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 الملّخص: 

خاّصة   االقتصادّية  املرأة  وحقوق  عاّمة  اإل�سان  حقوق  مقالة  بمرجعّيات  البحثّية  الورقة  اهتّمت 

ثقافة الت�ليف  ب�ن و�سياقا��ما التار�خّية والثقافّية، وقد تبّينت لنا اختالفات جوهرّ�ة �� الرؤ�ة ا�حقوقّية 

خاضعا  و باعتباره خادم ا�جماعة  � ال�ون  ب�ن ثقافة حّددت من�لة اإل�سان �ثقافة ا�حّق اإل�سا�ّي،  و   اإلل�ي

متمّسكة بدونّية من�لة املرأة ال�ي تراها ناقصة  لها، وعبدا خاشعا لشريعة هللا ال لشريعة العباد، �� عقلّية  

،   إيمانّية قائمة ع�� مبدإ الت�ليف ال مبدإ ا�حّق دينا وقاصرة عقال وتا�عة لو�� أمرها أي الرجل، �� ذهنّية  

ما ��صدر حقوق املرأة االقتصادّية،  وثقافة أخرى م
ّ

� بمن�لتھ، ومتحك
ّ
  �عت�� اإل�سان مبدعا قادرا ع�� ال���

البشرّ�ةو   حاضره بإرادتھ  ا�خار�ّ�  العالم   �� وفاعال  وهو  مستقبلھ،  واملنت�ى ،  رأب  املبتدأ  يمكن  فكيف   ،

 الصدع ورتق الفتق ب�ن الرؤ�تْ�ن؟ 

 ليست  تصادّية  حقوق املرأة االق رأت الورقة البحثّية أّن  
ّ
فاقّيات  مقوالت وقوان�ن دولّية، وال معاهدات وات

عة من قبل املسؤول�ن فحسب،  
ّ
ما مدار املسألة �� اعتقادناو موق

ّ
الثقافة �� مفهومها الشامل، وخصوصا    ،�ن

ن �عُد من تجديد ذاتھ لينفتح ع�� راهن  ارتبط م��اما 
ّ

  يرنو ظّل و املسلمة، املرأة بالو�� الدي�ّي الذي لم يتمك

  .القرن ا�حادي والعشر�ن بمقوالت فقهاء ومشّر�� القرون األو�� لل�جرة مسلمةإ�� سياسة 

 ال�لمات املفاتيح:  حقوق، امرأة، دين، شريعة إسالمّية 
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Abstract: 

The research paper focused on the founding references endorsing the idea of human rights 

in general and women’s economic rights in particular, and their historical and cultural contexts. 

Fundamental differences have emerged in the legal vision between the culture of divine 

commission and the culture of human rights, between a culture that defines the position of man 

in the universe as the servant of the community and subject to it, and a submissive slave to 

God’s law and not to the law of people, in a mentality that adheres to the inferior status of 

women and regards   them as deficient both in religion and in mental capacities and  views 

them to be subservient to their guardian, i.e. the male, in a mentality of faith based on the 

principle of submission, not the principle of truth and Another opposing culture that  stands as 

the source of women’s economic rights, by considering human beings to be creators capable 

of controlling their  present and future, and being  influential on the external world through their 

human will. The emerging question is how to bridge the gap between the two different views? 

The research paper considered that women’s economic rights are not just international 

sayings and laws, nor treaties and agreements signed by officials only, but the issue, in our 

opinion, is culture in its broad concept, especially when it comes to  religious awareness that 

has not yet been able to renew itself to open up to the current Muslim woman and  kept looking 

to Muslim politics of the twenty-first century within the framework of the sayings of jurists and 

legislators of the first centuries of the Hegira. 

Keywords: Rights, women, religion, Islamic law. 
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 : تمهید  -1

ق �عضها  
ّ
أثارت مسألة املرأة �� الفكر العر�ّي املعاصر إش�الّيات مختلفة منذ عصر ال��ضة إ�� اليوم، �عل

ق  ، و لبعد ال�خ��ي واألسرّي واالجتما�ّ� للمرأةبا
ّ
الثقا�ّ�، وسطع نجم  و   االقتصادّي   �ا�ْ �عضها اآلخر ببعد�عل

ر�ن �� هذ
ّ

حث سواء من دعاة تحديث من�لة املرأة �� ا�جتمعات العر�ّية أو من أنصار ما أقّره الفكر  ااملب   همفك

ت �� األغلب األعّم، جدالّية الطا�ع، وخالفّية الرأي، ال    اإلسالمّي لها من من�لة ووظيفة.
ّ
ولكّن قضايا املرأة ظل

فاق �� أمرها إال ما صار م��ا واقعا.  
ّ
 ات

و�ّن املسائل الفكرّ�ة ذات الصلة باملرأة ملتجّددة اإلش�الّيات ومتنامية القضايا، �� ضوء ما يفرزه تقّدم   

صلة بمن�لة املرأة ودورها �� ثقافات ا�جتمعات ا�ختلفة. ومن أحرج  من نوازل ذات    هالعمران البشرّي وتطّور 

قضايا املرأة العر�ّية اإلسالمّية، ومن أشّدها حساسّية ما المس الُهوّ�ة الثقافّية، �� مع�ى القضايا ال�ي توّجھ 

 
ّ
التمث يقينّيات  خاّصة  الثقافّية،  مات 

ّ
املسل إ��  مع  أسئل��ا  مساوا��ا  مثل   �� الدي�ّي.  القوامة  ل   �� الرجل 

املواقف،   ر 
ّ
بتوت موسومة  املعاصر  العر�ّي  ا�خطاب   �� املرأة  قضايا  ت 

ّ
ظل ولذلك  االقتصادّية،  وا�حقوق 

والطائفّي   املذه�ّي  الّتحارب  حّد  يصل  اختالفا  واختالفها  الرؤى  املرتكزات  يولو��دواإليوتباعد  لتباين   ،

 املرغوب �سو�ده �� ا�جتمعات العر�ّية.عقائدّيا وفكرّ�ا، وتنّوع مرجعّيات نموذج املرأة 

قة باملرأة، و�عّقد طرحها �� ا�جتمعات العر�ّية اإلسالمّية، 
ّ
إّن من عوامل �عّسر القضايا الفكرّ�ة املتعل

 ع�� البنية االجتماعّية، وع�� الّنظام الثقا�ّ�، وع��  
َ
عة

ّ
فاق �� شأ��ا، استتباعاِ��ا املتوق

ّ
وت�اثف عوائق االت

املنظومة األخالقّية القيمّية �� مجاالت ذات نرجسّية �� الذهنّية العر�ّية املسلمة، مثل املنظومة التشريعّية، 

 أفضل األنظمة �� الوجدان العر�ّي. ، ومثل النظام األسرّي  ،ألّ��ا إلهّية �� ا�خيال ا�جم��ّ 

كمن �� ماهّي��ا، حقوقا وم�اسب مادّية  ال شّك أّن إش�الّية حقوق املرأة االقتصادّية واالجتماعّية ال ت

ورمزّ�ة فحسب، بل تكمن أيضا �� مرجعّيا��ا الفكرّ�ة املستحدثة ال�ي ال �ستسيغها الضم�� ا�جم�ّ� العر�ّي 

 ُمكرها، �� مجتمعات ال ترى ال�ون إال �عيون املا��ي وتصّوراتھ  
ّ
ها إال

ّ
ِملاًما، وال �ستطيب العيش �� ظل  

ّ
إال

 مواجهة ا�حاضر و�ناء املستقبل.  الفكرّ�ة، وتخ��ى

�� الرؤ�ة ا�حقوقّية  االختالفات ا�جوهرّ�ة    االشتغال ع�� �عٍض من�� هذه الورقة البحثّية،    ،أّوال  نروم

، اختالفات لها تأث��ها البالغ �� حقوق املرأة االقتصادّية  ب�ن ثقافة ا�حّق اإل�سا�ّي، وثقافة الت�ليف اإلل�يّ 

ة، فكيف ار�سمت صورة اإل�سان �� الرؤ�تْ�ن؟ وهل من سبيل إ�� الوصل فيما بي��ما  �� ا�جتمعات العر�يّ 

وعيا    ،إ�� النظر �� عوامل ضمور حقوق املرأة االقتصادّية �� ا�جتمعات العر�ّية  ،ثانياو�س��    من فصل ؟

  ،ثالثاونف��ض  ؟  اوال يطم�ّن إل��  ال �ستسيغ هذه ا�حقوق   العر�ّي   وممارسة، فما الذي يجعل الضم�� ا�جم��ّ 

ل األح�ام الشرعّية ومقاصدها، من أبرز عوامل ترّهل حقوق املرأة  أّن  
ّ
الو�� الدي�ّي السائد، وخصوصا تمث

وهل أّن ما   أم أح�ام ��ائّية؟ مسار استكما��ّ   " الشريعة اإلسالمّيةاالقتصادّية �� ا�جتمعات العر�ّية، فهل "

   ؟حقوق املرأة االقتصادّيةكفيل باالرتقاء بلفكر الدي�ّي وتحديثھ تنو�ر اتراهن عليھ الورقة العلمّية من 
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 : حقوق المرأة االقتصادّیة: المرتکزات والحدود  -2

خاّصة، و�ن �انت إ�سانّية ال تمي�� إث�ّي وال جندرّي ف��ا نظرّ�ا،    إّن ا�حقوق عاّمة وا�حقوق االقتصادّية

 أّ��ا ليست معطى جاهزا صا�حا �� �ّل السياقات الثقافّية واالجتماعّية،  لذا �انت دوما مرتبطة بثقافات  
ّ
إال

�ون، وملا �سند  الشعوب وا�جتمعات و�مدى تطّور رؤ���ا الفكرّ�ة لإل�سان، امرأة �ان أو رجال، وملن�لتھ �� ال

 إليھ الثقافة السائدة من مهام وأدوار، و�� مسائل تختلف من مجتمع إ�� آخر ومن ثقافة إ�� أخرى.    

