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املقدمة

»يحمل  عرش«:  التاسع  القرن  يف  مرص  »نساء  كتابها  مقدمة  يف  تاكر  جوديث  تقول 

واملفاهيم  عام،  بشكل  املرأة  تاريخ  إهامل  عبء  األوسط  الرشق  يف  النساء  تاريخ 

من  معينة  مجموعة  عن  أيًضا  يكشف  لكنه  الثالث،  العامل  بتاريخ  املحيطة  الخاطئة 

األوسط  الرشق  يف  املرأة  تاريخ  بني  العالقة  إىل  آثارها  إرجاع  ميكن  التي  املشاكل 

هو  التفصيل،  من  بيشء  سعيد  إدوارد  وصفه  الذي  االسترشاقي،  فالرتاث  باالسترشاق. 

من  تم  مثايل  معريف  منهج  قيام  معضًدا  والثقافة،  للتاريخ  ا"  "إسالميًّ تعريًفا  ورث  إرث 

طريقه النظر إىل تاريخ الرشق األوسط عىل أنه يجسد الروح اإلسالمية بداًل من أن يكون 

األيديولوجية«)1(. والتكوينات  املادية  القوى  بني  املعقد  التفاعل  نتاج 

تعد جوديث تاكر واحدة من أهم املؤرخات الاليت عملن عىل دراسة تاريخ املرأة 

سميث  كالنيس  وجوليا  سنبل  كأمرية  ُأَخر  باحثات  عدة  ومثلها  اإلسالمي،  العامل  يف 

وماري آن فاي، الاليت واجهن إشكاليات عدة تتعلق بفهم تاريخ املرأة يف املجتمعات 

الحداثة  مفهوم  مثل  والتصنيف  التفسري  يف  حاكمة  مفاهيم  عدة  وجود  فمع  اإلسالمية، 

والدولة  الحديثة  والدولة  واالسترشاق  الكولونيالية  بعد  وما  والكولونيالية  والرتاث 

دراسات  يف  وقصور  معقدة  تاريخية  وسياقات  مسبقة  منطية  أفكار  ووجود  التقليدية، 

أرض  إشكاليات عىل  باإلضافة إىل وجود  والسيايس،  واالقتصادي  االجتامعي  التاريخ 

ُبدَّ من أن نجازَف قلياًل  الواقع تعاين منها املرأة عىل الصعيد االجتامعي والقانوين، ال 

)1( تاكــر، جوديــث. 2008. نســاء مــرص يف القــرن التاســع عــرش. مــرص: املركــز القومــي للرتجمــة. ترجمــة هالــة 

ص37. كامل. 
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أصوله  له  بذاته،  دراسًيا  حقاًل  يكون  أن  ينبغي  الدراسات  من  النوع  هذا  إن  ونقول: 

املرأة(. وفلسفته تحت مظلة )سؤال  ومناهجه 

واحدة من أهم اإلشكاليات التي تتعلق بتاريخ املرأة أن هناك افرتاًضا مسبًقا يقيض 

تاريخ  أصبح  وعليه  مكان،  كل  يف  واحدة  هي  ومشاكلها  ونضاالتها  املرأة  تاريخ  بأن 

املرأة الغربية هو تاريخ كل النساء يف الفلسفات النسوية املبكرة، حتى ظهرت كتابات 

وجود  عىل  فيه  ُترصِّ  الذي  التقاطعية  النسوية  مفهوم  واستحدثت  كرينشو،  كيمربيل 

واألمومة  لألنوثة  ورؤيتهن  ومشاكلهن  ونضاالتهن  النساء  تاريخ  يف  جوهرية  اختالفات 

تتحكم يف حياتهن)1(. التي  واإليديولوجيات  واآلخر 

والواقع  والدين  العرق  إشكاليات  تراعي  حقوقية  خطابات  صياغة  يحتم  مام   

املرأة  تاريخ  عن  مختلف  السوداء  املرأة  فتاريخ  والتاريخ،  واالقتصادي  السيايس 

البيضاء، واالضطهاد املامرس عليها ال يكون من حيث هي امرأة فقط بل من حيث هي 

امرأة سوداء عانت من العبودية ومن اإلقصاء السيايس واالقتصادي والعنرصية العرقية. 

