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 النموذج الوسطي والتحرير اإلسالمي للمرأة

 "محمد عمارة نموذًجا"

 د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل

 المقدمة:

البحثية والمنهجية والتيي ديدر ع عليهيا حباحي  كيي أحثير هذه واحدة من الممارسات 

 مة دتعلق  تحلييل النويو ، صا ية دلي من موضوع، وهي دتعلق  تفعيل ودشغيل أداة مه

التيييي يعتبرهيييا الباحييي  ضيييمن معيييايير متعيييددة "نووً يييا ح يييارية" جيييديرة  النويييو 

 االهتمام وجديرة  البح  والتنقيب. صا ة حينما دتعليق هيذه "النويو "  تحيديات ا مية 

الجوهرية والحقيقة، وق اياها التي ظلع محل عقلية سجالية أك ع إلى التناكي والتنياق  

 ارية.اكتخها اعتذارية، وكي  ع  أحوالها دكاعية دبريرية، كي  ع  أدوارأو عقلية 

ومن هنا دتجه هذه الدراسة إلى مؤلف، إلى حادب ونص، يجمع  ينهميا و يين القيار  

ق ية محورية "ق ية المرأة" ودحدي جيوهري ضيمن حةمية التحيديات الف ريية والثقاكيية 

ر لق يييايا تيييبالمعنيييوي والف ييري، أو  القتيييل وال أدوالواقعييية، ال يم ييين التعاميييل معهييا  يييالو

ح ارية حثيرة، حانع مين جملية المؤايرات الدالية عليى أصطياة كادحية كيي منياه  التف يير 

والتيييد ير والتغييييير. "وإذا الميييو دة سييي لع:  ييي ي ذنيييب ق تليييع.." إ  التف يييير التب ييييطي أو 

المختةل الذي يرى كي ق ايانا عار وعيورة وجيب سيترها  يل وأدهيا إنميا يعبير ليي  كقي  

ة ال ن  التف ير  ل صطي ة د تحق الجةاة من جن ها، كي واقع المعيشعن صط  كي مناه  

د النوو  الح ارية درك  منطق "الوأ هي الذي نتنف ه ها الذي نعيشه أو الفوام الن د

الف ري والمعنوي والثقاكي" دطيل علينيا لتقيدم اسيتجا ة ح ياية عميقية لهيذه الق يايا ودلي  

  اليينص الح يياري ح ييور كييي ق ييايانا التحييديات، كييكذا حانييع الح ييارة ح ييور، كييك

ح ور كاعيل وحاايف وكيارن وناقيد ومقيوم ا ساسية والح ارية واالستراديجية الممتدة، 

و اٍ ... هو  هذا االعتبار م ار لفهم معميار الينص وإسيهامه كيي عميارة الح يارة وال يو  

 واإلن ا  والحياة.

ل "التحرير اإلسالمي النص موضع االهتمام والدراسة هو للدحتور محمد عمارة حو

للمرأة: الرد على ابهات الغالة". هيو مجيال معملنيا التجريبيي لمنهجيية دحلييل النويو ، 

 د أا ال ودجليات.لوأد كي أحيا  حثيرة، إذ  ار للوأومجال إلحياة ق ايا،  ادكها ا
ًوصفًالنصًوتسكينه:ًالنصًالحضاري:ً-أولاً

ايبهات عليى رد اليسيالمي للميرأة: المقيام نقيدم هيذا الينص عين "التحريير اإلكي هيذا 

، كلي  معنى الينص الح ياري هيو الغالة"  اعتباره نًوا ح اريًا  ما يعنيه ذل  من معا ٍ 

كلماذا الو ف ، من أهم أنماط دراسة "النص الح اريالتعامل التراثي الذي يش ل واحدًا 

دقييع إ  اليينص الح يياري  .الييذي نعتبيير علييى أسييا  منييه أ  هييذا ال تييا  "نييص ح يياري"

الق ايا من صالل ما يعالجه من ق ايا دؤثر كي د  يل و ياغة الر ية حول جملة  تهأهمي

التي د هم كي البنياة الح ياري، ووضيوح الر يية القاعيدة ا ساسيية لحةمية الق يايا التيي 

د هم كي دحدييد الر يية ال ليية "للمفياهيم الح يارية" ا ساسيية ال بيرى، والر يية الواعيية 
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مثييل اإلسييالم والمييرأة أو مفيياهيم الموقييف مثييل "موقييف اإلسييالم ميين قييات" "لمفيياهيم العال

المرأة" أو "التحرير اإلسالمي للمرأة" وال ا  كي أ  هذه الر ية اإلدراحيية دمثيل المقدمية 

للييوعي  مشيي الت العمييارة الح ييارية، والقييدرة علييى د يي ين هييذه الق ييايا ضييمن معمييار 

 منهاجها.العالقات كي ما  ين عنا رها وأا الها و

ومنهجيه  ا  قدمه ول ن ي و  ح اريًا  ف يرهال ي و  ح اريً والنص الح اري هنا 

وميين هنييا ككنييه ال يهمييل عنا يير ذاحييرة ح ييارية دعييين كييي وضييوح وموضييوعه وهدكييه، 

  علييى م ييتوى "الخبييرة المفاهيمييية" أو "النميياذج التويور ووعييي العالقيية، سييواة حييا  ذلي

ية وموضييعها ميين عمييوم البي يية  ييقكييي دراسيية هييذه الال يهمييل الغاييية  أو هييوالتاريخييية" 

 الح ارية.

والنص الح اري ال ي في كي دحليله التحلييل اللغيوي،  يل هيو أ عيد مين ذلي    ثيير 

ضيمن واقعية لر ية النص ضمن سيياقاده الح يارية لالف ريية والعملييةت، ودحريي  الينص 

ةة التفعيييلت، ضييمن الف ييري والتيياريخي لذاحييرة اليينصت ودحرييي  اليينص إلييى واقعنييا لقييرا

واقييع وحالتييه وأايي ال ، كييي دقييويم النص ومييا يقدمييه ميين قيميية م يياكة كاعلييةإم انييات اليي

ته كييي ح يياري ثييل كييي البييدة حاليية دراسييية، إال أ الح يياري إذ يمكييالنص الممارسيية كيييه  

التي ديدكعنا إليى عند الشرح والتحليل وهي الر ية  يجب أ  دراعى تةيالنهاية ي تمد منها ذا

ال ييد أ  د ييو   تييهار  يي   اليينص حينمييا يو ييف  الح يياري كييك  ذليي  يؤحييد أ  مقار اإلقيير

كبينما د يعى ا صييرة   والً  ودناية للنص دعامالً  ح ارية وهي على دماية مع المقار ة ا د

د حيل على الواقيع إلى أد ية النص جوهًرا، كك  ا ولى د تطلع مواطن ا ك ار كيه  و فها 

ودجعيل عنا ير القيراةات المتداصلية  ويو .لح ياري كيي إطيار مخاني واالمتداد ااإلن 

 ان القراةة للنص الح اري ضمن . وأنوالمت املة والمتوا لة حرحة كاعلة  ين القراةات

مقار ة الح ارية دتوسل ن ق القيراةة المفتوحية المت يمن إلح يا  القيراةة والتفاعيل  يين 

هادكيية إلييى التو يييل لية ص حعملييية ادوييااليينالقييراةة العالميية والجامعيية والفاعليية، وقييراةة 

 ،وسيياقه تيهوالت ثير، حاملة الرسالة والهذه منهيا كيي . . حميا هيي قيراةة كيي أكيق الينص  ي 

 .تهوكاعلي تهالتجديدي وحرح .، إسهامه، متلقية ومخاطبهمؤلفه ومبدعه
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 النص احلضاري                                 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

 َجَدل النص وَجْدل النصوص                                
 
 
 
 
 
 

 عملية التسكني

 مؤشرات النص احلضاري
 املرتتبات على النص احلضاري

 عملية التفعيل      منهاجية القراءة
 * مكانة القضية اليت يعاجلها

اجلننننننننننة التعامننننننننننل * منننننننننننه  املع
 والتبادل

*اشننننننننننتمالا علننننننننننى مؤشننننننننننرات 
 ملنه  النظر

*حتديننننننننننننند   ننننننننننننن ل امل  ننننننننننننن  
 احلضاري

*اإلسننننننننننهال ؤ ةننننننننننناء الر يننننننننننة 
 ومعمار القضااي احلضارية

*الننننننننننننننننننننننص ا د  والننننننننننننننننننننننص 
 احلضاري

*متننننايب البننننناء والبنيننننة واملعمننننار 
 و مناط املقارةة

نسننننننننننننننن  القنننننننننننننننراءة 
 املفت حة

 إحسان القراءة

 القراءة الفاعلة      تفعيل القراءة

 النصذاكرة 
 

 االتصايلالسياق 
 

  ف  النص
 

 املقارةة احلضارية

فاعليننة القننراءة ؤ 
ال ا نننننننن  الفكننننننننري 
والثقنناؤ والعلمنن  

 واحلضاري

معمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننار 
العال نننننننننننننننننننننننننننات 

 والقضااي

اخلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ة 
 املفاهيمية

 وعامل  فكار

النمنننننننننننننننننننننننننننننننننناذ  
التارخييننننننننننننننننننننننننننننننننننة 
والنننننننننننننننننننننننننننننننن اكرة 

 احلضارية

 قراءة اجلامعةال     القراءة العاملية
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 )اتبع(                                        

 ورـاري: حضــص احلضـالن                         
 
   

 تشغيل  تفعيل                                      ل           حتلي     أت يل               
 

 النص احلضاري: أصول )الفقه احلضاري(                           
 

 ىفانالنص ال         النص املق ل              النص الفارق             النص النا د         النص الكاش    
  

 معمار النص وعمارة احلضارة                        
 املنظ ر احلضاري ومش ل الر ية                       
 َجْدل النص ص وَجَدل النص ص                      

ً

ًالختام:ً-الستهالكً-:ًالعنوانصواجهةًالنً-ثانياا

 عير  علييه كي إطار التعامل مع واجهة النص والتيي دمثيل الميدصل إليى الينص والت

الييذي دشيي له المقدميية، وحييذل  الختييام لليينص المو ييول  مقدميية  كييك  العنييوا  واالسييتهالل

 ع ييها ميين  عيي  ال ييد أ  دشيي ل معميياروالمحييرر للهييد  ال ييامن كييي العنييوا ، مجيياالت  

 واجهة.ور النص كي  د

للنص من  صالً  : يت و  عنوا  النص الذي يش ل مدر النص ودحليل العنوات  د1ل

تيه ومتنيه بة للتعاميل معهيا  التحلييل اليذي يويل  يين عنيوا  الينص ومقدمأهم مداصله الواج

 .تهوصادم وواسطته

 

 

 

 

 

الرد على  للمرأة اإلسالمي التحرير

 ابهات

 الغالة
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* دواعييييييييييييييييي 

اسييييتخدام حلميييية 

دحريييييييير كيييييييي 

 العنوا .در  

* محاولييييييييييييييية 

دحريييير مفهيييوم 

التحرييير الييوارد 

كييييييي العنييييييوا  

ودحرييير مناطييه 

النيييياكي لعملييييية 

مفييياهيم سيييرقة ال

أو إغتوا ها أو 

احتاللهيييييييييييييييييييا 

 والتلبي   ها.

* دحرير المرأة 

 اإلسييييييييييييالم ال 

دحرييييير المييييرأة 

 من اإلسالم

* التحرييير ميين 

اإل يييييييييييييييييييييير 

وا غييييييييييييييالل: 

أغيييييالل الغليييييو 

الييديني وأغييالل 

 الغلو الالديني

* اإلسالم دعوة 

 دحرير ودعمير.

* اإلسييييييييييالمي 

دعبييييييييير عيييييييين 

الوسييييييييييييييييييطية 

والنميييييييييييييييييوذج 

 الوسطي.

* االجتهييييييادات 

عا يييرة كيييي الم

مجيييييال الميييييرأة 

التيييييييييي دجيييييييييد 

محاضيييينها كييييي 

 اجتهييييييييييييييييادات

دراثييييية وكقهييييية 

ر يييييييييييييييييييييينة 

وديييييييييييييييي ويالت 

ودف يييييييييييييييرات 

قر.نيييييييية قليييييييية 

 ر ينة.

* االسيتلهام مين 

المرجعييييييييييييييييية 

 اإلسالمية.

* التحرييييييييييييييير 

اإلسييييالمي كييييي 

مواجهيييييييييييييييييييية 

التحرييييييييييييييييييييير 

 العلماني 

  يييييييييييييييييةق* ال

واإلاييييييييييييي الية 

والتحييييييييييييييييييدي 

مجيييال ل المحيييدد

كاعلييييية عملييييية 

التحريييييييييييييييييييير 

 .تهوكل ف

* المييييرأة  ييييين 

مطرقيييية الغليييييو 

الييديني وسييندا  

 الغلو العلماني.

* رد محاولييييييية 

حويييير عملييييية 

التحرييييييير كييييييي 

أنميياط وأسيياليب 

ودوجهيييييييييييييييات 

النموذج الغر ي 

والتغريبييييييييييييييي 

 العلماني.

* النمييييييييييييييوذج 

الحيييياكة للمييييرأة 

ودحريرهييييييييييييييا 

إسييييالميًا: غييييير 

مقطوعييييية مييييين 

مجتمعهييييييييا وال 

ممنوعييييية عييييين 

 كاعليتها.

* المنهاجييييييييييييية 

 ية.الدكاع

 * الشبهة والرد

* يييييييييييييييييييناعة 

الويييييييييييييييييييييورة 

الم ييييييييييييييييييادة: 

 ييييييييورة كييييييييي 

 مواجهة  ورة 

 *منهاجيتا :

 المنه  الدكاعي

 والمنه  البنائي

وحقييييييييييييييييييييييائق 

المنظييييييييييييييييييييور 

 الح اري.

*حوييييييييييييييييييييير 

الشييبهات ودقييديم 

اإلجا يييييييييييييييييييات 

واالسيييييييتجا ات: 

 -لالميييييييييييييييييرا 

الشهادة ناقوات 

عقييييييييل ودييييييييين 

 الوالية، القوامةت

* الغلو 

 العلماني

 *الغلو الغر ي

الغليييييييييييييييييييييو  *

التغريبيييييييييييييييييي 

لالتبعية والتقلييد 

للغيير  وعملييية 

 التغريبت 

* الغليييو اليييديني 

وديييار التطيير  

والجمييييييييييييييييود، 

الهيييييياد  إلييييييى 

ركيييي  عملييييية 

التجدييييييييييييييييييييد، 

واالجتهييييييييييييييياد 

 المعا ر.

* دحويل العيادة 

إليييييييى ايييييييرعة 

 ودين 

* ميييييييييييييييييرا  

الجاهليييية اليييذي 

يطييل ميين حييين 

 آلصر

* النظييييييييييييييييرة 

 دونيييييييييييييييييييييييةال

والمهمشييييييييييييييية 

لفاعلييييييييييييييييييات 

 المرأة.

 

 

 يييوردها  نويييف ا مييية والمجتميييع "الميييرأة" هيييل دنحوييير صيارادنيييا الم يييتقبلية  يييين:

أم أ   ييوردها اإلسييالمية هييي  "المملوحيية" المتخلفييةو، و ييوردها ا ور ييية "المتحلليية"و 

 اية .صر غير هذا .. وذاكو 

مل هيذا العليم مين لة ووظيفة استقاة من المرجعية "يحدوور العالم والباح  والمف ر لرسا

 حل صلف عدو له ينفو  عنه:
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 دخريف الغالين، وانتحال المبطلين، ود ويل الجاهلين".

مييع هييذا المييدصل  تحليييل العنييوا  والييذي يفويي  عيين أ  الخطييا  ر ييية ت يت امييل 2ل

وكحوى يبين من عنوانه دل  البراعة الت ثيرية لواجهية الينص التيي دتمثيل كيي مقدمتيه، مميا 

 راعة جال التراثي، وطرائق معمار النوو  وهندستها "يم ن أ  ن ميه استمدادًا من الم

 ".االستهالل

دل  البراعة الت ثيرية كي ح اية دوويرية دحمل عنا ير دويوير حادثية ميرت دبدو 

ل اديب يشي ل ا ه كي ابا ه دالة كي مجال اهتمامه ود ليفه اليذي يتعليق  ق يية الميرأة، و يدا 

تهيا ضيمن التويورات الذهنيية ليتحيدد مين مجموعة مين المفياهيم البويرية التيي دنيةل دالل

التي دش ل مدصله، وكحوى الحادثية ح يورة لنيدوة  صاللها رأي ال ادب ور يته من مقدمته

ي تمع كيه إليى ميا أسيماه "صطيا  الةعيمية" لواحيدة مين أ يرت "قييادات الحرحية الن يائية" 

"، ويحاول أ  ير   وسلوًحا ل م ًخا مشوًها لتقليد الغر  "ر يةً هذا الخطا  ا   وحيف أ  

والخطيا  الن يوي المعا ير كيي العيالم العر يي واإلسيالمي،  ين نموذج صطا  الةعيمية، 

ومييتالت هييذا الخطييا  الييذي يمثلييه النمييوذج الغر ييي للحرحييات الن ييوية، والييدعوات التييي 

 ن  الغر ي العلماني الالديني.مدواعدت منذ هذا الةمن من دحرير المرأة وكق ال

التي استخدم كيها د. عمارة أسيلو  "اللقطية" العائيدة إليى م ييرة  لو راعة االستهال

  ح ين الختيام  داريخية دمل  حجيتها ورسوصها كي عقل القيار   مقيدار دوا يله وادوياله

إال أ  ا حثير رسيوًصا كيي ذهين القيار  دائًميا  رغم أننا نتحد  عن واجهة الينص و يدرهك

احتمييال دائييرة قييديم وكاعلييية التيي ثير، إال أ  هييو مييا يتعلييق  اسييتهالله وقدردييه علييى ح يين الت

د تمل مع رسوخ دقدمه ح ن الخادمة  ميا دحمليه مين حلميات اياكية  الرسوخ كي االستهالل

 كيما يتعلق  الق ية موضع االهتمام. للغليل والعليل على حد سواة 

دعمييم يت يمن المهمية  العبارة ا صيرة ا لع حثاكة كي المبنى والمعنى، ودشيير إليى

الي للمييرأة، والوظيفيية والعييبة المت ييمن الرعاييية ر ييية ومنهًجييا وسييلوًحا، والييدور الرسيي

والمحييرك لم يي ولية المييرأة، وأهلييية وطاقييات المييرأة والتييي دمثييل الطريييق إلييى م يياهمات 

وأا ال االنخراط كي العمل العيام، وكاعليية الميرأة كيي النه ية، و ي ية الحقيون والوجبيات 

ا دوار الخا يية والعاميية، وميييةا  ال ييوا   الشييرعية وكاعليييات و نيتهيا، والمواتنيية  ييين 

ة ا وليى كواكيق ة االسيتهالليجملية مين اإلجا يات مميا أثارديه اللقطيل المرأة ... حل ذل  اي   

 اوالختيام معًي ا  أدعيى لرسيوخ المقويود  االسيتهاللكي اد ان ودناسق ح الختام االستهالل

 كي ذهنية القار .

الختييام المو ييول  براعيية   نييا ونحيين نتحييد  عيين ح يين ضييمن هييذا المقييام يح يين

طة  منظومة ا ك ار المت املة والتي د منتها الخادمة حتيى دوجيع قدم صرياالستهالل أ  ن

 العبييارة ا صيييرة والتييي ايي لع الييرأي والر ييية، والمييدصل والمنظييور للتحرييير اإلسييالمي 

 للمرأة.
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ً(ًحسنًالختام3)

 تحريرًاإلسالميًللمرأةال
 
 
 
 
 
 

نظنننننننننننننننرة اإلنصنننننننننننننننا  
 واملساواة للرجل

محنننننل ا ماننننننة النننننيت عر ننننن  علنننننى 
السم ات وا رض ومحلها اإلنسان 

 )ذكًرا  و  نثى(

عنا نر التكننرك لكنل ةنن  
 آدل

العنندل االنصننا  املسنناواة )التكننالي  
واجلنننننننننباء ا هلينننننننننة  مننننننننن   (واحلسنننننننننا 

 احلفاظ على فطرة متيب ا ن ثة

 ه ه النظرة الكلية املتكاملة واملتكافلة 
 محل  عنا ر: متيب التكامل ال ا نداد وا  داد

 

 

 سنة البوجية .. وشقائ  الرجال

الفكننر الفقهنن  احتنن   علننى 
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 ت على طري  حترير املر ة وإنصافهاالنفاذ لفقا النص ص اليت تص رها البعض شبهات  و نقاط  ع   و عقبا

 
اآلفاق واسعة وفسيحة وممتدة  هنا من املر ة ابإلسالل وليس ةتجاوز اإلسالل كما يريد املتغرة ن من غالة العلمانية              

 )املنه  والطري (

 

 

 
 )اتبع(

 االجتهاد اإلسالمي
 
 
 

                                                             
                                    

 ال ي يعبز مشاركة املر ة ؤ العمل العال                                 

 واجلديد القدك منا

سن ؤ سائر ما تطي   وما حتح
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 الرد على ما  ثري من شبهات
 

 ح ل  هلية املر ة هل ه املشاركة ؤ العمل العال
 

 ادات هل ا االجتهاداالستن
 
 
 
 
 
 
 

  ؟و طقنفيم استطعن –عنهن الرجال  ةيعة النساء اخلا ة: مل ينب
 
 

 هية التحرير اإلسالم  للمر ة.امعة الكثيفة اليت حتدد ه ية وماالعبارة اخلامتة اجل
 

ًمحاولةًتسكينًالنصًضمنًالخريطةًالفكرية:ً-ثالثاا

 انة النص، كيي معركية ا را التيي نقيف عليهيا... وإذا حانيع معركية دبدو معركة م

ايي و  الخريطيية الجغراكييية وأهييداكها كغالييب الظيين أ  ايي نًا  دخومهيياا را وطبيعتهييا و

جيات التعبيير الخريطة الف رية ال دبتعد حثيًرا عن ذات ا هدا ، إال أ  مجالها الف ير أو إ  

الف رييية والق ييايا  ي محاوليية لوضييع رسييم دقيييق يحييدد التخييوم.. "ا رضييية الف رييية" كهيي

 دناوالدها، وم ارادها ودوجهادها.كيها ودنوعادها، وم تويات  والعنا ر الداصلة

ً:ًمحاولةًللتعريف)أ(ًالنموذجًالوسطي

دو بييتا ه ما أسيماه  يالنموذج الوسيطي، يحدد ال ادب ومنذ الوهلة ا ولى كي مقدمة ح

علييى مييا أسييميناهما، كيبييرت النمييوذج  ذليي  كييي استعراضييه للنمييوذجين لالشييقاةت و لالييبالةت
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بيره"  ..الذي نح يبه النميوذج الوسيطي، المعبير عين الثال  أو الطريق الثال  "على حد دع

... ينطلييق هييذا النمييوذج  تييهروح التحرييير اإلسييالمي للمييرأة .. ثييم يحييدد منطلقادييه ومرجعي

من نوو  ومنطق وكقيه القير.  ال يريم، اليذي جعيل الرجيل  عً يا مين الميرأة،  الوسطي

الذي يمثل وسطية اإلسيالم ، الوسطيوالمرأة  عً ا من الرجل.." .. وحذا كك  هذا النموذج 

كي دحرير المرأة وإنواكها يتعلق  نماذج ريادات ن ائية حررهن اإلسالم منذ عور النبوة 

لييي  مجييرد حلميية،  ييل هييو "نمييوذج  الوسييطيوحتييى العويير الييذي نعيييا كيييه. والنمييوذج 

 يو  الق يايا ومنهيا "دحريير الميرأة  اإلسيالم" و"..ليرد الشيبهات التيي معركي" يتحرك 

ا على هذا النموذج غالة اإلسالميين وغالة العلمانيين، يودر هذا ال تا  .." والتييار يثيره

هو "ديار التجديد" الذي يقف كيي مواجهية ".. المتعبيدين  وقيائع كي عر  عمارة  الوسطي

دييار التجدييد وسيًطا  يين  التاريخ والمتغر ين، دعاة "التحدي  على النم  الغر يي"... ك يا 

"الوسطية اإلسالمية" من العدل  ين الظلمين، والحق  ين  ياطلين،  دعنيه مان  قييهذين الفر

واالعتييدال  ييين دطييركين .. والنظييرة الشيياملة التييي دؤلييف  ييين العوامييل المختلفيية وا قطييا  

المتقا لة لتخرج  مةي  جديد،  ر  من النظرة القا رة وحييدة الجانيب .. وهيذه "الوسيطية 

قيد واتنيع حيذل   ينهما ... ألفيع دالعقيل" و "النقيل" حتيى لقياإلسالمية" التي واتنع  ين "

 ين "الف ر" و ين "الواقع" .. الوسطية اإلسالمية، قد  رهنع على  راةة ح اردنا من هذا 

 -االنفوال الحياد واالنق يام العنييف.. "الوسيطية اإلسيالمية" ليدى دييار التجدييد اإلسيالمي:

ل كيييه "الموييلحة" التييي جعلهييا اإلسييالم هييدكًا إسييالم يهيييمن علييى ك رييية ا ميية وواقييع دتمثيي

ر.ه الم ييلمو  ح يينًا كهييو ح يين عنييد ذ .. إ  "الوسييطية  دتحقييق  رعايتييه إرادة ذ، إذ مييا

" اإلن ييا  كييي ذ .. حمييا ودييرك  فنييىاإلسييالمية" قييد رك ييع ودييرك  الوييوكية التييي "د

انية الميذهب الوسي  ..  ينالمادية التي دجعل اإلن ا  محور ال و  الوحييد .. وهيي دقيدم لإ

الوسييائل الخالكية... والوسييطية ... والتييوات  واالعتييدال ..  مييا دعنييه هييذه النظييرة ميين ر يي  

  الغايات وإح ام الروا    ين العلم والغاية منه..