 : ویّة الثقافیّةحقوق اإلنسان والھُ  -2-1
إّن حقوق اإل�سان نتاج تنامي الو�� اإل�سا�ّي تار�خّيا باحتياجاتھ الطبيعّية ال�ي ال �ستقيم منطق ا�حياة  

دو� حقوق  املتوازنة  من  ا�حقوق  هذه  وتطّورت  بتحّققها.   
ّ
إال اإل�سانّية  مدارج   �� اإل�سان  يرتقي  وال  �ا، 

تنموّ�ة، وجميعها  البيئّية و الحقوق  ا�إ��  وصوال  سياسّية ومدنّية، إ�� حقوق اقتصادّية واجتماعّية وثقافّية،  

. وال يمكن إلغاء هذه  دو��ا -امرأة  رجال أ�ان أو -إل�سانّيتھ حقوق يمتلكها اإل�سان بما هو إ�سان، وال مع�ى 

ظم االجتماعّية السائدة، ألّ��ا من طبيعة اإل�سان وماهّيتھ، �شهادة  ظم السياسّية والنّ ا�حقوق من قبل النّ 

(اإلسراء    �� قولھ  مثل   �� نفسھ،  الدي�ّي  ْد   ⦅)  70/ 17النّص 
َ

ق
َ
ْمَنا َول ِ�� آَدمَ  َبِني َكرَّ َناُهْم 

ْ
ْحر  َواْل�َ  اْلَبرِّ  َوَحَمل

ْلَناهْم َعَلى َ�ِثیٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضیالَ  . حقوق ال �ش��ط صفات محّددة  ⦆َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَِّیَ�اِت َوَفضَّ

ب خصائص ثقافّية وال حضارّ�ة، إّ��ا مرتكز كرامة الفرد و��سانّيتھ، ثابتة ثبات وجود  
ّ
�� اإل�سان، وال تتطل

د ابن منظور ذل
ّ

 .1مختلفة ل�حّق  ك �� ما بّينھ من معاٍن اإل�سان، و�ؤك

فيما    سندهذا التعر�ف  لإّ��ا حقوق واجبة وشاملة ل�افة البشر، مهما �ان جنسهم، أو لو��م، أو دي��م، و  

نّصت عليھ املاّدة األو�� من اإلعالن العاملّي �حقوق اإل�سان: "يولد جميع الناس أحرارا ومتساو�ن �� الكرامة  

"ل�ّل    وا�حقوق". وتجد الصفة اإل�سانّية الشاملة ل�حقوق سندها أيضا �� املاّدة الثانية من اإلعالن نفسھ:

ورة �� هذا اإلعالن دونما تمي�� من أّي نوع ال سيما �سبب  إ�سان حّق التمّتع بجميع ا�حقوق وا�حّر�ات املذ�

غة أو الّدين أو الّرأي..."
ّ
ون أو ا�جنس أو الل

ّ
، والقصد من العاملّية شمولّية ا�حقوق الناَس  2العنصر أو الل

 ال تمي�� ف��ا ب�ن الذكر واألن�ى، وقد بناها فالسف��ا ع�� فرضّية سابقة ع�� اختالف الثقافات  
ً
ة

ّ
اإل�سانّية  �اف

  Georges). و�� حقوق غ�� قابلة للتجزئة. يقول جورج ب��دوState of natureأسموها "ا�حالة الطبيعّية" ( 

Burdeau"3: "ال يمكن أن تتجّزأ حقوق اإل�سان دون مساس بالكرامة اإل�سانّية. 

يق ومعاهدات،  �ستنتج من سردّية حقوق اإل�سان عاّمة، وا�حقوق االقتصادّية خاّصة حرصها، مواث

"فالهدف من استعمال  ،  ا�جندرّي منھ ع�� البعد العاملّي �� مع�ى شمولّي��ا �جميع البشر دون أّي تمي�� حّ�ى

أّيا   �لمة اإل�سان هو التأكيد ع�� أّن حقوق اإل�سان ملك �جميع البشر دون تمي��، ف�ي لصيقة بالبشر 

 
 . ماّدة (ح،ق،ق) ت،  –، دار صادر بيروت، د  1، طابن منظور، لسان العرب -1
مم المتحدة ِش د ونُ مِ اإلنسان، اعتُ اإلعالن العالمي لحقوق  -2

ٔ
 بموجب قرار الجمعية العامة لال

ٔ
لف (د  217ر على المال

ٔ
) المؤرخ في  3-ا

ول/ديسمبر  10
ٔ
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html   1948كانون اال

3- Georges Burdeau, la démocratie, éd Seuil, 1956, p 98. 
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. و�ستنج 1ا�حقوق ع�� قدم املساواة باعتبارهم �شرا"  �انت ألوا��م وأجناسهم أو ثقاف��م... يتمتعون ��ذه

ارتباط عاملّية حقوق اإل�سان باإل�سان ا�جّرد، ألّ��ا جاءت رّدة فعل ع�� نظرّ�ة ا�حّق اإلل�ّي ال�ي   ،كذلك

دت املساواة �� الكرامة اإل�سانّية، ال�ي �ش��ك �� نوا��ا الصلبة  
ّ

م �� األغلبّية، وأك
ّ

الناس  جعلت األقلّية تتحك

 أجمع�ن.  

أيضا  املبادئ    ،ونتبّ�ن  مستوى  تجاوزت  خاّصة،  االقتصادّية  املرأة  وحقوق  عاّمة،  اإل�سان  حقوق  أّن 

ُب الدول ال�ي 
َ
عاق

ُ
الفاضلة ال�ي تحّض عل��ا األخالق القو�مة أو �عاليم األديان، وأصبحت ال��امات قانونّية �

 
ُ
� ع إ�� ضمان  سارع �عض الدول العر�ّية مثال تح��مها، لذلك 

ّ
ل تو�س إ�� إقرار مدّونة حّر�ات فردّية تتطل

 . 2ا�حقوق االقتصادّية واالجتماعّية للمرأة

ھ   
ّ
ر حقوق املرأة االقتصادّية واالجتماعّية �� الثقافة  ونخلص إ�� أن

ّ
رغم تأكيد املقار�ات ال��اثّية ع�� تجذ

جعل الذي  الدي�ّي  النّص   �� وتأّصلها  اإلسالمّية،  سائر    العر�ّية  ع��  ا�حقوق   �� تفّوقا  أك��  املسلمة  املرأة 

، فإّن ال اختالف ب�ن الدارس�ن �� حداثة املرجعّيات الفلسفّية والفكرّ�ة �حقوق املرأة االقتصادّية،  3النساء

ر إل��ا غاية �� حّد ذ
َ
ا��ا،  وحداثة سياقا��ا الثقافّية ال�ي انبنت ع�� مفهوم املرأة ال�ونّية ا�جّردة، وال�ي ُينظ

ِصيَغ   ال�ي  املرأة  إّ��ا  ذا��ا.  بل إلسعاد  الغ��  ْق إلسعاد 
َ
خل

ُ
ت ينقصها عقل وال دين، ولم  للرجل، وال  تا�عة  ال 

ل اإل�سان �� الفلسفة ا�حديثة، و�براز مركزّ�تھ �� ال�ون، وال�ي �عت�� اإل�سان مبدعا  
ّ
نموذُجها �� سياق تمث

مس  �� ما 
ّ

بمن�لتھ، ومتحك  �
ّ
ال��� اإل�سان  قادرا ع��  ھ 

ّ
إن البشرّ�ة.  بإرادتھ  ا�خار�ّ�  العالم   �� تقبلھ، وفاعال 

املبتدأ واملنت�ى "ألّن أصول الو�� ا�حديث قائمة ع�� أساس أصالة اإل�سان وحرّ�تھ واختياره... وقد جعل 

أجل  و�� رؤ�تھ للعالم والطبيعة وأخذ يفّعل قدراتھ وطاقاتھ من    ،عقلھ مصدرا ل�حكم �� القضايا ا�خيالّية

  االختالف �� النوع االجتما��ّ   وال �عطي  ،�� الطبيعة  العاقل ال�ائن الوحيد  ، فهو  4�غي�� العالم ال تفس��ه"

وال   العقائدّية  باالنتماءات  وال  االجتماعّية  بالروابط  اإل�سانّية  الكرامة  تقاس  وال  للفرد،  مضافة  قيمة 

�� القيمة الذاتّية املتأّسسة ع�� محور    فراد ا�جتمعأو�ذلك يتساوى  املذهبّية، وال حّ�ى بالتقوى والتعّبد.  

   حقوق اإل�سان ال�ونّية.

   إّن هذا   
َ
ل لإل�سان، ذ

ّ
مات الثقافة العر�ّية اإلسالمّية ال�ي حّددت   ،أن�ى  و أ�ان أكرا  التمث

ّ
  يختلف عن مسل

خادم   باعتباره  و�ا�،  و�الطبيعة  االجتما�ّ�  با�جسم  عالقتھ  طبيعة  ورسمت  ال�ون،   �� اإل�سان  من�لة 

خاضعا لها، وعبدا خاشعا لشريعة هللا ال لشريعة العباد، مرّددا دوما "ليس أحد مّنا يحيا لنفسھ  و ا�جماعة  

نا نحاينوال أحد مّنا يموت لنفسھ، فإن َحيِ 
ّ
نا لھ نموت، أحياء كّنا أو أمواتا  و�ن ِمتْ  لرّب العامل�ن، يا، فإن

ّ
نا فإن

 
كادير المملكة  1ط القانون والتشريعات المحلّية، العاّمة بينالحرّيات محّمد الميساوي، حقوق اإلنسان و -1

ٔ
، دار العرفان، ا

 . 114ص  ، 2016المغربّية 
 .2018جوان  12بتاريخ انظر، تقرير لجنة الحرّيات الفردّية والمساواة بتونس، المنشور على صفحة رائسة الجمهورّية التونسّية  -2
حمد الرشيدي، حوارات  -3

ٔ
  الميراث فيفلسفة  ،لقرن جديد، حقوق اإلنسان في الوطن العربّي، وانظر، كـتاب د محّمد عمارةانظر، ا

 اإلسالم. 
زق عملّية،  -4

ٓ
حمد القابنجي، طعبد الكريم سروش، السياسة والتدّين: دقائق نظرّية وما

ٔ
، دار االنتشار العربّي بيروت  1تعريب ا

 . 23ص ، 2009لبنان 
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ما نحن لرّب العامل�ن"
ّ
، �� عقلّية إيمانّية قائمة ع�� مبدإ الت�ليف ال مبدإ ا�حّق، و�� بنية اجتماعّية  1فإن

  تقليدّية، �� هذا السياق الثقا�� صّمم العقل التشري�ّ�/الذ�ورّي صورة املرأة �� ا�جتمع، وحّدد دورها، دون 

   .اعتبار حقوقها األساسّية واالقتصادّية واالجتماعّية

وعمقا   حّدة  يزداد  ھ 
ّ
فإن اإلسالمّي،  والتصّور  لإل�سان  ا�حديث  التصّور  ب�ن  جلّيا  االختالف  �ان  �ّ�  ل�ن 

زال �عا�ي  ت   أنظمة سياسّية ذات مرجعّية ذ�ورّ�ة، �شريعا فقهّيا وقوان�ن وضعّية، و�� مجتمعات نامية، ما

والفقر واألو�ئة، وترى حقوق املرأة االقتصادّية ترفا ثقافّيا، وتخمة حضارّ�ة، و�عت��ها مطلب شعوب    األّمّية

 حّققت حاجا��ا الضرورّ�ة والكمالّية.

