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�لإ�سالم يف ما ور�ء �لنظام �لأبوي
من خالل �لتحليل �لقر�آين لالآيات �مل�ستملة على �جلن�سني

�أمينة ودود

لنتاأمل يف الإ�سالم فيما يتجاوز النظام الأبوي، �ساأوجه دفة اهتمامنا اإىل القراآن 
واإىل �سنة النبي حممد لكونهما امل�سدرين الأ�سا�سيني للفكر الإ�سالمي واملمار�سات 
هذا  مع  املنا�سبة  ال�ست�سهادات  بع�س  بعر�س  �ساأبداأ حديثي  ثم  الإ�سالمية، ومن 
يف  املتمثل  هدفنا  حتقيق  يف  ت�ساعدنا  اأن  لها  كيف  لرنى  بتعليق  و�ساأتبعها  املحل، 
املرتبطة  الإ�سالمية واملمار�سات  الأ�رصة  امل�ساواة والعدل يف قوانني  تاأمني  كفالة 

بها. 

القراآن وال�سنة يعتربان امل�سدران الأ�سا�سيان لفهم ال�رصيعة ولتطور الفقه. ولقد 
للدرا�سة،  �ساماًل  جماًل  ليكون  الفقه  بتطوير  ب�رص(  )وهم  امل�سلمون  العلماء  قام 
العدل  املزيد من  اإقرار  الإ�سالمية على  املجتمعات  وكان هدفهم يف ذلك معاونة 
جمتمعات  اإر�ساء  عملية  يف  ن�ستبك  اأن  باملثل  علينا  يتعني  ثم،  ومن  وامل�ساواة. 
عادلة تنعم بامل�ساواة، اآخذين يف العتبار خرباتنا اجلديدة وواقعنا املعا�س؛ الأمر 
اأفكار جديدة حول العدل والأدوار القيمة التي تقوم  الذي ينطوي على ت�سمني 
بها الن�ساء �سواء ب�سفتهن الفردية، اأو بو�سفهن ع�سوات يف اأ�رصهن، وعامالت 
يف اخلدمة العامة يف املجتمعات املدنية امل�سلمة املعا�رصة. الأمر الأجل هنا هو اأن 

الإ�سالم اأ�سلوب حياة ير�سخ للعدل والت�ساق الأخالقي. 

ا اإىل م�سادر ثانوية معقدة  ومبا اأن الفقه هو منظومة تف�سري مدنية، فهو ي�ستند اأي�سً
مثل القيا�س والإجماع. ويف حني اأنه من الأهمية مبكان هنا اأن نربز اأهمية هذه 
امل�سادر، �ساأركز بدرجة اأقل على ت�سكيل القانون الو�سعي، و�ساأويل املزيد من 
الهتمام للتباينات الأخالقية الدقيقة وراء التف�سريات القانونية خا�سة فيما يتعلق 
بالإ�سالح. هناك عالقة وثيقة بني الأخالقيات، وعملية الإ�سالح، والن�سو�س 
املقد�سة. و�سرتكز تعليقاتي على النظرية الأخالقية يف عالقتها باملمار�سة الواقعية، 
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وعلى الأفكار اخلا�سة بعالقة كل �سخ�س مع الله، وكذا العالقات داخل املجتمعات 
الله التي  اأعلن ت�سليمي باأن القراآن هو كلمة  اآخر. واأنا هنا  الإ�سالمية من جانب 

اأوحى بها اإىل نبيه حممد. 
 

�أول: �مل�ساو�ة يف �خللق، و�لآخرة، و�حلياة فيما بينهما

اخللق،  اأ�سا�سية:  مراحل  بثالث  الإن�سان  تطور  مير  القراآن،  ك�سف  ح�سبما 
يعنينا  ما  فاأكرث  الإ�سالحات،  التفكري يف  �سياق  بينهما. ويف  والآخرة، واحلياة 
هو كيف نحيا هذه احلياة )عامل ال�سهادة(. اإل اأن حتديد الإطار بناًءا على املجالني 
العالقة  على  ي�سدد  القراآن  لأن  الأهمية  بالغ  اأمر  الغيب،  عامل  اأي  الآخرين، 
بينهما. ما يتوجب على الب�رص القيام به هنا يف الدنيا يرتبط مبفهومنا حول طبيعة 
ما  اإىل  اأي�سًا  بالإ�سافة  الآخرة،  اأعمالنا يف  اخللق، وجزاء  عملية  الله، وحول 

نعتربه الطبيعة الب�رصية. 

 �أ( �خللق

ِمْنَها  َوَخَلَق  َواِحَدٍة  ْف�ٍس  نَّ ن  َخَلَقُكم مِّ ِذي  الَّ ُكُم  َربَّ ُقوْا  اتَّ ا�ُس  النَّ َها  اأَيُّ َيا 
ِذي َت�َساءُلوَن  ُقوْا الّلَه الَّ َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثرًيا َوِن�َساء َواتَّ

ِبِه َوالأَْرَحاَم اإِنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا )الن�ساء:4(

“رجاًل  يف  باأكملها  الب�رصية  تاأتي  ثم  و“زوجها”،  واحدة”  “بنف�س  الرحلة  تبداأ 
الت�سميم  اأو  القراآين،  املخطط  من  جزء  التعددية  اأن  يعني  مما  ون�ساء”  كثريًا 
الإلهي. وتظهر اأهمية فكرة التعددية يف هذه املرحلة من التاريخ الب�رصي اأكرث من 
اأي وقت م�سى لأن العامل �سار مت�ساًل ببع�سه البع�س عن طريق التكنولوجيا 
الآخرين.  الب�رص  حياة  على  وا�سح  تاأثري  لها  واحد  فرد  حياة  فاأهمية  والعلوم. 
الب�رص  حياة  برتابط  وعينا  تعك�س  بطريقة  ونت�رصف  نفكر  اأن  فعلينا  ثم،  ومن 
قاطبة وتداخل حيوات اخللق جميعًا. فعلى �سبيل املثال، الختيارات التي تتخذ 
ب�ساأن م�ساألة الأ�سلحة النووية، اأو احتياطيات النفط، اأو الطريقة التي ندرك بها 
مفهوم الأ�رصة والطريقة التي نحافظ بها عليها، اأو الطريقة التي ندرك بها معنى 
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اأن نكون ب�رصًا واأن نحقق التميز الب�رصي، كل هذه اأ�سياء توؤثر على الآخرين، 
اأ�سا�س فكرة التعددية  �سواء كانوا رجاًل اأو ن�ساء، م�سلمني اأو غري م�سلمني. اإن 
ي�سكل بالفعل جزًءا من النظرة القراآنية للعامل. لقد اأنباأ الن�س القراآين التايل بالفعل 
بالطرق التي ن�سارك بها يف املجتمعات الإ�سالمية والتى ن�ساهم بها يف تغيري هذه 
املجتمعات، والقوانني، والثقافات الإ�سالمية، و�سبل اللتجاء للقراآن لتغيريها، 

