
	  
	  

االفقهھ من صنع االبشر٬، االقواانيین يیمكن تغيیيیرهھھھا 	  
 

–فبراايیر/ شباطط  14 كوااال المبورر٬، ن في ااإلسالمم فلماذذاا تعاَمل االمرأأةة على يیيیلو كانن االعدلل وواالمساووااةة محورر 
ال تنعكس  أأنهھا موااططن من االدررجة االثانيیة؟ ووإإذذاا كانت االمساووااةة تعتبر جزءااً مقبوالً من االعداالة االيیومم٬، فلماذذاا

ن ااألسرةة االمسلمة إإال قليیالً؟في قواانيی 	  
 

وواالمتخصصة في  ٬،دد. ززيیبا ميیر حسيیني االفقيیهھة ااإلسالميیة ٬، االيیومم٬، ططرحتهھمان يین االحيیويیيین االسؤااليیهھھھذ
تحقيیق االمساووااةة وواالعدلل ددااخل  مساووااةة من أأجلحركة في ااالجتماعع االعالمي ل ٬،االقانونيیة اااألنثرووبولوجيی

ااألسرةة االمسلمة. 	  
 

جنسيین في االعديید من قواانيین ااألسرةة ااإلسالميیة بسبب االفجوةة االتي تفصل بيین لقد نشأ عدمم ااالتزاانن بيین اال
وويیحدثث االتميیيیز ضد أأوو االتي يیهھيیمن عليیهھا االرجل.  ريیعة ووااألنظمة ااالجتماعيیة االذكورريیةشلاالعليیا ل مباددئئاال

قشة في أأيي االمرأأةة عندما تُترَجم االمباددئئ االعليیا للشريیعة إإلى قواانيین ثم يینظر إإليیهھا بوصفهھا غيیر قابلة للمنا
ززمانن. 	  

 
هھھھناكك تناقض جوهھھھريي في هھھھذهه االعمليیة٬، كما تقولل ززيیبا. فالشريیعة هھھھي مجمل إإررااددةة هللا كما أأووحى بهھا إإلى 

أأما االفقهھ٬، من ناحيیة أأخرىى٬، فهھو  ررسولهھ محمد (صلى هللا عليیهھ ووسلم). لذلك فهھي مقدسة٬، ووأأبديیة٬، ووعالميیة.
قانونيیة من االنصوصص االمقدسة في ااإلسالمم ووهھھھي االقرآآنن االذيي يیُبَذلل من أأجل ااستنباطط االقوااعد اال االجهھد االبشريي

 ً . وواالسنة. ووقد أأكدتت على أأنن االفقهھ: بشريي٬، ووددنيیويي٬، وومحلي٬، ووليیس أأبديیا 	  
 

انن سااإلن تنقسم ااألحكامم في االفقهھ إإلى قسميین كبيیريین هھھھما: االعباددااتت وواالمعامالتت. أأوولهھما يیحددد االعالقة بيین
خر فيیحددد االعالقة بيین االناسس ووبعضهھم االبعض٬، ووهھھھو مفتوحح وورربهھ٬، ووهھھھو بالتالي غيیر قابل للتبديیل. أأما ااآل

أأمامم إإعاددةة االتفسيیر لتغيیر االظرووفف. 	  
 

. ووفهھم االنوعع ااالجتماعي االذيي نجدهه في قانونن االمتغيیرترمي ااإلصالحاتت االقانونيیة إإلى أأنن تعكس االوااقع 
قواانيین ااألخرىى في االفقهھي ااإلسالمي من صنع ااإلنسانن٬، لذلك فقد شكلتهھ٬، مثلما شكلت اال ااألسرةة في االترااثث

قسم االمعامالتت٬، االقوىى االسيیاسيیة٬، ووااالقتصادديیة٬، ووااالجتماعيیة٬، وواالثقافيیة. 	  
 

تحدثث االبرووفيیسورر محمد خالد مسعودد٬، ررئيیس مجلس ااأليیديیولوجيیة ااإلسالميیة في باكستانن٬، عن االقيیمة 
االحيیويیة الختالفف االفقهھاء. 	  

 
االترااثث ااإلسالمي بوصفهھ ظظاهھھھرةة ووعلى االرغم من ااالعتراافف بهھذاا ااالختالفف٬، على نطاقق ووااسع٬، في 

لدالالتهھ. ططبيیعيیة٬، فقد تجاهھھھلت االدررااساتت االحديیثة عن االقانونن ااإلسالمي بوجهھ عامم 	  
 



ووقد أأظظهھرتت ددررااسة أأددبيیاتت ااالختالفف٬، كما يیقولل٬، االتنوعع االثريي لآلررااء االفقهھيیة ططواالل تارريیخ االفقهھ ااإلسالمي٬، 
وواالذيي كانن سمة مميیزةة للفقهھ منذ أأيیامم االصحابة. 	  