وهذا ما دفع كثرًيا من املؤرخات نحو قراءة تاريخ املرأة يف إطار خصوصيتها الهوياتية، 

يف  وساهمت  الخاص،  تاريخها  عىل  تعتمد  التي  الفكرية  الكتابات  من  كثرًيا  أنتج  مام 

تطور األدبيات النسوية والخطابات القانونية التي تتعلق بواقع املرأة يف بلدان مثل إيران 

وتركيا والهند، ومنها كتابات أوما ناريان)2( وآفسانة نجم أبادي)3( وغريهن من املؤرخات 

الاليت نقنب يف التاريخ املحيل للنساء ليخرجن بتنظريات من صميم تجربتهن الهوياتية 

ومتباينة. مختلفة  سياقات  يف  كنساء 

وجدت  أخرى  امرأة  أي  تاريخ  عن  تعقيًدا  يقل  ال  العربية  املسلمة  املرأة  وتاريخ 

بل  الكولونيالية،  بعد  ما  النسوية  ظهور  قبل  ما  النسوية  الدراسات  هامش  يف  نفسها 

(1) Crenshaw, Kimberle. 1989. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black 
Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. 
University of Chicago Legal Forum: Vol. 1989: Iss. 1, Article 8. 

(2) Narayan, Uma. 1998. Essence of Culture and a Sense of History: A Feminist Critique of 
Cultural Essentialism. Hypatia 13, no. 2: 86–106.

(3) Najmabadi, Afsaneh. 2005. Women with mustaches and men without beards: gender 
and sexual anxieties of Iranian modernity. Berkeley: University of California Press.
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سلطوية  قوالب  يف  كتب  تحديًدا  العربية  املسلمة  املرأة  تاريخ  أن  لغد  أبو  ليىل  ترى 

مام  القومية)1(،  الدولة  غايات  تأثري  تحت  أو  متشددة  دينية  أو  إصالحية  أو  استعامرية 

رصف النظر عن إشكالية واقع املرأة القانوين يف إطار الدولة الحديثة.

هذا  لكن  كبرًيا  تطوًرا  والتعليمي  الصحي  الصعيد  عىل  املرأة  أحوال  شهدت  نعم   

أمرية  الرأي  هذا  وتساندها يف  أخرى.  كان عىل حساب جوانب  رأيها-  -بحسب  التطور 

أنها تعيش يف دولة  الزمن املعارص  التي ترى أن واحدة من إشكاليات املرأة يف  سنبل 

يف  متمثلة  دينية  قوانني  هي  بحياتها  تتعلق  التي  القوانني  لكن  وضعي  بدستور  حديثة 

الديني الذي وجد  آليات قادرة عىل تطبيق النص  قوانني األحوال الشخصية، دون خلق 

يف إطار دولة دينية تقليدية، عىل واقع دولة حديثة بريوقراطية)2(، مام صعب عىل النساء 

الزواج والطالق والحضانة. الحصول عىل أحكام منصفة يف مسائل 

أننا  تبني  أنها  إال  واملبالغة  التطرف  من  قدًرا  تحمل  كانت  وإن  املقاربات  وهذه 

فهم  ملجرد  ليس  هي،  سياقها  يف  العربية  املسلمة  املرأة  تاريخ  دراسة  إىل  بحاجة 

التي  والفلسفية  الفكرية  الكتابات  نرفد  أن  نستطيع  ليك  بل  املايض،  يف  أحوالها  كيفية 

إصالح  يف  تساهم  وحلول  نظريات  لخلق  الالزمة  باملادة  اليوم  املرأة  قضايا  تعالج 

تاريخ  العوامل املؤثرة يف واقع املرأة، ووجود  النساء. والدين هو واحد من أهم  واقع 

اجتهادي طويل مل يتم النظر له بشكل فاحص ودقيق ومنهجي من زاوية تعلقه باملرأة، 

فصل  ميكن  وال  املرأة،  دراسات  حقل  تواجه  التي  اإلشكاليات  أهم  من  واحدة  هي 

