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 عرض كتاب

 للباحثة دراسة مقارنة ،املرأة العربية يف منظور الدين والواقع قراءة لكتاب
 .مجانة صه

(مطؿابمجدؼدمظؾؾاحـةماظلورؼةم4006صدرمسنماحتادماظؽؿابماظعربمبدعشقم)
م:"م،"مجانة صـه" دراسة  ،املرأة العربية يف منظور الدين والواقعبعـوان

ممقارنة ميف ماظؽؿاب معنم543".ؼؼع مادلؿودطمصػقة معنمم،احلفم ماظؽاتؾة تلعى
خالظهمإديمادؿـؾاطماظصورمواظؿكقالتماظيتمحتؽممتػؽريغامحولمإذؽاظقةمادلرأةميفم

مواظواضع مظؾدؼاغاتمم،اظدؼن ماظدؼين ماظرتاث مشور مدرب مسرب معؼارغة مضراءة وتؼدم
وطذامسربمردةمم،ععؿؿدةمسؾىمعـاػجماظػؽرميفماظعؾومماإلغلاغقةماحلدؼـةم،ادلوحدؼة

ؿؿعاتماظشرضقةميفماحؿؽاطفامععماحلدا ةماينغقةمعنماظغربمواظؿر رمبفامصعلماجمل
مبامصقفامادلقدانماظروحيمواظدؼين.وضدمدعتمم،برذؽالمخمؿؾػةمويفمعقادؼنمعؿعددة

اظؽاتؾةمإديموضعمأمناطماظؿر ريمواظؿر رمبنيماجملؿؿعاتماظشرضقةمواظغربقةميفمإرارػام
ماجملؿؿعم،اظؿارخيي مدؼـاعقة متؾغي مأن معؼدراتمدون مسؾى موػقؿـؿفا ماظغربقة ات

ماظعاملمواظيتمشاظؾامعامضؾلمبفامادلـؼػونماظعربمعنمدونمغؼدمععؿق.
مأػؿقؿهم مواإلدالعقة ماظعربقة ماجملؿؿعات ميف مادلرأة معوضوع ميف ماظؾقث ؼؽؿلي

موسؼديم،وخصوصقؿه مصؽري مبإرث معشقون مجمال ميف مؼـفز وؼؿلممم،ظؽوغه
موادلؿؾاد ماظداسنيمإديم،مظةباظؿققزاتمواالتفاعاتمادلؿؽررة مؼؿفؿون ماحملاصظة صدساة

مباظؿغرب مادلرأة محترؼر مواظدؼين، ماألخالضي ماألعة مطقان موزسزسة ماألدرة ،موػدم
موؼدرجونمػذامادللؾكمضؿنماالغلقاقميفمعؤاعرةمشربقةمتفدفمإديمإضعافماإلدالم.

مادلعاغاةم موراء ماظلؾب مبرغه ماإلدالم مؼؿفؿون ماظؿقرر مدساة مغؾػي مادلؼابل ويف
وؼذػؾونميفمذظكمإديمادلطاظؾةمبإحداثمتػلريم،مؿةماظيتمتعقشفامادلرأةمادللؾؿةادلرتاط

مأوماظؿػؽريميفمإبعادمتر ريماظدؼنمسؾىمررؼؼةمتشؽقلماظػردماظغربي.،محدؼثمظؾدؼن
ماظؿادعمسشرمحولم ماظؼرن مأواخر معـذ مإديماجلدالماظذيمطانمؼدور مرجعـا وإذا

،مطانمحذراميفمتـاوظهمظإلدالممغالحظمأنمضادممأعنيمسؾىمدؾقلمادلـال،مادلوضوع
وجعؾتم،مؼؼررمأنماظشرؼعةماإلدالعقةمطرعتمادلرأة،موعوضػهمعنمادلرأة؛صؿنمجفة

وعنمجفةم،معنمحتررػامأغػسماألصولماظيتمحيقمهلامأنمتػؿكرمبفامسؾىمدواػا
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مأخرى محاجزا، ماحلفاب معوضوع ميف مؼرى ماإلغلاغقة، مظؾقرؼة موعاغعا وعـؾطام،
ما.ظؾؿرأةمعنمادؿؽؿالمتربقؿف

مملمؼؿغريمطـريا مأنماظعاملماظقوم موؼؾدو محولمذاتماألدؽؾةم، مجدالمؼدور صـؿة
مضضقةمادلرأةميفماإلدالم إالمأنماجلدؼدمػومزفورمجقلمعنم،ماظؼدميةماظيتمسرصؿفا

،مابؿعدمسنمذظكماظـؿطمعنماجلدالماظلؼقمماظذيمملمحيؼقمسائدامإجيابقا،مادلـؼػني
ماألزعات معن معزؼد مدوى مخيؾق مومل مو، ماظؼقامموظذظك مضرورة مإدي مؼدسو معن جدغا

عنمخاللمعؤظػفامممجانة صــه،موعنمبنيمػؤالء،ممبراجعةمغؼدؼةمظؾففودماظلابؼة
،موػيمعـؼػةمسربقة،مدراسة مقارنة"، "املرأة العربية يف منظور الدين والواقع

