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مقدمة

انطلقت الحركة النسویة من الغرب بسبب ما كانت تعانیھ المرأة من 
لتنتقل إلى العالم ،وقد القت رواجا كبیرا،ظروف في جمیع المجاالت

اإلسالمي مع دعوات تحریر المرأة التي نادى بھا قاسم أمین وھدى الشعراوي 
وإذا كانت بدایات ھذه الحركة ،والطاھر الحداد ونوال السعداوي وغیرھم

فإنھا ومع ظھور الموجة الثانیة والثالثة من ،تعبر عن حقوق مشروعة
لبھا وتشعبت بھا السبل إذ تحولت النسویة إلى فلسفة لھا النسویة تغیرت مطا

فروع وتكتالت وتخدمھا المنظمات العالمیة كھیئة األمم المتحدة ومنظمات 
حقوق اإلنسان لتتطور مطالبھا إلى مطالب تعبر عن التمرد والدعوة إلى إنتاج 

. معرفة نسویة خاصة

متخصصة في نقد ظھر في الغرب ما یسمى بالنسویة الدینیة وھي 
وتعتبر الحركة التأویلیة للقرآن الكریم ،األدیان ألنھا في نظرھا ظلمت المرأة

،نرید في ھذه المداخلة الوقوف على مفھوم النسویة. متأثرة بھذه األخیرة
،والنسویة التأویلیة وآلیات تفسیرھا للقرآن الكریم مع إعطاء أمثلة من تفسیرھا

.راءة على األسرةثم نتبع ذلك بآثار ھذه الق

وقد أعطیتھا عنوان القراءة ألنھا ال ترقى إلى التفسیر فقد جنحت عن 
وتأثرت بمنھجھا في نقد ،ضوابطھ ولجأت إلى ما أفرزتھ الحداثة الغربیة

األدیان فھي ال ترید إثراء الفكر اإلسالمي بمفاھیم جدیدة لمعاني القرآن بل 
.اثي وضوابطھتسعى إلى إحداث قطیعة مع التفسیر التر
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:  في  مفھوم النسویة-أوال

وأنت تبحث في ھذا الموضوع تكاد ال تستطیع اإللمام بتعریف جامع 
مانع لھ بسبب كثرة ما كتب حولھ وكثرة التفرعات في الحركة فھي لیست 

.لھا خلفیات معرفیة مختلفة وأھداف متنوعة،نسویة واحدة بل نسویات متعددة

الالتینیة وتعني FeminaوFemaleمأخوذة من Feminismي اللغة فف
الدعوة إلى حقوق ":وقد عرف معجم أكسفورد ھذه الحركة بأنھا،1المرأة

وعرفھا معجم ویبستر بأنھا ،2"المرأة على أساس المساواة بین الجنسین
النظریة التي تنادي بمساواة الجنسین سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وتسعى "

وإلى إزالة التمییز الجنسي الذي ،ى دعم المرأة واھتماماتھاكحركة سیاسیة إل
.3"تعاني منھ

وقد جمع كتاب النظریة النسویة مجموعة من التعریفات كلھا تتفق 
على أن الحركة تسعى إلى  تحقیق طموحات المرأة في مجاالت كثیرة في 

ویرى بعض المفكرین المسلمین أن ،4عالم یسیطر علیھ الفكر الذكوري
خاص بالحركة الرادیكالیة المتطرفة داخل الحركات Feminismمصطلح 

وھما "حركة تحریر المرأة والدفاع عن حقوقھا "وقد حل محل ،النسائیة
مختلفان تمام االختالف فاألول یفید حركة التمركز حول األنثى أما الثاني فھو 

طلح والمص. 5حركة اجتماعیة تشرك المرأة باعتبارھا جزء من المجتمع
.السائد  الذي القى رواجا كبیرا ھو النسویة

لنشوء ھذه الحركة أسباب تاریخیة ترجع إلى ما كانت تعانیھ المرأة 
في الغرب من اضطھاد من األب والزوج والمجتمع انطالقا من دین امتدت 
إلیھ ید التحریف فصور المرأة على أنھا أصل الخطیئة وسبب طرد آدم من 

إلى جانب فلسفات بنیت على ،6اإللھیة اآلالم على النساءالجنة وفرض العدالة 
عقائد تحتقر المرأة وتنظر إلیھا نظرة دونیة بدأ من أفالطون الذي یرى أن 
وظیفة المرأة تنحصر قي الجنس واإلنجاب وتربیة األطفال وأرسطو الذي 
رأى أنھا ناقصة في خصائصھا، واستمرت ھذه النظرة مع الفالسفة إلى 
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وجون ستیوارت مل وكانت وفروید وغیرھم وكلھا تنظر إلى المرأة بیكون 
. 7على أنھا قاصرة وأن الرجل سیدھا وما وجودھا إال من أجل  تحقیق سعادتھ

ویرى الباحثون في تاریخ النسویة أنھا مرت بثالث موجات بحسب 
تطور الصراع الفكري والحروب في الغرب  فبدأت  الموجة األولى في القرن 

