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بني  الظاهرّي  التناق�ص  من  بال�سرورة،  تنبع،  ل  لكّنها  الت�سمية.  هذه  يف  كثرية  اإ�سكالٍت  ثّمة 
الآيدي�ل�جيات الإ�سلمّية واخلطاب الن�س�ّي اّلذي ما زال يت�سّكل - يف معظمه - �سمن ف�ساءاٍت 
ثقافّيٍة غربّية، بل من انتماء كّل من )الإ�سلم( و)املراأة( اإىل الهام�ص اّلذي يقت�سي اأحياًنا تاأجيل 
التناق�ص بينهما اأو تبييته ل�سالح تناق�سهما مع املركزّية الإمربيالّية الذك�رّية للح�سارة الغربّية. 

ذلك ما فعله مفّكرون كبار ينتم�ن اإىل اله�ام�ص احل�سارّية، مثل اإدوارد �سعيد )فل�سطني(، ه�مي 
بابا )الهند(، غياتري �سبيفاك )الهند( اّلذين رّكزوا، من خلل م�ساهماتهم التاأ�سي�سّية يف نقد 
ما بعد الك�ل�نيالّية، على نقد املركزّيات الثقافّية الغربّية، وتفكيكها، والك�سف عن طبيعة �سل�كها 

الإمربيايّل النتقا�سّي مع اله�ام�ص املغّيبة كال�سرق والإ�سلم واملراأة وغريها.
لقد جلاأ ال�عي ال�ست�سراقّي، كما بنّي اإدوارد �سعيد، اإىل تاأنيث الآخر )ال�سرق والإ�سلم( تعبرًيا 
ع الإ�سلم واملراأة �سمًنا يف خانة واحدة هي خانة )امل�ؤّنث(،  عن ا�ستعلئه وذك�رّيته. هكذا ت��سّ
اّلذي نفاهما  الغربّي  الآخر يف م�اجهة )املركز(  اأن )يت�اطاأ( كّل منهما مع  وبات من املفرت�ص 
ا  اإىل )الهام�ص(. اإّل اأّن ما حدث ه� العك�ص، اإذ ان�سغل كّل منهما يف حماربة الآخر باعتباره �سدًّ
ل جمال ملحاورته اأو الن�سباك معه يف علقة تكامل. ما حدث عم�ًما ه� اأّن الإ�سلم بدا معادًيا 
للحركات الن�س�ّية ولن�سالتها وملطالبها يف حترير املراأة ومتكينها وامل�ساواة بينها وبني الرجل؛ وما 

حدث ه� اأّن احلركات الن�س�ّية بدت معاديًة للإ�سلم ومل�قفه من املراأة.
يقّدم  اأن  )الإ�سلم(  على  كان  مثلما  للإ�سلم،  ة  اخلا�سّ قراءتها  تقّدم  اأن  )الن�س�ّية(  على  كان 
انتبهت  لقد  نطاق حمدود.  وعلى  م�ؤّخًرا  اإّل  لكّن هذا مل يحدث  املراأة.  لق�سايا  ة  قراءته اخلا�سّ
واأ�سماء  اأن�ر،  وزينة  ودود،  واأمينة  زيبا مري ح�سيني،  امل�سلمات، مثل  الن�س�ّيات  املفّكرات  قّلة من 
برل�ص، وفريدة بناين، اإىل اأّن التناق�ص مع املركزّية الغربّية ل يك�ن برف�ص ثقافة املركز برّمتها، 
الرّد  الهام�ص ه�  تفعيل  اإّن  م�ازاتها.  نقدّية يف  ثقافة  واإنتاج  تفكيكها  والعمل على  بل مبحاورتها 
الفعلّي على تهمي�سه، وتفعيل )الهام�ص( يعني حت�يله من مقروٍء اإىل قارئ، ومن م��س�ٍع للقراءة 

اإىل ذاٍت تقراأ. 
اإّن )الن�س�ّية الإ�سلمّية(، اإذن، تفريع يف الن�س�ّية ينط�ي على ت�اط�ؤ ما بني النقد والآيدي�ل�جيا، 
واإذا كان من املنطقّي العرتاف بحّق املراأة يف اأن ترى العامل ل ب��سفها حم�َص عقٍل حمايد َيرى، 
بل ب��سفها امراأًة م�ساويًة للرجل وخمتلفًة عنه يف اآن، فاإّن من املنطقّي، ا�ستتباًعا، العرتاف بحّق 

النسويّة اإلسالمّية

افتتاحية ال�ع��دد
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املراأة يف اأن ترى العامل ل ب��سفها جمّرد امراأٍة حمايدٍة َترى، بل ب��سفها امراأًة تنبت يف ف�ساٍء 
ح�سارّي وتاريخّي له خ�س��سّيته واإحداثّياته املختلفة. لقد ن�ساأ عدد من التفريعات امل�سابهة اّلتي 
ن�س�ّية  املارك�سّية،  الن�س�ّية  الراديكالّية؛  الن�س�ّية  ال�س�داء؛  الن�س�ّية  الن�س�ّية:  اإىل  الكثري  اأ�سافت 
ل  )الهام�ص(  م�قع  من  العامل  معاينة  يف  كّلها  ت�سرتك  وهي  اإلخ،  اليه�دّية،  الن�س�ّية  اجلن�ب، 

)املنت(، ومن م�قع نزوع الهام�ص للتحّرر من �سلطة املنت.
واإذا كان من املفرت�ص اأن ت�سّكل )الن�س�ّية الإ�سلمّية( اإ�سافة ن�عّية اإىل )اخلطاب الن�س�ّي(، فاإّن 
ا، بامل�ست�ى نف�سه، اأن ت�سّكل اإ�سافة ن�عّية اإىل )اخلطاب الإ�سلمّي(. وقد �ساهم  من املفرت�ص اأي�سً
بع�ص املقاربات الن�س�ّية الإ�سلمّية اجلريئة واجلديدة يف تربئة الإ�سلم من كثري مّما ن�سب اإليه 
من معاداة للمراأة، كما �ساهم ـ من جهة اأخرى ـ يف تهيئة )ال�جدان الإ�سلمّي( لتقّبل بع�ٍص مّما 

ا من املق�لت الن�س�ّية.  كان مرف��سً
وزواجها من  ال�سلة، وخلفتها،  واإمامتها يف  املراأة،  الرتابي ح�ل حجاب  فتاوى ح�سن  �سّكلت  لقد 
الذمّي، وحق�قها يف ال�راثة والعمل .. اإلخ، �سدمًة كبريًة للعقل الفقهّي الإ�سلمّي يف حينها. لكّنها مل 
تعد تثري من الذه�ل ما كانت تثريه �سابًقا. بل لعّلها مّهدت الطريق اأمام قب�ل حركة النه�سة الإ�سلمّية 

الت�ن�سّية بالق�انني الب�رقيبّية املتعّلقة باملراأة، واّلتي بدت خمالفًة للت�سريعات الإ�سلمّية التقليدّية.
اإّن من �ساأن )الن�س�ّية الإ�سلمّية(، اإذن، اأن ت�ساهم يف عقلنة التناق�سات اّلتي طاملا فتكت بالعقل 
الدكت�ر فهمي جدعان،  الأ�ستاذ  و�سفه  اّلذي  الن�س�ّي  الغلّ�  نقد ظاهرة  والإ�سلمّي؛ ويف  العربّي 
الأهّم يف مراجعة خرائط  م�ساهمتها  اإىل  اإ�سافًة  املن�سّقة.  بالن�س�ّية  ال�سرب(،  كتابه )خارج  يف 
نحّدد  اأن  علينا  اإّن  الذك�رّية.  البطريركّية  الثقافة  خلدمة  م�سّممة  كانت  اّلتي  القدمية  اخلراب 
بال�سبط منابع ذلك اخلراب املتجّدد يف م�قفنا من املراأة، واأن ن�سّرح اأ�سكاله وجتّلياته ودفاعاته 

واأ�سباب ا�ستع�سائه على ال�ستئ�سال طيلة األف وخم�سمئة �سنة.
ويف ظّني اأّننا نحتاج اإىل اأن نعيد قراءة معركة )اجلمل( بني عائ�سة وعلّي، ب��سفها نقطة انطلٍق 
للتحّ�ل البني�ّي العميق اّلذي انتهى بهزمية امل�سروع الإ�سلمّي املديّن، و�سق�طه يف قب�سة القبلّية 
البطريركّية الذك�رّية، وحتّ�له من ث�رٍة اإىل �سلطة، ومن م�سروع حتّرر اإىل م�سروع هيمنة. اإّن من 
اأن ت�ؤ�ّس�ص لكتابٍة ن�س�ّيٍة جديدة للتاريخ الإ�سلمّي، وهي كتابة زلزالّية �ستجعل  �ساأن قراءة كهذه 
تاريخنا يبدو خمتلًفا عن ذلك التاريخ اّلذي كتبته ال�سلطة البطريركّية الذك�رّية.                           

زهري اأبو �ضايب



اإبراهيم اأبو طوق/ الأردن



الملّف
النسويّة اإلسالمّية )1(



خطاب  احلجاب
ترجمة:   د. �سلمى احل�سن

الّن�ش�ّية االإ�شالمية  وجدلية الالمفكر فيه
د. دعاء فين�

الن�ش�ية االإ�شالمية: مكت�شبات وحماذير
د. حنان اإبراهيم

الن�ش�ية االإ�شالمية: روؤية حتليلية
من واقع االأدب املعا�شر

د. ي��سف ع��ص

واقع املراأة االأندل�شية ال�شيا�شي
)من خالل كتاب الذخرية البن ب�شام ال�شنرتيني(

د. اأحمد حامد املجايل



1899 -  يف فرتة �سهدت  تغريًا   اأمــني  )حترير املــراأة( الذي ن�سر يف العام    كتاب قا�سم 
اجتماعيًا  ملم� �سًا  و جداًل  فكريًا ن�سطًا -  ت�سبب  بنقا�ص  مكثف  وعا�سف.  حتليل النقا�ص 
واملعار�سة التي اأثارها الكتاب عم�ما، تفرت�ص اأن تطرُّف مقرتحات اأمني املتعلقة باملراأة كانت 
وراء هذه ال�سجة.  ومع ذلك فاإن الت��سيات  اجل�هرية  التي اآمن  بها اأمني، كاإعطاء املراأة 
فر�سة التعليم البتدائي واإ�سلح الق�انني املتعلقة بتعدد الزوجات والطلق-  بالكاد ميكن 
باأنها جتديد، فقبل ذلك كان مثقف�ن م�سلم�ن، كالطهطاوي وحممد عبده،  مثل،  و�سفها 
قد دع�ا اإىل تعليم املراأة ونادوا باإ�سلحات يف ق�انني تعدد الزوجات والطلق يف  �سبعينات 
وثمانينات القرن  التا�سع ع�سر وحتى  قبل ذلك، دون اإثارة جدل عا�سف. ومع حل�ل ت�سعينات 
القرن التا�سع ع�سر مل يعد  تعليم املراأة  للمرحلة  الإبتدائية  اأو  حتى ملرحلة اأعلى،  ق�سية 
اأن�ساأت  مدار�ص  خلفية، حيث اأن كًل من الدولة واجلمعيات اخلريية الإ�سلمية كانت قد 

للبنات.

خطاب  الحجاب

الملف

* ترجمة لفصل: »خطاب الحجاب« من كتاب: المرأة والجنوسة في اإلسالم؛ الجذور التاريخية لحوار معاصر 
)تأليف:  ليلى أحمد(
باحثة أكاديمية ونسوية مصرية تدرس في الجامعات األمريكية.
* مترجمة وأكاديمية من األردن.

د. ليلى أحمد
ترجمة: د. �شلمى احل�شن*
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وي�سبح  الغ�سب واحلما�ص  اللذان اأثارهما 
كتاب اأمني  وا�سحني  فقط، عندما ل ياأخذ 
اجل�هرية  الإ�سلحات  احل�سبان  يف  املــرء 
على  ــاملــراأة  ب يتعلق  فيما  عنها  دافـــع  الــتــي 
 - الرمزي  الإ�سلح  اأوًل،  بل،  العم�م،  وجه 
بق�ة.   به  نــادى  والــذي  احلجاب-  اإلغاء  اأي 
الثقافة  الإ�ــســلحــات اجلــذريــة يف  وثــانــيــًا، 
حتقيقها  واعترب  عليها  حث  التي  واملجتمع، 
�سروريا للأمة امل�سرية  خ�س��سًا والبلدان 
الثقايف   الإ�سلمية عم�مًا . احلاجة للتح�ل 
والجــتــمــاعــي،  هــي الــفــر�ــســيــة املــركــزيــة  
للكتاب، وياأتي اجلدل املتعلق باملراأة  �سمن 
العادات  تغيري  يعترب  كما  الفر�سية؛  هــذه 
بها   اخلــا�ــص  ــزي  ال وتغيري  بــاملــراأة  املتعلقة 
واإلغاء احلجاب على وجه اخل�س��ص، ق�سايا 
فر�سية  يف  اأ�ــســا�ــســيــة  
التح�ل  لإحــداث  اأمــني 
املن�س�د.   الجــتــمــاعــي 
كيفية  ــة  درا�ــس وتعترب 
اأمني  ت��سيات  ت�سكيل  
جــزءًا  بــاملــراأة  املتعلقة 
العامة:  فر�سيته  مــن 
باأن  اعتقد  وملــاذا  كيف 
التح�ل الجتماعي   خلع احلجاب ه� مفتاح 
النقا�ص  اأهمية  لك�سف  �سروري  اأمر  وهــذا  

الذي اأثاره كتابه.
على  م�ؤ�سرًا  اأمــني  كتاب  اأعترب  كل�سيكيًا، 
وي�سكل  العربية،  الثقافة  يف   الن�س�ية  بداية 
ن�سر الكتاب والنقا�ص الذي دار ح�له، حلظة 
ا�ستعلت  العربية: فقد  املراأة  تاريخ  هامة يف 
ال�سحافة  يف  احلجاب  ح�ل  الأوىل  املعركة 
ــي مــهــدت  خلــطــاب  جــديــد،   ــت الــعــربــيــة ال
من  بكثري  اأو�ــســع  مــدلــ�لت  للحجاب   حيث 
ق�سايا  وت�سمل دللتــه  املــراأة.  جمرد مكانة 
الثقافية  الفج�ة  وات�ساع  والثقافة،  الطبقة 
وال�سراع  املجتمع  املختلفة يف  الطبقات  بني 

وامل�ستعَمر.   امل�ستعِمر  ثقافة  بــني  املتبادل 
اأن ق�سايا  ولــقــد   ظهر يف هــذا اخلــطــاب، 
تنف�سم   ل  ب�سكل  ان�سهرت   والثقافة  املراأة 
عراه  يف اخلطاب العربي.  ويعترب النقا�ص 
م�سدر  الأوروبـــيـــة  املجتمعات  يف   الــدائــر 
امليزتني  الرئي�ستني  لهذا اخلطاب -  الت��سع  
الكبري ملغزى  احلجاب  ودمج  ق�سايا  املراأة 
يف  ر�سميًا  دخ�لها  جــاء  والتي    - بالثقافة 
اخلطاب العربي مع ن�سر كتاب اأمني. و�سكل 
م�سر  يف  الربيطاين  ال�ستعماري  الــ�جــ�د 
الذي  ال��سع  ومدخلته عنا�سر حا�سمة يف 

�سهد ظه�ر خطاب احلجاب اجلديد.
ومل ي�ؤد الإحتل ل الربيطاين، الذي بداأ يف 
م�سر العام 1882، لإحداث اأي تغري ج�هري 
�سرعت  قد  كانت  الذي  الإقت�ساد  اجتاه  يف 
به م�سر،-  وه� اإنتاج امل�اد اخلام، وب�سكل 
امل�سانع  يف  حلجه  ليتم  القطن،  اأ�سا�سي 
الأوروبية وبالتحديد الربيطانية منها. وتكمن 
امل�سالح الربيطانية يف ا�ستمرار عمل م�سر 
الربيطانية.   للم�سانع   للم�اد اخلام  كم�رد 
والإ�ــســلحــات  الــزراعــيــة  امل�ساريع  وكــانــت 
الربيطانية،  الإدارة  انتهجتها  التي  الدارية 
جلعل البلد منتجًا اأكرث كفاءة للم�اد اخلام. 
البلد  وارتــبــاط  الإ�سلحات  هــذه  وجلبت 
ازدهـــارًا  ــة  ــي الأوروب بالراأ�سمالية  املتزايد 
بظروف  اأتت  بينما  معينة  لطبقات  ومنافع 
الرئي�سي�ن  امل�ستفيدون  وكان  لغريها.  اأ�س�اأ 
ــة الــربيــطــانــيــة  ــي ــلح ــس مـــن الــتــدابــري الإ�
الأوروبية،  الراأ�سمالية  يف  امل�ساركة  وزيــادة 
والطبقات  م�سر،  يف  املقيمني  الأوروبــيــني 
العليا امل�سرية، والطبقة ال��سطى اجلديدة 
مــن وجــهــاء الــريــف والــرجــال الــذيــن تلق�ا  
تعليمهم  يف  مدار�ص  علمانية  ذات  طابع 
غربي واأ�سبح�ا  فيما  بعد م�ظفي  اخلدمة  
ــخــب  الــفــكــريــة  اجلــديــدة.  ــن ــة  وال ــي ــدن امل
اأم  الغربية  امل�ؤ�س�سات  يف  تــدربــ�ا  و�ــســ�اء 

أن قضايا المرأة 
والثقافة انصهرت  

بشكل ال تنفصم  عراه  
في الخطاب العربي
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املقامة  الغربي  الطابع  ذات  امل�ؤ�س�سات  يف 
يف مــ�ــســر، فـــهـــ�ؤلء الـــرجـــال الــعــ�ــســريــ�ن 
العلماء  مكان   احتل�ا  اجلديدة   مبعارفهم  
م�ظفني  و  كمدراء  ودينيًا،  تقليديًا  املدربني 
للمعارف  وحافظني  وكمربني  ــة،  ــدول ال يف 
ذات  القيمة يف املجتمع.  فاملعارف التقليدية 
نف�سها  اأ�سبحت بل  قيمة ومغرقة يف  القدم  
الدين  علماء  فئة  تاأثرت  ولقد  و»التخلف«. 
�سلبا  يف تط�رات اأخرى مثل: قان�ن اإ�سلح 
ع�سر  التا�سع  القرن  يف  �سن  الذي  الأرا�سي 
للدخل،  العلماء  فــقــدان  اإىل  اأدى  ـــذي  وال
و�سلبت الإ�سلحات القان�نية والق�سائية  يف 
اأواخر القرن التا�سع ع�سر الكثري من الأم�ر 
التي كانت من اخت�سا�ص املحاكم ال�سرعية، 
والتي كان يرتاأ�سها  علماء الدين  كم�سرعني  
املدنية  املــحــاكــم  اإىل  نقلها  ومت   وقــ�ــســاة، 

برئا�سة »الرجال اجلدد«.
التي  الــقــانــ�نــيــة،  الإ�ــســلحــات  ــر  ــ�ؤث ت ومل 
ــلل الــربيــطــاين،  كــانــت  جتــري قبل الإحــت
الأ�سا�سي  الهدف  وكــان  املـــراأة.  و�سع  على 
ال�ا�سح  للظلم  الت�سدي  الإ�سلحات  من 
ــيــ�ن  الأوروب كــان  الــتــنــازلت، حيث   لنظام 
بلدهم  ل�سلطات  الق�سائية  الــ�ليــة  حتت 
حماكمتهم  املمكن  من  يكن  ومل  القن�سلية، 
يف املحاكم امل�سرية. )وهذه  التنازلت التي 
، قبل ال�ستعمار،  الأوروبية  الق�ى  اكت�سبتها 
ــتــي  ــ�ــســطــة جتـــارهـــم  وال والـــتـــي تــنــظــم اأن
قنا�سلهم  نف�ذ  تنامى  اأي�سًا،  بف�سلها     -
التا�سع ع�سر،  حت�لت  القرن  و�سفرائهم يف 
اإىل نظام  مل يعد  ميكن مب�جبه  حماكمة 
املقيمني الأوروبيني اأمام املحاكم امل�سرية.( 
ووفقا لذلك مت  تاأ�سي�ص املحاكم  املختلطة،  
التي   املدنية واجلزائية   الق�انني  واأ�سدرت  
وا�ستندت  املجتمعات.  جميع  على  تنطبق 
ب�سكل  كبري اإىل القان�ن الفرن�سي، و جتاوزت 
على  اإ�سلحها،  من  بدل  ال�سرعية  الق�انني 

اأنه من حني لآخــر،  جرى، على  الرغم من 
�سبيل املثال، اإ�سلح الق�انني ال�سرعية ب�ساأن 
القتل  باتباع  اآراء قان�نية  بخلف املذهب 
احلنفي  الذي كان  متبعا  يف م�سر. و هذه  
وتعديلها   »ال�سريعة،  اإ�سلح  يف   الطريقة  
اآخر، كانت متبعة  اإىل راأي قان�ين  بالرج�ع 
يف  الع�سرين،  القرن  يف  ولحقًا  تركيا،  يف 
يف  لي�ص  ولكن   - وت�ن�ص   ، و�س�ريا  الــعــراق 
حا�سمة  تــدابــري  اتــخــاذ  اأجـــل  مــن  م�سر- 
وتــعــديــل قــانــ�ن تــعــدد الــزوجــات والــطــلق 

بطرق  قل�ست جذريًا حرية  الذك�ر)1(.
واإىل جانب العلماء  تاأثرت جمم�عات  اأخرى 
ال�سلطة  وبتعزيز  الغربي  بــالخــرتاق  �سلبًا 
التجار  و�سغار  فاحلرفي�ن  حمليًا؛  الغربية 
مل يتمكن�ا من  مناف�سة املنتجات الغربية اأو 

اأنهم ازيح�ا عن املناف�سة 
امل�سالح  وكلء  قبل  من 
ـــة.  واآخـــــــرون  ـــي ـــرب ـــغ ال
ــ�رت ظــروفــهــم  اأو  ــده ت
و�ـــســـعـــت  الــ�ــســيــا�ــســات 
ـــــــة الــربيــطــانــيــة  الإداري
تقدمهم  اأمــام  العراقيل 
القت�سادي، كان�ا عماًل 

ريفيني تدفق�ا اىل املدن، نتيجة �سلب حق�ق 
العمال  اأعـــداد  ت�سخمت  حيث  الفلحني، 
املــنــاطــق احلــ�ــســريــة.  تنامت  املــ�ؤقــتــني يف 
من  ال��سطى  الطبقة  من  الدنيا  ال�سريحة 
من  علمانيًا  تعليمًا  تلق�ا  الــذيــن  الــرجــال 
البتدائية   املرحلة   حتى  الغربي   النمط  
ــب الإداريــــة  ــلأت بــهــم  املــرات والــذيــن  امــت
الدنيا، ومل يتمكن�ا من التقدم اإىل اأبعد من 
التعليمية  املرافق  ت�فر  لعدم  املنا�سب  هذه 
ومل  التدريب.   من  مزيدًا  لهم  تقدم   التي  
ت�فري  يف  فقط  الربيطانية  الإدارة  تف�سل 
واجهت  اأي�سًا  هي  بل  تقدما،  اأكــرث  مرافق 
املرحلة   على  الر�س�م  بزيادة  امل�سكلة  هــذه 

لم تؤثر اإلصالحات 
القانونية، التي كانت  تجري 
قبل االحتالل البريطاني، 
على وضع المرأة
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بها.  امللتحقني  ن�سب  خلف�ص  البــتــدائــيــة 
ومثل هذه التدابري، التي انط�ت على متييز 
ــال  اآم اأحــبــطــت  الأغــنــيــاء،  ل�سالح  وا�ــســح 
الإنق�سامات  عمق  مما  الآخــريــن،  وطم�ح 

الطبقية)2(.
�سيا�ستها  الــربيــطــانــيــة  الإدارة  وتــابــعــت 
لتعليم  ال�سعبي  املطلب  متحدية  التعليمية 
البنني والبنات، واإحلاح املثقفني من خمتلف 
لأن  والأيدي�ل�جية،  ال�سيا�سية  الت�جهات 
الت�سهيلت  لت�فري  اأولــ�يــة  الإدارة  تعطي 
للتنمية   التعليم   لأهمية   نــظــرًا  التعليمية 
ــــة  يف  ــــي ــــ�طــــن ال
بــــــــــــلدهــــــــــــم. 
الإدارة  وتــبــنــت 
الــــربيــــطــــانــــيــــة 
تلك،  �سيا�ستها 
جــزئــيــًا لأ�ــســبــاب 
وكــان  �سيا�سية. 
كــــرومــــر،  راأي 
الــقــنــ�ــســل الــعــام 
الـــــربيـــــطـــــاين، 
اأن  اآنـــــــــــــــذاك، 
تـــ�فـــري الــتــعــلــيــم  
لي�ص  ــــدعــــ�م   امل
جمال  احلك�مة، 
واأ�ساف اأنه يعتقد اأي�سًا اأن التعليم ميكن اأن 

يعزز امل�ساعر الق�مية اخلطرية)3(.
الهيمنة  لتبعات  امل�جز  العر�ص  هذا  وحتى 
والهيمنة  للغرب،  املــتــزايــدة  الإقت�سادية 
اأن  كيف  يبني  الربيطانية،  الإ�ستعمارية 
الأ�ساليب  جتــاه  واملــ�اقــف  الثقافة،  ق�سايا 
الطبقات  ق�سايا  مــع  ت�سابكت  الــغــربــيــة  
وامل�اقع  الإقت�سادية،  امل�ارد  اإىل  وال��س�ل 
الطبقة  مــن  الــدنــيــا  ال�سريحة  ــة.   ــان ــك وامل
تاأثرت  التي  الــدنــيــا،  والطبقات  ال��سطى 
�سلبًا اأو مل  ت�ستفد  من ال�ج�د  الإقت�سادي 

خمتلفة  نظر  وجهة  لها  للغرب،  وال�سيا�سي 
تلك  مــن  واأ�ساليبه  امل�ستعمر  ثقافة  اإزاء 
والطبقة  الــعــلــيــا  الــطــبــقــات  حتملها  الــتــي 
ــدة مــن املــثــقــفــني، الــذيــن  الــ��ــســطــى اجلــدي
الغربية-  للأ�ساليب  طبقًا  تعليمهم  تلق�ا 
والذين تقدمت م�ساحلهم بالنتماء للثقافة 
ال�ج�د  من  اإقت�ساديًا  وا�ستفادوا  الغربية، 
املجم�عة  ا�ــســتــبــعــدت  وكــمــا  ــاين.  ــط ــربي ال
الأخرية من امل�سالح القت�سادية والتدريب  
رف�ص  مت  الغربية،  للثقافة  متقبلة  لتك�ن 
وا�ستبعاد الطبقات الأقل ازدهارًا على اأ�س�ص 
بالظلم  املــ�قــف   هــذا  وتفاقم  اقت�سادية.  
القت�سادية   المــتــيــازات  نتيجة  الــ�ــســارخ 
يف  ــ�ن  ــي الأوروب بها  متتع  التي   والقان�نية  
م�سر. فالتنازلت- امل�سار اإليها �سابقًا – مل 
جتعل الأوروبيني فقط  خارج حدود امل�ساءلة 
كذلك  اأعفتهم  اإنها  بل  امل�سرية،  القان�نية 
من دفع ال�سرائب؛ وهكذا ا�ستغل الأوروبي�ن 
بالتجارة ب�سروط اأف�سل من تلك التي تطبق 
على نظرائهم  يف وطنهم الأ�سلي، مما حقق 

لهم الإزدهار.
وهـــكـــذا اأ�ــســبــحــت الــطــبــقــات واملــ�ــســالــح 
ــا�ــص  ــس ــة املــتــ�ــســاربــة هـــي الأ� ــادي ــ�ــس ــت الإق
ال�سيا�سية  الإنق�سامات  عليه  تق�م  الــذي 
اأكرث  باإ�سرار  بــداأت  التي  واليدي�ل�جية، 
من اأي وقت م�سى بت��سيف امل�سهد الفكري 
وال�سيا�سي - انق�سامات بني الذين يتطلع�ن 
اإىل اعتماد ال��سائل  وامل�ؤ�س�سات الأوروبية، 
ال�سخ�سي،   لتقدمهم   و�سيلة   فيها  ويــرون 
ــك الــ�طــنــيــني،  الــذيــن حــر�ــســ�ا على  ــئ واأول
وال�طني  الإ�سلمي  الــرتاث  على   احلفاظ 
�سد الغرب الكافر. وكان هذا بب�ساطة ميثل 
الأو�سع  للتيارين  للمعار�سة  الأق�سى  احلد 
ال�سيا�سي امل�سري يف  الفكر  انت�سارًا  داخل 
ذاك ال�قت. وكان الطيف ال�سيا�سي م�سح�نًا 
والتغريب،  ال�ستعمار  ق�سايا  ح�ل   بــالآراء 
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ــة، واملــ�ــســتــقــبــل  ــي ــطــان ــربي ــيــا�ــســات ال ــ�ــس وال
اآراء  وجدت  متنف�سًا  للبلد، وهي  ال�سيا�سي 
للتعبري عنها  يف ال�سحافة املتن�عة واحلي�ية  
للغاية، ويف ال�اقع  احت�ت  جمم�عة  وا�سعة 

من التحليلت  والآراء. 
وكان من بني اجلماعات ال�سيا�سية املهيمنة  
ال�سحافة يف  لها  يف   �س�تًا   وجــدت   التي 
ال�قت الذي مت فيه  ن�سر كتاب  قا�سم  اأمني  
الربيطانية،  الإدارة  بق�ة  تــ�ؤيــد  جمم�عة 
وكــان  الأوروبــــــي«.  »الــتــ�جــه  لتبني  وتــدعــ� 
امل�سيحيني  مــن  عـــدٌد  اأع�سائها  اأبـــرز  مــن 
ــ�ا »املـــقـــّطـــم« -  ــ�ــس ــ�ــســ�ريــني الـــذيـــن اأ�ــس ال
ويف  لربيطانيا.  امل�الية  الي�مية  ال�سحيفة 
اأق�سى الطرف الآخر، كانت هناك جمم�عة 
اأ�سدرت جريدة »امل�ؤّيد« التي ن�سرها  اأخرى 
ب�سدة  تعار�ص  وكانت  ي��سف،  علي  ال�سيخ 
هذا  وكــان  كــان.  �سكل  بــاأي  الغربي  الزحف 
على  احلفاظ  ب�سرورة  يقني   على  الفريق 
التقاليد الإ�سلمية يف جميع املجالت. وكان 
كامل،  م�سطفى  بقيادة   ال�طني،  احلــزب 
على نف�ص ال�ترية من املعار�سة للربيطانيني 
بدًل  العلمانية  م�قف  تبنى  لكنه  وللتغريب، 
املجم�عة،  وهــذه  الإ�سلمية.  الق�مية  من 
التي  ــ�اء«،  ــل »ال جملة   �ساحبة   كانت  التي 
يبداأ  اأن  يجب  مب�سر   النه��ص   اأن   تعتقد 
مبا  اأخـــرى،  وجماعات  الربيطانيني  بطرد 
يف ذلك حزب الأمــة، الــذي  ظهر   كطرف 
مهيمن �سيا�سيا يف العق�د الأوىل من القرن 
الع�سرين،  دعت للعتدال  واتخذت م�قفا 
حكيما يف  التمييز بني  الأهداف ال�سيا�سية 
والثقافية. وكان ملحمد عبده ،   تاأثرٌي  فكري 
اأع�ساء  كــان  واإن  ـــة،  الأم حــزب  على  مهم 
دعا  قــد  وكــان  منه،  علمانية  اأكــرث  احلــزب 
الغربية،  واملعرفة  التكن�ل�جيا  اكت�ساب  اإىل 
ــزامــن، مـــع  اإحـــيـــاء واإ�ــســلح  ــت وبــ�ــســكــل م
الإ�سلح  الإ�ــســلمــي، مبا يف ذلــك  الــرتاث 

و دعــا حزب  بــاملــراأة.  املتعلقة  يف اجلــ�انــب 
للدولة  ــي   الأوروب املفه�م  اعتماد  اإىل  الأمــة 
للمجتمع.  كاأ�سا�ص  الدين  من  بدًل  الق�مية  
ال�سيا�سية  امل�ؤ�س�سات  اعتماد  هدفه  وكــان 
م�سر  ا�ستقلل  نف�سه،  ال�قت  ويف  الغربية، 
تدريجيًا عن بريطانيا. وعلى عك�ص  جماعة 
م�سطفى كامل  من الق�ميني  املت�سددين اأو 
الق�ميني الإ�سلميني، مل يكن  م�قف حزب 
الأمة  معاديًا  للربيطانيني ، بل فيه �سيء من 
اأع�سائه  بني  من  وكــان  املح�س�ب،  التعاون 

البارزين اأحمد لطفي ال�سيد و�سعد زغل�ل.
و�ــســاهــم الــ�جــ�د 
ـــاري   ـــم ـــع ـــت ـــس ال�
ــــــــج   ــــــــام ــــــــرن وب
ــــمــــر  ــــع ــــت ــــس ــــ� امل
ــــادي  ــــ�ــــس ــــت الق
والـــ�ـــســـيـــا�ـــســـي ، 
اإىل   بـــالإ�ـــســـافـــة 
ـــــــــــدور الــــــذي  ال
ــه  ــ�جــي ــت ــه ال ــب ــع ل
والنتماء  الثقايف  
اله�ة   تعميق   يف 
ـــني  الــطــبــقــات.   ب
ووفـــــــر اأر�ـــســـيـــة  
وخ�سبة  وا�ــســعــة 

ق�سية  باعتبارها  الثقافة   ق�سية   لظه�ر  
ان�سب  ملــاذا  واأمــا  للجدل.   مثرية   خلفية 
هـــذا اخلـــلف عــلــى الــثــقــافــة وعــلــى املـــراأة 
ـــز اأمــــني عــلــى تلك  واحلـــجـــاب، وملـــــاذا رك
الثقايف  التح�ل  مفتاح  باعتبارها  الق�سايا 
والجتماعي، فاإنه ي�سبح  وا�سحا  بالرج�ع 
اإىل   ال�ستعمار  من  امل�ست�ردة  الأفــكــار  اإىل 
الأفكار  اقتحمت هذه  وقد  املحلي.  املجتمع  
امل�سلم  الرجل  بــداأ   عندما  املحلي  اخلطاب 
ين�سرها   وبــداأ  الأوروبــيــة   للأفكار  التعر�ص 
اأكــرث   اأ�سبحت  ــم   ث ومــن  معها،  ويتفاعل  

حمّمد اجلالو�س / الأردن
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انت�سارًا  و اإ�سرارًا - خا�سة عندما  عر�سها  
ون�سرها  الأوروبي�ن – م�ظف� الإمرباط�رية 

واملقيم�ن من الأوربيني يف م�سر .
املمار�سات  اأنـــه  على  اإلــيــه  اأ�ــســري  مــا  �سكل 
الغريبة يف الإ�سلم فيما يتعلق باملراأة جزءًا 
املثالية  الغريية  عــن  الغربية  الــروايــة   مــن 
التاريخ  يك�ن  وقــد  الإ�سلم)4(.   دونــيــة   و 
املف�سل للتمثيل  الغربي للمراأة يف الإ�سلم 
وم�سادر الأفكار الغربية ح�ل هذا امل��س�ع 
مل تكتبا حتى الآن، ولكن ب�سفة عامة ميكن 
اأن الأفكار الغربية عن الإ�سلم  قبل  الق�ل 
م�ستمدة  كلها  كانت   ع�سر  ال�سابع  القرن 
ت�ساف  وال�سليبيني،  الرحالة   حكايات  من 
اليها ا�ستدللت  من  قراءات رجال الدين  
لديهم.  املفه�مة  غــري  العربية  للن�س��ص 
تدريجيًا،   ــك  ذل وبــعــد 
ال�سابع  القرنني  خلل 
ع�سر،  والــثــامــن  ع�سر 
ـــــــراءة  اأ�ــــســــبــــحــــت ق
الــنــ�ــســ��ــص الــعــربــيــة 
واأ�سبح   ، اأقل  غم��سًا 
تــفــ�ــســري الـــرحـــالـــة ملا 
�ــســاهــدوه يــقــرتب على 
الذك�ر  ربطه   الذ ي  املعنى   اأوثــق من  نح� 
التي  زارهــا  هــ�ؤلء   اأفــراد املجتمعات   من 
بــالــعــادات والــظــ�اهــر التي راأوهــــا. )وكــان  
ــــراأة  يف  ــذكــ�ر اإىل امل ــ�ل  الــرحــالــة  ال و�ــس
املجتمعات  الإ�سلمية   حمدودًا  للغاية ، واأن 
اإن  هــ�ؤلء،   به  الذي عاد  والتف�سري  ال�سرح  
مّثل  �سيئًا ، فاإمنا  ميّثل   وجهة نظر الذك�ر 

يف اأي م��س�ع متت مناق�سته. 
وبــحــلــ�ل الــقــرن الــثــامــن عــ�ــســر،  اأدخــلــت  
يف  املــــراأة   عن  الغربي  ال�سرد  يف  عنا�سر 
مثــــــــل  من  ا�ستخل�سها  تــم  الإ�ســــلم، 
�سبهًا  بــالــتــاأكــيــد  ــادر، وحتــمــل  ــ�ــس امل هـــذه 
للنمط  الــ�ا�ــســحــة  بــاملــلمــح اخلــارجــيــة  

يف  ولكنه  الــذكــ�ريــة،  للهيمنة  الإ�ــســلمــي 
ال�قت نف�سه،  ويف  كثري من  الأحيان م�س�ه 
التي   العادات  ومعنى   م�سم�ن  فهم   واأ�ساء 
الإ�سلم  ومثل   افــرت�ــص   انــه  ثم  ي�سفها،  
الذي ميار�ص  يف املجتمعات  الإ�سلمية  يف 
الوروبــيــ�ن   فيها   واجههم   التي   الــفــرتات 
وهيمن�ا  فيها  على  تلك املجتمعات، ليك�ن 
املمكن  الــ�حــيــد  التف�سري  هــ�  تف�سريهم 
الإ�سلم    داخل  املعار�سة   راأينا  وقد  للدين. 
ولبع�ص   احل�سا�سة  املختلفة   للتف�سريات  
خ�سعت  التي   والغربلة  الت�س�هات   اأنـــ�اع  
ل�س�ء  نتيجة  الإ�ــســلمــيــة   املعتقدات   لها  
رحالة  بب�سعة   حــدى   ما  الغربي،   الفهم 
عن  تقاريرهم   لت�سحيح  للتداعي   غربيني 
امل�سلمني باأنف�سهم. ويف القرن الثامن ع�سر   
ماري   ال�سيدة   والرحالة   الكاتبة   هاجمت 
املعتقد    ، املثال  �سبيل  على  م�نتاج�،  رتلي 
ال�سائد  بني معا�سريها الإجنليز اأن امل�سلمني 
يعتقدون اأن الن�ساء  مل يكن لديهن   نف��ص، 
�سحيحة.   غري  الفكرة  هذه  اأن   واأو�سحت  
�س�ء  مــن  الــكــثــري  اأن  مــ�نــتــاجــ�  )وتــعــتــقــد 
الفهم بني معا�سريها عن الإ�سلم ن�ساأ عن 
بها  التي  قام   للقراآن  الرتجمات  اخلاطئة 
بتزويرها  جنح�ا  الذين  الي�ناني�ن  »الكهنة 
بخبث �سديد«. وقالت اأي�سًا باأنها مل  ت�ساهد  
هي  اأقــدمــت   بــل   فقط،  املحجبات  الن�ساء 
اأي�سا على ارتداء احلجاب، واأكدت اأن عادة 
القمع  التي اعتقد  م�اطن�ها  باأنها ال�سبب 
مل تكن كذلك، بل ان  احلجاب يف واقع الأمر 
اأتاح  لأنه   ، احلرية  من  ن�عًا  للن�ساء  اأعطى 

لهن فر�سة األ يعرفن)5(. 
ولكن  مثل هذه الدف�ع مل يكن لها اأثر يذكر 
على الآراء ال�سائدة عن الإ�سلم يف الغرب.  
الإ�ــســلم   ـــك، �سكلت ممــار�ــســات  ـــع  ذل وم
وا�سطهادها  باملراأة  يتعلق  فيما  »الغريبة«  
للإ�سلم  الأوروبــــي  ال�سرد  عنا�سر  بع�ص 

بحلول القرن الثامن 
عشر،  أدخلت  عناصر 

في السرد الغربي عن 
المرأة  في اإلسالم
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يف  املـــراأة   ق�سية  ظهرت  و  مبكر،  وقــت  يف 
ال�سرد الغربي عن الإ�سلم يف القرن التا�سع 
فر�ص  عندما  اأواخـــره،  يف  وبخا�سة  ع�سر، 
يف  اإ�ستعمارية  كق�ى  اأنف�سهم  ــ�ن  ــي الأوروب

البلدان  الإ�سلمية)6(.
التي   املركزية   بل  اجلــديــدة،   ال�سهرة  اإن   
الغربي   ال�سرد   يف  ـــراأة   امل ق�سية  احتلتها 
القرن  اأواخــر  الإ�ــســلم   وال�ستعماري  عن 
التا�سع ع�سرـ  جاءت  نتيجة لن�سهار عدد من 
الأطياف الفكرية  التي  تبل�رت  جميعها  يف 
الغرب يف الن�سف الأخري من  ذلك القرن. 
وهكذا فال�سرد املعروف، مع  تركيزه اجلديد 
على املراأة  يبدو اأنه كان  خليطًا من ال�سرد 
القدمي عن  الإ�سلم اإلذي متت ال�سارة اليه 
�سعيد  ادوارد  تفا�سيله  ذكــر  )والـــذي  للت� 
يف ال�ــســتــ�ــســراق(، والــ�ــســرد الــعــام  متعدد  
الأغرا�ص  يف ما يتعلق بالهيمنة ال�ستعمارية،  
ودونية  جميع الثقافات واملجتمعات الأخرى  
قيا�سًا بالثقافة الأوروبية، وه� ال�سرد  الذي 
�سهد  تط�رًا كبريًا  على  مدى القرن التا�سع 
اجلمع   اأن  املفارقات  فمن   ، واأخــريًا  ع�سر. 
للمراأة   جديد   و�سع   لإيجاد  ذلــك   كل  بني 
كان   الإ�سلم  عن  ال�ستعماري  اخلطاب  يف 
خا�سة  بق�ة  تط�رت  التي   ، الن�س�ية  اللغة  

خلل هذه الفرتة )7(.
ــقــ�ى  ويف عــهــد ال�ــســتــعــمــار، طــــــ�رت  ال
)الــتــي  بريطانيا  خــا�ــســة  ال�ــســتــعــمــاريــة،  
ط�رت  عليها(:  املناق�سة  هذه  ترتكز  �س�ف 
تتابع  و  والثقافات  الأعــراق  عن   نظرياتها  
اإليه،  ا�ستنادًا  والــذي  الإجتماعي  التط�ر 
الطبقة  وممـــار�ـــســـات  مــعــتــقــدات  تــ�جــت 
اجنلرتا  يف  الفيكت�ري  العهد  يف  ال��سطى 
عملية التط�ر تلك، ومثلت   يف نهاية املطاف 
للن�س�ية  ينظر  وكـــان  احلــ�ــســارة.  منـــ�ذج 
بــاملــراأة  يف  املتعلقة   والتقاليد   والــعــادات  
العهد  الفيكت�ري،  جنبًا اإىل جنب مع غريها 

اأنها   على  ال�ستعماري  املجتمع   ملمح  من 
مثل  واأ�سفت     . للح�سارة  املثايل  املقيا�ص  
اأوروبا،  تف�ق  على  ال�سرعية  النظريات  هذه 
الأخــرى،  املجتمعات  على  �سيطرتها  وعلى 
والتي اأ�سبحت  ت�ؤيدها »الأدلة« التي  جمعت 
املب�سرين  قــبــل  مـــن   املــجــتــمــعــات  تــلــك  يف 
وغريهم، الذين جاءت ملحظاتهم  لت�سكل 
وظه�ر– الأنرثوب�ل�جية.  الدرا�سات  بداية 

ال�قت،  نف�ص  يف   - األأخــرى  الإن�سان  عل�م  
لتقدم خدمة للنظام ال�ستعماري الربيطاين 
ـــ�ري و املــ�ــســروع  ـــذك املــهــيــمــن ولــلــنــظــام ال
التي  الأدلـــة  وقــدمــت  لل�سيطرة.   الداخلي 
ت�ؤيد النظريات الفيكت�رية  عن دونية املراأة 
الأ�ــســري  ـــا   ودوره )احلــيــ�يــة(  البي�ل�جية 
الطبيعي املثايل. وكانت  مثل هذه النظريات 

ــة  ــس ــ� ــس ــ�ؤ� ــم ــل ـــدة ل ـــي ـــف م
م�اجهتها  الفكت�رية  يف 
ـــة  لــلــ�ــســ�ت  ـــي ـــل ـــداخ ال
الــنــ�ــســ�ي الــ�ــســاعــد يف 

اجنلرتا اآنذاك)8(.
و�سعت   عــنــدمــا  ــى  وحــت
مـــ�ؤ�ـــســـ�ـــســـة الـــعـــ�ـــســـر 
ــة  ــذكــ�ري الــفــيــكــتــ�ري ال

ورف�ص  الن�س�ية  دعــاوى  لتحدي  النظريات 
اأفــكــارهــا والــ�ــســخــريــة مــنــهــا، ومـــن فكرة 
فانها  ـــراأة،  امل ي�سطهدون  الأمـــة  رجــال  اأن 
ا�ست�لت على خطاب الن�س�ية وقامت باإعادة 
ت�جيهه  باجتاه الرجال الآخرين  وثقافاتهم 
بني  اجلــمــع   يف  وهــنــا،  للإ�ستعمار.  خدمة 
بني  الإلتحام  ن�ساأ  والن�س�ية،  الإ�ستعمار  لغة 
دقة،  اأكرث  وبعبارة  والثقافة،  املــراأة  ق�سايا 
بــني ا�ــســطــهــاد  املـــــراأة  وثــقــافــات الــرجــال  
الآخرين. اإن فكرة الآخرين من الرجال،  يف 
وخارج   ال�ستعمار،  ال�اقعة حتت  املجتمعات 
الغرب املتح�سر،  ا�ستخدمت الكلم  حدود 
عن املراأة امل�سطهدة، يف اأدبيات الإ�ستعمار، 

القارئ للتاريخ التونسي، 
ال يغيب عنه الدور 
الذي قامت به المرأة 
التونسية في النضال
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ثقافات  لتق�ي�ص  الأخــلقــي  املــربر  لتعطي 
والق�ساء  ال�ستعمار  حتت  ال�اقعة  ال�سع�ب 

عليها.
الأطروحة  يف  امل�ستعمرة  املجتمعات  كانت  و 
بك�نها  مت�سابهة  ال�ستعمارية  الك�ل�نيالية- 
خ�س��سية  حيث  من  تختلف  ولكنها   دونية 
الن�س�ية   اأو  الإ�ستعمارية  فالن�س�ية   ، دونيتها 
كما ت�ستخدم �سد الثقافات الأخرى خلدمة 
ال�ستعمار،  مت ت�سكيلها يف جمم�عات متن�عة 
ف�سلت كل منها لتنا�سب الثقافة التي كانت 
الهدف املبا�سر لل�سيطرة على الهند  والعامل 
الإفريقية  ال�سحارى  ومنطقة  الإ�سلمي 
نظر  فقد  الإ�سلمي  للعامل  بالن�سبة   اأمــا   .
بالفعل(  كذلك  وهــ�   ( عــدو   اأنــه  على  اإليه 
منذ احلروب ال�سليبية. وال�ستعمار – كما 
ذكرت – لديه �سريان التع�سب و�س�ء الفهم 

والت�سليل ليبني عليها.
ح�ل  اخلطاب  اأطــروحــة  فــاإن  العم�م  وعلى 
الإ�سلم جتمع ال�ستعمار املرتبط  بالهيمنة 
فاأطروحة   ، الن�س�ية  احلركة  مع  الذك�رية 
ال�سلم  حــ�ل  اجلــديــد  ال�ستعمار  خطاب 
باأن  – حيث الدعــاء  ــراأة  امل متح�رت حــ�ل 
واأن  ــراأة  امل ال�ــســلم  قمعي  بالفطرة جتــاه 
القهر  ه�  اجلن�سني  بني  والف�سل  احلجاب 
هي  والتقاليد  ــادات  ــع ال ــذه  ه واأن  بعينه، 
الأ�سباب  اجل�هرية للتخلف العام  وال�سامل 
هذه   كانت  واإذا  الإ�سلمية،   املجتمعات  يف 
وبالتايل   ( “فعلية”  للإ�سلم  ممار�سات  
فيمكن   ، ا�ستبعادها  ومت  نف�سه(  الإ�ــســلم 
امل�سي  يف  تبداأ  اأن  الإ�سلمية  للمجتمعات 
قدما  على طريق احل�سارة . يعترب احلجاب 
يف عي�ن الغرب -  امل�ؤ�سر الأو�سح  لختلف 
ودونية  املجتمعات ال�سلمية )اأو بلغة الي�م،  
رمـــزًا لــتــدهــ�ر و�ــســع املــــراأة يف ال�ــســلم( 

ولتخلف الإ�سلم،  واأ�سبح  احلجاب الهدف 
احلربة  وراأ�ــص  الإ�ستعماري  للهج�م  ال�سهل 

للإعتداء على املجتمعات الإ�سلمية .  
 – اآنفًا،  ويف الأطروحة التي مت ا�ستعرا�سها 
فاإن امل�ؤ�س�سة الأب�ية الفيكت�رية ا�ست�لت على 
على  للإعتداء  وخ�س�ستها  الن�س�ية  اللغة 
على  والإ�سلم  الأخــرى،  والثقافات  الأديــان 
التربير  من  هالة  لإعطاء  اخل�س��ص  وجه 
ال�قت  نف�ص  يف  الإعــتــداء؛  لهذا  الأخــلقــي 
الذي حاربت الن�س�ية يف جمتمعها -  وميكن 
واأدبــيــات  �سل�ك  اىل  بالإ�سارة  ذلــك  تاأكيد 
كرومر  لــ�رد  اأن�سطة  وتلقي  امل�ستعمرين. 
ــقــدم  منــ�ذجــًا  الــ�ــســ�ء على املــ��ــســ�ع ، وت
تف�ق  اآراء   ت�سللت   ومتى  كيف  يبني  كامًل 
الرجل الأبي�ص والقناعات الذك�رية والأب�ية 
ا�ستخدمت  وكيف  الأخـــرى،  الثقافات  اإىل 
خدمة  يف  ومنطقي  متناغم  ب�سكل  الن�س�ية 

رينيه ماجريت / بلجيكا
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الأفكار الإمربيالية .
واملراأة  الإ�سلم،  اآراء حمددة عن  ولكرومر 
يف الإ�سلم واحلجاب . و ه� ي�ؤمن بب�ساطة 
اأن  كل من الدين واملجتمع الإ�سلمي  اأقل 
وبالتايل  الأوروبـــيـــني  مثيليهما  مــن   �ــســاأنــًا 

ينجبان رجاًل اأقل �ساأنًا .
الــرجــال  “ الآخرين” مــن  ــيــة  دون وكــانــت 
كرومر  ذكرها  ولقد  خمتلفة،  بطرق  بادية 
اأقرب  “الأوروبي  مط�ًل ،فعلى �سبيل املثال: 
للمنطق؛ وتخل� عباراته من الغم��ص؛  وه� 
ذكاءه  ويعمل    ، �سيء  كل  يف  التماثل  يحب 
عقل  يبدو  بينما   الآلـــة،  يف  كرت�ص  املــدرب 
ينق�سها  التي  الرائعة،  كال�س�ارع  ال�سرقي  

التماثل واأف�سل و�سف ملنطقه انه رث”)9(.
ويف�سر كرومر الأ�سباب ويق�ل باأن “ال�سلم 
ــعــديــد من  ــل ــل ل ــس ــا� ــاعــي ف ــم ــظــام اجــت ــن ك
الأ�سباب”، ومع ذلك “ وقبل كل �سيء، ي�ؤكد 

ولدعم   ، للن�ساء  معاملته  ب�سبب  ذلــك  بــاأن 
الربيطاين  امل�ست�سرق   كلمات  اإقتب�ص  راأيــه 
 : – بــ�ل  �ستانلي ليــن   ، الــرائــد يف ع�سره 
“اإن تردي  و�سع املراأة  يف ال�سرق  داء  يبداأ  
بعمله التدمريي منذ الطف�لة ،  وينخر ج�سد  

النظام ال�سلمي باأكمله”.  
وكتب  كرومر، بينما تعلم امل�سيحية احرتام 
، و“يعلي” الــرجــال الوروبــيــ�ن من  املـــراأة 
يحط    ، دينهم  تعاليم  ب�سبب  املـــراأة  �ساأن 
ه�  النحطاط  وهذا   ، �ساأنها  من  الإ�سلم  
اأكرث ما يك�ن و�س�حًا يف احلجاب والف�سل 
امل�سلمني  الرجال  دونية  واأن  اجلن�سني  بني 
ميكن تتبعها . ومل يكن لديه اأدنى �سك باأن 
“ممار�سات”  احلجاب والعزلة لهما  تاأثري 
وجهات  “اإن   . ال�سرقي  املجتمع  على  �سيء 
لدرجة  �سطحية  املــ��ــســ�ع  هــذا   يف  النظر 
  ” عندها الت�قف  الــ�ــســروري  مــن  لي�ص  انــه 
امل�سريني،  “اإقناع”  ال�سروري  من  وكــان 
احلقيقية  الــروح  ت�سرب  على  اإجبارهم،  اأو 

للح�سارة الغربية .
لتحقيق   ال�سروري   من  ــه   اأن كرومر  وذكــر 
الإ�سلم ، حيث   املراأة يف  ذلك تغيري مكانة 
قبل  من  املـــراأة  قيمة  من  احلــط  اأن   اعترب 
الإ�سلم ، ممثًل يف احلجاب والف�سل كان 
“لتحقيق  امل�سريني  اأمــام  قاتلة”  “عقبة 
يجب  الــتــي  وال�سخ�سية  بالفكر  الإرتــقــاء 
الغربية”  احلــ�ــســارة  تــقــدمي  ت�ساحب  اأن 
املمار�سات  هــذه  بهجر  فقط  اأنــه  واعترب   ،
والأخلقي  العقلي  التط�ر  اأن يحقق�ا  ميكن 

الذي يتمناه  )كرومر( لهم)10( .
هذه  مثل  عن  كرومر  تراجع   عندما  وحتى 
كانت   اتبعها  التي  ال�سيا�سات  فــاإن  الآراء، 
التي  القي�د  واأدت  امل�سرية،  باملراأة  �سارة 
و�سعها على املدار�ص احلك�مية ورفع ر�س�م 
عن  والأولد  البنات  اإحجام  اإىل  املــدار�ــص  
 ، الطبيبات  تدريب  ثبط  اأنــه  كما   . التعليم 
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واقت�سر تدريب  مدر�سة احلكيمات ومدر�سة 
الطب حتت احلكم الربيطاين على القبالة، 
الطبي  التدريب  تقدم  الأوىل  كانت  حيث 
وعن  لــلــرجــال.  والثانية  ل�سن�ات  للفتيات 
تف�سيل الن�ساء لتلقي العلج على يد الن�ساء 
قال كرومر :  “اأدرك انه يف حالت ا�ستثنائية 
حتب الن�ساء اأن تعاجلهن الطبيبات ولكنني 
اأعتقد اأن ا لعلج يف العامل املتح�سر  على يد 

الطباء الذك�ر ه� ال�سائد”)11( .
يتعلق  فيما  ان�سطة  كرومر  فاإن   ، ومع ذلك 
باملراأه يف بلده وقناعاته  الأب�ية واإميانه بتبعية 
املراأة، تعلن عن نف�سها ، وهذا البطل يف خلع 
م�ؤ�س�ص  ع�س�  هــ�  امل�سرية  املـــراأة  حجاب 
ملعار�سة  الــرجــال  جمعية  رئي�ص  واأحــيــانــًا 
فالن�س�ية  الرت�سيح)12(؛  يف  املــــراأة  حــق 
الداخلية  اجلبهة  على 
�سد  امل�جهة  والن�س�ية 
الــرجــل الأبــيــ�ــص متت 
مــقــاومــتــهــا وقــمــعــهــا . 
ولكن يف اخلــارج ت�جه 
ال�سع�ب  ثقافات  �سد  
ــــة،  وميـــكـــن  ــــل املــــحــــت
الرتويج لها ب�سكل يثري 
الرجل  هيمنة  م�سروع   لتعزيز   الإعــجــاب 

الأبي�ص .
و روج اآخرون اىل جانب امل�ظفني الر�سميني 
لــلإمــرباطــ�ريــة الــربيــطــانــيــة هـــذا الــنــ�ع 
  . املثال  �سبيل  على  املرتزقة  الأفــكــار،  من 
�ساأن  من  احلــط  فــاإن   ، اأي�سًا  لهم  بالن�سبة 
على  الــهــجــ�م  �سرعن  الإ�ــســلم  يف  املــــراأة 
واأ�سار متحدثا يف امل�ؤمتر  الثقافات املحلية. 
اأن  1888م  لندن  يف  عقد  الــذي  التب�سريي 
عدة  اتخذ  ولكنه  مثاليًا  �سابًا  كــان  حممدًا 
لدين  بالدع�ة  �سرع  ثم  بعد،  فيما  ــات  زوج
متامًا”.  الن�ساء  جذوة  “اإطفاء   هدفه  كان 
تاأثري  “اأ�س�اأ  له  كان  الــذي  احلجاب  وقــدم 

التاريخ  على  واأخــلقــي  عقلي  �سرر  واأكــرب 
تخلت  املحمدية”  ولقد  للأعراف  الروحي 
 ، الفكار  هذه  مثل  عن  التب�سرييات  الن�ساء 
بحاجه  امل�سلمات  الن�ساء  اأن  اأحدهم  وكتب 
من  امل�سيحيات  اأخ�اتهن  قبل  من  للإنقاذ 
فيه  وجـــدن  الـــذي  والنحطاط”  “اجلهل 
وكذلك التح�ل للم�سيحية . وكانت حمنتهن 
رخ�سة  اعطى  الــذي  دينهن  لطبيعة   نتيجة  
الإ�سلم  يف  الـــزواج  يكن  ومل  “للفج�ر” 
اجلــانــب  عــلــى  وامنــــا  احلـــب  عــلــى  “مبنيًا 
حية  تدفن  امل�سلمة”  الزوجة  وان  احل�سي، 
اكرث  و�سجينة  عبدة   وتعترب  خلف احلجاب 
منها ...... رفيقة ومعينة” . وهاجم معلم� 
املـــدار�ـــص الــتــبــ�ــســرييــة احلــجــاب بــ�ــســراوة 
بتحدي  يقمن  بــاأن  الفتيات  لقناع  بال�سعي 
ا�سرهن يف عدم ارتدائه . والتب�سريي�ن كما 
كرومر ،  ا�ستهدف�ا الن�ساء امل�سلمات لتح�يل 
ملجتمعات  املتخلفة  ال�سلمية  املجتمعات 
م�سيحية متح�سرة . ونادى احد التب�سرييني  
ووا�سح،  �سريح  ب�سكل  الن�ساء  با�ستهداف 
ان  يجب    . الطــفــال  ي�سكلن  الن�ساء  لن 
مبا�سر  وب�سكل غري  ال�سلم مبهارة  يق��ص 
الطفال  يكرب  وعندما  ال�سباب،  �سف�ف  يف 
اكرث  ب�سكل  ال�سلم  �سرور  ت��سيح  “ميكن 
قد  “البارود” يك�ن  فاإن  مبا�سرة” . هكذا 

و�سع يف قلب الإ�سلم)13( .
جانب  اإىل  اآخـــــرون  الــفــكــرة  ــهــذه  ل وروج 
الــر�ــســمــيــني، منهم  املــبــ�ــســريــن واملــ�ظــفــني 
اأوروبي�ن يقيم�ن يف م�سر على �سبيل املثال. 
احل�سنة  الن�ايا  ذات  الأوروبــيــة  فالن�س�ية 
ي�جني ل� برون ) التي و�سعت ال�سابة هدى 
ــراأة  امل اأدخــلــت   ) جناحيها  حتــت  �سعراوي 
الأوروبـــي  الفهم  اإطـــار  يف  ال�سابة  امل�سلمة 
ملعنى احلجاب واحلاجة خللعه كخط�ة اأوىل 

يف الن�سال من اأجل حترير املراأة.
و�س�اء اأكان ه�ؤلء املب�سرون الغربي�ن بطاركة 

وهاجم معلمو المدارس 
التبشيرية الحجاب 

القناع الفتيات بتحدي 
اسرهن في عدم ارتدائه
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فاإنهم  ن�س�يات  اأو  مب�سرين  اأم  ا�ستعماريني 
جميعًا اأ�سروا على اأن على امل�سلمني التخلي 
ولبا�سهم،  وتقاليدهم  وعاداتهم  دينهم  عن 
اإ�سلح دينهم وعاداتهم وفقًا  اأو على الأقل 
وبالن�سبة  هــ�ؤلء،  بها  اأو�سى  التي  للخط�ط 
املتعلقة  والعادات  احلجاب  فاإن  جميعًا  لهم 
امل�سائل ذات الأهمية الق�س�ى  بالن�ساء هي 
جميعهم  ــــدد  ون ــا.  ــلحــه اإ�ــس يــجــب  ــي  ــت ال
حتت   الثقافه  تدمري  يف  و�سرع�ا  باحلجاب 
األ  يخدم�نه،  اأنــهــم  زعــمــ�ا  الــذي  امل�سمى 
اإنقاذ  اأو  تن�سريه  اأو   ، املجتمع  وه� حت�سري 
الذي  والدين  البغي�سة  الثقافة  من  الن�ساء 

ل�س�ء حظهن وجدن  اأنف�سهن يعتنقنه .
ال�سلطة  اأيــدي رجــال  اأكــان ذلــك يف  و�س�اء 
احلركة  اأفــكــار  فـــاإن  الن�س�ية،  اأم  ــة  ــ�ي الأب
على  اأ�سا�سي  ب�سكل  عملت  الغربية  الن�س�ية 
املحلية  املــجــتــمــعــات  عــلــى  الــهــجــ�م  تــربيــر 
ال�سامل  التف�ق  مفه�م  ودعــم   ، اأخــلقــيــًا 
مهما  انـــه  اذن،  الــ�ا�ــســح  ومـــن   . لأوروبـــــا 
الهيمنة  الن�س�ية مع  كانت خلفات احلركة 
فاإنها  الــغــربــيــة،  املجتمعات  يف  الــذكــ�ريــة 
لنظام  نــاقــد  مــن  حــدودهــا   خـــارج  تتح�ل 
خــادمــه  لت�سبح  البــيــ�ــص  الــذكــر  �سيطرة 
املطيع . وقيل دوما اأن الأنرثوب�ل�جيا اأو علم 
يك�ن  ورمبا  الإ�ستعمار،  �سنيعة  ه�  الإن�سان 
من نافلة الق�ل اأن الن�س�ية اأو اأفكار الن�س�ية 

هي �سنيعته الأخرى.
كــرومــر  عنها  عــرب  الــتــي  الأفـــكـــار  و�سكلت 
واأ�س�ص   . اأمــني  لكتاب  اأ�سا�سًا  واملب�سرون 
العليا  ال�سريحة  وهــ� حمــام من  اأمـــني    - 
اجلــامــعــات  ــج  وخــري   ، الــ��ــســطــى  للطبقة 
و�سع  لتغيري  دعــ�تــه  اأ�ــســ�ــص  الــفــرنــ�ــســيــة، 
اأفكارهم.   نهج  على  احلجاب  والغاء  املــراأة 
احل�سارة  يف  املتاأ�سل  بالتف�ق  اأمــني  وقــال 
املجتمعات  يف  املتاأ�سل  والتخلف  الغربية 
مطلع  �سخ�ص  اأي  اإن  فكتب:  ال�ــســلمــيــة 

يف  امل�سلمني  “تخلف  يلحظ   ال�سرق  على 
بالتاأكيد  هناك  ولكن  كان�ا”  اينما  ال�سرق 
اخــتــلفــات حمــلــيــة، فــالــرتكــي عــلــى عك�ص 
و�سجاع.   ، واأمـــني   ، نظيف  امل�سري)14( 
يتهرب�ن  مــا  وغــالــبــًا  كــ�ــســاىل  واملــ�ــســريــ�ن 
“تغطيهم  اأطفالهم  ويــرتكــ�ن  العمل،  مــن 
يف  ويتحرك�ن  الأزقــة،  ويج�ب�ن  الأو�ساخ” 
الرتاب ك�سغار احلي�انات وهم غارق�ن يف 
اللمبالة ويعان�ن على حد تعبريه من �سلل 
يف الأع�ساب حتى اأننا ل نتاأثر يف اأي �سيء 
مهما كان جميل اأو رهيبا، ومع ذلك ، وف�ق 
كل الختلفات بني امل�اطنني امل�سلمني، اأكد 
اأمني ان املراقب �سيجد التراك وامل�سريني 

والك�سل والتخلف” . اجلهل  يف  “مت�ساوين 
الــذي  للح�سارات  الهرمي  الت�سل�سل  ويف 

اأن  راأى  اأمـــني،  اعــتــمــده 
ــارة الإ�ــســلمــيــة  احلــ�ــس
متثل �سبه ح�سارة مقارنة 
الـــغـــرب،  يف  مبــثــيــلــتــهــا 
ـــارة  ـــس وتــــتــــقــــدم احلـــ�
ــرعــة  ــس ــ� ـــــــة ب ـــــــي الأوروب
حتى  والكهرباء  البخار 
اأ�سقاع  كل  و�سلت  اأنها 

املــعــمــ�رة لــدرجــة اأنـــه ل يــ�جــد �سرب واحــد 
على  ي�سيطر  وهــ�  الأوروبــــي.  قــدم  تطاأه  مل 
ويحيلها  اإلــيــه....  ي�سل  مكان  كل  مقدرات 
ال�سكان  اآذى  واإن  فــ�ائــد.....  اإىل  جميعها  
يف  ال�سعادة  �س�ى  يــروم  ل  فه�  الأ�سليني، 
كــل مكان  يبحث عنها يف  وهــ�  الــعــامل  هــذا 
عقله  يف  ي�ستعمل  وه�  فــيــه......  ت�جد  قد 
معظم الأحيان، ولكن اإن ا�سطرته الظروف 
فاإنه ي�ستخدم الق�ة. وه� ل يبحث عن املجد 
بك�سب امل�ستعمرات لأنه ح�سل على ما يكفي 
العلمية.  وخمرتعاته  العقلية  اإجنازاته  من 
الهند  يف  للعي�ص  الربيطانيني  دفــع  مــا  اإن 
الفائدة  ه�  ــر.....  اجلــزائ يف  والفرن�سيني 

إن أفكار الحركة النسوية 
الغربية عملت  على تبرير 
الهجوم على المجتمعات 
المحلية أخالقيًا
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ل  التي  امل�سادر  على  احل�س�ل  يف  والرغبة 
كيفية  ول  قيمتها  الأ�سلي�ن  ال�سكان  يعرف 

الإ�ستفادة منها.
وعندما ي�سادفهم املت�ح�س�ن فاإنهم يق�س�ن 
كما  الأر�ص  عن  بعيدًا  يطردونهم  اأو  عليهم 
يف  الآن  يحدث  وكما  اأمريكا....  يف  ح�سل 
كاأمتنا  اأمة  ي�اجه�ن  وعندما  اإفريقيا..... 
ولها  ما�ص   لها   ، التح�سر  من  درجــة  على 
فاإنهم  وم�ؤ�س�سات،  وعـــادات.....   .... دين 
ولكنهم  بــلــطــف.  املــ�اطــنــني  مــع  يتعامل�ن 
نف�ص  عــلــى  اأيــديــهــم   ي�سع�ن  مــا  �ــســرعــان 
واملعرفة  والفكر  الرثوة  لديهم  لأن  امل�سادر 

والق�ة.
الإ�سلمي  املجتمع  جلعل  اإنـــه  اأمـــني  وقـــال 
طرق  ويتبع  املتخلفة  اأ�ساليبه  عــن  يتخلى 
الــنــجــاح واحلــ�ــســارة 
تغيري  من  لبد  الغربية 
“فالرجل  ــراأة  امل و�سع 
والــدتــه  �سكلته  مــا  هــ� 
وهذا ه�  يف طف�لته”. 
  ..... الــكــتــاب  جــ�هــر 
ولدة  املــ�ــســتــحــيــل  مـــن 
ان   ، نــاجــحــني  رجــــال 
اأمهات قادرات على الرتقاء  مل تكن لديهم 
بهم  وهذه هي ال�ظيفة النبيلة التي اعطتها 
ع�سرنا  قــي  للمراأة  املتقدمة  احلــ�ــســارات 

والتي حققتها يف املجتمعات الغربية.  
يعرب  اأن  اأمـــني  ا�ستطاع  حجته،  �ــســ�ق  ويف 
عام  ب�سكل  امل�سلمني  احتقار  عن  فقط  لي�ص 
وغالبًا   ، معينة  جمــمــ�عــات  واحــتــقــار   بــل 
ومن   . وم�سيئة  كثرية  تفا�سيل  با�ستخدام 
الأهداف التي وجه لها اإ�ساءاته حكام م�سر 
بالطغاة  و�سفهم  الذين   ، الربيطانيني  قبل 
الفا�سدين الظاملني ، ودافع عنهم اأحفادهم، 
الأ�سميني  احلكام  ي�سكل�ن  يزال�ن  ل  الذين 
املعادين  الق�ميني  بع�ص  واعتربهم  للبلد، 

كامل  فيهم حزب م�سطفى  لربيطانيا مبن 
اأن  م�ستغربًا  ولي�ص  اأبطاًل.  املالكة  والعائلة 
اخلدي�ي ا�سماعيل الذي رف�ص حكم البلد 
اأي�سًا  يرف�ص  اأن  الربيطاني�ن،  له  اأراد  كما 
املديح  ــار  واأث كتابه.  ن�سر  بعد  اأمــني  مقابلة 
ال�سقاق  الربيطانيني  من  امني  تلقاه  الــذي 
ال�سيطرة الربيطانية يف  احلزبي، فقد قدم 
انها حققت ع�سرًا غري م�سب�ق  م�سر على 
“انت�سرت  عــنــدمــا  ــة  واحلــري الــعــدالــة  مــن 
وعم  ال�طنية  الــروابــط  وظــهــرت  املــعــرفــة 
اأرجاء البلد واأ�سبح  النظام والأمان جميع 

ا�سا�ص النه��ص بالأمة متاحًا”.
الدارة  عــلــى  اإل  ــح  املــدي اأمـــني  يــغــدق  ومل 
الربيطانية  واحل�سارة الأوروبية، ومن اأبرز 
من تلقى اإ�ساءاته العلماء حيث و�سفهم اأمني 
باجلهل الفا�سح واجل�سع والك�سل . واأ�سهب 
ونقائ�ص  الفكرية  كاآبتهم  ــاق  اآف و�سف  يف 
ل  و  فيها  لب�ص  ل  بــعــبــارات  �سخ�سياتهم 

غم��ص.
العل�م   ........ تعنيهم  ل   ..... فعلماوؤنا 
يعرف�ا  اأن  علمهم  منتهى  و�ــســار  العقلية؛ 
مبالغة  يزيد من غري  ما  الب�سملة   اإعــراب  
�ساألتهم عن  وان   ، الأقل  الف وجه على  عن 
�سئ من  الأ�سياء املتداولة  يف ايديهم : كيف 
�سنع؟  اأو عن حال الأمة التي هم منها او اأمة 
اأخرى جتاورهم او الأمة التي احتلت بلدهم: 
من  منزلتها  ومــا  اجلــغــرايف؟  م�قعها  ــن  اأي
الق�ة  وال�سعف؟ بل ل� �ساألت ال�احد منهم 
اأو مكانه من  اأع�سائه  عن وظيفة ع�س� من 
واإن  بال�س�ؤال.  ازدراء  اأكتافهم  هزوا  بدنه، 
الداخلي  حك�متهم  نظام  يف  معهم  تكلمت 
وق�انينها وحالتهم ال�سيا�سية والقت�سادية،  
وجدت  اأنهم ل يعرف�ن  منها �سيئًا. ولي�س�ا 
ج�سعني وح�سب، بل انهم اأحر�ص النا�ص على 

التخل�ص من م�سقة العمل.   
ومـــن املــفــارقــات اأن مــن ادخـــر لــهــم اأمــني 

فعلماؤنا .. ال تعنيهم  
العلوم العقلية؛ وصار 

منتهى علمهم أن 
يعرفوا اعراب البسملة
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امل�سريات  الن�ساء  هــن  اخلبيث  احــتــقــاره 
يف  ظــاهــريــًا  ن�سرتهم  على  عمل  الــلــ�اتــي 
اجل�سدية  العادات  اأمني  و�سف  ولقد  كتابه. 
بكثري  امل�سرية  للمراأة  الأخلقية  وال�سفات 
من التفا�سيل . ويف ال�اقع – اأعطى الف�سل 
الجتماعي بني اجلن�سني وحمدودية ال��س�ل 
اىل الن�ساء با�ستثناء اأفراد عائلته واملحيطني 
بها ورمبا بنات اله�ى ، فان درجة التفا�سيل 
ت�سي بق�ة اأن اأمني رمبا يك�ن قد ا�ستخل�ص 
املــراأة  و�سل�ك  �سخ�سية  من  املفاهيم  هذه 
معتمدا على ت�س�ره الذاتي للم��س�ع اأو رمبا 
ت�س�ر الرجال الوروبني والرجال امل�سريني 
الدقيقة  امللحظة  من  بدل  ذاتــه  للم��س�ع 
املجتمع  يف  النـــاث  مــن  عري�سة  ل�سريحة 
 . املعرفة)15(  تعميم  يف  لهجته  لــتــربيــر 
ما  املــراأة على  امني عن  تعميمات  وا�ستملت 

يلي:
ــات مل يــتــعــ�دن  ــري ــنــ�ــســاء املــ�ــس مــعــظــم ال
على  ول  يـــ�م،  كــل  �سع�رهن  ت�سريح  عــلــى  
الإ�ستحمام اأكرث من مره واحدة يف ال�سب�ع. 
ول يعرفن ا�ستخدام ال�س�اك ول يعتنني مبا 
جل�دتها  ان  مــع  ؛  امللب�ص  مــن  الــبــدن  يلي 
ونظافتها اأعظم التاأثري يف ا�ستمالة الرجل. 
الــزوج  عند  الرغبة  تت�لد  كيف  يعرفن  ول 
اجلاهلة جتهل حركات  املــراأة  لن  ذلك   ...
النف�ص  الباطنة، وتغيب عنها معرفة اأ�سباب 
ت�ستميل  اأن  اأرادت  فاإذا   ...... والنف�ر  امليل 
الرجل ..... جاءت يف الغالب بعك�ص ذلك . 