وإقامة الوالت  ين العمرا  و يين اإليميا  .. ود سيي  العالقية الوديية  يين اإلن يا  

 .و ين الطبيعة ... إلخ ..إلخ

نها الح ارة العمرانية والمتدينة  هيذا المينه  المجيدد و هيذه الوسيطية اإلسيالمية  ت سيي  إ

ن يتعبيدو   وقيائع التياريخ.. ي  اإلسيالميًا" كيبيرأ مين جميود اليذليى "التميددقدمنا المنشود ع

  ومن دغريب الذين أرادوه دحديثًا على النم  الغر ي .."

ييات وأاي ال الغليو ".. موقيف اإلسيالم مين ي عر    ضداه مين دجل الوسطيالنموذج 

،  نيه ديين "الوسيطية والتوسي " التيي دعنيي االعتيدال "الغالة".. أ  اإلسالم هو دين الي ر

ورك  التطر  كي سائر ا مور ..ليريد ذ   م الي ر وال يريد   م الع رت. وهو كي هذا 

يييار الجمييود"، و"ديييار دويينيف التوجهييات والتيييارات "د ،المقييام يقييوم  تحرييير موييطلحات

 التغريب" و"ديار التجديد".

كاإلسيالم وكيق مين   وهناك مما يؤس  لهذا التيار ولف يرة "الوسيطية" و"االعتيدال"

".. منه  وس  لألمة الوس ، وهو يمثل لالوراط الم تقيمت كي حل  الوسطيدبنوا النموذج 

عقيدة، وكي العبادة، وكي كي المجال من المجاالت ويج د التوات  واالعتدال كي حل اية: 
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ا صالن، وكي المعامالت والتشريعات حلها  عيدًا عن الغليو والتفيري .."، ويبيدو أ  الشييخ 

 .." ييار يرييد دحوييل الف يرة إليى مؤس يةالقرضاوي الذي يعد  ت سي  هذه الف رة وذل  الت

الف ير والثقاكيةت وأنا اآل  أسعى إلى د وين جمعية ثقاكية، أسميتها لجمعية ا مة الوس  كيي 

ت لألجيال الواعدة عن طريق الدعوة والتثقيف والتعلييم الوسطيمهمتها: أ  دور  لالف ر 

هييذه الوسييطية هييو  عيين والتر ييية،  طريقيية مؤسي يية عوييرية .. حمييا أنييي أرى اإلعييراا

الهالك وال ياع كي الدين والدنيا معًا.. "جانب التفري  والتقوير"... و"جانيب اإلكيراط أو 

  حما ي مونه اليوم".. والخير حل الخير كي التوس  والتوات   يين الغليو والتقويير التطر

أو  ين اإلكراط والتفري  أو  ين الطغيا  واإلص ار... وهو ضمن هذا ال يان يحيدد "معيالم 

–" و"المعالم ا ساسية  معنى ال مات والخوائص الوسطيديار الوسطية" و"معالم الف ر 

جعيل ضيمن دلي  المعيالم ا ساسيية "إنويا  الميرأة  اعتبارهيا ايقيقة لتيار الوسطية" ... و

االسييتقامة الرجييل..".. وقييد ي ييتطرد الييبع  لتحديييد مييا أسييماه  مةايييا الوسييطية وأهمهييا "

وسطية االعتقاد كال ..." وللوسطية م تلةمات ".. د حيد ودرة والتقبلوالخيرية وا ما  والق

ودعمييق وسيطية اإلسيالم كيي العييادات، ود يري  نويل  يين التشيريع اإلسيالمي والعقييدة، 

ة والمادية وصامً يا االنطيالن مين ا صالن وإااعة التوات   ين الروحيوسطية اإلسالم كي 

 منه  ر اني واض .." ثم ي يف حول  ع  مظاهر الوسطية كي التشريع ..".

 الوسطية                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
 
 
 

الوس  

منه  

 وطريق

عدل واعتدال 

 لقيمة وعمليةت

 صيرية لحالةت

 لأمة وسطات

 الوس 

لمنطقة 

 للفاعليةت

الوس  لأداة 

 وواسطةت

استقامة 

 لك رةت

الوس   هذا االعتبار لي  

عملية دوكيق أو دلفيق  ل هي 

 روح الشريعة و نيتها.

الوس  أيً ا لي  إم اًحا 

  أو حالة للعوا من الوس

 د يف أو د ييف

 الوس  نموذج معركي وثقاكة 

 الوس  لجامعيةت والطركية لانفوالت
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(ًالتياااارًاإلصااااالحيًوالنمااااوذجًالوسااااطي:ًمحاولاااةًللتاااا ري :ًال حاااا ً اااايًالاااا ا رة2ً)

ًالحضارية:

ة أسيمى نف يه "إاي الية النهيوا كيي العيالم العر يي ييضمن دراسات ملف مجلة ثقاك

 سييؤال المرجعيييات كييي صطييا علييى مةيييا  أ محمييد د.واإلسييالمي: وجهييات نظيير" يؤحييد

ككنييه مييع "سييقوط الدوليية العثمانييية ح يييا  سياسييي د ييو  الح ييارة اإلسييالمية قييد  النهييوا

است ملع دوردها ال برى، و هذا ال قوط د و  الح ارة اإلسالمية قد غا يع عين ا حيدا  

العالمية ليبقى ح ورها حثقاكة مختةلة ومعةولة عن واقع الحيياة، دعييا كيي ذاحيرة ا مية 

حمرحيية ينييتظم حييل أايي ال الييوعي  ذاتموقييف الييذي دغيييب كيييه الييووجييدا  ا كييراد هييذا ال

ديدور كيي كلي  اآلصير  املواحيق وهيوا  الوجود دتحول كيه الذات لالح اريةت إليى مجيرد

وي ود الشعور  ال ياع.. وينقلب اليوعي الجمياعي، وعيي ا مية إليى ذاديه ي يترد أحيداثها 

ونقاط القوة كيها.." .."هيذا الت ميل قل يقرأ منعطفادها  حثًا عن مرحة الثويتر د محطادها و

شقيها اإلسيالمي والعر يي المحور الذي  قيع صطا ات النه ة  للذات حا  وال يةال يش ل 

ددور كي كل يه  غي  النظير عين دوجهادهيا ا يديولوجيية والمذهبيية.. ول ين ميا هيو مقييا  

 ت  عي نجد كي مجموع ا جو ة لمن موروثنيا الح ياري الوالح واإل الحو  .. وحيف

  جوا ًا عن إا االدنا وهمومنا المعا رة، ول نها  الت حيد لن د و  ملج  يؤمن حيل ول  ما ي  

 حاجادنا..و .

الثقياكي المح يوم  منطيق التبعيية واإللحيان،  يوعي أو  غيير انطالقا  من هذا الواقع 

لي  وعي، نجد قيمنا ومفاهيمنا ودوورادنا لق ايانا المرحةيية كيي جاحية إلعيادة د سيي ، ذ

أ يبحنا نتفيق عليى ضيرورة دحقييق -أننا  غ  النظر عن الموقع الف ري الذي ننطلق منيه

استقالليتنا التاريخية. إ  رغبتنا الملحة كي التخلص من هيمنة المرجعية الغر يية ينبغيي أال 

جةة مين دياريخ دفاعيل لنا د قطنا كي هيمنة المرجعية التراثية، كالمرجعية التراثية  الن بة 

أجييدادنا مييع أ ييولنا الثا تيية، والمطلييو  لييي  اسييتعادة دجر يية ال ييلف  ييل إعييادة  كيييه عقييل

التجر ة، دجر ة المعاناة والتفاعل المطلق كي لحظتنا التاريخية الراهنة، وهو ايرط أسيا  

 لتحقيق مشروع النهوا، ال يم ن دجاهله أو القفة عليه..".

ى المنياه  وحيذا وقفنيا عليى صلل أساسي وقفنا كيه على ذات الم ائل ولم نقف عل إنه

 م ائل لي ع م ائلنا واعتبارناها م ائل دخونا، و ين هذا وذاك داهع ق ية المرجعية.

حيول حيفيية  -أو  يا حرى د يا الت–آل  حول إا الية النه ة وال ؤال الذي يثار ا

لييى منطييق إ انتييةاع الريييادة التاريخييية ميين الغيير ، د ييتدرج العقييل العر ييي الم ييلم لالييذاتت

إم انات الوجود كي ال و  كي إم انية االلتحان  الغر .. حلما انحويرت  حور كي عينيهد

لغر  عن موقعه طمعًا كي احتالل هذا الموقع،  يار اإا اليات النه ة كي طلب تحةحة 

رنا نلهيي   ييذحر مقا ييد او   ك يياقع سييبل اإل ييداع أمامنييا و يييمثييل سييقف طموحنييالغيير  

لدعوة إليى اقتبيا  وسيائل ال دخيدم مقا يدنا  قيدر ميا دمليي غيرنا كي ال و ، وس ه ل علينا ا

 علينا مقا د غريبة عنا.

حييييات إ  االسييييتقراة واالست شييييا  التيييياريخي لف يييير وديييييارات النهييييوا، وللحر

كي أغلب  ر  جاذ ًا قطبيًا للتف ير النه وي  حيف اّ ل الغاإل الحية والتغييرية ليظهرا
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مراجعيية المعجييم التييداولي للمقييوالت  ذ د فيييإمطارحادييه، كييي م يي لة النهييوا والتغيييير 

والمفردات والمفاهيم والتراحيب الثقاكية المختلفة للت حد والتحقق من حونية هيذه الخطا يات، 

دردد كي قراةدها لم ي لة  -ور ما غالبًا -عموًما–وجوديًا من حي  إنها بة م تلإنها صطا ات 

 لح ارية الغر ية،  اعتبار حالتها أ الً النهوا إلى مبدأ قيا  مفارن، يتمثل كي الناتلة ا

ا: لقد دح م هذا المبدأ القياسي كي سيائر المقترحيات النه يوية  ميا كيي ذلي  حثيير مين قياسيً 

 المقترحات التراثية والتي جعلع من اإلسالم والترا  سندًا ومنطلقًا لها...

 - يل ميدار  ك ريية–ع مدرسة مهمة وانتجا ل صطا  محمد عبده عقدة ح ارية 

ودوجهات  رتت حاولع كي معظمها أ  دول نف ها " مدرسة اإلمام" وصرجع من دحيع 

عباةده ديارات ك رية،  دت كي  عي  دجليادهيا متناق ية ومتنياكرة، و يدت د يميات دظهير 

"الوسيطية كيي اإلسيالم"، هيذا  ،"الوسيطي"النميوذج "، الوسيطيإلى الوجود مثل "االدجياه 

أحثير مميا أكرتديه دواعيي غليو اليدينيت ولالف ير العلميانيت االدجاه أكرتده ظواهر عملية لال

على دوجه يختلف عنهما.. وهو كي حقيقة ا مر يمثل ر يية  اكٍ عر  معركية، و دت الوسطية د  

من المفترا أ  د و  سيا قة ومؤ يلة معركيًيا وح ياريًا قبيل هيذه اليدواعي التيي  يرتت 

 على ال احة الحرحية والثنائية.

الظهور ضمن ثنائيات ك رية دمثيل الغليو وحالية وسيطية  ينهميا،  دوو دت ق ايا دعا

وانتشرت ال تا ات ذات الطبيعة الدكاعية إميا انتحاريية أو اعتذاريية، ودحرحيع  يو  حيل 

الق ايا مجةأة ومجتةأة، و ار ال جال االقتتالي هو القاعدة،  ينما ظلع مجتمعادنا دواجيه 

 تجا ات الف رية حيالها.هي أحبر   ثير من االس التي من التحديات

أثناة المنعطفات ا حثير ح يًما كيي داريخهيا ال يعيود إ  ما يعرا مجتمع ما للخطر 

كيي منياه   إلى الفقير الميدقع اليذي دعانييه كيي أك ارهيا،إلى ضعف اإلم انات  قدر ما يعود 

 التف ير، ومناه  الت يير، ومناه  التد ير، ومناه  التغيير والت ثير والتم ين.

مين اليةمن كيي دحريي  ا ق ايا يدور حولها نقاش ليم يغليق أ يدًا ي يتمر منيذ قير  إنه

أك ل الطاقات الف رية .. للقيام  مهمة عقيمة وغيير مجديية مقطوعية الويلة  تطيور الف ير 

حيل أسيلحة الترسيانات الف ريية، وسينمار  حيوار  وم اراده. كي حل مرة سيمتشق الفرقياة

رى  عد حين د تهل  نف  الحجي  دو  أدنيى دقيدم .. الطراا .. وسيخرج علينا أطرا  أص

 ل إ  مشاحلنا  دالً من أ  دنخف  دةداد  قدر مادنتجه هذه العملية من .ثيار عليى الم يتوى 

هيذا   "يرك أ يول "دييار أساسيكي المرحلة الراهنة لنمونا أ  نح الف ري.. نحن مدعوو 

أك يار أ ييل يحيدد  د حولهيا عيالمالتيار ا ساسي ي تند إليى قواعيد حليية ور يية حليية، نشيه

الف ريية  يين أ نياة ة ك رية وح يارية جامعية داكعية راكعية إ  المعيارك ينعنا ر ثقاكة سف

 شاونتنيالوطن ودياراده هي التي دم ن لعمليات اقتالع ح ارية  رنا على أ وا ها ونحن 

 دو  احت ييام أو أح ييام تييهلهييا حييل ح ييب مةاجيوؤعلييى قواعييد أ ييلية واضييحة، ول يين ن

وا عداة على ا  وا ، والمفاهيم أ بحع د بني عليى ةنطة وجدل  ي ناوشمنهجي، هذا الت

ا را و ع ها يبنى  ال الح والوعي يةيف  مؤس ات للت ليل اإلعالمي، ق ية المرأة 

  عيدة عن حل ذل ، وعن أمراا ومناطق صلل طالع ك رنا اإل الحي.لي ع 
ًيرًاإلسالميًللمرأة..ًالردًعلىًش هاتًالغالة":القراءاتًوتحليلًالنص:ً"التحرً-رابعاا
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 د أ  د و  قيراةة هادكية وهيي  هيذا يجيب أ  دتفاعيل ميع مرجعيتهيا  إ  أي قراةة ال

عليى ومع واقعها ومع ا غراا القا دة لها. ككذا حانع القراةة العالمة دهد  إلى التعر  

راةة الجامعيية دقوييد دحقيييق ة و ي يية، عنا يير وسييياقا، كييك  القييييينا،  وم نونًيي اليينص حينونييةً 

م توى من م تويات كاعلية القراةة  الجمع  ين نوو  أو مف رين، الجامع  ينهيا و يينهم 

والنيياظم لنميياذج متنوعيية منهييا هييو الق ييية موضييع البحيي  أو التحليييل. هادييا  القراةدييا  

 أمييا القيراةة الفاعلية مين الواجييبلالعالمية والجامعيةت دعبير عين قييراةات كيي سييان الينص، 

يةهييا ميين القييراةدين العالميية والجامعيية. أنهييا دييردب   ر ييية القييار  وإعييادة إنتيياج اليينص ييم

مجييددًا ود ثيرادييه كييي الواقييع   ييل عنا ييره، ول يين وهييي مردبطيية  ر ييية القييار  يجييب أال 

دنفول عن النص ا  لي، حما أنه من الواجب أال دحّمل النص أحثر من طاقته أو دتع ف 

 الفاعلة.  قراةده  اسم القراةة

هذا الم ار ال د من أ  يشرع البح  كيي دقيديم ثيال  مين القيراةات المت املية ضمن 

 للنص:

 القراةة العالمة، والقراةة الجامعة والمقارنة، والقراة الفاعلة والمتفاعلة.

وين ييم للقييراةات ا ساسييية دليي  قييراةات د ميلييية يم يين دوظيفهييا ضييمن أحييد هييذه 

قائييه وإم انادييه، واحييدة دتعلييق  قييراةة اليينص حرسييالة ومعمييار  القييراةات ح ييب اليينص 

 ادوالية، وقراةة إجمالية دلخيوية يم ن د ميتها  القراةة كي أكق النص.

ل القراةات ودت امل، ودتعدد ودتنوع ينتظمها النص ويعيد نظم الينص  ميا ه ذا دت اك

و  يحقيييق أ يييول الفهيييم والتيييد ر للييينص واردباطيييه  يييالواقع المعييياش، هيييذا اييي   النوييي

الح ارية والمقار ات الح ارية لها، إ  دحليل هذه النويو  د يت هل عميل منهجيي كيي 

 م تواها دو  دفقد إم انادها النقدية.

 

 

ً(ًالقراءةًالعالمةًللنص1)

ا العالمة للنص دعني التعلم من النص وعنه وعلييه حتيى يويير القيار  عالًميالقراةة 

ال ليية وأهداكيه القريبية والبعييدةت، حميا دعنيي  هت ه لسماده ا ساسية ومفا له الف رية، و ني

الييدصول مييع اليينص وكيييه كييي حاليية معايشيية دجعييل حييل ا طييرا  ضييمن حاليية ادوييالية 

 ودوا لية حاملة. ضمن نظريات القراةة والتلقي.

حةمية أو مويفوكة  -ةأو إ  اي ع الدقي–حذل  دشتمل هذه القراةة العالمة على جملية 

عية التي د و  كي مجموعها أقوى درجات ال فياةة وال فايية أو منظومة من القراةات الفر

ت التيي يحملهيا الينص اكي التعر  على م مو  وم نو  النص وحرحة أك ياره، واإلم اني

هيذه من أك ار وسياقات وق ايا ومفاهيم وعالم أك ار وحج  وغير ذلي  مين أميور. دبااير 

 ييان الحجيي ، فهييومي، وأنة، والبنيياة المبوغراكيييالقييراةات البحيي  كييي صييرائ  اليينص وط

والعبارات المرجعية، والم  وت عنه وكيه، ك الً عن دحلييل ال يياقات ميا أم ين عملييات 

  ع ها من  ع  د هم كي  ناة وعي القار   نوه موضع التحليل.

