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أذاو|_اعئ1يا(المرأة ص حينألممب أنفي )رولأأنسى 
لوسطبوس

حيثمن والكتابة ا،لرأة بين الخاصة العلاقة المارة هذه تصور 
اولأما،تعن دائب وبحق الأنثوية للذات اكتشاف الكابة أن 

عنالتام والانفصال الذاتية فح ق الطلق القوط يعني لا بحث 
نحووأسلتها الذات من الأنمللاق يعني بل الموضوعي، الخانب 

الموضوعيةتتوحى بمتهجية إجاباتما عن والتفتتس الطروحة ائل الم
سيلا.لذلك اّتهلاءت ما 

مقالاتما؛؛ن توزعت الش الكتابات هذه أصف أن يمكن وهكذا 
البنيوية.وحدتيا الفكرية المرأة قضايا تمثل والتي فكرية، وقراءات 

متقاربةزمنية فترات مدى عل الكتاب هذا محتويات كبت 

التمراتهل هوت المحوري وموالها سنوات، لثلاث امتدت 
أنأم للحقيقة، الأقرب هي الفاكري الشهد ق المرأة لقفايا المطروحة 

عنها؟ا الكنف|؛انثتفلار الهد هذا سنور وراء يمم، ميقة حلا 



الأيبرالر(ااوطم1س.. الحريم ا

صمهاالتي الوصوعات معظم ق التساؤل هدا حفر لقد نعم 
أورجالية، لمرالية أطراف من عاده طرحها محرى والتي الكتاب 
اجتهدطروحات باعتبارها وية نأيديولوجية تتبتى ائية نأطراف 

عنهاالإسلامية الدكورية الأيديولوجيا غبار نحلية ق أصحابيا 
المهائية.الحقيقة عن والإبانة 

تهلرحهلما تماما مغاير واغ عن كنفت الطروحات تلك ومساءلة 
التتظربين الواقعة الفجوة حجم تبدي تناقضات وعن الأطراف تلك 

المرأة،لقفايا الأيديولوجي التوظيف عن كثفت كإ والتهلييق، 
المرأةنموذج وق واحد، وى ننموذج ق حمينا النساء اختمار وعن 

مفهومبحسب بل النبوية السنة اصطلاح بحسسبا لا )المواتية( المهليعة 
منالمسوية الكاتبة تحررت هل اول للتدفعنا تما اككورية، اللمرالية 

التصورأسرة مازاك أما أم وعثتا، بكرة تدمها التي الدكر سلهلة 
التساؤلهدا نالحظ أن يمكننا لهلوية؟، الاللمرالية بنسخته الذكوري 
)المممثة..و اللمرال( الُلاز( )الحريم مثل؛ من مقالات ق بوصوح 

للأمومة(.الأديبان غنت إن الأضواء تمنح و)لن آ>ا( 
—أحرى جهة الكتاب—من هذا صمها التي المقالات ممل ولر 

علبغها يالتي والرؤية محملها، التي والثقافة الامتهلاكي الواقع 
الثقافةوتائثر الرؤية، لهذه المرأة واستطان جدا، باعتبارها المرأة 

الواقعهذا تناوك مقالة له فافردنا ودونيا، المرأة عل الامتهلاكية 
القتمى(.والانحار الأستهلأكى )المد عنوان نحت 



الفيهم

عديدةأ'سالة حضرت فهد الفكرية القراءات حاب ق أما 
الاجتإعيوالحضور ناركما، السالمة للمرآة العلمي بالحضور تتعلق 

الانخراطعن حديثا أو قد، الحجاب أعاقها وهل يحجاحا، للملمة 
قعنتصرها ومازال احتصرها أنه أم والاحتإعية، الحلية لفاعلية اق 

الخنية؟يالدلألأت موسوم حد 

ءلرحناْما أن ندعى لا وغثرها ازلات التهذْ نتناول ؤإذ 
الحقيقةقاربا أئنا مر الكيال، من الغاية بلغ قد حولها إجابات من 

غيرعموما ارأة ازلات نأن عل التأكيد وحاولما المستظع، قدر 
وأنتاانوية، إنأم دينية الرجعة هذه اياكانت مرجعية أمحلر عن منفكة 

مرجعتناعن للأسنان بالثل مضهلرين لتا الإجابات عن حنا بق 
أنالماب من كان ولدا محها. الاعتدار أو إحفائها أو الإسلامية 

قرالاحتات بعنوان! تأصيالية بورقة والقراءات القالأت هدْ نتع 
وتهلميقات(.مفاهيم الرأة! قضايا 

الاهتيامعل الرأة لدرامات مركزباحثات أشكر أحثراأن ؤمحقى 
ربفم والحمد لدلك،، ودفعي كتاب، دش بئن الكتابات هده بجع 

الحالمن.

ْلأكالحهني
،،١٤٣٦

malak2j(،igmail.coni



اااسرأوو(!ااطمأش.. الحريم 

واا0أز9االلأعودة الأسوة 1رذلاوات 
|وهاوصثي

وأبادرإلا مجتمعي ق الرأة شأن يتناول كتانا أصادف إن ما 
طرحمؤلفته ْع أتشارك أن إل مرة كل ق وأحلمح باقتنايه، 

أحيانافافاجأ الإجابات، عن الحث ّوثا نتشارك كا اكاولأت 
تمتالخال طسعة إحاJات٠ا ولا اولاق تليت لات اؤ التنالك بأن 

لتساؤلأق!؛ط؛ 

وألحقيإلا القراءة ق وأستمر الأمنية تلكم أويع إن وما 
الكاتبةلغة اتسمت، سواء والتناول، العرض ق المنهجي الاصهلرانم، 

ائل؛المسض من الومم، إذ الثوري، التصعيد أو الموضوعي بالهدوء 
عنالبحث، ق يركز الكاتبة ودور بئا، ممحسوم المسوية والقضايا 

والموغاتالأدلة بإبراز متمثلا المواقف، لتلك، الموضوعي ند ال
المرأة،لقفايا المسوية وارزية مق يتلا ما بإزاحة الكفيلة والمريرات 

لهاظهرها ؤإدارة العالمية للمنهجية المكر ق إحداهن تردد فلا 

الروية.تاللث، تأييد دون عائقا وقفمتؤ ما إدا متناهية اطة بي



منوغيرها الياسية، الثاركأن وتقييد والقوامة، هالخجاب، 
باعتارهنويآ الرفوض حيز ق حيتا صر بالرأة اكمحلْة الأحكام 

ُالمفهومالرأة صد ممتيزأ 
موقفالجال هدا ق رصدها يمكن التي التمغلهرات ومن 

ففيمن الرأة حلق ماله من السعوديات التسويات يعص 
كتابمؤلفة هدمتها والتي الوجودي السؤال لهدا التسوية اكاربة 
ا،لدونة،^ ١^١٠تحاورت والاجتتإعي(، الفقهي ُين السعودية )ارأة 
حلقشأن فيها ورد ما كل متجاهله الصحيحة، بنصوصها السوية 

الوثوبودرجته وصراحته وصوحه من الرغم عل ضبع مجن الرأة 
ولحأتالمآن، ق ذلك من ئيء ورود لعدم بالإشارة مكتفية الحالية، 

ثمومن صني من الخلق ممة 7اا لتتملق الأسهلورة للميثولوحيا/ 
إاسقاءلها.

نصرصهاق الأمعلورة أن ®نرى الشأزت هدا ي أهوالها ومن 
مسألةي مسا لا الإٍنار هدا ي التارنحية بالرادة تحتففل الختلفة 

منممر أماطر ق تتشابه تكاد فهي الرحل، صلع مجن الرأة حلق 
الثمافاتا<.

تنقلبنفه الكتاب من أحرى مسألة يتناول آحر موضع ول 
اد>دثينومنهج التوى للنص مرتدة وتعود منهجها عل الكاتبة 
السندق وحوله يعفها صعيف أوراو مرتل حديثا عن لتفتش 
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Iاوايأراني!  ٣٣١١ ٠

تحب"صئنديل الحكم، معه ويتهاوى النص وثوقتة 3، يالعلعن 
معرفةعل لا المطلح، بعلم قاصرة ثخصة معرفة عل اعتإدها 

لأحكامأمين وفحص مراحعة أو فته، تمرس ولا الحلم، باذا عميقة 
الأحوال.أموأ عل وافية درامة وملتها النصوص درّوا من 

كتابق تامل قالب ق وية النآراءها دونت أحرى كاتبة 
انيةؤإنالمرأة حال ق تأملات الخرهالكت أسوار )حلف بعنوان 

الرففنتدعم تندات م عن التفتيش من الأحر هو نحل ام النساء(، 
الموضوعيةتناق بمنهجية بالمرأة المتعلقة الأحكام لبعفر الثوي 
انموصحمتع المزكة إهمال مثلا ذلك من انمابق، السللئ، وتساللخ، 

لشريعةا أنم لتنبه الإسلام ق المرأة وجه بغمناء المتعلقة والشواهد 
حموراي؟به أمر لما يمتثل محتمعنا لازال حد أي إل  ٠٠قائلةI حمورايا، 

المسالةالكاتبة تتناول فلم ، ١١ا شريعته من قادم فقهل الوجه غطاء وهل 
كإوالمرجوح الراجح دائرة حدود ق أي الإسلامية الرؤية طار إق 

عنكلتا أحرجتها بل إشارة، محرد إلها تنر ولر فقيا، متداولة هي 
التراثدائرة عن البعد كل بعيدة وثنية لأصول وردتبما الخدود تللث، 

نصوصعن قفلا 

أورالتثولوجي( اللجوء وذاك التاريجي، النطق هذا يتفهم وقد 
العلعانيةالمنهللقات ذات المسوية الدراسات ق بالأسطورة الوصل 

عندهاؤيتاوى القافية الهوية أوهام تنبي روية تتثنى الي الصرنحة 



الدراماتق تفهمه يصعب لكن بالأصهلورة، اكدس الثْس 
الإصلأمةالرؤية من بالأنمللاق مقدماما تصرح الش واالؤلفات 

لها،اجلجحفت االجث٠ع٠ة الرؤية من للاقتصاصن ونهيق للبمراة 

القارئنحعل مما تحامل... ولا توارب لا أمينة موصوعية منهجية صر 
وأين؟أ فاصحة ذرايسة أم متمة منهجية هدْ هل ويدهثّةت )تساءل 

حفلهنال وأيهإ الديى، أم ا،لجتبمعي أهو بالضبط الاشتغال محال 
والإراحة؟؛التفكيك الأممرمجن 

الأحطاءمن بالقابل العل،اق الموي الص براءة هلا يض ولا 
منتبقى الكتابات) تلك لكن أوالناهج، أوالأحكام لتصورات اق 

واليالغربية التسرية الخدور ذات متطلماتها •ع منجمة البدأ حيث 
فكريالها والأنتإء عليها بالتاميس التصرج ق كاتباما تردد لا 