انه  على  امل�سلمني  بني  الــزواج  اأمني  وي�سف 
ل يق�م على احلب وامنا على اجلهل وق�ساء 
التب�سريي،  ــاب  ــط اخل يف  كــمــا  الــ�ــســهــ�ات 
الل�م  حت�ل  فقد  امــني،  ن�ص  ويف  ذلك  ومع 
امل�سدر  هن  فالن�ساء  للن�ساء،  الرجال  من 
الرئي�ص “ للفح�ص” واللذة  املادية اخل�سنة 
التي متيز الزواج بني امل�سلمني . لأن النف��ص 
العالية فقط ميكن ان ت�سعر باحلب ، وهذا 

ف�ق قدرة الزوجة امل�سرية .  باإمكانها فقط 
او  “ط�يًل    زوجها  كــان  اإذا  ما  تعرف  اأن 
ق�سريًا ” “ابي�ص او ا�س�د” اما قيمة زوجها 
ومعارفه  اإح�سا�سه  ودقــة  والدبــيــة  العقلية 
اىل  بهاإ  وي�سري  �سخ�سيته  منه  ت�ساغ  وما 
اأمته  يك�ن حمرتمًا حمب�بًا ممدوحًا يف  اأن 
فهذا ل ي�سل لعقلها �سيء منه. وامل�سريات 
رجًل  يقبل  ل  الرجل  وان  رجــاًل  “ميدحن 
لي�سافحهم،    يـــده  لــهــم  ميــد  اأن  �ــســريــفــًا 
ويكرهن اآخرين ممن يعترب وج�دهم �سرف، 
الرجل  املــراأة اجلاهلة حتكم على  لأن  ذلك 
من  ه�  عندها  رجــل  واأح�سن  عقلها،  بقدر 
يلعبها  ط�ال النهار والليل .... ويك�ن عنده 
مال ل يفنى لق�ساء ما ت�ستهيه من امللب�ص 
والأ�سياء اجلميلة . واأبغ�ص  الرجال عندها 

يف  اأوقــاتــه  يق�سي   مــن 
مــكــتــبــه،   يف  ـــال  ـــغ ـــس الأ�
راأتــه جال�سا حمني  كلما 
مبطالعة  م�سغ�ل  الظهر 
كتاب غ�سبت منه ولعنت 

الكتب والعل�م”.
عن  اخرى  فقرة  وهناك 
ت�ستحق  امل�سرية  املــراأة 

مربرة،  غري  فقرة  بالتاأكيد  لأنها  الإقتبا�ص 
للمراأة  لعدائها  اأًي�سا  للإهتمام  مثرية  وهي 

ورمبا جلن�ن الرتياب فيها امل�ؤدي للخيانه:
 ، املنازل  يف   �سيئًا  يعملن  ل  ن�ساءنا  “اإن 
ول يحرتفن �سنعة ول يعرفن فنا ول ي�ستغلن 
بعلم ول يقراأن كتابا ول يعبدن اهلل ،  فبماذا 
ي�ستغلن اإذًا ؟ اأق�ل لكم ، وانت تعلم  مثلي،  
والعامل  والفقري  الغني  اإمــراأة  ي�سغل  ما  ان 
واجلــاهــل   وال�سيد واخلــادم ه� اأمــر واحد 
وه�   .... لــه  نهاية  ل  مــا  اإىل  يتفرع   .....
علقتها  مع زوجها . فتارة  تتخيل  انه يكرهها 
وتارة تظن  اأنه يحبها واأحيانًا تقارنه باأزواج 
قلبه  لتغيري  تدبر طريقة  واحيانًا   . جاراتها 

ال تتمتع كثير من 
النساء بالراحة المادية 
التي تمكنها من التحرر 
من االعمال المنزلية
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 ..... حمبتهم  منه  لتنزع  قرابته  ذوي  على 
�سل�كه مع اخلادمات  تغفل عن  مراقبة  ول 
وتراقب  حلظاته  عند دخ�ل الزائرات   .... 
اإذا كانت قبيحة ....  اإل  ول تقبل  اخلادمة 
واذا اجتمعت  مع جاراتها و�س�يحباتها .... 
بينها وبني زوجها  ارتفع �س�تها فتق�ص  ما 
وحزنها  زوجها  واأ�سدقاء  زوجها  واأقـــارب 
ل  حتى  �سدرها  يف  ما  كل  تفرغ   ، وفرحها 
اإل  بالفرا�ص-  متعلقًا  كان  – ول�  �سر  يبقى 

وقد  حتدثت عنه”.
تتمتع  ل  وبالطبع 
الن�ساء  من  كثري 
بــالــراحــة املــاديــة 
الــــتــــي متــكــنــهــا 
مــن الــتــحــرر من 
املنزلية  العمال 
كــمــا ذكــــر اأمـــني 
وحـــتـــى الــنــ�ــســاء 
ـــدرن  الــــرثيــــات ي
وي�سرفن  املــنــازل 
عـــــلـــــى رعـــــايـــــة 
وكذلك  ابنائهن 
�س�ؤونهن التجارية 
اأو  ــــة،  ــــس اخلــــا�
ن�سطًا  يلعنب دورا 
كما  اخلريية  اجلمعيات  واإدارة  اإن�ساء  يف 
يلفت  ما  ولكن  التايل.  الف�سل  يف  �سنذكر 
للقراء  املــ�جــه   ( امــني  خــطــاب  يف  النظر 
املـــراأة  ل�سغل  تــ�ــســ�ره  كيفية  هــ�  ــذكــ�ر(  ال
نف�سها - مه�و�سة بزوجها وبدرا�سة وحتليل 
ونقا�ص مزاجه وان�سغالها بالتفكري فيما اإذا 
كان  اذا   فيما  والت�ساوؤل   ، ل  اأم  يحبها  كان 
واأمني   . ال�سيفة  او  اخلادمة  على  �ص  يتل�سّ
ان  النا�ص لريى  لطيفًا يف احلكم على  لي�ص 
اأ�سبابًا  الرجل ميلك كل ال�سلطة وان للمراأة 
زوجها   مـــزاج   وحتليل  لــدرا�ــســة  جــ�هــريــة 

ال�سيفة  اأو  اخلــادمــة  لفتت  واإذا  ــه  ونــزوات
لأنها قد  نــزوة؟   ام  مــزاج  انتباهه هل هذا 
جتد نف�سها مطلقة باأي عمر ورمبا معدمة . 
وكان اأمني حمقا يف ظنه مبا تناق�ص الن�ساء 
يف غياب الرجل- وبع�ص الن�ساء ي�سرفن يف 
يفعلن  من  ورمبــا  اأزواجــهــن-  عن  احلديث 
يخت�ص  فيما  واحلــذر  لليقظة  يحتجن  ذلك 
اأزواجهن و�سل�كهم والإ�ستفادة من  باأمزجة 

اأفكار ال�سديقات. 
اأجــل  مــن  املــحــددة  بالتدابري  يتعلق  وفيما 
بل  اأمــني،  بها  نادى  التي  املــراأة  “حترير” 
الن�ص  فــاإن  بالتحرير،  اأمــني  عناه  ما  حتى 
للت�س��ص  ذلك  ُين�سب  وقد  ومتناق�ص  منّمق 
الفكري من قبل الكاتب بالإلتبا�ص اجل�هري 
الذي  الغربي  ال�سرد  يف  املتاأ�سلة  واملعق�لية 
نقا�ص  ثمرة  العمل  ك�ن  لإحتمال  اأو  تبناه، 
ح�ل امل��س�ع بني اأ�سخا�ص عديدين قام اأمني 
ال�اقع،  ويف  معًا.  اأفكارهم  بخلط  بعد  فيما 
اأكــرث  تبدو  اآخــريــن  اأ�سخا�ص  م�ساهمة  اإن 
الف�س�ل،  بع�ص  �سف�ية.  م�ساركة  ك�نها  من 
اأمني  اأعمال  حمــرر  عمارة،  حممد  بح�سب 
واأحد  عبده،  قبل  من  كتابتها  متت  وعبده، 
ه�  كاتبها  اأن  عمارة  يزعم  التي  الف�س�ل 
واملحت�ى  النربة  يف  ب��س�ح  خمتلف  عبده 
ب�سكل  مناق�سته  �ستتم  ذلـــك  عــلــى  ــاًء  ــن وب
منف�سل. وجتدر الإ�سارة يف هذا ال�سياق اأن 
الكتاب  ن�سر  وقت  الدائرة  ال�سائعات  اإحدى 
اأنه قد متت كتابته بناًء على اإحلاح كرومر، 
نظرًا لقيام الكتاب با�ستن�ساخ اآراء �سائعة يف 
كتابات امل�ستعمرين، فاإن هذه الفكرة مل تكن 

م�ستبعدة ب�سكل كامل)16(. 
اإن ت��سيات اأمني املحدودة بخ�س��ص املراأة، 
ح�ل  ال�ا�سعة  الــبــلغــة  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
تعليم  تركيزه،  نقاط  �سمن  ومن  امل��س�ع. 
املراأة، وقد قال “ل�ست ممن يطلب امل�ساواة 
غري  فذلك  التعليم،  يف  والرجل  ــراأة  امل بني 
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�سروري”. الن�ساء بحاجة لقدر من التعليم 
يف  وواجباتهن  بدورهن  القيام  من  ميكنهن 
اأمني ب�سراحة:  احلياة كزوجات. وكما قال 
الإيـــــراد  مــيــزانــيــة  ــع  و�ــس الـــزوجـــة  “على 
والنفقات بقدر ما ميكن من التدبري حتى ل 
ي�جد خلل يف مالية العائلة.  وعليها مراقبة 
من  مرغ�با  بيتها  جتعل  اأن  وعليها  اخلــدم، 
زوجها ،  فيجد فيه راحته وم�سرته اإذا اآوى 
اإليه، فتحل� له الإقامة فيه ، ويلذ له املطعم 
وامل�سرب واملنام  فل يطلب املفر من املنزل 
املحلت  يف  اأو  اجلــريان  عند  وقته  ليم�سي 
العم�مية – اأول  ال�اجبات واأهمها–  تربية 

الأولد  ج�سًما وعقًل واأدبًا”. 
التعريف  هذا  يف  ي�جد  ل  اأنــه  ال�ا�سح  من 
قبل  مــن  ب�سه�لة  قب�له  يرف�ص  �ــســيء  اأي 
اأمــني  راأي  اإن  اإذ  حمافظة.  الأبــ�يــن  اأ�ــســد 
مثلت  اإبتدائيًا  تعليمًا  ــراأة  امل تلقي  �سرورة 
املتحررين من  ولي�ص  املحافظني  وجهة نظر 
كتابه  اأن  ثم  وامل�ظفني يف ع�سره.  املثقفني 
عامًا  ثــلثــني  بعد   ،1899 الــعــام  يف  ن�سر 
مدار�ص  بت�فري  حك�مية  جلنة  ت��سية  من 
نهاية  وعــنــد  ــات.  ــن ــب وال لــــلأولد  حك�مية 
الإبتدائي  التعليم  مطالب  فيه  فاقت  عقد 
القرن  ت�سعينات  ويف  قـــدرة.  كــل  والــثــانــ�ي 
يف  منتظمات  البنات  كانت  ع�سر  التا�سع 
وفرتها  التي  واملدار�ص  التب�سريية  املدار�ص 
بالإ�سافة  الإ�سلمية  اخلريية  اجلمعيات 
اإىل املدار�ص احلك�مية- كما تقدمن بكثافة 
املعلمات  تدريب  بكليات  الإلتحاق  بطلبات 
العام  ويف   .1900 العام  يف  افتتاحها  عند 
1891 قامت اإحدى ال�سحف بن�سر مقالت 
خريجات  من  اثنتان  كتبتها  املــراأة  دور  عن 
للتعليم  اأمني  نداء  للبنات.  الأمريكية  الكلية 
عن  البعد  كل  بعيدًا  كان  للمراأة  الإبتدائي 
من  ــا  اأي واإن  الــ�قــت.  ذلــك  يف  الراديكالية 
كتابه مل  اأطلقه  الذي  النقا�ص  املتحدثني يف 

يعرت�ص على هذه الت��سية.
وا�سع  وب�سكل  ب�سدة  به  التنديد  مت  ما  اأمــا 
فقد كان دع�ته لإنهاء الف�سل بني اجلن�سني 
اأمني،  كانت حجة  لقد  وا�ستعمال احلجاب. 
مبنية  امل�ستعمرين،  خــطــاب  �ــســاأن  �ساأنها 
على فر�سية ك�ن احلجاب والعزلة، بح�سب 
املجتمع  على  مــدمــر  تــاأثــري  لهما  كــرومــر،  
مانع  اأمني،  كتب  كما  واحلجاب،  ال�سرقي.  
يح�ل  وبذلك  وارتقائها،   املـــراأة  بني  كبري 
اأن  املــ�ؤ�ــســف  ومـــن  وتقدمها”.  الأمــــة  بــني 
هج�مه على احلجاب مل يكن نتيجة لتفكري 

وحتليل،  متعقل 
اإ�ستيعابًا  واإمنـــا 
للت�س�ر  ون�سخًا 

الإ�ستعماري.
وعــنــد جتــريــدهــا 
مــــن الــتــفــ�ــســيــل 
الـــبـــلغـــي، فـــاإن 
اأمـــني �سد  حــجــة 
واحلجاب  العزلة 
اأن  كانت بب�ساطة 
�سين�سني  الفتيات 
كــــل مــــا تــعــلــمــنــه 
اأجــــربن  هـــن  اإن 
ـــى احلـــجـــاب  عـــل

ال�سن  اإن  تعليمهن.  بعد  والــعــزلــة 
وحتجيبهن،  الفتيات  عزل  عنده  يتم  الــذي 
ه�  ع�سرة،  والرابعة  ع�سرة  الثانية  بني  ما 
�سن حا�سم يف تط�ر الفكر وامل�اهب، والعزل 
الفتيات  التط�ر،  هــذا  يحبطان  والتحجب 
ياأتي  التعليم  لأن  الرجال  ملخالطة  بحاجة 
من الإختلط بهذا ال�سكل. هذا امل�قف غري 
ال�سابقة  مق�لته  مع  وا�سح  ب�سكل  من�سجم 
الإبتدائية  املرحلة  بعد  ما  يف  التعليم  بــاأن 
الفكري  التط�ر  كان  ل�  للفتيات.  مهم  غري 
مهمة  اأهـــدافـــًا  املــعــرفــة  على  والإ�ــســتــحــ�اذ 

اإميان ال�ضجي / ال�ضعودية
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للمراأة بالفعل لكانت الت��سية العقلنية هي 
ال�سعي لتحقيق هذه الأهداف ب�سكل مبا�سر 
مبا�سر  غــري  ب�سكل  ولي�ص  التعليم  بــزيــادة 
والتحجب  اجلن�سني  بــني  الف�سل  بــاإنــهــاء 

ليت�سنى للن�ساء التزامل مع الرجال.
ــًا واإهـــانـــة لــكــل من  ــف والأكـــــرث مــن هـــذا زي
واخلايل  الكامل  اإحرتامه  يف  اأمــني  ي�سارك 
ح�ل  وفر�سيته  الأوروبـــي  للرجل  النقد  من 
دونية املمار�سات املحلية – كان حجة اأخرى 
تاأكيده  بعد  احلجاب  هجر  اأجل  من  قدمها 
على اأن التحجب والعزل كانا �سائعني يف كل 
“هل  فقال:  الغابرة،  الأزمنة  يف  املجتمعات 
اأنهم   مع  ــا،  اأوروب رجال  اأن  امل�سري�ن  يظن 
بلغ�ا من كمال العقل وال�سع�ر مبلغًا مكنهم 
والكهرباء....واأن  البخار  ق�ة  اكت�ساف  من 
بحياتها  ي�م  كل  تخاطر  التي  النف��ص  تلك 
يف طلب العلم واملعاين وتف�سل ال�سرف على 
لذة احلياة،.....هل يظن�ن اأن  تلك العق�ل  
والنف��ص التي نعجب باآثارها ميكن اأن تغيب 
عنها معرفة ال��سائل ل�سيانة املراأة و حفظ 
الق�م يرتك�ن  اأولئك  اأن  عفتها؟ هل يظن�ن 
فيه   راأوا  لــ�  عندهم  متكنه  بعد  احلــجــاب 

خريًا؟”.
ــه قــي ق�سم مــن الــكــتــاب،  ــاإن ومـــع ذلـــك، ف
ب�سكل عقلين:  يقدم احلجة �سد احلجاب 
ُكتب  قــد  اأنــه  عــمــارة  يقرتح  الــذي  الف�سل 
امل�ساوئ  اإىل  عبده  وي�سري  عبده.  قبل  من 
وهذه  للمراأة،  والعزلة  للحجاب  احلقيقية 
�س�ؤون  ممار�سة  اىل  املــراأة  ت�سطر  العادات 
القان�ن والأعمال من خلل و�سيط، وا�سعة 
عليهن  يت�جب  اللتي  الفقريات،  الن�ساء 
املنزلية،  التجارة واخلدمة  ق�تهن يف  ك�سب 
عليهن  حتتم  وم�ستحيلة  فا�سدة  و�سعية  يف 
هذا  مينع  جمتمٍع  يف  الــرجــال  مــع  التعامل 

التعامل ر�سميًا. 
باأكمله خمتلف متامًا من حيث  الق�سم  هذا 
الــنــربة والأفــكــار عــن باقي الــكــتــاب،  لي�ص 
فقط يف الكلم الإن�ساين بدًل من  الإزدراء 
الذي ي�س�غ بها اإ�ساراته عن املراأة والرتاث 
الإ�سلمي. وكنتيجة لذلك، فاإن بع�ص الآراء 
املعرب عنها هنا، تناق�ص تلك املعرب عنها يف 
بالتاأكيد  هناك  الكتاب.  من  اأخــرى  اأق�سام 
بع�ص الفروقات، على �سبيل املثال، بني نظرة 
اأمني “اأن املراأة الآن ناق�سة العقل، �سديدة 
احليلة”، ولي�ست بحاجة اإىل اأكرث من تعليم 
اإمكانيات  عن  والتعبري  جهة،  من  اإبتدائي، 
جهة  من  التالية،  الفقرة  يف  اجلن�سني  كل 
ي�ستطيع  التي  ال��سيلة  ه�  “التعليم  اأخــرى، 
من خلله  الفرد اأن ينال ال�سعادة الروحية 
يف  الطبيعي  احلــق  �سخ�ص  واملادية...لكل 

تط�ير م�اهبه اإىل اأق�سى مدى”.

غوبيكا�س تبجل كري�ضنا / الهند
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الإلهية.....لتخاطب  ال�سرائع  جاءت  “وقد 
ـــرجـــال. الــفــنــ�ن  الــنــ�ــســاء كــمــا تــخــاطــب ال
والفل�سفة  واملخرتعات  واملــهــارات  اجلميلة 
كما  املــــراأة  انــتــبــاه  لفت  ــك  ذل كــل  العالية. 
واملــراأة يف  الرجل  ــرجــل....واأي فرق بني  ال
الذك�ر  ال�سبية  اأن  نرى  ونحن  الت�ق،  هذا 
والإنــاث مت�ساوون يف حب الإ�ستطلع  ح�ل 
كــل مــا يقع بــني اأيــديــهــم؟ ورمبــا كــان ال�لع 

بذلك يف الأنثى اأ�سد منه يف الذكر”.
العميق  بالتفكري  ت�حي  التي  الفقرات  اإن 
هذا  يف  الــقــاعــدة  ولي�ست  الإ�ــســتــثــنــاء  هــي 
فيه  �سي�عًا  الأكـــرث  اإن  بــل  الكتاب)17(. 
للم�سلمني،  حـــادة  ــتــقــادات  لإن تقدميه  هــ� 
وبالأخ�ص امل�سريني، وثقافتهم وجمتمعهم. 
الــذكــ�ري بامتياز،  اأمــني، هــذا  ويف مــنــاداة 
لتح�يل  يدع�  ال�اقع  يف  كان  املــراأة  لتحرير 
النم�ذج  خلط�ط  طبقًا  الإ�سلمي  املجتمع 

الذك�رية  ال�سيطرة  ثياب  واإ�ستبدال  الغربي 
ح�سب النم�ذج  الإ�سلمي  بثياب ال�سيطرة 
وحتت  الغربي.  النم�ذج  ح�سب  الذك�رية 
” املراأة قام بهج�م  “حلرية  �ستار الدع�ة  
اأنتج يف اأ�سا�سياته ذات الهج�م الإ�ستعماري 
خطابه  ويف  املحلي.  واملجتمع  الثقافة  على 
احلجاب  على  الهج�م  مت  خطابهم  يف  كما 
بالن�سبة  كــمــا  لأمـــني  وبالن�سبة  والــعــزلــة. 
كل  خطاب  يف  البارز  اجلــزء  كــان  لكرومر، 
ب�ساأن  اخلــطــاب  يف  ورداءهـــا  املـــراأة  منهما 
الرجل  وح�سارة  للمجتمع  الن�سبية  املزايا 
والأ�ساليب الذك�رية املختلفة ل�سيطرته؛ ومل 
اأو حتريرهن ذا اأهمية لأي من  تكن الن�ساء 

اأمني اأو كرومر.
كبريًا  جـــدًل  اأثـــار  قــد  الــكــاتــب  اأن  ويعتقد 
من  اكــرث  ظهر  اإذ  العربية،  ال�سحافة  يف 
. وكانت  ثلثني كتابا ومقال ردًا على ن�سره 
اإر�ساء   من  الرغم  على  له  ناقدة  الغالبية 
يف  لأع�ساء  �سيما  ل  القراء  لبع�ص  الكتاب 
امل�ؤيدة  الف�سائل  وبع�ص  الربيطانية  الإدارة 
املــ�الــيــة  املــقــطــم  فــجــريــدة   ، للربيطانيني 
اأنه  وذكــرت  بالكتاب  اأ�ــســادت  للربيطانيني 
الأف�سل منذ �سن�ات)18( . ومن ال�ا�سح ان 
وامل�سريني  للم�سلمني  عديدة  ا�سبابا  هناك 
هذا  لكراهية  اأطــيــافــهــم،   بكل  وللق�ميني 
الربيطانية  للح�سارة  اأمــني  مديح  الكتاب: 
الأ�سليني  لل�سكان  واحــتــقــاره  والوروبـــيـــة، 
للعائلة  املهينة  ا�ساراته  املحلية،  والأ�ساليب 
احلــاكــمــة وملــجــمــ�عــات وطــبــقــات حمــددة 
هذا  ناقدي  بني  بــرزوا  )الذين  العلماء  مثل 
وال�سريح  ال�سمني  واحــتــقــاره  الــكــتــاب(، 
فكما  ذلــك  ومــع  الدنيا.  الطبقات  لــعــادات 
خللع  والدع�ة  املــراأة  ق�سية  اأمــني  ا�ستخدم 
باأكمله،  املجتمع  على  هج�مه  ل�سن  حجابها 
ب�سيغة  كتابه  على  الـــردود  جـــاءت  كــذلــك 
هاجمهـــا:  الــتــي  الـــعـــادات  عــلــى  الــتــاأكــيــد 
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، وبطريقة  احلجاب والف�سل بني اجلن�سني 
للمقاومة،  العربي  لل�سرد  من�ذجًا  اأ�سبحت 
التي  امل�سطلحات  املــعــار�ــســة  وا�ستكملت 
و�سعها اخلطاب ال�ستعماري من اأجل نفيها.

بني  اأنها  على  املناظرة  هذه  املحلل�ن  يعامل 
وحلفائه  اأمني  اأي  الن�س�ية،  احلركة  م�ؤيدي 
منتقدي  اأي  الن�س�ية،  احلركة  ومناه�سي 
التي  املعادلة  نقا�ص  بل  يقبل�ن  وهــم  اأمــني 
اإن   : ال�سلي  العربي  وال�سرد  اأمني.  و�سعها 
من  فــاإن  ولذلك  ال�سطهاد  يعني  احلجاب 
يدع� خللعه ه� من م�ؤيدي احلركة الن�س�ية 
مناه�سيها  من  فه�  نزعه  يرف�ص  من  واأمــا 
)19( . وكما اقرتحت فان امل�قف ال�سا�سي 

للنظرة  تاأييده  كــان  اأمــني  لكتاب  واجلــديل 
والــعــادات  والــ�ــســعــ�ب  للح�سارة  الــغــربــيــة 
ال�سلمية على انها دونية بينما كان م�قف 
الكاتب من املراأة اأب�يا بامتياز وفيه كراهية 
للمراأة اىل حد ما. وجل ما دعا اليه الكاتب 
للهيمنة  ال�ــســلمــي  النمط  ا�ستبدال  كــان 
الذك�رية بالنمط الغربي . وكان امني اأبعد ما 
يك�ن عن ك�نه والدًا للحركة الن�س�ية العربية 

واقرب لك�نه ابنًا لكرومر وال�ستعمار .
ومل يكن اخل�س�م ذوو املنظ�ر الق�مي معادين 
القدر  باأكرث من  الن�س�ية  للحركة  بال�سرورة 
الذين  بع�ص   . لها  منا�سرا  امني  كان  الذي 
اراء  لهم  كانت  املحلية  العادات   دافع�ا عن 
الن�س�ية  احلركة  مع  ات�ساقا  اأكرث  املــراأة  عن 
من اأمني بينما كانت لبع�ص من عار�ص خلع 
احلجاب ل�سباب ق�مية وا�سلمية ، اأراء عن 
املراأة ل تقل يف اب�يتها عن اراء اأمني . فعلى 
امني  كتاب  على  الهجمات  فان  املثال  �سبيل 
م�سطفى  �سحيفة   - الل�اء   - يف  املن�س�رة 
الرجل  حق  نف�ص  للمراأة  باأن  �سرحت  كامل 
مثل  للأمة  �سروري  تعليمها  واأن  التعليم  يف 
ليربالية  اكــرث  م�قف  وهــ�  الــرجــال،  تعليم 
اأمني  م�قف  من  الن�س�ية  للحركة  وتــاأيــيــدًا 

مل  احلجاب  خلع  عار�س�ا  الذين  الُكّتاب   .
يبدو  كما  الن�س�ية  للحركة  مناه�سني  يك�ن�ا 
الجتماعي  لل��سع  مقنعني  كمحللني  وامنــا 
باأن احلجاب ه� عادة  ال�سائد. ومل يجادل�ا 
بالعك�ص  بــل  للتغيري  قابلة  غــري  اإ�ــســلمــيــة 
غري  تقرر  قد  امل�ستقبلية  الأجيال  باأن  قال�ا 
ذلك. لقد جادل�ا باأن احلجاب ه� املمار�سة 
اإل  هــي  مــا  لنزعه  امــني  دعــ�ة  وان  احلالية 
املح�س�ب  وغري  املت�سرع  الندفاع  من  جــزءًا 
�سبق  وقــد  �سيء  كل  يف  الغرب)21(  لتقليد 
هذا التنظري حتليٌل �سايف ون�س�ٌي حقيقي عن 
ق�سية احلجاب وما ح�لها من جدال قدمته 
قليلة وه�  �سن�ات  بعد  نا�سيف  ملك حنفي 

ما �ستتم مناق�سته يف الف�سل القادم .
حرب  لطلعت  الق�مي  الــرد  فــاإن  املقابل  يف 
ال�سلمية  املمار�سات  عن  دافع  امني   على 
وم�س�ؤوليات  لــدور  نظرة  وقــدم  بها  ومت�سك 
ولكن،  اأمني   اأب�ية  بنف�ص  املجتمع  املــراأة يف 
غريبًا  منــطــًا  يتبنى  اأن  اأمـــني  اأراد  بينما 
باأنها  ت��سيته  وا�سفا  الــذكــ�ريــة  للهيمنة 
لأب�ية  حــرب  دعــى   ، ـــراأة  امل لتحرير  دعــ�ة 
اإ�سلمية مقدما وجهة نظره على اأنها التزام 
املزخرفة  غري  التقليدية  البــ�يــة  مبفاهيم 
اأمر بها اهلل تعاىل. وا�ستح�سر حرب  والتي 
الكتب املقد�سة ال�سلمية وامل�سيحية ورجال 
املعرفة من غربيني وم�سلمني للتاأكيد على اأن 
واجب الزوجة رعاية الحتياجات اجل�سدية 
والفعلية واملعن�ية لزوجها وابنائها وه� عني 
ــذي حــدده لها امــني . و اختلف  ال الــ�اجــب 
و�سفهم للمراأة يف م�سالة اللبا�ص: على ن�ساء 
امني  ن�ساء  وعلى  احلجاب  يلب�سن  ان  حرب 
ينزعنه. ومل  يرتكز اخللف بني حرب  اأن 
اأو  الن�س�ية  احلركة  منا�سرة  حــ�ل  واأمــني 
الغربية يف  الأ�ساليب  مناه�ستها وامنا ح�ل 
الهيمنة  تكن  ومل  املحلية.  ال�ساليب  مقابلة 

الذك�رية م��سع نقا�ص لأي منهما .
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ال�سرد  دخــ�ل  نقطة  اإذًا  اأمــني  كتاب  ي�سّكل 
ال�ــســتــعــمــاري حـــ�ل املــــراة والإ�ـــســـلم اىل 
الــ�ــســائــد حــيــث ج�سد  ــي  ــرب ــع ال اخلـــطـــاب 
ال�سلمية  الدونية  املراأة  ومعاملة  احلجاب 
بداية  جميعها  مّثلت  ولدها  التي  واملعار�سة 
لل�سرد  املــقــاومــة  �سكل  عــربــي   �سرد  ن�س�ء 
ال�ــســتــعــمــاري . قـــام هـــذا الــ�ــســرد املــقــاوم 
الرمزية  ال�ــســطــلحــات  على  بال�ستيلء 
بنفيها.  يق�م  اأن  اأجــل  من  الأ�سلي  لل�سرد 
املقاومة  �سرد  يف  يرمز  احلــجــاب  يعد  ومل 
اإىل التخلي عن  اإىل دونية الثقافة واحلاجة 
�سار  وامنــا  الغرب  عــادات  ل�سالح  عاداتها 
يرمز لكرامة و�سلحة كل العادات ال�طنية 
وبالأخ�ص تلك التي تتعر�ص لأكرث الهجمات 
ال�ستعمارية ق�ساوة: العادات املتعلقة باملراأة 
ك��سيلة  بعناد  عليها  التاأكيد  اىل  واحلاجة 
قال  كــان  وكما  الغربية.  ال�سيطرة  مقاومة 
ــ�ن عــن املــعــركــة الخــــرية على  ــان ــز ف فــران
واجلــزائــريــني،  الفرن�سيني  بــني  احلــجــاب 
عــلــى احلــجــاب لأن  اكـــد اجلــزائــريــ�ن  اإذ 
التام بني اجلن�سني  الف�سل  التقاليد تتطلب 
حجاب  نزع  على  م�سممًا  كان  املحتل  ولن 
ال�سل”)22(،  على  الت�سديد  اجلزائر” 
ا�ستمر يف العلقة بني  الفر�سية و الفر�سية 
امل�سادة. ومت قلب �سرد املقاومة ولكني قبلت 
ذلك اي�سا، وو�سعت ال�سروط يف املقام الول 
من قبل املحتلني ومن املفارقة اأن  اخلطاب 
الــعــربــي هــ� الـــذي حـــدد مــعــاين احلــجــاب 

وت�سبب يف ظه�ره كرمز للمقاومة .
و ميكن اعتبار كتاب امني والنقا�ص الذي دار 
املقدمة  والثقافة،  الطبقات  وق�سايا  ح�له 
تكرر  الذي  للح�ار ح�ل احلجاب  والنم�ذج 
مــنــذئــذ بــعــدة ا�ــســكــال يف عـــدد مــن الـــدول 
ال�سلمية والعربية، وله�ؤلء الذين التقط�ا 
“ال�سف�ر” يف  احلــجــاب  بنزع  امــني  دعــ�ة 
من  الــ�ــســعــراوي(  )هــــدى  اأمــثــال  م�سر 

اإىل حد ما،  العليا  واملت��سطة  العليا  الطبقة 
وذوي النتماءات الثقافية الغربية ، اأ�سبح�ا 
هم اأي�سا من دعاة ال�سف�ر ففي تركيا ، على 
ال�سطلحات  اأتات�رك  اأدخل  املثال،  �سبيل 
ذات النمط الغربي مبا يف ذلك الق�انني التي 
مت�ص املراأة، وندد مرارًا وتكرارًا باحلجاب؛ 
ومــثــل امــني قــدم الــ�ــســرد الــغــربــي وبــني اأن 
وكيف  الــرتكــي  الــرجــل  على  ين�سب  قلقه 
مبظهر  وتظهره  عليه  تنعك�ص  الــعــادات  اأن 

“�سخرية”. “غرياملتح�سر” وم��سع  
راأيت  “ لقد  له:  خطبة  يف  اأتــاتــ�رك  واأعلن 
من   قطعًة  ي�سعن  الن�ساء  الماكن  بع�ص  يف 
قما�ص اأو من�سفة اأو اأي �سيء من هذا القبيل 
راأيت  على روؤو�سهن  ليخفني  وج�ههن كما 
الأر�ــص  على  ويرب�سن  ظه�رهن  يــدرن  من 
عندما مير بهن رجل . ما ه� معنى ومغزى 
هـــذا الــتــ�ــســرف؟ ايــهــا الــ�ــســادة هــل ميكن 
اأمًة متح�سرة ان يقمن بهذا  لإمهات وبنات 
الت�سرف الغريب؟. هذه ال��سعية الرببرية، 
�سخرية  م��سع  المــة  يجعل  امل�سهد  وهــذا 

ويجب ا�سلح هذا ال��سع يف احلال)23( . 
امرباط�ر  بهل�ي  ر�سا  ال�ساه  ذهــب   ، وباملثل 
يف  ا�سدر  ،حيث  ال�ساأن  هــذا  يف  بعيدا  ايــران 
فيه  حظر  بيانا  الع�سرين  الــقــرن  ع�سرينات 
دعما من  لقــت  وهــي حركة  ارتــداء احلجاب 
رجــال  عــن  ف�سل  العليا  الطبقات  �ــســيــدات 
مثل  الذي  احلظر،  وا�ستقبل  العليا،  الطبقات 
احلاكمة  الطبقه  تبنته  الــذي  الغربي  الجتــاه 
العليا  الطبقات  رغبة  ــرز  واب املجتمع  لقيادة 
ب�سكل  “متح�سرة”  انها  على  نف�سها  لظهار 
ــــارت  خمــتــلــف عــن الــطــبــقــات الــ�ــســعــبــيــة. واأث
املظاهرات  واندلعت  ال�سطراب  ال�سائعات 
احلــجــاب  يــكــن  فــلــم  بــ�حــ�ــســيــة  �سحقها  ومت 
كما  ون�ساءًا  رجال  الإيرانيني  ملعظم  بالن�سبة 
للتخلف”،  “رمزا  املــراأه  م�ؤرخي   اأحد  لحظ 
اأنه كذلك،  العليا  الطبقات  اأع�ساء  بينما يرى 
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ولكنه علمة على اللياقة وو�سيلة للحماية �سد 
لدى  وكانت  الذك�ر.  من  الغرباء  عي�ن  تهديد 
الن�ساء  مع  الفظ  بالتعامل  تعليمات  ال�سرطة 
ممن يرتدين اأي �سيء غري القبعة ذات النمط 
الطــلق  على  للراأ�ص  غطاء  اأي  او  ـــي  الأوروب
.واختارت العديد من الن�س�ة البقاء يف املنزل 
بدل من املغامرة واخلروج واملخاطرة بالتعر�ص 

لنزع احلجاب من قبل ال�سرطة )24( .
عليه  والــهــجــ�م  للحجاب  احــتــقــارهــم  ويف 
الع�س�ين  ال�سخ�سني  هذين  فــان  ب�ح�سيه 
يف الطبقة احلاكمة )اأتات�رك وال�ساه(، مثل 
هم  احلقيقية:  دوافعهما  عن  ك�سفا   ، امني 
رجال من الطبقات التي ا�ست�عبت ال�ساليب 
الوروبية ويتاأمل�ن من ذل و�سفهم بانهم غري 
احلجاب  يرتدين  ن�ساءهم  لن  متح�سرين 
على   م�سمم�ن  وهـــم 
اجتثاثه. وهذا يعني اأن 
هذه هي كلمات وافعال 
انفتح�ا  الذين  الرجال 
الغربي  اخلطاب  على 
لثقافتهم  وقبل�ا متثيله 
بالن�سبة  ودونــيــتــهــم 
ــه  واملــعــنــى  ــات ــس ــمــار� مل
الذي اأعط�ه للحجاب .  ملاذا يعطي الرجال 
وي�سن�ن  الت�سريحات  هــذه  مثل  امل�سلم�ن 
مثل هذا احلظر الذي ي�سبح مفه�ما فقط 
على  العاملية  ال�سيطرة  مــن  خلفية  ظــل  يف 
وكذلك  يف  و�سلطة خطاباته  العربي  العامل 
ون�ساء  لرجال  الغام�ص  امل�قف  خلفية  ظل 
املجتمعات  اعــ�ــســاء   – الــعــلــيــا  الــطــبــقــات 
القت�سادية  م�ساحلها  حيث  الإ�سلمية 
وتطلعاتها الثقافية تربطها بالغرب امل�ستعمر 
عي�ن  خــلل  من  جزئيا  جمتمعاتها  ــرى   وت

غربية. 
اأ�س�ل وتاريخ فكرة احلجاب-  وترتتب على 
يــخــرب اخلــطــاب  للت� - كــمــا  الــتــي و�ــســعــت 

يف  العربي  واخلطاب  ال�ستعماري  الغربي 
القرن الع�سرين عدة اآثار :  

ق�سايا  بني  العلقة  اأن  ال�ا�سح  من  اأوًل: 
ـــة بني  الــثــقــافــة واملــــــراأة وبــ�ــســكــل اأكــــرث دق
املراأة  وا�سطهاد  الآخرين  الرجال  ثقافات 
 ، الغربي  اخلطاب  خــلل  من  ان�ساوؤها  ثم 
فالفكرة ) التي ل تزال تثري النقا�سات عن 
املراأة يف الثقافة العربية والإ�سلمية وثقافات 
العامل غري الغربي ( اأن حت�سني حالة املراأة 
ت�ستدعي التخلي عن العادات املحلية، كانت 
قبل  من  وبنيت  معينة  تاريخية  حلظة  نتاج 
التي تخ�سع  الذك�رية  الإ�ستعمارية  امل�ؤ�س�سة 
�سيا�سية  غايات  خدمة  يف  الــذكــ�ر  لهيمنة 
ظــاهــرًا  وزيــفــهــا  �سخطها  واأ�ــســبــح  معينة، 
 ) الن�س�ية  النظرية  وجهة  من  الأقــل  )على 
عندما ي�سع يف الإعتبار اأن الذين نادوا بها 
الع�سر  ولبا�ص  عــادات  بــاأن  اعتقدوا  اأوًل، 
على  الــذي  املثال  قدما  امل�سيحي  الفكت�ري 

املراأة امل�سلمة اأن تطمح له.
التاريخية تف�سر ظاهرة  ثانيًا: هذه الأ�س�ل 
اإىل  للده�سة  مثرية  الظاهر  يف  تبدو  اأخــرى 
حد ما وبالتحديد الت�سابه امل�ج�د بني الراأي 
الغربي الإ�ستعماري الذي ل يزال �سائعًا باأنه 
ل زال ي�جد هناك �سلة اأ�سا�سية بني ق�سايا 
والإفرتا�ص  الإ�سلمية  املجتمعات  يف  املراأة 
الإ�سلمية  املقاومة  مل�قف  امل�ؤ�س�ص  املماثل 
بالفعل.  واأن مثل هذه ال�سلة ل تزال قائمة 
اإن الت�سابه بني هذين امل�قفني لي�ص من قبيل 
امل�سادفة؛ فكل منهما مراآة للآخر. وحتدي 
ال�سرد املقاوم للفر�سية الإ�ستعمارية بقلبها 
– وهكذا ، فمن املفارقات اأنه و�سع نف�سه يف 

مكان الفر�سية الإ�ستعمارية.
ــتــطــ�ر الــ�ــســرد  ــابــق ل ــ�ــس وكــــان لــلــتــبــايــن ال
ــار  اآث الإ�ــســلم  يف  ـــراأة  امل عــن  الإ�ستعماري 
الظلم  بيان  اأن  على  ت�ستمل  اأي�سا،  اأخــرى 
على  مبني  املــــراأة  على  الــ�اقــع  الإ�ــســلمــي 

الكّتاب الذين عارضوا خلع 
الحجاب لم يكونوا معارضين 

للحركة النسوية وإنما 
كمحللين للوضع االجتماعي
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الإدراك اخلاطئ والتلعب ال�سيا�سي. 
املجتمعات  اأن  يــعــنــي  ل  هــنــا  مــ�قــفــي  اإن 
فعلت،  لقد  الن�ساء،  ت�سطهد  مل  الإ�سلمية 
واإمنا  لي�ص م��سع خــلف.  تــزال، وهــذا  ول 
الإ�ــســتــخــدام  واأن  اإىل  هــنــا  اأ�ــســري  اأن  اأود 
اإ�سطهد املراأة  اأن الإ�سلم  ال�سيا�سي لفكرة 
الإ�ستعمار  عرفه  ما  اأن  الإعتبار  بعني  واآخذ 
الأ�سا�سية  والأ�ــســكــال  امل�سادر  اأنــه  الأبـــ�ي 
للمراأة  الإ�سلمية  املجتمعات  لإ�سطهاد 
لهذه  دقيق  وغــري  غام�ص  فهم  على  مبني 
الأجندة  اأن  اأي�سًا  يعني  وهــذا  املجتمعات. 
امل�سلمة،  للمراأة  ــ�ن  ــي الأوروب و�سعها  التي 
من  اأنا�ص  يد  على  بداية  و�سعت  قد  كانت 
اأمثال كرومر- لي�ست دقيقة وغري ذات �سلة، 
على  بــاأن  فر�سياتها  يف  �سائبة  غري  وكانت 
املحلية  الأ�ساليب  التخلي عن  امل�سلمة  املراأة 
لتح�سني  منها  الغربية  ال�ساليب  تتبنى  واأن 
الغربية  املــراأة  فــاإن  يبدو  ما  وعلى  و�سعها، 
وامل�سلمة بحاجة لأن تنبذ )متامًا كما كانت 
املركزية  تفعل(  اأن  الغربية  املـــراأة  حتــاول 
الثقافة  كانت  اأيا  املــراأة  وكراهية  الذك�رية 
والعادات التي وجدت نف�سها بها ،ولكن هذا 
الثقافة  تتبنى  اأن  اأن عليها  لي�ص مثل ق�لهم 
والإ�سلمية  العربية  الثقافة  وتنبذ  الغربية 
متاما. ومل تكن الأجندة الن�س�ية كما حددها 
الوروبي�ن �سحيحة يف خ�س��سيتها مبا يف 
هذا  وب�سبب   ، احلجاب  على  الرتكيز  ذلك 
فاإنه  احلــجــاب  حــ�ل  ال�سراع  مــن  التاريخ 
ملب�ص  قطعة  فه�   ، باملعاين  مثقًل  ي�سبح 
ذو  ولب�سه  نف�سه  احلــجــاب  فــاإن  ذلــك  ومــع 
�سلة بالأم�ر امل��س�عية حلق�ق املراأة بنف�ص 
قدر التحديد الإجتماعي لأي قطعة ملب�ص 
ح�ل  الغربية  املــراأة  ل�سراع  بالن�سبة  اأخرى 
الق�سايا امل��س�عية وعندما برزت قطع من 
ال�سدر-  وحــمــالت  كال�سراويل  امللب�ص- 
الأنث�ي  للكفاح  ورم�ز   للخلف  كب�ؤر  لفرتة 

الن�س�ية  ت�سدت  الغربية  املجتمعات  يف 
مهمة  النقا�ص  م��س�ع  القطعة  بــاأن  للق�ل  
ه�  كما  اأ�س�ص،  بكل  ولي�ص،  ن�سال،  وم��سع 
للمراأة  بالن�سبة  احلجاب  م��س�ع  يف  احلال 
امل�سلمة ، فاإن رجال اإ�ستعماريني واب�يني من 
اأمثال كرومر واأمني هم من اأعلن�ا اأنها مهمة 

لن�سال احلركة الن�س�ية. 
ولقد كان ذلك اأمرًا حمبطًا ومثريًا لل�سخرية 
الــرجــال  كــثــرية مــن قبل  ــــّددت طــاقــة  ُب اأن 
امل�سلمني ثم الن�ساء امل�سلمات لنزع احلجاب 
ومن اأخرين لتاأكيده واإ�ستعادته. ولكن الأ�س�اأ 
املعاناة  مــن  الإرث  هــذا  هــ�  كله  ذلــك  مــن 
والن�سال من اأجل ق�سايا الثقافة والطبقات  
اأن اأعترب لي�ص احلجاب فقط واإمنا الن�سال 
مــن اأجـــل حــقــ�ق املـــراأة ب�سكل عــام جــاءت 

ــخ  ــاري ــت نــتــيــجــة لـــهـــذا ال
لإ�ستيعاب  وكمح�سلة 
الإ�ـــســـتـــعـــمـــار لــقــ�ــســايــا 
الن�س�ية  والــلــغــة  املــــراأة 
لتق�ي�ص  ــه  ــت حمــاول يف 

الثقافات الأخرى . 
الــتــاريــخ  هــــذا  زال  ول 
ــ�ل  وهـــــذا الـــ�ـــســـراع ح

يف  الي�م  حتى  حيًا  الطبقات  وبــني  الثقافة 
اأو  �سرًا  كبري  حد  واإىل  املــراأة  ح�ل  النقا�ص 
وا�ستمر  ق�سد،  بــدون  اأو  ق�سد  عن   ، علنا 
املعاهد  الإ�سلم يف  املــراة يف  النقا�ص ح�ل 
العربي  ال�سرد  �سياغة  لإعـــادة  وخارجها، 
الغرب  ويف  امل�سطهد  انــه  على  الإ�ــســلمــي 
ذلك،  من  العك�ص  وعلى   ، املتحرر  اأنــه  على 
انه  على  للمقاومة  العربي  ال�سرد  ادعــاءات 
الــعــادات  على  املحافظة  ال�سا�سيات  مــن 
الإ�سلمية ول �سيما، ما يتعلق منها باملراأة، 
باعتبارها علمة ملقاومة الإمربيالية ، �س�اء 
يف زمن الإ�ستعمار اأو ما بعد الإ�ستعمار)25(. 
الن�س�ية  احلركة  ا�ستخدام  فاإن  ذلك،  وف�ق 

إن رجاال إستعماريين وابويين 
من أمثال كرومر وأمين هم 
من أعلنوا أنها مهمة لنضال 
الحركة النسوية
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الثقافة  وتق�ي�ص  امل�ستعمر  لثقافة  للرتويج 
ـــك احلـــني و�ــســمــهــا بــاأنــهــا  املــحــلــيــة مــنــذ ذل
ما  الإ�ستعمارية  الهيمنة  بيد  كاأداة  ا�ستعملت 
وعر�سة  العرب  اأمــام  ال�سك  م��سع  و�سعها 
للإتهام لك�نها حليفا للم�سالح ال�ستعمارية. 
ومما ل �سك فيه، اأن هذا العيب اأعاق الن�سال 

الن�س�ي يف املجتمعات الإ�سلمية . 
بان  الإفــرتا�ــص  فــاإن  ذلــك،  اإىل  وبالإ�سافة 
– قد تف�ست  ق�سايا الثقافة واملراأة مت�سلة 
النقا�سات الأوروبية ح�ل املراأة  ول تزال يف 
والإ�سلم والتي دخلت اخلطاب العربي من 
امل�سادر الإ�ستعمارية، واأ�سبحت م�ستقرة يف 
اأجل  من  الن�سال  وح�سرت  اخلطاب،  هذا 
وقد  الثقافة.  ح�ل  ب�سراعات  املــراأة  حق�ق 
يعني هذا اأنه يفهم و ميثل الن�سال من اأجل 
حق�ق املراأة غالبا من قبل الطرف املعار�ص 
اأنه نقا�ص ح�ل مزايا الإ�سلم والعرب  على 
ل  فــاإنــه  وبالطبع  عـــام.  ب�سكل  الأ�ــســا�ــســيــة 
الإ�سلم ول الثقافة العربية هي هدف النقد 
الق�انني  تلك  ولكن  الإ�سلح  دوافــع  هما  اأو 
واملجتمعات  الإ�سلم  يف  امل�ج�دة  والعادات 
الذك�رية  امل�سالح  عن  تعرب  التي  العربية 
فامل�ساألة   . للمراأة  الكراهية  اأو  واللمبالة 
للمراأة  العادلة  الإن�سانية  املعاملة   ، بب�ساطة 
- ل اأكرث ول اقل- ولي�ست املزايا اجل�هرية 

للإ�سلم ول الثقافة العربية ول العرب.
التغلغل  اأن  �سابق  ف�سل  يف  ذكـــرت  ولــقــد   
واإنفتاح  ــط  ــس الأو� ال�سرق  يف  الإقــتــ�ــســادي 
جمتمعات ال�سرق الأو�سط على اأفكار الغرب 
�سلبية  ع�اقب  لها  اأن  رغم  ال�سيا�سية  واآرائه 
على املراأة ، اإل اأنها اأدت اإىل تفكيك امل�ؤ�س�سات 
الإجتماعية الت�سيقية واإتاحت فر�سة جديدة 
للمراأة. ويف �س�ء الأدلة التي مت عر�سها يف 
التبعات  التمييز بني  الف�سل، ل بد من  هذا 
املجتمعات  انفتاح  نتيجة  املراأة  على  املرتتبة 
الإ�سلمية على الغرب والتغريات الإجتماعية 

عن  جنمت  الــتــي  الفكرية  الآفــــاق  واتــ�ــســاع 
عن  العربية  املجتمعات  داخل  من  الإهتمام 
وال�سيا�سية  التكن�ل�جية  الإجنـــازات  تقليد 
الغربية من جهة والتبعات املختلفة وال�سلبية 
الغربي  اخلــطــاب  ون�سر  بناء  عــن  الناجمة 
الذي ي�ستهدف ق�سية املراأة وا�ستيعاب اللغة 

الن�س�ية يف خدمة ا�سرتاتيجيات الهيمنة.
على  مت  الإ�ــســلحــات  اإدخــــال  اأن  �سحيح   
من  واملت��سطة  العليا  الطبقات  قـــادة  يــد 
ال�سيا�سيني الذين قبل�ا وا�ست�عب�ا اخلطاب 
الغربي الذي اأدى يف بع�ص الدول وبالتحديد 
منها  ا�ستفادت  قان�نية  لإ�سلحات  تركيا، 
ـــ�رك على  ـــات ـــــراأة. وا�ــســتــمــل بــرنــامــج اأت امل
بالأ�سرة  اخلا�ص  ال�سريعة  قان�ن  ا�ستبدال 
بقان�ن الأ�سرة ال�س�ي�سري الذي حظر تعدد 
يف  مت�ساوية  حق�قا  املراأة  واأعطى  الزوجات 
الطلق وح�سانة الأطفال لكل الأب�ين. ولقد 
من  الربج�ازية  احل�سرية  املــراأة  ا�ستفادت 
تاأثري  لها  يكن  الإ�سلحات يف حني مل  هذه 
يذكر خارج هذه الطبقة. وعلوة على ذلك، 
والأهم من ذلك  مل يت�سح بعد اأن كانت �ستثبت 
اإنتعا�ص  اأنه يف تركيا هناك  دمي�متها، حتى 
الن�ساء  نظمت  ولقد  واحلــجــاب  لــلإ�ــســلم 
الرتكيات املت�سددات اإعت�سامًا واإ�سرابًا عن 
الطعام للمطالبة بحقهن يف احلجاب)26( 
املتعلقة  الق�انني  يف  الإ�سلحات  وقدمت   .
ال�ستينيات  يف  ــران  اإي يف  والطلق  بــالــزواج 
وال�سبعينيات من القرن الع�سرين ورغم اأنها 
مل ت�سل املدى الذي و�سلت اإليه الإ�سلحات 
الرتكية، اإل اأنه قد مت اإبطالها. ومن املحتمل 
ولي�ص  وطني  باأ�سل�ب  تطبق  اإ�سلحات  ان 
الأخرى  الثقافات  طرق  ا�ستعادة  خلل  من 
كان من املمكن اأن تك�ن اأكرث اإفهاما واإقناعًا 
لكل الطبقات ولي�ص الطبقة ال��سطى والعليا 
تك�ن  اأن  لذلك  املحتمل  من  و  وح�سب  منها 

اأكرث دمي�مة.
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 Chapter 8: Discourse of the Veil 
1. See J.N. Anderson، »Law Re-

form in Egypt: 1850-1950،“ in 
Political and Social Changes in 
Modern Egypt، ed. P.M. Holt 
) London: Oxford University 
Press، 1968(،209- 30; and Noel 
J. Coulson and Doreen Hinch-
cliffe، Women and Law Reform 
in Contemporary Islam،“ in 
Women in the Muslim World، 
ed. Lois Beck and Nikki Keddie ) 
Cambridge: Harvard University 
Press، 1978(، 37-51.

2. Robert L. Tignor، Modernisa-
tion and British Colonial Rule in 
Egypt، 1882-1914  

3. Ibid.،  324-6.
4. In Dante’s Divine Comedy، for 

instance، in which Muhammad 
is relegated to one of the lowest 
circles of hell، Muhammad is 
associated with a figure whose 
transgressions similarly were 
in the area of what he preached 
with respect to women. See The 
Comedy of Dante Alighieri، 
trans.Dorothy Sayers )Pinguin 
Books، 1949(، Canto 28،  346-
47، 250. For some accounts 
of early Western representa-
tions of Islam see Norman 
Daniel، Islam and the West 
)Edinburgh:English University 
Press، 1966(; and R.W. Western 
Views of Islam in the Middle 

Ages  ) Cambridge: Harvard 
University Press، 1962(.

5. The Complete Letters of Lady 
Mary Wortley Montagu، 2 vol.، 
ed. Robert Halsband ) Oxford: 
Clarendon Press، 1965(، 1:318. 
She corrects ” our Vulgar Notion 
that they do not own women to 
have any Souls“ but perpetuates 
a modified version of that error 
in writing، ” ‘Tis true، they say 
they  women’s souls are not of 
so elevated kind، and therefore 
must not hope to be admitted 
into the paradise appointed 
for Men.“ Ibid. 1:363. For the 
statements on polygamy and 
the parallel ”inconsistency“ of 
European men see ibid 1:329. 
Montagu also points out in this 
context that Muslim women of 
the upper classes owned pro-
perty of their own right and 
thus were less than their Chris-
tian sisters. For the remarks on 
the veil see ibid، 1:328.

6. Timothy Mitchell’s Colonising 
Egypt )Cambridge: Cambridge 
University Press، 1988( offers  
an interesting and valuable 
exploration of the issues of 
colonialism and its discursive 
designs.   

7. Edward Said، Orientalism )Lon-
don: Routledge and Kegan Paul، 
1978(.
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8. For the discussion of the uses of 
anthropology to colonial theory 
and its uses in reinforcing sexist 
views of women see Mona 
Etienne and Eleanor Leacock، 
”Introduction،“ in Women and 
Colonisation: Anthropological 
Perspectives، ed. Etienne and  
Leacock )New York: Praeger 
Publishers، 1980(، 1-24; Susan 
Carol Rogers، Women’s Place: 
A Critical Review of  Anthropo-
logical Theory، ” Comparative 
Studies in Society and History 
20، no. 1 )1978(: 123-62; Eliza-
beth Fee، ”The Sexual Victorian 
Social Anthropology،“ in Clio’s 
Consciousness Raised، ed. M. 
Hartman and L. Banner )New 
York: Harper Torch-books، 
1974(، 86-102. 

9. Earl of Cromer، Modern Egypt، 
2 vols. ) New York: Macmillan، 
1908(، 2:146; hereafter cited in 
the text.

10. A. B. De Guerville، New Egypt 
)London: William Heinemann، 
1906(، 154.

11. Cromer Papers، cited in Judith 
E. Tucker، Women in Nine-
teenth-Century Egypt )Cam-
bridge:  Cambridge University 
Press، 1985(، 122. 

12. Cromer was so prominent 
in the antisuffrage movement 
that it was sometimes called 

the Curzon- Cromer com-
bine after Cromer and Lord 
Curzon، first marquis of Ked-
dleston. See Constance Rover، 
Women’s Suffrage and Party 
Politics in Britain، 1866-1914 
)London: Routledge and Kegan 
Paul; Toronto: University of 
Toronto Press، 1967(، 171-73; 
See also Brian Harrison، Sepa-
rate Spheres: The Opposition 
to Women’s Suffrage in Britain 
)New York: Holmes and Meier 
Publishers، 1978(.

13. Rev. Robert Bruce، in Report 
of the Centenary Conference 
on Protestant Mission of the 
World Held in Exeter Hall، 
London )June 9-19th(، 2 vols.، 
ed. James Jognston )New York: 
F. H. Revell، [1889[(، 1:18-
19; Annie van Sommer and  
Samuel M. Zwemer، eds. Our 
Muslim Sisters: A Cry of need 
from Lands of Darkness Inter-
preted by Those Who Heard It 
)New York: F. H. Revell، 1907(، 
27-28; Daylight in the Harem 
)Edinburgh: Oliphant، Ander-
son and Ferrier، 1911(، 149-50.                             

14. Qasem Amin، Tahrir al-mar’a، 
in Al-a’mal al-kamila li Qasem 
Amin، 2 vols.، ed. Muhammad 
mara )Beirut: Al-mu’assasa al-
’arabiyya lil-dirasat  wa’l- nashr، 
1976(، 2: 71-72;  hereafter cited 
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in the text. All quotations from 
Tahrir al-mar’a are from vol.2.

15. For a discussion of Amin’s 
family life see Mary Flounder 
Arnett، Qasem Amin and the 
Beginning of the Feminist 
Movement in Egypt )Ph.D. 
diss.، Dropsie College، 1965(.

16. ‘Amara، ”Hadith ‘an al-’amal 
al-kamila“ )Discussion of the 
works of Amin(، in Al-a’mal 
al-kamila li Qasem Amin،ed. 
‘Amara، 1:133. ‘Amara mentions 
that the work was the outcome 
of a gathering in Geneva in 
1897 attended by Muhammad 
‘Adu، Sa’ad Zaghloul، lutfi 
al-Sayyed، and Qasem Amin. 
Indeed ‘Amara points to parti-
cular sections that he believes 
were written by Muhammad 
‘Adu. Ibid.، 1:139.

17. Perhaps passages such as the 
above were contributed by ‘Adu 
or by others- Sa’ad Zaghloul 
or  lutfi al-Sayyed - who have 
been mentioned as collabora-
ting with Amin. See Afaf lutfi 
al-Sayyed Marsot، Egypt and 
Cromer )London:John Murray، 
1968(، 

18. Mukhtar Tuhami، Al-sahafa 
wa’l-fikr wa’l-thawra، thalath 
Ma’ariq fikriyya )Baghdad: Dar 
ma’mun lil-tiba’a، 1976(، 28. 

19. Among the more interesting 

pieces on the subject are Judith 
Gran، Impact of the World 
Marker on Egyptian Women، 
Middle East Research and 
Information Report، no. 58 
)1977(: 3-7; Juan Ricardo Cole، 
Feminism Class، and Islam in 
Turn-of –the-Century Egypt، 
”International Journal of Mid-
dle East Studies 13، no. 4 )1981(: 
394-407.

20. Tuhami، Thalath Ma’ariq 
fikriyya، 42-45.

21. Ta’at Harb، Tarbiyet al-mar’a 
wa’l-hijab، 2 ed. )Matba’t al-ma-
nar، 1905(، e.g.،18، 19، 25، 29.

22. Frantz Fanon، A Dying 
Colonialism، trans. Haakon 
Chevalier )New York: Grove 
Press، 1967(، 65.  A useful dis-
cussion of the interconnection 
between thesis and anti thesis 
and the ways in which anti-
thesis may become locked in 
meanings posed by the thesis 
may be found in Joan W. Scott، 
”Deconstructing Equality-ver-
sus-Difference: or، the Uses of 
Poststructuralist Theory for 
Feminism، Feminist Studies 14، 
no. 1 )1988(: 33-49.

23. Ataturk، speech at Kastamonu، 
1925، quoted in Bernard Lewis، 
The Emergence of Modern Tur-
key )London: Mardin، Oxford 
University Press، 1961(، 165. For 

سن
حل�

ى ا
سلم

� .
   د

مة:
رج

ت



34

20
12

اء 
شت

 - 
شر

لعا
د ا

عد
ال

further discussion of Turkish 
articulations of the issue see S.  
Mardin، The Genesis of Young 
Ottoman Thought )Princeton: 
Princeton University Press، 
1962(; and O. Ozan kaya، ”Re-
flections of Semsiddin Sami on 
Women in the Period before 
the Advent of Secularism،“ in 
Family in Turkish Society، ed. 
T.Erder )Ankara: Turkish Social 
Science Association، 1985(.

24. Guity Nashat،“ Women in 
Pre-Revolutionary Iran: A 
Historical Review،“ in Women 
and Revolutionary in Iran، ed.  
Nashat )Boulder، Colo: Wes-
tview Press، 1982(، 27.

25. One problem with rebuttals 
of the Islamicist argument 
voiced by women of Muslim 
background ) and others(، 
generally، but not exclusively، 
based in the West is the extent 
to which they reproduce the 
Western narrative and its 
iteration in native upper-class 
voice without taking account 
of the colonialist and classist 
assumptions in which it is 

mired. This silent and surely 
inadvertent reinscription of 
racist and classist assumptions 
is in rebuttals offered from a 
”Marxist“ perspective as much 
as in rebuttals aligned with the 
Western liberal position. See، 
for example، Mai Ghoussoub، 
” Feminism- or the Eternal 
Masculine- in the Arab World،“ 
New left Review 161 )January- 
February 1987(: 3-18; and 
Azar Tabari، ”The Women’s 
Movement in Iran: A Hopeful 
Prognosis، Feminist Studies 12، 
no. 2 )1986(: 343-60. The topic 
of Orientalism and the study 
of Arab women addressed with 
particular acumen in Rosemary 
Sayigh، ”Roles and Functions of 
Arab Women: A Reappraisal of 
Orientalism and Arab women، 
Arab Studies Quarterly 3، no. 3 
)1981(: 258-74. 

26. See Deniz Kandiyoti، ”Women 
and the Turkish state: Political 
actors or Symbolic Pawns?“ in 
Women- Nation-State، ed. Nira 
Yuval-Davis )London: Mac-
millan، 1989(، 126.   
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العام  الت�س�ر  دائمًا  كان  الجتماعي  ال�ج�د  عليه يف  والتف�ق  بل  بالرجل؛  امل�ساواة  هاج�ص 
املبذول يف و�سف احلركة الن�س�ية العاملية؛ والذي اأعتقد ابتداء اأنه ت�س�ر غري من�سف ل�اقع 
هذه احلركة يف حدود ن�ساأتها على اأب�سط تقدير. فاحلركة الن�س�ية العاملية يف ن�ساأتها الأوىل 
خرجت من رحم ع�سر التن�ير الذي وقف فيه الإن�سان الب�سيط مدافعًا عن حق�قه الب�سرية 
غري  كاملة  بحرية  اأبعادها  بكل  الإن�سانية  حياته  وممار�سة  والتفكري  ال�ج�د،  يف  الطبيعية 

مرتبطة بعرق اأو بجن�ص اأو باإرث مادي. 
اأفرز حركات حملت معها مطالب  املتتالية  والفكرية  التاريخية  التن�ير بكل تدرجاته  ع�سر 
املراأة  كانت  البائ�ص.  واقعها  لتغيري  منا�سبة  بيئة  واحلداثة  النه�سة  ع�سر  يف  وجدت  فئات 
الرند  واللحقة حجر  ال�سابقة  التاريخية  كله، كما كانت دوما، يف احلقبات  يف و�سط ذلك 
ب�سرية  تكن  مل  الأولــني  والي�نان  الرومان  عهد  يف  فهي  ال�ساغطة.  ال�رقة  اأو  ال�سد  حبل  اأو 
واخلطاب  والفكر  الفل�سفة  واخلطيئة، ولحقا يف  ال�سر  كانت م�سدر  بل  روح؛  اأو  ذات عقل 
الديني يف اليه�دية وامل�سيحية كذلك. وكان واقعها حمك�مًا بالرتدي عندما اآلت اأوروبا اىل 
�سيطرة الإقطاعيني على ت�جهات الكني�سة؛ وا�ستغلل رجال الدين  �سلطة الكني�سة لتحقيق 
اأمراء القطاع، مما ترجم تغّ�ًل لطبقة، هي خليط منهما، على كل  مكت�سباتهم املادية من 

الفئات الجتماعية امل�ست�سعفة، من العبيد والفقراء والأطفال والن�ساء، اأي عامة ال�سعب. 

باحثة في دراسات المرأة والشريعة اإلسالمية من األردن

الّنسويّة اإلسالمية  وجدلية الالمفكر فيه

د. دعاء فينو

الملف
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وخرجت  ال�سناعية  الث�رة  مع  الآلــة  جاءت 
بتغيري  حينها  تاأمل  كانت  العمل،  اإىل  املراأة 
اجلديدة  باحلرية  متتع  ان�سان  ككل  واقعها 
الكني�سة  وطغيان  الإقــطــاع  بعد  املكت�سبة 
العمل  �ــســ�ق  يف  نف�سها  وجـــدت  واجلــهــل. 
مبخ�سة الأجر، م�ستهلكة الق�ى، وف�ق ذلك 
ق�سمة  و�سارت  مبتذل.  كج�سد  م�ستهاة  كله 
بالتاأكيد  وهي  وعّماًل،  راأ�سماليني  الّنا�ص؛ 
الأ�سعف.  اجلانب  احلالتني  كلتا  يف  كانت 
»كانت الث�رة الفرن�سية خيبة اأمل كبرية)1(، 
والإخاء  ث�رة احلرية  فعله  اأمكنها  ما  فاأكرث 
املــراأة  فيه  تعترب  قان�نًا  ت�سّن  اأن  وامل�ساواة 
كالقا�سر واملجن�ن لي�ص لها ا�ستقللية مالية 

اأو قان�نية)2(!                                        
يتم  اإذ كيف  الن�سائي حدة   وازداد ال�س�ت 
رف�ص ال�سلطة املطلقة يف الدولة وتبقى هذه 
الزوج  الأ�سرة؟ وكيف يبقى حق  ال�سلطة يف 
مقد�سًا وتنتزع القد�سية من احلاكم ؟ األي�ص  
الرجال  كل  اأن  حقيقة  تقر  اأن  التحيز  قمة 
اإمــاء؟ ومل  اأحــرارًا وكل الن�ساء ولدن  ولــدوا 
تغري هذه املطالبات التبعية القان�نية للمراأة 
معّطًل  واملــايل  القان�ين  و�سعها  بقي  التي 
حتت م�ؤ�س�سة الزواج؛  ومهما بلغ دخلها فه� 

ملك  للزوج!)3( 
»الطبقة  �ــســمــن  بــعــدهــا  املـــــراأة  و�ـــســـارت 
العاملة« اأو »الكادحة« حتارب حربها الي�مية 
يف  املفزع  �سّماء.  م�سانع  يف  البقاء  لأجــل 
التي  والفكرية  الفل�سفية  املذاهب  اأن  الأمر 
عب�دية  من  الإن�سان  لتحرير  ت�سعى  كانت 
تخلع  اأن  ت�ستطع  مل  والكني�سة  الإقـــطـــاع 
األ�سقت  التي  اخلاطئة  والت�س�رات  الأفكار 
املفكر  حّيز  يف  جتعلها  مل  هــي  بــل  بــاملــراأة؛ 
بحق�ق  املطالبة  وبداأت  املراأة  فغ�سبت  فيه؛ 
مت�ساوية مع رجل يق�م مبثل ما تق�م به يف 

عامل العمالة والعّمال.
بداأت اأول حركة تنادي باإعطاء املراأة حق�قها 
يف اأوائل القرن اخلام�ص امليلدي يف فرن�سا،  
الفرن�سي كري�ستيان دو بيزان   الكاتب  فاأّلف 
وكان   )1405 �سنة  ال�سيدات  )مدينة  كتاب 
م�سم�نه الدفاع عن املراأة �سد ما كان يذيعه 
الرهبان يف كتاباتهم عن املراأة واحتقارها، 
وكان غالب ما طالبت به الن�ساء ي�مئذ من 
وحق  الفردية  امللكية  كحق  م�سروعة  حق�ق 
ولذلك  التعلم.  وحق  متلك  ما  يف  الت�سرف 
كتاب  كــرونــاي  دو  مـــاري  الفرن�سية  ــفــت  اأّل
 )  1622 �سنة  واملــراأة  الرجل  )امل�ساواة بني 
طالبت فيه بحق املراأة يف التعليم على وجه 
الدونية  �سبب  اأن  فيه  وقالت  اخل�س��ص، 
واألفت  تعلمها.  ه� عدم  املــراأة  تعي�سها  التي 
الث�رة،  من  فرن�سية  وهي  كــ�ج،  دو  اأوليمب 
وامل�اطنة(  املــراأة  بحق�ق  )الإعـــلن  كتاب 

دونالد زولن / اأمريكا
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احلــركــة  دائــــرة  ات�سعت  ثــم   ،1791 �سنة 
الجنليزية  فاألفت   املتحدة  اململكة  لت�سمل 
وول�ست�ن كريفن،  كتاب )الدفاع عن  ماري 
يعترب  حيث   1792 العام  يف  املــراأة(  حق�ق 
هذا الكتاب اأ�سًل للحركة الن�سائية العاملية.
لعامل  مــلزمــة   املـــراأة ممار�سة  بقي ظلم    
عديدة،  باأ�سكال  ومتجددة  الغربي،  الرجل 
وكانت الت�س�رات امل�سيئة التي انط�ى عليها 
فكر الرجل الغربي ح�لها مل تراوح مكانها؛ 
بل جاءت ال�سرتاكية لتجعل اجلن�ص م�ساعا 
متناول  يف  معا  ــرة  ــس والأ� ـــراأة  امل فيه  تك�ن 
الرجال ك�سيء من الأ�سياء بل كين�نة ب�سرية 

اإن�سانية حمرتمة)4(. 
حقبات  يف  الغربية  الن�س�ية  احلركة  ن�ساأت 
ذكــ�رًا  ال�سع�ب  بت�سخري  مــاأزومــة  تاريخية 
م�ستبّدة.  اجتماعية  فئات  ل�سالح  واإنــاثــًا 
اإنــ�ــســانــيــة ذات مطلب  كــكــل حــركــة  نــ�ــســاأت 

الن�ساء  بــحــقــ�ق  تــطــالــب  وقــفــت  حــقــ�قــي؛ 
اأجندتها  يف  و�سعت  الأخــــرى  فــاحلــركــات 
اأنها  اإّل  لق�ساياها؛  وح�سدها  املــراأة  ك�سب 
هي  بل  ل�ساحلها؛  حقا  تعمل  مل  يبدو  فيما 
ماآربها  لتحقيق  املــراأة  ق�سية  من  ا�ستفادت 

واأجنداتها.

