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إشكاليات متعلقة بأحكام املرأة يف الشريعة اإلسالمية  
القوامة على املرأة بني املنظور الفقهي واملنظور احلدثوي *

الباحثة: ليندا محمد غدار 

باحثة يف جامعة القديس يوسف - لبنان

يف بحثــي هــذا ســوف اتنــاول موضــوع 
قوامــة الرجــل عــى املــرأة مــن منظــور 
مبينتــًا  حدثــوي  ومنظــور  فقهــي، 
ــة  ــدي للقوام ــي التقلي ــل الرشع التأصي
ــوق  ــة حلق ــة احلديث ــرأة، والرؤي ــى امل ع
تتعــارض  ال  التــي  الطبيعيــة  املــرأة 
ــد  ــم، ومقاص ــرآن الكري ــع روح الق م
فعلــت  التــي  اإلســامية  الرشيعــة 
عــى  الكليــة  االخاقيــة  القواعــد 
ــوق  ــع حق ــارض  م ــي تتع ــة الت اجلزئي
التــي اوجدهــا اهلل  الطبيعيــة،  املــرأة 
ــنتكلم  ــا س ــاوية، ك ــان الس ــل االدي قب
عــن واجبــات الرجــل جتــاه املــرأة، 
ــول  ــرأة ح ــع امل ــى وض ــاءة ع واإلض
موضــوع القوامــة، وســوف ُايضء عــى 

شــبهات القوامــة و إشــكاليات متعلقــة 
ــامية  ــة اإلس ــرأة يف الرشيع ــكام امل بأح
إطــار  يف  واملســاواة  العدالــة  ومبــدأ 
حقــوق املــرأة. كــا ســاتناول ايضــًا 
وضــع املــرأة يف النصــوص التأسيســية، 
املــرأة والقوامــة يف اإلســام، مرتكزات 
ــاق.  ــي واإلنف ــل اإلهل ــة، التفضي القوام
للقوامــة،  كمكــّون  املــرأة  تعنيــف 

ــاواة .  ــق املس ــة وح القوام
ــف  ــة، تعني ــة: القوام ــات املفتاحي الكل
املــرأة، واجبــات الرجــل، طاعــة املــرأة 

ــة، تســلط. ــا انفــق، وصاي ، ب
-----

ــهادة  ــات ش ــم ملتطلب ــي متم ــل جزئ * عم
ــف. ــس يوس ــة القدي ــوراه يف جامع الدكت
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االشــكالية : اليــوم نجــد الــرأي الفقهي 
ــة. كيــف  ــاة العرصي يتعــارض مــع احلي
الفقهــي   التفســر  نعالــج  ان  يمكــن 
ــي  ــرأة حتاك ــاد ق ــة الجي ــوم القوام ملفه
النزعــة االنســانية املعــارصة؟ وهــل 
يمكــن ملــدارس الفقــه ان تقــدم تفســًرا 
حياكــي تطــور العــرص حــول موضــوع 

ــي؟   ــام الفقه ــة يف االس القوام
الفرضيــات: ننطلــق، يف هــذه الدراســة، 
ال  اإلســام  إن  تقــول  فرضيــة  مــن 
الطبيعيــة  احلقــوق  مــع  يتعــارض 
لإلنســان. وهــذه الفرضيــة مؤسســة 
ــق  ــام ش ــة: االس ــع اآلتي ــى الوقائ ع
ــس  ــه، فأس ــاص ب ــًا خ ــارًا حقوقي مس
ــًا  ــة، وتكوين ــة حضاري ــة حقوقي منظوم
جمتمعيــًا ال يعتمــد عــى منطــق القبيلــة، 
ــخصية  ــوق الش ــق احلق ــى منط ــل ع ب
ــراز  التــي جتلــت بمنظومــة الفقــه، وبإب
واحلريــة،  بامللكيــة  االنســان  حــق 
ــة مهمــة  متازمــة مــع إســهامات فكري
فاالســام  املفكريــن،  مــن  لعديــد 
احــدث منظومــة حقوقيــة  بالتأكيــد 
ــريب  ــع الع ــل املجتم ــه، لينق ــة ب خاص
مــن بنيــة عربيــة مشــتتة، اىل جمتمــع 

ــات.   ــوق وواجب ــى حق ــوم ع يق

ــة  ــذه الدراس ــتخدم يف ه ــة: نس  املنهجي
البحثيــة املنهــج الوصفــي يف عــرض 
ــرد  ــة ال ــة جله ــايل، خاص ــع احل الواق
التارخيــي، ونســتخدم املنهجيــة النقديــة 
ــري،  ــن الظاه ــف التباي ــة كش يف عملي
الرشيعــة  أحــكام  مــن  عــدد  بــن 
الطبيعيــة  واحلقــوق  اإلســامية، 
ــة  ــة التحليلي ــًا املنهجي ــان. وايض لإلنس
ــة  ــتنباط توليف ــة اس ــة يف حماول التوليفي
هرمنيوطيقيــة  إســامية، تســاعدنا عى 
إنتــاج قــراءة للنصــوص التأسيســية 

حتاكــي حقــوق اإلنســان الطبيعيــة. 
موضــوع  نوصــف  ســوف  بدايــًة   
وآنيــًا  تارخييــًا  االســام  يف  القوامــة 
ــوع  ــكالية موض ــى اش ــيء ع ــي ن ك

القوامــة. 
بــدء  اىل  القوامــة  موضــوع  يعــود 
ــل  ــرأة بالرج ــاط امل ــذ ارتب ــخ من التاري
احلضــارات  بعــض  مفهــوم  وكان 
ــر  ــن غ ــوق م ــرأة خمل ــان امل ــة ب اخلاطئ
جنــس آدم. وكانــت ســلطة الرجــل 
ــن  ــذ زم ــة من ــاء العائل ــمل كل نس تش
الرومــان. ويف القانــون الربيطــاين حتــى 
ــع  ــل ببي ــق للرج ــام 1805م كان حي ع
زوجتــه1، وكذلــك عنــد اهلنود مل يكـــن 
ــا  ــن زوجه ــتقال ع ــق االس ــرأة ح للم
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ــاة  ــق احلي ــا ح ــن هل ــا، و مل يك أو أخيهـ
بعــد وفــاة زوجهــا، بــل جيــب ان حتــرق 
ــة، امــا اليهــود فكانــت  معــه وهــي حي
املــرأة بمرتبــة اخلادمــة امــام الرجــل، ال 
تــرث، واذا ملكتــه لعــدم وجــود ذكــور 
ــن  ــزواج م ــا ال ــرم عليه ــة، حي يف العائل
ــرأة يف  ــاة امل ــا معان ــة.2 ام ــة غريب عائل
اجلاهليــة حــدث وال حــرج فقــد عانــت 
ــة واإلذالل، اذ مل يكــن  اإلزدراء واالهان
ــت  ــا، وكان ــى زوجه ــوق ع ــا اي حق هل
تــورث مــع املــراث كاألثــاث، وتوقــد 

ــة.3  ــي حي ــودة وه ــاه املول الفت
هــذه نبــذة تارخييــة جــدًا خمتــرصة عــن 

وضــع املــرأة قبــل اإلســام.            
ــل،  ــى األق ــا، ع ــاء، عددًي ــكل النس تش
أولــت  لذلــك،  املجتمــع.  نصــف 
املجتمعــات احلديثــة املــرأة اهتامــًا، 
ــان،  ــض األحي ــا، يف بع ــار وضعه وص
ــل  ــي. وحتت ــّدم والرّق ــار التق ــو معي ه
ــاحة  ــرأة، مس ــة بامل ــاة املتعلق ــور احلي أم
كبــرة مــن النصــوص التأسيســية يف 
األمــور  هــذه  وتشــتمل  اإلســام. 
احلياتيــة عــى عــدة مواضيــع مثــل 
وضــع املــرأة بالنســبة للرجــل، وضعهــا 
ــور  ــة، واألم ــاة املهني ــع واحلي يف املجتم
الشــخصية،  باألحــوال  املتعلقــة 

ــة،  ــاق واحلضان ــزواج، والط ــل ال مث
واإلرث، وتعــدد الزوجــات، والوالية، 
ــم،  ــرأة يف املحاك ــهادة امل ــة، وش والطاع
واملــرأة والقضــاء والرئاســة، واإلفتــاء، 
موضــوع  نتنــاول  ســوف  واخلتــان. 
القوامــة يف هــذا البحث،النــه ال يمكننــا 
ان نتطــرق اىل مجيــع هــذه االشــكاليات 
يف بحــث معمــق واحــد. نعــرض، أواًل، 
الوضــع العــام للمــرأة يف النصــوص 
التأسيســية، وثــم نتنــاول املواضيــع التي 
تشــكل إشــكاليات عنــد مقاربتهــا عــى 
الطبيعيــة،  اإلنســان  خلفيــة حقــوق 
ونشــدد هنــا خاصــة عــى حــق العدالــة 

واملســاواة.
النصــوص  يف  املــرأة  1--وضــع 

سيســية لتأ ا
إذا قارنــا وضــع املــرأة يف اجلاهليــة، 
أن  لتأكدنــا  اإلســام  يف  ووضعهــا 
أعطــت  اجتاعيــة  ثــورة  اإلســام 
املــرأة كثــًرا مــن احلقــوق التــي كانــت 
ومــن  اجلاهليــة،  يف  عنهــا  حمجوبــة 

أمههــا احلــق يف احليــاة. 
ــر  ــد كب ــام إىل ح ــاء اإلس ــق عل يتف
ــع حقــوق  عــى أن النــي حممــد وسَّ
املــرأة لتشــمل حــق املــراث والتملــك 
والــزواج والنفقــة وحقوقــا أخــرى. 
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ــاءة  ــن اإلس ــد ع ــي حمم ــى النب ــا هن ك
للنســاء وأمــر بمعاملتهــن باحلســنى 
 : الــوداع  والرمحــة. فقــال يف حجــة 
فإهنــن  خــرا،  بالنســاء  “اســتوصوا 
عندكــم عــوان ال يملكــن ألنفســهن 
ــة  ــن بأمان ــا أخذمتوه ــم إن ــيئا، وإنك ش
ــات اهلل  ــن بكل ــتحللتم فروجه اهلل واس

ــويل.”4  ــاس ق ــا الن ــوا أهي فاعقل
قــال:  آخــر  رشيــف  حديــث  ويف 
أْحَســنُهم  إيانــًا  املْؤِمنــن  »َأْكَمــُل 
ُخُلقــًا، َوِخياركــم خياُركــم لِنِســائهم.”5 
ُج  ُهــمَّ إيِنِّ ُأَحرِّ ويقــول النبــي أيضــا: “اللَّ
ِعيَفــْنِ اْلَيتِيــِم َوامْلَــْرَأِة” أي  َحــقَّ الضَّ
عاملومهــا برفــق وشــفقة، وال تكلفومها 
ــه، وال تقــرصوا يف حقهــا  مــا ال يطيقان

الواجــب واملنــدوب.6 
ويف آخــر خطبــة لــه، أوىص النبــي: 
“أهيــا النــاس، اهلل اهلل يف الصــاة، اهلل 
اهلل يف الصــاة”. بمعنــى أســتحلفكم 
بــاهلل العظيــم أن حتافظــوا عــى الصــاة، 
“أهيــا  قــال:  ثــم  يرددهــا،  وظــل 
النــاس، اتقــوا اهلل يف النســاء، اتقــوا 
بالنســاء  اوصيكــم  النســاء،  يف  اهلل 
االهتــام  أن هــذا  خــرا.”7 ونعتقــد 
ــة  ــرّده إىل اإلهان ــام م ــرأة يف االس بامل
ــا يف  ــرأة عليه ــت امل ــي كان ــة الت واملذل

اجلاهليــة. أوىص النبــيُّ بحســن معاملــة 
ــَتْوُصوا  ــه: “اْس ــال ألصحاب ــاء فق النس
ــول:  ــث الرس ا “8، حدي ــْرً ــاِء َخ بِالنَِّس
 9 الرجــال.”  شــقائق  النســاء  “إنــا 
ــة  ــة إىل مماثل ــارة واضح ــك إش ويف ذل
النســاء للرجــال يف القــدر واملكانــة، 
الطرفــن  تضامــن  إىل  دعــوة  وهــي 
ــة دون  ــر واملصلح ــى اخل ــا ع وتعاوهن
ــاء بالــرب  ــة، أوىص األبن متييــز أو عنرصي
بالوالديــن خاصــة األم، ومــن ذلــك 
ــأله  ــل س ــم لرج ــول الكري ــول الرس ق
ــك،  ــه: “ُأمُّ ــاس بصحبت ــق الن ــن أح ع
ــك، قــال:  قــال: ثــم َمــن ؟ قــال: ثــم ُأمُّ
ــم  ــال: ث ــك، ق ــم ُأمُّ ــال: ث ــْن ؟ ق ــم َم ث

ــوك.”01  ــم أب ــال: ث ــن ؟ ق َم
لقد كــّرم النبــي املــرأة كزوجــة، فأوىص 
الــزوَج بحســن معارشهتــا، وكرمهــا 
ــات  ــرة وأد البن ــه لظاه ــة بتحريم كطفل
ــا  ــة، ك ــائعة يف اجلاهلي ــت ش ــي كان الت
كرمهــا كأرملــة برفعــه قــدر مــن يرعــى 
شــؤوهنا بعــد وفــاة زوجهــا، ومــن ذلك 
ــول  ــذي يق ــم ال ــي الكري ــث النب حدي
فيــه: “الســاعي عــى األرملــة واملســكن 
كاملجاهــد يف ســبيل اهلل أو القائــم الليــل 
ــوص  ــد النص ــار.«11 تفي ــم النه الصائ
القرآنيــة أن املــرأة تتســاوى مــع الرجــل 
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»إنســان«،  كوهنــا  أي  »اإلنســانية«، 
ــت كًا  ــي صنّف ــة الت ــات القرآني فاآلي
مــن الذكــر واألنثــى كـ«إنســان” كثــرة 
ــان 76:  ــة 75 :36-39، االنس )القيام
ــارق 86: 5 -7،احلجــرات  1-2، الط
ــل  ــع الرج ــرأة م ــأ امل 49: 13(. تتكاف
يف ملكــة اهلدايــة التــي هــي منحــة إهليــة 
 )35  :76 )االنســان  إنســان  ملطلــق 
 :4 النســاء   (  ،)8  -7 )الشــمس91: 
1(،) االنبيــاء 21: 35(. وعندمــا منــح 
ــر  ــا للذك ــان منحه ــة لانس اهلل الكرام
ــِد  ــى ح ــان ع ــي االنس ــن بن ــى م واالنث