ً:)أ(ًخرائطًط وغرا ياًأ كارًالنص
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نهييا، ا ا ول والثيياني ميتحييرك عمييارة كييي مجمييل حتا ييه  ييين ثالثيية نميياذج مهميية ناقييدً 

 مييا يت ييمنانه ميين منيياطق صطيي   ثاليي  كييي محاوليية لمواجهيية النمييوذجينومقييدًما النمييوذج ال

 وصطر على ق ية المرأة كي مناه  النظر والتعامل والتناول جميعًا:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 } النماذج والتوجهات{
 }وحترير املرأة...{

 
 
 
 
 
 
 

 
 ال سط  رورات االجتاه  

 

   الشقاءمن ذ               
 

التحرير الغر  )حترير املر ة 
 على طريقة الغر (

 من ذ  البالء               
 

   الغل  الدي          
)املر ة كما يراها   حا   

 اجلم د والغل  الدي (

 من ذ  الشفاء                  
 

م اجهة الغل  الغر  العلماين 
 والغل  الدي  ابلنم ذ  ال سطى

 ر اإلسالم  للمر ة()التحري

 عمليات امل اجهة حركة املدافعة

مدافعننننننة مننننننن ذ  الننننننبالء )الغلنننننن  
الننننننننننننندي ( ةنمننننننننننننن ذ  الشنننننننننننننفاء 

 )التحرير اإلسالم  للمر ة(

مدافعة من ذ  الشقاء )الغل  الغنر  
العلمننننننننننننننناين( ةنمننننننننننننننن ذ  الشنننننننننننننننفاء 

 )التحديد اإلسالم  للمر ة(

عملينننة اإلحنننالل النننيت مثلهنننا النمننن ذ  
لتغريننب لتحريننر املننر ة )اإل ننر الغننر  وا
 وا غالل(

 

عملية اإلخالل وا غنالل النمن ذ  
النننن ي مثلننننا الغلنننن  النننندي  )اإل ننننر 

 وا غالل(
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 وا   احلال واملآل         

 
 فصل املقال ال سط النم ذ                

 
 التحرير اإلسالم  للمر ة          
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 )منوذج الشقاء({} النموذج الغريب والتغرييب 

 
ننا  مال فصال نكد  فرز ؤ حياتنا االجتماعية خبص ص  ضية إنصا  املر ة وحتريرها  مناذ  متعددة  إ

  متنافرة متنا ضة ؤ ه ا امليدان.و حيانً 
 
 

                

                   
  فكار وممارسات                                

 
 من ذ  الشقاء                                   

 
 

 

 

 

 

 

 حترير املر ة على الطريقة الغرةية                            
 

 
                

                              
 بيةياحلركات النس ية الغرةية التغر                     

                                  
                                                      

 
 
 

 اةلية للفكر الغر  )التغريب(التقليد والتبعية والق النم ذ  الغر  للحركات النس ية

النبعة النس ية والتمركب حن ل 
 ا نثى

الالهننننننننن ت النسننننننننن ي 
 اجلديد

الع ملنننننة حتننننن  غطننننناء ا منننننم  الاله ت الالدي  ؤ وثيقة دولية
 املتحدة: املؤمترات

 التم يل الغر  جدول ا عمال الغر  بح ثمراكب ال اجلمعيات النس ية

 نننننننند منظ مننننننننة القننننننننيم 
 اإلسالمية والشر ية

التحننننرر مننننن املنظ مننننات الدينيننننة 
واإلمانينننننننة والقيمينننننننة واحلضنننننننارية 
والفلسنننننننننننننننننننننننفية واالجتماعينننننننننننننننننننننننة 

 والتارخيية

 ا      التحننننننننننننننرر مننننننننننننننن 
 وةشكلها الشرع  
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 منوذج اإلحالل وجتلياته
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
                                          

                                    
            

 مآالت ا مر على مست   املمارسات )من ذ  الشقاء( و مثلة دالة ؤ ه ا املقال خ ة ال ا  
 

 املر ة ؤ احلضارة املسيحية ا ورةية حلال اخل ة التارخيية

النننندع ات إي تغيننننري هياكننننل  
 ا سرة

حقنننننننن ق النشنننننننناط اجلنسنننننننن  )حقنننننننن ق 
اجلسننننند( املنننننام ن ةصنننننر  النظنننننر عنننننن 

 شرعيتا ومشروعيتا

لى هللا هللا ذكر  حتينب الث رة ع
آلدل علننننننننى حسننننننننا  حنننننننن اء

 

حتطننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيم 
 التاة هات

الثنننن رة علننننى اللغننننة 
ةننننندع    ن هننننن ه 
اللغة ذك رية جيب 
م اجهتهنننننننننا ةلغنننننننننة 

  نث ية

دمنننننننننننن  املننننننننننننر ة ؤ 
 اجملتم  دجًما كامالً 

دحريم ودجريم 

الةواج المب ر، 

والبح  كي  دائل 

الةنا المب ر 

 لحقون المراهقةت

حترينننر املنننر ة جننناء علنننى  نقننناض  النظرة الدونية
سننننننننننننلطان النننننننننننندين والكنيسننننننننننننة 

 والاله ت

جننننننننننننننننننس ال 
 طهر منا

شنننننننننيطان ةنننننننننال 
 روح

امتننننننننننننننننننننننننداد 
لغ اينننننننننننننننننننننننننننة 
 الشيطان

 مثننننننننننننننننننننننننننرت 
اخلطيئنننننننننننننننننننة 

 ا وي

 رد فعل ال دي 

حترينر املننر ة منن النندين 
ةننننندالً منننننن  ن  ررهنننننا 

 ابلدين
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 منوذج الغلو واجلمود الديين )منوذج البالء({}
 

 ؤ ميدان املر ة الفرض ا ساس : ال مشكلة   الً 
   

              

      

 

 

 
 ال شان هلا مبا وراء ه ه احلدود

 
  د ه ا فرز جتليات ؤ مؤشرات دالة على غل  ومج

 الت جا والنم ذ 
            

               
 
 
 

 حمظ ر/ سف ر/ فس / فج رحرال / 

 
 ودعاتا دينا مساواًي وشريعة إهلية وليس جمرد عادات وتقاليد وم رواثتجعل ه ا التص ر 

 
 من ذ  املر ة الدمية                                       

 
لتغرييب وتبايد غل ه ؤ   ت ه ا النم ذ  ا   مبا يستغل من ةيئة  زمة إن عل للتمكني للنم ذ  الغر ا  اةلة يشكل ةيئ

التبشري هب ه الدع ات املغالية ؤ فجاجتها وفج رها إمنا يبيد من ر يد االجتاه التقليدي اجلامد املتحصن ابلراكد من العادات 
 والتقاليد ؤ ه ا امليدان

 
 النم ذجان واالغت اء املتبادل                                 

 يغ اين ةعضهما البعض                                    

 يادة 
 السيارات

ممارسة الراي ة حىت ول  ةعيًدا عن 
  عني الرجال

املشاركة ؤ العمل السياس  
 واالجتماع  العال

 الغل  الالدي 
 الغل  الدي 

لنننيس ؤ اإلمكنننان 
 ةننننندأ وال  حسنننننن 

 مما كان.

خنري  العادات واملن رواثت
 ةركة على كل النساء

املننننر ة خلقنننن  لتكنننن ن متعننننة 
 الفراس احلالل

معمننننننننل لتفرينننننننن  النسننننننننل 
 لبقاء الن أ اإلنساين
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 وجهان لعملة واحدة

 
 الغنننلننن 

 }النموذج الوسطي )التحرير اإلسالمي للمرأة( )منوذج الشقاء({
 

 املنطلقات                                               
              

 
 
 
 
 

 املرتكبات                                                      
 
 
 
 
 

 ا هدا                                                                  
                      

                           
                        

                           
             

 النتيجة                                      

نوو  

ومنطق وكقه 

 القر.  ال ريم

ة التطبيقات النبوي

لنوو  ومنطق 

 وكقه القر.  ال ريم
االجتهاد اإلسالمي 

الحدي  والمعا ر 

لديار اإلحياة 

 واالجتهاد والتجديدت

دحرير المرأة 

 وإنواكها

الم ييييياواة  ييييييين الن يييييياة 

والرجييييال كييييي ال راميييية 

والت ييييييييياليف وا هليييييييييية 

 والح ا  والجةاة

     - عمرا –ا مانة 

 االستخال  -ا را

التماية الحفاظ على كطرة 

  ين ا نوثة والذحورة

 لتتم نعمة وسنة "الةوجية"

الت امن كي أداة كيرائ  العميل 

االجتمييييييييياعي العيييييييييام لأميييييييييًرا 

  المعرو  ونهيًا عن المن رت

دحرير المرأة 

 الم لمة

إنقاذها من "الوأد" المادي 

استثمار طاقادها الفاعلة كي  والمعنوي

 ناة ا سرة والدولة وا مة 

 والح ارة
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 واملتنافرين ساواة تكامل الشقني املتمايبين ال مساواة التدين املتماثلنيم
 

 تطبيقات هادفة
            

                      
 
 
 
  
 
 

 مشاركة ؤ سائر ميادين إ امة الدين والدنيا
 على  اعدة من

                         
                                    

                                       
                       

 م اجهة تص رات ومناذ  الغل  اإلسالم  والغل  العلماين مجيًعا ) من استنادات وحج (
    

            
    
 
 
 
 
 
 

االسييتنادات للمنطلقييات 

 والمرد ةات وا هدا 

إيالة المرأة ما د تحق 

 ويجب لها من العناية

طيييييييير  أ يييييييييل كييييييييي 

المشيييييييروع النه يييييييوي 

 المنشود

منننناذ  النننرايدات النسنننائية )ا سننن ة والقننندوة( 
خدجينننة ةننننن  خ يلننند/ مساء ةننننن     ةكننننر/ 

ة ةننن  ختنفا نئالشنفاء ةنن  عبنند هللا/  ل هنا
   ةكنننر/ حفصنننة   ىب طالنننب/ عائشنننة ةنننن 
نسننيبة ةننن  كعننب  /ةننن  عمننر ةننن اخلطننا 

ا نصننارية ) ل عمننارة(/  مسنناء ةننن  يبينند ةننن 
 السكن ا نصارية

 .كان التحرير الواسعة

 عننننننننالل الصننننننننف ة 
 مثانية آال 

 ينهم ألف 

 من الن اة

التحريييييييييييييييييييير 

اإلسيييالمي دكيييع 

إلييييييى مراحييييييية 

الريييادة: واحييدة 

ميييين  ييييين حييييل 

 ثمانية

ديييم ذلييي  كيييي 

 ييع أقييل ميين ر

 قر 

أعلى ن بة للريادات الن ائية كي أي ثورة من 

 ثورات التحرير أو نه ة من النه ات
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ت عمنر ر نا كحالنة.. تنرجم لثالثنة آال  منن حىت م  الرتاج  حت  حكم املماليك والعثمانيني ر د عامل التاريخ والرتاجم والطبقنا
  عالل النساء ؤ حضارة املسلمني
                   

 
 
 
 
 

 التحرير اإلسالم  للمر ة
اء ؤ م اجهة من ذج  الشقاء والبالءفمن ذ  الش

عودة الت لق كي اجتهادات مدرسة التجديد واإلحياة  استعواة النموذج التحريري على الهةيمة

 اإلسالمي الحدي  والمعا ر
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 للتحرير اإلسالمي للمرأة{ الوسطي}أهلية املرأة للمشاركة يف العمل العام ضمن النموذج 

 كي الجهاد الن ائي

 

 نه ة المرأة كي  در اإلسالم

 

دحققع  جهاد ن ائي وحرحة 

ن ائية، واحتجاج، ودنظيم ن ائي 

والتحرير  ن ائي كي سبيل الحرية

 ونيل الحقون

 

جهاد ن ائي يغالب الموروثات 

 الجاهلية

 

عمر  ن الخطا  يوف الحال كي 

المداكقة  ين المورو  وثورة 

 اإلسالم..

 

دعاليم اإلسالم كي دحرير المرأة 

وإنواكها.. دغالب المورو  

 الجاهلي

 

 ح ور الن اة مجال  العلم 

 

 ا  واكدة الن اة ود سي  جمعية 

 ن ائية

 

 مشارحة كي ميادين العمل العامال

 

 المرأة كي الوفوة والنخبة 

 

مجتمع القدوة وا سوة النبوية 

 ومجتمع االاتراك كي العمل العام

 

 واقع المرأة رغم االنحطاط

 د الذرائعسال ب  الوسطي لقاعدة 

 

اإلطار الذي دعال  كيه ق ية 

االصتالط واالاتراك كي العمل العام 

  ين الن اة والرجال

 

ضب  التطبيق كي ضوة منهاج 

الوسطية اإلسالمية المحققة للمقا د 

اإلسالمية مع الحذر من غلوى 

 اإلكراط والتفري ..

 

 المواتنة  ين الموال  والمفاسد

 

الوسيلة المباحة دف ى إلى المف دة 

 غالبًا أو حثيًرا

 

 المف دة أرج  من المولحة

 

المنع  ين ال راهية والتحريم ح ب 

 دةدرجة المف 

 

 الوسيلة دف ي لمولحة أرج  

 

حثير ممن يطبق القاعدة يعتقدو  كي 

 المجتمع المثالي اإلسالمي

 

الر ية للمجتمع المثالي اإلسالمي 

 ودحقيق المثل اإلسالمية

 

 دحريم الخلوة ال االصتالط

 

 الدعوة للحشمة اإلسالمية

 

دعامل المجتمع النبوي مع الق ية 

ها، والشوائب وا صطاة المتعلقة  

  المواتنة  ين الموال  والمفاسد 

 

درايد الواقع ليقتر  من المثال ولي  

 للذرائع  سدًا تحريم المباح 

 

نموذج دحرير المرأة والمشارحة كي 

 العمل العام

 مشارحة المرأة كي العمل العام   

                    

 اإلسالم دين الفطرة

                        

 االجتماع اإلن اني واإليماني

 

 االجتماع والتنوع لالذحورة وا نوثةت

 

العالقة  ين النوعين: الم اواة كي أ ل الخلق، والت ريم 

 الجةاةواالردفان كي العمل العام والح ا  و

 

 دوائر المشارحة واالردفان كي العمل العام                      

                      

         

 

 

                               

 دائرة ا سرة

 *م اواة الت امل

*المماثليييييييييية كييييييييييي 

االاييييييييييتراك كييييييييييي 

النهيييييوا  يييييالجتمع 

 ا سري

*القواميييةل الدرجيييةل 

ولية الم  ولية لالم  

 المتخووةت

*دنوع الت امل 

 ود امل التنوع

 دائرة ا مة والمجتمع

*المشارحة كي العمل 

 االجتماعي العام

*االندراج دحع كري ة ا مر 

  المعرو  والنهي عن المن ر

*ا مة هي الوورة ا حبر 

 لألسرة

 

النهوا  الفرائ  والت اليف 

 االجتماعية ال فائية

 

  يعة الن اة

 

حة النماذج مجتمع المشار

-والمجاالت لد سي  الدولة 

–الفتنة  -الهجرة النبوية 

 الشورى -الجهاد

 

 الخالكة الراادة

 

المشارحة كي العبادات 

 واالحتفاالت

 

عناوين  حي  البخاري التي 

دشير إلى مشارحات الن اة 

للرجال كي مختلف ميادين 

 العمل العام
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 يف التحرير اإلسالمي للمرأة{ الوسطي: ودواعي أتسيس النموذج ة}النماذج الثالث

 ال ي يؤسس م  فا ؤ سياق الغل  الدي  من ذ  البالء
 

م    يستند إي  عرا  وتقاليد وعادات حاجية للمر ة عن املشاركة فيما ه   هل لا و ادرة عليا. من 
 العمل العالميادين 

 
 للتعامل م  ه ا النم ذ املنه  اإلسالم  

                               
                                    

 
 
 
 

 وال ي متثلا البيئات واجملتمعات اإلسالمية اليت ا تحمها النم ذ  الغر  "لتحرير املر ة".. من ذ  الشقاء
 

 م    يستند إي ر   وتص رات غرةية...
                  

                                                     
 
 
 

 ه ا التص ر  د  إي مآالت خطرة
 
   

         
 
 

دطييييوير هييييذه العييييادات 

والتقالييييييد وا عيييييرا  

نموذج اإلسالمي نحو ال

لتحريييييييييييير الميييييييييييرأة 

 وإنواكها

التدرج الذي ال يقفة على 

الواقع وال يتجاهله.. عدم 

مراعاة ذل  جهل ال يليق 

  المولحين..

رك  وإدانة إلبا  هذه العادات 

والتقاليد وا عرا  لبوًسا إسالميًا 

يجّملها ومن ثم ي رسها  الةور 

 والبهتا ...

 منظومة القيم اإلسالمية وضوا   الشريعة                دجاهل 

                        

 ال لوك      ا صالن                       .الةىكي                   

أهدار حقون ذ  أهدار حقوقها ح نثى استباحة حرماهتا أها  المرأة

 لسبحانه ودعالىت

المرأة ندًا 

 للرجل 

دجاهل دمية ا نوثة كي 

 دق يم العمل االجتماعي
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 للتعامل م  ه ا النم ذ املنه  اإلسالم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهلنناد  إي  ال سننط هما ومآالهتمننا اخلطننرة تنن ز دواعنن  أت ننيل النمنن ذ  ةننني هنن ين النمنن ذجني ومسنناوئ
 إسهال املر ة ؤ العمل االجتماع  العال ةيان

 
 
 
 
 
 

 موحلة

 وحيلة

 ناصبة

المشارحة كي اورى  منتخبة

 ييييناعة القييييرارات 

التيييي درايييد م ييييرة 

 ا سرة وا مة

النهييييوا  فييييرائ  

ا مييييير  يييييالمعرو  

والنهييي عيين المن يير 

وقفًييييييييا لقواعييييييييددي 

 هلية والقدرةا 

الم دقديم البديل اإلسالمي لمع

نموذج كي مشارحة المرأة كي 

 العمل العام

ضرورة طي 

  فحات ك ره
طي ممارساده كي 

واقعنا اإلسالمي 

ودطوير هذا 

الواقع كي ادجاه 

التقبل للنموذج 

اإلسالمي 

 وااللتةام  ه

النقد 

الموضوعي ال 

الموادرة 

 التع فية

رد الشبهات التي 

ملها نموذجي الغلو يح

 الديني والالديني

استلهام نموذج المرأة التي حررها 

 اإلسالم

أسماة  صديجة ن يبة سمية

 نع 

يةيد 

 نع 

 أ ي   ر

أسماة 

 نع 

 أ ي   ر
 عائشة
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كل هن ه ا دوار ؤ العمنل االجتمناع  والسياسن  العنال ةشنرط  ال خينل بن  وواجنب املنر ة  سنرهتا   و 
 ةضاةط من الض اةط الشرعية

ا سرة اللبنة ا ولى 

 كي  ناة ا مة

الميييرأة هيييي الرعيييية 

كيهييييييييييا و ييييييييييانعة 

 الم تقبل

 يييياغة اإلن ييييا  

ودر يتييييه وإعييييداد 

 عدة الغد

دنمية أعظيم رأسيمال 

كييييي الوجييييود لرأ  

 المال البشريت
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ً)ب(ًالتحليلًالحججيًللنص

ا. ًخمسًش هاتًحولًالنموذجًاإلسالميًلتحريرًالمرأةًنموذجا

ً

 تدطبيييق عنا ير التحليييل الحججيي للينص كييي سيياقات مبااييرة وردو ي ير يم ننيا 

جياج التيي دوسيلها الينص الطريقة الحجاجيية ومنهاجيية الح  النص دشير ومن أقر  طريق

ك ردييه المحورييية، وقييد  ييدا للقييار  هييذه الطريقيية ميين صييالل اسييتخدام مبااييرة كييي إيوييال 

 لمفادي  مشيرة إلى ذل  من قبيل:

غالبًا موطلحات دائرة كي علوم المناظرة، وهو أمر يبيدو  "الشبهة" و"الرد"، وهي

محوريًا كي جملة الطرائق التي يتوسيلها د. محميد عميارة كيي معظيم حتا اديه ميا دعليق منهيا 

  المرأة وما دعلق منها  ق ايا أصرى.

ور ما كي البدايية يح ين أ  نشيير إليى منظومية الق يايا ضيمن هيذا البنياة الحججيي 

  ايبهات اياعع اسيتدعع اليرد والتوضيي  والبييا   ميا يتواكيق ميع والتي دمثليع كيي صمي

 أ ول المنه  الحجاجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 الشبهات

ميييرا  ا نثييى 

مييرات نوف 

 الذحر   

 

 الميرا 

ايييييييهادة الميييييييرأة 

نوييييييف ايييييييهادة 

 الرجل 

 

 الشهادة    

الرجال 

قوامو  على 

 الن اة

 

 القوامة

ما أكل  قوم ولوا 

 أمورهم إمرأة  

 

 الواليات

 الطبيعة

 

الن اة ناقوات 

 عقل ودين     

      

 ا هلية
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ويحدد عمارة قيمة هذا النه  كي إ رات النموذج الوسطي لتحرير المرأة كيي اإلسيالم 

قية.. حميا اإلسيالمية الحأي –إذ يؤحد "و   هذه الر ية التي قدمناها هيي الوسي   اإلسالم و

الغلو على ما أثير ويثار ضدها من ابهات .. كويدقع، كيي هيذا كلقد ادفق أطرا   -نح ب

دقا  الذي جمع طركي الغلو... على الجمود والتقليد لتيرا  عوير دراجعنيا الح ياري.. اإل

 دقع كي هيذا االدقيا  –وغلو الجمود والتقليد العلماني للنموذج الغر ي الوضعي الالديني 

ن وأقويى الي يار إنميا يالمقولة ال ياسية المعا يرة التيي دقيول: إ  أقويى اليمي واالجتماع

 المشترحة للموقف الخاطئ ..".على ا را  يجتمعا 

ومن هنا رأينا طركي الغلو اليديني والالدينيي يجتمعيا  عليى إثيارة صمي  ايبهات .. 

ى اإلسيالم، كجعلوهيا يح بها اإلسالميو  الغالة، الذين حملوا العيادات والتقالييد الراحيدة علي

دينا... يح بونها مانعة دينيًا من احتمال أهلية المرأة، ومن مشارحتها كي العميل االجتمياعي 

العام.. ويح بها غالة العلمانية عقبات إسالمية دحول دو  احتمال أهلية المرأة، كتجعل منها 

ريير الميرأة، دهم إليى إسيقاط الحيل اإلسيالمي لتح  حانيع دعيومن ثم نوف إن ا  .. ولذل–

 وإلى التما  هذا الحل كي النموذج الغر ي لهذا التحرير.."

 املرأة{ اإلسالمي }الرؤية اإلسالمية للتحرير
                                

 ال سط العدل
 

 حلقةالر ية اإلسالمية ا
 

 اتفاق  طرا  الغل  على ما  ثري ويثار  دها من شبهات )اتفاق مج  طرؤ الغل (
 
 
 

   صى اليمني و  صى اليسار جيتمعان على ا رض املشرتكة للم    اخلاطئ

مييوذج الغر ييي الوضييعي غليو الجمييود والتقليييد العلميياني للن غلو الجمود والتقليد لترا  عور دراجعنا الح اري

 الالديني
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 طرفا الغل  الدي  والالدي  جيتمعان على إاثرة مخس شبهات..

