
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  1

 

 

 1الزواج والشراكة األسرية

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 رسعلي الحاترجمة: 

 

 

 

 

ي وأخالقه و  ،الزواج واالضطهاد  حول
(من منظمفهوم الزواج التاريخ  ي

حامًيا  باعتباره مث ،ورين )العقائدي والمؤسسات 

جم للـد.  ؛السياسةب وعالقتهللمحبة،  (. ننوه بأن موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) ،ابيث بريكإلت   نص مت 

ي الموسوعة عىل 
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف   عن هذا الرابطالت 

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة،  الدارجةالنسخة ، والت 

جمة. وختاًما، نخّص  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الت  حيث أنه قد يطرأ عىل األخت 

جمة والنشر عىل مجلة  بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للت 

 حكمة. 

 

 

 

 

 
                                                           

1 Brake, Elizabeth, "Marriage and Domestic Partnership", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/marriage/>. 
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تنظّم اجلنس والتناسل واحلياة األسرية، ولذلك فهي طريق إىل مسائل فلسفية تقليدية الزواج مؤّسسة مهّمة 
من أمثال اخلري ونطاق اخليار الفردي، ابإلضافة ملا ينشأ عنها هي من مسائل فلسفية خاّصة. ولقد نظر فالسفة 

ة الدولة، وجتادل فالسفة السياسة إىل عملية تنظيم اجلنس والتناسل ابعتبارها من ضرورايت احملافظة على سالم
األخالق على ما إذا كان للزواج منزلة أخالقية خاّصة، وعلى عالقته بصاحل البشر. وطال اجلدل الفلسفي 
أيًضا ما يبّطن بنية الزواج من أسس أخالقية وقانونية، وما حتمله من مضامني ملسائل من أمثال: ماهية 

القانوين ابلزواج املثالين. ولقد نظر فالسفة النسوية إىل الزواج االلتزامات األخالقية يف الزواج، واالعرتاف 
ابعتباره يلعب دورًا مصرياًي يف اضطهاد املرأة ممّا جيعله موضوًعا مركزاًي يف العدالة. ويف هذا اجملال جند الفلسفة 

ة مفادها أّن ( ألغي تعيني بريتراند راسل يف منصب أكادميي حبجّ 1940تتوّدد للجدل العمومي: ففي العام )
رؤاه املتحّررة اليت عّّب عنها يف كتابه )الزواج واألخالق( قد جعلته غري مؤّهل أخالقًيا ملثل هذا املنصب. أّما يف 
أاّيمنا فإّن اجلدل حمتدم حول الزواج املثالين. وعلى العكس من بعض القضااي املعاصرة اليت تطلق شرارة اهتمام 

 س، فإّن الزواج يتمّيز بتاريخ طويل من األفكار الفلسفية املتعّلقة به.جيتذب قطّاًعا عريًضا من النا

واجلدل الفلسفي املتعّلق ابلزواج ميتّد إىل ما هو الزواج أساًسا، ولذلك فإّن القسم األّول من هذه املاّدة 
اج، فهذه املسرية هي املوسوعية حيّلل تعريف الزواج. مّث يعرض القسم الثاين مسرية التطّور التارخيي لفلسفة الزو 

اليت توّجه اجلداالت الدائرة حالًيا. والكثري من املواقف األخالقية يف الزواج ميكن فهمها على أّّنا تنقسم حول 
مسألة ما إذا كان ينبغي تعريف الزواج تعاقداًي من قبل الزوجني، أو تعريفه على أساسه غايته املؤّسساتية، مّث 

إذا كانت هذه الغاية تتضّمن التناسل ابلضرورة، أو أّّنا حمدودة بعالقة احملّبة  تنقسم بعد ذلك حول مسألة ما
الزوجية؛ ويف القسم الثالث جتد تصنيًفا للرؤى األخالقية املتعّلقة ابلزواج وفًقا هلذا النقاش. والقسم الرابع يتحّرى 

كان للنقاش حول الزواج دور مركزي   أوجه الفهم السياسي املتنافسة حول قانون الزواج وأساسه العقالين. ولقد
يف الفلسفة النسوية، ويف القسم اخلامس سنسّلط الضوء على أبرز االنتقادات اليت وّجهتها هي وغريها هلذه 

 املؤّسسة.
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 . تعريف الزواج1
ميكن لكلمة )الزواج( أن تشري إىل عقد قانوين وحالة مدنية، وشعرية دينية، وممارسة اجتماعية؛ وهذه كّلها 

الدينية، والثقافة. والتاريخ يرينا تفاوًًت واسًعا يف املمارسات ختتلف وفًقا لنطاق السلطة القضائية، والعقيدة 
الزواجية: كتعّدد الزوجات الذي ما زال مياَرس على نطاق واسع، وما قبلته بعض اجملتمعات من ممارسات 
جنسية خارج إطار الزواج، وما اعرتفت به بعضها من الزواج املثالين بعد جدل، وأّن اإلشراف الرمسي على 

 ;Boswell 1994; Mohr 2005, 62اج، دينًيا أو مدنًيا، مل يكن من األعراف السائدة دوًما )الزو 
Coontz 2006 وميكن القول، بشكل أكثر قراًب من األسس، أبنّه بينما يتضّمن النموذج املثايل الغريب .)

بل كّل شيء، أن يكون للزواج عالقة حّب أو صداقة أو رفقة، فإّن وظيفة الزواج كانت على مدى التاريخ، وق
وحدة اقتصادية وسياسية تستخدم خللق روابط القرىب، والسيطرة على املرياث، وتشارك املوارد والعمل؛ بل إّن 
بعض جمتمعات العصور القدمية والوسيطة كانت تثّبط عن احملّبة "املفرطة" يف الزواج، وال ميكن التأريخ لـ"ثورة 

 (.Coontz 2006, Part 3إاّل يف القرن الثامن عشر )احلّب" يف الزواج ضمن عموم الناس 

اب عنها أحياًًن ابللجوء إىل تعريف الزواج، لكّن التفاوت  إّن املسائل األخالقية والسياسية املتعّلقة ابلزواج جيج
، «سرةيشبه األ»التارخيي والثقايف يف املمارسات الزواجية قد دفع بعض الفالسفة إىل احملاججة أبّن الزواج مفهوم 

(. لكن إذا مل يكن للزواج ممّيزات جوهرية فال Wasserstrom 1974وليس له أيّة غاية أو بنية جوهرية )
ميكن عندها اللجوء إىل تعريفه لتّبير ما يرتّتب عليه من التزامات حمّددة قانونية أو أخالقية؛ وعلى سبيل املثال: 

ميكن عندها اللجوء إىل تعريف الزواج لتّبير االشرتاط أبن إذا مل تكن أحادية الزوجة ميزة جوهرية للزواج فال 
يكون الزواج القانوين أحادي الزوجة. وميكن القول، إىل مدًى ما، أبنّه ما من خطأ يف نقطة مفادها أّن 
التعريفات الفعلية، القانونية أو االجتماعية، ال ميكنها البّت يف مسألة حتديد املّيزات اليت جيب أن حيملها 

زواج؛ فـ)أّواًل( إّن التطبيقات اليت جرت يف املاضي ألّي مصطلح جيب أن ال تعتَّب معيارًا ضروراًي وكافًيا ال
لتطبيقها يف عصرًن، فكلمة "الزواج" )كما هو حال كلمة "املواطن"( رّّبا جرى توسيعها لتشمل حاالت جديدة 

اثنًيا( إن اللجوء إىل التعريف رّّبا ال يعلمنا (. و)Mercier 2001دون ما يستلزمه ذلك من تغرّي يف املعىن )
بشيء، وعلى سبيل املثال: إّن التعريفات القانونية دائرية يف بعض األحيان، إذ تعّرف الزواج ابالستناد إىل 

(. و)اثلثًا( إّن اللجوء إىل Mohr 2005, 57تعريف األزواج وتعّرف األزواج ابالستناد إىل تعريف الزواج )
اهن يف سياق اجلدل على قانون الزواج، أو التزاماته األخالقية، ال بّد أنّه خماطرة تثري مسائل من التعريف الر 

مثيل: إّن اللجوء يف جدل الزواج املثالين إىل التعريف القانوين الراهن يستدعي السؤال املعياري حول ماهية 
رؤية القائلة ابلتشابه بني الزواج واألسرة، ألّن القانون نفسه. لكّن هذه النقطة ال ختدم احملاججة املستندة إىل ال
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تفاوت األشكال الزواجية على صعيد املمارسة ال يستثين وجود شكل معياري منوذجي مثايل. وهلذا يقّدم 
الفالسفة املدافعون عن التفسري اجلوهري للزواج تعريفات معيارية تلجأ إىل مبادئ أساسية أخالقية أو سياسية، 

 جيب أن يستند إىل حبث أخالقي وسياسي، ال أن يكون سابًقا هلذا البحث.فتعريف الزواج 

 

 . فهم الزواج: التوّجه التارخيي2
لقد أبرز فالسفة العصور القدمية والوسيطة عدًدا من املواضيع املتكّررة يف فلسفة الزواج متّهد الطريق للجدل 

لتناسل يف الزواج، والطبيعة اجلندرية ألدوار الزوجني؛ املعاصر، وهي: العالقة بني الزواج والدولة، ودور اجلنس وا
ولقد عكسوا يف عملهم هذا أفكارًا متطّورة، ومتداخلة، حول الزواج ابعتباره وحدة اقتصادية أو تناسلية، وشعرية 

 دينية، وتزاماًل تعاقداًي، وعالقة دعم متبادل.

 للزواج يتعارض بشكل واسع مع ق.م( يف تصويره لدولته املثالية شكاًل 347-427وصف أفالطون )
املمارسات الزواجية الفعلية يف عصره؛ إذ حاجج أبنّه مثلما أّن احلرّاس، ذكورًا وإًناًث، يؤّدون الواجبات نفسها، 

 Theبني احلرّاس )« الزوجات واألطفال مشاًعا»فال بّد أن يعمل الرجال والنساء سويًة، وجيب أن تكون 
Republic, ca. 375–370 BCE, 423e–424a ورأى أبّن إجناز عملية حتسني النسل يقتضي .)

القيام بزجيات مؤقّتة يف املهرجاًنت ينظّم فيها احلاكمون قرعة سرّية الختيار األزواج، وما ينتج عن هذه الزجيات 
ء. من نسل جيب أن يؤخذ من الوالدين البيولوجيني وجتري تنشئته يف دور للحضانة دون أن يكون لألطفال أمسا

ويّبّر أفالطون هذه العملية اجلذرية إلعادة هيكلة الزواج أبّّنا هتدف لتوسيع التسامح األسري من نطاق األسرة 
النواتية إىل نطاق الدولة نفسها، فإلغاء األسرة اخلاّصة يهدف إىل تثبيط املصاحل اخلاّصة اليت تتناىف مع الصاحل 

رأ يف كتاب القوانني ألفالطون قوله أبّن الزواج اخلاّص يبقى ؛ ونقibid., 449a-466dالعاّم وقّوة الدولة )
 (.Laws, ca. 355–47 BCEعلى حاله لكّنه يصّمم على حنو خيدم املنفعة العمومية 

ق.م( نقًدا حاًدا ملقرتح أفالطون واعتّبه غري غري عملي، إذ رأى  322-384ولقد وّجه أرسطوطاليس )
ّبة املرء الطبيعية ألسرته ميكن نقلها لتشمل كّل من يزاملونه ابملواطنية؛ أبّن أفالطون أخطأ ابفرتاضه أبّن حم

فالدولة تنشأ من أجزاء ترتّكب منها، بدًءا ابالحّتاد التناسلي الطبيعي بني الرجل واملرأة، وهلذا فإّن ما يرومه 
فردها جيعل الزواج ذا أرسطو هو دولة أَسر وليست دولة أسرة، وإّن اعتماد هذه الدولة على عمل كّل أسرة ّب

(. إّن فكرة أرسطو حول اعتماد استقرار اجملتمع Politics, 1264bمكانة جوهرية يف النظرية السياسية )
على األسرة الزواجية ألقت بتأثريها على هيگل ورولز وساندل وغريهم. ويضاف إىل ما سبق اختالف أرسطو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن لرؤاه هذه أتثري على من خلفه من الفالسفة أيًضا، إذ مع أفالطون حول األدوار اجلندرية يف الزواج، وكا
األنسب »حاجج أرسطو أبّن الزواج يّتخذ بنيته املناسبة بواسطة اجلندر، فهو يعتمد على أحكام الزوج 

تبدو شجاعة الرجل عّب القيادة، وتبدو شجاعة »، ويعّّب الزوج والزوجة عن امتيازمها بشكل خمتلف، إذ «للقيادة
 ,Politics, ca. 330 BCE, 1253b، وهو تكامل يعّزز الصاحل الزواجي )« الطاعةاملرأة عّب

1259b, 1260a; Nicomachean Ethics, ca. 325 BCE, 1160–62.) 

وعلى العكس من الفالسفة األقدمني الذين مل تكن نقاشاهتم حول اجلنس واحملّبة اجلنسية حمصورة يف نطاق 
قّدموا تركيزًا جديًدا على الزواج ابعتباره السياق احلصري املباح ملمارسة اجلنس، الزواج، جاء فالسفة املسيحية لي

فكان عملهم هذا انتقااًل من النظر إىل الزواج ابعتباره وحدة سياسية واقتصادية يف األساس. وهلذا جند القديس 
شهوة داخله: ( يّتبع خطى القديس بولس فيستهجن اجلنس خارج إطار الزواج، وال430-354أوغسطني )

األفضل هو االمتناع عن كّل اّتصال جنسي، وهو أفضل حّّت من اجلماع الزواجي الذي يؤّدى هبدف »
 ,The Excellence of Marriage, ca. 401، فحالة العزوبية هي أفضل احلاالت )«التناسل

ني[، واحملافظة على األطفال، واإلخالص ]بني الزوج»(؛ لكّنه يّبّر الزواج ّبا له من فوائد: 13/15 ,6§
؛ وعلى الرغم من أّن التناسل هو غاية الزواج، فإّن الزواج ال حيّسن صورة الشهوة من الناحية «الشعائر الدينية

األخالقية، بل إّن سبب الفعل اجلنسي الزواجي الفردي هو إابحته، فاجلنس من أجل التناسل ليس عماًل أيمث 
ال غاية له سوى إشباع الشهوة فهو إمث ميكن الصفح عنه. وكما أّن  من يقوم به، أّما اجلنس الزواجي الذي

قرض »)اجلنس خارج إطار الزواج(، فإّن الزوجني جيب عليهما تسديد « الزًن»اجلنس الزواجي مفّضل على 
 Marriage and)اجلنس( حلمايتهما من اإلغراء، ممّا يؤّدي إىل استدامة اإلخالص املتبادل )« الزواج

Desire, Book I, ca. 418–19, §7, 8, 17/19, 14/16.) 

( أبحكام موافقة ملا سبق حول األخالقيات 1274-1225ولقد جاء القديس توما األكويين )حوايل 
اجلنسية وأرساها على القانون الطبيعي، ففّسر الزواج على أساس املنافع البشرية الرئيسية، ّبا فيها: التناسل 

(؛ ورأى أبن الزواج األحادي، ابعتباره التدبري املناسب لعملية Finnis 1997واإلخالص بني الزوجني )
، فهو يؤّمن التوجيه األبوي الذي حيتاجه الطفل، ممّا جيعل الزًن من «ينتمي للقانون الطبيعي»تنشئة األطفال 

على أساس مشابه بينما )يرفض توما األكويين الزواج املتعّدد « مييل إىل اإلضرار حبياة الذرّية»كبائر اآلاثم ألنّه 
حياجج، كما فعل أوغسطني قبله، أبنّه كان مباًحا يف وقت مضى من أجل تزويد األرض ابلسّكان(. واجلنس 
الزواجي يوّظف اجلسد لغايته املتمثّلة ابحملافظة على النوع البشري، واللّذة الناجتة قد تكون جزًءا من هذه العملية 

تسّبب ابالضطراب األخالقي حّّت ضمن إطار الزواج، وذلك ألنّه يتضّمن حكمت به الذات اإلهلية. واجلنس ي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ,Summa Theologiae، لكّن هذا النقصان تعّوضه منافع الزواج )«نقصاًًن يف العقل»
unfinished at Aquinas' death, II-II, 153, 2; 154, 2 ومن بني هذه املنافع يشّدد .)

شراكة يف حياة »و« قرض الزواج»بني الزوجني، ّبا فيه من دفع لـتوما األكويين على اإلخالص املتبادل 
 (.Summa Theologiae, Supp. 49, 1، وهي خطوة ابجّتاه أفكار الزواج الرفاقي )«مشرتكة

وال شّك أبنّنا جند إشارات للسخط على النموذج االقتصادي للزواج قبل قرن من األكويين يف رسائل إيلويز 
(، إذ هامجت إيلويز الزواج بصيغة فهمه كتعامل 1142-1079 أبيالر )( إىل1163-1100)حوايل 

ومن شأّنا أن « األجر، ال االمتنان»اقتصادي، وحاججت أبّن املرأة اليت تتزّوج هبدف املال أو املنزلة تستحّق 
بصيغة فهمها  وبداًل من العالقة االقتصادية أشادت إيلويز ابحملّبة،«. تبيع شرفها لرجل أغىن، إن أمكنها ذلك»

إن كلمة )زوجة( رّّبا تبدو أكثر قدسية أو أكثر ارتباطًا، لكّن ما هو أحلى »كنموذج كيكروين للصداقة، أي: 
 Abelard« )منها على أذين سيكون دائًما كلمة )صديقة(، أو إذا مسحت يل: كلمة )خليلة( أو )عاهرة(

and Héloïse, Letters, ca. 1133–1138, 51–2 العالقة بني احملّبة والزواج يف (. وتستمّر
شغلها لبال الفالسفة التالني، فهل احملّبة هتّددها االلتزامات الزواجية والدوافع االقتصادية، كما اقرتحت إيلويز؟ 

(Cave 2003, Card 1996( وجند سورين كريكيگارد .)يسأل، على حنو مثري، يف 1855-1813 )
واج ال تتوافق مع احملّبة الرومانسية والشهوية؟ أم إّن االلتزام الزواجي، )يوميات املغري(: هل إّن التزامات الز 

 .Finnis 1997; cfيؤّدي عوًضا عن ذلك، وبشكل فريد، إىل متكني احملّبة الزوجية كما اقرتح األكويين؟ )
Kierkegaard's Judge William's defense of marriage [Either/Or, 1843, 

vol. 2].) 