من عشر المیالدي مع الثورة الفرنسیة وثورة السود في أمریكا  فدعت إلى الثا
حق المرأة في التعلیم والملكیة وحقھا في رفع دعوى الطالق والمساواة 
القانونیة وحق التصویت وظھر في تلك الفترة أول كتاب للحركة وھو كتاب 

لستون ماري و"للكاتبة االنجلیزیة م 1791سنة" دفاع عن حقوق المرأة"
وأصبح ھذا الكتاب فیما بعد حجر األساس للحركة ، ")1797- 1759(كرافت 

وفي بدایات القرن التاسع عشر إلى غایة الحرب العالمیة ،8النسویة الحدیثة
الثانیة كانت الحركة قد حققت مطالب سیاسیة واجتماعیة كثیرة لتأتي الموجة 

وظھرت فیھا ،ورا ونضوجاالتي أصبحت فیھا الحركة النسویة أكثر تطالثانیة 
أما الموجة الثالثة فھي التي .مؤلفات نسویة كثیرة وسادت فیھا فلسفة الجندر

ى وأصبحت النسویة حركة عالمیة  تعزز فیھا مفھوم الجندر والتمكین لألنث
.تدعو إلى نقد األدیان وتكفل المرأة بإنتاج معرفة خاصة بھا والمساواة المطلقة

مجال النسویة قد تحدثوا عن ھذه الموجات وإذا كان الباحثون في
فقد اھتموا أیضا بالحدیث عن تنوعھا ،وھي تعبیر عن مراحل تطور الحركة

من حیث الخلفیة الفكریة فھناك نسویة لیبیرالیة وھناك نسویة ماركسیة وھناك 
ونسویة وجودیة وھذه التسمیات حسب تأثرھا بالمدارس نسویة رادیكالیة
.ولعل أخطر ھذه النسویات النسویة الوجودیة والرادیكالیة،الفلسفیة السائدة

أما الوجودیة فالنتمائھا للفلسفة الوجودیة، وتعتبر الفیلسوفة سیمون 
من أھم مصادر الحركة، " الجنس اآلخر"دي بوفوار من أھم دعاتھا وكتابھا 

عیة وأما الرادیكالیة فألنھا تدعو إلى العالج من الجذور في العالقات االجتما
إذ ھي واحدة من الجماعات : وللحركة أبعاد متعددة  تشمل البعد السیاسي..

،التي تمارس العمل السیاسي من خالل الضغط على مراكز القرار السیاسي
ھذه ،إذ تسعى إلى تشریع قوانین جدیدة وتسھر على تطبیقھا: والبعد القانوني
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ولھا بعد معرفي ،ھنالقوانین تضمن حقوق وحریات النساء ورفع التمییز ضد
إذ أصبحت في الجامعات الغربیة الدراسات فیھا علما مستقال لھ : ونظري 

إذ توجھت بالنقد لألدیان : ولھا بعد عقدي وفلسفي. فروعھ وتخصصاتھ 
. 9والفلسفات في تناولھا لقضایا المرأة وإنشاء فلسفة خاصة بھا

حققت ،فھالقد أصبحت الحركة النسویة حركة عالمیة واعیة بأھدا
،كثیرا من مطالبھا وغیرت كثیرا على المستوى الواقعي والمستوى المعرفي

وظھر في العالم اإلسالمي ما یسمى بالنسویة اإلسالمیة فمتى ظھرت ھذه 
.الحركة وما ھي تجلیاتھا؟

المقصود بالحركة النسویة اإلسالمیة ھي :النسویة اإلسالمیة
والعدالة ،والمساواة بین الجنسین،المرأةالحركة التي تبنت الدفاع عن حقوق

ومفھوم النسویة اإلسالمیة مفھوم . االجتماعیة من داخل اإلطار اإلسالمي
وترجع بدایات ظھور المصطلح إلى ،حدیث إذا ما قورن بالنسویة بشكل عام

صحیفة " زنان"إذ استخدمھ الباحثون في صحیفة ،تسعینیات القرن العشرین
: في كتابھا" مي یماني"ما استخدمتھ الباحثة السعودیة طھران النسائیة ك

.10م1996اإلسالم والنسویة عام 

ویرى فھمي جدعان أن مصطلح النسویة حمال لوجوه، ویمتد على 
محاور یتخذ أشكاال وألوانا عدة إلى یمین ھذا المحور تقع نسویة یمكن أن 

تقع نسویة یمكن نطلق علیھا اسم النسویة اإلصالحیة وإلى یسار ھذا المحور
وعند وسط المحور نلتقي بما یمكن أن نسمیھ "النسویة الرافضة"أن نسمیھا 

.11"النسویة التأویلیة "ب

فالنسویة الرافضة ترفض الدین جملة وتفصیال وتعتبره المسؤول على 
األوضاع المزریة لعناء المرأة خارج الفضاء األوروبي وتمثل ھذا التیار 

وھي بنغالیة صدرت فتوى ،تسلیمة نسرین: نھنمجموعة من النساء م
وأیان . فلجأت إلى السوید" یومیات مختارة"بتكفیرھا بعد صدور كتابھا 

،الصومالیة التي سلكت فلسفة إلحادیة منطلقة من نقد القرآن،حرسي علي
سنة"المشكل مع اإلسالم"وإرشاد منجي األوغندیة التي أصدرت كتاب 
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ویرى فھمي جدعان ،ونجالء كیلیك وھي تركیة األصل ألمانیة الھویة،م2003
أن ھذا التیار نجم من اصطدام النسویات الرافضات بالحریة في الغرب بعد 