وذلك يف مواجهة واقع عاملي اأكرث تعقيدًا.
�ُسُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َواأُنَثى  َذَكٍر  ن  مِّ َخَلْقَناُكم  ا  اإِنَّ ا�ُس  النَّ َها  اأَيُّ َيا 
َخِبرٌي  َعِليٌم  اللََّه  اإِنَّ  اأَْتَقاُكْم  اللَِّه  ِعنَد  اأَْكَرَمُكْم  اإِنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل 

)احلجرات:13( 

اأ�سفل  اإىل  ُيرد  اأن  ل  والتميز،  التفوق  يحقق  اأن  الت�سابك  بهذا  لعامل  ت�سنى  كيف 
لالت�ساق  الرئي�سى  القراآنى  امل�سطلح  هى  التقوى   )5-4 )التني:  ال�سافلني؟ 
الأخالقي، كما و�سفته الآية الكرمية يف �سورة احلجرات )احلجرات: 13(، فهذه 
الآية تتحدث عن كل من الذكور والإناث �رصاحة على اأنهما جزء من الت�سميم 
اخلالق. فهكذا خلقنا الله عز وجل “من كل �سيء خلقنا زوجني”؛ “الذكر والأنثى” 
)الذاريات:49، النجم: 45 ، القيامة: 39( اإن هذا النظام الكوين يف خلق كل �سيء 
يف زوجني له دللة تالزمية بالغة الأهمية يف كافة مناحي التفاعل الإن�ساين ويف 
املجتمعات الجتماعية. وعليه، فلزامًا علينا حتقيق التوازن على كل م�ستوى من 
امل�ستويات املوجودة يف املجتمع، بدًء من املجال الأكرث خ�سو�سية )يف الأ�رصة(، 
اإىل املجال العام حيث احلكم وال�سيا�سة العامة. مما ي�ستتبعه �رصورة النظر اإىل كل 
من الذكر والأنثى على اأنهما م�سوؤولن عن �سياغة القوانني وو�سع ال�سيا�سات، 
واأن ينتفعا ب�سكل مت�ساٍو بالعدالة املتاأ�سلة يف هذه القوانني وال�سيا�سات. ويف نهاية 
الآية، جند فكرة التعددية وقد وردت مرة اأخرى يف “�سعوبًا وقبائل” التي خلقها 
الله حمددًا غر�سه من ذلك يف قوله “لتعارفوا” �سيغة الفعل امل�ستخدم هنا �سيغة 
تبادلية، تقودنا اإىل “املعاو�سة”، اأو املعاملة باملثل بني املرء واأخيه، وهو تعبري 
الب�رص  على  للحكم  الأ�سا�سي  املعيار  فاإن  واأخريا،  بعد.  فيما  بالتف�سيل  �ساأتناوله 
قوامه التقوى، اأو نوع من الت�ساق الأخالقي الذي يت�سف بها ويت�رصف وفقًا 

لها الب�رص النا�سجون. 
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بحكم كوننا نحن هوؤلء الب�رص النا�سجني امل�سوؤولني، فنحن قادرون على الختيار 
بني ما هو خري وعدل وترك ما هو �رص وظلم. فهذا جزء من الإرادة احلرة التي 
يتمتع بها الب�رص، والتي ميكننا ممار�ستها باأية طريقة ن�ساء. غري اأنه رغم احلرية 
فاإن احلكم على كيفية  نتمتع بها يف طريقة ممار�ستنا لهذه الإرادة،  التي  الكاملة 
اختيارنا اأن منار�س حرية الإرادة هذه لي�ست يف اأيدينا على الإطالق، بل هي يف 
يد الله عز وجل. فالله هو احلكم املطلق، هو الب�سري العليم، والعامل بكل �سيء، 
�سواء يف املجال العام اأو يف املجال اخلا�س، كما يف املنزل. ومن ثم، فاإن وجود 
للت�رصف  منف�سلني  اأ�سلوبني  وجود  به  يق�سد  ل  الب�رصي  التفاعل  من  دائرتني 
يف  �سلوكنا  يف  �لأخالقي  و�لت�ساق  �لعدل  �أهمية  اأخرى،  بعبارة  وال�سلوك. 
�ملنزل ل  تزيد �أو تنق�ض عن �أهمية �لعدل و�لت�ساق �لأخالقي يف �سلوكنا يف 

�حلياة �لعامة؛ فكال املجالني يتطلبان منا ممار�سة التميز الأخالقي اأو التقوى. 

