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ملخص
يكثر احلديث يف هذه األيام عن حقوق املرأة وحريتها إذ يتفق العلمانيون مع النس و وووية لكي يص و وووهوا ص و ووورة املرأة يف اإلس و ووالم ،الدين الذ
حيدد للمرأة بعض احلدود الالئقة خللقها وس و و وولوظها ،ويمهروها مس و و وولوبة احلقوق مكس و ووورة اجلنا ا وهذه احلرظة النسو و وووية تر ببن القربن رق بينها وبني
الرجل يف احلقوق اإلنسو و ووانية وجعل الرجال قوام عليهاا هذه الوجهة تسو و ووتدعي نسو و ووويات إس و ووالمية إ قرااة القربن من جديد ،وهذه القرااة تقوم على
مراعات حقوق النساا للمساوات بالرجال ،ظما حتاول لتعديل مفهوم النصوص الصرعية ظي تتوا ق مع هذه املساواتا
وهذه االجتاهات اجلديدة اخلطرة يف دراس و ووة القربن الكري تسو و ووتدعي اهتمامنا إ هذا اجلان  ،أ ياملس و وواوات اجلندرية ظما تعاجلها ا يات
القربنية :دراسو ووة من منمور نس و ووو يا والدراسو ووات الب تتو هذا اجلان الفلس و ووفي والنقد االجتماعي حترضو وونا على دراسو ووة أ كارها وبرااها من جديدا
القربن الكري الذ جاا بالعدل واملسو وواوات بني الرجال والنسو وواا ملا حتكم بعدم املسو وواواة بينهما بصو وودبا ،لم يفرق القربن بني مكانة الرجل واملرأة ،بل
جاات بيات القربن الكري الب تقرر قضية املساوات بينهماا

أهداف البحث:

هذا البحث يهدف إ النكت التالية،
 تعارف أوجه املساواة بني الرجال والنساا يف القربنا



إزالة الصبهات حول القربن بعدم املساواة بني الرجال والنسااا
استعراض تعاليم القربن بعدم املساواة على أهنا ال ارق يف األصل والفطرة وإمنا الفارق يف االستعداد والوظيفةا



حتليل حماوالت النسوية اإلسالمية لتجديد قرااة القربن لتبييد دعوابم عن املساواة اجلندريةا

أظن ببن هذا البحث عن يمنمور القربن الكري يف املسواوات اجلندريةي سويصب ردا جليا على الصبهات حول القربن بعدم املساوات ،وأن البحث
يربز تقدير القربن لقيمة اإلنسانية املصرتظة بني اجلميع وتكري اجلنس البصر بنوعيه دون متييز بني رجل وامرأةا
الكلمات المفتاحية :مكانة املرأة يف احلضارات القدمية ،أوجه املساوات يف القربن ،حماوالت النسوية اإلسالمية لتجديد قرااة القربن
مقدمة
احلمد هلل رب العاملني إله األولني وا خرين ،وأصلى وأسلم على خري البصرية نيب الرمحة واملبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلى بله وصحبه ومن سار
على هنجه إ يوم الدينا وبعد:
إن مما هو معلوم ملن اطلع على تعاليم القربن الكري أنه جعل القربن للمرأة ظل تكري ،عاشت ماضيها البعيد حمرومة من ظرامتها ،ويف ظل القربن
وجدت رعاية التكري ،وعناية التعميم ،الصفة الب أعلن القربن الكري عن املرأة هي الصفة الب خلقت عليها ،أو هي صفتها على طبيعتها الب حتيا هبا
مع نفسها ا ولكن يف هذا العصر احلديث قد ظثر شبهات ظثرية عن القربن على أنه دعا إ عدم املساوات بني الرجل واملرأة ،وتدعو بعض من
النسويات إ تطبيق جتديد قرااة القربن من ناحية النسوية إلبراز املساوات ،هذا وقد اخرتت موضوع ي منمور القربن يف املساوات اجلندرية يا
القربن أنزل على لسان حممد صلى اهلل عليه وسلم ليضع ميزان احلق لكرامة املرأة وشر ها ويعطيها حقوقها ظاملة غري منقوصة وير ع عن
عنقها وزر اإلهانات وعقدة االستخفاف الب حلقت هبا عرب التاريخ والب ابتدعها أهواا األمم ،ويعلن انسانيتها الكاملة وأمهيتها التامة يف احلقوق ،ويصوهنا
عن عبث الصهوات و تنة االحتقار هبا احتقارا حيوانياا
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المبحث األول :مكانة المرأة في الحضارات القديمة
ال بد يل قبل أن أبدأ حديث عن منمور القربن يف املساوات اجلندرية من استعراض تارخيي عن مساوات بني الرجل واملرأة يف احلضارات
امل ختلفة ح ى ظهور القربنا وبعد الطالع أوضاع املرأة يف هذه احلضارات وخوض إ احلديث عن أوجه املساوات يف القربن الكري ،وإليك بعض من
اإلشارات إ مكانة املرأة يف احلضارات القدميةا

المرأة عند العرب في الجاهلية:
لقد ظان العرب يف اجلاهلية قبل اإلسالم ينمرون إ املرأة على أهنا متاع من األمتعة الب ميتلكوهنا مثل
األموال والبهائم ،ويتصر ون يها ظيفما شااوا ،وظانوا ال يورثون املرأة ويرون أهنا ليس هلا حق يف اإلرثا عن ابن عباس رضي اهلل عنه يف قوله تعا ﴿ يا
أيها الذين بمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساا ظرها ﴾قال :ظانوا إذا مات الرجل ظان أولياؤه أحق بامرأته إن شاا بعضهم تزوجها وإن شااوا زوجوها وإن
شااوا مل يزوجوها هم أحق هبا من أهلها نزلت هذه ا ية يف ذلكا1
وظان ِمن العرب َمن يكرهون البنات يد نوهنن أحياا خصية العار ظما يزعمون ،هم يعتربوهنا عارا جي أن يتخلصوا منه جبرمية قتلها ال رمحة
يها وال شفقة ،قال اهلل عز وجل﴿ وإِ َذا بصِّر أَحدهم بِاألُنوثى ظَل وجهه مسوًّدا وهو َظ ِميم يوتووارى ِمن ال َقوِم ِمن س ِ
وا َما بُصَِّر بِِه أَُمي ِس ُكهُ َعلَى ُهون أَم
َ
َ ُ َ َُُ
ُ
ََ َ َ َ
َ ُ ُ ُ َ ََُ
اب أَال ساا ما حيكمون﴾2
يَ ُد ُّسهُ ِيف التوَُّر ِ َ َ َ َ َ ُ ُ َ

