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عن المؤلفة:
عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات الدينية والفلسفة بمدرسة
جروتون ،ومؤلفة كتاب« :النساء والجندر في القرآن» .وهي حاصلة على
الدكتوراة من جامعة برانديز ،وماجستير في الالهوت من جامعة هارفارد،
وبكالوريوس في اآلداب من جامعة برينستون.
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غالبــا مــا نجــد فــي قصــص القــرآن
ً
صــورا لنســاء يتمتعــن بحكمــة
ً
بــارزة وعزيمــة وتقــوى ،وقــوة
فــي الشــخصية .ورغــم أن غالبيــة
قصــص القــرآن ترتبــط بالرجــال،
إال أن أكثــر مــن اثنتــي عشــرة
أيضــا
شــخصية نســائية ظهــرت
ً
فــي التاريــخ القرآنــي المقــدس.
يســلط هــذا المقــال الضــوء علــى
بعــض الفــروق الدقيقــة فــي
تصويــر اهلل ســبحانه لنمــاذج مــن
النســاء .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن
النظــر فــي نمــاذج النســاء فــي
القــرآن يدعــو إلــى منظــور جديــد
حــول تــراث المعلمــات والعالمــات
بالديــن لدينــا.

كثيــر مــن الكتابــات
تشــرح
ٌ
اإلســامية حــول النســاء فــي
ـكام والقواعــد الخاصــة
القــرآن األحـ َ
بالنســاء مــن خــال الرؤيــة القرآنيــة.
وهــذا يســاعدنا علــى معالجــة
أســئلة مثــل :كــم زوجــة يمكــن أن
يتزوجهــا زوجــي؟ وكيــف يجــب أن
ألبــس وأتصــرف؟ ومــا المــدة التــي
يجــب أن يرضــع فيهــا طفلــي؟
ومــن المســؤول عــن النفقــة علــى
قصرنــا القــرآن
طفلــي؟ لكــن إذا َ
قســم المســؤوليات
علــى
كتــاب ُي ِّ
ٍ
وفقــا للقواعــد االجتماعيــة
ً
بحســب النــوع  -وتوقفنــا عنــد
هــذا الحــد فيمــا يتعلــق بالتفكيــر
فــي هدايــة القــرآن ،فإننــا ســنفقد
فرصــا ألنــواع أخــرى مــن الــرؤى
ً
حــول المــرأة .تلــك الــرؤى التــي
يمكــن التوصــل إليهــا بالتأمــل فــي
التفاصيــل الدقيقــة لآليــات القرآنيــة
وآثارهــا ،وهــي طريقــة االرتبــاط
بالقــرآن المعروفــة بالتدبــر (انظــر
علــى ســبيل المثــال ،النســاء،82 :
المؤمنــون ،68:ص ، 29 :محمــد:
.2 )24

والجاذبيــة الرومانســية وغيــر
ذلــك؛ فــا يوجــد معيــار واحــد ،وال
شــخصية أنثويــة نموذجيــة[ .تأتــي]
المــرأة فــي القــرآن باعتبارهــا
كتقيــة وفاســقة،
مجموعــة،
َّ
ومتبصــرة وجاهلــة ،ومتحكمــة
ومتهيبــة ،وكبيــرة وصغيــرة،
ِّ
ومشــهورة ومغمــورة ،ومتزوجــة
وعازبــة ،وحاكمــة ومحكومــة،
وولــود وعاقــر ،وهكــذا :ليــس ثمــة
َ
امــرأة نموذجيــة .ففــي بعــض
المواضــع ،يمتــدح اهلل شــخصيات
معينــة مــن النســاء ،وفــي مواضــع
أخــرى ،يوبــخ اهلل األخريــات علــى
ســلو كهن .

ورغــم أنــه لــم ُي َ
ذكــر اســم امــرأة
نبيــا
ـا
ـ
باعتباره
ـة
فــي القــرآن صراحـ
القــرآن أم علــى
يتدبــرون
{ أفــا
َ
َ
ًّ
ُ
أو رســوال ،إال أن القــرآن يصــور
أقفالهــا } (محمــد.)24 :
قلــوب
ٍ
شــخصيات النســاء وفطنتهــن
إن القــرآن كتــاب بــه تفصيــل كل
وامتيازهــن الروحــي .ففــي كثيــر
شــيء ،مــن األمــور الكونيــة إلــى
مــن الحــاالت ،ســمع اهلل احتياجــات
األمــور الدنيويــة ،كمــا قــال تعالــى:
ً
َ
النســاء والفتيــات ورغباتهــن فــي
تبيانــا لــكل
الكتــاب
عليــك
{ ونزَّ لنــا
َ
قصــص القــرآن .تتحــدث المــرأة مــع
ورحمــة وبشــرى
وهــدى
شــيء
ً
ٍ
ً
رســل اهلل مــن المالئكــة ،وتتعبــد
للمســلمين } (النحــل ،)89 :وهــو
كثيــرا ،وإحــدى النســاء
المــرأة هلل
كالم اهلل الــذي أنزلــه بواســطة
ً
جبريــل علــى رســوله ليوصلــه وإحــدى الطــرق للمشــاركة علــى وجــه الخصــوص ،هــي التــي
للبشــرية ،إنــه أحســن الحديــث بصــورة أعمــق فــي موضــوع أتــت «بكلمــة» اهلل إلــى العالــم.
