجها الدهر لوال حواء، لم تخن أنثى: "أما مسلم فنجد عنده). 18"(لزوجها اتقوا الدنيا واتق
ر         "، "النساء النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل آانت ساء وآف ل الن ر ممن مضى إال من قب م يكف ل

ساء  ا "، "من بقي إال من قبل الن ساء         م ى الرجال من الن ة أضر عل رأة  "، "ترآت بعدي فتن إن الم
ي  دبر ف يطان وت ي صورة ش ل ف يطان تقب ب". صورة ش ب والترغي ي الترهي ذري ف د المن : وعن

ساء حب" شيطان الن ل ال ون"، "ائ ا     ال يخل شيطان ثالثهم ان ال امرأة إال آ ل ب  ."رج
اء،        باعدوا بين": "ألف باء"وعند البلوي في  ة واللق ه إذا آانت المعاين ساء، فإن أنفاس الرجال والن

ه     يس ل ذي ل داء ال ة    "، "دواء آان ال رأة؟ قالت أن ال     : سأل الرسول بضعته فاطم ر للم أي شئ خي
ال . ا رجليراه ترى رجال وأن ال ة بعضها من بعض    : فضمها إلى صدره وق  ص 2جزء  " (ذري

76). 

ه         مثل آخر من ا في آتب الفق ورد بعض م : األحاديث التي تتناول حق المرأة في طلب الطالق، ن
 إن المختلعات هن"، "امرأة سألت زوجها طالقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة أيما"

س      رأة ت ا من ام ات وم ة        المنافق أس فتجد رائحة الجن ر ب ا الطالق من غي ك ". أل زوجه التي   أو تل
سجد    لو آنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت : "تتناول الطاعة العمياء للمرأة لزوجها رأة أن ت الم

ا ة "، "لزوجه ت الجن ا راض، دخل ا عنه ت وزوجه رأة مات ا ام ت"، "أيم ي بعض  أتي ول ف الرس
ال أ ذات بع! أي هذه: الحاجة، فقال لي ه؟   : ل؟ قالت نعم، ق وه    آيف أنت ل أي ال أقصر  (قالت ال أل

ه ي طاعت ال ) ف ه، ق زت عن ا عج ه، : إال م ت من ن أن انظري أي ارك  ف ك ون و جنت ه ه  ."فإن
ة        ى اللعن ة عل ة قائم ة آامل ة إيديولوجي شيطان تحمل       لقد بنيت منظوم ا آال رأة باعتباره ة للم األبدي

ا     وبالت  الشر أينما ذهبت والفتنة أينما حلت  ى دونيته د عل شها والتأآي والستحالة  . الي ضرورة تهمي



ة        التدخل في النص القرآني، ا األئم د والتي أعطاه سبت للنبي محم تم إبداع مئات األحاديث التي ن
وة ا ق م رآاآته ى أن   رغ ائم عل دأ الق ق المب ع وف ث  "المرج ن أحادي ضل م ديث الموضوع أف الح

رآن م    فأين". الرجال ي         تكريم بني أدم في الق د الغزال و حام ام أب ذآره اإلم ا ي  ن ذآر وأنثى مع م
 للمرأة عشر عورات، فإذا تزوجت ستر الزوج عورة): "وغيره من أحاديث) للهجرة 450-505)

ى الرجال        "، "واحدة، فإذا ماتت ستر القبر العشر عورات ة أضر عل ي فتن ى أمت ا نزلت عل من   م
ساء  الرجل الحازم منكن يا معاشرما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب "، "النساء وال ". الن

رأة وإطالق      لعلوم الدين آان قتل ما تبقى" إحياء"شك بأن ما يسميه اإلمام الغزالي  وق للم من حق
سي       يس الجن ائل التنف رأة وإحدى وس اره رق للم رأة     . للرجل  الزواج باعتب ول في الم ا يق رأ م : فلنق

ا، ال       ل أنوالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطوي" ة لمغزله ا الزم تكون قاعدة في قعر بيته
لجيرانها، ال تدخل عليهم إال في حال يوجب الدخول، تحفظ   يكثر صعودها واطالعها، قليلة الكالم

ا   بعلها في غيبته وتطلب مسرته في جميع أمورها، وال تخونه في نفسها وماله، وال تخرج من بيته
ت   إن خرج ه، ف ة   إال بإذن ه فمتخفي شوارع     بإذن ة دون ال ع الخالي ب المواض ة، تطل ة رث ي هيئ ف
ا   واألسواق، محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها، ال تتعرف إلى صديق بعله

ة     في حاجاتها، بل ا، مقبل دبير بيته تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه، همها صالح شأنها وت
م    صالتها وصيامها وإذا استأذن صديق لبعل على ستفهم ول م ت  ها على الباب وليس البعل حاضرا ل

ى   تعاوده في الكالم غيرة على نفسها وبعلها، وتكون قانعة من زوجها بما رزق اهللا، وتقدم حقه عل
ع            ا للتمت ستعدة في األحوال آله سها م ة في نف ا، متنظف ائر أقاربه ا إن شاء   حق نفسها وحق س . به

زوج   قصيرة اللسان عن سب األوالد  مشفقة على أوالدها، حافظة للستر عليهم،  ة ال إن ". ومراجع
ه    "قدوة النساء عند الغزالي هي َمن  ا أطعمت ا ثالث زوج عليه ات وقالت   إذا ت شاطك   : الطيب اذهب بن

 ."وقوتك إلى أزواجك

األمر    سبة للرجال ف ول  . مختلف  أما بالن شهوة       ": "حجة اإلسالم  "يق ا ال ا تغلب عليه اع م من الطب
سر اهللا    ةبحيث ال تحصنه المرأ إن ي الواحدة، فيستحب لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى األربع، ف

ة            له مودة اة فاطم د وف ي بع د نكح عل تبدال، فق ه االس ستحب ل ن، وإال في ه به  ورحمة، واطمأن قلب
ان       : بسبع ليال، ويقال رأة، وآ ائتي ام ادة عن م ى نكح زي ا   إن الحسن بن علي آان منكاحا حت ربم

تبدل بهن          عقد على أربع في  ا في وقت واحد واس ق أربع ا طّل ال  .  وقت واحد، وربم د ق النبي   وق
ال ". خلقي ‘أشبهت َخلقي و  : "للحسن  ي     : "وق ي وحسين من عل رة  ".. حسن من زوج المغي ن   وت ب

ان          ه اثنت ان ل ع، ومن آ ثالث واألرب ه ال ال يحصى،   شعبة بثمانين امرأة، وآان في الصحابة من ل
ه      فالمراد. ينبغي أن يكون العالج بقدر العلةومهما آان الباعث معلوما، ف نفس فلينظر إلي سكين ال ت

 .(19"(في الكثرة والقلة

ة شبه مقدسة تجعل من آل مساس           وعلى أساس هذا البنيان ارآي قامت هال اإليديولوجي البطري
  .بالمرأة خروجا عن الدين بهذه الصورة المحطة

אאא 

يرورة م س سوية    رغ ة ن تمرار مقاوم اك باس ت هن ع، آان ة والواق ر اإليديولوجي رأة عب ب الم تغيي
ة  اد   لعملي اج        . التهميش واإلبع ة واإلنت ال والتعبئ ات في القت ساء الخارجي د اشترآت الن اة   وق والحي

ضايا    وعبر وجودها، طرحت المرأة إشكالية الموقف اإلسالمي من. األدبية والسياسية المرأة في ق
ة وخمسين  : نها اإلمامةجوهرية م رأة      الشبيبة من الخوارج، وبجيش فيه مائ روا بحق الم ة أق مقاتل

م   ة له ة  . في اإلمامة، وانتخبت غزالة إمام سلطة       البجاء الخارجي را في مناهضة ال لعبت دورا آبي
ي       المستبدة األموية، حتى لحظة إعدامها مع تقطيع اد وال ن زي د اهللا ب ل عبي األيدي واألرجل من قب

صرةال اب  . ب ه إلره ة من ي محاول دي      ف ع األي ع تقطي دام م ذآور اإلع والي الم ار ال ساء، اخت الن
م عرض جثث     ة في األسواق     واألرجل ث ات عاري يم والفارعة     . الخارجي زة وفراشة وأم حك جهي



اريخ  ت الت ماء دخل اعي    أس صراع االجتم ي ال رأة ف دور الم ز ل المي آرم سياسي-اإلس  .ال
ن المعلومات التي وردت عن الخوارج على لسان خصومهم، فمنها ما م ويصعب التأآد من العديد

ار بعضهم سبي        يقول برفضهم رجم ك، واعتب ة في ذل الزاني والزانية المحصنين لغياب آية قرآني
ا        . دار الكفر زنى النساء عن ا م ا فيه ة بم نهم من الحدود آاف  ومن يبالغ فيقول بتحرر اإلباضية م

سين ق بالجن سب الح. يتعل ي وين سي ف وارج"سين الكرابي االت الخ رأة" مق سماح للم ضهم ال  لبع
ل     ط للرج يس فق سلم ول ر الم ن غي الزواج م سلمة ب  .(20(الم

ي را ف رأة مبك رز دور الم د ب رن األول الهجري   وق اني للق ذ النصف الث الة من ن (صفوف الغ م
رأتين   يذآر الطبري والجاحظ أن) م670 د ا (حرآة الغالة وضعت بذرتها عند ام ى   هن ة وليل لمزني

 (21(منزلهما مقرا الجتماع الغالة اللتين جعلتا من) الناعطية

صراع  ة ال ار العباسي بحق حقب ة االزده ت حقب ور،  آان افظ والمتن ي، المح ديني والمعرف ين ال ب
سوة في     اٍف        المجتهد والمقلد، ولم يكن نضال الن ي بك ة لعل ة والمتولي صفوف المعارضة الخارجي

و  ه نح ذا التوج سر ه سويلك زل الن سر      الع ا آ اء م سياسي لإلم صاد ال ار االقت ي ازده ل ف ولع
شعر      محاوالت خنق النساء في الحياة ن وال اة واألدب والف ة للحي العامة لتعود المرأة المثقفة والمحب

ى صميم    ا         والغزل إل ورة وغيره ة المن دارس خاصة في المدين ا في م د تكوينه ذا المجتمع بع . ه
اعي         " ةالهال"األمة  وبذلك آسرت روز دور اجتم ساء مع ب ر حجب الن التي أعطيت لعزل الحرائ

ر          وثقافي ين الحرائ الته المشهورة في المفاضلة ب ه الجاحظ في رس  وسياسي آبير لإلماء تغنى ب
ا        سلمهم له أمون وت ذ الم ة العباسية من ى الخالف دلس    واإلماء وأآدته سيطرة أبناء اإلماء عل في األن

  .روز عمدة الفكر واألدب والعلوم في أوساطهممنذ قيامها إلى سقوطها وب

شارآتها في    رأة وم ة    لقد حملت فترة االزدهار العباسي أفكارا أساسية حول انعتاق الم اة العام الحي
دد   دأ التع سادس     فالمعري ينتقد بشكل حاد تعدد الزوجات ويرفض اإلسماعيليون مب ام ال دوة باإلم ق

ي        دة ف رأة واح ن ام زوج م ذي ت ماعيل ال هإس دد   . حيات ض تع ذلك رف ة    آ ات القرامط الزوج
ا خصوم      ". الدروز"والموحدون  ات التي يتحدث عنه سين     وإن آانت الرواي شأن الجن القرامطة ب

اطمي    موضع شك من المؤرخين، فلدينا في نص باطني قديم يعود لما بعد أمر اهللا الف فترة الحاآم ب
شقها اإلسماعيلي      ة ب ا عرف بالباطني درزي (وحد  والم يؤآد إصرار م ساواة في     ) ال دأ الم ى مب عل

 :"صاحب الكشف شرط اإلمام"فقد جاء في . عرف ومعطيات حقبته

ة       " دين واأللف ة الموح بب زيج ي س سليم ف ى والت رايض الرض ي ف ام ف وان   إن األحك ين اإلخ ب
  .المصاحبة بينهم واألخوات مرتجة عليهم وأن ال علم لهم بما توجبه شروط الديانة وآيف تكون

ا   فيجب  زواج   أن يعلموا ساداتي أن شروط الرضى والتسليم ليس تجري مجرى غيره ألن . من ال
د خالف أمر            اري سبحانه، فمن نقضها فق سليم شيء من أمور الب ره     الرضى والت ا جل ذآ موالن

سه،     والذي توجبه شروط الديانة أنه إذا تسلم أحد الموحدين بعض أخواته ساويها بنف الموحدات، في
إن       يع ما في يده، فإن أوجب الحال فرقة بينهم،وينصفها من جم ى اآلخر، ف دي عل ان المعت فأيهم آ

ه  رأة من         آانت المرأة خارجة عن طاعة زوجها وعلم أن في د للم ان ال ب ا، وآ وة واإلنصاف له الق
ك النصف،        ا تمل ع م ه من جمي ا، وإن        فرقة الرجل، فل صافه له ه وإن ديها علي ات تع وا الثق إذا عرف

ا وخرجت من     عرف الثقاة أ ه محيف عليه ه          ن يس ل ه، ول ا تملك ع م تحت ضرورة، خرجت بجمي
ه النصف من          معها شئ في مالها، وإن آانت هي المخالفة ه، فل دخل من تحت طريقت له وليست ت

ا    . عنقها جميع ما تملكه، ولو أنه ثوبها الذي في ا فله وإن اختار الرجل فرقتها باختياره بال ذنب له
ثوب ورحل وفضة وذهب ودواب وما أحاطته يده لموضع اإلنصاف  ه منالنصف من آل ما يملك

سادة وا ال دل، فليتحقق دل    والع ال بالع ذا يجري الح شرط، فهك ذا ال ا وبه وا به ة ويعمل ذه المكاتب ه
 .(22) "واإلنصاف



ي وعدد من        شيعين لعل ذلك فعل معظم المت المتصوفة، في    وقد أآد المعتزلة على تعليم النساء وآ
دد الزوجات      حين وقفت  ا ومع تع صيرية ضد تعليمه ات   " ونجد في  . بعض الفرق آالن الة البن رس

