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قضايا املرأة يف خطاب اإلصالح احلديث واملعاصر

إعداد /هند مصطفى علي

مقدمة:
فــي إثــارة قضــیة المــرأة فــي المرحلــة عــدد مــن رواد النهضــة العربیــةدوراهتمــت بمناقشــةورقة في

جعة بعض الكتابــات المعاصــرة بمراقامت الباحثةسمیتها بعصر النهضة العربیة، التي درج على ت
والحظــت آنــذاك ،)1873-1801(الطهطــاويالشــیخ رفاعــة رافــعوٕاســهاماتجهــود تتناولــالتــي 

، 1اللیبرالــي بمصــرمحطــة بــارزة فــي الفكــر بــین مــن اعتبــره اخــتالف التوصــیف المعاصــر للشــیخ
، وأنه "رمز العقالنیة"، ومن رآه "رائــد التیــار 2فیها "نفحات اشتراكیة" ومن اعتبر أن كتاباته تتبدى

ومن أعلن أن الطهطاوي یجمع في فكره بین العلمانیة والعقالنیة والبراجماتیــة والالئكیــة 3العلماني"
4وأنه في هذا لیبرالي بشر بالفكر بالبرجوازي ورائد النهضة البرجوازیة في التاریخ الحدیث لمصر.

كــان یكتــب خطاًبــا خــارج حــدود -الشــیخ–فهمــُت آنــذاك أن هــذا التــوتر مــرده أن رفاعــة وقــد
القوالب المعاصرة التي درجنا على تصــنیف الفكــر داخلهــا، إذ كــان االنســجام فــي كتاباتــه بــین ُبعــد 

نفتــاح اإلیمان وُبعد العلم ، وبین القیمة والواقع، وكــذا الجمــع بــین المعرفــة الدینیــة والثقافــة العامــة وا
األفـــق، أمــــوًرا ال تجتمــــع مًعـــا داخــــل األرضــــیة المعرفیـــة التــــي بتنــــا نقـــف علیهــــا الیــــوم بمعطیاتهــــا 

المفاهیمیة واألیدیولوجیة.
ویبــدو أننــا منــذ الطهطــاوي وحتــى اآلونــة المعاصــرة خبرنــا أطــًرا معرفیــة مختلفــة، فــي ســیاقات 

، وقد أثرت هذه العوامل في الطریقة تاریخیة اجتماعیة وسیاسیة حملت سمات للتشابه والتباین مًعا
التي تم عبرها طرح قضایا المرأة خالل هذه الفترة الممتدة. 

تقوم هذه الورقة بعملیة رصد رأسي لخطاب اإلصالح المعنى بالمرأة منذ في هذا اإلطار، 
منتصف القرن التاسع عشر وحتى اآلونة المعاصرة، وذلك عبر الوقوف عند عدة محطات 

مرأة ، جمهوریة مصر العربیة.باحثة في شئون ال
-، ینایر:مارس4و3، العددان 26(المجلد عالم الفكرعلي الدین هالل، "أزمة الفكر اللیبرالي في الوطن العربي" ، 1

116) ص1998ابریل:یونیو
) 2000، شتاء21د(القاهرة: مركز األبحاث والدراسات االشتراكیـة، العــد، النهجرفعت السعید، "التنویر عبر ثقب إبرة"2

87- 86) ص ص1981(بیروت: دار اآلداب،الفكر العربي في معركة النهضة، وانظر : أنور عبد الملك، 107ص
17) ص1992(تونس:الدار التونسیة للنشر،قراءات في الفكر العربي الحدیث والمعاصــرمحمد الصالح المراكشي، 3
، 180، عددxl1x(تونس، مجلدالكراسات التونسیة ، مجلة العلوم اإلنسانیةأحمد البخاري الشتوي، "الطهطاوي والمرأة" ،4

99- 98، ص ص2002الثالثیة األولى لسنة 
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الخطاب الذي یطرح رؤیة للتغییر خطاب اإلصالح المقصود هنا هو و في هذا الخطاب.رئیسیة 
.نصاف ارتباًطا بمرجعیة إسالمیةفي أوضاع المرأة نحو العدل واإل

عدة مالحظات تدور حول:وتطرح الورقة بهذا الصدد 
الكیفیة التــي مثلــت بهــا قضــیة المــرأة مــرآة انعكســت علیهــا التطــورات االجتماعیــة –

الفكریة التي شهدها العالم العربي على امتداد أكثر من قرن ونصف.و 
.صالح المعني بالمرأة بین المرحلتین الحدیثة والمعاصرةأهم سمات خطاب اإل–
صالحي الحدیث.شكالت القراءة المعاصرة للفكر اإلم–
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)1(
:البواكري

أة في النصف الثاني من أول لبنة في الخطاب المنصف للمر رفاعة الطهطاويوضع الشیخ 
القرن التاسع عشر حین كتــب "المرشــد األمــین فــي تعلــیم البنــات والبنــین" الــذي مثــل محاولــة جلیلــة 
إلعادة تعریف وتقدیم المرأة ككائن اجتماعي له مكانته ودوره المتكامل مع دور الرجل، فقد تحدث 

واب تضــم نحــو خمســین فــي كتابــه هــذا (وهــو مجلــد ضــخم، مرتــب علــى مقدمــة وخاتمــة وســبعة أبــ
فصًال ) عن تربیة األطفال والناشئة من الذكور واإلناث،  وعالقة ذلك بصفاتهم النفســیة والبدنیــة، 
كمــــا تطــــرق إلــــى فضــــل العلــــوم وعالقــــة التربیــــة بتمــــدن األوطــــان  وعمــــارة البیــــوت وحفــــظ األســــر 

التربیــة والتعلــیم واألخالق والصحة، وحرص على إقران البنــات مــع البنــین فــي الحــدیث عــن أهمیــة 
والتــزود بكافــة العلــوم مــع بیــان فضــل ذلــك علــى قضــیة التمــدن وقضــیة حفــظ بنیــان األســر كقضــیة 

5التمدن.أصیلة من قضایا

مؤلفــه فــي) مســألة المــرأة أیًضــا 1893-1824(علــى مبــاركوٕالى جانب الطهطاوي، فقــد طــرح
ب التقــى الشــیخ علــم الــدین (الــذي الــذي یعتبــر أحــد نمــاذج أدب الــرحالت. ففــي الكتــا"علــم الــدین"

فاضــل مستشــرق انجلیــزيب)طلبــا لســعة الــرزقیفكر في االرتحالواضطر ألنضائقة مالیة واجه
وعنــدما یتحــاور المستشــرق مــع ، لــى الخــارج إاصــطحبه معــه ،ومطلع على آداب العــرب واإلســالم

، ففـــي حـــین حجــابمســألة ال، یــدور بینهمـــا نقـــاش مســتفیض حـــول علــم الـــدین فــي قضـــیة المـــرأة 
ضـــد الحجـــاب یتمســـك الشـــیخ بالحجـــاب ویســـتعرض حججـــه ، نجـــد االنجلیـــزي فـــي المقابـــل یقـــول 

، وأقــرب ألن تمثــل رأي علــي مبــارك أو تعكــس علــى األقــل القبــولإلــىحججــا منطقیــة هــي أقــرب 
6تنازعه بین التمسك بالعادة وبین الرغبة في التغییر.

طــاوي وعلــي مبــارك فــي قضــیة المــرأة ضــمن تصــور وقــد جــاء الطــرح الــذي قدمــه كــل مــن الطه
إصالحي لكل منهما في مجال نشر التعلیم والثقافة والمعارف، حیث انطلق كــل منهمــا فــي تفعیــل 

ني عـــام والثـــا، 1826تصـــوره الخـــاص بعـــد عودتهمـــا مـــن فرنســـا التـــي ابتعـــث إلیهـــا األول عـــام 
خالل حكم محمد علي وما اكتنفه من نهضة تنمویة متعددة الجوانب.وذلك ، 1844

یجابیــة إطــار خبــرة االبتعــاث وكانــت خبــرة إوممــا یــذكر أن احتكــاك االثنــین بــالغرب حــدث فــي
بوجــه عــام، وقــد انعكــس هــذا فیمــا قامــا بــه مــن تســجیل لهــذه الخبــرة ســواء بشــكل مباشــر كمــا فعــل 

هـ)1289طابع المدارس الملكیة ، شوال م(القاهرة:المرشد األمین للبنات واألمینفاعة رافع الطهطاوي ، ر 5
لبنان: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر, - بیروت( ة لعلى مباركاألعمال الكاملمحمد عمارة ، : المسامرات، في:انظر6

1979(
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لیص اإلبریز" أو في شكل المسامرات التــي صــیغت فــي قالــب أدب الرحلــة كمــا الطهطاوي في "تخ
في علم الدین. 

وعند هذا المســتوى المبكــر مــن طــرح قضــیة المــرأة (حــول منتصــف القــرن التاســع عشــر) لــم تثــر 
عند المفكر إشكالیة الصدام الحاد بین الذات واآلخر ، ومن ضــمنها اإلشــكالیات  المتعلقــة بوضــع 

اإلسالم والغرب، بل رصد كل منهمــا مــا رآه فــي الغــرب بإعجــاب وتقــدیر بمــا فیــه وضــع المرأة في
المرأة، وقدم تصوره إلصالح وضع المرأة فــي بــالده بغیــة تحقیــق النهضــة دون أن تثــر لــدیهما أیــة 
حساسیات متعلقة بمسألة وضع المرأة فــي اإلســالم مقابــل وضــعها فــي الغــرب ، بــل علــى العكــس، 

اهدات التي الحظاها في الغرب هي باعث التفكیر في حال المرأة وٕادراك األهمیة فكما كانت المش
التي ینطوي علیها تغییر وضعها دعًمــا لألســرة وللمجتمــع واألمــة مــن ثــم، كانــت المرجعیــة الثقافیــة 
في الوقت نفسه محفــًزا وداعًمــا علــى مطلــب التغییــر غیــر متعارضــة معــه. وكانــت األفكــار المبكــرة 

ادة مــن "العلــوم االســتعمالیة" او بأشــكال تنظــیم المجتمــع فــي الغــرب كــأدوات إلحــداث حــول االســتف
النهضة ال ترتبط بــدعوة للتغییــر اإللحــاقي أو النقــل الكامــل عــن الغــرب، وال تثیــر فــي الوقــت نفســه 
شكوكا حول مس األساس العقائدي للمجتمع، أو السماح للفكر األوروبي بالتغلغل في جسم وعقل 

األمة.
ـــ ـــى شـــاكلته مـــن شـــیوخ وق ـــى نمـــوذج "الطهطـــاوي" ومـــن عل د نظـــر بعـــض مـــن المعاصـــرین إل

على أنهم أبناء النهضة العربیة التي ارتبطــت -مثل الشیخ محمد عبده -منفتحین ودعاة إصالح 
ظهــور نمــوذج غیــر تقلیــدي مــن رجــل الــدین، هــو الشــیخ العقالنــي المســتنیر بالدولــة الحدیثــة وســاعدت علــى "

دا لمواكبـة حركـة الدولـة الحدیثـة فـي خروجهـا عـن المفهـوم التقلیـدي القـدیم للحكـم، وتأسیسـها معنـى الذي غـدا مسـتع
ـــاًال لـــه فـــي الحقـــوق والواجبـــات...  ـــذي طرحتـــه الدولـــة المدنیـــة األوروبیـــة مث ـــة الـــذي یتخـــذ مـــن النمـــوذج ال المواطن

قالنیـة التـي أصـلها المتكلمـون والفالسـفة خصوًصا بعد أن استبدل نمـوذج هـذا الشـیخ تراثًـا بتـراث، وأحـل التقالیـد الع
، واعتبــره الــبعض 7"في تراثه محل التقالید النقلیة التي صاغها السلفیون مـن الحنابلـة واألشـاعرة بوجـه خـاص..

ــدیني الســائد ومهــدت لتحقیــق ثــورة ثقافیــة "8اآلخـــر ممـــثال لــــ "علمانیـــة مؤمنـــة" أقامــت قطیعــة مــع الخطــاب ال
" في حینها.. حقیقیة

الف هــــذا التصــــور المعاصــــر لثنائیــــة التراث/الحداثــــة التــــي مــــا تنفــــك تطــــرح نفســــها فــــي وبخــــ
الخطــاب العربــي، یمكــن القــول أن مــا طرحــه علــي مبــارك ورفاعــة الطهطــاوي وغیرهمــا مــن الــرواد 
األوائل في هذه الفترة المبكرة لم یحمل صراًعا حتمًیا بین فكرتــي النهضــة والتــراث ذلــك أنهــم انتمیــا 

اریخیـــة بعینهـــا إلـــى مرجعیـــة معرفیـــة ســـادت الحـــوض الحضـــاري اإلســـالمي فـــي تلـــك فـــي لحظـــة ت
ـــة  ـــه الحداث ـــذي طرحت ـــف عـــن المفهـــوم ال ـــدین یختل ـــا لمفهـــوم ال ـــة تحمـــل معن األثنـــاء، وهـــي  مرجعی

190) ص2000(القاهرة:الهیئة العامة لقصور الثقافة، هوامش على دفتر التنویر جابر عصفور، 7
20) ص2003،أغسطس216(العددأدب ونقدماهر الشریف "العلمانیة المؤمنة" ، 8
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األوروبیـــة وال تحمـــل مـــن ثـــم تناقضـــا بالضـــرورة بـــین قیمتـــي اإلیمـــان والعلـــم،  فظهـــر فیهـــا علمـــاء 
ین العلم الدیني وعلــوم الطبیعــة والفلســفة وانفتحــوا ببســاطة علــى علــوم وفالسفة جمعوا في انسجام ب

الحضـــارات األخــــرى فنقلــــوا وترجمــــوا وحفظــــوا تــــراث أمـــم أخــــرى (حتــــى اســــتردته هــــذه األمــــم زمــــن 
التصــور اإلســالمي للكــون والحیــاة هــو تصــور منفــتح غیــر منغلــق ال یصــادر اآلخــر وال نهضــتها) وذلــك ألن "

. فــي هــذا اإلطــار جــاء طــرح قضــیة المــرأة هنــا طرًحــا تلقائیــا 9"دخول فــي نظامــهیلغیــه وال یكرهــه علــى الــ
إصالحیا ال مؤدلج وال اشكالّي .