 .)70 )اإلرساء17:  ســواء 
ــا،  ــار زوجه ــرأة يف اختي ــق امل ــًا ح أيض
فقــد جعــل اإلســام للمــرأة احلــق 
ــويل  ــوز ل ــا جي ــا، ف ــار زوجه يف اختي
ــا  ــا، ك ــدون إذهن ــا ب ــا أن يزوجه أمره
أنــه ال جيــوز لــأب أن يكــره ابنتــه 
ــول  ــزواج، لق ــى ال ــة ع ــة البالغ العاقل
النبــي: “عــن أيب هريــرة: “ال تنُْكــَح 
ــم حتــى ُتســتأمر، وال تنكــح البكــر  ُاأليُّ
ــا  ــف إذهن ــوا: فكي ــَتأذن، قال ــى ُتس حت

قــال: أن تســكت.”21 
تكافــؤ  عــن  عــربت  آيــات  هنــاك 
ــن  ــة اهلل ب ــى طاع ــواب ع ــار والث اآلث
 (،)97 )النحــل16:  الرجــل واملــرأة 

ــران3: 19(،)  ــر40: 40(،) آل عم غاف
35(. بموجــب هــذا  االحــزاب33: 
احلديــث، جعــل الشــارع للفتاة املســلمة 
احلــق أن ختتــار رشيــك حياهتــا، وأن 
ــي  ــى النب ــذا هن ــا. فله ــه بنظره تصطفي
ــا  ــذ أمره ــى يؤخ ــب حت ــزوج الثي أن ت
ــر  ــج البك ــن تزوي ــى ع ــا هن ــر. ك فتأم
ــأذن.  ــا فت ــك أيض ــتأذن يف ذل ــى تس حت
وألنــه يغلــب احليــاء عــى البكــر اكتفــى 
منهــا بــا هــو أخــف مــن األمــر، وهــو 
اإلذن، كــا اكتفــى بســكوهتا، دليــا عى 

ــا. رضاه
هنــاك آيــات قرآنيــة منعــت الرجــل مــن 
ــم هبــا.  ــرأة أو إحلــاق الظل اســتغال امل

جــاء يف )النســاء 4: 20-19(: 
ــلُّ َلُكــْم َأْن  ــوا اَل حَيِ ِذيــَن آَمنُ ــا الَّ َ ــا َأهيُّ “َي
َتِرُثــوا النَِّســاَء َكْرًهــا َواَل َتْعُضُلوُهــنَّ 
ــنَّ إاِلَّ َأْن  ــا آَتْيُتُموُه ــِض َم ــوا بَِبْع لَِتْذَهُب
وُهــنَّ  َوَعارِشُ ُمَبيِّنَــٍة  بَِفاِحَشــٍة  َيْأتِــَن 
بِامْلَْعــُروِف َفــإِْن َكِرْهُتُموُهــنَّ َفَعَســٰى 
ا  َعــَل اهللَُّ فِيــِه َخــْرً َأْن َتْكَرُهــوا َشــْيًئا َوجَيْ
َكثـِـًرا )19(. َوإِْن َأَرْدُتــُم اْســتِْبَداَل َزْوٍج 
ــاًرا  ــنَّ ِقنَْط ــْم إِْحَداُه ــَكاَن َزْوٍج َوآَتْيُت َم
َأَتْأُخُذوَنــُه  ۚ َتْأُخــُذوا ِمنْــُه َشــْيًئا  َفــَا 

ــا)20(.”  ــًا ُمبِينً ــا َوإِْث َتاًن هُبْ
زوجــَة  املــرأة،  كانــت  اجلاهليــة،  يف 
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ــًا، اي أن  ــرب مراث ــويف، ُتعت ــم املت احلمي
الــوارث يــرث نكاحهــا كــا يــرث مــال 
ــا  ــه، وعندم ــا ثوب ــع عليه ــه، فيض محيم
ــإن  ــأهنا، ف ــرصف يف ش ــو املت ــون ه يك
شــاء تزوجهــا باملهــر الــذي امهرهــا بــه 
ــع  ــون انتف ــذا يك ــت، وهك ــا املي زوجه
ــها  ــا وحبس ــاء عضله ــا، وان ش بمهره
ــا اذا  ــوت فرثه ــى مت ــزواج حت ــن ال ع
ــّر  ــر املي ــاء يف التفس ــال. ج ــا م كان هل

ــن: ــن اآليت ــى هات ــا ع تعليًق
ــم  ــوز لك ــوا ال جي ــن آمن ــا الذي ــا أهي “ي
أن جتعلــوا نســاء آبائكــم مــن مجلــة 
َتِركتهــم، تترصفــون فيهــن بالــزواج 
تزوجيهــن  أو  املنــع هلــن،  أو  منهــن، 
لآلخريــن، وهــن كارهــات لذلــك كله، 
وا أزواجكــم  وال جيــوز لكــم أن تضــارُّ
ــن  ــن ع ــن؛ ليتنازل ــون هل ــم كاره وأنت
بعــض مــا آتيتموهــن مــن مهــر ونحوه، 
ــى،  ــا كالزن ــًرا فاحًش ــن أم إال أن يرتكب
فلكــم حينئــذ إمســاكهّن حتــى تأخــذوا 
مــا أعطيتموهــن. ولتكــن مصاحبتكــم 
لنســائكم مبنيــة عــى التكريــم واملحبــة، 
فــإن  حقــوق.  مــن  هلــن  مــا  وأداء 
كرهتموهــن لســبب مــن األســباب 
الدنيويــة فاصــربوا؛ فعســى أن تكرهــوا 
ــر  ــه خ ــون في ــور ويك ــن األم ــًرا م أم

وإن أردتــم اســتبدال زوجــة  كثــر. 
مــكان أخــرى، وكنتــم قــد أعطيتــم َمــن 
تريــدون طاقهــا مــاال كثــًرا مهــًرا هلــا، 
فــا حيــل لكــم أن تأخــذوا منــه شــيًئا، 
ــا وافــراًء واضًحــا؟ “31 أتأخذونــه كذًب
ــًدا  ــس بعي ــة لي ــر لآلي ــم آخ ــاك فه هن
عــن التفســر أعــاه، وهــو النهــي عــن 
ــل ان  ــن اج ــة م ــى الزوج ــق ع التضيي
ــكاح  ــد الن ــك عق ــاالً ليف ــه م ــذل ل تب
ــة تنهــي  ــه وبينهــا وهــذه اآلي الــذي بين
عــن ظلــم املــرأة ومتنــع اإلســاة اليهــا، 
يســوغ  وال  يــربر  ال  كراهيتهــا  وان 

عضلهــا والتضييــق عليهــا.
ويف ســياق معاملــة الرجــل للمــرأة، 
“َوَلــْن   )129  :4 النســاء  يف)  جــاء 
النَِّســاِء  َبــْنَ  َتْعِدُلــوا  َأْن  َتْســَتطِيُعوا 
َوَلــْو َحَرْصُتــْم َفــَا مَتِيُلــوا ُكلَّ امْلَْيــِل 
ُتْصِلُحــوا  َوإِْن  ۚ َقــِة  َكامْلَُعلَّ َفَتَذُروَهــا 
ــًا..”  ــوًرا َرِحي ــإِنَّ اهللََّ َكاَن َغُف ــوا َف َوَتتَُّق
ــذي  ــل ال ــة إىل الرج ــة موجه ــذه اآلي ه
يمكنــه  وال  زوجــة،  مــن  أكثــر  لــه 
ان يتحكــم بمشــاعره فيكــون ميلــه 
ــئ، إال ان  ــر متكاف ــكل غ ــه بش لزوجات
ذلــك ال يــربر انعــكاس ميولــه النفســية 
عــى ســلوكه اخلارجــي، بــل يلزمــه 
مجيعــًا  زوجاتــه  حقــوق  يراعــي  أن 
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ــب  ــاعره. فيج ــن مش ــر ع ــع النظ بقط
باملعــروف  مجيعــًا  معارشهتــن  عليــه 
ــط يف  ــدم التفري ــم وع ــاق عليه واإلنف
ــن  ــو يعارشه ــا ه ــن، ف ــوق بعضه حق
هــو  وال  عليهــن  وينفــق  باملعــروف 
يرحهــن بإحســان، وهــذا هــو معنــى 

ــة.  ــه اآلي ــت عن ــذي هن ــق ال التعلي
ويف ســياق احلفــاظ عــى حقــوق املــرأة 
عنــد تطليقهــا وكانــت يف عدهتــا أو 
 :65 )الطــاق  آيتــا  تقــول  حامــل، 
َحْيــُث  ِمــْن  »أْســِكنُوُهنَّ   :)7-6
ــنَّ  وُه ــْم َواَل ُتَضارُّ ــْن ُوْجِدُك ــَكنُْتْم ِم َس
ــٍل   لُِتَضيُِّقــوا َعَلْيِهــنَّ َوإِْن ُكــنَّ ُأواَلِت مَحْ
ــنَّ  ــَن مَحَْلُه ــٰى َيَضْع ــنَّ َحتَّ ــوا َعَلْيِه َفَأْنِفُق
 ” َفــإِْن َأْرَضْعــَن َلُكــْم َفآُتوُهــنَّ ُأُجوَرُهــنَّ
ــرر  ــة تق ــذه اآلي ــاق65: 6”(، ه )الط
ــزوج  ــى ال ــكن ع ــر الس ــوب توف وج
ــى ان  ــدة، ع ــت يف الع ــا دام ــه م ملطلقت
ــع  ــبًا م ــكن متناس ــتوى الس ــون مس يك
املســتوى املــايل للــزوج، فــا جيــوز لــه 
ان يســكنها بمــكان دون مســتواه املــايل، 
وهــذا هــو معنــى “ِمــْن ُوْجِدُكــْم”. كــا 
ــق  ــرر والتضيي ــاع ال ــه ايق ــل ل ال حي
ــى  ــاق ع ــزوم االنف ــه. ول ــى مطلقت ع
الزوجــة املطلقــة ان كانــت حبــى حتــى 
ــع  ــاءت أن ترض ــا، وإن ش ــع محله تض

ابنــه فيلزمــه دفــع األجــرة هلــا، وال 
حيــق لــه إختــاذ مرضعــة غرهــا اذا 
ــة  ــا متعارف ــي طلبته ــرة الت ــت األج كان
كــا هــو ثابــت يف الفقــه.41 ونصــت آيــة 
ْقُتــُم  البقــرة 2: 231 عــى: “َوإَِذا َطلَّ
النَِّســاَء َفَبَلْغــَن َأَجَلُهــنَّ َفَأْمِســُكوُهنَّ 
ُحوُهــنَّ بَِمْعــُروٍف ۚ َواَل  بَِمْعــُروٍف َأْو رَسِّ
اًرا لَِتْعَتــُدوا َوَمــْن َيْفَعــْل  مُتِْســُكوُهنَّ ِضَ
ــُذوا  ــُه َواَل َتتَِّخ ــَم َنْفَس ــْد َظَل ــَك َفَق لِ َذٰ
آَيــاِت اهللَِّ ُهــُزًوا”. رشح التفســر امليــر 
النســاء  َطلَّقتــم  “وإذا  اآليــة:  هــذه 
ــن،  ــن، فراجعوه ــاء عدهت ــن انته فقارب
ونيتكــم القيــام بحقوقهــن عــى الوجــه 
املستحســن رشًعــا وعرًفــا، أو اتركوهن 
ــذروا أن  ــن. واح ــي عدهت ــى تنق حت
اإلضار  بقصــد  مراجعتهــن  تكــون 
ــداء عــى حقوقهــن.  هبــن ألجــل االعت
ــه  ــم نفس ــد ظل ــك فق ــل ذل ــن يفع وم
تتخــذوا  وال  العقوبــة،  باســتحقاقه 

ــًوا.”51 ــا وهل ــه لعًب ــات اهلل وأحكام آي
ــد  ــه ويمت ــوع ملطلقت ــق الرج ــزوج ح لل
قبيــل  اىل  اإلســتحقاق  هــذا  زمــن 
ــه ال جيــوز للــزوج  انتهــاء العــدة، إال ان
ــرر  ــع ال ــق، ليوق ــذا احل ــتغال ه اس
بمطلقتــه بــان يرجــع اليهــا، قبــل انتهــاء 
املــدة لغــرض إيقــاع االذى هبــا او منعها 
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مــن ان تكــون يف ســعة مــن هــذا النكاح 
الــذي ال يرجــى لــه ان يكــون قائــًا عى 
ــوز  ــروف، وال جي ــرشة باملع ــودة والع امل
ان يرجــع مــن اجــل اإلضار بمطلقتــه 
ــه مــاالً يف ســبيل  مــن اجــل ان تبــذل ل
ان يفــك عقــد النــكاح بينهــا ، بــل انــه 
ــروف او  ــا باملع ــع ليعارشه ــا ان يرج إم
يرحهــا ويفــك عقدهــا بإحســان، 
امــا لــو امســكها لغــرض التعــدي 
واالضار فانــه يصبــح ممــن ظلــم نفســه 
واختــذ آيــات اهلل هــزوًا وجحــد آالء اهلل 
ــة  ــة التالي ــي اآلي ــه. وتعط ــه علي ونعم
ــر  ــق تقري ــرأة ح ــرة )232( امل ــن البق م
زوجهــا.  طلقهــا  أن  بعــد  مصرهــا 
ــد  ــة، بع ــاء املطلق ــي ألقرب ــة هن ويف اآلي
انتهــاء عدهتــا، عــن ان يمعنــوا قريبتهــم 
أخــرى  مــرة  الــزواج  مــن  املطلقــة 
ــفي.  ــام والتش ــرد االنتق ــا، ملج بزوجه
وتدعــو آية النســاء 4: 127 إللغاء ُســنّة 
ســيئة كانــت رائجــة، وهــي االســتياء 
ــن،  ــى امواهل ــاء وع ــى النس ــى يتام ع
اســتبقوهن  مجــال  ذوات  كــّن  فــان 
ــٍذ  ــكاح، وعندئ ــن الن ــن س ــى يبلغ حت
ينكحوهــن ويســتحوذون عــى امواهلــن 
ويمنعوهــن مــن االســتمتاع بامواهلــن. 
وإن مل يكــّن ذوات مجــال، أبقــوا عليهــّن 

