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 الملخص 

  القرآنني من خالل النص الديني  وخاصة الننص  اإلسالمفي  المرأةتتناول هذه الورقة  البحثية  حول مكانة 

عننني البعننند السياسننني وا قت نننادي   إبعنننادالنبوينننة وتنننش مناقشنننة الموضنننو  منننن خننالل  نننال   األحادينن و 

النننص  تنوينندالوضننا ا جتمنناعي فنني  وتننن يروا جتمنناعي  امننا مناقشننة موضننو  التنوينند  للنننص الننديني  

 .الديني

Abstract 

This paper discusses the status of women in Islam through the religious text, especially the text of the Koran and 

the Prophet's Hadith. The topic was discussed through three dimensions of the political, economic and social 

dimension, as well as the discussion of the interpretation of the religious text and the impact of the social 

situation in the religious text 

 بندأ أصبحت التي من القضايا المعاصرة والتي  المرأة إلى األديانتعتبر قضية نظرة 

 منن تنا ير تناريخي ومعاصنر فني تشنكيد وعني ا نسنان للنديانا   ، لمنا إبعادا مختلفة  تاخذ 

تجاه قضايا المجتمنا ، فونو جنمه مونش منن تشنكيد الووينة الثقافينة بمختلنف عناصنرها منن قنيش 

 ومعايير واعراف ،وتعد قضية المراة ودورها ا جتمناعي منن القضنايا الرييسنية المعاصنرة ،

التننني بنننداه اثينننر منننن البننناحثون  يتناولونونننا منننن مختلنننف ابعادهنننا السياسنننية وا جتماعينننة 

 محاولة  يجاد تفسير  للوضا ا جتماعي لن ف المجتما .، في وا قت ادية 

وسننننحاول منننن خنننالل عملننننا هنننذا ان نتلنننر  النننى مكاننننة المنننراة فننني الننننص النننديني  

ا سننالمي  سننواه مننن خننالل القننران او  ا حادينن  النبويننة ، لمننا للمكننون الننديني مننن تننا ير فنني 

 تشكيد الوعي ا جتماعي وخاصة في المجتمعا  العربية .

د أخننذ  صنورة المننرأة عندة أيننكال فني القننرآن فمنونا مننا تضنمن ن وصننا  تشننريعية لقن

واضننحة، حنندد  حقننو  وواجبننا  المننرأة العامننة والخاصننة. ومنوننا مننا أيننار إليوننا مننن خننالل 

ى وبشكد عام تضنمن القنرآن فني تلرقن  إلن …النص القرآني مثد سورة يوسف ومريش ولوط 

  وضا المرأة عدة مراحد أساسية 

وتقضني بنان الرجند  ا نسانالمرأة والرجد بوصفوا  الىالقران  ايار فيواالمرحلة األولى:  -

وبا   ننعن شك ين نننك َذَاننرا َوأننكثَننى َوَجَعلكنَنناان شك مك ْن إكنَننا َخلَقكنَنناان والمننرأة اانننا جننمها  واحنندا : ُّيَننا أَيسوَننا النَننا

عقوبنا .أي أنومنا يخضنعان إلنى نفن  . وهمنا متسناويان فني الحقنو  والواجبنا  وال(1َُّوقَبَايكَد(

 التشريعي والقانوني.
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المرحلة الثانية، وهي تمثند حالنة الثنورة ضند األنظمنة القايمنة لني  فني المجتمنا النذي 

ظور في  اإلسالم فقط،بد تمثد رفض السلوايا  غير اللبيعية في اافنة المجتمعنا  والمتعلقنة 

البننا  التني ااننت ينايعة فني بعنض منناط   وأد النةتمييم بين الذاور واإلننا  مثند حبحالة ال

 الجميرة العربية. وتنظيش المواج والعالقا  الجنسية التي اانت سايدة 

المرحلة الثالثة وهي تمثد المرحلة الجديدة والتي تضمنت الرؤية الجديندة لواقنا وحيناة 

يننة المننرأة وضننمت تشننريعا  جدينندة تتعلنن  بمكانننة المننرأة فنني المجتمننا وحقوقوننا ا جتماع

 . وا قت ادية والسياسية

 مكانة وصورة المراة في القران 

لننى  ال ننة محنناور أساسننية، هنني . وبشننكد عننام يمكننن تفسننير وضننا المننرأة فنني القننرآن إ

 السياسي وا جتماعي وا قت ادي.  بالجان

 

 الوضع السياسي للمرأة في القرآن. 

واضحة للسماح للمنرأة بمماولنة العمند السياسني أم عدمن . إ   د لة القرآن تكن في لش 

أن بعننض آيننا  القننرآن أعلننت مميننة التفننو  للرجنند دون تحدينند المينندان الخننا  بننذل ، قننال 

نننك  ننضا َوبكَمننا أَنكفَقنننوا مك َضننونشك َعلَننى بَعك ننوَن َعلَننى النََسنناهك بكَمننا فََضننَد َ ن بَعك تعننالى: ُّالَرَجننالن قََوامن

وَ  (أَمك الكوكشك
نولَى( (2ُّ لكيَةك األك َج الكَجاهك َن تَبَرس َن فكي بنينوتككنَن َو  تَبََرجك  .  (3ُّوقول  تعالى: َُّوقَرك

حنين ااننت بعنض آينا  القنرآن األخنرع تندل علنى أنن    توجند فنرو  بنين المنرأة  في

وفك  رن وَن بكنننالكَمعك رن من
ننضا يَنننك لكيَنناهن بَعك ننونشك أَوك ضن نَننا ن بَعك مك وك من

ننننوَن َوالك مك وك والرجنند، قننال تعننالى: َُّوالكمن

نكَكرك( َن َعنك الكمن َويَنكوَوك
ثكدن الَذكي عَ (4ُّ وف(، وقول  تعالى: َُّولَونَن مك رن لَيكوكَن بكالكَمعك

ُّ5). 

إن موضو  ايتراك المرأة في العمد السياسي في المجتمعا  اإلسالمية بقي موضو  

ياي  بين معارض  يتراك المرأة في أي نو  من أنوا  العمد السياسي موما ااننت درجتن ، 

أنن     وبين مويد لمشاراتوا السياسية يريلة أن   ت د إلنى رياسنة الدولنة، وبنين منن ينرع

 توجد أي مشكلة من الناحية الدينية في تقلد المرأة ألي من ب سياسي موما اان. 

فالتيار األول اعتمد على بعض الن و  القرآنينة لتنايند عندم أهلينة المنرأة للمشناراة 

السياسية اما ورد في اآليا  السابقا ، اما اعتمد على بعنض أجنماه األبينا  األخنرع اقولن  

َجنننا ا( تعننالى: َُّوإكَذا نننك َوَراهك حك ننننَلوهنَن مك َن فكننني  (6َُّسننننَلكتنمنوهنَن َمتَاعننا  فَاسك وقولنن  تعنننالى: َُّوقَننرك

. فنن نار هنذا التينار ينرون أن القنرآن قند حندد مكنان المنرأة فني البينت منن جاننب، (7ُّبنينوتككنن(

المرأة ومنعوا ح  مماولة العمد السياسي، وذل  لكون الرجد يتفو  عليوا فني هنذا المجنال. فن
                                                           

 .13( سورة النساء، اآلية 2)

 . 11( سورة األحزاب، اآلية 3)

 . 13( سورة التوبة، اآلية 4)

 . 222( سورة البقرة، اآلية 5)

 . 31( سورة األحزاب، اآلية 6)

 . 11حزاب، اآلية ( سورة األ7)



  ت لح للعمد في الميندان السياسني، اونونا تخضنا فني اثينر منن األحينان لعواطفونا، ولنذل  

نَداهنَما (8ُّاعتبر اإلسالم أن يوادة امرأتين تعادل ينوادة رجند واحند نَد إكحك . قنال تعنالى: ُّأَنك تَضك

َرع( نخك َداهنَما األك فَتنَذَاَر إكحك
ُّ9). 