المرأة عند اليهود:
كانت املرأة عند اليهود مثال إذا حاضت املرأة مل يؤاظلوها ومل جيالسوها ،ومل يساظنوها يف بيت واحد عن أنس رضي اهلل عنه :ي أن اليهود
ظانوا إذا حاضت املرأة يهم ،مل يؤاظلوها ،ومل جيامعوهن يف البيوت ،سبل أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم النيب صلى اهلل عليه وسلم بنزل اهلل
تعا (( :ويسبلونك عن احمليض قل هو أذى اعتزلوا
4
النساا يف احمليض)) 3إ بخر ا ية ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ي اصنعوا ظل شيا إال النكا ي ا
وعند الرومان قالوا عنها:

ومل يكن للمرأة أ عمل ظري ودور إصالحي رشيد سوى وظيفة اإلجناب ،وظانت املرأة يف نمر الرومان متاع يعرضوهنا يف السوق للبيع
ويبيعوهنا ،وظانت يف أذل حال ،ويعتقدون أن املرأة أداة اإلغواا ووسيلة اخلداع وإ ساد قلوب الرجالا 5وليس للبنت حق التملك ،وإن متلكت البنت بل
ماهلا إ رب األسرة ،أن األموال الب حتوزها البنت عن طريق مرياث أمها ُمتيز عن أموال أبيها ولكن له احلق يف استعماهلا واستغالهلا ،وعند حترير البنت
من سلطة رب األسرة حيتفظ األب بثلث أمواهلا ظملك له ويعطيها الثلثنيا 6ا
وعند الهنود قالوا عنها:
وظانت املرأة يف الصريعة الربمهية منحطة ال تعد شيئا مذظورا ،هي عبدة الرجل وال جيوز هلا أن تكلمه إال
باحرتام وال أن تؤاظله على مائدة ،بل وال تتجرأ أن تتلفظ بامسه ،وبلغ اإل راط يف امتهاهنا أهنم صاروا حيتقرون الرجل
الذ حيادث زوجته حمادثة عائليةا وأشد من نكران حقها يف معامالت املعيصة نكران حقها يف احلياة املستقلة عن حياة الزوج ،إهنا مقضي عليها ببن
متوت يوم موت زوجها ،وأن حترق معه على موقد واحد ،وقد دامت هذه العادة العتيقة من أبعد عصور احلضارة الربمهية إ القرن السابع عصر

 )1حممد بن إمساعيل البخار  ،أبو عبد اهلل ،صحي البخار يف ظتاب التفسري باب ((ال حيل لكم أن ترثوا النساا ظرها وال
تعضلوهن)) رقم  ،9754املكتبة العصرية ،بريوت
 )2سورة النحل بية ()85-85
 )3سورة البقرة 222
 )4اإلمام مسلم بن حجاج ،أيب احلسني ،صحي مسلم ،ص ،59ظتاب احليض ،الطبعة الثانية 2005مكتبة عباد الرمحن،
مصر
 )5احلسيين ،مبصر الطراز  ،املرأة وحقوقها يف اإلسالم ص  ،5مكتبة محيدو ،اإلسكندرية
 )6السباعي ،مصطفي ،املرأة بني الفقه والقانون صو  ،61مكتبة الوراق
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والمرأة عند الفرس:
لقد عاشت املرأة الفارسية يف ذل ومهانة واحتقار ،لم تكن ببحسن حاال من أختها العربية ،كانت التقاليد الفارسية تستوج إهانة املرأة،
وتعتقد أهنا أداة الصيطان الب يسيطر هبا على الناس ،ويعتقدون أهنا منبع الصرور ،وظانت إذا حاضت اعتزلوهاا وظانوا قد أباحوا الزواج من احملرمات دون
استثناا ،يتزوج الرجل بابنته أو أخته ،وجيوز للفارسي أن حيكم على زوجته باملوتا واملرأة الفارسية حتت سلطة الرجل املطلقة ،وحيق له أن حيكم عليها
باملوت دون رقي أو مؤاخذة ،يتصرف هبا تصر ه بسلعته ومتاع بيتها7
المبحث الثاني :أوجه المساوات بين الرجل والمرأة في القرآن الكريم
ومن املفهوم بعد اطالع بيات القربن الكري أن ظثريا من ا يات الكرمية يربز املساوات بني الرجل واملرأة يف ظثري من اجملال ،وبعض منها يؤظد
املساوات بينهما ،وبعض منها شج عادات القدمية الب ليس يها مكانة للمرأة إال املكانة الفضيحة ،وأعلن أن املرأة وهي مساوية بالرجل ،بود أن
أوض هذه األوجه يف املساوات يف هذا املبحثا
يسوي اإلسالم بين الرجل والمرأة في القيمة اإلنسانية:

يسو اإلسالم بني الرجل واملرأة يف القيمة اإلنسانية ،ال رق بينهما يف األصل والفطرة ،وال يف القيمة
واألمهية ،قال تعا ﴿ َواللهُ َخلَ َق ُكم ِمن توَُراب ُث ِمن نُط َفة ُث َج َعلَ ُكم أَزَواجا ﴾ ،8ويقرر القربن أن جنس الرجال وجنس النساا من جوهر واحد وعنصر
واحد هو الرتاب والنطفة ،اإلسالم يقرر أن قيمة أحد اجلنسني ال ترجع ظون أحدمها ذظرا وا خر أنثىا
اس إِنا َخلَقنَا ُظم ِمن ذَ َظر َوأُنوثَى َو َج َعلنَا ُظم
وقد جاا القربن ليقرر املساوات الكاملة يف اإلنسانية بني الرجل واملرأة ،قال تعا ﴿ يَا أَيوُّ َها الن ُ
ُش ُعوبا َوقَوبَائِ َل لِتَو َع َارُوا إِن أَظَرَم ُكم ِعن َد الل ِه أَتو َقا ُظم إِن اللهَ َعلِيم َخبِري ﴾9ا نجد القربن الكري يصف املرأة ببهنا أحد شطر البنية اإلنسانية ،األُنثى
مثل الذظر يصكالن أساس اجملتمع دون رق بينهماا الرجال ظلهم أوالد نساا ورجال ،والنساا ظلهن بنات رجال ونسااا
ِ
ِ
اس اتو ُقوا َرب ُك ُم ال ِذ َخلَ َق ُكم ِمن نوَفس َواح َدة َو َخلَ َق منو َها َزو َج َها
وألجل التوضي األظثر ،نصري إ ا ية األو من سورة النساا﴿ يَا أَيوُّ َها الن ُ
َوبَث ِمنو ُه َما ِر َجاال َظثِريا َونِ َساا َواتو ُقوا اللهَ ال ِذ تَ َسااَلُو َن بِِه َواألَر َح َام إِن اللهَ َظا َن َعلَي ُكم َرقِيبا ﴾ وقدميا ظانت هناك نمرية ال ترى النساا من نوع االنسان
وتعترب أن هلن ماهية أخرىا وإن االسالم ير ض هذه النمرية بصكل ظامل هبذه ا يات القربنيةا وعلى هذا األساس ،تكون رو الرجل ورو املرأة تتمتعان
مبنزلة واحدة وقيمة متساويةا