. الخضوع لجملة من الممارسات القمعیة في الدول المسلمة

وھذه عكس ،أما  التیار الثاني للحركة النسویة فھو النسویة التأویلیة
ھي تدعو إلى الرجوع إلى القرآن وإعادة قراءتھ قراءة غیر حرفیة األولى ف

وغیر ظاھریة وتمثلھ نساء مسلمات عشن في الغرب وحاولن إعادة عرض 
مفھوم المرأة وقضایاھا من خالل القرآن مباشرة، ومثل لھذا االتجاه بفاطمة 

.12المرنیسي وأمینة ودود وأسماء برلس ورفعت حسن

ینحاز إلى صالحیة إطالق ھذا االسم بخاصة وإذا كان فھمي جدعان 
الذي یخرج بنتائج مباینة بل أحیانا " التیار التأویلي"على ھذا التیار األخیر 

،13مناقضة تمام المباینة أو المناقضة لألوضاع التاریخیة والتقلیدیة المستقرة
فإن الباحثة في النسویة اإلسالمیة أمیمة أبو بكر ترى أن ھذا المسمى یطلق 

من تدرس وتبحث في قضایا المرأة وحقوقھا في إطار قیمي إسالمي ":على
ومن تعرف نفسھا أنھا ملتزمة حقیقة بھذا الدین وال تتجاھل قضیة اإلیمان 
الدیني ومن ثم لھا ارتباط باإلسالم كعقیدة وثقافة ووجدان ورؤیة وسلوك وھذا 

أي ،ت والكینونةموقف للمرأة المسلمة أقل ما یقال علیھ انھ احترام للذا
ضرورة اعتبار ذلك موقفا ثابتا ذا مبادئ ال تتغیر حسب سیاق الزمان والمكان 

.  14"والموقف

والواقع أن الحقة اإلسالمیة التي ألصقت بالنسویة  ال تمثل التزاما 
أي ال تعني اعتماد ھذا التیار اإلسالم ،حقیقیا ألصحابھا فھي غیر ذات أھمیة

بل تعني تحقیق األھداف النسویة بانتھاج ،لیاتمرجعیة في المبادئ واآل
لذلك فھي ال تعدو كونھا فرعا من النسویة تسعى إلى تمثل ،أسلوب معین

األھداف النسویة وتحقیقھا بمنطق دیني فتجعل من النسویة مصفاة لألفكار 
ولعل ھذا ما یفسر لنا إدراج فھمي جدعان للنسویة . 15الدینیة ولیس العكس

الرافضة داخل مسمى النسویة اإلسالمیة كما أن الحركة النسویة الواسعة 
النطاق في المجتمعات اإلسالمیة والعربیة حالیا ھي التي تنھج إعادة القراءة 
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والذي یؤكد لنا كون النسویة اإلسالمیة امتداد . مع تبنیھا للفكر العلماني
للحركة النسویة العالمیة استعمالھا في دفاعھا عن حقوق المرأة آلیات البحث 
التي اعتمدتھا نسویة الحداثة الغربیة واستعمالھا في دفاعھا عن حقوق المرأة 

وھذا یقودنا إلى الحدیث عن ... مصطلحات النسویة الغربیة كالجندر والتمكین 
.آلیات التأویل النسوي للقرآن الكریم

المنطلقات المنھجیة المعتمدة في القراءة : ثانیا

قبل الحدیث عن منھج القراءة النسویة التأویلیة للقرآن الكریم أرید أن 
وما ھذا ،أشیر إلى أن ھذا االتجاه من التأویل للكتب المقدسة ظھر في الغرب

االتجاه في العالم اإلسالمي إال  امتدادا لھ؛ ففي الغرب ومع الموجة الثانیة من 
النسویة ظھر تخصص یھتم بالمعالجة النقدیة التحریریة للنص الدیني 
والقراءات الذكوریة التي نشأت حولھ عبر التاریخ البشري الذي اتسم بغیاب 

.كلي للمرأة في التعبیر عن ذاتھا بل تعمد تجاھلھا وتھمیشھا

یسمى ھذا االتجاه في الغرب بتیار الالھوت النسوي، وقد ظھر 
ولم،16امعات الغربیة في الستینات من القرن العشرینكتخصص في الج

تفكیكعلىوالاألدیانواقعتشخیصعلىیقتصر األمر في ھذا التخصص 
علىالنسویةالدینیةالدراساتقامتبلوخطاباتھا،الذكوریةالدینیةالثقافة
ومنالنساءتنتجھادینیةلتجربةقواعدوضعوعلىبالدین،معرفةبناءإعادة

عندالدینیةوللثقافةلألدیانالجندریة/النسویةالمقاربةتقفولم.منظور نسوي
الذكوریینوبنیتھاالمعرفينظامھاوكشفوالمؤسساتالخطاباتتفكیك
وتحتاألدیانباسماضطھادمنالنساءعلىویقعوقعماتعریةبھدف

