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النساء واالنثوية



أديان

مجلة علمية يصدرها مركز الدوحة الدويل لحوار األديان

أديان مجلة نصف سنوية حول الدراسات الدينية تصدر باللغتني العربية واإلنجليزية عن مركز الدوحة لحوار 

األديان. واملجلة تركز عىل الحوار بني األديان، والعالقات بني اإلسالم والديانات األخرى.

األيديولوجيات  قبل  من  الدينية  التعاليم  واختطاف  العنف،  ومامرسات  الديني،  التفاهم  سوء  يتخلله  عامل  يف 

السياسية، تأمل مجلة أديان أن توفر فضاء للتالقي والتفاكر حول املشرتكات العامة واملقاصد املشرتكة لألديان 

الكربى يف العامل. وعنوان املجلة يوحي بحقيقة الوحدة الروحية يف التنوع الديني التي ميكن أن توفر مفتاحاً 

لتعمق الفرد يف معتقده الديني، وكذلك مجاالً لالنفتاح عىل املعتقدات األخرى. فالقرآن يوحي بوحدة اإلميان، 

وسعى للحقيقة يف إطار التنوع الديني:

''... لكل جعلنا منكم رشعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم يف ما آتاكم فاستبقوا الخريات 

إىل لله مرجعكم جميعا فينبئكم مبا كنتم فيه تختلفون.''

 )املائدة ٤٨(

إلهامها يف  تجد  فإنها  األديان  لحوار  الدويل  الدوحة  أديان مجلة دولية متخصصة ومرتبطة مبركز  أن مجلة  مبا 

الرسالة العاملية لإلميان بإلٍه واحد، يف معناها الواسع، كام أنها تسعي ملشاركة مختلف الديانات التي لها مبادىء 

وقيم مشرتكة يف داخل هذا اإلطار املفهومي الواسع.

الرتويج  املشرتك. وهدفها هو  واالغتناء  الحوار  بروح  األديان  بني  والتبادالت  املقارنة  الدراسات  املجلة  وتشجع 

للتفاهم بني املؤمنني مبختلف األديان، وبدراسة واكتشاف األسس الالهوتية والروحية املشرتكة بينهم، وعالقاتهم 

البناءة املتبادلة يف املايض، والحارض ويف املستقبل، ودراسة وتفهم أفضل ألسباب الرصاعات بينهم، والتحديات 

التي يواجهونها عند االلتقاء باملجتمعات العلامنية والغنوصية امللحدة.

وباإلضافة إيل ذلك، تود املجلة أن تحيي األفق العاملي لإلسالم وتؤكد عليه، وذلك برعاية دراسات يف العالقات 

بني اإلسالم والديانات والحضارات األخرى يف مجاالت التاريخ، والفنون، والدراسات الدينية. ويف هذا أيضاً مسعى 

لتفعيل الخطاب الفكري يف اإلسالم، وذلك يف إطار ارتباط تفاعيل ومثمر بني اإلسالم والديانات األخرى.

واملقاالت املنشورة يف مجلة أديان هي عىل مسئولية كتابها بصورة كاملة، وال تعرب بالرضورة عن اتجاهات يتبناها 

بأنها تعرب عن  تُؤخذ  األديان، وال  إطار حوار مستمر حول  تُنرش يف  األديان. وهي  لحوار  الدويل  الدوحة  مركز 

مواقف أي منظمة راعية للمجلة.
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االفـتـــتاحــيّة

العدد  أديان، يف هذا  اختارت مجلة   ، الحظ  ولحسن 

خالل  من  وذلك  متاما،  مغايرة  طريقا  بالتحديد، 

استنطاق النصوص الدينية واألساطري املقدسة  الخاصة 

تجربة  دراسة  وكذلك  ناحية،  من  واألنوثة،  باملرأة، 

القديسيني، واملؤمنني عموما، من ناحية أخرى، وذلك 

بهدف إعادة اكتشاف  الحكمة  الكامنة وراء  االختالف 

أوالقطبية بني األنوثية والذكورية.

أملنا أن هذه   األطروحات، يف مجال الجندر والنسوي، 

التوازن  يعيد  عالجية،  وصفة  تقديم  يف  تسهم  أن 

الروحي  املستوى  عىل  سواء  واألنوثية،  الذكورية  بني 

الروحية  األزمة  انفراج  يف  يسهم  ذلك  عل  واإلمياين. 

التي تعيشها البرشية اليوم، وهو الداء العضال الذي 

التي  األشكال  املتعددة  والفوىض  األزمات  نتجت عنه 

نعاين منها حتى اليوم.

املحررون 

أصبحت الدراسات الجندرية ) الدراسات الجنسانية(، 

شائعة يف األوساط األكادميية،  ولكن يف الوقت ذاته، 

تواجه تلك الدراسات  تحديات و عراقيل يف كثري من 

التجارب  كتابة   تلقى  املثال،  سبيل  فعىل  األحيان. 

النسوية صعوبة  يف  النرش لدى بعض األوساط. كام 

أَنَّ التصدر للدفاع عن هذه القضية يواجه  العديد من 

اآلخر   هو  يعترب   والذي   ( باألصولية  والوسم  التنديد 

خطيئة العرص(.   

ينظر املرء بكثري من الريبة، إىل الدعوات التي تختزل  

وذاتية  نسبية   رؤية  خالل  من  فقط   املرأة   متكني 

و هذا،   ،  )relativism and subjectivism(  ضيقة

يف نظرنا، نتاج طبيعي ألحد اإلتجاهات لتيار ما بعد 

الحداثة. و هذا بالتايل يعد إنكارا  للحقيقة، قد يولد 

رد فعل عكيس،  حيث يعزز   تشدد  الجهة املؤيدة 

لطريقة مكافحة  ما يسمى األصولية بالقوة وحدها.  

جينوا،  ريني  األصل،   فرنيس  باملفكر  أدى    ما  هذا 

إىل تشخيص الحداثة، باعتبارها العوامل الرئيسية وراء 

أشكال   آثارها  من  والتي  املعارصة،  الروحية   األزمة 

العنف املفرط، الذي ميارسه الرجل ضد املرأة. وبالتايل 

يعيدنا املنطق املتناقض السالف ذكره، إىل التأكيد مع  

الفيلوسوف اإلغريقي بالتو،  بأنه من املستحيل  للمرء 

بأن يظل منكرا  الحقيقة، ومحتجا  ضد الظلم  يف آن 

واحد.
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بأدوارك  سواٌء  ملِهمة،  عربية  امرأة  كونك  من  لنبدأ 

القيادية أم مبشاريعك الريادية، هل لنا أن نتبنّي نظرة 

سمّوِك إىل أحوال املرأة العربية؟

سمو الشيخة موزا بنت نارص: ال بّد من القول بدءاً أن 

أوضاع املرأة العربية، والرجل العريب أيضاً، ال تنفصل 

عن أوضاع املجتمع ككل يف عالقة تأثّر وتأثري.

وبالطبع اليخفى عىل أحد أن العامل العريب ومنذ عقود 

طويلة يعيش يف حالة ركود وأحياناً انحسار اقتصادي 

وثقايف انعكس سلباً عىل أحوال جميع أفراد املجتمع، 

وقد شهَد التاريخ املعارص بعض املحاوالت التي حملت 

يف طياتها بعض املشاريع النهضوية ويف ظاهرها الكثري 

من التحركات التحررية والتي مل يكتب لها أن تكتمل، 

الراكدة  املياه  لتحريك  واملحاوالت  األحوال  كل  ويف 

كانت املرأة حارضة: مؤثرة ومتأثرة مبحيطها.

العقل  من  يبدأ  التحرر  بأن  اإلميان  كل  مؤمنة  أنا 

والطريق إليه هو التعليم، ومن املبرش بالخري أن الدول 

وأخذت  ذلك  تدرك  بدأت  األخرية  اآلونة  يف  العربية 

اهتامم  وهو  وتطويره..  بالتعليم  خاصة  عناية  تويل 

يحمل إدراكاً حقيقياً لرضورة اإلصالح السيايس إذ أن 

العالقة بني التعليم واإلصالح السيايس عالقة طردية ال 

ميكن أن يصلح أحدهام دون إصالح اآلخر.

ويف كل ذلك ما يشجعني عىل القول أن مستقبل املرأة 

العربية إن شاء الله واعد ومبرش بالخري ألننا بالفعل 

بدأنا نضع أقدامنا عىل الطريق الصحيح إلصالح االمة.

شهد الوطن العريب يف السنوات األخرية تغرّيات عاصفة 

تجلّْت يف ثورات الربيع العريب، ولكن باملقابل كانت 

كيف  التغيري.  حركة  إليقاف  مضادة  عواصف  هناك 

الثورات  بعد  ما  إىل مرحلة  السمو،  تنظرين، صاحبة 

وأبرز تحدياتها؟

حوار مع
 سمو الشيخة موزا بنت نارص
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سمو الشيخة موزا بنت ناصر: لعّدة عقود شهد الوطن 

العريب بشكل عام ركوداً سياسياً وفكرياً وتنموياً قاَد إىل 

انسداد اآلفاق وتفاقم املشاكل االجتامعية واالقتصادية 

السلطة  واحتكار  التنمية  برامج  غياب  عن  الناتجة 

واالمتالك التعسفي للحقيقة وتجاهل األصوات األخرى 

تحديات  واجهت  التي  العربية..  الثورات  فكانت   ..،

مضادة عىل جبهات مختلفة: كان أولها داخلياً،متمثالً 

عن  فضالً  التغيري..  من  املترضرة  االجتامعية  بالفئات 

وثانيهام  الحكم.  وخربة  الدميقراطية  الثقافة  غياب 

الرياح  مع  اإلقليمية  القوى  تتعاطى  حيث  إقليمي، 

مع  بالتحالف  فعملت  هي..،  مصالحها  تناسب  التي 

أو يف  العربية  الثورات  لهم مصلحة عىل إجهاض  َمن 

األقل حرف مسارها..للتشكيك يف فكرة الثورة  . وثالث 

التحديات كان دولياً، وهو تحدٍّ مألوف، فالقوى الكربى 

ولألسف ال ترتدد عن التدخل العسكري عندما تقتيض 

لدعم  نفسه  بالحامس  تندفع  ال  بينام  ذلك  مصالحها 

حق الشعوب يف بناء مستقبلها. 

الثورات  تزال  ال  املذكورة  التحديات  كل  من  وبالرغم 

قامئة ألن الشباب العريب لن يرتاجع عن حقه بالحرية 

والعدالة والحياة الكرمية.

و  للمرأة  النمطية  الصورة  قبل  من  سمّوِك  تناولِت 

للمسلمني بشكل عام يف اإلعالم الغريب. ما هو تصّورك 

ملا ينبغي عمله لتصحيح هذه الصورة؟

املسلمون،  عاىن  لقد  سمو الشيخة موزا بنت نارص: 

والعرب تحديداً، من هذا التنميط العنرصي يف اإلعالم 

الغريب، وهو تنميط له جذوره التاريخية واالسترشاقية 

الذي  واملعلومايت  اإلعالمي  االنفتاح  ولكن  والثقافية 

يشهده العامل حالياً يساعد عىل نجاح الجهود املبذولة 

لتصحيح الصورة مثلام تستمر جهود أخرى لتكريسها. 

 ، األول  املقام  يف  أنفسنا  نراجع  أن  املهم  من  ولعّل 

التنميط  عليها  قاَم  التي  الحيثيات  إىل  نلتفت  أن  أي 

جزءاً  نتحمل  أننا  وسنجد  املسلمني،  لصورة  السلبي 

يتّعني علينا أن نعالج ما يقع  من املسؤولية، وبالتايل 

يف نطاق مسؤوليتنا قبل أن نطالب اآلخرين باملبادرة 

يستلزم  التغيري   أن هذا  به. وال شكَّ  آمنوا  ما  لتغيري 

جهاداً فكرياً هائالً من جانب علامئنا ومفكرينا،  كام 

يستلزم جهوداً نافذة من إعالمنا. وأرى أن املسلمني يف 

املهجر  ميكن أن يلعبوا دوراً جوهريا يف هذا املجال.

بتعيني  املتحدة  لألمم  العام  األمني  قام   2008 يف 

عقد   2011 ويف  الحضارات  لتحالف  سفرية  سموك 

العاملي  منتداه  املتحدة  لألمم  الحضارات  تحالف 

الرابع بالدوحة. هل  مثّة َمن أو ما ألهمَك يف حياتك 

الشخصية أو يف تاريخ قطر  لاللتزام بحوار الثقافات 

واألديان؟
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يف  نجد  ما  غالباً  سمو الشيخة موزا بنت نارص:  

نحو  مرتاح  بضمري  امليض  عىل  يحفزّنا  ما  األصول 

أهدافنا. وقد تربينا دينياً وثقافياً عىل أن ال فرق بني 

البرش، وأن ما يجمعهم أكرث  بكثري مام يفرّقهم.. وأن 

لخدمة  األمثل  السبيل  هو  والتكاتف  املشرتك  العمل 

البرشية .  وعىل الرغم من هذه القيم العاملية الرفيعة 

يف  سلباً  فتؤثر  اختالفاتنا  تأكيد  يف  أحياناً  نبالغ  فإننا 

يكون  أن  ميكن  الدين  بأن  متاماً  مؤمنة  وأنا  عالقاتنا. 

هو  الدين  ألن  هذا،  تحقيق  يف  فاعلية  الوسائل  أكرث 

الحضارية  األنشطة  ملعظم  األكرب  الدافع  ميثل  الذي 

كثرياً  أهتم  اإلسالمية  هويتي  وحي  ومن  والثقافية. 

بالحوارات الكونية عىل جميع املستويات. إننا نعيش 

العمل  يعد  ومل  ممكنة،  فيه  العزلة  تعد  مل  عامل  يف 

والحوار  املشرتك  العمل  عرص  إنه  ممكناً،  األحادي 

هذا  خارج  املسلمون  يكون  أن  ينبغي  وال  املستمر. 

الحوار  الحوار، بل يجب أن يكونوا فاعلني يف إدارته. 

هو االمكانية الحضارية الوحيدة املتاحة للجميع من 

أجل عامل يتشارك فيه الجميع.

يف  التحديث  "أن  حقيقة  عىل  دامئا  تؤكدين  سموك 

املرء  التزام  حساب  عىل  يتحقق  أن  ينبغي  ال  عاملنا 

صعوبات   الكثريون  ويواجه  والثقايف."  الديني  برتاثه 

التحديث  متطلبات  بني  التوازن  عىل  املحافظة  يف 

وتقاليدهم  األرسية  وقيمهم  وعقيدتهم  جهة،  من 

اإلجتامعية من جهة أخرى. كيف تقّيمني التعاطي مع 

هذا النوع من التحوالت؟

ال بّد من التنويه بدءاً  سمو الشيخة موزا بنت نارص: 

إىل أن هذا الرصاع قديم بني عقليتني، إحداهام تنشد 

التغييري والتحديث، فيام تتمسك األخرى وجدت نفسها 

عليه. وال يجوز التصّور أن يف التحديث مساساً بالدين. 

فمن النصوص الدينية نستلهم قيم التغيري والتحديث. 

بالتوازن  الخاصة  مفاهيمنا  أن  نعي  أن  ينبغي  ولكن 

واالحساس بالرضا والنجاح كلها تتأثر بعوامل سياسية 

واقتصادية وثقافية واجتامعية، محلية أو إقليمية، أو 

دولية. وهذا معناه أن نجد أنفسنا أحياناً مقيدين وأننا 

يف حاجة إىل أن نراعي الظروف الزمانية واملكانية. وإن 

العجز عن التوازن يأيت من الجهل بتعاليم الدين ، ومن 

  . الحضارية  الرؤية  بالنفس، وعدم وضوح  الثقة  عدم 

ولعّل أخطر الطروحات عىل مستقبلنا أن يوضع الدين 

يف موضعٍ يبدو فيه وكأنه نقيٌض للتطور.

Photo courtesy of Q
atar Foundation
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كثريا ما قيل إن مكانة املرأة رسعان ما تراجعت يف عامل 

اإلسالمي بعد وفاة الرسول. إن كان ذلك صحيحا إىل 

حد ما يف املجال االجتامعي فإنه بعيدا عن الحقيقة يف 

ميدان الحياة الروحية كام نراه من خالل قرأة الكثري 

يرون  فإنهم  الصوفية.  منهم  وخاصة  املؤلفني،  من 

وفطرة  جهة،  من  للحق  االنفعايل  الجانب  األنوثة  يف 

النفس املتوجهة إىل حب الله من جهة أخرى. فمثال 

يذكر ابن عريب الحامتي )ت 63٨ ه(، امللقب بالشيخ 

األكرب عند الصوفية، كيف غرّيت حياتُه الروحية رؤيتَه 

للمرأة: "ولقد كنت ِمن أكره خلق الله تعاىل يف النساء 

وبقيت  الطريق  هذا  إىل  دخويل  أول  يف  الجامع  ويف 

عىل ذلك نحوا من مثان عرشة سنة إىل أن شهدُت هذا 

ملا  لذلك  املقت  خوف  عندي  تقدم  قد  وكان  املقام 

لنبيه،  النساء  الله حبب  النبوي أن  الخرب  وقفت عىل 

صىل الله عليه وسلم، فام أَحبَّهن طبعا ولكنه أحبهن 

التوجه  يف  الله  مع  صدقُت  فلام  إليه.  الله  بتحبيب 

األنوثة والروحانية 
مثال مريم يف تفاسري القرآن باإلشارات 

طيب شويرف
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إليه تعاىل يف ذلك من خويف مقت الله حيث أكره ما 

حببه الله لنبيه أزال عني ذلك بحمد الله وحببهن إيل 

فإنا أعظم الخلق شفقة عليهن وأرعى لحقهن ألين يف 

ذلك عىل بصرية وهو عن تحبُّب ال عن حب طبيعي."1  

فنفهم من خالل القول السابق أن ذلك الحب للنساء 

ناتج عن طلب شهود الله يف خلقه. فموقف ابن عريب 

من هذا الطلب موقف قطعي: من بحث بإخالص عن 

هذا شهود وجد أن شهود الرجل للحق يف النساء أتم 

وأكمل. فيقول: "إذا شاهد الرجل الحق يف املرأة كان 

حيث  من  نفسه  يف  شاهده  وإذا  منفعل،  يف  شهودا 

ظهور املرأة عنه شاهده يف فاعل، وإذا شاهده يف نفسه 

من غري استحضار صورة ما تكوَّن عنه كان شهوده يف 

منفعل عن الحق بال واسطة. فشهوده للحق يف النساء 

فاعل  هو  حيث  من  الحق  يشاهد  ألنه  وأكمل،  أتم 

منفعل، ومن نفسه من حيث منفعل خاصة2."

يف  اسمها  ذُكر  التي  الوحيدة  املرأة  هي  مريم  إن 

التاسعة عرش  السورة  تحمل  ذلك،  من  وأكرث  القرآن. 

}يَا  املالئكة:  لها  تقول  أخرى  "مريم". ويف سورة  اسم 

نَِساء  َعىَل  َواْصطََفاِك  َوطَهَّرَِك  اْصطََفاِك  اللَّه  إِنَّ  َمْريَُم 

الَْعالَِمنَي{3.  ونجد يف األحاديث النبوية أن مريم هي 

النساء عىل اإلطالق. قال  النساء األوىل وأفضل  سيدة 

رسول الله: "سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم ابنة 

فرعون٤.  امرأة  وآسية  وخديجة،  وفاطمة،  عمران، 

"فبالتايل ليس من املدهش أن نجد املفرسين باإلشارة 

قد أمعنوا النظر يف شخصية مريم ورمزية حياتها.

إن أصحاب التفسري اإلشاري يرون يف كل آية من القرآن 

ظاهراً وباطناً. فالظاهر هو الذي ينساق إليه الذهن 

قبل غريه والباطن هو ما وراء ذلك من إشارات خفية 

التقرب  طريق  سلكوا  الذين  القلوب  ألرباب  تظهر 

إىل الله والوصول إىل مقام اإلحسان5.  ويرى ابن قيم 

الجوزية )ت 751(  يف التفسري اإلشاري استنباطا حسنا 

الناس  "وتفسري  أربعة رشوط:  مراعيا  كان  إذا  مقبوال 

يدور عىل ثالثة أصول: تفسري عىل اللفظ، وهو الذي 

ينحو إليه املتأخرون، وتفسري عىل املعنى، وهو الذي 

وهو  والقياس،  اإلشارة  عىل  وتفسري  السلف،  يذكره 

الذي ينحو إليه كثري من الصوفية وغريهم، هذا ال بأس 

به بأربعة رشوط: 

 أال يناقض معنى اآلية. 

وأن يكون معنى صحيحا يف نفسه. 

وأن يكون يف اللفظ إشعار به. 

فإذا  وتالزم،  ارتباط  اآلية  معنى  وبني  بينه  يكون  وأن 

اجتمعت هذه األمور األربعة كان استنباطا حسنا6."

والدة مريم ونشأتها
فاقوذا  بنت  َحنَّة  تسمى  كانت  مريم  أم  أن  يروى 

وكان زوجها عمران بن ماتان7. كانت عاقراً مل تلد، إىل 

خادما  يكون  ولدا  يرزقها  أن  ربها  فدعت  عجزت  أن 

ِعْمرَاَن رَبِّ  اْمَرأَُة  قَالَِت  }إِْذ  للمعبد يف بيت املقدس: 

إِينِّ نََذرُْت لََك َما يِف بَطِْني ُمَحرَّراً فَتََقبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَنَت 

حاول  اإلشاري  التفسري  بداية  منذ  الَْعلِيُم{٨.  ِميُع  السَّ

املفرسون توضيح املعنى الروحي لكلمة "ُمَحرَّرا". ويف 

هذا الصدد يقول سهل التسرتي )ت 2٨3 ه( يف تفسري 

من  الدنيا  رق  من  وأعتقته  حررته  أي   " اآلية:  هذه 

لعباد  خادماً  وجعلته  نفسه،  ومرادات  هواه  متابعة 

عبد  أبو  ويذكر  تعاىل"9.   لله  خالصاً  املقدس  بيت 

الرحمن السلمي )ت ٤12 ه( بعض األقوال يف معنى 

كلمة "محرر"، من بينها قول محمد بن عيل: "محرراً 

أي : يكون لك عبداً مخلًصا، ومن كان خالًصا لك كان 

حرًا مام سواك"10.  

وكانت  فحملت  حنة،  دعاء  سبحانه  الله  سمع  وقد 

بيت  يف  املعبد  لخدمة  لتهبه  غالماً  تُرزق  أن  ترجو 

لتقوم  تكن  مل  والبنت  بنتاً،  ُرزقت  ولكنها  املقدس. 

إِينِّ  }رَبِّ  تعاىل:  لله  قالت  لذلك  املعبد.  يف  بالخدمة 

كَُر  الذَّ َولَيَْس  َوَضَعْت  مِبَا  أَْعلَُم  َواللُّه  أُنثَى  َوَضْعتَُها 

يْتَُها َمْريََم  كَاألُنثَى{11.  وهناك أضافت حنة: }َوإيِنِّ َسمَّ

يْطَاِن ٱلرَِّجيِم{. يقول  يَّتََها ِمَن ٱلشَّ ِوإيِنِّ أُِعيُذَها ِبَك َوُذرِّ

لآلية  تفسريه  يف  ه(   ٤65 )ت  القشريي  الكريم  عبد 

يف  للشيطان  يكون  أن  من  بالله  "استجارت  السابقة: 

حديثها يشء مبا هو األسهل، لتامم ما هم به من أحكام 

القلوب12." 
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نذراً  وجعله  النذر،  مريم  أم  من  قبل  تعاىل  الله  إن 

مباركاً: }فَتََقبَّلََها َربَُّها ِبَقبُوٍل َحَسٍن َوأَنبَتََها نَبَاتًا َحَسًنا 

َوَجَد  الِْمْحرَاَب  َزكَِريَّا  َعلَيَْها  َدَخَل  كُلَّاَم  َزكَِريَّا  لََها  وَكَفَّ

ِمْن  ُهَو  قَالَْت  َهـَذا  لَِك  أىَنَّ  َمْريَُم  يَا  قَاَل  ِرزْقاً  ِعنَدَها 

ِعنِد اللِّه إنَّ اللَّه يَْرزُُق َمن يََشاء ِبَغرْيِ ِحَساٍب{13.  يرى 

العلم  تلقي  إىل  إشارة  اآلية  أن  باإلشارات  املفرسون 

رزقك  يأتيك  املحراب  "الزم  عريب:  ابن  يقول  والنور. 

فالزم  وذاتك،  عبادتك  موضع  الزم  أي  حساب  بغري 

من  بغري حساب،  رزقك  يأتيك  قدرك،  لتعرف  نفسك 

فهو  بعبوديتك  اشتغلت  إذا  أي  تحتسب،  ال  حيث 

الرزاق  العلوم ما تحب وتريد1٤."  وعبد  يعطيك من 

لآلية:  تفسريه  يف  وضوحا  أكرث  ه(   730 )ت  القاشاين 

"}وجَد عندها ِرزقاً{ يجوز أن يراد به الرزق الروحاين 

من املعارف والحقائق والعلوم والِحَكم الفائضة عليها 

من عند الله، إذ االختصاص بالعندية يدّل عىل كونها 

من األرزاق اللدنيّة15."   

 

اصطفاء الله ملريم 
فنشأت مريم يف خدمة املعبد، وهي املنذورة املقيمة 

يف املحراب، فكانت فتاة عابدة قانتة يف خلوة املسجد 

تحيي ليلها بالذكر والصالة وتصوم النهار. فنزلت عليها 

املالئكة لتخربها أن الله اصطفاها عىل نساء العاملني: 

}َوإِْذ قَالَِت الَْمالَئَِكُة يَا َمْريَُم إِنَّ اللَّه اْصطََفاِك َوطَهَّرَِك 

لَِربِِّك  اقُْنِتي  َمْريَُم  يَا  الَْعالَِمنَي  نَِساء  َعىَل  َواْصطََفاِك 

َواْسُجِدي َواْركَِعي َمَع الرَّاكِِعنَي{16. 

تنزّه املؤمن املخلص عن  الله ملريم ميثل  إن اصطفاء 

مالئكة  قالت  وكذا   " القاشاين:  تفسري  يف  الشهوات 

}إِنَّ  الطاهرة  الزكية  النفس  ملريم  الروحانية  القوى 

عن  }َوطَهَّرَِك{  الشهوات  عن  لتنزّهك  ٱْصطَفاِك{  اللَه 

َعىل  }َوٱْصطَفاِك  املذمومة  والصفات  األخالق  رذائل 

الذميمة  باألفعال  امللونة  الشهوانية  نفوس  نَساء{ 

بوظائف  لربك  أطيعي  َمْريَُم{  }يا  الرديئة  وامللكات 

االنكسار  مقام  يف  }وٱْسُجِدي{  والعبادات  الطاعات 

والذّل واالفتقار والعجز واالستغفار }َوٱْركَِعي{ يف مقام 

الخضوع والخشوع مع الخاضعني17."

وعند القاشاين إيضا متثل بكارة مريم استعداد النفس 

َولٌَد{  يِل  يَُكوُن  أىَنَّ  رَبِّ  "}قالَِت  اللَُدنـِّي:  العلم  لتلقي 

تعجب النفس من حملها ووالدتها من غري أن ميسها 

برش، أي من غري تربية شيخ وتعليم معلم برشي، وهو 

أي:  يَشاُء{  ما  يَِخلُُق  ٱللُه  كََذلِِك  }قاَل  بكارتها  معنى 

مقام  له  ويهب  والكشف  بالجذب  شاء  من  يصطفي 

القلب من غري تربية وتعليم كام هو حال املحبوبني 

وبعض املحبني1٨.  

حمل مريم املسيح ووالدته
ثم نزل جربيل عىل مريم عىل هيئة رجل وهي معتكفة 

َمْريََم  الِْكتَاِب  يِف  }َواذْكُْر  باملسيح:  ليبرّشها  الله  تعبد 

إِِذ انْتَبََذْت ِمْن أَْهلَِها َمَكانًا رَشِْقيًّا فَاتََّخَذْت ِمْن ُدونِِهْم 

َسِويًّا{19.   برََشًا  لََها  فَتََمثََّل  ُروَحَنا  إِلَيَْها  فَأَرَْسلَْنا  ِحَجابًا 

يرى العامل املغريب أحمد بن عجيبة )ت 122٤ ه( يف 

اآليات السابقة إشارة إىل تنوير قلب املؤمن الناتج عن 

الله وذكره.  عبادة  والعزلة يف  الدنيوية  العالئق  قطع 

بعد  إال  واألرسار  النتائج  تظهر  "ال  تفسريه:  فيقول يف 

عن  القلب  يشغل  ما  كل  وعن  الفجار،  عن  االنتباذ 

التذكار، أو عن الشهود واالستبصار، فإذا اعتزل مكانًا 

بحيث  واألرسار،  األنوار  رشوق  من  قريبًا  أي:  رشقيًا، 

روًحا  إليه  الله  أرسل  األنوار،  أهل  من  قريبًا  يكون 

وقلبُه  ورسُه  روُحه  به  تحيا  رباين  وارد  وهو  قدسيًا، 

وقالبُه، فيهب له ِعلاًم لَُدنِّيا، ورًسا ربانيًا، يكون آية ملن 

بعده، ورحمة ملن اقتدى به وتبعه. وبالله التوفيق20."  

كذلك يرى روزبهان بقيل شريازي )ت 606 ه( يف تعبّد 

مريم إشارة إىل جوهر الفطرة اإلنسان. وتلك الفطرة 

"اإلشارة  فيقول:  به،  واألنس  الله  حب  إىل  متوجهة 

القدس  أن جوهر مريم جوهر فطرة  الحقيقية ههنا 

قرباه الحق بنور األنس ففي جميع أنفاسها مجذوبة 

األلوهية  األنوار  معدن  إىل  واألنس  القرب  بنعت 

فصارت كل وقت مراقبة بظهور شمس الجربوت من 

العالية  بالهمة  األكوان  عن  فاعتزلت  امللكوت  مرشق 

املنعوتة بنور الغيب... فلام خلت بذلك النور والربهان 
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فبان لها نور صدر من تجيل الجالل والجامل21." 

األنس  نور  ظهور  عن  بقيل  روزبهان  قاله  ما  رغم 

للنفس الزكية، مييز هذا املفرس بني الناسوت والالهوت 

ويبني أن سبب متثل الروح يف صورة برشية هو "عجز 

ُروَحَنا  إِلَيَْها  "}فَأَرَْسلَْنا  الالهوت:  إدراك  عن  الناسوت 

القدس  وصف  من  فرغنا  إذا  َسِويّاً{  برََشاً  لََها  فَتََمثََّل 

إدراك  عن  الناسوت  وعجز  الناسوت  عن  الالهوت 

الخلق  مامزحة  عن  الحق  جالل  وتنزيه  الالهوت 

وإفراد القدم عن الحدوث وعزة جامله وكربياء أزليته 

روحه  الحق  إرسال  إن  نقول  واملشابهة،  املامثلة  عن 

إليها أن ذلك الروح ظهور تجيل قدس الذات يف نور 

صورة  عىل  األفعال  لباس  يف  الصفات  ونور  الصفات 

حسنة مرغوبة إليها ميل كل روٍح بنعت الشوق إليها 

وذلك روح الفعل وروح الصفة وروح الذات يف لباس 

نوره عىل قدر عقلها لذلك قال } فَتََمثََّل لََها برََشاً َسِويّاً 

العاشقني  عشق  بداية  يف  الحق  ظهور  عادة  وهذا   }

تعريف  معدن  إىل  وقلوبهم  أرواحهم  بها  ليجذب 

الصفات والذات22." 

حسب  القرآن،  يف  متثل  مريم  إن  القول  وخالصة 

ذكر  إىل  املتبتّل  الطاهر  القلب  باإلشارة،  املفرسين 

الله وعبادته. ولنتم هذا املقال بتفسري إشاري معارص 

األصل  األملاين  للمفكر  مقطعا  العربية  إىل  ترجمُت 

يبني   ،)199٨ )ت  شوون  فريتيوف  املرشب  والصويف 

فيه أن مريم متثل حياة القلب الروحية:

فََنَفْخَنا  فَرَْجَها  أَْحَصَنْت  الَِّتي  ِعْمرَاَن  ابَْنَت  "}َوَمْريََم 

وَكَانَْت  وَكُتُِبِه  َربَِّها  ِبَكلِاَمِت  قَْت  َوَصدَّ رُّوِحَنا  ِمن  ِفيِه 

ِمَن الَْقانِِتنَي.{23  إن العبارة القرآنية }أَْحَصَنْت فَرَْجَها{ 

الوقت  يف  ترمز  معينة  جسدية  حالة  عن  تعرّب  التي 

نفسه إىل القلب: فالله سبحانه يزرع يف القلب املتبتل 

إليه عنرصا من طبيعته جل وعال لينفتح عىل التعايل 

الحارض أبدا يف الروح الربانية، إال أنه يظل خفيا عن 

القلوب التي تصلبت حتى تبعرثت وتدنَّست.

وتصور آية }فََنَفْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا{ نََفَس الروح التي 
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تنم عن معنى القرىب وتدل عىل خفاء العطاء وعمقه. 

َربَِّها وَكُتُِبِه{: إن الكلامت ترمز هنا  ِبَكلِاَمِت  قَْت  }َصدَّ

إىل اليقني الباطن والعقل الذي يحتوى عىل الحقائق 

من  جاء  الذى  الوحي  هي  والكتب  امليتافيزيقية، 

يعنى  قت{  و}صدَّ آمنت.  قد  تكون  وحتى  الظاهر، 

اإلميان  بل  الذهن،  وبسطحية  بصعوبة  التسليم  ال 

وال  الباطنة  النتائج  يوافق  الذي  اإلميان  أي  الصادق، 

املسلمون  وصفها  ولذا  الحق،  يقتضيها  التي  الظاهرة 

يقة‘ التي آمنت حقا وصدقا. ’بالصدِّ

’قنوت‘  العريب  املصطلح  إن  الَْقانِِتنَي{:  ِمَن  }وَكَانَْت 

يعني دوام العبادة والذكر واالستغراق فيهام، وهو ما 

يصور مريم التي أمضت طفولتها وصباها يف املحراب 

فكانت تجسيدا لذكر الله واملشاهدة2٤." 

من خالل تأمل اإلشارات التي تخص بحياة مريم يبدو 

وعبادته.  الله  ذكر  إىل  املتبتّلة  للنفس  رمز  أنها  لنا 

إذاً  الرباين.  النور  لتلقي  كقابلية  هنا  تتجىل  فاألنوثة 

بوسع كل مؤمن، سواء أكان ذكراً أم أنثى، أن يجد تلك 

األنوثة الروحية يف عمق ذاته. 
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أديان: عىل أقل تقدير منذ الثورة اإلسالمية يف إيران، 

العامل  يف  السياسية  التطورات  مع  األخرية  اآلونة  ويف 

الّسني، أصبحت مسألة املرأة موضوعا مركزيا وحاسام 

العالقة  تحديد  الدولية عموما ويف  العالقات  عامل  يف 

بني اإلسالم والعامل الغريب عىل وجه الخصوص، وشئنا 

أم أبينا، فإن هنالك تزايدا يف التحقق عىل أن وضعية 

قد  املاضية  العقود  خالل  اإلسالمي  العامل  يف  املرأة 

عىل  نالحظه  ما  وذلك  تتحسن،  أن  من  بدال  ساءت 

األقل يف بعض البلدان، هل توافقني عىل هذا التقييم؟ 

وإذا كان األمر كذلك فام السبب وراءه؟ وملاذا أصبح 

وضع املرأة شائكا بهذه الصفة؟   

أن  أنبه  أن  بد  البداية، ال  د. جريوشا ت. المبتي: يف 

مسألة وضعية املرأة ترجع إىل ما قبل الثورة اإلسالمية يف 

إيران بكثري، وبالرجوع إىل الخلفية اإلسالمية والدينية، 

يف  قدر فرست  وأدوارها  ومكانتها  املرأة  مسائل  نجد 

مع  للعالقة  بالنسبة  أما  النبوية.  واألحاديث  القرآن 

الحركات النسوية، العقيدة اإلسالمية،
 والتعددية الدينية 

حوار مع جريوشا ت. المبتي، و نايال طبارة 

ترجمه من اللغة اإلنجليزية: إبراهيم آيت زيان )ماجستري يف الفنون اإلسالمية(
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تأكيد  بكل  طويلة  قصة  هنالك  فإن  الغريب"،  "العامل 

الكتابات  يف  وبخاصة  مختلفة،  خطابات  يف  جاءت 

الفنية  التعبريات  ويف  الرّّحاالت  بـمذكرات  املعروفة 

املسلمة.  املرأة  وحال  وحالتهم،  املسلمني  متثل  التي 

بعضا من هذه  كتابا يسطر  )مهجة كهف(  كتبت  إذ 

بالعقود  يتعلق  وفيام  واملتباعدة.  املتنوعة  التمثيالت 

اإليديولوجيات  وانتشار  تصاعد  فإن  املاضية،  القليلة 

يعترب  اإلسالمية،  والتفسريات  واملتطرفة  الجامدة 

بالتأكيد مصدر قلق بالنسبة للمرأة. وهذا ال يعني أن 

وضعية كل امرأة مسلمة قد ساءت، لكن ذلك يعني 

أنه يف حاالت كثرية نجد أن املرأة ليس لها نفس املكانة 

والحقوق الرشعية التي يتمتع بها الرجل. وهذا ما يؤثر 

والرتبوية  والزوجية  واالقتصادية  املادية  الفرص  عىل 

مسألة خالفية،  كونها  باعتبار  للمرأة،  الروحية  وحتى 

قبل  من  استغلت  قد  املرأة  قضية  أن  أيضا  وصحيح 

العديد من التيارات "الغربية" والكثري من الجامعات 

اإلسالمية من أجل الرتكيز عىل إبراز الفروقات األساسية 

بني "اإلسالم والغرب". أود أن أقول أنه يف كلتا الحالتني 

استعملت املرأة كوسيلة للدعاية، وهذا ليس يف صالح 

املرأة وال من مصالحها املبدئية. وأخريا، أقول أن الكالم 

عىل قضية املرأة التي تعاين، وكيف أن املرأة ال تتمتع 

باملساواة يف الحقوق، وما إذا كانت املرأة بحاجة إىل 

بعض  كون  أما  الحقيقي.  املوضوع  هو  فهذا  دعم، 

"الغربيني" أو بعض الجامعات اإلسالمية قد يستغلون 

موضوع املرأة ملصالحهم الخاصة فإن هذا ال ينفي يف 

وأنها  واقعية  قضية حقيقية  للمرأة  أن هنالك  الواقع 

تعيش يف رهان دائم ومعاناة.

د. نايال طبارة: صحيح أنه منذ مثانينات القرن املايض 

الساحة  يف  الفكرية  الحركات  من  نوعان  هنالك 

اإلسالمية بخصوص قضية املرأة: حركات "عىل املرأة"، 

وحركات "من املرأة".

وتوسع  انتشار  املرأة"  "عىل  الحركات  مبفهوم  وأقصد 

الحكم  أنظمة  يف  سواء  املتطرفة،  اإلسالمية  الحركات 

ترشيعات  يف  أو  شيعية(،  أو  كانت  )سنية  اإلسالمية 

"اآلخر"  كان  إىن  "اآلخر"،  ضد  هي  التي  اإلسالميني 

خارجيّا أي من دين أو طائفة أخرى، أو  "اآلخر" داخل 

كيانها، وأعني بذلك املرأة بشكل أخص.       

نجد  الثامنينات،  بداية  املقابلة، ومنذ  الجهة  لكن يف 

توسعا يف الحركات النسوية اإلسالمية، وهذا ما أسميه: 

حركات "من املرأة"، فاملرأة مل تكن طالبة فقط لحقوقها 

وتغيري األنظمة السائدة وقوانينها أو املطالبة مبشاركة 

البلدان  معظم  يف  كان  كام  العامة،  الحياة  يف  أكرث 

اإلسالمية منذ بداية القرن العرشين، لكن املرأة ومنذ 

"استعادة"  يف  كبرية  خطوات  أحرزت  قد  الثامنينات 

من  املرأة  حاربت  فلقد  الدينية.  البيئة  يف  مكانتها 

منه  أبعدت  حيث  للصالة،  املسجد  إىل  عودتها  أجل 

خالل حقب تاريخية ماضية، بل حتى أنها قد حرمت 

غرّين  قد  النساء  أن  نجد  كام  للمسجد.  الدخول  من 

فيام  البلدان  من  العديد  يف  الدينية  األنظمة  عادات 

يخص قوانني االحوال الشخصية، واستطاعت املرأة يف 

)التابو(  الثقافية  بعض الحاالت من تجاوز املحرّمات 

باعتالءها املنرب كإمام إلقامة خطبة الجمعة أو العيد. 

وأخريا، فإن النساء قد اسرتجعن مكانتهن يف الدراسات 

بل  الدينية  الدراسات  نقل  يف  فقط  ليس  اإلسالمية، 

نظريات جديدة  بإنتاج فكر إسالمي جديد، وإخراج 

يف الدراسات القرآنية، ويف الالهوت أو الفكر الديني .                                 

املسلمة  والعقيدة  النسوية،  الحركات 
:)Muslima Theology(

نشأة  عن  عامة  ملحة  تعطينا  أن  ميكن  هل  أديان: 

والعامل  األوسط  الرشق  يف  النسوي  الخطاب  وتطور 

اإلسالمي؟  

الكتب  من  العديد  هنالك  المبتي:  ت.  جريوشا  د. 

التي ألفت يف املوضوع من قبل متخصصات يف هذا 

امليدان، مثل ما كتبته مارغو بدران، وليىل أحمد، وليىل 

املراجع  هذه  عىل  مبارشة  أحيلك  أن  أود  لغود.  أبو 

تفصيلية  وتحليالت  بدراسات  تزخر  ألنها  وغريها، 

لهذا املوضوع. وأريد أن أزيد تعليقا واحدا ههنا، بأن 
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هنالك صورا  بل  واحداـ  كيانا  ليس  النسوي  الخطاب 

تاريخ  إىل  فبالنظر  لذلك،  النسوية.  للحركات  متنوعة 

نشأت  لخطاباتها  متعددة  فروعا  تجد  الحركات  هذه 

املختلفة.  واملناسبات  املراحل  يف  مختلفة  مصادر  من 

املرأة  لرفاهية  العام  للتصور  أيضا  تابع  التنوع  وهذا 

للنسوية  االستعامرية  التصويرات  من  بدأ  وراحتها، 

العاملية إىل نسويات العامل الثالث.

د. نايال طبارة: باختصار، إن الخطاب النسوي يف الرشق 

األوسط مل يكن إسالميا وال مسيحيا وال يهوديا وال تابعا 

لديانة أخرى، بل كان متمثال يف حركة نسوية نشأت يف 

بداية القرن العرشين ساعية لتلبية حاجات املرأة من 

الدينية، من أجل مجاوزة الحدود  مختلف الخلفيات 

يف  بحقوقها  واملطالبة   ، القوانني  يف  عليها  املفروضة 

املشاركة يف الحياة السياسية. ثم إن النسويات الدينية 

الحركات  أن  البعض  فريى  متأخرة.  مرحلة  يف  جاءت 

اتسمت مبوقف  العامل كانت قد  املنترشة يف  النسوية 

للدين،  معاد  مبوقف  األحيان  بعض  يف  أو  ال-ديني، 

آن  يف  يحملن  أن  أَرَْدن  املتدينات  النساء  بعض  وأن 

الدينية.  اعتقاداتهن  مع  النسوية  مواقفهن  واحد 

املسيحية  النسويات  وتطور  ظهور  إىل  أدى  ما  وهذا 

والنسويات اإلسالمية من مثل ما ظهر يف الثامنينات. 

هذه النسويات ذات القاعدة الدينية نبعت من داخل 

الديانات من أجل املطالبة بالتغيري يف ما يخص املرأة. 

والذي ال بد من ذكره ههنا، هو أن النسويات الدينية 

القاعدة  ذات  النسوية  والحركات  األوسط  الرشق  يف 

الدينية قد كان ضمنها أيضا رجال قد نارصوها ووقفوا 

منهم  كان  قد  بل  العرشين،  القرن  بداية  منذ  معها 

رجال دين مسلمون.

العلامنية  النسوية  الحركات  ملعظم  بالنسبة  أديان: 

لإلبعاد  الجذري  السبب  هو  الدين  فإن  الغربية، 

واإلقصاء التاريخي للمرأة كام أنه أصل ترسيخ القيم 

األبوية. ملاذا وكيف ترين دور اإلسالم كاحتامل أكرث 

إيجابية تجاه هوية املرأة وحياتها؟ 

د.جريوشا ت. المبتي: من املؤكد أن الدين سبب من 

وأنه محل  للمرأة  واملعارص  التاريخي  اإلقصاء  أسباب 
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القيم األبوية، هذا صحيح، وما ليس بصحيح هو القول 

بأن هذا هو ما عليه كل الديانات وما ستكون عليه، أو 

كل ما يف إمكانها أن تكون. ولكن كل الديانات تحمل 

إمكانية  تحمل  كام  املساواة  إمكانية  أيضا  ذاتها  يف 

ذلك،  مختلفا يف  ليس  واإلسالم  أبوية،  بصورة  الظهور 

حيث  والفقه،  التفسري  مثل  الدين،  من  نواح  فهنالك 

الذكورية، فهل  القيم  أو  الجانب األبوي  يطغى عليها 

ميكن لهذا أن يكون مختلفا؟  بالطبع نعم، لكن ذلك 

من  الذاتية  واملراجعة  التحدي  من  الكثري  سيتطلب 

العامل،  أنحاء  جميع  يف  اإلسالمي  املجتمع  أفراد  قبل 

يف  الجوانب  من  العديد  سبق  ما  مقابل  يف  فهنالك 

املصادر اإلسالمية واملوروث الديني ما يحمل مظاهر 

املساواة والعدل، وهذا ما يجب أن يكون مقدما ضمن 

كبرية  جامليات  أجد  حني  وحتى  واألصول،  األولويات 

أو  رضورة  تكون  أن  اعتقد  ال  اإلسالمي،  املوروث  يف 

-بل  الديانات  من  غريها  من  إيجابية  أكرث  بطبيعتها 

حتى من وجهات النظر العلامنية املقابلة-حني تتعلق 

بهوية املرأة وحياتها.     

نايال طبارة: إن الدين هو ما نصنع منه نحن، إن  د. 