المرأة مساوية للرجل بكل التكاليف الشرعية:
أن املرأة والرجل يتكامالن على حد سواا إثر العبودية هلل تعا وأداا التكاليف امللقاة عليهماا إن املرأة
مساوية للرجل يف أهنا مكلفة ببرظان اإلميان ،ومكلفة بكل التكاليف الصرعية الب ظلف اهلل هبا الرجلا األدلة من ظتاب اهلل ﴿ إِن المسلِ ِمني والمسلِماتِ
ََ ُ َ
ُ
ات والمت ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ني
ص ِّدقَات َوالصائم َ
صدِّق َ
ين َوالصابَِرات َواخلَاشع َ
ني َوال َقانتَات َوالصادق َ
ني َوال ُمؤمنَات َوال َقانت َ
َوال ُمؤمن َ
ني َوال ُمتَ َ
ني َواخلَاش َع َ ُ َ َ
ني َوالصادقَات َوالصاب ِر َ
ات أَعد الله َهلم مغ ِفرة وأَجرا ع ِميما ﴾ ،10قوله تعا {والمت ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ني
َ
صدِّق َ
َوالصائ َمات َواحلَا م َ
َ َُ َ
ني ُوُر َ
ين اللهَ َظثريا َوالذاظَر َ ُ ُ َ َ َ
وج ُهم َواحلَا مَات َوالذاظ ِر َ
والمتص ِّدقَ ِ
ات} أن للمرأة ذمتها املالية املستقلة وحرية ُّ
التصرف يف ماهلا بغري إذن زوجها إذا ظانت متلك إرثا أو هبة من زوجها أو من غريه ،ال واليةَ
َ َُ َ

عليها من أحد11ا أن اهلل أراد هبذه ا ية أن يؤظد ،وأن يبني ،وأن يزيل اللبس من أن املرأة ظالرجل مساوية له متاما يف التكاليف الصرعية ،ويف أرظان
اإلميان ،ويف أرظان اإلسالم.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وج ُهم
ني يوَغُ ُّ
وظذلك أعلن القربن أن املرأة والرجل متساويان بكل التكاليف الصرعية ظما يف ا ية﴿ قُل لل ُمؤمن َ
ضوا من أَبصا ِرهم َوَحي َفمُوا ُوُر َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وج ُهن ﴾ 12ظما نقرأ يف ا ية الثانية من نفس السورة﴿:
ذل َ
ك أَزظى َهلُم إِن اللهَ َخبِري ِمبا يَصنَو ُعو َن * َوقُل لل ُمؤمنات يوَغ ُ
ضض َن من أَبصا ِرهن َوَحي َفم َن وُُر َ

 )7ضل اهلل ،مري نور الدين ،املرأة يف ظل القربن ،ص ،28دار الزهراا
 )8سورة الفاطر66 :
 )9سورة احلجرات69:
 )10سورة األحزاب98 :
 )11الصعراو  ،حممد متويل ،تفسري الصعراو  ،ص  ،329جملد  ،65دار أخبار اليوم
 )12سورة النور90،96 :
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الزانِيةُ والزِان َاجلِ ُدوا ُظل و ِ
احد ِمنو ُهما ِمائَةَ َجل َدة ﴾ 13وجاا يف سورة املائدة ا ية َ ﴿ :95والسا ِر ُق َوالسا ِرقَةُ َاقطَ ُعوا أَي ِديوَ ُهما َجزاا ِمبا َظ َسبا نَكاال ِم َن
َ َ
الل ِه ﴾

ساوى بينهما في المسؤولية الخاصة والعامة وفي الثواب والعقاب:

إن املرأة خملوق مستقل من حيث مسؤوليتها عن عملها ،وهي مكلفة بصكل مستقل عن الرجل بتكاليف الصريعةا أشار اهلل تعا إ هذه
ال َذرة َشرا يوََرهُ﴾ ، 14وظل مكلف له أجره على قيامه مبا أمر الله تعا دون
ال َذرة َخريا يوََرُه () َوَمن يوَع َمل ِمثو َق َ
احلقيقة يف حمكم تنزيلهَ َ ﴿:من يوَع َمل ِمثو َق َ
مضاعفة األجر ألحدمها دون ا خر ،وعليه وزره على إقدامه على معصية الله تعا دون تسجيل الذن ألحدمها دون ا خر وقال تعا َ { :وَال تَ ِزُر َوا ِزَرة
ِوزَر أُخَرى} [اإلسراا]68:ا
قال احلق تعا ﴿ من ع ِمل ص ِ
احلا ِمن ذَ َظر أَو أُنوثَى َوُه َو ُمؤِمن َولَنُحيِيَونهُ َحيَاة طَيِّبَة َولَنَج ِزيوَنو ُهم أَجَرُهم بِبَح َس ِن َما َظانُوا يوَع َملُو َن ﴾ 15احلق
َ َ َ َ
حد سواا ،شريطة أن يتو ر له
تبارك وتعا يُعطينا قضية عامة ،هي قضية املساواة بني الرجل واملرأة ،العمل الصاحل مقبول من الذظر واألنثى على ٍّ
اإلميانا16
ِ ِ ِ
ِ
ض ُكم ِمن بوَعض
اب َهلُم َربوُّ ُهم أ ِّ
يع َع َم َل َعامل من ُكم من ذَ َظر أَو أُنوثَى بوَع ُ
وقد جاا ذظر املساوات يف القربن أيضا يف ا ية﴿ َاستَ َج َ
َن َال أُض ُ
﴾ 17أنه ال تفاوت يف االجابة ويف الثواب بني الذظر واالنثى اذا ظانا مجيعا يف التمسك بالطاعة على السوية ،وهذا يدل على أن الفضل يف باب الدين
باألعمال  ،ال بسائر صفات العاملني ،الن ظون بعضهم ذظرا أو أنثىا18
للرجل في حقوق مشتركة بين األب واألم:
المرأة مساوية ّ

