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 عن هذا التقرير
ين  ر�ء و�أكاديمي ة تضم خب ي تلاف �أوسلو هو شبكة دول �ئ
ر  رها، ومنظمات غي ة وغي ي ن لين عن جماعات دي وممث
�لمدني،  �لمجتمع  وكذ�  ة  ي دول ومنظمات  ة  حكومي
ها �لحكومة  حيث يوجد مقرها في جامعة �أوسلو وتمول
نجز هذه �لشبكة مجموعة من �لمشاريع  ة. ت رويجي ن �ل
منذ  عالم.  �ل ر  عب �لمعتقد  �أو  �لدين  ة  ز حري عزي ت روم  ت
مشروع  �إطار  في  �أوسلو  تلاف  �ئ نظم   ،4002 سنة 
اإسلامي« ست ورشات  »�تجاهات جديدة في �لفكر �ل
علق  ت ة ت ين في مو�ضيع ساخن اب ة، و�أصدر كت ي عمل دول
و�ن:  اإسلامي من �لد�خل يحملان عن ر�ث �ل ت اإصلاح �ل ب
اإسلامي« )كاري فوغت،  »�تجاهات جديدة في �لفكر �ل
ندن: �آي بي توريس، 2009(   ان مو، ل ي ارسن، كريست ا ل ن ي ل
ر  ا مي ب اأسرة �لمسلمة« )زي انون �ل نوع و�لمساو�ة في ق و»�ل
مو،  ان  ي ارسن، كريست ل ا  ن ي ل فوغت،  ني، كاري  حسي
رد ذكرهما  لذين سي ندن: �آي بي توريس، 2013( ، �ل ل

يما بعد.  ف
اقة  ب �لمشروع  جمع  و2012،   2007 عامي  ين  ب ما 
ين  اقشة �لمساو�ة ب من ر�ء �لمسلمين ل نوعة من �لخب مت
�إلى  ة  اإضاف ال ب �لمسلمة،  اأسرة  �ل انون  ق في  �لجنسين 
ة  ي نسان اإ ة و�ل اجتماعي علوم �ل ر�ء في �ل علماء �لدين وخب
ة. وقد  ة، ونشطاء في منظمات غير حكومي ي ون قان و�ل
اإسلامي من �أجل  ر�ث �ل ت العمل على �ل عا ب زمو� جمي ت �ل
وقد  لعدل.  ل �لمعاصر  �لفهم  لائم  ي �إصلاح  تحقيق 
قاهرة و�أصدر  ة في مر�كش و�ل ي ُعقدت ثلاث ورشات دول
�لمسلمة«  اأسرة  �ل انون  ق في  و�لمساو�ة  نوع  »�ل كتاب 

1

2

ر. قري ت ه هذ� �ل ي رتكز عل �لذي ي
ين  ي و�لمعن اسات  �لسي صانعي  ر  قري ت �ل يستهدف 
عدون ُحججا  اإصلاح �لذين ُي ة ود�عمي �ل بهذه �لقضي
لخص  وني. كما ُي ان ة من �أجل تحقيق �إصلاح ق ي معرف
تي ُعقدت مع  نقاشات �ل ُمستخلصة من �ل �لدروس �ل
هذه  بعض  ويلخص  ة،  وب �لمكت و�إسهاماتهم  ر�ء  �لخب

ة.  اأساسي �لحجج �ل
عد كل كاتب  ا ُي و�فقي، ول ان ت ي لم نسع �إلى �إعد�د ب
ا عن �لحجج  ر مسؤول قري ت ه في هذ� �ل ي شارة �إل اإ تمت �ل
ه،  ا على �أعمال ره، �أو عن �عتمادن ها غي تي �ستدل ب �ل
تقديم. من �أجل �لحصول على  �أو عن �أي خطاإ في �ل
ة  يسي رئ ة �ل اأكاديمي ائج و�لحجج �ل ت ن ل ة ل �لنسخة �لكامل
ر�هين و�لمر�جع  ب ر�ء، و�ل تي �عتمدها �لمشاركون �لخب �ل
فصول  على  اطلاع  �ل �لمرجو  ها،  ب �ستشهدو�  تي  �ل
ها في  ي �إل شارة  اإ �لكتاب ومر�جع �أخرى مهمة تمت �ل

ية«.  و�ن »مر�جع �إضاف هاية كل مقال تحت عن ن

ني  ا مير حسي ب زي
كاري فوغت 

ارسن  ا ل ن ي ل
ان مو  ي كريست

3

4

5

6

1 New Directions in Islamic Thought (ed. Kari Vogt, Lena 

Larsen and Christian Moe, London: I.B. Tauris, 2009)
2 Gender and Equality in Muslim Family Law (ed. Ziba Mir-

Hosseini, Kari Vogt, Lena Larsen and Christian Moe, London : 

I.B. Tauris, 2013)
3 Ziba Mir-Hosseini 
4 Kari Vogt 
5 Lena Larsen 
6 Christian Moe
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الخالصة

عقود  ر� للجدل. في �ل ي اأسرة �لمسلمة موضوعا حساسا ومث انون �ل عد ق ُي
ة  ي ون ان ز�مات ق ت قها �ل ة على عات اإسلامي رة وبعد �أن �أخذت معظم �لدول �ل اأخي �ل
ين �لجنسين، �أدى �لضغط �لسياسي �لذي  ز �لمساو�ة ب عزي ة من �أجل ت ي دول
ا �أن  زية جديدة. �إل ي ر�ر�ت تمي ها �إلى �إصد�ر ق ن ي و�ن ة وق روم »�أسلمة« �لدول ي
ة �إحد�ث �إصلاح  ي تطور�ت �أظهرت في نفس �لوقت �إمكان مجموعة من �ل
يل �إصلاح مدونة  ب ين �لجنسين، من ق يل تحقيق �لمساو�ة ب وني في سب ان ق
ة  اإسلامي ه على �لمر�جع �ل ي اعتماد ف ة عام 2004 �لذي تم �ل ي اأسرة �لمغرب �ل

ة. ي نسان �لدول اإ وحقوق �ل
ه مجتمعات قديمة  اأسرة �لمسلمة على فقه صاغت �ل ين  و�ن ني ق ب ن ت
ها  تي ربط ب قة �ل عد �لطري ر� عن �لمجتمعات �لمعاصرة. تُ ي تختلف كث
ه  ه بو�جب زوجت زوج على �أسرت فاق �ل أو�ئل و�جب �إن ا فقهاء �لمسلمون �ل �ل
ين �لجنسين.  رة تقف حاجز� �أمام تحقيق �لمساو�ة ب ي ة كب على طاعته، عقب
ه على  ر عن عب ُم ة �لرجل �ل اي ة في مفهوم ول زل رة للجدل مخت ي ها علاقة مث �إن

ة. اي ول قو�مة و�ل وني في مصطلحات �ل قان �لمستوى �ل
زمن.  عامة مع مرور �ل ه لدى �ل ت ال غيرت دل اإسلام ت ة في �ل يمة محوري �لعدل ق
عارضين  اأسرة �لمسلمة على مفهومين مت ين �ل و�ن ر حول ق د�ئ قوم �لجدل �ل ي
بل  ما ق ة ل ي ون قان اأول في �لخطابات �ل ردد �لمفهوم �ل ت لعدل: حيث ي تماما ل
ز على �أساس  ي تمي ز �ل تي تجي أو�ئل �ل ا فقهاء �ل نعكس في �أحكام �ل ة وي �لحد�ث
لعدل  اني على �لفهم �لمعاصر ل ث ني �لمفهوم �ل ب ن نما ي ي ة، ب نوع و�لحال �ل

المساو�ة. قا ب ي اطا وث ب بط �رت �لمرت
تي  �ل ة  ي ون قان �ل �لحلول  �إن  اجتماعي، حيث  �ل و�قع  �ل �أيضا  ر  غي ت قد  ل
ا تضمن  لي �أو معتمد على �لنسب، ل ب ز �لعدل في مجتمع ق عزي ت ُوضعت ل
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ة  َن ها �لمو�َط ي اأسر في دول و�أمم معاصرة �أصبحت ف وم لمعيلات �ل ي �لعدل �ل
نساء معا. �لكاملة من نصيب �لرجال و�ل

بول  لمر�أة، �لمسلمين بضرورة ق اأسرة �لظالمة ل ين �ل و�ن يطالب مؤيدو ق
يد  ر. ب ي غي ت ل ة ل ل اب ر ق ة وغي هي ارها �إل ب اعت ين ب قو�ن جميع مقتضيات هذه �ل
ين  فقهاء؛ وب ين �لمعاصرة و�أحكام �ل قو�ن ين �ل زو� ب علماء �لمسلمين مي �أن �ل
نظمة  ُم اأحكام �ل ين �ل عة(؛ وب نساني )فهم �لشري اإ فقه �ل ة و�ل هي ل اإ عة �ل �لشري
عدة  ين  وب اد�ت؛  عب ال ب علقة  �لمت وتلك  ة  ي نسان اإ �ل ة  تجاري �ل لمعاملات  ل
عة  أرب ا فروقات �ل اإسلامية. تسمح هذه �ل عة �ل ويات في مقاصد �لشري مست
نسان  اإ اأسرة وكونها من صنع �ل ين �ل و�ن عة ق ي اإدر�ك طب لفقهاء ب �لحاسمة ل
�لمصادر  وفهم  رة  غي مت �ل ة  اجتماعي �ل �لظروف  ظل  في  ر  غي ت ل ل ها  ت ي ل اب وق

ة.  ي ن دي �ل
اجتماعي �لخاص  اق �ل ة على ضوء �لسي وي ب ن ة �ل قر�آن و�لسن علماء �ل فسر �ل
ر. بما  ي غي ت لعدل، وهو ما يحتمل �ل ر�ضاتهم �لمشتركة وفهمهم ل ت بهم و�ف
اإن �لمسلمين  ر، ف ي ر� بشكل كب غي العدل قد ت بط ب و�قع و�لتصور �لمرت �أن �ل
ة  ي ومساو�ت ة  ي �أخلاق ة  رسال اكتشاف  ل �لنصوص  ر�ءة  ق عيدون  ي �لمهتمين 

ة. فقهي اأحكام �ل نساء و�لرجال تتحدى �ل ين �ل و�مها �لعدل و�لمساو�ة ب ق
توجه  �ل ين  ب و�لفجوة  و�لمساو�ة،  تقوى  �ل ين  ب بس  لُ �أي  تجاوز  ت ولكي 
علق  �لمت عملها  �لمسلمات  نساء  �ل حركات  ني  ب ت ني،  و�لدي علماني  �ل
ة مر�جع في �آن و�حد، وهي �لدين و�لحقوق  لاث وني، على ث قان اإصلاح �ل ال ب
آر�ء في  ا نوع �ل ها �لمشروع وسط ت نساء �لمعيش. كما تطالب بمكان وو�قع �ل

اإسلامي. ر�ث �ل ت �ل
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المقدمة:
ين �أن تكون  لدين، وب ة ل ي ة و�لمساو�ت ر �لذكوري فاسي ت ين �ل فقه، وب عة و�ل ين �لشري اين ب ب ت اول در�سات جديدة �ل ن ت ت

ة. قي ة ومسلمة ت ي مر�أة ناشطة نسائ �ل

ين: قارن هاذين �لخطاب ن ل ف

الرشيعة مبناها وأساُسها عىل الِْحَكم ومصالح العباد 
كلها،  ورحمة  كلها،  عدٌل  فهي  واملعاد،  املعاش  يف 
ومصالح كلها، وحكمة كلها، وكل مسألة خرجت عن 
العدل إىل الجور، وعن الرحمة إىل ضدها، وعن املصلحة 
من  فليست  العبث،  إىل  الحكمة  وعن  املفسدة،  إىل 

الرشيعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل. 

النبي  أمر  العبد.  تشبه  أسرية  زوجها،  أسرية  الزوجة 
صىل الله عليه وسلم الرجال باإلنفاق عىل نسائهم عرب 
إطعامهن من طعامهم الخاص وإلباسهن من لباسهم 

الخاص؛ وقد قال اليشء نفسه فيام يتعلق بالعبد.