)2(
الكتابة النسائية قبل "حترير املرأة":

في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین تمایزت على الساحة الفكریة المصریة 
نزحوا في فترات متقاربة إلى مصر وخاصة إلى مدینة نخبة من المثقفین الشوام الذین 

یا (أو ذلك اإلقلیم الذي یضم الیوم ر التي صارت مستقًرا لكثیر منهم، قادمین من سو 10اإلسكندریة
دولتي سوریا ولبنان)، هاربین من قبضة الحكم العثماني في مسقط رأسهم، ومن الفتن الطائفیة 

بین الطوائف المسیحیة المختلفة.  
د جمعت هذه النخبة الشامیة عدًدا من السیدات الالئي أسهمن في طرح قضایا المرأة على وق

الساحة الثقافیة المصریة في وقت مبكر حیث سبقن في ذلك قاسم أمین صاحب الدعوة األشهر. 
(لویزا لفردوسا) ، و1892، هند نوفل(لفتاةاوقد قمن بتأسیس عدة مجالت نسائیة منها مجلة 

)1899(استیر أزهري، لعائلةا)، و1898ینو ، ر (ألكسندرا أفنیس الجلیس أو،)1896هابلین، 
عددیــة ملموســة فــي االتجاهــات والــرؤي لســبل ومســالك توعــرف الفكــر النســوي فــي هــذه الفتــرة 

ــیم، وقضــایا  النهــوض، حیــث ناقشــت الصــحافة النســائیة قضــایا حیاتیــة مختلفــة، مثــل أهمیــة التعل
العادات االجتماعیة، ناقشتها من مدخل اجتماعي عملي یعنــى بتفاصــیل یاء، وبعضز الزواج واأل

الحیاة الیومیة ویبتعد عــن االیــدیولوجیا، متــأثًرا فــي غالبــه بتفاصــیل حیــاة المــرأة األوروبیــة فــي تلــك 
الفتـــرة، مركـــًزا علـــى قضـــایا التربیـــة وٕاعـــداد الســـیدة المهذبـــة الفاضـــلة. ولـــم تخـــل تلـــك المرحلـــة مـــن 

11زینـــب العـــامليات قویـــة فیمـــا یخـــص تأكیـــد حقـــوق المـــرأة مـــن ذلـــك مـــا قدمتـــه كتابـــات وأطروحـــ

-هـ1422، رجب 11، مجلد41(الجزءعالمات في النقد األدبي خطاب الحداثي العربي"، محمد بن مریسي الحارثي ، "ال9
107) ،  ص2001سبتمبر

(القاهرة:الهیئة العامة المصریة للكتاب، المجلد ، فصولجابر عصفور ، "فجر الروایة العربیة :ریادات مهمشة" 10
.10-9) ، ص1998السادس عشر، العدد الرابع ، ربیع 

وقد  ولدت في تبنین الذین عاشوا بجبل عامل،لعشیرة بني عامل وهم من الشیعة اإلثني عشریةنب العامليزیتنتمي 11
هاجرت مع أسرتها إلى اإلسكندریة، ودرست القراءة والكتابة على ید األستاذ 1870، وفي عام 1860في جنوب لبنان عام 
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م) ، 1892صــاحبة الكتــاب الموســوعة "الــدر المنثــور فــي طبقــات ربــات الخــدور" ، الصــادر عــام (
فقد تضمنت كتاباتها الصحفیة طرًحا متكامال في قضــایا تعلــیم المــرأة وتعزیــز وضــعها وٕاســهاماتها 

"نســاء اإلســالمكتابا بعنوان "12ه هانمفاطمة علیّ ة أیضا كتبت في تركیا المجتمعیة. في هذه الفتر 
عــدد مــن الســائحات الغربیــات ، وقــد ترجمــت بــین و هــامحاورات جــرت بینوضم 1892عام صدر

والفرنسیة واإلنجلیزیة.13هذه المحاورات التي كتبت بالتركیة إلى العربیة
كما تكشف أن بهما فاطمة علیه هانم، تمتعتوتعكس تلك المحاورات ثقافة وسعة اطالع 

بیتها كان قبلة للرحالة األجنبیات الالئي كن یفدن للشرق بغرض السیاحة واالطالع محمالت 
بأفكارهن المسبقة عن المنطقة وعاداتها وأحوالها ، وهي تصف أفكارهن المسبقة تلك والمدونة في 

"كتبا خیالیة أو روایات فكاهیة". وتذكر -من فرط بعدها عن واقع الشرق–كتبهم بأنها تكاد تكون 
أنه لم یكن هناك من یصحح تلك الصورة ألن النساء محتجبات في المنازل وال یوجد منهن من 
یجید اللغات األجنبیة عدا الالتي تربین تربیة أجنبیة صرفة وهن في الوقت نفسه جاهالت 

عن الذات حقیقیة ةصور نقل الحرص على- لألحكام الشرعیة . بهذا الدافع اإلصالحي
قضایا شتى، بینها قضایابین همحاوراتوضعت فاطمة علیه هانم كتابها الذي تنوعت -نلآلخری

. الزواج والطالق وتعدد الزوجات والحجاب
هذه األصوات التي شهدتها الساحة الثقافیة المصریة في أواخر القرن التاسع عشر (حین 

تمرت تشكل وعي ما ُعرف "بالنهضة" في الحوض لتیارات التي اسكانت مصر محضًنا ل

لى ید حسن حسني باشا الطویراني صاحب صحیفة النیل التي العروض والتاریخ عو محمد شبلي، ثم تلقت الصرف والبیان 
، ثم أخذت اإلنشاء والنحو عن األستاذ محیي الدین النبهاني . وقد وضعت عدة كتب غیر الدر 1891تأسست عام 

ین، ما غیر مطبوعوهالمنثور منها "مدارك الكمال في تراجم الرجال" ، وكتاب "الجوهر البضیض في مآثر الملك الحمید" ، 
هـ 1325م النساء" أن لزینب كتابا آخر وضعته عام وكتاب "الرسائل الزینبیة" ویذكر عمر رضا كحالة في موسوعته "أعال

بعنوان "مطالع البدور في محاسن ربات الخدور". ولها روایتین بعنوان "الملك كورش" و"الهوا والوفا". انظر: عمر رضا 
) 1991، الجزء الثاني (بیروت،مؤسسة الرسالة ، الطبعة العاشرة ،اإلسالمأعالم النساء في عالمي العرب و كحالة ، 

82ص
فاطمة علّیة هي ابنة مؤرخ شهیر هو جودت باشا الذي شغل منصب ناظر العدلیة العثمانیة، ولدت في األستانة العلیا 12

. وفي أثناء األعوام التي مكثتها في معه إلى سوریا مدة إقامته والیا علیهاوالدها اصطحبها قد ، و 1862أكتوبر سنة 9في 
على دراسة  اللغتین التركیة سوریا تعلمت اللغة العربیة من نحو وبیان وبدیع وعروض، ولما عادت مع والدها انكبت

والفارسیة ثم انشغلت بتحصیل اللغة الفرنسیة وأخذت العلوم العقلیة من توحید وكالم ومنطق وریاضة وحساب عن والدها 
موسیقى بكل فروعها على أساتذة ماهرین من ترك وعرب وفرس وافرنج. ( من ترجمة فاطمة علیه هانم في "الدر وتعلمت ال
المنثور").

ترجمتها إلى العربیة جریدة ثمرات الفنون التي تطبع في بیروت كما تذكر زینب في الدر المنثور ، ثم طبع الكتاب مرة 13
، (القاهرة : نساء االسالمالمكتبة الشرقیة. انظر : فاطمة علیه هانم ، أخرى في مصر على نفقة ابراهیم فارس صاحب

المكتبة الشرقیة ، د.ت).
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)  لم تقترن بجدل أو برفض أو بصراعات الحضاري الخاص بالشرق اإلسالمي في هذه الفترة
فكریة رغم أنها دارت في فلك القضایا نفسها التي سیطرحها قاسم أمین بعد قلیل  ، فقد ناقشت 

وجات، فهل كان السبب هو قالب طرحها بشكل أساس مسائل التربیة والتعلیم والحجاب وتعدد الز 
نفسه (المجالت النسائیة)؟، أم صاحباتها (شامیات مسیحیات في االغلب، رغم أن هذا ال یفسر 
الموقف من زینب العاملي وفاطمة علیة)؟، أم طبیعة طرحها (المدخل االجتماعي العملي النابع 

إعادة تعریف األدوار االجتماعیةا فيمسألة انحصارهمن واقع الحیاة ال من االیدیولوجیا)؟، أو 
، دون أن یظهر أن لذلك ارتباط بمشروع تغییري أوسع؟ أم ألن للمرأة داخل المنزل كأم وكزوجة

أصحابها كانوا خارج معادلة السیاسة المصریة في تلك األثناء (والتي انقسمت بین الموالین 
ر من ناحیة أخرى، وفریق الوسط لالحتالل بشكل كامل من ناحیة، والمعارضین له بشكل ساف

الذي تبنى سبل التفاوض السلمي والتعاون المحسوب مع اإلنجلیز مع السعي الستقالل مصر، 
ودعا إلى تقدیم االصالح االجتماعي على السیاسي)؟

)3(
قاسم أمني 

كــرس نموذًجــا فریــًدا فــي تنــاول قضــایا المــرأة ، لــیس فقــط ألنــه ) 1908-1863(یمثــل قاســم أمــین 
لهــذه القضــیة جــل جهــده الفكــري مخلًصــا ، أو ألنــه جعلهــا مــدخل اإلصــالح األساســي، بــل كــذلك 
ألنــه فــي إنتاجــه وفــي تطــوره الفكــري لخــص مرحلــة فكریــة مهمــة مــر بهــا الفكــر المســلم بوجــه عــام 

مثلت جسًرا انتقل به هذا الفكر من مرجعیة ألخرى.
لیكمل دراسته 1881سافر إلیها عام نسا؛بتعثوا إلى فر كان قاسم أمین أیًضا من الذین ا

بدأ تدرجه  في سلك القضاء ، وبدأت تظهر مواقفه الوطنیة حیث 1885اد عام ـالجامعیة وع
المتفردة، التي برزت في  رؤیته الخاصة لفلسفة العقاب، وفي دعوته المستمرة الى واإلنسانیة

اضي لألجانب الذین یعیشون بمصر جعل القضاء المصري والمحاكم األهلیة الوطنیة جهة التق
وكحال معظم المفكرین المصریین في ذلك العصر والذین تسنى لهم عدا األحوال الشخصیة، 

؛ثرت أیما تأثیر في حیاته الفكریةجمع أمین عدة خبرات حضاریة أالخارج، إلىاالبتعاث 
من مصر بعد أحداث فغاني ومحمد عبده الذي نفي من األقابل أمین كالابتعاثهفخالل فترة

الثورة العرابیة، واحتك بهما وخبر أفكارهما عن قرب،  كما قرأ لمشاهیر مفكري أوروبا وعلى 
رأسهم نیتشه وداروین وماركس ، كما كانت له عالقة حب مع طالبة فرنسیة لكنه لم یتزوجها، 

وطنیة التي وهكذا اجتمعت خالل سنوات البعثة مدخالت شتى إلى فكر أمین، منها التجربة ال
عایشها مع محمد عبده حیث تبلور وعیه بقضایا وطنه التي عبرت عنها جریدة "العروة الوثقى" 
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بمناهضتها االحتالل االنجلیزي للشرق ، كذلك كان اطالعه على  أفكار الفالسفة االجتماعیین 
، الدراسةالفترة محلفي اإلصالحفي الغرب، وعلى رأسها فكرة التطور التي تأثر بها جل دعاة 

أضف الى ذلك تشكل  رؤیته عن المجتمع الفرنسي وتأثره بمكانة ودور المرأة الفرنسیة بصفة 
خاصة مقارنة بوضعیة المرأة في بالده .

أمــین الفكــري إال كتابیــه "تحریــر المــرأة" و"المــرأة الجدیــدة" إنتــاجعرف عــن یالأغلبنانأرغم و
، فإن الثابت أن للرجل كتابا آخر هو "المصریون" على التوالي1900و1899اللذین صدرا عامي 

وداركــو نبیــل .ن"و ردا علــى كتــاب الــدوق داركــو المعنــون "مصــر والمصــری1884الــذي ألفــه عــام 
وفیه أرجع تخلف مصر االجتماعي 1893فرنسي زار مصر ثالث مرات ثم نشر كتابه ذاك عام 

مــین للــرد علــى جمیــع مــا جــاء فــي الكتــاب مــن یة . وقــد انبــرى قاســم أســالملى اإلسالم والثقافــة اإلإ
خــــالق المجتمــــع المصــــري" و"النســــاء" و"اإلســــالم"  واأل"ادعــــاءات فتحــــدث فیــــه عــــن "المصــــري" و

وكذلك عن الحب والطالق وتعدد الزوجات .. وهكذا كانــت قضــیة المــرأة واآلداب،والتعلیم والعلوم 
ضــد انتقــادات داركــو وهویتــهمعــه في هذا الوقت المبكر عنصــرا مــن عناصــر دفــاع أمــین عــن مجت

"ولــن یتصــور عنــدنا الئالــذي تعــرض فــي كتابــه لوضــع المــرأة اإلســالمیة ونــدد بحالهــا وحیاتهــا قــا
بمثل هذه الحیاة" یقصد حیاة المرأة المصریة المسلمة. إلزامهمجزاء أشد من األشرارلمعاقبة 

لــراهن للمــرأة المصــریة رًدا الــدفاع عــن الوضــع اإلــى "المصــریون"عمــد قاســم أمــین فــي وفیمــا
1899الصادر عام"تحریر المرأة"األمر مع كتاب ، فقد اختلف هذاعلى اتهامات الدوق داركو 

إصــالح منظومــة القــیم واألفكــار لقاســم أمــین متضــمًنا دعوتــه إلــى الطــرح اإلصــالحي والــذي حمــل 
قد وبحسب قاسم أمین،-ماإلسالأي-كونه اإلصالح محوراالسالم ، مع اتخاذالخاصة بالمرأة

یحتــاج سبق كل الشرائع في تقریر مساواة المرأة بالرجل وٕاعالن حریتها واســتقاللها وكرامتهــا، وهــو 
ــــة ــــي مســــألتین :العــــادات واألعــــراف للتنقی ــــه مــــن عناصــــر جمــــود بشــــرى تتركــــز ف ممــــا التصــــق ب

بفعالیــة هإعجابــســجیل وفــي هــذا الكتــاب رغــم قیــام قاســم أمــین بتاالجتماعیــة، التفســیرات الفقهیــة . 
إال انــــه لــــم یطــــرح فكــــرة تــــرك المــــوروث اإلســــالمى ،النمــــوذج الغربــــى فــــي معالجــــة قضــــیة المــــرأة

ـــه. ،"المــرأة الجدیــدة"علــى خــالف هــذا الموقــف كــان موقفــه فــي واالســتالب للنمــوذج الغربــى وقبول
، داعًیا إلــى كاليمن المدنیة الغربیة في طریق رادیهدفع موقف، حیث قام فیه ب1900الصادر عام

، أحــط مــن التمــدن الیونــاني أو الرومــاني بكــل مقیــاس واصــًفا إیــاه بأنــهتجــاوز التمــدن اإلســالمي
تبني التمدن األوروبي دون شروط، ألن "نتیجة التمدن هي ســوق اإلنســانیة فــي طریــق ودعى إلى 

بعینــه ســیظل یظهــر وهي عبارة تذكرنا بمفهوم"العولمة" المعاصر ، وتلخــص موقفــا فكریــا 14"ةواحد

186، ص) 1999قاسم أمین ، المرأة الجدیدة  (القاهرة:الهیئة العامة لقصور الثقافة ، 14
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بأشكال مختلفة، أال وهو اإلیمان بعالمیة الثقافــة والعلــم الغــربیین، وانتفــاء الحاجــة، مــن ثــم، للبحــث 
عن ثقافتنا الغائبة .

)4(

اجلدل حول "حترير املرأة"
حفلت مرحلة النهضة العربیة بأطروحات اإلصالح والتغییر المتنوعة، فمن جهة كانــت هنــاك 

ن األفغــاني حــول اتخــاذ اإلســالم أساًســا لنهضــة الشــرق، وبــث روح جدیــدة فیــه دعــوات جمــال الــدی
ومقاومة االمبریالیة. وقد قامت دعوتــه علــى تصــحیح البنیــة الفكریــة، وباعتبــار الــدین یشــكل البنیــة 
الثقافیــة والحضـــاریة لألمـــة، فقــد دعـــا إلـــى تنقیـــة الــدین مـــن البـــدع والخرافــات وفـــتح بـــاب االجتهـــاد 

تقلید. ودعا إلى إقامة حكومة إسالمیة كبرى دستورها القــرآن، وتجســدت دعوتــه إلــى والتحرر من ال
الوحــدة اإلســالمیة فــي تكــوین جامعــة إســالمیة تحــت لــواء الخالفــة اإلســالمیة. وعلــى خطــاه ســار 
محمـــد عبـــده ، داعًیـــا إلـــى الجامعـــة اإلســـالمیة التـــي ترتكـــز علـــى أصـــولیة دینیـــة متفتحـــة، وقامـــت 

ر اإلسالمي على تحریر الفكر من قیود التقلیــد، وٕاصــالح أســالیب اللغــة العربیــة دعوته لتجدید الفك
وٕاعــادة صــیاغة العالقــات بــین الحــاكم والمحكــوم، وٕاصــالح البنیــة المجتمعیــة وســبل التربیــة، ومــن 

مدرسة محمد عبده خرج قاسم أمین ورشید رضا وآخرون كثر.

