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 ملخص البحث 
هذه الدراسة أمهية التمييز بني النصوص املتعلقة باملرأة وتأويالت وأفهام املفكرين لتكل تتناول 

 الدراسة كما تبني. النصوص، ودور األعراف يف طريقة تشكل تلك األفهام والتأويالت
التقاليد التاويالت واألفهام النامجة يف كثري من األحيان عن اخللط احلاصل بني خطورة 

  املتمثلة يف نصوص القرآن الكرمي و، وتعاليم اإلسالم النقيةمن جهةاالجتماعية املتراكمة 
وتقدم الدراسة أمنوذجا تطبيقيا ميكن من خالله تلمس .  من جهة أخرىالسنة النبويةصحيح 

آثار اجلدلية القائمة بني العرف والنصوص يف الساحة الفكرية وهو مسألة القول بنقصان عقل 
وتوجه الدراسة النظر إىل أمهية تلمس آثار األعراف والبيئات يف تشكيل كثري . املرأة ودينها

 .من تلك اآلراء والتأويالت
 ال ميكن   نافية لتعاليم الشرع،   اجلائرة امل  ن عملية تغيري وإصالح األعراف    كما توضح الدراسة أ   

أن يكتب هلا النجاح إال من خالل االعتراف بالوجود والواقع اإلنساين، وحتكيم منطق القرآن              
وفقـا  يف خمتلـف املراحـل      الوجود اإلنساين وإصالحه    ذلك  الكرمي الذي ما نزل إال ملعاجلة       

وصيفا لضبط عملية الفهم    وتقدم الدراسة ت  .  ووعي املرأة بذلك كله     ومقاصده قواعد القرآن ل
حاكمة النصوص على األعراف واألفهـام،      : يف تناول قضايا املرأة والنصوص املتعلقة ا ومها       

 .ومراعاة ضبط مقاصدية النصوص



 
 مقدمة

 عراف االجتماعية والتقاليد يف تناولتتناول هذه الدراسة قضية الكشف عن دور األ
كما –فاألعراف .  على وجه اخلصوصة بقضايا املرأةالكوادر العلمية للنصوص الشرعية املتعلق

لتنظيمات البشرية ومبرور الزمن، واواسع النطاق يف جمال القوانني تل حيزا  حت-هو معروف
 . مع والقانون كذلك األعراف والتقاليد قوة ملزمة يف اتتتخذ

تعاليم بل عراف يضم يف طياته أنواعا من التجاوزات على أن البعض من تلك األِبيد  
 وأوضحتها يف القرآن الكرمي ،ريعة اإلسالمية على وجه التحديدونصوص جاءت ا الش

الرغم من وجود إرهاصات التجاوز والزيغ يف تلك األعراف، إال أن  وعلى.  النبويةوالسنة
 كثرة مزاولتها واالعتياد عليها، ولدت لدى شرائح كثرية يف اتمع شعورا عاما بإمكانية

  .ا بل وإضفاء الشرعية عليها أحياناتقبله
وقد بدا أثر تلك األعراف واضحا يف تأويالت وأفهام العديد من اتهدين واملفكرين، لكثري 
من النصوص املتعلقة باملرأة، يف إطار وصل يف بعض األحيان إىل حد مترير الكثري من األعراف 

عملية التأويل، وقد يتم ذلك يف أغلب  وتعاليمه من خالل اجلائرة املنافية ألساسيات الدين
 .األحيان حبسن نية وقصد، نتيجة كثرة االعتياد على تلك األعراف وتقبل اتمع هلا

وال تزال العديد من مظاهر الظلم واهلوان جتري على املرأة يف جمتمعاتنا باسم الدين، 
أصوله ومبادئه   يناقض -mincing methodology -من خالل فهم البعض له فهما مقتطعا

 . العامة
، اخللط احلاصل بني التقاليد االجتماعية املتراكمة  املتأخرةالعصورعل أخطر ما اتسمت به  ول

 املتمثلة يف نصوص القرآن ، وتعاليم اإلسالم النقية من جهةمن العصور السابقة والالحقة
 واألعراف فقد التبست تلك التقاليد.  من جهة أخرىالسنة النبوية صحيح الكرمي و

 .ذاته الدين احلنيفمن االجتماعية املتراكمة مبظاهر الدين وظهرت وكأا 

إمنا هي  باملرأة يف اتمعات املسلمة،  تلحقالكثري من مظاهر الظلم واإلجحاف اليتوال يزال 
لكثري من البعض ، أو من قبيل سوء فهم وتطبيق دينات غريبة دخيلة على المن قبيل عاد



وعلى هذا حاول أهل الفكر والذكر من علماء األمة يف العامل . 1 الكرمي والسنةنصوص القرآن
ما وصلت إليه وضعية املرأة املسلمة يف اتمعات من ختلف  بأن ،اإلسالمي كله توضيح