تعبــر مريــم
كمــا قــال تعالــى { :اهللُ نــزَّ ل األنوثــة مثــا هــو النظــر فــي وفــي إحــدى اآليــاتّ ،
ً
ً
تشــابها شــخصيات قصــص القــرآن .لقــد (عليهــا الســام) بأســلوب مؤثــر
كتابــا ُم
الحديــث
أحســن
ِ
َ
كثيــرا مــن الوقــت لعــدة عــن آالم المخــاض{ :قالــت يــا
جلــود الذيــن أمضيــت
تقشــعر منــه
مثانــي
ً
ُ
ُ
َ
َ
وكنــت
قبــل هــذا
ــت
ُ
يخشــون ربهــم } (الزمــر .)23 :ســنوات فــي الدراســة والتفكــر ليتنــي ِم ُّ
ً
ً
منســيا} (مريــم .)23 :تعبــر
نســيا
وإننــا كمســلمين نســعى إلــى فــي أكثــر مــن ثالثمائــة آيــة تذكــر
ـائيا معينً ــا أو مجموعــة هــذه اآليــة بأســلوب مؤثــر عــن
كالمــا
مقابلــة القــرآن بوصفــه
نموذجــا نسـ ًّ
ً
ً
رب العالميــن} (يونــس :مــن النســاء .وتســاءلت بصــدق :المشــقة واأللــم الــذي تعانــي
{مــن
ِّ
 ،)37لنحظــى بالهدايــة والمنافــع «كيــف يتحــدث اهلل عــن النســاء منــه النســاء فــي كثيــر مــن
فوجــدت األحيــان أثنــاء الــوالدة 3،ولكنهــا
الروحيــة والعاطفيــة والنفســية وكيــف يخاطبهــن؟».
ُ
أيضــا تجســد نضالهــا المتمثــل فــي
والفكريــة األخــرى؛ فالقــرآن مــآن أن شــخصيات النســاء تظهــر فــي
ً
قصــص الفتــح ،والتفانــي لألبنــاء ،حمــل «كلمــة» مــن اهلل( 4آل
باإلمكانيــات العظيمــة.1
قمت بتعديل
كتبت «حامل بإإلمكانيات العظيمة» (وحامل مبعنى أنه ميلء باملعنى واألهمية) .واستجاب ًة لتعليقات املحررينُ ،
((( يف النسخة األوىل من هذا املقال ُ ،
الوصف لتخفيف االنزعاج من استخدام مفهوم «الحامل» لوصف معاين القرآن .والجدير بالذكر أن الجذر العريب ثاليث األحرف (قرأ) ميكن أن يشري إىل الحمل
يف االستخدام الكالسييك ،كام أشار صمويل ج .روس .انظر لسان العرب البن منظور ،والقاموس املحيط للفريوزابادي ،وتاج العروس للمرتىض الزبيدي .ويف اللغة
اإلنجليزية ،يرتجم إدوارد ويليام لني (قرأ) عىل أنها «حمل» يف معجمه العريب-اإلنجليزي ( 2502 ،)London: Williams and Norgate, 1864نقالً عن املصدرين
األخريين .ووفقًا لبعض اللغويني ،فإن الصلة بني [استعامل] الكلمة للقرآن وبني الحمل هي فكرة الجمع (الجامع) .فالقرآن يجمع السور واآليات والحكمة واملواعظ.
واألم تجمع الجنني يف بطنها .انظر مناقشة فخر الدين الرازي يف مفاتح الغيب (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب 1420 ،هـ) ،ص[ ، 254-253 :5 :البقرة.]185 :
(الكاتبة).
«كتاب أنزلناه إليك ٌ
مبارك ليدبروا آياته»« ،أفال
((( تشري إىل اآليات« :أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري الله لوجدوا فيه اختالفاً كثريا ً»« ،أفلم يدَّبروا القول»،
ٌ
قلوب أقفالُها» عىل الرتتيب( .املرتجمة).
يتدبرون القرآ َن أم عىل ٍ
((( القول األشهر يف التفسري أنها متنت املوت خشية الفتنة يف الدين وإشفاقا من إتيان قومها بولد من غري زوج وليس من مجرد وجع املخاض؛ فكربها كان أشد .وهذا
أظهر لقوة صربها واحتاملها مام ذكرته الكاتبة ،إذ صربت عىل األمل الدنيوي لكنها متنت املوت قبل وقوع الفتنة يف الدين( .املرتجمة)
(4) See Kecia Ali, “Destabilizing Gender, Reproducing Maternity: Mary in the Qurʾan,” Journal of the International Qur’anic
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اطــاع اهلل وعونــه.7

عمــران .)45 :وبالبحــث فــي قصــص
ابتــاءات وانتصــارات الشــخصيات
النســائية بهــذه الطريقــة ،يمكننــا
مالحظــة كثيــر مــن التوافــق بيــن
شــخصيات اإلنــاث والذكــور.