بیة جملة وتفصیال لدى حسین فــوزي على الجانب اآلخر ظهرت دعوات األخذ بالحضارة الغر 
وسالمة موسى، والتیارات المتأثرة تماًمــا بالداروینیــة  مثــل شــبلي شــمیل ویعقــوب صــروف وســالمة 
موســى وٕاســماعیل مظهــر، والــدعوة إلــى االشــتراكیة لــدى فــرح أنطــون وشــمیل وموســى والــدعوة إلــى 

وأحمــد لطفــي الســید وفــؤاد فصل الدین عن الدولة لدى هؤالء ومعهم علي عبد الــرازق وطــه حســین
زكریـــا ، والـــدعوة إلـــى القومیـــة الفرعونیــــة لـــدى طـــه حســـین ومحمــــد حســـین هیكـــل وحســـین فــــوزي 

15وآخرین..

هــذه التیــارات جمیعهــا كانــت تقــدم تصــوراتها حــول التغییــر المجتمعــي بــدءا مــن إعــادة تعریــف 
لدولـــة والعالقـــة بـــین الـــدیني الفـــرد فاألســـرة فالعالقـــة بـــین الحـــاكم والمحكـــوم، والعالقـــة بـــین الـــدین وا

والمــدني، وداخــل هــذه التصــورات كانــت المــرأة تحتــل مكانــة أساســیة ؛ رمزیــة ومحوریــة. ورغــم أن 
أطروحات كثیرة قد جاءت في سیاق الرد أو التجاوب مع أطروحة قاسم أمین الــذي انفــرد بمعالجــة 

قضــیة المــرأة كأحــد مــداخل موضوع المرأة كمدخل اإلصالح، فقد كــان الطــابع العــام هــو االهتمــام ب

الغربيسالمي والتحدیثإلء السفة المشروع الحضاري بین اإلحیاففي تفاصیل هذه التیارات، انظر : أحمد محمد جاد، 15
)1995(هیرندن،فیرجینیا:المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،
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اإلصــالح حیــث تمركــزت مســألة المــرأة فــي لــب الجــدل حــول قضــایا األصــالة والمعاصــرة والهویــة 
واالستالب والغرب واإلسالم واالستقالل من براثن االستعمار. 

لة المــرأة أحول مسالمرحلة في تشكیل فكر أثرالعوامل ویمكن القول إن هناك عدد بعینه من 
، تضمنت :

رفضــــه –عــــزز الحضــــور الغربــــي الكثیــــف وتنــــاقض المشــــاعر حولــــه المســــألة النفســــیة :-
مـــن محوریـــة المـــرأة فـــي الخطـــاب اإلصـــالحي،  فقـــد كانـــت -كمســـتعمر وتقلیـــده كمتفـــوق حضـــارًیا

صــورة المــرأة الغربیــة مــن أهــم الصــور التــي لفتــت انتبــاه الباحــث الشــرقي الــدارس لمظــاهر وأســباب 
الخطــاب فــي بعــض روافــده یحــث علــى اتخــاذ المــرأة الغربیــة نموذًجــا نهضــة الغــرب، ومــن ثــم كــان

مـــن جهـــة ثانیـــة، انـــدفعت تیـــارات أخـــرى للتأكیـــد علـــى أن لالقتـــداء كمـــدخل مهـــم لنهـــوض األمـــة.
إصالح وضع المرأة المسلمة یجب أن یتم على أسس إسالمیة باعتبــار المــرأة هــي عمــاد المجتمــع 

بیة مــن شــأنه إفســاد البنیــة االجتماعیــة والقیمیــة للمجتمــع المســلم. واألمة رافًضا أي تقلید للمرأة الغر 
الغرب أهم األطر التي أطرت لقضیة المرأة في هذه المرحلة، -في هذا اإلطار كان جدل اإلسالم

وهو جدل ال یزال یثار إلى الیوم عبر استخدام مجموعة بعینها من الحجج واألفكار .
بالفلسفات الغربیة : تأثر الفكر اللیبرالي بالكتابات و -

كان الفكر اللیبرالي متأثًرا بشدة بالكتابات وبالفلسفات الغربیــة، الســیما كتابــات جــون ســتیورات 
) الذي ناقش اشكالیة الحریة والحقوق الفردیة واالجتماعیة والسیاسیة موضــًحا 1873-1806مل (

فــاع النســاء أو انحطــاطهن أن تقدم أي مجتمع بشري یعتمد على تحسین وضع المرأة فیــه، وأن ارت
في مجمله هو المعیار المؤكد والمقیاس الصحیح للحكم على شعب ما أو عصر ما بالتحضــر أو 
ــــي االقتــــراع  ــــة الخاصــــة والعمــــل وحقهــــا ف ــــي الملكی ــــدعو إلــــى حــــق المــــرأة ف التمــــدن، كمــــا كــــان ی

الوطنیــة انشــغل بالــدعوة إلیهــا رمــوز الحركــة -خاصة الحقین األخیرین–وهي حقوق 16والتصویت
من الرجال ورموز الفكر النسائي على السواء.

، مقرونــة وفكرة حتمیة التغیر وضرورة االستجابة لــه:ثر الشدید بنظریة النشوء والتطورالتأ-
ترتــب علــى ســلم صــاعد تحتــل قمتــه الحضــارة توكیــف أن الحضــارات  ،بفكــرة  الحضــارة الخطیــة

تمــر بــذات الخبــرة أن-فــي طریقهــا لالرتقــاء-البــد وتتــالى بعــدها ســائر الحضــارات التــي ،الغربیــة
وهــي األفكــار التــي تــداولها العقــل المســلم آنــذاك نقــال عــن أصــولها الغربیــة حیــث شــاعت الغربیــة.

نظریــات التطــور الداروینیــة التــي نقلهــا هربــرت سبنســر إلــى علــم االجتمــاع. فــي ضــوء ذلــك علــى 
(مثـــل حجـــم الجبهـــة وعـــدد تالفیـــف المـــخ ســـبیل المثـــال كانـــت مناقشـــة مســـألة الفـــروق التشـــریحیة

وغیرها) عامًال مشترًكا لدى كثیر من كتابات الفترة. 

)1998ترجمة إمام عبد الفتاح إمام (القاهرة:مكتبة مدبولي،استعباد النساء،جون ستیوارت مل، 16
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كمــا یــروي أحمــد لطفــي تــرجمزغلــول مــن روادهــا حیــث كان فتحي: حركة نشطة للترجمة-
"أصــول الشــرائع" لجیرمــي بنثــام و"خــواطر وســوانح عــن اإلســالم" للكونــت هنــري الســید فــي مذكراتــه

وح االجتماع" و"سر تطور األمم" لجوستاف لوبون و"سر تقدم اإلنجلیز الساكسون" دي كلتزي و"ر 
المرأة المســلمة رد علــى وفي كتابه 17لریمون دیموالن ، و"الفرد ضد المملكة" لسبنسر  وغیر ذلك.

مفكــر إســالمي مثــل محمــد فریــد وجــدي بمناهضــة فكــرة "المــرأة الجدیــدة" قــام،كتاب المــرأة الجدیــدة
الفلیســوف االشــتراكي الشــهیر " و"ونوسالكاتب األمریكي ل" و"دائرة المعارف الروس"د إلى باالستنا
العالمــة " و "االســتاذ جیــوم فریــرو" و"العالمة الفلیسوف جول ســیمول" و"اجوست كونت" و"برودون

.(على حد تعبیره)”لویز برول

والتعلیم والعمل والمساواة،  أما أهم القضایا التي تناولها هذا الخطاب ، فشملت قضایا الحجاب
من القضایا محل االتفاق بوجه عام بین تعلیم المرأةكانت مسألة فمثال مع اختالف في التناول. 

سائر الكتابات، فیمــا عــدا بعــض االتجاهــات الدینیــة المتطرفــة ، والســیما أن التعلــیم كــان یمكــن أن 
أعمـــال رائـــدة مثـــل مؤلفـــات الطهطـــاوي ظهـــور تتلقـــاه المـــرأة فـــي المنـــزل، وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن 

ثم مؤلفات قاسم أمــین 1892ومؤلفات الشوام فضال عن الصحافة النسائیة التي انطلقت منذ عام 
،  قضیة تعلــیم وتربیــة المــرأة وٕاعــادة تعریــف أدوارهــا تحظــى بشــرعیة بــین األوســاط كافــة، قد جعلت

الــذي 1919تزاید خاصة بعــد عــام أما خروج المرأة للعمل بصفة خاصة فهو ما كان محل جدل، 
خــروج المــرأة تطــرح علــى من ثم باتــت قضــیة و ، 1919شهد خروًجا فعلًیا للمرأة للمشاركة في ثورة 

هتماًمــا نالــت قضــیة تعــدد الزوجــات ا. كــذلك نطاق أوسع یتضمن عمل المرأة ومشــاركتها السیاســیة
، اس شــرعى تدعمــه أدلــة اجتماعیــةبــین مؤیــد علــى أســإزاء التعــدد ، وقد انقســمت الكتابــاتكبیًرا 

ومؤید بشكل مبدأي مع التأكید على تقیید الشرع لهذا الحق بما یوحي برفض مستبطن على خلفیة 
، وكانت القضیتین محل االهتمــام األكبــر بــین المفكــرین همــا قضــیتي الحجــاب والمســاواة اجتماعیة

18لما حماله من أهمیة رمزیة في المقام األول. 

145) ص1982یو ،ما377، سلسلة كتب الهالل(القاهرة:دار الهالل، العددقصة حیاتيانظر : أحمد لطفي السید، 17
ولنالحظ مثال عناوین طائفة من هذه الكتابات :18

)ـه1901/1319(القاهرة:مطبعة الترقيفصل الخطاب في المرأة والحجابطلعت حرب ، محمد 
هـ1323، مطبعة المنار، تربیة المرأة والحجاب، ـــــ 

)1921ق:مطبعة الترقي، (دمشنزهة الطالب في تعلیم المرأة ورفع الحجابأحمد فوزي الساعاتي، 
ناهیك عن الوزن الذي كانت تحتله هذه المسألة تحدیًدا داخل أي مؤلف خاص بقضیة المرأة في هذه الفترة.

حصاد الفكر العربي الحدیث في لجنة من الباحثین ، محمد عبده ، "حجاب النساء من الجهة الدینیة" في :
)1980الطبعة األولى ، (القاهرة: مؤسسة ناصر للثقافة ،قضایا المرأة
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القضــایا مــا زال الخطــاب المعاصــر یعیــد إنتاجهــا بــین مناســبة وأخــرى، فقــد تمیــزت ورغــم أن هــذه 
ن المؤلــف أولــیس بخــاف ، قضــیة التعــدد وتنــوع مــداخل االقتــراب مــن كتابــات "عصــر النهضــة" ب

یتنـــاول المســـألة مـــن جوانـــب كثیـــرة تشـــمل الواحـــد مـــن مؤلفـــات تلـــك الفتـــرة كـــان برؤیتـــه البانورامیـــة 
التــي 23واألنثروبولوجیــة22والفلســفیة21والسیاســیة20والفسیولوجیة19التاریخیةالمداخل االجتماعیة و 

یـــدل بدایـــة علـــى درجـــة عالیـــة مـــن الثـــراء هـــذا التنـــوعیســـتخدمها الشـــیوخ كمـــا یســـتخدمها األفندیـــة. 
الثقافي تمیزت بها الفترة ، كما یــدل علــى األهمیــة التــي حظیــت بهــا القضــیة داخــل الوســط الثقــافي 

ـــدل مـــ ـــة فـــي مصـــر ، وی ـــة التـــي باتـــت بهـــا قضـــیة المـــرأة ســـاحة لتجرب ـــى الكیفی ـــة عل ـــة ثالث ن ناحی
األطروحات واألفكار والمناهج الجدیدة في العلوم الطبیعیة (البیولوجي والفســیولوجي..) واإلنســانیة 

(علم النفس، االجتماع، علم السیاسة، االنثربولوجي). 

أ فكـــر هـــذه المرحلـــة قـــراءة اختزالیـــة، ویكشـــف مـــن جهـــة أخـــرى أزمـــة الكتابـــات المعاصـــرة التـــي تقـــر 
ینتمــي بشــكل مــا إلــى مــا زال فتختصره في خنادق أیدیولوجیة ضیقة. وفیما كان المفكــر النهضــوي 

، نســق مغــایر لنســق الحداثــة الــذي كــان یتســرب نســق معرفــي تشــكل فــي ظــل الحضــارة اإلســالمیة

، الطبعة 1932(القاهرة : مطبعة المعارف ،  المرأة العربیة في جاهلیتها وٕاسالمهاعبد اهللا عفیفي ، انظر مثال : 19
أربعة أجزاء هي: المرأة العربیة المسلمة في عهد جاهلیتها ، والمرأة العربیة المسلمة في ، وهو كتاب مكون منالثانیة)

.عصر الهبوط، وأخیرا المرأة العربیة الحدیثة:ة، ثم :الدور الثاني من أدوار المرأة المسلمةعصورها الزاهی

المرأة محمد فرید وجدي،  سالمي مثل : كثیر من المفكرین مهم مثال مفكر إم الحجج المتعلقة بفسیولوجیا المرأة ااستخد20
) و مصطفى صبري الذي شغل منصب شیخ 1912-1330، مطبعة هندیة(القاهرة: المسلمة رد على كتاب المرأة الجدیدة

، هـ)1354(القاهرة: المطبعة السلفیة ، قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرباالسالم في الدولة العثمانیة في كتابه : 
)هـ1323، مطبعة المنار(القاهرة:تربیة المرأة والحجابمحمد طلعت حرب ، كما استخدمه محمد طلعت حرب ، في : 

(القاهرة: في عصر الدیمقراطیة ..بحث حر في تأیید حقوق المرأةالمرأةطریدة البغاة: إسماعیل مظهر ، انظر مثال :21
مكتبة النهضة المصریة ، د. ت)

المرأة ومركزها االجتماعي في الدولة..الحلقة األولى من دستور اإلصالح محمد البنداري،  یبرز هنا مثال كتاب 22
، فیناقش أفالطون)حیث ینتهج الكاتب أسلوب المحاورة تأسیا بمحاورات 1944(القاهرة:مطبعة التوكل ،تماعي بمصراالج

االجتماعي في مصر" لإلصالحطار مشروع أكبر لوضع مایسمیه "دستور إقضایا المرأة من منظور اجتماعي فلسفي، في 
ب تعبیره.حس"اإلصالحنها "حجر الزاویة في هذا ألا بالمرأة بادءً 

الذي یتتبع فیه م)1921- هـ1339(بیروت:المرأة في التاریخ والشرائعمحمد جمیل بیهم ، تناوله كثیرون منهم مؤلف 23
م ول حینما كانت األوهو عهد البشر األمومة :عهد األساس تطور العالقة العائلیة، ممیزا بین:أتطور  تاریخ المرأة على 

، السیطرة والرئاسةإلیهوأسندتلألبالثاني حینما تحول النسب البشربوة : عهدهد األعة، و مصدر النسب ومرجع العائل
فراد العائلة رجاال ونساء یشكل على ذاته.أن كل من أعهد الذات : عهدهم الثالث لما شرعت تنحل الرابطة العائلیة و ثم 

من المصریین والبابلیین واآلشوریین، والثاني  د كالوأضاف علیهم عهدي انتقال، األول بین عهدي األمومة واألبوة ، وفیه ع
بین عهدي األبوة والذات عد فیه كل من اإلمبراطوریة الرومانیة وعصر اإلقطاعات بأوروبا وعصر النهضة العربیة 

الحدیثة.



هند مصطفى عليقضایا المرأة في خطاب اإلصالح الحدیث والمعاصر                         

13

فقــد كانــت ،ت حقــول العلــمیشــتوتتجزئــةهســماتشــیًئا فشــیًئا إلــى الــوعي العربــي آنــذاك، والــذي مــن 
العلوم داخل النسق المعرفي اإلســالمي تتســم بــالجمع بــین أبعــاد مختلفــة للحیــاة وللظــاهرة اإلنســانیة 

فــي نمــط فــي جوانبهــا المادیــة والروحیــة وفــي أبعــاد الحیــاة الدنیویــة واألخرویــة. وقــد كــان لهــذا أثــره 
التـــاریخ االســـالمي التـــي مثلـــت مرخلـــة الكتابـــة الثـــري الـــذي نلمســـه لـــدى مفكـــري هـــذه المرحلـــة مـــن 

عجز الكاتب المعاصر عــن احتــواء انتقالیة بین نظامین معرفیین مختلفین، وربما یفسر هذا جزئًیا 
كتابات المرحلة بشكل كامل.

