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Abstract:
Man is a leader of the household, while the wife serves as the
household manager. Generally, this paradigm is embedded in
our society because men are always put as the main guard at
the front while wives are always set in the limited area.
Contextually, the problem is in the role of women which is no
longer solely in the domestic sphere. Most of them also have a
role outside the home to help husbands earn a living. The
purpose of this study is to obtain a reconstruction of reciprocal
fiqh (mubâdalah fiqh) principle in terms of rights and
obligations of both husband and wife. This research is a
literature review with a qualitative type using the reciprocal
(mubâdalah) approach. The results of this study show that
partners in realizing justice in the household, according to the
mubadalah approach, are required to make mutual help
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through working together, such as mutual consultation, mutual
democracy and mutual taking and giving in building
harmonious relationship.

Keyword:
;The Concept of Exchange (Mubâdalah); Contemporer Fiqh
Rights; Obligations; Woman

ملخص:
الرجل هو رب األسرة والزوجة ربة املنزل .هذا النموذج جزء ال يتجزأ من جمتمعنا
دائما يف املقدمة بينما تكون
بشكل عام ،ألن الرجل هو احلارس الرئيسي وكان ً
دائما يف املنطقة احملدودة .وتكون املشكلة يف أن دور املرأة مل يعد يف
الزوجات ً
أيضا هلن دور خار َج املنزل ملساعدة األزواج يف
اجملال املنزيل فقط ،بل معظمهن ً
كسب لقمة العيش .والسؤال كيف تتم حقوق وواجبات الزوج والزوجة يف هذا
السياق؟ الغرض من هذه الدراسة هو إعادة بناء احلقوق وااللتزامات اجلديدة الت
تعكس مبادئ فقه املبادلة من حيث حقوق والتزامات الزوج والزوجة .هذا
البحث عبارة عن مراجعة أدبية ،ونوعي مبنهج التبادل (املبادلة) .نتائج هذه
الدراسة أن الشركة بني الرجل واملرأة يف حتقيق العدالة يف األسرة جيب أن تكون
مساعدة متبادلة يف العمل معا مثل التشاور ،والدميقراطية ،واإلحسان لبعضهم
البعض يف املعاملة.

الكلمات املفتاحية:

مفهوم املبادلة؛ فقه النوازل؛ احلقوق؛ الواجبات؛ املرأة

al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 17 (1), 2022: 189-215

190

Al-Mubâdalah fî Mafhûmi Fiqhi al-Mar‛ah

مقدمة:
إرث النظام األبوي يف عالقات الزوج والزوجة يف إندونيسيا جزء ال يتجزأ من
قانون الزواج رقم  1،1974وذهب منصور فقيه إىل أن النساء ستخترب أبداً ابملعاملة
مثل التبعية والتهميش والرتقيم الثاين وخمتلف أشكال الظلم إذا كان قانون الزواج الذي
ينظم عالقات الزوج والزوجة مل تتم مراجعته 2.وهذا الرأي يعزز رأي فضل الرمحن الذي
ينص على أن املظامل الت تتعرض هلا املرأة من حني آلخر انجتة عن الظروف البيئية الت
تتشكل يف إندونيسيا ،حيث يتم تقنني البيئة يف الواقع يف الئحة رمسية هلا آاثر على
3
التهميش اهليكلي للمرأة.
إن صياغة اللوائح ابستخدام منظور ذكوري هي العامل الرئيسي وراء اإلرث
األبوي يف قانون الزواج يف إندونيسيا 4.اقرتحت نيكني سافيرتي أن التاريخ كتب
ابلفعل من منظور ذكوري حبيث ال يعكس جتارب النساء يف عملية الزواج يف تنسيقه.
هذا له أتثري على التحيز لوجود اإلمكاانت البشرية ،وإمكاانت النوع االجتماعي،
واهلندسة االجتماعية الت تعكس الشخصية والقيم من وجهة نظر الرجال.

5

Habib Shulton Asnawi, “HAM Dalam Ruang Domestik: Studi
Terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT,” Al-Mawarid Journal of
Islamic Law 11, no. 2 (2011): 457.
2 Mansour Fakih, “Analisis Gender Dan Transformasi Sosial,
Yogyakarta” (Insist Press, 1996), 12–23.
3 Fazlur Rahman, “Status Wanita Dalam Islam, Sebuah Penafsiran
Pemikiran Modernis,” As-Syir’ah 35, no. II (2001): 2.
4 Dina Agnia, “Kajian Kritis Budaya Patriarkhisme Dalam Agama Dan
Keadilan Perempuan (Studi Ketentuan Poligami Dalam Uu. No. 1 Tahun
1974),” Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya 1, no. 1 (2016): 38,
https://doi.org/10.25217/JF.V1I1.6.
5 Niken Savitri, HAM Perempuan (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008),
27–28.
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وهناك عامل آخر هو استخدام نصوص الفقه دون النظر إىل الواقع الذي
حيدث يف إندونيسيا .الفقه يف األساس هو تفسري ثقايف آلايت القرآن .الفقه حملي
ومرن وغري دائم .لذا فإن جمرد اإلشارة إىل دراسة الفقه من خالل ترك القانون
6
األساسي الشامل والدائم سينتج ابلتأكيد منتجات قانونية تتداخل مع الواقع.
ذلك يناسب رأي موسدا موليا الذي ينص على أن الثقافة األبوية يف
إندونيسيا هلا ما يربرها من خالل تفسري التعاليم الدينية والقانون الوضعي 7.ترتبط هذه
الثقافة ارتباطًا وثي ًقا وهلا أتثري على مجيع خطوط حياة الناس ،سواء يف اجملاالت
االجتماعية واالقتصادية والتعليمية .وحياول العديد من اخلرباء والقادة الدينيني
والنسوايت يف إندونيسيا تقدمي احللول واخلطوات الت ميكن اختاذها إلخراج الشعب
اإلندونيسي من امليول إىل الثقافة األبوية .أحدها من خالل منهج تبادل الفقه
(املبادلة).
إن املبادئ اإلسالمية املتمثلة يف مراعاة النوع االجتماعي هي األساس يف
سلسلة تفسريات آايت القرآن أبكملها .يتم حذف املوضوع واهلدف من النص
الرئيسي ،حيث تولد بذلك فكرة النص الذي يشمل مجيع األجناس ،ذكوراً كانوا أو
8
إاناثً .هذه األساسيات الثالثة تؤدي إىل عملية التبادل وحتقيق املبادلة.
Abdul Jalil and Muhammad Taufiq, “Al-Ȃtsȃr Al-Mutarattibah ‘Ȃla
PERPPU (Lawȃih Al-Hukûmiyyah Al-Badaliyyah) Min Al-Munazhzhamȃt
Al-Mujtama’Iyyah Raqm 2 Li ‘Ȃm 2017 Dlidda Wujûd Hizb Al-Tahrîr
& Indûnîsiyȃ Min Manzhûr Saddi Al-Dzarî’Ah,” AL-IHKAM: Jurnal Hukum
Pranata Sosial 14, no. 1 (2019): 144, https://doi.org/10.19105/alihkam.v14i1.1982.
7 Siti Musdah Mulia, Islam Dan Hak Asasi Manusia, Konsep Dan
Implementasinya (Jakarta: Naufan Pustaka, 2010), 46.
8 Faqihuddin Abdul Qadir, “Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif
Untuk Keadilan Gender Dalam Islam,” Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, 28.
6
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مت تطوير مبدئ التبادل إىل منظور وتفاهم يف عالقة معينة بني طرفني ،والت
حتتوي على قيم وروح املشاركة والتعاون والتبادل ومبدأ املعاملة ابملثل 9.وبعبارات
بسيطة ،يقوم مفهوم التبادل على معنيني ،أحدمها :عالقة املشاركة املتبادلة بني الرجل
واملرأة ،والثاين :كيف يتضمن النص اإلسالمي معىن املساواة للنساء والرجال.
من خالل هذين املفهومني للتبادل ،تقدم هذه املقالة طريقةً جديدة لتفسري