فإما  الدينية،  للنصوص  تفسرياتنا  عىل  تؤثر  ثقافتنا 

أن نتزمت يف تفسرياتنا وأن نقدسها ألن ال يجرأ أحد 

عىل تغيريها، أو أن نسمح للتفسريات أن تتطور تبعا 

للجوهر القيم لعقيدتنا وبتناغم مع زماننا. من إحدى 

النظام األبوي والتطرف هي ما ذكرناه  جذور أسباب 

سابقا، وهي بنظري ذلك التزمت للتفسريات التي تعود 

بحقوق  املطالبة  أجل  من  لذلك،  الوسطى.   للقرون 

قضايانا  و  الدينية،  والحرية  املرأة،  وحقوق  اإلنسان، 

الحالية املهمة األخرى، أعتقد أنه ال بد لنا من الرجوع 

التأويالت   من   القرآنية  التفاسري   تنقية  النص   إىل 

 un-read patriarchal interpretations“ األبوية  

بارالس،  أسامء  تعبري  حد  عىل   ”of the Qur‘an

لتقديم تفسريات جديدة لآليات التي أدت فيام مىض  

وكل  للمرأة.  السلبية  والتصورات  الظاملة  األحكام  إىل 

هذا ال بد له أن يكون مرتكزا عىل األساس العقدي يف 

كون محبة الله شاملة لكل الجنس البرشي بالتساوي، 

واستحضار العدل اإللهي كأساس عقدي يف قراءة كلية 

بقراءات  وليس  بكليته  القرآن  نأخذ  بأن  و  للقرآن، 

فمثال،  النزول.    أسباب  خالل  من  أو   آلياته  جزئية 

الرجل واملرأة  بالعالقة بني  الخاصة  عند قراءة اآليات 

وأخذ  العربية  الجزيرة  يف  السابع  القرن  إطار  ضمن 

العربة منها من خالل السياق، ال بد لنا من أن نألخذ 

العربة التي هي التقدم الهائل يف ما يخص حقوق املراة 

يف ذلك الوقت، بدال من القراءة الحرفية لآليات. وإذا 

اتبعنا هذه املنهجية وركّزنا عىل خالصة فحوى اآليات 

املتعلقة باملرأة عىل حذو ذلك التقدم الخاص ببداية 

اإلسالم، فعندها نستطيع رؤية ذلك كبوابة لنا من أجل 

تفرّس  تزال  ال  التي  اآليات  بعض  لتفسري  أكرب  انفتاح 

بطريقة إشكالية ودفاعيّة. 

  

أديان: كيف تنظرين إىل دور املرأة املسلمة العاملة يف 

األمور اإلميانية يف تعزيز املساواة بني الجنسني وإرساء 

مختلف  ومحاربة  املرأة  تجاه  االجتامعية  العدالة 

أنواع العنف ضدها يف العامل اإلسالمي ويف غريه؟ 

األمور  يف  العاملة  املسلمة  المبتي:  ت.  د.جريوشا 

اإلميانية )Muslima theologian( والنساء املسلامت 

األخريات اللوايت بقني بعُد يف التزام بالدين والتقاليد 

العنف  ومحاربة  املساواة  تعزيز  يف  قيام  دورا  يلعنب 

املسلمة.  املرأة  ضد  املامرس  والجسامين  البنيوي 

ومختلف  ومصادره،  بالدين،  املعرفة  فلديهن 

فهن  املاضية.  القرون  خالل  قدمت  التي  التفسريات 

قادرات عىل رسم الطريقة التي تم بناء السلطة عليها 

املختلفة  املناسبات  تأثري  وكيفية  الدين،  خالل  من 

عىل تكوين أفكار السلطة، وهن قادرات عىل تحدي 

تُستعرَض  ما  غالبا  التي  والذكورية  األبوية  التفسريات 

عىل كونها كالم الله، وأنها ال تناقش، من أجل ذلك فإن 

بعض املسلمني اآلخرين يعتقدون بعدم رشعية عمل 

ووظيفة املسلامت العاملات والباحثات، ألنه استفزازي 

بسبب بحثه يف جذور الدين، وأعلم بالتقاليد الدينية، 

عىل  الحثيث  سعيه  أجل  ومن  منها،  لجوانب  وناقد 

تحقيق العدالة لجميع الناس.   

16



يف  العاملة  املسلمة  املرأة  دور  إن  طبارة:  نايال  د. 

باملساواة  املطالبة  يف  فقط  ينحرص  ال  اإلميانية  األمور 

بني الجنسني والعمل يف إسرتجاع حقوق املرأة، الذي 

ودور  املسلمة  النسوية  الحركات  دور  باألساس  هو 

املسلمة  املرأة  دور  لكن  املرأة.  حقوق  يف  الناشطات 

العاملة يف األمور اإلميانية هو بالضبط مثل دور الرجل 

املسلم العامل يف  األمور اإلميانية، والذي يتمثل بالعمل 

الديني  الفكر  وتطوير  جديدة  دينية  تفسريات  عىل 

العقيدة، تفسري  دور  الدينية اإلميانية:  حول املسائل 

العامل وعالقته مع سائر املخلوقات،  املؤمنوعالقت يف 

وغري   ... واملجتمع  لسياسة  يف  دورة  باآلخر،  وعالقته 

تكون  أن  لها  بد  ال  املرأة  ومسألة  القضايا.  من  ذلك 

داخلة ضمن هذا اإلطار، وميكن للمسلامت العاملات يف 

األمور اإلميانية مساعدة الناشطات املسلامت مبنحهن 

أعامل،  من  به  يقمن  فيام  والعقدية  الدينية  املبادئ 

النسوية  والحركات  الناشطات  فإن  صحيح،  والعكس 

بإعطائهن  العاملات املسلامت  ميكن لهن أن يساعدن 

من  الواقع  أرضية  من  املستمدة  األساسية  املعلومات 

وعالقته  الواقع  )فقه  أفكارهن  وتدقيق  متحيص  أجل 

مع التكييف الفقهي والديني(.

منحرص  املسلمة  املرأة  دور  أن  اعتقاد  يف  ونالحظ 

فقط بقضايا املرأة هو كأن نقول بأن الطبيبات كنساء 

يجب  والتوليد.  النساء  فقط يف طب  عملهن  ينحرص 

أن نتخىل عن هذا العقلية، وأن نرى أن املرأة العاملة 

اإلميان  تتعامل مع جميع مسائل  أن  لها  الالهوت  يف 

للنساء  أنثوية  عقائد  لدينا  سيكون  وإال  والعقيدة، 

وعقائد ذكورية للرجال.       

أديان: بروفسور طبارة، تقدمني نفسك كباحثة مسلمة 

 ، Muslim-Woman theologianيف األمور اإلميانية

األمور  يف  باحثة  مسلمة  كامرأة  المبتي  والربوفسور 

اإلميانية- Muslima theologian، وال واحدة منكام 

 Feminist نسوية  أو الهوتية  نفسها كمفكّرة  تقدم 

أمام  موقعيكام  تعتربان  فكيف   ،Theologian

النسوية الغربية العلامنية؟  وهل هنالك تداخال بني 

انشغاالتهن وانشغاالتكام؟  

د.جريوشا ت. المبتي: إن استعاميل للقب "امرأة مسلمة 

 )Muslima theologian( اإلميانية"  األمور  يف  باحثة 

قد اختري ليكون خصوصيا ال رافضا للنسوية، وبتعبري 

نسوية  وأنني  نسوية،  ناشطة  نفيس  اعترب  فإين  آخر، 

من النوع الخاص مثل باقي أشكال الحركات النسوية، 

كالنسائية الالهوتية، ومجوريستا الالهوتية، والالتينية 

الالهوتية، واملرأة اإلفريقية الالهوتية، واملرأة األسيوية 

الالهوتية. كام بدأت باستعامل هذا املصطلح من أجل 

وافرتاضات  األنثوية(،  التجربة  )عاملية  فرضيات  نقد 

التامثل من وجهات النظر الدينية والعلامنية. وزيادة 

عىل ذلك، فإين استعمل هذ اللقب من أجل تحصيل 

والنظري،  والتجريبي  الشخيص  موقعي  من  جوانب 

كمؤمنة  هويتي  من  جاءت  مقاربتي  أن  يبنّي  وذلك 

يبني  أنه  ذلك،  يف  أهمية  واألكرث  باإلسالم،  وملتزمة 

الدين اإلسالمي، ما يجعل عميل  أن عميل متجذر يف 

يُحقِّق ويَخترِب يف الحدود املعرفية لهذا الدين. ويشري 

بكوين  الداخيل  الربط  إىل  أيضا  )مسلمة(  مصطلح 

امرأة، وهذا يرتبط مع تجربتي الشخصية كامرأة. ومع 

اختياري  من  نشأ  قد  هذا  من  آخر  جانبا  فإن  ذلك، 

ضمن  الثاقبة-  الرؤى  –واعتمد  أكون  بأن  القاصد 

تجربة  يف  األكادميية  العلمية  والتأمالت  االعتبارات 

وحياة املرأة، زيادة عىل ما اعتمدته الحركات النسوية 

والنسويات الالهوتيةـ وبالنسبة إىل )النسوية الغربية 

تقصده  الذي  ما  بسؤال:  أجيب  أن  فأود  العلامنية(، 

فعال؟ أي أشخاص بالضبط؟ أية جامعات؟ فبدال من أن 

نجسد أسطورة الرصاع الطبيعي بني اإلسالم و)النسوية 

أكرث  نكون  أن  إىل  بحاجة  فنحن  العلامنية(،  الغربية 

دقة وأكرث استفسارا، فهناك يف الواقع تداخال يف أعاميل 

وأما  متدينات،  لسن  الاليت  النسويات  بعض  وأعامل 

يف الحاالت األخرى فإن يل انشغااليت وغايايت الخاصة. 

تنشأ  وانشغااليت  قلقي  إن  أقول  أن  أود  وعموما، 

نوعها(  كان  )مهام  النسوية  القضية  تستعمل  عندما 

لكل  العام  للتشويه  أو  الناس،  وصوت  فعالية  لتلغي 

الديانات، وعىل كل حال، فإن هذا أيضا ليس موقف 
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كل النسويات العلامنية.  

األمور  يف  كباحثةمسلمة  نفيس  أقدم  طبارة:  نايال  د. 

اإلميانية ال كمفكرة أو الهوتية نسوية ، ألنني ال أعمل 

يف قضايا املرأة  والجندرة فحسب، بحيث أن تركيزي  

اآلخر"،  إىل  اإلسالم  "نظرة  عن  هو   اإلمياين  الفكر  يف 

أي عن التصور اإلسالمي للتعددية الدينيّة وللديانات 

أعامل  مع  يتداخل  ال  عميل  فإن  وبالتايل  األخرى.  

بالقيم  يتعلق  فيام  إال  الغربية  العلامنية  النسويات 

األساسية  مثل كرامة اإلنسان، واملساواة، وتقدير الفرد 

واحرتام االختالفات والتنوع... إلخ.

إال أن عميل يلتقي مع عمل مفرسات الحركة النسوية 

الكلية  املقاربة  يف  املتمثلة  منهجيتهن  يف  املسلمة 

والسياقية للقرآن، وتوخي االبتعاد عن كل التفسريات 

األبوية واإلقصائية، مثل تلك التفسريات التي تدعي أن 

كل من ليس مبسلم فهو محروم من الخالص والنجاة. 

 

أديان: يف رأيكم، ملاذا يعترب مفهوم )الحركة النسوية( 

كمفهوم  اإلسالمي  العامل  علامء  من  الكثري  قبل  من 

إشكايل بصورة جوهرية؟ 

أنها دامئا تؤخذ  د.جريوشا ت. المبتي: ال أوافق عىل 

بعض  مع  تصادم  عالقة  هنالك  نعم،  االعتبار،  بهذا 

تلك  وبخاصة  النسوية،  للحركات  الحديثة  الصيغ 

االستعامري  التبشري  من  التي صيغت وأسست كجزء 

والليربايل الحديث، فهذه األشكال استغلت كرأس مال 

سيايس، ونرشت عىل فكرة أن ليس هنالك للمرأة إال 

طريق واحد من أجل أن تكون حرة ومتمتعة باملساواة 

والقوة. ووراء هذا، هنالك افرتاض – غري مرتكز عىل 

عاملية  املرأة  تجربة وحياة  أن  علمي-  أو بحث  واقع 

هذا  ولكن  بصحيح،  ليس  بالطبع  وهذا  ومتامثلة، 

يف  النسوية،  للحركة  الوحيد  املوجود  الشكل  ليس 

الثانية(  )املوجة  نسويات  بني  ما  تنوعا  يوجد  الواقع، 

لنقد  تحديدا  نشأت  التي  الثالثة(  )املوجة  ونسويات 

املرأة(  تجربة  )عاملية  بـ  املتعلقة  املفاهيم  هذه 

البيضاء  املرأة  حياة  عىل  واسع  بشكل  استندت  التي 

بني  ومن  الوسطى.  الطبقة  إىل  تنتمي  التي  الغربية 

التي  االستعامر  بعد  ما  نسوية  نجد  االنتقادات  هذه 

تسعى إىل عرض كيف أن السلطة، واالنتامء العنرصي، 

حالة  يف  يحكم  ذلك  كل  أن  كيف  والجنس،  والدين، 

االستعامر وما بعد االستعامر. وهناك أصوات نسائية 

ترفض برصاحة الحركة النسوية بسبب اعتبارها خروجا 

اتصافا  أكرث  وهن  إسالمية،  غري  أنها  أو  اإلسالم  عن 

بهذا الرأي من وجهة نظري، ومع ذلك، هذا املوقف 

فصاحة  يحايك  أنه  أوال،  مهمتني:  حقيقتني  من  نابع 

غالبا(،  )األبوية  االستبدادية  اإلسالمية  اإليديولوجية 

بالزيادة عىل محاولة التشديد عىل القطع املتأصل بني 

الرأي  هذا  أن  أعتقد  ثانيا:  النسوي.  والنضال  اإلسالم 

يدل عىل نقص يف املعرفة بالحركة النسوية املعارصة، 

املقاربات  ومختلف  الالهوتية  النسويات  وبخاصة 

الديانات األخرى.  املؤمنات من  النساء  لتلك  النسوية 

األبوية  النزعة  تصارع  املعارصة  الالهوتية  فالنسويات 

العلامنية  النسويات  بالزيادة عىل  الديني،  يف حقلهم 

والعاملية، وهن يف رصاع كذلك ضد اإلرث االستعامري 

بهذه  العميقة  املعرفة  أن  أعتقد  لذلك  واإلمربيايل. 

األصوات كلها سيجعل ذلك الرفض القاطع العام لكل 

الحركات النسوية أكرث صعوبة.   

املسلمة  الباحثة  فإن  نايال طبارة: كام ذكر سابقا،  د. 

اإلسالم  قضايا  كل  مع  تتعامل  اإلميانية  األمور  يف 

املرأة.  قضايا  يف  محصورا  ليس  وفكرها  و  واملسلمني، 

املايض والحارض يف  النسوية  يف  الحركة  وعىل أهمية 

الدينية  تقاليدنا  عن  وإبعاده  األبوي  الفكر  محاربة 

أن  إال  دورها،  واسرتجاع  املرأة  صوت  اعتبار  وإعادة 

دور العاملات واملفكرات املسلامت ال يجب أن ينحرص 

يف قضايا املرأة، وإال تصبح الحركة النسوية  مصيدة.

 

املعرفة الدينية التأويالت القرآنية:

أديان: مينح اإلسالم مكانة هامة للمرأة من مثل مريم 

عليها السالم، وعائشة أو فاطمة ريض الله عنهام، هل 

ميكن لهذه النساء أن يبقني ممثالت النموذَج الواقعي 

للمرأة؟ أو هل تعتقدين بعكس ذلك، أن الرتكيز عىل 
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هذه املثالية والشخصيات النموذجية مييل إىل طمس 

وإغفال التحديات املعارصة األكرث واقعية للمرأة؟    

د.جريوشا المبتي: املرأة املثالية هي بطبيعتها مثالية، 

مبعنى أن لهن تجربة خاصة ونادرة، ففي حالة مريم 

عليها السالم مثال، ليس لكل النساء إمكانية وقدر أن 

تكون داخلة يف حالة الحمل بإرادة الله من خالل املالك 

لكن  حياتهن،  من  ليس  فذلك  السالم،  عليه  جربيل 

هنالك جوانب أخرى من حياة مريم عليها السالم، مثل 

أن يحتذى  التي ميكن  الله  املستمرة يف  الدامئة  ثقتها 

بها وتكون قيمة. ومع ذلك فهنالك مسألة أخرى، أن 

هذه الروايات قد رسدت بشكل كبري وفرست من قبل 

الرجل. وهذا يعني أن هذه الشخصيات املثالية ميكن 

استخدامها من أجل تكريس التصور األبوي والذكوري 

املعارصة.  التحديات  وإخفاء  وطمس  املثالية  للمرأة 

أود أن نرى أمرين يف هذا النطاق، أوال: ال بد للمرأة أن 

تعيد تفسري هذه األمثلة من أجل أن ترتبط واقعيا مع 

تجربتها املعارصة، فام الذي ميكن ملريم أن تعلمنا إياه 

وبالنسبة  وحدتنا،  إىل  وبالنسبة  نضالنا،  إىل  بالنسبة 

تعلمنا  الذي  وما  مستمر،  وافرتاء  قذف  يف  كوننا  إىل 

تجاه بقائنا يف عالقة إيجابية مع الله عندما تتخىل عنا 

عائالتنا ومجتمعاتنا؟ ثانيا: ملاذا يجب عىل النساء أن 

ينظرن إىل النساء فقط كقدوات يحتذى بهن؟ فاملرأة 

بحاجة ألن تزيد عىل ذلك تلك األمثلة الذكورية، وأن 

تقرأها من خالل تجاربها األنثوية الخاصة. 

يف  السالم  عليها  مريم  السيدة  إن  طبارة:  نايال  د. 

القرآن منوذجا ليس للنساء فقط: فهي منوذج وقدوة 

فنقرأ   آسيا.  السيدة  كام  ونساء،  رجاال  املؤمني  لكل 

الله  التحريم: ﴿ ورضب  من سورة   12-11 اآليتني  يف 

ابِْن  ربِّ  قالْت  إِْذ  ِفْرعْون  اْمرأت  آمُنوا  للِذين  مثال 

وعملِِه  ِفْرعْون  ِمْن  ِني  ونجِّ الْجّنِة  يِف  بيْتا  ِعْندك  يِل 

ِني ِمن الْقْوِم الظّالِِمني )11( ومْريم ابْنت ِعْمران  ونجِّ

الِّتي أْحصنْت فرْجها فنفْخنا ِفيِه ِمْن ُروِحنا وصّدقْت 

ِبكلِامِت ربِّها وكُتُِبِه وكانْت ِمن الْقانِِتني)12(﴾، وواضح 

يف اآلية استعامل "للذين آمنوا" الشاملة بفحوى العظة 

وفاطمة  عائشة  أن  أعتقد  كذلك،  للجنسني.  واالعتبار 

املرأة  من  لكل  وقدوة  أسوة  هن  وزينب  وخديجة 

والرجل بنفس االعتبار.     

ولكننا نستطيع أن نلقي الضوء عىل دور  عائشة وأم 

Photo courtesy of Patrick Ringgenberg 
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الدينية، كمثال  سلمة وفاطمة يف نقل ونرش املعارف 

للمرأة املسلمة، إذ إن عائشة وحدها قد روت 1200 

كان دورهام  فقد  أم سلمة وفاطمة  أما  نبويا،  حديثا 

يف الفقه واالستنباط، مثل حديث أم سلمة يف مسألة 

الشورى، واستدالل فاطمة عىل مسألة توريث األنبياء.

     لكن هذه النامذج للرجل واملرأة بشكل عام وللمراة 

بشكل أخص، ال ينبغي أن تتوقف يف بدايات اإلسالم. 

الكثري  أرتنا  قد  اإلسالمية  والثقافة  اإلسالم  تاريخ  فإن 

من النامذج التي نحتاج إىل تسليط الضوء عليها، رجاال 

كانوا أم نساء، الذين قضوا حياتهم يف دفاع ناشئ من 

إميانهم اإلسالمي العميق عن حوق كل مظلوم محروم 

وبائس مهمش، بطريقة مساملة ومن دون انتظار أي 

مقابل، متبعني يف ذلك طريق األنبياء والرسل.   

 

السيطرة  إىل  الرجل  مييل  تاريخيا،  أديان: 

املرأة  دور  هو  فام  الدينية،  املعارف  عىل 

اإلسالم  بداية  يف  الدينية  املعرفة  نقل  يف 

وكيف تطور ذلك؟  ويف أي حقل من حقول 

الروحية،  أو  العقدية  الفقهية،  املعرفة: 

كانت املرأة أكرث نشاطا؟ 

هذا  أخرى،  مرة  ت.المبتي:  جريوشا  د. 

يف  تاريخه  تتبع  تم  قد  ضخم  موضوع 

نقطتني  عىل  وسأنبه  الكتب،  من  الكثري 

إىل  ميال  هنالك  فإن  األوىل:  أما  موجزتني، 

نقل/حفظ  يف  املرأة  دور  بدايات  تعظيم 

املعارف الدينية يف حني تهمل حقيقة أنها 

قد  مثال  فعائشة  بعد.  فيام  أقصيت  قد 

روت الكثري من أحاديث الّسنة لكن أصول 

سيطرة  إىل  عمومها  يف  ترجع  الحديث 

حارضات  النساء  كانت  نعم،  الرجال، 

وهذا يشء مالحظ، لكنهن مل يكّن يف مركز 

مل  الثانية:  النقطة  الدينية.  السلطة  بنية 

هذه  من  أي  عىل  مسيطرات  النساء  تكن 

النساء  من  شخصيات  هنالك  املجاالت، 

مل  لكن  مجال،  كل  يف  واملهامت  املميزات 

يكن لهن سيطرة أو مساواة يف متثيل أي منها، فغياب 

النساء وعدم املساواة يف التمثيل، يأيت يف أسوأ سيناريو 

عىل شكل تكريس تلك القوانني واملامرسات والعادات 

يف  فيتمثل  أحواله  أحسن  يف  أما  والذكورية،  األبوية 

سيناريو أن ما كان قيّام من اجتهادات ووجهات نظر 

يتّم  وال  جّدي  بشكل  يؤخذ  ال  فإنه  ومشاغلها  املرأة 

اعتباره يف تشكيل ما صار فيام بعد تقليدا دينيا.

د. نايال طبارة: إن إلقاء نظرة عامة عىل تاريخ مساهمة 

مختلف  يف  الدينية  املعارف  ونرش  نقل  يف  النساء 

الفرتات التاريخية  قد يدهشنا، وينب لنا يف الواقع أن 

النساء قد أخذن مكانتهن يف ساحة الدراسات الدينية 

الاليت شاركن يف  الصحابيات  فبعد  اإلسالم،  بداية  منذ 

تلكم  الالحقة  القرون  أبرزت  األحاديث،  ونقل  رواية 

بإسنادها عن  النبوية  األحاديث  الاليت حفظن  النساء 

Photo courtesy of Patrick Ringgenberg 
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ظهر قلب وساهمن يف روايتها وتعليمها، كام ساهمن 

يف الفقه عىل األقل يف تعلمه وتعليمه، كام كان هنالك 

الحديث  ومتون  الرجال  علم  يف  متخصصات  نساء 

واعظات  نساء  فيهن  وكان  القرآن،  وتالوة  وحفظ 

ومتصوفات ومن ثم شيخات رباط، فالكثري من النساء 

وصارت  وفضلها  علمها  يف  كبرية  شهرة  نالت  قد  من 

قبلة ومتجها للعلامء واملربني.      

هنالك  يكن  مل  اإلسالم  من  األوىل  الستة  القرون  يف 

تلك  لكن  اإلسالمية،  بالعلوم  تعنى  خاصة  مدارس 

وكان  خاصة  أو  عامة  أماكن  يف  تدرس  كانت  العلوم 

ومعلم  لشيخ  النتسابه  يفتخر  متعلمة  أو  متعلم  كل 

العلم والذي حاز منه بشهادة يف تحصيله  منه تلقى 

والتي  "اإلجازة"،   بـ  ما يسمى  العلمي وتفوقه وهي 

أو"مشيخته".   الذاتية   املتعلم إىل سريته  كان يضيفها 

كانت  هذه  العلم  حلقات  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

معلامتو  كانت  النساء  وأن  والنساء،  للرجال  مختلطة 

متعلامت. فمثال نجد أن ابن حجر العسقالين قد درس 

مع 53 امرأة، كام أن الخطيب البغدادي، وابن بطوطة، 

وابن حنبل، كان من مشايخهم كلهم نساء معلامت، 

وباملقابل أيضا، نجد أن للنساء يف تلك القرون أساتذة 

من الذكور واإلناث من غري تفريق.

للمعارف  املؤسسايت  الطابع  إضفاء  بداية  مع  لكن 

التي كانت بيئة ذكورية  الدينية من خالل "املدرسة" 

تضمحل  القدمية  غري-النظامية  الرتبية  بدأت  محضة، 

النساء  عدد  تناقص  يف  سبب  ما  وذلك  تدريجيا، 

القرن  بعد  الدينية  للمعارف  والنارشات  الحامالت 

تسرتجع  ثم  ميالدي(،  عرش  )الثالث  هجري  السابع 

وبصورة  العرشين.  القرن  يف  جديدة  مكانة  النساء 

الدينية  العلوم  ساحة  يف  النساء  حضور  فإن  عامة، 

كان كبريا يف علوم الحديث، بخالف الفقه حيث كان 

دورهن محدودا إذ مينع أن تصري املرأة فقيهة مفتية 

لها سلطتها املعتربة، ف كان ذلك وال يزال حكرا عىل 

الرجال من دونهن ومعتربا كميزة خاصة لهم فقط. 

أديان: التطوير األكرث معنى يف علم الكالم اإلسالمي 

املعارص كان تطور التفسريات النسوية، هل تعتقدين 

أن هناك منظورا نسويا خاصا يعنى بالقرآن والحديث، 

وماذا كانت مساهامته الرئيسية؟ 

املقصود  من  متأكدة  لست  المبتي:  ت.  جريوشا  د. 

تفسريية  مشاريع  فهناك  السؤال؟  بـ"الخاص" يف هذا 

بعض  منها  يوجد  نسائية،  نظر  وجهات  من  نشأت 

"النسوية" وهناك من ال  يتبنني لقب  الاليت  الباحثات 

كانت  األعامل  هذه  بعض  أن  وأعتقد  منهن،  يتبناه 

رفعت  ودود،  أمينة  أعامل  مثل  جدا،  وقيمة  ثورية 

حسن، وأسامء برالس، يف دراساتهن باللغة اإلنجليزية، 

املساهامت،  من  الكثري  األعامل  هذه  قدمت  حيث 

ولتلك  للذكور  سيطرة  لكل  التحدي  ذلك  أهمها  من 

التفسريات الذكورية الخالصة، كام تؤكد هذه الدراسات 

عىل حقيقة أن كل املفرسين برش، وأن كل تفسرياتهم 

كام  إلهية،  وليست  برشية  إنتاجات  هي  إمنا  للقرآن 

تركّز  أيضا عىل جانب املساواة يف القرآن وجعلها كأصل 

ومعيار أويل و أخالقي للنص، كام وضحت هذه األعامل 

أيضا، أن املرأة ميكن لها بل يجب عليها أن تفرس هي 

محل  القرآن  وكان  قيّم ورشعي.  وهذا مرشوع  أيضا، 

االهتامم األسايس واألويل لهذا العمل التفسريي، وهذا 

أمر معقول ملا يحتله القرآن من مكانة وموقع يف الفكر 

اإلسالمي، ومل يكن يف البداية ضمن األولويات الصارمة 

التعامل مع األحاديث، لكن اآلن هنالك أعامل جديدة 

األحاديث،  وتقييم  بتفسري  تعتني  حيث  أنتجت،  قد 

من دون االحتضان الكيل أو الرفض الكيل ملحتوياتها.                 

تفسري  يف  املدارس  من  الكثري  هنالك  طبارة:  نايال  د. 

التحلييل  التفسري  األثري،  التقليدي  التفسري  القرآن: 

)مبعنى  الباطني  والتفسري  الكالمي،  التفسري  العقيل، 

التفسري  يف  كام  الباطنية  الرموز  بتفسري  يعنى  الذي 

الشيعي اإلسامعييل واإلثنا عرشي إىل حد ما(، التفسري 

تلك  أيضا  هنالك  أن  كام  الصويف...  التفسري  الرشعي، 

املدارس  الحديثة كالتفسري الليربايل والتفسري النسوي، 

ويوجد أيضا تفسريات إيديولوجية أخرى. لكن التفسري 

األكرث انتشارا هو التفسري باملأثور، أي التقليدي األثري، 

ميثلون  األحيان  أكرث  يف  كانوا  رجاالً  عليه  عمل  الذي 
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السلطة.   

ِقبل  من  يفهم  أن  ميكن  ال  القرآن  فإن  ذلك،  ومع 

بد  فال  االجتامعية،  الطبقات  من  فقط  واحد  جانب 

له أن يكون مفهوما من وجهة نظر الفقراء والضعفاء 

دين  ليس  اإلسالم  ألن  صورته،  الستكامل  واملهمشني 

إحدى  هي  النسوية  والتفسريات  واألقوياء،  األغنياء 

تلك التفاسري التي تسد هذه الفجوة يف تأويل القرآن 

وتفسريه. 

التعددية الدينية:

اإلله من خالل  تعظم  الدينية  التقاليد  بعض  أديان: 

الوثنية  النسويات  ونجد  واألنثوي،  الذكوري  جانبيه 

كارول  أو  جيمبوتاس  ماريجا  مثل  من  املحدثة 

كريست، يقررن أنه من املستحيل تحسني وضع املرأة 

من دون االعرتاف بالجانب األنثوي لآللهة، وباملقارنة 

اإلسالم  فإن  املحدثة،  والوثنية  الهندية  الديانات  مع 

الجنسية،  للتفرقة  فائقا  بكونه  الله  تصور  يقرتح 

لكونه تابعا للالمقارنة امليتافيزيقية )التنزيه( أو لتلك 

الصفة الذكورية "للهو" كام ثبت يف النصوص. فام هو 

موقفكم العقدي الكالمي من هذه املواضيع؟ وكيف 

ترون مدى أهميتها يف الوقت املعارص؟    

د. جريوشا ت. المبتي: نعم، أوافق يف أن هنالك فروقا 

يتعلق  الدين اإلسالمي فيام  الهوتية وميتافيزيقية يف 

الله  الله وعدم متثيله، وفيام يخص مسألة أن  بتنزيه 

الحاالت،  من  الكثري  يف  وكذلك  الجنيس،  للمبدأ  فائق 

يأيت التساؤل عن أي نوع من التعبري اللغوي البرشي 

للداللة  ينبغي أن يستعمل  املحايد(  املؤنث،  )املذكر، 

مركزية.  كحالة  النوع  هذا  يؤخذ  ال  وكيف  الله  عىل 

وهذا األمر يختلف عندما ترتجم النصوص العربية إىل 

التي ليس فيها متايز  اللغات األخرى مثل اإلنجليزية، 

الرتجامت  معظم  ففي  الجنس،  الختالف  تابع  نحوي 

الحق هو  العائد عىل  الضمري  للقرآن نجد  اإلنجليزية 

العقدي  الفهم  وعىل  القارئ  عىل  تأثري  ولهذا  "هو". 

الالهويت الذي غرس يف ذهنه، يف حني ميكن أن يجاب 

بد  ال  القرآن  أن  القول  يف  السبب  هو  ذلك  أن  عليه 

من أن يقرأ باللغة العربية، وليس من الواقعي أن كل 

املسلمني مطالبني بفعل ذلك دامئا أبدا. باإلضافة عىل 

باللغة،  متعلق  عقدي الهويت  فرق  وجود  ومع  ذلك، 

والنظر  التحقق  لنا من  بد  اإلسالمي ال  الدين  فإن يف 

اللغة  كون  رغم  كذكر،  الله  يرون  الناس  كان  إذا  ما 

والتصورات العقدية الكالمية قد فاقت مبدأ الجنس. 

بعبارة أدق، هل ميكن وصف الله عىل أنه يف "جانب" 

الله  يخاطب  وهل  للذكور؟  التفضيل  مع  أو  الذكر 

األول؟  باملقام  الذكور  يخاطب  أنه  أو  فقط،  الذكور 

غري  كانت  لرمبا  التي  الكالمية  العقائد  آثار  هي  ما 

مقصودة يف كل هذا؟  ويف هذه النقطة نتساءل هل 

هنالك أساس كالمي )والذي أتوافق معه( يف كون الله 

ال يُضاهى وكونه فائقا ملبدأ الجنس، فكيف أنه بالرغم 

تظهر  ومل  تتخلل  مل  املطالبة  هذه  أن  نجد  ذلك  من 

العملية.  املامرسات  يف  وال  والتأويالت  التفسريات  يف 

وهذا مجال مهم لالعتبار يف الخطابات املعارصة، كيف 

يصنع االرتباط بني األسس العقدية للمساواة وما يوجد 

أحيانا من وقائع ال مساواة فيها عىل أرض الواقع؟

د. نايال طبارة: أوافق عىل أن االعتقاد بالصورة األبوية 

"الفائق  التصور  وأن  الذكورية،  العقلية  يقوي  لله 

للجندرة" لله يقوي جانب املساواة، وذلك مثل تصور 

التمييز  يشجع  الله"  عني  يف  "كافر  أنه  عىل  "اآلخر" 

اآلخر  إىل  النظرة  أن  نجد  يف حني  املعيار،  وازدواجية 

عىل أنه "مؤمن بطريقة مختلفة" ينمي االحرتام لآلخر 

ويريس املساواة. كذلك فإن التصور "الفائق للجندرة" 

لله مهم أيضا يف عالقة املؤمن واملؤمنة الشخصية مع 

الله، إذ أن األسامء الحسنى لله تعاىل تنقسم فعال إىل 

الصفات  فاألوىل هي   واسامء جاملية،  أسامء جاللية 

بينام  وغريها،  والقوة  والقدرة  كالجالل   الذكورية 

كالرحمة  األنثوية  الصفات  تجمع  الجاملية  األسامء 

واإلعانية واإلغاثة والود  واملغفرة وغريها من الصفات. 

فلام يكون تركيز الشخص قامئا عىل جانب واحد فقط 

من هذه األسامء، فإن جانب آخر من عالقته مع الله 

ستكون مفقودة.   
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أديان: بروفسور المبتي، أعتقد أنك تبحثني يف عالقة 

هل  والدينية،  الجنسية  االختالفات  بني  ما  االرتباط 

ميكن أن تكلمينا أكرث حول الرؤى املميزة التي ميكن 

للمسلمة العاملة )Muslima Theology( أن تقدمها 

يف موضوع التعددية الدينية؟  

إعادة  سبيل  ويف  أعاميل  يف  المبتي:  ت.  جريوشا  د. 

اآلخر  بالدين  املتعلق  القرآين  الخطاب  تفسري 

أجل  من  املصادر  بعض  تتبعت  الدينية،  والتعددية 

من  الديني  االختالف  وقيمة  معنى  يف  التفكري  إعادة 

وعىل   – للقرآن  املسلامت  النساء  تفسريات  خالل 

رأسهن تلك املقاربات التأويلية والنظرية ألمينة ودود، 

ما  من خالل  وكذلك  برلس-،  وأسامء  ورفعت حسن، 

كتبته النسويات الالهوتية. ورغم أن كل حقل منهام 

ال يأخذ بأولوية االختالف الديني، ولكن كل منها يقدم 

الخاصة  املنترشة  النامذج  تلك  إىل  موجهة  انتقادات 

الجنيس(.  االختالف  )وبخاصة،  البرشي  باالختالف 

الحقل  ورؤى يف  أفكارا  يوفّرن  فإنّهن  بذلك،  وبالقيام 

النامذج  وصياغة  بلورة  تعمل عىل  املفاهيمي، حيث 

نجد  فمثال،  البرشي،  االختالف  موضوع  يف  البديلة 

يفرّق  الذي  االختالف  بني  متييزا  ترسم  برلس  أسامء 

بشكل "أفقي"، واالختالف الذي مييز بني األشياء بشكل 

"هرمي"، ففكرتها األساسية أن الفارق الجنيس )والذي 

"األفقية"  الفوارق  أحد  هو  بيولوجي(  اختالف  هو 

إلهي محتم ال بد من  البرشي، وهو تقدير  لالختالف 

االعرتاف به، وال يجوز أبدا أن يؤخذ كأساس للتقييم. 

أو  الهرمي  البرشي  االختالف  عن  ذلك  متيّز  أنها  كام 

العمودي، الذي يرتبط بالتقوى )معرفة الله وتقواه(، 

والذي هو أساس التقييم واالحتكام. ومن دون الدخول 

يف تفاصيل أكرث، أريد أن أطبق هذا التمييز بني املؤرش 

األفقي واألشكال املقدرة إلهيا لالختالف البرشي، وبني 

التقوى الذي يتعلق باألشكال املؤثرة يف تقييم  مؤرش 

فيام  القرآين  الخطاب  يف  والواردة  البرشي  االختالف 

حقيقة  القرآن  أن  وأقول  الديني،  باالختالف  يتعلق 

وهناك  الدينية،  االختالفات  من  نوعني  عىل  يتحدث 

النوع  من  اعتباره  ميكن  ما  فقط  منهام  واحد  شكل 

الهرمي، كام أزعم أيضا أن التعرف عىل هذين النوعني 

من االختالف الديني يف القرآن يساعد عىل فهم ما يف 

نص اآليات مام يوهم التناقض والتصادم، والذي كان 

مصدرا للكثري من املناظرات والجداالت التأويلية خالل 

التاريخ اإلسالمي.

   

مرتكزة  الخاصة  أعاملك  إن  طبارة،  بروفسور  أديان: 

أن  الديني، هل ميكن  للتنوع  القرآنية  املقاربة  حول 

فيام  القرآن  يف  منّزل  كأساس  ترين  ماذا  لنا  ترشحي 

يخص الحوار مع اليهود والنصارى؟ ما هي التحديات 

التي  الطريقة  ويف  ذاته  القرآن  محتوى  يف  األساسية 

ما  قضية حوار  يخص  فيام  تقليديا،  فيها  تفسريه  تم 

بني األديان؟   

د. نايال طبارة: يف الكتاب املعنون بـ"الرحابة اإللهية: 

يف  شاركت  الذي  واإلسالم"،  املسيحية  اآلخر  الهوت 

تأليفه مع األب فادي ضو )بريوت، املكتبة البولسية/

مؤسسة أديان- 2011- والطبعة الفرنسية عام 201٤ 

يفLit Verlag, Munster(، تناولت كل اآليات القرآنية 

مع  الكتاب  أهل  وبخاصة  اآلخر،  عن  تتحدث  التي 

املستوى  يف  الظاهرة  التناقضات  بعض  حل  محاولة 

الديني  التعدد  تعرض  آيات  هنالك  فمثال،  العقدي. 

واختالف الناس عىل أنه إرادة إلهية، مثل قوله تعاىل 

:﴿ولكل وجهة هو موليها  اآلية 1٤٨  البقرة  يف سورة 

فاستبقوا الخريات، أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا، 

إن الله عىل كل يشء قدير﴾، وكام يف اآلية 11٨ من 

سورة هود:﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة﴾، 

باإلضافة إىل اآليات التي تعد بالخالص ألهل الكتاب، 

كام يف سورة البقرة اآلية 62: ﴿إن الذين آمنوا والذين 

هادوا والنصارى والصابئني من آمن بالله واليوم اآلخر 

وعمل صالحا فال خوف عليهم وال هم يحزنون﴾، وكام 

والذين  آمنوا  الذين  : ﴿إن  اآلية 69  املائدة  يف سورة 

هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم اآلخر 

وعمل صالحا فال خوف عليهم وال هم يحزنون﴾. بينام 

نجد يف الجانب اآلخر آيات مثل ما يف سورة أل عمران 
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اآلية 19:﴿ إن الدين عند الله اإلسالم﴾، ويف اآلية ٨5 

منها قوله تعاىل:﴿ ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل 

منه وهو يف اآلخرة من الخارسين ﴾.  

إقصائيا،  اآليات موقفا  الضيق يرى يف هذه  فالفهم    

حيث يفهم منها أن الدين املقبول الوحيد هو اإلسالم 

مبعناه الحرصي وأن كل األديان األخرى ليست مقبولة، 

بالخالص  يضفروا  لن  األديان  هذه  أتباع  أن  وبالتايل 

اآليات  ما تدل عليه  يناقض  والنجاة يف اآلخرة. وهذا 

التي سقناها من قبل ومخالف ملا جاء يف سورة النساء 

أهل  أمايّن  وال  بأمانيّكم  ليس   ﴿:12٤-123 اآليتني  يف 

الكتاب من يعمل سوءا يجز به وال يجد له من دون 

الله وليا وال نصريا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر 

أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة وال يظلمون 

تشددان عىل  النساء  من سورة  اآليتني  هاتني  نقريا﴾. 

أن مسألة الخالص ليست مسألة هوية دينية بل هي 

أتت  ولذك  الصالح،  والعمل  اإلميان  بقضية  متعلقة 

لإلسالم،  األوسع  الفهم  متنح  التي  اآلية  تلك  بعدهام 

اإلسالم  ذلك  نرى  النساء  سورة  من   125 اآلية  ففي 

مبعناه الواسع يف قوله تعاىل: ﴿ ومن أحسن دينا ممكن 

أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، 

واتخذ الله إبراهيم خليال ﴾، فهي تتعلق بكل أولئك 

الذين آمنوا بالله، وأذعنوا له وتخلوا عن أنفسهم يف 

سبيله برىض وتوكل وثقة، واتبعوا يف ذلك خطى سيدنا 

إبراهيم عليه السالم. 

اآلية ٨5  بد من فهم  الواسع لإلسالم ال  املعني  فبهذا 

من سورة آل عمران:﴿ ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن 

جاء  حيث  السياق،  نعترب  ملا  وبخاصة   ،﴾ منه  يقبل 

قبلها يف اآلية رقم ٨٤ قوله تعاىل: ﴿قل آمنا بالله وما 

أنزل علينا وما أنزل عىل إبراهيم وإسامعيل وإسحاق 

والنبيون  وعيىس  موىس  أويت  وما  واألسباط  ويعقوب 

من ربهم ال نفرق بني أحد منهم ونحن له مسلمون﴾. 

ومثل ذلك قوله تعاىل:﴿ إن الدين عند الله اإلسالم ﴾، 

)سورة أل عمران اآلية 19(، الذي ميكن فهمه بنفس 

الطريقة، كام ميكن رشحه أيضا كام ييل: باعتبار اإلسلم 

)باملعنى الحرصي( فإن أحسن دين هو اإلسالم، إال أن 

هذا ال يتصادم مع كون األديان األخرى  من عند الله 

فيها هدى ونور  وأن أتباعها سيُمنحون الخالص والفالح 

أيضا، وبخاصة  أن إلههم وإله املؤمنون إلًها واحًدا : ﴿

Photo courtesy of Marco Guinter Alberton
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وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن إال الذين 

ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 

)سورة  مسلمون﴾،  له  ونحن  واحد  وإلهكم  وإلهنا 

العنكبوت اآلية ٤6(.     

كام ال بد من التنبيه عىل أن املوقف العقدي القرآين 

وخالل  كله  القرآن  يف  وثابت  واحد  هو  اآلخر  تجاه 

األعوام الثالثة والعرشين من الوحي والرسالة. والذي 

أثّر سلبا يف فهم هذه اآليات وأدى إىل املوقف اإلقصايئ 

الرسمية  واملواقف  التفسريات  تلك  هي  إمنا  املتطرف 

املرتبطة باملتغريات التاريخية والسياسية واالقتصادية. 

التفّكر يف هذه املسائل  كام ال بد من اإلشارة إىل أن 

ليس مّنة لآلخر أي  أنه ليس خطابًا يهدف إىل التقرب 

صورتنا  تجميع  أو  معة  الحوار  وتحسني  اآلخر  من 

لفهم  كمسلمني  مساعدتنا  إىل  يهدف  لكنه  عنده، 

الله منا أن نرى اآلخرين عليه، وكيف  أراد  أعمق ملا 

نتعامل معهم.     

أيضا  تركزين  أعاملك،  يف  طبارة،  بروفسور  أديان: 

عىل أهمية سياق اآليات يف فهم موقف القرآن تجاه 

األديان األخرى، هل ميكن أن توسعي آفاقنا أكرث يف 

هذا املوضوع؟ 

ذكرت  السابق  السؤال  عن  جوايب  يف  طبارة:  نايال  د. 

اآليات التي تتحدث عن عقائد اآلخر، لكن هنالك تحد 

آخر يتمثل يف قراءة اآليات التي تتناول حاالت تعامل 

وسلوك املسلمني تجاه أهل الكتاب، حيث أن هنالك 

إىل  تدعو  وأخرى  الكتاب،  أهل  بشدة  تخاطب  آيات 

عدم الثقة بهم أو التحالف معهم، وهنالك آيات أخرى 

تذكر حروبًا مع اهل الكتاب.

املوضوع  هذا  يف  واضحة  آخذ صورة  أن  يل  ما سمح 

أدى  ما  وهذا  زمنيا،  اآليات  هذه  ترتيب  إعادة  هو 

يب أن أوقن أن اآليات التي تتحدث عن أهل الكتاب 

بصورة سلبية والتي تنص عىل استعامل العنف معهم 

إمنا ترجع إىل فرتة الحرب بني املسلمني ال,ائل وقبائل 

يهوديّة خالل املرحلة املدينية. إال أن  املرحلة األخرية 

من الرسالة تحث عىل إرساء األخوة مع أهل الكتاب، 

ففي الواقع هنالك ثالثة مراحل ال بد من أن ينظر لها: 

املرحلة األوىل )مكة(، حيث نجد  الحديث عن أهل 

الكتاب كان إيجابيا دامئا، أما املرحلة الثانية )املدينة(، 

إىل  الجيدة  العالقات  تلك  من  تدريجيا  انتقاال  فنجد 

املتواجدة  اليهودية  القبائل  تلك  مع  الحرب  حاالت 

يف املدينة، وأخريا، نرى مرحلة منفتحة تبدأ من فتح 

مكة والرجوع إليها مع اآليات التي تحث عىل االنفتاح 

مًعا  العيش  إىل   تدعو  التي  واآليات  الناس،  كل  عىل 

إنا  الناس  أيها  تعاىل:﴿يا  قوله  مثل  الكتاب،  اهل  مع 

وقبائل  شعوبا  وجعلناكم  وأنثى  ذكر  من  خلقناكم 

عليم  الله  إن  أتقاكم  الله  عند  أكرمكم  إن  لتعارفوا. 