مشــاركات نشــطة بــل وریادیــة مــن قبــل شــهد المــرأة المعنــي بقضــیةخطــاب إلــى أن التبقــى اإلشــارة 
الحــوار الــدائر فیهــا فــيمصــر أو أســهمتفيسواء كانت مقیمة ،ةأفراد وجماعات عربیة وٕاسالمی

ویمكن إرجاع ظاهرة التفاعل الخصب هذه إلى قرب العهد بنظام الخالفة ،الخارجفيمن مواطنها
حیــث األقطــار كلهــا خاضــعة لنفــوذ البــاب العــالي والحــدود بــین البلــدان العربیــة وبعــض ،العثمانیــة

یضــاف للعامــل السیاســي الســابق ،حدود إداریة ولیست سیاسیة مغلقةالبلدان اإلسالمیة هي مجرد 
اســتمراریة الــوعي بالمفــاهیم اإلســالمیة الخاصــة باألمــة والوحــدة فــيعامــل آخــر ثقــافي یتمثــل

النسق الثقافي والــوعي الجمعــي، فيواستنباتهمفهوم القومیة والوطنیة الوافد انتشاراإلسالمیة قبل 
مثلــت القــاهرة وقــد و .1919انتصارات مستمرة كان أهمها مــن خــالل ثــورة ذلك المفهوم الذي حقق 
اإلســــالمى حیـــث دار علـــى ســـاحتها الثقافیــــة جـــدال بـــین أصــــحاب اآلراء -بوتقـــة للتفاعـــل العربـــي

.24واالتجاهات المختلفة من الشام إلى المغرب إلى الهند

)5(
قضايا املرأة يف اخلطاب اإلصالحي النسائي 

عــن خطــاب اإلصــالح فــي عصــر النهضــة العربیــة یقتصــر علــى المعاصــر غــم أن الحــدیث ر 
ـــةخطـــاب المفكـــرین مـــن الرجـــال، فقـــد شـــاركت المـــرأة مشـــاركة نشـــطة فـــي هـــذا الخطـــاب ،وفاعل

سالة محمد هـ بعنوان "نقض ر 1348القاهرة عام فيأحمد حمدى الصابونى الحلبى كتابًا طبع كتبعلى سبیل المثال 24
وانغمستمن تألیف عبد القادر المغربي. 1926بیروت عام فيوالمرأة" ردا على الكتاب الذي یحمل االسم نفسه والمطبوع

تونس بین الطاهر حداد صاحب الكتاب الشهیر "إمرأتنافيالجدل الذي دارفيالقاهرة عبر سوق المطبوعات المزدهرة بها
"الرد على رسالة الشیخ طاهر حداد"، كما شهدت من قبل فيمه مثل محمد الصالح بن مرادالشریعة والمجتمع"  وخصو في

رده علیها فيالسجال ذاته بین نظیرة زین الدین صاحبة "السفور والحجاب" ونقادها وعلى رأسهم الشیخ مصطفى الغالیینى 
).1928بیروت عام فيكتاب السفور والحجاب" (والكتابان صادرانفي"نظرات 
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تناولت الكاتبات النساء العدید من قضایا المرأة بدءا من الدفاع عن حق المرأة فــي التعلــیم ، إلــى و 
وقـــوانین األســـرة، وعمـــل المـــرأة وحـــدود مشـــاركتها وانـــدماجها فـــي مؤسســـات وضـــع المـــرأة األســـرى 

، المجتمــع القائمــة فیمــا عــرف بقضــیة االخــتالط، مــرورا بحقــوق المــرأة المدنیــة والسیاســیة كمواطنــة
فضـــال عـــن المســـائل المتعلقـــة بإصـــالح العـــائالت والعوائـــد االجتماعیـــة الخاطئـــة وانتهـــاًءا بقضـــیة 

االحتالل.التحرر الوطني ومقاومة
وأحدثت المشــاركة النســائیة الواســعة فــي خطــاب اإلصــالح تــأثیًرا كبیــًرا فــي تعزیــز مركزیــة المــرأة 
في هذا الخطاب وبات ینظر للنماذج الرائدة، مثــل عائشــة التیموریــة وملــك حفنــي ناصــف وغیــرهن 

كرموز، باالقتداء بها، یتم خلق جیل نسائي ناهض ینصلح به حال األمة.
ذه األثنــاء فــي مصــر أســماء كثیــرة ضــمت ملــك حفنــي ناصــف ونبویــة موســى وهــدى وبــرزت فــي هــ

كتابها الشهیر 1928شعراوي وغیرهن..ومن خارج مصر، من الشام، كتبت نظیرة زین الدین عام 
"الحجاب والسفور".

فشــــمل ذلــــك التعبیــــر الكتــــابي والتعبیــــر النخبــــة النســــائیةالخطــــاب لــــدىاختلفــــت أشــــكال وقــــد 
ت كتابــات المــرأة فــي معظمهــا بمنزلــة مســح للواقــع ومخططــات للحركــة أكثــر منهــا الحركــي. وجــاء

نظریات وأفكار مجردة، تمثل ذلــك فــي الخطــب الحیــة، وفــي المقــاالت التــي تتــابع األحــداث وتعلــق 
وتنتقــد، وفــي البــرامج الحزبیــة، وفــي البیانــات الموجهــة إلــى الحكومــة توجیًهــا ونقــًدا... بعبــارة أخــرى 

ـــر ـــات كـــان التعبی الحركـــي هـــو األبـــرز فـــي خطـــاب المـــرأة بشـــكل عـــام، ممـــثًال فـــي حركـــة الجمعی
والمنظمــات النســائیة التــي بــدأ تكوینهــا منــذ وقــت مبكــر فــي أوائــل القــرن العشــرین، وفــي األحــزاب 

السیاسیة التي برزت في عشرینیات القرن العشرین والعقدین التالیین. 
نلمــس كیــف قــدمت هــذه الســیدة خطابــا ثریــا صــف ملــك حفنــي ناوٕاذا نظرنــا مــثال إلــى إســهامات 

تنــوع بــین  مجموعــة المقــاالت والرســائل التــي بــدأت تكتبهــا مــن الفیــوم وتوقعهــا باســم باحثــة البادیــة 
وتنشــرها فــي جریــدة "الجریــدة" والتــي تــم جمعهــا فیمــا بعــد فــي كتــاب النســائیات الــذي قــدم لــه أحمــد 

ا ملــك خطابــة النســاء فــي عصــرها ، حیــث فضــال عــن الخطــب التــي اســتهلت بهــ25لطفــي الســید.
كانــت تلقــي محاضــرات عامــة علــى الســیدات، ألقــت أوالهــا فــي دار صــحیفة (الجریــدة) لســان حــال 
حــزب األمــة بمســاعدة أحمــد لطفــي الســید، ثــم اتجهــت إلــى الجامعــة المصــریة وألقــت علــیهن خطبــًا 

صـــالح عبـــر  جهادهـــا أخـــرى فیهـــا وفـــي دور الجمعیـــات التـــي أسســـتها. كمـــا شـــاركت فـــي فعـــل اإل

في 1910نشرت ملك باديء ذي بدء مقاالتها في "الجریدة" ثم جمعت وطبعت في كتاب النسائیات ألول مرة عام 25
أعادت المكتبة التجاریة طبع الكتاب في مكتبة التقدم وأضافت 1295مطبعة الجریدة وقدم له أحمد لطفي السید، وفي سنة 

لة عن ملك بقلم أخیها مجد الدین حفني ناصف مع عدد من الخطب والقصائد إلیه رسائل متبادلة بین ملك ومي زیادة ومقا
أعاد مجد الدین ناصف نشر أعمال ملك في كتاب بعنوان "آثار باحثة البادیة". 1962التي ألقیت في تأبینها، وفي سنة 

.)1999(القاهرة : ملتقى المرأة والذاكرة،باحثة البادیةهدى الصدة (محررة) ، 
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البــــاكر لتحســــین حــــال النســــاء ، مــــن خــــالل فــــتح منزلهــــا أمــــامهن للنقــــاش والتوعیــــة، فضــــًال عــــن 
الجمعیات التي أسستها والتي شاركت في تأسیسها، وكانــت أول مــن مثلــت النســاء المصــریات فــي 

فــي مــؤتمر عقــد بــدار ســینما روكســي الشــتویة، بمصــر الجدیــدة،1911مؤتمر(كان ذلــك فــي ســنة 
وهــو "المــؤتمر المصــري األول بریاســة صــاحب الدولــة ریــاض باشــا، وحضــور ممثلــین عــن جمیــع 
أنحــــاء القطــــر المصــــري، لبحــــث شــــتى اإلصــــالحات والتوجیهــــات التــــي یجــــدر باألمــــة والحكومــــة 

دعمهـــا المـــالي لكثیـــر مـــن  هـــذا إلـــى جانـــب 26).انتهاجها"حســـب تعبیـــر مجـــد الـــدین حفنـــي ناصـــف
إلصــالح االجتمــاعي والفكــري مثــل مشــروع الجامعــة المصــریة، الــذي المشــروعات التــي اســتهدفت ا

بدأ الحدیث عن إحیائه وهي بعد مدّرسة في السنیة فبادرت بتشــكیل لجنــة وجمعــت قــدرًا مــن المــال 
27ذكر على وجه التحدید في التقریر األول الذي رفع إلى رئیس الجامعة.

ـــد من ـــة البادیـــة بنق ـــه باحث ـــة وقـــد اهـــتم الخطـــاب الـــذي قدمت ظومـــة التقالیـــد والعـــادات االجتماعی
المرتبطة بالخطبة والزواج ومسائل مثل تعدد الزوجات والحد األدنى لسن الزواج وأسالیب التربیــة، 
فضــال عــن الــدفاع الواضــح غیــر المــتحفظ عــن حقــوق المــرأة فــي التعلــیم والعمــل والمســاواة بشــكل 

صة بالشرق" ، وأكدت على االرتباط بین كامل. وطرحت في كتاباتها أفكارا مثل "تطویر مدنیة خا
اإلصالح العائلي وٕاصالح األمة ككل ومســئولیة المــرأة فــي إصــالح وضــعها وأهمیــة أن یكــون لهــا 

رؤیتها الخاصة في هذا االصالح. 
التي انشغلت السیدة نبویة موسىومن الرائدات الالئي زاملن ملك حفني ناصف كانت 

1924أول امرأة تعمل ناظرة لمدرسة بنات، وفي عام باإلصالح التربوي باألساس، وكانت

أصبحت مفتشة لمدارس البنات على مستوى القطر، كما قامت بإنشاء مدارس خاصة أدارتها 
بنفسها. وطوال عملها بالتدریس كانت دائمة النقد لحال مدارس البنات ونمط تعلیم المرأة والنظرة 

و التغییر ؛ تغییر المناهج وتغییر نظم اإلدارة، لدرجة المجتمعیة لعملها، دائمة التحرك الفعلي نح
نتیجة الزدیاد حدة الخالفات بینها وبین 1929صلت من وزارة المعارف العمومیة عام أنها فُ 

أسست 1937المسئولین في الوزارة. وكانت تكتب في الصحف تحت أسماء مستعارة وفي عام 
، و"اآلیات البینات في 1920لعمل" الذي صدر عام مجلة "الفتاة"، ومن أهم مؤلفاتها "المرأة وا

تربیة البنات"، كما نشرت قصة حیاتها باسم "تاریخي بقلمي". وفي كتابها "المرأة والعمل" وجهت 
نبویة انتقادات قویة ألطروحات كل من محمد فرید وجدي ومحمد طلعت حرب بأن المرأة أقل من 

عمل المنزلي. إذ عملت في هذا الكتاب على إثبات الرجل حًسا وٕادراًكا وأنها ال تصلح إال لل
المرأة كالرجل عقال وذكاءا ، وأن المرأة تحتاج للعمل ومن المهم أن تعد لجمیع نفرضیتین : أ

53و52باحثة البادیة، صآثار 26
48و47المرجع السابق ، ص27
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ساس لالختالفات حیث رأت أن التربیة هي األالصنائع لیس فقط المنزلي أو المنحط منها.
ى تلقین الفتیات علوم التطریز والحیاكة وتدبیر التركیز علأن و ، المجتمعیة بین الرجل والمرأة 

وهذا القصور التعلیمي ،، هو تعلیم ناقص یحرمها  من حقها في التعلیم الشاملفحسبالمنزل
.قائم على معاملتها ككائن خاص 

كما عاصرت نبویــة موســى باحثــة البادیــة فقــد عاصــرت وزاملــت هــدى شــعراوي، وكــن مًعــا ضــمن و 
الـــذي ســـافر لیحضـــر مـــؤتمر "التحـــالف النســـائي الـــدولي" فـــي رومـــا عـــام الوفـــد النســـائي المصـــري

28في عام تأسیس االتحاد النسائي المصري.1923

ـــع القـــرن  وفـــي حـــین كـــان لخطـــاب المـــرأة الشـــامیة الســـبق فـــي طـــرح قضـــایا المـــرأة قبیـــل مطل
العشــرین، فقــد رددت الشــام فــي وقــت الحــق صــدى دعــوات تحریــر المــرأة التــي تركــزت فــي مصــر، 
فقــرب نهایــة العقــد الثالــث مــن القــرن العشــرین ، ظهــر مؤلــف نســائي مهــم هــو "الحجــاب  والســفور" 

ابنــــة رئــــیس محكمــــة نظیــــرةكانــــتو.29)1976-1908(للكاتبــــة الســــوریة 
1927االستئناف ، وقد كتبت كتابهــا األول مدفوعــة باألحــداث التــي وقعــت فــي دمشــق فــي صــیف

باســم الــدین والقــانون مــن الخــروج بــدون حجــاب، وكــان كتابهــا بمنزلــة صــیحة عنــدما منعــت المــرأة 
احتجاج على تعسف الرجل الــذي یضــع قوانینــه الخاصــة مســتبعًدا المــرأة. ومــا تمیــزت بــه أطروحــة 
نظیــرة هــو ولوجهــا المباشــر إلــى قلــب عملیــة اإلصــالح ، وٕالــى اضــطالعها بفعــل اإلصــالح ذاتــه. 

عنــد حــدود الــدعوة إلــى نقــد المــوروث وتنقیتــه فــي -قاســم أمــین–وفــي حــین وقــف ملهمهــا األصــلي 
لمهمــة فحــص أقدمت بالفعل على تنفیذ ذلــك مــن خــالل التصــدي -أي نظیرة–ضوء الشرع، فإنها 

عرضــها علــى كتــاب و ومراجعة التفسیرات واآلراء الفقهیة التي ُیستند إلیها في عزل وتحقیــر النســاء 
طرحــت قــراءات بدیلــة اســتنادا إلــى آراء أخــرى مختلفــة سب بل لم تكتف بهذا فحاهللا وسنة رسوله. 

. خروج عن نص الوحي أو روحهدونللفقهاء والجتهادها الذي تصدت له بعلم وافر باللغة والدین
وبجانب الحجج العقلیة والمنطقیة والفلسفیة الرصینة التي یضمها -الجدید بشأن نظیرة هو كونهاف

ولــة أن الحجــاب ، ومقولــة أن المــرأة أقــل شــأنا مــن الرجــلوتفنیــد مقكتابها حول الحریة في اإلســالم
ـــة ـــخ…هـــو ضـــمان العف ـــدور" المفســـر" الـــذقـــد اضـــطلعت-إل ـــى احتكـــارهب . فقـــد ي دأب الرجـــل عل

مثــل الخــازن والبیضــاوي والنســفي والطبــري وبــن مســعود وبــن اإلســالمالحظــت  أن أشــهر مفســري 

(القاهرة:الهیئة العامة للكتاب، 1951-1886نبویة موسى ودورها في الحیاة المصریة: انظر : محمد أبو االسعاد ، 28
) ولنبویة موسى انظر:1999سلسلة تاریخ المصریین،

ة،، الطبعة الثانی1939م-هـ1358، القاهرة ، المرأة والعمل-
)2000(القاهرة :ملتقى المرأة والذاكرة ، تاریخي بقلمي-

، مراجعة وتقدیم د.بثینة شعبان ( دمشق: دار المدى للثقافة والنشر،الطبعة الثانیة الحجاب والسفورنظیرة زین الدین، 29
1998(.
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أنهــا وجــدت نحــو ذكــرت ، و المتعلقــة بالحجــاباتاآلیــعبــاس قــد اختلفــوا أیمــا اخــتالف فــي تفســیر 
عشــر تفســیرات متباینــة، كــل منهــا یســتند إلــى روایــات ال دلیــل علیهــا ومــن ثــم فقــد قــررت أن تعــود 

بنفسها للقرآن والسنة لتبني معرفتها الدینیة في هذا الشأن.