حقوق الزوج والزوجة الت ينظمها قانون الزواج يف إندونيسيا .إىل جانب ذلك ،فإن
الدراسات الفقهية الت حتتوي على الفروق الدقيقة بني اجلنسني والتمييز ضد املرأة
منظورا آخر
أيضا
تصبح عالقات متبادلة على أساس اإلنسانية .تقدم هذه الورقة ً
ً

ابستخدام فقه املبادلة أو التبادل كمحاولة إلاثرة لوائح عدالة النوع االجتماعي ضمن
مبادئ الشريعة .يريد املؤلف إبراز القيم اإلنسانية يف نص القرآن الذي خياطب كال
اجلنسني دون استثناء.
مفهوم املبادلة

 .1تعريف املبادلة
املبادلة هي كلمة عربية تعين التبادل املادي مثل التجارة وغري املادي مثل
10
أيضا املعاملة ابملثل أو املعاملة التبادلية .تستخدم هذه الكلمة
التسامح .ويعين ً
للتعبري عن حركة التفاهم واملقاومة ضد مجيع أشكال القيم والسلوك االستبدادية
واهليمنة والتمييزية والتغيريات يف األعراف ووجهات النظر حول العالقة بني املرأة

Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola
Pengasuhan Anak,” IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies 1, no. 1 (June
22, 2020): 9, https://doi.org/10.21154/IJOUGS.V1I1.2062.
10 Qadir, “Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender
”Dalam Islam.
9
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والرجل الت تؤدي إىل القيم التبادلية والتضامن والتعاون واملساواة والتكاتف من أجل
حياة أفضل بعدالة وسالمة واالزدهار .على وجه التحديد ،اهلدف هو احلصول على
سعادة الدارين.
املبادلة يف اللغة منظور متبادل .وميكن تعريفها يف االصطالح على أهنا
"املبادئ اإلسالمية فيما يتعلق ابلتفاعل بني الرجل واملرأة يف أداء دور اجلنسني داخل
املنزل وخارجه ،على أساس املساواة بينهما والعدالة واملنفعة لكليهما ،حبيث ال يهيمن
أحدمها على اآلخر .و  /أو الوقوع ضحيةً للظلم من اآلخرين .ومع ذلك ،فإن
معا ،ومساعدة بعضهما البعض.
العالقات هي كيفية دعم بعضهما البعض ،والعمل ً

املبادلة أو املنظور التباديل بعبارة بسيطة هو إذا كان االبتسام ،والضيافة،
واخلدمة ،وكل األعمال اللطيفة يعترب حسنة من حسنات الزوجة لزوجها ،ومن مث فإنه
أيضا أن يفعلها الزوج لزوجته .كذلك كل األشياء السيئة كعدم القدرة على
من اجليد ً
االحرتام ،والسب ،والشتم ،والضرب ،والعنف ،وغريها من القيام بكل أنواع األعمال
أيضا أن
غري املرضي الذي ال ميكن أن يتقبلها الزوج من زوجته ،جيب على الزوج ً
يتجنب كل تلك األشياء السيئة حىت ال يفعلها لزوجته ومل حيدث لزوجته على
11
اإلطالق .هذا مثال على تفسري املبادلة يف احلياة املنزلية.
وجود املساواة بني املرأة
ويف اجملال العام ،تتطلب املبادلة أو منظور التبادل َ
والرجل كمواطنني يف القانون .وابلتايل ،يتمتع كالمها بنفس احلقوق وااللتزامات ،حىت
يتمكن من التكامل والتقوية وبناء احلياة االجتماعية اجليدة للمجتمع أبكمله .جيب أن
فرصا واسعة ليتمكن من املسامهة يف اجملال العام واالستفادة
ُتنح النساء مثل الرجال ً

أيضا تشجيع الرجال على املسامهة يف الفضاء املنزيل
منه .يف الوقت نفسه ،جيب ً
Qadir.
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واالستمتاع ابلعالقة احلميمة مع العائالت وخاصة األطفال.

12

طبعا هذا كله دون

استبعاد احتمال وجود فروق مميزة بني الرجل واملرأة .حىت أن هناك اختالفات بني
األفراد ،وخاصة ذوي االحتياجات اخلاصة.
هذه احلياة ملك لكل من الرجال والنساء ،لذلك جيب أن يشعر كل منهما
ابلفوائد واملصاحل على حد سواء .ألن اإلسالم نزل ملصلحة الكل 13،فيجب أن يقرأ
القرآن للتأكد من حصوهلما على اخلري .ويف الوقت نفسه ،فإن العديد من جوانب
احلياة خمصصة للرجال فقط ،وليس للنساء فيها نصيب .وهناك أيضاً العديد من
جوانب احلياة املنزلية املفروضة على النساء ،وليس على الرجال من ذلك شيء.
وابملثل ،تقرأ النصوص اإلسالمية يف كثري من األحيان ،من خالل النظر إىل الرجال
14
على أهنم موضوع النص واملرأة هدفه.
على سبيل املثال ،عرفنا فقط مفهوم الزوجة الصاحلة للزوج .ولكن اندرا ما
دائما
يتم تقدمي مفهوم الزوج الصاحل لزوجته .بشكل عام ،االفرتاض القائل أبن النساء ً

إمنا خلقن للغواء والسحر واالفتتان حبيث تكون خاضعة للسيطرة وتربر مجيع أنواع
أيضا مغوون
احملظورات املفروضة على أنشطتها .إىل جانب ذلك ،ال ننسى أن الرجال ً
وسحرة ،لكن نتسامح هلم كل ما كان جراء ذلك من الضرر والفساد .إن تصور الناس
عن الرجال يعطي تقديرهم لكوهنم رابت البيوت والقائمني ابإلنفاق على العيال .وحنن
Faqihuddin Abdul Kodir, “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami
Qur’an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam
Isu-Isu Gender,” Jurnal Islam Indonesia 6, no. 2 (2016), http://jurnal-islamindonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/28.
13 Muhammad Taufiq, “A Critique against the Perspective of Al-Thufy
on the Contradiction of Maslahat and the Holy Text,” Millati: Journal of
Islamic
Studies
and
Humanities
5,
no.
2
(2020):
121–28,
https://doi.org/10.18326/mlt.v5i2.121-128.
14
Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola
”Pengasuhan Anak.
12
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ننكر أن هناك العديد من النساء يعولن أسرهن وننسى االحرتام هلن .وهلذه األمور،
15

