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ملخّص
لقد كان القرن العشرون بالنسبة للمرأأ امسسرلمة رر ررن فألرس ا نسرا
االجتماعيررة لالاقافيررة الترري جامرره علررن كا لعررا من ر م ل ر التررا خ امسألتررر
لألنه لم ألن ر ل نا امسعضلة ر رن الحلرل لالصرياتات التا ةيرة البد لرة فما
ب ر ا الحلررل امسسررتل ت مررن رررا

ان رررتن وب ر ا اال رردات ررن أنسررا عتيقررة

اسرتنفدت أتأاهرعا ج جحره التبرا

لالةبررأات بنسراف ا مرة فري لرس القرررن

ال ي حل بةيأه لشأه وبدا لنحن في م ل رن جد د أن حل معضلة لمعاتلة

امسأأ في العالم اإلسالمي نما أ بط ا ً
باطا عضل ً ا بحل معضلة ا مة اإلسالمية

ا عرا فرري الترصرل ررن صريمة ت ناميررة فاعلرة للبمر بر ا الةصرصررية الحضررا ة
لامسعاصأ في آن فألجن أزمة امسأأ امسسلمة ي امسعات «النرعي» زمة ا مة

في بدا ات القرن الحاتي لالعشررتن قرق ررد عد رد لتأاجر مسرا ا رال

القرررن امسنصررأت ل حرردت أ رردافعا لطمرحا عررا ررال امس.ل ررة الرد د

*

ررد ةتلررق

 -باحاة في مأكز الحضا للد اسات السياسية
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ً
جميعا في سرمة
القرد التي رأ د لس امسأاجعات ل تنا ض أ دافعا لألنعا شتأك

لاحد ي السعن ن تباوز انتقا ها عبأ القرأن ا مبرأت العبرل الزمنري رن التحرأك

النرعي الحضا ي

ل ا كان السؤا امسشروع في

ا امسقات ر :أتن مر ا مة ٍاإلسالمية مرن لرس

امسأاجعيرة فرران اإلجابررة علرن لررس التسررا ررر مرن الصررعلبة بمألرران فرري اللح ررة
ً
ً
التا ةية التي نعا شرعا اصرة ا مرا ا
لاحردا
كيانرا حضرا ً ا
عأفنرا ا مرة برصرفعا
ة

حمل ما ر أكبأ من التعبيأات العشرائية امستفأ ة عن امسشاعأ كيان حمل
ً
لمشرلعا حضا ً ا ل ات سياسية فاعلة في ا ال أف التا ةي
عامة مشتأكة

صبح من ا جدد البحث في فعاليات ه ا مة التي تبلرن فيعرا م را أ الررعي
ً
امسشتأك لالقد علن التقييم لالتقل م ل عما اإل ات ل صحيح امسسا أمال في أن
سعم لس الفعاليات (حأكية أل مؤسسية اجتماعية أل ثقافية أل سياسية سمية أل

تيأ سمية) في شأليل الرعي لاإل ات امسرحرد الفاعلرة لةمرة فري لح رة اتمرة

في

ا اإلطا ق مرهلع امسأأ امسسرلمة برل نرزعم أنره قر بر ا امسرهررعات التري

حمل الصدا

املرأة والقرن العشرون..نقطة حتول

ً
عمرمرا أ ميرة اصرة ال ح رن بعرا أ رة فترأ
مال القرن العشرون بالنسبة للمرأأ

ا ةية أ أ د كان القرن العشرون تون منازع ر نق ة التحل ا كبأ لا عمر

في التا خ اإلنسراني بالنسربة للمرأأ علرن لجره العمررت بحيرث مألرن اعتبرا ه ً
حردا
ً
فاصال ب ا حقبت ا را ةيت ا متتلفتر ا ً
نرعيراو رر ررن الةرروا الرمراعي للنسراف
من معقلعن الضا

الر و (امسرا الةاص أل ا سرأ ) رن مشرا كة الأجرا فري

الحيا العامة لاكتسا صفة امسراطنة لمن تو ن الترا ةي فري اإلنتراا البشرري

لالتنش ر.ة ررن اإلسررعات فرري نترراا متتلررق السررل االجتماعيررة لالاقافيررة لالسياسرررية
__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 122



● اماني صالح

لاالشتأاك في مناف لعرائد امسراطنة
ال شس أن

د صاحبته ر ر لال رزا ر ر الألثيرأ مرن ا زمرات ليس أ لعرا

ا التحل

ألييق ل أليق امسأأ ا عا لامسرتم ر ببناه االجتماعية لالاقافية القائمة ر مر

التحل ل امة معاتلة جد د لمتزنة ب ا «امسأأ ال بيعية» ل«امسأأ امسراطنة»
لرم ألرن امسرأأ امسسرلمة اسرتثناف مرن ر ا السريا

لرس

لألننرا نرزعم أنعرا كانره مررن

أكثأ النساف في عامسنا امسعاصأ معانا من آالت التحل لأزما ه لال زا

لاجه نسراف
التحررل

العررالم اإلسررالمي مررا لاجعترره بنررات جنسررعن فرري كررل مألرران مررن متررا
ً
ل ضرحيا ه لألنعن لاجعن فل لرس عقيردات أكثرأ حرد لعنفرا أجر لل رأف

التا ةي الةاص ال ي مأ به أمتعن فري اللح رة نفسرعا حيرث عراني ا مرة ا عرا
أزمة حضا ة كبيأ أهافه مسعانا امسأأ الألثيأ
لالسؤا ال ي فأ

نفسره رر :ا كران القررن العشررون رر ررن ا زمرة فعرل

ألررلن القرررن الحرراتي لالعشرررون رررن الحلررل

أتلررم ال ررن أن لررس متر ررق فرري

امسقات ا و علن جد ة امسأاجعة لالتقييم لالفعم الراعي للمشألالت ثم علن فعالية

السعي إل رات طر الحلل

املرأة املسلمة بني قرنني ..إشكاليات منهجية
ل مألن صرد ل رأاف

رل امسرأأ فري شرتن منراط وبلردان العرالم اإلسرالمي

فرري طررا منعبرري ل حليلرري لاحررد ل ررن أي حررد مألررن مسعالرررة منعبيررة لاحررد

اال تأا من مشألالت لحأكات امسأأ في من قة جمأافية ائلة مترد مرن لسرط

آسيا رن امسحريط ا طلسري لمرن جنرر أو وبرا رن لسرط أفر قيرا لامسحريط ا هنردي
من قرررة عر اررر بعشرررأات اللمرررات لالقرميرررات لالاقافرررات لالةبرررأات التا ةيرررة لالرررن م

