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القطرة

*مرة كب 

وجودكتختزل يققافة محاط أتاك وصك شع ومني تكتشف ؛اعدما 
صرورةأي للفهم، ياقة محاولة الكتابة تصح . باستمرار.لسريرْ وتضهلرك 

•• وجودية 

منثكلا ولا . .الافتقارعن تعبيرا ولا • • للأستمتاع مصدرا لا 
فتجدكالذات، حدود حارج تلقائتا المحاولة هد0 تمتد يم . . البوح أشكال 

٠٠امتة نوايا ولا • • تخْليْل دون التفسير فى تلقائتا غارقا 
صمرت أني تر للكاة ض م ذا قرر اممل لم 

عنومرات مرات تساءلن اللاش اء النمن غيرى تدركها ربما ذاية، تجربة 

التيتلك أو الصورة هذه وعن موضوعاتهن، تناول بها يجري التي الهلريقة 
ههن.رغنا إطارها في وضعهن يراد 

موجودةفهي للمرأة؛ دونية اجتماعية نفلرة وجود حول اولي نيكن ولم 
حولتحتشد جميئا تساؤلأتي كانت، بل عليه، يدلل أن من أظهر ووجودها 

.وجودها إثبات لا ومعالجتها، تحليلها بها يجرى التي والأساليب صببها 
إجاباتعن وهناك هنا أفتش التساؤلات حملتني نافذة إلى نافذة ومن 

الدين،هدم إلى لها نقدم في يتجه من أصادف بي فإذا إليها، تْلنمتإ طالما 



االدين تقويمي يستلزم المجتمعية الثقافة نقد وكأن 
النقدذلك آثار عاليه انعكست من كيلك أحرى جهة من أصادف يي ؤإذا 

أوللدين، نقد المجتمعية الثقافة نقد وكأن الأمثلة يصادر فبات التقويضى، 
للدين!تقويفية لنوايا اّتب3لان المجتمعية الثقافة نقد كأن 

كأيةعض منفصلا يوما بحثي يكن ولم • • بحثت المتسائلة وبروح 
التساؤلاتقللت بل منها، الانتهاء بمجرد منها ونتحرر ننجزها أؤلروحة 
منبها انتقلت، حتى داخلي، وتكبر معها وأي أحياها وفلللتا ترافقني 
البحث،كرامات من بها وترحاJتا مقالات، عدة حولها فنئرت للعام الخاص 

علىأمثلتي بعض نثر وقتها وقررت الأكاديمية الدراسة ملفات إلى الداني 
أكثرقائمة تصدرت الي المرأة قضايا من فأكثر أكثر واقتربت أوراقها، 

ليشملحولها المجال وامتد والحالي، الماضي القرن في حيلا القضايا 
فىئلرحت، التي القضايا هده والفكرية، واليامئة الاجتماعية المعد مختلف 

القرنمن الأخير الرع في ينجم أن قبل غالبا، رجال كتاب بأيدي أمرها بداية 
منفلورمن الخلة المرأة بقفايا قاتما اهتماما أبدى نائي ُلرح العشرين 

عددفي التفرقة الفردية خهلا؛اته وتراكمن، العلرح هدا زخم وازداد غربي، 
لاحماتمثل الملامح، واضح بونا خهلاتا ثكلت، حتى الإسلامية البلدان من 
العلماني،النوى المار هما الأخر من أقدم أحدهمّا رئيسين ماؤين في 

قضيةفي الثحح، واخترت يالإسلامي، الموصوم )التوفيقي( وى النوالمار 
فيالمتناولة القفايا إحدى باعتبارها المسلمة( المرأة )حجاب 
ومغلبوئا، معرفنا هما الحجاب مكل إذ الدكورين؛ اؤيه بمالموى 

تعددتحيثؤ التسوية، ات الدراسبحقل موحرا ، يعرفبات فيما هاما حيزا 



يعدهفي محصورا يعد ولم الخطاب ذك في الحجاب وأبعاد مقاربات 
رفضه؛ثم ومن الحجاب تاريخه لإثبات ه نفبالدين التوسل م بل الديني، 

وتحليلوفحص والأبعاد، المقاربات نس، لكشف، الحاجة خلهرت هنا ومن 
وافية.عالمين دراسة ودراستها ، ومقولأنها منطلقاتها 

لكنحديدا، منها العلماني والوقف، الحجاب قضية فى يكون لا وقد 
الثقافيفالياق التمييز، مشكل إلى ١لتعليم مشكل من انتقالها هو الجديد 

الماضيالقرن في الإسلامي العالم في الحجاب قضية فيه أثيرت الذي 
القضيةفيه تطرح الذي الثقافي السياق عن يختلم> المرأة( تعليم إلى )الدعوة 

يعدفلم المرأة(، محي التمييز أشكال كافة لإزالة رالدعوة الأخيرة السنوات في 
التعلمفرص في للرجل المرأة مشاركة دون عاقا بكونه مبررا الحجاب رفض 

ضدالتمييز أشكال من ثكلا ذاته— الحجاب ~أي بكونه ؤإنما والعمل، 
المنطلقهذا من الحجاب ترففس حديثة مقولات لفلهور أدى مما المرأة، 
لأولى،كا متجاوزة غير مقولات وهى الحديثة التسوية الهلروحات فى مجسدة 

•واقعيا تهافتها الزمن وأثن بإسهاب مناقشتها تين والش 

منه نف، الوقفيقف، إسلامي رتوفيني، وي نٌلرح بردز لهذا يفاف 
الساحةفي للنقاش أصلا معلروحا يكن لم الذي الأمر الحجاب، شرعية 

يتمالض والمنهجية العرفية والأدوات المقاربات ، احتلافهع الإسلامية، 
الحجابقضية تناولت، بحثية دراسة وجود وعدم أطرها، في الحجاب تناول 

المقولاتتداول وبمقابل أهميتها، على العاصر وي التالخهلاب في 
إلىالنخبوي اكاول حيز من نقلها مما الإعادم، في الحجاب حول السوية 
العام.الفضاء 
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تعريفيبمدحل صدرتها أنام ثلاثة إلى البحث مت فوهمد 
لدراسةحصصته ممد البحثج من الأول م المأما البحت، لمصهللحات 

النوى.للخطاب العامة والإحراية القلوية المنطلقات 

والمنهجيةالثقانة الإشكاليان لعرض الثاني المم أقرئت بينما 
الري.

الخنابتهلبيقات قي الحجاب قضية فيه فعرضت الثالث، المم وأما 
نقميفي النوى والدرس النوى، الخهلاب مقاربات في ممثلة النوى 

إحماليةنقدية يقراءة القمل حتمت، ثم ؛القي. منها كلأ وأتبعت، الحجاب، 
المذكور.للخaلاب 

كغيرهاوأنها ملائكيا، عملا ليسستؤ أنها فأدرك الدراسة هن.ه أنجزت ؤإذ 
التواصلأهمية تأز هنا وٌر< والقصور، للخهلآ عرصة لدراسات اس 

يكلمة،ولو إنجازها على أعانني ص أشكر أن يفوتتي ولا الفدية، والمراجعة 
ربلله والمحمد نثرها، س لتمكيني المعلرفي ياسر الأستاذ أشكر كما 

العالمين.

الجهنيملأك 

malak2j@gmail.com







أنهكما وقضاياه، انله ملتمور مهمة مقدمة البحث، مصطلحات، تحديد 

هدااشتمل وند أهدافه، لتحقيق العلمي الحح، منها ينطلق اشر القاعدة 
التاليةالقاحل فى ~يايجازس بها أعرن، عدة مصطلحات على الحث، 

الخطاب:

معجمقي حاء ما منها عدة، بمعان اللغة معاجم في الخهلاب ورد 
؛أحدهماصحيحان، أصلان والباء والطاء *الخاء وفيه؛ اللغة، مقاييس 
يقع،الأمر والحئلبا؛ ، ...حهلابا يخاطبه حاطثه يقال،: ائتين، بين الكلام 

والمراحعة،الالتخاطب، من فيه يقع لما بدللئ، ممي ؤإنما 
وحاطبهحطبلث،. ما ؛ يقال، الأمر، سبب، راالحئلبا: المحاح: في وجاء 

وحطاتاا(أ٠^١طبئ بالكلأم 
عظم،أو صعر ١لأمر أو الئان ررالحئلبا•' العرب: لمان قي وجاء 

الكلامالعرب: عند والحطة يسير. وحهلتا جليل، حطث، هدا ت وتقول 
واآحر*أم.أول لها التي الرسالة مثل والخطبة ونحوه، المسجع المنثور 

ولماوالنزيل: وفي اللكدم. ®الخهلاب: الومحيهل: المعجم في وجاء 
[((٢٣ص; زمورة آ-لنءثا>س،؟ا< ؤر وعرن، أ'كفلنةا 

(٣).

وانظر:ج؟/ زكريا، بن قارص ين لأحمد اللغة •قايس ٌعجم  ٢١١
العرب-ولسان ، ١ ١ ٠ — ١ ٠ ءسه ج١/ الجوهري، حماد بن لامحماعيل — الصحاح 

للفيروزابادي،الممهل- والقاموس ص؛ملا-هما، ج؛/ الإفريقي، منظور لأبن 
)حهلب،(.مادة ص*خ-ام، 

.١ ١ ٠ — ١ ٠ ٩ ص / ١ ج انمحاح، )٢( 
 )٣(jU  ،ج٤/الرب
)حهلب(,مائة ، ص١٥٢اللغوي، للجمع الوبل— العجم )٤( 
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أنهااللغة في )حطب( لمادة الأول للأصل المايقة العاني من ؤيتض 
صفات:ثلاث فيه توفرت الذي الكلام حول تدور 

فأكثر•طرفن بتن يجرى أنه الأولى؛ 
وموجه.مقصود أنه الثانية؛ 

ونهاية.بداية له أن الثالثة: 

:ومنهاالاصطلاح، في الخلماب تعريفات تعل،دت وفد 

القارئاال١،.إلى الكاتب من ارمحالة ١— 

معينامفصودا إفهامه بغرض المتلقي إلى بالقول القائل 'رتوجه ٢" 
النظرمن الوجهة هدْ هو أو نظر، وجهة بمحمل الأفكار من لابتاء ٣" 
.٢٤١٠ونتانحمقدمات بثكل أي ، استدلالي بناء في محمومة 

نصاأي البناء، لعملية موصوعا أصح وقد ه نفالبناء اذلك ٤" 
للقراءةاالْ،.

ومشروعهاالاجتماعية ؛وظائفها تتحدد لتعابير خصوصي امجمؤع ه— 

الإيديولوجيلأ٦،•

ص'الجابري،  Jbl■*لمحمد — المعاصر المربي الخطاب )١( 
.١ ١ هسرآ الرحمن، مد لمك الفلمي- الأخلاق ر المربي الحق )٢( 
مصطلحاتععجم جديدة؛ اصهللاحيأ، مفانح كتاب؛ ،ي التهتاب معض راجع- )٣( 

.T'YY>_وآخرين، يبت، لتلوني والمجمع- الثمافة 
ص*ا.العاصر، المربي الخناب )٤( 
السابق.المر-بع )٥( 
صTA.ءالوش، لعيل. المعاصر؛- الأدبية الصطلحايت، معجم )٦( 
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،،اال1>طابل اللغوي المعنى من اقترابها الأولين العريقين على ؤتلمحفل 
يزيدبينما المكتوب، التهناب أي؛ بالنص يختص الأول التعريض كان ؤإن 
بنوصيم،الأول التعريفاينته على والخامس والرابع الثالث، التعريف، من كل 

أومتهلقية، استدلالية بنية ذات، نفلر وجهة عن العبرة الخناب محددات 

ليديولوجي•مشرؤع أو اجتماعية، و؛لفة 
العقلةالمحاكمة أو يالاسدلأل بعضهم عند التهتاب يتصف ومالم 

البتاء كل فى الشأن هو وكما شعر• أو فن، ومشاعر؛ أحاسيس مجرد *فهو 
تلكبين علاقات إقامة من بد ولا )مفاهيم(، للبناء مواد اسثخل>ام من بد 

بهنريقةأو بالواد الأمر تعلق وسواء بعثا. يعفه يشل• بتاء يمبح حتى المواد 
جوانب،إبراز من ولابد أحرى، ؤإهمال أشياء اختيار من بد فلا البناء 

،...وبتر تفخيم من يل، ولا أخرى، جوانب، عن والكويت، 
علىقاورته ماوى أيما يعكس فهو صاحبه فكرة عن يعبر كان إذا 

المثاء«لآ،.

التعريف،من الأول فالشق الخهلاب؛ هو الل.راّة هنءه موصؤع أن ويما 

هومن إفهام يه المقصود عليه المتواضع )اللففل رالخطاب: نولهم: أينا ذلل؛، ومن )١( 
بالواضعن،المهمة والإشارات الحركات عن باللففل احترز لفهمه(. متهتئ 

بهينمد لم كلام عن الإفهام به وبالمنمود المهمالة، الألفافل عن عاليه وبالمتواضع 
لنالكلام عن لفهمه متهيئ هو لن وبقوله حطابا، يمي لا فإنه المتع إفهام 

موصىين لأيوب - اللغوية والفروق المصعللحات في معجم كالنائم•. يفهم لا 
دراصةالربي المقل انءلر؛بية المعي، هدا حول رللاصتزادة ، ٤١هؤرهالكفوك،، 

الجابري،عابئ —لمحمد المربية الثقافة في المعرفة لثظم نقدية تحليلية 
.١١٥—ص؛ الحميري، الواسع والص—لبد والخْلاس 

'ص العاصر، المربي ت  liasjا)٢( 
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الأفكارمن )بناء بأنه! الخطاب تعريف فيه ورد والذي للخطاب، الثالث، 
للخطابالموجه المعنى بين لجمعه المختار؛ ، التعريفهو نظر( وجهة يحمل 

معنىعلى وبانطواته الأفكار، من متماسكا بناء بتمثيله وذلك وتوصيفه، 
العامة،بصبغته الأخير التعريف، عن ، التعريفهذا لتميز إصافة الممارسة، 

كانت،فلسفية الموجهة، الخهلا؛ارت، مختلف، على إطلاقه يصح بحسثج 
النفلروجهة انتفلمت، وسواء ذلائح، غير أم سياسية، أم أمتارJخية، دينية، أم 

تنتظم. ٣١٣١متكامل، إيديولوجي مشروع في إليها المشار 
واليالغرب قي الخطاب بمصطلح لحقت الش التحولات هنا ونذكر 

مفهوممن جعلت واش المربية، في للخطاب اللغوية المعاني عليها تحل لا 
فيالمنظرين إصهامات وبخاصة متجددا( )كياثا الماحتين أحد برأي الخطاب 

(3yالذي سوستررا، دى فرديناند جهود أهمها ومن اللساية، الدراسات حفل 
الإسهاملكن الخطاب، في اهتمامه محور اللغة وجعل والكلام، اللغة بين 

إسهامهو النقدية الدراسات في الخط،اب مفهوم تطور في تاييرا الأكثر 
مجالأو منهلوق الخطاب أن يرى والذي فوكو هميشل الفرنسي الفيلسوف 

دراسةاللغة لدراسة اتجه ( ٣١٨٥٧)عام جنيف في ولد سويسري، لغويات عالم )١، 
قدما للنيوية المؤسس الأب يعد دراسة تدرس كانت بعدما اجتماعية 
ومن(، ٢١٩٣١)عام توفي اللساسة، الدراسات حقل لتطرر أدت كتثرة إسهامات 

العامة(.اللسايات في )محاصرات مؤلفاته 
بكيفيةواهتم والوجودية، الظواهر علم رففر ام(،  ٩٢٦)عام ولد فرنسي، فيلسوف )٢( 

متخصصةمؤسسات طريق عن الإنسان لدى والموصوعية المعرفة أشكال بناء 
)السلطة(القوة لعمل تحليلا وطور نيتنة الألماني بالفيلسوف فوكو ناثر رمات، ومما 

أشهرمن (، ٢١٩٨٤)عام توفي نيتثة* وصعها مفاهيم مستخدما المجتع في 
المعرفة(.)حفريات ت مؤلفاته 
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التشكيلةونمى البعفى، يبعضها متصلة منهلوقات لكنها للمنهلوقات، عام 
;أيقا العلاقات من بكة ث فوكو لدى ، الخهلايية 

متباينةوأننعلة لمواغ ففاء هو بل الخالصة، الذاتية تقتحمه موقعا ليس 
أنكما الحوادث«ص. ْن ْنتفلمة الة »ّالكيلك: وهو لاذوات«رى. 

ليسللغة، الخارجي الثكل في مشروعي ساكن وعتا ليس ٠٠لديه: الخطاب 
أشكالهالها ممارسة هو بل تتكلمها، ذات لها ، تفاقلغة الخطاب 

والتتاعااأ٤،.الترابمل من الخصوصية 
داخلالخهلاب إنتاج أن • بالهيمتة مرتبهن خوكو لدى والخطاب 

قيدور لها إجراءات بموجب تونيعه يعاد ومنْلم ومنتقى مراقب مجننمع كل 
منفيه ما ؤإمحقاحل الاحتمالي، حادثه على والسيطرة ومخاطره سلطاته إبعاد 

ووقيالةااأْ/راعثة مادية 

الهنا أوردناه وما تحديدها، يصبا التي، المفاهيم من الخهلاب ؤيبقى 
التعريضأما ؤإشارات. إطلالة هي ؤإنما المفهوم، تحولات بعرض يفي 

نزعمولا المهلروحة، التعريفات من ، تحريفمحص أيصا فيبقى احترناه الذي 
الأب،.كان وربما الأصح، أنه 

صّاأأ—٣٣.الجمعان، وتحولأته-لامى عودية الالنائة الرواية حطاب انغلر•  ٢١)
٦,ص' العيادى، العزيز لحبي والسلطة— المحرفة فوكو! ميشيل )٢( 
ازبق.المرمع )٣( 
ازبق.انريع )٤( 
ص٧.العالي، ينعبلو اللام وعبد الهناتي أحمد ترجمة المعرفة، حينالوحيا )٥( 
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الننوي:
والياءوالفم، بالكر والنوم النوة ت •انا الصحاح; قي حاء 
وذاكومخاص، حالفة يقال كما لفظها، غير عن امرأة جمع ت والنسوان 

وأولك«را،.

كثرناا١إذا نوة جمع الناء  ٠٠ت العرب، لسان في وجاء 
منالمرأة حمؤع والنسوان اء والي*النوة المحيط؛ القاموس في وجاء 

سوياال٣،.والمبة: لفظها غير 
اءونلنسوة ية نالنوى لفظة أن السابقة المعاني امحتعراض من ؤيتين 

جوهريفارقا وجود عدم إر منها ؤتخلص الجموع، ألفاظ من وهي ونسوان 
اللغةفي والنسوي والنواني اتي الئبتن 

للفعلةالعربية الترجمة وهي المسوية من فالوي الاصطلاح في أما 

ا(.مادة)نءساّاا، ا/ ج؛ العرب، ان يوانظر؛ صاا،؟ا، م/ ج الصحاح، )١( 
ادة)نا(.صا'آا، / ج٤١العرب، لمان )٢( 
مادة)نص(.، ١٣٣٨صابل، القاموس )٣( 
ذكرهلما بالننلر كمي فارثا والتوة ائي النين الفارق إن هتا يقال ان يصح ولا )٤( 

وتدللمفرد تكون قد ية النفإن كثرن، إذا وة نجمع الماء أن من أعلاه متغلور ابن 
الفرديريد وهو ساء للنيب أن أراد فإذا النامي،، غرض بحسب للجهع تكون 
في)وتقول الكتاب؛ في *سيبويه تال وة، نجمع نساء أن باعتبار نسوتما فيقولا 

)فإنالأصول؛ في المراح ابن وقال نوة(، حماع أنه ، وتم، ننساء؛ إلى الإضافة 
أرديت،فإذا ... نساء وة؛ نفي قالت، لها واحد لا الي الجمؤع هدْ من شسا جمعت، 

وقالوى(. ن؛ اء نفي فقلتح الجمع، قيل عليه كان ما إلى رددته إليه الإضافة 
إلىايصا بت، نجمع، اسم واحده جمعا، اللففل كان الخافية)ؤإن ثرح في الرضي 

اسموهو نسوة، ه واحل. لأن وى، ن؛ اء نإلى النبة في تقول كما الواحد، ذللث، 
جمع(.
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الاصطلاح:ني اللفظة هز0 معاني قي حاء ومما )أأأ8إأأأأأأ6ملا،، 
حلالإنجلترا في ثامن اجتماعية ءحركة وهي النسائية: الحركة ١" 

واليامئةالاجتماعية الحقوق بعفن تدعيم امتهدفت عشرا الثامن القرن 
تزايدتوقل الرجال. ْع اواة للمالوصول أجل من للنساء؛ والاقتصادية 

منصاحبها وما الصناعية الثورة بعد عام بشكل بحقونهن النساء مطالبات 

وتوصفالاقتصادي. المرأة استقلال ولتدعيم ن JJالتقلياللمعايير انهيار 
—امية الأمأهدافها حقمتs أن ~بعل اليوم الُربي، العالم في النائية الحركة 

أكثرخاصة اتجاهات بعض على تنهلوى فردية ميكيولوجية حالة مجرد أنها 
التقليدية،بصورتها الاجتماعية الحركة مغلهر أن إلا اجتماعية، حركة مها 

كانت،الش وخاصة والمامئة، الصناعية المجتمعات بعض في قوتا لاوال 
،.لارجالاا١ التبعية من نوعا النساء على تفرض تقاليدها 

لخونا،دنقة غير لكوية ( feminismكلمة)ترجمة أن إلى الباحشن بعض توصل )١( 
>فكلمةوءيرْ، إكنورد مماموس المحتلمة القوامنس ز ورد ما بحب 

(feminism ) س ماخوذة(feminieU (female ) أوالأنتى نمى والص
وعلهباللأسة، المرأة نمى واش ( femina)كلمة من مأخوذة أو الأنثوي، 

ملاحنلةمكن ير(، womenism)مى اش المسوية لا بالأنثوية ترجمتها نمكن 
ؤإيحاءاتدلالات الممعليحين من لكل أن حيث بوصوح اينهومض محن الفرق 

لمشىّر— الجنالإلى المساواة من المرأة تحرير حركات الآخرااّ عن مختلفة 
الخمطالحكان لو فيما دنيئا الاستخلاص هذا يكون وند صاٌلا الكردصتانى، 

كانحال فى يفيق غير يبدو لكع شل.، الأش نمى اش الكلمة من مأحودا 
السويةلها سبت، اش المرة لأن المرأة، نعتي اش الكلمة من مأحودا الصمللح 

وعليعأعلاه اللغوي المعتى في ورد كما لففلها، غير من للمراة جمع العرمحة مح، 
■عاليها غار لا للسرية فترحمتها 

,١٦٦صر؛ه\ُا—غسثا، عاطف محمد للدكتور الاجتماع" علم قاموس رى 
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علىالحصول لمحاولة يشير مصطلح الضيق، بالمعنى التسوية ٢١١" 
كلإلى الواسع معناه يثير حين في للنساء، اؤية موقانونية سياسية حقوق 
اصهلهاد،أو ؤإحضاع، إجحاف علاقة الجنين ين العلاقة تعتبر نظرية 

الاصطهاد١١١ذلك مصادر وعلاج تحديد وتحاول 
لوصفبها ويعبر . . . النوة( حقوق نمرة رص التسوية ٣١١" 

الوقت،وحتى القديمة الأزمنة مند للنساء المؤيدة والأفعال الأفكار 
الحاصرال

تحريرمن تتخذ الي والحركامت، الأفكار  ١١وصف على وJهللق ٤" 
الأصلياال'ا،.هدفها بعمق أوصاعها تحسين أو المرأة، 

لأيلا — اواة الم وجه على ثعامل لا المرأة بأن الاعتقاد وراتعني ٥— 
أولوياتهويحدد ثوونه ينفلم الذي المجتمع في امرأة— كونها محوى سبب 

آ.واهتماماتهءر الرجل رؤية صا 
هماتأساسيتين، مقدمتين على المبني السياسي المفهوم ٦١٠— 

ينالمساواة عدم على تقوم مؤسسة ين— الجن~أي الوعين بتن أن أآ 
الثفنامفي العدالة انعدام من بسببها النساء وتعاني والرجال، النساء 

الاجتماعي.

لك،، بولإ^جه ل^رورة ننجة لن الجتنن ين المساواة انعدام أن لبه( 

صبىْآا<.ج")/ هونددتش، لخد فة- للفالإكفورد دلل )١( 
ير.يسيتمرف ،  ٦٨٣صلاصطلاحية، مفاتح )٢( 
.صل٥٤خوث، لريان والمواحلتة— السوية )٣( 
صلمآاّجامبل، لسارة نقاو.ى— ومعجم لوامات السوية؛ بعل. وما السوية )٤( 



الجنين٠٠١بين الثقافة نمها التي الفروق عن ناتج 
حركةبوصفها للنوية تعريفه لالنسووة الأول المعنى على ؤيلحفل 

للتحديديفتقد فهو تعريفه، من أكثر المصطلح بتاؤيخ واهتمامه اجتماعية، 
.التعريف، به يتم أن ينبغى الذي والإيجاز 
السويةعن تعبيره والرابع والثالث الثاني المعنى من كل على يلحظ كما 

بأحدالتسوية تعريف على العاني تلك في الاقتصار يتم فلم وفكرا، حركه 
الأحر.دون حانبيها 

لأسنا ببنان الاهتمام والمادس الخامس المعنى من كل في ؤيتضح 
للتسوية.الفلرية 

ذاتاجتماعية حركة بوصفها بدأت المسوية أن هنا بالذكر والجدير 
ليبرالية،بين ما الفكرية اتجاهاتها تعددت ثم محددة، حقوقية مهنالب 

وزاد. ..سوداء وسوية وسحانية، واثتراكية، وماركية، وراديكالية، 

اتجاهؤلهر كما والفكري. العرفي وعمقها وتراكمها الحركات هده زحم 
وسماهللتسوية، امتوادا البعض اعتبره الحداثة بعد ما ؛فلاسفة ناثر جديد 

إنالقول: يمكن لا ولذا (؛ Post Feminism)السوية بعد ما آخرون: 
إلىتنتمي كثيرة حركات توجد بل السوية، تمثل واحدة مدرسة أو حركة هناك 

منكثيرة أنحاء وش الغرب ش بنمع نمت مختلفة ومدارس إيديولوجبات 

ص؟أّموؤص، لبام سوية— والالأدب )١( 
،ه.لا'ا—٢٢العزيزي، لخديجة الغربي" وى النللفكر الفلسفية الأسس انفر: ، ٢١

=وفرانيس كولمار كيه لويتدى مختارة— مقتطفات التسوية: والتفلرية 
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التيالاتجاهات وتعدد المسوية لمصطااح الفضفاصة الهلمعة أدت وند 
غربيةتسوية بناهدة — بخاصة الحداثة بعد ما مرحلة —في الممعللح عنها يعبر 
أدىفمد محدد، معنى له ليس مصْللح حاليا المرية أن ®يبدو ت القول إلى 

إلىالكلمة هذه تعريف في والمتخدم ثيء أي قبول على القائم المنهج 
١٠تماماالمعنى محن تمريغها 

)يصفمصعللح: بأنها السوية فيه الذي الراح المعنى فإن وعليه 
بعمق،أوضاعها تحسين أو المرأة، تحرير من تتخذ التي والحركات الأفكار 

بينلجمعه السوية جوهر عن للتمير الأقرب التعريف هو الأصلي(، هدفها 
الاختلافاتيتخهلى لها مجملا نمورا ورسمه والمكري، الحركي مظهريها 

للاتجاهاتالأحرى الفرعية والأهداف الفلسفية الأسس في والتباينات 
لاحما.عنها والتفرعة المتعددة المرية 

اكوي:الخنان 

والمرية؛التهثاب من لكل تميم— —فيما المختار المعنى على بناء 
نظروجهة يحمل الأفكار من )بناء بأنه؛ السوي الخaلاب تعريف يمكن 
المريةللايديولوحية وفما بعمق؛ أوضاعها تحسين أو المرأة، لتحرير تهدف 

عليها(.اس التي 

الحجاب:

أصلوالباء والجيم الحاء الحجاب: ١١اللغة: مقاييس معجم في جاء 

النقدننلرية قي ومدحل ، -٣٢ ١ ص؟ إبرامم، عماد ترجمة؛ ارتكومكي، ب ً
.ص٩—ATبعلي، لحفناوى — النوية بعد وما النوى 

يسير.بتصرف ، »_UUحامل، لسارة النوبة— بعد ما )١( 
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ماالجوف وحجاب منعته. أي• كانا عن حجبته يقال المغ، وهو واحد 
يالشحمالعينين يوق العفلمان ت والحاجبان وسايره، القواد بين يحجب 

وكيلكالعينين، إلى يمل شيثا تحجبان كأنهما التنبيه على وهذا واللحم، 
الإنسان*بحاجب مشبه هو إنما الشمس حاجب 

يحجبما الجوف، وحجاب الستر، I الحجاب  ١٠ت الصحاح فى وجاء 
وسايره.القواد بن 

الثلث،،عن الأم يحجبون والإخوة الدخول، من منعه أي وحجته 
الضرير*I والمحجوب 

وحجبه!وحجانا حجبا يحجبه الشيء حجب، ١١العرب! لسان فى وجاء 

قدمحجوبة! وامرأه حجاب. وراء من اكس إذا وتحجب احتجب وقد ، محترم 
ميتينبين حال ما وكل يه، احتجب، ما اسم والحجاب! تر. بستريتإ 

ءداب،هؤيتك دئا ءؤوس تعالى! وقوله غير، لا حجتا، والجمع حجاب، 
.*أم.. ٠ والدين الحلة فى حاجز وينلث، بيننا معناه؛ومن ْء لت؛ منت 

لمنعهحاجك، له نيل الثواب، الالحاح٣،! المحيط! القاموس فى وجاء 
الدخول®؛؛،.من الاس 

معنىفي اشتراكها للحجاب اللغوية المعانى من ذكره سبق مما ؤيتبين 

وانظر!ثلثهما، وما والجيم الحاء باب ، ١٤٣ج٢/ اللغة، مقاييس معجم ا ر١ 
المحيهل،والقاموس ، —١٥ص«ه العرب، ال وي، صرأ؟ ج١/ انمحاح، 

)حجب،(؟مائة ص٢م١، 

•٩٧انمخاح، ، ٢١
)حجبؤ(ّمائة ، _YUالمحيْل، القاموس واننلر! ، ٥—١٥ص• العرب، لسان )٣( 
ايق.ايالمربع )٤( 
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.مواه وما المحجوب بين والحيلولة الخغ 

•ْعنين إلى الاصطلاحية الحجاب معاني ثثع فيفضي الاصطلاح في أما 
الوصولْن ؤيمغ المطلوب ستر ما 'كل وص• عام■ معي الأول• 

والعصية!اروالعجز والجم والبواب كالتر حجاب، فهو إليه 
مناقترابها الأحرى~ العامة ~والتعريفادتح التعرش هدا على والملأحفل 

هرما منها المابق التعريف في الذكورة فالأمثلة للحجاب؛ اللغوي المحنى 
والجم،والبواب، تر، كالحي 

والعصية١كالعجز، معنوي هو ما ومنها 
تعريفالت،تحته ؤينضوى الملمة، المرأة بحجاب حاصى! معنى الثاني! 

!منهاعدة، 

الرحالأنفنار عن النساء من القواعد غير من الملة المرأة ررحجب، ١" 
لهارالالحارم غير 

فانهالوحه ومنه للفتنة، محببا كشفه يكون ما كل المرأة تستر ءأن ٢" 
الفتنهءرأ،.به ذكون ما أعظم 

الكفري،موصى ين لأيوب اللغوية" والفروق، المصطلحات في معجم الكليات! )١( 

محمدين —لعلي التعريفات كتاب رامحع للحجاب العام المعنى حول للامحتزادة )٢( 
.٦٢١—٦٢ص• ج١/ والفنون، الملوم اصعللاحات وكثاف ، ٨٩٠٠٣الجرحانير، 

ص'؟اأ.ءم الجJاترى، حائر يكر لأيي - الجزائري رسائل )٣( 
المرب،على نور برنامج ذاومح، الفتاوى" مكتة الثح، -مؤلم، عنيمين اين، فتاوى )٤( 

الإلكتروني:ا;ا؛ط 
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5329
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رويةمن عنها الأجانب يمع بما وزينتها، بدنها جمح المرأة متر ٣٠١" 
أوباللباس امتتارها ؤيكون بها، تتزين التي نينتها أو بدنها من شيء 

اووت«أا،.