ــن  ــة، دون ان يتزوجوه ــم للخدم عنده
او يركوهــن يتزوجــن بغرهــم، وذلــك 
أمــوال.  مــن  عندهــن  فيــا  طمعــًا 
ــاء،  ــى النس ــاف يتام ــة بإنص ــر اآلي تأم
ــدان وعــدم منعهــم مــن  وكذلــك  الول
امــوال قــدر اهلل ان تكــون هلــم، وان 
ــا  ــم إن ــرف اليت ــوال يف ظ ــاك االم إمس
هــو لغــرض احلفــظ وإال فــا حــق 

ــم.61 ــا غره ــد فيه الح
املحصنــات  قــذف  القــرآن  وحــرم   
يفعــل  مــن  عــى  وفــرض  بالزنــا، 
ــا يف  ــا وعقاًب ــًا يف الدني ــًدا ثقي ــك ح ذل
ــور 24: 24-23( ــر الن ــرة. )أنظ اآلخ
ــك،  ــا بالتمل ــرأة حًق ــرآن امل ــى الق أعط
إن كان عــن طريــق اإلرث، أو الــرشاء. 
والكســب،  بالعمــل  احلــق  وهلــا 
ــة  ــخصّية قانونّي ــة وش ــة مالي ــا ذم وهل
عــن  مســتقلة  مســتقلة  وحقوقّيــة 
ــا،  ــا أو زوجه ــد أخوهت ــا، أو أح والده
متلــك  بــا  التــرصف  حــرة  وهــي 
ــف  ــاء 4: 32، 7(. وق ــب )النس وتكس
ــن  ــًا م ــًا صارم ــم موقف ــرآن الكري الق
التعــدي عــى أمــوال املــرأة )النســاء4: 
19(. وكذلــك فقــد هنــى عــن أكل 
ــط  ــق، أو الضغ ــر ح ــاء بغ ــور النس مه
ــاء أن  ــور لق ــن امله ــن ع ــّن ليتنازل عليه
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4:ـ20- )النســاء  الرجــل  يطلقهــّن 
 . )2 1

النصــوص  اســتعرضنا  ان  بعــد 
ــة  ــرأة مكان ــت امل ــي اعط ــية الت التأسيس
عنــد  نتوقــف  القــرآن،  يف  عاليــة 
ــا  ــي رآه ــة الت ــات القرآني ــض اآلي بع
اإلنســانويون، بــن املســلمن وغــر 
إشــكالية  تشــكل  أهنــا  املســلمن، 
بالنســبة ملبــدأ العدالــة واملســاواة حيــث 
ــرأة يف  ــة امل ــى دونّي ــؤرشًا ع ــربت م اعت
ــل.   ــا للرج ــامّية وتبعيته ــة اإلس الرؤي
يف مســعى إلجيــاد حلــول مقبولــة هلــذه 
اآليــات  سنســتعرض  اإلشــكاليات، 
ــا  ــا، وم ــببت إلتباًس ــي س ــة الت القراني
تتفســرها  عنــد  نتوقــف  زالــت، 
خطــورة  مــدى  لنلمــس  التقليــدي 
لنقــدم  نجتهــد  وثــم  اإلشــكاليات، 
قــراءة إســامية هلــذه النصــوص حتاكــي 

مبــدأ املســاواة.
2- املرأة والقوامة يف اإلسالم 

ــراد  ــامي، ُي ــح إس ــة” مصطل “القوام
ــرأة،  ــى امل ــل ع ــة الرج ــًا قوام ــه غالب ب
ــة  ــّمى “القوام ــا ُيس ــذا يف م ــرف ه وُيع
الزوجيــة”. والقوامــة الزوجيــة هــي 
ض هبــا الــزوج، للقيــام عــى  واليــة يفــوَّ
مصالــح زوجتــه بالتدبــر والصيانــة 

ــك،  ــر ذل ــب، وغ ــاق، والتأدي واإلنف
ــه  ــب علي ــزوج حياس ــف لل ــا تكلي وفيه
ط فيهــا. هــذا املفهــوم  أمــام اهلل لــو فــرَّ
مؤســس عــى نــص قــرآين أتــى يف) 
اُمــوَن  َقوَّ َجــاُل  “الرِّ  :)34  :4 النســاء 
ــَل اهللُّ َبْعَضُهــْم  َعــَى النَِّســاء بِــَا َفضَّ
ــْم  ــْن َأْمَواهِلِ ــوْا ِم ــَا َأنَفُق ــٍض َوبِ ــَى َبْع َع
ْلَغْيــِب  احِلَــاُت َقانَِتــاٌت َحافَِظــاٌت لِّ َفالصَّ
بـِـَا َحِفــَظ اهللُّ َوالــاَِّت خَتَاُفوَن ُنُشــوَزُهنَّ 
امْلََضاِجــِع  َواْهُجُروُهــنَّ يِف  َفِعُظوُهــنَّ 
ــوْا  ــَا َتْبُغ ــْم َف ــإِْن َأَطْعنَُك ــنَّ َف ُبوُه َواْضِ
َعَلْيِهــنَّ َســبِيًا إِنَّ اهللَّ َكاَن َعِليًّــا َكبـِـًرا.” 
ــام  ــا: قي ــة باهن ــف القوام ــن تعري ويمك
الـــزوج بمـــصالح زوجتـــه :ورعايتهــا 
ــا  ــاكها يف بيته ــا، وإمس ــاق عليه واالنف
بإذنــه،  إال  اخلــروج  مــن  ومنعهــا 

ــن.71 ــو مؤمت ــا ه ــق ب ــا يف احل وتأديبه
امــا ســبب نــزول هــذه اآليــة فقــد 
اخــرج الطــربي يف تفســره عــن احلســن 
ــي  ــت للنب ــرأة أت ــال: ان إم ــرصي ق الب
لطــم وجهــي،  إن زوجــي  فقالــت: 
فقــال النبــي: بينكــا القصــاص، فانــزل 
ــل ان  ــن قب ــرآن م ــل بالق اهلل: »وال تعج
ُيقــي اليــك وحيــُه«81. فامســك النبــي 
ــون  ــال قوام ــه:” الرج ــزل قول ــى ن حت
ــذه  ــياق ه ــن س ــا ع ــاء”. وام ــى النس ع
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ــان اهلل  ــا:« ف ــا قبله ــبتها مل ــة ومناس اآلي
ذكــر ســبب تفضيــل الرجــال عــى 
ــات  ــة آلي ــاءت تالي ــا ج ــاء، الهن النس
ــع  ــن توزي ــدث ع ــي تتح ــاواة الت املس
ــن  ــوق ب ــوظ واحلق ــة، واحلظ الوصاي
النســاء والرجــال، دونــا غبــن لطــرف 
ــل  ــز خي ــر، ودون متيي ــاب آخ ــى حس ع
بمبــدأ املســاواة، وإنــا وفــق اجلهــد 
والكســب الــذي حيصــل بــه كل طــرف 
مــا يســتحق مــن ثمــرات كــا هنــى اهلل 
عــن متنــي الرجــال والنســاء مــا فضــل 
»واَل  بعــض.  عــى  بعضهــم  بــه  اهلل 
ــِه َبْعَضُكــْم َعــَىٰ  ــَل اهللَُّ بِ ــْوا َمــا َفضَّ َتَتَمنَّ
ــُبوا ۖ  ــا اْكَتَس ــٌب مِمَّ ــاِل َنِصي َج ــٍض ۚ لِلرِّ َبْع
َولِلنَِّســاِء َنِصيــٌب مِمَّــا اْكَتَســْبَن ۚ َواْســَأُلوا 
ٍء  اهللََّ ِمــْن َفْضِلــِه ۗ إِنَّ اهللََّ َكاَن بِــُكلِّ َشْ
32(.  َولِــُكلٍّ   :4 النســاء   ( َعِليــًا”. 
اْلَوالِــَداِن  َتــَرَك  ـا  مِمّـَ َمــَوايِلَ  َجَعْلنَــا 
ِذيــَن َعَقــَدْت َأْيَاُنُكــْم  َواأْلَْقَرُبــوَن ۚ َوالَّ
َفآُتوُهــْم َنِصيَبُهــْم ۚ إِنَّ اهللََّ َكاَن َعــَىٰ ُكلِّ 
ــَى  ــوَن َع اُم َجاُل َقوَّ ــِهيًدا 33 الرِّ ٍء َش َشْ
ــَل اهللَُّ َبْعَضُهــْم َعــَىٰ  النَِّســاِء بِــَا َفضَّ
ــْم .” )  ــْن َأْمَواهِلِ ــوا ِم ــَا َأْنَفُق ــٍض َوبِ َبْع
ــان  ــذا ف ــى ه ــاء4: 33-34(. وع النس
ــا  ــان بعضه ــاواة مرتبط ــة واملس القوام
ال  حتــى  نقيضــن،  وليســا  البعــض 

نقيــض  القوامــة  ان  واهــم  يتوهــم 
ــاواة.  املس

 يف تفســر أهــل الســنة واجلاعــة لنــص 
ــة  ــر: يف اآلي ــن كث ــول اب ــة، يق القوام
“الرجــال قوامــون عــى النســاء” أي 
الرجــل قيِّم عــى املــرأة، أي هو رئيســها 
وكبرهــا، واحلاكــم عليهــا ومؤدهبــا إذا 
اعوجــت “بــا فضــل اهلل بعضهــم عــى 
بعــض.”91 يقــول البيضــاوي: “الرجال 
قوامــون عــى النســاء” يقومــون عليهــن 
ــال  ــة.”02 وق ــى الرعي ــوالة ع ــام ال قي
ــرأة،  ــى امل ــم ع ــل قّي ــي: “الّرج الزحي
أي هــو رئيســها وكبرهــا، واحلاكــم 
ــو  ــت، وه ــا إذا اعوّج ــا، ومؤدهب عليه
والرعايــة،  باحلايــة  عليهــا  القائــم 
فعليــه اجلهــاد دوهنــا، ولــه مــن املــراث 
ــف  ــو املكّل ــه ه ــا، ألن ــف نصيبه ضع

ــا.”12 ــة عليه بالنّفق
آيــة  تفســر  يف  الســعدي  ويقــول 
أن  التــايل:  النــص  »خيــرب  القوامــة: 
ــاء«، أي:  ــَى النَِّس ــوَن َع اُم ــال »َقوَّ َج الرِّ
قوامــون عليهــّن بإلزامهــّن بحقــوق 
فرائضــه  عــى  املحافظــة  مــن  اهلل، 
هــنَّ عــن املفاســد، والرجــال عليهم  وكفِّ
أن يلزموهــنَّ بذلــك، وقوامــون عليهــن 
أيًضــا باإلنفــاق عليهــن، والكســوة 
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ــب  ــبب املوج ــر الس ــم ذك ــكن، ث واملس
ــال:  ــاء، فق ــى النس ــال ع ــام الرج لقي
ــٍض  ــَى َبْع ــْم َع ــَل اهللَُّ َبْعَضُه ــَا َفضَّ »بِ
ــْم »، أي: بســبب  َوبـِـَا َأنَفُقــوا ِمــْن َأْمَواهِلِ
فضــل الرجــال عــى النســاء وإفضاهلــم 
عــى  الرجــال  فتفضيــل  عليهــن، 
النســاء مــن وجــوه متعــددة، مــن كــون 
ــوة،  ــال، والنب ــة بالرج ــات خمتص الوالي
ــن  ــر م ــم بكث ــالة، واختصاصه والرس
ــن  ــه م ــم اهلل ب ــا خصه ــادات، وب العب
واجللــد  والصــرب  والرزانــة  العقــل 
ــك  ــه، وكذل ــاء مثل ــس للنس ــذي لي ال
خصهــم بالنفقــات عــى الزوجــات، 
ــا  ــص هب ــات خيت ــن النفق ــر م ــل كث ب
النســاء. عــن  ويتميــزون  الرجــال، 
ــوا«،  ــَا َأْنَفُق ــه: »َوبِ ولعــل هــذا رس قول
ــوم  ــى عم ــدل ع ــول، لي ــذف املفع وح
النفقــة، فُعِلــم مــن هــذا كلــه أن الرجــل 
كالــوايل والســيد المرأتــه، وهــي عنــده 
أن  فوظيفتــه  أســرة خادمــة،  عانيــة 

ــه.”22 ــرعاه اهلل ب ــا اس ــوم ب يق
خلّــص الســيد حممــد رشــيد رضــا، 
»الرجــال قوامــون عــى النســاء« يف 
كتابــه تفســر املنــار بقولــه: هــي الرعاية 
واحلايــة والكفايــة والواليــة.. الرعايــة 
ــح  ــا يصل ــكل م ــل ب ــوم الرج ــأن يق ب

ــها وأن  ــه عيش ــوم ب ــه ويق ــأن امرأت ش
ــة..  ــعيدة هانئ ــة س ــاة كريم ــش حي تعي
ــون  ــا ويص ــظ عليه ــأن حياف ــة ب واحلاي
ــوب  ــل مطل ــه.. والرج ــه وعائلت أرست
ــه،  ــة ألرست ــة اخلاص ــًا احلاي ــه أص من
فالرجــال  ولذلــك  ألّمتــه،  والعامــة 
محــى  عــن  ويــذودون  جياهــدون 
ــأن  ــة ب ــم الكفاي ــم.. ث ــان واألم األوط
ال حتتــاج املــرأة شــيئًا يف جنــاح زوجهــا 
وحتــت ظــل زوجهــا بــل تكــون معــّززة 
تصــل إليهــا مجيــع حقوقهــا بــكل طيب 
خاطــر وبطاعــة الــزوج هلل، فاحليــاة 
الزوجيــة حيــاة اجتاعيــة، وال بــد لــكل 

ــس. 32 ــن رئي ــاع م اجت
اهنــا  عــى  عبــدو:  حممــد  ويراهــا 
ــلط  ــى التس ــة تأب ــن رياس ــة، ولك رياس
بالقيــام  املــراد  فيقــول  واالســتبداد، 
ــا هــو الرياســة التــي يتــرصف فيهــا  هن
املــرؤس بارادتــه واختيــاره، وليــس 
مســلوب  مقهــورًا  يكــون  ان  معنــاه 
اإلرادة، ال يعمــل عمــًا إال مــا يواجهــه 

ــه.42 ــه رئيس الي
اجلاللــن يف تفســرمها ان:1- يعتــرب 
الرجــال قّوامــون« مســلطون« عــى 
ــاء يؤدبوهوهنــن ويؤِخــُذن عــى  النس