﴿الْيَْوَم  وقوله:   ،)13 اآلية  الحجرات،  )سورة  خبري﴾ 

ِحلٌّ  الِْكتَاَب  أُوتُواْ  الَِّذيَن  َوطََعاُم  الطَّيِّبَاُت  لَُكُم  أُِحلَّ 

الُْمْؤِمَناِت  ِمَن  َوالُْمْحَصَناُت  لَُّهْم  ِحلُّ  َوطََعاُمُكْم  لَُّكْم 

إَِذا  قَبْلُِكْم  ِمن  الِْكتَاَب  أُوتُواْ  الَِّذيَن  ِمَن  َوالُْمْحَصَناُت 

آتَيْتُُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ ُمْحِصِننَي َغرْيَ ُمَساِفِحنَي َوالَ ُمتَِّخِذي 

أَْخَداٍن﴾ )سورة املائدة اآلية 5(، وقوله: ﴿ لُِكلٍّ َجَعلَْنا 

ًة َواِحَدًة  ِمنُكْم رِشَْعًة َوِمْنَهاًجا َولَْو َشاء اللَُّه لََجَعلَُكْم أُمَّ

اللَّه  إِىَل  الَْخرْيَاِت  َما آتَاكُم فَاْستَِبُقوا  لِّيَبْلُوَكُْم يِف  َولَِكن 

 ﴾ تَْختَلُِفوَن  ِفيِه  كُنتُْم  مِبَا  فَيَُنبِّئُُكم  َجِميًعا  َمرِْجُعُكْم 

)سورة املائدة، اآلية ٤٨(، فالنداء األخري للنص القرآين 

جاء للدعوة إىل االنفتاح عىل اآلخرين، والخروج إليهم 

بناء  أجل  من  اآلخرين،  وأديان  ثقافات  عىل  للتعرف 

الكتاب،  أهل  مع  عائلية  عالقات  بل  أخوية  عالقات 

وبناء  املتحجرة  العقدية  االختالفات  حرب  من  وبدال 

جدران فاصلة بينهم، فالقرآن يدعو إىل العمل معا من 

أجل املصلحة العامة.

العامل اإلسالمي داخال  نرى  الواقع  أديان: وختاما، يف 

املضطربة،  والطائفية  السياسية  األزمات  من  فرتة  يف 

فامذا ترين كآمال واقعية ونتائج محتملة للحوار بني 

األديان يف املجتمعات اإلسالمية؟ هل ترين أن للنساء 

دور  لهن  عامة  املسلمة  وللمرأة  العاملات  املسلامت 

خاص يف هذا املسعى يف جانبه النظري وجانبه األكرث 

تجذرا يف املجتمع؟ 
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الحقيقية  اآلمال  هذه  إحدى  ت.المبتي:  د.جريوشا 

دامئا، واملعرفة  أمر مفيد  الجديدة، وهو  املعرفة  هي 

أو  رؤى  أو  العتقادات  تحصيل  بالرضورة  ليست 

اسرتاتيجيات جديدة أخرى، لكنها تعني تلكم الفرص 

يجب  وما  به،  نقوم  فيام  التفكري  عىل  تساعدنا  التي 

الذي  الدور  من حيث  أما  مختلف.  بشكل  به  القيام 

املسلمة  حضور  أن  فأعتقد  الحوار،  يف  املرأة  تؤديه 

أمر  أنه  اعتقد  الباحثات،  املسلامت  والنساء  العاملة 

مصريي ألنه يوحي ويكشف شيئا من التنوع الداخيل 

للدين اإلسالمي. وأيضا، فإن كون النساء ال ينظر إليهن 

وبالتايل  كإمام،  بتصورها  أو  دينية  سلطة  أنهن  عىل 

فإن همومهن وأصواتهن قد أقصيت يف بعض أشكال 

الحوار  طبيعة  يف  بتغيري  يَِعد  فيه  فإدراجهن  الحوار، 

تعمل  أن  هو  ذلك  تحقيق  ميكنه  الذي  واألمر  ذاته، 

مع  الباحثات  املسلامت  والنساء  العاملة  املسلمة 

بعض ضد التهميش املامرس عليهن، وذلك ما يساعد 

التهميش  من  أخرى  بأنواع  والتحسيس  التوعية  عىل 

أو  اإلقصاء  ذلك  صوره  من  نجد  والذي  واإلقصاء، 

قادرات  وهن  األخرى،  للديانات  السلبية  التوصيفات 

أيضا عىل املساعدة يف خلق فضاء يف الحوار أين تكون 

ومدروسًة  مناقشًة  املُعاشة  والحقائق  النظرية  املثل 

عن  بعضها  معزولة  تكون  أن  من  بدال  متواز،  بشكل 

تكون  أن  لها  ميكن  الحوار  يف  فاملرأة  وأخريا،  بعض. 

املجتمعات  من  األخريات  للنساء  ومساعدة  مشجعة 

عىل  التعرف  بذلك  لهن  ميكن  كام  األخرى،  الدينية 

كفاحاتهن املشرتكة، وقبول االختالفات الحقيقية، وكام 

ميّكن لهن أن تتبعن طريق القوة املوجودة يف تنوعهن 

يف سبيل الوصول إىل تحقيق املساواة والعدالة.

اليوم تكمن  املاسة  الحاجة  أن  أعتقد  نايال طبارة:  د. 

يف السعي وراء ثقافة الحوار، والعمل معا تحت إطار 

بلداننا  يف  والثقايف  الديني  للتنوع  الحاضنة  املواطنة 

املختلفة، وأنا أعمل يف تفعيل ذلك من خالل مؤسسة 

أديان )www.adyanvillage.net(، ومن خالل معهد 

للتنوع   الجاضنة  املواطنة  هذه  أديره.  الذي  أديان 

ولكل  والثقافية،  الدينية  الجامعات  لكل  أن  تضمن 

الحياة  يف  مبساواة  املشاركة  إمكانية  وامرأة،  رجل 

العامة، وكونها تقوم عىل قبول التنوع وتثمينه، فهي 

قائم عىل  باألساس  الذي هو  التطرف  يصد عن  مانع 

هذه  خالل  ومن  والخارجي.  الداخيل  التنوع  رفض 

املواطنة ويف هذه الدعوة إىل مشاركة الكل يف الحياة 

فإن كل  االجتامعي،  التغيري  أجل  العامة كفاعلني من 

فرد مسؤول، ذكرا كان أو أنثى، مسلام كان أو مسيحيا 

أو تابًعا لديانة أخرى، وسواء كان عربيا أو غري عريب، 

فلكل منهم دور يقوم به. فقد آن األوان لنتخطى قيود 

الهويات املغلقة كام وقيود التحديد الجنيس لألدوار، 

من أجل املساهمة الجادة والعمل الدؤوب يف الصالح 

العام واملشرتك للجميع، وأخريا ال بد من التذكري أن من 

بني القيم األساسية يف مؤسسة أديان، أوال: قبول التنوع 

تجربة  كل  إىل  النظر  ثانيا:  ثم  ذاته،  حد  يف  كقيمة 

فردية عىل أنها غنى وثراء، فكل شخص، ذكرا كان أو 

أنثى، ميتلك شيئا يضيفه إىل املجتمع، إىل الدين، وإىل 

اإلرث البرشي عامة.
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املرأة يف اليهودية واملسيحية واإلسالم
الواقع والتحديات

عزالّدين عناية

أْملت التحوالت التي شهدها العامل يف التاريخ الحديث 

دورا مغايرا للمرأة يف الساحة االجتامعية. وكانت املرأة 

سواء املسلمة أو املسيحية أو اليهودية األبرز من حيث 

التأثر بهذا املناخ الجديد. فقد شهد الواقع الذي تسود 

فيه األديان الثالثة تبدالت عميقة تجلّت يف تشّكِل ثقافة 

مغايرة، طرحت رؤى جديدة انعكست عىل دور املرأة 

مساهمتها  عىل  وباملثل  املجتمع،  يف  حضورها  وعىل 

من  املتأتية  املرأة  عادت  فام  عام.  بشكل  الحضارية 

تلك  اليهودية-املسيحية  الثقافة  أو  اإلسالمية  الثقافة 

املرأة املنزوية والسلبية، املنفِعلة باألحداث والتغريات 

دون مساهمة فيها أو صنعها، بل باتت رشيكا فاعال 

التقليد  يف  املرأة  أن  وصحيح  الكربى.  التحوالت  يف 

الّسامت  بعض  حيث  من  تتامثل  عامة  اإلبراهيمي 

والرؤى واملعتقدات، ولكنها تتغاير من واقع إىل آخر 

ومن ثقافة إىل أخرى. فالواقع الغريب املسيحي قد شهد 

تحوال فاق ما عليه الحال يف الواقع اإلسالمي، وهو ما 
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انعكس عىل دور املرأة وكيانها. حيث اكتسبت املرأة 

الغربية جملة من الحقوق رفعتها إىل مصاف الرجل، 

مبا خلّف تبدالت عميقة داخل األرسة وداخل املجتمع، 

لعل  االجتامعي،  الوئام  عىل  وإيجابا  سلبا  انعكست 

تشهده  ما  التحول  ذلك  يف  الحاصلة  السلبيات  أبرز 

األرسة يف الغرب من هشاشة ومن تحلّل باتا يهددان 

تلك املؤسسة العريقة باالنخرام؛ وأبرز تلك اإليجابيات 

تدبري  يف  ذاتها  عىل  املرأة  تعويل  يف  تتمثّل  الحاصلة 

التي  السلبية  تلك  عن  تخلّيها  ويف  حياتها  شؤون 

يوازي  ومبا  لها.  وحاميا  راعيا  الرجل  باعتبار  الزمتها، 

ذلك التحول خطت املرأة يف الواقع اإلسالمي خطوات 

جبارة يف العقود األخرية، من حيث التحرر من سلطة 

تحقيق  يف  االنطالق  حيث  ومن  البطرياريك،  املجتمع 

كيانها كعنرص فاعل وإيجايب يف املجتمع بعد أن كانت 

عبئا عىل الرجل، أو باألحرى أُريد لها أن تكون غائبة 

ومحصورة يف الشأن املنزيل دون مساهمة تُذكَر خارجه 

عىل املستويني املعريف والفاعيل. ولعل الخطوة الكربى 

التي خطتها املرأة املسلمة وهي خروجها لطلب العلم 

ال  وإن  العمل،  سوق  يف  االنخراط  مثة  ومن  واملعرفة 

يزال حضورها املبارش يف الفعل االجتامعي ويف التعويل 

عىل ذاتها منقوصا أو دون ما هو مطلوب1.

املرأة املؤمنة يف زمن التحوالت
التحديات  النظر يف  لو دققنا  ذلك بشكل عام، ولكن 

املتديّنة  املرأة  باألحرى  أو  املؤمنة،  املرأة  تواجه  التي 

إميانية  لها مرجعية  التي  أي  دينها،  بتعاليم  وامللتزمة 

عالوة  املرأة  هذه  أن  نجد  حضورها.  ويف  نشاطها  يف 

من  الحاضن،  املجتمع  من  تحّد  من  تجابهه  ما  عىل 

نشاطها،  حرية  عىل  الضغط  أو  دورها  تحديد  حيث 

تواجه تحديا آخر متأتيا من رفيقتها املرأة التي باتت 

منها.  تنطلق  التي  اإلميانية  املرجعية  تلك  تشاركها  ال 

خصومة  تشهد  املثال  سبيل  عىل  الغرب  يف  فاملرأة 

املؤسساتية  املرجعية  سيام  ال  الدينية  املرجعية  مع 

الَكَنسية. يتجىل ذلك يف محاولة التخلص من سلطان 

الترشيعات  يف  بقوة  يحرض  زال  ال  الذي  الكنيسة 

املتعلقة بالزواج والطالق واإلجهاض ويتحكم يف بنية 

والكنيسة  املرأة  بني  الخصام  تركّز  فقد  عامة.  األرسة 

ذلك  ويتجىل  املسائل،  من  العديد  حول  الغرب  يف 

الكنسيّة  الرؤى  هيمنة  فيها  تزال  ال  التي  الدول  يف 

ال  األرسي،  الشأن  ويف  التعليم  يف  الكاثوليكية حارضة 

فعىل  إسبانيا،  ويف  إيطاليا  يف  القارة  جنوب  يف  سيام 

سبيل املثال مل تنل املرأة اإليطالية حق الطالق سوى 

مع قانون "فورتونا باسليني" 1970، وهو حق طبيعي 

مل تفتكه سوى أخريا. فالتقليد الكاثولييك يَعّد الطالق 

عامة وال يزال إمثا وخطيئة بناء عىل ما يرد يف الكتاب 

املقدس،  "فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق 

من البدء خلقهام ذكراً وأنثى وقال: من أجل هذا يرتك 

الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون االثنان جسداً 

فالذي  واحد.  جسد  بل  اثنان،  بعد  ليسا  إذاً  واحداً؟ 

جمعه الله ال يفرقه إنسان. وجاء يف إنجيل متى )9: 

الزوجة  تُعطى  بأن  موىس  أوىص  ملاذا  "فسألوه:   )19

قلوبكم  قساوة  بسبب  أجاب:  فتطلّق؟  طالق  كتاب 

سمح لكم موىس بتطليق زوجاتكم. ولكن األمر مل يكن 

يطلق  الذي  إن  لكم:  أقول  ولكني  البدء.  منذ  هكذا 

امرأته لغري علة الزىن ويتزوج بغريها فإنه يرتكب الزىن، 

ما  أن  عىل  بناء  الزىن".  يرتكب  مبطلقة  يتزوج  والذي 

عن  انجر  ما  السامء.  يف  إال  يفرق  ال  األرض  يف  ُجِمع 

إلغاء هذا الحق الطبيعي أو تعطيله إفساد من نوع 

آخر للحياة األرسية وللعائلة. إذ صحيح أن الطالق هو 

أشد  مفسدة  يغدو  أحيانا  الطالق  منع  ولكن  مرضة 

وأقوى.

ضمن تلك التحوالت يف الغرب ظهر الالّهوت الّنسوي 

لنساء مسيحيات  تأمال  بوصفه  األخرية،  العقود  خالل 

يف سياق الدين والحياة عىل ضوء اإلنجيل2، وكان من 

الذي  الّضيق  الناشطة الخرتاق  املعرفية  املداخل  أبرز 

ُحرصت فيه املرأة. فبعد حضور دوين للمرأة يف الكنيسة 

امتّد قرونا، مل تسنح الفرصة للتنديد بحياة القهر التي 

ترزح تحت وطأتها املرأة، سوى إبان حقبة الستّينيات. 

حيث شّكل كتاب فالرييا غولدستاين 1960، "أنا مرأة 

وأدرُس الالّهوت"، قطعا مع الالّهوت الرّجايل وتدشينا 
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ملرحلة جديدة ُعرِفت باسم 

َرَوت  الّنسوي.  الالّهوت 

ملحمة  مؤلفها  يف  الكاتبة 

بنية  داخل  املرأة  دونية 

لوضعها  وتعرّضت  الكنيسة 

قهرا  تعيش  مؤمنة  كامرأة 

ِقبل  من  عليها  مسلَّطا 

مؤمنني، حينا بوعي وآخر بال 

الحركة  أن  والحقيقة  وعي. 

للكتاب املقّدس قد  الّنقدية 

املسألة  نحو  الّنظر  لفتت 

ما  منذ  وقضاياها،  الّنسوية 

ما  ولكن  القرن،  عن  يزيد 

كانت بذلك اإلرصار والرتكيز 

سنة  نرُِش  فقد  والوضوح، 

1٨95 مؤلَّف نسوّي جامعي 

ستانتون  إليزابيث  برعاية 

املقّدس  "الكتاب  بعنوان: 

عن  عبارة  وهو  الّنسوي" 

متفرقة  لنصوص  رشوحات 

من األسفار املقّدسة متعلّقة 

السنني  توايل  مع  لكن  باملرأة. 

أوساط  يف  اعرتاف  عىل  حائزا  النسوي  الالهوت  بات 

غرار  عىل  متميز  خطا  بوصفه  الدينية،  الدراسات 

"الالهوت األسود" و"الهوت التحرر".

مع   –  Black theology- األسود  الالّهوت  كان  ولنئ 

جاميس كوين قد دفع قُدما، عىل ضوء رسالة العدالة 

امللونّة  الشعوب  بكرامة  بالوعي  اإلنجيلية،  والتحّرر 

وقضاياها، التي ال تزال عرضة ألشكال شتى من التمييز، 

مبا يتلّخص باألساس يف روايات أزمنة العبودية الوافرة، 

الالّهوت  فإن  األفارقة3؛  األسالف  لغة  يف  عنها  املعربَّ 

والشامل  التام  بالتساوي  فحسب  يطالب  مل  الّنسوي 

بني الرجل واملرأة، بل نادى بإلغاء األحكام الجنسانية 

يف الحياة االجتامعية املدنية ويف الحياة الكنسية أيضا. 

جذري  تحوير  إىل  تطلّع  من  دامئا  الوعي  هذا  يرَْشح 

صورة  من  بدءا  املسيحي،  للوجود  الالّهوتية  لألسس 

الله، التي ال تزال رهينة الثقافة الذكورية٤، مع أن اآلية 

أدير  أنذا  ها  الرب.  قال  هكذا  "ألنه  جلية  التوراتية 

عليها سالما كنهر ومجد األمم كسيل جارف فرتضعون 

وعىل األيدي تُحَملون وعىل الركبتني تُدلَّلون. كإنسان 

تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا" )إشعياء 66: 13(.

تُوظَّف  استيعابية،  لغة  إىل  العودة  مطلب  أن  ذلك 

إىل  أساسا  يهدف  اللّيتورجيا،  ويف  املقّدس  الكتاب  يف 

إىل  ويتطلع  الجنساين،  التمييز  ذلك  إلغاء  يف  اإلسهام 

ينبغي  ما  وهو  وثرائها.  املطالب  تلك  بأصالة  اإليحاء 

الحاصل،  العنف  وأشكال  املطالب  جّدية  يطمس  أالّ 

وباملثل الدوافَع اإليجابيَة لإللهام الّديني والّروحي يف 

القضايا  تلك  فكل  املقاربات.  تلك  من  كربى  جوانب 

حارضة، حني يغوص الفكر يف قراءة مستجّدة للّذاكرة 

Photo courtesy of Shuang W
en 

29



املنترصين،  ِقبل  من  املدوَّن  الرّسمي،  التاريخ  داخل 

الرّجال. حيث يلوح سعٌي إىل كشف الواقع املطموس 

واملقموع للطّرف األنثوي. ذلك أن األنساق االجتامعية 

قد  الزمن،  عرب  تطّورت  التي  واالقتصادية،  والثقافية 

واالستغالل،  الخضوع  من  حالة  داخل  املرأة  رهنت 

يظهر  لذلك  ورغباته.  كَر  الذَّ لحاجات  فيها  ُسخِّرت 

الالّهوت النسوي مبثابة نظرية نقدية تحّررية للجموع 

البرشية وليس للشّق األنثوي فحسب. يسعى وبشكل 

جاد إىل إصالح صورة األلوهية الّذكورية، ويتطلع أيضا 

لإلقرار  املسيح،  هدى  عىل  الّذكر،  إعانة  مقصد  إىل 

عن  املرأة  تعرّب  حتى  كيانه،  يف  األنثوية  باملكّونات 

الله  ذاتها كشخص، ألن كالهام إنسان بحسب صورة 

التكوين.  يجد دعاًم يف سفر  ما  فيهام، وهو  املتجلّية 

والواقع أن ثورة املرأة عىل الكنيسة يف الغرب قد تأتّت 

ضمن ثورة اجتامعية أشمل، بلغت مداها يف ما ُعرف 

بانتفاضة 196٨ يف فرنسا، التي لألسف انحرفت نحو 

كافة  مبوجبها  تسقط  مستهرتة  جنسية  بثورة  املناداة 

الحصون األخالقية من أجل حرية متهتكة.

املرأة  تبقى  ترشيعي  مستوى  وعىل  آخر  جانب  من 

بدينها  والتزامها  الطبيعية  حياتها  عيش  يف  املسلمة 

األقرب لالعتدال واالنتظام وفق ما هو طبيعي، فهي 

أن  عىل  قادرة  اآلن  ويف  أرسة  تبني  أن  عىل  قادرة 

تعيش حياتها الدينية وخياراتها الروحية، يف خلو تام 

من التناقض بني ما هو طبيعي وما هو اجتامعي وما 

تسلكه  الذي  األرسي  االجتامعي  فالخيار  ديني،  هو 

املرأة املسلمة ال مينعها وال يحّد من خياراتها الدينية 

الدينية  خياراتها  تحول  ال  أيضا،  وبالعكس  والروحية، 

دون تحقيق كيانها االجتامعي الطبيعي. بخالف ذلك 

غرار  عىل  املسيحية،  التقاليد  بعض  يف  املرأة  نجد 

اجتامعية  حياة  بني  الجمع  عن  تعجز  الكاثوليكية، 

أمام  فهي  رهبانية،  روحية  وحياة  طبيعية  أرسية 

أو  أن تكون مرأة علامنية  إما  خيارين وأمام سبيلني، 

يف  وهو  كنيسة.  مرأة  أو  مجتمع  مرأة  دينية،  مرأة 

الحقيقة مأزق ليس هينا وليس أصيال يف املسيحية بل 

طارئا، عرفه هذا الدين مع القرون الوسطى. منذ أن 

الرهبنة،  لالندماج يف سلك  الزما  العزوبة رشطا  بدت 

لكن هذا التقليد اإللزامي للمرأة الختيار أحد النهجني، 

ظهور  منذ  قوية  معارضة  القى  األرسي،  أو  العزويب 

اإلصالح الربوتستانتي مع مارتن لوثر )1٤٨3-15٤6م( 

الذي أىب إالّ أن يثور عىل التقليد السائد وقّرر الزواج 

بعد تكريسه من الراهبة كاثرين دي بورا التي أنجبت 

لخيار  السائد  الطابع  أنكر  بعد  وذلك  أبناء،  ستة  له 

دا  األمثل مجسَّ املسيحية  الحياة  الرهبنة، وعدَّ منوذج 

الثورة  كانت  لقد  القرسية.  العزوبة  يف  ال  العائلة  يف 

عىل  ثورة  منها،  جانب  يف  الحقيقة،  يف  الربوتستانتية 

الذي أملته كنيسة روما. حيث سمح  الرهبنة  مفهوم 

كالهام  يقوم  أن  للرجل  وباملثل  للمرأة  التحول  ذلك 

بالدورين الكنيس واالجتامعي، سعيا من وراء ذلك إىل 

النواة األساسية  املكوَّن األرسي، أي يف  توازن يف  خلق 

يف املجتمع.

هذا املطلب إلعادة الدور للمرأة والحضور يف مجتمع 

الكنيسة ال تزال املرأة الكاثوليكية الراهبة دون بلوغه، 

مع أن هناك إلحاحا من جانب العديد من الالهوتيني 

والالهوتيات يف هذا املسار. وال يزال مفهوم النسوية 

يستبطنه  ملا  الدينية  األوساط  يف  محرِجا  مصطلحا 

بالرفض والنقد  من مراجعات ودالالت عميقة توحي 

يف  املرأة  جانب  من  ثورة  أحيانا،  والثورة  والتصحيح 

مقابل الرجل، وثورة للمرأة عىل املفاهيم الدينية التي 

سادت وباتت واقعا مرتسخا. لكن النسوية املؤمنة هي 

بالحقيقة وعي ذايت جديد يشمل كل ما يتعلق باملرأة، 

وقد ولّدت تلك الحاجة تطورات حصلت يف االجتامع 

الحديث هدفت إىل مراجعة أنظمة السلطة التقليدية، 

مقاليدها  تبقى  التي  الدينية  السلطة  منها  سيام  ال 

وسائرة  الكنيسة،  يف  متمثل  ذكوري  إكلريوس  بحوزة 

كالهام  بات  الالهوت،  يف  متمثلة  ذكورية  رؤى  وفق 

يزعج املرأة كرشيك يف الدين ويف الوجود.

سعيا لتأصيل النسوية املؤمنة
مل تنشأ النسوية املؤمنة يف جانبها املسيحي من عدم، 

وباملثل  ودعام  سندا  الديني  الرتاث  يف  وجدت  بل 
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وجبت  لذلك  وعائقا،  خذالنا  أيضا 

تقطع  متأنّية  أنرثوبولوجية  قراءة 

مع القراءة األيديولوجية بغرض بناء 

رؤية نقدية ما بعد أيديولوجية5. إذ 

بالتمعن يف التجربة املسيحية املبكرة 

للمسيح )ع( مع املرأة، نلحظ تطويرا 

وتجديدا متمثال يف رد اعتبار للمرأة 

ومكرَّم  حر  ككيان  معها  والتعاطي 

أو  املعبد  بعد أن كانت مبَعدة عن 

ما  وهو  النجسة،  الكائنات  عداد  يف 

الناموس  روح  من  املسيح  استلهمه 

جنب  املرأة  يضع  الذي  القديم 

الرجل يف تلقي رسالة الروح القدس 

والدعوة  البشارة  مهّمة  تويل  ويف 

والرسالة، إىل حّد الحديث عن املرأة 

الَحواري،  الرجل  الَحوارية عىل غرار 

أو بتعبري مسيحي "رسولة" عىل غرار 

)يونياس( الوارد ذكرها يف الرسالة إىل 

مؤمني روما 

اإليجايب  املوسم  ذلك  لكن   .)7  :16(

يف تاريخ املرأة املسيحية كان خاطفا، 

رسعان ما عادت إثره املرأة إىل رهن املجتمع بغياب 

عليه  االنثناء  وقع  قد  التحول  ذلك  يبدو  إذ  املسيح. 

والتنكر له مبجرد رحيل املعلم األول للمسيحية. ففي 

إعالن   )3٤  :1٤( كورنثوس  مؤمني  إىل  األوىل  الرسالة 

ليحّدد  صارم  بشكل  يأيت  املرأة،  حضور  بشأن  فّج 

حضورها، يأمر مبقتضاه النساء أن يخرسن يف الكنائس، 

يكّن  أن  يتكلمن، بل عليهن  أن  لهن  فليس مسموحا 

مؤمني  إىل  الرسالة  يف  يتكرر  ذاته  واألمر  خاضعات. 

أفسس )5: 22-23( "أيتها الزوجات اخضعن ألزواجكن 

كام للرب، فإن الزوج هو رأس الزوجة كام أن املسيح 

هو رأس الكنيسة".

والجيل ضمن قراءة مقارنة للرتاثني املسيحي واإلسالمي 

أن ليست الرؤية الفقهية اإلسالمية  التقليدية فحسب 

يف أزمة، بل الالهوت التقليدي املسيحي أيضا يف أزمة 

تجاه املرأة وتجاه تناول قضاياها. إذ تتوجه انتقادات 

سواء من النسوية اإلسالمية أو من النسوية املسيحية 

إىل كون الفقه والالهوت كالهام قد كُِتب من وجهة 

رغم  ثانيا،  موضعا  املرأة  فيهام  حازت  ذكورية  نظر 

أن املرأة متاثل الرجل وتضاهيه يف النصوص املقدسة 

قد  األمر  أن  األوضاع  هذه  ضمن  وصحيح  املرجعية. 

حيث  من  متغاير  األمر  واقع  يف  لكنه  متامثال،  يبدو 

عرب  املسلمة  املرأة  لحقت  التي  فالدونية  اإلجحاف. 

االجتامعي  الواقع  جراء  مأتية  كانت  ما  غالبا  التاريخ 

بتصورات  ولّفها  دونية  أوضاعا  املرأة  أمىل عىل  الذي 

الفقه  كان  ما  ولرمبا  الحرة،  انطالقتها  دون  حالت 

اإلسالمي يف مدارسه الكربى بتلك السمة املجحفة التي 

ميزت الالهوت املسيحي، وذلك لكون الفقيه املسلم 

هو برش يجتهد، وليس وصيا عىل قوله تعاىل أو ناطقا 
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باسمه، عىل خالف الدور الذي يحوزه البابا 

ميثلون  بوصفهم  املسيحية  يف  واإلكلريوس 

من  بقولهم  يحيط  وما  األرض  يف  الله  ظل 

قداسة ورشعية.

ويف عرصنا الراهن تبدو املطالبات من املرأة 

-والرجل أيضا- سواء داخل الرتاث اإلسالمي 

بإعادة  املسيحي  اليهودي  الرتاث  داخل  أو 

النظر يف الرؤى الفقهية والالهوتية القدمية 

هذا  يُفرسَّ  وأحيانا  واسع6.  لجدل  مدعاة 

الجدل خطأ كونه تنكرا للدين وابتعادا عن 

الجدل  الصحيحة، والواقع أن هذا  التعاليم 

يندرج ضمن التصحيح للتصورات الذكورية 

ليست  ولذلك  الرجايل،  للدور  والتصويب 

النسوية الكتابية داخل األديان اإلبراهيمية 

نسوية خصيمة للربوبية أو الدين، بل هي 

التي  الدينية  للذكورية  إصالحية  نسوية 

من  بتأويالته.  وانحرفت  الدين  احتكرت 

النسوية  قضايا  جوهر  تحديد  ينبغي  هنا 

الكتابية بوصفها نسوية مؤمنة ال كام يجري 

أو  متمردة  نسوية  بوصفها  أحيانا  نعتها 

يتوجب  املأىت  للمقّدس. ومن هذا  خصيمة 

الرتاث اإلبراهيمي  عىل املؤمن عامة داخل 

أن يعي قضايا املرأة اليوم بوصفها قضايا تصحيح، ال 

بوصفها قضايا إهانة أو تسلّط مقلوب متارسه املرأة، 

مدفوعة بذاكرة جريحة وتراث مشحون بالتجاوزات.

والجيل أنه عادة ما يُختزل دور املرأة يف البيت ويرُتك 

الحديثة  التحوالت  لكن  الرجل،  إىل  املجتمع  باقي 

مراعاة  مع  والفضاءات  لألدوار  تقسيم  إعادة  فرضت 

يُسّمى  ما  بينهام  الفاصل  يعد  ومل  منهام.  كل  طبيعة 

بطبيعة األشياء، بعد أن ترسبت لتلك الطبيعة العديد 

من االنتقادات، بل بات الصواب يف تقاسم األدوار ِوفق 

الِوفاق والوئام والرشاكة. فاملرأة رشيك فاعل يف البيت 

ما  الكالسيكية، وهو  التقسيامت  بعيدا عن  واملجتمع 

إىل  اآلن  يف  ويقود  الرجل  مع  ومتاثل  ندية  إىل  دفع 

املساواة  وهذه  سبق.  ما  يف  مطموسة  كانت  مساواة 

عليها،  وألّح  وآزرها  الدين  عليها  حضَّ  مساواة  هي 

مغلوطة،  بطريقة  مؤوَّلة  أو  لة  مفعَّ غري  بقيت  لكنها 

ولذلك تقود النسوية اإلميانية تحوال من داخل الحضن 

اإلمياين لتصحيح املفاهيم الخاطئة.

معهودة،  غري  وأحيانا  قوية،  مراجعات  مثة  يكن  وإن 

مطروحة داخل النسوية املؤمنة تصل إىل أعىل درجات 

نسوية  كونها  اليوم  إليها  اإلصغاء  يتوجب  الجرأة، 

الجانب  ففي  إميانية.  أرضية  من  وتنطلق  مسؤولة 

التحكم  نطاق  خارج  تزال  وال  املرأة  كانت  املسيحي 

الرجل  لدور  لة  مكمِّ فهي  الهوتيا.  الكنيسة  بتسيري 

ضمن  ولذلك  واالنزواء.  الصمت  عىل  مجرَبة  وأحيانا 

خروج  يكن  مل  الغرب،  شهدها  التي  التحوالت  مسار 

بل  الديني،  الفكر  بقيادة  املجتمعات  تلك  يف  املرأة 

الحرص  تنبّه إىل  الذي  الالديني  العلامين  الفكر  بقيادة 
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التاريخي للمرأة. ومن هذا الباب نشأت خصومة كبرية 

يف الغرب بني املرأة والدين. فكان لتحقيق املرأة كيانها 

متوجَّب عليها الخروج والثورة عىل الدين وعىل ممثيل 

الكنيسة،  من  التحرر  عنوان  املرأة  باتت  حتى  الدين 

الفن  تحرر  ويف  الفرنسية  الثورة  شعار  يف  ذلك  نجد 

فعل  رد  عملية  وهي  والحياء،  الحشمة  طابع  من 

رمزية شهدها الغرب الثائر عىل ممثيل الدين. بخالف 

الثقافة  املرأة يف  لتحرير  األوىل  النداءات  ذلك جاءت 

الديني  بالرتاث  اإلسالمية من أوساط مؤمنة ومشبَعة 

وهو ما مثّله قاسم أمني يف مرص والطاهر الحداد يف 

تونس.

رؤية نقدية يف قراءة الرتاث
صحيح أن الفقه اإلسالمي الحديث قد شهد تطورات 

كبرية يف املوقف من املرأة، لكن يبدو األمر يف الغرب 

حارضا  اليوم  حتى  الكاثوليكية  الكنيسة  يف  سيام  وال 

التنكر  الوسطى من حيث  القرون  باراديغامت  ضمن 

والتعاطي مع موضوع املرأة. فقد شّن املفكر الالهويت 

خيارات  عىل  رشسة  حملة  كونغ  هانس  السويرسي 

اليوم،  القروسطية تجاه املرأة السائدة حتى  الكنيسة 

باراديغم  إىل  خضوعها  يف  املسيحية  أزمة  واعترب 

مسيحية القرون الوسطى، سواء يف املامرسة الكهنوتية 

اإلرصار  يف  أو  املرأة،  من  الدوين  املوقف  يف  املتجلّية 

لرجال  الزما  رشطا  ميثّل  الذي  العزويب،  اإللزام  عىل 

رأس  بعصمة  اإلقرار  إىل  إضافة  وللراهبات،  الدين 

املرأة وعزوبة  الثالثة: دونية  العنارص  الكنيسة. فهذه 

التي  الرئيسية  املفاتيح  البابا، هي  اإلكلريوس وعصمة 

متيز مسيحية القرون الوسطى7. ولعل التناقض الصارخ 

من  املوقف  يف  اليوم  متجل  املرأة  مع  روما  لكنيسة 

من  حرمانها  يتواصل  حيث  الكنيسة،  داخل  املرأة 

الكهنة  بها  يتمتّع  التي  التقاعد  منحة  ومن  الرواتب 

الكهنويت  الرتقي  ومن  فحسب  الذكور  الدين  ورجال 

عىل غرار الرجال٨. وكذلك يف املوقف من املرأة خارج 

الكنيسة حيث ال يزال اإلرصار عىل مصاَدرة حريتها يف 

واإلجهاض  الطالق  خيارات  حيث  من  مصريها  تقرير 

واستعامل موانع الحمل وتنفريها منها، فضال عن كبح 

حريتها يف تشكيل عائلتها عىل هواها. وهي عنارص مل 

تسوَّ بعُد وال تزال تخيُّم عىل عالقة الكنيسة باملرأة يف 

الغرب. لذلك نجد املرأة الغربية وإن تقرتب روحيا من 

املسيحية، فهي تبتعد الهوتيا من الكنيسة، واألمر ناتج 

الترشيعية  املسائل  إىل  ميتّد  الطرفني  بني  خالف  عن 

والثقافية.

حركة  انطالق  بعد  اليهودي،  بالجانب  يتعلق  ما  يف 

تُعرف  التي  )األفكالرونغ(  اإلصالحية  االستنارة 

لسان  عىل  رصيحا  نادت  والتي  أيضا،  بالهسكاله 

برضورة  )1729-17٨6م(  مندلسون  موىس  مؤّسسها 

جانب  إىل  لالندماج،  كسبيل  العلامنية  الثّقافة  تبني 

الدعوة إىل تحطيم املنبذ العقيل -الغيتو- الذي رضبه 

اليهود حول أنفسهم، إضافة إىل املنبذ السيايس الذي 

من  تحوالت  اليهودية  أوضاع  شهدت  عليهم،  فُرض 

حيث النظر إىل الذات وإىل العامل. فقد حصلت جرأة 

يف التعاطي مع الرتاث، وهو بالواقع موقف شبيه مبا 

حصل يف الجانب اإلسالمي، إذ يشّكُل ثقل تراث األحبار 

وطأة وعائقا. حيث جاءت االستنارة اليهودية يف شكلها 

النسوي خروجا من الغيتو األكرب أال وهو الغيتو الرتايث 

والتقليدية،  املحافظة  الرؤى  من  املرأة  املفروض عىل 

)1771-1٨33م(  فرناغن  راكيل  املصلِحة  مثّلت  وقد 

بتحّرر  باملناداة  اليهودية  للمرأة  التحرري  الوجه  هذا 

املرأة9.  عىل  املرضوب  الداخيل  الغيتو  من  اجتامعي 

كام شهد الواقع اليهودي تحوال ثانيا كبريا، لحقت آثاره 

املرأة انطلق مع مؤسسة "التحالف اإلرسائييل العاملي" 

)Alliance Israelite Universelle( مبا قامت به من 

التقليدي، الذي كان  اليهودي  التعليمي  تثوير للنظام 

بإنشاء  املنترش يف بالد املغرب،  الكتاتيب  يحايك نظام 

أنظمة  تعتمد  مختلطة  تدريس  معاهد  املؤسسة 

للغات  كبريا  اهتامما  أولت  وعرصية  غربية  تربوية 

األجنبية. وازداد سحب البساط من التعليم التقليدي 

يف  باالندماج  والخريجات  الخريجني  بإغراء  اليهودي 

ضمن  املرأة  دمج  تكثف  عن  ناهيك  الشغل،  سوق 

الشخصية  تغريب  بلغ  حتى  الغربية  الثقافة  دائرة 
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اليهودية مستويات تضاهي ما عليه املرأة الغربية. ويف 

أعقاب التحولني البارزين اللذين طرآ عىل أوضاع املرأة 

اليهودية  املرأة  شهدته  ثالثا  تحوال  نرصد  اليهودية، 

بدأنا  حيث  املايض،  القرن  من  الستينيات  فرتة  مع 

اليهودي  املقدس  للكتاب  نسوية  قراءة  إعادة  نشهد 

تأثري  تحت  ذلك  املتحدة، حصل  الواليات  ال سيام يف 

تقطع  معارصة  قراءات  فيها  نجد  املسيحية،  النسوية 

مع القراءات التقليدية للنص املقدس يف شكلها املحايب 

للرجل . استعادت بواسطتها النسوية اليهودية مناذج 

عالية من التحرر يف الرتاث اليهودي، ُعّدت مثاال للمرأة 

اليهودية املضاهية للرجل يف املجالني الديني والدنيوي. 

ومن هذه الرموز ما تعلق مبجال النبوة التي تخلصت 

يورد  كام  أيضا  النساء  وشملت  الذكوري  بعدها  من 

َخلْدة  والنبية  دبورة  النبية  مع  القديم  العهد  ذلك 

الثاين )22: 1٤(، وكذلك  امللوك  الوارد ذكرها يف سفر 

مخاطر  من  التي خلّصت شعبها  إستري  السياسية  مع 

اإلبادة )سفر أستري: ٤-7(.

النسوية  اليوم بني مختلف أشكال  الغائب  لعل األمر 

املؤمنة وهو التنسيق بني مختلف هذه املداخل. فال 

املرأة يف  يفرض عىل  اليوم  الحديث  املجتمع  أن  شك 

متنوعة  تحديات  اإلبراهيمية  الدينية  التقاليد  سائر 

باتت تهدد كيانها كمرأة مؤمنة ومتدينة، ما يتوجب 

معالجة األمور معا وبروح منفتحة عىل قضايا العرص. 

وصحيح أن املرأة داخل الرتاث اإلبراهيمي قد قطعت 

حقوقها،  عىل  الحصول  ويف  تراثها،  مراجعة  يف  شوطا 

ولكن يبقى عليها اليوم العمل جاهدة عىل املحافظة 

عىل خصوصيتها كمرأة مؤمنة برغم ما يشهده العامل 

من مظاهر زحف أشكال الالإميان والالدين.
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عانته  ما  القدمية  الحضارات  دراسة  خالل  من  ندرك 

اعترب  إذ  وتقاليده،  الدين  باسم  وقهر  املرأة من ظلم 

الرومان  املرأة جسدا بال روح، وهي عندهم  رجس 

حقها  من  وليس  للعبادة،  حياتها  تكرّس  أن  يجب 

ابنته،  األب  بيع  الروماين  القانون  يبيح  كام   ، التملك 

فتنتقل ملكية البنت من األب إىل الزوج، وللزوج حق 

ويبدو  قتلها،  له  ويجوز  الزوجة،  يف  املطلق  الترصف 

األمر متقاربا يف حضارات فارس القدمية، فقد اعتربت 

الزرادشتية   املرأة سبب كّل الرشور، وهي سبب لعنة 

الفارسية  التقاليد  أعطت  األساس  هذا  وعىل  اآللهة، 

القدمية  للزوج السلطة الكاملة عىل زوجته، وكانت يف 

أيام حيضها ونفاسها تبعد عن البيت، فال يقرتب منها 

أحد، تجنبا للنجاسة1.

يف  الهند  بالد  يف  غريها  من  أفضل  الوضع  يكن  ومل 

واملوت  الوباء  التقليد   فّضل  إذ  القدمية،  العصور 

بوفاة  ينتهي  الحياة  يف  حقها  املرأة،  عىل  والجحيم 

زوجها، فإذا رأت جثامنه يحرتق ألقت بنفسها يف النار 

معه وإالّ لحقتها اللعنة األبدية، وهذا يعني أّن املرأة 

مل تكن ذات أهمية يف حّد ذاتها، وال ينظر إىل شخصها، 

ممتلكاته  وإحدى  للرجل  تابعة  باعتبارها  تعيش  بل 

النظر مقترصة عىل أمم دون  الخاصة، ومل تكن هذه 

أخرى، فالحضارات القدمية حضارات ذكورية بامتياز، 

حقوق املرأة من منظور مقاصد 
األديان اإلبراهيمية

عيل بن مبارك
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هيمن فيها الرجل، واستعبدت فيها املرأة أمّيا استعباد، 

وهيمن هذا التمييز الجنيس عىل  أرجاء املعمورة كلّها 

حقوق  عن  تدافع  اليوم  نراها  التي  أوروبا  وحتى   ،

قاست  ما  املرأة  فيه  قاست  كبريا  سجنا  كانت  املرأة، 

كانت     فقد  واالستعباد،   والقهر  الظلم  ويالت  من 

امليالدي/  عرش  الحادي  القرن  حدود  إىل  الزوجات  

من   متنع  وكانت  بريطانيا،   تباع يف  الهجري  الخامس 

قراءة الكتاب املقدس، وال يسمح لها بالتعبري عن رأيها، 

ويف هذا السياق منعت كاتبة فرنسية يف القرن الثامن 

عرش من نرش كتابها، فاضطرت إىل نرشه باسم رجل 

ذلك  يف  وتبعها  للناس،  أفكارها  توصل  حتى  متخيّل 

مستعار  باسم  النرش  فكان  املبدعات،  من  كبري  عدد 

أضمن وأنجع.

وجدير بالذكر أّن وضع املرأة يف الجزير العربية قبل 

بالقتامة  ليس  فاملشهد  استفهامات،  عّدة  يثري  اإلسالم 

النظرة  أّن  ننكر  وال  الكتب،  بعض  لنا  تصورها  التي 

بقية  ماثلت  القدمية  العربية  املجتمعات  يف  السائدة 

الحياة  من حق  املرأة  إذ حرمت  القدمية،  الحضارات 

بسبب  العار،  لجلب  ودرءا  الفقر  من  خوفا  فوئدت 

تعرّض النساء  للنهب والسبي زمن الحروب والغارات، 

ورغم   ، مسودا..."2   ظل  باألنثى  أحدهم  برش  "وإذا 

كل ما ذكرنا بخصوص   الجزيرة العربية قبل اإلسالم، 

فإّن  وضع املرأة بتلك الربوع يظّل أفضل من غريه يف 

تلك الحقبة التاريخية، وحتى الوأد مل يكن معروفا إالّ 

يف قبائل معيّنة )ربيعة وكندة ومتيم (، وهذه العادة 

كانت مستنكرة عند أغلب العرب3.

ولقد تغزّل شعراء ما قبل اإلسالم باملرأة وتقّربوا منها 

وتذلّلوا لها وعظّموا من شأنها، ونجد عرشات القصائد 

ما  أفضل  ولعّل  واألخت،  واألّم  الحبيبة  وصفت  التي 

قيل يف هذا الصدد أبيات لعنرتة بن شداد  جاء فيها: 

قرب  اخرتت  ملا   *** مقيمة  الخيام  يف  فتاة  الها  ولو 

الدار يوما عىل البعد ِ 

مهفهفة والسحر يف لحظاتها *** إذا كلمت ميتا يقوم 

من اللحد ِ 

أشارت إليها الشمس عند غروبها *** تقول إذا اسود 

الدجي فاطلعي بعد ِ 

يف  مثيل  فإنك   *** اسفري  أال  املنري  البدر  لها  وقال 

الكامل ويف السعد ِ 

فولت حياء ثم أرخت لثامها *** وقد نرثت من خدها 

رطب الورد ِ

وال غرابة أن نجد يف جزيرة العرب قبل اإلسالم نساء 

مشهورات جلنب احرتام املجتمع وتقدير الرجال، ولقد 

ذكر الزركيل نقال عن الجاحظ   عددا كبريا من هّن، 

الخس  بنت  هند  املثال   سبيل  عىل  نذكر  أن  وميكن 

)املعروفة بالزرقاء(، إذ  وسمها  الجاحظ بأنّها   "من 

والجواب  واللقن،  واللسن  والنكراء،  الدهاء  أهل 

العجيب، والكالم الصحيح، واألمثال السائرة، واملخارج 

العجيبة "، كام تحدث عن جمعة بنت حابس، فقال 

عنها "كانت من حكيامت العرب ذات فصاحة ومنطق 

أن  وميكن  لسانها"،٤  وسالطة  ببيانها،  تبارى  ال  عذب 

الحرص معاذة عدوية  املثال ال  أيضا عىل سبيل  نذكر 

بعض   وكانت  القيسية،  ورابعة  لقامن  بنت  وصحر 

وتنقد  الشعر  تنشد  التاريخية،  الحقبة  تلك  نساء 

القصائد وتدير التجارة وتجري الجائر. 