االجتماعية امستبا نة بل ن السؤا ا م ال نصأف ن مبأت «اإلمألانية» برل رن

«مشرلعية» جأاف

ا النلع من البحث من الناحية العلمية ال ا دترلرجية
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علن الصعيد امسنعبي فقد م جأاف ر ا البحرث بميرأ افتأاهرات مسربقة تعلر

برحررد الةبررأ اإلسررالمية فرري حأكررة ل ررا خ امسررأأ امسعاصررأ شررأعه الباحاررة من ر

البدا ة في اال تأا من امسرهلع من من ل التنلع ل عدت الةبأات لا نمرا .لعبرأ

القأاف االست العية للمصات لالتبا

امسةتلفة ألرنره أمرات الباحارة معرالم طرا

عات مشتأك لاهرح القسرمات شرأللته بيانرات البحرث ا عرا تون افتعرا أل اسرتبا

للنتائر لم ألن اإلطا سمات اإلستا يألية لالابات بل ر أ أ للمسا امست ل ن
ً
ا خ أل ( را خ) النساف امسعاصأات في العالم شرعبه مصرات ا فعري تبمر شري.ا
فشر ًري.ا نحررر شررأليل يررا لاحررد ر ا
رلي تبرره نحررر مصررم لاحررد ألر ا برردأ ررا خ
النساف امسسرلمات فري م لر القررن العشررتن ل ألر ا انتعرن فري نعا تره و تم ر ا
اإلطا ال ي أنتبته مات البحرث فقرد رل ً
لزامرا علينرا فرأات مبرا لاسر لال رتالف
ل عدت ا نما .م اعتبا مساحات اال فا
أقسام البحث
قرت طا البحث ر تم التحف ات السالفة ر علن كنر ا تمحرل حر همرا مرات

البحث:

ا و  :صرردد تعل ر بمأاحررل لا را ررات الت ررل التررا ةي للمررأأ امسسررلمة علررن

مدد القرن العشرتن

الااني :حليلي تناو اإلشألاليات الألبأ د امسؤثأ علن حأكة امسأأ عبأ القرن

لما ترلد عن لس من حد ات م رلحة علن مسرتقبل نسراف العرالم اإلسرالمي فري

القرن الحاتي لالعشرتن

 – 1املرأة املسلمة يف مرحلة النهضة

ةتلق بأات النساف في العالم اإلسالمي ل تنلع ً
ً
كبيأا و تم
نرعا
ً
فان رلفا ل سمات مشتأكة رم ب ا لس الةبأات لعل أ رم لرس السرمات أن
ا التنلع
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ما عأف اصر ً
ً
نشررفا ل رل ً ا
الحا برر « ضرية امسرأأ » فري العرالم اإلسرالمي رد ا ربط

بنشرررف ل ررل فألررأ لمؤسسررة الدللررة القرميررة الحد اررة علررن هرررف ر ه الفأهررية
مأل ررن صرررنيق ث ررالس مأاح ررل أساسرررية ف رري الت ررا خ امسعاص ررأ للم ررأأ ف رري الع ررالم

اإلسالمي ي :مأحلة النعضة مأحلة يمنة الدللة القرمية التحد اية مأحلة عات
ا هيأللة (ما ب ا فعاليات العرمسة لا سلمة)

بل أن ندلق ن التعأف علن سمات امسأاحل الاالس لما سرات ا مرن ا را رات

عامة للت ل البد من التنل ه ن بعض امسالح ات لامسحدتات:

أل هما :أن الد اسة بما ال سترعم بعض الةبأات التي ال ألتمل عناصأ بلل ا

من من ل الفأهية السابقة بما رعلعا ق

ا ا سيا نا التحليلي مال حالة النساف

امسسررلمات حرره االحررتال (نسرراف فلسر ا لكشررميأ لالشيشرران لتيررأ ن) لحالررة
نساف ا ليات امسسلمة فري أو وبرا لآسريا حيرث حتراا لرس الةبرأات االسرتثنائية رن

أطأ حليلية اصة

ا مسالح ة الاانية :أن التعميمرات الةاصرة بامسأاحرل الراالس لت رل امسرأأ فري العرالم

اإلسالمي ال مألرن لهرععا فري طرا مرن التحقيرم الزمنري ( حد رد را ةي لبردف
ً
لانتعاف الفتأ ) فبعض التبا ماال د ت له ن مأحلة النعضة فري فترأ مبألرأ
أج ا ن القرن التاس عشأ فيما ج أت لرس امسأحلرة فري ررا

القرن العشرتن

أ رأ د مسنتصرق

الررتحفا الاالررث لا يررأ :مررؤتاه أن امسرررو امستترراب بامسأاحررل الرراالس لرريس ً
حتميررا
فبعض الةبأات تدا ل لدتعا مأحلتان أل ضي الفراصل بينعما أل تأتت ً
باعا بر ا
ه ل لس

مرحلة النهضة
ال مألررن رررات عر ررق محرردت لمتف ر عليرره مسفعرررت النعضررة فالنعضررة مفعرررت
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معيررا ي حمررل انحيازا رره الترري ررد ثيررأ الةررالف حتررن فرري طررا لررس الفتررأ الزمنيررة
ً
امسشا ليعاو ل د لفه لنا لس الحقبة الزمنية أاثا عر ًضا من الألتابات التي بنه
ً
مفعرمرا نقررد ً ا مسرا عررأف بحأكرة النعضررة النسررائية لن رأت ليرره كنرلع مررن التحلررل

لالترررد ل وبررأتم لررس فقررد فررأ يررا النعضررة نفسرره باسرررتمأا لأثبرره الت ررل
التررا ةي أن الترجعررات ا ساسررية ه ر ا التيررا مضرره ر ً
ردما نحررر مرردا ا علررن مرردد
القرنو مما ع ي امسفعرت مصدا يته الرا عية و رعله جد ًأا بالبحث

ا حاللنررا قررد م عر ررق جأائرري تيررأ أ رردترلرجي مسفعرررت النعضررة النسررائية نررأاه

شرريأ ررن الةررروا امسشررروع لامسعتررأف برره للنسرراف كبماعررة مررن اإلطررا التررا ةي

التقليرردي هررن (امسرررا الةرراص أل امسنز رري) ررن امسرررا العررات لمؤسسررا ه السياسررية
لاالجتماعيررة لاال تصررات ة لالسررعي إل ررأا معرراتيأ عامررة مشررتأكة للنسرراف لالأجررا

علن السراف لعضل ة مؤسسة الدللة في طا مفا يم امسراطنة لالحقل امستساو ة
في

ا اإلطا مألن طأح ثالس سمات أل ا را ات ئيسية مسأحلة النعضة:

أ – تراوح اخلطاب األيويدلوجي للنهضة بني اإلصالحية اإلسالمية والعلمانية
ميرزت الرردعر ررن نعضرة امسررأأ فرري منشررج ا بألرنعرا حأكررة « ميير رة» سررعن