الن�ش�ية االإ�شالمية، الن�شاأة والتط�ر
  تذكر درا�سات عديدة اأن م�سطلح الن�س�ية  
من  الت�سعينات  يف  تاريخيًا  ن�ساأ  الأنث�ية  اأو 
ــه بــداأ  ــرى املــراقــبــ�ن اأن الــقــرن املــا�ــســي،  وي
على الت�ازي يف بلدان ا�سلمية خمتلفة من 
�سجلت  اأدنــاه.  اىل  ال�سلمي  العامل  اأق�سى 
هذه البداية مع ظه�ر م�ؤلفات جديدة تعنى 
املراأة مثل كتاب ملك حفني نا�سف  بحق�ق 
بع�ص  فيه  عاجلت  الذي  1910)ن�سائيات( 
احلركة  هــذه  املراأة«.)5(  »حتــريــر  ق�سايا 
ال��سط  يف  داعــمــة  اأخـــرى  اأ�ــســمــاء  �سّجلت 
وهــدى  �سفيق  ــة  ــدرّي ك الإ�ــســلمــي  الــعــربــي 
اآرائهن  تباين  اأي�سا  �سّجل  وان  �سعراوي؛ 
والتاأثر  كاحلجاب  اأ�سا�سية  م�سائل  حــ�ل 

باحل�سارة الغربية ومفه�م حرية املراأة.
  الن�س�ية الإ�سلمية م�سطلح معا�سر، ظهر 
يف  املا�سي  القرن  الت�سعينات من  اوائــل  يف 
الرافعات  مــن  »كــ�احــد  اجلن�بية  افريقيا 
»الإ�ــســلم  حلــركــة  وال�سيا�سية  الفل�سفية 
الف�سل  ــظــام  ن �ــســد  الــعــامــلــة  الــتــقــدمــي« 
العن�سري. وظهرت »حركة امل�ساجد« كاطار 
نف�ص  يف  افريقيا   جن�ب  يف  اآخــر  ا�سلمي 
التاريخ وكان اإمامها ال�سيخ ر�سيد عمر، وه� 
Ge - )للذي اطلق عبارة »اجلهاد الن�عي« 

der jihad(. وقد لعبت “حركة امل�ساجد” 
و�سط  الن�سائية  املطالب  رفع  دورًا حي�يًا يف 
م�سلمي وم�سلمات جن�ب افريقيا. )6(                                                                             
ال�سلمية   الن�س�ية  م�سطلح  ظهر  كذلك   
كتاب  مع  تركيا،  يف  اأي�سًا  الت�سعينات  بداية 
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ن�ليفري غ�ل »احلداثة املمن�عة« عام 1991، 
و�سط  ن�س�ية  مــقــ�لت  غــ�ل  التقطت  حيث 
الإ�سلميات الرتكيات. ثم يف ايران،  العام 
1992 مع جملة »زنان«؛ فاملجلة كانت تعرب 
الث�رة  من  الإيرانيات  الن�س�يات  خيبة  عن 
الت�سعينات«  مطلع  يف  نفنَي  وقد  اليرانية؛ 
بل�رت  التي  هي  الن�س�ية  املق�لت  تك�ن  اأن 

احلركة الن�س�ية ال�سلمية. )7(
 وال�س�ؤال الذي نطرحه هنا: هل ن�ستطيع اأن 
نقدم حتديدا معرفيًا واجرائيًا وا�سحًا  ملعنى 
»الن�س�ية ال�سلمية«، اأو »الأنث�ية الإ�سلمية«، 
اأو اننا �سن�سر مع الدكت�رة هبة روؤوف عزت 
اأجل احلق�ق  من  الن�سائي  اأن هذا احلراك 
ه� منف�سل متاما عن »الأنث�ية« اأو »الن�س�ية« 
حلــراك  و�سفا  كــان  الغربي  امل�سطلح  لأن 
ــــراأة الــغــربــيــة الــذي  امل
�سياق خمتلف.  ن�ساأ يف 
على  نتحفظ  قد  ولهذا 
علي  ـــد  اأحـــم تــعــريــف 
العتقاد  »بــاأنــه  بـــدوي 
اكــتــ�ــســاب  حــتــمــيــة  يف 
احلق�ق  نف�ص  الن�ساء 
التي للرجال«. وتعريف 
�سهام القحطاين على اأنه  »منظ�مة فكرية، 
الن�ساء،  م�سالح  عــن  مدافعة  م�سلكية  اأو 
انتزاع  هي  اأو  حق�قهن،  ت��سيع  اإىل  وداعية 
وعي فردي بداية ثم جمعي، متب�ع بث�رة �سد 
الكامل  والتهمي�ص  اجلن�سية،  الق�ى  م�ازين 
تاريخية حمــددة«، فكل  للن�ساء يف حلظات 
بكل  الغربية  ال�سبغة  فيه  تظهر  التعريفني 
�سابقا  اليها  اأ�سرنا  التي  التاريخية  اأحداثها 
من حيث رف�ص القيم والأعراف الجتماعية 

الظاملة وتاأكيد قهر املجتمع للمراأة. 
يــرجــع غــيــاب الــتــحــديــد الــدقــيــق والــكــامــل 
اأدبــيــاتــنــا  يف  الــنــ�ــســ�ي«  »الــفــكــر  مل�سطلح 
الجتماعية والعلمية والقان�نية اىل غياب 

؛  لها  امل�ساحب  والتاريخي  النظري  الإطــار 
اإىل هذا اخللط الكبري الذي رافق ا�ستخدام 
لعبت   الأدبــيــة  ال�سحافة  »ولعل  امل�سطلح. 
اأول  كانت  حيث  املجال،  هذا  يف  هامًا  دورًا 
مما  ـــي؛  الأدب للتداول  امل�سطلح  طــرح  مــن 
جعل امل�سطلح ي�سري يف دللته اإىل ما تكتبه 
املراأة. حتى اأن الكثري من الكاتبات والكتاب، 
كان�ا ي�سع�ن ما تكتبه املراأة، مقابل ما يكتبه 
»الكتابات  تكن  مل  ذلــك  ومــع  الرجل«.)8(  
الرجال،  دون  الن�ساء  على  حكرًا  الن�س�ية« 
واإمنا هي نتاج فكري للجن�سني يهتم باأح�ال 
الذين  الكتاب  اأ�سهر  من  كان  حيث  ــراأة،  امل
من  م�سرهم  يف  املــــراأة  لق�سية  تعر�س�ا 
و»قا�سم  الطهطاوي«  »رفاعة  اأمثال  الرجال 
اأمني« بخلف من �سبقهما من الكتاب«.)9( 

اإذن؟  ال�سلمية  الن�س�ية  احلركة  هي  فما 
ال�سياق  هذا  يف  �سنتبع  وهل  ن�ساأت؟  وكيف 
ن�ساأتها  ربـــط  عــلــى  تــ�ــســّر  الــتــي  الــكــتــابــات 
�سياغة  وبالتايل  للمراأة،  الغربي  باحلراك 
ل�سياق  العاملية  التبعية  �سمن  م�سروعها 
ت�سريعية  �سياغة  ويف  متناق�ص  اجتماعي 
ثم  العاملية؛  املــ�ؤمتــرات  يف  بــدايــة  مقرتحة 
ومن  اآخــر  عــامل  من  مق�لبة  ملزمة  طاغية 

منظ�ر معريف خمتلف؟ 
ال�سلمية  الن�سائية  احلــركــة  ن�ساأت  وهــل 
باأدبياتها  الإ�ــســلمــيــات«  »الــنــ�ــســ�يــات  اأو 
و�سخ�سياتها املعرّبة عنها  با�سطلح  دلل 
امل�سلمة  »الــديــا�ــســبــ�رة«  بــنــات  الــبــزري مــع 
ح�س�رها   والآخـــذ  الــغــرب،  اىل  املــهــاجــرة 
خا�سة  الخــــرية؛  الــ�ــســنــ�ات  يف  ــع  بــالــتــ��ــسّ
احل�ساري«  »الــ�ــســراع  معامل  اإحــتــدام  بعد 
بــني الــغــرب وال�ــــســــلم.  والـــلتـــي ي�جد 
ـــات  ـــي الوروب ــات  ــي ــلم ــس الإ� بــعــ�ــص  بينهن 
ينعدم؛  بينهم  العربي  ال�ج�د  ويكاد  اي�سا؛ 
املرني�سي. وكتابات فاطمة  املغرب  با�ستثناء 
نفعل  فماذا  كذلك  احلــال  كان  فــاإذا    )10(

هل نستطيع أن نقدم 
 تحديداً معرفيا

وإجرائيا واضحا  لمعنى 
النسوية االسالمية؟
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ر�سدته  الذي  والإ�سلمي  العربي  باحلراك 
للمطالبة  امل�سرق  يف  الدرا�سات-تاريخيا- 
بحق�ق املراأة يف العاملني العربي والإ�سلمي؛ 
وكيف ن�سّنف كتابات عائ�سة بنت ال�ساطيء 
الر�سالة«  ع�سر  يف  املـــراأة  »حترير  وكتاب 
قبل  ظهرا  اللذين  �سقة  اأبــ�  احلليم  لعبد 
وكتابات  الزمان  من  بعقدين  الت�سعينيات 
اأكرث  الطهطاوي؛ ورمبا  ورفاعة  اأمني  قا�سم 

من ذلك؟
يف  ن�ساأت  اإليها  اأ�سرنا  التي  الكتابات  هذه 
و�سط  نف�سه  الإ�سلمي  العامل  ويف  امل�سرق 
العلماين  اخلــطــاب  متناق�سني:  خطابني 
واخلطاب ال�سلمي. و كان الأخري »افرازا 
امل�ست�ى  على  ال�سلم  علماء  جماهري  من 
من  ال�ــســلمــي  املجتمع  حلــمــايــة  ال�سعبي 
»تــقــلــيــعــات« املـــــراأة الــغــربــيــة الــتــي رافــقــت 
ال�ستعمار يف الذهنية ال�سلمية. فاخلطاب 
ال�سلمي كان رد فعل لهجمة مق�س�دة لرد 
ليتم  ــك  وذل ا�سلمها،  عــن  امل�سلمة  املـــراأة 
ال�سلم.  ديار  يف  تثبيته  و  ال�ستعمار  تقبل 
)مت��سع(  يف  جدا  ي�ساهم  اأنــه  اأعتقد  مما 
املراأة -وان مل يكن مق�س�دا- اإما يف خندق 
كثغرة  معها  التعامل  اأو  الــعــدو،  مــع  واحــد 
ال�سعف -التي قد ل تعز بحال على العدو- 
وكل الفرتا�سني جعل املراأة امل�سلمة رهينة 
اخلطاب  يف  البعاد  اأو  الت�سييق  املحب�سني، 
ال�سلمي  العمل  وعــن  عم�ما  ال�ــســلمــي 
حق�قها  �سحب  ثم  ومن  خ�س��سا،  الفاعل 
منها  مّكنتها  -التي  والقان�نية  الجتماعية 

ال�سريعة ال�سلمية- عملّيا.
بحق�ق  يعنى  الــذي  اخلطاب  هــذا  فن�ساأة   
املراأة اذن كانت يف اأواخر اخللفة العثمانية 
ردا عــلــى فــئــة مــن املــعــجــبــني بــالــغــرب من 
�سربي  م�سطفى  ال�سيخ  )ككتاب  املثقفني 
للرد  فيه  ي�ؤ�س�ص  الــذي  املراأة”  يف  “ق�يل 
املراأة  الذين ينادون بخروج  العلمانيني  على 

الــغــرب(،  يف  مثيلتها  طريق  على  وامل�سي 
بجثم  و  اخلــلفــة  ب�سق�ط  تــنــامــى  والــــذي 
الإ�ــســلمــي.  الــعــامل  �ــســدر  على  ال�ستعمار 
املجتمع  للدفاع عن  كانت م�جهة   فاجله�د 
للأمة  تعبئة  الجتماعية  وعاداته  ال�سلمي 
مفاهيمه  وتغلغل  الفكري  ال�ستعمار  ملقاومة 

وعاداته. 
جاء  مبا  تتق�ى  لل�ستعمار  القابلية  اأن  اإل 
متط�رة  اآلت  �سملت  والتي  الأ�سياء،  من  به 
�ساحبها منط خمتلف يف التعامل مع املراأة 
اىل جانب اعطائها لذة حرية الت�سرف يف 
اأجل ذلك  ا�ستثناء. ومن  كل ما متلك؛ وبل 
ن�ساأ خطاب ا�سلمي خا�ص متنام من ذلك 

ال�قت م�ّجه اىل املراأة حتت عن�انني:
 الأول: التاأكيد على ما اأعطاه ال�سلم للمراأة 

بعد اجلاهلية والكفر من 
املـــراأة  تنلها  مل  حــقــ�ق 
لي�ص  وقت  حتى  الغربية 
املـــراأة  وحــ�ــص  بالبعيد، 
امل�سلمة على الع�دة اليه. 
اأ�سف اىل ذلك الرتكيز 
ــة احلــجــاب  عــلــى اأهــمــي
وعدم الختلط، وطاعة 

ال�لية  حق  من  لهم  مبا  والأزواج  الأولــيــاء 
التاأويل الأكرث  والق�امة يف ال�سلم )�سمن 
تــداول( وكل ذلك لردع )الفتنة ( و حماية 

للمراأة امل�سلمة من “فكر ال�ستغراب”.
و�س�ء  للمراأة  الغرب  اأعطاه  الثاين: زيف ما 
ما ب�ّسرها به  من ا�ستقللية وحرية؛ والتي مل 
يق�سد بها ال ار�ساء غريزة الرجل الغربي 
وارواء �سه�اته، والذي بدوره كان مع�ل هدم 
ال�سلم  بلد  يف  ومثله  الغرب  يف  للأ�سرة 
كمثيلتها  له  �سعيها  امل�سلمة  املــراأة  �سعت  ان 
�سياقاته  اىل  اأ�ــســرنــا  –والذي  الــغــرب  يف 
التاأكيد  من  بد  ل  وهنا  �سابقا-  التاريخية 
ما  العن�انني  هذين  حتت  الكتابات  اأن  على 

 نشأة هذا الخطاب
الذي يعنى بحقوق المرأة 
كانت في أواخر الخالفة 
العثمانية
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زالت متجددة وم�ستمرة. 
تاريخ  اإ�سلحيًا يف  تيارًا    ومع ذلك وجدنا 
اخلطاب الإ�سلمي يربز فيه ال�سيخ  حممد 
)يف  املنار  تف�سريه  يف  ي�ؤ�س�ص  حيث  عبده، 
يربز  معتدل  ملنهج  الن�ساء(  ل�س�رة  تف�سريه 
حباها  ومــا  الإ�ــســلم  يف  املـــراأة  مكانة  فيه 
اهلل –�سبحانه- من حق�ق فاقت فيه املراأة 
فهم  اإىل  يدع�  اآخر  جانب  ومن  الغرب،  يف 
يتعلق  فيما  معتدًل  فهمًا  الكرمي  القراآن  اآي 
)التي  الق�امة  اأن  مبينًا  الزوجية،  بالعلقة 
ــلــرجــل(  -فــيــمــا يـــرى- ل  هــي الــريــا�ــســة ل
تــعــنــي الــطــغــيــان 
ــــة  ــــي ــــل ــــ�ــــس والأف
املــطــلــقــة؛ واإمنـــا 
قائمة  ريا�سة  هي 
ا�ستعدادات  على 
اهلل  وهــــــبــــــهــــــا 
للرجل  �سبحانه 
لــقــيــادة الأ�ــســرة 
متّبعًا  باحل�سنى 
النبي  هدي  فيها 
عـــلـــيـــه الـــ�ـــســـلم 
مع  ــعــامــل  ــت ال يف 
املــــــراأة عــمــ�مــًا. 
ويـــعـــيـــب الــفــهــم 
اإىل  اإىل ال�ــســاءة  اإجــمــاًل  الــداعــي 
املراأة حتت غطاء الزوجية. مبعنى اأن ال�سيخ 
اإىل  اأخرى  اأحايني  يف  رح  وي�سّ اأحيانًا  يلّمح 
�سلبية فهم بع�ص الن�س��ص القراآنية و�سلبية 
املمار�سة والتطبيق. وكاأنه يدع� ب�س�رة غري 
فهم  ما حملنا من  تنخيل  ل�سرورة  مبا�سرة 
متحي�ص.  دون  الكرمي  الــقــراآن  اآي  لبع�ص 
ول نن�سى اأنه كان يدع� اإىل اإعادة فتح باب 
الجتهاد، وي�ؤكد اأنه ل ميكن اغلقه بحال؛ 
والذي يعني اأن اخلطاب ال�سلمي عم�ما ل 
يجب اأن يبقى متاأخرًا عن زمانه. فاإنه لي�ص 

الأ�سا�سي  امل�سدر  فهم  يبقى  اأن  مت�س�رًا 
)القراآن الكرمي( للخطاب الإ�سلمي حكرًا 
على حقبة تاريخية حمددة يقف عندها؛ يف 
ال�قت الذي يعلن فيه هذا اخلطاب اأنه يركن 

اإىل اأ�س�ل �ساحلة لكل زمان ومكان)11(.
  اإنه من ال�سروري اأن ل نغفل م�قف املراأة 
الن�س�ية  فاحلركة  الإ�سلمي.  اخلطاب  من 
العربي  العاملني  اأخرى يف  واأماكن  يف م�سر 
اخلطابني  عن  مبعزل  تكن  مل  والإ�ــســلمــي 
ال�قت  ففي  والعلماين.  الإ�سلمي  املتقابلني 
الذي كانت كتابات اخلطاب العلماين تدع� 
والتقدم  املدنية  ركب  اخلروج يف  اإىل  املراأة 
كمثيلتها يف الغرب )والذي كان يعني التخلي 
مفاهيم  من  اخلــروج  هــذا  يعيق  ما  ورف�ص 
اإ�سلمية، وقب�ل ما ي�ساحبه  وعادات وقيم 
جديدة(  غربية  وقيم  وعــادات  مفاهيم  من 
اأقلم اخلطاب ال�سلمي تعيد املراأة  كانت 
اإىل بيتها بت�سخيم مفه�م القرار يف البيت، 
واجبات  مع  اخلــروج  هــذا  تعار�ص  وتاأكيد 
الــزوج  جتــاه  بيتها  يف  وم�س�ؤولياتها  املـــراأة 

والأبناء.
العلماين،  اخلطاب  هنا  نناق�ص  ل  اأننا  ومبا 
لنقد  ن�ؤ�س�ص  اأن  ال�قت  هــذا  يف  يعنينا  ول 
وفق هذا اخلطاب  العاملية  الن�س�ية  احلركة 
اإل  واملعرفية؛  الفكرية  اأ�س�سها  مناق�سة  اأو 
اأقــلم  بع�ص  اأن  نــ�ؤكــد  اأن  حقًا  يعنينا  ــه  اأن
بل  دفــع؛  يف  اأ�سهم  قد  ال�سلمي  اخلطاب 
من  قدمًا  الن�س�ية  احلركة  عجلة  وتثبيت 
حيث ل يدري. وذلك بت�سخيم بني على فهم 
مرّجح غالبًا لكثري من اآي القراآن التي تنظم 
علقة املراأة امل�سلمة باملجتمع عامة وبالرجل 
خا�سة، وعلى كثري من الأحاديث ال�سعيفة اأو 
امل��س�عة التي ت�سطدم بن�س��ص �سحيحة 
من هدي النبي -عليه ال�سلم -حتت عناوين 

اأ�س�لية »ك�سد الذرائع« »وف�ساد الزمان«.
وجدنا  فعًل  امل�سلمة خرجت  املــراأة  اأن  ومبا 

جويل بريتون / فرن�ضا
فيه

كر 
مف

لل
ية ا

جدل
ة  و

لمي
لإ�س

ّية ا
�س�

الّن



41
20

12
اء 

شت
 - 

شر
لعا

د ا
عد

ال

اجلن�سني(  اأقــلم  )من  اإ�سلمية  حمــاولت 
ونقدها  اخلطاب  هذا  اأ�س�ص  ملراجعة  تدع� 
م�ستند  متجدد  خطاب  وانــتــاج  اإ�ــســلمــيــًا، 
ال�سريعة  ل يقف يف وجه خروج  اأ�س�ل  اإىل 
كفلتها  التي  حق�قها  مــن  ومتكينها  املـــراأة 
فاملراأة  ذريــعــة.  اأي  حتت  نف�سها  ال�سريعة 
الر�سالة  اأو مغيبة يف ع�سر  مل تكن معزولة 
واأن ال�اجب مع تغري الأح�ال تاأكيد حريتها 

الإ�سلمية واأهليتها وتنظيم خروجها.

احل��راك،  يف  اإ�شالمية  ن�ش�ية  اأق��الم 
الفعل واالنفعال!

ر�ــســدت الــكــتــابــات الــتــي تــنــاولــت احلــركــة 
الن�س�ية الإ�سلمية اأربعة ت�جهات خمتلفة:

»الن�س�ية الراف�سة«
»الن�س�ّية ال�سلفّية«

»الن�س�ية الإ�سلحية«
»الن�س�ية التاأويلّية«)12(.

ال�سرق  املختلفة جندها يف  الت�جهات   هذه 
يحت�سنه  ما  منها  ال�س�اء،  على  الغرب  ويف 
العامل الإ�سلمي نف�سه، ومنها ما يتمركز يف 
العامل الغربي ويف ال�ليات املتحدة الأمريكية 
منهما  الأخــري  كان  ورمبــا  اخل�س��ص؛  على 
الإ�سلمي  العامل  ذهنية  جللبه  حظًا  الأوفر 
انت�ساره؛  وات�سارع  ح�س�ره  من  املت�ج�ّسة 
ولعله لذلك نال بامتياز جّل اهتمام  الإعلم  
ومن كتب عن »الن�س�ية الإ�سلمية«؛ اأو حركة 

الن�ساء امل�سلمات فيما نتبناه.
انعكا�سات  هي  حتليلنا  يف  الت�جهات  هــذه 
اأ�سرنا  والــذي  نف�سه،  الإ�سلمي  للخطاب 
املــراأة.  حق�ق  مع  التاريخية  انفعالته  اإىل 
مت�سددًا  خطابًا  اأفرز  فيه  الت�سدد  قابل  فما 
راف�سا من قبل ه�ؤلء الن�س�ة. كذلك ما كان 
فيه دع�ة اإىل اعادة متكني املراأة من حق�قها 
متناميا  ا�سلحيا  خطابا  اأفــرز  الت�سريعية 
بكل  الديني  للخطاب  جـــاّدة  مراجعة  اإىل 

مفاهيمه املتعلقة بحق�ق املراأة وفق مقا�سد 
ال�سريعة ون�س��سها.

الن�ش�ية الراف�شة:
املــراأة  وجه  يف  يقف  ما  كل  ترف�ص  ن�س�ية    
ينطلق  الرجل،  مع  كاملة  م�ساواة  لتحقيق 
الب�سرية  الأحــكــام  رف�ص  من  الرف�ص  هــذا 
يف  ال�س�اء  على  الإلهية  الأحكام  اإىل  لي�سل 
ال�جه امل�سطرب الأكرث حدة يف هذا الت�جه. 
-مب�سطلّح  الـــّطـــارد«  »الإ�ـــســـلم  ويتحمل 
فــهــمــي جـــدعـــان- مــ�ــســ�ؤولــيــة  انـــتـــاج هــذا 
اخلطاب بدرجة كبرية)13(؛ اإّل اأن التحليل 

ــكــامــل الـــذي  ــت امل
لل�سياق  ــه  يــقــدّم
الجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
الــــــــــذي اأفــــــــرز 
هــــــ�ؤلء الــنــ�ــســ�ة 
اآخــر  عن�سر  هــ� 
هــذه  يف  اأ�ـــســـهـــم 
الــــراديــــكــــالــــّيــــة 
املت�سددة يف طرح 
الن�س�يات.  ه�ؤلء 
فــــانــــفــــعــــال كــل 
واحـــــــــدة مــنــهــن 
مــــــع اخلــــطــــاب 
ــــــلمــــــي،  ــــــس الإ�

ــه  وقــ�انــيــنــه  ــام والـــديـــن وكـــل اأحــك
العامل  -يف  بها   املعم�ل  وغــري  بها  املعم�ل 
�سخ�سية   كانت  العم�م-  على  الإ�ــســلمــي 
فــرديــة حتــت ظـــلل جتــــارب مــتــنــ�عــة من 
رئي�سني:  عن�انني  حتــت  و�سع  ال�سطهاد 
اإىل  اأ�سيف  والــديــن!  والتقاليد،  الــعــادات 
يطغى  اجتماعية  بيئة  يف  ن�ساأن  اأنهن  هــذا 
عليها التناق�ص والزدواجية، فهن يف داخل 
اأ�سرهن، كن ن�ساء م�سلمات من بيئة بنغالية 
اأو  �س�مالية  اأو  اأندوني�سية   اأو  باك�ستانية  اأو 
اأو  العم�م   على  غربيات  وهــن  تــركــيــة...، 

حممود فري�ضخان / اإيران
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املراأة  تتملكه  ما  ميلكن  اأحيانًا،  اأمريكيات 
بعدها،  ومـــا  ــة  ــداث احل ع�سر  يف  الــغــربــيــة 
احلرية  عبق  بكل  الي�مية  حياتهن  ميار�سن 
املفت�حة وامل�ساواة القان�نية مع التحفظ على 
ا�سكالت املمار�سة  ونتائجها غري املنظ�رة. 
اأ�سحت  ن�س�يات  املجم�عة  هــذه  يف  تــربز 
f - الأنث�ي  وامل�سروع  والليرباية  )للعلمانية 
ال�سغط  الرحب من  امللذ  ه�    )minism
له�يتهن.  املبعرثة  والزدواجية  الجتماعي 

نذكر منهن:
- ت�سليمة ن�سرين-بنغالية-�س�يدية- م�اليد 

.1962
ه�لندية- علي-�س�مالية-  حر�سي  اأيــان   -

م�اليد 1969.
–اأوغندية-كندية-  مــنــجــي  ــــاد  ار�ــــس

م�اليد1968.
ــيــك-  ــل كــي جنــــــلء   -
تركية-اأملانية-م�اليد 

.1958
ال�سخ�سية  الــبــطــاقــة 
الن�س�ة  هــ�ؤلء  من  لكل 
تفهمًا  اأكــــرث  جتــعــلــنــا 
ـــراوة هــجــ�مــهــن  ـــ�ـــس ل
وردود اأفعالهن على كل ما ه� ديني؛ اإّل اأننا 
يجب اأن نتنبه اىل �سق�طهن جميعًا يف اخللط 
ب�سري،  ه�  وما  اإلهي  ه�  ما  بني  وال�سبابية 
"الذك�ري"  الت�سلط  ت�س�يغ  بذلك  ونعني 
الذي كربن حتت وطاأته و�سّ�ق الجبار على 
دينية،  عناوين  حتت  له  وال�ست�سلم  تقّبله 
يف  كلها  دينية؛  ون�س��ص  دينية،  ومفاهيم 
دائرة الت�ارث والتداول يف العامل الإ�سلمي. 
ال�لية،  )الق�امة،  املفاهيم  هذه  زالت  وما 
لتعظيم  املــ�ــســنــفــة  الت�سريعية  الأحـــكـــام 
دائرة  يف  والإرث(  كالتعدد  الذك�رة:  �ساأن 
للنت�سار  الديني"جمّي�سة  "الت�ظيف 
)لإخ�ساع  الإ�ــســلمــي  واقعنا  يف  والــتــدويــر 

املراأة( ل�سالح الرجل. 
الن�س��ص  اأو  املــفــاهــيــم  هـــذه  مــن  الــكــثــري 
ال�سريعة  لن�س��ص  التاأويلت  اأو  املتداولة، 
ال�سحيحة ل ميلك م�ستندًا اأ�س�ليًا اأو دليًل 
فهي  معًا؛  والنق�ص  النقد  من  ي�سلم  �سرعيًا 
مفاهيم مغل�طة اأ�سّرت الذاكرة الجتماعية 
العربية والإ�سلمية على تداولها بل مراجعة 
راكــدة،  تقاليد  مع  تتما�سى  لأنها  تدقيق  اأو 
الجتماعية  للأعراف  حاميًا  درعــًا  وت�سكل 
عــادات  من  اخلــ�ف  ه�اج�ص  من  املت�ارثة 

وافدة.
التفهم مل�قف هذه الن�س�ية الراف�سة ل يعني 
التطرف  ممار�سة  يف  العذر  ميتلكن  اأنهن 
بــل يعيننا  اإىل كــل مــاهــ� ديــنــي؛  ــاءة  ــس وال�
ونــزع  اخلــطــاب  هــذا  �سطحية  اإدراك  على 
ل  وهــذا  الن�س�ة.  هــ�ؤلء  من  الغ�سب  فتيل 
�سلبة  منهجية  اأر�سية  باإيجاد  اإّل  يتحقق 
اأ�ــســ�ل  مــن  هــ�  مــا  بــني  الف�سل  فيها  يــربز 
من  ه�  ما  وبــني  ال�سريعة،  واأحــكــام  الدين 
منها  ال�ــســلم  ظاملة  جمتمعية  ممار�سات 
هــ�ؤلء  لآراء  الإعلمية  الفرقعة  اإن  بــراء. 
الت�س�يق،  لــدواعــي  دائــمــًا  مــبــذول  الن�س�ة 
ولي�ص املق�س�د منه –فيما نرى- الدفع نح� 

اكت�ساب املراأة حلق�قها امل�سل�بة. 
ول بد من التاأكيد على اأن عدم كفاية ه�ؤلء 
الإ�سلمية  ال�سرعية  الدرا�سات  يف  الن�س�ة 
املعل�مة  اإىل  ال��س�ل  على  قدرتهن  وعــدم 
جعلهن  الأ�سا�سية  م�سادرها  من  الدينية 
العلمانية  لفريقني:  و�سهًل  م�ستغًل  �سلبًا 
الليربالية املتطرفة التي تدفع نح� التغريب، 
تدفع  التي  املتطرفة  الإ�سلمية  واجلماعات 

نح� فهم مغلق منكفيء على نف�سه !)14(
الن�ش�ّية ال�شلفية

حلــراك  العملية  للمتابعة  وفــقــًا  نقرر  قــد    
ح�س�رًا  املختلفة  الإ�ــســلمــيــة  اجلــمــاعــات 
اجلماعات  هذه  فكر  يعك�ص  امل�سلمة  للمراأة 

بدأت أول حركة تنادي 
بإعطاء المرأة حقوقها 

في أوائل القرن الخامس 
الميالدي في فرنسا
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وت�قعاتها من وج�د املراأة فيها. ومع اإدراكنا 
واقــع  ت�سجل  متكاملة  درا�ــســة  وجــ�د  لعدم 
ح�س�ر املراأة وفاعليتها يف هذه اجلماعات؛ 
مــركــز  درا�ــــســــة  مـــن  نــفــيــد  ـــد  ق ـــا  ـــن اأن اإّل 
لل�سلم  كارنيجي  و)مــعــهــد  القد�ص)15( 
اعتماد  حاولتا  اللتني  املتحدة(  بال�ليات 
م�ساركة  واقع  لت�سجيل  وامللحظة  امل�ساهدة 

املراأة يف هذه اجلماعات. 
درا�سة   -وهــي  )كارنيجي(  ــة  ورق خل�ست 
اللطيف  اأمــيــمــة عــبــد  الــبــاحــثــتــان  اأّعــدتــهــا 
الأو�سط  ال�سرق  ق�سم  من  اأوتـــاوي  ومارينا 
اأجراها  عدة  مقابلت  على  مبنية  باملعهد، 
املركز مع ن�ساء ينتمني حلزب اهلل اللبناين 
وجماعة الإخ�ان امل�سلمني يف م�سر، ف�سًل 
اإ�سلميات  نا�سطات  مع  اأقــل  حــ�ارات  عن 
»اإىل  اأخـــرى-  وبــلــدان  والك�يت  املــغــرب  يف 
يف  اأكـــرب  دورًا  ميــار�ــســن  ـــداأن  ب الن�ساء  اأن 
يف  ال�سيا�سي  الإ�سلم  حركات  معامل  ر�سم 
ه�ؤلء  ن�ساط  اأن  اأّكــدت  كما  العربي،  العامل 
الإ�سلميات تبل�ر اأي�سًا يف تنامي جه�دهن 
كان  واإن  وامل�ساواة،  املــراأة  حق�ق  ق�سية  يف 
ن�ساأة  ل�ستخل�ص  مبكرًا  )ال�قت(  مــازال 

من�ذج اإ�سلمي كامل حلق�ق املراأة«.)16(.
»اأدلــــــة  هـــنـــاك  اأن  الـــــ�رقـــــة  ور�ـــــســـــدت 
قد  ــنــا�ــســطــات  ال ــاء  ــس ــ� ــن ال اأن  ــى  عــل عــــدة 
�ــســقــقــن طــريــقــهــن يف �ــســفــ�ف احلــركــات 
ن�سائية  ــــروع  ف اإنـــ�ـــســـاء  عـــرب  ــة  ــلمــي ــس ال�
اأو�سع«. �سيا�سية  مب�ساركة  واملــنــاداة   ق�ية، 
اأبدت   - مت�قع  ه�  – وكما  ال�رقة  اأن  »بيد 
تبني  على  احلركات  تلك  يف  الن�ساء  حتفظ 
الــغــربــي«،  للنم�ذج  طبقًا  ن�س�ية  ــدة  اأجــن
على  احلــفــاظ  هـــّم  يحملن  ــهــن  اأن مــ�ؤكــدة 
اأن  اأي�سًا  اأكــدت  لكنها  الإ�سلمية،  القيم 
ر�ساهن  عــدم  عــن  اأعــربــن  منهن  كــثــريات 
الن�س�ية  بــالــفــروع  ن�ساطهن  ح�سر  اإزاء 
النظـر  يف  ويــرغــنب  اخلــرييــة،  والن�ساطات 

اإليهن كم�ؤهلت. 
تقرير )كــارنــيــجــي( ر�ــســد واقـــع املـــراأة يف 
على  )املح�س�بة(  الإ�سلمية  اجلــمــاعــات 
يف  ال�سيا�سي«  الإ�سلم  »بحركات  ي�سمى  ما 
مناطق خمتلفة من العامل العربي الإ�سلمي، 
اإ�سلميًا  ن�س�يًا  حراكًا  مل�ست  فهي  وبالتايل 
ممانعة-  -وبــل  اأكــرب  ح�س�ر  اإيجاد  يبتغي 
اأو  )الأحــــزاب  تلك  عــرب  جمتماعاتهم  يف 
اأخــرى هــذا احلــراك  احلــركــات(. بكلمات 
ي�سعى  لل�ج�د يف دائرة املمكن املقب�ل عرب 
الرجال  مكانة  على  تبقي  ي�مية  مفاو�سات 
بامتياز  املت�سلطة(   )الذك�رية  اأو  القيادية 
التاأويلت  ذات  الإ�سلمية  املفاهيم   �سمن 
امل�سك�ت  �سمن  زالــت  ما  والتي  املــتــ�ارثــة، 
عنه ن�سبيًا يف اأو�ساط هذه اجلماعات.  ولعل 

ــز الــقــد�ــص  درا�ـــســـة مــرك
واقــع  على  ارتــكــزت  التي 
ال�سيا�سية  املراأة  م�ساركة 
اأظهرت حراكًا �سئيًل يف 
الإ�سلمية  الأحزاب  واقع 
بال�اقع  ــرًا  ــاأث ت الأردنـــيـــة 
ال�سيا�سي العام من جانب 

اآخر.
ولعل واقع املراأة يت�سح ب�س�رة اأعلى اإذا مت 
البعدين الجتماعي  اإجراء درا�سة تنظر يف 
واحلــقــ�قــي لــ�اقــعــهــا يف هـــذه احلــركــات، 
اأبعادها  بكل  الن�سانية  لكين�نتها  وحتقيقها 
الأعراف  وفق  الآخر  تعاملها مع اجلن�ص  يف 
هــذه  كــانــت  واإذا  املــنــظــ�رة،  الجــتــمــاعــيــة 
احلركات اأقرب يف تعاملها مع املراأة وحفظ 
ال�سحيحة   الدينية  للن�س��ص  وفقًا  حق�قها 
هذا  ملقا�سد  الأقـــرب  ال�سرعية  والأحــكــام 

الدين. 
جانب اآخر مل تغّطه اأي من هاتني الدرا�ستني،  
لي�ص اأقل اأهمية مما مت ر�سده اإىل الآن، وه� 
وتاأثر  الن�س�ي  احلــراك  هــذا  انفعال  مــدى 

لعل واقع المرأة يتضح 
بصورة أعلى إذا تم إجراء 
دراسة تنظر في البعدين 
االجتماعي والحقوقي
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مكانته يف داخل هذه اجلماعات مع اخلطاب 
الن�س�ي الليربايل يف جمتمعاتها ومكت�سباته 
الن�س�ية  املـــ�ؤمتـــرات  بت��سيات  املــدعــ�مــة 
العاملية - والغربية التاأثري غالبًا - وامل�اثيق 
ــيــة احلــقــ�قــيــة املــرتــبــطــة  بــالنــ�ــســان  الــدول
والأ�سرة واملراأة والطفل! فهل تتحقق له�ؤلء 
على  مكت�سبات  اجلماعات  تلك  يف  الن�س�ة 
�سبيل الرت�سية الداخلية، من باب امل�سايرة 
والتي  عليها  املزاودة  اأو  لل�سغ�ط اخلارجية 
ل تخل� من »براغماتية« اأو »م�سلحية دينية« 
مـــربرة يف خــطــاب هــذه اجلــمــاعــات. تق�ل 
ماري هجلند: »يف �سبيل الدفاع عن معاملة 
اأنف�سهم  الإ�سلمي�ن  وجد  للن�ساء  الإ�سلم 
- من دون اأن يدرك�ا - ينتحل�ن خ�سائ�ص 
فيها«.)17(  يقدح�ن  وهم  الغربية  الن�س�ية 
بل اإن البع�ص طالب يف ور�سة عمل »الن�ساء 
الــعــربــيــات بــني الإميــــان الــديــنــي والــعــدالــة 
ن�س�ي  بل�رة خطاب  ، ب�سرورة  الجتماعية« 
و«اأ�سلمة  التمكني«  »اأ�سلمة  اإىل  ي�سعى  ديني 
اجلندر« وغريها من م�سطلحات احلركات 
الن�سائية التي ت�ستخدمها للتعبري عن حق�ق 

املراأة.)18(
 الن�سوية الإ�سالحية ... الن�سوية الت�أويلية 
فنحن  اإ�سلحية  ن�س�ية  عن  نتحدث  عندما 
احلثيث  تتبعنا  خــلل  من  نلم�ص  اأننا  نعني 
الإ�سلمية«  »الن�س�ية  تناولت  التي  للكتابات 
اأو احلراك الن�س�ي الإ�سلمي )فيما نتبناه( 
ن�س�ي يف اجلماعات  ح�س�رًا داخليًا حلراك 
واأجنداتها  عناوينها  بــاخــتــلف  الإ�ــســلمــيــة 
حق�قية  مكت�سبات  على  للح�س�ل  يفاو�ص 
اأننا  كما  للرجل.  ا�ستعداء  دومنـــا  للن�ساء 
ينتمي  الدعاة اجلدد )والذين  نرى مع بروز 
خطابًا  املختلفة(  اجلماعات  لهذه  غالبيتهم 
دينيًا اأكرث لي�نة وتعاطفًا وت�ساحمًا مع الآخر 

اأن  نن�سى  ول  التحديد.  وجه  املــراأة على  ومع 
الــداعــيــات  لبع�ص  �سئيًل  حــ�ــســ�رًا  هــنــاك 
اجلدد من )الإ�سلم ال��سطي( الذي ي�سعى 
اأي�سًا لتعديل دفة اخلطاب املت�سدد الذي اأذيع 
عن ال�سلم يف ال�سرق والغرب، والذي ي�سمح 
بدرجة ما مبراجعات لفقه الداخل ال�سلمي 

وفهٍم اأكرث ملءمة حلاجات الع�سر.
من  التاأويلية،  الن�س�ية  عن  نت�ساءل  اأن  بقي 
واملفاهيم  الن�س��ص  مراجعة  مبدئية  حيث 
تتباعد  اأو  تتقارب  جديدة  تاأويلت  واإن�ساء 
اخلطاب  يف  املتداولة  الرتاثية  الــروؤيــة  عن 
ن�ساأتها  لتاريخية  اأ�سرنا  والتي  الإ�سلمي 
ي�سار  ــي رمبـــا  ــت وال ــلمــي،  ــس الإ� ــعــامل  ال يف 
»التن�يري  اأو  ال��سطي«  »بــالإ�ــســلم  اليها 

احل�ساري« اأو »املعتدل«. 
ال�ساطيء  بنت  عائ�سة  الــدكــتــ�رة  مقاربة   
)ن�ساء ح�ل النبي( �سجلت حظ�رًا تاأ�سي�سيًا 

بينو دايني / اإيطاليا
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كتاب  مع  وتزامنت  اخلطاب  هذا  اإن�ساء  يف 
الــ�ــســيــخ عــبــد احلــلــيــم اأبــــ� �ــســقــة )حتــريــر 
كــان  ــــذي  وال الــر�ــســالــة(  املـــــراأة يف ع�سر 
املراأة  حل�س�ر  واجتماعيًا  تاريخيًا  ت�سجيًل 
وم�ساركتها يف ع�سر الر�سالة.  كل الكتابني 
م�سادر  اإىل  للع�دة  عملية  دعـــ�ة  ت�سمنا 
ال�سريعة ال�سحيحة وال�سريحة بنظرة كلية 
الذي  الإ�سلمي  اخلطاب  ملراجعة  �ساملة 
طغت عليه اآراء وفقهيات ل متّت ب�سلة اإىل 
عنها  تغافلت  بل  الت�سريعية؛  الأ�س�ل  هذه 
يف  فتّية  زالــت  ما  الدع�ة  هــذه  عّطلتها.  اأو 
العاملني العربي والإ�سلمي؛ وما زالت وكاأنها 
ل تبارح مكانها لل�سغ�ط املمار�سة عليها من 
العلمانية  املتناق�سني:  الفكريني  اجلانبني 
ل  اأننا  كما  املت�سددة!  وال�سلفية  الليربالية، 
والجتماعية  ال�سيا�سية  الأو�ساع  اأثر  نغفل 
تفر�ص  والتي  العربي،  العامل  يف  املتاأرجحة 

دائمًا ت�سككًا اإزاء اأي حراك جديد.
اأي�سًا  هي  والتي  املرني�سي  فاطمة  كتابات 
ــداخــل الــعــربــي ال�ــســلمــي، اتــخــذت  مــن ال
لكثري  راف�سًا  مت�سككًا  عدائيًا  مبدئيًا  ت�جهَا 
اأو  ال�سحة  حيث  من  الدينية  الن�س��ص  من 
على  فر�ص  مما  تاأويلها؛  ب�سحة  الت�سليم 
من  والرف�ص  املحا�سرة  امل�سرق  يف  خطابها 
الأو�ساط الإ�سلمية املختلفة؛ بل والنفي اإىل 
دائرة »الأنث�ية الغربية البغي�سة«! وهذا نقل 
كتابات املرني�سي اىل دائرة الفعل امل�ساد يف 
مراجعة اخلطاب ال�سلمي من جانب، واىل 
ال�سلم  عن  ال�سلبية  الغربية  النظرة  تغذية 
واملراأة  التي ر�سدتها  درا�سة كارنيجي: »يف 
انتقاد �سريح للآراء ال�سائدة يف الغرب ح�ل 
املراأة يف احلركات الإ�سلمية، ويف الإ�سلم 
باأنها  الآراء  تــلــك  وو�ــســفــت  عـــام،  ب�سكل 
»مق�لبة ول ت�ستند اإىل املعرفة«، واأن معظمها 
تتغري«. ل  جامدة  ككتلة  الإ�سلميني   »ياأخذ 
واأ�سافت ال�رقة: »قلما ينقل املعلق�ن الغربي�ن 
راأيًا اإيجابيًا عن علقة الإ�سلم كاأيدول�جيا 
الغرب  يف  ال�سائد  فالراأي  باملراأة،  كدين  اأو 
ي�سّ�ر املراأة اأنها ترزح حتت وطاأة القمع يف 
ثقافية  ب�سل�سل  ومقيدة  ذك�رية  جمتمعات 
الراأي  هذا  م�ؤيدو  »وي�ستند  دينية«.  وق�انني 
املحجبات  اأعــداد  يف  امللح�ظة  الزيادة  اإىل 
وي�سارع�ن  الجتماعية،  الطبقات  كافة  من 
اإىل ا�ستخل�ص اأن الإ�سلم ال�سيا�سي - الذي 
ل�سن  الدين  ي�ستخدم   - ال�سبعينات  يف  منا 
والــذي  متييزية«)19(  وممــار�ــســات  قــ�انــني 
عن  تعرف  ل  التي  الراف�سة«  »الن�س�ية  اأنتج 
الإ�سلم – حقًا - اإّل هذه املمار�سات  وتنزع 
»اإىل تاأييد النظرية القائلة باأن »حق�ق املراأة 

والإ�سلم نقي�سان«)20(.
اأكــرث  يك�ن  ل  قــد  حــراكــًا   ن�سهد  اأنــنــا  اإّل    
ح�س�رًا وتاأثريا يف الإعلم الغربي اأو ال�سرقي 
لن�ساء م�سلمات ميلك بع�سهن تخ�س�سًا يف 
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علمية  واأدوات  الإ�سلمية  ال�سرعية  العل�م 
قراءة  مراجعات جديدة يف  لإن�ساء  ت�ؤهلهن 
ودود  اأمنية  اأمثال  من  الدينية.   الن�س��ص 
ح�سن  ورفعت  واملــــراأة(،  )الــقــراآن  حم�سن 
ال�سريف(  النب�ي  للحديث  درا�ستها  )يف 
الجتماعية  درا�ــســتــهــا  )يف  اأحــمــد  ولــيــلــى 
الهربي،  وعــزيــزة  لــلإ�ــســلم(،  التاريخية 
واأ�سماء بارل�ص ونريه ت�حيدي. ولقد »تبّنى 
الإ�سلمية(  )الن�س�ية  م�سطلح  اأكــرثهــّن 
خلف  على  بذلك  )وجاهرن(  تــرّدد،  دون 
يف  املــقــيــمــات  الــعــربــيــات  امل�سلمات  ــب  اأغــل
الدار�سة  جتد  ما  كثريًا  اإذ  اإ�سلمّية؛  بلدان 
فكر حركة  تتبنى  باأّنها  الت�سريح  حرجًا يف 
»الإ�سلم الن�س�ي« دون حتّفظ اأو دون حر�ص 
على تغيريه حتى يبدو اأكرث ملءمة مع البيئة 
روؤوف  هبة  كالدكت�رة  الإ�سلمّية«)21( 

ومقاربتها يف »املراأة والعمل ال�سيا�سي«.
ــغــرب يــجــاهــدن على  هــــ�ؤلء الــنــ�ــســ�ة يف ال
اله�ية  حق�ق  لنيل  الغربي؛  الداخل  خّطني: 
عن  والدفاع  والندماج،  والنتماء  وامل�اطنة 
مب�اءمته  ويعتقدن  يتبنينه  الــذي  الإ�ــســلم 
لــلــحــريــة والــعــدالــة والــتــ�ــســامــح الإنــ�ــســاين 
الــ�ليــات  يف  الربجني)22(  اأحــــداث  بعد 
املا�سي.  القرن  نهاية  يف  الأمريكية  املتحدة 
قراءة  اإىل  امل�ستندة  الن�س�ية  اجله�د  هذه 
الن�س��ص مل يعباأ بها اأحد حتى قررت اأمينة 
ودود الإمامة يف �سلة جامعة وعلنية، والتي 
العامل  انتباه  جلــذب  حمــاولــة  اإّل  اأراهـــا  ل 
»الن�س�ية  هــذه  ل�ج�د  والغربي  الإ�سلمي 
الإ�سلمية التاأويلية« غري الّراف�سة للإ�سلم؛ 

بل املنطلقة منه.)23(
اأّول  عقد  ذلــك  بعد  ال�اقعة   هــذه  تل  وقــد 
م�ؤمتر دويل للحركة للن�س�ية الإ�سلمية بكل 
حيث   2005 العام  بر�سل�نة  يف  ت�جهاتها  

اأُطلقت دع�ة  "اجلهاد من اأجل امل�ساواة بني 
الرجل واملراأة")24( .

هـــذه  اأن  البزي)25(  دلل  نــ�افــق  وقــد    
اإ�سكالني:  على  تنط�ي  التاأويلية  املحاولت 
متار�ص  التاأويليـة  الإ�ــســلمــيــة  فالن�س�ية 
قيا�سًا غري دقيق. ففي ال�قت الذي تقـرر اأن 
القراآءت ال�سائدة ح�ل الإ�سلم هي قراآءات 
البطريركية  مفه�م  واأن  ذك�رية  بطريركية 
تقرر  الــغــربــيــة،   الن�س�ية  عــن  ورثــتــه  ــذا  ه
يف  مت�سمنة  عامة  مبادىء  على  اأي�سًابناء 
الإ�ــســلم متت قراءته  اأن  الــكــرمي   الــقــراآن 
قـــــراءة بــطــريــركــيــة  لــتــقــرتح قـــــراءة غري 
هــذه  يف  الــنــاقــ�ــص  ــلإ�ــســلم.  ل بطريركية 
البطريركية  تفكيك  اإعــــادة  هــ�  املــقــاربــة 
الكتفاء  بــدل  نف�سها  ال�ــســلمــيــة  العربية 

بقراءة  حمم�لة على م�ْسبق علمي.
اأمـــا الإ�ــســكــال الــثــاين فه� املـــزج بــني علم 
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الن�سبية  الــنــزعــة  ذي  الــغــربــي  ــمــاع  الجــت
الأ�سياء  اإىل  بالنظر  املطلقة  الإلهية  وغري 
ونخالفها يف   . الك�نية  ادعى  واإن  والظ�اهر 
اأن هذا ل ين�سحب على “عل�م التف�سري ذات 
النزوع نح� املطلق- زواج الن�سبي واملطلق -  
  ” وهذا مغامرة  فكرية جديدة على املعا�سر
لأن تف�سري القراآن غري امل�ستند اإىل ن�س��ص 
مطلقًا؛  اإلهيا  لي�ص  �سريحة  اأو  �سحيحة 
والنقد  للنق�ص  قابلة  ب�سرية  اجتهادات  بل 
الإ�سلمي  العقل  من  وال�ستبعاد  بل  معًا؛ 
ين�سحب  وهذا احلكم  املجتمعية.  واملمار�سة 
كذلك؛  للمراأة  امل�سيئة  الفقهية  الآراء  على 

فهي لي�ست اأحكامًا نهائية اأو مقد�سة.
ولعلنا نقف اأخريًا مع الباحث معتز اخلطيب 
الإ�سلم  منظ�مة  م�اءمة  حماولة  “اإن  يف 
املنظ�مة  مــع  ـــراأة  امل م��س�ع  يخ�ص  مــا  يف 
وال�ق�ع  الأدجلــة،  من  ن�ع  الغربية  الن�س�ية 

فكرة  ــ�ل  ح تـــدور  الــتــي  الن�س�ية،  اأ�ــســر  يف 
احلق�ق  فكرة  وتتجاوز  اجلن�سانية،  اله�ية 
روؤيــة  اإىل  لــلــمــراأة  والإن�سانية  الجتماعية 
يتم احلديث عن جتني�ص  معرفية. ومن هنا 
من  التاريخ  قراءة  واإعــادة  والكتابة،  الأدب، 
فيه.  املــراأة  دور  عن  والبحث  اأنث�ي،  منظ�ر 
ويف هذا ال�سياق متكن قراءة تلك املحاولت 
التاريخ«  املقاومة يف  »املــراأة  تبحث عن  التي 
ال�سريف،  احلديث  يف  وجه�دها  املراأة  ودور 
والن�ساء املفتيات،  على األ يهيمن ذلك كاإطار 
حاكم للتاريخ واملعرفة بني الفعل ورد الفعل.

اله�ام�س
الــرتاث  يف  املـــراأة  جــ�رج،  طرابي�سي،   )1(
ــريوت،  ب الطليعة،  دار  ط2،  ال�ــســرتاكــي، 

1979، �ص83 وما بعدها.
)2( عبد املق�س�د، حممد، املراأة يف جميع 
القاهرة،  مــدبــ�يل،  مكتبة  ط1،  الأديــــان، 

1983، �ص44.
الن�س�ية،  بعد  ومــا  الن�س�ية  جامبل،   )3(
القتبا�سات  هذه  انظر  بعدها.  وما  �ص37 
قنرب،  �سهاد  الباحثة  جمعته  فيما  جميعا 
احلداثيات"،  الن�ساء  عند  قراآنية  "ق�سايا 
الأردنية  2011،اجلامعة  ماج�ستري  ر�سالة 
يف  ريـــان  ر�سيد  حممد  والــدكــتــ�ر  �ص25. 
والفل�سفية  التاريخية  الن�ساأة  عــن  حديثه 
والن�ص  "احلداثة  ـــة،  ـــي الأورورب للحداثة 
الديني"، ر�سالة ماج�ستري 1999 ، اجلامعة 

الأردنية.
)4( فيما نقله حممد قطب عن جان فريفيل 
يف كتاب املراأة وال�سرتاكية، مذاهب فكرية 
معا�سرة، دار ال�سروق، ط3، 1988، �ص302 

وما بعدها.
الإ�سلمية  الن�س�ية  اخلطيب،  معتز   )5(

والتحيزات الذك�رية،
http://www.almultaka.net/Show-
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Maqal.php?id=254&cat=17
)6( دلل البزري، الن�س�ية الإ�سلمية، 

املر�سد لدرا�سة الظ�اهر الإ�سلمية
http://www.islamismscope.org/
index.php?art/id:285
عبد  ا�ستيفاين  للدكت�رة  حما�سرة  يف   )7(
اهلل يف اليمن يف 2010 ح�ل ن�ساأة احلركة. 
http://www.almasdaronline.com
الن�س�ي  للفكر  الــرتبــ�يــة  الت�جهات   )8(
ــني املــنــظــ�ر الــغــربــي واملــنــظــ�ر  املــعــا�ــســر ب

الإ�سلمي.
http://uqu.edu.sa/pagear/105951

)9( املرجع ال�سابق
الإ�سلمية،  الن�س�ية  البزري،  دلل   )10(

مر�سد الظاهرة الإ�سلمية.
http://www.islamismscope.org/
index.php?art/id:285 
اخلطاب  يف  "املراأة  مقالتنا  اأنــظــر   )11(
الإ�سلمي" بالتف�سيل والتي كانت حما�سرة 
قدمت يف املعهد العاملي للفكر الإ�سلمي يف 
عمان واملن�س�رة يف م�اقع اإلكرتونية خمتلفة.
)12( هذا الت�سنيف مب�سطلحات الدكت�ر 
يف  بحث  الــ�ــســرب،  خـــارج  جــدعــان،  فهمي 
واإغـــراءات  الراف�سة  الإ�سلمية  الن�س�ية 

احلرية، 2010.
"خارج  بــاغــ�رة،  الـــزواوي  الدكت�ر   )13(
الإ�ــســلم يف عــامل احلرية"،  الــ�ــســرب...اأو 

مقالة.
خارج  جدعان،  فهمي  الدكت�ر  )14(اأنظر: 
ــســرب، بــحــث يف الــنــ�ــســ�يــة الإ�ــســلمــيــة  ــ� ال
 .2010 احلـــريـــة،  واإغـــــــراءات  الــرافــ�ــســة 

الن�س�ية الف��س�ية.
http://www.annabaa.org/nba-
news/61/500.htm

)16( ليلى الأطر�ص،
http://www.lailaatrash.com/ar/

node/152،
 عن الن�س�ية الإ�سلمية : �سيماء ال�سراف،
h t t p : / / w w w . q u r a n 4 n a h d a 
com/?p=1399 
الن�س�ية  يف  الباحثة  ح�سني،  زيبا  مع  ولقاء 

الإ�سلمية: 
http ://www .sotsyria .com/ind 
http://www.sotsyria.com/index.
php
الــراهــن  الــ��ــســع  )17( جــمــال اخلــطــيــب، 
للمراأة الأردنية "الع�ائق والفر�ص" .                                                                         
http://archive.electionsjo.com/
ESubjec 

)18( قراءة عمرو جمدي
http ://www .i s lamtoday .net /
arcles/show_articles_content.
c f m ? i d = 2 2 3 ( 2 3 / 7 / 1 4 2 8 
،6/8/2007. 
)كارنيجي(  مركز  من   اأ�سلها  يف  الدرا�سة 
2006 ك�حدة  العام  تاأ�س�ص  الأو�سط  لل�سرق 
ال�سلم  لأبحاث  )كارنيجي(  مل�ؤ�س�سة  تابعة 
الــــدويل بــ�ا�ــســنــطــن، وقـــد �ــســدرت الــ�رقــة 
البحثية املذك�رة بعن�ان "املراأة يف احلركات 
لن�ساط  اإ�سلمي  منــ�ذج  نح�  الإ�سلمية: 

املراأة"، يف ي�ني� 2007.
)http ://www .carnegieendow-
ment.org/programs/arabic/wo-
menjuly07.pdf
الجتماعي  الــنــ�ع  هجلند،  مــاري   )19(
اآ�سيا،  وجن�ب  الأو�ــســط  ال�سرق  يف  والدين 
ال�سرق  يف  ــ�ع  ــن وال الــنــ�ــســاء  كــتــاب:  �سمن 

الأو�سط �ص 255 .
اأقامت املراأة والذاكرة هذه ال�ر�سة بالتعاون 
 Heinrich Böll ب�ل  هايرنخ  م�ؤ�س�سة  مع 
ي�مني  مــدى  على  الأملــانــيــة   Foundation
مب�ساركة نا�سطات وباحثات من داخل وخارج 
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م�سر يف حماولة لتحديد خطاب ديني ن�سائي 
للراغبات يف التعبري عن ه�ية دينية والإلتزام 
ت�حيد  وبــالــتــايل  ديــنــيــة،  قيمية  مبرجعية 
وامل�سلمات(  )امل�سيحيات  العربيات  الن�ساء 
اأقيمت  اإ�سكاليات مت�سابهة. وقد  يف م�اجهة 
 16 يف  القاهرة  يف  برياميزا  بفندق  ال�ر�سة 
- 17 ماي� 2005. ويف هذا ال�سياق مت حتديد 
يناأى عن  ديني  مثل �سياغة منظ�ر  اأهــداف 
واإنتاج خطاب حترري  املراأة،  التع�سب �سد 
بق�سايا  ال�عي  ورفــع  امل�ساواة،  على  يعتمد 
املراأة، والنظر  التي تخ�ص  الديني  اخلطاب 
مع  للت�ا�سل  امل�ستقبلية  ال�سرتاتيجيات  اإىل 
الدين  ورجــال  الر�سمية  الدينية  امل�ؤ�س�سات 
املـــراأة  تعانيها  الــتــي  بامل�ساكل  واإقــنــاعــهــم 

والتعامل معها ب�سكل عملي. 
اأ�سرنا  التي  كارنيجي  معهد  درا�سة   )20(

اإليها �سابقًا.
  املرجع ال�سابق

)21( اآمال قرامي، باحثة ت�ن�سية، احلركة 
الن�س�ية الإ�سلمية يف اأمريكا ، 2010 .

http://www.metransparent.com/
spip.p   

)22( يف م�سطلح الدكت�ر فهمي جدعان.
املراأة  اإمامة  اأن  هنا  نذكر  اأن  ينبغي   )23(
قدميًا  فيها  الفقهاء  اختلف  جامعة  ل�سلة 
وقبل باحتمالها الإمام الطربي يف تف�سريه. 
يف  الــقــر�ــســاوي  ال�سيخ  رف�سها  ــك  ذل ومــع 
يف  اجلـــزيـــرة  قــنــاة  يف  لــلــحــدث  مناق�سته 
اأ�سار  الذي  ال�قت  يف  واحلياة"  "ال�سريعة 
الدكت�ر علي جمعة اإىل راأي الإمام الطربي 
واكتفى بالإ�سارة اإىل عدم حدوثها يف التاريح 

ال�سلمي.
اأجل  من  القراآن  راف،  ال�سّ �سيماء   )24(

النه�سة، عن الن�س�ية الإ�سلمية.
h t t p : / / w w w . q u r a n 4 n a h d a .
com/?p=1399
العل�م  "تنمية  نــدوة  يف  قدمت  ورقــة   )25(
التنمية".  يف  التفكري  واإعـــادة  الإجتماعية 
نّظمها برنامج بح�ث ال�سرق الأو�سط. ت�ن�ص 

يف 16-15 دي�سمرب 2006.
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منذ ن�ساأتها مل تنج اأي من اخلطابات الن�س�ية مبختلف ت�جهاتها واأطرها القيمية من �سكل 
الليربالية  فالن�س�ية  هادئًا.  اأو  حادًا  اأو  لذعًا  منه  كان  ما  �س�اء  النقد،  اأ�سكال  من  اآخر  اأو 
التي  الن�س�ية  وانُتقدت  كما  املت�سددين،  والإ�سلميني  التقليديني  املفكرين  قبل  ه�جمت من 
الإ�سلميني  واأي�سًا من قبل  بل  والعلمانيني،  الليرباليني  الدينية من قبل  بالتيارات  ارتبطت 
اأنف�سهم. كما مل ت�سلم “الن�س�ية الإ�سلمية” يف اإطارها احلداثي وما بعد احلداثي من النقد 
هي الأخرى من قبل املفكرين الإ�سلميني وغري الإ�سلميني. والن�س�ية الإ�سلمية ا�سطلحيًا 
تختلف عن الن�س�ية التي ارتبطت بالإ�سلم كما ُفهم عرب التاريخ ومت تاأويله على يد امل�ؤ�س�سة 

ل لحقًا.  الدينية التقليدية، كما �سيف�سّ
واأ�سباب هذا النقد ودوافعه وحّدة نربته ل تكاد تخفى على اأحد، فالقيم الأب�ية املتجذرة يف 
كافة البنى التحتية والف�قية يف املجتمعات النامية وحتى املتقدمة – واإن كانت اإىل حد اأقل 
يف الأخرية – حتتاج جهدًا وزمنًا لأن تتغري فعًل وتتقبل املراأة لي�ص كاآخر ل بد من قب�له، بل 
كم�سارك فاعل وذات قدرة على تغيري النظم الأب�ية التي ل تنفك تظلم الرجل واملراأة معًا. اإن 
ا�ست�سراء مراكز هذه القيم والبنى، وفهم جتلياتها واأ�ساليب عملها وكيفية اخرتاقها املبا�سر 
وغري املبا�سر لكافة املجالت اأعقد بكثري من اأن يتم تفكيكيه اأو الت�سدي له بب�ساطة و�سذاجة،  
قد تتمثل يف خطط عمل وا�سرتاتيجيات متفرقة وغري �سم�لية، اأو اأفكار وخطابات ل تعك�ص 

 باحثة وأكاديمية من األردن

النسوية اإلسالمية: مكتسبات ومحاذير

د. حنان إبراهيم

الملف
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اأدواتـــه  ــ�ع  ون التغيري  باآليات  مرهفًا  ح�سًا 
حمددة.  وجغرافية  اإن�سانية  �سياقات  �سمن 
وللإن�ساف، فلقد تن�عت وتط�رت خطابات 
املراأة امل�سلمة والعربية عرب قرن من الزمن 
لت�سهد جملة من النجاحات الن�سبية، واأي�سًا 
جملة من الإخفاقات، قد ُتعزى لق�س�ر ذاتي 
اأو خلل يف تقدير وفهم  يف هذه اخلطابات، 
ل�سع�بة  اأو  للتغيري،  امل�ستهدفة  ال�سياقات 

املهمة وكرثة معار�سيها.  
“الن�س�ية  ولــيــ�ــص   - والــنــ�ــســ�يــة  الإ�ـــســـلم 
ظ�اهر  مع  يتفاعل  كخطاب  الإ�سلمية” - 
العديد  يف  قائمة  حقيقة  متعددة  وجــ�ديــة 
وغري  الإ�سلمية  اجلغرافية  الأمــكــنــة  مــن 
ل  وهــذا  احلا�سر)1(.  وقتنا  يف  الإ�سلمية 
يعني باأي حال من الأح�ال باأن هذا اخلطاب 
اأو  العقدين  بداياته  تتعد  الن�ساأة ومل  حديث 
الثلثة املا�سية. فالكل يدرك باأن البدايات 
كانت يف نهايات القرن التا�سع ع�سر - 1890 
املن�سرم وكان م�سرحها يف  القرن  وبدايات 
الن�س�ية  فــاإن  الأمــر  حقيقة  ويف  م�سر)2(. 
ال�سيا�سية  املناحي  يف  املختلفة  بتجلياتها 
والإن�سانية والجتماعية اأو حتى القت�سادية، 
العربية  املنطقة  يف  يــزال  ول  معظمها  كان 
تقليدي  ديني  ت�جه  �سمن  حتديدًا  ينح�سر 
مهادن قلما خرج عن الأطر التي اأ�س�ستها له 
عرب ال�سن�ات املا�سية تيارات دينية وق�مية 
من  �س�اهد  ا�ستثنينا  ما  اإذا  )هذا  ووطنية 

كتابات حممد عبده يف �ساأن املراأة.( 
ل  مبجملها  باأنها  التيارات  هــذه  مييز  ومــا 
تقر ول ت�ؤازر فكرًا جتديديًا جذريًا يف اأ�س�ص 
لي�ست  اأنــه  كما  املـــراأة،  ق�سايا  مع  التعامل 
لديها القدرة اأو الرغبة اأ�سًل لأن تقدم فكرًا 
للتغيري قد يبدو  اإ�سلميًا  ن�س�يًا  اأو م�سروعًا 
ث�ريًا اأو �سربًا من “اللمعق�ل” للكثريين، 

�س�اهد  اإىل  اأطروحاته  يف  ا�ستند  واإن  حتى 
و�سرعيتها  م�سداقيتها  ت�ستمد  وتــاأويــلت 
ـــراآين واحلـــديـــث الــنــبــ�ي  ـــق مـــن الــنــ�ــص ال

“ال�سحيح”. 
 وتنح� اخلطابات الن�س�ية �سمن الت�جهات 
الإ�سلمية والليربالية وغري الإ�سلمية )ول 
اأق�سد بغري الإ�سلمية باأنها بال�سرورة غري 
العربية  البلدان  يف  الإ�سلم(  مع  املن�سجمة 
عم�مًا اإىل ك�نها خطابات اإ�سلحية تنم�ية 
تك�ن  ما  وغالبًا  وم�ساملة،  ومهادنة  م�ساومة 
ومتطلبات  و�سيا�سات  ل�سياقات  ا�ستجابة 
وا�سرتاتيجيات ومبادرات ر�سمية )حك�مية( 
واملجتمعات  )املــ�ؤ�ــســ�ــســات  ر�ــســمــيــة  وغـــري 
املـــدنـــيـــة(. ومـــع اخـــتـــلف الأ�ــســالــيــب يف 
اأنه  اإل  وامل�ساركة،  ال�ستجابة  هذه  اأ�سكال 
م�سرتك  وقا�سم  نهج  هناك  يبدو  مــا  على 
م�ست�ياتها،  كافة  يف  اخلطابات  هذه  مييز 
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اأو  اأو جماملة،  اأوحما�سية،  فتنبثق عاطفية، 
ومتزنة  منطقية  اأو  �سحلة،  اأو  ا�ستفزازية، 
واإن�سانية وفاعلة، اأو م�ستغربة وطاردة وغري 
اخلطابات  من  العديد  �ساأن  �ساأنها  فاعلة، 
الأخرى. وكثريًا ما الت�سقت هذه اخلطابات 
اأو  يــ�ــســاريــة  اأو  قــ�مــيــة  بـــاأحـــزاب  الن�س�ية 
كنفها،  يف  وتــربــت  اإ�ــســلمــيــة،  اأو  علمانية 
وتبنت منظ�متها الفكرية، وحققت منجزات 
والأجــنــدة  املنظ�مات  هــذه  �سمن  لــلــمــراأة 
ال�سرتاتيجية لهذه الأحزاب اأو اجلماعات. 

الأكادميي، فمما ل �سك  ال�سعيد  واأما على 
فيه باأن اأعداد الباحثني والباحثات املهتمني 
والأدبــيــة  الــنــقــديــة  الن�س�ية  بــالــدرا�ــســات 
واملعرفية يف زيادة م�سطردة، وكذلك اأعداد 
ال�سرديات  حقل  يف  املنهمكات  الكاتبات 
املخ�س�ص  احلــيــز  عــن  فــ�ــســًل  الــنــ�ــســ�يــة، 
ــات وكافة  ــدوري يف املــجــلت واملــجــلــدات وال

جملة  باملراأة  اخلا�سة  والفعاليات  الأن�سطة 
ميكن  ل  فــاإنــه  احلــال  وبطبيعة  وتف�سيًل. 
اإنكار الدور الفاعل الذي يلعبه كل ما تقدم 
يف زيادة الت�عية بق�سايا املراأة العربية ودفع 
احلياتية  املناحي  كافة  يف  قدمًا  م�سريتها 

العامة واخلا�سة. 
وبدايات  الثمانينيات  نهايات  ومنذ  اأنــه  اإل 
تيار  بــداأ  املن�سرم  القرن  من  الت�سعينيات 
بالن�س�ية  يــدعــى  مــا  اأو  اإ�ــســلمــي  نــ�ــســ�ي 
 )Islamic Feminism( الإ�ــســلمــيــة 
العاملية.  الف�ساءات  من  العديد  يف  بالتبل�ر 
اأو  حلظية،  انفعالت  نتاج  لي�ص  التيار  وهذا 
ا�ستفزازية،  اأفعال  بــردود  حمك�مة  م�اقف 
تقليدية  معرفية  اأب�ية  مبنظ�مة  ملحقًا  اأو 
م�ستلزمًا  اأو  �سكليًا،  طارئًا  اأو  لها،  م�ؤ�س�ص 
حلزب  �ــســروريــًا  اأوديـــكـــ�رًا  ا�سرتاتيجيًا، 
لركب  �سعيه  يف  اإ�سلمي  غري  اأو  اإ�سلمي 
ي�ساري  تقدمي  لتجمع  اأو  احلــداثــة  م�جة 
بــداأت  الآن  الإ�سلمية  الن�س�ية  غــريه.  اأو 
مبختلف  العام  اخلطابي  ط�رها  من  تخرج 
اأطيافه لتبل�ر م�سطلحًا وفكرًا ن�س�يًا يعك�ص 
التزامًا جديًا وعميقًا بق�سايا املراأة، وي�ستند 
بال�ستقللية  تت�سم  اإ�سلمية  مرجعية  اإىل 
التقليدية  الدينية  اخلطابات  عن  الفكرية 
اأحزاب  لها  روجت  – خطابات  املــراأة  ح�ل 
وم�ؤ�س�سات  ومرجعيات  واأ�سخا�ص  وتيارات 
اأو ثقافية مغرقة يف تقليديتها ويف  اإ�سلمية 
الإ�سلمي  الن�س�ي  التيار  ــذا  وه اأب�يتها. 
البلدان  من  عدد  يف  حاليًا  يت�سكل  احلديث 
الإ�سلمية )غري العربية(، واأي�سًا يف بلدان 
)كما  الك�ين”  “الإ�سلم  ف�ساء  يف  غربية 
ي�سميه املفكر العربي الأ�ستاذ فهمي جدعان 

يف كتابه خارج ال�سرب(.
 ولقد ط�رت الن�س�ية الإ�سلمية يف العقدين 
مدار�ص  لت�سكل  املعرفية  اأدواتها  الأخريين 
ــة مــدعــ�مــة  ــ�جــي ــ�ل ــدي فــكــريــة ومـــ�اقـــف اإي

هيم
برا

ن اإ
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ـــص يف  ـــدر� مبــنــهــجــيــات بــحــثــيــة مــتــقــدمــة ُت
من  العديد  يف  بها  وُي�ستهدى  اجلــامــعــات، 
بر�سانة  وُت�ستدعى  واملنتديات،  النقا�سات 
التي  املــحــافــل  ــن  الــعــديــد م وعــقــلنــيــة يف 
تطالب بحق�ق املراأة وتعمل على متكينها يف 
وت�ستفز  لتثري  ت�ستغل  واأي�سًا  املجالت،  كافة 

العديد من العق�ل. 
ــرن مــن الزمن  ولــلإنــ�ــســاف وعــلــى مــدى ق
ــاء الــعــربــيــات  ــس ــ� ــن رفــــدت الــعــديــد مـــن ال
العاملي  الن�س�ي  الثقايف  امل�سهد  وامل�سلمات 
مبختلف اجتاهاته وجتلياته، فكتنب الروايات 
وحتليلية  اأدبــيــة  نقدية  باأبحاث  وانخرطن 
رفيعة  بدرا�سات  وتقدمن  عــديــدة،  ن�س�ية 
وغريها.  املــراأة  ومتكني  التنمية  يف  امل�ست�ى 
�ساأن  رفــع  يف  اأهميتها  مع   - جميعها  وهــذه 
وامل�سلمة  العربية  املراأة 
ت�ستمد  اأنـــهـــا  اإل   -
اأطــــــرهــــــا الـــنـــظـــريـــة 
من  التحليلية  واأدواتها 
اخلارج اأو من منجزات 
غبار  ل  )وهـــذا  الــغــري 
التعامل  مت  اإذا  عليه 
ــــة  مــعــه بــحــكــمــة ودراي
وتاأتي  ومدرو�ص(.  يقظ  تنم�ي  وح�ص  وروؤية 
الآن الن�س�ية الإ�سلمية بقالب جديد لتقدم 
الديني،  للن�ص  وجريئة  جــديــدة  قـــراءات 
ت�ستمد ق�تها و�سرعيتها  تغيريية  روؤى  معلنة 
ال�سديدة  النتقادات  رغم  الن�ص،  هذا  من 
دينية  ومراجع  رمــ�ز  من  لها  تتعر�ص  التي 
هذا  مكا�سب  ا�ستيعاب  على  قـــادرة  غــري 
قد  �سرعية  جتاوزات  بفعل  واأحيانا  التغيري؛ 
ويكاد  الن�س�يات.  هـــ�ؤلء  بع�ص  بها  وقعت 
يك�ن هذا التيار من اأهم م�ساهمات الن�ساء 
على  الن�س�ية  حقل  يف  الإ�سلمي  العامل  يف 
متكن   اإذ   والأكــادميــيــة،  املعرفية  ال�ساحة 
اأدوات حتليلية تعك�ص  هذا التيار من تط�ير 

للعامل  الدينية  باخل�س��سية  اإيجابيًا  وعيًا 
الإ�ــســلمــي، وبــاأهــمــيــة عــدم جتــاهــل البعد 
خا�سة  ق�سايا  يف  اخلــ��ــص  لـــدى  الــديــنــي 
وتعظيم  وامل�سلمة  العربية  ـــراأة  امل بنه�سة 

امل�ساندة احلقيقية لها. 
مقالتها  يف  بــــدران  مــارغــ�  اأ�ـــســـارت  وكــمــا 
يف ن�فمرب  الن�س�ية”  الإ�سلمية  “اكت�ساف 
الإ�سلمية  الن�س�ية  فــاإن   ،)3(2002 العام 
هي نتاج زمنها، كما كانت الن�س�ية الق�مية 
يف اأربعينيات وخم�سينيات و�ستينيات القرن 
الإ�سلمية  الن�س�ية  وظــهــرت  املــنــ�ــســرم. 
عقب ال�سح�ة الإ�سلمية اأو ظه�ر الإ�سلم 
للخطاب  اإحــيــاء  مــن  عقبه  ومــا  ال�سيا�سي 
اإىل  �ساملة  نظرة  يف  الــثــقــايف.  الإ�ــســلمــي 
امل�ست�ى  على  الإ�سلمية  الن�س�ية  اأدبــيــات 
جند  البحثي،  النخب�ي  امل�ست�ى  اأو  العام 
القراآن  اأن  ه�  بينها  امل�سرتك  القا�سم  اأن 
الكرمي ه� املرجعية الأوىل لها، واأن امل�ساواة 
الكاملة بني جميع امل�سلمني يف كافة املناحي 
هــ� الأ�ــســا�ــص الأهــــم. وهــنــا اأخــتــلــف بع�ص 
الديني  امل�سطلح  اأن  يف  بــدران  مع  ال�سيء 
الن�س�ية  عــن  ـــام  الأي مــن  يــ�مــًا  ينف�سل  مل 
اإذا  الق�مي،  تياراتها، مبا يف ذلك  مبختلف 
قادتـه  الذي  ال�سيـــــــ�عي  التيار  ا�ستثنينا  ما 
درية �سفيق، وبع�ص التيارات العلمانية التي 
جمتمعــات  يف  لهـــــا  كافيًا  �سدى  تلق  مل 
الأمــة؛  الإ�ــســلم فيها وجــدان ووعــي  ي�سكل 
ـــزال مرجعًا  ي ــكــرمي كـــان ومـــا  ــقــراآن ال فــال
الن�س�ية.  والتيارات  املنتديات  من  للعديد 
الإ�سلمية” الي�م  “الن�س�ية  ما مييز  ولكن 
ت�ستمد  التي  الأخــرى  الن�س�ية  التيارات  عن 
ثلثة  الدين  من  ومطالبها  وج�دها  �سرعية 

اأم�ر:
قد  املختلفة  الن�س�ية  الــتــيــارات  اإن  الأول: 
والرتاث  ال�سريف  النب�ي  باحلديث  ت�ستدل 
الفقهي بالإ�سافة اإىل القراآن الكرمي للخروج 

رفدت العديد من النساء 
العربيات المشهد الثقافي 
النسوي العالمي بمختلف 

اتجاهاته وتجلياته
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بخطاب خا�ص  بالأحرى  اأو  ن�س�ي،  بخطاب 
اإ�سلحيًا  اأو  ت�فيقيًا  بدا  واإن  حتى  باملراأة 
لدرجة  م�ساومًا  واأحــيــانــًا  بل  باأطروحاته، 
الإخفاق. اأما “الن�س�ية الإ�سلمية” احلالية 
فيكاد يك�ن الن�ص املقد�ص )القراآن الكرمي( 
والأ�سا�ص  لأطروحاتها  ال�حيدة  املرجعية 
وذلــك  حتليلتها،  يف  ــيــه  اإل ت�ستند  ـــذي  ال
ال�ست�سهاد  يتم  ما  كثريًا  باأنه  منها  ــًا  اإدراك
�سعيفة  واأحاديث  مرتاكمة  فقهية  بن�س��ص 
حتت  للمراأة  النه�س�ية  امل�ساريع  لإحــبــاط 
املراأة،  رعاية  �سمنها  من  خمتلفة  م�سميات 
من  عليها  واملحافظة  كرامتها،  و�سيانة 
ك�نها  العامة  احلياة  يف  النــخــراط  �سرور 
“الدرة املكن�نة”، وما اإىل ذلك من �سعارات 

وادعاءات. 
العقدين  يف  الإ�سلمية  الن�س�ية  اإن  الثاين: 
بفاعلية  امل�ساهمة  مــن  متكنت  الأخــرييــن 
يف  وجنــحــت  املــعــريف،  الــثــقــايف  امل�سهد  يف 
نظريات  �سمن  بحثية  اأدوات  ا�ــســتــخــدام 
عن  للحديث  وتــاأويــلــيــة  وتفكيكية  بني�ية 
الكرمي،  الــقــراآن  اأقــرهــا  كما  املـــراأة  حق�ق 
التهامات  يكيل  ملن  عقلنيًا  وللت�سدي  بل 
اأنها  بنعتها  القراآنية  الآيــات  لبع�ص  جزافًا 
“ذك�رية” وتر�سخ دونية املراأة.  فرنى على 
�سبيل املثال ن�س�يات اإ�سلميات اأمثال اأ�سما 
برل�ص واآمنة ودود ي�ؤلفن كتبا للرد على هذه 
التهم باأ�سل�ب علمي ومنهجية ر�سينة ت�ستمد 
منطقها و�سرعيتها من القراآن الكرمي ذاته.