ايدهيــن. 
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2- بــا فضــل اهلل بعضهــم عــى بعــض 
بالعلــم  عليهــن  هلــم  بتفضيلــه  أي 
ــا  ــك. وب ــر ذل ــة وغ ــل والوالي والعق
انفقــوا عليهــن مــن امواهلــم.52 ويوجــد 
أيًضــا حديــث نبــوي، رواه أبــو ســعيد 
أبــاح  البخــاري،  ونقلــه  اخلــدري 
للمفريــن التقليديــن قــول مــا قالــوا. 
يقــول احلديــث: “خــَرج رســوُل اهللِ 
ــىَّ  ، فص ــىَّ ــٍر إىل امُلص ــى أو فِْط يف أضح
ـاَس  ثــمَّ انــرَصف، فقــام فوَعــظ النّـَ
ــا  “أهيُّ قــال:  دقــِة”،  بالصَّ وأَمرهــم 
ــرَّ  ــرَصف فم ــمَّ ان ــوا”، ث ق ــاُس تصدَّ النَّ
عــى النِّســاِء، فقــال: “يــا معــرَش النِّســاِء 
أهــِل  أكَثــَر  أراكــنَّ  فــإينِّ  ْقــَن  تصدَّ
ــوَل  ــا رس ــك ي ــَن: وملَ ذل ــاِر”، فُقْل النَّ
ــْرَن  ــَن وتكُف ــْرَن اللَّع ــال: “ُتكثِ اهللِ؟” ق
العشــَر، مــا رَأْيــُت ِمــن ناقصــاِت عقٍل 
ــازِم  ــِل احل ُج ــبِّ الرَّ ــَب لُِل ــٍن أذَه وِدي
النِّســاء”،  يــا معــرَش  ِمــن إحداكــنَّ 
ــا  ــا وعقِلن ــاُن ِدينِن ــا نقص ــه: م ــُن ل فُقْل
ــهادُة  ــس َش ــال: “ألي ــوَل اهللِ؟ ق ــا رس ي
ــِل”،  ُج ــهادِة الرَّ ــِف َش ــَل نص ــرأِة ِمْث امل
ُقْلــَن: بــى، قــال: “فــذاك ُنقصــاُن عقِلها 
ــلِّ  ــرأُة مل ُتَص ــِت امل ــْت إذا حاض أَوليَس
ومل َتُصــْم؟” ُقْلــَن: بــى، قال:”فــذاك 
ــي62  ــرَصف النب ــمَّ ان ــا” ث ــاُن ِدينِه ُنقص

ــي:«إَِذا  ــاَل النب ــاَل: ق ــن أيب هريرَة َق وع
ــْم  ــِه فَل ــُه إىَِل فَِراِش ــُل اْمرَأَت ُج ــا الرَّ دَع
َتْأتِــِه َفَبــات َغْضبــاَن َعَلْيَهــا، َلَعنتَهــا 
َعَليــِه”  ُتْصبَح متفــٌق  َحتَّــى  املائَكــُة 
ــِذي  ويف روايــة للرســول انــه قــال:« والَّ
َنْفــِي بَِيــِدِه، َمــا ِمــن َرُجــٍل َيْدُعــو 
ــِه إاِلَّ َكاَن  ــى َعَلْي ــِه َفَتْأَب ــُه إىَِل فَِراِش اْمَرَأَت
ــى  ــا َحتَّ ــاِخًطا َعَلْيَه ــاِء َس ــذي يف السَّ الَّ
َيــْرَض َعنْهــا”.72. فهــذه األحاديــث 
ــا،  ــى زوجه ــة ع ــقِّ الزوج ــان ح يف بي
ــه أن  ــزوج، وأنَّ علي ــى ال ــا ع ــدم م وتق
ــر  ــا، وأال هيج ــوهتا ونفقته ــوم بكس يق
إال يف البيــت، وأال يــرب الوجــه، وال 
ــا، وأنَّ  ــه عليه ــان حّق ــا بي ــْح، وهن ُيَقبِّ
ــه عليهــا: إذا دعاهــا إىل فراشــه  مــن حقِّ
أال تأبــى، وأنــه متــى بــات غضبــان 
ــح.  ــى ُتصب ــة حت ــا املائك ــا لعنته عليه
إىل  دعاهــا  اآلخــر: إذا  احلديــث  ويف 
ــذي يف  ــيء كان ال ــت أن جت ــه فأب فراش
ــرض،  ــى ي ــا حت ــاخًطا عليه ــاء س الس
حتــى يــرض عنهــا زوجهــا، وهــذا 
ــب  ــى أن الواج ــدل ع ــم ي ــٌد عظي وعي
لزوجهــا  والطاعــة  الســمع  عليهــا 
 : رشعــيٍّ عــذٍر  مــن  إال  فراشــه،  يف 
ــذي  ــرض ال ــاس، وامل ــض، والنف كاحلي
مــا تســتطيع معــه التمكــن مــن اجلــاع، 
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فهــي معــذورة، وإال فالواجــب أنــه 
ــمع  ــا الس ــها فعليه ــا بنفس ــى أراده مت

والطاعــة.28
يبــدو أن املوقــف الشــيعي مــن القوامــة 
ــراه يف  ــا ن ــذا م ــا. ه ــدة وتزمًت ــل ح أق
ــاه. عــدد مــن اآلراء التــي نعرضهــا أدن
 يقــول اخلوئــي: “بــن يف اآليــة الكريمــة 
ان رس قوامــة الرجــال عــى النســاء، هــو 
ــض  ــى البع ــم ع ــل اهلل بعضه ــا فض م
ومــا انفقــوا مــن أمواهلــم، فيظهــر منــه 
أن الــر هــو وجــوب النفقــة عــى 
ــاظ  ــؤول احلف ــو مس ــه ه ــل، وان الرج
ــق  ــا يتعل ــة وكل م ــة العائل ــى كرام ع
بشــؤوهنا، ولكــن الواجــب رشعــًا مــن 
ــدم  ــو ع ــة ه ــبة للزوج ــة بالنس القيموم
خروجهــا مــن البيــت بــدون إذنــه، 
ولعــل املــراد باآليــة عمــوم قوامــة 
الرجــال عــى النســاء، اي ان جنــس 
ــمية  ــدرة جس ــن ق ــا اوت م ــل ب الرج
بالقيــام  مأمــور  أقــوى،  ونفســية 
بشــؤون املــرأة ولعلــه مــن هــذه اجلهــة، 
منعــت النســاء مــن القضــاء والواليــة، 

وتدبــر شــؤون املجتمــع .”92
يقــول السيســتاين: “معنــى كــون الرجل 
ــل  ــه بتكف ــو قيام ــرأة ه ــى امل ــًا ع قوام
ــؤوهنا  ــاء بش ــية واالعتن ــا املعيش أموره

ــس  ــا، ولي ــه مصلحته ــا تقتضي ــق م وف
معنــاه ان ال ينفــذ هلــا يف نفســها أو فيــا 
ــره  ــذ أوام ــا تنفي ــه إرادة وأن عليه متلك
ــه يف  ــن ل ــا التمك ــم عليه ــه، نع ونواهي
ــا  ــة، ك ــية املتعارف ــتمتاعات اجلنس االس
ــن  ــا م ــن بيته ــروج م ــا اخل ــوز هل ال جي
دون اذنــه حســبا تقــدم، وامــا فيــا عــدا 
ــاع  ذلــك فهــي غــر ملزمــة رشعــًا باتب

ــره.”03 نظ
إًذا، بنــاًء عــى املعنــى الظاهــر آليــة 
بالتفاســر  مدّعــًا    ،34  :4 النســاء 
أن  يتبــن  آنفــًا،  الــواردة  التقليديــة 
تشــمل  املــرأة  الرجــل عــى  قوامــة 

اآلتيــة: النواحــي 
-خضــوع املــرأة ملحرمهــا خضوًعــا 
مــا  يف  القــرار  ســلطة  ولــه  تاًمــا، 
ويف  العائلــة،  مثــل  بــه،  يشــركان 
ــي  ــت ه ــا دام ــخصية، م ــا الش أموره
يشــمل  واخلضــوع  واليتــه.  حتــت 
ــل  ــة، فالرج ــة والدنيوي ــور الديني األم
مســؤول أن ُيبقــي املــرأة يف رساط اهلل 
املســتقيم. ليــس للمــرأة أن تقــرر شــيًئا 
لنفســها مــن دون أخــذ إذن رجلهــا، 
مثــل  الصغــرة  األمــور  يف  حتــى 

اخلــروج مــن البيــت.
ــد  ــرأة ) توج ــذت« امل ــال »نش - يف ح
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ــذت(  ــى نش ــرة يف معن ــادات كث اجته
»رّدهــا  إىل  يعمــد  أن  لرجلهــا  حيــق 
ــدأ  ــة، تب ــائل تصاعدي ــواب« بوس للص
بالتهديــد  وثــم  احلســنة،  باملوعظــة 
والوعيــد، وثــم بعقابــات خمتلفــة، وقــد 
ــيلة  ــتعال وس ــه إىل اس ــر ب ــل األم يص
النــص  ظاهــر  بحســب  الــرب. 
ــببن  ــى س ــة ع ــز القوام ــرآين، ترتك الق
ــي  ــي املبن ــل اإلهل ــن: اوالً: التفضي اثن
عــى نقــص العلــم ونقــص العقــل 
ــن  ــا م ــايل حرماهن ــرأة، وبالت ــدى امل ل
الواليــة عــى نفســها. ثانيــًا: إنفــاق 
ــذا  ــا، وه ــرأة وإعالته ــى امل ــل ع الرج
اإلنفــاق يؤهلــه ليصــادر منهــا واليتهــا 
وحقهــا واحــرام جســدها ونفســها 

وحريتهــا. 
التفاســر، هنــاك مفامهيــم  بحســب 
ــّرون  ــا املف ــأ هل ــرى يلج ــامية أخ إس
والفقهــاء لتعزيــز مفهــوم قوامــة الرجل 
الــزواج  أحــكام  مثــل  املــرأة،  عــى 
ــة، وشــهادة النســاء  والطــاق واحلضان
والواليــة،  واملــراث،  املحاكــم،  يف 
ــاك إفــرازات  ــاء. وهن والقضــاء، واإلفت
القوامــة، مثــل ختــان  مــن مفهــوم 
ــذه  ــض ه ــش بع ــا نناق ــاء. دعون النس
ــة«،  ــد »القوام ــت بن ــا حت ــع هن املواضي

ــرى. ــود أخ ــت بن ــر حت ــا اآلخ وبعضه
مرتكــزات القوامــة: التفضيــل  	-3

واإلنفــاق.  اإلهلــي 
ــة  ــوص القرآني ــم النص ــل فه ــن أج م
ــة،  ــة موضوعي ــة بطريق ــة بالقوام املتعلق
ــببن  ــن  الس ــل كلٍّ م ــن تفصي ــد م ال ب
ــى  ــل ع ــة الرج ــر قوام ــن لتربي م املقدَّ

ــرأة.: امل
 اوالً: يف التفضيل اإلهلي:

 قبــل تنزيــل النــص املتعلــق بالتفضيــل، 
رجــل  ثمــة  كان  اجلاهليــة،  يف  أي 
وإمــرأة، زوج وزوجــة، وكان وضعهــا 
غــر متســاٍو، إن عــى مســتوى القــدرة 
ــايل  ــة، وبالت ــدرة العلمي ــة ام الق الفعلي
تــّم فــرض واليــة الرجــل كنتيجــة 
احلديــث  وســياق  لذلــك.  حتميــة 
ذلــك،  إعــاه يوضــع  إليــه  املشــار 
ــابه كان  ــع مش ــر إىل وض ــول يش فالرس
ــس  ــال: “ألي ــن ق ــة ح ــًا يف اجلاهلي قائ
َشــهادُة املــرأِة ِمْثــَل نصــِف َشــهادِة 
ــِل.” الســؤال: هــل هــذا النقــص  ُج الرَّ
ــج  ــم نات ــل والعل ــرأة يف العق ــدى امل ل
عــن نقــص جينــي لدهيــا، بمعنــى هــل 
ان دماغهــا يفتقــد بالتكويــن اىل جينــات 
ــم  ــى حك ــل، حت ــد الرج ــودة عن موج
كان  وإذا  العقــي؟  بالنقصــان  عليهــا 
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االمــر كذلــك، فلــاذا كان اخلطــاب 
ــاء،  ــال والنس ــًا اىل الرج ــرآين موجه الق
طاملــا  املــرأة  إســام  ُيقَبــل  وكيــف 
ــح  ــاب واض ــل؟ اخلط ــة عق ــي ناقص ه
آمنــوا«،  الذيــن  اهيــا  »يــا  شــامل: 
بســبب  النقصــان  يكــن  مل  بالتأكيــد 
تكويــن جينــي عــى اإلطــاق. إذن،  
ملــاذا جــاء النــص مؤكــدًا عــى نقصــان 
ــود اىل  ــان يع ــذا النقص ــس ه ــرأة، الي امل
االســباب االجتاعيــة، التارخييــة، التــي 
حرمــت املــرأة مــن عمليــة التفاعــل مــع 
ــدور  ــام ب ــن القي ــا م ــا، ومنعته حميطه
وظيفتهــا االجتاعيــة، يف االقتصــاد، 

واالجتــاع ، والسياســة، والثقافــة؟ 
ــى  ــص ع ــس الن ــا تأس ــر، رب ــل اكث ب
ــة  ــو نتيج ــذي ه ــان؟ وال ــدأ النقص مب
للعــزل االجتاعــي الظــامل الــذي ُفــرض 
ــع  ــل الواق ــم نق ــث ت ــرأة؟ حي ــى امل ع
ــًا  ــاره أساس ــو، واعتب ــا ه ــًا ك تصويري
ــوب  ــت، كان املطل ــه، يف وق ــى علي ُيبن
ــد  ــى الُبع ــع ع ــم الواق ــذا الظل ــع ه رف
ــل  ــم املتمث ــرأة، الظل ــدى امل ــاين ل اإلنس
احلركــة،  »الــرأي،  مــن:  باحلرمــان 
ــع  ــادة«. وال ينف ــرار، القي ــل، الق العم
ابــدًا ان يؤّمــن الرجــل اىل الزوجــة، 
حاجاهتــا  عــام،  بشــكل  املــرأة  او 

ــا  ــا، وحيرمه ــى اختافه ــة ع البيولوجي
ــًا،  ــواردة آنف ــة ال ــوق اخلمس ــن احلق م
الن يف هــذه احلقــوق وغرهــا جتــد 