السررتبدا نس ر

ررائم بنس ر آ ررأ برردتل سررراف مررن ررال نعررر صررالحي معتررد أل

ات ألا ي مرن ر ا امسن لر فقرد حمرل لرراف لرس الردعر ررد التمييرأ فري امسرتمر

لعلن أسرعا مرا سرمن با را رات التنرل أ مرن العناصرأ العلمانيرة امستمربرة لاال رراه

اإلصالحي اإلسالمي الساعي للتبد د ف ي طا الدتن ل عات فرتح برا االجتعرات

لفي امسقابرل فقرد أكرزت عناصرأ امسقالمرة لالرأفض لردعر نعضرة امسرأأ ر ر برامسفعرت

الساب ر في القرد التقليد ة امسستفيد من ا لهراع االجتماعيرة أل الاقافيرة القائمرة

ممالة في التيا الد ني امسحافا لالقررد االجتماعيرة امسعيمنرة كالتحرالق اال

القبلي امسعيمن في العد د من امسرتمعات اإلسالمية

راعي
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ميزت حأكة النعضة في لس امسأحلة باالستقال عن الدللة في العمرت ال أن

لررس لررم من ر مررن ا باطعررا بالدللررة فرري رررلف بعينعررا ماررل ررر ن عناصررأ حمررل

مشرررلعات للتح ررد ث أل اإلصررالح مقالي ررد السررل ة مارررل محمررد علر ري لالة رردتلي
سماعيل في مصرأ ل يرأ الردتن فري ررنس ال أن حأكرة النعضرة النسرائية لره

في يا ا العات أحد عبيأات نمر امسرتم امسدني
ً
اكتسم يا اإلصالحيين اإلسالميين ثقال با ًزا في العد د مرن ررا
النس ررائية بينم ررا لع ررم العلم ررانيلن ال رردو ا كب ررأ ف رري ر ررا

النعضرة

أ ررأ د ررات التي ررا

اإلصالحي علن اعد الترفي بر ا مت لبرات الردتن لنعضرة امسرأأ (لامسرتمر ) مرن
ال عات االجتعات في التفسيأ لاستنبا .ا حألات
فرري مصررأ ل رري مررن التبررا

الأائررد فرري نعضررة امسررأأ ل حر أ ررا اكتسررم يررا

ً
محتضنا الدعر ن نعضة امسأأ من
اإلصالح أ مية كبيأ
ال

سعامات أعالت

عل ا رلن لس من

ا التيا في الدعر ن عليم امسرأأ ل نصرافعا مارل :الشريخ

فاعررة ال ع رراوي لاإلمررات محمررد عبررده و تررم اال عامررات امسرجعررة ررن ائررد حر ررأ

امسأأ اسم أم ا بالتمر رم لالةرروا علرن التقاليرد ال أنره مألرن اعتبرا ه أحرد مرلز

ر ا الت يررا اإلصررالحي حيررث عنررن بالبحررث عررن القاعررد الد نيررة الشررأعية إلنصرراف

ل حر ررأ امسررأأ لكشررق الةلررط ب ر ا الرردتن لالتقاليررد الترري قرررت علررن استضررعاف
ً
النساف مبأئا الدتن الصحيح من لم امسأأ ل عميشعا( )1ل مال ملرس فنرن ناصرق
أحد أبرز الأملز النسائية ه ا التيا حيث امه تعر عا إلصالح حرا امسرأأ لامسرتمر

علن أساس فعيل يم الدتن لمباتئه لأحألامره ل عرات فسريأ مرا أسراف السرابقلن
فسيأه أل عسرفرا فري اسرتنباطه كمرا حملره سررف لهر امسرأأ علرن التعسرق فري

استتدات الشر ع هد النساف من برل التقليردتين لالتفرر ط فري مأجعيرة الردتن لمرا
()2

تؤمنه من حقل لالتزامات من بل امستمرب ا

في رنس احتضن التيا الد ني اإلصالحي تعر حر أ امسأأ في منشرج ا مارل
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لس علن الصعيد الن ري في سعامات امسصلح الترنسري ال را أ حردات الر ي لجره
فرري كتابرره امأأ نررا فرري الشررر عة لامسرتم ر نقر ًردا حر ً
راتا لهرراع امسررأأ فرري امسرتم ر

الترنسرري لامسرتمعررات العربيررة ً
عمرمررا لعررزا ال لررم الرا ر علررن امسررأأ ررن ا عررأاف
االجتماعيرة التري تمسررح ًلمرا فري الرردتن ل رن القرأافات الفقعيررة التا ةيرة امستحيررز

ً
مرهحا الفائد الرمة التري عررت علرن امسرتمر مرن نصراف امسرأأ
لنصرص الشر ع
()3

لعلن الصعيد امسؤسسي رسرد اال رراه اإلصرالحي فري ا حرات

ل صالح ألهاععا

النساف امسسرلمات الترنسريات الر ي نشرج عرات 1331ت كرجو الحأكرات الترنسرية
بأئاسررة برشرريأ بررن بررأات ل عتبررأ نشررج ه اسررتمأا ً ا مسؤسسررة الل ترنررة بسررما عا القرميررة

لاإلسالمية ل د تعا اال حات لالنتماف العربي اإلسالمي لألن عضرا ه ا
كن أفضن
ألهاععن التقليد ة لا رعن ن أاف النص القأآني من
اإل رابية امستعلقة بالنساف ل د كان
()4

امسناهالت الترنسيات

ة جد د برز الررانم

ا اال حات مد سرة ةأجره منعرا العد رد مرن

لفرري ا هنررد كرران مرلررد الرردعر ررن نعضررة امسررأأ امسسررلمة مررن لرردن يررا اإلصررالح
لالتبد ررد مررن ررال امسد سررة الترري عأفرره ا ً
ةيررا باسررم «حأكررة صررالح امسررأأ »
ل نتمن

ه امسد سة ن ا فألا اإلصالحية للسيأ سيد أحمد ان التي امه علن

الترفي ب ا الدتن اإلسالمي لالعلم الحد ث نش ه

ه امسد سة فري نعا رة القررن

التاس عشرأ لالعقررت ا ل رن مرن القررن العشررتن و فعره لرراف التعلريم باعتبرا ه أ رم
م لم إلصالح حا امسأأ امسسلمة في ا هند و عد من ملز ا الشيخ عبداهلل صاحم
أو جر رررد نس ررائية ص ررات با و ت ررة باسرررم ررا لن أل امس ررأأ أم ررا أب رررز التبلي ررات

امسؤسسرية للحأكررة فعري جمعيررة حما ررة اإلسرالت  1881لمن مررة امسرأأ امسسررلمة الترري