يح يييبها اإلسيييالميو  الغيييالة اليييذين 

حمليييوا العيييادات والتقالييييد الراحيييدة 

عليييييى اإلسييييييالم كجعلوهيييييا دينًييييييا، 

يح ييبونها دينيًييا مانعيية ميين احتمييال 

أهليييية الميييرأة ومييين مشيييارحتها كيييي 

 العمل االجتماعي العام

يح ييبها غييالة العلمييانيين عقبييات 

أهليية إسالمية دحول دو  احتمال 

المييييرأة، كنجعييييل منهييييا، نوييييف 

إن ييييا ، ولييييذل  حانييييع دعييييودهم 

إلسييقاط الحييل اإلسييالمي لتحرييير 

المرأة وإلى التما  هذا الحل كيي 

 النموذج الغر ي لهذا التحرير
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 رغم اختال  وتنا ض املنطلقات واالنتماءات اتف  " هل الغل " الدي  والالدي  على إاثرة
                                        

 
 الشبهات اخلمس                                      

                        

                

 

 

 الشبهات اخلمس
 
 
 
 
 
 

 العلمانيو  يجعلونها دينًا كيرك و  اإلسالم   ببها اإلسالميو  يح بونها دينًا كيداكعو  عنها

المرأة على 

النوف كي 

ميرا  ال

 لالميرا ت

المرأة نوف 

اهادة 

 لالشهادةت

الن ييياة ناقويييات عقيييل 

ودييييييييييييين لا هلييييييييييييية 

 والطبيعةت

ما أكل  قوم وليوا أميورهم 

 إمرأة 

 لالوالياتت

الرجال قوامو  على 

 الن اة لالقوامةت
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 }شبهة يف جمال املرياث{
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحجة الرئي ة

دوري  المرأة على النوف من 

الرجل لي  موقفًا عاًما وال قاعدة 

اإلسالم ل ل م طردة كي دوري  

 الذحور وحل اإلنا  

الوياغة اإلحوائية للحجة 

واالستقراة لحاالت وم ائل 

 الميرا 

 منطون الشبهة

 دوري  المرأة على النوف من الرجل 

ستظهاري للشبهة "للذحر مثل ال ند اال

 حظ ا نثيين"

إسناد الشبهات حول أهلية المرأة  

متخذين من التماية كي الميرا  سبيالً 

 إلى ذل 

هناك حاالت 

أضعا  هذه 

الحاالت ا ر ع 

در  كيها المرأة 

مثل الرجل 

 دماًما

 حجة كرعية

الفقه الحقيقي لفل فة الميرا  كي 

اإلسالم د شف أ   التماية كي 

أنوبة الوارثين والوارثات ال 

 يرجع إلى معيار الذحورة  وا نوثة

أر ع حاالت كق  

در  كيها المرأة 

 نوف الرجل

ن حالية هنياك أحثير مين ثالثيي

د صيييييذ كيهيييييا الميييييرأة مثيييييل 

الرجييييل، أو أحثيييير منييييه، أو 

در  هيي وال يير  نظيرهيا 

من الرجيال كيي مقا لية أر يع 

حييياالت محيييددة دييير  كيهيييا 

 المرأة نوف الرجل..

 "كول المقال" 

 "علم الفرائ "

 حجة كرعية

 

التفاوت كي أنوبة 

 الوارثين والوارثات

ميرا  اإلسالمي د تند إلى ثالثة كل فة ال

معايير: المقا د والمعيايير لهيذه الفل يفة 

اإلسيييالمية كيييي التوريييي  ح يييم إلهيييي أم 

أح ام إلهية و مقا د ر انية صفييع عليى 

اليييذين جعليييوا مييين التفييياوت كيييي  عييي  

م ائل الميرا  وحاالده ابهة على حمال 

 أهلية المرأة

 حجة د سي ية

 قاعدة 

معيار موقع الجيل 

الوار  من التتا ع 

 لألجيال. الةمني

االجتهاد كي دعليل 

 ا ح ام

معيار درجة القرا ة  ين 

 الوار  والمورو 

معيار العبة المالي 

الذي يوجب الشرع 

 على الوار  دحمله

هناك حاالت عشر أو 

دةيد در  كيها المرأة 

 أحثر من الرجل

هناك حاالت در  

كيها المرأة وال ير  

 نظيرها من الرجال

 حجة كرعية

مال المعايير حيفية إع

ودطبيقها عند عملية 

 التوري  وحاالده
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 }شبهة يف جمال شهادة املرأة{

 الحجة الرئي ية      

البينيييية كييييي التقاضييييي والق يييياة ال 

 دتعلق  الذحورة وا نوثة

الشييييهادات ودنوعهييييا وكييييق المقييييام 

 والحال

المييرأة العييدل حالرجييل كييي الوييدن 

 وا مانة والديانة

 حجة كرعية

انوا  المرأة واحتمال 

حل أهليتها موقف 

ديارات االجتهاد 

اإلسالمي على امتداد 

 داريخ اإلسالم

ين اهادة الخل  وعدم التحديد  

 واإلاهاد

معيار الشهادة اطم نا  القاضي  

لودن الشهادة  ور  النظر عن 

جن  الشاهد و ور  النظر عن 

 عدد الشهود

 

 الحجة الت سي ة

 القاعدة 

ًمنطوقًالش هة

أ  اإلسالم جعل المرأة نوف 

 إن ا ، عندما جعل اهاددها نوف.

 نوف اهادة الرجل 

"كك  لم  السندًالستظهاريًللش هة

 ي ونا رجلين كرجل وإمرادا " 

.. أ  اإلسالم أنتقص إسنادًالش هة

من أهلية المرأة  جعل اهاددها 

 على النوف من اهادة الرجل

 حجة كرعية

ة حجة المرأ

حالرجل كي رواية 

 الحدي 

 حجة كرعية

دف ير .ية الدين 

وكق قواعد 

 ةالتف ير المرعي

 حجة كرعية

نوو  أئمة 

االجتهاد اإلسالمي 

هي التي دبدد 

 الغيوم والشبهة

 حجة كرعية 

 

اعتماد نوو  أئمة التوجه 

ال لفي لقطع الطريق على أدعياة 

ال لفية وقطع الطريق على 

 العلمانيين

 

 حجة كرعية

المرأة واالستثان 

 من الشهادة

 حجة كرعية

العلماة والفقهاة 

 المؤيدو  

 ا ن ديمية -

 ا ن القيم -

 محمود التوت -
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 قصات عقل ودين({}شبهة أهلية املرأة وطبيعتها )النساء ان
 

رواية الحدي  

ال املة دو  

اقتطاع لالفهم كي 

 ال يانت

 حجة كرعية

   موييييييدر الشييييييبهة العييييييادات والتقاليييييييد 

 الموروثيية التييي دنظيير إلييى المييرأة نظييرة

.. وهييييي عييييادات جاهلييييية حييييرر دونييييية

اإلسالم المرأة منها.. عيادت ميع عويور 

التراجييييع الح يييياري منطييييون الشييييبهة 

 وال ند االستظهاري لها

 الن اة ناقوات عقل ودين 

سيييناد الشيييبهة للنظيييرة الدونيييية للميييرأة إ 

والغطييياة "الشيييرعي" كيييي: التف ييييرات 

 المغلوطة لألحادي  النبوية

صطييي  دجرييييد ا حاديييي  النبويييية عييين 

سييياقادها ومال  ييات ورودهييا الم ييهمة 

 كي الفهم

صطييي  كويييلها عييين المنطيييق اإلسيييالمي 

منطييييق دحرييييير المييييرأة حجييييةة ميييين 

 دحريره لإن ا 

 ةالحجة الت سي ية القاعد

 حجة كرعية

د ويل الحدي  كي 

ضوة أسبا  ورود 

الحدي  ومدصلها 

 كي الفهم والت ويل

 حجة كرعية

دراسة علمية كي علم 

 النف  اصتال  الوفات

مولحة ل ل من الرجل 

 فة  ينفرد  32والمرأة: 

 فة  32 ها الرجل 

 للمرأة

 الحج  الرئي ية

اإلسييالم حفييظ المييرأة ميين الييوأد المييادي 

والمعنوي حتوجه ومقويد عيام لمنهجيه 

 كي دحرير المرأة الم لمة

الم يياواة  ييين الرجييل والمييرأة ا  ييل 

 كي الت اليف والواجبات

النميييوذج ا مثيييل لتحررهميييا: م ييياواة  

لمت يياملين ال النييدين المتميياثلين الشييقين ا

 أو المتناق يين

 الحدي  

مقوود  ه 

حاالت صا ة 

لمدح العاطفة 

 ال   قيقةت

رصص المرأة 

أحثر من رصص 

 الرجل 

 

 حجة كرعية

 حجة كرعية

 

حجييييييييية واقعيييييييييية كيييييييييي 

ضيييييييييرورات الت اميييييييييل، 

االن يييييييجام واالصيييييييتال ، 

 والتنوع

التعيييييار  ميييييع اصيييييتال   

االصييييتال  مييييدصل  الخلييييق

 لالئتال 

 حجة كرعية

رعاية المرأة لألسرة كي 

نطان الم  ولية ال املة 

 والمت املة 
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 }شبهة املرأة والوالايت العامة{

 الحجة الرئي ية

للمرأة والية  معنى  -

النورة وال لطا ، 

أي والية كي حثير 

 من ميادين الحياة.

صط  رأي البع  كي 

ت واليات صا ة إثبا

للمرأة وحجبها عن 

 الواليات العامة 

 حجة كرعية

 حجة كرعية

الحجة اللغوية 

الوالية النوق 

 حجة كرعية وال لطا 

للمرأة والية وسلطا  

كي  يع توجها 

 وأسردها

 منطون الشبهة

ال والييية للمييرأة كييي الواليييات  

 العامة والعمل العام

ال يييند االسيييتظهاري للشيييبهة  

"لييين يفلييي  قيييوم وليييو أميييورهم 

إمييييرأة" إسيييينادًا لشييييبهة لنفييييي 

المييرأة مطلقًييا للواليييات  أهلييية

العاميييية والعمييييل العييييام نفييييي 

  فو  الواليات للمرأة 

 -الترايخ -االنتخا 

 الق اة..إلخ

*  حة الحدي  ال دعني 

دحريم والية المرأة للعمل 

 العام 

*سلطا  الفرد وسلطا  

المؤس ة ومدصل ذل  كي 

 د ييف الواليات العامة     

 الحجة الت سي ة 

 القاعدة

 ةحجة كرعي

 

والية المرأة ومؤس ة 

 الق اة

 حجة كرعية

مل ة سب  وثناة 

القر.  على واليتها 

كي مقارنة النموذج 

 الفرعوني

 حجة كرعية

 

اإلكتيياة وا ح ييام وكقييه 

الفقيييه  -الواقيييع..لالتغير

عليية –العييادة  -والشييرع

 اصتال  الفقهاة..

 حجة كرعية

الحجة المؤس ية 

 والواليات

المرأة جةة من  

المؤس ة كي المجموع 

 وارط الذحورة

 حجة كرعية

نماذج داريخية 

مشارحات المرأة كي 

-الشورى  -لبيعةا

المشارحة  -الح بة

 كي د سي  الدولة

 حجة كرعية

إتالة الشبهات كي 

حدي  ما كل  قوم 

 ولوا أمورهم إمرأة
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 } الشبهة املتعلقة مبفهوم القوامة{

 الحجة الرئي ية

*مفهوم القوامة حاضر طوال 

عور التحرير ولم ي ن عائقًا  ينها 

 و ين هذا التحرير.

*القوامة والدرجة... الم اوة 

 والقوامة مقترنا  ولي ا نقي ين

*القوامة رعاية وم  ولية ولي ع 

 دي تادورية أو استبداد أو انتقا 

 منطون الشبهة

القوامة استبداد  يالمرأة وقهير لهيا. سيواة 

ميييييييين غييييييييالة اإلسييييييييالميين أو غييييييييالة 

 العلمانيين...

ال ييند االسييتظهاري للشييبهة.. "الرجييال  

قوامييييو  علييييى الن يييياة" إسييييناد الشييييبهة 

و   لمواقف غالة اإلسالميين اليذين ينظير

للميييرأة نظيييرة دونيييية ويعطليييو  مل ادهيييا 

 وطاقادها.

وغيييالة العلميييانيين اليييذين ح يييبوا الفهيييم 

 المغلوط دينًا.

الفقه القر.ني الشامل الفقه الحديثي 

ال امل عنا ر د اند ا دلة 

والر ية ال لية الفل فية: مناه  

النظر علم  ناة المفاهيم 

 وضروردها على قاعدة منهجية.

 ي صطبة حجة الوداع *مقام المرأة ك

 

 الحجة الت سي ية

 القاعدة 

 

 حجة كرعية

سقوط ودهاكع المعاني 

الةائفة والمغلوطة 

للقوامة والشبهات التي 

ة يتعلق  ها غال

 اإلسالميين والعلمانيين

 حجة كرعة

اليييييييةواج والميثيييييييان 

الغليييييييييظ: التوحيييييييييد 

معاهييدة اليييدول، عقيييد 

الةواج.. ليي  حعقيود 

 أصرى

 حجة كرعية

نوييييو  كييييي مقييييام 

 الشعار

 محمد عبده  

القواميية دفييرا علييى 

الميييييييييييرأة أاييييييييييييياة     

ودفرا على الرجيل 

 أاياة.

 حجة كرعية

 القوامة 

 درجة دنظيمية

الرعاية والقوامة  

دق يم للعمل د امل 

 الرعاية

 حجة كرعية

عويييييور التراجيييييع 

الح يييييييييييييييييييييياري 

وم يييييي وليتها عيييييين 

اسيييييتبدال المعييييياني 

 ال امية لعقد الةواج

 حجة كرعية

الشيييورى وا سيييرة 

 وعملية الفطام
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ًتعليقًعامًعلىًال ناءًالحججيًوتحليلًأنساقًالحججً يًالنص:
ل الشيبهات" ق الحجي  ليم يقتوير كيي الينص عليى "كوي* من الجدير  الذحر أ  ن ي

نص، يبيين ذليي  ميين "هيد  اليينص ا ساسييي"، كح يب  ييل امتيد إلييى معظييم موضيوعات اليي

إليى ق يية دراحميع  ويددها ال يجاالت والحيوارات  تهو"عنوا  النص" الذي يشير  طبيع

دراحمادييه والخطا ييات، علييى مييدى امتييداد تمنييي ال ن ييتطيع  يي ي حييال ميين ا حييوال إهمييال 

 لق ية.مثل هذا النص ودوور إدراحي لطبيعة ال صلفية لومفرداده وم وناده حخطا  ا   

* محاوليية اسييتقراة الن ييق الحججييي يم ننييا ميين النظيير إلييى مجموعيية ميين عنا يير 

 قناعت.ف الحج ت لو ناة الحج ت لوطرن اإللدوني

منهجيًا، حما كرا اب ة  ال وكرا إطارً * أ  الشبهة والحجة كي كول الحج  ا   

ةاة مين الموادر المرجعية ومن المالحظ أ  الشبهات الخم  عبرت كي منطوقها عين أجي

".يات قر.نية" أو حلمات من أحادي  نبوية: "للذحر مثل حظ ا نثييين" كيي المييرا ، "كيك  

لم ي ونا رجلين كرجل وامرأدا " كي الشهادة، "والرجال قوامو  على الن اة" كي القوامة، 

: "الن ياة ناقويات عقيل وديين" كيي قر.نيية، أميا ا حاديي  كتشيير إليى هذه أجةاة من .يات

 أمورهم إمرأة" كي الوالية. اوا هلية، "ما أكل  قوم ولوالطبيعة 

و دا ا مر ضمن حلمات انتقلع إلى دائرة الشعارات ال جالية أحثر من حونها مؤاًرا 

 على إدارة حوار منهجي.

ال ييان"، "إهميال أسيبا   ت يار"، "إهميال على .ليات "االقتطاع واالغالبًا ما دعول 

مليية الت وييل"، "اقتنيا  اليدليل". واي لع هيذه المجياالت الورود كي الحدي  "اسيتغالل ع

نطقيتهيييا، ومةيييد مييين اسييتقامتها العلميييية مجيياالً صويييبًا لحاليية سيييجالية كقييدت حثيييير ميين م

 وموضوعيتها.

ًتصنيفًالحججًوإمكاناتًتوظيفها

ً

حجييييييييي  المويييييييييدر  حج  المنه 

 والتوثيق

 الحج  الموضوعية

*حجييييييييي  الت وييييييييييل 

 القواعد وال وا  

متعلقييييييية *الحجييييييي  ال

 المنهاجييييييييييييية المقارنيييييييييييية 

لالمقارنييييية الداصليييييية عبييييير 

الح ييارة والثقاكيية الواحييدة، 

والخارجييييييييييييييييية عبيييييييييييييييير 

 الح اراتت

*حجييييييية المقيييييييا الت 

ارقيييات لالغليييو اليييديني والمف

 والغلو الالديني العلمانيت

*الحجيييييييية اللغوييييييييية 

 لمفهوم الوالية والنورةت

منقيييييول *الحجييييي  وال

 المعتبيييييرة لإذا حنيييييع نييييياقالً 

 تةلوحة والودقكا

إليى  ةالم تند*الحج  

الموادر المرجعيية لالقير.   

 وال نُّةت 

*الحجييييي  التاريخيييييية 

لونماذج ا سوة والقيدوة كيي 

 صبرة الم لمينت

* الحجيييييية الواقعييييييية 

لواقيييييييع الميييييييرأة العر يييييييية 

 .توالم لمة

ية ن*الحجيييييييية ال ييييييييف

 .ة ا مةتينلالمرأة وسف

ة يط*الحجيييييية الوسيييييي

 .الوسطيوحجية النموذج 

 يييييية*الحجيييية المفاهيم

م القوامييييةت لمفهييييوم لمفهييييو

 ت لالرعايةتالميثان الغليظ

اإلسيييييالمية *الحجييييية 
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*حجيييييييييية ا اييييييييييباه 

 .والنظائر وعلم الفرون

*الحجييييييي  المتعلقييييييية 

 البح  االجتمياعي وأ يول 

جتماعيية دراسة الظيواهر اال

لدراسيييات عليييم الييينف  كيييي 

 الفرونت

*حجييية وايييهد اييياهد 

مية ال يلف من أهلها دح يم أئ

ا يين  ،كييي دييا عيهم  ا يين القيييم

 ديمية{

*الحجيييييي  المنطقييييييية 

 العقلية وعمليات القيا ت

تعلييق * الحجيي  التييي د

 الشييييييعر لناقييييييل للوييييييورة 

 و ناعتها كي الثقاكةت 

* مؤاييرات مشييارحة 

المييييرأة كييييي إطييييار أ ييييوا  

ال تب العمدة لحتب التراجم، 

حتيييييب الحيييييدي  ودويييييينف 

 هاتأ وا 

*الجحييية اإلحويييائية 

لالوييفوة الن ييائيةت لدراسيية 

علييم اليينف ت لعلييم الفييرائ  

 الميرا ت  نوبةوأ

*جحييييييييي  اإلسيييييييييناد 

جتهييييييييييادات معا ييييييييييرة  ال

  .قديمة اجتهادات  وو لها

*حجييييي  االسيييييتدعاة 

ل تا ييات معينيية كييي إي يياح 

 وموقفه تهر ي

*الحجيييييييي  الفقهييييييييية 

وا  يييييييييييولية لال يييييييييييب  

الذرائعت  سدلقاعدة  الوسطي

جييي  الشيييرعية اليييواردة لالح

 كي حتا ات العلماة والفقهاةت

 

ة كيي إتالية ا صطياة يالتدرج

واالنحراكييات وصلييل التف ييير 

 والتد ير والتغيير.

الحجيييييية الحقوقييييييية *

 لاردباط الحقون  الواجباتت

ة ي ييييي*الحجييييية المؤس

لسيييييلطا  الفيييييرد وسيييييلطا  

 .المؤس ةت

*الحجيييي  المقا ييييدية 

 لمقا د وكل فة التوري ت

*الحجيييييي  الدكاعييييييية 

لمباحيييي  الشييييبهات والييييرد 

عليها كي موضوعات صمي  

"الميرا ، الشهادة، ا هليية، 

 الوالية، القوامةت

  

وى الحجيية، ات يح يين اإلاييارة حييذل  إلييى كحييص وسييبر محتييضييمن هييذه المالحظيي

الشي ل الحجياجي، ودنياتع اإلاارة أ  "الحجية والشيبهة واليرد" كرضيع  سبقعوالذي حما 

هيي الشيامل والت ويل، وحا  أسيلو  حشيد الحجي  ود ياند ا دلية والنظير الفق عملية التف ير

والتعر  عليى منظومية ا دلية عمليية حياول د. عميارة   قويى طاقتيه أ  يتحيرى جوانبهيا 

 المنهجية.

ومين المهييم حييذل  أ  نشييير ضييمن منطييق الشييبة والييرد، كقييد التييةم طريقيية استقويياة 

على ميا أوضيحنا مين أاي ال سيا قة ر يدت  حجة الخوم، واستقواة  يا  اإلجا ة والرد،

 التعامل والرد عليها. الشبه الخم  وطرائق
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ا على أداة الينص و دا ا ل المناظرة والجدال والحججاج حش ل قديم مورو  مهمينً 

 ع  اآلونة دوليد ا س لة ودوليد الحج ، واللجوة إلى حج  رئي ية  كي إطار استخدموكي 

 ل.عد ومناه  النظر والتعامل والتناوة دمثل قوايوأصرى كرعية وأصرى د سي 

ب النص مع ر د الحج  المختلفة، ودنوع أساليب عرضيها، أ  يقيدم وقد حاول حاد

كيالبع  منهيا مؤسي ، واليبع  اآلصير حاايف،  ،حجًجا ضمن عرضه على نحيو وظيفيي

والبع  اآلصر كارن، ومجموعة منها ادجهع دوجًها نقديًا، أو مقوًما لحقيقية ا ك يار، و يدا 

أو الترحيبيية، إال أنهيا غالبًيا ميا ادخيذت  ي تخدم وإ  حا  ذل  قليالً قيدر مين الحجي  البنائيية

 ذل  من هد  النص والمؤلف. يعة الدكاعية ورد الشبهات حما يبينالطب

اها على عملية التحليل الحجاجي للنص يح ن حيذل  نوضمن هذه التعقيبات التي ردب

 ، والتي اردي ت شب ة اإلسنادات المرجعية تهالر    ين هذا الن ق الحججي وما يم ن د مي

كي المقام ا ول أ  ي و  أ ل الحجة من جن  الشبهة وما أدديه أ يول الشيبهة المرجعيية 

سيينادات غاييية كييي ا همييية "القيير.  وال ُّيينة وال يييرة النبوييية" إسييناد وإكييي دحقيييق عملييية 

اللغية، موادر مرجعية، مناه  التف ير والت ويل، الموادر المرجعيية الم ياندة والخادمية ل

الفقهييية حتا ييات االجتهييادات المعا ييرة، النميياذج التاريخييية  النوييو التيياريخ، الشييعر، 

ناد، عليى ميا رأى تت كيي اإلسيناد واالسيدفياو ..إلخت، هذه الممارسة الشيب ية مورسيع عليى

مؤلف النص مما يح ن إثباده، ك يالً عميا أحدثيه مين دنيا  للنوو يهت مؤلفاديه ال يا قة 

للتحريير اإلسيالمي للميرأة  الوسيطيلنميوذج ورحب  ينهما كي محاولة  ناة ر يية مت املية ل

 نه.يحما أراد  يانه ودبي

طرائقه ومنهجه كي عملية أداة الحجة  -كي نهاية هذه المالحظات–واردب    ل ذل  

و ياغتها ودحقيق هد  اإلقناع  ها كاستخدم لعنا ر الت اميل الحججيي ود اميل الحجي ، 

االهتماميات  ق يية الميرأة صا ية ق يايا المنهاجية الدكاعية ورد الشبهات، دحديد صريطية 

محاوالت اإلقناع الرقمي واستخدام  ع  المؤارات  ،الشبهات، الحج  ا  لية والفرعية

العاميية، أسييلو  اللقطييات والنميياذج التاريخييية، أسييلو  االسييترجاع واالسييتدعاة، عمليييات 

 ا  ع  ما يؤيدها.نيطول  نا المقام لو أثبت

ً-)حـ(ًالتحليلًالسياقيًللنص

ال ييياقي لليينص عملييية دتعلييق  الوسيي  المتعلييق  ييالنص، والوسيي  هنييا معنييى التحليييل 

واسع ومرحب يشتمل على معنى ال يان، الذي يتبعه كي االد اع واالمتيداد، منيه ميا يتعليق 

 المؤلف وسياقاده النف ية والمعركية والثقاكية والح ارية ومنها ما يتعلق  النص ودتا عاده 

ودرحيبادييه ومنهجييه وعبارادييهت أي  معنييى ال ييياقات الداصلييية لليينص،  وم ونادييه لمقدمادييه

ومنهيا حيذل  مييا يتعليق  بي ية اليينص الخارجيية والوسي  التيياريخي والحالية الح يارية التييي 

ياسية واجتماعيية ، من ظرو  اقتوادية وسيتحرك كيها لمن تما  وم ا  و شر وأحوالت

 ن الر    ين هذه القراةة ال ياقية ودحليل و الجملة ح ارية، ومن هنا يحوثقاكية وك رية 

النص حعملية ادوالية، ور   قراةة النص حعملية ادوالية  دورها  الهد  من النص، حميا 

أ  عالم أاخا  النص المباار وغير المباار لي   عيدًا عين هيذا التحلييل ال يياقي، أحثير 

 رجعية...دتعلق  ا طر الممن هذا وقبل حل دل  ال ياقات هناك سياقات 
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دعيد م ييتهدكة متلقيية  إذ أ  إنتياج الينص يتحيرك ضييمن أطير ك ريية عامية، وجماعيية

  خطا ه.