الأجانبااعن العورة تر لالثياب س المرأة ه تلب؛اما ٤— 

الرجاللمغ المسالمة؛ المرأة به تستتر خ ما مرعي ررلباس ه~ 
بدنهالأم.من شيء رؤية س الأحاب 
المتعلقةالاجتماعية الشرعية الأحكام س جملة ينتظم ®لفق أنه ٦- 

أنلها يحل لا بمن علايتها حيث من الإسلامي المجتمع في المرأة بوصع 
أمامهم«لم.زينتها تظهر 

المباشرةبالوظيمة اهتمامه للحجاب الأول التعريف على يلحفل 
يهيكون لما الإشارة أو علته، ذكر دون ممهل، الحيمب، وهي للحجاب 
التحريم،يشر لم كما مطلق؟، حجس، هو أم ممعل؟ باللباس أيكون الحجب، 

للاحتجاب.ممارستها أي الخجب، لفعل المرأة لمثاشرة 

ها،نفللمرأة الاستتار أو الاحتجاب نعل الثاني التعريف، يند ينما 
باليكر،الوجه تخميمر مع للفتنتة سببا يكون ما كل وهو متعلقه يذكر كما 

وهوالاستتار، وسائل س شيئا يورد لم لكنه اكحميص، ذللث، علة ؤإيراد 

.»_UYأبونيد، الله عد لبكر الفضيلة- حراصة )١( 
.ص٣٣١ ثنيي، صادق وحاماو جي، قلعه رواس لمحمد — الفقهاء لغة معجم )٢( 
قواهلمحمد الجاهلين- وتاؤيل البلهلين انتحال بين لمة المالمرأة حجاب )٣( 

الرازك،،
.VWص ج٣/ المقدم، إمحماعيل أحمل. بن لمحمل. الحجاب— عودة )٤( 
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;هما المرأة لاستتار لوسلتين أثار إذ الثالث؛ التعريف تضمنه الذي الأمر 
مضروالخاص الرابع اكعربمن من كل اكتفى حين في والموت، اللباس 

الشاب.أو اللباس في ومحاتله وحضر البدن، حجب على الخجاب 
للخجابالثلاث للصور إشارات على السائقة التعريفات اشتملت وقد 

وهى!،، العلماءأ عند 

والتائر.والأبواب كالجدر بحائل أو بالبيت المرأة شخص استتار ١— 

عندوالكفين الوجه كشف مع حروحها عند المرأة بدن محائر محتر — ٢ 
الفتة.أمن 

القاب.أو بالخمار ؤيكون ووجهها، المرأة باو.ن ستر ٣— 

الخيأو المادي الجانب على الائتمار بعدم الأحير التحريف ؤيتفرد 
ربهلهبل محتره، أو المرأة بدن حجب وفليفة وهى للخجاب، تعريفه فى فمط 

فيبالرجل المرأة بعلاقة المتصلة الاجتماعية الشرعية الأحكام س بجملة 
للجانبينشموله فى السابقة التعريفات على التحريم، هدا ؤيتفوق المجتمع، 

يفتقرو3كنه ومقاط،،، الخجاب صور أي للخجاب، والمموي المادي 
سبشيء نموره يحط مما الممعللح، على دلالته فى والدقة 

بهتستتر ساخ شرعي )لباس ت بأنه الخجاب ، تعريففيمكن وعليه الضبابية، 
الأحكامص جملة صمن ؤيندرج الأجانب،، الرجال عن لمة المالمرأة 

المجتمع(.فى بالرجل المرأة علاقة تقلم الش الاجتماعية الشرعية 
يقصرلا اللباس، وهي للاحتجاب الأشهر بالوسيلة الخجاب فتحديد 

الرجع!□بق،انثلر: )١( 
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ترنطأحرى شرعية أحكام عن يفصله ولا فحسب، اللباس على الحجاب 
الخلوةعن كالمهي غاياته، تحقيق على وتعمل بالحجاب عضونا ارتاظا 

ينفصللا كما والماء، الرحال ين المحظور الاختلاط أو والأ*حاتب 
المعروفكالقول الجنين ين العامل أحكام أو أحلاقيات عن المعرف 
ولاالحجاب،، مقاصد يحقق متماسكا يجا نتشكل اش الأحكام من وغيرها 

فقط.المادي الحجب، عنل. يقف، 

توهي بالحجاب، تتصل أحرى مصطلحايتح وهناك 

[،٣١تادورت مح؛غرره ؤؤوبم/ة-، تعالى■ بقوله المقصود وهو الخمار! 
واليم®الخاء اللغة مقاييى معجم في ورد مجا اللغوي معنا0 في حاء ومما 

والخمار!. . . ستر في والمخالطة الخلية، على يدل واحد أصل والراء 
والمخميراسليهء. . . أيلبسالخ٠ار الخمرة! حنة وامرأة حمارالمرأة. 

اللغةونواميس معاحم في الخمار لففلة تدور العاني هدْ وحول 
بهذاالخمار ورد وقد ، الرأم،* *غطاء ! العلماء عند الخمار ؤيعتي 

والخلف،أأ،.اللفح س عالما عشرين من أكثر عند المعنى 

ثنعقيى يديك ؤ تعالى! بقوله الراد وهو الجلباب• 
صاحب،نال اللغوي معناه وفي جلباب، جمع والجلأيب، [، ٠٩لالأ-حزاب: 

صهاآا~\ُاأ.ج؟/ اللغة، مقاسي معجم )١( 
،٢١٤—صاا'ا ج؛/ العرب، ولمان ، ٥٦٢صاا"ه—ج٢/ الصحاح، را-؛عت )٢( 

)حمر(.مادة المحبهل، والقاموس 
_U.الألباني، الدين لماصر الملة- المرأة جناب )٣( 
الأبق.الرجع )٤( 

٣١



منبالشيء الإتيان أحدهما أصلان والباء واللام ررالجيم اللغة مقاييس معجم 
المرادهو الثاني والأصل .  ١١شيئا يغشى شيء لأحر وا موصع، إلى موصع 

أيئاويمعناه ، جلابيب١٠ل والجمع القميص، ااوالجاJابت هنا، بالجلباب 
والقواميسلالمعاجم قي الجلباب لففلة جاءت، 

علىالمرأة يلقيه الذي اءالثوب العلماءت لدى بالجلباب ؤيراد 
خمارهالأ؛،.

أيجميعا، المرأة بها تستتر ة ألثوالجلباب الخمار أن بهذا ؤيتبين 
إليها،الأجانب، الرجال نظر دون تحول ثوبية حوائل أو اللباس، من حوائل 
المحاصر.الاستعمال فى الحجاب بلففلة يراد ما عليها يصدق اللذان وهما 

فالحجابالقرآني الاستعمال وفى اللغة فى للحجاب الواردة للمعاني وبالنفلر 
تتعالى فوله في كما مهللئا الحائل يعي إذ والجلباب؛ الخمار من أعم 
والجلباب[، ٠١]الشورى: لممه وه من اؤ و-ثثا إلا آس نهنه ة لمقر َكا0 

أدلةميها نالي، القرآنية الأدلة في الواردتان اللفظتان هما والخمار 
اللباسأي• عليه اصثللح ما به نقصد هنا الحجاب نطالق وحين الحجاب، 

والجلباب.للحمار المرادف الماتر 

ج١/اللغة، مقاييس معجم )١( 

والقاموس، ٣١٨—ص٣١٣ج٢/ العرب، ول—-ان، 'ضرآخ، ج١/ الصحاح، رابع; )٣( 
)حلب،(.مائة ، »_AI"—٩٦المحمل، 

.٦٠٠٣الملمة، المرأة جلياب )٤( 
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اصالفصل 

المعاصرالنسوي اكنملآب منهللقات 

نظرية،منطلقات من المرأة لقفايا تناوله في وى النالخطاب، ينطلق 
تالتالمن البضن في توضيحهما وسيتم إجرائية، منهجية ومتهللقات 

اثدولالميحت 

النمظريقالث؛إل،قات 

همامنفلوؤين، من المرأة لقفايا تناولها فى التسوية الخهلابات تنهللق 
محاور،ة حجعبر توضيحهما وّيتم النهلورالعلماني،والختفلورالإصلأمي. 

والمرجعيةالناظمة، والرؤية المفهوس، والإطار التاييخة، الخلفية هي• 
تالتالي النحو على وذلك، المجتمعي. التغيير واستراتيجيات الحقوفية، 

اسافي:انمتفلور أولا: 

التاريخٍة:الخلفية 

انيثايث،أن إلا تقرينا، ومم، قرن إلى التسوية الحركة بدايات ترحع 
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احتكاكهمْع بدأ للملمين الفاكري النتاج ني الغربية النوبة الأفكار 
مقدمةفي مصر وكانت عثر. التاسع القرن أواخر في الغربية بالحفارة 

أميزرا،:قاسم كتابا أشهرها مزلفات في الأفكار احتفت التي البلدان 
عامفي الصادر الجديدة، والمرأة (، ٢١٨٩٩عام)في الصادر المرأة، تحرير 

(٦١٩٠٠.
العالمفي مرة لأول فلهر فقد ( feminist)المسوية إلى الانتساب، أما 

عامفي إليها والمنتماين، المصري النساش الاتحاد منغلمة تعريف، في العربي 
^نداكممر في المسوية الحركة رانيان حطاب، في اللافح ومن ،(، ١٩٢٢)"

لخهلابحامتدادا شكل الذي الأمر للغرب، الطلقة للمعية دعوتهن عدم 
المنفلم،؛هلا؛حها السوية ظهور فبل المائية ؛المسالة الهتما><ّت، الكاتبايت، 

كتاباتهاك، تدعو نصرانيتها" ~رغم كاث واض، زيادة ٌي أبرذ.هن وس 

يمحرطرة دادْ وك حريتها، عن ودفاعه للمرأة يمناصرته اشتهر الأصل كردى كاتب، )١( 
بالقاهرة،نم بها، وتعالم الأصكندرية إلى الفايهل أبيه مع انتقل (، ٣١٩٠٨—١٨٦٢٠)

وعمل(، ٢١٨٨٥)سة مصر إلى وعاد ا، بفرن)دمون-اله( الحقوق درامة وأكمل 
الأسثتاف.بمحكمه فمتثارا المختالهلة، بالمحكمة العموس لناب وكيلا 

نثرتدراسة متمك، لرصا وتحديات~ حقائق الإسلامية النحوية الحركة ت انفلر )٢( 
الإسلامية(،والرؤية السوية الرعة بين مقارنة دراسات ت وقضاياها )المرأة كتاب في 

لكمالالتحرر" نيم توسيع نحو المعاصرت المربي الفكر ش والمرأة ، ص٨٩ 
عمارة،لحمد الكاملة— الأعمال أمين وناسم صا؛~'م؛، اللطيف، عبد 

ص'"اا-ها.

لمان،فى القرنية التشرية العاهد في درست ( ٢١٩٤-١ ١٨٨٦)لبنانية وكابة أدية )٣( 
صنتها،وذاع المصرية الصحف في بالكتابة وبدأت القاهرة، إلى والديها مع ونزحت 
فيبالجنون اتهمت القاهرة، ومثقفي أدباء أشهر صم الذي الأدبي ؛صالونها اشتهرت 

منلاحما، منه وحرحتر العقلية، الأمراض مستشفى وأودعت حياتها أواخر 
)الصحاتف(.ت مؤلفاتها 
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٧^^^١/الشرقية السمة أو القافية الخصوصية على للحفاظ 
العلمانيوى النالخمحناب شهد العشرين القرن من الأخير الثالث، وفي 

المرجعيةذات النوية للمنفلمات متنامتا نثاثلل واكس، ملحوظا تهلورا 
اءالثأوصاع في والتنفلير التفكير مبادرات بكون الفترة هده وتميزت الغربية، 

هيمتةشهدت الير الماضية الفترة عكس على نفسها، ائية النالنخبة من نبعت، 
كتاباتالميلادية بعينيات الفجالت، المرأة، موضع عن الرحال كتابات 
الفترة،هده حلال لها وصدر ، عداوي النوال المصرية والرواية العلبيبة 
)الرحلوكتاب: (، ٢٠١٩٧٤)عام في وذلل؛، الأصل(، هي )الأنثى كتاب: 

فيءا،؛)ا-ببما،،(ص.والجض(،

محمل،لأحمد التنوير— عصر معارك في قراءة الحديث العريي الفكر قي المرأة انفلرت )١( 
لمارحووالوطن" والإسلام المصرية المرية الحركة ورائدات ، ص'؟آه—١٧سالم، 

الدينيةوانمراسات والمرية ، ١  ٤٨—١  ٤٧صرربدران، على ت ترحمة واو،ران، 
ووردة، ٢٠ص بكر، أبو رندة وترحمة أبويكر، أميمه تحريرآ من نوية~ ترحمات 

صا1.نيادة، لس اليازجي- 
القاهرة،بجامعة الطب كلية في ودرت (، ٢١٩٣٠)عام القاهرة في ولدت )٢( 

الصدرية،الأمراض فى وتخصّصت الجراحة فى الهلم، يكاأوريوس على وحصلت 
القصرفى امتياز طبيبة عملت الإنسان، وحقوق المرأة حقوق عن يدفاعيا اشتهرت 
الرئيسعهد فى الجن أودعت وكتاباتها، آرائها بسبب وفصلت العيني، 

الناصر.عبد 
الحربية)المرأة كتاب قي الدراسة نثرت صالح، لأماني تحليلية— دراسة انفلرت )٣( 

القرنفي المرأة حول العربي ولحها1اب وببلوغرافيا تحليل قرن؛ في والمجتمع 
الحركاتوتأريخ ، ١١٣—١١٢أبوالففل، مجني I إشراف العشرين(— 

لغربيوالاجتماعية الاقتصادية اللجنة عن صادر كتاب الحربي، الحالم في المائية 
حتنابفي قراءة صرت المعا الوي والحطاب ، ٦٦— المتحدة،الأمم آصيا 

)نزوي(مجلة في نشرت مقالة الربيعو، لتركي الخرنيي" وفاطمة المعداوي نوال 
.٠٢٠٢ ٠ ٩ ٦/ / ٢٦بتاؤيخ الصادر عثر الحادي عددها في 
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المداوي.ممابات من راديكالتة أقل ممها )الجدر(، الاجتماعي 
أوالهجينة، الكتابات ظهور والعثرين الحادي القرن مهناع عجل كما 

تيارإلى المنتمية والروي الثانية، للموجة المنتمية الرؤى من حليْلا تمثل الش 
والأفكارلالنظريات الراخ،ض الحداثة يعد ما بفكر والتأثر النوية، يعد ما 

الننلرية.طروحاته في يارر أثر التونسيات للتسويات كان والدي ، المهللمة 
سقن،اش التسوية موجش روى بين يالخلهل القائمات إحدى وتبرر 

أبهليقاومون يدانن لخصوم ؛مواجهتها المنهجي اختيارها إليهما الإمارة 
أبرزومن • الشريعة( عن )المدافعون وهم والمساواة، الحرية مبادئ 

ينرجاء التونسية الجامعة فى الأستاذة كتابات الفترة، هده في الكتابات 
(،٢٢٠٠٥)عام الصادر الثوابت،( )نقد كتاب،! ; أبرزهاومن ،، ّلأمةأ 

؛٧٠٠٦)ظء المادر الفح٠لة( )سان وكتاس: 

حركةالأصل التسوية أن ياينجاه المنتهيات التسويات ترى 

يعدوما والحداثة ، ٤٥٢— ٤٥ص• الممدي، المعجم ت المرية يعد وما المرية ت اتفلر )١( 
—الفحولة وينيان ، —٨١٠٠٠٣٣٨التريكي، وفتحي الخيري، الوهاب لعيد الحداثة— 

._YYملامة، بن لرجاء 
 )Y( :ملامة، بن واوؤ;ث-لرجاء المدكر في أبحاث الفحولة: بيان اظرYY_.
بتونس،منوية يجامجعة الأداب بكلية العربية والأداب اللغة بفم محاصرة أممتاذة )٣( 

نطاقفي العربي العالم في والجندر المرأة عن الخطاب تدرس كما التفكيك، تدرص 
بتونس.الإنسانية للعلوم العالي بالعهد الشانئة الدراسات ماجستير 

فراس،خدرية-لآمجال درامة الإسلامية العربية الثقافة فى الأخلاق انظر: )٤( 
٨٠٠ ٠ — ١  ٠٣ Y ، النائيةالحركات وتأيح ، ص٢٢ملامة، بن لرجاء الفحولة" وبنيان

٠٩٨صر،المربي، الخالم في 
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أنيمكن ولا النقالة، الحركة ميدان قي الدين إفحام ترفض مدنية حقوقية 
المجالفي المرآة على الرحل تفضيل بشأن واصح فالقرآن علمانية؛ إلا تكون 

المرأةقضية تتاول فإن ولذا الروحي، المجال في بينهما ساوى ؤإن الدنيوي 
)الإسلام،المنفلورين: بتن التناقض يفرض الإسلامي الإطار داخل 

بدلا أمرا الإسلامي الإمحنار خارج النوى التحرك يجعل مما والسوية(، 
اليللعلمانية المفهومي الإطار الخطاب، هذا صاحبات وتحدد ؛. ل منه 

:بقولهاسلامة بن رجاء فتعرفها طرحهن، في بها ويهلالن منها يطلقن 
تستمدأن يمكن لا المياّية الشرعية أن تعني بل الإلحاد، تعني لا ®الالآدكٍة 

باسمنهلمت، ؤإن بشرية تكون أن بد لا المياسية الممارسة لأن الدين؛ من 
مشتركا،يكون أن يجئ، العام لأن والعام؛ الخاص بين الفرقة ونعتي الدين، 
دينااالالدولة حياد وتعني 

اا|ن: بقولهاتأؤيلتا يعدا له وتضيق، الممهوم هذا الهاش فريدة وتؤكد 

دراسةحجاب>، لتادا العريان— الساء حياة واسر الاجتماعي والتغير انفلرتالإّلأم )١( 
حداديزبك إيفرن تحرير الاجتماعي(، والتغير والجنومة )الإسلام كتاب في نشرت 
٦٠٠اكرفى،، أمل ت ترجمة اسييزيتو، إل وجون  الإسلاميةوالمرية ، ١١٧—١١ ٠٣٥
عملورقة قرامي، لامجال الحقوق— ليل ائية ناستراتيجيا أم جديدة تسوية حركة 

٠٣٦٧—٣٦٦ص نقدية(، رؤية العربية )الموية كتاب في نشرت 
٠١٥٧الفحولة، بيان )٢( 
الدقهليةفي ( ٣١٩٤٠)عام ولدت مصرية، يسارية سياسية ومعارصة صحفية كاتبة )٣( 

مؤسساتعدة في وعملت القاهرة جامعة من الإياب لمانس عر حصلت بمصر، 
التقدميالوطني اكجهع حزب عن الصادرة الأهار جريدة ورأست إعلامية، 

وجمعياتمؤسسات عدة في عضو وهي الحزب، في سن مؤعضو وهي الوحدوي، 
المرأة.وحقوق الإنسان لحقوق وأهلية تسوية 







الالإسلام هذا أن فكرة تدعم دامت ما للإسلام؛ حقيقية شتيمة الأمر واغ 
تجنيدمع طلطوى كقانون الناس على مقروصا كان إذا إلا يتماسك أن يمكن 

الصياميرفقون أو الخمر يثريون الدين أولتك لمعانة العدلية؛ المهحاكم كل 
يملكلا الشرطة بدون الإسلام فان أيصا الحجة تلك وحب رمضان. في 

تتوقف،أن بمجرد عنه ّيتخلى الذي العمري، المواطن ذللث، إلى ليقا..مه سيئا 
فهوواليهودية كالميحية ليقدمه الكثر لديه الإسلام أن مع الدولة. مرانة 

ءالمانية«أا،.دولة ظل في والازدهار التقدم على قادر 
حينفي الدنيا في الدين يصهرون اوسلمين أن سلامة بن رجاء وترى 

يعدلم فالقرآن ،؛ )وصعية(ل بالمعاملأيت، المتعلقة الأحكام تصح أن يجب 
الحياةمن أحكامه استعاد يجب ولذا للتثرع، مصدرا يكون لأن صالحا 
منالقرآن نحرر أن ®يجب ت فتقول غير، لا الروحاني بعدم في وحصرم العملية 

المحللةالأحكام من مجموعة في يختزله والذي به أحيهن الذي الفقه 
تطويرفى الأحلأنة ميادئه تلهمنا أن يمكن روحانى نص إنه والمحرمة. 

الرحمةوتعليمنا نفوسنا وتهذما الإنسان حقوق منفلومة وتعلوير تشريعاتنا 

مصال،رااعتيارْ بالإمكان يعد لم ولكن والأجساد، بالنفوس التمثيل وعدم 
بالإمكانيعد لم العامة. والحياة المعاملات، مجال في والاجتهاد للتشرع 

يدنطع بالإمكان يعد ولم والماء، الرجال بين اواة اللامعلى الإبقاء 
،.الخمرارأ سارب وجلد المحصن الزاني وقتل المرتد وقتل المارق 

كتابفى نثّرُن، مقالة أينا، تدور الهائي ، العف.رحى دلال؟ نتل عن نعم؛ ؛ انفلر )٢( 
.١١٢صر؛؛؛—الثوابت،، نقد 

المبقّالمرجع )٣( 
٤٣



عادتالتثرمة وظيفته من القرآن سلامة بن رجاء جرءدت أن ويعد 
للتمعالمجال اح ؤإفالعام، المجال من الدين إحراج وجوب على لتؤكد 

—كماالأحلأني( )المملهير لحملأت استنكارها ساق ني ية الجنبالحرية 
وربعأحالهم بربح المحتفتن والفتيان الفتيات ف ارتستهل والتي ميها~ ت

منتهىفى ( رإيروميا ودفقا للحياة حبا باعتباره الهمب المكتمن الرمان، 

تنسعحِبأن يجب كثيرة أشياء 'اهناك I فتقول وصفها~ حد ~ءلى البرا-ءة؛؛ 

كلعيش كيفية ومنها الدين، منها • ثخميا حيارا لتصبح الخام الفضاء من 
لياتااLiوما وفولبة تصنيف، كل حارج لدكورته رجل وكل لأنوثتها امرأة 

الإسلاميةاللأتكية من نمهل تشكيل "برأيها~ المكن من كان أنه كما 
بينالخلافة تنغلم فالخبادات والمعاملات، الخبادات بين الفصل تم لو فيما 

،بخلافللتييل قابلة غير تكون أن فيمكن ثم ومن والمخلوق، الخالق 
بينهمفيما الناس علاقات تنظم التي المعاملات 

فيوصفتها كما المسلة( )اللائكية فكرة مع يوسف، ألفة وتنفق 
كماالدينية( )الخلمانية أو اليوتيوبط، على المسجلة محاضراتها إحدى 

._YYالثوابت(، )نقد محاب ز نثرت .قالا بآخر، ليس الذي الأحر هذا الأنثى: )١( 
 )Y( ازبق، الرجع.rY_
 )Y■( :صأ^\.الفحولأ، بيان انفلر
التونية،سوسه مدية في الماصي القرن من السبات في ولدت تونسية وكاتبه باحثة )٤( 

الصبغةذات الدينية Jهلروحاتها اشتهرت ت، انيا والنالعريية اللغة فى متخصصة 
شغلتوالمقارنة، بالتحليل الديني الموروث أبحاثها في تناولت كما الحداثية، 

منالتونسية، الوطنية المكتبة ومديرة للهلفولة، العار المعهد مديرة مصب 
الإسلام(.أركان ر قراءة )شوق: مؤلفاتها: 





الصوصير نفبإعادة واجتهاده والاجتماعي السيامي للتطور ~برأيها~ 
ترىإذ بأجر؛ والعمل التمليم كحق الجزية الحقوق بعض النماء ومنح الدينية 

والديالمزدوج، القانوني للاهتار أسينا قلل الخطاب هدا *أن السعداوى 
العلاقةأما الوصعي، لالقانون تخضع أن يمكن بالدولة الرجل علاقة أن يرى 

ا.الالهيرارأ للقانون تخضع أن فيجب والمرأة الرجل بين 
اكافلمة:الروة 

الرؤيةأو العلماني، الوى الخْتاب في الزاؤية حجر الحداثة تمثل 
للعالخاية؛النموية الدعوة مع يتق الذي الأمر المعددة، لهلروحاته الاءلة 
ؤيتجلىالإنساني، للمديل المكان يخلي الثريعية الحياة عن الدين فاقصاء 

فيولمها لمثلها، تدعو أو الحداثة، قيم من ثعلي الي الشموية الرؤى في هدا 
الحداثةقيم مع الأنمماتي العامل تنتقد أو الهلرق، ، يمختالفالمجتمع 

ازدواجية.من العامل هدا عليه ينطوي وما والمائية، الفكرية ومنتجاتها 

كتركياخاصة حالات باسشاء علمانيتها الإسلامية الدولة إعلان فعل.م 
حول(الإناية الأفكار من العربية الجماهير حرم المرئي" فاطمة ~وم._ح 

الغربفى انتشرت الش الأفكار من وغيرها الفردية، والجادة الفاكر، حرية 
محنمهددا الإسلام يكن لم الميحية عكس وعلى الدولة. مدارس بواسطة 

الإسلاميهدد لما حديدة، مجرات اكنشافح أو الفلائج، علم من الخارج، 
ومعاناةوالمبادة. والخيال( الفردية، مفاهيم في الثرى الكائن داخل موجود 
لخدميعود المرئي" "بحسسِّا الهضة عن والجز الخلف، من الخرب 

السابق.المريع )١( 



مفاهيمهاوعيهم ولعدم والحداثة، التنوير عهد يات لمكثمارهم ام
ينظرواولم به، الارتباط أعادوا بل بالماصي صلتهم يقعلعوا فلم المحورية، 

الإصلاحيةالمحاولات في هدا ويتجد إحياء، بل تقدما بوصفها للحداثة 
إلهي،مصدر ذي بقانون أي بالشريعة، الدستور ربط حاولتا الش العربية 
فمماولذا الإسلامية؛ الدول، في المرأة وصع على بدوره انعكس الذي الأمر 
التارخبداية أن هو الدول(، تالالث، في المرأة وصعية تحليل في يغسيا ألا ينبغي 

لمفرنا عثر أربعة وأن المتقبل، استراتيجيه بلورة في حاصرة الإسلامي 
ثاملة١قهليعة أو مواحهة تنهد 

لحقوقالدولية المعاهدة على الإسلامية الدول( ١^^■، وافمت، أن فمنذ 
يعينونالمرنيسي~ —برأي والمسلمون الثانية العالمية الحرب بحد الإنسان 

يومةمزدوجة يوميات ارباطهم م، تمث)( والتناقص، الازدواج من حالة 
مكةلساعة تثير الأولى الديون. لتسديد غربية وأحرتم، للصلاة، هجرية 

البورصةتقلثات تنقل دنيوية والأحرقا آحر، زمن، وثم وتحمل المقدسة 
المواطنوسمادة هنا، المؤمن طاعة تحكى مزدوجة هوية ، المال، وسوق 

يعكسوالأخر أمة، إرادة يعكس الأول للممالح، قابلين غير منهيان هناك، 
فردرآ،.إرادة 

؛الرقصةوصفته وما الازدواجية هذه عن حديثها المرنيي وتواصل 

الجنسالحجاب؛ وراء وما ، ١٧٢، ٦٥— ٦١، صى٧٥ الحداثة، من الخوف انظر؛ ( ١ ) 
.صل٦٧أزرويل، الزهراء فاحلمة ترجمة؛ المرنيي، لفاحلمت اجتماعية— كهندمة 

أزرؤيل،الزهراء ناطمت ترجمة؛ المربي، لفاؤلمة منسيات— محلطانات انظر؛ )٢( 
ءسآ\/آ-ه\/آ.

٤٧



ملهاةنا أنفعلى نمثل I فتقول المتناشين المنهيين هدين بين الجنوية 
لمتتا؛المسبة الأمور تتعقد وهنا بينها، تصالح لا مشاهد بين ونتارجح 

فيشانها توازنها، على الحفاخل لمجرد كبيرة ءلاقة لبديد تحتاج الش ة البقي
ظلفي يعيشون الدين الاس الفراغ. في اكوران عليه قرض محرك شان ذلك 

الإباحية،يقارب العبير حرية في الحق حيث الواضحة، انميمقرامحليات 
مكانهيعرف منهم كل الواضحة الشوقرامحليات محلل في يعيشون الدين وأولك 

انه((يحركة في يتحكم اكى والقانون 

الأرضبين وانموران الكوكبية الرقصة عن حديثها المرنبي وتختم 
هوإعفاله يجب لا الذي ءالفارق ت بقولها والمؤمن المواطن بين والماء، 

إلىبالإضافة ونحن انمورات، هذْ بكل القيام على مجبرات اياء نحن أننا 
ماء!االآ،.لليا مًحجبات، هذا 

معتعاملها في العربية للازدواجية انتقاداتهن أخريات نويات وتوجه 
غيرقبولا حلاله من الحرب يقبل انتقار، بأسلوب الغربية الحداثة متجزات 
تجاْتحففلون أو ؤيرفضون الغربية، والامنهلاكية المائية المنتجات مشرومحل 

تستتعوالتي والأحلاقية، والفلفية، الفكرية، الرمزية الغربتة المنتجات 
فيالحديثات تتقبل ازدواجية المرأة. حرية متضمنة الشخصية الحريات 
الحديثة،والدنية يتفق بما واكحليمية الاقتصادية بالقلم المتعلقة القوانين 

قانونباعتماد الأسرى الذلام في العلاقات ثنية على ه نفالوت في وتبقي 
—بحبوالوجس الانتقاء وهذا ديني، لأساس يستند الشخصية للأحوال 

المابق،المرجع )١( 
 )Y( ألمابق، المربعoAY_.

٤٨



منالدكر خوف أي المرأة، حرية من الخوف يعكس السوية— التفسيرات 
بدعوىالتحفظ هدا تغليف تم ؤإن أسرته، في المرأة على سلهلته فقدان 

الثماالخموصة على الخوف 

الخروجقي تتمثل واش المشوية الحداثة أن سلامة بن رجاء وترى 
الروادبعض وعي في موجودة كانت الجدري والنيل الشريعة ْع والقطعة 

يمكناركان ت فتقول نياتها، عملية ووفل<0 همنت اش الريادية والحركات 
مىنوأن الشريعة نسخ سقف تحت الإسلامية الحربية الحداثة تتم أن 

لوجودالقرآنية العلوم على غريبة الإلغاء بمعنى المخ فكرة فليت، ، كدللئ، 
الأحكاملكل العام الخ فكرة ت، وليأحرى، آيات طريق عن ألغيت، آيات 

ام ١٦٤الموافق - ٥٥٥٩سنة ففي المتحدثة، الإسادمئة العقائد على بغريية 
نخوأعلن الخلافة، آلموت ؛قلعة نشأت الش الإسماعيلية الدولة أمر اعلن 

الجتةا،لفي للحياة الروحاني التصور مع لتعارصها الشريعة 
بالحدادالأنتقائية وغير المعاصرة الحداثة سلامة بن رجاء وتصفه 

الحداثة cJu*،وتقول؛ الحاصر، وتعاؤيد الماضي أمباح من المخلص 
الحداثة،رفض أفرزها اش التعوذية الهديانية الوضعية من حروجا ستكون 

المدافعينعلى غلثتؤ الني والغمغمة الصمت، وضعية من حروجا وستكون 
بالنموصالممكنة لعادقتنا صريحة صياغة نفه الوقت، في وستكون عنها، 

منباهظة بأثمان إلا للتثرع مصررا تكون أن يمكن لا فهي المقدسة، 

والمرأة، ١٤صْ الجوهرتم،، لمائدة ودلألأت~ مفاهيم الحجاب رمزية • اننلر ، ١١
٧٨٠سعيد، لخاليه — الابداع التحرر  سلامة،بن لرجاء — الفحولة وبنيان ، ٠٢٠

\._'YUالفحولة، بنيان )٢( 

٤٩



^١١٠^^٠٠١١وللكرامة الإنسان لحقوق المنافية والدمية والهيمنة الإرهاب 

الخموقية;المرجعية 

منظومةفى ممثلة المدنية بالمرجعية الخلمانى وى النالخهلاب يتمك 

حقوقملامة ين رجاء وتصف الفكرية، ها وأميقيمها ان لإنا حقوق 
ذلكوسبب الاجتماعي، القد عليها يبي أن يّبهم، الحم، الإنسان؛-رالثوابت، 

علىالأفراد، وئحرر الجتمعايت، تهلور دون تحول، جامدة ثوابت، ليستا أنها 
مياتريمنمى واض، "برأيها~ والمجتمع للفرد المعيقة الدينية الثوابت، غرار 

؛الضرورة(لآ،.الدين من )العلوم نيل من 
تالمساواة ومبدأ الحرية، مبدأ احترام I الدنية الثوابتج أهم ومن 
الحرية:١- 

والمضمن( ٣١٧٨٩)م في الصادر القرني الإعلان من م نص 
عامالصادر الإنسان لحقوق الالي والإعلان والمواحلن، الإنسان حقوق 

علىسائقة وجعلاها الإنسانية، الحقوق أول( بوصفها الحرية على ( ٣١٩٤٨)
الأحرى؛للحقوق الأمامية القاعدة الحرية تعل و الأحرى. الحقوق 

فيوالحق التمللث،، في كالحق حريات: سوى ليمت، الأحرى فالحقوق 
الإنسانمنح في يتمثل الحرية عليه تقوم الدى الأساس والمدأ ، •••التنقل 
كمامثرؤع. مدني بحهلر يصطدم مالم الخاصة تصرفاته ابتكار في الحق 
يقدرمن أفضل هو الفرد أن القانلة يفكرتها الفردية النظرية إلى الحرية تستند 

.ص٨٩١السابق، المرسع )١( 
صْ.سلامة، بن لرجاء والممادرة— والتمييز انمتم، في آراء المابت،ث نقد انفلر: )٢( 
ال؛ق.المرجع انفر: )■٣( 



لتحقيقالحرية من مساحة أكبر له تتاح أن ينبغي ولذا الذاتية، مصالحه 
انيةالأنالنزعة إيديولوجيا من ركينا ركنا الحرية ونمثل الخاصة. مصالحه 

الفكريوالنتاج الغربية، الهضة لعصر الفكرية الأرضية وطبعت شكلت الي 
علىالثورة ضرورة إلى مفكريه أحد دعا والذي الحديث، العصر لمفكري 
إذندين؛ ليصبحا والمرأة، الرجل بين للعلاقة المنظمة الاجتماعية الحادات 

يما^١ وأشد سعادة، أقل اليشري الؤع تجعل لوك الحرية على القيود إن 
القريرالبشري للمموحود بالنسبة الحياة قيمة يقلل 

الإسلاميالعالم قى العلماني الوي الحهلاب منغلرات استلهمت وقد 
الإسلام(،عن )الردة قضية ومنها معالجاتهن، مختلفا في وتبيت الرؤية هزه 

النويايت،قبل من المتهمة الإملامية البلدان في ال٠حتقل,، تغيير حرية أو 
فيالجريد العقدي بانتماته والممرج معتقده، تغيير في الفرد حق بمصادرة 

الدينية،والمعتقدات اكعاليم تلقين ش الفرد حق وظللثا الشخصية، بهلاقته 
منوعترها يختارونها، الي الديانة على أولادهم تنشئة في الوالا.ين وحق 

بحقرأيهن~ ~فبى تعترف لا إسلامية مجتمعات فى المنال البعيدة الحقوق 
الدينيةالحرية فيها وتشكل المقدسة، ؛اكوا؛تا العمل مبدأ وتكرس المواطنة، 

ومازالتجأصابثح يد الأرتال.اد سهام مادامت، كذللف وستبقى حقيقية، إشكالية 
والهائين،لكلامحن، عنه، والخارجتن الإسلام، عن المنسلخين تم، 

،٦٠، _Aiمجذ.وب، معيد لمحمد الإنسان— وحقوق العامة المريامتح ت انفلر )١( 
،١١٩—سبيلا،لمحمند الإنسان— حقوق لثقانة الفكرية والأس ، ١٩٨

فيالمرأة سلملة صمن الخامس الكتاب مل، ١سيورات لجون النساء— واستعباد 
.٢٠٥صمأ"ا، عدالفتاح، لأزم قة- القل

'ه



،رمدي كلمان التجديد، بروح المنمسن والمهكرين والفاديانض، 
كحريةالحريات ساتر عن الدينية الحرية عرل، يمكن لا إذ ؛ نرين اJمة وت

ؤيواصل. الحدث الفكر نتاج هو مما وغيرها التمير، وحرية التفكير، 
فيأحفقوا الدين العرب الإصلاحيين ذاته الموصؤع في نقده الخهلاب 

علىالخروج بعدم والرأي العقيدة وحريق التفكير حرية فقيدوا الحرية، تمثل 
التفكيرحرية تقييد نتاج من وكان ،، الطهءلاوي١ رفاعة فعل كما الإملأم، 

للأصوليةمرتعا العلمية والمعاهد الكليات أصبحت أن هذين التسامح وعدم 

جامعةمن تخرج (، ٢١٩٤٧)عام بوماي في ولد هندي، أصل من برطاني )١( 
عامشيطانية( )آيات، بعنوان؛ رواية ، ألف(، ٢١٩٨١)عام بريهنانيا في كامبريدج 

ه،الرسول، بشخص لمساسها الإسلامية الأوساط في ضجة أحدئت، ( ٢١٩٨٨)
)ؤيتييرد(.جائزة بها ونال، 

نسرينتركت، أمة، وأم طبب، لأب، ( ٢١٩٦١٢)عام ولدت نجلادينية وكاتبه طبيبة )٢١( 
المرأةأوضاع على الناقمة المقالات وكتابة للأدب واتجهت الطب، مهنة 

للسويد،للجرنها أدى الإسلامية، للأحكام راقصا موفقا واتخذت الاجتماعية، 
وكرمتالهتد في أحيرا واستقرت والهند، انمحدة والولايات أّنيا بين تنشلتؤ ثم 

)كتابI مؤلفاتها من والعلمانية، المرأة حقوق عن لدفاعها دولية مقلمات نبل مجن 
الخر(.