المفســرین ورغــم عنایــة نظیــرة زیــن الــدین بتفاصــیل وجزئیــات تتعلــق باآلیــات واألحادیــث وآراء 
ن نهضــة المــرأة المســلمة لــن أمالمحــهتشــملم نسق لإلصــالح بشــأن المــرأة ظْ إال أنها أفلحت فى نَ 

تتحقــق إال بنهضــة اإلســالم . وتحریــر المــرأة رهــین بتحریــر القــرآن والســنة الصــحیحة مبادًئــا وروًحــا 
أن ، و ل ســابقةونًصــا مــن أســر وجمــود القــراءات والمفــاهیم التاریخیــة التــي التصــقت بهمــا فــي مراحــ

قضیة المرأة رهینة بتفكیك ثقافة االستبداد والقهر التي التصــقت تاریخیــا بالثقافــة اإلســالمیة وٕاعــادة 
الســلطةكشــف معــاني الحریــة اإلنســانیة وقیمــة اإلنســان وحقوقــه فــي اإلســالم فــي مواجهــة مصــادر 

دیني واالجتماعي خاصة ٕان الطریق إلى اإلصالح ال، و االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیةیةالبشر 
أن ، و فــي بــاب قضــیة المــرأة ســبیله إعمــال الــدین والعقــل وتفاعلهمــا معــًا بإعمــال العقــل فــي الــدین 

علـــى المـــرأة المســـلمة عـــبء المشـــاركة النشـــطة  فـــي عملیـــات اإلصـــالح االجتمـــاعي والفكـــري ومـــا 
30.ادتقتضیه من اجته

هدى یث حجم النشاط واألثر ، الســیدة كذلك من أهم األسماء النسائیة في هذه المرحلة من ح
التــي شــكلت رمــزًا ارتــبط بــه نمــط متصــل مــن الحركــة الفاعلــة ومجموعــة كبیــرة مــن النســاء شعراوي

الناشطات سواء ممن رافقنها في العمل االجتماعي والخدمي، أو في النضال ضد المســتعمر عبــر 
دات ومــن بعــده االتحــاد النســائي الجمعیــات التــي شــكلتها أو مــن خــالل لجنــة الوفــد المركزیــة للســی

، فضال عن السیدات العربیات الالئي شاركن معها في نضالها من أجل 1923الذي تأسس عام 
، أو من تالمذتها ممن نلن تشجیعها في حیاتهن العملیة أو مثلت لهن "أما" كما تصفها 31فلسطین

المرأة في القرن العشرین المرأة العربیة في قرن : تحلیل وببلوغرافیا للخطاب العربي حولأماني صالح (محرر)، 30
.68-65، ص )2002(دمشق:دار الفكر، 

زارت هدى شعراوي مع حواء إدریس وأمینة السعید جمعیات النساء في الدول العربیة كما التقت بعدد من 1944في عام 31
رة. وقد انعقد هذا القادة الحكومیین لبحث هذا األمر ، وعند عودتها  دعت إلى عقد "المؤتمر النسائي العربي" في القاه

بدعم من الحكومة المصریة، وكان موضوعه "الوحدة العربیة : بین األمم العربیة وبین 1944المؤتمر بالفعل في دیسمبر 
النساء العربیات وبین النساء والرجال العرب" وجدد المؤتمر اهتمامه بالقضیة الفلسطینیة وبالدعایة لها عالمًیا، وأكد على 

قوق المواطنة لها وعلى رأسها حق التصویت واالنتخاب والحق في التعلیم والعمل، فضًال عن إصالح قضایا المرأة وح
قوانین األحوال الشخصیة "من خالل تفسیر مستنیر للشریعة اإلسالمیة"، وبشكل عام كان برنامج المؤتمر في هذه القضایا 

رائدات ، . انظر: مارجو بدران1923منذ إنشائه عام یشبه برنامح االتحاد النسائي المصري نفسه الذي ظل یدعو إلیه 
377-365، ص )2000، ترجمة علي بدران (القاهرة، المجلس األعلى للثقافة، الحركة النسویة المصریة واإلسالم والوطن
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جــات المــدارس الثانویــة للبنــات أو "مصدرا لإللهام" بتعبیــر أمینــة الســعید، أو مــن خری32دریة شفیق
التـــي افتتحتهـــا او مـــن الكاتبـــات الالئـــي كتـــبن فـــي مجلـــة المصـــریة التـــي أسســـها االتحـــاد النســـائي 

. وقد طرحت هدى شعراوي في حیاتها الصــاخبة خطابــا بــالغ الثــراء ضــمنته 33ورأست هي تحریرها
حركتهــا الدائبــة. واتســعت خطبهــا فــي المــؤتمرات المحلیــة والدولیــة ومقاالتهــا فــي مجلــة المصــریة و 

دائرة القضایا التي طرحتها فشملت مسائل التحرر من االحتالل وتدعیم الجبهة الوطنیة ووحــدتها، 
وتدعیم الجبهة االجتماعیة األخالقیة عبر دعم األخالقیات العامة ومحاربــة المســكرات والمخــدرات 

اواة والعمــل والتعلــیم والمشـــاركة والبغــاء، وتضــمن اهتمامهــا بشـــئون المــرأة تأكیــد حقوقهــا فـــي المســ
یهــا عبــر إعــادة تعریــف السیاسیة، كما تناولت مســائل تنظــیم العائلــة وٕاعــادة هیكلــة بنیــة العالقــات ف

، وعبر االقتراحات بتعدیل قوانین األحوال الشخصیة فیما یخــص مســائل الحــد األدنــى الزواج نفسه
الطــالق وتمدیــد ســن حضــانة األطفــال. وقــد لعمر الفتاة عنــد الــزواج وتقییــد تعــدد الزوجــات وتنظــیم 

أكدت في خطابها على أفكار كلیة منها أنه ال سبیل لتقــدم األمــة إال بعــد الــتخلص مــن االحــتالل، 
وأن اإلصالح عملیة كلیة وأن ترقیة المرأة سبیل لترقیة المجتمع وأن اإلسالم بــريء مــن أي إســاءة 

للمرأة فیما یكمن الخطأ في التطبیق االجتماعي.
إلى جانب الخطاب الثري الممتد الذي قدمته هدى شعراوي والذي استمر فــاعًال فــي شــخص و

تلمیذاتها، شــهدت مصــر أیًضــا خطابــات نســائیة موازیــة لــم تبتعــد كثیــًرا عــن المســار الرئیســي الــذي 
مثله خطاب هدى، وان اتخذت مالمح أیدیولوجیة مختلفة.

" برئاســة جمعیــة نهضــة الســیدات المصــریات"ففي  العقد الثالث مــن القــرن العشــرین ظهــرت 
"، وكانت جمعیة ذات طابع اجتماعي أخالقي، حیث اهتمت بتحسین المستوى لبیبة أحمدالسیدة "

الخلقي والدیني طبقًا لتعــالیم اإلســالم، واجتهــدت فــي الحــث علــى زیــادة فــرص التعلــیم أمــام الفتیــات 
بزیــادة عــدد مــدارس ةلى، وصحب ذلك المطالبــومحاولة جعله إجباریًا على األقل في المراحل األو 

فرنسیة دریة شفیق التي تروي أنها وجهت رسالة إلى هدى شعراوي تخبرها فیها أنها حصلت على شهادة البكالوریا المثل32
(في سن السادسة عشر وكانت أصغر الحاصلین علیها كما جاء ترتیبها الثانیة على البال)د  وترغب في الدراسة بجامعة 
السوربون، فدعتها هدى لبیتها في القاهرة ، تقول دریة شفیق واصفة استقبال هدى لها :"رحبت بي بلطف وبساطة غزت 

بدایة لعالقة قویة 1928دي لتقودني نحو مستقبلي" وكان هذا اللقاء عام بهما قلبي، وجدت فیها دفء أم سوف تأخذ بی
استمرت حتى وفاة هدى بعد نحو عشرین عاما، وقد دعمتها هدى مالیا بعد أن حصلت دریة على موافقة بمنحة تعلیمیة 

انظر : سینثیا نلسون، ، وحصلت على اللیسانس ثم الدكتوراة . 1930إلى فرنسا، وبدأت دریة دراستها في السوربون عام 
)1999(القاهرة:المجلس األعلى للثقافة،دریة شفیق امرأة مختلفة، ترجمة نهاد أحمد سالم 

وجمیلة التي بدأت الكتابة في "المصریة" وهي بعد طالبة في الجامعة، عائشة عبد الرحمن جمعن أسماءا بارزة مثل 33
وهي شقیقة ملك حفني ناصف وواحدة من أولى ني ناصفوكوكب حفوكانت عضو جماعة أبوللو الشعریة العالیلي

وسمیة فهمي ، 1933أول امرأة تخرجت من جامعة فؤاد األول من كلیة الحقوق عام ونعیمة األیوبيالطبیبات المصریات، 
اطمة وفالصحفیة والحركیة الشهیرة ومنیرة ثابتاخصائیة علم النفس التي صارت عمیدة معهد التربیة الریاضیة للبنات، 

). 1948و1945مؤسسة مجلة ثم اتحاد بنت النیل (ودریة شفیق1942مؤسسة الحزب النسائي عام نعمت راشد
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الفتیات، والعنایة بأحوال الطبقة العاملة المصــریة، وتشــجیع الصــناعات الوطنیــة والتجــارة المحلیــة، 
والمطالبــة بتحســینها إلــى أن تســتطیع منافســة المنتجــات األجنبیــة التــي كثــرت علــى یــد االحــتالل. 

" برئاسة "ملكة ســعد" التــي كــان جــل اهتمامهــا ابنشر الفضیلة واآلدوعلى غرارها ظهرت جمعیة "
منصًبا على عالج األمراض االجتماعیة التي كانت موجودة بــالمجتمع والــدعوة إلــى القضــاء علــى 

الــزواج والــدعوة للحــد مــن المغــاالة عالرذیلــة ورفــع المســتوى الخلقــي بــین الشــبیبة، عــن طریــق تشــجی
لك دعــت إلــي عمــل زي نســائي متحشــم ، ومنــاداة في المهور، ومحاربة تجــارة الرقیــق األبــیض. كــذ

الحكومة بأن تسن من القوانین ما یساعد على تحقیق هــذه األهــداف. واختتمــت برنامجهــا بمطالبــة 
األغنیـــاء باإلســـراع فـــي دفـــع الزكـــاة الســـتخدامها فـــي مســـاعدة المحتـــاجین بشـــتى الوســـائل كإنشـــاء 

34مدارس وخالفه.

وكانــت هــذه ذات طــابع أو "الشــابات المصــریات"" أمهــات المســتقبلكــذلك ظهــرت جمعیــة "
اجتماعي خالص تضم عضویة عدد من السیدات المنتمیات إلى األسر األرستقراطیة وأمیرات من 

بشارع مجلس النواب (مجلس األمة 1923األسرة المالكة، وقد استطاعت إنشاء معهد علمي سنة 
فــاق علــى تعلــیمهن وقــد أقبلــت علیــه طالبــات اآلن) یضم الفتیات الفقیرات وغیر القــادرات علــى اإلن

كثیـــرات وكانـــت مـــواد الدراســـة بـــه تركـــز علـــى القـــراءة والكتابـــة وفـــن التطریـــز والحیاكـــة واالقتصـــاد 
وبعــد عــام مــن إنشــاء المعهــد األول، تــم إنشــاء معهــد علمــي ثــان بحــى الــدرب األحمــر. المنزلــي.

. كــذلك أنشــأت 1930طالبــات حتــى عــام واســتمر العمــل فــي المعهــدین بنظــام المجانیــة الكاملــة لل
الجمعیــة معهــًدا لتــدریس اللغــات األجنبیــة وبالــذات االنجلیزیــة والفرنســیة، وأصــدرت مجلــة أســبوعیة 

35باسم "أمهات المستقبل".

" وهذه ظهرت كبدیل للجنة جمعیة األملمن الجمعیات الشهیرة أیًضا في الفترة محل الدراسة "
خیــرة نشــاطها علــى إثــر خــالف هــدى وســعد حــول مســألة الســودان. الوفد للسیدات بعــدما أوقفــت األ

فقد شعر الوفد أنه في حاجة إلى شخصــیة نشــطة لتتــولى الــدفاع عــن موقفــه فــي المجــال النســائي، 
" لتؤلــف جمعیــة األمــل ومجلــة تحمــل نفــس االســم. وكانــت مجلــة منیــرة ثابــتوتــم اختیــار الســیدة "

ن أجــل الــدفاع عــن حقــوق المــرأة. وكانــت مبــادئ جمعیــة األمل أسبوعیة سیاسیة أدبیة اجتماعیة مــ
األمل مستمدة من مبادئ الوفد على الصعید السیاسي واالجتماعي والنسائي.. وقد نادت الجمعیــة 
بثورة على التقالید، أساسها هو تغییر قانون المیراث، بمعنى أن تتساوى المرأة مع الرجل فیه، وأال 

المـــرأة، ثـــم طالبـــت بتعـــدیل قـــانون األحـــوال الشخصـــیة، تكـــون كمـــا نـــص اإلســـالم للرجـــل ضـــعف 
والسعى الستصدار قانون بتعدیل شروط الزواج والطالق لحفظ حقوق األسرة فیها، ثم قــانون آخــر 

الحركة النسائیة في مصر ما بین الثورتین آمال كامل بیومي السبكي، آمال كامل بیومي السبكي، 34
107) ، ص 1986(القاهرة:الهیئة العامة للكتاب، 1952و1919

113ي، مرجع سابق، ص آمال السبك35
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أرسلت منیرة عریضة إلى رئیس مجلس النواب مطالبــة 1927مارس وفي 36یمنع تعدد الزوجات.
شریعة اإلسالمیة، ورغم الجفوة التي ســادت العالقــات بالمساواة في الحقوق السیاسیة استناًدا إلى ال

بتبنــي 1936بین االتحاد النسائي وجمعیة األمل كمؤسسة بدیلة، فإن هــذه الجفــوة قــد تبــددت عــام 
ســافرت منیــرة مــع هــدى شــعراوي وســیزا 1939االتحــاد قضــایا الحقــوق السیاســیة للمــرأة، وفــي عــام 

37. نسائي الذي عقد في كوبنهاجننبراوي لحضور  المؤتمر الثالث لالتحاد ال

"  كــان یتبــع باألخوات المســلماتوعلى نفس نسق اإلخوان المسلمین تم تكوین تنظیم خاص "
المركــز العــام لإلخــوان المســلمین ومقــره الرئیســي مدینــة القــاهرة ، وتمثلــت أهــداف إنشــائه فــي: بــث 

طیع االضــطالع بمــا ینــاط بهــا التعالیم الدینیة التي تساعد علــى تكــوین األخــت الصــالحة التــي تســت
مــن أعمــال وواجبــات، وتعلــیم المســلمة مــا لهــا مــن حقــوق ومــا علیهــا مــن واجبــات وٕارشــادهن إلــى 
الوســیلة الصــحیحة لتربیـــة أطفــالهن إســالمیًا ولحمـــایتهم مــن االنحرافــات العقلیـــة والصــحیة وصـــبغ 

ـــة مقتـــدیات بـــذلك ســـیرة أمهـــات  المـــؤمنین وفضـــلیات المنـــزل المصـــري بالصـــبغة اإلســـالمیة الكامل
النســاء. وقــد تكونــت أول لجنــة لألخــوات المســلمات بمدینــة اإلســماعیلیة تحــت اســم "فرقــة األخــوات 
المسلمات" وكان عدد العضوات بها محدودًا من زوجات اإلخوان المســلمین، وتكونــت لجنــة بــنفس 

وكانت أكبر لجان " صاحبة مجلة النهضة النسائیة لرئاستها.لبیبة أحمداالسم بالقاهرة وتطوعت "
عنــدما 1948األخوات المسلمات وتكونت بعد ذلك عدة لجان حتى بلغــت خمســین لجنــة فــي عــام 

38تم حل جمیع شعب اإلخوان المسلمین على أثر مقتل محمود النقراشي باشا.