مغؼدؼا موسقا ممتؿؾك موادعة، مو ؼاصة ماظدؼـقةم، ماظشرائع مسؾى مبه مبرس مال وارالسا
ماألخرى ماألغلاقممأػؾفا، مسرض مخالل معن معؼارغة مبدرادة مظؾؼقام مذظك طل

مواظؿصوراتماظعربقةمواإلدالعقةمادلورو ةموادلؽؿلؾة.
مأبواب مصصال،ماذؿؿلماظؽؿابمسؾىمأربعة مبؼضاؼام،مو ال ةمسشر اػؿؿتمطؾفا

مواظقفودؼة.،موادللقققة،مادلرأةميفماجملؿؿعاتماإلدالعقة
تعرضتمصقهمإديماظؿغرياتماظيتمم،اصؿؿقتماظؾاحـةمذياغةمعؤظػفامبؿؿفقدمعرطز

وأبرزتم،مررأتمسؾىماجملؿؿعاتماإلدالعقةمعـذماظـصفماظـاغيمعنماظؼرنماظعشرؼن
وعنم،مواهلوؼاتماظـؼاصقة،مواألدوارماجلـلوؼة،مأ رمػذهماظؿغرياتمسؾىمضضاؼامادلرأة

معنم ماالغؿؼاظقة مجتربؿفا ميف مواظعربقة ماإلدالعقة مظدىماألجقال متشابفا مالحظت  م
ضائؿةمسؾىماألسرافمواظؿؼاظقدموادلور اتماالجؿؿاسقةمإديمخماضماظعصرغةممجمؿؿعات
مواظؿقدؼث مواظالحؼة، ماظلابؼة مصاألجقال موذيودا، مطؾؿا متعاغي محصارام، وتعقش

مصؽرؼامواجؿؿاسقامودؼـقا.
طشػتماظؾاحـةمسنمادلعاغاةماظيتمؼشفدػام،موتردقلامسؾىمػذهمادلالحظةماألوظقة

،ماظـؼايفمواظدؼينمادلؿكؾف–االضؿصاديمم-االجؿؿاسيماجملؿؿعمغؿقفةم"تعؼدمادلشفد
مادللاراتم مطل ميف موادلؿاردة ماظػؽر مبني ماالزدواجقة معن مغوسا مسؾقـا مصرض واظذي

وعنم ممادؿكؾصتمرؾقعةمػذهماالزدواجقةماظيتمحاظتم،ماظقوعقةموحؿىمادلصريؼة"
محتدؼدمدؼفمادلوازغةمبنيماظرتاثمواظؼقمماظواصدة.مدونماظوصولمإدي

صؼدم،موادلواضفمادلؿؾاؼـةمجتاػفا،موعنمخاللمػذاماظؿؼارعمتربزمظـامضضقةمادلرأة
مصؾؿـام محيؽؿان ماظؾذؼن مواظؿـاضض ماالجؿؿاسي ماظؿغقري مأن مإدي مره مذياغة أذارت

،مػؿاماظؾذانمحػزاػامسؾىماظؾقثمسنمحؼقؼةمضائعةمبنيمتشرؼعموسرف،مباظدؼن
موتطؾقق موتػلري موتروؼل ماظؿعرفممبوضوسقة، مووسيوحم،وسؾى مرؼة سؾىموضعم،
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ماإلدالعي ماظدؼن ميف مادلرأة مأدؽؾة، مررح معػؽرونم،وسؾى مبعضفا ذغؾؿفممم،ررح
مواجملؿؿع.م،وإذؽالموجودػاميفماظدؼنمواظرتاثماظشعيب،مضضاؼامادلرأة

ميفم متردب ماظذي ماظؾؾس مبعض متصققح مسؾى ماذؿغل ماظؾقث مػذا مأن وؼؾدو
مواظعادة ماظعرف متر ري مغؿقفة م ؼاصؿـا م، مذظك مطل مباظدؼنوارتؾاط مبػعلم، مداد وعا

عنماظدؼنمم-يفماظواضع–وعامػيم،ماظؿروؼلمواظؿػلريمظؾعضمآؼاتميفماظؼرآنماظؽرؼم
وضدمظعبماظؿكؾفمغؿقفةماضؿقاللماالجؿفادمدورامبارزاميفمتؽرؼسمػذام،ميفمذيء

ماظواضعمادلؤمل.
ماظدؼنم مبني مادلرأة مإلذؽاظقة مدرادؿفا مأن مإدي معؤظػفا م ـاؼا ميف ماظؾاحـة وتوعئ

معواظواض مجدؼدة، معؼاربات متؼدؼم ميف مواجؿفادػا مغصوصم، مظؾعض مباظرأي وتػلري
وإمناماظغاؼةمػيمتوضقحمعؽاغةم،مالمؼعينماظؾؿةماظؿفرؤمسؾىماظـصماظؼرآغي،ماظؼرآن

متـاديم ماظيت ماظدسوة معع مأغفا ماظؾداؼة معـذ متصرح ماإلدالعي.طؿا ماظدؼن ميف ادلرأة
بلمتػضلم،مواظؿؽػري،مظؼؿعوظؽنمدونمادؿكدامما،مباحلػازمسؾىماهلوؼةماإلدالعقة

