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إن املوقف من املرأة �� العالم إلاسالمي عموما مازال محكوما بجملة من القضايا 
بفعل اختالط الفكر تر�خ ع�� مدى قرون من�ج تفس��ي محافظ وألامور ال�ي ظلت حبيسة 

وهو ما أف�ىى إ�� نوع من  ،باملوروثات الشعبية والعادات الاجتماعية  والتقاليدالدي�ي 
�� فهم النصوص، كما أن هيمنة ا�حر�ات إلاسالمية باتجاها�ها الفكر�ة املختلفة  الارتباك
قد أثرت ع�� الو�� املجتم�� إلاسالمي ، ما جعل أطروحا�ها أرضية الاجتهادية املتباينة ورؤاها 

كب�� �� املجتمعات إلاسالمية . و�� هذا السياق ظهرت العديد من الدعوات ل خصبة �جد
التحرر�ة املناصرة لقضية املرأة منذ العقود ألاو�� من القرن املا�ىي مع كتابات قاسم أم�ن 

هر ا�حداد ومحمد بن وجمال الدين ألافغاني ومحمد عبده  وعبد الرحمن الكواك�ي والطا
 كتاب أيضا ظهر و�� �هاية القرن املا�ىي ومع بداية ألالفية الثالثة  1. ا�حسن ا�حجوي 
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توفر الشروط والضمانات الضرور�ة ألفراد ذلك املجتمع  ال�ي حضارةها ا��� إطار  تتكون 
ا�حجاب والاختالط و�عدد من بي�ها  م�حة،لك�ها يتناول الكتاب مسائل حّساسة  .وأسره

التقليدي،  التفس��  منطقمختلفة عن ، و�طرحها بكيفية وزواج القاصر الزوجات والتب�يّ 
ألاخالقية وحاولت  منتقدًا �� الوقت ذاتھ الفلسفات الوضعية واملادية ال�ي فككت الضوابط

 .يةائا�جنسشرعنة 
النظر �� الن�ج الرو�� الذي يجب ع�� املسلم أن بادئا بتھ أطروحا استهل الكاتب

ها بروحية كماالت النفس إلانسانية من خالل اتصال�سلكھ �� حياتھ، ففي ذلك تتج�� 
كما �ش�� إ�� مظاهر تلك الضوابط وشرعة . )٢٨(بآية سورة ألاعراف:   مستدال بذلك إلاسالم

قائًال إن الّلھ  ألاسباب ال�ي حّرمت الزنى وما يتصل بھ وما ينتج منھ،التخفيف. كما �شرح 
أخذ الذر�ة من الظهور وأنھ �عا�� حذر من خيانة ألامانة، وهو �� نظره إنذار إل�ي يجب 

وما خلقنا السموات «، فالّلھ شّرع للكون �شرعة الصالح ال �شرعة الفساد  2الا�عاظ بھ
جانب حديث القرآن عن  إ��حاج حمد  �ش�� . كما )٣٨»: الدخان» («وألارض وما بي�هما العب�ن

 .3إلاسالم ألنبياء وعن جعل الزواج من امرأة واحدة هو ألاصل �� خاص من ا�حياة ألاسر�ة ل
و�� أخالق العائلة الروحية، يبدأ املؤلف با�حديث عن العقاب إلال�ي وضرورة 
ال���� لدى إلانسان. كذلك يتحدث عن الضوابط العامة ألاخالقية للعائلة، مثل ضرورة 

الز�نة وضرب ا�خمار ع�� ا�جيوب، من دون أن ين�ىى  وإخفاءغض البصر وحفظ الشهوة 
مع �حيح القرآن �� مسائل ا�حجاب والت��ج وا�خضوع ا�حديث عن إشكاليات ال��مت العر�� 

بالقول والاختالط ب�ن الذكر وألان�ى ومحرمات الزواج، مبينًا أن الدعوة إلاسالمية �� خاتم 
  .ألاديان، وأ�ها �� ألاخف شرعة بي�ها

الرؤ�ة قدمھ وعلق عليھ محمد العاني ال يخطئ القارئ ا�حصيف للكتاب الذي 
القيم التار�خية حاج حمد من خالل �عاملھ مع املفكر إلاسالمي  ايطرحها�جديدة ال�ي 