الفكريةبعواظيها الأعراف من حرجا بعضهن تحد لا بل وروحثا، 
ونبهتالعربيات التسويات بعض له تنيهت\ الذي الأمر الغرب، نجاه 

مقدمةق صبار حدمحة اجلغربية أكلكته الن.ي كالنداء إليه، رفيقاتها 
التسوياتزميلاتها داعية والحداثة( اليثولوحيا ين )الرأة كتا7ها 

مجفصومامحتمتعس ار ٠ ؤإلأ الوا؛ع، صمم من نقالة لابتكارحلرق 
حد~ءل ٠ الغرب؛ ق وروحنا الوطن ي أجسامنا الشخصية 

العهلىلتوطن محية صورة يمثل صبار كتاب كان ؤإن ~ تعبيرها 

النهج'واغتراب 



اوايدرأني!ااعومأس.. اكريم 

مرتكبةوجود من وحلوه المجتمع براءة هذا يعني لا ك،ا 
حدعند الوقوف أو والطيش، النفلرى الستويين عل المرأة صد 

عنهأبالكون ه نمالوقت ق والمطالبة الظالم تللث، بوجود الاعتراف 
طرفهمن الإساءة فتمتد متلينا؛اقترافها لمتد ا بعض يفبهل لئلا 

خطأا،لوقمن ق فالخطأ البعض، يتمور كإ ذاته الدين بصورة لتلحق 
وردهاالأحكام ق للمتشكيك الواقع من الأنمللاق ل يتجسد منهجي 

أنيفترض التي الشرعية الروية بثن الارناط فائ< وعدم جهة، من 
لوكهممتهلع الش الاجت،اعية والرؤية سلوكه، ي وتؤثر التدين يتبناها 

أثرأأمفى أحإ تأمل ق يتمثل وفكه أحرى، جهة من الأمر واقع 3، 
الاجتإعيةالرؤية أم الشرعية، ارزية أهي وسلوكه أحدهم فى نل 
تعلقسواء الثانية، من — قطعا — بريء ودينه للأول، مرتس تيينه ف؟ 

عصمةفلا كيلك، الأمر كان ؤإذا أوغرها، المرأة من بالوقف ذللئ، 
لمنبالأصل عصمة ولا الختلفة، باخلاطه المجتمعي للموروث، 

الشريعة.حكم عل ؤيقدمها أحكامه يمضي 



cU__JIووجايس 1رحداع وهوية 

الشاعر:قول الذاكرة إل سه وتداعى إلا الحياء ثذكر يكاد لا 
اللحاء!بس ما العود ويبقى بخر.. استحيا ما الرء يعيش 

العيسحمية ي؛ن الوجودي الارتبامحل أن الحقيقة ق واللافت 
أيدا.باق واللحاء العود و؛اوأ كالارتبامحل والحياء، 

الحاصرةالتعرية عوامل بشدة يقاوم المعنوى اللحاء بات ؤإن 
وفتحالحواجز، كافة أزال عالي ق والتلاقي، للتفتت به ندح الش 

قعائت، أن بعد الداحل ق تعبث أحدت عاتية لرج جرا الوافد 
والذوقالخلق ق عصفها عن يمتاى هو ما هناللئ، يحد ول؛ ١بىرج 

والعادقات...

^كرعام وهو الإسلامية، الأخلاق كليات من والحياء 
فقدوالاحاكام، الفئة جهتي من بالمرأه ألصق أنه إلا والأنثى، 

وقبلمقاصدها، من مقصدا حففله وجعلت؛ لرعاه الأحكام جاءت 
الأزلومنذ — للمزأق الخهنية فالصورة المرأة، فهلرة صميم من هو هذا 

وفلمإالرجل، حفبمرة ق البصر وانكسار الخجل، بحمرة فرجه م— 

١٧



ااكدرا|ر(إالعاه1س.. الحريم 

حاصرابقي سواء الخميل، الارتباك ذلك يوما يعترتبا لر امرأة توحد 
وتطوافلأخر. أو لسبب ءادرهاا أو حمت، أو شعورها، ق بقوة 

يوشاالشفهي القصص أومحزون العالي الأدب مجلات ق مرع 
علفريدة جالية من يضفيه وما الوصف هد.ا عل وتكرارا مرارا 

اخاصة رمزية دلالة مشتركاأنثوئاعاتامحمل كونه ممايشرإل الأنثى 

عليهموسى قصة ق كإ الفهلرى بالحياء القران احتفى وقد 

واهتمتاستحياء(، عل )ممني إحداهما جاءته الكن والفتاتين اللام 
القراراتق حتى ورعايتها ال2؛لبياء,ة هذه بحفنل الإسلام تشريعات 

ماريإذثا الكر صمت فاعترت كالزواج، الرأة حياة ق النيرة 
أمربمادموثكلف الحاجز ^ا بكر تهلالبها وم كهولها، الفعول( 
أحرفبضعة لأتتجاوز واحدة بكلمة الهلق محول كان ولو طيعتها 

االقترح الحياة لشريك رفقها أو قبولها عن تعر 
منقبهواعتباره الرأة عل لهياء ا قصر الشعبية الثقافة محيزات ومن 

للحياءالأنثوية الرمزية الحمولة أن عل الرجل، حق ق منقصة لها، 
يقاسمعياريا نموذجا الخدرة العذراء حياء تنصيب ق تنجل والش 

ُُ

البشرسيد حياء عليه وتفوق به قورن والدي الخلق، هدا توى م به 
الحياءكجيثر صببا تكن ر الحمولة هده ، واللام الصلاة عليه ه نف

هعنه روى وما منه، محريده أو الرجل حق ق وذمه الرأة لحاب 
استممالمحاولة عن مى فقد الرؤية هذه من مماتا القيض عل يقف 

!٨



يعظرجلا رأى حنن وذاك الإيجاي، أثره ذاكزا تبديده أو الخلق هدا 
يخيرا؛.إلا يأق لا الحياء فان د•ءه، ١١له! فقال الحياء ق أخاه 

راماواللام! الصلاة عليه وقوله السائق، الحديث ق والتأمل 
زانه«.إلا قيء ق الحياة كان ولا شانه، إلا ثيء ق الفحش كان 

لهياء،ا ي الحالية الفة حاب إل الأخلاقية الفة اصعلفاف يلحفل 
يثنالعلاقات محيهل ق محصره لا يإ موضوعاته ق شمولا يلحقل كإ 

وشامل.عام فهوحلق وحسب الحنين 

التحرريةالحمحنايات ق كيلك يتردد ما يوصؤح ينفي الذي الأمر 
لتممهللديتي الاجتاعي من التواصل القفز تمل لا والتي الناوية، 

بالتمسكوحدها الرأة يمطالبة أوتأنيثها الفضيلة يتجنيس الرة هذه 
ارتبطتفضيلة من الإّلأم موقف هو هدا كان فإذا الرجل، دون بما 

االفضائل من يغيرها فكيف بالمرأة وتارمحثا ذهننا 

قصورأو ونحلف رجعية من تعاف الشعبية الثقافة كانت ؤإذا 
الإيلام،يهلرحه لما نسبة الحانب هذا ق والعارسة التصور ق وتشوه 

الصورامحتيحو لإمحملام ا إل يالسمين ير ياليكون فالتقدمه 
التطبيقاتوعلاج محددا، عليهم هيمنتها عل ويالشرعية والأذكام 

وليسضوئه، عل والتمحح للمثال بالتحاكم يكون الأطئة 
يكننر مما أيناوها اجترحه وما الثقافة تلك أوزار وتحميله ؛محاكمته 

هذاالبسوا ريإ بل بعد، او قريب من عله باعهم الديني المحور 



B أ1وايبرابي! التريم

الالخاصة ومواصعامم رواهم عن نمر متعددة شعبية أزياء التصور 
الحقيقةعن 

زياالغربية المفامم عل نحلع حئن بالمقابل غثرهم يفعل كا 
الاقترابالفريقين من أي محاول أن دون أوتمريرها، لتيريرها إملامتا 

منها،ليس مما بها علق ما ؤإزالة لكشفها، دانها، الدينية الحقيقة من 

الأول.بنقائها وتقديمها 

للتخلقالداعية النموهس لختلف يل الحياء لنموصس وبالعودة 
تجدلا الإسلام، ل الخلق خن والبينة،لكانة الفاصلة بالأخلاق 

كقولهين الحنيتناول نمميإ تجد بل بالمرأة، التخميمى ذلك، مهللما 
وقولهتحلفا؛،، أحنهم إيإنا المؤمن؛ز، أكمل  ٠٠لام؛ والالصلاة عاليه 

~؛لأوالإيإن الإيان، مظلة محت، جننا فدخلت، الإيإن"، من الحناء  ٠٠
أنثوية!خميمة ليس ثاكؤ~ 

عليهوالثناء الفملري بالحياء الحفاوة تلك، من الرغم وعل 
المعق ورد الذي الإياف الحياء وبين بينه والئاببة وصيانته، 
بانصحابثا أوصى أنه الحديث، ق كإ المؤمنون، به ومحلولؤ 
أنهإلا قومه، من الصالح الرحل من يستحي كإ اف من يستحي 

انهوصفه الذي الإيإق للحياء محددا محعله لر والسلام الصلاة عليه 
رتحففل(أن را فولهت عليهم اض رصوان لأصحابه وعرفه الحياء( )حق 

والل•■•؛؛•الموت و)تدكر( حوي، وما والطن وعى، وما الرأس 



كونهعن يه ثمج إجرائيا طابئا الحناء عل هذا تحديده قاصفي 
كفين،أوارتعاش الوجنتين، مخ دم أودففة لاإراديا، نفستا حاجزا 

الشالفهلري الحياء تحلياُت، من أوغيرها وممانعة، وانقباض أوتردد 
ومحلفرماه نقق انبعاثها ق له احتيار ولا بدفيها، للإنسان لا 

ابتداء،محياه عل 

منوالإرادة بالوعى مرتط جهة، من اف اكتالإياف فالحياء 
الاجتإعيةبالتنثئة للتاثر عرفة تحعله الحياء شرية أحرى، جهة 
موتراتحاب إل ومدره، تلخه أو وترمخه، تعمقه قاو الش 

والتجربةوالخيرة كالخاكلة الإنسان إرادة عل أحيائا خارجة أخرى 
الرأةانتقال الحياء، ل دوما حال إل حال من ماحيها تنتقل والي 

أنبادل- - القول نحولنا لا والتي الثيوبة، إل البكارة من بالزواج 
الإيإنق منه أدنى آحر توى م إل توى م من معها انتقلتإ المرأة 
التنائض وهدا الإي،انية، الفضيلة عل ملبي اتير للزواج لكان ؤإلأ 
الالذي السابق النوى التحديد بخلاف العقل، ولايقبله الث/ع يقرْ 
الشرعفقائل بين وانسجاما تالئا ؤيبدى الزترات هده مثل فيه توثر 