صمنهادر كتاب فراس، لأمال الحدين،- الإّالآمى الفكر فى الردة فضية اظر: )٠١( 
،٢ ١ — ١ ص٨ الشرفي، المجيد عبد عليها يشرف، التي الحداثة( )معالم ملسلة 

ملامة،بن الما؛تؤ-لرجاء ونقد 

العلميةمحمر نهقة أركان من يعد (، ٢١٨٧١٠—١٨٠)١ طههلا في ولد مصري، عالم )٤( 
إلىالشبان بعثة مع والوعظ للصلاة إماما الحكومة أرسلته الحديثغ، لعصر اش 

إلىوعاد والجغرافية، التارخ وثقن، الفرنسية فتعلم الحديثة، العلوم لتلقي أوروبا 
)تخليصمؤلفاته! من للترجمة، رئيسا وعمل المصرية، الوفاتع جريدة وأنشأ مصر 

الإبريز،•
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مجتمعاتثى الحرية فكرة يجلل سياسي لغموض منهلقية نتيجة تعد التي 
الآميةلا،.الإٌللهويه مخالفة باعتبارها التفكير حرية ترفض 

التفكيرحرية في فمهل تتجلى لا العربية المجتمعات في الحرية وأزمة 
عنوان؛فتحت بالقيود، المثقل السلوك حرية في بل المسوية" الرؤية ~؛حب 

اتلهفعن المرنيى فاحلمة تتحددث|ا الحرية( نحو الحربيات المساء رنشيد 

يصغييكن ولم ومقنعات، سجينان وهن ينشدنها كن اش للحرية العربيات 
عنكثف الميلادية الثادثتنيات في الماء لأغاني حمنا أن إلا أحد، لهن 

ليلية،ولقاءات ممنوعة، شهوات منها الكثير رريحكي التمح، تْللٌاُهر، 
أحرىوأغنيات والأغلاق، الأهفال، من يخر بعمها مجنونة، ومغامرات 

الفرصة((له تتح أن بمجرد يخون الذي الهلير عن تغر كانت 
ممامصيرها تقرير فى وحقها الجنسية المرأة حرية أن المويات وترى 

كما، — وية نالقوسين بين "والعبارة واصحا( )عدائتا موقئا الإسلام منه ا يقف
بوصفهاالعدة أشبر المرأة وحبس الزواج، عقد لإتمام الولي اشتراحل في 

الأمريهالبنية أن ؤيرين والهللأق، المرأ٥، زنى وتحريم للأبوة، صمانة 
والعللاق،الزواج في والمبادرة يالميادة، الرحل فيها ينفرد اش الإسلامية 

كانت،حيث، الإسلام؛ قبل العربية الجزيرة تقاليد على ثورة مئلح، البنية هذه 
أمامصيرها، تقرير في والحرية الجني الأستقادل من بقدر المرأة تتمع 
فيالمرأة وصع تحين حول الإمازميين الباحثين بمفى يردده الذي الرأي 

يبدوفرأي الإسلام، قبل عليه كانت، ن نسبة المجالات كافة في ادم الإه

٠٦٧"٦٦صريالمرنيي، لفاطمة الحداثة— ْن الخوف انفلر؛ )١( 
.١٩١صالمابق، المرجع )٢( 
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وعدمالتسط من درجة على المرية- النظر وجهة -من 

وتصفهالجنية المثلية من الإسلامي الوقف قرامي آمال وتنتقي 
الحلولبأن وترى المحمدية، الدعوة زمن أحضان في والمرتمي بالْلحي 

معتبرةالمر، متهللبات حقيقة تعكس ولا واقعية غير انمءاة قبل من الفدمة 

هزافي الماتدة الثقافة ْع متلأءمة غير عنها يصدرون اش الرجعيات أن 
للتارخعابرة غير فتاوى وهي عقيم، الماصي فتاوى بمتعلق لث، فالتمالقرن؛ 

القداّةل'آ،،عليها أصفيت، ؤإن حتى محدود الزمني ومفعولها -برأيها- 
الإقصاءيمثدأ كوا يتم أن المسلمين على إن القول• يجوز ُهل ت ونتاءل 

تجاهالمنف أشكال كل يمارسوا وأن والإدانة والمهميس والنبي 
الثاوين؟«ل؛/

والحريةالمثليين من للموقف، نقدها سياق في سلامة بن رجاء وترى 
فيهانتثرت الدى الماضي تقاليد من تتقد لم الخريية البيئة أن الجنية 

؛-؛ه،ص؛ المرنبي، لفاطمة اجماعية- كهتدسة الجنس الحجاب وراء ما انظر؛ )١( 
أحمل،لليلى حديثة— جدلية لقضية التاريخية الجذور الإسلام؛ في والجنرمة والمرأة 

.ص٥٣المداوي، لنوال والأخلاق- واكين والمرأة ، ص٥٤-٦٤
نطاقفي الجند القارية تدرس تونس، في يمنوية الأداب بكلية محاصرة أستاذة )٢( 

مجالفى وأيحامثح درامامت، عدة لها التونسية، بالجامعة الماجستير دراسات 
باللغةالمقارنة، والأديان الإسلامية، والدراسات والجندرية، التائية، الدراسات 

الإملاء(.في المعتقد )حرية ؛ مؤلفاتهامن والإنجليزية، ية والفرن المربية 
فينثرت مقالة نموذجا، القرصاوي الإسلاميين: حْلاب في المثليين منزلة اننلر؛ )٣، 

•الرابمل على جزأين، على التمدن الحوار موي؛ 
.68755  =www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid

الم؛ق.المرجع )٤( 





فالحركات)تابو(، بمثابة عنها الحديث يعتبر التي الاجتماعية الثني في التاثير 
كاطارالزوجية المؤسسة في مثلا تثّكائs ®لا I —برأيها" الحقوقية ائية الن

فيقائم هو ما تعددية لتطيح والتتاسلية ية الجنالعلاقات لتفليم صرورى 
علاقةإلى تطرق لا وهي تقليمها، صرورة في لتهلعن أو الحائقات، هدم 

تناقشلا كما ، الإنجابيةا، وحريتها الجنية، وحريتها بجدها المرأة 

المرأةعائقة تتناول الير الموضوعات من وغيرها للمرأة، ية الجنالتعددية 
والموروثاتبالدين وثيما ارتثاحلا الموضوعات هد0 لارتباهل بجدها، 

منهاالحديث، يجري التي للزاؤية النوى النقد يتوجه كما العديدة. الثقافية 

علنية،بصورة الجد عن الحديث، يتم حين فحتى المرأة؛ جد عن 
يتمبل والاحتتار، والوحي، للمدة، مصدرا بوصفه عنه الحديث، يجرى فلا 

الجدي،كالعنم، الأنثوي، الجد في والألم للأذى مواغ عن الحديثه 
كانالتي الموضوعات من وغيرها الشهرية، الدورة وألم والاغتماب، 

منبات ولذا المجتمعات، بعض في كدللث، زال ولا محرما حولها .يح، الحال
ودورالأنثوي الجد حول المتوراثة الملمات في التشكيك، الضروري 

®أنإذ ؛ — النوية الرؤية —بحسب التابوهات هده وكر المجتمع في المرأة 
السياسيةالفلم مع المتفاعلة الفلم تهشيم إلى يهدف، الذي المسوي الفكر 

كلحوض في للبدء المجال يفح أن يستهليع والaلائفية والاقتمادية واكينية 

مؤتمرفي فدم يحثا الزعتري، لزية وضرورات،— إمكانيات عربية تسوية نهقة )١( 
نقد.ية(،رؤية العربية )السوية كتاب، في ونشر نقدي(، منظور من العربية )السوية 

الأبق،الرجع انفلر: )٢( 
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الكثيرونيميها الش وغيرها والاقتصادية والجدية الجنية المععليات هده 

انية،،الأنبالحقوق 

تالماواة ٢— 

القرني،الإعلان من كل في مثاشرة الحرية ذكر بعد المساواة ذكر ورد 
بالحقوقمحصورة هنا والمساواة الإنسان. لحقوق العالمي والإعلان 

هعتتهلا؛ق لا الفعلية فالمساواة الفعلية، ب، الجوانإلى تمتد ولا والقانون، 
والفضائل،والقاوراُنإ، الهلاءادتإ، في المساواة عدم تنهد التي الهلمعة 

.وغيرهاالسرية، والواهب، 

وحدةباعتيار الهلمعي، الحق لمفهوم الحرية" ~كما المساواة تني ون
أيصا،واحدة عليها المرتبة فالحقوق وعليه البشر، لكافة الإنسانية الهلبيعة 

١،٢الحقوقللتللث، العلبيعية للصفة ملازمة نتيجة إدا فالمساواة 

قيالملالفاكر في كثير باهتمام حغلمتؤ الي المساواة فكرة تمتد ولم 
قيمتيأن فرغم الأمر؛ بادئ في المرأة لشمل الهضة عصر في الغربي 

جاكلجان واليامئة الاجتماعية الفلرية صلب تشكادن والحرية المساواة 

تنابولا للرجال جوهرية صفات، حعلها أنه إلا ، روسو 

.UY_Sالمابق، المرجع )١( 
،٥ ٠ ، ٤ صرأ مجال.وبح، مد —لمحمد الإنسان وحقوق الخامت الحريات • انغلر  ٢٢)

عمالهيا واشتهر ( ٢١٧١٢)عام جنيف ني ولد فرنسي، وكاب اجتماعي فيلسوف )٣( 
فيبالتا تأثيرا ألكاره أثرت الاجتماعي(، )العشو محاب أشهرها ومن ومؤلفاته، 

رومأفكار والفلاسفة الدين رجال اصتتاكر الرومانسية. والحركة ية القرنالثورة 
(.٣١٧٧٨)عام وتوفي محنة، لمدة المنى في وعانى صّالحة، غير أنها ونالوا 

٥٧



لكنفقد العصر ذلك لمفكري الفردي التوجه من الرغم وعر ، النساء 

اللسراك،مبادئ طق الذي الوحيد النيرار المفكر ، ر مل مسوران جون 
٢.Jالرجالل التامة المساواه حد إر النساء تحرير إر صراحة فدعا 

العالمفي اواة للمالعلمانية المسوية الروية بنيت الأساس هدا وعلى 
لانتهاكمحتويي لكنت إذا القافية بالخصوصية تعتد لا فهي الإسلامي، 

!بقولهاالرؤية هده النقاش فريدة وتطرح السابق، للمنظور وفما المساواة 
المرأةتحرير حرلكت خصوصية تتناقص أن يمكن كيف هو العلماني ررالوال 

تهدرالخصوصية هده لكنت إذا إلا الإنسان، حقوق مواثيق مع العربية 
تعددهي الحالة هده في الخصوصية تصبح وموف ؛^؟، ٧١باسم المساواة 

... عورة باعتبارها المرأة على والقاب الحجاب وفرض الزوجات، 

التراتبية،على تقوم ملطوية مرمة بوصمها الأسرة المسويان وتنتقي 
المساواةفيها وتغيب المرأة، وتبعية الرجل سيادة وتكريس الجنسي والتفاوت 

إمامترجمة أوكين، مرللر الغر;ي~لوزان المياس الفكر في الماء انفر! )١( 
وروصو، ١٨٦—٥١٧٧^ازع، الكتاب الفالقة( في )المرأة صلسلة عيدالفتاح، 

صااا-'ااا.ها، نفالململة ص اكاس الكتاب عبدالفتاح، -لإمام والرأة 
المنفعةمدهب عن ياغ (، ٣١٨٠٦)عام لندن في وك انجليزي وانتمائي فيلموف )٢( 

عدمله أثتت، عقف لأزمة نعرصه إثر عر المضة مذهب عن نحول، نم والنحريية، 
فيوداغ بالتقدمية، وصفن، كتابايت، المرأة موصؤع حول ؤ ألفالمدهبح، صلاحية 

المجتمععلاقة وأنها ذاتها، حد في قيمة بوصفها الفرد حرية عن )الحرية( كتابه 
،(.١٨٧٣)عام توفي اياصح، 

الأحر-والجس ، ٢٤٧ص)أآ، الغربي، الميامي الفكر في الماء انفر: )٣( 
.صwiيوفوار، لي ليمون 

»_rU.الماء، حداتق )٤( 
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القيممن الخالي البثع الوجه وهذا الزوج(، )رئاسة القوامة لمدأ استنادا 
يرسخالسوية- الفلر وجهة -من اتباعي نقلي بتراث والمدعم انية الأن

الرجليمنح حين المرأة كرامة لب يالقوامة فميدأ ؛ والعبودية الخضؤع 
فيممثلا المال على الزواج مؤسسة ونيام إعاكها، بمقابل عليها السيادة 

فيالأسرة ست، كيف يكثف والخااع الهللاق أو الزواج، في الصداق 
الأولىالمبادئ تفقد لأن يؤهلها مما بحتة، مالية أسى على الإسلام 

علىوالأزواج الأباء وصاية وفرض والاحترام. الحب، أو للأخلاق، 
الرجليمح الذي الشخصية الأحوال قانون إصلاح وعدم الأسرة، في النساء 

كلأجعل -برأيهن-، والمرأة الرجل بين يساوي ولا والمللاق، العدد حق 
مكاناالأسرة من وجعل المرأة، اصعلهاد في يتكاتفان واكاؤخ القانون من 

أهميةحول الموي المساول طرح يعيد الذي الأم الماء، نهر فيه يجري 
حقوقعلى حفاظا الشخصية؛ الأحوال قانون عن الدين أو الشريعة فمل 

المساءرأ،.

والرمزية،المادية اواة الم المامة بالمساواة السوية لبة المهلل وتنمل 

منتغعليته تمت، ؤإن )عنئا(، المساواة عدم سلامة بن رجاء السوية وتعتبر 
ت،لياكميايت، فهذه والإنمافخ، كالكامل أخرى باسماء الإسلاميين قبل 

ؤيفترضالأخر، يكمله ، طرففي نقصا يفترض فالكامل زائفة، أقنعة سوى 

وراءوما صا'آ-لأ'مأ، صبار، لخا.يجي والحدانن— المثولوحيا ين المرأة انفلرت )١( 
.٢ —٨ ٢ ٦ ص الثوابت، ونقد ، ١٥١—  ١٥٠ص احتماميت، كهندصة الجنس حجاب ل١ 

وحداتق، ١٣٠— ١١ص* السعداوى، لموال والأخلاق— والدين المرأة اننار; )[آ(
لموالالعرية- للمرأة العاري والوجه ص'\مآا-؛؛ا، المقاثر، لفردة - المساء 

\.yA-\yv,_عداوي، ال
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أماالحقوق. في اخلأنات عله تترتب الطرفين ين جوهرنا احتلاما 
انتصارمن الإنصاف يفترصه لما الهلبيعي، الحق مفهوم فيلغي الإنصاف 

الظالمإزالة يعني أن دون الظلم، حدة من وتخفيفا الظالم، على للمفللوم 
يجريما أن ملامة ين رجاء ترى كما . للمرأْ الد<ونية الوضعية إزالة أو ذاته، 

والإنسان،وحقوق النريعة ين التوفيق محاولات من الإسلاميين فل من 

ولخبهلة)كاريكاتورية تناقضان إلى يودي ينهما التناقصي عدم إثبات ومحاولة 
المفهوسنسيجه من اواة الم مبدأ اقتلاع يتم حين وذللث، ، مفاهيمية( 

بعدمللإقرار ^؛، ٠٧١١الاجتماعي نسيجه من القوامة مبدأ واقتلاع ، الحديث، 
المرأةعلى الرحل رئاسة بأنه لالقوامة القدامى مفهوم رغم تناقضهما، 

أنتزعم دعاوى من يقال، وما محاولات من يجري ما أما • عليها ليته وأفض 
تبجحا،إلا ملامة— بن رجاء نفتر وجهة ~من فليس المرأة كزمت الشريعة 

كائنولأنها منقوصا، رجلا المرأة الإمادم اعتبر فقد عينه؛ الانفصام وهو 
الشريعةيفح وبالكرامة(، )مساواة الماواة بإهدار كرامتها إهدار يتم خاص 

صدالتمييز أشكال، كافة على القضاء اتفاقية على التحففل يتم ذاته 

الالتونسيه الشحصيه الأحوال مدونة لكون سلامة بن رجاء وتأسف 
يجعللا التونسي الدستور أن ورغم التمييز، على القائمة بالبني تحتفظ زالت 

الحديثةالمدنية المرجعية بين يتردد لازال فهو للقانون مصررا الشريعة 

سلامة،بن لرجاء بآخر- ليس الذي الأخر هذا رالأش ، ٢٧الثوابت، نقد : اظ 
ها-إا،ا،الفحولة، وبنيان شه، الكتاب في نشرت ممالة 

عملورنة سلامة، بن لرجاء المياسية— الحطابات في للمشاركة المرأة وأهلية 
٠٩٧—المعاصر(،الحربي الخطاب في )الماء كتاب في نشرت 
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Iسلامة بن رجاء تقول كما المدونة، وهاز0 ، العتيقة الفقهية والمرحعية 

ولاالإرث، في اواة الم تضمن ولا العائلة، رئيس الأب أن على ررتنص 
الديني®معتقده عن الفلر بقهلمر قرينها اختيار في المرأة حرية على تنمى 

الإسلامبين التوفيق محاولأيتح أن سلامة بن رجاء ترى ولدا 
"بمي،وستمضي فاسلة محاولات هى اواه للمالضامنة والديمقرامحلية 

أسوهففليعا نيئا متكون أي ديمقرامحلية، بلا ررديمقراطة إلى فولها— 
ان(لأم.الإولحقوق الإسلامي ك)الإعلأن 

امحتنهعي؛التمحير امتراتحيايث، 

المجتمعيللتغيير تهدف ؛استراتيجيات العلماني النوى الخهلاب يتقدم 
ومنالمسوي، للمنفلور وفما المرأة وضع في الجدري للتغير يودي بحتث 

تالاستراتيجيات تللث، أبرز 

الأحكامعلى وحاكمتها الحقوفية الخفلومة معيانية تكريس ١— 
؛الرأةتالمتعلمة الإسلامية 

العلمانيةالمسوية الفلر وجهة من الإنسان لحقوق العالية المدونة تمثل 

والثقافاتالأديان عليها اثتملت التي والعليا الإيجابية القيم لكافة حصادا 
عتا^٠^^١ المدة العقول من كوكبة لجهد نتيجة المدونة يثكلت، فقد الإنسانية؛ 

المدونةهده يؤهل مما والثقافات، الأديان كل من القيم تللثؤ متات تجمع أن 

الثوات(،)نقد كتاب فى نشرت مقالة التمييز، نقافة ت المقوصة المواطة أنة • انغلر ( ١١

المابق،المرجع )٢( 
السابق،المريع )٣( 



الخصوصياتين تنتأ قد الض للفجوات صادا عالما مرحنا تكون لأن 
عنوذك عالمنا، مشتركا بوصفها الخقوقية المدونة وين والدينية، الثقافية 

،،العاJي١١المشترك مع لتتواءم والدبمية الثمافية الخصوصيات تاؤيل هلريق 
لإبدائهبورقيبة الخبيب التونسي يالرئيس النقاش فريدة تشيد هدا وفي 

التونيالرئيس كان رروقد فتقول الشأن هدا في مستنيرا ووعيا فائقة مجاعة 
حينامتناره وأكثرهم العرب القادة أسء؛ع من واحدا بورمة المصب الراحل 

المرأةْع يتعامل الذي التونسي الشخصية الأحوال قانون بإصدار قام 
المرجعيةعر بدوره تأّس وند ام(،  ٩٠٦)عام الأهالية كاملة كموامحلتة 
الديتياال٣لللنص متقدمة قراءة ْع المساواة ومدأ العالمية 

المعنىأن إلى يوسف ألفة انتهت للنص التقدمي التأؤيل سياق وفي 
المحوصذلك ومن الله، إلا يعلمه ولا أحد يعرفه لا القرآني للنص الخمتقي 
وماالكتابي، من المسلمة بزواج يتعلق وما والأنش، الذكر بميراث المعلقة 

قراءاتمن المحوص ؛تللثج يتمل ما منتقدة الخلية، والجنية باللواؤل يتعلق 
القر[آنىالمحى أن وبما مقدمة. لمات موغدت الزمان، عبر استقرت بشرية 

ألفة-بننلر ممتنعا مستحيلا صائنا يظل الأصلي ومعناه أحد، معناه يعرف، لا 

الماء،حدائق )١( 

عامالساحلية التونسية تير نالبمدينة ولد التونسية، للجمهورية ريم أول )٢، 
كليةني للدراسة بايص إلى سافر تم تونس ر الفلا٠ى تعلمه تلقى (، ٢١٩٠٣)

بإصداراشتهر بالمحاماة، ليشتغل تونس إلى وعاد الإجازة على حمل الحقوق، 
تلمن الحكم عن عزل الزوحايت،، تعدد مغ مثل للجدل مثيرة عدت التي القوانين 

عنأحبارْ وحجبتا مزله، في الجريه الإقامة عليه وقرصت علي، بن العابدين نين 
<.٢٢ ٠٠عام)• وفاته حض الإعلام 

ءىم؛ا.اكاء، حداتق انفلر: )٣( 
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مناقثةمن بد فلا بغيرها؛ الدلالة قطعية النموصس هذا نى تستوي يوث— 

انتهاكتبرير في الإسلام تعاليم تقحم لئلا فيها والتحقيق المسلمات تلك 
يصحلا حتى ومتاقنته لتحريكه بحاجة الراكد الفكر أن إذ الإنسان؛ حقوق 

الإنانحقوق بات ومكتالحديث، الحر الفكر يهدد عفنا آسنا 

ْعمتوانما تأؤيلأ تؤول أن إما الش القرآنية للنصوص التسوية والرؤية 
معناهايعرف لا مغلقة نصوصا بوصفها إليها ينظر أن ؤإما الإنسان، حقوق 

ذاتهالوقت، ش مفتوحة القرآنية النموصس تجعل الرؤية هده أحد، الحقيقي 
الثابت،تمثل الش الإنسان حقوق مع تتعارض ألا شريهلة متعددة، لقراءات 

كانت،الض المجتمعات ررزالت، سلامة! بن رجاء تقول , التسوية لدى الوحيد 

بينالعلاقات يخص ما كل في ترها على قادرة والفقهية القرآنية الأحكام 
الشالدنية الكاسب، تبتي على مثل أن وعلينا ورجالا، اء نأفرادها 
إشكاليةنهلرح أن وعلينا والحرية، المساواة اتجاه فى الحداثة حققتها 

الدينيةالتجربة نخضع وأن الإنسان، حقوق ومنفلومة الشريعة بين التعارض 
مناليوم نشهده محا هو العكس لأن العكس؛ لا الإنسان حقوق معياؤية إلى 

والمقدسات.الدينية الثوابتج باسم الدكورية والهيمنة اواة اللامبأبنية نمك 
له1اهالهلفة مسميات ؤإيجاد الهيمنة، عنف، تبرير هو عكي لا 

وناقمات، ١ ٨—• ص المثالية، والجنسية والزواج الميراث في ملمة حيرة انظر■ )0 
أيقنا،يوش لألفة ية~ نفحليلية مقارية الرسول، حديثه خى ضؤل، ودين! عقل 
حلال،من اللغة في المعنى تعدد أصس في بحثإ القرآن في المعض وتعادل ، ص؟ 

القرآنيالمعنى حول رويتها يسهلن وقال ، ٥١صزمأمها، للمولمة القرآن" تفاصير 
المحاب.هدا فى 

ص\ّا،-ا،ا،.الفحولة، ضان )٢( 
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تفعيلعلى المقتصرة الحقوقيات ١لناثهلات خطابات التسويات وتنتقي 

كحقفقهن، العملية والرامج الحطاية المهلالات في الإنسان حقوق 
التسوياتوتؤكد وغيرها، المهللقة، وحفوق الصغيران، وزواج الحضانة، 

الأفراد؛بين للعلاقات صيغة بوصفها الحقوق هذه تكريس صرورة على 
الخسارةمن والخوف الغبش، يغطيه مفهوم الناشطات ب حقنا ش فالمساواة 

مهللقة،غير ولكن مساواة عن الخديث على الناشطات يحمل الاجتماعية 

الأطرحارج الجنسية وحياتها المرأة جد عن الحديث يحدد دانه والخوف 
منفلورمن وتناقش تطرح أن ينبغى مثلا بالمرأة الرجل فعلاقة المعهودة، 

اختيارحق تقييد الشريحة ثوايت فمن الكبرى، مبادئه صوء وفى الإنسان حقوق 

الإنسانحقوق مبادئ تضمنه ما وهدا الدين، أصاس على الخياة سريك 

علىرالقضاء وحدها الدنية للمرجعية تستند نسائية لنهضة اياسيس ٢" 

الدينية؛الؤسسات 

أنلاؤإلى الأساس، هي الدولية والخواميق القوانين أن النسويات ترى 
شكلأرقى في يتمثل وحده المدني فإن الدستور، من الدولة دين إسقاط يتم 

ضدالتمييز أدكال كل لإلغاء الدولية الاتفاقية ز المرأة حقوق يخص فيما له 

الإسلاميونلنا يريدها ديمقراؤلية وأي ، _'YU—٤٧او1بق، المربع انظر؛ 
،—٤٧صن٠٧ الثوايت(، كتاب)نمد في نثرت مقالة ملامة، بن لرجاء الديموثراطيون— 

)المسويةكتاب قي نثر يحث الزعتري، لزينة وصروريات~ إمكانيات عربية ونهضة 
مامع الماشطات لخطاب النقدية الرؤية هذه وتممق نقدية(، رؤية العربية 

فيالمربية المرأْ وضع حول الختحرة للأمم المابعة اللجنة الصائر الكتاب في ذكر 
عنصائر الخرييتكتاب الخالم في المائية الخركات تارخ انظر؛ (، ٢٢٠ ٠٥)عام 

ص'ُآه٠المتحدة، الأمم آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة 



منللتخلس ستؤدي ما وحدها المدنيه الحقومحيه المرجعية أن كما ، المرأةاا 
بأنالقائلة فالفكرة للمرأة؛ الإسلامي الدين انتقاص حول المحتدم الجدل 

فكرةهى تخلفها نى السب وأنه المرأة حقوق من ينتقص ذاته الدين 
بالدينخاصة ليت وهى النقاش، فريدة نظر وجهة من )صحثحة( 

ورغمللمراة، احتقارها في اليهودية الديانة يفوق دين هناك فليس الإسلامي، 
متقدماالمرأة وصع جمل المرية الدولة قي المدني للقانون فالاحتكام ذلك 

سيعلرةمن الماء وحلص العربية، المجتمعات فى المرأة فيها تفوق بدرجة 
طىدرة ئ منفلمة سثة سما قوة س|>اك^ل من الس>اوياأت تتمكن لم ؤإدا الرجال، 

هذهلأن الماء طى ارج^ل سهلرة فتستمر لصالحها، القوايمن تٌّتر 
توسعمن المساء تتمكن لم ومجا سيطرتهم، لاستمرار الضمانة هي القوانين 

المخيةخارج من وعالميا محليا جدد أشار وكسبا المدنية المرجعية نطاق 
مسيءئناالمحافظ المقهى الاتجاه يبقى فسوف الجماهير، عن المعزولة المثقفة 

الديزرباسم للجماهير ومستغلا ومستبدا 
تنهدمجتمعات نى الماء حقوق تحقيق نسوية نظر وجهة من ؤيستحيل 

فتحقيقديني، أساس على امتيازات الرجال وتمح وجنسيا طبقيا تفاوئا 
نحوعمليا يتجه المغيير لأن ؛ ؤينتقصها الرجال امتيازات يهدد النساء حقوق 

لتغييرسعيه تحقيقه يروم عما يعتدر لا اكوي والفكر المطلقة، المساواة 

•ص٣٨ القاص، لمريده المساء— حدائق )١( 
العداوي،لنوال والأخلاق" واكين والمرأة الماء، حداتق انظرت )٢( 

—العاصرة انمينية الخaلايات فى الماسية للمشاركة المرأة واهلية ، ١١صرم 
المعاصر(،المربى الخطاب، فى )المرأة كتاب، قى نثرت ورنة صلأمة، بن لرجاء 

صهه-ا"ه.
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المؤسساتعلى القضاء دون دلك يتحقق ولن القوى، موازين يقلب جذري 
أطياقهارا،.بكافة الدضة 

وافتراقي، الحا.يثة والديمقراطة تتق لا الإسلأمة فالشريعة 

نعتيالديمقراطية ارهل سائمة! ين رجاء تقول كما نتساءل، يجعلنا اتساقهما 
الشريعةاستبداد هو أعظم بامتداد استبداد تعويقي تعني هل بل الاستبداد؟ 

حكموفيها إلا والعامة الخاصة الإنسان حياة في وكبيرة صغيرة تترك لا التي 
شرءي،؟"لم•

وجهةب، —يحيتم لن الإنسان لحقوق وفما المرأة حقوق فتحقيق ولدا 
شخصتا،حيارا ليصبح العام الفضاء من الدين ينسحب مالم وية~ النالطر 

التصنيفاتعن ؛عيد,ا ذكورته رجل كل ؤيعيش أنوثتها، امرأة كل ونعيم 
منأحب من راأ-ص-< الخاصةر٤،، لحياة إلى فعلا الدين وّّيتعب، والقولبة. 