املــرأة معناهــا اإلنســاين.
ــى  ــل ع ــاق الرج ــوع إنف ــا، موض ثانًي

ــرأة: امل
فــإن  اإلهلــي،  التفضيــل  يف  وكــا   
واقــع  عــى  يؤكــد  القــرآين  النــص 
تكــن  ومل  اجلاهليــة،  يف  قائــًا  كان 
واالقتصاديــة  االجتاعيــة  الظــروف 
ــة  ــر يف الُبني ــإن التغي ــره، ف ــة لتغي مواتي
وللمجتمــع،  للعائلــة،  االجتاعيــة 
ــة.  ــة االقتصادي ــًرا يف الُبني ــب تغي يتطل
يعمــل،  كان  الــذي  هــو  فالرجــل 
ويؤّمــن  الطعــام،  وجيمــع  ويغــزو، 
ــوم  ــت تق ــرأة، وإن كان ــا امل ــة. أم احلاي
ــل  ــرة الرج ــي بإم ــال، فه ــض اإلع ببع

أوامــره. وتنفــذ  ســلطته  وحتــت 
ــاء  ــرآين )النس ــص الق ــتوى الن ــى مس ع
ــر كل  ــى تفس ــتناد ع 4: 34(، وباإلس
يمكــن  والســعدي،  اجلالــن  مــن 
القــول ان النــص قــد صــور واقعــًا قائــَا 
منتوجــًا مــن صــرورة اجتاعيــة عمرها 
قــرون عديــدة. وبالتــايل مل يكــن البعــد 
ــَا  ــة متقدم ــة القوام ــانوي يف نقط االنس
عــى الواقــع ومفاعيلــه العميقــة. وعــى 
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ــة،  ــوع القوام ــه يف موض ــتوى الفق مس
ــص  ــاه الن ــر يف ذات اجت ــه يس كان الفق
ــن  ــت كان يمك ــًا، يف وق ــاره مطلق باعتب
ُبعــد نســبي فيــه،  ان يكشــف عــن 
ــدة  ــه كقاع ــد اخرج ــس، فق ــل بالعك ب
ــرأة،  ــل بامل ــة الرج ــم عاق ــة تنظ مطلق
ــى  ــارسه ع ــع ب ــاء املجتم ــايل إرس وبالت
ثقافــة معينــة، جتعــل منــه حضــورًا 
إنســانيًا اعــرج يف ســرِه احلضــاري، 
طاقتــه  نصــف  إلســقاط  وذلــك 
االجتاعــي،  الواقــع  يف  وتعطيليهــا. 
لقــد درج التطــور االجتاعــي بــكل 
اضاعــه يف العــامل االســامي، عــى 
ــة، مــن قبــل  ــة اســتعائية واقصائي ثقاف
انتــج جمتمعــًا  مــا  للمــرأة،  الرجــل 
مشــوهًا باملعنــى اإلنســاين، ومعطــًا 
يف مفاصــل اساســية بســبب مــا أنتجــه 
نزوعــه الســلطوي االبــوي مــن تعطيــل 
ــض  ــامهت يف بع ــاكات، س ــر وارب وقه
التمزقــات اإلجتاعيــة، التــي انعكســت 

ــع.  ــة واملجتم ــى العائل ع
ــزال موضوعــًا  ــذي ال ي ــع ال هــذا الواق
ــفة،  ــن والفاس ــة املفكري ــيًا لكاف اساس
العاملــن عــى اخــراج العامل اإلســامي 
مــن عــرص اجلمــود الفقهــي القائــم 
ــتنبطنه  ــذي إس ــانوي ال ــد االنس إىل البع

ــة  ــه الدعووي ــم يف اجتاهات ــرآن الكري الق
الكليــة، واىل عــرص العقلنــة التــي هــي 
رشط األنســنة. هــذا العــرص بــا يملــك 
مــن وســائط إتصــال، اخــذ يطــرح 
ــات  ــى املجتمع ــة ع ــات العميق التحدي
الغارقــة يف التقليــد والتــي تــدور يف 
ــراط  ــن اإلنخ ــا م ــة متنعه ــة مفرغ حلق
يف مســرة التطــور االنســاين، واكثــر 
ــاري  ــان احلض ــذا الغثي ــش ه ــن يعي م
هــو املــرأة، يف العــامل االســامي، التــي 
ــا  ــات، أوهل ــن التحدي ــن م ــش نوع تعي
التنميــط الغــريب الــذي يتدفــق عــرب 
كثــًرا  وُيغــرق  اإلتصــال،  وســائط 
ــرأة  ــادت امل ــي إعت ــاحات، الت ــن املس م
إضافــة  ضمنهــا،  التحــرك  املســلمة 
اىل حتديــات داخليــة هــي يف حقيقــة 
ــارشًة.  ــًا ومب ــدة وفع ــر ِح ــر أكث األم
ــا ورد يف  ــح م ــول: صحي ــة الق خاص
ــاٌس  ــنَّ لَِب ــرة187:2(: »ُه ــورة )البق س
”، وهــذه اآليــة  َلُكــْم َوَأْنُتــْم لَِبــاٌس هَلـُـنَّ
ــد  ــاٌن واح ــرأة كي ــل وامل ــي أن الرج تعن
الواقــع  أن  إال  متشــارك،  متكامــل 
املتعلــق  واالقتصــادي  االجتاعــي 
بتقســيم العمــل، الواقــع الــذي فــرض 
عــى املــرأة أن تنعــزل يف بيتهــا وتنحــر 
والتقريــري  اإلنتاجــي  دورهــا  يف 
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ــام  ــذا النظ ــل ه ــل، بفع ــة الرج ملصلح
القوامــة  أتــت  الســائد،  االجتاعــي 

ــع.  ــذا الواق ــع ه ــجم م ــر ينس كتدب
والتداخــل  احلاصــل  التطــور  أن  إال 
ــادل  ــارات، وتب ــن احلض ــف ع والكش
املعــارف، والثقافــات أخــرج املــرأة مــن 
ــة  ــن عملي ــزءًا م ــا ج ــجنها وفرضه س
وتقريــر  حضــور  وذات  اإلنتــاج، 
وعلــم، مــا جعــل  املــرأة كائنــًا اجتاعيــأ 
املســاواة  تعيــش  تقريريــًا  إنتاجيــًا 
ــًا. فاضحــت »القوامــة« بتفســرها  فعلي
ــياق  ــًا للس ــذي كان مائ ــدي، ال التقلي
احلضــاري، شــأًنا خارًجــا عــن الســياق 
وغــر ذي أســاس منطقــي أو عمــاين. 
“القوامــة” هــي إذن تدبــر وضعــي 
وظــريف، قامــت عــى وضــع معــن 
ــرأة، وجيــب أن تســتمر  للرجــل مــن امل
فقــط حلــن تغــّر الوضــع. إن مبــدأ 
القوامــة يقــوم عــى املعادلــة التاليــة مــن 

الوجهــة التارخييــة، 
ــم  ــل حُيت ــة الرج ــن جه ــاق م اوالً: إنف
املنفــق  املــرأة  عــى  وقوامــة  رعايــة 

عليهــا،
 ثانيــًا: إمــرأة ُمنتجــة يعنــي نــزع قوامــة 
نتيجــة  فالقوامــة  عليهــا.  الرجــل 
ــة لســبب اقتصــادي اجتاعــي،  اجتاعي

بــزوال الســبب يــزول املســبب. القــراءة 
ــة  ــدأ القوام ــقاط مب ــي إس ــدة ه اجلدي
اســتنادًا إىل زوال أســبابه االقتصاديــة 
ــزوج  ــاق ال ــدم إنف ــة.” وع واالجتاعي
ــة  ــه يف القوام ــقط حق ــه يس ــى زوجت ع

رقــم الفتــوى: 6942.” 13 
يف  الامســاواة  ان  بالذكــر  اجلديــر 
ــتوى  ــى مس ــط ع ــت فق ــة ليس القوام
املجتمــع بــل هــي عــى مســتوى البيــت 
املنظومــة،  متارســه  فالــذي  ايضــًا، 
ســلطة الفقهــاء يف املجتمــع مثــًا:” 
املــرأة  عــى  االب  ســلطة  هنالــك 
والزوجــة والبنــت واالخــت«، تقابلهــا 
ــاء  ــلطة الفقه ــة، س ــة الفقهي يف املنظوم
املجــاالت،  شــتى  يف  االنثــى  عــى 
خصوصــًا العاقــة اجلنســية مــع الذكر، 
وكذلــك نجــد يف املجتمــع االبــوي 
التخــوف االجتاعــي والثقــايف، مــن 
قــدرة االنثــى اجلنســية، »اللجــوء اىل 
اخلتــان والــوأد االجتاعــي«، مقابــل 
ــاب،  ــرض احلج ــة، ف ــة الفقهي املنطوم
ــق  ــر ح ــح الذك ــية، ومن ــة اجلنس والعف
تعــدد الزوجــات، ومنــاداة الفقهيــة 
باخلتــان، إضافــة اىل اعتبــار املــرأة  ملــكًا 
ــة  ــا يف االموم ــرص دوره ــارسة، وح ل
والــزواج يف املجتمــع االبــوي، يقابلهــا 
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حيــاة  حــرص  الفقهيــة،  املنظومــة  يف 
الذكــر.  وامتــاع  الــزواج  يف  االنثــى 
ونجــد يف املجتمــع االبــوي ان انحــراف 
ــس  ــة يم ــات التقليدي ــى يف العائ االنث
املنظومــة  يف  يقابلهــا  العائلــة،  رشف 
الفقهيــة فتنــة املــرأة التــي هتــدد النظــام 
عليــه.  خطــًرا  وتشــكل  اإلســامي 
ــر  ــن ُح ــرأة ككائ ــاء امل ــث ان الغ وحي
فــان  االبــوي،  املجتمــع  يف  وعاقــل 
الطاعــة  تفــرض  الفقهيــة  املنظومــة 
والقوامــة والتحصــن، والنشــوز يلغــي 
دور املــرأة ككائــن حــر وعاقــل«. 23 
املختــص  اللبنــاين  املفكــر  ويــرى 
امحــد  خليــل  االجتاعيــة،  بالعلــوم 
العربيــة  »املــرأة  كتابــه  يف  خليــل، 
ــر  ــة تعب ــر”، “ان القوام ــا التغ وقضاي
ــة يف  ــتبدادية معروف ــات اس ــن عاق ع
ــاء  ــض العل ــم، وان بع ــخ القدي التاري
ذهــب اىل الزعــم بــان القوامــة هــي 
الــرق فمنشــؤه  أمــا  الــرق،  ترقيــق 
الغــزو، وهــذا ذو معنيــن : اوهلــا ســبي 
ــن،  ــن وبيعه ــا خطفه ــاء، وثانيه النس
الرجــال  يف  الراغــب  عــى  فــكان 
ــح  ــا، فتصب ــع ثمنه ــرأة ان يدف ــاء امل اقتن
ــًا  ــا ّقي ــيدًا هل ــح س ــه، ويصب ــن اماك م
التــرصف هبــا، يف مــا  عليهــا، ُحــر 

ملكــت يمينــه، وعليــه، فمــن الواضــح 
ان املالــك يكــون بعيــدًا كل البعــد مــن 
ــي  ــرأة الت التســليم بفكــرة مســاواته بامل
يملكهــا، او يملــك بضعهــا بحســب ال

فقــه”33.                                                    
4-تعنيف املرأة كمكّون للقوامة 

املتعلــق  القــرآين  النــص  يف  جــاء 
ــوَزُهنَّ  ــوَن ُنُش ــاَِّت خَتَاُف ــة« َوال بالقوام
امْلََضاِجــِع  َواْهُجُروُهــنَّ يِف  َفِعُظوُهــنَّ 
ــوْا  ــَا َتْبُغ ــْم َف ــإِْن َأَطْعنَُك ــنَّ َف ُبوُه َواْضِ
ــًرا”  ــا َكبِ ــبِيًا إِنَّ اهللَّ َكاَن َعِليًّ ــنَّ َس َعَلْيِه
)النســاء 4: 34(، كــا لــو أن “ضب 
مــن مكّونــات  املــرأة” هــو مكــّون 
قوامــة الرجــل عــى املــرأة. جــاء يف 

ــة:  ــذه اآلي ــّر هل ــر املي التفس
امــون عــى توجيــه النســاء  “الرجــال قوَّ
ــن  ــه م ــم اهلل ب ــا خصه ــن، ب ورعايته
ــا  ــل، وب ــة والتفضي ــص الِقواَم خصائ
والنفقــات.  املهــور  مــن  أعطوهــن 
ــى رشع اهلل  ــتقيات ع ــات املس فالصاحل
منهن، مطيعــات هلل تعــاىل وألزواجهن، 
ــم  ــن عل ــاب ع ــا غ ــكل م ــات ل حافظ
أزواجهــن بــا اؤمتــنَّ عليــه بحفــظ 
ــن  ــون منه ــات ختش ــه، وال اهلل وتوفيق
ــن  ــم، فانصحوه ــن طاعتك ــن ع ترفُّعه
ــن  ــر معه ــإن مل تثم ــة، ف ــة الطيب بالكلم
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يف  فاهجروهــن  الطيبــة،  الكلمــة 
ــر  ــإن مل يؤث ــن، ف ــراش، وال تقربوه الف
فاضبوهــن  فيهــن،  اهِلْجــران  فعــل 
أطعنكــم  فــإن  فيــه،  ضًبــا ال ضر 
العــيَّ  اهلل  فــإن  ظلمهــن،  فاحــذروا 
ـن  ممّـَ منتقــم  وليُّهــن، وهــو  الكبــر 

ظلمهــنَّ وبغــى عليهــن.”43
املتعلــق  القســم  الســعدي  فــّر 
ِت  بـ«الــرب” يف اآليــة بقولــه: “َوالــاَّ
” أي: ارتفاعهــن عــن  خَتَاُفــوَن ُنُشــوَزُهنَّ
ــه بالقــول  ــأن تعصي طاعــة أزواجهــن ب
باألســهل  يؤدهبــا  فإنــه  الفعــل  أو 
ببيــان  أي:   ” “َفِعُظوُهــنَّ فاألســهل، 
ــه  ــزوج ومعصيت ــة ال ــم اهلل يف طاع حك
والرغيــب يف الطاعــة، والرهيــب مــن 
معصيتــه، فــإن انتهــت فذلــك املطلوب، 
وإال فيهجرهــا الــزوج يف املضجــع، بأن 
ال يضاجعهــا، وال جيامعهــا بمقــدار مــا 
حيصــل بــه املقصــود، وإال ضهبــا ضًبا 
غــر مــربح، فــإن حصــل املقصــود 
ــم  ــور وأطعنك ــذه األم ــن ه ــد م بواح
ــد  ــبِيًا” أي: فق ــنَّ َس ــوا َعَلْيِه ــَا َتْبُغ “َف
فاتركــوا  حتبــون  مــا  لكــم  حصــل 
املاضيــة،  األمــور  عــى  معاتبتهــا 
ــر  ــي ي ــوب الت ــن العي ــب ع والتنقي
ــرش. “إِنَّ اهللََّ  ــببه ال ــدث بس ــا وحي ذكره