التحديدهدا يتمغ ك،ا بالزواج(، وامتعفادا )حياء، نوناته وم
الفعلرةملامة عل الزترات فيه تكاثرت زمن ل للتفعيل عالية يقابلية 

حدورهن،الحناء مدة ق الثل 7ان ضرب كان كن كثير فيه وغادرت 
والعلاقاتالاختلامحد من متى صور بعمهن نحايع إل للت، وت



B هااحريم1كاطش(س1سرانيإ

ا)سداءاءعن الحادث عبعل مما الختالفة، التقنية ومائل صر ايحرمة 
الذكورعن فضلا الإناث من شرعية عند الفْلري الخياء تحريك أو 

الفقودأق التمكتر من صربا 

الغرةالفهلر ق العميق يتآترْ محققي الإياق الحياء فوحدْ 
ؤيمتحبوعي، ليقدم صاحيها ومحدو انحرافها يقوم التتشئة، برء 

يالإتدامُالإءجاميا-ام^ضالأ-تماو يظل يرم، 
ومهإالظروف ممرن مهإ نمه، ق الإيإن متسوب بحب والشر 

يالخطايا.ملعلخإ ماضيه كان 

وعندالقدرة!/ القدرة ،ع الحياء ياختمحارت إنه 

تحتسها،دعوى يّم، ُّا فهوأكثر الفضيلة رأس الحياء كان ؤإذا 
الرجلهوتساوي الأصل أن مفادهات مقررة >قيقة يمثل ما وأجدر 
الشريعة.أحكام أمام والرأة 

أهميةتقل ولا تحاورها أحرى حقيقة تلغي لا الحقيقة وهدم 
ثابتةواقعة الأحكام ق)بعض( الخنم؛ن j؛؛j( التفريق أن وهي عنها، 

السياميوالفعل الغربية الأدبيات ق المساواة مفهوم ضغهل يدفعتا لا 
بمقتهىتقريى لكنه بثزما، لإفلهارْ عليه النحيل ولا لإنكاره الأممي 

هذهوكلماتكشفت، وأمره، قضاءاش أبداعن لاتتخلف، الش الحكمة 
العاصرةتحلياماالعلمية ملأت موضوعية أمساب عن كشفت، الحكمة 

والفسولوحة~والسيكيوترجم؛ن، اليولوجية، الخوانب خلف ق ~ 

٢٢







































التيللأسرة، الفلمة بالقوانين يتعلق فيإ فيه، الخاصلة 
إجرائيةاستجاُة هي والتي السياسية، الحياة ق المشاركة للممراة تتح 
الشأن.هذا ق المتحدة الأمم وثائق ق المجسدة الغربية الثقافة لقيم 

الثقافيةالياقات وصح والدي السابق للتحقس.، ويالتنلر 
.^Jl'؛ام، والتارنحية  j ،^ إليالدعوة وابتدأت العربية المرأة تحربة

والتحقق،الاحتلامحل ثرعنت، دعوات من رافقها وما المرأة تعليم 
بالتخلفا،ووصمه الرؤية هده يعارصى ما لنبلم. وامتدت الحجاب، من 

والأسرةبالمرأة المتعالمة القواذين ق ملموس تغيثر إحداث؛ من وتمكنت؛ 
عىنومازالت، الغربي( اإثقاو، النموذج حارت متدرجة بحركية 
التجربة^٥ وبمقابلة النموذج,. لدلك؛ وفقا التحرر فيم لتوسيع 
الراهنةاللحفلة وحتى الأول( تشكلها مند السعودية المرأة بتجرية 
عثر ١٦٠خاصا ارا مسلكت( السعودية التجربة بان نقي بل نلحفل 
أثارالحال(سوقد طيعة به تائرت كانت، ~وإن السابق ياق للمرتس 

التغيثر)مقاومة كتابه ق التأير هدا من لثيء دحان العبدادئه الدكتور 
وصرب،أنموذجا( البنات تعليم مدارس افتتاح السعودي؛ المجتمع ؤ، 

جهتاي،ؤ، السابقة الحربية الكتابات أوجدته الذي موثقة أمثلة 
النهجالسعودييرن( الكتاب، بحض دعوة ق وتبدى( الرحالة تلك؛ 

ذللث،وأوضح المرأة، تعليم نحاه التحففل من حالة أوجد تما التحرري 
أنمفادها، نتيجة يظهر العام والأستقراء التارثمحي الرصد ارأن بقوله؛ 



ا٧يدرابي!اكريم 

ارتطوالشام مصر مثل المجاورة الدول ق الماء تعليم إل الدعوة 
قوالرحل ا،لرأة و\ن بالمساواة تنادى التي الكتابات ْع وثيقا ارتباطا 

نجاووايمي ما أو حجاما عن المرام نحل ذلك ومن مناحيها، حميع 
إليه٠٠.الداءين نظر وجهة من المرأة تحرير 

ممانعةمن التحرري الأنحاء ق المتدرجة الكتابات عززته ما ورغم 
ويرجعدونه، محل لر إلا الح؛ن ذلك ق المرأة تعليم نحام واعية اجتاعية 
ممنعليه القائمان تعهد إل المثرؤع هذا ق للممفي الرئيس السب 

الألمزامعن الرأة تعليم انتكاك بعدم آنذاك القرار ^م يملكون كانوا 
السعودىتارمحنا ق الحقبة هذه تسمية ويمكن الشرعية، بالأحكام 

وصعتحسين ق يسهم متغرا بوصفه العليم الفارق؛؛ن وعي ؛لحفلة 
أوصاعتضر ق يهم متغيرا بوصفه والحليم الشريعة، إطار ق المرأة 
قيمها.ولصالح الغربية الاقافة إطار ق المرأة 

الخاصىاره مالسعودى العليم اتحذ الوعي هذا ة وبأمم
والمتفيذىالإداري الحاسب، ق ياسقلاليته مميز تعليمي نظام عنه ونج 

العالم.مستوى عل الوحيدة هي انذاك السعودية اكجربة وكانت، 

متزتافراق نقطة متلمتؤ والي الارنحية القهلة لهذْ الوصول 
موحرالماحديثج ه نفالوقت ق والمفلر اليوم، إل العليمي ارنا م

علوالعكس بالقراءة أشبه هو العليم ل الاختلاط فرض محاولة من 

٤٢



فمأّةللأحداث، النهلقي ل لللتوفاقدا مرنكا فعلا بوصفها 
القاريةمقدماتبا سمت مثلأ~ كاوسن، حامعة —ق الاختلاط 

والموغونالنظري، التوغ تبعها ثم المأمة فتمت اكرصة، 
لهفكري محهود أي لهم ليس إذ ثقة أبو الحالم عد تركة عل عالة 
التحول)وعي لحظة أن إل يشر مما الحانب، هذا ق ومحب ثقله 

تنظريفربخ يقابلها السابق الظري التحم، ل التمر( وحتمية 
قاستقر ما وعمقه الفرنخ هدا انساع ق يزيد عودية. الذلة اق 

وامتلاكهموالتغرمب التحديث، بثن التلازم عدم من السعولمحن وعي 
عنعوصا الإكراه لمتهلق اللجوء يفر مما الأمر لهذا تشهد رائدة تحربة 

الكاوسةالدلالات أهمية ورغم الأخرة! الأدثة ق الإقاع محولة 
تكاديوعها، من فريدة مابقة باعتتارها عودي الالمشهد راءة قق 

غابةشبه الثقال نسيجنا عن منفصلة معزولة حزيرة كاومست، تكون 

المحاولةأحدثته كالذي أرا نحدث لر أما كإ الحمعي، وعينا عن 
العمليةالماحيتين من نورة جامعة ق الاختلاط لفرض المرية 

التعليمية،المرأة مكاسب، عل مباشرا انقلابا متلت والتي والرمزية، 
صرمحاوشكلا الشريحة، ظل ق مداركها تنمية عل ٌاما واعتداءا 

الأخرنحربة مجلته ما رغم الحضاري؛الآ"م، الإلأف أشكال من 
نشأتالتي المهنالبات أن ذللئ، التغيير؛ منحهلف، ق حل فارق من 
ومحورةبرغثة كاننج نعتها التي والتغييرات المرآة لتحرير لغرمحب ال 

المرأةنحرير لحركة حدث ما عكس عل التغيير، ابتدر ائي نوقرار 

٤٣



اJايبراني!اأظمأس.. أكريم 

ليلذكرته ما —بءصس، الماء ثم أولا الرحال لها يئن والتي ١^^ 
قأيضا حدث ما عكس والخنوسة(~وعل كتاما)الإسلام ل أحمد 

قناعاتمصادمة إل عمد بحت رجال بقرار تم والذي نورة جامعة 
القيملخظرة سوقها ومحاولة قرارها، ومصادرة حريتها، وكت ا،لرأة، 

للحادية.نفعيا بعدا بمي مما جريا، سوما الغربية 

حولالرأي مداولأيتح عن التعليم بداية ق المرأة غابت ولئن 
متوياتوبمختلف الأن حاصرة فهي لاحر أو بب لتعليمها 
موافمتهايعني لا حدث ما نحاه المائية الأغاJية وصمت الوعي، 

هيوالتي الصامتة الأغلية رأي من ملبي موقف انحاذ أن كإ عليه، 
محدبونأم هم أمتعمون يدرى لا قبورهم ق القبور ياهل حالا أشبه 

لقيمهامراعاة أدنى دون عليها الاختلاط وفرض مقبولا، يحد لر 
بالوسائلولو امتعراضها، محاولة حتى أو نظرها لوجهة تقدير أو 

يظهروغرها، والصوت كالامتفتاء المعهودة الغربية الإجرائية 
ؤيوكدللمرأة ظاهرها ق المنحازة الغريثية الدعاوى نيف مدى 
اكتراثهميمطالبانما،وعدم الاختلاط، تطبيع الساءينإل قمعية عل 

ها.نفالغربية العقلانية قيم عن ونحلفهم 

٤٤



السعودياضلوي ارحدااب مي الهراة معه 

(r-i)

لخفاياتناوله ق تطورا يلحظ السعودي النوى للانحاْ المراقب 
رؤيتهعن انمرة مجالاته الرواية ولا الصحفية المقالة تعد فلم المرأة، 
لإثساعالخكرية الدراماُت، ميدان مو->ما اقتحم فقد الأفايا، لتلك 

ومعالحة.طرحا بالمرآة المتعلقة السائل 

حلالمن بالمرأة الخاص تمور0 ليعرض الحنبل للفقه واتحه 
ببمحئها.المعنية الأبواب ق ما المتعلقة الأحكام 

مسألةالتسوية الكتابات استعرصتها التي الخقهية ائل المومن 
للشيخالمتقغ( زاد شرح المربع )الروض كتان ي الزوجة( )كفن 

لغالزوج عل المؤلف يوجب لر حيث اض~ البهوق~رحمه منصور 
عارياطرحا بوصفها مسويا المالة فتولت، روجته، كفن قسمه 