التيالهوسية الأصولية الفعل ردات إن كره. من وكره الموت، شريعة شيوخ 
بينالفوارق ؤإعادة الرجال، لحى وتهلويل النساء، على الحجاب إسبال تريد 

صرحاتلأنها إلا حولها، من الدمار تنشر لا عتيق، نحو على الجنسين 
وانتحارا•واحتضار، يأس، 

رؤيةالعرية )النوبة كتاب ني نشر بحث اpعتري، لزينة عربية— سوية نهقة انظر؛ )١( 
،١٣'— عداوي،اللنوال والأحلاق— والدين والمرأة ١^١، ص٦٦— نقدية(، 

بْا-ا،ها.ص'اا-أاا، سلامة، بن لرجاء الفحولة- وبيان 
الثوابت،(،)نقد محاب فى نثرت مقالة الإسلاميون، ن يريدئ ديمقراطية أي )٢( 

._nUالأبق، الارجع )٣( 
تماْا-ا<ها.ص'اا-\اا، الفحولة، بيان انظر: )٤( 
ص٣٦.سلامة، بن لرجاء الثوايت،— نقد )٥( 
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الإسلامي:المنظور يانئا: 

اياريخية:الخلفية 

القرنمن التعسات مهللع قي الإسلامي النموي الخطاب تبلور بدأ 
مختلفة،إسلامية JاااJان في التوازي على البدايات وانطلقت ، العتربن 

الملقيةالدعامات إحدى ومثل أفريقيا حنوب في مرة لأول المصعللح فغلهر 
العنصري،الفصل نفلام صد العاملة التقدمي( )الإسلام لحركة والسياسية 
أرلها كان والتي احي( الم)حركة هي أحرى حركة ْع الحركة هذه ورامنت، 

بدأنفها الفترة وفي هناك، اللين بين ائية النالهلال_، رغ في كبير 
ء

)زنان(مجلتا وأسهمت، الإرانية، الجمهورية في إسلامي وي نتيار تشكل 
للاتجاهالمنتمية التسوية الرزى عرض في الإيرانيتان الحكيم( و)فرزانة 
انبثاقهفي بارز أثر المياسية للخلفية كان والدي الجديد، الإسلامي الحداز 

الغربيةالإيديولوحيا ذات النوية المقلمات فتلت حنث الوقت؛ ذلك في 
فيالمهللوب التأثير ؤإحداث الدينية، بتركيبته الإيراني المجتمع احتراق من 

وياتنناسهلات اجتماع وانتهى الإسلامية، للشريعة المستند المدني القانون 
مقّالتي الأسلحة فاعلية عدم إلى اليامي الممل ممارسة لهن سبق إيرانيات 

روىتقدم حديثة بآليات مواجهته وارتاين الدين، مواجهة في استعمالها 

والخثرينعثر الناصع القرن لرائدات الإسلأمة السوية جذور يرم من هناك )١( 
المريةانظر• الدين• لنز ونفليرة ناصف، حفني ومللث، الٍمورية، كعانثة 

وجدليةالإسلامية والمرية ص'أ، أبوبكر، أميمة ت تحرير الدينية— والدراسات 
عرييةفكرية تسوية مجلة مجلة)الروزتة(، فى نشرت مقالة فينو، لدعاء فيه— اللأمفكر 

(،٢٢٠١٢)شتاء في الخائر )الخاثر( الخدد الأردنية، ١^١؛ اتحاد عن نمير 
صب'ا.
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جهةومن والسوية• الإسلام ين الصالح إمكانية من وتطلق للدين، تقدمية 
تعبر—والني الإيراني للداحل الموالية السوية المقلمات انتقدت أحرى 

باسابأحدها لعدم اللهلة فاعلية عدم العميق— الديني التزامهن عن رائداتها 
المفلومةياحل من مانونية حقوق انتزاع وأردن المرأة، فضية في الحداثة 

المسويةالرموز أبرز وّْن ، للمرأة العادية امت اليامحلعير اليعية انمينية 
،.أبادي١٢نجم أمانة أنداك: الإيرانية 

انتقلتبل الإيرانية، الحدود حييسة الإمحلامية المسوية فكرة تبق ولم 
مساماتبين إسلامي نسوي حطاب تبلور حنث العالم، من أحرى لأماكن 
ويحملن، إفريقيا وحنوب ، لأسيا معفلمهن أصول ترحع واللائي المهجر 

نجملأسانة النمو~ سنوات الشدة سنوات ت إسلاميه ■جمهوؤية في المسوية انظر! )١( 
تحرير!الاحتماض(— والمغير والجنوسة )الإسلام كتاب في نشرت دراسة أبائي، 

الإسلاميةالسوية والحركة ،  ١٤١"اسيزيتو، إل. وحون حداد يربك إيفون 
بينمقارنة دراسات وصاياها )المرأة كتاب فى متمك لرصا وتحديات— حقائق 
السويةفي الرب وخارج ، ١٠صريهه~ه الإسادمية(، والروية المرية المزعة 

الإسلاميةوالمرية ، ص٨٣جدعان، لفهمي الحرية" ؤإغراءات الرافضة الإسلامية 
)المريةكتاب في نشرت عمل ورقة المعدي، لهدى والرفض- القبول بين مصر في 

أميمةتحرير! اكينية، وانمراس١ت والمرية ، ٤١٨—نقدية(،روية العربية 
ناكرلجوديث الحديث— الأوسهل الشرق في والمؤع والماء ، ٢١— ١٩ص بكر، أبو 

والمرية، ٢٥٧— ٢٥٦— ٢٢٥١٠٠^بدوي، على أحمل ترجمة! مريوذر، ومرجريت 
الحدي)الروزنة(، مجلة في نشرت مقالة فينو، نمعاء فته~ الالآمفكر وجدلية الإسلامية 
صهّآ-آف)العاثر(، 

أنمشوارها بداية في ترى كالم، بارنارد، كلتة قي الماء دراسات في مشاركة أستاذة )٢( 
فيتوجد أنه مفادها! فكرة إلى تحولت ثم نقيقي، طرفي على والمرية الإسلام 
الماء)سير • مؤلفاتها من المرية. لصالح منها الإفادة يمكن إيجابية عناصر الإسلام 

المعاصرة(.إيران في الدانية 
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يواجههاالش الحقاؤة للتحدات لكن وقد مختلفة. ألكديمية تخصهات 

وخصوصاهناك، الإسلامية السوية تشكل في بارز أثر الغرب في الملمون 
منالخوف موجة وتماعد ؛(، ٠٢ ٠٠١)ستمبر من عشر الحائي أحداث بعد 

عبرالإسلام في المرأة بموغ للاهتمام أدى مما الإسلام(، )قويا الإسلام 
المهتماتالهجر نسوات أبرز ومن ومعرفي، حقوقي، حركي مستوين: 

الأمريكيةفرجينيا بجامعة والفلسفية الدينية الدراسات أستاذة المستتوسن يكلأ 
الأصلل٢،.الاليزية ودودرآ، آمة 

أو( Islamic Feminism)الإّادمية( )اكوية ممعللح يكن ولم 
معريايكن ولم الهجر في السوية الخهلا؛ات على علم.ا النوى الإسلام 

ينما الأعوام في والخزتمرات الكابات بعض في محلهوره رغم لها، 
فيالإسلامية الكالأية العصبة عقدتها ندوة ومنها و)هه.أم(، ( ٣١٩٩١)

ينلربهلها الإمام( ة )اليد يلقب معروفة الؤع، ونفايا القرآن علوم في متخصصة )١( 
علىيربو U الإسادم امحقت العام، وانمل الراديكالية الأكاديمية الدراسة 

ماليزيا،في المرية الإسلام في أحوايت، حماعق موات من سنة، الأربعين 
وبمولفها(، ٢٢٠٠٥)في والماء الرحال تجمع مختلهلة لصلاة بإمامتها اشتهرت 

أندونييا.في موحرا أقامت والمرأة(، )القرآن البديل القرآني الماؤيل حول 
لفهميالحرية" ؤإغراءات الرافضة الإسلامية الموية في بحث، الرب؛ خارج انغلر! )٢( 

لهدىوارفض" القبول ين مصر في الإسلامية والمرية ، صا"ّآ—٨٣جرعان، 
،٤  ١٨صم\ا؛—، نقدية( رؤية العرية )المرية كتاب في نشرت عمل ورقة المعدي، 
منوالمرية ، ٢ ١ — صزو١ أبوبكر، أميمة تحرير؛ الدينية— والدراسات والمرية 

دراسةعمرو، الفكرية—لأحمد المنهللقات فى قراءة الإسلامية؛ وحتى اراديكالمة 
،١٥١ص)البيان(، مجلة عن الصادر المامن الاستراتيجي المقرير فى نشرت 

لأمالالحقوق— ليل ائية ناستراتيجيا أم جريدة سرية حركة الإسلامية؛ والمرية 
.٣٦٥صماُم—، نقدية( رؤية العرية )المرية كتاب فى نشرت عمل ورقة قرامى، 
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المفارقةمن ت الإسلامية )المسوية ومؤتمر الإصلامية، المرية حول برشلونة 

للمويةالعالمي والملتقى الأوروبي، البرلمان مقر في عفد الذي الواقع( إلى 
أوالإسلامية للموية بتها نترفض المسويان بعض وكانت الإسلامية. 

والعلمانية()الإسلام لجنة ت عقل. حتى إطاره، في ووضعها المسوي الإسلام 
لإم(٠  ٠٦)عام سيتمير من عشر والتاسع عثر، الثاني فى مؤتمرا اليونكو في 

الإسلامية()المسوية عنوان تحن، 

ماليزيافى ضليرت الإسلاميه، للبلدان الإسلاميه المسوية امتدمحت، ثم 
المسالخاُتحالاسطاُتح من حماعة فيها تولمتح الإسلام(، في )أحوامحتؤ منفلمة 

علاقتهاومدى الماء، دونية أساب، لاكتثاف، هن بأنفالقرآن في النفلر 
النصوصفى الكامنة المساواة على والمبيه الأصلية، الإسلامية بالمصادر 
فىإليها المشار القراءة نتائج نشر وتم والمساء، الرحال بين الإسلامية 

أبرزومن اّدي، للقارئ المقلمة بها توجهت، قصيرة كراسامحتج 
حركةومديرة المقلمة، موسايتح إحدى أنور نينة ليريات ان المسويات 
الخليةل)مساواة( 

،٢—١٢ص• الدينة، و١لدراسادثإ والتسوية ، _AVالمربط، جارج انفلر؛ )١( 
ص\0\.لإسلامه، ا وحتى الراديكالية من والموية 

تعلمهاوتلفته بماليزيا، حوهور في ونمرته المرأة، حقوق مجالي في وناصعلة كاتبة )٢( 
بومعلنفي الماجستير لل|راصة وسافرت الصحافة في عملت، ها، نفالبلدة في 

الدراساتلمعه،. عودتها حين وانخمن، الأمريكية، المتحدة بالولايات 
الكومنولث،بأمانة المياسي الشم في البرامج مؤولي رئيسة وهي، الامتراتتجية، 

فريا.تحدت لم الحركية جهودها أني شعرت حين ماليزيا غادرت بلتدن، 
لحقوقوالدعرة صّآآ، بكر، أبو أميمة ت تحرير الدينية— والدراسات التوية انفلر؛ )٣( 

والمرآة)المرأة كتاب، في نثرت عمل ورقة أنور، لزينة إملامي— إطار داحل المرأة 
ص٥١—٣٢.هنش، هنريتيه ت تحرير المعاصر(— المرأة لواير رؤية 
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منعدد مصر محي ووجد مئة، عربية للدان الظاهرة امتدت كما 

بحثيةجهودا وندمن الإسلامية، للتسوية صراحة هن أنمبن نممن المفلرات 

معالقضايا من عدد في والروي التوجهات في اختلاف مع ، شاياها حول 
العامالإطار عن للخروج الاختلاف هدا يودي أن دون المهجر، سويات 
جهودمن التقليل أو الكبرى، مقولاتها نبد أو الإسلامية، للتسوية 

أميمةت المصريات المنظرات هؤلاء أبرز ومن المهجر، فى منفلرالها 

،•أبوبكرل
ومنالعربية، الدول في الإسلامية التسوية ظهور نميران تعددت وقد 

التسويةالمعرفة عن تختلف إسلامية وية نمعرفة توليد ■' التمسيرات هده 

البديل>ح : ومهاالهدامة، الرادكالية المسوية علمها غلبت المي الغربية 
فيالعلماني الخهلاب أثر انحسار مقابل بعضهن— —برأي الومهلي الإسلامي 
فيأثر الشامل المقافي الإسلامية الصحوة لخهلاب كان حث المجتمع 
تللث،ومن الصحوة• ظهور عقب الإسلامية السوية ظهرت وقد تراجعه، 

محلالمتشددة الأصولية الخ3لابات حلول من الخوف : أيصاالمسيرات 
ْعمشترك هو ما : ومنها، ، ال١ولةل سوية مقاومة : ومنهاالعلماني، الخهلاب 

موسوعفو القاهرة، بجامعة الاداب بكلية المقارن الإنجليزي الأدب أستاذة )١( 
والأدبالموفي والسعر الأدبي القع. في يرامحان لها والذ،اكرة، المرأة بمومحة 

عنوتكتب والإملامية المسيحية الوسش العصور أدب فى متخصصة المقارن، 
القرء-نمح، المبممة الأدبيات في والراهبات الإسلامي، اكاؤيخ في اء الم

الدينية*الحطابات في النؤع وقضايا الوسطى، 
ناكرلجودين، الحل.يث،— الأومحعل الشرق في والمهمع الماء : داُبمرالدولة نوبة حول )٢( 

. ١٧٣-صخآ"ا مريوذر، ومارجرمحت 
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الإملأ٢^١،.صورة نمن وهوت الغرب في ظهورها بب 
ومبادئهالمعرني التيار أو الحركة، لهده بانتمانهن البعض مجاهرة ورغم 

ميتهانمن تتحرج بعضهن تزال فاد المهجر" سويات "وبخاصة اعرى 
اعرىلبمبادئها إيمانها مع الامادمية، بالنوية 

الضهومي:الإطار 

إليها،المنتسبات قبل من الإسادمية للنوية المهلروحة التحريفات من 
والمساواةJالعالالة، الصالة ذات اللوك وأنماط الأساليب، ؛امجمؤع أنها 

الآميةااالإّبالقيم والموطرة الجنومئة، 

حركةأص • الامادمية للتسوية محدد لهنايع يثر لم المهلروح والتعريف 
ناقدة؟.أم واصفة؟، أهي ، معرفي؟ تيار أم اجتماعية؟، 

بكر،أبو لأممة المعاصر— الامايمي التوي البحث، في ونياران اتجاهايت، انظر! )١( 
،٣٨٤— ٣٧ص؟ نقدية(، رؤية ت الحربتة )المسوية كتاب في نشرت صل ورقة 

تراميلأمال الحقوق~ لميل اتيجتا اّء أم جديدة سوية حركة •' الإمادمية والسوية 
اسادميمنظور ونحو ، ٣٧٦~ص٣٦٣السابق، المرجمر في نشرت صل ورقة 

العددوالحضارة(، )المرأة يمجلة نشرت مقالة صالح، السوية~لأماتي للمعرفة 
ومحاذير—بات مكتالإملامية؛ والموية ، _U~A، ٢٢٠٠٠عام الصادر الأول، 
شتاءفي الصادر )العاشر( العدد )الروزنة(، مجلة في نشرت مقالة ابراهم، لحنان 

ص؛ه•،(، ٢٠١٢)
،٣٦٤—ص٣٦٣نقدية(، رؤية الحرية )المموية كتاب في ترامي آمال ورقة انظرت )٢( 

ص٦٤٠)الروزنة(، مجلة فيه، اللأمفكر وجدلة الإسلامية والسوية 
تالسوية الحركة عن نملا ، ص٢١ توحيدي، لميرة والأسلمة— والديمقراحلمة السوية )٣( 

)المرأةكتاب قى نشرت دراسة متمسك، وتحديات—لرصا حقائق الإسلامية 
٠١٠٩—_A٠١وقضاياها(، 
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الوعيتفافر ٠٠إلى; أحرى سوية نفلر وجهة من المصطلح ينير بينما 
وتطبيقتفعيل هع ، )الجندر( النؤع وبماله المرأة، صد بالتمييز وى الن

المنظومةداخل والرجال للنساء اؤية المتالإنسانية والكرامة العدل، مبادئ 

ومقاصدها،وشريعتها، ؛مبادئها، نفسها، الإسلامية 

الحركيببعده عليه ؤيزيد المابق للتعريف مقارب التعريف، وهذا 

والتقافي،الاجتماعي، الواقع في المبادئ لتللئ، وترجمه وتطبيقا، تفعيلا، 
والمّير^.
المرةماهية اكويات~ الكاتبات "إحدى أبوبكر أميمه وتوصح 

تثقين ذات محاولة بوصمها الإسلامية 

والتراتبالمرأة، صد )بالمييز الموي الوعي يستخدم الأول! الشق 
الأدنى(،بوصفها الأخرى على إحداهما تهيمن لتأميس'لشين الجنين بتن 

للدينزورا والنوبة الثقافة، عن الناتجة والمفاهيم الفلواهر لرصد 
الإسلامي.

ونقدالثقافة لتحيزان، الكاشف بالوعي يكتفي لا الثاني: التق 
نظروجهة من البدائل وطرح الإصلاحي، للاجتهاد ينتقل بل منها، المكتنفخ 

الكبرىمبادئه تطبيق عبر الأصلية الإسلام رسالة لتفعيل المسلمة، المرأة 
أالجنين بين والخوالة المساواة، حول 

أبوبكر،أميمة حرير! الدينية" والدراسات المرية )١( 
ورقةأبوبكر، لأميمة المعاصر" الامادمي البحث في وتيارات اتجاهات انظر! )٢( 

JTUWصنقدية(، رؤية العربية )التسوية كتتاب في نشرت 
\ّ.المرم : اظ )٣( 
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قياواة الم إلى تدعو )عقيدة( هي• ائيات( )النساقتها عن والمتهلورة اليوم 
مقلمة)حركة( وهى والماء، الرجال بين والاجتماعية المياصية الحقوق 

نمقلكونهن المساء مهنالب عالي التأكيد وهناك الحقوق، هل0 لإحراز 
صميممن أصح الذي الاجتماعي التغيير بضرورة والإيمان المجتمع، 

الخر؛يةااالشعوب إليها تتهللمر التي انميمقراءلية التغييرات إشكالية 

وشرقيه،غربية دول عدة فى الإسلامية وبة النانتثار حمل وفد 

مظالتها،تحن، العربيات وغير العربيات المسلمات المساء من عدد واجتماع 

علىانمارسات إحدى حمل ، الحجبات(ا وغير المحجبات عن ارفضلأ 

جمحبين الملة لتوثيق نعى للحدود، عابرة ررحركة ؛ بانهاتعرفها 
تهلويعايعتبرنه نحو على هويتهن، تعريف، )إعادة إلى الماعيات المسلمات 

وثقاذتهن(لماالأ،.ديانتهن، لمتطلبات للحداثة أصالة أكثر 

التواصلحرج رغ في سبيا كان المسويان" إحدى "برأي المؤج وهذا 
إلىالمنتمية ونظيرتها المرأة حقوق مجال في الماشعلة العلمانية المسوية بين 

والغربالشرق ثنائية تخهلي في أمهم كما الإسلامية، المسوية 

عبود،لحن المنشأ~ عربية إسلامية لنوية وأمامئة عامة اتجاهامتح ببليوحراخيا )١( 
ص'ها.الامادمي(، والمنظور )المسوية كتاب قي نشرت عمل ورقت 

)السويةالحقوق، لمل ائية نتراتيجيا اٌأم جديل•® وية نحركت الإسلامية! السوية )٢( 
صمأا"آ.نقدية(، رؤية الريبة 

صّاا.الاجتماعي، والتغير والجنوسة الإسلام )٣( 
)المسويةالحقوق، لنيل ائية ناستراتيجيا أم جديدة تسوية حركة الإسلامية المرية )٤( 

._UTنقدية(، رؤية المربية 
ص"آا*مأ-؛1"ا.المابق، الرجع انظر: )٥( 
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ورالمرجعية، المسوي( )الوعي عنصري بين الجمع واجه ومد 
Iالاتجاهين مل من نقدا الإسلامية المرية تعريفات قي الإسلامية( 
وتناقضالمعايير لازدواج للموية، الناهض والإسلامي العلماني، 

الموجهالشر من طرها قرامى آمال ونمالت والمرية، الإسلامية المنفلومتين 
المسويانترفص  ١١! بقولهاالعلماني الاتجاه قبل من الإسلامية للموية 

سعت،وكن الجلين، لاحتالف< والإسلام السوية بين الربهل العلمانيات 
الإسلاميةالمقافة في دمجه حائل من السوية مفهوم اصيل إلى انمارّات 
الفكريةالمرجعيان احتالف تفضح العمالية هده أن إلا وأسلته، 

حركةوالموية ديتي، معتقد م لإسلأ فا المهللجين؛ بين واللاتجانس 
،فكيفالقالية. الحركة مجال ش انمين إقحام ترفض عالمية مدنية حقوقية 

هذاأن بعضهن وتعتبر ، حقوش؟ وموقف إيماني موقف بين اكوفيق يمكن 
مسوولا؛وغير ملائم غير المتضادين بين الجمع 

بيننلازم لا بان المابق القد الإسلامية السوية متفلرات إحدى وفندت 
السويالفكر فى بدعا ليس بمرجعية المسوية ارتبامحل وأن والعلمانية، المسوية 

—نفسها —الختهلرة كانت، ؤإن وغيرها، لليمرالية، ماركسية، من مرجحياته لمع 
وليسلها، وتقعد وتحددها، السوية، الهوية بق تالإسلامية الهوية أن ترى 

تؤكده نفياق الوفى السوية، بالإسلامية ها نفإحداهن فتعرف، العكس، 

تمنحلم ؤإن الأسبقية، لها تكون أن يجس، القرآن أوامر أن على بعضهن 
ثيءركل في العمياء الهلالقة المساواة المرأة 

-الفحولة بيان ابالإّالآب: نقد في وراجع ، YnU-Y'nn_بق، آ الالمرجع )١( 

=الموقع في نثرت عمل ورقة صالح، لأماني الإسلامية" التسوية انظر؛ )٢( 
٧٦



بالازلواحية~ السابق الاتهام حرج من الإسلأميات الموات بعض وتخرج 
بالمويةيعرف ما صمن الإسلامية المرية إدراج حلال من واكاقفى" 

،الميحية وية والنالإسلامية الموية بين الثثه وجه وبيان الدينية، 

علىيجرى لا الدينية بالتسوية يعرف ما صمن الإسلامية المرية ؤإدراج 
أنورلينة تقول . أيما الحركي المستوى على حتى بل فقهل، النظري المستوى 

حلالهمن امتهئاعت عالمي توجه من جرء اواة راممساواة! حركة مديرة 

بديلةتاؤيلأت ؤيطورن يدفعن أن دينية أطر حلال من يعملن اللاتي النساء 
علىالضوء وتسالءل الدين، على الأبوي الظام هيمنة تتحدى لعفائدهن، 

أحرىدينية سياقات فى ذلك حدث لقد ان. إنحقوق بوصفها الماء حقوق 
الاختيار(،حرية أجل من )كاثوليكيات مثل منفلمات عمل حلال من 

الرابهل!على والحقارة المرأة دراات لجمعية الالكتروني 
.23  =littpU/ww'W'.aswic.org ResearchDctails.aspx?Id

دراسةالفاروش، لميسم الإسلامية— والشريعة القرآن في للمرأة الذاتية والهوية 
عالمعلى الإيمان نواهد يفتحن أمريكيات مفكرات نتكلم! )دعونا كتاب في نشرت 

اكسية-والدراسات والمرية ، ١٦٢ص*'آا، ؤيب، جزيلا تحرير! متغتر،~ 
جديدةوية نحركة الإسلامية! والمرية ءسآآ، أبوبكر، أميمة تحرير! 

كتابفي نشرت عمل ورقة فرامي، لأمال الحقوى— لنيل اتئة ناستراتيجيا أم 
٠٣٦٦^،، نقدية( روية العربية )التسوية 

والإسلام، ٣٠ص٢١— بكر، أبو أميمة الأينية—حرير! والمراّات التسوية انفلر! 
فينشرت دراسة لغنهاوزن، لمحمد والأهداف- الرؤية في تقابل الموية مواجهة في 

الإسلامية(،والرؤية التسوية النزعة بين مقارنة دراسات وقضاياها )المرأة كتاب 
فيالإسلامية والتسوية ، ١ ص؟ الأسرة، في والعدل المساواة ونريد ص1م\-هي، 

ورنةحمدى، الاستعمار—لخليكة بعد ما مرحالة فى ية بالفرن الاءلقة الأوروبية انمول 
٠١١صرم ، الإصلأمى( والمنفلور )التسوية كتاب فى نثرت عمل 
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لتغييرالجديدة اننزعات أن إلا رالعلم1نية، والحداثة التسوية اقتران من الرغم 
صبغتوقد والتسوية الحداثة إسلامية بمصهللح تناقش الأسرة قانون 

الباحثينبعض قبل من مميت، حتى الإسلامية التسوية التتغليراينه الحداثة 

.١^^٢٢الحداثة بتسوية 

منفلراتهاكتابايتت، حلال من الإسلامية السوية للرؤية ^٢ ٧١الحبل وبتتع 
المريةللهلروحات الماظمة الرؤية تعد الحداثة كانت، إذا أنه القول يمكننا 

الإسلامية،المرية لالهلروحاات١ المافلمة الرؤية أيصا هي فالحداثة العلمانية؛ 
والقضاياالأصول من المعرفية ومواقمهن إليها المنتميايت، مناهج س، احتلاقعالي 

يتتبحدلا إجرائي بعد ذات حداثة أي )توفيقية(، الحداثة وهده الإسادمية، 
الإسلاميات،السويات بحض تسميها كما اكالن،( الهلريق )حداثة أو الدين، 

أعمالهاتكتب، —المي المرابعل أسماء بحسبح المالث، الطريق فحداثة 

ومار-مست،ناكر لجودين، — الحدينه الأوسعل الشرق في والمؤع الماء انظر؛ )١، 
مريوذر،

فينشرت درامة عمرو، الإسلأب—لأحمد وحتى الراديكالة من التسوية انظر؛ ر٢( 
والإسلامصاْ>، )المان(، مجلا عن الخائر المامن الأسترايجي ١^ 

والجنوئ)الإسلام كتاب! في نثريتؤ دراسة حداد، يريك لإيفون والجنوّة~ 
صه«ا-'آاا.الاجتماعي(، والممر 

المائةالقضايا في والبحومحث، الدراسات مركز رأمثؤ مغرية، وناشهلأ وكاتة طبية )٣( 
فيالمفكير على سنوات مند انكبت، المغرت،، في للعالماء المحمدية للرايهلة التايع 

عدةفي الموضع حول وحاصرت ونشرت نن، وكتبالإسلام، في الماء إسكالية 
فينسائي منظور من انمللائا الدينية الموص قراءة اعادة قامت العالم، في يلدان 

وكفى(.لمة )مكتابها: 
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انيةالأنبالمنل العاJية الأحلاقتة انمورات تربط #حداثة القرنية-: 

الإسلأما،لا/في العب 
أمماء~درأي المنظور هدا من المرأة موصؤع في التفكير وإعادة 

وفياللي التقلد مفلور من شيء كل ومل أولا ءالتخلص فتفي - اJرابط 
مرجعيةأية من المجردة الحداثة فى المنحصرة الرؤية تلك من الوقت نفس 

جدورهعن ان الأنانلاخ  ٠١المرابهل— —برأى الحداثة نعتي فلا ،؛ دينيةا٠١ 
منانطلائا انيته بإنالإنسان ارتقاء تعني ما يقدر التراث، مع فهليعته ؤاعادن 
لأروذاكرته جدورْ 

التسويةتيار تنازعه المرأة موصؤع أن المرابهل أسماء ترى كما 
التيارترفض الإسلامية والتوية التهاليدى، الإسلام ونيار الخلمانية الراديكالية 

نجاعةلعدم الثاني التتار ترفض كما الإسلامي، للوالمر ملأءمته لعدم الأولى 
باتمكتبين الجمع الإسلامية التسوية وتحاول يهدمها، الي المقترحات 

يمبادئالتمسك بين يمزج إطار راقي ها نففتصنم، ،، ا؛قينأ الالتياؤين 
الحضارةمع تشاركها يجب، التي العالمية القيم على والأنفتاح الإسلام 

انة«رْ/الأن

تقريرالباش، راني ت ترحمة صرا، المغرب—لمارسنا في الإسلامية السوية الحركة )١( 
الرابط؛على مغربي،، رإملأم موئع في ونشر الألماني، )فطرة( مرنع نشرم 

httpU/wwwjslarnmaghribi.coni.

•صْ لغزالي، ;دى ترجمة: الثالث،، الطريق والرأة! الإسلام )٢( 
_،U1المرجع )٣( 
االسابق المرحع )٤( 
السابق.المرحع )٥( 
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الثالثللطريق الممثلات الإسلاميات النويات بجهود المرايهل وتشيد 

لمدةنسبت الش الأقوال ودحض بالمرأة، الممملقة الأيات قراءة إعادة عبر 

اعتبرالذي الزوجات وتعدد الزوج، كطاعت للإسلام خاطئ وبشكل طويلة 
غطاءبان ءذكرت الش القراءات بتلك، أشائن كما للرجل، مفترصا حما 

حالأى في يجب لا وأحلاني شخصي حيار الإسادم في الحجاب أو الرأس 
المرأة،على يفرض أن لأحوال اس 

المسويةتيار مثلن اللاتي الإسلامية السوية برموز كدللث، وأشادت 
بكر،أبو وأميمة ودود، وآمة حيتي، مير نيا مثل من الإسلامية 

وأخر1تص.

