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Older women in religious discourse:  

from ideological delusion to the construction of social action 
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 قواعد النساء في الخطاب الّدیني: 

 من الوهم األیدیولوجي إلی بناء الفعل االجتماعيّ 

 

 

 : ملخصال

 با�حفر �� مصادرنا  
ّ
الت �� ثقافتنا العر�ّية إال

ّ
ل عن قواعد النساء من صور وتمث

ّ
ال يمكن فهم ما �ش�

   بوصفها  سيما الّدينّية م��ا   ال��اثية ال 
ّ
ل ونظمھ. وقد تضّمن هذا ا�خطاب  خطابا حّماال أل�ساق هذا الت

ّ
ش�

م ف��ا الثقافة القروسطّية الذ�ورّ�ة،  وال شّك �� أح�اما تخ��ل رؤ�ة فقهّية لهذه الفئة. 
ّ

أّن هذه الرؤ�ة تتحك

م �� حرك��ّن �� الفضاء ا�خار�� �� سياق  قضت بو   ،القواعدال�ي هّمشت  
ّ

التصّرف �� جنسانّي��ن والتحك

ا عن  تمنعهّن  ثالثة  هذه  أوهام  واستحالت  أجسادهّن.   �� مهّن 
ّ

تحك عن  فضال  والك��ى  الصغرى،  إلمامة 

الصياغة إيديولوجيا ال ننكر ��افت البعض م��ا �� ظّل تار�خ �عض قواعد النساء االستثنائّيات آنذاك فضال  

الت تجعل  ،عّما �شهده راهنا من واقع جديد لهذه الشر�حة تصوغ من خاللھ صاحبا��ا صورا جديدة
ّ
 وتمث

من قعودهّن عن ا�حيض بداية لدورة حياة �املة، إ�� جانب مساهم��ّن �� بناء الفعل االجتما�� بحقولھ  

ل خاّص ��ّن    ،ا�ختلفة. مّما يدعونا إ�� تحديث معارفنا الدينّية بخصوص هذه الشر�حة
ّ
و�عادة �شكيل تمث

 �� ظّل متغّ��ات الواقع ومفاهيم الفرد وا�جموعة.

 الفعل االجتما�� -ا�جنسانّية -جندر -إيديولوجيا  -النساء : قواعدال�لمات املفاتيح 

Abstract: 
he representations that have been formed on the elderly women in our Arab-Musulman 

culture are dominated by the male medieval culture, and it has ruled that this category should 

be marginalized, behave in their sexuality and control their movement in outer space in the 

context of three illusions that restrict them from « imāmat asoghra» and «alkobra», as well as 

their control over their body. 

This discourse has become an ideology which we don’t deny the decline of some of it in 

light of the history of some exceptional elderly women at the time, as well as what we are 

witnessing today of a new reality for this segment through which its owners formulate new 

images and representations that make their menopause the beginning of a full life cycle. In 

addition to the fact that they contribute to building social work in its various fields. Which calls 

us to renew our religious knowledge regarding this category. 

Key words: elderly women – Ideology   -Gender - Sexuality - Social act . 

 هاجر منصوري د.
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 :  مة المقّد -1

تحكم أفعال األفراد �� مجتمعاتنا العر�ّية فواعل مرئّية وأخرى خفّية تقّدم فهما لإل�سان والوجود تّد��  

، تحّددها جنسّيا ( أن�ى/ ذكر)، وتفرضها عل��م فرضا. وال  1فيھ امتالك ا�حقيقة، فتلزمهم أدوارا اجتماعّية

أو حّ�ى مراجع��ايجد   األدوار  للف�اك من هذه  األفراد سبيال  املطلقة من    ،هؤالء  ألّ��ا �ستمّد مشروعّي��ا 

املعرفة الّدينّية وخطابا��ا املتنّوعة. ومعلوم أّن هذه املعرفة تأخذ مصادرها من نصوص تأسيسّية تراكمت  

األو�� ال�جر�ة  القرون  مدار  قاط 2ع��  ي�ون  ي�اد  إجماعا  وأقّرت  ا�جنس�ن،  ب�ن  العالقات  ضبط   ��  ، عا 

أّن هذا  3العمرّ�ة و�� �ّل ا�جاالت ا�حياتّية  املراحلوتحديد أدوار �ّل واحد م��ما ع�� جميع    �� . وال مرّ�ة 

األدوار جندرة  ع��  واألن��و�ولوجّية  واالجتماعّية  الثقافّية  للمقار�ات  وفقا  يقوم  رعاية  4اإلجماع  ظّل   ��  ،

مة �� ذهنّية الشعوب العر�ّية �� القرون الوسطى. وما تنفّك املعرفة  جميع النظم ا�جتم
ّ

عّية وأ�ساقها املتحك

الدينّية تذود عن هذه ا�جندرة �سلطة نصوصها وخطابا��ا حّ�ى راهن أّيامنا، بل ترصد جداول للفصل ب�ن 

الت أ�ح
ّ
ا��ا ل�ّل ما هو ذ�ورّي  األفراد والتمي�� بي��م حسب جنسهم رجاال أو �ساء، و�عكس من خاللها تمث

ط ع�� النساء �ّل أش�ال ا�حجب
ّ
وتحّد من حضورهّن �� الفضاءات االجتماعّية والثقافّية    ،وأنثوّي، فتسل

و�طالق العنان لهم �� الفضاء ا�خار��   ،والسياسّية واالقتصادّية مقابل التعامل ب�ّل ا�سيابّية مع الرجال

التّ  فيستحيل  مجاالتھ.  ذاتھ  بجميع  إدراك  5"إيديولوجيامي��  خاللها  من  يتّم  ال�ي  األ�ساق  جميع  تخ��ق   "

 . 6املواقف االجتماعّية، و�سيطر �ش�ل غ�� مرئّي �� صياغة سياق "ا�خطاب" الدي�يّ 

 
 . اإلسالمّية ودراسات الجندر باحثة في الحضارة العربّية اإلسالمّية مهتّمة بالنسوّية*
وضاع اجتماعّية محّددة. فا -1

ٔ
ن يحّققها الفرد في ا

ٔ
فة اجتماعّيا التي ُيَتوّقع ا دوار االجتماعّية جملة " التوّقعات الُمعر�

ٔ
لدور  ونعني باال

نماط السلوك التي يمارسها االطّباء في العادة بصرف النظر عّما 
ٔ
االجتماعي للطبيب، على سبيل المثال، يتضّمن منظومة من ا

 
ٓ
مة العربّية للترجمة، يحملونه من ا

ّ
نتوني): علم االجتماع، ترجمة وتقديم، فايز الُصّياغ، المنظ

ٔ
راء وتوّجهات شخصّية"، ِغِدنز (ا

   .98، ص 2005، 1بيروت، ط 
ني وعنه تناسلت وتكاثرت. فكانت نصوص علوم التنزيل بما  -2

ٓ
ّن هذه النصوص انطلقت من النّص القرا

ٔ
وننّبه في هذا الّصدد إلى ا

ياته، وبحث في ناسخه ومنسوخه وقراءاته ومتشابهه ومحكمه، ثّم نصوص  فيها م
ٓ
سباب نزول ا

ٔ
حكامه وا

ٔ
ن، وتتّبع ال

ٓ
ن تفسير للقرا

حكامه  
ٔ
بواب الفقه وا

ٔ
خرى في طرق روايته وتراجم رجاالته ونسائه، تتلوها نصوص في ا

ٔ
علوم الحديث من مصّنفات في فقه الحديث وا

صول استنباطها. وجميعها تتعّدد في
ٔ
الع على: وا

ّ
صحابها الفرقّية والمذهبّية. يمكن االط

ٔ
ويال وفقا النتماءات ا

ٔ
ها الرؤى قراءة وتفسيرا وتا

 . 2011، تونس، دار التنوير،  1الالفي (محّمد الفاضل)، دراسة عن الفرق والمذاهب دراسة تاريخّية منهجّية، ط. 
مال): االختالف في الّثقافة العربّية اإلسالمّية،  -3

ٓ
 . 2007لبنان،  -، دار المدار اإلسالمي، بيروت 1دراسة جندرّية، ط. قرامي ( ا

داؤها بناء على ما يناسب النوع البيولوجي"، محّمد حوسو (عصمت):  gender role"الدور الجندري  -4
ٔ
دوار التي يتّم ا

ٔ
هي اال

بعاد االجتماعّية والثقافّية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان 
ٔ
رد –الجندر، اال

ٔ
 .69، ص 2009، 1ن، ط اال

ّنها غالبا ما يشوبها الغموض. وهي عندنا Idéologieاإليديولوجيا  -5
ٔ
:" قد تعّد بعض المعتقدات القّيمة في محيط ّما صحيحة رغم ا

نرجع إلى  تّتحذ طابعا معيارّيا تنتج القيم. وتشّكل هده القيم بدورها "رؤى خاّصة للعالم" وما إن تنفتح على ما هو مقّدس وسام فإّننا
يديولوجية"، جيل  بالتنظيمالّدين. في المقابل إن اندرجت في إطار علمانّي وارتبطت 

ٔ
و بمستقبل المجتمعات، عندها نواجه ا

ٔ
ا

سعد ، مراجعة وإشراف، بّسام بركة ، دار ومكـتبة 
ٔ
نسام اال

ٔ
فيريول ( جيل): معجم مصطلحات علم االجتماع، ترجمة وتقديم محّمد ا

 .103ص  ،2011 ،1الهالل بيروت، ط 
نظر/ي في ذلك: -6

ُ
 ا

 -van Dijk (Teun A. ) : Discourse semantics and Ideology, Discourse & Society, vol. 6, n° 1995, pp. 115- 140.  



يديولوجي ٕالى بناء الفعل  
ٔ
 هاجر منصوري د.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  االجتماعّي قواعد النساء في الخطاب الّديني: من الوهم اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)134( 

وطأة   وتحت  وامل�ان  للزمان  والعابرة  ا�ختلفة  بنصوصها  الدينّية  املعرفة  منظومة  ظّل   �� ھ 
ّ
فإن وهكذا 

تخضع  التمي��،  حاصرت  إيديولوجيا  ومعنوّ�ة  مادّية  حجب  ألح�ام  تفاصيلها    النساء  أدّق   �� أجسادهّن 

ن��م من أدوار السيادة والر�ادة والزعامة  وصادرت عقولهّن، �� ح�ن منحت
ّ

. ولكن  1الرجال حرّ�ة ا�حركة ومك

لذوا� لهّن 
ّ
تمث من  فينّسب  اإليديولوجيا  هذه  وطأة  من  يخّفف  أن  السّن   �� النساء  لتقّدم  يمكن  �ّن  هل 

تفقد �حر الشباب    2وأدوارهّن االجتماعّية، السيما وأّن أجسادهّن �� مرحلة قعودهّن عن ا�حيض والوالدة

ال�ي أوحت للفقهاء بما يجوز �� حّقهّن وما ال يجوز؟ وهل يمكن لتقّدم النساء �� السّن أن    نضارتھوفتنة  

ا قد يمنحهّن أدوار السيادة والر�ادة والزعامة  يكس��ّن التجر�ة والن�ج العق�ّ� كما هو الشأن مع الرجال مّم 

 و�ر�� ��ّن إ�� مستوى الفرد الفاعل اجتماعّيا واقتصادّيا وسياسّيا وثقافّيا؟ 

يستد�� النظر �� هذين اإلش�ال�ن األساسّي�ن أن ننطلق �� البدء من التحديد اللغوي الدقيق ملفهوم  و 

�ى «قعدت املرأة عن ا�حيض والولد تقعد قعودا، و�� قاعد:  املرأة القاعد. فالقاعد �� لسان العرب ترد بمع

اللوا�ي   هّن  اآلية:  تفس��   �� الزجاج  وقال  َساِء،  ِ
ّ
الن مَن  َواِعُد 

َ
َوالق التن�يل:  و��  وا�جمع قواعد.  ع��ا،  انقطع 

أ�ّ  أي  هاء  �غ��  يقال  املسّنة، هكذا  الكب��ة  املرأة  قاعد و��  جمع  القواعد:   (...) األزواج.  ذات  قعدن عن  �ا 

 الرجل: . و�حيل مفهوم القاعد ع�� مفردة "املسّنة" و�� مشتّقة من أسّن و�ع�ي �� اللسان «أسّن  3قعود»

. مّما �ع�ي أّن 4ك��ت سّنھ �سّن إسنانا، فهو مسّن، وهذا أسّن من هذا أي أك�� سّنا منھ»  ا�حكم:ك��، و��  

�� كتب الفقھ إ�� �ّل النساء اللوا�ي قعدن "عن   مفردة "املسّنة" تندرج ضمن مصط�ح "القاعد" الذي �ش��

ا�حيض والولد" ال يفّرق ف��ّن ب�ن «مسلف إذا جاوزت األر�ع�ن ثّم نَصف إذا �انت ب�ن الشباب والت�ج�� ثّم 

شهلة كهلة إذا وجدت مّس الك�� وف��ا بقّية وجلد ثّم شه��ة إذا �جزت وف��ا تماسك ثّم ح��بون إذا صارت 

عم إذا انح�ى قّدها وسقطت أسنا��ا»عالية السّن ن 
ْ
هّن قواعد تقّدم ��ّن السّن عن  5اقصة القّوة ثّم قل

ّ
، ف�ل

 ا�حيض والولد ومّسهّن الك�� وال�جز.

وا�خاّصة  قد  و  امل��اكمة  النصوص  ع��  باالعتماد  النساء  من  العمرّ�ة  الشر�حة  هذه   �� البحث  آثرنا 

والفقھ   ا�حديث  كتب   �� بة  بأح�امهّن 
ّ
مرت نوردها  م��ا، ونحن  نوع  �ّل  أهّم مصّنف من  واخ��نا  واألح�ام، 

 حسب �سلسلها الزم�ي: 

م وسننھ وأّيامھ»، صّنفھ  أّوال
ّ
� هللا عليھ وسل

ّ
: «ا�جامع املسند ال�حيح ا�ختصر من أمور رسول هللا ص�

البخاري  أحاديثھ م870هـ/  256(ت.    اإلمام  وانتقى   ،
ً
عاما حديث  م) ع�� مدار سّتة عشر  ألف  ن ستمائة 

 
حرار/ الحرائر والعبيد/ اإلماء.  - 1

ٔ
حكام بين اال

ٔ
ن يغيب عّنا التمييز في اال

ٔ
 دون ا

و الحمل (  Amenorrhea(  عن الحيضنمّيز في هذا الصدد بين القعود  -2
ٔ
و هرمونّية...، وبين  stérilité) والولد ا

ٔ
سباب غدّية ا

ٔ
) ال

 القعود عنهما جّراء التقّدم في السّن وهو مناط دراستنا. 
 ، مادة ( ق، ع، د). 2014، دار صادر، مج 18هـ)، لسان العرب، 711(ت.  ابن منظور، جمال الدين -3
 ن، ن).، مادة (س، نفسهالمرجع  -4
لوسي ( شهاب الّدين ت.  -5

ٔ
ن العظيم والسبع المثاني، ضبطه وحّققه علّي عبد الباري عطّية، 1270اال

ٓ
هـ): روح المعاني في تفسير القرا

ل عمران 157، ص. 2، مج. 1971لبنان،  -دار الكـتب العلمّية، بيروت
ٓ
 .47 -38/ 3، تفسير سورة ا
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واآلداب   والزهد  والتار�خ  والتفس��  واألح�ام  العقائد  من  ا�حديث  أبواب  جميع  ع��  يحتوى  وهو  جمعها. 