قبلمن تناولها تم فقد وحسب،، المرأة صد متحيزا لا الأخلاق عن 
هانفالأ-جمرة تكلف أن دون الأحرى عن إحداهما نقلت، مولفت؛ن 

أمسهلتقتضيه لما ومما الأرب، مصدرها من المسألة مراجحة عناء 

٤٥



Iاوأيبراني! أكالمأنى.. اكريم ■

الشيخرأي عرفت محقي عنها القول أما العالمي، البحث قواعد 
المسالةق الشيخ ذكرء الذي الحكم عليه محام ما تذكر أن دون البهوق 

الهوىلمجرد أو لفراغ، فيها الحكم تند ير موضوعية أدلة من 
البعضعقول ق الدين جعل الذي ®ما يقولهات أتبعته بل والتشهي، 

تمكيف الإسلام، تمثل أما يقال التي والفاهيم الصورة؟ مذه يصح 
بزوجتهالرجل علامحة لما ونمور الكتم، بحص لما لتخرج تحريفها 

الحلاقة؟...هذه الرجال من الأموياء يهليق وهل فقتل؟ جد علاقة 
منهم،الشواذ عل ينهلبق ولكن الرجال عل ينهلثق لا هذا أن لاثلئ، 

إنالبهيمية، هذء عن حم نمو فنفوسهم المويق العلباخ ذوو أما 
التعاملاللم عل يتوجب، صماينت، واللهلم، واللباقة الكريم المعامل 

ألمقناإذا الحيوان نفللم وقد الدرب،! برمحيفة فإبالما الماص كل مع حا 
الالحيوانايت، وبعض الهليور من كثذا أن اذ بالبهائم، الصرف، هذا 

السابقالكتابخ صاحب، يراها كا والأنثى الذكر بين العلاقة ترى 
'.١٠١١ومويدوه 

يثرتلابتداء ها نفتلزم ز الكلام هذا صاحبة كانس، ولمن 
لماوأخافت، الصفة حذء كتاحا وقدمت، به الزمن، قالاةالة الهجية، 

وينصرالفقهاء حمهور لمثمل الأمام دائرة يوصع مرصلأ كلاما نقلت، 
دونالحنفية وبعض والحنابلة المالكية عند المذهمح هو هذا أن عل 

عبدالعزيزلعائشة النساء— انية وإنالرأة حال ز أموار خلفه )١( 
الختر،)صص.

٤٦



الخديملك لمن يمكن كيف  ١١ت تساءلت ثم مقولأما، توثق حالات ا
يقبلأن عمله إعإل عل القدرة يملك من أو إنسانيته، من الأدنى 

بمئلهدْالأ/او؟«'ا<.

الحنابلة،عند الفقهية المتون أشهر هو الممتر زاد أن المعلوم ومن 
الذهبكتيح أهم من وكونه شهرته رغم للزاد البهوق الشح وشرح 

إذللزاد، الوحيد الشرح ليس أنه إلا العلمإء، لدى والمعتمدة الناحرة 
الشروح-من عدد له 

قالمرأة لموصوعات تناولهما وبرغم المولفتين كلتا أن والغريب، 
السعوديةق تقغ المزاد ثروحات لأشهر ترجعا ب السعودي الشأن 

إصدارحداثة رغم اله~ ~رحمه جبن لأبن الممتع، رالشرح وص ألا 
بين،ا'؛أ(م، • ٠ )٧ ل للعلوم العربية الدار عن الأول صدر إذ لمهما مؤ 

أشهرعدة مند أي ( ٢٠١١)ستممِ ق مدارك دار عن لأحر ا صدر 
بغيتهماوجود يبدوهوعدم فيما الوقم، لهذا المهلمروح والشر فقط، 

إذلهما، بالمة الشرح لهدا العلمية القيمة يلغي مما الممتع، لشرح ال 
الاصلاحتن!أطروحتيه،ا علميها التيبنين، الدعامة ئفقدهما 

الانحاهنفى من كتابا تعدم لن التسوية الكتابات جنبات وعل 
الملكةق المعتبمرين ومشايخه الحنيل الفقه صد التحيثة يدعمون 

وتعرضالمشائخ لأولثلث، أقوال تخرج تلأحر حنن فمن كدللمثج، 

٦(.٠ )ص باشطح، لفرزية والاحتإعي— الفقهي ين السعودية لرأة ا ا

٤٧



B اوويبر1وىا ااحويْرI

1حارهمنبس فترة فقبل الرأة، عل الخنايالة تحامل نمور بطريقة 
لفتوىمصورة وثيقة وأحرج الله— —رحمه ابراهيم ابن الشخ تراث 

ولكماوعرصت هذا، بمثل موشومة الطبوعة غثر الشح فتاوى من 
شكلمن هي فتواه أن أو الرأة عل للتألبب الشح وصايا إحدى 
نجاهها؛السعودى العام الرأي 

وهوبالمقدس، ليس الخنبل الفقهي التراث أن فيه خلاف لا مما إن 
نتعاجتهاداتر الفقهية فالأحكام بعامة، التراث عل ينحت، حكم 

والفقهعنه، وبعدا وقربا وصعما قوة وتتفاوت؛ عليه، ونومحي الدليل 

لكنراجحا حجة، من الث، متمله ليس قولا يقبل لا موضوعي بناء 
عرفق به عبرة ولا مهلرح الصفة هذ0 عن وٌا مرجوحا، أو 

الأراءمن ومحافهل ومحاذ صحيف، هو بإ ملأى الفقه وخزاتة الفقهاء، 
بخلافزاخرة هي مثليا بمنه، باب 3، لا الفقهية الأبواب تلم، غق 
أحكامه.حجية ق يوثر أو الفقه ذللث، يعب وز ذكر، ما 

السنةتعب ب والموصوعة والنكرة الواهية الأحاديث، كثرة أن ك،ا 
ممطغاالفقهية الأراء من لكن ما ولكل.ا حجيتها، ق توثر أو النبوية 

مقاصدق يهلعن أو الفقه قدر من ينقص لا المرأة نحاه احتياعية باثار 
وامحتدراك.تعقسبؤ بلا يترك لر أنه كيا الفقهاء، 

السلفيالمنهج خاصية هي التي الذاق( خاصية)التهلهير فللفقه 
وفروعه.الدين لأصول الشاملة 

٤٨



التعصبأو الرحال اراء نثر من الفقه حررت ءiالما الخاصية وهدم 
المستمرة.والتمفية التجدد عل القدرة وأعطنه المدهثي 

الموياتتاوكر كإ الأحلاق، عن مفصلا ليس الفقه أن ك،ا 
هوكا البحث محال محدد لكنه وغيرهم، ويدان الحنارق والدكتور 

وغثرالشرعية النخممات من وغيرها والفرائفى، العقيدة ق الحال 

الأخلاق،أصول يتناول ولا الكلمتان ق يحث لا فالفقه الشرعية، 
والحرامبالهلال التعالقة التفصيلية بالأحكام هم بل معلوم هو ك،ا 
نيرألا ما أي ؛الواجس، البحث، يتعلق وحن ، يعمل؛الكلف، يتصل مما 

قالأخلاقي الحكم محقر أن بالضرورة فليس بفعله، إلا الكلف، ذمة 
ه.نفالس 

يتناقولا الأخلاق يفاد لا الواحب، ذكر عل والاقتصار 
إليهايدعو التي الأخلاق أمحمى من مثلا فالإحان -بما الأخد ْع 

وهكذاالحنين، ■م؛؛ن فقد وأحن الواحس، فعل ومن الإسلام، 
لكنهالكفن قيمة الزوج عل نحب، لا المرأة، كفن ألة مق الحال هو 

الفقهيالحكم بين إذن تعارض فلا بالإحان، الحملة ق مأمور 
وأصرا-بماالمنتقدة المسألة ق الحديث، لكن المسالة هده ق والأحلاقي 

هداشالثؤ، بلا عليه ومثاب، فيه فمرعس، ذلك، عن زاد وما الواجب، عن 

قالمن فهناك ؤإلأ الزوج عل الكفن مبمة وجوب بعدم القول عل 
وابنمحعدي ابن المعاصرين العلمإء من قال:ءذا وثمن عله، ؛وجو:آا 

٤٩



الأيبر1اواا

المسألة،ق الحمهور قول جبن ابن رجح إذ افه"، رحمهإ عسمين~ 
الملمةللمرأْ الخامعة الفتاوى ل اف— —رحمه سعدي ابن وأجاب 

الزؤجعل محب أنه الصحح  ٠٠بقوله؛ الزوجة كفن عن موال عل 
العاشرةومن القفة، من وهو معرة، أو كانت موسرة امرأته كفن 

؛العروف((لا'.

مذكورهو ما بحب النكاح عقد عليه يقع لما يرجمر والخلاف 
أواستنباؤلهم صوابية عن النظر —بغض بالأدلة المعضدة لمسألة اق 

نظرةعل بالأساس الخلاف ينن ولر للدليل-، الله رحمهم فهمهم 
هدممثل تأشر رغم للمرأة، الاجتإعية الفلرة أو النخمسة الفقيه 
-أرممه وارد الاجتاعية بالبيثة ض الفقهاء بعض فيTراء !لطرة 
الله-الخوزى-رحمه ابن كرأى متعمدا، ليس أي وعارض تلقائي 
بنالرحمن عبد الشيخ الروضر عل الحاشية صاحب أورده الذي 
ابنيوصي جث لزوجته الرجل عثرة ق - الله -رحمه الجدي قاسم 

رأيوهو زوجته، عن أسراره يكتم بان الرجل الله- -رحمه الخوزي 
الرأيهذا اقتناص لآكن زوجاته، مع سرته. ق ورد ما معر يتفق لا 

وعرصهللمرأة العامة لرويته عنوانا وجعله مثلا الخوزي لابن وحده 
رحمهذكر فقد للعدل، ومحافاة ابتسار  ١٢-المتعلقة آرائه بقية عن بمعزل 

علوأثنى سعاهن الهديتح، منهن ممعر وة ننلايثح مثيخته ق الله 

(.٢١ءسه ٥، رج/ المتع، النرح ( ١] 



حبمرلكتم النساء يزدرى اممه رحمه كان ولو خرا، منهن واحدة كل 
مؤشرإلا العلم وهل عليهن، أن؛بمي عن فضلا عنهن العلم اخدم 

بالرأةالعناية محي العلياء بنات سر ^١^ ومن العقل• مو ٌعل 
الخاففلأعلن فقد السويات، نمور كيا فمهل حدا لا وعقلا ا نف

عالماتإحدى من يلع المن فاته ما عل نحر0 افه رحمه الدهي 
حمعتهما وذكر سلمى لابنته اف— —رحمه الخرزي ابن وترجم عصره، 

كانولو والفارسية، ؛العربية تنظم كانت وأما الله رحمها العلوم من 
ولمالفطرما، لوكلمها أو فقعن، لدلك، ها لأعد حسدا إلا المرأة يرى لا 