لإلسالم ا�حضاري والاجتما��، ومع ألاصالة التحديثية العر�قة ال�ي أودعها إلاسالم ضم�� 
يتأسس كتاب حاج حمد ع�� مداخل  .العالم إلاسالمي املتفقھ واملجدد ع�� العصور املتعاقبة

الاجتهاد والتجديد، فينظر �� مصادر إلاضالل وال��ييف والدس من  إشكاليات �عض تبحث ��
خالل املوضوعات الشائكة ال�ي خاض ف�ها كث�� من علماء املسلم�ن قبلھ مثل مسألة النظر �� 
إبليس وخصائصھ، أو �� دور ال�هود �� الدس وال��ييف، أو ارتدادات الغفلة والسهو �� البحث 

 .١٨٣، ص ٢٠١١دار السا�� ، لندن :  -محمد أبو القاسم حاج حمد، �شريعات العائلة �� إلاسالم، ب��وتأنظر   2
 .١٦٩ ،حاج حمد ، �شريعات ... ص 3
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الاجتهاد �� قراءة ألاصل قراءة متأنية ألجل حفظ ألامانة ال  والتدليل والتعليل، و�� دور 
إلسقاطها! ولهذا �لھ، نراه �عول ع�� دور الاس��جاع النقدي القرآني، متسائًال عما إذا �ان 

آخذًا ع�� العلماء الاستغراق �� علم ألاصول  4القرآن الكر�م كتابًا مدرسيًا أو كتابًا إلهيًا،
لفاظ أك�� من تبيان وجوه الدين إلاسالمي الفكري ا�حنيف، ورد وعلم الصيغ وعلم حدود ألا

قل لو �ان البحر مدادًا لكلمات ر�ي، لنفد البحر قبل أن «التفاصيل الكث��ة إ�� جوهر واحد. 
 )١٠٩الكهف: (» تنفد �لمات ر�ي ولو جئنا بمثلھ مدداً 

ألاسماء بحكم يبحث حاج حمد أوًال بأول �� العائلة ألاو��، متحدثًا عن سلطان 
الروح، وعن العائلة آلادمية قبل الهبوط من ا�جنة. ثم ال يلبث أن يناقش �عد ذلك مسألة 
العائلة آلادمية والهبوط إ�� ألارض: مثل سر الهبوط ومع�ى ا�جنة والقسم ألاول الكاذب ع�� 

لطبيعية، الّلھ والريش ولباس التقوى. ثم نراه �عطف ذلك ع�� العبادات ا�حسية واملتغ��ات ا
إذ يرى أن العبودية ليست اس��قاقًا أو أن جوهر ا�خلق ليس هو الشقاء �عينھ كما يذهب إ�� 

و�� بحث مم��، �عا�ج حاج حمد مسألة ألاخالق وفلسفة العلوم  .ذلك كث�� من املتفقه�ن
الطبيعية، شارحًا خطأ الاستدالل الذي وقع فيھ �عض علماء املسلم�ن، ومبينًا كيفية طرح 

قرآن الكر�م للمسائل ا�خلقية والطبيعية املعقدة، متوقفًا عند انحراف فلسفة العلوم ال
فهذه أزمة الالهوت ألار�ىي الذي لم تر «الطبيعية عن حدود ألانساق الفلسفية ألاصيلة. 

املقام «فصًال خاصًا �عنوان  حاج حمدأفرد كما  5.»ماديتھ إّال نصف ا�حقيقة �� املادة نفسها
 .قوال ومشاعر وصفاتالرسول الكر�م وما اتصل �ها من أ ع�� حياة إللقاء الضوء، »املحمدي

إ�� �عث هذه القيم �� إطار �هضة داعيا املجدد و الفقيھ �� دور  يبدو حاج حمد
حقيقية، ترتكز �� أساسها ع�� ما ارتكزت عليھ الدعوة، بل الثورة إلاسالمية �� عهد النبوة. 

السنن إلالهية �� تطو�ر املجتمعات وتحدي�ها و�غي��ها، و��ن  ولهذا نراه ير�ط ب�ن معطيات
نجاحها الفع�� �� �ل أمة اتخذت هذه السنن �� مواجهة مستقبلها، مهما �ان اتجاهها 
الفكري أو املذه�ي. إذ إن هذا الر�ط ب�ن التشريعات العائلية إلاسالمية ألاصيلة والرؤ�ة 

ث ع�� صعيد املجتمع، إنما هو تأكيد للقاعدة ال�ي �� املجددة لقراء�ها ألجل التطو�ر والتحدي
أما �غي�� ما بالنفس، ». ال �غ�� ما بقوم ح�ى �غ��وا ما بأنفسهم«فا�  6سّنة الّلھ ال تبديل لها.