حادينن  النبويننة لتناينند ذلنن  فوننناك الكثيننر مننن امننا اعتمنند أن ننار هننذا التيننار علننى األ

الرواينننا  التننني ننسنننبت إلنننى الرسنننول ُّ ( فننني عننندم أهلينننة المنننرأة للعمننند السياسننني قنننال 

الرسول:"لن يفلح قوم ولوا أمرهش امرأة"، "طاعة النساه ندامة ،هلكنت الرجنال حنين أطاعنت 

 النساه" وغيرها من األحادي . 

كد عام، من األصوليين وتقوم أفكارهش على أساْ إن أن ار هذا ا تجاه يعتبرون، بش

أي ا عتمناد  (10ُّالقاعدة األصولية القايمة على مبدأ:"العبرة بعموم اللفظ   بخ و  السبب"

على ن و  جامدة، بغض النظر عن اونوا تمثند ن نا  واضنحا  أو ن نا  مقتلعنا . واألسنبا  

منناد علننى ن ننو  القننرآن المجميننة فنني التنني أد  إلينن . فنن ننار هننذا التيننار يميلننون إلننى ا عت

تفسيراتوش. فبعض اآليا  التي يعتمدون عليوا هي جنمه منن سنورة قرآنينة ااملنة، ينتش تجاهند 

بناه الموضو  فيوا وا عتماد على جمه بسيط. تندعموش الفكنرة الدينينة القايلنة بننن القنرآن هنو 

ينة. اما فني سنورة النسناه التني االم   بغض النظر عما إذا اان هذا الكالم موج  إلى فئة مع

اان جمه ابير من الخلا  فيوا موج  بشكد خنا  إلنى نسناه النبني أو أنن  موجن  إلنى عامنة 

المسلمين. اما في السور األخرع. اما اعتمد أن نار هنذا التينار علنى السننة النبوينة وأحادين  

ر اإلسنالمي أي أن الرسول بنف  األسلو ، وربما تعتبر هنذه اإلينكالية عامنة فني تناريك الفكن

 (11ُّاثيرا  من أفعال الرسول اان مرتبلنا  بططنار موضنوعي معالجنا  لظنروف قايمنة وعارضنة

أي أنوا تمثد حالة موقتة لوضا خنا  فكثينر منن أحادين  الرسنول ارتبلنت بحنواد  معيننة. 

ش فقول : "ما فلح قوم ولوا أمرهش امرأة" اان موجوا  في األساْ إلى سكان بالد فارْ عندما ل

يكن ملكوش ولد ذار  فولوا بدل  ابنت  ال نغيرة ، وغيرهنا منن األحادين  التني ارتبلنت بوقنايا 

 معينة. 

إن أهميننة األحادينن  النبويننة إنمننا تمثنند الننران األساسنني فنني مناقشننة أي قضننية غيننر 

موجودة بنص واضح في القرآن. ففي مثد هذه الحا   يميد المفسرون إلى اعتماد األحادين  

ي تفسنير القضنايا والمشنااد ا جتماعينة المسنتحد ة بغنض النظنر عنن الموقنف النذي النبوية فن

صدر في  هذا الحدي  أو الممن، وهد صدر من الرسول ب فت  رسول أم ب نفت  إمنام النناْ 

وقايد الدولة. اما اعتمد أن نار هنذا التينار علنى قنراهة التناريك" فلنش يثبنت ينيئا  منن الو ينا  

، علنى النرغش منن أن (12ُّالمرأة،   مسنتقلة و  منا غيرهنا منن الرجنال" العامة قد أنسند  إلى

أغلننب المجتمعننا  فنني الع ننور الماضننية لننش تكننن تمنننح المننرأة أي سننللا  سياسننية، إ  أن 

 أن ار هذا التيار حاولوا تفسير الماضي على أن  المقياْ العام للحاضر. 
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م يحنرم المنرأة حقوقونا السياسنية أما التيار الثناني فنن نار هنذا التينار ينرون أن اإلسنال

فلوا أن تتولى الو يا  العامة ويستثنون رياسة الدولنة. وربمنا ذهنب بعضنوش إلنى أن المجتمنا 

لش يتوين بعد لمماولة المرأة لتل  الحقو  مماولة فعلية من جانب، ومن جانب آخر فّسر أن ار 

وننا   تمنننا المننرأة مننن تقلنند هننذا التيننار بعننض الن ننو  القرآنيننة واألحادينن  النبويننة علننى أن

المناصننب اإلداريننة والوزاريننة وغيرهننا. واعتمنندوا فنني ذلنن  علننى تفسننير بعننض الن ننو  

) وفك رن ثكدن الَذكي َعلَيكوكَن بكالكَمعك القرآنية، قال تعالى: َُّولَونَن مك
ْن اتَقننوا  (13ُّ وقول  تعالى: ُّيَا أَيسوَا النَا

نك نَ  شك مك شن الَذكي َخلَقَكن َدةا(َربَكن فك ا َواحك
ُّ14)  . 

اما اعتمد على بعض أحادي  السيرة النبوية والتي تواند أن الرسنول مننح المنرأة قسنش 

من حقوقوا السياسية فقد قبد الرسول  بيعة وفد األن ار واان بينوش امرأتان، وهذا دليند علنى 

والنسناه علنى حندا إيراك المرأة في العمد السياسي. اما بنايا الرسنول عنند فنتح مكنة الرجنال 

. فالقضننية بالنسننبة ألن ننار هننذا التيننار   تتعلنن  بالننذاورة واألنو ننة بقنندر مننا تتعلنن  (15ُّسننواه

باألخال  الفاضلة التي تودي إلى النجاة والسلوك ال حيح سواه تحلى فيونا الرجند أو المنرأة. 

رهش لكنن وفي تفسيرهش للحدي  النبوي: "لن يفلح قوم ولوا أمنرهش امنرأة" حندي  صنحيح بنظن

قال  بشنن الفرْ الذين ولوا عليوش فتاة   تعرف ييئا  فجرتوش إلنى الخيبنة وا نحلناط. إ  أنن  

يخننص الو يننة فقننط أي رياسننة الدولننة و  يعننني أن المننرأة   ت ننلح للموننام األخننرع مثننند 

. إن أغلب أن ار هذا التيار يمثلون الحند الوسنط (16ُّالوزارا  والموسسا  السياسية األخرع

في تفسيراتوش فوش   يميلون إلى إنكار دور المرأة السياسي وفي نفن  الوقنت   يعلوهنا اافنة 

 اإلمكانيا  السياسية معتمدين في ذل  على تفسيرهش ورؤيتوش للن و  الدينية. 