واللغةالقراءات كعلم المنزل، ربة نحتاجها لا علوما بتعليمها اعتنى 
لأداءمعرفته عليها الواحس، القدر بتعليمها ولاكتفى والعروض، 

الشعرتنظم وتركها الكتابة علمها ولما ونحوه الطهارة كفقه الفرائض 
الأنثوي!طبعها اد لفملوكها ، ينحرفلئلا 

صدورحا وتفيق المز دعاوى تمهل خر مآثر لكنها 
حذوهن..حذا ومن التسويات 

ونزاهةالفقهي البناء موضوعية عل الدالة الأمثلة أقرب ومن 
ءثيم؛ن—رحمهابن ذكره ما دار، حينا الدليل مع ودورامم الفقهاء 

وضوءمسالة ق تقنع الزاد من الطهارة لكتاب شرحه ق افه— 
سبعةشروطا ذكروا فر الفقهاء وكان المرأة، طهور بفضل الرحل 

)لات ه قوله مجن مستنتطة المرأة بفضل الرجل وضوء صحة لعدم 



iاوحريماسس..صس! ■

للحديثأن الله رحمه الشيخ فذكر الرأة(، ؤلهور بفضل الرجل يغتل 
وعلتهالرجل،' طهور بمقل المرأة تغتل )ولا ه■' قوله وهي تتمة 

خصأن يتغي ولا كلميها ي الحديث لورود الاثنتن يشمل فالحكم 
أنعل به اسدلوا أنبمم العالمأ غرائب ومن الله؛ رحمه فقال يا،لرأة، 
تتوقالا الرأة أن عل به يستدلوا ولر الرأة، بفضل يتوضأ لا الرجل 
دامفا الرجل، بفضل المرأة تغتل أن يجوز وقالوات الرجل بفضل 
نأحدبالتا فا تمسيا، والحديثمقئا واحدا والحكم واحدا، الدليل 

قورد قد الثال القسم بان العالم ْع الثاني؛ بالقسم ناحد ولا م، بق
قيرد ولر ميمونة بفضل اغتسل أته. وهو حواز0، عل يدل ما الثنة 

وهذهالئحل، بفضل المرأة تغتسل أن جواز عل يدل ما الأول القسم 
ئانية"را/غريبة 

تحيزاتمن يقل ولر العلم(، غرائب من رهذا ادوبم1 رحمه فقال 
لمامطردا أو مألوفا التحيز كان ولو وشهلطهم، وظلمهم الفقهاء 

المسالةق الوارد الحكم خالفة عل يدل مما بالغرابة، الشيخ محه ءمِ 
التيالموضوعية تقتفيه ما وهذا العالمية ائل المق المطرد للممألوف 

الأيديولوجية،والتوحهات الذاتية الأراء عن له الميزة العالم سمة هي 
الحديثمن القسم تيذا الأحذ ؤيرد الغرابة هذه يُفي، العفي أن مع 

نموذجمحرد ذكر فا حال أية وعل عنهم، الله رصي الصحابة لفعل 

)\()ج/آآ،صأإء(.

٥٢





اوايبر1ض(!ااحردم 

نتعبدفلا بالدلل صلة له ليس تما الشخصية الفقهاء آراء أما 
يوظفولا الوصف هدا يتجاوز ألا محب شخصتا رايا ؤيظل به اممه 

ومعاملتهمالعلم، حملة إحلال به افه نتعبد فمإ مغرصا، توظيما 
ماوهذا سواء، حد عل والأدنن الأبعدين مع يه اف أمر الدى يالقعل 
الطريقةبنم الأوراق وحلهل واللي، الامحابير لحديه النقد يقرصه 

ببعض،بحفها والتخممايت، يالموضوعي الداق فتها يتداخل الش 
النوبة،الكتابايث، طاح هو الذي ا،لودلج الخهلاي؛ا بالتهيج يمرر قد 

العلمية،المنهجية أمام يصمد ولا الرصينة البحولث، ق يمرر لا لكنه 
احتإعيباحث حتى أو حقوقي ناشهل أو صحفي من صدر ؤإن 

لحدودتصوره وبعدم محاله ليس لمجال بتقحمه موقفه شر يمكن 
عدمرغم والأّتنثامحل الاجتهاد وآلية الفقه وطيعة الفقهي البحنج 
ضرامحي لا الخلهل هدا لكن وتعالمه، تقحمه مسؤولية من إعفائه 

وأئراحدا ملب شرعي باحث من ممللما ولايقل 

٥٤







السعوديينالتنويريين ويعفرإ النويامت لدى الثقافيه والموصة 

وىالنالفكر عن والقمر الصريح والنقل التأسيس هي ٌؤجرا 
أوالصيت ذائعان عربيان تسويات عن لا العربير، الغرب ول دق 

للقارئقبلهم من ونحاتلة امتغفالأ مثلا— عداوى ال—كنوال سيئاته 
علوالتفاقا المغاريية، المسوية أطروحات متابعة عن البعيد المسيط 

الخداثويالفكر أطروحات بتفنيد المشغول الإسلامي المثقف وعي 
مؤخراعودية الق وتنويرنا ويا نالفضلات ومن الأحرى، 

التونسية،بالحامعة الحضارة أستاذة قرامي آمال التونسية العلمإنية 
القرآنلإذاعة رئيسة نها تعالتونسية الإذاعة موظفو عارض والتي 

كالحجابالتدين لظاهر الشديدة لمحاربتها الماضي العام ق الكريم 
زواجعن بخاصة التونسيين لأي المعروفة أقوالها عدا واللحى، 

.وغيرها. حاقية الوالثلية المالم، بغير الملمة 

فلنومنهللقاما المرية الكتا؛ات، امن هى هذه ن، كائؤإذا 
الوحدانيةالمثلية عن الموديات السويات إحدى تحدثنا أن غريبا 

والمساءالرحال بين الفصل أو الاختلاط منع المييسببها أخلاقية اللأ 
بأولإحداهما ولمت، لللث، مقدمة إلا هذه فإ المودى، لمجتمع اق 

الأخرى..من بالذم 
•رعايتج• الل المودى وى النالعقل عمل هو هذا 

حال..كل عل لدان إدانة أدلة عن تفتش المى بقات الإنه 

٥٧



اJايبرانيإاو1دامانر(.. الحريم 

وليت،الخنسين.. بين لتوي ثاول أن ينبغي الش الأحكام 
أوسع،رقعة ل السوية لالكابات< فاك'بع الطاف باحر المساواة 

ومعتصاعدية، حركة ق تتزايد التسوية الثورية ا،كلال_ج أن يلمحفل 
الخنين،بين والمرنع الضاد ثنائية عل اجلومة بطيعتها ، للتطرف

حمالح،الأنثوية فالترجية بالمساواة، تكتفي ولن لر المسوية والنظرية 
ا،كلية،وأقرنت، الأنثى حول التمركز عل الغربيات منفلراتيا بعض 

أحرى..وآفاته الوثنية، وتمجيد 
كتاب،بل الغربي(، الوتح، الماكر كتت، من كتاب، آثم، وتصفح ُِ
القارئيوص، شل العرض دورها والتي المحايدة الآكتب من واحد 

الفكربمفلراتؤ أوتعريفا ترخمة تتضمن التي الهوامش أو القيمات، ؤ، 
المقزز.عل يبعث، بإ منهن المثلميانؤ عل وناشطاته التوي 

الأنثىحول الممركز نظرية أفرزت، التي الغلروف، عل ، وللتعرف
هال.هنقد إذ حولها المثري ءبالالوهابs الدكتور كتبه لما الرجؤع يمكن 

المحريربين المرأة )قضية بعنوان قتم كتيسؤ ق فائقة بعلمية النظرية 
المظريةهده اننتهاء كيفية أوضح حبثح الأنثى(، حول والتمركز 
وتمزيقوالمجتمعات،، والتاريخ اللغة لثوايتط الكامل بالمفكيلئه 

والمرأة.الرحل بين الأزلية العلاقة 

التويلالفكر بديلة روية قدم بل شل بالتقد المثري يكتف، ولمر 
القيميةومفلوماتتا العرفية نعاذحنا داخل المرأة منكلات، تعالج 

٥٨

































الميماسبسبيا

وجهةمن التجربة رصد يتجاوز اإاؤافتان به هامت، الذي أن إلا 
إلباصهالياناموصوعياواعتيارهامحاولة إل إيديولوجية شخصية نفر 

وكانالسعودية، ارأة نضال، لحماد يماف، صعوديا نسائنا مكنا 
تحلملر بهلرمة ولرممتحيا وغلانا انتزاعا حقوقها نالت، السعودية الرأة 

أهمالسعودية ا،لرأة نالت، فهل يعد(، ومن نيل )من الغريية االرأْ يبما 
او،عمتبا-م والعمل العلم ق حقها وهو الاحتإعية مكتباما 

)رحال،إايقرارمحيامي أم الٌهوديارت، لضال، نتيجة الرجل 
الوينسبه مجوحرا النورمح، محلى عضوية الرأة حازيت، هل أم 

ّيا-ك،)رجافي(إإفرار برلاناتااعالمإلأ ئاثلءلمتوتم، 
هيلالسساؤل<تأين يدفعنا الخهلاد_إ ق الدعوى هده تكرار إن 

أالعودي؟ النسائي الضال، مكامحبح 

وواقعكاريح إسقامحل عن يكشف، الخه1اُب، تحليل أن والواقع 
السعودي،محتبمحئا عل الغرب، ق والمرأة الرجل ب؛ن القائم اكريع 

كمصهللمحالكتاب، حا حفل الي القدالمسوي مصهللحايت، هدا يزكي 
الذكوري("وءارطورالمجتهع الأبوية( )الملهلة 
الحركات،وتاريخ عمونا الغري اكاريخ قزاء عل نحمى ولا 
كالاك«الأول الاحتجاجية الذلاهرارت٠ أن حاص بوجه الغربية المسوية 

زمنيةلمدد الصانع ق الكادحات، العاملات، عن صدرت، الحركات، 
صحيةوبيئة حهلرة، عمل ظروف ؤ، يوميا ّماءة عشرة لع تمل 

٧٤



الذينالرجال ْع الأجور ق لكاوي ءللث1 متدنية وبأجور مزرية، 
تفه.العمل أداء عل ا،لرأة  bejL9-؛ما صعق يأحدون كانوا 

الرأةص الظلم لرغ نوفمثر ْن السادس نسوة حرجت فهل 
قالمساواة لأجل أم به، أوةسهة هذا س قرية لأماب السعودية 
لهنومجكنت، بالأماس يمالكتها )ناحرة( سيارة مقود حلف، الخلوص 

تملكها!من وااارفهة اريمة ا،لادية أوضاعهن 

ميادةايلمالية مقناهرة مجن للتاريح السعودية المرأة يحول إن 
حهامشية وأك؛رها أبوابه )أصغر( من للتارخ لحول السيارة 

الاش.