نشجت في ال ل سنة 1308
عأفررره ررررا

أ رررأ د فررري العرررالم اإلسرررالمي بر ً
ررروزا أكبرررأ لررردو التحرررد ايين

العلمانيين في الدعر ن نعضة امسأأ كما حردس فري الةبرأ اإل أانيرة اصرة بعرد
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الاررل الدسررتل ة فرري م ل ر القرررن العشرررتن فرري لررس الةبررأ شررألله حأكررة
امس البة بامسسالا لاإلصالح االجتمراعي لالقرانرني ً
جرزفا مرن حأكرة عامرة للماقفر ا
لالنتب ررة م ررن أجرررل ح ررد ث ا بني ررة اال تص ررات ة لالسياس ررية لاالجتماعي ررة اإل أاني ررة

مسررتلعمة الت ررل الحرراتس فرري المررأ

و أت لررس الحأكررة أن الشررأ .الضرررو ي

لنعضة ا مة بشألل عات ر لمن جملتعا امسأأ رر ر علمنة العاتات لالقريم لمؤسسرات

الحيررا السياسررية لاالجتماعيررة ل ررد برررزت فرري نعا ررة القرررن  13مررلز علمانيررة رردعر
ً
رلجررا عررن السرريا الررد ني السررائد فرري امسرتمر ماررل ميرررزا فررتح علرري
لنعضررة امسررأأ

آ رنرردزاته لميرررزا أتا رران الألأمرراني لمررن الناش ر ات العلمانيررات برررزت أسررماف

صررد قة تللرره آبرراتي صرراحبة صررحيفة (زبرران زنرران) أل صرررت امسررأأ لآفررا بأسررا
صاحبة مبلة جعان زنان (أل عالم امسأأ ) ل اا السل نة ل د ات مشروع النسل ات
العلمانيات في أان علن شق ا :أل هما :الحصرل علرن حقرل امسسرالا لالاراني :أن
أللن لس امسسالا في طا ت مر أاطية بأمسانية علمانية

()1

لمن السمات التي رد مالح تعا في شجن الة ا ا دترلرجي للنعضرة رر

لجرررت مفا ررة نرعيررة بر ا ابررات الأجررا لالنسرراف امسعنيررين بنعضررة امسررأأ فرري لررس
ا
الألترررا الأجرررا رررن التبر رررد لمنا شرررة
الفترررأ ففررري حررر ا نلحرررا ا را ً رررا مرررن

ً
العمرميات لميال ن الحرد لالتصراتت حمرل الة را النسرائي نزعرة رن االعتردا
لالترفي لا را ً را مسنا شرة امسشرألالت العمليرة شرد د اال صرا برا ر حيرا النسراف
لمعانا عن سري لس السمة علن الة اب ا اإلصالحي لالعلماني علن حد سرراف
ً
لاهرحا مرن الألترا الأجرا
علن سبيل امساا نرد في الة ا العلماني ا را ً را

ماررل ميرررزا الألأمرراني لأحمررد كسررروي فرري ررأان لسررالمة مرسررن فرري مصررأ ررن
الرردعر للق يعررة الألاملررة ب ر ا امسشررروع الحررداثي لمررن جملترره حر ررأ امسررأأ و ب ر ا

الدتن كما صملن الاقافة اإلسالمية بالقم لالعداف للحر ات و حملرنعا مسر.رلية

التتلررق فرري السرريا االجتمرراعي لالسياسرري علررن الرانررم ان ررأ ا رعرره تاعيررات
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النعضة من العلمانيات رن رنرم ر ا التصراتت لحراللن ررات جسرل للصرلة بر ا
الدعر لتحر أ امسرأأ و بر ا الردتن عرن طر تر ثرل أ اإلسرالت لالبحرث عرن امسضرام ا

التقدمية فيه أل ا نرد علن الصعيد الحأكي اب ة النساف الرطنية اإل أانية التي

نشجت في العقد الاالث من القرن العشرتن كمن مة ات ألاليرة ضر فري صردا

أ رردافعا « أسرريخ لاحتررأات شررر عات ل رريم اإلسررالت» لفرري مصررأ لررم رررد الناشر ة
الليبأالية امسصر ة الشعيأ ت ة شفي تضاهرة فري القرل برجن «الردتن اإلسرالمي ال
ً
عررد مسرر.رال عررن حالررة ا هبررر .الترري كانرره فيعررا امسررأأ امسصررر ة فرري ألائررل القرررن

العشررتن فري النرراحي الفألر رة لاالجتماعيرة لا تبيرة ولجردت ت رة شرفي لردتعا
الرأأ مسما سة نرلع مرن االجتعرات (الليبأا ري العلمراني) فري اإلسرالت مرن رال

أتعرا

حل التمييرز بر ا مبراتإل اإلسرالت عامرة ل شرر عا ه لاعتبرا أن للمبراتإل أللل رة علرن

التشر عات باعتبا ا امسجمل بنشأ ا علن العالم بينما أ بط بي التشر بمأاعا

امسحرريط االجتمرراعي فألانرره تعر عررا ررن « مييررأ التشررر تون مسرراس بامسبرراتإل
الد نية التي نبمي أن بقن تون عدتل»

()1

لعلن

ا (االجتعات الفألري) رر ن جاز

التعبيأ ر بنه ت ة شفي تعر عا لح أ عدت الللجات ل قييد ح الأجل امس ل في

ال ال

ب ــ قضايا النهضة ..التعليم واحلجاب
شررمله العد ررد مررن القضررا ا أجنررد مأحلررة النعضررةو و بر ا ر ه القضررا ا احتلرره

ضيتان علن لجه الةصررص أ ميرة كبيرأ فري شرتن بقراع العرالم اإلسرالمي مرا

ضرريتا التعلررريم لالحبرررا ن أ رررم م ررا ميررز أجنرررد ل ررس امسأحلررة أن الرر ي ح رردت
ً
عناصررأ ا ررر امسرتمر امسرردني نفسرره ممرراال فرري امسصررلح ا مررن أنصررا حر ررأ امسررأأ
لالنتم الأائد من النساف امستعلمات أل حتن العناصأ التقليد ة امسنا ضة لتمييأ لا ر

امسأأ

__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 111



● اماني صالح

التعليم ..جسر العبور من الظل إىل النور
احتلره ضررية التعلريم رر للريس امسسررالا ر ر مألانررة الصردا فرري لرس امسأحلررة مررن

مأاحل ل امسأأ لقد مال التعليم في امسقات ا و ا تا الضرو ة التي ؤ ل امسأأ

بالقررد ات الالزمررة مسما سررة مررا الررم برره مررن حقررل امسراطنررة فعررر أتا لتمييررأ لعرري