عن  وال  كذلك،  والسيايس  واالقتصادي  االجتامعي  سياقه  عن  االجتهادي  التاريخ  هذا 

إلهي  الدين وضع  أن  العربيات وغاياتهن ومطالبهن، ال ريب  النساء املسلامت  أهداف 

للدين  تاريًخا حرفًيا  ليس  اإلسالمي  التاريخ  لكن  تاريخانية،  ليست  الرشعية  والنصوص 

بل هو متضمن الجتهادات الفقهاء التي ال تخلو من التأثر ببيئاتها االجتامعية يف الدول 

املتعاقبة. اإلسالمية 

ــة  ــو لغــد، 1990. الحركــة النســائية والتطــور يف الــرشق األوســط. املجلــس األعــىل للثقاف )1( راجــع: ليــىل أب

واملــرشوع القومــي للرتجمــة.

ــخ اإلســالمي، املجلــس  ــني الطــالق يف التاري )2( راجــع: أمــرية األزهــري ســنبل. 1999. النســاء واألرسة وقوان

األعــىل للثقافــة واملــرشوع القومــي للرتجمــة.
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الشخصية  األحوال  قوانني  منها  تستقى  التي  الرئيسة  املدونة  الحنفي  املذهب  يعد 

بأوضاع  مبارش  بشكل  املتعلقة  القوانني  وهي  واإلسالمية،  العربية  البلدان  من  كثري  يف 

الحنفي  املذهب  أن  كام  واإلسالمي.  العريب  العاملني  يف  والقانونية  الحقوقية  املرأة 

العباسية  مثل  غالًبا  املتعاقبة  اإلسالمية  الدول  لدى  واملعتمد  السائد  املذهب  كان 

انتشاًرا بني املسلمني. اليوم يعد املذهب األكرث  والعثامنية، وهو حتى 

وتاريخها وعوامل  املدونة  فاحصة عىل هذه  نظرة  إلقاء  املهم جًدا  كان من  لذلك 

النهوض  عىل  للعمل  فيها  األقوال  تنوع  من  القانوين  املرشع  استفادة  ومدى  تشكلها 

مناسبته  ومدى  النص،  هذا  طبيعة  عن  الكشف  كذلك  املهم  من  أنه  كام  املرأة،  بواقع 

للتحول لقانون وضعي مطلق وجامد يرسي عىل كل النساء دون مراعاة للسياق التاريخي 

التي  اليوم عن الحياة  الفقهي، وتغري شكل الحياة  التي يراعيها النص  والظروف الجزئية 

هي  ليست  اليوم  نفسها  املرأة  أن  جانب  إىل  هذا  الفقهية،  النصوص  هذه  فيها  وضعت 

املرأة التي عاشت يف القرن الرابع الهجري.

زالت  ما  العريب  غري  أو  العريب  العامل  يف  سواء  املسلامت  النساء  تاريخ  أن  كام 

أو  الخاص  الفضاء  الكثري عن حياتهن يف  نعرف  إذ ال  والضبابية؛  الغموض  تعرتيه شبه 

واملجتمع  باألرسة  عالقاتهن  يف  الفقهية  النصوص  وتأثري  العام،  الفضاء  يف  أدوارهن 

البحث  هذا  يحاول  لذلك  واالقتصادي،  االجتامعي  ومستواهن  العامة  والحياة  والعمل 

املحاكم  وسجالت  الفتاوى  وكتب  واملصادر  الفقهية  النصوص  يستنطق  أن  أيًضا 

النساء. تاريخ  للكشف عن  الرشعية كذلك 

التي  الدراسات  غالب  أن  منها  عديدة،  صعوبات  هذه  دراستي  يف  واجهت  لقد 

تتعلق باملرأة املسلمة تحاول فهم وضع املرأة من خالل التعامل مع النصوص الرشعية 

مبارشة وفهمها بطريقتها الخاصة، مستخرجة منها استنتاجات مختلفة حول وضع املرأة 

باإلسالم، غافلة عن حقيقة أن ذلك غري ممكن ملن مل ميتلك األدوات املعرفية الالزمة 

العظيم  الفقهي  للرتاث  ومهملة  الواقع،  عىل  تنزيله  يف  واالجتهاد  الرشعي  النص  لفقه 