من املهم تقدمي املنظور والتبادل أو طريقة املبادلة.
 .2النظام األساسي للمبادلة
وجدت آايت كثرية تشكل أساس التبادل .ومن أوضحها سورة التوبة اآلية
ِ
ض َيْمرو َن ِابلْمعر ِ
ِ
ِ
وف َويَْن َه ْو َن َع ِن
َْ
َ .71والْم ْؤمنو َن َوالْم ْؤمنَات بَ ْعضه ْم أ َْوليَاء بَ ْع ٍ َ
ِ
ِ
الْمْن َك ِر َويقيمو َن الص َالةَ َوي ْؤتو َن الزَكاةَ َوي ِطيعو َن اَّللَ َوَرسولَه أولَئِ َ
ك َس َ ْري َمحهم اَّلل إن اَّللَ
َع ِزيز َحكِيم
تؤكد هذه اآلية على أن العالقة بني الرجل واملرأة تبىن على أساس التعاون

داعما وحمبًا لآلخر .وكتب تفسري املتقدمني سواء كان
أبن كان أحدمها معاوان لآلخرً ،
ابملأثور أو ابلرأي تفسر لفظ "بعضهم أولياء بعض" ابلتناصر والتحابب والتعاضد
بعضهم من بعض .فهذه معاين "بعضهم أولياء بعض" تدل على وجود أوجه تشابه
ومساواة بني بعضهم البعض.
منظور املبادلة خاصةً وصراحةً يف
هناك العديد من اآلايت األخرى الت تؤكد َ
معاملة الرجل واملرأة حبد سواء يف اجملال االجتماعي أو املنزيل ،وذلك كما تقرر يف
16
سورة البقرة 197؛ 232؛  ،233وسورة آل عمران  ،195وسورة النساء .19
ابإلضافة إىل اآلايت العامة حول أمهية الرتابط يف هذه احلياة ،كما يف سورة املائدة ،2
وسورة األنفال .72
https://referensi.mubaadalahnews.com/2016/09/deskripsi-15

singkat-perspektif-dan-metode-mubadalah/,مت الوصول إليه يف اتريخ  30يونيو .2020
Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala
Keluaraga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islm
Dan Qira’ah Mubadalah),” Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender 18,
no.
2
(January
21,
2020):
107–20,
https://doi.org/10.24014/MARWAH.V18I2.8703.
16
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ٍ ِ
ب
يف حني أن النص األكثر ً
إهلاما ملنظور املبادلة هو الرواية التاليةَ :ع ْن أَنَس َعن النِ ِى
ال" :ال ي ْؤِمن أَحدكم حىت ِحيب أل ِ
ب لِنَ ْف ِس ِه" ،ويف
صلى هللا عليه وسلم قَ َ
َخ ِيه َما ِحي ُّ
َ ْ َ
ب
رواية مسلم زايدة" :أ َْو قَ َ
ب لِنَ ْف ِس ِه" ،ويف رواية النسائي زايدةَ " :ما ِحي ُّ
ال ِجلَا ِرهِ َما ِحي ُّ
ِ
ِ ِِ ِ
َحدك ْم َحىت ِحيب لِلن ِ
ب
اس َما ِحي ُّ
لنَ ْفسه م َن ا ْخلَِْري" ،وأما رواية أمحد" :الَ ي ْؤمن أ َ
17
لِنَ ْف ِس ِه"( .رواه الشيخان ،والرتمذي ،والنسائي ،وابن ماجه ،وأمحد)
 .3منهج املبادلة
يعترب مفهوم املبادلة أحد األساليب الت تتكامل بشكل مباشر مع قضااي
النوع االجتماعي .أصبح مفهوم املبادلة يوازن نظرية النوع الليربالية 18.ميكن استخدام

مفهوم املبادلة كقاعدة لتفسري النص .إىل جانب ذلك ،فإن مفهوم املبادلة يبدأ مسةً
جديدةً ألسلوب الفقه املرتابط ،ال سيما يف املسائل املتعلقة بقضااي العالقات بني
اجلنسني .وهلذا ،النصوص املخصصة للرجال ميكن أن تشمل النساءَ لغواي ،وكذلك
أيضا ،طاملا أن موضوعات النص
النصوص اخلاصة ابلنساء ميكن أن تشمل الرجال ً
عامة وتشمل كال اجلنسني .ويف الوقت نفسه ،أدى الفصل بني النصوص اخلاصة
ابلرجال والنصوص اخلاصة ابلنساء إىل ظهور تفسريات إسالمية خمتلفة للجنس على
اإلطالق والت تعترب متحيزة على املرأة وغري متكافئة وتدمي العنف ضد املرأة .كما

ولدت هذه الثنائية ثقافة سائدة من جنس إىل آخر ،ومهيمنة ،ومدمرة يف هناية
19
املطاف.
https://referensi.mubaadalahnews.com/2016/09/de skripsi-17