ه،  فقي �ل نفس  عن  صدر�  ين  �لخطاب هذين  �أن  رغم 
بدو�ن  ا �أنهما ي ة )1292–1350(، �إل يم �لجوزي وهو �بن ق
�أن  بدو  ي معاصرة.  ر�ءة  ق ر�ءتهما  ق عند  اقضين  ن مت
ا  ين �لعدل و�لرحمة و�لحكمة ل قانون �لذي يجمع ب �ل

ة  ة �أو �أَم ن زوجة سجي ر �ل ب عت تي ت ينسجم مع �لفكرة �ل
عة  �لشري نموذج  اأولى  �ل ة  �لمقول عند زوجها. تعكس 
ها تعكس  اإن ة ف ي ان ث ة �ل ا، �أما �لمقول هي عا �إل ارها تشري ب اعت ب

قرون �لوسطى.  قة فهم هذ� �لحكم في فقه �ل حقي
يم �لمتعلق  يحتفي بعض �لمسلمين بفكر �بن ق
تمثل في �لعدل  ة ت ادئ �أبدي اشد بمب ن عة و�لذي ي الشري ب
ه  رتضون �آر�ئ ا ي يد �أنهم ل وتحقيق �لمصالح و�لعقل، ب
ا يمكن  عة ول ة �لشري ا تعكس عد�ل تي ل زو�ج �ل عن �ل

ية. �لدفاع عنها على �أسس عقلان
نساء �لمسلمات يعملن من �أجل �إصلاح  ما �أن �ل ب
من  �سُتمدت  تي  �ل ة  زي ي تمي �ل ة  ي وطن �ل اأسرة  �ل ين  و�ن ق
ات  ر ويطرحن تساؤل وت ت اإنهن يكتشفن هذ� �ل فقه، ف �ل
تي  �ل و�لمساو�ة،  �لعدل  نعكس  ي ا  ل ماذ�  ل يل:  ب ق من 
اإسلام و�لشريعة،  ال يق ب وث اطها �ل ب ارت يؤمن �لمسلمون ب
يها؟  نعكس عل ها �أن ت اأسرة؟ كيف يمكن ين �ل و�ن على ق
قانون  المساو�ة �أمام �ل ة ب ب لمسلمات �لمطال هل يمكن ل

اإسلام؟ تخلين عن �ل دون �أن ي
ة �إسلامية جديدة  ائج معرف ت اقش ن ن اق، ن في هذ� �لسي
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ا من  ا من منظور �لمساو�ة �نطلاق عالج هذه �لقضاي ت
لعدل وحقوق  اإسلامي، و�لتصور�ت �لمعاصرة ل ر�ث �ل ت �ل
نساء. كما  عيشه �ل اجتماعي �لذي ت و�قع �ل نسان، و�ل اإ �ل
ا بخصوص  ي قائم حال يركز هذ� �لعمل على �لجدل �ل
ة  غي ة ب ي اأسرة �لمسلمة، مع تقديم حجج معرف ين �ل و�ن ق

وني.  ان تحقيق �إصلاح ق

ية: مر�جع �إضاف
• Ziba Mir-Hosseini, “Justice, Equality and Mus-

lim Family Laws» ; editors, “Introduction”; both 
in GEMFL.

• The first quotation from Ibn Qayyim al-Jawzi-
yya is from his I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb 
al-Alamin; the second is quoted in Yossef 
Rapoport, Marriage, Money and Divorce in 
Medieval Islamic Society (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2005).
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االجدل حول قوانين األسرة المسلمة

ر�ن عام 1992  ين مثل �لسماح في �إي قو�ن ة على �ل تدريجي
اأشغال  تعويض عن �ل ال ة ب ب المطال نساء �لمطلقات ب ل ل
ين �لطلاق في مصر سنة 2000  و�ن ة، �أو �إصلاح ق ي زل من �ل
الحصول على �لخلع دون  لمر�أة ب من خلال �لسماح ل
ازل في �لمقابل  ن ت ال �لحاجة �إلى مو�فقة زوجها، لكن ب

ة. عن حقوقها �لمادي
اقضان.  ن يات، حدث تطور�ن مهمان ومت ن عي منذ �لسب
قانون  نساء في �ل ين �لرجال و�ل ر�ر �لمساو�ة ب �أولهما �إق
يها مجموعة  تي وقعت عل ية سيد�و، �ل فاق ر �ت �لدولي عب
ة  اسي يهما صعود �لحركات �لسي ان ة. ث اإسلامي من �لدول �ل
تي عطلت  نها، و�ل ي و�ن ة وق اأسلمة” �لدول طالب “ب تي تُ �ل
ين �لجنسين. فعلى  الي �لنضال من �أجل �لمساو�ة ب ت ال ب
عرفها  تي  �ل اإصلاحات  �ل تفكيك  تم  ال،  �لمث يل  سب

ورة 1979.  ر�ني بعد ث اإي اأسرة �ل انون �ل ق
�أو  ين  و�ن ق �أن  �أيضا،  �أخرى  �أماكن  ا نجد في  ن لكن
لنساء  تي سبق ل تعديلات جديدة قوضت �لحقوق �ل
افس  ن ت لا، �أدى �ل يات مث ن تسعي يها. في �ل �لحصول عل

حساسا،  موضوعا  اأسرة  �ل انون  ق ر  ب �عُت ما  لطال
نساء  و�ل �لرجال  ين  ب �لوطيدة  علاقات  �ل نظم  ي ه  أن ا ل
اأسرة، في عدة دول، �لمجال  انون �ل عد ق اأطفال. ُي و�ل
اإسلامي،  فقه �ل ند على �ل وني �لوحيد �لذي يست قان �ل
ا  ل �لحال،  عة  ي وبطب ة.  جماعي �إسلامية  ة  هوي ل رمز  وي
لهذه  �لموجه  �لخارجي  نقد  �ل �لمسلمون  يستسيغ 
مع  تعارض  ت �إصلاحات  من  ويحترسون  ين،  قو�ن �ل

لهي. اإ �لمعنى �لظاهر للخطاب �ل
اريخ،  ت ر �ل اأسرة �لمسلمة �ختلفت عب ين �ل و�ن لكن ق
اأعر�ف  و�ل لفة،  �لمخت ة  فقهي �ل �لمذ�هب  حسب 
اء  ن تي �أوجدها �لمفتون و�لقضاة ب ة، و�لحلول �ل ي �لمحل
ين  قو�ن �ل ائع زمانهم ومكانهم. تختلف هذه  على وق
ة �إلى �أخرى،  ة �إسلامي ر�هن من دول ر� في �لوقت �ل ي كث
منعت  تي  �ل ة  تقدمي �ل ة  ونسي ت �ل ة  �لمدون من  ا  �نطلاق
يات،  ن �لخمسي في  لزوج  ل فرد  �لمن و�لطلاق  تعدد  �ل
علق  لي �لمت ب لفقه �لحن اشر ل يق �لمب تطب ا �إلى �ل وصول
ر�ت  ي غي ة. ويستمر �إدخال ت قرون �لوسطى في �لسعودي ال ب

ة �أخذت على  اإسلامي رة، رغم �أن �أغلب �لدول �ل اأخي عقود �ل ر للجدل. في �ل ي اأسرة موضوع حساس ومث انون �ل ق
ها  ن ي و�ن ة وق روم »�أسلمة« �لدول ا ي اسي ا �أن ضغطا سي ين �لجنسين، �إل ز �لمساو�ة ب عزي ت ة ل ي ة دول ي ون ان ز�مات ق ت قها �ل عات
عام 2004،  ة �لجديدة ل ي اأسرة �لمغرب ة �ل زية جديدة. في نفس �لوقت، �أظهرت تطور�ت مثل مدون ي تج �أحكاما تمي �أن
وني من �أجل  ان ة �إجر�ء �إصلاح ق ي ة، �إمكان ي نسان �لدول اإ اإسلامية وحقوق �ل تي �عتمدت على كل من �لمصادر �ل �ل

ين �لجنسين. تحقيق �لمساو�ة ب
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ر  ي تسي �إلى  اأبدي  �ل قاصر�ت  �ل وضع  من  �لمغرب: 
لاأسرة مشترك ل

ر، رغم كل ذلك، ممكن. في عام 2004،  ي غي ت �ل �إن 
نحو  مهمة  بمر�حل  ة  ي �لمغرب اأسرة  �ل ة  مدون مرت 
عائشة  �أفادت  �لجنسين.  ين  ب �لمساو�ة  تحقيق 
�لمعمول   1958 عام  ل اأسرة  �ل ة  مدون اأن  ب �لحجامي 
فقبل  اأبدي.  �ل قاصر  �ل في وضع  مر�أة  �ل بها وضعت 
اأب، وبمجرد  ة �ل مر�أة، تكون تحت وصاي زوج �ل ت �أن ت
الطاعة في مقابل  زوجها ب ة ل ن تزوج، تصبح مدي �أن ت
يد �أو  تعدد دون ق لزوج �لحق في �ل نفقة. وقد كان ل �ل
يده وحده. كان يحق  شرط وفي �لطلاق �لذي كان ب
�أسباب  ر  وف ت شريطة  �لطلاق  على  �لحصول  لمر�أة  ل
انفصال  �ل �أو  ر�ئن،  ق تقديم  من  وتمكنها  محددة 
سمح  ما  وهو  )�لخلع(،  تعويض  تقديم  خلال  من 
ازل عن  ن ت ل ه ل الضغط على زوجت لزوج ب غالب ل في �ل
اأطفال.  �ل ة  حضان ذلك  في  بما  حقوقها،  جميع 
ا �إذ�  لاأم �إل اأطفال ل ة �ل عطى حضان ا تُ بعد �لطلاق، ل
عيد� عن  �أو �لسكن ب �أخرى  زو�ج مرة  �ل نعت عن  �مت

يهم.  زل �أب من
اأسرة  �ل ر  ي دب ت يجعل  ل عام 2004  في  قانون  �ل ر  غي ت
ة  ي مسؤول كلاهما  ويتحمل  زوجين  �ل ين  ب ركا  مشت

ة  ي ن دي �ل ة  �لشرعي �لحصول على  �أجل  ا من  زي ي مال في 
ة، �إلى �إجر�ء  اإسلامي ين �لحزب �لحاكم و�لمعارضة �ل ب
يق زوجاتهم  تطل لرجال ب ية سمحت ل ون ان تعديلات ق
ا  و�نطلاق تعدد. في مقابل ذلك،  �ل ة وممارسة  بسهول
“�أخو�ت  ة  زي ي مال �ل كالمجموعة  �إيمان مسلمات  من 
نساء  يز ضد �ل تمي اإسلام”، عبرن عن رفضهن �ل في �ل

اسم �لدين. ب
اإصلاحية، ظهرت مجموعة  ادر�ت �ل مب مع تلاشي �ل
و�قع  عن  ين  قو�ن �ل عاد  ت �ب مع  المو�ز�ة  ب �لمشاكل  من 
يل  سب على  رة.  ي كب بسرعة  رة  غي مت �ل �لمجتمعات 
ة  ي ة �لمعن ر �لحكومي ال، تشتكي �لمنظمات غي �لمث
�لدين،  شرف  مروة  تدرسها  تي  �ل �لمصريات  نساء  ال ب
ها  ي اعتماد عل نساء �ل ل تي يمكن ل اأسباب �ل من كون �ل
بات؛ و�أن �لمحاكم  ث اإ ة �ل لطلب �لطلاق محدودة وصعب
لتحصل  سنو�ت  سبع  �إلى  تصل  مدة  تستغرق 
عن  زوج  �ل يتخلف  عندما  ه  و�أن �لطلاق؛  على  مر�أة  �ل
نساء  ل ل احة  �لمت ة  ي ون قان �ل �لسبل  تكون  نفقة،  �ل دفع 
يمكن  ية. كما  �لقضائ اأحكام  �ل نفذ  تُ ا  ول محدودة، 
زوجات �إلى �لطلاق �أن  ها �ل ي تي تسعى ف ات �ل في �لحال
زوجة.  علقة بطاعة �ل زوج �ستخد�م �لمادة �لمت يسيء �ل
ة  و�جه �لمطلقات مشكلات مادي ة �إلى ذلك، ت اإضاف ال ب