َكاَن َعِليًّــا َكبِــًرا” أي: لــه العلــو املطلــق 
ــو  ــارات، عل ــوه واالعتب ــع الوج بجمي
الــذات وعلــو القــدر وعلــو القهــر 
الكبــر الــذي ال أكــرب منــه وال أجل وال 
ــات.”53 ــذات والصف ــر ال ــم، كب أعظ
ــا  ــًرا تقليدًي ــح أن تفس ــا أن نوض هيمن
ــا )امليــّر(  )الســعدي( وتفســًرا عرصًي
الــرب  بمعنــى  يســّلان  كامهــا 

ــرأة.  ــان امل ــال عصي ــادي يف ح امل
ــرِه  ــعراوي، يف تفس ــيخ الش ــول الش يق
يســيل  اال  الــرب رشط  إن  لآليــة: 
ــا  ــك م ــًا، وكذل ــر عظ ــًا وال يك دم
ذهــب اليــه القرطبــي وســائر الفقهــاء، 
بغــض  الــرب،  احقيــة  يؤكــدون 
النظــر عــن مفاعيلــه النفســية واملعنويــة 
ــن  ــرشات املفكري ــاك ع ــة.63 هن الربوي
املســلمن، مــن املدرســة التقليديــة، 
»الــرب«  برشعيــة  يســّلمون 
ــاب  يتبجحــون بـ«الســاحة« يف أن العق
ــراش،  ــر الف ــة، فهج ــدرج- املوعظ مت
ــب أن  ــرب ال جي ــرب- وأن ال فال
يكــون مربًحــا، متاًمــا كــا فعــل الشــيخ 
»غــر  الــرب  وكأن  الشــعراوي، 

املــربح« ال حيمــل للمــرأة إهانــة.
رأى الفقهــاء يف »واضبوهــن« أن هــذا 
ــة  ــد« العظ ــث بع ــلوب الثال ــو االس ه
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واهلجــر« هــو اســلوب الــرب، ولكنه 
ــذي  ــول ال ــرب الامعق ــل ال ال يمث
يارســه االنســان بطريقــة انفعاليــة، 
ــدة  ــاد والعق ــزاح احل ــاس امل ــى أس ع
ــن  ــس ع ــة اىل التنفي ــية. واحلاج النفس
الغيــظ، بــل هــو الــرب التأديبــي 
اهلــادىء الــذي يوحــي هلــا باملهانــة دون 
إيــذاء جســدها. اليــس الشــعور باملهانــة 
اجلســد؟  جــراح  مــن  إيامــًا  اكثــر 
وبالتــايل كيــف يمكــن ملؤسســة زوجيــة 
تنجــح  أن  أوالد،  وتربيــة  وعائلــة 
ــال  ــة. هــذا مث بوجــود زوجــة وأم مهان
عــى كيفيــة اســتمرار الفقــه يف تكريــس 
املبــدأ الــذي يســمح للرجــل بالســيطرة 
ــة  ــق الزوج ــار حل ــا إعتب ــة دون الكامل

ــي.  ــي والعائ ــاين واإلجتاع اإلنس
قبــل أن نتنــاول موضــوع الــرب، 
ــول  ــا، نق ــس هن ــوع الرئي ــو املوض وه
ــن  ــه م ــراش، إن ــر الف ــن هج ــروًرا ع م
عليــه  »عصــت«  إذا  الرجــل  حــق 
زوجتــه، وليــس مــن حــق الزوجــة، إذا 
أراده زوجهــا، وهــي ال تريــده ألســباب 
شــخصية، أو نفســية أو غــر ذلــك. أال 

ــاواة ؟ ــدم مس ــذا ع ــد يف ه يوج
غنــي عــن القــول أن اإلنســانوين يرون 
يف موضــوع ضب الــزوج لزوجتــه، 

ســافر،  تعــٍد  هــو  كان،  ســبب  ألي 
ــرّب  ــار، ويع ــة واالحتق ــا املهان ــب هل جيل
عــن عــدم مســاواهتا مــع الرجــل، 
ــي  ــا. فه ــل تكوينًي ــا«، ب ــس »وظيفًي لي
شــخص لــه قيمتــه اإلنســانوية وكرامتــه 
يف اخللــق. يــأت تعنيــف املــرأة كمظهــر 
جتســد  التــي  املاديــة،  املظاهــر  مــن 
اإلنتقــاص مــن إنســانيتها، واملعنــى 

ــاد: ــة أبع ــو يف ثاث ــه ه ــق ل األعم
1. البعــد املــادي: الــذي يتمظهــر يف 
التعــدي عــى جســدها الــذي ال قدســية 
ــه وال احــرام بنظــر الــزوج املــؤِدب،  ل
ترمجــة  التعنيــف  يكــون  وبالتــايل 

ــث.  ــاين والثال ــن الث ــن التالي للبعدي
2. بعــد التملــك: يعــود اىل الثقافــة 
مبــدأ  عــى  تقــوم  التــي  القديمــة 
التملــك وهــي التــي كانــت ســائدة 
قبــل االســام، فاململــوك ال قدســية لــه 
وال احــرام وال راي وال قيمــة. لذلــك 
ــز اىل  ــًا يرتك ــرارًا ذكوري ــا ق كان تعنيفه
هــذه الثقافــة التــي مل يضــع هلا االســام 

ــا . ــه جاراه ــًا، الن ــدًا كافي ح
3. البعــد املنطقــي- األخاقــي: حيــث 
ــرأة،  ــب امل ــرب لتأدي ــه إذا كان ال أن
َيطرحــان  منطقيــان  ســؤاالن  فثمــة 
الرجــل  ُيعطــى  كيــف  ا-  نفســيِها: 
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احلــق بــرب املــرأة، وهــل إن ضهَبــا 
ــل ان  ــر، ه ــل أكث ــا، ب ــوم إعوجاجه ُيق
عاقــة الضــارب باملــروب واملــؤِدب 
باملــؤّدب، هــي عاقــة صحيــة ناجحــة 
إلنشــاء عائلــة عــى مبــادىء االحــرام 
هــذه  ان  ام  اإلنســانية؟  واحلقــوق 
العاقــة تؤســس، ليــس لعائلــة تعيــش 
الرشاكــة  بــن  متناقضتــن  حالتــن 
مــن جهــة، والعدوانيــة واإلنكســار 
واملذلــة مــن جهــة أخــرى، بــل ملجتمــٍع 
بــأرسه، يعيــش ثقافــة العــدوان والغلبــة 

ــان؟  ــوق اإلنس ــاب حق وغي
لنفــرض أن الزوجــة ناشــزة حًقــا- 
ــد  ــة حتدي ــار صعوب ــذ باالعتب ــع األخ م
معنــى النشــوز- ويلزمهــا التأديــب، 
بســواه،  ام  بالــرب  فالتأديــب، 
صاحهــا  اىل  يــؤدي  ان  يمكــن  ال 
واســتقامة ســلوكها بــل إىل إرهاهبــا 
وجعلهــا تعيــش حالــة اخلــوف الدائــم. 
النســاء  ضب  فموضــوع  وبالتــايل 
يف  واقــع  آخــر،  لســبب  أو  لنشــوز 
ــاق  ــس الط ــي. ألي ــر املنطق ــه غ حمل
هــو احلــل األجــدى للــزوج والزوجــة 

ــا؟ مًع
قــراءة  يف  التعّمــق  مــن  بــد  ال  إًذا، 
ــاج  ــر إلنت ــاد يف التفس ــص واالجته الن

قــراءة توفــق بــن أمريــن: الوحــي، 
ــرأة.  ــل وامل ــن الرج ــاواة ب ــق املس وح
ــراءة  ــا إىل الق ــط إىل جلأن ــن فق ــذا ممك ه

التارخييــة أو الســياقية.  
ــياق  ــرآين يف الس ــص الق ــم الن ــب فه جي
التارخيــي. وأن املــرأة كانــت مضطهــدة 
أن  التفســر  فيصبــح  تــرث،  وال 
اإلســام جــاء ليحــد مــن هــذا العنــف 
ــا  ــراه حًق ــات ت ــت املجتمع ــذي كان ال
للرجــل، والعــرف ال يمكــن تغيــره 
للقوانــن  حتــدث  التــي  بالســهولة 
ــح  ــرف، يصب ــو، أي الع ــة. فه الوضعي
عــادة يارســها اإلنســان كحــق لــه لــن 
يتنــازل عنــه، هلــذا، فاآليــة القرآنيــة 
ــه.  ــف وجترم ــن العن ــد م ــاءت لتح ج
ويبــدو ان هــذا احلــق الــذي اعطــي 
جــذوره  زوجتــه-  للــزوج-ضب 
عميقــة يف فــرة مــا قبــل االســام، 
ــوم  ــة بمفه ــا عاق ــة، وهل أي يف اجلاهلي
وربــا  ســائًدا.  كان  الــذي  التملــك 
املبــدأ  هــو  القوامــة،  مبــدأ  يكــون 
ــوق  ــمى بحق ــا يس ــة م ــس لكاف املؤسِّ
ــم،  الرجــل عــى املــرأة، فطاملــا هــو القيِّ
اآلمــر،  وهــو  املالــك،  هــو  يعنــي 
ــايل تقــع املــرأة يف إطــار » َمَلَكــْت  وبالت
 ،25  ،24  ،3  :4 )النســاء  َأْيَاُنُكــْم” 
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36(،)النــور 33، الــروم 28(، ولنقــف 
ــارة “ملكــت” لنثبــت مــن ان  ــد عب عن
فكــرة التملــك مل تفــارق العقــل العــريب 
االســامي بعــد اجلاهليــة. يــكاد جيمــع 
يف  اليمــن«،  »ملــك  أن  املفــرون 
اآليــات املذكــورة أعــاه، إشــارة إىل 
الرقيــق. فاملــرأة يف اجلاهليــة هــي ملــك 
ــه  ــا، ول ــتويل عليه ــذي يس ــل ال الرج
ــاء.  ــا يش ــا كيف ــرصف هب ــق يف الت احل
جــاءت اآليــة الكريمــة )النســاء 4: 
ــو  ــا ه ــليم ب ــاس التس ــى أس 34(، وع
قائــم، حــدت مــن ســلطة الرجــل عــى 
ــا، وال  ــوز أن يعذهب ــو ال جي ــه، فه امرأت
أن يقتلهــا، بــل جيــوز لــه ضهبــا ضًبــا 
ــون  ــر، يك ــذا التفس ــربح. وهب ــر م غ
تعليــم اآليــة ثــورة عــى الوضــع القائــم 
آنــذاك. فهــي تطالــب بحــدود للعنــف 
ال يمكــن للرجــل جتاوزهــا. أمــا اآلن، 
ــاء  ــو ج ــرأة، ول ــع امل ــن وض ــد حتّس وق
الوحــي يف هــذا الســياق لــكان خمتلًفــا.
ــص  ــا ين ــا م ــة تفكرن ــد صح ــا يؤك وم
ــاق  ــن الط ــم ع ــرآن الكري ــه الق علي
ــاٌك  ــاِن َفإِْمَس َت ــَاُق َمرَّ ــال: “الطَّ حــن ق
بِإِْحَســاٍن.”  يــٌح  َتْرِ َأْو  بَِمْعــُروٍف 
ينعــدم  عندمــا   .)229  :2 )البقــرة 
التفاهــم بــن الــزوج والزوجــة، اخلطوة 

»إمســاك  الطــاق،  هــي  األخــرة 
بمعــروف أو تريــح بإحســان«. يقــول 
هــذه  عــى  تعليًقــا  امليــّر  التفســر 

ــة:  اآلي
ــة  ــه الرجع ــل ب ــذي حتص ــاق ال “الط
مرتــان، واحــدة بعــد األخــرى، فحكــم 
ــرأة  ــاك امل ــو إمس ــة ه ــد كل طلق اهلل بع
بعــد  العــرشة  وحســن  باملعــروف، 
مــع  ســبيلها  ختليــة  أو  مراجعتهــا، 
ــا، وأال  ــأداء حقوقه ــا ب ــن معاملته حس
حيــل  وال  بســوء.  مطلقهــا  يذكرهــا 
لكــم- أهيــا األزواج- أن تأخــذوا شــيًئا 
ممــا أعطيتموهــن مــن املهــر ونحــوه.”73  
ــى  ــس ع ــن أن نؤس ــة، يمك وباخلاص
جُيــّرم  قانوًنــا  القــرآين  النــص  هــذا 
وتعنيفهــا،  لزوجتــه  الــزوج  ضب 
فــإن اآليــة التــي رّشعــت الــرب 
للحــد مــن التعنيــف الــذي هــو أقســى 
مــن الــرب، وهــذا كان التارخيــي 
يف  ســائًدا  كان  الــذي  واالجتاعــي 
تاريــخ النــص القــرآين. أمــا اليــوم، 
املــرأة  ووضــع  تغــّرت،  فاألمــور 
يف  اآليــة  تســييق  ويمكــن  حتّســن، 
ــات  ــع مقتضي ــب م ــا يتناس ــرها ب تفس
ــذي أوجــده  العــرص وحــق املســاواة ال

الطبيعيــة.  بحقوقــه  اخللــق  يف  اهلل 
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القوامة وحق املساواة 	-5
القوامــة  مرتكــزات  تفنيــد  بعــد 
ومكّوناهتــا وإفرازاتــه، ومناقشــة املعنــى 
ــة  ــراءة حرفي ــى ق ــي ع ــدي املبن التقلي
ــوع  ــى موض ــز ع ــوص، والركي للنص
تغــّر وضــع املــرأة، نصــل إىل اخلاصــة 