فــي الواقــعُ ،ي َّ
ســلط الضــوء علــى
كثيــر مــن الشــخصيات النســائية
باتصافهــن بصفــات مثــل الفطنــة،
أو إخــاص العبــادة ،أو القناعــة
والشــجاعة ،أو درجــة قربهــن مــن
اهلل .وتخصــص بالذكــر لتكــون
بمثابــة نمــاذج (إيجابيــة وســلبية).
إن قصصهــن تســاعدنا علــى
غــرس الفضائــل .فالتأمــل فــي
تجربــة المخــاض لــدى مريــم علیهــا
الســام مثــا ،يمكــن أن يــؤدي
إلــى زيــادة التعاطــف مــع النســاء
الالتــي يواجهــن هــذه المهمــة
العجيبــة علــى نحــو اســتثنائي
وعاطفيــا
جســديا
أيضــا
بــل يرغبــن ً
ًّ
ًّ
فــي مهمــة الــوالدة .إن التجربــة
المجســدة للــوالدة هــي بالضــرورة
تجربــة أنثويــة فريــدة ،ولكــن حتــى
قــراء القــرآن مــن الذكــور ينطقــون
بصرخــات حزينــة المــرأة أثنــاء
المخــاض بإعــادة تالوتهــم لــكالم
مريــم.
إن مثــل هــذه األبعــاد المؤثــرة

المحتملــة للقصــص القرآنيــة هــي
المفتــاح .تقــارن الباحثــة القرآنيــة
كاريــن بــاور ( )Karen Bauerبيــن
آالم والدة مريــم واأللــم الــذي
تعانــي منــه والــدة موســى [عليــه
الســام] عندمــا تضطــر إلــى إلقــاء
طفلهــا [فــي اليــم] 5إلنقــاذه مــن
جنــود فرعــون .تالحــظ بــاور كيــف
تحتــوي كلتــا القصتيــن علــى قــوة
مؤثــرة لمــن يتلقــى القــرآن:
«هنــا يخفــف اهلل مــن المعانــاة
الجســدية والعاطفيــة ،وينقــل
هــؤالء النســاء المقتــدى بهــن
إلــى حالــة مــن الرجــاء والطمأنينــة،
وفــي نهايــة المطــاف إلــى معرفة
عــدل اهلل ورحمتــه .وكل منهمــا
تثبــت خضوعهــا هلل واســتعدادها
لتنحيــة كل االرتباطــات العاطفيــة
جانبــا لتنفيــذ أوامــره .ويتم
الدنيويــة ً
المســتمع فــي [تلــك]
اصطحــاب
ِ
الرحلــة العاطفيــة ،ممــا يســمح لــه
بالشــعور بالطمأنينــة التــي يصلــن
إليهــا».6
فــي هــذه القصــص ،يخفــف اهلل
مــن المحــن الشــديدة التــي تتعــرض
التقيــات .ومــا زال يجــب
لهــا النســاء
َّ
التقيــة أن تتحمــل
المــرأة
علــى
َّ
المصاعــب ،ولكــن معاناتهــا يقابلهــا

توضــح مثــل هــذه القصــص القرآنيــة
صفــات اهلل وتبنــي صــورة مــن صور
التأكيــد لمــن يتلقــى القــرآن علــى
أيضا االختصــاص بهذه
أنــه يمكنهــم ً
العنايــة .وفــي نهايــة المطــاف،
تــؤدي إعــادة النظــر بانتظــام إلــى
هــذه الشــخصيات النســائية فــي
ســياق ممارســة الشــعائر التعبديــة
إلــى تغييــر مــن كان لــه قلــب .إذ
تولــد اآليــات القرآنيــة تأثيــرات علــى
القــراء والتاليــن والمســتمعين:
فعلــى ســبيل المثــال ،يتولــد
التعاطــف عنــد التفكــر فــي قصــة
الصــراع العاطفــي لــأم التــي
تُ فصــل بالقــوة عــن طفلهــا .ويمكن
أن تدفعنــا مثــل هــذه القصــة
بعــد
القرآنيــة إلــى العمــل عندمــا تُ ِ
الحكومــات األطفــال عــن عائالتهــم
ً
مثــا .وعلــى صعيــد آخــر ،فــإن
وحــي اهلل ألم موســى -علیهمــا
الســام -يؤكــد إيمانهــا وثقتهــا بأن
وعــد اهلل ســوف يتحقــق (القصــص:
 .)7وهــذا درس عــام حــول فعاليــة
دأب الصبــر.
عمومــا
إن الشــخصيات النســائية
ً
تقيــة علــى نحــو اســتثنائي
أخالقيــا .فمثــا،
ومســتقيمة
ًّ
تحتــوي آيــات قرآنيــة متعــددة
علــى تضــرع اإلنــاث إلــى اهلل.
وحتــى ذكــر قصــة امــرأة عزيــز مصر،
إلــى أن [نقطــع] أكثــر مــن ربــع
طريــق تــاوة القــرآن مــن البدايــة،
كل األمثلــة التــي تتحــدث فيهــا
الشــخصيات األنثويــة تتمثــل فــي
الدعــاء أو تتعلــق بطريقــة مــا بالثناء
علــى اهلل.