اد يياع م ييتويات هييذه  اضييرورات الر ييية ال ييياقية لليينص موضييع التحليييل دفيير

 الر ية التي دت و  من:

 ه.بناة المنهجي ال امن كي النص وصلفالم توى ال ياقي داصل  نية النص وال (1)

ة اليينص وا جييواة  يييالمتعلييق  وسيي  اليينص المحييي   ييه، إ    يالم ييتوى ال ييياق (2)

 عملية مهمة. ود ثيًرهما اموالتعر  عليهالمحيطة  ه 

دييية ل ادييب اليينص، مؤلييف اليينص لييم يمييع توى ال ييياقي المتعلييق  ال يييرة الذاالم يي (3)

دب   ال ادب وعوره  مجرد انفوال النص عنه، إنه عمد النوو  الح ارية در

د كي الت ثير واإلسهام مع قودها لألمة والتي دعطي لخطا  ودمت ومنظومة أك اره

 ال ادب البقاة واالستمرارية.

يتعلق  تويوره حرسيالة ادويالية ال يم ين كهمهيا إال كيي والم توى ال ياقي للنص  (4)

سيييان عنا ييرها المختلفيية والمتنوعيية والمتفاعليية. يقييع علييى رأسييها "المخاطييب 

حدد، وقد يشيار إلييه  شي ل غيير مبااير،  النص" سواة دحدد  ش ل مباار أو لم يت

أو من المم ن استنباط أنواع من المخاطيين وكق قواعد منهجية ددل على ذل  مين 

دوجهييات ووجهييات وموجهييات الخطييا . ويييردب   ييذل  الهييد  ميين اليينص الييذي 

 .يحدده ال ادب والذي ال يبتعد حثيًرا عن معاني التحليل ال ياقي

 المؤلف حينما يمثيل حالية  متهإلى عنا ر سيان صا  ل قد ي و  من المهم اإلاارة (5)

 ك رية من مثل "ظاهرة النماذج الف رية المتحولة".

هذه الم تويات جميعًا دت امل كي دحليل ال ياقات المختلفة، و ال رورة سيي و  لهيا 

 د ثيرادها المهمة كي كهم النص ودحليله.

عليى نشي ده الدينيية نتعير  من المهم كي التحليل ال يياقي لينص د. محميد عميارة أ  

ال تا ية  يف ودخرجيه كيي دار العليوم، وممارسيتهال ياسية ودعلمه  ا تهر الشر وممارسته

حيييول الق يييايا الوطنيييية، وحيييذل  مييين المهيييم كيييي هيييذا ال ييييان أ  نشيييير إليييى "التحيييوالت 

والتطورات" التي طرأت على ن قه الف يري مين اهتماميه  يالف ر القيومي والتيرا  والف ير 

اطالعييه علييى التييرا  تراحي حييي  ركييدت حييل هييذه الموييادر ادجاهييه الييوطني وحييا  االايي

ا كييي حييل مراحلييه الف رييية إال أ  مييا اصتلييف لديييه هييو ميينه  التعامييل والتنيياول لتليي  حاضييرً 

ا، وجعييل مشييروعه الف ييري ك ريًيي اةونًييمخ ت التراثييية التييي دييوكرت لديييه وايي لعالمعلومييا

ك يير أعييالم اليقظيية اإلسييالمية  سييالمي كيمييا أ سييميلف يير العر ييي واإلكييي دراسيية ا متمييثالً 

كيياهتم   الحديثيية، وأعييالم التجديييد اإلسييالمي، وحييذا أعييالم الوييحا ة وحييذا أعييالم التييرا 

ة مهمية، ودناوليع حتبيه التيي دجياوتت ييليلحتا يات دح  عمالهم ال املة أو الترجمية لهيم كيي 

شيروع الح ياري اإلسيالمي، الم ة والخم ين "ال مات الممييةة للح يارة اإلسيالمية والم

والمواجهة مع الح ارات الغاتية والمعادية، وديارات العلمنة والتغريب و يفحات العيدل 

 االجتماعي اإلسالمي وحذل  العقالنية اإلسالمية.
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و دت دطوراديه الف ريية ميا  يين "الف يرة االايتراحية" و"الف يرة القوميية" و"الف يرة 

ب أمرهيا دعلقيع  يالترا  أو ك ير المقام إال أنها كي غالاإلسالمية" ودنوعع حتا اده كي هذا 

أ  صطا يه دطيور  شي ل تعليق  االسيتقالل الح ياري، إال ودعلق  ثا ع مهم حذل  ي ة،اليقظ

 ينميا ديوارت المفيردات االايتراحية أو القوميية إليى مهم م تخدًما مفردات الف ر اإلسالمي 

العيدل االجتمياعي، ودرجميع الف يرة  حد حبير، وإ  درجميع الف يرة االايتراحية إليى ك يرة

اإلسالمية التي طرحيع ميع ية إلى االستقالل الح اري، و دت مؤلفاده دهتم  الق ايا مالقو

 .الوحوة اإلسالمية، ودودى لها ودودر كيها

 ييدت حتا ادييه دتخييذ منحييى ومييع نهاييية الثمانينيييات وطيليية الت ييعينيات وحتييى اآل   

خدام المفيردات اإلسيالمية دو  غيرهيا، و يدا يقيدم نف يه واضًحا كي الر ية اإلسالمية واست

 كي الف ر والثقاكة والح ارة.ضمن دياًرا وسطيًا إسالميًا 

ضييمن ر ييية هييذه الرحليية الف رييية حملييع دطييورات ودحييوالت مهميية. وميين ثييم ككنييه 

" و"قاسييم أمييين"  ح ييبا  للمييرأة يجييب النظيير إلييى مقدمادييه لألعمييال ال امليية "لمحمييد عبييده

بعادهييا ا ولييى، حمييا يجييب التوقييف عنييد حتا ادييه حييول قاسييم أمييين: دحرييير المييرأة ط متييهصا

المتي صرين لاإلسيالم والميرأة كيي  أما حتا ييه 1985لذي نشر كي العام والتمد  اإلسالمي وا

رأي اإلمام محمد عبدهت وحذا لحتا  التحرير اإلسالمي للميرأة: اليرد عليى ايبهات الغيالةت 

، ومع دعدد الطبعيات ليبع  ال تا يات مثيل اإلسيالم والم يتقبل 2002والذي نشر كي العام 

 ا كيي  عي  ا ك يار، إال أنيه كيي واقيع ا مير قيد يويعب عليى اليبع  دن ييبسنرى دفاودًي

 كي مثل دل  النماذج الف رية التي طالها التحول. أك اره للةمن الذي  ورت كيه صامته

اديه، دشيير فيأحاط  جملة د ل مؤلف والوس  الذيهذه عنا ر مهمة دعود إلى سيان ال

إلى واحدة من الظواهر الف ريية و.ثارهيا المهمية عليى ق يية التنياول المنهجيي، كيي دحلييل 

 النوو .

يول ا مر كي هيذا المقيام أي عميارة دقويد عنيد التي ليف أو التحلييل أو ال تا ية عين 

ودبلورهيا أو أك اره أو ر يد  عي  التطيورات التيي طاليع ر اه أو مواقفيه  ع  مؤلفاده 

ويادر مرجعيية  ك يار سيبقع كي سيان علو وهيمنة المرجعية اإلسالمية عما عداها مين م

 الف ري والثقاكي وال ياسي. هًةا من د وينا لع جة

تفياة الي يار العر يي الشيواهد الدالية كيي هيذا المقيام اح وكي هذا المقام دعد واحيدة مين

 عيي  هييؤالة ثييم ادهامييه ميين ا ميير،  وحييذا  عيي  القييوميين والعلمييانيين   تا ادييه كييي  يياد 

اليبع  هيذه التحيوالت الف ريية " يالردة" ومين العجييب حقًيا أ   " الردة"، ه يذا قيد ي يمي

ي  تخدم هذا اللفظ المحّمل  دالالت دينية ليطلق على هيذه الظياهرة، ول نيه هيذا حيال الحالية 

 التي سيطرت وال دةال على دوجهات وادجاهات الف ر العر ي.ال جالية 

تفائه  قاسم أمين من قبل ات ذل  التحول الف ري يرجع إلى احوال ا  أ  أحد مؤار

كي مؤلفه عن "دحرير المرأة والتمد  اإلسالمي"، وغيا  اإلاارة إليى قاسيم أميين مين أي 

ايارة إلييه عنيد الحيدي  طريق كي حتا ه عن "التحرير اإلسالمي للمرأة". وهو ما يم ن اإل

ككنييه ال يم يين أ  نغفييل سيييان   ه الر ييية للتحليييل ال ييياقيعنييه، وضييمن هييذ عيين الم يي وي

المرجعية وما يتفرع عنها من جماعة مرجعية ا لع جماعة الجديدة  عد دحوليه، وهيي ميا 
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ال ا ق اإلايارة إلييه، يشيهد ليذل  د ليفيه ل تيا  حيول  الوسطيدش ل أعمدة مهمة كي التيار 

لنماذج سا قة يعدها هو من إرها يات الشيخ الغةالي، وحذل  الشيخ القرضاوي، واصتياره 

 مثل ال نهوري. الوسطيذل  النموذج 

وضمن هذا ال يان يم ن أ  يش ل اجتهاد الدحتور محمد سليم العوا ضمن د  يالت 

حول ق ية المرأة كي حتا  نشرده دار الوكياة، وكيي حتيا  .صير  متهصا الوسطيهذا التيار 

 ا ولى والثانية. ق التجديد" كي طبعتهإلسالمي كي طريضمنه معظم أك اره "الفقه ا

وضيمن هييذا التحليييل ال ييياقي كييي م يتوياده المختلفيية ييي دي لي مييل عنا يير الجماعيية 

المرجعية وأك اره وأن اقه المعركية كي سيان التعر  عليى عيالم أايخا  الينص، وحيذل  

ورة ادويالية دل  المحاولة لمعالجة النص حرسالة ادوالية متعددة العنا ر دتم كيما  ينهيا د

موضع التحليل والذي يش ل مؤاًرا مهًما ضمن ودوا لية، يتراكق معها الهد  من النص 

 .الوسطيأو التيار  الوسطيأو الف ر  الوسطيه   ول مرجعية دشير إلى النموذج نيدب

وقبل هذا حله من المهم أ  نشير إلى ظاهرة التحوالت الف رية التيي ايهددها صريطية 

 .قويدوالي أتماده، وهو أمر جدير  البح  والت الف ر العر ي مع

 الف ري وإم انات التحليل ال ياقي: ضرورات الوعي المنهجي:التحول  ظاهرة

 رتت كي حيادنا الثقاكية والف رية ظاهرة د تحق الت مل والر د والتحليل والتف ير 

فية التيي اسيتقر لتوينيف المختلاوالتقويم، أال وهي ظاهرة التحوالت الف رية  يين ادجاهيات 

عليها العر  الثقاكي العر ي. وهذه الظاهرة لم دلق االهتمام ال اكي على رغم أهميتهيا، ميع 

 أ  النماذج التي دمثلها كي اتدياد م تمر يلفع االنتباه وي تفة النظر العلمي.

ال ييجالي ويييرحن إلييى يبييد أ  الخطييا  حييول هييذه الظيياهرة ظييل يخلييد إلييى الميينه  

ت، 1967االقتتاليية، كيي ظيل كيتن ايهددها المنطقية العر يية لن  ية يونييو الطرييق القتاليية و

حرو  الخلي  الثال ، د ويات ال الم ميع إسيرائيل .. حيل ذلي  جعيل حثيير ون بات أصرى 

 من المف رين العر  يراجعو  موقفهم وأك ارهم وطرائق دف يرهم ومناه  نظرهم.

الف يرة  يا مي  كي جةت، كركانحول كي ظل حالة من لا دلاصتلطع ظواهر التوهنا 

أ بحوا صووم اليوم، و ل ا مر إلى حد االقتتال كي لغة ادهامية واضحة وعالية النبرة، 

وهيذا كهذا ادهام  االنتهاتيية الف ريية، أو دنوييه إليى مين يي حلو  عليى حيل الموائيد الف ريية، 

مين   ، وهيذا اهتيدىغيرها حميا يغيير الثيياالمف ر يلب  ل ل تمن لبوسه ويتدثر  ا ك ار وي

أديع ى الف ير الم يتنير.. وهيذه دو يات ك ريية لي عد حفر و.من من  عد ضالل، وهيذا ارديد ع

علييى  عيي  أل يينة المف ييرين و ع ييهم لييم يتييب، وغاييية ا ميير كقييد دحييرك ال ييجال ضييمن 

المعايرة واالدهام، ودصلع هذه الظاهرة الف رية إلى سون المةايدات والحالية ال يجالية مين 

 وا ، واصتلطع ظواهر التحول ا  يل كي البح  عين الجيامع الح ياري اليذي أوسع ا 

الواجب أ  يؤس  و ين ظواهر دحول  اسم "الواقعية"، والتي ليم اليفرن والتيار ا ساسي 

كيياصتل  التحييول ا  يييل  .ا وظالًميياد يين إال وقوًعييا كييي  ييراثن ذليي  الواقييع مهمييا حييا  مهينًيي

كبين متحول إلى ال تلة الح ارية ا ساسية، و ين متحول  الناه   التحول التا ع الناحص.

 . هذه الظاهرة يم ن أ  دترك .ثاًرا منهجية كيما نحن كيه  ودد التحليل ال ياقي:تهلوقوعي

 دطور ا ك ار ودحولها وم يردها وسيروردها لدى نف  ال ادب.ضرورة متا عة  -األول



 44 

  تخدمة والتحول الحاد  كي دائردها.المفردات والمفاهيم المضرورة متا عة  -الثاني

منيياه  النظيير والتعامييل والتنيياول والتطييور الييذي أ ييا ها كييي ضييرورة احتشييا   -الثالاا 

 المؤلفات المختلفة.

ضرورة دن يب ا ك ار إلى تمنها، حتى ال يوييب الباحي  صليل كيي االسيتنتاج أو  -الرابع

 التعميم.

 دعلق ذل   ـ: مالحظة دبدل ال ياقات المرجعية سواة -الخامس

 دحوالت المرجعية ذادها. -دحوالت الجماعة المرجعية –اب ة اإلسنادات المرجعية 

ضمن هذا ال يان يم ن اعتبار البح  كي عالم أايخا  الينص مؤايرات مهميا كيي 

 البح  والتحليل ال ياقي، وادخاذها مؤاًرا على عملية التحول الف ري.

مقام ونحن  ويدد دحلييل واحيد مين .صير حتبيه د. عمارة يمثل نموذًجا مهما كي هذا ال

 حول ق ية المرأة.

 

ًعالمًأشخاصًالنصًوالتحليلًالسياقي:

ً

ميين المهييم كييي سيييان ا طيير المنهاجييية لعملييية دحليييل اليينص أ  نتعييرا إلييى عييالم 

ة  ي اليينص وورودهييا  ييالنص  الن ييبالمقوييود  التحليييل، عييالم أاييخا  أاييخا  اليينص 

 يتوى كيي كة، ول نها إاارة مقوودة دشير إلى أحثير مين محادب لي ع عملية دحد  مواد

 -هذا العالم على أحثر من م توى:نص عمارة يم ننا مالحظة 

ًعالمًأشخاصًالنص

                        

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسيتقاة  ال ييرة النبويية ليدى عميارة كيي ضمن هذه الخريطة يم ن مالحظة محوريية

ليو يلحظية حيل مين يقيرأ ال تيا  حتيى أ ول ونماذج للتحريير اإلسيالمي للميرأة وهيو أمير 

 عالم الشخويات المرجع

لسيرة النبوة ضمن عماية 

 التحرير اإلسالمي للمرأةت

 عالم نماذج ا سوة والتطبيق

 –أم سييلمة  -صديجيية  نييع صويلييد

الشيفاة  نيع  -نع أ ي   رأسماة  

 نيع أ يي  كاصتيةأم هاني  -عبد ذ

 -عائشييية  نيييع أ يييي   ييير -طاليييب

 -حفويية  نييع عميير  يين الخطييا 

ن يييبة  نييع حعييب ا نوييارية لأم 

أسيييماة  نيييع يةييييد  ييين  -عميييارةت

  ن  ا نوارية ال

عالم نماذج الف ر 

 واالجتهاد

نمييياذج دراثيييية: ا ييين 

أ يو  -ا ن القييم -ديمية

 حنيفة

ديثيية ن ييبيًا: نميياذج ح

 -اإلمييام محمييد عبييده

الشييييييييييخ محميييييييييود 

 التوت

عييييييييالم اييييييييب ة اإلسيييييييينادات 

 المرجعية

عميير رضييا  -اإلمييام البخيياري

عبييد الحليييم  -ححاليية لالتييراجمت

ا ييين ا ثيييير  -يديوأ يييو ايييقة  ييي

 ييييالح سييييلطا   -لالوييييفوةت

محميييد حميييييد ذ  -لالمييييرا ت

 لالوثائقت

 عالم ا ستاذية

 الشاعر الشيخ إ راهيم

 الشخويات الن ائية عالم

 "تعيمة" حة   نع النيل-

 "الةعيمة.. ا ديبة"-

عييييييييييييالم المؤس ييييييييييييات 

 والشخويات االعتبارية

 -اةلحة  مور الفت

 ا تهر..إلخت
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حانع قراةة صاطفة، وهو أمر يجد م وغاده كي الجمع  يين التنظيير والتطبييق واليذي دبنياه 

 عمارة كي إ رات موقفه من ق ية المرأة.

عملية التحرير، وهو ة والقدوة كي نماذج المرجعية، حانع نماذج ا سووضمن هذه ال

من "أك يار"  هأمر حدا  عمارة أ  يقدم لي ع درجمة ل ل نموذج وإنما ما حمله وأداه وأ رت

كهييو كييي هييذا المقييام يحييول "ا اييخا " إلييى "أك ييار" د ييند موقفييه ميين نميياذج التحرييير 

عالم ا اخا  الذي ورد كي استهالله ككنميا يشيير إليى واحيد مين  مناإلسالمي للمرأة، أم 

، وحيذل  أايار إليى الشاعر"  ميا ييدل كيميا يرييد مين إايارة إليى اسيتنارده–وصه "الشيخ اي

 يالحة   - ياسيةاة لحنيع أايتغل  الفتيانخراطه كي العمل ال ياسي العام كي حة  مور ال

ده الف ريية ومرجعيتيه إليى  عي  مين دطيور م ييراة.." وهي إاارة مور الفت -االاتراحي

"أتهريًيا دقلييديًا" كيية، وحيذل  يشيير إليى ا تهير.. ليم أحين الف ريية والثقا ومجاالت حرحته

ححييال ال ثيييرين ميين طييال  ا تهيير وايييوصه كييي ذليي  التيياريخ..." وهييو يشييير إلييى نميياذج 

" الةعيمية، تهي ية ن ائية سلبية واحدة هي "تعيمة" حة   نع النيل ".. وحانع المفاج ة "

التي  يفعتها لةوجهيا النميوذج اليذي ة" التي حتبع عن "الوفعة" بيوأصرى "الةعيمة ا د

عييالم  لييم دييرد كييى التييي ةدراييحه هييذه ا جهييةة الغر ييية لجييائةة نو ييل.."، أمييا عيين اخوييي

اخوييياده كييي موضييوع المييرأة مثييل قاسييم أمييين والييذي ألييف عنييه حتا ًييا سييا قًا عيين دحييرر 

 عين الم ي وت عنيه كييل كييه كيي الحيدي  قيد دفوي عنادًعادمًإيرادهااكك  الت ا ل  المرأة،

نص عمارة. حما يعد دراسة عيالم أايخا  الينص موضيع التحلييل حاايفًا عين سييان يعبير 

 عن نقاط مهمة كي دش يل م اره الف ري ودطوره.

   يًالتحليلًالسياقيًللنصالنصً رسالةًاتصالية:ًواإلسهامً
 

 لية كييي . ، يم يين اإلاييارة إلييى نمييوذجوييالية ودوا ييكييي إطييار اعتبييار اليينص حرسييالة اد

 ينميا العمليية يتعليق  الرسيل والمتلقيي أو الم يتقبل   جاحب يو   رحيا  هيذه وضعه روميا

يتوسطهما لال يان والرسالة، وقناة االدوال، والشيفرة. وضيمن هيذه الر يية يم ين دطيوير 

 :هذا التوور كي الش ل التالي

 النص رسالة اتصالية
 
 
 
 
 
 
 

 الم تقبل

 *الغلو العلماني الالديني

 *الغلو الديني وديار الجمود

 *النموذج الوسطي

 *ا مة.