 singkat-perspektif-dan-metodemubadalah/,مت الوصول إليه يف اتريخ  30يونيو .2020
 18يقصد ابلليربالية أن تكون مفرطة يف االستجابة حلقوق اإلنسان ،مما يؤدي إىل ظهور اهتامات سلبية
ضد الرجال ،حبجة املساواة.
Qadir, “Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender
”Dalam Islam.
19
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النص القرآين أو احلديث على موضوع حيتوي عادة على عناصر
ال يركز ُّ
ذكورية وأنثوية فحسب .ألن اللغة العربية كثيفة للغاية مع بنية الكلمات واجلمل
النموذجية للرجال والنساء .ومع ذلك ،مضمون اللفظ ومعانيه الت نريد استفادهتا أوىل
ابالهتمام .وميكن ربط تلك املعاين مببادئ التبادلية املتناثرة يف اآلايت األخرى
واألحاديث املختلفة مث تطبيقها ابلتتابع .فإذا كان األمر ابملعىن احلريف تدل على
الرجال ،فإنه ميكن أخذ داللته أيضا على النساء مبنظور املبادلة .لذلك ،من اجلدير
مبكان تطبيق معاين النص على كال اجلنسني معا.
قال هللا يف سورة الروم اآلية ( 21أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها) ،فاملخاطب هبذه األية هو الرجل دون املرأة؛ ألن ضمري "كم" يستعمل جلمع
املذكر .فاملعىن احلريف من األية "إن هللا خلق النساء ألجل لسعادة الرجال واطمئنان
السالم املتبادل
قلوهبم" ،مع أن الرسالة الرئيسية للنص تدور حول الزواج الذي حيقق
َ
بني الزوج والزوجة ،وانظر على سبيل املثال سورة البقرة األية  .187لذلك فإن تقنية
التفسري على مفهوم املبادلة أن نخذ الرسالة الرئيسية ونساير املوضوع على كال
الطرفني بدون تفريق؛ فيكون املعىن" :كما خلِ َق النساء ألزواجهن ليسكنوا إليها ..فإن
هللا خلق الرجال ألجل النساء ليأخذن السكينة منهم" .وإذا نظران إىل اللغة
اإلندونيسية فإهنا ال تفرق بني الذكور واإلانث يف سياقها وضمائرها ،فيمكن ابلفعل
ترمجة األية مباشرة إىل اجلنس األكثر تبادالً ،فيكون التقدير" :من آايته أن خلق
(لكم /لكن) أزواجاً -أي :زواجاً( -لتسكنوا /لتسكن) (إليها /إليهم)".
وانظر أيضا على سبيل املثال سورة البقرة األية ( 223نساؤكم حرث لكم
فأتوا حرثكم أىن شئتم) ،فمعىن األية أن الزوجات شبىِ َهت ابحلرث يف االستمتاع مع
أزواجهن حسب إرادهتم ،وهذا هو املعىن احلريف هلذه األية الذي يثبت أن الرجال هم
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املخاطبون هبا دون النساء ،واألمر فيها هلم دوهنم .وإذا قمنا بتفسريها من وجهة مفهوم
املبادلة كان التقدير" :أزواجك -أيها الزوجات -حرث لكن ،لذك فأتوهنم أىن شئنت".
وذلك ألن االستمتاع حق للزوج والزوجة ،كما توضحه اآلايت واألحادث املختلفة،
فيجب تفسري اآلية ابلتساوي وإال سيكون الفهم أعرج ال يستقيم ،وال ميكن للمرأة
أبدا أن أتخذ حقها يف االستمتاع.
ً

الرتمجة األوىل يف الرتتيب هي الرتمجة احلرفية ،مث أتيت بعدها الرتمجة على
مفهوم املبادلة .ومن اإلمكان ترمجة اآلية على مفهوم املبادلة يف اللغة اإلندونيسية
"شريكك يف الزواج هو حرثك اجلنسي ،لذا ميكنك مباشرته وف ًقا لفرحتك".
هذا التفسري بشكل عام ال خيتص ابلنصوص الدينية فحسب ،بل جيري على
كل النصوص وحقائق احلياة ألهنا ال ميكن أن تفرتق عن هوية الرجال والنساء ،طاملا
أننا نؤمن مببادئ وقيم املبادلة ،فيمكن تطبيق هذا املنهج .عالوة على ذلك ،فإن
القاعدة الفقهية تقول" :لكل قاعدة مستتسناايت" ،تعين أن كل القاعدة هلا ما

أيضا ،خاصة ابلنسبة لألشياء البيولوجية
خيالفها ،فهذه االستثناءات ضرورية هلا ً
كاحلمل والرضاعة .ولذلك ،ال تزال قاعدة التفسري مبفهوم املبادلة هذه حباجة إىل
20
أيضا تطوير مفهوم املبادلة كقاعدة التعليم
التحسني من قبل خمتلف األطراف .ميكن ً
والقوانني فيما يتعلق بقضااي عالقة الرجال والنساء يف اإلسالم .هذه القاعدة تعرف
ابسم "قواعد األحكام الفقهية" ،حبيث تتم صياغة قواعد فقه املبادلة يف اجلملة التالية:
أ أ أ 21
صلُح أِل أ أ
سأ
َح أد أِهَا يُ ْد َرأُ م ْن كلَْيه َما"
ب لأكألَْي أه َما َوَما يَ ُ
ض ُّر أِب َ
" َما يَ ْ ُ َ
ني ُُْيلَ ُ
َحد ا ْْل ْن َ

”Taufan Anggoro, “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam,
Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies 15, no. 1 (June
25, 2019): 129–34, https://doi.org/10.18196/AIIJIS.2019.0098.129-134.
https://referensi.mubaadalahnews.com/2016/09/deskripsi-21
singkat-perspektif-dan-metode-mubadalah/
20
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أشكال عدم املساواة بني اْلنسني
ل ه.

22

عدم املساواة بني اجلنسني هو نظام يكون كل من الرجال والنساء ضحااي
قال سفيان يف الفقه النسوي نقالً عن مصدر فريد مسعود أن هناك مخسة

أشكال من عدم املساواة بني اجلنسني كمظهر من مظاهر التحيز اجلنساين ،وهي:
 .1العبء ،تتحمل املرأة عبء العمل املنزيل أكثر من الرجل.
 .2التبعية ،إحتقار الرأي من املرأة يف كافة جماالت التعليم واالقتصاد والسياسة.
 .3التهميش ،وهو حماولة تقتري املرأة لعدم مشاركتها يف صنع القرار يف األمور اهلامة
املتعلقة ابقتصاد األسرة.
 .4الصورة النمطية ،هناك تصنيف سليب للمرأة ،ألهنا تعترب معيلة إضافية.
 .5العنف ،وجود عنف جسدي ونفسي ضد املرأة الفرتاض أن الزوج هو احلاكم
23

الوحيد يف األسرة.
وذهب ماصور فقيه أن هناك مخسة عوامل جتعل املرأة مظلومة ،وهي:
 .1وجود غطرسة ذكورية ال تعطي املرأة فرصة للتطور ابلشكل األمثل.
 .2هناك افرتاض أن الرجال هم املعيل الرئيسي لألسرة.
الرجل وترسخ يف اجملتمع.
 .3وجود الثقافة الت تفضل َ
 .4القواعد القانونية والسياسية التمييزية.

”Agus Hermanto, “Islam, Perbedaan Dan Kesetaraan Gender,
Nizham Journal of Islamic Studies 5, no. 1 (2017): 31–49, https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/928.
”23 Hermanto, “Islam, Perbedaan Dan Kesetaraan Gender.
22
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 .5النساء معرضات بشكل كبري لالغتصاب أو التحرش اجلنسي ،وإذا حدث ذلك
فسوف يضر ابلصورة واألعراف يف األسرة واجملتمع .ولذلك ،جيب تقييد النساء بقواعد
خاصة ترتجم املرأة يف املنطقة املنزلية فقط.
قال حسني حممد نشأ اإلسالم اجتماعيًا وثقافيًا يف بداية أمره يف اجملتمع العريب العريق
ابلثقافة األبوية .وكانوا ميجدون الرجال والرجولة بشكل كبري ،وعلى العكس من ذلك
يقللون من إمكانيات املرأة .تؤثر هذه الثقافة على الوعي وتشكله أبن النساء خلقت
سلبية بينما الرجال هم القادرون على االستمرار يف النشاط .لذلك فإن هذا الوعي
24
واالفرتاضات تؤثر بشكل كبري على أشكال التقدير الديين الذي ورثناه إىل اليوم.
مفهوم العدل بني اْلنسني