لاأطفال. تهن ل رة حضان ت هاء ف ت بعد �ن

ة مشتركة.« ي زوجين ويتحمل كلاهما مسؤول ين �ل ركا ب اأسرة مشت ر �ل ي دب يجعل ت قانون في عام 2004 ل ر �ل غي »ت
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لمر�أة  ة ل اري ي ة �خت زوجي ة �ل اي ول مشتركة. كما ُجعلت �ل
زو�ج في  وني، وُحدد سن �ل قان تي بلغت سن �لرشد �ل �ل
ة �إلى ذلك، ُوضعت  اإضاف ال ة لكلا �لجنسين. ب 18 سن
�لقاضي من  تعدد حيث ُمكن  �ل شروط صارمة على 
زوجين وتحت  يمه، وُوضع �لطلاق في يد كلا �ل قي ت
ية. في حال �لطلاق، يمكن �أن تطالب  ة �لقضائ اب رق �ل
رة  ت زوجة بحصة في �لممتلكات �لمكتسبة خلال ف �ل

زو�ج. �ل
ة  ديمقر�طي ة  ي عمل ر  عب اإصلاحات  �ل هذه  �أعدت 
ها �لملك، ودعمها فقهاء �إسلاميون تقدميون  ي ادر �إل ب
ية، ومجموعات  ن دي �ستعملو� حججا من �لنصوص �ل
ة ودعت  عالمي نسان �ل اإ ة �عتمدت على حقوق �ل ي نسائ
ا �أن در�سات  �إلى �لحاجة �إلى مجتمع مغربي معاصر. �إل
ر  ي قانون، و�لحاجة �إلى �لكث غر�ت في �ل �أظهرت وجود ث
يق. لكن رغم  تطب ة �ل ي من �لعمل على تحسين عمل
ارزة نحو تحقيق  هذه �لمشاكل، تمثل �لمدونة خطوة ب

نساء و�لرجال. قانون لصالح �ل �لمساو�ة �أمام �ل

ة: ي مر�جع �إضاف
• On Morocco : Aïcha El Hajjami, “The Religious 

Arguments in the Debate on the Reform of the 
Moroccan Family Code”.

• On Malaysia: Zainah Anwar, “From Local to 
Global”.

• On Egypt: Marwa Sharafeldin, “Egyptian 
Women’s Rights NGOs”; Mulki al-Sharmani, 
“Qiwama in Egyptian Family Laws”. (all in 
GEMFL)

For recent overviews of Muslim family laws and 
reform efforts around the world, see:

• Abdullahi A. An-Na‘im, Islamic Family Law in 
a Changing World: A Global Resource Book 
(London and New York: Zed Books, 2002).

• Knowing Our Rights: Women, Family Laws 
and Customs in the Muslim Laws, 2006, http://
www.wluml.org/node/588).

• Lynn Welchman, Women and Muslim Family 
Laws in Arab States: A Comparative Overview 
of Textual Development and Advocacy (Amster-
dam University Press, 2007)
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خلفية الفقه: »فرضية القوامة«
ر� عن �لمجتمعات  ي تي تختلف كث ه �لمجتمعات �لقديمة �ل ت اأسرة �لمسلمة على فقه شكل ين �ل و�ن عتمد ق ت
قا يحول دون تحقيق  مر�أة في �لطاعة، عائ نفاق ومهمة �ل اإ ين مهمة �لرجل في �ل ة ب ي علاقة �لجدل عد �ل �لمعاصرة. تُ

ين �لجنسين. �لمساو�ة ب

اآخر  اأسرة �لمسلمة �لمعاصرة بشكل �أو ب ين �ل و�ن رتكز ق ت
ة  هي ل اإ عة �ل علماء لفهم �لشري ات �ل فقه وكذ� محاول على �ل
ية 43 من  قر�آن ة �ل آي ا ة مثل �ل ي ن دي ر �لنصوص �ل ر تفسي عب
اأحكام  نساء )�أنظر �لجدول 1(. لكن �لعديد من �ل سورة �ل
يوم وضعها علماء عاشو� قبل قرون خلت في  قة �ل ُمطب �ل
ه  ي اأرجح، كانت ف بلي على �ل نظام �جتماعي ذكوري وق
ة  علمي ة و�ل اعي ورة �لصن ث حول �ل بل �أن تُ ة، ق ول ة مقب ودي عب �ل
�لذي  فقَه  �ل ُخ  اري ت �ل لقد شكل  نساء.  و�ل �لرجال  اة  حي

يوم.  لائم و�قع �ل ا ت ائدة ل ة ب يعكس ظروف �جتماعي
اأسرة.  ال ب �لخاصة  ة  فقهي �ل اأحكام  �ل تفرع  وت تعدد  ت
ز  ي تمي ة ترسخ �ل في ة �نسجامها، وكي في تعرف على كي ل ول
فقهية، من �لمهم  اأحكام �ل ة �ل ي ن ين �لجنسين في ب ب
زوج على  و�مة �ل مر�أة: ق ة �لرجل على �ل اي بدء بمفهوم ول �ل
في  ها  ي عل �لذكور  من  مر�أة  �ل اء  رب �أق ر  �أكب ة  اي وول زوجة  �ل

زو�ج.  ة �ل مساأل
لمفهوم  فقهاء  �ل ر  فاسي ت ني  حسي مير  ا  ب زي ترى 
لوهن،  نساء«، �أي ُحماتهن ومعي »�لرجال قو�مون على �ل
ني  ب ن تي ي زة �ل ركي نساء، �ل آية 34 من سورة �ل ا �لذي ورد في �ل

رة  فقه، وحجرة عث لاأسرة في �ل نموذج �لذكوري ل ها �ل ي عل
ين �لجنسين في �لوقت �لحاضر. كما  �أمام �لمساو�ة ب
قة  عل ين �لمت قو�ن ا في جميع �ل ي رز هذ� �لمفهوم جل ب ي
اأحكام  �ل في  �أوضح  وبشكل  نساء،  و�ل �لرجال  بحقوق 

زو�ج. نظيم �ل ت أو�ئل ل ا فقهاء �ل تي وضعها �ل �ل
و�جب  يع، ل ب زو�ج، �لذي يحاكي عقد �ل يرسخ عقد �ل

و�جب  زوج، ول زوجة �لشرعي و�لمحوري في تمكين �ل �ل
ا �أن  لزوجة، �إل ارها حقا ل ب اعت فقة ب ن زوج �لمتمثل في �ل �ل

نشوز. هذ� �لحق يضيع منها عند �ل
ر  ري ب ت ل كسبب  قو�مة«  �ل ة  »فرضي �سُتخدمت 
علق  ت ي ما  في  اسيما  ول �أخرى،  جو�نب  في  لامساو�ة  �ل

قلد  ت مر�أة من �أن ت يل منع �ل عل ت قو�مة �أيضا حجة ل ة �ل »كانت فرضي
ارها تحت سلطة زوجها  ب اعت ة �أو �لقضاء، ب اسي زعامة �لسي منصب �ل
ها  �أسند ل �إذ�  ة  ادرة على �إصد�ر �أحكام عادل ر ق قلة وغي ر مست وغي

منصب في �لسلطة.«
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كما  فردة.  من اإر�دة  ب و�لطلاق  تعدد  �ل في  �لرجل  بحق 
تي تقل عن  اإرث �ل مر�أة في �ل رير حصة �ل ب ت �سُتخدمت ل
ه.  نفاق على زوجت اإ ته عن �ل ي حصة �لرجل بحجة مسؤول
تقلد  ت �أن  من  مر�أة  �ل منع  يل  عل ت ل �أيضا حجة  وكانت 
ارها تحت  ب اعت ة �أو �لقضاء، ب اسي زعامة �لسي منصب �ل
�إصد�ر  على  ادرة  ق ر  وغي قلة  مست ر  وغي زوجها  سلطة 

ها منصب في �لسلطة. ة �إذ� �أسند ل �أحكام عادل
ا بجميع  ب قري بط �إذن هذه �لمفاهيم ت رت من جهة، ت
�لمسلمة )�لشكل 1(. ومن  اأسرة  �ل ين  و�ن ق مقتضيات 

ني  تي ُب ة �ل اأساسي ستمد من �لفرضيات �ل جهة �أخرى، تُ
علقة  �لقديم و�لمت �لعصر  اإسلامي في  �ل فقه  �ل ها  ي عل
تي  �ل ة  ي قر�آن �ل ر  فاسي ت و�ل وقدر�تهن،  نساء  �ل عة  ي بطب
على  آر�ء  ا �ل تقتصر هذه  لم  �لفرضيات.  تعكس هذه 
�أيضا  تسود  كانت  و�إنما  فحسب،  اإسلامي  �ل فقه  �ل
ة في ذلك  اإسلامي ر �ل بشكل و�سع في �لمجتمعات غي

�لوقت.
فقه  �ل في  قو�مة  �ل ة  فرضي وم  ي �ل فهم  تُ �أن  يمكن   
خلقها  تم  ي قة  حقي كاأنه  بدو  ي �جتماعي«  اء  ن »كب

حق �لرجل في طلاق منفرد تعدد حق �لرجل في �ل
تقل  اإرث  �ل في  مر�أة  �ل حصة 

عن حصة �لرجل

على  ادر�ت  ق ر  غي نساء  �ل
اء ن لاأب تهن ل �إعطاء جنسي

ر مؤهلات  نساء غي ار �ل ب �عت
لمناصب �لسلطة

مر�أة يد حركة �ل قي ت
زوجة  ة �ل ب زوج في معاق حق �ل

جسديا

الشكل 1: فرضية القوامة كركيزة لقانون األسرة الذكوري

تر�ضات �ف
ة ذكوري

قر�آن �ل
آية 43، سورة  ا �ل

نساء �ل

قو�مة  �ل

فاق ن اإ �ل

�لطاعة

زوجة �ل زوج  �ل
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ها في  اغت ر تمت صي فاسي يها من خلال ت قاء عل اإب و�ل
بدو  ذ� فهي و�إن كانت ت قافي و�جتماعي معين. ل اق ث سي
ه، لكنها  ي اجتماعي �لذي ظهرت ف اق �ل ة في �لسي عادل

لعدل.  وم ل ي لائم فهم مجتمع �ل لم تعد ت

ة: ي مر�جع �إضاف
• Ziba Mir-Hosseini, “Justice, Equality and Mus-

lim Family Laws”, in GEMFL.

SEE ALSO:
• Ziba Mir-Hosseini, “The Construction of 

Gender”, Hawwa 1 (2003): 1; Mir-Hosseini, 
“Tamkin: Stories from a family court in Iran”, in 
Everyday Life in the Muslim Middle East, eds 
Donna Lee Bowen and Evelyn A. Early, 136-
150 (Bloomington: Indiana University Press, 
2002)

• Kecia Ali, Sexual Ethics and Islam: Feminist 
Reflections on Quran, Hadith and Jurispru-
dence (Oxford: Oneworld, 2006).

• Manuela Marin, “Disciplining Wives: A Histori-
cal Reading of Qur’an 4:34”, Studia Islamica 98 
(2003), 5-10.

• Amina Wadud, Inside the Gender Jihad: 
Women’s Reform in Islam (Oxford: Oneworld, 
2006), chapter 6, 187-216, “Qur’an, Gender, 
and Interpretive Possibilities”.

• Sa’diyya Sheikh, “Exegetical Violence: Nushuz 
in Quranic Gender Ideology”, Journal for 
Islamic Studies 17 (1997), 49-73.