جاهات فكرّ�ة وسياسّيةالذي ُينكر حقوق املرأة االقتصادّية  وقفوهذا امل
ّ
تقرأ عاملّية حقوق    ،تدّعمھ ات

وْج وسياسّيا  يولوجيا دإياإل�سان   و�عت��ها  السياسّية  ،  الفلسفة  ووليدة  الثقافّية،  الهيمنة  وجوه  من  ها 

حقوق   جعلت  العظ�ى  الدول  أّن  سّيما  وال  صياغ��ا،   �� األخرى  ا�جتمعات  ثقافة  �ساهم  ولم  الغر�ّية، 

ده بدورها ااإل�سان ورقة ضغط، ضّد �ل نظام يتعارض مع سياس��ا الدولّية. و 
ّ

لدراسات  هذا التوّجھ تؤك

فلسفة ما    وتقّره أيضا  ،مرتكز فلسفة حقوق اإل�سان ،فكرة اإل�سان ا�جّردبنف��ا  حديثة  ا�ن��و�ولوجّية  ال ا

فكرة عاملّية حقوق اإل�سان و�ونّي��ا، "أّما �� عصر ما �عد ا�حداثة، فال يمكن القول  بإن�ارها  �عد ا�حداثة  

فعص العالم،   �� اإل�سان  حقوق  من  واحدة  منظومة  وجود  بالتعّدد  بحقيقة  يقّر  ا�حداثة  �عد  ما  ر 

 .2واالختالف، بما �� ذلك التنّوع �� القيم األخالقّية والتنّوع �� نظم حقوق اإل�سان"

عاّمة  اإل�سانّية  ا�حقوق  �ونّية  ع��  االع��اض  وجوه  �انت  خاّصة    ،ل�ن  االقتصادّية  املرأة  وحقوق 

وان��و�ولوجّيا وفلسفّيا  سياسّيا  ا�حقوق ذلك    يؤّديفهل    ، متنّوعة،  هذه  إن�ار  العر�ّية  إ��  الثقافة   ��  

قدر املرأة  ��  حقوق إ�سانّية؟ وهل الدونّية  إ��  ماهّية مختلفة ال تحتاج    و؟ وهل اإل�سان العر�ّي ذاإلسالمّية

غر�بة عن ا�حضارات والثقافات غ�� الغر�ّية؟    تظّل العر�ّية دون سواها؟ وهل قدر ا�حقوق االقتصادّية أن  

غاية املواثيق الدولّية والنصوص    -أليست السعادة  ثّم    ؟التماثل �� اإل�سانّية  األنطلو�ّ� هو  ليس األصلأ

  الثقافة وال النوع االجتما�ّ�؟تحكمها ا�جغرافيا والنزعة طبيعّية متأّصلة �� اإل�سانّية ال  -الدينّية 

 :سیاقات حقوق المرأة االقتصادیّة -2-2
ر ��ا اإلعالن العاملّي   ال�ية  ة واملدنيّ إّن حقوق اإل�سان السياسيّ 

ّ
  ، 1948د�سم��    10�حقوق اإل�سان ��    �ش

  
ّ
إال تمارس  وثقا��ّ   ��ال  واجتما�ّ�  اقتصادّي  نظـام  لذإطار  االقتصادّية    لك،  با�حقوق  االهتمام  �ان 

 محورّ�ة  
ً
باعتبارها حقوقا قـصور منظومة    ألّن �ـستقيم ا�حقوق السياسّية واملدنّية دو��ا    وال واالجتماعّية 

ا�حق ممارسة  �عرقل  ا�جتمعات  من  مجتمع  أّي   �� واالجتماعّية"  االقتصادّية  السياسّية  "ا�حقوق  ـوق 

ف املطلوب،  بالش�ل  الدو��ّ   ظهرواملدنّية  العهد  عس��،  مخاض  االقتصادّية    �عد  با�حقوق  ا�خاّص 

 
، المركز الثقافي العربّي، الدار البيضاء المغرب 1طوالتشريع: العقلّية المدنّية والحقوق الحديثة، عياض ابن عاشور، الضمير   -1

 .174ص  ،1996
زق عملّية، -2

ٓ
 . 212ص مرجع سابق،  عبد الكريم سروش، السياسة والتدّين: دقائق نظرّية وما
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ل ��، و 1واالجتماعّية والثقافّية
ّ
ا�حقوق    و�ع�ي  ،جملة من ا�حقوق ذات املن�� االجتما�ّ� واالقتصادّي   �تمث

جموعة ا�حقوق وا�حرّ�ات ذات الطا�ع االقتصادّي  "م   م�جم القانون ��    االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية 

 
ّ
ال العمل واالجتما�ّ�  وحّق  امللكّية،  حّق  وتتضّمن  الدسات��،  أو  الدولّية  فاقات 

ّ
االت أو  اإلعالنات  تقّررها  �ي 

 .2وحّر�تھ، وحرّ�ة التجارة والصناعة، وحّق الرعاية ال�حّية، وحّق الرعاية االجتماعّية، وحقوق األسرة"

ا  ز 
ّ

ضرورة  رك ع��  الثالثة  ماّدتھ   �� والثقافّية  واالجتماعّية  االقتصادّية  با�حقوق  ا�خاّص  الدو�ّ�  لعهد 

�عّهد الدول األطراف �� هذا العهد بضمان مساواة الذ�ور واإلناث �� حّق التمّتع بجميع ا�حقوق االقتصادّية  

أن تتيح  ب   �� ماّدتھ السادسة الدول األطرافلزم  يُ الذي  واالجتماعّية والثقافّية املنصوص عل��ا �� هذا العهد،  

خاذ التداب�� الضرورّ�ة  ب  �طال��او ،  إم�انّية كسب رزقھ �عمل يختاره أو يقبلھ بحرّ�ة  ،دون تمي��  صل�ّل �خ
ّ
ات

 لصون هذا ا�حّق.  

االنتفاع بفرص املساواة املوضوعّية ب�ن ا�جنسْ�ن ��  بل  ليس القصد من املساواة ب�ن ا�جنسْ�ن التماثل،  

"عدم التمي�� ب�ن إ�سان    ��   واملساواة اصطالحا  .دون اعتبار االختالفات البيولوجّية  ،التمك�ن من ا�حقوق 

ون   ،�سبب ا�جنس  ،وآخر أو مواطن وآخر
ّ
أو الوضع االجتما�ّ�، فضال عن    ،أو العقيدة  ،أـو املذهب  ، أـو الل

   .3امهم بالواجبات العاّمة دون أّي تفرقة"مع ال��   ،تمّتع ا�جميع با�حقوق وا�حرّ�ات العاّمة
ُ
  وال تقبل ثقافة

اإل�سانّية معيارا �� االنتفاع باإلم�انّيات والفرص، وال �سمح أن تص�� االختالفات ال�ي �ستند    غ�َ�   ،ا�حقوق 

 تقوم ع�� ثنائّية مسيطر وخاضع.  إ�� الطبيعة أساسا لبناء تراتبّية اجتماعّية 

للمر ال  هذه  تخّول و  أسرّ�ا،  رؤ�ة  وحّ�ى  واجتماعّيا  عاملّيا  من�ل��ا  دونّية  ى 
ّ
تتخط أن  اجتماعّيا،  نوعا  أة، 

 ب
ّ
التمث الدو�ّ� �حقوق  امتالكها منظومة قانونّية دولّية تحم��ا من عنف  القانون  إذ َيحضر  الت ا�جندرّ�ة، 

املرأة ضّد  التمي��  ا  ، اإل�سان  أش�ال  جميع  القضاء ع��  فاقّية 
ّ
"ات  �� العبارة  "أّي  و�ع�ي  املرأة"  ضّد  لتمي�� 

   و��ون من آثاره وأعراضھ توه�ُن   ،يتّم ع�� أساس ا�جنس  ،أو تقييد  ،أو استبعاد  ،تفرقة
ُ
االع��اف    أو إحباط

، 4للمرأة بحقوق اإل�سان وا�حرّ�ات األساسّية �� امليادين السياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية"

عة عليھل�حقوق ا  طلب العهد الدو��ّ و�َ 
ّ
هذه  أن تكفل    ،القتصادّية واالجتماعّية والثقافّية من الدول املوق

 الدول  
َ
ت وأن  والثقافّية،  واالجتماعّية  االقتصادّية  با�حقوق  التمّتع   �� واملرأة  الرجل   ِخ تَّ مساواة 

َ
  التداب�َ�   ذ

 
َ
زمة

ّ
التداب�� ال�ي ت�ون قد    ،لصون هذا ا�حّق   الال وتأم�ن ممارستھ �امال، بل �� ملزمة بتقديم تقار�ر عن 

 
ُ
ا� التقّدم  وعن  خذ��ا، 

ّ
با�حقوق  حرَ ات ا�خاّص  العهد   �� ��ا  املع��ف  ا�حقوق  ضمان  طر�ق   �� قبلها  من  ز 

 و   ،االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية
ّ
د �� ماّدتھ الثالثةال

ّ
ألطراف �� هذا العهد  أن "تتعّهد الدول ا   ،ذي أك

 
مم المتحدة في -1

ٔ
ديسمبر من سنة  16العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية، اعتمدته الجمعّية العاّمة لال

مات عالمّية  35بعد مصادقة   1976جانفي   3) ودخل حّيز التنفيذ في 21 -(د  2200بموجب القرار  1966
ّ
دولة وهو وليد تفاعل منظ

م
ّ
 net.org/ar-https://www.escrة العمل الدولّية التي دعت إلى ضرورة التنصيص على الحق في العمل. مختلفة منها منظ

ميرّية، القاهرة معجم القانون، مجمع اللغة العربّية بالقاهرة،  -2
ٔ
ة العاّمة لشؤون المطابع اال

ٔ
 .14ص  ،1999طبعة الهيا

 . 26، ص نفسه المرجع-3
مم المتحدة، الدورة الموضوعة لعام تقرير المجلس االقتصادي واال  -4

ٔ
، البند  2008تموز  25 –حزيران  30نيورك  2008جتماعّي لال

عمال ، ص  14
ٔ
 .  9(ز) من جدول اال
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التمّتع بجميع ا�حقوق االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية املنصوص    بضمان مساواة الذ�ور واإلناث �� حّق 

 . 1عل��ا �� هذا العهد"