يقوم القرآن بشكل أساسي على مبادئ العدل واملساواة والدميقراطية والتنشئة

االجتماعية بشكل جيد.
 - 1مبدأ العدل
ال شك أن تشكيل اخلطاب الفقهي اإلسالمي ال ميكن فصله عن مبدأ
العدل ،فاألئمة يبنون اخلطاب الفقهي على أساس العدل وضوابطه ،لذلك يف هذا
السياق فإن مبدأ العدل يف الفقه هو عبارة عن التوازن يف النظر إىل احلقوق والواجبات
بني الرجل واملرأة مهنياً ،وهو يقوم على الفطرة الت خلقها هللا سبحانه وتعاىل لنوعني
من البشر على قدم املساواة والتوازن.
وهذا العدل يناسب وصفا من أوصافه تعاىل وقال يف كتابه العزيز "إن هللا ال
يظلم الناس شيئا" ،فال ميكن استخدام القرآن ابعتباره كالم هللا كمصدر للظلم
K H Husein Muhammad, Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana
Agama Dan Gender (LKIS PELANGI AKSARA, 2001).
24
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البشري ،وال يفهم الظلم للمرأة املسلمة على أنه من عند هللا ،ومقصود اإلسالم هو
إقامة العدل على وجه األرض.
جيب أن تتواجد املساواة والتوازن ابعتبارمها من املبادئ األساسية للعدالة يف
سياق إنشاء منظور فقهي جديد لتحقيق العدالة بني اجلنسني ،والعدالة بني اجلنسني
املشار إليها هتدف إىل املساواة بني الرجل واملرأة ،بدون تفرقة وبدون اختالفات
25

متعارضة بينهما.
 .2مبدأ املساواة
جيب أن تغطي هذه املساواة خمتلف جماالت ومستوايت احلياة ،وال يعين
معىن املساواة يف هذا السياق املساواةَ اجلسدية بني الرجل واملرأة ،كما مت رفضه بشدة
من قِبَل النسوايت .املساواة املقصودة هي املساواة بني احلقوق والواجبات بني الرجال
والنساء أمام هللا سبحانه وتعاىل ،ألن عدم املساواة بينهما إمنا نتج يف الغالب عن
البناء االجتماعي والثقايف ،وليس من تعاليم الدين نفسه .وقد أوضح هللا تعاىل أن
مجيع العباد متساوون أمامه ،ال فرق وال فضل ألحدهم على اآلخر إال ابلتقوى ،وهي
26
ليست أمرا متحيزا ألحد اجلنسني فقط ،بل لكل فرد حق يف حتقيقه.
 .3املشاورة
على الرغم من أن املشاورة ذكرت مرة واحدة يف القرآن ،إال أن ممارستها يف
حياة النيب صلى هللا عليه وسلم كانت تتم يف كثري من األحيان .وذلك على وجه
اخلصوص عندما أرادوا تنفيذ اسرتاتيجيات احلرب أو أمور أخرى تتعلق ابملصلحة

Syafiq Hasyim, Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu
Keperempuanan Dalam Islam (Bandung: Mizan, 2001), 262.
26 Muhammad, Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan
Gender, 263.
25
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العامة 27.ويف هذه املشاورة مل يكن لرسول هللا وأصحابه نفس الرأي بل قد خيتلفون يف
الرأي اختالفا ظاهرا يف بعض من األحيان ،ووقع هذا جليا يف وقعة أحد عندما وضع
الرسول والصحابة اسرتاتيجية احلرب.
ويف العصر احلديث ،غالبًا ما يتم حتديد مفهوم املشاورة هذه ابلدميقراطية.
ورمبا وجدت أوجه التشابه يف العبارتني (املشاورة والدميقراطية) من الناحية املعرفية ،وال
سيما يف املمارسة ،ومن أهم أوجه التشابه بينهما أهنما تستوعبان تطلعات اجملتمع وأن
اختاذ القرار ال يعتمد فقط على رأي شخص واحد ،ولكنه خيضع لصوت األكثر
منطقية أو األكثر دعما .وهلذا السبب ،فإن املفكرين اإلسالميني املعاصرين يعتربون
املشاورة والدميقراطية متطابقتني.
مفيدا للمسائل الكلية فقط كاحلياة العامة
مل يكن مفهوم املشاورة هذه ً
أيضا لألمور اجلزئية أو احلياة اخلاصة كاحلياة األسرية.
وشؤون الدولة ،ولكنه يفيد ً
ويرجى أيضا أن يكون مفهوم املشاورة آلية يف حل النزاعات الت قد حتدث يف سياق
احلياة األسرية .وفيما يتعلق بطة إعادة بناء الفقه اجلديد من منظور نوعي قد يتوقع
أيضا توفري املنصة املعرفية ملفهوم املشاورة ،فيجب أن يبىن العلم على أساس املبادئ
ً
الدميقراطية ،مبعىن أنه ٍ
خال من بعض التحيزات ،مبا يف ذلك من التحيز النوعي.
 .4املعاشرة ابملعروف
املعاشرة ابملعروف هي حتقيق معىن اإلنسانية ،فهذا املبدأ يطالب أن يتعامل
اإلنسان معاملة حسنة مع اآلخرين ،ال سيما يف العالقات الزوجية .ولفظ "املعروف"
أيضا على اخلري الذي يهتم ابخلصوصية واملكانة.
ال يتعلق ابخلري فحسب ،بل حيتوي ً

Taufiq, “A Critique against the Perspective of Al-Thufy on the
”Contradiction of Maslahat and the Holy Text.
27
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وتطبيق املعاشرة ابملعروف جيعل األبوايت املتعلقة بشخصية املرأة مفهومة على
األقل.

28

بدء الفقه اْلديد
الفقه هو علم ابألحكام الشرعية املستفادة من االستنباط واالستدالل ،وتلك
األحكام يشار إليها غالبا ابلفقه .واليوم ،مل يعد املقصود مبصطلحات الفقه كأداة
ملعرفة األحكام ،بل املسائل الفقهية نفسها تسمى ابلفقه .وبعبارة أخرى ،الفقه هو
األحكام الت استنبطها العلماء بناءً على فهمهم للنص ،لذلك فإن داللة الفقه ليست
29

قطعية ،بل ظنية.
وإن موضوع فقه املرأة (النسوي) 30موجود من الناحية املادية منذ زمن
طويل .على الرغم من أن النموذج ال يزال بسيطًا للغاية ،وهو جمرد تصنيف األعمال

للمرأة من حيث املسؤولية وما ال جيوز فعله عليها يف العبادة واملعاملة واألحوال
الشخصية .يف حني أن األمر املتأكد هو أن الفقه ال يزال أدىن من منظور النوع
االجتماعي والدفاع العقلي عن املرأة.
مهما
ويف هذا العصر ،يعترب الفقه النسوي يف سياق التقاليد اإلسالمية ً
وملحا للغاية .وإن حتقيق التحول االجتماعي وخاصة يف اجملتمع اإلندونيسي يف هذه
ً