املرتبطة ابلعالقة بني احملّبة والزواج تنشأ من الفهم املتغرّي لدور الزواج؛ ففي أوائل العصر احلديث  إّن األسئلة
ظهرت نقاط ضعف جديدة مع نشوب النزاع بني األشكال اجلديدة لفهم اجملتمع البشري وبني البنية التقليدية 

تعرتي إقامة بنية الزواج على أساس  للزواج؛ ففي أاّيم أرسطو وأوغسطني واألكويين مل تكن هنالك مشكلة
الفروق اجلنسية وتفسري خصائصه املمّيزة على أساس الطبيعة أو الشعائر، لكّن العصر احلديث شهد يف أّوله 
ظهور عقائد احلقوق املتساوية والتعاقد، وظهر معها مثل أعلى للعالقات بني البالغني يقوم على خيارات حرّة 

ضوء هذه التطّورات برزت مشكالت فلسفية بسبب ما يعرتي حمتوى العالقة بني أشخاص متساوين. وعلى 
( أبّن حماججته حول 1679-1588الزواجية من انعدام يف املساواة ويف اخليار؛ ولقد أقّر توماس هوبز )

اره يعزو البعض حّق الوصاية ]على األطفال[ للرجل فقط ابعتب»املساواة الصارمة بني البشر تنطبق على النساء: 
أفضل اجلنسني، إاّل إّّنم أخطؤوا يف حساابهتم؛ ألّن اختالف القّوة بني اجلنسني، أو االحتشام بينهما، ليس 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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؛ ومع ذلك، يعرتف هوبز أبّن الرجل هو املهيمن يف الزواج، «حقًّا ميكن البّت به يف مجيع احلاالت دون صراع
« لدول أقامها آابء األسر، ال أّمهاهتامعظم ا»ويشرح ذلك، بشكل غري كاٍف، على النحو التايل: 

(Leviathan, 1651, Ch. 20; Okin 1979, 198–199, Pateman 1988, 44–
50.) 

(، إذ 1704-1632وعلى النحو ذاته، فإّن الدفاع عن الرتاتبية الزواجية كان ّبثابة مشكلة جلون لوك )
ا أبّن الزواج، كما الدولة، يستند إىل املوافقة، ربط لوك رفضه لألبوية السياسية برفض األبوية األسرية، حماججً 

لكّن لوك يفشل يف متابعة مناقشته العقالنية على حنو منسجم، «. عقد طوعي»ال إىل الرتاتبية الطبيعية؛ فالزواج 
، «قوىيقع احلكم يف يد الرجل طبيعًيا ابعتباره األقدر واأل»فريى أبّن الزواج يبقى أمرًا تراتبًيا، ويف حاالت النزاع 

لكّن آراءه األخرى تفيدًن أبّن التنازل عن سلطة صنع القرار للفريق اآلخر على أساس تراتبية طبيعية مفرتضة 
 ;he Second Treatise of Government, 1690, §77, 81, 82خيلق توتـّرًا داخلًيا )

Okin 1979, 199–200 .)( إىل الرّد 1731-1666ولقد دفع هذا التنافر يف الرأي ماري آستيل )
إذا كان )الناس مجيًعا يولدون أحرارًا( فكيف أصبحت كّل النساء يولدن إماًء؟ كما هو حاهلّن فعاًل »ابلقول: 

« )احلالة املثالية للعبودية(إذا كّنا نعتقد أبّن التعّرض لـ)اإلرادة االعتباطية اجملهولة املتغرّية املتقّلبة( لإلنسان هي 
“(Reflections upon Marriage,” 1700, 18 وهنالك توتّر آخر أاثره جان جاك روسو .)
( الذي وصفت لنا رسالته حول التعليم )إميل( املنزلة غري املتساوية لصويف، زوجة إميل، 1712-1778)

ؤّهلها سوى إلسعاد زوجها وخدمته وتنشئة فالتعليم الذي يناسبها، وهو القالب املعتمد لكّل النساء، ال ي
( آراء روسو حول طبيعة املرأة وتعليمها 1798-1759األطفال؛ ولقد هامجت ماري وولستونكرافت )

 ,Okin 1979ومنزلتها الالمتساوية يف الزواج، وذلك يف كتاهبا )دفاع عن حقوق املرأة( )راجع أيًضا: 
Chapter 6.) 

تحّث السؤال عن السبب الذي جيعل االلتزامات الزواجية التزامات اثبتة إن الفهم التعاقدي للزواج يس
( بطرح حول الزواج ميزج بني 1804-1724وليست خاضعة لتوافق الزوجني. ولقد جاء إميانويل كانت )

الفهم التعاقدي وبني االنشغال األوغسطيين ابألخالق اجلنسية يف حماججته أبّن احملتوى املمّيز لعقد الزواج 
طلوب للسماح ّبمارسة اجلنس؛ إذ يرى كانت أبّن اجلنس يتضّمن تشييًئا تعرتيه إشكالية أخالقية، أو معاملة م

، مينح الزوجني «حّق بشخص يشبه احلّق ابألشياء»للذات أو اآلخر كمجّرد وسيلة. فاحلّق الزواجي، وهو 
تعامل يفرتض به أن جيعل اجلنس  ، وهو«حيازة متتّد طوال العمر للخصائص اجلنسية ألحدمها عند اآلخر»

بينما يكون أحدمها مملوًكا لآلخر )كما لو كان شيًئا من األشياء(، فإّن اململوك »متوافًقا مع احرتام اإلنسانية: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لكن بينما يرى كانت أبّن هذه احلقوق جتعل «. ميتلك املالك بدوره، فبهذه الطريقة يسرتّد ذاته وشخصيته
لة، فإنّه يرى أبّن اجلنس الزواجي ليس فاضاًل بوضوح إاّل إذا كان التناسل ممكًنا اجلنس متوافًقا مع العدا

(Metaphysics of Morals, 1797–98, Ak 6:277–79, 6:424–427 ولقد كان .)
تفسري كانت للتشييء اجلنسي أتثري على نطاق واسع، من أنصار النسوية إىل أنصار القانون الطبيعي اجلديد، 

فاجأة أكثر أّن تفسري كانت للزواج، ابلنظر لرؤاه حول الالمساواة اجلندرية وخطأ العمل اجلنسي وممّا يثري امل
املثالين، ال يزال خيضع لعملية إعادة هيكلة متعاطفة معه على يد أنصار النسوية والزواج املثالين اجنذااًب منهم 

 Hermanألخالقي للجنس ضمن الزواج )إىل تركيز كانت على املساواة والتعامل ابملثل وإعادة التأهيل ا
1993, Altman 2010, Papadaki 2010 ومن املثري لالهتمام أن جند كانت وهو يقرتح أبّن .)

العالقات اليت تعاين من إشكاليات أخالقية ميكن إعادة هيكلتها بواسطة احلقوق القانونية املتساوية، لكّن 
 (.Herman 1993, Brake 2005الغموض ) الطريقة اليت تتّم هبا إعادة اهليكلة يشوهبا

( بتفسري للزواج يتمّيز بتأليفه بني املواضيع املتكّررة السابقة؛ إذ 1831-1770بعد ذلك جاء هيگل )
عاد إىل فهم أرسطو للزواج )النوايت( كأساس للدولة السليمة، مثّ استفاض يف شرح ما يساهم به الزواج يف جمال 

يبدآن من »ألّن الزوجني « مشيًنا»گل اختزال كانت ملفهوم الزواج ابلعقد ابعتباره احملّبة الزوجية. وانتقد هي
الرؤية التعاقدية )أي: النظر إىل الشخصية الفردية كوحدة مستقلة بذاهتا( من أجل االستعاضة عنها ّبا هو 

يتني ضمن يوافقان على )تشكيل شخص واحد( والتخّلي عن شخصيتيهما الطبيعيتني والفرد»، فهما «أفضل
الوعي هبذا االحتاد ابعتباره غاية جوهرية، »ويرى هيگل أبّن روح الزواج هو احملّبة األخالقية، أي: «. هذا االحّتاد

، فاحملّبة األخالقية ليست من األمور العارضة، «وابلتايل: يتكون من احملّبة والثقة وتشارك الوجود الفردي أبكمله
 Elements« )الزواج جيب أن ال يعّكره الغرام، ألّن الغرام ًتبع خاضع للزواج»كما هو حال احملّبة اجلنسية، فـ

of the Philosophy of Right, 1821, §162–63, 163A.) 

والتزم هيگل بنهج أسالفه يف وجوب تّبير الصفات املميزة للزواج، ال سّيما: تّبير ضرورة الزواج الرمسي 
العامل املهّم أخالقًيا. ولقد حاجج فريدريك ڤون شليگل، أحد  عندما تكون عالقة احملّبة األخالقية هي

معاصري هيگل، إبمكانية وجود احملّبة خارج إطار الزواج، وهي نقطة شجبها هيگل ابعتبارها حّجة ملن يرغب 
 إبغواء اآلخرين! إذ يرى هيگل أبّن احملّبة األخالقية تعتمد على أدوار يتوالها الزوجان على الصعيد العمومي

تقوم بتعريف األفراد كأعضاء يف احّتاد أكّب، وهذه العضوية غري األًننية تشّكل صلة بني الزواج والدولة، فالزواج 
يؤّدي دورًا مهمًّا يف منظومة احلقوق عند هيگل، واليت تبلغ ذروهتا ابحلياة األخالقية واألعراف واملؤّسسات 

؛ ويتمّثل دور الزواج بتهيئة الرجال للدخول يف عالقة مع االجتماعية، أي: األسرة واجملتمع املدين والدولة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مواطنني آخرين ابعتبارهم أسهًما يف مشروع مشرتك. وعندما يعتّب هيگل العالقات األسرية من شروط املواطنية 
ًما اجليدة، فإنّه يتبع بذلك أرسطو، ويؤثّر على رولز وساندل؛ وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن هيگل يعتّب الزواج نظا

 مصّغرًا حياكي نظام الدولة.

لقد حاول كانت وهيگل أن يبّينا أبّن الصفات املميزة للزواج ميكن تفسريها وتّبيرها على ضوء مبادئ 
معيارية إرشادية؛ ويف مقابلهما وقف أوائل منظّري النسوية ليحاججوا أبّن اهلرمية الزواجية ليست سوى إحدى 

( أبّن 1873-1806العصر احلديث. وحاجج جون ستيوارت ميل ) البقااي الظاملة للحقبة اليت سبقت
؛ وقارن ميل بني «قانون األقوى»إخضاع املرأة ضمن إطار الزواج نشأ ابلقّوة اجلسدية، وأنّه استمرار معّدل لـ

[(، فرأى أبّن 1792الزواج والعبودية، كما فعلت من قبله وولستونكرافت يف كتاهبا )دفاع عن حقوق املرأة؛ ]
لوضع القانوين للزوجة ال يقّدم هلا أيّة حقوق قانونية، وال يعاجل إاّل القليل ممّا تتعّرض له من سوء املعاملة، ا

؛ وحاجج ميل أبّن هذا املثال عن )الالمساواة «سّيدها»واألسوأ من كلّ ذلك أنّه جيّبها على العيش حبميمية مع 
ما للرجال أمجعهم من مصلحة يف احملافظة عليه. ولقد حتّدى القائمة على القّوة( قد أفرط يف االستمرار بسبب 

ميل الرؤية التعاقدية اليت ترى أبّن الدخول ابلزواج أمر طوعي متاًما للمرأة، فأشار إىل أّن خيارات املرأة كانت 
ا إىل حّد   The Subjection of« )خيار هوبسون وحسب، أي: هذا أو ال شيء غريه»حمدودة جدًّ

Women, 1869, 29 وحتّدى ميل أيًضا الرؤية القائلة أبّن طبيعة املرأة تّبّر الالمساواة الزواجية: فعلى .)
ضوء التكييف االجتماعي املختلف للفتيات والفتيان، مل يكن هنالك أّي سبيل الستيضاح حقيقة طبيعة املرأة. 

ة ابعتبارها عالقة صداقة متساوية وسار ميل على ّنج سابقته وولستونكرافت يف وصف العالقة الزواجية املثالي
(Abbey and Den Uyl, 2001 ؛ ووفًقا هلذا النموذج يصبح الزواج)«لألطفال، « مدارس عدالة

يتعّلمون فيها كيف يعاملون اآلخرين كمساوين هلم. لكّن الالمساواة الزواجية كانت مدرسة ظلم يتعّلم منها 
مواطنني فاسدين يف املستقبل. ولقد استأنف منظّرون نسويون  الفتيان امتيازات ال يستحّقوّنا وحتّوهلم إىل

(، وكذلك منهج احملاججة أبّن الظلم Cronan 1973معاصرون منهج املقارنة بني الزواج والعبودية )
 (.Okin 1994الزواجي خيلق مواطنني ظاملني )

وأبنّه ما زال يساهم يف استغالل  ونظر املاركسيون أيًضا إىل الزواج ابعتباره ينشأ من ممارسات قدمية للقّوة
« هزمية ًترخيية عاملية لألنثى»( أبّن الزواج األحادي انطلق من 1895-1820املرأة. وحاجج فريدريك إنگلز )

(Engels 1884, 120 وأّن الزواج األحادي ،)« مل يكن أبّي شكل من األشكال مثرة للمحّبة اجلنسية
]لكّنه أتّسس على[ الظروف االقتصادية: على انتصار امللكية …[ ]األحادية، إذ ليس له أيّة عالقة هبا 

(، فالزواج األحادي أًتح للرجل أن 128)املصدر السابق، « اخلاّصة على امللكية اجلماعية الطبيعية البدائية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دال يسيطر على املرأة والتناسل، ممّا سّهل عملية نقل الثروة اخلاّصة عّب األجيال من خالل إنتاج ورثة ال ج
( أبّن إلغاء األسرة اخلاّصة حيّرر املرأة من امتالك الرجل هلا، 1883-1818عليهم. وحاجج كارل ماركس )

 ,The Communist Manifesto, Marx 1848« )كمجّرد أداة لإلنتاج»وينهي مكانتها 
 سّيما الفهم (. ولقد كان للربط املاركسي بني األبوية والرأمسالية أتثري خاص على الفكر النسوي، ال173

 .Pateman 1988, cfاملاركسي للزواج كعالقة للملكية تدّعم النظام الرأمسايل أيديولوجًيا )
McMurtry 1972.) 

 

 . الزواج واألخالق3
إّن الفكرة القائلة أبّن الزواج ذو مكانة أخالقية خاّصة وأنّه يستدعي التزامات أخالقية اثبتة هي فكرة واسعة 

رية للجدل فلسفًيا. فالزواج عقد قانوين، وإن كان عقًدا ينحرف عن املعتاد يف العقود القانونية االنتشار لكّنها مث
.(؛ وإذا سّلمنا بكونه عقًدا فسيّبز أمامنا سؤال حول املدى الذي ميكن أن يصل إليه 1. 4)راجع الفقرة 

كانية اختيار األزواج لاللتزامات إخضاع التزاماته للخيار الفردي، فالرؤية التعاقدية للزواج حتتوي ضمًنا إم
الزواجية ّبا يناسب مصاحلهم، لكّن البعض يرى أبّن قيمة الزواج تكمن حصرًا يف احملّددات اليت يضعها للخيار 
الفردي يف سبيل خدمة صاحل أعظم، ومن هنا جاء تعليق هيگل أبّن الزواج املخّطط هو الشكل األكثر أخالقية 

الفردي للمؤّسسة. والرؤية املؤّسساتية ترى أبّن غاية مؤّسسة الزواج حتّدد التزاماهتا،  للزواج ألنّه خيضع اخليار
متقّدمة على رغبات األزواج، وذلك مهما كان الشكل الذي أتخذه من الشكلني األبرز هلذه املؤّسسة: خدمة 

على املكانة األخالقية للطالق وللجنس االحّتاد التناسلي، أو محاية احملّبة الزوجية. ولقد كان هلاتني النظريتني آاثر 
 خارج إطار الزواج، ابإلضافة آلاثرمها على مغزى الزواج وغايته.

 

 . الرؤى التعاقدية1. 3
إن الشروط وااللتزامات األخالقية للزواج، حبسب الرؤية التعاقدية، ينظر إليها ابعتبارها جمموعة من 

واها من املمارسات االجتماعية والقانونية احمليطة، لكّن طبيعتها التعّهدات املتبادلة بني الزوجني، وتستمّد حمت
التعّهدية حتتوي ضمًنا أّن الفريقني املنخرطني ابلتعّهد ميكنهما التفاوض على الشروط يف ما بعد وأن يعفي 

 أحدمها اآلخر من االلتزامات الزواجية.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االلتزامات الزواجية كتعّهدات: تفسري االلتزام ابعتباره أمرًا ويجعتَقد أبّن من األسس املنطقية للتعامل مع 
طوعًيا؛ فوفًقا هلذه الرؤية تكون كّل االلتزامات اخلاّصة )خالفًا للواجبات العاّمة( نتيجة إلقدامات طوعية، 

ألساس، وبذلك تكون التعّهدات هي منوذج االلتزامات اخلاّصة )راجع ماّدة: االلتزامات اخلاّصة(. وعلى هذا ا
فمهما كانت االلتزامات اخلاّصة اليت يدين هبا األزواج بعضهم لبعض فال بّد هلا أن تنشأ من اتّفاق طوعي، 
والفهم األفضل هلذا االتفاق يقّدمه على شكل )تعّهد(؛ وسنعود إىل هذا األساس املنطقي يف موضع الحق. 