دینیةوتجربةباألدیانمعرفةبناءإعادةإلىكذلكترميإنّھابلستارھا،
.17حقوقھنبكامللھنوتعترفالنساءتنصفوخطابات

ومن أشھر النسویات في مجال الالھوت الراھبة في الكنیسة 
الكاثولیكیة ماري دالي التي أطلقوا علیھا أم الالھوت النسوي وھي المرأة 
األمریكیة األولى التي حصلت على درجة الدكتوراه في الالھوت من جامعة 

" الكنیسة والجنس الثاني"وكان كتابھا األول في ھذا المجال " فرایبورغ"
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وھي تعتقد . دعت فیھ إلى إصالح الفكر المسیحي لینسجم مع نظریة المساواةو
أن سلطة الذكر الزم من لوازم المسیحیة إذ أن الشخص الثالث في الثالوث 
المقدس ھو االبن والثالث ھو األب لتتخلى بعد التوغل في نقد المسیحیة إلى 

قة التكاملیة بین قطع كل صلة لھا بھا والدعوة إلى الرفض بشكل قاطع للعال
".الشھوة المحض"الرجل والمرأة والدعوة إلى المثلیة النسویة في كتابھا 

التي " لوسي الیغاري"كما اشتھرت من الفرنسیات في ھذا المجال
رفضت مفھوم اإللھ في األدیان اإلبراھیمیة، والتي توصلت إلى أن اإللھ 

،18مع سائر أفراد المجتمعوإسعادھا ،المؤنث وحده الذي یمكنھ تحریر المرأة
وحتى إن كان المثالین السابقین  للنسویة الالھوتیة المتشددة فإن كل االتجاھات 

: النسویة الالھوتیة في الغرب تقبل التوجھات الكلیة العامة للنسویة والتي منھا
قبول فكرة العائلة غیر التقلیدیة ،رفض فكرة التكامل بین الرجل والمرأة

وأیضا قبول الھیرمینوطیقا ،األم العازبة،أوالد أو من دون أوالدمع ) المثلیة (
. 19الھادفة إلى كشف مكامن التمییز على أساس الجنس في النصوص الدینیة

وقد اتسعت ھذه الحركة الالھوتیة إلى جمیع األدیان كالیھودیة وأشھر 
.20"ریتا غروس"والبوذیة  التي كتبت فیھا " جودیت السكو"من كتب فیھا 

وتعتبر القراءات التأویلیة للقرآن الكریم  في الحقل اإلسالمي امتدادا لھذه 
الحركة العالمیة؛ إذ كانت المنطلقات األولى لھذه الحركة مع الباحثات 

وكانت لھن مراجعات على المستوى ،المسلمات اللواتي نشأن في الغرب
بي وبصورة موسعة فإنھا امتدت إلى العالم العر،التنظیري والتطبیقي لإلسالم

،"دعونا نتكلم"لتنفلت عن المبادىء األولى التي تكلمت بھا صاحبات كتاب 
وقد تنبھت بعض الباحثات في الحركة النسویة إلى خطورة الوقوع في شباك 

،21الفكر االستشراقي في خضم الحماس الشدید في الدفاع عن حقوق المرأة
.یات في ذلكوبالفعل وقعت أغلب النساء العربیات التأویل

حین نراجع كتابات الحركة النسویة في العالم اإلسالمي والتي تبنت ف
نالحظ أنھا مشت في ركب الفكر الحداثي الذي تبنى ،تأویل النصوص الدینیة
وتعتبر فلسفة تاریخیة النص الدیني أھم المرتكزات . مقوالت الحداثة الغربیة
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بالمقاصد الكلیة للدین اإلسالمي إلى جانب التمسك،التي اتكأ علیھا ھذا الفكر
.وإھمال المقاصد الخاصة لألحكام الشرعیة 

یسلط الفكر الحداثي مفھوم التاریخیة على النص : التاریخیة-أ
ومن ثم ،خطابھ من خالل تاریخھ الواقعي الذي انبثق منھالقرآني لتأكید تشكل

إن النص في ":زیدیقول نصر حامد أبو ،22تحدید مفاھیمھ ودالالتھ بتاریخھ 
حقیقتھ وجوھره منتج ثقافي والمقصود بذلك أنھ تشكل في الواقع والثقافة خالل 

والھدف من القول بالتاریخیة أو األرخنة ،23"فترة تزید على العشرین عاما
واآللیة التنسیقیة ،إزالة عائق في االعتقاد بأن القرآن جاء بأحكام ثابتة وأزلیة

اریخ في إزالة ھذا العائق ھي وصل اآلیات بظروف التي تتوسل بھا خطة الت
. 24بیئتھا وزمنھا وسیاقاتھا المختلفة

فأنا أدرك أن القرآن كان "... :تقول أمینة ودود مؤكدة ھده المعاني
یخاطب مستمعیھ األولین في سیاق الظروف االجتماعیة  التاریخیة  الثقافیة 

وقد أثرت تلك " النبيمن خالل عقل "التي نزل فیھا والذي كان یحدث 
.25"الظروف  بالضرورة في البنى اللغویة في القرآن بل وعلى رقعة معانیھ