Muhammad, Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan
Gender, 264–65.
29 Sofyan A. P. KAU and Zulkarnain Suleman, Fikih Feminis:
Menghadirkan Teks Tandingan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 56.
28

 30أتيت احلركة النسوية من الكلمة الالتينية  feninaللمؤنث يف اإلجنليزية ،مما يعين امتالك مسات املرأة.
Kamla Bashin, Persoalan Pokok Mengenai Feminisme Dan Relevansinya (Jakarta:
Gramedia, 1995), 1.
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احلالة أشد احتياجا يف حترير املرأة املسلمة والرجل املسلم من اهليكل االجتماعي
وأنظمة التدريس الت ال تسمح هلم ببناء منط من العالقات املتوازية والنزيهة.
عددا عرب التاريخ اإلسالمي من اجلهود الكثرية لتجديد أحكام
سجلنا ً
الشريعة اإلسالمية ،سواء مت تنفيذها بشكل جذري أو تدرجيي .وهذا ليس أمرا
جدا طاملا أهنا ال
مفاجئًا؛ ألن اجلهود املبذولة لتجديد أحكام الشريعة اإلسالمية ممكنة ً
تزال تشري إىل القيم األخالقية للقرآن .وهناك ستة مبادئ رئيسية للقيمة األخالقية يف
أشكاال
القرآن على النحو التايل )1 :روح العصر الت تستمر يف التطور والت ولدت
ً
خمتلفة من التغيري االجتماعي؛  )2يتم جتديد أحكام الشريعة اإلسالمية يف األمور الت

أيضا حول القضااي
ال تتعلق ابلشرعيات (املبادئ األساسية للدين) ،ولكنه يدور ً
الفقهية (أي :استنباطات العلماء يف األحكام الشرعية اإلنسانية والزمنية)؛  )3جتديد
الشريعة اإلسالمية على أساس مبدأ "احملافظة على القدمي الصاحل ،واألخذ ابجلديد
جتديد الشريعة اإلسالمية موقف نقدي جتاه تراث العلماء
األصلح"؛  )4جيب أن يتبع َ
التقليديني دون فقدان االحرتام هلم؛  )5جتديد الشريعة اإلسالمية يعين فهم ومراجعة
مجيع التقاليد اإلسالمية ،مبا يف ذلك من تفسري القرآن واحلديث والقوانني من خالل
القيام ابلفهم األخالقي والفكري والسياقي ،وميكن اختاذ القانون الذي ال يركز فقط

على اجلوانب القانونية الرمسية الت ُتيل إىل أن يكون جزئيا وحمليا؛  )6ال يزال جتديد
الشريعة اإلسالمية متمس ًكا مبقاصد األحكام الشرعية وألجل حتقيق مصلحة
31
اإلنسان.
31 Bantara Munti, “Ratna,” Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di
Indonesia. Yogyakarta: LKiS, 2005; Muhammad Taufiq and Masyithah
Mardhatillah, “Polygamy in Indonesian Family Law: Analysis of Maqashid
Syariah,” Journal of Islam in Asia 17, no. 3 (2020); Muhamad Taufiq, “Nikah
Sirri Perspektif Maqashid Syariah,” Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic
Family Law 1, no. 2 (2019): 114, https://doi.org/10.19105/al-
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حيتوي القرآن والسنة كدليل حياة للمسلمني على قيم عاملية ومبادئ توجيهية
تنفع حياة اإلنسان ،وتشمل على القيم اإلنسانية والعدالة واملساواة واالستقالل وما إىل
وجود
ذلك .وال يتسامح الدين اإلسالمي فيما يتعلق بقيم املساواة والعدالة
َ
االختالفات والتمييز ،وهذا يتضح جليا بتساوي مكانة الرجل واملرأة (أي :يف الدين)،
ومما يؤيد ذلك قوله تعاىل يف سورة البقرة  ،187وآل عمران  ،195والتوبة 71
وغريها ،فكل هذه اآلايت تقدم مبدأ املساواة يف النظر إىل املرأة والرجل ،سواء من
حيث العبادة أو احلياة املنزلية.
اجلميع عن املساواة أبن املرأة ال تعمل يف املنزل فحسب ،بل
اإلسالم يعلىم
َ

مثريا
أيضا يف تلقي الدراسة كالرجل .أصبح مفهوم املساواة يف األسرة ً
هلا حق ً
نقاشا ً
لالهتمام جنبًا إىل جنب مع ظهور الفهم النسوي الذي يتطلب املساواة بني الرجل
واملرأة يف مجيع اجلوانب ،كذلك النقاش حول طبيعة املرأة كان له أتثريه على اجلدل.
القائمون ابلتفسري النسوي إمنا يريدون وضع السياق لفهم القرآن من خالل
التقاط روح األفكار املوجودة ضمنيًا من ألفاظ النص ،فال يغريون القرآن وال يرفضونه،
وإمنا هدفهم هو تطوير تفسري القرآن فقط .ويف الواقع ،إن رفض منتجات التفسري ال
يعين رفض القرآن نفسه.
مييل النموذج من التفسري النسوي إىل افرتاض أن اآلايت املتعلقة ابلعالقات
بني اجلنسني سياقية ،وليست بياانت معيارية توضح حالة الوجود ،بل حالة الصريورة،
manhaj.v1i2.3138; ʿAbd al-Majīd Al-Najjār, “Maqāṣid Al-Sharīʿah Bi Abʿād
Jadīdah” (Beirut: Dar el-Gharb al-Islami, 2008); Jasser Auda, Fiqh Al-Maqâşid
Inaţatu Al-Ahkâm Al-Syari’ah Bî Maqâşidihâ (Virgiana, USA: Internasional
Institute of Islâmîc Thought, 2006); Jasser Auda, Maqâşid Al-Syâriah as
Philosophy of Islâmîc Law, A System Approach (London: Internasional Institute
of Islâmîc Thought, 2008); ᶜAbdullāh Ibn Bayyah, “Mashāhid Min AlMaqāṣid,” 2018.
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وبعبارة أخرى أن اآلايت املتعلقة ابملرياث وتعدد الزوجات والقيادة واحلجاب والشهادة
وحقوق الزوج والزوجة وواجباهتما إمنا حتدثت عن الواقع االجتماعي التارخيي للمجتمع
العريب يف ذلك الوقت فقط .ولألسف كان املتقدمون من املفسرين وأتباعهم فهموا من
اآلايت االجتماعية فهماً حرفياً ونصياً فقط ،ولذلك تظهر نتائج التفسري عند قراءهتا
يف السياق احلايل من االنكسار النوعي.
إىل جانب ظهور قضااي النوع االجتماعي الت يرتدد صداها بشكل متزايد
من قبل الناشطات على املستوى احمللي والوطين والدويل فإن إعادة بناء طريقة تفسري
القرآن أمر جيد ابلتأكيد ألجل إنتاج تفسريات أكثر حساسية جتاه النوع االجتماعي
وقادرة على استيعاب املشكالت االجتماعية البشرية.
وأشار أصغر علي إجننري إىل الشيئني يف معىن املساواة بني الرجل واملرأة ،
عموما قبول كرامة كال اجلنسني على قدم املساواة ؛  )2جيب أن يعرف
ومها )1 :تعين ً
اإلنسان أن الرجال والنساء هلم حقوق متساوية يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية
32