النصوص،  تلك  من  األحكام  استنباط  عىل  قام  الذي  القرون  مر  عىل  اإلسالم  ألمئة 

الحنفي  املذهب  يف  املتمثلة  الكربى  الفقهية  اإلسالمية  املدارس  تلك  عن  ومعرضة 
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النساء  بحياة  املتعلقة  التفصيلية  األحكام  دونت  التي  والحنبيل  والشافعي  واملاليك 

التاريخ. املسلامت عرب 

األمر اآلخر أنني دفعت لتفسري صمت التاريخ، وهذه واحدة من أهم العقبات التي 

الفضاء  عن  غائبة  املرأة  كانت  الرسالة  به  ختمت  الذي  الثالث  الفصل  يف  واجهتني، 

رأيها  فاعلة، بحثت كثرًيا عن صوتها، وعن  العام متاًما، مل تكتب ومل تشارك ومل تكن 

أجد،  فلم  وشجونها  شؤونها  عن  غريها  بلسان  أو  بلسانها  لنا  تقول  واحدة  امرأة  وعن 

لذلك كان السؤال الذي يؤرقني كيف ميكنني أن أكتب الصمت؟ 

سابقة  منهجية  لدراسات  إيجادي  عدم  هي  واجهتها  التي  األخرى  املعضلة 

تتكلم عن تاريخ النص الفقهي، أو قراءة النص من منظور املؤرخ الذي يفهم النص 

السفياين  الله  عبد  الدكتور  بها  قام  دراسة  هناك  واملكاين،  الزماين  سياقه  حسب 

الفقهاء، وحاول أن يفرس خطابهم عىل  الرؤية حلل بها شخصية  تحت اسم حجاب 

والخطاب  الفقيه  شخصية  حول  تركزت  لكنها  وسياقه  وظروفه  الفقيه  شخصية  ضوء 

الفقهي)1(. النص  الفقهي ال 

إن الدراسات التي وقفت عليها حول املرأة يف املذهب الحنفي هي إما دراسات 

املرأة  والية  بحث جواز  مثل  معارصة  لقضايا  استخراج حكم رشعي  تعمل عىل  فقهية 

نهال  أو مقال  لهاين سيد متام)2(،  الحنفي  فقهية عىل املذهب  النكاح: دراسة  يف عقد 

 Female Agency in Marriage in the Ḥanafī School of Law:« خان  أحمد 

أرباب  أقوال  بعض  فيه  عرضت  الذي   ،»Between Damascus and Transoxiana

املذهب يف بالد ما وراء النهر وسلطت الضوء عىل رضورة الكشف عن الظروف التي 

 Sex and the legal« سعيدات  فاطمة  كتاب  أو  الفقهي)3(،  النص  تشكل  يف  ساهمت 

)1( الســفياين، عبــد اللــه. 2013. حجــاب الرؤيــة: قــراءة يف املؤثــرات الخفيــة للخطــاب الفقهــي. بــريوت: مركــز 

مناء للبحــوث والدراســات.

)2( متــام، هــاين ســيد. »جــواز واليــة املــرأة يف عقــد النــكاح: دراســة فقهيــة عــىل املذهــب الحنفــي«. مجلــة 

كليــة الدراســات اإلســالمية والعربيــة للبنــني بالقاهــرة: جامعــة األزهــر - كليــة الدراســات اإلســالمية والعربيــة 

للبنــني بالقاهــرة ع33، ج3 )2016(: 2121 - 2216.