وتدين، مل يكن من جراء تعاليم الدين اإلسالمي، بل كان من جراء سوء فهم وتفسري تعاليم 
 .مجة عن ذلكالدين، والتراكمات النا

نظرة اتمعات املسلمة للمرأة اليوم، نظرة متأثرة بعدم القـدرة          وميكننا القول بأن    
موقـع املـرأة     اليت باتت جتسد     على االنفكاك من املوروثات االجتماعية والثقافية املختلفة      

 قد أصبحت تلك املوروثات املتراكمة عرب العصور املختلفة هي اإلطـار          ف. ودورها يف اتمع  
ذا تبلورت أفكار ورؤى    وعلى ه . املرجعي للنظر يف قضايا املرأة وكل ما يتعلق  ا يف اتمع           

 أنشـأت تفسـريات   ،)ديةسياسية واجتماعية واقتصـا  (ظروف متعددة صياغتها سامهت يف
 .وتأويالت حمددة لنصوص القرآن والسنة

 النص وهدفه العام    أسهمت تلك التأويالت مبرور الزمن يف اتساع البون والشقة بني          و
 وهـو   ليا للمنقول يف تفسريه وتأويله    من جهة، وفهمه وتأويله من جهة أخرى، فبات النص تا         

 .أمر ينبغي التنبه إليه
القائم على استحضار آيات لقضايا املرأة ووضعها يف اتمع، الشمويل متّ إغفال الفهم كما 

 2.عاصر من جهة أخرىمن جهة ، وواقعها املالقرآن الكرمي منطوقا ومفهوما 
بني هذه الدراسة يف حماولة لبيان أمهية التمييز الدراسة تأيت هذه من هنا فإن  

ا اليت متثل االجتهادات واألفهام النسبية للنصوص املتعلقة باملرأة من جهة، وبني النصوص ذا
إن متّ ( األمر الذي. املرجعية املطلقة للمسلم يف خمتلف العصور والبيئات من جهة أخرى

يقود الناظر إىل البحث يف ضوابط الفهم والتأويل لتلك النصوص وااللتزام ميكن أن ) إدراكه
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 قد –يسهم يف تضييق اهلوة اليت  األمر الذي س.ا للخالص من اإلسقاطات الفكرية املتوقعة
 .ني النصوص الشرعية ووضعية املرأة يف اتمعات املختلفة ب- البعضيتومهها

 تلمس آثار اجلدلية القائمة بني العرف أمنوذجا تطبيقيا ميكن من خالله الدراسة كما تقدم
والدراسة إذ تقدم هذا االمنوذج التطبيقي ال تروم من خالله . والنصوص يف الساحة الفكرية

، بقدر ما توجه وازنة بني آراء املفكرين واتهدينالتركيز والتعمق يف حماوالت الترجيح وامل
راء والتأويالت املتعلقة حنو تلمس آثار األعراف والبيئات يف تشكيل كثري من تلك اآلاالهتمام 

 .باملرأة، ومفارقة النص وأمهية حتكيمه يف ذلك كله
 ال ميكن  اجلائرة املنافية لتعاليم الشرع،ن عملية تغيري وإصالح األعرافح الدراسة أتوضكما 

بالوجود والواقع اإلنساين، وحتكيم منطق القرآن أن يكتب هلا النجاح إال من خالل االعتراف 
وفقا يف خمتلف املراحل الوجود اإلنساين وإصالحه ذلك الكرمي الذي ما نزل إال ملعاجلة 

 . ووعي املرأة بذلك كله ومقاصدهقواعد القرآنل



  فمفهوم العر: أوال
واستقروا العرف كل ما اعتاده الناس من عادات وألفوها وساروا عليها يف أمورهم  
 .3 من قول أو فعلاعليه

فهي . أساليب الشعب وعاداته اليت يؤدي خرقها إىل الصدام مع ما تتوقعه اجلماعةفاألعراف 
شعوريا وتتقبلها اجلماعة وتتضمن اجتاها معينا يف التفكري قوى أساسية داخل اتمع تنمو ال

 . 4والسلوك، وميكن أن تكون جزاءات أخالقية
اول أن يبقى ملفهوم مصطلح العادات االجتماعية اليت تعرب عن تقليد حيويقارب من هذا ا

ارتباط وثيق بالتراث املادي والروحي الذي حتمله األجيال وتتناقله ويبقى وهي ذات . راسخا
 وتشعر اجلماعات حنوه بشيء من التقديس يصعب العدول عنه ،راسخا يف وعيها أو ال وعيها

 .5أو نبذه
يد ممارسات إنسانية تتم احملافظة من خالهلا على رواسب ثقافية متأصلة يف من هنا فإن التقال

ه دعوة ومما يدل على هذه احلقيقة موقف املشركني اجتا. اتمع وهلا سلطان واضح على أفراده
ا مدى متسك  ذلك املوقف الذي حكاه القرآن الكرمي مبين.التوحيد يف كل زمان وبيئة

