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  النقد الجندري  
    المرأة في فكر صادق جالل العظم

  الجندري النقد

  العظم جالل صادق فكر في المرأة
  

  الرحبي مية

  
 كتبه في بل بعضهم، يظن ما بمثل وحده العذري) والحب الحب في( كتابه في المرأة تحرير قضية العظم جالل صادق يعالج لم

  الهزيمة). بعد الذاتي و(النقد التحريم)، ذهنية بعد (ما منها بالذكر وأخص أيًضا، األخرى

 ما أن أيًضا وأكد الحب، عاطفة في والمرأة الرجل بين نوعي فرق أيّ  غياب أوالً  العذري) والحب (الحب كتابه في العظم أكد
 بحرية تعبّر أالّ  على أجبرتها التي االجتماعية الظروف إلى بل بعضهم يدعي ما بمثل األنثوية طبيعتها إلى يعود ال اختالف من يظهر

 في فاعًال  مسؤوالً  حرا فرًدا تكون أن في قدرتها تحّدمن ما بمثل تحب، من اختيار في قدرتها من تحدّ  ثمَّ  ومن العاطفة، هذه عن
  المجتمع.

 أساسي فارق أي يوجد ال أنه وهي وتتخللها الدراسة هذه على تسيطر رئيسية فكرة أوضح أن أريد« الكتاب: مطلع في العظم قال
  .)1( »كافة الخاطئة الموروثة األفكار بخالف وذلك الحب، لعاطفة بالنسبة والرجل المرأة بين نوعي أو

 العاطفية، المبادرة زمام تأخذ وأن ومعشوقة، عاشقة تكون أن على اإلنسانية طبيعتها بحكم المرأة قدرة نفسه الكتاب في وأكد
 من لتمكنت عليها، تُفرض التي الصارمة والتقاليد العادات ولوال األنثوية. بطبيعتها عالقة لذلك وليس الناس، بقية شأن ذلك في شأنها

 وذلك يختارونها، من دائرة ضمن االختيار في مساحتها تحدد التي هي الجائرة التقاليد تلك أن إال بحرية، الرجال من تريد من اختيار
  .)2( البعض يدعي كما األنثوية بطبيعتها له عالقة ال

 عن وعبّر هذا، رأيه في بعد فيما توسع بل والرجل المرأة بين الحب مشاعر في االختالف غياب إلى بإشارته العظم يكتفِ  ولم
 اإلنسانية النفس إن قال عندما بينهما المزعومة الفوارق عن يقال ما كل ورفضه عامة، مساواة والرجل المرأة بين بالمساواة قناعته

  .)3( »ومجاًزا عرًضا إال والتأنيث التذكير العتبارات« تخضع ال

 أن الجدل يقبل ال بما أثبتت التي الحديثة العلمية الكشوف عن بالحديث علميًا، المساواة في نظره وجهة إثبات العظم حاول وهنا
 بنسب والسيكولوجي الفيزيولوجي بنيانه في وتدخل أنثى)، أم كان (ذكًرا إنسان كل تكوين في معًا تشترك واألنوثة الرجولة عناصر
 بل الذكر، طبيعة عن جذريًا مختلفة األنثى طبيعة من ويجعل جوهري، غير فارقًا والرجل المرأة بين الفارق يجعل ما وذلك مختلفة،

  والمرأة. الرجل بين بكميتها المختلفة ولكن اإلنسان، جسد في المتماثلة الهرمونات بكمية يتعلق كميّ  الفارق إن

 المنادين عند سادت إذ علميًا، الفكرة تلك إثبات موضوع في العظم تركيز سبب فهمنا التاريخي سياقه في الكالم هذا وضعنا وإذا
 الناس إقناع محاولة اآلخر)، (الجنس كتابها في (الجندر) فكرة بوفوار دي سيمون طرحت أن وبعد الوقت، ذلك في المرأة بتحرر

 دي سيمون طرحته ما بمثل الجندر، مفهوم ويعتمد العلمية. االكتشافات إلى استناًدا بالنساء الرجال بمساواة القائلة الفكرة بصواب
 الرجل عن المرأة تأخر أسباب أن تثبت علمية دراسات على كلها النسوية الحركات بعد فيما وتبنته باتلر، جوديت وطورته بوفوار

 حكمتها الذي االجتماعي الظرف إلى وإنما والرجل، المرأة جسد بين البيولوجي االختالف إلى تعود ال جميعها الحياة مجاالت في
 يفسر ما والمكان، الزمان بتغيّر تتغيّر لم الظروف تلك البشر، حياة على (البطركي) الذكوري النظام سيطر أن منذ عدة، قرونًا

   وأعرافها. وتقاليدها وعاداتها المجتمعات باختالف العام الحقل في المرأة مشاركة اختالف

 ليسا والرجل المرأة بين واالختالف الشبه إن إذ مختلفًا، طرًحا المرأة قضية يطرح وبات بعد، فيما تطور النسوي الفكر أن إال
 بالتمتع أنثى_ أو ذكًرا هكون عن النظر بغض إنسان كل حق إلى يستند وحقوقها المرأة حرية ومبدأ اإلنسانية، حقوقها لحرمانها مسوًغا
 جميعها التمييز أشكال إلغاء اتفاق مقدمتها وفي كافةً، الدولية والمعاهدات واالتفاقات الشرائع أقرتها التي اإلنسانية والحقوق بحريته

  .)4(1979 عام المتحدة األمم أقرتها التي )CEDAW (السيداو المرأة ضد

 األدبيات من كثير في الغالبة الفكرة هي _وتلك فحسب المجتمع في منتجة فاعلة قوة تكون أن حقوقها المرأة نيل من الهدف وليس
 عن النظر بغض حقوقه إنسان كل فيها ينال مرحلة إلى كلها اإلنسانية ترقى أن أيًضا بل آنذاك_ وحقوقها المرأة حرية عن المدافعة

  آخر. سبب أي أو ودينه، وعرقه جنسه

                       
  ).2007، (دار المدى، 8صادق جالل العظم، في الحب والحب العذري، ط )1(
  .20-18لحب والحب العذري، صالعظم، في ا )2(
  .21-20العظم، ص  )3(
  ن مضمونه.وقعت الدول العربية معظمها على االتفاق حتى السعودية التي ال تسمح للمرأة بقيادة سيارة، إّال أنها وضعت تحفظات تفرغ ذلك االتفاق م )4(
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 إلى الحب لمشاعر المرأة ضبط يردوا أن يحاولون الذين المعاصرين الكتاب بعض موقف نفسه، الكتاب في بشدة العظم انتقد
 تصبر لكنها الحب، في نفسها معاناته تعاني معشوقته إن يقول قديم عربي بشاعر يشيد فهو والتقاليد، العادات إلى وال األنثوية طبيعتها
 أن على تصرّ  ورجعية فاسدة بنظرة يتشبث« العقاد محمود عباس بمثل معاصر كاتب يأتي حين في االجتماعية، القيود بسبب وتتجلد

 يتغير ال الذي األصيل األنثوية الطبيعة جوهر عن بل واألعراف الشرائع واقع عن ناجما ليس الجنسي، باالحتجاز المرأة استعصام
  .)5(»والمجتمعات والمكان الزمان تبدل مع يتبدل وال

 (تنطبق جميعها فيه الواردة الرئيسية واالستنتاجات الحسابات فإن الموقف ذلك مع انسجاًما أنه نفسه الكتاب في أيًضا العظم أكد
 أنه وأؤكد اللغة، لضرورات الدراسة في المذكر صيغة الستخدام اضطراره عن واعتذر الرجل)، على تنطبق ما مثلب المرأة على
 بين المؤنث صيغة وضع كرر ذلك من الرغم وعلى الكتاب، في ذكره على جاء شخص أي عن حديثه في والرجل المرأة يعني

 باحث أيّ  درسها عامة دراسة أيّ  في أجده لم ما وذلك دراسته، في والرجل المرأة يعني أنه على تأكيًدا فصل، كل بداية في قوسين
  تحديًدا). الجندرية الدراسات (باستثناء عربي