المسويالخطان في السابق التوفيقي الإصلاحي الخطاب أثر وحول 
هدامواقع إلى التطر جهتها من حيتي مير زييا تلمتإ المعاصر، الإسلامي 

لتفسير—بنظرها— الإصلاحي التوفيقي الخaلاب ّارى حيث ومداه، الأثر 
للزمانوفما والتغيير انميموقراطية ؤإحلأل التعددية، يمعل بما الإسلام مبادئ 

اتجاهراقي ملاذا الإسلامي المسوي الخطاب وجد وقد والتجربة. والمكان 
والحداثةالإسلام مفهوم بين يجمع اكيني، الإصلاحي الفكر في جديد 

~برأيها~مكل مما ، متضادين؛' ولمسا متقابلان أنهما عالي معهما ؤيتعامل 

.YA_Sالسابق، المرجع )١( 
ازبق.المرجع )٢( 
مجرلزيبا والشريعة— الملمة الأسرة قوانين ين الجنبين المساواة تحقيق نحو )٣( 

المسلمة(،الأسرة في والميل المساواة رنريد كتاب؛ في ت نش دراسة حسيتي، 
صا"ْ•
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الطريقومهد والمطلقة، القانوسة الإسلام مفاهيم أمام ^؛^١ نحيتا 
آ.ين١ الجن بين الكاملة المساواة لتحقيق الإسلاميات للتسويات 

يتفق ١٠٠؟الإسلامية المفاهيم نفير إعادة عند يقف، فلا ودود امنة أما 
صوءفى المرأة ررموصوعات معالجة محاولات أن ترى بل فحب، والحداثة 

ب.)اممامل(النظر أعيد إذا إلا النجاح لها يكنب أن لمكن لا والحداثة الإسلام 
العالميةالقرأن ولنفلرة العمر، وتهلبيقه الإسلامي للفكر الأولية لصادر ار 

عاليؤيصادق الصادر هد0 نحو الأنثى منظور على يشتمل بحيث، 

خماتها«رى•
،البحث، طاولة على ه نف)الإسلام( مفهوم حسيني مير زيبا وتضع 

محدداته؟.هي وما نتنحدمثج؟، إسلام أي عن ائلة مت
الديمقراطيةمفهوم مثل مثله حار، مفهوم —بنظرها— فالإسلام 

هناكيكون أن ؤيماكن فيها، نثكلث، أن يمكن مفاهيم وجميعها والعدالة، 
الرؤيةمع الرؤية هذه وتتفق . مجاليه مفاهيم إذن فهي ، منها نسخة من أكثر 

فراميآمال ذكرته فيما ممثلة العربية، العلمانية واترزية للأملأم، الأستنرافية 

ازبق.١^ اننلر: )١( 
كنابفي نشرت دراصة ودود، المسلمة—لامتة المرأة ووضع بديل فرآني تمتر ، ٢١

تحرير!متغير(— عالم على الإيمان توافد يفتحن أمريكيات مفكرات ت نتكلم )دعونا 
صهْ•ؤب، جزيلا 

ميروزيبا ودود، آمنة الثلأدث،ت التسوية منظرات ضمت، ندوة ت الإسلامية التسوية )٣( 
تقريراالرهمي آمنة حولها وكبت، الأردن، في اكوة أنيصتح أنور، وزينة حسيني، 

آم(، ٠١٢)حريف، في الحائر عشر( )الحادي العدد في )الروزنة( مجلة في نشر 
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واحداطلة)الإسلام صمى والواقع الأسوي(، )الإسلام كتابهامقدمة في 
مفكريبعض عن نقك الذي ه نفالتاول فراس محنرحت حيث ومتعددا(؛ 

محددبعرش فيها طالبوا مقدمة من ساولهم حولت قرامي لكن الشيعة، 
سركانهامع هدا في متفقة التحديد، ذللئ، لإمكانية نافية نتيجة إلى للأسلأم، 

،،لنيدأ أبو حامد وتمر ، ر حرب، علي ت العلمانية الرؤية في 
)المثال(الحداثة نحو )الواقع( الإسلام من حسيتي مير زيثا وتنهللق 

الأم الإسلام نمارس أكنا ررومواء ■' وتقول ثقافية، أرصية الإسلام أن فتعترف 
القوانين،من فقط ليس الفقه أن ونومن الثقافة، هذه في مولودون فنحن 

الحاليالطام مع منجمة تعد لم الي لأحلاقيا٠-؛؛، ا من نظام هو بل 
صحوبةواجهنا العشرين القرن في لأننا إسكالتا أصبح الأمر وهذا للأخلاق، 

الحلأن حسيتي زيثا وترى ،، فوقها،،؛ أولوية الدين وكان والحداثة المسوية 
Iفتقول اكين(، )عالمنة هو والحداثة والموية الإسلامي المين بتن للممالحة 

أيالتأؤيل، إشكالية حول الفكري إنتاجه تمحور (، ٢١٩٤٣)عام ولد لماني، مفكر ( ١ ) 
لخلفياتتستند منهجية عدة حرب على فيها وظف وغد النص، نراءة استراتيجيه 

والحقيقة(,)التأؤيل مؤلفاته مجن ا يؤيدا حاك وتفكيكية فوكو ميشيل كحمريات متعددة 
اللنةفي وتخصص بمصر درص (، ٢١٩٤٣)عام بمصر ولد ممري وباحث، أكاديمي )٢( 

بالولايامت،لفانيا ؛نجامعة من الدكتوراه على حمل الإسلامية، والدراسات العربية 
وعادالاجتماع، وعلم والإنثروبولوُبما نية الألفي يئونا هناك وتابع المتحدة 

مجولفهعلى وحكم جدلا فأنار الديني( الخطاب )نقد كتابه ونشر بممر، للتدييس 

٦.صْ— ومتعدئا، واحدا الإسلام آنفلرت )٣( 
ميروزيبا ودود، آمنة الثلاث! التسوية متفلرات صت ندوة الإسلامية؛ التسوية )٤( 

تقريراالرعبي آمنة حولها وكتبت، الأردن، في الندوة أقيمت، أنور، ونينة حيني، 
صم\اُ.، ( ٢٢ ٠١٢)حريف، في الصادر عثر( )الحادي العدد في )الروزنة( مجلة في نشر 
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حمخمتوبالتالي )العام(، نطاق في أصبح فالدين لا، أم رغبنا مواء ءالأن 
منجزء وهو أمامنا، الأن وهو العام نطاق في الدين ظهر لقد منتهية. الدين 

منأصعب وهي الدين خصخصة أو فتكفكة نواجه الأن ونحن المشكالة، 
الدولة((را،.علمنة 

بينالمصالحة أن حيتي مير نيثا ترى المالحة مقتفيات وحول 
ليسهنا والدين والدين(، القانون )دمقرطة تتم مالم تتم لن والسوية الإملأم 

أنيمكن لا ٠ ت وجريئة حاسمة بلمة تضيف ولدا ، وطريئا ا جء بل متطلما 
المياقفي يحثه لن والبعض هدا ومحاقول تعددية، دون دسة ثقافة هاك كون 

٠١الدين عبر نمر أن يجب الزمن من الرحلة هده في ت الملم 
الاجتهادمسوغات وتشرح العددية فكرة حهتها من ودود آمنة وتؤكد 

خاصاليس كوني معنى على يشتمل القرآن دام ما أيئا الملمن لغير 
فيالتمثل العالمي كالمعنى وحدهم، بالدكور ولا وحدهم، باللين 

وتنهىالبنات، وأد تتناول التي الأيات في والوجود الأطفال( قتل )تحريم 
الاستفادةعلى قادؤين غير أشخاص ارهناك أن آمنة وترى . الأولاد قتل عن 
أوملم شخص غير من جاءت )الأصلية( الفكرة كانت إذا الأيات من 

يمكنكيف • ذكرا ليس الشخصي ذلك، كان إذا ميما ولا عربى، غير نخصى 
فلتغلق، الملمين؟ الحرب، للرجال أفكارا تععلى أن إمحرائيل في لامرأة مثلا 

إذزلأ؛،.الأفكار 

ايق.ايالمرحع )١( 
صا،1.السابق، المرجع )٢( 
الأبق،المرجع انظر: )٣( 
المابق.المرمع )٤( 
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وليسالجماعي المستوى على التعددية الإسلامية المرية حداثة وتقيل 
يميزما هي التعددية وهذ0 فحب، للمتنلرات الفردي المستوى على 

الإسلاميةائية المالجماعات بخلاف الإسلامية، المرية جماعات 

للكاتباتأتسرعتا المثال" سبيل —على )زنان( ذمجالة الأحرى؛ 
علىالمرية بكتاياتهن المشاركة أبواب الملمات وغير العلمانيات 

أنالتوجه هدا صاحبات وترى الإسلاميات. المسويان جالما إلى صفحاتها 
قيالإسلام رؤية إعادة وأن الإيرانية للنوية منتركة سلالة أت الجلة 
يوفواردى سمون لكتايات واحتوائها له، جديدة لرؤية وايتداعها الجلة 

العهلارلكتايات الزرادصنية نصوص ومجاورة القرآنية، الأيات يجانِج 
بينالقائمة الثنائيات وكر الأنتقادات، جمع تحدى الجلة، فى الموفية 

الحضارية،والأصالة والسوية والإسلام، والحداثة والغرب، الشرق  ٠٠
الل.اتبين ما بالاحتيار الإيرانيات الماء نطالمج فرية نصانيف بصفتها 

اكويةرى«رم.والدات الحفارئة 

سياسياالجنين بين بالمساواة حلاليت (، ٢١٩٠٨)عام ولمت فرنسية، ورواتية كاتية )١( 
شبارز أمر لها وكان ، مارتر يول حان الفيلوف درب رفيقة وهى واقتصاديا، 

وندالعشرين القرن من الثمانينات وحتى الأر؛اُينات مند ية القرنالفكرية الحياة 
والحريةالشخصية والموولية الالتزام حول تدور الي، المواضع عالجت، 

)الجنسكتاب، مؤلفاتها أشهر ومن (، ٢١٩٨٦)عام توفيت يامية، والالاجنماعية 
الأحر(.

أبادي،نجم النمو~لأفسانة سنوات الشدة سنوات املأمئة! جمهورية في المسوية )٢( 
إيفونتحرير؛ الاجتماعي(— والتغير والجنوسة )الإسلام كتاب في نشرت دراسة 

.١ صر٢٦ اسبيزيتو، إل وجون حداد يزيلث، 
^،٧١المرجع انفلر: )*١( 
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الشالثمافات( مابين والحوار المسوية )الشؤون جمعية صمت كما 

الأحزابلأحد تنتمي يسارية ناشطة ٢،(، ٠ ٠ )٤ عام المرابط أسماء تها أس
وملة؛علمانية، ائية، يكونها قي تناقصا الناشطة تللث، ترى ولا اليسانية، 

هويتهاث، حوانحمِع تحقيق في ساعدتها إليها تنتمي الي الجمعية لكون 

الويالت،كى أساسية مسألة الهويات وتصالح التعددية الة وم
التسويةفي الياحثامت، إحدى "بحسسب الإسلامية السوية ففاعلية الإسلاميايت،، 

ؤإطاراتهاالإسلامية الهوية مفهوم وتئسن، تاصيل حهلر ارتواحه الإسلامية— 
مثلأحرى ومناهج أصوات إنماء أو وصم عملية ^٧؛، المرجعية، 

الأهليان،،من وغيرهن الملمات، وغير العلمانيات، ومناهج أصوات 
المقللةهي إسلامية— تسوية باحثة عرفتها —كما )العقيدة( المسوية وتبقى 

بلادفي لير ت، وعلمانيا إسلاميات السويات تحتها تتقوى الش الكبرى 
والخاكرة()المرأة فموسسة الإسلامي؛ اكاحل في حش بل فقط، الهجر 
إطاروفق تعمل لا فيها مؤسسا عفوا بكر أبو أميمة تعد والى المسوية 

)إسادميةمختلفة توجهات من تسويات مؤتمراتها في وتجمع إسلامي، 
الإسلاميةالعربية المقافة في والمؤع المرأة ضايا لمافثة وءلانية( 

الباش،رائد ت ترجمة محبرا، المغرب~لمارتٍنا في الإسلامية سرية التالحركة انفلر؛ )١( 
الرابمل:على مغريي(، )إسلام موقع في ونشر الألماني، )نملرة( موقع نشرم تقرير 

http://w\vw.islammaghribi.com.

يروزانلتولي المربيات" اء الناحتياجات تلبية ش الأسادمية ائية النالفاعلية دور )٢( 
•صْه الإسلامي(، والمنظور )المسوية كتاب في نشرت عمل ورقة ين، يورجن

الرابط:على اللمكة، على الموسة موقع انظر: )٣( 
http;//www.wm&.org.eg/ar/node/398.
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الإسلامياتالمغرب ويات نتحالفت أينا الحركي المستوى وعلى 
الجهود؛تعبئة سياق في والعلماسة الإسادمين المسوية ودمجن العلمانيات مع 

وتكلكالجنين، بين المساواة يعزز بما الإسلامي الأسرة قانون لإصلاح 
المسويالنشاؤل إطار في نوعيا إنجارا ذلك وعد بالنجاح اعيهن م

الخنمزرا،.

الخقومة:الرجمة 

والمسادئالمثل على القرآن اشتمال على الإسلاميات المسويان تؤكد 
)للخاواةإطار بي إمكانية ؤيرين الإنسانية، بالحقوق المتعالمة العليا 

باعتبارالإنسان، حقوق ومبادئ الإسادمي الدين مقاصد مع يتسق والعدل( 
للقضاءمهده مثلما الجنين بين والمساواة العدل نحو الهلريق يمهد القرآن 

الإنسانبحقوق المثل تللئ، ربط ار مومح، ، المودية مؤسسة على 

الإسلامية،المرجعية على للحقوق الغربية المرجعية طغيان يبدو العالية، 

حائلمن هدا ويظه7ّ والحركي، المعرفي تيمي( )الإبالمستويين على وذلك 
والختلهمةوالمساواة للعدالة الإسلاميات الويات تهلرحها التي الفاهيم 

يوغندرأجرتها بدران مارجو مع منابالة الإسلامية(، الموية )متقبل انْلر• )١( 
العددفي ، )الروزنة( مجلة في الترجمة نشرت ، العمد ملوي ت ترجمة ، سكاند 

ص*ه.(، ٢٢• ١٢)حرف في الحائر عشر( )الحادي 
~لرساوالنريعة لمة المالأسرة فوانن الجنسن; ين المساواة تحقيق نحو انفلر؛ )٢( 

الأسرةفي والعدل المساواة )نريد كتاب في نشرت عمل ورقة حسيني، مير 
من~لعدد مساواة، حركة عمل ؤامحنار ، ٣٦١٣أنور، نينة تحرير• الملمة(" 
تقولين:ماذا والخدر صأأ-ا'آ، الأبق، الكتاب في والمنشور ازشْنات، 

١٠٣ صري٥ يفون، شرارة لعزة اء— التأحوال فى والواقع الشائع 



النوباتإحدى نغلر في العدل فمفهوم الغرُيةأ الحداثة ثمافة من 
العالميةاواة الم وهي ، المساواة،، على بالضرورة 'رينهلوي الإسلاميات 

أماسذات فهي العدالة فكرة أما العشرين، القرن ْع جاءت التي الجديدة 
خارجقوى تثكلها في هم تبها الموحى التموص مثل ومثلها عقلاني 

بلدينية، تكون أن يمكن لا حلقية قيمة بوصفها والعدالة الدينية. الخظومة 
نمىأى ير نفإعادة يجب، ثم ومن عائلا، يكون أن يجب \ذذي هو الدين 

نهمعالتي الدينية للجدور الأخلاقي القد ضوء في العدالة عن فكرتنا يتحدى 
التينقل فقل. الوقت؛ بمرور يتغير والفللم العدل عن نفهمه ارما إن ثم منها، 

كانمما عمره أبناء والجور بالحيل الخعلقة الاجتماعية حكام لآل ضعه وش 
إلىآنذاك، الائد الجهل ومن عدلا، آنذاك يمر U إر ظلما، آنذاك يعتبر 

مرتبهلينغير معللقتن، ومعرفة عدل إلى لا الممر، مع المناسبة المعرفة 
الممدينالفقهاء محلرح نقد يتم ذاتها النظر وجهة ومن ، مكان،، ولا بزمان 

الحقوقفي والتكامل( )التوازن مثل؛ لأفكار، المرى بالفهوم للخساواة 
القرننهاية اقتراب، ذرامع ء1ثيعية؛ نفلرية على تقوم أفكار وهي والواجبات، 

ماأفكار عليها قامت، التي وتراكتبها الجامدة، الأبوية المقيدة فإن المثرين 
ممهءاقيتهافقدت الإسلامية القانونية النفلرية في بالزواج الخاصة الحداثة قبل 

وحلتاللين، من الكثير أعين في الإقناع على وقدرتها ، اللأهويتيه 

نشرتدراسة متمك، لرصا ت وتحديا حقائق الإٌلأميهت النسوة الحركة انظرت)١( 
٠١ص'آ* وقضاياها(، )المرأة كتاب فى 

>_؟Y.المساواة، نريد )٢( 
مترلزينا والشربمةس المسلة الأسرة ثوانين الجنسين• بين المساواة تحقيق نحو )٣( 

•صزآآُ المساواة(، )نريد كتاب في نشرت عمل ورمحة حسيتي، 
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حديدا،وعيا كخلق مجتمعة؛ الإنسان وحقوق السوية حطابات محلها 

والمفكرونلمات، الماء المإليها تلتجئ جديدة لمرجعتة وترمى 

منوالمساواة بالعدل المنادية اليداو اتفاقه فأحكام . ال٠صلحوناا 
قوانينباحكام مقارنة الشريعة ْع أكبر بصفة تتوافق المجتمع في المرأة أجل 

الزىالسيامي السياق ولكن المعاصرة، الإسلامية الدول من كثير في الأسرة 
بامتخدامهالموصؤع يعقد ما هو والشريعة الإنسان حقوق من كل فيه يوخلفا 

الإيديولوجيةالمثارع من بوصفهما لهما 

بالمثل،المعاملة أو المعاوصة تعني المساواة أن ودود آمنة وترى 
والقوامةالراتبية على تقوم أسرة في تتحقق ولا 

ذاته،القرآني المحس كجاوز أدى ولو المنظور هدا عن ودود وتداغ 
عندبه لاكزام ا ومدى التفلتر بين الملحوفل المماوت يوصوح يبرز الدى الأمر 

نثورهمىثهام0 الأية فحول الإسلاميات، المسويات لدى الممحلبيق 

رالأودودن آمنة تقول [ ٣٤]اكاء: وأني)وهىه< ألثصاج ؤ، وأنجروهى ^٥^٥٢^١ 
بهافسن، المي المحاولات كل من بالرعم لأية ا هده حول الألمفافح يمكن 
بأنالإذن الرجل إعطاء أبارك أن أبدا عي يلا الماصيتن. العقدين حلال 

أنواعمن نؤع أي نحوها يمارس أن أو المرأة، على بدنيا( )عقابا ينزل 
أنإلى لأية، ا هدْ لدراسة استغرقته الذي الهلويل الوقت، ويدفعني ، القرب، 

تناولفي المتاحة والمنفيدية الماؤيلية الإمكانات لعرصى موصع أفضل أعدها 

٨٠ئتإةآوث;س،  ٦١. ٠٠٠.
المشتملةللابات القرش التحلل حلال س الأبوي الفلام وراء فما الإسلام انغلر: )٣( 

١.١ ص• الماواة(، )نريد كتاب فى نثريت، عمل ورقة ودود، الج~ن~لآعنة على 
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الواضحالرفض إلى بي انتهى الذي التل توضح إلى ذلك ؤيقودني الأية، 
يتعلقفما تبعات أما الرفض ولهذا الفقرة، لهدم الحرفي للتهلبيق والصريح 

عنكليهما ينمان للحدود الحرفي والتهلبيق الأية إن الحدود. طبيق نعان 
سالوكياتالحالي عصرنا فى أصحن، قد يشرية لوكيات لأحلافية معاير 
تجربةيمنفلور إليها نظرنا لو ظالمة سلوكيات وهي الزمن، عليها عفى همجية 

المفاهيموقو'ه\ لا أفعالا تصبح ون.لائ، وهى للع-دالة، العاصر الإنسان وفهم 
الإنسانية«لا،.للكرامة الكونية 

نموذجيةصورة أعهلتر الإسلامية التفامحير أن المرابط أسماء وترى 
الترتبالهلاعة ومفهوم القوامة مفهوم أدى وقد القوامة، آية على بناء للأسرة 

وتندرج، للمرأة دونية نظرة ؤيرمحح النساء يحتقر ديتي مفهوم لميادة عليه 
فىاء والنالرحال بين الكاملة المساواة على تقوم روية إطار في الروية هذْ 

التمييزيةبالأحكام الإسلاميات الويات قبل من الموصوفة الأحكام متى 
المرأة()ميراث الأحكام تللث، ومن ~ضأيهن~، للعصر مناّبة تعد لم والتي 

الحرفي>ااكطبيق لأن الكاملة( إلى)المساواة المرابمل أساء فيه انتهت، والدي 
المستوىعلى أصح الأنثيين" حفل مثل للذكر أن على تنمى ~التي للأية 

ا؛اواة اللاملعميق وعاملا عائل غير البنيوي 

فيالجنسين بين الكامالة المساواة ترمحمخ جديدة رؤية المرايهل وتطرح 
المساواةمجرد على الاقتصار من بدلا والمياصى، الاجتماعي الفضاء 

رالنسويةكتاب فى نثرت دراسة ودود، لأمة والجتانية~ القرآن فى بحث ( ١ ) 
٠٦ ٦٦ص بكر، أبو أميمة ت تحرير الدينية(" والدراسات 

الثالث،انملريق واJرأة: الإسلام )٢( 
٠١ص؛• السابق، المرمع )٣( 
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إلىونوها يتجا ولم —برأيها— المسرون عندها وقف لي ا والثعائرة الروحة 
وحللانعيةثوؤية الجديدة الرؤية هدم أن المرابهل وترى الاجتماعية. المساواة 

فيحقهن العالمي المستوى على المسام فيه تمتلك لم الدى عصرنا فى 
الولاياتاستثناء عدم يعني بما الرجل، ْع الخساؤية الناصية المشاركة 

الخرايهلرؤية وتتبثق الميامي، المعيد على المساواة من نمها العامة 
ؤوأصو0تعالى: قوله في )الولأرة(لا، مفهوم قراءة إعادة من المذكورة 
.. . ألشآوه عي نينهون يأمثوُك بمي أولآ» بمئعآ ؤآلنويس 

مفهومءإدراج إلى المفهوم لهذا بمفاربتها المرابط تنتهي حث [، ٧١ث
المفاهيمفي به معمول هو كما المواطة في المساواة مفهوم إطار ش الولاية 

المعاصرة#لالديمقراطة 

فترى،، البنانىلفريدة مراكش جامعة في الإسلامية الشريعة أستاذة أما 
يناواة اللامبءلاع بمحتففل زال ما المغرب، في الشخصية الأحوال قانون أن 

الأمرلم، المبغير الرواج ٌن لمة المالمرأة متعه ذللئ، ومن الجنين، 
تبعاتتحملتظ ولو حياتها، شريك احتيار في المرأة حرية من يحد الذي 

فيههامت، عمر في الزواج موانع من الدين فجنل هي؛ واقتناعها اختيارها 
المتععن يختلمج لا الحياة(، عن الدين مبدأ)فصل على الحديثة المجتمعات 

علىاعتتداء يمثل فجميعها اللون، أو الهلبقة، أو العرق، على بناء الزواج ٌن 
اتفاقياتعلى العرية الدول صادنت، وقد الإنسانية، وحقوقه الفرد حرية 

.iYTU,_ازبق، اJرجع انغلر: )١( 
و\ض\أإالإسلام )٢( 
ترجمن.على لها أعثر لم )٣( 



لتمسكهالمغربي القانون الماني فريدة تنتقد كما المدأ. هدا على قامت 
——برأيها الجوهرية الإسلام مقاصد ْع يتنافى مما الأسرة، فى الرحل بقوامة 
انيةالجنالمساواة بل الأسرة، داخل لمرأة ولا لرجل سيادة لا حيث، 

الديطرحها في الأستاذة وتستمر الإشراف. في الزوجض بض والديمهماطية 
تجريمم ، وغيرها والولاية، الهللاق، في المرأة صد الواغ التمييز ، يكثف

ونموذجالإسلامي، للمقه المستند المغربي النموذج موقفط بين مقارنة 
قدمعلى عوملتج الدولية المواُيق في المرأة أن إلى لتنتهي الدولية، المواثيق 
المرأةهي النموذج هدا في المرأة وأن شيء، كل في الرجل ْع المساواة 

معتنجم لا )اليداو( اتفاقية بأن القول أن وترى الإنسان، الكائن 
فيمكرمة المرأة دونية أن يعي لأنه ه؛ نفللأسلأم ييء قول الإسلام، 
الدوليةالمواثيق مع تماستا تغره يجِ< الذي الأمر القد.سة، النصوص 

منحأن محنبل أميرة فترى أخريات، تسويات الرؤية هده في وتثاركها 
خاصتمييز ه نفالحق المرأة منح وعدم إرادته حسب بالتطلتق الحق الرحل 

ينثغيوالي الأسرة في للماواة ذاتها الروية أنور نينة وتدعم ، النساء صد 

البناني،لغربمة الا.ولية— والموايق القوانين ين المغرب في المرأة وصعية انفلر؛ )١( 
دوللمان في ميدانية دراسة المرية للمرأة القانرني رالوصع كتاب في نشرت دراسة 

عرية(،
 )Y( شمتخصصة تاون، حورج بجامعة الإسلامي والمجتمع والقانون التاريخ أستاذة

الإسلام،في الاجتماعي والنؤع والمرأة الإسلامي، والتاييح الحع.ث ممر تاريخ 
باللغةالمؤلفات من الخديد لها مساواة، لحركة الدولي الاستشاري المجلس عضو 

اء(.الن)تاريخ ؛ منهاالإنجليزية، 
تهلورعلى الاستعمارية والقوانين والخرف الشريعة أنر الأسرة! قانون نشأة ؛ انفلر )"٢( 

المساواة(—)نريد كتاب في نشر بحن، سنبل، لأميرة الشخصية— الأحوال نوانن 
أنور،نينة تحرير: 
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أحدتحول حال ني طفلهما به يدين الذي الدين على الزوجان فيها يتفق أن 
•^١، عن الزوجتن 
فعلاتريده ما للمرأة أعهلت )المسداو( أن فترى حسيتي مير زيبا أما 
تمنحهاالش المشروعية( )مصدر وهو- ألا طويلة، لموات عنه وبحثت 
،.٢١حقونها

فيالمرجعية الأطر تعدد صرورة المويات من أحرى طائفة وترى 
غيرالأقليات مواطنة يس قد مما الديني، بالإطار يكتفى فلا التشريع، 
حينأنه الصدد هذا فى الواقعة والمفارقة الإسلامية، المليان في المسلمة 

بهم،المعلمة القضايا في الشريعة إلى بالمحاكم كندا في الإسلاميون طالم، 
لقانونللتحاكم ودعون الفكرة، لإحهاض هناك الإسلاميات السويات معنا 

فيونجحن علماني، 

وحاكملمتهاالإنسان حقوق معيانه الإمحلاميات النويات إحدى وتيرر 

*المت بقولها الدينية للتصوص استنادها عن النظر بنص الفقهي التاج على 
قيلمن الضغط أو للتدهيق الماصي في الدينية المعرفة إنتاج عملية تتعرض 

)خدمحةمحوغ في نثرت مقالة الأديان، ين الزيجات في الماليزيون الأحلفال انظرت )١( 
٢٢٠)محايو  ٢٢ت بتاريخ الإخبارية(، الخشتركة الأرصية  تالرابط عر (، ٠٩

hllp://wwwxommongroundnews^rg/arti^^

مروريبا ودود، آمنة ت الثلاث المسوية منظرات صمت ندوة الإسلامية؛ السوية )٢( 
تقريراالزعبي آمنة حولها وكتبت الأردن، في الندوة أقيمت، أنور، ولينة حيني، 

(،٢٢٠١٢)خريف في الصائر عشر( )الحادي العدد في )الروزنة( مجلة ر نشر 

المغييرسواستراتيجيات دواغ الإسلامية؛ السياقات ر الأصرة قانون اننلر؛ )٣( 
.٢١٧، ٢١صى؛ المساواة(، )نريد كتاب في نشرت عمل ورقة يالثن، لكامنيرا 
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أصبحاليوم ولكن ان، الإنلحقوق الدولية المعاير راية يرغ عالي مجتمع 
الرقمثل ممارسات عن الهلرف تغض دينية أحكام إصدار بمكان الصعب من 

الأحكاملهذه كانت ولو حتى تشجعها، أو الأطفال وزواج الزوجات وصرب 
معياراان الأنحفوق أصحت فقد الدينية؛ النصوص فى ومبررات حدور 
الدينية،المعرفة إنتاج م لتقجديدا 

وىالنالخطاب في الإنسان حقوق لعيارية القوي الحضور ورغم 
للعربية"ومترجم عربي وى ننّاج ٌن امتقرأناْ "فيما فثالحفل الإسلامي 

فيالجنسية كالمثلية بها يتصل وما الجنسية الحرية حول التنظير غياب 
اتصالرغم العلمانية، التسوية حهناب بخلاف الإسلامية التسوية أطروحات 

أصلاباعتبارها بالحرية الحق تحت ويحولها المرأة، بحرية المائل هلْ 
.الغربية الحقوقه المدونة من أصيلا 

الإسلاميةبالتسوية والمشيدين العرب الحياتين المنكرين أحد أن على 
فيالأول الإسلامية السوية مؤتمر في تداوله تم مما طريا ذكر اكأؤيلية 
الهتايععليهن غلب، اللاتي الإسلاميات السويات بين ، ٢٢٠ ٠٥عام يرسلونه 
القضايامن كثير في متباعدة مواقف في )،يترددن أنهن: إلى ^١ الصالي 
مبدأكقبول الحرمات بعض عن الطرف غض يردن بعضهن إن حتى الدقيقة، 

احتيارحق أو المثلية، الجنين أو الزواج، حارج الجنسية العلاقات 
زوجا*لأو جننا الشريلث،، 

لمروةالثخمة- الأحوال نانون لإصلاح الأسلاب المرة واجه الض المحدات )١( 
لأ'ه ص الإملامي(، والنظور )التسوية كتاب في نثرت عمل ورقة الدين، شرف 

.ص١٤رب، الخارج )٢( 
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امحهعى:التغير استراتيجيات 

البديلة؛النؤية الاحتهادات رمديم الديني، النهى قراءة إعادة ١( 

الماصيالقرن عينيات تفي تنكالت، الش الإسلامية التسوية كانت إذا 
ماينتننؤع رية ننغلر وجهة من القراءة إعادة في بحقهن منكراتها وطالت 
ؤإعادةوالسة، القرآن قراءة ؤإعادة شل، القرآني النمى قراءة بإعادة الاكتفاء 

لمعالجةائية نمحاولة فأول وتراحما؛ وتاريحا أدتا الإسلامي التراث قراءة 
وحقوقالحداثة وقتم جهة، من للإسلام تندة مالملمة المرأة قضايا 

الدىكتابها في الدينل١،، نين نغلترة بها قامت أحرى، جهة من الإنسان 
هينغليرة محاولة تكن ولم فور. بالوطالبت، الحجالب، صد فيه حاججن، 

فقدعشر التامع القرن في الحداثة تحديات مواجهة في نوعها من الأولى 
ملائمةصيغة ؤإيجاد الإسلام في الحداثة مفاهيم تأصيل إلى آحرون سبقها 
لأمين وقامم ، ءبد0 محمد كالثيخ تحديدا— المرأة بقفايا يتعلق "فيما ينهما 

إعادةفى المرأة حق لتقرير محاولة أول الدين زين نفليرة كتابا جد وقد 
ذكرت، امرألأ نغلر وجهة من تفسيره ؤإعادة وسنة(، )كتانا الديني النص قراءة 

وكان( ٣١٩٠٧)عام الأستانة ر ولدت الدين، زين سعيد ابنة درنية، لبنانية كاتبة )١( 
شمعلمة يد على الأولي تعليمها تلقت، ، ءصر0 في القضاء أعلام من علتّا والدها 

المرأةنقابة في موسا عفوا كانت، الراهبات، مدارس في درت نم المنزل، 
والحجا'يا(,)الفور ! مؤلفاتهامن اليدان، جمعية فى ومستشارة العاملة 

ورمزيةْاُءس، مطر، أم لنيل وى- النالتحرر في دانية الدين نين ظرة انظرث ، ٢١
.YU_Sالجوهري، —لعايدة ودلالات مفاهيم الحجاب،! 