النساف لمفا يمعن لطمرحعن من اإلطا الضري للمعأفرة النسرل ة ا لليرة بالر رائق

لا تلا التقليد ررة ررن اإلطررا ا لسر للمعأفررة الترري تمرراس مر حرردلت الرررطن لا مررة

لالعالم ك لس كانه م البة النساف بنصيم فري التعلريم ري أو ا تبرا مرا س
فيرره النسرراف حقررل امسراطنررة بتجكيررد حقعر ارن فرري امسشررا كة م ر الأجررا فرري مرررا ت

لمناف لطن بتشا كلن ً
معا في عضل ته لعلرن الرانرم ان رأ فقرد كران انتشرا
التعلريم فرري امسرتمر شر ً
رأطا هررو ً ا لنبرراح الردعر ررن حر رأ امسررأأ مرن يرت ررا بمررا

أنتبه التعليم من نةبة من الأجا امسستنيرتن الر تن رد كلن يمرة العلرم لننسران
ً
عمرما و دو كلن علل امسرتم و أحلن ا فألا للعالا لاإلصالح
ه ه ا سبا جميععا ح يه مسجلة عليم امسأأ بمألانة فيعرة لرم بلمعرا ضرية

أ أ د في مسا النعضة ن الحد الر ي ترخ ف فيره لبردف النعضرة فري أتلرم برأات

العالم اإلسالمي ب عل مسجلة علريم الفتيرات فري أكيرا تبردأ الحرد ث عرن نعضرة

امسأأ بافتتراح كليرة امسعلمرات فري ععرد السرل ان عبردالعل ز ( )1813لمرا ال را مرن
افتتاح العد د من امسدا س مرو ً ا بانشاف أو كليرة نسرائية ابعرة لرامعرة اسر نبل
في فبأا أ  1314لفي مصرأ تبردأ الترا خ للمرأأ علرن صرعيد الفألرأ بألترا

فاعرة

اف ال ع اوي امسأشد ا مر ا للبنرات لالبنر ا الر ي شرأح فيره الفرائرد الرمرة لتعلريم
ً
النساف لألل من ا سأ لامسرتم فضال عرن الأجرا لالنسراف علرن السرراف أمرا علرن
صعيد الرا فتعد مد سرة القرابالت التري أنشرج ا محمرد علري ثرم مد سرة السريرفية
ً
التي أنشرا ا الةردتلي سرماعيل ( )1393لتعلريم الفتيرات ً
عليمرا حرد اا عالمرة برا ز
في ا خ ل امسأأ سبقه الردعرات لتحر أ را لفري ا هنرد سرا را خ نعضرة امسرأأ
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ً
مالزما لت ل لنعضة عليم الفتيات التي شعدت طفأ ب ا عرامي  1311 – 1304بفرتح
العد د من امسدا س في مدن برمباي لكأا شي لكلألتا لعليگأه لال ل بفضرل

أنصا حأكة صالح امسأأ لالرمعيات التري أنشرجل ا هر ا المرأ لمرا صرد هرا مرن
ً
ً
الصا لحأكة
نتاجا
أل اف لقد كان عل نةبة من ائدات نعضة ل حر أ امسأأ
نشاف امسدا س سراف العامة أل ا لية أل ا جنبية

ل ثي ررأ ضرررية امسررردا س التبشرررير ة الت رري استش ررأ د نش رراج ا ف رري أ ج رراف الع ررالم
ً
اإلسالمي بان هعق الدللة العامانية في القرن التاس عشأ ثيأ ً
كبيأا حل
لبسا
تو ررا الحقيقرري فرري النعضررة النسررائية ففرري بعررض الةبررأات كمررا ررر الحررا فرري

سل ا للبنان حيث عيش أ ليرات مسريحية لاسرعة كران لتلرس امسردا س تو كبيرأ
في نتاا نةبة من النساف امستعلمات الال ي لعبا تو ً ا ً
معمرا فري الردعر لنعضرة امسرأأ
بأ عن ن مصرأ

()9

ل نشاف الصحافة النسائية في الشات لالتي انتقله م
ً
عألسريا فري برأات أ رأ د اصرة لردد المالبيرة امسسرلمة
جثيأ لس امسردا س كران
التي أحبمه عن تف بنا عا في

لألرن

ا الللن الرحيرد امستراح مرن التعلريم شرية فتنرتعن

فرري ت نعن ل ررن ر ا السرربم عررلي ررج يأ علرريم الفتيررات فرري العد ررد مررن امسنرراط
كالسرتان التي حا به فيعا سل ة االحتال

نشراف مردا س أ ليرة نرافس مردا س

التبشيأو مما عل عليم الفتيات علن ن ا لاس لسنرات حتن سمح للتعليم ا لري

بقيرررت ع ررات  1308للرررم رررتم الترسرر في رره ال مرر م لررر العشررر نيات لألن التعل رريم
التبشرريري أسررعم بشررألل رررابي فرري علرريم النسرراف مررن من ر آ ررأ ررر «التحرردي

لاالستبابة» أثا

ا الللن من التعليم حأك الميل تن علن الدتن من امسصلح ا

إلنشرراف امسرردا س ا ليررة سررراف برعررد فررأتي كمررا حرردس فرري السرررتان أل برعررد

من م كما حدس في ا هند من ال نشرا .جمعيرة حما رة اإلسرالت التري برات ت

بافتت رراح  1م رردا س ابتدائي ررة ف رري ال ررل ع ررات 1881و بم ررأ
اإلسالمية للحيا لمراجعة نشا .الرماعات التبشير ة

الحف رراا عل ررن الق رريم
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ن القيمة الحقيقية لتعليم الفتيات أنره كران االن ال رة التري انبعاره منعرا كافرة
ا بعررات ا ررأ د لحأكررة نعضررة امسررأأ فالنتبررة امستعلمررة مررن الأائرردات ر ارن الال رري
ما سن بعد لس نشا .الألتابرة ل نشراف الصرحق النسرائية لالرمعيرات لالة ابرة
ا
لطل ن عبأ جعد فألري متعم مبمل امس الم الةاصة بامسأأ لحقر عا ف أحره

ملس حفني ناصق التي نتمي و جيل من ر رات مد سة امسعلمات السرنية فري

مصررأ م الررم ات ألاليررة لصررالح امسررأأ بمعيررا زمانعررا حر ا تعرره فرري مررؤ مأ تل رري
ل ررال اإلصررالح عررات  1311ررن علرريم البنررات فرري االبترردائي لالاررانلي ً
مبانررا لجعررل
التعليم ا ل ي جبا ً ا لفرتح برا التعلريم العرا ي مسرن سرت ي منره
نبل ررة مرسررن بامسسررالا امس لقررة فرري التعلرريم لالعمررل