 .٣٥، حاج حمد ، �شريعات ... ص   4
 .١٣١ ص ،حاج حمد ، �شريعات ...   5 
 hayat.com,articles)-(alق�ىي ا�حس�ن ، أبو القاسم حاج حمد و�شريعات ألاسرة �� إلاسالم ، مجلة ا�حياة   6 

 .٢٠١٥من سبتم��  ٦تحميل تار�خ 
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إنما هو �غي�� ما بالفكر من رؤ�ة لألمور، و�غي�� ما بالروح من رتابة وجمود. ولهذا ر�ما نجد �� 
�� فصول كتابھ هذا، و�� كث�� من أبحاثھ ومقاالتھ إلاسالمية صوت املرحوم حاج حمد و

الكث��ة ألاخرى، صوتًا عاليًا وأحيانًا منفعًال، وهو يرى غفلة ألابصار عن حقيقة الدعوات 
املأزومة واملهزومة وال�ي تنال من كرامة املجتمع إلاسالمي ومن كرامة أسره الكر�مة ال�ي ت�ن 

�� ضياع ما �ان لإلسالم من صدمة إيجابية �� أول عهده ع�� تحت وطأ�ها. وهذا ما �ساهم 
صعيد املجتمعات العر�ية وإلانسانية، ومن أمل �� �عث الرؤ�ة ا�جديدة ملستقبل ألامة 

 .والاسالمية، وتحو�لها إ�� قيمة بنيانية ذات �عد إنساني وعال�ي
؛ »النور «سورة �� » ألاخالقيات التوج�هية«ملا سّماه يقدم حاج حمد قراءة جديدة 

حيث تحدث عن زواج القاصر وعن التشريعات العائلية �� هذه السورة الكر�مة. وكذلك عما 
، مؤكدًا ضرورة الاستشعار بحرمة البيت ألجل بناء »الفضائح من خطوات الشيطان«سّماه 

وعن متاحات التداخل العائ�� من جهة  7،متوقفًا عند ألامر بتسهيل الزواجأسرة كر�مة، 
اء بيوت الرحمة لل�جزة وألايتام من جهة أخرى. وقد خلص إ�� نتائج هامة �� بحثھ: إن و�ن

ال يقع إذ املطلوب صفاء النفس وخالصها ح�ى ، القصد إنما هو النفس ونورها الداخ��
وهللا ير�د لإلنسان أن يراه حرًا بطاقة السمع والبصر والفؤاد،  8املسلم �� إلايمان ونقيضھ.

ال�هيمية ليستخلفھ �� الكون، حيث يكون لھ ا�خلود و�كون لھ املجد، إذا ما متساميًا فوق 
و�� هذا السياق يطرح حاج حمد وجهات نظر مث��ة  .حافظ ع�� عدم السقوط �� الدناءات

و�تبنيھ طر�ق تحليل �هيمة بال روح وال أمل �� صالحھ. ، فهو �� رأيھ �الابن الزنال�جدال تخص 
فغالبا ما تكون قد ، أن ابن الزنا ال توهب لھ الروحعضها �ستنتج آيات القرآن ور�طها بب

، فال يزني الزاني إن نعمة الروح من والديھ �حظة الزنا وإن �انت الروح ف�هما من قبلسلبت 
�ان مؤمنا بروح إال وتكون الروح قد فارقتھ كما تكون قد فارقت الزاني �حظة الزنا فكيف 

. و�� ا�حقيقة، يث�� هذا الطرح �ساؤالت حول مفهوم الروح يكون ألامر تجاه ثمرة ا�خطيئة
عند حاج حمد، الذي يختلف عن املفهوم السائد �� الفكر إلاسالمي، حيث الروح سر ا�حياة 

ن وهللا ع�� إلانسان يحكم باسم القراَ وليست سر الفضيلة. إن حاج حمد بوجهة نظره هذه 
زواج بأنھ ابن وثمرة خطئھ وأنھ ال روح فيھ بمنت�ى البساطة، بل بدون (بدون عقد) املولود 