 . 1وغ��ها، و�حتّل م�انة متقّدمة عند أهل السّنة

املهّمة  م). �عّد من ب�ن املوسوعات  1196هـ/  592(ت.    : «أح�ام النساء»، صّنفھ الفقيھ ابن ا�جوزي ثانياو

ة  انتشر �� األوساط اإلسالميّ   .�� فقھ النساء وأح�امهّن املّتصلة �عبادا��ّن ومعامال��ّن وآدا��ّن وأخالقهّن 

 .2منذ العصور الوسطى، وترجم إ�� اللغة األملانّية، وُيعّد أك�� الكتب قراءة ح�ى اليوم

و ثالثاو السّنة  ملا تضّمنھ من  القرآن واملب�ن  ألح�ام  «ا�جامع  القرط�ي (ت.  :  الفرقان» أل�ي عبد هللا  آي 

واللغات  1272هـ/  671 القراءات  الن�ول وذكر  باألح�ام و�بيان أسباب  ُعنيت  ال�ي  التفاس��  �عت�� من  م)، 

 .3ووجوه اإلعراب، وتخر�ج األحاديث وغ��ها

 أخرى أهّمها:  �ن السابق�ن أن نث�� إش�االت فرعّية �� سياق نظرنا �� اإلش�ال�ن الرئيسيّ وقد ارتأينا 

 ما �� ا�حّددات ا�جوهرّ�ة �� صياغة أح�ام القواعد �� فقھ النساء؟ -1

ما مدى أثر سياقات ا�خطاب الفق�ي وذهنّية العصر �� توجيھ هذه ا�حّددات و�شكيل إيديولوجيا    -2

 التمي�� ب�ن أح�ام القواعد والشيوخ؟ 

ظّل املقار�ات ال�ي �ع�ى بتحديث ا�خطاب الّدي�ي   ما حدود مشروعّية هذه األح�ام �� راهن أيامنا ��  -3

والنساء   الرجال  ب�ن  فيھ  يمّ��  ال  تطّورا  مفهومها  شهد  فقد  الشيخوخة،  مجال   �� العلمّية  والفتوحات 

ما تجتمع فيھ مراحل أخرى وخصوصّيات  
ّ
ھ ال يقرنھ عند النساء بانقطاع ا�حيض والوالدة و�ن

ّ
باإلضافة إ�� أن

 ؟4متعّددة

ال�ي و�ناء ع النساء، فإّن قراءتنا للنصوص  للقواعد من  �� دراستنا  �� ما طرحناه من إش�االت بحثّية 

بل    ،تحيل ع�� األح�ام املسندة إ�� القواعد لن نقتصر ف��ا من�جّيا ع�� املستوى اللغوي و�م�اناتھ الداللّية

وهو ما    ة واالجتماعّية.سنحفر �� السياق الذي ساهم �� إنتاج هذه النصوص بمختلف مراجعها الثقافيّ 

 
بو عبد هللا محّمد بن إسماعيل بن إبرا -1

ٔ
هـ./ 256م في بخارى وتوّفي سنة  810هـ/194هيم بن المغيرة البخاري الُجْعِفّي والء، ولد سنة ا

ن والحديث، ص. ص  1، ج  1راجع/ي ترجمة حياته لدى: سيزكين ( فؤاد): تاريخ الّتراث العربي، مج  م في خرتنك. 869
ٓ
: في علوم القرا

فه: الجامع المسند الصحيح المختصر من    . 256  - 220
ّ
ّيامه ومؤل

ٔ
م وا

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
مج/   4بيروت، ، المكـتبة الثقافّية، سنن رسول هللا صل

 ج. 9
بي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي البكري. فقيه حنبلي محدث ومؤرخ ومتكلم ولد في بغداد سنة   -2

ٔ
بو الفرج عبد الرحمن بن ا

ٔ
ا
رة في الخطابة والوعظ والتصنيف، كما برز في كـثير من العلوم هـ. حظي بشهرة واسعة، ومكانة كبي 597سنة  هـ. وتوّفي فيها510

حكام النساء، تحقيق خيري سعيد، دار التوفيقّية للتراث، القاهرة، د.ت.ن، ص. ص 
ٔ
بو الفرج): ا

ٔ
. 10 -5والفنون، ابن الجوزي ( ا

حكام النساء"
ٔ
لمانية: كـتاب "ا

ٔ
حكام النساء" البن الجوزي باللغة اال

ٔ
م حرب عليها؟ شتيفان فايدنر،  إنصاف لل -صدر كـتاب "ا

ٔ
ة ا

ٔ
مرا

 .  https://ar.qantara.de/content ،2009ترجمة عبد اللطيف شعيب، قنطرة 
ن ( تفسير القرطبي)، تحقيق عبد الرّزاق المهدي، دار الكـتاب العربي، بيروت -3

ٓ
حكام القرا

ٔ
،  1997، 1لبنان، ط  -القرطبي: الجامع ال

بو عبد هللا 20
ٔ
ندلسي القرطبي. ولد في قرطبة ما بين ج. وهو اإلمام المفّسر ا

ٔ
بي بكر بن فرْح االنصاري اال

ٔ
حمد بن ا

ٔ
  - 600 محّمد بن ا

نظر/ي ترجمة اإلمام القرطبي، ج.  671هـ وعاش بها، ثّم رحل إلى الشرق واستقّر بمنية بمصر وتوّفي فيها سنة 610
ُ
، ص ص 1هـ، ا

22- 23 . 
 . 11، ص 2016، 73 -72مقاربة سوسيو ثقافّية، إنسانّيات، عدد  كبداني ( خديجة): الشيخوخة في الجزائر: - 4
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ينّ�ل من�ج دراستنا �� الّتحليل الّنقدي ل�خطاب باملع�ى الذي يقّدمھ اللسا�ي ال��يطا�ي ا�ختّص �� دراسة  

"، إذ ير�ط �� تحليلھ ب�ن بنية ا�خطاب والعالقات  Norman FAIRCLOUGاللغة وا�جتمع نورمان فار�لوف " 

معتمدا �� ذلك ع�� نظرّ�ات فلسفّية واجتماعّية معاصرة ل�ّل من ميشال فو�و  ،  1السلطوّ�ة داخل ا�جتمع

"Michel FOUCAULT" ونظرّ�اتھ �� القّوة واملعرفة، و�يار بورديو "Pierre BOURDIEU    ودراساتھ �� ال��بية "

ّ�تھ �� " ونظر Jürgen HABERMASوالعمل وعلم النفس والنقد الثقا�� ودراسات النوع، و�ورغن هابرماس"  

التواص�� النصوص  2الفعل  تحليل  من  ننا 
ّ

سيمك ھ 
ّ
ألن النساء  لقواعد  دراستنا   �� املن�ج  هذا  وسنعتمد   .

االجتماعيّ  والب�ى  و�جراءاتھ،  النّص  ب�ن  العالقات  تحليل  عن  فضال  إنتاجها  بظروف  وعملّيات  املّتصلة  ة 

 . 3السياق، وخاّصة األ�ساق االجتماعّية واملؤّسساتّية

أن  وألنّنا
ّ

ل نقّدر �� تحليلنا ل�خطاب وجود سلطة تنتجھ وتحّولھ هو ذاتھ إ�� سلطة، مثلما هو الش
ّ
  �� تمث

ل وحّولت األدوار    ،القواعد من النساء
ّ
وتحديد أدوارهّن �� الفقھ اإلسالمي والسلطة ال�ي أنتجت هذا التمث

نا سنن
ّ
ل�خطاب  النقدي    مقار�تنا للتحليلفتح ��  ا�خاّصة ��ذه الشر�حة العمرّ�ة ثابتة غ�� قابلة للتغي��، فإن

 براد�غم�ن بحثّي�ن مهّم�ن �� العلوم االجتماعّية: ع��

ة ��  ، ال��اد�غم النسوّي، ونجده حاضرا �� أو�� ا�حر�ات النسوّ�ة ال�ي ظهرت " كحركة اجتماعيّ األّول  

. وهو عبارة  4ّية كما للرجال"القرن التاسع عشر عندما بدأت النساء تقاتل من أجل املساواة �� حقوق امللك

بأكملھ عن طر�ق قلب مواز�ن القوى ال�ي �عطي    أو األبوّي   عن" إيديولوجيا �س�� إ�� قلب النظام البطر�ّي 

 
 Languageظهر هذا التّيار الفكري بشكل رسمّي في نهاية القرن العشرين، وخاّصة مع كـتابات نورمان فاركلوف، ففي كـتابه "  -1

and Power ل تحليل الخطاب النقدي. فرّكز على ""اللغة والقّوة" سعى إلى تعريف كّل من اللغة والقّوة على نطاق واسع في مجا
ن تكشف عن  

ٔ
و تغييرها في المجتمع، وتطّرق إلى سبل تحليل اللغة التي يمكن ا

ٔ
كيفّية عمل اللغة في الحفاظ على عالقات القوة ا

كـثر قدرة على مقاومتها وتغييرها 
ٔ
مكنهم ذلك.  متىالكيفّية التي يعي الناس بها هذه القّوة ويصبحون ا

ٔ
 ا

ثمار نورمان فاركلوف للنظرّيات الفلسفّية واالجتماعّية المعاصرة في مؤلفاته في تحليل الخطاب، من خالل انفتاحه في  ويظهر است -2
   دراساته اللسانّية على نظرّيات القّوة والتغّير المجتمعي والمعرفة والعولمة، ونذكر منها على سبيل المثال:

-Discourse and Social Change, Cambrige, Polity Press, 1992. 
-Critical Discours Analysis, The Critical Study of Language, London, Longman, 1995. 
-Media Discourse, London, Edward Arnold, 1995. 
-New Labour, New Language?, New York, Routledge, 2000.  
-Language and Power, London, Longman, 2nd Ed, 2001. 
-Language and Globalization, New York, Routledge, 2006. 

نظر/ي في ذلك: -3
ُ
 Longman, 1989, p. 26. : Language and Power, London, New York Failclough ( Norman) :  ا

، 4060تمّدن، ع : حسن (شيدا)، الحوار الماإلنكليزيةترجمة من  وكرا ( داستا)، "ما هي الحركة النسوّية؟ -4
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=354046 ،12/ 04/ 2013/  الع عليه في

ّ
 . 2017/ 06/ 17االط
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للّرجال كفئة مجتمعّية" أش�ال  1األفضلّية  �ّل  ترفع  أن  إ��  �س��  ال�ي  النسوّ�ة  الدراسات  جميع  تھ 
ّ
وتبن  .

ط ضّد النساء بمختلف
ّ
 . 2أعمارهّن حّ�ى يحظ�ن بما يحظى بھ الرجال دون ز�ادة أو نقصان العنف املسل

ا�جندرالثا�يو براد�غم  املصط�حات  3،  أبرز  من  بوصفھ  العشر�ن  القرن  ثمانينات   �� ظهر  وقد   ،

ذا��ا النسوّ�ة  ا�حر�ات  قاموس   �� بحقوق  4املستخدمة  �� سياق مطالب��ا  ا�حر�ات  استخدمتھ هذه  إذ   ،

هذا النساء    �� املقار�ات  أبرز  أحد  وأض��  لهّن،  الرجال  واستغالل  النساء  لوضع  دراس��ا   �� ومساوا��ّن 

البناء  5الصراع باعتباره  "ا�جندر"  و��ن  بيولوجّيا  معطى  باعتباره  "ا�جنس"  ب�ن  التمي��  يتّم  خاللھ  ومن   .

ھ يضعنا وجها لوجھ أمام خطاب ا6الثقا�� واالجتما�� ل�جنس
ّ
م .  فضال عن أن

ّ
لهيمنة االجتماعّية الذي تحك

مها �� توزيع األدوار ب�ن ا�جنس�ن 
ّ

�� بنية ا�جتمعات قديما وحديثا، وق�ىى بحتمّية السلطة الذ�ورّ�ة وتحك

 .7لصا�ح املركزّ�ة الذ�ورّ�ة

ة  �� تحليلنا النقدي ل�خطاب فهما ديناميكّيا للشر�حة العمر�ّ ا  �اد�غمّي�ن سيمنحانن �ال  أّن هذينو�عتقد   

باإل�سان بوصفھ فردا مهما �ان جنسھ أو    اإل�سانية  للقواعد من النساء �� ظّل واقع متغّ�� �ع��ف علومھ

 عمره أو لونھ أو انتماؤه.  

 ا�حاور: 

 
فات: النسوّية العربّية، رؤية نقدّية، زينة الزعتري، " نهضة نسوّية عربّية، إمكانّيات وضرورات"، مركز دراسات   -1

ّ
مجموعة من المؤل

 .  66 -65، ص. ص 72 -61، ص. ص 2012، 1لبنان، ط  –روت الوحدة العربّية، بي
 راجع/ي في ذلك: -2

- Berkin (Carol R.), Pinch (Judith L.): Exploring Women's Studies: Looking Forward, Looking Back, 2005 
مريكّية في منتصف القرن العشرين في مجالي علم االجتماع -3

ٔ
ومنه  والتحليل النفسي ظهر هذا المصطلح في الواليات المّتحدة اال

وروبا الغربية والعالم العربي. راجع/ي في ذلك: 
ٔ
 انتقل إلي ا

- Oakley (Ann): Sex, Gender and Society, England, Gower House, 1998. 
- Michel Gautier, Paris, Gallimard,1992. 
- Buscatto (Marie), Sociologie du genre, Paris, Armand, 2014. 

و تعديل الّنظام الّسائد في البنية االجتماعّية الذي النسوّية هي  -4
ٔ
و نقد ا

ٔ
و استجواب ا

ٔ
و عملي يهدف إلى مراجعة ا

ٔ
" كّل جهد نظري ا

دنى"
ٔ
خر في منزلة ا

ٓ
و ا

ٔ
ة جنسا ثانيا ا

ٔ
بعاد االجتماعّية  محّمد حوسو (عصمت): ،جعل الّرجل هو المركز هو اإلنسان، المرا

ٔ
الجندر، اال

ردن، دار الّشروق للّنشر والّتوزيع، ط  –، عّمان والّثقاّفّية
ٔ
 . 47، ص 2009، 1اال

على، ط  -5
ٔ
حمد)، القاهرة، المجلس اال

ٔ
 .2002جامبل ( سارة): النسوّية وما بعد النسوّية، ترجمة الّشامي ( ا

نظر/ي:  -6
ُ
 ا

-Fulcher (James), Scott ( John) : Gender and Ethnic Identities, In Sociology, Oxford , University Press, 1999, 
P140  . 

نظر/ي:  -7
ُ
 ا

-  James ( Jacquelyn B.): The Meanings of Gender, Journal of Social Issues, The Significance of Gender: 
Theory and research about Difference, Blackwell Publishers, 1997, p. p 122 - 125.  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carol+Appel+Carol+R.+Berkin%2C+Judith+L.+Pinch&text=Carol+Appel+Carol+R.+Berkin%2C+Judith+L.+Pinch&sort=relevancerank&search-alias=books
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 انقطاع الحیض األخیر: من المعطی البیولوجي إلی البناء األیدیولوجي:  -2

فرد لهّن �� كتب فقھ  لم تحظ القواعد من النساء �� ا�جتمع اإلسالمّي قديما  
ُ
ت باهتمام وا�ح، إذ لم 

ما وردت املادة    ،ا�حديث أو تفس�� القرآن أو مصّنفات أح�ام النساء تراجم أو أبواب فقهّية خاّصة ��ّن 
ّ
و�ن

م عالقة هذه الشر�حة العمرّ�ة بذا��ا  
ّ
د ندرة الّنصوص الفقهّية ال�ي تنظ

ّ
ع��ّن متناثرة هنا وهناك، مّما يؤك

لنساء أو الرجال مقارنة بالشرائح العمرّ�ة  اضبط حركة صاحبا��ا �� الفضاء ا�خار�ّ� سواء م��ا  وت، و�اآلخر

الفئة   البالغ�ن والبالغات والشباب والشّواب. و�دّل هذا األمر ع�� ��ميش ا�جتمع لهذه  األخرى، وخاّصة 

ر أفرادها �� البناء االجتما�ّ� آنذاك  فال يتّم االع��اف أصال بدو   ،ما حينما تبلغ صاحبا��ا من العمر عتّياالسيّ 

التنظيميّ  اإل�سانيّ بما هو "مجموعة األطر  العالقات  �افة  إطارها   �� تنتظم  ال�ي  العالقات  ة  تلك  ة، سواء 

  ّما وغ��ه   أو تلك العالقات التبادلّية ب�ن األفراد �� مجتمع ّما،البينّية ب�ن األفراد أو األ�خاص داخل مجتمع  

 .1من ا�جتمعات"

لھ ع�� معطى أسا�ىّي محّرك ل�ّل ما أسند للنساء   و�ذ ننظر
ّ
ھ يقوم �� �ش�

ّ
�� عموم فقھ النساء، نتبّ�ن أن

"ا�حيض"    من أح�ام، وهو معطى بيولو�ّ�/ طبي�ّ� لھ صلة با�خصوصّية ا�جنسّية لألن�ى و�صط�ح عليھ بـــ

أو هو   2«�ىيء كتبھ هللا ع�� بنات آدم»أو "ا�حيض"، وهو فيما ينقلھ البخاري �� جامعھ عن الرسول قولھ: 

ع�� حّد عبارة القرط�ي، وقد عمد صاحب جامع األح�ام إ��   3«خلقة �� النساء، وطبع معتاد معروف م��ّن»

�عر�ف ا�حيض لغوّ�ا فذكر أّن:" أصل ال�لمة من السيالن واالنفجار، يقال: حاض السيل وفاض، وحاضت  

يض أي ا�حوض (...). يقال: حاضت املرأة وتحّيضت، ودرست وعركت،  ال�جرة أي سالت رطو���ا، ومنھ ا�ح

 .4»وطمثت، تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا إذا سال الدم م��ا �� أوقات معلومة

يفرزه من تحّوالت بيولوجّية فيما �عد مثل ا�حمل والوالدة والّرضاعة  والتبست ��ذا املعطى الطبي�� بما  

ت ذهنّية  متحمولة  رمزّ�ة  إ��  ع��ا  حيل  عّ��  األن��و�ولوجيا  ضادة  الدنيوّي/األن�ى  Hertzهارتزعالم  بثنائّية 

دها �ّل السامّي�ن    . فا�جسد األنثوّي حينما يفرز دم ا�حيض يدخل �� دورة من النجاسة5واملقّدس/الذكر
ّ

أك

ا من  و�عّد هذه النجاسة نوعا خاصّ .  William SMITH6وجميع الشعوب البدائّية حسب رأي وليام سميث  

وما �انت لهذه الرمزّ�ة أن  القذارة ال�ي تحّرمها األديان وتدعو إ�� الطهارة م��ا ألّ��ا تفقد صاحب��ا طهار��ا.  

 
و قرابة، نظام سياسي، نظام معتقدات، نظام اقتصادي، نظام ثقافي .... الخ) ة الرئيسيّ «والنظم االجتماعيّ  -1

ٔ
ة هي: (نظام عائلة ا

لف النظم االجتماعّية الرئيسّية بدورها من مجموعة نظم فرعّية»، النظم االجتماعّية، 
ّ ٔ
 .efa.org/https://www.marوتتا

 .134، ص 1، ج. 1كـتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، مج. مصدر سابق، البخاري: الجامع،  -2
ن، -3

ٓ
حكام القرا

ٔ
 ).2/222. (تفسير البقرة 8، ص 3ج. مصدر سابق،  القرطبي: الجامع ال

 . 79، ص 3المصدر نفسه، ج   -4
نظر/ي:  -5

ُ
 ا

-  Hertz (Robert Walter) : Mélange de sociologie religieuse et folklore: la prééminence de la main droite: étude 
sur la polarité religieuse, p. 108.  