رة ة " الكبي رأة الحكم يم الم ب بتعل صا يطال دين ن ة للموح ب الحكم ن آت ول م وم يق دين والعل : وال
م   " ة والعل بحفظ الحكم يم، ف ذنب العظ و ال ة ه ظ الحكم ن حف ف ع ين   التخل ات المحق ع درج ترتف

صادقين  وبإهمالها تعرف الكذبة  ا    . من ال الة أيته ذه الرس تفهمن ه ا      ف ولكن أمم ا لعق ات واجعلنه البن
ة  ظ الحكم ي حف دن ف ز.. واجته م يتمي ة والعل بحفظ الحكم رار ف ن األش ار م   (23"(األخي

دادي في    لم يكن الحجاب فرضا ملزما عند العديد من الفرق التي رق   "يتهمها البغ ين الف رق ب ". الف
رأة       ة القرمطي فيونالحظ في وصف مجتمع األلف ديم أن الم ن الع ن سنان واب مدينة الكوفة عند اب

د    ال عن س آالرج دفعا الخم صبي ي وق   وال س الحق ا نف ا ولهم ي   . عملهم وزي ف ن الج د اب ويؤآ
ة  فضائح "والغزالي في  " المنتظم" ة        " الباطني رق الباطني د الف ى سقوط الحجاب واالختالط عن عل

اره احتجاب عن     ونجد في أآثر  .وقصدهم منها القرامطة من نص إسماعيلي تأويل للحجاب باعتب
ة     " ميثاق النساء"في حين يؤآد . لتواري الحق بالحجاب العقول أو إشارة ة الدرزي في آتب الحكم

ن أو  (تعليم المرأة يتم من وراء حجاب غير مسفرة وبحضور أحد أفراد عصبتها  على أن أب أو اب
  (24)(أو من تحق له الوالية من الموحدين أخ

القول  يؤآد الجاحظ مبدأ المساواة بين الجنسين ساء        :" ب ل أن الن ول أحد ممن يعق ول وال يق سنا نق ل
ة أو   م بطبق ة           فوق الرجال أو دونه يهن أشد الزراي زرون عل ا ي ا أناس ا رأين أآثر، ولكن ين أو ب طبقت

 ."ويبخسوهن أآثر حقوقهن ويحقروهن أشد االحتقار

ة   عربية اتجاهات سياسية آماوآما نالحظ، فقد قادت المرأة ال آان حال عائشة بنت أبي بكر وغزال
ت  ا فعل سلم آم ة وناضلت لل د الناعطي ة وهن ت   الخارجي ي حول ي الت ن عل سين ب ت الح كينة بن س

وم شعر والعل ألدب وال زا ل سها مرآ رة. مجل ت فت سي  وحمل ار األندل ار العباسي واالزده االزده
 .الحياة العامة آتها فيأفكارا أساسية حول انعتاق المرأة ومشار

ال        ا ق ا ومم رأة وآرامته وق الم ا عن حق ا   : "األول دافع ابن رشد وابن عربي آالهم دعنا حالن ال ت
والدة وإرضاع      االجتماعية نبصر آل ما يوجد في إمكانيات المرأة، ويظهر أنهن ر ال ن لغي لم يخلق

ى    يهن عل ة ف ام   األوالد، وقد قضت هذه الحالة من العبودي درة القي ا ال     ق ذا فإنن ال، ول ل األعم  بجالئ
ة،  ضائل خلقي ة بف رأة مزين ا ام رى بينن ة   ن ي آفال ن ف ات، وه اة النبات ر حي ا تم اتهن آم ر حي وتم

ا ضعف          أزواجهن أنفسهم، ومن هنا أتى أيضا ساء فيه ك أن عدد الن دننا، وذل تهم م ذي يل البؤس ال
سان الكامل    وقال ابن عربي". الحاجة بعملهن عدد الرجال، وال يستطعن آسب  في حديثه عن اإلن

إن  "والرجل سواء بسواء  جامعا فيه بين المرأة فكالمنا إذا في صورة الكامل من الرجال والنساء ف
 ."تجمع الذآر واألنثى والذآورية واألنوثية إنما هما عرضان ليستا من حقائق اإلنسانية اإلنسانية

ام مع     ورغم مطالبة ابن رشد بالتجديد في الدين وإصرار ابن ى ضرورة تواآب األحك   عربي عل
ول    -الزمان والمكان  ك يق ذي       " وفي ذل تمكن هو ال يم الكامل المحقق الم م أن الحك يعامل آل    اعل

شرق   -"حال ووقت بما يليق به وال يخلط اء ال ا أبن ا رواد     لم يأخذ بعلمهما ومعارفهم تفاد منهم واس
 .اإلسالمي لعالممما حمل مشعل المعارف بعيدا عن ا. اإلصالح في الغرب

وي لألسرة وتعزز           تبدادي األب ة الطابع االس تبداد الخالف ة، عزز اس ه، ورغم التواجد     فمن جه ب
را        ا تعدى آثي ة مم دة العام ال ذات الفائ ال وطهي       الفعلي للمرأة في األعم ة األطف ا في تربي دوره

ن  م يك اء، ل ل واإلم تثناء األرام ه وباس ام، إال أن صرف في الطع رأة حق الت سيج للم ن ن تج م ا تن م
درس       وصناعات حرفية وأطعمة، وآانت في الريف تعمل في     نكش وتحصد وت ل، ت البيت والحق
ك   . وتنظف البيت وتربي األطفال وتمخض اللبن وتعد الطعام وتجمع الحطب وتجلب الماء ومع ذل



افي       اإليديولوجية-بقيت أسيرة البنية االجتماعية ك الحد الك م تمتل ات ل رد   األبوية في تكوين  من التف
  .القوامة والقرار وفي ظل سلطات احتكر الرجل فيها

ال ع وإقف ي المجتم ة ف ة التعددي ة وهزيم ة العقيدي د ترآت الهيمن ابع  وق يادة الط اد وس اب االجته ب
رأة وعادت       -العسكري  ى وضع الم ا عل ة آثاره ي للخالف ا       األمن ا وخنق وجوده ى عزله د عل لتؤآ

ة      االنحطاط بظلم المرأةولم تترافق عصور. المجتمعي لقرون اة العام وتهميشها وتغييبها عن الحي
اد ر واالجته ي الفك ع ف ك بتراج ق ذل ل تراف سب، ب رب  فح ضارية للع ة الح وم والمكان والعل

 .والمسلمين

א 

 قد نمت في ظل) الحنبلية والمالكية والشافعية والجعفرية والحنفية(الفقه الرسمية  إن آانت مدارس
ا ينسب           المجتمع ا رار لم ا مع تك ه أحيان د تعايشت مع معطيات رون وسطي، فق للمجتمع   ألبوي الق

ه    ذي تنامت في ذا ال ضير في أن     .اإلسالمي األول، وأحيانا أخرى في انسجام أآثر مع الواقع ال ول
وإسرافا في استعمال أحاديث ضعيفة     نجد مبالغة عند الفقهاء في اضطهاد المرأة والتحامل عليها،

المتغيرات االجتماعية االقتصادية في حقبة تكلس   وإن تجنبنا تناول. ارضة مع روح القرآنأو متع
ة،  ه التقليدي دارس الفق ة م ي     وهيمن ة ف ضارة العربي زال الح ان اخت م بمك ن الظل ا أن م فالعتقادن

ة الخمسة      الخطاب اإلسالمي وحده دارس الفقهي فمن يتحدث   . واختزال الخطاب اإلسالمي في الم
فلو . إبداعات فكرية واآتشافات معرفية ورموز علمية وآداب وفنون الخ ة، يتحدث عنعن حضار

ن  ان مصير دار              عاد األمر الب وم، ولك سفة وأخرى في العل دارس في الفل اك م ان هن ا آ ل لم حنب
  .الحكمة القبر

دارس الم والم م الك سفة وعل ي الفل اريخي ف اء الت تقراء العط ضروري اس ن ال ا، م ة  من هن الفقهي
ة   ر الديني ار المدرسة    ومالحظة أن .. والفرق غير الرسمية والتصوف والمعارف والعلوم غي احتك
ة         ا لعملي ان موازي ة آ ارف الدنيوي ديني والمع سلطان ال ة لل اريخ      الفقهي التراجع واالنحطاط في الت

 .أو اإلسالمي/العربي و

ة    ذه المالحظ ن ه ا م ودة ا     انطالق صار ع ضا إب ا أي سهل علين ضرورية، ي ة   ال ع عملي روح م ل
دم   . لها العالمين العربي واإلسالمي االغتصاب الخارجي التي تعرض شرية أن التق فمن المآسي الب

سان      الذي يحمل في ثناياه ين اإلن ات ب رياح التغيير اإليجابية يحمل أيضا دمامل البشاعة في العالق
م، فلقد استفاق المسلمون من سباتهم على أصوات طبول اال. اإلنسان وأخيه  ستعمار في عقر داره

ات          ا الترآيب دفع خانق ة والم صناعية والمطبع ضاعة ال ه الب ي مع تعمار الغرب ل االس  وإن حم
ك    ، فقد)25( االقتصادية ما قبل الرأسمالية معيدا تكوينها بشكل تبعي وهش–االجتماعية  ترافق ذل

 :بكسر ثالثة احتكارات تاريخية آانت من عوامل االنحطاط األساسية

 . التعليم والمعارف من قبل رجال الديناحتكار -
 .الرجال احتكار العمل العام من قبل -
 .احتكار التعبير عن المصلحة العامة من قبل الخليفة -

سيرورة     ورغم أن دخول سلبي والتعسفي ل المرأة سوق العمل في المدينة العربية آان النتاج ال
زال قضية   ولوج  الهيمنة الرأسمالية في أعماق المجتمع العربي، إال أن هذا ال يعني بحال اخت

ة حصرا             ل الرأسمالية القائم ا قب ة م ار الوحدات اإلنتاجي ى مجرد نتيجة النهي رأة إل ى   الم عل
ارآي  ائلي البطري ل الع ة    . العم يم والطباب الم التعل ساء ع ن الن اع م ل قط د دخ صحافة  فق وال



رأة،  والصناعة والو ة للم والدة    ظائف الحكومية مبكرا في توسع لنطاق المشارآة العام ان ل وآ
  .النساء ومستقبلهن المدرسة والجامعة الدور الكبير والحاسم في آسر النظرة التقليدية لتأهيل

را في    دة التي     وقد استوعبت االتجاهات المتنورة والنساء ضرورة االنخراط مبك المهن الجدي
ة     حملتها الرأسمالية ات األهلي ان للجمعي ذلك آ دريس آ رن       آالصحافة والت ذ الق وة من دة بق العائ

رأة     الماضي أن تسمح للنساء بالمشارآة الفعلية في تجمعات خيرية ا الم ادر له ة تب إال . أو ثقافي
شوك     ق وعرة مسيجة بال رة التي وسمت       أن المرأة آانت تسير على طري ورغم الجرأة الكبي

ا الرائدات، آانت مقاومة ا ول إحدى المعمرات     لمجتمع األبوي آبيرة، وآم رة    : "تق في آل م
ان   ت، آ ة تخوضها من        آانت المرأة تنزع فيها الحجاب وتخرج من البي ك في إطار معرآ ذل

ا من      : أجل العام اذ محيطه ر، العمل إلنق وطن، التحري م يكن الرجل واألهل في      . الجهل  ال ول
در ا ن دة إال فيم رأة الجدي ب الم  .(26"(جان

 .الترف أن تطرح المرأة قضيتها آكائن إنساني في ذاته ومن أجل ذاته ان منآ

 ولم تجد. اإلسالمية، في تحقيق النقلة من التحرر الوطني إلى االنعتاق المواطني فشلت البلدان
 إلى جزائر حرب التحرير ما تستحق       1919المرأة التي ناضلت من أجل االستقالل من مصر         

 فكل . يارات الديمقراطية بانتصار عقلية األب القائد والحزب الواحد  عرفان مع تراجع الت من
ا    ا أو ال وعيه ا   من . سلطة تسلطية بطريارآية بالضرورة وتعتمد الفحولة األبوية في وعيه هن
ات المصلح     ى مستوى آتاب اإلسالمي   لم ترتق قوانين األحوال الشخصية في أحسن أحوالها إل

ة الم  ت النتيج داد، وآان اهر ح سياسية، الط سلطات ال سلطية لل ى الت رة للبن ف  باش ز العن تعزي
ى     . والبنى التسلطية في صفوف المجتمع  ثمن األغل رأة ال ة    إال. بحيث دفعت الم ذه الواقع أن ه

اة   رأة الحي ل،     ترافقت بتمزق األشكال التاريخية لألسرة الكبيرة ودخول الم ة وسوق العم العام
ر ا عب ى منزله ل إل ا ذهاب سوق العم اموأحيان ي للنظ مالي  التوسع األفق ذي . الرأس ر ال األم

ل ي آ ة والدمقرطة ف اء والتنمي ادة البن ضايا إع ي محور ق ا ف تقراء  جعله اول اس مشروع يح
يس آمجرد موضوع     أسباب فشل العالم العربي في دخول التاريخ المعاصر آطرف فاعل   ول

  .في األحداث

اج   أخره عن موآب       ل عادت المرأة طرفا في آل معسكر، فاألصولي يحت ة تغطي ت ا آواجه ه
اء   الحقوق النسوية اليوم، والسلطات السياسية تحاول إشراآها لتكون بطاقة حسن سلوك لالنتم

د، مع    . إلى العصر رأة من جدي ادة        وبذلك أضحت الم ا في إع ا مرآزي دون حجاب، رهان أو ب
ع محورين     ومن . تكوين معالم الغد في المجتمعات اإلسالمية    ا ضرورة تتب زيين في   هن  مرآ

د     األول محور اإلصالح اإلسالمي: قضية المرأة اليوم والمرأة، باعتبار أن رموز اإلصالح ق
م  اء أي شكل من         نجحوا في التوفيق بين حقوق المرأة وفهمه وا إلغ ر آخر، تبن لإلسالم، بتعبي
ا ه    . إيماني مسلم أشكال التمييز بين الجنسين ضمن تصور ازا فكري شكل إنج ائال األمر الذي ي

