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نحو حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني: قو�نني �لأ�رشة 
�مل�سلمة و�ل�رشيعة

زيبا مري ح�سيني

تنبع اأ�س�س ال�رصيعة من احلكمة وتعزيز رفاه الب�رص يف هذه احلياة 
واحلكمة.  والنفع  واملودة  العدل  تت�سمن  فال�رصيعة  الآخرة؛  ويف 
واأي قاعدة تتحول من العدل اإىل الظلم، ومن املودة اإىل الق�سوة، 
ومن النفع اإىل ال�رصر، اأو من العقالنية اإىل العبث، ل ميكن اأن 
تكون جزًء من ال�رصيعة، حتى لو مت الو�سول اإليها عرب التف�سريات 

الفردية.
ابن قيم اجلوزية، قا�س م�سلم )تويف عام 1350( 

من ذا الذي ي�سعه اأن يقول اأن املفتاح الذي يفتح القف�س قد ل يكون 
خمفيًا داخله؟1

اأرفيد �سارما، علم الديانات املقارنة، القرن الثانى ع�رص

تتناول هذه الورقة املفاهيم املتعلقة بالنوع الجتماعي يف الفكر القانوين الإ�سالمي 
والتحديات التي متثلها اأمام و�سع تف�سري لقانون اإ�سالمي لالأ�رصة يت�سم بامل�ساواة. 
العدالة وامل�ساواة قيمتني  اإذا ما كانت  �سوؤالني رئي�سيني:  اأطرح  الورقة  ويف هذه 
الرابع  القرن  اأعاله من علماء  القتبا�سات  لنا  تقول  الإ�سالم -كما  متاأ�سلتني يف 
اأنهن  على  واأحكامه  الإ�سالمي  الفقه  ن�سو�س  يف  الن�ساء  ُتعامل  فلماذا  ع�رص- 
مفهومنا  من  يتجزاأ  ل  جزء  امل�ساواة  كانت  واإذا  الثانية؟  الدرجة  من  مواطنات 
لهذا  فكيف  امل�سلمني،  من  الكثري  بذلك  يقر  كما  املعا�رص،  وقتنا  يف  العدالة  عن 
اأن ينعك�س يف قوانني الأ�رصة امل�سلمة؟  بعد اأن اأعطى ملحة عن النهج الذي اتبعه 
اأتناول بالدرا�سة الأحكام والآراء التي  والإطار املفاهيمي الذي اأعمل يف ظله، 

1  �سارما )1999، 9(
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حتكم الزواج وف�سخه كما �ساغها الفقهاء امل�سلمون.2 اإن اختياري للرتكيز على 
ا�ستخدمت لإ�سفاء  التي  الأحكام هي  هذه  اأن  الأول:  ل�سببني،  يرجع  الأمر  هذا 
مدار  على  واإخ�ساعهن  الن�ساء  يف  التحكم  على  املوؤ�س�سى  والطابع  ال�رصعية 
ا�ستمرار  اإىل  اأدت  التي  هي  الأحكام  هذه  اأن  والثاين:  الإ�سالمي،  العامل  تاريخ 
عدم امل�ساواة بني اجلن�سني يف وقتنا احلا�رص. فعلى مدار القرن الع�رصين، بينما 
تخلت الدول امل�سلمة عن نظرية القانون الإ�سالمي يف كل اجلوانب الأخرى من 
القانون، اأبقت على هذه النظرية يف الأحكام اخلا�سة بالزواج والطالق، وقامت 
واأنا  انتقائي.  نحو  القانوين احلديث على  النظام  واإدخالها يف  ب�سياغتها وتقنينها 
اأرمي باإبراز الفرتا�سات الالهوتية، والفل�سفية، والفقهية التي ا�ستند اإليها الفقهاء 
يف تف�سري الزواج، اإىل ا�ستك�ساف ن�ساأة عدم امل�ساواة النوعية يف التقاليد القانونية 
الإ�سالمية. ويف اجلزء الأخري، اأتناول التحديات التي متثلها هذه التقاليد اأمام من 
ي�سعون اإىل النهو�س بتف�سري حلقوق اجلن�سني يف اإطار اإ�سالمي يرتكز على مبداأ 
امل�ساواة. و�ساأعر�س التطورات ذات ال�سلة التي حدثت خالل القرن الع�رصين. 

و�ساأختتم الورقة ببع�س املقرتحات الرامية اإىل مواجهة هذا التحدي. 

تنطوي هذه احلجة على ثالثة عنا�رص، اأوًل، اأو�سح اأنه ل يوجد مفهوم اأحادي 
ول مت�سق للحقوق من منظور النوع الجتماعى يف الفكر القانوين الإ�سالمي، بل 
ما يوجد هو جمموعة من املفاهيم املت�ساربة التي ي�ستند كل منها على افرتا�سات 
ونظريات لهوتية، وفقهية، واجتماعية، وجن�سية خمتلفة. وهذا اإمنا يعك�س ب�سكل 
امل�ساواة الأخالقية  املقد�سة فيما بني  الن�سو�س الإ�سالمية  القائم يف  التوتر  جزئي 
كجزء اأ�سا�سي من ر�سالتها؛ وال�سياق الأبوى )البطرياركى( الذي جتلت وطبقت 
فيه هذه الر�سالة.3ولكن هذا التوتر اأف�سح املجال اأمام موؤيدي ومعار�سي امل�ساواة 
بني اجلن�سني للقول بوجود م�رصوعية ن�سية ت�ساند مواقفهما والأيديولوجيات التي 
الأ�رصة  قوانني  اأن  اأبرهن  ثانيا،  اجلن�سني.4   بني  بامل�ساواة  يتعلق  فيما  يعتنقونها 
طبيعة  حول  فقهية  واأ�سانيد  ثقافية،  اجتماعية  افرتا�سات  نتاج  هي  الإ�سالمية 

2  اأعني الفقهاء الأولون يف فرتة التكوين والت�سكيل، قبل الع�سور احلديثة. 
3  اأحمد )58-1991(.

املنزلة  الأديان  يف  قائم  التوتر  هذا  اأن  يعلمنا  الديني  ال�ساأن  يف  الن�سوي  العلم  تبحر  اأن  مالحظة  جتدر   4
الأخرى. انظر جرو�س )1993( ملعرفة التوترات التي �سهدتها البوذية، روثر )1983( و�سو�سلر 
فيورينزا )1995( بخ�سو�س امل�سيحية، وهري�سيل )1983( وبال�سكو )2005( بخ�سو�س اليهودية. 
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�سنع  “من  فقهية  ابتناءات  هذه  اأخرى،  بعبارة  والن�ساء.  الرجال  بني  العالقة 
الإن�سان” �سكلتها الظروف الجتماعية والثقافية وال�سيا�سية التي فهمت يف اإطارها 
اجلن�سني  بني  امل�ساواة  فكرة  اإن  قوانني.  اأ�سبحت  ثم  لالإ�سالم  املقد�سة  الن�سو�س 
التي اأ�سبحت متاأ�سلة يف مفاهيم العدالة خالل القرن الع�رصين فقط، طرحت على 
الفكر القانونى الإ�سالمى حتدًيا مل يتم الت�سدى له بعد. وختاما، اأدفع بحجة اأن 
اإىل  ا�ستنادًا  عنها  الدفاع  ميكن  ل  القوانني  هذه  يف  املت�سمنة  العنا�رص  من  الكثري 
مع  تتعار�س  ل  فهي  املعا�رصة؛  الظروف  ظل  يف  تربيرها  اأو  اإ�سالمية،  اأ�س�س 
روح امل�ساواة يف الإ�سالم فح�سب، بل يتم ا�ستدعاوؤها حلرمان الن�ساء من التمتع 

بالعدالة والختيارات الكرمية يف احلياة. 

1-  �لنهج و�لإطار �ملفاهيمي

اأنطلق يف تناوىل للعرف القانوين الإ�سالمي من خلفيتى كاأنرثوبوجلية قانونية، 
معني لإميانها  اإيل  الو�سول  اإىل  بحاجة  موؤمنة  م�سلمة  امراأة  بحكم كوين  واأي�سًا 
وتقاليدها الديني5. لقد اآليت على نف�سي اأن اأ�سارك يف اجلدل الدائر حول امل�ساواة 
واأ�سع  باللتزام،  بح�س  مدفوعة  القانون،  يف  الجتماعى  النوع  منظور  من 
التمييز  اأمرين يجب  اإىل  القانوين الإ�سالمي م�ستندة  الفكر  تقاليد  اإطار  حتليلي يف 
بينهما يف تلك التقاليد. هذان الأمران خربا حالة من الت�سويه والتعتيم يف الأزمنة 
وقامت،  موحدة  قانونية  نظمًا  احلديثة  القومية  الدول  و�سعت  عندما  احلديثة، 
ب�سكل انتقائي، باإ�سالح  وتدوين عنا�رص من قانون الأ�رصة الإ�سالمي ، وعندما 

ظهر اإ�سالم �سيا�سي جديد ي�ستخدم ال�رصيعة اأيديولوجية له. 

التمييز الأول بني ال�رصيعة والفقه؛ وهو اأ�سا�س ن�ساأة املذاهب املتعددة يف القانون 
والتي  ال�رصيعة،  منها6.  مذهب  كل  داخل  والآراء  املواقف  وتعدد  الإ�سالمي، 
تعني حرفيًا الدرب اأو الطريق املوؤدي اإىل املياه، تعني يف العقيدة الإ�سالمية امل�سيئة 

باملناق�سات  تكتظ  والن�ساء  الإ�سالم  حول  الأدبيات  اأن  ذلك  مهم،  اأمر  وا�سح  ب�سكل  و�سعى  5  حتديد 
الهجومية العنيفة امللتحفة بعباءة البحث )مري ح�سينى:1999 6-3(    

6  من بني علماء القانون الإ�سالمي، كمايل )1989:216( واأبو الف�سل )2001: 32-5( ا�ستخدما هذا 
التمييز؛ النعيم )2000: 33-4( مل ي�ستخدمه.
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“ق�سد  للنبي حممد. وكما ي�سري ف�سل الرحمن  اأوحى بها  الإلهية يف جمملها كما 
للحياة  ال�رصيع  “الطريق  التاريخ،  الديني منذ فجر  ال�سياق  ا�ستخدامها يف  بها يف 
القومية”، مبعنى القيم الدينية التي يعرب عنها وظيفيًا ب�سكل ملمو�س، ليهتدي بها 
املرء يف حياته”.7 اأما الفقه، والذي يعني حرفيًا “الفهم” اأي التفقه، فيمثل عملية 
املقد�سة  امل�سادر  من  القانونية  القواعد  وا�ستخال�س  ل�ستب�سار  الإن�ساين  ال�سعي 
يف الإ�سالم، األ وهي: القراآن وال�سنة. بعبارة اأخرى، يف حني تتمتع ال�رصيعة 
الفقه من  يتاألف  وال�سمولية،  وال�رصمدية،  القدا�سة،  ب�سفة  الإ�سالمية  العقيدة  يف 
الأدبيات واملوؤلفات الكثرية التي اأنتجها فقهاء امل�سلمني وبالتايل فهو –مثل اأي نظام 

فقهي اآخر– نتاج ب�رصي، دنيوى، ويرتبط بالزمان واملكان. 

ومن ال�رصوري اأن نوؤكد على هذا التمييز بني ال�رصيعة والفقه وما يرتتب عليه 
ويت�سعب منه معرفيًا و�سيا�سيًا. فكثريًا ما ي�ساوي النا�س خطاأ بني الفقه وال�رصيعة، 
ول يقت�رص ذلك على اأ�سكال اخلطاب ال�سائعة بني عامة امل�سلمني، بل ميتد اأي�سًا 
اأيديولوجيًا؛  الت�ساوي ق�سدًا  اإىل املتخ�س�سني وال�سيا�سيني. وعادة ما يحمل ذلك 
مبعنى اأن ما يوؤكد الإ�سالميون وغريهم اأنه “اإلزام �رصعي” )وبالتايل فهو اإلهي 
ومع�سوم(، هو يف حقيقته نتاج الفقه، اأي التاأمل وال�ستدلل القانوين، )وبالتايل 
الفقهية،  الن�سو�س  ا�ستدعاء  فهو ب�رصي وغري منزه عن اخلطاأ(. وغالبًا ما يتم 
التي هي اأبوية �سكاًل ومو�سوعًا، كو�سيلة لإ�سكات واإحباط �سعي امل�سلمني من اأجل 
اأمام القانون  احل�سول على العدل الدنيوي الذي تعد العدالة القانونية وامل�ساواة 

�سفتني متاأ�سلتني فيه.