يف موضــوع القوامــة.
ــلمن  ــاب املس ــض الكت ــدم بع ــد ق لق
مغايــرة  تفســرات  املعارصيــن 
ــول  ــائدة ح ــة الس ــرات التقليدي للتفس
يــرى  فمثــًا  اإلســام،  يف  القوامــة 
حممــد شــحرور أن القوامــة خاصــٌة 
بالرجــل واملــرأة، وأنَّ معنــى »الرجــال« 
ــن  ــمل اجلنس ــة يش ــاء« يف اآلي و«النس
الذكــور واإلنــاث، وليــس حمصــوًرا 
ــن  ــم م ــط.83 ُيفه ــور فق ــس الذك يف جن
كام شــحرور أن القوامــة يف العائلة، أو 
يف املجتمــع، يمكــن أن تكــون للرجــل، 
ــك  ــرأة وذل ــون للم ــن أن تك ــا يمك ك
ــب  ــي وترتي ــع االجتاع ــب الوض بحس
حســن  يقــول  والوظائــف.  األدوار 
ــحرور:  ــول ش ــبه ق ــا يش ــري م اجلواه
ــى  ــأزواج ع ــي ل ــة ه ــذه القوامّي “وه
تنــايف  ال  القّواميــة  وأّن  الزوجــات، 
ــا،  ــا وأفعاهل ــى ماهل ــة ع ــيطرة الزوج س
حيافظــون  الرجــال  إّن  معناهــا:  بــل 

ــؤوهنن.  ــر ش ــائهم وتدب ــون بنس وهيتم
ــه  ــل ل ــة » أّن الرج ــى اآلي ــون معن ويك
فضــل عــى زوجتــه، ألّنــه يقــوم بأمرها 
وحيافــظ عليهــا ويديــر شــؤوهنا، وألّنــه 
ــول  ــى مقب ــذا املعن ــا.« وه ــق عليه ينف
ــا  ــة، ك ــن اآلي ــر م ــو الظاه ــًا، وه عرف
يصــح لنــا أن نقــول: إّن الزوجــة إذا 
طريــح  وكان  زوجهــا  عــى  أنفقــت 
ــره ودارت  ــت بأم ــرض وقام ــراش امل ف
ــه  ــل علي ــة فض ــي صاحب ــؤونه، فه ش
هبــذا املقــدار، فليســت اآليــة ناظــرة إىل 

التفضيــل املطلــق.”93 
ــن  ــا ع ــا عرّبن ــك، وك ــاف إىل ذل ُيض
ذلــك ســابًقا، جيــب أن ُتفهــم هــذه 
النصــوص يف ســياقها التارخيــي ثــم 
تغــر  مقتضيــات  بحســب  ُتســيَّق 
كانــت  املجتمــع.  يف  املــرأة  وضــع 
»القوامــة«، بــا يف ذلــك »الــرب« 
ــن  ــا كان م ــة، وعندم ــار اجلاهلي ــن آث م
بــن  قديــم  تقليــد  الصعــب مســح 
ــرآين  ــص الق ــاء الن ــا، ج ــة وضحاه ليل
ــًا  ــا حك ــا«، ال أن ُيبقيه ــا »مؤقًت ليهذهب
ــّر  ــد تغ ــوم، وق ــا الي ــا. أم ــا ثابًت رشعًي
ــه يف  ــّا كان علي ــًرا ع ــرأة كث ــع امل وض
املــايض، لذلــك جيــب أن يأخــذ تفســر 
النــص هــذا التغيــر بعــن االعتبــار 



146

إشكاليات متعلقة بأحكام املرأة يف الشريعة اإلسالمية  القوامة على املرأة بني املنظور الفقهي واملنظور احلدثوي 

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

مــن أجــل إنتــاج قــراءة جديــدة للنــص 
ــاواة. ــق املس ــي ح حتاك

إن »حــق القوامــة« وحق«تعنيــف املــرأة 
» كامهــا يتأسســان عــى ثقافــة عميقــة 
ضبــت جذورهــا يف قــرون مضــت 
ــذا.  ــا ه ــى يومن ــة حت ــتمرت فاعل واس
هــذا االمــر جعــل املجتمــع العــريب 
واالســامي يغــرق اكثــر يف دورانــه 
املغَلــق املانــع لــكل حالــة هنــوض. 
ــل  ــل مفاعي ــن حتلي ــد م ــك، ال ب إزاء ذل
القوامــة  لنــص  التقليــدي  التفســر 
القــرآين، بــا فيــه »حــق الــرب«، 
العــريب  االجتاعــي  الوضــع  عــى 
املفاعيــل  هــذه  أهــم  واالســامي. 

الســلبية:
اســقاط  يف  يتحــدد  االول:  املفعــول 
ــن  ــه م ــع وطاقت ــة املجتم ــف حيوي نص
ــة احلســابية، ومــا يعكــس ذلــك  الناحي
ــادي  ــتواها امل ــاة ومس ــة احلي ــى طريق ع

اإلقتصــادي. 
ــي،  ــول نف ــو مفع ــاين: وه ــول الث املفع
عــى  وتأثــرًا  إيامــًا  أكثــر  ولعلــه 
مــن  واملشــطوب  املهمــش  اجلانــب 
ــه املــرأة.  ــي ب ــة واعن ــة اإلجتاعي املعادل
احلصــار املــروب عــى  كافــة حقــوق 
املــرأة ، بإســتثناء عــدة حقــوق بدبيهيــة 

ــكن  ــذاء، والس ــاء، والغ ــة: الكس طبيعي
وغرهــا. هــذا احلصــار والــذي دام 
مل  لثقافــة  اســس  العقــود،  مئــات 
َيقــَو االســام عــى جتاوزهــا. هــذه 
الثقافــة حولــت املــرأة اىل جهــة تــؤدي 
حقوقــًا للــزوج وال تأخــذ اكثــر ممــا 
ــي  ــول النف ــذا املفع ــًا. ه ــاه آنف ذكرن
ــن  ــا م ــانيًا، وحرمه ــرأة إنس ــّوف امل ج
ــة  ــود، بكلم ــل والوج ــعورها بالفع ش
جعلهــا اقــرب اىل ان تكــون شــيئَا مــن 
ان تكــون إنســانًا. الزوجــة اجلانــب 
عليــه  واملعتــدى  واملهــان  املهــزوم 
واالســر واألُمــي، كيــف لــه ان خيــِرج 
عائلــة ختتلــف مفاهيمهــا عــن مفاهيــم 

ــه .  ــدت في ــذي ول ــزل ال املن
املفعــول الثالــث: مــداه املجتمــع يف 
والتعليــم،  والفعــل  العمــل  نطــاق 
واملشــاركة، اي يف مســار الصــرورة، 
ــود  ــدم وج ــاس ينع ــدى االس ــذا امل ه
ــرص  ــوال ع ــر، ل ــد كب ــه اىل ح ــرأة في امل
ــهد  ــر املش ــاهم يف تغ ــذي س ــة ال اليقظ
عــرب  وذلــك  معقولــة،  حــدود  يف 
واملراجــع،  الكتــاب  مــن  املتنوريــن 
مــن دينــن وعلانيــن. ورغــم هــذا 
التنويــر  حركــة  تقــَو  مل  التحــول، 
يف  قاطعــة  نصــوص  تأســيس  عــى 
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إطــار احــرام حقــوق املــرأة. هــذا 
ــة  ــاة العربي ــي للحي ــف التارخي التجوي
ــانوية،  ــاد االنس ــن االبع ــامية م واالس
التخلــف  هــذا  اىل  يــزال،  وال  ادى، 
عــن  واالشــكال  االنــواع  املتعــدد 
مســار احلضــارة البرشيــة. االمــر الــذي 
ــة-  ــة فكري ــة هنض ــام حال ــو اىل قي يدع
عقانيــة تؤســس ملضامــن انســانوية يف 
ــا للحضــارة  ــا ومســارنا ومقاربت تفكرن

والــراث.
6-مدرســة فكريــة إســامية حتاكــي 

ــة احلداث
يف هنايــة االمــر فــان كل اشــكاليات 
ــال  ــاء ورج ــا الفقه ــي تناوهل ــرأة الت امل
ــوا ان  ــن حاول ــن الذي ــن املعارصي الدي
يبنــوا إضــاءات جديــدة مهمــة، مغايــرة 
للمعهــود، مل تؤســس اىل مدرســة فكرية 
إســالمية حتاكــي احلداثــة، فاملدرســة 
الشــيعية مثــًا  تبنــت مفهــوم التجديــد 
االســس  مــن  بمجموعــة  الدينــي، 
شــكلت  التــي  التارخييــة  العقائديــة 
املذهــب  متيــز  يف  رئيســيًا  عنــرصًا 
اجلعفــري، والــذي يمثــل مدرســة فقــه 
وفكــر االســام )االصيــل مــن وجهــة 
نظــر الشــيعة( االســام املتمثــل بالنبــي 
فهــو  بيتــه(   آِل  االطهــار)اي  وآلــه 

متميــز عــن باقــي املــدارس االســامية 
ومذاهبهــا االخــرى، وتتجــى هــذه 
املدرســة يف فتــح بــاب االجتهــاد لفقهاء 
النصــوص  مــع  للتعامــل  املذهــب، 
مصــادر  كتــب  يف  الــواردة  الفقهيــة 
املعتمــدة  االربعــة  احلديــث  أصــول 
ــة  ــكام الرشعي ــتنباط لإلح ــم إلس لدهي
االربعــة  الرئيســية  املصــادر  مــن 
ــاع(.04  ــل، االمج ــنة العق ــرآن، الس )الق
هــو  االجتهــاد  مبــدأ  أن  معتربيــن 
ــل  ــو يمث ــالم، وه ــة لإلس ــوة املحرك الق
ممــا  للتجديــد،  االساســية  الركيــزة 
يســاهم يف ضــان التفاعــل بــن املجتمع 
والرشيعــة ملالحقــة املســتجدات، وهــذا 
ويشــر  الفكــري.«  التكلــس  يبعــد 
ــًا اىل ان  ــة أيض ــة اإلمامي ــاء املدرس فقه
ــه  ــي ان ــام ه ــية لإلس ــمة األساس الِس
ــكان  ــان وامل ــرك”، وان الزم ــٌه متح “ فق
ــاد، وأن  ــيان يف االجته ــرصان أساس عن
الفقيــه املجتهــد جيــب ان يكــون حميطــا 
بأمــور زمانــه” كــا قــال اإلمــام جعفــر 
ــه ال  ــارف بزمان ــامل الع ــادق:” الع الص

ــس.” 14 ــه اللواب ــم علي هتج
لذلــك فــأن دواعــي التجديــد عنــد 
الشــيعة، تتأتــى مــن كــون االنســان 
ــه،  ــه وظروف ــه ومكان ــه بزمان ــن واقع أب
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ــن  ــازل ع ــن التن ــرب ع ــك ال يع ويف ذل
الثوابــت وتكييــف الديــن ملصلحــة 
ــادة  ــة إع ــو عملي ــا ه ــرات، وإن املتغ
االســامي  الفكــر  وبلــورة  صياغــة 
ــي  ــة تراع ــة، بصيغ ــكام الرشعي واألح
متطلبــات الواقــع، ولذلــك فــأن نظــرة 
يف  والتجديــد  االصــاح  اىل  الشــيعة 
االســام ال تعنــي اعــادة النظــر بالدين، 
ــا  ــا وفهمن ــر يف رؤيتن ــادة النظ ــل اع ب
الدينــي، والعــودة اىل االســام احلقيقــي 
احلقيقيــة  الــروح  عــى  والوقــوف 

لاســام.24
كالبوهييــة،  الشــيعة  دول  دور   وكان 
 ، واحلمدانيــة  واالســاعيلية، 
ــرًا  ــرًا ومؤث ــة، كب ــة، واليزيدي والفاطمي
ــركات  ــاء واحل ــم العل ــل ودع يف تفعي
العلميــة. وبقيــت آثارهــم متهــد الســبل 
إلذكاء النهضــات العلميــة واألدبيــة، 
إرثــًا  كونــت  والتــي  والفكريــة، 
حضاريــًا عظيــًا يف التاريــخ اإلســامي. 
ــراق  ــان والع ــر يف لبن ــاء كث ــاك اس وهن
اهلل  فضــل  الســيد  ومنهــم،  وايــران 
الســيد  الديــن،  شــمس  الشــيخ  او 
موســى الصــدر، وحممــد باقــر الصــدر) 
رشيعتي،)ايــران(  وعــي  العــراق( 
ــاءات  ــوا إض ــد اضاف ــر. ق ــم كث وغره

ــوع  ــة بموض ــرة بالدراس ــة جدي متفرق
الطروحــات  هــذه  لكــن  التجديــد، 
مــن  او  الشــيعة  مــن  واإلضــاءات 
ــس  ــلمن، مل تؤس ــنة املس ــاء الس الفقه
ــات  ــة بمتطلب ــة” خاص ــة فكري »مدرس
حاجــات العــرص، ملــاذا؟ النــه مــا زالوا 
ملتزمــن بمنهجيــة االجتهــاد التقليدي، 
الــذي يعتــر ان احلكــم يــدور مــع 
ــل  ــا دار، والدلي ــي كيف ــل الرشع الدلي
ــا  ــص، ام ــو الن ــو؟ ه ــا ه ــي م الرشع
ــة  ــنة، وِدالل ــن الس ــا م ــرآن إم ــن الق م
الدليــل، هــي داللــة لفظيــة اي ليســت 
داللــة عقليــة، اي اننــا ال نلحــق الدليــل 
حــول ان مغــزاه، الفكــرة الواقفــة وراء 
ــل، اي  ــق الدلي ــو يلح ــل ه ــل، ب الدلي
ــر  ــع ظاه ــم يتب ــل احلك ــر الدلي الظاه
ــل،  ــة للدلي ــة اللفظي ــل، اي الدالل الدلي
وهنــا هامــش االجتهــاد هبــذا املوضــوع 
ــذون  ــم يأخ ــاذا؟ الهن ــور، مل ــو مبت فه
ــن  ــا يمك ــص، ف ــل الن ــاد مقاب االجته
ان جتتهــد مقابــل النــص، فعندمــا يتكلم 
النــص علينــا الســكوت والتوقــف عــن 
االجتهــاد. هــذا هــو االجتهــاد الفقهي. 
االجتهــاد، يف كل مــا ارادوا ان يقولــوه، 
هــو ان الدليــل الرشعــي قــارص عــى ان 
يثبــت كثــرًا مــن االحــكام الدينيــة التي 



149

الباحثة :  ليندا حممد غدار 
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