مثلما ان ا باا يتمتعون مبجموعة من احلقوق األُسرية ان األمهات ظذلك يتمتعن حبقوق تفوق حقوق ا بااا ال شك ان التبثري التكويين
لألب واألم يف تصكيل األسرة وإجناب األوالد وتو ري أسباب عيصهم وتعليمهم وتربيتهم يُعد سلسلة من احلقوق األُسرية لألبوين ،من هنا إن بعض
ك أَال تَوعبُ ُدوا إِال إِياهُ َوبِالوالِ َدي ِن إِحسانا إِما يوَبولُغَن ِعن َد َك ال ِكبَوَر
ا يات القربنية تتحدث عن حقوق مصرتظة بني األب واألم ،ومنها ا يتانَ ﴿ :وقَضى َربُّ َ
المها َال تَو ُقل َهلُما أُف َوال تَونو َهرُمها َوقُل َهلُما قَووال َظ ِرميا * َواخ ِفض َهلُما َجنا َ ُّ
ب ار َمح ُهما
الذ ِّل ِم َن الرمحَِة َوقُل َر ِّ
َح ُد ُمها أَو ظِ ُ
أَ
19
ِ
ِ
ِ
َظما َرب ِ
صغريا ﴾ قد ورد على سبيل املثال يف ا يةَ ﴿:وَوصيونَا اإلنسا َن بِوال َديه إِحسانا َمحَلَتهُ أ ُُّمهُ ُظرها َوَو َ
ض َعتهُ
يان َ
ُظرها َو َمحلُهُ َوِصالُهُ ثَالثُو َن َشهرا ﴾ ،20وا ية﴿ َوَوصيونَا ِ
اإلن َسا َن بَِوالِ َدي ِه ُحسنا ﴾ ،21هذه ا يات تعلن ضيلة األبوين وشر هما بالتساو بينهماا
الرجل في ح ّق اإلرث هو عدل وتسوية:
اشتراك المرأة مع ّ
صي ِمما تَورَك الوالِ َد ِان واألَقوربو َن ولِلنِّس ِاا نَ ِ
قال تعا  ﴿:لِ ِّلرج ِال نَ ِ
صي ِمما تَوَرَك ال َوالِ َد ِان َواألَقوَربُو َن ِمما قَل
َ
َ َ
َ َُ َ َ
ِمنه أَو َظثُور نَ ِ
صيبا َمفُروضا ﴾ ،22إن اشرتاك املرأة مع الرجل يف حق اإلرث من املتوىف هو عدل وتسوية ،بعد أن
ُ
َ

 )13سورة النور2 :
 )14سورة الزلزلة7 :
 )15سورة النحل 57:
 )16الصعراو  ،حممد متويل ،تفسري الصعراو  ،ص  ،269جملد  ،69دار أخبار اليوم
 )17سورة بل عمران658 :
 )18الراز  ،خر الدين ،مفاتي الغي  ،ص ،56اجمللد الثالث ،دار الكت العلمية ،بريوت ،الطبعة الرابعة2069-
 )19سورة اإلسراا29 :
 )20سورة االحقاف68 :
 )21العنكبوت5 :
 )22سورة النساا92 :
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ظانت حمرومة متاما يف الصرائع والقوانني غري اإلسالمية ،قد ظان املرياث عند قدماا اليونان والرومان ملن يصل للقيام بصؤون األسرة ومباشرة احلروبا
واليهود ظانوا خيصون الولد الذظر باملرياث دون البنت ،اإلسالم مل حيرم املرأة من املرياث ،سواا أظانت من أصول املتوىف ،أم من روعه ،أم من حواشيه،
وسواا أظانت ترتبط به برابطة الدم ،أم برابطة املصاهرة.
المساواة في حق الحياة:
ظان األهل يف عصر اجلاهلية يقومون أحيانا بوأد بنابم العتبارات أن والدة ابنة يصكل نذيرا سيئا غري ميمون لألسرةا وقد شج القربن
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َح ُد ُهم بِاألُنوثَى ظَل َوج ُههُ ُمس َوًّدا َوُه َو َظميم () يوَتَو َوا َرى م َن ال َقوم من ُسوا َما بُصَِّر بِه أَُميس ُكهُ
الكري مصاعر العار من الفتاة هبذه ا ية الكرمية﴿ َوإ َذا بُصَِّر أ َ
َعلَى ُهون أَم ي ُد ُّسهُ ِيف التوُّر ِ
اب أََال َسااَ َما َحي ُك ُمو َن ﴾ ،23ظان الرجل يف اجلاهلية إذا ظهر بثار الطلق بامرأته توارى واختفى عنا لقوم إ أن يعلم ما يولد
َ
َ
له إن ظان ذظرا ابتهج به ،وإن ظان أنثى حزن ومل يمهر للناس أياماا24
ِ
ين َبمنُوا ُظتِ َ َعلَي ُك ُم
عالوة على ذلك أعلن القربن املساوات يف القصاص لم يفرق بني قيمة حياة الرجل واملرأة حيث قال تعا ﴿ يبيها الذ َ
ِ
اص ِيف ال َقتولَى ﴾ ،25وأمجع العلماا على قتل الرجل باملرأة واملرأة بالرجل ،واجلمهور ال يرون الرجوع بصيا و رقه ترى االتباع بفضل الديات قال
الق َ
ص ُ
مالك والصا عي وأمحد واسحق والثور وأبو
ثور :وظذلك القصاص بينهما يما دون