وعلى نف�س منوال الأ�سوات الن�سوية ال�ساعدة يف الإ�سالم، اأدعي اأن التف�سريات 
الأبوية لل�رصيعة ميكن، بل لبد، اأن يتم الت�سدى لها على م�ستوى الفقه. فالفقه 
ال�رصيعة يف  فهمه من  ن�ستطيع  ما  الإلهية،  لالإرادة  الب�رصي  الفهم  يعدو كونه  ل 
هذه الدنيا على امل�ستوى القانوين. ومن ثم، فهذا التمييز بني ال�رصيعة والفقه هو 
ما ميكنني -كم�سلمة موؤمنة- من املطالبة  بالعدالة بني اجلن�سني من داخل  اإطار 

7  رحمن )2002 : 100(.
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عقيدتي. ومن هنا، يف هذه الورقة تفهم ال�رصيعة باعتبارها مثاًل �سامية عليا جت�سد 
وطريق  بها،  املوحى  الإ�سالمية  الن�سو�س  فيه  تتجلى  ودربًا  الإ�سالم،  روح 
والقوانني  القانونية  الأحكام  فح�سب  يت�سمن  فال  الفقه  اأما  العدالة.  نحو  يقودنا 
الو�سعية )التي مت تطبيقها اأو ت�رصيعها(، والتي يدعي فقهاء امل�سلمني اأنها متجذرة 
اأي�سًا من الكم الهائل من الن�سو�س الفقهية  يف الن�سو�س املقد�سة، ولكنه يتاألف 

والتف�سريية التي األفها العلماء. 

ل  جزء  وهو  الإ�سالم،  تعاليم  يف  العميقة  بجذوره  ي�رصب  العدالة  مفهوم  اإن 
يتجزاأ من املنظور الأ�سا�سي لل�رصيعة ولفل�سفتها. هنا ينتهى الإجماع الفقهي. اأما 
ما تتطلبه العدالة وما جتيزه، ونطاقها وانعكا�ساتها يف القوانني، وكذا جذورها يف 
الن�سو�س املقد�سة، فقد كان مو�سوًعا للجدل واخلالف.8 خمت�رص القول، توجد 
فكرتنا  اأن  ترى  والتى  ال�سائدة  الأ�سعرية  املدر�سة  الالهوتي؛.  للفكر  مدر�ستان 
عن العدالة مرهونة بالن�سو�س املوحى بها وغري خا�سعة للعقالنية اخلارجة عن 
العدالة  اأن فكرتنا عن  التي ترى  املعتزلة  الدين؛ وعلى اجلانب الآخر، مدر�سة 
املوحى  الن�سو�س  عن  وجودها  يف  وم�ستقلة  عقالنى،  اأ�سا�س  ولها  فطرية، 
اأن�سار املوقف الثاين الذي طوره املفكرون امل�سلمون املعا�رصون  بها. واأنا من 
العقالنيون اجلدد، وحري بنا اأن نذكر هنا منهم عبد الكرمي �سورو�س، ون�رص 
حامد اأبو زيد9. ويف هذا ال�سدد، ففكرتنا عن العدالة، مثلها مثل فهمنا للن�سو�س 
املوحى بها، مرهونة باملعارف املحيطة بنا، ت�سهم يف ت�سكيلها قوى خارج املنظومة 
الدينية. وكما جاء على ل�سان �سورو�س “العدالة كقيمة ل ميكن اأن تكون دينية، 
بل الدين هو الذي يجب اأن يكون عادًل”؛10 ومن ثم، يجب اإعادة تف�سري اأي ن�س 
ديني اأو قانون يتحدى فكرتنا عن العدالة يف �سوء النقد الأخالقي للجذور الدينية 

التي تفرع منها. 

غياب  وملناق�سة  )1997(؛  ولمب   ،)1984( خ�رصي  انظر  الإ�سالم،  يف  العدالة  مفاهيم  ملناق�سة    8
املناظرات الالهوتية يف عمل الفقهاء املعا�رصين، انظر اأبو الف�سل )2004 – 5(؛ وملناق�سة ال�سلة بني 

العدالة وال�رصيعة، انظر كمايل )1999(.
اأبو زيد )2001؛  http://drsoroush.com/English، ن�رص  9  انظر �سورو�س )2000( واملوقع التايل: 

.)2006
10  �سورو�س )2000: 3-131(.
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وتو�سح الإ�سرتاتيجية اللغوية والتحليل املفاهيمي الأمر بجالء، ففي حني اأن العدالة 
لي�ست فعاًل ول حركة، اإل اأنها كثرًيا ما ت�ستخدم ك�سفة. وجمال الأخالقيات هو 
ما يدلنا على متى، ويف اأي �سياقات تكون الأعمال عادلة ومربرة.  اأق�سى ما 
ميكننا عمله،  هو تف�سري العدالة، تعريف ما ميكن اعتباره عدًل. وبطبيعة احلال، 

فهذه التف�سريات عرفية وموؤقتة، ويختلف كل منها عن الآخر.11

وال�سيء الثاين الذي اأذهب اإىل متييزه، واملاأخوذ من الفقه، هو ذلك التمييز بني 
فئتني من الأحكام القانونية: العبادات )الأعمال التعبدية/ الروحانية( واملعامالت 
العبادات،  التعامالت(.12 يف ال�سنف الأول،  القائمة على  التعاقدية/  )الأعمال 
تنظم الأحكام العالقات بني الله والعبد، وهنا النطاق حمدود اأمام الفقهاء لإعمال 
املنطق، والتف�سري، والتغيري، مبا اأنها تتعلق بالف�ساء الروحاين والغيبيات الإلهية. 
ولكن هذا ل ين�سحب على املعامالت، التي تنظم العالقات فيما بني الب�رص، وهنا يبقى 
املجال مفتوحًا اأمام العتبارات املنطقية والقوى الجتماعية. وغني عن القول اأن 
اأغلب الأحكام املتعلقة بالن�ساء والعالقات بني اجلن�سني تنتمي لهذه الفئة. ومبا اأن 
ال�ساأن الإن�ساين يف حالة تغري وتطور دائمني، فهذا ي�ستتبعه احتياج لأحكام جديدة 
الواقع  متغريات  مع  وتتما�سى  املقد�سة  للن�سو�س  اجلديدة  التف�سريات  على  تبنى 
املعا�س، زمانًا ومكانًا. وهذا هو جوهر ال�سند املنطقي لالجتهاد وهو املنهاج الذي 

يتبعه الفقهاء لإيجاد حلول للم�ساكل اجلديدة يف �سوء هدي الوحي. 

لبد هنا اأن اأ�سدد على نقطة هامة، األ وهي اأين ل اأحاول اأن اأقلد فقهاء امل�سلمني 
الذين ي�ستقون القواعد القانونية من امل�سادر املقد�سة باإتباع املنهجية الفقهية )اأ�سول 
يرجعن  الالئي  امل�سلمات  الن�سويات  غالبية  مثل  لي�ست  مقاربتى  اأن  كما  الفقه(.  
اإىل الن�سو�س املقد�سة "لطرح قراءة خمتلفة عن القراءات الأبوية".13 اأنا ل�ست 

11  �سورو�س )2007: 9-8(
12 لالطالع على مقدمات مفيدة وموجزة لنظرية القانون الإ�سالمي، انظر حالق )1997(، وكمايل 

 .)2006(
الإ�سالمي هائلة احلجم لإدراجها هنا، ولكنها حتى  الن�سوي  العلم  ببحر  املوؤلفات والأدبيات اخلا�سة   13
ومع  الفقه  مع  عمله  يف  ي�ستبك   )2006  ،2003( علي  كي�سا  واحلديث؛  القراآن  على  ركزت  الآن 
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اأخرى(   ( جديدة  قراءة  اأطرح  لأن  ول  الجتهاد  لأزاول  موؤهلة،  ول  معنية، 
املنادين  من  لكل  ميكن  حيث  عليها،  متنازع  اأر�س  فهذه  املقد�سة؛  للن�سو�س 
بامل�ساواة النوعية واأولئك الراف�سني لها تقدمي ن�سو�س تدعم حججهم، رغم اأنه 
كثرًيا  ما  ينتزع كليهما الن�سو�س من  ال�سياق الأ�سلي لها. عو�سًا عن ذلك، ما 
اأ�سعى له هو ال�ستباك مع التاأويالت والنظريات الفقهية لك�سف النقاب عن احلجج 
الالهوتية واملنطقية والنظريات القانونية الكامنة وراءها، وقبل كل �سىء اأ�سعى 
النوع الجتماعي -التي تتغلغل  يف قانون الأ�رصة-  العدالة وفكرة  لفهم مفهوم 
�ساأن  �ساأنه  اجتماعي،  ابتناء  اأنه  اأزعم  والذي  الإ�سالمي،  القانوين  العرف  يف 
القوانني الأخرى يف �سق املعامالت، ت�سكل نتيجة التفاعالت مع القوى ال�سيا�سية 
متثيل  ب�سلطة  يتمتعون  الذين  هوؤلء  ومع  والثقافية،  والجتماعية  والقت�سادية 

وتعريف تفا�سري ن�سو�س الإ�سالم املقد�سة. 

2-  تقدي�ض �لذكورية يف �لعرف �لقانوين �لإ�سالمي 

ما  باأو�سح  يتجلى  ل  الإ�سالمي  القانوين  الفكر  يف  اجلن�سني  حقوق  مفهوم  اإن 
يكون اإل يف القواعد التي �سنها الفقهاء فيما يتعلق بعقد الزواج واإنهائه. يف هاتني 
واملفهوم  الداخلي  املنطق  نف�س  يف  املتعددة  الفقهية  املذاهب  ت�سرتك  احلالتني، 
الذكوري. ويقت�رص اخلالف فيما بينها على اأ�سلوب ترجمة هذا املفهوم اإىل قواعد 
الرتجمة.  تلك  ذاك يف  اأو  املذهب  هذا  اإليه  يذهب  الذي  املدى  قانونية؛14 وعلى 
تعرف تلك املدار�س الزواج على اأنه عقد مبادلة ذو �رصوط  ثابتة ويرتتب عنه 
اإك�ساب ال�رصعية للعالقة اجلن�سية  اأثر قانوين واحد، والغر�س الأ�سا�سي منه هو 
بني الرجل واملراأة. ولي�س اأدل على ذلك من اأن هذا العقد يحمل ا�سم "عقد النكاح" 
احلربي، اإىل حد ما )1997، 2000، 2001، 2003-2004(. لالطالع على جمموعة نافعة، 
انظر "ويب" )2000(؛ وثمة اأعمال اأخرى مفيدة انظر بارل�س )2002(، وبارزاجني )2004(، 

وح�سن )1987، 1996، 1999(، ومرين�سي )1991(، وودود )1999، 2004، 2006(. 
هامة  تداعيات  التطبيق  عند  عليها  يرتتب  التي  الختالفات  ب�ساأن  اأ�ستفي�س  لأن  هنا  املكان  ي�سعني  ل   14
بالن�سبة للن�ساء. لذلك فالغر�س من هذا النقا�س هو جمرد اإلقاء ال�سوء على �سمات عقد الزواج، لنعطي 
انظر مغنية  الفقهية،  املدار�س  الختالفات بني  ملعرفة  الإجنليزية.  باللغة  املتوفرة  للم�سادر  مرجعية 
اخلا�سة  التقليدية التاريخية   للن�سو�س  مقدمات  وملعرفة   .)150-1  :1996( ر�سد  وابن   )1997(
ولقراءة   .)1993( و�سبيكتور�سكي   ،)1984( فرح  انظر  لها،  ترجمات  على  والطالع  بالزواج 
 ،2003  ،1993( ح�سيني  ومري   ،)2006  ،2003( علي  انظر  الزواج،  لعقد  نقدية  حتليالت 

 .)2007
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)عقد للجماع(، وبه ثالثة اأركان رئي�سية، الإيجاب من جانب املراأة اأو وليها، 
والقبول من جانب الرجل، واملهر، ذلك املبلغ من املال اأو اأي �سيء من النفائ�س 

يدفعه الزوج للعرو�س اأو يتعهد بدفعه لها قبل الدخول بها اأو بعده. 

