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م مطؿابفا ماٌؤظػة مإضلؿت مادؿفالل معع مصصول مزيلة متـاوظتمم.وخامتةدي
مؼماظػصلماألولمعوضوعمسي ماظعربقةماإلدالعقةمحقثمتلؿفلمبؿؿفقد مةدالظؿعّؾقمباظاىـلاغقةمسيماظـؼاصة
مواظ ماظاظؾغوؼة مسي مظؾفـلاغقة مالقؿارخيقة ماظعربي موؼوق مفؿاإلدالعي؛ ماظػصل مسيمبم ماظذطوري ماظوسي دور

ممدورمؼدُِّتموعنمثّم.مهدؼدماظؿعؾريماىـليمواٌؿكقلماىـلاغيماظعربيمعنمخاللمردائلماىاحظموشريػا
اٌرأةمسيمػذاماًطابمهتمسـوانماظؿضادمبنيماألغوثةمواظذطورةمعنمخاللمعؼاربةمجورجمعوردوكموأدؽؾةم

ؼؾدومموذظكمسؾىمعام،ؼاصةماظذطورؼةـصارؿةماٌرغقليموخؾقلمأريدمخؾقلمحولمعؽاغةماألغـىمودقطرةماظ
ماظػؼفقة.مممبلؾبماألدبقاتماىـلاغقةماظعربقةماإلدالعقةموعدوغاتفا

ماظـاغموسي محولاظػصل ماإلدالممي مسي مسؿراًم،اظردولم،اٌرأة مم،اظػؼفاءم،ؾقػة ماظؽاتؾة ػذامتلؿفل
واظؾداؼةمععماٌرأةمسيماظوحيمودريةممظؾدصاعمسنماٌرأةم،حمؿدماظـيبمعقولوماإلدالمماٌؾؽر.ماٌوضوعمحول

مباظـلاء ماظردول محولمسالضة متػؽقكمرعزؼاتمعؿداخؾة ماظردولمسيمحماوظة مواٌلاواةم، مدؾؿة مأم مثم وعن
ةمصردؼةمبلمطاغتمحرطةمبنيمغلاءماٌدؼـةماٌؿطؾعاتمؾظقسمبرش،مغقةمرائدةماظؿقارماظـلويمسيماإلدالمآاظؼر

ماػؾقةموإسادةمغظامماإلرث.إبطالمساداتماىبمحصلظؾؿفدؼدموػذامعام

ماظدؼـقةم ماظـصوص مخالل ماظؼرم،عن ماظـص مأن معػادػا مأوظقة مبػرضقة ماًروج مبنيمآميؽن مداد غي
اىـلنيمضؿنمعلاحاتموادعة.موظؽنمبنيماظـفيمواألعرمتؽؿنمأزعةماظؿػلريماظذطوريموخاصةمسيمبابم

وػـامتؤطدمم"اظوالؼة"وخاصةمععمذرطممربعة،ػبماألااظـؽاحم؛موػـامتظفرمععاملماظذطورؼةماظػؼفقةمسيماٌذ
عنمعرطزؼةمماغطالضاأدبقاتماظؿأدؼبمواظؿقصني؛موطانمػذامغؿقفةمصرضماًطابماظذطوريماظؽاتؾةمسؾىم

ماظػؼفاءم ماخؿالف مرشم معؾاذر مبشؽل ماظضرب مأباح معا ماظرجل.
مم،سيمدرجاته مودؼـقةمميؽنمهدؼدػا مسنمدالالتماجؿؿاسقة ماظػؼفقة تػاضمممسيوباظؿاظيمتؽشفماٌـظوعة

م.اًطابماظػؼفيماظذطوري

مبنيماىـلني مسؾىمحفبماًطابماظؼرآغيماظذيمطرسماٌلاواة ماظػؼفاء واخؿارتماظؽاتؾةمم،سؿل
م.شرطماظوظيوخاصةمصؼهمجلدماٌرأةموزواجفامبم،صؿاوىمذقخماإلدالممابنمتقؿقةمأمنوذجامظؾػؼهماظذطوري

مواظطاسةمواظوظيمواًؾع.م،اظضربصـفدمطؾؿاتم،ملقطرةماظؾغةماظعـػقةبماظؽاتؾةمفؿمتو

وترىمأغهمميارسمم،اىلديمصؼطمجماالمظالدؿؿؿاعاٌرأةممسيمتؿؽؾمماظؽاتؾةمسنماظـػزاويماظذيمؼرىمطؿا
وندمم،وعنمغػسماٌـظورمؼرىمحمؿدمبنمأريدماظؿفاغيماظـلاءمعورنمتؾذذمرػابامصؽرؼامعرطزامضدماٌرأة.إ