  اآلتي: مثل من كلها دراسته على ذلك ويطبق

  .)6( للدونجوانة) بالنسبة يقال ذاته (والشيء

  .)7( زوجة) أو زوًجا يكون أن يريد ال أنه (كما

  كثير. وغيرها

 أن التأكيد يريد عندما األخرى، كتاباته في أحيانًا ترد بل فحسب، العذري) والحب الحب (في كتابه في نجدها ال القاعدة وتلك
  المذكر. صيغة بعد المؤنث صيغة قوسين بين فيضع الرجل، يعني ما بمثل تماًما المرأة به يعني يكتبه ما

 األحادي الزواج عالقة في يتمثل واالمتداد االمتداد؛ أو االشتداد ينشد ما إلى بالمرأة الرجل تربط التي الحب عالقة العظم قسم
 على تبنى التي السائدة الزوجية العالقة بشدة ينتقد وهو العذري، والعاشق الدونجوان شخصيتي في فيتمثل االشتداد أما المألوفة،

 والبقاء. الدوام بغرض االجتماعية، والتزاماتها ومعاييرها وقيمها ومؤسساتها االمتداد شريعة

 الفتاة تعيشها التي الزوج) هذا يكون ألن المرشح اإلنسان (أو المثالي الوفي الزوج يعيشها التي الحياة بؤس ذلك بعد وعرض
 االلتفات بدون العمل إلى البيت ومن البيت إلى العمل من قاتلة برتابة ينتقل الذي اإلنسان« هو فالزوج الزوجة، تكون ألن المرشحة

  .)8( »وأهلها العروس نظر في مثاليًا زوًجا تجعله والتي حوله المجتمع بها يتحدث التي فضائله أهم من هذه الطريق. جوانب إلى

 الفتاة أما« بقوله: وعواطفها، مشاعرها عن التعبير من المحرومة الخاضعة التابعة السلبية المثالية الزوجة حال يعرض كما
 أنها شيمها من الحياة. وتجارب العلم بعض من حتى بريئة طاهرة ساذجة بسيطة فهي التقية الوفية الزوجة تكون ألن المرشحة
 تؤمن وعروقها. جسمها من الحياة ينابيع تجف أن تكاد حتى بصلة والحياء والعفة للفضيلة يمت ما بكل المرض حد إلى مهووسة

 زوجها حقوق على ومحافظة وأمينة مطيعة تكون أن ينبغي لذلك مرتبتها، على مرتبته وسمو عليها زوجها بفضل يتزعزع ال إيمانًا
   .)9( »وعرضه وماله

 تستمر، أن -الزوجين بحياة يحوط الذي البؤس بهذا- الحالية بصورتها القائمة الزوجية العالقة هذه لمثل يمكن أنه كيف ويستغرب
 (االمتداد)، االستمرار الزوجية العالقة فهدف الموت، يفرقهما حتى مخلًصا وفيا كبيًرا حبا بعضهما يحبا أن بالزوجين يفترض وكيف
  الزوجين. بين تربط التي الحب عالقة في وشحوب عاطفي فراغ إلى ذلك أدى لو حتى

 وتؤمن الحب في االمتداد بعد بمتطلبات تفي بطل) ال أخاك مكره طريقة على (ولو الوفيين المتحابين الزوجين حياة أن شك ال«
  .)10( »االشتداد حيث من وضعفه شحوبه عن النظر بغض اإلمكان بقدر البقاء في رغبته له

 قلب في الناخرة األخرى الحب نزعات على يغطي الذي الزائف والهدوء الرتابة تحكمها التي العالقة هذه بؤس العظم ويصور
 المتدفقة، والعاطفة المتفجرة الحياة ينابيع نالمس وتجعلنا كياننا، تهز تجربة تحقيق في الدفينة الرغبة« وعلى ونفسيهما الزوجين
  .)11( »اليقظة أحالم في إال بها نفكر ال النشوة من ومرتفعات ذرى إلى فتحملنا

                       
  .21المرجع السابق نفسه، ص  )5(
  .48العظم، الحب...، ص  )6(
  .61العظم، الحب...، ص  )7(
  .52العظم، في الحب، ص  )8(
  .53العظم في الحب، ص  )9(
  .53العظم، ص  )10(
  .54العظم، ص  )11(
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 الشعور من للتخلص توق إنها الخلية. في النحلة عمل رتابة مثل جوفاء برتابة تجهد« فهي المثالية العالقة هذه في الزوجة أما
 »والعاطفة الحب في كثافة وال زخم وال انفعال، وال توتر وال فيها إثارة ال حياة في يتولد الذي األجوف والروتين والنقص بالفراغ

)12(.  

 والذي )13(األنثوي) (اللغز الليبرالية النسوية رائدة فريدان بيتي كتاب في ورد ما على الزوجة لشخصية العظم وصف وينطبق
 بمساعدة السلطات وسعي أميركا، في األولى النسوية الموجة انحسار بعد الخمسينيات، في األميركيات النسويات أوضاع فيه تعالج

 والمراكز المعامل في النساء وجود إلى الحاجة وانتفاء الحرب من الرجال عودة بعد التعليمية، والمؤسسات والكتاب المفكرين
 فسيح بيت في مثاليين أوالد بوإنجا ناجح رجل من الزواج على أحالمهن وقصر بيوتهن، إلى بالعودة النساء إقناع إلى الوظيفية،

 حالة النساء لدى خلق ذلك أن فريدان وتبيّن الحياة، في وأوالدها زوجها بنجاح نفسها المرأة تحقق حيث الراحة، أسباب كل يتضمن
 تلك النفسيين، األطباء لعيادات دائمات زائرات منهن جعلت نفسية اضطرابات منهن للكثير سببت مفسرة، أو موصوفة غير نفسية
  ).Feminine Mystique األنثوي (اللغز اسم فريدان عليها أطلقت التي الحالة

 بالشدة ينتقد فهو ،ذلك ظنأ ال الزواج؟ إطار خارج والعالقات اإلباحية إلى دعوته الزواج مؤسسة من العظم موقف من يُفهم هل
 هذه من نموذج كل في للشخصية أقسام 3 ويضع الزواج، إطار خارج بالمرأة الرجل عالقة من األخرى األشكال نفسها والقسوة
  الدونكيشوتية. والشخصية العذري، والعاشق الدونجوانية، الشخصية الحب: من السائدة النماذج

 الحاد واالنفعال العنيف العشق مستوى على بالحب للبقاء مستمرة محاولة إال ليست« بأنها الدونجوانية الشخصية حياة ويصف
  .)14( »االستقرار خطر عنه تبعد التي والطرق الوسائل شتى عن والبحث

 حالة يعاني الدونجوان إن يقول إذ الداخلي، والسالم النفسي االستقرار يحقق أن يمكن ذلك بأن يظن ال العظم أن الواضح ومن
 .)consciousness unhappy The( )15( الشقي بالوجدان دعاها لحالة هيغل األلماني الفيلسوف وصف عليها ينطبق شعورية
  مستمًرا. نفسيًا ألًما وتولد باستمرار، عيشها وتنغص الدونجوانية، الشخصية بنيان تنخر التي بالسوسة الشقي الوجدان العظم ويصف

 في االستقرار على تعمل التي المحافظة بمؤسساتها االمتداد شريعة« ضد بأنه العظم فيصفه العذري، الحب إلى بالنسبة أما
  .)16( »الشديدة الغرامية والتجربة العشق سنة عن بعيًدا وتقليدية وقبلية أخالقية العتبارات والزواج الحل بإخضاع المجتمع

 وقيمها، ألخالقها ورفضهما القادمة، المؤسسات على تمردهما في الدونجوان بشخصية العذري الحب حالة في العاشقين ويشبّه
  وتوهجه. الحب اشتداد حساب على الزواج يؤمنه الذي الحب في االمتداد ولشريعة