أما التيار الثالن  فنن نار هنذا التينار ينرون أن مشنكلة الحقنو  السياسنية للمنرأة ليسنت 

ة وإنمنا هني مشنكلة اجتماعينة سياسنية يتقنرر فيونا النرأي تبعنا للظنروف مشكلة دينية أو قانونين

ا جتماعية والسياسية وا قت ادية في زمنان ومكنان منا. و  يوجند هنناك حكنش ينرعي يحنرم 

 .(17ُّمنح المرأة حقوقوا السياسية

ننننوَن  مك وك وقنند اسننتند أن ننار هننذا التيننار علننى الن ننو  القرآنيننة اقولنن  تعننالى: َُّوالكمن

نكَكرك(َوالكمن  َن َعنك الكمن وفك َويَنكوَوك رن وَن بكالكَمعك رن من
لكيَاهن بَعكضا يَنك ونشك أَوك ضن نَا ن بَعك مك وك

. فوذه اآلية تعنني (18ُّ

أن الرجال والنساه يرااه في سياسة المجتما وان السنللا  التشنريعية والقضنايية والتنفيذينة 

ة مسننالة افنناهة وعدالننة بغننض ليسننت إ  أوامننر بننالمعروف ونننواهي عننن المنكننر أي أن المسننال

 النظر عن الجن .

امننا اعتمنند أن ننار هننذا التيننار علننى بعننض الن ننو  القرآنيننة األخننرع التنني توينند 

ذج وفقند ذانر  فني القنران علنى أنونا نمن اتجاهاتوش وأبرزها ق ة ملكة سبا فني سنورة النمند.
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ي سنليمان. وأنونا جيد في طاعة   فبالرغش منن أنونا ملكنة فقند حكمنت العقند فني مواجونة النبن

ننرا  َحتَننى  َعننة  أَمك نكننتن قَاطك ننركي َمننا ان  أَفكتنننونكي فكنني أَمك
اعتمنند  علننى الشننورع: ُّقَالَننتك يَننا أَيسوَننا الكَمننَ ن

) وَدنونك تَشك
. وإن هذا يدل علنى أن المنرأة تسنتليا أن تندبر الملن  وتحسنن السياسنة. وتعتبنر (19ُّ

لكنة فني حنين احنتفظ القنرآن الكنريش بعندة نمناذج  ملكة سبا النموذج الوحيد في القران للمرأة الم

سيئة لملوك رجال مثد فرعون وقارون وغيرهما. أما بالنسبة ل حادي  النبوية فونش ينرون أن 

أغلبوا اان مرتبلا  بحاد ة معينة وهو نتاج أزمة معينة، فالحندي  النبنوي: "منا أفلنح قنوم ولنوا 

إلنى منا آلنت إلين  الدولنة الفارسنية فني زمنن أمرهش امرأة" اان موج  إلنى بنالد فنارْ انتيجنة 

الحكش أبنة اسرع ولو اانت قد أحسنت ملكة فارْ في سياستوا فما هنو مواند أن وجونة نظنر 

 .(20ُّالرسول ستكون مختلفة

اما اعتمد أن ار هذا التيار على الوقايا التاريخية للتاريك اإلسالمي والتي تويد أحقينة 

زها ق ة عايشة زوجة الرسول ُّ ( إبان خالفة علني ابنن المرأة في المعامة السياسية وأبر

أبي طالب، فقد قاد  السيدة عايشة المسلمين أ ناه خالفنة اإلمنام علني معلننة بنذل  معارضنتوا 

لو يت  وملالبة بالق ا  من قتلة عثمان بن عفنان. وتعتبنر السنيدة عايشنة منن أابنر الندعايش 

الرسنول: "خنذوا ن نف ديننكش منن هنذه الحمينراه"،  التي يسند إليوا هذا التينار، فقند قنال عنونا

وهذا دليد على إمكانيتوا الدينية. أي أن المرأة يمكن أن تكنون مرجعنا  دينينا  للمسنلمين. امنا أن 

السيدة عايشة تعتبر المرأة األولنى وربمنا الوحيندة فني التناريك اإلسنالمي التني تقنود معارضنة 

. امنا إنونا اعتبنر  المرجنا األعلنى (21ُّدولنةعسكرية وسياسنية ضند أعلنى سنللة دينينة فني ال

للمسننلمين فنني وقتوننا مننن خننالل تعيّنوننا إمننام ال ننالة، وهنني سننللة   ينقّرهننا إ  الننمعيش الننديني 

األعلى. فقد عيّنت السيدة عايشة عبد الرحمن بن عتا  هذه اإلمامة، أ ناه مسيرة الجيش النذي 

 .  (22ُّاانت تقوده

إن قيادة السيدة عايشة للمعارضة السياسية بوج  اإلمام علي بداية ومن  نش تحولونا إلنى 

العمد العسكري قد اان موضا نقاش طويد، فخروجوا على رأْ الجيش أدخد المسلمين فني 

صرا  طويد حول مدع صحة ذل  الموقف، فاألحادي  النبوية اانت ضند تولينة المنرأة علنى 

الحنندي  النبننوي القاينند: "مننا أفلننح قننوم ولننوا أمننرهش امننرأة" هننذا مننن  رياسننة الدولننة بننناها  علننى

جانننب،ومن جانننب آخننر أعلننى القننرآن القوامننة للرجنند علننى المننرأة: "الرجننال قوامننون علننى 

النسنناه". إ  أننن  مننن جوننة أخننرع اانننت السننيدة عايشننة مننن الموجننا  المقربننا  للرسننول وقنند 

ضافة إلى أنوا من المفترض اانت علنى دراينة امتدحوا الرسول أاثر من مرة في أحاديث ، باإل

 بالفق  اإلسالمي.  

 الوضع االجتماعي للمرأة في القرآن

إن الوضا ا جتماعي للمرأة في القرآن قد  يكون أاثر تحديدا  من المواضنيا األخنرع  

فقد حدد القرآن مكانة المنرأة ووضنعوا ا جتمناعي بشنكد ينب  مف ند، خ وصنا  فيمنا يتعلن  
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بالقضايا الخاصة، التكوين البيولوجي للمرأة وسلواوا الديني باإلضافة إلى قضايا أخنرع مثند 

المواج وطريقة اللباْ وقد تضمن القرآن سور عدة تتعل  بوذه القضايا أبرزها سنورة النسناه 

إذ احتو  تشريعا  دينية واضحة تتعل  بوذه القضنايا ويمكنن مناقشنة هنذا الجاننب منن خنالل 

 ب أهموا ما يلي:عدة جوان

 :المواج 

ابتدأ القران الكريش بنبنذ العالقنا  الجنسنية التني ااننت قايمنة فني المجتمنا العربني قبند 

شك  ان وا َمنا نََكنَح آبَناؤن اإلسالم والتي اانت تنخذ يكد المواج بما يعرف حاليا  بالمحارم: َُّو  تَنكككحن

َن النََساهك إكَ  َما قَدك َسلََف إكنَ ن َاانَ  َشة  َوَمقكتا  َوَساَه َسنبكيال ( مك فَاحك
وغيرهنا منن اآلينا  األخنرع  (23ُّ

 التي حرمت المواج بين األخوة والعما  والخا  . 