ندرك ماّم سبق بأّن اإلسالم استثمر ما كان سائدا من 

أعراف وتقاليد، فرتك املشني   منها واحتفظ بأفضلها 

جاء  اجتامعيا،  وسلوكا  قواعد  منها  وجعل  فطّورها 

التي كانت سائدة يف  ليتّمم مكارم األخالق    اإلسالم 

املجتمع العريب قبل ظهور اإلسالم ويف غريه من األمم 

املقاصد  إالّ  هذه  األخالق  مكارم  وما  والحضارات، 

السامية التي جاء بها الوحي وبعث من أجلها األنبياء 

اإلسالمي  الطرح  دراسة  خالل  من  وندرك  والرسل، 

ومقارنته ببقية األديان والثقافات أّن املقاصد اإلسالمية 

منذ  يناضل  فاإلنسان  جوهرها،  يف  كونية  مقاصد 
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وجوده يف هذا الكون من أجل حفظ النفس 

والعرض واملال وتحقيق العدالة وترسيخ األمن 

ومحاربة التمييز والكراهية والتحقري،  فالناس 

أنفعهم  الّناس  وأفضل  الخالق،  أمام  سواسية 

للّناس، فليست العربة بالجنس بل مبا يقدمه 

الرجل أو تسهم به املرأة يف املجتمع.

مل يكن من الّسهل التحّرر من تقاليد الذكورة 

العرب،  التي كانت تهيمن عىل ثقافة جزيرة 

ولذلك حاول اإلسالم أّن يحّد من غطرسة الرجل 

واستبداده، وإعطاء املرأة نصيبها من الحريات 

للمرأة، واعتمد يف ذلك سياسة التدرج وتغيري 

بداية  منذ  اإلسالمي  الوحي  وركّز  العقليات، 

املرأة  تستطيع  أساسيني،  مطلبني  عىل  نزوله 

املفقودة،  مكانتها  تستعيد  أن  خاللهام  من 

يتمثّل املطلب األّول يف املحافظة عىل حياتها، 

واالعرتاف  املرأة  بكرامة  فيتعلّق   الثاين  املطلب  أّما 

بدورها الريادّي يف املجتمع.

أمرا  اإلسالم  قبل  ما  مرحلة  يف  البنات  وأد  يكن  مل 

هذا   ويتّسم  املرأة،  من  موقفا  عكس  بل  اعتباطيا، 

القرآن  والريبة، واستطاع  باالحتقار واالمتهان  املوقف 

الكريم أن يصف بدقّة تلك النفسية املريضة، إذ جاء 

ظَلَّ  ِباألُنْثَى  أََحُدُهْم   َ برُشِّ َوإَِذا   " تنزيله:  محكم  يف 

َوْجُهُه ُمْسَوّداً َوُهَو كَِظيٌم ، يَتََواَرى ِمَن الَْقْوِم ِمن سوِء 

أاَلَ  َاِب  الرتُّ يِف  ُه  يَُدسُّ أَْم  ُهوٍن  َعىَل  أمَُيِْسُكُه  ِبِه   َ برُشِّ َما 

َسآَء َما يَْحُكُموَن"5، وانتقد القرآن  الكريم هذه العقلية 

البائسة وأظهر فسادها، فاملرأة إنسان، والنساء شقائق 

الرجال، لهّن ما لهم وعليهّن ما عليهم، ويبدو أّن هذه 

وأد  إىل  العرب  بعض  دفعت  للمرأة  السلبية  النظرة 

الرتاب، وهو أشنع  البنت حيّة يف  بناتهّن، والوأد ردم 

فهي  أنثى،  كونها  سوى  لها  ذنب  ال  إذ  القتل،  أنواع 

ضحية متييز جنيس بغيض، وهذا ظلم ليس بعده ظلم، 

"َوإَِذا الَْمْوُؤوَدُة ُسِئلَْت .ِبأَيِّ َذنٍب قُِتلَْت"6.

ومرحلة  محدود  جغرايّف  حيّز  عىل  الوأد  اقترص  لنئ 

زمنية مضبوطة فإّن القرآن جعل منه كبرية ال تغتفر، 

فإذا  والقيامة،  البعث  عن  حديثه  سياق  يف  وطرحه  

زمانه ومكانه سيكون عظيام عند  الصغري يف  الحدث 

الله تعاىل يوم القيامة لبشاعته وما يحتويه من القهر 

إزهاق  عىل  االعتداء  أفظع  من  "وكان  واالستبداد، 

األرواح من أجسادها اعتداء اآلباء عىل نفوس أطفالهم 

عىل  اآلباء  حرص  الفطرة  يف  جعل  الله  فإن  بالوأد، 

استحياء أبنائهم وجعل األبوين سبب إيجاد األبناء"7 ،  

ويندرج هذا املوقف من الوأد ضمن مقاصد اإلسالم، 

النفس  بحفظ  تعلّق  ما  وأهّمها  املقاصد  هذه  وأّول 

وحفظ الحياة.

ال نبالغ إذا اعتربنا حفظ النفس مقصد املقاصد وركن 

األركان، فاإلسالم دين حياة، ولذلك قاوم ثقافة القتل، 

األَرِْض  يِف  فََساٍد  أَْو  نَْفٍس  ِبَغرْيِ  نَْفساً  قَتََل  "َمن  واعترب 

َا قَتََل النَّاَس َجِميعاً"٨  ،  ويف هذا السياق تتنزّل  فََكأمَنَّ

إاِلَّ  اللَُّه  َحرََّم  الَِّتي  النَّْفَس  تَْقتُلُواْ  َوالَ   ": القرآن  دعوة 

اجتهد   ، تَْعِقلُوَن"9  لََعلَُّكْم  ِبِه  اكُْم  َوصَّ ِذلُكْم  ِبالَْحقِّ 

اإلسالم يف وضع املرأة يف سياقها الطبيعي، فاملرأة هي 

والتناسل   الخصب  هي  منها؟،  تُحرم  فكيف  الحياة، 

فكيف  والعطف  والرتبية  الّرعاية  وهي  والتواصل، 

Photo courtesy of Shuang Wen
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تُعامل بهذه القساوة والبشاعة؟

حرّم اإلسالم قتل املرأة بسبب التمييز الجنيس، وشّجع 

رضوب  من   رضبا  ذلك  واعترب  البنات،  تربية  عىل 

للوأد تشنيعا  اإلسالم  انتقاد  ، وكان  والتقوى10  الجهاد 

بظاهرة قتل النساء واستعبادهّن مهام كانت األسباب، 

فالوأد قد يأخذ أشكاال أخرى قدميا وحديثا، فمن الوأد 

أن تتحول املرأة إىل بضاعة ميتلكها الرجال ويتوارثونها 

أن  أيضا  الوأد  ومن  حياتهم،  بانتهاء  حياتها  وتنتهي 

والتعبري  واإلبداع  االمتالك  يف  حقها  من  املرأة  تحرم 

والتعليم والعمل والتجارة والسياسة وإصالح املجتمع، 

فليس الوأد قتل اإلناث فحسب، بل هو أيضا  حرمان 

املرأة من الحياة الكرمية.

من  للمرأة  الكرمية  الحياة  تحقيق  عىل  اإلسالم  عمل 

خالل عّدة أوجه تتكامل فيام بينها لتدّعم مكانة املرأة  

يف املجتمع وتحافظ عىل منزلتها اإلنسانية، وال تتحقق 

الكرامة دون الدفاع عن رشف املرأة، وعىل هذا األساس 

حرّم اإلسالم قذف املحصنات، وخّصه بعقوبة الجلد11 ، 

عربة ملن تطاول عىل كرامة النساء وعفتهّن، لقد كانت 

املرأة موضوع حديث وتندر، وتنعت بأنذل النعوت، 

الحديث،  عرصنا  يف  متواصال  مازال  السلوك  وهذا 

ولذلك حارب القرآن قذف املحصنات، وطالب الرّجل 

بالتسرّت عىل املرأة وعدم فضحها حينام تخطيء.

وليك تحافظ املرأة عىل كرامتها أقّر اإلسالم لها أسباب 

العيش الكريم، فخّصها بحّقها يف إنفاق الزوج عليها، إذ 

عىل الزوج أن يوفر لزوجته أسباب العيش املحرتم، كام  

شجع اإلسالم املرأة عىل اإلمتالك وإدارة األمالك دون 

املؤمنني خديجة  أّم  ولنا يف  الرّجل واستغالله،  وصاية 

كانت  فقد  ذلك،  عىل  مثال  خري  عليها  الله  رضوان 

بها،  يستهان  ال  تجارة  وتدير  قومها،  يف  شأن  صاحبة 

وباإلضافة إىل ذلك  أصبح بإمكان املرأة أن ترث بعد 

"لِلنَِّسآِء  الزمن،  من  قرونا  الحّق   منعت من هذا  أن 

امَّ تَرََك الَْوالَِداِن َواألَقَْربُوَن ِمامَّ قَلَّ ِمْنُه أَْو كَرُثَ  نَِصيٌب مِّ

ْفُروضاً"12 ، وقد ترث املرأة مثل الرجل أو أقّل  نَِصيباً مَّ

منه أو أكرث منه بحسب الحاالت، وهذا يعني أن املرأة 

من حّقها أن تكون مستقلّة من حيث مواردها املالية، 

عليه  بل شّجع  املرأة،  اإلسالم عمل  يعارض  مل  ولذلك 

حينام يصبح العمل رضورة تحتاجها األّمة.

استعباد  حالة  من  املرأة  تحرير  اليسري  من  يكن  مل 

أن  اإلسالم  استطاع  ولذلك  الزّمن،  من  قرونا  استمرّت 

يريس قواعد أخالقية  متّكن املرأة  من الحياة الكرمية 

والتعبري  حياتها   رشيك  واختيار  أموالها  يف  والترصّف 

عن رأيها واإلسهام يف تقّدم املجتمع وإصالحه، ولكّن 

املشكلة أّن الحضارة اإلسالمية، تراجعت، فساد الجهل 

وأغلق  واالتباع،  التقليد  ثقافة  وهيمنت  والتخلّف، 

باب االجتهاد، وتعامل علامء املسلمني مع فروع الدين 

وبعض العادات عىل أنّها أصول قطعية الثبوت الداللة 

ال ميكن التهاون فيها،  واستحالت املرأة املسلمة بعد 

أن كانت عنرصا فاعال يف الحضارة العربية يف العصور 

وحيوية،  فعل  كل  من  مفرغا  بائسا  كائنا  الذهبية، 

انزاحت الثقافة اإلسالمية عن خطّها التأسييس، وعادت 

وحرمت  بالقيود،  فكبّلت  اإلسالم،  قبل  ما  أعراف  إىل 

الطالق، ومنعت  الرأي يف  إبداء  أو  الزوج  اختيار  من 

من الخروج وطلب العلم والعمل واإلبداع واملشاركة 

يف الحياة السياسية واالجتامعية، بل حرمت أيضا من 

أو  أخوها  أو  أبوها  وانتصب  أمالكها،  إدارة  يف  حقها 

بدال  أموالها  يف  يترصّف  عليها،  وصيّا  ابنها  أو  زوجها 

املدنية  وسيادة  اإلنسانية  الحضارة  تقّدم  ورغم  منها، 

املعارصة، فإّن املرأة املسلمة مازالت إىل اليوم  تعاين 

العامل  من  أمصار مختلفة  البائس يف  الوضع  من هذا 

باسم  حقوقها  أبسط  من  متنع  زالت  وما  اإلسالمي، 

أفكار دينية ال عالقة لها بالدين.

أدرك رّواد اإلصالح الفكري والديني يف العامل اإلسالمي 

عىل  جهدهم  قصارى  فعملوا  املفارقة،  هذه  خطورة 

تجاوز االنزياحات وتصحيح التشويهات وإعادة الفكر 

وال  واملصالح،  املقاصد  سيادة  زمن  أصوله  إىل  الديني 

مدرسة  التونسية  اإلصالحية  املدرسة  اعتربنا  إذا  نبالغ 

عند  وسنقف  للمرأة،  االعتبار  إعادة  مجال  يف  رائدة 

علمني من رموز اإلصالح الديني واالجتامعي بتونس، 

انترصا لقضية املرأة وأكّدا أّن اإلسالم جعل من املرأة 

فالعالقة  الحياة،  هموم  يف  ورشيكته  الرجل  قرينة 
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عبد  هام  العاملان  هذان  وتآزر،  تكامل  عالقة  بينهام 

العزيز الثعالبي والطاهر الحداد، اعترب الثعالبي مسألة 

عميقة  مسألة  القرآين  اإلسالمي  بعده  يف  التضامن 

الديني  الفكر  عىل  وثورًة  وتفكيكاً،  حفراً  مّنا  تحتاج 

املجتمع  فئات  بني  الفروقات  ابتدع  الذي  التقليدي، 

ورتّبها ترتيباً تفاضليًّا. ويف هذا اإلطار انتقد وضع املرأة 

مبا هي عنرص أسايّس يف املجتمع، ورأى أّن صالح حال 

التضامن  وأّن  حالها،  بصالح  إالّ  يتحّقق  ال  املجتمع 

اإليجايب يف  املرأة  له دون حضور  قيمة  االجتامعي ال 

التاريخ،  ويف هذا اإلطار انتقد موقف علامء الدين من 

املرأة وإلزامها البيت، ال تربحه  واحتّج يف ذلك بنصوص 

ووقائع تدّل »بكّل وضوح عىل أنّه من الخطأ أن تسرت 

املرأة املسلمة وجهها، وأن تنزوي يف عقر دارها، وتبقى 

منعزلة متاماً عن الحياة والحضارة«13.

ودعا الثعالبي  إىل إعطاء املرأة حقوقها املسلوبة من 

قبيل التعلّم، واملشاركة يف الحياة االجتامعية، ومحاسبة 

زوجها عند »التهتّك وارتكاب الفواحش وتبديد أموال 

العائلة وأمالك أطفاله«1٤.

فكيف للمجتمع أن يتقّدم ونصفه محجوب مشلول؟! 

تكون  أن  ينبغي  »ال  املرأة  أّن  الثعالبي  رأى  لذلك 

املسلمة،  املرأة  "تحرير  يعني  وهذا  محجوبة«؛  

أفكار  ونرش  والجهالة،  التعّصب  عىل  الحرب  وإشهار 

لألرسة  العليا  املصالح  وصيانة  والحضارة،  التقّدم 

إعادة  األمر  آخر  يف  يعني  وهذا  العائيل،  والرتاث 

الله  )صىل  الرّسول  عهد  يف  كان  كام  املجتمع  تركيب 

مثل  أي  عنهم(،  الله  )ريض  وأصحابه  وسلم(  عليه 

مبواقفه  الثعالبي  يرّصح  وهكذا  األورويب«15.  املجتمع 

إحداهام  تكّمل  مبرجعيتني  ملتزماً  الجريئة  اإلصالحية 

األخرى: مرجعية اإلسالم األّول: إسالم النبّوة والصحابة، 

ومرجعية الحضارة املعارصة كام تجّسدت يف املجتمع 

األورويب، وندرك من خالل هذا التحليل وعي الثعالبي 

اإلبراهيمية،  الديانات  تخّص  دينية  مقاصد  بوجود 

فاملسيحية16  كام هو حال اإلسالم تدعو يف نصوصها 

وبذلك  واملرأة،  الرجل  بني  البّناء  التكامل  إىل  األصلية 

األورويب  اآلخر  مع  املسلمة  الذات  تداخل  لنا  يتّضح 

هذا  وعىل  اإلصالحّي،  الثعالبي  مرشوع  يف  املسيحي 

القرآن" رضورة  التحّرر يف  "روح  أكّد صاحب  األساس 

إعادة قراءة الّنصوص17   »التي استند إليها املفرّسون 

لزّج املرأة املسلمة يف أعامق البيوت، وجعلها يف عزلة 

تامة عن الحياة«1٨ ، فأعاد فهمها وتأويلها بعيداً عن 

وصاية األوصياء ووساطة الوسطاء، وتساءل مستغرباً: 

»هل ميكن أن يُرهق أكرث من ذلك نّص هو عىل غاية 

من الوضوح والدقّة؟ أليس من حّقنا عند قراءة تلك 

يسدها  مل  املذكورة  التفاسري  إّن  نقول:  أن  التأويالت 

حسن الّنظر؟«19.  

عميق  فهم  عىل   الثعالبي  العزيز  عبد  آراء  استندت 

ضّد  سلّط  ما  فكّل  الرشيعة،  ملقاصد  وتدبّر  للقرآن 

الدين  ابتعاد علامء  املرأة من ظلم وقهر كان بسبب 

عن املقاصد الرشعية وتشبثهم بأحكام ظاهرة وتقاليد 

وتواصلت  إبداع،  كّل  فيها  وقتلت  املرأة  كبّلت  بالية 

العلامء  من  نخبة  فظهر  الثعالبي،  بعد  اآلراء  هذه 

االعتبار  وإعادة  املرأة  تحرير  يف  اجتهدوا  املستنريين 

لها، ولعّل أشهر هؤالء الطاهر الحداد، إذ استطاع هذا 

املرأة املسلمة من منظور  املفكر أن  ينظر إىل وضع 

مقاصد الدين الداعية إىل العدالة والحرية واملسؤولية، 

يف  الدين  علامء  بني  كبريا  جدال  أفكاره   اثارت  ولقد 

عرصه، ففّسقوه وكّفروه ألنّه طالب بخروج املرأة من 

البيت والتحاقها باملدارس والعمل، كان كتابه: "إمرأتنا 

يف الرشيعة واملجتمع" رصخة يف وجه االستعباد والقهر 

وإعادة  الدينّي  الفكر  تجديد  إىل  رصيحة  ودعوة 

الحداد  الطاهر  استهّل  ولذلك  مقاصده،  إىل  االعتبار 

كتابه مبدخل تأسييس  وسمه بالقسم الترشيعي: املرأة 

ترجع يف  إمّنا  الرشائع  عاّمة   " أّن  إىل  ونبّه  اإلسالم،  يف 

هام  عظيمني:  أمرين  إىل  ومرماها  جوهرها  حقيقة 

األخالق الحميدة الفاضلة، وحاجة اإلنسان يف العيش، 

تؤيدهام وتعدل ما بينهام حتى ال يتعارضان يف الحياة، 

األخالق  ترجيح  إىل  أميل  الساموية  الرشائع  أن  غري 

تسري  اإلنسان.  حاجة  عىل  السائدة  وجعلها  الفاضلة، 

عىل سريها، وتهتدي بهداها"20 ، وندرك من خالل هذا 

ال  مقاصدية  رؤية  من  ينطلق  كان  الحداد  أّن  الكالم 
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تخّص اإلسالم فحسب، بل تشمل أيضا البقية األديان 

ورضورة  العدالة  عن  تحدثت  فجميعها  اإلبراهيمية، 

والكرامة، وكلّها مقاصد  والعرض  واملال  النفس  حفظ 

رشعية تخّص املرأة كام تخّص الرّجل. 

املرأة  بتحرير  بدوره  املسيحّي  اإلصالحّي  الفكر  اهتّم 

وتهميش،  تحقري  طول  بعد  لها،  االعتبار  وإعداد 

تعاليمه  )Martin Luther(  يف  لوثر21   مارتن  وركّر 

رمزا    منها  فجعل  العذراء،  شخصية  عىل  اإلنجليية 

بعض  الربوتستانت  أنكر  ولنئ  واالنعتاق،  للحياة   

من  مبريم  املتعلقة  الكاثوليكية  املسيحية  العقائد 

قبل إنكار العصمة والشفاعة ودوام البتولية، إال أنّهم 

"املعلمة"  واعتربها   كثريا،  عنها  وتحّدثوا  أكرموها 

الثالث  القرون  يف  املسحية  املؤلفات  اهتمت  ولقد   ،

األخرية بشخصية مريم، وتنافست الجامعات املسيحية 

بجدل  ذلك  وارتبط  وتعظيمها،  العذراء  تكريم  عىل  

فكري وعقائدي مازال متواصال إىل يومنا هذا، وندرك 

املسيحي  اإلصالحي  الفكر  أدبيات  متابعة  خالل  من 

باملرأة،  اهتامم  عنه  نتج  العذراء  مبريم  االهتامم  أّن 

إذ أسهم اإلصالح الديني يف أوروبا وأمريكا يف تعديل 

الترشيعات وتطوير التطوير وتغيري العقليات املتعلّقة 

مبكانة املرأة وحقوقها يف املجتمع.

وندرك من خالل هذه الجولة القصرية أهمية اإلصالح 

الديني ودوره يف تغيري الذهنيات، فجهود اإلصالحيني 

مل تذهب سدى، بل أثرت يف ثقافة املجتمع، وأصبحنا 

نستمع يف العامل اإلسالمي إىل أصوات تطالب بالحرية 

الفكر  أفرز  الجنيس،  التمييز  عن  واالبتعاد  واملساواة 

اإلصالحي اإلسالمي يف القرن التاسع  عرش وعيا بأهمية 

مشاركة املرأة يف النضال السيايس والحياة االجتامعية، 

فشاركت النساء يف مظاهرات االحتجاج ضد االستعامر 

أرجاء  من  وغريها  والشام  وتونس  والجزائر  مرص  يف 

العامل اإلسالمّي.
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إّن حديثنا عن حقوق املرأة من منظور مقاصد   األديان 

الديانات  أّن  مفادها  فرضية  من  ينطلق  اإلبراهيمية 

الساموية كام هو حال أغلب الديانات األخرى تشرتك 

يف مجموعة من القيم النبيلة صنفتها الثقافة اإلسالمية 

نفهم  أن  ميكن  وال  الرشعية،  املقاصد  باب   ضمن 

ضمن  إالّ  لها  االعتبار  وإعادة  املرأة  تحرير  محاوالت 

اإلنسان  تحرير  إىل  أساسا  يهدف  ثوري  نضايل  سياق 

اإلسالمي عىل  الوحي  أكّد  والرفع من مكانته، ولذلك 

عن  ودافع  اإلنسانية  والكرامة  العرض  حفظ  رضورة 

إذا  نبالغ  وال  الحياة،  يف  رجال  أو  امرأة  اإلنسان  حق 

اعتربنا هذا املنشود  هاجسا كونيا تشرتك فيه الثقافات 

الظلم  يقبل  الكون  يف  فمن  الشعوب،  له  وتطمح 

والقهر واالستغالل والتمييز واالحتقار ... ال أحد يقبل 

ذلك  إالّ مرىض القلوب والعقول، وهؤالء ال جنس لهم 

وال دين، يبتغون الحياة الدنيا ويدنّسون من أجل ذلك 

كّل التعاليم، ولذلك مازالت  املرأة اليوم يف أوروبا رغم 

ما حققته من مكاسب وحريات تعاين من االستغالل 

والعنف والتوظيف االيديولوجي والسيايس.

يدفعنا الحديث عن املرأة من منظور مقاصد األديان 

والتعاون داخل  اإلبداع  ثقافة  ترسيخ  إىل  اإلبراهيمية 

صنوفه،  بكّل  اإلبداع  عىل  قادرة  فاملرأة   املجتمع، 

ومتيّزها  عّدة مجاالت  كفاءتها يف  التاريخ  أثبت  ولقد 

أن  اليوم  للمجتمعات  ميكن  وال  أخرى،  مجاالت  يف 

تتقّدم وتتطّور دون مشاركة املرأة جنبا إىل جنب مع 

الرجل يف تحقيق املقاصد ودفع املفاسد وإعامر الكون 

وتحقيق العدالة نضاال واسترشافا. 
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متهيد 
تسارعت  ملاذا  اليوم:  بجديّة  تُطرح  التي  األسئلة  من 

تاريخ  من  املرحلة  هذه  يف  بالّدين  االهتامم  وترية 

من  املجتمعات  تستفيد  أن  ميكن  وماذا  البرشيّة؟ 

هذا االهتامم؟ ومباذا يُفرسَّ االهتامم الرسمي بدراسة 

وهل  املختّصة؟  الندوات  كرثة  ترجمته  الذي  األديان 

يستحّق الّدين هذه الدرجة من االهتامم مبعزل؟

ننوي اإلجابة عن هذه األسئلة يف هذا  طبعا نحن ال 

السياق، وإمّنا هدفنا التأطري للمسألة املدروسة بدرجة 

للبحث  اهتامم  محاور  باعتبارها  بها  والتذكري  أوىل، 

والتفكري بدرجة ثانية. ونذكّر يف هذا السياق بأّن ظهور 

بتهميش  اقرتنت  أوروبا  يف  والعلميّة  الصناعيّة  الثورة 

نبذ  إفرازاتها  من  وكان  اإلنسان.  يف  الروحي  الجانب 

تقّدم  أمام  عائقا  واعتباره  الجمعي  الديني  الشعور 

يف  املقاربة  هذه  حّجة  وارتكزت  وتطّورها.  البرشيّة 

نشأتها.  منذ  الكنيسة  سلوك  عىل  منها  مهم  جانب 

وقد استمّر النفور من التّدين والتنفري منه عقودا من 

الزّمن. وتبّنت الفلسفات املاديّة الوضعيّة هذا التوّجه 

مبجموعة من األطروحات عّوضت سلطة اإلله بسلطة 

اإلنسان باسم الحريّة واملسؤوليّة والتحّكم يف املصري.

ولنئ كانت هذه الشعارات مهمة وجّذابة، فإنّها أرضّت 

وأكّدته  اإلنسان،  عليه  خلق  الذي  الطبيعي  بالتوازن 

املرأة من منظور األديان املقارنة
صالح الّدين العامري
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التّوازن  ويقوم هذا  التديّن.  بتاريخ  املتعلّقة  البحوث 

 Mircea إلياد  مرسيا  وعّد  والروح.  املادة  ثنائيّة  عىل 

Eliade املقّدس عنرصا يف بنية الّشعور1 وليس مرحلة 

يف تاريخ الّشعور . وقال يف سياق آخر:" إّن "املقّدس" 

من  مرحلة  وليس  الوعي  بنية  عنارص  من  عنرص  هو 

هذه  نرص  حسن  سيّد  وأكّد  الوعي"1.  تاريخ  مراحل 

فقال:  أديان  مجلّة  مع  له  حوار  يف  بوضوح  املعادلة 

عامل  الله.  نسيان  عىل  عاملا  خلق  الحديث  "اإلنسان 

العذراء  الطبيعة  عن  وأبعده  بيده  اإلنسان  صنعه 

بواسطة تكنولوجيا ترتكز عىل تحويل العامل الطبيعي 

إىل كّم"3. 

إذا  كثريا،  تصمد  مل  "التحديثيّة"  الفلسفة  هذه  ولكّن 

تاريخ  امتداد  املمتّد  التديّن  بتاريخ  تاريخها  قارنا 

بضع  اإلنسان  كتمه  الذي  االنحباس  وانفجر  البرشيّة. 

عقود بسبب ما أصاب طبيعته من شلل. وعاد االهتامم 

هذا  عن  اإلنسان  وعرّب  قّوة.  بكّل  الروحي  بالجانب 

أبرزها مظهرين. مظهر  لعّل  متعّددة  بأشكال  الرفض 

أّول ظهر يف شكل تشّدد وتعّصب للديانات واملذاهب 

اآلخر  برفض  حاميتها  عىل  بالعمل  وتجّسم  الخاّصة، 

الّسلوك  هذا  ويعّد  األمر.  لزم  إن  ومحاربته  املخالف 

نتيجة منطقيّة من وجهة نظر علم الّنفس بسبب حالة 

الحظر السابقة، ولكنه غري مرّبر من وجهة نظر العقل 

واإلنسانيّة. 

الفعل  رّدة  فكانت  العقل  فيه  غلب  ثان  ومظهر 

أساس  عىل  األديان  بني  الحوار  إىل  دعوة  شكل  يف 

سواء  املجتمعات  تعيشها  التي  اإلنسانيّة  املشرتكات 

غريزيّا، أو من خالل النصوص الترشيعيّة التي أوجبتها 

عن  املناعي  يوسف  عائشة  الباحثة  وعرّبت  األديان. 

فقالت:"املؤمنون  األديان  بني  املشرتكة  األرضيّة  هذه 

يف األديان اإلسالميّة واليهوديّة واملسيحيّة يعلمون أّن 

رُفع  الّدين...وإذا  أساس  هّو  تعاىل  بالله  اإلميان  هذا 

اإلله من اإلميان ُسّمي ذلك اإلميان فكرا أو فلسفة أو 

نظريّة أو مذهبا"٤. ومن منطلقات هذا املوقف الثاين 

باعتبارها  السامويّة  األديان  يف  املرأة  مسألة  نقارب 

قضيّة مشرتكة بني املجتمعات ويف األديان. وميكن أن 

متثّل أرضيّة للحوار ووسيلة للتقارب باعتبارها معيارا 

للقيم األخالقيّة.

وضع املرأة قبل األديان السامويّة
ميثّل وضع املرأة يف املجتمعات القدمية أرضيّة مشرتكة 

بني الجامعات البرشيّة، باعتبارها اتفقت دون تنسيق 

االجتامع  بناء  يف  األسايس  املكّون  هذا  تهميش  عىل 

وضع  إّن  القول  ميكن  الزاوية  هذه  ومن  البرشي. 

تعيش  باعتبارها  محرّيا  لغزا  مثّل  التاريخ،  عرب  املرأة، 

بصورتني متناقضتني. صورة أوىل ناصعة ومقّدسة غري 

ُمعرتف بها. وتكون فيها سبب حياة اإلنسان ووجوده. 

الحياة،  التي تحمله جنينا فيشاركها نصيبها من  فهي 

ويتغّذى من جسدها، ويعيش تسعة أشهر من دمها، 

ومام يحتاجه جسدها من نفس، وتتحّمل طيلة حمله 

هذه  وتتجّدد  ملل.  وال  كلل  بال  واملجاهدة  املعاناة 

يصري  رعايته حتى  مع  وتتواصل  عند وضعه،  املعاناة 

إنسانا. تتحّمل أكرث من الرجل من أجل اإلنسان، دون 

البحث عن اعرتاف أو شهادة يف نبل ما تقوم به.

تنظريا ومامرسة. وتكون  قامتة ومهيمنة  ثانية  وصورة 

املرأة فيها دون أهميّة وال قيمة، وال مكانة هي جديرة 

بها. فاإلغريق وصفوها بالشجرة املسمومة التي يجب 

اتقاء خطرها عىل حياة اإلنسان الذي وهبته كّل يشء 

من أن أجل أن يصبح كّل يشء. واعتربها الرومان كائنا 

بال روح، وعّذبوها بالزيت الحار وجّروها بالخيل رغم 

تحّل  أن  دون  وجسدا  روحا  جعلهم  يف  مساهمتها 

محّل الخالق، ورغم حاميتها لهم من أبسط ما ميكن 

منهم.  بدال  تحّملته  بل  عيشهم،  وينّغص  يؤذيهم  أن 

وتجلب  السعادة  تزيل  مؤملة  مياه  الصينيون  وعّدها 

عمليّة  تشّكل  احتضانها  رغم  حيّة  ودفنوها  الّنحس، 

بانبعاثهم  واستبشارها  جسدها  ظلامت  يف  خلقهم 

من  وتعبها  بهم  فرحتها  رغم  احتقروها  الوجود.  إىل 

يصيبهم  أن  ملا ميكن  نفسها  وتعريض  أجل حاميتهم، 

ويفقدهم حّقهم يف الحياة.

ومنعوها  والجحيم،  املوت  من  أسوأ  الهنود  واعتربها 

ما  رغم  ثقافة  ذلك  كرّسوا  زوجها.  بعد  الحياة  حّق 
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منبعثة  وفرحة  وحياة  أمل  من  إليها  بالنسبة  ميثّلونه 

عند املولد، ورغم حرصها عىل إطالة أعامرهم مقابل 

غالبا  تتجاوز  التحّمل  عىل  وقدرة  رغبة  من  لديها  ما 

طاقتها الحقيقيّة. وشيّأها الفرس ونزعوا منها كّل قيمة، 

سلّة  يف  جمعها  ميكن  التي  بالبضاعة  أشبه  وجعلوها 

للتخلّص منها أو بيعها. فعلوا ذلك رغم متييزها بينهم 

وخارجه،  جسدها  داخل  مكاناتهم  وحفظ  إيجابيّا 

ورغم اعتبارهم عنوان الرشف والكرامة بالنسبة إليها. 

ويف أوروبا عقد الفرنسيون مؤمترا سنة 5٨6م للبحث 

يف تصنيف املرأة إن كانت 

ذلك.  دون  هي  أو  إنسانا 

يف  جعلها  إىل  ميلهم  وكان 

أقوى وأشّد  الحيوان  مرتبة 

لديهم. وهي التي حرصت 

عىل بلوغهم مكانة اإلنسان 

مرحلة  يف  املعاىف  السليم 

أوىل، وعىل تحصيلهم مرتبة 

مرحلة  يف  املتميّز  اإلنسان 

ثانيّة بسهرها عىل تربيتهم 

العرب  ونبذها  وسالمتهم. 

وربطوها  منها  وتشاءموا 

واالنحطاط  بالخطيئة 

حيّة  ودفنوها  األخالقي، 

وضعفها،  مجاهدتها  رغم 

قسوة  تحّملها  ورغم 

من  الصحراويّة  الطبيعة 

وتنشئتهم،  سالمتهم  أجل 

احرتام  عىل  حرصها  ورغم 

وعاداتهم  قوانينهم 

من  وحرموها  ومبادئهم. 

ال  اعتبارها  عىل  املرياث 

تنفق عىل غريها وال تحارب 

عدّوا.

يف  املرأة  صورة  هي  هذه 

ويف  التاريخ  ويف  الذاكرة 

املامرسة، يوم كان اإلنسان 

ويرمي  ويرفض  يكابر  ولكّنه  اإلنسانيّة،  مستوى  دون 

بعيوبه عىل نصفه الذي يأىب رؤيته واالعرتاف بأهميته 

التي  وأخته  احتضنته  التي  أّمه  كانت  يومها  ودوره. 

الساهرة  وزوجته  الشدائد  عند  عليه  وحنت  آنسته 

حملته  مبا  حياته  عىل  البهجة  ومدخلة  شؤونه  عىل 

املجتمع،  نظر  يف  خطرا  كانت  بنني،  من  وتحّملته 

واتفق  والنحس.  والرّش  بالخطيئة  صورتها  واقرتنت 

الجميع عىل دونيتها وعىل رضورة االقتصاص منها دون 
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القدرة عىل االستغناء عنها. تجتمع اإلرادة والعجز يف 

تصمد  ولّكنها  باهضة،  الرّضيبة  املرأة  فتدفع  اإلنسان 

يف موقعها وال ترتاجع عن دورها الوجودي والوجداين. 

التجّني عىل  املرأة من  أنّه ال تستثنى  التأكيد  ويجدر 

املرأة، ومن مساهمتها يف تكريس النظرة السلبيّة إليها 

سواء حدث ذلك بوعي أو بغري وعي.

املرأة يف األديان الساموية
هو  السياق  هذا  يف  الساموية  باألديان  املقصود  إّن 

الديانات الثالث الكربى اليهودية واملسيحيّة واإلسالم. 

اختّل  ما  بإصالح  ظهورها  الثالثة  األديان  هذه  وترّبر 

املقدسة  النصوص  وتحّدثت  وفسد.  اإلنسان  حياة  يف 

الجمع  بصيغة  اإلنسان  تكريم  عن  الديانات  لهذه 

ودون التمييز بني املرأة والرجل. وجرى الحديث عن 

هذه املساواة يف طريقة الخلق التي تؤكّد الوحدة بني 

الجنسني وليس املساواة فحسب. جاء يف سفر التكوين 

اْمَرأًَة  آَدَم  ِمْن  أََخَذَها  الَِّتي  لَْع  الضِّ اإِللُه  الرَّبُّ  "َوبََنى 

ِمْن  َعظٌْم  اآلَن  »هِذِه  آَدُم:  فََقاَل  آَدَم.  إِىَل  َوأَْحرَضََها 

لَْحِمي«5. وميثّل اعرتاف آدم بهذه  ِمْن  َولَْحٌم  ِعظَاِمي 

الوحدة العضويّة والروحيّة مرجعيّة تؤكّد حقيقة قيمة 

املرأة يف املجتمع اليهودي وتلزم الفرد فيه باحرتامها، 

ألّن احرتامه لها هو تعبري عن احرتام اإلرادة اإللهيّة.   

وقد كرّم اإلله اإلنسان يف التوراة بأن جعله عىل صورته 

" نَْعَمُل اإلِنَْساَن َعىَل ُصورَتَِنا كََشبَِهَنا"6. فاملعنى األّول 

من  اإلنسان  صورة  تقريب  هو  اآلية  هذه  يف  واملهم 

املخلوقات.  سائر  بني  وتعظيام  له  تبجيال  اإلله  صورة 

الرجل  تخّص  ال  إنسان  كلمة  أّن  هو  الثاين  واملعنى 

وتستثني املرأة، وال تفاضل بينهام، فكالهام معنّي بهذا 

بينهام  الحاصل  امليز  رفض  تأكيد  يعني  ماّم  التكريم 

يف السابق. وأكرث من ذلك بارك الرّب االثنني وخّصهام 

بنفس النعمة مثلام جاء يف سفر التكوين "فََخلََق اللُه 

اإلِنَْساَن َعىَل ُصورَتِِه. َعىَل ُصورَِة اللِه َخلََقُه. ذَكَرًا َوأُنْثَى 

َخلََقُهْم. َوبَاَركَُهُم اللُه َوقَاَل لَُهْم: »أمَْثُِروا َواكْرُثُوا َواْمألُوا 

َوَعىَل  الْبَْحِر  َسَمِك  َعىَل  َوتََسلَّطُوا  َوأَْخِضُعوَها،  األَرَْض، 

اَمِء َوَعىَل كُلِّ َحيََواٍن يَِدبُّ َعىَل األَرِْض«7.     طرَْيِ السَّ

 )Mishna )املشنا  اليهوديّة  الرشيعة  دّعمت  وقد 

مكانة املرأة فخّصتها بقيمة مهمة عند اليهود، تتمثّل 

إىل  واستنادا  االختالط.  من  اليهودي  النسل  حفظ  يف 

هذا التخصيص فإّن الفرد ليس بإمكانه إثبات يهوديّة 

اليهود من  عند  أهّم  اليهوديّة. وال  أّمه  إالّ من خالل 

الدعويّة.  غري  جامعتهم  نقاوة  وحفظ  نسلهم  حامية 

ظلم  مظاهر  بعض  اليهوديّة  الترشيعات  وتجاوزت 

السابقة، فأمرت  الشعوب  الواردة يف مامرسات  املرأة 

وفرضت  أرُست  إذا  زوجته  عىل  يتخىّل  ال  بأن  الزوج 

تُُوفّيت  إذا  دفنها  عليه  وأوجبت  افتداءها،  عليه 

)كتوبوت ٤/د(٨.

وتدّعم هذا التكريم يف املسيحيّة فاحتلّت املرأة مكانة 

بحمل  وكلّفها  وباركها  الرّب  اصطفاها  حني  مركزيّة 

املسيح. وجاءت النعمة يف شكل بشارة  حسب إنجيل 

الحواري لوقا "فََدَخَل إِلَيَْها الَْمالَُك َوقَاَل:»َسالٌَم لَِك أَيَّتَُها 

الُْمْنَعُم َعلَيَْها! اَلرَّبُّ َمَعِك. ُمبَاَركٌَة أَنِْت يِف النَِّساِء«. فَلاَمَّ 

َرأَتُْه اْضطََربَْت ِمْن كَالَِمِه، َوفَكَّرَْت:»َما َعىَس أَْن تَُكوَن 

هِذِه التَِّحيَُّة!« فََقاَل لََها الَْمالَُك:»الَ تََخايِف يَا َمْريَُم، ألَنَِّك 

قَْد َوَجْدِت نِْعَمًة ِعْنَد اللِه. َوَها أَنِْت َستَْحبَلِنَي َوتَلِِديَن 

الَْعيِلِّ  َوابَْن  َعِظياًم،  يَُكوُن  هَذا  يَُسوَع.  يَنُه  َوتَُسمِّ ابًْنا 

يُْدَعى، َويُْعِطيِه الرَّبُّ اإِللُه كُريِْسَّ َداُوَد أَِبيِه، َومَيْلُِك َعىَل 

بَيِْت يَْعُقوَب إِىَل األَبَِد، َوالَ يَُكوُن لُِملِْكِه نَِهايٌَة«9. لقد 

تنكيل  من  بها  ارتبط  ما  التكليف  بهذا  املرأة  نزعت 

بجسدها  رشيكة  وأصبحت  ونجاسة،  ودونيّة  وسلبيّة 

يف إظهار املقّدس األسمى عند املسيحيني. لقد ائتمنها 

الرّب بعد أن باركها وطّهرها وجعلها أّما روحيّة لكل 

املؤمنني باملسيح.  

واحدا  فجعلهم  البرش  بني  الجديد  العهد  وساوى   

وورد  الجديدة.  الديانة  يف  بينهم  فرق  ال  املسيح  يف 

بني  التكامل  رضورة  حول  وواضحا  رصيحا  التحذير 

الجنسني ورفض كّل متييز حسب الحواري متّى "َوقَاَل 

لَُهْم:»أََما قََرأْتُْم أَنَّ الَِّذي َخلََق ِمَن الْبَْدِء َخلََقُهاَم ذَكَرًا 

ُه  َوأُمَّ أَبَاُه  الرَُّجُل  يرَْتُُك  هَذا  أَْجِل  ِمْن  َوقَاَل:  َوأُنْثَى؟ 

َويَلْتَِصُق ِباْمَرأَتِِه، َويَُكوُن االثَْناِن َجَسًدا َواِحًدا. إًِذا لَيَْسا 

بَْعُد اثَْننْيِ بَْل َجَسٌد َواِحٌد. فَالَِّذي َجَمَعُه اللُه الَ يَُفرِّقُُه 
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إِنَْساٌن«10.

إىل  رسالته  يف  املعادلة  هذه  عن  بولس  الرسول  وعرّب 

لَيَْس  يُونَايِنٌّ.  َوالَ  يَُهوِديٌّ  »لَيَْس  فقال:  غالطية  أهل 

َواِحٌد  َجِميًعا  ألَنَُّكْم  َوأُنْثَى،  ذَكٌَر  لَيَْس   . ُحرٌّ َوالَ  َعبٌْد 

النّص  يف  أوضح  العبارة  يَُسوَع«11. جاءت  الَْمِسيِح  يِف 

مييّز  ومل  املسيح.  يف  واحدا  اإلنسان  فكان  اإلنجييل، 

بني املخاطبني عىل أّي أساس من األسس القدمية التي 

قامت عليها الرتاتبيات االجتامعيّة املوروثة. فال العرق 

اإلميان  من  متنع  االجتامعيّة  املرتبة  وال  الجنس  وال 

التي  التامة  باملسيح والحلول فيه، وتحقيق اإلنسانيّة 

تعني التطّهر من الخطيئة األوىل. 

املسيحي.  الالهوت  يف  املسيح  بنعمة  معنّي  فالكّل 

ويجد هذا املبدأ تجسيمه يف مشاركة املرأة يف خدمة 

املسيح سواء يف حياته أو بعد موته. ففي حياته خدمته 

محاكمته  عند  حتى  وتبعنه  متّى  الحواري  حسب 

َوُهنَّ  بَِعيٍد،  ِمْن  يَْنظُرَْن  كَِثريَاٌت  نَِساٌء  ُهَناَك  »وَكَانَْت 

وبعد  يَْخِدْمَنُه«12.  الَْجلِيِل  ِمَن  يَُسوَع  تَِبْعَن  قَْد  كُنَّ 

املسيح  وخدمت  للكنيسة  نفسها  املرأة  وهبت  موته 

واملؤمنني شأنها شأن الرجل، وإن كانت األدوار بينهام 

تعد  أنّها مل  الجديدة  الحالة  فاملهم يف هذه  متفاوتة. 

ذاك الرجس والّدنس الذي رافقها مع األمم السابقة. 

الجامعة  مقّدسات  اإلسهام يف حفظ  بإمكانها  وأصبح 

املسيحيّة بعد أن تقّدست ومتيّزت.

وجامعته  املسيح  بني  الفراق  ساعة  حرضت  وحني 

الدين  قيم  من  يحمله  ما  خالصة  لهم  ترك  املؤمنة 

الجديد. ومن بني ما أوىص به حّب املرأة والرفق بها 

يُِحبُّوا  أَْن  الرَِّجاِل  َعىَل  يَِجُب  »كَذلَِك  عليها  والحفاظ 

نَْفَسُه.  يُِحبُّ  اْمَرأَتَُه  يُِحبُّ  َمْن  كَأَْجَساِدِهْم.  نَِساَءُهْم 

َويَُربِّيِه،  يَُقوتُُه  بَْل   ، قَطُّ َجَسَدُه  أََحٌد  يُبِْغْض  لَْم  فَِإنَُّه 

مل  اآلية  هذه  يف  فاملرأة  لِلَْكِنيَسِة«13.  أَيًْضا  الرَّبُّ  كَاَم 

تعد مجرّد خادم يسهر عىل راحة املجموعة يف صورة 

عبد ذليل منبوذ ال حّظ له إالّ الشقاء والتنكيل، وإمّنا 

االستغناء  ميكن  ال  وقيمة  الرجل  من  جزءا  أصبحت 

عنها. بل جعل الرابط بينهام روحيّا والعالقة مقّدسة 

حني شبّهها بعالقة الرّب بالكنيسة.

املساواة  فكانت  القرآن  مع  املكانة  هذه  وتدّعمت 

الّناس  القرآين  النّص  وخاطب  أوضح.  الطّرفني  بني 

أيّها  »يا  ومنها  األنثى،  عىل  الّذكر  متيّز  ال  بعبارات 

Photo courtesy of Kim Lin Lim
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الّناس« و »يا أيّها الذين آمنوا« يف أكرث من آية. وتّم 

»َوالُْمْؤِمُنوَن  تعاىل:  قوله  يف  والوحدة  التكامل  تأكيد 

هذا  يف  والوالية  بَْعٍض«1٤.  أَْولِيَاُء  بَْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَناُت 

الغلبة  التفاعل االيجايب دون أن تجعل  السياق تعني 

هذه  يساهم يف  كالهام  اآلخر.  عىل  لطرف  والوصاية 

بينهام  القرآن  وساوى  يستطيع.  الذي  بالقدر  العالقة 

يف التكليف فلم يقص املرأة وال يؤّخرها يف نرش الخري 

َعِن  َويَْنَهْوَن  ِبالَْمْعُروِف  »يَأُْمُروَن  الّناس.  والصالح بني 

كَاَة َويُِطيُعوَن اللََّه  اَلَة َويُؤْتُوَن الزَّ الُْمْنَكِر َويُِقيُموَن الصَّ

العبادات فضال لطرف عىل  َورَُسولَُه«15، ومل يجعل يف 

فالكّل  اآلخر.  واستثنى  بيشء  طرفا  خّص  وال  اآلخر، 

مطالب بإقامة أركان الّدين بنفس الطريقة واألسلوب. 