وقد ا�ستخدم الفقهاء يف مناق�ستهم للزواج والهيكل القانوين له، عقد البيع كنوع من 
القيا�س، ومل ي�سعروا باأية غ�سا�سة يف املوازاة بني العقدين. فعلى �سبيل املثال: 
القرن  يف  عا�س  الذي  املرموق  ال�سيعي  الفقيه  ذلك  احللي،  حمقق  قاله  ما  اإليكم 

الثالث ع�رص، يف م�ستهل مناق�سته للزواج:
ع )الفرج( دون امتالكه.  وقيل اأن ]الزواج[ هو عقد غر�سه ال�سيطرة على الُب�سْ
وقيل اأي�سًا اأنه عقد �سفهي يخول احلق يف اجلماع من الأ�سل، اأي اإنه لي�س ك�رصاء 

اأمة حيث يتمتع الرجل باحلق يف جماعها نتيجة ملكه لها.15

و كذلك الفقيه املالكي ذائع ال�سيت �سيدي خليل الذي عا�س يف القرن الرابع ع�رص 
قال �رصاحة: 

عندما تنكح املراأة، فهي تبيع جزءًا من نف�سها. يف ال�سوق ي�سرتي املرء ب�ساعة، 
ويف الزواج ي�سرتي الزوج الأع�ساء التنا�سلية عند املراأة.16

ال�سهري، مقارنة بني  الثاين ع�رص  القرن  فقيه وفيل�سوف  الغزايل،  يعقد  وباملثل، 
و�سعية الزوجات والإماء التي يحق لالأزواج/ مالكي اأميانهم التمتع بجماعهن. 
ويف عمله اخلالد اإحياء علوم الدين، جنده كر�س كتابًا حول اآداب النكاح اأو�سح 
اأنهى به  ما  الفقه.17 ولعل  الزواج يف  اأحكام  اإنبنت عليها  التي  فيه الفرتا�سات 
النقا�س من الأهمية مبكان اأن يذكر هنا حيث اأفرد جزًء “حلقوق الزوج”، وا�ستند 
يف ذلك اإىل واحد من الأحاديث النبوية مفاده وجوب طاعة الزوجة لزوجها واأن 

تقبع يف املنزل.18 وبداأ حديثه هنا قائاًل:

15  احللي )1985: 428(
امل�سطلحات  م�ستخدمًا  الزواج  يعرف  اآخر،  مالكي  فقيه  جورجاين،   .)106  :1916( روك�ستون   16
)ا�ست�سهاد  التالية: "عقد يح�سل الرجل مبوجبه على حقوق ح�رصية على الأع�ساء التنا�سلية للمراأة"، 

من بيل�سي 1936: 20(.  
17  لقراءة مقدمة ممتازة عن هذا الكتاب والطالع على ترجمة متميزة له، انظر فرح )1984(.

18  لالطالع على مناق�سات نقدية حول هذا احلديث، انظر اأبو الف�سل )2001: 247-232(.
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فعليها  له،  رقيقة  فهي  نوع رق،  النكاح  اأن  فيه  ال�سايف  "والقول 
نف�سها مما ل مع�سية  الزوج مطلقا يف كل ما طلب منها يف  طاعة 
الزوج  حقوق  على  ت�سدد  الرتاث  اأدبيات  من  الكثري  وجند  فيه". 
"املراأة  على زوجته. ولقد قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: 

التي متوت وزوجها را�س عنها تدخل اجلنة".19

اأنا ل اأرمي هنا اإىل التلميح اإىل اأن الفقهاء و�سعوا مفهومًا وت�سورًا للزواج مفاده 
اأنه اإما بيع اأو عبودية.20 فقطعًا كانت هناك اختالفات وخالفات هائلة حول هذا 
الأمر بني املذاهب املختلفة، ودار الكثري من اجلدل داخل كل منها، مع تداعياته 
اأعاله  ا�ست�سهدنا بها  التي  اأقوال مثل تلك  الن�ساء.21 وثمة  القانونية والعملية على 
متيز بني احلق يف النتفاع باخل�سائ�س اجلن�سية والإجنابية للمراأة )والتي يح�سل 
هي  نظري  وجهة  به(.  يتمتع  ل  ما  )وهو  �سخ�سها  يف  واحلق  زوجها(،  عليها 
مفهوم  عليها  يقوم  التي  القاعدة  ي�سكال  لها  القانوين  واملنطق  “التملك”  فكرة  اأن 
الزواج، حيث ي�سبح اجلانب اجلن�سي عند املراأة مثل �سلعة اأو �سيء ميكن مبادلته، 
واإن مل يكن هذا ين�سحب على �سخ�سها. ومن ثم، فنجد اأن املنطق القانوين هو ما 
يحدد ما يتمتع به كل طرف من طريف العالقة الزوجية من حقوق وما عليه من 

واجبات. 

ولقد فطن الفقهاء اإىل احتمالت اللتبا�س و�سوء الفهم؛ ومن ثم، اأكدوا بحر�س 
اأن الزواج والطالق ي�سبهان عقد البيع والتحرير من ال�سرتقاق من حيث ال�سكل 
فقط، ولي�س من حيث روح العقد، ور�سموا خطًا فا�ساًل وا�سحًا بني املراأة احلرة 
عدد  �سمن  الزواج  عقد  ياأتي  الجتماعية.  واملكانة  احلقوق  حيث  من  والأمة 
حمدود من العقود يف الفقه التي تتجاوز احلدود بني �سعبتيه الأ�سا�سيتني: العبادات 
واأ�سادوا  ديني،  واجب  باعتباره  الزواج  عن  الفقهاء  حتدث  لقد  واملعامالت. 

19  الغزايل )1998: 89(. لالطالع على طرح اآخر لهذه الفكرة، انظر فرح )1984: 120(.
وويليز   ،)1999( مارمون  انظر  والزواج،  للعبودية  الفقهية  املفاهيم  بني  الت�سابهات  ملعرفة   20

.)1985(
املتعلقة باملهر  اأثرها على الأحكام  21  ملعرفة هذه الختالفات، انظر علي )2003: 70-82(؛ وملعرفة 

و�سبل مناق�سة الفقهاء التقليديني لها، انظر ابن ر�سد )1996: 33-31(.
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بف�سله الديني وعددوا الأوامر الأخالقية التي ن�س عليها العقد للزوجني. ولكن 
هذه الأوامر الأخالقية طم�ستها العنا�رص املت�سمنة يف العقد والتي جعلت اجلانب 
الن�ساء  يف  الرجال  حتكم  وقد�ست  الزواج،  يف  للمبادلة  مادة  املراأة  عند  اجلن�سي 
“الغر�س من  اأنه  القدامى على  الفقهاء  العقد. ما عّرفه  ف�سخ  اأيديهم يف  واأطلقت 
على  واأجمعوا  الزواج،  يف  اأخالقي  هو  وما  قانوين  هو  ما  بني  ف�سل  الزواج” 
على  واحلفاظ  والتنا�سل،  اجلن�سية،  الحتياجات  اإ�سباع  هي:  املقا�سد  تلك  اأن 
الأخالقيات وال�سلوك القومي22. واأي �سيء يخدم هذه الأغرا�س اأو يتبعها ي�سري 
حتت  الفقهاء  ناق�سه  ما  وهو  بها،  الوفاء  الزوجني  على  لزامًا  اإجبارية  واجبات 
اأنها ل تزال التزامًا معنويًا، ظلت غري  اأحكام الزواج. لكن باقي الأ�سياء رغم 
مفّعلة قانونًا؛ وتركت لالأفراد ليحكم فيها كل منهم بح�سب ما ميليه عليه �سمريه. 

مبوجب عقد الزواج، تكون املراأة يف ع�سمة الرجل، اأي ما ميكن ترجمته على 
اأنه �سلطة الرجل وحمايته واإمرته. ويبني العقد جمموعة من احلقوق والواجبات 
املعنوي، والبع�س  الإقرار  له �سفة  البع�س منها  املحددة اخلا�سة بكل طرف، 
الآخر له قوة قانونية. وهذه الأخرية تدور حول املو�سوعني التواأمني: العالقة 
التمكن )الطاعة( والنفقة.23 ومن  اجلن�سية والتعوي�س، واملج�سدين يف مفهومي 
منظور الإذعان اجلن�سي، يعّرف التمكن باأنه حق للرجل، ومن ثم فهو واجب 
على املراأة؛ يف حني اأن النفقة تعّرف على اأنها املاأوى واملاأكل وامللب�س، وبالتايل 
هي حق للمراأة وواجب على الرجل. ول يحق للمراأة التمتع بالنفقة اإل بعد اإمتام 
الزواج )الدخول بها(، وتفقد حقها يف املطالبة بهذا احلق اإذا كانت نا�زًشا. وجدير 
الأوحد  املالك  هو  فالزوج  للموارد:  امل�سرتكة  للملكية  ير�سي  ل  العقد  اأن  بالذكر 
لكل املوارد الزوجية، وتظل الزوجة حائزة ملهرها واأي �سيء جتلبه معها عند 
الواجبات  باأداء  قانونًا  ملزمة  لي�ست  الزواج. وهي  هذا  اأثناء  تك�سبه  اأو  زواجها 
ويعد  بها.  قامت  اإن  الأعمال  هذه  اأداء  نظري  باأجر  املطالبة  لها  ويحق  املنزلية، 

22 ملناق�سة هذا املو�سوع، انظر عبد العاطي )1997: 54-9(. املق�سد الأخري، احلفاظ على الأخالق، 
ياأتي يف �سدارة كتابات الإ�سالميني الأ�سوليني مثل املودودي )1983، 1998(.

23  لالطالع على ترجمات لهذه الأحكام يف املدونات القانونية احلديثة يف اإيران واملغرب، وتطبيقاتها 
العملية، انظر مري ح�سيني )1993(. 
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التكاثر واإجناب الأبناء هو املجال الوحيد الذي يت�سارك فيه الزوجان، ولكن حتى 
هنا، الزوجة غري مطالبة قانونًا باإر�ساع وليدها، وميكنها طلب تعوي�س اإن هي 

قامت بذلك.

ومن بني حقوق الزوج اأن له �سالحية حتديد تنقالت زوجته ونوافل الطاعات 
التي توؤديها. فعلى الزوجة اأن ت�ستاأذن الزوج للخروج من املنزل، اأو لاللتحاق 
الفرائ�س  العبادة الأخرى غري  باأنواع  اأو  لتقوم بال�سيام تطوعًا  اأو  باأي عمل، 
ك�سيام رم�سان؛ فاإن اأيًا من هذه الأعمال رمبا يخرق “احلق غري املقيد )للزوج( 

يف اجلماع”.24

اأي  يف�سخ عقد  اأن  الوقت25، وميكنه  نف�س  اأربعًا يف  يتزوج  اأن  الرجل  بو�سع  و 
منهن متى �ساء دون احلاجة لإبداء اأ�سباب ف�سخه اأو ملوافقة زوجته اأو وجودها. 
فالطالق من الناحية ال�رصعية يعد فعاًل فرديًا ينتج اأثره ال�رصعي بنطق الزوج به. 
وكذلك ل ميكن اأن يخلى �سبيل الزوجة دون موافقة زوجها، رغم اأنها ت�ستطيع 
“اخللع”،  له ما يغريه بطالقها، وذلك من خالل  تدفع  باأن  الطالق  اأن ت�سمن 
والذي ي�سار اإليه عادة با�سم “الطالق بالرتا�سي”. ويعّرف الفقهاء القدامى اخللع 
لزوجها، وركنه  ال�سديدة  كراهيتها  ب�سبب  الزوجة  بناء على طلب  انف�سال  باأنه 
يكون  اأن  والعو�س ميكن  مقابل طالقها،  للزوج  تدفع عو�سًا  اأن  هو  الأ�سا�سي 
باإعادة املهر اأو باأي �سكل اأخر من اأ�سكال التعوي�س املادي. فاخللع، على عك�س 
الطالق، فعل ثنائي ولي�س فرديا، حيث ل ينتج اأثره ال�رصعي دون قبول الزوج. 
هو  اأمامها  الوحيد  امللجاأ  يكون  الزوج؛  قبول  �سمان  من  الزوجة  تتمكن  مل  فاإذا 
يقوم  اأو  بالطالق  النطق  الزوج على  ليجرب  والقا�سي ب�سالحيته  املحكمة  تدخل 
وحده،  الزوج  به  يتمتع  حق  اأنه  على  الطالق  وبتعريف  عنه.  نيابة  بالتطليق 
ا�ستخدم الفقهاء القدامى القيا�س على العتق –وهو حق ال�سيد على العبد. ونقاًل عن 

24  لالطالع على نقا�س مفيد حول هذا املو�سوع، انظر عبد العاطي )1997: 82-146(.
25  يحق للرجل يف الفقه ال�سيعي اأن يعقد عقود زواج موؤقتة )زواج املتعة( كما ي�ساء اأو كما تتيح له ظروفه 

املادية
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الغزايل: الرجل هو املالك وا�ستعبد املراأة باملهر، كما كان احلال... ولي�س لها 
اإمرة يف �سئونها.26