()3

()8

لنراتت زميلتعرا

لفرري ا هنررد كانرره مررؤ مأات

ال تعليم امسحمدي ي امسنابأ ا ل ن لصرت لم الرم النسراف ففري مرؤ مأ عرات 1303ت

كانرره أو مشررا كة للعنررد ات امسسررلمات فرري ررا أ عامررة حرردثن ال هررا عررن
له امسأأ لمشألال عا عالنية و مأ لمن رال

لرس امسنترد ات نمره الحأكرة

النسل ة للعنرد ات امسسرلمات لفي السررتان كانره ر ررات كليرة امسعلمرات التري

أسسه في أبرتل  1321ن ب و الحأكة النسل ة السرتانية

لألرررن علررريم النسررراف الر ر ي احتضرررنه التبد ررردتلن اإلسرررالميلن ل حمرررس لررره

العلمررانيلن ررد لاجرره برردو ه معا هررة عنيررد أكررزت فيمررا عررأف بالتقليرردتين مررن
ر

جا الدتن امسحاف ا لمأاكز النفر االجتماعي في مبتمعات ات سمات بلية
اعية لقد أد ؤالف في التعليم لسيلة عدت حألات بضتعم ل بضرة امسرتمر

علن النسافو ل لس كالرا اال عامات لتعليم الفتيات العلرت الحد اة بلمه للقرل برجن
ا الللن من التعليم هد اإلسالت لأنه لسيلة إل رأاا النسراف عرن التقاليرد ل ر كأ

حد د الألا بات أنه د بلغ من شيلع لرس امسقرلرة بر ا العامرة فري رأان :ن النسراف
ا
امستعلمات كن ةف ا حقيقة علمعن أل معأفتعن بالقأاف لالألتابة ( )10ل د بأت
أتلررم البلرردان اإلسررالمية فرري عصررأ النعضررة حمررالت م رلررة فرري الصررحافة أل عبررأ
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الألتررم حررل امسشررألالت الترري ةلقعررا التعلرريم للمررأأ لامسرتمر ماررل :ررج يأ سررن
الللاا لشيلع زلاا اال تال .لفشل الللجات امستعلمات في الحفاا علن ا سرأ و

نتيبة ميلعن لعدت طاعة أزلاجعن لخ

()11

اجلدل حول احلجاب
لم ثأ ضية في التا خ امسعاصأ للمرأأ امسسرلمة مرن جرد

رد مرا أثرا ت ضرية

الحبا فقد امتزجه في ه القضية ا بعات الأمل رة لالر يفيرة لا تل ره فيعرا
مأكبرررا ً
االعتبرررا ات السياسرررية لاالجتماعيرررة لالد نيرررة فجع تعرررا ً
ً
بعيررردا عرررن
طابعرررا
امسرهرعية وبقد ا ساع داو

لالتباسعا

ر ه القضرية كران تمرر

ن أو ما تع ا اال لتفات ليره رر هررو

امسفعررت ل عردت تال ال ره

نراو امسفعررت مرن من رل صر الحي

عنرري بدال ال رره فرري لح ررة ا ةيررة معينررةو فالحبررا فرري مصرر لح نعا ررة القرررن

العشرررتن ال عنرري نفررس مفعرمرره فرري مص ر لح بدا ررة القرررن لررم ألررن مص ر لح
الحبا في نعا ة القرن التاس عشأ وبدا ة لس القرن العشررتن ليشريأ رن مبرأت

زي بررل كرران شرريأ ررن نمررط حيررا لسررلرك لنسرر للقرريم أل مررا أسررماه الرربعض
ا
ً
اجتماعيررا مررؤتاه
ب رر(الحبا كمؤسسررة) مال «الحبررا » فرري لررس الفتررأ ن ًامررا
التررزات النسرراف البيرررت لاحتبررابعن عررن ال عررل العررات لا رربط ب ر لس مبمرعررة مررن

التراب القيمية لالسلركية مال :تانة اال تال .ل روا امسأأ لالفصرل بر ا الأجرا

لالنساف لالتقسيم الرامد لةتلا االجتماعية ب ا العات لالةراص لعرل النسراف عرن
امسؤسسات العامة كالتعليم لالعمل لالسياسة لخ أما اللي الةا جي الر ي ترأجم
لس امسعاني عندما ض أ النساف للتروا من امسنل فقد عدتت أشألاله لمسميا ه

في أنحراف العرالم اإلسرالمي بر ا البرأت لالحبرا لالبأ ر لالشراتو لألنعرا حملره

كلعا ات الدال لة االجتماعية لالسلركية في هرف

ا امسدلل االجتمراعي الراسر
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للحبررا

مألررن فعررم امسعررا ك الترري ثررا ت حرلرره ب ر ا أنصررا التمييررأ لالتقليرردتين

فالدفاع عن الحبا كان عني بقاف الره علن ما ر عليه بينمرا كران مفعررت
النعضة عني فأليس ن ات الحبا كن ات حيا أل قييده ال ترل ن أن َح َمل
أنصررا امسررأأ حملررة شررعراف علررن «الحبررا » لكرران علررن أسررعم اسررم أم ر ا فرري
مصأ لجميل صد ي الز اوي لمعرلف الأصافي في العأا لأحمد كسروي في
رأان لسريأ محمرد شرافي فري ال رل با هنرد كمرا اعتبرأ فر الحبرا ررر الرلي مر ًرزا

لبللغ ثل النساف ل عا لأعلن ت جا عا :كما فعله اإل أانيات عات  1301بان الال

الدستل ة لامسصر ات بزعامة دد شعأاوي لالسل ات في م ا أ ساحة امسأجة
فرري ألائرررل الاالثينينررات بزعامررة ثر ررا الحررافا حرر ا فعررن النقررا تفعررة لاحرررد

م البررات بح ر النسرراف فرري االنتتررا لالتأشرريح لك ر ا فعلرره مبمرعررة مررن نسرراف
ً
احتباجررا علررن مررا أمررز ليرره الحبررا فلررم
الألل رره لالبحرررتن فرري الةمسررينيات

ألن الحبا ً
أبدا مبأت ت اف للشعأ كما آ به الحا في نعا ة القرن بل كان
ً
ً
لاجتماعيا شامال للمأأ
ت اف مات ً ا
ج – احلركة الوطنية .نقطة االنكسار والتحول من اخلاص إىل العام

ا كان جر أ النعضة النسرائية كمرا بأ را العرالم اإلسرالمي فري نعا رة القررن

التاس عشأ وبدا ة القرن العشررتن رر رروا امسرأأ امسشرروع لامسعترأف بره و مرأ

في التا خ من امسرا الةراص لة سرأ رن حأكرة امسرتمر لاالعترأاف هرا برالحقل

امستسرراو ة كمراطنررة فرران التحررأك نحررر ر ا ا هرردف لاالنتقررا مررن مأحلررة الرردعر
لالة رررا رررن الفعرررل رررد ر اررم بمناسررربة الحأكرررات الرطنيرررة التررري اجتاحررره العرررالم
االسالمي من م ل القرن العشررتن لامتردت فري بعرض التبرا