ولتبریر بعض ،وھذا الكالم فیھ إشارة إلى كون القرآن من صیاغة الرسول
آرائھا ترى أنھ البد من إعادة النظر في مفھوم العام من القرآن واعتباره 

ین الذي نزل فیھما الوحي، وتصل إلى مقصورا على الزمان والمكان المحدد
أن اآلیات العامة ترتبط بزمن ومحیط الجزیرة العربیة في العقیدة والشریعة 

.26لتخلص في النھایة إلى أن اآلیات العامة لیست ھي نفسھا الثابتة واألزلیة

وھذه  اآلراء ھي التي یتبناھا دعاة الحداثة إللغاء االعتقاد بصالحیة 
وقد أسقطت النسویة مفھوم التاریخیة على كثیر من ،ان ومكاناإلسالم لكل زم

األحكام الشرعیة وبخاصة المتعلقة بشؤون المرأة، بل وتعدى مفھوم التاریخیة 
عند أمینة ودود لیشمل أمور العقیدة؛ فھي ترى أن القرآن الكریم عالج العقیدة 

وعبدة من منظور ما كان سائدا حین نزول الوحي من عقائد أھل الكتاب 
.28وھذا ما أكد علیھ طھ عبد الرحمان في كتابھ روح الحداثة ،27األصنام
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یستخدم و" الھیرمینوطیقا أو التأویلیة" ومما یتوسل بھ دعاة الحداثة 
ھذا المصطلح في  الدراسات الدینیة للداللة على دراسة وتفسیر النصوص 

باألصالة والذي العلم الدیني: "وفي ضبط معناه یقول حسن حنفي،الدینیة
البحث عن -:یكّون لّب فلسفة الدین ویقوم عادة بمھمتین متمایزتین تماما

فھم معنى النص عن طریق المبادئ -الصحة التاریخیة للنص المقدس 
.29"اللغویة

واھتم بھ العلماء لتفسیر ،وقد كانت لھذا العلم رحلة طویلة في الغرب
ثم إعادة قراءتھ بما یوافق ما ،دسالتناقض الذي الحظوه في الكتاب المق

أن أكبر توصلت إلیھ نتائج البحوث المختلفة في القرون المتأخرة؛ إذ یظھر 
دافع من وراء ظھور القراءات الحداثیة، ھو اإلشكال الداللي التي طرحتھ 
الكتب المقدسة على مستوى التلقي، فتعدد نسخ الكتب المقدسة وتضارب 

النسخ نتج وأسفر عنھ نشأة علم نقد الكتاب المقدس الداللة والمعنى في ھذه 
: وقد كان لھذا العلم نتائج خطیرة ولعل من أبرز ھذه النتائج. "الھرمنیوطیقا"

اإلقرار واالعتراف بوجود عدة نسخ للكتاب المقدس واختالفھا من حیث الكم 
. وھذا االختالف وصل إلى حد التعارض والتناقض بین ھذه النسخ. والكیف

يء الذي أدى إلى غیاب الثقة في القراءة النموذجیة للنص المقدس بسبب الش
تباعد الداللة اللغویة لأللفاظ التي جاءت محمولة في ھذه النسخ في وضعھا 
األصلي وما أخذت توحي بھ ھذه األلفاظ من معان جدیدة ودالالت مستحدثة 

ي اللغة تبعا لالستعمال والتداول الجدید لھا في التخاطب والتداول ف
.30المعاصرة

بعدھا وماالعصرنةأصبح دعاةإلى أن وتطور البحث في ھذا العلم 
الما،لشخصیعنیھ النصفماشخص،لكلحقاالمقدسالكتابتأویلیرون 
وفھمفي تأویلالحریةواحدفلكلآخر،لشخصیقصدهمابعینھھوأنھیعني

.31اإلنسانیةوتجربتھالخاصلتراثھطبقاالكتابیةالنصوص

من ھنا اتجھت الحركات النسویة إلى تأویل القرآن الكریم وفقا لھذا 
إذ ترى أمینة ودود أن التفسیرات ،وبمبرر التفسیر الذكوري لھ،االعتقاد
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السابقة للقرآن ألقت الضوء على اإلرشادات والتوجیھات القرآنیة، لكنھا أبقت 
منھا الغیاب الكامل لصوت المرأة في التراث التاریخي ،عمیاءنقاطا 
.32للتفسیر

وترى أغلب النسویات أن الرجل انفرد بتفسیر القرآن عبر التاریخ 
وتعمد إقصاء المرأة في حین أنھ ،ولذلك وظفھ لما یخدم ذكوریتھ،اإلسالمي

جاءت دعوتھن ومن ھنا ،ال یستطیع أحد أن یفھم اآلیات الخاصة بالمرأة مثلھا
وانطالقا من مفھوم دینامیكیة النص ،لترك الفرصة لھن للكالم والتأویل

كي یبقى اإلسالم دینا "القرآني رأین أنھ قابل للفھوم المتغیرة عبر الزمن 
.33"فإنھ ینبغي تفسیره وإعادة تفسیرهحیویا ودینامیكیا 

إلیھ إن ھذا التفسیر الذي تأتي بھ النسویات یستعین بما توصلت 
الدراسات الغربیة في مقارنة األدیان واللسانیات لكنھ یتبنى القطیعة مع 