م��ا البعض  وأض��  �سبّيا،  و�ن  حقيقة،  أصبحت  االقتصادّية  املرأة  حقوق  أّن  تزايد    ،رغم  بفضل 

الدو��ّ  امل   االهتمام  من  مات��ا 
ّ
االجتما�ّ�،    ، سل والضمان  العمل   �� املّتحدة    فإّن �ا�حّق  األمم  مفوضّية 

ھ "�� املستوى العاملّي 
ّ
ل النساء    ،السامية �حقوق اإل�سان �ش�� إ�� أن

ّ
ألف    باملائة من املليار ومائ�يْ   سبع�نتمث

مج االجتماعّية والسياسّية  ن باألولوّ�ة �� ال��ا عْ تّ ال تتم  فإّ��ّن   �خص الذين �عيشون �� الفقر، ورغم ذلك

رات تظهر فروقات    ،أّما �� العالم العر�ّي   .2ال�ي �س��دف تأم�ن ال�ّحة والتعليم والسكن والغذاء"
ّ

فإّن املؤش

كب��ة ب�ن النساء العر�ّيات والرجال العرب، و��ّجل املنطقة العر�ّية أد�ى املستو�ات من جهة حقوق املرأة  

يبقى  "ل  هذا املعّد ،    فإّن  املرأة العر�ّية �� القوى العاملة  إسهاممعّدل  ا�حاصل ��    االرتفاعغم  ر   ،االقتصادّية

أّن �سبة مشاركة اإلناث العر�ّيات    ،فقد كشفت إحصائيات منظمة العمل الدولّية  ، األد�ى �سائر األقاليم

ورغم    .3باملائة"  52لبالغة  باملائة مقارنة بنسبة اإلناث العامالت �� العالم ا  26  �� القوى العاملة ال يتجاوز 

ت    هذه ا�جهود  ّن فإة  ة إشراك املرأة �� جهود تنمية الدول العر�ّية اإلسالميّ ع�� أهميّ   وجود إجماع رس�ّي،
ّ
ظل

 و تمي��ّية،  
ّ
االت ارتبطت  املتّ قد  السياسّية  باملصا�ح جاهات  االقتصادّية  حقوقها  من  املرأة  بتمك�ن  صلة 

وتحقيق املساواة والرؤ�ة التنموّ�ة الشاملة، لهيمنة    ،بدال من ارتباطها بقيم تمك�ن املرأة  ،السياسّية لألنظمة

 ما تلتحف الدين. إ�� املرواسب النظرة السلبّية 
ً
و�� العر�ّي، وال�ي كث��ا

ّ
 رأة املتأّصلة �� الال

السابقة واإلحصائيات  رات 
ّ

املؤش خالل  من  االقت  ،نتبّ�ن  املرأة  حقوق  عاملّية  تأكيد     ،صادّيةأّن  رغم 

ت ضامرة  فإنصوصها ع�� البعدْين الدو�ّ� والعاملّي املم��ْين لها، وع�� تأّصلها �� الطبيعة اإل�سانّية،  
ّ
ّ��ا ظل

د أّن املبدأ القائل بتمّتع جميع األفراد    ،وعيا وممارسة  ،ا�حضور 
ّ

ال سّيما �� ا�جال العر�ّي اإلسالمّي، مّما يؤك

لكث�� من األعراف السائدة والتقاليد    صادمس املساواة مفهوم بالغ ا�حساسّية،  بحقوق اإل�سان ع�� أسا

   .واملعتقدات الدينّية

 : حقوق المرأة االقتصادیة في الثقافة العربّیة بین الموجود والمنشود  -3

الرّ  املرحلة   �� أ�حت  بل  العوملة،  زمن  اختيارا  للمرأة  االقتصادّية  ا�حقوق  تبق  لتقّدم  لم  اهنة معيارا 

ها ��  ا�جتمعات وتطّورها �� سياق اس��اتيجّيات التنمية الشاملة، وليس بمقدور الدول وا�جتمعات رفضُ 

 أداة فاعلة �� السياسة الدولّية.   جعلت م��اا�جديد ال�ي   العاملّي ظّل سياسات النظام 

 
 . 15مرجع سابق، ص  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية، -1

2- Fiche d’ information sur les D E SC des femmes Droits économiques, sociaux et culturels des femmes, 
Réseau international sur les droits économiques sociaux et culturels, p 11 . 

ة العربية، ورقة معّدة الجتماع الخبراء -3
ٔ
"النساء والتمكين  نسرين علمي، تصحيح االنحياز السياساتي ضد الحقوق االقتصادية للمرا

، بيروت لبنان، 2013ماي  22 -21ي التحوالت العربية، المكـتب اإلقليمي للدول العربّية التابع لمنظمة العمل الدولي، االقتصادي ف
 .   6ص 



ة االقتصادّية بين العال
ٔ
 ي د. محّمد الصادق بوعالق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ  مّية وخصوصّية الثقافّية العربّيةحقوق المرا
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الفكرّ�ةو  املرجعّيات  اختلفت  ا  ،مهما  الُبَ�ى  وتنّوعت  الثقافّية،  األ�ساق  والنّ و�عّددت  م  ظالجتماعّية 

البشرّ�ة،   الطبيعة  تحّتمھ  مطلبا  يظّل  إ�سانا،  باعتبارها  وسعاد��ا  املرأة  كرامة  تحقيق  فإّن  االقتصادّية، 

وقد وعدت آيات القرآن    ،لروح الشرائع السماوّ�ة  �ّل ��يء،يستجيب قبل  بل و القيم اإل�سانّية،    ومش���ا ب�ن

 
ّ
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َ
ع إل�  ما عها ها�حياة وروْ   يُب )، وِط 76/  16( النحل  ⦆َول

ّ
  �ماما تتطل

 . للمرأةالصياغة اإلجرائّية ل�حقوق االقتصادّية  . إّ��ما أرجاء العالم جميع ا�حركة النسوّ�ة �� 

�ّن ا�جتمعات  و    ،نموذج املرأة العر�ّية املوروث تار�خّيتھ ال�ي طو��ا الص��ورة االجتماعّية والثقافّيةلإّن  

�ات  اسات الدولّية املتشابكة، و�� ظّل التغ�ّ والسي   ،لم �عد قادرة ع�� االحتفاظ بھ �� ظّل العوملة  العر�ّية

فإّن    ،ل�ن تطّورت ا�جتمعات العر�ّية اإلسالمّية اقتصادّيا واجتماعّيا وثقافّياو   .النوعّية �� نمط حياة املسلم 

إ��   أك�� من احت�امها  املا��ي  إ�� نظم  ت تحتكم 
ّ
ظل ال�ي  ا�جماعّية  الذهنّية  تطّور  يواكبھ  لم  التطّور  هذا 

 ا�ستمولوجّية.   قطيعاتالثقافة العر�ّية اإلسالمّية لم �عرف  ، وال سّيما أّن ة ا�حاضرعقالنيّ 

 ال    ل�ن �انت هذه الورقة البحثّية،
ُ
كر البعدْين السيا��ّي والقانو�ّي إلش�الّية حقوق املرأة االقتصادّية  نْ ت

�� م إ�� حّد كب��  ال�ي "أخفقت سياسا��ا  العر�ّية اإلسالمّية  عا�جة أوجھ االنحياز ا�جندرّي  �� ا�جتمعات 

 1واملمارسات التمي��ّية السائدة �� سوق الشغل"
ُ
واقع اقتصادّيات البلدان العر�ّية املتدهور    ،كر أيضانْ ، وال ت

�ان هذا    م�ىحّق أسا��ّي مهما �انت أزمات الواقع،    ،تقّر أّن املساواة �� ا�حقوق االقتصادّية  فإّ��اأصال،  

الب  �� متأّصال  الدي�ّي ا�حّق  العامل  �عت��  الذي  ا�جم�ّ�  الو��   �� بنيوّ�ا  وم�ّونا  واالجتماعّية،  الثقافّية  �ى 

 مرتكزه الرئيس.   

 :لعامل الدیني وحقوق المرأة االقتصادیّةا -3-1
و��  ،إّن للعامل الدي�ّي، نّصا مؤّسسا ونصوصا مصاحبة، دورا محورّ�ا �� بنية الثقافة العر�ّية اإلسالمّية

التار�خّية،   ھمس����ا 
ّ
الواقع    و�ن �� �سق حركّي��ا وديناميكّية تفاعلها مع  الرئيس  م 

ّ
  الفاعَل   باعتباره املتحك

ا�جم  املهمَّ  الذهنّية  املوروثة   و�ن   .عّيةا�� صياغة  األرتودكسّية  ظّل �ج�ن  املعاصر  الدي�ّي  متمّس�ا    الو�� 

القدماء اللذلك  ،  بمواقف  األوائل  تصّورات  الذهنّية    بقيت  ع��  مهيمنة  املرأة  لدونّية  املكّرسة  سّيما 

ا�حاضر،   ع��  مهيمنا  زال  ما  فاملا��ي  مغايرة،  اقتصادّية  وحّ�ى  وثقافّية  اجتماعّية  سياقات   �� ا�جماعّية 

املستقبل،   ي�ون  و وجاثما ع�� عتبات  أن  الثقا�ّ�  السياق  �� هذا  ر�ب  الدو�ّ�    الشرخال  العهد  ب�ن  شاسعا 

التنو�رّ�ةبا�حق  ا�خاّص  املرجعّية  ذي  والثقافّية  واالجتماعّية  االقتصادّية  ناحية  وق  القيم    و��ن  ،من 

الفكرّ�ة  ،األخالقّية ا�جتمعات  والتصّورات   �� إذ  العر�ّية  السائدة  أخرى،  ناحية  ا�حقوق    من  �ستند 

اإليمانّيةاإل�سانّية   ا�جتمعات  ا�حّق إ��    ��  الدينّية، فا� هو صاحب  الغنو��ي:    .املرجعيات  يقول راشد 

د التصّور اإلسالمّي ارتباط �ل قيمة واستنادها إ�� املصدر  
ّ

"أصل ا�حقوق وا�حرّ�ات هو الذات اإللهّية... يؤك

 
ة العربّية،  -1

ٔ
 . 4، ص  مرجع سابقنسرين علمي، تصحيح االنحياز السياسي ضّد الحقوق االقتصادّية للمرا
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إذا �انت لكن،  .  1الذي �ستمّد منھ املوجودات وجودها والغاية م��ا وم��اج س��ها ... أال هو هللا تبارك و�عا��"

عاّمة اإل�سان  هذ  ،حقوق  التصّور،  وفق  وال ا  اإل�سانّية،  الطبيعة   �� تجد  وال    ��  ال  اإل�سا�ّي،  ��  العقل 

إ�� حقوق    -حسب هذا التصّور    -، فكيف السبيل  الص��ورة االجتماعّية مرجعها، بل ترتبط بالعالم الغي�يّ 

 املرأة االقتصادّية؟  

شّك  عاّمة  ال  اإل�سان  حقوق  املرأة    ،أّن  وحقوق  العر�ّية،  ا�جتمعات  مرتبطة  ��  خاّصة،  االقتصادّية 

لم   ،الدي�يّ   فالفكربالو�� الدي�ّي الذي لم يواكب تطّور ا�جتمعات العر�ّية وتحّوال��ا االقتصادّية والثقافّية.  