الثالثة: اإن هناك تيارًا تق�ده ن�ساء نا�سطات 
اأبعد ما تك�ن  يروجن لأفكار  “اإ�سلميات” 
يف ج�هرها عن الن�س�ية التي ت�ؤ�س�ص حلق�ق 
ويكر�سن  بــل  كرامتها،  عــن  وتــدافــع  املـــراأة 
حتت مظلة الإ�سلم وبا�سمه خطابًا مغر�سًا 

بذك�ريته وباإجحافه للمراأة. 
اأن بدران تبدو حمقة متامًا يف مقالتها  بيد 
باأنها  الإ�سلمية  الن�س�ية  اأعله حني ت�سف 

التيارات  من  غريها  من  راديكالية  الأكــرث 
الن�س�ية، حيث اإن �سقف احلرية التي تطالب 
به الن�س�ية الإ�سلمية للمراأة اأعلى بكثري مما 
طالب به العديد من النا�سطات والنا�سطني 
يف ق�سايا املراأة املنتمني اإىل تيارات اأخرى. 
برئا�سة  املــراأة  باأحقية  يطالب  التيار  فهذا 
ح�ل  ال�سائدة  املفاهيم  ويتحدى  ـــدول،  ال
وج�ب �سيطرة الرجل على املراأة يف ق�سايا 

الزواج والعائلة وغريها من الأم�ر. 
على  بقدرتها  الإ�سلمية  الن�س�ية  وتتميز 
الإ�سلمي  الدين  رجــالت  لبع�ص  الت�سدي 
وبالذات ممن ينتم�ن اإىل التيارات ال�سلفية، 
دونية  لتربير  الإ�سلم  اإىل  يلجاأ  من  لكل  اأو 
املراأة وعدم اأهليتها يف بع�ص امل�اقع. فرنى 
وهي  ح�سيني،  مري  زيبا  املثال  �سبيل  على 

اإحدى نا�سطات الن�س�ية 
الإ�سلمية من اإيران تقر 
الإ�سلمية  الن�س�ية  باأن 
هي الطفل غري املرغ�ب 
ــل الإ�ـــســـلم  بـــه مـــن قــب
ال�سيا�سي، وهي تاأتي ردًا 
على الدع�ة اإىل �سرورة 
ال�سريعة  اإىل  الـــعـــ�دة 

الكل�سيكية،  الفقهية  الدينية  والن�س��ص 
والــتــخــلــ�ــص مــن الــقــ�انــني الــ��ــســعــيــة التي 
�سيغت من اأجل �سمان حق�ق املراأة. وبهذا 
لدح�ص  الإ�سلمية  الن�س�ية  حت�سر  املعنى 
هذه املق�لت، وما ميكن اأن ت�حيه من معاٍن 

ت�سفي على �سيادة الرجل حقًا اإلهيًا.
اأما اأ�سرا ن�ماين، الأمريكية من اأ�س�ل هندية 
ت�ؤمن  فهي  اجلندري،  اجلهاد  رايــة  ورافعة 
وروح  الإ�سلم  بني  ما  تناق�ص  ي�جد  ل  باأنه 
كان  الر�س�ل  باأن  وت�ؤكد  بل  الن�س�ي،  الفكر 
“ن�س�يا” وباأن زوجته خديجة وابنته فاطمة 
وزوجته عائ�سة مل يهم�سن يف اأي وقت. واأن 
الت�سدي بحكمة  الن�ساء يف كل وقت عليهن 

تتميز النسوية اإلسالمية 
بقدرتها على التصدي 
لبعض من ينتمون إلى 
التيارات السلفية
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ال�سماوية  الــديــانــات  مــن  اأيـــًا  ي�ستخدم  ملــن 
زوايا  التق�قع يف  اأو  الأبــ�ي  النظام  لرت�سيخ 
عربت  منا�سبة  من  اأكرث  يف  وهي  امل�ساجد. 
الأزهر حممد  �سيخ  عن غبطتها من م�قف 
طنطاوي حينما �سجب غطاء ال�جه لت�سييئه 
ارتدائه.  من  الأزهــر  طالبات  ومنع  للمراأة، 
وهي تقر باأن دعم ال�سلطة الدينية حلريات 
املراأة اأمر يف غاية الأهمية، وبدونه ل ميكن 
الدفع بق�سايا املراأة قدمًا. وهي ل تتفق مع 
املــراأة  اإعطاء  ب�ج�ب  الغرب  من  يــرى  من 
حقها يف اختيار غطاء ال�جه با�سم احلرية 
الـــ�ـــســـخـــ�ـــســـيـــة؛ 
فـــغـــطـــاء الـــ�جـــه 
اأ�ــــســــبــــح رمــــــزًا 
املطلق،  للتع�سب 
ويــــ�ــــســــاهــــم يف 
تاأويلت  اإ�سقاط 
خـــــطـــــرية عــلــى 
ـــــــــــلم.  الإ�ـــــــــــس
ـــــا وحتــــــــذر  ـــــم ك
نــــــــ�مــــــــاين مـــن 
الإيــديــ�لــ�جــيــات 
الـــــ�ـــــســـــلـــــفـــــيـــــة 
والــ�هــابــيــة ومــن 
مــــ�اقــــفــــهــــا مــن 
اإىل  واختزاله  الدين  ا�ستغلل  ومــن  املــراأة 

�سناعة ربحية تباع وت�سرتى.
من  اإيــــرداين  ديـــ�ي  تــدعــ�  اأندوني�سيا  ويف 
الدميقراطية  اإىل  رحيمة  منظمة  خــلل 
ب�سكل  ال�سريعة  تف�سري  يف  النظر  واإعـــادة 
ي�ؤ�س�ص لإن�ساف املراأة، واإىل �سمان حريتها 
ال�سيا�سية وم�ساركتها الإقت�سادية. وكغريها 
على  ت�ؤكد  فهي  الإ�سلميات  الن�س�يات  من 
�سرورة الرج�ع اإىل القراآن الكرمي كاأ�سا�ص 
اأندوني�سا  املراأة. ويف  اأو�ساع  ُيعتمد لإ�سلح 
اإىل  الإ�سلم  يف  اأخــ�ات  حركة  تدع�  اأي�سًا 

الدفاع عن كرامة املراأة، وعدم �سن ق�انني 
غري من�سفة للمراأة با�سم الإ�سلم. وتنتقد 
من  بدلئل  وياأتني  الزوجات،  تعدد  احلركة 
القراآن الكرمي وال�سنة لإثبات اأن التعدد لي�ص 
تاأثري هام على احلياة  ه� الأ�سل. وللحركة 
ال�سيا�سية، خا�سة واأنها تلقى دعمًا من عدد 
وهي  امل�ستنريين،  الإ�سلميني  الرجال  من 
بالأمر  لي�ص  املــراأة  واقع  التغيري يف  باأن  تقر 
والتحديات  باملخاطر  وحمــفــ�ف  ال�سهل، 
تدع�  التقليدية، وهي  الدينية  القيادات  من 

كذلك اإىل احلرية يف اختيار احلجاب.
الن�س�ية  داخــل  اأنف�سهن  يرين  من  وهناك 
الفكرية  اأطروحاتهن  كانت  واإن  الإ�سلمية 
وحتى  الإ�ــســلمــيــني  قبل  مــن  مقب�لة  غــري 
ـــ�ؤلء  ـــن اأمـــثـــال ه الــلــيــربالــيــني مــنــهــم، وم
الأوغندية اإر�ساد منجي م�ؤلفة كتاب »امل�سكلة 
يف  لإ�سلحات  م�سلمة  دعــ�ة  الإ�ــســلم:  مع 
م�سلمة  نف�سها  يف  اإر�ــســاد  تــرى  دينها«)4(. 
حرة، ول تنكر املقد�ص كغريها من الن�س�يات 
امل�سلمات يف الغرب، وين�سبُّ اهتمامها على 
جدعان  يبني  وكما  الإن�سان،  حق�ق  ق�سايا 
فهي حري�سة على »مغازلة الأو�ساط اليه�دية 
اإىل  جدعان  وي�سري  ال�سمالية«.  اأمريكا  يف 
جابر  �سماه  ملا  ت�جهه  الذي  النقدي  العنف 
ع�سف�ر »باإ�سلم ال�سحراء«، وللإمربيالية 
تكيله  الذي  الثناء  مقابل  العربية،  الثقافية 
من  بالرغم  الإ�سرائيلية«  »للدميقراطية 
وزيف  الإ�سرائيلي  والإرهــاب  الإحتلل  واقع 
وهي  مثلية،  كانت  ولقد  الدميقراطية.  هذه 
لل�س�اذ.  تلفزي�ن  يف  وعملت  بذلك،  ت�سرح 
وت�سف نف�سها باأنها م�سلمة ع�سرية، وتعمل 
على الت�فيق ما بني املثلية والإ�سلم بدع�ى 
مباركة  هبة  التن�ع  اأن  القراآن  يف  »جاء  اأنه 
�سبتمرب   11 اأحـــداث  اأن  اإل  للطبيعة«)5(. 

جعلتها هي الأخرى م�سلمة راف�سة.
الإ�سلحي  مل�سروعها  باأن  جدعان  وي��سح 
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»نقدي  الأول  وجهني:  الليربايل  الإ�سلمي 
ت�سميه  تاأ�سي�سي  بنائي  والثاين  راديــكــايل، 
عملية اجتهادية«. و تق�ل باأن »راأ�سمالية ذات 
اأن  ترعى جانب اهلل، ميكن  ن�س�ية  م�ساركة 
تك�ن ال��سيلة للم�سي يف الإ�سلح الليربايل 
املــراأة  مينح  الــقــراآن  اأن  وتــ�ؤكــد  للإ�سلم«. 
الأ�س�لية  واأن  القت�سادية،  امل�ساركة  حق 
وهي  الــذاتــي.  وال�ستقلل  الإ�ــســلح  تعطل 
هنا تفارق على نح� تام قرينتها يف الن�س�ية 
تت�ساءل:  اأنها  اإل  ن�سرين.  ت�سليمة  الراف�سة 
تقلد  اأن  الإ�سلمية  البلدان  على  يجب  »هل 
اأن  اأجل  من  – امل�سيحية  اليه�دية  النماذج 
جهل  عن  ينم  و�س�ؤالها  اإن�سانية؟«  ت�سبح 
لي�ص فقط بالفكر الإ�سلمي ومبادئ العقيدة 
لهاتني  الدينية  وبالن�س��ص  بل  الإ�سلمية 
بــاملــراأة  يتعلق  ومبــا  ال�سماويتني  الديانتني 
من  النقي�ص  وعلى  تــرى  ولكنها  حتــديــدًا. 
»جل  باأن  ن�سرين  ت�سليمة  الراف�سة  امل�سلمة 
القيم الكربى التي ا�ستلهمها عظماء الع�سر 
اللعنفية  واملقاومة  والت�سامح  – كالعدالة 
واحلرية ونبذ التمييز العن�سري - قد جاءت 

من الديانات«)7(. 
اهلل  اأن  اإىل  يــقــ�دهــا  لــلــقــراآن  وتف�سريها 
اليقني،  علم  �سيء  كــل  حقيقة  يعلم  وحــده 
وه�  امل�ؤمنني،  غري  يحا�سب  وحده  اهلل  واأن 
بني  الت�فيق  ميكن  كيف  يعرف  الذي  وحده 
الن�س��ص؛  )التناق�سات( يف  »الختلفات« 
وترى باأن اإن�سايتنا جتعلنا اأحرارًا يف التعامل 
نهج  اتباع  على  ق�سر  دون  اهلل،  م�سيئة  مع 
اأن  وتــرى  ال�هابية  تدين  وهي  مفرو�ص«7. 
الغرب  وم�سلمي  بل  العرب،  غري  امل�سلمني 
الذين يتمتع�ن باحلريات املدنية، هم الأكرث 
اإ�سلم  ولي�ص  الغرب  مع  التحاور  على  قدرة 
الـــبـــداوة، غــري مــدركــة بــذلــك واقـــع التن�ع 
الكثري  وعــمــق  الإ�ــســلمــيــة،  يف اخلــطــابــات 
الإ�سلمي.  العربي  العامل  يف  مداركها  من 

تعي�ص يف عامل  لك�نها  تبتهج  واإر�ساد منجي 
حر ككندا وت�ؤمن بالجتهاد وحماربة الفقر 

ك�سرط لتحرر املراأة. 
الن�س�يات  بع�ص  بــرزت  العربي  العامل  ويف 
رئي�سة  يا�سني  ناديا  اأمثال  من  الإ�سلميات 
اأكــرب  الــعــدالــة والــروحــانــيــة )وتــعــد  منظمة 
منظمة اإعلمية( واأ�سما لمرابت، وكلتاهما 
من املغرب. والأخرية دعت اإىل تاأويل القراآن 
اخلطابات  على  والــرد  ذكــ�ري،  غري  تاأويًل 
املجم�عات  خلل  من  الذك�رية  الإ�سلمية 
كما  املــراأة  اإن�سانية  على  واأكــدت  الن�س�ية، 

القراآن  يف  وردت 
الــــكــــرمي، وعــلــى 
�ـــــســـــرورة تــبــنــي 
ـــهـــج نـــ�ـــســـ�ي  مـــن
ما  يجمع  حــديــث 
بــني الأخــلقــيــات 
العاملية  الإن�سانية 
والأخـــــــــــــــــــــلق 
اإليها  دعـــا  الــتــي 
اإل  الإ�ــــــســــــلم، 
مــنــهــجــيــتــهــا  اأن 
قبل  من  انُتقدت 
البع�ص لفتقارها 
الـــدرايـــة بــ�ــســ�ؤون 

ــم  ــاهــي ــف امل وخـــلـــطـــهـــا يف  الـــفـــقـــه 
واملنهجيات احلديثة. 

اإ�سلمًا  اأمل غرامي الت�ن�سية فهي ت�ؤيد  اأما 
حداثيًا ون�س�ية اإ�سلمية تغري من فهم بع�ص 
التاأويل  وت�سبتدل  للدين،  وال�سابات  ال�سباب 
وت�سري  تقدمي.  بــتــاأويــل  املتع�سب  الديني 
حمطات  تلعبه  الـــذي  ال�سلبي  الـــدور  اإىل 
الرجل  عليها  ي�سيطر  التي  الدينية  التلفزة 
الكثري  باأن هناك  وت�ؤمن  ال�سباب،  يف عق�ل 
اإ�سكاتهن.  مت  الإ�سلميات  الباحثات  من 
الن�س�يات  ت�سكل  اأن  فكرة  غــرامــي  وتــعــزز 

جانيت حربي دحال / اجلزائر
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الن�س�يات  مع  تاآلفية  ق�ة  العربي  العامل  يف 
متنح  اأقـــ�ى  جبهة  لتحقيق  الإ�ــســلمــيــات، 
اإىل  لــلــمــراأة. وت�سري  مــزيــدًا مــن احلــريــات 
اأنها  اإل  اإ�سلمية  ن�س�ية  ت�جد  ت�ن�ص  اأنه يف 
اجل�  يف  علنًا  نف�سها  اإ�سهار  مــن  ممن�عة 

العلماين الت�ن�سي.
وهــنــاك مــن دعــــاة الــنــ�ــســ�يــة الإ�ــســلمــيــة 
يف  جهدهن  وكر�سن  الغرب  يف  عملن  ممن 
امل�ساواة  لإقــرار  واملعريف  الأكادميي  احلقل 
اأ�سمى  اأمثال  اجلن�سية، فربزت داعيات من 
واآمنة  باك�ستان  من  ح�سن  ورفعت  برل�ص 
كيف  برل�ص  اأ�سمى  وبينت  الإفريقية.  ودود 
امل�ساواة  تــ�ؤكــد  الــكــرمي  ــقــراآن  ال مــعــاين  اأن 
اإىل  بالنظر  اجلن�سني  بني  واملطلقة  التامة 
ل  اأنــه  على  وت�سدد  لتعاليمه،  العام  الإطــار 
اأكان  يحق لأحد، �س�اء 
اأن  امـــــراأة،  اأم  رجـــًل 
الإ�سلم  تف�سري  يحتكر 
الــكــرمي،  الــــقــــراآن  اأو 
القراآن  اآيــات  اأن  وتــرى 
ذاتـــهـــا تــفــكــك ركــائــز 
الــتــفــ�ــســريات الأبـــ�يـــة 
التي ل تخل� من نزعات 
ذاتية ومي�ل �سيا�سية عرب الع�س�ر. وت��سح 
تعتمد  الإلــهــي  اخلطاب  قــراءة  بــاأن  برل�ص 
والــعــدل  الإلــهــي  “الت�حيد  مــبــادئ:  ثــلثــة 
التحليل  بال�سرورة  وت�ستدعي  والتنزيه”. 
العقلي يف التاأويل والنظر اإىل الن�ص القراآين 
“الن�ساء  كتابها  ي��سحه  كما  ن�سية  ك�حدة 
التاأويلت  تفكيك  الإ�ــســلم:  يف  املــ�ؤمــنــات 

الأب�ية للقراآن.)8(
الإلهي ه� كلم  الن�ص  بــاأن  وتــرى برل�ص    
اإنــ�ــســاين،  جهد  هــي  تــاأويــلتــه  اأن  اإل  اهلل، 
على  تبقي  والقراءة  التف�سري  يف  والتعددية 
تغذية  يف  وت�ساهم  الــقــراآين  الن�ص  حي�ية 
العق�ل، على عك�ص الأ�س�لية التي تدع� اإىل 

الفكرة ال�احدة، والختلف ه� �سّنة احلياة 
وه� ما يدع� اإليه القراآن )اإّنا خلقناكم من 
ذكر واأنثى وجعلناكم �سع�بًا وقبائل لتعارف�ا 
والــقــراآن  اأتــقــاكــم(.  اهلل  عند  اأكرمكم  اإن 
ن�ص خا�ص وعام، فه� م�جه للعاملني واأي�سا 
ال�سابع  القرن  يف  عليه  نزل  الــذي  للمجتمع 
والقيم  بلغتهم،  اأنا�سه  ليخاطب  املــيــلدي 
ــراآن هــي قيم عاملية.  ــق ال اإلــيــهــا  الــتــي دعــا 
باأنه  برل�ص  فت�ؤكد  للتعددية  بالن�سبة  اأمــا 
با�ستثناء امل�سيح، فاإن جميع املل�ك والأنبياء 
فديفيد  الــزوجــات،  من  العديد  لديهم  كان 
زوجة،   900 من  متزوجًا  كان  �سليمان  ملك 
ــزوجــات  ــ�ل بــزواجــه حـــدد عـــدد ال ــس ــر� وال
تعدد  اآيــات  بــاأن  ترى  وهي  �سائدًا.  كان  كما 
ارتبطت مع  القراآن  الزوجات كما وردت يف 
واأن  العدل،  واإ�ساعة  باليتامى  خا�سة  اآيــات 
حتب  ل  وهي  الأ�سل.  هي  ال�احدة  الزوجة 
لأن  اإ�سلمية،  ن�س�ية  باأنها  عليها  يطلق  باأن 
�سبابيًا.  يــزال  ل  العربي  العامل  يف  املفه�م 
وتدرك متامًا باأن م�سروعها الن�س�ي يعرت�سه 
م�ساكل عديدة ب�سبب التيارات املحافظة، اإل 
اأنها ت�سر على امل�سي فيه لأنه بالن�سبة لها 
اإلتزام تاريخي واإن�ساين وواجب ديني . ومع 
والتعليم  الن�س�ي  الفكر  بــاأن  تقر  فهي  هذا 
�سقل  يف  دورًا  لعب  الغرب  يف  تلقته  الــذي 
جنحت  واإن  والكتابة،  الفكر  يف  منهجيتها 
نتاج  ه�  بها  نقدي خا�ص  اأ�سل�ب  تط�ير  يف 

ثقافة غربية وح�ص اإ�سلمي.)9(
تف�سري  للجميع احلق يف  باأن  برل�ص  وتعتقد 
– وتبني  هنا  معها  اأختلف  وقــد   - الــقــراآن 
بع�ص  مــن  امل�ستمدة  لل�سريعة  ميكن  كيف 
وتــروي  املـــراأة،  تن�سف  األ  الــذكــ�ري  الإرث 
كيف اأن امراأة خادمة يف باك�ستان اغُت�سبت 
امل�ت  باحلجارة حتى  بالقذف  عليها  وُحكم 
ت�ستمد  التي قد  ال�سريعة  اإىل  بعد احتكامها 
قد  اإجماع  اأو  �سعيفة  اأحاديث  من  اأحكامها 

بينت أسمى برالس كيف 
أن معاني القرآن الكريم 

تؤكد المساواة التامة 
بين الجنسين
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فالقراآن  لذا  اأبــ�ي.  املــراأة يف جمتمع  يظلم 
الأول.  الت�سريعي  امل�سدر  ه�  لها  بالن�سبة 
من  لي�ص  التحرري  الغربي  الفكر  باأن  وتقر 
كانت  التي  املجتمعات  لــدى  قب�له  ال�سهل 
م�ستعمرة من قبل الغرب، وتبني كيف اأ�سبح 
امل�سلم  اإليه  يلجاأ  الــذي  الرمز  املــراأة  ج�سد 
ليعرب من خلله عن ه�يته كم�سلم. والقراآن 
لــيــحــارب كــافــة البنى الأبــ�يــة  اأتـــى  ــًل  اأ�ــس
تفكيكها،  ال�سهل  من  لي�ص  والتي  امل�سيطرة 
ـــلل الــقــانــ�ن  ـــن خ ــــاأن الـــغـــرب وم عــلــمــًا ب
واحلق�ق املدنية متكن يف اأوجه متعددة من 
القت�سادية  والنه�سة  الأب�ية.   تفكيك هذه 
والفكرية وال�سيا�سية والدميقراطية احلقة - 
كما ت�ؤكد برل�ص- هي التي ت�ؤدي اإىل نه�سة 
�سحاياه،  كانت  اأيــًا  للظلم  مناه�سة  فكرية 
الــقــراآن وحــده ل ي�سمن  تــاأويــل  اإعـــادة  واأن 
وتقمع  تظلم  التي  امل�ست�سرية  البنى  تفكيك 

املراأة والرجل معًا. 
ومن رائدات الفكر الن�س�ي الإ�سلمي املفكرة 
والكاتبة ذات الأ�س�ل الأفرو-اأمريكية اأمينة 
ودود التي اأدانت بدورها - كما فعلت برل�ص 
الــذكــ�ريــني  الفقهاء  احــتــكــار  حمـــاولت   -
بــاأن  ت�سر  وهــي  ــقــراآين.  ال الن�ص  لتف�سري 
اجلندرية  العدالة  بني  ما  ان�سجامًا  هناك 
بالقراآن  ممثًل  والإ�سلم  الإن�سان  وحق�ق 
كتابه  يف  جــدعــان  يبني  كما  وهــي  الــكــرمي. 
التاأويلية  القراءة  اإىل  تدع�  ال�سرب،  خارج 
والعلمية للن�س��ص الدينية، واإىل حرية املراأة 
وعــدم  الن�س��ص،  هــذه  تف�سري  يف  وحقها 
ولقد  ــراأة.  وامل الرجل  بني  اجلن�سي  التمييز 
كانت من اجلراأة مبكان بحيث اأقدمت على 
اإمامة الرجال والن�ساء يف ال�سلة يف الثامن 
اأهمية  تعري  ل  وهي   .  2005 ماي�  ع�سر من 
ه�  القراآن  اأن  وترى  النب�ية،  لل�سّنة  خا�سة 
»قراءة  ب�سرورة  دع�تها  وتتلخ�ص  الأ�سل، 
القراآن بالقراآن نف�سه« وحتليل الآية »اأوًل، يف 

�سياقها؛ وثانيًا، يف �سياق املناق�سات املتعلقة 
وثالثًا، يف �س�ء  القراآن؛  بق�سايا مماثلة يف 
امل�ستخدمة  ال�سرفية  والبنى  املماثلة  اللغة 
العامة  املبادئ  �س�ء  يف  ورابعًا،  القراآن،  يف 
امل�جهة للقراآن؛  وخام�سًا، من خلل �سياق 
تق�م  التي  للعامل  ال�ساملة  القراآنية  النظرة 
الفردية  وامل�س�ؤولية  والهدي  الت�حيد  على 

والأخلقية.«)10( 
الذي  للإ�سلم  ودود دومًا عن ع�سقها  تعرب 
اأعطاها لغة الت�حيد، العربية،  اللغة التي من 
خللها تتجلى تلك العلقة احلميمة ما بني 
جتلب  خا�سة  قّ�ة  ت�سكل  والتي  وخلقه،  اهلل 
على  تبدو  التي  الأ�سياء  بني  ما  الإن�سجام 
القراآن  بــاأن  وتق�ل  من�سجمة.  غري  ال�سطح 
وبني  بينه  مــا  وفاعلة  حميمة  علقة  يبني 

قارئه، وباأنه �ساعدها يف 
املنطقية  العلقات  فهم 
من  وطــّ�ر  الأ�سياء،  بني 
وعّمق  تفكريها،  اأ�سل�ب 
وع�سقها  للعامل  فهمها 
للطبيعة، وح�سها بالعامل 
اخلفي الذي يكمن حتت 
وتعرتف  املــرئــي.  العامل 

ـــاأن الإ�ـــســـلح مــن داخـــل الإ�ـــســـلم لي�ص  ب
جميع  من  ومقب�ل  مــدرج  غري  لأنــه  �سهًل، 
التقليد،  وعدم  الإبــداع  اإىل  وتدع�  الفئات، 
ل  املطلق  الإلهي  العدل  روح  اأن  على  وت�ؤكد 
وتعتقد  اآخــر.  على  جن�سًا  يف�سل  اأن  ميكن 
باأن كتابها »القراآن واملراأة« فتح الباب اأمام 
الكرمي  القراآن  لتف�سري  اإ�سلميات  ن�س�يات 
اأن  كيف  واأو�ــســح  كما  ن�س�ي،  منطلق  مــن 
ي�ؤخذ  اأن  يجب  للقراآن  التاريخي  ال�سياق 
ودود  وتقر  اآياته.  تاأويل  عند  العتبار  بعني 
مهتمات  ل�سن  عم�مًا  امل�سلمات  الن�ساء  باأن 
بع�ص  لحقًا  )و�ساأورد  الإ�سلمية  بالن�س�ية 

الأ�سباب وراء هذا العزوف(. 

 تعبر ودود عن
عشقها للغة التوحيد  
التي تعكس العالقة 
الحميمة بين اهلل وخلقه
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الن�س�ية  البارزات يف جمال  الن�س�يات  ومن 
كزميلتها  التي،  ح�سن  رفعت  الإ�سلمية، 
قد  الأبــ�يــة  العقلية  ــاأن  ب تــ�ؤمــن  التاأويليات 
حكمت التقاليد الإ�سلمية يف وقت مبكر من 
تاريخ الإ�سلم، واأن اأ�س�ل الإ�سلم املاثلة يف 
والفقه قد  النب�ية  وال�سنة  القراآن واحلديث 
هذه  فهم  مت  اإذ  العقلية،  لهذه  وفقًا  وجهت 
“الرجال”  اأيــدي  على  وتف�سريها  الأ�ــســ�ل 
قد  الــرجــال  هــ�ؤلء  واأن  وحــدهــم،  امل�سلمني 
احتكروا لأنف�سهم حتديد الأحكام والأو�ساع 
وال�س��سي�ل�جية  والــلهــ�تــيــة  الأنط�ل�جية 
للن�ساء  )الأخــــرويــــة(  والإ�ــســكــاتــ�لــ�جــيــة 
الن�ساء  �سلبية  تنتقد  وهي  امل�سلمات.”)11( 
وخ�س�عهن  الع�س�ر  مــدى  على  العربيات 
املــجــال  يف  وحب�سهن  ال�سلفية«  »للعقلية 
اخلا�ص. وت�ؤكد على اأهمية العدالة واحلرية 
انبثاقًا من املبادئ  وامل�ساواة بني اجلن�سني، 
اإىل  تنتمي  وهي  الإ�ــســلم.  لدين  احلقيقية 
اأو الــلــيــربايل«،  تــيــار الإ�ـــســـلم »الــتــقــدمــي 
الن�س��ص  قراءة  يف  التاأويلي  املنهج  وتعتمد 
عند  الكلمات  عنته  ما  وتف�سري  القراآنية، 
النزول. وتناق�ص رفعت ح�سن الق�ل اإن املراأة 
»م�ستقة« من الرجل اإذ »ل اأثر له يف القراآن 
التك�ين(،  )�سفر  مــن  جــاء  ـــه  واأن الــكــرمي 
»الب�سرية«،  فيمثل  الــقــراآن  يف  )اآدم(  اأمــا 
ل  الــقــراآن  اإن  ثــم  بعينه.  ذكـــرًا  �سخ�سًا  ل 
الثنني خلقا  واأن  اأبدًا،«)12(  يذكر )ح�اء( 
املراأة  ي�س�ر  القراآن  واأن  واحــدة،  نف�ص  من 
بــاأن  وتــبــني  مت�ساويني.  خمل�قني  والــرجــل 
والهلن�ستية  وامل�سيحية  اليه�دية  الأ�ــســ�ات 
والتقاليد البدوية ما قبل الإ�سلم ترتدد يف 
كثري من الأحاديث التي تن�سب للر�س�ل، بل 
وترى يف التاأويلية الأداة املنا�سبة التي ميكن 
تفعيلها ل�سد املد ال�سلفي والإق�ساء الفكري 

اأفــكــاره،  املــد يف فر�ص  هــذا  الــذي ميار�سه 
من  بغريها  اأو  باملراأة،  اخلا�سة  تلك  �س�اء 
ويف  والنه�سة،  بالتقدم  املت�سلة  الق�سايا 
املالك  ب�سفته  الآخــريــن  اأفــكــار  م�سادرته 

الأوحد »للحقيقة املطلقة«. 
ل جدعان يف كتابه خارج ال�سرب،   وكما ف�سّ
مت  الــلــ�اتــي  الإ�ــســلمــيــات  الن�س�يات  فـــاإن 
التاأويلي،  التيار  اإىل  ينتمني  اأعــله  ذكرهن 
الكرمي  القراآن  تف�سري  اأن  على  ي�ؤكد  والذي 
على  اأو  الذك�رية  امل�ؤ�س�سة  على  حكرًا  لي�ص 
لها  تــتــ�فــر  اأن  �سريطة  اأخــــرى،  دون  فــئــة 
القراآن  اآيات  لتاأويل  اللزمة  واملعرفة  العلم 
الكرمي، كما وي�ؤكد على اأهمية اأخذ ال�سياق 
والظرف التاريخي بنظر العتبار يف العملية 
التاأويلية. وبح�سب مارغ�ت بدران يف مقالتها 
عاملي)13( خطاب  الإ�سلمية  "“الن�س�ية 
 Islamic Feminism is a Universal
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الإ�سلمية  الن�س�ية  فــاإن    ،”Discourse
هي ظاهرة عاملية ك�نية ت�ستند اإىل القراآن، 
املجم�ع  واأن  خا�سة،  الجتهاد  على  وتعتمد 
الفقهي - كما بينت فاطمة مرني�سي- اعتمد 
ج�هرها  يف  تتناق�ص  اأحــاديــث  على  مــرارًا 
مع ما ن�ص عليه القراآن. وت�رد بدران مثال 
الدكت�رة �سعاد �سالح، اأ�ستاذة الفقه املقارن 
ي�جد  ل  باأنه  طلبتها  تعلم  التي  الأزهــر،  يف 
تك�ن مفتية،  اأن  املــراأة من  ديني مينع  ن�ص 
اأو تتقلد اأية وظيفة دينية، اأو ت�سبح قا�سية، 

واأنه �سبق واأن اأ�سبحت املراأة مفتية. 
الأ�ــســئــلــة يف  ــن  م عـــدد  بــالــ�ــســرورة  ينبثق 
للن�س�ية  التاأويلي  التيار  �سياق  احلديث عن 
يكاد  ملـــاذا  اأوًل:  اأهــمــهــا:  مــن  الإ�ــســلمــيــة، 
الن�س�ي  الفكري  التيار  هذا  تبل�ر  يقت�سر 
حتى  اأو  عربية  غــري  عـــ�امل  يف  الإ�ــســلمــي 
التيار  هذا  يتمح�ر  ملاذا  وثانيًا،  اإ�سلمية؟ 

وثالثًا،  الإ�سلم؟  اأ�سًل يف طروحاته �سمن 
ما هي حتديدًا اأهم املنجزات الفكرية لهذا 
التيار الن�س�ي التجديدي؟ ورابعًا، ما الدور 
الإ�سلمي  الن�س�ي  التيار  لهذا  ميكن  الذي 
اأن يق�م به لي�ؤثر فعًل على النه��ص باملراأة 

امل�سلمة؟
بالن�سبة لل�س�ؤال الأول، يجدر اأوًل تبيان باأن 
اإىل  بال�سرورة  حتيل  ل  الإ�سلمية  الن�س�ية 
بالتزامه  يتميز  الــذي  الن�س�ي  الفكر  ذلك 
بالعقيدة الإ�سلمية وبالن�ص الديني ، والذي 
يحر�ص على اأن ي�ستمد �سرعيته من الن�س��ص 
واإن اأُولت باأ�سكال خمتلفة. ففي كتاب خارج 
ال�سرب، حتيل الن�س�ية الإ�سلمية اإىل الفكر 
الراف�ص  الفكر  اإىل  واأي�سًا  اإ�سلميًا  امللتزم 
للإ�سلم جملة وتف�سيًل، وت�سنيف الأخري 
اأن  مــرده  الإ�سلمية  الن�س�ية  مظلة  حتــت 
الإ�سلمية  املنظ�مة  رف�ص  اإىل  الداعيات 
هن م�سلمات من حيث اله�ية، وجل كتابتهن 
الإ�سلمي  الديني  امل�سطلح  حــ�ل  تتمح�ر 
الفقهي،  وجمــمــ�عــه  القيمية  ومنظ�مته 
حتى واإن كان الهدف تفكيك هذه املنظ�مة 
وت�جيه النقد اللذع لها، كما فعلت كل من 
اإيان حر�سي علي وت�سليمة ن�سرين وغريهن. 
الإ�سلمية  الن�س�ية  جتد  اأن  البديهي  ومن 
“احلر”  الــغــربــي  الــفــ�ــســاء  يف  الــرافــ�ــســة 
بعيدًا  اأفكارها  عن  للتعبري  امل�اتية  الأجــ�اء 
عن الأحكام التكفريية والتهديد بالقتل فيما 
ل� عربت هذه الفئة عن اأفكارها يف ع�املها 
الأخرى ذات  للفئة  بالن�سبة  اأما  الإ�سلمية. 
حري�سة  كانت  واإن  فهي  التاأويلي،  الجتــاه 
املقد�ص،  الن�ص  مرجعيتها  تك�ن  اأن  على 
اإل اأنها تقدم طروحات قد ت�ستفز العقليات 
ف�سًل  تقليديتها.  يف  املغرقة  الإ�سلمية 
تبل�رت  الإ�سلمية  الن�س�ية  فاإن  ذلك،  عن 
على يد ن�ساء تعلمن يف امل�ؤ�س�سة الأكادميية 
لغ�ية  نــظــريــات  تطبيق  واأجــــدن  الــغــربــيــة، 
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قــراءات  �سمن  نقدية  ومناهج  واجتماعية 
الن�س��ص  مع  التعامل  لهن  اأتاحت  خمتلفة 
املقد�سة بثقة علمية ت�ساهم باحلجة والدليل 
كدين  للإ�سلم  النمطية  ال�س�رة  تغيري  يف 

ومكانة املراأة فيه.
يتعلق  الـــذي  الــثــاين  لل�س�ؤال  بالن�سبة  اأمـــا 
امل�سطلح  ح�ل  الإ�سلمية  الن�س�ية  بتمح�ر 
اإذ  وا�سحًا.  يك�ن  قد  فاجل�اب  الإ�سلمي، 
ل ميكن جتاهل التهامات التي تكال جزافًا 
الغربيني فح�سب، بل من قبل  لي�ص من قبل 
ثلة ل باأ�ص بها من امل�سلمني امل�ستغربني ح�ل 
ــراأة يف الإ�ــســلم، فنجد زمــرة من  امل دونية 
الن�ساء امل�سلمات املقيمات يف الغرب ي�سعرن 
لتفنيد  ودينيًا  اإن�سانيًا  واجــبــًا  لديهن  ــاأن  ب
تقدمي  خلل  من  وغريهم  الغربيني  مزاعم 
مدع�مة  الديني  للن�ص  وقــراءات  درا�سات 
بدلئل علمية وعقلنية تعلي من �ساأن املراأة 

ومكانتها يف الإ�سلم.       
متت  فلقد  الــثــالــث،  الــ�ــســ�ؤال  وبخ�س��ص 
م�ساهمات  اإىل  م�قع  من  اأكــرث  يف  الإ�ــســارة 
الن�س�ية الإ�سلمية يف احلقل الن�س�ي العاملي 
والأكادميي؛  والثقايف  املعريف  ال�سعيد  على 
بعمق  ــة  ــي ــلم ــس الإ� الــنــ�ــســ�يــة  ــزت  متــي اإذ 
اأدواتها  ورزانة  اأطروحاتها، ورقي جدليتها، 
اأ�سبحت  اإنها  بحيث  والنقدية،  التحليلية 
ومراكز  اجلامعات  مــن  العديد  يف  �ــص  تــدرَّ
درا�سات املراأة يف الغرب، كما و�ساعدت اإىل 
املن�س�جة  النمطية  ال�س�ر  تغيري  يف  ما  حد 
الغربيني،  اأذهــــان  يف  ط�يلة  ع�س�ر  عــرب 
لي�ص فقط ح�ل املراأة امل�سلمة، بل والإ�سلم 
نف�سه،  خا�سة يف العقدين الأخريين عندما 
ال�ساغل  ال�سغل  “الإ�سلم�ف�بيا”  اأ�سبحت 

للم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية الغربية وامل�الني لها.   
ميكن  ــذي  ال بــالــدور  ي�ستهان  اأن  ميكن  ول 
متكني  يف  الإ�ــســلمــيــة  الن�س�ية  تلعبه  اأن 
املراأة وت�فري قاعدة �سرعية لدفع ق�ساياها 

الــ�ــســ�ؤال  عــن  لــلإجــابــة  وهـــذا  قدمًا)14(، 
الرابع. واإن كانت اآمنة ودود تقر باأن الن�ساء 
الإ�سلمية،  بالن�س�ية  معنيات  غري  عم�مًا 
من  اأو  �ساأنها  مــن  يقلل  اأن  ينبغي  ل  فهذا 
اأهمية اأثرها. قد تبدو الن�س�ية الإ�سلمية يف 
بعدها الأكادميي خطابًا نخب�يًا ل يهم كافة 
الن�ساء ل�سع�بة منهجيته وا�ستناده اإىل اأطر 
نظرية لي�ست مبتناول اجلميع، اإل اأنها، وكما 
هامًا  م�قعًا  تتب�اأ  اأن  من  متكنت  اآنفًا،  ذكر 
قــراءات  وتقدم  الأكــادميــيــة،  ال�ساحة  على 
من  العديد  �ساأن  �ساأنها  مركزية  لن�س��ص 
املعرفية  والــنــظــريــات  الــفــكــريــة  ــيــارات  ــت ال
املعتمدة اأكادمييًا. اإن اإيجاد مظلة اإ�سلمية 
ت�ستمد �سرعيتها من ن�ص ديني ل يك�ن تاأويله 
حكرا على م�ؤ�س�سة فقهية مغرقة بذك�ريتها، 
واإمنا من خلل ن�ص ت�سارك املراأة يف تاأويله 
ويف بيان عدالة اهلل يف خلقه، ذك�رًا كان�ا اأم 
اإناثًا، مما �سيك�ن له الأثر الأكرب يف متكني 
القاعدة  فهذه  عنها.  الظلم  ودفــع  ـــراأة  امل
حق�قًا  للمراأة  �ستكفل  )الن�س�ية(  ال�سرعية 
للدفاع  اأ�سا�سًا  و�ست�سكل  كافة،  املجالت  يف 
احلياة  يف  وحقها  الإن�سانية،  كرامتها  عن 
الكرمية، وال�سعي للخل�ص من كل الق�انني 

غري املن�سفة لها.     
وعلى  التاأويليات  بع�ص  على  ي�ؤخذ  قد  ولكن 
عن  ح�سرًا  ت�سدر  ل  قد  حماذير  م�ؤيديها 
اإ�سلميني  عن  واي�سًا  بل  مت�سددة،  فئات 
م�ستنريين، ومن �سمنهم فئات من التاأويليني. 
ــــرتدد بــعــ�ــص رائــــــدات الــنــ�ــســ�يــة  فــقــد ل ت
ال�سريف–  احلديث  اإ�سقاط  من  الإ�سلمية 
وتف�سيًل  جملة   - ال�سعيف  غــري  وحــتــى 
الكرمي.  الــقــراآن  بعد  ثــان  ت�سريعي  كمرجع 
نكاد  ل  املرني�سي،  فاطمة  ا�ستثنينا  فـــاإذا 
التاأويليات  الن�س�يات  اأ�س�ات  ن�سمع من بني 
ــرورة للبحث يف  مــن تــقــ�ل بـــاأن هــنــاك �ــس
احلديث كم�سدر  ت�سريعي، هذا مع الإقرار 
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الأحــاديــث  بــه مــن  بــاأ�ــص  بــاأن هناك كمًا ل 
ال�سعيفة التي يجب التعامل معها بحذر، بل 
منها  يتعار�ص  ما  خا�سة  بها،  الأخــذ  وعدم 
مع الن�ص القراآين وروح العقيدة ومبادئها. 
وهذا الن�ع من الإ�سقاط املطلق للحديث قد 
“م�سداقية” جمعية  تعزيز  �سلبًا على  ي�ؤثر 
وا�سعة  قاعدة  تاأ�سي�ص  وعلى  التيار،  لهذا 
له، متهد لإجناز مكت�سبات حقيقية ل�سالح 
نظرية  مكا�سب  فقط  ولي�ص  امل�سلمة  املــراأة 
اأكادميية. وتتعاظم اأهمية اأثر هذا الإ�سقاط 
الن�ساء  مــ�قــف  العــتــبــار  بعني  اأخــذنــا  اإذا 
ال�ستثناء،  هــذا  مــن  اأنف�سهن  امل�سلمات 
والذي قد يق�دهن اإىل رف�ص جممل دع�ات 
ت�جهاته وجه�ده نح� حترير  التيار يف  هذا 
املراأة، والنظر اإليه ه� الآخر على اأنه خطاب 
من  يخل�  ل  دعــ�اتــه  يف  وا�ستثنائي  نخب�ي 

الغل� وال�ستفزاز.
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قد ي�سعر البع�ص ب�ج�د تناق�ص عند قراءة عن�ان هذا املقال، اأو مبعنى اآخر قد ي�سري البع�ص 
اإىل �سع�بة اجلمع بني لفظتي »الن�س�ية« و »الإ�سلمية« �سمن عبارة واحدة. ويف حقيقة الأمر، 
فان عبارة »الن�س�ية الإ�سلمية« قد ا�ستح�ذت على اهتمام كثري من الكتاب والأكادمييني منذ 
ثمانينات القرن الع�سرين يف حماولة ل�سرح مفه�مي »الن�س�ية« و »الإ�سلم« غري املت�سادين 
بل اللذين ميكن اأن يك�نا متكاملني اإذا مت النظر يف م��س�ع »الن�س�ية الإ�سلمية« باأنية وترٍو.
خلل  من  ال�سلمية  الن�س�ية  مفه�م  عن  مقت�سبة  فكرة  باإعطاء  �ساأق�م  املقال،  هذا  يف 
با�ستخدام  �ساأق�م  ثم  ومن  وامل�سلمني  العرب  والأكادمييني  الكتاب  بع�ص  اآراء  ا�ستعرا�ص 
اأب� العل لإظهار خ�س��سية مفه�م الن�س�ية الإ�سلمية يف املهجر.  ن�ص روائي للكاتبة ليلى 
بالتحديد، �ساأعر�ص اآراء كتاب �ساهم�ا يف تر�سيخ مفه�م الن�س�ية الإ�سلمية قبل اأن اأق�م بعمل 
درا�سة حتليلية لرواية »املئذنة« والتي ن�سرت باللغة الجنليزية حتت عن�ان )Minaret( عام 
2005. و�ساأتناول يف حتليلي لهذه الرواية فكرة اأن الإ�سلم ميكن اأن ي�فر غطاًء فكريًا حلركة 
ن�س�ية عاملية تتجاوز احل�اجز الإقليمية والطبقية واللغ�ية. مبعنى اآخر، فان قراءتي لرواية 
لن�ساء عربيات/ م�سلمات  اأمينًا  الإ�سلمية متثل ملجاأً  الن�س�ية  اأن احلركة  العل تظهر  اأبي 
يع�سّن يف العامل الغربي واأّنها - اأي احلركة الن�س�ية الإ�سلمية - تعطي للمراأة امل�سلمة التي 
ُت�سعرها  ملجم�عة  بالإنتماء  للإح�سا�ص  الفر�سة  ووطنها  اأهلها  عن  بعيدًا  املنفى  يف  تعي�ص 

أكاديمي من األردن.

النسويّة اإلسالمّية: رؤية تحليلّية
من واقع األدب المعاصر

د. يوسف عوض

الملف
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بقربها منهم بعيدًا عن ح�اجز اللغة والأ�سل 
العرقي والل�ن والطبقة الجتماعية.

واأفكار  اآراء  الباحثني  من  عــدد  تناول  لقد 
يف  الإ�ــســلمــيــة  الن�س�ية  احلــركــة  منظري 
البع�ص  اأن  كما  متعمقة.  اأكادميية  درا�سات 
الآخــر قــام بعر�ص هــذه الأفــكــار من خلل 
مــقــالت نــ�ــســرت يف الــعــديــد مــن املــجــلت 
قامت  فقد  عام،  وب�سكل  الإنرتنت.  وم�اقع 
الن�س�ية  للحركة  بالتاأريخ  الدرا�سات  هذه 
اأفكارها بطريقة �سجعت  الإ�سلمية و �سرح 
البع�ص لعمل درا�سات تتناول ج�انب جديدة 
ومن  احلــركــة.  هــذه  ومفاهيم  ــكــار  اأف مــن 
الأعــمــال  هــذه  معظم  اأن  للنتباه  الــلفــت 
الجنليزية.  وخا�سة  اأوروبية  بلغات  ن�سرت 
ليلى  من  كل  كتابات  الأعمال  هذه  بني  ومن 
ومرمي  بــدران  ومارج�  ودود  واأمينة  اأحمد 
ح�سيني.  مري  وزيبا  برل�ص  واأ�سماء  كــ�ك 
اأحمد  ليلى  درا�سة  تقدم  املثال،  �سبيل  فعلى 
 Women and Gender in Islam:
 Historical Roots of a Modern
وت��سيح  ل�سرح  جــادة  حمــاولــة    Debate
امل�سلمات  الن�ساء  وتلعبه  لعبته  الذي  الــدور 
التف�سري  يناه�ص  للقراآن  تف�سري  تقدمي  يف 
بني  امل�ساواة  مبداأ  يتبنى  ل  الذي  التقليدي 
للدور  اأحمد  ليلى  وت�سري  والن�ساء.  الرجال 
الن�سف  يف  نا�سف  حفني  ملك  لعبته  الذي 
اأفــكــار  لبل�رة  الع�سرين  الــقــرن  مــن  الأول 

ومفاهيم احلركة الن�س�ية ال�سلمية. 
وب�سكل عام، فان اأعمال ليلى اأحمد وغريها 
يف  دعت  قد  اآنفًا  املــذكــ�رات  الباحثات  من 
ال�س�ت  اإىل  ال�ستماع  �سرورة  اإىل  جمملها 
الكرمي  الــقــراآن  يعرب عنه  الــذي  الأخــلقــي 
بني  العدالة  حتقيق  اإىل  خلله  من  ويدع� 
ــل �سحيح  ــاأوي الــرجــل واملـــــراأة مــن خـــلل ت

ميثل  ال�سياق،  هــذا  ويف  ال�سماوي.  للكتاب 
بحث  ال�سرب:  »خــارج  جدعان  فهمي  كتاب 
واإدعــاءات  الراف�سة  الإ�سلمية  الن�س�ية  يف 
اآراء  ل�ستعرا�ص  جــديــة  حمــاولــة  احلــريــة« 
ي�سري  حيث  الكاتبات،  هــ�ؤلء  من  جمم�عة 
جدعان اإىل اأن  احلركة الن�س�ية الإ�سلمية 
»جتعل  الأعمال  هذه  خلل  من  تتبل�ر  التي 
لها،  اأولية  ومرجعية  منطلقًا  نف�سه  الإ�سلم 
الــقــراءة  اإعـــادة  منهج  وفــق  عملها  واأوجـــه 
والــتــاريــخ  الدينية  للن�س��ص  الــتــاأويــل  اأو 
جدعان  وي�سري   .)24-25 )�ص  الإ�سلمي« 
الغربية«  احلــريــة  »فــ�ــســاءات  اأن  كتابه  يف 
اأعطت ه�ؤلء الكاتبات جماًل وا�سعًا للتعبري 
الــرتاث  جلملة  »راف�سة  واآراء  م�اقف  عن 
مب�قف  وم�س�غة  عليه،  ن�ساأّن  الذي  الثقايف 
فل�سفية«  اأو  له�تية  متعلقات  ذي  غا�سب 
الإ�ــســلمــيــة  »الــنــ�ــســ�يــة  ــان  ــدع ج ي�سميها 
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يف  جدعان  وي�سيف   .)25 )�ص  الراف�سة« 
كتابه اأن تيار »الن�س�ية الإ�سلمية« قد اأعلن 
 2005 عــام  يف  بر�سل�نة  يف  ر�سميًا  نف�سه 
الن�س�ية  م��س�ع  حــ�ل  ــدوة  ن عقدت  حيث 
الإ�سلمية متت من خللها حماولة الإجابة 
الإ�سلمية؟  الن�س�ية  هي  ما  �س�ؤالني:  عن 
وهل ي�جد ثمة ن�س�ية اإ�سلمية؟ )�ص 36(. 
ويرى جدعان اأن اأهم ما مييز هذه احلركة 
على  يحث  نف�سه  القراآن  بــاأن  الت�سريح  ه� 
العدل  واأن  والن�ساء  الرجال  بني  »امل�ساواة 
اإ�سافة اإىل   .)40 والن�ساف واجبان« )�ص 
ذلك، ت�سر احلركة الن�س�ية ال�سلمية على 
الدينية  الن�س��ص  تاأويل  بــاإعــادة  التم�سك 
اأية  اإىل  التاأويل  ي�ؤدي هذا  اأن  »بحيث ي�سح 
)�ص  م�سبق«  حتديد  اأي  دون  ومــن  نتائج، 

.)41
الن�س�ية  احلركة  لأفكار  �سرحه  معر�ص  ويف 

الإ�سلمية، يتطرق جدعان اإىل اأهم الأفكار 
ــتــي مت طــرحــهــا مــن قــبــل كــل مــن عاملة  ال
واملفكر  املرني�سي  فاطمة  املغربية  الجتماع 
برل�ص  واأ�سماء  ودود  واأمينة  رم�سان  طارق 
اأعمال  اإىل  يتطرق  اأن  قبل  ح�سن  ورفــعــت 
فل�سفة  اأن  جدعان  يرى  التي  بــدران  مارغ� 
املقا�سد  تتبنى  لديها  الإ�سلمية  الن�س�ية 
التالية: جتديد فهم الن�س��ص القراآنية وفق 
الهرمين�طيقا القراآنية املعزز ملبداأ امل�ساواة 
املطلقة بني الرجل واملراأة؛ تاأكيد حق املراأة 
يف  جــديــد  تف�سري  انــتــاج  ويف  الجــتــهــاد  يف 
تاأ�سي�ص  واملــراأة؛  الرجل  بني  العلقات  �ساأن 
امل�ساواة بني اجلن�سني على مبداأي اخللفة 
املتبادلة  احلماية  مبداأ  اعتماد  والت�حيد؛ 
الرعاية  اأو  املتبادل  التع�سيد  اأو  الدعم  اأو 
املتبادلة؛ دخ�ل الن�ساء اإىل ف�ساءات املجال 
مع  جــنــب  اإىل  جــنــبــًا  امل�سجد  واإىل  ــعــام  ال

الرجال )�ص 77-78(.
وبكلمات مارغ� بدران فاإن احلركة الن�س�ية 
»اإ�ستعادة فكرة الأمة  اإىل  الإ�سلمية تهدف 
اأو املجتمع الإ�سلمي كحيز للجميع تتقا�سمه 
الأمة  باعتبار  بالت�ساوي  الرجال  مع  الن�ساء 
وترى   .)2 )فقرة  �سامًل«  تعدديًا  جمتمعًا 
بدران اأن احلركة الن�س�ية الإ�سلمية بداأت  
منذ  ثمانينات القرن الع�سرين حيث ظهرت 
بال�ساأن  معنّيات  مثقفات  م�سلمات  ن�ساء 
العام ب�سكل متزامن يف ايران وم�سر وتركيا 
»حــركــة  تاأ�سي�ص  اىل  هــدفــت  والــ�ــســعــ�ديــة 
الإ�سلمي«  النم�ذج  �سمن  تندرج  ن�سائية 
»احلركة  اأن  بـــدران  وت�سيف   .)7 )فــقــرة 
من  مهمًا  ف�سًل  ت�سكل  الإ�سلمية  الن�س�ية 
)فقرة  الن�سائية«  للحركات  ال�سامل  التاريخ 
18(. وت�ؤكد اأن احلركة الن�س�ية الإ�سلمية 
اأماكن  يف  �سامل  عاملي  كخطاب  ظهرت  قد 
عـــدة يف الــ�ــســرق والـــغـــرب. فــفــي الــ�ــســرق، 
يف  الإ�سلميــة  الن�س�يــــة  احلركة  ظهرت 
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غري  باأعداد  امل�سلمات  الن�ساء  متكنت  وقت 
التعليم  م�ست�يات  اأعلى  بل�غ  من  م�سب�قة 
)فقرة  والخت�سا�سات  املــجــالت  كافة  يف 
17(. اأما يف العامل الغربي فقد ن�ساأت هذه 
املت�سارع  امل�ستمر  النم�  »يف ظروف  احلركة 
املهاجرون،  فيهم  مبــن  امل�سلمة  للأقليات 
والأعــداد  التالية،  الأجيال  من  وامل�اطن�ن 
للإ�سلم،  اجلــدد  املعتنقني  مــن  املــتــزايــدة 
ه�ؤلء  واجهت  حيث  الن�ساء«  من  وغالبيتهم 
مفرو�سة  اجتماعية  »ممــار�ــســات  الن�ساء 
الع�دة  اإىل  بهّن  حدى  مما  الإ�سلم«  با�سم 
اإىل الدين للتاأكد من �سحة هذه املمار�سات« 

)فقرة 18(.
–  واإن  من هنا يت�سح اأن اخلطاب الن�س�ي 
امل�ساواة بني  كان يتمح�ر ح�ل حتقيق مبداأ 
ـــرجـــل واملــــــــراأة من  ال
خــــلل اإعــــــادة تــاأويــل 
الآيــــات الــقــراآنــيــة مبا 
يــتــ�ــســق مــــع الــــنــــداء 
ــي والإنــ�ــســاين  الأخــلق
القراآن  به  يزخر  الذي 
على  – ي�ستمل  الكرمي 
نــ�عــني خمــتــلــفــني من 
اجلغرايف  امل�قع  تعك�ص  والتي  الهتمامات 
الن�س�ية  احلركة  ب�ساأن  املهتمات  للم�سلمات 
ــا يـــجـــري احلـــديـــث عن  الإ�ـــســـلمـــيـــة. هــن
داخل  الن�سطة  الن�س�ية  احلركة  اهتمامات 
احلركة  اهتمامات  مقابل  الإ�سلمي  العامل 
الإ�سلمي  العامل  خــارج  الن�سطة  الن�س�ية 
اأن  اآمـــال قــرامــي  وتـــرى  ــغــرب(.  ال )اأي يف 
العامل  يف  الإ�سلمية  احلركة  اإىل  املنتميات 
العربي بالتحديد يركزن يف خطابهن »على 
كتعديل  منفعي،  بعد  ذات  عملية  م�سائل 
اأن  حــني  يف  ال�سخ�سية«،  الأحـــ�ال  قــ�انــني 
الــبــاحــثــات املــ�ــســلــمــات يف الــعــامل الــغــربــي 
وبالتحديد يف اأمريكا تن�سب درا�ستهن على 

الديني  الفكر  باإ�سلح  �سلة  ذات  »ق�سايا 
والبحث النظري« )فقرة 4(. وي�ؤكد الباحث 
ماجد اأن�ر اأنه اذا ما رغبت احلركة الن�س�ية 
بتقدمي اإطار ث�ري جديد، فاإنه يجب اأن يك�ن 
طبيعته  يف  دميقراطي  تقدميًا:  ا�سلميًا 
وال�ستعمارية  الذك�رية  لل�سيطرة  ومقاوم 
)�ص 324(. ويرى اأن�ر اأن احلركة الن�س�ية 
اأف�سل قاعدة فكرية ملقاومة  الإ�سلمية هي 
املعا�سر  الفكر  واإثــراء  العاملية  الراأ�سمالية 

مببادئ امل�ساواة والعدل )�ص 355(. 
العل  اأب�  رواية  للحديث عن  انتقل  اأن  وقبل 
التعريف  ال�سروري  من  اأنه  اأرى  »املئذنة«، 
واجتــاهــاتــهــا  الأدبـــيـــة  واأعــمــالــهــا  بالكاتبة 
الفكرية. ولدت ليلى اأب� العل مب�سر وعا�ست 
انتقلت  ثم  ال�س�دان  يف  و�سباها  طف�لتها 
للعي�ص مع زوجها يف ا�سكتلندا قبل اأن ي�ستقر 
بها املقام يف قطر. �سدرت لها ثلث روايات 
اإىل م�سرحيتني  اإ�سافة  وجمم�عة ق�س�سية 
ال�سي�سان” و”احلياة  “اأ�سد  تاريخيتني هما 
حلقات  يف  درامــيــًا  تقدميهما  مت  اخلفية” 
 . BBC م�سل�سلة على القناة الرابعة ملحطة 
الإجنليزية  اللغة  من  ليلى  روايــات  ُترجمت 
اإىل اثنتي ع�سرة لغة منها العربية. ح�سلت 
اأب� العل على جائزة “كني” العاملية للأدب 
التي  “املتحف”  ق�ستها  عــن  ــقــي  الإفــري
“اأ�س�اء  الق�س�سية  جمم�عتها  ت�سمنتها 
الأدبية  اأعمالها  يف  العل  اأب�  تركز  مل�نة”. 
ت�سكيل  يف  الــديــن  يلعبه  الـــذي  الـــدور  على 
بذلك  وهــي  الــروائــيــة  اأعمالها  �سخ�سيات 
يف  �سائد  ه�  ما  عن  خمتلفًا  من�ذجًا  تقدم 
الدين  ت�س�ر  التي  الأدبية احلديثة  الأعمال 
كعن�سر غري م�ؤثر يف احلياة الي�مية لأبطال 
وبطلت الأعمال الروائية. ويف هذا ال�سياق 
تق�ل اأب� العل يف مقابلة اأجرتها معها �سذى 
اأنها  الأو�سط  ال�سرق  �سحيفة  يف  م�سطفى 
ت�سعر اأن هناك �سيئًا مفق�دًا يف العمل الأدبي 

ويضيف جدعان أن تيار 
»النسوية االسالمية« 

قد أعلن نفسه في 
برشلونة في العام 2005
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عندما يتم جتاهل البعد الديني على الرغم 
النا�ص«  حياة  يف  م�ؤثرًا  دورًا  »يلعب  اأنه  من 
اأهمية  8(. وت�سري هذه الكلمات اإىل  )فقرة 
�سخ�سيات  بــني  بــنــاء حتــالــفــات  الــديــن يف 
التحاور  ا�ستمرارية  اأهمية  واإىل  رواياتها 
احل�سارات  فهم  اإىل  لل��س�ل  ال�سع�ب  بني 

املختلفة والت�ا�سل بينها.
ويف هذا الطار، ياأتي حتليلي لرواية اأب� العل 
يف  الجنليزية  باللغة  ن�سرت  التي  »املئذنة« 
العام 2005.  يف هذه الرواية ت�سرد الكاتبة 
اإىل  املنتمية  ال�س�دانية  ال�سابة  حياة جن�ى، 
الرواية  اأحــداث هذه  تــدور  الأثــريــاء.  طبقة 
بني عامي 1984 و 2004. يف بداية الرواية 
الأزياء  امل�لعة مب�اكبة  الغنية  بنج�ى  نلتقي 
وح�س�ر  املخملية  الطبقات  اأندية  وارتــيــاد 
احلــفــلت الــبــاذخــة.  ولــكــن كــل هــذا تغري 
باحلك�مة  ع�سكري  انــقــلب  اأطـــاح  عندما 
والدها  فيها  يعمل  والتي  القائمة  ال�س�دانية 
على  القب�ص  اإلقاء  وبعد  للرئي�ص.  م�ست�سارًا 
واأخيها  والــدتــهــا  مــع  جنــ�ى  تهرب  والــدهــا 
الأوىل  اإقامتها  تق�سي فرتة  لندن حيث  اىل 
معتمدة  ح�لها  مــن  يــجــري  مبــا  اآبــهــة  غــري 
لندن  اإىل  والدها  هّربها  التي  الأمــ�ال  على 
والدها  اإعــدام  يتم  عمله. لحقًا  اأثناء فرتة 
ثم مت�ت  بال�س�دان  الأ�سرة  وتنقطع �سلت 
طعن  ملحاولته  �سقيقها  وُي�سَجن  والــدتــهــا 
عليه  القب�ص  اإلــقــاء  حــاول  متخفٍّ  �سرطي 
الظروف  هذه  ويف  خمــدرات.  حيازة  بتهمة 
ال�سعبة، فاإن جن�ى حتاول اأن تقيم علقات 
اإل  لندن،  يف  ال�س�دانية  اجلالية  اأفــراد  مع 
اأي  يــعــريهــا  ل  حــيــث  ذلـــك  يف  تف�سل  اأنــهــا 
�سخ�ص اهتمامًا خا�سة واأنها فقدت ثروتها 
ومركزها الجتماعي. وت�سطر جن�ى للعمل 
الرثية  العربية  العائلت  منازل  كخادمة يف 
يف لندن لك�سب ق�ت ي�مها. ويف ال�قت ذاته، 
بارك  ريجينت  م�سجد  بارتياد  جن�ى  تبداأ 

الن�ساء  من  مبجم�عة  تلتقي  حيث  لندن  يف 
امل�سلمات.

ويف حقيقة الأمر، فاإن علقة جن�ى بامل�سجد 
تبداأ منذ وفاة والدتها حيث قامت جمم�عة 
من الن�ساء امل�سلمات بتغ�سيل وتكفني والدتها 
تربعهّن  �سبب  عن  جن�ى  ت�ساءلت  وعندها 
معرفتهّن  عدم  من  الرغم  على  ذلك  بعمل 
منذ  الأوىل  للمرة  جنــ�ى  اأح�ست  لقد  بها. 
جمم�عة  من  جزء  باأّنها  لندن  اإىل  قدومها 
كانت  )واإن  الإ�سلمية  ه�يتها  واأن  ــرب  اأك
ا�سمية فقط يف هذه املرحلة( هي ط�ق النجاة 
اأن  املمكن  كان من  التي  التهمي�ص  من حياة 
ت�اجهها يف لندن بعد اأن تخلى عنها اأقاربها 
واأبناء وطنها. وهنا ت�سري الرواية اإىل اأهمية 
بل�رة علقات  يلعبه امل�سجد يف  الذي  الدور 

اجــتــمــاعــيــة مــتــيــنــة بني 
على  عـــــلوة  مـــرتـــاديـــه 
العلم  لتلقي  مكانًا  ك�نه 
وهنا  للن�ساء.  وخا�سة 
اإىل  اأ�ـــســـري  اأن  اأريــــــد 
مـــا كــتــبــتــه لــيــلــى اأحــمــد 
حــــ�ل اأهــمــيــة املــ�ــســجــد 
الن�س�ية  احلركة  �سمن 

الإ�سلمية، حيث ت�سري اأحمد اإىل اأن الن�ساء 
ارتياد  اإىل  عــدن  قد  العامل  حــ�ل  امل�سلمات 
�سيك�ن  مما  م�سب�قة  غري  باأعداد  امل�ساجد 
الت�سريعات  بع�ص  درا�سة  اإعادة  يف  الأثر  له 
مبا  بــاملــراأة  املتعلقة  الإ�سلمية  والــقــ�انــني 

ي�ائم الع�سر احلديث )�ص 101(.
ـــدور  ــب ال ويف حــقــيــقــة الأمـــــر، فــــاإىل جــان
التعليمي الذي يلعبه امل�سجد يف حياة جن�ى 
التج�يد  حلقات  ح�س�ر  على  تنكب  حيث 
ب�س�ؤون  ن�ساء متفقهات  اأيدي  والتف�سري على 
دينهّن، فاإن امل�سجد ميثل لنج�ى مكانًا اآمنًا 
والنتماء  واحلــريــة  بالطماأنينة  فيه  ت�سعر 
وهي تبدي اإعجابها باأج�اء الهدوء وال�سكينة 

مارغو بدران: إن الحركة 
النسوية تهدف إلى 
استعادة فكرة المجتمع 
اإلسالمي كحيز للجميع 
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فعندما  امل�سجد.  اأرجاء  تعم  التي  وامل�ساواة 
م�سلمات  ن�ساء  جانب  اإىل  تقف  فهي  ت�سلي 
ومــن  الجــتــمــاعــيــة  الــطــبــقــات  مــن خمتلف 
خمتلف اجلن�سيات، وهّن ليبدين اأي اهتمام 
بالطبقة الجتماعية التي تنتمي اإليها جن�ى 
ه�  يهمهّن  ما  كل  ال�سابق.  تاريخها  اإىل  اأو 
)�ص  دينهّن  وخدمة  اهلل  بعبادة  يقمن  اأن 
العجب  من  ب�سيء  جن�ى  وتتحدث   .)239
عن زوجة ال�سفري ال�سنغايل التي ت�سلي اإىل 
جانبها يف امل�سجد وت�جه �سائق �سيارتها اإىل 
ت�ساألها  اأن  دون  منزلها  اإىل  جن�ى  اإي�سال 
ويف   .)188 )�ص  تاريخها  اأو  وظيفتها  عن 
الباك�ستانية  ب�ساهيناز  تلتقي جن�ى  امل�سجد 
الأ�سل حيث تتط�ر ال�سداقة بينهما وتتق�ى 
عن  جن�ى  تت�ساءل  وعندما  املحبة.  اأوا�سر 
�سبب �سداقتهما، ترد �ساهيناز باأن رغبتهما 
يف اأن تك�نا م�سلمتني ورعتني ه� �سبب كاٍف 
ومبعنى   .)104-105 )�ص  ال�سداقة  لهذه 
�ساهيناز  و  ــ�ى  جن بــني  فال�سداقة  اآخـــر، 
الجتماعية  والطبقة  اللغة  حــدود  تتجاوز 

والأ�س�ل العرقية.
اأن  جند  العل،  اأب�  رواية  قراءة  خلل  ومن 
الإ�سلم  �س�رة  عن  للدفاع  حماولة  هناك 
له من  يتعر�ص  الذي  امل�ستمر  الت�س�يه  اأمام 
حق�ق  ته�سم  قمعية  كــاأداة  ت�س�يره  خلل 
الن�ساء وجتعل حياتهّن �سعبة. فالإ�سلم يف 
هذه الرواية ميثل م�سدر اإلهام وق�ة للن�ساء 
بغريها  جن�ى  جتمع  التي  العلقة  اأن  حيث 
من  تنقذها  التي  هي  امل�سلمات  الن�ساء  من 
جمتمع  يف  و�سياعها  وه�يتها  ذاتها  فقدان 
راأ�سمايل ي�يل اهتمامًا قليًل بالروحانيات. 
اأب� العل ت�سلط ال�س�ء على الدور  اإن رواية 
الذي ميكن اأن يلعبه الإ�سلم �سمن احلركة 
لإقامة  منا�سبة  م�ساحة  اإيجاد  يف  الن�س�ية 

تيارات  اإىل  املنتميات  من  الن�ساء  بني  ح�ار 
املفاهيم  يتجاوز  ال�سلم  اأن  حيث  خمتلفة 
ال�سيقة مثل الطبقة الجتماعية والقليمية. 
ما�سة  لندن حاجة  وّلد وج�د جن�ى يف  لقد 
دائمة  عــلقــات  اإقــامــة  عــن  للبحث  عندها 
كان  لقد  والنــتــمــاء.  بالطماأنينة  لل�سع�ر 
مّكنت  التي  الرا�سخة  املظلة  هــ�  ال�ــســلم 
جن�ى من اأن ت�سبح جزءًا من حركة ن�س�ية 
الطبقة  حــ�اجــز  مــداهــا  يف  تتجاوز  ن�سطة 
وبهذا،  العرقي.  والأ�سل  واللغة  الجتماعية 
فاإن الرواية ت�سري اإىل اأهمية احلركة الن�س�ية 
الإ�سلمية يف الدفاع عن حق�ق املراأة و�س�ن 
لها.  الكرمي  العي�ص  �سبل  وتــاأمــني  كرامتها 
طبيعة  ت��سيح  يف  ت�ساهم  الــروايــة  اأن  كما 
الغربي  للقارئ  الإ�سلمية  الن�س�ية  احلركة 
الجنليزية  باللغة  مكت�بة  الـــروايـــة  كـــ�ن 
وتعمل على بل�رة مفه�م امل�ساواة بني الرجل 

مرت�ضى كاتوزيان / اإيران
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واملراأة الذي يزخر به القراآن الكرمي وتكافح 
احلركات الن�س�ية املختلفة من اأجل حتقيقه. 
وبهذا، فان احلركة الن�س�ية الإ�سلمية متثل 
جزءًا من احلركات الن�س�ية العاملية املطالبة 
الرجل  بني  وامل�ساواة  العدالة  مبداأ  بتحقيق 

واملراأة على خمتلف الأ�سعدة.
على  بتعليق  ــال  ــق امل هـــذا  ــم  ــت اأخ اأن  اأود   
الن�س�ية  احلركة  عن  بــدران  مارغ�  كلمات 
على  �سياغتها  يف  ترتكز  التي  الإ�سلمية 
بــني اجلن�سني  لــلــمــ�ــســاواة  قــــراآين  »مــفــهــ�م 
كجزء من امل�ساواة الكاملة بني الب�سر خارج 
مفه�م  يفكك  ومكانية،  زمنية  ــدود  ح ــة  اأي
واخلــا�ــص«  الــعــام  بــني  ال�سطحية  التفرقة 
الــذي  الأ�سا�سي  املفه�م  اإن   .)21 )فــقــرة 
الإ�سلمية  الن�س�ية  احلــركــة  عليه  تــقــ�م 
اإليه بدران يف القتبا�ص ال�سابق  الذي ت�سري 
يعطي احلركة الن�س�ية الإ�سلمية بعدًا مهمًا 

Transnati -( عاملية حركة  منها   ععل 
ال�سيقة  القليمية  النتماءات  تتجاوز   )nal
ملذًا  وت�سكل  والطبقية  اللغ�ية  واحل�اجز 
العرقية  اأ�س�لهّن  للن�ساء على اختلف  اآمنًا 

ول�ن ب�سرتهّن.
دور  الإ�سلمية  الن�س�ية  للحركة  كان  لقد   
ال�سابة  اإعادة �سياغة حياة جن�ى،  كبري يف 
منب�ذة  نف�سها  وجـــدت  الــتــي  الــ�ــســ�دانــيــة 
وفقدانها  ثــروتــهــا  �ــســيــاع  بــعــد  اجــتــمــاعــيــًا 
الرفيع  باملن�سب  املتمثلة  ال�سيا�سية  لل�سلطة 
احلــكــ�مــة  يف  والـــدهـــا  ي�سغله  كـــان  الــــذي 
الــثــ�ار.  قبل  مــن  اإعــدامــه  قبل  ال�س�دانية 
يف  اخلرط�م  يف  تعي�ص  جن�ى  كانت  عندما 
اهتمامًا  ت�يل  تكن  الرثية، مل  اأ�سرتها  كنف 
تكن  اأنها مل  من  الرغم  وعلى  دينها  ل�س�ؤون 
عدائية يف �سل�كها جتاه زميلتها املحجبات 
تكن  مل  اأنــهــا  اإل  اخلـــرطـــ�م،  جــامــعــة  يف 
اأو احلديث معهّن  التعرف عليهّن  ترغب يف 
بحكم  دونية  نظرة  اإليهّن  تنظر  كانت  لأنها 
وانتمائهّن  ثرية  اجتماعية  لطبقة  انتمائها 
لندن، ويف  املجتمع. يف  الدنيا من  للطبقات 
ظل الظروف القا�سية التي  ا�سطرت جن�ى 
للعمل كخادمة يف منازل الأثرياء العرب يف 
واأ�سبحت  للحجاب  نظرتها  اختلفت  لندن، 
والرفقة  وامل�ساندة  للتعاون  رمــزًا  فيه  ترى 
لــنــدن،  يف  للحجاب  بــارتــدائــهــا  احلــ�ــســنــة. 
اأ�سبحت جن�ى ت�سعر باأنها جزء من جماعة 
اأدركــت  لقد  ومتعا�سدة.  ومتعاونة  متكافلة 
اجلماعة  من  جــزء  تك�ن  اأن  اأهمية  جنــ�ى 
عليها  اأ�سبغها  التي  النف�سية  للراحة  نظرًا 
هذا النتماء مقابل حياة الت�سردم والتهمي�ص 
التي واجهتها يف املنفى. اإن رواية “املئذنة” 
اأن  ميكن  الــذي  للدور  عملية  �س�رة  تعك�ص 
تلعبه احلركة الن�س�ية يف �س�ن كرامة املراأة 

وت�فري فر�سة العي�ص بطماأنينة وا�ستقرار.
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الإ�سلمية  الن�س�ية  »احلركة  قرامي،  اآمال 

باأمريكا«،
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يف  بحث  الــ�ــســرب:  خـــارج  جــدعــان،  فهمي 

واغـــراءات  الراف�سة  الإ�سلمية  الن�س�ية 
والن�سر:  للأبحاث  العربية  ال�سبكة  احلرية، 

بريوت، 2010.
الن�س�ية  احلركة  »انــطــلق  بـــدران،  مارغ� 

الإ�سلمية«،
http ://www.mondiploar.com/
article720.html
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املراجع باللغة االجنليزية:
Aboulela، Leila، Minaret )London: 
Bloomsbury، 2005(.
Ahmed، Leila، Women and Gen-
der in Islam: Historical Roots of 
a Modern Debate )New Haven & 
London: Yale UP، 1992(
Anour، Majid، ‘The Politics of 
Feminism in Islam’، Signs، 23 
)1998(، 321-61.
Moghissi، Haideh، ‘Women، War 
and Fundamentalism in the Mid-
dle East’، Social Science Research 
Council http://essays.ssrc.org/
sept11/essays/moghissi_text_
only.htm accessed 10 July 2010.