نظر:  -6
ُ
 ا

- Smith (William Robertson): Lectures of the religion of the Semites, p. p 447- 448.  
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ٓ
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لها عبارة   �غيب عن ا�خطاب الدي�ّي اإلسالمي، فقد �عامل الفقهاء مع دم ا�حيض بنفس الذهنّية ال�ي تمّهد

   :﴿ �سألونك" أذى" لقولھ �عا��
َ
ھذى﴾ فيفّسرها القرط�ي ��  عن ا�حيض قل هو أ

ّ
ى  «  جامعھ أن

ّ
هو �ىيء تتأذ

. مّما �ستد�� األمر الطهارة  1»بھ املرأة وغ��ها أي برائحة دم ا�حيض. واألذى كناية عن القذر ع�� ا�جملة

 . 2باالغتسال قبل الصالة والصوممنھ 

ولم يقتصر األمر �� معطى ا�حيض عند حدود ا�حمولة الذهنّية بل استد�� توزيعات اجتماعّية صارمة  

ب�ن    ،ب�ن األجساد الذ�ورّ�ة وعاملها الرجا��أحدثت جداول تمي��ّية   ثّم  النسائي،  واألجساد األنثوّ�ة وعاملها 

إ�� ثالثة أدو  تّم توزيع حيا��ّن حسب أجسادهّن  إذ  ار: دور ما قبل ا�حيض ودور ا�حيض  النساء أنفسهّن 

الت النساء وأدوارهّن االجتماعّية. وتتناسل  
ّ
ودور انقطاعھ األخ��. ول�ّل واحد م��ا اعتباراتھ ع�� مستوى تمث

 3»ما دامت صغ��ة ثّم وليدة إذا تحّركت« �� �ّل دور م��ا أح�ام مختلفة، فأن�ى ما قبل ا�حيض و�� الطفلة

�اعب إذا كعب ثد��ا ثّم ناهد إذا زاد ثّم  «ها عن الص�ّي. وأّما أن�ى ا�حيض ف�ي امرأة  ال تختلف األح�ام �� حّق 

ْود إذا توّسطت الشباب
َ

و�� هذا الدور    4»معصر إذا أدركت ثّم عا�س إذا ارتفعت عن حّد اإلعصار. ثّم خ

� االختالف الفق�ّي ب�ن الرجال والنساء ع�� مستوى العبادات واملعامالت. ��  
ّ

ح�ن أن�ى ما �عد انقطاع يتج�

ا�حيض األخ��، و�� القاعد أو املسّنة أو ال�جوز فيعود نصاب الفقھ املسند إل��ا متساو�ا إ�� حّد ما بي��ا  

 و��ن الرجل املسّن. 

 5»أسود خاثر �علوه حمرة«وقد فّصل الفقهاء أبواب فقھ النساء �� دورة ا�حيض، �عد أن بّينوا لونھ      

، وتفّرغوا ملا يجوز من أح�ام لنساء هذه الدورة وما ال  6اوح ب�ن ثالثة أيام وخمسة عشر يوماومّدتھ ال�ي ت�� 

دورة    �� النساء  عبادات  مجال   �� الفق�ّي  م 
ّ

التحك اختصار  و�مكن  واملعامالت.  العبادات  مجال   �� يجوز 

ا�حيضة، إذ ينقل    ا�حيض من خالل �عليق الصلوات داخل البيت وخارجها، وكذلك الصوم إ�� حدود ان��اء

�ي سعيد ا�خدري، قولھ:" خرج رسول ِهللا (ص)  
َ
و��  البخاري عن أ

َ
ساء    أض�� أ

ّ
ص��، فمّر ع�� الن

ْ
� امل

َ
فطٍر ِإ�

أليس إذا حاضت لم تصّل ولم تصم   (...) �  ،؟فقال 
َ

َب� َن 
ْ
ل

ُ
 �عد 7»ق

ّ
إال النساء هات�ن الشع��ت�ن  . وال تمارس 

 الطواف بالبيت، وقد  8ان��اء ا�حيضة والغسل م��ا
ّ
ها إال

ّ
. وأّما �� مناسك ا�حّج فتق�ىي النساء املناسك �ل

 
نالقرطبي:  -1

ٓ
حكام القرا

ٔ
 ). 2/222(تفسير البقرة . 82، ص 3ج. مصدر سابق،  ،الجامع ال

هارة والّنجاسة، ص  (فؤادالخوري  -2
ّ
 . 13إسحاق): إيديولوجيا الجسد، رموزّية الط

لوسي ( شهاب الّدين ت.  -3
ٔ
ن العظيم والسبع المثاني، مج. 1270اال

ٓ
ل عمران   . (تفسير157، ص. 2هـ): روح المعاني في تفسير القرا

ٓ
ا

3/38- 47.( 
 نفسه. رجعالم -4
ن، -5

ٓ
حكام القرا

ٔ
 ). 2/222. (تفسير البقرة 79، ص. 3ج.  مصدر سابق، القرطبي: الجامع ال

 . 81 -80، ص ص 3المصدر السابق، ج.   وقد اختلف العلماء في مقدار الحيض، -6
 . 138، ص. 1، ج. 1كـتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، مج  مصدر سابق، البخاري: الجامع، -7
حكام الن -8

ٔ
شياء: الحيض، والنفاس   11باب مصدر سابق، ساء، ابن الجوزي: ا

ٔ
في ذكر ما يوجب الغسل، "وتختّص النساء بثالثة ا

 . 22والوالدة"، ص. 



يديولوجي ٕالى بناء الفعل  
ٔ
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(...) «روي عن عائشة قولها:   (...) قال  فلّما جئنا سرف طمثت  ا�حّج،   
ّ
إال نذكر  ص) ال  الن�ّي (  خرجنا مع 

 .1»فافع�� ما يفعل ا�حاّج، غ�� أن ال تطو�� بالبيت حّ�ى تطهري 

ع ا�حيض حّدا لطفولة اإلناث، تدخل "ا�حائضات" مرحلة التمي�� ا�ج�ّ� �� مستوى أح�ام        
ّ
و�عد أن وق

مجال   إ��  املمن�ج  م 
ّ

التحك يمّر  ومنھ  أجسادهّن   �� م 
ّ

التحك بداية  فت�ون  البالغ�ن  الذ�ور  مع  العبادات 

الية الزواج أو الطالق أو النفقة أو  لصا�ح الرجال سواء �� و  املعامالت، فيتّم تكريس أجسادهّن وأدوارهّن 

والصغرى  الك��ى  بنوع��ا  اإلمامة  أو  ا�جهاد  أو  الشهادة  أو  القصاص  أو  األدوار  ،  2اإلرث  من  وغ��ها 

�� عرف   القوامة  آية  �� الفضاء ا�خار��. وتم�ىي  تتّم  إ�� الرجال بوصفها أعماال  االجتماعّية املو�ول ف��ا 

  اكريس وال��ميش لقولھ �عا��: ﴿الفقهاء �ّل هذه األش�ال من الت
َ

ل � َساِء بما فضَّ ِ
ّ
� الن

َ
اُموَن َع� وَّ

َ
ل ق

ُ
لِرّجا

مَوالهم
َ
نَفقوا من أ

َ
� َ�عض َو�َما أ

َ
، و�فّسرها القرط�ي شأنھ شأن جميع املفّسر�ن، ع�� أساس  3﴾ َ�عَضهم َع�

َساِء ابتداء وخ��، أ«أّن   ِ
ّ
� الن

َ
اُموَن َع� وَّ

َ
. فتمتّد 4»ي يقومون بالنفقة عل��ّن والذّب ع��ّن قولھ �عا��: الّرَجاُل ق

 اليد الطو�� للذ�ور الرجال ع�� النساء �� دورة حيضهّن. 

وحاملا تقعد النساء عن ا�حيض والوالدة بحكم التقّدم �� السّن فإّ��ّن يدخلن دورة القواعد �� الفقھ،       

مة �� مسار عبادا��ّن ومعامال��ّن.  ف��فع ع��ّن "األذى" ولكن ال تدفع ع��ّن "األيدي" الطوا 
ّ

ل للرجال املتحك

الرجال مصا�ح  عن  بتحّفظ  ولو  ف��ا  ينفل�ن  أّ��ّن  بدا  و�سكن    ،و�ن  ع��ّن  الفقهّية  اإلجراءات  فتتخّفف 

فتن��ّن ونضار��ّن  بخصوص  الذهنّية  الت 
ّ
للرجال    ،التمث خضوعهّن  النساء من  واستقّر عن  قّر  ما  أّن  إال 

 :  ، ونتبّ�ن ذلك ع�� ثالثة مستو�ات من األوهام األيديولوجّيةأض�� عاّما وعابرا

 وھم اإلمامة الصغرى رغم كمال الّدین:   -2-1
�عليق   من  �ستتبعھ  وما  با�حيض  مرتبط  النساء  دين  نقصان  أّن  من  الفقھ  كتب  تقّره  ما  اعت��نا  إذا 

، عن الرسول من قولھ:   بو سعيد ا�خدِرّيِ
َ
قلن    تصم؟أليس إذا حاضت لم تصّل ولم  «للعبادات فيما ينقلھ أ

ھ �عد انقطاع ا�حيضة األ   .5»ب��. قال: فذلك من نقصان دي��ا
ّ
خ��ة سيتساوى من �عدها النساء  فيع�ي ذلك أن

العبادات �� ممارسة  من حيث املداومة دون انقطاع عن الصالة والصوم و�امل جميع مناسك    6بالرجال 

أن �ان ناقصا. وقد يؤّهلهّن هذا الكمال إ�� املهام    الكّم �عدفيكمل بذلك دي��ّن إذا نظرنا إليھ بمقياس    .ا�حّج 

 الدينّية مثل اإلمامة الصغرى، و�� إمامة الصالة للعموم رجاال و�ساء.  

 
 الطواف بالبيت، مج  مصدر سابق، ،الجامعالبخاري:  -1

ّ
ها إال

ّ
 . 138. ص. 1، ج. 1كـتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كل

ي  على معنيين: اإلمامة«تطلق اإلمامة  -2
ٔ
نام ا

ٔ
ّنها استحقاق تصّرف عام على اال

ٔ
الصغرى واإلمامة الكبرى، ويعّرفون اإلمامة الكبرى با

ي بمصّل 
ّ
ّما اإلمامة الصغرى وهي إمامة الصالة، فهي ارتباط صالة المصل

ٔ
الناس وهي رائسة عاّمة في الدين والدنيا خالفة عن النبّي. ا

خر بشروط بّينها الشرع 
ٓ
وقاف والشؤون اإلسالمّية، الكويت، ط . الموسوعة الفقهّية،  »ا

ٔ
 .201، ص 6ج. .1986، 2وزارة اال

 . 4/34النساء  -3
نالقرطبي:  -4

ٓ
حكام القرا

ٔ
 ).4/34(النساء . 161، ص5ج. مصدر سابق، ، الجامع ال

 .137  -136. ص. ص 1، ج. 1الحيض، باب ترك الحائض الصوم، مج.  مصدر سابق، كـتاب البخاري: الجامع، -5
حكام المسّنين في فقه العبادات: دراسة فقهّية مقارنة، ماجستير،  -6

ٔ
 .  2009راغب الدلو ( هبة مدحت): ا
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ولكن يبدو أّن السلطة الذ�ورّ�ة لم تكن لتمنح النساء القواعد هذا ا�حّق الرتباطھ باإلمامة الك��ى أو  

واإلمامة    ،ب�ن اإلمامة الك��ى بمع�ى ا�حكم  واالصطال��ّ   اللغوّي ا�حكم، إذ ال ينب�� أن �غيب عّنا هذا الر�ط  

 بالثانية وهو ما نتبّينھ �� �عض األحاديث النبوّ�ة    .الصغرى بمع�ى صالة ا�جماعة
ّ
فاألو�� ال تتقّوى شوك��ا إال

الّناس،   ال�ي ينقل ف��ا عن العّباس وأ�ي إ�حاق قولهما عن صالة ا�جماعة:" �� فرض كفاية يجب إظهارها ��

. ويع�ي هذا األمر أّن تمك�ن النساء من اإلمامة الصغرى منفذ شر�ّ�  1»  فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عل��ا

لغ��   يفّرطوا فيھ  أن  يمك��م  آنذاك وال  الفقهاء  بھ  الك��ى، وهو ما ال �سمح  اإلمامة  لتمكي��ّن من  وفق�ّي 

ھ رغم انقطاع ا�حيض
ّ
أن القواعد فإّ��ّن يقص�ن تماما عن اإلمامة الصغرى    الرجال. ويع�ي هذا األمر  عن 

للرجال والنساء ح�ى يظّل الفضاء الدي�ّي العام حكرا ع�� الرجال. فـقد يحّق للمرأة أن تؤّم النساء فحسب  

أن   تتقّدمهّن «ع��   وال 
ّ

الصف  �� إقامة«  ، و2»تقف معهّن  وال  أذان  النساء  حّق   �� �سّن  تجب  «،  3»ال  وال 

ع� م��ا  ا�جمعة  �ّحت  ا�جمعة،  لصالة  خرجت  فإن  املرأة  غ��  4»وأجزأ��ا�  ال��ائّية  الطهارة  فإّن  وهكذا   .

املرجوع ف��ا من أذى ا�حيض ال تر�� باملرأة �� خطاب الفقهاء إ�� التمك�ن الدي�ّي �� مستوى العبادات، وهو  

د هذه املقّررات إ�� درجة االح��از  فيما �عتقد من مقّررات السلطة الذ�ورّ�ة حّ�ى تحافظ ع�� مصا�حها وتمتّ 

 من عدم تمكي��ّن املطلق �� مستوى املعامالت. 

 وھم اإلمامة الكبرى رغم تمام العقل: -2-2
ھ  

ّ
ل�ن سمح انقطاع ا�حيض عن فئة القواعد من كمال دي��ّن دون أن يمنحهّن حّق اإلمامة الصغرى فإن

م فضيلة �� ز�ادة العقل والتدب��، فجعل لهم حّق الرجال له «  لم �شفع لهّن بتمام عقولهّن، ع�� اعتبار أّن 

القيام عل��ّن لذلك. وقيل: للرجال ز�ادة قّوة �� النفس والطبع ما ليس للنساء، ألّن طبع الرجال غلب عليھ  

ا�حرارة واليبوسة، في�ون فيھ قّوة وشّدة، وطبع النساء غلب عليھ الرطو�ة وال��ودة، في�ون فيھ مع�ى الل�ن 

ساء  . و 5»عل لهم حّق القيام عل��ّن بذلكوالضعف، فج
ّ
حسب هذه املعرفة العلمّية الّسائدة آنذاك فإّن الن

رجال ينقصهّن العقل كما تنقصهّن ا�حرارة ا�حيوّ�ة الّ�ي تؤّدي إ�� االكتمال وتدفع باألعضاء الّتناسلّية إ��  

 .6ا�خارج

 �� عقلّية ا�ج
ّ
�ورّ�ة صاغ الفقهاء أح�اما  وتبعا لهذه "ا�حقيقة" الّ�ي ال تنمو إال

ّ
تمع األبوي وذهنّيتھ الذ

تمي��ّية عّدت بموج��ا املرأة �ائنا ناقصا عقال مقارنة بالرجل ووجب عل��ا أن ت�ون تا�عة لھ. واقتضت هذه  

التبعّية اإلقرار بمبدأ القوامة الذ�ورّ�ة �� جميع ا�جاالت دون أن �شفع قعود النساء عن ا�حيض والوالدة  

 
ربعة، ج. 1164هـ/ 560ابن هبيرة (عون الدين ت.  -1

ٔ
 .95. ، ص1م)، اإلفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب اال

حكام النساءابن  -2
ٔ
ة في الصالة، ص.  24، باب ، مصدر سابقالجوزي: ا

ٔ
ة في جماعة، فصل في إمامة المرا

ٔ
 . 57في صالة المرا

 .المصدر نفسه -3
 .المصدر نفسه -4
حكام  -5

ٔ
ن، مصدر سابق، القرطبي: الجامع ال

ٓ
َجاُل 4/34(تفسير النساء  162، ص 5ج القرا ى النِّ  ﴿ الّرِ

َ
اُموَن َعل ُ َقو� َل �� َساِء ِبَما َفض�

ْمَواِلِهْم..﴾).   نَفُقوا ِمْن ا� ٰى َبْعٍض َوِبَما ا�
َ
 َبْعَضُهْم َعل

بحاث في المذّكر والمؤّنث، تقديم خضر  -6
ٔ
 )، تونس، دار المعرفة للّنشر. (العادلابن سالمة (رجاء): بنيان الفحولة، ا
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َساِء أي: يقومون بالنفقة عل��ّن، والذّب ع��ّن « فــ�� هذا التمي��.  �� �غي ِ
ّ
� الن

َ
اُموَن َع� وَّ

َ
ولعّل األمر   .1»الّرَِجاُل ق

�ستد�� االهتمام أك�� بالنساء رعاية مادّية ومعنوّ�ة حينما يبلغن الك�� مثلهّن �� ذلك مثل الرجال �� مقام  

ا يَ  َواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّ
ْ
اُه َوِ�ال  ِإيَّ