 فقد وقف التقليد سدا منيعا أمام .لوثنية رغم إدراكهم هلشاشة بنيتهااملشركني بتلك التقاليد ا
تقبل املشركني للدعوة واالستجابة للحق املرفوض من ِقبلهم بدعوى إنكار اخلروج على 

ا  وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع م:قال تعاىل. املألوف من سري اآلباء واألجداد
 ).170: البقرة. (ألفينا عليه آباءنا

وعلى هذا تؤكد الدراسة أن األعراف ماهي إال أمناط سلوكية يقوم ا األفراد بناء على 
 .شرعيتها املكتسبة لديهم من تراث حيملها ويقرها وتتم ممارستها دون استنكار أو رفض
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 اف يف فهم بعض النصوص املتعلقة باملرأةعرمنوذج للكشف عن دور األ: ثانيا
كل مـا مل     ( ظنية الثبوت  الشرعية املتعلقة بقضايا املرأة،      العديد من النصوص  ت  جاء 

حتتمل  ( أو ظنية الداللة)يكن متواترا من السنة النبوية، أما نصوص القرآن فكلها قطعية الثبوت        
من قـرآن   مل يرد فيها نص      مثة مسائل    و. نية الثبوت والداللة معا    أو ظ  )أكثر من وجه للتأويل   

تلك .  عرب العصور  ات بعض العلماء واملفسرين   مر موقوفا على اجتهاد   فيكون األ ،  أو سنة أصال  
 .لت وأضافت لسابقاا، املوروث الفقهي اهلائل الذي بني أيدينا اليوماالجتهادات اليت شكّ
يف ذات الوقـت     والتنقيح والتصحيح     يف تركيبته القابلة للتشكل واإلعادة     ذلك املوروث الفذّ  

  ضمن ظروف تارخيية واجتماعية    )بطبيعة احلال (ا حماوالت بشرية نسبية، نشأت      على اعتبار أ 
  .ومعطيات معينة
، متكن الناظر من تفهـم ذلـك املـوروث          موقعها تلك الظروف واحليثيات     فإذا ما أعطيت  

 اإلفادة منه، وإزالة ما ميكن أن يلحق به من لبس وغموض            والتعامل معه بعمق وروية ومن مثّ     
 . من قضاياهبعضليكتنف اقد 

من أبرز القضايا املثارة قدميا وحديثا بني األوساط الثقافية املهتمة بقضايا املرأة، ما يردده              ولعلّ  
 ومن مثّ ابـتىن العديـد مـن         .عقل املرأة البعض من القول بأن اإلسالم شرع القول بنقصان         

ره حقيقة مطردة وقاعدة    املفكرين تأويالم ألحكام واردة يف الشريعة وفق ذلك القول باعتبا         
 .عامة

 ِبي أَ  فعن . على جزء من حديث قاله النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم          نيت تلك التأويالت    وقد ب
 ِريدِعيٍد الْخقَالَ رضي اهللا عنه   س جرولُ اللَِّه  خسر   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِفطٍْر   ص ى أَوحِفي أَض 

اِء ِإلَى الْمسلَى النع رلَّى فَماِءصسالن رشعا مي  فَقَالَ يفَِإن قْندصت   كُنأُِريت   اِر فَقُلْنِل النأَه أَكْثَر 
 أَذْهب  وِديٍنما رأَيت ِمن ناِقصاِت عقٍْل  الْعِشري نوتكْفُر   اللَّعن    وِبم يا رسولَ اللَِّه قَالَ تكِْثرنَ 

    ا   ِللُبانُ ِديِننقْصا نمو قُلْن اكُندِإح اِزِم ِمنِل الْحجةُ  الرادهش سولَ اللَِّه قَالَ أَلَيسا را يقِْلنعو
أَلَيس ِإذَا حاضت لَـم   اِنصِف شهادِة الرجِل قُلْن بلَى قَالَ فَذَِلِك ِمن نقْصاِن عقِْله الْمرأَِة ِمثْلَ

 .رواه البخاري ومسلم". ِمن نقْصاِن ِديِنها تصلِّ ولَم تصم قُلْن بلَى قَالَ فَذَِلِك



تأكيد حلقيقة ثابتة مطردة أال وهي نقصـان عقـل          وقد فهم الكثري أن احلديث الصريح       
  .كذلكاملرأة ودينها 

رأوا يف إثبات نقصان عقل املـرأة       اضر على ذلك، ممن     املفكرين يف الوقت احل   سار عدد من    و
     ا ب    حتقيقا وتصديقا حلقيقة جاءتأن ، و 6 األحكـام عليهـا    ابتناءا النصوص الشرعية وأكد

 . شريعة بإثباااحليدة عن القول به نقض حلقيقة جاءت ال
بنـاءا علـى    ويله  عملية بتر النص واقتطاعه من السياق الوارد فيه، ومن مثّ تأ          وواقع األمر أن    