 
عودد تفسيیريین ووااسعيین لالختالفف. أأوولهھما االموقع االجغراافي االذيي فرضض ااختالفاتت في االلغة٬، ططرحح دد. مس

أأساليیب ااالستنباطط االفقهھي االتي تبناهھھھا االفقهھاء  وواالعاددااتت٬، وومستويیاتت االدرراايیة بالحديیث. ووثانيیهھما ااختالفف
للوصولل إإلى أأحكامهھم. 	  

 
يیوضح ذذلك بجالء أأنن االفقهھ بشريي ووأأنن االتفسيیرااتت االفقهھيیة عمليیة مستمرةة٬، ووبالتالي فالمعايیيیر االقانونيیة قابلة 

.للتغيیيیر من أأجل أأنن تبقى متسقة مع االمعايیيیر ااالجتماعيیة 	  
 

أأظظهھرتت ددررااسة محمد خالد لكتب االفتوىى االقديیمة أأنن ااإلنسانن االعادديي االباحث عن فتوىى كانن حرااً في ااالختيیارر 
ططائفة ووااسعة من ااآلررااء االفقهھيیة االمختلفة. من بيین 	  

 
 قواانيین ااألسرةة ااإلسالميیة ووتطورر االمذااهھھھب االفقهھيیة وواانتشاررهھھھا في مختلف االفترااتت يیشجع خالد ددررااسة تارريیخ

ااألخرىى في مناططق  ذااهھھھباالتارريیخيیة٬، من أأجل فهھم ااألسبابب االتي أأددتت إإلى ذذيیوعع أأحدهھھھا إإلى حد إإقصاء االم
مختلفة. 	  

 
ر عندما يیتغيیر االزمانن ووتطرأأ ظظرووفف جديیدةة. وويیضربب على ذذلك مثالً معرووفاً هھھھو إإلغاء وويیقولل إإنن االفقهھ يیتغيی

االرقق٬، مما يیعني أأنن االتغيیيیر في االمستقبل ممكن. 	  
 

سالمم يیسمح قدمت دد. أأميینة ووددوودد٬، ووهھھھي فقيیهھة تجريي حاليیاً ددررااساتت في إإندوونيیسيیا٬، ووررقة عن تفسيیر لإل
.بوجودد شرااكة نشطة لمتساوويیيین بيین االمرأأةة وواالرجل 	  

 
د"٬، ووهھھھو "تعبيیر يیؤكد على االقدررةة  ووتقولل إإنن هھھھذهه االشرااكة نابعة من فكرةة "االتوحيید"٬، ووهھھھي جذرر فعل "ووحَّ

.ااإللهھيیة على االتوحيید بيین كل ااألشيیاء في تناغم" 	  
 

.لقد ااستخلف هللا ااإلنسانن في ااألررضض٬، ددوونن تميیيیز بيین ذذكر ووأأنثى 	  
 

–ووتكرررتت في االقرآآنن ااآليیاتت االتي تؤكد على االخلق أأززووااجاً  –ذذكر ووأأنثى   ووهھھھو ما يیشيیر إإلى أأنن ااالثنيین  
يیجب أأنن يیستفيیداا على قدمم االمساووااةة من قواانيین ووسيیاساتت عاددلة نابعة من تفسيیرااتت االقرآآنن. كذلك يیجب 

ااعتبارر االرجل وواالمرأأةة٬، كالهھھھما مسؤوولل بالتساوويي عن صيیاغة تلك االقواانيین وواالسيیاساتت. 	  
 

االنوعع ااالجتماعي. االمعيیارر االرئيیسي للحكم على ااإلنسانن هھھھو االتقوىى ووليیس 	  
 

لَت ووررقتهھا لميین. فهھي تشيیر إإلى على تفسيیرااتت االقرآآنن وومماررساتت االمس االقولل أأيیضاً في تأثيیر االذكورريیة فصَّ
ليیست منصبة على االرجل قط٬، بل هھھھي باألحرىى تسليیم ضيیق بأنن هھھھناكك ططريیقة ووااحدةة فقط  أأنن االذكورريیة

للقيیامم بأيي شي٬، أأوو للوجودد٬، أأوو للمعرفة. 	  
 

نوعع من االشركك"٬، ألنهھا تنفي االتساوويي بيین مخلوقاتت هللا بانطواائهھا على فكرةة أأنن  يیةووقالت "إإنن االذكورر
االرجل أأسمى ووبالتالي فيیجب أأنن تكونن لهھ االهھيیمنة. 	  



 
قق االقرآآنن٬، ووتحطيیم صنم ووأأضافت أأميینة أأنن من بيین أأبسط االطرقق إلصالحح االقواانيین بما يیتسق مع أأخال

االعامم على قدمم االمساووااةة٬، خاصةً في ما يیتعلق  مشارركة االنساء وواالرجالل في االمجالل٬، تشجيیع االذكورريیة
بإصالحح االقواانيین وواالسيیاساتت. 	  

 
.\اانتهھى   
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