النفسا26

المساواة في استغفار الرسل لهم:
الناس ظلهم سواا أمام الرسل عليهم السالم ،ما رق أحد منهم بني املرأة والرجل يف تبليغهم الرسالة ويف دعائهم واستغفارهم هلم ،املساوات
ك ولِلمؤِمنِني والمؤِمنَ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ات ﴾ 27ظذلك أشار
يف هذا اجملال قد جاا يف القربن أمرا للنيب صلى اهلل عليه وسلم﴿ َاعلَم أَنهُ َال إلَهَ إال اللهُ َواستَوغفر ل َذنب َ َ ُ َ َ ُ
ِ ِ
ب اغ ِفر ِيل ولِوالِ َد ولِمن دخل بوي ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِِ
ني
القربن عن هذه املساوات يف هذه ا ية على لسان نو عليه السالم﴿ َر ِّ
ني َوال ُمؤمنَات َوَال تَ ِزد المالم َ
ب ُمؤمنا َولل ُمؤمن َ
ََ
ََ ََََ َ
إِال توبارا ﴾28
ََ
لماذا الفرق بين الرجل والمرأة في بعض اآليات إذاً؟
بعد تثبيت أوجه املساوات بني الرجل واملرأة يف القربن ظان من الواج أن يبحث عن ا يات الب يعلنها منكرين املساوات يف القربن ،وهبذه
املبحث ميكن أن يفهم إرادة اهلل هبذه ا يات أنه ليس من نفي املساواتا

المبحث الثالث :اختالف المرأة عن الرجل اختالف تكامل ال اختالف نقص
ك لِلم َالئِ َك ِة إِ ِّن ج ِ
اعل ِيف األَر ِ
ض َخلِي َفة
إن اهلل الذ طر السماوات واألرض جعل األنسان خليفة يف األرض حيث قال ﴿ َوإِذ قَ َ
َ
ال َربُّ َ َ
﴾ 29وترتبها قائال إذ سبل املالئكة عن اخلال ة للذين يفسدون يها ﴿ إِ ِّن أَعلَ ُم َما َال تَوعلَ ُمو َن﴾ 30جوابا وردا عليهم ،اخلالق هو اهلل تعا وهو األعرف
عن اخللق وصفابم واستعدادابم الب أراد اهلل هبا توازن عيش اإلنسان وقوام اجملتمع ،الرجل و املرأة ظالمها من خلق اهلل ،وأنه تعا ال يريد ظلما ببحد

 )23النحل85 :
 )24الراز  ،خر الدين ،مفاتي الغي  ،ص ،38اجمللد العاشر ،دار الكت العلمية ،بريوت ،الطبعة الرابعة2069-
 )25سورة البقرة 675
 )26حممد بن أمحد القرطيب ،أيب عبد اهلل ،اجلامع ألحكام القربن ،ص ،239اجمللد األول ،دار الكتاب العريب ،بريوت
 )27سورة حممد65 :
 )28سورة نو 25 :
 )29سورة البقرة90 :
 )30سورة البقرة90 :
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من خلقه ،وهو يُهيئه ويُعده لوظيفة خاصة ،ومينحه االستعدادات الالزمة ليؤد ظل واحد منهما الوظيفة الب تؤهله صفاته للقيام هبا حنو اجملتمع اإلنسان،
وقد خلق اهلل الناس ذظرا وأنثى زوجني على أساس القاعدة الكلية يف بناا هذا الكون ،هي تكمله وهو يكملها ظما قال اهلل تعا  ﴿ :هن لباس لكم
وانتم لباس هلن ﴾31ا
خصائص ظل عنصر من اجلنسني ختتلف عن خصائص ا خر ،إضا ة إ ذلك إن نفسية املرأة ليست هي نفسية الرجل ،وجسم املرأة ليس
ظجسم الرجل ،وهيكل املرأة ال يستطيع أن يتحمل ما يتحمله هيكل الرجل ،الفروق بينهما بيولوجية ،موروثة وليست مكتسبة ،هذا االختالف الذ
سكم أَزواجا لِتسكنوا إِليوها وجعل بويونكم مودة ورمحة﴾32
ِ
ِ
ِ ِِ
بني الزوجني هو ُّ
سر املودة والرمحة الب جعلها اهلل بني الزوجني ﴿ َومن بَيَاته أَن َخلَ َق لَ ُكم من أَنو ُف ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ
هذه املودة والرمحة بني الزوجني هي من خلق اهلل عز وجل ،وهي األصل يف العالقة الزوجيةا
السعي على الرزق ,ورعاية زوجته وأوالده ,وتو ري
الرجل واملرأة خلقهما اهلل سبحانه وتعلى متكاملني وليسا متعاندين ,الرجل له وظيفة يف َ
حدد اهلل
مهمتها يف رعاية البيت وإجناب األوالد ,وتكون سكنا للزوج عندما يعود إ بيته متبعا من حرظة احلياة  ،وهكذا َ
أسباب احلياة هلم ,واملرأة هلا َ