  واحدة. محبوبة في إحساسه يركز وإنما أخرى، إلى حبيبة من ينتقل ال بأنه الدونجوان من العذري العاشق وميز

 امتالكها، من تمنعه حواجز وعيه، ال أو وعيه في الحواجز يضع لكنه حبيبته، إلى دوًما يتوق العاشقة) (كما العذري فالعاشق
 عاطفته. وتبرد حبه، اشتداد يخبو ال لكي يحب، عمن يفترق كي له ذريعة لتكون العوائق تلك إلى يسعى إنه بل

 وصلت قد العشق نار فتكون الصحراء، في وجهه على والهيام الجنون إلى الحاالت، أقصى في بالعاشق، يؤدي قد ذلك لكن«
 »وحرمانهم وسقامهم وهزالهم سهدهم عن العشاق هؤالء كالم من معروف هو بما جسده وحرقت ورشده عقله فأذابت أوجها إلى

  .)18( »شقاء بعده ما وشقاء ألم بعده ما ألًما الحالة هذه تولد الحال وبطبيعة« .)17(

  .)19( ».أساسها... في مرضية ظاهرة« بأنه العذري الحب يصف وهو

 بديًال  إال ليست العذري الحب قصة« العظم وعدّ  الحب، لمفارقة حًال  اعتماده يمكن وال مرضية، ظاهرة هو العذري فالحب إذًا،
  .)20( »المجتمع في السائدة العاطفي القمع تقاليد وجه في الحب في وانفعال وحّدة حرارة من النفس إليه تتوق لما خياليًا

 أو العشاق أشباه أيدي في ليقع والغرامي العاطفي الكبت مجتمع في العذري الحب ينحدر عندما تنتج التي الظاهرة يتتبع وهو
   يدعوهم. مثلما الدونكيشوتيين العشاق

                       
  .54العظم، ص  )12(
  ).2014بيتي فريدان، اللغز األنثوي، عبد هللا فاضل (مترجًما)، (د.م: دار الرحبة،  )13(
  .36العظم، في الحب والحب العذري، ص  )14(
  .49العظم، ص  )15(
    .75العظم، ص  )16(
  .76العظم، ص  )17(
  .76العظم، ص  )18(
  .95العظم، ص  )19(
  .95العظم، ص  )20(
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 فعوًضا« وأحالمها أوهامها في ويعيش الحب عن مسبقة صورة يتقمص دونكيشوتيًا عاشقًا يكون أن المرشح الشابة) (أو فالشاب
 األعلى من عليه مفروًضا يصبح وتلقائيته، وتدفقه عفويته بكل القلب قاع من أي القاع، من نابعًا إليه، بالنسبة الحب، يكون أن عن

  .)21( »السابقة األجيال من وأخالقه أفعاله وردود أفكاره مجموع ورث كما ورثه مهيأ جاهز قالب في صاحبنا ينصب حيث

  .)22( ».المريض... ذهنه في يتخيله الذي األعلى المثال أما« مريض ذهن ذو شخص بأنه الدونكيشوتي للعاشق وصفه في ويرد

 على إجابة عشقها أو حبها في نجد أن يمكن ال مريضة نماذج هي الزواج إطار خارج العظم وصفها التي جميعها النماذج إذًا
  بالرجل؟ المرأة وعالقة الحب لمفارقة رؤيته وما العظم؟ أراد فماذا هذا، كتابه في عليها اإلجابة العظم يحاول التي الحب مفارقة

 من ممكنة درجة أقصى في الحياة) مدى على (أو األبد إلى إبقاؤه هو الحب لمفارقة المثالي الحل أن شك ال« العظم: يقول
 سراب شأن ذلك في شأنه ومحال سراب هو الحال هذه بمثل الظفر أن غير مالل. أو انحالل أو وهن عليه يطرأ فال والحدة االشتداد
  .)23( »أبدا الدائمة الحيوية وخرافة األبدي الشباب

 التقليدية المجتمعات على طرأت التي الجذرية التبدالت كل« فإن العظم رؤية بحسب ولكن الحب، لمفارقة مثالي حل ال إذًا،
 يؤدي الذي األمر الحب. عليه ينطوي الذي اإلشكال طرفي بين والصدام التوتر حدة من يخفف اتجاه في عامة، بصورة تسير، الراكدة

 األلم حاالت من والحدّ  تعقيداتها، من والتخفيف معها، للتعايش المالئمة الصيغ وابتكار المفارقة مواجهة في الفرد مهمة تسهيل إلى
  .)24( »ترافقها التي النفسي والسقم والشقاء

 وإنما فحسب، تحب من باختيار ليس وحقها المرأة، تحرير الكتاب نهاية في إليها يشير التي الجذرية التبدالت هذه بين ومن
  واإلنتاجية. واالجتماعية العاطفية حياتها سبيل باختيار

 واعتمدت الخصوص، بهذا وإنغلز ماركس أفكار تبنت التي الماركسية النسوية النظرية المرأة تحرير موضوع في العظم تبنى
 أن إلى مقدمته في أشار أنه إال ماركس، وفاة بعد إنغلز كتبه الذي والدولة) الخاصة والملكية العائلة (أصل كتاب على أساس بصورة
 التي مورغان لويس أبحاث على كبيًرا اعتماًدا الكتاب في إنغلز واعتمد معًا، آن في ماركس وفكر فكره تمثل فيه الواردة األفكار
 عالقات بإلغاء وذلك وعدًال، إنسانية أكثر لتصبح مستقبًال  بالمرأة الرجل لعالقة تصوًرا تضع التي القديم) (المجتمع كتابه في دونها

 واختيار الزوجية المؤسسة تحكم التي جميعها االقتصادية والحسابات عليه، المبنية الملكية وعالقات جميعها، الرأسمالي اإلنتاج
 ية،االجتماع الحياة في المرأة تشارك فعندما المتبادلة، والعاطفة الحب بغير محكومة والرجل المرأة بين العالقة تبقى ال عندئذٍ  الشريك،
 سيطرته من الناتجة األسرة على الرجل سيطرة وتختفي أوالدها، ومستقبل مستقبلها على الخوف عندها يختفي اقتصاديًا، وتنفصل

  للرجل. مساوية المرأة وتصبح االقتصادية،

 األسرة فشكل االجتماعي، النظام خلقها مؤسسة الزواج إن وتقول أبحاثه، في مورغان إليها توصل التي بالنتائج إنغلز ويستشهد
 حتى التقدم من مزيد على قادرة أنها المفروض ومن المدنية، المرحلة إلى البدائية المرحلة من البشرية بتقدم واختلف تغير، الحالي
 اإلنجابي بالعمل ومختصات اإلنتاجي، العمل عن مبعدات النساء كانت طالما ذلك تحقيق يمكن وال الجنسين. بين المساواة تتحقق
 اإلنتاج. في ومشاركتها العام الحيز إلى الخاص الحيز من بخروجها إال يتحقق لن المرأة فتحرر وحده،

 والتحرر التقليدي، للمجتمع الرثّ  النسيج تفكيك إلى يدعو فهو الكتاب، من األخير الفصل في العظم طرحه ما تماًما يماثل وهذا
   رئيسة: غايات ثالث« إلى الفاعلة العصرية والقوى االتجاهات تهدف وأن المسبقة، واالجتماعية والخلقية الدينية اآلراء من

 أغاللها من الفرد في المكبوتة والرغبات واالنفعاالت العواطف تحرير إلى تؤدي جديدة واجتماعية اقتصادية أوضاع خلق )1
 التقليدية.