اجية الراهنة اعتباطية أخالقًيا، أي ّبعىن أنّه ليس ومثّة أساس منطقي آخر مفاده االفرتاض أبّن املمارسات الزو 
هنالك أّي سبب أخالقي خاّص لبنيتها. ويضاف إىل ذلك أّن هنالك أشكااًل اجتماعية متنّوعة لفهم الزواج، 
وإذا كان االختيار بينها اعتباطًيا من الناحية األخالقية فليس هنالك سبب أخالقي يدفع األزواج لتبيّن جمموعة 

ة دون غريها لاللتزامات الزواجية، فيرتك األمر لألزواج يف اختيار شروطهم. وعلى هذا األساس، فإن حمّدد
التفسري التعاقدي للزواج يعتمد على االفرتاض أبنّه ليس هنالك أّي سبب أخالقي حاسم لتفضيل بنية زواجية 

 بعينها دون غريها.

واًجا بعملية بسيطة، فاحملتوى االفرتاضي للتعهّدات الزواجية ووفًقا للتفسري التعاقدي ال ميكن للعقد أن يعتّب ز 
تقّدمه املمارسات االجتماعية والقانونية )من بينها: احلصرية اجلنسية، واستمرار الزواج، وغريمها(، لكّنه يستلزم 

ج إطار إمكانية إعفاء الزوجني أحدمها لآلخر من االلتزامات األخالقية؛ وعلى سبيل املثال: إّن اجلنس خار 
الزواج يفّسر يف كثري من احلاالت على أنّه أمر خاطئ أخالقًيا ابعتباره خرقًا للتعّهد، ألّن األزواج عندما يقطعون 
تعّهًدا حبصرية اجلنس فإّن اجلنس خارج إطار الزواج خيرق هذا التعّهد، وابلتايل فهو أمر خاطئ دون احلاجة 

مات الزواجية جمّرد تعّهدات بني زوجني، فعندها ميكن للفريقني أن إىل أّي جدل إضايف. أّما إذا كانت االلتزا
 Wasserstromيعفي أحدمها اآلخر منها، ممّا جيعل اجلنس التوافقي خارج إطار الزواج من املباحات )

(. ويف بعض احلاالت ينظر إىل الزواج ابعتباره ينطوي على تعّهد ابستمراره، وهذا األمر يبدو أنّه جيعل 1974
طالق من جانب واحد ينطوي على إشكالية من الناحية األخالقية، فمن يقطع تعّهًدا ال ميكنه أن يعفي ال

(. لكّن الشروط املعيارية لتجاوز االلتزامات Morse 2006نفسه من االلتزامات املرتتّبة على تعّهده )
تخّلف عن تنفيذ تعّهد متبادل من التعّهدية، كالتضارب بني الواجبات األخالقية األكثر صرامة أو العجز أو ال

(. Houlgate 2005, Chapter 12شأنه أن يسمح على األقل ببعض حاالت الطالق األحادي )
 Marquisولقد اقرتح بعض منّظري الزواج أبّن التعّهدات الزواجية مشروطة بدوام احملّبة أو اإلشباع اجلنسي )

2005, Moller 2003 لكّن هذا االفرتاض ال ينسجم مع االفرتاض الطبيعي أبّن الشروط التعّهدية ،)
 جيب التعبري عنها بصراحة.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الوحيد للسماح ابلطالق يف الرؤية التعاقدية؛ فالزوجان قد ال  وإّن اإلعفاء من التعّهد الزواجي ليس الشرط
يكوًنن ملزمني التزاًما متباداًل ابإلبقاء على الزواج وفًقا هلذه الرؤية، لكّنهما قد يكوًنن ملزمني بواجبات والدية 

خاطئ دون احلاجة تفرض عليهما االستمرار ابلزواج: فإذا كان الطالق يوقع ضررًا حمتوًما على األطفال فهو أمر 
(. Houlgate 2005, Chapter 12, Russell 1929, Chapter 16إىل أّي جدل إضايف )

ومع ذلك جند يف بعض احلاالت أّن الطالق ينفع الطفل، كما هو احلال عندما يؤّدي إىل إنقاذه من سوء 
ملة للطالق على األطفال املعاملة؛ وهنالك كّم هائل من الكتاابت التجريبية اليت جتادل يف اآلاثر احملت

(Galston 1991, 283–288, Young 1995 وممّا يثري االنتباه، على الصعيد الفلسفي، أّن .)
 هذا السبب األخالقي ضّد الطالق ال يفهم على أنّه واجب زوجي، بل والدي.

هو التعّهد ابحملّبة،  ومثّة اعتقاد شائع أبّن للزواج نواة غرامية، ممّا يوحي أبّن أحد تعّهدات الزواج األخرى
؛ لكّن هذا التعّهد املزعوم وأمثاله يصطدم «أن حيّب ويرعى»وتعّّب عنها الصيغة اليت تجتلى يف مراسم الزواج: 

ابالنتقادات؛ فإذا مل يكن املرء قادرًا على التحّكم بقدرته على حمّبة اآلخرين، فإّن مقولة )اإلمكانية تستلزم 
ن قطعه تعّهًدا ابحملّبة. ومن الردود على هذا االنتقاد ما ميكن مجعها يف االقرتاح الوجوب( تستلزم عجز املرء ع

أبّن الزواج يتضّمن تعّهًدا ال ابلشعور على حنو معنّي، بل ابلتصّرف على حنو معنّي، أي: ابلتصّرف على حنو 
واجه مشكلة، وهي أّن التعّهد يرّجح استدامة العالقة. لكّن أمثال هذا النوع من إعادة تفسري التعّهد الزواجي ت

يعتمد على ما ينتويه املتعّهد، ومن املفرتض أّن معظم األزواج ال ينتوون قطع تعّهد بسلوك ما وحسب 
(Martin 1993, Landau 2004, Wilson 1989, Mendus 1984, Brake 

2012, Chapter 1 :راجع أيًضا ;Kronqvist 2011احملّسنة  (. ومع ذلك، فإّن تطّورات التقنيات
ألداء اجلهاز العصيب تعدًن ابلسيطرة على احملّبة من خالل "دواء للمحّبة" من شأنه أن يقّدم اهلرموًنت اليت 
تربط بني الزوجني، كاألوكسيتوسني. وبينما يؤّدي استخدام حمّسنات أداء اجلهاز العصيب اللتزام املرء بتعّهداته 

تها )وكذلك اهلواجس املتعّلقة ابستخدامها يف العالقات اليت تتضّمن إىل إاثرة أسئلة حول أصالة احملّبة وطبيع
سوء معاملة(، فمن الصعب أن نتبنّي كيف ميكن ألمثال هذه التقنيات أن ختتلف أخالقًيا عن األدوات األخرى 
اليت تستخدم الستدامة احملّبة، كدعوات العشاء الرومانسية، ابستثناء أرجحية أتثريها على غريها 

(Savulescu and Sandberg 2008.) 

ومن االعرتاضات على التفسري التعاقدي أنّه، ودون أن نلجأ لغاية املؤّسسة، ليس هنالك سبب يّبّر عدم 
(، وهذا االعرتاض يرى أيًضا أبّن التفسري التعاقدي Finnis 2008اعتبار أّي جمموعة من التعّهدات زواًجا )
ك من أنصار الرؤية التعاقدية من يقبل هذا التلميح. ووفًقا لـ"حّجة ال ميكنه أن يشرح مغزى الزواج، وهنال
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األعزب" يعتّب الزواج أمرًا غري عقالين، إذ حيتوي على احتماالت مرتفعة جًدا حلدوث نتيجة غري مفّضلة إىل 
لتزامات (. ولقد رّد املدافعون عن عقالنية الزواج أبّن االMoller 2003حّد بعيد )زواج خاٍل من احملّبة( )

الزواجية تّتصف ابلعقالنية ألّّنا تساعد الكياًنت الفاعلة على أتمني مصاحلها على املدى البعيد يف وجه 
(. وإذا نظرًن لألمر من املنظور املؤّسسايت فإّن تقييم عقالنية الزواج على Landau 2004الشهوات العابرة )

تية، يتضارب مع التقليد الدارج ابلنظر إىل الزواج على هذا األساس، أي: يف ما يتعّلق بتحقيق التفضيالت الذا
 أنّه ذو قدرة فريدة على متكني الناس من منافع بشرية موضوعية أكيدة؛ لكّن هذه النظرة حتتاج إىل دفاع متني.

(؛ فمنتقدو املقاربة الطوعوية voluntarismومثّة اعرتاض آخر على الرؤية التعاقدية يتعّلق ابلطوعوية )
(. واملفاهيم Sommers 1989ينكرون استنزاف أخالقية الزواج بسبب االلتزامات الطوعية ) للزواج

الطوعوية للزواج تتضارب مع املؤّسسات اليت تتوافق مع احلّس املشرتك، أي: أّن هنالك التزامات خاّصة غري 
ية خاطئة، فإّن هذا ال خمتارة بني أعضاء األسرة، كواجبات االبن جتاه أبويه. لكن، وحّت إذا كانت الطوعو 

يكفي لتأسيس واجبات زوجية خاّصة. ومن اجلهة األخرى، إّن الطوعوية لوحدها ال تستلزم الرؤية التعاقدية، 
وذلك ألّنا ال تستلزم إمكانية تفاوض الزوجني على التزامات الزواج، وال تستلزم إمكانية اإلعفاء من االلتزامات، 

الزوجني عليها. وبعبارة أخرى ميكن القول أبّن الطوعوية ال حتتاج إىل توسيع وكل ما تستلزمه هو وجوب اتّفاق 
خيار االلتزامات الزوجية، وبذلك فهي ال حتتاج إىل استلزام التفسري التعاقدي؛ فالتفسري التعاقدي يستند إىل 

إىل حالة يتوفّر  إنكار وجود أّي سبب أخالقي حاسم يرافق االلتزامات األكيدة الثابتة، ويف ما يلي سننتقل
 فيها مثل هذا السبب.

 

 . الرؤى املؤّسساتية2. 3
إّن البدائل النظرية الرئيسية للرؤية التعاقدية ترى أبّن االلتزامات الزواجية حتّدد عّب غاية املؤّسسة، وأبّن 

واألخالقية للطبيب؛ الزوجني ال ميكنهما تغيري هذه االلتزامات املؤّسساتية )بشكل يشبه كثريًا االلتزامات املهنية 
فإذا أراد أحد الناس أن يصري طبيًبا يتوّجب عليه القبول طوًعا بدور الطبيب والتزاماته، دون أن يكون قادًرا 
على التفاوض حول حمتوى هذه االلتزامات(. والتحّدي الذي يواجه الرؤى املؤّسساتية هو الدفاع عن هذه 

جني قد ال يّتفقان سويّة على تغيري االلتزامات املرافقة للزواج. ولقد الرؤية حول الزواج وشرح السبب يف أّن الزو 
واجه كانت هذه املسألة، وحاجج أبّن احلقوق الزواجية اخلاّصة ضرورية أخالقًيا للسماح ّبمارسة اجلنس؛ ولقد 

تندة إىل كان لتفسريه حول التشييء اجلنسي أثر على خصم معاصر مرموق للرؤية التعاقدية، وهو الرؤية املس
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القانون الطبيعي اجلديد، واليت ترى أبّن التناسل أمر جوهري يف الزواج؛ ومثّة مقاربة أخرى واسعة االنتشار حتصر 
 تركيزها على احملّبة ابعتبارها الغاية اليت تعّرف الزواج.

 

 . القانون الطبيعي اجلديد: الزواج كاّّتاد محائي1. 2. 3
ون الطبيعي اجلديد، كما هو احلال يف تفسري كانت، على املمارسة املباحة يرّكز التفسري املستند إىل القان

للخصائص اجلنسية؛ فهي تشّدد، مقتفية أثر توما األكويين، على منافع الزواج، واليت حيّددها أنصار القانون 
(، George 2000, Grisez 1993, Lee 2008الطبيعي اجلديد، وال سّيما جون فينيس )راجع: 

التناسل والِعشرة، والعشرة تعين هنا تقريًبا الصداقة الزواجية )راجع ماّدة: التقاليد األخالقية للقانون أبّّنا: 
الطبيعية(. وحبسب هذه الرؤية فإّن الزواج مؤّسسة ذات قدرة فريدة على احلمل ابألطفال وتنشئتهم من خالل 

ا. وتعتقد هذه الرؤية أبّن هنالك منفعة زواجية مميزة أتمني شراكة كال الوالدين يف االحّتاد املستمّر القائم بينهم
تتعّلق ابلقدرات اجلنسية، وتتكّون هذه املنفعة من التناسل والِعشرة، وال ميكن حتقيق هذه املنفعة إاّل من خالل 
الزواج، ففي إطار الزواج يصبح من املمكن ممارسة اجلنس لتحصيل تلك املنفعة الزواجية؛ وليس من الواجب 

ينتهي اجلنس ابحلمل كي يكون مباًحا، إذ يكفي فيه: أن ال حيتوي على ما يعيق احلمل، وأن يعّّب عن أن 
الِعشرة. وهذه الرؤية ال تستلزم ختطئة االستمتاع ابجلنس، ألّن هذا االستمتاع ميكنه أن يكون جزًءا من احملّبة 

 الزوجية.

ف الزواج( فال ميكن اعتباره موّجًها ابجّتاه حتقيق املنفعة أّما اجلنس خارج إطار الزواج )وفًقا ملا سلف من تعري
الزواجية؛ بل إّن املمارسات اجلنسية اليت ال تنحو هبذا االجّتاه )ّبا فيها: اجلنس املثالين، واالستمناء، واجلنس 

؛ فهي ال مع استخدام مانعات احلمل، واجلنس دون التزام زواجي( فال قيمة هلا حّّت وإن كانت يف إطار الزواج
تقّدم أّي مثال حقيقي للمنافع الرئيسية. وعالوة على ذلك، إّن أمثال هذه املمارسات ال يسمح هبا ألّّنا 
تنتهك املنفعة الرئيسية للزواج. إذ يجعتَقد أبّن الزواج يقّدم أمثلة للمنافع املنتظرة منه، أّما ممارسة اجلنس خارج 

القدرات اجلنسية كأدوات، فال تستخدم إاّل للمتعة )يف هذه النقطة جند إطار الزواج فيجعتَقد أبّّنا تتعامل مع 
أتثري كانت على الرؤية اليت نناقشها(. وإّن اجلنس خارج إطار الزواج ينتهك منافع الزواج عّب التعامل مع 

رج إطار القدرات اجلنسية بطريقة تعاكس هذه املنافع؛ بل إّن جمّرد غّض املرء لنظره عن ما حيصل من جنس خا
الزواج يضّر بعالقته ابملنافع الزواجية، ألّن حّّت االستعداد النظري للتعامل مع اجلنس كأداة جيعل االلتزام الزواجي 

 (.Finnis 1997, 120املالئم أمرًا مستبعًدا )
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تفسريها ويشّدد فينيس على أّن إحدى ممّيزات تفسري القانون الطبيعي اجلديد للزواج هي أّن بنية الزواج ميكن 
بشكل كامل عّب غايتها. والزواج حيصل بني رجل واحد وامرأة واحدة ألّن هذه الوحدة قادرة على التناسل 
دون معونة من فريق اثلث؛ وإّن استمرار الزواج شرط يراد منه منح األطفال أسرة تدوم مدى احلياة. ويّتهم 

واج على هذا األساس أبّّنا ال تقّدم أّي سبب فينيس، كما أشرًن يف ما سبق، التفسريات اليت ال تؤّسس الز 
(؛ وّبا Finnis 1995نظري ملقاومة توسيع إطار الزواج ليشمل الزواج املتعّدد والزواج ابحملارم واحليواًنت )

أّن كل أشكال اجلنس خارج إطار الزواج تفشل يف تقدمي منفعة رئيسية، فليس هنالك سبيل مقبول أخالقًيا 
 لعالقات املختلفة.للتمييز بني هذه ا

ومثّة نقطة أخرى تتعّلق ابلقانون، أي: من أجل توجيه األحكام العقلية للمواطنني وخياراهتم يف ما خيّص 
العالقة اليت ميكنها حتقيق املنافع الزواجية بشكل فريد، ينبغي على الدولة أن تنصح املواطنني ابلزواج، وفًقا 

، وأن ال تعرتف ابلعالقات املثالنية ابعتبارها زواًجا. لكن قد يسأل سائل للفهم املستند إىل الرؤية اليت نناقشها
عن ما إذا كان هذا اإلجراء طريقة فّعالة لتوجيه اخليار، وما إذا كان من األجدى إنفاق موارد الدولة يف الرتويج 

عندما توحي هذه احلّجة ملنافع بشرية أخرى. ويضاف إىل ذلك أّن الرتكيز على الزواج املثالين يبدو اعتباطًيا 
ّبصلحة الدولة، وعلى حنو مساٍو، يف تثبيط الناس عن استخدام موانع احلمل وعن الطالق واجلنس خارج إطار 

(. وهذا االعرتاض يقّدم مثااًل حمّدًدا العرتاض أعم، وهو: Garrett 2008, Macedo 1995الزواج )
اجلنس واملنافع الزوجية على حنو مغاير لتعامله مع املنافع  إن التفسري املستند إىل الرؤية املناقشة يتعامل مع