ملهمة املرأة يف إجناب األطفال ورعاية البيت ,وتربيَة األوالد
للرجل واملرأة ,كالمها يكمل بعضه بعضا ,ال الرجل يصل
َ
سبحانه وتعلى َ
املهمة املتكاملة َ
والعناية هبم ,وال املرأة مهمتها األساسية أن تسعر يف سبيل الرزق لتو ري لقمة العيش للرجلا33
َ
َ
َ
َ
﴿ َول َُه َّن ِمثْ ُل الذي َعلَيْ ِه َّن بالمعروف ﴾
أن للزوجة مثل ما للزوج ،لكن ما الذ هلن وما الذ عليهن؟ املثلية هنا يف اجلنس ،كل منهما له حق على ا خر حس طبيعته ،الزوج
يقدم للزوجة بعضا من خدمات ،والزوجة تقدم له خدمات مقابلة؛ ألن احلياة الزوجية مبنية على توزيع املسئوليات ،إن الرجل عليه مسئوليات تقتضيها
طبيعته ظرجل ،واملرأة عليها مسئوليات حتتملها طبيعتها ظاألنثىا والرجل مطال بالكد والسعي من أجل اإلنفاقا واملرأة مطالبة ببن تو ر للرجل البيت
املناس ليسكن إليها عندما يعود من مهمته يف احلياةا 34أن لكل واحد من الزوجني حقا على ا خر ،يج على الزوج بسب ظونه أمريا وراعيا أن
يقوم حبقها ومصاحلها35،
لر َج ِ
ال َعلَيْ ِه َّن َد َر َجة ﴾
﴿ َولِ ِّ
وهي درجة الوالية والقوامةا ودرجة الوالية تعطينا مفهوما أعم وأمشل ،كل اجتماع البد له من قَويِّم ،والقوامة مسئولية وليست تسلطا ،األصل
يف القوامة أهنا مسئولية لتنميم احلرظة يف احلياةا ظان تفضيل الرجل على املرأة بدرجة ناظرا إ جهة قوامته يف األسرة ،وهذه القوامة تعود إ خصائص يف
تكوين الرجل ووظيفته الب خوهلا له عرف احلياة الزوجيةا
وأما قوله تعا َ ﴿:ولِ ِّلر َج ِال َعلَي ِهن َد َر َجة ﴾ ،هو يوج على املرأة شيئا وعلى الرجل أشيااا ذلك أن
ض ُهم َعلَى بوَعض َوِمبَا أَن َف ُقوا ِمن أَم َواهلِِم
الر َج ُ
هذه الدرجة الرئاسة والقيام على املصاحل املفسرة بقوله تعا ِّ ﴿:
ِّساا ِمبَا َض َل اللهُ بوَع َ
ال قَوو ُامو َن َعلَى الن َ
﴾ احلياة الزوجية حياة اجتماعية ،وال تقوم مصلحة هذه احلياة إال برئيس ُمطاع ،والرجل أحق بالرئاسة ألنه أقدر على التنفيذ بقوته وماله ،ومن ث ظان
هو املطال شرعا حبماية املرأة والنفقة عليهاا36
﴿ للذكر مثل حظ األنثيين ﴾

 )31سورة البقرة657 :
 )32سورة الروم26 :
 )33الصعراو  ،حممد متويل ،املرأة يف القربن الكري ،ص  ،65دار أخبار اليوم
 )34الصعراو  ،حممد متويل ،تفسري الصعراو  ،ص  ،225جملد  ،3دار أخبار اليوم
 )35الراز  ،خر الدين ،مفاتي الغي  ،ص ،56اجمللد الثالث ،دار الكت العلمية ،بريوت ،الطبعة الرابعة2069-
 )36حممد عبده ،تبليف حممد رشيد رضا ،تفسري املنار ،اجلزا ،2 :ص،950 /
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واألنثى مطلوب هلا ذظر ينفق عليها ،إذن نصف حظ الذظر يكفيها إن عاشت دون زواج ،وإن تزوجت إن النصف الذ خيصها سيبقى
هلا ،وسيكون هلا زوج يعوهلا ،إن يف هذا القول حماباة للمرأة؛ ألنه أوال جعل نصيبها املكيال الذ يُرد إليه األمر ،ألن الرجل املطلوب منه أن ينفق على
األنثى ،وهي مطلوب هلا زوج ينفق عليهاا37
واملرأة تعيش حيابا ظلها يف ظنف رجل مكفولة منه ،مسئول هو عنها ،إن ظانت تاة ،الذ ينفق هو والدها ،وإذا قدت والدها أنفق
عليها أخوها ،أو عمها أو خاهلاا ولذلك هي مكفولة من رجل دائما ،إذا تزوجت هي مسئولة من زوجها هو الذ ينفق عليها ،ويو ر هلا مقومات
هلا حيابا ،وعلى أسوأ األحوال هي مسئولة عن نفسها قط ،وهي ليست مسئولة شرعا أن تنفق على انسان بخر مهما ظانت درجة قرابته ،لكن الرجل
له وضع خمتلف ،إنَه مسؤول عن غريه ،هو مسؤول شرعا عن أمه وإخوته وعندما يتزوج يصب مسؤوال عن زوجته ،أما املرأة يعوهلا وليها قبل أن تتزوج،
ويعوهلا أوالدها بعد ذلكا 38أناط اهلل بالرجل املسؤولية األدبية واألخالقية والدينية عن أسرته ،بن اهلل سبحانه وتعا أناط بالرجل مسؤولية اإلنفاق على
وف ﴾39
ود لَه ِرزقُوهن وظِسوتُوهن بِالمعر ِ
ِ
الزوجة واألوالد قائال يف حمكم تنزيله ﴿ َو َعلَى ال َمولُ ُ ُ َ َ ُ َ ُ

إن البيئة الب يرمسها القربن للحياة االجتماعية أ احلياة األسريَة جتعل من وظائف الرجل أثقل ،وإن له مسؤوليَة يف محل أعباا احلياة أمشل،
كان من طبيعة احلال أن جيعل نصيبه من املرياث أظثرا أنه يتحمل تبعات األسرة حبكم رياسته عليهاا ح ى لو ظانت الزوجة غنية إن نفقتها واج
على زوجها ،عالوة على ذلك أنه توجد صور تتساوى يها املرأة مع الرجل يف امليزان بل قد تفوقه ظالبنت مع األعمام لها النصف وجلميع األعمام
النصف ا خرا
إن اهلل سبحانه وتعلى حينما خلق احلياة وخلق اإلنسان وضع له منهجا ليعيش به ،وهذا املنهج أنزله اهلل من السماا أن يعطي لإلنسان
احلياة ا منة الكرمية على األرض احلياة األسية واحلياة االجتماعية معاا
المبحث الرابع :تحليل محاوالت النسوية اإلسالمية لتجديد قراءة القرآن لتأييد دعواتهم عن المساواة الجندرية

إن أقيم مبحاولة متواضعة لتقدي رؤية عامة وموجزة عن هذا اخلطاب اجلديد الذ تواجهه األمة اإلسالمية املعاصرة ،وهي اصطال النسوية
اإلسالمية ،الب ال يعر ها العامل اإلسالمي إال يف العصر احلديث ،عالوة على ذلك إن ظلمة جتديد قرااة القربن ما مسعها إال أبناا اجليل اجلديد ،بهذا
أحاول يف هذا املبحث لِتَبيِ ِ
جتديد قرااته أم ال؟ بوال أمامك إشارة إ معان النسوية
ني هل حيتاج لفهم تعاليم القربن يف املساوات بني الرجل واملرأة ُ
اإلسالمية وأهدا ها ،وما بدف بتجديد قرااة القربنا