من البديهي اأن تطوير قوانني تت�سم بالعدل والنزاهة يتطلب توازنًا متناغمًا فيما بني 
املجالني العام واخلا�س، بني الرجال والن�ساء، وكذا بني امل�سوؤوليات واملنافع. 
الأمثلة  من  يعد  دورهن  يخ�س  فيما  ثنائية  من  امل�سلمات  الن�ساء  تخربه  ما  ولعل 
اأو وجود الظلم يف القانون.  ال�سائعة يف وقتنا املعا�رص على انعدام هذا التوازن 
اإذ ينظر لهن على اأنهن اأ�سخا�س م�سوؤولني اأخالقيًا خا�سعني للقانون، ولكن فيما 
يخ�س �سنع القانون، ل ينظر اإليهن نظرة فيها م�ساواة. التقوى يف القراآن هي 
املعيار النهائي للحكم على ف�سل الإن�سان وقيمته، ولكن غالبًا ما ي�سرتط اجتماعيًا 
على الن�ساء اأن تظهرن تقواهن باخلنوع وال�سمت، يف حني يتم ت�سجيع الرجال 
على اإظهار تقواهم عن طريق النخراط يف الن�ساط الجتماعي، وتقدمي اإ�سهامات 
فكرية وامل�ساركة يف �سياغة القوانني. ورمبا يكون ت�سجيع م�ساركة كال من الن�ساء 
القانون مبا  اإ�سالح  اأب�سط طرق  اأحد  العامة  ن�سطة يف احلياة  والرجال م�ساركة 
يتما�سى مع الأخالقيات الواردة يف القراآن، وخا�سة فيما يتعلق باإ�سالح القوانني 

وال�سيا�سة، كي يتمكنا من التعبري عن تقواهم على قدم امل�ساواة. 

يقول  فعندما  الب�رص.  بالقراآن وخلق  متعلقة  اأخرى  نقطة  اإىل  هنا  اأ�سري  اأن  واأود 
مقدر  اأنه  ندرك  فاإننا   ، )البقرة: 30(  خليفة”،  الأر�س  “اإين جاعٌل يف  القراآن 
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للب�رصية اأن حتيا قدرها هنا “يف الأر�س”    )�س: 26( واأن “اخلالفة” هي الطريقة 
التي نحقق عربها هذا القدر. و”اخلالفة” ولية اأخالقية، فقد ُخلق الب�رص ليكونوا 
خلفاء، ول فرق بني الذكر والأنثى يف هذا التكليف الإلهي؛ فكل منا م�ساءل عما 
ياأتي به من اأفعال يف حياته. والأهم، فاإن “خالفتنا” تعني اأننا نحمل اأمانة اأوكلها 
الله لنا لننفذ اإرادته على الأر�س؛ واختيار العمل ال�سالح واإر�ساء العدل جزًءا من 
مهام تلك “اخلالفة”. واأف�سل �سبيل لال�سطالع بهذا الدور هو التقوى اأو الوعي 
باأنه برغم اأننا اأحرار يف اختيار ال�سلوك الذي ن�ساء، فاإننا �سنميل اإىل اختيار اتباع 
اإرادة الله لأنه اأف�سل الختيارات. فهو اخليار الذي ي�ساعد الب�رصية على حتقيق 
اأن  قدرها على الأر�س وهي اخلالفة. ولنظهر تقوانا وننه�س بالأمانة، يجب 
نقيم العدل هنا يف الأر�س. والعدل يف الأر�س يعني اإقامة العالقات بني الب�رص 

على اأ�سا�س من امل�ساواة. 

ب( �لآخرة

ي�سري  القراآن  لأن  فقط،  لآيتني  �سوى  الآخرة  حول  اجلزء  هذا  يف  اأتطرق  لن 
الأخالقية،  امل�سوؤولية  يف  مت�ساويني  باعتبارهما  واملراأة  الرجل  اىل  با�ستمرار 
ووعدهما الله بالثواب اأو توعدهما بالعقاب الذي يتقرر بناًء على اإميانهما واأفعالهما 
ونواياهما �سواء كان ذلك على امل�ستوى الفردي، اأو يف الأ�رصة، اأو يف املجتمع، 

اأو يف اإطار العامل ككل. هاتان الآيتان هما: 
َيْدُخُلوَن  َفاأُْوَلِئَك  ِمٌن  ُموؤْ َوُهَو  اأُنَثى  اأَْو  َذَكٍر  ن  مِّ ا  احِلً �سَ َعِمَل  َوَمْن 

َة )غافر:40(  نَّ اجْلَ

ْف�ٍس �َسْيئًا َوَل ُيْقَبُل ِمْنَها �َسَفاَعٌة َوَل  ِزي َنْف�ٌس َعن نَّ ُقوْا َيْومًا لَّ جَتْ َواتَّ
وَن )البقرة: 48(   ُيوؤَْخُذ ِمْنَها َعْدٌل َوَل ُهْم ُين�رَصُ

الثواب والعقاب  الأخالقية ويقينية  امل�سوؤولية  الآيتان بو�سوح على  هاتان  توؤكد 
التي ي�ستوي فيها الرجل واملراأة على حد �سواء، فما حتمل نف�س وزر نف�س اأخرى 
ول تاأخذ من ح�سناتها. فاحلكم ينبني على اإميان املرء وعمله على الأر�س النابع 
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من هذا الإميان، �سواء يف معامالت الأفراد مع بع�سهم البع�س اأو مع الب�رصية 
جمعاء. 

ثانًيا: مبد�أ �ملعاملة باملثل وحتدي �لأبوية

الأبوية )البطريركية( اأقدم من تاريخ الإ�سالم ومن حياة النبي حممد. لقد تعامل 
الإ�سالم –مثل كل الأديان الأخرى- مع الأعراف الأبوية القائمة كاأمور م�سلم 
باملوؤمنني  ينتقل  كم�سار  �سكل  باأف�سل  نفهمه  اأن  ما ميكن  قدم  القراآن  اأن  اإل  بها. 
املنظومة  هذه  يتجاوز  ما  اإىل  اجتماعي عادل،  نظام  كاأ�سخا�س، وكاأع�ساء يف 
الأبوية. وبالتايل، فبو�سعنا اأن نت�ساءل: هل اتبعنا هذا امل�سار؟ اإىل اأي مدى حترك 
املفكرون امل�سلمون واأع�ساء املجتمعات الإ�سالمية -بعد نزول الوحي على النبي 
والفكري، وكذا  التاريخي  باملعنى  الأبوي  النظام  هذا  يتجاوز  اجتاه  حممد- يف 
فيما بني  العدالة  امل�سلمون يف حتقيق  املجتمعية والثقافية؟ هل جنح  املمار�سات  يف 