 .ذلك، أمر ينبغي إعادة النظر فيه
 Context of Situation داللة السياق املوضوع هو هذا ولعل أبرز ما يلفت النظر يف 

الداللة اليت يقصدها املتكلم ويفهمها السامع من الكالم تبعا للظروف احمليطة، فهي            ويقصد ا   
 .بعدهاوضع الكلمة داخل اجلملة مرتبطة مبا قبلها وما 

ذا النوع من الداللة منذ نزول القرآن الكرمي فربطـوا معـاين            العلماء واملفسرون   قد اهتم   ف
وهـذا معـىن    .  ترتكز على السياق   األصولينيزوهلا، بل إن داللة النص عند       اآليات بأسباب ن  

د السياق يرشد إىل تبيني امل وتعيني احملتمل والقطع بعدم احتمال غـري املـرا             :" قوهلم أن 
، القرائن الدالة على مراد املتكلم    وختصيص العام وتقييد املطلق وتنوع الداللة، وهذا من أعظم          

 ذق إنك أنـت العزيـز       : ، فأنظر إىل قوله تعاىل    فمن أمهله غلط يف نظره وغالط يف مناظرته       
قـا   كيف جتد سياقه يدل على أنه الذليل احلقري هذه هي الداللة السياقية تنظريا وتطبي              الكرمي

حقيقية وإضافية فاحلقيقية تابعة لقصد املـتكلم وإرادتـه         : داللة النصوص نوعان  …ووضوحا
 واإلضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقرحيته وصـفاء           ،وهذه الداللة ال ختتلف   

                                                 
اب  1993/ه1413اعة والنشر، مصر،     دار السالم للطب   ، هل هن ناقصات عقل ودين،     محمد سالمة جبر  :  أنظر على سبيل المثال    - 6 م،  والكت

رأة إال بنقصها                           ة الم ة، فال تكتمل أنوث وازم األنوث . 10أنظر ص  . من أوله ألخره محاولة إلثبات نقصان عقل المرأة والقول بأن النقص من ل
ه   ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا الصدد محاوالت بعض العلم    .  وما بعدها  404والبرشاوي، مرجع سابق، ص    رأة وأن اء إثبات نقصان دين الم

على النصف من دين الرجل بطريقة حسابية، وأيدوا ما ذهبوا غليه بخبر مروي عن عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه عن ابن عمر مرفوعا                  
ن المنج    " النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن شطر عمرها ال تصلي              : "  أنه قال  ه رواه البخاري      وذآر اب ا أن

لم                          ه وس ي صلى اهللا علي دة ال يثبت بوجه من الوجوه عن النب ن من ال اب أنظر  !. وهو خطأ قال البيهقي لم أجده في شيء من آتب الحديث وق
 .270، 1، جه1400 في شرح المقنع، المكتب اإلسالمي، بيروت، المبدع، )884(إبراهيم بن مفلح 



ذهنه ومعرفته باأللفاظ ومرتبها وهذه الداللة ختتلف اختالفا متباينا حبسب تباين السامعني يف             
 .7"كذل

   الناس يف مراتب الفهم فلو كانت األفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء يفوأوضحوا تفاوت
فكم :" ، إىل سوء التأويل والفهم معا طريق ، فهم الداللة عنقصوروعلى هذا كان ال. 8العلم

من حكم دل عليه النص ومل يفهموا داللته عليه وسبب هذا اخلطأ حصرهم الداللة يف جمرد 
 .9"هر اللفظ دون إميائه وتنبيهه وإشارته وعرفه عند املخاطبنيظا

تحتم على املتلقي أو املؤول استيعاب املقام الذي قيل فيه اخلطاب أو النص الشرعي يمن هنا 
 من أهم وأوىل الوسائل لتحقيق ،فة بهواستحضار القرائن احملت. عند تبني املراد منه واملقصود

ضيات األحوال وهي مجيع العناصر املكونة ملقام اخلطاب من مقام معرفة مقت إضافة إىل .ذلك
 . مقاله أو نفس اخلطاب وحال املخاطب واألمور اخلارجية

 سياق احلال أساس علم الداللة، كما علماء اللسانيات،اعترب ويف العصر احلديث  
 .تأكدوا أن حتديد املعىن اللغوي يقوم على معطيات السياق الذي ترد فيه الكلما

السياق :  السياق إىل عدة أنواع-Contextual Approach-م أصحاب نظرية السياققسو
لنصوص من خالل السياق وواقع األمر أن دراسة ا. 10اللغوي والعاطفي واملوقف والثقايف

 .هم يف الوصول إىل املعىن األكثر دقةميكن أن تس
 أو ما ناسبة اليت ذكر فيها احلديثفهم وتأويل هذا النص ال بد فيها من استحضار املحماولة إن 