اما حرم الدين اإلسالمي بعض العنادا  التني ااننت ينايعة فني زمنن اإلسنالم، إذ انان 

تا علننّي العننر  يحرمننون علننى أنفسننوش معايننرة أزواجوننش بالظوننار ويقننول الواحنند لموجتنن  أننن

اظور أمي فتغدو معلقة   زوجة و  مللقنة. ويظونر أن بعنض المسنلمين مارسنوا ذلن  أيضنا  

 .  (24ُّإلى أن تش تحريم  قرآنيا  

وفيما يتعل  بالمواج بحد ذات  فقد ح  الدين اإلسنالمي علنى النمواج فني أاثنر منن آينة 

ينَ  شك َوالَ نالكحك نككن َيَاَمى مك وا األك ننكوكشن  اقول  تعالى: َُّوأَنكككحن شك إكنك يَكنونننوا فنقَنَراَه ينغك شك َوإكَمنايككن ان بَنادك ننك عك مك

ٌا َعلكيٌش( لك ك َوَ ن َواسك نك فَضك . أي أن القضية األساسية التي اانت موضنا نقناش داينش فني (25َُّ ن مك

القننرآن الكننريش فنني قضننية تعنندد الموجننا ، فقنند أجنناز النندين اإلسننالمي تعنندد الموجننا  للننموج 

نشك الواح وا َمنا طَناَ  لَكن نلنوا فكني الكيَتَناَمى فَنانكككحن فكنتنشك أََ  تنقكسك د وف  ما جاه في قول  تعالى: َُّوإكنك خك

شك َذلكن نَدة  أَوك َمنا َملََكنتك أَيكَمناننكن لنوا فََواحك ندك فكتنشك أََ  تَعك بَاَ  فَطكنك خك َن النََساهك َمثكنَى َو نالَ  َورن نَنى أََ  مك َ  أَدك

 .(26ُّلنوا(تَعنو

وقد اختلفت ا تجاها  المفسرة لوذه القضية فوناك تيار يرع أن يرط تعندد الموجنا  

َدة ( قد جاه  لنوا فََواحك دك فكتنشك أََ  تَعك هو وجود العدالة بينون، وهي قضية صعبة وأن المقلا: ُّفَطكنك خك

لننذل  وجننب  فنني مقننام ا سننتدراك فنني حالننة الخننوف مننن عنندم العنندل بننين الموجننا  العدينندا ،

، انون  تحقن  العدالنة بنين اافنة الموجنا  تبندو قضنية صنعبة (27ُّا قت ار على زوجة واحدة

ألنوا تخضا في األسناْ لعواطنف اإلنسنان بشنكد أساسني، أي أن القضنية   تحكمونا معنايير 

محددة يستليا المره السير وف  متللباتوا وأن اآلينة فني األسناْ خاصنة بحالنة معيننة، إذ أن 

ظننة اليتيمننا  يضننفي عليوننا وضننعا  معينننا ، أي أنوننا معالجننة لوضننا خننا  وليسننت ورود لف

 بالقاعدة العامة. 

وقدر روع البخاري ومسلش في صدد ذل  حديثا  عن عروة قال سنلت عايشنة عنن قنول 

ننلنوا فكنني الكيَتَنناَمى  فكننتنشك أََ  تنقكسك  ( فقالننت أن اليتيمننة تكننون فنني حجننر وليوننا…  تعننالى: َُّوإكنك خك
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تشراة في مال  ويعجب  جمالوا ومالوا فيريد أن يتموجوا بغير أن يقسط فني صنداقوا عنن ذلن  

 . (28ُّإ  أن يبلغوا لون على سننون في ال دا 

هذا باإلضافة إلى أن هنال  اتجناه آخنر، وهنو يمثند قاعندة األغلبينة، إذ ينرع أن الننص 

د في ذل  إلى السنة النبوية وتعدد القرآني واضح في إجازة تعدد الموجا  للمسلمين، وقد استن

زوجا  النبي وسيرة ال حابة إذ عرف عننوش تعندد الموجنا  أيضنا ، امنا ينا  لندع بعضنوش 

 .  (29ُّالتللي  والمواج باستمرار

أما فيما يخص اللال  فقد أجاز اإلسنالم اللنال  تحنت وجنود مبنررا  مثند منا يتعلن  

بالسننلوك السنني  أو عنندم التوافنن  النفسنني وقنند دعننا القننرآن إلننى المعاملننة الحسنننة بننين الننموج 

وفا  ننرن ننكنوهنَن بكَمعك سك َن أََجلَونننَن فَنَمك وهنَن  والموجننة، قننال تعننالى: َُّوإكَذا طَلَقكننتنشن النََسنناَه فَننبَلَغك أَوك َسننَرحن

نذنوا آيَنا ك َ ك  تَندنوا َوَمننك يَفكَعندك َذلكنَ  فَقَندك ظَلَنَش نَفكَسن ن َو  تَتَخك نَرارا  لكتَعك نكنوهنَن ضك سك وفا َو  تنمك رن  بكَمعك

) شك َمَت َ ك َعلَيككن وا نكعك انرن وا  َواذك  . إ  أن الدين اإلسالمي اعتبر اللال  أبغض الحنالل فونو(30ُّهنمن

لننش يحرمنن  علننى غننرار الديانننة المسننيحية ولكننن جعلنن  بشننروط، حفاظننا  علننى البننناه األسننري 

 والتربوي في العايلة. 

 :المرأة وتكوينوا البيولوجي في القرآن 

يعتبننر التكننوين العضننوي للمننرأة مننن أهننش المواضننيا التنني دار  حولوننا نقايننا  اثيننرة 

و منن خنالل اللريقنة التني ينرع فيونا رجنال سواه ما تعل  منوا بالمرأة وتكوينونا البيولنوجي أ

 الدين األسلو  ال حيح للباسوا. 

لقننند حننندد القنننرآن عننندة محننناور فننني تنننناول قضنننية المنننرأة منننن ضنننمن ناحينننة التكنننوين 

ننَلونََ   البيولوجي.   يح  للمرأة ال نالة أ نناه فتنرة الحنيض وانذل  ال نيام. قنال تعالى:َُّويَسك

يضك قندك هنَو أَذع   َمحك
َن(َعنك الك نيضك َو  تَقكَربننوهنَن َحتَنى يَلكوننرك َمحك

تَمكلنوا النََسناَه فكني الك فَناعك
. أي (31ُّ

أن القرآن أيار إلى حالة أذع وهي أقر  إلى حالة المرض. إ  أن أغلب المفسرين مالوا إلنى 

أن نقيض فكرة اللونارة هني النجاسنة، وعلنى هنذا األسناْ اعتبنر  المنرأة نجسنة أ نناه فتنرة 

هو أغلب ما ذهب إلي  المفسرون. ويبدو أن فكنرة النجاسنة قند اقتبسنت منن النديانا  الحيض و

إذ اعتبر  المرأة نجسة لي  فقنط فني جسندها ولكنن اند منا تجلن   القديمة وخاصة اليوودية .