�سر
ملعا

ب ا
لأد

ع ا
واق

من 
ية 

حتليل
ية 

 روؤ
ية:

لم
ل�س

ية ا
�س�

الن



مقدمة:
تهدف هذه الدرا�سة، للطلع على الدور ال�سيا�سي الذي لعبته املراأة يف الأندل�ص، يف اأواخر 
اأهل  حما�سن  يف  )الذخرية  كتاب  يعر�سه  ما  خلل  من  الط�ائف،  وع�سر  الأم�ية  الدولة 
اجلزيرة( لبن ب�سام ال�سنرتيني )ت 542هـ()1(. ويعد هذا الكتاب م��س�عة اأدبية تاريخية، 
حيث قام برتتيب كتابه على اأق�سام الأندل�ص الثلثة )مغرب وم��سطة و�سرق(، ثم جاء الق�سم 
الرابع للحديث عن ال�افدين على الأندل�ص. ويف الكتاب معل�مات تاريخية واأدبية واجتماعية 
و�سيا�سية ذات اأهمية بالغة. وكان الرتكيز يف هذا البحث على الن�احي ال�سيا�سية للأندل�ص 
ب�سكل عام واملراأة ب�سكل خا�ص، و�سط مرحلة ات�سمت بهب�ب رياح ال�سطرابات، وما واجهته 
العديد من املمالك  ال�سيا�سية وامل�ؤامرات، وكذلك ت�سكل  الفرقة والنق�سامات  الأندل�ص من 
املت�سارعة فيما بينها كمملكة بطلي��ص وطليطلة وقرطبة واإ�سبيلية ودانية و�سرق�سطة وغريها 
الن�سرانية على  املمالك  املتمثل يف  ترقب عدوهم اخلارجي  و�سط  والإمــارات،  املمالك  من 

احلدود ال�سمالية.
لعبت املراأة دورًا مهمًا يف حياة الأ�سرة الأم�ية احلاكمة، وانعك�ص ذلك على طبقات املجتمع، 
زواج  منها  دم�سق،  الأم�ية يف  الأ�سرة  تناولت  التي  الإ�سارات  الذخرية عدد من  كتاب  ففي 

أستاذ مساعد في التاريخ اإلسالمي/ رئيس قسم التاريخ ومتطلبات الجامعة/ جامعة الزرقاء.

واقع المرأة األندلسية السياسي

)من خالل كتاب الذخيرة البن بسام الشنتريني(

د. أحمد حامد المجالي

الملف
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خالد  اأم  مــن  احلــكــم  بــن  ـــروان  م اخلليفة 
من  ا�ستطاع  والتي  معاوية،  بن  يزيد  اأرملة 
مل�اجهة  الأمــ�يــة  الأ�ــســرة  ت�حيد  خللها 
يف  باخللفة  ب�يع  الذي  الزبري  بن  عبداهلل 
باغتيال مروان  اأم خالد  مكة، وقد �ساهمت 
بن احلكم بعد اأن عاير ولدها وانتق�ص من 
قيمته)2(. وكذلك تاأثري �سلمة وحبابة على 
اخلليفة يزيد بن عبدامللك ووفاته كمدًا عند 

وفاتهما)3(.
ــص بــالهــتــمــام  ــ� ــدل وا�ــســتــمــر احلـــال يف الأن
باملراأة، ولي�ص اأدل على ذلك من ولع اخلليفة 
ق�سيدته  فمن  بالن�ساء،  امل�ستعني  الأندل�سي 

يف ثلث من ج�اريه يق�ل:
ومتلكت نف�سـي ثلٌث كالدمى  

زهُر ال�ج�ه ن�اعم الأبدان
ومنها:

ل تعذل�ا ملكـًا تذلل للهـ�ى 
ذل اله�ى عزٌّ وملٌك ثاين

واأي�سًا مما ي�ؤكد فيها م�سيه على عادة بني 
مروان )بني اأمية( بق�له:

اإن مل اأطع فيهن �سلطان اله�ى
كلفًا بهن فل�ست من مروان)4(
ن�عني،  على  الأندل�ص  يف  الن�ساء  كانت  وقد 
الق�س�ر  يف  اأقمن  الل�اتي  احُلــّرات  فمنهن 
الكاملة،  والرفاهية  اخلــدم  اأيديهن  وحتت 
بحرية  متتعن  الــلــ�اتــي  اجلــــ�اري  وهــنــالــك 
كبرية، وقد عمد رجال الأندل�ص على �سراء 
كان  وقــد  اقتنائهن  يف  واملبالغة  اجلـــ�اري 
مما  خا�ص  لتعليم  يخ�سعن  منهن  العديد 
ما  ذلك  ومن  الق�س�ر  يف  للت�اجد  ي�ؤهلهن 
تعليم  الرقيق من  تاجر  الكتاين  ابن  به  قام 
اأربع من اجل�اري لي�سبحن عاملات باحلكمة 
واملــنــطــق والــفــلــ�ــســفــة والــهــنــد�ــســة والــنــحــ� 
وغري  وامل��سيقى  والأدب  واخلط  والعرو�ص 

ذلك)5(.
تبارى ال�سيا�سي�ن يف اقتناء اجل�اري، وي�رد 
خلف  بــن  كهذيل  منهم  عـــددًا  ب�سام  ابــن 
�سهلة،  مدينة  �ساحب  بالأ�سلع  املــعــروف 
ديــنــار،  اآلف  بثلثة  جــاريــة  ا�ــســرتى  حيث 
على  كمقدرتها  مــيــزات  مــن  لديها  كــان  ملــا 
الغناء والكتابة واخلط والأدب والطب وغري 
ــددًا من اجلــ�اري  ذلــك، وا�ــســرتى كذلك ع
مائة  لديه  فاجتمع  التج�يد،  يح�سّن  ممن 
املعت�سد  وكذلك  حمظية)6(،  وخم�س�ن 
)461-433هـ/  اإ�سبيلية  ملك  عــبــاد  بــن 
ال�سراري  من  لديه  وكان  1069-1042م(، 
نح� �سبعني جارية)7(. وحتى مع ا�سطراب 
احلالة ال�سيا�سية قام املظفر �ساحب مدينة 
)461-437هـ/1068-1045م(  بطلي��ص 
بن  املعت�سد  اأمــام  معاركه  خ�سر  اأن  -بعد 
عــبــاد- بــاإر�ــســال مــن يــ�ــســرتي لــه و�سائف 

رينيه ماجريت / بلجيكا

�سي
�سيا

ة ال
�سي

ندل
 الأ

راأة
ع امل

واق



75
20

12
اء 

شت
 - 

شر
لعا

د ا
عد

ال

ال�سماتة  بذلك  »نافيًا  قرطبة:  من  وملهيات 
عن نف�سه، ومل يكن له عادة مبثله.....«)8( 
اأي اأنه مل يكن يهتم باقتناء اجل�اري ب�سكل 
قام  ما  على  ردًا  كان  ذلك  اأن  ويبدو  كبري، 
جارية  �سراء  من  انت�ساره  بعد  املعت�سد  به 
باحلذق  و�سفت  والتي  الرميمي  لبن  كانت 

يف �سنعتها)9(.
على  بـــاجلـــ�اري  احلــكــام  اهــتــمــام  انعك�ص 
طبقات  بظه�ر  الأندل�سي  املجتمع  تركيبة 
اجلــ�اري.  واأبناء  احلرائر  واأبناء  امل�لدين 
يف  الأندل�ص  اأمـــراء  من  العظمى  والغالبية 
الفرتة الأم�ية كان�ا من اأبناء اجل�اري، وقد 
حاول ال�زير اأب� حممد عبدالغف�ر النت�سار 
�سخ�سيات  اإىل  مــ�ــســريًا  اجلــــ�اري  ــاء  ــن لأب
بن  علي  منهم  الأبــنــاء،  هــ�ؤلء  من  م�سرقية 
اهلل  ر�سي  طالب  اأبــي  بن  علي  بن  احل�سني 
باهلل،  املعت�سم  العبا�سي  واخلليفة  عنهم 

وقال:
ل تزرين بفتى من اأن تك�ن له 

اأم من الروم اأو �س�داء دعجاء
فاإنـما اأمهات الن�سـاء اأوعـيٌة

م�سـت�دعات وللأبـناء اآبـاء
بربيئات  احلــرائــر  كــل  ــا  »م ــه:  ــاأن ب م�سيفًا 
ــاملــات( مــن اجلـــرائـــر، ول كــل الإمـــاء  )�ــس

مبخلت يف النتماء«)10(.

الدور ال�شيا�شي للمراأة: 
يف  مهمًا  دورًا  الأندل�سية  املـــراأة  مار�ست 
الأندل�سية  واحلياة  خا�ص  ب�سكل  ال�سيا�سة 
ب�سكل عام �س�اء اأكانت اأمًا اأم زوجة اأم اأختًا 
اأم بنتًا اأم حتى حمظية وجارية، وقد اأفرزت 
هذه الفرتة عددًا من ال�سخ�سيات الن�سائية 
اأو يف  الأحــداث،  �سنع  امل�ؤثرة يف  الأندل�سية 
ك�نها �سببًا يف تقريب اأو اإق�ساء ال�سيا�سيني 
ت�اجد  فكان  الأندل�سية،  ال�سيا�سة  وعن  من 
ال�زير الكاتب ابن �سهيد يف طف�لته يف ق�سر 
احلاجب املن�س�ر وحتت رعاية ن�سائه، �سببًا 
تلك  مبل�ك  وات�ساله  �سخ�سيته  ــروز  ب يف 

الفرتة، ومن ثم العمل ال�سيا�سي)11(.
كانت  البارزة  الن�سائية  ال�سخ�سيات  ومن 
احلكم  اخلليفة  زوجـــة  الب�سكن�سية  �سبح 
من  اخللفة  وريث  ووالــدة  باهلل  امل�ستن�سر 
لديها مكانتها  كان  والتي  امل�ؤيد  بعده ه�سام 
من  مكنها  مما  امل�ستن�سر،  لــدى  اخلا�سة 
بن  حممد  فكان  الدولة،  �س�ؤون  يف  التدخل 
بعد  فيما  باملن�س�ر  تلقب  والــذي  عامر  اأبي 
املــراأة  هذه  »ا�سته�ى  حيث  �سنائعها،  اأحــد 
بح�سب اخلدمة –وهي الغالبة على احلكم- 
فاأزلفته، وويل ال�سرطة وامل�اريث وال�سكة.... 
مما  باإ�سبيلية«،  الق�ساء  كله  بهذا  له  وقرن 

�ساهم يف عل� منزلته)12(.
حرمي  مــن  الأمـــر  ــادئ  ب يف  املن�س�ر  تقرب 
مــكــانــة مميزة  ذا  اأ�ــســبــح  حــتــى  الــقــ�ــســر 
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ال�سيا�سة  تــاأثــر  على  دلــيــل  وهـــذا   ، لــديــهــنَّ
في�سري  الن�ساء،  بتدخلت  الفرتة  تلك  يف 
مكانته  ارتفعت  املن�س�ر  اأن  اإىل  ب�سام  ابن 
اخلدمة  بح�سن  الق�سر  ن�ساء  جميع  لــدى 
فقمن  والهدية«،  الإلطاف  اليد يف  »وطلقة 
كتاب  با�ست�سدار  باهلل  امل�ستن�سر  وفاة  بعد 
امل�سحفي  احلاجب  اإىل  املــ�ؤيــد  ه�سام  من 
لكي ي�ستعني بابن اأبي عامر يف تدبري الدولة 
وامل�س�رة)13(. ومل تدم العلقة ال�طيدة بني 
الأخري من  اإذ متكن  اأبي عامر،  وابن  �سبح 
ال��س�ل اإىل �سدة احلجابة ومن ثم ال�سيطرة 
على الأندل�ص واحلجر على ه�سام امل�ؤيد، مما 
اأحدث ال�ح�سة بينهما)14(. كما اأن ابن اأبي 
الق�سر  عن  اخلدم  تفريق  على  عمل  عامر 
الق�سر  يف  يــدع  ومل  �سبح  على  والت�سييق 
من  بهم  يثق  من  �س�ى 
العي�ن والعمال ل�سمان 
ا�ستمرار ال�سيطرة على 

الق�سر)15(.
ــدم  ــبــح ع اأدركـــــــت �ــس
جمابهة  على  مقدرتها 
مع  فحاولت  املن�س�ر 
ــهــا رائــــق اإخــــراج  اأخــي
والــفــرار  الق�سر  مــن  وجمــ�هــرات  اأمــــ�ال 
األــف  ثمان�ن  قيمته  مــا  باإخفاء  ــك  وذل بها 
الطعام،  من  باأن�اع  غطيت  جــرار  يف  دينار 
ـــي عــامــر عــلــم بــذلــك ومتكن  ولــكــن ابـــن اأب
مما  الأم�ال)16(،  تلك  على  احل�س�ل  من 
جعله يتخذ اإجــراًء اآخــر يف اإخــراج الأمــ�ال 
ت�اىل  والتي  الق�سر  يف  خمتزنة  كانت  التي 
كانت  اإنها  وقيل  اأمية،  بن�  حت�سيلها  على 
عــر�ــســة لــتــدخــلت حـــرمي الــقــ�ــســر، فبعث 
ابنه عبدامللك لهذه الغاية، فق�بل مبعار�سة 
ول�الده  له  كالت  التي  الب�سكن�سية  من �سبح 
ال�ستائم)17(، ومع ذلك فقد اأخرج عبدامللك 
ما يقدر بخم�سة اآلف، األف دينار من قيمة 

ورق و�سبعمائة األف دينار)18(.
ويف زمن احلجابة برزت �سخ�سية الذلفاء، 
عامر  اأبــي  بن  املن�س�ر  زوجــة  كانت  والتي 
ووالدة عبدامللك املظفر خليفته على من�سب 
اأودع  وقد  العامرية،  الدولة  ووارث  احلجابة 
واأو�سى  كثرية  اأمــ�اًل  الذلفاء  عند  املن�س�ر 
تعر�ص  حــال  يف  ي�ستخدمها  اأن  عبدامللك 
الذلفاء  لعبت  طارئة)19(.  لأزمــات  الدولة 
منها  الأندل�سية  ال�سيا�سة  يف  مهمة  اأدوارًا 
م�ساهمتها يف التخل�ص من عي�سى بن �سعيد 
املعروف بابن القطاع وزير دولة ابنها املظفر 
»خيال«  ل�سنيعتها  اأ�ساء  اأنــه  منها  لأ�سباب 
ن�ساء  مــن  بــهــا  تعلق  ومـــن  املــظــفــر،  زوجـــة 
عي�سى  جــاريــة  مــن  املظفر  بـــزواج  املظفر، 
اأ�سندت  وقد  اجلنان،  بنت  با�سم  املعروفة 
اإليه تهمة م�الة الدولة الأم�ية والعمل على 
وفــاة  وبعد  العامرية)20(.  بالدولة  الــغــدر 
عبدالرحمن  لأخيه  ال�سلطة  وانتقال  املظفر 
على  الــذلــفــاء  عملت  ب�سنج�ل،  ــروف  ــع امل
ــقــام مــن عــبــدالــرحــمــن لتــهــامــهــا له  ــت الن
باغتيال ابنها عبدامللك، ف�ساهمت بالق�ساء 
ل�سق�ط  اأدى  الذي  الأمــر  عبدالرحمن  على 

الدولة العامرية)21(.
ويف زمن امل�ستكفي باهلل زادت ال�سطرابات 
يف الأندل�ص، ومل يكن على قدر املرحلة، ومل 
ا�سرت�ساء  يف  مل�ظفيه  اختياراته  ت�ساعده 
الراأي العام، الأمر الذي �ساهم بانهيار دولته 
بعد ازدياد دي�نها، فتم خلعه وفّر اإىل خارج 
�سريتي  بني  ب�سام  ابن  ويقارن  قرطبة)22(. 
امل�ستكفي باهلل اخلليفة الأندل�سي وامل�ستكفي 
باهلل اخلليفة العبا�سي يف ت�سابههما باللقب 
الفتنة  ووجــ�د  والف�سق،  وال�سعف  وال�هن 
احلكم  على  منهما  كل  واعتداء  زمنهما  يف 
ذلك  اإىل  م�سيفًا  عــمــه،  ابــن  مــن  واأخــــذه 
كل  »وت��سط  بق�له:  عليهما  الن�ساء  �سيطرة 
واحد منهما يف �ساأنه بامراأة خبيثة، فلذلك 

مارست المرأة األندلسية 
دوراً مهمًا في السياسة 
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ولــهــذا  الــ�ــســريازيــة،  ح�سناء  )الــعــبــا�ــســي( 
وكذلك  امل�رورية«  �سكري  بنت  )الأندل�سي( 
منهما  واحد  كل  وخلع  العمر،  يف  ت�سابههما 

وغري ذلك)23(.
بعد،  فيما  حتى  والأم  الزوجة  دور  وا�ستمر 
الط�ائف  مل�ك  زمن  اإ�سبيلية  مملكة  ففي 
الــعــامــري ملك دانية  كــانــت لبــنــة جمــاهــد 
)436-400هـ/1044-1009م(وزوجة 
املعت�سد بن عباد مكانة متميزة عند زوجها، 
ويف  وحمظياته)24(.  جــ�اريــه  تــعــدد  رغــم 
)484-461هـ/-1069 املعتمد  ابنه  زمن 

اعتماد  زوجــتــه  �سخ�سية  ــرزت  ب 1091م( 
م�لها  رميك  اإىل  تن�سب  والتي  الرميكية 
الذي ا�سرتاها املعتمد منه فاختار لقبه من 
ا�سمها ولقبت بال�سيدة الكربى)25(، وكانت 
تتمتع بنف�ذ وحظ�ة لدى املعتمد مما مكنها 
ال�سيا�سة)26(،  �ــســ�ؤون  يف  ال�ــســرتاك  مــن 
عند  ودللها  اعتماد  مكانة  على  يدلل  ومما 
املعتمد اأنها طلبت منه اأن يريها الثلج فزرع 
لها اأ�سجار الل�ز على جبل قرطبة، حتى اإذا 
الأبي�ص،  بالثلج  اأزهرت بدت وكاأنها حمملة 
برجليها  الطني  يف  ت�سري  اأن  متنيها  وكذلك 
فما  ذلك،  يفعلن  اجلــ�اري  بع�ص  راأت  حني 
الأمنية  هــذه  يحقق  لكي  املعتمد  مــن  كــان 
بها  نــرث  الق�سر  يف  بركة  لها  �سنع  اأن  اإل 
ال�رد،  مباء  عجنت  التي  والطي�ب  الكاف�ر 
فيه  الطني فخا�ست  حتى �سارت على هيئة 
العامة  انتقدت  وقــد  وبناتها،  ج�اريها  مع 
اأثــرت  والــتــي  ال�سل�كيات  هــذه  مــن  العديد 
وكان  للدولة)27(،  القت�سادية  احلالة  يف 
لعتماد م�ساهمة وا�سحة يف مقتل ابن عمار 
وزير زوجها، بعد اأن كان وزوجها يف �سحبة 
ا�ستمرت خم�سة وع�سرين عامًا وقدم للدولة 
خدمات جليلة، وقد ملح ابن عمار لختلفه 
مع املعتمد ودخ�ل طرف ثالث بينهما �سعى 
لإف�ساد العلقة املتميزة)28(. كما ن�سر عن 

ابن عمار هجاءه لعتماد بق�له: 
تخريتها من بنات الهجني

رميكية ما ُت�ساوي عقال)29(
ومن ال�سخ�سيات الن�سائية البارزة يف القطاع 
الن�سائي والتي جاءت على نح� مغاير للعادات 
املتبعة يف الأندل�ص، ولدة بنت امل�ستكفي )ت 
ال�سيا�سية  بعلقاتها  ات�سمت  والتي  484هـ( 
ــعــة وكـــذلـــك متـــردهـــا عــلــى احلــالــة  ــ�ا�ــس ال
ابن  ذكــر  حيث  والجــتــمــاعــيــة،  ال�سيا�سية 
اأكرثها يف  الأ�سعار  الكثري من  لها  اأن  ب�سام 
�سيا�سة  ملخالفته  ذكره  عن  اأ�سرب  الهجاء 
كتاب الذخرية ومنهجه)30(، وو�سفت ولدة 
واحدة  زمانها،  اأهــل  ن�ساء  »يف  كانت  باأنها 
»منتدى  بقرطبة  جمل�سها  وبـــاأن  اأقــرانــهــا« 
لأحرار امل�سر، وفناءها ملعٌب جلياد النظم 

والنرث...«)31(واأقامت 
ولدة علقات مع العديد 
من �سيا�سّيي تلك الفرتة 
كـــابـــن زيـــــــــدون*)32(، 
ــر اأبـــي عــامــر بن  ــ�زي وال
عــبــدو�ــص الــــذي و�ــســف 
ــــه »اأحــــــــد اأعــــيــــان  ــــاأن ب
ـــر، وبـــعـــ�ـــص مــن  املـــ�ـــس

وت�سرف على حكمها«)33(،  با�سمها،  هذى 
الأندل�ص  �سيا�سي  من  وغريهم  هــ�ؤلء  وكان 

يرتادون جمل�سها.
مل يكن دور الزوجة ال�سيا�سي مقت�سرًا على 
ظه�ر  اإىل  ب�سام  ابــن  في�سري  الأندل�سيات، 
ذلك يف املمالك الإ�سبانية، ومن الأمثلة التي 
وزوجة  الب�سكن�ص  ملك  �ساجنة  بنت  اأوردها 
املجال�ص  تعقد  كــانــت  الــتــي  اأمــرائــهــا  اأحـــد 
الكتاين  ابن  ح�سر  وقد  ال�سفراء.  وت�ستقبل 
الذي  جمال�سها  اأحد  الأندل�ص  رجالت  اأحد 
غنت فيه جارية من اأ�سرى امل�سلمني اأ�سعارًا 

عربية)34(.
هنالك  كــان  ال�سطرابات  تلك  و�سط  ويف 

اتسمت والّدة بنت 
المستكفي بتمردها 
وعالقاتها السياسية 
الواسعة 
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األــعــاب  يف  بــاإدخــالــهــن  للن�ساء  ا�ــســتــغــلل 
اإ�سماعيل  ا�ستغل  فقد  ودوائرها،  ال�سيا�سة 
الدولة-  بنا�سر  تلّقب  -الذي  الن�ن  ذي  بن 
�سعف  )435-427هــــــــــ/1043-1036م( 
ك�نكة  قلعة  حاكم  العامري  وا�ــســح  اأرمــلــة 
ليدخلها يف حمايته، ومن ثم ال�سيطرة على 
بعد  فيما  الت��سع  مــن  مكنه  ممــا  القلعة، 

وت�سكيل مملكة طليطلة)35(.
عامر  اأبــي  بن  املظفر  بنات  اإحــدى  اأن  كما 
عم�متها،  اأبناء  اأحد  قبل  من  ا�ستغللها  مت 
منها  ل  ليتح�سَّ بــالــزواج  وعــدهــا  اأن  بعد 
كان  اأمــــ�ال  على 
تركها  قد  اأخ�ها 
في�سفها  عندها، 
بق�له:  ب�سام  ابن 
�سعيفة  »وكــانــت 
 .... ـــــــــــــراأي  ال
فـــ�ـــســـارت بــقــيــة 
دهــــرهــــا جتــفــ�ه 
اأن  بعد  وت�ستمه« 
الأمــــ�ال  �سلمته 
وتركها  بها  وغرر 

دون زواج)36(.
اأدوار  ــك  ــال وهــن
�ــســلــبــيــة لــعــبــتــهــا 
بع�ص ن�ساء ق�سر ه�سام امل�ؤيد، مما اأثر يف 
مل  الــذي  امل�ؤيد،  له�سام  العام  الــراأي  نظرة 
يكن له من الأمر �س�ى ال�سم، حيث ان�سب 
وانعك�ص ذلك  التافهة،  الأم�ر  اهتمامه على 
يبحثن  اأخـــذن  الل�اتي  الق�سر  ن�ساء  على 
اأنها  قيلت  كاأخ�ساب  الأ�سياء  غرائب  عن 
حلمار  اأنها  قيلت  وح�افر  نــ�ح،  �سفينة  من 
عليه  �سعيب  غنم  ن�سل  من  واأغنام  العزير، 
الغريبة  الأ�سماء  ذوي  يطلنب  وكن  ال�سلم، 
الــ�ظــائــف  يف  تعيينهّن  ويــتــم  الــنــا�ــص  مــن 
ب�سام:  ابــن  فيق�ل  ــالت،  ــ�ك وال واحلا�سية 

»والأخبار يف مثل هذا عنهن كثرية ماأث�رة، 
ــــرُم هــ�ــســام مبــثــل هـــذه املــعــاين  فــبــاهــت ُح
ال�ساذة، وبذلن من الأم�ال يف التما�سها مبا 

مل ي�سمع مثلها«)37(.

امل�شاهرات ال�شيا�شية: 
كانت امل�ساهرات ال�سيا�سية اإحدى املظاهر 
املنت�سرة، والتي لعبت فيها املراأة الأندل�سية 
ال�سيا�سي،  التقارب  عملية  يف  مهمًا  دورًا 
اأورد  فقد  بالأندل�ص  خمت�سًا  ذلك  يكن  ومل 
يف  حدثت  �سيا�سية  م�ساهرات  ب�سام  ابــن 
بب�ران  العبا�سي  املاأم�ن  زواج  منها  امل�سرق 
وزواج  �سهل)38(،  بن  احل�سن  وزيــره  ابنة 
املعت�سد العبا�سي بقطر الندى ابنة خمارويه 
بن ط�ل�ن حاكم م�سر)39(. كما اأن هنالك 
مناذج يف املمالك الن�سرانية منها ما اأورده 
الق�م�ص رميند �ساحب  ابن ب�سام من زواج 
�ساحب  غر�سية  بن  �ساجنة  بابنة  بر�سل�نة 
وكذلك  الأخري)40(،  مــن  بطلب  ق�ستالة 
غر�سية  بــن  �ساجنة  بــني  اأخـــرى  م�ساهرة 
�ساحب  �ساجنة  و�سميه  ق�ستالة  �ساحب 

الب�سكن�ص)41(.
لإيجاد  ال�سيا�سية  امل�ساهرات  هذه  هدفت 
ن�ع من التعاون بني املمالك وتقريب وجهات 
النظر، ومن ثم ت�فري احلماية اللزمة للبلد 
فلكي  �سيا�سية،  م�سالح  اأجــل  من  حتى  اأو 
ال��س�ل  من  عامر  اأبي  بن  املن�س�ر  يتمكن 
اإىل ال�سلطة عمل على ا�ستمالة غالب الفتى 
اأ�سماء  من  بزواجه  اجلي�ص  قائد  النا�سري 
احلاجب  فيها  ناف�سه  والــتــي  غــالــب،  ابــنــة 
يف  رغبته  عن  اأعلن  الذي  امل�سحفي  جعفر 
اأبي  ابن  اأن  اإل  للغر�ص ذاته،  خطبتها لبنه 
عامر متكن من الزواج منها مب�ساعدة ن�ساء 
الق�سر واأقام حفلة عر�ص قيل اأنها: »اأعظم 
ليلة ُعر�ص بالأندل�ص« فلم يكن من امل�سحفي 
اإل اأن اأر�سل ر�سالة يتملق فيها ابن اأبي عامر 
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بعد اأن اأيقن �سعف م�قفه)42(، ليتمكن ابن 
ومن  امل�سحفي  على  الق�ساء  من  عامر  اأبي 
على  والق�ساء  الأندل�ص  على  ال�سيطرة  ثم 

�سهره غالب فيما بعد)43(.
امل�ساهرات  ظاهرة  اإىل  ب�سام  ابــن  اأ�ــســار 
ال�سيا�سية عند حديثه عن جماهد العامري 
بن  للمعت�سد  ابنته  زوج  الــذي  دانية،  ملك 
باإقبال  امللقب  علي  ابنه  واتبع  عباد)44(، 
)468-436هـ/1076-1044م(  الــدولــة 
ال�سيا�سة  ذات  دانية  ملك  على  خلفه  الــذي 
فكان له بنات متيزن باجلمال الفائق فتبارى 
فا�ستغل  خلطبتهن)45(،  الط�ائف  مل�ك 
علي ذلك لكي يكنَّ عي�نًا له عليهم، وكذلك 
ح�سنًا منيعًا له من عداوتهم وطريقًا للت�افق 
جتفى،  ل  رحــٌم  ال�سهر  اأن  »معتقدًا  معهم 
وطريق اإىل رعي الذمم ل تخفى، فقّلما ملٌك 
بينه  له به حبل، وات�سل  َعِلق  اإل وقد  منهم 
بن  الر�سيد  اأ�سهاره  فمن  ن�سل«)46(،  وبينه 
املعتمد بن عباد)47(، واملقتدر بن ه�د ملك 
�سرق�سطة )474-438هـ/1081-1046م( 

وغريهم)48(.
من  التقريب  يف  ال�سيا�سة  ذات  اتخذت  كما 
عملية  ويف  بامل�ساهرة،  الــقــرار  اأ�ــســحــاب 
ذلك  على  الأمثلة  ومن  ال�سيا�سي،  احلــراك 
بالقطاع  املعروف  �سعيد  بن  عي�سى  ال�زير 
عامر،  اأبــي  بن  املن�س�ر  دولــة  على  القائم 
ــرة �ــســ�ى ت�ليه  ــاأث والــــذي مل يــذكــر عــنــه م
لأرفــع  وو�ــســل  املن�س�ر  ف�سحب  ــ�ان،  ــدي ال
الدولة،  وج�ه  من  الكثري  مب�الته  املنا�سب 
مكانته  من  رفع  مما  لهم،  م�ساهرته  عرب 
ــه تــزوج  ــر لــه الــدعــم واحلــمــايــة، كما اأن ووف
ــفــعــت مكانة  ـــد ارت بــنــت املــنــ�ــســ�ر وق مـــن 
العامة  لت�ساوؤل  عي�سى مما جعل ذلك مثارًا 

وانتقاده)49(. 
وقد ت�ؤتي هذه امل�ساهرات ثمارها يف الدعم 
ذي  بــن  اإ�سماعيل  مــن  كــان  كما  الع�سكري 

الن�ن عند دخ�له ل�سرق�سطة وانتقامه ملقتل 
املاأم�ن  جمــيء  يف  وكذلك  اأخته)50(،  ابــن 
ابن ذي الن�ن على راأ�ص جي�ص كثيف ودخ�له 
بن  عبدامللك  ابنته  زوج  مل�ساندة  لبلن�سية 
بها  الــثــ�رة  اإخــمــاد  من  فتمكن  عبدالعزيز 

واإعادة احلكم لعبدامللك)51(.
امل�ساهرات  لهذه  كــان  احلــالت  بع�ص  ويف 
حتيط  التي  الأطــمــاع  نتيجة  عك�سية  نتائج 
اأعباء  من  يزيد  مما  ذلك  وكــان  بالعلقة، 
فعند  ال�سيا�سية،  احلالة  يف  وتاأثرها  املــراأة 
نكبة عي�سى بن �سعيد مت �سجن اأولده، وجاء 

بــاأن  املظفر  اأمـــر 
اأخته  طــلق  يتم 
عي�سى  ـــن  اب مـــن 
فــكــان لـــه ذلـــك، 
ولكنها عادت اإليه 
الدولة  زوال  بعد 

العامرية)52(.
عـــــددًا  اأن  كـــمـــا 
خان�ا  املل�ك  من 
بعد  ــهــارهــم  اأ�ــس
مبا  طــمــعــ�ا  اأن 
ذلك  من  لديهم، 
ما قام به املقتدر 
ــــــــ�د مــن  ــــــن ه ب

من  واأخذها  دانية،  على  ال�سيطرة 
�سهره علي بن جماهد عام 466هـ)53(.

معاناة املراأة ال�شيا�شية:
ال�سيا�سة  اإحاطة  �سريبة  تدفع  املــراأة  كانت 
بال�سطرابات  ــاأثــرات  املــت اأول  فهي  بــهــا، 
اأو  ــزوج  ال فقد  من  عانت  حيث  ال�سيا�سية، 
لل�سجن  تتعر�ص  وقد  البن.  اأو  الأب  اأو  الأخ 
والغرامة وامل�سادرة والنفي وكذلك قد تفقد 
تتاأثر  كما  والجتماعي،  ال�سيا�سي  و�سعها 
اجل�اري ب�سكل اأكرب خا�سة ج�اري الق�س�ر، 
فقد ي�سبحن عر�سة للبيع وال�سراء ويف ذلك 

تغريد البق�ضي / ال�ضعودية
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معاناة كبرية.
اأورد ابن ب�سام يف الذخرية كثريًا من احلالت 
التي عانت فيها املراأة يف تلك الفرتة، منها 
انتقاد عبداهلل بن اأبي عمر النمري للمرحلة 
والتعر�ص  الدماء،  با�ستباحة  ات�سمت  التي 
لإباحة احُلرم واإتلف املهجات زمن الفتنة، 
امل�س�نات)54(،  للع�رات  التعر�ص  وكذلك 
من  العديد  الأندل�ص يف  ذلك يف  وقد حدث 
احلــروب  عملية  منها  ال�سيا�سية  امل�ساهد 
تلك  داخـــل  يف  ال�سلطة  وتــغــري  الــداخــلــيــة 
بخلع  قرطبة  فتنة  كانت  فعندما  املمالك، 
ه�سام املعتد وقتل وزيره احلائك قام العامة 
واإباحة  �سلبه  ثم  ومن  الق�سر،  مبحا�سرة 
�سد  العامة  ثــ�رة  يف  وكذلك  احلرم)55(. 
امل�ستظهر  عبدالرحمن  الأندل�سي  اخلليفة 
و�ُسبيت  عبدالرحمن  حرمي  حت  »ُف�سِ حيث 
علنيًة،  منازلهم  اإىل  وُحــِمــلــن  اأكــرثهــن، 
وجرى عليهن ما مل يجِر على حرم �سلطان 

يف مدة تلك الفتنة«)56(.
وا�ــســتــمــر الأمــــر يف زمـــن الــطــ�ائــف حيث 
التناف�ص ال�سيا�سي وانعدام الأمن واحلروب 
من  حم�د  بن  يحيى  متكن  حيث  الداخلية، 
واأ�ــســره  بــن علي  اأخــيــه يحيى  ابــن  هــزميــة 
مبالقه، وقب�ص على زوجته القر�سية »و�سائر 
حرمه وولده واأ�سبابه«)57(، كما اأن يحيى بن 
حم�د نف�سه جترع ذات الكاأ�ص باأن ُقتل على 
فا�ستباح�ا  عباد،  بن  اإ�سماعيل  جماعة  يد 
فيها من مال  ما وجدوه  وا�ست�ل�ا على  داره 

ومتاع ون�ساء)58(.
تناولها  التي  املعاناة  اأنـــ�اع  ــرز  اأب من  ولعل 
الأندل�سي،  التاريخ  يف  وا�ستهرت  ب�سام  ابن 
بن عباد  املعتمد  اأ�سرة  التي طالت  تلك  هي 
بــانــتــهــاء عــ�ــســر مــلــ�ك الــطــ�ائــف وبــدايــة 
بن  ي��سف  اأمـــر  حيث  املــرابــطــي،  الع�سر 

تا�سفني بنفي املعتمد بن عباد ملك اإ�سبيلية 
بهم احلال من  فتبدل  اأغمات،  اإىل  واأ�سرته 
حال املل�ك اإىل الفقر اإ�سافة لت�سرد العائلة، 
النظر على يد  واأبي  اأبي خالد  ومقتل ولديه 
املرابطني يف دفاعهما عن اململكة، مما اأثر 
يف نف�سية العائلة، وقد اأورد ابن ب�سام �سعرًا 
على ل�سان املعتمد يرثي فيها ولديه وي�سك�ما 

اآل اإليه، منها: 
مني ال�سـلم ومن اأم مفجـعة  

عليكما اأبدًا مثنى ووحدانا
اأبكي وتبكي وُنبكي غرينا اأ�سفًا  

لدى التذكرَّ ن�س�انًا وولدانا)59(
ومن اأخرى يبني حال الأ�سرة وراثيًا ولديه: 

فل� عدمتا لخرتمتا الع�د يف الرثى  
اإذا اأنتـما اأب�سـرمتاين يف الأ�سـر

يعيد على �سـمعي احلـديد ن�سـيده  
ثقيًل فتبكـي العني باجل�صِّ والنقـر

لوؤي كيايل / �ضورية
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مع الأخـ�ات الهالكـات عـليكما  
رمة ال�سـدر واأمكـما الثكلى امل�سَّ

فتبكـي بدمـع لي�َص للقطـر ِمثله  
وتزجرها التق�ى فت�سغي اإىل الزجر)60(

كما اأن للمعتمد اأ�سعارًا م�ؤثرة ت�س�ر ما اآلت 
العي�ص،  رفاهية  بعد  الفقر  من  اأ�سرته  اإليه 

فيق�ل م�ستقبًل اأحد الأعياد:
فيما م�سى كنت بالأعياد م�سرورا  

ف�ساءك العيد يف اأغمات ماأ�س�رًا
تـرى بناتك يف الأطمار جائعـة  

يغزلن للنا�ص ل ميلكن قمطـريا
بـرزن نح�ك للت�سـليم خا�سـعة  

اأب�سارهن ح�سـريات مكـا�سريا
يطـاأن يف الطـني والأقدام حافية  

كاأنها مل تـطاأ م�سـكًا وكـاف�را)61(
جــراء  املـــراأة  معاناة  درجـــات  تختلف  وقــد 
زوجــة  اأن  ذلــك  مــن  ال�سيا�سية،  الــتــغــريات 

حفيد املاأم�ن بن ذي الن�ن وابنتيها ا�سطرتا 
للحاق به نح� فر�سخني*على الأقدام بعد اأن 
ن�سيب،  بــاأوفــر  والتعب  اجلهد  منهما  نــال 
وذلك  رك�بة  على  احل�س�ل  من  متكنتا  ثم 
اإىل زوجها الذي فرًّ خارج طليطلة  لل��س�ل 
هنالك  اأن  كما  عليه)62(.  قامت  ثــ�رة  اإثــر 
وهنالك  لل�سجن،  الن�ساء  مــن  تعر�ص  مــن 
ــ�درت اأمــ�الــهــن مــن �سمن الأ�ــســر  مــن �ــس
رجال  وكبار  ال�سيا�سة  يف  والعاملة  املنك�بة 
التي  امل�سحفي  جعفر  اأ�سرة  منها  الدولة، 
اأبي عامر  املن�س�ر بن  باأمر  اأفرادها  �سجن 
و�س�درت اأم�الهم)63(، وقد اأورد ابن ب�سام 
اأبي  الكاتب  ال�زير  ل�سان  على  ر�سالة  اأي�سًا 
للنكبة،  تعر�ص  الـــذي  عبدالغف�ر  حممد 
اإعفاء والدته من  م�ستجديًا فيها املعتمد يف 
الغرامة التي فر�ست عليها، وهي مبالغ مالية 

تدفعها لكي ُتخرج ابنها من ال�سجن)64(.
�سيما  ل  الأندل�سية  الأ�ــســرة  تعر�ست  كما 
املراأة للمعاناة جراء العتداءات اخلارجية، 
ــــالأعــــداء  ـــت حمـــاطـــة ب ـــص كـــان ـــ� ـــدل فـــالأن
كل  مــن  الن�سرانية  كاملمالك  اخلارجيني 
الفر�سة  جانب، وكانت ترتب�ص بها وتتحني 
املــدن  تعر�ص  فعند  عليها،  للنق�سا�ص 
الأ�سرة  كانت  لهجماتهم  الأندل�سية  والقرى 
العذاب  ـــ�ان  األ لأب�سع  تتعر�ص  الأندل�سية 
والإيذاء، من ذلك ما كان من دخ�ل رذريق 
والق�ستاليني  الكمبيادور  بال�سيد  واملعروف 
على  ا�ست�ىل  حيث  488هـ  �سنة  بلن�سية  اإىل 
اف  املدينة واأم�ال حاكمها القا�سي ابن جحَّ
وتعر�ص  )488-485هـ/1095-1092م( 
واأراد  بــاإحــراقــه،  وقــام  بالعذاب  ولأهــلــه  له 
اإحراق زوجته وبناته وتراجع عن ذلك)65(.

برب�سرت*  مدينة  على  العدو  ا�ستيلء  وعند 
الأندل�سية، كتب عبداهلل بن اأبي عمر النمري 
ي�ست�سرخ  املدينة  اأهــل  ل�سان  على  ر�سالته 
اأيديهم،  من  وتخلي�سها  لنجدتها  امل�سلمني 
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فيق�ل: »وقد �سيقت الن�ساء وال�لدان، ما بني 
عارية وَعريان، ق�دًا بالن�ا�سي اإىل كل مكان، 
ط�رًا على املت�ن، وط�رًا على البط�ن«)66(. 
ابن حيان هذه احلادثة، ويف تعر�ص  ويذكر 
العط�ص  جـــراء  لل�فاة  الن�ساء  مــن  الكثري 
ُحرم  بهتك  الأعــداء  وقيام  والتعذيب)67(، 
الرجال  مــن  خا�ستهم  بح�سرة  امل�سلمني 
اأ�سر  وكذلك  اأعينهم)68(،  من  مراآى  وعلى 
معهم  واأخــذهــن  وبناتهم  امل�سلمني  ن�ساء 
واإهدائهن لأمراء  املدينة  بعد خروجهم من 

ورجال الن�سارى)69(.
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وحامد  الأبياري،  اإبراهيم  حتقيق  املغرب، 
مطبعة  بـــدوي،  اأحــمــد  واأحــمــد  عبداملجيد 

الكتب امل�سرية، القاهرة، 1997م. 
ــًا  ابــــن عــــــذاري، اأحـــمـــد بـــن حمــمــد )حــي
ــان املـــغـــرب يف  ــي ــب 712هــــــــــــ/1312م(، ال
واملغرب،  الأندل�ص  مل�ك  اأخــبــار  اخت�سار 
ليفي  اأ.  و  ك�لن  �ص.  ج.  حتقيق  ط3،  4جـ، 

بروفن�سال، دار الثقافة، بريوت، 1983م.
عــنــان، حممد عــبــداهلل، دولــة الإ�ــســلم يف 
الأندل�ص، الع�سر الثاين: دول الط�ائف منذ 
مكتبة  ط4،  املرابطي،  الفتح  حتى  قيامها 

اخلاجني، القاهرة، 1997م.
ــقــري، اأحــمــد بــن حممد بــن اأحــمــد )ت  امل
ذكر  من  الطيب  نفح  1041هـ/1631م(، 
الأندل�ص الرطيب وذكر وزيرها ل�سان الدين 
عبا�ص،  اإح�سان  حتقيق  8جـ،  اخلطيب،  بن 

دار �سادر، بريوت، 1968م.
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ه�ام�س
ال�سنرتيني  ب�سام  بن  علي  احل�سن  اأب�   )1(
�سنرتين  اأهـــل  مــن  542هـ/1148م(  )ت 
ثم  ل�سب�نة  اإىل  رحل  احلالية،  الربتغال  يف 
الن�سارى،  بيد  �سنرتين  �سق�د  بعد  قرطبة 
امل�سنفات  من  عــدد  له  اإ�سبيلية،  يف  عا�ص 
ما  على  العتماد  و«كتاب  الذخرية،  ككتاب 
و«الإكليل  عباد«  بن  املعتمد  اأ�سعار  من  �سح 
وغـــريه،  عــبــداجلــلــيــل«  ذكـــر  عــلــى  امل�ستمل 

بالنثيا، تاريخ الفكر، �ص288-289.
)2( ابن ب�سام، الذخرية،ق1، جـ2، �ص931.
)3( ابن ب�سام، الذخرية،ق1، جـ2، �ص932.

402- [ *
407هـ.

)4( ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ1، �ص-47
.48

)5( ابن ب�سام، الذخرية،  ق3، جـ5، �ص320.
)6( ابن ب�سام، الذخرية،ق3، جـ5، �ص112؛ 

ابن عذاري، البيان املغرب، جـ3، �ص183.
�ص29؛  جـ5،  ق3،  الذخرية،  ب�سام،  ابن   )7(
�ص-207 جـ3،  املغرب،  البيان  عــذاري،  ابن 

.208
�ص36؛  جـ5،  ق3،  الذخرية،  ب�سام،  ابن   )8(
�ص-211 جـ3،  املغرب،  البيان  عــذاري،  ابن 

.212
�ص36؛  جـ3،  ق2،  الذخرية،  ب�سام،  ابن   )9(

ابن عذاري، البيان املغرب، جـ3، �ص212.
)10( ابن ب�سام، الذخرية، ق2، جـ3، �ص358.
)11( ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ1، �ص194.
)12( ابن ب�سام، الذخرية، ق4، جـ7، �ص60.
)13( ابن ب�سام، الذخرية، ق4، جـ7، �ص-59

60؛ املقري، نفح الطيب، جـ3، �ص92.
)14( ابن ب�سام، الذخرية، ق4، جـ7، �ص70؛ 

املقري، نفح الطيب، جـ3، �ص92.
)15( ابن ب�سام، الذخرية، ق4، جـ7، �ص71؛ 

املقري، نفح الطيب، جـ3، �ص92.

)16( ابن ب�سام، الذخرية، ق4، جـ7، �ص71؛ 
املقري، نفح الطيب، جـ3، �ص92-93.

)17( ابن ب�سام، الذخرية، ق4، جـ7، �ص-71
72؛ املقري، نفح الطيب، جـ3، �ص93.

)18( املقري، نفح الطيب، جـ3، �ص93.
)19( ابن ب�سام، الذخرية، ق4، جـ7، �ص77.

جـ7،  ق4،  ـــذخـــرية،  ال ــام،  ــس ــ� ب ـــن  اب  )20(
املغرب،  البيان  عــذاري،  ابن  �ص127-124؛ 

جـ3، �ص28-32.
)21( ابن اخلطيب، اأعمال الأعلم، �ص109.
جـ1،  ق1،  ـــذخـــرية،  ال ــام،  ــس ــ� ب ـــن  اب  )22(

�ص435-436.
)23( ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ1، �ص433؛ 
ابن عذاري، البيان املغرب، جـ3، �ص141؛ ابن 

اخلطيب، اأعمال الأعلم، �ص136.
)24( ابن ب�سام، الذخرية، ق2، جـ3، �ص29.

)25( ابن الأبار، احللة ال�سرياء، جـ2، �ص62؛ 
بن اخلطيب، اأعمال الأعلم، �ص159.
)26( عنان، مل�ك الط�ائف، �ص67.

)27( بالنثيا، تاريخ الفكر، �ص95.
)28( ابن ب�سام، الذخرية، ق2، جـ3، �ص405؛ 
ابن  ال�سرياء، جـ2، �ص62؛  الأبــار، احللة  ابن 

اخلطيب، اأعمال الأعلم، �ص161.
)29( ابن الأبار، احللة ال�سرياء، جـ2، �ص62.
)30( ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ1، �ص432.
)31(ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ1، �ص432؛ 
ابن ب�سك�ال، كتاب ال�سلة، ق2، �ص696؛ ابن 

دحية، املطرب، �ص8.
ـــــــدون )ت  بــــن زي اأحــــمــــد  ـــد  ـــي ـــ�ل ال ــــــ�  اأب  *
الأندل�ص،  �سعراء  اأهم  من  463هـ/1070م( 
كان وزيرًا بقرطبة، ودخل يف مناف�سة وعداوة 
اأوؤمتــن  اأمــ�ال  بتبديد  فاتهم  عبدو�ص  ابن  مع 
عفي  اأن  اإىل  ال�سجن  من  وفر  ف�سجن،  عليها، 
اإ�سبيلية  اإىل  غادرها  ثم  لقرطبة،  فعاد  عنه 

وبها ت�يف: بالنثيا، تاريخ الفكر، �ص80-85.
جـ1،  ق1،  ـــذخـــرية،  ال ــام،  ــس ــ� ب ـــن  اب  )32(
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املقري،  �ص9؛  املطرب،  دحية،  ابن  �ص429؛ 
نفح الطيب، جـ4، �ص205.

)33( ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ1، �ص432؛ 
املقري، نفح الطيب، جـ4، �ص205.

)34( ابن ب�سام، الذخرية، ق3، جـ5، �ص318.
جـ7،  ق4،  ـــذخـــرية،  ال ــام،  ــس ــ� ب ـــن  اب  )35(

�ص142-143.
جـ1،  ق1،  ـــذخـــرية،  ال ــام،  ــس ــ� ب ـــن  اب  )36(

�ص304-305.
)37( ابن ب�سام، الذخرية، ق4، جـ7، �ص83.
)38( ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ2، �ص936.
)39( ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ2، �ص938؛ 

جـ5، �ص132.
)40( ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ1، �ص183.
)41( ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ1، �ص184.
)42( ابن ب�سام، الذخرية، ق4، جـ7، �ص65.

جـ2،  ــغــرب،  امل الــبــيــان  عــــذاري،  ابـــن   )43(
الطيب،  نفح  املقري،  �ص267؛ جـ3، �ص167؛ 

جـ3، �ص89.
)44( ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ1، �ص428؛ 

ابن عذاري، البيان املغرب، جـ3، �ص208.
)45( ابن ب�سام، الذخرية، ق4، جـ7، �ص266؛ 
عنان،  221؛  الأعــلم،  اأعمال  اخلطيب،  ابن 

مل�ك الط�ائف، �ص201.
)46( ابن ب�سام، الذخرية، ق4، جـ7، �ص266؛ 

عنان، دول الط�ائف، �ص201.
)47( ابن ب�سام، الذخرية، ق2، جـ3، �ص521.

)48( ابن ب�سام، الذخرية، ق4، جـ7، �ص266؛ 
عنان، دول الط�ائف، �ص201.

)49( ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ1، �ص142.

)50( ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ1، �ص186.
جـ5،  ق3،  ـــذخـــرية،  ال ــام،  ــس ــ� ب ـــن  اب  )51(

�ص250-251.

)52( ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ1، �ص128.
جـ7،  ق4،  ـــذخـــرية،  ال ــام،  ــس ــ� ب ـــن  اب  )53(
�ص268-226؛ ابن اخلطيب، اأعمال الأعمال، 

�ص222.
)54( ابن ب�سام، الذخرية، ق3، جـ5، �ص142.
)55( ابن ب�سام، الذخرية، ق3، جـ5، �ص526.
)56( ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ1، �ص54؛ 

ابن عذاري، البيان املغرب، جـ3، �ص139.
)57( ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ1، �ص485.
)58( ابن ب�سام، الذخرية، ق1، جـ1، �ص318.
)59( ابن ب�سام، الذخرية، ق2، جـ3، �ص71.
)60( ابن ب�سام، الذخرية، ق2، جـ3، �ص-69

.70
)61( ابن ب�سام، الذخرية، ق4، جـ7، �ص73؛ 

املقري، نفح الطيب، جـ4، �ص273.
22260م   = فرا�سخ  اأربــع  الربيد  الفر�سخ:   *
اأحمد،  5565م:   = املالكي  فالفر�سخ  وعليه 

املكاييل وامل�ازين، �ص55.
)62( ابن ب�سام، الذخرية، ق4، جـ7، �ص157.
)63( اب ن ب�سام، الذخرية، ق2، جـ3، �ص66.
)64( ابن ب�سام، الذخرية، ق4، جـ7، �ص335.
)65( ابن ب�سام، الذخرية، ق3، جـ5، �ص99. 
* مدينة اأندل�سية تتبع مملكة �سرق�سطة، وهي 
الرو�ص  ال�سمالية: احلمريي،  الثغ�ر  مدن  من 

املعطار، �ص90-91.
)66( ابن ب�سام، الذخرية، ق3، جـ5، �ص176.

)67( ابن ب�سام، الذخرية، ق3، جـ5، �ص182؛ 
املقري، نفح الطيب، جـ4، �ص449.

)68( ابن ب�سام، الذخرية، ق3، جـ5، �ص184.
جـ5،  ق3،  ـــذخـــرية،  ال ــام،  ــس ــ� ب ـــن  اب  )69(
جـ3،  املغرب،  البيان  عــذاري،  ابــن  �ص185؛ 
�ص253؛ احلمريي، الرو�ص املعطار، �ص-90

91؛ املقري، نفح الطيب، جـ4، �ص449.
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وجُه املراأة يف طق�س الّزار
د. نين� اإيجيبادزة

م�شارات جديدة يف الروؤية الثقافّية الن�ش�ّية
�سهل العجيلي

البنات  »واأدب االأوت�غراف«
د. عايدة النجار



تغ�سب  التي  الأرواح  ب�ج�د  الإعتقاد  واأ�سا�سه  وال�س�دان،  الزار ه� طق�ص منت�سر فى م�سر 
اأجل اأخطاء معينة، ول� حدث ذلك مير�ص الإن�سان، ويتم العلج ب�ا�سطة  من الإن�سان من 

القرابني والتعاويذ واإجراءات متعددة. والزار ه� �سل�سلة معقدة من تلك الإجراءات. 
اأ�ش�ل الّزار

دخل الزار م�سر يف �ستينيات القرن الع�سرين من خلل ال�س�دان. تع�د اأ�س�ل الطق�ص اإىل 
اأثي�بيا حيث كان م�سه�رًا هناكالإله»يارو« اأو»دارو«، وقد حت�ل ا�سمه اإىل ا�سم »جار«. وكان 
هذا الإله روحًا �سريرة تعي�ص فى مياه �سائلة وتغ�سب من النا�ص وتقتلهم. ثم تط�ر الزار اإىل 
الطق�ص امل�ج�د حاليًا يف م�سر وال�س�دان. الطق��ص مثل الزار معروفة يف بع�ص الدول العربية 

*أساس هذا التقرير معلومات جمعت وسجلت من قبلي أنا - واضعة التقرير- في مصر من العام  ٢٠٠٣ إلى 
العام ٥ ٢٠٠ في مناطق مصرالمختلفة. الزار ظاهرة تتطلب دراسات أكثر وأعمق ولكن هناك بعض البحوث 

حول الموضوع أهمها:
عادل العاليمى، الزار ومسرح الطقوس، القاهرة، 1993 . فاطمة المصرى، الزار، القاهرة، 1975 .

 F. Behman, The Zar in Egypt, unpublished, project for the Bachelor’s degree, Cairo, 1953;S. M.
 Kenyon, The Case of the Butcher’s Wife, Spirit Possession Modernity and Power in Africa, 1999,
 89-108; P.W. Schienerl, Amulets in Modern Egypt, Ornament, 6, no 4, 1983, 16-20;  S. Weeks,

Silver Zar Amulets, Cairo Today, Fabruary, 1984, 58-59
**د. نينو إيجيبادزة: محاضرة في جامعة تبليسي، قسم الدراسات العربية، جورجيا.

وجُه المرأة في طقس الّزار*

د. نينو إيجيبادزة**

دراسات
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الأفريقية )يف  البلدان  بع�ص  وفى  الأخــرى، 
يف  وحتى  كيب�كي(،  با�سم  ُيــعــَرف  زجنبار 
يعرف  اإيطاليا  )يف  الأوروبــيــة  الــدول  بع�ص 

با�سم تارانت�ل(.
ا�ستهر الزار بعد دخ�له م�سر ب�سرعة هائلة، 
اأن تعنيِّ جلنة  ال�سلطة امل�سرية  حتى قررت 
الر�سمي  الراأي  الظاهرة.  هذه  تدر�ص  حتى 
بالن�سبة للزار دائمًاكان �سلبيًا. من املعروف 
من  طـــردت  امل�سرية  عائمة  املــطــربــة  اأن 
اأ�سرتها، لأنها كفنانة واإن�سانة مهتمة بالفن�ن 
ال�سعبية. كانت ت�سمح فى بيتها ب�ج�د الزار. 
�سنة،   50 لنا،  )مبلغة  طلب  اأحمد  بيا�سة 
متزوجة، من قرية ناهيا، بال�سعيد امل�سري 
ديه  »احلــاجــات  اأن  تق�ل  كانت  ال�سمايل( 
جهل، دي ال�قت ل� تلقي واحد دجال زي ده 
م�سر  يف  الزار  ولكن  عنه)1(«.  تبلغ  النا�ص 
املجتمع.  طبقات  بع�ص  يف  مطل�بًا  يــزال  ل 
بع�ص  يف  حتى  منت�سر  اأنه  يظن  من  وهناك 

الطبقات الأر�سطقراطية)2(.

اأن�اع الّزار
اإىل  جــدًا حتتاج  فعًل ظاهرة ممتعة  الــزار 
بــحــث مــن الــنــ�احــى املــتــعــددة: مــن ناحية 
الأغاين  ال�سعبية )لأنها حتت�ى على  الفن�ن 
)يف  والأنرثوب�ل�جيا  ال�سعبية(،  وامل��سيقى 
به  اخلا�سة  امل��سيقية  الآلت  بع�ص  ــزار  ال
والتى ل ت�جد اإل يف الزار فقط، وهى ممتعة 
بع�ص  ت�سمل  لأنــهــا  الأنــرثوبــ�لــ�جــيــا  لعاملي 
امللب�ص  العلم، مثل  لهذا  الظ�اهر اخلا�سة 
وبع�ص العادات امل�ج�دة فيه(، ومن الناحية 
امل��سيقية، ومن ناحية علم الن�ع )اأو اجلندر 
الن�عي  للختلف  لأن  الآن،  ي�سم�نه  كما 
دورًا هامًا فى الزار(، ومن الناحية الطبية 
يعالج بع�ص  اإجــراءًا طبيًا  يعترب  الزار  )لأن 

الأمرا�ص(، ومن الناحية ال�سيك�ل�جية )لأن 
من  اجلزء  لهذا  تتبع  الــزار  اأمرا�ص  معظم 
الطب(، ومن الناحية الجتماعية )لأن اأ�سل 
م�ساكل  الزار  اإىل  ت�ؤدي  التي  امل�ساكل  بع�ص 

اجتماعية(. 
يعترب  عــادة  ولكن  للزار،  ــ�اع  اأن عدة  هناك 
الزار طق�سًا خا�سًا للن�ساء يف اأغلب الأح�ال. 
للزار مينع  اأن�اع  الآن  ت�جد فى م�سر حتى 

الرجال من ح�س�رها منعًا باتًا. 
القليلة  احلــالت  بع�ص  يف  اأنــه  من  بالرغم 
كافة  فى  للرجال، جند  مفت�حًا  الزار  يك�ن 
املركز  هي  املراأة  اأن  به  املرتبطة  التفا�سيل 
ويدور هذا  وج�انبه،  واأنحائه  اأركانه  كل  يف 

الطق�ص العريق ح�ل اإمراأة بعينها.
ُيعتَقد يف الزار اأن هناك اأرواحًا عددها 44. 
اأج�ساد.  دون  ولكن  عاقلة  خمل�قات  وهــي 
جمم�عتني:  اإىل  الأرواح  جماعة  تنق�سم 

مها ال�ضنان / ال�ضعودية
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اأن  بينهما  والــفــرق  ــيــاد.  والأ�ــس اجلان)3( 
جّني  اإذا غ�سب  اجلان.  من  اأطيب  الأ�سياد 
األ�انه  جّني  اأو  �سيد  ولكل  فيميته.  اأحد  من 

وقرابينه واأداواته املف�سلة.
بني  اأ�سرية  علقات  واجلــان  الأ�سياد  عند 
اأو  درجــات  بينهم  ي�جد  البع�ص.  بع�سهم 
التق�سيم  هذا  اأن  بالذكر  وجدير  مقامات. 
الأرواح  اأق�ى  اأّما  اأب�يًا.  لي�ص  املقامات  بني 
الكبرية  ال�ست  الكبرية.  ال�ست  عندهم فهي 
زوجة ال�سلطان الأحمر، وهي روح اأق�ى من 
ط�يلة  امــراأة  �سكل  فى  يت�س�رونها  زوجها. 
القامة ترتدي طرحة �س�داء. كانت ك�ديا اأم 
�سامح القاهرية )55 �سنة( حتكي اأنها مرة 
كانت ترجع اإىل بيتها يف وقت متاأخر، فراأت 
اأنها  وعرفت  بال�س�اد  ملبدة  ط�يلة  �سيدة 
و»انزرعت«  بالدوار  و�سعرت  الكبرية  ال�ست 
الزار  اأن  لها  فى الأر�ص. وكان ذلك علمة 

الكبرية. بال�ست  يخت�ص  اأن  ينبغي  املقبل 
هناك ابنة ال�ست الكبرية وال�سلطان الأحمر 
فى  هــامن  رك��سة  الــركــ��ــص،)اأو  ال�سغرية 
تاأتي  �سريرة  جنية  فهي  ــ�ل(  ــس الأ� بع�ص 
ا�سمها  اأخـــرى  قــ�يــة  جنية  هــنــاك  بــاملــ�ت. 
ال�ا�سعات  الن�ساء  تــعــادي  الــتــي  الــقــارنــة 
القارنة  اأن  هناك  النا�ص  يظن  واملــ�الــيــد. 
وخا�سة  ال�سغار  والأطفال  ال�ا�سعات  تقتل 
هي  �سلمى،  ا�سمها  �سيدة  وهناك  امل�اليد. 
بدوية وترعى الغنم. �سيدة اأخرى ل�ليا وهي 
ل�ليا  وحتب  ب�سري  ا�سمه  اأثي�بي  �سيد  اأخت 
ملب�ص خا�سة للأفراح، ولذلك فل� اأن ل�ليا 
غ�سبت من الإن�سان، فمن ال�سروري اأن يلب�ص 
ف�ساتني  لها  املخ�س��ص  الـــزار  يف  اجلميع 
الأفــراح.  فى  يرتدينها  كالتي  فاقعة،  مل�نة 
على  ويتخيل�نها  �سفينة  تدعى  �سيدة  هناك 
ال�سمك،  وحتب  البحار  يف  تعي�ص  روح  �سكل 
اأن  يجب  لها  �ص  املخ�سّ الــزار  ففي  ولذلك 
يك�ن القربان اأ�سماكًا متن�عة. هناك �سادية 
التي  احلب�سية  واخلادمة  والبحرية،  هــامن، 
هذه  وبني  الل�ن.  �س�داء  فرخة  ذبح  تطلب 
املعروفان  و�سيدي  �ست  زوجـــان  اجلماعة 
وملكة  ملك  با�سم  اأو  وزوجته  فــاروق  با�سم 

اأي�سًا اإلخ...
اإذا غ�سبت روح ما من الإن�سان، تبعًا لق�انني 
اإىل  ال�سخ�ص  اأن يذهب  الزار، يجب  طق�ص 

ك�ديا. 

من هي ك�ديا؟
رجــــــــًل  تك�ن  )وقّلما  امـــراأة  هــي  كــ�ديــا 
ويـــحـــدث ذلــــك فــقــط يف الـــــزار املــ�ــســمــى 
امل�سري  ــزار  ال ن�عي  يف  اأمــا  الغيط،  باأبي 
رجًل(.  ك�ديا  يك�ن  اأن  فممن�ع  وال�س�داين 
اأمــهــا. وهي  ـــة املهنة عــن  وكــ�ديــا هــي وارث
الأرواح  مــع  تتكلم  اأن  ت�ستطيع  �سخ�سية 
وعن  عنها  التفا�سيل  كــل  وتــعــرف  وتــراهــا 

دزة
يبا

يج
ن� اإ

. ني
د



90

20
12

اء 
شت

 - 
شر

لعا
د ا

عد
ال

التي  فرقتها  ك�ديا  عند  الـــزار.  اإجـــراءات 
تق�م بالزار. ت�سبح امراأة ك�ديا بعد طق�ص 
»ربــــط احلــــــزام«. وحتــ�ــســر ربـــط احلـــزام 
ك�ديات اأخريات اأو �سيدات املنطقة امل�سنات 
فتق�م  كــ�ديــا  مقام  طالبة  اأمــا  املــجــربــات. 
وهذا  ولكن  ق�انينه.  بكل  وحتتفظ  بالزار، 
فيه  املـــراأة  جنحت  اإذا  المتحان،  من  نــ�ع 
ت�سبح ك�ديا، ويربط على خ�سرها احلزام 
اأ�سبحت  ال�سيدة  اأن  ذلك  ويعني  اخلا�ص، 
اأمــيــة.  الــ�ــســ�دان  كــ�ديــا يف  ت�سمى  ــا.  كــ�دي
ببنات  اأنف�سهن  الك�ديات  ت�سّمي  ما  وكثريًا 
البخ�ر، مبعنى اأنهن مرتبيات يف بيت الزار 
البخ�ر  بعطر  دائمًا  ُيَح�ص  حيث  التقليدى 

الـذي ي�ستخدم يف الزار بن�ساط.
من  الغالب  يف  املك�نة  فرقتها  كــ�ديــا  لكل 
وهن:  فقط،  ال�سيدات 
م�ساعدة  وهـــي  ــــا  اأودي
اآن�سة  وتــكــ�ن  الــكــ�ديــا 
بع�ص  مــن  تعاين  بــكــرًا 
ــل الــنــفــ�ــســيــة،  ــاك ــس ــ� امل
غا�سبة  روح  وعندها 
اأن  وحتــــــاول  ــهــا،  ــي عــل
مب�ساعدتها  تــقــنــعــهــا 
كل  تعرف  قد  مغنية  وهي  ومن�سدة  للك�ديا. 
ك�ديا  عن  تختلف  ولكنها  الـــزار،  تفا�سيل 
باأنها ل ت�ستطيع اأن تت�سل بالأرواح، وهي ل 
معها. تتكلم  اأن  تقدر  ول  الأرواح  هذه  ترى 

على  ي�سربن  ن�ساء  وهــن  دقــاقــات  وهــنــاك 
الآلت الإيقاعية يف الزار اإلخ. 

�سامح  اأم  كانت  اخلا�سة.  اأمرا�سه  للزار 
اأمرا�سًا  هناك  اإن  تق�ل  �سابقًا  املــذكــ�رة 
ولـــن يعالج  لــلــدكــاتــرة.  واأمـــرا�ـــســـًا  ــزار  ــل ل
يعالج  لــن  مثلما  الـــزار  اأمــرا�ــص  الــدكــتــ�ر 
الزار  اأمرا�ص  ُتعّد  الدكت�ر.  اأمرا�ص  الزار 
امل�ساكل  بع�ص  عن  ناجتة  نف�سية  اأمرا�سًا 
فتاة  ت�ستطيع  ل  عندما  )مثًل  الجتماعية 

الن�سائية  الأمــرا�ــص  وبع�ص  ــزوج(،  ــت ت اأن 
)مثًل العجز عن الإجناب( اإلخ.  لن ت�سمي 
ك�ديا مري�سًا اأو مري�سة بهذه الكلمة، املري�سة 
لي�ست مري�سة بل هي تعبانة اأو مم�س��سة اأو 
زي�نة. عندما تعرف الك�ديا امل�سكلة، تطلب 
من امل�سابة قطعة من ملب�سها وت�سمى فى 
الكلمة  من  م�ستقة  الكلمة  اأطرا)هذه  الزار 
فتح�لت  حــريف،  لتغري  تعر�ست  التى  ــر«  »اأث
الثاء يف اللهجة امل�سرية اإىل التاء، ثم التاء 
اإىل  الطاء(. وتق�م بعملية تطهري طق��سي 
وتزّين  العزائم  ببع�ص  م�ستعينة  وتتلّفظ 
الزار  الأطر بحجاب، )واحلجاب يف طق�ص 
يكتب  كــان  ورقـــة  قطعة  على  مكت�ب  ن�ص 
يف  اأمـــا   ،)4( زعــفــران  مبــاء  �سابقًا  عليها 
اأخ�سر  اأن يكتب بحرب  ع�سرنا فمن املمكن 

اأو اأحمر(.

طق��س الزار واأغانيه
خم�س��ص  بخار  عرب  »الأطــر«  متررالك�ديا 
�سبع مرات، وبعد ذلك ت�سعه حتت و�سادتها 
اجلّني  اأو  بال�سيد  حتلم  الليل  يف  فتنام. 
اأن  الك�ديا  وت�ستطيع  باملر�ص.  ت�سبب  الذي 
لإقامة  الــلــ�ازم  كل  التايل  ال�سباح  يف  تعّد 
ال�سلح مع الروح الغا�سبة، وحتدد القرابني 
الذي  كان  اإذا  نف�سه.  الطق�ص  ميعاد  وتعني 
الأمــر  في�سعب  جنيًا  الإنــ�ــســان  مــن  غ�سب 
الأ�سياد  اأما  عليه.  مق�سيًا  ال�سخ�ص  ويعترب 
بطريقة  ــكــ�ن  وي اأ�ــســهــل،  معهم  فال�سلح 
وعلى  بهم،  املخ�س��سة  التمديحية  الأغانى 
�سبيل �سل�سلة الإجراءات الطق��سية. الهدف 
حالة  اإىل  املري�سة  ت�سل  اأن  للزار  النهائي 
الن�س�ة لأن ال�سفاء ميكن فقط بعد ال��س�ل 
تاأثري  حتت  الن�س�ة  حت�سل  احلــالــة.  لتلك 
م��سيقى واأغان خم�س��سة بالزار والأرواح. 
هذه الأغاين كلمات تلقى غنائيًا مب�ساحبة 
اإيقاعات اأو اأن�اع امل��سيقى ال�سعبية اخلا�سة 

 كوديا هي امرأة
وقّلما تكون رجاًل 

ويحدث ذلك فقط في 
الزار المسمى بأبي الغيط
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للزار. يف هذه الأغانى حتاول ك�ديا وفرقتها 
منها  ويطلنب  الغا�سبة،  الـــروح  يقنعن  اأن 
خم�س��سة  اأغنية  فى  يقال  مثًل  ال�سماح. 

ل�سلمى:
يا �سلمى ، يا �سليمة،

راعية الغنم يا �سل�مة،
�سيخة العرب يا �سليمة،

يا زينة يا عربية،
�سيخة العرب يا �سليمة،

يا حل�ة �سايلة رحايا،
ده ليك هدايا يا �سليمة...