 *المرأة

*التيار الن وي المحاحي 

 للغر 

 المرسل:

 *د.عمارة لالمؤلفت

 *سيرده الف رية

*نميييييييييوذج للتحيييييييييوالت 

 الف رية

 *سيان المؤلف

 الرسالة

 

اللغة 

 والم مو 

 لمفردات*ا

 *المفاهيم

 *الحج 

 البي ة والوس 

*ال يان 

الخارجي 

والتاريخي 

 للنص

 ا داة

 *المنهاجية الدكاعية

 *رد الشبهات
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 الهد  من النص والرسالة االدوالية

 ة يحمل عنا ر ال يان جميعًا:ادواليالنص حرسالة 

 لمؤلفا*سيان 

 *وال يان المحي   الرسالة

 *وسيان النص

 * وسيان المرجعية

حما أ  النص يحدد جمهور صطا ه وذلي  مين صيالل سييان حتا يه ود ليفيه، ودي ثيرات 

حمييا أ  الهييد  يحييدد سييياقات الوسيي  المحييي   ييه كييي دحديييد جمهييور صطا ييه لالم ييتقبلت، 

  .جمهور الخطا  حذل

النص كي حل د ميناده و اعتباره نًويا ح ياريًا يحميل رسيالة ادويالية هادكية إليى 

دحقيييق دائييرة االدوييال والتوا ييل ال يم يين أ  ينفوييل عيين سيييان القييراةة العالميية   ييل 

 م ونادها وعنا رها.

ضمن هذه الر ية االدوالية يم ن دحديد الهد  من النص حرسالة ادوالية يحدد كيه 

 سالمي للمرأة:د  الذي يتعلق  التحرير اإلحيفية  لوغ اله
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 اهلدف من النص والرسالة االتصالية وحتليل السياق
 رسالة العقل املسلم ه  محاية اجملتم  املسلم

 
 من ال   أ ؤ ةراثن ومستنق  التقليد

 
 تقليد اآلخر الغر  ال ي ح رن منا الرس ل ) لى هللا عليا وسلم(

 تنبا ةظه ر وجمئ ه ا النم ذ  البائس للمقلدينو 
 
 
 
 

 التقليد
 
 
 
 

 لتتبعن سنن من قبل م
 حتى لو دصلوا جحر ضب لدصلتم كيه  اعا  باع، وذراعا  ذراع وابرا  شبر

للنموذج الغر ي البائد 

المحتقر للمرأة والناظر إليها 

 ية  دون

 

قيد مل ادها وطاقادها  عادات 

 جاهلية

 دقليد الغلو العلماني الغر ي

 

المرأة سلعة إغراة و ورة 

غال  وإعال  يغري  التهم 

 واالستهالك
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 التحرير للمر ة حترير هلا من
 
 
 
 
 

 اخلرو  من حال التقليد ا عمى
 
 
 
 
 
 
 

كيك  هيذا يتيرك .ثياره عليى   هذا ال يان ودحدييد الهيد  ضيمن الشي ل ال يا قضمن 

 عملية التحليل ال ياقي  ما 

لمخاطب المباار وغير المباار كيي هيذا المقيام ليدى عميارة كيي حدده من عنا ر اد

 النص موضع التحليل هناك أحثر من مخاطب:

 الغلو العلماني الالديني الذي ي تند للنموذج الغر ي.ديار  -1

 ديار الغلو الديني والجمود. -2

 .الوسطيوالنموذج  الوسطيضرورات د سي  و ناة التيار  -3

خاطب ثا يع يتمثيل كيي ا مية عليى   مته  استهدااري عن كاعليحما يعبر النص الح  -4

 تمانها وك ادها.أ مر

 

ً)ءـ(ًالتحليلًالمفاهيميًللنصً)عالمًأ كارًالنص(

كيك  البنياة المفهيومي يقيع كيي مردبية  ال ليية للينص كي إطار التعر  على الخريطة 

المفاهيم كي نيص د. مهمة ضمن هذه القراةة العالمة  النص والتعر  على صريطته ال لية. 

ضرورة دقديم النموذج 

ة الوسطى كي دحرير المرأ

  اإلسالم

 رد الشبهات التي يثيرها لنموذج التقليدت

 غالة العلمانيين غالة اإلسالميين

دقليد لعادات الجاهلية  الفطرة والدين

التي عادت ك ادت كي 

عور التراجع 

 الح اري لألمة..
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عمارة "عائلة" ذات عالئق وواائ ، أو اجرة ذات جذر وسان وكروع وثمير، وهيي  هيذا 

ذات دالالت منهجيية دشيير إلييى مفياهيم االعتبيار دشي ل منظومية الينص المفاهيمييية، كهنياك 

ه إليهيا.. وهنياك المفياهيم منهجية التي اعتميدها ال اديب أو نبّيعملية  ناة النص، وا دوات ال

 ال لية والفرعية والمفاهيم المفتاحية وحذل  مفاهيم الموقف وا هدا .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اجلهاز املفاهيمي للنص

 
 
 مفاهيم ذات دالالت منهجية 
 *النم ذ  ال سط .

 *النص القرآين.
 الجتهاد اإلسالم  احلديث.*ا

 *التطبيقات النب ية.
 *منط  وفقا القرآن الكرك.

 *الفكر الفقه .
 *التطبيقات اهلادفة )ا سرة والقدوة(.

 المفاهيم

فرعيييية والمفييياهيم المفتاحيييية ال ليييية وال 

 -اإلنويييا -التحريييير اإلسيييالمي للميييرأة

 -ا مانييية -ا هليييية -ال رامييية -الم ييياواة

 -االستخال  -الت اليف الح ا  والجةاة

 -الةوجييية -العمييرا  واسييتعمار ا را

ا ميير  ييالمعرو  والنهييي عيين المن يير، 

 -كيروا ال فايية نمياذج الغليو -الت امن

 -الفطييرة -لمييانيالغلييو الع -الغلييو الييديني

 -المييييرا  -الجاهليييية -التقالييييد -العييادات

 -النويييرة-الواليييية  -اإلايييهاد -الشيييهادة

 -القواميية-الطاقيية -االسييتطاعة -الفاعلييية

 مفاهيم الموقف وا هدا 

 *دحرير المرأة الم لمة.

 *الوأد المادي والمعنوي.

*الفاعلية كي  ناة ا سرة والدولة 

 والمجتمع وا مة والح ارة.

 *إقامة الدين والدنيا.

 *الغلو الديني والجمود.

 *الغلو الالديني العلماني.

 *التراجع الح اري.

 *العمل االجتماعي العام. 

 ة الن ائية.*الحرح

 *المشارحة.

 *المشروع النه وي.
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 شجرة املفاهيم 

من اجلدير ابل كر  ن منظ مة املفاهيم الكلية والفرعية على تعدد مفرداهتا مل يت    د. عمارة عندها  و 
 نمن النظنر هلنا كعائلنة مفناهيم  و  سنرة يتحنرف  ن   مفناهيم  لنا ات القندر منن االهتمنال وةنداعليها مجيًعنا ةن 

ابعتبننار  هنننا ا  نل الننيت يرتكنب عليهننا ومفنناهيم ال  نل الننيت ت لنندت عنهنا  املفنناهيم هبن ا االعتبننار مكننن تصن رها 
 .شجرة

 
 

 الح ا  والجةاة ا هلية

 العمرا 

 ال فاةة

 ال رامة
 ا مانة

 الت اليف

 االستخال 

ا مر  المعرو  

 المن روالنهي عن 

 الميرا 
 الذحورة وا نوثة

 المعايير

  يعة الن اة

 الفاعلية

 الق اة

 الواليات العامة

 الريادة الن ائية

 المشارحة الشورية

 االستطاعة

 العمل ال ياسي

سلطا  الفرد 

 وسلطا  المؤس ة

 الشهادة

 البينة

 اإلاهاد

العدل 

 والعدول

 الوالية

االجتهاد اإلسالمي الحدي  

 النص القر.ني

 التطبيقات النبوية 

 المقا د ..إلخ

 التنوع اإلن اني دق يم

 العمل االجتماعي 

 دنوع الت امل 

د امل التنوع، التماية الفطري 

 االردقان كي العمل العام

الفاعلية كي  ناة ا سرة 

 والدولة

 القوامة

 الميثان

 الغليظ

 الرعاية

 الدرجة

 ال فينة

 ا سرة

 الم  ولية

 مفاهيم الجذور

 النموذج الوسطى التحرير اإلسالمي للمرأة

الغلو الديني والغلو الالديني الفاعلية كي  ناة  

 ا سرة والدولة والمجتمع وا مة والح ارة

 دحرير المرأة من الدين

 الفوام الن د التراجع الح اري

الوأد المادي 

 ويوالمعن

النظرة 

 الدونية للمرأة

الن وية 

 الغر ية
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ً)هـ(ًالع اراتًالمرجعيةًوتحليلًالنص

رات المرجعية هي التي دش ل مفادي  النص من صيالل مقيوالت أساسيية، دعتبير العبا

النص، هيي أقير  ميا د يو  إليى الفيروا ال ليية التيي ي يتند إليهيا، المرجع  الن بة ل ادب 

والم لمات الت سي ية التي يؤس  عليها النص، والنص كي مجمله كي  ع ه أو حليه ي يو  

ل عنا ر الت حيد سواة  ت رراها داصل النص كي أحثر اارًحا لها أو مفوالً، وهي دت م   

 من موضع، أو  الت حيد على معانيها ومغاتيها.

المرجع ل ادب النص سيواة  ا معنى .صر دش ل إطارً  -أي العبارات المرجعية–وهي 

ه قعيًا أو ح ميًا أو موقفيًا، إجماليًا أو دونيفيًا.. وهيذامثلع له هذه العبارة مرجعًا ك ريًا أو و

 جمليية ميين الوظييائف وا دوار ميين است شييا  موقييف  يياحب اليينص دجيياه العبييارات دقييوم 

ه، هي أعلى  قعة كي الينص ي يتطيع منهيا ينها، إنها وكق صرائ  النص ود اري ق ية  ع

الظيياهرة، وم نونادييه  ا  الوييورة العاميية لليينص كييي د يياري ال ادييب والقييار  است شيي

 العميقة، وإم انات النص الفاعلة.

ثم كهي ال دقف عند حدود وظيفة االست شا   ل هي عبارة مدصل مهمة دحرك ومن 

دباده وعنا ره و نياديه ومقا يده وأغراضيه، وليذل  كهيي عبيارة مترالنص نحو وجهاده و

مفتاحيييية دجعلنيييا ننفيييت  عليييى حاميييل الييينص وم وناديييه وم يييتوياده، وهيييي دحقيييق عنا ييير 

 االست شا  واالستدعاة لبقية أك ار النص.

ذا االعتبيار عبيارة أساسيية إذا اكتقيدها الينص كقيد الشيية ال ثيير مين معانييه  هيوهي 

الينص و ؤرديه، ومنهيا ميا يشي ل  ومغاتيه، وهي دمل  من ا و ا  كمنها ما يشي ل ميدار

، ومنها التونيفية والمقارنة واإلجمالية والموقفية والح مية والمقومية وغيير تهوقيم وجهته

 ذل  من هذا الش ل:ذل  حثير يم ن التعر  على حل 

 
 ات املرجعيةالعبار 

 اخلصائص والسمات
 

 
 
 

 ا شكال والنماذ                                      
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 وظائ  ؤ حتليل النص

 الوقو  كيها الوقو  عليها

 التحديد والتعيين التحليل والتف ير

 الوقو  عندها

 الشرح

 الوقو  عند وعلى

 مقامها ود ثيرها
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، إنهيا دشي ل النقطية ميدار الينص و ؤرديهيم ننا اإلاارة إلى العبارة المرجعيية التيي دشي ل 

المي للمرأة"، هذه العبارة دمثل جيوهر ال تيا  ومين ثيم المرحةية كي النص "التحرير اإلس

حا  على ال ادب أ  ي منها العنوا   اعتبارها واجهة النص، وهي محور لفوول ال تيا  

وأق امه ل مقدمتيه كيي اي ل التمهييد اليذي يحيدد طبيعية هيذا التحريير ومنطلقاديه وم ياراده 

للمشارحة كي العميل العيام"، أميا  ومقارنته  غيره، ق مه ا ول يتحرك  و  "أهلية المرأة

 ق مه الثاني كيعال  "الشبهات التي دتعلق  النموذج اإلسالمي لتحرير المرأة.

"النميييوذج الوسيييطي" هيييذا الترحييييب يويييف المييينه  العبيييارة المرجعيييية لالمنطليييقت 

والطريقة التي يتوسلها ال اديب كيي الو يول إليى مقا يده ا ساسيية وأهداكيه ال بيرى التيي 

واتت ائص وال يمات، وطرائيق وأسياليب وأدي ال تيا  النميوذج الوسيطي لالخويحددها كي

 .إلسالمي للمرأة" كي الوعي وال عي غرا الو ول إلى د  يل "التحرير ا

-جتماعيية أمام كوام ن د أكرت كيي حيادنيا اال ينما دش ل دل  العبارة المرجعية "أننا 

متنيياكرة كييي هييذا  اوأحيانًييمتعييددة نميياذج  –رأة ودحريرهييانوييا  المييإ خوييو  ق ييية 

 ينما .  الن بة لق ية المرأة دو يف الحالة الف رية وال جاليةالميدا "، هذه العبارة دحاول 

بييارة طي كييي دحرييير المييرأة  اإلسييالم"، عضييرورة دقييديم النمييوذج الوسييدمثييل العبييارة "

اليديني مرجعية دش ل اليداعي لت يويت دقيديم هيذا النميوذج وحيذل  اليرد عليى ايبهات الغليو 

بييارات حثيييرة كميين هييذا اليينص ع ينمييا دشيي ل . العبييارة المرجعييية الييداعيوالعلميياني إنهييا 

كيي .  حير  ال اديب عليى إثبادهيا لبييا  موقفيه مين  عبارات مرجعيية موقفيية واسيتنتاجية

لمييرأة" ميين قبييل "إ  علييو  ييوت هييذا عيية دتعلييق  الق ييية ا سييا  "ق ييية اوق ييايا متن

النموذج التغريبي، ودةايد غلوه كي التبشير  هذه اليدعوات المغاليية كيي كجاجتهيا وكجورهيا 

إنما يةييد مين ر ييد االدجياه التقلييدي الجاميد المتحوين  الراحيد مين العيادات والتقالييد .." 

إنهيا عبييارة  ،ليية واحيدةومين هيذا كقييد رأى أ  "الغليو اليديني .. والغلييو الالدينيي وجهيا  لعم

عبيارة جامعة لونفي الغلو عليى دبياين كيميا  ينهميا، وهيو كيي إطيار مقيار  ييورد  مرجعية

".. الحفاظ على كطرة التماية  ين ا نوثة  نونهجي نوم اري ن ين مرجعيتي مرجعية كارقة

دؤحيد أ   عبيارة جامعيةوالذحورة لتتم نعمة لوسنةت الةوجية .."، هذه العبارة الفارقة دالها 

، وضييمن اييب ة كييرائ  العمييل االجتميياعي العييام .."".. الت ييامن كييي  فييىالتميياية ال ين

ال اايييفة والفارقييية والموقفيييية العبيييارات المرجعيييية دلييي  دبيييدو لنيييا دلييي  العبيييارة المرجعيييية 

اة د اميل و".. م يا نتيجية أو دعمييمعلى دنوع  فادها دل  لتشير إلى  واالستنتاجية الجامعة

ايةين ال م اواة الندين المتماثلين والمتناكرين .."، وكي ذات ال ييان نشيهد كيي الشقين المتم

".. دميية الت اميل ال ا نيداد  عبارة مرجعية موقفيية ومقوميةالنص عبارة مشا هة دعبر عن 

".. دنييوع  عبييارة مرجعييية قاعييدةوا ضييداد .." وهييو كييي ذليي  ال يييان الجييامع يشييير إلييى 

مرد ية عليى اصيتال  صيتال  اإلئيتال  الوهيي عبيارة الكتية ال الت اميل ود اميل التنيوع .."

لت امل، وح نه يشير إلى سينة قائمية قاضيية قيد دغييب عين دويور اليبع  لالتنوع المف ي 

عد حل اصتال  هو مف ي للوراع والتناق  والت اد. إنه يشير إليى الفهيم العمييق حينما ي  

 ل نة االصتال .
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ما يؤحده ال اديب مين أ  ".. اآلكيان واسيعة  يةالمرجعية الموقفوضمن هذه العبارات 

وك يحة وممتدة  نها من المرأة  اإلسالم ولي   تجاوت اإلسالم .. حما يريد المتغر و  مين 

غالة العلميانيين .."  يل إ  هيذه العبيارات المرجعيية الموقفيية قيد دتجياوت المواقيف الف ريية 

عبيارة منهجي  يالف ري  الح ياري كتقيدم والثقاكية العامة إلى مواقف منهجية يردب  كيها ال

لمينه  النظير والتعاميل  اا منهجيًيومقومة وناقدة و انية دؤ ل موقفًيمرجعية كارقة وحاافة 

من مثيل إايارة ال اديب إليى ضيرورة  امل كيما  ين هذه الم تويات جميعً التناولت على د او

ى طرييق دحريير وعقبيات علي ".. النفاذ إلى كقيه النويو  التيي دويورها اليبع  ايبهات

 نواكها ..". إالمرأة و

ة التييي دشييير وحييذا ككنييه علييى الم ييتوى المنهجييي ستشييهد إحييدى العبييارات المرجعييي

حينمييا يتحييد  عيين "..  شييب ة اإلسيينادات المرجعييية د ييميته  م يينو شيي ل واضيي  إلييى مييا ي

 اإلطييار النظييري .. ودطبيقييات مجتمييع النبييوة .. ونميياذج المشييارحة .. والف يير الفقهييي .."

عبييارة مرجعييية دشييير إلييى نميياذج ك رييية واقعييية وضيمن هييذا االعتبييار يم يين اإلاييارة إلييى 

".. نماذج ج دت دوعية  التحرير الذي أنجةه اإلسالم للميرأة منيذ كجير البعثية .."  داريخية

 .دل  النماذج عبارة مرجعية عن إجمال سبقه استعراالتعبر عن 

عبيارة مرجعيية ح ميية ال اديب كيي وضمن استعراا نماذج القدوة والويفوة يؤحيد 

".. أ  التحريير اإلسيالمي دكيع الميرأة إليى مراحية  عبارة حجييةودشير إلى  ادت من دعميمً 

الريادة والقيادة .. واحدة من  ين حل ثمانية من الوفوة كي أقل من ر ع قر  مين الةميا  .. 

لتحريير أو نه ية مين لدل ت دعد .. أعلى ن بة للرايادات الن ائية كي أي ثورة من ثورات ا

العبارات المرجعية الموقفية والتعميمية والتي ا لع  ذل  االعتبيار النه ات .."، وضمن 

".. مشارحة المرأة كي العميل العيام سيائر ميا دطييق وميا دحي   ا لت سي   ناة حججيمنطلقً 

 ة علييه مين مييادينر.." ".. كيم اسيتطعتن وأطقيتن .." و"المشيارحة كيميا هيي أهيل ليه وقياد

كيي  اا مهًميحقون والواجبات مثلع عنورً لل عبارة دقريرية جامعةالعمل العام .."، وضمن 

  ياغة صتام النص وقد سبق اإلاارة إليها ضمن دراسة واجهة النص.

متعييددة ".. ا ميية هييي  امفتاحييية يم يين أ  ي تييب كيهييا  حوثًييوهييذه عبييارة مرجعييية 

"المشيارحة كيي العميل االجتمياعي العيام .. الوورة ا حبر لألسرة .." "سفينة ا سرة .." و

عبيارة مرجعيية دؤسي  يندرج دحع كري ة ا مر  المعرو  والنهي عن المن ر .." وهي 

 .يةعارا ود ند الموقف كي سيان حجة د سي ية موقفً 

فية لإجميال  عيد دفوييلت "صمي  ايبهات حيول وهناك حذل  عبارات مرجعية دوني

.." ود منع عملية الرد على الشبهات، عبارات موقفيية النموذج اإلسالمي لتحرير المرأة 

وحجاجييية يم يين الوقييو  عليهييا ضييمن التحليييل الحججييي الييذي أكردنييا لييه أحييد م ييتويات 

 .التحليل الداصل كي عنا ر القراةة العالمة

 

ً)و(ًالمسكوتًعنهًوتحليلًالنص

عنيه رة د يمنها للم ي وت دتمية النوو  ذات الطا ع ال ياسيي أو الثقياكي   يرو

، وقد يعتبر الم  وت عنه كي النص ما هو صفي  حي  إ  إصفياةه يجعيل مين يقيرأ اإال نادرً 
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اليينص كييي حيييرة عنييد دحليييل اليينص ودفهييم معانيييه. غييير أ  الييبع  الييذي يتحييرك  ييو  

دراسيية "الم يي وت عنييه"، ر مييا  هييذه الييدعوى يحيياول دوسيييع م يياحة الم يي وت عنييه كييي 

ئيل ليم يقليه، وهيو  هيذا المعنيى قيد ي يو  أحيد الميداصل النص، كالم  وت عنه ن بة قول لقا

التي دتةيا  ثو  العلم "لتحميل النص" أحبر مين طاقتيه كيي المعنيى والمقويود وذلي  وكيق 

عنا يير دقديرييية وذوقييية ووجدانييية ميين القييار  لليينص.  ييل قييد ي ييو  ذليي  مييدصالً للتحميييل 

ن أنهيا قيد د يتخدم هيذه ا يدلوجي للنص كي إطار دلوين النوو  ضمن عملية د وييل نظي

 استعمالها ضمن دحليلها للنوو .  يةاآللية ود 

.. ور ميا الم يي وت عنييه يفتيرا عييدة د ييا الت واإلجا ية عليهييا ضييمن المعلومييات 

المتييواكرة ضييمن  ييياغة منهجييية ال دعت ييف أو درد ييب أييياً ميين الم ييال  التييي دييؤدي إلييى 

، متىو، أينو، لمياذاو، حييفو، ودينظم دشويه النص ال دحليلهو ، وأهم هذه الت ا الت ماذاو

الت ييا الت واإلجا يية عنهييا ضييمن اليينص ومقوالدييه ضييمن عملييية اسييتدالل من ييبطة عيين 

 الم  وت عنه.