ماألغـىميفم،ماحلوار ميفمدور مظؿشؿلمضراءة متودعتماظدرادة وضؾولمرأيماينخر.وضد
ماظؽون طؿامتؿؾعتموضعمادلرأةموعؽاغؿفاميفم،مضصصماخلؾقمعنمخالل،مغشوءمػذا

ماظشعؾقة،مجمؿؿعاتمبعضماحلضاراتماظؼدمية ماظذاطرة معن ماغطالضا موصرتفام، وعا
طؿامأغفامتعرضتمإديموضعمادلرأةميفمرحابم،موادلؽؿوبةاظـصوصماظرتا قةماظشػوؼةم

ماظقفودؼة مظؾدؼاغات ماظلؿاوؼة ماظؽؿب مواإلدالعقة، موادللقققة معؼارغي، ،ممبـفج
مادلرأةميفماإلدالممادؿطاستمعنمخالظه مأغفامضدعتمحؼائقمعنم،مإجالءمصورة طؿا

ماإلدالعي مباظدؼن محلؼت ماظيت ماالصرتاءات مدحض مذرغفا ماظؾقثم، مُأرر وضد
آراءمبعضمادلرجعقاتم،ممشؾتمباإلضاصةمإديماظؽؿبمادلؼددة،معقةمغظرؼةمشـقةمبرج

مادللقققة ماظدؼـقة موادلرجعماألداس، ماظـصماظؼرآغيمادلصدر يفمعام،ميفمحنيمطان
متعؾقمبوضعمادلرأةميفماإلدالم.

ميفم مادلرأة معصطؾح ماألول مظؾؾاب ماخلؿلة ماظػصول مسرب ماظؾاحـة متؿؾعت وػؽذا
ماظؾغة موا، ماألدارري ماظشعؾقةويف مألعـال ميفم، ماظـلائقة مادلالعح مبعض مأبرزت  م

ماظؿارؼخ.
ماظؾابماظـاغي صؼدماذؿؿلمسؾىمعوضوعمادلرأةميفماألدؼانماظلؿاوؼة:طادلرأةم،مأعا
ماظقفودؼة ماظدؼاغة ميف مادللقققة، ماظدؼاغة ميف موادلرأة ماإلدالعقة، ماظدؼاغة ميف ،موادلرأة

حقثم،م(430إديمم75ظصػقةموػوماظؾابماظذيمأخذمعلاحةمطؾريةميفمادلؤظف)عنما
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تعددم،مادلفر،متعرضتماظؽاتؾةمإديمسددمعنمادلؾاحثمادلؿصؾةممبوضوعمادلرأة:طاظزواج
ماإلرثمواحلفاب.،ماظطالق،ماظزغى،ماظزوجات

مأنماظؿشرؼعاتم ماظقفودؼة ميفماظدؼاغة مظؾؿرأة مسرضفا مأ ـاء وضدمدفؾتماظؾاحـة
ػاتماحلؽؿةمواظػضقؾةموغزستمسـفامص،مواختذتفامدؾعة،ماظؿؾؿودؼةمضقؼتمسؾقفا

مواظصالح.
سرضتمصقفام،مطؿامأوردتميفمعؾقثمادلرأةميفماظدؼاغةمادللقققةمخالصةمعرطزة

مػي:،مأعورام ال ة
،مظقسمسؾىمعؽاغةمادلرأةماالجؿؿاسقةمصؼط،مأنمظؾؿروثماظدؼينمادللققيمغػوذام-

مسؾىم مذظك مإجالء ميف ماسؿؿدت مأؼضا.وضد مظؾفـس ماألخالضي ماظلؾوك مسؾى وظؽن
ماظقفودؼةمواظؿعاظقممادللقققةمادلؿعؾؼةمبادلرأة.ماألدػار
ماظؿوراتقةم- ماخلؾق مسنمضصة مادلغؾورة ماظـاغيمإديمادلػاػقم ،موتعرضتميفماألعر

معنمضؾلمرجالماظدؼن موحدؼـا مضدميا ،موعػؽرؼنموباحـني،موطقفممتماظرتوؼجمهلا
موطاغتمادلرأةميفمطلمذظكمػيماظضققة.

قهمدؾوكمبعضمرجالماظدؼنماظذؼنمصؿـاوظتمص،مأعامخبصوصماألعرماظـاظثم-
مذكصقة موتػلريات مآراء ماظلؿاوؼة مدؼاغاتفم مإدي مأدخؾوا ماظـاس، مبفا ،مأظزعوا

ممامغؿجمسنمطلمذظكمتغقريم،موصرضوامسؾىمسؼوهلممأعورامالممتتمإديماظدؼنمبصؾة
ماظؿدخلماظؾشريميفم ظؾعضمعؼاصدماظدؼنماظيتمختصمادلرأةمباظذات.وضدمأدىمػذا

ماظذطورؼةمسؾىماألدؼان.مماظدؼنمإديمإرالقمصػة
م

 عبد القادر شرشار

 


