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عرض كتاب
قراءة لكتاب املرأة العربية يف منظور الدين والواقع ،دراسة مقارنة للباحثة
مجانة صه.
صدرمسنماحتادماظؽؿابماظعربمبدعشقم()4006مطؿابمجدؼدمظؾؾاحـةماظلورؼةم
"مجانة صـه" ،مبعـوان م":املرأة العربية يف منظور الدين والواقع ،دراسة
مقارنة".ؼؼع ماظؽؿاب ميف م 543مصػقة معن ماحلفم مادلؿودط ،متلعى ماظؽاتؾة معنم
خالظهمإديمادؿـؾاطماظصورمواظؿكقالتماظيتمحتؽممتػؽريغامحولمإذؽاظقةمادلرأةميفم
اظدؼن مواظواضع ،موتؼدم مضراءة معؼارغة مسرب مدرب مشور ماظرتاث ماظدؼين مظؾدؼاغاتم
ادلوحدؼة ،مععؿؿدةمسؾىمعـاػجماظػؽرميفماظعؾومماإلغلاغقةماحلدؼـة ،موطذامسربمردةم
صعلماجمل ؿؿعاتماظشرضقةميفماحؿؽاطفامععماحلدا ةماينغقةمعنماظغربمواظؿر رمبفام
برذؽالمخمؿؾػةمويفمعقادؼنمعؿعددة،ممبامصقفامادلقدانماظروحيمواظدؼين.وضدمدعتم
اظؽاتؾةمإديموضعمأمناطماظؿر ريمواظؿر رمبنيماجملؿؿعاتماظشرضقةمواظغربقةميفمإرارػام
اظؿارخيي ،مدون مأن متؾغي مدؼـاعقة ماجملؿؿعات ماظغربقة موػقؿـؿفا مسؾى معؼدراتم
اظعاملمواظيتمشاظؾامعامضؾلمبفامادلـؼػونماظعربمعنمدونمغؼدمععؿق .م
ؼؽؿلي ماظؾقث ميف معوضوع مادلرأة ميف ماجملؿؿعات ماظعربقة مواإلدالعقة مأػؿقؿهم
وخصوصقؿه ،مظؽوغه مؼـفز ميف مجمال معشقون مبإرث مصؽري موسؼدي ،موؼؿلمم
باظؿققزاتمواالتفاعاتمادلؿؽررةموادلؿؾادظة،مصدساةماحملاصظةمؼؿفؿونماظداسنيمإديم
حترؼر مادلرأة مباظؿغرب ،موػدم ماألدرة موزسزسة مطقان ماألعة ماألخالضي مواظدؼين،م
وؼدرجونمػذامادللؾكمضؿنماالغلقاقميفمعؤاعرةمشربقةمتفدفمإديمإضعافماإلدالم .م
ويف مادلؼابل مغؾػي مدساة ماظؿقرر مؼؿفؿون ماإلدالم مبرغه ماظلؾب موراء مادلعاغاةم
ادلرتاطؿةماظيتمتعقشفامادلرأةمادللؾؿة،موؼذػؾونميفمذظكمإديمادلطاظؾةمبإحداثمتػلريم
حدؼثمظؾدؼن،مأوماظؿػؽريميفمإبعادمتر ريماظدؼنمسؾىمررؼؼةمتشؽقلماظػردماظغربي .م
وإذامرجعـامإديماجلدالماظذيمطانمؼدورمعـذمأواخرماظؼرنماظؿادعمسشرمحولم
ادلوضوع،مغالحظمأنمضادممأعنيمسؾىمدؾقلمادلـال مطانمحذراميفمتـاوظهمظإلدالم،م
وعوضػهمعنمادلرأة؛صؿنمجفة،مؼؼررمأنماظشرؼعةماإلدالعقةمطرعتمادلرأة،موجعؾتم
عنمحتررػامأغػسماألصولماظيتمحيقمهلامأنمتػؿكرمبفامسؾىمدواػا،موعنمجفةم
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أخرى ،مؼرى ميف معوضوع ماحلفاب محاجزا ،موعاغعا مظؾقرؼة ماإلغلاغقة ،موعـؾطام
ظؾؿرأةمعنمادؿؽؿالمتربقؿفا .م
وؼؾدومأنماظعاملماظقوم مملمؼؿغريمطـريا ،مصـؿةمجدالمؼدور محولمذات ماألدؽؾةم
اظؼدميةماظيتمسرصؿفامضضقةمادلرأةميفماإلدالم،مإالمأنماجلدؼدمػومزفورمجقلمعنم
ادلـؼػني،مابؿعدمسنمذظكماظـؿطمعنماجلدالماظلؼقمماظذيمملمحيؼقمسائدامإجيابقا،م
ومل مخيؾق مدوى معزؼد معن ماألزعات ،موظذظك موجدغا معن مؼدسو مإدي مضرورة ماظؼقامم
مبراجعةمغؼدؼةمظؾففودماظلابؼة،موعنمبنيمػؤالء،ممجانة صــهمعنمخاللمعؤظػفام