 بنظرة وإبدالها بالخطيئة، دوًما تربطه كانت التي التقليدية النظرة من الجنسية) الناحية من (وبخاصة اإلنسان جسم تحرير )2
 الكون. في الموجودة األشياء من شيئًا الجسد تعد علمانية موضوعية

 مؤسسة من بها واالتجاه والعشائرية، واالجتماعية االقتصادية وارتباطاتها التقليدية قيودها من الزوجية الرابطة تحرير  )3
 الطرفين بين والمتكافئ الحر االختيار أساس على إال تقوم ال عالقة إلى االمتداد وشريعة االجتماعي للعرف تفاصيلها كل في خاضعة
 بها، لحق الذي التقليدي االستعباد من المرأة تحرير الخطوة هذه وتفترض إنهائها. أو بها االستمرار أو بالعالقة الشروع في المعنيين
 واالجتماعية والغرامية العاطفية حياتها سبيل اختيار في وإنما يختارونها من أمام الرفض أو القبول مجرد في ليس كامًال، حقها وإقرار

 .)25( »وميولها وثقافتها لمواهبها وفقًا الحديث المجتمع في واإلنتاجية

                       
  .96العظم، ص  )21(
  .99العظم، ص  )22(
  .101العظم، ص  )23(
  .101العظم، ص  )24(
  .103العظم، في الحب، ص  )25(
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    المرأة في فكر صادق جالل العظم

 الحب على تقوم بعالقة واستبدالها إنتاجية، وحدة بوصفها األسرة شكل إلغاء إلى الفاعلة العصرية والقوى االتجاهات وتقود
 والصحة التعليم بتأمين فردية، بصورة وأفرادها األسرة تحملها كانت التي المسؤوليات في المجتمع وضلوع المتبادلة، والعاطفة
 إنتاجية كوحدة األسرة فكرة من الزوجية الرابطة بذلك فتتحول« وأجهزته مؤسساته بطريق المجتمع في المهمشة الفئات وحماية

 أو تطول قد لفترة معًا العيش في المتحابين الطرفين رغبات سوى اعتبارات ألي تخضع ال فردية رابطة إلى اجتماعية ومؤسسة
 .)26( »ومشيئتهما لتقديرهما وفقًا تقصر

 الخاصة والملكية العائلة (أصل في إنغلز كتبه بما مستشهًدا كتابه يختتم عندما الصدد، بهذا الماركسية األفكار تبنيه العظم ويؤكد
  والدولة).

 وانتقد رشدي، لسلمان الشيطانية اآليات رواية مناقشته في المرأة موضوع على العظم عرج التحريم) ذهنية بعد (ما كتابه في
 العظم أشاد الذي التمردي) التنويري (التجديدي العلوي فكر مع يتناقض بما متطرفة)، تشييئة (بذهنية للرواية العلوي هادي مقاربة

 المرأة وضع وفي النساء، على الرجال قوامة معنى وفي واإلسالم، الجاهلية بين المرأة وضع في والدقيقة والسليمة الصائبة بتحليالته
   زوجة. بصفتها ومنزلته

 في بالعاهرة، العلوي وصفها التي رشدي رواية في هند لشخصية مقاربته في خلقوية بمسطرة تسلحه العلوي هادي على وأخذ
 بالقواد، وزوجها بالعاهرة هند توصيف ورفض العهر، سوى ولميدن عام، بشكل وللمرأة لها الجنسية الحرية عن العظم دافع حين

 المرأة تطلب أن وحضارة ومجتمع ومكان زمان كل في عيبًا ليس« السن في تقدمت وإن حتى العشق في المرأة حق عن ودافع
  .)27( »واألعراف واألوضاع للظروف وفقًا وصالت وعالقات عشاق لها يكون وأن الرجال

 ليس« زوجته عشاق عن سكت الرواية في هند زوج إن وقال الطبقية، مرجعيته إلى برده وزوجها هند بين الوضع وصف لكنه
  .)28( »إليه وهند هو ينتمي الذي األعلى للمأل العليا الحيوية المصالح بسبب بل الخ، جسدها أو بالجنس المتاجرة نتيجة ماالً  يربح ألنه

 الحياة على الذكورية األبوية سيطرة باكتمال اإلسالم ظهور لحظة يشخص الذي نفسه هو العظم، توصيف في العلوي فهادي
 مجتمع في الرجل حرية مع تتكافأ تكاد واسعة بحرية تتمتع كانت بأنها اإلسالم قبل المرأة حياة ويصف الناشئة، الدولة وعلى العربية

 ويتصل الجاهلية. أهل يعرفها ال قيود عليها وفرضت حريتها من كثيًرا المرأة ففقدت« اإلسالم في تبدل الحال هذا وأن الدولة عديم
 السياسي جوهرها في القائمة الدولة نشوء مع الناجزة الذكورية األبوية نحو اإلسالم في العربي المجتمع تطور باكتمال التحول هذا

 مجلة اإلسالم)، في المرأة -الجاهلية في (المرأة العلوي (هادي الرجال طرف من والمداراة الخاص التملك اقتصاد على والتشريعي
  .)29( »1995 خريف ،5عدد (النهج)،

 إلى وصلت والعام، الخاص الفضاءين في عدة بامتيازات الرجل خّصت التي القوامة منظومة دان الذي نفسه هو العلوي وهادي
  كالنعل. موطوءة ألنها بالحذاء، الزوجة الزبيدي وصف بينما رق، بأنه النكاح الغزالي وصف حد

 عن فعبّروا األصلي لتكوينها مخالف ذكوري مجرى في العربية اللغة سيّروا الذين اللغويين ينتقد من أيضا هو العلوي وهادي
 إنسان مفردات بدقة تفرق العربية أن« مع معاجمهم على الصيغة هذه وطغت الغربيين، الذكوريين طريقة على بالرجل، اإلنسان
  .)30( »وامرأة ورجل

 (اآليات في هند شخصية في يرَ  لم العلوي هادي أن العظم استغرب العلوي، كتابات من استشهادات من كله العظم أورده ما بعد
 تتمتع كانت المرأة إن هادي قال التي الواسعة الحرية عن دفاًعا حتًما خاسرة نسوية لحرب رمًزا (أ) العظم رآها ما مثل الشيطانية)

 التاريخي التحول وجه في أخيرة مأسوية لوقفة رمًزا (ب) الرجل. حرية مع تتكافأ كادت حتى الدولة عديم الجاهلي المجتمع في بها
 ليأس رمًزا (ج) نهائيًا. دائرتها وأغلق فرضها اإلسالم أتم التي الناجزة) الذكورية (األبوية إلى اإلسالمي قبل العربي للمجتمع النوعي

 نصف ويحول سيحولها أنه األولى؛ اإلسالمية اللحظة من بغريزتها تشعر الذي المحتوم المصير عبثيًا رفًضا ترفض أبيّة امرأة
  .)31( كالنعل) (الموطوءة ومنزلتها كينونتها تتعدى ال كائنات إلى أي حذاء، إلى معها البشرية

 ذلك شرحت وقد والعظم، العلوي طرحه عما اإلسالم قبل ما وزمن اإلسالم في المرأة وضع عن النقاط بعض في أختلف وهنا
 فيه الرجل مع تتكافأ كادت بحرية تتمتع كانت اإلسالم قبل ما مجتمع في المرأة بأن فالقول ،)32(والمرأة) (اإلسالم كتابي في مطوالً 
 العامة، ونساء والنسب، الحسب ذوات الغنيات األرستقراطيات النساء بين اإلسالم قبل المرأة وضع اختلف فقد دقيق، غير تبسيط

 والدولة) والعائلة الملكية (أصل إنغلز كتاب في وردت التي مورغان دراسات طبقنا وإذا والحضر، البداوة مجتمعي بين واختلف
 النظام من للقبيلة التاريخي التقدم لتغيّر تبعًا المدة، تلك في العربية القبائل في المرأة ووضع واألعراف والتقاليد العادات تغيّر نرى

                       
  .105المرجع السابق نفسه، ص ) 26(
  .63العظم، ص ) 27(
  .64العظم، ص  )28(
  .74العظم، ص) 29(
  .74المرجع السابق نفسه، ص ) 30(
  .75المرجع السابق نفسه، ص )31(
  مية الرحبي، اإلسالم والمرأة. )32(



 

    2017أيار/ مايو  –العدد األول  107 

      