والسياسية.
وحيث كان الفقه متولدا من االجتهاد فإنه سينتج يف الواقع االستنباط
الفرعي ،فال يزال الفقه يتطور وحيدث التحديثات وف ًقا للحالة والظروف .ويتضمن فقه
املبادلة عدة أمور مهمة ،وهي :أوالً ،العالقة العادلة بني الزوج والزوجة يف األسرة.
نقدا ملفهوم النظرية
أيضا ً
اثنيًا ،يقدم هذا الكتاب مفهوم العدالة الصاحلة الذي يعد ً
النسوية احلديثة .عالوة على ذلك ،أوضح فقيه الدين -مؤلف كتاب "قراءة مبادلة"-
أن املساواة يف العالقة بني الزوج والزوجة يف إندونيسيا ال يتم تنفيذها ابلكامل ،فالبناء

Asghar Ali Engineer, Farid Wajidi, and Cici Farkha Assegaf, Hak-Hak
Perempuan Dalam Islam (Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan
Anak, 2000).
32
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االجتماعي الذي يضع املرأة يف مرتبة أدىن من الرجل يعيق حتقيق هذه العدالة .لذلك،
33

تكون املرأة غالبًا يف موقف صعب عند مواجهة النزاعات املنزلية.
يف سياق بيان حقوق وواجبات املتزوجني ،يركز الفقه التقليدي على ثالثة
أمور؛ العالقة الطيبة (املعاشرة ابملعروف) ،واإلنفاق ابملال ،واخلدمات اجلنسية،
فالعالقة األوىل تستهدف كال الطرفني ،جيب على كل من الزوج والزوجة أن يتخذ
هذه العالقة الطيبة أساسا للقيام ابحلياة املنزلية على حد سواء .والعالقة الثانية وجوب
اإلنفاق ابملال على الزوج لزوجته ،على الرغم من أن املرأة قد تطالب مبساعدة الزوج
يف حتقيق ذلك .ويف العالقة الثالثة وهي اخلدمات اجلنسية تؤكد الدراسات الفقهية
على واجبات الزوجة جتاه زوجها.
يتم تفسري النفقة واالستمتاع من منظور املبادلة على أهنما حقوق وواجبات
لكل من املتزوجني ،كما أن كال منهما جيب أن يقوم ابلعالقة الطيبة (املعاشرة
ابملعروف) .لذلك ،فإن احتياجات األسرة واألموال املكتسبة هي مسؤوليتهما معاً

وملك مشرتك بينهما .وابلتايل ،مل تعد هناك غطرسة من أحدمها ،وال هيمنة يف األسرة
ألن كل ما ينتج يف املنزل هو ملك مشرتك بينهما .ومع ذلك ،جيب أن خياطب
أحدمها حاجته إىل االستمتاع بشكل صحيح ،وجيب عليهما التأكد من حصول املتعة
وعدم اإلكراه .واألهم ضرورةً هو فتح ابب من أبواب التواصل بني املتزوجني لتحقيق
34
حقوق والتزامات متبادلة ،ألن كل عائلة لديها قدرة وجودة وكمية خمتلفة.

Lukman Hakim, “Corak Feminisme Post-Modernis Dalam
Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir,” Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan
Hadis 21, no. 1 (2020): 237–59.
34 Qadir, “Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender
Dalam Islam,” 382.
33
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عل َمنا مفهوم املبادلة يف األساس أن ننظر إىل أنفسنا وإىل اآلخرين على أهنم

بشر حمرتمون على قدم املساواة ،ويؤكد هذا املفهوم قوله صلى هللا عليه وسلم" :ال
يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه" .من خالل االستجابة للنظرية النسوية
العاملية ،كان من األفضل العودة ابلنظر إىل مفهوم العدالة الذي َييت من القرآن والسنة
مقابل التعاليم الت غرست يف املعاهد اإلسالمية
يف تقدمي نقد وتوازن للنظرية الغربية
َ
35

والت تقدم مصاحل اإلنسان بناءً على تعاليم السلف الصاحل.
يق ىِدم كتاب "قراءة مبادلة" تفسريات حول معاين النصوص والتقاليد من
منظور املبادلة بني الرجل واملرأة على اآلايت القرآنية والنصوص احلديثية والرتاث

اإلسالمي .وهذا التفسري جاء ليحيي روح "اإلسالم رمحةً للعاملني" مبا فيهم من الرجال
والنساء ،وليس ألحدمها فقط ،وكالمها حيتاج إىل التعاون القائم على الثقة املتبادلة
وعدم الشك واخلوف وبدون اهليمنة واإلكراه والعنف.
يستند تفسري املبادلة إىل منظور تباديل يضع الرجل واملرأة بوعي كإنسان
كامل ومتسا ٍو ،ال يهيمن أحدمها اآلخر بل يدعم ويكمل بعضهما البعض .وهذا
التفسري حياول حتويل العالقات اهلرمية إىل عالقات متكافئة وتعاون وتكافل ،ومن
اإلساءة تعريف العدالة بوضع الرجال يف مكانة أعلى من النساء حبيث ينبغي تقديرهم
وخدمتهم وفقا للنظام األخالقي واالجتماعي ،بل حقيقة العدالة هي وضع كل من
الرجال والنساء كبشر متساو وشركاء يتعاونون مع بعضهم البعض .ال تزال املساواة

35

وحتليل

فقيه الدين عبد القادر ،يعقد مجعية النهضة الشبكية يف مدرسة كارابياك اإلسالمية الداخلية مناقشة
من:
مأخوذ
مبادلة.
قراءة
كتاب

https://www.nu.or.id/post/read/101746/diskusi-buku-qiraah-mubadalah ،ungkap-pentingnya-peran-perempuanيوجياكارات  ،يوم االثنني (.)1/21
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تعطي اهتماما خاصا لالختالفات البيولوجية بني النساء يف فرتة احليض واحلمل
والوالدة والرضاع ،فضال عن إمكاانهتن يف هامش احلياة االجتماعية.
ال ينبغي حسب منظور املبادلة استخدام التفسريات واملمارسات الدينية
أساسا لسيطرة أحد اجلنسني على اآلخر ،فضال عن االستبداد واهليمنة .ال شك أن
هناك فرقا بني الرجل واملرأة ألهنما جنسان خمتلفان بيولوجياً ،وال يعين هذا االختالف
تيميُّ َز أحدمها على اآلخر وال ارتفاع أحدمها من اآلخر .وينبغي ألحدمها أيضا أن ال
يتكرب على اآلخر ،وأن ال يكون أكثر أاننيةً جتاه اآلخر ،وأن ال يهمل ويهان بسبب
اآلخر ،.وكذلك ينبغي أن ال أن يكون أحدمها ضحية للعنف اجلسدي والنفسي