ع   ي مجتم ة وف داد عام ة ارت ي حقب سماء     ف ين ال ه ب ة في ت العالق ا آان ا م ن غالب دين و دي مت
دة شريع معق د والت ائكة واألرض والمعتق ز . وش ك خطاب التميي و تفكي اني فه ا المحور الث أم

وم    رأة الي وق الم دات من           والتعريف بحق دان والمعتق ساء من آل البل ين الن ز التواصل ب لتعزي
ة من         لخطاب الظالمي  جهة وفضح ا ة واالجتماعي ه العقيدي رأة بتعبيرات ة الم اهض لكرام المن

 ثانية جهة

אאא 

ات      ) أي الذآر واألنثى) آيف يمكن أن يكّرم اإلسالم اإلنسان سخ آي ساء؟ آيف تن ويضطهد الن
ا       من آالم اهللا في حياة النبي ر الظروف واألزم ام بتغي ر األحك ا لتغي اء   احترام ن ويوقف الفقه

د    ساعة عن ارب ال ى         عق ة أول رآن مكان ي صدر اإلسالم؟ آيف يعطي الق صادرة ف ام ال األحك



ل   اقلين ويقت ل والع ة      للعق ى طلب المعرف اذا يحّث اإلسالم عل ل؟ لم ل باسم النق سلفيون العق ال
 ؟" شئ موجود والحمد هللا آل"والعلم إن آان 

ساؤالت المشروعة يتصدى اإلصالحيو      ذه الت ال به ذ جم رحمن     ن من د ال اني وعب دين األفغ ال
د  ود محم ى محم داد وصوال إل اهر ح ين والط م أم واآبي وقاس ددين  الك ن المج ل م ه وجي ط

  .الرافضين لسجن اإليديولوجية األصولية

ة يس من العدال د انزرعت  ل رن وحسب، فق ذا الق دين تنتمي له أن مناهضة أدلجة ال ول ب الق
ار،      منذ أبي ذر  نويات هذا التوجه ن دين ك ب الغفاري وغيالن الدمشقي والحسن البصري ومال
د      وآانت له صوالت ينا وماسويه، وق ن س وجوالت مع النّظام والعالف والجاحظ والكندي واب
ور ي المتن د ف دين  وج سفة وال ين الفل داء التفاعل ب ة صدى ن ات الباطني ن االتجاه وسجل . م
د      وحتى مد. مع ابن رشد وابن عربي إنجازات حضارية روس التجدي نج من في م ت ارس الفقه ل
ا   . آانت أقل من تأثر فيه واإلصالح، وإن أما المجتمعات اإلسالمية، فتصنف بعفوية في وعيه

ة،     الجماعي سفة والمعرف حقبة االزدهار الحضاري في تلك الفترة التي أحياها أهل الفكر والفل
م وعي  رغ شكل موض اريخ ب ة الت ى آتاب يم عل ات التعت ل عملي  .آ

دا ع أهل اإلصالح والتجدي الق  تب ات الخ ين إثب ى الفصل ب ا عل د بمعظمه دة تعتم اهج عدي من
ا هدى           ووحدانيته آأساس أزلي دة آله ة لوجوه عدي روع المحتمل دنيا من الف ضايا ال واعتبار ق
وي        ورحمة للبشر إنطالقا ذا بالحديث النب سر ال عسر وأخ دين ي ى    "من آون ال وم عل م الي إنك

شيخ      ". القهقرى بعديدين، فال تمشوا  ر ال تعارة تعبي ام، باس اعي الع باعتبار أن التنظيم االجتم
إذا أفرغت         عبد اهللا العاليلي، خاضع للمتغيرات العاملة الدائبة؛ ففي آل حين هي في شأن، ف

ي ظ       ف ذماء، أي لف ى ال سها، وذوت حت ى ذات نف ت عل ت وتناه ا، تفان ق عليه ب، وأغل قوال
ة،       وغدت أواصر حياة  األنفاس، ة دينامي ر حرآي ع، ال متفّج ة مستحجر مجتم الجماعات العام

 .(27(لحظاتها إيقاعات شالل، ال ينضب وال يغيض  لكل

ى اني ومنصور فهمي عل ي األفغ ى  يلتق ات المصائب عل ين آبري صنيف العزل والحجر ب ت
رى . النساء في المجمعات اإلسالمية  ارة ب        وي ا ت رأة ويكبله د الم اني أن الرجل يقي دعوى األفغ

ا من     وة          الدين وأخرى في عدم آفاءته وين والمواهب من ق وين مع أن دعوى التك حيث التك
ى  ى          وجسم وعقل وصحة ما آانت أبدا عل م عل ا ال يصح أن يحك سبة واحدة في الرجال آم ن

سراح   تجرد النساء منها والذي نراه من التفاوت إن هو إال من حيث التربية وشكلها وإطالق ال
ك المضيق         المرأة في عدم  للرجل وتقييد  ا في ذل راح من الخضر وحصر مواهبه  .(28"(الب

ل سنن     أآد اإلمام محمد عبده على أن األحكام تتغير بتغير األزمان والشريعة لم توضع لتحوي
رة بالمقاصد ضرورة  الكون والعب ة ال زل منزل اني، إن الحاجة تن اظ والمب اني ال باأللف والمع

يح   ه         المحظورات و  والضرورات تب ذي تمس إلي م ال النص والحك التعيين ب العرف آ ين ب التعي
وام آل شرع       الحاجة أو الضرورة ل ق شرع الصحيح ب د  . يصير متفقًا عليه ذلك هو قوام ال وق

ر      في1880آتب منذ  الغ األث ه ب قضية الزواج والمرأة منتقدا الخطاب الفقهي التقليدي وآان ل
  ."تحرير المرأة"أمين في آتابه  على قاسم

ورغم  . الحقوق والحريات في العالم العربي ملفا من أصعب ملفات" تحرير المرأة"فتح آتاب 
ة     ردود األفعال القاسية التي رافقت صدوره، دة من المرجعي انطلق قاسم أمين في المرأة الجدي

ة ومن   نفس         المحلية إلى المرجعية العالمي اع وال ى قواعد االجتم تيقاظ إل ر المطالب باالس النفي
ضيفالح سير ذرائعي ي ع تف ة م ة ديث ة العام ضرورة والمنفع دي ال رأة بع ضية الم ة ق . لمبدئي

ول    يتحدث قاسم عن علة الشرق في ه فيق سائد في بالد    : " النهج االستبدادي العام ال ى ال انظر إل
وم إذا         الشرقية، تجد أن و ظالم في بيت مظل المرأة في رق الرجل والرجل في رق الحاآم فه

الرجل الذي يحجر على امرأته ال تخرج ال  : " النتهاك حرية المرأة يقول  ثلوآم". خرج منه



رق              .يحترم حريتها ة من ال لبا للحري سجن أشد س ل سجينة وال ة ب ة رقيق ذه الجه ". فهي من ه
ذلك      " : ويقول في الحرية سعادة ول ى ال الحرية هي قاعدة ترقي النوع اإلنساني يوم عراجه إل

   .(29"(سر النجاح من أنفس حقوق اإلنسان التي أدرآت  عدتها األمم

سنهوري     على نهج قاسم أمين وضرورة رزاق ال د ال ول عب شريعة اإلسالمية   : "اإلصالح يق ال
ود           في حاجة إلى حرآة علمية ار الرآ ا من غب راآم عليه ا ت نفض م ا جدتها، وت قوية، تعيد له
أخرون      منذ أمد طويل، وتكسر عنها أغالل التقل  الفكري الذي ساد الشرق ه المت د ب ذي تقي د ال ي

اء   ة           .(30"(من الفقه شريعية منتخب ن سلطة ت اع ليصبح اب سنهوري تطوير اإلجم رح ال ويقت
ادة  . المرحلة األولى آان شيئا يصدر عن غير قصد بل عن غير شعور اإلجماع في: "يقول ع

و يصدر عن شعور، وإ      . محترمة ألفها الناس فصارت رتين، فه م  أما في المرحلتين األخي ن ل
اق    ى          . مقصود  يصدر عن اتف ة، وجب أن يصل إل ه المنطقي اع، في مراحل و تطور اإلجم فل

ن  ا ع صدر فيه ة ي ع     مرحل اق العرضي، فيجم ه باالتف ى في صود، وال يكتف اق المق ذا االتف ه
ا تتفق مع حضارة          المسلمون، أو نواب ا أحكام ررون فيه سائلهم، ويق ستعرضون م عنهم، وي

ام  ذه األحك نهم، وه و زم شريعاتك شريعة   . ن ت ي ال د ف صر التجدي اع عن ون اإلجم ذلك يك وب
 .(31"(بمرونتها ومقدرتها على التطور اإلسالمية، يحتفظ لها

تح       مع الطاهر حداد، خطا اإلصالح اإلسالمي خطوة ى ف ة عل ن الزيتون آبيرة عبر إصرار اب
ي  م الوضع المجتمع سائلة وضرورة فه اب الم اهر   ب ر الط ساء وبتعبي رأة موضوع "للن الم

سية     ات النف ن الوجه ة م زل والعائل زواج والمن شريعية  وال ة والت   .(32"(واالجتماعي
 :باألسئلة التالية فقد توجه الطاهر حداد إلى عدد من رجال الدين

ون  ن تك ك، ولم ا ذل ل لوليه زوج، وه ار ال ق اختي رأة ح ل للم رة؟ ه ة األخي  الكلم
اآلخر ال     عد البناء يعتبرهل ظهور العيب الموجب للفسخ في أحد الزوجين ب - مصيبة نزلت ب

ا؟ اص عنه  من
ع   هل الغيبة الطويلة المتلفة لمتعة الزوجية - تعطي حق االختيار للمرأة في الطالق أم إنه ممتن

ره   ود وغي ل المفق اق، وه ي اإلنف ا بق واء؟  م ك س ي ذل  ف
ق، أم         - دة غضب أو تعلي ه الناشئ عن ح تلفظ ب ر في   إن المعت هل يمضي الطالق بمجرد ال ب

زوجين؟   ين ال شرة ب تحالة الع ق اس ك تحق  ذل
دى - رأة أن تثبت ل روح واألخالق  هل للم ي ال ا ف ين زوجه ا وب دم التناسب بينه ضاء ع الق

ب ي طي ا ينف ات بم الق؟ والرغب ك الط ب ذل ب بموج ا فتطل شرة بينهم  الع
ذلك  هل للمرأة أن تالعن الرجل في رؤية - ى  الزنى، أم إن ذلك من خصائصه وإذا آان آ  فعل

ار؟    ذا االعتب ى ه ر بن  أي نظ
 ؟"النكاح" يجوز أن يضمر الرجل نية الطالق في نفسه عند عقد النكاح فيصح ذلك ويتم هل -
رأي      - ا قاصر     هل المرأة في البيت رفيق مساو للرجل يعمالن باشتراك في ال ذ أم أنه والتنفي

ر        ذا تجب ن ه ت م ل إن امتنع ره؟ وه ذ أوام أداة لتنفي ه آ ت رعايت ون؟  عل تح اذا يك ه أم م  ي
يدة ؟ وهل     ما هو مقدار الحرية التي تتصرف بها المرأة في تجارة أو - غيرها متى آانت رش

ري؟     ويض جب ك أم تق ي ذل ا ف ة عليه زوج والي  لل
ك من               ما هو - ر ذل ة الصالة وغي ديمها في إمام ل بتق رأة بوجه أعم، وهل من قائ اعتبار الم

ؤون ت؟   ش رة البي ن دائ ة ع  خارج
ذي - ا ال الق؟  م ونا لألخ ار ص ن األنظ دن ع ن الب تره م ب س  .(33) " يج

ذا        ى المجتمع آمرجع له د وعل اب للتجدي اد آب د    يؤآد الطاهر حداد إذن على االجته د لق التجدي
ه         شريعي من آتاب سم الت داد الق ى الطاهر ح شريعة   "بن ا في ال ة   " والمجتمع  امرأتن ى نظري عل
ة    لشخصية واعتبر تلكالتدرج في تشريع األحكام المتصلة باألحوال ا األحكام عرضية، دنيوي
ارم     أما األحكام. ال تمس جوهر العقيدة وتقبل التغيير والتطوير د ومك دة التوحي الجوهرية آعقي



اعي  . خالدة بخلود اإلسالم فإنها.. األخالق وإقامة العدل والمساواة بين الناس  أما القسم االجتم
اة األسر     ة من حي ه         التو فينقل لنا مشاهد حي دي غايت وت في عرض دقيق ونق سية داخل البي ن

سية والبحث عن شريح وضع األسرة التون ا ت ا وعاداته ا وثقافته ي بنيانه اط الضعف ف   .نق
ا المشروع   رأة من           وفي الكتاب يبدو جلي ين الم ى تمك ه إل داد في دعوت اإلصالحي للطاهر ح

ساواة في حق      ة آالم ا المدني ام القضاء و     حقوقه ولي مه شهادة وت ا     ال ة التصرف في ماله حري
ا عن الرجل      زول ميراثه ار ن رأة في           واعتب ة، حق الم ساواة، بكلم اه الم ر في اتج ابال للتغيي ق

 .األساسية للحياة العامة المشارآة في التعبيرات

ا        ة أحيان ا وطبي ة حين اب تفصيالت قانوني دل       وقد تناول في الكت ة الع ى إقام أخرى حرصا عل
ة    ّيد عقد الزواج بالفحص الطبيوحفظ الصحة العامة فنجده يق ات الوراث للخاطبين توقيا من آف

زواج      ع ال ى من شدد عل ة وي ع       واألمراض المزمنة والمعدي دون سن الرشد ويفتي بإباحة موان
ة اإلجهاض إذا         ى إباحة عملي ك إل ل تعدى ذل ل، ب اة األم وسالمة       الحم ى حي ع الخوف عل وق