 بقوله: مورغان وصفها التي العائلة شكل كان الغالب العائلة شكل لكن بينهما، وسيطة وبمراحل الذكوري، النظام إلى األمومي
 األب يملك حيث ،»األبوية العائلة رئيس لسلطة تخضع عائلة في األحرار وغير األحرار األشخاص من مجموعة بانتظام تتصف«

 العرب تاريخ في (المفصل كتاب وفي جميعهم. له الخاضعين األشخاص جميع على والموت الحياة على حتى مطلقة، أبوية سلطة
 منح سيدها، أي المرأة وبعل العائلة ورب األسرة سيد العربية الجزيرة شبه مجتمع في الرجل كان« يقول: علي لجواد اإلسالم) قبل

 والرجل والولد والبنت المرأة حق فاغتصب القوة، هو العدل أن أساس على والحق العدل مفاهيم وبنى للنساء يعطها لم حقوقًا نفسه
 فله األطايب، وببقية وبالخمور بالنساء االستمتاع جملتها وفي الحياة، بمالذِّ  االستمتاع حق لنفسه وأباح مقاتل.... وألنه لقوته العاجز،

 يشاء، ما يتسرى أن وله متزوًجا، كان وإن امرأة بأية االتصال لنفسه وجوز الطالق، حق بيده وجعل النساء، من يتمكن ما يتزوج أن
  .)33( »وحقوق امتيازات من ذلك غير وله

 الغض من يصونها ودرع لها حماية فسؤددها والمال.... والجاه والنسب الحسب ذات األرستقراطية المرأة ذلك من وتُستَثنى«
  .)34( »أذى أي إلحاق أو إذاللها من زوجها تمنع لها، قوة وأسرتها ومكانتها. منزلتها من

 غالًما ورأى المغيرة، بن فاكه من متزوجة كانت عندما عتبة بنت هند مثل من ونسب حسب بنت يعفِ  لم السؤدد ذلك وحتى
 إصرارها من الرغم وعلى خرج، الذي عن يسألها بقدمه وضربها عليها، فأقبل -هناك نائمة هنًدا وجد أن بعد- الضيافة باب من خارًجا

  وطردها. اتهمها، أنه إال بشيء، علمها عدم على

 العم، عرق من أنزع الخال عرق أن القبائل بعض لدى االعتقاد مثل من وهنالك، هنا األمومي العصر بقايا وجود ينفي ال ذلك
 لذوات المتكرر بالزواج تبدَّت التي الجنسية الحرية وبعض أمهاتهم. إلى العرب بعض وانتساب النسب، تأكيد على الحرص وعدم

  الزوجية. الخيانة بانتشار -العامة نساء إلى بالنسبة– االجتماعية الفوضى حدود وبلغت والنسب، الحسب

 يهنئون كانوا بعضهم إن حتى لوالدها، مهًرا الحّرة من بالزواج يرغب من يدفع أن آنذاك العربية الجزيرة مجتمع في ساد وقد
 .»إبله عدد يرفع بمهرها ألنه النافجة لك هنيئًا« بقولهم: بنت له ولدت إذا الرجل

 بالخلع، منه نفسها تفتدي أن البدّ  عنه، باالنفصال رغبت وإذا حياته، في ماتت إن زوجته تركة من مهره استرداد للرجل ويجوز
 .)35( »تبعات أو ضوابط أي دون شاء، وكيفما شاء متى يستعمله الرجلف حقو من حقًا الطالق« كان إذ

 نكاح فوجد ثمن، لها سلعة المرأة عدّ  في كلها وتتفق البعولة، زواج والُمَسمى السائد، الزواج عن مختلفة زواج أشكال ووجدت
 بمثل األمومي، العصر بقايا من تعد الزواج، من أنواع محدوًدا وجوًدا أيًضا وجدت ولكن والشغار، والبدل، واالستبضاع، المتعة،

 من أكثر جامعت -خارجة أم وتدعى– إحداهن إن قيل حتى غيره، لتتزوج تطلقه ثم لتجربه رجًال  المرأة تتزوج بأن الذواق، نكاح
 االنقراض. إلى سبيلها في كانت الزواج من الصور تلك لكن الرهط، ونكاح الخدن، نكاح ووجد رجًال، أربعين

 النساء من يتزوج« الرجل وكان واإلماء، الزوجات من يشاء عدد أي في الحق للرجل وكان كلها، القبائل في الزوجات تعدد ساد
 .)36( »الولد من له يأتي ما وعلى عليهن لإلنفاق الثروة وسعة الرجولة قوة عليه تحمله أو له تسمح ما

 االنزواء أوساطهن في يشع ولم أبًدا الحجاب يرتدين لم فالبدويات« الحضر، حياة من كثيًرا أبسط الرحل البدو حياة وكانت
 في كانت بل فحسب، الحجاب ترتدي ال تكن ولم البداوة، حياة وأعباء متاعب كل زوجها مع تتحّمل المرأة وكانت المعروف. بالشكل
  .)37( »العشيرة أمور معهم وتناقش المساواة قدم على الرجال مع تجلس األسرة محيط

 في أساسية شريكة بوصفها – آنذاك والحكم العبادة، أماكن – المساجد فارتادت الدعوة، بداية في العام المحيط في المرأة وجدت
 التي المعاهدات وفي عقيدتهم، نشر أجل من المسلمون خاضها التي جميعها الحروب في فاعلة مشاركة وشاركت الجديد، المجتمع

 و(األنصار) المهاجرات من الدعوة بداية في المسلمات من كثير وبايعه الثانية، العقبة وبيعة األولى، العقبة بيعة بمثل النبي عقدها
 واإلصابة سعد، ابن طبقات منها المراجع، من كثير في أسماؤهن وردت وقد الجديدة، الدعوة عن الدفاع وعلى اإلسالم، على

  .وغيرهما للعسقالني،

 وحّسن الحاالت، أغلب في عليه تحصل تكن لم اإلرث، من بنصيب للمرأة وأقرّ  الزوجات، تعدد وقنّن البنات، وأد اإلسالم حّرم
  واإلماء. اليتيمات وضع من

 العائلة نظام ظلّ  في المرأة وضع وحّسن اإلسالم، قبل كان الذي المجتمع صفات من بكثير بداية احتفظ اإلسالم أن والخالصة
  للرجل. المطلقة السيادة ذات

                       
  .608، صفحة 4جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج ) 33(
  .616جواد علي، المفصل، ص) 34(
  .554، ص 5جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج )35(
  .90)، ص 1993دار الشروق؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب،  :، (القاهرة2محمد عبده، فتوى تعدد الزوجات األعمال الكاملة، ج) 36(
  .66)، ص1996لطباعة والنشر والتوزيع، حسين العودات، المرأة العربية في الدين والمجتمع: عرض تاريخي، (دمشق: األهالي ل )37(
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 المرأة، منزلة تراجعت حينئذ الجمل، معركة عائشة خسارة في رأيي في كانت الجديد المجتمع في الفادحة المرأة خسارة لكن
 (ما فيه يقول النبي عن حديثًا يومئذ تذكر بكر أبا إن حتى النساء ضد أحاديث فجأة يتذكرون عائشة ضد وقفوا ممن الصحابة وبدأ
 في الجابري عابد فعل ما بمثل السياسي)، (الحريم كتابها من كامًال  فصًال  المرنيسي فاطمة له وأفردت امرأة)، أمرهم ولوا قوم أفلح

 مسيئًا حديثًا يتذكر كان عندما هريرة، وأبي عائشة بين دارت سجاالت عن التاريخ كتب وتحدثت الحديث، هذا صواب عدم إثبات
  عائشة. تنكره النساء بحق

 رّسخت التي األحكام على المقدس فيها أسبغوا التي أحكامهم الفقهاء وضع عندما إال الناجزة الذكورة مجتمع يكتمل لم وبرأيي
 ويحبس الزوج، إلى األهل من يباع متاع إلى المرأة لتحويل الديني، الذكوري السياسي االستبداد فيه وتعاضد جميعها، األبوي النظام