ن �عُد من تجديد ذاتھ لينفتح ع�� راهن  
ّ

القرن ا�حادي    مسلمةإ�� سياسة    يرنوظّل  بّل  املسلمة،  املرأة  يتمك

والعشر�ن بمقوالت فقهاء ومشّر�� القرون األو�� لل�جرة، غ�� مك��ث بالتغّ��ات ا�حاصلة، وقد غدت املرأة  

 وسياسّيا واقتصادّيا وعلمّيافاعال اجتماعّيا  
ّ

ة ص��ورة  رو اإلسالم املعاصرون مضطّر�ن مساير ، و�ن قبل مفك

وشاركت الرجل حّقها �� العمل،   ،�ّية عن صور��ا املنمذجة، وقد خرجت املرأة العر مجتمعات الدول العر�ّية

املرأة    استثناء  تصّورهم��    يظّل ذاك  إّن  ف تخرج  أن  ا�جتمعات   �� األصل  ي�ون  "أن  لكن  القاعدة،  يدّعم 

للمرأة  هؤالء املفكرون    ول�ن أقّر   .2للعمل... ف�ي حماقة ال يقّرها اإلسالم ألّ��ا تخرج باملرأة عن وظيف��ا األو��"

وما يمكن أن تحصل عليھ    ، م��ا حرّ�ة التصّرف �� مهرها، و�� ما تكتسبھ من م��ا��ا  ،حقوقا مالّية عديدة

من مال، فإّن تصّرفها يبقى محدودا وتحت وصاية الرجل، و�� ظّل املنظومة القيمّية والتشريعّية اإلسالمّية.  

ظومة الدينّية املوروثة لتأسيس منظومة دينّية جديدة متأّصلة �� قيم  مّما يقت��ي التفك�� �� تار�خّية املن

 حّ�ى ال تظّل مسلمة اليوم غر�بة زمن العوملة.  ،روح اإل�سانّية املعاصرة ��� اآلن نفسھ ع� منفتحةو  ،األوائل

 إذن  ليست  
ّ
عة م حقوق املرأة االقتصادّية مقوالت وقوان�ن دولّية، وال معاهدات وات

ّ
ن قبل  فاقّيات موق

ما مدار املسألة �� اعتقادناو املسؤول�ن فحسب،  
ّ
م��ا  ما ترّ�خ  الثقافة �� مفهومها الشمال، وخصوصا    ،�ن

ّزلت من�لة املقّدس من تصوّ 
ُ
  مساءالت   دون شّك،   حقوق ا�هذه    تقت��يف  �� الذهنّية ا�جماعّية.  رات ثابتة ن

اإلسالمّية  نقدّية العر�ّية  تأسيسالدي�يّ ا�جال  وخاّصة  ،  للثقافة  ��دف  �ستوع�  ،  جديد  ��    �ا،لبنات و�� 

املوّسع الدي�ّي  النّص  قراءة  إعادة  بل    ،مع�ى  ��ا، 
ّ

وعال األح�ام  باستخراج  تكتفي  ال  نقدّية،  عقالنّية  قراءة 

   ،خّي��ا�تدرس تار 
َ
ا�حكمة م��ا ومن مقاصدها، وتطّوعها ل�حاجّيات الراهنة، قراءة ال تقارب النّص ��    حُّ تَ مْ وت

ياتھ، فتتنّ�ل حقوق املرأة االقتصادّية  بل  زئّياتھج
ّ
ال �� املنظومة التشريعّية فحسب، بل    ،من�ل��اعندئذ    �� �ل

 . أيضا �� البنية الثقافّية العر�ّية املعاصرة، وتز�ح بذلك غراب��ا عن السياقات العر�ّية

ومواثيقه املتحدة  األمم  معاهدات   �� االقتصادّية  املرأة  حقوق  �انت  سياسّية  ل�ن  حقوقّية  مسألة  ا 

اإلسالمّية العر�ّية  الثقافة   �� فإّ��ا  األو��،  أساسا  ،بالدرجة  �شريعّية  دينّية  ناحية  ،مسألة  من    ، الرتباطها 

بنظام قي�ّي أخال�ّ�    ،بآيات أح�ام �� مسائل دقيقة مثل امل��اث والشهادة وغ��ها، والرتباطها من ناحية أخرى 

ما مفهوم القوامة الذي يظّل مرتكزا رئيسا �� تحديد ما للمرأة  ال سيّ و ّي محّددا لھ،  متوارث ُ�عت�� العامل الدي�

 
 .41ص ، 1999، مركز دراسات الوحدة العربّية، بيروت 1ط راشد الغنوشي، الحريات العاّمة في اإلسالم، -1
 . 136، ص 1992، دار الشروق، القاهرة 21ط محّمد قطب، شبهات حول اإلسالم، -2
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َساِء ِبَما  (من سورة النساء    34ما ورد �� اآلية    بناء ع��  ،بالرجل   ��امن حقوق �� عالق ِ
ّ
� الن

َ
 َع�

َ
اُمون وَّ

َ
الّرَِجاُل ق

وا  
ُ

ق
َ

ف
ْ
ن

َ
� َ�ْعٍض َوِ�َما أ

َ
ُهْم َع�

َ
ُ َ�ْعض َل �َّ ضَّ

َ
  ف

َ
ْيِب ِبَما َحِفظ

َ
غ

ْ
اٌت ِلل

َ
اٌت َحاِفظ

َ
اِنت

َ
 ق

ُ
اِ�َحات الصَّ

َ
ْمَواِلِهْم ف

َ
ِمْن أ

ْم 
ُ

ك
َ
ْعن

َ
ط

َ
أ  

ْ
ِإن

َ
ف َواْضِرُ�وُهنَّ  اِجِع 

َ
ض

َ ْ
امل  ��ِ َواْ�ُجُروُهنَّ  وُهنَّ 

ُ
ِعظ

َ
ف ُهنَّ 

َ
وز

ُ
ش

ُ
�  

َ
ون

ُ
اف

َ
خ

َ
ت ِ�ي 

َّ
َوالال  ، ُ وا  �َّ

ُ
ْبغ

َ
ت  

َ
ال

َ
ف  

 َ  ِإنَّ �َّ
ً

ْ�ِ�نَّ َسِبيال
َ
ِب�ً�ا َعل

َ
ا ك  َعِلي�

َ
ان

َ
َساءه)  774(ت   فّسر ابن كث��وقد  .  ⦆ � ِ

ّ
� الن

َ
اُموَن َع� وَّ

َ
  :بقولھ  " "الّرَِجال ق

ْت  ا ِاْعَوجَّ
َ
�َ�ا ِإذ ّدِ

َ
ْ�َ�ا َوُمؤ

َ
َحاِكم َعل

ْ
ِب�ُ�َها َوا�

َ
ْي ُهَو َرِئيُسَها َوك

َ
ة أ

َ
ْرأ

َ ْ
� امل

َ
م َع� ّيِ

َ
ُجل ق ْي الرَّ

َ
َل  ، أّما رأيھ ��  1""أ ضَّ

َ
"ِبَما ف

َ�ْعض"  �
َ

َع� َ�ْعضهْم   
َّ

ة"2�
َ
ْرأ

َ ْ
امل ِمْن   ��ْ

َ
خ ُجل  َوالرَّ َساء  ِ

ّ
الن ِمْن  َضل 

ْ
ف

َ
أ "الرجال  فإّن  اإلسالم  3،  فقهاء  أقّر   .

 
ّ

 أّ��ا ال �ساوي الرجل �� ا�حقوق  ذاتھأّن املرأة و�ن �انت إ�سانا لھ قيمة ��    ،روه ال��اثّيون خاّصةومفك
ّ
، إال

  ،ةاالقتصاديّ 
ّ
 تقر�را ملا �ان سائدا �� ثقافات تلك املرحلة التار�خّية وحضارا��ا.   وليس ذلك إال

للمرأة االقتصادّية  ا�حقوق  مع  اإلسالمّية  العر�ّية  الثقافة   �� �عارضا  املسائل  أخطر  من  مسألة    ،إّن 

الدي�ّي فّصلها النّص  امل��اث ألّن   �� ق األح�ام ف��ا  ،املساواة 
ّ
�� ا�  ،ودق خيال ا�جم�ّ� من األح�ام  واعت��ت 

ال �ستفيد من هذا ا�حّق فعلّيا  �� ا�جتمعات العر�ّية  اإللهّية غ�� القابلة للمراجعة أو التغي��، رغم أّن املرأة  

 �سبّيا
ّ
 رغم ا�حرص ع�� حرفّيتھ خطاباإال

ً
رواسب و��  وقد �عود ذلك ل،  ، فال ال��اَم بالنّص الدي�ي ممارسة

، مّما ي��ز تناقضا  ، فضال عن االختالفات داخل الثقافة العر�ّية املسلمةبل اإلسالمإ�� عهد ما ق   ترجع حّ�ى

الذهنّية العر�ّية اإلسالمّية ب�ن التمّسك بحرفّية النّص شكال، ومخالفتھ  هذا املستوى التشري�� داخل  ��  

ات حقوق املرأة ��  ب�ن خصوّصيّ و�قت��ي الوصل    ،لف نظرّ�ا، وتجاوزها عملّياممارسة، والتعا�� بآراء الّس 

و  اإلسالمّية  العر�ّية  العامل��ن  السياقات  التناقضات  ،ّي �عدها  تجاوز  سبل   �� للثقافة    البحث  الداخلّية 

ما��ا قراءة تحليلّية نقدّية، ومصا�ح��ا مع خصوصّية املرحلة التار�خّية،  
ّ
العر�ّية من خالل إعادة قراءة مسل

خّية أح�امها، فهل �ع�ي مفردة شريعة �� القرآن األح�اَم اإللهّية  مفهوم الشريعة اإلسالمّية وتار�  من نحو

ل��ا الذهنّية العر�ّية اإلسالمّية؟ وهل النّص القرآ�ّي نّص أح�ام أم نّص مبادئ وقيم؟ وهل األح�ام  
ّ
كما تمث