ت�ساوؤلت عن �لفر�سية �لذكورية

يزعم  والطالق.  الزواج  تخ�س  فقهية  اأحكام  بوجود  نقر  جميعًا  نحن  باإيجاز، 
لت�سور  جت�سيد  واأنها  ال�سماء،  من  منّزلة  اأنها  ال�سلفيون  وامل�سلمون  الإ�سالميون 
ال�رصعية  لإ�سفاء  اإليها  يحتكمون  ثم،  اجلن�سني؛ ومن  لالأ�رصة وحلقوق  ال�رصيعة 
على ال�سلطة الذكورية، مرتكنني على اأ�سباب دينية. ولكن حري بنا اأن نت�سدى 
الذكورية  القراءات  بني  الف�سل  ميكننا  كي  املنظور؛  نف�س  من  املزاعم  لهذه 
للن�سو�س الإ�سالمية املقد�سة وبني قيم ال�رصيعة ومثلها واأهدافها. ويف هذا ال�سدد، 
هناك الكثري من الأ�سئلة املهمة التي يتعني علينا طرحها، منها على �سبيل الذكر ل 
احل�رص: اإىل اأي مدى يعك�س هذا املفهوم عن النوع الجتماعي مبداأ العدل املتاأ�سل 
الإرادة  من  املراأة  الفقه  يحرم  للزواج، مل  الأمر  يتطرق  ال�رصيعة؟ وعندما  يف 
احلرة ويجعلها خا�سعة ل�سلطة الرجل؟ وكيف مكن الفقه من تفعيل هذا احلرمان 
واخل�سوع ل�سلطة الرجل؟ وما هي الأ�س�س الأخالقية واملنطقية التي يقوم عليها 
ما  اإذا  الأهمية  املزيد من  تكت�سب  الأ�سئلة  هذه  اإن  بالزواج؟  اخلا�س  املفهوم  هذا 
قبلنا –كما اأقبل اأنا– باإخال�س الفقهاء القدامى يف دعواهم التي مفادها اأنهم ا�ستقوا 
اأحكامهم من امل�سادر املقد�سة يف الإ�سالم واأن هذه الأحكام تعك�س مفهوم العدالة 

الذي ي�سكل جزًء ل نزاع عليه يف ال�رصيعة.27 

الأ�سئلة يف جمموعتني  تلك  اإجابات عن  الإ�سالم  الن�سوية يف  الدرا�سات  وتعطينا 
وتناق�س  و�سيا�سية،  اإيديولوجية  منطلقات  من  اإجابات  الأوىل  ت�سم  مرتبطتني؛ 
قراءاتهم  يف  القدامى  الفقهاء  بها  ا�ستاأن�س  التي  الذكورية  والجتاهات  الأفكار 

26 ا�ست�سهادًا مبارمون )1999:19(. يف ن�سو�س الفقه القدمية، كتاب الطالق عادة ما يتبع بكتاب العتق؛ 
اأن  الكتابني تكمن يف حقيقة  للقيا�س بني  "املدعاة  القرن اخلام�س ع�رص:  العيني، �سارح من  وبكلمات 
الطالق هو تخلي�س ال�سخ�س من ذل ملك املتعة، والعتق هو تخلي�س ال�سخ�س من ذل ملك الرقبة"، 

اأخذًا عن مارمون، 1999: 18؛ .q.v للمناق�سة(. 
27 يقينًا اأن التثبت مما اإذا كانت هذه الأحكام متوافقة مع املمار�سات الفعلية للزواج والعالقات بني اجلن�سني 
النقاب عنه. انظر على �سبيل  الدرا�سات احلديثة يف الإ�سالم يف ك�سف  بداأت  للت�ساوؤل  اآخر  له حمك 

املثال، �سنبل )1996(، وتوكر )2000(، ورابوبورت )2005(. 
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الدينية،  املعرفة  اإنتاج  يف  الإ�سهام  من  الن�ساء  ا�ستبعاد  ويف  املقد�سة،  للن�سو�س 
وما ي�ستتبع ذلك من عدم قدرتهن على اأن يجعلن �سوتهن م�سموعًا واأن يعك�سن 
الإدراك  جانب  اإىل  اأكرث  فتميل  الثانية  املجموعة  اأما  القانون.  يف  م�ساحلهن 
املعريف28 وتهتم بالطرق التي اأدت اإىل اكت�ساب الأعراف الجتماعية واملمار�سات 
لتتحول  القدا�سة،  من  نوعا  الجتماعى  بالنوع  املتعلقة  والإيديولوجيات  القائمة 
اإىل ثوابت فقهية. وبذلك، بدًل من اأن ينظر الفقهاء القدامى اإىل هذه املمار�سات 
بو�سفها ق�سايا اجتماعية؛ ومن ثم فهي متثل موؤ�س�سات وظواهر مرتبطة بزمنها، 
فاإنهم تعاطوا معها على اأنها “منزلة من ال�سماء”؛ ومن ثم فهي را�سخة غري قابلة 

للتغيري. ودعوين اأو�سح هذا اأكرث. 
 

الفقه  اأن�ساأه  كما  الجتماعي  النوع  على  القائمة  والأدوار  الزواج  منوذج  ينبني 
القدمي على الإيديولوجية الذكورية التي قامت يف �سبه اجلزيرة العربية يف اجلاهلية 
وا�ستمرت يف الع�رص الإ�سالمي، واإن كانت قد اتخذت �سكاًل معّدًل. وقد نوق�س 
النقا�س  هذا  يف  اأخو�س  لن  ولكني  املوؤلفات،  من  عدد  يف  با�ستفا�سة  الأمر  هذا 
الآن.29 اإل اأن هناك ثمة اإجماع بني الدار�سني لالإ�سالم والنوع الجتماعي حول 
نقطتني. الأوىل هي اأن الن�سو�س املوحى بها والنبي )�سلوات الله عليه و�سالمه( 
البنات، وتزويج  واأد  )مثل  ال�سائدة  الذكورية  املمار�سات  بع�س  �سوى  يغريا  مل 
اأخرى دون م�سا�س )مثل تعدد  اأبقت على ممار�سات  بالإكراه(، ولكنها  البنات 
واحلديث  القراآن  دفع  لقد  الطالق(.  يف  للزوج  الفردي  واحلق  الزوجات، 
الذي �سوب  املنحى  العدالة، ذلك  نحو  تنحو  الأ�رصة كي  قوانني  اإ�سالح  باجتاه 
اأمور مفهومة  العدل، حيث كانت هذه  قيم  العدل واأدخل  العوجاج يف ميزان 
يف ع�رصه، لكن ذلك املنحى توقف لالأ�سف بعد وفاة النبي. ثانيًا: كلما ابتعدنا عن 
28  اأ�سري باإدراك املعرفة اإىل نظريات املعرفة. فاإدراك املعرفة )الب�ستومولوجيا( هي فرع من الفل�سفة 

يقوم على التحقيق يف طبيعة املعرفة ونطاقها: كيف نعرف اأننا نعرف.
يف  �سائدة  كانت  التي  الذكورية  الهياكل  من  اأ�سعف  الإ�سالم  ظهور  اأن  على  بحجة  يجادل  البع�س   29
املجتمع العربي، والبع�س الآخر يحتج قائاًل اإنه ر�سخ لهذه الهياكل، ويقولون ف�ساًل عن ذلك اأنه قبل 
ظهور الإ�سالم، كان املجتمع مير مبرحلة انتقالية من الن�سب اإىل الأم اإىل الن�سب اإىل الأب، ولقد ي�رص 
القراآين للزواج، والطالق واملرياث وكل ما  الإ�سالم هذا مبهر الذكورية بخامت املوافقة، والتناول 
يتعلق باملراأة يعي ويوؤكد هذه النقلة. ملعرفة تفا�سيل موجزة حول هذا اجلدل، انظر �سميث )1985(، 

و�سبيلربج )1991(.  
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ال�سيا�سي،  لنفوذهن  وفقدهن  الن�ساء  تهمي�س  الوحي، زادت درجة  نزول  وقت 
واأخر�ست اأ�سواتهن، وتفاقم حتجيم وجودهن يف الف�ساء العام. 

 
تدين كثري من اآيات القراآن اإخ�ساع الن�ساء، وتوؤكد على مبداأ امل�ساواة بني اجلن�سني 
وتهدف اإىل تقومي املمار�سات ال�سائدة يف ذاك الوقت لت�سري يف هذا امل�سار.30 اإل اأن 
الفقه اأعاد هذا الإخ�ساع مرة اأخرى، واإن كان ب�سكل معدل؛ فنموذج الزواج يف 
الفقه الأويل يعتمد على نوع واحد من اتفاقات الزواج التي كانت �سائدًة يف ع�رص 
اإىل حد كبري عملية  “بزواج التملك-البعل”، والذي ي�سبه  اجلاهلية، واملعروف 
البيع، اإذ ت�سبح املراأة مبوجبه ملكًا لزوجها.31 ولقد اأعاد الفقهاء تعريف “زواج 
التملك” واأ�سلحوا بع�س جوانبه كي ي�ستجيب للدعوة القراآنية لالإ�سالح وتعزيز 
مكانة املراأة وحلمايتها يف ظل املنظومة الذكورية، بحيث اأ�سبحت الن�ساء اأطرافًا 
يف العقد ول�سن مو�سوعًا له، واأ�سبحن متلقيات للمهر اأو هدية الزواج. وعلى 
نف�س النحو، فبتعديل القواعد املنظمة لتعدد الزوجات والطالق، حجم الفقهاء من 
نطاق �سلطان الرجال على الن�ساء يف العقد، دون تغيري جوهره اأو حترير املراأة 

من �سلطة الرجل، �سواء كان الأب اأو الزوج.32

عدد  على  الدينية  حججهم  الفقهاء  بنى  الأحكام؛  بهذه  للخروج  �سعيهم  ويف 
ومن  والقانونية.  والجتماعية،  وامليتافيزيقية،  الفل�سفية،  الفرتا�سات  من  
وحقوق  الزواج  ب�ساأن  الفقهية  الأحكام  عليها  تقوم  التى  الهامة  الفرتا�سات 
جعل  "الله  واأن  اأجلهن"،  ومن  الرجال  من  خلقن  الن�ساء  "اأن  هي:  اجلن�سني 
الرجال قوامني على الن�ساء"، واأن "الن�ساء ناق�سات عقل ودين". ويف حني اأن 
احلديثة33–  الدرا�سات  تظهر  –كما  القراآن  يف  عليها  مدلل  غري  الفر�سيات  هذه 
اإل اأنها اأ�سحت الفرتا�سات الالهوتية الأ�سا�سية التي ا�ستند اإليها الفقهاء القدامى 

القراآن، عدد حمدود منها يعامل الرجال على نحو  يتاألف منها  اآية  اآلف  30  من بني ما يزيد عن �ستة 
)البقرة:222،228 و  الآيات  باأربعة من هذه  يتم ال�ست�سهاد  الن�ساء، وكثريًا ما  خمتلف عن معاملة 
لهذا  نقا�س  الزواج. لالطالع على  اجلن�سني يف  امل�ساواة يف حقوق  لعدم  الن�ساء.3،34( كمربرات 

املو�سوع، انظر ح�سني حممد وزمالءه )2006(.  
31  ا�سبي�سيتو )1982: 15-14(

32  ملعرفة الختالفات بني املدار�س الفقهية حول الولية، انظر ماغنية )1997: 53-47(.

33  انظر بارلي�س )2002(، وح�سن )1987، 1996(، مريني�سي )1991(، وودود )1999، 2004؛ 
.)216-186 :2006
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املنطق  مرجعية  تقوم  املقد�سة.  الن�سو�س  من  قانونية  اأحكام  ل�ستقاء  �سعيهم  يف 
الن�ساء على ما يت�سوره حول الفرق بني  اإخ�ساع  الأخالقى والجتماعي وراء 
الطبيعة اجلن�سية للرجال والن�ساء؛  حيث يردد اأن الله جعل �سهوة املراأة اأكرث من 
الرجل، ولكنها تخف نتيجة �سيئني فطريني: غرية الرجل )�رصفه وغريته( وحياء 
لو تركت  اأنه  اإىل  النظرية  تلك  الفقهاء من  املراأة )توا�سعها وخجلها(.  وخل�س 
الفتنة والفو�سى،  الن�ساء دون كبح جماحها من قبل الرجال فالنتيجة هي  �سهوة 
ولذا فهي تهديد حقيقي للنظام الجتماعي. وتقدم الدرا�سات الن�سوية عن  الدين 
الإ�سالمي �سورة حية لتاأثري تلك النظرية من خالل الن�سو�س القانونية واجلن�سية 
امل�سلمة  املجتمعات  يف  الن�ساء  حياة  على  تاأثريها  وتبنّي  الو�سطى،   الع�سور  يف 
املعا�رصة.34 وهكذا ي�سري كل من حياء املراأة وغرية الرجل، باعتبارهما �سفتني 
املنطقي  والأ�سا�س  املراأة  ال�سيطرة على  اأداتي  هما  والذكورة،  لالأنوثة  فطريتني 
لإق�سائها عن احلياة العامة.35 وكما ناق�سنا من قبل، فاإن عقد البيع مّثل الأ�سا�س 
الفقهي خل�سوع املراأة يف الزواج، ثم ياأتي التعريف الفقهي جل�سد املراأة على اأنه 
عورة، وللجوانب اجلن�سية فيها على اأنها فتنة، لتوؤدي كل تلك الأمور اإىل عزلها 

عن احلياة العامة ومن ثم عن احلياة ال�سيا�سية يف املجتمعات الإ�سالمية.