، هذا من جانب ومن جانب آخر اعتبر اإلسالم أن   يحن  (32ُّعلي  أو تمس  ي ير نجسا  اذل 

  الة وهي مح ورة بالذاورة. للمرأة اإلمامة في ال

اذل  مال بعض المفسرين إلى اعتبار أن اد ما في جسد المرأة عبنارة عنن عنورة بمنا 

نَننا ك  مك وك فني ذلنن  صننوتوا. اننذل  وجنب سننترها اسننتنادا  إلننى نننص قرآنني، قننال تعننالى: َُّوقننندك لكلكمن

وَجونَن َو  ينبكنندك  ننَن فنننرن فَظك نننك أَبكَ نناركهكَن َويَحك ننَن مك ضك ضن ننركبكَن يَغك نكوَننا َولكيَضك يَن زكينَننتَونَن إكَ  َمننا ظَوَننَر مك
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ولَتكوكن( يَن زكينَتَونَن إكَ  لكبنعن ينوبكوكَن َو  ينبكدك ركهكَن َعلَى جن من بكخن
. وفي هنذا السنيا  يت نار  تيناران (33ُّ

جوونا رييسيان، األول ويمثد التيار المتشدد والذي يرع أن المرأة يجب أن   يظور منونا إ  و

َن فكني بنيننوتككنّن( أي أن علنى  (34ُّوافيوا، وأن المكان األمثند لونا هنو المننمل، قنال تعنالى: َُّوقَنرك

المرأة ا حتجا  بكد ما تحمل  المفردة من معاني جسدية ومعنوية، وأن   تختلط بالرجنال منا 

 دون زوجوا أو المحارم.

هو احتجا  معنوي أخالقني فني أما التيار الثاني فيرع أن ا حتجا  الذي عناه القرآن 

األسنناْ خلننا  وجنن  إلننى المننرأة والرجنند علننى حنند سننواه وأن مننا دعننا إلينن  القننرآن هننو عنندم 

لكيَنةك  َج الكَجاهك َن تَبَنرس ا بتذال والحفاظ على الحشمة وعدم تشب  بنساه ما قبند اإلسنالم: َُّو  تَبَنَرجك

نولَى( وفيما يخص اآلية الخاصة بتفضيد بقاه النس َن فكي بنينوتككنّن( فينرع األك اه في بيوتون: َُّوقَرك

المفسرين أنوا خلا  موج  إلى نساه الرسول بشكد خا  ولي  علنى عامنة النسناه والندليد 

على ذل  أن اآلينة تضنمنت تحنريش التنموج بنسناه الرسنول بعنده منن جاننب ومضناعفة النذنب 

 .  (35ُّعليون في حالة الخلن من جانب آخر

يارين على األحادي  النبوية لدعش وجن  نظرهش،قنال الرسنول: "  اما اعتمد أن ار الت

يقبنند   صننالة حننايض إ  بخمننار" وروي عننن عايشننة أن أسننماه بنننت أبنني بكننر دخلننت علننى 

رسول   فقال لوا يا أسماه إن المرأة إذا بلغت الحيض لش ي لح أن ينرع منوا إ  هنذا وأينار 

 إلى وجو  واف ". 

التعميش بناها  على الحديثين السنالفين أي أن منا   يجنوز فني ال نالة فالتيار األول يرع 

  يجوز في غيره من األوقا  األخرع لذا وجب على المرأة ا حتجا  في اافة الحا   عندا 

 المجازة بنص قرآني واضح فيما يتعل  باألبناه والموج وغيرهش. 

حننا   ال ننالة وحننا   أمننا أن ننار التيننار الثنناني فيننرون أن ا حتجننا  محنندود فنني 

 .  (36ُّالحيض بشكد خا  وأن المرأة قادرة على مماولة حياتوا بشكد طبيعي

أما بالنسبة للعالقا  الجنسية، فقد ح  القنرآن علنى النمواج فني أاثنر منن آينة. امنا أن 

هناك العديد من أحادي  الرسول التي حثت علين ، واعتبرتن  أساسنا  ون نف الندين. وقند رّانم 

ضرورة الشرعية في العالقنا  الجنسنية أي أن تكنون فني إطنار النمواج. ولنذل   اإلسالم على

دعا الرسول َمنك لي  لدي  القدرة على المواج إلنى ال نيام، قنال الرسنول: "ينا معشنر الشنبا  

من استلا  منكش الباية فليتموج وَمننك لنش يجند فلي نش" وهنو تنايند علنى أن العالقنا  الجنسنية 

لنمواج. أمنا بالنسنبة للعالقنا  الجنسنية غينر المشنروعة والمعروفنة يجب أن تكنون فني إطنار ا

بالمنا فقد ساوع القرآن في هذه المسنلة بين الرجد وبين المرأة فالعقوبة يب  واحندة علنى انال 

 الجنسين وهي الجلد بالنسبة للمناة الذين لش يتموجوا بعد والرجش بالنسبة للمتموجين قبال . 

ه المسننلة بنين المنرأة والرجند أنن  دعنا إلنى حجنر المانينة ولنش إن التمييم الوحيد في هذ

يدعو إلى حجر الذار الماني أيضا . وقد تكنون هنذا الجاننب أساسني فني التميينم بينومنا، إ  أن 
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الدين اإلسالمي أعتبر أن أية عملية اتوام للمرأة بالمنا دون وجود دليد مادي قناطا تعتبنر منن 

ف" أي اتوام المرأة في يرفوا دون وج  حن  ودون وجنود دليند الكباير وهو ما ينعرف بـ"القذ

 مادي واضح وبيّن ما وجود الشوود.  

 الوضع االقتصادي للمرأة في القرآن والسنة

الوضا ا قت ادي للمرأة في اإلسالم قد يكون أاثر وضوحا  من الجواننب األخنرع  إن

المتعلقة بالمرأة، اون الخلنا  القرآنني قند تضنمن تف نيال  دقيقنا  عنن حقنو  المنرأة سنواه منا 

تعل  منوا باإلر  أو المرتبط بحقوقوا ا قت ادية اموجة. فمنن ناحينة حقونا فني المينرا  فقند 

آنيننة توضننح حقوننا فنني مينرا  األ  أو الننموج اننذل  حنن  الننموج فنني ورد  عندة ن ننو  قر

َمنا  نيٌب مك َقكَربننوَن َولكلنََسناهك نَ ك َمنا تَنَرَك الكَوالكنَدانك َواألك يٌب مك إر  زوجت ، قال تعالى: ُّلكلَرَجالك نَ ك

نيبا  َمفكرن  نكن ن أَوك َاثننَر نَ ك َمنا قَنَد مك َقكَربنوَن مك شن َ ن فكني (37ُّوضنا (تََرَك الكَوالكَدانك َواألك نيكن ، وقولن : ُّينوصك

) نكثَيَيكنك
ن ثكدن َحظَ األك شك لكلَذَارك مك ان أَوك دك

ُّ38). 

نندا  ننَد َواحك َبََويكنن ك لككن امننا أانند القننرآن علننى حنن  المننرأة فنني ورا ننة ولنندها، قننال تعننالى: ُّ َوألك

َما تََرَك إكنك َااَن لَ ن َولٌَد فَطكنك لَشك  ْن مك دن نكونَما السس َم ك الثسلنن ن فَنطكنك َاناَن لَن ن  مك
ن يَكننك لَ ن َولٌَد َوَورك َ ن أَبََواهن فَ ك

) ي بكوَا أَوك َديكنا يَةا ينوصك دك َوصك نك بَعك ْن مك دن َم ك السس
ن َوةٌ فَ ك إكخك

ُّ39)  . 