مععماٌؿصوصة اظذيمؼرىماألصضؾقةمم،اظشقخمابنمسربيمأمنوذجاماتؿابطعنمخاللمذظكموم.اظـؼقضممتاعا
؛مديمهؼققمذروةماٌلاواةإغػعالمتصؾحماٌرأةمسيماٌرطزموععمػذامملمؼصلمعنمخاللمحملماالم.اظؿاعةمظؾؿرأة

مألنمتراتؾقةماظوجودمسيمخطابهمعؾـقةمسؾىممسومذطري.م

اظؿقارمسّؿامؼلّؿىممتؿقدثماظؽاتؾةم،اٌرأةمبنيماإلدالمماظػؼفيمواإلدالمماظؼرآغيم:اظػصلماظـاظثوسيم
وعامأمساهماظرؤؼةماإلدالعقةماظػؾلػقةمم،اظؿأوؼؾيمسيمصؼهماٌرأةمععماظشقخمحمؿدماظغزاظيمواظلقدمصضلماهلل

اظرجلمواٌرأةمجيلدانمعاػقةمإغلاغقةمواحدةموالممتققزمأغطوظوجيمبقـفؿاممتعينمأنوػيم.مواالجؿؿاسقة
م مصفم معـفج مودؼد مخالل معن موهوالتماجملؿؿعمصقومآناظؼر.وػذا مباظؿأوؼل مسؾىمم.األخذ مؼرطز وػو

تراجعماٌلاواةمؼعودمألدؾابمأػؿفامأنمجؿفادموؼرىماالوهموصقمعؿغرياتماظعصورمضراءتايوارمععماظؼرآنمو
م ماظرؤؼةمإاحنرافماًالصة ماظػضل ماظشقخ موجيدد ماظواسقة. ماظؼقادؼة ماظشكصقات موصؼدان معؾؽي مغظام مدي
ؼرىمسيمصوتفامأيممؾؿرأةمباظعؿلمسيمطلماظؼطاساتمواظؾقوغةمسيمحفابفاموحؿىمأغهمالظعنمخاللماظلؿاحم



المؼضطفدماظـلاءموإمناماظؼراءةمماظؼرآنديمأنمإوػومخيؾصمم،تعينمدقادتهمضواعةماظرجلمسؾقفامالم،سورة
مذوػتمعؼاصدماظـصماٌؼدسم.مػيماظيتاظذطورؼة

ماظغزاظيم مصوأعا ماألحادؼثماٌلـدة ماإقشرحمذروط مخيصماٌرأةدي مصقؿا مسيممظردول مودطيمسؿوعا وػو
ماإلدالعيماظؼائممسؾىماظشراطةمبنيماالجؿؿاعوطؿامأغهمضدممسؾممم،"اظؾدوي"راصضاماظػؼهمم،ضضقةمايفاب
مواظرجل ماٌرأة مبقـفؿا.، ماظؿوازن مإلجياد ممودعى ماظؽاتؾة متصـػه ماظـؼديممضؿنوبفذا ماظدؼين االواه

محاربمم.اٌعاصر مأجلوضد ماٌرأةمعن مضضاؼا محول ماظلائدة ماظذطورؼة ماظػؼفقة ماٌػاػقم مواظؿأطقدممتصققح
ماٌلاويمبنيماظرجلمواٌرأة.ماظؼرآغيسؾىماًطابم

ريموذطوسيماواهمعؼدسممختصمجلدماٌرأةماظيتماٌرأةموأزعةماهلوؼةماظيتمختصمصؿاوىماظعصرشأنمبو
مأغـوي موعدغس ماظصادرةم، ماظػؿاوى متؼلقم مميؽن

مظًذاناٌرأةممأداءموتؼدمماظؽاتؾةمصؿاوىمجبوازم.أبوابماظطفارةمواظـفادةموايؼوقماظدؼـقةمواظلقادقةمديإ
وضاعتمعـظوعةمصؼفقةمتدلمسؾىمم،ظػؼهماألوائلممًاصإنماظػؼهماٌعاصرمميـلماعؿدادم،وععمػذاموحؿىماإلصؿاء.

ديمأذقاءمظؾؿؿعة.موسؿوعامإمءولماظـلااظؿضادمبنيماألغـويموساملماظرجالماٌؼدسمسيماإلدالمماظػؼفيماظذيمح
مسامل ماواػانمؼلود ماظرتاثمم:اظػؿاوى مؼوزف مواواه موايداثة ماظدؼن مبني ماٌواءعة محياول اواه
مٌواجفؿفا.