لدرجة  للن�ساء  النقدية  القدرات  من  التحقري  مت  الفقهية،  املدار�س  ظهور  ووقت 
جعل �سواغلهن ل متت ب�سلة لعمليات �سنع القانون. ولقد كانت الن�ساء من بني 

من نقلن الأحاديث النبوية،36 اإل اأن �سا�سيدينا تذكرنا بالتايل:
اإىل  ناقالت احلديث  الن�ساء  ان�سمام  ُقبل  اأنه حتى عندما  واملالحظ 
الأخبار(،  يف  التدقيق  مع  يتعامل  الذي  العلم  )ذلك  الرجال  علم 
توثيق  اأنه  على  ينقلنه  ما  ب�سحة  العرتاف  مت  عندما  و...حتى 
�سليم ل�ستخال�س العديد من الأحكام، مل يكّن م�ساركات يف العملية 

34  انظر مريني�سي )1985( ومري ح�سيني )2004(.

35  يوجد هذا الأ�سا�س املنطقي يف العديد من الن�سو�س املعا�رصة اخلا�سة بالن�ساء يف الإ�سالم؛ وثمة مثال 
وا�سح ما اأورده مودودي )1998(. لالطالع على حتليل لهذه النقطة، انظر مري ح�سيني )2004 

و2007(.
ظلت  اأن�سطتهن  ولكن  الدينية،  املعرفة  نقل  يف  ن�سطات  الن�ساء  ظلت   ،)2003( بكر  اأبو  اأظهر  كما    36
حم�سورة يف ال�ساحة غري الر�سمية املتمثلة يف املنازل وامل�ساجد، ومل يتم العرتاف ر�سميًا بو�سعيتهن 

كفقيهات.
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الفكرية التي خرجت علينا بالأحكام املجحفة التي تتعدى على املكانة 
الكا�سفة،  فالن�سو�س  وذاك،  هذا  من  واأهم  للمراأة.  ال�سخ�سية 
بغ�س النظر عن كونها م�ستقاة من القراآن اأو ال�سنة، مت ا�ستقرائها 
للمراأة  والعاطفية  الفكرية  امللكات  لدح�س  املغالطات  من  بالكثري 
على اتخاذ قرارات م�ستقلة كانت �ستت�سم باحل�سا�سية و�ستكون اأكرث 

دقة يف تقدير خربتها احلياتية املختلفة اختالفًا جذريًا.37

اأنا ل اأملح هنا اإىل احتمالية وجود نوع من املوؤامرة بني الفقهاء القدامى لتقوي�س 
و�سعية املراأة، اأو اأنهم تعمدوا جتاهل �سوت الوحى؛ ولكني اأقول هنا اأن هوؤلء 
املقد�سة بروؤاهم اخلا�سة، وكانوا مقيدين يف  للن�سو�س  اهتدوا يف فهمهم  الفقهاء 
اإدراكهم ل�رصوط ال�رصيعة مبجموعة من الفرتا�سات اخلا�سة بالنوع الجتماعي 
اآنذاك.  املعا�س  وال�سيا�سي  الجتماعي  الواقع  تعك�س  كانت  قانونية  وبنظريات 
وتعاملت الأجيال الالحقة مع هذه الفرتا�سات والنظريات التي عك�ست الواقع 
املعريف والقيم العرفية واملوؤ�س�سات الذكورية التي كانت �سائدة يف وقتهم كما لو 
اأزمة يف  �سا�سيدينا  اأ�سمته  ما  وهذا  فيه.  تغيري  ال�رصيعة، ل  من  ثابتًا  كانت جزًء 

الإدراك املعريف ويف التقييم التاريخي للرتاث القانوين الإ�سالمي. 
 

اأق�سى درجة  اإىل  العقلية واملنطقية  اإعمال ملكاتهم  امل�سلمني على  فقهاء  لقد عكف 
الله  قانون  ابتدعوا  لقد  وجتاربه:  املجتمع  خلربات  ا�ستجاباتهم  و�سجلوا  ممكنة، 
بدًل من اأن يكت�سفوه. ما خرجوا به كان عبارة عن تعبري اأدبي عن تطلعاتهم، 
كان  الإ�سالمي  للمجتمع  قدموه  ما  اإن  عليها، ومنجزاتهم.  املتوافق  وم�ساحلهم 

مثاًل اأعلى، رمزًا، �سمريًا، ومبداأً لإحالل النظام وحتديد الهوية. 38
وبهذه الطريقة، حتولت الظواهر املرتبطة يف الأ�سا�س بزمن بعينه- املفاهيم الأبوية 
عن الزواج وحقوق اجلن�سني - اإىل مبادئ قانونية �رصعية اأبدية ال�رصيان. وقد 
حتقق ذلك، اأوًل  من خالل دمج الأعراف الجتماعية يف ال�رصيعة، وثانًيا، عرب 
املعامالت  �سق  حتت  اجلن�سني  بني  والعالقات  بالأ�رصة  اخلا�سة  الأحكام  اإدراج 

37  �سا�سيدينا )1999ب: 149(

38  �سا�سيدينا )1999اأ: 29(، زيادة الت�سديد
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)العقود الجتماعية/ اخلا�سة، حيث تخ�سع الأحكام اإىل حتكيم العقل والتغيري(، 
حيث  التعبد  )اأعمال  العبادات  �سق  اإىل  تنتمي  كانت  لو  كما  معها  التعامل  ولكن 

الأحكام ثابتة بال تغيري ول تعد جماًل للنقا�س املنطقي(. 

اإل تعبري حريف عن  الفقهية اخلا�سة بالأ�رصة ما هي  اأن الأحكام  القول  خمت�رص 
من  حوته  وما  املقد�سة؛  الإ�سالمية  للن�سو�س  القدامي  الفقهاء  فهم  يف  الإجماع 
القيم  مع  التفاعالت  نتيجة  ت�سكل  اجلن�سني  بني  العالقات  وعن  العدل  عن  اأفكار 
املعا�س  عاملهم  يف  وال�سيا�سي  والقت�سادي  الجتماعي  والواقع  والأعراف، 
اآنذاك39 الذي كانت الذكورية والعبودية جزًء من ن�سيجه املجتمعي واللتان كان 
ينظر اإليهما على اأنهما الن�سق الطبيعي الذي ت�سري عليه الأمور، واأنهما ال�سبيل نحو 
تنظيم العالقات يف املجتمع. اإن مفاهيم امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق الإن�سان، 
كما نفهمها اليوم، ل جتد لنف�سها موطئ قدم يف مفاهيم الفقهاء القدامى عن العدل 
التفكري  يجوز  “ل  اأمور  كانت  اأركون،  قاله  ملا  ووفقًا  �سلة.  باأية  لها  متت  ول 
فيها” بالن�سبة للفقهاء امل�سلمني املحدثني، وبالتايل ظلت يف الفكر القانوين الإ�سالمي 

“دون اأن يتم التفكري فيها”.40 

من الأهمية الق�سوى اأن نتذكر اأنه حتى واإن كانت اأفكار حقوق الإن�سان وامل�ساواة 
بني اجلن�سني تنتمي اإىل العامل احلديث، ومن الطبيعي كانت غائبة عن النظريات 
والنظم القانونية ما قبل املعا�رصة، حتى القرن التا�سع ع�رص، فالعرف القانوين 
الإ�سالمي منح الن�ساء حقوقًا اأف�سل من تلك املمنوحة للن�ساء يف الغرب. على �سبيل 
املثال، كانت املراأة امل�سلمة قادرة على الحتفاظ با�ستقاللها القانوين والقت�سادي 
اأثناء الزواج، يف حني اأن املراأة يف اجنلرتا مل تنل هذا ال�ستقالل حتى عام 1882 
مع �سن القانون اخلا�س مبلكية املراأة املتزوجة والذي ح�سلت املراأة مبوجبه على 

احلق يف الحتفاظ مبلكية ممتلكاتها بعد الزواج.41 

بني  والعالقات  للزواج  الفعلية  املمار�سات  مع  تتوافق  الأحكام  هذه  كانت  اإذا  مما  التثبت  اأن  يقينًا    39
اجلن�سني تنتمي ملحك اأخر من الت�ساوؤلت، والتي بداأ العلم الإ�سالمي احلديث يف الك�سف عنها. انظر 

مثاُل رابوبورت )2005(، و�سنبل )1996(، وتوكر )2000(. 
40  لالطالع على مناق�سة هذه املفاهيم يف عمل اأركون، انظر جونرث )2004(. 

القرن  يف  الإجنليزي  الأ�رصة  قانون  بها  ا�ستنار  التي  لالفرتا�سات  مناق�ستها  )2004(؛  رايت  انظر    41
الثامن ع�رص يك�سف عن املتوازيات املذهلة مع تلك الفرتا�سات يف الفقه التاريخي.
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3- �لتحدي �لذي نو�جهه: �سعي �لن�ساء �مل�سلمات للم�ساو�ة

القوى  مع  واملهني  الأليم  ا�سطدامهم  مع  احلداثة  مع  امل�سلمني  مواجهة  تزامنت 
ال�ستعمارية الغربية؛ والتى حتولت فيها الن�ساء وقانون الأ�رصة اإىل رموز لالأ�سالة 
الثقافية والتقاليد الدينية؛ و�ساحة للمعارك بني قوى التقليدية وقوى احلداثة يف العامل 
الإ�سالمي ول يزال هذا احلال م�ستمرًا منذ ذلك احلني.42 ومل يكن هناك منا�س 
من ا�ستباك جميع اأ�سكال اجلدل والن�سالت التي دارت يف القرن الع�رصين حول 
قانون الأ�رصة الإ�سالمي مع الرتاث الذي خلفته احلقبة ال�ستعمارية؛ حيث اأ�سبح 
ن�سال الن�ساء من اأجل امل�ساواة اأ�سرًيا لالأبعاد ال�سيا�سية املتعلقة باحلداثة. وهذا هو 
ما اأف�سح املجال يف القرن اجلديد ملا يطلق عليها “احلرب على الإرهاب” التي ينظر 
“حرب احل�سارات” امل�سنة �سدهم،  اأنها  امل�سلمني على  ال�سواد الأعظم من  اإليها 
اأم خاطئة. ونتيجة هذا، تولد  اإذا كانت نظرتهم هذه �سحيحة  النظر عما  بغ�س 
�سعور بعدم الأمان لدى امل�سلمني؛ مما جعلهم يت�سبثون اأكرث بتقاليدهم الدينية، هذا 
من جانب، ومن اجلانب الآخر، دفعهم هذا ال�سعور بعدم الأمان بخلع امل�رصوعية 
عن الأ�سوات املنادية بالتغيري من الداخل، والت�سكيك يف اخلطابات احلديثة، مثل 

اخلطاب الن�سوى وخطاب حقوق الإن�سان. 
 