مفاهيم: الحجاب،ورمزية ص؛")، النوى، التحرر في رائدة الدين زين انفلرتنن؛ليرة )٣( 
.TU-Y»_؛،ودلالات، 
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القرآنتمر نراءة إلى السويات بعفر عمدت فقد يثريا اجتهادا كونه يعدو 

وترصدالرحالة، للتفاسير القليدية الأتمامحل تتخهلى أنثوية تجربة نهتاق في 
وتؤثرالقرآنية، الرمالة روح عن نتعد والتي رن للمقالقافية الانحيازان 

هذاعملهن واعتبرن المرأة، تجاه الوعي وصياغة الفاهيم تشكيل في بدورها 
الاحتهادلأنواع من نوعا 

أوالفقه حد عند السويات بعض نظر في المرأة تهميش يقف ولم 
فيبعيدة تبدو سوية بقراءة ه نفالكريم للقرآن نجاوزه بل بعامة، اكراث 
أن-مثلا- إحداهن فترى القرآني، للخلات الأحلافي البعد فهم عن الواقع 
انتقادمحل هو الذي الفقه من الزواج كعريف أفضل بديلا قدم ؤإن القرآن 

للحقوقفهمه فى الفقهية للمرؤية مماثلة رؤية يتبثى القران أن إلا سوي؛ 

القرآنيالخطاب أن سوية— نفلر وجهة ~من ذللثا ومثال للزوجين، الجنية 
موجهالزوجية للمعامرة المعلمة بالأحكام الخحلقة القرآنية الموصى كل في 

ولييالغاب بضمير الزوجات إلى الإنارة تتم بينما الأزواج إلى باستمرار 
لاJخهلابل٢/متلقيان بوصفهن 

ودود،اتي-لآمة نمطور من القرآني النص قراءة إعادة والمرأة: القرآن راجع: )١( 
دراسةيكر، أبو لأميمة الجندر— لاعتبارامت، واعية القرآن تفاسير في وقراءة ، ١ 
صآآ"آاأبوبكر، أميمة تحرير: الدينية(— والدراسات )النرية كتاب في نشرت 
)المرأةكتاب في نشرت مقالة أبوكر، الإسلأم-لأميمة عابدات ناريح في وقراءة 

المرأةووضع بديل فرآني ير ونف، ٤٠صء")— المعاصر(، المرأة لواقع رؤية والمرآة 
ص.ه.نتكلم(، )دعوتا كتاب في نشرت دراسة ودود، اللة-لآمنة 

ورقةالشرماني، الإسلامي—لملكي للفقه النقدية القراءات بعض في تأملات انغلر؛ )٢( 
ص1ة).الإسلامي(، والمفلور )المرية كتاب في نشرت عمل 
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فيالجديد الأسلوب بأن أحرى سوية نفر وجهة من التصريح ؤيتم 
لمةالمالمرأة هوية لتطوير استراتيجيه يمثل البديل( )الاجتهاد أو الاجتهاد 

قراءةباعادة بعضهن تكتفي ولا الإنسان، حقوق على وحصولها 

وتيسيرهاوالهادف الذاتي التعلم طريقة لث تدعو بل القرآني، النص 
بناءإعادة من تمكنهم جديدة ونمران عقلية، محاكمات لإجراء للمتعلمين 
لتعليمتلريسة دورات بالفعل أجريت وقد . هم بأنفوتوليدها المفاهيم 

ذلكومن غربية، منفلمات مع بالتعاون بخهلوة، حهلوة للنمى الذاتية القراءة 

النمىاءة ق إعادة على النساء لتدريب البثاني فريدة قدمتها الي الدورة 

النساءدور تفعيل أجل من تدؤيبية )دورة عنوان؛ تحت متهجية بخعلوات 

الإسلام(،في الإنسان حقوق برنامج إطار في انية ؤإنإسلامية بمرجعية 

منهادول عدة في البناني قدمتها وقد §(، tz)الألمانية المنظمة ْع بالتعاون 
•آ ^١ ٢٦بتاييخ اليمن جمهورية 

نفىقراءة ت السياق هازا فى المطروحة الجديدة القراءة أمثلة ومن 
الغربي،انوى الإنالمدهب، من وتقترب جؤ، لله والعبودية الخضؤع مفاهيم 

تترجمة ، برزنجي حاففل لنعمت، لالمرأه~ الذاتية الهوية ت للقرآن جديدة قراءة ت انفلر )١( 
ص\،ه،لمة، المالمرأة ووضع بديل قرآني وتفسير الرفاعي، أنس 

لكاسدراالتغير— واستراتيجيات دواغ الإسلامية الياقات قي الأسرة وقانون 
٠٢• صرا"أنور، زي-ة ت تحرير المساواة(— )نريد كتان قي بالثن 

الرابمل:راجع )٢( 
www.engagingmen.nel/nies/resources/.../training_mauna
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تطويرهو الهدف لكن ارإذا ت برزنجى نعمت قول فى نلحظه ما وهذا 

كونهاوقبول استيعاب إلى الثخصية هذه ستحتاج عندئذ ، )متقية( محخصية 
هانفترى أن من بدلا الله، صفات صفاتها فى تقارب شخصية ذات حليفة 

تعللا مماثل نحو وعلى . . . وتخشاه الله عن منفصلة شخصية مجرد أنها 
الله،برصى معقودة لست، الله رحمة لأن الإسلام؛ مقامين من العبودية 

التيطك ية نفأوصائا له الله وكان الله، إلى حطا تحزي الصفات هذْ إن إذ 

العثوديةا،رلهذه بحاجة هو الله كان أو الإنسان، يخثرها 

الاجتهاد،عملية ثى عليها يعتمدن التي المصادر فى السويات وتختلف 

اواةلكلمحما القرآن قرر ما ؤإذا القرآن، أولوية من انعللفح من فمنهن 

اعتدادفلا ذلك حدث ؤإذا تلغيه أن للسة يمكن فلا -برأيها- المطلقة 

يتعلقفيما سواء ال؛ي يدور قبور رررغم ودود• آمنة تقول هذا وفى بالسنة، 
أساسعلى الإسلامية الشريعة تهلور أو الإسلام، فى مفهوم هو كما بالوحي 

يتعنابقوهذا افرآن، على كبرى أهمية أصع أنني إلا المعياؤية، سننه أو سنته 
مصائرفي الواردة التاريخية التتاقضات بمقابل القرآن لعصمة القويم الفهم مع 

بينالقرآن في المبنية المساواة بأن أملم لن أنني ذللشر إر إصافة السنة، 

عاما،الأربعض على يربو ما منذ المتحدة الولايات في تقيم مرئية جامعية أستاذة )١( 
يالجالياتيرتيهل فيما خاصة و١لتعاليم التربية وبشوون لمة المالمرأة يقفايا مهتمة 

جامعةس زائرة أصتاذة منحت على حصلت المهجر، بلاد في والإملامية العربية 
العدالة(.أجل من والنقال الإسلامي )الكيان ت مؤلفاتها من أكسفورد، 

,١ ٤ ه ص للمرأة، الذاتية الهوية ت للقرآن جديدة قراءة )٢( 
٩٩



فيأكون موف التنائض هذا وجد ولو ٠ الّثي يلغيها أن يمكن والمرأة الرجل 
اكرآنا^ا/صف 

)أولويةحول السائقة نكرتها فى ودود آمنة المرايعل أمماء وتشارك 
الكثيرفي القرآن لما يصفها ما حد على الروحية الرسالة وان I وتقول القرآن( 

فىوظيفتها وتتالنم.ري بالذكر، نفه القرآن ٠ سما ما أو تذكير بمثابة الايات من 

أنأجل من ووعيه، ذاكرته في البيل الجانب البشري الكائن في توقظ كونها 
الذكرهذا ->الآل ومن خالقه، مع دائم واتصال ريه من شديد قرب في يظل 

أيهناك )ليس المنظور هذا من الإلهي، بالعدل الباطني الاطمئنان يحصل 
التمييزأنواع من نوع أي عن يدافع أو سرر أن يمكن القرآني النص في شيء 
الاء«(لى.صد 

أولويةحول المرابط وأسماء ودود آمنة من كل ْع أبوبكر أميمة وتتفق 
القرآنرامركزية ت رويتهما على معلمة فتقول والاحلاقي الروحاني وبعده القرآن 

الأحلاقيةالمثل وتحقيق تجيد بمسؤولية حميعا للبشر الإلهي والتكليف هده 
الإسلامية١٠للتسوية التأؤيلي الخشرؤع أساس هما الدنيا، الحياة في 

آمنةغرار على الرؤية هده تجد ؛تطبيقات تأت لم بكر أبو أميمة لكن 
فيجهودها رغم ومتحفظة حدرة قراءاتها زالت وما المرابمل، وأسماء ودود 

العالمفي الإسلامي النوى الفكر منفلرات أعمال ؤإبراز وترحمة تقديم 
والمهجر•العربي 

صرآ؛.ائي، نمنظور من القرآني النص نراءة اعادة رالمرأة; القرآن )١( 
١٠٦ ص الفران، محمد ت ترحمة ، للتحرر قراءة اءت والنالقران )٢( 
ص؛،، لإمحلامي( ا والمنظور )المسوية كتاب ، إملامي منظور من سوية إلى نحتاج لمايا )٣( 



وتشككالقرآن، من احتهادها فى تنهللق من المسويان المنظرات ومن 

ال؛ — —بنفلرها القرآن مع العديدة تناقضاتها رغم كلية ترفقها لا لكنها المنة، في 
التاريخيةللمية الموضوعي ند السيففدها كلية المنة نبد لأن إلا لثيء، 

.١^٠^١١٢لأحكام 
المؤكدة،والمنة القرآن على اعتمادها على تنظيرها محي تؤكد من ومنهن 

صيأشكما التهلمق عند عليها متفق صحيحة أحاديث تتجاور لكنها 

والقانونالمريعة بين مفرقات اجتهادهن في ينهللقن من ومنهن 
ورواهمالرحال لاحتهادات الممثل الإسلامي، الفقه به ؤيقصدن الإسلامي 

يعدلم والدي الاحتماهمر، وواقعهم بثقانئهم والمتأثر المرأة، صد المتحيزة 
المريعةبين التمسز وهدا أخلاقية، أسس على عنه الدفاع يمكن ولا مقنعا 

الجنسينبين للمساواة الماهضة المواقف من سيقلل ما هو —برأيهن— والفقه 

فيالمستترة الثقافية النسبية حء>ج الإسلاميين استحدام ومن الرواج، في 
الأسلأمة١٣/انمطلمحات 

لرفعتالحمل— مع في المرأة حق قضية ت الأسرة بتتفليم القرآن سمح هل را->عت )١( 
— ٣٢محي• ويب، جزيلا تحرير نتكلم(— )دعونا كتاب في نشرت دراسة حان، 

فينشرت دراسة نفسها، لالكاذبة الأبوية— بعد ما ؤإسلأم الملمات والنساء ، ٣٢١
١٠٢  ٦٠١٣، أبوبك أميمة تحرير* الدينية(— والدراسات )التسوية كتاب 

ص؛.البنانى، انية(—لفريدة ؤإناسلامية بمرحعية الماء دور )تفعيل دورة انفلرت )٢( 
لزيياوالشريعة— الملمة الأسرة قوانين الجنسين* بتن المساواة تحقيق نحو انظر- )٣( 

ونشأة، ~١٦ص٠٦المساواة(، )نريد كتاب ش نشرت عمل ورقة حسيني، مير 
قوانينتطور على الاستعمارية والقوانين والعرف الثريعة أثر الأسرة؛ قانون 

ازبق،الكتاب في نثرت عمل ورثة سنبل، لأميرة الشخصية- الأحوال 



ماالأحكام على المشتملة القرآنية للايات قراءتها في تفرق من ومنهن 
كفريدةوالرسالة النبوة بين تفريقها على بناء تشريعية، وغير تشريعية آيات بين 

بقولهتبدأ التي والأية أحآكام، والرسالة علوم، "برأيها■" الموة إذ الناني؛ 
بقولهتبدأ التي الأية بخلاف ، تشريعا تتممن له تري>ؤيتأدها ت تعالى 
أوه، بالنبي خاصة ®تعليمات تتضمن والتي ، افيره ؤ.بمأأبا ■ تُال 

ولكنهالل|سالمين عامة تعليمات أو معينة، لحقثة جاءت مرحلية تعليمات 
يرنففي القاعدة هده من الأنمللاق أن سك ولا ،، تثّريحاتاار ليت 

آيةومنها بالرأة، التعلقة الأحكام من عدد قرصية يلغي القرآنية النصوص 
١^^؛،^نايها وؤ ه ألثى >ؤبمأبإا قوله بين التفريق دعوى ولت الحجاب، 

والقران؛رالكتاب كتابه فى سحرور محمد إليها فريدة ّبق بل بالجديدة 

مختلفمن السويات أفكار مصادر من مصدرا يعد والذي محاصرة(، قراءة 
الإسلامي.المالم بلدان 

يرفضنهمن بين التراث من الإسلاميات المويات مواقف احتلمت كما 

الفكري،منتجها في وتوظفه تتحضره من وبين ودود، كامنة مْللئا رقصا 
المرابط،أسماء ذلك ومثال منهجية، يعلاقة لا تلفيقية تضمينية بعلاقة لكن 

البنانى،لفريدة انية(— إنإسلامية بمرجعية اء الت)تفعيل دورة انفلر؛ )١( 
_.UIالمرجع )٢( 
للاتحادوسامحر دمشق محي درس م(، ١  ٩٣٨)عام ولد موري وباحث أكاديمي )٣( 

بعدهاعاد المالنية، الهندسة محي الإجازة على منه وحصل للل،راسة السوفييتي 
علىفحصل إيرلمدا محي العاليا الدراسات لإتمام أومحد نم دمشق، بجامعة للتدؤص 

منوأساساتها، التربة ميكانياك تخصص محي جامعتها من واككتورا٥ الماجستير 
محاصرة{.دراسة والقرآن؛ )الكتاب مؤلفاته؛ 
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لخدمةوالمعا القدامى من المقرين من عدد أقوال تستدعي الش 
السلفيكتاباتها في فيجتمع التسوية؛ استنتاجاتها وتعزيز الفكري ميمها 

غيرلا لأفكارها شهودا بوصفهم يحضرون وكلهم والثيعي والصوفي 
المنهجية)الضوابهل مثل من لكلمات الإسلاميات التويات ؤإطلاق 

الدلالةعلوم بمتهمه يتمل مما الذهن إلى يتبادر قد ما تعني لا الإسلامية( 
عنوانتحت صالح أماني كتبته ما ذلك ومثال ، آآحر نيئا تعنى بل الإسلامية 

محكومةالتسوية المعرفة ®إن I بقولها المسوية، للمعرفة إسلامي مثقلور )نحو 

الشطهلمن لها الحاصم هو وهذا الإسلامية، والمنهجية الموصوعية بالفوايهل 
صالحأماني تلبث ولم ا،أ الإسلامية المنفلومة داخل لاستمرارها والغامن 

تلكبين ®من ؛ يقولها لها ومثلت الفوايهل بتلك، مرادها عن كثفت، أن 
مرالذي للعلم الأخلاقي الوظيفي الخلرح ذلك المثال سل على الضوابمل 

فيوجوهري هام آخر ®صابعل ؤيتبعه ، النايرا؛ العلم بمفهوم إسلامنا عنه 
الرجلتجاوز المفهوم هذا يرفقن فكما . . . العدل هو الإسلامية المنظومة 

الثالث،،والهلريق ، ، صTKلكحرر، قراءة والماء؛ القرآن، مثلا؛ اظر )١( 
.٦٢ص؟؛، 

الدولة،مصر بجامعة والإعلام العام والرأي بامية الالعلوم في اعدة مأستاذة )٢( 
بالأزمةبحثها واهتم القاهرة، جامعة من السياسية العلوم قي اككتورا0 على حمالن، 
عدةبتحرير ونامت، المرأة، بقضايا عنيت الإسلامية، الخلافة مؤسسة فى الشرعية 

والحقارة.المرأة مجلة مجتها بحثية، مشروعارتإ 
المرأةائته درا،جمعية مونع ؛ي ننريتح مقالة المسوية، للمعرفة إسلامي منثلور نحو )٣( 

؛الرابمل على والحقارة، 
 1. =littp://www.aswic.org/Periodicals.aspx?lssueNunibe

المابق.المرجعر )٤( 
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علىوهيمنته مصالحه على محافقلته أحل من العدل تخطي أي الحدود 
حدودالإنسان تجاوز القدر وبنفس يرفض كيلك الأحرين، حساب 

الإنماف«لا،.

القيممن العدل أن فصحيح الأمر، واير في فضفاصة الضوابهل وهذه 
وثهلتقتفهم التي الإسلامية والمفاهيم القيم من كغيره لكنه الإسلام في الكلية 

الضالأمور فى حش ين الجنبين التسوية تقتضى الض التسوية يرات للتفتبعا 
وحدهاتكفي لا الأحلاقية الضوابهل هذه أن يا ، بينهما القرآن فيها نمو لم 

العلوممناهج عن الحياتية بالمتاهج استعاصت الش التسوية القراءة لقيط 
لكلمفتوحة النموصري فأصبحت الشرعية، للتموصو قراءتها في الإسالامئة 
متقاربة.كاث ؤإن لناكنها وقابلة القراءات 

التوياتمن المنفلرات دخط\ب المتابع أن هنا ذكره ينبغي ومما 
مرحلتهاتخثلت —مثلا— ودود فآمنة حءلا؛هن؛ فى تهلورا يلحفل الإسلاميات 

الالآحقةكتاباتها في ووصلتج ه، نفالقرآني النص وتجاوزت المابقة الفكرية 
لأنا أقترح أنا رروها • بقولهابن*لاش وصرحت، المس(، ؛عل- )ما مرحلة إلى 

I متخهلية البعض يراها حعلوة  siUJiJ  ؤيتولدالمى(، معنى ننتج الذين )نحن
والعدالةالإنسانية، رن بالمجا مرتبهل واقع ننتجه الذي المحنى عن 

الأجتماءة«؛^.

بق.الما المرحع )١( 
لمسوية)ا ب كتا في نشرت سق درا ا ودود لامنة ~ نية جكا وال القرآن في بحث ( ٢) 

نفه،للكتاب بكر أبو أميمه مدير وانظر! صرإآُآ'أ، الدينية(، والدراسات 
لأب



النؤيةالاحتهادات تتضمن قانونية يتعديلأت المطالية ٢( 

وئهالنالقراءات ْن الاستفادة صرورة الإسلامية التسوية منفلرات ترى 

وتدمجالجديي، الواقع تغيرات تراعي والش الشريعة، لنصوص الجديدة 
الإسادمإطاري في الأسرة قانون بإصلاح المتعلقة والاستراتيجيات الحجج 
ؤيتجيبالاجتماعي الواقع ْع القانون يتفاعل ما فعالنا ان؛ لأنا وحقوق 

ذلكمن استثناء ليت الإّادمية القانونية والنظرية لتغيراته، 

هداوفى الإسلامية، التسوية جهود ثمرة المغربي الأسرة قانون ؤيعد 
لقانونالأخير التعديل رأينا فقد راوأخرا ■' الإسلاميات النوبات إحدى تقول 

إعادةعلى مبنية جديدة ؤروح ظهور فبل ممكنا يكن لم الذي المغربي الأسرة 
أساسيةنصوص وهي النبوية بالأحاديث والاستعانة وفهمها، الشريعة نفير 
الخملوةتلكر أن على المغرب في الاجتماع ء علما ؤيتفق ماوانية، وأكثر 

الاتجاْذللث، بفضل المغربي المجتمع يشهره الذي التغير على دليلا أتن، 
الجديي٠٠

الطالبةهده بتفعيل حسيني مير زيبا الإسلامية التسوية النذلرة وتبشر 
إلىالهلريق على حطوة وتعتبره الجديد المغربي الأسرة بقانون وتستبشر 

لريباوالشريعة المسلمة الأسرة قوانين الجنين؛ بين المساواة تحقيق نحو انغلر! )١( 
ووصعية، ٦١" ٦٠صن المساواة(، )نريد كتاب فى نشرت عمل ورقة حيني، محير 

فينشرت دراسة الماني، لفريدة الدولية— والمواثيق القوانين بين بالغرب المرأة 
،عرية( دول ثمان في ميدانية دراسة العربية؛ للرأة القانوني )الوضع كتاب 

ًن'يأ.
حميدى،لميكة ية— بالفرن الناهلقة الدول في الأوروبية الدول في الإسلامية التسوية )٢( 

١٠ ١ ه ص الإمحلامحي، والخفلور كتاب)النوية قي نشرت عمل ورقة 
٠



تحتفيالإسلام قي الجديدة المسوية الأصوات ارإن ! بقولهاالكاملة، المساواة 
قانونؤيعد المملوير. طور يزال، لا المساواة على قانم قانوني نموذج بقدوم 

٠)سنة تم الزى المغربي الأسرة  الزوجينبين المساواة يرمي والدي (، ٢٢ ٠٤
قانونإصلاح فيه يصير الذي الجديد الاتجاه على برهانا والهللاق، الزواج في 

الأّرةاارا/

الموجةمقولة على المبية حسيتي ريبا رؤية مع المطالبة هده وتتسق 
المرأةحياة محي شخصي هو ما )كل أن إلى والداهبة الشهيرة الثانية التسوية 

روجهالمرأة ومهام الروحية، كالعلاهة الشحصية الأمور باعتبار مياسي( فهو 
تحليلهينبغي وبالتالي المجتمع، محي المرأة قع عليه يبي أسانا وأما 

ماكل )أن حسيتي نيبا ترى المقولة هذه من وانهللامحا ، سيامّية بمفردات 
أيصا(سيامي فهو لاهوتي هو 

المسويالمطور يتيسن مجن محب خهنا فى اكسية الرؤيه هذه وتنعكسى 

لم~وإن الإسلامية للتسوية البارزات للمتغلرات نسبية معتدلة برؤية الإسلامي 

ميرلزيبا والشربمة" الملمة الأسرة قوانين الجنسين• بين المساواة تحقيق نحو )١، 
مستقبلت وانظر ا ٦ ١ صل المساواة(، )نريد كتاب في نشرت عمل ورنة حمسني، 
سلوىت ترجمة ند، مسكا يوغندر أجرتها بدران مارجو ْع مقابلة الإسلامية، المسوية 
فيالصائر عشر( )الحائي العدد في رالروزنة( مجلة في الترجمة نشرت العمد، 
صءو.، ٢٢٠١٢حرف 

بحدوما )المسوية كتاب في نشرت دراسة ثورنام، لمو الثانية" المسوية الموجة اJذلرت )٢( 
صرإا،ه,جامبل، سارة ؛ تحرير المرية(، 

)الروزنة(مجلة فى التقرير نشر الزعيى، لأمنة الإسلامية— المرية ندوة تقرير انظرت )٣( 
صزلاد، ٢٢٠١٢حريف في اكادر عشر( )الحائي الحدي في 

١٠٦



خاصتهالذي التطبيهى الفكري المجال قي يجلأء ها نفعن الرؤية هذه تعبر 
الإسلاميةالأحزاب ترثح إبان صالح أماني كقول — الخطرات هؤلاء 

لإنقاذالوحيد الأمل هي الإسلامية التسوية تكون ريما ر؛ ممر؛ في للأنتخابات 
الدينصفة منتحالة تهلل والإنماء التهميش من جديدة دورات من اء الت

ناأنفوننقذ الملاح هذا النخب تلك من نننع أن الوقت حان لمد وباسمه، 
فات((قد الوقت يكون ألا ونامل براثنها من أيصا والدين 

بشكلالأسرة بقانون الخعلقة الإصلاح مهلالما أحرى سوية وتعقد 
الفقهيةالدارس بين من والتالفيقاا راللتخير التاريخية الجذور بتتع حاصى 

النيالأستراتيجية لهذه الوانمر في القائمة الأمثلة عرض حلال ضن الختلفة، 
ليتأنها يتبين إمحلامي، بلد من أكثر في الأسرة قانون تغيير في مهمتها أدت 

والعدلللخاواة الداعيان اء التفاصعللاع الجديد أما . الجديد بالأمر 
وكلالقوانض• تغير في يهم مما الاجتهاد، بمهمة هن أنفالأسرة داحل 

عمليةسياق في يجري التغيير لأن ملقينا؛ كان ولو قيمته له القوانض في تغير 
تغييرالمدى ؤلويلة التغييرات أهم ومن الزمن، عبر أكلها توتي تراكمة 

الأّريةرم.الخلاقات )مفاهيم( 
الأحوالقانون بتغتتر الإسلامية التسوية الطالبات أن والوافر 

والإرثوالعللاق الزواج في الأسرة بقانون يمي ما أو المحصية 

والمظور)المرية كتاب فى نثرت عمل ورقة إسلامية، لموية المعرفية الأبعاد )١( 
'_A^الإسلامي(، 

ممانداراالتغير- واستراتيجيات دوافع الإسلأمة: ياقات الفي الأم؛ قانون )٢( 
٠.٢ صْ المساواة(، )نريد كتاب في نثرت عمل ورنة بالثن، 

.٢١٨، Y«n-Y«oص؛ا<ا، المابق، المريع انظر: )٣( 
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إليهتتطلع ما هو الأسرة في التامة المساواة ؤإحلأل Jالآكتابي والزواج 
المغربيالأسرة وقانون تنداته، معن النفلر يضن العلمانيات المسويان 

النوباتحلاله من ونجحت هذا من ثيء فيه تحفق الذي الجديد 
يثيرسواكى المرونة من الأسرة( رب رالزوج عثارة باستبدال الإسلاميات 

الأسرةوصع حلال من المشتركة(، )المسؤولية عبارة محلها لتحل للقوامة~ 
كانتما وهو القوامة، من بدلا الزوجتن بثن المستركة المسؤولية تحت 

الشخصيةالأحوال مدونة فى لفقدانه سلامة بن رجاء العلمانية السوية ناسف 
الهللاقفي حتى الزوجين بين ساوى الذي القانون هذا أن رغم • التونسية 

ارتفاعاالهللاق نب سجلم، بل الغرب، في الأسر منكلات من يخفف، لم 
هذ0اجتماعي حبير وأرجع  ٠٠، الجديدة القانونية المدونة تعلبيق بعد 

الماءأمام الباب فتحت كونها تطيقها بعد للأسرة الجديدة للمدونة الزيادات 
الطالبكان لو حتى عليه ويحملن للشقاق، العللاق ليهللبن المروجات 

وواهية،،بسيطة بأسباب منقوعا 

ماإذا مزاياها من ؤيجردها بالمرآة يلحق محي الذي الضرر جاب إلى هذا 
الأسرةفي الفقة وأصبحت، الأسرة ياحل الإنفاق في المساواة تحققت، 

الذيالأمر وهو القرآن، ينص كما الزوج عاتق على ولمست مشتركة مسؤولية 
مدونةفى بالمساواة الهلالثة الحكومية غير المقلمات منسوبي بعضي جعل 

^١القهلة؛ هذه حيال وقلقين متخوفين مصر فى الشخصية الأحوال 

الثوابت(،رتقي كتاب فى نشرت مقالة وقافهالتمسزا ت المنقوصة المواحلنت أبنية ؛ انظر )١( 

.٥ صر٢ أحمد، آيت، لمريم ~ التنبمية تقبل وملتمكين ١ تحديات ين الملمة أة المر انظر* )٢( 
ازبق.الرجع )٣( 
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لضيفالمطالبة هذه فيها تأتي والش مصر، في المتردية الاقتصادية للأوضاع 
منهنالفقيرة المرأة ولكهل كواهلهن يثقل ماديا عبئا اء للن

التامةالمساواة بتحقيق الإسلامية وية الثمطالبات زالت فلا هذا وْع 
يمثلهتهلال_|ا الذي الجديد المغربي القانون وحتى مستمرة، الأسرة قانون في 

ولمتعديلا يتهللب مازال أبوحالي فوزية كالموليه ، أخريات ويات ن
الإريثح،في المساواة ذلك ومن الإسلاميات، المويات لتهللعات بعد يرق 

أسماءتقول هذا وفي نسوية، نفلر وجهة من التحقق ممكنة مسألة وهى 
إيرانفي أنها إلا السنة، عند ضمتي ينكل لإرث ١ قفية مناقشة ®تتم الرا؛هلت 

فيالإيراني البرلمان وصوت وتهلورت، حدثت، قل الفارقات من وهو 

لدىالإرث حقوق نفس اء الثيمنح قانون على ، ٢٢ ٠٠٤عام مايو من ٢ ١ 
الثورةحراس مجلس مصادقة على يحصل لم القانون هذا أن ورغم الرحال، 
الإسالآم«ر؛،.داخل النقاش هذا إثارة إمكاية ثنن أنه إلا الهائية، 

الثخصةالأحوال قانون لإصلاح النسوة عي ما تواجه اش التحديات انفلرت )١( 
الإسلامي(،والمنظور كتاب)الموية محي نشرت عمل ورقة الدين، شرف لمروة 

فيالسوي الموال مرثع وما المرثي؟ الربيع هامس على معودي ربيع من هل انظر؛ )٢( 
صآُ'؟،الإسلامي(، والمظور )المرية كتاب في نشرت عمل ورقة الموال؟، هدا 

فىولدت والياصية، الاجتماعية القضايا فى وباحثة وأكاديمية وكاتية شاعرة )٣( 
الولاياتومجن لبنان من لماتس درجتي على حصلت (، ٢١٩٥٦)عام الرياض 

فيالدكتوراه درجة نم معود، الملك جامعة من الماجستير ودرجة الخحدة، 
ديوانمؤلفاتها من يبريطانيا، لفورد ما جامعة من المياصي والخطاب الخرأة موصؤع 

الخرس(.ليلة يختهلفونلث، متى )إلى بعنوان! شعري 
صه،ا.الثالث، الطريق والمرأة: الإسلام )٤( 
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والثما٧^١،.والاقتمادية، الاجتماعية، 

بفلريةيتقيد فلا ونوعها، الإجراتية منطالقاته بتعدد النوى القد م ؤيت
والمفاهيم،والمناهج الفلريات، مختلف، على ينفتح بل معينة، إجرائية أو 

المختالفة،بفروعه الاجتماع علم دراسايتج من فيفيد ممارسته، في ؤيوفنفها 
وعلمواللمانيايتح، واللغة، والإثنوجرافثا، الأنثرو؛ولوجيا، من يفيد كما 

والمشروعاتالماركسية، والطرية الأدبي، القد ونغ1ريارت، القس، 
النمويالقد والفلفايت، والفلريامتح العلوم هذه زودُت، وقد الفلسفية. 

هامةل٢،.تحليله بأدوايتح 

ااحْلاببانه وصفح فقد منهللقاته؛ تعدد الوي الخناب طيعة ر وتف

ومواجهتهاسائدة، أحرى حهلا؛ات، مع الأستباك إلى عي يبالضرورة مضاد 
المسويايتحتدركه الذي الأمر ، بديل،؛ لخهلاا-_ط مكان إيجاد أو ونقضها، 

Iقرامى آمال تقول وفيه وصمنا، صراحة ولماياها كتبهن مقدمامحتح فى ؤيذكرنه 

ظاهرةتفكيلئ، على تساعدنا عريدة أدوامتح عن المقييح على "أجبرُا 
اuراسادتحومن أحرى، مقاربايتح من فاقدنا الصوص، وتحليل حتالفح، الا 

؛فروعهالاجتماع بعلم وخصوصا به، والمتعلقة الغرض بهذا الحاقة 

ايائدودليل ، »_YUالسوية، بعد وما النوى القد نفلرية في مدحل انفلرت )١( 
الأس،

ومدخلفراس، لامال الإسادمة- العرية الناقة فى الأخلاق، انظر: )٢( 

فيوالجنومة والمرأة ، ٣٤٢صءم، المرية، بعد وما الموي الطي نظرية في 
سلامة،بن لرجاء الفحولة— وبنيان ، ١ ص* أحمد،" للش الإسلام— 

كتابفي نشر تصدير أبوبكر، لرندة الوي~ الديني الحطاب ترحمة فى مقدمة )٣( 
.٤ ٠ صى يكر، أبو اميمة ت تحرير الدينية(— والدراسات )المرية 
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عرطح اش القافة والدراسات الض، وعالم والأتوجرافيا، الختلفة، 
منوغيرها مساتل، عده في القديمة الثمافات واشتراك الكونية، التماذج بيان 

والمزالقبالمخاطر محفوف الاختيار هذا مثل أن مدركون إننا المناهج. 
الوراساتإن ثم . منهج من أكثر مع العامل تقتضي الترايث، درامة ولكن 

كلمحن الاستمالة إر تدعو البنيوية يعل ما المقاربة منها سئما ولا الحديثة، 

القديمة،الاتجاهات ؛دلك، مفوصة النفلريات مختلف على والأنفتاح العلوم 
ؤيجعلالباحنر، ؤيأسر النفلر دائرة من يحد ممن بمنهج القيد أن متبته 

محدودة؛،نتائجه 

نتائجإلى سيولي ما هو وحده المنحى هدا أن أحرى سوية كاتبة وتوكل. 
التفاعلباب فتحنا نا أنفسنجد فقمل ®حيتها إذ المسوية؛ للقضايا إيجابية 
بينمن  Jjfjالي انية الأنالعلوم بمناهج ؛مقاربته القرآني المص مع الجاد 

الملقيةالقراءات قيود كل تكر أننا كما الحالي، لعمرل المعرفية الأدوات 
شءٌلى•كل مح، حمارها علتنا تفرض الير 

للحداثةالمعرفي المنجز من استفادت فد الغربية المرية كاث ؤإذا 
من؛المثل استفادت لإسلاميه وا ااعريية فالموية الغربي،، التنوير وحطاب 

واستعانت، المتويري وحaإابها العربية الحياتية المهضة مشروعات 

ص«آ'-اآ.الأسلاب، المرية الثنافة ر الأخلاق، )١( 
الحياة،القران—للهليفة وبراءة الملقية القراءات حمار ين الحجاب! مع نمتي )٢( 

.١ ١-٣٥ ٥ ٠ ص ، ثقامة( )دفاتر ساشلة 
لكمال،الخات- وعي إر الفارق، إدّراك من المربي: الفكر ني الحداثة أسثلة انفلر: )٣( 

لحفناوي— المسوية بعد وما الوي القد إر حل ومل، ، ٣١٠ ص اللهليفها عبل١
=الولي، لممعلفى الأصلاب— إر الاضطهاد من والحداثة والمرأة ، ١ ص• بعلي،، 

١١٣





،شعراوى كهدى الإسلامية المسوية جدور يمثلن اللواتي الأول والمويات 
تمثلمنهجي فارق هو وغيرهن، ا تاصمار حفني وملك الدين، نين ونفلرة 

الرئيسةللمصادر المتعمقة التحليلية والمناهج المباشر رااكفلير غياب في 
فيالمرأة قضايا حول شاملة تجديدية رؤية ؤلرح أجل من والخميات؛ 

انمينيةاالوالعلوم الفكر منفلومة 
تترددفلا المسوية الأعمال في الحديثة للمناهج الهناغي الحضور ورغم 

هانفالفقهية المنفلومة أدوات توحليف فى منهن العلمانيات حض المسويان 

الدكورية()الصبغة ذات الخطومة لتلك رفضهن رغم لأرانهن، الانتصار في 
وصفهن-يحب 

المسويللخطاب المنهجية المنطلقات لأبرز عرض يلي وفيما 
والإسلأمى;العلماني، 

قرأتبممر، المنيا قي ( ٢١٨٩٧)عام في ^^، مصرية، ووجتهة سوية رائدة )١( 
عليتزوجت والموسيقى، اللوم وتعلمت، القاهرة، إلى وانميها مع وانمملت، القرآن 

فىشاركت، بممر، ائية النالحركة وترأست، التشريعية، الجمعية أعضاء أحد باشا 
مسلمةمصرية أول، وكانت، سافرة الصفوف وتقدت (، ٢١٩١٩عام)المصرية الثورة 
بعوانمحاب فى أعمالها و-يمعت، (، ٢١٩٤٧عام)بالقاهرة توفيت، الحجاب،، تخلع 

الروبة(.فقيدة )ذكرى 
الدارسفى تعلمت، القاهرة، فى ( ٢١٨٨٦)عام وكد، ومحليبة وشاعره كاتبة )٢( 

واشتغلت،ية، والفرنالإنجليزية واتقنت، الملوم فى انم؛لوم وأحرزت المصرية 
تمؤلفاتها ص (، ٢١٩١٨)عام القاهرة فى توفيت الأميرية، بالمدارس بالتعليم 

)النسابان(.