تتحــدث شــخصيات نســائية عديــدة
بكلمــات التقــوى وتتضــرع إلــى
اهلل بنفــس الكلمــات التــي
تتحــدث بهــا الشــخصيات النبويــة.
فمثــا ،تدعــو امــرأة فرعــون -علیهــا

Studies Association 2 (2017), 90. See also Aisha Geissinger, “Mary in the Qur’an: Rereading Subversive Births,” in Sacred
Tropes: Tanakh, New Testament, and Qur’an , ed. Roberta Sterman Sabbath (Leiden: Brill, 2009), 379–92; and Daniel A.
Madigan, “ Mary and Muhammad: Bearers of the Word ,” Australasian Catholic Record 80 (2003): 417–27.

((( ما بني املعقوفتني [] خالل املقالة هو توضيح اقتضته الرتجمة من كالمي وليس من كالم الكاتبة( .املرتجمة).
(6) Karen Bauer, “Emotion in the Qur’an: An Overview,” Journal of Qur’anic Studies 19, no. 2 (2017): 1–30.
((( ملناقشة أخرى عن النساء يف القرآن مع الرتكيز عىل جهاد املرأة الروحي يف سبيل الله ،انظر:
Rawand Osman, Female Personalities in the Qur’an and Sunna: Examining the Major Sources of Shi’i Islam (New York:
Routledge, 2014).
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الســام -بنفــس المصطلــح الــذي
المحتضــن موســى
يدعــو بــه ابنهــا
َ
علیــه الســام -عنــد هروبــه مــن{رب نجنــي
مصــر .كالهمــا يدعــوِّ ،
مــن القــوم الظالميــن} (القصــص:
 ،21والتحريــم .)11 :وتتحــدث مريــم
أيضــا بطريقــة تشــبه
وملكــة ســبأ ً
أو حتــى بنفــس طريقــة -كالماألنبيــاء.
علــى ســبيل المثــال ،أنهــت ملكــة
ســبأ حديثهــا بالتوجــه إلــى اهلل،
واالســتغفار ،واالعتــراف بخضوعهــا
(النمــل - )44 :بنفــس الكلمــات
التــي قالهــا نبــي اهلل موســى
فــي الدعــاء الالحــق (القصــص)16 :
ـت نفســي} .وكذلك
{رب إنــي ظلمـ ُ
ِّ
عندمــا واجهــت مريــم علیها الســام
َ
«ســويا» فــي محرابهــا
ــرا
ًّ
بش ً
الخــاص ،صرخــت علــى الفــور{ :أعوذ
تقيــا}
كنــت
بالرحمــن منــك إن
َ
ًّ
ِ
(مريــم .)18 :وبنفــس الطريقــة
طوقــت امــرأة العزيــز نبــي
عندمــا َّ
اهلل يوســف -علیــه الســام ،-قــال:
{معــاذ اهلل} (يوســف .)23 :يســمي
{ص ِّديقــة} (المائــدة:
القــرآن مريــم ِ
{الصديــق}
 )75وكذلــك يوســف
ِّ
(يوســف.)46 :
كمــا ُي َ
ذكــر كالم مريــم وكالم
جنبــا
نبــي اهلل زكريــا
موضوعيــا ً
ًّ
إلــى جنــب فــي عــدة مواضــع
فــي القــرآن .فمريــم التــي تتحــدث
مــع المالئكــة وتصــرخ فــي ألــم
الــوالدة مثــا ،تلتــزم الصمــت فيمــا
يتعلــق بالدفــاع عــن شــرفها ضــد
تهمــة الفجــور؛ ونذرهــا بالصــوم
عــن الــكالم صــدى موضوعــي
لصــوم كافلهــا زكريــا عــن الــكالم
[حينمــا جاءتــه البشــارة بــوالدة
يحيــى عليهــم جميعـ ًـا الســام] .كان
كال النموذجيــن معبريــن أمــام اهلل
ســبحانه ،ولكــن كان يجــب أن يلجئــا
إلــى اإلشــارة أمــام قومهمــا.

أهــداف مشــينة .كمــا أن
اإلنــاث
ٌ
امــرأة العزيــز وملكــة ســبأ -كلتــا
المرأتيــن األرســتقراطيتين اللتيــن
ــورت رحلــة كل منهمــا مــن
ُص ِّ
الباطــل إلــى الحــق -كانتــا أكثــر
كالمــا.
النمــاذج
ً
عمومــا أن خطــاب النســاء
ال يبــدو
ً
أكثــر أو أقــل فــي التأثيــر أو
التكويــن العاطفــي مــن خطــاب
الرجــال .إذ تعبــر شــخصيات نســائية
متعــددة عــن أفكارهــا بوضــوح
وفعاليــة فــي المواقــف الصعبــة؛
فأخــت موســى ،وأمــه الحاضنــة
[امــرأة فرعــون] ،وملكــة ســبأ
جميعــا بنُ بــل فــي الظــروف
يتحدثــن
ً
الصعبــة .وفــي بعــض األحيــان،
تتعثــر الشــخصيات النســائية فــي
الــكالم عندمــا يتفاجــأن .فتعــرب
[ســارة] زوجــة إبراهيــم -علیهمــا
الســام -عــن دهشــتها مــن احتمــال
إنجــاب طفــل فــي شــيخوختها
بتعبيــر مفاجــيء{ :يــا ويلتــى} !