(3) https://themaydan.com/2019/12/female-agency-in-marriage-in-the-%E1%B8%A5anafi-
school-of-law-between-damascus-and-transoxiana/. 2022/3/4 :تــم الدخــول. 
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فهم  فيه  حاولت  الذي   )1(»subject: womanand legal capacity in Hanafi law

نظرة  للكشف عن  للنص  القانوين عرب دراسة معمقة  الحنفي  وضع املرأة يف املذهب 

الزوجني.  للجندر والزواج واملساواة بني  الحنفي  الفقه 

 In the House of the Law: Gender and Islamic« أما جوديت تاكر يف كتابها

Law in Ottoman Syria and Palestine«)2( فقد قامت بدراسة كتب الفتاوى وسجالت 

يف  النساء  أحوال  عن  لتكشف  عرش  السابع  القرن  يف  الشام  بالد  يف  الرشعية  املحاكم 

القضايا  مع  الفقيه  تعامل  وكيف  والفقيه  املرأة  بدراسة عالقة  قامت  الحقبة، حيث  تلك 

التي  اإلشكاالت  بعض  تشكل  بداية  رصد  حاولت  كام  الجندرية،  باألدوار  تتعلق  التي 

من  الحد  عىل  الفقيه  عمل  كيف  وبينت  الرشف،  قضايا  مثل  اليوم  املرأة  منها  تعاين 

سيطرة الرجال عىل النساء، وخلصت إىل أن القوانني اإلسالمية حينها كانت أكرث مرونة 

من القوانني املعارصة، إال أنها مل تقم بدراسة النص املعتمد ومل تقدم تصوًرا للظروف 

الفتاوى. هذه  فيها  التي ظهرت  واالقتصادية  والسياسية  االجتامعية 

 وشبيه بدراسة تاكر كتاب يوسف رابورت )الزواج واملال والطالق يف املجتمع 

العرص  يف  والشام  مرص  بدراسة  فيه  قام  الذي  الوسطى(،  العصور  يف  اإلسالمي 

بدراسة  قام  حيث  اإلسالمي،  املجتمع  كل  عىل  النتائج  عمم  ولكنه  اململويك، 

وثائقية تعتمد عىل الوثائق اململوكية وقضايا وردت يف كتب تراثية، فدرس الجانب 

التطبيقي لبعض النصوص الدينية دون الجانب النظري، كام أن الباحث كان ال يزال 

املفاهيم  وتفسري  الحداثة  بعد  وما  والحداثة  والرشق  الغرب  ثنائية  تأثري  تحت  واقًعا 

معارص)3(. فهم  بحسب  التقليدية 

أما النوع اآلخر من األدبيات التي تناولت تاريخ املرأة املسلمة فهي إما دراسات 

(1) Seedat, Fatima. 2013. Sex and the legal subject: woman and legal capacity in Hanafi 
law. Montréal: McGill University.

(2) Tucker, Judith E. In the House of the Law: Gender and Islamic Law in Ottoman Syria 
and Palestine. Berkeley: University of California Press, 1998.

)3( رابــورت، يوســف. 2015. الــزواج واملــال والطــالق يف املجتمــع اإلســالمي يف العصــور الوســطى. مــرص: 

مركــز تــراث للبحــوث والدراســات.
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عىل  الرشيعة  عاملات  مثل  النساء  أدتها  وظائف  عىل  الضوء  تسليط  حول  تتمحور 

غرار سلسلة محمد أكرم الندوي »الوفاء بأسامء النساء: موسوعة تراجم أعالم النساء 

يف  املرأة  »تحرير  شقة  أبو  الحليم  عبد  كتاب  غرار  عىل  أو  النبوي«)1(.  الحديث  يف 

حياة  تصوير  النبوي  الحديث  نصوص  خالل  من  فيه  حاول  الذي  الرسالة«)2(  عرص 

املرأة يف عرص النبوة.

األندلسية  املرأة  حياة  عن  به  تحدثت  الذي  شافع  الحميد  عبد  راوية  كتاب  أو   

وأدوارها االقتصادية والسياسية واالجتامعية يف األندلس يف كتاب »املرأة يف املجتمع 

تقوم  كتب  أنها  أي  قرطبة«)3(.  سقوط  حتى  لألندلس  اإلسالمي  الفتح  من  األندليس: 

رقعة  يف  معينة  حقبة  يف  واالجتامعية  والسياسية  االقتصادية  املرأة  أوضاع  بدراسة 

معينة. جغرافية 

بها  يتعلق  بل  الكتابات  هذه  من  واحد  بنوع  يتعلق  ال  البحث  هذا  يف  به  أقوم  ما   

وضعت  الذي  الفقهية  املدونة  تاريخ  دراسة  بني  تدمج  تاريخية  دراسة  إطار  يف  جميعا 