ناقصات عقل " املقتطع فالنص.  سياق اخلطاب أو املقام علماء اللسانياتيعرب عنه مبصطلح
وهي العظة مبناسبة  ( عند النظر فيه دون استحضار مقام اخلطاب واملناسبة اليت قيل فيها"ودين
 .يؤثر إىل حد بعيد يف تأويل وفهم اتهد للقول) العيد
هل نتوقع من :" يف هذا يقول األستاذ أبو شقة يف موسوعته حترير املرأة يف عصر الرسالةو

الرسول الكرمي صاحب اخللق العظيم أن يغض من شأن النساء أو حيط من كرامتهن أو ينتقص 
                                                 

، مرجع سابق، اعالم  الموقعين: وأنظر آذلك للمؤلف. 10-9، 4م، ج1972، 2ائد، مكتبة القاهرة، القاهرة، ط ابن قيم الجوزية، بدائع الفو- 7
 351-350، 1ج
 332، 1 المرجع السابق، جاعالم الموقعين، ابن قيم، - 8
 338، 1 ابن قيم، المرجع السابق، ج- 9

 وما 294م، ص 1996/ه1416بادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق، أحمد قدور، م: وأنظر آذلك. 69 أحمد مختار، المرجع السابق، - 10
 .بعدها



من حيث صياغة النص فليست صيغة تقرير قاعدة ..من شخصيتهن يف هذه املناسبة البهيجة؟
وإمنا هي أقرب إىل التعبري عن تعجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عامة أو حكم عام 

أي .  على الرجال ذوي احلزم- وفيهن ضعف–التناقض القائم يف ظاهرة تغلب النساء 
. التعجب من حكمة اهللا كيف وضع القوة حيث فطنة الضعف وأخرج الضعف من مظنة القوة

 املالطفة العامة للنساء خالل العظة النبوية؟ لذلك نتسائل هل حتمل الصياغة معىن من معاين
أيتها النساء إذا كان اهللا قد : وهل حتمل متهيدا لطيفا لفقرة من فقرات العظة وكأا تقول

منحكن القدرة على الذهاب بلب الرجل احلازم برغم ضعفكن فاتقني اهللا وال تستعملنها إال يف 
ل ودين مرة واحدة يف جمال إثارة االنتباه وهكذا جاءت كلمة ناقصات عق. اخلري واملعروف

والتمهيد اللطيف لعظة خاصة بالنساء ومل جتيء قط مستقلة يف صيغة تقريرية سواء أمام النساء 
 .11"أو أمام الرجال

فهل ميكن اعتبار هذا النص ضمن هذا السياق دليال عاما تستقى منه األحكام املتعلقة باملرأة يف 
 وهل ميكن االعتماد على هذا النص بانتزاعه من السياق يف القول !.كل األوضاع واتمعات

 االعتماد على احلكم بالنقص عليها يف إجراء بعموم نقصان املرأة يف دينها وعقلها؟ ومن مثّ
 . األحكام مطلقا سواء أتلك اليت ورد فيها نص أم مل يرد؟

إن استحضار السياق الذي ورد فيه النص وتفهمه ميكن أن يساهم يف اختيار أقرب التفسريات 
فهمه املتأثر يف د وتفسريه وفق فكر اتهد وللنقص عوضا عن البعد عن مفهوم النقص الوار

  .بعض األحيان بالثقافة السائدة يف عصره
 من غري غلو وال تقصري فال حيمل كما ينبغي أن يفهم عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مراده

من هنا اعترب الكثري من . كالمه ما ال حيتمله وال يقصر عن مراده وما قصده من اهلدى والبيان
 .12العلماء سوء الفهم عن اهللا ورسوله أصل كل بدعة وضاللة

                                                 
 .276 -275، 1م، ج1999/ه1420 عبد الحليم محمد أبو شقة، تحرير المرأة في عصر الرسالة، دار القم، الكويت، الطبعة الخامسة، - 11
 . بتصرف بسيط عن ابن القيم، مرجع سابق- 12



لشرع والقانون إال  ال تصح تصرفاته يف نظر ا- رجال كان أو امرأة-واإلنسان
جتعله أهال لقبول األحكام الشرعية وحتمل املسئوليات واآلثار املترتبة على  باتصافه بصفات

 .تصرفاته وهذا ما يعرب عنه العلماء باألهلية
: واألهلية ذا املعىن نوعان. فاألهلية صالحية اإلنسان لوجوب احلقوق املشروعة له أو عليه

الحية اإلنسان ألن تثبت له أهلية وجوب وهي ص: واألهلية نوعان. أهلية وجوب وأهلية أداء
واحلياة مناط هذه األهلية اليت تبدأ . حقوق أو عليه، سواء أكان صبيا أو بالغا عاقال أم جمنونا

 .بالوالدة وتنتهي باملوت
أهلية ناقصة جتعل صاحبها أهال لثبوت احلق له، ال : إال أن أهلية الوجوب هذه على نوعني
أما أهلية . حلقوق اليت تنفعه وتنتفي عنه احلقوق اليت تضرهعليه كما يف أهلية اجلنني تثبت له ا