القرن لما بعد ا

رن مسرينيات

لقررد أ احرره رررلف ا زمررة الرطنيررة لح رة نررات للمررأأ للتملررم علررن الصررعلبات
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لالعقبررات الترري حالرره بينعررا و ب ر ا امسشررا كة فرري الحيررا العامررة فا زمررات الرطنيررة
لقه حالة من حاالت الضرو لاالستثناف الر ي فرأ علرن امسرتمر كلره أ يرم
أللل ا ه لعلن امسقالمة التقليد ة الشأسة زاف روا امسأأ التتلي عن مرا فعرا مؤ ًترا

كمررا أن ز ررم امسشرراعأ لا فألررا ال ر ي اجترراح امسرتم ر فرري لررس اللح ررة انتعررس
ً
ا سرتا التقليد رة التري حالره بر ا امسرأأ لشرخون أمتعرا طرل الو ففرتح أمامعرا مبرراالت
جد رررد لل رررعي لاإلت اك ر رراوزت الح رردلت الض رريقة لبيتع ررا لأس ررأ عا فف رري ررأان

انممسه النساف اإل أانيات تم ر التيا التقليردي فري الألفراح مرن أجرل حألرمرة

تستل ة ( )1311-1301لشا كن في امس ا أات لاالعتصامات لالحأ ا لية التي
اندلعه في أعقا الحأكة الدستل ة ب ا الريش لالارل تين لفري مصرأ أجره

النسرراف بجعررردات كبيررأ ف رري م ررا أات ث ررل  1313ل صرردتن لأص رراص االحرررتال

البر اني لسق ه منعن الشعيدات كما ما سه النساف مرا رر أكبرأ مرن التعبيرأ
العفررلي عررن الشررعل الرررطني فجسررعمن فرري ا نشر ة الأاميررة ررن فعيررل الاررل

ماررل:

الضرررمط امسعن ررلي لض ررمان اال لت ررزات باه ررأا امس ررر ف ا ل ن رريم حم ررالت مسقاطع ررة

البضائ اإلنرليل ة لسحم الرتائ من البنرك البر انية

أما في أكيا فيخ ف لبدف ا خ الحأكة النسائية بالدو ال ي لعبنه فري حأكرة

الألف رراح ه ررد الري ررر

ا جنبي ررة الماز ررة (اليرناني ررة لالبر اني ررة لالفأنسرررية) الت رري

اجتاحه أ اهي السل نة في أزميأ لاس نبل لجنر ا ناهل بعد الحأ العامسيرة

ا ل ن فقد شا كه النساف في االحتباجات لاالجتماعرات امسفترحرة برمير امسردن

التأكية كما انضمه كثيأات منعن ن الريش الرطني بقيات مص فن كما
أ ا ل ك لشا كن كمقا الت في حأ االستقال

في سل ا شا كه النساف في

حأكة اليق ة العربيرة لمقالمرة سياسرة التتر رس لمسراند الاررا عرات  1321لفري

امسمأ

رد الترأاس الشرفا ي بر ا النسراف امسمربيرات علرن لجررت مشرا كات نشر ة

تيأ مرثقة للنساف في الحأ التري تا ت فري الر رق ( )1321 – 1320هرد االسرتعما
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اإلسباني بقيات امسرا د عبدالألر م الة ابي لفي امسقالمة امسسلحة التي استمأت
()12
ً 21
عاما في جبا ا طلس الرس ن بعد عالن الحما ة عات  1312لحتن 1338
لفي شبه القا ا هند ة أسعمه امسسلمات ا هند ات في حأكة اسرتقال باكسرتان
من ال حأكة الةالفة لالرنراح النسرائي للأاب رة اإلسرالمية بزعامرة محمرد علري

جنرراح اصررة ررال امس ررا أات العا مررة الترري حشرردنعا عررات  1341لكرران تو ررن
ً
مشعرتا في أعما اإلتاثة مسرجة ا هبأ تيرأ امسسربر ة ا ً
ةيرا التري أعقبره انفصرا
باكستان عن ا هند في الرزائأ شرا كه أكثرأ مرن عشرأ آالف امرأأ فري حرأ

التحر ررأ مررن ررال الةرردمات ال بي ررة لاللرجسرررتية لاال ص ررالية لالقتاليررة ل رررد ت

اإلحصافات أن ب ا كل مس سيدات كانه نراك سربينة أل شرعيد كر لس
لعبرره النسرراف اصررة نسرراف السررل أتلا ً ا معمررة فرري حأكررات التحر ررأ فرري تررأ

أفر قيرراو فقامرره نسرراف تينيررا برردعم جعرررت أحمررد سرريألر ل ي زعرريم االسررتقال فرري
تينيررا مات ً ررا لمررن ررال مررد شرربألة ا صرراالت ب ر ا الاررل تين ل ياتا عم كمررا أتد
الفررر ع النسررائي مسن مررة ررانر  TANUفرري نزانيررا نفررس ر ه ا تلا التعبل ررة لصررالح
ً
الحأكة أما في نيبير ا حيث ا ة ت الحأكرة الرطنيرة ً
طابعرا أ رل عنفرا متأكرز
علن النضا االنتتابي فقد لعبه من مات النساف البائعات أتلا ً ا محل ة في تعم
ا حزا السياسية ال االنتتابات

شيأ أتلم الد اسرات التري ناللره تو النسراف فري حأكرات التحرر فري العرالم
اإلسالمي ن أن الدو ال ي لعبته النساف د أنألأ عليعن أل أنعن ُحرأمن ثمرا لرس
امسشرا كة فالدسررتل اإل أانري الر ي ناهرله النسرراف مررن أجلره لررم عترأف هررن بحر

االنتتا لالتصل ه وبعد حأ االستقال التأكية ألتله القرد التقليد ة تا ل
البأمسان العاماني حائلة تون امسرافقة علن انرن ا لصالح امسأأ ما :انلن ُ
الز ري

ل انلن هم النساف في حصاف الدلائأ االنتتابية لفي امسمأ لم شتأك النساف في
ً
امسرلررس الرررطني االستشررا ي ال ر ي ا تررا ه امسلررس ممرراال للف.ررات لامسؤسسررات ررال
_______________________________
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امسأحل ررة االنتقالي ررة كر ر لس لرررم س ررمح للم ررأأ الترنسرررية بامسش ررا كة ف رري الرمعي ررة
التجسيسية ال امسأحلرة االنتقاليرة كمرا لرم سرمح للمرأأ الترنسرية بامسشرا كة فري