املوّسع الدي�ّي  النّص  اقتض��ا    ��  و�ن تضّم��ا  �عا�ش  أم �� قواعد  تار�خّي��ا  ات  حاجيّ أح�ام مجّردة عن 

 ا�خ واملنسوخ؟ مجتمع لھ خصوصّياتھ، وخاضعة للص��ورة التار�خّية حّ�ى زمن الرسول ع�� آلّية النّ 

 :أصیل حقوق المرأة االقتصادیّة في التفكیر الدینيّ ت -3-2
عدُّ 

ُ
علوم   �� ضوء تطّور   ،ظر ف��ا باستمرارمراجعة املفاهيم الدينّية، والتنقيب �� جذورها، وتقليب النّ   �

إ��   ،شرطا لتطّور الو�� ا�جما�ّ� املف��ي إ�� مصا�حة املسلم مع التار�خ، واملف��ي أيضا ،اإل�سان ومعارفھ

. يقول عبد الكر�م سروش "ال ينب�� مسلم اليوممع مشاغل    متفاعال  فهما تنو�رّ�ا، والتدّين تدّينا  الدين  فهم

 
ن العظيم، -1

ٓ
 . 450ص  ،2000طبعة دار ابن حزم  إسماعيل بن عمر بن كـثير، تفسير القرا

 . 451نفسه، ص المرجع  -2
 نفسه.المرجع  -3
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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بالهداي وحّ�ى  القديم  باإليمان  حّ�ى  قديم  ��يء  بأّي  �عاد  القناعة  أن  يجب  ها 
ّ
�ل األمور  فهذه  القديمة...  ة 

 .  1دراس��ا من جديد ا��جاما مع تطّور اآلفاق املعرفّية لإل�سان"

و    11و  7اآليات    وتحديدا املدنّيةترجع حقوق املرأة �� امل��اث إ�� اآليات القرآنّية الواردة �� سورة النساء  

ل، أّن آيات امل��اث نزلت �� حادثة زوجة سعد بن الر�يع  وترّجح كتب التفس�� وكتب أسباب الن�و ،  176و    12

 
ُ
أ �� معركة  ابنتْيھ مّما ترك والدهما من مال، فجاء الو�� اإلل�ّي ُح الذي استشهد  د، ورفض أخوه تمك�ن 

معدوما �ان  حّق  من    ،2إلحقاق  وتمكي��ا  مكّرما،  إ�سانا  االجتماعّية،  املرأة  بمن�لة  االرتقاء  يروم  سياق   ��

 ، ولكن بما ال يصدم الو�� ا�جم�ّ� السائد.حقوقها

  
َ

قّدم    ها ما أفرزه العمران البشرّي من نوازل إّن اآليات التشريعّية، و�ن نزلت من عالم الغيب، فإّن منطلق

�� ضوء ثوابت الدعوة الدينّية  و  ،ومنطق الص��ورة التار�خّية واالجتماعّية  ،حلولها وفق مبدأ التدّرج  الو��ُ 

قة با�خمرة. تصادم دون  ،آنّيةصولها القر وأ
ّ
 مع السائد، كما األمر �� اآليات املتعل

ُتُموُه َوِ�ْن   إّن األصل �� النّص الدي�ّي تكر�م اإل�سان دون اعتبار نوعھ االجتما�ّ� ﴿ 
ْ
ل

َ
ّلِ َما َسأ

ُ
ْم ِمْن �

ُ
اك

َ
َوآت

وٌم  
ُ
ل
َ
ظ

َ
ل َساَن 

ْ
� ِ

ْ
اإل ِإنَّ  ْحُصوَها 

ُ
ت  

َ
ال  ِ

َّ
ِ�ْعَمَت � وا  ُعدُّ

َ
اٌر﴾  � فَّ

َ
ب�ن 34/  14(إبراهيم   ك التاّمة  تَمس املساواة 

ْ
ل

ُ
)، وت

ْبِلكْم  
َ
ق ِمْن  ِذيَن 

ّ
ال  �

َ
َع� ِتَب 

ُ
ك َما 

َ
ك َياُم  الّصِ ْم 

ُ
ْيك

َ
َعل تَب 

ُ
ذين آمنوا ك

ّ
ال أّ��ا  الت�ليف ﴿يا  آيات   �� الرجل واملرأة 

(البقرة ّتُقوَن﴾ 
َ
ت ْم 

ُ
ك

َّ
َعل

َ
التاّمة183/  2ل  

ُ
لتَمس املساواة

ُ
الفردّية يوم ا�حساب    أيضا،  )، وت آيات املسؤولّية   ��

ر
ّ
(املدث  ﴾

ٌ
َرِهيَنة اكتسبت  ِبَما  ْفٍس 

َ
ن طھ 38/ 74أمام هللا ﴿�لُّ  السودا�ي محمود محّمد  ر 

ّ
املفك   )، مّما جعل 

د)  1985  -1909(
ّ

، معت��ا أّن القرآن نزل ع��  3أّن "األصل �� اإلسالم املساواة التاّمة ب�ن الرجال والنساء"  يؤك

بالتوحيد واملعا�ي اإل�سانّية السامية    :ْ�نمستو� قت 
ّ
آيات األصول مكّية �عل الفروع،  آيات األصول، وآيات 

�املساواة و�كرام اإل�سان، أّما الفروع فمدنّية تراجعت ف��ا األصول متضّمنة التشريع لتناسب طاقة ا�جتمع  

زم��ا واالقتصاد  البشرّي  القبلّية  البنية  ذو  العر�ّي  فا�جتمع  �عد  الرعوي ،  مؤّهل  غ��  الو��  تقّبل  ل  زمن 

الرجل املرأة مع  تاّمة  مساواة  يمساواة  �ان  الذي  ساءُد ئ ، وهو 
ّ
الن الرجال ع��  أّن    ،ها حّية، ففّضلت  رغم 

�� حرّ�ة اإل�سان ال�ي �� األصل �� اآليات املكّية، ولكن اآليات املدنّية أقّرت    املساواة �� األصل كما األمر

ألّن  الرقيق  متوارثةنظام  اجتماعّية  لبنية  الراجعة  واإلماء  العبيد  فئة  مجتمع    ،   �� اقتصادّية  وملشروطّية 

بما    ،رعوي  التشريع  وآيات  واألمة.  العبد  أح�ام   �� الواقع  مسايرة  يختار  القرآن  تلكجعلت  ذلك  ال�ي    �� 

ها مدنّية، لم يكن بوسع اإلسالم ف�
ّ
ساء  تضّمنت دونّية املرأة �� الشهادة وامل��اث �ل

ّ
عات الن

ّ
�ا أن يل�ّي �ل تطل

  ،�� تلك املرحلة
ُ
ھ يواجھ ن

ّ
�� األخذ  موروثة ومتماسكة البناء و�ن شرع ظما اجتماعّية واقتصادّية وثقافّيةألن

 . ، فإّن املسار لم ينتھ��ا إ�� ما حّددتھ اآليات املكّية

 
زق عملّية،عبد  -1

ٓ
 . 8ص  مرجع سابق، الكريم سروش، السياسة والتدّين: دقائق نظرّية وما

بو الحسن -2
ٔ
حمد  ا

ٔ
سباب النزولالواحدي النيسابوري على بن ا

ٔ
، طبعة منّقحة ومزيدة، تخريج وتدقيق عصام بن عبد المحسن  ، ا

 . 144 -143ص  ت،  -الحميدان، طبعة دار اإلصالح، الدّمام ، د
ساسّية،ط طه، نحو مشروع مستقبلي لإلسالم، محمود محّمد -3
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ٔ
. ص 2012، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة 1ثالثة من اال
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ما واقعا اجتماعّيا وث 
ّ
نّ�ل أو حديثا ُيروى، إن

ُ
 ت

ً
ل سقفا أع�� للعملّية التغي��ّية  �   قافّياليست املسألة آية

ّ
ش�

ر ��اال�ي �ان اإلسالم  
ّ

  الدين ا�جديد اختار    .وقيوده   هذا الواقع   هل القفز ع�� محّددات ليس من الّس و ،  يبش

إّياه �� الوقت ذاتھ تدر�جّيا نحو املساواة ب�ن الرجل واملرأة، بدءا من حّقها ��  مسايرة هذا الواقع ، دافعا 

�� جوهر الدين، أي العالقة مع    التاّمة بي��ماتخصيص نصيب لها �� امل��اث، وصوال إ�� املساواة    إ��  ،ا�حياة

  ، والقوامة  ،واملساواة �� الشهادة  ،، وليس تقسيم املوار�ثو�� األهّم   ومحاسبة �� اآلخرة  هللا ت�ليفا �� الدنيا

من    
ّ
الدينإال والثق  عر��ّي  االجتماعّية  الواقع  خصائص  حالت  املرحلة  افّيةالذي  منت�ى   لتلك  بلوغ  من 

الرئيسّية �� راهن ا�جتمعات العر�ّية اليوم، وزال ما �ان   ھوسماتالواقع و�ذا �غّ��ت خصائص  .املساواة فيھ

، وأ�حت مساِهمة �� اإلنفاق ع�� األسرة �� بيت  الشغلاألساس املادّي لقوامة الرجل، ودخلت املرأة سوق  

بي��ا، و��  لهّن  والدْ��ا  عطيت 
ُ
وأ االجتماعّية،  البيئة  وجدنا  إذا  النساء  بأّن  ا�جال  هذا   �� التجارب  ت 

ّ
  "ودل

الر�ادة" مجتمع  إ��  تصلن  االقتصادّية،  واملبدأ  ،  1الفرصة  واألصل  القاعدة  إ��  العودة  األصوب  من  فإّن 

فة قلو��م 
ّ
اب ر��ي هللا عنھ آية املؤل

ّ
�، وهو املساواة ، وال �عت�� هذا بدعة، فقد أوقف عمرو بن ا�خط

ّ
الك�

مها
ْ

ت، فلم التمّسك  م�ّ�رات حكو ألّن م�ّ�ر عملها وا�حكم ��ا قد انت�ى،  ،وحك
ّ
م امل��اث ا�خاّصة باملرأة قد ول

��ا؟ ألْم يتخّل املسلمون اليوم عن أح�ام العبد واألمة استجابة �خصائص الواقع و�غّ��اتھ رغم حضورها ��  

 النّص الدي�ّي؟

الت إيمانّية للشريعة اإلسالمّية باعتبارها
ّ
ق  أح�اما إلهّية مغلقة، و�قت��ي منط  ، تواجھ هذه الرؤ�ة تمث