اما أاد اإلسالم أحقية المرأة في ورا ة أخيوا وف  منا جناه فني قولن  تعنالى: َُّوإكنك َاناَن 

دٌ  ننك ذَ  َرجن ثَنَر مك ْن فَطكنك َاناننوا أَاك دن نكونَما السس دا مك ٌت فَلككنَد َواحك خك
َرأَةٌ َولَ ن أٌَخ أَوك أن لكنَ  ينوَر ن َااللَة  أَوك امك

نَن َ ك َوَ ن  نيَة  مك َضناَر َوصك يَةا ينوَصى بكوَا أَوك َديكننا َغيكنَر من دك َوصك نك بَعك َرَااهن فكي الثسلن ك مك  َعلكنيٌش فَونشك ين

 .(40َُّحلكيٌش(

نفن َمنا  نشك نك ك وفيما يتعل  بحقو  اإلر  بين األزواج، فقد ورد  فني قولن  تعنالى: َُّولَكن

ن ننك بَعك َن مك َمنا تَنَراك بننان مك نشن الرس ننك لَوننَن َولَنٌد فَنطكنك َاناَن لَونننَن َولَنٌد فَلَكن نشك إكنك لَنشك يَكن كن َواجن ننيَةا تَنَرَك أَزك دك َوصك

يَن بكوَ  (ينوصك ا أَوك َديكنا
ُّ41). 

إن قراهة الن و  القرآنية المتعلقة بحقو  المرأة ا قت نادية تبنين أنونا امتناز  عنن 

غيرها من الن و  المتعلقة بالمرأة بميمة الوضوح فوي جاه  على يكد ن نو  قانونينة 

أاثنر منونا دينينة. فقنند حندد  حقنو  المنرأة وصننلت حند النسنب المئوينة، مثنند حن  المنرأة مننن 

 وحقوا في اإلر  وغيرها.  زوجوا

إن القضية األاثر أهمية بالنسبة للحقو  ا قت ادية للمرأة المسلمة هي في منح المنرأة 

الذمة المالية المتعلقة بما أعلي لوا من ح  الميرا  وبذل  اان لونا حن  إبنرام العقنود المدنينة 

. والمالحنظ أن (42ُّيرهنامن بيا ويراه واد الت رفا  المالية بما فيوا ح  ضنمانوا المنالي لغ
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قضية حقو  المرأة ا قت ادية لش تدخد في جدال بين الفقواه وبين التيارا  الفكرية األخنرع. 

اونوا اانت واضحة المعالش ومحددة بشكد دقي  لذل  انح ر  التيارا  اإلسالمية في إطنار 

منحونا اإلسننالم  واحند وهنو تنايند أن المنرأة قبند اإلسنالم لننش تكنن تتمتنا بحقنو  اقت نادية وقند

 .  (43ُّذل 

ومننا زال الخلننا  اإلسننالمي يسننير علننى نفنن  هننذا المنننوال دايمننا ، فمقارنننة تعتمنند فنني 

األسنناْ علننى وضننا المننرأة فنني الع ننور السننالفة ل سننالم أو مقارنننة باإلمبراطوريننا  التنني 

منن اانت سايدة في تل  الفتنرا . وبالمقابند  منة تينار آخنر يندعو إلنى مسناواة المنرأة بالرجند 

الناحية ا قت ادية، فالدين اإلسالمي منح الذار ضعفي ح  األنثى فني المينرا . وهني قضنية 

أصبحت تتعرض لكثير من ا نتقنادا  انون التينارا  الفكرينة المعاصنرة تندعو إلنى ننو  منن 

المساواة المللقة. في حين يرع التيار الديني أن عدم التساوي ل  دوافنا موضنوعية تتمثند فني 

. إ  أن هننذا   يبنندو (44ُّلتنني يتحملوننا الرجنند اوننن  يتحمنند مسننوولية عايلننة إضننافيةاألعبنناه ا

تبريرا  موضوعيا  لعدم المساواة في ح ة الرجد والمرأة، فكون النذار يتحمند أعبناه إضنافية 

مثد مسووليت  عن إعالة أبوي  أو غيرها ليست قضية ذا  إلمام ديني ولكنوا قضية ذا  إلمام 

 قي في حين أن ن يب  في اإلر  هو إلمام ديني.عرفي وقيمي وأخال
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من خالل تتبا الن و  المتعلقة بقضايا المرأة في اإلسالم يالحظ بشكد عام أن فكرة 

المساواة اانت ملروحة إلى حدا ما فني الندين اإلسنالمي، وأن تكنن فكنرة التكامند بنين الرجند 

والمننرأة أاثننر وضننوحا ، علننى اعتبننار أن المننرأة والرجنند جننمهان   يمكننن ألحنندهما القيننام 

 خر أي أنوما يكمالن بعضوما البعض. بوظيفت  بمعمل عن األ

إ  أن التنويد للن و  الدينية انان أاثنر منيال  نحنو تحميند األنثنى مسنوولية الخليئنة 

 .  (45ُّمعتمدا  في األساْ على فكرة ترسش صورة " " على أن  ذار
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فالخلا  الديني يحمند األنثنى مسنوولية الخليئنة األولنى. فنطخراج آدم منن الجننة، وأن 

اه اإلنسانية هو خليئة األنثى ُّحواه( فوني التني أغنو  آدم باألاند منن الشنجرة التني سبب يق

نواهما   عن األاد منونا. وانان عقابومنا الننمول إلنى األرض، وأن   عاقنب حنواه بالحمند 

وأوجاع  فوي تبرئ الذار ُّآدم( من تلن  الخليئنة. إن تلن  الرواينة تعكن  مجتمعنا  يكنون فين  

لخير والبراهة، في حين تمثد األنثى الشر والخليئة، فالق ة تشير إلنى المجتمنا الرجد مثا   ل

 .  (46ُّأاثر من تفسيرها للنص الديني

في حين إن تتبنا الننص القرآنني   ينوحي بتحميند المنرأة تلن  المسنوولية، قنال تعنالى: 

َْ لَونَمننا الَشننيكلَان( ننَو وقولنن  : َُّونَاَداهنَمننا َربسونَمننا أَلَننشك  (48ُّوقولنن : ُّفَنََزلَونَمننا الَشننيكلَان( (47ُُّّفََوسك

َما الَشَجَرةك( َما َعنك تكلككن شك  (49ُّأَنكوَكن نَرَج أَبَنَويككن شن الَشنيكلَانن َاَمنا أَخك وقول  تعالى: ُّيَا بَنكني آَدَم   يَفكتكنَننَكن

َن الكَجنَة(  .(50ُّمك

كنال اللنرفين فالمالحظ ممنا سنب  منن اآلينا  أن   عنم وجند حمند مسنوولية الخلنن ل

ُّالذار واألنثى( ولش يحمد المسوولية الخليئة للرف واحد والخلا  القرآني يبدو أنن  موجن  

إلى الرجد والمرأة على حدا سواه، فال وجود لفكرة ضعف المرأة مقارننة منا الرجند امنا هنو 

يايا في الخلا  التنظيري الديني على العك  من ذل  يوضح الننص النديني مسنالة مناقضنة 

لسنَ  َعلَنى َينَجَرةك لم َْ إكلَيكن ك الَشنيكلَانن قَناَل يَنا آَدمن هَندك أَدن نَو ا ي وره الفكر النديني قنال تعالىُّفََوسك