ودراسة  الحاكم،  للدين  النظري  الجانب  أي  واملجتمع  النساء  لحياة  التفصييل  النظام 

ظروف تشكل االجتهاد الفقهي وتأثريه وتأثره بالواقع التاريخي من حيث الواقع السيايس 

املصادر  بحسب  أحاول  كام  والعرقي،  والعلمي  والفكري  واالجتامعي  واالقتصادي 

تكشف  فال  اإلسالمية،  املجتمعات  يف  العملية  تطبيقاته  بعض  عن  أكشف  أن  املتوفرة 

الذي  الواقع  كذلك  خالله  من  تكشف  بل  وحده  الفقهي  االجتهاد  تاريخ  الرسالة  هذه 

الختالف  تفسريات  إيجاد  ملحاولة  اإلسالمية،  املجتمعات  يف  املرأة  تاريخ  فيه  كتب 

هذه االجتهادات يف املدرسة الواحدة وتفاوت مرونتها بني زمن وآخر دون أن يكون هذا 

التطور تصاعدًيا أو تنازلًيا، أي أنها مل تجر عىل خط مستقيم واحد.

وعليه قمت بدراسة النصوص الفقهية من مصادرها عرب منهجية ترتكز عىل الرتاتبية 

ــث  ــاء يف الحدي ــالم النس ــم أع ــوعة تراج ــاء: موس ــامء النس ــاء بأس ــرم. 1442هـــ. الوف ــد أك ــدوي، محم )1( الن

ــاج. ــاض: دار املنه ــوي. الري النب

)2( أبو شقة، عبد الحليم محمد. 1415هـ. تحرير املرأة يف عرص الرسالة. الكويت: دار القلم. 

)3( شــافع، راويــة. 2006. املــرأة يف املجتمــع األندلــيس: مــن الفتــح اإلســالمي لألندلــس حتــى ســقوط قرطبــة. 

مــرص: عــني للدراســات والبحــوث اإلنســانية واالجتامعيــة.
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زالت  ما  التي  املعتربة،  النصوص  أي  نفسها،  للنصوص  الحنفية  املدرسة  التي رسختها 

قسمني:  إىل  وتنقسم  املعتمدة،  النصوص  تعدها  الوضعية  والقانونية  الفقهية  املؤسسة 

نت يف  ُدوِّ التي  الكتب  الرواية، أي  ما يسمى بكتب ظاهر  أو  سة  امُلؤسِّ النصوص  األول 

الشيباين والقايض  الله عليه وصاحبيه محمد بن الحسن  زمان اإلمام أيب حنيفة رضوان 

أيب يوسف، أي مؤسيس املذهب وسميت بالنصوص املؤسسة.

التي  املذهب،  يف  املجتهدون  الفقهاء  كتبها  التي  النصوص  هي  الثاين:  والقسم   

ثالثة  أو  فقيهان  أو  فقيه  إما  هناك  قرن  كل  ففي  تاريخًيا  ُمرتبة  وهي  الفتوى  مدار  عليها 

التي  املعتمدة  بالنصوص  البحث  يف  وسميت  والفتيا،  للتدريس  نصوصهم  اعتمدت 

قمت  ثم  أحكامه،  يف  القايض  عليه  يستند  الذي  الراجح  والقول  للفتوى  معياًرا  تشكل 

االقتصادية  والظروف  السياسية  األحداث  حيث  من  التاريخي  سياقها  يف  بوضعها 

اإلجاميل  التاريخي  الواقع  وألن  وظروفها،  مالبستها  ودراسة  والجغرافية  واالجتامعية 

قابلة  ارتباطية  عوامل  حول  تفسريية  نظريات  تقديم  هو  يقدمه  قد  ما  أقىص  للنص 

للنقاش، كان ال ُبدَّ من اختيار مناذج تدرس بشكل تفصييل أكرث للوصول إىل تفسريات 

أكرث صمودا أمام املجادلة.