والتنقيب �� ا�جذور بصورة مستمّرة لتجديد اإليمان، وتصو�ب التصّورات السائدة    ،البحث غر�لة املفاهيم

� مركز التبئ�� �� هذه املسألة. لم يكن النّص القرآ�ّي نّص أح�ام  عت�َ وتدقيقها، مثل مفهوم الشريعة الذي �ُ 

ضور، ولم تتواتر فيھ حسب محّمد فؤاد عبد  أو مشتّقا��ا ضامرة ا�ح  2وال �شريع لذلك �انت مفردة شريعة

�� ْم    3م�جمھ   البا�� 
ُ

ِمْنك َنا 
ْ
َجَعل ِلِ�ٍلّ   ...﴿ قولھ   �� مناسبات  سّت   ��  

ّ
  إال

ً
(املائدةِشْرَعة )  48/ 5َوِمْ�َ�اَجا﴾ 

ِت�ِ�ْم ِحيَتاُ�ُ�ْم َيْوَم َسْبِ�ِ�ْم  
ْ
أ

َ
 ت

ْ
ًعاوقولھ﴿...ِإذ رَّ

ُ
ْم ِمَن 163/ 7﴾ (األعراف ش

ُ
ك

َ
َرَع ل

َ
    ) و﴿ش

ً
وحا

ُ
ى ِبِھ ن يِن َما َو��ّ الّدِ

 
َ
َر�ا

ُ
ُهْم ش

َ
ْم ل

َ
ِقيُموا الديَن...أ

َ
ْن أ

َ
ى أ ى َوِعي��َ  ِبِھ ِإْبَراِهيَم َوُمو��َ

َ
ْينا ْيَك َوَما َوصَّ

َ
ْوَحْيَنا ِإل

َ
َرُعواٌء  َوالِذي أ

َ
ُهْم ِمَن    ش

َ
ل

(الشورى   ﴾ ُ َّ
� ِبِھ  ن 

َ
ذ

ْ
َيأ ْم 

َ
ل َما  يِن   21-13/ 42الّدِ

ُ
ث قولھ﴿   �� وذكرها   (  �

َ
َع� َناَك 

ْ
َجَعل ِريَعٍة مَّ 

َ
ْمِر    ش

َ
األ ِمَن 

ِبْعَها﴾(ا�جاثية   اتَّ
َ
ِقيُموا ال  ه)538( ت   )، وفّسر الزمخشري 18/ 45ف

َ
ْن أ

َ
وا ِفيِھ) (أ

ُ
تَفّرِق

ُ
 ت

َ
"واملراد  بقولھ   ِديَن َوال

 
ة   -1

ٔ
عمال، ضمن كـتاب،  المرا

ٔ
ة اقتصادّيا وتحقيق ريادتمها في مجتمع اال

ٔ
حّمو محّمد، التنمية االجتماعّية النسوّية لتمكين المرا

كادير 1ط كراهات الواقع،المغاربّية بين مساعي التمكين وإ
ٔ
بحاث، مطبعة قرطبة، ا

ٔ
 ، 2020، منشورات مركز تكامل للدراسات واال

 .113ص 
هّم عوامل شحن لفظ   -2

ٔ
في حين "وردت كلمة شريعة بلفظها العبري في التوراة حوالي مائـتْي مّرة ويعتبر الفكر الدينّي اليهودّي من ا

ّنه منذ الشريعة العربّية بمعاني قواعد 
ٔ
د مصطلح "الشريعة اإلسالمّية"، "يظهر ا

ّ
ثيم والجزاء الدينّية في الفكر اإلسالمّي شحنا ول

ٔ
التا

ساسّيا وقاسما  330تعريب العهد القديم من قبل سعيد بن يوسف الفّيومي المعروف بسعديا (ت 
ٔ
صبحت "شريعة" مكّونا ا

ٔ
هجرّيا) ا

 ّي. مشتركا بين المعجمْين الدينّيْين العبرّي والعرب
- Encyclopédie de l’islam, nouvelle édition, Leiden, Brill, 1998 , p 331 .                         

ن الكريم، محّمد فؤاد عبد الباقي، -3
ٓ
لفاظ القرا

ٔ
 .  391ص   ،1364ط دار الكـتب المصرّية، القاهرة  المعجم المفهرس ال



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)49( 

�ون الرجل  إقامة دين اإلسالم الذي هو توحيد هللا وطاعتھ واإليمان برسلھ وكتبھ و�يوم ا�جزاء، وسائر ما ي

 .1بإقامتھ مسلما، ولم يرد الشرائع ال�ي �� مصا�ح األمم ع�� حسب أحوالها فإّ��ا مختلفة متفاوتة"

ذي    بل إّن أصل دالل��ا قبل أن �شهد االنز�اح الدال��ّ   ،2�ستنج أّن مفردة شريعة ال �ع�ي القوان�ن الدينّية

من قبل هللا وع�� اإل�سان أن �ستكملھ. ورد   موضوع ، هو املن�ج والطر�قة، فالشريعة مساراملرجع ال��ودّي 

) ﴿... ِلِ�ٍلّ 48/   5"ترادف صيغة شرعة املستعملة �� (املائدة  دائرة املعارف اإلسالمّية،  �� مقال شريعة ��  

 َوِمْ�َ�اَجا﴾ امل��اج بمع�ى املسار أو الطر�ق
ً
ْم ِشْرَعة

ُ
َنا ِمْنك

ْ
رأة مادّيا  ، وقد سار الو�� �� طر�ق تكر�م امل3َجَعل

اليوم  ،  واجتماعّيا مسلم   �� وُ�ف��ض  منھ،  محرومة  قبلھ  �انت  الذي  امل��اث   �� نصي��ا  إحقاق  من�ج  و�� 

للمرأة إنصاف  الشريعة  ال�امل  ،استكمالھ، فروح  اإل�سان  سياق   �� ��ا  �انت    ،وترّق  فل�ن  ت�ليفا وجزاء، 

��  والت�اليف  األح�ام   الدينّيةمهّمة  الشريعة  املنظومة  فإّن روح  أهّم   ،  بن    .وأهدافها  الرحمان  يقول عبد 

ِ   خلدون "إّن املطلوَب 
ّ
ملكة را�خة �� النفس ينشأ ع��ا علم اضطرارّي للنفس هو    ها حصوُل �� الت�اليف �ل

 . 4التوحيد وهو العقيدة اإليمانّية وهو الذي تحصل بھ السعادة "

وال ينعدم    ،م�انا وزمانا  ،و�� متباينة  ،حسب أحوالهاإّن األح�ام حسب الزمخشري، مصا�ح األمم ع��  

 و   .الدين بتغّ��ها
ّ
نفس ال األح�ام والعقو�ات و" الن�ّي لم يقهر العالم املهّم �� الدين اإلسالمّي امللكة ال�ابحة لل

ما الذي  
ّ
ر  ولم ي�� إ�جاب الناس �� ا�جتمعات األخرى بما جاء بھ من أح�ام ا�حيض والطالق وامل��اث، إن

ّ
�خ

ل جوهر الدين.. عبادة  
ّ
قلوب العرب للن�ّي وأثار إ�جاب اآلخر�ن، هو تلك التعاليم األولّية لإلسالم وال�ي تمث

والس�� ع�� سبيلها    ،االل��ام بمن�ج الرسالة الدينّية، واألهّم �� اعتقادنا من التمّسك بحرفّية األح�ام،  5هللا"

القرآن، وهدفھ    رجعھم ال��ام  �ا نحو التطّور واالستكمال،  �� مستوى استخراج األح�ام استخراجا �س�� �

دين  اإلسالم  ألّن  اإل�سان،   �� والقيم  الفضائل  اإل�سانم   ااست��اض  ھ  األخالقّية    نحو  وّجِ اإل�سانّية  القيم 

 .6"ولكّنھ ليس بأّية حال قائمة أح�ام جاهزة صا�حة... للمجتمعات الزراعّية والتجارّ�ة"

أّما إذا نظرنا �� ماهّية الدين وم�ّوناتھ �� �عدها الشامل، فإّن الدين وفق رؤ�ة عبد الكر�م سروش، بناء  

طبقات:   املركزمن ثالث  للعالم،    ��  ال�ونّية  العقائد والرؤ�ة  املركز مجموعة  ، خال��ّ األ غطاء  ال  وحول هذا 

قة باملرأة �امل��اثالغطاء التشري�ّ�، وجميع أجزاء اإلسالم التار�خّية مث  حولھو 
ّ
�� من الغطاء    ل األح�ام املتعل

ال يتغّ�� الدين بتغّ��ها ألّ��ا ليست من ذاتّية الدين وال  و   املن�لة ال جوهرّ�ة امل�انة،  عرضّية  الثالث للّدين، ف�ي

 
ويل، طبعة دار المعرفة بيروت، د  الكّشافالزمخشري،  -1

ٔ
قاويل في وجوه التا

ٔ
 ص - ، ص3ج ت، –عن حقائق التنزيل وعيون اال

399  – 400 .. 
كاديمّية التونسّية: في المرتكزات والرؤى والحدود، ط -2

ٔ
، 1انظر محّمد الصادق بوعالقي، تجديد الفكر الديني من خالل المقاربة اال

 . 2020دار شامة للنشر تونس 
3- Encyclopédie de l’islam, nouvelle édition, Leiden, Brill, 1998, p 33 2.                               

ّيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي   عبد الرحمان ابن خلدون، مقّدمة -4
ٔ
كـتاب العبر وديوان المبتدإ والخبر في ا

كبر،ط
ٔ
 .  828 – 827ص  -ص، 1967تاب اللبنانّية، بيروت مكـتبة المدرسة ودار الكـ،  3السلطان اال

زق عملّية،  -5
ٓ
 .303ص مرجع سابق، عبد الكريم سروش، السياسة والتدّين: دقائق نظرّية وما

 .180ص  ، 1991، الدار التونسّية للنشر، تونس 2طاإلسالم والحداثة، عبد المجيد الشرفي، -6



ة االقتصادّية بين العال
ٔ
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ھ من الدين �� ذاتھ، وما هو اجتماملمن مركزه. إّن النّص الدي�ّي متضّمن "  
ّ
�ّ�  طلق ثابت يمكن وصفھ بأن

األخالق ال�لّية وحدها �� التشريع أو القانون املطلق �� الدين وح�ن يقوم النّص بإنزالها  و قابل للتغي��...  