لي  هذا البح  مقامها أو موضع التفويل كيهيا،  اعملية ضب  الم  وت عنه منهجيً 

أاي االً  ص "للم ي وت عنيه"ومن ثم يح ن إكراد دراسة م تقلة ضيمن عملييات دحلييل الين

أميا عين دفعييل .ليية الم ي وت عنيه ضيمن قيراةة ودحلييل الينص موضيع  وضوا   اوأن اقً 

 الدراسة ككنه يحمل ثال  مالحظات على ا قل:

أ  نه  ال تا  كرا أال دت ع دائرة الم  وت عنه، إ  غاية ال تا  ا ساسية حميا   األولى

رد على الشبهة ال يحتمل الم ي وت يرد كي العنوا  الفرعي لل تا  لرد ابهات الغالةت وال

عنييه،  نييه نهيي  يقييوم علييى إتاليية الشييبهة ومحاوليية دفنيييدها واستقويياة الحجيي  والحجيي  

الم ادة، واستقواة ا دلة ونظمها  ما يبدد الشبهة ود ثيرادها على التف ير أو  ناة الر يية، 

 ومن ثم ال حجة للم  وت عنه كي هذا المقام.

ل لل تا  والم  وت عنه، حما أحدنا مين قبيل كيك  اسيتهالل المؤليف دتعلق  االستهال الثانية

حا   قوة واقعية وحادثة مرت  المؤلف، هذه القوية حمليع  عي  اإلايارات مين طير  

صفي أو دالالت الت مين كيما يريد أ  يوض  كيه المؤلف هدكه من ال تا  كهو يتحد  عن 

ة"، ككنيه يتحيد  عميا يم ين أ  بييالنييل"، ويتحيد  عين "الةعيمية ا د"تعيمة حة   نع 

 دنتجه الحرحة الن وية الهادكة إلى دحرير المرأة كي سيان النموذج الغر ي أو محاحاده.

دتعلق  هيذا ال تيا  موضيع التحلييل اليذي ليم ييرد كييه حتيى اسيم "قاسيم أميين" عليى  الثالثة

هيذا قيد ييوحي الرغم من قيام المؤلف نف ه  ت ليف مب ر عن قاسيم أميين ودحريير الميرأة .. 

قاسيم  داإلسيالمي للميرأة عني رإلينا  الت ا ل لماذا س ع عمارة كي حتا ه ا صير عن التحري

أمييينو ، يبييدو لنييا أ  عمييارة أراد أ  يشييير وميين طيير  صفييي إلييى أك ييار قاسييم أمييين التييي 

أسهمع كي دطور الحرحة الن وية على النم  الغر ي، ي اند هذا ا مر الح اية التي استهل 

 حتا ه ا صير.  ها

 

ً(ًالقراءةًالجامعةًوالمقارنةًللنص2)

 مقترحاتً يًظلًالقراءةًاإليجابيةًال انية
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كمنهييا القييراةة   هنيياك مييداصل عييدة للقييراةة الجامعيية وأايي ال متنوعيية للتعبييير عنهييا

المقارنة، ومنها القراةة المتراحمة للنص والق ية المتعلقية  هيا ل.ليية االسيتدعاة .. والينص 

جيامع  –طي يت، ومنها القراةة الجامعة للمف ير ونوو يه المتعيددة لالينص الجيامع المغنا

سيييرة ا ك ييارت، صا يية حينمييا ي ييو  المف يير لييه ر ييية ك رييية واحييدة كييي ا  ييل  –اليينص 

متنوعة ا داة وا ا ال، وقد يحد  ذل  كي أطر القراةة المقارنة الداصلية  ين أك ار ليذات 

ومنهيا قيراةة ييدكع إليهيا مقت ييات عمليية "التنيا "، ومنهيا المؤلف وأصرى دحول إليهيا، 

ويم يين  القييراةة المفتوحيية لليينص ال المغلقيية عليييه أو المقتوييرة علييى دويينيف عنا ييره،

 دونيف هذه القراةات الجامعة كي الش ل التالي:
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 القراءة اجلامعة 

 جامعية المؤلف
 جامعية المرجعية جامعية النص جامعية الف رة

 المؤلف ى*دطورات الف رة لد

 *دحوالت الف رة

 *دفعيل الف رة

*الف رة الناظمة والمنظومة 

 لمؤلف ىلد

 *المقارنة

 *المغناطي 

 جاهات*االد

 *المراحمة

 *المفتوحة

 ى*الت  ين للر 

 واالدجاهات

 *دشا ه المراجع

 *دشا ه المداصل

 *دشا ه قواعد االنطالن

 *دشا ه ل رام  العملت ا جندة

 *دشا ه الحج 

*استدعاة النوو  

 ا صرى

 *التنا 

 *النص المفتاح

 *النص المرحب

 *نماذج محاحاة نوية

*النص كون 

 Hyberالنوو  

text ترا  الم 
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لمة ال دقيف عنيد حيدود الينص القراةة الجامعة حما حددناها حقراةة م ملة للقراةة العا        

موضع القراةة والتحليل ول نها دمتد إلى أ عد من ذل . هذا االمتداد ضيمن القيراةة الجامعية 

يتخذ أا االً ودجلييات متنوعية  يين جامعيية المؤليف أو جامعيية الف يرة أو القيراةة المقارنية 

 ..إلخ.

ة ال يعيد الينص كيك  عميارة كيي د ليفيه حيول هيذه الق يي  * أما عن جامعيية المؤليف

ا  تيمحياوالت د ليفيية وك ريية عيدة اردبطيع اثن تهموضع التحليل أول دعرضه لهيا  يل سيبق

، أولهما قاسم أمين والثاني اإلمام محمد عبده، أما المحاولية الثالثية نمنها  كثنين من المف ري

ت المحياوال كقد حانع ضمن حتا  اإلسالم والم تقبل إال أ  النص موضع التحليل يعد .صر

لأي ال ادييبت حييول ق ييية المييرأة، وسييبقع إرهار ييات هييذه  تييهوأحملهييا كييي د  يييل ر ي

ع القييم  يين الغير  االمحاولة كي نقد النموذج الغر ي لتحرير المرأة كي دراسات مثل  ير

واإلسالم، ومخاطر العولمة على الهوية الثقاكية، وحيذل  "م يتقبلنا  يين العالميية اإلسيالمية 

نظم محاوالت الت ليف حول هيذا الموضيوع ليدى عميارة يم ين أ  ي يهم  والعولمة الغر ية.

 كي أحثر من م توى من م تويات دحليل النص حول ق ية المرأة:

دطييورات الف ييرة لييدى المؤلييف، دحييوالت الف ييرة، دفعيييل الف ييرة، والف ييرة الناظميية 

همية  م ا ، لمؤلفاده، ومحاوالت مالحظة عنا ر الثبات والتغير كي ر يته. ق ايا من ا 

ضروردها نؤحد على  ظننللت ليفات المختلفة، عمليات حما والتعر  على ال ياقات الةمنية 

منهجيتها ود ثيرادها كيي  نياة الر يية صا ية حينميا نعليم أ  د. عميارة مين النمياذج الف ريية 

التي أ يا ها التطيور ضيمن م ييردها الف ريية، ور ميا قيد ييرى اليبع  أنهيا ضيمن نمياذج 

تحولة، وسواة حا  عمارة هذا وذاك، كك  هذه النماذج جديرة  البح  والتحليل كيي ك رية م

إطار ق ايا  عينها، وهيذه ر ميا د يو  موضيع دراسية دبحي  كيي سييرة ا ك يار وم ييردها 

وسيييروردها، حييذل  ككنييه ضييمن دطييور ن ييق د ليفييات عمييارة يم يين ادخيياذ نييص "التحرييير 

النوييو   ته مناسييب ىة نًوييا مفتاحيًييا د ييتدعبهات الغييالاإلسييالمي للمييرأة والييرد علييى ايي

ا صييرى سييواة للمؤلييف أو لغيييره. اليينص المغنيياطي ، أو اليينص التيياج لالييذي دييّوج ر اه 

 ودطورها حول المرأةت.

 
 صراع القيم بني الغرب واإلسالم

 
 
 
 
 
 

النص 

 المفتاحي

النص 

 الجامع

 النص التاج

حرير الت

 اإلسالمي للمرأة 

 رد ابهات الغالة

 النص المغناطي 

مخيييياطر العولميييية 

عليييييييييى الهويييييييييية 

 الثقاكية

قاسم أمين: دحرير المرأة 

اإلسالم والم تقبل ل ورة الميرأة كيي  والتمو  اإلسالمي

 در اإلسالمت لالن اة اقائق الرجيال 

 ونوف المجتمعت

اإلسالم والمرأة 

 كي رأي اإلمام

 محمد عبده

م تقبلنا  ين 

العالمية اإلسالمية 

 والعولمة الغر ية
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دشير إلى "جامع النص" و"النص الجامع"، جامع النص * وكي إطار جامعية النص والتي 

يتمثل كي الف رة المتعلقة  الق ية المتعلقة  المرأة وعملية دحريرها وإنواكها، أما النص 

الجامع ككنه يتمثل كي هذه الدراسة "التحرير اإلسالمي للمرأة" و ين جامع الف رة والنص 

ونيف االدجاهات حول هذه الق ية التي ية، ود قعاة كي ذات اليم ن دفعيل .لية االستد

يعد ملفها من الملفات ال جالية المفتوحة، ك الً عن ر ية صريطة االدجاهات المختلفة 

، مىحول الق ية موضع البح . جامعية النص، جامعية الف رة، استدعاة النوو ، التنا

فعليها نص كون النوو  .. حلها مداصل مهمة يم ن د ،النص المفتاح، النص المرحب

  ش   القراةة الجامعة كي مجال ق ية المرأة.

* وضمن عنا ر الجامعية يم ن القيام  دراسة كي قراةة النماذج الف رية ومقارنتها 

ضمن قراةة جامعة مقارنة، جامعية النماذج مدصل مهم ي تدعي أ ول المقارنة وعملييات 

 التقويم لنموذج الشقاة، نموذج البالة، نموذج الشقاةت.

وحذل  ككنه ضمن جامعية الف رة لق يية الميرأةت ودفعييل المقارنية المنهاجيية  يين * 

الميرأة والتحييدي  الح يارات إنميا يشييير إليى إم انييات إجيراة دراسيات معمقيية حيول ق ييية

ضييرورة االسييتجا ات البنائييية ضييمن ر ييية حلييية مت امليية  هرا  ييدورفييالمعييولم والييذي ي

 ودجاوت عنا ر الر ية الدكاعية.

رى و حذل  من ا همية  م يا  اإلايارة إليى الجامعيية مين صيالل دفعييل أداة ني* ويبد

تراضيية وهيي  نياة نمياذج محاحياة دشي ل عنا ير امتيداد كأهميتها على قيامها عليى أسي  ا

 االجتهاد ودراحمها كي  ناة ر ية لقراةة جامعة:

اإلميام  ا ن ديمية، ا ن القيم، البشري، عمارة، عائشية عبيد اليرحمن ل نيع الشياطئت،

محمد عبده، قاسم أميين، الشييخ محميود ايلتوت، منيى أ يو الف يل" هيذه  عي  اخوييات 

مهميية يم يين ن يي  نمييوذج محاحيياة  مييا يمثييل ر اهييا واكتييراا حلقيية نقااييية حييول هييذه 

 الشخويات التاريخي منها والتراثي، المعا ر منها والحدي .

المرجعيية و يياغات * وضمن هذا ال يان ككنيه كيي اإلم يا  دطيوير ك يرة جامعيية 

ت يم يين أ  يمثييل مفهوًمييا مفتاحيًييا إال علييى ديييار متنيياٍم الوسييطيلالنمييوذج  الوسييطياالدجيياه 

االهتميام، قيراةة الت اميل  غيا الر  ، المقارنة، توايادتيم ن أ  يفرت عنا ر قراةة جامعة 

 ل لقراةات الت ميلت.كوالت ا

ا حمقترحيات دو  القييام  جهيد هذه  ع  نماذج القراةات الجامعية والمقارنية نيذحره

شير ضمن عنا ر الر ية البنائية اإليجا ية إلى أنماط نحثي دطبيقي، ول ن غاية أمرنا أ   

 دل  القراةات الجامعة التي د هم كي د  يل ر ية حول ق ية المرأة.

 

ً(ًالقراءةًالفاعلةًوتفعيلًالقراءة3)

ًمؤشراتًلرؤيةًنقديةً

ً

تفاعيل ميع مرجعيتهيا داةة هادكية، وهيي  هيذا يجيب أ    قرإ  أي قراةة ال د أ  د و

ككذا حانع القراةة العالمة دهد  إلى التعر  على ، واقعها ومع ا غراا القا دة لها ومع
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، عنا يير وسييياقًا، كييك  القييراةة الجامعيية دقوييد دحقيييق و ي ييةً  ا  نيييةً وم نونًيي اليينص حينونييةً 

  أو مف رين، الجامع  ينهيا و يينهم  ين نووم تويات كاعلية القراةة  الجمع  م توى من

 والناظم لنماذج متنوعة منها هو الق ية موضع البح  أو التحليل.

هادا  القراةدا  لالعالمة والجامعةت دعبر عن قراةات كيي سييان الينص، أميا القيراةة 

ارج الفاعلة كهي دتوجيه  يالنص إليى الواقيع المعييا، أي أنهيا دعميل  ويورة أو  ي صرى صي

ى أ  كاعليية النويو  والقيراةة الفاعلية المردبطية  هيا رالمباايرة، وهيي ني سياقات النص

د من كي أ الة أك ارهيا وقيدردها عليى أ  ديردب   يالواقع المعا ير، وهيي قيراةة د يتثمر 

مقيييدرات الييينص، ودعتبييير منهيييا، كتؤ يييل حقيييائق قراةديييي االسيييتثمار لدوظيفًيييا ودفعييييالًت، 

يًرا كيهت، وأنه كي المقا ل يوجد النص الذي ال يملي  ا من الواقع ودد ر ودد واالعتبار لدعلمً 

ر، إهييدار اليينص رغييم إم انييات كاعلييية داصلييه، أو مييدصل للقييراةة يتمثييل كييي قييراةة اإلهييدا

 ودفعيله. تهكاعلي

ا هييإنالقييراةة الفاعليية ميين الواجييب دمييةهييا ميين وعيين القييراةدين العالميية والجامعيية، 

ود ثيراديه كيي الواقيع   يل عنا يره، ول ين وهيي  دردب   ر ية القار  وإعادة إنتاج مجيددًا

ل حّميمردبطة  ر ية القار  يجب أال دنفول عن النص ا  لي، حما أنه مين الواجيب أال د  

 النص أحثر من طاقته أو دتع ف  اسم القراةة الفاعلة.

إ  دفعيييل القييراةة لعالميية وجامعيية ومقارنييةت يعييد مقدميية ومتطلييب أسييا  للقييراةة 

ة الفاعلة وإ  دعلقع  النص، إال أنها ال درحة على النص إال  مقدار اردباطيه القراة الفاعلة.

ن هنيا ككنهيا قيراةة كيي جانيب  الواقع الف يري والثقياكي والح ياري  ا مية ونهوضيها، ومي

أحثر من حونها كي قلب الينص. القيراةة الفاعلية ديدلي  يدلوها كيي إاي اليات  تهور ي  القار

شيير إليى نوجهاديه، ضيمن هيذا ال ييان يم ين أ  م اراده ودمةمنة أ ا ع الف ر العر ي و

 أحثر من مالحظة:

 عيد  عجليد، دبدو هذه الطبيعية التيي الطبيعة ال جالية للف ر العر ي والبنية الدكاعية -األولى

د حةمية مين استعمار معظم البالد العر ية و روت سجال  استمر طيلية قير  أو يةييد،  ويد

 يايا والمفيردات واالدجاهيات ميع اصيتال  كقي  كيي القيائمين الق رالق ايا ضمن عقلية دجت

 ال جال وكاعلياده ورغم أ  هذه الق ايا س ميع كي  ع  ال تب التي دؤرخ للف ير العر يي 

راحمية ال يجال مرهيا أنشي ت أسي لة حيول ق يايا ميع م"أسي لة النه ية" إال أنهيا كيي غايية أ

ر لخريطية دوجهيات وم يارات . هيذا التويوينها  ارت "مةمنة" دطل  رأسها حل ححول

  :الف ر العر ي وق اياه يحيلنا إلى ضرورة أمرين

القراةة المنهجية للف ر العر يي وق ياياه: القيراةة المنهجيية لخطيا  الف ير العر يي  (1)

من أهم أسبا  دقيديم الحليول لإاي االت التيي ديردب   يه، كيالمنه  هنيا حالعقيد  يين 

ا غيكيه من إحراه أو  ىدنفي حل ما يؤدلية، وأ ول العقد أطرا  الرسالة االدوا

 عنا ر االنفعال واالكتعال واإلغفال واالنفوال. وىأو ددلي ، ودق

البناة المنهجي للق ايا المةمنية، ودوظييف البنيية الدكاعيية ضيمن  نيية حليية  نائيية  (2)

وإيجا ييية دؤ ييل لمنيياه  النظيير، ومنيياه  التعامييل والتنيياول لهييا، الوقييو  عنييد 

ية والتمحور حول ق ياياها الجةئيية لالشيبهات واليردت أمير يجيب المنهاجية الدكاع
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دجاوته، ومن المهم التحديد الدقيق لمعرحة الدكاع وم احتها ووسائلها، ا مر الذي 

ال يجوت أ  ي تغرن جهودنا وي تنفذ طاقادنيا، كيك  المواقيف الدكاعيية واالسيتمرار 

ا مور، وال اييمولية كييي  يي ةالييدكاعي ال دعنييي دقييدًما وال  وييارقييع الف يير اكييي مو

 كي االم ا  الواحد ولو  ذل حل الجهد ودعني عجةً ي الر ية، وإنما دعني مرواحة ك

دقدير ا مور ودراسة نتائجها، إنها لقيدت دعنيي انفعياالً وال دعنيي كعيالً، لقيدت دعنيي 

إثييارة وال دعنييي ثييورة دغييرييية للواقييع غييير اإلسييالمي.. وميين ثييم ح يين التويير  

قع الفاعل، وعدم استنةا  الطاقة والقدرة على التح م. إ  االستمرار واصتيار المو

كييي حاليية الييدكاع يجعييل الةمييام كييي يييد أعييداة اإلسييالم والم ييلمين، ويبقييى الييتح م 

 المعرحة كي  الحهم تمانًا وم انًا وم مونًا كي و  االستنةا ، وي و  اإلنهاك، 

ن إثيارة المشي الت كيي الوقيع ويتحقق االستهالك، وقد ييتقن "العيدو" اللعبية كيح ي

 المناسب ويتح م  م ار الم لمين الف ري وال تا ي.

االجترارية والت رارية كيكلى ا صيرة التي ساهمع كي الحالة  ةويبدو لنا أ  هذه الحال

فتقد تمام المبادرة كي الطرح، وي تمر الف ر العر ي م ارات ودوجهات كيي معالجية نمتى 

احة، ونعجيية عيين الطييرحو ، وإلييى أي مييدى يجييب أ  دبلييت ومواجهيية مييا ي طييرح علييى ال يي

المعرحية الدكاعييية التيي حثيييًرا ميا د ييو  ميدصالً لويير  المف يرين والمثقفييين والعلمياة عيين 

معالجيية ق ييايانا ا  ييلية كييي العملييية التييي دتعلييق  البنيياة الح يياري، يييراوح هييؤالة كييي 

اسيتنفدت جهيدنا  أ   عيد ول كيهاالم ا ، وينحور الجهد كي اجترار المعارك القديمة والدص

 وال دةال.

كمن المفيروا أ  د يو  دلي  الق يايا انتهيع كيي   وقد ي و  ما قدم إليها كيه ال فاية

ا ل طرحها ال ا ق، ولم يبق منهيا إال القيمية التاريخيية. وأال ن يتدرج إليى حيال ا يطناع 

ا الجهود أو يشيغلو  وإثارة ق ايا ومش الت، وهم ال يةالو  يبعثونها من مرقدها ليوركو

  ق ايا جةئية ليمرر ما ااة هؤالة من أمور حبرى دتعلق   من البالد وحياة العباد.

ة ميين وقييد ي ييو  ميين هييد  هييؤالة، اسييتالم تمييام المبادهيية، كيقييذ  ا ميية  مجموعيي

 ها حثير من مناطق االكتعال،  ما يحقيق حيال االنشيغال اليذي  المش الت والق ايا قد يحي 

وييتح م  م يارادها العقليية ونشياطادها الثقاكيية، أي أنيه  جهيدهايتها وي يتهل  ي توعب كاعل

ي يييطر علييى سيياحة الفاعلييية ويييتح م  عطائهييا م ييبقًا، حيياالً واسييتقباالً.  ييل أحثيير ميين ذليي  

االستنةا  الم تمر للطاقات الف رية، واالستهالك الدائم للنشاطات الذهنية لمجموع ا مية، 

مشيي الدها الحقيقييية والقييدرة علييى  كييي لوقييع مييا هييو حيياٍ  للنظيير حييي  ال يتييرك لهييا ميين ا

دويينيفها، وميين ثييم  يير  الجهييود إلييى معالجتهييا والتفييرغ لهييا،  حييي  إنهييا حلمييا حاولييع 

االنتوييار علييى ايي له أو حييادت، ق ييذ  إليهييا  غيرهييا لتبييدأ ميين جديييد كييي مواجهيية الخييرون 

طرحها مراحة متخووة لوناعة الجديدة، التي قد د و  موهومة كي حثير من ا حيا .. د

االهتمامات على البالد والمف يرين والمثقفيين إل قيائهم جميعًيا عليى ال ياحة الف ريية نف يها، 

يراوح كيها وال ي تطيع دجاوتها. إ  إعادة النظر من حين آلصر   لم المش الت والق يايا 

التف ييير  د والطاقيية كيييودرديييب ا ولويييات حماييية للجهيي وإعييادة دويينيف هييذه المشيي الت

 والتد ير.
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النقطة ال ا قة دحيلنا إلى مفاد هذه النقطة، حيف يم ن أ  دتحرك ك ًرا وسعيًا لبنياة  -الثانية

الر ييية اإليجا ييية ال لييية كييي محاوليية لتجيياوت لالشييبهات والييردودت  مييا دفرضييه ميين دنيياول 

أ يول دجةي ي، إلى دناول يتعليق  منياه  النظير التيي يفرتهيا "المنظيور الح ياري"، و"

الفقه الح اري" ضمن  ناة ر ية كاعلة وواعية، وعلينا أ  نح ن  نياة ومنظومية ا سي لة 

لنه ة ا مة، ودقديم اإلجا ات الحقيقية عليها. المنظور الح ياري منفيت  غيير ديا ع، نيا ع 

ضيرورة دطيوير هيذا المنظيور لإسيهام كييي  هلة إن يانية عالميية، يمثيل كيي جيوهرمين رسيا

 يياني ومواجهيية نةعييات التطيير  الف ييري والحرحييي كييي ق ييية المييرأة، درايييد الف يير اإلن

 سواة كي الشرن أو كي الغر .