رة ا   . األس ات حفاظ دد الزوج ع تع ر بمن د جه دةوق ى وح ضامن   عل تقرارها وت رة واس األس
ع من حوادث         ا يق ي آل م يم القضاء ف ادى بتحك ا ن ا آم الطالق وحق المتضرر من    أفراده
ه   الزوجين بالتمتع بالتعويض المالي تضييقا على المطلق بنزوة د المؤسسة   . تضر بقرينت وانتق

ردع الزوجة المستعصية    " دار جواد"الزجرية  دة ل افرة من زوجه    المع ا    الن ر نفاق ا اعتب ا، آم
ى       ة اللجوء إل اس أو "وممارسة بغيضة ملعون شة  الّتي ة    " التجحي ل الصوري للمطلق أي المحل

وم ال يوجد   . بالثالث ى الي ا يفعل          ويمكن القول أنه حت در م رأة بق وق الم رم حق ي يحت د عرب بل
 .(34(الطاهر حداد

ا في     الة وجهه سمبر     في رس ع من دي ام ا   1930الراب يم الع ى المق د أن انتزعت     إل سي بع لفرن
م          السلطات الفرنسية ة الحك سجم مع نظري ه التي تن ول موضحا أطروحت منه حقوقه المدنية يق

 :الرازق عند علي عبد

دين        " إن ال األمر ف ا يظن الجاهلون ب ة آم ة   إن الوظائف في اإلسالم ليست ديني روح ال وظيف
ك المصالح    تطور حسب تطور   وإنما هي تشريعية لتوفية مصالح الدولة في اإلسالم وهي ت تل

حياة الرسول وأخرى    ونظرة إلى التاريخ اإلسالمي ترينا آيف حدثت وظائف في. نفيا وإثباتا
دهم بحسب   دول اإلسالمية بع ي ال ة، وأخرى ف اء األربع اة الخلف ي حي ة  ف ضته الحاج ا اقت م

ة  للمسلمين حذف المتجددة ولو آانت دينية لجاءت آاملة من أول يوم ولما أمكن  وظائف وإقام
األولى روح     ونحن المسلمون نعرف آيف نميز الصالة عن عقد. أخرى مكانها ثال ف زواج م ال

دنيا ال واجب  ست إال عمال م وق ولي ضمان الحق ة ل ة وظيف ر الرضى  والثاني اده غي ي انعق ف
 .هيئة والقبول من دون غبن ومع قطع النظر عن أي زمن وأي مكان وأي

در أن  ال أق يوخنا ف ا ش لوآهم معي أم ي س داء ف م بع م ه ة وآ واقفهم المختلف دد م م  أح عن فه
ر  . اإلسالم وروح الشريعة ه    وال أدري آيف ساغ لهم أن يضعوا إمضاءاتهم في تكفي سلم ألن م

سلمين وروح      ضيه حاجة الم ا تقت ا بم ا    أثبت لنفسه حق النظر في الشريعة وفهمه العصر مهم
ورون  ائج     آان مخطئا في اجتهاده وال شك أنهم مجب اء النت ى بن ذا عل م ه ه     بحكمه ة علي الالزم

زواج       ه من ال ه، وفصله أو منع راث أهل وإخراجه من    فيحكمون أيضا بمنع هذا الكافر من مي
 .(…)جامعة اإلسالم حيا أو ميتا وبذلك قتله اجتماعيا آما يشتهون

 ا إدخالمهما اجتهد أن احترم وأجل غيري فال يمكن أن أعتقد أن عائالت ورثت مقاعده إنني
ا يخرج              ذا وإنم ل ه ا مث ان حق ا من آ د ألحد آائن ل وال اعتق  وإخراج من تشاء من اإلسالم ب

اس        ك للن يعلن ذل رج ف و أن يخ اء ه ى ش ه مت ن دين سلم م  (35.(الم
ة ممارسة الجنس     آسر الشيخ عبد اهللا العاليلي عدة مسلمات في قضية المرأة والزواج وعقوب



زواج      مستنكرا لعقوبة الرج (ة(للمتزوج  دني لل ى األصل الم ودة إل م ومؤآدا على ضرورة الع
وم    .في اإلسالم ود مفه ة  "وله يع شريعة العملي وم المتزمت        " ال ه في وجه المفه ع عن ذي داف ال
ضيق الم وال ي  . لإلس ول، ه ا يق شريعة آم ذه ال ي   "وه م ف د ومنطق العل ي محم بمنطق النب

ين  معرض تكيف راده    ). 36"(وتجدد دائم ول في شرح م ة التي ال     ": ويق شريعة العملي ذه ال ه
ه من حمى            يخالجني ريب، ستبد ب اء وي قم عي وم، من س الم الي ري ع في أنها القمينة برّم ما يف

  .لوك، إذا ظلت أسيرة قوالب جامدةينعكس فعلها في الفكر والمجتمع ومناهج الس …برخاء

شريف  وهذا ما ة   : حاذره المبعوث بها في قوله ال ذه األم ة    إن اهللا يبعث له ى رأس آل مائ ، عل
شريعة و       . من يجدد دينها سنة، ة ال  والحديث الكريم هذا، هو في نظري دستور آامل لحرآي

ا" سار   " ديناميته ي م صيغ ف دوس أصنام ال م ي دد دائ ي تج زمن، فه ال صيرورة ال ي مج  ف
  .(37"(طويل

دين    ن ال رة زي زت نظي رأة، تمي وق الم ن حق ى ع دافعات أول ين الم ن ب  (1976-1908) م
فهي في  . اإلصالحي للدين راستها المعمقة لإلسالم وانطالقها في جملة مواقفها من مفهومهابد

ساواة     شارآة     الوقت نفسه مصلحة في قراءة اإلسالم ومناضلة من أجل الم سين والم ين الجن ب
 .المرأة في الحياة العامة ونزع الحجاب

ددت  قبل أن تبلغ العشرين " السفور والحجاب" أصدرت أول آتاب لها من عمرها في حقبة تع
ونس  وقد سبقت بإصداره في لبنان الطاهر حداد في فيها أصوات التجديد، اب    . ت ذا الكت وفي ه
دين   يكتشف المرء قراءة متقدمة لمفهوم المرأة في اإلسالم أساسها ضرورة إعمال العقل في ال

ى ز عل ه   والترآي ة ل سلمين المختلف راءات الم ة لق رة نقدي تالك نظ صادره وام رأت . م د ق وق
ده     الطبري اني وعب دماء واألفغ  والبيضاوي والخازن والنسفي والطبرسي وابن عربي من الق

 .والغالييني والرصافي والزهاوي من المعاصرين

ى دور    شابة عل ة ال سين          ترآز الكاتب ين الجن ة ب الم العالق ة ودور الرجل في توضيح مع التربي
رار      أرجو من سادتي ال   " : وتعطي مثل والدها تقول وني بخرق النظام والف رجال أن ال يتهم

ا        من سجن الحجاب، فإني لم ه اهللا حرا مطلق ذي خلق ي ال  –أفعل ذلك يا سادتي، إنما أخوآم أب
ا عدل اهللا، ومصلحة        -الحق لومة الالئمين وهو ال يخشى في سبيل ذي عد سجني منافي  هو ال
ولدى تحكيمي . إلى الحياة والنوربشرف نفسي وأدبها، فأرسلني سافرة  العيلة والمجتمع ووثق
ا الرجل فحرم      : "وتقول ". ففعلت العقل رجحت ما رآى احرم، أم الدين حلل ما حلل وحرم م

وار    : "وتؤآد على مرجعيتها الدينية بالقول". الحرام الحالل وحلل رأت أن سنة ق من الكتاب وال
ي شمس إذا طلعت هدى ف ا ال ستحي منه ا ت رأة وحقوقه ة الم ة وحري ة . "الحري ي آي ول ف وتق
أني بكل واحد من           " :الحجاب ة آ ى رواي ة عل ق رواي سيرات ال تنطب قرأت نحوا من عشر تف

ا       الرواة يريد ل م ى دلي ستندة إل ة م م أر رواي ة    ". بما يروي أن يؤيد مايرى ول وتوجه في نهاي
 نداء تقول فيه آتابها

ي من  " ه      ت أما أنا، فبعد تلك النعمة، نعمة الحرية التي منحنيها أب سه والتي عددتها نعمت اء نف لق
رأة   الثانية علّي، بعد نعمة الحياة، أتيت بأشد ما منحني اهللا وحرية التفكير من قوة، أثبت أن الم

ة        ما خلقها اهللا عيا وال ناقصة عقال وال ا يظن الجهل دينا، وإن الحرية الصحيحة هي بعكس م
ين،   ب األس المت ي وال ري سفهاء، ه أل  وال رآين ل رآن ال صالح،  وال نفس وال زة ال دب، وع
ا سادتي       والكمال، والدين، وأثبت أيضا أن الحرية نكم ي تمس م قد ال تؤخذ أخذا بل تعطى، وأل

سكم آل         الرجال، أن تحرروا أفكارآم، من ادات، وتمنحوا من أنف أثير الع ل وت البدع واألباطي
اتكم و  اللواتي تثقون بشرف نفوسهن اتكم   من أخواتي العزيزات المحترمات، أمه اتكم وزوج بن
ي في أمرهن،            وأخواتكم، تلك النعمة نعمة ة فال رأي ل ستحققن الثق م ي واتي، ل ا الل ة، أم الحري



ي أود أن ال أرى  ى أن ة       عل ريفة أبي سين ش ن الجن ا م ة، إال نفوس واء الحري ت ل  .(38"(تح
ة من اإلسالم    الرسالة"يلخص آتاب  د طه      " الثاني ود محم تاذ محم ) 1985-1909(فكر األس

الةا ر أن رس ذي يعتب ساني    ل المي اإلن د الع رى والبع ة الكب يم اإليماني ى الق وم عل األصول تق
ى  للرسالة المكية ان            . األول ا في زم اذج تطبيقه وذج من نم ا هي إال أنم روع فم الة الف ا رس أم

ددين ان مح ة) ومك اب ). المدين ذا الكت ي ه ول ف سان أن  : "ويق ن إن شنيع أن يظ أ ال ن الخط م
ك       اإلسال الشريعة رن العشرين، ذل ق في الق مية في القرن السابع تصلح بكل تفاصيلها، للتطبي

ل     بأن رن العشرين، أمر ال يقب  اختالف مستوى مجتمع القرن السابع، عن مستوى مجتمع الق
سه فيصبح األمر        ا هو يتحدث عن نف  المقارنة، وال يحتاج العارف ليفصل فيه تفصيال، وإنم

  أن يكون اإلسالم، آما جاء به المعصوم بين دفتي المصحف،  إما: عندنا أمام إحدى خصلتين
شريع وفي     قادرا على استيعاب طاقات مجتمع القرن العشرين فيتولى توجيهه في مضمار الت
سابع،              د حد تنظيم المجتمع ال ذت وتوقفت عن د نف ه ق ا أن تكون قدرت  مضمار األخالق، وإم

ه، وأن   والمجتمعات التي تليه مما هي مثله، فيكون على ب  شرية القرن العشرين أن تخرج عن
سلم   ه م سلمين    .. تلتمس حل مشاآلها في فلسفات أخريات، وهذا ماال يقول ب إن الم ك ف  ومع ذل

  (39".(غير واعين بضرورة تطوير الشريعة

ار     م األفك ة تلخيص أله الة الثاني رق      وفي الرس ر ال د طه حيث ال يعتب ود محم ة لمحم الثوري
الم، وال  ي اإلس ولأصال ف مالية ويق رأة  الرأس ضية الم ي ق ال  : "ف ين الرج ساواة ب دم الم ع

ل الم واألص ي اإلس ال ف يس أص ساء ل ساء والن ال والن ين الرج ة ب ساواة التام ) 40"(الم
يس أصال     "و" أصال في اإلسالم    المجتمع المنعزل رجاله عن نسائه ليس"و دد الزوجات ل تع

يس أصال في اإلسالم    " في اإلسالم سفور    واأل والحجاب ل ر  ). 41"(صل في اإلسالم ال ويعتب
اء   ة إلغ صير األول التفاقي ه الن تاذ ط صلحين    األس ين الم رأة ب ق الم ز بح كال التميي أش
 وجدنا من  1975إلصدار دراسات جد هامة في  اإلسالميين، ولهذا استنفرت النساء في حزبه

 .الكتاب المهم إعادة نشر إحداها آملحق لهذا

ة أصولية في        إن آان التاريخ قد أعطى  ر حرآ ا لقب المؤسس ألآب ي،    حسن البن الم العرب الع
ر   د     فمن الصعب التنبؤ بالمكان الذي سيأخذه شقيقه جمال البنا، الباحث غي ذي يجاه النمطي ال

ا في      وينال موضوع حقوق المرأة وقوانين األحوال . من أجل فقه جديد زا هام الشخصية مرآ
ة نظره    أطروحات جمال البنا وقد خصص لذلك آتاب  ه   (42(ا يلخص وجه ول في رر  : "يق المب

سؤوليات  ي اإلسالم(األصيل لتحمل الم يس) ف ة ول درة والكفاي الجنس أو الحسب أو  هو الق
دين    وهو يدافع عن رأي قاسم أمين). 43" (النسب أو اللون أو القربى معتبرا إياه من صلب ال

المجتمع اإلسال . اإلسالمي داء ب ى االقت تنادا إل ى اس دأ  ميويتبن سانية مب ة اإلن األول والطبيع
فيه الرجال والنساء في الدراسة والعمل  المجتمع المختلط الذي يتالقى: " االختالط حيث يقول

ساء      والنشاط العام هو المجتمع الذي يتفق مع ين الرجال والن الفطرة وأن أي محاولة للفصل ب
ا الم  ). 44"(األشياء هي تعسف ومخالفة لطبيعة اجم البن اب      ويه ة في قضية الحجاب والنق بالغ

ا زل باعتباره ادئ اإلسالمية  والع ى المب ة عل ائع أن  : "دخيل ة للوق دون مخالف ول ب ن الق يمك
م يخل من      المجتمع النسوي ا، وإن ل في عهد الرسول آان مجتمعا محتشما، ولكنه لم يكن منقب
ام   منقبات اعتبرن ول ). 45"(شذوذا عن الوضع الع يس   الحجاب في مضمو   : "ويق رآن ل ن الق
تئذان،             نقابا أو حجابا، داخل االس ى ال داخل ويفرض عل اب أو ستر يحجب من في ال ه ب ولكن
ا      " حجاب"الذي جاء في القرآن لكلمة  وهذا هو المعنى ا أنه تئذان آم ات االس وأنها اقترنت بآي