ص؛.إملأمى، منفلور س سوية إلى نحتاج لماذا )"٢( 



التاريخية:

بالنسةتتصف الاجتماعية القوانين أن تقرر نزعة أو ررمدهب التاريخية! 
الجمعيا؛العقل نتاج من القانون وأن التاريخية، 

بصفتهانويئن آلأن عرفها وفد المنشأ، غربية بالأصل والتاؤيخية 
والثمافيالاجتماعي حقله ءانتاج في مجتمع كل بها يتمع الش القدرة 
أيصاءبه الخاص التاريخي ووسطه به، الخاص 

والتراثاليبية النصوص على وطثقها التاريخية في كتب من أبرز ومن 
مفهومفي ذكره ومما ، أركون محمد العاصرين المفكرين من الأسادمي 

العصوريتغير وتغيرها القيم تحول أى والتغير، راالتحول تعني أنها 
والأزمان«ر؛/

أركونمراد بشرح المربية إلى أركون نصوص مترجم نهص وقد 
هنا؛التاريخية ءالقصود بقول؛ كتاباته من عدة مواضع في الواردة بالتاييخية 

التيوالحوادث والمعطيات للتمرفات التاريخي الأصل عان( كل )وفي 
التاريخ®على تحمي وتومكان زمان كل تتجاوز وكأنها تقدم 

ص٣٣.ملالة، ؤيومف وهبة وعراي كرم ليوث الفلسفي- المعجم )١( 
•١ ١ ص٦ صالح، هاشم ت ترجمة أركون، لمحمد علية— قراءة ت لإسلامي ا الفكر )٢( 
تحصيلهأنهى (، ٢١٩٢٨)عام ؛الجزائر ناورت فرية قي ولد جزائري وباحث مفكر )٣( 

شهادةءر وحصل بباريس الموربون في درانه وتابع الجزائر في الجامعي 
الفكربدراسة أركون اهتم ماميتون، لويس المتنرق تدخل بفضل منها الأستاذية 

)الفكرمؤلفاته؛ من ( ٢٢٠١٠)عام توفي للقرآن، التاريخية والقاربة الإسلامي، 
علمية(.قراءة الإسلامي: 

صا*أ.الإسلامي، المقل نقد إلى الاجهاد من )٤( 
ص'٢.عالمية، قراءة الإسلامي؛ الفكر )٥( 





العلمانيالفكر رد ®لقد I بقولها الإسلامية النصوص مع التعاطي في العلماني 

علمانيةقواعد تنبهل يوهو ، جميعا الأسلة على حرج أي ودون بليغة ردودا 
إرثّابأن ؤإقرارْ للصوص، التاريخية يفراءاته ين حين وذلك للإسلام، متينة 

ينقض للتنا الشكلية لا العلمية ؤإزالته وأشمل، الدين من أوسع الثقافي 
البشرين اواة الم مبدأ وين جهة، من العامة ومبادئها الشريعة مقاصد 

الإنسانلحقوق العالمي الميثاق علها يقوم التي الجوهرية الفكرة أي • جميعا 
الأخرةكانت ؤإن اقرأة، صد الخمييز أشكال كل لإلغاء الدولية والأتفاقية 

الديانات،كل من كلها، البشرية جهد محملة ولكن دينيا، نبتا ليست 
بلغته*الذي التهلور لمتوى وتتويجا والملل، والأعراف 

سلامةبن رجاء لدى القضية بهذه المتصلة التسوية النظر وجهة وتتلخمى 

ومابالحدود، وعي ية بالنوالوعي ؛النسبية، وعي بالتاريخ ارالوعي أن في 
الدين،باسم ينطق كان ؤإن ؛الدنيوية، مبصوم الونيا في الناس علاقات ينظم 

الأحكامتاؤيجية بيان مواصلة س يد فلا ولدك زمانه. إلى بانتمائه مبصوم 
المتملةتلك ولاسيما المعاملات، بمجال المتعنقة تلك، ولاسيما الفقهية، 

الاجتماعية*الأدوار وبتقيم الاجتماعية، بالمراتبية 
ؤإنيالتا تقول لا التي التاؤيلية المواقف، سلامة بن رجاء وتحبي، 

التاؤيليالموقف، أصحاب، ®إن ؛ بقولها التيجة في العلماني الهلرح مع انفشن، 
ولاعصفور، أي يضربون لا للحجاب— المقاصدي التاؤيل أصحاب —تقصر 

ر.ي، بتمرفا ٢ خ من ، اثماء حاء.امق )١( 
سلامة،بن المعاصرة—لرجاء الدينية الخطا؛ات، نى السيامية للثاركة المرأة أهلية )٢( 

١. ١٣ص المعاصر(، العرنى الخطاب في اء )التمحاب في نشرت عمل ورقة 
١١٨





الاحنماعيةالشروط تغيرت ما فإذا فيه، ظهر الذي الثقافي اكايخي ربالياق 
أيصاهي السائدة المم ومفلومة الأ-خادق حفعت، للوحول، والمائية 
،.١١لاكغييراا

الوياتمن عدد لدى اكاريخية— —من ه نفالموقف ونقرأ 
منمواقفهن احتلمت، فقد الإسلاميات المسويان أما ، العلمانيات 

يرينمن ومحن ، الأغلب وهن الديني النص عر ;طقنها من ين التاريخة 
ؤيختلف،.(، ..والضير، )الفقه، الإسلامي التراث نصوص عر قصرها 

نصوصتاريخية تجاْ مصر فى الإسادميات السويات بعض موقف هذا فى 

صالحأماني تطرح إذ والهجر، إيران في الإسلاميات المسويان عن الوحي 
الشأن،هذا فى الهجر ويات نتجارب تجاه هامة منهجية تساؤلات — —مثلا 

للمخمحلانتماءها مواربة بلا تعلن لكنها أحرى ائل مفي معهن ، تختلفكما 
ممرفي الإسلاميات المسويان موقف يختلف، كما الإسلامية. للموية العام 
فلمالإسلامي العالم من أحرى بلدان في المسويان بقية عن الحجاب تجاه 

صه\اا.الأسري، الإسلام )١( 
وحدائق، ١٠٠ص'آه-مآه، بركت، لإنال عصرية- رؤية الحجاب: راجع: )٢( 

—١ 4 صار والحجاب—لخدحة والإسلام صا'؛ّآ، القاش، لمريده المساء— 
يرالمفوتاريخية ، _*U—٢٧احمد، لليلى والجنوسة— والإسلام ، ١٠٩

القي،الإّلأس-لاتاة 
نينشرت دراصة حن، لرفعت الأبوية— بعاء ما ؤإصلأم الملمات الماء راجع: )٣( 

فيوبحث، ، ٢١أبوبكر،أميمة تحرير: — الدينية( ات وانمراءأرالمرية كتاب 
صآ'أأ-بآ"أ،المابق، الكتاب في نثرت درامة ودود، لأمة والجانية- القران 
في)أخوات حركة عن صائرة نشرة الله— أمام والرجال الماء اوى تتوهل 

٢.ص٠ْ المابق، الكتاب في ونثرت الإسلام(، 
١٢٠



آمنةتعتقد بينما البحث، طاولة على الحجاب شرعية مصر سويات تهلرح 
حزساالرأس يحجب ارندانهن رغم شرعيته عدم برزنجي ونمت ودود 
الحجاب،شرعية عدم في أنور وزينة حيتي مير نيئا معهن وتتفق فقعل، 

مطلئاالحجاب ترتديان لا لكنهما 

لإدراكقرامي آمال، العلمانية التسوية أثارت فقد لالتاريخيق وعودا 
1بقولها التحرري مشروعهن فى التاريخية أهمية إلى الإمحادميات ويات الت

أنأوروبا في المسلمات الباحثات من فئة اعتبرت ودود آمنة غرار رروعلى 
لإيقافالأوان آن فقد الخلمة؛ الكفاءة ص أكثر مطلوبة اليوم بات الشجاعة 

علىقيانا [" ٣٤الشاء: زسورة —فى النماء صرب كاية الايات ببعض العمل 

وهداالأحوال، وتغر الزمان لاحتالف بها العمل تو1ف الشر المودية آيات 
بسببللمراحعة قابلة هي بل بالضرورة، ثابتة كلها لت الأحكام أن يعني 
والمكان،(الزمان تغير 

الإسلاميةالتسوية مشرؤع في التاريخية أهمية إلى الغربي إقبال وتثير 
وهوالنسبية القراءة أي التاريخية، القراءة يتوحى المسوي ررالإمادم I بقولها 
فيالأيات هده ناحد أن I يعني المقدس، للنص الحرفية القراءة ْع يقطع 

عملورقه بكرا أبو لأميمة المعاصرس التسري البحث في وتيارات اتجاهات راحع! )١( 
منهجهي هل والتاردخة ، نقدية(رؤية العربية }التمويه كتاب في نشرت 

أبوزيد-لأمانيحامد ضر نموذج النص: على للخروج أم الممس ني للامحهاد 
نحوالمرأة حول معاصرة ح3لادات في )مراحعة كتاب ش نشرت عمل ورقة صالح، 

.ص٢٩٢حضاري(، منفلور 
كتانفي نشرت عمل ورقة قرامي، لامال اكسة— المعرفق أسوار النساء احتراق )٢( 

٦.' ص العدالة(، أحل س الجهاد الإسلامية؛ )النوبة 
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صالحةلت للإسلام غائيان هناك أن وتعتبر والجغرافى، التاريخي سياقها 
نصالحأن المهم المحار، واقعها عن متعالية وليست ومكان، زمان كل في 

مهمةقيمة أصبحت ين الجنبين فالماواة الكونية القيم مع اليوم الإسلام 
المعاصرة((حياتنا في وJايتة 

فيالماواة وعدم كالقوامة موضوعات أن المرابط أسماء ترى كما 
لواقعناملائمة تعد لم وهي والمكانية، الزمانية بفلرفيتها مرتيهلة وغيرها الإريث، 

العكسعر يبني بل مغلق، أو نهائي أم هناك ُلس وتمول•' ، المعاصرر 
لاإرّالةالكبرى للمقاصد استحضارنا ْع ميافاتها في الأمور وضع 

الروحية«ص.

صفوف،وقوف من الحكمة حول أحرى وية نتكتبا المنهللق نفى ومن 
المحكمهدا بأن كخبرنا النبوة زمن الرحال ، صفوفحلف، الصلاة في النساء 

فيوالزوجات الأزواج بتن الخيانة تفشي نتيجة هو والتامحيخي- -الطرفي 
تفتقول والصحابيات، الصحابة مجتمع في الباقية وآثارها الجاهالية مجتمع 

فثلما العربي المجتمع في كالرحل كانت، المرأة أن إلى الصادر أغلب، تنير  ٠١
سبحالمحلدوات المتكررة بالزيجات تبدت ية، جنبحرية تتمع الإسلام، 
بانتشارانمامة لنساء ثة يالنالاجتماعية الفوضى حدود و؛لغح، والمسبح، 

محيونثريتح الغربي، إتيال ْع المرفاوي جمال أجراها مقابلة للشريعق، تسوية محراءة )١( 
تالرابهل على الثبكة، على مغارية صحفة موير 

ttp://magharcbiaxom/ar/articles/awi/fealures/2007/l

صهه-ا'ه،الثالث،، الطريق واJرأة: الإسلام )٢( 
صه،ا.ازبق، اور.؛ع )٣( 
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ثفصلأن حكمة لكنت ذلك أماس وعلى I١١ تقول ثم . الزوجية" الخيانة 
صفوفقى النساء تقف وأن الصلاة، فى النساء صفوف عن الرحال صفوف 

ماعلى فالقاعدة الفلر، واختلاس التحرش من مائيا لكن لما الرحال، حلم، 

•، الزوجي،ٌل الإخلاص لا الخيانة هي الإسلام قبل الجزيرة شبه مجتمع يبدوقي 
وفماالمساواة مفهوم على القائمة الإراء هذه مثل أديت، فقد وهكذا 

يختلهلحين، المختالهلة الصلاة توخ إلى التاريخية والتسمية وي التللنظور 
عصرناباعتبار الصف في بعض ت، حانإلى بعضهم ؤيصالي اء بالنالرحال 

والمحابياُتؤ،الصحابة لمجتمع نسبة أحلاما متقدما النوى— المنغلور ~من 
التسويةمؤتمر في ودود آمنة إمامتها تولت، الي الشهيرة الجمعة صلاة في كما 

رمزيةبمكان عجتا رالحفتة ! بأنهاالتويات إحدى ووصفتها الإسلامية 
قوية((عر ومسا 

رالتتويض(:اليفكيلث، 

على، دريدال حاك أءلالقه الذي للمصهللح العربية الترجمة هو التفكيلث، 

الرحى،الثخصية—لهت الأحوال قانون أص في سوية قراءة واسمأة! الإسلام )١( 
ه.

عملورنة حميدي، ية—لخليكة بالفرنازؤلمة الأوروبية الدول فى الإسلامية التسوية )٣( 
.ص٤١١الإسلامي(، والمنظور )التسوية كتاب في نثرت 

الأدبي،القد في الفكيلثج نظرية واضع وهو (، ٢١٩٣٠)عام ولد فرني فيلسوف )٤( 
اليوالانراضات الخفية العاني لكنف النص بناء كيفية معرفة نظريته وتنمل 
وأدموندنيتنة، فريدرك مثل: الألمان بالفلامحفة اللغوي تحليله تأثر الكاتب،، وضعها 

مؤلفاته!من صوسير، لي فرديناند وبري الواللغوتم، هيدجر، وٌادتن هوّرل، 
وامماة(.)المحادثة 

!٢٣



الغربىالفكر لماورائيات مهاجمته قى اتبعها التي المزدوحة القدية القراءة 

الترجمةهو التقويفس أن القاد يعفى ؤيرى هذا، يوهنا وحتى تشكله بداية مند 
)البناءمقولة يقبل لا التقويفى إذ التفكيك؛ من دريدا مصهللح لحقيقة الأقرب 

ماتجاه وضريحاته دريدا، غرض مع تتنافى الثناء ففكرة التفكيك(، بعد 
فىدريدا يرى ولا تقويضه، يجي، بناء أنه يرى حيث الغربي؛ الفكر ورائيارت، 

تنهلوىما رغم إيجابية عملية لديه يمثل بل اللي بالمعنى هدتا التقويقس 
بقراءةتبدأ مزدوجة قراءة هى التقويضية والقراءة مفارقة. من الفكرة هذه عليه 

تفضحمعاكسة بقراءة وتتلوه الواضحة معانيه لاستخراج تقليدية قراءة الئمى 
حركةفهي يخفيه. وما التمس يقوله ما بين ئرخ إيجاد يهدف تناقضاته؛ 

واحد،وقت؛ فى أيما الترتيب، وتحيد الترسبه، د تفأو يالفنام تخل مزدوجة 
المنهجية.فخ ■ Xaيؤيدا لأن منهجا متط ليالتفكيكية أن ؛عضهم يرى ولدا 
ثنائيايث،على يقوم فكزا يراه إذ الغربي؛ الفكر على القراءة هده دريلا محلبق وقد 

فيمنحوالمرأة، والرجل والأخر، والدات، والعامحنفة، كالحقل عدائية، صدية 
التانيالطرف على والهامشية بالدونية ؤيلقي ، الأول، للهنرف والفوقية الامتياز 

الشلئه،على القائمة يؤيدا بأفكار الغربي وى التالخهلاب تأثر وقد 
الأسسمن أسانا التفكيك، وأصح الثوابت،، في والطعن التقاله، ورفض 

النوىالنقل. خدمنه حء>ج من التفكيك، قة فلقدمته لما وية؛ للنالمنهجية 

_،3lJlوسد الرؤيار لمجان الأدبي- الماقد دليل انفلر: :١( 
والجنونوالعقل ، والعن؛،لهلة والالجامعة حول ; الميتافيزيهيامكيالث، واسترايجية 
الخهلابي،الدين عز •' وتةاّيم ترجمة دريدا، لجاك واللعن— والرحمة ، والاحتلأف
عصفور،جابر ترجمة! ملين، لرامان المعاصرة— الأدبية والظرية هسه—٨، 

.١٦٦-ص٧٤١

٢;



هذهونحيت لخنسين، يين للتميز المكرس الإرث قى وشككت 

الوحدةأفكار تحدت كما الضدية، الثنائيات بين القاليدة الروابط الحمج 
أنيرى الذي درJدا نموذج التسويات المنفلرات واستالهمت والتكامل. 

الذكركتمييز الأحر، على الزوجين أحد نمير دائما ستظل الثنائية الهياكل 
الحركاتحاولت، مثلما الونث، تمييز محاولة عن وعوصا المؤنث. عن 

)ماالختاحرة النموية مفكرات اتجهت، الأمر، أول تفعل أن السوية النحرؤية 
كماالثنائية، هذه عليها تنهفر الش الأمامحمية الهياكل لزعزعة المرية، بعد 

الغربيالفلسفي الحطاب ضورات بان القائلة دريدا فكرة المنظرات طرحت، 

والأنثىالذكر بين المائية الفدية لتلك نتيجة تثكلتح المرأة عن 

دريدابأفكار يالمثل الإسلامي العالم في النسوي الحطاب وتاثر 
السوية،لإيديولوحيا ا حدمة فى الفكيلئ، توظيفح فى الغربية السوية واكجربة 

إثباتبمواصلة الاكتفاء لعدم السوية بعد لما الممثلات السويات ودعّت، 
الراثبتفكيلثؤ الجهد هذا دعم من بد ولا الإسلامية، الأحكام تاريجية 

وصعيةإنها وتعر. تعرية حركة ارالحداثة إذ ؛ الحداثة لمتطلبات استجابة 

فىنشرت مقالة آلكوف، النوية-فدا بعد ما مقابل الثقافة المسوية الحركة انغلر: )١( 
كولماركيه ؤيندي ت تحرير من مختارة(، مقتطفات المرية؛ )الطرية كتاب 

ماك: وترأت إبراهم، عماد بارتوفش،رحمة: وذانسيس 
صر؛\،ه،الجزيري، حمال ت ترجمة رايت، وربتكا فركا لصوفيا الوية~ بعد 

والمريةصررآب،ا بعلي، لحفناوي المرية— بعد وما اكوي القد نفلرية في ومدحل 
منالمسوية(، بحد وما )المرية كتاب ش نشرت دراسة فركا، لصرفيا والوع~ 

الغربي—اكوى للفكر الفلسفية والأسس ، ٩٩ص؛؟— حامجبل، تأحريرتطرة 
.٦٤ص'ُآآ'— فورث، والمواطنة—لريان والمرية ، ٢١٢^،عزيزي، لخديجة 

٠١٦٨، ص٧٠٩ملامة، بن لرجاء الفحولة— بيان انظرت )٢( 

١١r٥



وهيالأنهار، إر المادين كل قي الميات كل مرض تأؤيلمة نقدية 
وتفككااللأواعيه، الرمزية لبتا0 تعرنا تكون بالتراث، تأؤيلية علاقة تكون إذ 

الموسسةأاطيره لأما محنه، صى لامنا ولكن أليما 

التفكيكعمالية فى الفلسفية المشروعات لتوظيفا المسويان ودعت 

الشأنه، كما القضة العقلة ية ى الم، تفكاك ِ ال ررتمدف اك، تلك وبخاصة 

لاستخداميدغ المجتمع في الدهنيه البني تغيير أن ويات التوترى 
لقراءةحاجة فى التراث ارفكتبؤ التغيير، أدوات أحد بوصفه التفكيلئ، 
والدبميةوالاجتماعية القيمية الخطومة فحدد أنها إلى ت0)'\ تفكإكية؛ 

الحافظينالمنكرين مرجعية تمثل ومازالت جهة، من القديمة للمجتمعات 

،•"١٣• • • ثانية جهة من بطريركي إسلأس نظام عن ينافحون والدين اليوم، 
إحضاعهاإلى داعية الإسلامية النوية للتجربة قراءتها فرامي آمال وتقدم 

صالةالدينية المعرفة مجال الماء كحول ارإن يقولها تفكيكية لقراءة أيقنا هي 
الرجلصورة ونئكل الإسلامية، المجتمعات في والأنوثة الذكورة ببناء 

العرفيةالمؤسسة في اء بالتالرجال علاقة طبيعة على علاوة والمرأة، 
والاحترامالتثجح بين وتتلبذب— —تتحرك تنومحي علاقات وهي • عموما

القوامةممارسة فى والرغبة والاحتقار والكره، والخوف لإعجابج، وا 

العقل/المتقابلة: الثنائيات لطام الخاضعة العلاقات وهن.ه العرفية، 

.ص\؛آ١ُ المابق، المرحع )١( 
ص^.ازبق، انرجع )٢( 
الإملأمة،العرية الثقافغ في الأخلاق )٣( 



علىتفرض . ...الداخل، الخارج/ الانفعال، الرصانة/ العاطفة، 
الذ.هنة،البني تفكيك الذكوؤية وباثمرا>>ساالأتح المعرفة بوسولوحيا المننغلين 

الخرأةدخول تجعل التي الأسباب لمان الإسلامي التخيل خصائص وتحليل 
الرجال"لقلق ومثيرا يه، مرحب غير أمرا الدينية المعرفة مجال 

تاؤيليةتهلبيهات، الواقع في هي الإسلامي العالم سويات وتفكيكية 
لبقيةتهلييهاتهن ومثلها الغريى، المنعم وتعقيل. وغزارة بعمق وليست للتفكيك 

المسويةالتفكيكية القراءات في التفاوت نلحفل هنا ومن الإجرائية، المنهللقات 
وقراءاتالتراث، فى إسقاطاتها عن تبحث تفكيكية قراءات بين العربية 

فيخلالها من المسويان تمعن والتي للتفكيك طحي والالعام بالمعنى 
باتمكث على الحفاظ هى لغاية، محيق سكا طروحاتهن؛ في الثاث.ا تكريم 

نريولا ررإننا ت مسالمة( )حيرة كتابها في يوسف ألفة تقول هدا وفي الحداثة، 
قبلوالحيرة الجواب، قبل الموال إلى وتنتمي نهائية، جاهزة أجوبة تقديم 

بنريةقراءات من واستقر ركد فيما فكريا حجرا نرمي أن نود إننا طمثنان. الا 
التحقيق،تستدعى ولا النقاش، تقبل لا هض.سة لمات مالزمان بفعل غل-ت 

الحتى ؤيناقثه ؤيحركه يحاوره من إلى حاجة في الراكد الفكر أن سلئ، ولا 
حقوقبات ومكتالحديث، الحر الفكر يهدد عفن آمن فكر إلى يتحول 

ان«رى.الإن

لتبث،المابق، كتابها في المخبوي الهلرح حاجز ها نفالكاتبة وتتخهلى 

كتابفى نثرت عمل ورقة نرامي، لامال الدينية— المعرفة أموار الماء احتراق )١( 
.ص0Tالميالة(، أحل من الجهاد ت الإسلامية )المرية 

٠ص ية، الجنوالخلية والزواج المراث، في ملة؛ حيرة )٢( 
١٢٧



وناولتللشاب، أعدت )جيب( كتيبان سلسلة في القراء عامة بين الشمك 
بالكتايي،الملمة وزواج الزوجات، وتعدد الحجاب، مثل دينية أحكاما 

بهدهراإننا ! بقولهاالمؤلفة صدرتها الجنسية، والمثلية والإعدام، والخمر، 
لكلأن نومن لأننا نهائي؛ جواب تقديم إلى عى نلا المبسملة المالسلة 
التيالكتيبات نخالف ؛دللثا وحن ، مقال4 مقام لكل وأن جوابه، ثخمى 

مرصعوفارئها مطلئا، العالم موضع كاتبها يتموصع والتي حقيقة تقديم تدعي 
،.١١الطلق"الخفل 

)الجنديا:الجنوسة 

الإنجليزيةاللغة في المفاهيم أعقد من بأنه الجندر مصطلح يوصف 
مفردةوتعود جديدة. لا قللا باستمرار ينتج لكونه وتغيرا؛ تقلقلا وأكثرها 
•نحدرتثم (، genus)الأصل أو الوع، يعني لاتيني أصل إلى الخدر 
الخض.أو النوع تعني اش ( gendreمفردة)في ية القرناللغة عبر سلأتا 

الدراساتحوله تمحورت مفهوم وهو للجندر، العربية الترجمة هي والخنوسة 
والتعليمية،والأدبية، والقانونية الملثية، المجالات، جمع في النسائية 

مكانكل في يبرز مفهوم ، •••واليامحية والاقتصادية، والفنية، والدينية، 
التخصصية()عبر للدراسات بؤرة جعله مما الباحثين" أحد وصف حد —على 

تكثف،تحليلية أداة بوصفه المفهوم استخدم اذ الغربية؛ الجامعات في 
بوجهالغربية والثقافة بعامة، الثقافات فى الأنثى صد المسبقة التحيزات 

٠٧صراّ ، أعلم( لة)والله ملمصمن صادر كتيب بالكتايي، الملمة زواج في راآ 
~حن، •_jij ترجمة! كابلأن، وكورا غلوفر لديفد )الجندر(— الجنومة ! اننلر )٢( 

١٢٨



الجنوسوالتميز الجنين، ين الاخلأفات أن إلى الممعللح ؤينير 
علىالقاتمة البيولوجية الطبيعة إلى لا القافية، الاجتماعية للتركيبة يرجعان 
اجتماعيةصناعق ها نفوالأنوثة الذكورة فمفامم أنثى(. )ذكر، الجنس 
تحيلوالتي ساما، الثائعة المعتقدات مع تتعارض التي الفكرة وهي ثقافية، 
بالضرورلأبيولوجي أماس إلى ين الجنبين الفروق 

ميمونوتعد وية، النالدراسات رحم من الجنومة مقولة ولدت ومحي 
المعروفةبمقولتها الجنين ين للاختلاف الفلر لفت من أول بوفوار دي 

كيلكتصبح بل امرأة المرأة تولد لا 
ميزالذي متولر روبرت التقى عالم سكه فقد )الجندر( مصمللح أما 
الثيولوجيةالأمحى عن والأنوثة للدكورة ية والتفالاجتماعية المعاني 

 ،U_« البازعي،وسعد الرؤيلي لمجان الأدبي- النائي ودليل
قراْي،لأمال الإسلأمة- الرئة الشاقة في والأخلاق 

العرييةالشاقة في والأخلاق ص،ها-ا0ا، الأدبي، المائي دليل انفلر; )ا(
،٢٦٦ص'آا"ا—وآخرين، ؛يبن، اصهللاحية—لهلوني ومفاتيح هس؛ا، الإسلامية، 

والجنوسةصا'آ، عزيزي، لخديجة الغربي— اكوى للفكر الفلسفية والأسى 
_yx)الجدر(، 

القدطرية في ومدخل صإا-ها، الإّلأمة، ارية الصافة في الأخلاق اظر: )٢( 
النوىللفكر الفلسفية والأسى ،  ٤٣ص بعلي، لحفناوي السوية— يعد وما الموي 
الغري،

الالمقولة معنى وحدت وقد صااُ، بوفوار، درى يمرن لالأحر- الجض راجع: )٣( 
عنها.نقلت، التي المرحمة فى نصها 

اهتمنيويورك، في ،؛( ١٩٢٤)عام ولد كاليفورنيا، بجامعة الممسي الم، أستاذ )٤( 
أنجلوصبلوس نوفي فيها، نغلرياته ومحلور انية الجنالهوية وأ؛حايث، الممسي ؛المحاليل 

والأنوثة(.النلأكورة تنمية في )الجني ت مؤلفاته من (، ٢١٩٩١)عام 
١٤صى؛ السوية، بعل وما الموي القل. نفلرية إلى مدخل ! انغلر )٥( 

١٢٩



ببعفىخاصا أمرا الجتوة تكن لم الغربثات التسويات وعند 
التقييمفي ّين الجنبتن ونمير تفاصل المجتسّات فجمع المجتمعات؛ 

.حنوئ مفلومة لتكون والتعامل 

الثىلتفكيك أداة بل فقط، للتحليل أداة للموات الخوئ تمثل ولا 
وموقعوالذكوره، الأنوثة مفاهيم خلخاله من مكنتهن وفد للنمسز، المنتجة 

،.الأجت٠اءي١٢النفنام داخل المرأة 
منالجندر مصهللح تهلوير في الغربيات وبات النالمنفلرات وأسهمت 

اللغة،فة بفلالمهتمات المسويان في أثرت التي اللغوية النظريات خلال( 
بتلربجوديث دفعت واش الكلام أفعال( ونظريه الأدائية المنهلوقات كنظرية 

وتحديداالجنس، ودراسة المسوية اكرامات حقل إلى المظريات هده لقل 

دراساتثلاث فقدمت، الفعل، لغة أو الأدائية واللنة الإخبارية اللغة ثنائية 
المظريتم أن تقترح وهي ، عنها وعبرت الجديدة السوية المورة جدت متتالية 

فعله،بل ان الأنماهية على يقوم لا أنه بمعنى أداء، بوصفه الجنس إلى 
جملةهي ولد أو بنحح وجملة بها، يقوم حالة فعله، بل ماهيته ليس فالرجل 

لتعليمدرامية منح الغرب; عيون ونت صمل1'ا، اصعللاحية، مفاتيح انظرا )١( 
)النفلريةكتاب في نشرت مقالة موهانتي، لناندرا اّت«مارية— وحطابات النوبة 

.ص٩٨٢مختارة(، مقتتلفات النوبة: 
الممدنغلرية في ص؛ا،وهدحل الإسلامية، المرية الثقافة في الاختلاف انفلر: )٢( 

فيالأسرتم، الجد تمثلان الجتدرى; والممد ص"اإ، النوبة، بعد وما النوى 
صىآهّإدييس، النور لعبد المائية" الكتابة 

المأسيسيالمص الجنومة مشكلة تعتبر ( ٢١٩٥٦)عام ولدت أمريكية ومنفلرة فيلسوفه )٣( 
المثليين.لفلرية 

١٣٠



حنسيحدد وما الكذب، أو الصدق تحتمل لأنها أدائية منها أم احبايية 
ولذاالتقاليد، له حددته الذي الدور على بناء يتصرف بآن الوعد هو المولود 

كانامرأة ؛أنعال، أتى فإن المتكرر ملوكه هو المولود حنس يحدد ما فإن 
تسميةتأحير بتالر حولين، تقترح هنا ومن "برأيها صحيح والعكس كذللث، 

هحنؤيتحدد يكبر حتى المولود 

المفهومتوفليمج فتم الإسلامي العالم في بالسياسة الجندر ارتبهل وقد 
هذاوالإفريقية الشرفية الدراسات بمعهد الباحثات إحدى وتصم، مياسا، 

حنيرئةنشامحلية اسم الذلاهرة هذ0 على ااأءلإق ت فتقول محناهرة بوصفه الأمر 
إثرالجتدر تسييس معدل ءرغ إلى وتشير ، المانمؤة* الجهات من بتحقير 

علىحرت من تلاها وما (، ٢٢٠٠١)سبتمبر من عشر الحائي أحدايثذ 
الإرئت«ص.