َّ
ْعُبُدوا ِإال

َ
� 

َّ
ال

َ
َك أ ى َر�ُّ �ىَ

َ
نَّ ِعنَدَك األمومة واألبّوة وذلك لقولھ �عا��: ﴿َوق

َ
غ

ُ
ِكَ�َ�  ْبل

ْ
 ال

ِر�ًما 
َ

 ك
ً

ْوال
َ
ُهَما ق

َّ
ل ل

ُ
ْ�َ�ْرُهَما َوق

َ
 ت

َ
ٍ َوال

ّ
ف

ُ
ُقل لُهَما أ

َ
 ت

َ
ال

َ
ُهَما ف

َ
ْو ِكال

َ
َحُدُهَما أ

َ
إّما يبلغّن  «، و�فّسرها القرط�ي بقولھ:  2﴾ أ

ل��ما  عندك الك�� أحدهما أو كالهما خّص حالة الك�� ألّ��ا ا�حالة ال�ي يحتاجان ف��ا إ�� بّره لتغّ�� ا�حال ع

بالضعف والك��، فألزم �� هذه ا�حالة من مراعاة أحوالهما أك�� مّما ألزمھ من قبل، ألّ��ما �� هذه ا�حالة قد 

يليا منھ، فلذلك خّص هذه   الك�� ما �ان يحتاج �� صغره أن   �� ي�� م��ما  أن   عليھ، فيحتاجان 
ّ
صارا كال

وقد زعم  «أك�� وأز�د لقول القرط�ي �� تفس��ه لنفس اآلية: . ولعّل بّر األّمهات مقارنة باآلباء 3»ا�حالة بالذكر

ھ ال خالف ب�ن العلماء أّن لألمّ الرعاية لھا�حاس�ي �� (كتاب  
ّ
. و�ندرج بّر 4»ثالثة أر�اع ال�ّ� ولألب الر�ع  ) أن

الواليات تمنحهم  ال�ي  قوام��م  صميم   �� ذل«  فـــ  5الذ�ور  وليس  �غزو،  ومن  واألمراء  ام 
ّ
ا�ح� ��  ف��م  ك 

ا بلغ رسول  «، وال يجوز أن تقوم النساء بذلك فهّن لسن من أهل الوالية واإلمامة لقول أ�ي بكرة: 6»النساء
ّ
مل

امرأة أمَرهم  وا 
َّ
ول ُيف�ح قوٌم  لن  بنت كسرى، قال:  �وا عل��م 

َّ
مل أهل فارس قد  أّن  أقّر  7»هللا (ص)  ، وعليھ 

تجوز أن ت�ون إماما، و�ن اختلفوا �� جواز �و��ا قاضية �� ما   أجمعوا ع�� أّن املرأة ال «القرط�ي أّن الفقهاء 

 ، فال يحّل لقوم تولية النساء باإلطالق سواء كّن شواب أو قواعد.   8»تجوز شهاد��ا ف��ا

ت القوامة الذ�ورّ�ة ع�� ما �� عليھ �� دور انقطاع ا�حيض األخ��، تفعل فعلها �� أح�ام املعامالت  
ّ
وظل

 10، وتفرد الرجال باإلمامة الصغرى والك��ى 9وطالق ونفقة و�رث وشهادة وقصاص وقضاء وجهادمن زواج  

سم بــ
ّ
العنف والّسيطرة والفعالّية واملغامرة « ع�� أساس أّن العقل يبلغ تمامھ مع جنسهم. فالذكر جنس يت

 
نالقرطبي:  -1

ٓ
حكام القرا

ٔ
 .168ص، ، 5ج.  مصدر سابق، ،الجامع ال

 . 17/23اإلسراء  -2
نالقرطبي:  -3

ٓ
حكام القرا

ٔ
 . 212، ص 10ج.  مصدر سابق، ،الجامع ال

 المصدر نفسه. -4
 وتعرف الوالية ب -5

ٔ
هليّ ة والماليّ تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصيّ «ّنها ا

ٔ
كان  ة. والقاصر: من لم يستكمل ا

ٔ
داء، سواء ا

ٔ
ة اال

م فاقداً لها كغير المميّ 
ٔ
ّن ات الفقهيّ ناقصها كالممّيز. (...) وعّرفنا في بحث النظريّ ز ا

ٔ
الوالية نوعان: والية على النفس ووالية على المال.   ة ا

ديب وتعليم وتطبيب وتزويج ونحو ذلك.  والوالية على النفس: هي اإلشراف على شؤون القاصر الشخصيّ 
ٔ
ة من صيانة وحفظ وتا

، الّزحيلي ( وهبة): »فات كالبيع واإلجارة والرهن وغيرهاة من استثمار وتصرّ ن القاصر الماليّ والوالية على المال: هي اإلشراف على شؤو 
ته، ط. 

ّ
دل

ٔ
 .7327، ص. 10دمشق، ج.  –، دار الفكر، سوريا 1الفقه اإلسالمي وا

ن، -6
ٓ
حكام القرا

ٔ
 .168، ص. 5ج.  مصدر سابق، القرطبي: الجامع ال

 . 27، ص 6/ ج. 3مغازي، باب كـتاب النبي (ص) إلى كسرى وقيصر...، مج. ال مصدر سابق، كـتاب البخاري: الجامع، -7
ن: القرطبي -8

ٓ
حكام القرا

ٔ
 .312، ص1ج.  مصدر سابق، ،الجامع ال

ة في جوامع السّنة وعمد مراجع الشّ (هاجرمنصوري  -9
ٔ
حكام الوضع االجتما): المرا

ٔ
عي  يعة اإلمامية اإلثني عشرّية، الفصل الّثاني: ا

طروحة لنيل شهادة 
ٔ
نساق المتحّكمة فيها، ا

ٔ
ة واال

ٔ
 . 286 -209في الحضارة، عمل مرقون، ص. ص.  ةالدكـتورا للمرا

نطر/ي في ذلك: الماوردي -10
ُ
و الكبرى زعامة الجماعة ورائسة الّدولة واإلشراف على إدارة نظامها، ا

ٔ
هـ/  450(ت.  اإلمامة العظمى ا

حكام الّسلطانّية والواليات الّدينّية، باب عقد اإلمامة، تحقيق، خالد عبد اللطيف الّسبع  1058
ٔ
الكـتاب العربي،   العلمّي، دارم) اال

بو الحسن ت.  3.ص. 1990، 1بيروت لبنان، ط
ٔ
شعري ( ا

ٔ
ين، تحقيق محّمد 941هـ/330. اال

ّ
م): مقاالت اإلسالمّيين واختالف المصل

 . 2. ص. 1990ين عبد الحميد، القاهرة، المكـتبة المصرّية، ط محي الد



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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سم ب�و��ا  1»والقّوة والعقلنة واالستقاللّية والّتنافس 
ّ
انفعالّية، ظر�فة، حّساسة، صبور(ة)، «، أّما األن�ى فتت

ساذجة  متفّهمة،  أعمال  2»عاطفّية،  ��ا  وتليق  الداخ��،  واملزّ�نة   الفضاء  واملاشطة  والداية  «القابلة  مثل 

��ا  ، بل �� أدوار من صميم قوام3والغاسلة وقّيمة ا�جواري والقهرمانة واملسؤولة عن مال�س السلطان...»

ولعّل   األدوار،  النسائّية.  هذه  مثل   �� واملهارة  ا�خ��ة  يكس��ّن  السّن   �� النساء  سلطة  تقّدم  من  و�ز�دهّن 

من �� شؤون ا�حكم من وراء ستار مثل �عض النساء  4ال�حر والدهاء
ّ

، وقد يؤّهلهّن دهاؤهّن إ�� أن يتحك

� �ساء ملن االستثنائّيات، والتأر�خ اإلسالمي يقّر بــ
ّ
نة، أشهرهّن �جرة  صب الزعامة �� دول وأقاليم معيّ «تو�

الّد   الدّر  نجم  السلطان  زوجها  وفاة  عقب  وج��ة  لف��ة  والشام  مصر  حكم  ت 
ّ
تول أيّ ال�ي  وح�ّ ين  من وب.  ى 

� املرأة لرئاسة الدولة»ة، �ش�� املؤرّ الناحية الفقهيّ 
ّ
. و�� اإلجمال فإّن  5خون إ�� فرقة من "ا�خوارج" تج�� تو�

رن �� اإلمامة الك��ى ألّن شرط الذ�ورة مطلوب ومفروض �� النساء  
ّ

من املنظور الّرجا��، هّن واهمات إن فك

 اإلمامة الك��ى ومن قبلها اإلمامة الصغرى. 

 وھم ملكیّة الجسد األنثوّي رغم ضیاع فتنتھ األولى:  -2-3
ا�حيض دورة   �� األنوثة  اكتمال  بمرحلة  و�حره  األنثوّي  ا�جسد  فتنة  فكرة  الشاّبة  ارتبطت  فتوسم   ،

، وتتقّرر 6»كحالء عيناء بيضاء ملياء، جيداء، غيداء أثيثة الشعر مشرقة النحر مهضومة ا�خصر«ب�و��ا  

يتّم  اإلجراءات  من  جملة  ��   بخصوصها  الشر�ّ�"  "ا�جسد  ب�ن  الفتنة  هذه  يات 
ّ
تجل  �� م 

ّ
الّتحك خاللها  من 

ولكن حينما يدخل هذا ا�جسد مرحلة انقطاع    . 7الفضاء ا�خار�ّ� و"ا�جسد الفيتيش" �� الفضاء الداخ��ّ 

ا�حيض األخ�� ت��ّيأ صاحبتھ القاعد إ�� فكرة انقطاع فتنتھ و�حره و�شرع �� فقد ما غلب عليھ من رطو�ة  

 
ّ
قيام الرجال ع�� «ذين �شّرعان بدورهما للقوامة الذ�ورّ�ة بمع�ى  و�رودة �انتا تمنحانھ الل�ن والضعف الل

يقوم بتدب��ها وتأدي��ا و�مساكها �� بي��ا ومنعها من ال��وز، وأّن عل��ا طاعتھ وقبول أمره  النساء (...)، وهو أن  

ما لم تكن معصية، و�عليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقّوة �� أمر ا�جهاد وامل��اث واألمر باملعروف  

ا�جسدّي للمرأة �� هذا الدور،    وتتقّرر تبعا لذلك جملة من األح�ام تخّفف من ا�حجب   .8»والن�ي عن املنكر

َمْنَداد من  «من قبيل ما ينقلھ القرط�ي �� تفس��ه لآلية الواحدة والثالث�ن من سورة النور:   وْ�ز 
ُ

قال ابن خ

جميلة وخيف من وجهها وكّف  �انت  إذا  املرأة  إّن  أو  علمائنا:  �انت �جوزا  الفتنة فعل��ا س�� ذلك، و�ن  ��ا 

 
 . 49ص.  مرجع سابق، ابن سالمة ( رجاء): بنيان الفحولة، -1
نثوي وهوّية الجندر، ص.  -2

ٔ
 . 228الّسباعي ( خلود): الجسد اال

مال): االختالف في الثقافة العربّية اإلسالمّية، -3
ٓ
 .861ص. مرجع سابق،   قرامي ( ا

 .872 -862نفسه، ص. ص.  المرجع -4
ة.. الممنوعون من رائسة الدولة". -5

ٔ
 .  https://www.irfaasawtak.com/women/2019/07/2الغالي ( خالد): "بينهم المرا

زياء عند العرب عبر العصور المتقاربة، -6
ٔ
 . 271ص  .2018لبنان،  -كـتاب ناشرون، بيروت حميد صالح ( عبد العزيز): اال

ة فالجسد الفتيش« -7
ٔ
  -هو هذا الجسد الكيتش، الجسد الّصنم، الجسد الوهم، الجسد البضاعة. إّن الجسد الفتيش هو جسد المرا

ة
ٔ
ة، المرا

ٔ
ة -المرا

ٔ
ة -الجنس، المرا

ٔ
نثروبولوجية  -اإلغراء و المرا

ٔ
ة والدالالت الرمزّية: دراسة ا

ٔ
الفتنة"، العتوم ( ميسون): جسد المرا

ردن)، إنسانيات عدد
ٔ
 .9 -8، صص 59 بمدينة ّعمان (اال

ن، -8
ٓ
حكام القرا

ٔ
 ).4/34(تفسير النساء   162، ص. 5ج. مصدر سابق،  القرطبي: الجامع ال
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، ألّ��ا لم �عد موضوع شهوة. و�� هذا الصدد ينقل عن ا�جوزي قولھ:  1»ف��امقبحة جاز أن تكشف وجهها وك

املرأة؟  « حال  فما  يفت�ن،  أن  عليھ  خيف  املرأة  رأى  إذا  الرجل  فيقول:  �عرفھ،  ال  من  ع��  هذا  �ش�ل  قد 

ما  فا�جواب أّن النساء شقائق الرجال، فكما أّن املرأة ��جب الرجل، كذلك الرجل ��جب املرأة و�ش��يھ ك

 .2»�ش����ا، ولهذا تنفر من الشيخ، كما ينفر الرجل من ال�جوز 

الت لم    3ويع�ي هذا األمر أّن القواعد من النساء قد ا�غلقت جنسانّي��ّن 
ّ
�� هذا الدور ع�� جملة من التمث

عن  �عدن ف��ا موضوع زواج ولذلك �سمح لهّن با�خروج إ�� الفضاء ا�خار�� مثل حضور ا�جنائز وقد نقل  

ن عباس قولھ:« �ان النساء األ�ابر وغ��هّن يحضرن مع رسول هللا (ص) وأ�ي بكر وعمر وعثمان العيد، اب

فلّما �ان سعيد بن العاص سأل�ي عن خروج النساء، فرأيت أن يمنع الشواب ا�خروج، فأمر مناديھ ال تخرج  

الذي منحھ النظام األبوّي   ، دون أن يل�� ذلك من سطوة الرجل4يوم العيد شاّبة، ف�ان ال�جائز يخرجن»

من  ا�حذر  ذلك  رغم  عل��ّن  فيفرض  رائح��ّن  وحّ�ى  ومشي��ّن،  وكالمهّن،  النساء،  نظرات   �� م 
ّ

التحك مطلق 

ا�خروج، إذ «ينب�� للمرأة أن تحذر من ا�خروج مهما أمك��ا، فإّ��ا إذا سلمت �� نفسها لم �سلم الناس م��ا. 

ة، وجعلت طر�قها �� املواضع ا�خالية دون الشوارع فإذا اضطّرت إ�� ا�خروج خرجت بإذن ز 
ّ
وجها �� هيئة رث

ــ5»واألسواق واح��زت من سماع صو��ا ومشت �� جانب الطر�ق ال �� وسطها  ر فـ
ّ
م أو تتعط

ّ
أّيما «  ، دون أن تت�ل

 . 6»امرأة استعطرت فمّرت بقوم ليجدوا ر�حها ف�ي زانية 

وامتلكتھ �� أدّق تفاصيلھ فذاك محض وهم، ألّن السلطة الذ�ورّ�ة  وال نحسب أّن القاعد وعت جسدها  

حينما أدركت أّن ا�جسد هو ال�ائن ال�ّ� ذاتھ وهو أصل بدء ا�خلق و��ايتھ لم �سمح با�عتاق ا�جسد األنثوّي  

من سطوة الرجال بل جعلتھ ره�ن الو�� الذ�ورّي �عقلھ ويعتقلھ حّ�ى �عد ذهاب نضارتھ وشبابھ وفتنتھ،  

نيتشھو  فر�در�ك  أورده  مّما  والو��  والفعل  الفكر  أنماط  �ّل  مصدر  و�ونھ  ا�جسد  أهمّية  ع��  أدّل    ليس 
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 ُيْبِديَن ِزيَنَتُهن� ِإال
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َن ُفُروَجُهن� َوال

ْ
ْبَصاِرِهن� َوَيْحَفظ ُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن ا�

ْ
ل ِ
ّ
ا َهَر ِمْنهَ ، ﴿َوُقل ل

 
ٓ
ْو ا َباِئِهن� ا�

ٓ
ْو ا ِتِهن� ا�

َ
 ِلُبُعول

�
 ُيْبِديَن ِزيَنَتُهن� ِإال

َ
ٰى ُجُيوِبِهن� َوال
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َيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهن� َعل

ْ
ْو  َول ْو ِإْخَواِنِهن� ا� ِتِهن� ا�

َ
ْبَناِء ُبُعول ْو ا� ْبَناِئِهن� ا� ْو ا� ِتِهن� ا�

َ
َباِء ُبُعول

ْو َبِني ا�  َجاِل َبِني ِإْخَواِنِهن� ا� ْرَبِة ِمَن الّرِ ِ
ْ

وِلي اإل اِبِعيَن َغْيِر ا� ِو الت� ْيَماُنُهن� ا� َكْت ا�
َ
ْو َما َمل ْو ِنَساِئِهن� ا� ٰى   َخَواِتِهن� ا�

َ
َهُروا َعل

ْ
ْم َيظ

َ
ِذيَن ل

�
ْفِل ال ِ

ّ
ِو الط ا�

َم َما ُيْخِفيَن ِمن
َ
ْرُجِلِهن� ِلُيْعل  َيْضِرْبَن ِبا�

َ
َساِء َوال ُكْم ُتْفِلُحوَن﴾، ج.   َعْوَراِت الّنِ

�
َعل

َ
ُمْؤِمُنوَن ل

ْ
َه ال ي� ِ َجِميًعا ا� ى ��

َ
، ص  12ِزيَنِتِهن� َوُتوُبوا ِإل

208 . 
حكام النساءابن  -2

ٔ
الع النساء على الشباب)، باب   27، باب ، مصدر سابقالجوزّي: ا

ّ
،  31في ذكر فضل البيت، فصل (في حرمة اط

ْن ال 
ٔ
ِة ا

ٔ
جَود ما للمرا

ٔ
ن� ا

ٔ
 .67ترى الرجال، ص في ا

فالجنس يعّد رمزا ذو دالالت مختلفة يحيل ال فقط على النشاط الجنسي  «ونحن نفّرق في هذا الصدد بين الجنس والجنسانّية،  -3
ّما الجنسانّية فهي تضّم 