اجلن�سني اإىل احلد املطلوب ح�سب امل�سار الذي حدده القراآن؟ 

نحن اليوم ب�سدد تكليف مزدوج. فمن الداخل، علينا اأن نت�سدى ل�ستمرار تدين 
واملجتمعات  والدول،  والثقافات،  ال�سالمية،  القوانني  ظل  يف  الن�ساء  و�سعية 
خارج  من  الوافدة  لالأفكار  نت�سدى  اأن  علينا  ذاته،  الوقت  ويف  الإ�سالمية. 
الثقافات امل�سلمة والتي تروج لفكرة اأن الإ�سالم غري موؤهٍل للم�ساركة الكاملة يف 
نظام التعددية الكونية، والعاملية، واأنه غري موؤهل للوفاء باملتطلبات التي تطرحها 
املهام،  بهذه  لال�سطالع  موؤهلني  من  اأكرث  اإننا  الإن�سان.  وحقوق  الدميقراطية 
اإ�سالمي؛ وبهذه الطريقة ميكننا التغلب على  ونحن نتعامل معها من �سمن اإطار 
الأبوية، ومن�سي قدمًا نحو اأفكاٍر وممار�ساٍت تت�سم باملزيد من امل�ساواة يف املجتمع 
اأو كاأقليات  اأغلبية �سكانها من امل�سلمني،  املدين الإ�سالمي، �سواء يف دول قومية 

م�سلمة تعي�س يف املهجر يف دول اأمريكا ال�سمالية واأوروبا. 

وي�سف فريتجوف كابرا، يف كتابه “�سبكة احلياة: فهم علمي جديد لنظم احلياة”، 
التحول املفاهيمي الهام الذي بداأ منذ حوايل قرن م�سى والذي �سكل اأهمية كربى 
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يف التغلب على الأفكار الأبوية املتجذرة حول عدم م�ساواة الن�ساء للرجال، قائاًل: 
“يتكون هذا التحول من عدد من الأفكار والقيم املرت�سخة، من بينها ... العتقاد 
ال�سائد باأن املجتمع الذي يعترب املراأة دومًا يف مرتبة اأدنى من الرجل هو جمتمع 
القدمي،  الأبوي  النموذج  مواجهة  ويف  الأ�سا�سي”.  الطبيعة  لقانون  وفقًا  ي�سري 
بزغت فكرة جديدة حلت فيها ال�رصاكة حمل ال�سيطرة. تلك ال�رصاكة كانت مفقودة 
يف النظام الأبوي الذي كان �سائدًا يف املا�سي، �سواء طبقه امل�سلمون اأو غريهم 

على حد �سواء. 

اخلا�س  املجالني  يف  الفجة  الهيمنة  جنباته  بني  ي�سم  اإذ  �سقان،  الأبوي  وللنظام 
والعام. لعله يجدر بنا هنا اأن نبني اأن النظام الأبوي ل يتعلق بالرجال فقط، بل 
هو نظام متحيز ي�رص على �سحة طريقة واحدة للعمل، طريقة واحدة للوجود، 
اأطروحات حول كيفية  املعرفة هذه من  للمعرفة. وتنبع طريقة  وطريقة واحدة 
بها  ت�رصف  التي  الطريقة  من  تقريبًا  كلي  ب�سكل  تنطلق  العام،  الف�ساء  اإدارة 
الرجال يف هذا الف�ساء العام، واملفهوم ال�سائع اأن الف�ساء العام اأهم من اخلا�س. 
اإل اأنه، وفقا لالعتبارات التي اأ�رصت اإليها عاليه، فاإن متطلبات التقوى اأو التميز 
الأخالقي هي نف�سها يف كل من الف�سائني العام واخلا�س. فال وجود يف التقوى 
اأن�سطة احلياة العامة  الن�ساء من امل�ساركة يف  لالزدواجية يف املعايري التي ت�ستبعد 
الف�ساء  يف  امل�ساركة  تكون  اأن  تتطلب  التي  اأو  الرجل،  مع  امل�ساواة  قدم  على 
العام بالطريقة التي مار�سها الرجال فقط.  وباملثل، فالتقوى ل ت�ستبعد م�ساركة 
الرجال على قدم امل�ساواة يف احلياة اخلا�سة، بل اأنهم مينحون قيمة م�ساوية نظري 
اأن حتكم الن�ساء الرجال  اإن الرد على النظام الأبوي ل يعني  هذه الإ�سهامات. 
الرجال  اعتاد  ما  يفعلن  اأن  الن�ساء  على  اأن  كذلك  تعني  ول  عليهم،  وي�سيطرن 
اإر�ساء  اإىل  ال�سيطرة  فر�س  من  ننتقل  اأن  علينا  العك�س،  على  بل  فعله؛  على 
ال�رصاكة. لذلك فلعل اأف�سل �سبيل لفهم الرد على النظام الأبوي يتجلى يف م�سطلح 

“املعاو�سة” اأو املعاملة باملثل. 
 

خمتلف  يف  موجودة  جوهرية  اأخالقية  قيمة  متثل  باملثل،  املعاملة  اأو  املعاو�سة، 
باملثل”  للمعاملة  الذهبية  “القاعدة  يف  وتتمثل  والفل�سفات،  والثقافات،  الأديان، 
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اإنها واحدة من املبادئ الأخالقية العاملية التي تعرب عن احلق يف تلقي معاملة عادلة 
وامل�سوؤولية عن توخي العدل يف التعامل مع الآخرين. وتعاليم الإ�سالم تزودنا 

بالعديد من امل�سادر والأمثلة التي تدلل على خلق “املعاو�سة”. 

والعوا�سة  املعاو�سة،  كلمة  منه  ت�ستق  الذي  اللغوي  اجلذر  هو  �س”  ع،  “و، 
م�سطلح قانوين ي�سري اإىل )امل�سوؤوليات املتبادلة اأو ال�ستبدال) اأ�سول هذا امل�سطلح 
كما ورد يف معجم هانز فري للعربية احلديثة. وقد ا�ستخدم م�سطلح معاو�سة يف 

ال�سياقات الإ�سالمية لالإ�سارة اإىل املعامالت املالية الإ�سالمية. 