الهامشيةمأزق الخرؤجمجن فحاولتا المؤلفتان له تتثهت،  ١٠وهذا 
المرأةواقع لتقر رمزية حركة " باتبما الظاهرة بوصف والفالأن 

لص؛م.السعودية" 

ذكرنح؛ن التتافص نرك جديدل من سقطن أن يلثن ب لكتهن 
رداءعلميها نبغن أن نل للقيادة شخصثا حركتهن التي الدوافع 

الأمحريكيامحت،الجناJات شاهدت حنن الماع عائشة كقول الموضوعية، 
رقشتركت لقد العكرية؛ ءر^ا"tن يقدن آنذاك الخليج رب حق 

هنبأنفالعسكرية عرباتس يقدن وهن الأمريكيات للمجندات 
منحرمت التي الأرض تراب يفوق الطريق ذلك عل، حرية يكل، 
[.١  ٩٧زص نفي ق بلميعا أثرا علميها سيارق قيادة 
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I|سس..ص|نيا أكريم 

أتحدىوأن صيارق أقود أن اليوم ذلك ق ترون لقد نعم 
حرمشالش محتمعي وتقاليد وظرول واض أتحدى أن قبل مي 

يصادرأن اليوم بعد أرض لن الواطة...بحيث حقوق أبسط من 
الحريةبتلك عل ليتصدق أحدا اليوم بعد أنتظر ولن حريتي كان أي 

-١  ٩٨الواءلة"]ص ق وحقي شخصيتي من وحزء ملكي مي الش 
١٩٩.]

وحدانيةلحفلة وق الثلهران منهلقة إل وصلت ئد كنت، 

سيارقيقود كان الذي الثرلتكي السائق من طؤت وانفعالية 
للقيادة...الكان ل ليمح الخلفي القعد ق وكبلي ينوقم، بأن 

يانحاهمسرعة وانهللقت، الأمان حزام ووضعت صيارق ركت 

غتلفةبحقوق للمطاب ي؛رر الذي ذاك والنزق الثورة متْلق إثه 
لشاعراستجابة الموصى، ؤيشيع الحواجز، ؤيكسر التذلام، يتجاوز أن 

يعلومحص ذاق متعلى مفتعلة.. أم كانت، حقيقيه والإهانة التبخيس 
للمجت،ع.يلتفت، ولا بالتاج يآ؛ه فلا الفردانية صويت، فيه 

؛يواعث،وتحركت، )الأنا( فيه حضرت الذي الكاتية وحطاب، 
ليشرعنالعقل بعدها استدعت، ثم وفعلت،، ويررمتج، وحار.انية 

بقيةذكزته مما قريس، موضوعية، صغة عليه ؤيصفى 

ودمغتهاالوقت، ذللثه ق تحار7ان سجلن ممن الكتاب ق المثاركاُت، 
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والثرعيةالعقلية وايررات الأدلة لها ووظفن الحإعة لب يمطا 
وطنتا.جوازا ومنحنها 

رفعتهللسيارة المرأة قيادة الaلالبة ق هدا فلهر 
ثيءفيه ثرد ولر الرياض منهلمة لأمثر التظاهرات عن نيابة المانع 

بلالكتاب، j ب صرحن التي وبحاما ص دوائر أو دوافعها من 
خمسؤ، تنخصت والتي المطالبة لهدم الدافعة الررات فيه ذكرت 
مالإضافية المالية والأعباء الأجني، بانس الخلوة هي: ماط، 

نتيجةأحلافية تحاوران وحدوث السائق، لأجل الأمر تتحملها 
الأزماتؤ، للقيادة المرأة وحاجة البيوت، ؤ، الأجنبي السائق وجود 

بناء3، المشاركة ق السؤولية لتحمل الثقة المرأة ؤإعطأء كالحروب، 
الأمة.]ص؛ّآ-هآ[.

حما..؟التظاهرات حرك ما هي المبررات هده فهل 

أمابالعكس، صراحة يب، الكتان ق الكاتبات أقلام دونته ما 
ايثيعيادئ براجاق فاّتخدام للدولة المرقؤع حطامن ق صجلنه ما 

الحرجةيفئروفه ولا التظاهرات، به تكترث لر الدؤر الوطن ومصلحة 
منانتهانية من باقل لت بانتهانية أزمته ثع تعاملن بل آنذاك 
تارمحىثقل ذات أسر من نسائية شخصيات واخترن الظاهرة تقلمن 

مننجاس ليضمن الدولة، ورحال المالكة بالعائلة قوية وصلات 

انتهازيتهعل التذلاهر~ تبعة كانت محقي بالفعل مانحقق وهذا النسيان، 
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اسراش!اكويم 

منأحف ال>الا— من الشة لذ0 فيه نتجه أنظار كانت قت وق 
■الحرجة الفترة تلك ق لت حل■ مياصية مواقف تيعات 

الإيديولوجتا،مواقفه وتمؤغ تحركه من يئن الفرق هو وهذا 
عليغلب حئن ففي الوصوعية، مواقفه وتصؤغ تحركه ومن 

الأيديولوجيعل يغلب والإنصاف، والاتساق التجرد الوصرعي 
من__ مزكي كانتقائية واكاقص، والاضطراب الأنمماثية 

الرسالةبار>اية مجن أمهلر ة عاو نثر عل الاقتصار ل المثالة نوفمبر 
علاض~ردا ءثم؛ن~رحمه بن محملل الشيخ أرمالها التي ابوابية 
نوفمبرمجن المحاديس ق ارلكيت المبعضن أرملته حهلارب 

دينيةنصيحة ١ ٢ بعدها مرد الشيح أن بالقول واكتفاتهإ لفضيلته، 
■]ص؛بم[ المبرة ق المشاركات الطوات لخميع 

ولاءثي|م؛ن ابن للشيخ اكذ|اهراءت، رمالة توردا ب أتيإ والغريب 
تتمحورمحلويلة ردودا أوردتا بينإ لهن، الشيخ وجهها التي النصائح 

صيإدللشيخ مفرعة محاضرة ق الثريان داود الإعلامي تصرف حول 
المون(رالمصحيفة ق الثريان نشرها النقل، ق التثست، عن العودة 

واكرآنثل■، للمتذ|اهرات الميتة المشورات مجن موقئا بوصفها 
منصفحة وحمين رثتتي مدى عل ال٠تل■ة الردود تلك، أن للدهشة 

منالشريان موقف تتاقس بل الوضؤع جوهر تتناول لا الكتاب( 
لعشخالمشور الكلام لكون الشريان إثارة وعدم العودة، الشخ 
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أشهرسعة قبل >>سجالت، مفرغة محاصرة بالأصل هو المحفة ق
ممرةتفاصيل الصحيفة ق الذكورة الردود ناقشت كإ الخدث، من 

هرة!!!!كثا طقةبا ذات ْتارةوت 

بوصوحفيه وبدت الأسلوب ثبدا صغ كتان ق جاء ما فهل 
بإطلاقالسعودية المرأة يمثل ودوافعهن التذلاهرات تفكم منهجية 

ك،احكتالؤلفان؟ا

إلاتعني لا ذوذممّ من السادس ذكرى أن القول موى يبق لر 
والمنهج،والرؤية الفكر شاركهن أو حذوهن حدون ومن صاهماتما 

هذابخلاف والقول السعودية)بإطلاق(، المرأة ممثل أو تعني ولا 
يي

سالسادس وة نآن ولو والواغ، للتاريح وتزيينا وانتحال نحكم 
لكنهيالكتابية، الأعراف حالفن لما نحربتهن برصي اكتفى نوفمثر 
المرأةصوت وصادرل التاريخ، عل وتهلماولى التجربة، جاوزل 

•إليها يضف، ولا يشرفها لا تارنحا لها بن ونالسعودية، 
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يدرانيإJJااكوم1س.. ١^^٠! 

جسدي!إنه 

كنامامنغانمي أحلام الثه؛رة الخزائرية الروائية خصصت 
حنانتتهت عثقية نحارب حضن لماء النصائح لممديم )نيان( 

أمكنهاما كل الكتاب ق وحشدت محنرق، مفترق عل أحببن ومن 
•الذاكرة• ق عالق عشيق فقل• من لالتشافي مفآرحة وسائل من ذكره 

م

يثيمما الوسائل انسجام ُعل«م القارئ يفاجأ المستقمي حمعها وق 
ففيبعنوازت)صل نميحة تقدم حن ففي المؤلفة، روية ُاصطراب 

فقدفإ معه الله كان من بمقولة صدرحا والتي ياته، نقلبك مجود 

غامقةأحرى وسيلة تقترح ، أحل له بقي ف،ا علميه الله كان ومن أحدا 
فيهاألحت للنسيان( ؤلريق )أقصر عتوازت تحت الرمزية وصارحة 

علءبْل الحب إن ت ويلز د'ج• بعبارة محدرما والتي النمائح( ل)أم 
لاكمماءفيها ألحت والإعجاب Jالثلث، مملوءة مكون لخفلة ق المرأة 
بكناتوملزحة أرخميدس ؤلريقة عل لاكشافها داعيه بذاما المرأة 
يفعلئلا المرآة ق عاريا ه نفرؤية من الربا الحد حوف حول نزار 

شتهائه!ال 
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اجتاح(/ )احتاج الحب بأن رواياما ق ذكرت الش متنانمي 
حشالوجداف حاب عل الحدي شأن من الحب ق ثعل دالش 

،عالفاحشة واقعت بل الحب مارست، رواياما يعللان إحدى إن 
النصيحةءالْ أن ترى اسمه، حش تعرف لا بل تعرفه لا شخص 
،برات١٥١١وصعته الذي الكتاب ق حاء ما لكل الضرورة طغي 

نفلراالنصيحة ءذْ قدمت أما ذكرت يا النماء"، من والحافلات 
وفالقمثالية، نصانح بإمداء لها الأحريات امام من وهروبا لوائبها 

الروحيالحاسن يئن الواقعية( )القالية/ ثنائية تعلرح التي رؤيتها 
هوالعراتزية للحاحات الذاق يالإشياع والحدي بالله يالتعالق 
والعفةالتقوى بقيم تحفي إسلامية ثقافة ي،ن الثقاق لدنهجين نموذج 
شعارترغ غربية ثقافة وب؛ن الإشباع، من النؤع هذا وترفض والحياء 
صايعلأي دون الخد حاجات إش؛اع ق والمغرفة المعللقة الحرية 

أخلأني•
تمارصهومازالت، مستغانمي مارصته الذي القيمي والتخلميعل 

منأحرى نمور سييهة صورة إلا هو ما كتناياما ل متعددة باشكال 
ومتنتافضةمتثخالفة قيم ي؛ن ، الثأليفمحاولة ق الماثل الثقاق التهجين 

التنافر.حد 

الثقاقالتهجين يتجاوز الغربية القيم عولمة مجن حالتا نشهده وما 
كتابه)الحقق عدالرحمن *له وصفها والي الثقافية( إل)التوية 
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ااحريماسمس..ص|شإ