ٔ
يضا على مجموع الخصائص البيولوجية التي تقّسم البشر إلى إناث وذكور. ا

ٔ
(ممارسة الجنس) بل يحيلنا ا

ة والتي تلعب دورا هاما في تكوين الهوية والنوعية الجنسية لكّل منهما.  الخصائ
ٔ
ص البيولوجية واالجتماعية المميزة بين الرجل والمرا

خالقي والديني
ٔ
ّن الجنسانية هي نتيجة تداخل بين النفسي والبيولوجي واالقتصادي والتاريخي والثقافي واال

ٔ
ي ا

ٔ
 . »ا
 01/07https://www.radiocean.net/ar/2018/ :هّمّية من  «، عندما يتحّدث ميشال فوكو عن الجنسانية

ٔ
كـثر ا

ٔ
صبح الجنس ا

ٔ
لقد ا

همّية تقريبا من حياتنا
ٔ
كـثر ا

ٔ
رواحنا وا

ٔ
 .»ا

حكام النساء، مصدر سابقابن الجوزي:   -4
ٔ
ة الفتنة ُنهيت عن الخروج، ص. 28باب ، ا

ٔ
ّنه إذا خيف من المرا

ٔ
 .  64، في ذكر ا

حكام النساء، مصدر سابقابن الجوزي:   -5
ٔ
 . 61في تحذير النساء من الخروج، ص.  26باب ، ا

ن تخرج، ص. 29باب نفسه،  رجعالم -6
ٔ
ة إذا تطّيبت ا

ٔ
 . 65، في نهي المرا
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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"NietzscheFriedrich الّصغ�� الذي   : «ا�جسد هو عقلك الكب�� وهذا العقل"ع�� لسان زرادشت من قولھ

 أداة صغ��ة ولعبة ب�ن يدي
ّ
عقلك الكب�� الذي  يمكنھ خلق أف�ارك ومشاعرك، هو    �سّميھ وعيا ليس إال

ھ جسدك»
ّ
 . 1�ائن أك�� نفوذا حكيم مجهول �سكنك إن

إ�� ترسيخھ، أّن القواعد �� فقھ   وهكذا نتبّ�ن مّما تقّدم من أوهام البناء األيديولو�� الذي س�� الرجال

با موصومات  ظللن  السّن،   �� تقّدمهّن  من  الرغم  �ائنات ع��  ما عدن  النساء  بل  والعق�ّ�،  الدي�ّي  لنقص 

موضوع رغبة أو متعة إذ ينظر إل��ّن بانقطاع طم��ّن األخ�� ع�� أساس أّ��ّن خرجن عن صلوحّية االستعمال  

ا�جنسا�ّي ع�� خالف الرجال الذي �عّد تقّدمهم �� السّن عالمة ع�� الكمال الدي�ّي والتمام العق�ّ�، فتقّدم  

منحون حّ�ى إمامة جسد النساء وصاحباتھ من القواعد. وقد استقّرت هذه األوهام  لهم اإلمامة والرئاسة و�

التھ للنساء �� �امل  
ّ
�� الب�ى االجتماعّية ال�ي ظهر ف��ا اإلسالم وتمأسس، وتكّرست �� خطابھ الدي�ّي وتمث

 مراحل حيا��ّن. 

ھ ع�� الرغم من أّن دورة القواعد �عّد �� الأولكن تجدر اإلشارة إ��  
ّ
غالب دورة ��افت جسدّي واجتما�ّ�  ن

ع، إذ كشفت ا�حفر�ات املهتّمة  
ّ
وسيا�ىّي للنساء، فإّن ذلك لم يمنع العديد م��ّن من التمّرد ع�� هذا التوق

بتار�خ النساء عن حضور مهّم للنساء وللقواعد م��ّن مّمن أمض�ن جزءا من شبا��ّن وكهول��ّن وصوال إ��  

امل وحّ�ى  رة 
ّ

املبك أو  شيخوخ��ّن  الفقھ  أو  ا�حديث   �� سواء  و�عليمها  الدينّية  العلوم  تحصيل   �� رة 
ّ

تأخ

فھ بابا ��  2التفس��
ّ
أعيان النساء املتقّدمات �� الشرف والفضل والعلم  «، وقد أفرد ابن ا�جوزي �� آخر مؤل

. وأّما �� ا�حياة السياسّية فال تخفى علينا أسماء مهّمة من النساء تقّدم ��م السّن وهّن ي��ّ�عن  3»والتعّبد

بلقيس بنت ذي شرح ملكة سبأ ملكة، و�� ملكة جليلة ذات عقل راجح ورأي  «ع�� عرش ا�حكم  أمثال  

إدار��ا للنوازل حينما ورد �� اآلية  ، وأشاد القرط�ي �� جامع أح�امھ بحسن  5، ورد ذكرها �� القرآن4»صائب

ْت َيا
َ
ال

َ
هدون﴾    الثانية والثالث�ن من سورة النمل قولها: ﴿ق

ْ
ش

َ
ى � اطَعة أمًرا َح�َّ

َ
ْمري َما كْنت ق

َ
تو�ي �� أ

ْ
 أف

َ
أل

َ
ّ��ا امل

َ
أ

رد عندها �� �ّل أم «فذكر أّ��ا  
ّ
ر  أخذت �� حسن األدب مع قومها ومشاور��م �� أمرها وأعلم��م أّن ذلك مط

النازلة �� هذه  . كذلك تذكر �عض املصادر املّتصلة  6»�عرض، ما كنت قاطعة أمرا حّ�ى �شهدون فكيف 

م «أروى بنت أحمد إحدى ملوك  1137هـ/ 532إ��  م  1046هـ./ 438من  بالدولة الصليحّية ال�ي حكمت اليمن  

وقد قامت ب��ميم  ،  "م1137هـ/ 532  –م  1084هـ/ 477"  �جر�ةالهذه الدولة وقد حكمت اليمن خالل الف��ة  

العسكر�ّ  ف��ة  ا�حصون  (...)، ف�انت  البحرّ�ة  املوا�ئ  املـدن، وتوسيع  ا�جبال و�ناء األسـوار حـول  �� قمم  ة 

 
نظر/ي: -1

ُ
  .La volonté de puissance helm)Nietzsche ( Friedrich Wil  ،t. 1, livre 2, p. 226 :-  ا

ة في العلوم اإلسالمية؟  -2
ٔ
سهمت المرا

ٔ
يوب ( محّمد شعبان): شيخات منسّيات: كيف ا

ٔ
  ا
27/02 /2016 science-islamic-to-contributed-women-how-manisat-https://www.ida2at.com/elders  

حكام النساء" مجموعة مهّمة من النساء المحّدثات والفقيهات والعابدات. وقد قّدم ابن الجوزي في خاتمة كـت
ٔ
 ابه "ا

حكام النساء " وهو الباب الذي ختم به ابن الجوزي كـتابه -3
ٔ
 . 234 -199، ص ص " مصدر سابقا

عالم النساء في عالمي العرب واإلسالم،  -4
ٔ
 . 124، ص 1ج.  ج. 5ب��وت: مؤسسة الرسالة، كحالة ( عمر رضا): ا

 . 44 -22/ 27النمل  -5
ن، -6

ٓ
حكام القرا

ٔ
 . 175، ص 13ج.  مصدر سابق، القرطبي: الجامع ال
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. ولم �غفل املصادر التار�خّية األخرى  1حكمها صـفحة مضيئة ال زالت إشعاعا��ا تلمع �� �ّل تراب اليمن»

عض املمالك العر�ّية سواء مباشرة مثل �جرة الدّر ملكة مصر، عن ذكر العديد من النساء اللوا�ي حكمن �

مش خامسة ملوك دولة مماليك الهند، أو من وراء حجاب مثل ا�خ��ران بنت عطاء أّم هـارون  تورضّية بنت ال

 .2الرشـيد

الك��ى    و�ذا �ان هذا ا�حضور النسائي الدي�ّي والسيا�ىّي لم يبلغ مستوى تجاوز الثوابت �� ذ�ورّ�ة اإلمامة

ما انطبع من تنميط  فيسواء فيما ترّ�خ �� مؤّسسة الفقھ أو    ،والصغرى، فإّن القبول ��ذه الثوابت راهنا

املعارف   من  جملة  معھ  حمل  الذي  ا�حدا�ي  السياق  هذا   �� مشروعّيتھ  يجد  �عد  لم  القواعد،  لصورة 

الدي وا�خطابات  الفقھ  نصوص  قراءة   �� البحثّية  واملقار�ات  الفعل اإل�سانّية  بناء  فهم  و��  جميعها  نّية 

 االجتما��. 

 القواعد من النساء من تطّور المفهوم إلی بناء الفعل االجتماعّي:  -3

تضبط  إّن   أح�ام  من  إل��ّن  أسند  وما  قديما  اإلسالمّي  ا�جتمع   �� النساء  من  القواعد  من�لة   �� النظر 

ال  صا�ح الرجال وكّرس النساء �خدم��م. و أدوارهّن االجتماعّية كشف عن البناء األيديولو�ّ� الذي حفظ م

�شّك �� أّن بنية الذ�ورة وذهنّي��ا نظام عقلن الفروق ب�ن ا�جنس�ن و�ّررها بما هو ف��يولو�� و�يولو��. وهذا  

ل  
ّ
ي �عّد نظرّ�ة أيديولوجّية تقول بدونّية املرأة وهامشّي��ا امتّد �� األ�ساق االجتماعّية وتوغ

ّ
�� النظام الذ

صّممت لتكبح طاقات املرأة �� �امل مراحلها العمرّ�ة،   ²ّ�ى أض�� محصلة عمل مؤّسسات نوعّيةنظمها ح

. ولم �ستطع ا�خطاب الفق�ي حول النساء أن ينفلت عنھ  3وتجّدد عزلها وتخضعها قانونّيا داخل بنية األسرة

 ف�انت املنظومة الفقهّية خاضعة لسيطرة هذه اإليديولوجيا.

ھ من  
ّ
الضرورّي مراجعة من�لة القواعد واألح�ام ال�ي انت�ى إل��ا الفقهاء �� ظّل الواقع الراهن  ونقّدر أن

باإلم�ان   عاد  فما  خاّصة.  بصورة  وللقواعد  عامة  بصورة  للنساء  الذهنّية  التھ 
ّ
وتمث اال�ستيمّية  و�غّ��اتھ 

الت ل�حيض وانقطاعھ مفهوما واصطالحا والستتباعاتھ ع��
ّ
ل    ،الفرد وذاتھ  القبول بما ساد من تمث

ّ
وع�� تمث

ره القراءة العلمّية لهذه النصوص الدينّية   القدامى �جنسانّية القواعد وهو���ّن ا�جنسّية،
ّ
فضال عّما توف

 الذي أنتجها و�� قدر��ا ع�� االنفتاح ع�� قراءات جديدة.  ارتباطها بالسياق من ضرورة فهمها �� 

 
ّول ملكة في اإلسالم حكمت اليمن 15/07/2017(حسن):  حسن-1

ٔ
روى الصليحية.. ا

ٔ
عاما،   05لـ . ا

https://www.e7kky.com/article/23173  
عالم النساء في عالمي العرب  كحالة ( عمر رضا): -2

ٔ
شهر الملكات في  ، مرجع واإلسالما

ٔ
ّم خليل الصالحّية: من ا

ٔ
سابق: « شجرة الدّر ا

ّيوب  286، 2اإلسالم ذات إدارة وحزم وعقل ودهاء وبّر وإحسان»، ج. 
ٔ
ى السلطة بمصر من جماعة بني ا

ّ
، « فكانت تاسع من تول

ت الهند كانت ذات سلطة ونفوذ وإدارة،  . « رضّية بنت التمش ملكة من ملكا287، ص. 2هـ»، مج  648صفر سنة  2وذلك في 
ريكة الملك في 

ٔ
ّول سنة  18ارتقت ا

ٔ
خيها ركن ادين فيروز شاه وهي خامس ملوك دولة المماليك بالهند»،  634ربيع اال

ٔ
هـ بعد خلع ا

ادي واستبّدت . «الخيزران بنت العطاء من رّبات السياسة والنفوذ والسلطان لعبت دورا عظيما في خالفة ولدها اله448، ص. 1ج. 
مر حّتى شاركـته في شؤون الدولة»، ج. 

ٔ
 . 395، ص. 1باال

حمد صالح، سورية  -3
ٔ
باعة والّنشر والّتوزيع، ط  – المرنيسي ( فاطمة): ما وراء الحجاب، ترجمة ا

ّ
 دمشق، دار حوران للط

 . 48ص ،،20063
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 انقطاع الحیض األخیر ودورة حیاة كاملة:  -3-1
فضال عن دورة انقطاعھ   ،يمكننا راهنا التسليم با�حمولة الذهنّية السلبّية املسندة ل�حيض ومفهومھ  ال

الت تخ��ل صورة النطفاء جذوة ا�جسد األنثوّي وفقدانھ أللقھ وخصو�تھ. و�� الواقع  
ّ
األخ�� وما جّرتھ من تمث

ا�حمول  عن  املعاصر  اللغوي  �عر�فها   �� املرحلة  هذه  تخرج  لم  مفردة  الراهن  �عر�ب  خالل  من  السلبّية  ة 

"ménopause  س نقيض الرجاء»، ونرى
ْ
" �سّن اليأس، واليأس �ع�ي �� اللسان العر�ي «الُقنوط، وقيل: الَيأ

العل�ي   التحديد   �� وأّما  ا�حيض األخ��".  انقطاع  �عبارة "سّن  (انقطاع  «فإّن  من األجدر االستعاضة ع��ا 

سنة، ويع�ي دخولها إ�� ف��ة ا�عدام ا�خصو�ة.   51 يحّل عادة �� سّن الـالطمث) ا�حيض األخ�� لدى املرأة،  

"�غّ�� ا�حياة" أو "نقطة التحّول" الوقت الذي ي�ون فيھ جسم املرأة �� طور التأقلم مع الوضع   ونقصد بــ

ت  ا�جديد قبل انقطاع الطمث أو خاللھ أو �عده. كما تطرأ �غي��ات هرمونّية أو أعراض أخرى �� السنوا 

ھ مع بلوغ الـ  
ّ
من العمر ي�ون    54املؤدّية إ�� سّن اليأس، وقد �ستمّر إ�� ما �عده أيضا. و�ش�� التقديرات إ�� أن

 . 1») قد مررن بآخر حيض لهّن، وأصبحن �� ف��ة ما �عد انقطاع الطمث%80معظم النساء (

أّن النس  يبّ�ن  العل�ي ملرحلة ما �عد ا�حيض األخ��  التفس��  الفقهاء عن  ومثل هذا  �عبارة  اء "يقعدن" 

ھ �� هذه الف��ة  
ّ
يتأقلم  «ا�حيض والوالدة ولك��ّن "ي��ضن" ملسؤولّيات أخرى، و�� الدراسة ذا��ا ما يفيد أن

كث�� من النساء مع التغّ��ات ال�ي تطرأ من دون حدوث أّي مشا�ل، ال بل إّن م��ّن من �غتبطن لهذه ا�حرّ�ة  

صهّن من  
ّ
"لعنة" ا�حيض، خصوصا إن �انت �سّبب لهّن اآلالم كما تق��ّن من أّي حمل غ��  ا�جديدة ال�ي تخل

ص من ا�حيض2»مرغوب فيھ
ّ
�سمح لهّن ف��ا بممارسة حيا��ّن    3يدخلهّن سياق مرحلة إيجابّية . وهذا التخل

 . 4متخّففات من أعباء ا�حيض ومسؤولّيات الوالدة ومستلزما��ا �� بناء مجتم�� �عت�� األمومة قدرا �سائّيا

وفضال عن ذلك، فإّن هذه الدورة الثالثة ال�ي جمع الفقهاء ف��ا �ّل النساء دون مراعاة الختالفا��ّن بما  

ع ا�حيض إ�� تلك ال�ي م�ىى عل��ا زمن، إ�� املتقّدمة �� السّن أو الطاعنة فيھ، قد  �� ذلك املبتدئة �� انقطا

بّينت الدراسات ا�حديثة املعنّية بدراسة املراحل العمرّ�ة لإل�سان أّن شيخوخة اإل�سان بصرف النظر عن  

مم لها  مرحلة  و�ّل  مراحل،  أر�ع  إ��  نوّزعها  أن  و�مكن  "شيخوخات"،  ا�حقيقة   ��  �� ّ��ا��ا  جنسھ، 

ف��ا،   يتقاعد اإل�سان  السّت�ن سنة  إ��  األر�ع�ن  السّن  تمتّد من  الكهولة، و��  وخصائصها، فنجد مرحلة 

نظرا  ا�حيوّ�ة  يفتقد  ھ 
ّ
أن حيث  الصعو�ات  �عض  ف��ا  و�واجھ  فيھ.  وفيما فشل  أنجزه  فيما  للتأّمل  و�ّتجھ 

 
س والعالج الهرموني البديل، -1

ٔ
ن): سّن اليا

ٓ
،  1، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ط ترجمة هنادي مزبودي ماكغريغر (ا

 .1ص.  2014
 .3، ص المرجع نفسه -2
نظر/ي:  -3

ُ
 ا

- Dillaway (Heather E.) : Menopause Is the "Good Old" : Women's Thoughts about Reproductive Aging , 
Gender and Society, vol. 19, n° 3, p. p. 398- 417.  