البشرية الرئيسية األخرى؛ فهو ال يكتفي إببداء اهتمام أقلّ ابلرتويج هلذه املنافع قانونًيا )وتثبيط السلوك املخالف 
ض املنافع البشرية هلا(، بل إنّه ال يراعي االنسجام يف التطبيق الشامل للمبدأ األخالقي الذي حيظر أّي فعل يناق

 (. Garrett 2008الرئيسية )مثاًل: العادات الغذائية غري السليمة( )

ومثّة اعرتاض اثٍن يهاجم االّدعاء أبن اجلنس خارج إطار الزواج ال ميكنه أن يقّدم أّي منفعة بشرية رئيسية؛ 
لزواج )ّبا فيها: كّل وهو اعرتاض خيضع، على حنو ال يكاد يصّدقه عقل، كّل أشكال اجلنس خارج إطار ا

أشكال اجلنس ابستخدام موانع احلمل( للقيمة نفسها اليت تعزى للجنس اإلابحي أو البغاء أو االستمناء 
(Macedo 1995, 282 ؛ فمن املعقول أّن اجلنس خارج إطار الزواج إبمكانه أن يقّدم منافع من أمثال)
 Corvino« )خصي، وحتقيق الرغبات على املدى البعيداملتعة، والتواصل، والنمّو العاطفي، واالستقرار الش»

(، أو غريها من املنافع البشرية الرئيسية اليت حّددها التفسري املستند إىل القانون الطبيعي اجلديد، 512 ,2005
 (.Garrett 2008كاملعرفة واللهو والصداقة )
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ن ازدواًجا ابملعايري لسماحها ابلزواج وهنالك اعرتاض اثلث يّتصل ابملوضوع، فهذه الرؤية يبدو أّّنا تتضمّ 
(؛ ولقد رّد أنصار القانون Corvino 2005; Macedo 1995لزوجني عقيمني خمتلفي اجلنس )

الفرجي هو تناسلي يف نوعه، حّّت وإن مل يكن كذلك يف أتثريه، بينما ال -الطبيعي اجلديد أبّن اجلنس القضييب
 Finnis 1997, cf. Georgeسلًيا يف نوعه على اإلطالق )ميكن للنشاط اجلنسي املثالين أن يكون تنا

2000, Lee 2008 واجلنس من النوع التناسلي ميكن توجيهه حنو التناسل حّّت وإن مل يكن كذلك يف .)
التأثري، لكن ليس من الواضح كيف أّن األفراد الذين يعلمون بعقمهم ميكنهم ممارسة اجلنس يف سبيل التناسل 

(Macedo 1995, Buccola 2005 ويف ّناية املطاف، يلجأ أنصار القانون الطبيعي اجلديد إىل .)
التكامل بني الرجل واملرأة كشريكني ووالدين، وذلك كي ميّيزوا الزوجني العقيمني املتغايرين عن الزوجني املثالنيني؛ 

ية التغاير اجلنسي ومن هنا فإّن الدفاع عن تفسري الزواج هذا يعتمد على رؤية خالفية حول طبيعة وأمهّ 
(Finnis 1997, Lee 2008.) 

ومثّة حّجة ذات صلة ترّكز على تعريف الزواج؛ وهي حتاجج أبّن الزواج ضروري بني رجل واحد وامرأة واحدة 
ألنّه يتضّمن احّتاًدا شاماًل بني زوجني، أي: وحدة حياتني وعقلني وجسدين. واالحّتاد اجلسدي العضوي يتطّلب 

(. ولقد أاثرت هذه Girgis, et al., 2010لغاية بيولوجية يف عمل من نوع تناسلي ) احّتاد الزوجني
احلّجة، شأّنا يف ذلك شأن حجج القانون الطبيعي اجلديد، أسئلة من أمثال: ملاذا ميكن لألزواج املتغايرين، 

ا توىل أمهية خاّصة وحدهم ومجيعهم وحّّت من كان عقيًما منهم، أن ينخرطوا يف أعمال من نوع تناسلي؟ وملاذ
 (.Arroyo forthcoming, Johnson 2013للوحدة اجلسدية؟ )

وبينما يتأرجح معظم النقاش بشأن تفسريات القانون الطبيعي اجلديد للزواج بني اهلجوم على أساس التغاير 
اجلديد جتّنب الوقوع اجلنسي البيولوجي والدفاع عنه، جند تعاطًفا بني بعض املنظّرين جتاه حماولة القانون الطبيعي 

(. وعلى Goldstein 2011بني مطرقة القيود البيولوجية الصارمة وسندان "املرونة" الليّبالية جتاه الزواج )
سبيل املثال: يقّدم گولدستني تفسريًا للزواج ابعتباره مشروًعا ولد من إحدى املنافع الرئيسية، وهي الصداقة؛ 

كميزة جوهرية، فإّن مؤسّسة الزواج متتلك، وفًقا هلذا التفسري، قّوة تعويضية، وبينما يتضّمن هذا املشروع التناسل  
أي: إّن املؤّسسة نفسها تستطيع التعويض يف حاالت الفشل )كالعجز عن التناسل(. وهذا التفسري وأمثاله 

وم ليشمل الزواج يسند الزواج إىل تفسري االزدهار يف القانون الطبيعي اجلديد، لكّنه يسمح أيًضا بتوسيع املفه
 املثالين دون السماح )حبسب ما جاء به گولدستني( أبشكال أخرى )كالزواج املتعّدد(.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . الزواج ابعتباره حامًيا للمحّبة2. 2. 3
هنالك مقاربة مؤّسساتية أخرى واسعة االنتشار للزواج )وإن كانت أقّل توّحًدا( تلجأ لعالقة احملّبة الزواجية 

حتديد بنية الزواج. وهذه املقاربة، واليت جندها يف كتاابت فالسفة خمتلفني، حتمل جمموعة متنّوعة من املثالية يف 
وصفات حمّددة تتناول، مثاًل: ما إذا كانت احملّبة الزواجية )أو احملّبة الرومانسية املخلصة عموًما( تتطّلب 

 ,Scruton 1986, 305–311, Chapter 11االختالف اجلنسي أو احلصرية اجلنسية )
Halwani 2003, 226–242, Chartier 2016 ،وبعض أنصار هذه املقاربة، ال مجيعهم .)

 ,Scruton 1986, Chapter 11حياججون بصراحة أبّن عالقة احملّبة الزواجية هي منفعة موضوعية )
356–361, Martin 1993ايته، هي (. لكّن مجيع هذه اآلراء تعتقد أبّن امليزة اجلوهرية للزواج، وغ

محاية عالقة احملّبة الزواجية. وهذه الفكرة تتلّخص يف أن الزواج يساعد على إدامة ودعم عالقة تّتصف إّما أبّّنا 
 قّيمة يف نفسها، وإما أبّّنا قّيمة يف نظر الفرقاء املنخرطني فيها.

العالقة؛ وهلذا فإّن الزواج  وّبوجب هذه املقاربة، فإّن بنية الزواج تشتّق من السلوك الالزم إلدامة مثل هذه
يتضّمن التزاًما ابلعمل من أجل العالقة والعمل يف الوقت نفسه الستبعاد اخليارات اليت ال تتوافق معها، وذلك 
على الرغم من وجود اختالف حول حتديد السياسات املعّينة اليت تستلزمها هذه االلتزامات العاّمة. ومن األمثلة 

ه املقاربة: إّن الزواج ينشئ التزامات ابلقيام أبعمال تستدمي احملّبة، كالرتكيز على اليت ال ختتلف حوهلا هذ
(. وهنالك مثال يثري اخلالف حياجج فيه بعض الفالسفة Landau 2004الصفات اجلّيدة لدى احملبوب )

وّلد احلميمية واملوّدة، أبّن استدامة عالقة احملّبة تتطّلب احلصرية اجلنسية؛ والفكرة وراء ذلك أّن الفعل اجلنسي ي
وأّن من املرّجح نشوب التنافس بني من يتلّقون هذه احلميمية واملوّدة، ممّا يهّدد العالقة الزواجية. وهنالك نسخة 
أخرى ترّكز على الضرر العاطفي، وما يتلوه من ضرر على العالقة، بسبب الغرية اجلنسية؛ وهلذا فإّن الشروط 

احملّبة الرومانسية جتعل الزواج، ابعتباره مؤّسسة حلماية احملّبة، يوّلد التزامات ابحلصرية النفسانية الالزمة إلدامة 
–Martin 1993, Martin 1994, Scruton 1986, Chapter 11, 356اجلنسية )

361, Steinbock 1986 لكّن بعض الفالسفة جيادل يف الشروط النفسانية الالزمة إلدامة احملّبة .)
حياجج بعضهم أبّن املمارسة العرضية للجنس خارج إطار الزواج ليس من الواجب أن ختلق  الرومانسية، إذ

(؛ بل Halwani 2003, 235; Wasserstrom 1974عالقات تنافسية أو تطلق شرارة الغرية )
إّن بعضهم حاجج أبن اجلنس خارج إطار الزواج، أو زايدة التسامح االجتماعي معه، ميكنه تقوية حاالت 

(؛ وحّّت أنَّ بعض أنصار احملّبة املتعّددة Russell 1929, Chapter 16ج اليت متّر أبزمات صعبة )الزوا 
)من ينخرطون يف عالقات جنسية أو عالقات حمّبة متعّددة( يّدعون أبّن احملّبة املتعّددة تتيح قدرًا أكّب من 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السفة آخرون مع اإلخالص (. ولقد تعامل فEmens 2004الصدق واالنفتاح ابملقارنة مع احلصرية )
اجلنسي ابعتباره أمرًا يشّتت االنتباه، فنقلوا تركيزهم إىل صفات أخرى للعالقة املثالية، كاالهتمام برغبات الطرف 

 Martin 1993, Kleingeldاآلخر ودفء العالقة وصدقها، ومنهم من رّكز على االلتزام ابلعدالة فيها )
1998.) 

ابعتباره حامًيا للمحّبة توّلد استنتاجات متنّوعة يف ما خيّص التزامات الزواج؛  إّن الرؤى اليت تفهم الزواج
لكّن هذه الرؤى تتشارك افرتاضني حامسني: أّن الزواج يؤّدي دورًا يف خلق االلتزام بعالقة حمّبة، وأّن مثل هذا 

 ,Cave 2003, Landau 2004, Martin 1993االلتزام قد يكون مؤثـّرًا يف محاية احملّبة )
Martin 1994, Mendus 1984, Scruton 1986, 356–361 ومع ذلك، فإّن كال .)

االفرتاضني ليس حمّصًنا من املساءلة؛ ففي املقام األول، حّّت إذا كان االلتزام قادرًا على محاية عالقة حمّبة فلماذا 
قة رومانسية بعيدة املدى خارج يتوّجب أن يصاغ على هيئة زواج رمسي؟ فإذا كان من املمكن احملافظة على عال

إطار الزواج، فهنا يّبز سؤال حول مغزى الزواج: هل حنتاج حقًّا للزواج من أجل احملّبة؟ أوليس الدعم القانوين 
واالجتماعي للزواج يؤّدي، فعاًل، إىل احتجاز األفراد يف زواج ال حمّبة فيه أو إىل قيام األفراد أنفسهم إبتالف 

 Card 1996, Cave 2003; see also Gheausمن خالل إرفاقها اباللتزامات؟ )احملّبة تدرجيًيا 
(. ويف املقام الثاين، هل ميكن لاللتزام، داخل الزواج أو خارجه، أن حيمي احملّبة الرومانسية حًقا؟ يبدو 2016

ص املنخرطون يف أّن املعّدالت العالية للطالق تقرتح خالف ذلك. وال شّك أبنّه حّّت إذا مل يتمّكن األشخا
( فهم يتمّكنون من صياغة التزام ابلعمل على حنو 1. 3العالقة من التحّكم ابحملّبة )كما ًنقشناه يف الفقرة 

(، لكّن هذا األمر تكتنفه الصعوبة أيًضا ألنّه يتطّلب Landau 2004, Mendus 1984حيمي احملّبة )
 بقة(.معرفة كيفية محاية احملّبة )كما اقرتحته الفقرة السا

وابلتفكري بشأن الصعوبة اليت تكتنف توليد قواعد حمّددة حلماية احملّبة، استطاعت الكثري من الرؤى املماثلة 
 ,Steinbock 1991, Scruton 1986أن تفهم احملتوى األخالقي للزواج ابلنظر إىل فضائله )

Chapter 11, 356–361ّززه من فضائل، وهي (. ومقاربة الفضيلة هذه حتّلل الزواج يف ضوء ما يع
مقاربة تِعد، من خالل رجوعها للحاالت العاطفية، بشرح أمهّية الزواج للمحّبة. لكّن أمثال هذه املقاربة جيب 

(. وبعض التفسريات الفضائلية تستشهد Brake 2012عليها أن تشرح كيفية رعاية الزواج للفضائل )
استجاابت اجتماعية تؤّمن اخلصوصية الزوجية وتدفع  بتأثريات املكانة االجتماعية للزواج: فالزواج يطلق

(. كذلك فإّن االلتزامات Scruton 1986, 356–361االكرتاث املكّدر من قبل األشخاص اخلارجيني )
فهي حتمي العالقات الزواجية عندما تتأرجح العاطفة  iالقانونية للزواج ميكن فهمها على أّّنا عقود يوليسيسية:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن لألشخاص املنخرطني ابلعالقة التزامات بعيدة املدى يف وجه الرغبات العابرة. وبغّض بني الزوجني، وتؤمّ 
النظر عن جناح أو فشل هذه التفسريات يف ّناية املطاف إبثبات قدرة مكانة الزواج االجتماعية والتزاماته على 

املثالية رّّبا يتمّيز ابملثالية املفرطة إذا قارًّنه  أداء دور يف محاية احملّبة، فإّن الرتكيز العام على عالقات احملّبة الزواجية
(. وهذه النقطة Card 1996ّبا حيدث من مشاكل يف حاالت الزواج الفعلية، كسوء املعاملة الزوجية )

 األخرية تقرتح عدم إمكانية الفصل الكامل للتحليل األخالقي للزواج عن البحث السياسي واالجتماعي.

 

 . الزواج والسياسة4
الفلسفة السياسية يؤّدي النقاش يف قانون الزواج إىل استحضار اعتبارات متنّوعة تعكس تنوّع التوّجهات  يف

النظرية ملن يشارك يف اجلدل؛ والنقاش التايل يسّلط الضوء على االعتبارات الرئيسية اليت تستحضرها احلجج 
 املتعّلقة ابلبنية القانونية للزواج.

 

 نوين. الزواج والعقد القا1. 4
الزواج عقد قانوين، لكّنه عقد ساد اعتباره ذا طبيعة ملتبسة منذ أمد بعيد؛ فحّّت سبعينيات القرن املنصرم 
كان قانون الزواج يف الوالايت املّتحدة األمريكية يقّيد الطالق وحيّدد شروط الزواج على أساس اجلندر. ويف 

للفردنة، مل يعد قانون الزواج يفرض التزامات خمّصصة سبيل االنتقال حنو تالؤم أفضل مع املبادئ التعاقدية 
زواجية، وأًتح مغادرة الزواج من خالل طالق خيلي الطرفني من -جندراًي، فسمح ابتفاقيات امللكية املاقبل

فليس هنالك »املسؤوليات. لكّن الزواج ال يزال )يف القانون الفيدرايل األمريكي على األقّل( عقًدا ملتبًسا: 
كتوبة، وكّل فريق يتخّلى عن حّقه ابحلماية الذاتية، وشروط العقد ال ميكن إعادة التفاوض عليها، وال وثيقة م

جيب على أّي من الفريقني أن يفهم شروط العقد، وجيب على العقد أن يكون بني شخصني اثنني وحسب، 
[« 2013ّّت العام وهذان الشخصان جيب أن يكوًن رجاًل واحًدا وامرأة واحدة ]هذا الشرط استمّر ح

(Kymlicka 1991, 88.) 

َعل مالئًما أكثر للنموذج التعاقدي؛  ويرى أنصار تعاقدية الزواج، أو خصخصته، أبّن الزواج جيب أن جيج
وبعض الليّباليني، ومعهم الليّبًتريون، يفرتضون مسبًقا أبّن الفرد البالغ الكفء جيب أن يسمح له القانون 

تعامالته. وإذا كان اجملتمع متميّـزًا حبرّية التعاقد فإن فرض القيود على اخلروج من الزواج، أو ابختيار شروط 
على حمتوى االلتزامات القانونية للزواج، سيبدو حينها شذوًذا غري ليّبايل. وإّن االلتزام الكامل ابلتعاقدية من 
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طالق، إذ ترتك مهّمة رمسنة الزواج للمنّظمات شأنه أن يعين ضمًنا أن ال يكون هنالك أّي قانون للزواج على اإل
الدينية أو اخلاّصة، ويبقى على الدولة مهّمة فرض أّي عقد خاّص يصوغه األفراد دون أن تتدّخل يف ما عدا 

; Vanderheiden 1999, Sunstein and Thaler 2008, Chartier 2016ذلك )
وإّن املضامني القانونية الكثرية للزواج يف ما  (.Chambers 2016ولنقد هذه النظرة التعاقدية، راجع: 

خيّص املعوًنت االجتماعية، واإلرث، والضرائب، وما شابه ميكن أيًضا النظر إليها ابعتبارها شكاًل من أشكال 
تدّخل الدولة يف اخليار اخلاّص. وعندما تتخّلى الدولة عن هذه املنافع، وتكتفي ابالعرتاف ابلزواج كحالة 

 ii(. 1988Waldron–1149 ,89–1152إّّنا بذلك تشّجع على رمسنة العالقات )قانونية، ف

إّن الزواج أساس للتمييز القانوين يف عدد من السياقات؛ وهذا التمييز يتطّلب تّبيرًا، كما هو احلال مع 
 ,Cave 2004ختصيص املوارد الذي تتضمّنه عملية تقدمي املعوًنت االجتماعية للمتزّوجني )

Vanderheiden 1999 وغياب هذا التّبير يعين أّن تقدمي املعوًنت االجتماعية عّب الزواج ينطوي .)
(. Card 1996على معاملة ظاملة لغري املتزّوجني، ألّن استبعادهم من هذه املعوًنت سيكون اعتباطًيا حينها )

ز القانوين على أساس ولذلك جيب حتّمل عبء تقدمي أساس عقالين يّبّر هذا التخصيص للموارد وهذا التميي
 الزواج، ابإلضافة إىل تّبير تقييد الزواج بقيود ال ختضع هلا العقود األخرى.