يف هذه الورقة اأعطي تعريفًا مل�سطلح “املعاو�سة” ليعني عالقة املبادلة واملعاملة 
باملثل بني الأفراد. ويتكون هذا امل�سطلح من عن�رصين:

1- املعرفة املتبادلة بني الأ�سخا�س بع�سهم البع�س )ما ي�سري اإليه القراآن يف الآية 
13 من �سورة احلجرات يف قوله تعاىل “تعارفوا”(.

2- الدعم املتبادل بني الأ�سخا�س على امل�ستوى الفردي، ويف اإطار الأ�رصة، ويف 
املجتمع ككل. واملجتمع ل يقت�رص على املجتمعات املحلية فح�سب، بل يت�سع نطاقه 
لي�سمل الأمة الإ�سالمية جمعاء، وكذا الأر�س قاطبة. وكل منا م�سوؤول عن اآثار 
ت�سدد  هذه  التعددية  ففكرة  �سواء.  حد  على  امل�سلمني  وغري  امل�سلمني  على  اأعماله 
على امل�سوؤولية الأخالقية عن كل الأعمال التي ناأتي بها اإزاء الب�رصية. وهذا يقع 
حتت بند “املعامالت” يف ال�رصيعة الإ�سالمية، والذي يعني الأعمال الجتماعية 
حما�سبة  من  اأعمق  م�ستوى  وعلى  الجتماعية.  العدالة  تعك�س  التي  الأعمال  اأو 
النف�س، يعني هذا اأي�سَا اأن ي�سع املرء يف ح�سبانه تاأثري اأفعاله على الآخرين؛ لأن 
“ال�ستكبار” ال�سيطانية  بالله، حيث تنبع من فكرة  ال�رِصك  الأبوية تعد نوعًا من 
)اأن يظن املرء اأنه اأف�سل من الآخرين(، كما يتبني يف الق�سة القراآنية التالية حول 

خلق الب�رص. 

املالئكة  مع  ي�سجد  اأن  اإبلي�س  رف�س  عندما  اخللق  ق�سة  الأعراف  �سورة  تروي 
اأنا خرٌي منه. خلقتني من نار وخلقته من طني” )�سورة  “قال  اآدم،  الب�رص  لأبي 
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الأعراف: 12( هذا هو “ال�ستكبار”؛ اأن يت�سور املرء اأنه اأف�سل ممن �سواه، بدل 
من اأن يطيع اإرادة الله، ويعرتف بالرتابط ال�رصوري بني كل الب�رص. فال�ستكبار 
للعامل.  التاريخي  الأبوي  املنظور  القهر وممار�ساته، مبا يف ذلك  يوّلد كل نظم 
وممار�سات “ال�ستكبار” تن�ساأ من فكرة اأن اأيًا ما كان ما يقوم به الرجال، فهو 
اأف�سل من اأي �سيء تقوم به الن�ساء. وامتداد هذا املنطق الأبوي  هو اأن الرجال 
دائمًا يتفوقون على الن�ساء يف بع�س املجالت، واأن الن�ساء دائمًا ما يتفوقن على 
الرجال يف جمالت اأخرى، اإل اأن هذه املجالت دائما تكون منف�سلة عن بع�سها 
بينها.  ترابط  يوجد  ل  اأنه  اإل  البع�س،  لبع�سها  “مكملة”  تكون  قد  اأو  البع�س، 
اإىل  املراأة  تختزل  املراأة  على  الرجل  لتفوق  ُتروج  التي  الفكرة  فاإن  ثم،  ومن 

و�سعية التابع. 

لقد ُغر�س داخل كل من الرجال والن�ساء ثقافة جتعلهما يتقبالن هذه الفكرة الزائفة 
عن تفوق الذكور، ومن ثم، جتاهل امل�ساواة بينهما، بدًل من النظر اإليها باعتبارها 
اأمًرا جوهرًيا يف خلقهما، ويف الآخرة، بالتايل يف احلياة بينهما. ونتيجة لكل ما 
�سبق، جند اأننا ب�سدد تاريخ طويل من ممار�سات امل�سلمني القائمة على ازدواجية 
على  ُيطبَّق  اآخر  ومعيار  الرجال،  على  ُيطبَّق  لل�سلوك  معيار  فهناك  املعايري. 

الن�ساء، وينظر اإليهن باعتبارهن تابعات. 

وحتى يت�سنى لنا جتاوز هذه املواقف والهياكل التي تفتقر اإىل امل�ساواة، علينا اأن 
الن�ساء  خللق  املت�ساوية  بالأهمية  تعرتف  الإ�سالح  من  اأ�سكال  نحو  قدمًا  من�سي 
اإ�سدار  يف  املت�ساوية  وم�سوؤوليتهن  لوجودهن  وممار�ستهن  تفكريهن  وطرق 
ميار�س  الجتماعية  للعدالة  نظام  اإقامة  طريق  عن  ذلك  عمل  ميكننا  الأحكام. 
الرجال  بني  وامل�ساواة  باملثل  املعاملة  على  القائمة  العالقات  اأي  “املعاو�سة”، 
العامة  اأن�سطة احلياة  بكفاءة واقتدار يف  ي�ساهمان  كليهما  باأن  والن�ساء. ويعرتف 
الن�ساء  ي�سجع  اأن  �ساأنه  من  النظام  هذا  مثل  �سواء.  حد  على  اخلا�سة  واحلياة 
والرجال على التفوق يف اأي عمل من الأعمال، دون ح�رصهما يف جمال دون 
كافة  وفعل اخلري يف  الإميان  النا�س على  ت�سجيع  اإىل  بدوره  �سيقود  الآخر؛ مما 
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اأنف�سهم قيوًدا ل داعي لها بناء على فر�سية  اأن ي�سعوا على  املجالت، بدًل من 
اأن لكل نوع اجتماعي دور حمدد ليقوم به دون �سواه. وبهذه الطريقة �سين�سب 
الهتمام على الكفاءات املتعددة لالأ�سخا�س الذين يقومون بهذه الأعمال اخلرية، 
ولي�س على النوع الجتماعي لهم. ومتثل املعاملة باملثل جزءًا اأ�سا�سيًا يف الإ�سالم 

حتت راية “التوحيد”. 