الوجوب الكاملة فهي حقوق اإلنسان وواجباته فيصبح اإلنسان الذي اكتملت أهلية وجوبه 
 . أهال لثبوت احلق له أو عليه، وتثبت للشخص مبيالده إىل موته

اب حقوق بتصرفاته أما أهلية األداء فهي أهلية التصرفات وا يكون الشخص أهال الكتس
: وهي على نوعني. ومناط هذه األهلية العقل واإلدراك. القولية، وإنشاء حقوق لغريه بتصرفاته

تصح من صاحبها بعض التصرفات دون بعض كما يف حالة الصيب املميز، : أهلية أداء قاصرة
أي من هو فتصح منه التصرفات النافعة له نفعا حمضا، ويتوقف االعتداد ببعض تصرفاته على ر

وأهلية أداء كاملة وهي صالحية اإلنسان لصدور التصرفات منه على وجه . أكمل منه عقال
 .13االعتداد ا شرعا وعدم توقفها على رأي غريه، وهي مناط التكليف الشرعي

 ِبيد أن هذه األهلية الثابتة لإلنسان يعتريها عوامل وعوارض تؤثر يف األحكام املتعلقة 
والعوارض منها ما هو كسيب اختياري ومنها ما هو حتمي . يري أو االنعداما سواء بالتغ

 .  مساوي
وهو على درجات منها، اجلنون املطبق وأقوال   ونقص العقل الفطري من عوارض األهلية،
، ومنها اجلنون الوقيت فحكمه حكم العاقل وقت انون وتصرفاته مهدرة بناءا على ذلك

                                                 
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، مقدمة لدراسة الفقه اإلسالميمام، محمد آمال الدين إ:  أنظر في ذلك- 13

 .  وما بعدها339م، ص 1996/ه1416



ومنها العته وهو اختالط القول والفعل وحكم املعتوه . ت جنونهإفاقته، وحكم انون وق
واملتأمل يف هذا النقص الفطري، جيد أن املرأة ال تدخل فيه، فقد جاز يف . حكم الصيب املميز

، فلو أن املرأة كانت ناقصة عقل من 14حقها التكليف واملسئولية وأهلية التحمل وحنو ذلك
كلف به العقالءهذا القبيل ملا كُلفت أصال مبا ي.! 

 .ومن أنواع النقص الفطري  احملتملة، النقص يف معدل الذكاء فهو نقص فطري عام
 كاالستدالل احلسايب والتخيل وهناك نقص فطري نوعي يف بعض القدرات العقلية اخلاصة 

 كما أن هناك النقص العرضي النوعي وهذا يطرأ على املرأة لعارض. واإلدراك وحنو ذلك
يض والنفاس اليت تطرأ عليها يف أثنائها مجلة تغريات هرمونية وعصبية، ختتلف كفترات احل

 .16، وهذه العوارض ال تنايف أهلية الوجوب وال األداء15تأثرياا من امرأة ألخرى قوة وضعفا
ومثة نوع آخر من النقص النوعي العرضي الطارئ على بعض النساء لظروف بيئية وأساليب 

املرأة عن اتمع وضعف أو عدم مشاركتها يف جماالت احلياة املختلفة معيشية معينة، كعزلة 
 . 17وحنو ذلك من عوامل يصعب حصرها

واملتأمل يف عبارات العلماء السابقني يف أثناء طرحهم وتربيرهم ملسألة نقص العقل لدى املرأة، 
ع رأة من النويتضح له املراد بالنقص عندهم، فلم يذكر عن واحد منهم قوله بأن نقص عقل امل

 .الفطري الذي ميتنع به التكليف
، الذي يتفاوت فيه الناس عادة، أو فالنقص إذا من باب النقص النوعي الفطري 

العرضي ألسباب عضوية أو اجتماعية وثقافية ونفسية حسب األحوال والظروف اليت تعيشها 
ص الواقع يف عموم النساء النقوإىل هذا أشار بعض العلماء يف القدمي إىل أن . املرأة ذاا

 بقدر ما يتعلق بأمور عارضة هلن قد يتضح بعضها وقد  ،ال يتعلق بأمر فطري) مبشاهدة حاهلن(
ِبيد أن وجود هذا النقص العرضي بني عامة النساء ال يلغي وجود البعض ممن . ال يتضح

 . وهبهن اهللا سبحانه قدرات عالية ارتقني ا على عامة النساء
                                                 

 . وما بعدها403م، ص 1982، 6، دار الفكر العربي، الكويت، طأصول التشريع اإلسالمي  علي حسب اهللا،- 14
15 - Britanica Cd, Menstrual Period. 