ين  علاقة ب ة �ل ي ب ر�ت ها لدعم ت تي ُيستشهد ب ة �ل ي قر�آن آيات �ل ا ال1: �ل �لمث
�لجنسين

ة  آي ا ين �لجنسين: �ل لامساو�ة ب يل على �ل لة كدل ي ل ة ق ي ر�آن ر�ءة �آيات ق يمكن ق
آية-19 ا نساء؛ �ل آية 32 و34 من سورة �ل ا قرة؛ �ل ب 222 و223 و228 من سورة �ل

16 من سورة �لزخرف. 
نساء  آية 43 من سورة �ل ا و�ردة في �ل ُيستشهد بكلمة »قو�مون« �ل
فوض  فهم عادة كُسلطة تُ تي تُ زوج، و�ل و�مة �ل بات ق ث اإ ة ل كحجة نصي
ة: »�لرجال قو�مون  آي ا له عز وجل في هذه �ل نساء. يقول �ل لرجال على �ل ل
فقو� من �أمو�لهم  ما �أن له بعضهم على بعض وب نساء بما فضل �ل على �ل
تي تخافون  ه و�ل ل لغيب بما حفظ �ل تات حافظات ل ان الصالحات ق ف
لا  اإن �أطعنكم ف نشوزهن فعظوهن و�هجروهن في �لمضاجع و�ضربوهن ف

آية 34(. ا نساء، �ل ر�.« )سورة �ل ي ا كب ي له كان عل لا، �إن �ل ي يهن سب غو� عل ب ت
تات، وتنصح �لرجال  قان نساء �لصالحات �ل ة عن �ل آي ا تتحدث هذه �ل
ة  آي ا ا تصف هذه �ل نشوز. �إذن ل ة �ل زوجة في حال عامل مع �ل ت ة �ل في بكي
ين  فية حل �لخلاف ب اول كي ن ت زو�ج، بل ت ة �ل علاق الي ل مث نموذج �ل �ل
ر تقديم �أحكام �لطلاق  اأزو�ج، وهو �لموضوع �لذي يستمر طرحه عب �ل

نساء. آية 35 من سورة �ل ا ة على �لمساو�ة في �ل ي ن مب �ل
لفة،  قر�آن بمعان مخت ولي« عدة مر�ت في �ل رغم �ستعمال كلمة »�ل
ها  عتمدون تي ي آيات �ل ا ال الهم ب رون �إلى ذلك عند �ستدل ا يشي فقهاء ل اإن �ل ف
آيات 221 و232 و234  ا زو�ج، وهي �ل ة في �ل اي ول د�أ �ل اأكيد على مب ت ل عادة ل
آية 32  ا نساء، و�ل آيات 2 و3 و6 و25 من سورة �ل ا قرة، و�ل ب و237 من سورة �ل
ة 4 من سورة �لطلاق.  آي ا ة، و�ل ة  10من سورة �لممتحن آي ا ور، و�ل ن من سورة �ل
ه  قرة �إلى �أن ب لاآية 228 من سورة �ل ه ل ر يوسف علي في ترجمت يشي
نصاف،  اإ لرجال، على قدر �ل ة ل ل نساء بحقوق مماث تمتع �ل »يجب �أن ت

يهن درجة.« لرجال عل لكن ل
قرة �إلى دنس �لطمث، في حين تخاطب  ب آية 222 من سورة �ل ا تطرق �ل ت
علمهم �أن  الحرث وت قارن زوجاتهم ب اأزو�ج وت آية 223 من نفس �لسورة �ل ا �ل
آيات من 16 �إلى 19 من سورة �لزخرف  ا تطرق �ل و� حرثهم �أنى شاؤو�. وت اأت ي

نسان. اإ ا تتحدث عن شؤون �ل ناث ول اإ آلهة من �ل ا ادة �ل �إلى عب
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تغير اآلراء عن العدل
اأسرة  ين �ل و�ن ر حول ق د�ئ زمن. يضم �لجد�ل �ل ر مع مرور �ل غي ا �أن فهمه ت اإسلام، �إل ة في �ل يمة محوري �لعدل ق
ة  بل �لحد�ث ما ق ة ل ي ون قان رد في �لخطابات �ل اأول ي ر�: �ل ي اقضا كب ن اقضين ت ن �لمسلمة مفهومين عن �لعدل مت
ني على  ب ن اني ي ث ة؛ و�ل نوع و�لمعتقد و�لمكان ني على �ل ز �لمب ي تمي ز �ل تي تجي أو�ئل �ل ا فقهاء �ل نعكس في �أحكام �ل وي

المساو�ة. بط ب لعدل �لمرت فهوم �لمعاصرة ل �ل

عادل،  ه  اإل ب يؤمن  مسلمات  كونهن  منطلق  من 
و�تي  ل �ل اأخريات  �ل و�لمسلمات  ور  �أن ة  ن زي �ستصعبت 
اإسلام« في  ة »�أخو�ت في �ل زي ي مال �أسسن �لمجموعة �ل
�أو  �لقمع  �أو  �لظلم  ز  له يجي �ل �أن  يات، فكرة  ن ي مان ث �ل
تذكرن ما قيل لهن عن  نساء. لكنهن ي �لعنف ضد �ل
ه، �أو  عالى �أعطى �لرجل �لحق ليضرب زوجت ه ت ل �أن �ل
نساء،  ال ة ب ئ ي اأن جهنم مل ة؛ �أو ب ي ان اأن يتخذ زوجة ث ل

أنهن لم يغطين ر�أسهن ولم يطعن �أزو�جهن. ا ل
اأنفسهن،  قر�آن ب ل ر�ءتهن ل نساء بعد ق اأن �ل ور ب تقول �أن
نساء، و�إنما  اإسلام لم يقمع �ل اأن �ل نعات ب �أصبحن مقت
قيم  الممارسات و�ل اأثرت ب تي ت ة �ل ي قر�آن ر �ل فاسي ت هي �ل

ة �لسائدة في �لمجتمع �لذكوري. ي قاف ث �ل
�لمنظمات  �أظهر بحث عن  اق،  �لسي نفس  وفي 
ه  �أنجزت �لمصريات  نساء  ال ب ة  ي �لمعن ة  �لحكومي ر  غي
رن �أنفسهن  ب عت ناشطات ي ر من �ل ي شرف �لدين �أن �لكث
في  تعارض  تي  �ل نساء  �ل مطالب  ويرفضن  مؤمنات، 
ة  ي ن دي قر�آن. لكنهن يرفضن �أيضا �لمطالب �ل نظرهن �ل

اإسلامي  �ل �لمعنى  مع  يهن  �إل ة  نسب ال ب تتضارب  تي  �ل
غيرت هذه  نسان و�لكر�مة. لقد ت اإ �لمعاصر لحقوق �ل

�لمفاهيم بشكل جوهري منذ �لعصر �لكلاسيكي.

ة: ي ة مساو�ت ة �إلى عد�ل اسب ن ة مت من عد�ل
نساء كانت  فار �إلى �أن حقوق �ل �أشار محسن كادي
ر مفهوم �لعدل �لذي  بل �لعصر �لحديث عب مقيدة ق
ها  بموجب تي  �ل اأرسطو،  ل ة  اسي �لسي فلسفة  �ل تدعمه 
ر متساوين �أمر�  اأشخاص غي ة ل ر منح حقوق متساوي ب �عُت
ناسب  ت ناس حقوق ت ل ر عادل. في �لمقابل، كان ل غي
�أن  فترض  ُي تي  �ل اتهم  ي و�إمكان وقدر�تهم  اتهم  طاق مع 
قاتهم  نساء على �ختلاف طب ة في �لرجال و�ل تكون فطري
ر�أي، �لذي لم يقتصر على  عد هذ� �ل اجتماعية. كان ُي �ل
لة.  ا على مدى قرون طوي ا ومعقول ب �لمسلمين، صائ
ر �لمسلمين �أدنى  يد وغي عب نساء و�ل ة �ل فقد كانت مكان
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اأحر�ر و�لمسلمين.  لرجال و�ل من تلك �لمخصصة ل
و�لصفات  �لعدل  �لحقوق وتصور  وم فهم  ي �ل ر  غي ت
قانون �أو  فرد صاحب حق وما يشكل �ل تي تجعل �ل �ل
بشر �أصحاب حقوق بصفتهم  عد �ل ة. ُي عادل �لممارسة �ل
اأسس على  ت ة ت بكل بساطة بشر�، لهم كر�مة متساوي
عن  نظر  �ل بغض  �لمشتركة،  ة  ي نسان اإ �ل عتهم  ي طب

جنسهم.
رتب عنه جد�ل  ة، وت ر�أي بحجج منطقي ُدعم هذ� �ل
اإمكان  تمثل في ما �إذ� كان ب ني ي دي قديم في �لفكر �ل
فقهاء  قر �لعديد من �ل ا على �لصو�ب. ي ن دل عقل �أن ي �ل
روح  مع  تفق  ي �لمعاصر  �لفهم  هذ�  اأن  ب �لمسلمين 
فيد  تي ت ة �ل ي قر�آن يم �ل عال ت اإسلام، ومع �ل �لمساو�ة في �ل
قا من نفس و�حدة وخول لهما  ثى ُخل أن ا اأن �لذكر و�ل ب

ا وو�جبات )�أنظر �لجدول 2(. له عز وجل حقوق �ل
رفضو�  �لمعاصرين  ين  اإسلامي �ل فقهاء  �ل �أن  رغم 
�أن  –�أي  رون  ي �لكث ه  ب يؤمن  �لذي  �لقديم  �لمنطق 
بقى  ت نوع  �ل ة  قضي �أن  ا  �إل ة-،  ول مقب تعد  لم  ة  ودي عب �ل
نساء  و�ل �لرجال  عة  ي طب �لقديم  نظام  �ل ِهم  ف مطروحة. 
و�قع �لمعيش. وقد  ند �إلى �لحجج و�ل ا يست بشكل ل
نساء من نفس مستوى  ة �أن تمكين �ل تجرب �أظهرت �ل
بجعلهن  كفيل  لرجال  ل ة  �لمخول و�لفرص  يم  عل ت �ل
ه في �لمجتمع.  ام ب قي لرجال �ل يقمن بكل ما يمكن ل

اختلاف و�لمساو�ة: �ل
تحقيق �لعدل،  ة ل وم �أساسي ي ة �ل ي نسان اإ عد �لمساو�ة �ل تُ
فتح �لمجال و�سعا �أمام ظهور وجهات  أمر ي ا لكن هذ� �ل

مع  لتكيف  ل ا  عدل �لطرق  ر  �أكث عن  لفة  مخت نظر 
ر  في ه �أن ا مما يسمي اأشخاص. �نطلاق ين �ل اختلاف ب �ل
اإن �لمساو�ة ليست مجرد  ة �لمساو�ة«، ف �إيمون »مفارق
عامل مع �أشخاص  ت المثل، و�إنما هي �أيضا �ل عامل ب ت �ل
معهم  عامل  ت �ل كان  �إذ�  فة  ل مخت قة  بطري لفين  مخت
�إلى �لظلم. لكن متى يكون  نفس �لطريقة سيؤدي  ب
ا بشكل  ي ون ان عامل معهما ق ت ل رر� ل �ختلاف شخصين مب

ز�؟ ي مي عامل �لمختلف ت ت مختلف؟ ومتى يصبح �ل
للمجموعات  ة  نسب ال ب ا  �لسؤ�ل محوري بقى هذ�  ي
نقاش  اإسلامي وخارجه. يستمر �ل م �ل عال ة د�خل �ل ي نسائ �ل
يسعى  حيث  لفة،  مخت ادئ  مب عن  �لمد�فعين  ين  ب
محايدة  ين  و�ن ق ز�ل  �إن �إلى  ة«  �لرسمي »�لمساو�ة  مؤيدو 
»�لمساو�ة  عن  �لمد�فعين  �أن  حين  في  للجنسين، 

من  كلا  لنساء  ل تضمن  بحقوق  بون  يطال و�قعية«  �ل
لة«.  �لحصي في  و«�لمساو�ة  �لفرص«  في  »�لمساو�ة 
نساء  �ل كانت  �إذ�  ما  حول  لا  مث نقاش  �ل يدور  لذلك 
ز �إيجابي« للحصول على مساو�ة  ي مي في حاجة �إلى »ت
ز �لسلبي،  ي تمي ة مع �لرجال بعد قرون من �ل ة وو�قعي ي عل ف

ادة ومخاطرها. ول تعويض مدة �لحمل و�ل �أو ل
ني  مب ار �لمسلمون �لمعاصرون �لعدل �ل حين يخت
ا  اإنهم ل قانون، ف ين �لجنسين �أمام �ل على �لمساو�ة ب