" لیكــون أول مــة نعمــت راشــد "الحــزب النســائي المصــريأنشأت السیدة فــاط1942وفي عام  
مســاواة :تظهــر إلــى جانــب االتحــاد النســائي، وأعلــن برنامجــه الــذي جــاء فیــههیئــة نســائیة خالصــة

یســعى بكــل وأن الحــزب المــرأة بالرجــل والنهــوض بهــا برفــع مســتواها األدبــي والفكــري واالجتمــاعي.
الوسائل المشروعة لتنال المرأة المصریة حقوقها القومیة والسیاسیة واالجتماعیــة كاملــة، وأن یكــون 

نتخاب والتمثیل النیابي والتمتع بحقوقها كمواطنة مصریة، وتوثیق الروابط بین نســاء للمرأة حق اال
قبــول الفتیــات فــي كــل وظــائف الدولــة علــى العمــوم، وٕاعطــاء كمــا دعــا إلــى مصــر والــبالد الشــرقیة.

العامالت حق التمتع بكل قوانین العمال ومساواتهن بهم في جمیع الحقوق، ووجوب اشتراكهن في 
وعمل الترتیب الالزم بحیث تعطى العامالت إجازات كاملة للوضع بأجر كامل، والعمــل النقابات،

على إنشاء دور لحضانة األطفال حتى عودة أمهاتهم من العمل، وضرورة العمــل علــى منــع تعــدد 

110المرجع السابق، ص 36
(القاهرة: مائة عام على تحریر المرأةجمال البنا، "منیرة ثابت رائدة الصحافة العربیة والمطالبة بالحقوق السیاسیة"، في : 37

433-423) ص1999المجلس األعلى للثقافة، سلسلة أبحاث المؤتمرات ،
116سابق، ص آمال السبكي، مرجع 38
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تحســین النفقــات الشــرعیة ووجــوب ســرعة البــت ، والزوجــات ومنــع إطــالق حریــة الطــالق وتقییــدها 
16.39-14حضانة عن السن المقررة من فیها، ورفع سن ال

تحــت رئاســة اتحاد بنــت النیــل ظهرت إلى الوجود منظمة نسائیة جدیدة هى 1949وفي عام 
ي نقطتــین. األولــى: الســعى إلــى رفــع مســتوى األســرة وكــان برنامجهــا یحــو 40دریــة شــفیقالــدكتورة 

ــًا واجتماعیــًا وصــحیًا. والثانیــة: الســعى إلــى إصــدار التشــریعات التــي تحقــق تــدعیم المصــریة ثقافی
األسرة المصریة وتجنبها عوامل االنقسام والتفكك، وذلك عن طریق تقیید الطالق وتعدد الزوجات، 
بحیــث یقتصــر علـــى الضــروریات التـــي تجیزهمــا. ویصـــون األســرة مـــن نتــائج ســـوء اســتعمال هـــذه 

عـــًا. وتمثلـــت وســـیلتها فـــي تحقیـــق هـــذه الرخصـــة، وذلـــك لســـبغ الحمایـــة علـــى األمومـــة والطفولـــة م
األهــداف فــي الســعى لتقریــر حــق المــرأة فــي االنتخــاب والنیابــة عــن األمــة لتــتمكن مــن الــدفاع عــن 
ـــذي یكفـــل هـــذه الحقـــوق واســـتقرارها  حقـــوق المـــرأة المصـــریة والمســـاهمة فـــي استصـــدار التشـــریع ال

وتعمیمها.
مــدافع عــن الحقــوق السیاســیة للمــرأة وقــد بــرز اتحــاد بنــت النیــل فــي المیــدان الصــحفي كأنشــط 

المصریة، وكانت دریة شفیق من الرمــوز القویــة علــى الســاحة المصــریة، بــل إنهــا حاولــت أن تمــأل 
الفـــراغ الـــذي خلفتـــه هـــدى شـــعراوي بعـــد وفاتهـــا ، لكـــن قیـــام الثـــورة ومـــا تالهـــا غیـــر وضـــع الحركـــة 

النسائیة برمتها.
اخــل التصــنیف العــام للتیــارات الفكریــة فــي وحــین ننظــر إلــى خریطــة تطــور الخطــاب النســوي د

یمكـــن ، مصــر فـــي الفتــرة الممتـــدة مــن نهایـــة القـــرن التاســع عشـــر وحتــى منتصـــف القــرن العشـــرین
االدعـــاء بقـــدر مـــن التبســـیط بـــأن رمـــوًزا مثـــل ملـــك حفنـــي ناصـــف ونبویـــة موســـى كـــن مـــن الرعیـــل 

ربــة الغربیــة علیهــا، ثــم جــاء جیــل التوفیقي األول الذي ثّبت التجربة اإلسالمیة (التــراث) وقــاس التج
هدى شعراوي ورفیقاتها في النضال الوطني وتلمیذاتها مترافًقا ومتزامًال مع جیل الرجال من طلیعة 
الوطنیین ذوي التوجهات اللیبرالیة، الذین دعوا لتبني القیم الغربیة بشكل واسع دون أن تبرز لدیهم 

مــن التــراث اإلســالمي نفســه مبــررات "التطـــور" معضــالت توفیقیــة إذ كــانوا یســتنبطون -بــدورهم–
و"التحــدیث". وفــي مرحلــة تالیـــة ، وتحدیــدًا مرحلــة الثالثینیــات واألربعینیـــات كــان الفكــر الشـــیوعي  

120المرجع السابق، ص 39
تعد دریة شفیق من النماذج النسائیة الحركیة البارزة ، ومن أهم مؤلفاتها :40
.1955، مطبعة مصر ، المرأة المصریة من الفراعنة إلى الیوم ریة شفیق ، د-
القاهرة: مكتبة اآلداب (تطور النهضة النسائیة في مصر من عهد محمد علي إلى  الفاروقدریة شفیق ، إبراهیم عبده ، -

بالجمامیز ، ب.ت)
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فــي شــكل منظمــات قلیلــة العــدد ذات طــابع حضــري وتضــم 41یبعــث مجــددا فــي الســاحة المصــریة
رطــت النســاء فــي التشــكیالت الشــیوعیة نخبة فكریة تجند بشكل أساســي الطلبــة والمهنیــین، وقــد انخ

بنشاط وفاعلیة رغم محدودیة عددهن بشكل عام وبرزت في هذا اإلطار أسماء : الفنانة التشكیلیة 
انجي أفالطون واألدیبة لطیفة الزیات وأخریات. 

أة  (أو خطـــاب المفكـــر مـــر الخطـــاب عـــن الورغـــم هـــذا یمكـــن القـــول إنـــه فیمـــا خضـــع ،إال أنـــه
االســتقطاب بــین مــن تمثــل المرجعیــة الغربیــة إلــى حــد بعیــد، ومــن حــاول التشــبث الرجــل) لنــوع مــن 

بموقفه مع اعترافه بأن التغیر قادم ال محالة، ومن حصر نفســه داخــل قوقعــة مــن األحكــام الفقهیــة 
الثقافیــة الضــیقة الحــدود، العالیــة الحــدة، تحــرر خطــاب المــرأة كر الضیقة، في إطــار نــوع مــن المعــا

اب نســبًیا فكــان أكثــر ارتباطــا بــالواقع وبنــبض المجتمــع، ومارســت المــرأة أطروحــة من هذا االســتقط
"تحریر المرأة" أكثر مما تحدثت عنها .

لیدیــة التــي تفرعــت بحــدة تقبارة أخرى، بینما انحصر الخطــاب عــن المــرأة فــي األطروحــات العب
ثــر مرونــة وأكثــر اقترابــا في اآلونــة الراهنــة بــین اتجاهــات التغریــب واألســلمة، كــان خطــاب المــرأة أك

من الواقع وٕاحساســا بالمتطلبــات الفعلیــة لمجتمــع فــي مرحلــة التحــول، بــل وأكثــر قــدرة علــى التكیــف 
ر تمحوًرا حول قضایا ذات طبیعــة ثكأمع الظروف المحیطة. وفي حین كان "الخطاب عن المرأة" 

جــاب التــي شــكلت رمزیــة جدلیــة، األمــر الــذي یجــد تجســیده فــي  قضــیة مثــل قضــیة الســفور والح
ـــم یكـــن األمـــر كـــذلك فـــي خطـــاب المـــرأة التـــي شـــغلت   ـــع الرجـــال،  ل ـــة لخطـــاب جمی قضـــیة مركزی
باإلصالحات الفعلیة والمجتمعیة ولم تحتل قضیة الحجاب عنــدها مكانــة محوریــة كمــا فــي خطــاب 

ألمــر المفكرین من الرجال. وكانت المرأة على اإلجمال بعیــدة عــن االنقســام األیــدیولوجي الحــاد ، ا
یحمل الفصل األول من الذي یمكن أن نلمسه بوضوح في خطاب سیدة مثل إنجي أفالطون التي 

) عنــوان: "المــرأة واإلســالم" ، وفیــه تــرد 1949البــاب الثــاني مــن كتابهــا "نحــن النســاء المصــریات"(
م في الكاتبة على من تسمیهم "المتذرعین بالدین في عدائهم لحقوق المرأة".  وتناقش أحكام اإلسال

اختیـــار الـــزوج ومســـألة تعـــدد الزوجـــات ومشـــكلة الطـــالق وأحكـــام الزنـــا وحقـــوق المـــرأة السیاســـیة، 
التــي تكبــل المــرأة المصــرة ســواء فــي فــرض الــزواج علیهــا أو تعــدد وتخلــص إلــى أن الــدین بــريء مــن القیــود "

كان هناك مرحلتان للحركة الشیوعیة المصریة في القرن العشرین، األولى ظهرت في أوائل العشرینیات  عندما تشكل 41
الحزب الشیوعي المصري وكانت عضویته  من الذكور، لكن، ألنه رفض االشتراك في الحركة الوطنیة لمكافحة االستعمار 

اني فقد تم عزله من النشاط السیاسي العام ، وبعد سنوات اختفى الحزب تماًما. الموجة الثانیة  بدأت خالل السنوات البریط
األولى للحرب العالمیة الثانیة، لكنها عانت من عدم وجود حزب شیوعي موحد بل كانت منظمات متفرقة أدى بها االنفصال 

یر الماركسیة في الدولة فضال عن العداء الشعبي لها. انظر:إلى الضعف والعداء الداخلي مما أضعف من تأث
Salma Botman, Women's Participation in Radical Egyptian Politics 1939-1952 in Women in
The Middle East (London-New Jersy:Zed Books LTD,1987).pp12-25.
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م یكـن ثـورة علـى األوضـاع لـ، وأن اإلســالم "42"الزوجات أو الطـالق أو الزنـا أو حرمانهـا مـن حقوقهـا السیاسـیة
الجاهلیة الغاشمة فحسب، ولم یقر لنا من المباديء ما یحرر المرأة من ربقة االسترقاق والمظالم الفادحـة فحسـب ، 
بــل إنــه قــام أیًضــا علــى أســاس مــن التطــور ومراعــاة ظــروف الزمــان والمكــان یســمح دائًمــا بتقریــر القواعــد الصــالحة 

ة مثل مثل لبیبة أحمد التي نشــطت مــن أجــل الــدفاع عــن التقالیــد ، وفي المقابل فإن سید43"للمجتمع
اإلســالمیة وحاربــت بشــدة أي ملمــح القتبــاس التقالیــد الغربیــة فــي الــزي ونمــط الحیــاة ، قامــت بــذلك 
من خالل تفعیل مكتسبات لیبرالیة عبر نشر المجالت وتكوین الجمعیات واألحزاب وٕالقاء الخطب 

نت السیدة لبیبة أحمد من الالئي شاركن في مظــاهرات النســاء عــام وكاوالمشاركة في المظاهرات، 
191944.

، غیــره مــن الخطابــات الفكریــة وأطروحــات التغییــروقد تمیز الخطاب النسائي بوجه عام، مثل 
ساعد على هذا المناخ الثقافي الذي شاع في تلك الفترة ، وهو مناخ علت فیه فكــرة باالستقاللیة ، 

ســاع إلیــه مــع اخــتالف -أي التغییــر–خــذت شــرعیة قویــة، فــالجمیع راغــب فیــه التغییــر نفســها وات
الطرق والوسائل.

حیــث 1952وواقع األمر فإن هذه الحركة النشطة والمستقلة للنساء قــد بلغــت حــدها بعــد ثــورة 
) ثم حــل 1953، حیث تم حل األحزاب (تم رفض التعددیة بكل معانیها ومهاجمة من یعبر عنها 

صـــفوف الجامعـــات فـــيان المســـلمین، ومحاكمـــة الشـــیوعیین، وحمـــالت التطهیـــرجماعـــة اإلخـــو 
إطار هذه السیاسة، ضربت )، وفي1956) وٕاخضاع الحركة النقابیة (1954والمؤسسات العامة (

باعتبـــاره حزبــــًا 1953عـــام الــــوطنيالنســـائيالثـــورة الحركـــة النســـائیة المســــتقلة ، فـــأغلق الحـــزب 
1956. وفــى عــام 1954المسلمات بحــل الجماعــة األم عــام خواتاألسیاسیا ، كما حلت جمعیة 

ـــة كافـــة التنظیمـــات النســـائیة تحـــت  ـــة، ووضـــعت الدول ـــة التنظیمـــات الخاصـــة والتطوعی ألغیـــت كاف
وفــى هــذا اإلطــار ألغیــت واحــدة مــن أبــرز التنظیمــات الناشــطة إشــراف وزارة الشــئون االجتماعیــة.

ریة شفیق التــي خاضــت مــع النظــام الجدیــد صــراًعا تضــمن ا ، وهو اتحاد بنت النیل برئاسة دنسویً 
االعتصـــام واالحتجـــاج واإلضـــراب عـــن الطعـــام مـــن جانـــب دریـــة شـــفیق ورفیقاتهـــا لصـــالح قضـــایا 
مشــاركة المــرأة والــدفاع عــن الدیمقراطیــة عامــة. لكــن الدولــة اســتمرت فــي سیاســتها التــي تضــمنت 

بــــالحقوق الرســــميا تضــــمنت اإلقــــرار وحــــل التنظیمــــات والصــــحف، كمــــاإلداريقــــرارات اإلغــــالق 
السیاسیة للمرأة كنوع من استیعاب الدولة للقضیة النسائیة والهیمنة علیها. وانتهــى األمــر بانتصــار 

75، ص1949إنجي أفالطون، نحن النساء المصریات، 42
78لمرجع السابق، صا43

(القاهرة: مائة عام على تحریر المرأةمحمد رجب البیومي، "السیدة لبیبة أحمد صاحبة مجلة النهضة النسائیة" في : 44
458) ص1999المجلس األعلى للثقافة، سلسلة أبحاث المؤتمرات ،
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كــل وســائل النشــر التابعــة لهــا، وكــان هــذا المصــیر هــو وٕاغــالقالدولــة وتحدیــد إقامــة دریــة شــفیق 
45ظل الثورة.فيأمیمها وتالحركة النسویة المستقلةتحجیملالشخصيالمعادل 

عمــل ببلیــوجرافي مهــم قــام برصــد الخطــاب العربــي حــول المــرأة فــي وتجــدر اإلشــارة إلــى مــا أورده 
ممیزا فیه بین مراحل ثالثة (بالتركیز على خبرة مصر كخبرة ممثلة) األولى هــي 46القرن العشرین

، والثانیــة هــي 1955م القــرن التاســع عشــر  وحتــى عــاتجاوزا منذ منتصف تمتدالتيفترة النهضة
الفتــرة الوســیطة وهــي مرحلــة مــا بعــد االســتعمار  التــي تمیــزت بــنمط التنمیــة المخططــة وتمتــد بــین 

بأنهـــا وصـــفت محـــررة العمـــل المرحلـــة الوســـیطةحیث ، ثـــم الفتـــرة المعاصـــرة...1974الـــى 1956
طالبهــا فــي مرحلــة "الوصــایة والتــأمیم"، كاشــفة كیــف تمــت إعــادة صــیاغة قضــیة المــرأة وتحقیــق م

المســـاواة والتعلـــیم والعمـــل عبـــر قـــرارات فوقیـــة، وموضـــحة كیـــف تغیـــرت الســـمات العامـــة للخطـــاب 
المعني بالمرأة؛ من ذلك بروز ظاهرة تأسیس الخطاب عبر تزاید حجــم الوثــائق والتقــاریر والبیانــات 

ب وتردیــده الرســمیة مــن جملــة خطــاب الفتــرة عــن المــرأة ، وكــذا ارتفــاع النبــرة التعبویــة فــي الخطــا
شــعارات الدولــة، وتحــول القضــیة مــن قضــیة اســتراتیجیة إلــى قضــیة فنیــة نوعیــة عبــر االبتعــاد عــن 
القضـــایا الكبـــرى إلـــى قضـــایا جزئیـــة مثـــل مشـــكالت المـــرأة العاملـــة والتعلـــیم الفنـــي للنســـاء واألســـر 

النســائي المنتجة والمشكالت األسریة ومشكالت التنشئة..الخ. مع حدوث طفــرة فــي المنــتج األدبــي
عبرت عن الحاجة للتعبیر الرمزي في سیاقات تقلصت فیها حریة التعبیر.