وقبل أن نستكشف بعض األسس العقالنية الشائعة، جتدر اإلشارة إىل أّن منتقدي منوذج العقد االجتماعي 
حاجج املاركسيون أّواًل أبّن حرّية التعاقد للدولة وحرّية التعاقد استخدموا مثال الزواج ضّد املبادئ التعاقدية. إذ 

تتوافق مع االستغالل واالضطهاد، واعتّب أنصار النسوية املاركسية أّن الزواج مثال خاص على ذلك، فحاججوا 
(. وهذه النقاط وأمثاهلا، كما Pateman 1988, 162–188ضّد جعله تعاقداًي على هذا األساس )

كم تقسيم الثروة يف حالة الطالق. ولقد حاجج أنصار اجملتمعية اثنًيا أبّن سنرى، تقرتح احلاجة إىل قواعد حت
العالقات التعاقدية أدىن شأًًن من العالقات اليت متّيزها الثقة واملوّدة، وطرحوا، أيًضا، الزواج مثااًل خاصًّا لذلك 

(Sandel 1982, 31–35, cf. Hegel 1821, §75, §161A وهذا االعرتاض ال ينطبق .)
لى تعاقدية الزواج وحسب، بل يشمل، بشكل أعّم، التعامل مع الزواج أيًضا ابعتباره حالة من حاالت تطبيق ع

مبادئ العدالة: فما يهّم هنا هو أن املنظور القائم على احلقوق من شأنه أن يدّمر املوّدة، األعلى شأًًن من 
االبتعاد الفردي اليت تقصي أفراد األسرة عّما كانوا الناحية األخالقية، بني أفراد األسرة، وأن يستجلب اعتبارات 

(. لكن، وعلى الرغم من أّن Sandel 1982, 31–35عليه سابًقا من ائتالف غري أًنين مع اجملموع )
الزواج ليس جمّرد تبادل للحقوق، فإّن حقوق الزوجني حتمي مصاحلهما عندما تفشل املوّدة، وذلك إذا أخذًن 
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ج من إساءة معاملة والمساواة اقتصادية، فهذه احلقوق تتمّتع أبمهّية خاّصة يف محاية األفراد ابحلسبان ما يف الزوا 
 (.Kleingeld 1998, Shanley 2004, 3–30, Waldron 1988خالل الزواج وبعده )

 

 . األساس العقالين لقانون الزواج2. 4
ح القيود املفروضة على الدخول فيه ذكرًن يف ما سبق أنّه ينبغي تقدمي أساس عقالين لقانون الزواج يشر 

واخلروج منه، وختصيص املوارد لدعمه، والتمييز القانوين على أساسه. والقسم التايل سيبحث يف القيود اجلندرية 
على الدخول يف عقد الزواج؛ أّما هذا القسم فسيبحث يف أسباب االعرتاف القانوين ابلزواج يف األصل، 

 سيم اإلجباري للملكية يف حالة الطالق.وختصيص املوارد لدعمه، والتق

وينبغي غّض النظر عن السبب األّول لالعرتاف القانوين ابلزواج، وهو: أّن الوحدة األسرية الناشئة عن زواج 
سياسية ال بّد للدولة من احرتامها على الشكل الذي جتدها فيه -غرياين أحادي هي بنية طبيعية ماقبل

(Morse 2006; cf. new natural lawyers, Girgis et al. 2010 لكن قانون الزواج .)
ابعتباره تشريًعا، ومهما كان شكل الوحدة التناسلية الطبيعية، جمّب على اتّباع مبادئ العدالة اليت ختضع هلا 

ليس هنالك أمهّية لطبيعية ممارسة ما؛ ويف التشريعات األخرى. وحبسب الفلسفة السياسية األكثر معاصرة: 
الواقع، ليس هنالك أّي جمال آخر، ابستثناء األسرة، يفرتض فيه اتّباع القانون خلطى الطبيعة )رّّبا ابستثناء 
القوانني املتعّلقة ابالنتحار(. وال بّد يف ّناية املطاف لالعرتاضات املتعّلقة هبذا االعتبار من الرّد على اهلواجس 

نسوية اليت ترى أبّن استبعاد الوحدة األسرية من مبادئ العدالة، والسماح للموّدة الطبيعية بتنظيمها، قد ال
 سّهلت وقوع الالمساواة وسوء املعاملة ضمنها )راجع القسم اخلامس(.

لنبدأ إذن ابلبحث عن إجابة للسؤال: ملاذا يتوّجب على القانون أن يعرتف ابلزواج يف األصل؟ ومن 
اابت: أّن االعرتاف القانوين يفضي إىل أتييد الدولة للزواج وتوجيهها لألفراد حنو شكل قّيم من أشكال اإلج

(؛ ومنها: أّن االعرتاف القانوين ضروري إلدامة ومحاية الدعم االجتماعي ملؤّسسة George 2000احلياة )
شأنه رمي هذه املؤّسسة يف طريق الزواج، واليت هي شكل قّيم من أشكال احلياة، وغياب هذا االعرتاف من 

; وراجع املناقشة الواردة Raz 1986, 162, 392–3; Scruton 1986, 356–361التآكل )
(. لكّن اإلجابتني السابقتني تستدعيان سؤااًل آخر عن منشأ قيمة هذا Waldron 1988–89يف: 

 الشكل من أشكال احلياة.
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يد أثبتت قيمة الزواج من خالل جناحه ابختبار الزمن؛ واألمر ال أييت اجلواب أحياًًن من احملاججة أبّن التقال
يقتصر على كون الزواج نفسه تقليًدا، بل يشمل ما يؤّديه من دور يف تنشئة األبناء، وهي عملية تتيح تناقل 

 ,Sommers 1989, Scruton 1986, 356–361, cf. Devlin 1965تقاليد أخرى )
Chapter 4قاليد الزواجية اعرتاها الظلم وما يزال )دخول الزوجة يف الوالية القانونية (. لكّن الكثري من الت

للزوج، والواجبات القانونية املبنية جندراًي، وإعفاءات االغتصاب الزواجي، وحظر الزواج بني األعراق(. وأفضل 
جتاوز هذا الدليل  ما ميكن للتقاليد أن تقّدمه هو )دليل أّويل( لصياغة تشريع ما، وليس هنالك ما مينع من

لدواعي العدالة؛ وعالوة على ذلك، فإّن اجملتمع املتنوّع حيفل ابلكثري من التقاليد املتنافسة، وال ميكن لألساس 
 (.Garrett 2008العقالين أن يفاضل بينها يف االختيار )

الزواج ابعتباره جمّرد إنّنا حنتاج لتفسري للقيمة اليت يتمّتع هبا شكل بعينه من أشكال الزواج بذاته )وليس 
تقليد من التقاليد(، ومن األفكار املطروحة أّن الزواج األحادي يشّجع على ضبط النفس جنسًيا، وهو أمر 
حنتاجه من أجل الصّحة والسعادة؛ وهنالك فكرة أخرى ترى أبّن الزواج يشّجع على بروز منافع احملّبة واحلميمية 

ذلك فإّن دعم الدولة للزواج األحادي، بتوفريها حملّفزات الدخول ابلتزامات اليت جندها يف العالقات امللتزمة؛ ول
(. لكّن هذه احلّجة Macedo 1995, 286زواجية، تساعد الناس على حتسني حياهتم )راجع مثاًل: 

دعمها، تواجه اعرتاضات؛ أّوهلا أّن تفسري الزواج على أساس املنافع العاطفية يقّلل من قيمة املؤّسسة اليت يرغب ب
فهنالك عالقات أخرى )كالصداقة( حتتوي على منافع عاطفية؛ واثنيها أّن االّدعاءات املتعّلقة بقيمة ضبط 
النفس اجلنسي هي اّدعاءات خالفية، إذ قد حياجج املعرتضون أبّن الزواج املتعّدد أو احملّبة املتعّددة أو تعّدد 

(. وهنالك مشكلة أخرى 2. 5نافعها اجليدة )راجع الفقرة العالقات اجلنسية تتساوى مع الزواج األحادي يف م
يعاين منها التّبير السابق لقيمة الزواج األحادي، وهي تعكس انقساًما يف الفكر الليّبايل، فبعض الليّباليني 
يعتنقون احليادية، أي: الرؤية اليت تقول أبّن الدولة جيب أن ال تؤّسس القانون على أساس تقييمات خالفية 

أن ماهية العيش القّيم، إذ يرى هؤالء الليّباليون احلياديون وجوب استبعاد هذه الشرحية من األسس العقالنية بش
(؛ ولقد سعى بعض املنظّرين Rawls 1997, 779اليت تلجأ لتقييمات خالفية حول اجلنس واحملّبة )

العالقة الثنائية الزواجية احلميمية  لتطوير أسس عقالنية تنسجم مع الليّبالية السياسية، فحاججوا مثاًل أبنّ 
(، أو أبّن الزواج ميكن تّبيره من خالل دوره يف محاية عالقات االعتناء Bennett 2003حتمي االستقاللية )

(Brake 2012( ومحاية األطفال ومن يقّدمون الرعاية لآلخرين )Hartley and Watson 2012 ;
 (.May 2016, Wedgwood 2016راجع أيًضا: 
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ة قبول واسع للقول بوجوب محاية الدولة لألطفال؛ وإذا كانت األسرة ثنائية الوالد تنفع األطفال فإّن ومثّ 
حمّفزات الزواج رّّبا ميكن تّبيرها ابعتبارها تعّزز األسرة ثنائية الوالد، وابلتايل فهي تعّزز رخاء األطفال. وهنالك 

قة ترابط بني األمومة العزابء والفقر. وهنالك منفعة أخرى منفعة اقتصادية لألسرة ثنائية الوالد: إذ توجد عال
( )وعالوة Galston 1991, 283–288عاطفية: إذ يبدو أّن األطفال ينتفعون من أن يكون هلم والدان )

على هذا، حياجج البعض أبّن التكاملية اجلندرية يف السلوك الوالدي ينفع األطفال، لكن الدليل التجرييب ال 
[(. ومن االعرتاضات أّن الزواج Lee 2008, Nussbaum 1999, 205يدعم هذه احلّجة ]يبدو أنّه 

خطّة غري فّعالة حملاربة فقر األطفال؛ لكّن هذه املقاربة تصطدم أبمور منها أنّه يفرتض أبّن حمّفزات الزواج ستقود 
ها، لكّننا نالحظ أبّن الزواج وتنشئة عدًدا كبريًا من اآلابء واألّمهات إىل الزواج ممّن مل يكونوا ليتزّوجوا لوال

األطفال قد انفصال وأخذ كّل منهما طريقه اخلاّص هبا على الرغم من حمّفزات الزواج؛ ومثّة أمر آخر تعاين منه 
هذه املقاربة، وهو أّّنا ال تلقي اباًل للكثري من األطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج ويف األسر ثنائية الوالد 

ة؛ إضافًة إىل أنّه ميكن التعامل مع مشكلة فقر األطفال على حنو أكثر فّعالية من خالل الّبامج املباشرة الفقري 
 ;Cave 2004ملكافحة فقر األطفال عوًضا عن االعتماد على االسرتاتيجية غري املباشرة للزواج )

Vanderheiden 1999; Young 1995 ات (. وعالوة على ذلك، هنالك خالف حول التأثري
(، وال سّيما بشأن العالقة السببية املبطّنة لعالقات single parenthoodالنفسانية للوالدية األحادية )

ترابطية بعينها، ومنها مثاًل: هل الطفل يف الطالق أسعد بسبب الطالق نفسه أو بسبب ما سبق الطالق من 
اب قد حاججوا مؤّخرًا أبّن األطفال (؛ وهنالك يف الواقع بعض الكتّ Young 1995نزاع شديد يف الزواج؟ )

قد حيصلون على محاية أفضل ابلفصل القانوين للزواج عن الرعاية الوالدية: فاألطر املستقّلة للرعاية الوالدية من 
شأّنا أن تكون أكثر قدرة على االستمرار ابملقارنة مع الزواج )الذي قد ينتهي ابلطالق(، وعلى محاية األطفال 

إطار الزواج، وعلى التالؤم مع احتياجات األشكال األسرية اجلديدة كاألسرة ثالثية الوالد  املولودين خارج
(Brennan and Cameron 2016, Shrage forthcoming :راجع أيًضا ;Chan and 

Cutas 2012.) 

ة وهنالك خّط فكري آخر يّتصل ّبوضوعنا لكّنه يتمّيز عن ما سبق؛ وهو يلجأ إىل التأثريات النفساني
املزعومة لألسر ثنائية الوالد من أجل احملاججة أبّن الزواج ينفع اجملتمع بتعزيزه للمواطنية اجلّيدة واستقرار الدولة 

(Galston 1991, 283–288 (. وهو يعتمد على احلالة التجريبية )وهي حالة عارضها البعض كما
ت نفسانية واقتصادية هتّدد قدرهتم على اكتساب رأينا( اليت تقول أبّن أطفال األسر وحيدة الوالد يواجهون عقبا

فضائل املواطنية. وعالوة على ذلك، فإذا كانت التبعية االقتصادية تنتج المساواة يف السلطة ضمن الزواج، 
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فهنا ينطبق اعرتاض جون ستيوارت ميل املعروف بـ)مدرسة الظلم(، فاملؤّسسة اليت تعّلم الظلم يرّجح أّّنا ستقضي 
 (.Okin 1994, Young 1995املواطنية )على فضائل 

وأخريًا، مثّة أساس عقالين يساق لتّبير تقييد شروط اخلروج من الزواج )وليس لدعم الزواج ابعتباره شكاًل 
من أشكال احلياة(، وهو: محاية املرأة والطفل يف ما بعد الطالق. فاملرأة يف الزواج املبين جندراًي متيل، ال سّيما 

أطفال، إىل أن تصبح معّرضة للمخاطر االقتصادية. وتشري البياًنت اإلحصائية إىل أّن املرأة  إذا كان لديها
املتزّوجة تتفّوق على زوجها يف احتمال عملها يف وظائف بدوام جزئي وأجر أقل، أو يف احتمال ختّليها عن 

لذلك فمن املرّجح أن ينخفض العمل املأجور كّلًيا، خصوًصا عندما ترغب بتلبية متطّلبات تنشئة األطفال. و 
املستوى املعيشي للمرأة بعد الطالق، وقد تدخل يف نطاق الفقر. وّبا أّن أمناط اخليار هذه يف إطار الزواج 
تؤّدي إىل الالمساواة بني الرجل واملرأة، فإّن تقسيم امللكية عند الطالق هو مسألة تتعّلق ابملساواة أو بتكافؤ 

 Okinإّن القانون العادل للطالق يتبّوأ مكانة رئيسية يف العدالة اجلندرية )الفرص، وعلى هذا األساس ف
1989, Chapters 7 and 8; Rawls 1997, 787–794; Shanley 2004, 3–30; 

Waldron 1988 ومع ذلك، ال مينع ما ذكرًنه من أن يسأل سائل: أين 1. 5, وراجع أيًضا الفقرة .)
زواج على هذا األساس قبالة القواعد االفرتاضية اليت حتكم توزيع الثروة تكمن ضرورة وجود قانون يعرتف ابل

(. ويف الواقع، إّن االقتصار Sunstein and Thaler 2008عندما تنتهي هذه العالقة املبنية جندراًي )
جاذبية، وال يف وضع هذه القيود على الزواج، قبالة القواعد االفرتاضية العاّمة الفاعلة، رّّبا جيعل الزواج أقّل 

 سّيما عند الرجال، وابلتايل فهو أمر ضاّر جيعل املرأة أكثر تعّرًضا لألذى.

إّن األساسني العقالنيني السابقني يضعفان كالمها بضعف الدور االجتماعي للزواج؛ وإّن تغرّي األعراف 
 القرن العشرين "العاصفة القانونية واالجتماعية يقّوض فّعالية الزواج كأداة سياساتية. ولقد واجه الزواج يف

الكاملة" متمثّلة بـ: التوقّعات املنتظر منه حتقيقها على صعيد الكفاية العاطفية، وحترير املرأة، وفّعالية وسائل منع 
(. وعلى الصعيد القانوين، أصبح اخلروج من الزواج سهاًل Coontz 2006, Chapter 16احلمل )

سؤولية ألّي من الطرفني" يف السبعينيات املاضية؛ ويضاف إىل ذلك نسبًيا منذ "ثورة الطالق دون حتميل امل
تزايد املساكنة وتنشئة األطفال خارج إطار الزواج، وهو أمر يعكس ّناية القوانني املضاّدة للمساكنة غري الزواجية 

اعية جتاه والتمييز القانوين ضّد األطفال على أساس "الالشرعية"، ويعكس أيًضا تناقص نظرة العار االجتم
أمثال هذه السلوكيات. وإذا أخذًن ابحلسبان هذه التغرّيات وأمثاهلا فسنجد أن أفضل ما ميكن للزواج أن يفعله 

 ,Cave 2004هو أن يكون اسرتاتيجية غري مباشرة لتحقيق أهداف من أمثال محاية املرأة أو الطفل )
Sunstein and Thaler 2008, Vanderheiden 1999.) 
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ياب أساس عقالين مقنع لقانون الزواج، أطلق بعض املنظّرين حجًجا يف الدعوة إىل إلغاء الزواج ويف ظّل غ
( 4. 4كّلًيا، واالستعاضة عنه ابحّتادات مدنية أو شراكات أسرية. وسنعرض هلذا التيار الفكري يف الفقرة )

 بعد أن نناقش اجلدل حول الزواج املثالين.