تعرف مارغو بدران ( 40)1122النسوية اإلسالمية كما يلي:
ّ
ميكن أن نستقي تعريفا موجزا للنسوية اإلسالمية من خالل ظتابات وأعمال زعيمابا املسلمة ،ومفاده أهنا خطاب وممارسة نسوية تستقي
همها ووصايتها من القربن باحثة عن احلقوق والعدالة داخل إطار املساواة اجلندرية للنساا والرجال يف جممل جتارهبما تفسر النسوية اإلسالمية كرة
املساواة اجلندرية ظجزا من املفهوم القربن للمساواة بني البصر ،وتدعو إ تطبيق عدالة اجلندر (41)gender equality
تتحدث النسوية اإلسالمية ببن الرجال والنساا لديهم حقوق متساوية مبنية على إعادة قرااة القربن ،وإعادة دراسة النصوص الدينية ،ويدعو
الناس إ تطبيقهاا ويعتقد أنصارها أن علينا أن نرظز أول األمر على تدريس القربن ألن جزاا ظبريا من الصريعة هو قرااة بطريرظية لإلسالما
وادعااات النسوية الصائعة هي أنه عرب التاريخ ناضلت النساا دائما من أجل املساواة واالحرتام واحلصول على نفس حقوق الرجل ،ولكن مل
تكن املعرظة سهلة ،بسب البطريرظية ،وهي إيديولوجيا جتعل الرجال أعلى شبنا من النساا ،ولديهم احلق يف التحكم يهنا تغلغلت هذه اإليديولوجيا يف

 )37الصعراو  ،حممد متويل ،تفسري الصعراو  ،ص  ،2029جملد  ،3دار أخبار اليوم
 )38الصعراو  ،حممد متويل ،املرأة يف القربن الكري ،ص  ،52دار أخبار اليوم
 )39سورة البقرة299 :
 SECULAR AND RELIGIOUSو ( BADRAN, MARGOT, FEMINISM IN ISLAM
CONVERGENCES, One World Publication,
41
( Mohammad Kaosar Ahmed, Sultana Jahan, Feminist Discourse and Islam: A Critique,
40

ترمجة :الدظتورة مدحية عتيق ,جملة أبوليوس ،العدد ،09ظلية ا داب واللغات, ،جامعة سوق أهراس ،2068،ص 672-688
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 والنتيجة أنه ح ى يف األلفية اجلديدة ال تزال النساا تناضل من أجل احلقوق الب حمي هبا معمم الرجالا ُولِدت،البىن االجتماعية للمجتمعات عرب العامل
.42النسوية والنمرية النسوية من أجل حماربة البطريرظية
ال أود هنا أن أخوض معرظة تفسريية بل أريد ا ن أن أشري إ بعض حترظات التفسريات النسوية اإلسالميةا هناك حرظة سارية يف البحث
Amina (  وهي بمنة ودود، من النساا املسلمات املصهورة اللوايت اتصلن بالقربن من وجهة نمرهن،القربن تصتغل على تبويل جديد للقربن
)اAsma Lamrabet( وأمساا املرابط،)Asma Barlas( أمساا برالس،)wadud
 وهي معرو ة على نطاق واسع،ورمبا ظانت أمينة وادود أشهر امرأة أمريكية مسلمة يف إعادة تفسري القربن الكري على حنو يراعي نوع اجلنس
: وهي مؤلفة،2008 لقيادة مجاعة خمتلطة بني اجلنسني يف يوم اجلمعة الصالة يف نيويورك يف عام
Quran and Women: Rereading the Sacred text from a women’s Perspective
هي حتاول يه أن جتدد قرااة القربن ال تا أهنا بدأت إلعادة قرااة الكتاب لنفسها حماولة إ تثبيت دعاوى النسويات اإلسالمية يف املساوات
:اجلندريةا وتدعو إ تطبيق عدالة اجلندرية بإعادة قرااة القربن حيث قالت يف ظتاهبا
“However, what concerns me most about 'traditional' tafasir is that they were exclusively
written by males. This means that men and men's experiences were included and women and
women's experiences were either excluded or interpreted through the male vision,
perspective, desire, or needs43”
: بعنوان،أمساا برالس ظتاهبا على إعادة تفسري القربن الكري
“Believing women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an”
 وخاصة التفسري األبو للقربن وحتاول إعادة معان بيات القربن ال ى سرها املفسرون،وقد رظز برالس على الطريقة الب ينتج هبا املسلمون املعر ة الدينية
: هذا قوهلا إشارة إ هد ها بكتاهبا،القدماا
“In writing this book, I have wanted not only to challenge oppressive readings of the Qur’ān
but also to offer a reading that confirms that Muslim women can struggle for equality from
within the framework of the Qur’ān’s teachings44”
” هي ظتبتها إعادة لقرااة القربن من وجهات نمرThe Qur’an and women: A Reading of liberation“ :وأمساا املرابط مؤلفة
النسوية وحتاول إثر عملها من خالل املطالبة حبق امرأة مسلمة للمصارظة يف
: هي تقول يف مقدمة ظتاهبا، خاصة يف تفسري القربن،تفسري املصادر اإلسالمية األساسية
“Large sections of the interpretative readings of the Qur’an contain classical patterns of
masculine domination wherein women are marginalized or even excluded in the name of
religion.”
)The sublime Qur’an( ) باسمLaleh Bakhtiar( ومن هذه احملاوالت ترمجة القربن اإلجنليزية بقلم ليلة خبتيار
:هي أول ترمجة إجنليزية للقربن من قبل املرأةا هي تقول عن هد ها يه
“In response to feminist concerns that the Quran is often used to support the
repression of women, I took up the challenge of providing a new interpretation
that includes women’s viewpoints.”45

( Mohammad Kaosar Ahmed, Sultana Jahan, Feminist Discourse and Islam: A Critique,

42

672-688  ص،2068،جامعة سوق أهراس, ، ظلية ا داب واللغات،09 العدد، جملة أبوليوس, الدظتورة مدحية عتيق:ترمجة
( Wadud, Amina, Quran and Women: Rereading the Sacred text from a women’s
Perspective, page 28, OXFORD UNIVERSITY PRESS, NEW YORK
44
( Believing women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an, page 11,
University of Texas Press, Austin
45
- Laleh Bakhtiar, The Sublime Quran,page 5, Published April 1st 2009 by Library of Islam,
Ltd
43
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هي ترمجت يها ا ية من سورة النساا﴿ والالِيت َختا ُو َن نُصوزهن َعِمُوهن واهجروهن ِيف الم ِ
َ
َ َ
ضاج ِع َ ُ ُ
ُ َ ُُ ُ
ُ َُ
َ
)‘Those (f) whose resistance [nushuz] you fear, then admonish them (f) and abandon them (f
in their sleeping place, then, go away from them (f).47
تغريت معين ظلمة يضربي من معناها األصلي إ سا ر أو ذه  ،وأرادت هبا تدعيم دعوة النسويةا
واض ِربوهن﴾46