ؿؼاللمدأػؿفامصشلمأغظؿةمعابعدماالم،توردماظؽاتؾةمأدؾابماغػفارمزاػرةمايفابمسيمغػسماظػصلو
مايرطاتماإلدال مدولمحدؼـةمودقطرة مأدبقاتمسيمبـاء موهؾلماظؽاتؾة مسيعقة. حرطةماإلخوانمسيمماٌرأة

وععمػذامطانماظرتطقزمسؾىماإلرارمم،اٌرأةمدقادقاةمشارطعمختصماظيتمثممععمبعضماظؿغرياتم،سزلماٌرأة
مماظظاػريمصؼطم.

وبنيمهولمم،سـفمذطوريمرعزي"وتودعماظؽاتؾةمهؾقلمايفابمبنيمضؾولمروسيمظؾؿرأةمبلؾبم"
ماىـدريمغفضتمبهم ماظؿؿققز مأذؽال معن مايفابمذؽل موختؾصمأن مادؿفالطقة. مثؼاصة ايفابمإدي

مالفماظعؿققمبنيماظذطر/األغـى.ؿأغؿجمتؽرؼسماالخممّماماٌـظوعةماظذطورؼة

مؼؿعؾقم معا مواألغـىمخاصة مبنيماظذطر ماظؿؿققز مٌعرصة مسيمتػلريػا ماظـصوصماظؼرآغقة معن ماٌؤظػة تـطؾق
ماعةمواإلرثمواظشفادة،موهؾلماظـظامماألبويماظذيمتؾدومصقهمأصضؾقةماظرجلمسؾىماٌرأة.مباظؼو

ماظرابعوسيم مواظؾطرؼؽقةمحولماظػصل ماإلدالم ماظذطوريمواًطابمدتؿق، ماجملؿؿع مصرجمسن ثمرؼؿا
مإديمتػعقلم ماٌرأة موخضوع مواجملؿؿعقة ماهلوؼة مذرابيماظيتمتعؽسمأزعة مػشام معؼاربة اظدؼينمسؾىمضوء
ماظػصلم مػذا متـاول مطؿا ماظعائؾة. معع مػوؼؿفا موتوحقد مطأغـى ماٌرأة مإسداد مأي ماألحادي ماألغـوي ايقز

قة،موهؾلمػـاماٌعطقاتماظيتمتصدمماٌـظوعةماألبوؼةموتؿؿـلمعاؼلؿقهمحؾقممبرطاتمأبوؼةماظعائالتماظعرب
مواالغػصالم ماٌادؼة ماالدؿؼالظقة مواىلدي، ماظػؽري ماظؿعؾري مسي ماٌرأة محرؼة مسي

مإديماٌدؼـة ماظرؼػقة ماظؽاتؾةم،مسنماظعائالتموخروجماألغـىمعنماظؾقؽة ماألبموتؼدم مبؿؼؾقصمدقطرة وػذا
مومتوضعماٌرأةمصقفام)سؼوبةماظرجممسيمإؼران(.معلقًامظؾؼواغنيماظدداتريؼةماظعربقة

ما مبني معشرتطة مغؼارًا ماظؽاتؾة ماظػؼفقةتؽشف مواٌـظوعة ماألبوي مهتمم،جملؿؿع معاتشرحه وػذا
ماٌؿكقلماظشعيبمواٌقـوظوجقا"محقثمتوضحمساعلماظؾعدماإلجؿؿاسيماظـؼاسيماألدطوريمسيم سـوان"أدطرة

اظذيمؼؼابؾهمإضصاءماألغـىمجلدؼاموصؽرؼامم"رعزماألعوعةتػاعم"ارمتؿػاوتماظـظرةمبنيم،ػذاماظعـف.موسؿوعا
موإجؿؿاسقا م، معلؿؼلوتفؿقشفا ماضؿصاديم. طؽقان مبادؿالب مظؾؼفر ماٌرأة متؿعرض مأخرى مجفة وعن

موهؾلماظؽاتؾةماظؼقدماظؿارخييمسؾىمضوءمرؤؼةمعارشرؼتمعقدمودقؿونمديمبوصوارم.موسؼائديموجـلي.