من  الكبري  القدر  هذا  على  بطريركى  قانوين  موروث  مع  نتعامل  اأن  لنا  كيف 
الت�سابك مع ال�سيا�سة؟ وكيف ميكننا املطالبة  بامل�ساواة بني اجلن�سني من داخل تقاليد 
اجلن�سني  وحقوق  العدل  عن  مفهومها  ويتناق�س  “مقد�سة”،  اأنها  تدعى  قانونية 
متامًا مع جوهر م�رصوعنا؟ كيف ميكننا اأن نطعن يف القد�سية الزائفة لتلك التقاليد 
تدابري  باتخاذ  ننادي  عليه؟ هل  يقوم  الذي  القوة  اأ�سا�س  من  القانونية دون دعم 
اأن  علينا  اأم  خمتلفة؟  قانونية  مبدونة  القانوين  املوروث  هذا  ل�ستبدال  جذرية، 
نوا�سل عمليات الرتقيع، والإ�سالحات اجلزئية التي بداأت منذ قرن م�سى؟ اأم 
علينا –كما طرحت بع�س الأكادمييات الن�سويات امل�سلمات-  الت�سليم بب�ساطة باأن 
غري  جتعلها  بدرجة  بالتنازلت  م�سبعة  الفقه  على  القائمة  احلالية  الزواج  قوانني 
قابلة لالإ�سالح؛ وهو اإقرار من �ساأنه اأن يحرر “امل�سلمات التقدميات” وميكنهن 

42  من الكثري من املوؤلفات، انظر ب�سفة خا�سة يف موؤلفة "اأحمد" )1992(.
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“ال�سعي لو�سع قانون جديد للزواج” ينبني على الآيات الواردة يف القراآن  من 
التي تت�سدرها امل�ساواة بني الرجال والن�ساء، وحت�س على التعاون والتناغم بني 

الزوجني؟43
 

كانت  طاملا  التي  الأ�سئلة  هذه  على  وقاطعة  ومبا�رصة  ي�سرية  اإجابات  توجد  ل 
مو�سوع الكثري من اجلدل واملناظرات الالهوتية وال�سيا�سية فيما بني امل�سلمني على 
مدار قرن من الزمان. اإن الأفكار اخلا�سة باحلقوق املت�ساوية للن�ساء، وامل�ساواة 
يف الأ�رصة تعد “م�سائل م�ستحدثة” كما يطلق عليها يف التعبري الفقهي؛ وهو ما معناه 
اأنها مل تكن من الأمور حمل اهتمام فقهاء ما قبل احلداثة لأنها مل ت�سكل جزًء من 
هذه  تزال  ول  العدل.  عن  القوم  يفهمه  ملا  ب�سلة  متت  ول  الجتماعية  خربتهم 
الأفكار تطرح حتدًيا اأمام الفكر القانوين الإ�سالمي يتعني عليه ال�ستباك معه. ويف 
الوقت ذاته، اأدت التطورات وامل�ستجدات التي �سهدها القرن الع�رصون وعاي�سها 
والأ�رصة.  والقانون،  الدين،  بني  التفاعل  منط  يف  حتول  حدوث  اإىل  م�سلموه 
وانطالًقا من هذه التحولت، �ساأ�رصع الآن يف ا�ستك�ساف احلجج التي ميكن الدفع 

بها وال�سرتاتيجيات التي ميكن اإتباعها لإ�سالح الأ�رصة امل�سلمة. 

لقد �سهدت الفرتة الأوىل من القرن الع�رصين تو�سعًا يف التعليم العلماين، وتراجع 
القومية  الدول  ن�ساأة  مع  القانونية  والنظم  القانون  وعلمنة  ال�سيا�سة،  عن  الدين 
احلديثة. واتبعت الكثري من هذه الدول امل�سلمة نهجًا انتقائيًا يف اإ�سالح الأحكام 
املوحدة  القانونية  النظم  يف  ودجمها  وتقنينها  بالأ�رصة،  اخلا�سة  القدمية  الفقهية 
كافة  من  القانون  اأفرغت  التي  تركيا  وبا�ستثناء  الغربية.  النماذج  من  امل�ستوحاة 
وال�سعودية،  الغرب؛  من  امل�ستوحاة  القانونية  باملدونات  واأبدلته  الفقهية  الأمور 
الأمور  كافة  تطبيقه يف  الأ�سا�سي وحاولت  كقانونها  القدمي  الفقه  اأبقت على  التي 
القانونية؛ فال�سواد الأعظم من الدول الإ�سالمية اقت�رصت فيما اأبقت عليه من الفقه 
واملرياث(.44  )الأ�رصة  ال�سخ�سية  الأحوال  بقوانني  ال�سلة  ذات  الأحكام  على 

43  على )2003: 183(.

العلمي  انظر  عربيتني،  دولتني  يف  القانونية  املدونات  يف  واعتمادها  الزواج  عقد  �رصوط  ملناق�سة     44
)1992(، وبالن�سبة للتدوين والتقنني والإ�سالح، انظر ويلت�سمان )2007(.
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وتباين مدى الإ�سالح والزخم الدافع له من دولة لأخرى، ولكن ميكننا اأن نقول 
يف املجمل اأن الإ�سالحات اأدخلت عن طريق قواعد اإجرائية )اأي: ت�سجيل الزواج 

والطالق(؛ مما اأبقى جوهر القانون على حاله تقريبًا، دون تغيري يذكر.

التفاعل بني  اإىل حدوث حتول يف طبيعة  وامل�ستحدثات  امل�ستجدات  اأدت هذه  لقد 
اأمران  ذلك  على  وترتب  الجتماعية؛  واملمار�سة  الإ�سالمية  القانونية  النظرية 
لهما اأهمية ق�سوى بالن�سبة للن�ساء، رغم اأنه كثريًا ما يتم اإغفالهما وغ�س الطرف 
عنهما يف اجلدليات الدائرة حول قانون الأ�رصة الإ�سالمي. الأمر الأول، هو اأن 
الإ�سالح اجلزئي لأحكام الفقه وتقنينها قد اأدى اإىل و�سع قانون اأ�رصة هجني، 
لي�س بالفقهي القدمي، ولي�س بالغربي اأي�سًا. ومع حلول املدونات وكتب القانون 
حمل مراجع الفقه الأويل، مل يعد قانون الأ�رصة م�ساألة تهم فقط العلماء امل�سلمون 
الذين ميار�سون علمهم يف رحاب مدار�س فقهية بعينها، بل اأ�سبح من ال�سواغل 
بامل�رصوعية  يتمتع  ل  والذي  قومية  دولة  يف  الت�رصيعي  املجل�س  لها  يكرتث  التي 
للطعن يف تف�سريات ال�رصيعة ال�سابقة للحداثة ولي�س لديه امليل نحو هذا. وبعد اأن 
ُحِرم الفقه من �سالحية حتديد قانون الأ�رصة ومبا�رصته، مل يعد هذا الفقه ول من 
التي تقبع بني  العاجية  اأمام املجتمع، وظلوا حبي�سي الأبراج  ميار�سونه م�سائلني 
التغيري؛  ال�سيا�سي دائم  الواقع  الفكرية، وانقطعت �سلتهم مع  جدرانها مدار�سهم 
ومن ثم فقدوا قدرتهم على مواجهة التحديات املعرفية التي جاءت بها احلداثة؛ مبا 
يف ذلك فكرة امل�ساواة بني اجلن�سني. وعندما بداأت هذه التطورات وامل�ستجدات 
يف املثول على اأر�س الواقع، ثبت اأنها تعمل �سد املراأة؛ حيث حدت من قدرتها 
حتت  العدالة  على  احل�سول  يف  قدرتها  وقو�ست  الديني  القانون  مع  التفاو�سية 
جديدة  فر�سة  الفقهية  الأحكام  اأعطت  امل�ستجدات  هذه  اأن  كما  القانون.  مظلة 
احلديثة.  القومية  الدول  منظومة  كامل  يف  ت�رصي  اأن  الآن  مبقدورها  اإذ  للحياة 
العثمانية  املحاكم  عن  ال�سادرة  الأحكام  يف  بحثت  حديثة  درا�سات  اأظهرت  لقد 
واملوؤلفات اخلا�سة بالع�سور الو�سطى املوجودة يف املحفوظات اأن �سلوك الق�ساة 
ات�سم ب�سكل عام بتبني موقف ليربايل وحمائي جتاه املراأة، لي�س هذا فح�سب، بل 
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بينت اأي�سًا اأنه كان مبقدور الن�ساء الختيار من بني املدار�س القانونية ومن بني 
الق�ساة.45

 
اأما الأمر املهم الثاين الذي نتج عن هذه امل�ستجدات فتمثل يف اأن تنحية الفقه كم�سدر 
ال�سلة بحقوق  الدينية لالأحكام ذات  النربة  القانون عزز  للمجالت الأخرى يف 
اجلن�سني واأحالها اإىل اآخر احل�سون احل�سينة يف الإ�سالم. وتبعًا لذلك، ا�ستحال 
الفقه كتابًا مغلقًا حجب عن اجلدل العام ومت الناأي به عن التعاطي النقدي. ومن 
هنا بزغ اخلطاب اجلديد اخلا�س بالنوع الجتماعي وا�ستحدث نوع من الأدب 
“التقليدية اجلديدة”، وهو متاح لعامة اجلماهري ولي�س بال�رصورة  ميكن ت�سميته 
اأن يكون من تاأليف الفقهاء، ول يعتمد القانون اأ�سا�سًا يف اأ�سانيده املنطقية وحججه 
ودفوعاته. وهذا اجلن�س الأدبي الذي ي�سدر عن دور ن�رص اإ�سالمية ويف الأغلب 
الأعم كتابه من الرجال –على الأقل كان هذا هو احلال حتى وقت قريب– يرمي 
“و�سعية  التى يكتنفها الغمو�س فيما يتعلق مب�ساألة  اإلقاء ال�سوء على الأمور  اإىل 
الزواج  حتكم  التي  الإ�سالمية  القوانني  ماهية  وتبيان  الإ�سالم،  يف  املراأة” 
والطالق.46 املوؤلفون يف هذه احلالة يعيدون قراءة الن�سو�س املقد�سة بحثًا عن 
حلول جديدة –اأو لنكون اأدق، بحثًا عن بدائل اإ�سالمية– لت�سمني مطامح املراأة 
الإ�سالم”.  يف  املراأة  “بحقوق  التعريف  ذاته،  الوقت  ويف  للم�ساواة،  املعا�رصة 
فالقا�سم  اجلديدة،  القراءات  لهذه  الثقافية  الأ�سول  يف  والتنوع  التباين  ورغم 
امل�سرتك بينها هو املوقف املعار�س والنربة الدفاعية العتذارية. معار�س لأن ما 
تن�سغل به هو مقاومة تقدم ما تراه قيمًا واأ�ساليب حياة “غربية”؛ واعتذارية لأنها 
النوع الجتماعي الذي ك�سفت  اأ�سا�س  التحيز على  اأ�سكال  حتاول تف�سري وتربير 
امل�ساواة  ترى  القراءات  هذه  الفقهية.  الن�سو�س  اإىل  رجوعها  عند  ا  عر�سً عنه 
بني اجلن�سني على اأنها مفهوم غربي م�ستورد يجب الت�سدي له بالرف�س. عو�سًا 
“التكامل”، و”التوازن” فيما يخ�س ما للجن�سني  اأفكارًا مثل  عن ذلك، طرحوا 

45  انظر على �سبيل املثال، �سنبل )1996؛ 2003-2004(، رابوبورت )2005(، وتوكر )2000(. 

46  ملناق�سة هذا النوع من الكتابات يف العامل العربي، انظر حداد )1998(، و�ستوا�رص )1993(، وبالن�سبة 
الن�سو�س بالإجنليزية، انظر دوي  لإيران، انظر مري ح�سيني )1999(. للح�سول على عينة من 

)1989(، وخان )1995(، ماودودي )1983 – 1998(، ومطهري )1991(. 
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من حقوق وما عليهما من واجبات. وجدير بالذكر اأن هذه الأفكار القائمة على 
الرجال  اأن  رغم  التايل:  النحو  على  ت�سكلت  ال�رصيعة  قانون  “طبيعية”  نظرية  
والن�ساء خلقوا �سوا�سية وهم يف عني الله �سواء، فالأدوار املنوط بكل منهم اأدائها 
خمتلفة منذ اخلليقة، والأحكام الفقهية القدمية تعك�س تلك الختالفات. ولقد ذهب 
تعني  ل  والواجبات  احلقوق  يف  الختالفات  هذه  اأن  قولهم  يف  املوؤلفون  هوؤلء 
عدم امل�ساواة ول الظلم اإذا ما فهمت على النحو ال�سحيح، بل هي جوهر العدل 

الأ�سيل، وهي ما يت�سق والطبيعة الب�رصية.47

ال�سيا�سي،  الإ�سالم  جنم  �سعود  ومع  الع�رصين،  القرن  من  الثاين  الن�سف  ويف 
اأ�سبحت ن�سو�س الجتاه التقليدى احلديث واخلطاب الذي يتبناه بخ�سو�س النوع 
الجتماعي ل�سيقة باحلركات ال�سيا�سية الإ�سالمية التي كان �سعارها   “العودة اإىل 
ال�رصيعة”. ولعل عام 1979 �سهد النت�سار الأعظم لالإ�سالم ال�سيا�سي عندما قامت 
الثورة ال�سعبية يف اإيران والتي جاءت برجال الدين الإ�سالمي اإىل �سدة احلكم. 
كما �سهد هذا العام نف�سه تداعي الإ�سالحات التي اأدخلتها احلكومات املتبنية للحداثة 
يف اإيران ويف م�رص يف فرتة �سابقة من القرن، واعتماد تطبيق  مبداأ “احلدود” 
يف باك�ستان. اإل اأن هذا العام نف�سه هو الذى اأقرت فيه الأمم املتحدة اتفاقية الق�ساء 

على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة )ال�سيداو(.