 راجع/ي في ذلك:  - 4
 - Ragsdale ph.d (Gillian) :The Maternal Myth, Why motherhood can be such a tough decision.  
https://www.psychologytoday.com/us/blog/kith-and-kin/201312/the-maternal-myth,18/12/2013. 
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رة، وتبدأ من سّن السّت�ن  لعمره الكب��، إ�� جانب ضعف عالقاتھ االجتماعّية. ثّم مرحلة  
ّ

الشيخوخة املبك

لقضاء    
ّ
إال ا�خروج  ع��  البيت   �� ا�جلوس  و�فّضل  املرحلة،  هذه   �� اإل�سان  ينعزل  سنة،  الّسبع�ن  إ�� 

رة، تبدأ من  1ا�حاجات الالزمة، و�فقد الكث�� من األصدقاء موتا أو ا�عزاال
ّ

. تل��ا مرحلة الشيخوخة املتأخ

ما
ّ
ن�ن سنة، و�عت�� هذه املرحلة ما قبل األخ��ة، يالزم ف��ا املرء املن�ل بصورة دائمة مع  سّن السبع�ن إ�� الث

ظهور أعراض الشيخوخة، و�صاب ف��ا ببعض األمراض مثل فقدان الذاكرة، والضعف العاّم �� ا�حواس،  

مان�ن فما فوق، وف��ا �عو 
ّ
د اإل�سان مثل  وانخفاض الصوت عند التحّدث. واملرحلة األخ��ة تبدأ من سّن الث

 بمساعدة اآلخر�ن
ّ
 إال

ً
، ال �ستطيع أن يحّرك ساكنا

ً
 .2الطفل تماما

املرحلة ع��    و�ناء ع�� هذه املراحل األر�عة لدورة القواعد ال يمكن �� الوقت الراهن، أن ننظر �� هذه

لها القدامى �� أ�عادها الفقهّية وفروقا��ا ب�ن ا�جنس�ن. فض
ّ
ال عن أّن الفتوحات  أساس أّ��ا واحدة كما تمث

العلمّية والنفسّية لهذه املراحل تكشف أّن الف��ة ال�ي تبدأ من عمر ا�خمس�ن فما فوق، و�� املرحلة الثامنة  

مرحلة الكمال مقابل االختفاء، و�� ع�� الرغم من أّ��ا من أصعب املراحل «نفسّيا �� دورة اإل�سان �عت��  

باال�عزا  إحساس  مع  اإل�سان  �عرفها  والتعّقل ال�ي  با�حكمة  تتمّ��  مرحلة  أّ��ا   
ّ
إال  ،(...) األهمّية،  وعدم  ل 

لهّن. فهذه الف��ة    قد  . مّما 3»ومنظور أوسع لألشياء
ّ
يجعلنا نراجع ما استقّر �� املنظومة الفقهّية للقواعد وتمث

الزوجّية أ�حت  ال�ي تقعد املرأة ف��ا عن ا�حيض والوالدة والرضاعة وتمّهد إلخراجها من مفهوم الصلوحّية  

راهنا فرصة ��ب املرأة سبل الف�اك من مسؤولّية األسرة لتمنح ذا��ا االنطالق نحو ا�حياة االجتماعّية بأقّل  

االل��امات واملهام، و�أك�� ن�ج عق�ّ� وذه�ّي ال فرق �� ذلك ب�ن ا�جنس�ن. و�كفي أن ننظر �� حياة أغلب  

العالم عاّمة و�� البلدان العر�ّية خاّصة ح�ى نتبّ�ن أّن معظمهّن    النساء اللوا�ي �عتل�ن املناصب القيادّية ��

ينتم�ن إ�� املرحلة الثامنة نفسّيا �� دورة اإل�سان فهّن مّمن دخلن مرحلة اليأس من ا�حيض ولك��ّن يأملن  

 حياة االنطالق والتمك�ن �� جميع األصعدة.

 من وھم المفعولیّة إلى حقیقة الفعل االجتماعّي:  -3-2
غّ�� مفهوم انقطاع ا�حيض يرافقھ بالضرورة �غّ�� �� مفهوم القواعد و�� قراءة من�ل��ّن �� ا�خطاب  إّن �

خاللھ مراجعة   تتّم من  منفتح  �ش�ل  الفقھ  نصوص  قراءة  التغي�� ويستد��  هذا  يفرض  والواقع  الّدي�ي. 

��ا السياقّية غ�� املفصولة ��  األح�ام ال�ي تناولت القواعد من النساء، ذلك أّن هذه األح�ام ذا��ا لها دواع

د أّن  
ّ

األحداث املتسارعة والقضايا املعاصرة �� عاملنا العر�ّي  صياغ��ا عن ذهنّية عصرها آنذاك. ومن املؤك

اجتما��   «واقع  مع  يتما�ىى  �ي  الدي�ّي  ا�خطاب  لتحديث  صر�حة  دعوة  اآلن  ل 
ّ
تمث العاملّية،  والّتحّوالت 

 
 .https://mawdoo3.com/ ،11 /11/2018حسن سليمان ( سمر): المراحل العمرّية لإلنسان.  -1
 . 2019/ 03/10، مجد ذوقان، https://wikiarab.comمراحل عمر اإلنسان،  -2
 للنظريّ ر بموقع "سايكولوجيست وورلد" تفسيراً مبسّ نش -3

ً
ة والفضائل والمشاكل ة والطرق النفسيّ ح المرحلة العمريّ ة يوضّ طا

 . https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2016/8/10/8 ف عليها، إنسان...تعرّ  فيها كّل  ة يمّر المرتبطة بها مراحل نفسيّ 
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هناك  (...) أبدا  متغّ��  العالقات   و��سا�ّي   �� حداثة  اإلنتاج  وسائل   �� حداثة  الّتقنية   �� حداثة  دائما 

 . 1االجتماعّية. وهناك حداثة سياسّية وحداثة فكرّ�ة وحداثة اقتصادّية ...»

و�ندرج هذا التحّول �� الّنظرة إ�� ا�خطاب الدي�ّي أساسا �� سياق املقّومات الفلسفّية املرتبطة بمس��ة  

ي ت�ون من أو�� مفاهيمها "العقالنّية". فالعقل هو الذي «�ستطيع خلق التناسب ب�ن عمل ال�  2ا�حداثة ذا��ا

ل سبب  
ّ
ھ ش�

ّ
 أن

ّ
ي �ان فيما م�ىى مراد الكث�� من األف�ار الّدينّية إال

ّ
اإل�سان ونظام العالم، الّتناسب الذ

وتدا�� عن هذا املفهوم عقلنة �ّل من الفكر  .  3الغائّية ا�خاّصة بالّديانات التوحيدّية املستندة إ�� الو��»

ل �� جميع 
ّ

العل�ي والّسيا�ىي ناهيك عن الفكر�ن الّتار��� والّدي�ي، و«العقلنة �� ا�جال الّدي�ي �ع�ي التدخ

ط»
ّ
سل

ّ
والت والغطرسة  ا�حرفة  طر�ق  عن  بھ  واالبتعاد  ة إلصالحھ 

ّ
بدق العقلنة  4مستو�اتھ  هذه  واقتضت   .

تقوم   ثانيا  لنفسھ  مفهوما  اإل�سان  «إدراك  �ع�ي  ال�ي  اتّية" 
ّ

"الذ  �� ل 
ّ
و�تمث املعاصرة  الفلسفة  أيضا  عليھ 

بيعة بل �س�� ل��و�ض 
ّ
ة، ذات �� عالمة ع�� صاح��ا ال تكتفي بأن �علن عّما يمّ��ها عن الط

ّ
كذات مستقل

 .5هذا العالم وجعلھ ب�ّل �ائناتھ مقاسا باملقياس اإل�سا�ي»

املفهوم�ن لم �عد باإلم�ان القبول بما استقّر من اعتبارات لذوات النساء القواعد  ومن منطلق هذين        

وأّن   سيما  ال  جنسهّن  بنات  جميع  وأدوار  أحوالهّن  �غّ��ت  فقد  و"تا�عات"  و"ناقصات"  "عوان"  أّ��ّن  ع�� 

��ّن �� الواقع بحراكھ ا�جتم�� يكشف عن حضورهّن الفع�� �� الفضاء ا�خار�� ونضالهّن من أجل تمكي

حسب �انت  فإذا  ا�جاالت،  في�� جميع  ماكس  األملا�ي  االجتماع  واألف�ار     Max WEBER  عالم  «الدوافع 

فإّن الفرد أيضا بوسعھ «أن يتصّرف بحرّ�ة و�رسم مص��ه ��    6البشرّ�ة �� ال�ي تقف وراء التغّ�� االجتما��»

ب�ن  7املستقبل» معّقد  تباد��  بفعل  تتش�ل   �� بل  األفراد  عن  مستقل  وجود  االجتماعّية  للب�ى  و«ليس   ،

. وفيما ي�� أمثلة من هؤالء النسوّ�ات الناشطات املساهمات �� ا�حراك ا�جتم�� العر�ي داخلھ  8األفعال»

 : وخارجھ

 
مين): مفاهيم  -1

ٔ
 .12ص  1989وقضايا إشكالّية، دار الّثقافة الجديدة، العالم (محمود ا

 . 20ص  ،1992ب��وت، مركز اإلنماء القومي، ط  الّتريكي ( فتحي)، التريكي ( رشيدة): فلسفة الحداثة، -2

3-  
ُ
 : نظر/يا

- Touraine (Alain) : Critique de la Modernité, p. p. 11- 13.   
 .31ص  ، مرجع سابق،فلسفة الحداثة  رشيدة):التريكي (  ،  الّتريكي ( فتحي) -4
بو صعب (فارس): "العرب وحتمّية الحداثة"، قضايا فكرّية، عدد  -5

ٔ
 . 59، ص. 19/20ا

ويلي، مكـتبة نحو علم اجتماع  -6
ٔ
محمود فياض (حسام الدين): نظرّية الفعل االجتماعي عند ماكس فيبر دراسة في علم االجتماع التا

 . 7، ص 2018، 1تنويري، ط 
 المرجع نفسه. -7
 المرجع نفسه. -8
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 مكین دینّي خارج الحدود:ت  -2-1-1
اإلسالمّية الدراسات   �� مختّصات  أو  داعيات  لنساء  مبادرات  راهنا  العالم   �� فئة    1ظهرت  من  هّن 

"القواعد" باملفهوم االصطال�� القديم إذ ت��اوح أعمار معظمهّن ب�ن األر�ع�ن والّست�ن سنة، آمّن أّن ُدور  

ل و�ناء أيديولو��. فشرعن  العبادة مشاعة ل�جميع وأّي ��ميش أو إقصاء ل
ّ
 محض تمث

ّ
لنساء م��ا ليس إال

النسائي   آ��"  "وا��جيا  م�جد  شأن  هو  مثلما  �سائّية  مساجد  فيھ  ليخّصصن  ا�خار��  الفضاء  يفتككن 

املوجود بمدينة "�ايفنغ" �� مقاطعة هينان الصينية، و�مامتھ " غوغينغ فا�غ"، تخطب �� النساء وتؤّمهّن  

 .2للّصالة

تف الناشطات النسوّ�ات بذلك بل سع�ن إ�� تأنيث املساجد ح�ى يؤ�سّ��ا و�نتفضن ع�� السلطة  ولم تك 

األستاذة   ودود  أمينة  و�انت  امل�جد،   �� الّرجال  مع  االختالط  إ��  أجسادهّن  تطلق  بأن  الدينّية  الذ�ورّ�ة 

أو�� اإلمامات إذ قامت �� شهر  واأل�اديمّية �� الدراسات اإلسالمّية �� جامعة "�امنوث" بالواليات املتحدة،  

و�عدها بثالثة سنوات �� شهر    .3كر ، بإمامة صالة مختلطة �� م�جد بمدينة نيو�و 2005مارس من العام  

الب�جيكيّ   2008أكتو�ر   فّتاح  هواري  ب�جيكيا  أحرزت   �� وخطيب/ـة  إمام/ـة  منصب  جزائري،  أصل  من  ة 

"فرفيار". مدينة   �� "ال�حابة"  � بم�جد  إسراء  هندّي ثّم  أصل  من  أمر�كّية  و�اتبة  أستاذة  و��  ،  4عما�ي 

، رغم محاوالت ُبذلت ملنعها من أداء الصالة �� امل�ان ا�خّصص للرجال �� م�جد بلوس 2010قامت سنة  

نت �عدها جميلة الز��ي �� سبتم�� من العام  
ّ

من إمامة الصالة �� م�جد بنفس املدينة.    2012أنجلوس. وتمك

 2015. وقامت ��  5ألقت السورّ�ة املقيمة �� كندا عفراء ا�جل�ي خطبة عيد األض��  2014و�� كندا سنة  

�� الواليات املّتحدة، ضمن مجمع األديان بمدينة لوس   للنساء  الناشطات بتأسيس م�جد  مجموعة من 

ز قائمة  برز اسم أستاذة الدراسات اإلسالمّية ش��ين خان�ان لتتعزّ   2016أنجلوس. و�� العام املوا�� من سنة  

 
 اعتمدنا في رصدنا لهذه المبادرات النسائّية على المواقع االلكـترونّية التالية:  -1

ة في الصالة للجدل"، 
ٔ
. و"لماذا  https://www.hafryat.com/ar/blog/ ،01 /03 /2018بشير (خالد): "لماذا تثير إمامة المرا

 تخصص الصين مساجد للنساء فقط؟". 
https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/02/160223_why_does_china_have_women_only_mosqu

es عواًما. المصري اليوم، "منذ
ٔ
ضحى» والجمعة وكنت إمامة للتراويح ا

ٔ
 سنوات: 5، و"عفراء جلبي: َخطبُت «اال

https://akhbarak.net/news/5277141/articles/16815331/ . 
  ،"سويسرا تثير ضجة على "فيس بوك صور سيدة تؤم المصلين الرجال في"مي الشامي،  و

https://www.youm7.com/story/2016/6/1 . 
 "لماذا تخّصص الصين مساجد للنساء فقط؟". -2

://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/02/160223_why_does_china_have_women_only_mosquhttps
.es  
مينة ودود وهي من مواليد  -3

ٔ
ة في اإلسالم. ة،اشتهرت بكـتاباتها النسويّ ، 09/1952/ 25ا

ٔ
 واهتمامها بحقوق المرا

ميركيّ "و  "الوقوف وحيًدا في مكةصاحبة كـتابي "، 1965إسراء نعماني من مواليد عام  -4
ٔ
ة ا

ٔ
جل روح اإلسالمنضال امرا

ٔ
 ."ة من ا

5- .
ً
عواما

ٔ
ضحى والجمعة وكانت إمامـة للتراويح ا

ٔ
 فراء جلبي: خطبت اال

https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/02/160223_why_does_china_have_women_only_mosques
https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/02/160223_why_does_china_have_women_only_mosques
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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اإلمامات من النساء، وقد أّمت الصالة �� م�جد "مر�م" بالعاصمة الدنماركّية �و���اغن وألقت ا�خطبة  

 .1االفتتاحّية ف��ا وموضوعها يدور حول "املرأة واإلسالم �� العصر ا�حديث"

ة من الباحثات معا    2016ولعّل أشهر هذه التحدّيات ما قامت بھ سنة  
ّ
 The House"بيت األديان    ��ثل

of Religions ّة  "، بب��ن �� سويسرا، إذ ألقت الناشطة اليمنّية واألستاذة املساعدة بمعهد العلوم السياسي

�ن رجاال و�ساء حليمة جوساي    2بجامعة ز�ور�خ السويسر�ة إلهام املا�ع
ّ
خطبة ا�جمعة، �� ح�ن أّمت املصل

بر�طانيا، وأقامت تمسيال تق�� دعاء الصالة، وعزف ��اد السيد ��   ��حس�ن مديرة مبادرة امل�جد الشامل  

روحانيّ  موسيقى  ا�ختلطة،    .3ةالفاصل  املساجد  إقامة  إ��  النساء  توّجهت  ا�ختلطة  اإلمامة  فكرة  ومن 

 �� مدينة ب��ك�� �سان فرا�سيس�و لي�ون أّول م�جد 20174"ر�يعة كيب��" سنة  فاختارت
ً
 صغ��ا

ً
، م�جدا

ي فيھ النساء الصلوات مع الرجال  مختلط �� الواليات املّتحدة، وأطلقت عليھ اسم "قلب مر�م"، حيث تؤدّ 

 إ�� جنب، ويسمح لهّن فيھ بإمامة الرجال والنساء. كما أعلنت س��ان آطيش
ً
، ال�اتبة وا�حامية األملانّية  جنبا

الكردّية ال��كّية  األصول  "يوها�س  5ذات  كنيسة   �� قاعة  داخل  برل�ن،   �� اللي��ا��"  "امل�جد  تأسيس  عن 

رت أّن «امل�جد يفتح أبوابھ للطوائف اإلسالمّية ا�ختلفة ع�� حد سواء، ولن  
ّ
ك��شھ"، ال��و�ستانتّية. وأق

ھ «سي�ون للنساء ا�حّق  6خالل أداء الصلوات ا�ختلطة داخلھ»تضطّر النساء فيھ الرتداء حجاب  
ّ
دة أن

ّ
، مؤك

 مثل الرجال»
ً
 .7�� إلقاء ا�خطب و�� النداء لألذان، تماما

�ورّ�ة الدينّية تقودها �سوّ�ات متقّدمات �� السّن 
ّ

راهّن    8و�ّل هذه املبادرات بما تحملھ من تحّديات للذ

تبط �� جزء كب�� ��ّن و�جرأ��ّن �� قراءتھ ع�� نحو �ستحيل املساواة فيھ ب�ن  ع�� أّن �غّ�� ا�خطاب الدي�ي مر 