 .(46" (بصدد الحديث عن زوجات الرسول لم ترد إال

شكالت ال     ا الم ستعرض فيه رة ن ل م ي آ ه ف ي تواج ي      ت المين العرب ي الع رأة ف رر الم تح
سياسية     واإلسالمي، نتوقف عند النتائج الكارثة لهيمنة الفقه ة اإلسالمية ال التقليدي على الحرآ

شفاه من    رأت ال ا  وانعكاس ذلك على مسائل اهت ن       . تكراره ل اب ار التراجع مث ين مواجه لتي فب



رأة   "لفقه إلى شيطان الفتنة، عند أهل ا عربي، يقول في فترة تحولت فيها المرأة العورة في الم
ة     : "تعالى ليست إال السؤاتين آما قال ا ورق الجن ا يخصفان عليهم  وطه  22األعراف  (وطفق

ي   ) 121 واء ف ين آدم وح سوى ب سؤاتان    ف ا ال ورتين وهم تر الع ي    "س ذا ف ص آه ين ن ، ب
در  وقراءات ابن عثيمين" الفتوحات المكية" راءة    الوهابي في نقاب المرأة، ن ك مدى تجني الق

ة واحدة        األصولية لإلسالم، وندرك األهمية ذي يقف في جبه الحيوية لإلصالح اإلسالمي، ال
 .اإلنسان في العالم اإلسالمي مع أنصار الديمقراطية وحقوق

אאWאאא אא  

ة منذ البدء، نود اإلشارة إلى أ ق         ن تناولنا التفاقي رأة ينطل ز ضد الم مناهضة آل أشكال التميي
ديس،     باألساس من التعامل مع هذه االتفاقية آنص بشري، وبالتالي فهو أبعد ما يكون عن التق

ة         وإنما تأتي. وأبعد ما يكون عن التنزيه شكل المحصلة الجماعي ه ي ة، من آون ه االعتباري قوت
م   ا األم شرية       األرقى، التي توصلت له اريخ الب ه، إال    . المتحدة في لحظة من ت ا عن ا دفاعن وم

سبية  رة الن ذه النظ ة      ضمن ه شري النزع شروع ب سان م وق اإلن ون حق ن آ ق م ي تنطل الت
ر      ر مقدس وغي الي غي ا جرى        . منجز  والمصدر، وبالت شكل أفضل م ة ي صيغته الراهن ه ب لكن
ساء       آو. الكائن اإلنساني االتفاق عليه بين مختلف الدول لحماية م تثكل الن ه ل د بأن ننا ممن يعتق

ا هو أفضل     سانية          بعد عن إنجاب م شها اإلن رات التي تعي االنطالق من التغي شر ب وأنسب للب
با مع          والتي تستدعي باستمرار ر تناس تنباط المنِظمات األفضل واألآث ى اس درة عل امتالك الق

  .معيشته ووجوده اإلنسان وشروط

التمييز ضد المرأة والمفهوم  ين اتفاقية مناهضة آل أشكاللتناول نقاط التقاطع والخالف ب
 approche المتعددة الميادين الفقهي التقليدي للزواج سنعتمد مقاربة فيوليت داغر

pluridisciplinaire والتي تأخذ بعين االعتبار: 
 نالمعطيات الثقافية التقليدية ومدى تأثيرها على منظومة القيم السائدة في زمان ومكا -1

 محددين؛
متكافئة بين الرجل  طبيعة ترآيب األسرة األبوية وصالبتها في وجه بناء عالقات أسرية -2

 والمرأة؛
قبل السلطات الحاآمة أو الحرآة  التوظيف السياسي لهذين العاملين سواء آان ذلك من -

  (47.( اإلسالمية السياسية
للرجل والمرأة، متى : "  ما يلياإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على  من16تنص المادة 

حق التزويج و تأسيس أسرة ، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو  أدرآا سن البلوغ،
وقد أآدت " يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخالل قيام الزواج و لدى انحالله وهما. الدين
  مع إعطاء تحديدات أدقمن اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة على هذا 16 المادة

 :وأوضح حيث نصت على
ضد المرأة في آافة األمور  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة على التمييز -1

أساس المساواة بين الرجل  المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية وبوجه خاص تضمن، على
 :والمرأة

 نفس الحق في عقد الزواج؛)  أ)
 ي حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج أال برضاها الحر الكامل؛الحق ف نفس)  ب)
 نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ ( ت)
بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في  نفس الحقوق والمسئوليات)  ث)

 األول؛، بكون لمصلحة األطفال االعتبار  األمور المتعلقة وفي جميع األحوال
وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل  نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية)  ج)



المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة  والذي يليه، وفي الحصول على
 هذه الحقوق؛

فال وتبنيهم، الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األط نفس)  ح)
الوطني، وفي جميع  ما شابه ذلك من األعراف حين توجد هذه المفاهيم في التشريع أو

 يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول ؛ األحوال
بما في ذلك الحق في اختيار أسم األسرة  نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة،)  خ)

 والمهنة ونوع العمل ؛
جين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واإلشراف عليها إدارتها لكال الزو نفس الحقوق)  د)

 .بها والتصرف فيها سواء مقابل أو مقابل عرض والتمتع
أثر قانوني، وتتخذ اإلجراءات الضرورة، بما في  ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي-2

رسمي أمرًا للزواج ولجعل الزواج رسمي في سجل  ذلك التشريعي منها لتحديد سن أدنى
  ."إلزاميًا

  

سين إن وضعت           آيف يمكن القول بالتزام ين الجن ز ب ة مناهضة أشكال التميي ة التفاقي ة دول أي
ا سارية المفعول           حكومتها تحفظا يبقي انون األسرة أو األحوال الشخصية فيه واد ق العمل بم
ذ  حتى في حال وجود سؤال   تعارض جوهري بينها وبين مبدأ المساواة بين الجنسين؟ ه ا هو ال
ا أفضل لقضية    . الدول اإلسالمية اليوم المطروح في معظم وتتطلب اإلجابة، فيما تتطلب، فهم

ة            تشريعات دارس الفقهي ا الم ة اعترفت به رة آلخر خالف ود األخي ذ العق ل من الزواج على األق
 .على األقل، وتحليال أعمق للعالقة بين الجنسين يتعدى جمود النصوص السنية

وان ت ق ة    ينآان شريعات التقليدي ي الت ر صالبة ف ل األآث رة المعق دس  . األس س المق ي تم فه
وع اده والممن وم الحرام بكل أبع سها مفه ى يتلب ذا المعن ات العضوية، وبه .. والجنس والعالق

سه نتيجة             ولكن ديس عن نف ة التق زع هال ة، ين ة مفارق الم، وأي ذا الجزء من الع  المقدس في ه
ذا؛ بحيث ت ل ه سبية آلحضوره الثقي ي اإلسالمي ن اعي العرب اريخ االجتم راءة الت  ظهر ق

ر  واالنقطاع   مؤسسة وفكرة تّدعي االستمرارية وعملية البناء المباشرة أو غير المباشرة للتغيي
ادرة        د ق م تع ضائية ل ة الق أن المنظوم انوني ب ى العمل    في آل مرة شعر أصحاب القرار الق عل

والحرآة اإلسالمية   فرغم اعتبار رجال الدين. نصوصبسبب تجاوز معطيات الحياة الفعلية لل
وم    السياسية بتياراتها المختلفة مسألة الزواج مقدسة ال يجوز المساس بها، لم تكن الوقائع في ي

ا   ومنذ القرن. من األيام آما يّدعي حراس اإليديولوجية الماضي نشهد تغييرات في التكوين آم
أن خ . في اإلجراءات القضائية ة  وال شك ب انون األحوال الشخصية        طوات هام ذ ق د تمت من ق

ام   اني ع ي   1917العثم صية ف وال الشخ ة األح ى مجل ونس   وحت  .1956ت
ب األحوال يالحظ  ي أغل ي، فف صعب الحديث عن تطور مخطط وعقالن ن ال ود  لكن م وج

اح      اء في ظل روح انفت راآم و بن ثال    و. قرارات حادة أو ديماغوجية أآثر منه عملية ت ذا م هك
رار من     تب سري بق وق في    نت المؤسسة العسكرية في ترآيا قانون األحوال الشخصية السوي ف

انون  1927 رار ق ة إق ر إمكاني ي سورية والجزائ سها ف دم  ، في حين فرملت المؤسسة نف متق
امي  ي ع وال الشخصية ف والي1984 و 1975لألح ى الت د باشرت.  عل م أن مصر ق  ورغ

اني       عملية بناء لقضاء مصري مستقل عن ال انون العثم د بقي الق ي، فق د عل ذ محم  عثمانيين من
ر    1927معمول به بعد نهاية العمل به في استنبول وأنقرة عام  ذي جعل وزي دل   ؟ األمر ال الع

ول في       اهر يق ي م ر  25المصري عل دة     : "1932 فبراي ة الوحي ي هو الناحي من   القضاء المل
خمسة قرون  قد بقيت هذه الناحية مدةو. القضاء المصري التي لم تمسها يد اإلصالح إلى اآلن

ه في           ل ل ة القضاء في مصر، وال مثي ر متناسب مع أنظم دول   بحالة مضطربة، ونظام غي ال
ى   ومع ذلك فقد بقي على ما نشأ عليه إلى اآلن بالرغم من أن تاريخ. المستنيرة إنشائه يرجع إل



ا     أسلوب سياسة الحكم العثماني القديم، وإلى النظريات الشائعة في ر مم العصور الوسطى أآث
 (48"(يرجع إلى قواعد التشريع وإلى حاجات الرعية

 على نظرية) العربية والغربية(الجدير بالذآر أن أحكام النكاح قامت في القرون الوسطى  من
وانين   التي   SYSTEME DE LA PERSONNALITE DES LOIS شخصية الق

وعند المسلمين، آانت  . معتقده الدينيمدنيا وجنائيا حسب شريعة  بمقتضاها يحاآم آل شخص
ة من قاض واحد      : أحادية القاضي واإلجراء  ضمن المدارس التقليدية م  . فهي محاآم مكون ول

تئناف  يكن ثمة مراتبية في از        . المحاآم أو نظام اس ر جه ام عب د األحك دخالت بع د آانت الت وق
  .ديوان المظالم: أآثر منه حقوقي سياسي الطابع

سعودية  . من العالم لبدائي لم يعد قائما في أي مكانإن هذا الشكل ا وحتى في المملكة العربية ال
تئناف     دأ االس ل مب سودان، دخ ران وال ة       وإي ضية مهم ل ق ة آ ي محاآم ضاة ف دد الق  .وتع

ي     صر ف ت م د ألغ ي  1955لق ونس ف شكل1956 وت ستقلة      ب شرعية الم اآم ال ل المح آام
دني و      انون الم وانين األسرة والق ائي تخضع  وأصبحت ق و أن      الجن ة موحدة، ول اآم وطني لمح

ة  ا . األحوال الشخصية بقيت تطبق قواعد إسالمية معروف ضاة       أم إن محاآم الق ر، ف في الجزائ
ضاة في   ة    تعمل بوصفها محاآم بدائية ويتولى حاالت الطعن ق ة العادي اآم المدني ا في   . المح أم

سية تعمل في        اآم الفرن د بقيت المح زواج، فق ا  قضايا ال ة     نط دارس الفقهي ة للم راءة ليبرالي ق ق
شافعية  ة وال ين الحنفي ات ب د تناوب ث نج سنية حي ى روح   ال رب إل سجم واألق ا ين ة بم والمالكي
ام     ى ع ات      1984 العصر، األمر الذي بقي ساري المفعول إل ساء الجزائري تفادت الن حيث اس
رأة    ومع قانون األسرة ا !في تلك الفترة الفراغ القانوني في هذا الموضوع ري عادت الم لجزائ

ى  ة"إل ت الطاع ة "بي الق بالثالث ادت صيحة ط رة  ، وع رأة واألس صير الم رر م   .(49(تق
ه        د من الحاالت، يتجاوز العسف حدود الفق ة        وفي العدي ك في العقوب ان ذل دي، سواء آ التقلي
ة   وق عقوب ي تف نس والت رأة الج ة الم ة لممارس المية  الجنائي دان إس دة بل ي ع ل ف م (الرج رغ

شرف  "وفي استمرار عرف  !) ويها فقهياتسا ة ال رأة المتزوجة من       أو" جريم ان الم في حرم
ة     دان العربي د من البل ان في خالف صارخ مع        إعطاء جنسيتها ألبنائها في العدي آمصر ولبن

ي     ز والت كال التميي ضة أش ة مناه ن اتفاقي عة م ادة التاس ى  الم نص عل  :ت
ساوية " ساب    تمنح الدول األطراف المرأة حقوقًا م وق الرجل في اآت ا     لحق سيتها أو تغييره جن

ا اظ به ن. أو االحتف زواج م ى ال ه خاص أال يترتب عل ضمن بوج ر  وت ى تغيي ي، أو عل أجنب
سية، أو أن     الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيًا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال جن

 .تفرض عليها جنسية الزوج

رأة   راف الم دول األط نح ال ا   تم سية أطفالهم ق بجن ا يتعل ل فيم ق الرج ساويًا لح ًا م  ."حق
سين في       والمسألة هنا هي ابنة ين الجن ز ب دأ التميي تقليد بطريرآي وعقلية رجالية تقوم على مب
  أي أساس في أي فقه؟ الحقوق وليس لها

 :الشخصية لننتقل إلى مترتبات مفهوم الطاعة في قوانين األحوال

ة   والمحرم في" التابو"ك معطيات تقع في نطاق فيما يتعلق بالمحتوى، هنا معظم الدول العربي
دد ع اإلرث أو تع سألة توزي سلم أو م ر الم ن غي سلمة م زواج الم ت . الزوجات آ وهي مازال