(هــود .)72 :وفــي ردهــا علــى
تلقــي رســالة إلهيــة تبلغهــا بالحمل،
ُّ
تصــك وجههــا
تصــرخ وهــي
(الذاريــات .)29 :وكذلــك نمــوذج
نســائي آخــر علــى المفاجــأة:
عندمــا واجــه النبــي محمــد صلــى
اهلل عليــه وســلم إحــدى زوجاتــه
ردت -رضــي اهلل
إلفشــائها
ســراَّ ،
ًّ
عنهــا -بقولهــا{ :مــن أنبــأك هــذا} ؟
(التحريــم.)3 :
فــي ســرد هــذه الحادثــة ،تبــدأ
ســورة التحريــم بخطابــات حازمــة
للنبــي صلــى اهلل عليــه وســلم
واثنتيــن مــن زوجاتــه .ويتوعــد اهلل
عظيمــا باالنتقــام إذا تآمــرت
وعيـ ًـدا
ً
زوجــات النبــي صلــى اهلل عليــه
وســلم عليــه (التحريــم .)5-4 :كانــت
زوجتــا النبــي محمــد صلــى اهلل
عليــه وســلم فــي وضــع تملــكان
ضمنيــا الختيــار أحــد
فيــه الوكالــة
ًّ
الطرفيــن (الصالــح أو غيــر الصالــح)
الــذي ســتتبعانه .ورغــم تحذيــر
ســورة التحريــم الشــديد للزوجتيــن،
جانبــا مــن التــوازن بيــن
إال أن هنــاك ً
الجنســين فــي شــخصيات الــزوج
والزوجــة ذكــره اهلل فيهــا .إذ تبــدأ
الســورة بــزوج (النبــي محمــد صلــى

اهلل عليــه وســلم) فــي حاجــة إلــى
أيضــا إلــى
عــون اهلل ،لكنهــا تشــير ً
امــرأة صالحــة (امــرأة فرعــون)
تطلــب عــون اهلل علــى زوجهــا
(التحريــم .)11 :حتــى أن الســورة
تُ ختتــم بتعظيــم المــرأة الصالحــة
التــي ليــس لهــا زوج علــى اإلطــاق
[مريــم عليهــا الســام].
كمــا تصــور ســورة التحريــم امــرأة
نــوح وامــرأة لــوط بصــورة ال لبــس
فيهــا بوصفهمــا مثاليــن ســلبيين
عبديــن
للمؤمنيــن { :كانتــا تحــت
ِ
صالحيــن فخانتاهمــا
مــن عبادنــا
ِ
ً
شــيئا}.
فلــم ُيغنيــا عنهمــا مــن اهلل
(التحريــم .)10 :وتتلقــى امــرأة
إلهيــا فــي
نــوح وامــرأة لــوط أمـ ًـرا
ًّ
القــرآن ،ولكــن علــى عكــس النســاء
الالتــي يخاطبهــن اهلل أو المالئكــة،
فــإن األمــر اإللهــي المــرأة نــوح
وامــرأة لــوط الخائنتيــن يأتــي فــي
صيغــة المبنــي للمجهــول دون
َ
{وقيــل ادخــا
متحــدث معــروف:
ـار مــع الداخليــن} (التحريــم.)10 :
النـ َ
إن الخطــاب األخــروي الموجــه
لهاتيــن المرأتيــن يقابــل [خطــاب]
كثيــر مــن النســاء األخريــات الالتــي
يتلقيــن التوجيــه والتشــجيع .والنبــذ
الســلبي لهذيــن النموذجيــن
أيضــا طبيعتهمــا البغيضــة
يؤكــد ً
لـــ «خيانــة» «عبدين..صالحيــن».
وهــذان النموذجــان األنثويــان ال
يثيــران الدنــاءة علــى المســتوى
الفــردي فحســب؛ بــل إن
شــخصياتهما باألحــرى تــوازي
الظلــم المنتشــر لــدى قومهمــا.
فلــم تقــع اإلدانــة علــى أقــوام
أديــن
كثيــرا بقــدر مــا
فــي القــرآن
َ
ً
8
قــوم نــوح ولــوط .

إن امــرأة العزيــز هــي الشــخصية
الفاتنــة الوحيــدة فــي القــرآن.
وهــي مثــال واضــح علــى ســوء
الســلوك الجنســي فــي مقابــل
وبعيـ ًـدا عــن موضــوع الوعــظ العام،
خلفيــة مــن الشــخصيات األخــرى
لــم أالحــظ أي ســمات مميــزة
للنســاء العفيفــات .ومــع ذلــك،
لخطــاب األنثــى فــي القــرآن تميــزه
فيمكــن اعتبــار إحــدى اآليــات التــي
غالبــا
عــن خطــاب الذكــر .وعمومــاً ،
تأكيــدا
تنطــوي علــى خطابهــا
مــا تتحــدث النســاء فــي القــرآن
ً
علــى ســرعة بديهتهــا .إذ تُ ــروى
بنفــوذ وبصيــرة وفطنــة؛ وفــي
لحظــة الــذروة علــى النحــو التالــي:
مناســبات نــادرة ،يكــون لخطــاب
(8) As pointed out in John Kaltner and Younus Mirza, The Bible and the Qur’an: Biblical Figures in the Islamic Tradition
(London: Bloomsbury T&T Clark, 2018), 107.