 العقل والعلم وليس ا�جنس
ّ
، ولذلك ال �عوزهّن  9ا�جنس�ن أمرا واقعا، فال معيار للتفاضل ب�ن األفراد إال

 
مة "1974/ 10 /13وهي من مواليد  -1

ّ
ّسست منظ

ٔ
ة في إمامة الصالة.    " المختّصة بالدفاع عن حّق Fimimam، ا

ٔ
 المرا

ستاذة مشاركة في العلوم   ّيةة السويسرة حاملة للجنسيّ ة يمنيّ ة و ناشطة حقوقيّ ، كاتبة ليبراليّ 1966/ 19/03وهي من مواليد  -2
ٔ
و ا

 ة في معهد العلوم السياسيّ السياسيّ 
ّ
ةة السويسريّ جنة الفدراليّ ة بجامعة زيورخ وعضوة في الل

ٔ
  ،ة لحقوق المرا

www.abjjad.com/author/2793931239/https:// . 
ين الرجال في سويسرا تثير ضّجة على "فيس بوك، -3

ّ
 راجع/ي في ذلك: الشامي (مي): صور سيدة تؤّم المصل

https://www.youm7.com/story/2016/6/1/ ،"01 /06 /2016. 
 https://www.alhurra.com/choice-جنب"،بوزانة (محّمد): في " قلب مريم.. يصلي مسلمون مسلمات جنبا إلى  -4

alhurra/2017/05/30/ . 
ة. تعمل كمحامية في برلين في معظم المجاالت   1963/ 04/ 20مولودة في  -5

ٔ
بإسطنبول في تركيا، ناشطة في مجال حقوق المرا

 
ّ
سرة و القانون الجنائي. وخارج هذا اإلطار ساهمت في السياسة المتعل

ٔ
طيش عضوة بالمؤتمر قة بقانون اال

ٔ
لمانية. وكانت ا

ٔ
الخارجية اال

لماني وشاركت في قمّ 
ٔ
لمانياإلسالمي اال

ٔ
 .   https://www.whoispopulartoday.com،ة االتحاد اال

بوابه لصالة الرجال والنساء من دون حجاب، -6
ٔ
 جمعة (عالء): مسجد ليبرالي جديد في برلين يفتح ا

https://www.alquds.co.uk/ ،16 /06/0172 . 
 في برلين  -7

ً
ّسسُت مسجداً ليبراليا

ٔ
ة، إمام.. كيف ا

ٔ
طيش لنشر كـتاب بعنوان "إسالم، امرا

ٓ
ط ا

ّ
 وتخط

https://www.hafryat.com/ar/blog/ ، 
ة في الصالة الجدل؟ خالد

ٔ
 . 2018/ 01/03بشير،  لماذا تثير إمامة المرا

و من خالل م -8
ٔ
 ا تحيل الصور الملتقطة لهّن عن سّنهّن.وقد تبّين لنا ذلك من خالل ما دّون عن سّنهّن ا

ة" تثير الجدل.. وفقيه مغربي: ال دليل يمنعها»، بنهدا -9
ٔ
 (طارق): «إمامة المرا
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و�ما  وا�خطبة  األذان  بإقامة  امل�جد  الرجال فضاء  �شاركن  أن  من  السّن،   �� املتقّدمات  الصالة  وهّن  مة 

والوقوف جنبا إ�� جنب معهم. ومن هنا �انت محاوال��ّن املتواصلة �� إمامة الصالة ا�ختلطة إذ ال ما�ع ��  

ما هو البناء األيديولو�� الذي تتواطأ معھ السلطة الذ�ورّ�ة �� إبقاء النساء �عيدات عن ا�حّ��  
ّ
تحّققها و�ن

خ ذلك  ع��  تجّرأن  وقد  األحياز.  وجميع  تتقّبل  الّدي�ي  لم  اآلن  إ��  العر�ي  العالم  ألّن  أوطا��ّن  حدود  ارج 

 فيما هو مسموح بھ  
ّ
جغرافّيتھ " الذ�ورّ�ة" �عد فكرة التمك�ن الّدي�ي النسائي وممارس��ا ع�� أرض الواقع إال

��ّن تقّدمهّن �� السّن بأن يكّن مرجعا �� شؤون النساء ولكن �جزن إ�� حّد ّما عن �غ
ّ

ي��  لداعيات قواعد مك

  . 1صل منھ بالتمك�ن الدي�ي النسائياملنظور الدي�ّي السائد، وخاّصة فيما يتّ 

 التمكین السیاسي، و"قواعد" في ھرم السلطة: -2-1-2
جهن  

ّ
لم تكتف �ساء هذه الشر�حة العمرّ�ة بكسر شوكة "االنتصاب الذ�وري" �� حرم املساجد، بل ات

كّية الرجالّية ���ّ� عرشها  
ُ
ل
ُ
إ�� ا�حرم السيا�ىي، وشرعن ينافسن الرجال �� رئاستھ ووزارتھ. وفعال بدأت امل

أن نتا�ع املشهد السيا�ىّي اليوم ��   منذ أن شرعت النساء �� مشاركة الرجال مراكز القرار السيا�ىّي. و�كفي

. وع�� سبيل املثال ال  2مهّمةالعالم العر�ّي حّ�ى نرى النساء ومعظمهّن من القواعد �عتل�ن مناصب وزارّ�ة  

ز  
ّ

ا�حصر، سنعتمد ع�� املشهد السيا�ىّي �� بلدان املغرب العر�ي انطالقا من تو�س وا�جزائر واملغرب وسن�ك

 الوز�رات: ع�� عرض القواعد من 

) مزا��  فتحّية  باسم  السيا�ىّي  املشهد   �� القواعد  النساء  حضور  ارتبط  تو�س  من  1927ففي  و��   (

حاد القومي النسائّي التو��ىّي عام  
ّ
  1974، �انت أّول امرأة تدخل ال��ملان التو��ىي عام  1956مؤّسسات االت

� وزارة العائلة وال��وض باملرأة �� ا�ح�ومة عام  
ّ
) وز�رة  1938سعاد اليعقو�ي الوحي�ىي (��ا  . تل1983وتتو�

ال�ا��  1984لل�ّحة سنة   ثّم فائزة  البيئة سنة    )1949(،  ت منصب وز�رة 
ّ
الت�و�ن  1999وقد تول ، ووز�رة 

(2001امل�ي سنة   ت نز��ة زّروق 
ّ
التشغيل. و�عد ثورة  1946، و�� السنة ذا��ا تول   2011جانفي    14) وزارة 

أفر�ل   23ماء الوز�رات القواعد بدأت تتعّدد وتتكّرر ابتداء من نجالء حروش(نجد أّن أس 2014وتحديدا �� 

ت ملياء الزر��ي (    2016) وقد تكّفلت بوزارة التجارة.  و�� سنة  1963
ّ
) وزارة املالّية. و��  1961جو�لية    29تول

 
https://www.hespress.com/orbites/282566.html  ،01  /11 /2015 . 

1-  
ّ
ّن الخطاب الّد   ىفي هذا الصدد عل العيمكن االط

ٔ
ّكد من خالله ا

ٔ
يني النسائي لم يرق إلى مستوى انتظارات هذا المقال الذي نتا

ين.. داعيات وواعظات ومجتهدات،  النساء في التمكين الديني المتساوي مع الرجل: نساء الّدِ
 online.com/%-east-https://middle 2016/10/31، االثنين . 

ة في الحياة السياسيالعربي الديمقراطيواعتمدنا في ذلك على: المركز  -2
ٔ
ة ، "دور المرا

ٔ
ة: دراسة مقارنة للمشاركة السياسية للمرا

 . https://democraticac.de/?p=47417  ،05 /07 /2017العربية والغربية"،
ة في الدول المغاربيّ 

ٔ
ة: دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمغرب"،  وبلية (لحبيب): ترقية التمثيل السياسي للمرا

ps://caus.org.lb/ar/htt. 
ة في المنطقة العربيّ ة واالجتماعيّ اللجنة االقتصاديّ  

ٔ
سيا، "التمثيل السياسي للمرا

ٓ
مم المتّ ة لغربي ا

ٔ
بيروت،  -حدة، االسكواة"، اال

2017 . 

https://caus.org.lb/ar/
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) وزارة أمالك 9601أوت    29، ولي�� جفال (1) وزارة العدل1960أوت    21�ّل من ثر�ا ا�جر��ي (  تّولت  2020

) وزارة الفالحة واملوارد املائّية والصيد البحري، وسلوى  1954الدولة والشؤون العقار�ة، وعاقصة البحري (

 ) وزارة الصناعة والطاقة واملناجم. 1960سبتم��  25الصغ�� (

� زعيمة حزب  )، و�1954أفر�ل  7و�� ا�جزائر، ارتبط املشهد السيا�ىّي النسائّي ف��ا باسم لو�زة حنون (

عام   منذ  ا�جمهورّ�ة  رئيس  ملنصب  ح 
ّ

بال��� تتقّدم  عر�ّية  امرأة  وأّول  وني�ىي 20042العّمال  زهور  تل��ا   .

وز�رة1937(د�سم��   أّول  و��  سنة    )  االجتماعّية  الشؤون  وزارة  منصب   �
ّ
ذلك 1982تتو� �عد  دت 

ّ
وتقل  ،

تّم   2014. و��  19773شغلت منصبا برملانّيا عام  منصب وز�رة ا�حماية االجتماعّية وال��بية الوطنّية، كما  

) وز�رة ال��بية الوطنّية، وأسندت ا�ح�ومة ا�جديدة برئاسة عبد العز�ز  1952مارس    5(�عي�ن نورّ�ة غ��يط  

(  2020سنة  جراد   بن فر�حة  املثال: هيام  م��ّن ع�� سبيل  نذكر  جانفي    5خمس حقائب وزارّ�ة لسّيدات 

 التعليم املهنّي�ن.) وز�رة الت�و�ن و 1968

نت املرأة من ا�حصول ع�� سبع حقائب وزارّ�ة مهّمة مثل الطاقة    2007وأّما �� املغرب، ففي سنة  
ّ

تمك

ة  ) منتمية �حزب التقّدم واالش��اكيّ 1950ماي    25واملعادن وال�ّحة والشباب، ونذكر م��ّن نزهة الصق�� ( 

ت منصب وز�رة التضامن واملرأة واألسرة  
ّ
خالل ح�ومة    2012و  2007والتنمية االجتماعّية ب�ن سنوات  تول

ل امرأة تقود حز�ا سياسّيا �� املغرب بتعيي��ا  وّ ) أ1960فيفري    4اس الفا�ىي. فيما �انت نبيلة منيب (  عبّ 

) وز�رة  1969أكتو�ر    19عّينت جميلة املص�� (  2019. و��  20124أمينا عاما ل�حزب االش��ا�ي املوّحد عام  

الوا��(التضام ونزهة  واألسرة،  واملساواة  االجتماعّية  والتنمية  ا�خارجّية  1971ن  وز�ر  لدى  منتدبة  وز�رة   (

فة باملغار�ة املقيم�ن با�خارج. 
ّ
 امل�ل

 �� القدامى برم��ّن  اللوا�ي جّمعهّن  النساء  أّن  ا�جتم�� ومنوالھ السيا�ىّي  الواقع بحراكھ  أثبت  وهكذا 

وال إ�� وزارات    ،و�ن لم يصلن �عد إ�� رئاسة ا�ح�ومة   �� ا�جال السيا�ىيّ خانة القواعد قد أثب�ن حنك��ّن 

 �� تو�س، و�قيت أغل��ّن  ة والدفاع وال إ�� وزارات االقتصاد واملاليّ السيادة مثل الداخلّية أو ا�خارجيّ 
ّ
ة إال

اجتماعيّ  صبغة  ذات  وزارات  ال�تدير  أو  واملسّن�ن/ات  واألطفال  األسرة  بأوضاع  مّتصلة  االجتما��  ة  �وض 

ل فيما �عتقد بداية املسار نحو  
ّ
 أّن ذلك يمث

ّ
و�أّ��ا امتداد لوظائفها التقليدّية املعهودة �� األسرة وا�جتمع. إال

وهّن قادرات ع�� افت�اك السلطة �� أع�� هرمها م�ى   التمك�ن السيا�ىّي النسائّي. فالّرهان ما يزال متواصال،

ر لهّن ذلك، إذ األمر �عود 
ّ
أساسا إ�� الواقع و�ناء الفعل فيھ �عيدا عن ا�حّددات ا�جنسّية، وهذا البناء  توف

 
ة التونسيّ هالل(حياةابن  -1

ٔ
س وزارة ): "إنجاز تاريخي للمرا

ٔ
ّول سّيدة تترا

ٔ
 سيادّية"، ة.. ثريا الجريبي ا

 https://www.aljazeera.net/news/women/2020/3/3/ . 
ة الحديدية" التي نافست بوتفليقة غانمي (منية): "تعرّ  -2

ٔ
 مرات"، 3ف على "المرا

africa/2019/05/10-https://www.alarabiya.net/ar/north  . 
يقونة بلـد المليـو - 3

ٔ
ة، زهور ونيسي…ا

ّ
ّول وزيرة في الجزائر المستقل

ٔ
/ chaab.com/ar/-http://www.ech ،19/02ن شهيـد، ا

2019 . 
نس): " نبيلة منيب.. سّيدة اليسار المغربي"،  - 4

ٔ
 ./https://www.aa.com.tr/ar، 2018/ 02/ 06رضوان (ا



يديولوجي ٕالى بناء الفعل  
ٔ
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السيا�ىّي   املنوال   �� املواطنة والشراكة  باب  النسائّي و�قتضيھ من  ا�حضور  الذي أض�� يفرض  ذاتھ هو 

 ونظمھ التسي��ّية من أجل التنمية االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية. 

 الحیاة: التمكین الجسدي وثقافة -2-1-3
ھ وفقدان �حره  

ّ
ل االجتما�ّ� أن ينفلت رغم ترهل

ّ
ما �ان بإم�ان جسد القاعد �� الفقھ اإلسالمّي والتمث

أّم املعارك اليوم �� نضال النسوّ�ة العر�ّية ضّد �ّل أش�ال    من رقابة السلطة الذ�ورّ�ة، وهو فيما �عتقد

ط ع�� النساء بجميع مراحل حيا��ّن.  العنف والتمي��، وهو بداية �ّل أش�ال العنف الرمزّي و 
ّ
املادّي املسل

وفيما يخّص املرحلة ال�ي �ع�ى بدراس��ا، ظهرت راهنا دعوات ملصا�حة املتقّدمات �� السّن مع أجسادهّن  

و�عادة ملكّيتھ امل��و�ة، خاّصة وأّن ا�جسد أصبح «أيقونة للتغي�� كما هو �� حالة األجساد ال�ي أصبحت  

ا  
ً
بھ «نرسل ،  1لتحقيق �غي��ات �� أنظمة سياسّية طاملا راهنت ع�� قمع األجساد كما العقول»تل��ب اح��اق

م  
ّ

 بن��ات صوتنا، وال نتحك
ً
م تماما

ّ
الرسائل إ�� اآلخر�ن، أو يقوم هو بإرسالها بال قصد مّنا، فنحن ال نتحك

، وقد �عا�ي مع
ً
 بتعاب�� أوجهنا. نحن مح�ومون بتوار�خ أجسادنا أيضا

ً
. والقاعد من النساء راهنا  2ها»تماما

ھ حاجة تناسلّية بحتة، فيتّم قولبتھ  
ّ
تر�د �عث رسائل مغايرة عّما عرف ع��ا، رسائل تخرج جسدها من «أن

ھ سوف ينال إ�جاب  
ّ
ل البقاء ع�� قيد ا�حياة، طاملا أن

ّ
ع�� أّ��ا أداة للزواج، وا�جسد ا�جميل، هو من يمث

الزوجية» وهذا ما وضع �عض ِقَيم املرأة �� ا�جتمع ا�حا��، �ونھ لليوم    الرجل و���م صفقة معها «املؤسسة

  لم تخرج املرأة من قالب العورة، قالب العمل �� املن�ل وا�حّد من محاولة توّس 
ً
عها �� ا�خ��ات، وهذا �سبة

االختالط» ��ا  يجدر  وال  خاصة  ملكّية  جسدها  سع  3العتبار  القواعد،  وخاّصة  اليوم  النساء  إ�� ولكن  �ن 

 ا�خروج من هذا القالب محاوالت استعادة ملكّية أجسادهّن مع االحتفاء ��ا �� �ّل املراحل العمرّ�ة. 