الرمعية التجسيسة التي شأللعا البراي عرات  1311لصرد القرانلن عرات  1311ليقصرأ
ح االنتتا علن الأجا حتن م االعتأاف هن ب لس في الدستل عات 1313

ترم لررس فرران مشررا كة النسرراف فرري الحأكرات الرطنيررة لررم ألررن بررجي حررا
ً
حدثا عا ًها في ا خ نعضة امسأأ لقد منحه بأ حرل االستقال للمأأ برأ

تيأ مسربر ة فري الصرأاع السياسري ولفرأت هرن أ هرية مرن امسشرا كة فري الشرجن
العات للرطن ثم ي برل لرس فبرأت صريمة جد رد مرن الررعي لالحرس النضرا ي

ل قد أ ال ات ل لس كانه نق ة فاصلة لفه نقلة نرعيرة فري مسرا العد رد مرن
الحأكات النسائية في الفتأ التالية ل رلن لس في عدت د من امس ا أ:

أل ها :حدلس طفأ مشعرت فري م را أ التعبيرأ لامسشرا كة لالنشرا .السياسري

العررات متمالررة فرري  :نشررا .التن يمررات لالرمعيررات النسررائية لالصررحافة النسررائية أل

مشا كة النساف في الصحق لاإل با علن التعليم العرات لالعمرل لنشرا .الةدمرة

العامة

الااني :ر انتقا فألأ لمفا يم الحأكرات النسرائية رن الفألرأ النسرل ة بردال

من الترجه اإلصالحي ر الرطني الساب

التعليم لالتحر من الحبا

لاالنتقا ن طأح م لم امسسالا بردال مرن

ففري مصرأ علرن سربيل امساا أعلنره الأائرد النسرائية

دد شعأاوي شأليل اال حات النسائي بعد الفعا امسعلرن مر الررطنيين لطأحره

م ال ررم امس ررأأ امسص ررر ة ممال ررة ف رري امسس ررالا بالأجرررل ف رري ف ررروع التعلررريم ل ع رردتل
شر عات الللاا لا سأ بمن عدت الللجات ال للضرو ل قييد ح الأجل امس ل

في ال ال لمنح امسأأ حقل االنتتا لالتأشيح أسر بالأجا كمرا بردأ اال حرات
ً
ً
ً
نشرراطا ً
لتلليررا قررررت علررن اال صررا ل برررات الةبررأات مررر
ليميررا
عربيرررا ل
النسررائي
الحأكات النسائية ا أ د في امسن قة لالعالم لا ة مرا ق مسرتقلة فري ضرا ا
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عربية ر سالمية أبرز ا ضية فلس ا

امس عأ الاالث ر انمماس النساف في الصرأاع السياسري ا ردترلرجي الر ي نررم

عن نرراح الارل البلشرفية لانتشرا أفألا را لا فألرا امسعات رة هرا فنشرجت أجنحرة
سياسية ل ة للحأكات امسا كسية في العالم اإلسالمي مارل اب رة النسراف الرطنيرة

في أان بأئاسة محترأت اسرألند اني لجمعية أ يرة امسرأأ التري انبار عنعرا اال حرات
النسائي السرتاني بأئاسرة فاطمرة برأا يم لا حرات النسراف الترنسريات التراب للحرز

الش رريرعي الترنس رري لف رري امسقابرررل نش ررجت أجنح ررة نس ررائية مماثل ررة ف رري الحأك ررات

امسنا ضررة للشرريرعية ماررل :الحأكررات الشرررفينية لالقرميررة لالحأكررات اإلسررالمية
الأات ألالية لعلن أسعا حأكة اإل ران امسسلم ا التري بررز فيعرا اسرم ز نرم المزا ري

في مصأ لسعات الفا ح البدوي لالعد د من امسناهالت في السرتان

اهلوامش:
 1ر ان أ :اسم أم ا حر أ امسأأ (القا أ  :مألتبة التأ ي  1311ر 1833ت)
 2ر ان أ :باحاة البات ة النسرائيات:مبمرعة مقراالت نشرأت فري الرر رد فري مرهرلع امسرأأ امسصرر ة (تت:
م بعة التقدت بشا ع محمدعلي بمصأ تت)
 3ر ان ررأ :ال ررا أ حرردات امأأ نررا فرري الشررر عة لامسرتم ر ( رررنس :امس بعررة الفنيررة بررنعر الألنيسررة  1348رر
1330ترأ :مبمرعرة مرن الباحارات الحأكرة النسرائية العربيرة :مردا الت لأبحراس مرن أ بر بلردان (القرا أ :
 4ر ان
مأكز ت اسات امسأأ الرد د 1331ت)
 1ر Haideh Moghissi, Populism and Feminism in Iran: Women ‘s struggle in a Male
), p .

Defined Revolutionary Movement (New York: St. Martin’s Press,

ررل النعضررة النسررائية فرري مصررأ مررن ععررد محمررد علرري ررن الفررا و

 1ر ت ت ررة شررفي لت بأا يم عبررده
(القا أ  :مألتبة انتا بالرماميز تت)ص 93
 9ر حل تو ا التعليم في بناف نةبة الأائدات الشاميات للصحافة النسائية في مصأ لالشات أن رأ جرل ا
ك ررالس الحأك ررة الفألر ررة النس ررل ة ف رري عصررأ النعض ررة (بي رررلت تا الريرررل  )9131لحرررل تو لرررس

الصحافة ل ؤالف الأائدات فري النعضرة النسرل ة  1401 -ر 1331 -ت) ص ص  11أن رأ :برث برا ون النعضرة
_______________________________
111______________________________

ثقافتنا

●

امسأأ امسسلمة ب ا أن ا اإلنرازات لالتحد ات

النسائية في مصأ :الاقافة لامسرتم لالصحافة أجمة مسيس النقا
1333

(القا أ  ( :امسرلرس ا علرن للاقافرة

 8ر ت ة شفي مأج ساب ص 13
 3ر ان أ :نبل ة مرسن امسأأ لالعمل (ت ت :ت ن ال بعة الاانية  1318ر 1333ت)
 10ر Moghissi, Op.
 11ر أن ررأ علررن سرربيل امساررا الرررد ال ر ي أثا رره الصررحافة السرررتانية فرري م ل ر العشررر نيات لفرري م ل ر

الاالثينيات حل انثا السلبية لتعليم الفتيات علن ا سأ لامسرتم في  :ت سرسن سليم اسماعيل الر و

 التا ةيررة للحأكررة النسررائية السرررتانية (القررا أ  :مألتبررة مرردبر ي  1410ر ر 1330 -ت) ص  1ص ص 2223

 12ر - Alison Baker, Voices of Resistance: Oral Histories of Moroccan Women (New
.

)P

York: State University of New York Press,

__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 111