ويش�هھ بالفاجر  –أي إبن الزنا  -إ�� أ�عد من ذلك و�صفھ و�ذهب صاحب هذا الكتاب 
الدونية ألبناء الزنا ي�حق بأرومتھ ابن نوح الذي شق عصا الطاعة ع��  رؤ�تھولت��ير بال�هيمة 
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 ، ال�ي تثبت ا�خيانة لزوجتھ، وانقطاع ذر�ة نوح،ن القرَانوالده كفرا بنبوتھ مدعما بَايات م
 .تحليل وليس التفس�� كما دعاه مستخدما من�ج ال

أما ا�خمار الذي يخلط الناس بينھ و��ن ا�حجاب   : قال حمدفأما قضية ا�خمار 
با�جيوب ا�جسدية و�� ما ب�ن  فهو الثوب املسدل ع�� جسد املرأة  ووحددت املواضع

ال�ي  و�رى حاج حمد أن الز�نة �� معالم جسد املرأة  إلابط�ن والصلب�ن والفخذين .ال�هدين و
 .، إال ما ظهر م�ها، وليست ا�ح�� ال�ي ينتجها الصاغةتظهر بطبيعة التكو�ن ح�ى تحت ا�خمار 

لقد �ان ا�حاج حمد ع�� و�� بخطورة املشكالت الفكر�ة ال�ي ت��تب عن طرح  
ا ع�� مستوى العالم، من مثل: أن محاوالت التجديد اليوم تواجھ القرآن الكر�م بديًال  حضار��

مشكالت الفرز املزدوج لعالقة القرآن ببيئة التن�يل من ناحية، ولعالقتھ بالتار�خ ا�خاص 
 للشعوب إلاسالمية من ناحية أخرى.

تضعنا أمام ، فإن تلك ألاطروحات إنما حاج حمدأنى يكون موقفنا من أطروحات 
إ�� نظرات جديدة يتكامل ف�ها املجتمعات إلاسالمية املعاصرة حاجة حقيقة ، وا�حة حقيقة

ال عقدة النظر الشر�� والعق�� مدعوم�ن بالبحث التار��� والن�ج ا�حواري؛ نظرات جديدة 
، نظرات جديدة رحيمة و�� نفس الوقت ف�ها، وال كراهية ألي إنسان مهما �ان وأينما �ان

ألاطروحات، رغم غرابتها �� أحيان كث��ة، أمام ا�حاجة املاسة إ��  جادة. كما تضعنا تلك
الفصل ب�ن واقع �شريعات العائلة �� إلاسالم تار�خيًا، وتجر�ة إلاسالم الاجتماعية والعائلية 

من دون كما تضعنا تلك ألاطروحات أمام مطلب م�ح للتفك�� املعاصر �� إلاسالم املتوالية. 
هوتية والوضعية ملسألة ألاخالق �شكل عام وا�حر�ات الفردية وما الال باالستالبات التأثر 

يصبح إلاسالم من الروافد «ي��تب عل�ها من مسائل فلسفية و�شريعية وحقوقية. و�ذلك 
 9.، كما يقول محمد العاني �� مقدمتھ التوضيحية �� هذا املوضوع »املعرفية الهامة

ونظرا لقوة ألاطروحات املعرفية وفرادة ما جاء بھ من مداخل تأملية وقراءات فكر�ة 
تناولت مخزون ال��اث ومخزون ا�حداثة ع�� حد سواء فقد أصبح مثار جدل �� الاوساط 
الثقافية والفكر�ة، ب�ن الا�جاب الشديد والنفور الشديد. فهو عند البعض مجدد بال منازع 

ر�طة العالم إلاسالمي الذي استطاع ان يجمع ب�ن العمق الفلسفي والفيلسوف الاول �� خ
وإلاشراق الصو�� والدينامكية ا�حركية قلما تجد هذه الثالثية تجتمع لدى مفكر واحد كما 

 قالھ ر�اض حاوي. 
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و جزئيا ، كما قالھ ر�اض وأخ��ًا مهما اتفقنا معھ �ليا أو جزئيا أو اختلفنا معھ �ليا أ
اص من ��جيل أن الرجل ترك فراغا، ال يملؤه إال مز�د من ا�جد املعر�� حاوي فإنھ ال من

والفكري والثقا�� �� �ل املستو�ات وتجاوز ال�حالة والتسطح الغالب ع�� متصدري 
يبقى إنتاجھ ومشروعھ العل�ي ظاهرة �ستحق و�ذلك الواجهات الثقافية �� عاملنا اليوم. 
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