اأو كاأغنية اأخرى:
ده ماما، يا ماما،

�سماح يا ماما اإلخ.
هناك من الباحثني من يرون اأن بني تقليدي 
ت�سابه  م�سر  فى  )الــفــرح(  والعر�ص  ــزار  ال
طلب  اأحمد  بيا�سة  تق�ل  وطيدة.  و�سلت 
املــذكــ�رة  ناهيا  قرية  مــن  مبلغاتي  اإحـــدى 
من  اأ�سعب  لــلــزار  التجهيزات  اأن  �سابقًا، 
م�سر  يف  الــفــرح  اأمـــا  للفرح،  التجهيزات 
يرى  حاجة.«)5(من  األــف   15 من  »فيطلب 
املري�سة يف  اإن  يق�ل  الطق�سني  بني  الت�سابه 
اأما  الفرح،  يف  العرو�ص  مقام  يف  هي  الــزار 
اجلان  فهم  العري�ص  مكان  يف  يك�ن  الــذي 
املري�سة  ي�سم�ن  اأحيانًا  وفعًل  الأ�سياد.  اأو 
»فرحًا  نف�سه  الطق�ص  اأو  عرو�سًا،  الزار  فى 
احلناء،  ليلة  الطق�سني  وي�سبق  ال�سيد«.  مع 
والأحباب.)6(  الأقــارب  الطق�سني  ويح�سر 
ذكرنا  اأي�سًا:  كثرية  اختلفات  هناك  ولكن 
ولي�ص  الأرواح  بني  �سيدات  هناك  اأن  �سابقًا 
تفا�سيل  الرجال. وهناك  الأرواح من  جميع 
اأخــرى نلقيها يف الــزار فقط ول ت�جد فى 

طق��ص اأخرى مهما كانت.

من معاين الزار
من  ندر�سه  اأن  الزار ممكن  اأن  الذكر  �سبق 

اأي�سًا.  اللغ�ية  بينها  ومن  علمية  ن�اح  عدة 
ولكن  العربية  باللغة  الـــزار  كلمات  معظم 
وهـذه  اأخــرى،  بلغات  تـُلقى  اأغنيات  هناك 
تك�ن  وقد  ال�سرية،  الــزار  لغة  تعترب  اللغات 
اإذا  حتى  ولكن  اأفريقية.  اللغات  من  بع�سًا 
كلمات  ففيها  العربية  باللغة  الن�ص  كــان 
وعبارات ت�ستخدم، اإما فى الزار فقط، واإما 
ت�ستخدم فى اللغة العامية امل�سرية الي�مية، 
اإىل  اأخرى حتتاج  الزار معاين  لها يف  ولكن 

بع�ص التف�سري. مثًل:
املق�س�د  اأدوار«:  تــلت  ــزار  ال »بيت  عبارة 
ــ�اع )وهي  اأن ثلثة  الــزار  اأن  يف طق�ص  بها 
امل�سري وال�س�داين واأب� الغيط وكان هناك 
ن�ع ا�سمه رجن� ولكنه يعترب خمتفيًا  �سابقًا 

الآن(.
»بــــ�فــــيــــه«: فــــى الـــــزار 
طاولة م�ستديرة ال�سكل، 
بي�ساء  مبــلءة  يغط�نها 
لـــ�ازم  عليها  ويــ�ــســعــ�ن 

الزار.
»حـــ�ـــســـرة«: نـــ�ع الـــزار 
يق�م�ن  الـــــذى  الـــدوري 
به با�ستمرار بعد فرتات 

معينة مثًل اأ�سب�عيًا اأو �سهريًا اإلخ. 
»دقـــــة«: كــلــمــة مـــرادفـــة لـــلـــزار يف الــقــرى 
ال�ست  »دقة  مثل  عبارات  وهناك  امل�سرية، 
لل�سيدات  املخ�س��ص  ـــزار  ال اأو  الــكــبــرية« 
الكبريات مثل �سنا، و»دقة على ال�سكت« وه� 
غري  املري�ص  خلله  يك�ن  الــذي  ــزار  ال نــ�ع 
ن�سيط، و»دقة ي�م بالليلة« وه� ن�ع من الزار 

ي�ستمر ملدة ي�م كامل.
الزار  دور مهم يف  فعًل  الكلمة  لهذه  »دور«: 
وتعني اأغنية خم�س��سة لروح ما من اأرواح 

الزار. اأو مبعنى اآخر- دور ه� ن�ع الزار.
يرون  من  الباحثني  بع�ص  هناك  »الفاحتة«: 
وفاحتة  القراآنية  الفاحتة  بــني  مــا  ت�سابهًا 

هناك من الباحثين من 
يرون أن بين تقليدي 
الزار والعرس فى مصر 
تشابهًا وصالت وطيدة
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الزار. والفاحتة يف الزار هي ن�ص يفتتح به 
الزار  فاحتة  تقراأ  كانت  �سامح  اأم  الطق�ص. 

كالتايل:
عز  �سيدي  الــدا�ــســ�قــي،  اإبــراهــيــم  »�سيدي 
اأبــ�  ومــر�ــســي  والــريــا�ــص  ــال، اخل�سر  ــرج ال
العافية  ـــدوك  وي الــدخــان  يــخــدوا  العبا�ص 
ال�سلة  عليه  النبي  جــاه  بحق  والــربهــان 

واأف�سل ال�سلم.
روم جندي  واأتباعه،  ماما  بيت  الــزار،  بيت 
اأب� دنفة واأتباعه،  واأتباعه، ي��سف واأتباعه، 
دير  الأحــمــر،  ال�سلطان   واأتــبــاعــه،  العربي 
بيت  الــنــ�ــســارى، 
احلب�ص، ال�ستات: 
�ـــســـاديـــة هــــامن، 

البحرية.
اأنا قريت الفاحتة 

بالأمانة.«

ف�ائد الزار
ــعــى  ــي ــطــب مـــــن ال
هل  نـــ�ـــســـاأل:  اأن 
لــلــزار نــتــائــج ما 

حقيقية؟
جناح الزار يتعلق 
املري�ص  ب��س�ل 

للن�س�ة.
فرن�سية(،  كلمة  وهي  الرتان�ص  )اأو  الن�س�ة 
وهي حالة ي�سبح الإن�سان فيها غري م�سيطر 
اأن  يقدر  نف�سه  ال�قت  ويف  ت�سرفاته،  على 
يق�م بن�ساط مركب. يرى روجيه)7( اأن حالة 
الن�س�ة تتك�ن من مركبني: �سيك�فيزي�ل�جي 
وثقايف. هذه حالة ت�سبه الن�م وعندها عدة 
وروائح  اأ�س�ات وم��سيقى  اإح�سا�سية:  دوافع 
هذه  كل  ت�ؤثر  الــزار  طق�ص  يف  واعتقاد.)8( 
امل�ساحبة  فيه  ت�جد  املري�ص:  على  الدوافع 
وهناك  والعطر،  البخار  وروائــح  امل��سيقية 

اعــتــقــاد يف بــ�جــ�د عــامل الأ�ــســيــاد واجلــان 
منذ  وا�ست�عبه  عليه  املري�ص  تعّ�د  اأي�سًا، 
للزار  الأحــ�ال  بع�ص  ففي  وفعًل  الطف�لة. 
يلحظ   مر�سه.  يف  ال�سخ�ص  ت�ساعد  نتائج 

مي�سريي)9( اأن الزار فعال يف حالتني:
يتكلم  الباحث  �سيك�ل�جيًا.  املر�ص  كان  اإذا 
مــرات  عـــدة  خط�باتها  ف�سلت  اآنــ�ــســة  عــن 
حالة  فى  واألقاها  نف�سي  بتعب  اأ�سابها  ما 
للزار.  عمليات  عــدة  بعد  �سفيت  اخلــمــ�ل.  
الـذى  ال�سخ�ص  اأن  املفه�م  ب�سكل عام فمن 
له  يعي�ص يف ظروف غري مقب�لة  اأن  ي�سطر 
قد  اأّنــه  كما  النف�سي،  ال�سيق  ببع�ص  يح�ص 

ي�سفى مع غياب الدوافع واأ�سباب ال�سيق.
اإذا كان املر�ص ع�س�يًا م�سح�بًا باآلم فحالة 
الرتن�ص قد يت�سبب يف تخدير املري�ص، وذلك 
يبعد  الـذي  املغناطي�سى  الن�م  من  نــ�ع  ه� 
هذا  اأمــا  اآنــّيــًا،  الآلم(  )اأو  املر�ص  ظ�اهر 
الطبيب  ي�ست�سري  ل  املري�ص  اأن  اإىل  في�ؤدي 

واملر�ص يتط�ر وقد ينتهي بامل�ت.

بني طق�س الزار والداكاداغيبا
من املعروف اأنه كثريا ما تظهر بني ال�سع�ب 
املختلفة اأ�سياء م�سرتكة، يف الفن�ن ال�سعبية 
يكن  مل  اإذا  حالة  ويف  والطق��ص.  والعادات 
بني هذه ال�سع�ب �سلت تاأريخية وثيقة، فقد 
يجمع بينها مثل هذه الق�سايا والهتمامات 
م�ست�ى  على  التي  امل�سرتكة،  والت�س�رات 
التط�ر املعني قد تك�ن خا�سة حلياة الإن�سان 
خ�ا�ص  رغــم  اجلن�سية،  اأو  الدينية  �ــســ�اء 

البيئة املعي�سية املختلفة.
اعتقادات  اأمــة  لكل  اأن  اأي�سًا  غريبًا  ولي�ص 
ب�ج�د ق�ى ما فى الطبيعة تنظم الأحداث، 
الفن�ن  اإن  فيها.  الإنــ�ــســان  يتحكم  ل  التي 
ال�سعبية والت�س�رات الدينية املبكرة لع�س�ر 
والأرواح،  الآلــهــة  تــعــرف  خمتلفة  و�سع�ب 
كانت تبدو مهّمة يف ال�سيطرة على خ�س�بة 

اإميان ال�ضجي / ال�ضعودية
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اإلخ.  الإن�سان  وم�ت  وحياة  الطبيعة  واأ�سرار 
وهناك اأ�سباب �سهلة الفهم جتعل بع�سًا من 
�سّريرًا.  وبع�سها  طيبًا  والآلهة  الأرواح  هذه 
وميكن اأن تق�م حتى اأطيب الأرواح مبعاقبة 
الإن�سان ،ب�سبب اأخطاء حمددة فتطلب منه 
القرابني والحرتام والطاعة لق�انني معينة.

و�سمال  م�سر  �سكان  بــني  تن�ساأ  مل           
علقات  ج�رجيا،  جبال  و�سكان  اأفريقيا، 
اأو وطيدة خلل القرون املا�سية،  ما ثقافية 
ت�سابهًا  ُتظِهر  طق��ص  فهناك  ذلــك  ورغــم 
بني اجلانبني، فيما يخت�ص باملراأة وو�سعها 

الجتماعي.
ي�جد يف ج�رجيا اجلبلية يف منطقة ب�سايف 
به  واملق�س�د  »داكــاداغــيــبــا«،  ا�سمه  طق�ص 
حالة عندما جتازي )ن�سمة)10(( �سخ�سًا 
)ويف اأغلبية الأح�ال تك�ن امراأة(، من اأجل 
جرمية ما اأو خطاأ ما ارتكب اأمام الن�سمة، 
نف�سيًا.  بــاإمــرا�ــســه  يــكــ�ن  عـــادة  واجلــــزاء 
ت�سرفاتها  على  ت�سيطر  ل  امل�سابة  املــراأة 
وتهذي  عنيفة،  حتركات  اأطرافها  وحتــرك 
هذه  ل�سفاء  واملطل�ب  مفه�مة.  غري  باأ�سياء 
املري�سة بع�ص الطق��ص والقرابني التي ُتذَبح 

للن�سمة.
ال��سع  على  خا�سة  الطق��ص  هــذه  تــ�ؤثــر 
الإجتماعي للمراأة . الن�سمة قد تك�ن �سببًا 
م�ل�دًا  تلد  اأو  امليعاد،  قبل  تلد  املــراأة  اأن  يف 
ميتًا با�ستمرار اإلخ، ما ي�ؤدى بها اإىل الق�سايا 

الجتماعية املعقدة اأمام زوجها واأ�سرتها.
جبال  طق�سي  بني  لي�ست  الأوىل  ال�هلة  من 
ولكن  ت�سابهات  امل�سري  ـــزار  وال ج�رجيا 

لنهتم بالتايل:
يف منطقة ب�سايف وعم�مًا يف مناطق ج�رجيا 
بعنا�سر  امل�سيحى  الدين  ميتزج  اجلبلية، 
المتزاج  لذلك  وكنتيجة  ال�ثني،   الع�سر 
الطق��ص  بع�ص  امل�سيحية  با�سم  متــاَر�ــص 
العريقة، التي ل تنطلق من امل�سيحية مبا�سرة 

الطق��ص ه�  اأحد هذه  اأقدم منها.  تك�ن  اأو 
مع  ـــ�ازاة  امل ق�سنا على  لــ�  »الــدكــاداغــيــبــا«. 
فاإن  احلالة  هذه  يف  املتبعة  امل�سرية  العادة 
ويعتربون  م�سلم�ن  هــم  الـــزار  ميــار�ــص  مــن 
يثبت  الــذي  الــزار  ولكن  م�سلمني،  اأنف�سهم 
لي�ص  الإ�سلمية  التفا�سيل  بع�ص  وج�د  فيه 
املمار�سة  داكاداغيبا  مثل  اإ�سلميًا.  طق�سًا 
ج�رجيا  اجلــ�رجــيــني،اأمــا  بع�ص  قبل  مــن 
اأوائــل  منـذ  اأرث�دوك�سي  م�سيحي  بلد  فهي 
العتيق  تاأريخ ج�رجيا  الرابع، وط�ال  القرن 
اأي�سًا  م�سيحيًا  تعني  جــ�رجــي  كلمة  كانت 

نف�سه!  ال�قت  فى 
اأن  كثريًا  يح�سل 
جمتمع  يــحــتــفــظ 
تــابــع لــديــن معني 
ــــعــــادات وثــنــيــة  ب
ولكن  الأ�ـــســـ�ل، 
ممـــار�ـــســـة ذلـــك 
يــتــم بــا�ــســم هــذا 
ـــن. وراأيـــنـــا  ـــدي ال
فيما  لذلك  مثلني 
�ــســبــق. ُتـــذَكـــر يف 
ــــادات  ــــع ـــــذه ال ه
معروفة  اأ�ــســمــاء 
ولكن  الدين،  من 

العادة  يف  ومعناها  منها  املق�س�د 
الدينى.  التقليد  يف  ــ�ف  ــاأل امل عــن  تختلف 
ونلتقي بهذه الظاهرة فى اجلانبني من الزار 

وداكاداغيبا.
من املمكن اأن نعترب من اأ�سباب اتن�سار الزار 

يف م�سر الدوافع التالية:
الآن  حتى  حتتفظ  تــزال  ل  طبقات  هناك 
الزار  اأ�س�ل  اأمــا  الأرواح.  بعامل  بالعتقاد 
فيع�د اإىل ع�سر كان و�سع املراأة فيه ممّيزًا. 
ما  ن�عًا  كاجل�رجي  امل�سري  املجتمع  كــان 
املــراأة  اأن  هــذه اخللفية جند  وعلى  اأبــ�يــًا.  

حامد ندا / م�ضر
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تك�ن  وقــد  ـــزار.  ال يف  الأوىل  املرتبة  حتتل 
املراأة  الب�سافية.  املــراأة  مثل  اأ�سبابه.  لذلك 
امل�سرية تتجه اإىل الق�ى التي تعترب مقد�سة 
لتتخل�ص  الإن�سان،  من  اأقــ�ى  الأقــل  على  اأو 
فيها.  املــرغــ�ب  غــري  ــظــروف  ال بع�ص  مــن 
لقداأ�سبح الزار له�ؤلء الن�ساء و�سيلة لإدخال 
ن�ع من التغيري يف النظام الأب�ي. لي�ص الزار 
م�ؤ�س�سًا على الأب�ية، بل على العك�ص فالن�ساء 
يتمتعن بحق�ق مت�ساوية مع اأزواجهن يف عامل 
طق�سي  بني  م�سرتكة  نقطة  وهــذه  الأرواح. 
بع�ص  املنت�سر يف  �سابقًا  املذك�ر  داكاداغيبا 
ملت  امــراأة  ــزار.  وال ج�رجيا  جبال  مناطق 
ال�اجبات  بع�ص  اأو  البيت  اأعمال  اإجناز  من 
اأمام اأ�سرتها اأو زوجها تتظاهر مبر�ص وت�كل 
ك�ديا  حالتها.  عن  م�س�ؤولة  باأنها  الأرواح 
ذلــك.  تــ�ؤكــد  اأن  ت�ستطيع  مــاديــا  املتحم�سة 
الأرواح،  مع  »عقد«  اإبــرام  وذلــك من خلل 
ن�ساطات  تكرر  لن  ال�سيدة  هذه  اأن  يق�سي 
ممن�عة من قبل الأرواح، اأما الرجال فلي�ص 
لهم اختيار اآخر �س�ى اأن يطيع�ا قرار الق�ى 

التى يعتربونها اأق�ى منهم. 
�سبب  والأعــيــاد  ـــراح  الأف مثل  الـــزار  عملية 
ي�ستطيع  ل  وا�ستجمام  الن�ساء،  لجتماع 

الرجال اأن يعاقب�ا ال�سيدات من اأجله. 
ـــزار مبالغ  اأكــيــد اأن مــن يــدفــع مــن اأجـــل ال
اأما  وبالأ�سياد واجلان.  بالزار  ي�ؤمن  كبرية، 
م�ساألة هل للك�ديات فعًل ق�ة ي�ستطعن من 
خللها اأن يرين الأرواح ويتكلمن معها، واأن 
ي�سيطرن بالتايل على الأمرا�ص؟ فكل ذلك 

نحن  لنا  بالن�سبة  اأمــا  ل�سمائرهن  مــرتوك 
الغرباء فهذه معل�مة ي�ستحال نيلها.

اله�ام�س:
امل�سرية،  العامية  اإيــحــيــبــادزه،  نين�   )1(

الن�س��ص، القام��ص، تبيلي�سى، 2008،6.
)2( نف�سه، 19.

عن  الـــزار  طق�ص  يف  اجلـــان  يختلف   )3(
ال�سعبي  والأدب  القراآن  املعروفني يف  اجلان 

العربي.
)4( عادل العاملي، الزار وم�سرح الطق��ص، 

القاهرة، 1993، 156.
.12 )5(

)6( R. Natwvig، Liminal Rites abd 
Female Symbolism in the Wgyp-
tianZar Possession Cult، Numen، 
V. XXXV، Fasc. 1، 1988، 57-68.
)7( G. Rouget،Music and Tran-
ce )A Theory of the Relations 
Between Musics and Possession(، 
Chikago، London، 1985، 3.

)8( نف�سه، 10.
)9( S.  el-Messiri،Self-Images of 
Traditional Urban Women In airo، 
Women in the Muslim World، 
Cambridge، Massachusetts، Lon-
don، 1987، 23-24 .
لي�ص  هنا  الن�سمة  بكلمة  املق�س�د   )10(
من  يقرتب  بل  املاأل�فة  امل�سيحية  الإيق�نات 

مهف�م ق�ة ما  مقد�سة اأعلى من الإن�سان.
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ت�طئة:
ل�سّك يف اأّن احلركة الن�س�ّية حّققت منجزات كثرية ومتمّيزة، �س�اء اأكان ذلك على امل�ست�ى 
املتعّلقة  التاريخّية  للتجربة  وفاقًا  متفاوتة،  بطرق  وذلك  العربّي،  امل�ست�ى  على  اأم  العاملّي 
بالظرف الذاتّي للبنية الثقافّية الجتماعّية، وما ت�ستند اإليه من ث�ابت ومرجعّيات من جهة، 
وما يحيط بها من متغرّيات من جهة اأخرى. وعلى الرغم من بعد هذا ال�س�ط الذي قطعته 
ال�سي�خ والأطفال  الن�ساء مع  الإن�سانّية ت�سّنف  املنّظمات  الن�س�ّية وعمقه، ما تزال  احلركة 

على اأّنها الفئات الأ�سّد �سعفًا يف املجتمعات. 
بني  ع�سر)1(  التا�سع  القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  ن�س�ئها  منذ  الن�س�ّية  التّيارات  تنّ�عت 
الن�س�ّية الراديكالّية)2(، والن�س�ّية املارك�سّية، والن�س�ّية الليربالّية، ون�س�ّية ما بعد البني�ّية، 

والن�س�ّية امللّ�نة، حّتى و�سل بنا املطاف اإىل ما بات يطلق عليه م�ؤّخرًا الن�س�ّية الإ�سلمّية.
لعّل التطّ�ر التاريخّي للحراك الن�س�ّي يف اأوروبا واأمريكا قد جاء ب�سكل تدريجّي مت�سقًا مع 
ن�سال حاّد، �سمل اأ�سكال احلياة الجتماعّية وال�سيا�سّية والثقافّية برّمتها، يف حني مل تتخّلق 
الن�س�ّية العربّية عم�مًا عن طريق ن�سال املراأة، اأو وعيها النظرّي لكّل من دورها التاريخّي، 
التي  املكت�سبات  جملة  من  مكت�سبًا  كانت  ما  بقدر  الــدور،  ذلك  تفعيل  عرب  التغيري  ولفكرة 
حّققتها حركات التحّرر العربّية عم�مًا، منذ �ستينّيات القرن الع�سرين، وذلك يف الدول التي 
تبّنت الفكر الق�مّي اأو النهج ال�سرتاكّي ب�سكل خا�ص. ول بّد من الإ�سارة اإىل اأّن ذلك الت�ّجه 
أكاديمية وروائية من سورية

مسارات جديدة في الرؤية الثقافّية النسويّة

د.َشهال الُعجيلي

دراسات
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مع  ت�سافر  والذي  املرحلة،  تلك  الن�س�ّي يف 
جه�د الأحزاب الق�مّية واملارك�سّية، يختلف 
متامًا يف ج�هره ومعطياته عن  حراك املراأة 
ال�سامّية اأو امل�سرّية يف القرن التا�سع ع�سر، 
والذي قام �سّد الع�سف الجتماعّي الذي قاد 
اخلروج  يف  رغبتها  عن  تعلن  اأن  اإىل  املــراأة 
كما  الأدبّية،  والكتابة  والتعّلم،  املنزل،  من 
املّرا�ص(  و)مريانة  �سعراوي(  )هدى  فعلت 

و )زينب فّ�از( و )ماري عجمي(. 
لقد كان حرّيًا بتلك امل�سرية الن�س�ّية مبا فيها 
من ن�سالت على ال�سعيد العاملّي، ومكت�سبات 
على ال�سعيد العربّي، اأن حتّقق للن�ساء اأكرث 
من  كـــّل  م�ست�ى  عــلــى  حــّقــقــت  مّمـــا  بكثري 
اأ�سكال  وحت�سني  والإنتاج،  والأداء،  ال�عي، 
ينتمني  الــتــي  املجتمعات  وحــيــاة  حياتهّن، 
فكرة  حتّ�ل  اإّن  الق�ل  ميكننا  اأّنــه  اإّل  اإليها، 
مازال  �سيا�سّي  خطاب  اإىل  عربّيًا  الن�س�ّية 
قا�سرًا حّتى الي�م، ومازال قابعًا حتت مظّلة 
الروؤية الذك�رّية مل�ستقبل املجتمعات العربّية 
عم�مًا، تف�سح عنه  بع�ص اأ�سكال املمار�سات 
ال�سيا�سّية التي باتت هزلّية وم�ؤملة، من مثل 
الرمزي يف  اأو احل�س�ر  الن�سائّية(،  )الك�تا 
التمثيلت ال�زارّية، واملجال�ص املحلّية، التي 
للحالة  اإ�سارة مزّيفة  اإىل  املراأة فيها  تتحّ�ل 

الدمي�قراطّية.
اأهّمها  ولعّل  عديدة،  ع�امل  اإىل  ذلك  يع�د 
الثقافّية  املرجعّيات  تعدد  من وجهة نظري، 
وتناق�سها  بل  واختلفها،  الن�س�ّية،  للحركة 
ــان، وقــد جــاء ذلــك كّله  يف كثري مــن الأحــي
املت�ارث  الثقايّف  الن�سق  ر�س�خ  م�سلحة  يف 
تعّد  والتي  الإ�سلمّية،  العربّية  الثقافة  يف 
الجتماعّية  للحركات  الرئي�سة  احلا�سنة 
ال�سيا�سّية كّلها، مهما تطّرفت يف ليربالّيتها، 
ن�سقًا  اأو  مــركــزًا،  فيها  الــذكــ�رة  ت�سّكل  اإذ 

اأو  هام�سًا،  الأن�ثة  ت�سّكل  م�سيطرًا، يف حني 
ن�سقًا معار�سًا، اأو خارجًا يف الغالب.

م�ستحدثني يف  القراءة مب�سارين  تعنى هذه 
ثقافّية  حركة  ب��سفها  الن�س�ّية،  احلركة 
هما:  جمالّية(  /�سيا�سّية/  )اجتماعّية 

الن�س�ّية امللّ�نة، والن�س�ّية الإ�سلمّية.
1-  الن�س�ّية امللّ�نة:

امللّ�نة بنظرّية ما  الن�س�ّية  تتعالق منطلقات 
علقات  من  اأفرزته  وما  الك�ل�نيالّية،  بعد 
بني امل�ستعِمرين والأ�سلنّيني، تلك العلقات 
التي ان�سحبت على متّثلت الغرب الإمربيايّل 
مقابل  يف  ة،  بخا�سّ اأمريكا  تخت�سره  الــذي 
الإ�ــســلمــّي.  اأو  الــعــربــّي  جتّليه  يف  الــ�ــســرق 
الأدبـــّي  التجّلي  على  هنا  ال�س�ء  ون�سّلط 
يف  رئي�ص،  ب�سكل  منا  الذي  الن�س�ّي  للت�ّجه 
اأو�ساط الن�س�ّيات العربّيات، الّل�اتي حتّ�لن 
الّل�اتي  اأو  الندماج،  وحاولن  اأمريكا،  اإىل 

تغريد البق�ضي / ال�ضعودية
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ولدن هناك من اأ�س�ل عربّية، م�سلمة اأو غري 
م�سلمة، وميكن ت�سمية هذا الت�ّجه بـ»ن�س�ّية 

الديا�سب�را العربّية يف اأمريكا«.
العامل  بن�س�ّية  اأحيانًا  الن�س�ّية  هذه  ت�سّمى   
بعد  ما  تنطلق من منظار  والتي  الثالث)3(، 
من  باملختلف،  العــرتاف  بحّق  يقّر  بني�ّي، 
غري حاجة اإىل اإق�سائه اأو م�اراته، اأو اإبراز 
اجل�انب الأكرث قب�ًل فيه على غريها، عمًل 
مبعايري ثقافّية وجمتمعّية اإق�سائّية جمحفة، 
الق�سّية  هذه  مع  تعاطيها  يف  رّكزت  ولكّنها 
على املختلف ثقافّيًا، ذلك اأّن جتارب اأولئك 
وقــنــاعــاتــهــن،  ــّن،  ــخــه ــ�اري وت الن�ساء)4(، 
تختلف عن مثيلتها لدى الن�ساء الغربّيات، 
به  قــامــت  م�ساعفًا،  قــهــرًا  كــان  فقهرهّن 
ثقافاتهّن، كما قام به ال�ستعمار وال�ستغلل 
ــذه كــل مــن الــرجــل  ــّف ــث، ون الــغــربــي احلــدي
واملراأة البي�ساء، التي مار�ست تاريخّيًا القهر 

لتبني  واجلن�بّيات،  امللّ�نات  �سقيقاتها  على 
تراتبّية ثقافّية تق�ل باأف�سلّية الثقافة الغربّية 
على  فحر�ست  ثقافات،  من  عداها  ما  على 
امل�ساركة يف ت�سديرها وفر�سها على الن�ساء 

امللّ�نات بدع�ى رغبتها يف النه��ص بهّن. 
وبني  النــدمــاج  بــني  الت�فيق  ق�سّية  تــبــدو 
اأو  الثقافّية،  اخل�س��سّية  على  احلــفــاظ 
املح�رّية  الق�سّية  الثقافّية،  التعّددّية  تقّبل 
لن�س�ّية الديا�سب�را العربّية يف اأمريكا. رغم 
نقي�سة  ب��سفها  تطرح  الندماج  فكرة  اأّن 
لفكرة التعّددّية، اأو اخل�س��سّية، اإذ يفرت�ص 
معايري  مــن  الكثري  عــن  التخّلي  ــدمــاج  الن
معايري  ل�سالح  القيمّية،  الأ�ــســلــّي  الن�سق 
مّما  )الأمــريكــّي(،  اجلديد  الثقايّف  الن�سق 
ب لقيم ن�سقه القدمي، اأو  يجعل البع�ص يتع�سّ
يتحّرر منها ب�سكل تاّم، ورغم ذلك ل يتقّبله 
حتّلله،  يف  غــاىل  لــ�  حــّتــى  اجلــديــد  الن�سق 
الأ�سلّيني،  الن�سقيني  امل�اطنني  على  وزايــد 
هذين  بني  يتاأرجحن  الل�اتي  معظم  ولكّن 
بني  الت�فيق  يحاولن  الثقافّيني،  الن�سقني 
معاناتهّن  وتتجّلى  واخل�س��سّية،  الندماج 
ق�سايا  حتمل  عديدة،  اأدبّية  اأ�سكال  يف  تلك 
فرعّية من مثل ق�سّية �سراع الأجيال، اجليل 
مثل  كّلها، من  ال�طن حياته  الذي عا�ص يف 
�سطرًا  عا�ص  الــذي  واجليل  واجلــّدة،  اجلــّد 
اأمريكا،  اإىل  ثّم حتّ�ل  ال�طن  من حياته يف 
الذي  واجليل  والأب،  الأّم  ميّثل  قد  والــذي 
اأخرى  ق�سايا  وثّمة  اأمريكا.  يف  وعا�ص  ولد 
والع�دة  ال�طن،  اإىل  الن��ستاجليا  مثل  من 
الجتماعّية،  التاريخّية  الأحداث  بع�ص  اإىل 
ال�طنّية،  ال�سيا�سّية  الق�سايا  ب�سط بع�ص  اأو 
والعلقة الإن�سانّية مع الآخر الأمريكي، التي 
العلقة  وكذلك  الثقافات،  �سراع  يكتنفها 
اإىل  ينتمي  الذي  والآخــر  الرجل،  الآخــر  مع 
الأ�س�ل ذاتها.  لعّل اأحدث النماذج الأدبّية 
منظار  من  الق�سايا  هــذه  مثل  تعاين  التي 
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جمم�عة  هــ�  العربّية  الديا�سب�را  ن�س�ّية 
دّراج(  )�س�زان معدي  الفل�سطينّية  ة  القا�سّ
ــرًا حتــت عــنــ�ان »اإرث  ــ�ؤّخ والــتــي اأُنــتــجــت م

الغرتاب/ حكايات من �ساوث فيلي()5(. 
2- الن�س�ّية الإ�سلمّية:

العابر  بالإ�سلم  الإ�سلمّية  الن�س�ّية  تتعّلق 
من  كــّل  تك�ينها  يف  وت�سرتك  للجن�سّيات، 
والت�ساّد  جهة،   من  اجلندرّية  احل�سا�سّية 
جهة  مــن  وغــريهــّن  امل�سلمات  بــني  الــثــقــايّف 
اأخرى. ويعّد هذا الجتاه الن�س�ّي من نتاجات 
ات�سمت  التي  املرحلة  تلك  احلداثة،  بعد  ما 
و�سق�ط  بــعــاّمــة،  الإيــديــ�لــ�جــيــات  ب�سق�ط 
وقد  ة،  بخا�سّ الدينّية  ال�سلط�ّية   الأن�ساق 
ا�ستهرت عاملّيًا بعد اأحداث احلادي ع�سر من 

اأيل�ل، وانت�سار ظاهرة )الإ�سلم�ف�بيا(.
ـــة  تـــنـــطـــلـــق الـــنـــ�ـــســـ�ّي
مق�لة  من  الإ�سلمّية 
نظرّية كربى، جتد باأّنه 
املــراأة  ت�سرك  اأن  يجب 
الــ�ــســريــعــة  قــــــراءة  يف 
وتــــاأويــــل نــ�ــســ��ــســهــا، 
تــّيــارات  اإىل  ــّرع  ــف ــت وت
ثــلثــة هـــي: الــنــ�ــســ�ّيــة 
الإ�سلمّية الإ�سلحّية، والن�س�ّية الإ�سلمّية 
التاأويلية، والن�س�ّية الإ�سلمّية الراف�سة)6(. 
اأولــئــك  روؤيــــات  ي  تق�سّ خـــلل  مــن  ــدو  ــب وي
الن�س�ّيات جميعًا، اأّنهن يتخذن م�قفًا �سلبّيًا 
اأكرث  ثقافة،  ب��سفه  الإ�سلم،  متفاوتًا جتاه 
الن�ساء  بــ�ؤ�ــص  يرجعن   اإذ  ديــنــًا،  ك�نه  مــن 
اأ-  هــمــا:  رئي�سني  �سببني  اإىل  امل�سلمات 
الأعــراف  ب-  لل�سريعة،  الذك�ري  التف�سري 
والع�سائرّية  املحلّية،  والــعــادات  والتقاليد، 
كاهل  على  معظمها  يلقى  التي  والعائلّية، 

الإ�سلم.
ولعّل ما مييز تينيك الن�س�ّيات ه� امتلكهّن 
حم�رًا  حراكهّن  من  جتعل  م�ستقبلّية،  روؤيا 

ت�سّ�ر  اأّي  بعك�ص  الإ�سلم،  مل�ستقبل  رئي�سًا 
اآخر يربط  وج�ده باحلراك الإ�سلمّي، ففي 
تكرار  على  الثقافّية  القراءات  اعتادت  حني 
ال�سيا�سّي،  ور�س�خه  الإ�ــســلم   انت�سار  اأّن 
فاإّن  املراأة،  و�سع  �سيطّ�ر  وحزبّيًا،  تنظيمّيًا 
الن�س�ّيات امل�سلمات يجدن، كما تق�ل �سهام 
م�ستقبل  ه�   الن�س�ّي  »الن�سال  اأّن  اإدري�سي 
هذه  يف  الإ�سلم  وجــ�د  واأّن  الإ�سلم)7(«، 
املرحلة التاريخّية الك�زم�ب�ليتانّية يف حياة 
من  للمراأة  يحّقق  ما  مبدى  رهن  ال�سع�ب، 

مكت�سبات مدنّية. 
على  ا�ستغل�ا  الــذيــن  املــفــّكــرون  عني  لقد 
العربّي  غري  باجلناح  الإ�سلمّية،  الن�س�ّية 
جهدين  اإىل  الإ�ــســارة  من  بــّد  ل  لكن  منها، 
عربيني يف اإطار الن�س�ّية الإ�سلمّية، وهما: 
وم�سروع  املرني�سي،  فاطمة  املغربّية  م�سروع 
الت�ن�سّية األفة ي��سف. ولعّل �سدور املفّكرتني 
يع�د  بل  يكن �سدفة،  ثقافة مغاربّية مل  عن 
تتعّلق  ثقافّية،  اأنرثوب�ل�جّية  اأ�سباب  اإىل 
باملثاقفة احل�سارّية بني دول املغرب العربّي 
واأوربــا من جهة، وببعد هذه اجلغرافيا عن 
عليها  اأطلق  التي  امل�سلمة  العربّية  املركزّية 
من  جتعل  والــتــي  ال�سحراء،  اإ�ــســلم  لقب 
ون�س��سه  الإ�سلمّي  للدين  �سادنة  نف�سها 

املقّد�سة. 
الن�س�ّية  مظّلة  حتــت  امل�سروعان  ين�س�ي 
املرني�سي  فاطمة  م�سروع  لكّن  التاأويلّية، 
الثقافّية-  املركزّيات  بنقد  الت�ساقًا  اأكــرث 
الدين  جتعل  الــتــي  تلك  اأّي  الجــتــمــاعــّيــة، 
مثل  مثله  الجتماعّية،  املكّ�نات  من  واحــدًا 
اأو  اجلــنــدرّيــة،  احل�سا�سّية  اأو  ال�ستعمار، 
النظر  وجــهــات  واأّن  ال�سيا�سّية،  الــتــّيــارات 
جمّرد  تبقى  ال�احد،  الدين  ح�ل  املختلفة 
خط�رتها،  بلغت  مهما  ثقافّية،  خــلفــات 
اأّي »لقاء بني ثقافتني يكت�سي طابع  اأّن  ذلك 

املجازفة)8(«. 

لقد عني المفّكرون 
الذين اشتغلوا على 

النسويّة اإلسالمّية، 
بالجناح غير العربّي منها
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تقّدم املرني�سي عم�مًا قراءة مغايرة للن�ّص 
وردتنا  التي  ذاتــه،  التاريخّي  الإطــار  �سمن 
مــنــه تــلــك الــنــ�ــســ��ــص، مــع احــتــمــال تــعــّدد 
م�سروع  اأّن  فيه  جنــد  حــني  يف  الـــروايـــات، 
املركزّيات  بنقد  الت�ساقًا  اأكرث  ي��سف  األفة 
الثقافّية- الدينّية، التي جتعل املجتمع مكّ�نًا 
الن�ّص، م�سّككة  تعيد قراءة  لذا فهي  دينّيًا، 
التي  الق�سايا  يف  التاريخّية،  حيثّياته  باأ�سل 
مّت ت�ارثها ب�سبب م�سروعّية مرجعّياتها، من 

مثل: الإرث)9(، والزواج، واجلن�سّية املثلّية.
احلراك  ظّل  يف  الن�س�ّية  احلركة  اآفــاق   -3

العربّي الأخري:
ال�سيا�سّية  الــتــحــّ�لت  اإّن  الــقــ�ل  ميــكــن 
بداأت  العربّية،  البلد  عّمت  التي  الأخــرية 
حتيي  راحــت  بــل  م�ستحدثة،  ظــ�اهــر  تفرز 
ظ�اهر قدمية، عملت امل�ستجّدات ال�سيا�سّية 
املراأة،  يخ�ّص  ما  على حتريكها يف  الأخرية 
ن�س�ّيتني  اإىل ظاهرتني  بداية  اأ�سري  اأن  واأوّد 
متطّرفتني اأفرزهما احلراك العربّي الأخري، 
املــ�ــســرّيــة )علياء  الــ�ــســابــة  هــمــا ظــاهــرتــا 
)مــذّكــرات  مــدّونــة  �ساحبة  املهدي)10(، 
على  عارية  �س�رها  ن�سرت  والتي  ثــائــرة(، 
من  ب��سفها جتّليًا  الفي�سب�ك،  على  م�قعها 
جتّليات احلرّية التي ن�سدتها ث�رة  �سباب25 
يــنــايــر يف مــ�ــســر، كــمــا تــقــ�ل هــي بــذاتــهــا، 
والظاهرة الأخرى هي ظاهرة مر�ّسحة)11( 
)حــــزب الـــنـــ�ر الإ�ـــســـلمـــّي( الــــذي ميــّثــل 
عن  ال�سعب،  لـمجل�ص  م�سر،  يف  ال�سلفيني 
اإبراهيم  )مــروة  وهــي  الدقهلّية،  حمافظة 
قائمته  يف  احلــزب  و�سع  والتي  القّما�ص(، 
النا�ص  احتّج  وحينما  �س�رتها،  حمّل  وردة 
لزوجها،  �ــســ�رة  احلــزب  و�سع  ذلــك،  على 
)اإ�سماعيل  الأ�ــســتــاذ  حــرم  ــهــا  اأّن م��سحًا 

م�سطفى(.
الأخري  ال�سيا�سّي  الجتماعّي  احلــراك  اإّن   
والذي  العربّية،  البلدان  بع�ص  انتاب  الذي 

الآخــر  بع�سه  ويف  ـــ�رة،  ث بع�سه  يف  �سّمي 
انتفا�سة، اأو احتجاجات، مل ي�سف حّتى الآن 
قيمة اإيجابّية اإىل ن�سال املراأة الن�س�ّي، ذلك 
وقد  تذكر،  اأّيــة مكت�سبات  لها  يحّقق  اأّنــه مل 
يق�ل قائل: اإّن املراأة قد خرجت اإىل ال�سارع 
مظاهرات  يف  الــرجــل،  مع  جنب  اإىل  جنبًا 
م�ؤّيدة  م�سريات  يف  اأو  للأنظمة،  مناه�سة 
لها، ورفعت ال�سعارات، وهتفت، فاأ�سهمت يف 

اإ�سقاط بع�ص الأنظمة!
اأّن  لبــّد من الإ�ــســارة يف هــذا الإطـــار، اإىل 
الدور  على  فيه  تخرج  �سيئًا  تفعل  مل  املــراأة 
الذي ر�سم لها لتك�ن �سحّية، اإذ كانت املراأة 
يف ذلك احلراك اأداة بيد املركزة الذك�رّية، 
يريد  )ال�سعب  الآخرون:  ي�سيح  كما  ت�سيح 
الظه�ر  ببع�ص  ت�سهم  اأو  النظام(،  اإ�سقاط 

احل�سد  يف  الإعـــلمـــّي، 
�سّد نظام قائم من غري 
اأو  بل�سانها،  تتكّلم  اأن 
ة  خا�سّ بحق�ق  تطالب 
بــ��ــســعــهــا اجلــــنــــدرّي، 
بينها  ذلـــك  يف  فـــرق  ل 
اآخــر، من  اأي رجل  وبني 
ذاتها،  املعار�سة  الكتلة 

املــركــزّيــة  بيد  اأداة  مــن  اأكـــرث  لي�ست  ــهــا  اإّن
عن  ال�سادر  برناجمها  لها  لي�ص  الذك�رّية، 
روؤيتها  لها  ولي�ص  الثقافّية،  خ�س��سّيتها 
الن�س�ّي،  باأثر من وعيها  املر�س�مة  ة  اخلا�سّ
الن�سق  من  كّل  مع  التاريخّية  جتربتها  ومن 
الــثــقــايّف والأنــظــمــة احلــاكــمــة. ل يــبــدو اأن 
الن�ساء يف احلراك ال�سيا�سّي العربّي الأخري، 
�سيحّققها  التي  املكت�سبات  بــني   وازّن  قــد  
املكت�سبات  وبني  املقبل،  النظام  اأو  الإ�سلح 
لـــذا مل  الــتــي نلنها مــن الــنــظــام الــ�ــســابــق، 
لهّن  املفيدة  البدائل  لت�سّ�ر  روؤيــة  ميتلكن 
للم�ازنة  يخ�سعن  ثقافّية  عنا�سر  ب��سفهّن 
اأ�ساب  حقيقّيًا  نك��سًا  لعّل  بل  اجلندرّية، 

الحراك االجتماعّي السياسّي 
الذي انتاب بعض البلدان 
العربّية،لم يضف قيمة إلى 
نضال المرأة النسوّي
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ا�ستعملت  احلراك،  هذا  يف  الن�س�ّية  الروؤية 
الــثــّ�ار،  اأو  املعار�سني  قبل  مــن  املـــراأة  فيه 
اإحــيــاء  مّت  اإذ  جاهلّية،  م�ستفّزة  بطريقة 
الأطــراف  قبل  من  الن�ساء  اغت�ساب  فكرة 
لي�سرب  الفكرة   هــذه  وترويج  املتعار�سة، 
بها كّل فريق الفريق الآخر، في�ستثري بذلك 
قيمّي  ف�ساد  �س�ى  هــذا  ومــا  الــعــام،  الـــراأي 
جندرّي، ا�ستعملته بع�ص الأجنحة املعار�سة 
اأم ليربالّية، للإ�ساءة  اإ�سلمّية  اأكانت  �س�اء 
ه�اج�ص  اإحياء  عرب  ال�طنّية،  اجلي��ص  اإىل 
اجتماعّية ثقافّية ن�سقّية تخ�ّص املراأة، وتتعّلق 
بال�سرف، ب�سكل رئي�ص، تلك اله�اج�ص التي 
عملت امل�جات الن�س�ّية ط�يًل ملحاربة فكرة 
ت�ظيفها يف �سيا�سة ح�سد الأحقاد، اإذ �سعت 
اإىل  ال�سرف  قيمة  حت�يل  اإىل  بدايتها  منذ 
والإنتاج.  بالعمل  الكرامة، وربط ذلك  قيمة 
املجال�ص  يف  للمراأة  الــرمــزّي  احل�س�ر  ــا  اأّم
فلي�ص  الــعــربــّيــة،  للمعار�سات  النــتــقــالــّيــة 
فيها  تبدو  �سيا�سّية،  )بروباغندا(  من  اأكرث 
متّثل   ل  الزينة،  نباتات  مثل  مزروعة  املــراأة 
فكرها ول روؤيتها ال�سادرة عن خ�س��سّيتها 
مطالبها  عن  الآن  حّتى  تعرّب  ومل  الثقافّية، 
اإّل  ذلــك  ومــا  الآخـــر،  مطالب  عن  املختلفة 
�سرورة  ن�س�ّي،  ل  ن�سائّي،  �سكل  وجــ�د  لأّن 
به  يقنع  احلزب،  اأو  التّيار  ل�سالح  �سيا�سّية 
اجلندرّية،  بامل�ساواة  باإميانه  العام  ــراأي  ال

والتي تعّد اإ�سارة دمي�قراطّية هاّمة.
لعّل هذا ال�سكل للم�ساركة الن�سائّية يف ر�سم 
م�ستقبل البلد، ور�سم م�ستقبل الن�ساء فيها 
يف اآن معًا، لي�ص �س�ى اإحياء للتقاليد البائدة 
منذ  عاملّيًا  التحّرر  حركات  حاربتها  التي 
مطلع القرن الع�سرين، اإذ »يجب على البلد 
املتخّلفة اأن تتحا�سى ال�ستمرار على التقاليد 
على  الرجال  عن�سر  تغّلب  التي  الإقطاعّية 

عن�سر الن�ساء. يجب اأن تنال الن�ساء منزلة 
م�اد  يف  ل  ب�س�اء،  �س�اء  الــرجــال  كمنزلة 
الي�مّية، يف امل�سنع،  الد�ست�ر بل يف احلياة 
من  بــّد  ل  املجال�ص)12(  ويف  املدر�سة،  ويف 
الق�ل اإّننا اإذا ما كّنا نطالب الأنظمة �سمن 
حركة الإ�سلح اأو التغيري، بتحقيق مكت�سبات 
غري م�سب�قة للن�ساء، فاإّننا  باملقابل نطالب 
اإذ  والإف�ساد،  للف�ساد  اأداة  يكن  اأّل  الن�ساء 
و  التاريخّي،  بدورهّن  الإميــان  الن�ساء  على 
مب�س�ؤولّيتهّن احلقيقّية، ويف هذا ال�سياق لبّد 
البطالة  من  جــزءًا  يكّن  اأن  يرف�سن  اأن  من 
املقنعة، فل يكّن عبئًا على الدولة وم�اردها، 
يبحثن عن عق�د عمل وهمّية، فقط لقب�سن 
حقيقّي،  اإنتاج  بل  ال�سهر  اآخر  يف  معا�سهّن 
الن�سائّية  املمار�سات  نعرف  جميعًا  ولعّلنا 
دولنا  يف  احلك�مّية  وامل�ؤ�ّس�سات  الدوائر  يف 
العربّية، التي حتاول فيها امل�ّظفة اأو العاملة، 
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اخلروج قبل انتهاء الدوام، لتلتحق ببيتها اأو 
اأو  مغنم،  ذلك  وكــاأن  الأخــرى،  بالتزاماتها 
اإىل  مهّمات  من  اإليها  اأوكــل  مبا  ترمي  اأّنها 
زميلها الرجل، وما اإىل ذلك من ممار�سات 

خاطئة. 
الذي  النظام  يخرتن  اأن  من  للن�ساء  بــّد   ل 
�سريكة حقيقية يف احلكم،  املراأة  فيه  تك�ن 
اأن يكّن ذوات ح�س�ر  والإدارة، والتنمية، ل 
بيد  اأداة  مــنــهــّن  يجعل  نــظــام  يف  وهــمــّي، 
املركزة. اإّن هذه املرحلة التاريخّية من حياة 
�سياغة  فيها  تعاد  التي  العربّية،  املنطقة 
للن�ساء  فــر�ــســة  هــي  الـــكـــربى،  احلــيــثــّيــات 
الن�سقّي،  الــدور  من  للفكاك  �سبيًل  ليجدن 
وال�ستعمال اجلندرّي، لذا عليهّن  اأن يحّ�لن 
ما يعامل على اأّنه خا�ّص وحمّدد، ولي�ص فيه 
م�سلحة عامة لل�سعب، اإىل  ما ه� �سيا�سي، 
اأن يف�سي  اأن ينتظرن، كما يفعلن دائمًا،  ل 

ال�سيا�سّي اإىل ما ه� خا�ص بهّن. ول يتحقق 
بلغة  باإنتاج خطاب حمّدد،  اإل  الهدف  ذلك 
التي  ال�سائدة،  املعار�سة  لغة  عن  خمتلفة 
لكّنها  جديد،  ب�جه  املــراأة  تطرح  اأّنها  تظّن 
ال�سلط�ّية  مطامعها  ل�سالح  ت�ستعملها 
بناء  يف  �ست�ساهم  التي  هي  فاللغة  فح�سب، 
هذه  اإنــتــاج  الن�ساء  وعلى  الــذاتــّيــة،  اله�ّية 
فيها  تتخلخل  التي  املرحلة  هــذه  يف  ــذات  ال

الأن�ساق لتعيد ت�سكيلها من جديد. 
مكانتهّن،  يثبنت  كي  الن�ساء،  على  يرتّتب  ل 
اأن يتبنني ق�سايا الرجال ذاتها، كما يفعلن 
ة  اخلا�سّ حق�قهّن  عــن  فدفاعهّن  الــيــ�م، 
اأجــــدى واأهــــّم مــن دفــاعــهــّن عــن احلــقــ�ق 
الك�نّية، وذلك ما اأثبتته التجربة التاريخّية، 
تريد،  كما  ت�سّكل ه�ّيتها  اأن  املــراأة  لذا على 
الق�سايا  مــن  الكثري  فثّمة  حتــتــاج،  وكــمــا 
العالقة التي تزيد من عذابات املراأة الي�مّية، 
الت�سّكلت  تفر�سها  التي  ال�س�ق  قيم  ومنها 
تفاجاأ  التي  اجلديدة،  العربّية  القت�سادّية 
وا�ستبدالها  عملها  من  بف�سلها  املــراأة  فيها 
باأخرى،  اأو بعدم جتديد عقدها، فقط لأنها 
نيلها  اأو مثل  الأم�مة،  اإجازة  نالت حقها يف 
�سكلّية  وظيفة عند حتقيقها معايري جمالّية 
النف�سّية،  العقد  مهاوي  يف  ت�قعها  حمــّددة، 
هذا ف�سًل عن م�سكلتها التاريخّية التي مل 
جتد لها حل�ًل مريحة اأو �سعيدة حّتى الي�م، 
اأو  لأولدهـــا،  جن�سّيتها  منح  حــّق   مثل  من 
حّقها يف احتفاظها بجن�سّيتها الأ�سلّية اإذا ما 
تزّوجت ممن ينتمي اإىل جن�سّية اأخرى، لدى 
واحل�سانة،  الطلق،  وكذلك  الدول،   بع�ص 
والإرث، وريا�ص اأطفال العاملت، والتعليم، 
�سغ�ط  غري  من  ال�سريك  واختيار  واملهر، 
الــنــظــرّي احلا�سن  عــرفــّيــة، ولــعــّل الإطــــار 
قيمة  حت�يل  فكرة  ه�  الق�سايا  هذه  ملعظم 

ال�سرف اإىل قيمة الكرامة)13(. 
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مقدمة
االأوت�غراف 

عبارة عن دفرت �سغري اأنيق ل يتجاوز حجمه اأكرث من) 15 - 10�سم(، وله غلف كرت�ين 
مق�ى ياأتي باأل�ان خمتلفة، احلمراء والزرقاء وال�س�داء وال�سفراء واخل�سراء وتت�زع اأوراقه 

الداخلية على األ�ان ق��ص قزح التي حتبها البنات.
انت�سر هذا »الدفرت« الذي له خ�س��سية بني بنات املدار�ص يف اخلم�سينيات وال�ستينيات من 
القرن املا�سي يف عمان، ون�سطت مكتبات املدينة القليلة يف ال�س�ق بالتناف�ص لبيعه للإقبال 
الكبري ل�سرائه، ولتع�د عليهم بفائدة مادية وربح جتاري جمٍز.اأقبلت البنات لقتنائه واأ�سبح 
»ظاهرة « ا�ستعملته اأكرث بنات املدار�ص البتدائية والثان�ية بني الفئة العمرية )17-12( �سنة 
اأي مرحلة �سن املراهقة ك��سيلة للت�ا�سل مع الزميلت وال�سديقات، وك�ثيقة حتفظ ذاكرة  

املكان والزمان وامل�ساعر.
اقت�سر ا�ستعمال الوت�غراف على البنات ومل يتعامل به اأولد املدار�ص  من نف�ص الفئة العمرية اإل 
قلة، اإذ اعترب من خ�س��سيات البنات ومن غري املنا�سب للأولد اقتنائه. يرجع هذا الختلف 
للع�امل الف�سي�ل�جية والنف�سية والجتماعية، بالإ�سافة للعادات والتقاليد وال�س�رة النمطية 

أكاديمية وباحثة نسوية من األردن

البنات  »وأدب األوتوغراف«

د. عايدة النجار

دراسات
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للبنت وال�لد. فالبنات والأولد يف هذه ال�سن 
واملجتمع.  العائلة  قي�د  من  للتحرر  مييل�ن 
�سئ�نهم  يف  الكبار  تدخل  املراهق�ن  يرف�ص 
اخلا�سة وهم يبحث�ن عن ه�يتهم املتاأرجحة 
مثًل  فالأولد  املبكر،  وال�سباب  الطف�لة  بني 
الع�سلت  وتق�ية  الريا�سة  ملمار�سة  مييل�ن 
ملرحلة  تعّدهم  التي  الفت�ة«  »مرحلة  لتنمية 
الأولد  عند  وتظهر  والــرجــ�لــة.  ال�سباب 
واملــزاجــيــة  للعنف  بع�سها  ي�سل  �ــســمــات 
والتمرد. بالإ�سافة لذلك يظهر عند البنات 
والأولد الإجنذاب للجن�ص الآخر. ومن جهة 
قلقات  املراهقة  �سن  يف  البنات  تبدو  اأخرى 
من التغريات الف�سي�ل�جية والنم� اجل�سدي 
ومزاجية  نف�سية  انفعالت  ت�ساحبها  التي 
منها اأحلم اليقظة وامليل للإنط�اء والعزلة 
الحتفاظ  يف  والرغبة  زائــدة،  ح�سا�سية  مع 

باخل�س��سية والأ�سرار.
البنات  يجعل  ما  ال�سفات  هــذه  تك�ن  وقــد 
املذكرات  اأو دفرت  »الأوت�غراف«  اإىل  يلجاأن 
للتعبري عما يج�ل يف وجدانهن وما  يتفاعل  
لديهن.  عاطفية  وم�ساعر  اأحا�سي�ص  مــن 
الزمنية  الفرتة  تلك  يف  فالبنات  بالإ�سافة، 
بالعادات  ملتزمات  كــن  البحث،  م��س�ع 
ب�سكل  »الن�ساء«  على  ال�ساغطة  والتقاليد 
ب�سكل  العمرية  ال�سن  هذه  يف  والبنات  عام 

خا�ص. 
تـــربز اأهــمــيــة ا�ــســتــعــمــال الأوتــــ�جــــراف يف 
ال�سنة  اأو  الدرا�سي،  الف�سل  انتهاء  اأواخــر 
اإىل مدار�ص  البع�ص  ينتقل  الدرا�سية، حيث 
التخرج  �سنة  يف  املدر�سة  يرتكن  اأو  اأخــرى 
وميكن  العليا.  للدرا�سات  اأو  املبكر  للزواج 
كان  الوت�غراف  ا�ستعمال  هدف  اأن  الق�ل 
حلفظ ذاكرة البنات لأيام م�ست ولن تع�د 

واعتربته الكثريات  »اأجمل اأيام العمر«.

دونت »الكاتبات ال�سغريات« يف الوت�غراف 
امل�ساعر والكلمات العف�ية التي حتمل معاين 
البع�ص  احتفاظ  ولعل  قيمة.  لها  ورمــــ�زًا 
لأكــرث من خم�سني  »الــدفــرت اخلــا�ــص«  بهذا 
عامًا لي�ؤكد ذلك ويدل على اأهمية ما كتبت 
البنات لبع�ص يف زمن ع�سنه معًا يف املدر�سة 
التي تعرفن فيها على بع�ص وت�سادقن على 

مقاعدها.

على  االإجابة  الدرا�شة  هذه  حت��اول 
االأ�شئلة التالية :

ما هي خ�س��سية هذا الن�ع من الكتابة واإىل 
اعتباره  ؟ وهل ميكن  ينتمي  اأدبي  اأي جن�ص 

اأدب �سن املراهقة للبنات؟ 
على  ــ�غــراف«  »الأوت ت�سمل  ل  الأ�سئلة  هــذه 
اأخــذت  التي  العنكب�تية،  ال�سبكات  م�اقع 
من  اجلن�سني  بــني  وا�ــســع  ب�سكل  بالنت�سار 

رام - لك�س مان / الهند

ف«
غرا

وت�
 الأ

دب
»واأ

ت  
بنا

ال



105
20

12
اء 

شت
 - 

شر
لعا

د ا
عد

ال

جميع الفئات العمرية يف زمن �سريع التغري، 
وملا له من خ�س��سية، بالإ�سافة اإىل مفه�م 
من  امل�ساهري  ي�قعه  الـــذي  ـــ�غـــراف«  الأوت
الفنانني والريا�سيني وغريهم، اأو عن طريق 

الإنرتنت، وقد اأ�سبح ظاهرة جتارية .
وللإجابة على الأ�سئلة م��س�ع البحث  فمن 
الأدبـــي  التجني�ص  مفه�م  مراجعة  املفيد 

ب�سكل عام.

التجني�س االأدبي
اأهــم  مــن  تاريخيًا  الأدبـــي  التجني�ص  يعترب 

نظريات الأدب واأبرزها يف ال�سرق والغرب.
وياأتي هذا ك�ن ت�سنيف الن�س��ص وحتليلها 
اأجل  الأدبــاء من  يلتزم به  اإىل معيار  يحتاج 
ودرا�ستها  وتق�ميها  ومنذجتها  ت�سنيفها 
ومك�ناتها  النمطية  �سماتها  خـــلل  مــن 

وخ�سائ�سها.

ويرى املهتم�ن بالتجني�ص الأدبي، باأن معرفة 
واإدراك التط�ر اجلمايل والفني والن�سي كما 
تط�ر التاريخ الأدبي يختلف من كاتب لآخر 
الأذواق  اختلف  بف�سل  لأخــرى  بيئة  ومــن 
والت�ا�سل بني الكاتب والقارئ. وقد اأرجع�ا 
هذا اإىل الع�امل الذاتية املرتبطة ب�سخ�سية 
بالع�امل  ــره  ــاأث وت وخ�س��سيته  »الــكــاتــب« 

الجتماعية والثقافية واجلغرافية. 
والق�سة  الق�سة  بني  الأدبـــي  الن�ع  ويــتــ�زع 
وال�سعر،  وامل�سرحية  ــة،  ــرواي وال الق�سرية 
لتق�مي  »معيارًا«  للي�م  التق�سيم  هذا  واعترب 
ات�سع  قــد  الأدبــــي،  اجلن�ص  اأن  اإل  الأدب. 
لي�سمل،  التقليدي  على  ملح�ظة  ثــ�رة  يف 
الأدب  يف  مهمًل  كــان  الــذي  الأطــفــال  اأدب 
كما   . خ�س��سية  له  ي�سبح  اأن  قبل  العربي 
التي  الذاتية  ال�سرية  الأدبي  التجني�ص  �سمل 
تعترب جن�سًا اأدبيًا وا�سع النت�سار يف الغرب، 
ب�سبب  العربي  اأدبنا  يف  مت�ا�سعا  يــزال  ول 
انخفا�ص �سقف احلرية الإبداعية والفكرية 

وال�سخ�سية التي يعي�سها العامل العربي.
من  لأكــرث  عينة  درا�سة  البحث   هــذا  مت يف 
70 ن�سًا احت�تها الوت�جرافات التي  كتبتها 
البنات لبع�سهن البع�ص  ومت حتليل امل�سم�ن 
جتيب  قد  التي  النتائج  ل�ستنباط  »كيفيا« 

على الأ�سئلة املطروحة.
يف  ج��اءت  التي  الن�ش��س  من  عينة 

االأوت�غرافات
كتبت  كما  البع�ص  لبع�سهن  البنات  كتبت 
تق�ل  طلبهن.  على  بناء  للبنات  املعلمات 
اإل  احلياة  »ما   : كتابتها  يف  املعلمات  اإحدى 
�سفحة  على  يتهادى  وزورقـــًا  جميلة  ب�سمة 
ال�سباب...«  ريا�ص  يف  يافعة  وزهرة  الآمــال 
وتبدو ن�سيحة املعلمة للبنت اأن تك�ن متفائلة 

يف هذه ال�سن ال�سابة.)1( 
اإىل  اأح�جنا  »مــا  اأخــرى  معلمة  بقلم  وجــاء 
من  واقتب�ست  ويــتــاأمــلــ�ن«،  يــقــراأون  الــذيــن 

جار
الن

دة 
عاي

د. 



106

20
12

اء 
شت

 - 
شر

لعا
د ا

عد
ال

الأديـــــب )جــــربان خــلــيــل جــــربان( كــلمــًا 
وفل�سفة عميقة: »لي�ست احلياة ب�سطحياتها، 
بق�س�رها  ــيــات  املــرئ ول  بــخــفــايــاهــا..  ــل  ب
ــنــا�ــص بــ�جــ�هــهــم بل  ال بــلــبــابــهــا.. ول  بـــل 

بقل�بهم...«.
)للخيام(  ن�سبته  ما  اأخــرى  معلمة  وخّطت 
مــا يــعــزز حــب احلــيــاة والــتــفــاوؤل: »ل تــدع 
للأ�سى اإليك �سبيًل، والهم يف الف�ؤاد نزيًل، 
اإىل  وتــردد  ط�يًل،  لي�ص  فالعمر  واغتنمها 

�سفاف املجاري، وتردد للمع�سر والأزهار«.
ال�سداقة  مفه�م  املديرات  اإحــدى  ووجــدت 
والإخل�ص مع معلمة يف مدر�ستها وكتبت لها 
يف اوت�غرافها »... فكنت اأنت تلك ال�سديقة 
الأربعني  ق�سيت  اأن  بعد  عليها  عرثت  التي 
الأخــت  فك�ين  األآمــهــا،  تخفيف  على  عامًا 
الــ�ــســدوقــة والــ�ــســالــة 
املــنــ�ــســ�دة وكـــ�ين عند 
ح�سن ظني بك ودومي 
ـــرحـــة هـــانـــئـــة مـــدى  ف

احلياة«.
وعـــــــربت الـــطـــالـــبـــات 
بــــاأ�ــــســــلــــ�ب حــمــيــمــي 
ال�سداقة  عــن  لبع�ص 
لعلقة  بالإ�سافة  واجلــرية،  املكان  وعلقة 
ونلعب  كنا منــرح  ــ�م  ي »تــذكــري  املــدر�ــســة، 
على  املمتعة  �سهراتنا  تتذكرين  األ  �س�يًا... 
فرندتنا امل�سرفة على ال�سارع ، ون�سهر حتت 
ذلك  اأتذكر  زلت  ل  ال�ساطع..  القمر  �س�ء 
و�ساأتذكره مدى احلياة لأنها من اأ�سعد اأيام 

حياتي حتى الآن «.
للتعبري  جـــربان  قــالــه  مــا  طالبة  واقتب�ست 
عندك  مــا  اأف�سل  »ليكن   : ال�سداقة  عــن 
ل�سديقك فاإن كان يجدر به اأن يعرف �سرر 
اأن متد له يدك  اأي�سًا  حياتك، فالأجدر بك 
ت�سعى  الذي  ال�سديق  من  ترجتي  ماذا  لأنه 

اإليه لتق�سي معه �ساعاتك.«

تكتب  وجميلة  نقية  كانت  ال�سداقة  ولأن   
�سديقة لأخرى : »نعم يا �سديقتي فلقد كنا 
وال�ساعر  الــطــروب  كالبلبل  عامني،  خــلل 
الرقيق والأخت احلن�ن التي ل يرتاح لها بال 

حتى ترى كل زميلتها فرحات م�سرورات«.
وكتبت طالبة متيزت بروح ال�طنية والقيادة 
وقد افتتحت »اوت�غراف« تلميذة لي�ست من 
بنات �سفها، بل من ال�سف�ف البتدائية: ... 
هاتي يدك لنت�سافح لل�داع.. ولكن �سنلتقي 
وطننا  ونر�سي  معًا  لنعمل  احلياة  درب  يف 
مع  و�ــســاأربــطــك  بــك  ف�ساأحتفظ  املــقــد�ــص، 

�سل�سلتي الذهبية فاذكريني اإن اأردت«.
�سديقة  كتبت  لبع�ص،  البنات  كتابات  ومن 
الأخــــلق  فــيــك  »عـــرفـــت   ... ل�سديقتها 
املبكر  والتن�ع  املجيدة  واخل�سال  احلميدة 
ب�س�رة  ال�سفحة  وزينت  املجدة«.  والطالبة 
اجلميلة  امل�سرية  املمثلة  حمامة(.  )لفاتن 

كرمز للإعجاب بها  .
وعربت زميلة عن اأهمية الأخلق وكتبت: »ما 
دفعني يف تاأدية عملي ه� ) نعمة( واأخلقها 
وال�فاء  بال�سدق  املتحلية  احل�سنة احلميدة 
يف  �سيء  اأهــم  وهــذا  الغيبة  بعدم  والغنية 

نف�سي«.
والنظرة  الفل�سفية  الن�سائح  اأن  ويلحظ 
امل�ستقبلية مل تقت�سر على قلم املعلمات، بل 
واقتبا�سات  خ�اطر  لبع�ص  الطالبات  كتبت 
من  اأن  �سديقتي  يا  »اعلمي  اأي�سًا:  فل�سفية 

رفع راأ�سه ات�سع ومن ات�سع ارتفع..«. 
وعربت اأخرى: »ك�ين �سريحة تدافعني عن 
لرفع  كنت على حق فل حاجة  واإن  حريتك 

�س�تك«.
فكتبت  الت�ا�سع  فل�سفة  الطالبات  تن�ص  ومل 
اأن يزدري  �سديقة ل�سديقتها : »من العجز 
املرء نف�سه فل يقيم لها وزنًا.. لذلك انظري 
ول  ت�ستحقينها  الــتــي  النظرة  نف�سك  اإىل 

تنق�سيها قدرها«.

انتشر هذا »الدفتر« 
الذي له خصوصية 

بين بنات المدارس في 
الخمسينيات والستينيات 
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اإيجابي تق�ل اإحدى الطالبات:  يف مثل اآخر 
»فان كان هناك ما اأكتبه اإليه فاإن هدفنا يف 
احلياة .. واملهم اأن ن�سل اإىل هذا الهدف، 

ولكن اأن نكافح من اأجله..«.
على  البع�ص  بع�سهن  الطالبات  وح�ست 
رف�ص الياأ�ص كما فعلت املعلمات.. »ل جتعلي 
الياأ�ص وال�ساأم يطرقان بابك، بل فكري قبل 
مهما  احلياة  م�ساعب  وا�ستقبلي   ... ذلك 

كانت �سعبة بثغرك البا�سم...«.
ومب�ساعر وع�اطف جيا�سة، اأكدت الكثريات 
تطمئني  ل  الأحـــلم...«  حتقيق  اأهمية  على 
الأوهـــام..  اإىل  ت�ست�سلمي  ول  الأحــلم  اإىل 
الــكــفــاح ال�سرب  ــا�ــص  ــس فــاحلــيــاة كــفــاح واأ�

والجتهاد«.
للتفاوؤل  الأخرى  �سديقتها  �سديقة  و�سجعت 
زاويــة  يف  املا�سي  باأكفان  تــقــ�ل:»اإلــقــي  اإذ 

الن�سيان ودعي اأحزان املا�سي للما�سي«.
املــراهــقــات  الــبــنــات  ح�سا�سية  وانعك�ست 
واجلمال  الطبيعة  ب��سف  عنها  والتعبري 
اإحدى  تق�ل  اإذ  اجلميلة  بالذاكرة  ممزوجة 
الطالبات: »اأذكريني عندما تختفي ال�سم�ص 
اأنا  اأما  ال�سماء ال�سافية اذكريني..  اأفق  يف 
كياين«...  من  جزٌء  لأنك  �ساأذكرك  فدائمًا 
فلنكن يا عزيزتي اأنا واأنت كالطبيعة ل ندع 

للعنف والغ�سب اأن يتطرق لقل�بنا..«.
وحاولت بع�ص البنات التعبري عن م�ساعرهن 
عن  وللتعبري  قلة،  كــن  واإن  اأي�سًا  بال�سعر 
ــا كتنب  ــنَّ م ــزي املــ�ــســاعــر الــرقــيــقــة، فــكــن ي

بر�س�مات لزه�ر اأو طي�ر اأو �س�ر ملمثلت.
»هناك  �سعري:  باأ�سل�ب  تق�ل  زميلة  وكتبت 
على الرابية وحمرة ال�سماء القانية وحفيف 
اجلارية  املــيــاه  وخــريــر  البا�سمة  الأ�ــســجــار 
وزقزقة  ح�ا�سيها،  على  ال�سفادع  ونقنقة 

الطي�ر فرحة باله�اء والن�ر اأذكريني.«
مل ي�سارك الأولد اأو الأخ�ة والآباء يف الكتابة 
كان  لبنت  واحــد،  اوتــ�غــراف  اإل يف  للبنات 

الذي  ال�حيد  فاإنه  للحك�مة:  رئي�سًا  والدها 
زهرة  »اأنــت   : و�سجل  لبنته  الأب  فيه  كتب 
يانعة ... ل تثقي بجميع النا�ص فذئاب الب�سر 
واأن  اخلري  ت�سنعي  اأن  دومــًا  حاويل  كثرية. 
كما  لغريك  تتمني  واأن  لغريك  تتمني اخلري 

تتمنني لنف�سك وذويك.. «. 
وبنف�ص الروح املحبة كتب لها عمها ك�ساهد 
على اإن�سانيتها وحبها للم�ساعدة : »اإنني على 
على  �ستح�طك  الإلهية  الرعاية  اأن  من  ثقة 
النف�ص  بطهارة  متتاز  فتاة  لأنك   ... الدوام 

و�سفاء الأخلق وحب اخلري...«.
مل  املراهقة  �سن  يف  كان  الذي  �سقيقها  اأما 
يكن يعلم اأنه �سي�سبح ي�مًا �سيا�سيًا ورئي�سًا 
 : يق�ل  مبحبة  خماطبها  »كتب  للحك�مة: 
ال�سط�ر  هذه  اإليك  اأكتب  مليا)2(،  »حبيبتي 

كـــي تــتــذكــريــنــي دائــمــًا 
ل  اأن  لـــك  ونــ�ــســيــحــتــي 

تن�سحي اأحدًا«. 

ن�ش��س  خ�شائ�س 
البنات

ــجــة حتــلــيــل  ــي ــت تــ�ــســري ن
هـــذه  يف  املــــ�ــــســــمــــ�ن  

لها  التـــ�غـــراف  يف  الكتابة  اأن  الــدرا�ــســة 
الطالبات  بقلم  جــاءت  وقــد  »خ�س��سية« 
للتلميذات/  املعلمات  لبع�ص مع كتابة بع�ص 

وقلة قليلة من الآباء والأقارب من الذك�ر.
وهذا يدل اأن الت�غراف كان و�سيلة ات�سال 
ومل  معينة.  �ــســن  يف  ــــاث  الإن بــني  حميمية 
يلحظ اأي ن�ص مكت�ب من طالب اأو معجب 
رغم اجنذاب اجلن�سني لبع�ص يف هذه ال�سن 
ت�سجع  تكن  مل  التي  التقاليد  ب�سبب  وذلــك 

التعبري العلني عن ذلك.
بــالتــ�غــراف،  الكتابة  املعلمات  م�ساركة 
جـــــاءت بــطــلــب مـــن الـــبـــنـــات »املــعــجــبــات 
للمعلمات  الجنـــذاب  كــان  اإذ  باملعلمات«، 

اقتصر استعمال 
االوتوغراف على البنات 
ولم يتعامل به أوالد 
المدارس  إال قلة
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ال��سائل  اإحــدى  »املــراهــقــة«  ال�سن  هــذا  يف 
الطبيعية  والع�اطف  امل�ساعر  عن  للتعبري 
الدفينة  للبنات. فاملعلمة ت�سبح رمزًا لبنات 
جن�م  اأحــد  اأو  الزعيم  اأو  كالقائد  املدر�سة 
يف  اللمعة  العامة  وال�سخ�سيات  ال�سينما 
واإبداعية  وريا�سية  اجتماعية  و�سائل  غياب 
ت�سد الفراغ النف�سي لدى البنات. ي�ؤكد هذا 
حمامة«  »فاتن  مثل  للممثلت  �س�ر  اإل�ساق 
يف الت�غراف اإذ كانت البنات ت�سبه املعلمات 

باملمثلت.
اإعجابهن  يبدين  البنات  كانت  بالإ�سافة، 
كرم�ز  »الأعــلــى«  ال�سف�ف  ببنات  اأي�سا 
يف  النا�سطات  بني  وخا�سة  وقــدوة،  قيادية 
اإلقاء »خطب« ال�سباح ال�طنية عن الق�سية 
الفل�سطينية التي كانت مركز اهتمام الكبري 

وال�سغري.
وهذا يف�سر طلب البنات من بع�ص الطالبات 
يكّن  مل  واإن  القيادية  الرم�ز  ميثلن  الل�اتي 
اأو  التــ�غــراف  يف  الكتابة  �سف«  »زمــيــلت 
كتاب  ت�قيع  حفل  احلدث  وكــاأن  »تد�سينه«، 

ي�سدر جديدًا .

امل��ش�عات والقيم التي تركزت عليها 
الن�ش��س 

فيها  كــتــبــت  ــي  ــت ال ــ�عــات  ــ��ــس امل اأن  تــبــني 
ـــدة قــيــم ، ولــعــل  الــبــنــات، تـــ�زعـــت بـــني ع
كن�سائح  جــاءت  التي  »الفل�سفية«  اأبــرزهــا 
للفل�سفة  امتداد  الدفرت  وكــاأن  املعلمات  من 
واملحبة  الت�ا�سع  وقيم  والأخلقية  احلياتية 
ال��س�ل  على  والعمل  للحياة  هــدف  وو�سع 
بالتفاوؤل  املتعلقة  الن�سائح  وبــرزت  اإلــيــه. 