اقات  غال على معنى �لمساو�ة بشكل كامل في سي اشت ا بد من �ل »ل
انون  ا يمكن بكل بساطة وضع ق لفة. ل ة مخت ي قاف ة وث �جتماعي

لاأسرة �لمسلمة.« ابت ل موحد وث
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ا  ة �لجاهزة. ل ي ون قان وردون بذلك رزمة من �لحلول �ل يست
غال على معنى �لمساو�ة بشكل كامل في  اشت بد من �ل
ا يمكن بكل  لفة. ل ة مخت ي قاف ة وث اقات �جتماعي سي
اأن  لاأسرة �لمسلمة، ل ابت ل انون موحد وث بساطة وضع ق
اق ما  ة في سي عد�ل قانون �لذي يمكن �أن يضمن �ل �ل
اق �آخرين. ادر على �أن يتسبب في �لظلم في زمن وسي ق
نساء  ال ة �لمهتمة ب ر �لحكومي درك �لمنظمات غي تُ
قانون لن  ة �أمام �ل اأن �لمساو�ة �لكامل لا ب �لمصريات مث
ما �أيضا  لرجال، و�إن از �لممنوح ل ي امت ر فقط على �ل ؤث ت
على  زو�ج،  �ل في  تفاوضي  �ل نساء  �ل موقف  سُتضعف 
بهن للحصول  نساء كمطال از�ت �ل ي ار �أن بعض �مت ب �عت
ادي  ن ذ� لم ت نفقة و�لصد�ق، ستضيع �أيضا. ل على �ل
نفقة  ة بمنع و�جب �ل ر �لحكومي هذه �لمنظمات غي
ر� و�جب  ي تقد كث ن ها ت �أن �لمفروض على �لرجل، رغم 
�أمر�  بدو  ي قد  ما  زوجة، وهو  �ل �لمفروض على  �لطاعة 
احظت شرف �لدين، ُيمكن �أن  اقضا. لكن كما ل ن مت
ة �لمساو�ة، �أخذ�  عامل مع مفارق ت ل قة ل اأمر طري عد هذ� �ل ُي
اقتصادي �لصعب  اجتماعي و�ل ار �لوضع �ل ب اعت عين �ل ب
ا لضمان مساو�ة  نساء �لمصريات، وسعي و�جهه �ل �لذي ت
اأن  اإيجابي، ل ز �ل ي تمي ة عبر شكل من �أشكال �ل و�قعي
ما �أيضا  غيرت، و�إن تي ت فكرة �لعدل ليست �لوحيدة �ل

يها. الوصول �إل تي تسمح ب ة �ل اجتماعي �لظروف �ل

ة: ي مر�جع �إضاف
• On old and new understanding of justice: 

Mohsen Kadivar, “Revisiting Women’s Rights 
in Islam”; Hassan Yousefi Eshkevari, “Rethink-
ing Men’s Authority over Women”.

• On Malaysia: Zainah Anwar, “From Local to 
Global”.

• On Egypt, Marwa Sharafeldin, “Egyptian 
Women’s Rights NGOs”.

• On difference and equality: Anver E. Emon, 
“The Paradox of Equality and the Politics of 
Difference”. (all in GEMFL)
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تغيير المتطلبات االجتماعية من أجل 
تحقيق العدل

لي �أو �لمرتكز على  قب ز �لعدل في �لمجتمع �ل عزي ت ُمعدة ل ة �ل ي ون قان اأسر من �لحلول �ل فيد معيلات �ل ا تست ل
نساء. ة لكل من �لرجال و�ل ن ة معاصرة تمنح �لمو�َط ة قومي ة، وذلك في دول قر�ب علاقات �ل

ونظام  لي  ب ق مجتمع  عن  فقهية  �ل اأحكام  �ل ثقت  ب �ن
ة �أو  ل ي قب قر�بة. تضمن �ل اأسس على علاقات �ل ت �جتماعي ي
اء �لذين يصبحون  غرب ر�دها و�أمنهم، وكذ� �ل رة حقوق �أف �لعشي
ة �جتماعية صارمة من يحصل  ي ب ر�ت ها. حددت ت عين ل اب ت
رو�بط. �هتمت  على �لحقوق حسب �لسن و�لجنس و�ل
ة  زي ي تمي يد �ل قال ت تهذيب هذه �ل ة ب ي قر�آن آيات �ل ا �لعديد من �ل
فقه  ة، لكن عند �إرساء �ل بشري عة �ل ي لائم �لطب ت ة ل و�لذكوري
ية، سعى  ل قب رو�بط �ل ها �ل ي في مناطق حضرية ضعفت ف
ة  زي ي مي ة ت فقهاء �إلى �لحفاظ على عدة ممارسات ذكوري �ل

و�عث �لمساو�ة. ب اهتمام ب و�لدفاع عنها، بدل �ل
ال، كان من �لضروري وجود ولي عند  يل �لمث على سب
قر محمد  قاصر. ي ة مصالح �ل لي لحماي ب اق ق زو�ج في سي �ل
ز  عزي روم ت زو�ج كانت �إجر�ء ي ة في �ل اي ول اأن �ل خالد مسعود ب
و�تي كن  ل نساء �ل ة �ل ر حماي ين �لجنسين عب �لمساو�ة ب
ة  ة. رغم �أن هذه �لمساأل ة في حاجة �إلى رعاي ئ رن ف ب عت ُي

ة. ها �أيضا �أنتجت هرمي ا �أن ا، �إل و�زن خلقت ت
حماية  ة  �لدول من  فترض  ُي �لمعاصر،  ا  من عال في 
ة.  قة عادل ة بطري ها و�لذود عن حقوقهم �لمتساوي ي مو�طن

اجتماعي و�لسياسي  نظام �ل ر �لعميق في �ل غي ت يحث هذ� �ل
�لموجهة  ة  فقهي �ل اأحكام  �ل يم  قي ت �إعادة  على  فقهاَء  �ل

لي. قب لمجتمع �ل ل
قانون  �ل �أمام  لمساو�ة  ل �لمعاصرة  �لمفاهيم  �أدت 
على  وليس  ة،  فردي �ل �لحقوق  على  ني  �لمب و�لعدل 
اء. في هذ� �لوضع،  آب ا ر دور �ل غي ة، �إلى ت اجتماعي ة �ل ي ب ر�ت ت �ل
قو�مة معيقات بدل �أن تكون وسائل  ة و�ل اي ول �أصبحت �ل
اء و�لمحاكم  آب ا لا �أن يسيء �ل ة. يمكن مث تحقيق �لحماي ل
ة  ه �مر�أة ر�شدة ومؤهل رمت هاء عقد زو�ج �أب ة �إن غي �ستعمالهما ب

رفضه. اة على زو�ج ت ت ار ف ة، �أو �إجب لذلك بكل حري

اأسر نساء معيلات �ل �ل
ا �لمحاكم في مصر  �أظهرت در�سات �أجريت على قضاي
�أن  ية«(  �إضاف »مر�جع  )�أنظر  وفلسطين  و�لمغرب  ر�ن  و�إي
ة في هذه �لدول تنحرف بشكل  ي فعل زو�ج �ل ممارسات �ل
عززه  اإسلامي �لذي ت زو�ج �ل ل نموذج �لشرعي ل ز�يد عن �ل مت
ر  ب عت ت �لدول.  تلك  في  ها  ب �لمعمول  اأسرة  �ل مدونات 
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�لمعيل  هو  زوج  �ل فقه،  �ل على  عتمد  ت تي  �ل ين،  قو�ن �ل
ه. لكن  ة وخاضعة ل ة �لمادي احي ن ه من �ل ي ة عل زوجة عال و�ل
اأسرة  �ل الضرورة  ب لون  عي ي ا  ل �لمعيش  و�قع  �ل في  اأزو�ج  �ل
اأسرة  مر�أة في دعم �ل بشكل فردي. فلطالما ساهمت �ل
اأعمال  ها في �لحقول و�إنجازها �ل غال ا من خلال �شت مادي
ر�ف  اعت ز�يد �ل ت رها من �لحرف؛ كما ي تجارة وغي ة و�ل يدوي �ل
الدور �لمهم �لذي يضطلعن  لهن في �لوقت �لمعاصر ب
ا- وحدهن  ان لن- �أحي ِع ا، حيث ي ه في دعم �أسرهن مادي ب

اأسرة. �ل
للحقوق  قليدي  ت �ل تقسيم  �ل اأن  ب بعض  �ل يرى 
عادل �لذي  و�زن �ل ت ا على �ل ب ر سل ؤث أزو�ج ي ا ين �ل و�جبات ب و�ل
اأحو�ل،  ا �لمعاصر. وفي كل �ل ن ت �أن يسود في وق يجب 
زم  ل ا �إذ� كان ُي قانون عادل وم �ل ي اأسر �ل لن تجد معيلات �ل
�لذي  قانون  كال �أقل  ا  حقوق ويعطيهن  �لطاعة  يهن  عل
ة على غيرهن، في  برهن عال عت نظم �لطلاق، حيث ي ي
اأسرة  و�قع يحملن على عاتقهن عبء �ل حين �أنهن في �ل
عارضا  لاأدو�ر مت قليدي ل ت تقسيم �ل بدو هذ� �ل �لمادي. وي
زو�ج كالعشرة  ال ة و�لمعاصرة �لخاصة ب ي قر�آن مع �لمفاهيم �ل

و�لشر�كة.
ة  آي ا فقو�« )�ل ما �أن �إذ� كان �لرجال يملكون �لسلطة »ب
نساء �أيضا حماة وربات  نساء(، تصبح �ل 34 من سورة �ل
نفقن على �أسرهن. في  �أسرهن عندما يكسبن �لمال وي
و�لدر�سات  ة  ي نسائ �ل �لمجموعات  تدعو  ا  ل �لمقابل، 
ين �لرجال  اأدو�ر ب اق �إلى قلب �ل تي �أجريت في هذ� �لسي �ل
ربط  تي ت قو�مة �لقديم �ل اء على نفس مفهوم �ل ن نساء ب و�ل
ريد  نفقة، و�إنما ت القدرة على �ل اأسري ب زل �ل قوة في �لمن �ل

عين  اأخذ ب زوجين على قدم �لمساو�ة وي قانون �ل �أن يضع �ل
يعكس بذلك »�لمودة  ة �لمشتركة، ل ي ار �لمسؤول ب اعت �ل
آية 21  ا لوبهم )ل له عز وجل في ق تي وضع �ل و�لرحمة« �ل

روم(. من سورة �ل

ية: مر�جع �إضاف
• On wilaya and qiwama as protection in the 

tribal context, see Muhammad Khalid Masud, 
“Gender Equality and the Doctrine of Wilaya”; 
Faqihuddin Abdul Kodir, “Gender Equality and 
the Hadith of the Prophet Muhammad”, both in 
GEMFL.

• On the gap between legal model and marriage 
practices, see Mir-Hosseini, “Justice, Equal-
ity and Muslim Family Laws”; Al-Sharmani, 
“Qiwama in Egyptian Family Laws”, both in 
GEMFL. On issues of parental authority, see 
again Khalid Masud, “Gender Equality and the 
Doctrine of Wilaya”.