وترى أمینة ودود أن النص صامت ویحتاج إلى من ،التفسیرات التراثیة
یفسره، ولتأویلھ بطریقتھا الخاصة تتدرج مع المعاني لتصل إلى نتیجة أننا 

لتأكید مفھوم كرامة وتقر بكل وضوح أنھا . 34نحن الذین ننتج معنى النص
.المرأة تتمادى في التأویل إلى أن تتحقق كرامة المرأة في العدل والمساواة

تنطلق الحركة النسویة التأویلیة من مقصد كلي :المقاصدیة العامة-ب
العدل والمساواة لتقدیم التفسیرات التي ترغب في : للدین اإلسالمي وھو

یمكن أن نعتبره مقصدا عقدیا ألغت إبرازھا؛ فانطالقا من ھذا المقصد الذي
المقاصد الخاصة للشریعة اإلسالمیة فیما یتعلق باألحكام المتعلقة بالمرأة  

،كالمقصد من توزیع المیراث والمقصد من قیومیة الرجل على األسرة
وھذه المعاني ھي التي دافع عنھا ... والمقصد من تشریع الحجاب وغیرھا

العربیة كالطاھر الحداد ونصر حامد أبو زید دعاة الحداثة في المجتمعات 
الذین یرون ضرورة القراءة الجدیدة التي تنطلق من أساس ثابت وھو المقصد 

ولیس ما وقف عند دعاة المقاصد من ،الجوھري للشریعة المتمثل في العدل
.35فقھاء وأصولیین وبخاصة الشاطبي
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نماذج من القراءات النسویة آلیات القرآن الكریم /ثالثا

تعتبر قضایا المرأة من أھم القضایا التي طالتھا أقالم النساء بالتأویل؛ 
،انطالقا من االعتقاد بأن التفسیرات التي قدمت لھذه اآلیات تفسیرات ذكوریة

وترى. وقد كانت ظالمة للمرأة وجعلتھا تعیش غربة فكریة ومغیبة عن الحیاة
ھذه المؤوالت وانطالقا من مفھوم الدینامیكیة التي تتبناه أن األسرة مؤسسة 

ولذلك فقد تبنت تفسیر اآلیات ،36اجتماعیة تتغیر تبعا للتغیر االجتماعي
القرآنیة بما یحقق في نظرھا طموح المرأة في العدالة والمساواة وھذه نماذج 

.من اآلیات التي كانت للحركة النسویة وقفة معھا

:القوامة-1

اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما : یقول تبارك وتعالى: لغةالقوامة  َجاُل قَوَّ الرِّ
الَِحاُت قَانِتَاٌت  ُ بَْعَضھُْم َعلَٰى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْم ۚ فَالصَّ َل هللاَّ فَضَّ

 ۚ ُ تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ َحافِظَاٌت لِّْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ َوالالَّ
َ َكاَن  فِي اْلَمَضاِجِع َواْضِربُوھُنَّ ۖ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال ۗ إِنَّ هللاَّ

.)34النساء (َعلِیًّا َكبِیًرا

مصالحھ، ومن ذلك أي حافظ علیھ وراعى: قام على الشيء یقوم قیاماً 
القیِّم وھو الذي یقوم على شأن شيء ویلیھ، ویصلحھ، والقیم ھو السید، 

ھو الذي یقّومھم ویسوس أمورھم، وقیم المرأة ھو: وسائس األمر، وقیم القوم
والقّوام على وزن فعال للمبالغة .زوجھا أو ولیھا ألنھ یقوم بأمرھا وما تحتاج 

.37من القیام على الشيء، واالستبداد بالنظر فیھ وحفظھ باالجتھاد

: یذھب الفقھاء إلى أن القوامة تفید ثالثة معاني:  اصطالحاالقوامة 

وھي والیة یعھد بھا القاضي إلى شخص ،القیم على القاصر: األول
.رشید یقوم بما یصلح أمر القاصر في أموره المالیة

صاحبھا بحفظ وھي والیة یفوض بموجبھا،القیم على الوقف: الثاني
.والعمل على بقائھ صالحا نامیا بحسب شروط الوقف،المال الموقوف
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وج تدبیر القیم على الزوجة، وھي والیة یفوض بموجبھا الز: الثالث
والمعنى الثالث ھو الذي ثارت حولھ . 38شؤون زوجتھ والقیام بما یصلحھا

الشبھات والتأویالت تذھب التأویالت النسویة إلى أن ھذه اآلیة أسئ فھمھا من 
تفید اإلرشاد " قوامون"أن ،39طرف التفسیر الذكوري فترى عزیزة الحبري

كما تعترض ،حماة وعائلون: ومن الصعب فھمھا على أنھا تفید،والرعایة
على التفسیرات السابقة التي  تضع الرجال في موضع الحماة للنساء بسبب 

وھو ال یتفق ،وترى أنھا بغیر دلیل.التفوق في القوة والعقل وبسبب اإلنفاق 
.40)التي تدعو إلى العدل والمساواة(مع مبادئ اإلسالم 

اآلیة ال یوجد فیھا ما یشیر إلى التفوق العقلي والجسدي ثم تقول بأن 
وال تقول بأن الرجال بوصفھم فئة لیسوا قوامین على النساء بوصفھن ،للرجال