وساوى بينهام يف الجزاء بناء عىل متاثل قدرتهام عقليّا 

اللَُّه  »َوَعَد  تعاىل:  قال  التخصيص.  بعض  رغم  وبدنيّا 

اأْلَنَْهاُر  تَْحِتَها  ِمْن  تَْجِري  َجنَّاٍت  َوالُْمْؤِمَناِت  الُْمْؤِمِننَي 

َورِْضَواٌن  َعْدٍن  َجنَّاِت  يِف  طَيِّبًَة  َوَمَساكَِن  ِفيَها  َخالِِديَن 

ِمَن اللَِّه أَكْرَبُ َذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم«16.

نَْفٍس  »كُلُّ  األفعال  عىل  املسؤولية  يف  بينهام  وساوى 

مِبَا كََسبَِت رَِهيَنٌة«. وذكّرهام بالرحمة بينهام وبواجب 

الرتاحم »َوِمْن آَيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَْزَواًجا 

لِتَْسُكُنوا إِلَيَْها َوَجَعَل بَيَْنُكْم َمَودًَّة َورَْحَمًة إِنَّ يِف َذلَِك 

آَلَيَاٍت لَِقْوٍم يَتََفكَُّروَن«17. فهذا الثالوث: السكن واملوّدة 

وهو  اإلسالم.  يف  األرسيّة  الحياة  أساس  هو  والرحمة 

مقّومات استقامة املسلم عىل أوامر رشيعته. وال يتوّجه 

الطّرفان  يحّمل  وإمّنا  بعينه،  طرف  إىل  اآلية  مضمون 

مسؤوليّة حفظ هذه الرابطة املقّدسة ويدعوهام سواء 

إىل االلتزام واالستقامة. وإذا عدنا بالذاكرة إىل ما كانت 

تعانيه املرأة العربيّة قبل اإلسالم من تجاهل وإقصاء 

وصل حّد دفنها حيّة يف الرتاب، نجد أنّها مستفيدة من 

هذا الترشيع أكرث من الرجل.

وقد مدح اإلسالم املرأة ورفع من شأنها وجعلها أفضل 

ومن  وحادث.  موضع  من  أكرث  وأصلح يف  الرجل  من 

والسلطة  والجاه  املال  رفضت  فرعون  زوجة  أّن  ذلك 

التي يتمتّع بها زوجها، واتجهت إىل الله طالبة رضاه 

ِفْرَعْوَن  اِْمَرأََة  آََمُنوا  لِلَِّذيَن  َمثاًَل  اللَُّه  »َورَضََب  والجّنة 

ِمْن  ِني  َونَجِّ الَْجنَِّة  يِف  بَيْتًا  ِعْنَدَك  يِل  ابِْن  قَالَْت رَبِّ  إِْذ 

ِني ِمَن الَْقْوِم الظَّالِِمنَي«1٨. والظلم  ِفْرَعْوَن َوَعَملِِه َونَجِّ

يف هذا اآلية يتطابق مع معناه الوارد يف القرآن ومنه 

بنت عمران  مريم  اختارت  ومثلها  الرشك.  الوقوع يف 

عيىس،  نبيّه  لتحمل  وتقّدست  فتعّففت  ربّها  رضا 

املرأة  وتخلّصت  واالستقامة،  للطهر  رمزا  فأصبحت 

عرب  بها  ارتبطت  التي  املظلمة  الصورة  من  بواسطتها 

تاريخها. »َوإِْذ قَالَِت الَْماَلئَِكُة يَا َمْريَُم إِنَّ اللََّه اْصطََفاِك 

َوطَهَّرَِك َواْصطََفاِك َعىَل نَِساِء الَْعالَِمنَي«19 

ومثلام اشرتكت الديانات الثالث يف الحث عىل تخليص 

املرأة من سلطة املجتمع الجائرة، فإّن بعض نصوصها 

التأسييس  النّص  بني  الفاصل  الحّد  أسئلة حول  تطرح 

والنصوص الحافّة به يف مسألة املرأة. أي التساؤل عن 

النصوص. ومن  الحدود بني اإللهي واإلنساين يف هذه 

بالخطيئة  ُعرف  ما  املرأة  تتحّمل  ملاذا  األسئلة  هذه 

ضلعه  من  ُخلقت  التي  وهي  الرّجل  دون  الجّنة  يف 

يتفّص  آدم  النصوص  ملاذا جعلت  الثالثة؟  الكتب  يف 

من مسؤوليته أمام اإلله ويتهم املرأة فيقول: »الَْمْرأَُة 

َجرَِة فَأَكَلُْت«20.  الَِّتي َجَعلْتََها َمِعي ِهَي أَْعطَتِْني ِمَن الشَّ

وألقاها  النص  هذا  مسؤوليته حسب  من  آدم  تنّصل 

الصادق  قيّم عليها. وعلّق  أنّه  عىل عاتق من يفرتض 

نيهوم عىل مضمون هذا النص التورايت فقال:"فاملعصية 

اقرتفها آدم، ولكّن زوجته أرشكت يف العقاب"21   

املقّدسة؟  صورته  عىل  التوراة  يف  اإلله  يخلقها  أمل 

فكيف تفهم النجاسة التي الزالت تالحقها؟ ففي سفر 

التكوين ترتبط نجاسة املرأة بطبيعة الجنس. فإذا كان 

أنثى  كانت  وإذا  أسبوعا  نجاستها  تكون  ذكرا  املولود 

»وَكَلََّم  أسبوعني. وجاء يف سفر الويني  النجاسة  تدوم 

الرَّبُّ ُموىَس قَائاِلً: »كَلِّْم بَِني إِرْسَائِيَل قَائاِلً: إَِذا َحِبلَِت 

ثُمَّ   ]...[ أَيَّاٍم  َسبَْعَة  نَِجَسًة  تَُكوُن  ذَكَرًا،  َوَولََدْت  اْمَرأٌَة 

َوإِْن   ]...[ تَطِْهريَِها  َدِم  يِف  يَْوًما  َوثثاَلَثِنَي  ثثاَلَثًَة  تُِقيُم 

َولََدْت أُنْثَى، تَُكوُن نَِجَسًة أُْسبُوَعنْيِ ]...[ ثُمَّ تُِقيُم ِستًَّة 

اليهود  أدعية  ومن   .. تَطِْهريَِها«22  َدِم  يِف  يَْوًما  َوِستِّنَي 

مل  أنّنا  الله  "نحمد  اليوم  صلواتهم  يف  األورثودوكس 

نُخلق نساًء" و "الحمد لله أنّه مل يخلقني وثنيّا، الحمد 

47



48



أنّه مل يخلقني  لله  امرأة، والحمد  أنّه مل يخلقني  لله 

وأّي شكر  النص،  ونعمة يف هذا  وأّي عقل  جاهال"23. 

الّدعاء  امليز. فهل ميكن أن نفهم من هذا  يقوم عىل 

أّن اليهودي األرثودكيس يحمد الله عىل أنّه مل يخلقه 

عىل شبه صورته مثلام عرضنا يف اآلية السابقة من سفر 

التكوين؟ 

وتسّجل هذه الصورة السلبيّة يف العهد الجديد أيضا. 

إذ يتواصل يف األناجيل األربعة تحميل املرأة ما ُعرف 

بالخطيئة يف الجّنة باعتبارها امرأة، وباعتبار أّن رشيكها 

رجل وال ميكن أن يخطئ أو يتحّمل الخطأ، مادامت 

االجتامعيّة  التاريخيّة  بالذاكرة  فكأننا  رجاليّة.  الثقافة 

لدى هذه الشعوب تتغلّب عىل املعاين الظاهرة للنّص 

فتواصل التنظري لسيادة الرجل عىل املرأة بأسس قدمية 

قامئة عىل التشكيك والتقزيم. 

وال نستثني بعض القراءات للنص القرآين التي ال ترى 

تجد  وال  إخفاؤها وطمسها،  يجب  عورة  إالّ  املرأة  يف 

فيها إالّ إثارة الغرائز وتحريك الشهوات. وتتغافل عاّم 

منذ  املحّمديّة  الدعوة  لصالح  اإلسالميّة  املرأة  أنجزته 

السيّدة خديجة، وما قّدمته للمجتمع عرب تاريخها. ال 

فيه  الخوض  كان  وإن  الجانب  هذا  يف  التعّمق  نريد 

املسألة  بأّن طرح هذه  التذكري  مهم ومفيد. ويحسن 

يجب  ما  ومراجعة  األديان  بني  الحوار  طاوالت  عىل 

املرأة أوال ويقرّب  بالفائدة عىل  مراجعته يعود حتام 

املسافات بني أتباع األديان.
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سواء  للسلطة  مامرسة  و  فعل  هو  الخطاب  شك  ال 

كانت هذه السلطة معرفية أو سياسية . و ال شك انه 

عند مقاربتنا ملكانة املرأة يف اإلسالم تعرتضنا خطابات 

ماهيتها  حول  متناقضة  وأحيانا  ومتنوعة  مختلفة 

له  املرأة  اإلسالمي حول  الخطاب  أن  ومبا   . وحقوقها 

بناء تصورات عن  تداعيات متعددة  فهو يساهم يف 

عىل  يؤثر  انه  كام  الهويات   تشكيل  ويحدد  الذات 

صورة األنا املسلمة  و عىل عالقاتها باآلخر املختلف و 

جب  علينا تحديد هذا الخطاب و سرب أغواره.

ما  غالبا  اإلسالم  يف  املرأة  مكانة  حول  اآلخر  فخطاب 

تسقط عىل اإلسالم  مقوالت جوهرانية  أي تأخذه عن 

واملكان.  الزمان  بعدي  خارج  قصد  غري  عن  أو  قصد 

وهنا نستحرض  أطروحات  املفكر ادوار سعيد الذي 

اآلخر  صناعة  تقنيات  عن   النقاب  كشف  و  فكك 

من  الغرب  أن  سعيد  ادوار  لنا  أكد  قد  و  وأسطرته1. 

إىل  أيضا   سعى  قد  للرشق  وبناءه  صياغته  خالل 

للحضارة  كنارش  املثالية   صورته  تثبيت  و  ذاته  بناء 

بعض  يف  املقاربات  هذه  ونجد  عنها.  دائم  وكمدافع 

الجغرافيا  و  للتاريخ  العابرة  االسترشاقية   الدراسات 

املتناقضة   الضدية و  الثنائيات  التي تسعى إىل تعزيز 

الحداثة  و  الهمجي  اآلخر  مواجهة  يف  املتحرض  ،األنا 

يف مواجهة العتاقة. وأضافت مقالة تشاندرا موهانتي 

بعد  الكولونيالية"  والخطابات  النسوية  "البحوث  عن 

الالمتساوية   الدولية  العالقات  و  االستعامري  التاريخ 

تأمالت جديدة يف مفهومي األنثى و 
األنثوي يف اإلسالم

إقبال الغريب
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فقد  الجندرية   الدراسات  عىل  بضالله  ألقى  الذي 

النسوي  البحث  أن  الهندية  الباحثة  هذه  أكدت 

الثالث  العامل  نساء  واستغالل  استعامر  ميارس  الغريب 

"املرأة  وفئة  كيان  توحيد  طريق  عن  وذلك  خطابيا 

األخرى"، ومن األمثلة التي تقدمها تشاندرا موهانتي 

هي تصوير ومتثيل املرأة املسلمة املحجبة ضمن فئة 

مفاهيم   يف  وسجنها   ، مانعة  و  جامعة  ثابتة  واحدة 

القمع و مصطلحات اإلقصاء و التمييز2.

أما خطاب األنا حول املرأة فهو متعدد االتجاهات  و 

 . التبخيس  و  التبجيل  بني  يراوح  األهداف   متضارب 

السيايس  و  الثقايف  و  االجتامعي  الواقع  يعكس  وهو 

السائد . كام أننا نكتشف من خباياه توترات الحقبة 

و رهانات الهوية إذ تتشابك من خالله منظومة القيم 

الكونية بجملة الخصوصيات الثقافية و ببنى القوة و 

الهيمنة.

و من خالل رغبتنا يف ترشيح خصائص هذه الخطابات 

املتعددة و املتنوعة املتداولة عن املرأة تبني لنا الثابت 

و املتحرك و املطلق و النسبي يف لغة الكالم عن النساء 

يحمل  التأسييس  اإلسالمي  الخطاب  أن  لنا  اتضح  و   .

خطابني خطاب أول حول األنثوي يف املطلق و خطاب 

ثاين حول املرأة يف إطار زمني  محدد.

قد  الجندرية  املقاربة  إّن  نقول،  املنطلق  هذا  من 

التي  الجوهرانية  األطروحات  تنسيب  يف  تُسعفنا 

تعتقد يف مراتبية الثقافات و الديانات و ترى أن هناك 

ثقافات منصفة للمرأة يف املطلق و أخرى معادية لها 

. فهي بالتايل ال تأخذ   بعني االعتبار املشرتك الكوين، 

سواء أكان هذا املشرتك قياًم و مبادئ سامية  أو صوًرا 

الثّقافة إمكان من  من صور الهيمنة والتّسلط؛ إذ أن 

املاديّة  و  تّجلياتها  البرشي، تعكس  الوجود  إمكانات 

الرمزية واقع سوسيو- تاريخي محّدد.

الديني  العامل  تحميل   ميكننا  ال  اإلطار  هذا  يف  و 

املسؤولية الكاملة  يف التمييز ضد املرأة  إذ أننا  تفرق 

أخالقية  وقيام  عامة  وغائيات  كرسالة  اإلسالم  بني 

وفهام  ومتثال  وحضارة  تاريخا  واإلسالم  وعقائدية 

بوصفه  اإلسالم  أن  نعتقد  أننا  كام   برشيا.  واجتهادا 

القراءات والتأويالت وفقا  لتعدد  نصا و ورسالة قابل 

لتحوالت املجتمعات ولتطور املعارف وأدوات القراءة 

وإنجازا  إنتاجا  بصفتهام  والتفكيك  التأويل  تقنيات  و 

نقص  من  البرشية  الصفة  تحمله  ما  بكل  برشيني 

ونسبية.

 

األنثوي يف اإلسالم
أن  ميكن  ال  القرآين  الخطاب  يف  األصيلة  املفاهيم  إن 

لألنساق  وتاليفية    شمولية  نظرة  بدون  تستنبط 

التصور  أن  حيث   . الكريم  القرآن  عموم  يف  املعرفية 

اإلسالمي لقضايا اإلنسان عامة ، ال ميكن أن تدل عليه 

ألفاظ  عليه  تكشف  أن  وال  الكل  من  مجتزأة  آيات 

وعبارات منفصلة عن بعضها بعض بجدار صيني ، بل 

ال بد لهذا التصور من مقاربة شاملة تستند إىل الفهم 

إطارها  يف  و  مواضعها،  يف  واآليات  لأللفاظ  الصحيح 

التاريخي.

و قد مثن الخطاب التأسييس األنثوي من خالل

- الرتكيز عىل وحدة النفس البرش

القران  النسوية يف  النامذج  - إعادة االعتبار للصور و 

الكريم 

- الكفاءة الدينية والروحية لألنثى

جاء اإلسالم ليذكر اإلنسانية بأنها من جوهر واحد ال 

أفضلية ذاتية بعضهم عىل بعض  فالبرش نساء و رجا 

كأسنان املشط ال مراتبية ألحد عىل احد إال بالتقوى .

باعتبارهام  والرجل  املرأة  إىل  ينظر  الكريم  فالقرآن 

سائر  عىل  الله  فّضلها  واحدة  برشية  لنفس  وجهني 

الله  فإن  والعقل.  املعرفة  نعمة  وحباها  املخلوقات 

قد خلق النساء والرجال من نفس واحدة وخلق منها 

زوجها. وهذا الفهم لخلق اإلنسان هو أساس العالقة 

قدم  عىل  والنساء  الرجال  يقف  حيث  الجنسني،  بني 

املساواة يف تلقي وتحمل األوامر والتكاليف والحقوق 

الرشعية، وهذه العالقة عالقة توافق  وتناغم وتعاون 

مشرتك. فقصة الخلق القرآنية دعوة إىل إدراك السلوك 

نحو الذات ونحو اآلخر املغاير. فاسم ادم يراد به لغتا 

أو "األديم "لفظ  "املادة األولية"  ال سيام أن األرض  
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مؤنث يشري إىل الخصوبة و التكاثر  ف"االدم الفطري" 

ما  وهو  الذكورية   األصول  و  األنثوية  األصول  يحمل 

جعل منه إنسانا متكامال.

ومن عجيب ما يصادف الدارس لنصوص القرآن الكريم 

أن التنزيل يف بداية عهده أوىل اهتامما بالغا باألنثى 

من حيث هي أنثى.

و يف هذا الشأن تضمنت اآلية األوىل من سورة النساء 

مثاال رائدا . فقد أشارت اآلية الكرمية 

نَّْفٍس  ن  مِّ َخلََقُكم  الَِّذي  َربَُّكُم  اتَُّقواْ  النَّاُس  أَيَُّها  يَا   {

كَِثرياً  رَِجاالً  ِمْنُهاَم  َوبَثَّ  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخلََق  َواِحَدٍة 

اللَّه الَِّذي تََساءلُوَن ِبِه َواألَرَْحاَم إِنَّ اللَّه  َونَِساء َواتَُّقواْ 

كَاَن َعلَيُْكْم رَِقيباً 

اللغة  يف  انه  نعلم  نحن  و   .)1 اآلية  النساء-  )سورة 

مذكر.  لفظ  الزوج  بينام  مؤنث  لفظ  النفس  العربية 

و بالتايل ترى طائفة من العلامء مثل القطب الصويف 

ابن عريب و اإلمام محمد عبده أن أصل الحياة يعود 

إىل املرأة  الن منشأها رحم املرأة  يف حني أن التفسري 

التقليدي للقران الكريم يطغي عليه التأويل اليهودي 

املسيحي القائل بخلق املرأة من ضلع الرجل ادم3.

ولعل هذا من أرسار إيراد ذكر املرأة يف بعض اآليات 

عىل  الشاهدة  و  للحياة   الواهبة  األنثوية  بصفتها 

عظمة الله مقرونة بالرجل عىل وجه التسوية الكاملة 

ن ذَكٍَر أَْو أُنثَى َوُهَو  يف قوله تعاىل ﴿ َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّ

ُمْؤِمٌن فَلَُنْحِييَنَُّه َحيَاًة طَيِّبًَة َولََنْجِزيَنَُّهْم أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن 

َما كَانُواْ يَْعَملُوَن﴾ )سورة النحل - اآلية 97( وقوله﴿ 

) سورة  لََشتَّى﴾  َسْعيَُكْم  إِنَّ  َواألُنثَى  كََر  الذَّ َخلََق  َوَما 

الليل - اآلية 3 و ٤( وأما حني تكون مقصودة بشخصها 

م مثاال للنضج والكفاءة  فإنها تذكر بصفتها امرأة وتُقدَّ

واملفاسد  املصالح  ترجيح  من  متّكنها  التي  العقلية 

القرآنية  الصور  هذه  زعزعت  قد  و  الحر.  واالختيار 

كانت  التي  التقليدية  والتصورات  التمثالت  للمرأة 

متاثل بني املرأة والقوى الشيطانية  واألهواء الشبقية.

بلقيس يف سورة  القرآين  ذكرت  القصص   ومن خالل 

كرمز  أيوب  وامرأة  الرشيدة   الحوكمة  كنموذج  سبأ 

الصرب و التفاين واسيا بنت مزاحم  امرأة فرعون التي  

آمنت منذ أن رأت معجزة موىس ) عليه السالم ( أمام 

السحرة ، وكتمت إميانها ، وأخلصت ؛ فنّجاها الله و 

أدخلها الجنة ومل ترضّها رابطتها الزوجية مع فرعون 

شيئاً، بل اعتربت ذات حرة ومستقلة . وكذلك  امرأة 

األفعال،كام  مسؤولية  تحميلهام  يف  لوط  وامرأة  نوح 

يوكابد  األنثوي   للورع  مثالني  املؤسس  الكتاب  منحنا 

أم موىس و مريم أم عيىس عليهام السالم  و يف هذا 

نبوة  لقضية  املفرسين  معالجة  كيفية  نذكر   السياق 

السيدة مريم.

البشارة  تلقيها  بسبب  القضية  هذه  نوقشت  قد  و 

لها  امللك  تكليم  الله سبحانه و تعاىل عن طريق  من 

عند  من  يأتيها  كان  الذي  ألعجائبي  رزقها  بسبب  و 

الوحي  مريم  "تلقي  أحدثت مسالة  قد  و  رغدا.  الله 

من عند الله " نقاشات و سجاالت حادة بني الفقهاء و 

املفرسين بني مثبت للنبوة و ناف لها . فقد اعرتف ابن 

معتمدا  مريم  بنبوة  الظاهري  الفقيه  األندليس  حزم 

إن  يرى  حزم  ابن  و  رشعيته.  و  القرآين  الشاهد  عىل 

النبوة مأخوذة من اإلنباء وهو اإلعالم . و النبي هو من 

أوحى إليه  إما مبجيء ملك أو و إما بخطاب يخاطب 

به يف نفسه. و بالتايل يرى ابن حزم أن نبوة أم موىس و 

مريم بنت عمران و آسية امرأة فرعون ال شك فيها ٤.و 

قد استند ابن حزم يف هذه القضية النسوية إىل حديث 

نبوي رشيف وهو " كمل من الرجال كثري و مل يكمل 

من النساء إال مريم بنت عمران و آسية بنت مزاحم  

امرأة فرعون". أما القرطبي األندليس فقد ساند  رأي 

ابن حزم يف نبوة النساء . و قد دعم نظريته الفقهية يف 

هذا املجال مستدعيا آية االصطفاء "و إذ قالت املالئكة 

ميريم إن الله أصطفك و طهرك و أصطفك عىل نساء 

انه اعترب   . كام  العاملني." )سورة آل عمران االية٤2 ( 

أن مريم حظيت مثل بقية األنبياء  بالتكليف واإلخبار 

والبشارة 5.

و يف هذا السياق تتبني أن الذكورة واألنوثة ليستا سوى 

حالتني محدثتني يتجىل من خاللهام الجوهر البرشي. 
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التسامي نحو الكامل  هذا  الجوهر الذي باستطاعته 

متعاليا عن كل الخصوصيات الجنسية. 

اإلسالم  مكن  والروحية  الدينية  األهلية  مستوى  يف  و 

وكيل.  أو  وسيط  دون  العبادات  جميع  من  األنثى 

فللمرأة إمكانية القيام بكل شعائر العبادات وطقوسها 

و  اإلنسانية  بالحرية  ترصيح  و  إعالن  فالشهادة   .

مساواة الجميع أمام مبدأ واحد . والزكاة حق الفقراء 

هذا  يف  أنثى  أو  ذكر  بني  فرق  ال  األغنياء.  أموال  يف 

االلتزام األخالقي.

يف  واألنثى  الذكر  رمزية  عىل  الحج  شعائر  وتحتوي   

آن واحد. ففي الحج كام نعلم يطوف الرجال والنساء 

معا حول الكعبة الرشيفة قبلة املسلمني .ويسعى أيضا 

رمزية  له   . وهذا  واملروة  الصفا  بني  والنساء  الرجال 

البيت  حول  الطواف  يف  األب  منوذج  مع  التامهي 

الذي  السعي  األم يف  محاكاة منوذج  مع  اإلبراهيمي  

قامت به هاجر بني مرتفعني سعيا للامء إلرواء وليدها 

إسامعيل. فطقس الطواف حول الكعبة الرشيفة يرمز 

العتيق.  البيت  بناء  وهي  تأسيسية  أبوية  تجربة  إىل 

بينام يرمز طقس السعي  إىل تجربة امومية  بامتياز 

للمحافظة  رصاعها  و  وليدها  عىل  األم  هرولة  وهي 

عليه. 

و بالتايل يحايك الرجل الحاج منوذج األمومة  يف عطائها 

يف  األبوة  تجربة  الحاجة  املرأة  تحايك  و  تضحياتها  و 

الحج  تجربة  تتحول   و  الحضارة.  و  للثقافة  بنائها 

املقدسة إىل  محاكاة لرمزية النظامني األبوي و االمومي 

املتساوين جندريا6.

املرأة يف اإلسالم  رهانات و مفارقات
"األنثى"  لفظ  ورود  غلبة  هو  انتباهنا  يلفت  ما  إن 

يف اآليات املكية وهي بداية عهد النزول، حيث تبلغ 
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ورد  ما  مجموع  من  املائة  يف   67 اللفظ  هذا  نسبة 

كام  القرآين.  النص  بقية  يف  النعت  بهذا  فيه  ذكرها 

بصفتها  تخاطب  تعد  مل  املدين  الخطاب  يف  املرأة  أن 

باملرأة يف  املتعلقة  أنثى أساسا .حيث نجد أن اآليات 

املدين صارت تذكرها ضمن منظومة  القرآين  الخطاب 

اجتامعية متكاملة ويف إطار وظائف وأدوار تشغلها يف 

نسق مجتمعي معني . فضعف بذلك الخطاب املوجه 

النساء)  مجموعة  باسم  خطابها  وتدعم   كفرد  إليها 

إليها بهذه  الخطاب املوجه  املائة من مجموع  ٨6 يف 

اآليات  اختالف  يعكس   الفرق  لعل هذا  و  الصفة(.  

املنزلة باختالف وضع اإلسالم واملسلمني، فغلبت اآليات 

االعتقادية والوعظية واألخالقية عىل آيات الفرتة املكية 

األوىل فرتة تأسيس أركان الدين و الدعوة إىل التوحيد 

و مكارم األخالق  بينام مل تظهر الحاجة إىل  الترشيع 

والتقنني  إال خالل املرحلة املدينية . و مرحلة الترشيع 

هي  مرحلة تنظيم املجتمع وتحديد عالقاته الداخلية 

والخارجية  و غالبا ما يكون هذا التقنني موجها لعامة 

الناس مطابًقا لواقعهم االجتامعي ومستواهم الثقايف. 

ومعلوم أن من خصائص  الخطاب املدين اهتاممه 

بالبناء األرسي ومبوقع املرأة فيه، باعتبار أن األرسة 

دعامة املجتمع الجديد ، ونواة الدولة الناشئة. 

و  املدين  و  امليك  بقضايا  نذكر  اإلطار  هذا  يف  و 

عالقتها  و  املقيد  و  املطلق  و  الخاص  و  العام 

بتاريخية النص و جدله مع  الواقع الحي. 

آثار  إىل  الهربي7  عزيزة  الباحثة  أشارت  فقد 

عبادة  يف  تجسد  قديم  امومي  نظام  ملامرسات 

و  الحروب  يف  النساء  مشاركة  و  اإلناث   اآللهة 

ظواهر أخرى مثل االنتساب إىل عائلة األم  كان 

سائدا قبل ظهور اإلسالم مبائة عام. و ترى الهربي 

الرصاع  هذا  ارث  تحمل  الجاهلية  الثقافة  أن 

النظام  و  اآلفل    االمومي  النظام  بني  املرير 

األبوي الصاعد. و قد أكدت الهربي أن املساهمة 

الكربى لإلسالم يف الحد من تجليات للنظام األبوي  

تجسدت يف االستبدال الكيّل ل"الرابط األبوي و 

حيث  الديني"  ب"الرابط  الجاهليّة  يف   " القبيل 

الصغري  واألبيض،  األسود  واألنثى،  الذكر  الكل: 

والكبري والغني والفقري عىل قدر  واحد من املساواة. 

عىل  سيطرتها  استعادت  األبوية  املنظومة  أن  بيد 

تجسدت  التي  التاريخية  الفرصة  تكن  مل  و  املجتمع 

املساواة  لفرض  للنساء  مؤاتية  املحمدية  الرسالة  مع 

شهدت  هكذا  و   . الزمنية  الظروف  تلك  يف  الكاملة 

من  الثّقايف  املكبوت  هذا  عودة  اإلسالمية  الحضارة 

خالل إحياء التّقاليد البطريركية، إال أنها أصبحت هذه 

املرة باسم الّدين واملقّدس والحقيقة املطلقة.

أما الباحثة ليىل احمد٨ فهي تركز عىل املحيط الثقايف 

لنشأة اإلسالم كخطوة لفهم الخطابات املؤّسسة للزواج 

ال  والتي   للمرأة  السياسية  وللحقوق  العائلة  ونظام 

تزال يف بعض أوجهها سائدة إىل اليوم. 

والسلطة  األبوي  النظام  جذور  أحمد  ليىل  تضع 

املتحيّزة ضد املرأة  يف الثقافة اإلسالمية داخل ثقافات 

ويف  الرافدين   بالد  يف  اإلسالم:  قبل  السائدة  املنطقة 

املعادية  األشكال   ركزت عىل  كام  الهيلينية  الثقافتني 

وبالعودة  املسيحية.  و  اليهودية  الديانتني  يف  للمرأة 

Photo courtesy of Bernard G
agnon
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التاريخية إىل نشأة املجتمعات املدنية و نظم الدولة 

القدمية حيدت  ليىل احمد معيار "الطبيعة" ورفضت 

االتكاء عىل حجة "الفروق البيولوجية". هذه الحجج 

البنى  بقاء  و  التقليدية  األدوار  استمرارية  تربر  التي 

قدرا  احمد  ليىل  تعتربها   مل  و  حالها  عىل  العالئقية 

محتوما  مسلطا عىل حقوق النساء.

كام فرست ليىل احمد القيود والضوابط التي فرضت 

تفسريا  القوامة  و  الزواج  مسالتى  يف  املرأة  عىل 

الباحثة رشط املرأة  يف اإلسالم  انرثوبولوجيا. فربطت 

بأشكال الزواج املتعددة  التي كانت سائدة يف املنطقة 

العائلة  و  األبوي  الزواج  منط   فرض  يف  وبالرغبة 

البطريقية.    

النسوية آفاقا جديدة لقراء   الدراسات  و تفتح  هذه 

أجل  من  الفقهي،  الرّتاث  فيها  مبا  اإلسالمي  تراثنا 

الوقوف عىل تجليات تشّكله التّاريخي املُرتبط بإرادة 

الّسلطة وإكراهات السياسة وتأثريات الثقافات القدمية  

وموازين القوى السائدة يف املجتمع. و كلنا يعلم  أن 

رسالة اإلسالم روحية بامتياز  و انه من مجموع ستة 

آالف و ستني آية ال نجد سوى مئتني و ستني آية تتعلق 

بأحكام  و ترشيعات املعامالت خصصت منها سبعون 

آية لألحوال الشخصية و املواريث.

و رغم بعض االمتيازات التي أعطيت للرجل يف الرتاث 

عىل   الترشيعات  جل  أكدت  فقد  الوسيط  الفقهي 

مساهمة املرأة وعىل مشاركتها يف الحياة العامة وعىل 

مسؤولية الزوجني يف تسيري العائلة و تدبري أحوالها . و 

يف الفرتة التأسيسية أعطى اإلسالم املرأة حرية التعلم و 

العمل و مكنها من حق التملك و الترصف يف أموالها. 

جعلها  و  السوق   يف  الحسبة  و  الوالية  أعطاها  بل 

مفتية و لنا يف السيدة عائشة خري مثال عىل ذلك  أي 

انه ائتمنها عىل الدين و عىل الدنيا فقد وىل الرسول 

الكريم )ص( سمراء االسدية منصب الحسبة عىل مكة 

الشفاء بنت سليامن  )ر(  الخطاب  ابن  و نصب عمر 

محتسبة عىل املدينة  املنورة عاصمة الدولة الناشئة.   

Photo courtesy of Shuang Wen
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كام دون لنا مؤرخون الحقبة النبوية، أسامء الصحابيات 

و الشهيدات نذكر منهن سمية أم عامر، أول شهيدة 

يف اإلسالم؛ زينب بنت الرسول )صىل الله عليه وسلم(، 

بنفسها وهي حامل وهاجرت  التي جازفت  املرأة  أو 

عىل  فقدت  الطريق  يف  العتداء  فتعرضت  بدينها، 

إثره حياتها؛ أم رشيك )من عشرية دوس(، وجّل هذه 

و  الكريم.  القرآن  يف  تعاىل  الله  إليهن  أشار  األسامء، 

املدينة   إىل  مكة  من   " النسائية  "الهجرة  تجربة  متثل 

التغيري  يف  للمساهمة  حاسمة  آلية  و  سياسيا،  فعال 

كانت  الفريدة  التجربة  هذه  جسدت  فقد  السيايس. 

وسيلة للمرأة املسلمة يف ذلك العرص، لتؤكد حضورها 

كعضو نشيط يف املجتمع، من خالل مساهمتها الكاملة 

عليه  نّص  الذي  السيايس  للعمل  الجديد  املفهوم  يف 

اإلسالم. 

باملفهوم  االنتخابات  آلية  وهي  الرضوان  بيعة  أما 

العرصي التي عرفت بـ"بيعة الشجرة"، فيكفي، ، أنها 

اإلسالمي،  التاريخ  كتب  يف  ذكرن  نساء  مثانية  ضّمت 

ص(،   ( الكريم  الرسول  طرف  من  استقبالهن  وتم 

هامة  دالالت  طياته  يف  يحمل  الذي  االستقبال  وهو 

واستنتاجات حاسمة.

خامتة 
عنرصين  يشكالن  واملذكر  املؤنث  أن  القول  نستطيع 

برشية  صفات  مبثابة  إليهام  النظر  ميكن  متكاملني 

وطاقات مكنونة يف الرجل و املرأة بدال من اعتبارهام 

عامة  األنثوي  العنرص  ويعكس  متناقضتني.   قيمتني 

العطاء  لإلنسان وهي  والعاطفية  االنفعالية  الجوانب 

حرصها  ميكن  ال  االنثي  أن  بيد  الرأفة.  و  والحنان 

خديجة  فالسيدة  الخصائص.  و  الصفات  هذه  يف 

يف  )ص(  الرسول  حيال  ذكوري  بدور  اضطلعت  مثال 

ريعان شبابه فقد أمنت له املساندة املادية و الرعاية  

املعنوية خالل رسالته . كام يرمز العنرص ألذكوري إىل 
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قيم الشجاعة و الجرأة و املنافسة واالبتكار والسلطة 

تتحول إىل  املحمودة  الذكورية  الطاقة  بيد أن هذه   .

أقر  فإذا  األنثوي.  البعد  غياب  عند  وتسلط  عدوانية 

اإلنسان بالجانب األنثوي القابع يف أعامقه وسعى إىل 

تنميته واالعرتاف به، فسيصل إىل التوازن واالطمئنان 

والسكينة . فالبعد األنثوي يساعدنا عىل إدراك  أفضل  

لالختالف وللعامل الذي يحيط بنا. هذا الفكر الحديس 

من  شبكة  خالل  من  بالكون  مرتبطني  أننا  يشعرنا 

العالقات والصالت املتداخلة  يف نسيج الو جود . وهذا 

الرتابط تعرب عنه كلمة "دين" التي تعني الربط بقوة 

فاملخلوق  الصلة.   أيضا  تعني  التي  "صالة"  كلمة  و 

املنشود  الروحي  الكامل  تحقيق  يستطيع  ال  البرشي 

إال  من خالل االعرتاف بأبعاده  الذكورية واألنثوية . 

وبالتايل يندرج الفرد يف أمنوذج روحي جديد ويتحول 

إىل  املحض  العقالين  من  و  التكامل  إىل  الفردانية  من 

الحديس اإلبداعي و من االختزالية إىل الشمولية و من 

النوع. فالتأليف  التعاون و من الكم إىل  التنافس إىل 

بني املبدأين الذكوري واألنثوي  يتيح لإلنسان اكتشاف 

االختالفات  تتجاوز  التي  الذات  هذه  العميقة   ذاته 

البيولوجية  لتصل إىل مستوى املخلوق الذي خلقه الله 

سبحانه و تعاىل ليتعرف عليه من خالله . فنحن لن 

نحقق إنسانيتنا ما مل نحدث التوازن بني قيمنا األنثوية 

والذكورية  لتأسيس عامل أفضل. 
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مقدمة
املواضيع  من  أصبحت  املرأة  قضية  أن  يعلم  الكل 

املعارصة،  الحياة  واقع  اهتامم  شغلت  التي  الحيوية 

ولعل  نظري،  أو  فكري  بحث  قضية  مجرد  وليست 

والنظرة الرسيعة إىل التطور التاريخي لوضع املرأة يف 

أنها قد عانت  تاريخيا، تكشف عن  املجتمع اإلنساين 

من مآالت التحجري عىل عقلها وتعطيله عن املساهمة 

يف النهوض الفكري واالقتصادي والسيايس ملجتمعاتها. 

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بحدة يف سياق البحث 

مستوى  عىل  النسايئ  للخطاب  الديني  الحضور  عن 

الريادة ،هو مدى فاعلية ومساهمة املرأة  وحضورها 

يف املجال الفكري والسيايس والديني ملجتمعاتها ؟ كيف 

تنتج املرأة الريادية خطاباً مجتمعيا فاعالً يرشد الحقل 

والعمران  االستخالف  مبدأ  مرتكزات  وفق  الديني 

املعارص من  النسوي  للخطاب  ؟ هل متكن  الحضاري 

للمرأة   الدينية  الريادة  إصالح مراتب هندسة صناعة 

يف ظل حمولة الصور النمطية  الجيولوجية املتكلسة 

يف العقل الجمعي لبيئتها؟ كيف ترتقي املرأة الريادية 

الريادة الدينية  النسائية
املنظور الديني والسياق 

السوسيولوجي
مريم آيت أحمد
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أمتها  لقضايا  املجددة  الروحية،وإنتاجاتها  بتجربتها 

؟  ومتيزها  نجاحها  تعتيم  تتعمد  مجتمعات  ظل  يف 

يخلق  مل  النسوية،  إطار  يف  النساء  بعمل  فالقبول 

يف  ظل،  املثقف  خطاب  ألن  لألدوار،  راديكالياً  تغيرياً 

عمومه خطاب مشجع للمرأة، لكنه يكاد يكون خطاباً 

مرتبكا ينحاز خلف ضمري الجامعة أو الضمري املجهول 

بصيغة : )يسمح –  يجوز-يقبل- مينع.. (.عندما يتعلق 

األمر مبجال  القيادة السياسية يف األحزاب ،أو الريادة 

متى  ؟  الفكري  والتنظري  االجتهاد  مجال  يف   الدينية 

حقله  عرف  مجال  يف  الدين  بنساء  االعرتاف  سيتم 

يف  دامئا  الخطاب  يوجه  كام  الدين  برجال  التداويل 

ملتقيات ومحافل الحوار الديني  رغم وجود نسائه ؟! 

النسوي املعارص  الديني   الخطاب  وبالتايل هل متكن 

يف  القيادي  بإرشاكها  املراة  دور  عىل  العزلة  فك  من 

أحكام وقرارات قضايا السلم الدويل ؟ 

الديني  املشهد  املرأة  حضور  قضية  يف  اإللتباس  لعل 

العاملي، يوجهنا نحو البحث يف آليات جديدة تستمد 

وموازناتها  الديني  النص  مرتكزات  من  خصوصيتها 

مقاربات  وفق  السوسيولوجي،  السياق  محددات  مع 

املظلومية  عند  الوقوف  ،تتجاوز  دقيقة  معرفية 

التاريخية ،لتنطلق نحو آفاق االجتهاد املعريف  الشمويل 

التمركز  مجتمعاتها،دون  وقضايا  لقضاياها  املمنهج 

إنتاجاتها،  ملخرجات  ومنتهى  كمنطلق  األنثى  حول 

بعيدا عن املغاالت يف التحيز للنوع،واإلحتكام ملنطق 

اليوم مطالب   املابعد-نسوي  الخطاب  املوجه،  الرصاع 

تنموي  لتخليص إجهاض  أفقا  أوسع  ريادية  بإنجازات 

يف  العاملي  التوثر  بؤر  ساحات  ،داخل  للمرأة  يحصل 

ظل غياب أمنها وسلمها النفيس والروحي واملجتمعي  

القرار  عملية صناعة  متثيليتها يف  والتنموي،  والبيئي  

الذي غالبا ما تكون ضحية كوارث نتائجه هو الرهان 

التنموية الحقيقة. هذه أسئلة  املستقبيل لفك عزلتها 

وغريها تطرح نفسها سنحاول اإلجابة عنها من خالل 

 ، ومابعدها  االسالميىة  والنسوية  النسوية  أدبيات 

وفق مرتكزات معارصة نبني من خاللها مواقع ريادة 

املعارصة، وماقدمته من  الدينية  املجتمعات  املرأة يف 

إنجازات  بعيدا عن  تأويالت املنظومة املعرفية الدينة 

بأنساق إجتامعية موروثة.

العمران  وتشكل  النسائية  الدينة  الريادة 
الحضاري:

تاريخ تشكل العمران الحضاري يشري إىل أن ازدواجية 

لغة  بني  تتأرجح   االجتامعية  التحوالت  مظاهر 

املنطوق به واملسكوت عنه، حني يتعلق األمر برتسبات 

معها.  التعاطي  يصعب  الجمعي   للعقل  جيولوجية 

يتحرك  وواقع  به،  منطوق  خطاب  هناك  جهة،  فمن 

جهة  .ومن  املساواة  وتحقيق  املرأة  تحرير  اتجاه  يف 

أخرى هناك االدعاء بأن املعادلة التي تتحكم يف البناء 

تتغري صورها  الجمعي مل  املخيال  ثابتة  يف  الحضاري 

مشفرة يف الثقافة الرمزية األسطورية ونظام اإلشارات: 

األمثال والثقافة الشعبية، والذي تغري هو أشكال رمزية 

االيدولوجيا  سلطة  لرقابة  خاضعة  للتعبريوالتمظهر 

السائدة 1 وبالتايل فإن واقع البيئة والتطور هام األصل 

الذي يسهم يف رسم أمناط التفكري وطرق التعاطي بني 

الثقافة الشعبية  فئات النوع االجتامعي،حيث تشكل 

اإلنسانية،وسياقات  الحياة  من  لجوانب  عديدة  صورا 

البنية السوسيولوجية من حيث كونها تعبريعن تجربة 

بطبيعتها  فهي  األجيال،  وتناقلتها  املجتمع  بها  مر 

إىل  الواقع  لتجريد  فكرية  ومحاولة  إنساين  إنتاج 

الدين  من  يتخذ  إىل مضمون  يصل  للوصو،قد  مطلق 

دون  املجتمع  يف  تعميمها  املراد  الغاية  لبلوغ  وسيلة 

أوىل  الذي  الديني  موروثنا  مبقاصد  وعي  ،أو  تقييم 

ملوضوعات املرأة موقعا رياديا دينيا وسياسيا بأشكال 

متعددة، بدءا من القرآن الكريم يف متكني بلقيس ملكة 

،وآسيا  السالم  عليه  املسيح  أم  مريم  السيدة  سبأ،اىل 

زوجة فرعون وتضمني سري النساء يف معاجم الطبقات 

والرتاجم التي ال تكاد تخلو إحداها من تعريف بنساء 

اشتهرن يف زمانهن يف مجاالت العلوم  والرواية والفقه 

والفنون والسياسة، فضالً عن إحياء ذكرى نساء الصدر 

األول من كوكبة أمهات املؤمنني، عائشة ريض الله عنها 

نوهت  وقد  التابعني،  مع  والتابعيات  والصحابيات، 
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بدور  سميت   مارغريت 

الريادة الدينية  يف دالالت 

لرابعة  الروحية  التجربة 

العدوية من القرن الثامن، 

الجانب  يف  تيرييزا  واألم 

الروحي املسيحي ، منوذجا 

لقدوة  إحياء  به  يحتذى 

تعارضت  بحيث  االقتداء 

املعريف  مسارهن  قصص 

املفاهيم  مع  والروحي  

بشأن  السائدة  الخاطئة 

التنقيص من قدرات ريادة 

املراة يف الحقل الديني2.

عن  الحديث  يجرنا  وقد 

الريادة  يف  املرأة  دور 

الدينية، اىل مقاربة معرفية 

وقعت  لبس  رفع   تحتاج 

فيه بعض الحركات النسوية 

تعاملها  يف  املعارصة 

إذ  األديان،  يف  املرأة  مع 

الدراسات  عموم  توضح 

اإلسالمي  الدين  مركزية 

االصالح  محاوالت  يف 

قواعد  احرتام  عدم  مع 

األديان  كل  باتفاق  تعتمد  الدينية،والتي  املقارنة 

باألصل  إال  اليقارن  األصل  أن  مفادها  قاعدة  عىل 

والميكن مقارنة األصل بالفرع، مبعنى أن الحديث عن 

ينبغي  التفسريي والفقهي لدين من األديان  االجتهاد 

لألديان  املقدسة  الكتب  يف  مامثل  باجتهاد  يقابل  أن 

منظومة  مقابل  الديني   النص  يف  اجتهاد  األخرى،فال 

فلسفية ،أومرجعية قانونية وضعية ، وبالتايل فتصحيح 

مسار اإلجتهاد أن ينطلق من دراسة املرأة يف االسالم 

،عليه أن يقارن بالنص الديني يف اليهودية واملسيحية 

والسيخية  والكونفوشيوسية  واملانوية  والهندوسية 

....،أصل بأصل،ثم يقارن الفرع بالفرع، بني املنظومة 

النسوية  الحركة  وتطور  الغربية  الحداثية  الفلسفية 

،هكذا  واالسالمي  العريب  العامل  واقع  يف  الحداثية 

تكون املوازنة معرفية متكافئة يف مقابلة املرجعيات، 

املرأة  تبيانا ملراتب  الديني،  للدرس  وطرحها موضوعا 

يف النص الديني املقدس ،والقراءات التأويلية املفرسة 

هل  تفاسريها  مصدر  ،وتدقيق  التاريخ  عربحركية  له  

مقاصده  يف  الديني،  النص  أحكام  لقواعد  احتكمت 

األعراف  ملقاصد  احتكمت  أنها  ،أم  الرشعية  و  الكلية 

االجتامعية وتقاليد املوروث الثقايف الشعبي.