لإسلاميوا العلماني بمفلوريهما الإسلامي العالم تسويات أفادت وقد 
المرأة،لوصع تحليلاتهن في واستعملته الفلري المستوى على المفهوم من 

فىااالبح>ث، سلامة بن رجاء تقول هذا وفي النوي، للثحن، لأهميته وأشرن 
يتبين؛حسن، الثقافية، يالبنانية البيولوجية الماهوية تعويض من يمكننا الجندر 

بتلر،لجودث الهوية" تلهلخ وتدمير/ التسوية الحركة ت الجنومة مشكلة من ت انفلر )١( 
صلا<مأ-ا،ا،مأ،مختارة(، مقمملفات الموية: )الفلرية محاب ني نثرت مقالة 

.٧٩ص٦٧- طلبة، السوية-لإبرامم والفلقة 
مضلرب—لدنينار مذات دولية جندؤية نشاطية ت الاجتماعية والهنل.مة التسوية بين )٢( 

•صْاآ نقدية(، رؤية العربية )التسوية كتاب ني نشرت عمل ورنة كتديوتي، 
السابق.المر-؛ع )٣( 

١٣١



حتمةوليس ؤإيديولوجيا ماما بي والمرأة الرجل بين الاختلاف أن لنا 
بتولوجتةُا

الاختلافحقيقة في المنكك المعرش تنيها مملامة ين رجاء وتذكر 
هنفالجس أن تثين الحديثة الغريية الدراسات ررإن I فتقول ه نفالجنين بين 

معشباعتباره الجنس يوحد لا بحيث متحولة، وتصورات ثقافي بناء نتيجة 

مقولةأن سلامة بن رجاء ترى الأساس هذا وعلى .  ١١محصابيولوجيا 
ياعتبارانملتها دون بها التفكير يمكن لا حاؤية مقولة الجني الاختلاف 

لأطفالنانقول لا أن الأفضل فمن ءولذا الأحر على حنى هيمنة تكرس ية جن
يولدمكان أي ش الإنسان لهم• نقول أن بل وأش، ذكر ت ان جنهناك 

غيرأو ذكر أو أش فيكون 

ننظرأن يعني الجندرية المقاربة نتبنى ررأن • بيضون شرارة عزة وتقول 
أنيعني هذا جندؤية، بعدمة أو حندري، منظور س الاجتماعي الواغ إلى 

علىنالتا نتعرف وأن ، الجتدر)مجندرا( لأحكام خاضعا العالم كون إلى ننتبه 

الجندر(،ت والتأب )التذكير كتاب في ننر بحث سلامة، بن الجتدر~لرحاء إفراط ( ١١
.١ ٤ صر التازي، نادية بإسراف عالمية(، )مفاهيم سلسلة صمن الصادر 

ص«إفالفحولة، بنيان )٢( 
كتابفي نثرت عمل ورنة المعاصرة— الدينية الخ3لا؛ات في للمشاركت المرأة أهلية )٣( 

•١ ١ صْ المعاصر(، العربي الخطاب، في اء )الت
الفانية،بالجامعة انية الأنوالعلوم الأداب بكلية الاجتماعي القس علم أستاذة )٤( 

لشؤونالوطنية )الهيئة في وعفو ، اللنانيات حتاُت، البا تجمع في موص عضو 
والجندر،المرأة سوون فى ودوليه محلية منظمات لدى مستشارة اللبنانية(، المرأة 

الماء(.أحوال وتغير )الرجولة ؛ مؤلفاتها من 
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الأجتماب|(لالحياة متاحي مجمل قي الجندر يلعبه الذي الدور 
المرأةقضايا يتمل فيما الجنومي التحليل مكاب إحداهن وتنرح 

النفلريةوالأدوات المفاهيم حزمة أؤللمته الذي الجديد المنهج ®إن I يقولها 
نفلرإعادة رتب قد )الجندر( الاجتماعي بالنؤع المرتبهلة التْليقيت والمقاربات 

عامافصلا أنجز كونه في المفهوم هذا أهمية وتكمن * * ٠ الناء يقضايا كليه 
البيولوحياكانت فإذا والمرأة، الرجل يئن العائقة في والمتغير الثايت يئن ما 

تنتجهاالتي الاجتماعية الأدوار فان انية؛ الأنبالإرادة يتاثر لا ثابتا موضوعا 
تلقائية،لست، هي القوة علاقات أي ؛المجتمع، والمعنوية المائية العناصر 

لكنييرقائلة المعنى بهذا وهى المختلفة، الثقافات ب، حمنفلمة هي ؤإنما 
معين*أمكان وفى مهين، زمن فى الساندة الثقافات هذه بحبح 

فاوصحتللأملأم، دراستهن في الجنوسة النويات استخامت، وقد 
ثنايافي الدراسة من هدفها الإسلام( في والجنوصة )المرأة كتاب، مؤلفة 
إيديولوجياعلى التعرف هو هنا إليه أسعى الذي الهدف ®إن • بقولها ، كتابها 

يئنوالعلاقات النساء حول القرصيان وكذللث، العصر، ذللث، في الجنوسة 
وعلىالنصوص، على مباشرة غير وبصورة بدورها تنثر والتي الجنسين، 

حينلاكاا١عنها التعبير تم كما الإسلام يرات نف
بوصفهاللأديان النوية الرؤية على الجندنية التحليلاثمت، وانعكت، 

.صتم\ه النماء، أحوال في والواغ الثاتع تمولين؟ ماذا الجندي؛ )١( 
)المرأةمحاب صمن نثر بحث، شكرى، لثيرين الر;ي~ الوطن ني واتجدد المرأة )٢( 

الجنين(،يبن والاجتماعي الثقافي التمييز إلنا، والجندد: 
_ryأحمد،  JLUوالجنرمة- الإسلام )٣( 
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فريدةفتقول اليولوحية، للاحتلأفات امتنادا الجنسين بين للتمثثز تثيع 
أنإلا الكر؛م، القرآن في -^١ الألفافل أممر الإنسان لفظ أن »رغم النقاش: 

متناقضة،جاءيت، المنمي الصى ُي وحقوقها ومكانتها المرأة وضع 
نفسمن حلقا كونهما حث من والمرأة الرحل بين المساواة بين وتراوحت 

هذهلتيني الربي السب وكان أدنى. مكانة في المرأة وضع وبين واحدة، 
عنالفسيولوجي اختلافها أي البيولوجية، ووظائفها جدها هر المكانة 
علىالتقليديين، التفسير وعلوم الفقه له نش الذي الاختلاف وهو الرجل، 
فيالرحل هو الإنسان وأن المساواة، يولد أن يمكن لا الاختلاف أن أماس 
هذهتضمنت، الص الماؤية الديانات، كل أن المعروف وس الهنافح، خاتمة 
المسألةْع تعاملت، فقد تقريبا؛ الحيثيات، ولنفس بأخرى أو بهلريقة الفكرة 

ازدةأو الوعي، أو الوجود، حول المعرفة ونفلرية الفلسفة في الأساسية 
روحهو الله أن جميعا نغلرها وفي والوعي، الروح أولوية موع من واروح، 

الإحساسأن أي منه، بامر الخليقة نشأت الذي الأول الوجود وهو العالم، 
اللهأن بما ضمنا رجولية جميعا وهي الأولية الوقائع هي والوعي والمدركاتح 

.، مذكراال
الثقافةفي )الاختلاف، كتاب، مؤلفة تحدثت، كذللثج الجندر س وانمللاقا 

مجتمعفي الجندر( )مامحة سمته عما جندرئة( دراسة الإسلامية: العربية 
الثقافي،للاختلاف المؤسسة النبوية للأحاديث، تناولها عثر وذللث، الدعوة، 

إنإذ ؛ الميادان جندرة عن تحينت، كما للاختلاحل، اّنعة كالأحادين، 

_AiTالنماء، حدائق )١( 
نراس،لامال الإملأمة- المرية الثمافة ز ، الاختلافانفز: )٢( 

.I'W-iA'{ ،٣٣٦
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وأنالقرآن، في ليت اجتماعية صناعة —برأيها— الصلاة أحكام من كثيرا 
والناءبيح، بالتالرجال كاحمماصى ة الموّالأحكام هده مثل 

عالمإلى يرتقي ما نادوا دنيوي *كائن المرأة أن على تؤكد بالصفيق، 
٠٠المقدس 

حنومي،منفلور من القرآن الإسلامية النسوية منظرات بعض فرأت كما 
معاتفائا وأحكامه؛ القرآن لغة في الواقع الجوّي التمييز اؤيل على يقوم 

وصنفن،البشر، بين المهللقه المساوا٥ على والقاثمة للقران، العامة الميادئ 

ودودآمنة رأسهن وعلى ، الجندر( )جهاد مى متحت هذا عملهن أحريات 
تطبيماحقلا القرآن جعلت أن على الخيري جهادها في تزد لم الي 

حلقيةحمانص ليت، والذكوره الأنوثة ٠ تقول وفيه الجندر، لمقولات 
تناولهامفاهيم ليت، أنها كما والإنامحثه، للذكور الأساسية الفهلرة في مطيوعق 

علىوالذكور الإنات، على تنهلبق محددة حصائص إنها . إليهاأثار أو القرآن 

يعملأن ينغى بكيف يتعلق فيما ثقافيا المحددة الأدوار أساس على التوالي 
إثباتدون القرآن تفاسير في للغاية قويا تصويرا تصويرها تم وقد نهمع، كل 

٠٠لمضامينهاللقرآن صرح 
محمتاالك، الثبوية والموصى الرؤية هذه بين هنا نقرن أن ؤيجتح 

فيراعية )والمرأة ث كحديث، الإسلاميات، التسويات ترفضها الش الأدوار 

.٤٩صراالسابق، المرح )١( 
 )Y( ودود، لامنة والمرأة— القرآن انظر؛ —YY_مكتساتالإسلامية والنوبة ، ٤٠

)العاشر(العدد ش )الروزنة( مجلة في نثرت مقالة إبراهيم، لحنان ومحاذير— 
صْْ.(، ٣٢٠١٢)شتاء في الصائر 

,_U0.وانرأْ، القرآن )مأ( 
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للطسعةأثارت التي والأحاديث ، رعيتها( عن مؤولة وهي زوجها محت 
تتلأفاهحديث وهو ٢، صالع(ر من المرأة )حلقت ت كحديث للرأة الفطرية 

تإحداهن كقول ، للمنة لا الأمطورة للميثولوحيا/ يته ينالتويات بعض 
هذافي التاريخية بالريادة تحتففل المحتلمة نصوصها فى الأسطورة أن ررنرى 

فيتتشابه تكاد فهي الرحل، صلع من المرأة حلق مسألة في لاسيما الإطار 
.الثقاظتلأ٤٢من كثير أساطير 

عنفاعرصن الإسلامية النوية منفلرات المرأة حلق قمة مغالخ، وفد 
فكرةلإثبات وجهدن الجتدر، مفهوم من انطلاقا القرآن قراءة وأعين المنة 

هذاوني لأش ا إلى للانحثاز أوصلهن حد إلى الخلق عملية في المساواة 
حلقإلى أثارت قد اليكورئة القراءات بعض كانت ؛اؤإذا ت صالح أماني تقول 
وحولوفرعيه الذكرية الذات وجود أصلية إلى كاثارة آدم من حواء جد 

فيبالعا تعديلا تحدث أن يمكن المقابلة المسوية القراءة فإن الأنثوية، الذات 
بديلةوية نقراءة صالح أماني وتقدم ودلألاتهاءر المحازة القراءة هذه 

حديثوالمدن، القرى في الجمعة باب الجمعة، كتاب صحيحه، في البخاري رواه )١( 
ص؛أا.(، ٨٩٣)رقم: 

•رقم حديث اء، بالتالوصية باب النكاح، كتاب صحيحه، في البخاري رواء )٢( 
صا"م)ه.(، ٥١٨٦)

صورةراجع؛ وى، النالمفلور عن بعيدا الموية المنة في المرأة صورة على للاؤللاع )٣( 
عتر،نور الشيخ للكتاب قدم وقد ا الحكيم عيده لرزان النبوي" الحديث في المرأة 

القرآن: واننلر ، TY_5بامطح، لفوزية والاجتماعي- الفقهي بين المودية المرأة )٤( 
الرا؛ءل'إلأسماء - والما، 

المرأةدراسات جمعية موقع في نثرت عمل ورقة الإسلامي، والمنظور المرية )٥( 
الرابمل:على والحضارة 

.23  =s.aspx?Idااp;//www.aswic.org/Resea^chDetaاtlا
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وهنا١١فتقول الخلق لقمة الدكوؤية التمرات فى عنه المكون تكنف 

نفسهي الأولى النفس أن إلى اعلم— —والله يلمح القرآني النص أن نكتنف 
منحلمكم آلوى >ؤهو الأعراف! محورة من  ١٨٨لأية ا فى مبحانه يقول أش، 

روجها ١٣؛وجثي زجدت مثنى 
الأولىالمفترة طرح مع السابق طرحها في تتواصل صالح وأماني 

الخلققصة تناوك التي ودود آمنة الإمام ياليدة المسماة الإسلامية وية للن
لخلقالقرآن وصف راقي • فكتبت للمساواة المقرر الجندري الخفلور نفس من 

الجضأصول إلى يشر لم أنه كما بالدكر، الإنسان خاش الاه يدأ لم الإنسان 
آدمبض الإنسان حلق بدأ الله أن أيضا يذكر لم القرآن أن حتى بادم، الثري 

لخلقالقرآن حكاية لأن نفلرا بالملاحفلة جدير الإغفال وهذا الرحل، وهو 
الوعا^٢،.بألفافذ محها التمير يتم لم الإنسان 
حولتتمحور ولا املة ٌالإسلامية الجندؤية السوية قراءات إن مم 
المماذجقراءة تشمل بل شذ، ~برأيهن~ الجنض بين الممايزة الأحكام 
التصوراتتشكيل فى توثر والتي والسنة، القرآن في الواردة النائية 

مطلراتهنقبل من المقدمة الجديدة القراءات ومن المرأة. عن الاجتماعية 
بلللمراودة، نموذجا بوصفها لا العزيز امرأة لقصة المرابهل أسماء قراءة 

حلالمن أيصا القرآن كا رريقدم المرابعل! تقول هذا وفي ، )بهللة( بوصفها 
درساالمحفلور(، الحب قى )بهللة عنها رغما كانت، التي المرأة زليخة قصة 

دونتدينها الأيات لهذْ الحرفية القراءة كانت ؤإذا والتسامح. الإنسانية فى 

_.U1الرجع )١( 
صهْ.والمرأة، القرآن )٢( 
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نىالنسابة الموولية وتحمالها الأبدية، للمراودة عنواثا وتجعلها رحمة، 
المنكراتا(لفعل على والحث الغواية 

اللاتيالنوة هع زليخة نمة وتضمنه القرآن لنا يعلمه الذي والدرس 
حصوص؛اسم،ونحترم الآحرين، نتفهم ®أن ؛ الوابمل- -برأى أيديهن قطعن 

هعالتندي على المؤمن يربى القرآن إن العامة. الأحلاهيايت، على ونحافغل 
الآحرينااْع الحدود أبعد إلى والتسامح والتساهل النفس، 

مامسألة وناقشن القرآن، فى ءةقأئ مريم نمة وغيرها المرابعل نرأيت، كما 
نعرفأن بمكان المهم ®من ت أنه المرابهل برأي والسبب لا؟ أم نبية كانت إذا 
كفيلةالمعرفة هن.0 لأن الأنيياء؛ ؛مرتبة اء التبعض الإسلام جعل إذا ما 

الرمّالةهده أماس يعتبران اللن،ان والمساواة العدالة مبدأ على بالتأكيد 
الروحيق«رم.

الرجلمحن التسوية إلى يسعى بإصرار ٠^^١ على المرابط وتؤكد 
القولعلى قادرين اليوم نكون أن ®يجمب، فتقول؛ الميل، بشتى والمرأة 
الحالهو كما نبثات لماء نماذج جلى بشكل يعرض القرآن أن صراحة 
أنيجب، التي الكوفة الرسالة هي فهده الرحال. ص الأنبياء إلى بالمية 
اليوم،نسمعها 

لكنمياتخالإسلاميايت، التويايث، فبل س الجندرية القراءة ، تقفولم 

والماء،القرآن )١( 
_؛A.السابق، المرمع )٢( 
٠١١٢صالثالث، الطريق )٣( 

السابق.المرّح ( ٤١
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بلالمساواة، فكرة تعزيز يحاول الذي الحد هذا عند القرآن في النائية 
تدعمالمرأة عن )ملمة( لصورة القرآن ترمخ تزعم قراءات إلى تجاوزته 

لاحما.سيأتي كما لها الدونية الفلرة 

راكطريركية(:ا؛دبوي النفلأم 

المهللمةالأب، العلة بيتميز اجتماعي ررنذلام الأبوي; )البهلريركي( النذلام 
إللا إله، الأبناء دبانماب الأسرة، عر 

مفردتينمن تتكون وهي للتونانية، بالأصل العلريركية مقرئة وترجع 
أوالأسرة قائد باعتبارْ الأب، لغة فالجنريرك الأب،(، رحكم ؛ معاتعنيان 

الكن؛،سةرراعي مجارا وتض، القبلة، 
مختلفين،علميين حقلين في الغرب، في المفهوم استعمال ساع وقد 

الدراساتفاهتمت، المسوية، وانمراسات الأنثروبولوجيا، ت هما
إلىوتوصلت البدائية، المجتمعات في المائدة بالنفلم الأنثروبولوحية 

ميعلرةفي ؤيتمثل شيوعا الأكثر وهو أبوي، • أحدهما الأنفلمة من صنفين 
نظامت والثاني لهم، الأب، بمثابة ؤيكون القبيلة، أفراد على المن كبير رجل 

)الأم(أللمرأة فته الحكم ؤيكون أمجومي 

.ص٥١٥ون، لهتثن - والأعلام الأفاكار معجم )١( 
والأمس، ص٢٦البازعي، وسعد الرؤيلي لمجان الأدبي- النافد دلل انظر؛ ، ٢١

ؤإمكالةالأبوي والنلام صلأّآ، عزيزي، لخديجة الغربي- الري للفكر الملقية 
.مرابي،لهشام الحربي" المجتمع تخلف، 

لرنر،لغيردا الأبوي- الفنام ونشأة ، _Tnالأدبي، اكاند دليل انفلر: اننلر: )٣( 
لر،إيالكين—لريان وحد المقدمة والكاص ، ٦ ٤ صى إمر، أسامة ت ترحمة 

صآ-ا--بأ.
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*يونمهم الرجال سيهلرة ليتناول الأبوي الaلام مفهوم نوّع رثي 
حلالمن السالهلة فيه ومرض الرحل، يردم اانظام باته تعريفه وتم المجتمع، 

والديتية٠والاتتمادية، واليامئة، الاحتماعية، الموسسات 

الدراماتحمل ؛ي الأبوية أو الأبوي ^١١٢ ١١مفهوم استخدام وشاع 
عاممابين السوي التنفلير شكلت الش المفاهيم أبرز من ؤيعد التسوية، 

أداةالمفهوم ثي المسوية الحركات مجنثلرات وحدت حث (، ٣١٩٧٠— ١٩٦٠)
الفردبجتس المتعالمة المارمات على التعرف نى مفيدة ومعرفية منهجية 

المجتمعاتني الماء على الرجال ّيءلرة نتع ش ووظفنه أنش(، )ذكر، 
هدهإثر على وءلهرُت، الاحتماعية، الفلريات حلاله مجن ونقدن الإنسانية، 

الأناثالإلهان ودور الأمجومية المجتمعات ني تيحث دراسات التوجهات 
وباندورا،أتينا، الإلهة ت مثل المجتمعات، تلك بهز امنت اللار 

المسويةانمراّات وتوسعتا وجي. وعشتار، وبتولوبى، وأفروليتا، 
شالأبوية .ع تشترك الش اللعلوية الأشكال بحثؤ ني الأبوية من انطلاقا 

الرأسمالية،الاقتصادية والهيمنة المرقى، كالمالعل المرأة، اصعلهاد 
أشكاللكافة جمعا تش لكتما الأُعاد، متعدد ما مفس الأرع)ة صحت، أ٠ 

معجمت وانظر ، ٤٤١صن حاميل، لمارة التقدي— المعجم الموية،  JLiuوط الثوية ( ر١ 
ًبىهاه.والأعلام، الأتك1ر 

الغربي،اكوي لأنكر الفلمغية والأمس ءن"اآ-؛آ، الأدبي، الأتي دليل انظر: )٢( 
صبىيأ'-بممآ،أوكن، مولار الغر؛ي-لوزان الماسي الفكر ؛ي والماء صبىب"ا، 

الماءت1ريخ موسوعة راجع؛ الأش الإلهة للحثا»ي تسوي نموذج على وللونوف 
•صدا؛"١٨جا/ سحلفراج، ت ترجمة بانتل، سميث، يولين الغرب-تحرير: »ي 



حولفوكو ميشيل ينظرية للأبوية طرحها في الغربية المسوية وتأرت 
علىتعمل استراتيجيات لممميم المسوية معي في وذلك والسلطة، المعرفة 
للأبويةنقدهن في المسوية تاُثرت كما لهلة، ال، Liajصمن التغيير إحداث 
الخسيهلرلآا.الذكورى للفلام حارودىر١، روحيه بتحليل 

لاJفلامالغربي وى النالطرح من الإسلامي العالم نوبات وأفادت 
إحداهنفرقت والإخمية~ العلمانية المسوية هدا في توى ~تالأبوي 
الطاممن نقدي موقف باحتمار هي ، المرية؟ راماهي ت إطاره في المسوية 
الرأة«لم.نهض الخى الأبوي 

الإسلاميالعالم في الأبوي الطام العالانية المسوية مفكرات وانتقيت 
يوظيفةالأب وظيفة فيه وتلمس والنلهل، الوطاف بين يفرق لا نظاما بوصفه 

بينالمساواة دون يحول مما )البعل/اليد( ب والزوج اللطة، صاحب 
،.الجنسينأ

ولمالأبوي، النظام الإمحلأم شريعة دعمت فقد السوية الرؤية وبحسب 

ملحد،وأب كاثوليكية لأم مرسليا في ، ٢١٩١٣)عام ول فرنسي، وكاتب، فيلسوف )١( 
جامعةمن اككتورا0 على حصل ا عمره من عشرة الرابعة فى البروتستانتية اعتنق 

القرني،الشيوعي الحزب في عفوا وكان الشيوعي، بالحزب والتحق وربون، ال
المرأة(.)متقبل ت مؤلفاته ومن (، ٢٢ ٠١٢)عام توفي الثمانينات، في الإصلأم اعتنق 

،—٥٧بعلي،لخفناوي المرية— بعد وما الوي القل• في مدحل انغلر• )٢( 
المظامجارودي تناول وقد صآآ"آ، جامثل، لمار؛ المرية— بعد وما والمرية 
الكتاب.من —٤٣  U_sراجع; المرآة(، ارتماء سبيل )في كتابه في اككوري 

لهىلبنان- في المنافي والعلوق اكوي والثحث، الباحثة السوي: والارص الأنوثة )٣( 
.١  ٤٨—١ ٤ —٥ ١ ٤ ١ ص ، نقدية( رؤية العربية كتاب)المرية في نشرت عمل ورنة بيومي، 

.١٠٦صه'ا—سلامة، بن لرجاء الفحولة— بنيان انغلر• )٤( 



علىينبني هذا التمز ، liaj® Iسلامة بن رجاء تقول هذا وني عليه، تقض 
بهتتم ما أن إلا الأبوي، الطام عن حديثنا في بيتاها كما الماء قمع آلمات، 

هذاأن هو ماماؤية، شه الومت، في يجعلها وما العربي، العالم في الونحعية 
عدوالإسلام •' ثعارامت، نكرر لن )الشريعة(. أو الدين باسم يتم المميتر 

التيالطوباؤية الممذجة آلية عبر نميز ولن المرأة، م كث الإسلام أو المرأة، 
وعمر؛حقوقها، تتمغ المرأة فيه كانت، ذهبي عمر بين ، شيء في تفيدنا لا 

منبنؤع ولاثلث، أقر الإسلام أن بوصوح نقول بل الحقوق، هذه فيه فقدمت، 
المجتمعاتحولكن . خالقهاأمام تمثل عندما المقوس بين الروحية المساواة 

قوالب،في مسبوكة أحاد من مكونة إلها ءلاJفة، وأرواح نفوس من مكونة غير 
المؤاخاةبالأحرى أو اواة الم هده فرغم اجتماعية. وؤلبقايتؤ قانونية مراتب، 

الأدانشا'ن ؛نلالثح في نانه الأبوي، لالذلام تدعينا الإسلام كان الروحية، 
توضحقرآنية معهليايت، ثلايث، ذكر على نقتصر أن ؤيمكن الأخرى• ماؤية ال

مؤسسةالقوامة، مبدأ اء، المعلى الرجال أففلية إليه' ماذهثنا 
،١ ١١١،٢١الحجا

باعتبارهالمرأة بقع ه نفالقرآن صالة إلى سلامة بن رجاء وتسير 
علىالأنظمة( )نفنام يتبني؛ ارألأ I فتقول برأيها، الأنفلمة لفنام الموصى 

الموزودةالفتاة خلخال بريق نرى لا أن يمكن كيف، بنوتهن؟ ؛5، الماء حجت، 

ثدثولا مئجهى ربجمظذ )ءكط ص بمئمس لنثوءنك ظ ت الأية في 
•ولا جميثى هك بمببمث وبمة ينهأ يهر ما إلا نبتهن 

١١١ ١—١ ١ صى٠ المابؤ،، المريع )١( 
.٣٩_، UIالمرجع )٢( 

١٤٢

(٢)



ؤإسقاطهاالغرية الأبوي النظام فكرة ترديد عند التويات تقف ولم 
علىالسابقة الأمومة المجمار.ات تاؤيخ في التسويات بحثت بل الإسلام على 

المجتمعاتفى المرأة مكانة أن إلى عداوي النوال فذهبت الإسلام، 
غايةوصالت، بل مرتفعة كانت الأبوي النظام نشوء قبل وحدت التي الأمومية 

وتقييدالمرأة جد استغلال وأن الإله(، رمتم، على بحصولها الرفعة 
الحللأنها الغاء؛ بموسسة اقترن الذي الأبوي النفتام ْع بدآ الجنسية حريتها 
فيهيمنح الذي الوئتر فى واحدا، زوجا المرأة على يفرض لنذلام الوحيد 
الزواجلإطار حارج ية جنحرية الزوج 

أيعلى السابق لماضيها المرأة تذكر أهمية على سلامة بن رجاء وتؤكد 
الخناب،به يحاصرها الذي والحصار الجمود تجاوز أجل من آحر ديض ماض 

كانوثنية آلهة أنقاض على التوحيدية الأديان فامت، االقا■ ت وتقول ، الديني 
تروىأن فيجب، الأن أما التوحيد، دون يحول أساسي دور فيها المؤنثة للالهآ 

أصليين،واحتقار نفور محل كانت، فعلا أنها الأن المرأة تعي لكي القصة هذه 
أقاصيصمن الانفلات على أو الأصل، هذا من التحرر على الأن تقدر وأنها 

،•١^٠٠١٣أماصيص لإبداع المكتلة الماضي 
عنحديثه سمبث، روبرتون المستشرق عن المرنيسي فاطمة وتنقل 

،VtVYص،ّا-\*ا، العرية، للمرأة العاري الوجه انفلر: )١( 
\.ص00الفحولة، بان اننلر: )٢( 
ازبق.انرجع )٣( 
وأستاذالقديم، العهد في وعالم اسكتلندي، تثرق م وليام، الأول اسمه )٤( 

أنهى(، ٣١٩٤٦)عام أبريدنثيز في ولد الحرة، اسكتلندا ة كنيوفى الإلهيات، 
=عدة حرر الحرة، امكتلندا لكنيسة رئيسا نم منا، وأصح الجامعية، دراسته 

١٤١٠



لكنتوالتي لامايم، ا قبل ^؛^ ١١الجريرة مجتمع في أمومته اتجاهات وجود 
ية.والجنوالحرية والنسب والهنادق، الزواج في مختلفة لفوانين تخضع 

الحريةمن بقدر الحين ذلك في تتمع لكت المرأة أن المرسي فاحلمة وترى 
للعلاقاتجريدة بنية ؤيرمحخ الإسلام يأتي أن قل مصيرها، تقرير في 

ميادةمبدأ على ترتكز )الأمرؤية( 

الملمينلتحْليم أسفها عن كتبها من آخر موصع في المرنيي ر مو 
منومسحها العزى تحطيم من بد لا ررلكن فتقول؛ قريش— آلهة —)الخزي( 
وميصحالئلملة، حقل في الأن بعد المؤنث يفلهر ألا ببغي وهكذا الذاكرة، 

١الصفر(( زمن إنه الميتح، الزمن ائية النلهلة الزمن 
عنالتعبير المرنيسي تواصل فانية( أنوثة I الصفر )الزمن عنوان وتحت، 

بينالمرنيي وتربهل قليلا، إلا عنها القدماء الخزي عيية دفاع لدم أصفها 
السياسية،المشاركة عن )الرأة/الأش( وغياب الأنثى(، )الخزي/ عيان 

تحت،المؤنث يوضع أن )الواحد( قرمحى ررلقد وتقول؛ والحجاب 
المرأةصارن بالقدس، وتمتزج تتهلآبق التي النلهلة حقل في الحجاب 

والإرادة،؛الخقل وتتحلى مؤمنة الإسلام؛ ميادين كل في الرحل مع متكافئة 
إلىللامارة المرنيي وتعود السياسي(( الحقل في مرئية غير لكنها 

حقيقةاعتباره بعدم المقدس الكتاب ْع وتعامل دينية، موصوعات في تابات ك —
وعزليالهرؤلتة إثرها على اتهم البريْلانية الموسوعة في مقالة كب الحرفي، بالمعنى 

■المامايسن( )دين كتبه أمهر من (، ٢١٨٩٤)عام توفي، ألكنية، في منص4 عن 
صرحن،وند ، —VUص'ْ اجتماعية، كهندصة الجنس الحجاب! وراء ما انظر؛ )١( 

•ص'آآ" في سمين، عن بنملها المربي 
صآا-ا.الحداثة، من الخوف، اننلر: )٢( 
الأبق.المرجع )٣( 



وتضررتالجاهلية قي الاجتماعي رالفiام الإسلام ألحمها الش التغتيرات 
متنيهاعلى يناء تحليلاتها المرنيص وتقدم جرائها، من المرأة مكانة 

ؤإرادةالرحم، ؤيحجب سيوصع الأبوة قانون "إن ت فتقول ذاته الاصتسراش 
يالأبوة،الحق هديتين؛ للعرب الإسلام يقدم الجنسي. الميدان في المرأة 

بالتا;^٠^والحق 
أحكامسنبل أميرة الإسلامية التسوية مر ذاتها الرؤية من وانهللاقا 

والتيالقران(، ش )الواردة الملاعنة بمبدأ الإسلام قبول أن فترى الإسلام؛ 
الإّلأملأ،.ئل الأمومية للتقاليد استمرات أئه إلى الولد نية عليها يترب 

رغمالأبوي النظام هيمتة استمرار بين السويات، إحدى وزبهل 
الإيديولوجيةوبين الهضة عصر عرفها التي والعميقة المريعة التحولات، 

الأوصاعتردي *موولية المرأة حملت، والتي الإسلام إلى للعودة الداعية 
الحجابإلى العودة إلى داعية الأحلاش الجاب، على مركرة الاجتماعية 
كزيءم•
دعائمإزالة في يتمثل بعضهن برأي المرأة لوضع الأمثل الحل فإن ولذا 

تحقيقارإن ت إحداهن فتقول ، الدينية الومات أهمها ومن ، ^١١١١٣هن>ا 

صهاُا.السابق، المرمع )١( 
ينثرث، مقالة الميلادي، التاّع القرن، إر المادس الترت، من الإسلام: نشأة )٢( 

سعادالإملأميت(ستحرير\ والثقافات المرأة )موسوعة t بعنوان ؛الإنجليزية كتاب 
ترجموتد ، ٧٠ص والداكرة، المرأة مومة عليه أسرفتا يريق وترجمة• جونف، 

بحهسجاالنسابة التجربة لتعددية تقريرا الإسلامية( والثقافات )الماء إلى الكتاب 
بالترجمة،القائمة الؤسسة 

يسير.ي؛تصرن4 ، ١  ٠٨—١ ٠ _U صيار، لخديجة والحجاب— الإسلام )٣( 
=نثر بحشآ ، المداوي، لتوال الخصريأ— المرأة حياة في والتمرد الإيداع ت راجع )٤( 



ؤإبادةالقوى موانين قلب دون من ممكن غير الإنسانية النساء حقوق 

؛كافةالدينية المؤسسات فيها بما تداعياتها، بكافة البتلركية المؤسسات 

ا.أطيافها(ال 

الأبويالنذلام فكرة تقويص حاولن اللأتي التسويات ببعض الحال وبلغ 
حلأله~~حل الله بان الغربيات التسويات مقولات يعفهن تكرار حد إلى 

واحتررنالأمهلورة، للميئولوحيا/ بعضهن وعمدت ، معا وأنثوي ذكوري 
يالألهةتوصف ما وهى القديمة الثعوب لدى الألهة( )حتوثة حول مقولاتها 

كيفالتسويات إحدى تحدثتا الأول( المخلوق )حتوئة وحول المتحيزة. غير 

والنقصانالفرعية لاحما عنها نتج ام القهر، قمة ب) سمته ما وقع 
والتراتبيةل٣،.

مؤسسةبوصفها الحالي، ئقى العلا بهيكلها الأسرة إلى النسويات وتنظر 
الأسرةداخل العلاقات تعيير من ولابد علته، وقائمة الأبوي للنظام داعمة 

الأنثويلوالخفؤع الدكوؤية السيطرة على تقوم التي 

وصاياجآ/صّاآ1، المرأة( تحرير على عام )مائة كتاب في أبحاث ّلملة من ض —
إمكانياتت عربية وية نونهقة ، ٢ ١ صن المداوي، لنوال واليامة~ والفكر المرأة 

دمحثة١^؛^ )السوية كتاب في نشرت عمل ورنة الزعتري، لزينة وصروييات- 
ءسلأآ".نقدية(، 

وصروريات،صبى٧٦,إمكانيات ت عربية سوية نهضة )١( 
.YYA?_لر، إيلرايان الكين~ وحد المقدسة الكأس )٢( 
.٠س٧٩—٩٩مقدم، ليرى اللغوي— الحريم انفلر! )٣( 
)المرأةكتاب ضمن نثر بحمث، الداوي، لتوال والأحلاق— واثمين المراة انفلرت )٤( 

=التحليل حلال س الأبوي النءل١م ماوراء والإسلام ءسم\آُ، والأخلاق(، والل.ين 
١٤٦



منكغيرْ الأبوي التظام رمح الإسلام أن التسويات من فئة ترى وبينما 
فيالأبوية اليية أن السويات من أحرى فئة ترى الأبوية، الأديان 

منيتمكن لم الإسلام وأن الإسلام، على سامة العريية المجتمعات 
. .)١(

موبمها

الظامهدا ممويقى على الإسلام قدرة عدم فى المس، بعضهن وئرمع 
بنعمر كالصحابي الرسالة، زمن قي الإسلامي المجتمع يايات لبعض 

منالأبوي الئلام بترسخ واتهم الأبوية، بالزمة وصم، والذي هئم الخهلاب، 
الإّلأملأ،.من ولمست، الإسلام، أحكام على تركها التي بصماته حلال، 

الأبوية؛بعد ما وإّلأم الأبوي الإسلام بين حن رنمتؤ وتفرق 

كابهمر نشرت عمل ورنة ردود، البمين-لآمتة على المشتملة للايات لقرآني ا -
والعرفالشريعة أثر ت الأسرة قانون ونشأ؛ ، ١١٠—٩٨٠٠٣المساواة(، )نريد 

الأزهريلأم؛رة الشخصية- الأحوال قوانين مملور على الأّتعمارية والتواني 
بينالخاواة تحقيق وتحو ، المابق،الكتاب قي نشرُتا عمل ورقت سل، 

نشرتعل ورقة حسي، مير لزيا ُالشرث*ة~ الملمة الأسرة قوانض • التجنن 
X\To_الماض، الكاب قي 

_UU-00،المرنسي، لفاطمة اجتماعية- كهدسة الجض الحجاب وراء ما انثلرت )١( 
كيفأو الإسلامي تاريخها م، ودرامة ، ٤ ص* أحمد، للتر — والجنومة والإسلام 

واليراسات)المرية كاب قي نشرت دراسة الحيري، الازق-لعزيزة لهذا وصلتا 
مابعدوإّلأم الملمات والماء ، ١٢٠ — ١٧٨٠٣أبويم، أميمة تحريرت الدينية(- 
والقرأنتم،0اآ-،ماآ، المابق، الكتاب قي نشرت دراسة حسن، لرنمت الأبوية- 

دراسةبرلى، الماواة-لأّماء الاختلاف المال والجانية: الجدر والجض/ 
تم،ي'أآ-ا؛آ.أيضا، المابق الكتاب في نثرت 

والحريم—٧٨، ٨٢٠٣المعداوي، لتوال العربية— للمرأة العاري الوحم انثلر: )٢( 
.١٩-.١٧١تم،الرئيسي،، لفاطمة - والماء الشي الماسي: 

١٤٧














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