ثم تناقض نفسھا باستخراج شرطي القوامة من اآلیة لكنھا تذكر أنھ إذا لم . فئة
.یتحقق ھذان الشرطان ال یكون الرجل قواما على المرأة

اإلرشاد :القوامة إذا تحقق الشرطان بالقوامة المعنویة ثم تفسر 
: ثم تفسر اآلیة بآیة أخرى وھي قولھ تعالى،ویبقى القرار األخیر لھا،والنصح
 ٍَواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِیَاُء بَْعض)وتعني كلمة ،)71:التوبة

: ثم تتساءل،"قوامون"حماة ومسئولون ومرشدون  وھي مماثلة لكلمة : أولیاء
كیف للنساء أن یكن أولیاء للرجال إذا كان الرجال متفوقین علھن في القوة 
الجسدیة والعقلیة معا؟  كیف تكون النساء مسئوالت عن الرجال الذین یملكون 

إلى النتیجة التي تحقق ما تریده ثم تصل، 41السلطة المطلقة على حیاتھن؟؟
أما ،من الواضح أن اآلیة تضع النساء والرجال على قدم المساواة"،ھي

.42"ل الرجل في مرتبة أعلى من المرأةالتفسیر التقلیدي فیجع

من التفسیرات التي أتت بھا رفت حسن لقولھ : 43تفسیر رفت حسن
ُ بَْعَضھُْم َعلَىٰ : تعالى َل هللاَّ أن بعضھم على بعض تتعلق بَْعضٍ بَِما فَضَّ

یبدو لي أن التفسیر األكثر اتساقا مع السیاق ھو القائل بأن ":بالرجال تقول
بعض الرجال قد وھبوا السعة التي تجعل منھم عائلین أفضل من بعض 

.44"الرجال اآلخرین
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أما لفظة الصالحات والقانتات في اآلیة فتعطیھ تفسیرا لغویا جدیدا 
،القدرات واإلمكانات ولیس الطاعة"صالحات بالصالحیات وتعني فتغیر 

التي تلي كلمة " قانتات"قدرات النساء الممیزة ھي الحمل والوالدة أما كلمة 
فترتبط بقربة المیاه التي ینقل " طائعات "والتي تترجم كذلك إلى ،صالحات

الممیزة وھكذا تكون الوظیفة ،فیھا الماء من مكان إلى آخر دون أن یراق
ھي وظیفة القربة التي تحمل فیھا المیاه لتصل -طبقا لما ورد في اآلیة-للمرأة 

دونما ضالل إلى وجھتھا فھي تحمل الجنین داخل الرحم حتى یأتي وقت 
.45"وصولھ

أما األوامر التي : "ثم تختم قراءتھا لآلیة بمالحظات من إنتاجھا تقول
وجھة إلى األمة اإلسالمیة في مواجھة تأتي في الجزء الثاني من اآلیة فھي م

تمرد واسع النطاق من قبل النساء على وظیفتھن في : احتمال غیر مألوف
المھم من ھذا ،46..."وھي الوظیفة التي اختصصن بھا،الحمل واإلنجاب

.التأویل إلغاء مفھوم الطاعة للزوج

لقد تحدث علماء المسلمین في مفھوم القوامة وحددوا شرطیھا بنص 
لقرآن الكریم ولم یذكروا أن القوامة تعني السیطرة واالستعباد من قبل الرجل ا

ولیست مفھوما شامال لكل مناحي ،شؤون األسرةإدارةوالقوامة تعني ،للمرأة
وإذا كان بعض المفسرین قد بالغ في وصف أفضلیة الرجل على المرأة .الحیاة

القرآن بنظرة جندریة فھذا ال یكون مدعاة للتعسف في تأویل نصوص 
.ھیرمینوطیقیة

لقد كانت الحكمة اإللھیة واضحة في الجمع بین مساواة النساء للرجال 
َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروفِ : عالىتوبین درجة القوامة في قولھ 

َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ  والقوامة صنوان أي أن المساواة ، )228: البقرة(َولِلرِّ
مقترنان یرتبط كل منھما باآلخر ولیس نقیضین كما یتوھم واھم أن القوامة 

.47نقیض ینتقض من المساواة

جعلھا التيوبینت السورة الدرجة ": وفي ذلك یقول محمود شلتوت
الحقوق والواجبات وأنھا ال فيهللا للرجال على النساء، بعد أن سوى بینھما 
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یمتاز بھا الرجل التيالرعایة بحكم القدرة الطبیعیة تعدو درجة اإلشراف و
سبیل القیام فيینفقھ الذيتحصیل المال فيعلى المرأة، وبحكم الكد والعمل 

ولیست ھذه الدرجة درجة االستعباد والتسخیر كما ،بحقوق الزوجة واألسرة
.48"یصورھا المخادعون المغرضون

المسلمةه القراءة على األسرة آثار ھذ/ رابعا

للقراءة النسویة للقرآن الكریم آثار سلبیة على األسرة المسلمة فھي 
دعوة إلى تحرر المرأة من سلطة الشریعة اإلسالمیة بالخروج عن التفسیر 
المضبوط إلى التفسیر الحر لقضایاھا فالقول بتاریخیة النصوص الدینیة مدعاة 