)6(

قضايا املرأة يف اخلطاب اإلصالحي املعاصر
بــالتمییز لــدكتور محمــد عمــارة یقــوم ا"التحریر اإلسالمي للمرأة: الرد على شبهات الغــالة"في كتابه 

آلونــة المعاصــرة ، أال وهمــا اتجــاه الغلــو الــدیني بــین اتجــاهین یــرى أنهــا یتنازعــا قضــیة المــرأة فــي ا
، الحضــاريتراجــعالغلــو الجمــود والتقلیــد لتــراث هــو واتجــاه الغلــو العلمــاني بحســب تعبیــره، األول 

ـــو الجمـــود والتقلیـــد العلمـــاني للنمـــوذج الغربـــي الوضـــعي الالدینـــيوالثـــاني  فـــاألول یجعـــل مـــن ، غل
وال یســمح معمل لتفریغ النسل لبقاء النــوع اإلنســانيمتعة و العادات والتقالید دینا ویرى المرأة مجرد 

یتبنى جدول األعمال الغربي ویدعمه التمویــل األجنبــي لها بأي مشاركة في المجال العام، والثاني 
هــي الغلــو، ن لعملــة واحــدة ویعمــل علــى "تحریــر المــرأة مــن الــدین"، ویــرى عمــارة أن التیــارین وجهــا

، مرجع سابق، حول المرأة في القرن العشرینربي المرأة العربیة في قرن : تحلیل وببلوغرافیا للخطاب العأماني صالح ، 45
90- 89ص

اإلشارة إلى المرجع السابق.46
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فالتشـــدد یخلـــق بیئـــة التمكـــین للنمـــوذج التغریبـــي، كمـــا أن علـــو ،یغـــذیان بعضـــهما الـــبعضوأنهمـــا 
وتزاید غلوه إنما یزید من رصید االتجاه التقلیدي الجامــد المتحصــن بالراكــد مــن األخیرصوت هذا 

47.العادات والتقالید 

هذا االنقســام الــذي یتحــدث عنــه الــدكتور محمــد عمــارة یعبــر بطریقــة أو بــأخرى عــن الســیاقات 
والثقافیــة الراهنــة التــي تركــت هــذه البصــمة "االنقســامیة" الحــادة علــى قضــیة المــرأة فــي االجتماعیــة 

ظلها. 
فمــن ناحیــة ، یعــایش المجتمــع اإلســالمي بشــكل غیــر مســبوق حالــة "العولمــة" بكــل تجلیاتهــا، 

"سوق اإلنسانیة في طریق واحدةوفي الوقت الذي كان مفكرو بدایة القرن العشرین یتحدثون عن "
نتیجــــة العدیــــد مــــن الظــــروف السیاســـــیة هــــذه الطریــــق باتــــت مفروضــــة مــــع نهایـــــة القــــرن ، فــــإن 

انهیــار نظــام القطبیــة الثنائیــة فهنــاك أوالنیــة علــى الصــعیدین الــدولي والمحلــي:واالقتصــادیة والتق
انتكــاس وثانیــا.وحضاري له مصــالحه ومشــروعه الكــونيوهیمنة الغرب كتكتل سیاسي واقتصادي 

الدول لشــروط مؤسســات التمویــل الدولیــة هذهاستسالم و لمستقلة في البلدان النامیة تجارب التنمیة ا
وبرامجهــا التــي صــارت أحــد أهــم آلیــات العولمــة إلعــادة صــیاغة اقتصــاد ومفــاهیم تلــك المجتمعــات 

وثالثــا ودمجها في النظام االقتصادي الــدولي مــن خــالل مــا یعــرف ببــرامج إعــادة التكیــف الهیكلــي. 
ارت آلیــة صــحیــث االجتماعي والثقافي لمنظمة األمم المتحدة في بلدان العالم النامي الدور تنامي

وأخیـــرًا تفجـــر ثـــورة االتصـــاالت فـــي العـــالم خاصـــة عبـــر أدوات رابعـــاً . و هامـــة مـــن آلیـــات العولمـــة
اإلعــالم الفضــائي وشــبكة المعلومــات الدولیــة وتقنیــات االتصــال الحــدیث عبــر األقمــار الصــناعیة. 

،عولمــة قــد فتحــت مجــاالت وفــرص عدیــدة لمختلــف القــوى القــادرة علــى اســتخدام أدواتهــارغم أن الو 
إال أنها خضعت للقوى األكثر نفوذا وتــأثیرا علــى الصــعید الــدولي وهــي القطــب  الرأســمالي الغربــي 
المتقدم تمثله الوالیات المتحدة وأوروبا الغربیة حتى أصبح تعبیــر العولمــة مرادفــًا لتــأثیر تلــك القــوى 

48وامتدادًا وظیفیًا لالستعمار القدیم والحدیث.

القیم واألفكار فــي أطلقت فیه قوى العولمة فعالیاتها لفرض أجندة بعینها من وفي الوقت الذي 
، انطلقـــت قـــوى عكســـیة داخـــل الكیانـــات الدولیـــة القومیـــة تـــدفع بقـــوة نحـــو التعددیـــة كافـــة المجـــاالت

نحــو بنــاءات هیكلیــة أكبــر، فــي هــذا اإلطــار بــرز ل مرحلــي واالنقســام ســواء كمخــرج نهــائي أو كحــ
أحد أهم المشروعات التي تحدت الدولــة القومیــة فــي الربــع األخیــر مــن القــرن كالمشروع اإلسالمي 

)2002الغالة (القاهرة، دار الشروق، التحریر اإلسالمي للمرأة : الرد على شبهاتمحمد عمارة، 47
اإلصالح "2006-2005م "امتي في العال" ، في : أماني صالح ، " المرأة المسلمة بین قرنین ..اإلنجازات  والتحدیات48

)2006(القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السیاسیة،في األمة بین الداخل والخارج"
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إحیاء مفهوم األمة اإلسالمیة وتفعیل الدین ومبادئه في كافــة جوانــب المشروع هذا طرح و العشرین 
49االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة.الحیاة 

50اإلحیاء اإلسالمي.-العولمة :وقد تحیزت قضیة المرأة بین هذین االتجاهین 

بـــدأت عولمـــة قضـــیة المـــرأة منـــذ النصـــف الثـــاني مـــن الســـبعینیات متخـــذة قنـــوات عـــدة منهـــا 
المــؤتمرات واالتفاقیــات الدولیــة والبــرامج الممولــة مــن قبــل األمــم المتحــدة والمــانحین الــدولیین وفــق 

جهــات المانحــة. وقــدمت األمــم المتحــدة أطــرا فكریــة وعملیــة ألجنــدة تغییریــة لهــا أهــداف تحــددها ال
برامجهــا وآلیاتهــا الفاعلــة علــى األرض. وقــد لعبــت المنظمــة الدولیــة دورا ملموســا فــي دعــم النســاء 

، ومارســت ضــغوًطا علــى حكومــات دول العــالم تهن مــع منظــورات التنمیــة الســائدةوكشــف مشــكال
ضیة المرأة أحد المجاالت التي تحرص النخب على مراعاتها كونها مــن النامي نجحت في جعل ق

معــاییر تحدیــد مكانتهــا الدولیــة. لكــن، ظلــت المشــكلة مــع األمــم المتحــدة هــو ســعیها إلــى فــرض أو 
تغییر واقع المرأة، وقد القى هذا النموذج مشكالت في العالم اإلسالمي لنشر نموذج عولمي واحد 

المفـــاهیم والمكونـــات الثقافیـــة لـــه مـــع المفـــاهیم اإلســـالمیة، مثـــل مفهـــوم منهـــا  تنـــاقض العدیـــد مـــن 
"المســـاواة الحســـابیة المطلقـــة مـــع الرجـــل"، ومنهـــا مـــا یتعلـــق بـــالنظر بحیادیـــة للممارســـات الجنســـیة 
المفتوحــة األنمــاط الشــاذة لألســر كاألســر المثلیــة واألســر خــارج إطــار الــزواج والســعي إلــى إضــفاء 

ا فضال عن اتباع أسالیب التدخل والضغط وسیلة لفرض النموذج، وهو مــا المشروعیة علیها.  هذ
یثیــر ردود أفعــال ســلبیة كثیــرة الســیما عنــدما یــرتبط التــدخل حــین التطبیــق بأجنــدة مصــالح سیاســیة 
لقوى دولیة بعینها ال یعنیها موضوع المــرأة فــي ذاتــه بقــدر مــا یشــكل وســیلة لقضــاء المصــالح. مــن 

ن یركز النموذج الدولي العولمي على الحقوق المادیة واالقتصادیة والقانونیة ناحیة ثالثة ، ففي حی
إنه عادة ما یغفل الحقوق الثقافیة للمرأة والرابطة العضویة بین المرأة وثقافتهــا، األمــر الــذي لمرأة فل

یجعــل المــرأة نفســها (رغــم انهــا صــاحبة المصــلحة) تــرفض هــذا النمــوذج الــذي یباعــد بینهــا وبــین 
51ها  ویحملها على اعتناق ثقافة أخرى.ثقافت

القـــوى حـــول المـــرأة، وهـــي تتبـــاین تبایًنـــا كبیـــًر بـــین المشـــروع اإلســـالميفـــي المقابـــل، تتعـــدد رؤى 
.األصولیة المحافظة والقوى التجدیدیة االجتهادیة 

ابــات فمن ناحیة، ینتشر تیار اإلسالم التقلیدي المتشدد معبًرا عــن نفســه خطابیــًا فــي طفــرة مــن الكت
والوســائط الســمعیة  التــي تعیــد إنتــاج أكثــر األفكــار تطرًفــا وتشــدًدا تجــاه المــرأة. وتجــد هــذه األفكــار 
سوًقا رائجة لها بین القاعدة الشعبیة الفاقدة للثقة في األطروحات األخرى سواء التي تقدمها النخبة 

هــذا التیــار تشــهد قضــایا المثقفــة او التــي تــروج لهــا الدولــة (كاســتجابة للضــغوط الدولیــة). وداخــل 

المرجع السابق.49
المرجع السابق. 50
المرجع السابق.51
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المــرأة نكوًصــا خطیــرا عــن المــدى الــذي وصــلت الیــه علــى المســتوى الفعلــي والفكــري، واألخطــر أن 
هــذا التیــار فــي تمــدد مســتمر تظهــر تجلیاتــه الفعلیــة فــي أنمــاط ســلوكیة وأفكــار بعینهــا تنتشــر  بــین 

مختلف الطبقات وبین الشباب من الجنسین على وجه الخصوص.
نیة، لم یكف تیار التجدید الذي عبر عن نفسه في أطروحــات اإلمــام محمــد عبــده فــي من ناحیة ثا

بدایة القرن العشرین، عن الظهور في مشروعات مختلفة تتباین فیما داخلها لكنها تسیر في الخــط 
نفسه: التمییز بین اإلسالم وبین القراءات المقدمة له، والعمل على تفعیل روح الــدین علــى حقیقتــه 

ه من الخلط ورفع الشبهات فیما یتعلــق بموقــف اإلســالم مــن المــرأة، ومحاربــة كــال االتجــاهین وتنقیت
المغالین في رؤیتهما لمسألة المرأة، االتجاه المقلد للغرب، واالتجاه المتشدد الجاهل بحقیقــة الــدین، 

لنبویة مع محاولة ترسیخ  طریق وسط یؤصل لنفسه في اإلسالم الحقیقي ممثل في القرآن والسنة ا
والتطبیقات الحضاریة منذ عصر الرسالة.

عند هذه النقطة تجدر اإلشارة إلى ملمح مهم یمیز بین فكر النهضة، والفكر الراهن، وذلك 
بصدد موقف كل منهما من الدین.

بــل بكافة توجهاته، مرحلة النهضةخطاب في ذاته لم یظهر كإشكالیة في الواقع أن اإلسالم
وغیرهــــا مــــن وككیــــان متفــــق علــــى مرجعیتــــه فــــي موضــــوع المــــرأة ، حیــــة بــــرز كحــــد هویــــة مــــن نا

، وجــد قبلهــا وروج لهــا، فســواء مــن رفــض أطروحــة التحریــر أو مــن الموضــوعات مــن ناحیــة ثانیــة
داعما ألفكاره.–حسبما یقرأه –االثنین في اإلسالم 

دخــل الكتابــات، فلــدى فئــة كبیــرة مــنفــي اآلونــة المعاصــرة ، ا كبیــًراًفــهــذا األمــر اختالاختلــف 
عدة عوامــل، وقد دعم من هذا التوجه ،ن قهر المرأةعقفص االتهام بصفته مسئوالً فيالدین ذاته

:منها 

اســــتقرار الفكــــر المعاصــــر علــــى األرضــــیة المعرفیــــة المهیمنــــة التــــي تأسســــت إبــــان عصــــر -
تمحــورت حــول النهضــة والتنــویر االوروبیــة وتبلــور حولهــا مشــروع الحداثــة الغربــي، وهــي معرفیــة 

إعــالن مــوت الــرب وأن اإلنســان إلهــا بعقلــه وســید مسلمات الفردیة والصراع وحمل مفهومها للتقــدم 
، وقد تضمن مفهوم اإلصالح داخل هذه المرجعیة مفهوًما ضیًقا للدین حصره فــي 52العناصر كلها

ة وجعله خارج مؤسسة بذاتها هي الكنیسة، ثم تم عزل الدین بهذا المعني الضیق عن الحیاة المدنی
. كالسیاسة واالقتصاداألنساق االجتماعیة الرئیسیة 

الطروح النسویة التي انطلقت من الدفاع عن األنثى الفرد الواقع في حالة صــراع بالتأثر الشدید -

) 1993، تعریب: رانیا الهاشم (بیروت:منشورات عویدات، حفارو القبور ..نداء جدید إلى األحیاءروجیه جاروي ، 52
78ص
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فــرغم مــا ســاهمت بــه المــدارس النســویة مــن دائــم متعــدد المســتویات مــع الرجــل والمجتمــع واإللــه.
تاریخ المرأة وواقعها، وأنماط القهر المختلفة التي تتعرض لها فعلیا ورمزیا،  تحلیالت عمیقة وثریة ل

اختزال هــذا اإلنســان بــ، كإنسان/فردإطار الحدیث عن المرأةفعادة ما تقوم الدراسات النسویة ، في 
، فضــًال عــن تبنیهــا أحیاًنــا نزعــة انســالخیة تقلــل مــن أهمیــة االرتبــاط العضــوي إلــى أبعــاده المادیــة 

وظیفي بین المرأة والبنى االجتماعیة التي تنتمي إلیها.وال
التبنـــي الحماســـي مـــن قبـــل المفكـــرین المعاصـــرین لمنـــاهج النقـــد الغربیـــة الحدیثـــة مثـــل البنیویـــة -