مغؿاجماظعـفمضدػا.إاظذطورةمعؼابلمصؽرةماألغـويمععؽودامحقثمتعقدماألغـىمملماظؽاتؾةمأزعةؿـاوطؿامت
مترتؾطمباجملؿؿعمواظدؼنمواظـؼاصةمإصلمتوسيماألخريم مأػؿفا مػيمغؿاجمعـظوعاتمسدة ديمأنمعشؽؾةماٌرأة

م.واظؼواغنيمواظؼفرماإلخؿقاري

م مسي ماًاعس مواٌلاواة."اظػصل ماظـلوؼة مودود" مو"آعـة ماٌرغقلي" ماٌؤظػةمم،منوذجا""صارؿة تؼدم
اظـلوؼةمطففدمغظريمسؿؾيمؼفدفمإديمعراجعةماظـظامماظلائدمسيماظؾـىماالجؿؿاسقةموهؾلمتارؼخمايرطةم
ماظؾطرؼؽقةم ماظؾـى متػؽقك مأجل معن متعؿل مصفي ماخؿالفمعداردفا مسؾى مأغه موترى ماظـلوؼة، اظؾقرباظقة

 ؼوقماظلقادقةمظؾـلاء.سيمإرداءمايماطؿامظعؾتمدوًرم،وتأغقثماظرؤؼةماظدؼـقةمظؾؿرأة

بداؼةماظػؼهماالجؿفاديمععماظطفطاويموضادممأعنيمحلبماظؾاحـةمإديممحرطاتماظؿقررماظـلائيمتعود
وتؼدممتػاصقلمتشؽلماظوسيماظـلويماظعربيمععمػدىمذعرايموغؾوؼةمعودىمم،سيمععرطؿهمظؿقرؼرماٌرأة

مموشريػن؛ مايفاب معلأظة مضراءة مأسادت ماظيت ماظدؼن مزؼن مغظرية مغضال مخالهلامووتودع معن مسؿؾت
مسؾىمتأدقسمايرطةماظـلوؼةماإلدالعقةم.

مػيممتوأخذ مأدس مسؾى مؼؼوم ممبـفج ماظعؾؿاغقة ماظـلوؼة مظؾقرطة مطؿؿـؾة ماٌرغلي مصارؿة اظؽاتؾة
ماظـ ماظلرية مضراءة موإسادة موتارخيه مغػله ماإلدالم معرجعقة معن ماظؿارخييماالغطالق مدقاضفا مسي ؾوؼة

واظلقادي؛موعراجعةمذيقعماألحادؼثماظيتمجاءتمسيمذأنماظـلاء؛موإبرازماألدوارماٌشكصةممواالجؿؿاسي
مظؾـلاءم مايقة

وختؾصماٌرغقليمإديمغؿائجمأػؿفامطراػقةماظرجالمٌشارطةماظـلاءماظلقادقةمسيماظـؼاصةمم،سيماجملالماظعام
ماظعربقةماإلدالعقةم.

متؿعرضما مطؿابفامثم معنمخالل ماظؿأوؼؾقة ماإلدالعقة ماظـلوؼة مظؾقرطة مممـؾة مودود مآعـة مظطرح ظؽاتؾة
وهؾلمعصطؾحماظـلوؼة"ماإلمياعقةم"وتؼدممضراءةمموإسادةمضراءةماظـصمعنمعـظورمغلائي".م،"اظؼرآنمواٌرأة

ماظؿوحقدظؾؿشروعمطؾهموجماالته؛مثممهؾلمعـفجماٌلاواةمعنمخاللم" ماظراصضةم ؛"ػريعـورقؼا وعؼاربؿفا
وتشرحماظؽاتؾةمسيمػذاماظلقاقمضضقةمإعاعةماٌرأةمم،ظؾكالصاتماظػؼفقةموسيمرأؼفامالمتػلريمغفائيمظؾؼرآن

موعلائلمأخرى.

وضدماغؿصرمم،شماٌرأةقاإلدالمماظػؼفيمؼلؿـدماديمضراءةمأحادؼةمتفؿ وسيماألخريمتشريماظؽاتؾةمإديمأن
ماجملؿؿعق ماظذطوريمبلؾبماٌـظوعة ماظضعقفماٌدغس"اظػؼه ماٌكؾوق ماظيتمجعؾتم"اٌرأة مواظـؼاصقة؛ ،مة

ديمتالزمموزقػيمبنيمصؿاوىماظػؼفاءمواظؾـقةماظؾطرؼؽقةماحملصـةمإجؿؿاسقاموثؼاصقامودؼـقا.موميؽنمإإضاصةم
.دؼيناظايدؼثمسنماعرأةماظػؼفاءماٌرأةماظؼرآغقةمواعرأةمايداثةمسيمعواجفةماظعـفماظػؼفيمواظؿارخييمو

الزهراء عوسى فاطمة  