   القبر. إلى يخرج حتى الزوجية بيت في

 على األحيان أغلب في تقتصر بأنها ووصفها الملتزم، العربي الشباب ثورة الهزيمة) بعد الذاتي (النقد كتابه في العظم انتقد
 ارتباطاته ونوعية األسرة مع« كلها مجتمعه قضايا مع تفاعله بطريق الثوري سلوك في تتجلى أن عليها إن حين في السياسي المستوى

   .)38( »إلخ الخاصة... حياته وفي المجتمع، في المرأة مع التقليدية، المجتمعات في الصارمة األبوة قاعدة مع بها،

 بصورة- تحاول لم تعبيره) (بحسب التقدمية األنظمة في تتجسد ما بمثل العربية، الثورة حركة أن إلى نفسه الكتاب في وأشار 
 هدًرا المهدورة البشرية العربية الطاقات على مثال وأكبر منظمة، فعالة وعقلية بشرية طاقات إلى العربية الجماهير تحويل -جدية
 الممسوسة وغير المستخدمة غير الكامنة اإلنسانية للطاقات مستودع أضخم النساء، أي والكمال، بالتمام العربي الشعب نصف هو تاًما
 الوجوه. من وجه بأي العربية) الثورة (حركة منها تستفد ولم األمة، تملكها التي الخام والعقلية البشرية المادة من كتلة أعظم إنهن بعد.

 بأسرها وتعبئتها جميعها، لديها المتوفرة والفنية والعقلية البشرية للطاقات استخدامها بمدى مرتبط المجتمعات نجاح أن إلى ويخلص
 المعيار العمل عدّ  مبدأ أهمية ويؤكد والفطنة. والموهبة واإلخالص والتدريب المهارة أساس على إال وآخر، إنسان بين تمييز دون من

 هذا فتطبيق عمليًا. تطبقها ولم والثورية، باالشتراكية يصفها التي العربية األنظمة نظريًا طرحته ما بمثل اإلنسانية، للقيمة الوحيد
   .وإنتاجه بعمله اإلنسانية قيمته العربي الشعب نصف اكتساب إلى يؤدي المبدأ

 هذا سيما وال وحسب، بعمله تتجلى ال اإلنسان فقيمة مقبول، غير مبدأ اإلنسانية للقيمة الوحيد المعيار العمل عدّ  مبدأ أن وأرى
 حبه في أكثر تتجلى اإلنسان قيمة إن بل وعمره، وجهده طاقته يمتص روتيني يومي عمل في آلة إلى يحوله الذي العمل من الشكل

 يعني بأنه »اإلنسانية للقيمة الوحيد المعيار العمل« لجملة بتفسيره ذلك العظم تدارك وقد وإبداعه. لمجتمعه وخدمته وعطائه لآلخرين
 من ومنتجة فعالة وطاقة المجتمع في عامًال  عضًوا باعتبارها والثقافي، واالجتماعي االقتصادي استقاللها أساس« المرأة إلى بالنسبة
   .)39( »طاقاته

 نيسان في إسرائيل إلى بوفوار دي سيمون زيارة فيه يذكر الذي إسرائيل في اليهودية المرأة عن قعوار أديب بكتاب يستشهد وهو
 عندما فلسطين، استعمار في وأسهمت إسرائيل، كيان في بصماتها تركت التي اليهودية المرأة إلى التعرف أرادت حيث ،1967
 التعرف بوفوار دي سيمون أرادت لو« لكن الحرة، والمهن المدن في العاملة والمرأة الكيبوتز، في العاملة المرأة مقابلة إلى ذهبت
 الدول في الحديثة التقدمية المجتمعات بناء في وساهمت العربية، التحرر حركة كيان على بصماتها تركت التي العربية، المرأة على

 الصليب في العامالت المجتمع سيدات إلى أم النسائية؟ االتحادات رئيسات إلى ستلتفت، كانت من إلى الثورية، األنظمة ذات العربية
 المجتمع تكوين على أصابعها بصمات تركت التي العاملة العربية المرأة اسمه شيء يوجد ال هي الحقيقة األحمر؟ الهالل أو األحمر
   .)40( »الحديث العربي

 بالعمل سواء الصهيوني الكيان بناء في اليهودية المرأة انخراط عن قعوار كتاب من أمثلة نفسه الكتاب في ذلك بعد العظم أورد
 من تستفيد كيف نشأتها منذ عرفت الصهيونية إن القول إلى ويخلص الفيتنامية، المرأة عن أمثلة وكذلك كافة، المجاالت أم القتال أم

  اليوم. حتى العربية الثورة حركة تتعلمه لم أمر وهذا استثناء، دون من كلها، لديها المتوفرة البشرية الطاقات

 والتنازل والتهاون التساهل من نوًعا أو اللطيف بالجنس الرأفة من نوًعا كالمه سيعدون الثوريين العرب الشبان بأن يرى وهو
 والطالب منهم المثقفين على« ينطبق الكالم هذا أن على يشدد وهو يظنون. ما بحسب وبنية عقًال  عليهن المتفوقين الرجال من

   .)41( »الفئات من غيرهم قبل والكتاب والمفكرين

 تخلف أوضاع من المرأة تحرير وضرورة العاملة، الطبقة من كامن إنساني احتياطي أعظم من االستفادة ضرورة تأكيد يعيد ثم
 للسهر المنزل في تعمل جارية اإلنسان – المرأة تجعل« مرعبة استبدادية تقاليد ومن الحدود، أبعد إلى رهيب ومادي ومعنوي عقلي
  .)42( »وموالها وسيدها مالكها وخدمة راحة على

                       
    .76)، ص2007صادق جالل العظم، النقد الذاتي بعد الهزيمة، (د.م: دار ممدوح عدوان، ) 38(
  .128 -127العظم، النقد الذاتي، ص  )39(
    .128العظم، النقد، ص  )40(
  .130العظم، النقد، ص )41(
  .131العظم، النقد، ص  )42(
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   وأشباههن. البرجوازيات) (العرائس لـ الخّداعة الخارجية التحرر مظاهر وينتقد

 حياة في وخالقة فعالة إنتاجية طاقة العربية المرأة تصبح أن دون من يتحقق أن يمكن ال العدو على النصر أن على ويشّدد
  العربي. المجتمع

 يسمح لم الذي الثقافي االجتماعي االقتصادي ووضعها المدة، تلك في العربية المرأة لواقع كامًال  العظم توصيف مع أتفق وأنا 
 الثورية بالتقدمية آنذاك العربية األنظمة توصيف في معه أتفق ال أنني إال العربية، المجتمعات بناء في فاعلة قوة تكون بأن لها

 توصيفها وأغفل الناصر)، عبد بجمال ممثًال  والمصري الحاكم البعث بحزب ممثًال  السوري النظامين بذلك قصد (وقد واالشتراكية
 ومؤسسات األمنية والمؤسسات الجيش على المدة تلك في سورية حكم الذي البعث حزب سيطر فقد االستبدادية، الشمولية باألنظمة
 وضبطت ،1966 شباط حركة بعد سيما وال شموليًا، طابعًا واتخذت لسياستها، يساريًا منهًجا أعلنت التي العسكرية بلجنته الدولة،
 ذلك في بما ألغتها، أو المدني المجتمع مؤسسات على وهيمنت العسكرية، بالقوة السياسية والحريات السياسي الجماهيري الحراك

 من كثير ترخيصات وألغيت الصحافة، وحرية التعبير حرية وألغيت المرأة، حقوق عن الدفاع في تسهم أن يمكن التي الجمعيات
  والسياسية. االجتماعية الحياة في ومشاركتها المرأة تحرر إلى تدعو كانت التي النسائية المجالت ضمنها ومن والمجالت، الصحف

 الجمهورية رئيس دين -1« الثالثة: مادته في آنذاك المطبق الدولة دستور من النظام في والثورية) (التقدمية غياب على أدلّ  وليس
 السماوية. األديان جميع تحترم والدولة -4 مصونة. االعتقاد حرية -3 للتشريع. الرئيسي المصدر هو اإلسالمي الفقه -2 اإلسالم.