 ،سات االجتماعّية، بأن يزهر ا�جسد األنثوّي �� سّن معّ�نول�ن قضت املؤّسسة الفقهّية ومن ورا��ا املؤّس 

ن إ�� االحتفاء بھ �� �امل مراحلهّن العمرّ�ة  فإّن النساء سع�  ،و�درس �� سّن معّ�ن  ،و�قطف �� سّن معّ�ن

صاب  
ُ
ت «ال  جنسانّي��ا  ولكن  القاعد  �شرة  من  التجاعيد  تنال  إذ  ا�حيض"،  من  "اليأس  سّن   �� والسيما 

، وهو ما انت�ى إليھ الطّب ا�جن�ىّي ا�حديث بما ال يفيد الشّك «أّن التغّ��ات الهرمونّية للمرأة  4بالتجاعيد»

ا�خمس�ن، يمكن أن ت�ون سببا �� تحّسن عالق��ا الزوجّية، وانخفاض هرمون األنوثة يجعل هرمون  �عد سّن  

 . 5الذ�ورة أك�� �شاطا، فالنساء �عد مرحلة انقطاع الطمث ترتفع رغب��ّن ا�جنسّية بصورة م�حوظة»

 
يقونة  -1

ٔ
 غيير"،ترشيد (عوبدة): "الجسد شرارة حراك... الجسد ا

3.htmhttp://www.maaber.org/issue_november13/spotlights . 
 . https://www.alawan.org/2013/12/08 "،ثقافة الجسد بين الضرورة والكبت"قّدور (عمر):  -2
ن نتعرف إلى ثقافة المجتمع من خالل الجسد؟"حرب (مجد):  -3

ٔ
ttps://www.sasapost.com/opinion/theh-"،هل يمكن ا

phenomenon-historical-and-cultural-is-body22 /02 /2019 . 
 نفسه. المرجع -4
ة"، القاهرة،  -5

ٔ
خبار المرا

ٔ
 الديداموني(شيرين): "وكالة ا

 http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=20687 ،03 /10 /2017 . 

https://www.sasapost.com/opinion/the-body-is-cultural-and-historical-phenomenon
https://www.sasapost.com/opinion/the-body-is-cultural-and-historical-phenomenon
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=20687
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اإلعالنات لطاملا  «رغم أّن سوق صناعة    و�ظهر احتفاء القواعد بأجسادهّن �� مجال اإلعالنات مثال فــ

أوّ  يأ�ي  أّن ا�جمال والشباب  الدعائيّ اعت��ت  ال��و�ج   �� حمالت 
ً
  ال

ً
را

ّ
 أن ذلك املفهوم بدأ ينقلب مؤخ

ّ
إال ة، 

التجار�ّ   أّن النساء الكب��ات �� السّن أصبحن الوجھ اإلعال�ي للكث�� من املار�ات 
ً
ة (...)  ة العامليّ وخصوصا

، أن شر�ات األز�اء  و�بدو حاليّ 
ً
»ومستحضرات التجميل ع�� وجھ ا�خصوص تّتجھ نحو النساء األك�� سنّ ا

ً
. 1ا

التقّدم �� السّن من املس�وت ع��ا بل أخذت   2وكذلك �� مجال الكتابة األدبّية النسائّية، إذ لم �عد "تيمة"  

امرأة �� ا�خمس�ن"  دراس��ا �ش�ل تفصي�ّ� ودقيق، و�عت�� ع�� سبيل املثال رواية " األديبات واملسّنات م��ّن ��

من النصوص اإلبداعّية ال�ي رصدت صاحب��ا جوانب من حياة املسّنة النفسّية وا�جنسّية    3لهيفاء بيطار

واالجتماعّية، وانتقدت الصورة النمطّية للمسّنة �� مجتمعاتنا العر�ّية من خالل حديث البطلة عن تجر�ة  

عب من التقّدم �� السّن، خاّصة �عد انقطاع الدورة الشهرّ�ة  تقّدمها �� السّن «كنت كمالي�ن النساء مث��، أر�

�ي قد تحّولت إ�� �ائن ال جن�ىي ولم أعد مرغو�ة بالنسبة إ�� الرجل الذي ال  
ّ
ال�ي �ع�ي �� عرف ا�جتمع أن

�عيبھ �ىيء، فهو قادر ع�� اإلنجاب وهو ع�� حافة ق��ه، مجّرد أن تخرج من إحليلھ نقطة تحمل �عضا من  

ھ رجل»ا�حيوان
ّ
أن . و�� األثناء تق��ح ال�اتبة الو�� الذي ينب�� أن  4ات املنوّ�ة تتسّبب �� حمل، وهذا �ع�ي 

لھ املسّنة عن ذا��ا
ّ
وقد أوردتھ ع�� لسان فابيوال إحدى صديقات البطلة، إذ تقول: «إّن املرأة �� هذا    ،�ش�

لعمر يصبح من حّق املرأة أن �عيش لذا��ا، العمر تمتلك ا�حكمة وال يمكن ل�ىيء أن يخدعها،( ...) ففي هذا ا

ص من األدوار ال�ي �جنت ��ا تحت مسّميات ومقّدسات عديدة ال تجرؤ امرأة ع�� التشكيك ��ا»
ّ
 . 5أن تتمل

مختلفة،    مطّياتإّن هذه التحّوالت كفيلة بأن تخرج القاعد/ املسّنة من هول االستعباد ا�جسدّي تحت   

ينقطع   فقد  ف��ا.  والرغبة  ا�حياة  ��ا عن  �عّ��  واجتماعّية  ثقافّية  لغة  جسدها  ل من 
ّ
�ش� بأن  لها  و�سمح 

ا وحّب  والشهوة  والفتنة  ة 
ّ

اللذ تنقطع  ال  ولكن  املرأة  عن  والولد  ا�حّر�ات  الطمث  من  لعمري  و��  �حياة، 

األساسّية ل�ّل تمك�ن يمكن أن تحرزه املرأة الحقا سواء �ان تمكينا دينّيا أو سياسّيا أو وجودّيا أو اجتماعّيا  

 أو ثقافّيا...

 
جمل نساء العالم ممّ  بالصور. -1

ٔ
 ا

ّ
ينما ذهبنن تخط

ٔ
، ين عتبة الخمسين وما زلن يلمعن كالذهب ا

women-older-.com/entertainment/2015/02/17/celebrationhttps://arabic.cnn 
خرين، والثيمة هي " إّن الكـتّ  -2

ٓ
خرى، إّنهم بحاجة إلى االّتصال مع اال

ٔ
ن تفهم، بعبارة ا

ٔ
فكارهم التي ينبغي ا

ٔ
اب بحاجة للتعبير عن ا

ساس الرواية (...) غالبا ما يخلط الناس بين الثيمة والحبكة. إّن الثيمة هي (موضوع) الرواية " الوحدة، االنتقام، الخيانة، 
ٔ
عادة ا

ات.. على سبيل
ّ

ب الكـثير  اكـتشاف الذ
ّ
ن تتطل

ٔ
ّما الحبكة فهي فعل القّصة، وهي بحاجة إلى ا

ٔ
و جملة. ا

ٔ
المثال"، وقد يعّبر عنها بكلمة ا

لتلخيصها"، بلشن(إدوارد)، دايانا (داوبتفاير): الرواية وصنعة كـتابة الرواية، ترجمة وإعداد، محّمد (سامي)، منشورات دار الجاحظ 
 .  51، ص 1981للنشر، بغداد ، ط 

مراض العيون وجراحتها، من مواليد مدينة الالذقيّ هيف -3
ٔ
،  1960ة عام اء باسيل بيطار قاّصة وروائية سورية. طبيبة مختّصة في ا

. قصص  1992ورود لن تموت (قصص)  وعضو جمعّية القّصة والرواية في سوريا. لها إنتاج قصصي وروائي غزير، نذكر البعض منه:
ة من طابقين  1997. موت البجعة (قصص) 1994. يوميات مطلقة (رواية) 1993) . ضجيج الجسد (قصص1993مهاجرة (قصص) 

ٔ
. امرا

ة من هذا العصر (رواية) 2000. الساقطة (قصص) 1999(رواية) 
ٔ
 ./https://www.abjjad.com/author/6805677...، 2006. امرا

ة في الخمسين، دار الساقي، بيروت،  -4
ٔ
 .15، ص 2015بيطار (هيفاء): امرا

 .121مرجع نفسه، ص ال -5

https://arabic.cnn.com/entertainment/2015/02/17/celebration-older-women
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 الخاتمة:    -4

 بالن
ّ
ظر ��  لم يكن من اليس�� علينا فهم وضعّية القواعد من النساء �� مجتمعاتنا العر�ّية املعاصرة إال

  �� حفرّ�اتنا  اإلسالمي، وجملة  الّدي�ي  ا�خطاب   �� بحثنا  ف�ان  النصّية.  وأصولها  الوضعّية  منطلقات هذه 

أنتجها   الذي  والثقا��  التار���  السياق  و��  النساء  من  العمرّ�ة  الشر�حة  هذه  بخصوص  الواردة  األح�ام 

لت بالّضرورة وفقا للنظام  وان��ينا من خالل هذه ا�حفرّ�ات إ�� أّن صورة القواعد   وصاغها.
ّ
من النساء �ش�

وقد منحت هذه الهيمنة لصاحب "الذ�ورة" مركز    االجتما�� العر�ي األبوّي املتأّسس ع�� الهيمنة الذ�ورّ�ة.  

 �� ظّل  
ّ
اإل�سانّية وجوهرها مهما تقّدم السّن بھ، أّما صاحبة " األنوثة" ف�ي �� الغالب عَرض ال قيمة لها إال

�ورة واألنوثة إيديولوجيا �شّرع قبول الواقع االجتما�ّ� القائم ع��  املركز. وال  
ّ

ل للذ
ّ
�عدو أن ي�ون هذا التمث

الت واملواقف واملمارسات ال�ي تقوم بتشكيل 
ّ
التمي�� بي��ما، بل وتنتج منظومة من األف�ار والتصّورات والتمث

الفرد ودوره وفقا لرؤ�ة تجعل من ا�جنس محّددا للدور، ومع �� تكريس هذا  مفهوم   
ّ
إال طى السّن ال يز�د 

 فيما �عود بالفائدة ع��  
ّ
الدور. فتقّدم األن�ى �� السّن يجعلها �� الغالب، �ائنا خارج ا�خدمة واالستعمال إال

الت ملا  
ّ
مص�حة الرجال، أّما الذكر فحينما يتقّدم �� السّن، �ستحيل �ائنا معت��ا قائدا ومحّن�ا. وهذه التمث

 ثوّي تقّيد الرجال والنساء داخل صور نمطّية تالحقهم ع�� مّر أعمارهم.هو ذ�ورّي وأن

ومن الضروري حي��ا أن ننفتح ع�� السياقات الراهنة ذا��ا ال�ي وضعت مضمون ا�خطاب الدي�ي �� مأزق  

و�� ظّل الواقع االجتما�� ذاتھ الذي أقّر بوجود القواعد ب�ّل شرائحهّن ��    ،معر�� �� ظّل العلوم اإل�سانّية

و�� قلب بناء الفعل ا�جتم��. فهّن    ،ا�حياة بأ�عادها ا�ختلفة اجتماعّيا ودينّيا وسياسّيا وثقافّيا و�عالمّيا

ر
ّ
ف��ّن من حنكة    بدأن يضعن موطئ قدم لهّن �� حرم املساجد، وشرعت تميل لهّن عروش السلطة ملا تتوف

الوشيك   واملوت  واليأس  ال��ود  ثقافة  جنسانّي��ّن  عن  ينفضن  فت�ن  وما  السيا�ىي،  أن 
ّ

للش تدب��  وحسن 

 ليعّوض��ا بثقافة ا�حياة واإلقبال عل��ا إعالما و�عالنا وأدبا و�بداعا. 

ھ لم �عد باإلم�ان االطمئنان إ�� ما استقّر �� املعرفة الدينّية بمصادر    
ّ
الت  وعليھ فإن

ّ
ها ومراجعها من تمث

للنساء القواعد وأدوارهّن، بل وجب تحدي��ا ح�ى تحيا �� صميم الواقع وتتفاعل معھ وال أن تظّل حبيسة  

عل��ا آنذاك وأمضوها حقيقة ثابتة ال تتغّ��، ويس�� خلفهم راهنا إ��    القّوامون األوهام ال�ي صنعها الفواعل  

 تكريسها �� حاضرنا وحّ�ى مستقبلنا.  
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 : قائمة المصادر والمراجع  -5

 العربیة:
  المصادر: 

 ج. 9مج/   4ب��وت، هـ)، �حيح البخاري، املكتبة الثقافّيةـ  256البخاري (ت  -1

 ، أح�ام النساء، تحقيق خ��ي سعيد، دار التوفيقّية لل��اث، القاهرة، د.ت.ن.هـ)  592ابن ا�جوزي (ت   -2

 .مج 12، 2003الم الكتاب، هـ)، ا�جامع ألح�ام القرآن، دار ع 610(ت  القرط�ي -3

 الكتب:
إدوارد بلشن، دايانا داو�تفاير، ترجمة و�عداد، سامي محّمد، الرواية وصنعة كتابة الرواية، منشورات   -1

 . 1981دار ا�جاحظ للنشر، �غداد ، ط 

�ن، تحقيق محّمد م�� الدين عبد    941هـ/    330األشعري (ت   -2
ّ
م)، مقاالت اإلسالمّي�ن واختالف املصل

 .1990ا�حميد، القاهرة، املكتبة املصرّ�ة، ط 

الدين،  األلو�ىي  -3 املثا�ي، ضبطھ    1270(ت    شهاب  والسبع  العظيم  القرآن  تفس��   �� املعا�ي  هـ)، روح 

د فهارس.  15،  1971لبنان، ط    -وحّققھ ع�ّ� عبد الباري عطّية، دار الكتابة العلمّية، ب��وت
ّ
 مجلد ومجل

�ي�ي -4
ّ
� ، ال�

ّ
 .1992ي�ي، فلسفة ا�حداثة، ب��وت، مركز اإلنماء القومي، ط فت��، رشيدة ال�

مراجعة    ،جيل -5 األسعد،  محّمد  أ�سام  وتقديم  ترجمة  االجتماع،  علم  مصط�حات  م�جم  ف��يول، 

 .2011،  1وإلشراف، �سام بركة، جار ومكتبة الهالل ب��وت، ط 

، لبنان  -املتقار�ة، كتاب ناشرون، ب��وتعبد العز�ز ، األز�اء عند العرب ع�� العصور  ،  حميد صا�ح   -6

2018. 

  –عصمت محّمد ، ا�جندر، األ�عاد االجتماعّية والثقافّية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان ،  حوسو   -7

 . 2009، 1األردن، ط 

ب��وت  ،ا�خوري  -8 والّنجاسة،  هارة 
ّ
الط رموزّ�ة  ا�جسد،  إيديولوجيا  إ�حاق،  دار  -فؤاد  الّسا��،    لبنان، 

 .9719، 1ط

العبادات: دراسة فقهّية مقارنة، املشرف عرفات  ،  الدلو -9 �� فقھ  ، أح�ام املسّن�ن  هبة مدحت راغب 

الفقھ املقارن، فلسط�ن قطاع   �لّية الشريعة والقانون، قسم  امليناوي، ا�جامعة اإلسالمّية،  إبراهيم 

 . 2009غزة، ماجست��، 

تھ، دار الفكر،، الّزحي�� -10
ّ
 ج.  10، 1دمشق، ط   –سور�ا  وهبة، الفقھ اإلسالمي وأدل

 . 2011، 1خلود ، ا�جسد األنثوي وهوّ�ة ا�جندر، جداول للطباعة والنشر، ط ، الّسبا��  -11

ث، تقديم ( خضر) العادل، تو�س، دار املعرفة  ،  بن سالمة -12
ّ
ر واملؤن

ّ
رجاء، بنيان الفحولة، أبحاث �� املذك

شر. 
ّ
 للن
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إ��،  س��گين -13 نقلھ  العر�ي،  �اث 
ّ
ال� تار�خ  حجازي    فؤاد،  مصطفى    (محمود العر�ّية  وراجعھ  فه�ي)، 

شر با�جامعة،  
ّ
قافة والن

ّ
 5،  1983(عرفة)، عبد الّرحيم (سعيد)، اململكة العر�ّية الّسعودّية، إدارة الث

 مج. 

قافة ا�جديدة، ،  العالم -14
ّ
 .1989محمود أم�ن ، مفاهيم وقضايا إش�الّية، القاهرة، دار الث

مة العر�ّية لل��جمة، ب��وت، ط  أنتو�ي، علم االجتماع،  ِغِدنز -15
ّ
،  1، ترجمة وتقديم، فايز الُصّياغ، املنظ

2005. 

آمال، -16 ب��وت    قرامي،  جندرّ�ة،  دراسة  اإلسالمّية،  العر�ّية  قافة 
ّ
الث  �� املدار    -االختالف  دار  لبنان، 

 .2007، 1اإلسالمي، ط 

 ج. 5سسة الرسالة، أعالم النساء �� عاملي العرب واإلسالم، ب��وت: مؤ  رضا،عمر كحالة،  -17

حسام الدين ، مكتبة نحو علم اجتماع تنو�ري، نظرّ�ة الفعل االجتما�� عند ماكس  ،  محمود فياض  -18

 .  2018، 1في��، دراسة �� علم االجتماع التأو���، ط. 

سور�ة  - ،املرني�ىي -19 صا�ح،  أحمد  ترجمة  ا�حجاب،  وراء  ما   ، باعة    –فاطمة 
ّ
للط حوران  دار  دمشق، 

شر والّتوز 
ّ
 .2006، 3يع، ط والن

سّن اليأس والعالج الهرمو�ي البديل، ترجمة هنادي مز�ودي، مدينة امللك عبد العز�ز    ،آن  ماكغريغر، -20

 .2014، 1للعلوم والتقنية، ط 

ة اإلث�ي عشرّ�ة، أطروحة لنيل د مراجع الشيعة اإلماميّ ناملرأة �� جوامع السّنة وع  هاجر،  ،منصوري   -21

ات، �� ا�حضارة، وزارة الّتعليم العا�� والبحث العل�ي، �لّية اآلداب والفنون واإل�سانيّ   ةالدكتوراشهادة  
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 .1990، 1الكتاب العر�ي، ب��وت لبنان، ط العل�ّي، دارالّسبع 
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 المقاالت:
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فات، مركز دراسات الوحدة العر�ّية، ب��وت 
ّ
 . 2012، 1لبنان، ط  – من املؤل
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