هل يحتاج إلى قراءة جديدة للقرآن؟

ضا َن ال ِذ أُن ِزَل ِ ِيه ال ُقرب ُن ُهدى
إن اهلل تعا خلق اإلنسان ووضع له منهجا عميما ليعيش به ،القربن أنزله اهلل هد للناس ﴿ َشهُر َرَم َ
اس وبويِّونَات ِّمن اهل َدى وال ُفرقَ ِ
ان ﴾ 48إن القربن هو الدستور الوحيد يف حياة اإلنسان ليصل عيصه يف اجملتمع ،القربن يرشد اإلنسان بتعاليمه إ
لِّلن ِ َ َ
َ ُ َ
صراط السو املستقيما و همنا من الورقات السابقة أن القربن دعا إ املساوات بني الرجل واملرأة ،وأعلن شرف املرأة وظرامتها ولكن القربن ظونه دستورا
لإلنسان رق بني وظائف الرجل واملرأة حس تكوينهما واستعدادابماا
محاوالت النسوية إ جتديد قرااة القربن بدف تبويالت جديدة لآليات القربنية ،يمكن أن نفهم بعد امعان النمر إ هذه التبويالت
خيرج بعض منها من إطار تعاليم القربن ،لذا نؤظد هبذه البحث أنه ال حيتاج إ جتديد قرااة القربن إلبراز منمور القربن يف املساوات ألنه واض ظاهر،
بل أن هذه التبويالت قد يكون يف بعض أحيان خيل ويبدل وظائف املرأة الب هبا قوام العيش األسر وتوازن اجملتمعا
خالصة:
يتبني من هذا البحث أن القربن أحل املرأة يف املكانة الكرمية الالئقة هبا يف ثالثة جماالت رئيسية ،هذا هو إعالن القربن الكري باملساوات بني اجلنسني:
 )6اجملال اإلنسان :اعرتف بإنسانيتها ظاملة ظالرجل وهذا ما ظان حمل شك أو إنكار عند أظثر األمم واحلضارات املتمدنة سابقا،
 )2اجملال االجتماعي :قد ت أمامها جمال ظثري يمهر هبا مكانة املرأة وشر ها ،وأسبغ عليها مكانا اجتماعيا ظرميا
يف خمتلف مراحل حيابا منذ طفولتها ح ى هناية حيابا ،بل إن هذه الكرامة تنمو ظلما تقدمت يف العمر ،من طفلة
إ زوجة ث إ أم،
 )9اجملال احلقوقي :قد أعطاها األهلية املالية الكاملة يف التصر ات ،ومل جيعل عليها والية من أب وال زوج وال رب أسرة ظما جعل احلضارات القدمية
قبل جميا القربنا
القربن الكري بعد أن أعلن موقفه الصري من انسانية املرأة وأهليتها وظرامتها ،نمر إ طبيعتها وما تصل له من أعمال احلياة ،ببعدها عن
ظل ما ينقص تلك الطبيعة ،وعن ظل ما خيل هبا وظيفتها األساسية .وليس يف هذا ما يتناىف مع مبدأ مساوابا بالرجل يف االنسانية واألهلية والكرامة
االجتماعيةا بعلن القربن مساوابا بالرجل ،إذ رسم هلا روضا واحدة يف العبادات واملعامالت ،وجعلها مبرتبة واحدة يف احلقوق والواجباتا
المصادر والمراجع


القربن الكري



حممد بن إمساعيل البخار  ،أبو عبد اهلل ،صحي البخار  ،املكتبة العصرية ،بريوت




اإلمام مسلم بن حجاج ،أيب احلسني ،صحي مسلم ،مكتبة عباد الرمحن ،مصر
الراز  ،خر الدين ،مفاتي الغي  ،دار الكت العلمية ،بريوت ،الطبعة الرابعة2069-



حممد بن أمحد القرطيب ،أيب عبد اهلل ،اجلامع ألحكام القربن ،دار الكتاب العريب ،بريوت




الصعراو  ،حممد متويل ،تفسري الصعراو  ،دار أخبار اليوم
حممد عبده ،تبليف حممد رشيد رضا ،تفسري املنار



الصعراو  ،حممد متويل ،املرأة يف القربن الكري ،دار أخبار اليوم

 -46سورة النساا 93
- Ibid,

47

 -48سورة البقرة 658
E-JOURNAL OF THE 5TH ARABIC STUDIES & ISLAMIC CIVILIZATION (ICASIC 2018). (e-ISSN 2289-6759).
26 – 27 March 2018, Seri Pacific Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. Organized by
https://worldconferences.net
Page 41

E-JOURNAL OF THE 5TH ARABIC STUDIES & ISLAMIC CIVILIZATION
2018







 اإلسكندرية، مكتبة محيدو، املرأة وحقوقها يف اإلسالم،  مبصر الطراز،احلسيين



 مكتبة الوراق، املرأة بني الفقه والقانون، مصطفي،السباعي



 دار الزهراا، املرأة يف ظل القربن، مري نور الدين، ضل اهلل
 مؤسسة هنداو، املرأة يف القربن، عباس حممود، العقاد
Mohammad Kaosar Ahmed, Sultana Jahan, Feminist Discourse and Islam: A Critique,
672-688  ص،2068،جامعة سوق أهراس, ، ظلية ا داب واللغات،09 العدد، جملة أبوليوس, الدظتورة مدحية عتيق:ترمجة
BADRAN, MARGOT, FEMINISM IN ISLAM  وSECULAR AND RELIGIOUS
CONVERGENCES, One World Publication,
Wadud, Amina, Quran and Women: Rereading the Sacred text from a women’s
Perspective, OXFORD UNIVERSITY PRESS, NEW YORK
Believing women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an,
University of Texas Press, Austin
Laleh Bakhtiar, The Sublime Quran,page 5, Published April 1st 2009 by Library of
Islam, Ltd
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