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بــر وألفيــا
البــاب وقــدت
{ واســتبقا
َ
قميص ُ
َ
ــه مــن ُد ٍ
جــزاء مــن أراد بأهلــك
مــا
قالــت
البــاب
لــدى
ســيدها
َ
ُ
عــذاب أليــم } (يوســف.)25 :
ســجن أو
ســوءا إال أن ُي
َ
ٌ
ً
فــي هــذا المثــال ،تشــير امــرأة العزيــز إلــى نفســها
باســتخدام التعبيــر الملطــف «أهــل» ،وهــو مصطلــح
يمكــن أن يعنــي زوجــة شــخص معيــن ولكنــه يمكــن
أيضــا إلــى األســرة أو المنــزل علــى نطــاق
أن يشــير ً
أوســع .وبهــذه الطريقــة فــإن ســؤالها :مــا جــزاء مــن
ـوءا؟ يحمــل مغــزى« :مــا جــزاء مــن أراد
أراد بزوجتــك سـ ً
ســوءا؟» وبهــذه الكلمــات ،يلفــت خطابهــا
بعائلتــك
ً
االنتبــاه إلــى الطــرق التــي يرتبــط بهــا رأس المــال
االجتماعــي للرجــل فــي النظــام االجتماعــي األبــوي،
بقدرتــه علــى حمايــة وضمــان الســامة والكرامــة
الجنســية للنســاء الواقعات تحــت مســؤوليته .وبالتالي
فهــي ال تلقــي االتهــام علــى يوســف علیــه الســام
بخــداع فحســب ،بــل إنهــا تفعــل ذلــك باســتخدام لغــة
مــن شــأنها أن تحقــق غرضهــا البشــع علــى أفضــل
وجــه .إنهــا ليســت األنثــى الوحيــدة فــي القــرآن التــي
تســتخدم ســرعة بديهتهــا ،لكنهــا األنثــى الوحيــدة
التــي تســتخدمها ألهــداف مشــينة بوضــوح .ويمكــن
أن يدفــع كالمهــا القــاريء أو التالــي أو المســتمع
مليــا فــي مصداقيــة حديثــه.
إلــى التفكــر ًّ
تتضمــن كثيــر مــن قصــص القــرآن شــخصيات نســائية
وتقــدم للمؤمنيــن لحظــات مــن التأمــل فــي النفــس.
والتركيــز علــى قصــص النســاء فــي القــرآن يمكــن
أن يوفــر الغــذاء الروحــي وكذلــك يمكــن أن يســاعد
فــي ربــط المســلمين بتاريخنــا المقــدس .وهــذا صحيــح
خصوصــا عندمــا نواجــه أحيانً ــا صعوبــة فــي العثــور
ً
علــى نســاء أخريــات فــي مناصــب ذات ســلطة دينيــة
يمكننــا أن نــدرس عنهــن مباشــرة.

آمــل أن أجــد امــرأة أســتطيع أن أدرس ُلبــاب الديــن
تحــت قدميهــا.
أيــن هــي هــذه األعمــال؟ وأيــن كانــت مثــل هــؤالء
ضعيفــا ،وكانــت إمكانيــات
المعلمــات؟ كان الــرف
ً
نوعــا مــا .وفــي الســنوات
هــذه الوظيفــة محــدودة ً
األخيــرة ،بــدأت العالمــات فــي لعــب دور هامشــي
قليـ ًـا فــي إنتــاج أعمــال العلــوم اإلســامية ،وصــارت
االتصــاالت الفوريــة تجعــل التعلــم اإلســامي ممكنً ــا
عبــر المســافات .ومــع ذلــك ،فإننــي ألتقــي بانتظــام
انعكاســا فــي
بشــابات يكافحــن ليجــدن ألنفســهن
ً
التــراث الفكــري اإلســامي ،ويكافحــن إليجــاد نقــاط
توصلهــن بالتــراث الحــي للدراســات اإلســامية.
وال شــك أن المســلمين اســتفادوا منــذ ظهــور المجتمع
اإلســامي األول مــن العالمــات الالتــي ســاعدن فــي
تأســيس تــراث علمــي والحفــاظ عليــه ونقلــه .فعمــل
العالمــات علــى توضيــح المعرفــة الدينيــة ونقلهــا
ليــس ســمة مــن ســمات الحداثــة علــى النمــط الغربــي
والتــي تبناهــا المســلمون فــي لحظــة التنويــر أو كــرد
فعــل علــى الخطابــات الحديثــة حــول حقــوق المــرأة.