اإىل  اجلن�سني  حلقوق  الفقه  مفهوم  لرتجمة  الإ�سالميني  حماولت  اأثارت  ولقد 
اأدى دفاعهم  العمل. وقد  للمزيد من  الن�ساء  النقد، وحفزت  الكثري من  �سيا�سات 
عن التف�سريات الأبوية لل�رصيعة يف فرتة ما قبل احلداثة على اأنها “قانون الله”، 
وباعتبارها اأ�سلوب احلياة “الإ�سالمي” القومي، اإىل اإزاحة ال�ستار عن كتب الفقه 
القدمي لت�سبح مو�سوعًا للنقا�سات العامة والتناول النقدى. وبداأ عدد متزايد من 
الن�ساء يت�ساءلن عن ما اإذا كانت هناك �سلة بنيوية اأو منطقية بني املثل الإ�سالمية 
والأبوية.  لقد فتح ذلك املجال اأمام اأمر غري م�سبوق يف التاريخ الإ�سالمي، األ 
وهو النقد من الداخل للقراءات الأبوية لل�رصيعة. و�سهد هذا بدء مرحلة جديدة فيما 

47  للمناق�سة، انظر مري ح�سيني )2007(.
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يتعلق ب�سيا�سة النوع الجتماعي يف الإ�سالم. ولعل اأهم عن�رص مييز هذه املرحلة 
هو اأنها و�سعت الن�ساء اأنف�سهن – ولي�س الفكرة املجردة عن “الن�ساء يف الإ�سالم” 

- يف قلب و�سميم املعركة الدائرة بني قوى التقليدية واحلداثة.48

جديد،  وعي  تكون  على  وا�سحة  عالمات  هناك  كانت  الت�سعينيات  بحلول 
يف  “ن�سوي”  الجتماعي  بالنوع  خا�س  وخطاب  التفكري،  يف  جديد  اأ�سلوب 
تطلعاته ومتطلباته، مع كونه “اإ�سالمي” يف لغته ويف م�سادر م�رصوعيته. ولقد 
اأ�سكال هذا اخلطاب اجلديد مب�سطلح “الن�سوية الإ�سالمية”، وهو  و�سفت بع�س 
نوع من القرتان يوؤرق الكثري من الإ�سالميات وبع�س الن�سويات العلمانيات. 
بني  يجمع  الإ�سالحي  الديني  الفكر  يف  جديد  اجتاه  يف  مالًذا  اخلطاب  هذا  يجد 
اأنهما متقابالن ولي�س مت�سادين.  الإ�سالم واحلداثة ويتعامل معهما على  مفهوم 
ول  غربية،  اأنها  ملجرد  بب�ساطة  هكذا  فكرة  يرف�سون  ل  امل�سلحون  فاملفكرون 
امل�ساكل  على  للعمل  برناجًما   يت�سمن  جاهًزا  منوذًجا  يقدم  الإ�سالم  اأن  يرون 
الجتماعية، والقت�سادية وال�سيا�سية للعامل الإ�سالمي. وقد اتبع امل�سلحون اجلدد 
الرحمن،  وف�سل  اإقبال،  وحممد  عبده،  حممد  مثل  ال�سابقني،  امل�سلحني  خطى 
واأن  باملرونة،  يتمتع  لالإ�سالم  الب�رصى  الفهم  اأن  موؤكدين  جهودهم  على  وبنوا 
مبادئ الإ�سالم ميكن تف�سريها للحث على تفعيل التعددية واإحالل الدميقراطية، 
واأن الإ�سالم ي�سمح بالتغيري وفًقا الزمان واملكان والتجربة. 49 وبالتايل فهوؤلء ل 
ميثلون حتديًا خطريًا اأمام مفاهيم الإ�سالم القانونية واملطلقة فح�سب، بل هم ي�سقون 

طريقًا للن�ساء يتمكَن فيه من حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني حتت مظلة القانون.  
  

املفاهيم  منها  انحدرت  التي  الإ�سالمية  الن�سب  �سل�سلة  عن  البحث  من  وبدًل 
)ال�سغل  والدميقراطية  الإن�سان،  وحقوق  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  مثل  احلديثة 
فهم  طريقة  على  تركيزهم  اجلدد  املفكرون  �سب  الأوائل(،  للم�سلحني  ال�ساغل 
النقا�سات  الدينية. وهم يهدفون من خالل مراجعة  انتاج املعرفة  الدين وطريقة 
حل  عندما  جنمه  اأفل  الذي  العقالين  املنهاج  اإحياء  اإعادة  اإىل  القدمية  الالهوتية 

48  اأ�ستفي�س يف احلديث عن هذه النقطة يف مري ح�سيني )2003 و2007(. 

49  ملعرفة الت�سل�سل الن�سبي التنا�سي  لهذا التفكري، انظر كورزمان )1998( 
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ال�سيادة  القانون  ل�سكل  واأعطى  املهيمن،  النمط  ليكون هو  القانوين حمله  املنهاج 
على جوهره وروحه. ويف هذا ال�سدد، �سنجد اأن اأعمال املفكرين امل�سلمني مثل 
حممد اأركون، وخالد اأبو الف�سل، ون�رص اأبو زيد، وحممد جمتهد �ساب�ستاري، 
التي  الأ�سئلة  وتختلف  ال�سلة.50  ووثيقة  الأهمية  �سديدة  �سورو�س  الكرمي  وعبد 
للن�سو�س  قراءاتهم  يف  بها  ي�ستنريون  التي  والفرتا�سات  الآن،  يطرحونها 
والفرتا�سات  القدامى  الفقهاء  اأثارها  التي  الأ�سئلة  عن  جذريًا  اختالفًا  املقد�سة، 
القدمية،  التف�سريات  يف  البحث  يعيدون  املفكرون  فهوؤلء  منها.  انطلقوا  التي 
والطبائع املعرفية، ويك�سفون عن املتناق�سات املتجذرة يف اخلطابات الأوىل عن 

الأ�رصة وحقوق اجلن�سني.

4- �أين نحن: مالحظات ومقرتحات

قبل اأن نتدار�س اأكرث يف اآثار التطورات التي �سهدها القرن الع�رصين على م�سعى 
الن�ساء نحو امل�ساواة، دعونا نعود لل�سوؤال الذي بداأت به كالمي، والذي ميكنني 
الآن اإعادة �سياغته ليقراأ على النحو التايل: ملاذا اأ�سبح قانون الأ�رصة الإ�سالمي 
بطرياركًيا على هذا النحو؟ وكيف و�سل لهذا؟ هل ميكن اأن يوجد تف�سري حلقوق 
اجلن�سني يف اإطار الفكر القانوين الإ�سالمي؟ بعبارة اأخرى، هل ميكن اأن يتعاي�س 
اإىل  ال�سبيل  فكيف  يكن،  واإن  جنب؟  اإىل  جنبًا  الإن�سان  وحقوق  الإ�سالم  اإطارا 
فيها  اخلو�س  ميكن  التي  والعمليات  اإتباعها  ميكن  التي  الو�سائل  هي  وما  ذلك، 

اإدراكًا لهذه الغاية؟ 
لقد تناولت ال�سوؤال الأول يف �سياق حديثي عن اخلطاب الذي تبناه الفقه القدمي يف 
التي �سقتها حول كمون  النوع الجتماعي. ومتحورت فحوى احلجة  مو�سوع 
التناق�سات  يف  الإ�سالمي  القانوين  العرف  يف  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  عدم  من�ساأ 
الداخلية بني املثل العليا ال�رصيعة والبنى الأبوية التي جتلت يف كنفها هذه املثل ثم 
ترجمت اإىل اأعراف قانونية. ففي حني تدعو مثل ال�رصيعة اإىل احلرية، والعدل 

لأبو  وبالن�سبة   ،)2001،2003( موؤلفه  انظر  الف�سل،  واأبو   ،)2004( وجونرث  لأركون  بالن�سبة    50
على  موقعه  على  متوفرة  واملقالت   ،)2000( ل�سورو�س  وبالن�سبة   ،)2004( كرماين  انظر  زيد، 
بالن�سبة  اأفكاره  على  ولالطالع    )http://www.drsoroush.com/English.thm( الإنرتنت:  �سبكة 
للنوع الجتماعي، انظر مري ح�سيني )1999: الف�سل ال�سابع(، وبالن�سبة �ساب�ستاري، انظر وحدت 

)2004(، واملقالت واملقابالت على املوقع التايل:
)http://qantara.de/webcom/show_article.php/_c-575/i.html  
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يف  املثل  تلك  حتقق  امل�سلمة  الجتماعية  والكيانات  الأعراف  اأعاقت  وامل�ساواة، 
اأحكام  يف  القانونية  الأعراف  هذه  دمج  ومت  الإ�سالمي.51  القانون  تكوين  �سني 
الفقه عن طريق جمموعة من النظريات والفرتا�سات الالهوتية، والقانونية، 
من  جزًء  كانت  اأو  الوقت،  ذلك  يف  املعرفة  حالة  عك�ست  والتي  والجتماعية 
الإ�سالمي  القانوين  الفكر  اأ�سبح  الطريقة،  وبهذه  املجتمع.  يف  الثقايف  الن�سيج 
�سجني ذات نظرياته وافرتا�ساته، والتي حجبت �سوت الأخالق وامل�ساواة يف 
الإ�سالم ودعواه لإقامة العدل ولالإ�سالح؛ وبالتايل اأ�سحت متعار�سة مع روح 

ال�رصيعة. 

لقد اأثرت ال�سوؤال الثاين حول اإمكانية حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف اإطار اإ�سالمي 
من خالل مناق�سة التطورات وامل�ستجدات التي �سهدها القرن الع�رصين والتي حولت 
طبيعة التفاعل بني نظرية القانون الإ�سالمي وتطبيقها. وفحوى حجتي مفاده اأن 
هذه التطورات التي متثلت يف الإ�سالحات اجلزئية وتقنني املفاهيم الفقهية اخلا�سة 
الن�سف  التخلي عنها يف  ثم  القرن،  الأول من  الن�سف  اأثناء  الجتماعي  بالنوع 
الثاين بعد �سعود جنم الإ�سالم ال�سيا�سي، اأو�سحت مبا ل يدع جماًل لل�سك انعدام 
الن�سو�س  عن  الأبوية  ف�سل  يتم  مل  طاملا  للن�ساء  بالن�سبة  العدالة  حتقيق  اإمكانية 
بني  امل�ساواة  فكرة  اأ�سبحت  القرن،  مدار  وعلى  وال�رصيعة.  املقد�سة  الإ�سالمية 
العدالة، واكت�سبت تكليفًا قانونيًا وا�سحًا  العاملية عن  املفاهيم  اجلن�سني متاأ�سلة يف 
الق�ساء على جميع  اتفاقية  الإن�سان، ول�سيما  الدولية حلقوق  ال�سكوك  مبوجب 
كافة  الإ�سالمية  الدول  التي �سادقت عليها  )ال�سيداو(،  املراأة  التمييز �سد  اأ�سكال 
منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1981، عدا اإيران، وال�سومال، وال�سودان، مع 
العلم اأن امل�سادقة كانت يف الكثري من احلالت مرهونة “بتحفظات اإ�سالمية”، مما 
ي�سري للتوترات القائمة بني ال�سيداو والنظرية القانونية الإ�سالمية والتي مل يكتب 

لها احلل حتى الآن. 

اإىل ثالث مالحظات تو�سح ما يحدث من تقارب الآن  اأختتم بالإ�سارة  دعوين 
بني الثنني، وتلفت النظر اإىل اأن �سعود الإ�سالم ال�سيا�سي ورفع �سعاره “العودة 

51  م�سعود )2001(.
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اأن  اإىل ال�رصيعة” كان من العوامل املحفزة حلدوث هذا التقارب. حري بنا هنا 
نذكر العواقب املتناق�سة وغري املق�سودة التي ترتبت على �سعود الإ�سالم ال�سيا�سي 
والتي �سملت خلع �سفة القدا�سة التي اكت�ست بها التف�سريات الأبوية لل�رصيعة مما 
التي  اللغة  اكت�ساب  بامل�ساواة، ف�ساًل عن  للمطالبة  الق�سية  الن�ساء من ك�سب  مكن 

ميكنهن التحدث بها يف �سوق حججهن والنابعة من قلب التقليد الإ�سالمي. 