 »ومرعية مصونة الدينية للطوائف الشخصية األحوال -5 العام. بالنظام ذلك يخل ال أن على شعائرها بجميع القيام حرية وتكفل
 ضد مميز شخصية أحوال قانون إقرار وتشرع والواجبات الحقوق في جميعهم المواطنين بمساواة تقول التي المادة مع وتتناقض

   .)43( بامتياز المرأة

 في يختلف وال ،1953 عام المقرّ  نفسه الشخصية األحوال قانون هو آنذاك مطبقًا كان الذي الشخصية األحوال قانون إن إذ
  .)44(1876عام العثمانية اإلدارة عهد في الموضوعة الشرعية األحكام مجلة عن ومضمونه جوهره

 من الجديد المجلس وتألف ،1966 فبراير شباط/ انقالب بعد للثورة الوطني بالمجلس ُسمي ما التقدمي النظام ذلك أنشأ وقد
 والجيش البعث حزب وسيطرة للديمقراطية، كامل غياب ظل في له المرسوم دوره اآلخر هو يؤد لم امرأة، 13 بينهم عضًوا 134
  شكليا. فيه المرأة وجود وكان البالد، في األمور مقدرات على

 قياداته، نفسه العظم انتقد وقد النسائي، العام باالتحاد نسائي مجتمعي نشاط أي البعث نظام حصر النسوي، النضال مستوى وفي
   فاعلة. نسوية حركة عن تعبر أن يمكن ال بأنها

 لها يحق وال شيئًا، أمرها من تملك ال المهنية، النقابات شأن شكلية، منظمة وكان ،1967 عام النسائي العام االتحاد تأسس
 وقراراتها، السلطة عن بالدفاع واألخيرة األولى مهّمتها لتتحّدد أعضائها، مصالح مع يتنافى السلطة تحدده أمر على االعتراض

 لمنجزاتها. والتصفيق والتهليل

 المرأة، قضية يناصر أن يمكن نسوي مدني نشاط أي على والتضييق المنع في وجه، أكمل على بدوره النسائي االتحاد قام وقد 
 وتوجيه القائمة النسائية الجمعيات سياسة رسم« به يناط وصيًا الحاكمة، السلطة من له المعطاة الصالحيات بحكم نفسه بتسمية وذلك

 من11 الهدف في يرد ما بحسب »المنظمة في المرأة فعاليات سائر النضواء تمهيًدا االتحاد وأهداف يتفق بما وتطويرها نشاطاتها
 تجمع أي أو جديدة، نسائية جمعية أي تشكيل ومنع آنذاك، قائمة كانت التي النسائية الجمعيات على التضييق جرى ذلك ونتيجة أهدافه.
  .)45( المرأة بحقوق يطالب

 ظلم من يعانين بقين الفالحات أن إال الريفيات لبعض التعلم أتاح ما الريف في التعليم سوية من رفعت األنظمة تلك أن صحيح
 من وحرمانهن األطفال من كبير عدد بإنجاب وإنهاكهن الرجل من مجانية عاملة يًدا واستخدامهن المبكر بالتزويج كبير مجتمعي

 ضد والفالحين) العمال (دولة في العمل قانون ميّز بل الدين. على حتى بل القانون على والتقاليد والعادات األعراف وغلبة اإلرث
 في العظم انتقدها التي الشكلية الحرية أن إال التعليم من أكبر قدًرا للنساء أتاحت المدينة أن من الرغم وعلى بالزراعة. العاملة المرأة

 بانتظار نفسها تجميل األول هّمها تعلّمت، إن امرأة فهي المدينية، المرأة واقع عن تماًما يعبّر آنذاك البرجوازيات للنساء توصيفه
 البعث قضى وبذا المستقلين. وكيانها وجودها وإثبات االقتصادي، االستقالل إلى قليلة باستثناءات إال تطمح وال المناسب، العريس

 واتحادات جمعيات بتشكيل سورية في عشر التاسع القرن أواخر منذ الرائدات النساء بدأته نضال جميعها، النسوي النضال أشكال على
  حقوقها. عن والدفاع المرأة تحرير هدفها كان نسوية

 مواطنيه حياة في األمنية العسكرية األجهزة وتحكم واستبداده بشموليته السوري النظام عن كثيًرا المصري النظام يختلف ولم
 االستبداد يتعاضد إذ خصوًصا، والمرأة عموًما، اإلنسان لتحرير إمكان أيّ  يتوافر ال الشمولية األنظمة هذه ظل وفي وحرياتهم،

                       
  .2012ودستور  1973لم تتغير هذه المادة كثيًرا في الدستورين الالحقين دستور  )43(
  ما زال هذا القانون مطبقًا حتى اليوم. )44(
  استمر ذلك حتى اليوم. )45(
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 الطاقة من جزًءا يشكل أن يمكن ال المقموع المضطهد واإلنسان مقموعة، مضطهدة المرأة على لإلبقاء والديني والذكوري السياسي
  مجتمع. أي في الفاعلة البنّاءة

 األميركي، االحتالل بعد الممزق العراق ينقذ أن يمكن لسيناريو اقتراحه وفي اإلنسانية) العلمانية والنزعة (اإلسالم كتابه في
 جهة من ال القانونية، الوجهة من نهائيًا إلغاءً  المسلمين إلغاء« تأسيسية جمعية لتشكيل وضعها التي الشروط ضمن من العظم أورد
 كان لو كما عليه والتستر إخفاؤه يتوجب شيئًا أي مخجًال، شيئًا كونها أي اإلسالم في (عورة) بصفتها المرأة لوضع الواقع، األمر

 على فارغة بل ناقصة، تظل الجديد العراق في بالرجل المرأة مساواة عن والشكلية الرسمية اإلعالنات كل فإن وبخالفه فضيحة،
   .)46( »مخز نحو

 اليساريين المفكرين شأن ذلك في _شأنه مقتنعًا مستقلة، أبحاث في وحقوقها وتحررها المرأة قضية العظم جالل صادق يتناول لم
 وتبنيها تخلفها، من العربية المجتمعات انتشال وأن المرأة، قضايا بحل كفيل كلها المجتمع قضايا حل بأن جميعهم_ العلمانيين

 اللتين الرئيستين الدعامتين على أبحاثه في ركز أنه إال حقوقها، ونيلها المرأة إنصاف إلى حكًما ستقود والحداثة والعلمانية للديمقراطية
  والحداثة. العلمانية وهما المرأة، بحقوق جميعها المطالبات إليهما تستند

 الموضوعية والنظرة بالعلمانية الرث نسيجه وتفكك اليوم التقليدي المجتمع في تؤثر التي العصرية االتجاهات تتصف« فيقول
  .)47( »والحياة واإلنسان الكون إلى العلمية

 العمل إلى مضى، وقت أي من وأكثر اليوم مدعوة التقدمية العربية األقطار في وخاصة العربي الوطن في الثورة قوى إن«
 العلم وقاطعًا حاسًما تبنيًا بتبنيها وتكنيكه، واقتصاده، وصناعته وتخطيطه بعلمه العشرين، القرن حظيرة إلى العربية األمة إدخال على

   .)48( »والثقافي واالجتماعي االقتصادي التخطيط في واألولوية األفضلية وإعطائهما والتكنولوجيا الحديث

 التي خصوصيته له مستقًال  نضاالً  يكون أن البدّ  الجندرية، والمساواة وحقوقها، المرأة حرية سبيل في النضال أن نرى لكننا
 السياسي المضمار في النسائية (الكوتا) مبدأ وتطبيق جميعها، المرأة ضد المميزة نالقواني وإلغاء الدستور، جندرة يف تتمثل

 في للمرأة فاعل منصف وجود لتحقيق المناصفة، إلى وصوالً  موقتًا، إجراءً  القرار، صنع مراكز وفي والمعرفي، واالقتصادي
 مع التسامح وعدم المرأة، ضد المميزة السائدة الثقافة وتغيير كلها، والمعرفية واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحياة مجاالت
 باالتفاقات وقانونيًا دستوريًا وااللتزام الممارسات، هذه وتجريم جميعها، المرأة ضد العنف أشكال ومناهضة قانونيًا، المجتمعي التمييز