ة   ة القديم ه . ضمن األحكام اإلسالمية في التقاليد الفقهي سعودية ومن      إال أن ة ال تثناء العربي وباس
ا دويالت المج ا من ال ار مثله دني  ورة، يصعب الحديث عناخت ي أو عن زواج م زواج دين

ة     . بمعنى الكلمة ع "واألصح الحديث عن حال ا " تجمي ديم       أحيان ين الق سفية ب ا تع ة وغالب معقول
 .وحقوق اإلنسان" الحق اإللهي"بين  والجديد، بين االنتماء العضوي واالنتماء المواطني،



ّذآر نصر      ابن لم يكن نقد التصور الفقهي الكالسيكي للزواج ة وحسب، وي  االتجاهات العلماني
ه   حامد أبو زيد بمقطع هام لإلمام محمد عبده ول في ون       : "يق م يّعرف اء أنه رأيت في آتب الفقه

ين  ). المرأة عقد يملك به الرجل بضع(الزواج بأنه  وما وجدت فيها آلمة واحدة تشير إلى أن ب
ى    التمتع بقضاء الشهوة ال الزوج والزوجة شيئا آخر غير ارة إل جسدانية، وآلها خالية من اإلش

ا من اآلخر       الواجبات األدبية التي ذبان آل منهم د رأيت   . هي أعظم ما يطلبه شخصان مه وق
م أن شريعة    في القرآن الشريف آالما ينطبق على الزواج ويصح أن يكون تعريفا له، وال أعل

دن جاءت بأحسن       من شرائع األمم التي الى   وصلت إلى أقصى درجات التم ال اهللا تع ه، ق : من
ة       ومن آياته أن خلق لكم" ودة ورحم نكم م ا وجعل بي سكنوا إليه روم  " (من أنفسكم أزواجا لت ال

اني   ، والذي يقارن)21 بين التعريف األول الذي فاض عن علم الفقهاء علينا وبين التعريف الث
ا وسرى   عند اهللا يرى بنفسه إلى أي درجة وصل انحطاط المرأة في رأي الذي نزل من  فقهائن

ا             منهم إلى ة الوضيعة التي سقط إليه رى المنزل ك أن ي د ذل ستغرب بع سلمين، وال ي ة الم عام
ه من     الزواج ا تبع ك م  حيث صار عقدا غايته أن يتمتع الرجل بجسم المرأة ليتلذذ به، وتبع ذل

شنيع   د    ). 50" (األحكام الفرعية التي رتبوها على هذا األصل ال زواج أآ ام  ا وفي نطاق ال إلم
ذه  ررا    عبده على أن تعدد الزوجات يشكل احتقارا شديدا للمرأة وقال بجواز إبطال ه ادة مب الع

   :ذلك بأسباب ثالثة

الشرط مفقود حتما، فإن وجد واحد في  ألن شرط التعدد هو التحقق من العدل وهذا -
 .المليون فال يصح أن يتخذ قاعدة

 عدد وحرمانهن من حقوقهنمعاملة الرجال لزوجاتهم عند الت لغلبة سوء -
وقد ) 51(الفساد والعداوة بين األوالد هو اختالف أمهاتهم  لما ظهر من أن منشأ -

 .المساواة بين الجنسين في الحق بالطالق أضاف اإلمام لنهجه

داد       ينضم المصري جمال البنا في موضوع األحوال  اربي الطاهر ح الشخصية للمصلح المغ
وانين األحوال الشخصية في مصر       يمكننا: "الحهاومحمود محمد طه مطالبا بإص القول إن ق

ا   المستمدة من أحكام فقهاء وضعت من ألف عام تعد سبة في معايير العدالة ويتعين تغييرها بم
  .(52"(الجديد يتفق مع القرآن الكريم ومبادئ الفقه

رك دون شك     اره عل   إن االستشراس بحق االتجاهات اإلصالحية في اإلسالم يت ى التحديث  أث
ة اإلسالمية    ولعل هذا األمر هو. الديمقراطي للتشريعات في البلدان العربية الذي يعطي لألمثل

دان    (في مجتمعات علمانية  سلمون في بعض البل ة  الم ان    ) األوربي ددة األدي أو المجتمعات متع
ثال (والطوائف  ة ) األنموذج اللبناني م ر م      أهمي ذه المجتمعات أآث ار أن ه ة  خاصة، باعتب جابه

داع      لنقاط الضعف والخلل في الزواج التقليدي ر إب آخر، مخب شكل أو ب وبالتالي، فهي تشكل، ب
شر       األشكال المحتملة ألسرة تحترم في ه الب ا توصل إلي ا لم قواعدها حقوق المرأة والطفل وفق

 .من أجل زواج مدني اختياري في لبنان مثال ومن هنا أهمية النضال. اليوم

زواج حق    ف بالنسبة للديمقراطيينوإن تلّخص الموق والمدافعين عن حقوق اإلنسان بأن هذا ال
ه          ال يناقش، ففي الواقع اللبناني تأتي ذي وصلت إلي سدود ال راح من الطريق الم ذا االقت قوة ه
إنها الضرورة وحاجة المجتمع التي    . والطائفية في هذا البلد مؤسسة الزواج المذهبي المنغلقة

ى ال    سها عل ان         مشرع تفرض نف ديمقراطي في لبن اني وال ار العلم ا مجرد وزن التي ر منه . أآث
دأ          األمر الذي يفسر اقتراح ين مب انون لألحوال الشخصية يجمع ب ورة لمشروع ق القوى المتن

ع،  ة ضد           العدل وحاجة الواق وى الطائفي ع الق ة لجمي ة الديماغوجي ت، الهجم نفس الوق سر ب ويف
سجاما مع      آونه غير ملزم، مشروع القانون رغم ر ان شكل األآث  خوفا من جنوح البشر نحو ال

وهنا تبرز أيضا أهمية قراءة التاريخ العربي اإلسالمي   ). 53(وطبيعتهم البشرية روح حقبتهم
ي،     . المصلحين المعاصرين للقضايا الزواج والمرأة وقراءة د اهللا العاليل شيخ عب ّذآر ال ا ي  فكم



الي، ال العقد الزواجي في اإلسالم، عقد مدني بكل د    معناه، إال في بعض نواشئ، أآثرها م يعت
ذا النعت     د عن ه شيعية    )117ص" (بها اعتدادا يخرج العق د ترآت المدرسة ال ة   ، وق الجعفري

ان     ذي آ ة ال زواج المتع ا في    هامشا واسعا للعالقات الجنسية المشروعة عبر إقرارها ل معروف
ه في    . عهد النبي محمد ول ب يج    وإقرار هذا الزواج والقب نية في الخل رة    أوساط س وشبه الجزي

ى          ة عل ود الواقع ة لتخفيف القي رة عن الحاجة االجتماعي و أن    الهندية، يعطي فك سين، ول الجن
 .الزواج المؤقت قد حمل السمات األبوية للزواج الدائم

د م يع صور الوسطى محصور     ل ي الع راآم ف رأة المت اهض للم ش المن ى العف اج عل االحتج
دميين ولورواد بالتق ي يق د الغزال افظ محم شيخ المح ارا : " اإلصالح، فال اك آث اعرف أن هن
روى الصحاح         واهية نبذها الم ي ذآرها ع م ي ات، ول أصحاب الدقة العلمية في تمحيص المروي
رى رجال وال             وال احترفها رأة ال ت ة أن الم ا روي عن فاطم ل م ائق اإلسالم مث ل حق ه ينق فقي
ا         ومثل حديث منع الرسول  يراها رجل ك آله وم وتل ن أم مكت د اهللا ب رين عب سائه أن ي بعض ن
ار ال سنة   أخب اب وال ررات الكت ع مق اقض م اهرة تتن ه، وهي ظ ذي آتبت ب ر ال ساوي الحب ت
ى       ). 54"(بثبوتها وداللتها المقطوع ا إل ال البن تاذ جم شاطرون األس د ي ويبقى أن أنصار التجدي

 ل قضية المرأة من الشريعة ويجعل المصدر إن الفقه الجديد يجع: " آبير في موقفه القائل حد
السمعيات  ألن الشريعة ليس فيها ما يتعلق بذات اهللا تعالى، وال عالم. األول للشريعة هو العقل

ل،     التي تختص بها العقيدة، من هنا فإن الفقه يحدد موقفه من المرأة في ضوء ما ه العق م ب يحك
اريخ   فهو يتدبر آل السياسات واالتجاهات والتصرفات    سبة لت رأة     سواء بالن ة الم تطور حرآ

 .(55"(في العالم أجمع، أو بالنسبة للتاريخ اإلسالمي

يس من   ي           أل دوم محرم ف سفر ب رأة من ال ستحق وصفها أن تحرم الم ي ال اسم ي ازل الت المه
اجر           بعض البلدان د ه ا وق دان أخرى دون تصريح من زوجه أو من أخذ جواز سفرها في بل
شة  الم عدد من النساء سلمات إلى المدينة وحدهن لاللتحاق بالمسلمين؟ أليس من المضحك مناق
رأة   وق الم ة            حق اء معرآ م خطب ة وعكرشة آن أه اء وسنان ودارمي سياسية وسودة والزرق ال

ن        " علمائنا"المتأخر على  صفين؟ أليس من رأة اب ال للم ا وبالكم ال به د ق ة وق موضوع اإلمام
 (56(لحظات تاريخنا؟  عربي في أحلك

اله،   ا أع شار له تنها الم ي دراس ت داغر ف شير فيولي ا ت إن"آم هدته  ف ذي ش سبي ال دم الن التق
ه ذي ُفتحت أمام صالح الرجل ال ا ل ان غالب ة آ ة العربي ى  المنطق دة وحصل عل ات جدي إمكان

ساء  ا للن سمح به م ُي ات ل ى األصعدة . حري يطرته عل ّرس س ا آ ة  مم صادية واالجتماعي االقت
ذي       أما المرأة فلم تحظ بقدر. ية والسياسيةوالثقافية والقانون ي ال يم والعمل المهن آاف من التعل

أجور إن     . تكافئا يسمح لها بتغيير موازين القوى لصالحها بشكل أآثر ا العمل الم سمح له ولم ي
شتها     وجد بتحقيق نفسها بقدر ما آان لمساعدة ى تحسين مستوى معي ا زاد من   . أسرتها عل مم

ي  ستوى ب ة بالم ينالتفرق زوجين وب ا   ن ال ي يحكمه ات الت ي العالق وتر ف ة ومن الت راد العائل أف
 .والتي يكرسها الدين والثقافة والقانون منطق القوة والسيطرة واالستغالل

ر شيوعا، فهي لألسف ال       رغم أن فرص التعليم والعمل بالنسبة وم أآث للفتيات قد أصبحت الي
اء   تحسين فرصها تهدف في غالب األحيان ألآثر من ة األبن زوج وتربي .  في الزواج ورعاية ال

ا   ذ طفولته سه            فالمرأة التي تعد من ا تعيش في الوقت نف راز أنوثته ى إب شجع عل دور وت ذا ال له
زوج       حالة قمع واستالب نفسي م أسرة ال ك ضمن    . وجسدي في ظل أسرة األب ومن ث تم ذل ي

انوني وجو من القهر ا     قوانين صارمة في ظل التحريم اعي الديني والق ويكون للرجل   . الجتم
ة،     أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا ى شرف العائل الحق بالتحكم بحريتها وحرآتها وآيانها حفاظا عل

  .(57"(للجنس والمتعة واإلنجاب آونه ُينظر لها آأداة



ا هي في آون المجتمعات      ودا        والمشكلة الرئيسية برأين رون قي د راآمت خالل ق اإلسالمية ق
شبه أسطوري  أعطت مجتمع الحري    ي،  -م ال شبه قبل ى آل تفاصيل         ال ذي انعكس عل األمر ال

من العلم والشأن العام وعوالم اإلبداع  وجود المرأة آكائن بشري من المهد إلى اللحد، فحرمت
سامحا        بل وصل األمر لحرمانها من مساجد اهللا باسم  أن شخصا مت ذآير ب د الت اهللا؟ ومن المفي

ان  ري آ ادر الجزائ د الق ل عب ىمث د  يخشى عل واهري ق شاعر الج يم وأن ال ن التعل رأة م الم
ام    خاض معرآة آبيرة في النجف من أجل فتح ات ع دين    1927مدرسة للبن  وخاض رجال ال

ل  . المحافظين ضده لذلك حربا مفتوحة  م تقب ات        ول يم الفتي دأ تعل سعودية بمب ة ال ة العربي المملك
سالم في المغرب أن      ناديا ياسين حتى منتصف الخمسينات ؟ وتنسى السيدة د ال شيخ عب  ابنة ال

ام   شأن الع ي ال شارآتها ف ا وم ضاالت     تعليمه صلة ن ي مح ا ه دها إنم ة وال ها معرآ وخوض
ساء من أجل      ورون وخاضتها الن ه        خاضها المتن ا تفعل ا فعل م ساواة وأن بإمكانه ة والم الحري

شاري ونظي   اليوم، ألن نساء مثل نبوية موسى وهدى د    الشعراوي وحبيبه المن دين ق ن ال رة زي
اعي      ا التخلف االجتم دفاع عن         واجهن من قبله زمتين وآل المتطوعين لل دين المت ورجال ال

  .الفحولة األبوية

ي، ونظن         إن معرآة الم العرب ر في الع ارك التغيي النساء من أجل حقوقهن تعد من أصعب مع
ري ا يج درة تحري     أن م ى ق ل عل ي المث ران يعط ان وإي رب ولبن ي المغ وم ف ع الي ك المجتم
ا   دي آلم دين          التقلي ة لل اق من النظرة الجمودي رأة، أو االنعت درة  . طرحت قضية تحرر الم فبق
الف ادر يتح ر  ق ع أي تغيي ات لمن ي الجامع شاطية ف ر ن ع األآث ع م ي المجتم را ف ر تحج األآث