علواحد فكري نمط تاليط امات الفالني( الاختلاف ق الربي 
ب0ئ.لا  oUaUlبقوة الخاشة الثقافات حح 

الثقافاتاحرام من الغربية للثقافة العولمة المواثيق تدعيه وما 
سرومما الثقافية الخصوصيات عل للحفاظ والعي الأحرى 
القيمفرض محاولات تقضه الثقافية، للتعددية المحرم الليبمرال 

)نداءكتابه ق جارودي روجيه مقالة يؤكد مما الإلزام، بقوة الغربية 
وعدمالحماري للاختلاف الغرب كراهية حول الأحياء( إل حديد 
السبل.بكل لإزالته والعي الاختلاف هدا تقبل عل فدرته 

ثحارت)إنهنحت اكولية العفو متفلمة أطلقتها الش والحملة 
منوالباب السابات لتهكن تدعو والي حقوقي( إما حدي، 

المتثلمةفيها ونادلت، اا^سية وحانهم ياحائهم الخاصة اع٧دقراراتهم 
منوالفتيات التحاء بتحلميمى الألكرول موقعها صفحات عبر 

حقوقهنيتتهك والدي الماواة لمبدأ العارض والتمييز العار وصمة 
لفرمحنالساعي العولمي السياق نفس ل تندرج الحملة هده الخشية، 

رأسهاوعل له الأحرى الثقافات روية عن محنلف للجسد رؤية 
التصرفوحرية الخد امتلاك مفهوم أن ورغم الإسلامية، الثقافة 

قبروتون لو دافيد ذكرْ ما بحب الأوروبية النهضة لعصر يعود فيه 
انبثاقح الحسد مش بقوله' والحداثة( الخد رانثروبولوجيا كتابه؛ 

انمانفإطلاق ذللث، رغم ملكية"، النهضة عصر ق الفردية مفهوم 
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وامحسنادا\ذغواواإ الفكر ق عميقة جدور ذا وشهواته الخد لرعيان 

يئنرئيس بشكل تونع للجسد الغري فالصور الأفكار لتاريخ 
والعلاقةاليونان ومنيفلاصفة فيإبيتهإ، ومتنا عنتلين انحامن 

إحداهما؛رؤتن، ي؛ن ومرئية الثنائية عل قاتمة والروح الخد لن 
تمجدالخدكإوالأحرى وأفلاطون، لقراط الخدكإب نحقر 
أرمعلوموقف ولريرك والروافية.. الأييقوؤية فلاسفة >ع الخال كان 

واحدلثيء وجهن باعتيارهما والخد الرمحح ين الثنائية اتقد الذي 
هاتانوتداولت الفكرالغربي، ق كيترا أثرا بينها الفصل يمكن ولا 

رؤيةميتلرة ي سها تفاوت عل الأوووي الفكر ل التام الرؤيتان 
فكانتء5تالفة، وثقافية زمنية وصيافات مراحل عبمر أحرى ؤإراحة 
الخداحتقرت الش لالروية اليحية الفالمة زس ق السيادة 

الخهليئةمكمن الرأة لاحتقار له احتقارها وامتد الدنيئة وحاجاته 
للجدالمجدة الرؤية عادت حتى كذلك الأمر وامتمر وباعثها، 

قوأمرت الخديثة العصور فلأمفة لدى مرموقة مكانة لتحتل يعد فيا 
التمركزةالرؤية لهده أمحرا السي2أرة ودالت، الحديث، الغُبي التصور 

وأحيرانيتثة، ْع فيد كل عن بعيدا والداعية الخد حول 
السلوكؤآداب والدرمة والزواج الأسرة اعتبر الذي فوكو *ع 

للفوصويةالعلبيس ميله من وتحد الخد تقيد ّلهلوية موات 
وللقافةالخنس، عل للفكر انتصارا هذا ي ورأى والإبدلع واكُة 

الطيعة.عل 
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I الميم|سش..اساI

عاملالخد أصح الغرس؛ن لدى الممرر محيا بروز وهع 
لثيء'يروج من طريقة عل ؤمحاص اكسز إشارات يضاعف مرد 

وب؛نالمحور محذا بروز ي؛ن ربط والذي يروتون لو دافيد يقول كإ 

الإنسانالغري؛إت الإنان مررات صياغة ق الدين تام تراجمر 
معممداتهمن عل لتآئ؛راته النسيكليا التوجه يستمد الكوقبدأ 
تستهلحالتي هي تعد لر الإلهية للعناية ال3للمة الهلرق إن الثخصية، 

أنهفصاعدا الإن من فهويعلم محتمعه أوحياة الخاصة حياته تقرر أن 
أنيمكن اللذين وانمى الشكل ؤيقرر فدره بمغ الذي نفه هو 

يوديالديي الشأن من الانعتاق إن فيه يعيش الذي الجت»ع يأحذهما 
.الشخصيةالزولية وعي إل 

الخدباعتار وصاحبه، الخد يئن للأ٥٥^٤ المحور محذا وأدى 
تالتآملأُت، ق ديكارت يقول ءنه،كإ وهتلف لصاحبه ملكية محرد 

الإلةمحذه وكل وذراع؛ن، ليدين وجها لدي أن أولا نفي ّاعتم 
اّمإلخسد.أعهليها ندوجثة كإ ولحم عظم من ا،لؤلفة 

وبعبارةوالاحرين، الشخص للأنقهأاع؛؛ن المحور هذا أدى ك،ا 
ترامععن نجم الذي الخد الحداثة حد إن • لوبرونون دافيد 

شخصالحدود؛؛ن عل يدل الغريية الفردية وقدوم الشعبية التقاليد 
.ذاتهعل الشخص انغلاق وعل وآحر 
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مفاتنإظهار ق حرجا الغربية الرأة نحد لر مالكية الخد وباعتبار 
دمتما الشه؛رةت النوية العبارة من انطلأيا سها والتباهي حدها 

تباهين؛4؛لا فلعاذا تمالك>به 

خدماتهواستغلال الخد تسالح أصبح التصور لهدا ونتيجة 
التصرفأصكال من صكلأ بل تتكر، م غير أمرا صابيها وما ؛الدعارة 

العابرةالخنية العارمان من أشكال وظهرت الفردية، ؛الملكية الحر 
عنالخنس وانفصل شريلث،، من أكثر مع التعدد والخنس )الكاجوال( 

تناولعن كثثرا ولاخلف المعنى من فا;غ ترفيهي لنشاط وتحول الحب 
العاطفي.الحضور تشترط لا بحتة غراتزية بدواغ أومشروب وجبة 

اكنمادةالثنائيات الإسلام لومِرق ات 

والواقعية،والمثالية والخل.، الروح بير1، الغربا الفكر منها يعاف التي، 
والواقعيةالمثالية بين التردد ففي والرجل، والمرأة والخ،اعية، والفردية 

الصلاةعلميه بقوله بينهيأ العمل الصر؛ع النبوي التوجيه حم 
بحالمرذولة الحد حاجات تكن ولر وقاربوا(، )مددوا واللام 

أنشريطة صدقة(، أحدكم بف.اع )وق اممه إل وقربة وميالة كاسن، بل 
لشهواتهءيد.ا يصح ولا الصحيح الشرعي ارها مق المرء محعلمها 
شهوتهأحدنا أيأق اممه يارمول )قالوا! صابط كل من والمتفالتة الخامحة 
وزر؟علميه أكان حرام ق وصعها لو أرأيتم قال؛ أجر؟ فيها له ؤيكون 

أجر(.له كان الحلال ق وضعها إذا فكدلك 
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أوايبراني!اكلمانى.. الحريم 

القرشالاصطلاح الخم أو للجد~ الإسلامي فالتمور 
حكيمعليم عن والهادر العموم الإلهي الوحي عن الدءيق~مسثق 

التبديلمن محفوفل وحى الخبثر(، اللطف وهو حلق من يعلم )ألا 
النفسأهواء يرعرعه محلا النباُت يحصممحه ومتم والحريمه 

مبادئوتموغه والقاصرة، القالبة ضوراتما تبطله ولا البشرية 
أبرزها!متضافرة 

الفطريةحاجاته الحاو،وإشث؛ع مكانة تقدير ق الوسهلية مبدأ 
قسموحل ولا الفعلرية للواقعية إنكار ولا احتقار، ولا غلو محلا 

الخدحاجات لمختلف مشبهل بل الغرائزية، البهيمية 

والخدية،كإالنقية الخوانب بين انثتات ودون ية، والخنالتغدؤية 

آدم)يابني وقوله• ولأترفوا(، واشربوا )وكلموا ّبحانه! وله حمق 
دللشالتقوى ولباسس ورط سوءاتكم يواري لباسا عليكم أنزلنا محي 

وقدمواستتم انى حرمحكم فآتوا ن^م ، حرم)نساؤكم ومحوله. خر(، 
لهن(.لباس وأنتم لكم لباس )هى وقوله؛ لأنفسكم(، 
عنهر مايمل. كل عن الإنان موولية ق التمثل الوولية ومبدأ 

ره؛ن(،كب بإ امرئ )كل سبحانه! قوله ق ك،ا وأفعال، أقوال من 
كلوالقواد والثمر المع إن علم به لك ماليس تقف، )ولا وقوله• 
وعنجوارحه حركات عن مؤول فهو ؤولا(، معنه كان أولئلمئه 
أواوه بجيفر ما كل وعن حرام، أو حلال أمن التغدبوي سلوكه 
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ممبموولمحلوك بل عابرا سلوكا لمس الحنسى والملوك لإتلامحه، يودي 
منكم)وأحدن سبحاهI قوله ق كإ ومسوولة محترمة علاقة عثر يتم 

مثاق'علطا(.