الدينّية اجتما�ّ� و�التا�� قابل   البنية  أّن شّقا من  الواقع متبنّيا خيارات اجتماعّية فهو �علن  تطبيقا ع�� 

 .1للتطّور"

ظر  إ�� "النّ يف��ي  بل    ،وال األح�ام والتشريعات القرآنّية  ،الدين وال التدّينلن يف��ي هذا التوّجھ إ�� إن�ار  

ة األوامر والنوا�� القرآنّية والع��ة وا�حكمة م��ا"
ّ
، ومواصلة الس�� ع�� من�جها �� سّن ما يحتاجھ  2�� عل

املسلمة، املرأة  راهن  مع  يتناغم  بما  انتظامھ  إلح�ام  �شريعات  من  االجتما�ّ�  حقوقها  و�ض  ا�جسم  من 

وقد أ�حت فاعال اقتصادّيا. يقول عبد الكر�م سروش �� هذا السياق "الرا�خون �� العلم   ،االقتصادّية

الظروف   تلك  تبّدلت  لو  أنھ  بحيث  العمران  بأحوال  مق��نة  التار�خ   �� الدين  ممارسة  أّن  جّيدا  �عرفون 

تتبّدل" إ�� ظروف أخرى وحاالت أخرى فإّن تلك األح�ام  يُ 3وا�حاالت   . فتغي�� �شريعات املعامالت ال 
ْ

حق  �

 ضيما بمجموعة العقائد جوهر الدين. 

 إم�انّية  و فهو من النس�ّي ال املطلق �� الدين،    ،إّن التشريع وليد الضغط االجتما��ّ 
ّ
ليست التشريعات إال

ز��ا �� الضم�� الدي�يّ و املكّية من مبادئ وقيم  اآليات  من إم�انات تطبيق ما رسمتھ  
ّ

جراها التشريع ��  أف  ،رك

  الُب�ى السائدة،السياق االجتما�ّ� حكما متفاعال مع املرحلة املدنّية، و�ن لم يبلغ من��اه حّ�ى ال يصطدم مع  

ھ رسم مقاصده وأهدافھ �� مسائل غ�� عقائدّية  
ّ
ت�ون املتغّ��ات �� ا�جسم االجتما�ّ� كفيلة بالوصول  لفإن

املنشود املرأإ��  من�لة  �غّ��ت  ا 
ّ
ومل حقوقا  ،  لها  �ستوجب  التغّ��  هذا  فإّن  وعلمّيا،  واقتصادّيا  اجتماعّيا  ة 

 الرسول الكر�م أسسھ
ّ
 .  اقتصادّية تقت��ي تأصيال ثقافّيا/دينّيا �ستكمل ما خط

 البحثّیة إلی النتائج التالیة:   تخلص الورقة  -4

  كرّ�ة والفلسفّيھ � مرجعّياتھ الفا�حقوق االقتصادّية للمرأة من مكتسبات العالم ا�حديث املغاير � -

 عالم القديم.للو�� قيمھ ومبادئھ 

والتقاليد   - األعراف  إّن  بل  ا�جّردة،  للمرأة  وجود  ال  ألّن  �سبّية  االقتصادّية  املرأة  حقوق  عاملّية 

والنظم األخالقّية تتلّبس باملرأة أك�� من الرجل �� �ّل الثقافات، لذا فإّن هذه ا�حقوق �عا�ي صّدا  

  .الغر�ّيةحّ�ى �� ا�جتمعات 

تحتاج حقوق املرأة االقتصادّية �� ا�جتمعات العر�ّية إ�� تنو�ر الو�� الدي�ّي لتحديث تمثل النّص   -

  الدي�يّ 
ُ
ح بالتار�خّية آلّية معرفّية، وت

ّ
نّسب ما �ان �� املعامالت  املوّسع، �� رؤ�ة عقالنّية نقدّية تتس�

 مطلقا. 

 
  ، 2012 القاهرة /، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت1طوالتدّين النّص و التشريع واالجتماع،عّباس الجواد ياسين، الدين  -1

 . 8ص 
 . 73ص   ،2008يوليو  – بيروت تموز ، دار الطليعة للنشر، 2طعبد المجيد الشرفي، اإلسالم بين الرسالة والتاريخ، -2
ح عبد الكريم سروش، بسط التجربة النبوّية، -3

ٔ
 . 83 – 82ص  -ص ، 2006مد القابنجي، طبعة دار الفكر الجديد، العراق ترجمة ا



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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 : والمصادر قائمة المراجع     -5

 :العربیّةالمراجع 

 :كتبال
 .  القرآن الكر�م، رواية قالون  -1

والرؤى    �� املنطلقاتبوعال�� (محّمد الصادق)، تجديد املقار�ة األ�اديمّية التو�سّية �� الفكر الدي�ي:   -2

 . 2020، دار شامة للنشر تو�س 1وا�حدود، ط

حز�ران    30نيورك    2008املوضوعة لعام  تقر�ر ا�جلس االقتصادي واالجتما�ّ� لألمم املتحدة، الدورة   -3

 . 2008تموز  25 –

ياس�ن -4 ط  ا�جواد  واالجتماع،  والتشريع  النّص  والتدّين  الدين  والنشر  1(عباس)،  للطباعة  التنو�ر   ،

 .2012والتوزيع، ب��وت/ القاهرة، 

م وال��بر  ابن خلدون (عبد الرحمان)، مقّدمة كتاب الع�� وديوان املبتدإ وا�خ�� �� أّيام العرب وال�ج -5

 . 1967، مكتبة املدرسة ودار الكتاب اللبنا�ي، ب��وت3ومن عاصرهم من ذوي السلطان األك��، ط

(أحمد)، حوارات القرن جديد، حقوق اإل�سان �� الوطن العر�ّي، طبعة دار الفكر املعاصر،    الرشيدي  -6

 ت.   -دمشق سور�ا، د

اف عن حقائق التن�يل وعيو   الزمخشري  -7
ّ

ن األقاو�ل �� وجوه التأو�ل، طبعة  (محمود بن عمر)، الكش

 . -د ت -دار املعرفة ب��وت، 

،  1والتدّين: دقائق نظرّ�ة ومآزق عملّية، �عر�ب أحمد القابن��، ط  السياسة  -سروش (عبد الكر�م)   -8

 ـ 2009دار االنتشار العر�ي، ب��وت لبنان 

 . 2006�سط التجر�ة النبوّ�ة، ترجمة أحمد القابن��، ط، دار الفكر ا�جديد، العراق  -9

 .1991�س، ار التو�سّية للنشر، تو ، الد2وا�حداثة، ط اإلسالم  -)    الشر�� (عبد ا�جيد  - -10

 . 2008، يوليو –، دار الطليعة، ب��وت، تموز 2اإلسالم ب�ن الرسالة والتار�خ، ط -11

 . 1999ب��وت ، مركز دراسات الوحدة العر�ّية ،  1الغنو��ي (راشد)، ا�حر�ات العاّمة �� اإلسالم، ط -12

عاشور  -13 ط  ابن  ا�حديثة،  وا�حقوق  املدنّية  العقلّية  والتشريع:  الضم��  ا1(عاشور)،  املركز  لثقا��  ، 

 . 1998العر�ي، الدار البيضاء املغرب 

 .1986، مكتبة مدبو��، القاهرة، 4العشماوي (محّمد سعيد)، أصول الشريعة اإلسالمّية، ط -14

(�سر�ن -15 معّدة  عل�ي  ورقة  العر�ّية،  للمرأة  االقتصادّية  ا�حقوق  ضّد  السيا��ي  االنحياز  ت�حيح   ،(

صادي �� التحوالت العر�ّية، املكتب اإلقلي�ي للدول  الجتماع مجموعة ا�خ��اء النساء والتمك�ن االقت

مة العمل الدولّية ب��وت 
ّ
 . 2013ماي  22_  21العر�ّية التا�عة ملنظ

 .1992، دار الشروق، القاهرة 21)، ش��ات حول اإلسالم، طقطب (محّمد -16

 . 2000(اسماعيل بن عمر)، تفس�� القرآن العظيم، طبعة دار ابن حزم،  ابن كث�� -17



ة االقتصادّية بين العال
ٔ
 ي د. محّمد الصادق بوعالق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ  مّية وخصوصّية الثقافّية العربّيةحقوق المرا
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مجتمع  (حم  محّمد -18  �� ر�ادتمها  وتحقيق  اقتصادّيا  املرأة  لتمك�ن  النسوّ�ة  االجتماعّية  التنمية  و)، 

ط الواقع،  و�كراهات  التمك�ن  مسا��  ب�ن  املغار�ّية  املرأة  كتاب،  ضمن  مركز  1األعمال،  منشورات   ،

 .2020ت�امل للدراسات واألبحاث، مطبعة قرطبة، أ�ادير 

، رؤ�ة للنشر  1� لإلسالم، ثالثة من األعمال األساسّية، طمحّمد طھ (محمود)، نحو مشروع مستقب� -19

 .  2012والتوزيع، القاهرة 

ط  امليساوي  -20 ا�حلّية،  والتشريعات  القانون  ب�ن  العاّمة  وا�حرّ�ات  اإل�سان  حقوق  دار  1(محّمد)،   ،

 .2016العرفان، أ�ادير املغرب 

ط  -21 الن�ول،  أسباب  الواحدي)،  أحمد  بن  ع��  ا�حسن  (أبو  تخر�ج  النيسابوري  ومز�دة،  منّقحة  بعة 

 ت.  – وتدقيق عصام بن عبد ا�حسن ا�حميدان، طبعة دار اإلصالح، الدّمام د 

 : المعاجم
م�جم القانون مجمع اللغة العر�ّية بالقاهرة،  طبعة  الهيأة العاّمة لشؤون املطا�ع األم��ّية، القاهرة   -1

1999 . 

  1364قرآن الكر�م، ط دار الكتب املصرّ�ة، القاهرة  محّمد فؤاد عبد البا��، امل�جم املفهرس أللفاظ ال- -2

 �جرّ�ا،.

 ت.   –، دار صادر ب��وت د  1ابن منظور، لسان العرب ،ط -3

 :المراجع األجنبیّة

 :الكتب
1- Burdeau Georges, La Démocratie , Éd, Seuil, 1956 . 

2- Réseau international sur les droits économiques sociaux et culturels.  

3- Fiche d’information sur les D E SC des femmes Droits économiques, sociaux et culturels  

des femmes . 

 : الموسوعات
1- Encyclopédie de l’islam, nouvelle édition, Leiden, Brill, 1998 . 

 :المواقع اإللكترونیّة
با�حقوق    -1 ا�خاص  الدو��  والثقافّية.العهد  واالجتماعّية      االقتصادّية 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html 

اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان، اعتمد و�شر ع�� املأل بموجب قرار ا�جمعية العامة لألمم املتحدة   -2
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