اه  سين    باتج ين الجن ساواة ب ى          . الم ة إل ال من أسرة بطريرآي ي فقط االنتق ة ال تعن ذه المعرآ ه
ا         رةأس ا، وإنم ا عظيم ازا تاريخي ه إنج ذا بحد ذات رار، وه  يسودها المساواة وتقاسم اللقمة والق

ع  ى مجتم ع عضوي عصبوي إل ال من مجتم ضا زرع األرضية الموضوعية لالنتق ي أي تعن
 .بالتسمية مدني جدير

رح ع   لقد أعطى نبي اإلسالم أرقى األحكام في عصره ألقل الناس استعدادا لها، وم يقت ا  والي لين
ر  ي عصرنا ألآث أخرا ف ام ت ر األحك سه أآث م اإلسالم نف افظون باس ل  المح شعوب حاجة ب ال

شعوب في   سان     واستعدادا لحقوق المرأة المتفق عليها آقاسم مشترك بين ال وق اإلن ق حق مواثي
  .المختلفة

ا تبقى         سان م زع عن اإلن ة التي تن ة العولم رام      في مواجه اون واحت من روح التضامن والتع
رأة      خر وللنضال من أجل الكرامة اإلنسانية، نحناآل بحاجة أآثر من أي وقت مضى، لكل ام

ا آجزء ال يتجزأ من       وفي آل مكان، بحاجة لكرامتنا عبرها ومعها، ا وحقوقه بحاجة لكرامته
تعطيه التوازن النفسي في سنيه األولى وتمنحه   حقوق الرجال، بحاجة لها من أجل آل رضيع

ة الضروريتين، من أجل    قوة العطاء والمح ة يحتاجان        ب ة اجتماعي آل نظام سياسي ومنظوم
ى حصتنا الضرورية       الحقنة الضرورية من اقتصاد العنف والعدوانية، من أجل المحافظة عل

ي   دور أساس ا ل ر وطموحن م التغيي ي حل ا    ف ن حولن ا وم ي أعماقن ة ف ة البربري ي محارب   .ف
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אאא א 
السودان ستة  في" اإلخوان الجمهوريون"في مناسبة عام المرأة العالمي، أصدرت حرآة 

 اإلسالمية المجتمعات عشر آراسا حول قضية المرأة تتناول المشكالت األساسية للمرأة في
الدراسات بإشراف مفكر  وقد أصدرت األخوات هذه. عامة والمجتمع السوداني بشكل خاص

 عانى من 1945في  الحرآة ومؤسسها الشيخ محمود محمد طه الذي منذ تأسيسه لحرآته
 1985بإعدامه في  حمالت التكفير عدة مرات في الخمسينات والستينات والسبعينات وانتهت

؟ وقد ارتأينا "للمؤمنين أمير"ل جعفر النميري الذي تحول للمناسبة إلى على يد الماريشا
موضوع الكتاب وهو يعطي  إعادة نشر مقتطف هام من إحدى هذه الكراسات يتناول مباشرة
 : فكرة عن نظرة األستاذ طه وتالمذته لحقوق المرأة في اإلسالم

  

 مدخل
تناولنا في  وقد.. 1975عام -عالميهذا هو منشورنا الحادي عشر بمناسبة عام المرأة ال



الحلول التي  ووضعنا لها.. منشوراتنا السابقة، عددا من الجوانب المختلفة لقضية المرأة
أهم  واآلن فإننا في منشورنا هذا سنتناول موضوعا من.. تناسبها من داخل الدين

للمرأة،  رية فإنه لكي تتم الح-موضوع األحوال الشخصية–الموضوعات التي تتعلق بالمرأة 
ليتناسب مع  والمساواة التامة بينها وبين الرجل، ال بد من تطوير قانون األحوال الشخصية

ال بد لقيادات  ومن أجل المطالبة بهذا التطوير، والعمل من أجله،.. وضع المرأة المعاصرة
انين  القو–بالرجل  النساء من دراسة عميقة، ومستأنية، للقوانين التي تحكم عالقة المرأة

اإلسالمية، ثم اإللمام   ودراسة وضع المرأة في الشريعة-المطبقة في المحاآم الشرعية اآلن
بها، وهي بالطبع قوتانين  بالحلول التي نقدمها نحن الجمهوريون آبديل للقوانين المعمول

من التفصيل، وضع المرأة  ولتوضيح ذلك، فسيتناول منشورنا هذا، في شئ.. متخلفة وجائرة
وسيكتشف المفارقات الفقهية التي  ,,سالم، وفي الشريعة اإلسالمية، ثم وضعها في الفقهفي اإل

آما .. فأبعدتها عن سماحة الدين وبساطته لحقت، في العهود المتأخرة، بالشريعة اإلسالمية،
 .القرآن سيبين الحل الذي ننادي به نحن من أصول

 
אא: 

آّرم المرأة، وأعطاها حقوقا متساوية مع حقوق  م، في أصوله، قدمما الشك فيه، أن اإلسال
شريعته، قد فرق بين النساء، والرجال، وميز الرجال  ولكنه، في فروعه، يعني في.. الرجل
األصول، المساواة في الحقوق آلما ساوت النساء الرجال  ولذلك فإننا نجد في آيات.. عليهن

، "هن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجةول" قال تعالى.. في أداء الواجبات
الرجال قوامون على "قال تعالى .. الرجال أوصياء على النساء حين نجد في آيات الفروع، أن

 ."بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم النساء، بما فضل اهللا،
كريم والمساواة مستوى فيه الت.. من الخطاب يظهر من هذه اآليات، أن للقرآن مستويين

-النساء، والرجال، ألنه إنما يقوم على الوصاية ذلك ألنه يقوم على التفريق بين.. والحرية
 .وصاية الرجال على النساء

اهللا  المستوى األول، فإننا نجده في اآليات المكية، وهي اآليات التي تنزلت على نبينا صلى أما
ولكن  ..ولها إلى فترة ثالث عشرة سنةعليه وسلم أول نزول القرآن في مكة، واستمر نز

تطبيق هذه  مجتمع مكة، لتأخره، وبدائيته، وألنه مجتمع خارج من الغابة لتوه، لم يستطع
األمر للنبي صلى  ولذلك جاء..  فلم يستجب للدعوة-اآليات المكية-اآليات اإلنسانية الرفيعة 

مراعيا لحالة ضعف الناس،  دني،وهناك نزل القرآن الم.. اهللا عليه وسلم، بالهجرة للمدينة
على قوانين استمدت من آيات أقل،  فقام المجتمع اإلسالمي في المدينة.. وناسخا للقرآن المكي

وإنما آان ذلك ألنه ال .. اآليات المكية في مستواها، من القوانين التي آان يمكن أن تستمد من
ولذلك فقد تنزلت … ينظمهالذي وضع ل بد لكل قانون أن يراعي طاقة، وحاجة، المجتمع
لتدرجه حتى يجئ المجتمع الذي يستأهل  اآليات المدنية، في مستوى مجتمع القرن السابع،

اإلسالمية، تنظم حياة المجتمع المديني والمجتمعات  ومن هنا جاءت الشريعة.. اآليات المكية
رأة في تلك شريعة األحوال الشخصية، تنظم وضع الم اإلسالمية التي على شاآلته، وجاءت

 .المجتمعات
 

א אא 
اإلسالمية، أن هذه الشريعة  أول ما يجب أن نقرره في الحديث عن وضع المرأة في الشريعة

قامت على آية تقرر أن أي  ويتضح ذلك من أن الشريعة.. لم تساو بين النساء، والرجال
امرأة، مهما آان مستوى  ّيما، على أيرجل، مهما آان مستوى تفكيره، وثقافته يكون ق

الرجال قوامون "وهي قوله تعالى  هذه اآلية، هي التي أشرنا إليها من قبل،.. ثقافتها، وخلقها
الرجال قوامون ".. "أنفقوا من أموالهم على النساء، بما فضل اهللا بعضهم على بعض، وبما



على بعض، تعني أن اهللا فضل اهللا بعضهم  بما فضل.. "، يعني أوصياء عليهن"على النساء
الرجال على النساء، قوة الساعد، مما مكنهم  ومن أبرز ما فضل اهللا به.. الرجال على النساء

فقد آانت قوة العضالت، هي مدار الفضيلة في  ..من مواجهة الحياة الصعبة في ذلك الوقت
ما آانوا يقومون بالعمل ، وذلك ألن الرجال إن"أموالهم وبما أنفقوا من.. "مجتمع القرن السابع

هذا في حين أن النساء، آن حبيسات .. وينفقونه على النساء خارج المنزل، فيكسبون المال،
أال يكون لديها من يعولها من : والضرورة هي .. لدى الضرورة في البيوت، وال يخرجن إال

 ..ئهافقط يمكنها الخروج لتكسب قوتها، ومن تعول من أبنا في هذه الحالة.. الرجال
فكان وضع المرأة، أقل من ..  جاءت التشريعات األخرى-القوامة آية–ومن مستوى هذه اآلية 

الميراث مثال، نجد أن للرجل نصيب امرأتين، ونص ذلك من آتاب  ففي.. وضع الرجل فيها
وذلك ألن الرجل آما ذآرت سابقا، مسئول عن اإلنفاق على ".. األنثيين وللذآر مثل حظ"اهللا 

وفي الشهادة .. حين أن المرأة غير مسئولة، وال حتى عن اإلنفاق على نفسها يته، فينساء ب
 وآية ذلك من آتاب اهللا.. شهادة الرجل الواحد تساوي شهادة اثنتين من النساء أيضا، فإن

 واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من"
 والسبب في أن شهادة الرجل تساوي".. ما، فتذآر إحداهما األخرىالشهداء، إن تضل إحداه

 شهادة امرأتين، ألن المرأة آانت ضعيفة الشخصية، ضعيفة الذاآرة، نسبة لقلة تجاربها،
 فقد آانت، آما ذآرت من قبل، حبيسة المنزل، ومن هنا لم تجد الفرصة لتقوية.. وخبرتها

 .."إن تضل إحداهما، فتذآر إحداهما األخرى"ة ولذلك فقد قالت اآلي.. شخصيتها، وفكرها
 ..وهذه هي الحكمة في أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

يمكنه أن يطلق زوجته في أي لحظة شاء من .. الطالق أيضا الرجل في الشريعة، عنده حق
أن المرأة، ليس لها الحق في تطليق زوجها، فعليها أن تعيش  دون شرط أو قيد، هذا في حين

–آانت آارهة، طالما هو قائم بكل واجباته نحوها  عه، مهما آان مستواه، ولوم
 ..الشرعي السكن،والغذاء، والكساء

يعني أن  وهذا.. هناك حق أخير، أعطته الشريعة للرجل، على المرأة، وهو حق التأديب
تعالى  قال.. وهي التي تخرج عن طاعة زوجها.. للرجل الحق، في ضرب زوجته الناشز

 لالتي تخافون نشوزهن، فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن، فإن أطعنكموا"
قائما  ومن هنا يظهر أن على المرأة طاعة زوجها مهما آان، مادام". فال تبغوا عليهن سبيال

 .بواجباته التي ذآرنا طرفا منها آنفا
لك ألنه حل مشكلة جاء في وقته، في القرن السابع، وذ هذا الوضع، حكيم آل الحكمة، عندما

شرع لها حسب حاجتها وعلى قدر طاقتها، وطاقة مجتمعها  فقد.. المرأة في ذلك المجتمع 
مراد الدين األخير للمرأة؟؟ هل هو آلمته األخيرة، في  ولكن هل هذا الوضع هو.. أيضا

في الدين، يمكن أن يقوم عليه تشريع جديد، يحل مشكلة  أمرها؟ أم أن هناك وضعا آخر،
  طاقتها، وطاقة مجتمعها؟؟ رأة المعاصرة، ويكون على قدرالم

أن الشريعة اإلسالمية، هي آلمة  أما فقهاء المسلمين فقد أخطئوا خطأ آبيرا، عندما ظنوا
تناقض شديد، عندما لم يستطيعوا التوفيق  ولذلك فقد وقعوا في.. اإلسالم األخيرة، عن المرأة

فنراهم يتحدثون عن الشريعة، .. المرأة خاصة  وتطوربين الشريعة، وبين تطور الحياة عامة،
وتقدمت، يذآرونها بأن نصيبها، في الشريعة، واف  ويعيشون خارجها، وآلما تطورت المرأة

ولما بدؤوا االجتهاد في .. آل الحقوق التي تصبوا إليها لحاجات حياتها، وأن اهللا أعطاها فيها
امة، واشتطوا في استعمال الرأي، نراهم رجعوا تطور الحياة الع استنباط األحكام ليواآبوا
أعطتها إياه الشريعة، على الرغم من أن الشريعة، لم تعطها آل ما  بحقوق المرأة، حتى عما

فهم من ثم انحطوا بحقها إلى المستوى الذي أخرجهم عن روح الدين تماما،  ..أراده لها الدين
 ..الحاضر ر المتخلف، دع عنك العصرالفقهجافا ومهينا للمرأة، حتى في ذلك العص فجاء
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وقد آان في بداية .. الفقه هو القول بالرأي.. الشريعة يجب أن يكون واضحا أن الفقه غير
صريح من القرآن أو السنة، ثم تداعى حتى أصبح، في آخر  أمره االجتهاد فيما ليس فيه نص
.. ص، با االجتهاد المخالف للنص أيضا، فخرج بذلك عن الدينن أيامه، االجتهاد حتى فيما فيه

 .( "الفقه عن الدين خروج: "أنظر آتابنا (
فإننا سنذآر بعض آراء الفقهاء  ولكي ندلل هنا على ما قلناه، من تخلف الفقه، وإهانته للمرأة،

ء للعالقة نبدأ به هو تصوير الفقها وأول ما.. عن وضع المرأة، في قانون األحوال الشخصية
الفقه على المذاهب "التخلف، فقد جاء في  فإنه تصور عقيم، ومتخلف، غاية.. الزوجية نفسها

ومن هذا ".. إنه عقد على مجرد التلذذ بآدمية"  جاء تعريفهم للزواج-الجزء الرابع" األربعة
ته أن خلق ومن آيا"السامية، التي قال عنها جل من قال  الفهم السقيم، القاصر، لطبيعة العالقة