سالمیة والصیرورة بھا إلى التشكیك في الثوابت وبذلك خلخلة المجتمعات اإل
. إلى ما تعانیھ المجتمعات الغربیة من تفكك أخالقي واجتماعي

من مخاطر القراءة النسویة لمفھوم القوامة داخل األسرة خلق الندیة 
وتشجیع الرجل على االستقالة نھائیا من تحمل ،والعداوة بین الرجل والمرأة

فیقضى على األسرة ألنھا تصبح بال قائد وتتحول إلى الفوضى ،المسؤولیة
.وعدم االستقرار

إن ھذه اآلراء تقضي على االستقرار النفسي األسري الذي تمتعت بھ 
األسرة المسلمة قبل ظھور مثل ھذه األفكار التي شوشت الفطرة السلیمة 

غربي الذي للمرأة المسلمة وجعلتھا تجري وراء السراب الوافد من الفكر ال
.تبناه مجموعة من األشخاص الذین أغرتھم مقوالت التحدیث والتغریب

لقد أنتجت ھذه القراءة موجة من النساء المسلمات یتبنین التفسیر 
فظھرا في تونس ،الحداثي للقرآن الكریم في كل ما یتعلق بشؤون المرأة

راء سندا والمغرب وبالدنا نساء متحررات من الشریعة یجدن في مثل ھذه اآل
لھن فشجعن على  التبرج  بدعوى تاریخیة الحجاب و دعون إلى المساواة 

فكیف ستكون ...المطلقة في المیراث انطالقا من فھم قاصر لنصوص القرآن
األجیال التي تربى على ید ھاتھ النساء؟؟
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الخاتمة  

توصلت ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

الغرب لظروف فرضتھا الفلسفة الغربیة الحركة النسویة نشأت في-1
واألدیان السماویة التي طالتھا ید التحریف فنظرت إلى المرأة نظرة 

.احتقار

فقد نشأت في فضاء ،وإن كانت لھا مبررات،الحركة النسویة اإلسالمیة-2
الفكر الغربي عن طریق مسلمات  نشأن في الغرب وتشبعن بالثقافة 

.الغربیة

.ولھا رأى مختلفة،یة واحدة بل نسویات متعددةال توجد نسو-3

نھجت الحركة النسویة في تأویلھا لنصوص القرآن نھج المفكرین -4
والذي كان تأویلھم للقرآن تأویال مقطوعا كمحمد أركون ونصر ،الحداثیین

فلم تستعمل ضوابط التفسیر بل لجأت إلى ...حامد أبو زید ومحمد شحرور
.الدین واللجوء  إلى  المعاجم ألخذ المعاني تتبناھاالقول بتاریخیة النص 

إن القراءات التي تقدمھا الحركات النسویة ردود أفعال لما یثیره -5
ولذلك كانت ردودا توافق ،المستشرقون من شبھات حول المرأة وقضایاھا

.في مجال حقوق المرأةالغریبةما تتبناه النسویة 

لیس ،في التفاسیر تحتاج إلى فقھ المراجعةال یمكن إنكار أن ھناك نظرات -6
ولكن ال ،في مجال قضایا المرأة فحسب بل في كل مناحي الفكر اإلسالمي

وإنما ،نرى أن یكون ذلك بنظرة تحاملیة وعدائیة من المرأة ضد الرجل
فعائشة عبد الرحمان حین فسرت بعض ،بتفسیر منضبط بقواعد التفسیر
دى لھا بل انطلقت من كونھا باحثة تزودت أجزاء القرآن لم تجد من یتص

،القرآن وقضایا اإلنسان: بالثقافة اإلسالمیة األصیلة فأنتجت كتاب
.والتفسیر البیاني للقرآن الكریم

یتخذ التأویل النسوي طابعا إكراھیا فھو  یحاول إلزام القارئ بمفاھیم -7
.مخالفة ألحكام الشریعة  لبلوغ مقصد التحدیث والعصرنة
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إن التفسیرات التي قدمتھا الحركات النسویة لقضایا المرأة كالقوامة -8
وقد أوجدت في المجتمعات اإلسالمیة ،تفسیرات لم تستفد مما كتبھ القدماء

نساء متحررات یحققن ما تدعو إلیھ الحركات النسویة العالمیة التي تسعى 
لمرأة إلى تفكیك النظام األسري بخلق النزاع المزعوم بین الرجل وا

وبعبارة أشمل تدعو إلى جندرة القرآن ،والدعوة إلى الندیة والتمكین للمرأة
. والتمركز حول األنثى بتعبیر عبد الوھاب المسیري

وحتى ال نكون انتقائیین في آرائنا تجاه ھذه الحركة فإن بعض التفسیرات -9
وأن ،سیرالتي أتین بھا معقولة وموافة لما درج على المعتدلون من أھل التف

فقھ المراجعة یقتضي اإلقرار بوجود مبالغات في وصف امتیاز الرجل 
على المرأة فكانت من أھم األسباب االستفزازیة للوقوف مع ھذه اآلیات 

.طویال ووصف التفسیر اإلسالمي للقرآن الكریم باألبویة والذكوریة
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