 الرجل، مع متساوية صورةب التعليم فرص وتوفير عموًما، اإلنسان وحقوق خاصة، بصورة جميعها المرأة وقحق تقر التي والمعاهدات
 النسوية المنظمات وتشجيع ومستقبلها، بجسدها التحكم في المرأة وحق النسل، وتنظيم اإلنجابية والصحة الصحية الرعاية وفرص
 يهدف الذي العام الديمقراطي النضال من يتجزأ ال جزًءا ويشكل وثيقًا، ارتباًطا مرتبط كله ذلك بأن علًما المرأة، حقوق عن المدافعة

 وحقوقها، حريتها على المرأة حصول في تسرع اإلجراءات فتلك الحديثة. التعددية العلمانية الديمقراطية الدولة إلى الوصول إلى
 اإليجابية اإلجراءات يقرون ال لكنهم المرأة، لحقوق مناصرون إنهم يقولون الذين حتى العرب المثقفين من كثير رأي يعارض ما وذلك

 ويحقق برمته، المجتمع ينهض أن إلى االنتظار علينا وأن للديمقراطية، مخالف ذلك أن مدعين النسائية، الكوتا مقدمتها وفي السابقة،
  تشارك. أن لها يمكن ذلك وبعد المرأة، تمكين إلى سيقود ما وذلك واالقتصادية، السياسية إصالحاته

 من عدد على )49(التحريم) (ذهنية كتاب معكوًسا)من واالستشراق (االستشراق بحث في ورد الذي االستشراق مفهوم يحيلنا
 النسويات فيها انتقدنو ،وغيرهن ييغينوغلو وميدا أحمد وليلى موهانتي تشاندرا وطرحتها الثالث، العالم في النسوية بعد ما الدراسات
 كتلة الثالث العالم نساء تعد فوقية استشراقية نظرة إليهن ينظرن وهن الثالث، العالم في النساء أوضاع معرفة يدعين الالتي الغربيات
 العربية، المجتمعات سادت التي الدعوات في العظم انتقده الذي المعكوس االستشراق ويتمثل الدوني، المختلف اآلخر هي مصمتة،

 المنزلة وتمنحها المرأة، حقوق ستؤمن التي هي اإلسالم إلى العودة وأن حقوقها، ومنحها المرأة كرم من أكثر هو اإلسالم بأن وتقول
 مجتمعاتنا في التقليدية الثقافة في السائدة للنظرة تكريس في طبعًا)، الذكورية الفقهية اآلراء جميع هنا باإلسالم يعنون (وهم تالئمها التي
 هو والمرأة الرجل بين التكامل وأن لها، تكريًما المرأة، طاعة مقابل الرجل إنفاق أساس على تقوم التي القوامة منظومة تعد التي

  المساواة. وليست القاعدة،

 مقاله في فيكتب فيها، فاعًال  وجوًدا المرأة بوجود إشادته يغفل ولم العربي، الربيع ثورات مع وعواطفه كله بفكره العظم وقف
 حتى العربية التحرير ميادين في مثيل، له يسبق لم للمرأة، كثيفًا حضوًرا -المثال سبيل على- شاهدنا« الدينية): والمسألة (العلمانية

 أهاليهم يرافقون وهم وبناتًا، صبيانًا أطفاًال، شاهدنا كما اجتماعيًا، تزّمتًا األكثر والمدن وتقليديةً  محافظة األكثر المجتمعات في
 هذه داخل الموقف سيد هو عموًما واإلنساني الحضاري والسلوك باآلخر والقبول التسامح كان التحرير، ميدان تجربة إلى وعائالتهم

  .»والغفيرة الشابة الجموع

                       
  .24ة بغداد)، ص صادق جالل العظم، اإلسالم والنزعة العلمانية اإلنسانية، فالح عبد الجبار (مترجم)، سلسلة الفكر االجتماعي، (د.م: مكتب )46(
  .101العظم، في الحب والحب العذري، ص  )47(
  .110العظم، النقد الذاتي بعد الهزيمة، ص  )48(
  ).2004، (د.م: دار المدى، 2صادق جالل العظم، ذهنية التحريم، ط )49(
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 وعالقة ودية، عالقة به ربطتني إذ العظم، جالل بصادق الشخصية عالقتي في عايشتها مهمة نقطة إلى أشير أن لي البدّ  أخيًرا
 إحياء لجان إلى االنضمام إلى ودعاني عيادتي، في صديق زارني 2000 عام بداية ففي المجتمعي، العمل بعالقة وصفها أستطيع
 إحياء إلى تهدف أنها ندعي لجانًا نشكل أن المعقول من هل اللجان: في لزمالئه قال العظم جالل صادق أن لي وذكر المدني، المجتمع
 وأذكر المهاجرين. في صادق بيت في حضرته اجتماع أول وكان الدعوة قبلت واحدة؟ امرأة بيننا توجد أن دون من المدني المجتمع

 غياب ومن المرأة من اللجان موقف منتقدة آنذاك، سادت التي واإلصالح للتغيير الحماس أجواء مع متناسبة خطبة يومئذ ألقيت أنني
 المرأة قضية ذلك بعد حظيت الجندر. منظور مع متوافقة ليست األساسية ووثائقها اللجان أوراق وبأن بقضاياها، الكافي االهتمام
 منتدى والزمالء الزميالت بعض مع وأسسنا صادق، المرحوم لها المتحمسين أكبر من وكان اللجان، في الزمالء من االهتمام ببعض
 ومجموعة صادق المرحوم وكان جرمانا، في اليوسف رندة السيدة بيت في دمشق، ربيع رافقت التي المنتديات فورة أثناء في المرأة
 بإغالق التعسفية األوامر صدرت أن إلى المرأة، قضايا من عدًدا آنذاك فيه وطرحنا إدارته، مجلس في والزمالء الزميالت من أخرى

  الوليد. الدمشقي الربيع وسحق جميعها، المنتديات

 المرأة قضية في النظري رأيهم جسدوا الذين حياتي؛ في صادفتهم الذين القالئل العرب المفكرين من العظم جالل صادق
 في ومشاركتها بالرجل، الكاملة مساواتها إلى والدعوة وحقوقها، بحريتها وإيمانًا بقضاياها، دائًما اهتماًما أظهر إذ اليومية، بالممارسة

 أول اسمه كان أكبر. بحثًا المرأة قضية في يبحث كي لصادق العمر من كبرى فسحة القدر أتاح لو وتمنيت جميعها، الحياة مجاالت
 والعلمانية) (المرأة مؤتمر 2016 الماضي العام المرأة) دراسات مركز (مساواة/ منظمتنا نظمت عندما ذهني إلى تبادرت التي االسماء

 علمت ولألسف العلمانية، في كتبوا الذين العرب والمفكرين الباحثين من مستقًال  بحثًا القضية هذه تبحث أن في منا رغبة بيروت، في
  يرام. ما على ليس الصحي وضعه أن آنذاك

 المرأة، قضية ناصروا الذين القالئل العرب المفكرين من وكان حديث، علماني عربي فكر تأسيس في صادق المرحوم شارك لقد
 المرأة ونيل والحداثة العلمانية إلى دعوته في مسيرته متابعًا الشاب، الجيل يمأله أن نأمل كبيًرا، فكريًا فراًغا وترك عنها، ودافعوا

 من جميعًا نأمله ما إلى بها والوصول بها، حاقت التي الكوارث من مجتمعاتنا النتشال وحقوقه، حريته -عموًما واإلنسان- خصوًصا
 نهاية يكون أن يمكن ال اليوم يحدث وما باألمل، (محكومون لكننا وطويلة، شاقة زالت ما الطريق ومساواة. وعدالة وكرامة حرية

  التاريخ).
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