إليها، وجعل بينكم مودة، ورحمة، إن في ذلك آليات لقوم  لكم من أنفسكم أزواجا، لتسكنوا
  ."يتفكرون

القاصر، لهذه العالقة، جاءت تشريعاتهم التي تنظم لهذه العالقة، جافة، وبعيدة  ومن هذا الفهم
 عت المذاهب على أنفمثال أجم.. البعد عن سماحة الدين، ومهينة لكرامة المرأة، وعزتها آل

 المرأة إذا مرضت، ليس على زوجها أن يعالجها، بل أن بعض الفقهاء يرى أن مرضها يسقط
 حقها في النفقة وذلك ألن زوجها إنما تزوجها بغرض االستمتاع بها، وهي بمرضها هذا، قد

 ومن هنا يسقط حقها في. أصبحت غير صالحة للقيام بهذا الغرض.. فقدت هذه الصالحية
 بل أن بعض: " الجزء الرابع ما يلي" جاء في آتاب الفقه على المذاهب األربعة.. عالجال

 والزوجة المريضة ال تصلح. المذاهب يرى أن النفقة ال تجب إال في نظير االستمتاع
أجمعوا  وفقهاء الحنفية: "آما جاء في نفس المصدر ما يأتي". لالستمتاع فال تجب لها نفقة

عليه  لألحكام ألن حق الزوجة على الزوج من حيث هي زوجة يوجبعلى ما ذآرنا طردا 
الدواء على  أن ينفق ما به قوام الحياة العامة وهي حياة الصحيحة ال المريضة، فال يجب عليه

وأجرة الطبيب ال  وإذا آان الدواء"أما بشأن نفقة الزوج على زوجته فإنهم يقولون ".أي حال
ولو تضررت من  . ثمن الدخان والقهوة والشاي ونحوهمايجبان عليه، فكذلك ال يجب عليه

على من استدعاها   فقيل عليها وقيل عليه وقيل-الداية–وقد اختلف في أجرة القابلة . ترآها
فجر آل يوم مد من  يفرض على الزوج المعسر لزوجته"أما الشافعية فإنهم يقولون ". منهما
أما االغتسال بسبب  .ظافة واالغتسال منهويجب عليه الماء الالزم للشرب والن".. "طعام

فإنها ال تجب " التواليت" أما الخضاب والزينة".. "غيره آالحيض واالحتالم فال يجب عليه
وال يلزمه دواء مرض وال أجرة طبيب  عليه ألن ذلك تابع له مما يراه زينة لها فإنها تلزم به،

 ."وحاجم وفاصد ونحو ذلك
وال تجب عليه أدوات الزينة آالحناء والخضاب "  هذا الشأن الحنابلة في آما جاء في رأي
ونحو ذلك وآذا ال يجب عليه ثمن الدواء وأجرة الطبيب وإذا أراد " التواليت" وشراء الحلى

 ومن األمثلة التي ترينا فهمهم القاصر".. الزينة وجب عليه أن يحضر لها ماتتزين به منها
 وعند بعض!! زوج إشباع زوجته إن آانت أآولةأيضا رأي المالكية في أنه ليس على ال

 هذه أمثلة قليلة من آثير غيرها توضح!! الفقهاء ليس على الزوج تكفين زوجته بعد موتها
 ..المقدسة بجالء شديد آراء الفقهاء، وتخلفها، وإذاللها للمرأة، وتحقيرها لهذه العالقة

العصر، أآثر من هذا،  متخلفة عن روحمن هذه األمثلة، يظهر لنا أن آراء الفقهاء عن المرأة 
بشدة، ونحاربها، وأن نسعى  ومن هنا وجب علينا أن نرفضها.. فهي مخالفة لسماحة الشريعة

وحين نرفض هذه الصور من  ..لتغييرها بقوانين من الدين، تحفظ لنا آرامتنا، وحريتنا
 ألن الفقه قد خرج الدين، خروج الفقه عن الدين، فإنه يجب أن يكون واضحا، إننا نحن مع

ليست هي آلمة الدين األخيرة في  عن الدين آما بينا في األمثلة التي سقناها، وألن الشريعة
 .حق المرأة
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ل     رأة آ ه الم د في ذي تج رأة، وال ضية الم ل لق ه ح يس دون ذي ل د، ال ل الوحي ا،  إن الح عزته
ى نص،    والتطوير يعني أن ننتقل من نص .. شريع اإلسالميوآرامتها، يكون في تطوير الت إل

ى     في القرآن، آان معموال به في القرن السابع، ألنه آان مناسبا لحالة ذلك ه عل المجتمع فنظم
عليه التشريع، ألنه آان أآبر  ننتقل إلى نص في القرآن، لم يقم.. قدر طاقته، وعلى قدر حاجته

ر من طاقت     ع، وأآب ضا من حاجة المجتم ى   .. ه أي در عل ه ق رن      ولكن ة، مجتمع الق حاجة، وطاق
 .العشرين

ذا المجتمع    والسبب في هذه المطالبة لتطوير التشريع، هو رن العشرين   –أن ه د  -مجتمع الق  ق
ذا        عشر تطور تطورا هائال، في فترة األربعة ا ه ى يومن رآن، وإل زول الق ذ ن ا، من اك  .. قرن هن

رأة بصورة خاصة    تطور آبير في المجتمع آله، وفي وضع  سة     .. الم المرأة التي آانت حبي ف
ا،       المنزل، ال تخرج إال لدى الضرورة، اة من حوله رة بالحي ة، والخب والتي آانت قليلة التجرب

ات     والتي ينفق الرجل عليها .. ويحميها، أصبحت اليوم، مساوية للرجل، من حيث أداء الواجب
ارآت  ت، وش د خرج ي ق صا  ه شاطاته، ف ل ن ي آ ع ف ة  المجتم ة وطبيب رت قاضية ومهندس

ا   .. ووزيرة إن إدراآه ا، ف ه         ومن هن إدراك الرجل ل د أصبح آ ا ق اة من حوله باختصار  .. للحي
ذلك فمن       شديد، المرأة عندنا اآلن تقوم ع، ول بنفس الواجبات التي يقوم بها الرجل نحو المجتم

رن  أن نطبق على هذه المرأة، نفس القوانين التي طب الظلم الذي يأباه اهللا قت على المرأة في الق
م يحدث           ..السابع ا، ل ة عشر قرن د مرور أربع ع، وبع ول أن المجتم فإننا بهذا الصنيع آأنما نق
ه ور في اش   .. أي تط ع المع ضه الواق دين، ويرف اه ال ا يأب ذا م  .وه

ذا، هو     شريع ه ه نحن              وتطوير الت دعو ل ا ن ا ظللن د طه، وم ود محم تاذ محم ه األس ا جاء ب م
شاغل  ..تمرارالجمهوريين باس ه،     .. وتطوير وضع المرأة، هو شغلنا ال دعو المجتمع آل نحن ن

ة،           والمرأة بصورة خاصة،   ات المكي رآن، من اآلي الرجوع لألخذ من أصول الق أن تطالب ب
سوخة  ة   التي آانت من ات المدني ا اآلن وال       .. باآلي ة، هي التي يرضاها اهللا لن ات المكي ألن اآلي

واها يرضى ره ألن مرضاته إ.. س زازه وتحري سان وإع ريم اإلن ي تك ا هي ف ذه .. نم ي ه وف
ات نجد   سواء         اآلي ى ال ساء عل ة للرجال والن زة والحري ة والع رن    .. آل الكرام لكن مجتمع الق
ى أن     .. يستطعها، ولذلك نسخت في حقه السابع لم ا إل أخير العمل به والغرض من هذا النسخ ت

ا من      المجتمع الذي يحتاج إليها، ويطيقها، فيطب يجئ ذا م ديرنا، وه  قها، وقد جاء اآلن، في تق
عندنا قد  فالسبب في الدعوة إلى هذا التطوير، إذن، إن وضع المرأة.. أجله ندعو لما ندعو إليه

يدة     ه رش ا،  .. تغير من مستوى القصور الذي آان عليه، إلى مستوى هي في وجب أن   ومن هن
ا فالمرأة م.. يقوم القانون على تقرير مبدأ المسؤولية .. الرجل مسؤول   سؤولة أمام القانون، آم

ذه المسؤولية     فال.. وعندنا، في الدين، أن المرأة مسؤولة مسؤولية تامة أمام اهللا يقوم بتحمل ه
ا ا، أو زوجه ا، أو أخوه ا أبوه شريعة.. عنه ي ال ا، ف ام وصاية  ولكنه سؤولية، لقي صة الم ناق

 ..الرجل عليها

فتكون في   .. من مستوى الوصاية، إلى مستوى المسؤولية ولذلك فإننا ندعو أن يتطور القانون
ام سؤولة أم رأة م انون، الم ذا الق ا ه ع، آالرجل تمام ة .. المجتم وم اآلي ذي "وتق ل ال ولهن مث

يهن   المعروف، وللرجال عل يهن ب ي    " درجة عل رأة ف ا تطورت الم ه آلم ي أن ة تعن ذه اآلي وه
ات وم بواجب ع، وأصبحت تق ى الم المجتم رة، وجب عل ساوية آثي ا م ا حقوق ع أن يعطيه جتم

ات  الحقوق مساوية.. لواجباتها هذه يهن درجة   .. "للواجب م أن لكل    " وللرجال عل ينبغي أال تفه
ع المعاش   ..رجل درجة على أية امرأة را من    .. فهذا الفهم يرفضه العقل، ويكذبه الواق إن آثي ف
ر ن آثي ساء، أفضل م ال الن ن الرج ة . م ذه الدرج م ه ام ويجب أن ال تفه ز أم ا تميي ى أنه عل
د         القانون وإنما هي تعني ا بع ه، يليه ه زوجت شري رجال، تلي ال الب أن في قمة تطور هرم الكم

ساء    ن الن دد م ك ع ن اهللا     ذل رب م ات الق ي درج اوتون ف ال يتف  .والرج
ستوى، تكون حرة     .. القوانين األخرى وعلى هذه اآلية يجب أن تبنى جميع ذا الم فالمرأة في ه



ا        وجها،، ولها حقفي اختيار ز اة بينهم ا رأت أن الحي ى م ا، مت ا لزوجه الطالق باألصالة، آم
ا، بال            وفي هذا.. قد استحالت  ه له ه يكون آل ا، فإن ا تكون لزوجه رأة آله ا أن الم القانون، آم
الى   .. عليها تعدد زوجات ال تع إن           "ق اع ف ى وثالث ورب ساء مثن م من الن ا طاب لك انكحوا م ف

تم أال دلوا فو خف دةتع ة   " اح ة ثاني ي آي ال ف و     "وق ساء ول ين الن دلوا ب ستطيعوا أن تع ن ت ول
تم ل       .."حرص دة للرج رأة الواح و الم دين، ه ي أصل ال راد اهللا ف ا أن م ضح لن ا يت ن هن وم
د ك     ..الواح ى ذل و حرص عل ساء ول ين الن دل ب ه الع ل ال يمكن رر أن الرج د ق ه ق ذا .. ألن ه

د     إلى أن العدل المادي الذي، إلى باإلضافة دد في الماضي ق  جانب أسباب أخرى، قد أباح التع
لم        .. صورته للعدل المعنوي تغيرت ه وس سره النبي صلى اهللا علي سابع ف رن ال  فالعدل في الق

ك -بالعدل المادي ال المعصوم    ..  المادي في الكساء والسكن والغذاء وما إلى ذل ك ق  " وفي ذل
ك      ا تمل ك فال تؤاخذني فيم ك اللهم هذا عدلي فيما أمل د    "  وال أمل ادي ق دل الم ذا الع ر في    ه تغي

ع، أصبحت، وهي        ذا المجتم رأة في ه وي، ألن الم تصبح،   مجتمعنا الحاضر إلى العدل المعن
ل      دل في مي ا تطالب بالع وب  آل صبح جديد، قادرة على اإلنفاق على نفسها؛ ولذلك فإنه .. القل

ين    ين اثنت ك    "وهذا ما ال يستطيعه أحد ب ا تمل ك فال تؤاخذني فيم ا وجب أن    ومن ".  وال أمل هن
ة     ه زوج شارآها في ر أن ت ن غي ا، م ه آله ه لزوجت زوج آل ون ال رى يك  .أخ

ا        ا تمام ة لزوجه انون، تكون مكافئ ذا الق دفع   .. فالمرأة في ه و ال ي ذلك فه ا، ألن    ول را عليه مه
ا  المهر إنما يمثل عهد هوان المرأة وقصورها، عندما آان الرجل قيما ا   .. عليه ل طرف و يمث  فه

ل     ..من إنفاق الرجل عليها، واإلنفاق سبب من أسباب القوامة ا يمث ذا، إنم والمهر زيادة على ه
سبي،   ق ال ن طري زوج ع ت ت دما آان رأة، عن راء الم ن ش شراء ثم ذلك .. أو الخطف أو ال ول

ادي يمكن           ا ثمن م يس له ة، ول شريع آريم ذا الت المرأة، في ه ّيم     ف ا ال تق ا، ألنه دفع عليه أن ي
ا    مساوية للرجل، ومهرها رجلها، آما سلفتبثمن، فهي  ه له اإلشارة فإنه قد قيل أن زوجها آل

 .آما هي آلها له

ريم        وبإلغائنا للمهر المادي أخالق النبي الك ا ب ر، وتخلقن دين أآث هذا، فإننا نكون قد دخلنا في ال
زّوج ل        ألنه قد رغب ا، ف را معنوي ه جعل المهر مه بعض في المهر القليل، وفي بعض عقودات
ا        .. من القرآن أصحابه بآيات ا عتقه سيدة صفية، وجعل مهره ر، ال .. وتزوج هو من دون مه
ا .. لنا أن الحرية يمكن أن تكون مهرا للمرأة ومن هنا يظهر .. وهي على التحقيق أغلى مهر له

ا  ذا م ن    وه ه نح دعو ل رأة     –ن د للم ر الوحي ي المه ا ه رأة وآرامته ة الم  . حري
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