 

 . الزواج املثالين3. 4
قرتاح ابالستعاضة عن الزواج كّلًيا ابحّتادات مدنية أو شراكات أسرية خيتلف عن اقرتاح "التسوية" إّن اال

الذي يطرح قانون زواج من طبقتني: الزواج لألزواج خمتلفي اجلنس )الغريانيني( فقط، واالحّتادات املدنية أو 
ن األزواج خمتلفي اجلنس. إذ مينح اقرتاح الشراكات األسرية لألزواج متماثلي اجلنس )املثالنيني( وملن يرغب م

التسوية بعض منافع الزواج )ويف الواقع: كّل منافع الزواج وفًقا لالقرتاح املعتاد( دون التنازل عن عنوان الزواج 
 لألزواج املثالنيني، وهو موقف ال يقّدم استجابة كاملة للحجج املؤيّدة للزواج املثالين.

الين تلجأ إىل املبادئ الليّبالية للعدالة من أمثال املعاملة املتساوية وتكافؤ والكثري من حجج الزواج املث
َرم منها األزواج املثالنيون على أساس توجّههم اجلنسي؛ وإذا كانت  الفرص واحليادية. والزواج يقّدم منافع حيج

ة"، فإّن استبعاد العالقات وظيفة الزواج هي االعرتاف القانوين بعالقات احملّبة، أو عالقات "احلميمية الطوعي
ا )

ً
(. والعالقات املثالنية تشبه، يف Wellington 1995, 13املثالنية يبدو أمرًا اعتباطًيا ومتييزًا ظامل

اجلوانب املهّمة، العالقات اجلنسية الغريانية اليت يعرتف هبا كزواج، إاّل إن الدولة تنكر على املثالنيني، ذكورًا 
 ,Mohr 2005على منافع الزواج، ولذلك فإّن تعاملها معه يّتصف ابلالمساواة ) وإًناًث، حّقهم ابحلصول

Rajczi 2008, Williams 2011 وعالوة على ذلك، فإّن احلجج الداعمة ملثل هذا التمييز يبدو .)
 ,Wellington 1995أّّنا تعتمد على اّدعاءات أخالقية خالفية حول املثالنية ال جتيزها احليادية )

Schaff 2004, Wedgwood 1999.) 

ولتبيني سبب فشل )حّل الطبقتني( يف التعامل مع هذه احلجج جيب علينا أن ننظر إىل املنافع اليت يقّدمها 
الزواج؛ فهنالك منافع ملموسة كأهلية احلصول على الضمان الصّحي واملعاشات وحقوق اخلصوصية وأهلية 

(، لكّن هنالك أمهّية حامسة Mohr 2005, Chapter 3اهلجرة وحقوق الزايرة يف املستشفى )راجع: 
لوجود منافع مهّمة يف االعرتاف القانوين، واالعرتاف االجتماعي غري املباشر، ابلعالقة ابعتبارها زواًجا، ألّن 
مكانة الزواج نفسها متنح الشرعية وتستجلب الدعم االجتماعي؛ وال ميكن ملنظومة )الطبقتني( أن توّفر تعاماًل 

  ألّّنا ال متنح للعالقات املثالنية املكانة املرتافقة مع )الزواج(.متساوايً 
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ويضاف إىل ذلك أّن بعض الفالسفة قد حاجج أبّن استبعاد املثالنيني من الزواج يعّد من املكّوًنت الرئيسية 
االجتماعي ضّدهم.  ملا يتعّرض له املثالنيون من اضطهاد، إذ جيعلهم "مواطنني من الدرجة الثانية" ويبّطن التمييز

والزواج يتبّوأ موقًعا مركزاًي يف مفاهيم املواطنية الصاحلة، وهلذا فإّن استبعاد املثالنيني من الزواج يزحيهم عن املواطنية 
أن يكون املرء مناسًبا للزواج يرتبط ارتباطًا وثيًقا مع مفهومنا الثقايف ملا يعنيه أن يكون املرء »الكاملة املتساوية: 

« ألّن الزواج يجفَهم ثقافًيا على أنّه أتدية لدور رئيسي فريد يف استدامة اجملتمع املدين]…[ ا مواطنً 
(Calhoun 2000, 108 )"يف االحّتادات (. ومن هذا املنظور فإّن التصنيف )"منفصل لكّنه متساٍو

 Card 2007, Mohrاملدنية حيافظ على الرمزية القانونية الضارّة للموقع األدىن الذي حيتّله الزواج املثالين )
2005, 89, Calhoun 2000, Chapter 5; cf. Stivers and Valls 2007 ولبحث ;

 (.Macedo 2015شامل حول هذه القضااي ميكن الرجوع إىل: 

ف، فإّن الزواج إذا كان غريانًيا ابلضرورة فهذا يعين أّن استبعاد األزواج املثالنيني ليس وعلى الرغم ممّا سل
معاملة غري متساوية، وكّل ما يف األمر هو أّن العالقات املثالنية ليس فيها ما يؤّهلها لتدخل يف مسّمى الزواج. 

إىل التعريف اللغوي: فالزواج ابلتعريف غرياين ومن احلجج املدافعة عن غريانية اجلنسانية الضرورية للزواج ما يلجأ 
 Stainton, cited in Mercierاجلنسانية، متاًما كما أّن )األعزب( هو ابلتعريف الرجل غري املتزّوج )

(. لكّن هذه احلّجة ختلط بني املعىن اللفظي والداللة؛ فالتطبيقات اليت جرت يف املاضي ألّي مصطلح 2001
 ضرورية وكافية الستخدام املصطلح، ومصطلح )الزواج( ميكن توسيعه، كما هو حال جيب أن ال تقّدم معايري

 Mercierمصطلح )املواطن( مثاًل، ليشمل حاالت جديدة دون أن يؤّدي ذلك إىل تغيري معناه اللفظي )
يكون عليه (. ولقد أشرًن يف ما سبق إىل أّن اللجوء إىل التعريف التارخيي جيعلنا نتساءل عّما ينبغي أن 2001

 (.Stivers and Valls 2007التعريف القانوين )

ومثّة حّجة تؤيّد الغريانية اجلنسانية للزواج ابالستناد إىل املعايري، وهي تستعني بغاية الزواج، أي: التناسل 
 . أ(؛ لكّن الزواج ال يشرتط على األزواج قدرهتم على التناسل2. 3ضمن احّتاد تناسلي طبيعي )راجع الفقرة 

الطبيعي أو أن ينتووا ذلك على اإلطالق؛ بل إّن منهم من يلجا للتبيّن ومنهم يتناسل ابستخدام نطاف أو 
بويضات قّدمها آخرون، عوًضا عن التناسل "بشكل طبيعي"؛ ويضاف إىل ذلك أّن أنصار هذا االعرتاض 

احلّد منها من خالل استبعاد من  على الزواج املثالين ال يقرتحون، عموًما، أبّن فرص النفاذ إىل الزواج جيب
 يعجز عن التناسل دون معونة فريق اثلث، أو استبعاد من ال ينتوي التناسل.

ويف الواقع، إّن وجود أزواج متزّوجني مل ينجبوا عمًدا يوحي أبّن الزواج ذو غاايت تتعّدى تنشئة األطفال، 
 Mohr 2005, Wellington 1995, Wedgwoodوال سّيما: غاية رعاية عالقة ملتزمة )
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(. وهذه النقطة تقرتح دفاًعا اثنًيا عن الزواج املثالين، وهي: إّن االلتزام الزواجي احلصري منفعة جيب 1999
 Macedoعلى الدولة أن تدعو إليها بني العالقات الثنائية املثالنية كما هو حاهلا يف العالقات الغريانية )

هذه األسس العقالنية تضطرب حني تصطدم ابحليادية الليّبالية؛ (. وكما أشرًن من قبل، فإّن أمثال 1995
 (.2. 5وهنالك خالف إضايف سنناقشه يف موضع الحق من هذه املاّدة املوسوعية )الفقرة 

وبعض احلجج املضاّدة للزواج املثالين تستعني ّببدأ وقائي حيّث على مراعاة أقصى درجات احلذر يف إحداث 
اء الطفل؛ وهنا يستعني مرييف ابلبياًنت املتوّفرة فيحاجج أبّن املبدأ الوقائي قد مّت االلتزام التغيريات اليت متّس رخ

به يف ما خيّص وقوع األذى على الطفل، فهو يرى أبّن الرعاية الوالدية حّق مدين رئيسي يؤّدي تقييده إىل 
نا أبّن الطفل ال يتضّرر بشكل طبيعي، املخاطرة بوقوع قدر معنّي من الضرر. لكّن أحباث العلوم االجتماعية تري

وال بشكل كارثي، بسبب الوالدية املثالنية. وحّّت إذا كانت اإلحصاءات تشري إىل أّن الوالدين البيولوجيني 
ا على حنو ال ميكن استخدامه يف السماح ابلرعاية  يقّدمان الوضع الوالدي األمثل، فإّن األمثلية معيار مرتفع جدًّ

 Murphyّدى هذا األمر إذا ختّيلنا األمثلية شرطًا يف عوامل أخرى، كالتعليم أو الثروة )الوالدية؛ ويتب
2011.) 

وهنالك اعرتاض اثلث ضّد الزواج املثالين يرى أبّن مؤيّديه ال ميلكون سبًبا مبدئًيا لالعرتاض على االعرتاف 
(. ومن الردود على هذا Corvino 2005; راجع: Finnis 1997القانوين ابلزواج املتعّدد )مثاًل: 

االعرتاض ما ميّيز بني الزواجني إبيراد التأثريات الضارّة واملنزلة غري املتساوية للمرأة يف الزواج املتعّدد الذي يرأسه 
 Wedgwood 1999, Crookston 2014, deرجل، واليت تغيب يف الزواج املثالين )مثاًل: 

Marneffe 2016, Macedo 2015خر يتبىّن منهج القبول ابلتحّدي، ويرى أبّن الدولة (. ومثّة رّد آ
الليّبالية جيب عليها أن ال ختتار بني السبل املتنّوعة )املتوافقة مع العدالة( اليت يرغب األفراد ابنتهاجها يف تنظيم 

قات اجلنس والعالقات احلميمة، وعلى هذا األساس جيب على الدولة إّما أن تعرتف ّبجموعة متنّوعة من العال
(، وإّما أن ختصخص Calhoun 2005, Mahoney 2008الزواجية، ّبا فيها: الزواج املتعّدد )

 (.Baltzly 2012الزواج، فتوكله لعقد خاّص دون أّي اعرتاف أو تعريف قانوين خيتّص به )

نية السماح وهنالك، أخريًا، بعض احلجج املضاّدة للزواج املثالين تستند إىل التقييمات املتعّلقة بعدم إمكا
ابلنشاط اجلنسي يف الزواج املثالين؛ وبغّض النظر عن سالمة هذه احلجج، فلقد أشرًن يف ما سبق إىل أّن مبدأ 
احليادية والليّبالية السياسية يبتعدان عن تّبير القوانني يف املسائل املهّمة عّب االستعانة أبمثال هذه الرؤى 

(. ومع Rawls 1997, 779, Schaff 2004, Wedgwood 1999األخالقية املطعون فيها )
ذلك، فإّن بعض احلجج )املضاّدة( للزواج املثالين استعانت ّببدأ احليادية، وذلك على أساس أّن الشرعنة 
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القانونية للزواج املثالين من شأنه أن جيّب بعض املواطنني على التسامح مع ما يرونه أمرًا مقيًتا من الناحية 
(. لكّن هذه احملاكمة العقلية يبدو أّّنا تعين Beckwith 2013, وراجع: Jordan 1995األخالقية )

ضمًنا، واي للسخف، أبّن الزواج بني األعراق املختلفة جيب أن ال يشرعن قانونًيا ألنّه يثري اجلدل. إّن املطالبة 
فّوق على اإلهانة اليت تلحق ّبن حبّق التساوي يف املعاملة )إذا كان ملثل هذه املطالبة أن تدعم الزواج املثالين( تت
 Beyer 2002; Booninيعرتضون عليه؛ وليس مطلواًب من الدولة أن تكون حيادية يف مسائل العدالة )

1999; Schaff 2004 :راجع أيًضا ;Barry 2011, Walker 2015.) 

 

 . احلجج املؤيّدة إلصالح الزواج4. 4
زواج أو إعادة هيكلته؛ وبينما أصبح الزواج املثالين يتمّتع طرح عدد من املنظّرين حجًجا تدعو إىل إلغاء ال

ابالعرتاف القانوين يف مجيع أحناء الوالايت املّتحدة األمريكية بعد قرار احملكمة العليا يف القضية املعنونة 
(Obergefell v Hodges 576 U.S. _ 2015 جادل بعض الفالسفة أبّن العدالة تقتضي ،)

( والفصل Nolan 2016, Shrage 2013نهم من اقرتح توفري عقود للزواج املؤّقت )إصالًحا إضافًيا؛ فم
 Brennan and Cameron 2016, Shrageبني األطر القانونية للزواج وبني الرعاية الوالدية )

forthcoming ومثّة رؤية أوسع أتثريًا، سنناقشها يف القسم اخلامس، مفادها أّن الزواج يف ذاته اضطهادي .)
(. Card 1996, Fineman 2004, Chambers 2013امل، ولذلك ال بّد من إلغائه )وظ

وهنالك حّجة أخرى لنقض الزواج القانوين أو خصخصته مفادها أنّه بغياب أّي أساس عقلي ملّح لقانون 
صاحب ( يصبح إلغاء الزواج كتصنيف قانوين أمرًا يستمّد دواعيه ممّا ي2. 4الزواج )كما ًنقشناه يف الفقرة 

الزواج من اعتبارات دينية أو أخالقية؛ فاالعتبارات الدينية املصاحبة للزواج تتحّمل جزًءا من مسؤولية اجلدل 
العمومي حول الزواج املثالين؛ )وإذا( كان الزواج يعّرف أساًسا ابالستناد إىل رؤية دينية أو أخالقية حول اخلري، 

 Metzين ابلزواج ينتهك حيادية الدولة، أو حّّت احلرّية الدينية )فعندها ميكن احملاججة أبّن االعرتاف القانو 
 (.Macedo 2015, May 2016, Wedgwood 2016, ولكن راجع أيًضا: 2010

وهنالك عدد من مقرتحات اإلصالح اليت تتوافق مع "نقض" الزواج؛ ومنها: التعاقدية الكاملة أو 
اخلاّصة. ومن شأن "التعاقدية الزواجية" أن توكل أمر اخلصخصة، فيرتك أمر الزواج للكنائس واملنّظمات 

االتّفاقيات بني األزواج للقانون التعاقدي الساري، فتقضي على أيّة مكانة قانونية أو خاصة أو حقوق للزواج. 
زواج ولقد دافع گاريت عن التعاقدية الزواجية ابعتباره موقًفا افرتاضًيا، حماجًجا أبّن تنظيم الدولة للعقود بني األ

وإنفاقها على إدارة شؤون الزواج وتعزيزه إمّنا هو أمر حيتاج إىل تّبير. وّبوجب هذه الرؤية فإّن التعاقدية الزواجية 
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هي املفّضلة ّبا فيها من كفاءة ومساواة وتنوّع وموافقة مطّلعة؛ لكّنها ال تقّدم تّبيرًا كافًيا ملا حيدث من إعادة 
ائب على املتزّوجني، أو من أجل استدامة الوصمة االجتماعية اليت تالحق غري توزيع مكلفة ألموال دافعي الضر 

 (.Chartier 2016, راجع أيًضا Garrett 2009املتزّوجني بسبب الزواج القانوين )

ومع ذلك، فإّن الزواج مينح حقوقًا ال تتوّفر من خالل التعاقد اخلاّص، واليت ميكن احملاججة يف أّّنا جيب 
إلغائها، من أمثال: امتياز حّق أحد الزوجني ابالمتناع عن تقدمي دليل يدين اآلخر، أو التأّهل اخلاص عدم 

للهجرة. وهنالك اقرتاح اثٍن من شأنه احملافظة على أمثال هذه احلقوق مع إلغاء الزواج؛ وّبوجب هذا االقرتاح 
لمانية أشبه ابحّتاد مدين أو شراكة أسرية، واليت ينبغي على الدولة أن تستعيض عن الزواج املدين كّلًيا ّبكانة ع

ميكنها أن ختدم هدف حتديد األشخاص املهّمني اآلخرين الذين حيّق هلم احلصول على املنافع االجتماعية 
(. وهذا األمر من شأنه السماح March 2010, 2011وحقوق زايرة األطفال بعد الطالق وغريها )

املثالين ويف الوقت نفسه: تقليص اخلالف، وتفادي انتهاك مبدأ حيادية الدولة،  ّبعاملة متساوية لعالقات الزواج
 Sunsteinواحرتام استقاللية املنّظمات الدينية من خالل عدم إجبارها على االعرتاف ابلزواج املثالين )

and Thaler 2008لية (. وعلى الرغم من ذلك، فإّن كال احلّلني يعجزان عن حّل النزاع بني االستقال
الدينية واملساواة يف العالقات املثالنية؛ فاخلصخصة ال حتّل هذا النزاع ما دامت املنّظمات الدينية منخرطة يف 
اجملتمع املدين )ّبا لديها من وظائف ومعوًنت، مثاًل(. والسؤال هنا: هل ستسمح االستقاللية الدينية 

احني، ابستثناء االحّتادات املدنية املثالنية من معوًنهتا؟ إذ للمؤّسسات الدينية، وفًقا ألدوارها املتوافقة مع االقرت 
قد يدافع البعض عن االستثناء ابعتباره مسألة تنبع من االستقاللية الدينية، لكّنها قد تواجه االعرتاض ابعتبارها 