والتفكیك ومحاولة تطبیق مقوالتها بحذافیرها على سائر انتاجات التراث االسالمي، مع ضم القرآن 
خضاعه لنمط القراءة نفسه دون تمییز له كنص الهي.الكریم نفسه إلى هذا التراث وإ 

فاطمة المرنیسي على ســبیل المثــال عــن مســألة "الحــدود" التــي یفرضــها في هذا اإلطار كتبت 
، 53اإلســالم بشــكل حــاد بــین األرض والســماء وبــین المســلمین وغیــرهم وأیضــا بــین الرجــال والنســاء

"فتلقى آدم مــن ربــه ةیاآلون حواء ارتكانا إلىالسعداوي عن توبة اهللا عن آدم وحده دنوال وكتبت 
.. 54وفسرت "بعضكم لبعض عدو" بأنها ُحكم بأن یكون الرجال والنساء أعــداءكلمات فتاب علیه"

.55وكتب آخرون عن تاریخیة اإلسالم والقرآن كسبیل نحو تجاوزه

عادة ما تكرر فاطمة هذه الفكرة في كتاباتها ، انظر مثال هذه االقتباسات من مؤلفها نساء على أجنحة الحلم:53
"مشاكلنا مع النصارى كما یقول أبي ، وكما هو الشأن مع النساء،  تبدأ حین ال تحترم الحدود ، وقد ولدت في فترة -

9ن على الحدود ویخرقونها باستمرار"صفوضى عارضة، إذ أن النساء والنصارى كانوا یحتجو 

"یقول أبي بأن اهللا عندما خلق األرض وما علیها فصل بین النساء والرجال وشق بحرا بكامله بین النصارى والمسلمین، -
9ذلك أن النظام واالنسجام ال یتحققان إال إذا احترمت كل فئة حدودها"ص

11"أن تكون مسلما یعني أن تحترم الحدود"ص-

نا نعرف بأن اهللا فصل بین الرجال والنساء لضبط النظام، ونعرف بأنه سبحانه وتعالى فصل بین األدیان لكي تعبد كل "إن-
198طائفة بطریقتها وتدعو لنبیها، ولكن لم الفصل بین البیض والسود"ص

ت قصیرة من السعادة في "تذكري دائما بأنني رغم كوني غیر متعلمة، وعانیت من وطأة التقالید، نجحت في انتزاع لحظا-
ص74هذه الحیاة الملعونة، ولذلك ال أریدك أن تفكري دائما في الحدود والحواجز"

، ترجمة :فاطة الزهراء ازرویل (الدار البضاء:المركز الثقافي العربي،الطبعة نساء على أجنحة الحلمفاطمة المرنیسي، 
).1998االولى،

تلقى الرب من آدم كلمات فتاب علیه وحده، هكذا قال أبوها ألمها . السعداوي  "بلیس" تقول نوال في روایتها "جنات وإ 54
نزلت اآلیة بالمفرد ال المثنى . وفي آیة العصیان استخدم اهللا المثنى ال المفرد، واهللا علیم باللغة وقواعد النحو . الیمكن أن 

یا آدم اسكن انت وزوجك الجنة.. وال تقربا هذه الشجرة یستخدم المفرد او المثنى في غیر محله ویردد أبوها كالم اهللا قلنا 
فأزلهما الشیطان وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو" 

92ص)1992(بیروت:دار االداب،الطبعة االولى ، جنات وٕابلیسنوال السعداوي ، 
انظر مثال لقراءة لنموذج نصر حامد أبو زید في :55
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ضــاع مــن هنــا ففــي حــین انشــغلت االصــالحیة النهضــویة ببیــان أن اإلســالم یقبــل إصــالح أو 
المــرأة ومنحهــا حقوقهــا وتفعیــل دورهــا االجتمــاعي، فــإن أحــد اهتمامــات االصــالحیة المعاصــرة هــو 
الدفاع عن اإلسالم واخراجه من قفص االتهام كمسئول عن قهر المرأة، وفي الوقت نفســه محاولــة 

مغلوطة البحث عن نمط التحریر اإلسالمي األمثل للمرأة النابع من حقیقة الدین ال من القراءات ال
له.

وتتعدد في الوقت الــراهن المبادرات/المشــروعات الفكریــة المعاصــرة التــي تتنــاول مســألة تحریــر 
أو إنصـــاف أو إصـــالح أوضـــاع المـــرأة مـــن منطلـــق االســـالم ، وتبـــرز هنـــا أســـماء مختلفـــة تضـــم 

بنــا ســتاذ جمــال اللــدكتور محمــد عمــارة واألاألســتاذ عبــد الحلــیم أبــو شــقة والشــیخ محمــد الغزالــي وا
وغیــرهم كمــا تضــم القائمــة أســماًء نســائیة منهــا الــدكتورة فــلایر مهنــا صــاحبة كتــاب "اســالم ال ملــك 
یمین" ، وتضم مؤسسات بحثیة منها جمعیة دراسات المرأة والحضارة لمؤسستها الدكتورة منــى أبــو 

الفضل.
، تختلــــف ردود أفعـــــال الســــاحة الثقافیـــــة تجــــاه هـــــذهوكمــــا هـــــو الحــــال إبـــــان عصــــر النهضـــــة

األطروحات ویسهم اإلعالم في تكــوین المواقــف المســبقة منهــا بمــا یحــول دون النظــر الیهــا كتیــار، 
بل تظل اسهامات فردیة ألصحابها.

نهــا فــي ذاتهــا طروحــات فــي إطــار كلــي، یمكــن القــول إوفي محاولة مبسطة للنظر إلى هذه األ
تختلف على متواتر االصالح، وذلك بین طرفي االعتدال والثوریة.

فمن ناحیة ، تتركز جهود عدد من كبار االصالحیین على ما یعتبرونه كشف زیوف وأباطیل 
بعض القراءات الغریبــة أو الجاهلــة  للنصــوص الدینیــة وهــي القــراءات التــي یــرون انهــا تــرتكن إلــى 
العــادات والتقالیــد صــانعة منهــا دینــا فــي ذاتهــا. وهــؤالء یوضــحون المرجعیــة القرآنیــة التــي تؤســس 

واة بــین الرجــل والمــرأة (فــي حــدود التكامــل بــین أدوارهمــا االجتماعیــة) ویســردون التطبیقــات للمســا
النبویـــة وتـــاریخ الســـیدات البـــارزات فـــي التـــاریخ اإلســـالمي لیكشـــفوا وضـــع المـــرأة فـــي ظـــل عصـــور 
ازدهار الحضارة اإلسالمیة قبل تغیر وضعها في ظــل أزمنــة التراجــع الحضــاري ، وكــذلك یمیــزون 

الفقـــه وبـــین فقـــه الفـــروع وغریـــب الفقـــه، ویصـــلون إلـــى حقیقـــة أن اإلســـالم فـــي أصـــوله بـــین أصـــیل 
وعلومه قد ضمن للمرأة حقوقها ومكانتها االجتماعیة المستحقة وهي حقیقة یغیبها الجهل.

في النص أم للخروج عن النص : نموذج نصر حامد أبو زید، في : أماني أماني صالح، التاریخیة هل مدخل لالجتهاد 
(القاهرة: برنامج حوار الحضارات بكلیة مراجعة في خطابات معاصرة حول المرأة : نحو منظور حضاريصالح ( محرر)، 

317-291) ص ص2007االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 
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فــي التســعینیات مــن القــرن الماضــي كتابــه الشــهیر محمد الغزالــيفي هذا اإلطار كتب الشــیخ 
في كتابه محمد عمارةاالتجاه نفسه، تبناه الدكتور 56لید الراكدة والوافدة"قضایا المرأة بین التقا"

والصادر في مطلع االلفیة الجدیدة." التحریر اإلسالمي للمرأةالمذكور أعاله "
إلى القول بأنه عدا القرآن والســنة الصــحیحة فــإن ســائر البنــاءات اإلنســانیة طائفة أخرىتتجه 

ا مشكالت مختلفة بصدد موقفها مــن المــرأة، ومــن ثــم فإنهــا تتعــرض األخرى من تفسیر وفقه طالته
لها بالنقد والتفكیك، وال تكتفي بهذا بــل تقــوم بتقــدیم أطروحاتهــا لبنــاء وتطــویر منــاهج جدیــدة لقــراءة 

الذي تواجه تصریحاته نقًدا شدیًدا من متلقیه جمال البنااألصول . من ذلك مثال ما قدمه األستاذ 
تاباته حول المرأة طروًحا یمكن تفعیلها عند بنــاء حقــل لدراســات المــرأة فــي الــداخل ، وٕان قدم في ك

وهي أستاذة بجامعــة دمشــق متخصصــة فــي -فلایر مهناالدكتورة ا ما قدمته . هناك أیضً 57المسلم
وأخیــًرا . 58".. أم ملــك یمــین؟إســالمحــول اإلســالم والمــرأة والتــي ضــمنتها كتابهــا "-حقــل اإلعــالم

شارة إلى طرح اصالحي آخر قدمته مؤسسة بحثیة هي جمعیــة دراســات المــرأة والحضــارة تجدر اإل
وهـــي جمعیـــة غیـــر حكومیـــة ذات طـــابع أكـــادیمي تأسســـت فـــي القـــاهرة فـــي شـــهر مـــارس مـــن عـــام 

بمبـــادرة مـــن األســـتاذة الـــدكتورة منـــى أبـــو الفضـــل أســـتاذ العلـــوم السیاســـیة بجامعـــة القـــاهرة، 1999
الوالیـــات المتحـــدة -ایـــرأة فـــي المعهـــد العـــالمي للفكـــر اإلســـالمي بفرجینوأســـتاذ كرســـي دراســـات المـــ

. وقــد علــى األخــصاألمریكیــة، وعضــویة عــدد مــن المهتمــین والبــاحثین فــي حقــل العلــوم السیاســیة
عنیــت جمعیــة دراســات المــرأة والحضــارة باألســاس بــاالقتراب النظــري األكــادیمي مــن قضــایا المــرأة 

ة من الداخل المسلم، وقامت بإنتاج الكثیــر مــن المشــروعات ت المرأن أجل التأسیس لحقل لدراسام
59الفكریة في هذا الصدد.

كلمة ختامية :

65المرجع السابق، ص 56
)1999(القاهرة:دار الفكر اإلسالمي،المرأة المسلمة بین تحریر القرآن وتقیید الفقهاءجمال البنا، ثًال :انظر م57

من األسماء النسائیة األخرى التي تصدت بالقراءة ) ، و 2006(دمشق: دار الفكر، إسالم .. أم ملك یمین؟فلایر مهنا ، 58
النقدیة للفقه الباحثة العراقیة :

)2001الصراف ، أحكام المرأة بین االجتهاد والتقلید .. دراسة مقارنة في الشریعة والفقه واالجتماع (باریس :دار القلم،شیماء 
انظر مثال أعداد  الدوریة  التي أصدرتها الجمعیة بعنوان "المرأة والحضارة" والتي صدر منها ثالثة أعداد بین عامي 59

، والمرأة سیرة المرأة في التاریخ اإلسالمي، هما : نها مشروعین فكریین متكاملینلث م، حمل الثاني والثا2002و2001
في القرآن  . 
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في نظرة أخیرة على فترة النهضة والفترة المعاصرة من حیث طبیعة الساحة الثقافیة في 
وثقافة قافيالمرحلتین، تجدر اإلشارة إلى مسألة مهمة تختلف فیما بینهما أال وهي نمط الجدل الث

الحوار.
ففي حین حمل المناخ الثقافي إبان النهضة قابلیات التفاعل فیما بین النخبة الثقافیة مع ما 

، حتى تردد فتم التصدي لها بالقراءة والنقدتم طرحه آنذاك من أفكار وأطروحات إصالحیة،
االخیر ألن یقوم صدى هذا التفاعل عبر المجتمع الواحد وعبر مجتمعات مختلفة، مما أدى في 

حیث یكاد ،تغییره..یبدو األمر مختلًفا في اآلونة الراهنةالفكر  بتحریك المجتمع والمساهمة في
حالة من وفي أحیان كثیرة تحدث ، النقاش والرد المدعوم بالحججتقلید القراءة لآلخر و یختفي

یة في الغالب األعم، ال یسبقها فهم عمیق، بل قراءة سطح،الرفض والتحقیرربماالتجاهل، أو
نحو الحدیة غیر المبررة، والمعارك الثقافیة بنزعته یسهم في الترویج لها اإلعالم المعاصر 

المفتعلة، والتمسك بالشكلیات دون االهتمام بالمحتوي، والهروب السریع من ساحة الفكر إلى 
.ساحة الصدام الشخصي واألیدیولوجي

وحات االصالح النهضویة مجتمعًیا وشكلت مراجع من ناحیة ثانیة، ففي حین اشتهرت أطر 
لحركات وأنشطة وبرامج عمل عملت على تغییر واقع المرأة، هذا في وقت لم یكن االعالم قد بلغ 

لنشر كأدوات الكتب المنشورةفیه مبلغه من التطور الحالي معتمًدا فقط على الصحافة والخطابة و 
لمعاصرة تكاد ال تنفذ إلى الواقع الذي یحتله ویستشري .. فإن األطروحات اوتداول وتالقح االفكار

فیه الخطاب المتشدد، وفي حین یفسر أحد اآلراء ذلك بالطابع الفكري المعقد لعملیات االجتهاد، 
فإن من المهم أن یلعب اإلعالم المعاصر دورا وسیًطا بین بین المجتهد والناس بماُ یفّعل 

احة لنشر الفكر التقلیدي وأداة فنیة لتجنید مزید من األتباع.االجتهاد، لكن اإلعالم الیوم یبدو س

ى طریــق مــن أفكــار ومســاهمات رصــینة علــفیــه الفكــر اإلســالمي ال یخلــو وفــي الوقــت الــذي
تحقـــق ن، إال أن المشــكلة تكمـــن فــي بقــاء هـــذه الطروحــات بعیـــدة عــن أالتجدیــد وتفعیــل االجتهـــاد
التي یزید تمسكها یوما بعد یوم بالخطاب الــدیني المتشــدد رضیة الشعبیة التأثیر المتوقع لها في األ

، األمر یثیر سؤاال حول أسباب هذا االنقطاع بین التیــار االصــالحي والمجتمــع، هــل هــي أســباب 
متعلقة بعجز هذا الطروحات عن أن تشكل تیاًرا واحًدا قویًا فتبقى منعزلة ضعیفة، هل هي مســألة 

أم هــل ؟ قة في نخبها الثقافیة بما فیهــا التیــار االســالمي المعتــدلثقة ، بمعنى أن الشعوب تفتقد الث
، بل تفضل االستماع إلى الوسائط السمعیة والبصریة التي تقدم خطاًبا ن الناس ببساطة  ال تقرأأل

هــل هــو نمــط ثقــافي وأخالقــي مــتفش یحــول دون أن یســقط النــاس إال علــى أم،مبتذال وسهل الفهم
هـــل هـــو أمـــر أم ، ، ویلفظـــون القـــّیم والرصـــینشـــيء فیأنســـوه ویعتنقـــوهالخبیـــث أو الـــرديء مـــن كـــل 

لیه بشكل نفسي ما نتیجــة یمیلون إ، بحیث مرتبط بالفقه المتشدد نفسه یجعل له جاذبیة عند الناس



هند مصطفى عليقضایا المرأة في خطاب اإلصالح الحدیث والمعاصر                         

32

لخطابه الحاسم الحاد القائم على التهدید والتخویف في أغلب االحیان، خاصة في أوقات الضعف 
ــــز فتــــرات التراجــــع الحضــــاري والتعــــرض المســــتمر للتحــــدیات الخارجیــــة مــــع والهشاشــــة التــــي تمی

االحساس بفقدان الحیلة؟؟

؟ ربما یكــون هــذا هــو الســؤال األهــم لماذا یحدث هذا؟ وكیف نخرج من هذه الدائرة المستحكمة
في المرحلة الراهنة، والذي یجب على المصلحین المعاصرین أن یحاولوا اإلجابة علیه.