قراءة  وإعادة  املعارصة  النسوية  األدبيات 
أنساق الصور النمطية :
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منا  ،يتطلب  املرأة  لقضايا  املعارص  الخطاب  قراءة   

اليوم قراءة تقوميية يف واقع عرص ومآالت مجتمعات 

املحملة  والتقاليد  األعراف  درجت  فقد  بكاملها، 

بإيحاءات أسطورية، عىل تناول موضوعها وكأنه عىل 

هامش الحياة االجتامعية ،بل صنف  لدى البعض يف 

تقوي  تحريضية  مشاعر  إلفتعال  الوقت  تضييع  خانة 

حكمت  رؤية  اجتامعيا،وهي  واالنثى  الذكر  رصاع 

تاريخ مجتمعات غربية واسالمية ملدى قرون، أدت اىل 

ظهور حركات نسوية تحررية طالبت بعضها يف مقابل 

هذه الرؤية وردا  عىل تاريخ املظلومية،إعادة ترتيب 

الحياة  فيها عىل هامش  الرجل  يكون  بصيغة  األدوار 

االجتامعية . كال الخطابني أغفال مسؤولية االستخالف 

العمراين املشرتكة بني االنسان رجل وامرأة من حيث 

تحدد  مسؤولية  والحقوق،وهي  والواجبات  التكاليف 

مشاريع  يف  كاملة،  ومجتمعات  مصريأمم  مستقبل 

واالقتصادي  والسيايس  االجتامعي  البناء  هندسة 

األرض  يف  االستخالف  أمانة  عىل  حفاظا  املشرتك، 

وإعامرها الحضاري.ويأيت هذا التوثيق قراءة موضوعية 

يف  ويضعه  أبعاده،  للموضوع  ليعطي  استرشافية 

رجال  اإلنسان  ،تخدم  كونية  شمولية  برؤية  سياقاته 

وامرأة مبقاصد إنسانية عاملية. اليوم ومع قفزة الثورة 

مناهج  استجدت  والتكنولوجية،  والعلمية  املعرفية 

موقع  من  ،كل  النسائية  الحركة  ادبيات  يف  البحث 

انتامئه ، للبحث عن  آليات معرفية وتاريخية ممنهجة 

ودقيقة ،تستنبط أسباب غياب  املرأة املتفاوت األزمنة 

فيها  معارصة،توضح  قراءات  وفق  لتنطلق  واألمكنة، 

بكل موضوعية ،واقع املرأة اإلرادي يف االصالح، ومدى 

العاطفة،  لغة  عن  اإلنجاز،بعيدا  يف  الفاعلة  قدراتها 

املعارص  الواقع  التاريخية،  املظلومية  عل  والوقوف 

يكشف  معرفيا  النسوية،تحديا  الحركة  عىل  يفرض 

التاريخ  كان  ،فإن  بالتغييب  الغياب  واقع  عالقة  عن 

سوسيوثقافية  لسياقات  خضعت  لظروف  غيب 

اليوم  ،تحكمت يف أبعادها السلطة األبوية الذكورية، 

تناقض  إرادي،يسقطها يف  غياب  املرأة عن  ستحاسب 

االدعاء،ويفضح عدم قدرتها عىل تحمل مرشوع النفري 

املعريف ،زمن وسائط االتصال املنفتحة عامليا، لتقديم 

منتوجها املعريف جنبا اىل جنب مع الرجل،   واقع هذا 

رزينة،  معرفية  ملختربات  النزول  ،تستدعي  الغياب 

تنطلق من واقع تحدياتها السترشاف املستقبل بعيدا 

عن مزايدات املظلومية التاريخية والتحيز النوعي.

أو  الغريب  سواء  النسوي  الفكر  أدبيات  أنتجت  ولقد 

الشعبي  املوروث  لواقع  معارصة  قراءات  االسالمي، 

،الذي يعد أحد الروافد األساسية لثقافة منطية تكرس 

قيم   مجموعة  حقيقة  ،موضحة  للمرأة  مسيئة  صور 

، تسن  اجتامعية شبه ملزمة  اىل قوانني  عرفية تحول 

املجتمعات  من  مجتمع  لها  يخضع  التي  املعايري 

ومكانتها  كرامتها  إىل  تيسء  منطية  صور  تكريس  يف 

ودورها الريادي يف مجتمعاتها، قراءات عديدة قدمتها 

فرست  ودينية،  وقانونية  واجتامعية  أدبية  أعامل 

الديني  للنص  املوظفة  النمطية  الصور  تلك  أبعاد 

الشعبية  األمثال  تعززه  ثقايف  موروث   عىل  ،حفاظا 

جيال  األجيال  تتوارثها  التي  األسطورية  ،والحكايات 

بعد آخر. واملفارقة الغريبة قد تتمثل يف الدور الفعال 

الذي تكرسه املرأة  نفسها يف تدويل صورتها السلبية 

باعتبارها فاعال أساسيا يف مجال التنشئة االجتامعية3. 

أكرث  األمثال  يستعملن  اللوايت  هن  النساء  أن  ومبا 

الباحثني"   أحد  يقول  كام  املرأة  تصبح  غريهن  من 

إلعادة  أساسيا  ورشطا  لذاتها  عدوا  استالبها  بسبب 

يف  املرأة  مسار  تطور  للرجل٤.  بالنسبة  دونيتها  إنتاج 

التعليم غري عرب تراكامت من االنجاز املعريف والديني 

الصور  هذه  أبعاد  واالقتصادي،  والحقوقي  والفكري 

عىل  هيمنتها  ترسبات  من  الكثري  النمطية،وأفقدها 

العقل الجمعي املتوارث، فالتعليم اإللزامي أفرز واقعا 

يحتكم ملرتكزات جيل مجتمع املعرفة ،وأسهم يف بناء 

،تجاوز  جديد  جيل  لثقافة  مؤسسة  معرفية  عقليات 

للموروث  العريف  اإلرث  حيث  من  اآلباء،  جيل  نسبيا 

واألدوار  العالقات  منط  تغيري  يف  ساهم  الشعبي،مام 

االجتامعية 5.

الرشعي  النص  بني  النسائية  الدينية  الريادة 

61



وسياق التحوالت االجتامعية:
األساطري السائدة يف املجتمعات العاملية قدميا ،صورت 

الكرة  يحمل  فهرقل  األحوال.  كل  يف  الرجل  هيمنة 

اله الحرب رجل،  األرضية عىل ظهره رجل، و”مارس” 

الجامل  إله  فهي  معينة،  بجوانب  املرأة  ترتبط  بينام 

ويف  النسل.6.  وحفظ  باإلنجاب  املرتبط  النامء  وإله 

ظلت  الثوراتية،  القراءة  وحسب  املقدس  الكتاب 

املسببة  األوىل  بخطيئتها  رهينة  الدينية  املرأة  ريادة 

حولن  يهوديات  رياديات  بروز  ،رغم  آدم  لغواية 

سفر  لها  الذي خصص  كإستري  العربي  التاريخ  مجرى 

كامل لقوة حضورها،تناقلت التفسريات املعززة لحمل 

وزر الخطيئة اىل املسيحية رغم ما أوتيت به السيدة 

تجرية  السالم من  عليه  املسيح  أم  ابنة عمران  مريم 

، وتحولها  التعبدي  الكهنوت  روحية رائدة يف مراتب 

اىل مصدر قوة روحية دينية تنازع عن كسب كفالتها 

قيادات دينية من  بينهم أنبياء  زكرياء عليه السالم، 

االرسائيليات  عرب  املرأة  غواية  رواية  تناقلت  أيضا 

ذنب  نفي  املرأة  لتحمل   ، الكريم  القرآن  تفاسري  إىل 

أن  ،علام  الجنة  من  آدم  طرد  يف  والسبب  الغواية 

عنرص  كون   يف   واضحة  كانت  الكريم  القرآن  آيات 

الغواية كان فاصال بني سلطة املرأة والرجل يف اتخاذ 

النص  تزكية  السالم، ورغم  عليه  آدم  قبل  القرار، من 

مع  للمرأة  االستخاليف  التكليف  ملسؤولية  الديني 

بعضهم  واملؤمنات  )املؤمنون   : تعاىل  قوله  يف  الرجل 

أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر(7 ، 

والسيايس  الديني  باملعروف  املشرتك  األمر  حيث  من 

املنكر  عن  املشرتك  النهي  واالجتامعي،و  واالقتصادي 

وفق   ، والسيايس  واإلقتصادي،  ،واالجتامعي،  الديني 

مبدأ إلزامية واجبات التكليف االلهي يف عامرة األرض. 

بهذا  القيام  عن  أبعدتها  التي  القراءات  و  يتناىف  مام 

اإلجتهاد.  عن  عقلها  بتعطيل  وحارصتها  الواجب، 

األمة عن  فيه نصف عقل  لقرون غيب  امتد  تعطيل 

العطاء املشرتك يف بناء مجد الشهود الحضاري العاملي 

، من دون مراعاة ملخالفة  إجامع  فقهاء األمة حول  

حفظ رضوريات  خمس من ضمنها عقل  األمة رجال 

وامرأة....

اليوم تقف الحركة النسوية املعارصة املطالبة  بالعدل  

واملساواة بعد  تاريخ من النضال، موقف حرج  زمن 

التنوير املعريف ، ألنها مطالبة من ناحية برسم مشهد 

الرجل،   اىل جنب مع  املرأة جنبا  فيه  حضاري تشرتك 

ومن   . واالقتصادية  والسياسية  الدينية  الريادة  يف 

ناحية أخرى بتفعيل قدراتها والنزول بسقف املطالب 

من السياق النظري اىل الواقع العميل املحكوم مبدى 

ساحة  ،داخل  املعريف  والعطاء  االنتاج  عىل  قدرتها 

املنافسة املعرفية.

 ففي  الديانة اليهودية بدأ ت  قيادات التيار اإلصالحي، 

،ويف  )الربنوت(  للحاخامية  نساء  تأهيل  نحو  تتجه 

التيار الربوتستنتي املسيحي، بروز واضح لريادة املرأة 

يف  النساء  وانخراط    ، االسقفية  القيادية  املراتب  يف 

تراتبية اإلكلريوس. بينام الزالت دعوى الريادة الدينية 

والتيار  اليهودي  األرثوذكيس  التيار  لدى   مقبولة  غري 

االسالمي،  للعامل  بالنسبة  أما  املسيحي.  الكاثولييك 

املرأة  متكني  ودعاوى  الدينية  القيادة  أدوار  فتختلف 

منها،من بلد آلخر.

املغريب مثال هي  املجتمع  لنظام  العمران  إن طبيعة   

عضوية  يف  االنخراط  وضعية  املرأة   عىل  متيل  التي 

الدينية،وتقلد  العلمية  واملجالس  الربملانية  املجالس 

كأكرب  األعىل  العلمي  املجلس  عضوية  يف  مناصبهامة 

الدروس  سلسلة  يف  للفتوى،وتنخرط  دينية  مؤسسة 

جاللة  أمام  دينية  دروسا  وتلقي  الرمضانية  الحسنية 

امللك ويف حرضته جنبا إىل جنب مع كبار علامء العامل 

والتوازن  االنسجام  ذلك  بعد  لتكتسب  اإلسالمي، 

تتحرك  الذي  املجتمعي  املسار  طبيعة  مع  والتناسق 

فيه. وكذلك الشأن بالنسبة للمرأة يف املجتمع الغريب 

واآلسيوي ، فاملرأة اإلندونيسية  تقلدت مناصب دينية 

جمعية  وهي  ملسلامت،  أكربجمعية  برئاسة  ريادية 

نهضة العلامء التي تفوق 30 مليون عضوة ، ورئاسة 

بنحو  املحمدية  العائشية  لجمعية  الدينة  القيادة 

كبار  مبجلس  عضويتها  اعتامد  مع  عضوة،  مليون   20

 . الفقهية  املسائل  ودراسة  اإلفتاء  هيئات  يف  العلامء 
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لدى  قوية  رغبة  هناك  واليوم 

مجمع  لإلفتاء،  مجمع  أكرب 

عاملات  بضم  االسالمي   الفقه 

فقيهات اىل عضويته التي هي 

اىل حدود الساعة،مغيبة للمرأة 

حققتها  مكتسبات  .هذه  

املرأة يف األديان الساموية كام 

الهند   أديان  يف  املراة  حققتها 

الحركة  نزلت   حني  الكربى 

مطالبة    ، الهندية  النسوية 

التعليم  يف  املرأة  بحقوق 

متت   مطالبة  والتصويت،٨ 

املجلس  قبل   من  مساندتها 

 .191٨ عام  الهندي  الوطني 

بانديتا  دراسة  اعتبار  وميكن 

عن    )1922-1٨5٨( راماباي 

يف  فاصال  الهندوسية  النسوية 

تاريخ  اإلقصاء الهندي للمرأة 

)القانون  كتاب  قدمت  ،حني 

 ،) الهندوسية  للمرأة  الديني 

الهند   مناطق  كافة  وجابت 

البعيدة ،لتأسيس مجموعة من 

النسائية تحت اسم   املنظامت 

الرائدة  النسوية  أسست   الصني  Mahila Sanaj.ويف 

الصينية للمنارصات لحق املرأة  تان جانينج الجمعية 

يكون  وقد   ،1911 عام  ببكني  السياسية   الريادة  يف 

 )19٨1  –  1٨93( لينغ  تشينغ  سونغ  السيدة  منوذج 

واإلجتامعية  والسياسية  االجتامعية  القيادة  يف   رائدا 

ورئيسة  الشعبية.  الصني  جمهورية  قياديات  ،كإحدى 

االتحاد املؤمتر الدويل ملقاومة اإلمربيارية عامي 1927 

الفاشية.  ملقاومة  العاملية  اللجنة  وزعيمة  و1929، 

الشعب  "اتحاد ضامن حقوق  عام 1932،  أسست يف 

الصيني" تولت قيادة عدة مناصب،أهمها نائبة رئيس 

للمجلس  الدامئة  اللجنة  رئيس  ،ونائبة  الجمهورية 

نساء  اتحاد  رئيسة  الصيني،  الشعب  لنواب  الوطني 

لعموم الصني، ورئيسة للجنة الشعبية الوطنية لحامية 

يف  العاملي  السالم  مجلس  يف  أمينة  انتخبت  األطفال 

1950  كام فازت بجائزة ستالني لتعزيز السالم الدويل 

عام 1951بعد انتخابها رئيسة ملجلس السالم يف منطقة 

آسيا الباسيفيك 1950. 

ولعل هذه النتائج مل تأيت من فراغ وإمنا ارتبطت بواقع 

فرضته كفاءات ريادية نسائية ،عربت من خالل قراءاتها 

أنجازاتها  ،وعرب  والسوسيولوجية  والقانونية  الدينية 

الرشعي  الواجب  يف   املشاركة  يف  حقها  عن  املعرفية 

االستخالف   و  األمانة  مسؤولية  وفق  لها  التكليفي 

بها دينيا وإنسانيا وحضار وبالتايل يكون من  املكلفة 

الخطأ استعارة وضعية املرأة يف نظام اجتامعي معني، 

فالحركة  مغاير،  نظام  عىل  لتطبيقه  معني،  بتاريخ 
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النسوية الهندية أو الصينية للمراة اآلسيوية غريها يف 

املناطق العربية أو الغربية واالفريقية،9 وبالتايل الميكن 

وضع املرأة سلة واحدة خارج سياق بيئتها ومجتمعها، 

ومستدامة  حقيقية  لتنمية  عرقلة  ذلك  يف  ألن 

إلمكاناتها ومؤهالتها وفق مستلزمات أولوياتها داخل 

نسق منظومتها املجتمعية ،عرقلة قد تؤدي اىل تحويل 

يف  األدواروتكاملها  تبادل  ترشيد  من  التوجه  مسار 

"سيمون  شبهته  وهمي  رصاع  إىل  البرشي،10  العمران 

الربجوازية،  الربوليتاريا ضد  بتناقض رصاع  دي بوفوار 

ضد  املرأة  رصاع  "أنه  مؤكدة  مضطهدان  معاً  وهام 

الرجل، هو رصاع بني نصف اإلنسانية ونصفها اآلخر، 

فهو أهم من رصاع الطبقات"11 فالمناص من التعامل 

املرأة وإشكالياتها يف إطار جامع يصل بني  مع قضايا 

األبعاد العمرانية املتداخلة حسب املجتمعات  ألجل 

اإلشكاليات، ومن منظور يضعها يف  لهذه  أشمل  فهم 

سياقاتها الحضارية وال يفصلها عنها. ووبذلك تستطيع 

املنظور  اكتشاف  النسوية املعارصة  إعادة  القراءات  

دراسة  مع  تتعامل  كلية   شمولية   برؤية  الحضاري 

الظواهر يف سياقاتها دومنا اقتطاع أو تجزيء.

األديان  يف  واملعرفية   الروحية  النساء   أهلية 
الساموية:

الديني  النص  حسب  املرأة  دور  دراسة   ببليوجرافيا 

يف  مرجعية  ذات  كانت  أنها  تفيد   ، املقدسة  للكتب 

الدينية  الريادة  متتلك  كانت  الدينية،فبلقيس  الريادة 

مستلهام  الكريم  القرىن  ،وصفها  املطلقة  والسياسية 

قصتها،بأنها  الكونية يف  السنن  تاريخ  عربا من دروس 

، يف قوله  أوتيت حكمة وقرارا وأوتيت من كل يشء 

كل  من  وأوتيت  متلكهم  امرأة  وجدت  إين   (: تعاىل 

يشء ولها عرش عظيم(12 ، كأكرب اعرتاف بحضور املرأة 

القيادي ،يف إدارة مملكة سبأ وفق والية سلطة سياسية 

يف  به  ،يحتذى  قرآين  منوذج  ،فبلقيس  دينية  وقيادة 

إمتالك  ريادة روحية ، أعلنت  من خاللها قبول  دعوة 

بقناعة  ململكتها  الجمعي  االعتقاد  ،وتغيري  سليامن 

الحكمة التي ركز عليها القرآن، فتولت بريادتها الدينية 

ماقبل  أزمنة  يف  السلطة  مراتب  أعىل  والسياسية  

اإلسالم ، وزوجة فرعون آسيا قدمت من خالل حكمتها 

يف قصص القرآن الكريم، منوذجا رائدا يف قوة تأثري قرار 

املرأة توجهات الحاكم  ،كام تفردت السيدة مريم أم 

املسيح عليه السالم ،بريادتها الدينية ومعرفتها بالنص 

الثورايت ،معرفة أهلتها لتويل مرتبة مميزة داخل املعبد 

املراة  التي كانت تحرم عىل  الرجالية  الكهنوتية  ،زمن 

الدخول له.

السيدة مريم عليها السالم، تنافست ألهليتها الروحية 

،كافة القيادات الدينية لكسب ثقتها ورضاها بالحضانة 

معرفية   دالالت  األقالم  رمي  يف  ولعل  والكفالة، 

وإشارات رمزية ،عىل قدرة السيدة مريم عليها السالم 

الروحية، وهذا متيز أنثوي لريادة نسائية روحية جديرة 

الساموية.  األديان  نصوص  كافة  باإلهتامم،سطرتها 

تاريخ الكنيسة  سجل أسامء  أخرى لسيدات رائدات 

امللقب  يوحنا  أم  "مريم  مثل   ، الدينية  املراتب  يف 

غرفتها  ففي  املرصية،  الكنيسة  مؤسس  وهو  مرقس" 

فيها  والرسل  املسيح  أكل  كنيسة حيث   أول  انبثقت 

العشاء االخري، الغرفة الكنيسة األوىل13 وأيضاً السيدة 

"ليديه" بائعة األرجوان التي كان بيتها أول كنيسة يف  

مبواهب  النساء  بعض  عىل  الله  أنعم  لقد   ، أوروبا1٤ 

بوضوح  األجيال  عرب  ظهرت  سامية،  روحية  قيادية 

قسطنطني  أم  املسيحيًة  امللكة  فهيالنة  سريهن،  يف 

خشبة  عن  البحث  نذرت  رسياين،التي  القسيس  ابنة 

نذرها.  وأمتّت  الوثنية،  عن  ابنها  تحول  ان  الصليب 

واإلمرباطورة تيودورة زوجة اإلمرباطور جوستنيان، يف 

القرن السادس للميالد.  بحاميتها لألباء الروحيني أحبار 

الكنيسة يف زمن قهر الحكومة البيزنطية واضطهادها 

من  تيودورة  متكنت  حيث  الدين،  رجال  من  لآلالف 

إرسال بعثة تبشريية اىل  بالد الحبشة15. 

يف االسالم كانت عائشة ريض الله عنها من الرياديات 

مصادر  روايات  ربع  نقل  ،فعنها  الديني  املجال  يف 

الترشيع عن الرسول صىل الله عليه وسلم،وبحكمتها 

جنبا  االستخالفية  املسؤولية  تحملت  عقلها  ورجاحة 

السيايس  والتدبر  التعقل  يف  الصحابة  مع  جنب  اىل 
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أن  ميكن  فكيف  واملعرفة،  والتفكر  عرصها،  لقضايا 

يغيب هذا الدور لقروون مضت يف ظل تعطيل واجب 

تكليف الدين لها بعامرة األرض واستخالفها باملفهوم 

االنساين  ؟ 

مفهوم ورد يف الخطاب القرآين بصيغة األمر: )املؤمنني 

باملعروف  يأمرون  بعض  أولياء  بعضهم  واملؤمنات 

الثقافة  استطاعت  فكيف  املنكر(16  عن  وينهون 

التقليدية الشعبية أن توظف النص الديني عرب التاريخ 

لخدمة عرف موروث عن الزمن الجاهيل،الذي تجاوزه 

االسالم منهجا وسلوكا حضاريا  برؤية متسعة االفاق ؟ 

هل ميكن لإلسالم أن يرتاجع عن مناذج سطرها قدوة 

متكينا  سبأ،  ملكة  بلقيس  ،مع  التاريخ  عرب  إلستلهام 

نحو  التدبر  توجيه  يف  الكونية  بالسنن  األخذ  ألسباب 

الدينية  املرأة  ريادة   قدرات 

للنص  أميكن  والسياسية؟! 

العريف أن يتجاوز النص الديني 

بقواعد  مقاربته  غري  من 

املرأة  فتمنع   ، القرآن  أحكام 

والعلم  النور  من  املسلمة 

إنتاج  بإعادة  وتكبل  والعقل 

مثقلة  لثقافة  مختلفة  صيغ 

؟  الدين  باسم  عريف  مبوروث 

الحركة  تطرحها  أسئلة  هذه 

النسوية االسالمية اليوم بقوة 

الفقهي  التداويل  املجال  عىل 

بعض  ملراجعة،وتصحيح 

التي  التأويلية   اإلجتهادات 

االلهي  الوحي  مقاصد  غيبت 

األسايس   محوره  يف  املتمركز 

حول القراء ة والتعقل والتدبر 

عىل  واملرأة  للرجل  االنساين 

مسار  عن  ،وحولته  السواء 

 ، العمراين  التشاريك   البناء 

واجب   بذلك حدود  متجاوزة 

ومغيبة  الرشعي  التكليف 

أدوار هذا الواجب عن الآلداء 

من جهة املرأة لقرون عديدة.

مراكز  يف  املسلمة  للمرأة  الحاكمة  األنساق 
الريادة الدينية :

 ، السوسيولوجي  بالواقع  الديني  النص  مقاربة  تأيت 

اليومي  املرأة  وواقع  حياة  عىل  مبارش  بشكل  املؤثر 

مينعها  االجتامعي  العرف  لكن  رشعي  حق  ،فاالرث 

درجة  تصل  وقد  والقبائل،  املناطق  من  كثري  ،يف  منه 

املنع  العريف ،اىل إلغاء مطالبتها بحقهاّ يف املحاكم، كام 

الرجل  بني  الشخصية  األحوال  قوانني  من  الكثري  متيز 

حيث  الزوجية  بالخيانة  املتعلقة  األحكام  يف  واملرأة 

يعترب شاهدا عىل الواقعة وتعاقب املرأة بالسجن ويف 
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واملرأة  عرضه  عىل  مدافعا  الرجل  يعترب  القتل  حالة 

أحكام  .وهي  الجنايات  قانون  عليها  يطبق  قاتلة، 

الذي  اإلسالم  عكس  الرجل  لصالح  الجنسني  بني  متيز 

عن  النظر  بقطع  الزنا  حالة  يف  العقوبة  نفس  يطبق 

كل  فاجلدوا  والزاين  الزانية   (  : تعاىل  لقوله  الجنس، 

واحد منهام مائة جلدة(17. وهذا دليل عىل أن األمر ال 

يتعلق بالدين كام يروج له العديد ممن يربرون التميز 

ضد املرأة استنادا إىل الرشعية، وذلك سواء عن جهل 

أو عن سوء نية.ومن املؤثرات اإلجتامعية عىل نفسية 

باعتبارها  املوروث  الخطيئة  وزر  حمل  ،ضغط  املرأة 

رمزا للغواية واالغراء،يف الثقافة التقليدية, األمر الذي 

لرقابة  وإخضاعها  األخالقي  سلوكها  حراسة  يتطلب 

طول  تخضع  أنها  املطوعة،أي  األنوثة  وأمناط  الرجل 

فال  األبدية  الذكورية  للوصاية  حياتها 

تبلغ سن الرشد مهام كرب سنها.وبالتايل 

عن  تعبريا  بوصفها  الشعبية  فالثقافة 

الالشعور الجمعي ال تعترب املرأة إنسانا 

غوايتها  من  يخاف  وجنسا  قارصا  بل 

ويرتقب عارها وخطيئتها1٨.

إن غالبية القراءات والتفاسري التي تقدم 

صورا  منطية سلبية عن املرأة املسلمة 

إىل  أدت  والتي  املجتمع،  يف  ودورها 

،واإلرث  التعليم  يف  حقها  من  منعها 

،واملشاركة اإلقتصادية والسياسية باسم 

من  نشأت   19، الدين  وليس  العرف 

جذور ترسبات جيولوجية تراكمية يعود 

)الوعي  يف  تخوف  رسوخ  إىل  تاريخها 

الحياة  يف  املرأة  مشاركة  من  منتجيها( 

العامة،مبعزل عن سلطة الرجل،ويشكل 

حامية  يف  العرف  ملفاهيم  تهديدا 

أدوارالعمل  وتوزيع  والقوامة  الرجولة 

الشعبية،  الثقافة  أن  ومبا  اجتامعيا. 

تؤثر  فهي  االجتامعي،20  الواقع  ترصد 

فيه أيضا من خالل سلطة التحكم  يف 

إعادة إنتاج خلق وعي جديد ،وتسليط 

هنا  .ومن  االجتامعية  الحياة  كل جوانب  الضوء عىل 

عىل  والتقليد،تنعكس  والعرف  األسطورة  أن   يظهر 

الديني. ومع  الثقايف الشعبي للنص  تأويالت املوروث 

مرور الوقت يلتبس األمر يف األذهان ويسود االعتقاد 

بأن الثقافة السائدة هي ثقافة دينية مقدسة ال يجوز 

يف  املرأة  عىل  سلبا  يقع  تأثريها  كان  ومهام  تغيريها. 

حياتها اليومية وفق استنباط تفسريات وتأويالت ذات 

طابع انتقايئ وتجزيئي.

يف  املرأة  وضع  عن  الحديث  يتطلب  املفهوم  بهذا   

الرؤية  صياغة  إعادة   ، الدينية  واملجتمعات  األديان 

النسق  انساق  املرأة  لذاتها من خالل ثالث  يف نظرة 

التصوري والنسق النفيس والنسق السلويك.

Photo courtesy of Shuang Wen
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 أ. النسق التصوري:
 يتكون النسق التصوري من مجموع الصور الذهنية 

التي ترسمها املرأة ،عن محيطها وكيفية تفعيل عملية 

وهذا  لبيئتها،21  املجتمعي  النسق  يف  واملعرفة  التعلم 

فكري  ونسيٍج  رؤيتها  تحكم  منظومٍة  يحتاج  النسق 

يضبط تصورها، وال نبالغ إذا قلنا بأن املرأة قد تأثرت 

عرب العصور باستهالك الخطاب دون أن تتفاعل معه 

معرفة واستقراءا ونقدا ومساءلة وقرارا،مل تسلك هذا 

نسق  يف  املمنهج  العلمي  بالخطاب  الوعي  يف  املنهج 

وببساطة  ألنها  وناقدة  تحليلية  بأدوات  مجتمعي 

أنها   العلم،22 كام  أال وهي  أساسية  أداًة  تفتقد  كانت 

تربت عىل فقه الطاعة ومل تتعود عىل فقه االسنتباط 

والتحليل والحوار،مام جعلها ولقرون مضت مستهلكة 

بطبيعته  له،واالستهالك  منتجة  وليست  خطاب  لكل 

وتقليص  العاطفي  االنفعايل  الحس  تضخم  إىل  يؤدي 

الحس اإلنجازي هذا هو الجو السائد،لكن تبقى دامئا 

االستثناءات لرياديات فاعالت مل يخلو منهن عرٌص وال 

مجتمع.

ب. النســق النفســـي:
وهو واقع االنفعاالت واملواقف النفسية من العواطف 

ووقائع  أحداٍث  مجموعة  تثريها  التي  واألحاسيس 

خارج إرادة املرأة فتمنعها وتعيقها عن انجاز تنموي 

فاعل يف مجتمعها،وقلام يتطرق للحديث عن النسق 

التفعيل  التنموية ،علام أن إرادة  النفيس يف املشاريع 

واالنجاز واستمرارية اإلبداع والعطاء والتميز ال ميكن 

يف  للرغبة  األساس  املحرك  النفيس  العامل  عن  فصلها 

املشاركة التنموية للمجتمع ،ونحن اليوم عندما نركز 

عن دور املرأة يف التنمية ال نحرصه يف اإلنتاج املادي 

الروحي  االنجاز  مراتب  أعىل  إىل  يتجاوزه  ألنه  فقط 

وجوهر  محور  لإلنسان  والفكري  والقيمي  والنفيس 

العملية التنموية.

ج. النســق السلوكــي:
يف  تندرج  التي  األفعال  كل  النسق  هذا  ويتضمن 

إطار سلوك املرأة العام . والسلوك نتاٌج يُفرز عنارص 

أي  تعكس  التي  الخارجية  الواجهة  الشخصية،ألنه 

وتوازن  اعتدال  أي  باملقابل  أو  خلل  أو  انحراٍف 

.والحديث عن املرأة، حديث مركب، ينظر للمرأة من 

جهة ككائن منفرد ومتميز ونوعي، ومن جهة أخرى 

من  اجتامعي.يبدو  نظام  عالقة  يف  مندمجة  بوصفها 

خالل وجهة النظر هذه أن اختزال املرأة وتفصيلها عىل 

مقاسات  منوذج  واحد معمم يرض بقضية املرأة أساساً 

البرشي ألنه يحرمها من معامل  العمران  ويخل مبيزان 

أساسية يف  متايز شخصيتها يتم طمسها وإقصاؤها أو 

تجاهلها، و من هنا تأيت املقارنات الساذجة بني املرأة 

والرجل من حيث قواها الذهنية والذكائية والفكرية 

والجسدية!!. يف حني تسعى املقاربة الرتكيبية إىل إبراز 

مميزات كل طرف والرتكيز ليس فقط عىل ما عندهام 

ما يجعل أحدهام يختلف عن  من مشرتك بل أساساً 

اآلخر23.

الغريب  العامل  وراء  ما  إىل  النسوية  تأثري  امتد  لقد 

ليصل إىل مختلف بقاع العامل، التي تتفاوت يف درجة 

ويف  النسوية  لألفكار  واستيعابها  وفهمها  استقبالها 

كيفية تخريجها بصورة جديدة تتالءم مع خصوصيات 

املجتمعات والثقافات املستقبلة لها، ومن هنا جاءت 

يهتم مبجال  الذي  املوضوع   البحث يف هذا  أهممية 

النهوض  مجاالت  يف   وأدوارها   االنسائية  الريادة 

الضيق  التحيز  دائرة  شمولية،توسع  برؤية  الحضاري 

مناحي  كافة  يف  املمنهج  االنجازي   الفعل  دائرة  إىل 

لريادة حقيقية  املرأة  الذي يؤهل  الفعل  الحياة،وهو 

الدينية  واإلجتهادية  املعرفية  املنافسة  حة  سا  يف 

من  موقفنا  وأن   ،السيام  واالقتصادية  والسياسية 

آليات  وفق  املوجه  التلقي  موقف  زال  ما  النسوية 

ومن   ، والتلقي  املنشأ  بيئة  باختالف  تختلف  اشتغال 

ثم البد من توسيع دائرة  اإلنجاز املعريف الفاعل، حتى 

والتفاعل  والتأثر  التأثري  مرحلة  إىل  االنتقال  نستطيع 

اإليجايب.
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عىل  تجتمع  كام  امرأة  احرتام  عىل  األديان  تجتمع  ال 

الصّديقة  فهي  الله،  سالم  عليها  عمران  بنت  مريم 

التي أرادها الله سيدة للنساء، وهي العذراء الطاهرة 

لتحمل  العاملني  نساء  الله عىل  التي اصطفاها  البتول 

بالسيد املسيح مطهراً مكرماً من دون أب، بروح من 

التاريخ  خالل  ومنزلتها  سريتها  ظلت  وقد  تعاىل،  الله 

أكرث معامل اإلخاء الديني واالحرتام املتبادل بني اإلسالم 

واملسيحية عىل السواء.

واليوم تنترش صورة السيدة الطاهرة مريم وأيقوناتها 

إىل  طوكيو  من  الخمس،  العامل  قارات  يف  ورسومها 

من  بينهام  وما  نيوزيلندا  إىل  األرجنتني  ومن  سياتل 

بالد الله، رمزاً للطهارة والعفة واالستقامة واإلخاء بني 

اليحملون صورها كام هو  املسلمني  أن  ومع  األديان، 

املسلمني يشاركون  املسيحية ولكن  التقاليد  الحال يف 

مريم بنت عمران
رمز اإلخاء بني الديانتني األعظم 

املسيحية واإلسالم
محمد حبش 
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أعظم االحرتام والتقدير لروحها ورسالتها النبيلة.

مريم ورسالة املرأة يف اإلصالح الديني:
حققت مريم ابنة عمران بكفاحها وصربها أول إصالح 

كبري يف  املؤسسة الكهنوتية الذكورية، التي كانت ترى 

يف املراة دنساً وإمثاً وتأمر بإبعادها من دور العبادة، وال 

شك أن ذلك كان من أخطاء الكهنة وليس من تعاليم 

أمها  أن  الدين، ولكنها كانت أخطاء متجذرة إىل حد 

حّنة حني وضعتها اعرتفت بأنها تشعر بإحباط شديد 

ألن ابنتها أنثى وأنها لن تستطيع الخدمة يف املؤسسة 

الدينية1 ، وقالت رب إين وضعتها أنثى، وليس الذكر 

الهيكل،  يخدمون  من  وحدهم  الذكور  ألن  كاألنثى، 

وبكفالة  وفدائها،  بإخالصها  استطاعت  مريم  ولكن 

وحيدة،  الكهنوت  عامل  تدخل  أن  السالم  عليه  زكريا 

وأن تؤسس ملشاركة حقيقية للمرأة يف خدمة املجتمع، 

ومحرابها الذي ذرفت فيه أسخن مدامع عشقها لربها 

تحول إىل محراب للعامل كله، وال يزال يتدفق برسالة 

السمو الروحي إىل املأل األعىل منذ ألفي عام ويزيد.

وعىل  كله،  اإلنساين  للتاريخ  ملهمة  صارت  مريم  إن 

الكريم  القرآن  خلدها  التي  العظيمة  تجربتها  هدى 

نساء  من  تبعهن  ومن  النبوة  بني  سيدات  تحركت 

السلف لصالح للمشاركة الفاعلة يف الحياة، ورأيناهن 

قيادة  ويف  خديجة،  يف  كام  الدولية  التجارة  قيادة  يف 

املعرفة كام يف عائشة، ويف ريادة حوارات السالم كام 

يف أم هانئ، ويف قيادة الدبلوماسية كام يف أسامء بنت 

عميس، ويف قيادة الرشطة كام يف الشفاء بنت عوف، 

واألمثلة يف التاريخ اإلسالمي أكرب من أن تحص2. 

تحدت  التي  املرأة  مريم  أصبحت  فقد  وهكذا 

الذكوري  العامل  ذلك  يف  وجودها  وفرضت  الكهنوت، 

وأصبحت أمل كهنته وغبطة أنبيائه، وحني رآها النبي 

زكريا ترفل بآيات الله الغامرة، أدركته مشاعر الغبطة 

قال رب هب يل من  ربه  زكريا  دعا  واألمل، وهنالك 

لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

مريم رسالة العمل والعطاء:

ومن الدروس التي نرشها القرآن ملنزلة مريم الطاهرة 

تلك  كانت  فقد  واالصطفاء،  واملصابرة  التحمل  درس 

دنياها  تفرغت يف  عاكفة يف محرابها  البتول  الطاهرة 

مبا  تعلم  تكن  ومل  الهيكل،  وخدمة  الناس  ملساعدة 

تخبئه لها األقدار، ورحم الله القائل: 

رب شخص تخصه األقدار      للمعايل وما لذاك اختيار

غافل والعناية احتضنته وهو منها مستوحش نفار.

وحني شاء لها الله أن تكون سيدة العامل أمر أن تحمل 

تتخيل  أن  ولك  خطيئة،  وال  دنس  غري  من  زوج  بال 

وشدة  فيه،  نفسها  وجدت  الذي  القدر  هذا  قسوة 

التكليف مبا ال يطاق، فكيف ميكن لناسكة عذراء أن 

تربر للناس حملها من غري زواج؟ إنه قدر قاس مرير ال 

تحمله الجبال ولذلك فقد قالت يا ليتني مت قبل هذا 

وكنت نسياً منسياً!!

ولكن األقدار اإللهية مل تتخل عنها، وحني وجدت شدة 

ربك  جعل  قد  تحزين  أال  تحتها  من  ناداها  املخاض 

عليك  تساقط  النخلة  بجذع  إليك  وهزي  تحتك رسياً 

رطباً جنياً فكيل وارشيب وقري عيناً.

واآلية دعوة للتأمل فقد كانت مريم يف حالة مخاض 

وخوف وحيدة يف قدر مجهول، وحني أراد لها الله أن 

تنال من الرطب الرضوري للغالم، مل يشا أن يدين عليها 

الظالل الوارفة بل أمرها بالسعي وبذل الجهد فقال: 

املاخض  تهز  النخلة، وما عىس أن  إليك بجذع  وهزي 

املريضة الخائفة؟ والنخلة ال تساقط مثارها بهز عرشة 

مخاض  حال  يف  ضعيفة  واهنة  بامرأة  فكيف  رجال 

أحداث  بناء  شاءت  التي  الله  إرادة  ولكنها  ورعب، 

التاريخ عىل قاعدة األسباب واملسببات:

إليك  .....وهزي  ملريــــــــــــم  أوحى  الله  أن  تر  أمل 

النخل يساقط العنب

إليهـــا ولكن   .... النخل من غري هزه  ولو شاء أحنى 

كل يشء له سبب.

مريم يف رسالة حواراألديان
ابنة عمران أكرب رمز ديني يجمع  واليوم تعترب مريم 
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اإلسالم  األعظم  الديانتني  بني 

السيد  أم  فهي  واملسيحية، 

إلهامه  ومصدر  املسيح، 

تعبري  وفق  وهي  وعطائه، 

نساء  سيدة  الكريم  النبي 

العاملني.

الخصائص  هذه  ان  شك  وال 

النساء  من  ألحد  تجتمع  مل 

وهي  بعدها،  وال  مريم  قبل 

وتكامل  حوار  أيقونة  بذلك 

الديانتني األعظم، وميكن  بني 

اإلخاء  مشاريع  تنطلق  أن 

النبيلة،  رسالتها  من  الديني 

من  ذلك  مالحظة  وميكن 

خالل املحددات التالية:

منح  باسمها:  السور  تسمية 

مريم  اسم  الكريم  القرآن 

الكرمية،  السور  من  لواحدة 

وهي  باسمها  خصت  التي 

منح  وكذلك  مريم،  سورة 

عائلة  وهي  عمران  آل  اسم 

لثاين  مريم،  الطاهرة  السيدة 

وكان  القرآن،  يف  سورة  أكرب 

ذلك إيذاناً بالتنبيه إىل مكانة 

مريم ومنزلتها عند الله وعند الناس، ودورها املحوري 

يف الجمع بني األديان.

بلوغها رتبة النبوة: منحت مريم وحدها من بني سائر 

النساء رتبة النبوة وذلك وفق ما اختاره ثالثة من أهم 

فقهاء اإلسالم وعلامئه ومفكريه، وهم ابن حجر3  وابن 

حزم٤  والقرطبي5 ، ومثل هؤالء الكبار ال يصدرون عن 

رأي بال سند، فقد رأى هؤالء الفقهاء أن مريم عليها 

الكريم:  القرآن  بنص  الوحي  الله  من  تلقت  السالم 

فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها برشاً سوياً، وكذلك قول 

املحراب وجد  زكريا  عليها  كلام دخل  زكريا  الله  نبي 

عندها رزقاً قال يا مريم أىن لك هذا قالت هو من عند 

الله إن الله يرزق من يشاء بغري حساب.

الله  إن  مريم  يا  تعاىل:  الله  بقول  كذلك  واستدلوا 

اصطفاك وطهرك واصطفاك عىل نساء العاملني.

التاريخ  يف  الفقهاء  كبار  أن  هنا  ذكر  أن  املفيد  ومن 

اإلسالمي سبقوا إىل تقرير بلوغ النساء مراتب النبوة، 

يف إشارة واضحة ملنزلة املرأة يف اإلسالم، وقد نقل عن 

األشعري أن يف النساء عدة نبيات، وحرصهن ابن حزم 

يف ست، حواء وسارة وهاجر وأم موىس وآسية ومريم6  

ونذكر أيضاً بان الجمهور عىل خالف هذا الرأي ، وقد 

نقل النووي اإلحامع عىل أن النبوة يف الرجال7. 

وابنها  العذراء  حياة  ويف  التوحيد:  حامية  يف  دورها 

املسيح دالالت بالغة التأثري حول دورالسيدة الطاهرة 
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مريم وابنها املسيح يف حامية التوحيد، فمن العجيب 

مريرة  كارثة  وكانت  تحمله،  قومها  به  أتت  مريم  أن 

عىل مريم أن تأيت بحمل بال زواج وأن مينعها الله من 

أحداً  ترين  فإما  قال  حني  نفسها  عن  والدفاع  الكالم 

أكلم  فلن  للرحمن صوماً  البرش فقويل إين نذرت  من 

اليوم إنسياً، وهذا الصمت الرهيب كان عىل وشك أن 

يقيض عىل مستقبلها وحياتها لوال أن الله حرك عظيم 

قدرته فنطق الغالم يف املهد، وحني تهيأ الكل لالستامع 

زللها  أو  وبراءتها،  أمه  طهارة  ليعرفوا  املعجزة  للغالم 

ربه  براءة  أوالً عن  املهد  الغالم يف  تحدث  وانحرافها، 

من الرشك وقال بوضوح: قال إين عبد الله آتاين الكتاب 

وجعلني نبياً!! 

وبذلك فقد كانت حامية التوحيد أوىل من حامية أي 

معنى آخر، وتعلم الناس من سرية السيد املسيح وأمه 

حق  هو  التوحيد  أن  املهد  يف  ونطقه 

الله عىل العبيد.

ويرسم هذا املوقف ظالل مشهد يتكرر 

الله تعاىل  القرآن الكريم، حيث أن  يف 

العبودية خصوصاً  بصفة  األنبياء  يذكر 

يف اللحظات التي يحلقون فيها مبعارج 

البرشي  يختلط  الروحي، وحني  السمو 

باإللهي، ويبدو النبي يف صورة ال يبلغها 

البرش، فإن الله يذكرنا بصفة العبودية 

فيه حرصاً عىل روح التوحيد الخالص، 

ولذلك مل يقل تعاىل: قال إين رسول الله 

كلمة  أو  الله  روح  أو  الله  مسيح  أو 

الله... بل قال إين عبد الله٨.

واملعنى نفسه نقرؤه يف القرآن الكريم 

حني وصف إرساء النبي النبي الكريم، 

أو  بنبيه  الذي أرسى  يقل سبحان  فلم 

أرسى  قال  وإمنا  رسله،  بسيد  أو  بنوره 

يف  العبودية  ملعنى  تحقيقاً  بعبده 

لحظة اإلرشاق.

فحني  املعراج  وصف  يف  نفسه  واألمر 

أوأدىن  قوسني  قاب  فكان  فتدىل  دنا 

وبدا ملشاهديه أنه تجاوز حال البرش وأوشك ان يظنه 

الناس إلهاً قال تعاىل: فأوحى إىل عبده ما أوحى، مع 

أن الالئق أن يذكر الضيف املكرم بصيغة أكرث مالمئة 

ملكان التكريم والضيافة واالصطفاء، كقوله فاوحى إىل 

ذلك،  وغري  أومختاره  أوإىل صفيه  خليله  أوإىل  ضيفه 

ولكنه اختار أيضاً مقام العبودية ليذكر الناس بالتوحيد 

الخالص.

كلامت  املسلمون  تخري  املحاريب:  يف  كلامتها  تخليد 

ويف  محاريبهم،  عنوان  لتكون  عمران  بنت  مريم 

هذه  من  األلوف  مئات  فإن  اإلسالمي  العامل  مساجد 

املساجد تخريت كلامت مريم الصديقة لتكون عنواناً 

القرآن  ذكره  ما  وبشكل خاص  الصالة،  محاريب  عىل 

وجد  املحراب  عليها  دخل  كلام  كالمها:  من  الكريم 

عندها رزقا قال يا مريم أىن لك هذا قالت هو من عند 
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الله إن الله يرزق من يشاء بغري حساب.

هي أكرث اسم تتسمى به النساء يف العامل: ومن املؤكد 

شيوعاً  األسامء  أكرث  هو  السالم  عليها  مريم  اسم  أن 

تسمية  واملسيحيون  املسلمون  تخري  فقد  األرض،  يف 

والتكامل،  والتواصل  لإلخاء  رمزاً  مريم  باسم  ابنائهم 

غوغل  البحث  محرك  يف  اليوم  مريم  اسم  ويتكرر 

يتكرر  االنكليزية  اللغة  ويف  بالعربية  مرة  مليون   17

اسم مريم 3٨ مليون مرة، فيام يتكرر باالسم األوريب 

أن  شك  وال  مرة،  مليون  ومائة  مليار  من  أكرث  ماري 

ذلك يعكس املنزلة العظمى التي تحتفظ بها الشعوب 

املسلمة واملسيحية لهذه السيدة النبيلة.