ثالًثا: جتاوز �لأبوية.. نحو �لإ�سالح �لنوعي

امل�ستوى  على  التقوى  هو  الأول  �سقان:  له  الأبوي  النظام  لتجاوز  الطريق  اإن 
الفردي، والثاين هو التوحيد ويكون على م�ستوى التطبيق الجتماعي واملدونات 
�سيقودنا يف هذه  الذي  الإلهام  ن�ستقي  اأن  اأخرى، ميكن  الفقهية. ومرة  القانونية 
كان  فيما  املتبدية  الرئي�سية  املبادئ  من  كانت  والتي  القراآن،  تعاليم  من  احلركة 
ينطق به النبي. اإن الن�سو�س، وخا�سة تلك التي تعرتف باأن الن�ساء والرجال 
يف  اأ�سا�سيًا  مكونًا  باعتباره  امل�ساواة  مفهوم  اإليه  لي�ستند  م�سدرًا  تعطينا  �سوا�سية، 
قوانني الأ�رصة الإ�سالمية والعالقات �سمن هذه الأ�رصة. فهناك اأ�س�س ميكن اأن 
تنبني عليها �رصورة واإمكانية اإ�سالح قوانني الأ�رصة القائمة، اأخذًا يف العتبار 
حتياه  الذي  املعا�س  والواقع  الإن�سان،  حقوق  ومبادئ  الإ�سالمي،  املنظور 

الن�ساء. 
َواْلَقاِنَتاِت  َواْلَقاِنِتنَي  َوامْلُوؤِْمَناِت  َوامْلُوؤِْمِننَي  َوامْلُ�ْسِلَماِت  امْلُ�ْسِلِمنَي  اإِنَّ 
ا�ِسِعنَي  َواخْلَ اِبَراِت  َوال�سَّ اِبِريَن  َوال�سَّ اِدَقاِت  َوال�سَّ اِدِقنَي  َوال�سَّ
اِئَماِت  َوال�سَّ اِئِمنَي  َوال�سَّ َقاِت  دِّ َوامْلَُت�سَ ِقنَي  دِّ َوامْلَُت�سَ ا�ِسَعاِت  َواخْلَ
اِكَراِت  اِكِريَن اللََّه َكِثرًيا َوالذَّ اِفَظاِت َوالذَّ اِفِظنَي ُفُروَجُهْم َواحْلَ َواحْلَ

ْغِفَرًة َواأَْجًرا َعِظيًما )الأحزاب: 35(  اأََعدَّ اللَُّه َلُهم مَّ

وامل�سوؤوليات  للعالقات  بو�سوح  القراآن  ر�سمه  الذي  الإطار  الآية  هذه  حتدد 
باملثل.  فيها  معهما  التعامل  ويتم  والن�ساء  الرجال  فيها  يت�ساوى  التي  الأخالقية 
اإن احلياة ما بني اخللق والآخرة حتوي الواجبات وامل�سوؤوليات املتبادلة، وكذا 
والن�ساء.  الرجال  من  لكل  واملمار�سات  الأفكار  يف  باملثل(  )املعاملة  املعاو�سة 
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تنزل القراآن، كن�س تاريخي، يف �سياق الأبوية والفو�سى يف العامل العربي يف 
القرن ال�سابع. ويف اإطار جهوده لإ�سالح املجتمع؛ تناول اأوجه اختالل التوازن 
باملثل  ملعاملة  قدم منوذجًا  والأخالقي حيث  والقت�سادي  وال�سيا�سي  الجتماعي 
اإ�سالحات يف وقائع حيوات  اإدخال  اأجل �ساأنًا، واأورد عبارات �رصيحة حول 
الن�ساء. ولو كان هذا امل�سار القراآين قد اتبع بالكامل على مدار القرون الأربعة 
ع�رص املا�سية، لكانت حالة الن�ساء امل�سلمات يف اأغلب ال�سياقات اأف�سل بكثري مما هي 
عليه الآن على م�ستوى العامل اأجمع. ومن ثم، ي�سعنا القول اأن الفكرة املوؤ�س�سة 
للم�ساواة بني اجلن�سني م�ستقاة من املنظور القراآين للعامل؛ وبالتايل، فكل النقا�سات 
الدائرة حول ح�سول الن�ساء على حقوق اإن�سانية مت�ساوية جتد ما يع�سدها ويقويها 

يف هذا املنظور القراآين للعامل. 
حًقا،  عليك  لربك  اإن  و�سلم(:  عليه  الله  )�سلى  الله  ر�سول  قال 
ولأهلك عليك حًقا، ولنف�سك عليك حًقا، فاأعط كل ذي حٍق حقه. 

)�سحيح البخاري 3: 189(  

هو  علينا،  الله  بحقوق  للوفاء  الطريق  يو�سح  فهو  خا�سة،  اأهمية  احلديث  لهذا 
اأن نفي باحلقني الثانيني. الأول يتطرق لعالقاتنا مع الآخرين، حيث ت�سري كلمة 
“اأهل” اإما اإىل املعنى ال�سيق اأي اأ�رصتك املبا�رصة، اأو املعنى الأ�سمل اأي اأ�رصتك 
من الب�رص جميعًا. وهذا معناه اأنه لزامًا علينا اأن تت�سافر جهودنا واأن نعمل جنبا 

اإىل جنب. ويتعلق احلق الثاين بحقوقنا التي يتعني علينا الوفاء بها لأرواحنا.  