يجيب أ   إ  ر ية ق ايا المرأة والعميل مين أجلهيا وكقًيا لمنظيور ح ياري إسيالمي

إنميا يقيدم نموذًجيا معركيًيا مهًميا  هوسننه وصبيرات داريخي هوقيم هينطلق من اإلسالم   ح ام

 ًحا.وإطاراً مرجعيًا واض

هيذه الر يية دير   الم يتويات ا ر يع وكييق منظومية مين القييم دعير   ودحيدد وضييع 

المييرأة ح يييا  إن يياني واجتميياعي كييي عالقيية حميميية مييع: ا ميية والمجتمييع وا سييرة، ومييع 

عند دشخيص مشاحل المرأة ودحدييد  صى الناآلصر، دنفي هذه العالقة المفهوم التجةي ي اإل

 يل العالج.   بس

  من منظور ح اري لدراسات المرأة إنما يعبر عن الوعي  حقيقة اليذات إ  الحدي

ود الييالتم هعليهييا أ  دواجههييا وأ  د ييطلع  ييالجالح ييارية وقييدر التحييديات التييي يجييب 

اسييتنفادها ميين أجييل اليير    ييين القيييم المعنوييية والمادييية، و ييين الييذاحرة التاريخييية والواقييع، 

سييرة والمجتمييع ميين ناحييية أصييرى، حوحييدات كاعليية أللللمييرأة ميين ناحييية وحماييية  اويياكً وان

وأساسييية كييي نه يية ا ميية. ميين هنييا اسييتند المنظييور الح يياري إلييى عبييارة مفتاحييية "ا م 

 ينهما وثان يشد ا  ل إلى الفرع، وعلى منواله دن ي  العميارة، التيي هيي   نوا  وا مة

 الح ارة".

ولد عن سا قتها كي ضيرورة دولييد وضمن معمار هذه المالحظات د دي مالحظة دت -الثالثة

المرأة، يحفظ على المرأة أ  د و  غير مقطوعية ق ية  .ليات وأدوات ومداصل للتعامل مع

أو ممنوعيية، ال مقطوعيية عيين مجتمعهييا وأمتهييا وال ممنوعيية عنهمييا  فاعليتهييا وطاقادهييا، 

 ودخرج الميرأة مين حشيرها  يين مطرقية وضيعها المتيدني كيي عيالم الم يلمين ضيمن حالية

الرحمة و اطنه العذا ، إ   هنتها إلى نموذج دحريري غر ي ظاهرعامة، وسندا  كت وددين

كييي الدوليية والمجتمييع لحرحيية ة دم ييين المييرأة يييتم عبيير دم ييين ا سييرة، ودم ييين المواطنيي

 الفاعلية الناه ة الداكعة والراكعةت.

عليتهيا ضمن هذا التوور يم ن دفعيل المدصل المقا يدي كيي حفيظ حييا  الميرأة وكا

وارها المحورية كي حفظ اليدين والينف  والن يل رة والدولة وا مة والح ارة، وأدكي ا س

 والعقل والمال ضمن إطار يحفظ لألولويات مقامها.

وحييذل  دفعيييل المييدصل ال ييفني كييي دراسييات المييرأة وا سييرة وحقيقيية الييوعي  ييه 

 والتم ين له  ما يتي  عمرا  ا سرة والدولة وا مة.
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هيذه المالحظيات اليثال  ال يا قة غيير مانعية  ك يداة  عي  عنا ير نقديية لدراسية  -ةالرابع

عمارة على قيمتها ضمن ما حددده من هد ، ذل  أنه غلب عليها الف ر الدكاعي من ناحيية 

والبناة الذي يقوم على قاعدة منه، ومن ناحية أصيرى كيك  حثيير مين الدراسيات ذات الطيا ع 

غوط الح ارية، صا ة ضغ  الواقيع كيي ظيل حالية عولمية اإلسالمي ال دةال دخ ع لل 

وهيو أمير حمييل دعميميات لييم دتيول  ال يب  ال يياكي، صا ية كييي دعمييم اآلراة واالدجاهييات 

 المختلفة، حما أ  ذل  دكع إلى استخدام عبارات ذات طبيعة اسقاطية دول إلى حد اإليهام.

ة صا ية لتحلييل الينص وضمن هذه القراةة الفاعلة يبدو من ال روري أ  نفرد نقط

أمر هو  طبيعته منهجي كيكذا  د يي ووحدة التحليل،  همية هذا االعتبار، صا ة كي حال 

  ه يتحول إلى حالة دبشيرية من المهم الوقو  على م امنها ودواكعها ودواعيها.

 

ًتحليلًالنصًووحدةًالتحليل

ً

ودعملقييع، أكييرتت المعالجييات لق ييية المييرأة وحييدة دحليييل  يياعدة، دويياعدت  ييل 

غر ييية ضييمن الدراسييات والبحييو  المختلفيية، صا يية حينمييا جعلييع النظرييية المعركييية ال

لعمليادها التبشيرية التي دشن المةيد منها على العالم، كي ظل  اموضوع المرأة مدصالً حيويً 

عولمة هادكة إلى التنمي . أكرتت هذه الحالة العلمية لأك يار ونظرييات ومعيار  ومواثييق 

مؤدمرات،  ل مناه  وأداوات دحليل، وأحثير مين ذلي  حرحيات اجتماعيية دهيد  و يانات و

إلى التمرحة حول ا نثى. وغاية ا مر ضمن اهتمامنا هذا أ  نتحد  عن م ار دحليل هيذا 

، اوحدة دحليلية إما  اعتبارهيا جنً يالنص ضمن قراةاده الخم   و فه ادخذ من "المرأة" 

ملة التحديات الف ريية التيي دفاقميع ميع عملييات  يناعة أو وحدة دحليل ك رية دشير إلى ج

و يناعة إعيالم هيدكع ضيمن ميا هيدكع إليى التالعيب  عالميةالوورة ضمن  ناعة ك ر 

  العقول والتدلي  عليها.

أسيهم  يدوره كيي  وأدلجتهياكي د ييي  الق يية  يل  اور ما هذا الواقع الذي لعب دورً 

والتناول لهذه الق ية سواة حا  ذل  داصل عالم  دعقيد ق ية المرأة ومناه  النظر والتعامل

 الم لمين أو صارجه.

منطق .لية لودطرن ذل  الت يي  إلى عمليات هي  طبيعتهيا "منهاجيية"، والمينه  حيا

من الةلل والخلل كي التف ير والتد ير. ككذا حا  ذل  دور المنه  حتلية ضا طة  الذهندعوم 

ييدة ل ييلوحه البحثييي وم  ا يير  للباحيي  م   دة كييي . ، كييك  دييدلي   اسييم الميينه  يوييير أعلييى را 

 درجات التحية الذي ي ر  البح  والباح   ل  الجماعة   سرها.

 

ًوحدةًالتحليلًبينًالتقليدًوالت ديدًوالتجديد

ً

الباحي  عليى دحدييد موضيوعه وهدكيه  يعيينوحدة التحلييل رغيم أنهيا عميل منهجيي 

ونية ا صييرة حينميا اصتلطيع مجياالت مين  حثيه إال أنهيا كيي اآل يومنهجه ومقوده ا ساس

العلم واإلعالم وال ياسة و دا هذا اإلصتالط يتفاقم  حي  دراجع العلم على أ  يش ل القاطرة 
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للمجاالت ا صرى، و ارت مجياالت مثيل الجوقية اإلعالميية، وغطرسية القيوة كيي مجيال 

والمعركة إلى دائيرة ضمن عملية اصتطا  للعلم  ،ال ياسة هي القاطرة التي ألحقع العلم  ها

 "ميييوتعييين  ودعميييية،  يييل ود يييليالً ا ييييدلوجيا، كيييي تمييين أعلييين كييييه تورً الت ييييي  وا

 .ا يدلوجيا"

ال ن تطيع أ  نلحظ هيذه الظياهرة المعركيية والتطبيقيية كيي دقية أحثير ميا نلحظيه كيي 

 وادخاذها وحدة للتحليل. مجال "المرأة"

 
 حتليلاملرأة وحدة 

 يف ثوب املعرفة والعلم والدين عملية التسييس واألدجلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 د ميم وحدة التحليل دنف يخ وحدة التحليل
دمويه وحدة 

 التحليل

دةييف وحدة 

 التحليل

دجميد 

ومحدودية 

 وحدة التحليل

دهميا وحدة 

 التحليل

صلل ميةا  ا دوار  دم ين المرأة

 والوظائف ا ولويات

مفهوم ا سرة والتالعب 

  الثا ع الفطري

ا ل ا سرة ال جوهرها 

وك اد د وينها ونظامها 

لعمليات التف ي  والتف   

 ا سريت

د ييق نطان 

 كاعليات ا سرة

انح ار وظيفة ا سرة 

ومجال كاعليتها كي 

 التوالد
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 اهلدف واملآل
 
 
 
 
 
 
 
 

 التحليل اتوحد
 

 حت ل 
 
 

 
 
 

عليى ميا أثبتيه الح ييم البشيري حينميا  الر يية ال يد إذ  مين التمييية قياًسيضمن هيذه ا

  يين وحيدات دحد  عن اإل الح ال ال، أو اإل الح المخرون الذي دحد  عنه الراكعي

التحليل الويالحة، ووحيدات التحلييل ال يالة أو المخروقية التيي د يتند إليى ر ى جاميدة أو 

علينييا أ  ن ييهم كييي دشيي يل التوييور لوحييدات دحليييل دت ييم  الفاعلييية ودمليي  قا ليتهييا  واكييدة.

وحييدة التحليييل دشييير مييع إسيياةة اسييتخدامها ضييمن م ييارات أرادت اقييتالع المييرأة  للتفعيييل.

وهويتها وأدوارها ووظيفتها،  يل وأسيردها. هيذا التيراحم الويراعي ودحري ها على أمتها 

ال امن كي الخبرة الح ارية الغر ية ال يةال يحتاج من علمائنيا و احثينيا مةييد مين الت ميل 

 والفحص والتبين.

 وحدات دحلل وحدات إحالل

قطيييع الميييرأة عييين أمتهيييا 

ومجييييييييييييال كاعليتهييييييييييييا 

الحيييييييييوي الجييييييييوهري و

 لفعلها ونشاطها

منع المرأة من أمتها 

ودراي  أ ول كاعليتها 

 ودم ينها عبر دم ين ا سرة

 ال مقطوعة وال ممنوعة
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عليى مويادر المرجعيية وجعلهيا وحيدة دحليليية أورغم أ  د ري  وضع الميرأة كيي 

واليدور والوظيفية، كيك  القير.  ال يريم قيد أكيرد سيورة أ يلة عميقة وراسيخة  فعيل الخليق 

نة "ميثان غلييظ" ميع "الن اة" وها هو القر.  يجعل من عالقة الةوجية إعماالً لتل  ال ُّ س  

ا نه اي   عقيد التوحييد، وظليع ال يور القر.نيية التيي دعرضيع  وضياع الميرأة وأحوالهيا 

ة الوثقى كيي هيذا العقيد، وظيل يويور دذحر  معنى "الغلظة" كي هذا الميثان، ومعنى العرو

كي التعامل مع هذا الميثان الغليظ لجن  الميرأة أو لمقيام حرمادهيا، ومجيال  يةا د أوضاعً 

 حقوقها وواجبادها.

صتييامي "صطبيية حجيية  كييي  يييا  اا ومبينًييت مؤحييدً  ييلى ذ عليييه وسييلموأدييى النبييي ل

الغيه و يانيه، وليؤحيد معنيى العميوم له سبحانه ودعالى على   اا عن ذ مشهدً الوداع"، مبلغً 

كي البالغ واالمتداد كي اإل الغ "كليبلت الشاهد من م الغائب"، و دا كي حلمات عميقة وحثيفة 

 مييادمليي  قييدرات رمةييية دؤ ييل لمعنييى الييبالغ واإل ييالغ للشييعار والمشيياعر والشييعائر إنه

يودر كيي هيذا المقيام    على درجات الحرمة، وال الم الذي ا تمتعاللذا  يالم ا  والةما  

" و"الن اة ايقائق الرجيال" إ  حيل .. ا"استو وا  الن اة صيرً يواكق معاني الميثان الغليظ 

ل  دوورات لرسم جوهر وحدة دحليل  انية ال هادمية، عمرانيية ال ميدمرة، روح سيارية، د

وأعوييا  وا ييلة، ودم داكييق يحفييظ لألميية عاكييية ال يييا  و ييحة البنيييا  ومقييام اإليمييا  

 مف ي لألما  "إذا اإليما  ضاع كال أما "ال

 
 (املرأة)وحدة التحليل 

 
 
 
 
 
 

             
           

    
 ا ل/ ا مة  سنة البوجية  ا سرة اجلامعة  الرحم احلا ن والرحم ال ا ل  اجملتم  وا مة والقصد

                                              
 من  جندة الغرابء ور يتا ملفه ل السياسة املتمركب ح ل السلطة و يم الصراأ فقا املشاركة  ةعد 

 

 الم  ولة
 الراعية 

 الواعية

 لوظائفها ومقامها

 عن رعيتها
   دوارها

 ... الرحم ا سرة الةوجية ا م
 ا مة

 المجتمع
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       ة حداتننناوتنندةريه والقينننال علنننى ا منننر     تصنن ر ال يسنننتنفد كنننل فاعلينننات مفهنن ل السياسنننة مبعننن  املعنننا 
 ومست ايتا                                                                                             مبا يصلحا
 

 ساءلة ال اتية د ال ايت  آليات املحية  املصلحة  الفاعلية  التجدالصالح  اإل الح  الصال
 

 ارتباط ذلك ة حدة حتليل املر ة وجتديد الر ية هلا واعتبار ال ا   الع مل  احمليط ةقضاايها
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 أفق النشاط القرائي للنص
 يةيف أفق النص: قراءة إمجالالقراءة 

 

   مرتكبات النص؟   ماهي
 العن ان         
 لاالستهال         
 اخلتال        

التحريننر اإلسننالم  للمنننر ة: رد شننبهات الغننالة )انظنننر  ال اجهة
 حتليل العن ان(
 : القصة واملدخللةراعة االستهال

حسنن اخلتننال: عبننارة كثيفننة حتمننل امل  نن  مننن القضننية 
 اليت تشكل مدار النص

خننرائط  -خننرائط احلجننا –خننرائط النننص وطب غرافيننة  اخلريطة ل النص؟يق  ماذا   
 املفاهيم.. إخل )انظر خرائط النص(

د. حممنننند عمننننارة )السننننرية الفكريننننة والنمنننناذ  الفكريننننة  املؤل  يق ل النص؟من    
 املتح لة(

ملنهاجية املقارنة ا–املنهاجية احلجاجية )الشبهة والرد(  املنهاجية وا دوات يق ل النص؟كيف   
 (ال سط النم ذ  – الغل  الالدي  -)الغل  الدي 

تينننار الغلننن  الننندي   تينننار الغلننن  العلمننناين  ةنننناء التينننار  املخاطب يق ل النص؟ملن     
   املر ة  ا مةال سط 

يعنند هنن ا الكتننا  تت جيننا لننر   عمننارة السنناةقة حنن ل  البمان يق ل النص؟مىت    
حننننننن ل وعنننننننامل ا فكنننننننار املنننننننر ة )النمننننننن ذ  الفكنننننننري املت

 واملنها (
 -البيئننة الدينيننة -ال سننط احملننيط ابلنننص )البيئننة الرتاثيننة الفضاء والبيئة يق ل النص؟    أين

 ةيئة السجال الفكري..( -ةيئة الفكر الغر 
ة انظننننننننر: حتليننننننننل النننننننننص كرسننننننننالة إتصننننننننالية )الرسنننننننننال الرسالة وال ظيفة يق ل النص؟      مل

 اخلطا ..إخل( د جه -اهلد  -وحمت اها
التطبيقات  -)املصادر املرجعية التاسيسية: فقا القرآن املصادر يستق  النص؟  من أين

االجتهننننننادات اإلسننننننالمية الفقهيننننننة الرتاثيننننننة  -النب يننننننة(
 واملقا د
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أت ننننيل  -والالدينننن  رد الغلنننن  النننندي –رد الشننننبهات  ا سبا  الداعية   يم النص     ملاذا
 ال سط وأتسيس االجتاه 

  هدا  النص؟    اهيم
 غاايت           
 مقا د           

انظننننر: اهلننننند  مننننن الننننننص ؤ حتليننننل الننننننص كرسنننننالة  املقا د
 اتصالية 

 حترير املر ة ابإلسالل ال حتررها من اإلسالل
نصننننا حنننن ل املننننر ة  ي إشننننارة لقاسننننم  ضننننمنملنننناذا مل ي املسك ت عنا مل يقلا النص؟  ما الذي

 ك وتفاعل  فكاره مني؟ ذاكرة النص وحتري
 إمكانت     ما هي

 درات                        
 النص؟

 ال زن
 واملكانة

 -غلبنننننة املنهاجيننننننة الدفاعيننننننة علنننننى املنهاجيننننننة البنائيننننننة
مننن منظنن ر حضننناري   ننرورات أت ننيل الننر   الكلينننة

 دمة لنقدهجتبئة اإلسالل مق
 ج انب    ما هي

 فاعلية          النص؟           
ة والتاثري القيم

 والتجديد
القننننندرات التاثريينننننة –املسنننننااة ؤ السننننناحة السنننننجالية 

 واإل ناعية
 البناء التجديدي و رورات َجَدل وَجْدل النص ص

إسهامات النص ؤ ةناء     ما هي
 تراكم 

       ا جندة البحثية؟           

حمننناوالت لسننند –خطننن ة علنننى طريننن  التا نننيل الكلننن   اإلشكاالت
غ ؤ الر ينننة الدفاعلينننة ا جنننندة احلقيقينننة منننناط  الفنننرا 

املنننندخل  -عنننن  متكننننني ا سننننرةمتكننننني املننننر ة –للمننننر ة 
 املقا ديالسف  واملدخل 
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ًخاتمةًحول

ًالنصوصًالحضاريةًبينًالمنظورًالحضاريًوأصولًالفقهًالحضاري

ًلًالنصوصًوتفاعلهاد ًلًالنصوصًونسجها،ًوجً دً والمنهاجيةًالد اعية:ًجً 

ً

ه من أسلو  أغلب منتقدي "اإلسالم" أو الر ى المتولدة عنه، أنهم ي يددو  من المالحظ أن

وحييده، ضييمن أسييلو  المعيياتل  اي صييذو  هييذا الجييةة أو ذاك منفييردً ا. كا جييةةً سييهامهم إليييه جييةةً 

حين يحاحمونيه عليى أسيا  منظيور .صير يقيوم  ايعمدو  إلى نقده ودجريحه، صوو ً  الف رية، ثم

أو حيين ييتم دويور كعيل ذلي  الجيةة ضيمن حيل .صير غيير ال يل  على منطق غير منطيق اإلسيالم

سيهالً، وي يعوا الميداكع عين  ا  ي جلوا نويرً اإلسالمي و هذا ي تطيع أ حا  الم توى ا ول أ

حيين يجير إليى مناك يته حجيةة  اة وهو يداكع عن ذلي  الجيةة، صووً ياإلسالم كي مواقف ضعيف

ذا الوضع والمنةلق المنهجي ي ع أ حا  الر يية قائم  ذاده معةوالً عن حله اإلسالمي.  ل إ  ه

 مواقف التبرير المتهاكتة أو مواقف االعتذار المتخاذلة. اإلسالمية كي موقف الدكاع الدائم أو

البحيي  كيييه حالجمليية الواحييدة،  –اا وواقعيًييا ومنهجيًيي حثيًيي–وميين هنييا حييا  ميين ال ييروري 

متفاعلة "حالبنيا  يشيد  ع يه ع وية حية  والتعامل معه حوحدة مت املة دتماس  أجةا ها  عالقة

.." إذ د اعد هذه النظرة ال لية التي دتناول مجموع الجوانيب كيي .  وديرى الجانيب الواحيد  ا ع ً 

ضمن عالقته  ال ل واستطراقها كي الت ثير والتي ثر، .. واميتالك معييار كيي التعاميل ميع اإلجيةاة، 

مين أجةائيه  على اإلسالم من صالل عةل أي جيةةٍ ومن ثم امتالك معيار كي عدم ال ماح  الهجوم 

أو من صالل إ رات أجةاة ودجاهل أجةاة أصرى .. ق يية الميرأة واحيدة مين أهيم النمياذج كيي هيذا 

غيير مم نية إال مين ضيمن الر يية اإلسيالمية ح يل، وميا مين   مجيةأةالمقام، ومناقشة هيذه الق يية 

ل يل، وه يذا يالحيظ أ  أصيذ  عي  اإلسيالم جةة من أجةاة اإلسالم يم ين مناقشيته معيةوالً عين ا

ودرك البع  والتخلى عن روحه ونهجه هو الطريق إليى اين الهجميات علييه، أو إلقياة الشيبهات 

عطاة حل ذي إيم وحدة  ين حل أجةائه دقوم على حوله، أو اإلنحرا  عن جادده، وا صذ  ه حالً يق

يحتاج لفهم دقيق وعميق، إنها منظومة حق حقه، كال يبالت  حق هذا وال يبخ   حق ذاك وهو أمر 

 العدل   ل متطلبادها من وضع الن ب على حقيقتها وإحدا  التوات  من دو  طغيا  أو إص ار.

يييات وأسيياليب وطرائييق دبلييت لدنيياول الجييةة ميين صييالل ال ييل يتطلييب اسييتحدا  ود سييي  .

ت مهمية دتجياوت المقوود ودنجة الغايات "المنظور الح اري" و"أ ول الفقه الح ياري" أدوا

منهاجية الدكاع إلى عملية الت  يل ال لية كي منظومة واب ة، دهيد  ضيمن ميا دهيد  دفعييل .ليية 

ل د  ل النوو  ون جها، وج  د  مهمة يع ف الباح  على دوور .ليادها ودوظيف كاعليادها وهي "ج  

امل النوو  ودفاعلها، عمليات  ع ها من  ع  يجب د  ينها ضمن مشروع  حثي ممتد ومت 

يتحرك  و  دي ليف نيص ح ياري كيون النويو  يتالكيى حيل أوجيه القويور أو معظمهيا كيي 

 النوو  الح ارية الجةئية.

ع ميين أ ييول الييدواعي واالحتياجييات نبيين ضييمن جييدول أعمييال ي يي   إنهييا ق ييايا يجييب أ  د  

 .النا عة ال التا عة