توصيات الدراسة:
االعتبارات  من  عدد  مبالحظة  الدراسة  هذه  وتويص 

الديني  اإلخاء  بناء  يف  املرميي  الدور  نجاح  لتحقيق 

الرسالتني األعظم اإلسالم واملسيحية عىل  أبناء  وجمع 

كلمة سواء:

األلقاب  من  عدداً  السالم  عليها  مريم  نالت  األول: 

ومنها  باحرتام،  الديانتني  أبناء  يتقبلها  التي  املجيدة 

أن  غري  املسيح،  أم  العذراء  البتول  الطاهرة  السيدة 

مصطلح )أم الله(، الذي يستخدم يف الالهوت املسيحي 

تحقيق  عىل  يساعد  ال  مريم  السيدة  لوصف  املتأخر 

بشدة  املسلمون  يرفض  حيث  النبيلة  األهداف  هذه 

القرآن  أبوته وفق ما دل له نص  أو  الله  بنوة  منطق 

الكريم: مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد.

ولدى دراسة النص الالهويت املسيحي فقد الحظنا أن 

مصطلح أم الله مل يكن يستخدم يف القراءات الالهوتية 

األوىل للكنيسة يف عهد السلف، وأن أول مرة ظهر فيها 

كان  اإلله  أم  )ثيوطوكس(9   باليونانية  املصطلح  هذا 

عام  يف  وذلك  االسكندرية  بابا  الكسندروس  رسالة  يف 

320 م وذلك يف املجمع الذي انعقد ملحاكمة العقيدة 

األريوسية، ومن املؤكد أن االنفعالية كانت غالبة عىل 

هذا  إىل  الكسندريوس  ذهب  وقد  الخطاب،  صيغ 

اآلريويس  االعتقاد  عىل  متاما  الطريق  ليقطع  االختيار 

التوحيدي. 

املجمع  املصطلح كان  أقر هذا  وأول مجمع مسكوين 

هذا  كان  أن  بعد   ٤31 انعقد  الذي  الثالث  املسكوين 

االسم محل خالف يف الالهوت املسيحي10.

وال شك ان الدعوة لرتك هذا الوصف ال تتعارض أبداً 

هي  بل  املكرمة،  ووالدته  املسيح  السيد  تكريم  مع 

دعوة الستخدام الحكمة يف التعبري والعودة إىل التعبري 

اإلنجييل املتفق عليه بني سائر املسيحيني وهو املقبول 

من املسلمني وهو أنها السيدة العذراء الطاهرة البتول 

أم السيد املسيح عليه سالم الله مريم بنت عمران أو 

مريم بنت حنة.

تدرس  اإلسالمية  البالد  يف  الرتبوية  املناهج  إن  الثاين: 

يف  رسالتها  عن  منفصل  سياق  يف  السالم  عليها  مريم 

سلبياً  موقفاً  وتحمل  األعظم،  الديانتني  بني  الجمع 

أساس  العذراء عىل  تحمل صورة  التي  األيقونات  من 

ذات  رسم  يف  الرشعية  القواعد  لبعض  ذلك  مخالفة 

الروح، ورمبا تتعمد بعض املناهج القطع بني السيدة 

مريم بنت عمران يف اإلسالم وبني املجد الذي متنحها 

إياه الديانة املسيحية، وهذا قصور يجب أن نتالفاه.

التأخي  يف  االيقونات  تعامل هذه  أن  أقرتح  ولكنني   

واحرتامها من منطلق أنها رشع من قبلنا11 وأن القرآن 

بقوله:  فاثنى عىل سليامن  سبأ  ذلك يف سورة  وصف 

وجفان  ومتاثيل  محاريب  من  يشاء  ما  له  يصنعون 

كالحواب وقدور راسيات12 ، فتكون هذه من التامثيل 

التي كانت مرشوعة عند سليامن وقد أخرب القرآن عنها 

حكاية دون استنكار فكانت حالالُ يف رشعهم وقد أمرنا 

برتكهم وما يدينون.

ويف العهدة العمرية التي رواها الطربي ما يدل لذلك 

بوضوح، ومنها قوله:

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبدالله عمر 

أمانا  أعطاهم  األمان  من  إيلياء  أهل  املؤمنني  أمري 

وسقيمها  وصلبانهم  ولكنائسهم  وأموالهم  ألنفسهم 

وبريئها وسائر ملتها أنه ال تسكن كنائسهم وال تهدم 

وال ينتقص منها وال من حيزها وال من صليبهم وال من 

يشء من أموالهم وال يكرهون عىل دينهم13.

الثالث: إن املناهج املسيحية أيضاً تدرس السيدة مريم 
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رمزاً إميانياً مسيحياً وال تشري يف العادة إىل معناها يف 

معامل  أهم  من  واحدة  نفوت  فنحن  وبذلك  اإلسالم، 

للمناهج  مراجعة  ذلك  ويتطلب  األديان،  بني  الحوار 

الرتبوية يف العامل املسيحي، وتأكيد اإلشارة يف املناهج 

مقاطع  وقراءة  اإلسالم،  العذراء يف  السيدة  مكانة  إىل 

من سريتها الطاهرة يف القرآن الكريم والسنة النبوية، 

وخاصة تلك املواقف واملعاين التي مل ترد يف اإلنجيل، 

ألنها ستكون غنى معرفياً حقيقياً، وسيمنح ذلك بكل 

تأسيس  يف  ويسهم  األديان،  لحوار  كبرياً  مغنامً  تأكيد 

املشرتك  الرمز  من  متينة  قاعدة  عىل  الحوار  هذا 

واملرجعية االعتقادية.

الرابع: إن النساء األربع الاليت أخرب النبي الكريم أنهن 

سيدات نساء العاملني يشكلن قاعدة انطالق ملشاريع 

اإلخاء بني األديان، وهن املكرمات يف قول النبي الكريم 

محمد عليه الصالة والسالم: حسبك من نساء العاملني 

مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 

التكريم  اشتمل  وقد   ، فرعون1٤  امرأة  وآسية  محمد 

عىل سيدتني من الرتاث املسيحي وسيدتني من الرتاث 

االسالمي.

ويعترب أي مرشوع تربوي أو إعالمي أو ثقايف يجمع بني 

ألنه  مثايل،  ديني  األربعة مرشوع حوار  األسامء  هذه 

الديانتني،  يف  وطهراً  قداسة  األكرث  الرموز  من  ينطلق 

وبالتايل يؤسس لفهم مشرتك مشرتك عميق بني اإلسالم 

واملسيحية.

كام أنه سيكون بشكل خاص مدخالً لفهم حقوق املراة 

وكرامتها ودورها يف اإلسالم واملسيحية عىل السواء. 

العمل  وهكذا فإن السيدة الطاهرة مريم هي رائدة 

أصبحت  املضيئة  وكلامتها  األديان،  حوار  يف  النسوي 

مرجع الديانتني األعظم يف الحوار واإلخاء.

املراجع

انظر تفسري الطربي آية 3٨ سورة آل   1

عمران... 

انظر كناب املرأة بني الرشيعة والحياة للمؤلف   2

الفصل الثالث، فهذه عناوين بحوث فيه

العسقالين، أحمد بن عيل بن حجر، فتح الباري   3

برشح صحيح البخاري ح 6     ص ٤71

ابن حزم، عيل بن أحمد، املحىل يف رشح املجىل   ٤

بالحجج واآلثار  ج 2  ص 222

القرطبي، محمد بن أحمد األنصاري، الجامع ألحكام   5

القرآن ، تفسري اآلية    من سورة آل عمران

العسقالين، ابن حجر، فتح الباري برشح صحيح   6

البخاري ج6 ص ٤70

املصدر نفسه ج 6 ص ٤71  7

ابن كتري، اسامعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم،   ٨

تفسري اآلية 39 من سورة آل عمران

كتاب الرؤية األرثوذكسية لوالدة اإلله تأليف   9

مجموعة من الباحثتني ص 165 ط دارالكتاب 

املقدس دمشق، 19٨2

انظر كتاب: طبيعة املسيح ولقب والدة الله بني   10

هرطقة نسطور والبابا كريلس، ط دار الكنائس 

العربية، 2010.

الشوكاين، محمد بن عيل، إرشاد الفحول اىل تحقيق   11

الحق من علم األصول، ج2 ص 177 

الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، مفاتيح العيب   12

التفسري الكبري ، تفسري سورة سبأ ، ج 25 ص 215 

تاريخ األمم وامللوك لالمام الطربي ج 2 ص ٤٤9   13

رواه الرتمذي عن أنس وقال حديث حسن صحيح،   1٤

سنن الرتمذي ج5 ص٤٤٤
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إّن ُمشكل الُحب والِجنس والزواج الذي يُعترب جوهريّا، 

نَظرًا للمكانة التي يحتلُّها يف حياة األشخاص و أذهانهم 

ونظرا ملا ينجّر عنه من عواقب يف حياة املجتمع، كان 

ملّدة طويلة وال يزال يُفَهم و يُطَرح بطريقة سيّئة يف 

العامل املَسيحي.

لقد تعرّضت كَيِْفيَة الَنظِر إىل الجنس و إىل الغاية من 

ناتج عن احتقار كبري  م  الزواج، طيلة قرون، إىل تسمُّ

عن  ناجٌم  االحتقار  وهذا  نفسها.  لطبيعتهام  كاريث  و 

كراهية  عنه  تولّدت  الجسد  لخطيئة  ُمفرط  تضخيم 

للمرأة تدفع إىل اعتبارها أداة الخطيئة أو حتّى أداة 

الشيطان.

الزُّهاد  بعض  ِقبل  ِمن  باحتقار  هنا  األمر  يتعلق  وال 

أكرب  من  أيًضا  صادٌر  هو  وإمنا  فحسب،  دين  املتشدِّ

الّدكاترة. 

ويتّم الربط دامئا، بالنسبة للغرب عىل األقل وألسباب، 

من  ولكّنه  أغسطينوس.  والقّديس  الّرؤية  هذه  بني 

الحقيقة  الخطأ أن ننىس أن  مصدرها األصيل هو يف 

أكرث شهرة، مبا أنّه الحوارّي القّديس بولس نفسه الذي 

لِلرَُّجِل  " فََحَسٌن  يكتب إىل مسيحيّي كورنثوس قائال: 

أاَلَّ مَيَسَّ ٱْمَرأًَة, َولِٰكن،  بَسبَِب تََفيشِّ ٱلَْعَهارَِة. لِيَُكْن لُِكلِّ 

املرأة
جون هاين

النص التايل صيغة ُمخترصة للفصل "املرأة"  من كتاب جون هاين " العذراء السوداء و الرّس املرميي". باريس: 

غي تري دانيال،1995. )املرُتجم(. ترجمة خالد عبد الفتاح مرعوب.
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لَِغرْيِ  بالنسبة  )أّما  َزْوُجَها...  ٱْمَرأٍَة  َولُِكلِّ  َزْوَجتُُه.  رَُجٍل 

ٱلتََّحرُِّق"  ِمَن  أَفَْضُل  فَٱلتَّزَوُُّج  ُجوا،   فَلْيَتَزَوَّ ِجنَي(  ٱلُْمتَزَوِّ

)كورنثوس األوىل 7. 1-٨(.

يْن إذا  من هذا املنظور، فإّن الزواج ليَْس إال أهون الرَشّ

جاز التعبري. فاالتحاد الجسدي بني الرجل واملرأة يُعترب 

سيِّئا يف حد ذاته يف الحالة البرشية الساقطة، ومبا أنه 

بالتايل يف حد ذاته خطيئة، يأيت الزواج كُمقرتح لِِعالج 

الخطيئة  مستوى  إىل  تخفيفه  ما  نوعا  تم  الّشهوة، 

املأذونة.

ُمخجال  الجنيس  اإلتحاد  تَعترب  التي  الرؤية  هذه  لكن 

للّشهوة، جعلتها  نوعا ما وبعيدا من أن يكون عالجا 

يف  املسيحينّي  من  أجياال  و  أجياال  وحبست  تتفاقم 

سجن جسدي حقيقّي، أساء يف حاالت عديدة إىل تطّور 

لحياتهم  ذلك  من  واألخطر  الدنيويّة،  لحياتهم  سعيد 

الروحيّة. ومن غري املمكن أن نقول ما يكفي عن كّم 

املآيس و املصائب املُنَجرَّة عن هذا الفهم للعالقة بني 

الرجل واملرأة.

فإنّنا نجد يف كّل التقاليد أّن الُحّب والزواج يُصّنفان بني 

القدمية وبالّرغم  اليونان  الحقائق األكرث قداسة. ففي 

من أّن مامرسة الُحّب هناك عرفت انحرافات خطرية، 

فحسب،  دينية  عالقة   )1 )غاموس  الزواج  يكن   مل 

تلقينا  أي  اإلغريقي  باملعنى  يُعتربرِسًّا2   أيضا  كان  بل 

)تيلوس،تيليتي3 (  ويُحتفل ِبه عىل هذا األساس.

كام يحظى زواُج الرُّجل باملرأة يف الهند مبكانة الشعرية 

السوما،٤   أضحية  مع  تتكافأ  التي  )فاجنا(  الكربى 

ويُحتفل به من ِقبل براهمة رسميني.

بنموذج ساموي،  نرى  املتعلّق كام  النِّكاح  قُدسية  إّن 

أيضا  يحتوي  الذي  اإلسالم  يف  ُمامثلة  ِبصفة  ُمَسَجلٌة 

عىل"آداب الّنكاح"، فِعند االجتامع بزوجته يبدأ الزّوج 

بالبسملة أي يقول: " بسم الله الرّحامن الرّحيم".

يف اليهودية أيضا تُعترب قُدسية الزواج أَْمرًا مؤكّدا ألن 

كل زواج يُعترب صورة للقاء اإلله مع شخينه،5  وسنعود 

إىل ذلك يف فرصة أخرى.

مبفاهيَم  صفحات  و  صفحات  التذكرييف  املمكن  من 

أن  ينبغي  فهل  متنّوعة.  تقليدية  ثقافات  يف  ُموازية 

نستنتج من ذلك إذن أن املسيحية هي الوحيدة التي 

ألقت " معطف نوح" كام يُقال عىل الزواج و الجنس، 

وأن هذه هي رؤيتها الحقيقية؟ّ بالطبع ال. ألّن هذه 

الرؤية ال تندرج ضمن التعاليم املسيحية األصلية وإمّنا 

هي خيانة لها.  فكيف نقبل فكرة  أنه بإمكان الوحي 

اإللهي أن يَْعرِض عىل اإلنسان انحرافا كالذي ذكرناه؟

وحتى نعرف التعليم املسيحي الحقيقي يف هذا املجال 

القّديس بولس نفسه يف  نُعيد فتح رسائل  أن  ،يكفي 

أوردناه  الذي  املقطع  تتعارض متاما مع  التي  املقاطع 

الرأي الشخيص للحوارّي بولس،  إاّل  مُيثّل  آنفا، ألنّه ال 

يف حني أن املقاطع األخرى تنقل تعليم املسيح الذي 

أفسس)5.  هو  الجوهري  والنّص  أُخرى.  نربًة  يَحمُل 

أَيًْضا  الَْمِسيَح  أَنَّ  الَْمْرأَِة كَاَم  َرأُْس  22-2٤("الرَُّجَل ُهَو 

َرأُْس الَْكِنيَسِة، َوُهَو ُمَخلُِّص الَْجَسِد...أَيَُّها الرَِّجاُل، أَِحبُّوا 

نَِساءَكُْم كَاَم أََحبَّ الَْمِسيُح أَيًْضا الَْكِنيَسَة َوأَْسلََم نَْفَسُه 

نَِساَءُهْم  يُِحبُّوا  أَْن  الرَِّجاِل  َعىَل  يَِجُب  ألَْجلَِها...كَذلَِك 

كَأَْجَساِدِهْم. َمْن يُِحبُّ اْمَرأَتَُه يُِحبُّ نَْفَسُه...".

يرَْتُُك  هَذا  أَْجِل  ِمْن   "  : يَكتُب  التكوين  يَذكُر  وحني 

االثَْناِن  َويَُكوُن  ِباْمَرأَتِِه،  َويَلْتَِصُق  ُه  َوأُمَّ أَبَاُه  الرَُّجُل 

الحال  هو  كام  ،و  هنا  )كلمة جسد  َواِحًدا"    َجَسًدا 

غالبا يف الكتابات، تعني "كائن حّي"( ثم يكتب بعدها 

َعِظيٌم،  الرسِّ  هَذا   " األهمية  البالغة  الكلامت  هذه 

َولِكنَِّني أَنَا أَقُوُل ِمْن نَْحِو الَْمِسيِح َوالَْكِنيَسِة".

كلمة "رّس"  تحيلنا مرة أخرى إىل التلقني )تيلوس( كام 

قال  ِديُونِيِسيُوُس أَِريُوَس بَاُغوَس6  : "صحيح أنَّ معنى 

يتطلّب  بل  األوىل  الوهلة  من  يظهر  ال  التعليم  هذا 

وطُرُق  املسيحي  اليهودي  الفكر  سياق  يف  الرّشح 

تعبريه. ولكّن هذا الرشح سيكون أسهل إذا نظرنا أّوال 

يف مسألة الحب من خالل التذكري بالخطوط العريضة 

مليتافيزيقيا االتحاد.

لقد تم تبيني املعنى النهايئ للحب )إيروس7 ( أو الرغبة 

من ِقبل أفالطون يف "حوار املؤدبة "٨  )205 د-206أ(، 

الحّب  جوهَر  "ديوتيام"  باسمه  املُتحّدث  يُعرِّف  أين 

بأنه الّرغبة يف حيازة الخري األسمى أي الله. 

آخر  بالفعل  هو  إليروس  الجسدي  الدافع  فإّن 
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يسعى  أْسمى  دافعٍ  درجاِت 

الخروج  عىل  اإلنسان  حّث  إىل 

االنفصال  وحالة  االزدواجية  من 

الناتجة عن الوضع الحايل للبرشيّة 

تلَحَق  أن  أجل  من  سقطت  التي 

بالوحدة.

مبارشة  تؤدي  العقيدة  هذه 

كنموذج  الخنثوية9   مفهوم  إىل 

ِمثيْل أي رجل و  لإلنسان) مبعنى 

امرأة يف نفس الكائِن(.

يف  الله  صورة  هو  الخنثوي  إَن 

االتحاد بني  يُصبح  اإلنسان، فحني 

إىل  يُؤّدي  تاّما  واملحبوب  املُحٍب 

الوحدة أي إىل الله. فاإليروس يف 

واألنت،  األنا  جدليّة  هو  البداية 

لكّنه عندما يتطّور يف اتجاه روحي 

الجدلية  هذه  فإّن  بحق،  عميق 

تَُحلُّ ِبتامثُل األنا يف األنت واألنت 

الزوجيّة  العالقة  فتصبح  األنا.  يف 

موت  وتُحِقق  للوحدة  إدراكا 

و  األنا  فيتّحد  األنانية.  النفس 

إاّل  يبقى  أنه مل  إدراك  إىل  اإلتحاد يؤدي  األنت وهذا 

ُهو. الله.

فالزواج يعالج االزدواجية وبالتايل التعددية من خالل 

التسلسل  كانتان هذا  بنَّي جون  ولقد  الوجود.  وحدة 

"دين  كتاب  يف  نرُشت  مقالة  طوال  رائعة  بطريقة 

تكرميا  كان  جامعي  عمٌل  وهو   ،)1991( القلب" 

لفريتجوف شوون. هذا التوحيد يتحقق عندما نتمكن 

من رؤية الله يف اآلخر أي حني يُصبح وجه املحبوب أو 

املحبوبة يف نفس الوقت وجَه الله واملرآة التي ينعكس 

فيها وجُه املُحب أو املُحبة. وابن عريب هو من يقول 

مرّة أخرى " يُشاهد الرجل الحق يف املرأة … فشهود 

الَوْصلَة  َوأعظُم  وأكمله  ُشُهود  أعظم  النَِّساء  يِف  الْحق 

النَِّكاح"10.

 كام بنّي الّصويف الفاريس روزبهان بقيل11 ، العزيز عىل 

أّن الحب البرشي الذي نعيشه  هرني كوربان،  ِفكرة 

تجيّل  ِخالل  من  اإللهي،  للحب  الالزم  االستعداد  هو 

املحبوب  مع  اللقاء  إنه  محبوب.  كل  يف  اإليروس 

الوحيد مثلام تلتقي كّل األسامء اإللهية يف كّل اسم من 

أسامء الله. ونجد نفس العقيدة يف الهند: 

"يف الحقيقة ليست َمحبّة الزّوج هي التي تجعله عزيزا 

وإمّنا هي محبّة اآلمتا12  التي فيه. يف الحقيقة ليست 

َمحبّة الزوجة هي التي تجعلها عزيزة وإمنا هي محبّة 

اآلمتا التي فيها. " )برهدرنيكا ابنشاد(2.٤.5. 

إّن هده النظرة امليتافيزيقية للمحبّة و الزواج تؤّسس 

أيضا بأشكال متنوعة وِبلُغة مختلفة مفهوَم الزواج يف 

معناها  يف  القداسة  خاصية  لنا  تظهر  أين  املسيحية، 

وهي  املقدس  بالرس  الزواج  نعت  خالل  من  األسمى 

الحظه  ما  وهذا  بالتلقني  املسيحية  يف  ترتبط  عبارة 

ِديُونِيِسيُوُس أَِريُوَس بَاُغوَس كام ذكرنا.
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استعادة الخليّة األّولية يف نفسه. هذه الربكة هي التي 

تجعل من الزواج "ميثاقا مقدسا".

 يُولَد النظام األّويل من جديد يف "ُعرْس قانا"16  الذي 

تروي قّصته يف معناها الباطني استعادة الحالة األصلية 

تأيت  وهنا  ولحواء.  آلدم  أي  املرأة  و  الرّجل  لعالقات 

أمام  أساسيّا  جديدة  كحواء  دورها  يُعترب  التي  مريم 

اآلدم الجديد لتفعيل هذه االستعادة.

َحَدَث  بأن  توحي  قد  القّصة  لهذه  َسطحيّة  قراءًة  إّن 

الزّفاِف نفَسه ليس إاّل تِِعلّه و إطاًرا، أُِعدَّ ليُبنّي املُعجزة 

التي تفتتح الحياة العامة للمسيح، يف حني أن العكس 

هو الّصحيح، فيأيت الزواج يف املقّدمة واملعجزة ترتتّب 

عليه مبارشة.

أهمية  أولُّهام  باستنتاجني:  نخُرج  أن  يجب  هنا  ومن 

بحضوره،  الحفَل  يرَُشّف  الذي  املسيح  روح  الزواج يف 

وهي  الظرف،  هذا  يف  مريم  دور  أهمية  هو  والثاين 

يُرافق   الذي  للتواضع  معاكسة  نسبة  ذات  أهمية 

للمسيح  العذراء  مريم  تقول  إذ  ابنها.  لدى  تدّخلها 

اآليّن  املعنى  إىل  وباإلضافة  خمر"،  عندهم  يبق  مل   "

الكالم، كام  يُفهم هذا  املأدبة يجب أن  املتعلّق بسرْي 

هو الحال غالبا يف اإلنجيل وخاّصة يف إنجيل القّديس 

صلة  ذو  ولكّنه  بكثري  ذلك  من  أسمى  مبعنى  يوحّنا، 

دامئا بالَحَدث.

"مل يبق عندهم خمر"  أي أّن حياة الروح قد هجرت 

الّناس، وبالتحديد يف هذه الحالة، فإنّها هجرت الرُّجل 

كيانهام  عفة  فاختفت  سيتزوجان،  اللذان  واملرأة 

الِجنسنْي  مأزق  يف  ِبِهام  ليُلقى  نزاهته،  و  صفاؤه  و 

الطبيعة  حالة  يف  املُتعارضني  حتّى  أو  املُنفِصلني 

الذي  املاء  مُيثّلها  والتي  الشهوات،  فريسَة  الساقطة 

يف األوعية. وهذا املاء يُحّوله املسيح إىل خمر، فيُعيد 

هنا إىل الرّجل وإىل املرأة حياَة الّروح، ويقوم بتحويل 

الّشهوات إىل حّب جديد، فيه يَُحّول الّصفاء و العّفة 

الّسالمة  ويعيدان  الجنيس،  امليل  طبيعة  العائِديْن 

الروحية للكائن. 

الُنقطة األساسية يف كالمنا، َحَدَث  ولكْن، وُهنا تكُمن 

كُُل يَشء بإيعاز من مريم، فهي التي تَحمل املسيح عىل 

كام مل يرتدد القّديس يوحّنا كريسوستوم يف أن يكتب: 

" بفضل املحبة يُبحر الرجل واملرأة  نحو الحياة األبدية 

ويجذبون إليهم دامئا املزيد من فضل الله...الزواج هو 

الرس املقّدس للُحّب"13 . من جانبه ال يرتدد ثاوفيلوس 

األنطايك1٤  يف أن يقول: " خلق الله آدم و حواء من 

الوحدة  رّس  يعكس  والذي  بينهام  األكرب  الُحّب  أجل 

بصيغة  بولس  القّديس  عنه  عرّب  ما  وهذا  اإللهية"15  

مل تُفهم دامئا كام ينبغي"الرجل صورة للرب و متجيد 

له واملرأة مجد الرّجل" )كورنثوس األوىل 11-7(. كام 

بنّي بول افدوكيموف بالتّفصيل يف رسالته الجميلة "رّس 

الُحّب" كيف أّن الزواج املسيحي " وحدة شخصني يف 

كائن واحد "، والشخصان ال يضَمحاّلن ولكن اتحادهام 

يَِصُفه  مصطلح  وهو  كاملة  وحدة  الزوج  من  يجعل 

باأللوهي كام يحدث يف الثالوث. ويَذكُر يف هذا الصدد 

إّن  بادر"  فون  ف.  األملاين  للرومانيس  األسطُر  بعض 

للّصورة  املتباَدلة  االستعادة  هو  الزواج  من  الهدف 

الّساموية أو املالئكيّة كام ينبغي أن تكون يف اإلنسان".

و هذا نّص يحملنا إىل أصول آدم وحواء وإىل قَدرهم  

الضائع. فإّن املفهوم  املسيحّي للُحّب والزواج يستند 

أّدى  الذي  النجاة"  "تاريخ  مراحل  إىل  الحقيقة  يف 

السقوط  ومن  السقوط  إىل  الجّنة  من  باإلنسانية  

ذلك  يُعترب  وال  املجد،  إىل  الخالص  ومن  الخالص  إىل 

إال منطقيّا باعتبار الدور الرئييس الذي لَعبَه الُحّب يف 

املصري املشرتك للرّجل واملرأة.

كام  بدايتها  منذ  األشياء  نتفّحص  أن  إذن  املهّم  فمن 

فنجد  اإلنسان.  خلق  قّصة  يف  التكوين  كتاب  عرضها 

فيها أن الله خلق اإلنسان عىل صورته الّذكَر واألُنثى. 

دة  املوحَّ الطّبيعة  عىل  تأكيد  وهذا   )27-26 )باب1. 

نان الِوحدة البرشية  ملبدأي املذكّر و املؤنّث اللذان يُكوِّ

الباب2.  يف  َوْضِعها  وصُف  وقع  التي  حواء"،  آدم   "

 .25-6

الكائن األحادي إىل ذكورات  السقوط باب 3   وفَّكك 

شخصيّتني  من  مكّونة  أزواج  إىل  أي  سيئة،  وأنوثات 

خارج  منهام  واحدة  كل  تقع  ُمتجردتني،  ُمستقطبتني 

من  منهام  كاّل  مُيّكن  بربكته  املسيح  ولكّن  األخرى، 
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ُمترصّفة   التحويل،  مبعجزة  القيام 

بناًء عىل وظيفتها يف الوساطة أي 

بناًء عىل كونها وسيلًة، وهي التي 

"وسيطة  رسميا  الكنيسة  أعلنتها 

كل الّنعم".

اُحتُفل به  هكذا، ويف إطار زفاٍف 

يف قرية يف الجليل وتحت غطائه، 

يوحّنا  القّديس  لنا  يرويه  ما  فإّن 

ليس إاّل إنشاء للزواج كَرِسّ مقّدس 

ِمن ِقبَل املَسيح.

فالقوام الحميم ملشهد قانا، الذي 

يَظهر  ولكّنه   رسي   قوام  هو 

مستنريا للقارئ املُنتبه، يتكّون من 

موازاة بني زوجني"، األول هو آدم 

الجديد  آدم  هو  والثاين  وحواء، 

الصدد  الجديدة. ويف هذا  وحواء 

ينبغي أن ننتبه إىل األسلوب الذي 

فلقد  مريَم،  املسيح  به  خاطب 

كذلك  وسيفعل  "امرأة"  ساّمها 

عند الّصلب،  حني يقول لها ُمشريا 

هذا  "امرأة  يوحّنا  القّديس  إىل 

ابنك". تأخد كلمة امرأة هنا معًنى 

فاملسيح  األقص،  يَْحِمل مقصوده 

يُشري إىل مريم بكونها "املرأة"، أي 

التجيل األريض للمؤنث الالنهايئ.

وعند  قانا  الظرفني)مشهد  كال  يف 

الّصلب(، يقّدم املسيُح مريَم عىل 

الّصلب  عند  الجديدة:  حواء  أنّها 

املمثّلني  الرّجال  أّم  أو  األحياء"  "أّم  أو  "أّم"  أنّها  عىل 

بيوحّنا، ويف قانا ِبكْونها "امرأة"، "زوجة" أي النموذج 

األصيل للزوجة بالنسبة للرجال.

من هنا، من املمكن أن نخرج باستنتاجني أّولهام أنه 

الرّجل  بني  العالقة  تكون  األصيل،  كاملها  إىل  بعودتها 

واملرأة هي الطريق الروحية األكرث شيوعا لالرتقاء إىل 

بصفة  متّصلة  باعتبارها  املرأة  دور  من  أنه  ثم  الله، 

االرتقاء  هذا  يف  الرّجل  تُجرَّ  أْن  بالطبيعة،  خاصة 

الروحي، وأّن دور مريم بالتّايل وعىل أعىل مستوى، أن 

مُيَاهي  التي  الساموية"  "السيدة  للرجل  بالِنسبة  مُتثّل 

زوجته بها، وبالنسبة للزوجة فهي املثال الذي يُلْهُمها 

ُسلوكَها.
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املراجع

)gamos(   كلمة إغريقية تعني الزواج. نجدها   1

يف عبارة  )Hieros Gamos(التي تعني العالقة 

املقّدسة ذات الطابع الجنيس بني إلهني أو بني إله و 

رجل أو وامرأة. )املرتجم(

مبعنى أنّه يحتوي عىل معنى روحي ال يطلّع عليه   2

كّل الناس بل يتطلب تلقينا. )املرتجم(

هو تلقني ميّكن من االرتقاء عن طريق التزكية نحو   3

 .)télété(للفضيلة والكامل )télos( التحقيق التام

)املرتجم(

أحد أهم الطقوس يف الهند و يرتبط بتحضري   ٤

مرشوب يُستخرج من نبتة تحمل نفس اإلسم . 

)Soma( )املرتجم(    

)shekhina( كلمة عربية ترمز إىل تجيّل الحضور   5

اإللهي مبعنى أنثوي. )املرتجم(

)Denys l‘Aréopagite( أصيل أثينا ذُكر اسمه يف   6

أعامل الحواريني. باب 17. 3٤ 

)Eros(  إله الحب يف األساطري اليونانية وكثريا ما   7

يُستعمل هذا اإلسم كرمز للرغبة الجنسية. )املرتجم(

نّص كتبه أفالطون حوايل 3٨0 ق.م، وهو مختلف   ٨

عىل بقيّة النصوص األفالطونية من حيث هيكلته 

فهو يتكّون من مجموعة من الخطابات حول 

موضوع الحب )Eros(. )املرتجم(

مصطلح يعني وحدة الجنسني يف الذات بالجمع بني   9

صفات الذكورة واألنوثة معا. )املرتجم(

هكذا ورد يف الصيغة األصلية للنص ونجده يف   10

فصوص الحكم يف فصل "حكمة فردية يف كلمة 

محمدية" عىل هذا الّنحو "فإذا شاهد الرجل الحق 

يف املـرأة كان شهوداً يف منفعل، وإذا شاهده يف 

نفسه- من حيث ظهور املرأة عنه - شاهده يف 

فاعل، وإذا شاهده يف نفسه من غري استحضار صورة 

ما كان شهوده يف منفعل عن الحق بال واسطة. 

فشهوده للحق يف املرأة أتم وأكمل، ألنه يشاهد 

الحق من حيث هو فاعل منفعل، ومن نفسه من 

حيث هو منفعل خاصة. فلهذا أحب صىل الله عليه 

وسلم النساء لكامل شهود الحق فيهن، إذ ال يشاهد 

الحق مجرداً عن املواد أبداً، فإن الله بالذات غني 

عن العاملني، وإذا كان األمر من هذا الوجه ممتنعاً، 

ومل تكن الشهادة إال يف مادة، فشهود الحق يف النساء 

أعظم الشهود وأكمله َوأعظُم الَوْصلَة النَِّكاح". 

)املرتجم(

كاتب وشاعر صويف ُولد يف 112٨م أّسس يف شرياز   11

طريقة صوفية تقوم عىل املحبة والخلوة والّذكر. 

)املرتجم(

)Atma( لفظة سنسكريتية تشري إىل الذات اإللهية   12

املطلقة يف الفلسفة الروحية الهندية. )املرتجم(

)in matrim 3 .Hom(  13

هو األسقف السابع يف أنطاكيا بني 169م و 1٨1م.   1٤

)2,2٨ .Ad autolyc(   

هي قّصة وردت بالتفصيل يف إنجيل يوحّنا و هي   16

ترسد أحداث حفل زفاف يف قرية قانا، حرَضه املسيح 

وقام خالله بتحويل املاء إىل خمر. )املرتجم(

81



رس الحجاب
فريثجوف شون

مقال نرش يف مجلة "دراسات يف مقارنة األديان"،  رقم 11، العدد 2، صيف 1977. كام طبع كفصل مستقل 

ضمن كتاب للشيخ تحت عنوان: "الحقيقة الباطنية: كمبادئ عقدية وكطريقة روحية"، ديريف للكتب، 1978، 

ص45-62

ترجمه من النص األصيل من اللغة الفرنسية إىل اللغة العربية: 

إبراهيم آيت زيان

مراجعة: أ.د.منور ثامر املهيد

لكونه  "الرس"،  فكرة  إىل  ذاته  بحد  الحجاب  يوحي 

جوهري،  جد  أو  مقدس  جد  شيئا  النظر  عن  يخفي 

أن  مبجرد  الذاتية  طبيعته  يف  رسا  يكتنف  أيضا  لكنه 

الحجاب  الكيل: مبعنى أن  الكوين  يصري رمزا للحجاب 

الكوين والحجاب الفائق-للكون يعترب رسا ألن جذوره 

فإنه  للفيدانتيني،  واستنادا  اإللهية.  الطبيعة  تكمن يف 

ال ميكن أن نفرس "مايا"، كام ال ميكن منع أنفسنا من 

وجدان حضورها، و "مايا" مثل " آمتا" ليس لها )منبعا/
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أصال/بداية( وال نهاية.

سوى  ما  )باعتبار  للوهم  الهندويس  املفهوم 

يف  يتامثل   ،Maya "مايا"  موهام(  املطلق 

"للحجاب"،  اإلسالمية  الرمزية  مع  الواقع 

فالوهم الكوين )الكيل( قوة تغطي من جانب 

حجاب  وهي  آخر،  جانب  من  وتكشف 

مسدل أمام وجه الله1. أو باألحرى – وتبعا 

سبعني  من  سلسلة  هي  الرمزية-  لشمولية 

والتي هي – نور وظلمة،  ألف حجاب من 

سواء من جانب الرحمة أو العذاب- تغربل 

وتخفف من حدة إشعاع النور اإللهي2. 

الحجاب رس ألن النسبية رس كذلك، واملطلق 

النسبي  لكن  بالرضورة،  الال مرشوط رس  أو 

وإذا  معقوليته،  ال  بسبب  رس  واملرشوط 

يعمي.  قد  نوره  فألن  املطلق  فهم  ميكن  مل 

وبالعكس، إذا مل نفهم النسبي فألن ظلمته 

مل تسمح بظهور أي معلم اسرتشادي، وهي 

كذلك عىل األقل ملا نعترب يف النسبية جانبها 

تكون  ملا  معقولة  تصري  أنها  إال  االعتباطي، 

فَنقُل  للمطلق،  كانعكاس  تظهر  أو  للمطلق  ناقلة 

النسبي للمطلق مع كونه حاجبا له هو سبب وجود 

النسبي. 

يجب إذن أن نبحث عن كيفية خرق رس النسبية بدأً 

من املطلق أو بواسطته، ذلك ما يوجب علينا أو يسمح 

لنا بأن منيز ونفهم أصل النسبية يف املطلق ذاته: وهذا 

األصل ليس إال ذلك الالتناهي الذي ال ينفك عن الحق، 

وصفة  المتناه.  بالرضورة  فهو  مطلقا  بكونه  والذي 

الالتناهي تتضمن اإلشعاع، ألن الخري مييل إىل أن يعرّب 

عن نفسه، كام قاله القديس أوغسطني، إلن التناهي 

كل  يفرس  اإلشعاع  ورس  املحبة.  قوة  غري  ليس  الحق 

يشء: فباإلشعاع، يظهر الحق نفسه –بصفة ما-  خارج 

نفسه )ذاته(، وببعده عن ذاته تظهر النسبية بحكم 

هذا التجيل،  وصحيح أن هذا "الخارج" يقع رضورة يف 

الحق ذاته، و ال ينحرص فقط يف هذه الصفة الخارجية 

والرمزية، مبعنى أنه أيضا "فكرة" من الالمتناهي بحكم 

خاصيته عىل اإلشعاع، وبالتايل التوسع يف خالء هو يف 

إال  حقيقة  له  ليس  الخالء  وهذا  موجود،  غري  الواقع 

بفضل اإلشعاع الذي يحل فيه، والنسبية كذلك ليست 

حقيقية إال بفضل محتوياتها التي يف جوهريتها راجعة 

إىل املطلق. وهكذا فإن الفضاء ليس له وجود إال مبا 

يحتويه، وفضاء خال لن يبق فضاًء، بل سيكون عدما. 

إذن، فاألمنوذج األصيل للحجاب هو الالتناهي باعتباره 

بعدا إلهيا، الذي يشع –إذا صح القول- من الالمرشوط 

ففي  الجوهرية،  صفته  عىل  جازم  بشكل  بقائه  مع 

املطلق: "شيفا" و "شاكتي" متامثالن.  إن "مايا" املشتِّتة 

فقط وبشكل غري  تنشأ  ال  توهم،  التي  تلك  وامللِهية، 

"آمتا"  طبيعة  من خالل  تظهر  بل  العدم،  من  مفهوم 

إىل  ميال  تعريفه-  -وبحسب  ميلك  الخري  ألن  نفسه، 

أن يتواصل، فـ )الخري املطلق Souverain-Bien ( ال 

ميكنه أن ال يشع وذلك تبعا لحقيقته وجوهره، وبالتايل 

وكنتيجة لذلك، ميكن القول أنه بدأً من ذاته واتجاها 

إىل الخارج عنه، وبكونه حقيقة، فإن "الله محبة".
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ميكن القول أن هنالك يف الله أول حجاب، وهو إرادته 

يف  إرادته  وبالتايل  التواصل،  يف  والجوهرية  األصلية 

اإلحداث، وهذه اإلرادة التي تظل بالتأكيد يف الجوهر 

الفعل  هو  الثاين  الحجاب  أن  القول  وميكننا  اإللهي. 

األنطولوجي،  الوجودي  املبدأ  هو  لألول:  الخارجي 

الوجود الخالق الذي يرى األفكار أو إمكانات األشياء. 

 Logos وهذا الوجود يربز حجابا ثالثا، وهو اللوغوس

الكون  وهذا  الكون،  تبدع  التي  الجامعة(  )الكلمة 

أيضا ومن باب األولوية حجاب يخفي وينقل يف نفس 

الوقت كنوز الخري املطلق.

*          *          *

الالمرشوط، وهو  أو  املطلق  الوجود هو  يفوق  ما   ...

بطبيعة الحال ال متناٍه وبالتايل ال محدود، لكن ميكن 

القول أيضا بأن ما يفوق الوجود هو الالتناهي الذي 

هو بطبيعته مطلق. يف الحالة األوىل كان التأكيد عىل 

الثانية يقوم التأكيد عىل  رمزية الذكورية، ويف الحالة 

رمزية األنوثة، فالحقيقة املتعالية تأيت إما بصفة األب 

أو األم3 ... 

إمكانية  بتقدير   – )الالمرشوط-الالمحدود(  ثنائية  إن 

تواجد قطبية ما والتي قد تنتج ال من معنى الكلمتني 

التي  املقارنة  سياق  يف  تقابلهام  بسبب  لكن  األصيل 

تحدد معناهام-، هذه القطبية -كام قلنا- تعيد فرض 

نفسها أيضا يف بنية الحجاب، أو يف "مايا"، أو النسبية، 

فإن  "النسج"،  رمزية  تفسري  إىل  بنا  يؤدي  ما  وذلك 

أو   "السداة"  تكون هي  الثنائية  لهذه  األوىل   الكلمة 

الكلمة  بينام يكون رمز  الذكوري،  أو  العمودي  البعد 

الثانية "اللُّحمة" أو البعد األفقي أو األنثوي، وكل من 

هذين البعدين ويف كل املستويات، يحتوي عىل عنارص 

من : الوجود، والوعي، والرضوان، متوافقة مع للثالثية 

بصفة  وذلك سواء  أناندا(،  ، شيت،  )سات  الفيدانتية 

اللحمة.  أو  السداة  ناتجة من  أو ساكنة، سواء  فاعلة 

إن تكامل ثنائية )الالمرشوط-الالمحدود( التي تحتوي 

عىل هذه العنارص الثالثة، ينتج منها وبشكل مشع غري 

يف  والكون  الظواهر،  من  قياسه  ميكن  ال  نهٌر  منتهي 

ذلك مثُل حجاٍب يُخرج ويرُبز الجوهر من جانب، ومن 

جانب آخر يكمن فيه من كونه عبارة عن الالتناهي. 

تعبريا بلغة اإلسالم، نجد أن القطبية اإللهية التي قمنا 

بواسطة  نفسها  عن  تعرّب  واللحمة،  بالسداة  مبقارنتها 

لكونه  "الباء"  وحرف  عموديا،  بكونه  "األلف"  حرف 

األبجدية  حروف  أول  هام  الحرفان  وهذان  أفقيا، 

التعنّي والفاعلية، ويرمز  العربية، فريمز األول إىل أمر 

هذه  ونفس  والسكون)القابلية(٤.  التلقي  إىل  الثاين 

املحفوظ،  واللوح  القلم  صوريت  يف  تتجىل  الوظيفة 

ففي كل ظاهرة ويف كل درجة كونية هنالك "فكرة" 

إلهية )غري ثابتة( تتجسد يف وعاء وجودي، فالقلم هو 

اإللهية  والفكرة  الجامعة(،  )الكلمة  الخالق  اللوغوس 

التي يحتويها ويجليها فإنها ترجع إىل "املداد". ونجد 

نفس التقاطب يف اإلنسان باعتباره عاملا صغريا، إذ أنه 

يف نفس الوقت خليفة وعبد5 ، أو روح ونفس. 

نسبة إىل حديث مشهور، فإن الله قد كان كنزا مخفيا 

فأراد أن يُعرف، ومن أجل ذلك خلق العامل. لقد كان 

مخفيا للناس الذين مل يوجدوا بعد، من أجل ذلك فإن 

خلق  فالله  إذن  حجاب،  أول  هو  الناس  وجود  عدم 

العامل للناس ليعرفوه ومن أجل تجلية خرييته ورحمته 

النسبية، لذلك فقد  فيام ال يحص من وعي الضامئر 

قيل: أن الله خلق العامل باملحبة.

الداخلية  الحياة  "مايا"،  فهنالك  "آمتا"  كان  حيثام 

والقدرة عىل االنتشار الخارجي، وبلغة اإلسالم وبعيدا 

عن مفهوم الحجاب، فلنقل أنه حيثام كان الله فهنالك 

الرحمة، الرأفة والرحمة الالمتناهية، وذلك ما تحمله 

يف  واملتكررة  القرآن،  سور  من  األساسية  الجملة  تلك 

الله  ﴿بسم  عمل:  أو  كتابة  كل  عند  اإلنسان  حياة 

الرحمن الرحيم﴾، فإضافة هذين االسمني الدالني عىل 

الخريية والرحمة الالمتناهية إىل اسم الله، يدل عىل أن 

الخريية والرحمة متأصلة يف الذات اإللهية، وأنها ليست 

كباقي الصفات اإللهية التي ال تظهر إال كانعكاس يف 

تابعة  فالرحمة  الصفات،  من  –أصال-  نسبي  جانب 

للذات وللجوهر وليس للصفات6، الرحمة هي "مايا" 
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النهائيتها،  باعتبار  لكن  ووهمها،  نسبيتها  باعتبار  ال 

وجاملها، وكرمها7. 

*          *          *

واحدا  شفافا،  أو  كثيفا  يكون  أن  للحجاب  ميكن   ...  

أو متعددا، يحجب أو يكشف، بشدة أو برفق، فجأة 

أو تدريجيا، يحتوي أو يقيص، كام يفرق الحجاب بني 

منطقتني: باطنة وظاهرة، وكل هذه الحاالت تظهر يف 

الكبري  العامل  يف  تظهر  مثلام  )اإلنسان(  الصغري  العامل 

)الكون(، أو يف الحياة الروحية كام يف الدورات الكونية. 

إن الحجاب الذي ال يُخرتَق يحجب عن النظر شيئا جد 

مقدس أو جد جوهري، وحجاب إيزيس يقرتح هذين 

ويتصادف  يتوافق  جسمها  لكون  كليهام،  االعتبارين 

صفة  إىل  بنفسه  راجع  فاملقدس  األقداس.  قدس  مع 

وصفة  الجامل،  إىل  راجع  والحميم  الله،  يف  الجالل 

الجالل ُمعِمية، وصفة الجامل ُمسِكرة. أمام الحجاب 

الشفاف فهو بعكس ذلك، إذ يحمل املقدس والحميم 

معا، وهو مثل معبد فاتح بابه، أو عروس منقادة، أو 

مثل العريس الذي يحتفي ويأخذ قَواَمته.