 هذا احلديث يذكرنا ب�رصورة اأن نحقق التوازن بني كيفية الوفاء بحقوق الآخرين 
الله  بحقوق  والوفاء  علينا،  اأرواحنا  بحقوق  والوفاء  املجتمع،  ويف  الأ�رصة  يف 
علينا. وهذا يطعن يف الفكر ال�سائع باأن الدور الأوحد للمراأة امل�سلمة يتمحور حول 
الت�سحية. ويف  ت�سحيتها بذاتها، وتلبية احتياجات الآخرين، مهما عظمت هذه 
ظل النظام الأبوي، هناك ميل نحو ا�ستغالل الن�ساء وحبهن لأ�رصهن ورعايتهن 
لها؛ وكاأن تلك اجلهود ال�ساقة تنجم عن نزوع بيولوجي ما لدى الإناث، بدل من 
النظر لها كانعكا�س لنوع مكثف من اخلالفة. وبالن�سبة لبع�س الن�ساء، فهذا امليل 
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من �ساأنه اأن يحيل احلياة اخلا�سة اإىل ما ي�سبه ال�سجن ل ميكنهن الإفالت منه خوًفا 
من احلكم عليهن باأنهن ل�سن اأهاًل لأن يو�سفن باأنهن ن�ساء حقيقيات اأو منوذجيات. 
اأما بالن�سبة للبع�س الآخر، ي�سبح الأمر مبثابة ماأزق مزدوج حيث يتعني عليهن 
الوفاء بدور الراعي الأ�سا�سي يف املنزل، ويف الوقت نف�سه املناف�سة على الأجور 
يف املجال العام. فوق هذا وذاك، عادة ما يتم تعريف هذا املجال العام مبا يتما�سى 
مع ما يقوم به الرجال، وغالبًا ما يعتمد هوؤلء الرجال على الن�ساء ليتولني رعاية 
الأ�رصة يف املنزل. اإن احلديث الذي ا�ست�سهدت به اأعاله يطالبنا، رجاًل ون�ساًء، 
ف�ساًل  واملجتمع،  والأ�رصة  الآخرين  اأنف�سنا، وخدمة  التوازن يف خدمة  بتحقيق 

عن خدمة الله جل وعلى. 

الن�ساء  بني  احلميمية  الأ�رصية  بالعالقات  خا�س  ب�سكل  يتعلق  فيما  واأخريًا، 
والرجال، ورد يف القراآن:

َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم  َت�ْسُكُنوا اإِ ْن اأَنُف�ِسُكْم اأَْزَواًجا لِّ َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكم مِّ
ُروَن . )الروم: 21(  َقْوٍم َيَتَفكَّ ًة َوَرْحَمًة اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت لِّ َودَّ مَّ

هذه الآية ت�سف العالقة بني الزوجني على اأنها عالقة يف منتهى الرقة. فاحلب 
املتبادل واحلميمية من بني معاين كلمة “املودة” الواردة يف الآية. اإنها لي�ست عالقة 
تناف�سية، ول يجب اأن تتميز بالعنف، اأو ال�رصاع على الرتاتبية. من امل�ستحيل اأن 
تكون العالقات يف الأ�رصة قائمة على املعاملة باملثل ما مل يبداأ هذا بالعالقة الأ�سا�سية 
بني الزوجني. ال�رصاكة حتل حمل ال�سيطرة. والتعاون يحل حمل التناف�س. هذه 
“املودة  هي  حميمية  اأكرث  مب�سطلحات  ي�رصحها  والقراآن  املعاو�سة  ركائز  هي 

والرحمة” بني الرجل واملراأة  )احلب املتبادل بني الرجل واملراأة(. 

يعتمد  الإ�سالمي  القانوين  الفكر  يف  را�سخ  هو  كما  لالأ�رصة  التقليدي  النموذج  اإن 
ال�سيطرة، فالرجال هم من ينظر لهم دائمًا، ووحدهم دون  على عالقة قوامها 
من �سواهم، على اأنهم “قوامون” اأي م�سوؤولون، ويف تف�سريات اأخرى، تعني 
اأعلى مقامًا. ونتيجة لهذا، ل ي�سع املراأة اإل اأن تكون، بل يجب عليها اأن تكون، 
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هذه  كانت  لو  عليه. حتى  معتمدة  وبالتايل،  منه،  مقامًا  واأدنى  للرجل  خا�سعة 
يتناق�س  الراهنة،  الظروف  ظل  ففي  الوحي،  نزول  وقت  ال�سائدة  املمار�سات 
لقد  الأخالقي.  الن�ساء على الختيار احلر والت�ساق  قدرة  الأبوي مع  النموذج 
اخلا�سة  املجالت،  كافة  يف  قيمة  اإ�سهامات  تقدمي،  و�سيوا�سلن  الن�ساء،  قدمت 
وال�سيا�سات  القوانني  اإ�سالح  على  الوقائع  هذه  تنعك�س  اأن  ولبد  والعامة، 
يف  الكامل  الن�ساين  وبحقهن  الن�ساء  قدمتها  التي  القيمة  بالإ�سهامات  لالعرتاف 
الت�ساق  هذا  ميثل  الذي  الوحيد  النموذج  احلرة.  لختياراتهن  وفًقا  الت�رصف 
يطبق  والذي  املتبادلني،  والحرتام  احلب  على  يقوم  الذي  ذلك  هو  الأخالقي 

امل�ساواة التامة. 
 

ر�بًعا: �لنموذج �لتوحيدي لالإ�سالح

يف  ال�سخ�سية  الأحوال  قوانني  مع  اليوم  تعاملنا  يف  فارًقا  يكون  اأن  ميكن  ما 
كخليفات  ودورهن  كفاعالت  الن�ساء  دور  بني  العالقة  هو  امل�سلمة،  املجتمعات 
اأو�سح  الورقة  الفقه. ويف هذه  اأمور  اأو يف  التف�سري  اأمور  يف الأر�س �سواء يف 
م�رصوعية دور الن�ساء كفاعالت وكخليفات، انطالًقا من التحليل القراآين. وب�سكل 
الن�ساء  فعلية بني  ال�سوء على كيفية تكوين �رصاكة  ت�سليط  فاإن غايتي هي  خا�س 
ال�سيا�سة وكذلك يف  اأو  القانون  با�سم الإ�سالم والعدالة �سواء يف جمال  والرجال 

الأ�رصة.  