• See also: Ziba Mir-Hosseini, Marriage on Trial: 
A Study of Islamic Law (London and New York: 
I.B. Tauris, 2002); Nahda Shehada, “House of 
obedience: social norms, individual agency, 
and historical contingency”, Journal of Middle 
East Women’s Studies 5/1 (2009), pp. 24-49; 
Lynn Welchman, Beyond the Code: Muslim 
Family Law and the Shar‘i Judiciary in the 
Palestinian West Bank (The Hague: Kluwer Law 
International, 2000).
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فتح المجال أمام التغيير القانوني
ين وعدم  قو�ن ة هذه �ل اإيمان بقدسي ال اأن �لمسلمين ملزمون ب ة ب زي ي تمي اأسرة �ل ين �ل و�ن يرى �أولئك �لذين يدعمون ق
نسان  اإ تي �أعدها �ل اأسرة �ل ين �ل و�ن عة ق ي تعرف على طب ال عة فروق تسمح ب فقهاء وضعو� �أرب ر. لكن �ل ي غي ت ل ها ل ت ي ل اب ق

رة وفهم �لدين. غي مت ة �ل اجتماعي ر على ضوء �لظروف �ل ي غي ت ل ها ل ت ي ل اب وعلى ق

اأسرة �لمعاصرة يضعها  ين �ل و�ن فقهاء، في حين �أن ق �ل
قائي،  ت ة �لمعاصرة بشكل �ن قومي �لمشرعون في �لدول �ل
ة.  اسي �لسي �لسلطة  �أصحاب  ة  رغب ل ة  �ستجاب وذلك 
فقه  نوعه في �ل ر�أي وت ة �ل فقد مرون ة، تُ ي عمل خلال هذه �ل

مر�أة. ا في مصلحة �ل ان �لذي كان يصب �أحي
لفرق  ل قا  طب عة  �لشري عن  يختلف  فقه  �ل ا،  ي ان ث
ا »فهم«  ي عني حرف فقه ي ال نهما. ف ي ه ب ي �لمتعارف عل
ة.  هي ل اإ �ل عة  �لشري �لخطاإ  من  معصومين  ر  غي بشر 
ة  لرسال لمعنى �لحقيقي ل قريب ل ه مجرد ت اإن وبذلك ف
ا �أن �لمسلمين �لمعاصرين يمكنهم �أيضا  ة. �إل هي ل اإ �ل
قرون  فقه �ل ة ل عارض �لمفاهيم �لذكوري �أن يستشعرو� ت
ين  ب ة )كما هو ُم عة �لسامي �لوسطى مع مقاصد �لشري

و�ردة في �لمقدمة(. يم �ل ة �بن ق في مقول
اأحكام  ين �ل علماء �لمسلمون ب ز �ل ما مي ا، لطال ث ال ث
نسان  اإ �ل ين  ب علاقة  �ل �أي  اد�ت،  عب ال ب بطة  �لمرت
بشر.  �ل ني  ب ين  ب المعاملات  ب علقة  �لمت وتلك  ه،  ورب
ر  ي غي ت ل �أوسع  منظور  اعتماد  ل �لمجال  فسحو�  وقد 
ياجات  �حت حسب  اجتهاد  �ل خلال  من  �لمعاملات 

اأسرة  انون �ل زو�ج وق زمان و�لمكان. وتدخل مو�ضيع �ل �ل
في �إطار �لمعاملات. 

ها  ت اأسرة �لمسلمة شرعي ين �ل و�ن رغم ذلك، تستمد ق
ة  اأحكام �لشرعي اطها بمجموعة ضخمة من �ل ب من �رت
من  ر  ي كب بقدر  ة  اأسري و�ل ة  زوجي �ل اة  �لحي عالج  ت تي  �ل
تقديم �أي  اإصلاح ب تفصيل. وهذ� يسمح لمعارضي �ل �ل
لا  ة كبرى، مد�فعين مث ة ذ�ت �أهمي ي ن ة دي حكم كقضي

الصلاة نفسها. علق ب ت أمر ي ا تعدد كاأن �ل عن �ل
ه  ة في حد ذ�ت لكن هل كل حكم فقهي هو غاي
قترح  ت ومكان؟  زمان  كل  في  ة  اأهمي �ل نفس  يحمل 
ة، ترجع �إلى حو�لي �ألف  اإسلامي عة �ل ة في �لشري نظري
ويات  ين مست ر وضع فرق ر�بع ب سنة، عكس ذلك عب
تعطي، حسب  وهي  �لشريعة.  في  لفة  مخت ة  اري معي
اسا يسمح  فقهاء �لمعاصرين، مقي ين �ل ر ب د�ئ نقاش �ل �ل
زمان و�لمكان، وتلك  ال ر �لمقيدة ب ي ين �لمعاي ز ب ي تمي ال ب

ا. ت اب ا ث مي ا وعال تي تحمل معنى محوري ر �ل ي �لمعاي
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اإسلامية: ر �ل ي لمعاي ة ل لاث ث ويات �ل �لمست
يد  ة على  اإسلامي �ل عة  �لشري ة مقاصد  تشكلت نظري
سمت هذه  غز�لي )1111( و�لشاطبي )1388(. قُ اإمام �ل �ل
ها  ي عل نطبق  ت حيث  ويات  مست ة  لاث ث �إلى  �لمقاصد 
يات.  ن لفة: �لضروريات و�لحاجيات و�لتحسي ر مخت ي معاي
ة  لاث ث �ل ويات  �لمست مسعود  خالد  محمد  اقش  ن
اغة  ر �إعادة صي اعتماد على �لشاطبي وعب ال ر، ب ي لمعاي ل
ضروريات  بكونها  معاصرة،  غة  ل استعمال  ب ه  حجت
�جتماعية  يات  ن وتحسي ة،  ي ون ان ق وحاجيات  عالمية، 

يمكن  بعض.  على  بعضها  عتمد  وي ة  �لحماي روم  ت
ر متمركزة )�لرسم 2(. تصورها في شكل ثلاث دو�ئ

كضرورة  اأولى  �ل رة  د�ئ �ل في  اأسرة  �ل �لشاطبي  وضع 
ية  ان ث رة �ل د�ئ ة في �ل ي ون قان ر �ل ي ة، و�لمعاي ة و�أساسي عي ي طب
اإرث  و�ل و�لطلاق  زو�ج  �ل نظم  ت تي  �ل ين  قو�ن �ل مثل 
في  ليست  ها  �إن حيث  اأسرة،  �ل ة  لحماي ة  وب �لمطل
يات  ن �لتحسي ار  و�خت ة.  �أساسي حاجيات  ذ�تها  حد 
زو�ج  ار طرفي �ل ب ة، مثل �عت ث ال ث رة �ل د�ئ ة في �ل اجتماعي �ل
ة، �أو تقديم مهر �لمثل،  ة متساوي ذوي كفاءة �جتماعي

ضروريات
اة، �لممتلكات، �لذرية( اأسرة )�لحي �ل

عقد(، زو�ج )�ل ة: �ل ي ون قان �لحاجيات �ل
اإرث.  �لطلاق، �ل

ة: مثل �لمهر، اجتماعي يات �ل ن �لتحسي
زو�ج. ة في �ل اي ول ة، �ل زل من �لمساو�ة في �ل

الرسم 2: المستويات الثالثة لمعايير األسرة اإلسالمية كدوائر وقائية )مقتبسة من خالد مسعود(
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ية: مر�جع �إضاف
• On the purposes of Islamic law: Muhammad 

Khalid Masud, “Gender Equality and the Doc-
trine of wilaya” in GEMFL.

On maqasid, see also:
• Muhammad Khalid Masud, Shatibi’s Phi-

losophy of Islamic Law (Islamabad: Islamic 
Research Institute, 1995).

• Muhammad Hashim Kamali, “Law and Ethics 
in Islam: The Role of the Maqasid,” in NDIT; 
Kamali, Maqasid Al-shari’ah Made Simple 
(London: The International Institute of Islamic 
Thought, 2008).

• Jasser Auda, Maqasid Al-Shari’ah: A Beginners 
Guide (London: The International Institute of 
Islamic Thought, 2008).

• On the impact of codification of family law, see 
also: Amira Sonbol (ed.), Women, the Family, 
and Divorce Laws in Islamic History (Syracuse: 
Syracuse University Press, 1996)

 

ة  ي ون ان ر ق ي �إرساء معاي لكونها محسنات تساعد على 
اأن  ب مسعود  ور  �لدكت يضيف  ية.  �لمحل ة  قاف ث �ل في 
ا يخرق  ة ل اجتماعي ر و�لممارسات �ل ي غياب هذه �لمعاي
اأسرة، �أي تلك  عزز مؤسسة �ل تي ت ة �ل ي ون قان ر �ل ي �لمعاي
الي، يمكن لهذه  ت ال ة. وب ي ان ث رة �ل د�ئ تي توجد في �ل �ل
ة  ي قاف يم ث ر مع مرور �لوقت، و �أن تحل ق غي ت قيم �أن ت �ل

قيم �لقديمة. جديدة محل �ل
رة  د�ئ �ل زو�ج في  �ل ة في  اي ول �ل لا  مث �لشاطبي  وضع 
اأن  ر�ر ب ق اإ �أعلاه، يمكن �ل ه  ي �إل ثة. كما هو مشار  ال ث �ل
قاصر�ت  �ل ة مصالح  �أحدثت لحماي زو�ج  �ل ة في  اي ول �ل
ة تجعلهن ضعيفات،  ا �جتماعي و�تي يعشن ظروف ل �ل
اأصلي،  �ل مقصدها  مع  تعارض  ت �أصبحت  ها  لكن

لفة. اأنظمة مخت ها ب د�ل ب ويمكن �ست
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مقاربات جديدة للنصوص الدينية

ر�ضاتهم �لمشتركة  ت لمفسرين و�ف اجتماعي ل اق �ل ة في ضوء �لسي وي ب ة ن ر�آن وسن ة من ق اإسلامي فُسرت �لنصوص �ل
اإن �لمسلمين  ر، ف ي ر� بشكل كب غي و�قع وتصور �لعدل ت ما �أن �ل ر. ب ي غي ت ل لة كلها ل اب لعدل، وهي عناصر ق وفهمهم ل
ة،  يدي قل ت ة �ل فقهي اأحكام �ل ة تتحدى �ل ي ة ومساو�ت ي ة �أخلاق اكتشاف رسال ر �لنصوص ل عيدون تفسي �لمهتمين ي

نساء و�لرجال. ل يم �لعدل و�لمساو�ة ل وتحمل ق

اشر  ة بشكل مب قر�آن و�لسن و�ردة في �ل ر �ل ي عالج �لمعاي ت
و�  لغة كان اأول من �لمسلمين ب رعيل �ل ا شغلت �ل قضاي
على  اأمر  �ل غالب  في  تهم  وحث فهمها،  على  ادرين  ق
اجتماعية. وصلت هذه �لنصوص  ر ممارساتهم �ل ي غي ت
ر فقهاء ما  فاسي ت ة ب �إلى �لمسلمين �لمعاصرين مرفوق
ة، �عتمد  هي ل اإ ة �ل رسال ر �ل ا �إلى تفسي بل �لحد�ثة. سعي ق
ة  ي نسان اإ �ل ة  المعرف ب غني  مخزون  على  ر  تفسي �ل �أدب 

قرون �لوسطى. تشرة في �ل و�أفكار كانت من
ين هذه  فاري �أن من ب يلاحظ حسن يوسفي �إشكي
يل  قر�آن، ما ق عتمد على ما جاء في �ل تي لم ت اأفكار �ل �ل
نساء  نساء؛ و�أن �ل عن �أن �لرجال ُخلقو� ُمفضلين على �ل
يهن؛ و�أن  الي وجبت �لسيطرة عل ت ال الشر وب بطن ب رت ي
�لمجتمع؛  ة في  يسي رئ �ل ة  ي �لخل �لذكورية هي  اأسرة  �ل
قاء  اإب ره هو »�ل ب عت و�أن مفهوم �لعدل عند �أرسطو، �لذي ي
ه �لمناسب«، نظام �جتماعي  على كل شيء في مكان
فقهاء  رز �ل يد. �أب اد وعب ناس �إلى �أسي ه �ل ي سم ف هرمي قُ

اقها  ر في سي فاسي ت ة فهم �لنصوص و�ل �لمعاصرون �أهمي
يهم  �إل لجاأ  ي عندما  و�لحديث،  �لقديم  اجتماعي،  �ل

اإرشادهم. وم ل ي �لمسلمون �ل
ر �لطاهر حد�د )1935-1899(  ال، �أق يل �لمث على سب
تدرج«  اسة �ل ة نظمته »سي قر�آن و�لسن تشريع في �ل اأن �ل ب
تجلى  تدريجي لشرب �لخمر. ي تحريم �ل لة في �ل تمث ُم �ل
لاإسلام في �لمساو�ة �لكاملة، لكن  اأسمى ل �لمقصد �ل
ه  ل نبي صلى �ل ا في عهد �ل تحقيقها لم يكن ممكن
ة  ودي عب قرن �لسابع، حيث كانت �ل ه وسلم �أو في �ل ي عل
ين  قو�ن �ل �أن  ا  �إل ة،  ول مقب �لجنسين  ين  ب ة  ي ب ر�ت ت و�ل