الحقيقة  عىل  يغطي  فإنه  كثيفا  الحجاب  يكون  ملا 

اإللهية: إذ يقوم عىل األشكال التي تكوِّن العامل كام أنه 

الكثيف  الحجاب  إذ  النفس،  شهوات  عىل  أيضا  قائم 

منسوج من الظواهر الحسية من حولنا ومن الظواهر 

عنرصا  يصري  الخطأ  أن  ولنقل  أنفسنا.  يف  العاطفية 

اإلنسان متعلقا  أو حني يكون  ملا يكون مهام  عاطفيا 

به. فكثافة الححاب موضوعية وذاتية يف نفس الوقت، 

يف  ذاتية  فتكون  النفس:  يف  أو  العامل  يف  كانت  سواء 

العامل ملا ال تستطيع عقولنا أن تخرتق جوهر األشكال، 

النفس ملا تكون  وتكون كثافة الحجاب موضوعية يف 

تلكم العواطف واألفكار كظواهر.

الحقيقة  عن  يكشف  فإنه  شفافا  الحجاب  يكون  ملا 

صلَة  كونها  باعتبار  األشكال  عىل  يقوم  إذ  اإللهية: 

نفهام،  مل  أو  رسالتها  فهمنا  الروحية، سواء  محتوياتها 

أمام  املجال  تفسح  الفضائل  فإن  مامثلة:  وبصورة 

تنبئ عىل  فإنها  بينام اآلفات  اإللهية،  الصفات  إشعاع 

فشفافية  نقيضها.  وجود  عىل  باألحرى  أو  فقدانها 

الحجاب موضوعية وذاتية يف نفس الوقت، وذلك ما 

يُفهم بسهولة بعد الذي سقناه، ألنه من جهة تكون 

ما  باعتبار  لكن  وجودها  باعتبار  ال  شفافة  األشكال 

تحمله من رسائل، ومن جهة أخرى فإن عقولنا هي 

التعايل  إن  لها.  اخرتاقها  بفضل  شفافة  تجعلها  التي 

يزيد كثافة الحجاب، والبطون يجعله شفافا، سواء يف 

العامل املوضوعي أو يف ذواتنا، من خالل إدراك وعينا 

بذلك الجوهر الخفي، ومن وجهة نظر أخرى، فإن فهم 

ذلك-  -وبعكس  بينام  للشفافية،  ُمظِهرا  يعترب  التعايل 

البطون  بفضل  علينا  أُسِدل  مبا  االنتفاع  محض  فإن 

يكون بكل تأكيد سببا لكثافة الحجاب٨ .  

تظهر إشكالية الحجاب يف اإلسالم، يف حمله ملفهومي 

النور  فإن  األول  اعتبار  ففي  و"التشبيه"،  "التنزيه" 

فقط  الذي هو  اإللهي  النور  أمام  بيشء  ليس  الحيس 

القرآن  يف  جاء  كام  يشء﴾،  كمثله  ﴿ليش  املوجود: 

الحيس  النور  فإن  الثاين،  باعتبار  أما  للتعايل،  تقريرا 

متجل  هو  وإمنا  غريه-،  ليس  أو  اإللهي-  النور  "هو" 

حجاب  طريق  عن  أو  الوجود  من  ما  مستوى  يف 

كام  واألرض﴾  الساموات  نور  ﴿الله   : معني  وجودي 

يشبهه،  الحيس  النور  فإن  إذن  القرآن،  يف  أيضا  جاء 

"البطون".  ههنا  هو  والذي  معني،  باعتبار  "هو"  فهو 

العزلة واالنفراد  امليتافيزيقي" توجد  "التنزيه  فمقابل 

الروحي  باالمتناع  عمليا  عنها  يعرب  والتي  الخلوة،  أو 

أو الزهد، وأما "التشبيه" فإنه يفسح املجال أما نعمة 

التجيل املشع: الَجلوة9 ، ويأيت تعبريها العميل بفضل 

ذكر الله ذكرا جامعيا. فهنالك رس التعايل أو القبض من 

جهة، ورس البطون أو البسط من جهة أخرى، فالخلوة 

تسحبنا من العامل، والجلوة تصرّيه معبدا مقدسا... 

*          *          *

بجنب كلمة "حجاب"، هنالك أيضا كلمة "سرت" التي 

والحجاب  الستار  معاين:  عىل  الوقت  نفس  يف  تدل 
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واملستور  للعفيف،  الساتر  ومنه  والحشمة،  والغطاء 

للمحتشم10. ومن املنظور الجنيس: وباعتبارات مختلفة 

فإنه يُسرَت كل ما هو: أريض وساموي، هابط ومتعال 

يُسرَت كل ذلك من أجل  النقائص، حيواين ورباين،  عن 

للحرمة،  انتهاٍك  أو  نفسية  إهانٍة  احتامِل  من  الوقاية 

حسب الحال ووجهات النظر. 

األلوان  املتأللئ حيث  الحرير  أنواع رائعة من  هنالك 

السطح  نفس  عىل  متبادل  بشكل  تظهر  املتقابلة 

هذه  األلوان  لعبة  فتُذكّر  القامش،  وضعية  حسب 

القرب  بني  املزج  يف  املتمثل  الكوين  الغموض  بقضية 

مييز  ما  وذلك  والصغر،  العظمة  بني  لِنُقل  أو  والبعد 

ذلك النسيج الذي حيك عليه العامل وفُطرنا عليه. وهذا 

ما يقودنا إىل الحديث يف مسألة النزعة الذاتية لإلنسان 

أمام إشكالية موضوعية العامل: فاإلنسان النبيل وبالتايل 

العظمَة  ِاإليجابيِة  الظواهر  الروحاين، يرى يف  اإلنسان 

نفس  يف  مضطر  لكنه  العريض،  الصغر  ال  الجوهرية 

وبالتايل  جوهريا  يكون  حني  غار  الصَّ مييز  بأن  الوقت 

اإلنسان  فإن  وبالعكس  ما.  ظاهرة  طبيعة  محددا 

األحيان،  بعض  يف  الدنيوي  االنسان  وحتى  الوضيع 

حاالت  باعتبار  ويتعلق  الجوهري،  قبل  العارض  يرى 

غار، والتي وإن دخلت يف تركيب العظمة فإنها ال  الصَّ

تنقص من قدرها شيئا ألبتة، إال يف عني اإلنسان الذي 

غار.  هو بنفسه قائم عىل الصَّ

أن  الحال-  –بطبيعة  املتأللئني  اللونني  لذينك  ميكن 

يكون لهام داللة إيجابية فقط: فاعلية وسكون،رصامة 

املكملة  الصفات  من  ذلك  وغري  وجامل،  قوة  ورفق، 

بعضها لبعض، وكام يحتوي الحجاب الكوين عىل لعبة 

أعمق  وبشكل  يحتوي  فإنه  والتصادم،  التباين  من 

وبصفة أكرث واقعية عىل لعبة من التناغم واملحبة.  

*          *          *

بصورة رمزية، فإن شجرة الوسط مرتادفة مع الحجاب 
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أول  وخطيئة  والخالق11.  املخلوق  بني  يفصل  الذي 

نتيجة  زوج برشي كانت يف رفع هذا الحجاب، فكان 

وبرانية،  ظاهرية  أكرث  جديد  حجاب  وراء  نفي  ذلك 

إىل  الله. ومن هبوط  القرب من  فيبعدهم عن حالة 

مفرقة،  مبعدة  حجبا  لنفسه  اإلنسان  يصنع  هبوط، 

حجاب  للشخص  هو  ذنب  كل  فإن  ذلك  أجل  ومن 

كل  فإن  وبالعكس،  قبل.  فيها  كان  نعمة  عن  يبعده 

رجوع إىل الله فإنه يحمل سقوط حجاب ما، واكتشافا 

لجنة منسية.

وزيادة عىل ما قيل، فال بدمن التنبيه عىل أن القديس 

حديثه  يف  السعيدة"  "الخطيئة  يذكر  ملا  أوغسطني 

يشري  فإنه  السالم-،  –عليهام  وآدم  حواء  خطيئة  عن 

إىل الجانب الحتمي للهبوط: فالكثري من عقائد نشأة 

أو  حيادي  كفعل  األصلية  الحالة  فقدان  متثل  الكون 

لإلنسان،  التام  التحقيق  يف  منها  مفر  ال  كمرحلة 

وكنتيجة لذلك فسيكون الرتكيز عىل الوسائل املستدركة 

)لذلك الهبوط( –كام فعلته الديانة املسيجية الحقا-. 

الصورة  باعتبارها  الجنس،  مسألة  األمر  هذا  ويبنّي 

املنظور  يف  األقل  عىل  الهبوط،  متثيل  عىل  املعتادة 

الحساس للمسيحية، إذ اإلسالم وديانات أخرى، يؤكد 

لكن  للجنس،  والكامل  االنتشار  ميزة  -بالعكس- عىل 

من دون نفي إمكانية أحقية العفة أو حتى حتميتها 

يف  يشء  كل  فإن  حال،  كل  وعىل  معينة.  حاالت  يف 

فيمكن  متفاوتة،  بدرجات  نسبي  الطبيعي  النظام 

لإلنسان تحقيق خيمياء الجنس بصفة باطنية خالصة، 

قررناه  كام  مؤكد  أيضا، وهذا  ممكن  العكس  أن  كام 

سابقا بالرشح املسهب أو باإلشارة. كذلك، فإننا مل نأت 

بيشء جديد إذا ذكرنا بأن اإلنسان يحمل يف ذاته جنته 

دامئا،  البلوغ  ممكنة  الواقع  يف  هي  والتي  املفقودة، 

ليس بسهولة، لكن باستيفاء رشوط تقليدية وشخصية 

صارمة،"ادخلوا من الباب الضيق" )إنجيل متى 13/7( 

intrate per angustam portam . فامللَك بالسيف 

الساطع، أو التنني الحارس للمعبد املقدس12 ، ال يسمح 

بعبور إال من كان منترصا عىل حالة الهبوط، ومل يكن 

الجحيم"  إىل  يكون"النزول  والذي  بالذنب،  ممسوسا 

لذاك  أو  "خطيئة سعيدة"،  التباس  غري  ومن  يف حقه 

الذي مبعرفته "كلمة الرس" ميتلك مفتاح جنة السامء 

أو مفتاح النجاة. 

*          *          *

عن  النظر  وبغّض  إنسانية،  أو  إلهية  إما  الُحُجب   ...

الحجب التي متثّلها وتعيشها املخلوقات األخرى، فإن 

أو  الحاالت  يف  تتمثّل  الكون  هذا  يف  اإللهية  الُحُجب 

العدد،  الشكل،  الزمان،  املكان،  الوجودية:  املقوالت 

املادة، ثم تأيت يف املخلوقات مع وظائفها، وأيضا ويف 

مستوى مختلف متاما، تأيت يف الرساالت مع ما تحمله 

من حقائق وحدود13. أما الُحُجب اإلنسانية، فتبدأ أوال 

باإلنسان نفسه، ثم األنا ذاتها، ثم األنا الظلامنية، ثم 

أن  دون  من  واآلثام،  والنقائص  الشهوات  تلك  أخريا: 

املفاهيم  من  والحيادية  الطبيعية  الحالة  يف  ما  ننىس 

واألفكار التي تلبس الحقيقة.     

من بني وظائف الحجاب أنه يفصل، والقرآن ينبه عىل 

ذلك يف مواقف عدة: فتارة بذكر الغشاوة التي تفصل 

بجعل  وتارة  يرفضها،  التي  والحقيقة  اإلنسان  بني 

بالفصل  وتارة  حجاب،  وراء  من  للمصطفني  تكليمه 

الفصل  بذكر  وتارة  املحارم،  غري  والنساء  الرجال  بني 

الفصل  لكن  األخيار،  واملصطفني  األرشار  املعذبني  بني 

األسايس األكرث أهمية والذي نفكر فيه عند أول وهلة: 

وبني  املبدأ  بني  أو  واملخلوق،  الخالق  بني  الفصل  هو 

مجاليه. أما يف امليتافيزيقا الكلية فإنه يضاف إىل ذلك: 

يرجع  الذي  الوجود  وبني  الفائق-للوجود  بني  التمييز 

إىل "مايا" وبالتايل إىل مستوى النسبية، فالحد الفاصل 

الحجاب  هذا  أو  الحقيقة  من  املستويني  هذين  بني 

بالتحديد، يقع داخل املأل األعىل نفسه. 

الشامل،  الكوين  باملايا تجليها  القول إذا قصدنا  ميكننا 

وظيفة  فيها  يتخذ  "مايا"،  يف  ينعكس  ملا  "آمتا"  بأن 

 .Buddhi "بوددهي"  ذلك  ميثّل  كام  ونبوية،  مركزية 

رة يف "آمتا" فإنها تتوقع  وملا تكون "مايا" بدورها ُمقدَّ

النظام  نفس  ويف  الخلق.  عملية  يف  لظهورها  وتحظّر 
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"آمتا"  يف  محتواة  باعتبارها  "مايا"  فإنها  األفكار:  من 

يصنع  من  هي  الخالق-   Ishwara إشفارا  هي  أو   –

"سامسارا" Samsâra أو التيه الكوين والعوامل مبراتبها 

املوجودة يف  "آمتا"  وأن  بتسلسلها،  الكونية  والدورات 

"مايا" - كمثال "املانرتا" Mantra املقدسة- هي التي 

فهنالك  اإلنسانية.  حالتها  يف  السامسارا  حجاب  تزيل 

رسُّ )تقدير ِالوجود(، وهناك رّس )الرجوع أو العودة(: 

مسألة  يف  وكذلك  )الخلق(  حالة  يف  يتمثل  فاألول 

)الوحي(، والثاين يتمثل يف حتمية )عودة كل يشء إىل 

الواحد األحد(، كام يتمثل ذلك يف قضية )الخالص(.

يذكّر كل هذا، بالرمزية الطاوية للـ"يني يونغ"، منطقة 

بيضاء ومنطقة سوداء، مع قرص أسود يف األوىل، وقرص 

إىل  السياق  هذا  يف  يشري   ما  وهذا  الثانية،  يف  أبيض 

كلٍّ  يف  تتكرر  و)الحجاب(  )الوجه(  بني  العالقة  أن 

يف  )أو  الباطني  الجانب  يف  أوال  الحجاب،  جانبي  من 

الخارجي  الجانب  يف  ثم   ،)In Divinis اإللهي  العامل 

يف قلب أو مركز املستوى الكوين. وتعبريا باملصطلحات 

السنسكريتية: هنالك "آمتا" و"مايا"، لكن هنالك أيضا 

ال  األشياء  طبيعة  وأن  واحدة،  الحقيقة  أن  باعتبار   –

تستلزم التعدد بشكل رضوري- "مايا" يف "آمتا"، و"آمتا" 

يف "مايا"1٤.

*          *          *

شيئا  وبكونه  الحجاب  أن  حيث  األريض،  االعتبار  يف 

املحض  املقدس  يغطي  فإنه  إنسانيا،  ورمزا  ماديا 

من  والخطر  الغامض  يغطي  كام  من جهة،  والبسيط 

جهة أخرى، ومن هذه النظرة األخرية، نقول أن "املايا" 

متتلك هذه الصفة املتناقضة يف كونها تحجب وتكشف، 

وأنها من جانب الحركة تبعد عن الله ألنها تخلق، كام 

كمثل  وتحرر.  تسرتجع  أو  متتص  ألنها  الله  إىل  تقرب 

حيث  الخصوص،  وجه  عىل  واملوسيقى  عامة  الجامل 

والوهم،  اإليهام  عىل  القدرة  يف  بليغة  صورة  متنح 

مبعنى أنها حاوية عىل صفة مزدوجة: ُمظهرة وُمبطنة 

وفق  بآخر  أو  مبعنى  تنفعل  وأنها  الوقت،  نفس  يف 

طبيعة قصد اإلنسان: طبيعة شهوانية وقصد إىل اللذة، 

أو طبيعة تأملية ونية يف )التذكّر( باملعنى األفالطوين 

للكلمة. وذلك مثل املرأة تحجب يف اإلسالم كام مينع 

الخمر، أو يكشف عنها يف بعض العبادات أو الرقصات 

مشابهة،  بصورة  ما،  سحر  إثارة  بقصد  التعبدية15  

فكشف حجاب الجامل الحامل لذبدبات مثرية يُظهر 

مثل املادة املحفزة للبوح عن الجوهر املحرر واملبهج 
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هذا  وبواسطة  املتصوفة.  يقوله  كام  والحقيقة  للحق 

التمثيل يجسد أهل التصوف املعرفة املبهجة واملسكرة 

عىل صورة )ليىل( أو أحيانا )سلمى(، وهذا التشخيص 

يف  البرشية-كام  الحالة  شكل  عىل  أو  الواقع  يف  ظهر 

يف  تجمع  التي  العذراء،  السيدة  يف  السامي-  العامل 

شخصها بني جوهر الوالية وبني البرشية الكاملة، بني 

الوالية املبهرة واألبية املنيعة وبني الجامل الكريم الذي 

تبوح به وتنرشه بصفاء ورفق ولطف، وكمثل أي كائن 

علوي، تجيل سيدتنا مريم عليها السالم الحجاب الكوين 

يف وظيفته الناقلة: إنها حجاب لدخولها يف عامل الشكل، 

رسالة،  من  تحمله  مبا  وبالتايل  لكنها جوهر مبحتواها 

هي يف نفس الوقت مغلقة ومفتوحة، أبية وكرمية16 ، 

هي"امرأة مترسبلة بالشمس" ألنها مكتسية بالجامل 

ألن  جميلة"  لكنها  "سوداء  وهي  الحقيقة"،  "روعة 

حجابها مسدل وشفاف، أو ألنه وبعد أن أرخي عليها 

من أجل الحامية واملناعة، يرفع بفضل حضور الرحمة 

بالشمس" ألنها مع  "مترسبلة  العذراء  فالسيدة  فيها. 

نفس  يف  هو  الذي  فالنور  شفافة:  فهي  حجابا  كونها 

الوقت جاملها يشع بشدة وقوة وكأنها بذلك تستهلك 

الباطن  كأن  بصورٍة  الحْجب،  صفة  وتنهي  الحجاب 

الذي هو سبب وجود الشكل يَظهر –إذا صح التعبري- 

رآين  "من  إليه.  الحاجة  ومتجاوزا  الشكل  ملفوفا عىل 

وجدت  يعادلها  ما  أو  الكلمة  هذه  الحّق"  رأى  فقد 

أيضا  وتصدق  ومتعددة،  متباعدة  دينية  عوامل  يف 

"املترسبلة  السالم،  عليها  الربانية  مريم  سيدتنا  عىل 

ومن  فيها.  محتواة  وكأنها  فيها  فانية  ألنها  بالشمس" 

أن  مثل  اإلنسان/الخليفة، هي  يف  الله  ترى  فأن  هنا، 

وتلقي  اعتبار  وهو  الشكل:  رؤية  قبل  الجوهر  ترى 

بصمة املحتوى اإللهي "مع" بصمة األواين البرشية، بل 

ذلك  فيصري  إلهي.  هو  ما  كل  أولية  أجل  من  "قبلها" 

الحجاب نورا، ولن يبقى هنالك أي حجاب.

      *          *          *

تَحّد  ُحُجبا  اإلمكانات  تعترب  مىض:  ما  ولنلخص   ...

وتُجلّيه من جهة أخرى،  املطلق من جهة،  الحق  من 

واإلمكان يف حد ذاته مبعناه املفرد ومبعناه املطلق هو 

الحجاب األعظم، الذي يغطي رس الواحدية ويحققها 

دون  من  نفسه  يف  ثابتا  بقائه  مع  الوقت،  نفس  يف 

بيشء سوى صفة  ليس  فاإلمكان  يحرم من شيئ،  أن 

يذكر  فإنه  الالتناهي  ذَكَر  فمن  الحق.  يف  الالتناهي 

أو  بذاته  املمكن  أن  عىل  والتأكيد  حتام،  )اإلمكان( 

ليس  املطلق  عن  الحجاب  ويكشف  يحجب  اإلمكان 

إال طريقة يف التعبري عن الطبيعة الثنائية البعد -غري 

بشكل  فهمها ومتييزها  التي ميكن  ذاتها-  املتاميزة يف 

أيضا  فيه  التمييز  املطلق. كام ميكن  الحق  تحلييل يف 

تتاميز  ال  كسابقتها  والتي  األبعاد  ثالثية  طبيعة  عىل 

ذاتيا يف املستوى الباطن، لكنها تنبئ بإمكان استعاملها. 

ومن  والرضوان،  والوعي،  الوجود،  هي:  األبعاد  هذه 

خالل العنرص الثالث -الثابت يف ذاته- يفيض اإلمكان 

)الظهور  لرس  املحبة"  "بفعل  املجال  ويفسح  اإللهي 

اللُّحمة  حيث  الكوين،  الحجاب  هو  الذي  الخارجي( 

داة هي املوجودات.  هي العوامل، والسُّ

املراجع

يف علم املصطلح الصويف النابع من القرآن، يطلق   1

"الوجه" عىل الذات اإللهية، ما يظهر عند أول وهلة 

متناقضا أو مشَكال، لكنه يصري مفهوما بعد االطالع 

عىل رمزية الَحْجب.

يقول عمر الخيام: "ال أنت وال أنا من يفك رس هذا   2

العامل، ال أنت وال أنا من يقرأ هذه الكتابة الرسية، 

نحن االثنني، نريد معرفة ما يخبئه هذا الحجاب، 

لكن ملا يسقط الحجاب، لن يبقى ال أنت وال أنا". 

لدينا ههنا مثاال مشهورا لهذه اآللهة األنثى وهي   3

ما عرفه املرصيون ويسمونه: "إيزيس"، ولقد آثرنا 

ذكرها ههنا من أجل ارتباطها مبسألة الحجاب، 

فإيزيس هي "مايا" ال بكونها معارضة وموِهمة، لكن 

باعتبارها حالة أو صفة لـ "آمتا"، مبعنى أنها كـ " 

شاكتي" Shakti خاصة به. فهي ال متثل فقط عالقة 

الوهم الكوين بل توحي أيضا إىل البيعة الروحية يف 

كشف غياهب الوهم، فبكشف الحجب التي هي 
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عوارض أو ظلامت تخيل املجال للتجريد والتعري 

الذي هو جوهر ونور، وبكونها عفيفة أبية غري قابلة 

لالغتصاب فإنها تعمي وتقتل، وبكونها كرمية وسخية 

فإنها تعيد الحياة وتنجي. 

رغم كون اللُّحمة فاعلة بتمثيلها بحركة الذهاب   ٤

واإلياب يف النسج، فإن ذلك ال يتعارض مع سكون 

وكمون األنثى، إذ أن املراة مثال فاعلة يف الوالدة، 

بينام الرجل يبقى يف ذلك ساكنا ومستقرا، وهذا ما 

يفرس ملاذا نجد يف العقائد الهندوكية إضافة الفعل 

الخالق إىل الجوهر الكيل "براكريتي"Prakriti  التي 

هي حقا تنتج أو تلد األعيان، بينام "بوروشا"  فإنها 

"تراها وتتصورها" عىل اعتبار كونها أفكارا، وهذا 

العكس الظاهر لألدوار ميثل صورة واضحة لعقيدة 

)يني يونغ( Yin Yang الطاوية والتي هي نظرية 

التكامل املتبادل، فمن دون هذا التكامل تصري 

الثنائيات مطلقة وغري قابلة لالختزال، وهذا أمر 

مستحيل ألن الحقيقة واحدة. 

من أجل ذلك سمي النبي صىل الله عليه وسلم   5

رسوال وعبدا معا، فهذا ينطفئ أمام الله، وذاك ميد 

)حقيقته(.

"كان" الله خريا وُمِحبا "قبل" الخلق، وذلك ما   6

يدل عليه اسم "الرحمن"، واستنادا إىل القرآن فإن 

الرحمن مرادف لله، ما يدل عىل أن اسم الرحمن 

تابع للذات ال للصفات، كذلك فإن الرحمن هو الذي 

خلق اإلنسان وعلمه اللغة )البيان كخاصية للتعبري 

عن نفسه بعقل، وبالتايل فقد علّمه التفكري(، كام 

ورد يف القرآن، كام ال بد من التنبيه هنا أن اسم 

"الرحيم" يرجع للصفات ال للذات، والذي هو امتداد 

السم "الرحمن" يف أمر الخلق.

وبتعبري آخر: هي "شاكتي"Shakti  بدال من كونها   7

"مايا"، مبعنى أن كون "مايا" متأصلة يف "آمتا" فليس 

هنالك أي التباس إذن يف اعتبارها "شاكتي"، أو قدرة 

الحياة اإللهية والتجيل الكوين.  

فلنذكر يف هذه املناسبة، ومن خالل النظر يف الفن   ٨

املقدس، أن السحابة يف اللوحات الطاوية تعرب أحيانا 

عىل أكرث من مجرد منظر خلفي، وأنه حيث يخفي 

من جانب، فإنه من جانب آخر يرفع ويعيل، خالقا 

بذلك جوا من الرسية والشفافية يف آن واحد. 

هي كلمة ترجع بأصولها إىل "الِجلوة" بكرس الجيم،   9

وهي انكشاف اليشء وبروزه كام يقال: جلوت 

العروس جلوة وجالء )ينظر: معجم مقاييس اللغة، 

ج1، ص ٤6٨(، كام نجد معنى اإلشعاع أو التجيل 

موجودا أيضا ضمن مادة )جلو(، وهو ذلك الوعي 

الحق بالحرضة اإللهية، وهو وعي يسمح بفهم 

)منطق الطري( بالتعبري امليتافيزيقي، وبسامع 

التسبيح الكوين الذي يعرج إىل الله. 

ال بد من التنبيه عىل ذكر: "يا ساتر"، الذي يُدَعى به   10

من أجل طلب الحامية والسرت. 

استنادا إىل بعض األساطري واملنمنامت املسيحية   11

القدمية أيضا، فإن هاتني الشجرتني )شجرة الحياة، 

وشجرة املوت( ليستا إال شجرة واحدة، ومتايزهام 

يعرف باختالف صورة األغصان أو الثامر. هذه 

الرمزية تبني بالتحديد جانبي الحجاب: ذلك الذي 

يحتوي ويلّم، واآلخر الذي يقيص ويبعد. 

ليست حية سفر التكوين من دون عالقة بالتنني،   12

هذا األخري له معنى إيجايب كام تبينه مقاربته بامللَك 

أو املالئكة الَكروبيني. يف منظور اإلنجيل وبكونه 

أخالفيا يف الغالب وليس من نطاق نظام البيعة –كام 

يدل عليه عرض قصة سيدنا سليامن عليه السالم-، 

فإن كلامت الحية لها صفة رشانية، بينام من املنظور 

العقيل فإن التنني ال يدعو إىل الخطيئة لكن إىل 

االمتحان الذي تتطلبه البيعة واستحقاق النرص، 

وذلك بتنبيه اإلنسان عىل املخاطر التي تنتظره. 

وبالتأكيد، فإن اإلنسان واقع يف األمل واملوت، لكن 

هنالك يكمن مثن إمكانية ُعليا يف الكامل، إذ من 

دونها ال ميكن الحديث عن "الخطيئة السعيدة". 

والبوذيون يقولون أنه ال ميكننا االنتصار عىل "التيه 

الكوين" )سامسارا( إال من خالل التعرّف عليه.     

نسبة إىل الصوفية، فإن إزالة حجب النور أصعب   13

كثريا من إزالة حجب الظلمة، ألن حجاب النور هو 

الرمز امليضء واملنجي، وكل من انعكاس الشمس 

يف املاء أو املاء املُضاء بنور الشمس، ليست هي 

الشمس. فراما كريشنا Râmakrishna كان يقول 

 Kali أنه ال بد يف نهاية املطاف من نحر صورة كايل

)الظالم( بسيف جنانا Jnâna )العرفان(. وكام 

يعرف أن البوذية الزن تدعوا إىل اقرتاحات معادية 

لأليقونية Iconoclastes، إذ الوحي الداخيل والرسالة 

الباطنة ال بد لها أن تكون ُمحرِقة ألشكالها الخارجية 

الظاهرة.   

كتاب موحى به، نبي، عبادة، صيغة مقدسة، اسم   1٤

إلهي، كل ذلك من املستوى الشكيل للحقيقة، فهي 

إذن "مايا" لكنها "املايا" التي تنجي مبا أنها تحمل 
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يف جوهرها "آمتا"، فهي )آمتا يف مايا(، بينام الكلمة 

املبدعة الخالقة، أو اللوغوس، فهي )مايا يف آمتا(.

يُذكر فيام مىض "رقصة بسبعة ُحُجب"، سواء باملعنى   15

الرشاين كام يف حالة "سالومي" التي كانت ترقص 

أمام "هريودوس"، أو باملعنى الخرياين كام يف حالة 

ملكة سبأ التي رقصت أمام سيدنا سليامن عليه 

السالم، وهذا ما يبنّي بالتحديد الوظيفة املزدوجة 

لكل من الجامل، واملرأة، والخمر، --أما يف حالة 

سيدتنا العذراء عليها السالم، ووفقا لبعض مفرسي 

القرآن، فإن الحجب السبعة تصري سبعة أبواب 

كان يفتحها زكرياء عليه السالم مبفتاح كلام أراد أن 

يدخل عىل مريم عليها السالم املعتكفة يف املحراب، 

فزكرياء ميثّل النفس املميزة عن غريها بدخوله يف 

هذا "الرس" بواسطة ذلك "املفتاح"، وتلك صورة 

أخرى لـ)كشف الحجاب( --. وهكذا يكون اليوم 

السابع من الخلق مسجال صورة العودة إىل األصل، 

أو حالة "السالم يف الخالء" كام يقول الطاويّون، أو 

ذلك اللقاء بالحقيقة املبدئية األصلية )عارية مجردة( 

، وهنالك حالة مشابهة أخرى،  لكونها يف حالِة التجلٍّ

تتمثل يف مفهوم السامء السابعة التي تتوافق 

وتتصادف مع "جنة الذات".       

تشيد الكنيسة الروسية "حفلة الحجاب" يف ذكرى   16

ظهور سيدتنا مريم عليها السالم يف القسطنطينية، 

حيث كشفت العذراء عن حجاب منري، وأمسكته 

بطريقة عجيبة من فوق الحارضين، ثم إن الكلمة 

الروسية Pokrof تعني كال من الحجاب والوساطة، 

فاملايا التي تغطي هي يف نفس الوقت تلك التي 

ينقل عطاياها وتنرشها. 
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وسادنتها،  اللذة  قيمة  التقليدية  املرأة  كانت  لطاملا 

وقوتها.  املرأة  أمجاد  أعظم  من  اللذة  هبة  وكانت 

وغالباً ما لجأت املرأة يف أيامنا هذه إىل إسقاط أعظم 

أمجادها وقوتها يف تقليدها للرجل. وهي بذلك  تعطي  

تستحق .    مام  أكرث  قيمة  ووظائفهم  و  الرجال   لقوة 

الذي   املتميز  الجوهر  الحاجة اىل  اليوم بأمس  والعامل 

 تجّسدة املرأة    ظاهرياً .  هنالك قسوة متعمّدة يف   العامل 

هنالك  ولهذا  فان  الغالبة .  الخارجي   وهي   السائدة 

ترجمة د. أمرية الزين, جامعة جورجتون يف قطر

العذراء الساموية
فرانكلني مريل-ولف
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و وحدها  أو   يوازيها .  القسوة  هذه  ملا   يقابل  حاجة 

الرحمة  و  بهذا.  فالجامل  تقوم  أن  عىل  قادرة  املرأة 

و الحنان و الجاذبية و النشوة و الحفاظ عىل القيم 

التقليدية هي   من صفات املرأة الجوهرية .  و إنّه لخطأ 

أدىن  أنّها  االنثوية عىل  القوى  اىل هذه  ننظر  ان  كبري 

من القوة الخالقة و جرأة إقتحام املجهول واملحاكمة 

الذكوري .  إنّ   هذه  املبدأ  متيّز  التي   جميعها  العقلية 

يف   العامل  سواء  رضورية  شك  دون  الذكورية  القوى 

لوحدها  التأميل   الجواين،   لكنها  الخارجي   أم يف   العامل 

تبقى   غري متوازنة و   ميكن لها بسهولة ان تصبح مدمرة 

بدال من ان تكون بناءة .  ان املبدأالذكوري   املنعزل ال  

الحاجة  تكمن  بالذات  ذلك، .  هنا  ان   يدرك   يستطيع 

االنثوية هي   مبثل  القوى  االنثوية .  ان  امللّحة    للمزايا 

بشكل خفي   آكرث .  تعمل  لكنها  الذكورية  القوى  قوة 

 إننا بأمس الحاجة الكرب عدد من النساء اللوايت   يدركن 

القوى الجليلة و الطبيعية االنثوية وكذلك الفنون .                                     

إنّ   الرجل هو شيفا و املرأة هي   شكتي،   أي   ذلك التيار 

الذي   يعارض الضوء ويجّسده معاً .  دون التجسيد   يبقى 

انّ   الوعي   الذايت   الوعي   خالياً   من وعي   ذاته .  مبا  نور 

 هواأكرب إنجاز   ميكن تحقيقه،   فإنّه من السهل ان ندرك 

االهمية الحيوية ملبدأ الشاكتي .                   

الساموية  هي   العذراء  مظاهرها  املرأة    يف   أسمى 

عذري   النه   التدفق  املتدفقة .  هذا  النعمة  أي   إنّها 

إخصابها  من  الرغم  عىل  الدائم .  و  بالتجدد   يتسم 

التجدد  دامئة  النها  عذراء  تبقى  فانها  الحكمة  بنار 

والعذراء هام  الحكمة  الذاتية .   إنّ   إتحاد  يف   هويتها 

اللذان أولدا املسيح،   هذا هو معنى الحبل بال دنس . 

 إنّ   هذا االتحاد هو الفرح الذي   ال   يوصف و أي   أفراح 

العميق  الفرح  أخرى هي   مجرد أشباح .  و إذن   ،   فان 

و املستمر هو الدليل الحقيقي   عىل التدين االصيل و 

تدنيس  فهو  الدين  باسم  املظلم  التقشف  النبيل .  أما 

و دليل فشل .  وحده الدين املزيف كئيب ومعتم .  أما 

املقدس فهو فرح و حر .                          
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تلعب صاحبة السمو الشيخة موزا بنت نارص دوراً رئيساً يف دعم الرؤية 

التي تعترب  الوطنية  للدولة من خالل دعم سموها لرؤية قطر  الوطنية 

أجندة وطنية تهدف إىل تحويل دولة قطر عىل املدى البعيد إىل مجتمع 

عرشة  خمسة  من  وألكرث   .2030 عام  بحلول  واملعرفة  باالزدهار  ينعم 

عاماً  ظلت الشيخة موزا القوة الدافعة وراء مجموعة من اإلصالحات يف 

التعليم واملجاالت االجتامعية يف البلد. وعىل الصعيد املحيل، فإن سموها 

مؤسسة  وهي  املجتمع،  وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  مؤسسة  ترتأس 

خاصة غري ربحية تأسست عام 1995، وتتجاوز مساحتها أكرث من 14 مليون مرت مربع، واملعروفة مبرشوعها الرائد 

"املدينة التعليمية" التي تضم فروعا لعدة جامعات ومؤسسات دولية مرموقة تعمل يف مجال البحث العلمي 

ومشاريع التنمية االقتصادية واالجتامعية.

أما عىل الصعيد اإلقليمي والدويل، فتقوم الشيخة موزا بدور فعال ونشط يف منظمة األمم املتحدة لدعم التعليم 

عىل الصعيد العاملي، ففي 2003 تم تعيني سموها املبعوث الخاص للتعليم األسايس والعايل ملنظمة األمم املتحدة 

للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، ويف 200٨ ُعيِّنْت من قبل األمني العام لألمم املتحدة سفرياً لتحالف األمم 

املتحدة للحضارات، ويف 2010 أصبحت سموها عضواً مبجموعة األمم املتحدة االستشارية حول األهداف اإلمنائية 

لأللفية التي تويل اهتامماً خاصاً للهدف الثاين الخاص بتعميم التعليم األسايس. ويف عام 2012 تم تعيني سموها 

عضواً باللجنة التوجيهية ملبادرة األمني العام لألمم املتحدة التعليم أوالً.

باترك لود أستاذ يف جامعة جورجتاون منذعام 1991 .مهتم يف املقارنة الروحانية، والشعر 

التأملية .وقدألف أكرثمن عرش  الغربية لإلسالم  والتقاليد اآلسيوية والحكمة  والتفسريات 

SUNY(، صالت بدون توقف )2۰۰5  الداخلية  )2010  : مسارات اإلسالم  بينها  كتبا من 

.)Palgrave 2۰۰5( العبة اإللهية، الضحك املقدس، والتفاهم الروحي ،)World Wisdom

متخصص  إسالمي  وكاتب  باحث  هو   .1972 عام  يف  فرنسا  يف  شويرف  طيب  الشيخ  ولد 

ومرتجم للمؤلفات الرتاثية إىل الفرنسية كأعامل أيب حامد الغزايل وابن عريب الحامتي. من أهم 

كتبه: Spiritual Teachings of the Prophet )Fons Vitae, USA, 2012(. هو أستاذ يف 

.)Roubaix, France( الحديث وعلومه يف معهد الشاطبي يف رويب

جريوشا ت.المبتي: أستاذة مساعدة يف اإلسالم والوزارة، ومستشارة يف اإلسالم والعدالة االجتامعية وبرنامج العمل 

التعدد  تركز بحوثها حول قضية الهوتيات  نيويورك.  الالهويت مبدينة  االتحاد  األديان يف  ما بني  يف قضية حوار 

سري الذاتية  للكتاب
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الديني، ومقارنة األديان، والعقيدة اإلسالمية. تحصلت د.المبتي عىل شهادة الدكتوراه 

يف الدراسات الالهوتية والدينية من جامعة جورج تاون حيث كانت دراستها مرتكزة 

عىل التعدد الديني. كام تحصلت عىل شهادة املاجستري يف العلوم اإلسالمية من املدرسة 

الالهوتية  الدراسات  يف  أخرى  ماجستري  وشهادة  واالجتامعية،  اإلسالمية  للعلوم  العليا 

والدينية من جامعة جورج تاون أيضا. أصدرت كتابها األول تحت عنوان: "أبدا، ال آخر 

بالكلية: العقيدة املسلمة يف التعدد الديني"، )طبع يف جامعة أكسفورد 201٤(، حيث 

حاولت إعادة تفسري الخطاب القرآين فيام يخص "اآلخر " دينيا، معتمدة يف ذلك عىل الالهوت النسوي ومنهج 

علم الدالالت. ويف مرشوع كتابها الحايل تقوم د.المبتي بدراسة مقارنة يف النسويات الالهوتية، حيث تقرر أن 

مرشوع املقارنة الالهوتية رضوري جدا يف تطوير العقيدة اإلسالمية التي تسعى وراء تطوير التفسريات وإعادة 

صياغتها بشكل رشعي، وتجاه عقيدة بناءة. 

نايال طبارة: نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أديان، املؤسسة اللبنانية للدراسات الدينية 

لشهادة  حاملة  أديان.  معهد  ومديرة   )www.adyanvillage.net( الروحي  والتضامن 

الدكتوراه يف العلوم الدينية من املدرسة التطبيقية للدراسات العليا يف السوربون وجامعة 

القديس يوسف، وهي أستاذة جامعية يف الدراسات اإلسالمية وعلوم األديان. نرشت العديد 

الدينية  التنوع  عىل  والرتبية  األخرى،  األديان  إىل  اإلسالم  نظرة  موضوع  يف  األبحاث  من 

املناهج  تطوير  د.نايال طبارة يف  تعمل  والتصوف.  القرآن  تفسري  بحثت يف  والثاقفي، كام 

الرتبوية )الرسمية وغري النظامية( الخاصة بالرتبية عىل التنوع واملواطنة. ومن بني مؤلفاتها 

املطبوعة: فادي ضو ونايال طبارة: الرحابة اإللهيّة: الهوت اآلخر يف املسيحيّة واإلسالم. لبنان، املكتبة البولسية/

أديان، 2011، 2٤7 ص. نايال طبارة )إرشاف(: "ماذا عن اآلخر؟ سؤال للرتبية العابرة للثقافات يف القرن الواحد 

والعرشين". لبنان، جامعة سيدة اللويزة ومؤسسة أديان، 2012، 271ص.  

يف  أستاذ   منصب  يشغل  الجنسية.  إيطايل  و  األصل  تونيس  هو  عناية:  الدين  عز  د. 

جامعتي ال سابيينسا )La Sapienza( يف روما واألورينتايل )L'Orientale( يف نابويل، و 

متخصص يف علم األديان. صدر له عدة ابحاث وترجامت، منها : نحن واملسيحية يف العامل 

العريب ويف العامل؛ اإلستهواد العريب يف مقاؤبة الرتاث العربي؛ علم اإلجتامع الديني؛ علم 

اإلجتامع ؛ الفكر املسيحي املعارص ) تحت الطبع(.

د.عيل بن مبارك باحث جامعي تونيس مختص يف الحضارات واألديان وخبرييف حواراألديان، 

وهوعضو فريق ضمن بحث  "حوارالثقافات" بكليةالعلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس.

كام له عضوية يف عدة جمعيات ومنظامت وطنية ودولية، شارك يف عدة ندوات دولية داخل 

تونس وخارجها . وألف عدة مقاالت وكتب بالعربية والفرنسية يف حواراألديان والدراسات 

املقارنة يف مجال الفكر الديني، كام يساهم يف إدارة تحرير  يف املجلة اللبنانية الصادرة بالغة 

الفرنسية: "le Debat" و مجلة "دراسات أندلسية"  التونسية.
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السيدة  إقبال جريب : حاصلة عىل الدكتورمن جامعة ريني ديكارت  باريس 7 ، يف 

السوربون . كانت رئيس قسم الحضارة اإلسالمية ،يف الفرتة 200٨ - 2011 ، و مديرة 

مركز  اإلبتكار الرتبوي  بجامعة الزيتونة. شاركت مبؤمترات  و ندوات  دولية، خاصة 

بالحوار بني األديان، يف الفاتيكان و الدوحة و بريوت.

مريم آيت أحمد أستاذة التعليم العايل يف الحوار بني األديان والثقافات . حاصلة عىل الجائزة 

العاملية لحوار األديان 2013 مركز الدوحة الدويل لحوار األديان بقطر.      

- رئيسة جمعية األخوة املغربية االندونيسية   

- رئيسة مركز إمناء لألبحاث والدراسات املستقبلية   

- عضو املجلس اإلداري االستشاري ملركز الدوحة الدويل لحوار األديان قطر

- خبرية منظمة االيسسكو يف مجال الرتبية وحوار الثقافات 

محكمة  دورية  مجلة  والبحوث   للدراسات  ملجلة عجامن  املستشارين  هيئة  مجلة عجامن عضو  مستشارة   -

اإلمارات العربية 

- مستشارة خبرية  ملؤسسة آل راشد املكثوم  مبرشوع انجاز تقرير املعرفة العريب ديب

- عضوة مؤسسة ملجلس األعامل اإلقتصادي املغريب االندونييس

- عضو مؤسس للكلية األوروبية للدراسات الحضارية  لندن 

- عضو اتحاد كتاب املغرب لها العديد من املؤلفات :"جدلية الحوار قراءة  يف الخطاب االسالمي املعارص"-"املرأة 

املسلمة بني تحديات التمكني"  و"مستقبل التنمية- التنشئة الدينية وسؤال جيل مجتمع املعرفة",  عن دار السالم 

القاهرة - نداء الروح رحلة يف عامل الفرسان عن دار النيل- اضافة اىل مؤلفات يف طور الطبع ومقاالت منشورة 

مبجالت محكمة  عربيا ودوليا.

الحضارة  يدرس  كان  بفرنسا، حيث  آميان  متفرغ يف جامعة  أستاذ غري  السيد جون هاين) 1917-2012(: هو 

املسيحية.  الديانة  من  كثرية  الضوء عىل جوانب  وإلقاء  استعادة  كبريا يف  بذل جهودا  اإلغريقيني. كام  واألدب 

وقدم نتائج أبحاثه ضمن مجموعة من األعامل، صدر  منها  العناوين التالية:" رمزية املعبد املسيحي"،" القداس 

اإللهي"، " الله والحرف". تظهر  أعامل السيد جون هاين  تأثرا  كبريا  بأفكار  ريني جينو   وفريتشوف  شوان.

الرسمي  الديني األبرز، والناطق  الفيلوسوف  السيد فريثجوف شون )  1907 - 199٨(: هو 

له  الخالدة" .صدر  الفلسفة   " .، “perennialist”أو  باملدرسة  املعروفة  التقليدية"  "للمدرسة 

أكرث من عرشين كتابا، يف مجاالت امليتافيزيقيا والروحانية، والفن املقدس، ومقارنة األديان.، 

 the“  كام ترجمت تلك الكتب إىل لغات عدة . من أشهر كتبه هو الذي صدر تحت عنوان

transcendent unity of Religions” أو الوحدة  العوية لألديان".
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السيد فرنكلني مرييل وولف  )  1٨٨7- 19٨5( :فيلوسوف أمرييك، بعد الحصول عل شهادات 

نفسه،  كرس  هارفارد،  و  ستانفورد  جامعتي  يف  والرياضيات  الفلسفة   يف  النظامي  التعليم 

للمسار أدفياتا فيدانتا، واالهتامم  بكتابات الفيلوسوف الهندويس امليتافيقي آدي شانكرا.

دكتور صالح الدين  العامري: باحث  تونيس يف مجال الدراسات املقارنة يف الظاهرة الدينية. تحصل عىل الدكتورا 

يف اللغة واألدب العريب  من كلية اآلداب مبنوبة بتونس، كام  ألف عدة كتب ومقاالت يف تاريخ الظاهرة الدينية 

واألديان املقرانة.

دكتور محمد حبش : مفكر إسالمي وبرملاين سوري، وهو أستاذ الدراسات اإلسالمية بجامعة أبوظبي. حصل عىل 

درجة  اإلقراء بالقراءات، كام نال اإلجازة يف الرشيعة من جامعة دمشق. له عدة كتب تناولت مواضيع متنوعة: 

من بينها  الحوار بني األديان، والدراسات اإلسالمية.
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