فكرة  هي  والرجال  الن�ساء  بني  التعاون  عالقة  يف  التاأمل  على  حفزين  ما  ولعل 
الإن�سانية.  العالقات  ويف  العملي  الجتماعي  امل�ستوى  على  تطبيقها  يف  التوحيد 
على امل�ستوى الأ�سا�سي يعنى التوحيد وحدوية الله، الله اأحد متفرد. كلمة التوحيد 
م�ستقة من الفعل “َوّحَد”، اأ�سفى ذلك على امل�سطلح ديناميكية، توؤكد على القدرة 
التناغم  هذا  متناغمة.  وحدة  اأو  واحدة  وحدة  يف  الأ�سياء  كل  جمع  على  الإلهية 
هو ما �سبق اأن اأ�رصت اإليه حتت م�سمى املعاو�سة، اأو املعاملة باملثل، والتعاون 
والعتماد املتبادل. وعالقة كل هذا بالتوحيد هي حمطتي الأخرية يف بحثي هذا. 
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ح اأنه  الله اأكرب، فكرة اأ�سا�سية يف الإ�سالم. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن القراآن يو�سّ
اإل والله ثالثهما، واإن كانوا ثالثة فالله رابعهم، وهكذا.  ما من اثنني يجتمعان 
كل  ويف  وقت  كل  يف  موجود  الله  اأن  العتبار  بعني  اأخذنا  واإذا   )7 )املجادلة: 
مكان، عندئذ ميكننا و�سف عالقة املعاو�سة باملعاملة باملثل على امل�ستوى الأفقي، 

والتي ميكن اأن يبينها ال�سكل التايل: 

الله
  

الذات                           الآخر

فطاملا اأن الله اأكرب، وواحد اأحد، فوفقًا ملبداأ التوحيد، فلن تكون هناك اأية عالقة 
يدل  الأفقي  امل�ستوى  فهذا  اأفقي.  تبادل  تكون عالقة  اأن  اإل  �سخ�سني  بني  جتمع 
على عالقة تعاون متبادل، لأن الرجل واملراأة ميكن اأن يتبادل الأدوار دون اأن 

ي�سيع الحرتام وامل�سداقية. 

اأما يف الإطار الأبوي، فالرجل يحتل مرتبة اأعلى من املراأة، وهو ما ميكن النظر 
اإليه على اأنه عالقة راأ�سية. 

الرجل
  
  
  

 املراأة
  

ولهذا فاإن النظام الأبوي نوع من ال�رِصك، لأنه ي�سع الرجل واملراأة يف عالقة ل 
جمال فيها للمعاملة باملثل، حيث اأن هناك دومًا �سخ�س “اأعلى” من الآخر. اأما 
حتت مظلة التوحيد، فهذا يعد دربًا من امل�ستحيل، حيث يجب اأن يبقى وجود الله 
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اأينما وكلما يوجد الله، والله  اأن حمورا جديدا يتكون  اأعلى نقطة ارتكاز. ومبا 
اأن  دون  الرفيعة  املكانة  هذه  ي�سغل  اأن  �سخ�س  لأي  يت�سنى  فلن  دائما،  موجود 

يخرق مبداأ التوحيد. 

خام�ًسا: �خلامتة

على امل�ستوى العملي، فاإن ما نراهن عليه هو ا�ستح�سار جتارب الن�ساء امل�سلمات 
لت�سبح جزء من اخلطاب الدائر. فنحن نعمل على متكني و�سول �سوت الن�ساء، 
الواقع  لتطوير  مهمة  اإ�سهامات  باعتبارها  للمعرفة  �سعيهن  وطرق  وجتاربهن، 
الن�ساء نقطة  اأهميتها عما �سواها. لقد �سارت جتارب  املعا�س لالإ�سالم، ول تقل 
كل  خالفة  الإ�سالم،  ففي  بهن.  املتعلقة  واملمار�سات  ال�سيا�سات  لو�سع  ارتكاز 
و�سعية  اإىل  الن�ساء  اإحالة  ميكن  ول  ومركزية،  جوهرية  والرجال  الن�ساء  من 
م�ساهمات  ليكن  توؤهلهن  التي  بالكفاءات  يتمتعن  فالن�ساء  اخلانعات.  اخلا�سعات 
لكافة  والروحية  واملهنية  ال�سخ�سية  للحياة  احلاكمة  القوانني  �سنع  يف  كبريات 
املعقد  الإطار  ويف  احلديثة  امل�سلمة  القومية  الدولة  �سياقات  يف  وذلك  املواطنني، 
وحقوق  بالدميقراطية  واللتزام  العاملية  التعددية  من  اليوم  عامل  يعي�سه  الذي 

الإن�سان. 

ومطردة،  �رصيعة  تغريات  ككل  العاملية  وال�ساحة  الإ�سالمية  الدول  وت�سهد 
وت�سابكات وترابطات، وخطابات متقاطعة حول حقوق الإن�سان، وحقوق املراأة 
الإن�سانية، وحقوق الإن�سان يف الإ�سالم، وكذلك التعددية. لذا فمن الأهمية البالغة 
اأن ي�سطلع الرجال والن�ساء امل�سلمون باأدوار رائدة يف عملية تقييم معنى ودللة 
كل تلك الأمور يف �سياق ثقافاتنا، وبلداننا، وديننا دين الإ�سالم. ومن الأهمية 
مبكان اأي�سًا اأن نرى هذه ال�سالت اجلديدة بامل�سادر التقليدية القدمية بطريقة تكفل 
لنا اإمكانية حتويل وتعظيم كل ما هو اأ�سا�سي، م�ستندين يف ذلك اإىل املبادئ والقيم 
ال�سامدة الباقية. واإل اأ�سبحنا فري�سة للتقليد الأعمى لكل ما توارثناه من تقاليد. 
اأفعالنا يف احلفاظ على كل ما هو خري  وعلينا اأي�سًا اأن نفح�س ب�سكل دقيق تاأثري 
والتخلي عن كل ما هو �رص )الأمر باملعروف والنهي عن املنكر(  و”املعروف” هنا 
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هي كلمة ال�رص لكل ما هو “عاملي” فاملعروف ي�سري اإىل كل ما هو وا�سح يف ذاته 
وكل ما هو خري. وفيما يتعلق بقوانني الأ�رصة، فنحن بحاجة اإىل �سيا�سات جديدة 
تاأخذ يف ح�سبانها التجارب الواقعية التي مرت بها الن�ساء وكذلك قدراتهن الكامنة 
باعتبارها جزءًا ل يتجزاأ من خالفة الإن�سان لله يف الأر�س حتقيقا لإرادته عز 

وجل يف �سوء التوحيد، وبغية تعزيز التعاون فيما بني كل اأفراد املجتمع. 