»وصلت هذه �لنصوص �إلى �لمسلمين �لمعاصرين 
بل �لحد�ثة.« ر فقهاء ما ق فاسي ت ة ب مرفوق
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ة  ا �إلى طريق �لحري اإصلاح هذه �لظو�هر و�إرشادن �أدخلت ل
ر  ي �لمعاي ين  ب بوضوح  حد�د  ز  مي �لكاملة.  و�لمساو�ة 
اإسلامي، وتلك  عد ضرورة في �لدين �ل تي تُ ة �ل ي ون قان �ل

تعدد. زمان و�لسياق كال ال �لمشروطة و�لمقيدة ب
-1919( رحمان  ور  ازل ف تقد  �ن اق،  �لسي نفس  في 

عه  تشري �أن  و�أكد  ة،  �لذكوري قر�آن  �ل ر  فاسي ت  )1988
شر�ئح  موقف  ة  قوي ت �إلى  يهدف  نساء  ال ب علق  �لمت

تجاوز�ت  �ل ر منع بعض  اأكثر ضعفا، عب �ل �لمجتمع 
بط �أدو�ر  رت ا ت نساء وتوسيع حقوقهن. ل رفة ضد �ل قت ُم �ل
ر  غي ت ت و�إنما  بجنسهما،  ة  اقتصادي �ل و�لرجال  نساء  �ل
مكن  نساء ودخولهن سوق �لعمل. يجب �أن تُ علم �ل ت ب
زو�ج  �ل في  �لمساو�ة  نساء من  �ل ة  ي ون قان �ل اإصلاحات  �ل

اإرث. و�لطلاق و�ل
ا  ر على وضعن ؤث ة وجعلها ت ي قر�آن ادئ �ل لفهم �لمب
قال مزدوج«  ت ة »�ن ي ام بعمل قي ترح رحمان �ل �لحالي، �ق
زمن  �ل �إلى  �لحالي  �لوضع  »من  قال  ت ان �ل �إلى  تؤدي 
د�أ  ب ت �لحاضر«.  �إلى  �أخرى  مرة  عودة  �ل ثم  قر�آني،  �ل
لوحي  اريخي ل ت اجتماعي و�ل اق �ل ة بفهم �لسي ي عمل �ل

قيم  عامة و�ل ادئ �ل تمكن من �ستخلاص �لمب بهدف �ل
اأحكام �لخاصة.  ة ور�ء �ل اأمد �لكامن ة �ل ل اأهد�ف طوي و�ل
�لمسلمون  ها فقط يستطيع  ن ه حي �أن �أضاف رحمان 
ين  و�ن ق �إلى  ترجموها  وُي ة  ي قر�آن �ل ادئ  �لمب يفهمو�  �أن 
يهم، من خلال  ا �لمطروحة عل ويطبقوها على �لقضاي

اق �لحالي.  لائم �لسي وسائل ت
�لجنسين  ين  ب ز  ي تمي �ل عن  �لمد�فعون  يستشهد 
موقفهم،  تدعم  و�أحاديث  ز�أة  مجت اآيات  ب غالب  �ل في 
ة  ويسعون �إلى �إسكات �لمصلحين بحجة �أن �لمساأل
لاجتهاد.  ل �لمجال  ترك  ي ا  ل قطعي«  »بنص  بطة  مرت
 )2010-1943( زيد  و  �أب حامد  نصر  �لمرحوم  دعا  وقد 
�لمصلحين �إلى عدم �لخوف من مثل هذه �لحجج، 
�لقديم  �لعصر  في  ين  اإسلامي �ل فقهاء  �ل �أن  �إلى  و�أشار 
�لقطعية«،  »�لنصوص  من  يل  ل ق عدد  وجود  �أدركو� 
ة  اإضاف ال ة هذه �لنصوص. ب لفو� في تحديد ماهي و�خت
تجاوز  ويات ت قر�آن على مست ر�ءة �ل �إلى ذلك، يمكن ق
زه �لضيق  ركي بقي ت ر �لفقهي �لمهيمن �لذي ي تفسي �ل

ة. فقهي اأحكام �ل تحديد �ل ة ل ي رهان ب على �لنصوص �ل
تي تطرقت  ة �لمعاصرة �ل ي ابات �لمعرف د�فعت �لكت
ة  ي قر�ءة �لشمول ية، عن �ل ن دي نوع في �لنصوص �ل �إلى �ل
ادئ  �لمب اكتشاف  ل اقها  سي في  �لنصوص  لجميع 
د�أ  اره مب ب اعت اأخلاقي، كالعدل ب عامة على �لمستوى �ل �ل
زو�ج  نساء و�لرجال معا؛ و�ل ال بط ب رت قر�آن ي ا في �ل مي عال
عة  �لشري ة مشتركة؛ ومقاصد  ي ة ومسؤول كعلاقة محب

ها �أعلاه. ي ة �لمشار �إل اإسلامي �ل

ين �لجنسين  ز ب ي تمي »يستشهد �لمد�فعون عن �ل
ز�أة و�أحاديث تدعم موقفهم،  اآيات مجت غالب ب في �ل
�أن  بحجة  �لمصلحين  �إسكات  �إلى  ويسعون 
ترك �لمجال  ا ي بطة »بنص قطعي« ل ة مرت �لمساأل

لاجتهاد.« ل
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ر �لحديث: �إعادة تفسي
بي  ن نقل �أقو�ل و�أفعال �ل عرف ب ر �لحديث -وهو ما ُي ب عت ُي
ر�ث  ت أئمة في �ل ا اأقو�ل و�أفعال �ل ر�ث �لسني وب ت )ص( في �ل
اريخ  ت ر �ل ة عب اإسلامي ر �ل ي لمعاي �لشيعي- مصدر� مهما ل
يم  قي وم �إلى �إعادة ت ي فقهاء �ل اإسلامي. يسعى بعض �ل �ل
نساء  يز ضد �ل تمي يل �ل عل ت ستعمل ل تي تُ �لنصوص �ل
�لمساو�ة.  عزز  ت تي  �ل �لنصوص  على  �لضوء  وتسليط 
اقها  اأحاديث في سي ر �ل فقهاء �إلى تفسي كما يسعى �ل
اريخية، على ضوء  ارها سجلات ت ب اعت ر در�ستها، ب عب
عربي  �ل �لمجتمع  عرفها  ي تي  �ل ة  اجتماعي �ل ة  �لحركي
يسة لهذه  رئ في �لوقت �لحالي، و�كتشاف �لمقاصد �ل

�لنصوص �عتماد� على علم �أسباب ورود �لحديث.
د �لحديث ليس جديد�، بل �زدهر في �لعصر  ْق �إن ن
هاد  اجت �ل �لحديث  علماء  مارس  عندما  �لكلاسيكي 
�أو  ها  ول ب ق ر  عب �إما  نقدي  بشكل  اأحاديث  �ل قاء  ت ان ل
ه �لدين  ه. يروي فقي ن ردها حسب سند �لحديث ومت
بي )ص( قد  ن ة �ل ر�ث �أورد �أن صحاب ت قادر �أن �ل عبد �ل
قر في نظرهم  فت تي كانت ت ة �ل اأحاديث �لمروي رفضو� �ل
�لعقل  افي  ن ت �أو  قر�آن،  �ل مع  تعارض  ت �أو  ة،  ي للمصد�ق
ة. و�أشار �إلى �أن علم �لحديث في  اريخي ت ائع �ل وق �أو �ل
ين  ب �لمساو�ة  ه يقدم حجة د�مغة تدل على  حد ذ�ت
ين  �مر�أت شهادة  �أن  ر  ب عت ي فقه  �ل �أن  رغم  �لجنسين: 
اإن �مر�أة  ة، ف ي مال عقود �ل عادل شهادة رجل و�حد في �ل ت
ة  رو�ي علقة ب عادل رجلا و�حد� في �لشهادة �لمت و�حدة ت

ر. ي ر بكث ة �أكب ي عد مسؤول تي تُ �لحديث �ل

قر�آن ين �لجنسين في �ل ال 2: �لمساو�ة ب �لمث
ر  ارها تشي ب اعت ة ب ي ر�آن ر عدة �آيات ق يمكن تفسي
نساء  ين �لجنسين. �ل ة ب �إلى �لمساو�ة �لجوهري
رون  عا في �لخلق8، وجدي و�لرجال متساوون جمي

اآخرة9. عفو و�لمغفرة و�لجز�ء في �ل ال ب
�أعمالهم  عن  مسؤولون  نساء  و�ل �لرجال 
ا  ي دن اة �ل ة في �لحي عقوب الون نفس �لجز�ء و�ل ن وي

اآخرة10. و�ل
�لحقوق  في  نساء  و�ل �لرجال  تساوى  ي
أمر  ا ام بمهمة �ل قي ة بعضهم و�ل و�جبات لحماي و�ل
وَن  ُن ؤِم ُم »َوٱل �لمنكر:  عن  نهي  و�ل المعروف  ب
رُوَن  اأُم َي عٍض  َب اآُء  َي �أولِ م  عُضُه َب ُت  ـٰ َن ؤِم ُم َوٱل

ِن �لمنكر«11.  وَن َع َه ن عرُوِف َوَي َم ٱل بِ
ة في  ادل ب مت قر�آن �لمساو�ة و�لمودة �ل يصف �ل
باس  ه عز وجل: »... هن ل ة في قول زوجي اة �ل �لحي
َق  َل ِه �أْن َخ اتِ ْن �آَي باس لهن«12؛ »َوِم تم ل لكم و�أن
َل  َع ا َوَج َه ْي و� �إِلَ ُن ُك ْس َت ا لِّ ْم �أْزَو�ًج ُك ِس ُف ْن �أن ُكم مِّ لَ
ْوٍم  َق لِّ اٍت  آَي ا َل َك  َذلِ ي  ِف �إِنَّ  ًة  َم َورَْح ًة  َودَّ مَّ ُكم  َن ْي َب
ان  وب تشاور مطل ر�ضي و�ل ت رُوَن« . كما �أن �ل كَّ َف َت َي

ر�ر �إرضاع �لطفل.14  زوجين في ق لحسم �ل

7http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=10073&id=104&
sid=111&ssid=1372&sssid=1373

ة 13 من سورة �لحجر�ت آي ا نساء، �ل ة 1 من سورة �ل آي ا 8�ل

ة  آي ا نحل، �ل ة من 97 سورة �ل آي ا ة 195 من سورة �آل عمر�ن، �ل آي ا نساء، �ل ة 123 من سورة �ل آي ا 9 �ل

ر. ة 04 من سورة غاف آي ا اأحز�ب، �ل 35 من سورة �ل
ة 5 و6 و25 من سورة  آي ا ور، �ل ن ة 2 و26 و31 من سورة �ل آي ا دة، �ل مائ ة 38 من سورة �ل آي ا 10 �ل

د. ة 12 و13 من سورة �لحدي آي ا فتح، �ل �ل
ة. وب ت ة 71 من سورة �ل آي ا 11�ل

قرة. ب ة 187 من سورة �ل آي ا 12�ل

روم. ة 21 من سورة �ل آي ا 13 �ل

قرة ب ة 233 من سورة �ل آي ا 14 �ل
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ية: ة �أخلاق ي قو�مة مسؤول �ل
آية 34 من  ا ال قا ب رف ر� بهذ� �لحديث ُم ي لا كث ُيستدل مث

ة �لرجل في �لمنزل: اي ر ول ري ب ت نساء ل سورة �ل

ُه َسِمَع رَُسوَل  ُهاَم أَنَّ ُه َعْن ِن ُعَمَر َرِضَ اللَّ ِه ْب ِد اللَّ »َعْن َعْب
ُكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن  لُّ َم َيُقوُل كُ ِه َوَسلَّ ْي ُه َعلَ ِه َصىلَّ اللَّ اللَّ
ِه َوالرَُّجُل يِف  تِ يَّ اُم رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن رَِع اإْلَِم ِه فَ تِ يَّ رَِع
ْيِت َزْوِجَها  َمرْأَُة يِف َب ِه َوالْ تِ يَّ ِه رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن رَِع لِ أَْه
ِدِه  َخاِدُم يِف َماِل َسيِّ َها َوالْ تِ يَّ ٌة َعْن رَِع ٌة َوِهَي َمْسُئولَ رَاِعَي

ِه« .7 تِ يَّ رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن رَِع

قادر كيف يمكن  �ل �لدين عبد  ه  لكن حدد فقي
تجاوز حكم  ار �أن ي ب اعت عين �ل اق ب اأخذ �لسي ر ي تفسي ل
تي  �ل ة  ي �لمسؤول على  يركز  ل �لحرفي  اه  بمعن ة  اي ول �ل
زها عن �إطار  ة، ويمي ي وردت في �لحديث كقيمة �أخلاق
عتمد  ي ما  وهو  لكل شخص،  �لممنوحة  ة  ي �لمسؤول
اجتماعي، ويمكن �أن يخضع  اق �ل على ظروف �لسي
ا  ي زوجة عمل ا من �لحديث، تصبح �ل ر. �نطلاق ي غي ت ل ل
وم،  ي زوج. �ل اأكملها عند غياب �ل اأسرة ب ة على �ل ي ول �ل
�لمنزل،  خارج  معا  نساء  و�ل �لرجال  عمل  ظل  وفي 

ة وفقا لذلك. اي ول ر نطاق �ل ي غي يمكن �لقول بضرورة ت

ية: مر�جع �إضاف
• On reading the Qur’an on multiple levels: Nasr 

Abu-Zayd, “The Status of Women Between the 
Qur’an and Fiqh”.