"املرأة العربية يف منظور الدين والواقع ،دراسة مقارنة"،موػيمعـؼػةمسربقة،م
متؿؾك موسقا مغؼدؼا ،مو ؼاصة موادعة ،موارالسا مال مبرس مبه مسؾى ماظشرائع ماظدؼـقةم
األخرى ،مأػؾفا مطل مذظك مظؾؼقام مبدرادة معؼارغة معن مخالل مسرض ماألغلاقم
واظؿصوراتماظعربقةمواإلدالعقةمادلورو ةموادلؽؿلؾة .م
اذؿؿلماظؽؿابمسؾىمأربعةمأبواب،مو ال ةمسشرمصصال،ماػؿؿتمطؾفامبؼضاؼام
ادلرأةميفماجملؿؿعاتماإلدالعقة،موادللقققة،مواظقفودؼة .م
اصؿؿقتماظؾاحـةمذياغةمعؤظػفامبؿؿفقدمعرطز،متعرضتمصقهمإديماظؿغرياتماظيتم
ررأتمسؾىماجملؿؿعاتماإلدالعقةمعـذماظـصفماظـاغيمعنماظؼرنماظعشرؼن،موأبرزتم
أ رمػذهماظؿغرياتمسؾىمضضاؼامادلرأة،مواألدوارماجلـلوؼة،مواهلوؼاتماظـؼاصقة،موعنم
م مالحظت متشابفا مظدى ماألجقال ماإلدالعقة مواظعربقة ميف مجتربؿفا ماالغؿؼاظقة معنم
جمؿؿعاتمضائؿةمسؾىماألسرافمواظؿؼاظقدموادلور اتماالجؿؿاسقةمإديمخماضماظعصرغةم
واظؿقدؼث ،مصاألجقال ماظلابؼة مواظالحؼة ،متعاغي مطؾؿا موذيودا ،موتعقش محصارام
صؽرؼامواجؿؿاسقامودؼـقا .م
وتردقلامسؾىمػذهمادلالحظةماألوظقة،مطشػتماظؾاحـةمسنمادلعاغاةماظيتمؼشفدػام
اجملؿؿعمغؿقفةم"تعؼدمادلشفدماالجؿؿاسي-ماالضؿصاديم–اظـؼايفمواظدؼينمادلؿكؾف،م
واظذي مصرض مسؾقـا مغوسا معن ماالزدواجقة مبني ماظػؽر موادلؿاردة ميف مطل مادللاراتم
اظقوعقةموحؿىمادلصريؼة"،موعنم ممادؿكؾصتمرؾقعةمػذهماالزدواجقةماظيتمحاظتم
دونماظوصولمإديمحتدؼدمدؼفمادلوازغةمبنيماظرتاثمواظؼقمماظواصدة .م
وعنمخاللمػذاماظؿؼارعمتربزمظـامضضقةمادلرأة،موادلواضفمادلؿؾاؼـةمجتاػفا،مصؼدم
أذارت مذياغة مره مإدي مأن ماظؿغقري ماالجؿؿاسي مواظؿـاضض ماظؾذؼن محيؽؿان مصؾؿـام
باظدؼن،مػؿاماظؾذانمحػزاػامسؾىماظؾقثمسنمحؼقؼةمضائعةمبنيمتشرؼعموسرف،م
وتروؼل موتػلري موتطؾقق ،موسؾى ماظؿعرف ممبوضوسقة ،موحرؼة مووسي ،مسؾى موضعم
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ادلرأة ميف ماظدؼن ماإلدالعي ،موسؾى مررح مأدؽؾة ،مررح مبعضفا معػؽرون ،مذغؾؿفمم
ضضاؼامادلرأة،موإذؽالموجودػاميفماظدؼنمواظرتاثماظشعيب،مواجملؿؿع .م
وؼؾدو مأن مػذا ماظؾقث ماذؿغل مسؾى متصققح مبعض ماظؾؾس ماظذي متردب ميفم
ؼاصؿـا مغؿقفة متر ري ماظعرف مواظعادة ،موارتؾاط مطل مذظك مباظدؼن ،موعا مداد مبػعلم
اظؿروؼلمواظؿػلريمظؾعضمآؼاتميفماظؼرآنماظؽرؼم،موعامػيم–يفماظواضع -معنماظدؼنم
يفمذيء،م وضدمظعبماظؿكؾفمغؿقفةماضؿقاللماالجؿفادمدورامبارزاميفمتؽرؼسمػذام
اظواضعمادلؤمل .م
وتوعئ ماظؾاحـة ميف م ـاؼا معؤظػفا مإدي مأن مدرادؿفا مإلذؽاظقة مادلرأة مبني ماظدؼنم
واظواضع ،مواجؿفادػا ميف متؼدؼم معؼاربات مجدؼدة ،موتػلري مباظرأي مظؾعض مغصوصم
اظؼرآن،مالمؼعينماظؾؿةماظؿفرؤمسؾىماظـصماظؼرآغي،موإمناماظغاؼةمػيمتوضقحمعؽاغةم
ادلرأة ميف ماظدؼن ماإلدالعي.طؿا متصرح معـذ ماظؾداؼة مأغفا معع ماظدسوة ماظيت متـاديم