 .346ومحمد آمال الدين إمام، مرجع سابق، ص . 408ب اهللا، المرجع السابق، ص  علي حس- 16
وقد تنبه العديد من المعاصرين إلى هذا المعنى والتمييز .  وما بعدها275، ص 1عبد الحليم أبو شقة، مرجع سابق، ج:  أنظر في ذلك- 17

تولي المرأة عارف علي عارف، :  المثالقة رحمه اهللا، ومنهم على سبيلالدقيق للنقص أسوة بما آتبه األستاذ علي حسب اهللا، واألستاذ أبو ش
 . وما بعدها41، ص )م1420/1999دار الفجر، ماليزيا،  منصب القضاء بين تراثنا الفقهي والواقع المعاصر،



ضرورة التمييز بني النصوص الشرعية املطلقة ذات الـوحي اإلهلـي           بني لنا   من هنا يت  
تأويالت وتفسـريات   املعصوم، اليت ال ختضع حبال لتقلبات الزمان وتغريات األحوال، وبني           

ظـروف   مبعزل عـن      تلك التأويالت اليت مل تكن     .فهم تلك النصوص  ل وحماوالم   اتهدين
، تماعية اليت أفرزا واألعراف والعادات السائدة يف بيئاـا        نشـأا التارخيية واألسئلة االج   

 .ووضعية املرأة فيها كذلك
تلـف  لنصوص الشرعية وجعلها حاكمة علـى خم      كما يتبني لنا أمهية االعتماد على صريح ا       

فالنص الشرعي له إطالقيته املفارقة للزمان واملكـان        . التأويالت واالجتهادات وليس العكس   
إال ) على مكانة أصحاا واعترافنا بالفضل هلم     ( اف، أما التأويالت والتفسريات     والبيئة واألعر 

حمدودة، وعليه فالبد من بقاء النصوص الشرعية حاكمة عليها، مصححة هلـا            أا تبقى نسبية    
 .وفق ضوابط معينة ال ينبغي جتاهلها

 على األفهام والتأويالتضبط حاكمية النصوص : ثالثا
عملية التأويل واالجتهاد يف القضايا املتعلقـة       ضبط  لاالهتمام ا   مثة شروط البد من     

حليلولـة دون   واوضـوعية   املإلبراز عنصر احليدة العلمية وضمان      وذلك  . باملرأة بوجه خاص  
 . اليت قد تنجم عن التأثر باألعراف والثقافات السائدةإحداث بعض التجاوزات 

فهم وتأويل النصـوص  بعملية  ومسيحية وإسالم   أتباع الديانات املختلفة من يهودية    وقد اهتم   
 مبختلـف  - -Hermeneuticsاملقدسة لديهم، مما أسهم يف النهاية إىل بروز فن مستقل بذاته 

   .18أصوله، لعب دورا بارزا يف علم الالهوت اليهودي واملسيحي على وجه التحديد
أمهيـة اإلتيـان إىل     لها و كما اهتم علماء املسلمني بضبط عملية فهم النصوص الشرعية وتأوي         

النصوص بذهنية قابلة لالحتكام إىل مقاصد النصوص وغاياا عوضا عن فـرض األحكـام              
املسبقة والتوجهات اجلاهزة عليها، ومن مث بذل الوسع يف تفهم النص واستخراج معناه ومـا               

 . من أحكام يترتب على تلك املعاين
 ة صاحل ة مطلق وص نص ي بل ه  بعينه،قع  ليست انعكاسا لوا  والسنة  القرآن الكرمي   نصوص  ف

خمتلف األجيال يف خمتلف العصور واألزمان      والنصوص الشرعية خاطبت    . لكل زمان ومكان  
                                                 

18 - William L. Reese, Dictionary of Philosophy And Religion, Humanities Press, New Jersey, 1996, p. 297.  



، للحيلولـة دون    له قواعد حمددة يف تأويله ودالالت ألفاظه على أحكامـه         ،بنص واحد ثابت  
لبـات العصـر    اق النصوص واخلروج به عن تأويله الواضح ليتالءم مع متط         حماوالت يلّ أعن  

 . أو بيئة معينة وحاجيااومتغرياته

حاكميـة  ،   ومنـها  ضوابط فهم النصوص  وميكن أن نقف يف هذه العجالة على أبرز         
 فال ينبغي اللجوء إىل النصوص لتدعيم رأي معني أو مترير ثقافـة           .النص على التأويل والفهم   

منه لتصـحيح وـذيب     ق  سائدة يف جيل حمدد، بل ينبغي االحتكام إىل النص أوال واالنطال          
 . الواقع والعرف

والنصوص باعتبارها نزلت بلسان عريب مبني، فهي ال تفهم إال من خالل قواعد اللغـة ومـا       
ومعىن عربيته أنه أنزل علـى لسـان        .  .19 إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون      . تقتضيه

 عليه من لساا ختاطب بالعام      معهودها يف ألفاظها اخلاصة وأساليب معانيها وأا فيما فطرت        
 ..يراد به ظاهره وبالعام يراد به العام يف وجه واخلاص يف وجه وبالعام يراد به اخلاص

ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد أن عملية فهم النص تقتضي استحضار جوانب متعددة               
 .وتوظيف وسائل وآليات متنوعة بغية الوصول إىل اهلدف

الضابط أمر مهم وهو، رد النصوص املتشاة اليت حتتمل أكثر من معىن إىل             ويندرج حتت هذا    
 .النصوص احملكمة اليت ال حتتمل إال معىن واحدا

واالختالف يف تأويل   ) الوارد مرة واحدة يف احلديث    (ففي تأويل مسألة نقصان العقل للمرأة       
له إىل عشـرات النصـوص      مفهوم هذا النقص وما يترتب عليه، أمر ينبغي رد احلكم يف تأوي           
من حيـث   ) باملفهوم القرآين (احملكمة يف القرآن اليت جاءت دون مؤكدة مساواة املرأة للرجل           

 ..احلساب واجلزاء وأصل التكليف
فمن أهم ضوابط الفهم الصحيح للخطاب القرآين الرجوع إىل النصوص احملكمة البينة والـيت              

ختتلف فيها األفهام إىل تلك األصول محاية من        تشكل األصول واألمهات ورد املتشاات اليت       
 .الوقوع يف تأويل فاسد أو منحرف زائغ
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 مراعاة مقاصـدية النصـوص وضـبطها      كذلك  ومن أبرز ضوابط فهم النصوص      
وهذه املقاصد ليست خبارجة أو منفكـة       ،  لشرعية جاءت لتحقيق مقاصد الشارع    فالنصوص ا 

فهـم أو تـؤول     تحقيقها فال ينبغي أن ت    بل إن النصوص جاءت ل    . عن نطاق النصوص ذاا   
 . بتأويل بعيد عن تلك املقاصد واألهداف العامة

 ورودهـا دومنـا     مل يأت " ناقصات عقل ودين  :" حلديثالواردة يف ا  فالعبارة املقتطعة   
مقصد أو هدف، بل إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أفصح عن قصده يف بداية احلـديث                  

فالقصد هو احلثّ على عمل اخلري واالسـتزادة منـه          ". ء تصدقن يا معشر النسا  :" حيث قال 
فال ينبغـي   . وليس إهانة للمرأة أو تقليل من شأا أو أهدار إلمكانياا وقدراا العقلية مطلقا            
 .أن تأيت التأويالت شاذة عن هذا املقصد الواضح الذي يعد نصا يف احلديث ذاته

اط يف فهم النصوص وتأويلها، ميكن أن يسوق        وهكذا يتبني لنا أن الغلو وعدم االنضب       
إىل اخلروج على النصوص ذاا وإحالل التصورات السائدة واألعراف اجلارية حمـلّ تلـك              

 .النصوص وأحكامها
كما ينبغي التنبه إىل إن إشاعة مثل تلك األقاويل والتأوالت لن تسهم يف تصحيح مسرية املرأة                

وعليه ينبغي أن تتوجه األنظار إىل أمهية الترقـي         . اتمعاملسلمة وال يف الترقي بوضعيتها يف       
بتوعية املرأة وتنمية قدراا العقلية والفكرية والثقافية، وهو أمر مرن بإدراكهـا الصـحيح              

 . لدينها وموقعها يف ذلك الدين ودورها البارز يف اتمع واألمة



 اخلامتة والنتائج
 اليت ال ختضع حبال     ،تمييز بني النصوص الشرعية املطلقة    الاستهدفت هذه الدراسة إيضاح أمهية      

االجتهادات البشرية لتأويالت وفهم تلك النصـوص       لتقلبات الزمان وتغريات األحوال، وبني      
النصوص الشرعية جاءت لتكون حاكمة على      كما أوضحت أن    . املتعلقة باملرأة بوجه خاص   

 .س وليس العكواقع الناس وأعرافهم، مهذبة ومصححة هلا
أوضحت الدراسة خطورة السري العشوائي يف فهم النصوص من خالل دائرة األعـراف             كما  

، دون التقيد ببعض املعامل والضوابط اهلامة لضمان حتقيق إطالقيـة            خاصة والعادات السائدة 
 أبـرز   -على عجـل  - وقدمت   .النصوص الشرعية، ونسبية االجتهادات البشرية وحمدوديتها     

ضـبط  : يفية تطبيقها على ذات األمنوذج املقدم، وميكن حصرها يف        وأهم تلك الضوابط وك   
ومهـا  . حاكمية النصوص على األفهام والتأويالت، ومراعاة مقاصدية النصوص وضـبطها         

شرطان إن متّ األلتزام ما، سلمت األفهام والتأويالت من خمتلف التصورات البعيدة عن الدين             
 .وتعاليمه الصحيحة

ور املرأة يف تصحيح مسرية اتمع وأناطت ذلك بإدراكهـا العملـي            وأسفرت الدراية عن د   
 . لدينها وتعاليمه ومن مث السري وفق خطوات ثابتة راسخة حنو التصحيح والتهذيب املنشود

 واهللا املوفق