• On hadith in general, and for the contex-
tual reading cited above: Faqihuddin Abdul 
Kodir, “Gender Equality and the Hadith of the 
Prophet Muhammad”.

• On the assumptions of medieval scholars: 
Hassan Yousefi Eshkevari, Rethinking Men’s 
Authority over Women”.

• On Fazlur Rahman and Al-Tahir al-Haddad: 
Ziba Mir-Hosseini, “Justice, Equality and Mus-
lim Family Laws”. (all in GEMFL)

• On hadith and gender, see also: Khaled Abou 
El Fadl, Speaking in God’s Name: Islamic Law, 
Authority and Women (Oxford: Oneworld, 
2001); Abou El Fadl, “Islamic Authority”, in 
NDIT.

• On the Qur’an and gender, see also: Asma 
Barlas, Believing Women in Islam: Unreading 
Patriarchal Interpretations of the Qur’an (Austin: 
University of Texas Press, 2002): Barlas, 
“Hold(ing) fast by the best in the precepts’-The 
Qur’an and method”, in NDIT; Amina Wadud, 
Qur’an and Women (Oxford: Oxford University 
Press, 1999).
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ثالث قواعد أساسية لإلصالح
ين �لدين  تجاوز�ت �لشرخ �لظاهر ب و�قع، ُم ين �لدين و�لحقوق و�ل نساء �لمسلمات �أن تجمع ب تحاول حركات �ل

و�لمساو�ة.

خلال  من  تم  ي �إصلاح  ر  عب قانون،  �ل �أمام  �لجنسين 
زمون به، حيث يسعون �إلى  ت ل اإسلامي �لذي ي ر�ث �ل ت �ل
ني في  علماني و�لدي توجه �ل ين �ل ة ب سد �لفجوة �لحاصل

نساء. ا �ل علق بقضاي ت ما ي
في  ة  حكومي غير  منظمات  في  ناشطات  عبرت 
ة من �أجل �لمساو�ة د�خل  عالمي مصر وحركة مساو�ة �ل
رتكز  ي �أن  �إلى  �لحاجة  وجود  عن  �لمسلمة،  اأسرة  �ل

و�ز: ة بشكل مت ي ال ت ة �ل لاث ث عملهن على �لمر�جع �ل

عين  ب اأخذ  �ل مع  �لمعيش،  �لمسلمات  و�قع   •
ة،  �لحكومي ر  غي �لمنظمات  ة  تجرب ار  ب اعت �ل
و�قع  �ل في  �آخرين  ر�ء  وخب اجتماع  �ل وعلماء 

اجتماعي. �ل
اري. ه �لمعي ر�ث ة وت ي ن دي اإسلامي ونصوصه �ل �لدين �ل  •

سيد�و  ية  فاق �ت ها  ت سن كما  نسان  اإ �ل حقوق   •
ة،  ي وطن �ل ر  ي و�لدسات �لدولي  قانون  �ل ومعاهد�ت 
نساء  �ل و�جه  ت ا.  ن هي �أمر�  ما  د�ئ ليس  وهو 
ين  و�ن ق تحديهن  ر  عب اآزق  وم شكوكا  �لمسلمات 
�لرجال  ين  ب لمساو�ة  ل ودعوتهن  ة،  �لذكوري اأسرة  �ل

عد  ُي ما  مع  عارضن  ت ي �أن  يمكنهن  هل  نساء:  و�ل
على  �لوقت  نفس  في  قين  ب وُي مقدسا  ا  ون ان ق

و�إسلامهن؟ �إيمانهن 

اأسرة  �ل انون  ق في  �لجنسين  ين  ب ز  ي تمي �ل بط  رت ي ا  ل
ا  اريخي ت ة  وف األ م ة  �لمشكل اأن  ل و�لمسلمين،  اإسلام  ال ب
�أجل  من  نساء  �ل ونضال  �لمجتمعات،  جميع  لدى 

ية. قاف ث ة و�ل ي ن دي انقسامات �ل �لمساو�ة يتخطى �ل
و�لمحافظين  �لمسلمين  �لمصلحين  ين  ب ر  د�ئ �ل
ا  اأسرة �لمسلمة تشهد نضال ين �ل و�ن �لمسلمين، �أن ق
اأتي هذ�  ة �لموضوع. وي ز�يد� من �أجلها رغم حساسي مت
ة �لجديدة، و�لمعرفة  اجتماعي �لنضال بسبب �لظروف �ل

ر  عب اآزق  وم شكوكا  �لمسلمات  نساء  �ل و�جه  »ت
ودعوتهن  ة،  �لذكوري اأسرة  �ل ين  و�ن ق تحديهن 
نساء: هل يمكنهن �أن  ين �لرجال و�ل لمساو�ة ب ل
في  قين  ب وُي مقدسا  ا  ون ان ق عد  ُي ما  مع  عارضن  ت ي

نفس �لوقت على �إيمانهن و�إسلامهن؟«
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�لجديد  و�لفهم  نساء،  و�ل �لرجال  بخصوص  �لجديدة 
و�جهها  تي ت رة �ل لعدل، وبسبب �لمشكلات �لخطي ل
تي فشلت  ين �ل قو�ن ة مع �ل ومي ي تهن �ل نساء في تجرب �ل

في �أن تعكس هذه �لحقائق �لمعاصرة.
من  فقه  �ل تمكن  اريخي،  ت �ل �لمستوى  على 
ر  لفة عب رة مخت ي ة لحاجيات مجتمعات كث استجاب �ل
توصل  الفعل،  وب يفها.  وتكي جديدة  حلول  �عتماد 
ة معقدة  ي ون ان يات ق وم بسرعة �إلى �آل ي علماء �لمسلمون �ل �ل
نظام  كال ات  مجال في  ة  ي �لدول ة  ئ ي ب و�ل لاءم  ت ت ة  وخلاق
فيد �لمسلمات من  ا تست ماذ� ل اإسلامي. ل �لمصرفي �ل

فيدون من ذلك؟  يون يست هاد �إذ� كان �لمصرف اجت �ل
ين عدم  ب ا ت ة �لمطروحة هن ي يد �أن �لحجج �لمعرف ب
اأسرة و�لمساو�ة  انون �ل وجود موقف �إسلامي موحد عن ق
اها  ن ب ت ر� ي ي لفة كث ين �لجنسين. فتوجد مو�قف مخت ب
لفهم  �لصادقة  هاد�تهم  �جت على  اء  ن ب �لمسلمون 
عالم �لمعاصر. كما تطالب  ة في �ل ي ن دي نصوصهم �ل
�إلى  تسعى  تي  �ل �لمسلمة،  ة  ي نسائ �ل �لمجموعات 
ها �لمشروع  اأسرة، بمكان ين �ل و�ن ر �إصلاح ق �لمساو�ة عب

اإسلامي. ر�ث �ل ت في �ل

ية: مر�جع �إضاف
• Musawah Framework for Action, website, 

http://www.musawah.org.
• On Musawah: Zainah Anwar, “From Local to 

Global”, in GEMFL.
• On Egypt: Marwa Sharafeldin, “Egyptain 

Women’s Rights NGOs”, in GEMFL.
• For an elaboration of the triple reference: Col-

lectif 95 Maghreb-Egalité, Guide to Equality in 
the Family in the Maghreb, http://learningpart-
nership.org/guide-to-equality. 

• Ziba Mir-Hosseini, ‘Women in Search of Com-
mon Ground: Between Islamic and Interna-
tional Human Rights Law,’ in Anver Emon, 
Mark Ellis, and Benjamin Glahn (eds), Islamic 
and International Human Rights Law: Search-
ing for Common Ground? (Oxford: Oxford 
University Press, 2012).

ة  ي ن دي هاد�تهم �لصادقة لفهم نصوصهم �ل اء على �جت ن اها مسلمون ب ن ب ت ر� ي ي لفة كث »توجد مو�قف مخت
ر  تي تسعى �إلى �لمساو�ة عب ة �لمسلمة، �ل ي نسائ عالم �لمعاصر. كما تطالب �لمجموعات �ل في �ل

اإسلامي.« ر�ث �ل ت ها �لمشروع في �ل اأسرة، بمكان انون �ل �إصلاح ق
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تقرير عن مشروع قانون األسرة المسلمة 
التابع الئتالف أوسلو

ة  ي دول �لمعتقد هو شبكة  �أو  �لدين  ة  بشاأن حري �أوسلو  تلاف  �ئ
رها،  ة وغي ي ن لين عن جماعات دي ين وممث ر�ء و�أكاديمي تضم خب
ة وكذ� �لمجتمع �لمدني،  ي ة ومنظمات دول ومنظمات غير حكومي
ة.  رويجي ن ها �لحكومة �ل حيث يوجد مقرها في جامعة �أوسلو وتمول
ة �لدين  ز حري عزي روم ت نجز هذه �لشبكة مجموعة من �لمشاريع ت ت

عالم.  ر �ل �أو �لمعتقد عب
تلاف �أوسلو في �إطار مشروع »�تجاهات  منذ سنة 2004، نظم �ئ
و�أصدر  ة  ي دول اإسلامي« ست ورشات عمل  �ل �لفكر  في  جديدة 
اإسلامي من  ر�ث �ل ت اإصلاح �ل علق ب ت ة ت ين في مو�ضيع ساخن اب كت
نوعة  اقة مت ين عامي،2007 –2012 جمع �لمشروع ب �لد�خل. ما ب
في  �لجنسين  ين  ب �لمساو�ة  اقشة  من ل �لمسلمين  ر�ء  �لخب من 
ة  ي دول ثلاث ورشات عمل  ُعقدت  �لمسلمة. وقد  اأسرة  �ل انون  ق
انون  نوع و�لمساو�ة في ق قاهرة صدر عنها كتاب »�ل في مر�كش و�ل

ر. قري ت ه هذ� �ل ي رتكز عل اأسرة �لمسلمة« �لذي ي �ل
ة  ين بهذه �لقضي ي اسات و�لمعن ر صانعي �لسي قري ت يستهدف �ل
ة من �أجل تحقيق  ي عدون ُحججا معرف اإصلاح �لذين ُي ود�عمي �ل
نقاشات  ُمستخلصة من �ل لخص �لدروس �ل وني. كما ُي ان �إصلاح ق
ة، ويلخص بعض  وب ر�ء و�إسهاماتهم �لمكت تي ُعقدت مع �لخب �ل

ة.  اأساسي هذه �لحجج �ل
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