وال�سعادة بدل احلزن والت�ساوؤم.
ول�حظ اأي�سا كتابة »فل�سفية«  بقلم البنات، 
كاتب  اأو  اأديب  اأكرثها مقتب�سة عن  وهي يف 
املناهج  مــن  اأفــكــاره  على  تعرفن  مــرمــ�ق، 
الدرا�سية، اأو »ادعاءات« اأنها من اإنتهاجهن.

وبــــرز مــفــهــ�م » الــ�ــســداقــة والإخـــل�ـــص« 
كامل��س�ع الأهم بني الكتابات، وكاأنها ال�سبب 
اأح�سان  بع�ص يف  مع  البنات  الرئي�ص جلمع 
وجاءت  املرحلة.  تلك  يف  ولقيمتها  املدر�سة 
كلمات   »الت��سل«  �سريحة ووا�سحة لإبقائها 
ــراق مــن املــدر�ــســة للحفاظ  ــف حــيــة  بــعــد ال
يفرتقن   الطالبات  لأن  ذلك  ويرجع  عليها. 
على   ويت�زعن  الدرا�سية  املرحلة  انتهاء  بعد 
تبقى  اأن  م�سارب احلياة  ومل يكن م�سم�نًا 
الذكرى حية. ولعل التعلق »مبا كان له معنى 
اجلميلة  امل�ساعر  على  للحفاظ  قيم  مــن 
الربيئة يف املدر�سة خل�ست يف التعبريالذي 
تردد يف اأكرث من ن�ص    »اأجمل اأيام العمر«. 
كدفرت  بالت�غراف  الحتفاظ  يف�سر  وهــذا 
قّيم وله معنى مادّي ومعن�ّي واإل ملا احتفظن 
به لأكرث من ن�سف قرن من الزمن  والع�دة 
ــزة وجميلة  عــزي ذاكــــرة  ل�ــســرتجــاع  ــه  ــي اإل
خا�سة وقد اأ�سبحت البنات يف �سن متقدم. 
الي�م   يع�سنه  الذي  الزمن  اأن  اإىل  بالإ�سافة 
املدر�سية  احلــيــاة  ن�عية  يف  التغري  �سريع 
والثقافية والجتماعية والنفتاح على ما اتت 
به التكن�ل�جيا وو�سائل الت�سال والع�ملة يف 

القرن ال�احد والع�سرين.
احلميمة  امل�ساعر  الــكــتــابــات  يف  وظــهــرت 
احل�سا�سة يف هذه ال�سن، كما ال�ساعرية. فقد 
وال�سماء  والزه�ر  الطبيعة  البنات  و�سفت 
اجلميلة  بامل��سيقى  الــ�ــســداقــة  وت�سبيه 
النف�ص«ال�سرور  يف  تبعث  الــتــي  اخلــالــدة 
روح  تعك�ص  جميلة  �ــســ�ر  وهــي  واحلــريــة«، 
عن  يبحث  كان  الــذي  اجليل   ذلك  ونف�سية 

اله�ية وال�ستقرار النف�سي .

اأ�شل�ب الكتابة
ن�س��سًا  الوتـــ�غـــراف،  يف  الــبــنــات  كتبت 
من  �ــســغــرية  �سفحة  تــتــجــاوز  ل  قــ�ــســرية 
فقرة  اأو  �سطر  جــدًا  وق�سرية  الوتــ�غــراف 
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و�سخ�سية  حميمية  عـــلقـــات  عـــن  تــعــرب 
مــزدحــمــة بــاملــ�ــســاعــر والآمــــــال والأحــــلم 
والتطلعات، باأ�سل�ب اإن�سائي عاطفي �سريح 
حر . ول�حظ مغالة يف التعبري عن امل�ساعر 
»القلب  من  ال�سادرة  الكلمة  وقــ�ل  احلــرة 
للقلب«، ويختلف هذا الن�ع من التعبري عما 
خا�سة  »مــذكــرات«  يف  تكتبه  البنات  كانت 
بع�سها  يك�ن  اأ�ــســرارًا  تت�سمن  و�سرية  جــدًا 

عن حب اأو وهم حب »اجلن�ص الآخر«. 
الفقرات  بني  الق�سرية  الكتابات  وت�زعت 
واجلــمــل املــرتابــطــة وغــري املــرتابــطــة، وبني 
ــي تــتــكــ�ن مــن قــطــعــة نرثية  ــت اخلـــاطـــرة ال
الكاتبة ومثل  اأفكار  بنات  ق�سرية جدًا، من 
هذه الكتابات مل تكن مكررة واإن كان بع�سها 
م�سه�رين،  لأدبــــاء  كــتــابــات  عــن  من�س�خًا 
بني  وا�سحة  الفروق  تبدو  لذلك  بالإ�سافة 

القدرات وامل�اهب اللغ�ية.

اخلال�شة 
اأنها  اأكرثها  يف  الت�غراف  يف  الكتابة  تدل 
عن  للتعبري  كتبت  وقــد  خا�سة،  »اإبــداعــيــة« 
الأدبي،  التنميط  قي�د  دون  متبادلة  م�ساعر 
للبنت  �سخ�سية  ه�ية  تت�سمن  منها  وبع�ص 
فيه  واخل�س��سية  العاطفة  تطغى  �سن  يف 

على ال�سرد اجلاد والأ�سل�ب املدرو�ص.
كما جاءت الكتابات كتعبري عن على امل�ساعر 
وباأ�سل�ب  معني  ومــكــان  زمــن  يف  اخلا�سة 
اإىل  ت�سل  وتعبريات  مــفــردات  مــن  جمايل 
اخليايل  اأو  املبا�سر  النرثي،  ال�سعر  اأ�سل�ب 

باأ�سل�ب مثايل اأي�سًا.

ي��ن��ت��م��ي  اأدب�������ي  ج��ن�����س  اأي  اإىل 
االت�غراف؟

وبالرج�ع اإىل معايري التجني�ص الأدبي، جند 
اأن البنت يف �سن املراهقة كتبت ن�عًا اأدبيًا ل 
ينتمي اإىل الأجنا�ص الأدبية التقليدية ومنها 

بقلمها  كانت  الكاتبة  لأن  الأطــفــال«  »اأدب 
وكاأنها   ، متلقي  اآخـــر  ول�سخ�ص  كمر�سل 
وهي  اليد«  »بخط  كتبنها  متبادلة  �سهادة 

اإحدى ميزات الت�جراف.
التــ�جــراف  يف  البنات  كتابة  ت�سمية  ولعل 
خ�س��سيته  له  ــذي  ال املراهقة  �سن  بــاأدب 
عمل  اعتباره  وميــكــن    خطاأ  لي�ص  ــة   النــّي
على  الث�رة  بعد  خا�سة  منمط  غري  ابداعيا 
من  جديدة  اأنــ�اع  وبــروز  التقليدي  التنميط 

الكتابة الإبداعية . 
مراجع للقراءة

زمــان  اأيـــام  عمان  بنات  النجار،  عــايــدة   -
)ذاكــــــرة املــدر�ــســة والـــطـــريـــق( الــ�ــســلــ�ى 

للدرا�سات، عمان 2008.
القاهرة،  وفن�نه  الأدب  مــنــدور،  حممد   -

م�سر، 1980.
نظرية  يف  مقدمة  تليمة:  املنعم  عبد  د.   -

الأدب، دار الثقافة، القاهرة، 1987.
اإ�سماعيل عبد اخلالق  )اإعداد  - د. غ�سان 
نــدوات،  �سل�سلة  اأعمال  وتــقــدمي(،  وحترير 
دار  والآفــاق،  ال�اقع  العربي:  الطفل  ثقافة 
ورد الأردنية للن�سر والت�زيع، عمان، 2011.

اإ�سكالية اجلن�ص  - م�قع د. جميل حمداوي 
الأدبي – )النرتنت(.

Johnson، Burges and Syracuse 
University » Creative Writing« 3.

اله�ام�س:
)1( للطلع على املزيد من ن�س��ص جاءت 
النجار،  عايدة  د.  انظر  الوتــ�غــرافــات  يف 
املدر�سة  ـــرة  )ذاك زمــان  اأيـــام  عمان  بنات 
والن�سر،  لــلــدرا�ــســات  ال�سل�ى  والــطــريــق( 

عمان، 2008، �ص 184-197.
)2( اأوت�غراف مليا �سمري الرفاعي وهي من 

طالبات املدر�سة الأهلية يف عمان ،
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نان�شي هي��شنت . . . اأ�ش�ات الكاتب
ترجمة نهى اأب� عرق�ب



اأكرث من ثلثني عامًا. تعّد الي�م   ولدت نان�سي هي��سنت يف كندا وهي تعي�ص يف باري�ص منذ 
بينها:  من  الــروايــات،  من  العديد  اأ�ــســدرت   الفرنك�ف�نّيات.   الكاتبات  ــرز   اأب من  واحــدة 
ملك«  ب�سمة   « عذب«)2001(،  »احت�سار  فيمينا(،  جائزة  الت�سّدع«)2006،  »خط�ط 
1996، جائزة غ�نك�ر  الظلمات«  »اآلت   ،  Elle  ( –جمّلة،  الكربى  القّراء  )1998، جائزة 
للطلب وجائزة كتاب النت( وجمم�عة من الدرا�سات منها: »الب�سر: ذلك اجلن�ص خمتلق 
 ،)1995( غــاري«  لرومان  و»�سريح  الياأ�ص«)2004(،  و»اأ�ــســاتــذة  احلكايات«)2008(، 
و»ي�ميات الإبداع«)1990(... يف هذا احل�ار املن�س�ر يف  جملة » درا�سات« الفرن�سية )يناير 
2010( تعرج هي��سنت على الثيمات الكربى التي غّذت عملها الأدبي: مّداح� العدمية، ق�ة 
التخييل، ع�امل الطفل، الأم�مة والإبداع، عنف الرجال الذي يقابله عنف من ن�ع خمتلف 

عند الن�ساء، التاق�ص ال�جداين عند الب�سر، واله�ية املت�سظية......

كاتبة ومترجمة من األردن

نانسي هيوستن . . . أصوات الكاتب

ترجمة نهى أبو عرقوب

حوار
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العدّمية اأو ن�شيان الطفل

يف كيييتيييابيييك اأ�ييييضيييياتييييذة الييييييييياأ�ييييس، تيير�ييضييميين 
من  ل�ضاللة  وموؤّثرًة   مده�ضًة  بورتريهات 
كيييتييياٍّب كييبييار ييي�ييضييرتكييون جييميييييعيياً يف كونهم 
كونديرا،  بيكيت،  عدمّياً:  فكراً  تبّنوا  قد 
هذا  تف�ّضرين  �ييضيييييوران...كيييييف  بييرينييهييارد، 
اليي�ييضييحيير اليييييذي مييييار�يييضيييه هييييييوؤلء الييكييتيياّب 

العدميون على جمتمعنا؟
جمتمعنا  اإىل  حتّبب  كثرية  اأ�سباب  -ّثــمــة 
فهي  الــعــدمــيــني؛  ــة  ــال ر�ــس اإىل  ــمــاع  ــت ــس الإ�
الثقافة  مــن  ثنائية  ديــنــيــة  قــيــمــًا  ت�ستعيد 
اجلــذري  التعار�ص  مثل  القدمية،  الغربية 
قيمة  من  والنتقا�ص  والـــروح،  اجل�سد  بني 
الإعلء من  واملبالغة يف  والإجناب،  اجل�سد 
قيمة الروح. اإّن الن�س��ص العدمية متطرفة، 
دمة بالغة  واإطلقية، حُتدث م�جات من ال�سّ
املعنى  من  خل�ها  من  الرغم  على  اللطف 
تاريخّيا،  وحتّر�سنا.  ت�قظنا  اإنها  ظاهريًا: 
وبعد النقلب الذي �سهده القرن الع�سرون، 
كان هنالك يف كل مَرة حركة فنية  تتّجه نح� 
الف��سى  لتلك  انعكا�ص  وكاأنها  الّلمعنى، 
التي �سادت العامل. وقد مّثلت احلرب العاملية 
الأوىل منعطفًا جذرّيًا، حيث اأُبيد  فيها جيل 
باأكمله، وانهارت معها القناعات. ففي الفن 
التقليدية  الأ�سكال  �سقطت  مثًل،  الت�سكيلي 
احلركة  مع  الأدب  يف  حــدث  ما  وهــ�  كلها، 
الي�م، ه�  نقراأه  الذي  بيكيت  اإن  الدادائّية. 
والــذي يتحدث عن  بعد احلــرب،  بيكيت ما 
عبثية الب�سر، وعبثية ما يق�م�ن به ويحمل�ن 
ذنبه. لقد �سهدنا ح�س�ر بيكيت يف اأملانيا يف 
الثلثينات، يف اأثناء �سع�د النازية، ونعرف 
ما  نــادرًا  لكّننا  املقاومة،  يف  �سارك  قد  اأنــه 
حياته  مــن  الــفــرتة  تلك  بــني  مقاربة  نعقد 
البني�ية  فمع  الأدبـــي،  عمله  م�سم�ن  وبــني 

يف  الآداب  على  �سيطرتا  اللتني  وال�ّسكلية 
عن  احلديث  الّتاب�هات  من  غــدا  فرن�سا، 
على  “املحتمل”  حياة الكّتاب وعن تاأثريها 
اأ�ساتذة  يف  و�سكلها.  كتاباتهم  م�سم�ن 
الياأ�ص، اخرتْقُت  هذا التاب� بجراأة، ل لكي 
اأق�ل اإّن ثمة قطعّية مطلقة يف اأّن ما يعي�سه 
املرء يف طف�لته ومراهقته ، يف�ّسر ما يكتبه 
يف ر�سده، فلي�ست العملية ميكانيكية اإىل هذا 
ُذهلت  لأنني  ذلك  فعلت  لكنني  اأبــدًا،  احلّد 
املختلفة  الذاتية  ال�سري  بني  الكبري  للت�سابه 
يف  العدمية  امل�سّلمات  وبــني  الكّتاب  له�ؤلء 

اأعمالهم.

هل الأمومة هي ما خّل�ضك من هذا ال�ضحر 
العدمّي  ؟ اإىل جانب ربطك الإبداع بعملية 

توارث احلياة؟
جتربة  لي�ست  الإبـــداع  م�سار  يغرّي  ما  -اإّن 
احلمل وال�لدة ، بقدر ما هي حقيقة“العي�ص 
“اأ�ساتذة  نّقاد  اأحد  الأطفال”.   جانب  اإىل 
فح�لة  باختبار  “ قمت  اإّنني  الياأ�ص”  قال 
اأم  اأجنب�ا  قد  كان�ا  اإذا  اأرى  كي  الفل�سفة 
فالعي�ص  م�سكلتي.!  لي�ست  هــذه  ل”...اإّن 
اإىل جانب الأطفال يجعلك تتاأمل يف تركيب 
والكلم،  امل�سي،  تعّلمه  كيفية  ويف  الإن�سان، 
اأن  جميعًا  علينا  بالعامل.  لت  ال�سّ وبناء 
على  الفل�سفة  اأن  واأعــتــقــد  ذلـــك.  نخترب 
اأ�سهر  وجه اخل�س��ص ملزم�ن بق�ساء �ستة 
تدريبية يف اإحدى احل�سانات...لأّن العدمية 
ــان  اإّب ن�ستعجل  فنحن  “مراهقٌة”:  فل�سفٌة 
اأخــرى-  مرحلة  اأي  يف  منا  اأكــرث  املراهقة- 
ن�سيان الطفل الذي كّناه ون�سيان ما اكت�سبه 
رجًل:  ي�سبح  كي  الآخرين  من  الطفل  هذا 
اأن  اعتقادهم   يف  يكمن  العدميني  خطاأ  اإّن 
بنف�سه،  نف�ّسه  ي�سنع  اأن  ميكنه  الإنــ�ــســان 

فتجدهم يحّقرون اأّية علقة اأو يرف�س�نها.
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ذلييك  جييانييب  اإىل  الأدبيييييي  الإبيييييداع  يتطلب 
اإمياناّ ما، اأماّل ما، تقولن: فاملرء اإذا كان 
يائ�ضاً حّقاً،  ل ُيب�ّضر ب�ضيء اأ�ضاًل، ول يكتب، 
تنزلق  نف�ضه  ويييرتك  ال�ضمت  يغرق يف  بل 
ا�ضتدعاء  ذاتها  بحّد  فالكتابة  املييوت.  نحو 

لالأمل«. اإّي اميان تق�ضدين؟ اأّي اأمل؟
الإن�سانية  احلياة  اأّن  حّقًا  نعتقد  كنا  -اإذا 
كنا  واإذا  فــانــني،  دمــنــا  مــا  معنى  بــل  هــي 
العدد  اإذن ق�ساء هذا  فلماذا  نراها عبثية، 
»�سقل«  يف  حت�سى  ل  التي  ال�ساعات  مــن 
�سقل  يف  بارعًا  كــان  ف�سي�ران  العبارات؟« 
العبارات! وبيكيت، بح�ّسه الفكاهي، كان 
اأن  مذهل  لأمر  اإنه  والكرم:  الإن�سانية  بالغ 
تلك. العدمية  حالة  عرب  الآخرين  ُت�سِحك 
كما اأن ت�ما�ص برينهارد كان ذا اأ�سل�ب رفيع 
ومثله يف ذلك �سارة كني: اأعتقد اأن التقدير 
الأ�سل�ب  العدمية»ذات  بهذه  يحيط  الــذي 

الرفيع« ينبع من اندها�ٍص ب»املطلق«.

قدرات التخييل

عند  الإمييييييان  بييهييذا  يتعلق  فيما  تييقييوليين، 
كييتييابيية  ييي�ييضييتييطييع  مل  بييييييارت  اإّن  الييييكيييياتييييب، 
نيي�ييس خيييييايل قيييّط، لأنيييه مل ينجح اأبييييداً يف 

ت�ضديقه....
-لقد غدا بارت مفرطًا يف علمه، فلم ي�ستطع 
ة،  الإنخراط يف الّتخييل. فما اإن يتخيل ق�سّ
حّتى يت�سّمر اأمام كرثة الحتمالت الّروائية، 
مثل ذي الألف قدم الذي يت�ساءل باأي واحدة 
يف  مثال  خري  امل�سي.  يبداأ  اأن  ميكنه  منها 
لكين�  الأ�سل�ب«  »متارين  هي  ال�سدد  هذا 
لكنه  �سك،  بــل  ذكـــّي،  كتاب   :Queneau
الأدب.  على  بالإعدام  ُحْكٌم  ذاته  ال�قت  يف 

لك  يك�ن  اأن  �ساذجًا،  تك�ن  اأن  ترف�ص  اأنت 
ل�سان  تروَي على  اأو  اأو حتكي ق�سة،  �س�ت، 
�سخ�سية...اإن ّكثريًا من الكّتاب الفرن�سيني 
�سذاجة  الّثمينة،  ال�ّسذاجة  هذه  فقدوا  قد 
اإىل ق�س�ص اجلّنيات.  الطفل الذي ين�ست 
واملــفــارقــة هــي اأنــه على الــّرغــم مــن حتليل 
الأدب حتى العظم كي ل يتّم تلقيه ب�سذاجة، 
التخييل  اأنــ�اع  كل  يتعاط�ن  ظّل�ا  النا�ص  اإّل 
الأخرى ، دون اتخاذ اأية م�سافة نقدية منها: 
هذيانات اأو ق�س�ص خرافية حمّملة بالِعرب، 
الدينية...وفيما  اأو  ال�طنية  كاخلطابات 
جتّليها  خا�سية  الأدبــّيــة  الن�س��ص  متتلك 
كتخييل، تتجلى الن�س��ص الأخرى كحقيقة.

روايييَتييك  غولدبريغ”،  “تنويعات  كييتييْبييِت 
هييذه �ضدفة  بييارت، هل  وفيياة  ُبعْيد  الأوىل، 

اإىل ال�ّضرد؟ انتقلت  كيف  “زمنية”؟ 
كتابة  يف  الــّرغــبــة  ط�يل  ل�قت  متّلكتني   -
رواية، وم�ت بارت كان حتّررًا...رفعًا حلظر 
الأعلى” .كانت  “الأنا   ن�ٌع من  ه علّي  فر�سَ
حلقة بارت الدرا�سية َمهيبة و مذهلة. كنت 
العمر،  من  والع�سرين  الثالثة  اأو  الثانية  يف 
كّنا  اإليها:  بان�سمامي  ــّدًا  ج فخ�رة  وكنت 
منّح�ص الن�س��ص، ون�سع الت�سنيفات لهذا 
وا�سحًا  كــان  لكّنه  ذاك.  اأو  الأدبــي  الّنتاج 
الــكــرام  مـــرور  منـــّر  كــنــا  اأنــنــا  يل  بالن�سبة 
من  لها  يا  الأدب.  يف  ج�هري  ه�  ما  على 
هذا  على  الآن  حتى  الأدب  يدّر�ص  اأن  كارثة 
اجلامعة،  ويف  واملدار�ص.  الكليات  يف  النح� 
مي�سي طّلب الأدب اأغلب ال�قت يف درا�سة 
امل�سرح  اأو  الأدب،  يف  املتبّحرة  اخلطابات 
معنى حكاية  البحث عن  بدًل من  ال�سعر  اأو 
العمل  اأجد  ال�سبب  اأو فهم �سخ�سية. ولهذا 
مع م�ساجني خرِبوا على نح� مبا�سر علقًة 
حقيقية مع “ الّتخييل” اأكرث اإثارة من العمل 
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اإىل جانب جامعيني علماَء و متحذلقني!

خميييَتيييِليييق  اجليييينيييي�ييييُس  ذلييييييك  “الب�ضر:  يف 
احلكايات”، تنطلقن من ا�ضتجواب اإحدى 
ال�ضجينات: “ماذا ينفع اختالق الق�ض�س، 

يف حن اأن الواقع ل  يكاد ُي�ضّدق ؟”
لأفــكــاري  ترجمة  لي�ص  الــكــتــاب  هــذا  -اإّن 
املبا�سرة الف�رية. لقد كتبته بالفعل للإجابة 
وبعد  واجلـــاد.  احلقيقي  ال�س�ؤال  هــذا  على 
تاأمل عميق، اأجبت اأخريًا باأّن حياتنا م�سبعة 
العائلي،  اأنــ�اعــه:  اختلف  على  بالّتخييل 
واأننا  والديني....اإلخ،  والعرقي،  وال�طني، 
يقت�سي  وهــ�  نعلم،  اأن  دون  بــه  مــتــ�رطــ�ن 
متاهينا مع كائنات ت�سبهنا”. اأّما ما يدع�نا 
الأدب اإىل فعله ، وينط�ي على قيمة اأخلقية 
عليا، فه� التماهي مع �سخ�سيات اأو حكايات 

ل ت�سبهنا.
اإننا لن نحل، اأبدًا، كل م�سكلت الإن�سانية . 
�سيئًا  ن�سيف  خمتلفة،  ع�امل  بخلقنا  لكّننا، 
اإىل ال�اقع. فالّروائي الذي يكتب كتابًا-  ما 
منهمكًا يف  يك�ن  يلعب-  الذي  الطفل  ومثُله 
�ساحلا  ي�سبح  كي  وتغيريه  العامل  ت�سكيل 
للعي�ص، وهذا ل يعني اأن كمية ال�ّسر يف العامل 
�ستتقل�ص، لكن لي�ص هنالك من حجة اأي�سًا 
فهذا  وحــده.  لل�ّسر  اإّل  وزن  ل  اأن  نق�ل  لكي 
عبثي. ل  اأحد ميكنه اأن يثّمن هذه الأ�سياء، 

اإذ  ل وزن لها.”ت�سحك بهدوء “.
اأ�ساتذة  يــقــراأوا  مل  ممــن  النا�ص  مــن  كثرٌي 
اأنني  يعتقدون  عنه  �سمع�ا  لكنهم  الياأ�ص 
ولــلأدب.   للعامل  تفاوؤلية”  روؤيــة  ل”  اأرّوج 
متفائلة.  ول  مت�سائمة  ل�ست  اأنني  والــ�اقــع 
بني  الخــتــيــار  اأرفــ�ــص  وغــــاري،  وك”بارت 

هذين”املع�سكرين”.

نحن نحمل كثرياً من الطفولة يف دواخلنا 
ملاذا اأّلفت كتباً لالإطفال؟

مراهقتها.  ُقبْيل  ابنتي  مع  ني  ن�سّ -كتبت 
يحكي  وهــ�  احلقيقة«،  تريد  »فــريا  الأول: 
ويف  املـــ�ت،  عــن  اأ�سئلة  تطرح  طفلة  ق�سة 
 ”Dora دورا   “ بطلة  تطلب  الــذي  ال�قت 
اأنا؟”... اأنــا  “ملاذا  هي  تت�ساءل  تفا�سيل، 

اجل�هرية،  الأ�سئلة  يطرح�ن  الأطفال  كل 
كتبت  ابني،  ومع  امليتافيزيقية”.  الأ�سئلة“ 
“ حفلة الأقنعة”، وه� عمل م�سرحي ُيظهر 
الذي  لل�سخ�ص  تبعًا  �سخ�سّيتنا  نغرّي  اأّننا 
اإليه. يبداأ الأمر مع الّذئب واملاعز،  نتحّدث 
على  الذئب  فيها  يهجم  التي  اللحظة  ففي 
ويف  �سياد،  اإىل  تتح�ل  يلتهمها،  كي  املاعز 
ليقتل  ال�سياد  فيها  يت�جه  التي  اللحظة 

اأ�ضماء الفيومي / م�ضر
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الــ�ــســيــاد،... يــتــحــ�ل اإىل زوجـــة  الــذئــب، 
اإطار  التحّ�لت حا�سرة دومًا يف   اإلخ. هذه 
�سمن  ولكن  وال�سعيف،  الق�ي  بني  العلقة 

تنّ�عات �سديدة الإمتاع.

هييييذه الييعييالقيية ميييع الييطييفييل ثيييابيييتيييٌة، فيياأنييت 
تتبنّن، يف “خطوط الت�ضدع” وجهة نظر 
اأطييفييال يف اليي�ييضيياد�ييضيية ميين الييعييميير. هييل هي 
الّطفولة،  ذلييك اجلييزء من  مليييداواة  طريقة 

الطفولة املجروحة؟
طف�لتي،  مـــداواة  اأريـــد  كنت  لــ�  ول.  -نعم 
لكّن  النف�سي.  ــعــلج  ال عــرب  ذلـــك  لفعلت 
الإطلق.  على  نف�سّيا  علجًا  لي�ست  الكتابة 
باملقابل، اأعتقد اأن الطف�لة تبقى معنا ط�ال 
للحديث  جيد  م�قع  يف  اأكــ�ن  رمّبــا  احلياة. 
اأتــذّكــرين  لأنــنــي  ال�ساد�سة  يف  اأطــفــال  عــن 

التي  ال�ّسن  اإنها  بعمرهم،  كنت  حني  جيدًا 
وكنت  اأمـــّي.  مكان  الأب  زوجــة  فيها   حّلت 
ال�سّن  تلك  �ستك�ن  ال�سبب،  لهذا  اأنه،  اأعلم 
منبعًا للم�ساعر بالن�سبة يل. لكّن الهدف مل 
يكن  اأبدًا رواية هذه الق�سة ، بل تبيان اإىل 
اأي مدى ميكن ملا نعي�سه قبل �سّن الر�سد اأن 
يك�ن حا�سمًا فيما  يتعلق ، مثًل، باختياراتنا 
اأن  اأي�سًا  لحظت  وقد  بعد.  فيما  ال�سيا�سية 
 Haneke “هانيكه  فيلم  ثيمة   هــي  هــذه 
الأخري، “ال��ساح الأبي�ص”. لقد عرف جّيدًا 
املنحدرات   ،”Baader جماعة”بادر  ن�ساء 
قد  وكــن  قا�سية،  بروت�ستانية  عائلت  من 
بني  الرّابط  اأقام  وقد  �سارمًا،  تعليمًا  تلقنّي 
ت�ّجههن ال�سيا�سي وتعليمهن. هذا الن�ع من 
الكتاب  يهرب  ملاذا  اأفهم  ول  مفيد.  التاأمل 

من هذه القاعدة العامة.

تقولن اإن الكتابة لي�ضت عالجاً. األ جتدين 
مع ذلك اأن يف الكتابة م�ضاحة لّلعب، لّلعب 
اجليييياد، كييالأطييفييال الييذييين يييحيياولييون، من 

خالل لعبهم، امتالك العامل ؟
اإىل  اأنظر  ل  فاأنا  باإجابتي.  اأفاجئك  -قــد 
الكتابة على اأنها لعٌب على الإطلق. ول حتى 
ما  هذا  جدًا.  م�ؤملة  الكتابة  اأجد  جاد.  لعٌب 
�سعرت به يف اأثناء كتابة “خط�ط الت�سّدع” 
اأ�س�اأ  الآن  اكتبها  التي  الرواية  لكّن  ة،  خا�سّ
كثريًا  ا�ستمتع  ل  بكثري”ت�سحك”..اإنني 
بكتابة الّروايات. بعد الكتابة اأك�ن م�سرورة 
لأّن ما كتبته اأ�سبح م�ج�دًا، ويكّلم النا�ّص، اأو 
حّتى يجعلهم ي�سحك�ن! لقد قراأت “خط�ط 
اإىل  وُتــرجــم  كــثــرية،  حمافل  يف  الت�سّدع” 
اأكــرث كتبي  بــني  لغات عــدة، وقــد يك�ن مــن 
اأثناء  ابت�سم  مل  اأنني  غري  وقــراءة،  ترجمة 

كتابته، ول حتى ملرة واحدة.
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بييو�ييضييوح:  تقولينها  حيييواراتيييك  اإحييييدى  يف 
الّطفولة اأمراً م�ضلّياً....” “لي�ضت 

الإطلق.  على  م�سّلية  لي�ست  فهي  -بالفعل، 
واأعتقد اأن هذا اأحد اأ�سباب جناح “خط�ط 
من  بــ�جــ�د  النا�ص  �سِعد  لقد  الت�سّدع”. 
يتحدث عن طف�لة عرف�ها، حيث كل �سيء 
اأنف�سهم  اإىل  تعرف�ا  لقد  خطريًا”.  كــان 
و�س�ء  اخلــ�ف  عن  تتحّدث  منها  مقاطع  يف 
ــّرعــب يف اأغــلــب  ــال ــا نــ�ــســاب ب ــن الــفــهــم. اإن
غرُي  خطريون،  اأنا�ٌص  الكبار  لأن  طف�لتنا. 
م�ؤهلني لكي يك�ن�ا اآباء يف اأغلب الأحيان....

اإن عندنا جميعًا ما نل�م اأنف�سنا عليه! كتبت 
ع �س�رًا  رواية بعن�ان“وج�ه الفجر”، كي اأتتبَّ
م�سرحية  فرقة  قامت  وقــد  جــدد،  مل�ل�دين 
على  بعر�سها  مــ�ؤخــرًا 
اإنها  العرائ�ص.  م�سرح 
لقابلة  ليلة  عــن  ق�سة 
ــــــدْت فــيــهــا ثــمــانــيــة  وّل
�سخ�سيات  مع  اأطفال، 
ــات واأزواجـــهـــن،  ــه الأم
ـــقـــدون  ـــف ــــــن ي ــــــذي وال
ما  حلظة  ويف  اأحــيــانــًا.  وينهارون  �سربهم 
تق�ل  القابلة الآتي: “ ما من ماء، مهما كان 
حماقة  من  هــ�ؤلء  يحمي  اأن  ميكنه  مباركا، 

الكبار”.  فينفجر اجلمه�ر �ساحكًا.
عن  ناجم  الكبار  عنف  من  كثريًا  اأن  اأعتقد 

العنف الذي تعّر�س�ا له يف طف�لتهم.

االإبداع واالإجناب واختالف اجلن�س

يف »ييييوميييّييييات الإبييييييييداع«، تييياأتييين عييلييى ذكيير 
الن�ضاء  ميين  كثري  الييذي تفرت�س  ييراع  اليي�ييضّ
وجيييوَده بيين الإبييييداع والإجنيييياب. لي�س من 

ال�ضهل ال�ضيطرة على ذلك...
اأف�سل،  غـــدوت  اأنــنــي  �سخ�سّيًا،  اأعــتــقــد، 
كروائية، منذ اأن �سرت اأّمًا. لكّنني ل اأق�ل اأّن 
امل�سكلة ي�سرية احلل. ول اأعتقد اأنها �ستختفي 
كنت  لقد  الرتكيب.  �سديدة  اإنها  بل  ي�مًا، 
الهتمام  يع�سق  رجل  مع  بالعي�ص  حمظ�ظة 
الــيــ�مــيــة، وحمظ�ظة  وبـــالأمـــ�ر  بــالأطــفــال 
العمل م�ساء  ُتلزمني  مبمار�سة مهنة فنية ل 
ول ال�سفر. هكذا ا�ستطعت اأن اأوجد تفاعًل 
غنيًا بني »�ِسّقي« وج�دي: الإبداع والأم�مة. 
اإن  الــدوام. فما  لكّن ذلك لي�ص ممكنًا على 
تبداأ  معامل احلياة امِلْهنية ترت�سم حتى ُتعّلق 
والي�م،  الأطفال.  ترّبي  كي  ن�ساطها  املــراأة 
ويف  ن�ساطه،  يف  ال�ستمرار  بع�سهّن  يقّرر 
و�سطنا الذي يتمتع بامتيازات كثرية، يّتخذن 
وه�  العمل،  اإىل  ع�دتهن  عقب  مــربــيــات، 
الــ�لدة!  من  ي�مني  بعد  اأحيانًا  يحدث  ما 
ي�سف كثري من الأنرثوب�ل�جيني املعا�سرين 
احلياة  باجل�هرية يف  »الأم-الطفل«  علقة 
واحلميمي  الط�يل  التفاعل  ذلك  الإن�سانية: 
وتنقل   ، العامَل  طفَلها  الأمُّ  فيه  تعّلم  الــذي 
ذلك  كل  اأوِكــَل  واحلنان...الي�َم،  اللغة  اإليه 
اإىل املخت�سني، ويبدو اأن النم�ذج الّذك�ري 
على  قد ق�سى  العمل«  ثم  »العمل  املتمثل يف 
اأرى  نظري،  وجهة  التفاعل متامًا. من  هذا 
اأنه من املرجّ� اأن ُيعيد الّرجال تقييم العامل 
ه�  ما  بقدر  وجماله،  نفعه  واإدراك  املنزيل 

مرجّ� اأن تنجح املراأة يف جمال العمل.
ــكــ�ن الأطـــفـــال حــا�ــســريــن، ويــكــ�ن  حــني ي
التفاعل معهم مزعجًا لنا لأننا جنده معيقًا 
الأطفال �سي�سعرون  فاإّن  لأعمالنا وتركيزنا، 
جنازف  بذلك  لأننا  كارثي.  وهــذا  بــالأمــر. 
ال�سبب،  ال�سعيدين.ولهذا  على  باخل�سارة 
اأكتب  كي  املنزل  خــارج  مكان  دومــًا  كان يل 
فيه. واإنني ل�سديدُة المتنان ل»نان�سي« التي 
تنّباأت  لأنها  عاما  ثلث�ن  الآن  عليها  م�سى 

تعّد نانسي هيوستن 
اليوم  واحدة من 

أبرز  الكاتبات 
الفرنكوفونّيات
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ولأنها  مــعــًا،  الأمــريــن  اإىل  �ساأحتاج  باأنني 
اأن  يل  يبدو  اأبــدًا.  ذلك  �ساأن  يف  تتنازل  مل 
الذي  للتهديد  تعر�سًا  اأقلُّ  الّرجال، عم�مًا، 
العاملني لأّن  القائم بني  التناق�ص  ميثله هذا 

الف�سل بينهما، يف اأذهانهم، اأو�سح بكثري.

وحيدين  دوميياً  �ضيظّلون  الرجال  لأّن  رمبا 
يف اأجييي�يييضيييادهيييم، كييمييا كيييتيييبيييِت. وهيييييذا فيييارق 
جييوهييري. يف مييقييال ُنيي�ييضيير يف »الييلييومييونييد«، 
مينع  الييذي  »ما  التايل:  ال�ضوؤال  تطرحن 
اأو  م�ضلحة،  ميلي�ضيات  ت�ضكيل  من  الن�ضاء 
قيادة حتالفات دولية، اأو تنظيم اعتداءات؟ 
وملاذا ل ُتغرم �ضوى قلة من الفتيات باألعاب 
الفيديو العنيفة؟ وملاذا ل تدخل املراهقات 
وجبات  مطعم  اأو  مدر�ضي  �ضّف  اإىل  اأبيييداً 
�ضريعة كي تفتح النار على نظرياتها؟ وملاذا 
يبدو اأن هذا ال�ضوؤال ل يعني اأحداً؟«. لقد 

بدا لنا يف ذلك كثري من احلكمة.
-نعم. ولكن ل اأحد يذكر الأمر. ل اأحد يراه، 
ال�سم�ص عند م�ساهدة  اأنه يت�سح و�س�ح  مع 
هذا  اأن  اأعرتف  اأن  املتلفزة...علّي  الأخبار 
�سخ�سياتي. مل  لإحدى  بل  لي�ص يل،  الّن�ص 
اأُرد لهذا املقطع اأن يدّوي هكذا يف رواية. لذا 
قمت باقتطاعه لكنني اأردته مع ذلك اأن يقال 
يف مكان ما...لي�ست هذه نغمتي املعتادة! اإّن 
من يتحدث هنا �سخ�ص اآخر غريي! اأما اأنا، 
ق�ل  على  لأجــراأ  اأكن  ومل  تاأدبًا  اأكرث  فاإنني 

ذلك!
لقد  عنيفة.  فــعــل  ردود  املــقــال  هـــذا  اأثــــار 
ي.بادينرت  كتاب  �سد  منه،  جــزء  يف  ُكتب، 
الذي  اخلاطئ”،  “الدرب   E.Badinter
حماججتها،  يف  �سّيئة  اأطــروحــتــه  يل  بــدت 
مبنّبة على القيل والقال..وتهدف اإىل تبيان 
الرجال. عنف  عن  يقّل  ل  الن�ساء  عنف  اأّن 
اإن ذلك مبثابة امتناع عن العرتاف ب�ج�د 

المتناع  وبــالــتــايل  بــالــرجــال  خــا�ــص  عنف 
“منا�سرة  اأك�ن  اأن  اأ�سبابه.  يف  البحث  عن 
حــالت  اأمـــام  اأثـــ�ر  اأن  يل  يعني  للن�س�ية” 
ع�سرات  الن�ساء:  لها  تتعر�ص  التي  الظلم 
اإفريقيا،  يف  املخت�نات  الن�ساء  من  املليني 
ن�ساء ُيحرقن يف الهند وهّن على قيد احلياة 
ب�سبب عدم ت�فر امله�ر، الن�ساء املغت�سبات 
�سحايا   و  حروبًا  ت�سهد  التي  البلدان  كل  يف 
اأ�ــســكــالــه. مبختلف  اجلــنــ�ــســي  ال�ــســتــغــلل 
ولكن، وبالقدر ذاته، �سناعتا الب�رن�غراف 
مليارات  عليهما  ُي�سرف  اللتان  والــدعــارة 
قبل  من  املعّنفني  الرجال  الــــدولرات....اإّن 
اأو  بادينرت،  والذين تتحدث عنهم  زوجاتهم 
ن�ساء القتل اجلماعي يف رواندا ما هّن �س�ى 
ظ�اهر عدمية القيمة اإح�سائيًا اإذا ما ق�ٍرِنّ 

اأو  ــفــات  املــعــّن بــالــنــ�ــســاء 
اجلماعي!  القتل  رجــال 
ت�سمت  الــذي  ال�قت  يف 
فيه بادينرت اأمام ما ه�، 
اأ�س�اأ �سروب  نظري،  يف 
الن�ساء،  قبل  من  العنف 
واأكرثها انت�سارًا اإىل حّد 
بعيد: ذلك الذي متار�سه 

ُترتك  التي  فاملراأة  اأبنائهّن:  �سد  الأّمهات 
وحدها،ُمْنهكَة، خائبة الأمل وحمَبطة، ميكن 
عفاء:  ال�سّ اأولئك  وجه  يف  ق�تها  متار�ص  اأن 
مما  عليهم،  وتهيمن  وتهينهم  فت�سربهم، 
الر�سد:  �سن  يف  كارثية  نتائج  عليه  يرتتب 
انتقامهم  عــن  لحــقــًا  يت�قف�ا  لــن  ـــالأولد  ف
الأقدم يف  املفرغة  اإّنها احللقة  الن�ساء.  من 
العامل! اإذا مل ُترتك الأّمهات وحيدات لريّبني 
“كراهية  بــاأّن   يقنٍي  على  فاإنني  اأبنائهّن، 
الن�ساء”  �ست�سهد انح�ساراً  كبريًا لي�ص اأقّل 

منه ذلك الذي �ست�سهده الدعارة.
مقاطعة  مــن  اأركـــــان،  بنيّلي  كــثــريًا  ــر  ــّك اأف
“العاهرة”  كــتــابــي  مــ�ؤلــفــة  “كيبيك”؛ 

 أعتقد، شخصّيا،
 أنني غدوت أفضل، 
 كروائية، منذ أن
 ٍصرت أّمًا
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يف  وهــــي  ــحــرت  ــت ان الــتــي  و“املجن�نة”، 
ال�ساد�سة والثلثني من العمر. كانت تلميذة 
لمــعــة در�ــســت فــرويــد ولكـــان يف اجلامعة 
حمرتفة  ه�ى  بائعة  ذاتــه  ال�قت  يف  وكانت 
اإليها  خُل�ست  التي  امللحظة  كانت   .....
ح�ل اإق�ساء الن�ساء يف جمتمعاتنا ملحظة 
حلم  “برقعا” من  يرتدين  اإّنــهــّن   : مذهلة 
اأظفارهّن  نع�مة  فمنذ  ذلك.  يِعني  اأن  دون 
واحلمية  واملاكياج  بالت�سريحة  يفّكرن  وهن 
من  بامللب�ص  ويتزّين  واملــ��ــســة،  الغذائية 
ن�سري  حــني  الــقــدم.  اأخم�ص  حتى  ــراأ�ــص  ال
باأ�سابعنا اإىل الن�ساء امل�سلمات، املحجبات، 
نن�سى اأن مئات الآلف من الن�ساء هنا تنحّط 
و�سعادتهم.  الّرجال  متعة  اأجل  من  قيمتهن 
“طهارة”  على  الإبقاء  اأجــل  من  ذلك  ــّل  اأُك
الأمهات! اإنني �سديدة الّتعلق بالإلهة �س�زي 
“اأ�ساتذة  كتابي  اأجـــل  مــن  تخّيلتها  الــتــي 
ال�قت  يف  اأم�مّية  و  ح�سّية  لأنها  الياأ�ص”، 
ال�ّسرخ  هذا  ب�سبب  كثريًا  نعاين  اإننا  ذاتــه. 
متفائلة... ل�ست  لكّنني  ترميمه.  من  بّد  ول 
فحتى يحدث تغيري حقيقي، يجب اأن ي�سبح 
الّرجال اأباآء حّقًا. اإّن اأغلبهم، مع الأ�سف، ل 
يخرج اأبدًا من مراهقته مبا فيها من حركة 

�ساخبة.....و�سعي لإثبات الفح�لة.

تقولن اإّن للن�ضاء الكاتبات” يداً مرتع�ضة”. 
القا�ضية.  الّريبة  تلك  دوميياً  تعرتيهن  مليياذا 
لأنف�ضهن  ال�ضماح  يف  �ضعوبة  يعانن  مليياذا 

بالإبداع اأكرث مما يعانيه الّرجال؟
-الّرجال اأي�سًا يعان�ن هذه ال�سع�بة لكّنهم 
اأكرث براعة يف اإخفاء معاناتهم “ت�سحك”. 
اأعتقد اأّن الفعل الفنّي، مباهيته هذه، قد اأتى 
يف الأ�سل من الّرجل كتع�ي�ص عن الإجناب، 

الإجنــاب  يحدث  كيف  تعرف  التي  واملـــراأة 
ـــ�ت، تــعــرف اأيــ�ــســًا اأّن  ـــ�لدة وامل وتــعــرف ال
للفناء. حني ننظر  “اإنكار” عبقري  الإبداع 
ب��س�ح  نرى  الن�ساء،  كتابات  اإىل  قرب  عن 
باخل�ف  الــّرجــال،  من  ان�سغاًل،  اأقــّل  اأّنــهــّن 
اأّنهّن ، حتى ع�سر  من امل�ت. ومن املحتمل 
باحلاجة  اأقــل،  ي�سعرن،بقدر  كّن  احلداثة، 
اإىل الكتابة اأو الّر�سم. وعليه، فقد غدا لدى 
اأ�سبابًا  الإبـــداع  عــامل  دخلَن  اللتي  اأولئك 
قليلة  فالنماذج  بال�سك،  ُي�سنب  كي  وجيهة 
جدًا اأمامهّن...وكّل ال�ستعارات التي حتيط 
بالإبداع الفني قد مت ال�ستغال عليها من قَبل 
غالبًا  املثال،  �سبيل  فعلى  ولأجلهم.  الرجال 
بج�سد  نف�سه  الفني  العمل  ت�سبيه  يتم  مــا 

املراأة...
ح�ل  معر�ص  لكاتال�غ  تقدميًا  م�ؤخرًا  كتبت 
الأزواج املبدعني وقد اأعيد ن�سر هذا الن�ص 

مرت�ضى كاتوزيان / اإيران
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�سمن جمم�عة “اأرواح واأج�ساد”. لحظُت، 
يف املجمل، اأّن احلال اأف�سل عند الأزواج من 
الفنانني الت�سكيليني، منه عند الكّتاب. فعند 
بني  �سرخ  ثمة  لي�ص  الت�سكيليني،  الفنانني 
اجل�سد والّروح، اأو بني الفّن واحلياة الي�مية.  
ففي م�سغل للفن اأو الّنحت، يجب التنظيف، 
نك�ن يف مكتب،  اإلــخ...ل  وامل�سح،  والرتتيب 
مع حياتنا الداخلية واأمام حا�س�بنا، بل نك�ن 
يف ا�ستباك مع املاّدة، مع اجلهد البدين، ومع 
ما ه� ح�ّسي...لذا فاإّن الأزواج من الفنانني 
الت�سكيليني هم، يف العم�م، اأكرث ت�ازنًا، فل 
“م�ص  اإىل  بال�سرورة  الأمر عندهم  ينقلب 
يف  اأّنــه  والنتحار..حتى  والــّتــاأزم  الدماء”، 
اأكرث  �سهرة  املــراأة  تكت�سب  احلــالت،  بع�ص 
اأّنــه  الــّرجــل  الــرجــل فيقال عندها عــن  مــن 
مع  احلــال  هي  مثلما  الآخر”.  “ه�  ير�سُم 
فيرّيا دا �سيلفا Viera da silva واأرباد زين  

.Arpad Szenes

تراوحن بن املقالة والتخييل. ملاذا؟
-نعم. اأجد متعة كبرية يف كتابة املقالة، وهذا 
يريحني من الّروايات، فاملقالة اأ�سهل. اأق�م 
بالبحث، واأ�سجل امللحظات ثم اأرتبها.....

الأ�ييضييييياء متييّر عرب  ذلييك لأّن بع�س  األي�س  
املقالة ول ميكن مرورها عرب التخييل.

م�ؤّخرًا  ن�سرت  املثال،  �سبيل  فعلى  -متامًا. 
“ج�كا�ست امللكة”.. عمًل م�سرحّيًا بعن�ان 
الإلهة  غــرار  على  �سخ�سية  هي  وج�كا�ست 
�س�زي، فائقة الأبعاد، تنادي بحب كّل �سي: 
يل،  حــ�اراتــهــم  يف  احل�سّية!  كما  الأمــ�مــة 
طريقة  على  اأفّكر  اأنني  معتقدين  ي�ساأل�نني 
اإنني  اأبــدًا.  �سحيحًا  لي�ص  وهذا  ج�كا�ست، 
اأعتقد، بكل ب�ساطة، اأنها ت�ستحق اأن ُي�سغى 
مل  اإننا  ال�سمت!  من  عام   2500 بعد  اإليها 
نت�ساءل ي�مًا قّط عما كان يجري داخل ق�سر 
ف�ساء  ويف  الغرفة،  ويف  املطبخ،  يف  طيبة، 
اأبنائهم  ومع  احلميمي،  ــب  واأودي ج�كا�ست 
من  عامًا  ع�سرين  ولدوا عرب  الذين  الأربعة 
�سائقة  اأحاديث  اأّن  بّد  ل  امل�سرتكة،  احلياة 
قد دارت بينهما...كيف كانت نغمتها؟ ماذا 
زوجها  اأّن  ج�كا�ست  اكت�سفت  عندما  حدث 
ذلك  ومع  �سينهار؟  �سيء  كّل  واأّن  ابنها  ه� 
الكامل  التماهي  مطلقًا  اأريد  اأكن  مل  فاإنني 
مع خطابها. فل ج�كا�ست ول الإلهة �س�زي 
اأ�سيق بكثري منهّن! لكنني  “اأنا”. فاأنا  هما 
�سعيدة لقدرتي على احت�اء �سخ�سيتني على 

هذا  القدر من الإ�سعاع.

اأكيييرث لأن فيها  مييريييحيية  املييقيياليية  تييكييون  األ 
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يييعييرث عليه،  اأن  املييييرء  عييلييى  واحيييييداً  �ييضييوتيياً 
واحداً ووحيداً، بعيداً عن دّوامة الأ�ضوات 

املتعددة يف الرواية؟.
تركيب  ه�  اأي�سًا  ال�س�ت  هذا  ولكن  -نعم، 
جميعًا،  نحن  ما.  نح�  على  �سخ�سيٌة  معني، 
يف ال�اقع، منتلك ذواتا متعّددة. عرب كتابتي 
اأنه قد كانت يل  راأيت  الت�سّدع”،  “خط�ط 
املتعلقة  تلك  فقط  ولي�ص  متعددة،  طف�لت 
ة حياتي كما داأبت على روايتها لأّن ذلك  بق�سّ
يحل� يل، ولأنه يجعل الآخرين يتعاطف�ن مع 
ق�ستي...فقد كنت اأي�سًا طفلة م�ساك�سة مثل 
 ،Randall رانــدال  مثل  و�ساّلة   ،Sol �س�ل 
وحزينة وغا�سبة مثل �ساديSadie، ومنطلقة 
يتعلق  فيما  اأمــا   .Kristinaكري�ستينا مثل 
هي��سنت”  “نان�سي  املــقــالت  كاتبة  ب�س�ت 
تقليده.  على  وقــادرٌة  واأمــّيــزه،  اأدركــه  فاإنني 
لكّنه يبقى واحــدا من بني  اأوافــق على ذلك. 
حقا!  لٌة  ُمَتخيِّ كائناٌت  اإّننا  اأخــرى.  خيارات 
دور“نان�سي  األعب  اأن  علّي  ي�سعب  واأحيانًا 
هي��سنت”! ل� اأّنك قد طلبت اإجراء ح�ار معي 
فثمة  ذلك،  رف�ست  لكنت  املن�سرم  ال�سيَف 
ل  اأّيام ل اأ�ستطيع فيها اأن اأك�ن “هي��سنت”. 
اأخرى  اأ�س�اتًا عديدة  ثمّة  لأّن  ذلك  اأ�ستطيع 

تك�ن يّف وتعل� على �س�تي.

ي�ش�ع ما

لإجنيييييل  متييهيييييداً  كتبت  قييد  اأنيييك  اكت�ضفنا 
مّتى...

“اأرواح  جمم�عة  �سمن  اأي�سًا  وه�  -نعم، 
هذا  الن�سر  م�سروع  اأثـــار  لقد  واأج�ساد”: 
الكتاب  مــن  عــدد  اإىل  الطلب  اهــتــمــامــي: 
حرية  بكل  متهيدًا  يكتب�ا  اأن  املعا�سرين 
ــل. وهــــذا اأعـــطـــاين الــفــر�ــســة كي  لــلإجنــي

طيًبا.  رجًل  الراهب...كان  بجّدي  اأحتفي 
متناق�سة  ت�س�رات  �سغري  يف  عندي  كان 
مب�ّسرة  عــّمــة  فــثــّمــة  املــ�ــســيــحــي:  لـــلإميـــان 
العامل  على  واّلل�م  الّذنب  ت�قع  اجنليكية، 
اإىل بْيته رجاًل  باأ�سره ، واأب كرمي ي�سحب 
�سادفهم يف طريقه ويقدم لهم ال�سيافة...

تاأثريًا  حال  كل  على  امل�سيحية  مار�ست  لقد 
اإل  م�ؤمنة،  غري  كنت  اإن  وحتى  يّف.  كبريًا 
رجًل  كان  لقد  امل�سيح.  تعاليم  اأقــّدر  اأنني 
متقّدمًا جّدًا على ع�سره: فه� لي�ص طائفيًا، 
وميّجد امل�ساواة بني اجلميع، وحب اجلميع، 
ي�سامح املراأة الآثمة، ويرتك الأطفال ُيقبل�ن 
ح�سنًا،  ولكن،  الإن�سانية.  �سديد  عليه...اإنه 
ه� مل ميار�ص اجلن�ص ول اأعتقد اأنه ابن اهلل. 
احتمالت  على  امل�سيحية  الأ�سط�رة  انطَ�ت 
بحاجة  م�ؤ�سف  نح�  على  اختلطت  رائــعــة 
الب�سر اجلاحمة  اإىل اخل�س�ع  واتبّاع  روؤ�ساء 
اأٍكــّن  اأنني  كما  الأخــرى.  ــان  الأدي ومهاجمة 
هنالك  ترى،  ولكّنك  لب�ذا،  كبريًا  احرتامًا 
النكما�ص  هــذا  الب�سر!  فعل  مــاذا  اأي�سا، 
الدوغمائي على اأ�سا�ص اله�ية والذي نتعلق 
البابا  اإن  والآخــريــن.  »نــا«  نفّرق بني  به كي 
نظري،  يف  يــبــدوان  كم�ؤ�س�سة،  والكني�سة، 
�سد امل�سيحية على نح� عميق. ولذا ختمُت 
الك�ارث  بقائمتني:  متى  لإجنيل  متهيدي 
والأمــ�ر  جهة،  من  امل�سيحية  وّلدتها  التي 
الرّائعة التي اأحدثتها من جهة اأخرى! اإّن كل 
ظاهرة حتمل �سيئًا من التعقيد، �س�اء تعلق 
بال�ّسبكة  حتى  اأو  باجلن�ص  اأم  بالّدين  الأمر 
اجلن�ص  يف  ما  اأف�سل  ُتخرج  الإلكرتونية، 
الب�سري واأ�س�اأه، وباإفراط يف احلالتني! ففي 
احلركة  اأن  كيف  تــرى  اأنــت  مثًل:  اجلن�ص 
معًا: احلب  اآٍن  تعني، يف  اأن  ال�احدة ميكن 
واملــ�ت،  احلياة  والق�س�ة،  البهجة  والكره، 

املتعة واملعاناة. اإنه لأمر حمرّي.
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املك�ى
جمدولني اأب�الرب

الروح تختار . . . اإمييلي ديكن�ش�ن 
ترجمة: �سلمى اخلالدي و زكريا حممد

ق�شائد جن�ى �شمع�ن
كل ما يًف ذئاب ال�ش�ء

ترجمة: �سلمى اخلالدي و زكريا حممد



التي لها ك�سرات.  الرّجالية  البناطيل  التحديد  البناطيل، وعلى وجه  الكّي، خا�سة كي  اأكره 
ل اأتقن طّي الك�سرة وكّيها، اأجاهد كي ل ينحرف خط طّيها، كي ل اأ�س�هها بدل اأن اأهذبها.

بناطيل زوجي كلها لها ك�سرات تن�سدل من اخل�سر اإىل الأ�سفل. منذ خم�سة وع�سرين عامًا 
يجدها  اأن  له  كيف  واأت�ساءل:  حركته.  وتريح  ر�ساقة،  اأكرث  يبدو  جتعله  اإنها  ويق�ل  يرتديها 
مت�فرة يف الأ�س�اق على مدى هذه ال�سن�ات، رغم تبّدل امل��سة واختفاء »م�ديلت« وظه�ر 

اأخرى!!
اأكره الكّي، واأ�ستعني باهلل على بناطيل »اأب� العبد«، ثم ابننا »العبد« الذي ما اأن �سّب و�سارت 
اأن »اأبا  اإل بنطاًل بك�سرات ه� الآخر، مع فارق  اأبيه، حتى بات ل يرتدي  قامته بط�ل قامة 
العبد« ي�سد حزام بنطاله حتت كر�سه، بينما يربط »العبد« حزامه على بطنه، واأخمن اأنه ميّر 
ب�سّرته، ورمبا ف�قها بقليل، واأخّمن اأي�سًا اأن حبله ال�سرّي كان مرب�طًا يف اأح�ساء اأبيه وكاأنني 

ما حبلت به ي�مًا.
اأكره التح�سري له منذ انخلع جح�ص الكّي. يف البداية ارتخت براغيه ف�سددتها  اأكره الكّي. 
باملفك ب�سع مرات حتى مل يعد هذا ال�سد ينفع. انطعجت ق�ائمه، عّدلتها فانثنت، ثم عّدلتها 
فانك�سرت. »اأب� العبد« اتهمني بالإهمال، و�سرت اأفرد �سرا�سف على طاولة الطعام، واأتاأكد 
اأنها �سرا�سف مل�ساء ل ثنيات فيها، كي ل يطبع املك�ى تلك الثنيات على امللب�ص فتبدو مثل 
خط�ط لمعة م�سروبة بع�س�ائية هنا وهناك. ول يظنن اأحد اأنني مل اأطلب من »اأبي العبد« اأن 

قاصة من األردن

المكوى

مجدولين أبوالرب

أدب / قصة
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ياأخذ بناطيله ه� وابنه اإىل الكّ�ى، فكان يهّز 
راأ�سه بعتب ويجيبني: )هذه تكاليف زائدة يا 

»اأم العبد«، م�ص م�ستاهلة ندفعها للكّ�ى(.
وعرو�سه  و�سكن  »العبد«،  ابني  تزّوج  عندما 
هذه  يف  خــريًا  ا�ستب�سرت  املــنــزل،  يف  معنا 
حتى  �سربت  الـــذوق،  قليلة  اأكــن  مل  الكّنة. 
الغ�سيل اجلاف  رفعُت من  الع�سل،  �سهر  مّر 
كّي، وطلبت منها،  اإىل  التي حتتاج  امللب�ص 
مثلما  ولــكــن  احلـــمـــ�ات،  تطلب  كــمــا  لي�ص 
منها  طلبُت  اللطف  وبغاية  ال�سركاء،  يطلب 
تبت�سم:  تك�يها، فدفعت يدي برفق وهي  اأن 
الطبخ،  ب�ساعدك:  بــّدك  ما  �س�  )عمتي.. 
الكّي،  اإل  اأي �سيء  املنزل،  الغ�سيل، تنظيف 

اأنا ل اأحبه، اأكره الكّي(.
»الــعــبــد« �سار  اأن  �ــســهــ�ر، ولحــظــُت  مـــّرت 
راحة  اإىل  املجال  ليف�سح  حــزامــه،  يخف�ص 
بقيُت  اأنــنــي  اأحـــد  يظن  ول  الــفــتــّي.  كر�سه 
�ساكتة، كنت اأملُّح لأبي العبد اإىل اأن كّنتي ل 
ت�ساعدين يف الكّي، مل يدعني اأكمل حديثي، 
اأهلل  )خايف  الغ�سبى:  كلماته  علّي  وانهالت 
رة، وبعدين  يا »اأم العبد«، البنت م�ص مق�سّ
خّفي  وم�ظفة،  متعلمة  بنت  هــذه  تن�سي  ل 

عنها..(.
الرتاب ور�سف  نقل  واأ�ست�سعبه،  الكّي  اأكره 
ممـــرات احلــديــقــة كــان عــلــّي اأهــــ�ن، اأذكــر 
زراعــة  ــــا  واأردن املــنــزل  هــذا  �سكّنا  عندما 
احلــديــقــة، مل يــكــن هــنــاك حــديــقــة، كانت 
اإ�سمنت  بــقــايــا  تلطخها  جــــرداء  اأحـــ�ا�ـــص 
البناء، اأح�سر »اأب� العبد« نقلة تراب اأحمر، 
اأن  علّي  وكان  املنزل،  بباب  القّلب  فّرغها 
يف  واأفرغها  الأحمر،  بالرتاب  »الُقّفة«  اأملأ 
تعليماته  العبد«  »اأبــ�  علّي  اأملى  الأح�ا�ص، 

بنقل الرتاب وذهب اإىل عمله. 
�سار  لها،  ي�ستجيب  ل  ــدي.  ي يكره  املــكــ�ى 
ثقيًل، يجري ب�سع�بة على امللب�ص، ويتعّمد 
ي�سمر  حبله  و�سار  امل�ساكل،  يل  ي�سبب  اأن 

امللب�ص  على  له  دفعي  غمرة  ففي  ويق�سر، 
من  ويحّد  ين�سّد  احلبل  كــان  واإيــابــًا،  روحــة 
اأن حبله يق�سر مع  اأجزم  اأكاد  حركة يدي، 
احلبل  ان�سداد  بعد  �سار  بل  الأيـــام،  مــرور 

يفلت من قاب�ص الكهرباء. 
ويخف�سها  حرارته  يرفع  �سار  جــّن،  املك�ى 
كما يحل� له، مّرة يلغي الك�سرات وي�س�يها مع 
تكن  ك�سرات مل  يبتكر  ومّرة  القما�ص،  باقي 
م�ج�دة. يلّ�ن امللب�ص كما يحل� له، بنطال 
خط�ط  عليه  ظهرت  الأ�ــســ�د  العبد«  »اأبـــ� 
لمعة كاأمنا عربه �سهاب ل م�ستقر له يف ليلة 
ظلماء. وبنطال »العبد« الع�سلي �سار م��سى 
فرفعُت  لروؤيتها،  ارتبكُت  �س�داء  بخرب�سات 
املك�ى ثم قلبُته، لأ�ساهد على �سفيحته غزوًا 
من خدو�ص، ت�سبه الت�سققات يف باطن كفي.

اإنه  �ساربه  ي�سبغ  وه�  العبد«،  »اأبــ�  يل  قال 
بات ي�سعر باخلزي من هندامه، واإنه ي�ستحي 
اأن يظهر اأمام النا�ص. واتهمني: )مل تع�دي 
تك�ي بذّمة(. خطر ببايل واأنا اأنظف فر�ساة 
العبد«  »اأبا  اأن  ال�سبغة والطبق اخلا�ص بها 
ترّبجًا،  تعّد  ل  ال�سبغة  اإن  قال  من  يترّبج، 
وفطنُت اإىل اأنني مل اأترّبج يف حياتي اإل ي�م 

زفايف!!
حر�سًا  الكّ�ى،  اإىل  ُتر�سل  �سارت  امللب�ص 
اأن  بعد  العبد«  و«اأبـــي  »العبد«  هندام  على 
لهما  نت�سّبب  البائ�ص  املك�ى  وهذا  اأنا  كدُت 

باحلرج واخلزي اأمام النا�ص. 
املك�ى،  عن  ي�ستغني  اأن  رف�ص  العبد«  »اأبــ� 
وقال اإنه قد ينفع يف امل�ستقبل، وقد ي�سلحه. 

املك�ى مرك�ن يف اخلزانة اأ�سفل »الب�فيه«. 
واأنــــا.. كــم اأكـــره الــكــّي، كــّي قلبي الـــذي ل 
كي  �سبيًل  اأعـــرف  ول  اأمــ�ــســكــه،  اأن  اأقـــدر 
�سحاف  على  تهب  كــّي  مــن  لفحات  يــربد. 
اأق�سد  الك�سرات،  الكثري من  والكثري  قلبي، 

النك�سارات.

�ى
املك



اإمييلي ديكن�س�ن )1830 - 1886( من كبار ال�سعراء الأمريكيني يف القرن التا�سع ع�سر. مل 
تلق التقدير احلق اإل بعد م�تها، وبعد اأن عرث بني اأوراقها على اآلف الق�سائد التي كتبتها 
على بطاقات �سغرية، وبل عناوين. �سارت هذه البطاقات رمزا للغنى ال�سعري الذي تخبئه 
ب  اأ�سبه  كانت  عزلة  لكنها  عزلة،  يف  حياتها  من  كبريًا  جزءًا  عا�ست  دواخلهن.  يف  الن�ساء 
ال�ساعر  يق�ل  كما  جمه�لها«،  وترو�ص  تكت�سفها  اأن  اختارت  التي  احلياة  قلب  يف  »مغامرة 

الأمريكي اأر�سيبالد مكلي�ص.

مترجمان من فلسطين

الروح تختار . . . إيميلي ديكنسون 

ترجمة: سلمى الخالدي و زكريا محمد

أدب / شعر



128

20
12

اء 
شت

 - 
شر

لعا
د ا

عد
ال

نبتة بر�شيم ونحلة

خلق جنينة 
يحتاج فقط اإىل بر�سيم 

ونحلة،- 
نبتة بر�سيم ونحلة واحدة، 

وحلم. 
 احللم وحده يكفي 

اإن كانت النحلت نادرات. 

 

اأنا ال اأحد

 اأنا ل اأحد!  فمن اأنت؟ 
اأنت ل اأحد، اأي�سًا؟ 

اإذن فهناك اثنان منا، 
ل تخرب اأحدًا! 

�س�ف يطردوننا، كما تعلم. 

كم ه� كئيب اأن تك�ن اأحدًا ما! 
فا�سح اأن تعلن، مثل �سفدع، 

ا�سمك مل�ستنقٍع ُمعَجٍب ط�ال الي�م.

الروح تختار

الروح تختار عاملها، 
ثم ت�سفق الباب؛ 

ويف دميقراطيتها الإلهية هذه 
ل جمال ملتطفلني. 

ل ي�ؤثر فيها اأن ترى عربة تت�قف 
على ب�ابتها اخلفي�سة 

ول اإمرباط�رًا يركع على ركبتيه 
ف�ق ب�ساطها. 

لقد خربتها: من اأمة كبرية 
اخرت واحدًا؛ 

ثم اأقفل اأب�اب انتباهك كاحلجر. 

 

اأق�شى الكالم

ل� كانت مقدرتنا، هي اإرادتنا 
�سيك�ن املعيار: 
اأق�سى الكلم 
ه� العّي ذاته. 

غروبان

اأر�سلت غروبني اثنني- 
اأنا والنهار يف �سباق، 

اأكملت اثنني، وب�سعة جن�م، 
بينما اأكمل ه� واحدًا فقط. 

اأما غروبه ه� ف�ا�سع- 
غري اأن غروبي، وكما كنت اأق�ل ل�سديق، 

اأ�سهل 
للحمل باليد. 

 

مقيا�س

احلب يعرف بذاته وحدها، 
»يف مثل حجمي«، تق�ل ال�سم�ص 

وبالن�سبة ل�احد مل يختربها ملتهبة 
نف�سه وحدها هي املقيا�ص. 

�ى
املك
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املاء والعط�س

يعرف املاء بالعط�ص؛
والياب�سة مبرور ماء املحيط؛

والرحيل بالأمل   
وال�سلم، بق�س�ص احلرب
واحلب، بن�سبه التذكارية

والطي�ر، بالثلج.
 

 �شرنقة

�سرنقتي �ساقت، األ�اين تتعذب
اأت�ق لله�اء

قدرة مظلمة ف�ق الأجنحة
حتط من قدر ما اأرتدي

طاقة فرا�سة يجب اأن تك�ن
قابلية الطريان،

مروج ملكية مفت�حة،
و�سماء �سهلة الكت�ساح

لذا يجب اأن اأدوخ يف الإ�سارة 
اأن اأفك العلمة

واأن اأتخبط كثريًا
الإمــ�ــســاك  مــن  النهاية  يف  اأمتــكــن  اأن  قبل 

بطرف كبة اخليطان الإلهية.

امل�ت اأ�شهل من االإجابة

طنني النحلة
�سحر ي�ؤّخذين

واإن �ساأل اأحد مل،
فامل�ت اأ�سهل من الإجابة.

احلمرة ف�ق التلل
ُتبطل اإرادتي

واإن �سخر اأحد ما،
فليحذر، لأن اهلل هنا،

هذا ه� كل �سيء.

طل�ع النهار
ي�سعد بي،

واإن �ساأل اأحد كيف ذلك، 
فعلى الفنان الذي اأبدعني

اأن يجيب.

ال وقت لكي اأكره

لي�ص لدي ما يكفي من ال�قت كي اأكره
القرب مينعني

احلياة ق�سرية
ل تكفي حل�سم خ�سام واحد.

ولي�ص لدي ال�قت كي اأحب اأي�سًا، لكن لأن
الأم�ر يجب اأن مت�سي،

فقد فكرت، اأن كدحًا قليًل يف احلب،
كان يكفيني وزيادة.

اأجمل ما فيه تال�شيه

كالن�ر-
حب�ر بل بهرجة،

 كالنحلة-

رب
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اأغنية بل زمن،

 كالغابات-
�سّري كالن�سمة- بل عبارات - مع ذلك فه�

يهز الأ�سجار الأ�سد فخرا-

كال�سباح
اأجمل ما فيه تل�سيه
وال�ساعات الأبدية- 

قرع- ظهرية!

م�ت الكلمة وحياتها

الكلمة مت�ت
حني ُتنطق،

كذا يق�ل بع�سهم
اأما اأنا فاأق�ل

اإنها تبداأ حياتها
ذلك الي�م.

اأغنية اجلندب

غنى اجلندب
وغّيب ال�سم�ص 

والعامل�ن ينه�ن، واحدًا بعد الآخر
النهار يعرب ف�ق اآثار ندوبهم

الع�سب اخلفي�ص مثقل بالندى
وال�سفق يقف كالغرباء

قبعته يف يده، مهذب ومهندم،
منتظرًا: يدخل اأو مي�سي.

�سعة هائلة، حت�سر مثل جار،

حكمة بل ا�سم اأو وجه
�سلم، كما ل� اأن ن�سف الك�ن يف البيت-

وهكذا يحل الليل.

طائر اأبي احلّناء

ل� كان يل اأن اأمنع قلبًا واحدًا من التحطم
فلن تك�ن حياتي هباء

ل� قدرت اأن اأخفف من وجع حياة واحدة
اأن اأبرد اأملًا واحدًا

اأن اأعيد �سغري طائر اأبي حناء واحد يفهق
اإىل ع�سه ثانية

فلن تك�ن حياتي عبثًا.
نقطة عمياء

الأمل لديه نقطة عمياء؛
ل ي�ستطيع اأن يتذكر

متى ابتداأ، اأو اإن كان وقت
مل يكن له فيه من وج�د.

لي�ص للأمل م�ستقبل غري ذاته،
عامله اللنهائي ي�سمل

ما�سيه، الذي ميلك قدرة على اأن يتنباأ
بعه�د جديدة من الأمل.

 

قر�س امل�ت

اإن بداأت بعذابات �سئلية 
�ست�سطرب احلي�ات

واإن بداأت بالنهيارات
�س�ف يتهاوين

لذا �ُسّد باأ�سك، ابحث حذرًا عن اأنفا�سهن 
ل تنطق ول� مبقطع واحد-

�ى
املك
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مثل امل�ت
الذي يك�سف عن قر�سه الرخامي 

فقط بالفعل ل بالكلمات.
 

اأ�شابع

اإذا كان التذكر ن�سيانًا
فاأنا ل اأتذكر

واإن كان الن�سيان تذكرًا
فكم كنت قريبة من الن�سيان!

واإذا كان التف�يت �سعادة
واحلداد فرحًا

فكم بهيجة هي الأ�سابع 
التي جمعت الي�م كل هذا. 

فجر
غري عارفة متى �سياأتي الفجر

اأفتح، باحثة، كل باب
اأه� بري�ص كالع�سف�ر

اأم باأم�اج كال�ساطىء؟

رب
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�ضارة كلكتاوي / ال�ضعودية
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اأنت خفا�ص ليلي
اأين اأهرب والليل كله بني يديك

ي�سرب دمي ويثمل ..ي�سب اأنفا�سي يف كاأ�ص 
من ف�سة ويظماأ/

يقتات نب�ص قلبي /ي�سب اخلمر على ج�سد 
فرا�سة ا�ستعلت نريانها فجاأة

 
يف بريد ملغم بالظلل

اأحدق يف املاء الدمع/غزالة تفلت من ج�سد 
لت�ستحم يف الدمع مائك اللمع يف اأم�سها/

ع�سافري  فــتــحــرر  دمــــك  يف  دمــهــا  حتـــك 
ال�سجر/متلأ اإناثها بالكرز م�سم�ص رغ�تها 
�سدرك  يف  ترك�ص  �سامة  على  امل�ستفا�سة 

امل�ستهى
..بعدما  قلبي  ــات  دق هــى  النافرة  اخلــيــ�ل 

اأفزعتها ذئاب ليلك ..
لبد من الت�ح�ص يف الن�س��ص/لأنها حتمل 

بنا/ن�سمة  املرتب�ص  /القمر  الليل  �سمات 
ه�اء تخم�ص ظلنا/

قلق “على �س�ء يت�سرب اإليك يف نربة ع�سق/
روحك  م�سم�سي/اأم�سد  من  امراأتي  يا  كلي 
واأطلقها لل�سراب الع�يل لعراب يفلتها بكاأ�ص 
اأعرف  النبيذ فاحرتقت مبكيدة الن�ر�ص/ل 
ال�س�ء يف ليل الدخيل ..اأنا اأم�سي وهاج�ص” 

يع�ي/ كل ما يًف ذئاب ال�س�ء
ليلها/ على  ي�سط�  وخفا�ص  والق�سيدة  اأنــا 

يطارد غزالة النبع .... 
ورد  يغطيها  بــاكــيــة  اأغــ�يــتــنــي/بــقــ�ــســيــدة 
الربيع/ �سارت ربيع فتنتك يا غريب/وردك 

اأغ�اين
بل  عمال  /عيد  احلية  الذاكرة  يف  وحيد  اأنــا 
يف  انفجار  �س�ت  خد�سها  اأفكار  عمال/رزمة 
امله�سمة  باأفكاري  وحيد  الــذاكــرة/اأنــا  اأعلى 
وراك�سة/اغتيال  مربكة  طازجة  ذاكـــرة   يف 

*شاعرة وإعالمية  من غزة - فلسطين.