وا،لرأةالرحل قدرات و\وآ المسوية عدم ق الماثل الحكمة ومبدأ 
—المثال سيل عل المرأة" دون للرجل الأزواج تعدد فإباحة الحدية، 

آثارهاوتنعكس للمرأة الحسدي بالتكوين تتصل طبيعية لحقائق تستند 
المرأةتصرف فحرية المجتمع، عل تنعكس كإ دانها المرأة صحة عل 

نيتهاالتي التهلمينية للريائل وتصديقها له امتلاكها عل بناء بجسدها 
المولوحة~بالهشاسة تصطدم الأمن للجنس المضللة الغربية الدعاية 

المياساتمدير إل.لوكاص كاري تقول كإ المرأة لحسد الطبيعية— 
قالحمهوري الحرب وعضو المستقلة المرأة لمنتيى الردي*س ونائب 
المنتهلةالأمراض أن الواع يعكس اارأة(ت نحرير )حهلايا كتاحا 

لالتقاطعرصة أكثر فالنساء النوعين نحا0 حيادية لي>ستا حنستا 
فقعل..الماء يعاشرون الدين الرحال من حنستا النتقالة الأمراصن 

مقارنةمرات بثإف فروسآ\لط(( لالتقاط عرصة أكثر فالمرأة 
منالميلان لالتقاط مرات أرع بمعدل عرصة أكثر أنها ،كإ بالرحل 

للاصابةعرصة أكثر أيضا والنساء بالرحل، مقارنة واحد جنسي لقاء 
والمرطان،العقم مثل جنستا، المنتقلة للامراصن مستدامة بتبعات 

ييولوحياالمرأة هشاسة بمدى وعي عل فقْل النساء فثلث دللث، ومع 
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I ااايأراود(! الحريمI

الخاطرتفوق تبعات لها توحد والتي جنسيا المملة الأمراصن أمام 
*والفتات، بامب للخاصة ا نفمدمرة تكون قد إي الخسبمإنحة 

للجدالإسلامي التصور لتميز تشهد الواقعية الحقائق وهذه 
قلأخر وقت من صداهما يتردد اللذين والفطرة العقل مع وانجامه 

اجترحتهتنويه من هناك الفطر له وتتعرض تعرصت ما رغم الغرب 
فكإالاجتإعية، يطرتبا بوعمقته الهدائة بعد وما الحداثة مفاهيم 

هومما أكثر مثطر أنحاه الفردية مفهوم إن لوبروتونت دافيد يقول 
.الغربية محتمحاتنا حقائق من جوهرية حقيقة 

علبالسيطرة يرضى يعد لر الانحاه هذا أن بالفعل ومامحدث 
والسياسيةالإعلامية أذرعته امتدت بل وحب الغربية الجتمحات 

لاستئصالحثيثة محاولة ق العانر من أحرى لمساحات والثقافية 
واحدثهاي نموذج وفرض الأرض، أمم الثْاق؛؛ن الاختلاف 

أست،كإوالتي تحديدا حياتية( بعد بصيغته)الما الغري هوالنموذج 
العلاقاتلنمهل )اللغةوالجاز( كتابه ق البري الوهاب عبد يرى 

بإسقاطانتهى حداتي—الذي بعد الما النص —كانفتاح تماما المتفتحة 
ثيءكل أصبح ؛حيث، ١^؛,، النفس ^٢ من الانحراف مفهوم 

وامحرسوي إنسان عن الحديث المستحيل من وأصح مقبولا، تقريبا 
سقوطايشكل وهذا بالثبات.. تتم بشرية طبيعة عن ولا بل شاذ، 
•اكثرورءإ قضية ق كاملا 
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اوهدرلأأةبين 1وحدوث ارد9ضه>ا الاتجاه 
1إؤرأواتهوةوالأسوة اوؤهوالحأة 

نتيجةالغربية والرؤية الإسلام ب؛ن لاتوء؛ق الساعي الاتحاْ برز 
شتهاالش الحملات مر الحديث بالغرب الإسلامي للاحتكاك 

التامعالقرن ق الإسلامية البلدان عل الامحسعإرية الدول 
عمرء

قسأت الي الإصلاحية للمدرسة الحدية التوفيقية وتنسب 
٠عده المسغا ماده انداد مصر 

الإسلاميلالفاكر الإصلاحية الشيخ حركة اتسمت وقد 
عهلتيل يعينها مجوصوعات عل اّتغالها محال تقصر فلم يالموليه 

قراءةعل والقائم ذاته الهج عليها طبقت عديدة موصوعات 
تأؤيلأوتاؤيلها العاصرة، التغاتيات صوء ق الشرعية المحرصن 

الحدث.الضمير من بالإسلام للاقتراب يبمدف جديدا 

الإصلاحيالتوفيقي الإطار صمن المرأة قضايا وعولخت 
وتعليمالزوجات، تعدد القضايا تللث، أسهر ومن السابق، ^٣^؛ ١١

والمساواة.والهللاق، المرأة، 
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Iالحريماسمس..صسإ ■

يقفاياالتعلقة للأحكام التوفيقية النهجية معالخات وتفاوث 
تقتربفبينإ الإسلامي، للفقه العامة الخهلومحل عن وبعدا قرتا الرأة 

عنهاتبتعد الحطومحل، تلك من والفوامة للماواة الإصلاحية القراءة 
بتحريمالشخ نائي الزوجاتا~مثلأ~إذ لتعدد التوفيقية المحالخة 
١ص رحدثت)لأ عملا ٠ لالممسدة، دفعا و للمصلحة، اعاة مر التعدد 

■

قأثرت كإ القوانين محال ق عموما الشيح أراء أنرت وقد 
فوراللقضية تناوله ق أمين كقامحسم ومريديه تلاميذه محتروحات 

يقولكإ ءلإتا~ يكن لر عبده محمد الشخ أن ورغم والحجاب،، 
حلقةمثلت، أفكاره أن إلا — العالإنية كتابه ق الحوال مفر الشخ 
الإصلامي.والعاiإ الأوروبية العلمانية بين وصل 

معقهليعة وحول لأنلحفل عبده محمل الشيح لأعإل ويالحودة 
حدءان~فقدفهمي تعبير ~؛حسب الفقهي( )المجمؤع أو الرايث، 

الفقهية،والقواعد والمصلحة الشريعة مقاصد عل آراءه الشيح بني 
يقتصرول؛ الختلفة الإسلامية الفقهية الذاهب، تراث، من استمد كإ 

الخعفرى.المذهب، لها أصاف بل فقهل منها المنية عل 

استعارقد الإصلاحية للحركة الصكرى المنجز أن ورغم 
ومحالامنطالئا الرايث، ذلك فكان الفقهي المجمؤع من الأول لبناته 

الذاهب،بدن والتلفيق للتوفيق عمدت ؛منهجية والاجتهاد للأنتقاء 



محالفةيعقلأنية عليها والتأسيس الشذوذات وامتلأل الإسلامية، 
إلالإصلاحية التوفيقية حافظت فقد الأئمة، وؤلرانق لف، اللمنهج 

تقليدنافهإ المعاصرات، الإسلاميات، النويات، يتبرنه ما عل ما حد 
صدصارحا تمييزا س والتي يالقوامة ممثلة المرأة عل الرحل لأفضلية 

القصيتانوهاتان الرأة، حرية من الإصلاحي ، للموقفإخافة المرأة، 
الإسلاميةالمسوية ااطاJات، رأس عل تقفان والحرية( )المساواة، 
الحقوقية.

الهلاJات،نالك، الإصلاحية التوفيقية نحقق لر وحين، 
التيالسوية التوفيقية قامت، فقد ياحر أو بشكل الفقهي للمجمؤع 

مفكراتهوآراء أهليافه احتلاف، عل الإسلامية المسوية تيار مع برزتؤ 
وشرائطهوقواعده باصوله الفقهي الرات، 0ع تامة( بإجراء)قطيعة 

آنوقد المرأة، لاصطهاد أسن، يكورئة قراءة بوصفه الاجتهادية 
وقأنثوي؛حت،، متظور س الإسلام اويل( لإعادة)قراءة/ الأوان 

ومبدأالخنسين، ؛؛ن المطلقة( كمبدأ)المساواة الغربية البادئ ضوء 
تقبللا مْللقات البادئ هذه وكان الغري، المتفلور وفق المرأة( )حرية 

إالقص الناكاأو 

الإسلاميةالمنهجية الأدوات، عن السوية التوفيقية امتعاصت، كإ 
حاص.بوحه لهداثة ا يعد ما أدوات، و الغربية المنهجية بالأدوات، 
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ااطماس..اليريم 

التوقيماتالتسويات عامة لدى الإسلام ممثل التي اكادر أما 
وقدالتوبة، السنة عامتهن تجعد إذ الكريم، القرآن 3، فمختزلة 

معهإونتعاؤلى الإسلامي والتاؤخ التوية السيرة بعضهن تستحضر 
لطةال-اثيرات لإبراز الهادفة المسوية الذكتكية للمنهجية وفقا 

الرأة.نحاه الذكورين والمحيزات الأبوية 

عدمق يكمنان وحاذبيتها الإصلاحية الموفيقية حهلر كان ؤإذا 
إطارق دائر حلاف فتبدووكانيا الفقهي الجمؤع عن الفلاهر ان؛تاترا 

فروعي•إسلامي 

مصادمتهاعدم ق يكمنان وحالبيتها التسوية الموفيقية فخهلر 
الموفيقيةهده انمللاق بدعوى لالعلانية الرافض الإسلامي للوحدان 

معالإسلامية لالمءسلالجات واستمالها وبالإسلام، الإسلام من 
قكعا والدلول الدال العلاقة؛؛ن ٥^ أي محتواها، من تفريغها 

ايروفة.وصراطه مراطه عن محردا الاجتهاد .لصمللح استخدامها

يمكنفإ كدلل وحادبتها الموفيقة المسوية حطر يكمن كعا 

لأيوبخاصة الخاطبات، لدى النوى للامتلأب ميته؛القايالية ن

ووحداتا،فكريا وأنكرنيا نيا محد أور الاحت،اعية الظالم من عانتن من 
يكونقد والذي المرأة لخطايب، المرأة تحيز أي الحشي، للمتحيز إضافة 

معرفنا.منه أكثر عاطفتا تحيزا 
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ونطاق؛حقوقهاالرأة بامحم تتحدث النسوة التوقشة ق فا،لرأة 
الاجامتاإلظالم معها اقتت اض شركتها ومحي باسم)الإسلام( 

مفكراتيمح الذي الأمر الذكوري، الاصطهاد مرارة سويا وذاقتا 
ي،قا مت هره ظ ق )دو لتضال تقديرا وصاما المرة الموفيقة 

ذلك.خلاف الحقيقة دائتافيظكهاوإنكاك بل الهوية 

تفاعلاالسوية التوفقة حهلارب ّصادف شل الؤال ؤييقى 
المفليريشاركه بمن مثلا فيحظى الإصلاحية التوفيقية لقيته كالذي 

متعالثا؟تخيويا خط)، ّيظل أنه أم الأستلهام، حص أو أوالت3ليق 
الأفكارإنتاج بعملية تقوم كانت ؤإن الفكرة النخأ._، أن الواح 

المواصلعن تمائ منمملم^ ت فلاكتفلرى، المستوى عتل وتةما 

أوالأفكار س ؤيستهالك فيتلقى القابل الطرف عل يقف من مع 
حلالهامن يتم  eJbJ^ؤإعلامية واحتإعية ثقافية وسائط صر يروجها 

؛جهل.الفكرة منجز فيها يتصل عمل مشروعات إل الأفكار تحويل 
صروتن.ليلها الفكرة تسيط ق الوسائط تلك توظف لع الماسهلة، 

العبر.والمشهد اللامعة، والشعارات الصحفية، القالة 

عاليا،المنفيذي المستوى عل الغري المسوي الفكر نشاط و*ع 
)مبدأ،العلمانية المرية >ع يتفق الذي الإسلامي اكوي الفكر فآثار 

٢٦ ٠٠٦عام بباريس مزتمرا له اليونكوفعقدت به ومالأ(واحمم.تا 
للاستنادا بالفعل تحاوزما وقد المخوم، ّتتجاوز الأثار— هن.ْ —
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