واالقتصادي والسياسي واالجتماعي خاصة إذا كان ابسم اإلسالم.
يؤكد هذا الكتاب يف الواقع على منظور ديين يركز على توازن العالقة
وتبادلتها ،وقد أطلق املؤلف على هذا املنظور والنهج مصطلح "املبادلة" يف تفسري
قضااي العالقة بني الرجل واملرأة يف اإلسالم بناءً على النص املرجعي والرتاث
اإلسالمي .وابختصار يطلب منظور املبادلة كل فرد أن يعامل اآلخرين ابلطريقة الت
يريدها.
املنظور املعاكس هلا حيث يضع
كما يعارض منظور املبادلة يف هذا الكتاب
َ
دائما يف الوضع الصحيح ويضع الرجال مذنبني ومصادر للمشاكل .فهذا
النساء ً
الكتاب ال يعين رفع شأن املرأة أو إلقاء اللوم عليها ،كما ال يقصد التقليل من شأن
الرجل أو تشويه مسعته .ولكنه يؤكد اإلدر َاك أبن هذا العا َمل بسيط للغاية إذا مت تناوله
من منظور ذكوري فقط؛ فيجب أن ينظر إىل هذا العامل من منظور الرجال والنساء،
وأن يديره الرجال والنساء ،وأن يتمتع به الرجال والنساء ،كما جيب أن تكون العالقة
اآلخر ويكمله ويدعمه ويساعده.
بني االثنني مشراكة ومعاونة ،يعزز كل منهما َ
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إن منظور املبادلة يف هذا الكتاب يعترب جزءاً من النشاط الدعوي إلُتام
مكارم األخالق الت كانت قائمة على أساس املصلحة واخلري والكرم 36.والدعوة إىل
إُتام مكارم األخالق هي اهلدف الرئيسي لبعثته صلى هللا عليه وسلم ،والت ال يزال
يتعني علينا القيام هبا بشكل مستمر .كان التقليد األكادميي يف تفسري النصوص
جيدا حىت اآلن .ومع ذلك ،حدث التحريف وتطلب التحسني ،والتحريف
اإلسالمية ً
37

يعين التعامل مع النصوص من جانب الرجال فقط دون مشاركة النساء.
التحسني املقصود يتأتى مبنظور املبادلة الذي يريد ضمان وجود املرأة وتقريبها
من النص ،وعليه فإن األخالق الطيبة جيب أن تكون مفيدة للرجل واملرأة ،وميكن

تطبيق األخالق احلميدة إذا كانت ملصلحة كل من الرجال والنساء .وابملثل ،فإن
الشمائل الكرمية سيتم تطبيقها بتكرمي النساء والرجال على قدم املساواة .وهلذا السبب
جاء كتاب املبادلة.
عن أيب هريرة رضي هللا قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إِمنَا بعِثْت
ِألُتَِىم ِ
َخ َال ِق"( .مسند أمحد حديث رقم  .)9074ويف رواية أخرى" :بعِثْت
صال َح ْاأل ْ
َ َ
ِ ِ
َخ َال ِق" (موطأ مالك ،رقم حديث ،)1643 :ويف رواية أخرى" :إِمنَا
ألُتَىَم ح ْس َن ْاأل ْ
38
ِ ِ ِ
َخ َال ِق"( .سنن البيهقي ،حديث.)20782 :
بعثْت ألُتَىَم َم َكا ِرَم ا ْأل ْ
إن طرح كتاب قراءة مبادلة يعترب مسامهة مهمة يف الواقع ،وليس يف فهم
النصوص الدينية فقط ،بل وسيلة للنظر إىل العامل .على الرغم من أن هذه الطريقة
Muhammad Taufiq, Filsafat Hukum Islam; Dari Teori Ke Aplikasi, ed.
Abd. Jalil, I (Pamekasan: Duta Media, 2019), 144–46.
37 Hakim, “Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran
Faqihuddin Abdul Kodir,” 237–59.
 https://mubaadalahnews.com/buku/detail_buku/2019-06-06/3 38مت
36
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هتدف إىل الرد على النصوص األولية يف اإلسالم الت تستخدم لغة الوعي النوعي ،إال
أيضا طريقة جديدة لرؤية التنوع االجتماعي لئال
أن نفس الطريقة ميكن أن تكون ً
تتولد منه فجوة العالقة وعدم املساواة ،فباإلمكان أن يؤدي عدم املساواة يف العالقة
إىل زايدة الظلم ألنه يبدأ من منظور سليب حول االختالفات بني األطراف .ومن
التحدايت اخلطرية لتحقيق العدالة بني اجلنسني املنظور الثنائي للرجل واملرأة،
فاختالفهما قد يؤدي إىل اعتبارمها متناقضان مع بعضهم البعض وإىل أن ينتصر أحد
الطرفني على اآلخر ،وإن ال -أي وإن مل ينتصر -فسيتم هزميته .النظام األبوي له دور
كبري يف حتقيق منظور ثنائي ،فالرجل يعترب أعلى مرتبة من املرأة وهي دونه مرتبة وكانت
خادمة له ،ويتم حتديد قيمة املرأة من خالل مدى إفادهتا للرجل 39.ال ينطبق مبدأ
أيضا تطبيقه يف العالقة
ااملبادلة على العالقة الزوجية أو العالقة األسرية فقط ،بل ميكن ً
40
بني املنظمات أو شركات.
على عكس الكتب النسوية األخرى الت ُتيل إىل معارضة أفكار العلماء
منظورا
املتقدمني وكتبهم والت تكون غالبًا يف ازدراء ،فكتاب قراءة مبادلة هذا يقدم
ً
حكيما فيما يتعلق ابحرتام آراء السلف الصاحل ،ويستخدم مفهوم املبادلة أداة لتفسري
ً
العدالة بني النساء والرجال.

https://shopee.co.id/Qiraah-Mubadalah-Tafsir-Progresif-untuk-39
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اخلالصة
 فإن املشاركة بني الرجال والنساء يف حتقيق،أما ابلنسبة لنتائج هذه الدراسة
 كاملشاورة وحتقيق الدميقراطي املتبادل واإلحسان،العدالة األسرية جيب أن تكون تبادلية
، املعيارية-  ويف الواقع ال مييز اإلسالم بني الرجل واملرأة من الناحية املثالية.يف املعاملة
 بل رفع اإلسالم مكانة املرأة كدليل على أفضليتها،ال سيما عن التمييز ض ىد املرأة
أساسا من ثالثة
 َييت تقييم التحيز النوعي.حتت شعار املصلحة والرمحة للعاملني
ً
) افرتاضات عقائدية تضع النساء1 : وهي،افرتاضات أساسية حول املعتقدات الدينية
ِ
) اعتقاد اجملتمع املكي اجلاهلي الذي3 ،) وجهات نظر مادية2 ، كمكمالت
صراحة
ى
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