ــتوى  ــى مس ــواء ع ــرأة، س ــت بامل حلق
التكليــف يف احلجــاب او ســواه، مثــًا: 
يف موضــوع احلجــاب فقــد اقــَر االزهــر 
منــذ ســنوات يف االعــام بــان احلجــاب 
ليــس واجبــًا، وكذلــك قــال الســيد 
ليــس  احلجــاب  ان  قابنجــي:  امحــد 
واجبــًا، الن الدليــل قــارص بالنســبة 
قــارص،  الدليــل  وألن  للحجــاب« 
فنفــس الدليــل اليســمح وال يــدل عــى 
ــدًا، هــذه وجهــة نظــر، لكنهــا  ذلــك اب
ــاد  ــط االجته ــة بضواب ــت ملتزم مازال

ــدي. التقلي
 ارى مــن وجهــة نظــري انــه مل يتأســس 
اىل اآلن  مدرســة ذات طابــع تارخياين إذا 
ــاره  ــل يف إط ــع الدلي ــر تض ــح التعب ص
التارخيــي، بمعنــى ان الدليــل الرشعــي، 
هــو دليــل عــى مســتوى االحــكام، هــو 
دليــل للزمــن الــذي نــزل فيــه، فالنبــي 
عندمــا كان يــرشع كان يــرشع للمجتمع 
كان  كثــرة  ومــرات  يديــره،  الــذي 
الترشيــع غــر قائــم عــى اســاس دينــي 
بــل قائــم عــى اســاس تدبــري، اي لــو 
ــس  ــل نف ــكان فع ــًا  ل ــي نبي ــن النب مل يك
الــيء. عندمــا نريــد ان نأخــذ الدليــل 
ــن  ــا  يمك ــا، ف ــتحره اىل زمانن ونس
بداللتــه  بلفظيتــه  الدليــل  نأخــذ  ان 

اللفظيــة، بــل علينــا ان ناخــذه بمغــزاه، 
ــن  ــط م ــذا النم ــى. ه ــد االع اي املقص
ــر  ــة يف التفك ــس كفاي ــر مل يتأس التفك
ــن  ــا ورد م ــيعي، إذًا م ــالمي الش االس
ــة بالفكــر الشــيعي مهــم  افــكار جتديدي
واجيــايب، لكــن مشــكلته انــه ال يؤســس 
ملدرســة للتفكــر، النــه مــا زال مرتبطــًا  
ــذي  ــدي ال ــاد التقلي ــط االجته بضواب
ال يســمح هلــا ان تذهــب اىل ابعــد مــن 
ذلــك الهنــا حمكومــة بالدليــل، والدليــل 
ــكان.  ــاٍن وم ــكل زم ــوم ب ــم حمك عنده
ــني، مل  ــام الس ــال اإلس ــًا يف املج ايض
يتأســس مدرســة فكريــة ذات طابــع 
تضــع  التعبــر  صــح  إذا  تارخيــاين 
لكــن  التارخيــي.  إطــاره  يف  الدليــل 
هنــاك حمــاوالت مــن مفكريــن املغــرب 
ــال  ــدان ش ــن بل ــد م ــريب وبالتحدي الع
فــرة  منــذ  اخــذت  فقــد  افريقيــا، 
بعــض االفــكار اجلريئــة، حتتــل مســاحة 
ــز  ــي ارتك ــات الت ــن الترشيع ــعة م واس
قســّم منهــا اىل ُاســس مدنيــة لتســتوعب 
ــًة يف  ــرص، خاص ــتزمات الع ــة مس كاف
نطاقــي االحــوال الشــخصية، واالرث، 
متامــًا كــا حيــدث يف تونــس، حتــى لــو 
حاليــاٍ  ملطلبهــا)اإلرث(  يســتجاب  مل 
فهنــاك حمــاوالت جريئــة، وهــذه اشــارة 



150

إشكاليات متعلقة بأحكام املرأة يف الشريعة اإلسالمية  القوامة على املرأة بني املنظور الفقهي واملنظور احلدثوي 

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

ــرورات  ــف ان ال ــح كي ــة توض عملي
املجتمعيــة املدنيــة، تفــرض نفســها عــى 
ــع  ــب الترشي ــي اىل جان ــر الترشيع الفك

ــود.  ــي املعه الدين
ــول  ــا الدخ ــدت لن ــة مه ــذه الدراس ه
بــن  املوجــودة  اإلشــكاليات  يف 
ــي  ــق الطبيع ــدي واحل ــام التقلي اإلس
ــرأة  ــكام امل ــة بأح ــرأة املتعلق ــوق امل حلق
ــل  ــع الرج ــاواهتا م ــام، وبمس يف االس
ــاد  ــة اجي ــة، وحماول ــوع القوام يف موض

ــا.  ــول هل حل
درســنا أواًل وضــع املــرأة يف النصــوص 
التاسيســية بحســب التفاســر التقليدية. 
الرجــل  قوامــة  مســألة  ودرســنا 
عــى املــرأة. توقفنــا عنــد األحــكام 
الفقهيــة التــي نجــد فيهــا انتهــاكًا حلــق 
رؤى  وقدمنــا  املــرأة،  عنــد  املســاوة 
جديــدة، اســتخلصناها مــن النصــوص 
ــامية  ــراءة إس ــا ق ــية، ووجدن التأسيس

ــاواة. ــق املس ــي ح حتاك
ــر  ــا ان التغي ــوع، ب ــة املوض يف خالص
املنــال  صعــب  الفقهــاء  قبــل  مــن 
ــة املتعلقــة بحقــوق  ــإن القضي ــًا، ف حالي
قضيــة  هــي  الشــخصية،  االحــوال 
متعلقــة بالنظــام لذلــك اطــرح الســؤال 

اآلت: 

ــام  ــد ذي نظ ــان، بل ــش يف لبن ــن نعي نح
مجهــوري ديمقراطــي برملــاين، يقــوم 
يف  واملســاواة  العدالــة  مبــدأ  عــى 
احلقــوق والواجبــات بــن املواطنــن 
ــام  ــد ذي نظ ــش ببل ــز، وال نعي دون متي
ملــاذا  هــو  ســؤايل  إســامي،  دينــي 
تعيــش املــرأة املســلمة شــيعية كانــت ام 
ــة  ــأ ثــر االحــكام الديني ســنية، حتــت ت
يف  الشــخصية،  االحــوال  قانــون  يف 
الــزواج،  االشــكالية،  املواضيــع  كل 
واإلرث،  واحلضانــة،  والطــاق، 
والواليــة،  الزوجــات،  وتعــدد 
ــم،  ــرأة يف املحاك ــهادة امل ــة، وش والطاع
واملــرأة والقضــاء والرئاســة، واإلفتــاء، 
ــان، وال ســيا موضــوع القوامــة،  واخلت
ومــا يرتــب عليــه مــن احــكام رشعيــة 
كانــت ُتعــاش يف زمــن مــا قبــل احلداثة، 
عندمــا كان الرجــل هــو الســلطة ورأس 
ــرأة،  ــع امل ــر وض ــد تغ ــا وق ــرأة. ام امل
والعلميــة  الثقافيــة  الناحيــة  مــن  ان 
واالجتاعيــة واالقتصاديــة، واصبحــت 
املــرأة قــادرة عى حتمــل املســؤوليات يف 
مضــار العمــل، مناصفــة مــع الرجــل، 
ــن  ــة هتيم ــكار الرجعي ــت االف ــا زال وم
ــى  ــلطته ع ــل يف س ــة الرج ــى ذكوري ع
ــريب  ــل الع ــتيقظ العق ــى يس ــرأة، مت امل
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باملطالبــة  بالتحديــد،  واإلســالمي 
ــون  ــد قان ــى توح ــة، الت ــة املدني بالدول
ــة  ــة املواطن ــخصية يف دول ــوال الش االح

ــة؟ ــة الطائف ال دول

اهلوامش:                 
1-  كــرزون امحــد حســن، مزايــا نظــام االرسة 

املســلمة، دار ابــن حــزم، 1997، ص 93.  
حممــد  خليــل  بنــت  فاطمــة  حمســن،   -2
ــارصة،  ــة واملع ــن االصال ــرأة ب ــن، دور امل حمس
ــم،  ــت حل ــة، بي ــربايس الفتي ــة الن ط1، مطبع

صــص12-11-10. 
املــرأة بــن االصالــة واملعــارصة،  3-  دور 

  .12 ص  الســابق  املرجــع 
4-املحــدث : ابــن حجــر العســقاين، املصدر 
: الــكايف الشــاف، الرقــم،  71 خاصــة حكــم 

املحــدث : مركــب مــن حديثن.
5- صحيح الرتمذي، حديث رقم 928

نحــو ثقافــة  األشــقر، عمــر ســليان،   -6
إســالمية أصيلــة، األردن: دار النفائــس للنــرش 

والتوزيــع، الطبعــة التاســعة، ص242.
ــدث  ــد اهلل |املح ــن عب ــر ب ــراوي : جاب 7- ال
: تفســر  املصــدر  الطــربي،  جريــر  : ابــن 
الرقم: 392/2/3 | خاصــة  الطــري، 

حكــم املحــدث : صحيــح
 ،)1851( ماجــه  ابــن  رواه  حســن:    -8
ــم  ــاري، رق ــح البخ ــاين ، صحي ــنه األلب وحس

2671 مســلم  ورقــم   ،4787 البخــاري 
املؤمني،| املحــدث أم  :عائشــة  الــراوي   -9
الصحيحــة،  السلســلة  : األلباين، املصــدر: 
ــح ــدث:  صحي ــم املح ــم، 219/5، حك الرق
صحيــح البخــاري، حديــث 5626؛   -10
أنظــر فتــح البــاري، رشح صحيــح البخــاري، 
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النــاس  أحــق  مــن  بــاب  األدب«  كتــاب 
بحســن الصحبــة.

صحيــح البخــاري، حديــث 5353؛   -11
أنظــر فتــح البــاري، رشح صحيــح البخــاري، 
ــى  ــة ع ــل النفق ــاب فض ــات« ب ــاب النفق كت

ــل. األه
هريرة، املحــدث  أبــو  الــراوي:   -12
اجلامــع،  : صحيــح  : األلباين | املصــدر 
املحــدث  حكــم  الرقم: 7471خاصــة 

صحيــح  :
امليــّر،  التفســر  يف   ،19  :4 النســاء   -13
يف  ُقــرئ  الكريــم،  القــرآن  موقــع  عــى 
https://quran.ksu.  ،2021/7/28

.edu.sa/i

ــول  ــاالت ح ــيخ، مق ــد، ش ــور حمم 14- صنق
حقــوق املــراة، دار املحجــة البيضــاء للطباعــة 
مرجــع   ،2007 دط،  والتوزيــع،  والنــرش 

ســابق، ص29 
امليــر،  التفســر  يف   231  :2 البقــرة   -15

مرجــع مذكــور.
ــول  ــاالت ح ــيخ، مق ــد، ش ــور حمم 16- صنق
حقــوق املــراة، دار املحجــة البيضــاء للطباعــة 
ــع، دط، 2007، ص31-30  ــرش والتوزي والن
17- حســن، عمــران مجــال، مفهــوم القوامــة 
يف الرشيعــة االســالمية، بحــث بمجلــة جامعــة 
 ،2 عــدد  اإلنســانية،  للدراســات  كركــوك 

جملــد 6، 2001، ص3.
18- سورة طه، 114. 

19- النســاء 4: 34 يف تفســر إبــن كثــر، 
quran.ksu.  .2021/7/28 يف  ُقــرئ 

edu.sa i

20- النســاء 4: 34 يف تفســر البيضــاوي، 
quran.ksu.  .2021/7/28 يف  ُقــرئ 

edu.sa i

21- النســاء 4: 34 يف تفســر الزحيــي، ُقــرئ 
quran.ksu.edu.sa i .2021/7/28 يف

تفســر الســعدي،  34، يف  النســاء 4:   -22
quran.ksu.  .2021/7/28 يف  ُقــرئ 

edu.sa i

23- تفسر املنار، ج 2، ص 302. 
24-تفسر املنار، جزء 5، صص 56-55. 

25- النســاء 4: 34 يف تفســر اجلاللــن، ُقــرئ 
quran.ksu.edu.sa i .2021/7/28 يف

ــاري،  ــح البخ ــاري، يف صحي 26- رواه البخ
عــن أبــو ســعيد اخلــدري، الصفحــة أو الرقــم: 
1462، خاصــة حكــم املحــدث : صحيــح.

الصاحلــن،  ريــاض  بــاز،  االمــام   -27
105مــن بــاب حــق الــزوج َعــَى املــرأة. 

28- املصدر نفسه
اخلريــة،  اخلوئــي  اإلمــام  مؤسســة   -29
مــا هــو مفهــوم القوامــة يف قولــه تعــاىل ) 
www. .») ــاء ــى النس ــون ع ــال قوام الرج
ــل  يف  ــن األص ــف م al-khoei.us. مؤرش
ــخ 18  ــه بتاري 24 ســبتمرب 2020. اطلــع علي

.2021 أب/أوغســطس 
ــي  ــع الدين ــاحة املرج ــب س ــع مكت 30- موق
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األعــى الســيد عــي احلســيني السيســتاين 
 - االســتفتاءات   - الزوجيــة  “احلقــوق 
ــو 2020.  ــل يف 29 يوني ــن األص ــف م مؤرش
www. .2021 اطلــع عليــه بتاريــخ 18 أب

.sistani.org

املســلمة،  االرسة  فقــه  الفتــوى،    -31
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Abstract: In this research, I will address 

the issue of men’s guardianship over 

women from a jurisprudential perspective, 

and a modernist perspective, showing 

the traditional legal rooting for women’s 

guardianship, the modern vision of women’s 

natural rights that do not conflict with the 

spirit of the Holy Qur’an, and the purposes 

of Islamic Sharia which emphasized the total 

ethical rules over the parts that contradict 

with  the natural rights of women, which God 

created before the heavenly religions. We will 

also talk about the duties of men towards 

women, and highlight the status of women 

on the subject of guardianship, and we will 

highlight the suspicions of guardianship and 

problems related to the rulings of women in 

Islamic Sharia and the principle of justice 

and equality within the framework of 

women’s rights.  I will also address the status 

of women in the foundational texts, women 

and guardianship in Islam, the foundations 

of guardianship, divine preference and 

spending, violence against women as a 

component of stewardship, stewardship and 

the right to equality

Key words: guardianship, violence against 

women, duties of a man, obedience to women, 

what was spent, guardianship, tyranny. 