وفــي الوقــت نفســه ،تميــل العالمــات المســلمات
إلــى التخصــص فــي تخصصــات العلــوم اإلســامية
التــي تركــز علــى النقــل (مثــل الدراســات الحديثيــة)
وليــس علــى التخصصــات التــي تدعــو إلــى التأليــف.9
ولذلــك ،بغــض النظــر عــن العالمــات المعاصــرات،
بأعمــال لعالمــات فــي الديــن.
يصعــب مــلء الــرف
ٍ
إرث واضــح
يمكــن للمؤرخيــن أن يشــهدوا علــى ٍ
للعالمــات المســلمات ،وهــو جانــب مــن جوانــب
الثقافــة والمجتمــع اإلســامي يمكــن االحتفــاء بــه،
هامشــي مقارنــة بالعــدد الهائــل
لكــن إرثهــن (لدينــا)
ٌّ
مــن األعمــال التــي ألفهــا الرجــال .لقــد أعاقــت
المؤسســات
الصراعــات االجتماعيــة والسياســية
ِ
التــي تدعــم التعلــم اإلســامي مباشــرة فــي أعقــاب
االســتعمار األوروبــي ،وممــا ال شــك فيــه أن تعليــم
تبعــا لذلــك .ولكــن ال
المــرأة وبثهــا [للعلــم] تدهــور ً
يمكــن أن تُ عــزى الديناميــات التــي تحــد مــن مشــاركة
المــرأة فــي المشــروع العلمي إلــى االســتعمار وحده.
فحتــى قبــل وصــول الحداثــة علــى نمطهــا األوروبــي،
ـات ألعمــال علميــة حتــى
ـادرا مــا كانــت النســاء مؤلفـ ٍ
نـ ً
كــن متعلمــات وأحيانً ــا معلمــات بــارزات .علــى
لــو
َّ
ســبيل المثــال ،كــم عــدد أعمــال التفســير القرآنــي التي
يمكنــك تســميتها؟ وكــم منهــا كتبتــه النســاء؟ .يمكــن
مالحظــة ظواهــر مماثلــة فــي التخصصــات األخــرى
إلنتــاج العلــوم اإلســامية.

فــي دراســاتي المبكــرة عــن اإلســام ،كنــت مفتونــة
باإلصالحــات االجتماعيــة الكثيــرة التــي وضعهــا
القــرآن والنبــي محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم لصالــح
النســاء والفتيــات .وكانــت لــدي توقعــات كبيــرة
حــول كيفيــة تأثيــر هــذه المبــاديء علــى شــخصية
الديــن وروحــه كمــا تطــورت علــى مــر القــرون .وقــد
أثــار اهتمامــي وفــرة المعلمــات ،ودورهــن األساســي
فــي نقــل المعرفــة الدينيــة ،والقصــص العديــدة لنســاء
روحيــا بواكيـ َـر المجتمــع
ماليــا وأسســن
بــارزات دعمــن
ًّ
ًّ
اإلســامي.
إن القــراءة عــن أمثــال خديجــة بنــت خويلــد ،وأم الفضل
(لبابــة بنــت الحــارث) ،وعائشــة بنــت أبــي بكــر ،وأم
وسـ َـير شــخصيات أخــرى
ســلمة (هنــد بنــت أبــي أميــة)ِ ،
مــن النســاء األوائــل ،أشــعلت فــي داخلــي الرغبــة
فــي إيجــاد طريقــة للمســاهمة ولــو بالقليــل فــي وقــد قادنــي هــذا الموقــف المتعلــق بنقــص الوصــول
اســتدامة ودعــم مجتمــع نابــض بالحيــاة مــن التعلــم إلــى المخرجــات العلميــة للمــرأة -كطالبــة حديثــة فــي
كمح َّبــة للكتــب -أن أقــرأ مجــال المعرفــة اإلســامية -إلــى مزيــد مــن البحــث:أردت
والنمــو الروحــي .وقــد
ِ
ُ
كتابــات نســاء بــارزات عبــر التاريــخ اإلســامي .كنــت هــل يمكــن أن ُيعــزى التهميــش النســبي للعالمــات
((( لوصف تفصييل انظرAsma Sayeed, Women and the Transmission of Religious :
.)Knowledge in Islam (New York: Cambridge University Press, 2013
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وأيضــا علــى مفاهيــم
البحــث المعاصــر حــول القــرآن
ً
الجنــدر فــي الســياقات المجتمعيــة اإلســامية .وربمــا
األهــم مــن ذلــك هــو أن قصــص النســاء فــي القــرآن
يمكــن أن تؤثــر علــى الطريقــة التــي ننظــر بهــا نحــن
كنســاء إلــى أنفســنا وقدراتنــا الفكريــة والروحيــة.