القرن  نجيم يف  ابن  الحنفي  للفقيه  األول  تاريخيني؛  اختيار منوذجني  إىل  فعمدت 

الحنفي  للفقيه  والثاين  العثامنية،  مرص  يف  هجرًيا  العارش  أي  امليالدي  عرش  السادس 

القرن  وبداية  عرش  الثامن  القرن  نهاية  يف  العثامنية  دمشق  يف  عاش  الذي  عابدين  ابن 

التاسع عرش ميالدًيا أي ما يقابل القرن الثالث عرش هجرًيا، وهو النص الذي يعد خامتة 

الحنفي. املعتمدة يف املذهب  النصوص 

النموذجني فهي:  البحث نحو دراسة هذين  أما أسباب توجه 

إال  العثامنية،  الدولة  حكم  تحت  يقع  فكالهام  للنموذجني  السياسية  الوحدة  أواًل: 

التأثري  لقياس  مقصود  أمر  وهو  ضعِفها،  مرحلة  يف  والثاين  أوِجها،  يف  كان  األول  أن 

الفقهي.  النص  الدولة يف طبيعة  السيايس وقوة 

الحنفي مام يوسع  الوحدة املذهبية؛ فكلتا املدينتني كانت تحكم باملذهب  ثانًيا: 

التكيف يف مكانني مختلفني.  الحنفي عىل  النص  فهمنا ملدى قدرة 
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اختالف  مع  والقاهرة،  دمشق  بني  واالجتامعي  واللغوي  العرقي  التقارب  ثالًثا: 

النص.  العوامل يف صناعة  تأثري هذه  النساء فيهام ملعرفة مدى  شخصيات 

رابًعا: أن نص ابن عابدين كتب يف سياق ما قبل دخول الحداثة للعامل اإلسالمي، 

املجتمعات  شكل  إىل  التقليدي  شكلها  من  املجتمعات  لتحول  السابقة  اللحظة  أي 

الحداثة  تأثري  معرفة  ملحاولة  عنها  بعيًدا  كان  نجيم  ابن  نص  بينام  الحديثة.  القومية 

لها.  الفقيه  النساء واستجابة  أوضاع  والتغريب عىل 

وجود  مع  متقارب  اقتصادي  نظام  تحت  يعيشان  كانا  النموذجني  أن  خامًسا: 

النساء أو إضعافهن. اختالفات تبني لنا مدى تأثري وفاعلية عامل املال يف متكني 

للنص  النظر  يف  عيني  نصب  وضعتها  التي  للمعايري  النموذجني  تحقيق  سادًسا: 

عىل  املرأة  والية  صالحيات  يف  التوسع  مدى  وهي:  وتشدده  مرونته  حيث  من  الفقهي 

املرأة  عقل  حول  أحكامها  يف  تحيزها  أو  النص  لغة  وحياد  األخرين،  وعىل  نفسها 

وقدراتها عىل اتخاذ القرارات، وقبول النص لوجود املرأة يف الفضاء العام، وإمكانياتها 

فيها.  وترصفها  املتاحة  االقتصادية 

متأخًرا عن  عابدين  ابن  قدوم  أن  البحث  املعايري تكشف يل من خالل  وعىل هذه 

ابن نجيم ال يعني أن االجتهاد يف زمنه تطور نحو األمام، مام دعاين لدراستهام بشكل 

تفصياًل.  أكرث 

لقد اعتمدت يف هذه الدراسة نوعني من املصادر:

وغري  الحنفية  الفتاوى  وكتب  الحنفي،  املذهب  يف  املعتمدة  النصوص  األول: 

أدرسها،  التي  التاريخية  بالحقبة  لتعلقها  الشافعي  األنصاري  زكريا  فتاوى  مثل  الحنفية 

االجتامعية. التاريخية  الوثيقة  معاملة  عاملتها  وقد 

 والثاين: كتب الرتاث اإلسالمي املتنوعة التي كتبت يف زمان الدراسة، سواء التي 

الحقبة  تلك  يف  عاشوا  أشخاص  كتبها  التي  أو  السيوطي،  مؤلفات  مثل  علامء  كتبها 

هم  بل  عامة  وال  علامء  ليسوا  أنهم  أي  الوسطى«  الطبقة  »كتاب  حنا  نيليل  تسميهم 