ا، كما حيدث، فرًضا وعلى سبيل املثال، عند عدم التساوي يف املعاملة ضّد الزواج
ً
 بني أعراق خمتلفة. متييزًا ظامل

وهنالك قضية أخرى تنشأ عن هذين االقرتاحني، وهي: كيفية تعيني حدود العالقات اليت يشملها هذا 
االعرتاف. ولنتذّكر أّواًل هتمة القانون الطبيعي اجلديد اليت ترى الليّبالية أبّّنا مالزمة لـ"املرونة" اليت ترفض تطبيقها 

فمن األسئلة املطروحة يف هذا اجملال: هل ينبغي توسيع االعرتاف ليشمل (؛ 1. 2. 3على الزواج )الفقرة 
عالقات الزواج املتعّدد أو احملّبة املتعّددة؟ يعتقد بعض املدافعني عن الزواج املثالين أبّن حججهم ال تستلزم 

ض حاالت (. لكّن بعWedgwood 1999االعرتاف ابلزواج املتعّدد ملا له من أتثريات ظاملة على املرأة )
(، وهنالك حاالت على أرض الواقع لعالقات الزواج املتعّدد March 2011الزواج األحادي ظاملة أيًضا )

(؛ وهلذا فإّن Emens, 2004أو احملّبة املتعّددة على شكل جمموعات من ثالث نساء أو ثالث رجال )
ج املتعّدد. ولقد سعى بروكس إىل االضطهاد ليس مسة متّيز بوضوح عالقات الزواج األحادي عن عالقات الزوا 

إظهار ما يف الزواج املتعّدد من المساواة بنيوية متّيزه بشكل خاّص، وذلك عندما يكون ألحد الفرقاء )الزوج 
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(. Brooks 2009يف العادة( املقدرة على حتديد من ينضّم إىل الزواج بينما ال متتلك الزوجات هذه املقدرة )
ا متنّوعة ممكنة أخرى، فإذا كان إلحدى "الضرائر" يف الزواج املتعّدد، مثاًل، احلّق لكّن هذا الطرح يهمل أوضاعً 

(. واألمر Strauss 2012القانوين ابلزواج خارج إطار الزواج القائم، فليس هنالك حينها المساواة بنيوية )
ليّبالية ينبغي عليها أن ال  األكثر جوهريًة من غريه هو أّن بعض الكّتاب حاججوا أبّن الدولة اليت تّتبع سياسة

متلي على الناس ما يتّبعونه من ترتيبات يف سعي أّي فرد ابلغ مؤّهل يف جماالت احملّبة واجلنس واحلميمية ما 
(. ولقد حاجج بعض Calhoun 2005, March 2011دامت أعماله متوافقة مع مبادئ العدالة )

حمّبة متعّددة يتعّرض للظلم ابستثنائه من معوًنت الزواج، الفالسفة أبّن من ينخرط يف عالقة زواج متعّدد أو 
وأبّن االعرتاف القانوين ابلزواج املتعّدد )أو ابجملموعات الصغرية من األصدقاء( ميكنها احملافظة على املساواة 

(Brake 2014, Den Otter 2015, Shrage 2016 وختام احلجج أّن ًتريخ الوصمة العرقية .)
يقّدم سبًبا للتفكري يف ما إذا كانت األفكار املعادية للزواج املتعّدد تستند إىل أسس عادلة  للزواج املتعّدد

(Denike 2010.) 

ومن التهم اليت يوّجهها احملافظيون أيًضا: أّن املقاربة الليّبالية ال ميكنها منع زواج احملارم؛ وعلى الرغم من أّن 
حجمه من جدل الزواج املتعّدد، فإّن أحد املدافعني عن مقرتح هذه القضية مل تطلق جداًل كبريًا يقرتب يف 

مشول اجلميع بفكرة االحتاد املدين قد أشار إىل أّن منزلة االحّتاد املدين، اليت تستمّد تّبيرها من أفكار سياسية 
سرة البالغني ليّبالية، ال تعين ضمًنا وجود عالقة جنسية أو رومانسية، وعلى هذا األساس: فإّن أتّهل أعضاء األ

هلذه املنزلة ال تعين مصادقة الدولة على زًن احملارم؛ أّما السؤال عن ما إذا كان ينبغي على الدولة أن حتظر زًن 
 (.March 2010احملارم أو تثّبط عنه فهو مسألة مستقّلة عن هذا السياق )

على أسس حيادية؛ فاالحّتادات ومثّة مشكلة إضافية تنشأ مع مقرتح االستعاضة عن الزواج ابحّتادات مدنية 
املدنية إذا كانت حتمل منافع قانونية شبيهة ّبا حيمله الزواج فهذا يعين أّّنا ستتضّمن أيًضا متييزًا قانونًيا )بني 
أعضاء االحّتادات املدنية وبني من ليس عضًوا فيها( يتطّلب تّبيرًا )لالّطالع على مثال حمّدد هلذه املشكلة يف 

(. إذ جيب على الدولة أن تقّدم سبًبا هلذا التمييز Ferracioli 2016هلجرة، ميكن الرجوع إىل جمال قانون ا
ابالعتماد على مدى احلصرية يف معايري الدخول إىل االحّتادات املدنية )على سبيل املثال: هل يسمح ابلدخول 

ومدى مشولية املستحقات اليت إليها ألكثر من فريقني، وللمحارم، وملن ال يرتبطون بعالقات رومانسية؟(، 
حتملها االحّتادات املدنية. ويف ظّل غياب األسباب احليادية امللزمة ملثل هذه املعاملة التمييزية، فإّن اعتبارات 
احلرّية تقرتح ضرورة امتناع الدولة عن تقدمي أيّة منافع خاّصة ألعضاء االحّتادات املدنية )أو العالقات احلميمة( 

(Vanderheiden 1999, cf. Sunstein and Thaler 2008( وكما أشرًن يف الفقرة .)4 .
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.(، فإّن بعض أنصار الليّبالية السياسية قد سعوا إىل تقدمي أسس عقالنية تبنّي السبب خلف ضرورة دعم 2
ت على الدولة الليّبالية لعالقات حمّددة؛ وهذه األسس العقالنية توّلد مقرتحات إصالحية. وترّكز إحدى املقاراب

محاية مقّدمي الرعاية الذين يعتمدون على غريهم اقتصاداًي؛ فيقرتح ميتز االستعاضة عن الزواج املدين بـ"احّتادات 
 Metzمحيمية لتقدمي الرعاية" من أجل محاية حقوق مقّدمي الرعاية املعتمدين على غريهم اقتصاداًي )

2010; cf. Hartley and Watson 2012 أخرى تعتقد أبّن عالقات الرعاية (. وهنالك مقاربة
نفسها، سواًء كانت عالقات صداقة أو عالقات رومانسية، جيب االعرتاف بقيمتها من قبل الدولة اليت تنتهج 
الليّبالية السياسية، ووفًقا هلذا االعرتاف جيب على الدولة أن توزّع احلقوق اليت تدعم تلك العالقات ابلتساوي؛ 

حي الناتج، أي: "زواج احلّد األدىن"، أن يقّدم حقوقًا تدعم العالقات بشكل مباشر، ومن شأن املقرتح اإلصال
 Brakeدون أن يشمل هذا الدعم منافع اقتصادية، ودون حصر الزواج جبنس معنّي أو بعدد حمّدد من الفرقاء )

2012.) 

زواج احلايل ظامل ألنّه يستثين إّن الكثري من الرؤى اليت ًنقشناها حّّت هذا املوضع توحي ضمًنا أبّن قانون ال
بعض اجملموعات من منافعه على حنو اعتباطي؛ وهذا يستلزم، وفًقا لتلك الرؤى، أن الزواج يعين قبول املرء 
ابمتيازات ظاملة. ويبدو أّن هذا األمر يقّدم سبًبا ملقاطعة مؤّسسة الزواج ما دام هنالك شرحية من الناس مستثناة 

 (.Parsons 2008منها على حنو ظامل )

وآخر ما نناقشه يف موضوعنا هو أّن اإلصالح املطلوب لتكييف الزواج حبيث يتضّمن على األقّل شخًصا 
( يف ما يدعى )زواج متحّويل اجلندر( يطرح أسئلة مفاهيمية بشأن transsexualواحًدا متحّول اجلندر )

نجده يقّدم خلطة متنّوعة ألمثال هذا الزواج، القانون واجلندر. وإذا نظرًن إىل القانون األمريكي احلايل فس
فبمجّرد انتقال الشخص متحّول اجلندر من والية أمريكية إىل والية أخرى قد يتغرّي جندره القانوين وحالته 

(. وبينما توجد أسباب تتعّلق ابلكفاءة والعدالة يف االعرتاف بزواج متحّويل Cannon 2009, 85الزوجية )
اإلرث(، فإّن روبسون يقرتح أّن األساس العقالين املبّطن ملثل هذا التشريع سيكون  اجلندر )كضمان حقوق

إشكالًيا من املنظور النسوي ذي األمهّية احلامسة يف منظومة اجلندر/اجلنس. وعلى سبيل املثال: إّن التشريع 
ذلك إعادة للتأكيد  فرجي، ويف-الذي يقّر أبمثال هذا الزواج قد دعاه إىل ذلك إمكانية حصول مجاع قضييب

(. لكّن مثّة منظّرون آخرون يرون أبّن إمكانية زواج Robson 2007على أعراف اجلنسانية الغريانية )
متحّويل اجلندر توحي، يف ذاهتا، بغياب االستقرار أو االنسجام عن التصنيفات القانونية للجندر والقيود اجلندرية 

 (.Cannon 2009, Almeida 2012يف الزواج )
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 . الزواج واالضطهاد5
أّدى الزواج، على مدى التاريخ، دورًا مركزاًي يف اضطهاد املرأة، وهذا يعين تعجيزها اقتصاداًي وسياسًيا ووضع 
حّد للفرص املتوّفرة هلا. وحّّت أواخر القرن التاسع عشر كانت عقيدة )الوضع الشرعي للمرأة املتزّوجة( يف 

ّلق الشخصية القانونية للزوجة عند زواجها، وتستعيض عنها ابلشخصية القانونني الّبيطاين واألمريكي تع
القانونية لزوجها، فتنزع عنها حقوقها ابمتالك العقارات، وإمضاء وصية الوفاة، واكتساب املال اخلاّص هبا، 

ية. ولقد وإبرام العقود، واالنفصال عن زوجها، وال ترتك هلا إاّل القليل من احلماية ضّد سوء املعاملة اجلسد
استمّر املشّرعون بفرض األدوار القانونية اجلندرية ضمن الزواج حّّت مّدة معتّبة من القرن العشرين )كانت 
تعرف بـ"قوانني الرئيس والسّيد"( من أجل استثناء االغتصاب الزواجي من نطاق اجلرائم اليت تستوجب املالحقة 

 ;Coontz 2006, 238أو فرض ما يعيق عملها ) القانونية، وللسماح إبعاقة عمل املرأة املتزّوجة
Cronan 1973; Kleingeld 1998 ولقد شّبه جون ستيوارت ميل ابلعبودية وضع املرأة املتزّوجة .)

يف ظّل قانون )الوضع الشرعي( السابق )راجع القسم األّول من هذه املاّدة املوسوعية(؛ وبينما شهدت أواخر 
ألمريكي للحيادية اجلندرية يف املسؤوليات الزواجية القانونية وّناية اإلعفاء القانوين القرن العشرين إقرار القانون ا

يف حاالت االغتصاب الزواجي، فال تزال انتقادات االضطهاد توّجه للزواج حّّت يومنا هذا. إذ جند تركيز احلركة 
تزال بعض الوالايت األمريكية تعفي  النسوية يف جمال الزواج منصبًّا على سوء املعاملة الزوجية )يف الواقع، ال

(، والتقسيم اجلندري للعمل يف Posner and Silbaugh 1996األزواج من هتم االعتداء اجلنسي، 
 الزواج، وأتثريات الزواج على قّوة املرأة وفرصها االقتصادية.

نثوي يف ماضي الزمان، وبينما نظر ميل وإنگلز إىل أتسيس الزواج األحادي ابعتباره هزمية حلقت ابجلندر األ
فإّن توما األكويين وكانت والكثري غريمها نظر إليه كانتصار للمرأة أّمن هلا شريًكا خملًصا، ومحاية، ودعًما ماداًي؛ 

التشكيك يف هذا املوضوع ]الزواج[ ال بّد أن يكون له عواقب سّيئة على جنس »ولذلك جند كانت يقول: 
نس سينحدر إىل جمّرد وسيلة لتلبية شهوات اجلنس اآلخر، وهو أمر ينتهي النساء أبمجعه، وذلك ألّن هذا اجل

بسهولة إىل الضجر واخليانة الزوجية على الرغم من كّل شيء. إن املرأة تتحّرر ابلزواج، والرجل خيسر حرّيته 
(. وهذا الرأي، ابعتباره نظرية ًترخيية حول أصل الزواج Kant 1798, 210–211, [309]« )بسببه

ل أبّن الزواج األحادي وّفر للمرأة ما حتتاجه من دعم ماّدي، قد انكشف زيفه؛ ففي أوىل جمتمعات الصيد تقو 
وااللتقاط يرّجح أبّن حبث األنثى عن الغذاء كان يقّدم حصيلة أكثر ابملقارنة مع ما كان يقّدمه الصيد الذي 

وكان البقاء يقتضي وجود جمموعة أكّب من  يقوم به الذكر، وكانت رعاية األطفال تنظّم بني أعضاء اجلماعة،
(. وإذا كان لنا أن نعتّبه نظرية حول Coontz 2006, 37–38جمّرد ذكر وحيد يعيل شريكته األنثى )
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محاية املرأة من قبل شريكها الذكري، فال بّد أن أنخذ ابحلسبان حاالت االغتصاب والعنف اليت يرتكبها 
 Tjaden andال: يف الواقع األمريكي املعاصر ميكن الرجوع إىل الشريك الذكري نفسه )على سبيل املث

Thoennes 2000 "وكنظرية حول االختالف اجلندري فإّن قصص نظرية التطّور من نوع "هو كذلك .)
اليت تزعم إثباهتا أّن املرأة أكثر مياًل بطبيعتها إىل الزواج األحادي تواجه حتّدي ما يطرحه فالسفة البيولوجيا 

 (.Tuana 2004رون للنسوية )املناص

وابإلضافة ملا سبق، ال يزال قانون الزواج أداة لالضطهاد العرقي؛ ففي وقت من األوقات كانت معظم 
الوالايت األمريكية حتظر الزواج املختلط عرقًيا، لكّن احملكمة العليا أبطلت القوانني املتعّلقة هبذا احلظر يف العام 

(1967( )Wallenstein 2002, 253–254 ومل تكن قوانني حظر الزواج املختلط تتمّكن من .)
احليلولة دون وقوعه على أرض الواقع، لكّنها كانت تستثين املرأة ذات البشرة غري البيضاء وأبناءها من منافع 
الزواج، وكانت أيًضا ّبثابة رمز قوي للفرق العرقي املزعوم. ويضاف إىل ما سبق أّن أمناط الزواج يف أوساط 

ألمريكيني اإلفريقيني كانت تتشّكل وفًقا ملتطّلبات العبودية، فالشخص املستعَبد ال ميكنه الزواج بشكل قانوين، ا
(. وحياجج الفالسفة Cott 2000وكثريًا ما كان جيري الفصل بني األزواج وأطفاهلم يف جتّمعات العبيد )

 Collinsال متوّرطًا ابملمارسة املنهجية للعنصرية )املعاصرون الذين يناقشون القضااي العرقية أبّن الزواج ال يز 
(. وعلى سبيل املثال: لقد أّدت الظروف التارخيية إىل ممارسات لتشارجك تنشئة األطفال يف جمتمعات 1998

األمريكيني اإلفريقيني، وبعض نظرايت الزواج توحي أبّن أمثال هذه املمارسات أدىن شأًًن من األسرة الزواجية. 
نظّرو االضطهاد العرقي أبّن أمثال هذه املمارسات جيب االعرتاف هبا كبديل ذي قيمة، بل إّّنم يرون وحياجج م

ا من الناحية العرقية 
ً
أبّن القانون الذي يستثين هذه املمارسات من منافع الزواج جيب اعتباره ظامل

(Vanderheiden 1999; cf. Collins 1998, Card 1996.) 

الضوء على الفجوة الزواجية املعاصرة يف الوالايت املّتحدة األمريكية: فاألشخاص ومثّة حبث حديث سّلط 
(؛ وهو أمر يدّل على McClain 2013األغىن يف هذا البلد يزداد احتمال زواجهم ابملقارنة مع غريهم )

ا قد حترم االقتصادية أّنّ -نوع خمتلف من الصلة بني الزواج واالضطهاد: فمن أتثريات الالمساواة االجتماعية
األشخاص األسوأ حااًل من الزواج )رّّبا ألّن الفقر يعيق تشّكل عالقات مستقرّة( وممّا ميكن للزواج حتقيقه من 
منافع قانونية. ومثّة من حياجج بوجود حالة من عدم التوازن، ضمن املقارابت املساواتية، بني انتقاد الزواج 

 (.Chambers 2013املعّوقات اليت تقف حائاًل دونه ) ابعتباره اضطهاداًي يف جوهره وبني انتقاد
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 . املقارابت النسوية1. 5
إّن استثناء األسرة الزواجية من جماالت العدالة كان، وال يزال، من املواضيع املتكّررة الكّبى يف الفلسفة 

األسرة إىل اهليكلية السياسية النسوية؛ إذ دأبت الفلسفة السياسية على امليل إىل عزو العمليات الداخلية يف 
(، وكان هذا يعين، ًترخيًيا، أبّن النطاق اخلاص للزواج الذي Okin 1979, 1989الطبيعية أو العاطفة )

َصر به املرأة هو أيًضا نطاق عدم تدّخل الدولة، وهلذا فإّن ما كان حيدث للمرأة مل يعّد خاضًعا ألعراف  حتج
، تدرجيًيا، إىل إدراك وجوب اعتناق تساوي احلقوق واحلرايت يف العدالة. مث توّصلت فلسفة القانون والسياسة

داخل النطاق اخلاص أيًضا كما هو احلال يف خارجه، وال يزال الكثري من فالسفة السياسة حّّت يومنا هذا 
يعارضون تطبيق مبادئ العدالة ضمن النطاق اخلاّص بشكل مباشر. ومع ذلك فإّن أنصار النسوية حياججون 

واج املبين جندراًي يف أاّيمنا هذه يساهم يف الالمساواة االقتصادية للمرأة ويف تعجيزها، بل أبنّه من أبّن الز 
دعامات ذلك، وعليه فال بّد للعدالة أن تنظّم شروط الزواج، حّّت إذا أّدى ذلك إىل التدّخل ابلعالقات الزوجية 

 الطوعية.