حقــا إلــى عوامــل اجتماعيــة ،مثــل المعاييــر الجنســانية
ًّ
إلتاحــة التعلــم اإلســامي والتوقعــات المبنيــة علــى
النــوع حــول تصرفــات المــرأة ومعيشــتها ،أم هــل
تُ عــزى نــدرة أصــوات النســاء فــي صفــوف المؤلفيــن
والمفســرين المؤثريــن بصــورة مقنعــة إلــى عوامــل
إلهيــا
جوهريــة تتعلــق بقــدرة المــرأة المحــددة
ًّ
علــى المعرفــة والبصيــرة الدينيــة؟ وهــل تصويــر اهلل ومــن خــال أولئــك المعلمــات غيــر المتوقعــات،
عمومــا مــن [أعنــي] الشــخصيات القرآنيــة ،بدأت أرى وأقـ ِّـدر الفروق
لشــخصيات النســاء فــي القــرآن يقلــل
ً
ـت
كفاءتهــن الروحيــة أو الفكريــة؟ كان
علــي أن أطــرح الدقيقــة حــول صــور النســاء فــي القــرآن .لقــد أدركـ ُ
َّ
غالبــا مــا يتعامــل مــع الشــؤون التــي تهــم
هــذا الســؤال وأجيــب عنــه بصــدق.
أن القــرآن ً
المــرأة مباشــرة بطريقــة تتمحــور حــول المــرأة ،حتــى
ظهــر بعــض الشــخصيات (مثــل امــرأة العزيــز،
عندمــا تُ ِ
عيوبــا فــي الشــخصية .وتمثــل
علــى ســبيل المثــال)
ً
الشــخصيات النســائية فــي مخالفاتهــن ،ســواء كانــت
طفيفــة أو خطيــرة ،وكذلــك فــي شــهامتهن ،تذكيـ ًـرا
بكيفيــة التعامــل مــع الصراعــات البشــرية وتطويــر
ــق التصويــر القرآنــي
عم َ
الشــخصية األخالقيــة .لقــد َّ
للشــخصيات النســائية فــي لحظــات الكفــاح تقديــري
للطــرق التــي يمكــن بهــا لخطــاب اهلل األحكــم
واألبلــغ ،أن ُي َ
مئــن قلــوب طالبــي العلــم والتقــوى.
ط ِ
إن قــراءة قصــص الشــخصيات النســائية وإعــادة قراءتها
يقــوي رغبتــي فــي االقتــراب أكثر مــن الرحمــن الرحيم،
والقديــر الحكيــم الكريــم.
وبعــد االنخــراط فــي التصويــر القرآنــي للمــرأة بعمــق
علــى مــدى عــدة ســنوات ،وكذلــك البحــث فــي يمكــن لتجديــد االهتمــام بالنســاء فــي قصــص القــرآن
مســاهمات المــرأة فــي التاريــخ الفكــري اإلســامي ،أن يســاعدنا كمجتمعــات مســلمة علــى تقديــر المــرأة
أرى عــدة عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة قيــدت دراســات بصــورة أفضــل فــي التاريــخ اإلســامي المقــدس.
المــرأة .وفــي المقابــل ،عندمــا تأملت القــرآن بالتفصيل كمــا أن تقديــر هــؤالء النســاء يمكــن أن يوفــر بــدوره
علــى مــدى هــذه الســنوات نفســها لفهــم كيــف حافــزً ا للتعــرف بصــورة أفضــل علــى المســاهمات
يصــف اهلل -العليــم -اإلمكانيــات الفكريــة والروحيــة المتكاملــة التــي تقدمهــا النســاء بانتظــام كمعلمــات
تمامــا  -وال ومستشــارات وعالمــات فــي الديــن فــي مجتمعاتنــا
للمــرأة ،مــا زلــت أجــد أن القــرآن يؤكدهــا
ً
أيضــا إن شــاء اهلل.
يحــط مــن قدرهــا أو يضعــف الثقــة فيهــا.
المعاصــرة ً
ولــم أجــد إثباتً ــا لفكــر المــرأة وكفاءتهــا الروحيــة
ِّ
أيضــا .ففــي ســياق
معل
فحســب ،بــل وجــدت
مــات ً
ٍ
هــذا االستكشــاف ،كان األمــر كمــا لــو أن الشــخصيات
النســائية فــي القــرآن أصبحــن مباشــرة هــن المعلمــات
الالتــي كنــت أتــوق إلــى العثــور عليهــن فــي بحثــي
«قابلــت» بعضهــن
عــن التعليــم اإلســامي .وقــد
ُ
للمــرة األولــى؛ فبطريقــة مــا لــم تصلنــي قصصهــن
فــي كل المحاضــرات التــي حضرتهــا .فيمــا أظهــرت
جانبــا مــن أنفســهن لــم أره فــي اللمحــات
لــي أخريـ ٌ
ـات ً
الخاطفــة الســابقة .وحتــى القلــة مــن الشــخصيات
النســائية الفاســدة فــي القــرآن كان لديهــن دروس
[إلــي].
تحذيريــة لينقلنهــا
َّ
لقــد أتــاح لــي االرتبــاط بــكالم اهلل عــن هــؤالء النســاء
إمكانيــة طــرح مزيــد مــن األســئلة الوجوديــة حــول
األنوثــة ،وقيمــة المــرأة ،وكرامتهــا .علــى ســبيل
المثــال« ،هــل القــرآن يؤكــد إيمــان المــرأة وحكمتهــا
وعلمهــا بطــرق لــم تُ قـ َّـدر بالكامــل حتــى اآلن؟» أعتقــد
أن اإلجابــات علــى هــذا الســؤال المركزي لهــا آثار على
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