لك ا   يَبكلَى( لكدك َومن  .(51ُّالكخن

إن ق ة الخليئة التي الت قت بناألنثى   يبندو أنونا اقتبناْ عنن الفكنر التنوراتي النذي 

، ولكن  في األساْ نتاج العقد النذاوري (52ُّب  ن ر حامد تضمنت  الديانة اليوودية مثلما يذه

العربي بشكد أاثنر تنن يرا ، ومنا ا قتبناْ عنن الفكنرة التوارتينة إ  اونن  نتيجنة لسنبب ُّالعقند 

الننذاوري(. هننذا األسننلو  فنني التنوينند لننش يقننف عننند حنند إل ننا  األفكننار ا جتماعيننة بننالنص 

رآنني بمعننى يغناير واقنا أو بنينة الننص القرآنني القرآني فقط بد تعداه إلنى تفسنير الق نص الق

بشكل  الكامد، فنبرز فكرة الميثولوجيا العربية هي فكرة الدهاه والمكر التي نسبت إلنى المنرأة 

والتي تجسد  من خالل الروايا  الق  ية وأبرزها ق ة ألنف ليلنة وليلنة، ومنا حملنت هنذه 

ي انقتب  منوا دهناه ومكنر المنرأة هني فكنرة الروايا  من دهاه ننسب إلى النساه. إن الفكرة الت

قرآنية في األسناْ تضنمنتوا سنورة يوسنف علنى لسنان عمينم م نر، قنال تعنالى: ُّفَلََمنا َرأع 

يٌش( َن إكَن َايكَدانَن َعظك ان نك َايكدك بنرا قَاَل إكنَ ن مك نك دن يَ  ن قنَد مك قَمك
أي أن صفة الكيد التي وصنفت بونا  (53ُّ
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 ر وهي ت ف في اد األحوال مجموعة معيننة منن النسناه فني فتنرة هي على لسان عميم م

زمنينننة معيننننة، إ  أن التنويننند ا جتمننناعي اعتمننند علنننى اقتلنننا  الننننص القرآنننني منننن سنننياق  

يٌش( واننوا خلا  موج  إلى اافة النساه.  وا حتفاظ بعبارة َُّايكَدانَن َعظك

يش واعتبار أن اد ما فني القنرآن إن تل  اإليكالية تربط في األساْ بقدسية القرآن الكر

هو االم   عم وجد وهني فكنرة تبندو خاطئنة إلنى حندا بعيند، فونناك فنر  ابينر بنين التشنريا 

اإللوي والق ص القرآني ونمنوذج الق نص القرآنني فني األسناْ ينراد بن  العبنرة والموعظنة 

النندمب بننين  بشننكد عننام   التعمننيش مننن خننالل سننيا  النننص. لقنند اعتمنند العقنند ا جتمنناعي علننى

القدسننية اإللويننة والنننص القرآننني إلخننراج أفكننار تاليننش العقنند الننذاوري، فطضننافة عبننارة "قننال 

تعالى" تجعد النص وانن  ننص إلوني ولني  ننص ق  ني عنن لسنان عمينم م نر ومنن  نش 

يفا ( مقارنتة بنص آخنر قنال تعنالى: ُّإكَن َايكنَد الَشنيكلَانك َاناَن َضنعك
األولنى، بالنسنبة  . فالحقيقنة(54ُّ

يفا ( لتننتب  يٌش(، والحقيقنة الثانينة: ُّإكَن َايكنَد الَشنيكلَانك َاناَن َضنعك للعقد ا جتماعي: ُّإكَن َايكَدانَن َعظك

فكرة أن النساه أاثر يرا  من الشيلان نفس . بوذا األسلو  صاغ العقد العربي نظرتن  للمنرأة 

 تاليش واقع  ا جتماعي.من خالل تنويد النص القرآني باللريقة التي 

لش يكن هذا النص هو الوحيد النذي خضنا للريقنة التنويند هنذه فني سنورة آل عمنران، 

لَنشن بكَمنا َوَضنَعتك َولَنيكَ  النَذَارن  نكثَنى َوَ ن أَعك
تنوَا أن  قال تعالى: ُّفَلََمنا َوَضنَعتكوَا قَالَنتك َرَ  إكنَني َوَضنعك

نكثَى َوإكنَي َسَميكتنوَا
ن ( َااألك يشك َن الَشيكلَانك الَرجك َريَتَوَا مك يذنهَا بكَ  َوذن عك

يََش َوإكنَي أن َمرك
. فنالنص السناب  (55ُّ

هو خلا  امرأة عمران وجوت  إلى   عم وجد فنذر  في  ما في بلنوا هلل، واون المولنودة 

الفتنرة  أنثى فوي   ت لح للقيام بالعبادا  الدينية اونوا مح ورة في يخص النذاور فني تلن 

ُّحسب وجوة نظر امرأة عمران( وبنف  األسلو  الساب  تعامد العقد ا جتماعي النديني منا 

ننكثَى( تجعلن  يبندو واننن  تشنريا إلوني،  هذا النص فطضافة جملة قال تعنالى: َُّولَنيكَ  النَذَارن َاناألك

تفضنيد إلوني  با عتماد على القدسية التي يحتفظ بوا النص القرآني اما مر ذاره. ومن  ش فوو

للذاور على اإلنا ، و  غرابة أن نجد بعض الكتب وقد ت درتوا اآلينة السنالفة النذار اندليد 

 .على تفضيد الذاور على اإلنا 

إن إيكالية العقد الذاوري امتد  إلى المفسرين الدينيين أيضا  فاألولى اجتمأ  اآليا  

ا  ضننمن الق ننص القرآننني. إ  أنوننش القرآنيننة بنننف  األسننلو  السنناب ، وإن لننش تكننن تلنن  اآلينن

اعتمدوا على نف  المبدأ وهو اقتلا  جمه من الخلا  القرآني وتنويل  باللريقة التي تناسنب 

الواقا ا جتماعي. ومن نمناذج ذلن  ا قتلنا  فني قولن  تعنالى فني سنورة األحنما : ُّيَنا نكَسناَه 

َن النََساهك إكنك اتَقَ  تنَن َانََحدا مك لك فَيَلكَمنَا الَنذكي فكني قَلكبكن ك َمنَرٌض َوقنلكنَن النَبكَي لَسك َن بكنالكقَوك َضعك يكتنَن فاَل تَخك

نولَنى( لكيَنةك األك َج الكَجاهك َن تَبَرس َن فكي بنينوتككنَن َو  تَبََرجك وفا ، َوقَرك رن .  فكثينر منن المفسنرين (56ُّقَوك   َمعك

َن فكني بنينن وتككنَن( فني تبرينر ملنالبوش بضنرورة التنمام المنرأة مالوا إلى اعتماد اآلية الثانية َُّوقَرك

داخد البيت وعدم الخروج من  معتمدين في تفسيرهش على القاعدة الفقوية التني تقنول: "العبنرة 

بعموم اللفظ   بخ نو  السنبب" علنى النرغش منن أن اآلينة موجونة بشنكد خنا  إلنى نسناه 

                                                           

 .11( سورة النساء، اآلية 54)

 . 11آ  دإران، اآلية ( سورة 55)

 .)ري  تاب الإرأة العربية والذ ر والححيث تصحرت اآلية السال ة إقحإة ال تاب )راجع الإصاحر 
 .11، 12( سورة األحزاب، اآليتين 56)