ولقد أشرًن قبل قليل إىل أّن أحد األسس العقالنية الراسخة الستثناء األسرة من أعراف العدالة هو أّن 
العالقات الطبيعية من العاطفة والثقة أعلى شأًًن من كوّنا جمّرد عالقات عادلة وأّن األسرة معّرضة خلطر تفسريها 

(. لكّن سوء Hegel 1821, §75, §161A; Sandel 1982, 31–35على أساس العدالة )
املعاملة يف الزواج والالمساواة يف االنفصال مشكلتان مهّمتان تصل فداحتهما، وفًقا للمنتقدين، إىل حّد يفوق 
أمهّية اإلجيابيات األقّل وضوًحا؛ واحلقوق ضمن الزواج ميكنها أن حتمي األزواج عندما تفشل العاطفة يف ذلك 

(Waldron 1988وعالوة على ذلك، ف .) ليس من الواضح ما إذا كان من احلتمي التضارب بني العاطفة
 Kleingeldوالعدالة، فااللتزام ابملعاملة العادلة بني األزواج ميكن أن يصبح جزًءا من احملّبة الزواجية )

لزية (. وآخر ما نضيفه هنا أّن الزواج جزء من البنية الرئيسية للمجتمع، وهلذا فإنّه، وضمن الليّبالية الرو 1998
على األقّل، خيضع ملبادئ العدالة؛ لكّن هذا ال حيّدد الكيفية اليت جيب على مبادئ العدالة أن تفّسر الزواج 
وفًقا هلا، فاالفرتاض الليّبايل األّويل هو أّن الزواج، ابعتباره رابطة طوعية، جيب تنظيمه على النحو الذي يرغب 

(. وسنعود إىل مناقشة Rawls 1997, 792إىل الظلم ) به األزواج، وذلك ما دامت خياراهتم ال تؤّدي
 هذا األمر يف ما يلي.

إّن أنصار النسوية يرّكزون اهتمامهم على الزواج ملا له من أتثريات على الفرص يف حياة املرأة، فالسلبيات 
يالت النسوية إىل املستمرّة اليت ترتاكم على املرأة بسبب الزواج مّت توثيقها على نطاق واسع، وتشري بعض التحل

أّن هذه السلبيات تقّوي الالمساواة اجلندرية )هنالك تفسريات مضاّدة تويل أمهّية أكّب للتشييء اجلنسي أو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  36

التمييز يف مكان العمل(. إذ تؤّدي الزوجة، حّّت من تعمل لدوام كامل خارج املنزل، من األعمال املنزلية ما 
مل الثانية هذه تؤثّر على تنافسها يف مكان العمل. وإّن التعيني االجتماعي يزيد على ما يؤّديه الزوج، وإن نوبة الع

للمسؤولية الرئيسية يف رعاية األطفال للمرأة، مرتافًقا مع صعوبة اجلمع بني رعاية األطفال والعمل املأجور، 
 Maushart 2001, Okin 1989, Chapterيؤّدي أيًضا إىل إضعاف املرأة األم يف مكان العمل )

(. وابلتصاحب بني التقسيم اجلندري للعمل وبني حقيقة مفادها أّن املرأة أقّل حصواًل على أجر جّيد ابملقارنة 7
مع الرجل، يصبح من األرجح أن تقوم املرأة، ال الرجل، خبفض مرتبتها الوظيفية، أو اختيار وظيفة بدوام جزئي، 

لتضارب بني وظيفيت الزوجني؛ وهي خيارات جتعل املرأة أو البقاء يف املنزل لتسهيل تنشئة األطفال أو بسبب ا
"معّرضة بسبب الزواج": فالتبعية االقتصادية، واالعتماد على الزواج للحصول على منافع كالضمان الصّحي، 

 Okinترعى عدم املساواة يف السلطة وتعّسر اخلروج من الزواج، وابلتايل فهي تسّهل حصول سوء املعاملة )
1989, Chapter 7, Card 1996, Brake 2016, Ferguson 2016.) 

(، فإّن األسس العقالنية للمساواة أو تكافؤ الفرص تساق يف التعامل مع 2. 4وكما ًنقشنا يف الفقرة )
 ,Okin 1989حاالت انعدام املساواة االقتصادية اليت تنشأ ضمن الزواج من خالل قانون الطالق )

Chapters 7 and 8; Shanley 2004, 3–30, Rawls 1997, 787–794 لكّن قانون .)
الطالق ال يتعامل مع املصادر غري االقتصادية الختالالت تكافؤ السلطة )أتميم الدور اجلندري، مثاًل( ضمن 
الزواج الراهن، وهو ال يتعامل أيًضا مع الطريقة املنهجية اليت تنشأ وفقها أمثال حاالت الالمساواة هذه. ويبدو 

رص يتطّلب تغيري األعراف االجتماعية املتعّلقة ابلزواج بطرائق يعجز عنها قانون الطالق؛ فأّواًل: أّن تكافؤ الف
 Kleingeld 1998, Maushartإّن التقسيم اجلندري للعمل يف الزواج الراهن مكلف للمرأة )

ات وتعّلم األطفال (، واثنًيا: إّن حاالت اختالل تكافؤ السلطة ضمن الزواج تضع حدوًدا لتوقّعات الفتي2001
(، واثلثًا: إّن التطّلع Okin 1989, Chapter 7, Okin 1994على قبول الالمساواة اجلندرية )

. أّما Okin 1989, Chapter 7للزواج يؤثّر على استثمار املرأة يف قدرهتا على الكسب قبل الزواج )
وما فيه من المساواة، فيمكنه مراجعة: من يريد االّطالع على حماججة ترى عدالًة يف بعض تراتبيات الزواج 

Landau 2012.) 

وميكن التعامل مع هذه األعراف االجتماعية من خالل التعليم أو احلمالت اإلعالمية اليت ترّوج للتقسيم 
املنصف ألعمال املنزل. وميكن لإلجراءات القانونية )كاشرتاط احليازة املتساوية لكّل الدخل يف الزواج( أن 

(. لكّن تدّخل الدولة يف حاالت Okin 1989, Chapter 8تكافؤ السلطة ضمن الزواج )تشّجع على 
(؛ ويبدو Rawls 1997, 787–794الزواج املستمرّة ميكن احملاججة أبنّه يتضارب مع حّرايت األزواج )
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ثة للزواج ترّكز على أّن هذا األمر يثري مشكلة نظرية عند النسوية الليّبالية، فاملقارابت النسوية الليّبالية احلدي
الكيفية اليت ميكن هبا لقانون عادل للزواج أن حيمي مصاحل املرأة، ابإلضافة إىل الكيفية اليت ميكن هبا لإلجراءات 

 ,Brake 2012املّتخذة بشأن اخللفية االجتماعية )كالتعليم( أن تتعامل مع الالمساواة اجلندرية يف اجملتمع )
Chapter 7; Hartley and Watson 2012.) 

وبينما رّكز الكثري من أنصار النسوية على إصالح الزواج، كان هنالك غريهم مّمن حاجج إللغائه 
(Chambers 2013 إذ يجّدعى أحياًًن أبّن الزواج مبيّن يف األصل، من الناحية االجتماعية، على أعراف .)

ّبوجب هذه الرؤى فإّن إلغاء الزواج التمييز اجلندري، ممّا يستبعد إمكانية إجراء إصالح نسوي حقيقي. و 
ضروري إلعادة تشكيل التوقّعات االجتماعية وتغيري أمناط اخليارات املصاحبة له. وعلى سبيل املثال: إّن الزواج 
القانوين قد يشّجع على التبعية االقتصادية للمرأة من خالل متكني وتقدمي حمّفزات هلذه التبعية، وهلذا فإّن البنية 

للزواج، جنًبا إىل جنب مع األعراف االجتماعية، ينظر إليها أبّّنا تشّجع اخليارات اليت تعّجز املرأة،  القانونية
وذلك ابملقارنة مع حال الرجل. ويضاف إىل ذلك أّن االعرتاف القانوين ابلزواج نفسه يرّوج ملثل أعلى لعالقة 

لى اخّتاذ خيارات سلبية عّب تلقينها تقييًما مبالًغا حمّبة مركزية حصرية يرى بعض النسويني أبّّنا تشّجع املرأة ع
به ألمثال هذه العالقات، وذلك على حساب طموحاهتا األخرى. وهلذا جند فيلسوفة النسوية سيمون دي 

( تعّرف يف كتاهبا )اجلنس الثاين( التوقّعات احمليطة ابلزواج على أّّنا أحد الوسائل 1986-1908بوڤوار )
ي هبا التهيئة االجتماعية للمرأة لتدخل عامل النساء، وهي ترى أبّن هذا األمر حيّد من النطاق األّولية اليت جتر 

 de Beauvoir 1949« )املصري الذي يقّدمه اجملتمع بشكل تقليدي للمرأة»املتاح هلا: فالزواج هو 
لى الدراسة أو املهنة أو (، ممّا يقود املرأة إىل الرتكيز على جاذبيتها كشريك يف التزاوج، ال ع425 ,[1989]

غريها من الطموحات. وهلذا السبب رفض بعض أنصار النسوية املثل العليا لعالقات احملّبة احلصرية الرومانسية، 
(. Firestone 1970وحاججوا أبّن املرأة جيب عليها أن ختتار الزواج غري األحادي أو االنفصالية املثالنية )

ج مرتبط ابلضرورة أبمثال ما ذكرًنه من املثل األعلى للمحّبة الرومانسية فهي تقتضي أّما الفكرة القائلة أبّن الزوا 
 قدرًا أكّب من البحث سنتناوله يف القسم التايل.

 

 . النقد الشذوذي2. 5
وكما أّن بعض أنصار النسوية حياجج أبّن الزواج يّتصف يف أصله ابلتمييز اجلندري، فهنالك أيًضا من 

ول اجلنسانية اللواطية والسحاقية واملزدوجة واملتحّولني جنسًيا( ممّن حياجج أبّن الزواج فالسفة )أصحاب املي
غرياين اجلنسانية ابلضرورة )بعض هؤالء الفالسفة يشريون إىل أنفسهم ّبنظّري الشذوذية يف جهد منهم 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  38

حلة سابقة(. " من استخدامها االزدرائي الذي ساد يف مر queerللمساعدة على اسرتجاع كلمة "الشذوذ 
ولقد سعى منظّرو الشذوذية إىل عرض رأي مفاده أّن نطاقًا واسًعا من املؤّسسات االجتماعية يبدي غريانية 

(، أي: االفرتاض أبّن اجلنسانية الغريانية واالختالف اجلندري معيار من heteronormativityاملعايري )
اجلندر ابإلضافة إىل معيارية اجلنسانية الغريانية، فهذا يعين املعايري. وّبا أّن منظّري الشذوذية يقاومون معيارية 

وجود تداخل بني انتقاداهتم املوّجهة للزواج وبني مثيالهتا املوّجهة لبعض أنصار النسوية، وخصوًصا النسوية 
بني عالقات  السحاقية. إذ يرى منتقدو غريانية املعايري هؤالء أبّن الزواج املثالين أمر غري مرغوب به ألنّه مياثل

يقلق منظّرو الشذوذية من أن يكون »الزواج املثالين وبني الزواج النموذجي ذي الطبيعة الغريانية ابلضرورة: 
السعي إىل حقوق الزواج ذا نزعة متاثلية، وذلك ألنّه يقوم على أساس رؤية مفادها أّن من األفضل للعالقات 

 ,Calhoun 2000« )القات احلميمية التقليدية الغريانيةاللواطية والسحاقية أن تكون أشبه ما ميكن ابلع
(. وّبوجب هذه الرؤية، فإّن توسيع نطاق الزواج ليشمل الزواج املثالين سيؤّدي إىل تقويض جهود حتّرر 113

 اللواطيني والسحاقيات، عوًضا عن إيصاهلا إىل مرامها.

أبّن العالقات املركزية احلصرية ذات قيمة، ومن اجلدير ابلذكر هنا أّن بعض حجج الزواج املثالين تّدعي 
وأبّن الزواج املثالين من شأنه أن ينفع اللواطيني والسحاقيات بتشجيعهم على الدخول يف أمثال هذه العالقات 

(. لكّن منتقدي غريانية املعايري، وابالعتماد على جتارب مّر 3. 3; راجع الفقرة Macedo 2005)مثاًل: 
اقيات، قد حاججوا أبّن املثل األعلى للعالقة املركزية احلصرية هو منوذج غرياين اجلنسانية؛ هبا اللواطيون والسح

ويالحظ هؤالء املنتقدون أّن اللواطيني والسحاقيات دائًما ما خيتارون عالقات أقّل متّلكية وأكثر مرونة ابملقارنة 
وجودة يف أوساط اللواطيني والسحاقيات، فإّن مع الزواج األحادي. وعوًضا عن االعرتاف ابلعالقات املتنّوعة امل

الزواج املثالين من شأنه املماثلة بني العالقات اللواطية والسحاقية وبني النموذج الغرياين. وبينما حياجج بعض 
أنصار الزواج املثالين أبّن احلالة الزواجية من شأّنا أن متنح الشرعية للعالقات املثالنية، فإّن هؤالء املنتقدين 
حياججون أبنّه ال جيب على الدولة أن متنح الشرعية )وابلتايل فهذا يعين ضمنًيا ابإلضافة لذلك: أّن عليها أن 
ال تنزع الشرعية( من العالقات اليت تنشأ بني البالغني ابلرتاضي، كما هو احلال يف وجوب عدم متييز الدولة بني 

جراءات منح الشرعية هذه تثّبط التنوّع، بل إّن هنالك من من يولد ضمن إطار الزواج وخارجه؛ إذ يجعتَقد أبّن إ
يرى أبّن الزواج املثالين من شأنه تعريض اللواطيني والسحاقيات إىل سلبيات الزواج، وحّّت شروره، أي: احملّفزات 

ملعاملة االقتصادية الستمرار زواج يفتقر إىل احملّبة، وقّلة خيارات اخلروج منه، ممّا يساعد على العنف وسوء ا
(Card 1996, 2007, Ettelbrick 1989.) 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  39

وهنالك فالسفة آخرون حبثوا يف موضوع اضطهاد اللواطيني والسحاقيات ورّدوا مدافعني عن الزواج املثالين 
أبنّه ال خيدم حتّرر هذه الشرحية وحسب، بل هو ضروري هلذا التحّرر؛ وذلك ألّن استثناء اللواطيني والسحاقيات 

مهم بعالمة تشري إىل مكانة متدنية، ولذلك فالزواج املثالين من شأنه أن يقّلل من شأن وصمة من الزواج يص
العار اليت تالحق املثالنية، ويضاف إىل ذلك أّن تكاليف الزواج املثالين جيب أن ترجح عليها منافع هذا الزواج، 

 ,Calhoun 2000جرة )كالرعاية الصّحية واملأوى وحقوق الوصاية واإلرث والوضع الضرييب واهل
Chapter 5, Ferguson 2007, Mayo and Gunderson 2000 وآخر ما يذكر يف .)

هذا اجملال أّن املدافعني عن الزواج املثالين يرّدون على اهلواجس املتعّلقة ابندماج اللواطيني والسحاقيات أبّن 
زواج أن يستلزم األحادية؛ فهنالك من الزواج ميكنه أن يعّزز التسامح، ال أن يقمعه. وليس من الضروري لل

حياجج أبّن الزواج املثالين ميكنه أداء الوظيفة التحريرية من خالل تعليم ذوي اجلنسانية الغريانية أبنّه ال األدوار 
 Mohr 2005, 69–9, cf. Halwaniاجلندرية وال أوحدية الزوج ضروراين للمحّبة والزواج )

2003, Chapter 3.) 

ات املواجهة من أنصار النسوية والشذوذية للزواج ابعتبار أنّه يف أصله ميارس التمييز اجلندري، إّن االنتقاد
أو أنّه يف أصله ميارس التمييز على أساس غريانية اجلنسانية، تواجه االعرتاض نفسه الذي يقف ضّد االّدعاءات 

ت خاّصة فهذا ال يستلزم أن تكون هذه األخرى حول معىن الزواج؛ فإذا كان الزواج قد اّتصف يف السابق ّبيزا
امليزات متأّصلة فيه؛ وهلذا، فعوًضا عن إعادة إنتاج األمناط اليت متارس التمييز على أساس اجلندر وغريانية 
اجلنسانية، ميكن للزواج املثالين أن خيدم حتّرر املرأة واملثالنيني، وحّت أّنه قد يفتح الباب أمام االعرتاف ّبجموعة 

 ,Ferguson 2007, Mayo and Gunderson 2000ّوًعا من أشكال األسرة )أكثر تن
Calhoun 2005.) 
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