إياس والدمردايش. الحالق وابن  البديري  يومياتهم ومشاهداتهم مثل  أشخاص دونوا 
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أما املراجع فقد اعتمدت عىل نوعني كذلك منها:

وآندريه  حنا،  ونيليل  رافق،  الكريم  عبد  دراسات  مثل  وثائقية  دراسات  األول: 

شيشلر. وليندا  رميون، 

عن  للكشف  واالقتصادي  واالجتامعي  السيايس  التاريخ  حول  مراجع  والثاين: 

وتاريخه. النص  ارتباطية بني  عالقات 

لذا قسمت البحث إىل ثالثة فصول: 

األول: الفصل 

النصوص املؤسسة/ العرص العبايس األول..    1

وفيه أبحث األحكام يف النصوص املؤسسة وهي: والية املرأة عىل نفسها بالزواج، 

والحضانة. والنفقة،  واملهر،  بالنسب،  الكفاءة  ورشط 

النصــوص املعتمــدة: وفيــه أبحــث األحــكام يف نصــوص اعتمــدت عــرب تاريــخ .    2

املذهــب وقســمتها إىل:

الهجري/  والخامس  ميالدًيا-  التاسع  الثالث/  القرنني  بني  فيام  الفقهي  النص  أ. 

الثاين. العبايس  العرص  الحادي عرش ميالديا: 

ب. النص الفقهي يف بالد ما وراء النهر يف القرن الخامس الهجري/ الحادي عرش 

ميالدًيا.

التاسع  القرن السادس الهجري/ الحادي عرش ميالدًيا وحتى  الفقهي من  النص  ج. 

التأثري املغويل واململويك. الرابع عرش ميالدًيا،  الهجري/ 

السادس  هجرًيا/  العارش  القرن  نجيم يف مرص  الفقهي البن  النص  الثاين:  الفصل 

ميالدًيا.  عرش 

والنفقة  واآلخرين  نفسها  عىل  املرأة  والية  وأحكام  الفقهي  النص  أدرس  وفيه 

والحضانة ودراسة تاريخها وفق عدة محاور هي:

والسياسة.   املرأة املرصية 
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مقاومة.   باعتبارها  الشعبية  واألغاين  سياسًيا  بياًنا  باعتبارها  الزغرودة 

بالسلطة.   االستقواء 

العام.   الفضاء 

الخاصة.   الحياة 

للنساء.   االقتصادية  الحياة  مالمح 

الفصل الثالث: النص الفقهي عند ابن عابدين يف أواخر القرن الثامن عرش وبداية 

الثالث عرش هجرًيا. التاسع عرش/  القرن 

التاريخي، وتتناول عدة محاور هي: وهو كذلك دراسة للنص يف سياقه 

والية املرأة عىل نفسها بالزواج.  

النفقة.  

الحضانة.   

العرف.   ابن عابدين ونظرية 

األوضاع االقتصادية للمرأة يف سوريا يف القرن الثامن عرش.  

األعامل التي قامت بها املرأة.  

وثائقية.   دراسة 

الواقع االجتامعي للمرأة يف دمشق.  

املرأة.   وشيطنة  البغاء 

الصوفية.   والتيارات  املال األجنبي  تغلغل رأس 

العام.   الفضاء 

الخاص.   الحيز 

املرأة يف ذاكرة الفقيه.  

التي أحاول اإلجابة عنها يف:  البحثية  وتتلخص األسئلة 

الفقهي؟   التاريخ عىل صياغة االجتهاد  تأثري  ما مدى 

وظروفه    عرصه  مع  يتكيف  فقهي  اجتهاد  صياغة  يف  املؤثرة  العوامل  ما 

ومستجداته؟
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بل    فقط،  لتاريخه  ال  أوضح،  لفهٍم  الفقهي  االجتهاد  وراء  عام  نكشف  كيف 

للتاريخ االجتامعي واالقتصادي والسيايس الذي عاشته النساء يف املجتمعات 

التقليدية؟

االجتهاد    يف  النساء  أثرت  وكيف  النساء؟  حياة  يف  الفقهية  األحكام  أثرت  كيف 

الفقهي؟