باحلػازمسؾىماهلوؼةماإلدالعقة،موظؽنمدونمادؿكدامماظؼؿع،مواظؿؽػري،مبلمتػضلم
احلوار،موضؾولمرأيماينخر.وضدمتودعتماظدرادةمظؿشؿلمضراءةميفمدورماألغـىميفم
غشوءمػذاماظؽون،معنمخالل مضصصماخلؾق،مطؿامتؿؾعتموضعمادلرأةموعؽاغؿفاميفم
جمؿؿعات مبعض ماحلضارات ماظؼدمية ،ماغطالضا معن ماظذاطرة ماظشعؾقة ،موعا موصرتفام
اظـصوصماظرتا قةماظشػوؼةموادلؽؿوبة،مطؿامأغفامتعرضتمإديموضعمادلرأةميفمرحابم
اظؽؿب ماظلؿاوؼة مظؾدؼاغات ماظقفودؼة ،موادللقققة مواإلدالعقة ،ممبـفج معؼارغي،م
ادؿطاستمعنمخالظه مإجالءمصورةمادلرأةميفماإلدالم،مطؿامأغفامضدعتمحؼائقمعنم
ذرغفا مدحض ماالصرتاءات ماظيت محلؼت مباظدؼن ماإلدالعي ،موضد مأُرر ماظؾقثم
مبرجعقةمغظرؼةمشـقة،ممشؾتمباإلضاصةمإديماظؽؿبمادلؼددة،مآراءمبعضمادلرجعقاتم
اظدؼـقة مادللقققة ،ميف محني مطان ماظـص ماظؼرآغي مادلصدر موادلرجع ماألداس ،ميف معام
تعؾقمبوضعمادلرأةميفماإلدالم .م
وػؽذا متؿؾعت ماظؾاحـة مسرب ماظػصول ماخلؿلة مظؾؾاب ماألول معصطؾح مادلرأة ميفم
اظؾغة ،مويف ماألدارري مواألعـال ماظشعؾقة ،م م مأبرزت مبعض مادلالعح ماظـلائقة ميفم
اظؿارؼخ .م
أعاماظؾابماظـاغي،مصؼدماذؿؿلمسؾىمعوضوعمادلرأةميفماألدؼانماظلؿاوؼة:طادلرأةم
يف ماظدؼاغة ماظقفودؼة ،موادلرأة ميف ماظدؼاغة مادللقققة ،موادلرأة ميف ماظدؼاغة ماإلدالعقة،م
وػوماظؾابماظذيمأخذمعلاحةمطؾريةميفمادلؤظف(عنماظصػقةم 75مإديم،)430محقثم
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تعرضتماظؽاتؾةمإديمسددمعنمادلؾاحثمادلؿصؾةممبوضوعمادلرأة:طاظزواج،مادلفر،متعددم
اظزوجات،ماظزغى،ماظطالق،ماإلرثمواحلفاب .م
وضدمدفؾتماظؾاحـةمأ ـاءمسرضفامظؾؿرأةميفماظدؼاغةماظقفودؼةمأنماظؿشرؼعاتم
اظؿؾؿودؼةمضقؼتمسؾقفا،مواختذتفامدؾعة،موغزستمسـفامصػاتماحلؽؿةمواظػضقؾةم
واظصالح .م
طؿامأوردتميفمعؾقثمادلرأةميفماظدؼاغةمادللقققةمخالصةمعرطزة،مسرضتمصقفام
أعورام ال ة،مػي :م
مأنمظؾؿروثماظدؼينمادللققيمغػوذا،مظقسمسؾىمعؽاغةمادلرأةماالجؿؿاسقةمصؼط،موظؽن مسؾى ماظلؾوك ماألخالضي مظؾفـس مأؼضا.وضد ماسؿؿدت ميف مإجالء مذظك مسؾىم
األدػارماظقفودؼةمواظؿعاظقممادللقققةمادلؿعؾؼةمبادلرأة .م
 موتعرضتميفماألعرماظـاغيمإديمادلػاػقممادلغؾورةمسنمضصة ماخلؾقماظؿوراتقة،موطقفممتماظرتوؼجمهلامضدمياموحدؼـامعنمضؾلمرجالماظدؼن،موعػؽرؼنموباحـني،م
وطاغتمادلرأةميفمطلمذظكمػيماظضققة .م
 مأعامخبصوصماألعرماظـاظث،مصؿـاوظتمصقهمدؾوكمبعضمرجالماظدؼنماظذؼنمأدخؾوا مإدي مدؼاغاتفم ماظلؿاوؼة مآراء موتػلريات مذكصقة ،مأظزعوا مبفا ماظـاس،م
وصرضوامسؾىمسؼوهلممأعورامالممتتمإديماظدؼنمبصؾة،مممامغؿجمسنمطلمذظكمتغقريم
ظؾعضمعؼاصدماظدؼنماظيتمختصمادلرأةمباظذات.وضدمأدىمػذاماظؿدخلماظؾشريميفم
اظدؼنمإديمإرالقمصػةماظذطورؼةمسؾىماألدؼان.م م
م
عبد القادر شرشار
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