كل ما فًي ذئاب الضوء

قصائد نجوى شمعون*

أدب / شعر
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امليتة/اأ�سئلة  احلــيــة  الــذاكــرة  يف  ل�سناعة 
يف  ومنده�سة  فرحة  تقف  اجلن�سيات  متعددة 
املن�سبة  اأفكارها  و�سعف  ي�سلها  ما  ه�سا�سة 
ــهــ�/وحــيــدًا يــجــري يــركــ�ــص يــهــرول  ــل عــلــى ال
�سيئًا  يف�سر  يلهث/ل  ينزوي/يرك�ص  يبطئ 
مما حدث/ يحدث يتجنب تكرار احلادثة ول 
اأن يربك امل�سهد ف�ق ربكة امل�سهد/اأنا  يحاول 
وحيد يف الذاكرة احلية/م�سرح كبري واأنا دمية 
مل�سرح ج�ال/خي�طي مزقتها ال�سم�ص ونامت/

اأنا وحيد” مثلك يف الغربة وحيد مثلي ..
وردة  ..قالت  املمرات  يف  عطري  ي�سيل  لن 

لقاتلها ..
من �سحر عينيه زمت الق�سيدة �سفاه قلبها ..
اأطياف  ــارع  اأ�ــس وحــدي/وحــدي  كنت  وقــد 
وت�سحك  روحــي  وت�سحب  /تفر  م�ت/تكر 

وتهزاأ/
جــدويل  يف  ثعلبًا  كعادتها/ن�سيت  ومــكــرت 

ي�سرق ينهب عنب احلزينة
ي�سبه  قــرب  على  وردة  ويغر�ص  ليلها  يفتت 
باأن ما �سال من  قلبها/وي�سحك/على يقني 

وحدي ه� وحدي دم” طازج يف اجلدول
قال الغريب انرثي نهري ر�سح املاء ..وح�ص 

البحر..بكت غزالة يف حرها
/ المــتــلء  حــد  بلبل/�سرب  ت�سر�ص  ملــاذا 
عزلتها  يف  غزالة  فيه/هذي  املند�ص  بال�سر 
حا�سر يعر�ص فيه غياب ط�يل /وي�سرق من 

حقل برتقالة
تقفز الغزالة من عتمة لن�ر ومن ن�ر لعتمة /

اأما من نهاية لهذا النفق الظلم
قال الغريب قال الغريب وم�سى يف زحامه

قال الكحل وه� ي�سيع الظلم /ين�سره اأ�سفل 
/البحار/اأحزان  الكلم/الأ�سجار  عينني 
على  ـــ�رد  ال زحــمــة  املنتظر  امـــراأة/ابـــريـــل 
الطرقات/قال الكحل لقلبها خذ مني ظلل 
املحبة/عتمة ل ترى ن�رًا /وهبت من رقادها 

غزالة مذع�رة تتح�س�ص �س�ء قتله..

ون�سف  حــي  /ن�سف  بهم  مــررت  لعلك  اأو 
/تفاحة  الأوىل  لــبــئــرك  مــيــت/تــر�ــســدهــم 
خم�ست روحك �ساعدة ل�سماء �سابعة ول�ست 
�سعف  مــن  ورقـــة  /�ــســقــطــت  هـــذا  ــا  ي بنبي 
/دلني  احلــي  /ميت  حي  اأنــت  النخيل/هل 

على بئري لأ�سرب يا بئري
املدينة/ م�سارف  لأحد/على  لي�ست  اأطياف 

اأ�سجارها/م�سطها/كحل  مع  ه��ص  يف  اأنثى 
طفلة  بــرباءة  ال�س�ؤال  يعيد  و�ــســ�ؤال  عينيها 

..ملاذا قتلني ذاك ال�سبح
اأطياف تدور يف مكان ول مكان لأحد/تخرج 
�س�اها/حمقاء  تــرى  /تــقــفــز/ل  /مت�سي 
بها  مي�سك  بجهلها/وراعي  الأطــيــاف  تلك 
يتفقد  باحلقد  املعج�ن  الغريب  /�ساحرها 
الع�سرين  �سحاياه  بعطر  اأحــ�الــهــا/ويــنــام 

واأ�سرحة لغزلن املدن يف �سكل قلب ..
�سلم عليك يا �سيدة الأغاين /واأنت تعدين 
قالت  القه�ة  ..�سب�ا  لن�سر/وفرح  ي�مك 

الق�سيدة وزيدوها هيل
يف  ون�سف  املــاء  يف  قلبي/ن�سفه  البحر  يف 

اله�اء/ ياأخذ ح�سته من اله�اء ويغني
راحــة  على  منــت  طحالب  قلبي  البحر  يف 

يديه/ تهلكه الطحالب ت�ستهلك �سكر يديه
واأ�سرب نخب ال�سفن القادمة واأرفع منديًل 
من العتب ل�سفن راحلة /كم مرة يحب الفتى 

ويقهر 
كثرية هى الن�س��ص التي اأفتك بها/اأخرب�ص 
العراك  يف  لتن�سج  باكية  ليلها/واأتركها 

الط�يل
بالنبال/ فاأرميها  طري  هيئة  على  تاأتيني 

ب�سيطة  لهدنة  اأدعها  اأنثى  �سكل  على  فتاأتي 
وجعه/ ت�سرح  للريح  �سعري  اأرخــيــت  كلما 

الــغــ�ايــة/اأهــرع  على  متر�ست  خي�ل  وتــاأتــي 
األقي  كاحلريق  �سبت  ع�سبة  على  لــلــ�ادي 
كظبي  غا�سبة  الــنــدى/تــقــبــل  اأوجــــاع  لــهــا 
يلم�ص  ب�س�ت  واأغني  للمدى  قلبي  اأدحــرج 

�ن
سمع

ى �
جن�
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هي  كــثــرية  فتبكي/كثرية  الق�سيدة  مــاء 
الن�س��ص التي تقتحم خيمتي فاأهرب منها 
اإليها/كثرية ك�سيل وم�جعة يف النب�ص ت�سرح 

ومترح على حزنها ..
رق�سة  منح�تته/ويقاوم  يف  ال�ساعر  يحدق 
ــن متــثــال يــحــدق بــ�ــســريــة يف  لــيــل جــريــح م
بها  رياحًا/ينهزم  رياحًا  ياأتي  تفا�سيل وجع 
ترغبه  الراق�سة  ق�سيدته  تلك  بها  ويــدوخ 

وتدور تدور يف القافية..
واأركــ�ــص  اأ�سقط  احلـــداأة  وتتبعني  اأنه�ص 
واأرك�ص واأ�سقط يف اجلب/ومل اأغتْل بحلمي 
منك  وي�سعفني  قــلــب/واأ�ــســقــط  ــا  /ي اأحـــدًا 
قلبي  متـــزق  احلــــداأة  البيا�ص/وتنه�سني 
يفت�ص  ليل  جنح  يف  هام�سة  خاطئة  ..الريح 
حتى  املــاء  يف  قــلــبــي/واأغــرقــه  عني/اأخبئ 
احلــداأة  لأتبع  واأنه�ص  ال�ح�ص  طي�ر  تبتعد 

واأفزعها ب�س�ء ن�س�ة ال�س�ء يف القلب..
املطر/ ينتظر  قلبه  الع�سب  يفتح  ب�سرب 

املحا�سر/هذا  دمعهم  للعابرين  وينظر 
يحا�سر  �ــســيــاجــه  يف  ــ�ي  فــ��ــس ــار  احلــ�ــس

اللزورد يف احلجر
ال�سياج  وخز  مع  زهر  يت�سابك  ال�سياج  على 

�سارخًا ..ارحل
اأتى الليل من �سق�ق ذاكرة ماكرة/منفى ه� 
الليل ي�دع قافلة ويعيد قافلة/اأتى الليل ويف 

حمرابه �سراج جرح اأ�سيئ ليلي
واأترك نف�سي تهدئ جرحها

قل�ب اقتن�سها ليل ومل يكتِف ب�سحايا ال�رد 
..يا اهلل اوقف هذا القتل فينا ..

 على عتبات املدينة/يف قلب املدن ي�سيل كل 
�سيء/ال�س�ارع/الزهر/املاآذن/ال�سرفات 
حبات  /الطف�لة/ي�سيل  /الن�ساء/الرجال 
العنب اأحمر يف العي�ن وتهبط ت�سعد ال�سلم 
ال�سيلن/ يف  نبتت  ثــ�رة  اإن�س�دة  احلجري 

في�سيل بحر  يبكي  ال�سماء جنم  على عتبات 
على  مهبط  العامل  �سار  و�سجر/ملاذ  ونهر 

غري العادة يت�ساقط ال�رد يف كل مكان..
يا اهلل هذا الأمل يقتن�ص الق�سائد ي�سرقها 
بليايل  معي  حربه  يف  قتيلة/يت��سع  ويرديها 
بعد  الق�سائد  �ستق�ل  وجمزرة/كيف  خ�ف 

ذلك ب�ح حبها واأمل الرمل يف اجلنازة..
اذكرين اذ ن�سيت

الكتابة/الكتابة  من  نف�سي  واأمنع  هــذا  كل 
املرتف/والفقري/ احلزن  يف  امل�سافر  ورطة 
حزنها/ يف  ت�ستلقي  اأن  مــن  نف�سي  واأمــنــع 

روحك  عتبة  على  قلبي  ورد  امــزق  حــزين/ 
واأم�ت من جديد يف حزن ليل �سرقني الليل 
منك/ومني/تهرول مدن على رائحة دمها/
تر�ص امللح يف اجلرح/اآه من جرح يفتك بي/
ويرتك لك ن�ص” جريح ي�سمد جراحه على 
من  نف�سي  واأمنع  بــلدي  القمر/تلك  �س�ء 

النزوح اإليك..
اأرتق قلبي بخيط /بفجر/فيهم�ص يل ..هل اأنا 
حدائق  جديد  من  يديك/و�ساأع�سق  بني  حي 
�سينتهي  حــ�يل  من  اخلــراب  ..�سينتهي  ورد 

قالت ال�ردة للقلب املتخم بجراح ال�رد
ل اأنام ل اأ�سح� /وبي وهم الليل ع�سل �سفتيك 
الذبيح/متا�ص ج�سدين يف �سنابل حقل تهب 
اأ�سح�  ل  اأنـــام  ل  ــا  ــح/اأن ري تع�ي  فيه  ريــح 
اأغ�سان  بك/تتكاثف  مير  اذ  فيك/ونهري 
على  خفيف  خفيف  ومــطــر  �سفتيك  على 
اأخرى/ تل�  واحدة  ت�سقط  اجلانبني/مدين 
حرا�سي الطيب�ن ثملني ي�سقط�ن يف نهرك /
اأنام  بال�سلح وي�ست�سلم�ن ملرماك/ل  يلق�ن 
ل اأغف� ويداك متر على حقلي ب�سط�ة جتز 
الع�سب الأخ�سر ل ترتك �سهًل ول واديًا ال 
وح�سدته.. ماذا اأفعل وقد اأطلقت ع�سافري 

قلبي املت�ح�سة على قلبك.. ل اأ�سح�
متر�ص على الغ�اية /

ومل يكن هدهد �سليمان
ب�س�ء  مهل  على  ويفتك  للرحيل  ي��س��ص 

عينيها/ذئاب �س�ء.

س�ء
ال�

ب 
ذئا

يف 
ما 

كل 
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متام االأكحل: الل�حة الفل�شطينية 
يف مقام اجلمال العايل

غازي الذيبة 



الفنانة  متكنت  الــ�عــي،  درجــات  ــع  اأرف من  وهما  والإنــ�ــســاين،  الب�سري  ال�عي  ق��سي  بني 
الفل�سطينية متام الأكحل من ت�سييد عمارتها الت�سكيلية، يف نطاق معريف م�سك�ن بفل�سطني، 
الق�سية والإن�سان، ومل تتخل عن هذا النطاق، حتى يف اأق�سى حلظات الفل�سطيني والفل�سطينية 

اأملًا، اأو وهما ي�سلن اإىل نقطة املح� الق�س�ى. 
طائر  تعا�سيق  عن  بنف�سيهما  يناأيان  ل  الأكحل،  ر�سمتهما  كما  والفل�سطينية  فالفل�سطيني 
الطائر اخلرايف، وه� ينه�ص  الأوىل، ذلك  الفينيقية، م�سرودة فل�سطني  العنقاء يف رمزيته 
دائمًا من الرماد، ق�يًا معافى، ل ميل من �سناعة احلياة والتحليق باأجنحته ل�سياغة الأمل 
دائمًا، ويظل م�ستمرًا يف اإيقاد ت�هجه، ليج�ب احلياة، وير�سم اأثرًا هنا، ول�حة هناك، ينحفر 
يف ال�جدان الإن�ساين، لتحتفظ متاحف العامل ببط�لته، وه� يقدم للب�سرية الل�ن والأبجدية 
ا�ستقت منها عقائد وديانات عديدة يف منطقة  التي  ال�سرائع،  ون�يات  البحار  وفن�ن رك�ب 

امل�سرق العربي قدميًا، تعاليمها.

شاعر وصحفي من األردن

تمام األكحل: اللوحة الفلسطينية 
في مقام الجمال العالي

غازي الذيبة 

فن
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ول اأدل على ذلك، من ال�سرقة التاريخية التي 
الت�ارة  ن�س��ص  بنهب  العرباني�ن  مار�سها 
العربانيني،  وجــ�د  على  الأ�سبق  الكنعانية، 
ب�سرف  تخل  يه�دية،  �سياقات  يف  وتذويبها 
نظمها  عبقرية  يف  املده�سة  ال�سرائع  تلك 

وم�سمانيها.
الن�ص  اأن�ية  الك�سف عن  ول�ست هنا ب�سدد 
تك�يناتها  يف  تع�د  التي  اليه�دي،  الت�ارتي 
الكنعانية، لكن م�ؤدى  ال�سرائع  اإىل  النهائية 
م�سامينه  يف  ينبىء  الأكــحــل  متــام  جتربة 
والرفيعة  العالية  القيم  م�اطن  ك�سف  عن 
الــذي  للفل�سطيني،  املده�سة  واجلماليات 
اأنتج تلك ال�سرائع، ف�سكنت روحه، واأ�س�ست 
ملعرفة عميقة، متتح من قيم اخلري واجلمال 

والطبيعة والإن�سانية. 
ت�ستمد  الذي  املعطى  هذا  يف  الأكحل  فتمام 
جمالية  رحــابــة  اإىل  مت�سي  رمــ�زهــا،  منه 
ب�سري  ملنظ�ر  عربها  اأ�س�ست  ا�ستثنائية، 
اإل  ال�س�ية  بــهــذه  لينتج  يكن  مل  وروؤيــــ�ي، 
اأ�س�ل كنعانية، حتمل  على يدي امراأة ذات 
تك�ين  وتعيد  الطبيعة،  األــــ�ان  روحــهــا  يف 
الفل�سطينية  الـــروح  مــدونــة  وفــق  رمــ�زهــا 
اخلالدة، متمكنة من حت�يل احلياة اإىل رمز 
ثقافية  وعنا�سر  مك�نات  اإىل  يتح�ل  ول�ن، 

وح�سارية. 
ب�سفتها  الأكــحــل،  ر�ــســ�م  يف  الأنــثــى  تظهر 
امراأة اأو �سجرة اأو اأر�سًا اأو فر�سًا اأو قرية، اأو 
اأي كائن اآخر يحمل ال�سفات الأنث�ية، وهي 
التك�ين،  �س�ي  اجلمال،  فائق  ح�س�ر  ذات 
بالرمزية،  وا�سح امللمح، حتى وه� يغت�سل 
هناك  وجملة  ال�طن،  عن  هنا  جملة  ليق�ل 
ف�ساء  يف  ولكن  الفل�سطينية،  املعاناة  عن 
اأنــثــ�ي، اأمــ�مــي، حمم�ل على قــ�ة الأنــ�ثــة، 
اأ�ساطري  يف  الآلهة  م�ساف  اإىل  ترتفع  وهي 

القدمية. 
ق�ة  على  الأدلــــة  �سيد  البليغ،  وبــالــ��ــســ�ح 
وب�سحنة  عليه،  ال�ستغال  وبراعة  التك�ين 
الــعــمــق الـــ�افـــرة يف حــنــايــاه، الــبــعــيــدة عن 
الت�سطيح، تكتمل يف ملمح جتربة الر�سامة، 
التك�ينات الفائ�سة بحي�يتها وق�ة ح�س�رها 
ي�ست�ي  اأن  ميكن  اإطــــار،  يف  وم�سامينها 
الفل�سطينية، من دون عناء  بالل�حة  تعريفه 
هذه  على  لل�ستدلل  مفاتيح  عــن  البحث 

الل�حة ومك�ناتها.
جمالية،  منظ�مة  وفق  الأكحل  متام  تر�سم 
حياتها  �سني  منذ  اأعماقها،  يف  اختزنتها 
املبكرة، فهي ابنة يافا.. املدينة الفل�سطينية 
وتقف  الأ�ــســاطــري،  بحر  على  تنفتح  الــتــي 
�ساخمة يف خ�سر حزام الكرامة املت��سطي.

جمالية  بقيم  البحر،  عرو�ص  يافا،  حتتمي 
ت�ق  على  تاأ�س�ست  وهــي  بليغة،  وح�سارية 

لوؤي كيايل / �ضوريا
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رم�ز  من  �سكًل  البحر  جلعل  الفل�سطينيني 
التاريخية  املدونة  ويف  �سريتهم؛  يف  احلياة 
الــروح  ب�ابة  مبثابة  يافا  كانت  املعا�سرة، 
الفل�سطينية على العامل، ملا ت�سكل يف عروقها 
حملته  وملا  وثقافية،  اجتماعية  تك�ينات  من 
جعلتها  وحركة،  حي�ية  من  حياتها  تفا�سيل 
مبثابة العا�سمة القت�سادية لفل�سطني، وهي 

حتت حكم العثمانيني.
بهذا  فنية  جتربة  اأن   اإىل  كله،  هذا  يحيلنا 
الــعــمــق وبــهــذا الــكــمــال اجلــمــايل والــثــقــايف 
اأثــر  ــ�ة  ق مــن  يكتنفها  والإجــتــمــاعــي، ومبــا 
الفل�سطيني،  اجلمعي  الــ�جــدان  يف  وتــاأثــري 
»الفنان/  كين�نة  ا�ستب�سار  اإىل  تدفعنا 
ذوو  فيه  يجد  ما  وهــ�  فل�سطينيًا«،  الفنانة 
نزعات م�اربة،  م�سح�نة بلربيالية مري�سة، 
وادعاء بالعقلنية، اأمرًا م�ستهجنًا، حم�س�ًا 
اجلــدوى،  ــدم  وع واملــبــا�ــســرة،  بال�سعاراتية 

ال�سليبة،  يافا  ا�ستح�سار  يتم  حني  بخا�سة 
التي متثل رمزًا لفل�سطني كلها عند الأكحل، 

يف الأفق الت�سكيلي. 
ـــ�ارب املــدعــي، ل  بيد اأن هــذا اخلــطــاب امل
ينتج  ـــذي  ال الــ�اقــع  حقيقة  اأمــــام  ي�سمد 
بكين�نة  يــحــتــمــ�ن  ومـــبـــدعـــات،  مــبــدعــني 
الإن�ساين، ي�س�رونه كما  وبهمهم  وج�دهم، 
ت�ساعيفه  يف  وينرثون  يك�ن،  اأن  له  ينبغي 
ق�ة، ل ميكنها مغادرة حلظة تخليد احلالة 
الفل�سطينية، اأو الإن�سانية،  وت�ؤكد على الأثر 

الذي تخلفه يف ال�جدان اجلمعي. 
انبنت  الذي  الأ�ص  اأكرث من  واإذا ما اقرتبنا 
فاإننا  الت�سكيلية،  الأكحل  متام  عمارة  عليه 
ل�جدانها،  الأول  املك�ن  نبتعد كثريًا عن  لن 
واملتمر�ص  حميطه،  مع  تفاعله  بق�ة  املت�سم 
ل  برباعة  ب�سريًا،  املحيط  هــذه  قــراءة  يف 
ل�حة،  اإىل  ت�جهه  اأن  اإل  ل�ساحبته  ميكن 
والأ�ساطري  واحلكايات  الرم�ز  فيها  حتت�سد 
وامل�سامني، لتحاكي روح �سعبها، وتتعلق بكل 

رم�زه ومك�ناته اجلمالية. 
الأعمال  من  العديد  قدم  الذي  الأ�ــص  وهذا 
ال�سعبي  الغناء  من  بــدءًا  اجلمعية،  الفنية 
والحتفاليات  الإقليمي،  حميطه  يف  املتناثر 
الطق��سية التي تت�زع على هيئة فن�ن اأدائية 
ي�مية  اأدوات  وفــنــ�ن  اجتماعية،  وتقاليد 
واأزياء، حتدر منها ث�ب املراأة الفل�سطينية، 
ت�سكيلتها  تزال  ما  التي  الثياب  اأجمل  اأحد 
اإىل  املت��سطي،  ــزي  ال عنا�سر  يف  تت�سرب 
والر�سم،  كال�سعر  الأخــرى  املثقفة  الفن�ن 

جتتمع كلها، لتغذي ل�حة متام الأكحل. 
اأعمال  اإن  الــقــ�ل  املبالغة  قبيل  مــن  ولي�ص 
حارة،  فل�سطينية  ب�سبغة  ات�سمت  الأكحل، 
اأن  قبل  فيه  وت�ؤثر  جماليًا،  متلقيها  جتذب 
تدفعه اإىل الت�قف عند رم�زها وم�سامينها، 
القراءة  من  املرحلة  هذه  اإىل  ي�سل  اإن  وما 
الب�سرية، حتى تت�سرب اإليه رائحة الربتقال 
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العريقة  والكنائ�ص  املعتقة  والقرى  والبحر 
الأفق، وغريها  ف�ساء  ال�سابحة يف  واخلي�ل 
ث�ب  تطرز  امــراأة  بعناية  منتقاة  رمــ�ز  من 

عر�سها. 
ــًل، قرين  فــالحــتــفــاء بــالــلــ�ن، عــنــدهــا مــث
الحتفاء بالرمز، وما يكتنفهما من ق�ة تاأثري 
وهما يتحركان على �سطح الل�حة، ويت�زعان 
ت�ساعيفها  يف  ويــحــمــلن  مك�ناتها،  على 
ق�ي  ب�سري  مناخ  خلق  على  الفنانة  قــدرة 
وامل�سامني  والرم�ز  باملعاين  يحلق  التاأثري، 
اإىل جتليات ق�س�ى، حت�ك اأثرها يف الذات 
ما  مقاربة  حتاول  ماثلة،  لتبقى،  امل�ساهدة، 

راأته مبا �سرتاه لحقًا، اأو ما راأته �سابقًا.
ت�ليفتها  يف  الأكحل  متام  اأعمال  بدت  واإذ 
اأو  اأجــزائــهــا  بــني  قطع  ل  مت�سلة،  الفنية 
لأنها  فــذاك  مراحلها، 
مــ�ــســروعــهــا  حتــقــق يف 
على  املحم�ل  اجلمايل 
�سعبها،  لــروح  النتماء 
ـــيـــد مـــلحمـــه،  وتـــخـــل
بلغته  قــ�ة  وا�ستعادة 
احل�سارية، وهي بذلك 
ـــارت واحــــــدًا من  اخـــت
على  املتلقي  لتحري�ص  م�سقة  ال�سبل  اأكــرث 
ودع�ته  فيه،  والتاأثري  ل�حتها،  اأمام  الت�قف 
ومن  الل�حة/  تف�سري  يف  �سريكًا  يك�ن  لأن 
رغم  وقراءتها،  مت�سلة،  ل�حاتها  بقية  ثم 
اأحيانًا، ومن رمزية  واقعية  به من  تت�سم  ما 
اأغلب  يف  بينهما  مزيج  ومن  اأخــرى،  اأحيانًا 

الل�حات. 
حركتها  يف  الل�حة  قيمة  على  ت�سفي  وهــي 
تنتجه،  ملا  التالية  الل�حات  مع  تت�سل  التي 
التي  املــلحــم  روح  ت�سكنه  ملحميًا،  بــعــدًا 
املت��سطي  الفل�سطيني  التاريخ  عرب  اأنتجت 

العريق. 
ر�سمها  عــن  تت�قف  ل  التي  امللحمة  وعــرب 

مرحلة  كل  يف  جديدة  باإ�سراقات  وتزويدها 
متام  اأعــمــال  تنه�ص  ر�سمها،  مــراحــل  مــن 
من  الــروح  وحماية  القبح،  ملقاومة  الأكحل 
قدرة  ل  جتمِّ التجريدي،  والهذيان  التف�سخ 
باكت�ساف عنا�سر احلياة  امللحمة،  ل�حتها/ 

وقيمها النبيلة. 
مبعناها  املــقــاوم،  الر�سم  فكرة  فــاإن  لــذا، 
التي  اأعمالها،  يف  واهية  تبدو  ال�سعاراتي، 
للفنان، ولل�حة، يحتمي  اأ�س�ست لدور خلق 
ومييط  الإن�سانية،  باأركانها  املقاومة  معنى 
معانيها،  يف  الب�سيطة  الأفــكــار  عــن  اللثام 
خماطبة  عــلــى  وقــــادرة  عظيمة،  ليجعلها 
املــثــقــف ومــتــ��ــســط الــثــقــافــة والـــعـــادي، من 

املتقلني. 
مبا�سرة،  ر�سائل  ل�حتها  يف  تقدم  ل  اإنها 
مثل:  قاوم، اأو تردد ن�سيدنا الفدائي العظيم 
راحــتــي..  على  روحــي  »�ساأحمل  والب�سيط 
واألــقــي بها يف مــهــاوي الــــردى«،  بــل تذهب 
بكل  الأفــكــار  هــذه  ي�ستقي  اأن  اإىل  باملتلقي 
ذاتــه،  يف  ليحملها  عليه،  التاأثريية  ق�تها 
يف  املقاومة،  بفكرة  يهج�ص  متيقظًا،  وليظل 
الفكرة؛  النبيل واجلمايل، لأن هذه  اإطارها 
اأي املقاومة، هي من يحمي الب�سرية من كل 

اأ�سكال القبح وال�سر.
ترتكه  الــذي  الأثــر  عمق  على  الأمث�لة  ويف 
لإن�سانيته،  املخل�ص  الن�ع  هذا  من  اأعمال 
الأكحل  متــام  لر�س�م  اأكــن  زلــت  مــا  فاإنني 
ال�سحف،  اأو يف  الكتب  اأراهــا يف  كنت  التي 
مكانة عظيمة، لأنها اأ�سهمت بتغيري ذائقتي 
تزال؛  وما  جتذبني  كانت  لل�حة،  اجلمالية 
ر�س�مها املع�سقة ب�سحر يحك الروح، ويحمل 
ر�سمتها  لأنها  اأحببتها،  رمــ�زًا  تك�يناته  يف 

بطريقة فريدة.
بحجارتها  والــقــريــة  واحلــ�ــســان؛  فالبحر؛ 
والزيت�ن؛  والربتقال؛  والأ�سجار؛  العتيقة؛ 
الن�سائية؛  ــ�جــ�ه  وال الفل�سطيني؛  ـــزي  وال

األنثى في رسوم األكحل، 
تظهر امرأة أو شجرة أو أرضًا 

أو فرسًا أو قرية، أو أي كائن 
آخر يحمل الصفات األنثوية
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عن  تعلن  كانت  التي  الــرمــ�ز  مــن  وغــريهــا 
ح�س�رها يف ال�اقع اأمامنا، اأو يف احلكايات 
التي كنا ن�سمعها عن بحر يافا وعنب اخلليل 
التعرف  مــن  اأمتــكــن  مل  نــابــلــ�ــص،  وزيـــتـــ�ن 
تبث  الأكحل، وهي  اإل يف ر�س�م متام  عليها 
اأعماقي  يف  وتــرتك  يف،  العميقة  جاذبيتها 
اأثرًا ي�سدين كلما مررت ببحر اأو ببيت قروي، 
فاأقارن بني ما راأيته يف منجزها الت�سكيلي،  
دائمًا يف حتريك  ل�حتها  لتنت�سر  اأراه،  وما 

روحي نح� اجلمال. 
تقدم  ومــع  اأكـــرث،  ال�س�رة  ات�سحت  وحــني 
متام  ل�حات  يف  اأتلم�ص  كنت  ال�عي،  رحلة 
اأريــد  ما  تق�ل  فهي  يخاطبني،  ما  الأكــحــل 
عن ق�سية �سعبي؛ كانت �س�ر الربتقال الذي 
الت�سق يف ذاكرتنا بكلمة احلزين، تده�سنا 
تر�سمها،  التي  يافا  بــيــارات  يف  نــراه  حــني 
وقــ�ة  ملعانه،  اإن  بــل  حــزيــنــًا،  لي�ص  فنجده 
واحلياة،  الأمــل  على  تبعث  الربتقايل،  ل�نه 
اأذهاننا  يظل عالقًا يف  لكن احلزن  فنفرح، 

كلما راأينا برتقاًل. 
الأكحل  متــام  ت�س�غ  املــ�ؤثــر،  التجلي  بهذا 
هذه  كتابتي  قبيل  يل  قــالــت  وقــد  ل�حتها، 
تر�سم  ل  اإنها  بــاأيــام،  جتربتها  عن  املقالة 
ذهنها،  يف  اأوًل  تكتمل  اأن  دون  من  ل�حتها 
اأن  قبل  ل�نًا  اأو  خطًا  القما�ص  على  ت�سع  ول 
يف  ونهاياتها  مقدماتها  بكل  الل�حة  تت�سكل 
اأن واحدة من ل�حاتها،  ذهنها، م�سرية اإىل 
مدى  على  واإجنازها  ر�سمها  عملية  ات�سلت 

ثلث �سن�ات.
عن  تف�سح  لل�حة،  املتاأملة  ال�سياغة  هذه 
ناحية  فنها  ت�جيه  اإىل  الفنانة  حاجة  مدى 
الكمال، يف نطاقه الذي ت�ستغل عليه، مبعنى 
حتقق  اأن  دون  من  تر�سم  اأن  ميكن  ل  اأنها 

نف�سية  مكانة  لل�حة  يحقق  حــــارًا،  جتليًا 
وهــذا  �سرياها،  مــن  ــدى  ول لديها  وتــاأثــرييــة 
اأيــ�ــســًا عــن مــدى اللــتــزام  بــــدوره، يف�سح 
الق�ي للفنانة، بدورها وبق�سيتها وبهاج�سها 

الفني. 
ال�سخ�سي  الــتــاريــخ  �سفحات  نفتح  وحــني 
ارتباطها  نعي  جعلنا  الــذي  الأكــحــل  لتمام 
بالفنان ا�سماعيل �سم�ط، رفيق دربها واأحد 
وامل�ؤ�س�ص  والعربي،  الفل�سطيني  الفن  اأركان 
العظيم لل�حة الفل�سطينية احلديثة، ووا�سع 
كاملة  اأجــيــال  لــدى  ت�سكيلي  وعــي  مداميك 
الرتباط  هذا  اأن  ندرك  الفل�سطينيني،  من 
ال�جداين بني فنانني خالدين، لي�ص وجدانيًا 
فح�سب، اإنه اأمث�لة على الن�سجام التام بني 
عنا�سر اجلمال الفل�سطيني، وتعبري فذ عن 

اجلمايل  الــ�عــي  علقة 
بعنا�سره  الفل�سطيني 

ومك�ناته. 
الــذي  النطاق  هــذا  ويف 
اأكتب  بــاأن  فيه  يل  �سمح 
بقامة  كبرية  فنانة  عن 
اأت�ساءل  الأكــحــل،  متــام 
ـــــة الـــنـــقـــد  ـــــدون عـــــن م

اأنتجته  وما  والفل�سطيني،  العربي  الت�سكيلي 
من  متكنت  العمق،  بهذا  جتربة  بخ�س��ص 
امل�ست�ى  على  رفيعة  فنية  مكانة  حتقيق 
زمنًا  لعي�ننا  حتفظ  واأن  والعاملي،  العربي 
فيه  كانت  زمنًا  ال�سليبة،  لفل�سطني  جميًل 
فل�سطني: اأغنية بحر، ولهفة عا�سق، ودندنة 
مك�نات  بكل  �ساحرة  اأم،  وهم�سة  فـــلح، 
روحــهــا احلــ�ــســاريــة، والــتــي مــا نـــزال نحلم 

با�ستعادتها. 

حين نفتح صفحات 
التاريخ الشخصي لتمام 
األكحل نعي ارتباطها 
بالفنان اسماعيل شموط
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يف البحث عن الن�ش�ية االإ�شالمية: رحلة امراأة واحدة ح�ل العامل
اإليزابيث وارن�ك فرينيا

بني الن�ش�ية واالإ�شالم: حق�ق االإن�شان وقان�ن ال�شريعة يف املغرب
زكية ال�ساملي

يف املحكمة: اجلندر وال�شريعة االإ�شالمية يف �ش�ريا وفل�شطني العثمانيتني
ج�ديث ي. تاكر

احلجاب: العفاف، اخل�ش��شية واملقاومة
فدوى اجلندي

ما وراء احلجاب: ديناميات الذك�رة-االأن�ثة يف املجتمع امل�شلم 
فاطمة املرني�سي

ال�شعب�ية والن�ش�ية يف اإيران: ن�شال املراأة يف حركة ث�رية يعّرفها الذك�ر
هايده مقي�سي

ال�شيا�شات اجلن�شية يف اإيران احلديثة
جانيت اأفاري

املراأة وال�شيا�شة يف اإيران: التحجب، نزع احلجاب، واإعادة التحجب
حميدة �سدقي

انتفا�شات عاطفية: ث�رة اإيران اجلن�شية
بردي�ص مهدوي

االأ�ش�لية االإ�شالمية، الن�ش�ية، والالم�شاواة اجلندرية يف اإيران حتت حكم اخلميني
م�سع�د كاظم زاده

الن�شاء، العمل واالإ�شالم�ية: االأيدي�ل�جيا واملقاومة يف اإيران
ماريان ب�يا

الن�شاء والعملية ال�شيا�شية يف اإيران القرن الع�شرين
بارفني بيدر

التحدث با�شم اهلل: ال�شريعة االإ�شالمية، ال�شلطة والن�شاء
خالد اأب� الف�سل

ترجمة واإعداد: عالء الدين اأب� زينة
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الإ�ــســلمــيــة«  »الن�س�ية  مفه�م  يــبــدو  قــد 
ملعظم  بالن�سبة  مــتــنــاقــ�ــســًا  م�سطلحًا 
ليفكروا  تعليمهم  جــرى  فقد  الــغــربــيــني. 
فيها  تق�م  التي  الثقافة  اأنه  على  بالإ�سلم 
الأعراف الجتماعية والقان�ن الديني معًا 
الذك�ر  ب�سلطة  القب�ل  الن�ساء على  باإجبار 
اإذن  ميكن  فكيف  للحجاب.  وال�ست�سلم 
اأن تن�ساأ الن�س�ية يف اإطار من هذا القبيل، 
ال�سفر  خلل  من  ازدهــارهــا؟  عن  ناهيك 
ال��سطى  اآ�سيا  اأنحاء  جميع  يف  والتج�ال 
عن  ف�سًل  ــط،  ــس الأو� والــ�ــســرق  واأفريقيا 
ال�ليات  داخــل  يف  الإ�سلمية  املجتمعات 
املتحدة، تت�سدى الباحثة ال�سهرية وامل�ؤلفة 
العربية،  الــدرا�ــســات  يف  ال�سيت  ذائــعــة 
اإليزابيت فرينيا، للإجابة عن هذا ال�س�ؤال.

مع  فرنيا  حــ�ار  ي�ستدرج  الكتاب،  هــذا  يف 

الأ�سدقاء والزملء واملعارف جمم�عة من 
وقد  املت�قعة.  وغري  املتن�عة  ال�ستجابات 
اأنهن  بلد زارته على  الن�ساء يف كل  برهنت 
اأبعد ما يكّن عن ال�سلبية. يف العراق، ت�سل 
ويف  %؛   85 اإىل  الن�ساء  التعليم بني  ن�سبة 
م�سر، نرى الن�ساء وهن ميتلكن مزارعهن 
البلدان،  من  وغريها  هــذه  ويف  اخلا�سة. 
تق�م الن�ساء، �س�اء كن فقريات اأو م��سرات، 
احتياجاتهن  بتحديد  اأميات،  اأو  متعلمات 
اخلا�سة،  م�ساكلهن  بحل  ويقمن  اخلا�سة، 
جــدًا،  احلقيقية  ن�س�يتهن  حــدود  ويــقــررن 
والقابلة للحياة جدًا. اإن هذا الكتاب يعر�ص 
و�سع  ر�سد  يف  جديدًا  فتحًا  ي�سكل  تف�سريًا 
امل�سلمة وروؤيتها، والذي �سيفتح عاملًا  املراأة 
جديدًا لقرائه، ويتحدى مفاهيمنا اخلا�سة 

ملا تعنيه الن�س�ية.

يف البحث عن الن�ش�ية 
االإ�شالمية: رحلة امراأة واحدة 
ح�ل العامل )1998(
اإليزابيث وارن�ك فرينيا

�سنة الن�سر: 1998
ال�سفحات: 464.
النا�سر: من�س�رات »اآنك�ر«.
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بني الن�ش�ية واالإ�شالم: حق�ق 
االإن�شان وقان�ن ال�شريعة يف 

املغرب 
زكية ال�شاملي

تاريخ الن�سر: 5 مت�ز )ي�لي�( 2011
ال�سفحات: 248.

ال�ليات  مني�س�تا،  جامعة  مطبعة  النا�سر: 
املتحدة.

ثمة ن�عان من احلركات الن�سائية الكربى 
يتبن�ن  الــذيــن  الإ�ــســلمــيــ�ن  املــغــرب:  يف 
ثقافة  لبناء  كـــاأداة  الإ�سلمية  ال�سريعة 
الذين  والن�س�ّي�ن  املــراأة،  بحق�ق  خا�سة 
ملحاولة  املتحدة  الأمم  اإطــار  ي�ستخدم�ن 
»بني  كتاب  ويبني  ال�سريعة.  قان�ن  تعديل 
التي  الكيفية  تلك  والإ�ـــســـلم«  الن�س�ية 
احلركات  هذه  بني  التفاعلت  بها  عملت 
حت�يل  على  املا�سيني  العقدين  مدى  على 

كل منهما اأطروحات الآخر وتنظيمه.
زكية  تبحث  والإ�ــســلم«،  الن�س�ية  »بني  يف 
لهذه  رئي�سة  حلــظــات  ــلث  ث يف  ال�ساملي 
الن�س�ية  ت�قيع  امللي�ن  حملة  احلــركــات: 
الإ�سلميني  ومــ�ــســرية  1992؛  الــعــام  يف 
والتي عار�س�ا   ،2000 العام  احلا�سدة يف 
وهجمات  الأ�ــســرة؛  قــانــ�ن  اإ�ــســلح  فيها 
من  جمم�عة  �سنتها  التي  البي�ساء  الــدار 

 .2003 العام  يف  الإ�سلميني  املتطرفني 
كانت  املف�سلية،  اللحظات  هذه  قلب  ويف 
النزاعات ح�ل ال�سرعية، واله�ية ال�طنية، 
ال�سيا�سية  ــات  ــفــاو�ــس وامل واجلــنــ�ــســ�يــة، 
لت�سكيل ال�سيا�سات اجلن�سانية للدولة. وقد 
اأف�ست هذه ال�سراعات التي تقع يف نقطة 
والإ�سلم،  الن�س�ية  احلركة  بني  التقاطع 
فكرة  وتاأنيث  جهة،  من  الن�س�يني  اأ�سلمة 

الإ�سلميني من جهة اأخرى.
�سكل  ال�ساملي  كتاب  ي�ثق  اأطــروحــتــه،  يف 
عن  ويك�سف  احلــركــات،  هــذه  بني  التعالق 
الكيفية التي جرى بها اإعادة ت�سكيل احلدود 
ويعر�ص  والإ�سلم�ية جذريًا،  الن�س�ية  بني 
احلركات  لدرا�سة  جديدًا  مفاهيميًا  اإطارًا 
الجتماعية، والذي يتيح فهم الكيفية التي 
ت�ؤثر بها الن�س�ية الإ�سلمية على املناظرات 

واملناق�سات العاملية ب�ساأن حق�ق الإن�سان.
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ــة،  ـــذه الـــدرا�ـــســـة اجلـــديـــدة واملــجــزي يف ه
ت�ستك�سف ج�ديث تاكر طريقة فهم املفكرين 
بــاملــراأة  يت�سل  فيما  لــلإ�ــســلم  القان�نيني 
يف  القان�ني�ن  املفكرون  وكــان  واجلن�س�ية. 
كبريًا  اهتمامًا  اأولــ�ا  قد  وفل�سطني  �س�رية 
القرنني  خــلل  املجتمع  يف  املــــراأة  لأدوار 
ال�سابع والثامن ع�سر، وتبني تاكر كيف اأثرت 
القان�نية ب�سكل كبري على  اأو الآراء  الفتاوى 

حتديد هذه الأدوار.
وجهات  تاكر  تتحدى  درا�ستها،  �سياق  يف 
واجلــنــدر،  الإ�ــســلم  حــ�ل  ال�سائدة  النظر 

وتبنّي اأن قان�ن ال�سريعة الإ�سلمية ه� اأكرث 
�سابقًا.  يعتقد  كان  مما  حقيقته  يف  مرونة 
يظل  القان�ين  النظام  اأن  من  الرغم  وعلى 
تكييفه  يجري  كــان  اأنــه  اإل  الــتــ�جــه،  اأبـــ�ي 
وتعديله وفق احل�سا�سيات، ليلبي الحتياجات 
العملية للرجال والن�ساء والأطفال. وباإلقائها 
اأهمله  الذي  احلقل  هذا  على  �ساملة  نظرة 
فهمنا  بتعميق  تاكر  تق�م  الدار�س�ن ط�يًل، 
عندما  املجتمعات  بها  تعمل  التي  للكيفية 
الأدوار اجلندرية، مبا يف  ببناء  الأمر  يتعلق 

ذلك منطقتنا نف�سها.

يف املحكمة: اجلندر وال�شريعة 
االإ�شالمية يف �ش�ريا وفل�شطني 
العثمانيتني

ج�ديث ي. تاكر 

تاريخ الن�سر: 3 مت�ز )ي�لي�( 2000.

ال�سفحات: 232 �سفحة.

النا�سر: مطبعة جامعة كاليف�رنيا.
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احلجاب: العفاف، اخل�ش��شية 
واملقاومة

فدوى اجلندي 

تاريخ الن�سر: 1999.
ال�سفحات: 242 �سفحة.
النا�سر: بريغ، اأك�سف�رد.

ظاهرة  ويف  املا�سي،  القرن  �سبعينيات  يف 
والأ�سقاء،  والأمهات  الآباء  ا�ستغراب  اأثارت 
التقدميات  العربيات  ال�سابات  بع�ص  عمدت 
اأثارت هذه  اإىل ارتداء احلجاب ط�عًا. وقد 
مت�سل  وزخم  ب�سرعة  ت��سعت  التي  احلركة 
جدًل كبريًا داخل الثقافة الإ�سلمية، ف�سًل 
وعدم  احلــرية  بني  تــراوحــت  فعل  ردود  عن 
الن�س�ي�ن  املعلق�ن  وكــان  خارجها.  الر�سى 
الغربي�ن هم الأعلى �س�تًا يف �سجب احلجاب 
عناء  غري  من  قــروؤوه  ــذي  وال خا�ص،  ب�سكل 
باعتباره جتليًا ملم��سًا لل�سطهاد الذك�ري.

ومع ذلك، يف�سل معظم املراقبني يف اإدراك 
ط�يل  تاريخ  له  الــذي  احلجاب،  ــداء  ارت اأن 
من  العديد  اعتنقها  ممار�سة  كان  ومعقد، 
الن�ساء العربيات كتاأكيد على اله�ية الثقافية، 
وتبني  �س�اء.  حد  على  للن�س�ية  حاد  وكبيان 
اجلندي اأن دور احلجاب لي�ص تهمي�ص املراأة 
يف املجتمع فقط؛ فه� ميثل اأي�سًا تعبريًا عن 
التحرر من الإرث الإ�ستعماري. وباخت�سار، 

رمبـــا ل يــكــ�ن احلــجــاب املــعــا�ــســر يف كثري 
املقاومة.  عن  تعبري  من  اأكــرث  الأحــيــان  من 
عن  ط�اعية  اأنف�سهن  اإخــفــاء  طريق  وعــن 
لتقاليد  الن�ساء ولءهن  ت�ؤكد  الرجال،  اأعني 
ال�قت  يف  يحافظن  بينما  ومتن�عة،  غنية 
ذلــك،  ومــع  اجلن�سية.  ه�يتهن  على  نف�سه 
الرتبة،  يف  التفرد  عن  اأي�سًا  احلجاب  يعرب 
الجتماعية،  والعلقات  املكانة  يف  والفروق 
بحيث تقدم درا�سته نظرة �سافية عن كيفية 
ت�سكل الثقافة العربية. وكما ت��سح الكاتبة، 
مبفاهيم  وثيقًا  ارتــبــاطــًا  التحجب  يرتبط 
بالبناء  وكذلك  واملجتمع،  واجل�سد  النف�ص، 

الثقايف للخ�س��سية واله�ية واملكان.
على  املحّر�ص  الكتاب  هــذا  اأطــروحــة  تعتمد 
وترتكز  النطاق،  وا�سع  اأ�سيل  ميداين  عمل 
الإ�سلمية  واملــ�ــســادر  الأنرثوب�ل�جيا  على 
التب�سيطي  الفــرتا�ــص  يف  للطعن  الأ�سلية 
القائل باأن احلجاب يتعلق ب�سكل كبري مب�سائل 

العفة واحلياء، والنغلق، وال�سرف والعار.
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ــة ظلت  ــفــاوت والــلمــ�ــســاواة اجلــنــدري ــت ال
الغربية  للمجتمعات  بـــارزة  �سمات  دائــمــًا 
املفاهيم  لكن  �س�اء.  حد  على  والإ�سلمية 
يف  الأنثى  جن�سانية  وراء  الكامنة  الأ�سا�سية 
والإ�سلمية تظل خمتلفة  امل�سيحية  التقاليد 
ــًا. ورمبــــا يــكــ�ن منــط الــعــلقــة  ــ�ــس جــــدًا اأي
فريدًا  امل�سلمة  البلدان  الغريية يف  اجلن�سية 
وراء احلجاب”،  “ما  كتابها  ن�عه. ويف  من 
تق�ل فاطمة املرني�سي اإن النظرة الإ�سلمية 
ن�سطة  كــائــنــات  بــاعــتــبــارهــن  الــنــ�ــســاء  اإىل 
املنظمة،  الق�اعد  ت�سديد  اإىل  اأدت  جن�سيًا 
اجلن�سية  احلــيــاة  على  ال�سيطرة  واإحــكــام 
– امل�سلم�ن  املــنــظــرون  اعــتــربهــا  لــلــمــراأة 

لكن  املتح�سر.  للمجتمع  تهديدًا  تقليديًا- 

م�ستلزمات احلداثة، مع ذلك، ل تت�افق مع 
اأ�سبحت  وقد  التقليدية.  الإ�سلمية  البنى 
يف  ظاهرة  الفهمني  هذين  بني  التناق�سات 

كافة البلدان امل�سلمة تقريبًا.
املــ�ــســدر،  �سعبية  مـــ�اد  عــلــى  بــالعــتــمــاد 
الآثـــار  كــتــابــهــا  يف  املــرنــيــ�ــســي  ت�ستك�سف 
املربكة التي اأحدثتها احلياة احلديثة على 
يف  وتنظر  والإنــاث،  الذك�ر  بني  العلقات 
العن�سر  باعتبارها  الذكر–الأنثى،  وحدة 
الإ�ــســلمــي،  النظام  هيكل  يف  الأ�سا�سي 
ــبــني لــنــا الــديــنــامــيــات اجلــنــ�ــســ�يــة يف  وت
“ما  كتابها  اأ�سبح  وقــد  امل�سلم.  الــعــامل 
الكل�سيكيات  من  احلجاب” واحــدًا  وراء 

الن�س�ية يف العامل.

ما وراء احلجاب: ديناميات 
الذك�رة-االأن�ثة يف املجتمع 
 امل�شلم 
فاطمة املرني�شي

تاريخ الن�سر: 22 ني�سان )اأبريل( 1985.
ال�سفحات: 224 
النا�سر: مطبعة جامعة اإنديانا. ال�ليات 
املتحدة.
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والعر�ص  البحث  ب�سم�لية  تت�سم  بطريقة 
اأفـــاري  جــانــيــت  كــتــاب  ي�ستخدم  الــدقــيــق، 
احلديثة”  اإيــران  يف  اجلن�سية  “ال�سيا�سة 
يف  القارئ  لياأخذ  اجلندري  التمييز  منظ�ر 
الرجل  حياة  من  ون�سف  قرن  بط�ل  رحلة 
واملراأة يف اإيران. ومن منت�سف القرن التا�سع 
وحتى ال�قت احلا�سر، يتج�ل قارئ  الكتاب 
يف ال�س�ارع والأزقة، وي�ستمع اإىل القا�سرات 
الن�ساء  واإىل  املرتبة،  للزيجات  اخلا�سعات 
الل�اتي �سريين زوجات اأزواجهن ال�سرعيات 
اجلديدات وهن ياأتني اإىل املنزل، واإىل حرمي 
النخبة والأثرياء الذين يله�ن مع املحظيات 
يرى  �س�ف  ذلك،  ومع  والأولد.  والزوجات 
الإيرانية،  املراأة  متكنت  كيف  اأي�سًا  القارئ 
املقاومة،  مــن  الــرهــيــب،  القمع  هــذا  حتــت 

والنجاة، بل والزدهار.
الدقيقة،  بالتفا�سيل  اأفــاري،  كتاب  يعر�ص 
ق�سة التط�ر التاريخي للجندر واجلن�س�ية، 
واحلياة اجلن�سية، واأدوار الن�ساء وعاداتهن، 

 500( احلــداثــة  قبل  ما  فار�ص  مرحلة  من 
-1500م( وحتى الث�رة اجلن�سية التي بداأت 
يف اإيران منذ �سبعة عق�د. وي�سكل هذا الكتاب 
م�سدرًا ل يقدر بثمن، وَمعلمًا على الطريق 
العامل.  بني اجلن�سني يف  التمييز  اإنهاء  نح� 
املعركة  ف�س�ل  برباعة  اأفــاري  ت�سف  وفيه، 
اجلندر،  ح�ل  والغرب  ال�سرق  بني  الدائرة 
وي�سرح عملها بتف�سيل رائع خمتلف الن�ازع 
اإيــران  يف  اجلن�س�ية  واملمار�سات  وامل�اقف 
عرب قرنني. كما ت�فر روايتها �سع�رًا ممتازًا 
الإيــراين،  املجتمع  بها  يعمل  التي  بالكيفية 
وكيفيات تغريه حتت تاأثري الأزمنة احلديثة.

وامل�ؤرخة  الكاتبة  اأفــاري،  جانيت  عمل  يركز 
البارزة امل�ل�دة يف اإيران، على م��س�ع اجلندر 
ن�ساأتها  خــربة  على  تبني  وهــي  واجلن�س�ية. 
الإيرانيات  الن�ساء  مع  وانخراطها  ايــران  يف 
الجتماعية.  وال�سرائح  الأعمار  خمتلف  من 
وت�سكل م�ساهداتها ال�سخ�سية، بالإ�سافة اإىل 
ثروة من ال�ثائق التاريخية، ن�اة هذا الكتاب 

ال�شيا�شات اجلن�شية يف اإيران 
احلديثة

جانيت اأفاري

تاريخ الن�سر: 27 ني�سان )اأبريل( 2009.
ال�سفحات: 442.

النا�سر: مطبعة جامعة كيمربيدج.
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ال�شعب�ية والن�ش�ية يف اإيران: 
ن�شال املراأة يف حركة ث�رية 
يعّرفها الذك�ر
هايده مقي�شي

تاريخ الن�سر: 2 اآب )اأغ�سط�ص( 1999.

ال�سفحات: 232.

النا�سر: بيلغريف ماكميلن، لندن.

والن�س�ية  “ال�سعب�ية  مغي�سي  هايدة  كتاب 
يف  بامتياز  مكت�ب  تاأمل  ه�  اإيران”،  يف 
دور الن�ساء الي�ساريات يف الث�رة الإيرانية. 
ويق�ل الكتاب، ب�سكل مقنع، اإن الث�رة كانت 
املعار�سة  اأن  لــ�  خمتلفًا  منحى  �ستاأخذ 
املعار�سة  مع  تت�سارك  مل  لل�ساه  الي�سارية 
ويف  اجلذور.  عميقة  اجلن�س�ية  الإ�سلمية 
من  جمم�عة  الكتاب  يثري  نف�سه،  ال�قت 

وج�هره. ويلم�ص هذا الكتاب ال�سلبة غري 
العادية التي يتمتع بها ال�سعب الإيراين، الذي 
ا�ستند اإىل اإرثه الجتماعي والثقايف الغني يف 
و�سابقاتها.  الإ�سلم�ية  الدولة  قمع  حتــدي 
اإنها هذه ال�سلبة وهذا ال�سم�د، كما تخل�ص 

وال�ستقلل  الث�رة،  ح�ل  الرائعة  الأ�سئلة 
يف  الن�س�ية  ومعنى  وال�ست�سراق،  الذاتي، 
يف  الكتاب  هذا  يبحث  كما  الثالث.  العامل 
الإيرانية  املــراأة  بها  نا�سلت  التي  الكيفية 
وحرياتها  الــقــانــ�نــيــة  حق�قها  اأجـــل  مــن 
ال�سرتاكي�ن  رفــ�ــص  وكــيــف  ال�سخ�سية، 
الإيراني�ن دعم املنظمات الن�سائية امل�ستقلة 

بذاتها.

الث�رة  اأ�سا�ص  ي�سكلن  اللذان  هما  امل�ؤلفة، 
وهي  الي�م،  اإيــران  التي حتدث يف  اجلن�س�ية 
الزواج  ق�انني  يف  بالإ�سلحات  تطالب  ث�رة 
اجلندرية  املــ�ــســاواة  مــن  وباملزيد  ــرة،  ــس والأ�

والنفتاح اجلن�س�ي.
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يف  حمجبات  الإيــرانــيــات  الن�ساء  كانت  ملــاذا 
املناطق احل�سرية يف ب�اكري القرن الع�سرين، 
ثم   ،1979  -1936 مــن  حمــجــبــات  غــري  ثــم 
ت�سكل  1979؟  ثــ�رة  بعد  اأخــرى  مــرة  حتجنب 
اأ�ــســا�ــص م�ساهمة  ــة عــن هــذا الــ�ــســ�ؤال  الإجــاب
امل�سب�قة  وغـــري  الأ�ــســيــلــة  �ــســدقــي  حــمــيــدة 
اأو�سطية.  ال�سرق  والــدرا�ــســات  ال�سيا�سة  يف 
والثان�ية،  الأ�سا�سية  امل�سادر  فبا�ستخدام 
تعر�ص �سدقي معارف جديدة عن ولية املراأة 
التحليل  هذا  ويف  الدولة.  ب�سلطة  علقتها  يف 
القلب  يف  الن�ساء  على  ال�سراع  ت�سع  الدقيق، 
الق�ى  بــني  ــر  ــدائ ال ال�سيا�سي  الــ�ــســراع  مــن 
العلمانية والدينية الإيرانية، وتبني اأن ال�سيطرة 
والعمالة، ظلت  واجلن�س�ية،  املراأة،  على ه�ية 
اأم�رًا اأ�سا�سية يف ت�طيد �سلطة الدولة. وتربط 
لتقدمي  والثقافة،  بالقت�ساد  ال�سيا�سة  �سدقي 
لفئات  والعامة  للحياة اخلا�سة  حتليل متكامل 
وطبقات خمتلفة من الن�ساء الإيرانيات، وطرق 

مقاومتهن ل�سلطة الدولة. 

ال�سجل  اإىل  م�ستندًا  �سدقي،  كتاب  يقدم 
الفكرية  احلرفية  من  امل�سب�ق  وغري  اللمع 
�ساملة  درا�ــســة  لكاتبته،  ال�سلبة  والبحثية 
اإيران  يف  الن�ساء  اأو�ساع  يف  التقلبات  تتعقب 
القرن  يف  القاجارية  الــفــرتة  مــن  احلديثة، 
التا�سع ع�سر، اإىل عهد اجلمه�رية الإ�سلمية 
ال�قت  ويف  والع�سرين.  احلـــادي  الــقــرن  يف 
من  وفاح�سة  مربحة  اأ�ــســكــال  تعمل  الـــذي 
مذكرات الن�ساء باختطاف وا�ستغلل الق�سية 
اأجل  من  الإيرانية  ــراأة  امل لن�سال  امل�سروعة 
العاملي،  للحرتاب  م�سروع  غري  �سكل  تربير 
تــقــ�م حــرفــيــة حــمــيــدة �ــســدقــي الأكــادميــيــة 
العي�ب ب��سع الأم�ر  رة واخلالية من  املتب�سّ
يف ن�سابها، ومتهد الطريق لتجديد الإلتزام 
حترر  حلــركــات  والنبيلة  العادلة  بالق�سية 

املراأة يف جميع اأنحاء العامل.
من  الكثري  اإىل  مدخًل  �سدقي  كتاب  يتيح 
امل�سادر الأ�سا�سية غري املُتاحة خارج اإيران. 
املــراأة  ج�سد  لــدور  التاريخي  حتليله  ويقدم 

املراأة وال�شيا�شة يف اإيران: 
التحجب، نزع احلجاب، واإعادة 

 التحجب
حميدة �شدقي

تاريخ الن�سر: 9 مت�ز )ي�لي�( 2007.
ال�سفحات: 360.

النا�سر: مطبعة جامعة كيمربيدج.
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الن�شاء، العمل واالإ�شالم�ية: 
االأيدي�ل�جيا واملقاومة يف اإيران

ماريان ب�يا 

تاريخ الن�سر: 1 كان�ن الثاين )يناير( 
.2000"
ال�سفحات: 208.
زيد كتب  • النا�سر: 

ــا  ــ�جــي ــ�ل ــدي يــ�ــســتــكــ�ــســف هــــذا الــكــتــاب الأي
ويبحث  املمار�سة،  تعمل يف  وهي  الإ�سلم�ية 
يف تــاأثــري الــدولــة والإقــتــ�ــســاد والــديــن على 
بالبح�ث  اإ�ستعانة  ويف  اإيــــران.  يف  الن�ساء 
العمل،  ق�ة  يف  املــراأة  م�ساركة  ح�ل  الأ�سلية 
الــدولــة  اأ�سلمة  انــطــ�ت  كيف  املــ�ؤلــفــة  تبني 

يف   1979 العام  ثــ�رة  اأعقبت  التي  واملجتمع 
عزل  الإ�سلمية  الدولة  حماولة  على  اإيــران، 
املراأة وحب�سها داخل املنزل. لكن قدرة الدولة 
على حت�يل العلقات اجلندرية، كانت مقيدة 
بفعل ع�امل كثرية مع ذلك –مثل احلرب بني 
الإقت�سادية؛  الهيكلة  واإعادة  والعراق؛  اإيران 

خلل فرتات حكم ثلثة اأنظمة على الت�ايل 
يف ايران املعا�سرة، اإثراًء للأدبيات امل�ج�دة 
ال�سيا�سة،  بني  عليها  املتنازع  املنطقة  عن 
اجلن�س�ي.  وال�سرد  الدينية،  والأيدي�ل�جيا 
حجر  ي�سكل  حتليًل  الــكــتــاب  هــذا  ويــقــدم 
وال�سيا�سة  اجلندرية  بني  للعلقات  اأ�سا�ص 
املائة  ال�سن�ات  مــدى  على  اإيـــران  تط�ر  يف 
املا�سية. ويبني الكتاب اأن حتقيق فهم �سامل 

يبقى  وال�سيا�سية  الجتماعية  املــراأة  لأدوار 
جزءًا ل يتجزاأ من فهم نظم البلد ال�سيا�سية 
اأ�سا�سيًا  در�سًا  ي�فر  وبذلك،  والإقت�سادية. 
لكل املحللني ال�سيا�سيني ب�سكل عام، والكثري 
من الروؤى وال�ستب�سارات التي تلح احلاجة 
الإيراين  ال�ساأن  يف  املتخ�س�سني  لدى  اإليها 
التي  البارزة  الأدوار  واإ�ساءة  خا�ص،  ب�سكل 

تلعبها الن�ساء يف تاريخ اإيران احلديث.
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الي�م،  عــامل  يف  مكان  هناك  يك�ن  ل  رمبــا 
ملخاطر  واجلن�ص  الحتفالت  فيه  تتعر�ص 
اأعلى مما هي عليه يف اإيران ال�قت احلا�سر. 
الكح�ل  �ــســرب  يــــ�ؤدي  اأن  ميــكــن  فــهــنــاك، 
يد  على  للعتقال  التعر�ص  اإىل  والرق�ص 
�سرطة الآداب، ولعق�بة ت�سل اإىل 70 جلدة. 
نطاق  خــارج  اجلن�ص  ممار�سة  ع�اقب  اأمــا 
الزواج، فهي اأكرث حدة، حيث ت�سل العق�بة 

اإىل 84 جلدة، اأو حتى الإعدام على امللأ.
اإيــران،  ثــ�رة جن�سية حتــدث يف  لكن هناك 
حــتــى حتـــت تــهــديــد مــثــل هـــذه الــعــقــ�بــات 

ــدوي. ومـــا يــزال  ــه الــقــا�ــســيــة، كــمــا تــقــ�ل م
ب�سلمتهم  يخاطرون  الإيــرانــيــ�ن  ال�سباب 
بل  وامل�اعدة،  الأ�سدقاء،  للقاء  ال�سخ�سية 
ويف  املــطــاف.  نهاية  يف  اجلن�ص  وممار�سة 
غياب اأي خيار للتعبري العلني عن املعار�سة 
ث�رة  من  جــزءًا  ال�سباب  اأ�سبح  ال�سيا�سية، 
ي�ستخدم�ن  والتي  بنف�سها،  نف�سها  ن�سبت 
بالبيانات  ــلإدلء  ل نف�سها  اأج�سادهم  فيها 
اأ�سبح  وهــكــذا،  وال�سيا�سية.  الجتماعية 
اجلن�ص لديهم م�سدرًا للحرية، وفعًل للث�رة 

ال�سيا�سية على حد �س�اء.

انتفا�شات عاطفية: ث�رة اإيران 
 اجلن�شية

بردي�س مهدوي

تاريخ الن�سر: 4 اأيل�ل )�سبتمرب( 2008.
ال�سفحات: 344.

ال�ليات  �ستانف�رد،  النا�سر: مطبعة جامعة 
املتحدة.

وردود فعل الن�ساء على ال�سطهاد.
ب�يا يف هذا  مــاريــان  الإطـــار، تبني  يف هــذا 
اأن مــ�ــســاركــة املــــراأة يف قــ�ة  الــكــتــاب كــيــف 
مما  اأكرب   1999 العام  يف  اأ�سبحت  العمل، 

ال�عي  اأ�سبح  الث�رة، وكيف  قبل  كانت عليه 
اجلندري اأعلى م�ست�ى مما كان عليه يف اأوج 
مرحلة تغريب احلياة الإيرانية يف ال�ستينيات 

وال�سبعينيات من القرن املا�سي.
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االأ�ش�لية االإ�شالمية، الن�ش�ية، 
والالم�شاواة اجلندرية يف اإيران 
حتت حكم اخلميني
 م�شع�د كاظم زاده

تاريخ الن�سر: 10 اأيل�ل )�سبتمرب( 2002
ال�سفحات: 180.

النا�سر: مطبعة اجلامعة الأمريكية، 
ال�ليات املتحدة.

اأف�سى �سع�د احلركات الأ�س�لية الإ�سلمية 
يف العامل الإ�سلمي، وه��سها بتحديد اأدوار 
املراأة، اإىل اإثارة م��س�ع العلقة بني الإ�سلم 
وكانت  دونــيــة.  مرتبة  يف  املـــراأة  و�سع  وبــني 

اأكرب  من  واحــدة  �سك،  بل  الإيرانية،  املــراأة 
اخلا�سرين من الث�رة الإيرانية العام 1979. 
اإيران  الإ�سلم�ي�ن يف  الأ�س�لي�ن  اأن�ساأ  فقد 
وبالغ  عدائيًا  للن�ساء،  كارهًا  قمعيًا  نظامًا 

بهذا ال��س�ل غري امل�سب�ق اإىل داخل اإيران 
مهدوي  بردي�ص  تقدم  القرن،  منعطف  على 
نظرة عن كثب على احلياة الي�مية لل�سباب 
الإيـــــراين، ومتــنــح لهم �ــســ�تــًا وهــي تــروي 
احلرية  اأجــل  من  ال�سعب  �سعيهم  ق�س�ص 
وامل�ستقبل  ال�سيا�سي،  والإ�سلح  اجلن�سية، 
دون خماطر؛  م�ستقبًل  لي�ص  لكنه  الأف�سل. 
حيث ت�ؤدي الث�رة اجلن�سية اأي�سًا اإىل زيادة 
م�ست�يات الإجها�ص، وانت�سار فريو�ص نق�ص 
والأمــرا�ــص  ـــــدز(،  )الإي املكت�سبة  املــنــاعــة 
العاطفية  واملــ�ــســكــلت  جن�سيًا،  املــنــقــ�لــة 
تبعات  مــع  العقلية،  والأمــرا�ــص  امل�ستمرة 

مقلقة اأخرى على ال�سباب الإيراين واملجتمع 
الإيراين ككل.

يبقى كتاب “ث�رات عاطفية” ه� كتاب رائع، 
اآفاقًا جديدة، ويقدم روؤية �سخ�سية يف  يفتح 
كان  -اإذا  فهم  قلة  من  يعاين  الــذي  املجتمع 
الغالبية  جانب  من  الإطـــلق-  على  مفه�مًا 
�سرد  يقدم  ول  الي�م.  الغربيني  من  العظمى 
مهدوي فح�سب نظرة ل تقدر بثمن يف احلياة 
احلقيقية لكثري من �سكان اإيران، واإمنا يبني 
وثقافة  اجلن�سية  ال�سيا�سة  اأن  كيف  اأي�سًا 
ال�سباب ميكن حتى اأن تزعزع ا�ستقرار النظام 

احلايل، وتغري م�سار ال�سيا�سة الإيرانية.
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التحدث با�شم اهلل: ال�شريعة 
االإ�شالمية، ال�شلطة والن�شاء

خالد اأب� الف�شل

تاريخ الن�سر: 31 ت�سرين الأول )اأكت�بر( 2001.
ال�سفحات: 384.

النا�سر: من�س�رات “ون وورلد”، اأك�سف�رد.

ال�سلطة  الرائع يف م��س�ع  العمل  يبحث هذا 
ويــ�يل  وتطبيقها.  الإ�سلمية  ال�سريعة  يف 
القان�نية  والفتاوى  للن�ساء  خا�سًا  اهتمامًا 
حتليًل  الــكــتــاب  ويت�سمن  بــهــن.  اخلــا�ــســة 
م�ستب�سرًا للعديد من الفتاوى املثرية الأكرث 
الأ�سباب  وي��سح  املــراأة،  ح�ل  للجدل  اإثــارة 
التي رمبا جتعل منها متمتعة مبكانة ال�سلطة 
التحليل  عمق  الكتاب  ويقدم  ذلــك.  غري  اأو 
للمتخ�س�ص، ف�سًل عن التن�ير والإفادة لغري 

املتخ�س�سني، وفر�سة لإ�سراكهم يف النقا�ص.
لتاأمل  جديدة  اآفــاقــًا  الف�سل  ــ�  اأب كتاب  يفتح 
الأزمـــة  يف  ــكــايل  ــس الإ� “ال�سريعة”  مــفــهــ�م 
يرى  م�سلم،  م�سري  قا�ص  وكاتبه  احلديثة. 
الـــرتاث  داخـــل  مــن  “يعمل  اأنـــه  عــلــى  نف�سه 
امل�س�ؤولية  ومن منطلق  الإ�سلمي”.  الت�سريعي 
م�اجهة  اإىل  الرامية  روؤاه  يعر�ص  واللتحام، 
الإعــلم  يف  الإ�سلم  �سد  ال�سر�سة  احلملت 
املنا�سب  ال�قت  يف  هذا  كتابه  وياأتي  الغربي. 

العنف. كما �سجع الأ�س�لي�ن الإ�سلم�ي�ن يف 
كل من اأفغان�ستان واجلزائر وم�سر وغريها 
ولكن،  للمراأة.  املعادية  وال�سيا�سات  الأفكار 
امل�ساواة بني  الإ�سلم، كدين، �سد  هل يقف 
اأي  الإ�سلم�ية،  تعمل  وهل  واملــراأة؟  الرجل 

�سيا�سية، �سد  اأيدي�ل�جية  باعتباره  الإ�سلم 
م�ساواة املراأة؟ يف هذا الكتاب، وبال�ستفادة 
من حالة اإيران يف ظل حكم اخلميني، يحلل 
والأ�س�لية  ــلم،  ــس الإ� بــني  العلقة  املــ�ؤلــف 

الإ�سلمية واللم�ساواة اجلندرية.
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بارفني  تــتــاأمــل  واأ�ــســيــل،  �سامل  حتليل  يف 
يف  ال�سيا�سية  العملية  يف  املـــراأة  دور  بيدر 
التي  الكيفية  وتبني  الع�سرين،  القرن  اإيران 
م�قفها  ال�سيا�سي حتديد  التنظيم  بها  اأعاد 
الذي  للراأي  حتد  ويف  الإجتماعي.  ومكانها 
ي�ؤكد  والــذي  التقليدية،  الدرا�سات  تعر�سه 
الكاتبة  ت�ؤكد  امل�سلمة،  ــراأة  امل تهمي�ص  على 
من  القلب  يف  تقع  اجلندر  ق�سايا  اأن  على 
العملية ال�سيا�سية يف اإيران. وتلقي م�سامني 

جميع  يف  املــراأة  و�سع  على  ال�س�ء  درا�ستها 
النامية  والــبــلــدان  الأو�ــســط  ال�سرق  اأنــحــاء 
كا�سفًا  عر�سًا  كتابها  ويقدم  عــام،  ب�سكل 
احلديثة،  اإيــران  يف  الن�ساء  لأدوار  ومتن�رًا 
ما  لفرتة  وحتليليًا  �سامًل  م�سحًا  ويــجــري 
بالن�سبة  كــثــريًا  املعروفة  غــري  الــثــ�رة،  بعد 

للمراقبني يف اخلارج.
مبتكرًا  مــنــهــجــًا  كــتــابــهــا  يف  ــيــدر  ب تتبنى 
لدرا�سة  وتقدم منهجيتها من�ذجًا  وجمزيًا. 

الن�شاء والعملية ال�شيا�شية يف 
اإيران القرن الع�شرين
بارفني بيدر

 تاريخ الن�سر: 28 اآب )اأغ�سط�ص( 1997.

ال�سفحات: 424.
النا�سر: مطبعة جامعة كيمربيدج 

يقطنه  الــذي  املت�سابك  الفكر  بعامل  ليذكر 
وحتليل  وحقيقي  غني  عر�ص  ويف  امل�سلم�ن. 
الإ�ــســلم  عــقــائــد  وتــنــ�ع  لــتــعــدديــة  مفاهيمي 
معاملة  واأن  خا�سة  والت�سريعية،  الله�تية 
كانت  الإ�ــســلمــيــة  الــــدول  بع�ص  يف  الــنــ�ــســاء 

م��س�عًا للدعاية املركزة �سد الإ�سلم. ولذلك 
الأ�سا�سية  ال�سلة  على  حيًا  دليًل  كتابه  يقدم 
وتناغم  الأ�سا�سية،  الإ�سلم  لقيم  وامل�ستمرة 
ق�انينه مع الأعراف املفاهيمية واأ�سكال احلياة 

املعا�سرة، مبا فيها م��س�ع املراأة. 
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ت�اجه  التي  الإ�سلمية  الأو�سط  ال�سرق  دول 
الكتاب  الن�ساء فيها عقبات مماثلة. وميتاز 
ــقــراء  وال املخت�سني  جلــمــهــ�ر  مبخاطبته 
اإ�سهامًا  يقدم  كما  �س�اء،  على حد  العاديني 
طبيعة  حــ�ل  الــدائــرة  لــلــجــدالت  بــه  يعتد 
املجتمع الإيراين املعا�سر و�سيا�ساته، وكذلك 
حلقل الدرا�سات اجلندرية ب�سكل عام. وقد 
اأبراهاميان  اإيرفاند  الجتماع  عامل  و�سفه 
باأنه الأف�سل بني ع�سرات الكتب التي ظهرت 
عن هذا امل��س�ع منذ قيام الث�رة الإ�سلمية 

الإيرانية يف العام 1979، وحتى الآن. 
الغنية  املعل�مات  من  طائفة  الكتاب  ي�سم 

واملتن�عة، خ�س��سًا عن املنظمات الن�سائية 
والأن�سطة  واملجلت  وقياداتها،  الإيرانية، 
غ�س�ن  يف  بـــاملـــراأة  اخلــا�ــســة  ال�سيا�سية 
بالإ�سافة  وهــ�  املا�سية.  الع�سر  ال�سن�ات 
اإىل ذلك مكت�ب باإ�سراق، على نح�   ي�سمح 
للقارئ بالإبحار يف حميط من التفا�سيل دون 
تف�سيًل  يعر�ص  كما  ال�سغائر،  يف  الت�رط 
املتعلقة  وال�سيا�سات  الق�انني  لتط�ر  �سافيًا 
باملراأة يف ظل اجلمه�رية الإ�سلمية. وميكن 
لأن  ي�سلح  الكتاب  اأن هذا  باطمئنان  الق�ل 
اأحــ�ال  عن  مرجعية  م��س�عة  مبثابة  يك�ن 

الن�ساء يف ال�سيا�سات الإيرانية احلديثة.
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