اأوًل، مع اقرتاب نهاية القرن الع�رصين، فاإن العقيدة الأبوية اجلامدة وتراكيبها 
القانونية  النظرية  يف  بالزواج  اخلا�سة  احلداثة  قبل  ما  اأفكار  عليها  قامت  التي 
اأعني الكثري من  الإ�سالمية فقدت م�سداقيتها الالهوتية وقدرتها على الإقناع يف 
لتخلق وعيًا  الإن�سان جمتمعة  الن�سوية وحقوق  امل�سلمني. وحلت حملها خطابات 
جديدًا وتر�سي ملرجعية جديدة تلتجئ اإليها الن�ساء امل�سلمات واملفكرون امل�سلحون. 
ولعل تنامي الكتابات التي حتمل عنوان “الن�ساء يف الإ�سالم” )واملتاح اأغلبها الآن 
على الإنرتنت( يعطينا اإ�سارة وا�سحة على العرتاف بهذا الوعي اجلديد. وكما 
دللت يف مو�سع اآخر، يجب النظر اإىل هذه املوؤلفات على اأنها ت�سكل مو�سوعها 
اخلا�س، واأنها تفتح جماًل يف التقليد القانوين الإ�سالمي تعامل فيه الن�ساء على اأنهن 
“كائنات اجتماعية”، و“�ساحبات حقوق”، ومواطنات. لقد كانت هذه املفاهيم 
غريبة على الفقه الإ�سالمي الذي عامل الن�ساء على اأنهن “كائنات جن�سية”، ومل 
تناق�س حقوقهن اإل يف �سياقات الزواج والطالق.52 وهذه الأدبيات التي ترتاوح 
مواقف  تت�سمن  العنيفة،  اجلدلية  واملواجهات  الدقيقة  العلمية  الدرا�سات  بني 
امل�ساواة  اإىل  للدعوة  الفقه  اأحكام  تبنى  من  خمتلفة،  نوعية  ومنظورات  خمتلفة، 
اأ�سهم يف  من  النظر عن موقف كل  اجلبهات. وبغ�س  اجلن�سني على جميع  بني 
هذه الأدبيات من ق�سية النوع الجتماعي ونظرتها لها، فقد اتفقوا جميعًا على اأن 
“الإ�سالم يعلي من �ساأن حقوق املراأة”، واأن العدل والإن�ساف ي�سكالن جزًء ل 
يتجزاأ من ال�رصيعة، ولكنهم اختلفوا حول ماهية هذه احلقوق، وما ي�سكل عدًل 

بالن�سبة للن�ساء، وكيف ميكن حتقيقها يف اإطار اإ�سالمي. 

52  مري ج�سيني )1999(.
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بع�سها  من  نقي�س  املوجودة على طريف  واملواقف  الدائر،  اجلدل  وتعطينا حدة 
يف  نوعية  نقلة  حدوث  على  موؤ�رصات  املوؤلفني،  بع�س  تبناها  التي  البع�س 
وال�سيا�سة.  الإ�سالمية  القانونية  والنظرية  اجلن�سني،  حقوق  يف  التفكري  اأ�سلوب 
اخلا�سة  الفقه  اأحكام  يرون  الذين  هوؤلء  اأن حتى  ذكر  هنا  الأهمية مبكان  ومن 
بالزواج ودور الرجال والن�ساء على اأنها ثابتة ورا�سخة، واأنها ت�سكل جزًء من 
ال�رصيعة، ي�ستخدمون عناوين مثل “حقوق املراأة يف الإ�سالم”، و”امل�ساواة بني 
بالنظريات  يتعلق الأمر  ال�سمت عندما  اجلن�سني يف الإ�سالم”، ولكنهم يلزمون 
اإليها عاليه.53 على  اأ�رصت  الكامنة حتتها والتي  الفقهية والفرتا�سات الالهوتية 
�سبيل املثال، جندهم ميحون املتوازيات واملقابالت ال�رصيحة التي عقدها الفقهاء 
التي  والت�رصيحات  والزواج،  البيع  عقدي  يف  القانونية  الرتاكيب  بني  القدامى 
وردت على ل�سان الغزايل مثاًل والتي حتدث فيها عن الزواج باعتباره �سنفًا من 
ا�ستعباد الن�ساء. ومثل هذه التنويهات والت�رصيحات منفرة ومتنافرة مع امل�ساعر 
والأخالقيات احلديثة، ومغرتبة متامًا عن جتربة امل�سلمني املعا�رصين يف الزواج 
لدرجة اأنه ل يوجد من هو على ا�ستعداد لالإقرار بها. ومن وجهة نظري، هذا 
باخلربات  �سلة  له  يعد  مل  للزواج  الفقهي  التقليدي  التعريف  اأن  على  دليل  خري 
املعا�رصة والقيم الأخالقية التي يتم�سك بها امل�سلمون، وعلى اأن القانون وال�سيا�سة 
حدث  عندما  اإل  القدمي  النموذج  نِع  مل  نوعية.  نقلة  بالفعل  ان  َيخرَبَ الإ�سالميني 
–الذى مل يكن حماًل لل�سك- قوته على الإقناع، ومل  التحول وفقد املنطق القدمي 

يعد بالإمكان الدفاع عنه على اأ�س�س اأخالقية.54 

الفقه  ونظريات  القانونية  النظم  فهم  وجوب  حول  تدور  الثانية  ومالحظتي 
القانوين يف ظل ال�سياقات الثقافية، وال�سيا�سية والجتماعية التي تعمل يف ظلها. 
الن�سوية  القراءات  وكذا  القوية،  الأبوية  بفل�سفته  القدمي  الفقه  منوذج  فهم  ويتعني 
اجلديدة لل�رصيعة يف ظل هذه ال�سورة املزدوجة املعقدة، حيث يعرب كالهما عن 
يجب  ول  نف�سه.  الوقت  يف  ت�سكيلها  ويعيد  الجتماعية،  واملمار�سات  الأعراف 

على �سبيل املثال، بدوي )1995(، ومطهري )1991(.  53
اأعني حدوث تغري جوهري يف املقاربة ويف الفرتا�سات ال�سمنية. اأول من طرح هذا امل�سطلح كان   54
توما�س كون عام 1962 يف كتابه "هيكل الثورات العلمية"، وا�ستخدم هذا امل�سطلح لي�سف التغيري يف 

الفرتا�سات الأ�سا�سية يف النظرية التي حتكم العلم. 
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علينا اأن نن�سى اأن النظرية القانونية اأو الفقه القانوين تكون غالبًا يف حالة تفاعلية 
ا�ستجابة للممار�سات الجتماعية، والقوى ال�سيا�سية والقت�سادية والأيديولوجية، 
وخربات الأنا�س وتوقعاتهم. بعبارة اأخرى، غالبًا ما ياأتي القانون تابعًا للممار�سة 
اأو انعكا�سًا لها، اأي اأنه عندما حتدث تغريات يف الواقع الجتماعي، حتدث املمار�سة 
ا�ستثناًء من  لي�ست  الإ�سالمية  القانونية  والنظرية  القانون.  تغيريًا يف  الجتماعية 
ذلك، كما �سهد على ذلك الطريقة التي حتولت بها النظم القانونية وحيوات الن�ساء 
واخلربات الجتماعية على مدار القرن الع�رصين. اإن الأ�سوات الن�سوية اجلديدة 
يف الإ�سالم حتتفي بقدوم منوذج قانوين قائم على امل�ساواة ل يزال طور التطوير. 
ويعد قانون الأ�رصة املغربي الذي مت �سنه عام 2004 والذي ير�سي للم�ساواة بني 
الزوجني يف الزواج والطالق برهانًا على الجتاه اجلديد الذي ي�سري فيه اإ�سالح 

قانون الأ�رصة.  

وال�سرتاتيجيات  احلجج  اإدماج  �رصورة  اأقرتح  املالحظات،  هذه  على  وبناًء 
اخلا�سة باإ�سالح قانون الأ�رصة ال�سالمى يف اإطاري الإ�سالم وحقوق الإن�سان 
القانونية،  بالعدالة  واملطالبة  والفقه،  ال�رصيعة  بني  التمييز  اإن  الوقت.  نف�س  يف 
من  ويقلل  الإطارين،  بني  الربط  من  متكننا  التي  املفاهيمية  بالأدوات  تزودنا 
املدافعون  يرفعها  التي  اجلن�سني  بني  للم�ساواة  املعار�سة  الأ�سوات  عدائية  �سدة 
الثقافية  الن�سبية  الإ�سالميني حلجج  ا�ستخدام  الزواج، ومن  الفقه عن  عن مفاهيم 
امل�سترتة يف امل�سطلحات الإ�سالمية. ومن الأهمية مبكان اأن نتذكر اأننا ل�سنا نحن 
املكلفني بو�سع تعريف للعدالة، ولكن مهمتنا هي اأن نرفع اأ�سواتنا عندما تواجه 
الن�ساء ظلمًا ويتعر�سن للتميز ب�سبب نوع جن�سهن. والعدالة مثلها مثل ال�رصيعة، 
اأن  فيه، وميكننا  م�سينا  نكافح يف  اأن  اإل  ي�سعنا  ل  م�سار  اأو  اجتاه، درب،  هي 
نزعم، بكل ثقة ويقني باإمياننا ووعينا برتاثنا الإ�سالمي، اأن بع�س العنا�رص التي 
يتكون منها قانون الأ�رصة الإ�سالمي والتي �ساغها الفقهاء القدامي واأعيد اإنتاجها 
غري  اأجوفًا  مفرغًا  هيكاًل  اأ�سبحت  املعا�رصة  القانونية  املدونات  يف  اأخرى  مرة 

متما�ٍس مع العدالة الواردة يف ال�رصيعة، كما يذكرنا ها�سم كمايل يف قوله: 
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اأن  �سك  اأدنى  ي�ساوره  لن  العدل  القراآين عن  الدليل  يتتبع  اإن من 
الإ�سالمية،  للفل�سفة  الأ�سا�سي  املنظور  من  يتجزاأ  ل  جزء  العدل 
اأو فيما يتجاوز حدودها. وبالتايل، ف�سوف  داخل ال�رصيعة نف�سها 
مبدى  ذاتها  ال�رصيعة  قيا�س  ميكن  باأنه  قلنا  اإن  ال�سواب  يجانبنا 
احلنبلي  الفقيه  نقله  الذي  الفهم  هو  وهذا  العدل.  اإقامة  يف  فعاليتها 
ال�ست�سهاد  يتم  ما  التي كثريًا  مقولته  القيم اجلوزية يف  ابن  ال�سهري 
بها: “الإ�سالم مق�سوده دائمًا اإقامة العدل بني عباده، وقيام النا�س 
بالق�سط. فاأي طريق ا�ستخرج بها العدل والق�سط فهي من الدين، 

ولي�ست خمالفة له”55

ما نفهمه عن العدل والظلم يتغري مبرور الوقت. لقد نقل النبي -يف و�سعه لالأحكام 
الجتماعية املتعلقة بالعدل واجلور- اأبناء ع�رصه مما كان يعترب اآنذاك ظلما اإىل 
اأي�سا  املتنا�سبة  املعرفة  اإىل  اآنذاك  ال�سائد  اآنذاك عدل، ومن اجلهل  يعترب  ما كان 
اإىل عدل ومعرفة مطلقني غري مرتبطني بزمان ول مكان. 56  الع�رص، ل  مع 
اإن القراآن الكرمي و�سنة النبي حممد تهدينا اإىل ال�رصاط الذي يتعني علينا اإتباعه، 
وال�رصيعة هي امل�سار الذي ن�سري فيه. ويف القرن احلادي والع�رصين، تاأتي اأحكام 
ويف  الأ�رصة  داخل  املراأة  اأجل  من  وامل�ساواة  بالعدل  تنادي  التي  ال�سيداو  اتفاقية 
املجتمع اأكرث توافقًا مع ال�رصيعة مقارنة باأحكام قوانني الأ�رصة يف الكثري من الدول 
الإ�سالمية املعا�رصة. ولكن ما يجعل املو�سوع معقدًا بالطبع هو ال�سياق ال�سيا�سي 
الذي يوظف كل من حقوق الإن�سان الدولية وال�رصيعة وي�ستخدمهما كم�رصوعات 
اأيديولوجية. ولذلك يتعني علينا اأوًل اأن نبتعد عن التفكري ال�ستقطابى واخلطاب 

البالغي العاملي الذي يخر�س �سوت العقل من كال املع�سكرين.

55  كمايل )1999 – 3-4(، اإ�سافة الت�سديد.
56   �سورو�س )2002(
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