نرم علنى نسناه النبن ي أن يتنموجن منن بعنده وهنو ينيه النبي ضمن أحكنام خاصنة بونن. فقند حن

 .(57ُّجايم لغيرهن من النساه. اما ضوعف لون العذا  إذا ارتكبن خليئة

ولكن يبدو أن القرآن نمل على مجتمنا انان التميينم بنين الرجند والمنرأة أو بنين النذار 

واألنثننى جننمها  مننن  قننافتوش ونظنناموش ا جتمنناعي، فمننن اللبيعنني أن ينننعك  هننذا التمييننم علننى 

  القنرآن معونش. وعلنى هنذا األسناْ فمنن الخلنن أن تنعامند نمناذج التعبينرا  السنجالية تنويال

علننى أسنناْ أنوننا تشننريعا  جنناه بوننا اإلسننالم. وهننو األمننر الننذي يفسننر لنننا اثننرة الفتنناوع 

 .(58ُّوالتنويال  الخاطئة النابعة من ذل  الخلط بين السيا  السجالي والسيا  التشريعي

  الرسول لنف  األسلو  التننويلي النذي يحناول تلوينا وبلبيعة الحال خضعت أحادي

النص الديني ليلاب  الواقا والقيش ا جتماعية السايدة. وربما تعتبر ظناهرة ختنان اإلننا  التني 

ينناعت فنني حننوض نوننر النينند ُّم ننر والسننودان( مننن تلنن  الظننواهر ا جتماعيننة التنني نسننبت 

ة األن نارية أن امنرأة ااننت تخنتن أحادي  للرسنول تجيمهنا. فقند ننسنب للرسنول عنن أم علين

البنا  بالمدينة فقال لوا الرسول: "  تنوكي، فطن ذل  أحظى للمنرأة وأحنب للرجند( واإلنوناك 

 .(59ُّهو المبالغة في ختان البنت

فالحدي  الساب  ذو مدلول اجتماعي في األساْ يالحظ من  أن  يجيم ختان األنثى تلن  

الظاهرة المعروفة منذ عود الفراعنة انان غايتونا القضناه علنى الشنووة  الجنسنية لندع األنثنى. 

ولش تعرف تل  الظاهرة في منلقة الجميرة العربية بيئة الرسول، لكنوا عرفنت فني تلن  البيئنة 

. إن لحدي  الذي ننسب إلى الرسول فقد يا  بين رجال الندين فني تلن  البيئنة فقنطفقط. اذل  ا

ذلنن  بسننبب قنندرة البيئننة علننى تلويننا الن ننو  الدينيننة لتوااننب القننيش والعننادا  واألعننراف 

ا جتماعية من خالل أحادي  تفضد الرجند علنى المنرأة منن وجونة نظنر الرسنول، هنو جنمه 

النذاوري. هنذا النظنام يعيند إنتناج وسنايد ضند األنثنى قند    من إعادة إنتاج النظام ا جتمناعي

تكون القسرية صفة بالغة الوضوح فيوا. ولكنوا قد تنخذ صفة العنف الرممي امنا ي نف  بينار 

، فالعنف الرممي قد يظور بشكد بسنيط يتجسند منن خنالل رمنوز معيننة وأحند هنذه (60ُّبورديو

اللغنة وسنيلة إلبنراز جواننب عدايينة ضند الرموز هنو العننف الرمنمي اللغنوي النذي يتخنذ منن 

. ويبنندوا أن التنوينند الننديني يمينند إلننى هننذا النننو  مننن العنننف الرمننمي احلقننة أوليننة (61ُّاألنثننى

 لتبرير درجا  أعلى من العنف قد   تكون الرممية حاضرة فيوا. 

                                                           

 . 11( األنصارع دبح الحإيح، إصحر سابق، ص 57)

 ؛  222، إصحر سابق، ص  ممئبلمرامق( أبو زيح نصر حاإح، 58)

 . 71، ص 3772، الإر ز الجاإعي الححيث، اإلس نحرية، علولم  أاعلمرأبينلإجيح رشوان، ( حسين دبح ا59)

   يالحظ إن إراجعة ل قه الإذهب الشيعي أنه ُيجيز إا ُيعرف بـ "زواج الإتعة" ويستنح ري ذلك للا وقاائع إنساوبة للاا آ

هذا باإلضارة للاا أبنائاه وقسام إان الصاحابة.  البيت وخاصة اإلإام دلي بن أبي طالب ري  ونه  ان يإارس زواج الإتعة.

 ري حين يغيب هذا الإ هوم لحى الإذاهب اإلسالإية األخرى. أنظر:

Joycen W. Lley, The Islamic Movement Of Iraqi Shias, Lynne Rinnai, London, 1992.   

 33-12، ص 2223، ترجإة لحسان إحإح، القاهرة، مرللمةلمرذكمب ةبيار بورحيو، ( 60)
(61)  Mohamed Bin Abdul-aziz Al Musnad, Islamic Fatwa Regarding Women, Daressalam, U.K., First edition, 

1996, P. 132.  



وفنني هننذا السننيا  تبنندو فكننرة دورانناييش واضننحة فنني تناينند أن النندين مننن صنننا الحينناة 

، وهي رؤية قد تقتر  منن (62ُّعية، بمعنى أن ا عتقاد الديني ما هو إ  إنتاج اجتماعيا جتما

رؤية ماا  ويبر في التفرقة السوسيولوجية بنين الشنكد النديني الكنايسني للمجتمعنا  الدينينة، 

وبننين النبنني األخالقنني الننذي يقننوم بننالثورة علننى النظننام واألنمنناط ا جتماعيننة الفرديننة. فالشننكد 

يمثند انعكناْ للواقنا ا جتمناعي ـنـ بغنض النظنر عنن موضنوعيت  ـنـ والثناني النبني  الكنايسي

 .  (63ُّالذي يمثد قيش مثالية تعمد على بناه عقايدي جديد

الوضعية تمثد أصعب المشااد التي تواج  الفكر الديني في ا ختينار بنين البنديد  وهذه

 .  (64ُّالنخلنقي والروحي على حسا  تحديد نلا  التكا ر ا جتماعي في نلا  المجتما
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 ر والححيث تصحرت اآلية السال ة إقحإة ال تاب  ري  تاب الإرأة العربية وال , 
 .11، 12( سورة األحزاب، اآليتين 31)

 . 11( األنصارع دبح الحإيح، إصحر سابق، ص 31)

 ؛  222، إصحر سابق، ص  ممئبلمرامق( أبو زيح نصر حاإح، 32)

 . 71، ص 3772، الإر ز الجاإعي الححيث، اإلس نحرية، علولم  أاعلمرأبين( حسين دبح الإجيح رشوان، 37)

   يالحظ إن إراجعة ل قه الإذهب الشيعي أنه ُيجيز إا ُيعرف بـ "زواج الإتعة" ويستنح ري ذلك للا وقاائع إنساوبة للاا آ

إان الصاحابة. البيت وخاصة اإلإام دلي بن أبي طالب ري  ونه  ان يإارس زواج الإتعة. هذا باإلضارة للاا أبنائاه وقسام 

 ري حين يغيب هذا الإ هوم لحى الإذاهب اإلسالإية األخرى. أنظر:
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 . 213( ن س الإصحر، ص 13)
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